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يعرض هذا التقرير لقضيتت  ههتيت   ط حرمهتيل لارييفار       

م،  نلقشييهتل  2022هاتقييأ باييخلر شييي  شييهري اراييير  هييلر    

ُنخخة هتتتزة هن هفكيري امتاكية   لتايجمل اتيلوا،  اليذين      

 هقرتمييلتهَّ ادلةاييةث متييل ت ل ليي   بثيير ا اايييفار ئيي رابهَّ الخ طييل ة  

 ،تييداعتلا وييعيفة الصيي     قتيية ال ملييلم العييلم  القضييتة اىل    

ة. الضل،  عقب عاتهل كًي هن ب.ة. ودقة  بعد  رقتهل الربتسة 

 .الايييفا ،  بةار اايييفار ميفدييل  ب. نختييل امخييلر  ، ب. مجييل  هيبكيية 

، ة الرقتيي اوقتصيل . ئت تيل ت ل ليي  القضيتة الةلنتيية    الضيل القرنيي  

 ة.،  عقيب عاتهيل كيًي هين     رجل امرز ق  ة. بعد  رقتهل الربتسة 

،  بةار ااييييفار ميفديييل عخيييدال اليييرشت  م.، مسييلا ائييييف ماتقييية  

 .عي  ئراةه.ب

 

. 
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 فيذيامللخص التن: 

هذه القضتة تيداعتلا ويعيفة الصي     قتية ال مليلم       ت ل ل 

 بشلر ب.ة. ودقة الضيل   اليفرقية الربتسية    با متتتية      ،العلم 

لتغييتت تصييتب ال ملييلم العييلم ، هةاتيييل تارييا ئيي ي  اقيي  اتلاييي         ا

ةي آشر. املهيفر  تخايفر نمللم عيلم  هعي ، يعي      اجتتلع   اقتصل

با ذلك ال مللم قد جل  نتتجة لقلنيفا التغتت  التطيفر، لتعقيب نمليلم   

  خا ييعييلم  بييلئر  لييل ماييب. ثييَّ و ئييد با ليي  اليفقيي  الييذي يُ      

  ميكيينال ملييلم العييلم  اتييب امكييلا ل ملييلم عييلم  آشيير  هكييذا.   

 شيخب  ظاي   العرئتية  طقية ام  حنيف الصت تة الستلاة بهداف  ا القيف 

 الي   اليفايلبل،  بهلم. 1975 علم الستلاة هذه تفعتل ئد  ه ذ ثلئتة

. ىلشير   ايرتة  هين  تيتغت  اهي   اىلهيداف،  هذه لترقتا الص  تتخعهل

هيي  كييةت هيين   بللخييًل يت ييلبَّ االلتيية الصييت تة اىلهييداف  هضييتيفا

امصلحل العاتل لألهة العرئتية  اواييهتة،   ا كلني  تتقيلح ، ب      

تت لقض، ه  هذه امصلحل   ئعض اايلوا.  هعير ف با ويداقة    

 ضيت     ذا  و ي شي ،  و بهيت ،  بي ئي   ًل، جيلئتي  ًلمقتقتة،  تعل ن

 لألهييت  امشييرتكة ااقتقتيية امصييلحل حتقتييا  اليفاييلبل اىلهييداف

 .  هعًل

بكَّد ب. مجل  هيبكة   التعقتب اىل   عاأ بنيب ايل    ئت تل

 ضي  لاجتتي  ويعيفة ة لية الصي  لتكييفا قييفةً       و شك اتب  هين اليفا 

 هين امتيفقي  با تكييفا الصي  ب        ،كر  اقتصيلةيًل  عسيكريلً  

نييب  ذا بشييذنل   ئييل  ثقيييفة اقتصييلةية   العييلس ئعييد ايي يفاا هعييد ةة   

ئييللقيفة الشييرابتة لاتيييفاحن الصييت  الوقتصييلة الصييت  ُيع ييد بكيير 
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با الصي    ُييمي     .هن اوقتصلة اىلهريك  مسيب اوقتصيلةي   

اريقتييل     لييديهل شطيية جتيييف  اييرتاتتجتة مييد نفيفذهييل   آاييتل        

متل متك   الصي    ،الشرق اىل اط  ه  شطة   بلية الراعة

هن هد شخكة قيفية هن العيقيلا اوقتصيلةية هي  العدييد هين هيذه       

الد   عر الصلةراا الصت تة الضختة  اىلهيَّ  قلهية هشيلري  ُئ تية     

هيين اليفاضيي  با   اتفلقتييلاالييد   ضييتن   حتتتيية   كييةت هيين هييذه 

 .ئ يفةهل لتس  هتلمة لاعلهة

مييييي  يييييير  ب. نختيييييل امخيييييلر    التعقتيييييب الةيييييلن  بنيييييب    

 لكيين قييد يكيييفا    ثقطييب  امييد   ه ييل  ئللت كتييد ليين يكيييفا   

كيييلا  ْا بقطييلذ ذاا حختعيية بييت حختعييية الييد   اليي  نعراهييل،        

ا لي ل قيفتييهتيفقي  شييي  العقييد ب  العقييدين القييلةه ، با يكيييفا لييد 

ل حتيي  بهريكييهتييل الصي     ًلا هتفلهتتييلا لخعضيهتل ئعضيي تيل عملت

 .ليف هؤقتًل (G2) هفهيفم

  تضت   امداشيا ميف  القضتة احملل ر التللتة 

 .لاص  امستقخا  الصعيفة  هكلنتلا ميف  ااتشرااتة رؤية •

 امدراة الصت تة   اإلةارة ك تيفذج ميكن اإلالةة ه ب. •

 الصيي  هيي  العيقييلا تعزيييز شتييلراا  اخلاييت   ة   السييعيفةية •

 .العلس عاأ  اونفتلح

 هيين بئييرز التيفوييتلا اليي  انتهييأ  لتهييل امترييل ر ا   هاتقييأ      

 باخلر ميف  القضتة هل يا  



82

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

10 

  الةقييييل  اوقتصييييلةي التعييييل ا ت يفييييي  اتلايييية   اواييييتترار -1

 .الغرذ ة   ه مليفهة شلرج ة   ه   العسكري  الستلا 

/ اجل يفئتيية كيفريييل ر اييتل/  الصيي) هيي  العسييكري التعييل ا -2

 . بهكن هل  خل،... هصر/ ئلكستلا

 ماتيييًل العسيييكري لاتصييي ت  الراهتييية اليييراه    اوايييتترار -3

  اليييراه  لاطيييلبراا  امضيييلةة الخللتسيييتتة ئللصييييفاري   اوهتتيييلم

 .رةع قيفة هذه تكيفا متل( حتديدًا التشيفيش) اإللكرت نتة

 اىلشيذ   مل لية  د لتية ال اميتغتاا  ئلاسيخلا  اىلشذ عاأ العتل -4

 ةاشاتييًل الرؤييية مشيفلتيية لقييا مبييل 2030 الرؤييية اتلاييلا   ئهييل

 .  شلرجتًل

 الغيرذ  يسيتخدهب   اليذي  اإلنسيلا  مقييفق  ُيس يتطأ  هيل  ماجمل الت خب -5

 .  خل.. تعل ا عدم ب  عقيفئلا لفرض  عذرًا كفزاعة

 

 الورقة الرئيسة: أ.د. صدقة فاضل 

ض  القييفة   العيلس،       -ئلشتصلر -"ام تملَّ العلم " هيف

 ق  هع ،  تيفزي  هذه القييفة، ئي  ة   العيلس،  شلوية بقيفاهيل،      

 بكرهل.   يهت ل، ئللطخ ، تي ثت هيذا ام يتملَّ العيلم  عايأ علم يل       

 الترييف  العرئ ،  شلوة   هذه امرماة، ال  ب شك شيديل عايأ   

   بي نتسيييل    نتيفقيييجمل،   الخيييد ، با   ئيييد،   و   ه يييتملَّ آشييير.  

 ئصيييفة ،لات مليفهييية العرئتييية ئلل سيييخة ،"باضيييل... "العلمتييية اىلنملتييية

      شلوة؟



82 

 –2022    
11 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

إا اييي"باضيييل"...؟   العلمتييية اىلنملتييية بي  السيييؤا  يةيييلر ع يييدهل

اجليييفاذ الصييرت  يعتتييد عاييأ هييتغتاا عييدة، ه هييل  ئلل سييخة ميين      

.  مبيل با  ة)حتديدًا(  الستلالا احملتتاة لاقطب ب  اىلقطيلذ امع تي  

د قييفم ايفابيد...  ايفابيد قييفم ع يد آشيرين هصيلبب،        هصلبب قيفم ع ي 

م العلم  الذي قد يكييفا لطيرف هيل هفتيدًا  هةللتيًل، قيد       لا ال ملإا

يكيفا لطرف آشر اتئًل  كلرثتًل،  هكذا. اإلجلئة الساتتة عايأ  

هذا السؤا  امهَّ، تعتتد كيذلك عايأ حختعية تيفجيب كيل قطيب...       

 ،عييلس ال ييله ، ئصييفة علهيية  اىلنملتيية العلمتيية امختايييييفة  يييييله ال

، با  هعيير ف اتلاييلا اىلقطييلذ امختافيية، حنيييف ه ييلحا ئعت هييل.    

د   العرئتيية قييد ذاق اىلهييرين هيين   الييالعييلس ال ييله ،  ه ييب    هعملييَّ

اىلنملتة العلمتية امختافية، الي  هير ) ميير( ئهيل العيلس، ه يذ ئدايية          

هذا القيرا. اقيد تيخ  با كيل ة لية "هتقدهية"، كير  كييلن  ب          

ملتأ، ت ملر لاعلس ال له  ئعي  اوايتخفلف  اوايتغي ، كتيل     ع

ي ملر الذبب لافريسة. استلاة اليد   الكير ، السيلئقة  االلتية     

 ئصفة ربتستة     تهدف ال لهتة امقخاة، حنيف الد   

هيذه الييد   هصيدرًا لاتيييفاة اخليلم  الطلقيية، الي  حتتييلج       ئقيل   -

مييفاة، ئ قيييل تكافية     ااصييف  عايأ هيذه ا    ، لتهل اليد   الكير   

 اك ة.

ال لهتيية ايييفقًل هفتيفميية...م تجلا "الشييتل  امتقييدم"  د  جعييل اليي -

الصيييي لعتة  الزراعتيييية امختافيييية، مبييييل   ذلييييك اىلاييييارة  العتييييلة 

 العسكري التقاتدي.
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هييييف  مل لييية   -ئصيييفة علهييية   - الكييير  قييييف اهيييدف ال

ىلقصيييأ ميييد اكييين،    هَّ،لصيييلا اىلضيييعجمل د  اايييتغي  الييي 

ة اك يييييية.  لترقتييييييا هييييييذا ادييييييدف )ئشييييييقتب      بحيييييييف  اييييييرت 

شيييييييتأ اليفايييييييييييلبل  اىلقيفييييييييل الربتسيييييييت  اميييييييذكيفرين( يتخييييييي  

اوقتصيييييلةية  اوجتتلعتييييية  الستلايييييتة...ال  تيييييؤةي   ال هليييييية    

عايييييأ اىلضيييييعجمل...   َّ  مكيييييلم ايييييتطرته  قييييييفتهَّ،   تدعتييييييَّ 

 ئكل اليفالبل امتك ة. إلشضلعب،

يف، ئشييكل وييرت ، ئيي ا العييلس ال ييله  ليين ي تيي  ُيجييز ملييذلك، 

ا )كايب   كييفط  ، لقييا لسكييلنب العيتش الكيريَّ،  و  ذا تيفميد   

...ميكن با يصيييخ  ًةهتتلايييك تكيييتيا ب  ،ب  ئعضيييب( تكيييتيً 

،  زا القطييب...  هيذا هيل يخييد  بنيب شييخب    اىلشير   هيي ، ه هيل  كيل ل

الييييد   ال لهتيييية،   بحييييرافهسييييترتل الترقييييا، ئلعتخييييلر تراهيييي     

...  التغاغييل اواييتعتلري  اتلاييتًل  اشتياهييل اقتصييلةيًل  اجتتلعتييًل

الييذي يسيلعد عايأ ت فتييذ    ،لايد   الكير ،   هعملييَّ تايك اليد      

اتلالا الد   الكر  حنيف ة   اجل ييفذ. ئيل  يسيهَّ    مكيلم     

،  القضل  عايأ بيية نهضية    الضعفل اواتعتلري عاأ   فيفذقخضيية ال

اليد     مقتقتة   العلس ال له ،  ه  ئعد   امهد.  هل قتل ئشي ا 

هتيية، ي طخييا عاييأ هعملييَّ العييلم  اإلايييه   العرئيي ، ئلعتخييلر   لال 

بنهتييل جييز ًا هيين عييلس اجل يييفذ ال ييله . لقييد  ييرع العييرذ قييدرًا         

كييختًا هيين امييرارة...   ظييل اىلنملتيية العلمتيية السييلئقة.  يسييقتهَّ        

ال ملييلم العييلم  ااييلل  امزيييد. الل ملييلم العييلم  القييلبَّ ا ا رمبييل        

 نمللم علم ، ئلل سخة لاعرذ ك هة، ىلاخلذ هعر اة.يكيفا بايفب 
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ا متتتيية "التغييتت" تصييتب "ال ملييلم العييلم "، هةاتييل تارييا ئيي ي   

 اق  اتلا   اجتتلع   اقتصلةي آشر. املهيفر  تخايفر نمللم علم  

هع ، يع  با ذلك ال مللم قد جل  نتتجة لقلنيفا التغيتت  التطييفر،   

اييب. ثييَّ و ئييد با ليي  اليفقيي  لتعقييب نملييلم عييلم  بييلئر...  لييل م

  ال مللم العلم  اتب امكلا ل مللم علم  آشر...  هكذا. خا الذي ُي

   اليفاق ، اإا الفرتة ال  يستتر شيدل ال مليلم العيلم ، لتايجمل    

ليييتغت العيفاهيييل...ال  تايييد اىلنملتييية   هييين نمليييلم عيييلم   شييير، تخعيييلً 

  اوايتترارية ي يت  عين    اإلقاتتتة  العلمتة، ئل  احملاتة. اللتفل ا 

اشتيف  ت ييفع ظير ف اىلحيراف امع تية.  نيذكر با ه يل   سية        

  ه بنملتة )ب  ه تملتلا( علمتة اك ة، 

نملييييلم القطختيييية  -2نملييييلم القطختيييية الة لبتيييية احملكتيييية،  -1 

نمليييلم القطيييب   -4نمليييلم تييييفازا القييييف ،    -3الة لبتييية ادشييية،  

 نمللم اىلقطلذ امتعدةة.-5 اليفامد،

ا امييدة اليي  اييتتكل شيدييل ال ملييلم العييلم  الييراهن   يخييد  ب

ا  ...  ذ )نمليلم القطيب اليفاميد/اليفويلا امتريدة( لين تطييف  كيةتاً       

(    نملييلم  م2021هيين امتيفقيي  با يتريييف  ال ملييلم العييلم  ااييلل  )     

قيل. بهيل   ب، هين ا ا،  رمبيل   يفاااي   5-3ر...   بضييفا  يييي علم  آش

كيييفا ي   الغللييب ي هيييف  نملييلم          ال ملييلم العييلم  القييلةم، اسيييفف ي 

لعيدة   ايتتغت، ال مليلم العيلم  اليراهن،      ا متلاىلقطلذ امتعدةة. 

 :باخلذ، لعل بهتهل

التدهييييييييفر اوقتصيييلةي ال سيييع، اليييذي تعيييييلن  ه يييب اليفوييييلا   -

امترييدة   اليفقييي  االضيير،  اليييذي ئيييدب ي هييك قييييف  بهريكيييل...    
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وية ئعيد بزهية    شل - يضعجمل هن نفيفذهيل العيلم ، ئشيكل هتزاييد    

 كيفر نل العلمتة.

 جيييييييفة ة   كيييييير  ئييييييدبا قيفتهييييييل اوقتصييييييلةية  التق تيييييية   -

 العسييكرية   التزايييد... اىلهيير الييذي ي خييه ئتطيييفر هييذه الييد  ،      

اييييفق  لارتئيي  امترييدة،لتصييخ  ة ًو عملتييأ... تت ييلال هيي  اليفويييلا   

 قتة العلس اوقتصلةية  الستلاتة.  

 بويخ  امراقخييفا ي تملير ا      قد حتيدةا هيذه اليد   ي تقريخيًل ي      

وعيفةهل،    هكلنة الد   العملتأ،   امسيتقخل القرييب.  هيذه    

ر ايييتل، ئلإلضيييلاة    اايييتترار اليفوييييلا  اليييد   هييي   الصييي ، 

امتريييدة، كد لييية عملتيييأ، لتكييييفا قطخيييًل، هييين عيييدة بقطيييلذ.      

لتفل ا قيفة كل هين   ة   عملتأ.  نملرًا 3 ئذلك، اتصخ  ه ل  

  ،  الصييي  هتكيييل الد لييية العملتيييأ اىل هيييذه اليييد  ، ايييتملل ب 

  ال ملييلم العييلم   الةلنتيية، ئت تييل ر اييتل الةللةيية...  اييتت كد حتيييف      

الراهن    نمللم اىلقطلذ امتعدةة.  لن تسيتطت  الصي  اوايتترار    

انفيييت  نمللههيييل الستلاييي  بكةييير،   ذاو    قتييية العيييلس،  حييييفيًي

  مسر  ئللتعدة اازئ .

تقخل العلس ام مليفر بت ه يتملَّ اىلقطيلذ   يشهد هس بو امرج  

  :امتعدةة امذكيفر ... لعدة باخلذ، لعل بهتهل

( عايييأ امسيييتيف  3اايييتخعلة ظهييييفر نمليييييلم "تييييفازا قييييفي" )رقيييَّ   -

 العلم .
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ضعجمل امتتل  انفراة ة لت  )عملتت ( اقط، ئللسيتطرة عايأ    -

 ذلييييك  ،الستلايييية الد لتيييية، ايييييفا  اتطييييييرة هشيييية ب  مكتيييية 

عدة ة  .  تيفاار ال دية   هسيتيف  القييفة ئت هيل.  هيذا     لتصلعد قيفة 

 (.2  1ليف  ة ا ظهيفر ام تملت  )

( الييذي يسيييفة   4تيفقيي  احنسييلر ه ييتملَّ القطييب اليفامييد )رقييَّ       -

 را بعيه.ك العلس   اليفق  الراهن، لألاخلذ ال  ُذ

، ايإا ال مليلم العيلم  القيلةم )شيي       لدذه اىلاخلذ،  بته

  با يكييفا نمليلم   قَّي تيف اليفامد  العشيرين( يُ  ال صجمل اىل   هن القرا

 (.5التعدة القطع )ه تملَّ رقَّ 

، با يكييييفا كيييل قطيييب قيييلةرًا عايييأ تيييدهت     اميييرج  بيضيييلً 

ا شير... مبيل لدييب هيين بايارة ةهيلر شييلهل. كتيل يتيفقي  با يكيييفا        

باييل  العيقييلا اتتييل ئيي  اىلقطييلذ القييلةه ، هيييف التعييل ا عاييأ    

للطخ ، و ئد هن الصراع  الت لال. هضض... و الصراع السلار.  ئ

اللعيقلا الد لتة هي  ي ئطختعتهيل ي عيقيلا تتي رج  ئي  التعييييل ا         

 الصراع...  هل ئت هتل، كتل هييف هعير ف.  لكين، عيدم قيدرة بي      

َّ كييل رب قطييب عاييأ الييتخا  هيين ا شيير، ة ا با يهاييك هيييف، ُتيي     

هيف  اتتل ئت هَّ -اىلةنأ مده   ،اىلقطلذ عاأ با يكيفا التعل ا

 القلعدة...  با يهتش الصراع،    بةنأ ةرجة اك ة. 

اوتفلق عاأ بايايفذ الترير  ة لتيًل...      اترل   اىلقطلذ بللخًل

 رمبل اوتفلق عاأ "تيفزي " ه لحا ال فيفذ،  عدم الستلح ىلي حيرف  

كتيييل يتيفقييي  با ي صيييب    ،بويييغر ميييرهَّ    ويييراعلا ايييلش ة   

أ عتاتيييلا الت تتييية  الت يييلال اتتيييل ئييي  اىلقطيييلذ القيييلةه ، عاييي    



82

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

16 

اوقتصييلةية  العاتتيية  التق تيية،  مييل وا السييتطرة )الستلاييتة(      

 عاأ هصلةر الطلقة،  اميفاة اخللم، شلوة   ة   العلس ال له .

 قلةهيفا   الصت تيفا

عييين الصييي ،  نمللههيييل الستلاييي ،   لوييية  اقييي     اايييديل

"اىلمييزاذ الستلاييتة"   الصيي  يعيي  اخليييفض   جيييفهر ال ملييلم      

تلا  الصت  االل ،  هل يتخيذه هيذا ال مليلم هين اتلايلا،      الس

. العرئتيية ه طقت ييل حنيييف الصيي  اتلايية   لوييةةاشاتية  شلرجتيية،  

 ئقتي   السييفاتت ،  اوحتيلة   ز ا  الشيرق ،  امعسكر انهتلر  ئعد

 الصي ،   هي    اميد، )شيتيفع (   مزذ ه هل كل لكَّ ة   برئ 

الشيييتيفع   اايييزذ" زا   هيييل. كيفئيييل اتت يييلم، الشيييتللتة، كيفرييييل

الصت " هيف اايزذ امهيتتن عايأ مجهيفريية الصي  الشيعختة، ه يذ        

م.  لك يييب ميييزذ لتايييجمل عتيييل اييييفاه هييين     1949 عينهيييل عيييلم  

اىلمييزاذ الستلاييتة "اليفمتييدة"، ب  اليي  تفييرض نفسييهل، ئييللطرق     

  هتتتيزًا،  ،امشر عة  بت امشر عة.  ذ بوخ  هذا اازذ لتافًل

  ويملا، هن تخ له ئعدهل شلوة لئهة،امش اىلمزاذ هن بته عن

م.   هعيير ف با هييذا ااييزذ يسييت  لةتلنتيية 2012هيين العييلم  ئييد  ا

بمييزاذ اتلاييتة وييت تة بييت شييتيفعتة، ئللتيفاجييد،  الت ييلال هعييب    

 علهية، الص  لاعلس، مبل اتب علم ل العرئي     ىلهتتةعاأ الساطة. 

الستلاية   عايأ ئعض الضييف     لقل هن  ئد و شلوة، م طقة اخلات  

 الصت تة االلتة  القلةهة حنيف ه طقة اخلات .  

"، الستلايييةاهيييَّ " عايييأ" هيييداشل " هخسيييطة، تسيييلعد   ه يييل 

ئصيفة علهيية...  الستلاية اخللرجتيية ىلي ة لية، ئصييفة شلوية.  هيين     
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ضتن هذه امداشل اعتتلة تعريجمل "الستلاية اخللرجتية" )ىلي ة لية(    

 –تقهيل شيلرج ميد ةهل    ئ نهل  اىلهداف ال  تسعأ تاك الد لة لترق

 "اليفايييلبل"  –ب   يييله قضيييتة، ب  جيييز  بجييي ع هعييي  هييين العيييلس 

 اع يدهل  ليذا، . اىلهيداف  تايك  لترقتا...  تتخعهل ال ( ارتاتتجتة)او

 ب  جهيية،  ييله هعت يية هييل لد ليية اخللرجتيية الستلايية هعرايية حنييل  

 امختغيلة، "اىلهيداف"   تاتيل  ميك  يل  اإنيب  مد ةهل، شلرج ه طقة،

  هييف   اليفالبل اىلهداف  جمتيفع.  لتهل لايفويف  امتخعة،البل" "اليف 

 ه ييل  يكيييفا هييل  كييةتًا. امع تيية اجلهيية حنيييف الد ليية تاييك اتلايية

... ايل يصيعب بمتلنيًل التتتتيز ئي         اليفايلبل ئي  اىلهيداف    تداشل

 هيهي   بهَّ معراة امخسط امدشل هذا ه ل  ا تخ .  اليفاتاةالغلية 

 ئصيييفة العرئييي  العييلس  حنييييف  احملتتاييية للتيية اا الصيييت تة الستلايية 

 .شلوة ئصفة اخلات   ه طقة علهة،

 الستلاة الصت تة  له ام طقة  اىلهداف   

  "بهييداف" الستلايية الصييت تة حنيييف ام طقيية    االقيييف    ميكيين

م. 1975العرئتة ظا  شخب ثلئتة ه ذ ئد  تفعتل هذه الستلاة عيلم  

رقتييا هييذه اىلهييداف، اهيي  بهييل "اليفاييلبل"، اليي  تتخعهييل الصيي  لت

 –تيييتغت هييين ايييرتة ىلشييير .  هضيييتيفا اىلهيييداف الصيييت تة االلتييية  

هيييي  كييييةت هيييين امصييييلحل العاتييييل لألهيييية العرئتيييية    تت ييييلبَّ بللخييييًل

 اوايهتة،   ا كلن  تتقلح ، ب  تت لقض، ه  هذه امصلحل   

ئعض االوا.  هعر ف با وداقة مقتقتة،  تعيل ا  جييلئ ، ئي     

 حتقتيييا  اليفايييلبل اىلهيييداف ضيييت  ي شييي ،  و  ذا  بي بهيييت ، و

 . هعًل لألهت  امشرتكة ااقتقتة امصلحل
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جيلة  بمد   هد  بهتتية ام طقية العرئتية،  هيل حتمليأ ئيب        و

هن  رث مضلري عريا،  هيفارة ئشرية  هلةيية هلباية،   هكلنيلا    

حختعتة اريدة.   ا كلن  هعملَّ هذه اإلهكلنلا ) هل زال ( بمد 

بايخلذ هيل تعلنتيب هين بحتيلع  مين  قيقيل.   هيذه ام طقية          بئرز 

قلهيي  اث تييلا هيين بهييَّ  بقييدم برئيي  مضييلراا  نسييلنتة   التييلري .     

 قيييده  هيييذه ام طقييية لخقتييية الخشيييرية الكيييةت هييين اإلايييهلهلا      

ههيد اىلةييلا السيتل ية     – هيل زالي     –ااضلرية.  كلني  ام طقية   

نقطيية اليفوييل ئيي  قييلراا    متييل "اميفقيي "، ترتئيي        هيينالةيثيية. 

عاييأ بهييَّ حييرق   ُتشيير ف  ب ر ئييل،   اريقتييلالعييلس القييديَّ، آاييتل 

العيلس    يعيرف اليفقي  االضير،     ايأ اميفاويا الخرريية العلمتية.   

 كيفكيب   ( بيلز بنهل حتتيفي عاأ لز ا الطلقة اىلكر )نفط، 

 بتهيل    تيفجد و بشر ، هلهة حختعتة ثر اا     ضلاة اىلرض،

 . لحاام هن

 – هييل زاليي   –اىلاييخلذ،  بتهييل، كلنيي  هييذه الخقعيية   ديذه 

لات لال  مل اهتتلم  بحتلع القيف  الد لتة الكر .  تملل هتدانًل

هن بحنيل  هيذه ام طقية تعتير       كةت" ئ  هذه القيف . اواتعتلري"

 يقييف   كتيل "، اجلدييد "اوايتعتلر   ئي عر فمل ُي بكةر الخية تعرضًل

   تسييهَّ ام طقيية هييذه عاييأ الدتت يية. الستلايية عاتييل  هيين كييةت

 ب  كيير ، تكيييفا با قيييفة ىلي ميكيين  و. العييلس عاييأ السييتطرة

 .ام طقة ئهذه قيفي نفيفذ دل يكن س هل عملتأ،

 امؤكيييد  امتتلجهيييل عملتيييأ، كد لييية الصييي ، ويييعيفة  هييي 

 لتصييريجمل  اايي  ايييفق  ضييتلا اخلييلم،  اميييفاة الطلقيية، واييتتاة
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 العرئيي ، ئللعييلس الصيي  تهييتَّ با ئييد و كييلا امختافيية، ه تجلتهييل

بهتتيية هييذه ام طقيية،  متلهييًل تييدر   هيي . اخلاييت  ه طقيية   لويية

عاأ ئسط ال فييفذ اتهيل، شلوية هين قخيل       الشر  الت لال الد ل  

الد لة العملتأ اىل  ، بهتكل،  ئقتة الد   الكر   ئريطلنتل، 

 . شلوة ارنسل،  ر اتل، 

اف الستلايييية الصييييت تة حنيييييف با ناخيييي  بهييييَّ بهييييد  ميكييين 

  التلل   ااام طقة، هتخع   حلر اىلهداف/اليفالبل، 

 الستلايييية"ميييييفر"   ا  ئلم طقيييية الصيييي  بقييييدام تةختيييي  -1

 الصيي  مل ليية    يرتكييز العرئتيية اخلاييت  ه طقيية  ييله الصييت تة

 اخلاييت ، ة   هيين  الطلقيية اليي فط هيين هسييتيفرةاتهل انسييتلذ ضييتلا

م( هييل  2020ئيي ا الصيي  تسييتيفرة ) عاتييًل. اك يية تكافيية  ئ قييل

 نفييلااييتتاة العييلس هيين اليي فط.       مجييلل % هيين 18.6 نسييختب

لتصيريجمل ام تجيلا    اليفق ، تسعأ الص  لضتلا ايفق  اا   هغير  

و ميكيين با يترقييا ئلمييد  الطيفيييل،  و    هييذاالصييت تة امختافيية. 

 ه  الصت تة العيقلا ةعَّ   ه هل الص ، تتخعهلعر اليفالبل ال  

. الطلقيية هيين امزيييد واييتتاة حبلجيية الصيي   اييتملل. ام طقيية ة  

ومتتلجيلا   هي هية  بقل تملل اىلشر  ال فط تصدير هصلةر  بباب

 .اإليران  ال فط  هداةااالص ، مبل   ذلك 

الصييت تة الدابتيية لتقاييت  ال فيييفذ الغرئيي  )نفيييفذ   احملل ليية -2

   تاييك ههتيية  ال ييلتيف( ئلم طقيية،  شلويية ال فيييفذ اىلهريكيي  اتهييل     

يصعب حتقتقهل،   ظل التغاغيل الغرئي  العتتيا ئلم طقية،   جييفة      

"هصييلحل" بهريكتة/برئتيية هلبايية اتهييل. لييذلك، يتيفقيي  با تكيييفا     
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هييذه ام طقيية  مييد  ئييؤر الصييراع الخييلرة  السييلشن ئيي  العتيقيي     

اىلهريكتييية  –اىلهريكييي   الصيييت .  يخيييد  با الاعخييية الصيييت تة     

"ويييفرية". اتيييل تكسيييخب الصييي    بللخيييًل مب طقييية اخلايييت  نتتجتهيييل

 ئلم طقة، لسره بهتكل،  العكل ورت .

 الصيييت  الطيييرا ، ئييي  لصيييل با امتتيييل  ه يييل   لكييين،

 اتيييل  لاصييي  ُييييرت   حبتيييل...  التفيييلهَّ هييين نييييفع  اىلهريكييي ،

  اوايييييرتاتتج  الستلاييييي  اتيييييل   يخقيييييأ اقيييييط، اوقتصيييييلةي

خب وعيفئة الفصل ئي    لكن هذا اومتتل  ضئتل، ئس بهريكتًلث

اوقتصيييلةي  الستلاييي .  نييييفجز اتتيييل ياييي  بهيييَّ اليفايييلبل امتخعييية    

 لترقتا اىلهداف الصت تة.

 الستلاة الصت تة  له ام طقة  اليفالبل     

  رمبييل ،بهييَّ اليفاييلبل اليي  تتخعهييل مكيفهيية الصيي  مللتييلً  بهييل

  التلل   االترقتا هذه اىلهداف، اه   هستقخًي،

ص  ئد   ام طقة  عر عقيد اتفلقتيلا   عيقلا ال تدعتَّ -1

التعل ا اوارتاتتج  ئ  الص ،  كةت هين ة   ام طقية.  ه يل     

اتفلقتييلا شييراكة ااييرتاتتجتة ئيي  الصيي ،  كييل هيين  اىلرةا،      

 العيراق،  عتيلا،  الكيفي ، قطر، السعيفةية،اجلزابر، اإلهلراا، 

 ة،الترتتي  الخ يأ  ت تتية  هشيلري    كذلك. جتخيفت  السيفةاا، هصر،

.  تطيفرهيل  ام طقية،  ازةهلر   تسهَّ ال  العتيقة امشلري    قلهة

 . بته"، اارير"حريا  إلقلهة السع   ذلك  هن
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"، ئتيي  جيي "شيي    الصييت  الييربتل قييدمم، 2013 عييلم   

  تسييتأ اليي  الصييت تة امخييلةرة كلزاشسييتلا، لد ليية زيلرتييب بث ييل 

 اليفامييييد قييييرالا الخرييييري، اارييييير  حريييييا اوقتصييييلةي ااييييزام

 الييذي اارييير حريييا اكييرة ت فتييذ  عييلةة عاييأ القييلبَّ  العشييرين،

  القرا التلاي  عشير اميتيةي.  امخيلةرة تهيدف     حتقتيا        ُ ج د

هصيييلحل الصييي   شيييركلبهل، اوقتصيييلةية  اوايييرتاتتجتة، عييير   

رئطهل ئشخكة هيفاويا كر  هتسرة، عيلئرة لاخريلر  القيلراا.    

م، 2017  هييؤمتر عقييد   ئكيي ، عييلم  ةعييَّ هييذه امخييلةرة    

 لاتعييييل ائييييي " ه تييييد  ااييييزام اوقتصييييلةي  الطريييييا اىل    تِّ ُايييي

 ُئيد    الي  -هذه امخلةرة   ُتغط . ة لة 142 مبشلركة"، الد ل 

اخلات  العرئتة.  هين امتيفقي  با تكتتيل     ة   -ت فتذهل   ئللفعل

 م.2049حبايف  العلم 

  ام طقيية لييد   الستلاييتة الشييؤ ا   التييدشل عيين اإلمجييلم -2

 .اترهل ام طقة ة   تربب و ال  امافلا ات  عدم يتضتن  ذلك

 ئيي   التجييلري اوقتصييلةي التخييلة  لزيييلةة امتيفاويياة احملل ليية -3

 التجييلرة مجييَّ ئييدبم، 2017 العييلم  ه ييذ  ام طقيية  ة   الصيي ،

 اليفوييلا   يلرة  مجيَّ   يفييفق  يتصيلعد،  العرئ  العلس ه  الصت تة

 اليد    هي   الصيت   التجيلرة  مجيَّ  ئا   ذ. العرئ  العلس ه  ردةامت

 وييييلةراا قتتيييية هاتييييلر 101 ه هييييل ة ور، هاتييييلر 171 العرئتيييية

. لاصي   العرئتية  اليد    هين   ارةاا قتتية  ة ور هاتلر 70  وت تة،

 60.4 العيلم  نفيل    العرئتية  لايد    بهتكيل  ولةراا ئاغ  ئت تل

 .ة ور هاتلر
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الداعتة لخعض القضليل العرئتة   هين   ئعض الستلالا اللذ -4

ذلييييك  ت يتييييد الصيييي  لارقيييييفق امشيييير عة لاشييييعب الفاسييييطت .     

 هيين الفاسييطت تة، التررييير مب ملتيية اعييرتف هعيير ف، با ب   هيين 

ئييذلك، ئييل ةعتيي  ام ملتيية   تكتييجمل   س. الصيي  هيي  العييرذ، بييت

الصيي  عيقييلا  ق ييَّع لوييرهل امقل هية.  س تُ   ئتييدريبئلىلايارة،  

م،  حتييي  الضييغيفر الغرئتيية،  ئعيييد   1992رابتل  و عييلم  هيي   ايي  

 م.      1991هؤمتر هدريد ام عقد علم 

عاييأ  شييك با تصييخ  القطييب الةييلن  الفعييل ، مب طقيية    الصيي 

 يع يييأ با ه لاسيييًل  هيييذاالشيييرق اىل ايييط،  ايييأ العيييلس ككيييل. 

ىلهتكيل، قيد ةشيل ايلمة العيقيلا       جدييداً (  اقتصلةيًل )اتلاتًل

لتيية ئقيييفة ئلم طقيية.  يخييد  با بهتكييل ليين تفييرر     الت لاسييتة الد 

مافلبهييل العييرذ،  امصييلحل امشييرتكة ئيي  ااكيفهييلا اخلاتجتيية  

ايييتخقأ عايييأ حتيييللفهَّ اوايييرتاتتج .  تييي تأ الصيييي         بهتكيييل 

 اتلاتًل شريكًل لتكيفاكشريك اقتصلةي كخت  ههَّ، ي لال 

 حتققيي ، اييتكيفا ئييللطخ  عاييأ   ْا الستلاييتة،  شييراكتب. بيضييًل

اىلهريكيي . اتقيفييية اميفقييجمل الصييت   –مسييلذ الترييللجمل اخلاتجيي  

 ة،ئلم طقة اخلاتجتة، تتَّ عاأ مسيلذ اميفقيجمل اىلهريكي  ئلم طقي    

عاييأ بئيييفاذ هرمايية هيين السييخلق )ب         ذًا حنيين  العكييل وييرت .   

التسيييلئا( عايييأ ال فييييفذ ئهيييذه ام طقييية، ئييي  القطيييخ  اىلهريكييي    

 بت هسخيفق.   حتديًلة  الصت .  هذا اتفرض عاأ الد   العرئت

اتسيييعأ الصيييي  لاتقيييرذ لألحييييراف ام ل بييية ىلهتكييييل، ب      

 اتسييلرعهييل  امسييتل ة هيين الستلاييلا اىلهريكتيية ئلم طقيية.  بللخييلً  
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هذه القيف  )ب  اىلحراف( ليرمتل    بمضلا الص ، ب  التريللجمل  

هين الصيعب تيفقي  با تكييفا الصي  "برميَّ"        بنيب  ربَّ  ذلك،هعهل. 

 ئعييض   كييذلك،  عاييهل قييد المليير ف  لكيين. اييلمهيين العييَّ  

 .اىلقل عاأ االوا،

تيفاجييد الصيي  ئلم طقيية، ئهييذا     جمييرةنعتقييد با   اخليويية،

 شلوية الزشَّ اوقتصلةي، ييةت التييفتر هي  ئعيض القييف  الد لتية،        

اىلهريكتة مب طقية   –اليفويلا امتردة.   نكرر با الاعخة الصت تة 

اتييل تكسييخب الصيي  ئلم طقيية،   "وييفرية".  بللخييًلاخلاييت  نتتجتهييل  

لسره بهتكل،  العكل ورت .  يتيفقي  با يتفيلقَّ هيذا التييفتر     

كاتييل تيفثقيي  عيقييلا الصيي  ئييد   ام طقيية،  ااييتتب نفيفذهييل.       

اىلهييير اليييذي قيييد ييييدا  اصييييف  ئعيييض اومتتيييلوا الصيييراعتة        

ذليك،    هين اجلذرية،   هسلر الستلاية الد لتية ئلم طقية العرئتية.     

ر ا ، يقاب تييفازا القييف  ئلم طقية     -للجمل وت امتتل  قتلم حت

 عاأ عقب. رباًل

اليد ل  اايلل     ام يتملَّ هن هصارة العيرذ )ك هية( با يترييف       ا

ل التراييل سيهِّ ا ذلييك اُت    نمليلم القطيخ  ب  التعييدة القطيع...  ذ    

هييين رئقييية اىلقطيييلذ امعلةيييية...عر  هكلنتييية اوايييتعلنة )اايييذرة(   

لتصيييدي لات يييل راا امعر اييية لألقطيييلذ   ئلىلقطيييلذ اىلشييير ،   ا 

 لكيي  بامعلةييية، امضييرة ئلمصييارة العرئتيية العاتييل.  امؤكييد، بنيي    

 ُيطخِّعييفا  با عايتهَّ  إا  علس التيفم  الغيد، اي   هكلا لاعرذ يكيفا

. اكييين  ميييد  ىلقصيييأ   يتضيييله يفا،  ب ًو، الستلايييتة  ب ضيييلعهَّ

تضيييلهن  احتيييلة العيييرذ ايييتجعل هييي هَّ قييييفة هلهييية،   بي نمليييلم ا
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 حختعة امسيتطرين   ،م ...  ئصرف ال ملر عن هلهتة ذلك ال مللمعل

( كتلنيًل ليب ايطيفة    طيفييل لحتلةهَّ اتجعل هي هَّ )  اميد  ال  ااتب. 

  ثقل الد لة الكر . 

 امعيير ف با "الد ليية الكيير "، تكيييفا بقييرذ م زليية  نفيييفذ       

   بقدريي "الد لة العملتأ"، هن بتهل. كتل با "الد لة الكر "، 

عيلم  ي عايأ يليية هصيلاهل،  حتقتيا بهيدااهل العاتيل،         بي نمللم 

هن الد لة امتيفاطة  الصيغر   اليد ييا. تايك هي   ميد  مقيلبا       

، ثلئتيييةاليفاقييي  الستلاييي  اليييد ل ... بيييت القلئاييية لايييدمض...ىلنهل     

 ورترة، عاأ هر العصيفر،    ظل اىلميفا   امتغتاا  اونملتية  

 العلمتة امختافة.

 التعقتخلا 

 قيب األول: أ. مجال مالئكةالتع 

ال و شك اتيب  هين اليفاضي  لاجتتي  هييف ويعيفة ة لية الصي          

لتكييفا قيييفة كير  اقتصييلةيًل  عسييكريًل  هين امتيفقيي  با تكيييفا    

نب  ذا  ئل  ،الص  ب   قيفة اقتصلةية   العلس ئعد ا يفاا هعد ةة

الوقتصيلة الصيت  ُيع يد     ،بشذنل ئللقيفة الشرابتة لاتيفاحن الصيت  

 .اوقتصلةي ر هن اوقتصلة اىلهريك  مسب بك

ايرتاتتجتة ميد نفيفذهيل      ابا الص  لديهل شطة جتيف   ُييم 

 ،اريقتييل    الشييرق اىل اييط  هيي  شطيية   بلييية الراعيية   آاييتل  

متيييل متك يييي  الصيييي  هيييين هيييد شييييخكة قيفييييية هيييين العيقييييلا   

اوقتصييلةية هيي  العديييد هيين هييذه الييد   عيير الصييلةراا الصييت تة      
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تة  اىلهَّ  قلهة هشلري  ُئ تة حتتتة   كةت هن هيذه اليد     الضخ

 .ضتن اتفلقتلا هن اليفاض  با ئ يفةهل لتس  هتلمة لاعلهة

كتييل بنييب هيين اليفاضيي  قتييلم الصيي  ئللتعييل ا  الترييللجمل هيي           

مليلهر لاعتييلا  ال اىلهير ر ايتل ميل  تعيرض هصيلاهتل لاخطير  هييف       

ئإنشيييل  مايييجمل  متيييل قلهييي  اليفوييييلا امتريييدة  مافلؤهيييل    ثمللتيييًل

ب كيييف  الييذي يهييدف لتيفاجييد عسييكري قيييفي  قريييب هيين مييد ة  

الص   جملدل ااتيفي. كتل ُييم   ه ذ اي يفاا عتيل اليفوييلا    

 اوايتةتلراا امتردة لفرض ضرابب عاأ اليفارةاا الصت تة   قيجمل  

  اليفويييلا  ئلواييتةتلرئييدًو هيين ذلييك   اواتعلضييةالغرئتيية ه ييل  

 .بيضًلبشر  امتردة حتديدًا    ة   

كتل ُييم  تافتا ب  تضختَّ قضتة اإليغييفر   الصي   نشير     

اتييدييفهلا  بشخييلر و ميكيين الت كييد هيين وييرتهل ئشيي ا انتهييل    

مقيفق اإليغيفر   الص   ات  اماجمل اُمرخ ب لاغرذ  هيف هاجمل مقييفق  

 .اإلنسلا لاضغط عاأ الص   بت الص 

ة ئتريفييل ئيفوياتهل    كتل هيف  اض  مللتًل قتلم اليفويلا امترد 

 تركتزهيييل حنييييف الصييي   ر ايييتل  العتيييل عايييأ الضيييغط عاتهتيييل   

عسكريًل  اتلاتًل   نشل  حتللفلا اتلايتة   اايدابا اخلافتية    

 .لكي الد لت 

اليفرقة الربتسة اإا كل ذلك يضي  اليد      كلتب كتل بشلر  

امتيفاطة  الصيغتة بهيلم هعضييا كيختة ئي  ضيغط برئي  عايأ         

عسيكري   انسيرلذ  كيذلك   ،   ىلايخلذ هتعيدةة  ئعض هيذه اليد  

هيين ئعييض ام ييلحا شلوييًة ئعييد تراجيي  ة ر اليي فط العرئيي  ئلل سييخة    
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نسييرلئًل كييلهًي هيين   اا س ُيع ييد هييذا   لايفويييلا امترييدة حتديييدًا    

 .جتيفاتلاتة عديدة وعتخلرااام طقة 

السييؤا  ه ييل هيييف كتييجمل اتتصييرف الييد   الصييغتة  امتيفاييطة  

 راا  هل ه  الخدابل امتلمة دل؟متل  كل هذه التطيف

اتعقتييداا امشييهد الييد ل   تشييلئك  ،لييتل ه ييل  جيييفاذ  اييهل 

العيقلا ه  الغيرذ  شيركلتب  اتلايلتب  هصيلاب  عيل جميل        

 . حتر  الد   الصغتة  امتيفاطة وعخًل  هعقدًا

باضل ااايف  امتلمة   نملرنل دذه الد   هيف القتيلم  طييفاا    

اليفوييييلا …هتيفازنييية هييي  اليعيييخ  الكخيييلر  اتلايييتة  اقتصيييلةية  

 . امتردة  ئريطلنتل  ارنسل  ر اتل  الص 

با هذا لتل اهًي بئدًا، ذليك با "بة اا"   اوعرتاف  و ئد هن  

ام ل رة الستلاتة  اوقتصيلةية ميد ةة بهيلم هتطاخيلا هيذه القييف        

العلمتة ال  متاك بة اا ضغط  حرق عديدة اشر هذه اليد      

 .لزا يةا

ه  هذا التيفجب حنيف هذا التيفازا الصعب اي ئد دذه   ئللتيفازي 

الد   هن الترر    جملدل اإلقاتت   ااتيفي  تصفت هشلكاهل 

اإلقاتتتيية قييدر اإلهكييلا  تقيفييية هركزهييل الستلايي   اوقتصييلةي 

اييل يعطتهييل جمييلًو ب ايي     ،هيي  ئعييض الييد   اإلقاتتتيية "احمليفرييية"  

 .لات ل رة الستلاتة
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  التعقيب الثاني: أ. نبيل املبارك 

 هيييف " تييداعتلا وييعيفة الصيي        قضييتةهيين  ميي  ع يييفاا ال  

عييرف مييلذا شييتَّ الع يييفاا ئييةيث     ب؟"  و …القتيية "ال ملييلم العييلم "  

ا كيلا اميفضييفع    عيرف  بنقلر  عيهية اايتفهلم"؟"، كيذلك ايي     

  مقتقة  اقعة ب  تيفق  ايفف لدث   القريب؟

ربب ئللرتكتز عاتهل،  ه  العيفاهل ال  ب لكن ال قلر ال  

  امسييتقخل ام مليييفر التريييفر الييذي يعتشييب      تت كييد ايييفف  ئييدبا

ي ب ة الرتكتييز عاتهييل با باليي   الفكييرةا  مجيي ، حبتييل بالعييلس 

نمللم جديد لاعلس، ايفف يتردة هن شيي  ه ملييفر تايك الترييفوا     

  . التتريفراا امتيفقعة   الس يفاا  العقيفة القلةهة

عن قيفة بهريكل  كيفنهل القييفة العملتي  ه يذ انهتيلر      ئعتدًالذا 

اوحتييلة السيييفات ، ب  ئييز ا اجيير الصيي  هيين عقييدين هيين الييزهن، 

ئهر العلس، هن شي  منيفذج العتل الصيت  عايأ كلاية    ب ئشكل 

امسيييتيفيلا الستلايييتة  اوقتصيييلةية  اوجتتلعتييية  الةقلاتييية، اهييييف  

 ةالغييرذ شييي  امئيية ايي  اهل منيييفذج لتاييجمل عيين الةقلايية اليي  شييكَّ 

د هيين ريهييل مبفلهتتهييل نفسييهل،  لكيين    ل ييا كييلا ُ  املضييتة،  

  .دالصت  اجلدي ئلىلاايفذ

هترييفر جيير العيلس    اتهييف  هين متيل القيدرة         بشطرلدي ل  

 الييييتركَّ  تشييييكتل باييييايفذ ااتييييلة،  هيييييف امييييتغت "الييييتق        

ا  لكيين هيين امختييرا   ث التك يفليييفج "،  هيييف و يقييلة هيين الييد     

اكييلر اليي  تقيفةهييل شييركلا ب  باييراة ب  ه ملتييلا،  امعلهييل  اىل

ربب   ارة امزيد عن هل ايتقدهب التق تية هين منيلذج  ماييف       ب و 
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 تطختقلا  باايفذ متلة   امستقخل ام ملييفر، لكين هيذا الع صير     

يع  با القيفة ايفف تكيفا ه  هن ميتاك زهلم  ائتكيلراا التق تية   

قيييرذ لافييييفز بد با ال تييييفذج الصيييت  عتقيييبشيييي  العقيييد القيييلةم.   

، ارمبييل ه ييل  هيين س شييرين،  لكيين لييتل شييرحًلئللسييخلق هيين ا 

هكلنتيلا  ااجيَّ   هكلنتلتب ئعيد،  هي  و تعتتيد عايأ اإل     ر مله ُي

 القيفة الستلاية ب  العسيكرية،  لكين عايأ العقييف . ليذا الفير         

هتسيييل ية لاجتتييي ،  السيييخلق هفتييييفح لاجتتييي  لترقتيييا ام جيييزاا      

د اوايتترار   ااتيلة بو   يهن ير  عاأ ،اا   هذا اتل  امعجز

منيل الترييف  هين هسيتخدم      يخرل عن قيفة عملت  لاترللجمل هعهيل،   

 ."هستهاك" لاتق تة    ه ت   هخدع دل

 لييتل  ًليصييخ  تلئعيي ةهيير  ىل  شيير،  هيييف هييتغت  امتريييفر ا 

     هيييف، هيييف امييتغت اوقتصييلةي،  السييخب با امييتغت اىل    هسييتقًي

التق ، ايفف لدة حختعة ال تيفذج اوقتصلةي اليذي اييفف يسييفة    

ب  اشييرتاك .  ربمسييلل عيين امسييتتلا القدمييية،     يتتييدة، ئعتييداً 

اللد لة ب  الد   الي  تسيتطت  ئ يل  منييفذج تقي  اقتصيلةي هجي         

يعتتد عاأ اهتي  العقيف   التق تلا  اميفارة امشغاة، اييفف تي ج    

هيل   هيذا ال مليلم، هييف هين و        بشطير . ورت  تسيفة،  العكل 

  هذا ال مللم اجلديد، اان مياك متأ حتديد منيفذجب  ئًلمياك شت

  .عن ال تيفذج اوقتصلةي  الستلا  اوجتتلع  لارتلة اضًي

 هيييل ئييي  امترييييفر الربتسييي ،  التيييلئ ، اهيييتي  التق تييية،      

 منيفذجهل اوقتصلةي اجليلذذ، اييفف ييؤةي    حتييفر   هفيلهتَّ      

يفحن،  ايفف تتشكل مجلعيلا هرجعتتهيل لتسي  ةي تية     اليفحن  ام
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ب  اجتتلعتة ب  اتلاتة،  و متأ لغيفية،   منل مجلعلا اارتاضيتة  

ت جيييذذ ل تيييييفذج تقييي  اقتصييييلةي هييييلل  هغايييا،  اييييا منلذجييييب    

هين اليد      ًاي و متاك كةتبصد ئلمغاا بقاوجتتلعتة  الةقلاتة.  

 ض  هةيل   بب  التدشل،   تلات ثميتاك زهلم التق تة الكةت  ْنو ه  

ييلم اونتخلئيلا اىلهريكتية اوشيتة، هين تيدشل ليفايلبل        بهل مدث 

كيييلا ئشيييكل  ْا التيفاويييل   حتدييييد هييين يفييييفز ئلونتخلئيييلا،   

ئسيييتط. اتيييل ئيييللكَّ ع يييدهل تصيييخ  الخاييييف  شيييت ،  اليييذكل         

عاييأ بشييتل ،  الايفبلريتتييلا   هسييتيفي  نرتنيي  اىل اووييط لع ،  

  .اال ه  عاتب ا 

ايييييفف يكيييييفا القيييييفة العملتيييي  ئللعييييلس،   ْنه يييي شييييتَّ باطب 

ذاا  ًل لكين قيد يكييفا بقطلئي     ًاث اميد  ًللن يكيفا قطخ ئللت كتد

كييلا هتيفقيي  شييي     ْا حختعيية بييت حختعيية الييد   اليي  نعراهييل،      

ا لا عملتتيييلالعقيييد ب  العقيييدين القيييلةه ، با يكييييفا ليييدي ل قيفتييي   

   هفهييفم هتفلهتتيلا لخعضيهتل اليخعض هتيل الصي   بهريكيل حتي       

(G2) ليف هؤقتًل . 

 

  املداخالت حول القضية 

 لاص  امستقخا  الصعيفة  هكلنتلا ميف  ااتشرااتة رؤية. 

 املضيي  القييرا هيين تلاالصيي  ه ييذ نهلييية السييخعت    شييهدا

   امفلجئية  الطفراا  كلن  العلم ، الصعتد عاأ اريعًل وعيفةًا

   اااليييتغت بهيييَّ ئييي  هييين  الستلايييتة اوقتصيييلةية الصييي  قييييفة
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  تتفيييل ا.  التسيييعت تلا الةتلنت تيييلا عقيييدي   الد لتييية الستلاييية

 لكيين لاصيي ، امت ييله  الصييعيفة هعييدوا  يي  اتتييل التقييديراا

 العيلس    اقتصيلة  بكير  مللتيلً  تعيد  الصي   با    تشت امؤشراا

 متيل  هين  امتريدة  اليفوييلا  ئعيد   الةيلن   الشرابتة، القيفة نلمتة هن

 شيييي  الصييي "با     الدراايييلا ئعيييض شيييت ت. السييييفقتة القتتييية

 القييييفة هييييفارة كييي كر اىل   امرتخييية ايييترتل القيييلةه  العقيييدين

 ". ال فيفذ

 عايأ  يخقيأ  لين  العيلس  با ال ملير   جهيلا  هين  العديد  تذهب

  اليفوييييلا امتريييدة   ايييةًي العيييلس عايييأ يسيييتطر  اميييد قطيييب

  هيذه   قيفييلً  ه لاسيلً  ر ايتل  ايتخقأ  ئيل اىلهريكتة لعقيفة قلةهية،  

م،  و 1991عيلم   السييفات   اوحتيلة  انهتيلر اتل  عاأ الربَّ هين  

هيين  ًا  العييلس  تسيتقطب عييدة  اييلعًي بنهيل و زاليي  تشييكل قطخيلً  

 الد   هةل الص    يراا  كيفريل الشتللتة  بتهل هن الد  .

ميكن هشلهدة ئييفاةر تشيكل العتييق ب  القطيب      كذلك

رية هذهايية،  التقييدم    الصييت ، هيين شييي  ئ ييل  قييدراا عسييك   

اتلوا التق تة،  التتدة اوقتصلةي   لتاجمل الد  ، ايل ميدا   

ئلليفويلا امتردة  ه ذ ا يفاا    مل لية حتجيتَّ انطيقية التي       

الصييييت   شييييتط تب  ملوييييرتب ئكييييل  اييييتاة اك يييية. اقييييط   

ئعييد آشيير،    و زاليي  تيي ف  اتهييل ييفهييلً   اىل يغيييفرااييتخده  قضييتة  

 كيفر نيييل ت  ل تراهيييب ب   هييين بحايييا عايييأ اييي كتيييل با اليييربت

 ضييد الشييعيفا  ااتيييا تاييك يييذكر  كا ييل الصييت ، الفييت  

م  ال  س تهدب     قت ل اايلل .   2019هن هلر   ائتدا   الص 
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 اىلهتكتيية،كييذلك نيير  الصييراع احملتييدم ئيي  اليفويييلا امترييدة   

جلنييب آشيير، ميييف     هيين الصيي   جلنييب، مافلبهييل   ب ر ئييل هيين   

تك يفليفجتل اوتصلوا هن اجلتل اخللهل.  متل حتاَّ الصي  با  

حتيييل  ة الربتسييي  لتك يفليفجتيييل اجلتيييل اخليييلهل،  امييييفرِّ تكييييفا

زئلب هل عاأ اعتتلة ااتخدام "السيفر الرقت  العملتَّ" الذي تصيدره  

تضيغط    اشي طن جمتيفعة "هيفا ي" هيذه الشيركة الي  هيل ئرمي       

هشيييلري  شيييخكة  عايييأ مافلبهيييل هييين بجيييل  قصيييلبهل" هييين   يييلز     

با هييييفا ي تشيييكال شطيييرًا به تيييًل      اتصيييلوا اجلتيييل اخليييلهل،   

   ىلاييخلذ عييدة ئت هييل با هؤاسييهل رييين تشيي غفلي كييلا هه داييلً   

تيفعييية ئللتجسيييل اسيييلذ   ات  تيييتهَّجيييتش الترريييير الشيييعع،   

تج يب اوعتتيلة عايأ    ئئك .  قد تخ  ذلك قتيلم اوحتيلة اىل ر ئي     

رةين اليذين يطرمييفا ليلحر"،    "امييف  هي   التعل ا عدم حبجة هيفا ي

كييذلك  عيييا امتاكيية امترييدة بنهييل اييتزيل هيين شييخكة اجلتييل     

اخللهل مجتي  امعيداا الي  ت تجهيل هييفا ي ئسيخب  جييفة ليلحر         

هين اليفوييلا    هخلشير به تة. كل ذليك اايتجلئة ل يدا  هخلشير  بيت      

امتردة حمللورة العتييق الصيت  اليتق  القيلةم ئقييفة.  قيد  ويل        

اىلهريك     لتاجمل الد   ال  ت يفي التعل ا ه  الص   التهديد

. اقد قل  ر ئيرا ايرتايت، الدئايفهلاي  امعي  ئي هن الفضيل        تق تًل

اإللكرت نيييييييي     زارة اخللرجتيييييييية اىلهتكتيييييييية،   ب اشيييييييير    

 نييب " ذا مسريي  ئاييداا بشيير  لاخييلبع  بييت       2019 ئريلبنتسييلا/

تيل اخليلهل اخللوية    اميفثيفق ئهَّ )هةل هييفا ي( ئخ يل  شيخكلا اجل   

ئهييَّ، "اسييتتع  عات ييل  عييلةة تقتييتَّ قييدرت ل عاييأ تخييلة  امعايفهييلا      

 التيفاول هعهَّ ئللطرق ال  حنين عاتهيل التييفم".  اليفوييلا امتريدة      
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هي    ذلك التيفجب ئللقيف   ا هيفا ي "هازهة ئتخلة  امعايفهلا ارًا ترر

صيي  لقيلنيفا اواييتخخلراا اليفح تيية   ال  ااكيفهية الصييت تة  اقييلً 

با شيييركة هييييفا ي ليييديهل ايييجل ملايييل يشيييتل    م،2017لاعيييلم 

ارقة اماكتة الفكرية  امتلرالا الستئة   جميل  بهين الفضيل     

اإللكرت نيي .  بنهييل قييد تسييلعد ئكيي    اييعتهل جلتيي  امعايفهييلا  

 اخللوة ئلميفاح   الغرئت   ام ملتلا  ااكيفهلا الغرئتة". 

لألهيين اليييفح    ديييدًاقييررا  اشيي طن اعتخييلر هيييفا ي "ته     قييد

اىلهريكيييي "،  ه عتهييييل هيييين الت ييييلال لافيييييفز ئعقيييييفة مكيفهتيييية     

ئذلك  لك هل بودرا هيذكرة تيفقتيجمل      بهريكتة.  س تكتجمل 

مييييديرة امللتيييية تتيفعيييية  ا حبييييا م 2018ةيسييييتر/كلنيفا اىل   

جهي      ،"هيفا ي" هتي    انتشييف" بث يل  تيفقيجمل هؤقي    ايلنكيفار      

اا ئلنتهل  العقيفئلا اىلهريكتة ضد  لتهل تهتة امتتل  هصر  يتع

 يراا،  ئإشفل  العيقة ئي  "هييفا ي"  "ايكلي كييفم"،  هييف ايرع       

كلا يقيفم ئخت  هعداا اتصلوا إليراا، عن حريا هصيرف "اتيش   

    ئ  ا ". 

هن الصراع الكخت ئ  العتيق     ئعضًل ل ل يتض  ه ل  هن

ريكيي  هيين التفيييفق مييي  التخيييفف اىله ر زاتييل  الييتق   الييذي ُييي

الصت    اتلوا التق تة، شلوية  ذا عرا يل با التكافية امللتية     

 الصيييت   لاف يييت  العللتييية  امهيييلرة الصيييت تة لات تجيييلاام خفضييية 

  اتسيلهَّ  ايلهت   الي   العيفاهيل  هين  هي   الصيتلنة  شر ر  هر نة

 هختغييلهَّ عاييأ لارصيييف  الصيي  ويييفذ الييد   هيين كييةت حتيييف   
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 عيلم  ئشيكل  الغرئي   اجللنيب    نراهيل  كتل جمرفة شر ر ئد ا

 .شل  ئشكل  اىلهريك 

 ئييي   العا تييية اخلفتييية ااييير ذ تايييك كيييل هييين اليييربَّ  عايييأ

يتتةيل اتتيل تقييفم ئيب      هعيلً  عجيلذ  و با امافي  لا ملير  اإل   اجللنخ ث

امشيير ع  هييذاالصيي  ضييتن هشيير عهل الييد ل  )ااييزام  الطريييا(. 

 حتعًل اتب امشلركة عاأ ةلللال العلس ة   هن العديد  الذي شجط

  العيفابد اوقتصلةية الضختة الي  ايتعيفة عايأ تايك اليد   الي        

اتتر ئهل ذلك الطريا ب  امشر ع.  عاأ الربَّ هن التكافة امللتية  

العللتيييية اليييي  اييييتترتاهل الصيييي    الخ تيييية الترتتيييية  اخلييييدهلا  

 اىلكييير  اليييرائ    ا القييييف   ميكييين الايفجسيييتتة ليييذلك امشييير ع،   

 هن هكذا هشر ع ه  الص  ة ا ريب.  ال هلب 

با الستلايية الصييت تة امتتةايية     بيضييًل القيييف  نلاايية هيين  لعييل

ال يي ي ئييلل فل عيين الصييراعلا العسييكرية ب  امذهختيية   لتاييجمل  

الييد  ،  الرتكتييز اقييط عاييأ اواييتةتلراا اوقتصييلةية   الخ ييأ    

القييفة   لي شيكَّ الترتة   لتاجمل الد   الفقتة   العلس، هيف اليذ 

ال لعتيية  السييتعة امتتييلزة لاصيي . تاييك الستلايية هيي  اليي  اتريي     

  اريقتييلاىلئيييفاذ العديييدة لاتشييلري  العتيقيية الصييت تة  ال فيييفذ      

 ايفتيي  الفرويية عاييأ اجللنييب الغرئيي ، الييذي اييتطر عاييأ    آاييتل،

تاك ام لحا لعقييفة ايلئقة، مبيل كيلا لتايب هين نزعية اايتعتلرية         

 ية.  اتلاتة  اقتصلة

اجليفانييب اىلشيير  امهتيية با الصيي  تعييد هيين ااافييل  ب         هيين

الشيييركل  اليييذين ميكييين اليفثييييفق ئهيييَّ   اتيييلوا العسيييكرية     
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 اليفاييييل  عاييييأ القييييدرة  لييييديهَّ التصيييي ت  العسييييكري امتقييييدم،   

 العرئتيية امتاكيية هيي  هيييفقفهَّ ذلييك عاييأ اىلهةايية  هيين. ئللتزاهييلتهَّ

 بيضيييًل يشيييتل هيييذا . الشيييرق رييييلح وييييفاري  ويييفقة   السيييعيفةية

هن الد   ئللصيفاري  امتقدهية  اليذشلبر   لتايجمل     لعدة  هداةهَّ

نيير  ئيي   قيي   آشيير تقاخييلا الستلايية     ئت تييلاىل قييلا  المليير ف.  

مب يي  وييفقلا ايييح ئعت هييل      الع جهتييةاىلهريكتيية  الغطرايية 

شراؤهل قخل عقيفة، ب  نقل ه مليفهية وييفاري  هين ة لية    بشير ،      

تا ب  اتفلقتلا الئقة. هةل  ذلك هل قلم ئيب اليربتل   ة ا اعتخلر ميفاث

 لصيييفلا هراجعييية هييين اىلئيييتض، الختييي      وييييفلب ع يييد ئلييييدا،

 العدييدة  الشير ر    ضي   السيعيفةية،  العرئتية  امتاكية  هي   اىلاارة

العرئتيية امترييدة،  نقييل   هييلراا   اإل  F35الطييلبراا وييفقة عاييأ

ىلرةا،  بتهيل  ه مليفهة ويفاري  ئلترييفا هن امتاكة  الكيفي   ا

 اىل ليفيييية تعطييي  اديفجيييل هييين ة   العيييلس، كيييل تايييك التصيييرالا 

 .اميفثيفق الصت  لاراتجمل  اىلاضاتة

 تييير ق و الصيييت تة ال جلميييلا با ا را  ئعيييض تييير  ه يييل  هييين

  ضييي   مل لييية الصيييت  اميييد تعطتيييل    اتسيييعأ اليييذي لاغيييرذ

 كللعقيفئيييلا لتافييية،  منيييلذج ئ شيييكل   لميييب بهيييلم العراقتيييل

  ه ييل ، ه ييل الترللفييلا   قلهيية الستلاييتة  التهديييداا خلشييرةام

 عايييأ هقخاييية الصييي  با  التصييييفر نفسيييب، يفيييرض اليفاقييي   لكييين

 برئتيية،  المكييلا هيين نييراه اييل الييربَّ عاييأ هشييرق هسييتقخل

 .شل  ئشكل  بهريكتة علم، ئشكل
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 اضي  لاعتيلا  و لتيلج     هييف  هيل ئعض الترايتيا    با    تشت

 تتقيدم ايريعًل كقييفة اقتصيلةية جلراية  ذليك       هيف با الصي   ًلئرهلن

عاييأ تيفحتييد   ركزنييلعاييأ مسييلذ القيييف  الغرئتيية التقاتدييية اليي      

  .عيقت ل ئهل ة ا با حنتلر لاتستقخل

ا  ئيل   ،قيل نشيلحلً  بعايأ امسيتيف  الستلاي  اتخيد  الصي        بهل

هيفاقفهييل بييت  اضييرة متلهييًل هيين عييدة كييخت هيين القضييليل الد لتيية  

 رمبييل يعيييفة ذلييك    لل اهييل هيين الييدشيف       اليي  تشييغل العييلس 

مر ذ  حتللفيلا هكافية هي    ب يأ ع هيل  و ترييد التييفرر ئهيل         

 .ا ا  ه    قتة نهتهل اوقتصلةي

شيخب هييل تكييفا ئييفمش ي كييل  ي كيل  ئيي هَّ،     با ا  اللصي  

هلذا اتفعل ئعد با ميأل هعدتيب  هييف متتيًل ايتفعل      ندري ولك  ل 

ه طا التلري  يقيفة    هذه ال تتجةث ايللقيفة    رمبل هضر، ىلا ئًلشت

اوقتصييييلةية  العسييييكرية الصييييت تة اييييتقيفة    ربخيييية   اييييرة      

ضييرتة ئتقييدير     العضيييا  رمبييل التتييدة  اوعتييدا . اييتكيفا ب   

م مسيب ام طيا   الخعض ه  تلييفاا ال  و ئد با تعيفة    مضين اىل 

ئعض ة   الصت  التقاتدي.  متتًل اتتكتل الغرذ ضدهل يعل نب 

آايتل الي  تيد ر   الفايك اىلهريكي  )التلئيلا  كيفرييل اجل يفئتية(         

شيير  ليين بو كيفريييل الشييتللتة  ة    ماتييجمل  اضيي  لاصيي   ْن و ه يي

قيد تكييفا  ييراا  اميدة هين تايك اليد  .         شيهد عاأ ام تؤثر كةتًا

و ميكييين اليييتكهن مبيفقيييجمل ر ايييتل  اد يييد  بيييين ايييتذهخلا       

 .ال هلية
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تيا عاييأ با هصييلحل الصيي  هيي  الغييرذ  ئعييض الترايي  تؤكييد

ة لييية  اللصييي  العيييلس،ا مبصيييلاهل هييي  ئقتييية قيييلر  بهريكيييل و ُت

ويييييي لعتة تعييييييتش عاييييييأ التجييييييلرة  التصييييييدير  التك يفليفجتييييييل     

نهيييل تعتتيييد   اايييتةتلر ايييتيفلتهل  ب اوايييتةتلراا الغرئتييية، كتيييل  

اييهَّ، ب  اىل لسيي داااىلهريكتيية ايييفا  ا ايييفاقامرتاكتيية عاييأ اىل

   با امتتلحلتهل ال قدية ئللد ور لذا و ميكين لاصي     ئلإلضلاة

 ئعتدة   ه لكفة بهريكل  الغرذ.  ًلشيفاحببا ت شذ 

ات لرييف يير  با العيلس يتجيب    نمليلم اىلقطيلذ امتعيدةة         مثة

لتكيييفا  لتصييخ  ثيثيي  اىلقطييلذ هيي  وييعيفة الصيي  امتيفقايي  قريخييلً   

ت ،  لكين اايتترارّية   القطب اىلّ   ب  الةلن  ئلقتدار  قيّفة  اضر

ثيث  القطخّتة هرتخط مبد   لح ر اتل  الص     علم ال مللم ال

لطي  عقخيت  ربتسييتت  يعلنتيلا ه هتيل  اييخا  لطلهتيل ال ملييلم      

الغرئ ، العقخة اىل   ه  ااتقرارية ااكَّ الستلاي ،  شطييفرة   

هييذه امسيي لة   ر اييتل بعاييأ ه هييل   الصيي ، الل ملييلم الستلايي    

، لكَّ   ر اتل عاأ رباب ئيفت  الخلل  هن العتر ايخع  علهيلً  اا

،  كييذلك   هيين بييت امؤكاييد كتييجمل اتسييتتر ر اييتل ئعييد ئيييفت   

ئلل سييخة لاصيي ، اييلاكَّ الشييتيفل  لارييزذ الشييتيفع  الصييت       

هتل ةاشاّتية متيل ميكين تغّتير تيفجهيب هي        اميد  ييفاجب هشيكات   

   الضيييغيفر  ضيييلاة ي اشيييتي    القييييف  امت فايييذة   اايييزذ،  ب

هن شلرج اازذ امطللخة ئتدا   السياطة، بّهيل    هلةاشل الص  نفس

العقخة اىلشر  ال  تيفاجب الة لب  الشيرق  اهي  ال زاعيلا القيفهّتية     

بكةيير شطيييفرة ه هييل   الصيي ،   الداشاّتيية،  هيي    ر اييتل بيضييلً 

 بي اشييييل   لطايييي  بي هيييين هييييلت  العقخييييت  اييييتخرجهتل ب       
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،  ليتل هين اخليل     ق عايأ القطخّتية  لييف هؤقتيلً    هتل هين السيخل  امد 

مل ليية الغييرذ امسييتتّرة لترريييك هييلت  امشييكات   ت جتجهتييل.   

 يخد  با القطخّتة الةيثّتة اتكيفا هرماة ب   يتايفهل هرماة ثلنتية  

كةر بهتّتة ئلل سخة لاعيرذ  العيلس الةلليل،  ذليك ع يدهل يتعتيا       ب

ئي  عاييأ امصييلحل،  الييذي  اوشيتيف   امعسييكر الربمسييلل  الغر 

  التشييملا  ئعييد تفييّرة اليفويييلا امترييدة ئقتييلةة العييلس      اعاتييًل دبئيي

عايييأ اىلقيييل اافلبهيييل   ض ْرةارتيييب ئشيييكل عيييلة   ُهييي   اشييياهل   

هي هَّ    شركلبهل، اه يل  بقطيلذ هين ضيتن ااايجمل الغرئي  كيل        

اتعأ هصلاب اخللّوية،  ئعيض هيذه اليد   ةشيل حتي  العخيل ة        

 ك تتجيية لارييرذ الكيفنّتيية  ةجيية لقيييّفة اليفويييلا امترييد الغرئّتيية نتت

ذا  ملنتل،  لكّ هتيل ايرعلا هيل ات فصييا     بالسلئقة هةل التلئلا  

 اتتهتل الفروة  بوخ  اونفصل  هصيارة  ح ّتية،  ه يل  قطخيلا     

هرهلا اتستتراا مبل دتل هن نفيفذ   هستعتراتهتل السلئقة الي   

 ةهيييل ئةقلاييية اتيييّدة هييين ااقخييي    اايييتطلعل رئط نيييل ه هيييل ة وً كيفط

ئريطلنتييل  ارنسييل.    هرمايية ومقيية  هيي    حتديييدًااواييتعتلرّية،  

ارتفييييلع قييييدرة التييييدهت  الييييرةع لييييد  ئعييييض اىلهييييَّ هيييي  التقييييّدم     

التك يفليفج ، اتملهر بقطلذ جديدة اتزةاة عيدة بقطيلذ ال مليلم    

العلم ،  اتصعد كل هن يستطت  اإلنتلج  تصيريجمل ه تجلتيب  ليب    

ب  رةع اوعتيدا   يليية    معتيدي الق الضرر الفلةح ئل عاأ القدرة 

هكتسييخلتب اوقتصييلةية  العسييكرية.  هيين هرامييل تعييدة القطخّتيية   

 :هل يا  احملتتاة

 –اليفويييلا امترييدة   –هرمايية اىلقطييلذ الةيثيية )الصيي     -1

 .ر اتل(  الذي ئدب ب  عاأ  شك اوئتدا 
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تكييّفا  هرماة ضيعجمل اليفوييلا امتريدة  تشيملا  الغيرذ        -2

بقطييلذ ه فصيياة ترعييأ هصييلاهل شييلرج العخييل ة الغرئّتيية اميفّمييدة     

 –التلئيلا   –ملنتيل  ب تت لال ه  ئعضهل  ه  اىلقطيلذ الةيثية هةيل )   

 . ارنسل( –ئريطلنتل 

الفّتلكية   لألايارة شد لايفويلا امتريدة  انتشيلر   بضعجمل  -3

اييلق الضييرر ئللييد   الكيير  امسييتطرة ،  هيين ثييَّّ   عاييأ  القييلةرة

 لا ملييلم الخ كيي  )ايييفيف ( ب   لإلنرتنيي فييلق عاييأ نملييلم عييلم  اوت

عيلةة   شاا ئدابل دل نفل الفلعاّتة هن قخل تكتيل هين اىلقطيلذ،     

الصيجمل الةيلن  هين اليد           يفةوتلبة جمال اىلهن اليد ل   ويع  

 –الرازييل   –امكسيتك   –ند نتستل   –ارتالتل ب –القطخّتة )اد د 

 .اريقتل( ج يفذ 

ت بي نمليييلم عيييلم  جدييييد عايييأ احملييييفر العرئييي       تييي ث  معراييية

)امتاكة  هن هيف   ميفرهل هن اخلاتجيت   العيرذ( يايزم حتاتيل     

 نقييد تييلري  هييذا احمليييفر   نملييلم القطييخ  )السيييفاتت   الغييرذ(       

 حتاتيل  ضيعب   نمليلم القطيب اليفاميد )تفيّرة اليفوييلا امترييدة(،        

لتعزييز التتيفضي     التجيرئت   هين  اواتفلةة هن اخلراا امكتسخة 

  ال مللم القلةم.  كتل هيف هعر ف اقد انقسَّ العلس العرئ  ئي   

احملييييفرين السييييفاتت   الغرئييي  ئقتيييلةة اليفوييييلا امتريييدة   نمليييلم  

القطيييييخ   شسيييييرا اتتيفعييييية الييييي  كلنييييي  هييييي  امعسيييييكر     

   نفيل اليفقي  س ت يل اتتيفعية الي  هي  اجللنييب        ،اوشيرتاك  

هن امكسب، هي  با احملييفر العرئي  كيلا      العلة  تخهلام تصر نص

لاتعسييكر الغرئيي   كييلا لييب ة ر العييل   هزمييية  لاصييًل ماتفييًل
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امعسييكر اوشييرتاك  عيين حريييا الييخرت    الييدين،  لكييّ هَّ س     

لسيي يفا ااييتغي  ذلييك لصييلاهَّ، اخعييد انتصييلر )احمليييفر الغرئيي ( 

 العملتييأ لقيييّفةعاييأ السيييفاتت   تفييّرة اليفويييلا امترييدة مبركييز ا    

اىل     العييلس تفلجيي  احمليييفر العرئيي  اااتييجمل دييل ئيي ا اليفويييلا      

امترييدة ماتييجمل هتقاييب بييت هيفثيييفق اجللنييب، ئييل  ا رحيي    /ب    

نملتييية مكيييَّ مافلبهيييل  اييياات   بايييكت  عييين هيييؤاهراا لتغيييتت  

امصلحل   اإلقاتَّ ىلعيدابهَّ اإلقاتتيت ،  هيذا التصيرف عكيل      

ايد    ملرئيفا ه  نمللم اىل ، اللر   هةًير شتصّرف اىلقطلذ اىل

اييييفريل ربيييَّ ئطييييا ذريعييية اايييرذ الييي   يفضييييفنهل  هعلرضيييتهل  

هيييفا ب  ز لاقييراراا اىلاّتيية  ااييتتر ا   مافهييَّ مبيفثيفقّتيية مّتييأ ه     

كلة ا يهزهييفا امعلرضية السييفرّية  س يزالييفا هسيتترين، ئت تيل         

   اليفاييل   هيين اجللنييب اىلهريكيي هتعتييدًا نيير  اشييًي الييتتن هييةًي

الييذشلبر  اىلاييارة امدايفعيية الييةتن اافلبييب هيي  با      ئإهييداةمّتييأ 

 تيير  اجللنييب  ،ااييرذ هييررة  شييرعّتة  هدعيفهيية ئقييراراا باّتيية 

عييدا  اإلقاتتييت   ليئتييزاز هيين قخييل اىل   ه عرضييًة اىلهريكيي  مافييل 

.  ه ييل  هشييكاتلا بزلتتييلا تيفاجييب  الييذي يييدع  العييدا  دييَّ بيضييلً  

 :ئ  هتلالغر اااتجملاحمليفر العرئ  ه  

يدليفج  امسيخا ليد  القييف  الر تسيتلنتّتة امتصيهت ة      اميفقجمل اىل -1

امهتت يية عاييأ السيياطة   ئريطلنتييل  اليفويييلا امترييدة  اليي  تقيييفة     

الغرذ   هر ئعدابهل لاعرذ  امسات  عاأ شافّتة اخلرااة الدي ّتية  

عاييأ هيييفاقفهَّ هيين القضييليل احمليفرّييية      لييديهَّ، ااييل يييؤّثر ايياختلً  

رباييهل القضييّتة الفاسييطت ّتة،  هييذه قضييليل هصييتّية   عاييأ طقيية ام
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 يصييعب عاييأ بي ايياطة ملكتيية   احمليييفر    جييدًا ة  نسييلنّتة هييؤّثر

 .العرئ  التغلض  ع هل ب   لهاهل

الطرق امتكيرر عايأ جلنيب الشيرعّتة الدايتيفرّية لاركيفهيلا        -2

العرئّتيية هيين ئييلذ عييدم  جيييفة ةمييفقراحّتيية  عييدم متّتيي  ه ملتييلا         

تيي  امييدن  ئلارّييية  اواييتقيلّتة   القييرار،  ااييتغي  هييذا    اتت

 .الضعجمل وئتزاز ة   احمليفر العرئ 

 ًلايييإا بي تغّتييير   القطخّتييية العلمّتييية قيييد جيايييب اروييي    ليييذلك

جيلئّتية لصييلحل احمليييفر العرئيي  بكةيير اايل قييد لتييل هيين ايياختلا    

تغّتير  شريطة اواتعداة اجلّتيد ليذلك  العتيل عايأ اوايتفلةة هين ال      

 .ئذكل 

السييييتلق ذاتييييب، و ئييييد با نتييييذكر با عييييلس العيقييييلا         

الد لتيييية هيييييف عييييلس القيييييفة، مبع لهييييل الشييييلهل، بي الييييذي يعيييي     

 -القييييفة   كيييل اتيييلوا اىلالايييتة.  اكاتيييل كلنييي  الد لييية   

 هصيييلاهل،قيييدر عايييأ حتقتيييا بقيفيييية كاتيييل كلنييي   -بي ة لييية

بكةييير  سيييعيفةيةالهييين امهيييَّ با تعتيييل  ليييذلك،نمليييلم عيييلم .  بي  

  تق تيييًل  عاتتيييًل  اقتصيييلةيًل  بكةييير عايييأ تقيفيييية ذاتهيييل، اتلايييتلً  

تقيفيييية اليييذاا تعييي      . ةشلوييية.    ئقتييية اتيييلوا ئصيييفة علهييي    

اإلوييييييح   ه هيييييل الشيييييلهاة،اىلشيييييذ مبخيييييدب الت تتييييية اإلجيلئتييييية  

 ميكييين الصيييدة هيييذا   اإلةاري  الستلاييي   اىلهييي  السييياتَّ.    

  يا  هل اقرتاح

 .تقيفية مقتقتة ااتتة  ورترةتقيفية الذاا  -1
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.  مل ليييية "تصييييفت"  ئ نيفاعهييييل الد لتيييية،  ييييب الصييييراعلا  -2

 هشلكل  شيالا امتاكة ه  ا شرين.

 .تيفثتا العيقلا السعيفةية ه  كل الد   العملتأ  الكر  -3

هكين،  يله كيل القييف      بجيلئ ، هل التزام اتلاة ااتلة اإل -4

 .الد لتة

الشيقتقة، لتقيفيية اجلخهية     التكتل ااقتق  امستدام ه  اليد    -5

 .العرئتة

    اوهتتلم بكةر ئتقيفيية  ت تتية القييفة ال لعتية لايخية، ج خيلً       -6

 .ج ب ه  الت تتة امستداهة لاقيفة اخلش ة

 

 .امدراة الصت تة   اإلةارة ك تيفذج ميكن اإلالةة ه ب 

بي تقييدم تصيي عب الييد    بي نهضيية حتققهييل اتتتعييلا هيي    ا

اتلاييتة هسييتقاة،  رؤييية هسييتقخاتة  اضييرة،  نتتجيية حختعتيية إلراةة

 قتيييلةة حتيفمييية  هاهتييية،  نمليييلم  ةاري هتفييييفق،  قيييتَّ جمتتعتييية    

 .رااخة  قيفية

 ال هضيييية اىل ر ئتيييية اىلهريكتيييية شييييي  القييييرنت      اييييللتفيفق

املضييت ، جعايي  العييلس يتجييب حنيييف ال تيييفذج  ال ملريييلا اإلةارييية     

ة الت لاسيييتة الغرئتييية امختافييية الييي  وييي ع   مققييي  اوايييرتاتتجت  

لاتؤاسلا  الشركلا، املهرا امدراية العاتتية   اإلةارة الي     

امتتللتية ظهيرا    التطييفراا تركز عاأ اإلنتيلج اميلةي الخري ،  هي      

هدراة العيقلا اإلنسلنتة ال  ركزا عاأ اإلنسلا كعلهل ههَّ 
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 متيفي لإلنتلج  التقدم  التطيفر، ثَّ ظهرا امدراية السيايفكتة     

مجعيييي  ئيييي  امدرايييية العاتتيييية  هدرايييية العيقييييلا    اإلةارة اليييي 

 .اإلنسلنتة، اكلا العلس ي هل هن امدراة الغرئتة   اإلةارة

 ”Z“ ئرزا امدراة التلئلنتة   اإلةارة هن شيي  نملريية    مت تل

اليذي كييلا تركتزهييل عاييأ الةقلايية اتتتعتيية  الت ملتتتيية لاشييعب  

ختافيية  اليي   ريي  التلئييلن ، ظهييرا ماقييلا اجليييفةة  هخلةبهييل ام 

ئلهتتلز   التلئلا، ئفكر  ةاري لتاجمل ثيَّ تتلئعي  ظهييفر ال تيلذج     

 .لنتة ال ملريلا اإلةارية التلئ

حنن بهلم هدراة جدييدة   اإلةارة، هدراية تتشيلئب        التيفم

ايتيفية  لك هيل لتايجمل   هكيفنلتهيل      حلرهل العلم هي  امدراية ا   

 . ع لورهل

ااتطلع  شي  برئع  ا ة هلضتة    القتلةة  اإلةارة هدراة

( ميدة  سي  اي ة لتكييفا     2030مت تل  ضع  الصي  رؤيتهيل )  

الد ليية رقييَّ  امييد   اقتصييلةاا العييلس، هتفيفقيية عاييأ كييل ة        

العلس مبيل اتهيل بهريكيل،  تخقيأ عايأ رؤيتهيل عشير اي يفاا  هي           

 امد   العلس  رقَّ( عاأ با تكيفا الد لة 2030علزهة   علم )

 .يًلاقتصلة

التريف  اوقتصيلةي الضيخَّ  الكيخت اليذي تشيهده الصي          ا

هيف نتتجة حختعتة  متتتية لعيفاهيل  قضيليل ربتسية يي ت    حاتعتهيل       

 .القتلةة  اإلةارة
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تيييي ج  القتييييلةة  اإلةارة   حتقتييييا التقييييدم  التطيييييفر     لكيييي 

 ال هضية امطايفئية جييب با ت طايا هين ثقلاية  قيتَّ  ت ييفع اتتتيي ،         

الصيييت تيفا ايييلهت     يييلح  لاتييية الييي  ميتيييلز ئهييياللعيفاهيييل الةقل

اإلةارة، الاييتطلع  اإلةارة الصييت تة با  تيي  ئيي  امت لقضيييلا،     

ئي  الرؤيية ئعتيدة اميد       تي  اجلت  ئي  اوايتترارية  التتسيت، اجل   

  ةارة اىل ليفيييلا، اجلتيي  ئيي  ه طييا العيقييلا  ه طييا ال تييلب ،       

يفايي  اخلييلرج  ئاطييجمل  اجلتيي  ئيي  ادييد    ااييزم، اجلتيي  ئيي  الت  

 . هد    الةخلا  اواتقرار  اهتي  الخ تة الداشاتة القيفية

اإلةارة الصييت تة عيين اإلةارة الغرئتيية   قييدرتهل عاييأ       لتاييجمل

التريف   قدرتهل عاأ التغتت هن شي  ااتةتلر  ااتغي  الفير ،  

ة ا اوهتتييلم  الرتكتييز عاييأ ئ ييل  ال تييلذج اإلةارييية هيين بجييل اهييَّ   

 . اجلهد اليفق  ال تلذجقد تست زف تاك اليفاق   

امرتكييزاا امهتيية لييإلةارة الصييت تة هيي  الرتكتييز عاييأ      هيين

 لييتل هشييكاة، هيين شييي  اونفتييلح الةقييل    الت يييفع ئلعتخييلره ثييرا  

لاترييف    ًل بالا عاأ الد    اتتتعلا   العلس،  اعتخلره قلعدًة

 .اإلةاري  اوقتصلةي  الةقل 

 اإلةارة   الصييي  اجلتييي  ئييي  اونفتيييلح  القتيييلةة   اايييتطلع 

 اديفية، اونفتيلح عايأ التجيلرذ  الةقلايلا امت يفعية  امختافية، هي         

اافلظ عاأ اديفية الصت تة ال  تتسَّ ئلونضيخلر  امخيلةرة  اجليد    

 . اازم  ادد    اوتزاا  اإلئداع

بهلم  ةارة تستطت  ركيفذ اميفجلا العلمتية، الايتطلع     حنن

ة الصت تة با تركب قطلر العيفمة  هييف يسيت، ئيل اايتطلع      اإلةار
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با تستةتر العيفمة  حتيفدل كتكتسخلا دل، اايديهل قيدرة عجتخية    

عاييأ ركيييفذ اميفجييلا  ااييتغي  الفيير ، اعاييأ اييختل امةييل  و       

 .ااصر شركة هيفا ي

اإلةارة الصييت تة ئقييدرتهل الفلبقيية  السييريعة عاييأ الييتعاَّ     متتييلز

ر كتجتيفعة هن شي  التعاَّ،  اوايتفلةة هين    ئلاتترار،  التطيف

 . لرذ الد    اتتتعلا اىلشر 

القتييلةة  اإلةارة الصييت تة لاخ ييل   التقييدم اوقتصييلةي    انطاقيي 

 :الهن شي   اقعهل  ةمييفبرااتة جمتتعهل، اكلا لاتريف  هرمات

اىل    هيي  هرمايية ت اييتل  ئ ييل  الخ تيية الترتتيية لاخاييد  امرمايية -

رق   البل هيفاويا  اتصيلوا كتقييفم بالاي     هن هطلراا  ح

 .وقتصلة قيفي

الةلنتيية  التيفايي  اخلييلرج    ئ ييل  عيقييلا هيي  الييد      امرمايية -

امختافييية  ئهيييد  ،  ايييت  باييييفاق علمتييية ديييل   ئايييداا  جمتتعيييلا  

 .العلس

اإلةارية الصيت تة ئستلاية ذكتية  رؤيية  اضيرة  قتيلةة         متتلز

 .بجل تيفات  ال جلح الصت  ت ل ر عاأ امستيف  الد ل ث هن

اإلةارة الصيييييت تة عييييين اإلةارة الغرئتييييية   اونفتيييييلح    لتايييييجمل

 اوئتكيلر  اإلئييداع  الييتفكت شيلرج الصيي د ق  ركيييفذ اميفجييلا   

 ااتةتلر  ااتغي  الفر ، اهي  و تسيتخدم ام طيا اليديكلرت      

 .  التريف  اإلةاري
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ائتكيلر  اإلةارة الصت تة قدرة عجتخية عايأ اكتشيلف       متتاك

حييرق تسيييفيقهل، لتقت هييل با التسييييفيا ال ييلج  يرتكييز عايييأ  ةارة      

 .نلجرة  و لعلا جتدة  عيقلا  اضرة

بمد باخلذ  عيفاهل  لح امدراة الصت تة   اإلةارة، بنهيل    ا

ارتكزا  انطاق  هن العيفاهل الةقلاتة لاتجتت  الصت ،  الت ييفع  

يفارة الخشيرية ئطريقية   الدمييفبرا ،  اونفتلح الةقل ،  ااتةتلر ام

 .ورترة  اعللة

 

 الصي   هي   العيقيلا  تعزييز   شتيلراا  اخلات   ة   السعيفةية 

 .العلس عاأ  اونفتلح

لاتيفاجيد الغرئي      هيدالً  هطتعيلً  تعيد  العرئي   اخلايت   ه طقية   ا

ايفا ،  تعاا الص  بهتتة كر  عايأ ام طقية     الشرق  عاأ مدٍّ

 ل فسيييهل ليييط بنهيييل     ملرئيييلل ايييتتل و اىلشيييتة،  السييي يفاا 

 .الد لتة الستلاة و      اضرة هكلنة

امهَّ ه ل كتجمل تعلهل ة   اخلايت  العرئتية هي  كيل هيذه        هن

اىلحتيييلع  التريييديلا مبيييل تتطاخيييب اميفاقيييجمل  التقاخيييلا الستلايييتة      

امختافييية. اتييين ااكتييية  امصيييارة عيييدم القطتعييية هييي  اجللنيييب     

طايب  ةهيل  التعلهييل   اىلهريكي ، كقييفة عملتيأ ة لتيية، اجلتتي  ي    

هعهييييل، شلويييية   اتييييلوا العسييييكرية، متييييل يعييييد السيييييح   

اىلهريكيي  اىلمييدث  اىلاضييل عاييأ هسييتيف  العييلس. كتييل بنييب هيين 

امفتد اورتخيلر مبشيلري  هشيرتكة هي  الشيركلا اىلهريكتية         

لتاييجمل اتييلوا الف تيية  العسييكرية  التعاتتتيية  الطختيية  الختئتيية   
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الخ يأ الترتتية، ايي زالي  اليفوييلا امتريدة        الستلمتة  التدريختة  

هتقدهيية عاييأ مجتيي  ة   العييلس   كييل تاييك اتييلوا ااتيفييية.       

 شيييييي  ييتهيييييَّ   ،با نعييييي  با السلاييييية اىلهيييييريكت  جييييييب

    يصييايفااونتخلئتيية، يهييلمجيفا لتاييجمل الييد  ، لكيي هَّ ع ييدهل 

  امشييلري  التعييل ا  مجييَّ  نيفعتيية هسييتيف   ييير ا اىلئييتض الختيي 

 ه يل   يكييفا   قيد .  قيراراتهَّ  الستلايتة  هيفاقفهَّ تتغت شرتكةام

 ه هيل،  الدمييفقراحتية   شلوية  اإلةاراا ئعيض  هي   اشتيف ب  جفيفة

لاتعطتييلا   اقيلً  ب  مجهيييفري جدييد  ربيتل  ئيفجيييفة تتيشيأ  بنهيل   و

  ااجلتيفاتلاييييتة   ام طقيييية  تعيييييفة امتييييله    جملريهييييل، متييييل 

 اىلهيييييفا   لييييتل شيييرتكة ام امصييييلحل عاييييأ تقييييفم  ه ييييل العيقيييلا 

 . الربخلا

   الص ، هن امهَّ با تكيفا ة   اخلات ،  شلوة   اتتل

هين امشييلري  العتيقيية الصييت تة   امتاكية العرئتيية السييعيفةية، جييز اً 

ايفا  اايزام  الطرييا ب  امشيلري  امشيرتكة ئي  الخايدين، مبيل و        

لسيعيفةي  يتعلرض ه  امصلحل الغرئتية ه يل ب  ه يل .  لعيل التيفجيب ا     

  الس يفاا اىلشيتة يةخي  وييفاذ هيذه اوايرتاتتجتة  قيد ربي يل با        

لتاجمل اتيلوا  هيل     امتاكة  الص  ترئطهتل عيقلا اتزة 

 جمال الت ستا السعيفةي الصت   و شلهد ما عاأ ذلك. 

     العيقييلا هيي  الغييرذ اييةًي ااييرتاتتجتًل تيفازنييًل با كتييل

 التيفنيييلا  بتهيييل هييين ة   ب ر ئيييل    بهريكيييل  ئريطلنتيييل  ارنسيييل   

هيي  الشييرق  آشيير يييزةاة عتقييلً   بهريكييل اجل يفئتيية، و مي يي  تيفازنييلً 
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     اد د  الص   التلئلا  كيفريل، ب  ه  الشيتل  ايةيً   اةًي

 ر اتل.

ميي  تييذهب ئعييض ا را     با ئقل نيييل هيي  الغييرذ ئقتيييلةة        

خقيأ هييف اخلتيلر    اليفويلا امتردة اىلهريكتة  ربَّ كيل هسيل بهل ي  

 هيل   ئلىلايارة نهيل و تيزا  تز ةنيل    بل يل حلميل    اضل  اىلكةر به ًلاىل

ه طقت يييل  ايييتكيفا .لتيييب هييين عتيييلة  هعيييداا عسيييكرية    حنتيييلج 

  بي هيفاجهيييية هسييييتقخاتة حبكييييَّ هيفقع ييييل     ًلالاييييت ب ًاهرتكييييز

اجلغرا   اوايرتاتتج  ئي  الشيرق  الغيرذ،  اتضيطر اليفوييلا       

عزيييز قيفاعييدهل العسييكرية   ه طقت ييل  امترييدة  ة   الغييرذ    ت

كر ال اخا  اتعتد ال ملر   حريقة تعلهاهل هي  ة ل يل   بئشكل 

هيفمييد تخييدب نيفاتييب هيين ة      ئشييرر با يكيييفا ه ييل  هيفقييجمل عرئيي 

رةا  هين يييفة اونضيتلم    جمال التعل ا اخلاتج  لتشيتل هصير  اىل  

تييل ائت ييل. باييتكيفا  اييرابتل ضييتن هييذا امعسييكر شييئ ل بم    لييب. 

عييلةة  لتييب هيييف عيييج امشييكيا القلبتيية هيي  ة   الغييرذ      حنتييلج

 وتلبة العيقة هعهل مبل لف  مقيفق اجلتت .

الص   ر اتل يايفح  شتلرامقلئل تذهب ئعض ا را     با    

زهيية اتلاييتة ئيي  امتاكيية  بهريكييل ب     باييا كاتييل نشيي ا    اىل

رهيل..  مد اخلتلراا ال  ميكين ام يل رة ع  ب  هيف. ذئعض ة   الغر

لكييين الصييي   هييي  التييييفم تسييياب الغيييرذ الكيييةت هييين اهتتلزاتيييب   

هدي ية لاصي     هقيدهتهَّ     بهن ة لي  عدةًا جعا  اوقتصلةية متأ

 يعيف  عاتب.  و يكيفا الص  ماتفًل اقدئربَّ ذلك  .بهريكل
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 اعييً  هيل   ،رض اليفاقي بكل هيل نشيلهده  ناتسيب عايأ       ئربَّ

 الير     اىلهيريكت  هي    تستطت  امتاكة شايا تييفازا   العيقية   

  مد؟ا  اآ  

السيي يفاا اىلشييتة ا هيي  امتاكيية  ئييداا  هيين هيفاقييجمل    شييي 

لك هييل و  ثاياختة تراهييل هيين اىلهييريكت  ا هيي  لاصيي   اليير   

اليي  هييرا  متيير ئهييل امتاكيية   اييللملر ف.. متضيي    هييذا ئعتييداً 

  ت  عاتهل اولتفلا حنيف ر اتل  شي  زيلرة اماك لر ايتل  قعي  متط

 لاريييلض  قيي   زيييلرة ئيييفت  ميي  الكييةت هيين هييذكراا التفييلهَّ 

و ي خغيي  با يتجييل ز تصيييفر امسييتقخل ئ نييب  كتييلشيير . بهييذكراا 

.. اللعيقيية هيي  بهريكييل  هيي   الد لتيية  الترللفييلا  اتشييهد تغييتًا

 عاأ حنييف   .تةظهر   ضيف  امعطتلا االلنهل ه  اىلب يخد  الد ور

 اا حيفياييية  يييد بهريكيييل ماتفيييًلعيييلم ايييإا امتاكييية  شيييي  اييي يف

 ثالترييللجمل قييد يعرتضييب ئعييض ام غصييلا لفييرتة     هييذا، ًلااييرتاتتجت

 اييييللملهيفرالطختعتيييية.  لهيييييفر تريلتهيييي لكيييين و ئييييد  با تعيييييفة اىل  

ملن با الاوقتصلةي الصت  امت له  يقاا اىلهريكت   الغرئت   

 هذه الد   لن ترت  الد   العرئتية  بتهيل با تتخايأ عين ام مليفهية     

 اجلديييدةالغرئتيية لتختييلر الصيي    ئ ييل  ااييرتاتتجتلتهَّ  شططهييَّ  

 اييل يث ئ ييل  ه مليفهييلتهَّ الدالعتيية  القتللتيية  الت تيفييية  اوقتصييلة 

 يع  امتتللتة تعرض هذه الد   ميفاقجمل  ضغيفحلا ة لتة.

ا العيقلا السعيفةية متتل لاتييفازا  اديد   هي     اإ علهة  ئصفة

 هعهييللييد   اليي  جيتيي  السييعيفةية عييدم التفييريط   العيقييلا هيي  ا

 نسيييل    ارقيييديَّ هةيييل بهريكيييل  ئريطلنتيييل ئللدرجييية اىل  حتيييللجمل
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هتيفازنية  هلةبية ئييللربَّ    ..  العيقيلا كلنيي  ةابتيلً  الةلنتية ئللدرجية  

 ال يعتقد الخعض ميف  عدم التيفازا.

منييف ا بكيده    شيهدا با العيقلا السيعيفةية الصيت تة     اميم 

 زييلرة شيلةم اايره      2016لض عيلم  زيلرة الربتل الصت  لاريي 

 الييي  نيييت  ع هيييل تيفايييت  نطيييلق    2017الشيييريف  ليييخك  عيييلم  

العيقييييلا ئيييي  الخاييييدين   لتاييييجمل اتييييلوا. هييييذا التيفايييي      

اتيين جلنييب اييإا اونفتييلح عاييأ الييد      ب،العيقييلا لييب عييدة جيفانيي 

 اتتتعييلا يعتييا ب اويير الصييداقة  التقييلرذ،  يكيير  الصيييفر     

تخلةلييية اتتيييل ئت هيييل،  ييييدعَّ بجييييفا  السييييم  التفيييلهَّ اإلجيلئتييية ام

 ااييييفار، اتتيييل ييييؤةي اونغييييق  التقيفقييي  عايييأ اليييذاا    زييييلةة  

عيفاهييل الصييدام  اخليييف  تكييريل الصيييفر ال تطتيية السيياختة ئيي  

.  تتتتييز الستلايية اخللرجتيية لاتتاكيية العرئتيية مختافييةاتتتعييلا ا

ا عاييأ ئايفرتهييل هييل  السييعيفةية ئلاييت لةهل    ركييلبز ههتيية اييلعد   

باييخ  عاتهييل عييدةًا هيين السييتلا، هييذه السييتلا كلنيي  بالاييًل    

 لمهييل  ت ثتهييل،  باييهت     ويييفدل    هكلنتهييل الد لتيية،      

اجللنيييب   هييين .  عايييأ بايييل ااكتييية  اوعتيييدا   اايييزم تييي   ُئ

اوقتصلةي اقيد قااي  بهريكيل هين اايتتاة الي فط  بويخر  هين         

تتييلة الصيي  عاييأ اليييفارةاا ال فطتيية  امصييدرين لييب،   ميي  با اع 

ن هييين العيقيييلا يترييير    او يييله امعيييلكل،  هيييذا قيييد مسطييي  

اجللنييييب الستلايييي     هيييين .السييييعيفةية الصييييت تة ئشييييكل هطييييرة  

 اوجتتييلع  اقييد شييهدنل تييدشيا برئتيية   الستلاييلا الداشاتيية  

 اخللرجتيية،  يقييدم اإلعيييم الغرئيي  قييدمي ل  مييدية ل ويييفرة هشيييفهة 

ئت تل تتتتيز الصي  ئلونفتيلح  تقلايَّ ام فعية  الفييفز         نملرة ة نتة،
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هخييييلةرة "ااييييزام   حرميييي   دييييذا -مسييييب زعتهييييل  –امشييييرت  

التشييل ر  التشييلر    الخ ييل   مبخييدب اتهييلتتتسييك   الطريييا"  اليي 

 ام فعة،  شاا رائطة امصت امشيرت  لاخشيرية،  عيدم التيدشل       

 .الستلالا الداشاتة لاد  

 

  يا  هل هراعلة امهَّ هن راإلحل ذاا   

 .و ميكيييين اواييييتغ ل  ع هييييل   ةة ليييي امتاكييييةا تكيييييفا ب -1

Indispensable states.  عملتأ ةي قيفىل.  

 العتل عاأ تقيفية الايفئ  السعيفةي   الص   ر اتل.  -2

  .  اىل ةاار  عاأ ة ر  قاتت  قيفي يقيفي ال قط -3

الصييي  ة ر زعلهييية العيييلس الةلليييل )ة   عيييدم   ت شيييذكلنييي   -4

ئللتغتت  هصارتهل اوايتترار اتيب  هي      ئدباحنتلز(    با او

 ىلاييخلذ هيييف بطييل   لإلايييمالييتغتاا  عييدا  الغييرذ اليفاضيي  

اييه ، اليد     شر ، عات يل العتيل ضيتن ه ملتية التعيل ا اإل     ب

 لات مليفهيية امتاكييةقاييهل لكسييب الصيي   ه ييل قتييلةة   ب امهتيية

  .اإلايهتة

ا عايأ بهريكيل     ايه   اط  يقط  الطريي  نشل  هركز   -5

   اإلاييهتة الاعب عاأ اليفتر الدي    الص   اجلتهيفرييلا  

 . اط آاتل

 جهة نملر بشر  اتتل    الصراع اىلهريك  الصت    مثة

ئيي ا هيي وا هييذا الصييراع هتعدييية لاييد لت  مييل الصييراع،  هفلةهييل
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 با اواتخدام هن قخل الد لت  س يستخدهل اتب القييفة الصياخة     

الصيراع   لذئلتيب      ل ا باي  املة عايأ هكلايخهتل، ئيل     احملل

 .اقتصييلةية وييراة  تكيييفا شييكاهل اخلييلرج     اريييفاه تكييلة  

ل هيين القيييفة ال لعتيية   هييذه امهييدةاا، تييتبا الييد لت  عملَّ  امافيي 

ا عاييأ الرتكتييز عاييأ الترللفييلا  لل هركييز عتايي  الييد لت ك ئشيي

 امفر ضية عايأ    لترللفلتهل القيفية ئيل  بهريكل  بضلا  .الستلاتة

اييرتالتل، بشييهر هيي  ة   هيين ضييت هل   بئعييض الييد   حتللفهييل قخييل   

بهييلم ة   اخلاييت    اليفاجييب . الصيي  حتللفيي  قخييل بيييلم هيي  ر اييتل 

ترللفييلا العتتقيية لكييل ة ليية هيي      ال   مقتقتييًل اليي  تعييتش تتهييلً  

 .بهريكييل ئعييد تغّتيير اهتتلهلتهييل ئللشييرق اىل اييط  ئييد   اخلاييت      

الي  لتسي  مبسيتيف  بهريكيل ئعيد   القيييفة،      هي  الصي      العيقية 

،  هي  ئدايية    ورت  با امتاكة مل ل  با ت يفع عيقلتهل هخكيراً 

اتريللجمل ب   لبا االجية   ئ ْتيد   .تيزا    و ،2030الرنله  امسيتقخا   

  اليفقيي  الييراهن، لعييدة    يحتييلة ئيي  ة   اخلاييت  ئييلا ضيير ريلً   ل

تة اجلديييدة ئيي   عيفاهييل، بئرزهييل هييذه الصييراعلا اجلتيفااييرتاتتج   

امعسكر الغرئ   الشرق ، نلهتكَّ عن امهيدةاا اجلتيفاتلايتة   

الرتكتز ئللتيفوتة ئضر رة زييلةة التريللجمل    امهَّ هن  لذا .امتفلقتة

ئيي  ة   اخلاييت   اوحتييلة اتتييل ئت هييل، كيييفا ذلييك يزيييد هيين قتتيية 

ا الد   العملتأ تعتل عاأ هيذا  ،  ىلاارتاتتجتًل شاتجتة ة لةكل 

ل ييييييييييي احمللاملييييية عايييييأ هقيفهلتهيييييل اليفح تييييية،  هصلاه  ال ييييييفع  

 !!اخللرجتة
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 التوصيات 

 علهة تيفوتلا 

  الةقييييل  اوقتصييييلةي التعييييل ا ت يفييييي  اتلايييية   اواييييتترار -1

 .الغرذ ة   ه مليفهة شلرج ة   ه   العسكري  الستلا 

/  اجل يفئتيية كيفريييل ر اييتل/  الصيي ) هيي  العسييكري التعييل ا -2

 . هكنب هل.  خل.. هصر/ ئلكستلا

 ماتييلً  العسييكري  لاتصيي ت   الراهتيية  الييراه     اواييتترار -3

  اليييراه  لاطيييلبراا  امضيييلةة الخللتسيييتتة ئللصييييفاري   اوهتتيييلم

 .رةع قيفة هذه تكيفا متل( حتديدًا التشيفيش) اإللكرت نتة

 اىلشيذ   مل لية  الد لتة امتغتاا ئلاسخلا اىلشذ عاأ العتل -4

 ةاشاتييًل الرؤييية مشيفلتيية قييال مبييل 2030 الرؤييية اتلاييلا   ئهييل

 .  شلرجتًل

 الغيرذ  يسيتخدهب   اليذي  اإلنسيلا  مقيفق ُيس تطأ هل ماجمل الت خب -5

 .  خل.. تعل ا عدم ب  عقيفئلا لفرض  عذرًا كفزاعة

 اإلاييم   نشر اإلايهتة ئلىلقاتلا تهتَّ حبةتة هراكز  نشل  -6

 ىلهيييداف اايييتخداهب عييين اإلاييييم بعيييدا  يخعيييد اليييذي اليفايييط 

  ة ديَّ   جميتتعهَّ  امسيات   ئي   لاعيقية  تسيه  قتصلةية ا اتلاتة

 .  لتهل ي تتيفا ال 

 .           الشخلذ  شلوًة الداشاتة اجلخهة تقيفية   اواتترار -7
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 ئلمتاكيية ياتييا هكييلا  جيييلة   اليي فل عاييأ ب ًو اوعتتييلة  -8

 تيفمتييد عاييأ  عرئتييًل  قاتتتييًل العتييل هيي  اجلديييدة التريييفوا ضييتن

 .ذلك بهكن هل ه طقت ل   اواتقطلذ  تقاتل  اىلهداف الرؤ 

 اليعيييخ  هيي   هتيفازنيية   اقتصيييلةية اتلاييتة   طيييفاا  القتييلم  -9

 . الص   ر اتل  ارنسل  ئريطلنتل امتردة اليفويلا

 .ذلك بهكن هل ام طقة   امشلكل تصفت -10

    عضيييفيتهل اتهييل اىلهيير   وة امتاكيية هصييداقتة تيفظتييجمل -11

 هخييلةراا   امشييلركة ب  هخيلةراا     التجييلرة اوقتصييلة بويعدة 

 هيميب   لط اجلديد  التجلري اوقتصلةي لاعلس ت ضَّ كيفنتة

 برضييتة تكيييفا با ميكيين متييل الكيير ،  هؤاسييلتب الربتسيية

 قيييفة هيين  اقتصييلةهل   لرتهييل ويي لعتهل الييد   ئهييل حتتيي  ايييفا 

   عضييف  امتاكية   با شصيفويلً .. ئهل تتتت  ال   امتتزاا الص 

 تشييكل  ه ييل  الطلقيية ايييفق   امييؤثرين بكيير  هيين العشييرين

 .هيفضيفعتة بال عاأ هخ تة وت تة اعيفةية لعيقة

 

 العرئ  لاتريفر هقرتمب تيفوتلا  

  اوقتصلةي اجللنب)ب( 

   ام تجييلا لتسيييفيا اىلايييفاق  متييلزة اإلنتييلج عاييأ الرتكتييز -1

 لاتيفّجيب  شلّوية  بهتّتية   عطيل   هي   اجل يفئّتة  بهريكل  آاتل  اريقتل

 . اإلايه  العرئ  العلم  ايفاقىل
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 الزراعّتيية اوج خّتيية لات تجييلا امفتيفميية اىلايييفاق اتلايية  قييجمل -2

 احملااييي  لات يييت  هاتيفاييية ئفلعاّتييية الصيييلرم  التشيييجت   الصييي لعّتة

 .اخللرجتة اىلايفاق    ةاشاتًل

 ب  هسيييييتهاك  جميييييّرة    احملااييييي  اتتتييييي  حتيفييييييل  قييييجمل  -3

   العيلم  القطلع هشلركة حريا عن اىلج خّتة لاخضلب  هستخده 

 تخعّتتييب  اييكا احملاايي  اىلعتييل  قطييلع   ويييح الكيير ، امشييلري 

 اإلنتيييلج   ئفعللّتييية امشيييلركة عايييأ  ةاعيييب اىلج خّتييية لاشيييركلا

 اليفح ّتييية، العلهاييية  اىلييييدي احملااّتييية اخللهيييلا ئلايييتخدام العيييلم 

 الييفح   لجاإلنتي     الترييّف   يسيتطت   و ب  يربيب  و اان  التخاا 

 تايك  هعمليَّ  با شصيفويلً  اىلهييفا ،   ىلورلذ لاد لة هرضتة ئطرق

 .الد لة هن ئتسهتيا ُجتع  الةر اا

 الربتسية  اتيلوا    اليذاا  عايأ  اوعتتلة لستلاة ئقيّفة الدا  -4

 هين   نتلجيب  ميكين  و هيل   تي ه    الزراعّتية  الص لعّتة ام تجلا هن

  اقتصييلةي  تلايي  ا نفيييفذ  عاتهييل  العرئيي    لاتريييفر  ماتفيية  بايييفاق 

 .ااتةتلري

 اىلرويييدة اايييرتةاة عايييأ ال لعتييية  ئيييللطرق ئسياييية العتيييل -5

 و حبتيل  ه هيل  ايتخقأ  هيل   تي ه   اخللرج   اميفةعة  اواتةتلراا

 امتصيلرعة  اىلقطيلذ  هين  قطب بي قخل هن ضغط كعلهل ُتْست خد م

 هعركتيييب   هعيييب الخقيييل  عايييأ اخلاتجّتييية  اليييد   امتاكييية جيييير

 .تخعلتهل ل حتّت اخللارة

 ال يف ّيييية ئللطلقييية الكهرئيييل  إلنتيييلج هيييرا ئرنيييله  عايييأ العتيييل -6

 .الضر رة ع د عسكرّيًل ه ب اواتفلةة ميكن
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  ئتي   مااتيلً   تكريرهتيل   الخرت   كللغلز اخللم اميفاة تص ت  -7

 امضيييلاة القتتييية لتعمليييتَّ العلمّتييية اىلاييييفاق   ال هلبّتييية ام تجيييلا

 هصييلةر اكتشييلف تخعييلا   ّ ييب ةاحملااّتيي العلهايية اىليييدي  تشييغتل

 .لاطلقة جديدة

   اىله   العسكري الستلا  اجللنب)ذ( 

 ام مليفهييلا هيين العاّتيية بكةيير ه مليفهييلا   لاتكّتييل السييع  -1

 امشيرتكة   اىلاييفاق   الفدرالّتية  اوندهلجّتة اوحتلةاا هةل االلّتة

 .امازهة العسكرّية  اىلميف ئفلعاّتة امراقخة

 كافيية الطييرق ئ قييل  عييدةهل عييدتهل تعزيييز  اجلتيييف  تطيييفير -2

 .العاَّ  شدهة لألاارة احملاا  كللتص ت 

 امعيرتف  ئللطريقية  لاركيفهيلا  احملااتية  الشرعّتة   عيا  ثخلا -3

  هعتتيدة  عاتهيل  هتفيا  ةايلتت  حرييا  عن اىلاّتة القيف  قخل هن ئهل

 نملييَّ ئتطيييفير الستلاييّتة امشييلركة ارويية   تلميية عييلم، ئلاييتفتل 

 هيي  تييتي م اليفح ّتيية  اتييللل الشيييفر  تييللل ه لاييخة انتخلئّتيية

 .احملااّتة  الةيفائ  الملر ف

  ااييتخداههل امييدن  اتتتيي  ه مليفهيية  ةعييَّ تطيييفير   التيفّايي  -4

 .  اكلتهل الغرئّتة الضغيفر لتخفتجمل

 بي تهّتييش ب  تسييتة  و  علةليية ه لاييخة مايييف  إلجيييلة السييع  -5

 اماتهخية  العرئّتية  لقضيليل ا   امتصيلرعة  العرئّتية  اىلحيراف  هن حرف

 حبتيل  الغرئّتية   الصررا   تيفنل  لتختل  العراق  التتن ايفريل هةل

 .لاجتت   هقخيفًو علةًو هرجعًل  ميفرهل امتاكة تكيفا
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 العييلم  ال ملييلم بقطييلذ عاييأ  عيهتييًل امعايين الضييغط ااييتترار -6

 الفاسيطت ت ،  ليد   هقخييفوً  يكيفا الفاسطت ّتة لاقضّتة مل إلجيلة

 الفاسييطت  لاشييعب  اوقتصييلةي اإلنسييلن  الييدعَّ ااييتترارّية هيي 

 ذليك   هيد  امختافية  الفاسطت ّتة ام ملتلا تصرالا عن ال ملر ئغض

 الفاسييطت  امييدن  اتتتيي  ه ملتييلا هيي  هخلشييرًا لتكيييفا الييدعَّ

 .اىليد ليفجّتة تيفجهلتهل مبختاجمل

  اإلرهييييلذ الطلبفّتيييية  ملرئيييية اميفاح يييية مقيييييفق   امسييييل اة -7

 .امدنّتة الد لة بركلا  تةخت  بشكلدل متت  ة التفرق

 

 واملراج  املصادر 

 ال ملييلم   لاصيي  امسييتقخاتة امكلنيية  عخييداا  ايياتَّ  لتييد -1

  الخرييفث  لادراايلا  اإلهيلراا  هركيز ، 2010-1978 الد ل 

 م.2000 بئيفظع، اوارتاتتجتة،

نييلةر  الصيي    الشييرق اىل اييط      عاتظييل اييكيفئتل بنييدر  -2

 كللتفيفرنتييل، هيفنتكييل، اييلنتل ،RANDذر، هؤاسيية التيي   اايي 

 م.2016

 هصيطفأ   ترمجية  الصي ،  وعيفة   آشر ا ئرا ا.  ي هليكل -3

 اىل  ، الطخعيييية القييييلهرة، لارتمجيييية، القيييييفه  امركييييز قلاييييَّ،

 م.2010
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  العيلم   ال مليلم    الص  هستقخل  ئلكت متيفة مس  عا  -4

 بييت ةكتيييفراه راييللة ال لعتيية،  القيييفة السييات  الصييعيفة   ةراايية

 م.2016 العرئتة، ئت ا جلهعة ه شيفرة،

التتتتيي   وييعيفة الصيي   امصييلحل اجليفهرييية لييخك        نلويير -5

 ،461العيدة   ، التداعتلا احملتتاة عرئتًل، جماة امستقخل العرئي  

 .2017متيفز/ييفلتيف 

 الييد ل ، ال ملييلم   الصيي  هكلنيية هسييتقخل  اىلنخييلري بيييد -6

 العلشيير، اتايد   الستلايتة،  قلنيفنتية ال لاعاييفم  اونخيلر  جلهعية  جماية 

 م.2020 اىل  ، العدة

 الصيييي  هكلنيييية  اقيييي   الرئتعيييي  عخييييداجلخلر عييييلهر يلايييي  -7

 بت هلجستت راللة الد ل ، لا مللم ادتكاتة الخ تة    هستقخاهل

 م.2018 اىل اط، الشرق جلهعة ه شيفرة،

 اليفاقيييي  الصييي     الت تيفيييية  التجرئيييية  عخيييل   ايييلر ق  بييييد  -8

 م.2019  التجلرة، ليقتصلة العاتتة اتاة ا، الترديل

    اىلهريكيييايييفي لتييلا كييييفل  كيييفه  الت يييلال الصييت       -9

لكيفاتيد  االيدر   امسيتفلةة   مقخية هيل ئعيد       :ج ييفذ شيرق آايتل   

 بكتيييييفئر  الدئايفهلاييييتة، اإلهييييلراا بكلةميتيييية   ،لييييد   اخلاييييت 

 م.2020

ايخلا الشيرعتة عايأ    إلمتد ذ  الفقلر ري   جهيفة الص   -10

ايييك اتصيييل مهركيييز ا ، فتيييذ هخيييلةرة اايييزام  الطرييييا ئيييلخلات  ت

 م.2019 الريلض، إلايهتة،لاخريفث  الدراالا ا
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 امشلركيفا. 

 اليفرقة الربتسة  ب.ة. ودقة الضل •

 التعقتخلا  •

 التعقتب اىل    ب. مجل  هيبكة •

 التعقتب الةلن   ب. نختل امخلر   •

  ةارة اايفار  الايفا  الضل القرن  •

   ام لقشة لايفارئ امشلركيفا •

 الصلحل عخداولب. ة الفريا -

 الرةيعلا شللد. ة -

 الةخت  شللد. ب -

 الغلهدي اعتد. ة -

 احملتل هسلعد. ة -

 الرية  يد. ة -

 امري الس. ب -

 الدندن  متد. ب -

 اارقلا العزيز عخد. ب -

 ال لور ومَّ. ب -

 الشلجي  يتد. ة -

 ام صيفري شللد. ة -

 الترتل اهد. ة -

 كلاب ايفاز. ة -

 الةقف  تدم. ة -

 ئلااَّ عخدالرين. ب -
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  الثانيةالقضية 

 االظتيا  اصرظاي 

(16/3/2022 )  
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 امللخص التنفيذي: 

رجيييل  ة.،  بشيييلر اوقتصيييلة الرقتييي ت ل لييي  هيييذه القضيييتة 

الييتغتاا امتسييلرعة   عييلس      با  اليفرقيية الربتسيية    امرز قيي 

امسيتيفيلا اييفا       مجتي   جديدًة التك يفليفجتل  ال  لاا اروًل

  ااكيفهيية،  اىلعتييل  التجلرييية  الت تتيية اوجتتلعتيية،  بهتتيية  

  بشيلر  تصتتَّ الستلالا ام لاخة لياتفلةة هين الترييف  الرقتي .   

 كذلك لتي ثت هيذه الترييفوا امتسيلرعة عايأ هعطتيلا اوقتصيلة.       

ئعييد ذلييك لاتعريييجمل ئلوقتصييلة الرقتيي   ةرجيية  اييهلهب         انتقييل

   الفر قيييلا ئييي  اوقتصيييلة الرقتييي   القطيييلع   اقتصيييلةاا اليييد  

الرقت ، ثَّ شدة عاأ بهتتة قتل  هذا اوقتصلة   اليفق  اليذي  

كذلك عن ة ر هذا  حتدث. ئللغًة ل اتب هذه العتاتة وعيفئًةشكُِّت

ع  اوقتصييلة   عتاتيية اونييدهلج ئلوقتصييلة العييلم   كتييجمل اييرط   

داا الختلنييلا. اجللبريية هيين هضييلعفة اواييتةتلراا   القطييلع  تيي   

 س تغفل اليفرقة كذلك ة ر الخ تية الترتتية   هيذا اوقتصيلة مبيل      

مسيي لة   اليفرقيية ذلييك تطرقيي ئعييدالختلنييلا.   ذلييك تسييهتل تييداا  

   العرض  الطاب  هيف جيفهر بي اقتصلة ئكل ت كتيد،  بشيلر   

ر      هيييذا اإلحيييل، حختعييية هيييذه العيقييية   اوقتصيييلة الرقتييي 

اة ال  ارتخط  ئ ذهلا ال ل    اوقتصلةاا لخعض اىلهةالتعرض 

ئلاديل عين   اشتتت  اليفرقة  ئر  بتهل. بالتشلركتة، كتةل  

 .ليقتصلة الرقت  قطلع اوتصلوا   امتاكة كيفنب اك  ًل

    التعقتيييب اىل     مسيييلا ائييييف ماتقييية ئت تيييل تطيييرق ة.  

بشيييلر ،  تعرييييجمل اوقتصيييلة الرقتييي  ئكيفنيييب اوقتصيييلة اجلدييييد   

لتيييداشل هيييذا اوقتصييييلة   مجتييي  هفلوييييل ااتيييلة  التغييييتتاا     
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اجليفهرييية اليي  بمييدثهل ئشييتأ القطلعييلا مبييل   ذلييك العتيييا       

ميييل ييفاجيييب هيييذا القطيييلع هييين    بشيييلر اىلوييييف  الرقتتييية  بتهيييل. 

 .حتديلا

  التعقتييب الةييلن  با   عخييدال الييرشت  م.  ميي  ذكيير 

ج يدة الرقتتية لترقتيا    تطييفير اىل لاريديل عين   اتيل   اليفرقة تفت  

ال تيف اليذك   امسيتدام  الشيلهل  ايا اتلاية اوقتصيلة الرقتي         

  امتاكيية العرئتيية السييعيفةية اليي  بقرهييل جماييل اليييفزرا  ئتييلري    

هي،  ال  ترتكز عاأ اخعة هخلة  بالاتة لت تتية   1442/1/2

 لزييلةة الت لاسيتة  الت ييفع اوقتصيلةي      ئةئتئة رقتتة ااتةتلرية جلذ

ت  الت تتيية امسييتداهة   امتاكيية،  تتتةييل تاييك امخييلة         تيفايي

مبل   ذلك الخ تة الترتتة الرقتتة،  الختلنيلا  ام صيلا    "اليفويف "

الرقتتيية،  التق تييلا،  اوئتكييلر،  رب  امييل  الخشييري،  الرشييل  

 .اوجتتلع   الشتيفلتة

  تضت   امداشيا ميف  القضتة احملل ر التللتة 

 تصلة الرقت   بهتتتب. التعريجمل ئلوق •

 للحر  حتديلا اوقتصلة الرقت . •

 .جهيفة امتاكة   تطيفير ركلبز اوقتصلة الرقت  •

  البل اإلالةة هن اوقتصلة الرقت . •

 هن بئرز التيفوتلا الي  انتهيأ  لتهيل امتريل ر ا   هاتقيأ      

 باخلر ميف  القضتة هل يا  

  عايأ  العتل عاأ امتييفا  اجللنيب السياع لاترييّف  الرقتي      -1

 ،ل حييلئ  ااييرتاتتج   ديي تاييك اليي     اوقتصييلة  اتتتيي  شصيفوييلً  
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حبتل و تستطت  بي جهة بج خّتة ااتخدام اىلنملتة امسيتخدهة    

الترييييّف  الرقتييي  ضيييد هصيييلا ل اليفح ّتييية بث يييل  اىلزهيييلا العلمّتييية  

 الستلاتة ب  التق ّتة.

تطيييفير القييدراا احملااّتيية  اواييتفلةة هيين  ييلرذ الييد         -2

هين   ئلايتقيلّتة، ال  حتيل   اايتخدام اوقتصيلة الرقتي       اىلشر 

  امهّتية ئكةيرة   بجل ئ ل  ااتقيلّتة   اىلنملتية امسيتخدهة ماّتيلً   

 ئشييير  نمليييلم امعيييلهيا الخ كّتييية  بهةيييل نمليييلم    اقتصيييلةيًل به تيييًل

 "ايفيف ".

ئيدابل مااّتية  علمّتيية ليتي  بي اشيكلوا نتتجيية       جييلة  -3

بّتة هن قخيل اليد   ب  الشيركلا الغرئّتية     عقيفئلا ب   جرا اا يل

ة اا الرقتّتييية امسيييتخدهة لتسيييتت اوقتصيييلة    امسيييتطرة عايييأ اىل 

 نرتن . اإل

ئ ل  قدراا ا ّتة  كيفاةر  ح ّتة لتستت اىلنملتية الرقتّتية    -4

ااتيفّية   جيلة ااايف  مشلكاهل الفّ ّتة  يليتهيل  اافيلظ عاتهيل    

هيييلا اىلج خّتييية هييين اشرتاقهيييل ب   بث يييل  اىلزهيييلا العلمّتييية  ه ييي  اجل 

 حتاتاهل  التركاَّ اتهل.

تيية حبييل   قاتتنشييل  هقلاييَّ  نرتنيي  ماتيية  شاتجتيية        -5

لكرت نتيية تكيييفا التعييلهيا ااكيفهتيية  اوقتصييلةية  العلهيية اإل 

ا   هراكييز ئتلنييلا ماتيية  خييزطشييل ال طييلق اجلغييرا   تُ اتييد ر ة

لهل هي  ضيتلا     قاتتتة مبل يضتن هستيف  بعاأ لسيهة  بهن التع

 الرتائط العلم .
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 .رجا املرزوقي الورقة الرئيسة: د 

 هقدهة 

للتق تيلا الرقتتية   ا ،  عصر التريف  الرقتي   يعتش العلس

ن كِّيييتالييي  ُت( Connections) الختلنييلا الييي  ت تجهيييل  اليير ائط   

الطريقة الي  نعيتش    اواراة هن التيفاول، بتطرا ئشكل جيفهري

اليييلذ ايييل بثييير     نفكييير  ناعيييب ئهيييل  نيييتعاَّ  نعتيييل   طيييط

 القراراا.  

 و تزييد اقيط   لالتك يفليفجتي   علس امتسلرعة  تغتاا ا ال

 لكيين بيضييًل لاييا   ثامخييلحر  تهييدة منييلذج اىلعتييل  القلبتيية  هيين 

ااكيفهية،  اىلعتيل    اييفا     سيتيفيلا  اممجت     ارو ل جديدًة

لرعة  آثلرهييل هييذه الييتغتاا امتسيي  التجلرييية  الت تتيية اوجتتلعتيية.   

  عاأ ويلنع  الستلايلا   اوقتصلةية  اوجتتلعتة  اىله تة حتتَّ 

الييد    ام ملتييلا الد لتيية تصييتتَّ الستلاييلا ام لاييخة لياييتفلةة   

هن التريف  الرقت   تفلةي آثلره الساختة عايأ اوقتصيلة  اتتتي .    

متل بةا هذه التريفوا امتسلرعة لاتق تيلا الرقتتية لاتي ثت عايأ     

ا اوقتصيييلة، ايييل شيييكَّل عيفاهيييل بثيييرا عايييأ هيييتغتاا    هعطتيييل

اوقتصلة التقاتدي  ئر ز هصطا  اوقتصيلة اجلدييد ب  اوقتصيلة    

 الرقت .

اوقتصيييلة اوقتصيييلة الرقتييي  ب   متيييل ُيعيييّرف اوايييكيفا   

 حتيفوتهييييل الرقتتييية   ق تيييلا لوقتصيييلة القيييلبَّ عاييييأ الت  اجلدييييد ئ 

ة الترتتييية  يرتكيييز عايييأ عيييدة هكيفنيييلا، ه هيييل الخ تيييامتسيييلرعة 

،  اىلجهيييزة،  الرجمتيييلا،  الشيييخكلا، ئلإلضيييلاة      ق تيييةالت
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ا لتيييييلا الرقتتييييية الييييي  تيييييتَّ هييييين شيديييييل اىلعتيييييل  التجلريييييية  

 اوقتصيييييييلةية،  ه هيييييييل التجيييييييلرة اإللكرت نتييييييية،  امعيييييييلهيا 

)اوايكيفا،   اإللكرت نتة ال  تتَّ ئللكلهل عاأ شخكة اإلنرتن 

ة  ( الرقتIMF, 2018 ل  )كتل عرطف و د ق ال قد الد .(2017

 تشييتل جمتيفعيية  ااييعة هيين التطختقييلا اجلديييدة لاتعايفهييلا ئ نهييل 

العيقييلا التك يفليفجتييل   منييلذج اىلعتييل   ام تجييلا اليي  تغييت    

 الرقت ييية هييي  علهيييل متكييي  . تتييي  اتة اوقتصيييلالتفلعاتييية   

 ( لا تلذج التقاتدية.disruptor كذلك علهل ُهعطِّل )

علمتيًل  قطيلع الرقتي    ال   با ا اىل لتة امتلمة معايفهلتشت ا

هعمليَّ اوقتصيلةاا  ذا   قتلايهل        املبة  10و يزا  بقل هن 

لقيد   .(IMF, 2018) هن شي  القتتية امضيلاة ب  اليدشل ب  العتللية    

  العدييد هين اىلنشيطة     ااتخدام التق تة الرقتتة تغاغا  الرقت ة 

 بوييخر   ئ سييب هتفل تيية -ًل ْا س تكيين مجتعيي-اوقتصييلةية 

 لذا هن اىلهتتية   جز ًا هن ئتئة اىلعتل  تقريخًل   كل القطلعلا.

(  اليذي يعي    digital economy) با نفيرق ئي  اوقتصيلة الرقتي     

اايييتخدام التق تيييية الرقتتيييية  اليييي  بالاييييهل اإلنرتنيييي    مجتيييي   

قطلعلا اوقتصلة،  هذا هل اتتَّ الرتكتز عاتب   هذه اليفرقة، 

( يشييت لقطييلع  digital sector  امقلئييل اييإا القطييلع الرقتيي  )    

اقتصلةي ميدة هين ضيتن القطلعيلا اوقتصيلةية.  و زا  قتيل        

اوقتصييلة الرقتيي  يعييلن  هيين ئعييض امشييلكل  عييدم اوتفييلق عاييأ  

آلتيية  اضييرة لقتلاييب  الختلنييلا امطايفئيية  آلتيية قتلاييهل  و زاليي        

ة ليتفيلق عايأ اميتغتاا ذاا    اجلهيفة هن ام ملتلا الد لتة هسيتتر 

 العيقة لاقتل .
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 ، متيل هن رقت ة اوقتصلة 19كيفر نل ع  بزهة ارط لقد 

اضييطرا العديييد هيين الشييركلا     عييلةة ت ملييتَّ ق يييفاا اإلنتييلج   

)ممليير  كيفر نييللاقتيييفة امتعاقيية ئ ااييتجلئًةث  التيفزييي  اخللويية ئهييل 

لراتهل زاةا الشيركلا هين اايتةت   كتيل  (، ... خلالتجيف   اإلبييق 

  تك يفليفجتل امعايفهلا لتسيهتل هكلميلا الفتيدييف ب  العتيل عين      

ازةهييرا الشييركلا  ُئعييد ب  الطاخييلا  امييدايفعلا عيير اإلنرتنيي . 

كتيل ايلهت  اىلزهية      هي  اليفئيل .    Zoomالرقتتة اجلدييدة هةيل   

ارعة التعاَّ  ااتخدام ئعض بة اا اوقتصلة الرقتي  هةيل العتيل    

ئعد، ال قايل االجية لاتكلتيب كتيل      عن ئعد  اوجتتلعلا عن

ا زاة الطايييب عايييأ التجهتيييزاا ذاا العيقييية ئللعتيييل هييين ام يييز .  

 هن اليفاق   و رجعة اتهل.  ًاالتريفوا الرقتتة بوخر  جز 

انييييدهلج تاعييييب رقت يييية اوقتصييييلة اليييييفح  ة ر ا ههت ييييل      

اوقتصلة اليفح  ئلوقتصلة العيلم   تعمليتَّ الفلبيدة هين اليتغتاا      

جلديدة لصلحل اوقتصلة اليفح ، ئل  ا اوقتصيلة اليذي و يييفار    ا

هتطاخييلا اوقتصييلة الرقتيي  اييت تيف مبعييد  بقييل عيين  هكلنتلتييب،  

اوقتصييلة   اييل يييؤثر ايياخًل عاييأ الراييله اوقتصييلةي لاتيييفاح  .   

ُتتةِّيل  الشيخكلا الرقتتية  الخ تية الترتتية ليتصيلوا      الرقت  اإا 

 لعلم الرقت  اوقتصلة رقت .    تقريرشر حًل ضر ريًة لاتريف  ال

الت تيفية  ت ثتهيل   بشلر لاتداعتلا UNCTAD الصلةر هن  2021

 عيير الرقتتيية الختلنييلا تييداقلا عاييأ الستلاييلا ااكيفهتيية هيين 

 التق تيييلا جلتتييي  بالايييتة هيييذه الختلنيييلا  متيييل تعتييير . اايييد ة

  الييييذكل  الختلنييييلا هةييييل حتاييييتيا ، التطيييييفر اييييريعة الرقتتيييية

 اىلشيتل   (   نرتني  blockchainااساة الكتل )(  AI)  لع اووط
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(IoT )عاييأ امعتتييدة  بتهييل هيين اخلييدهلا   السييرلئتة  اايفاييخة 

 مجتيي  لترقتييا ههييَّ الختلنييلا تييداقلا تيفاييت   ا اإلنرتنيي ، متييل

تقريخ ييل.  لكيين تعييلن  ااكيفهييلا هيين  امسييتداهة الت تتيية بهييداف

ة  هيييل هييي  باضيييل هييي  هيييذه اليييتغتاا امتسيييلرع  التعلهيييل كتفتييية

الستلالا ال  جيب تخ تهل، ال شيكل حتيديًل مقتقتيًل ليفاضيع      

 ا اخلتيييلراا الييي  ايييتتَّ تخ تهيييل عايييأ     . الستلايييلا ااكيفهتييية 

  اوئتكييلر التجييلرة امسييتيف  الييد ل  ب  احملايي  اييتتجل ز ت ثتهييل  

عاتهيييل با ت شيييذ ئلوعتخيييلر   بيضيييًل  لكييين اوقتصيييلةي،  التقيييدم

 اوقتصييلةية هيين امكلاييب ئتيفزييي  تعاقييةام هيين القضييليل جمتيفعيية

 . اىلهن اليفح  اإلنسلا  مقيفق الرقت ة

 اق  اوقتصلة الرقت  علمتًل  

بلليييب التقيييلرير الصيييلةرة هييين ام ملتيييلا الد لتييية بشيييلرا     

الختلنيييلا  اوتفييلق عايييأ ه هجتيية  اميييدة    مركيية  قتيييل  لصييعيفئة 

 امسييتخدهة  امعايفهييلا  الطريقيية عيين ال مليير ئغييض  لكيين علمتييًلث

ا ييله منيييف اوقتصييلة الرقتيي  هرتفيي   اتقريخييًل يتفقيييفا با امتيييفارة،

 با (   UNCTAD, 2021الت كتيلة )  تيفقعلا  تشت .ملة ئشكل

 - 2022 عيييلم  ( IP) العلمتييية اإلنرتنييي  ئر تيفكييييف  مركييية

 عيلم  متيأ  اإلنرتني   عايأ  امر ر مركة كل  ل زا  ة لت ل مات ل

 COVID-19 با ليفئيل  كيفر نيل   تقدر ام ملتة   تقريرهيل  . 2016

ليميرتازاا   اإلنرتن ، نملير ا  عاأ امر ر مركة عاأ كختًا ت ثتًا

ال  اتخعتهل الد   لارد هين انتشيلر اليفئيل ، ايل مييفط  كيةتًا هين        

 ال طيلق  عيرض  بة  ذليك ورتفيلع  . اىلنشطة ليعتتلة عاأ اإلنرتني  

، 2020 معيييل   املبييية   35 لإلنرتنييي  ئ سيييخة العيييلم  اليييرتةةي
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  تشيييت. 2013 عيييلم ه يييذ  اميييد عيييلم ميييدة زييييلةة بكييير  هييي 

 عايأ  امر ر مركة  مجلل  هن املبة   80 ميفال     التقديراا

.  اىللعيلذ  اوجتتلعتية   الشيخكلا  الفتدييف مبقلح  تتعاا اإلنرتن 

 230 هيين ترتفيي  با امتيفقيي  لاختلنييلا هيين ئت تييل ااركيية الشييهرية

  كسييييييلئلي  780    2020 عييييييلم (exabytes كسييييييلئلي  )

  .%23، ئ تيف هتيفاط ا يفي 2026 علم حبايف 

ااد ة، اإا امقتل   عر الختلنلا تداقلا  لصعيفئة قتل 

 نطييلق لعييرض امسييتخدهة السييعة ااييتخداهًل هيييف  مجييلل   اىلكةيير

 لكيين تكتيين امشييكاة   با قتييل  تييداقلا   الييد ل ث اإلنرتنيي 

  تشييت. الختلنييلا عيين جيييفةة   و ا ييله الختلنييلا  الختلنييلا و ُتملهيير 

 اليييرتةةي ال طيييلق تسيييلرع اايييتخدام    بيضيييًل امتييييفارة امعايفهيييلا

حييريق  ربتسييت      جغراات ييل  ترتكييز اجللبريية الييد ل  شييي  

 بهريكيييل   الةيييلن  ئييي  ،  ب ر ئيييل الشيييتللتة بهريكيييل اىل   ئييي 

 . آاتل الشتللتة

 ( با ااتخداهلا اإلنرتني    1يتض  هن الشكل الختلن  )

الد   امتقدهة اقتصلةيًل تتجل ز الضعجمل هقلرنيًة ئلليد   اىلشير ،    

 % هيين 80كتييل يتخييلين ااييتخداهلا اواييراة لإلنرتنيي ، اخت تييل      

 عييير يتسييييفقيفا اىل ر ئتييية الخايييداا ئعيييض   اإلنرتنييي  هسيييتخده 

ئلمقلئل و تكلة تتجل ز هذه ال سخة   الد   اىلقل منييفًا   اإلنرتن 

كيخت   ئشيكل  اإللكرت نتية  التجيلرة  ااتطييفر  %. متل تعتتد 10

ا تيييًل هييين متيييل الخ تييية الترتتييية ذاا العيقييية    اليييد   عايييأ قيييدرة

  هسييتيف  التعاييتَّ   اييلبل ال قييل  التشييريعلا ادلةايية لياييتعداة     

 .ه ب  اواتفلةة الرقت  اوقتصلة   لي رار
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Figure 1: Internet use, global, by level of 
development and by region, selected years 

 

اايييييتخدام  عايييييأ كيييييخت تييييي ثت ليفئيييييل  كيفر نيييييل  كيييييلا

ميفليييي  جييييز ًا   اىلنشييييطة  التريييييف  الرقتيييي ، اتعملييييَّ  اإلنرتنيييي 

متييييل . اإلنرتنيييي  عاييييأ - ا س يكيييين بللخييييب -هيييين عتاييييهل  

 الصيييييعتد عايييييأ لإلنرتنييييي  اليييييرتةةي ال طيييييلق اايييييتخدام ارتفييييي 

 زييييلةة بكييير  هيييذا ميةيييل  2020 عيييلم   % 35 ئ سيييخة العيييلم 

هييييذه   هيييين الييييربَّ  عاييييأ. 2013 عييييلم  ه ييييذ  امييييد  عييييلم مييييدة

الزيييييييلةاا  التيفايييييي  السييييييري   و با اإلنرتنيييييي  بثخيييييي  هر نيييييية     

 قيييد بة  . ئلليفئيييل  امرتخطييية التغيييتتاا هييي  التعلهيييل   هاريفظييية

 هشييييييغا  الشييييييخكلا  هيييييين العديييييييد الطاييييييب امتسييييييلرع    با 

التيفايي  لييديهَّ لاتعلهييل هيي  الطاييب. ايييلليفاق        اييرعيفا هيين شطييط   

شاقتييييب اىلزهيييية هيييين التريييييف  السييييري  ليقتصييييلة الرقتيييي   الييييذي

 ايفف يستتر  ئشكل هتسلرع  و رجعة اتب.
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 التغتاا ادتكاتة   العيقلا اوقتصلةية 

بة  منيف اوقتصلة الرقتي     حتييفوا هتكاتية   جيلنع     

العرض  الطاب   اوقتصلة  كفل ة اإلنتلج لات ش ا، ئلإلضيلاة  

لاسيييتطرة عايييأ اايييد ة  تيييداا    إلضيييعلف قيييدراا ااكيفهيييلا  

اخلدهلا  امعايفهلا  السا .  هيذه اليتغتاا بثيرا عايأ اإلنتلجتية      

الكاتيية ليقتصييلة  ت لاسييتتب هقلرنييًة ئخقتيية ة   العييلس.  يعتتييد      

 تق تيية  امجييَّ ا ثييلر اوقتصييلةية عاييأ نسييخة منيييف قطييلع اوتصييلو 

(  اك لتييييب   اوقتصييييلة، اييييل يسييييهل عاييييأ  ICTامعايفهييييلا )

طلعلا اوقتصلةية  كذلك امستهاك  ااتخداههل   مجت  الق

 جيفانب ااتلة.  

افيي  جلنييب اواييتهي  )الطاييب( ايييفا  لقطييلع اىلعتييل ،      

ااكيفهيييلا، القطيييلع العيييلبا  ايييلعد اوقتصيييلة الرقتييي   تييييفا ر 

الختلنيلا  ايهيفلة اليفوييف  ديل لتقاتييل امتكيلر امعايفهيلا هين قخييل        

( عييين ه تجيييلتهَّ  جيفةتهيييل  Asymmetric informationام يييتج  )

هقلرنيية ئلم لاسيي ، ئلإلضييلاة لسييهيفلة هقلرنيية اىلاييعلر   هصييلةر 

الخت  امختافة ايفا  عاأ امستيف  احملا  ب  العيلم  ئيد ا تكيللتجمل    

 ايخب ا عيدم ت لايا امعايفهيلا    تذكر ايفا  هلةيًل ب   قتتًل. متل  

راة ىلنييب يييؤثر عاييأ كتفتيية تقتييتَّ اىلايي  ثربتسيي  إلشفلقييلا السيييفق

 ،(Akerlof 1970جلييييفةة السيييا   اخليييدهلا امتلمييية   السييييفق ) 

(. Spence 1976) لتيفقعييلا نيفايييل اىلاييراة   كيبهييَّ    ئلإلضييلاة

ع يييدهل يكييييفا اىلايييراة بيييت قيييلةرين عايييأ تقتيييتَّ جييييفةة السيييا       

يييؤثر   تيفازنتييةاييعلر اليفويييف  ىل اخلييدهلا اييإا السيييفق يفشييل     

   عصيير الرقت يية اييإا  (.Stiglitz 2000امعييلهيا ) عاييأ كفييل ة
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 هكلنتة اىلاراة لايفوييف  لاتعايفهيلا عين السياعة  اخلدهية هتييفار       

ئكةرة، اتجلرذ امستهاك  لاساعة ب  اخلدهة  تيفارهل  اهيفلة 

ااصييييف  عاتهيييل بة  لراييي  هسيييتيف  الييييفع  لاتسيييتهاك  لههيييل      

 قدرتب عاأ هقلرنة اىلاعلر  اجليفةة.  انعكل ذلك عاأ ت لاسيتة  

   اخلدهة لرا  جيفةة ام ت   لفتض اىلاعلر.  ام تج   هقده

بهييل   جلنييب العييرض، اقييد بةا الييتغتاا التق تيية امتلميية    

 اييهيفلة ااييتخداههل لتقييديَّ اخلييدهلا  السييا  هيين قخييل القطييلع       

العيييلبا   اليييذي كيييلا ايييلئقًل جيييز ًا هييين الطايييب اقيييط لتشيييلر     

 Sharingام تج  تقديَّ اخلدهة مبل يستأ اوقتصلة التشلرك  )

economy) .      اوقتصلة التشيلرك  )هين هسيتهاك مسيتهاك( ليتل 

مدييييد متييييل كلنييي  تييييتَّ ئعيييض العتاتييييلا اوقتصيييلةية ئهييييذا     

ال تييييفذج،  لكييين اجلدييييد ا ا هييييف اايييتخدام التق تييية كيفايييتط 

ئت هتييييل، اييييل اييييلعد   تيفاييييت  امشييييلركة ئشييييكل كييييخت،    

  انعكل ذلك عاأ زيلةة الت لاستة  الت ثت عايأ اديلهش الرحبي    

لات يتج   حتسيين الييدشل امتييلح لألاييراة هيين شييي  اواييتفلةة هيين  

اىلويف  ال  مياكيفنهل ئإتلمتهل لياتخدام  حتقتا عيفابيد هللتية   

هتلميية لياييتهي  ب  اواييتةتلر.   الغللييب اييإا باييعلر هقييده       

  هقيده  لي فل اخلدهية هين   اخلدهة   اوقتصيلة التشيلرك  بقيل    

قتصيلة  اوقيده  اخلدهية     مكين  كتيل مي   .اخلدهلا التقاتيدي 

ب  هيل   اوشتتيلر هين ئي  جمتيفعية هت يفعية هين الطاخيلا        التشلرك 

 .H)جيييفةا  ايييفئراهلنتلا   .   ةراايية لتييلا التخصييت  يعييرف ئ

Guda and U. Subramanian, 2017 نييفع    اعللتية   ة ر ( ذكير

تسييتخدههتل ام صييلا مسييب الطاييب    ةارة   هيين اواييرتاتتجتلا
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، الطايب  تقاخلا ب  العرضظر ف  ئسخبتغتين العرض  الطاب ام

 الةلنتيييةهشيييلركة هعايفهيييلا السييييفق هييي  امييييفرةين      اىل   هييي   

التسعت امفلجه ال امشكاة اىلالاتة ليتيفازنة العيرض  الطايب   

امشييلركة تشييتل امشييلركة   اوقتصييلة    ئشييكل ةي ييلهتك .  

لييك التشيلرك  هيدايفع ل مبجتيفعيية هت يفعية هين الييد اا ، مبيل   ذ     

اوهتتيييلم ئييييلومتتلجلا الطختعتييية للشيييرين،  التيفجيييب الةقيييل ،    

 السييييايف  اوجتتييييلع  اإلجيييييلئ ،  اإليةييييلر،  امعلهايييية ئلمةييييل،     

 اونتتل ،  امتعة،  اإل يلز،  اوتسيلق اوجتتيلع ،  اجلتلعتية،     

   اييلهت  امييتغتاا هييذه كييل التطختييا العتايي   رئييط اىلشييتل . 

شييلرك   قدرتييب عاييأ بشييذ جييز  هيين   منيييف  تصييلعد اوقتصييلة الت 

( PWC,2015اييييفق هقيييده  اخلدهييية التقاتيييدي   اليييذي تتيفقييي  )   

ليخعض القطلعييلا اوقتصيلةية هةييل اإلقلهية  السييتلراا  بتهييل با    

% هييييين اخليييييدهلا   هيييييذه  50ايييييد ة  2025تصيييييل   عيييييلم 

 القطلعلا يتَّ تقدميهل هن شي  امشلركة.

 اخليييدهلا  اإلنتيييلج هييين تكيييللتجمل تقايييل رقت ييية اوقتصيييلة 

تكييللتجمل الخرييل  اييلا عاييأ اييختل امةييل ،  . اا شييلر اوقتصييلةي ل

ئلاييتخدام   تكييللتجمل ال قييل  تكييللتجمل التتخيي   تكييللتجمل الترقييا

 Goldfarb and) التق تلا الرقتتة بقل ئكةت هن الطرق التقاتدية

Tucker 2019 .)       هيذه امكلايب امترققية هين رقت ية اوقتصيلة و

متيل  ئي  الشيركلا  امسيتهاك .     ة عدالي كفل ة يتَّ تيفزيعهل ئ

 Google  Apple  Facebook  Amazonبوخر  شيركلا هةيل   

هسييتريفذة عاييأ بللييب الفيفابييد امترصيياة هيين     (GAFA)هييل يسييتأ  

هيين شييي  اواييتفلةة هيين اقتصييلةيلا      لألايييفاقالتريييف  الرقتيي   
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الشيييركلا تفيفقييي    بةابهيييل عايييأ الشيييركلا     اهيييذه  .ااجيييَّ

ايل بثير عايأ ت لاسيتة اىلاييفاق       اييفا   الصغتة  الكختة عاأ مدٍّ

اىلة اا  لألايييجمل ايييإا  . اييييفا  عايييأ امسيييتيف  احملاييي  ب  اليييد ل    

 ه يي  اومتكييلر    ام لاسيية هتئييلااوقتصييلةية اليي  تسييتخدههل 

ايإا   ام لاسة الرقتتة.  ئللتلل  كلاتة لستلاةبت  الد   امتقدهة

ر عاييأ السيييفق تترييد  ايياطلا هكلاريية اومتكييل GAFAهتت ية  

هييين متيييل كتفتييية التعلهيييل هييي  عتاتيييلا اوايييتريفاذ لاشيييركلا 

علةليية ال امتلراييلا بييت  دييل ايييفا  ام لاسيية ب  امكتايية الرقتتيية

اوتفلقتيلا ااصيرية   كيذلك  ،  هيفاقعهَّ لاخلبع  امستضلا   

 Google ،Apple شيييركلا هةيييل   الخ ييييفة امازهييية الييي  تفرضيييهل  

 Booking.com  .عاأ شركلبهل 

 حييلر ت ملتتيي   اقييرتاح فيفضييتة اىل ر ئتيية هييؤشر ا   اممل ليي  

جديد يستهدف ام صلا ب  "مرا  الخيفائة". مبيفجب هيذا اإلحيلر،   

الصييلرهة ميكيين با  ضيي  مييرا  الخيفائيية مزيييد هيين اولتزاهييلا   

ا لكن تكتن امشيكاة   ب السايفكتة  ادتكاتة.   تعدييا ال

 لقييا شيير ر  حتقتييا ت ملييتَّ ليقتصييلة الرقتيي  ئشييكل ةقتييا      

ة ا  علقة اوئتكيلر يعيد   هن شصيفوتة امستهاك لت  ام لاسة  

للشيرر اىلالاي  ىلي ت مليتَّ    ا ا س يكين هسيترتًال.    بهر ا ويعخ ل 

هيييف نملييرة شييلهاة لتيي ثتاا الرقت يية عاييأ هتكييل السيييفق،  شييدة      

ام لاسة،  رالهتية امسيتهاك. ميكين با يكييفا حتقتيا هةيل هيذا        

لييب نتييلب  بلهضيية. قييد  التقتييتَّ الشييلهل هعقييد ا  ميكيين با يكيييفا

حتسين  كذلك حتفز التق تلا الرقتتة اوئتكلر  تزيد اإلنتلجتة  

تييؤةي    زيييلةة تركتييز   قييد    امقلئييل  لكيين  ثكفييل ة السيييفق 
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السيييفق  زيييلةة اايييفاجز بهييلم الييدشيف   اليي  قييد تكيييفا ضييلرة         

. كتيل با لينتشيلر اليفااي     ئللذاا   اىلجل الطيفيل ئلمستهاك 

  اجتتلعتة  اتلاتة. لإلنرتن  نتلب 

للسيييتة الربتسييية لارقت ييية هييي  ا فيييلض تكيييللتجمل مجييي   ا

حتاييتيا اىلعتييل  اليي  تسييت    قييدرة عاييأالختلنييلا  لزي هييل،  ال

 Acquisti etئلارتجلع  حتاتل كتتلا بت هسخيفقة هن الختلنلا )

al., 2016  التسيييفيقتة   درااييلا هيين ال  ة(. تخرييل جمتيفعيية كييخت

جمل ميكيييين واييييتغي  الختلنييييلا   الت ملتتتيييية الصيييي لعتة   كتيييي 

 تيييلذج بعتيييل  جدييييدة  شيييدهلا ل قييييفةالضيييختة  الشخصيييتة با ي

 مكلاريية اومتكييلر  تشييجت  الت لاسييتة، اتيين امهييَّ   هختكييرة. 

فييي  ا الرتكتيييز عايييأ اقتصيييلةيلا اخلصيفويييتة  تييييفار الختلنيييلا.  

، يتَّ تقديَّ اخلدهلا هقلئل الختلنيلا هي  عيدم    قالعديد هن اىلايفا

 هيييذا يشيييكل  امسيييتهاك   الشيييركلا جييييفة هيييدايفعلا ئييي  

حتييدي ل كييخت ا لستلايية ام لاسيية اليي  تسييتخدم اىلاييعلر لترديييد     

اىلايييفاق ذاا الصيياة. ئلإلضييلاة    ذلييك، بكييدا ئعييض عتاتييلا  

اونيييدهلج اىلشيييتة با هشيييلركة الختلنيييلا  حتقتيييا اليييدشل ه هيييل    

   ميكن با يكيفا ةااع ل قيفي ل لعتاتلا اوندهلج  اواتريفاذ.

لوايييتخدام امتزاييييد  ئ اوقتصيييلة الرقتييي  يتتتيييز   كتيييل با

لاخيفارزهتلا معلجلة الكتتلا الضختة هن الختلنيلا. ييتَّ تعرييجمل    

اخليفارزهتييلا عاييأ بنهييل تق تيية لألبييراض العلهيية ميكيين تطختقهييل   

عاأ بي قطلع  بي جمل   ميكن با تيفليد عيفابيد قتلايتة هتزاييدة     

(Agarwal et al., 2016  ُتسييتخدم شيفارزهتييلا ا .)   لييتعاَّ ا ليي

لارصيييف  عاييأ رؤ  هيين حتاتييل الختلنييلا الضييختة لتقييديَّ امشيييفرة   
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اإلةارية  اوارتاتتجتة لاشركلا،  تيفوتلا الستلاية لاتي ملت    

(. تسيييييت  اخليفارزهتيييييلا 2014 ويييييلنع  الستلايييييلا )الرييييييلا 

لاشركلا ئلاتغي  كتتلا كختة جد ا هين الختلنيلا   اليفقي     

تغت هةييل ملليية   التسييعت اميي الفعايي ،  ميكيين ااييتخداههل لتعييت    

 تقيييديَّ  ،بهيييلز اكتيييل هييييف    ،  تقيييديَّ تيفويييتلا ام يييت   رب ئييي

تسييلعد  متييل.  اييتل ئيييف  ايي لذ شييلاهةييل  عينييلا لصصيية 

الشركلا عاأ تيفق  حاب امستهاك هين بجيل لصيت  ام تجيلا     

  ايفق بكةر ةقة   زبة. زييلةة   ةقتا  اىلنشطة ئشكل باضل 

ت لهأ ئشكل كيخت   اوقتصلة ئي شكااتخدام اخليفارزهتلا   

  ا  نيييية اىلشييييتة  اييييلهَّ   ااييييتهداف الفئييييلا ذاا العيقيييية    

 لات تج   هقده  اخلدهة.

 قطلع اوتصلوا  تق تة امعايفهلا   السعيفةية 

 هؤشر جلهزية الشخكة  (1

 Networkم )2021مسييييب هؤشيييير جلهزييييية الشييييخكة 

Readiness Index, 2021 40امرتخية  ( اقد مصا  امتاكة عاأ 

  عيلم     32ة لة، عاتًل ئي ا ترتتيب امتاكية كيلا      130هن ئ  

(.  يقتل هذا امؤشير برئعية   WEF, 2014  نفل امؤشر ) 2014

هيييتغتاا ذاا عيقييية ئتق تييية امعايفهيييلا  الخ تييية الترتتييية،  هيييذه     

امييتغتاا هيي   التق تيية، اىلاييراة، اايفكتيية  الت ملييتَّ،  اىلثيير.       

  جمتيفعيية الييد   امتقدهيية مصييا  امتاكيية   مبقلرنيية امتاكيية هيي

، ايييإا  ضييي  امتاكييية يييي ت  بقيييل هييين هتيفايييط   38عايييأ امرتخييية 

اتتيفعة   امتغتاا اىلرئي .  مبقلرنية امؤشير هي  اليدشل الفيرةي       
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مسييب القيييفة الشييرابتة التعلةلتيية ييي ت   ضيي  امتاكيية حتيي  شييط     

 اوحندار.

رةي راَّ ئتلن  ييفض  هؤشر جلهزية الشخكة  اليدشل الفي  

 مبقتل  القيفة الشرابتة التعلةلتة

 

 Network Readiness Index, 2021امصدر  

 هؤشر اوئتكلر العلم   (2

اوئتكيييلر يعتييير هييين العيفاهيييل اميييؤثرة لاترييييف  ليقتصيييلة     

الرقت  لاعيقة الطرةية ئت هتيل،  ذليك هين شيي  تي ثت اوئتكيلر       

اليييذي عايييأ القطلعيييلا اوقتصيييلةية لاترييييف  ليقتصيييلة الرقتييي    

يشييكل اوئتكييلر مجيير الزا ييية دييل.  ئييلل ملر مؤشيير اوئتكييلر        
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 (Global Innovation Index, 2021) 2021العييلم  الصييلةر  

، اقيد  اجليفانب هتعيدةة اىلئعيلة ليئتكيلر   ةرااة يهدف     الذي 

جمل هؤشييير يصييي ِّة لييية.   132ئييي   66امتاييي  امتاكييية امرتخييية   

لس  اًقيييل لقيييدراتهل   اقتصيييلةاا العييي   (GII) اوئتكيييلر العيييلم   

 هؤشير ا  80يتي لجمل هؤشير اوئتكيلر العيلم  هين      متل  اوئتكلرية

.  هييين ئييي  جمتيفعييية دشيا  لرجيييلا اوئتكيييلرمييي ذاا عيقييية

. تعتير  44مصا  امتاكية عايأ امرتخية     51الد   هرتفعة الدشل 

هييذه امراتييب ه خفضيية هقلرنيية ئإهكلنتييلا امتاكيية  اليي  قييد        

ىلايخلذ الي  بةا ديذه ال تيلب  ام خفضية      تستدع  بهتتة ةرااية ا 

 حتست هل مل دل هن ارتخلر  ثتا ئلوقتصلة الرقت ،  الذي كتيل  

 بااف ل اتؤثر عاأ ت لاستة الد    قدرتهل عاأ ال تيف. 

 الت لاستة الرقتتة  (3

اقيييد   IMD   تقريييير الت لاسيييتة الرقتتييية الصيييلةر عييين   

ة ليية.  بشييلر   64ئيي  تقريخييًل   36مصييا  امتاكيية عاييأ امرتخيية    

   اا الييد   اليي  مققيي  نتييلب  هتقدهيية       IMD, 2021تقرييير 

هؤشر الت لاستة الرقتتة  بةا  باضيل  ليديهل اجللهزيية لاتسيتقخل     

 عاييأ هسييتيف  اىلاييراة  الشييركلا اليي  تتسييَّ ئلمر نييةهيي  الييد   

ده  تق تييييلا تك يفليفجتييييل امعايفهييييلا   الراييييلتهل التيفهتيييية.  ليييي

تتتيييز اوقتصيييلةاا الرابيييدة ئييي ةا  قييييفي    ئلإلضيييلاة    ذليييك، ت

تتتت  تاك اوقتصيلةاا الي  تقييفة الطرييا      كتلالتدريب  التعاتَّ. 

لاتطييييفير  التيييدريب لاتق تيييلا  ئللقيييدرة عايييأ لصيييت  رب  اميييل 

 اجلديدة.  
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 اوقتصلة الرقت  السعيفةي   (4

لصيييعيفئة قتيييل  اوقتصيييلة الرقتييي  ليقتصيييلة السيييعيفةي      

صيييفرة علهيية، اإن ييل ايي عتتد عاييأ   شلويية  اوقتصييلةاا اىلشيير  ئ 

قتل  قطلع اوتصلوا  تق تة امعايفهلا، عاتيًل ئي ا الختلنيلا ديذا     

القطييلع هدجميية   مسييلئلا ال ييلت  احملايي  اإلمجييلل  هيي  قطييلع       

% هين  50ال قل  التخزين.  لكن   باضل التقديراا اإا تقريخيًل  

ئتلنيلا  القطلع يعيفة لقطيلع اوتصيلوا  تق تية امعايفهيلا.  ئتراتيل      

% هييين  مجيييلل  ال يييلت  7    4القطيييلع نيمييي  بنهيييل تيييرتا ح ئييي  

احملاييي  اإلمجيييلل   اليييذي تقريخيييًل نصيييفهل هييييف هيييل  ييي  قطيييلع      

اوتصلوا  تق تة امعايفهلا، ايل جيعيل هسيلهتة هيذا القطيلع        

%   باضيل بميفاليب.   3.5ال لت  احملا  اإلمجلل  و يتجيل ز تقريخيل   

لييتتك  اوقتصييلة الرقتيي   حتيييف      نملييرًا ىلهتتيية هييذا القطييلع  

اوقتصييلة، اييإا هسييلهتتب   اوقتصييلة احملايي  و زاليي  ه خفضيية 

  ئعيض اليد     اجل يفئتة كيفريل  ة   هةل  ال سخةمتل متةِّل هذه 

للخ تيييية الترتتيييية الرقتتيييية %.  ا10امتقدهيييية اقتصييييلةيًل   مييييد ة 

لئتية   الص لعة الرقتتة  التكلهل الرقت  مجتعهل دل تي ثتاا  جي 

(  حتييف   Zahong, et al. 2021اإلنتلجتية الكاتية )   كيختة عايأ  

اوقتصييلة ليقتصييلة الرقتيي  لترقتييا الت تتيية امسييتداهة   عييلس    

 هتغت.

 عاييأ الييربَّ هيين ارتفييلع اإلنفييلق ااكيييفه  عاييأ القطييلع     

شي  العشر ا يفاا املضتة  كيذلك اوايتةتلراا كتيل بشيلرا     

و با امؤشيراا الد لتية امشيلر      2015دل ةرااة ه تد  الرييلض  

دل بعيه تيخ  ضيعجمل ت لاسيتة قطيلع اوتصيلوا  تق تية امعايفهيلا        

هقلرنة ئللد   امتقدهة اقتصلةيًل  اليد   الصيلعدة.  تيرز االجية     
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ليفضييي  اايييرتاتتجتة شيييلهاة ليقتصيييلة الرقتييي  ئكيييل هتغتاتيييب       

الد لتية  الت ملتتتة  الف تية  اك لتيب ت شيذ   اوعتخيلر اميتغتاا      

 اونفتييلح اوقتصييلةي ال ييلت  عيين تصييلعد منيييف اوقتصييلة الرقتيي      

 ئشكل بت هتيفازا علمتًل. 

 

 التعقتخلا 

 .حسان ابو حليقةإ التعقيب األول: د 

رجيييل  ئيييد هييين اإلشيييلةة ئلليفرقييية الييي  بعيييدهل ة.    ئداييييًة، و

امرز قيييي ، متييييل ت ل ليييي  كتييييجمل بشييييذ اوقتصييييلة اجلديييييد ب     

لترييدث الفييلرق الكييخت   اقتصييلةاا   اوقتصييلة الرقتيي  حريقييب 

عديييد هيين الييد  ، لتعتييد هتكايية اقتصييلةاتهل.  هييل جيعييل ت ييل        

هرًا ي طيفي عاأ حتديلا عدة هيف بنب هيل زا     باوقتصلة الرقت  

حيفر التخد   س يخاي  هرماية اوايتقرار  الةخيلاث اتيل نشيهده عايأ        

 هيين هييذه هييد  العقيييفة اىلرئعيية املضييتة هييل هيي   و اصيييف  تتيييفا . 

التريييديلا هييييف تييي حت "اوقتصيييلة الرقتييي "، اهيييل اايييديل عييين    

اوقتصييلة بم عيين التق تيية؟  السييخب با التطيييفراا التق تيية "امزعييزة"  

تفيييرض عايييأ اوقتصيييلةي  العييييفةة    هقلعيييد الخريييل  التييي ملت    

 لتطيفير هل اخا با كتخيفه.  

تشيييتل  ث متيييل  نهييل "الرقت يية"  هيي   لعييل التسييتتة اىلمشيييل   

قتصييلةية  اوجتتلعتيية ذاا الصيياة ئللتق تييلا الرقتتيية   ال يييفام  او

ن كتيجمل  عي كل شي  ، ب  هي    حريقهيل ليذلك،      ااتيفعخ ال  

منيييييلر  متلت يييييل التيفهتييييية    الراييييية بنشيييييطت ل اوجتتلعتييييية     

مبفيرةه  "اوقتصلة الرقتي "  ااديل عن  اوقتصلةية.  لذا، اع د 
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اتصييخ   يكيييفا الت ييل   هختيييفرًا، بهييل ع ييد ااييديل عيين الرقت يية    

 ئيفاييع ل ال مليير لاملييلهرة ئرهتهييل عاييأ تعييدة ه لظتهييل  هسييتيفيلتهل.  

% هيين ال ييلت  احملايي   65ُتقييدِّر با  IDC هييل يعييزز هييذه ال ملييرة با   

،  با اإلنفيلق  2022اإلمجلل  العيلم  ايتكيفا هرقت يًل   العيلم     

ترلتيييفا ة ور لافييرتة    6.8اواييتةتلري عاييأ الرقت يية يقييدر ئ ريييف     

2020-2023. 

نملرنل    هتكل بي اقتصلة، هتقدم ب  نلم ،  يد با  اإذا 

قيييد ةشاييي  كيييل  - ئيييدرجلا هتفل تيييةكلنييي    ا  -الرقت ييية 

هييدشل   اىلنشييطة اوقتصييلةية كلايية،  بمييدث  اتهييل تطيييفراا     

جيفهريييييية،   الييييي فط  الغيييييلز  الزراعييييية  الصييييي لعة التريفياتييييية   

 .   اخلدهلا امللتة  اوتصلوا  اميفاويا  اخلدهلا الايفجستتة

 س يقتصيييير التغييييتت امزعييييزع عاييييأ قطلعييييلا اوقتصييييلة    

ا العلس يعليش مللتيًل "انقيئيًل"   قطيلع اخليدهلا      ااقتق ، ئل 

امللتة، هن شي  العتييا  اىلوييف  الرقتتية.  هييف انقييذ ئكيل       

امسعأ الربتل هييف اايتخعلة   هل حتتاب الكاتة هن هع أ ئسخب با 

امللتة يقييفم عايأ اليفايلحة      اليفاطل ،   م  با نشلر اخلدهلا

 دذا السخب ئلليذاا،  يد با ت مليتَّ العتييا  اىلوييف  الرقتتية       

ُيشيييكِّل حتيييديًل هرئكيييًل لاسييياطلا ال قديييية  ئيييلىلش  الخ ييييف       

امركزييية،  كييذلك لاسيياطلا اىله تيية ئلعتخييلر با التعييرف عاييأ     

حيير  الصييفقة وييعب  ا س يكيين هسييترتًي.  القضييتة و تتيفقييجمل 

رة هةييل الختتكيييفين، ئييل  ا التشييفت يشييتل الختئيية عاييأ عتايية هشييف

 smartاحملتطيييية  اىلة اا امسييييتخدهة مبييييل   ذلييييك العقيييييفة )  

contractsباللتب التتيفيل  ) ( اميفزعةDeFi.) 
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 .عبداهلل الرخيص التعقيب الثاني: م 

 هقدهة امعقب عاأ اليفرقة  (1

قلرئيييية شييييلهاة  ه هجتيييية مفهيييييفم ه قييييدم ة. رجييييل امرز قيييي 

الرقت    اقعب  هسلهتتب   اوقتصلة العيلم   الييفح    اوقتصلة 

 بهتتتييب  بثييره عاييأ الت تتيية  ة ره   تطيييفير الستلاييلا العلهيية،     

 بشلر    بهتتة الرقت ية  ة رهيل   الت تتية اوقتصيلةية  التجيلرة      

 اخلدهلا  قطلع اىلعتل   منيفهل امتسلرع و ايتتل شيي  جلبرية    

  عايأ بهتتية رقت ية اوقتصيلةاا     رجل امرز قي  ة.كيفر نل،  بكد 

اليفح تة   ةه  اوقتصلة اليفح  ه  اوقتصلة العلم ،  بشلر    

حتديلا قتل  هسلهتة اوقتصلة الرقت    اوقتصلةاا اليفح تية  

 اوقتصييلة العييلم ، لك ييب بكييد تسييلرع منيييف اوقتصييلة الرقتيي      

  السي يفي الييذي رمبيل زاة عيين عشيرين ئلملبيية   ئعيض الييد   شييي    

شيييتة، كتيييل بكيييد  جييييفة اجييييفة ئييي  اوقتصيييلةاا  السييي يفاا اىل

ا بامتقدهة  اوقتصلةاا ال لهتة رمبل تتجل ز الضيعجمل،  بشيلر      

منيييف اوقتصييلة الرقتيي  اييلهَّ ئييللتغتاا ادتكاتيية   العيقييلا      

 العيرض   لألاييفاق اوقتصلةية ال  بميدث  حتييفًو ايريعًل  عتتقيًل     

نتلجتيية  هتكايية التكييللتجمل   إل الطاييب عاييأ اخلييدهلا  السييا   ا  

منيلر امعتشية  ايايف  امسيتهاك      ب بنملتة امدايفعلا  التجلرة  

ال الهَّ   تطيفير منيلذج عتيل قلبتية عاي  اوئتكيلر       ، ثقلاتهَّ

لكرت نتة  اخليدهلا  اتتل   قطلعلا التجلرة اإل  التشلركتة و

ثييرا   رئيية امسييتفتدين  ااكيفهتيية  الت قييل  السييكن  الطعييلم  

ثيييلر السييياختة تايييك اخليييدهلا.  بشيييلر   امقلئيييل    ئعيييض ا   هييين
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 الطاييب  منييلذج العتييل هةييل لييلحر   ضامصييلمخة   جييلنع العيير 

اومتكييييلر  زيييييلةة تركتييييز السيييييفق  ام لاسيييية  ا ثييييلر السيييياختة 

 اوجتتلعتة  الستلاتة.

رجيل امرز قي     اعتتيلة اوقتصيلة الرقتي  عايأ        ة.  بشلر

الختلنلا الكختة  الذكل  اووط لع   تعاَّ  إلةارةاخليفارزهتلا 

ايل ايت  آالقيًل  اايعة لتراتيل الختلنيلا  تطيفيعهيل   حتيجمل          ،ا لة

 اايي  هيين منييلذج العتييل امختكييرة  التق تييلا امتقدهيية  اىلايييفاق       

 . ام تجلا  اخلدهلا اجلديدة

 اوقتصلة الرقت  السعيفةي (2

عايأ  رئعة هؤشراا تسلعد الربتسة بااتعرض هقدم اليفرقة 

( ١تقتييتَّ  قتييل  كفييل ة اوقتصييلة الرقتيي  السييعيفةي  تشييتل  )    

  اايفكتيية ئللتق تيية امتتةايية بئعييلةه   الشييخكة جلهزييية هؤشيير

 جمتيفعية  هي   امتاكية   مبقلرنية  الخشري،  الع صر الترتتة  الخ أ

 هيييف بقييل هيين   38 امرتخيية عاييأ امتاكيية مصييا  امتقدهيية الييد  

 اوئتكيييلر هؤشييير( ٢، )ةرئعيييهتيفايييط اتتيفعييية   اميييتغتاا اىل 

 اىلئعييييلة  هتعييييدةة  اجليفانييييب  ةراايييية     يهييييدف   الييييذي  العييييلم  

 ئي    هن ة لة، 132 ئ  66 امرتخة امتاكة  امتا  ليئتكلر،

 44 امرتخية  عايأ  امتاكية  مصيا   اليدشل  هرتفعية  اليد    جمتيفعة

ة ليية،  تعتيير هييذه امراتييب ه خفضيية هقلرنيية ئإهكلنتييلا    51هيين

ةهييل  مجييَّ اقتصييلةهل،  بشييلر    بهتتيية ةراايية    امتاكيية  هيفار

اىلاييخلذ اليي  بةا دييذه ال تييلب  ام خفضيية  حتسييت هل مييل دييل هيين    

ارتخلر  ثتا ئلوقتصيلة الرقتي   ت ثتهيل عايأ ت لاسيتة اوقتصيلة       
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الرقتتييية  اليييذي مصيييا     الت لاسيييتة هؤشييير( ٣الييييفح   منييييفه. ) 

الصيلةر    IMDة لية  ايا تقريير    64ئي    36امتاكية عايأ امرتخية    

سييلهتة اوقتصييلة الرقتيي    ال ييلت    ه هؤشيير( ٤العييلم املضيي ، )

نب ئللربَّ هن وعيفئة قتلايب مب هجتية   بمجلل   بشلر    احملا  اإل

ا تكييييفا هسيييلهتة اوقتصيييلة الرقتييي     بنيييب تيفقييي  بو  ميييدةة 

 جيداً  هي خفض   هيف تقريخًل، ٪٣.٥مجلل  حبد ة  ال لت  احملا  اإل

 يصيل  اليذي  اجل يفئتية  كيفرييل  هةل هتقدهة صلةاائلقت امقلرنة ع د

  .٪١٠ حنيف   

نفييلق نييب ئييللربَّ هيين ارتفييلع اإل   ب    كلتييب اليفرقيية   بشييلر

و با  ااكيييفه  السييخ  دييذا القطييلع شييي  السيي يفاا املضييتة      

ن ضيييعجمل ت لاسيييتة  خيييتِّامؤشيييراا الد لتييية امشيييلر ديييل    رقتيييب تُ   

د   امتقدهييييية اوقتصيييييلة الرقتييييي  الييييييفح  ع يييييد امقلرنييييية ئللييييي  

اييييل يييييدعيف ىلهتتيييية هراجعيييية ااييييرتاتتجتة شييييلهاة    ، الصييييلعدة

 ليقتصلة الرقت  ئكل هتغتاتب الت ملتتتة  الف تة  اك لتب.

 تيفوتلا امعقب عاأ اليفرقة  (3

مييييف  اوقتصيييلة الرقتييي  السيييعيفةي  الربتسيييةمتةيييل اليفرقييية 

ل اشيتيف  شيكِّ بهتتة  قتتة عللتة   هذا امخرل اجلديد الذي ُي

ميفلييب حتييديًل مقتقتييًل لاخييلمة ،   اليزهييةعييليت  نقيي  الختلنييلا  ام

ا تكيفا هذه اليفرقة الرابعة  اجلهيد الفكيري امتتتيز      بتطا  ب 

ت حتهييل  مشيفدييل جليفانييب ذاا بهتتيية  قتتيية تيفثتقتيية  هرجعتيية،   

ا تفييت  هييذه اليفرقيية الخييلذ بهييلم الخييلمة  مقلرئييلا    ببتطايي  كتييل 

ة جيفانب  بئعلة بشر  ذاا بثير  قتتية   الثاة دذا الخرل ه   ضلا



82 

 –2022    
83 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ايتتل   لفهَّ بكةر عتقيًل  مشييفًو ليقتصيلة الرقتي  السيعيفةي، و     

امتك لا امتتةاة ئللستلالا ااكيفهتة احملفزة لتطيفير ع لوير  

ااسيييياة القتتيييية ليقتصييييلة الرقتيييي    بئعييييلةه امتعاقيييية ئتطيييييفير  

ايفاق التشريعلا  الت ملتتلا  هتكاة تقديَّ اخلدهلا  ت ملتَّ اىل

 ام لاسة،  تطيفير ه مليفهلا التعاتَّ  اوئتكلر  الخريفث الداعتية  

امسييتيف  القطييلع   ام ييلحق ،  تطيييفير     أليقتصييلة الرقتيي  عايي  

ةارة جمتيفعيييييلا بويييييرلذ امصيييييارة  الشيييييراكلا  ه مليفهيييييلا 

 الييييراه  الداعتيييية  امخييييلةراا القطلعتيييية،  تطيييييفير ه مليفهييييلا    

لتعايتَّ  رب  اميل  الخشيري    الاتة الترتتة  ااواتةتلر   الخ أ اىل

 نقييل امعرايية  تعملييتَّ احملتيييف  احملايي ،  تطيييفير ه مليفهييلا ريييلةة     

اىلعتل   الشركلا ال لشئة   القطلعلا اوايرتاتتجتة،  تعزييز   

اواتةتلراا ااكيفهتة  جيذذ اوايتةتلراا ال يفعتية اخللوية       

 إلةارةالخ يييأ الترتتييية لاشيييخكلا  امعيييداا  التجهتيييزاا الرقتتييية 

زين الختلنييلا  اوتصييلوا  الرجمتييلا  اخلييدهلا  التجييلرة      ليي

لكرت نتيية،  تطيييفير اىلج ييدة الرقتتيية لترقتييا ال تيييف الييذك       اإل

 امسييتدام  الشييلهل  اييا اتلايية اوقتصييلة الرقتيي    امتاكيية      

العرئتيييييية السييييييعيفةية اليييييي  بقرهييييييل جماييييييل اليييييييفزرا  ئتييييييلري       

لت تتية   هي،  ال  ترتكز عاأ اخعة هخلة  بالايتة 1442/1/2

ئتئة رقتتة ااتةتلرية جلذئة  لزييلةة الت لاسيتة  الت ييفع اوقتصيلةي     

 تيفاييت  الت تتيية امسييتداهة   امتاكيية،  تتتةييل تاييك امخييلة        

مبل   ذلك الخ تة الترتتة الرقتتة،  الختلنيلا  ام صيلا    "اليفويف "

الرقتتيية،  التق تييلا،  اوئتكييلر،  رب  امييل  الخشييري،  الرشييل  

 تتلع   الشتيفلتة،  الةقة   الختئة الرقتتة  انفتلح السيفق.اوج
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  املداخالت حول القضية 

  .التعريجمل ئلوقتصلة الرقت   بهتتتب 

اوقتصييلة الرقتيي  هيييف هيين ئيي  امصييطارلا ااديةيية اليي     

ظهرا ئملهيفر هيه  امرماة اجلدييدة الي  يعتشيهل اإلنسيلا  هي       

اوقتصيييلة الرقتييي " هصيييطا  "  يشيييت هرماييية جمتتييي  امعايفهيييلا. 

   عتاتية الترييف  الرقتي  بي       ا  نية اىلشيتة  امستخدم كيةتًا  

 .ااتخدام اإلنرتن    مجت  القطلعلا اوقتصلةية

لكن اوقتصلة الرقت  ليتل هييف هيل يتخيلةر    اليذهن هين       

ئت   شرا  عاأ اإلنرتن  اقطث ئل  ا ئعض اوقتصيلةي   اطيفنيب   

ة امعراية.  قيد بويخ  اقتصيلة امعراية      ه  امعراية  يسيتيفنب اقتصيل   

 بمد عيفاهل ال تيف   الكةت هن ة   العلس.

تغييتت ئاييلهت  التطيييفراا   جمييل  التق تيية الرقتتيية     قييد 

بمنلر متلت ل اوجتتلعتة هن حتس  القدرة عاأ التيفاول  التي ثت  

كتيييل هكَّ ييي  ثييييفرة    كلاييية بنشيييطة اوقتصيييلة ااقتقييي .   عايييأ

الي  شيهدهل العيلس شيي  التسيعت تلا هين        امعايفهلا  اوتصيلوا 

القييرا املضيي  هيين تعزيييز ة ر اوقتصييلة الرقتيي    العديييد هيين        

 ه لم  ااتلة.

ن ل نعتش   عصر "الةيفرة الرقتتة"  اليذي  بالقيف ،   ميكن

ت له  اتب ااتخدام  البل نقل احملتيفي الرقت  ئ  لتايجمل ائيلا   

ة الرقتتييية عايييأ  كتيييل منييي  اتيييب اىلنشيييطة اوقتصيييلةي   ،اتتتييي 

 بويخ    العلس ئيفتتة هتسلرعة س يكن دل هةتل هين قخيل.    هستيف

ت ييله  ة ر التك يفليفجتييل   تسييتت عتييل امؤاسييلا،    هيين امافيي   
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 اإلنتييلج الربمسييلل  الضييخَّ،  تراييت  هفهيييفم العيفميية،  التريييف        

الرقتيي ،  اقتصيييلة امعراييية، شصيفو يييل   ظيييل تصيييلعد مركييية  

 .تقلريرهل  اوعتداة ئ تلبجهلالت لاستة الد لتة  ود ر 

العديييد هيين ة   العيييلس    19-بزهيية كيفاتيييد  قييد ةاعيي    

 ام ملتلا الد لتة    تسري   تتة منيف الرقت ة لضتلا اايتترارية  

اىلنشييطة اوقتصييلةية  اوجتتلعتيية.  لعييل بئييرز اىلهةايية عاييأ ذلييك      

 تعاتتتيييةهخيييلةرة "اىللكسييييف" ليييدعَّ الشيييخكة العرئتييية لاتييييفارة ال   

ويي لعة احملتيييف  التعاتتيي    عاييأ ئرجمتييلا  اليي  تسييت د   امفتيفميية

،  هيي  امخييلةرة العلمتيية اليي   GIGAاإللكرت نيي   هخييلةرة "جتجييل"  

بحاقهل اوحتلة الد ل  ليتصلوا  التيفنتستجمل لضتلا اايتترارية  

بيق امدار   اجللهعلا شي  ارتة  التعاتَّ لاتغاب عاأ هشكاة 

 ثت عاييأ رايي  جلهزييية  بيضييًل لييب تيي   هييذا. 19-جلبريية كيفاتييد 

 كيذلك راي  قيدراا     ،)اىلالاتة( لتق تة امعايفهلا الترتتةالخ تة 

 .  اىلاراة عاأ التعلهل ه  تطختقلا التق تلا الرقتتة

عاييأ   ت ثتهييلالتشييريعلا  بهةييل"ظييلهرة كييلهرةج" هيين    

ئقتي  لقير ا هين     كيلهرةج الي   ت تتة اوقتصيلة امعير .  جلهعية    

    اوكتشييييلالا  لكيييين اقييييتة جييييدًالاعايييييفم  االييييزهن هصييييدر 

ا بييييتا بالفكرييييية.     اماكتييييةاوئتكييييلر ئسييييخب اتلاييييلا  

  السييييخعت تلا لت فيييييت  عاييييأ الريييييلةي   تيييييدعيفهَّ     تهلاتلاييييل 

لياييييتةتلر   هاكتتهييييل الفكرييييية  تييييدعتهَّ  تشييييلركهَّ       

 هشلريعهَّ  ظهر ئسخب ذلك هئلا الشركلا ال لشئة.

  للحر  حتديلا اوقتصلة الرقت. 
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 ،ا اوقتصييلة الرقتيي  لييب جلنييب ايياع  تصيييفر الييخعض اييإ

اقد يكيفا مفيفاًل ئيخعض امخيلحر بث يل  اىلزهيلا الستلايتة ئي        

الييد    هيييف هييل  اييأ ل ييل   العقيفئييلا اوقتصييلةية اليي  ارضييهل      

او كرانتيية اليي    -الغييرذ عاييأ ر اييتل بث ييل  ااييرذ الر اييتة     

ر ايتل شيط رجعية ب     ليد    هيل   الفيرتة االلتية،   يشهدهل العلس 

ئديل ل مللم "ايفيف " عاأ اختل امةيل ،  هييف ال مليلم العيلم  اليذي      

نيييب ييييدار هييين ئر كسيييل    بيصيييعب التخاييي  ع يييب،  حنييين نيييدر      

ني   نرتالخاجتكتة؟ هلذا ليف  اجه ل هشيكيا تق تية كلنقطيلع اإل   

الخررية، ب    هعلقخت ل مبل يشخب ذلك ميفقجمل اتلا    الكلئيا

هيييل ليييدي ل القيييدرة  الكفيييل ة الف تييية    ل؟انتخيييذه اتليييية هصيييل 

   ميفاجهة هشكيا هن هذا ال تط؟

زا    ة ر التخيّد    نيب هيل  باوقتصلة الرقت ،  هي   كتل با 

 ًلاجتتلعتييي ًلاييياخت ًلا ليييب جلنخيييبا،  و  س يسيييتقر  يةخييي  مّتيييأ ا 

ه ميل ليب هين ليلحر عايأ      ؤجييب تياتيب ب  امتييفا    ًل اضر ًل اتلات

ميييد نتيييلب  رقت ييية اوقتصيييلة ب   بلايييد  ،  هييين اليفح ّتييية  حلامصيييل

  باحملاّتيية ) ةضييعلف السييتطر اوقتصييلة الرقتيي  عيفميية اوقتصييلة  

حتكاييَّ الد ليية(   اوقتصييلة احملاايي   ةجمييب  رئطييب ئلوقتصييلة       

ئيد   ّنب حتييّف  و إالعلم  اخللض  لستطرة قيف  شلرجّتة،  ه  ذلك ا

 ة  التك يفليفجتل.ه ب ميفاكخة التغّتر السري    علس التق ت

اوقتصييلة الرقتيي  ب      امقلئييل تييذهب آرا  بشيير     با  

اوقتصلة اجلديد هيف نتلج الةيفرة الص لعتة الرائعة  هيف ليتل شتيلر   

الييي  تهتيييه الختئييية ام لايييخة لاترييييف     اوقتصيييلةيلا. لاركيفهيييلا

اترقا هكلاب عاأ مسلذ الد   اىلشر   ذلك ئسيخب حتسين   
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نتلجتييية ئشيييكل  الت لاسيييتة  منييييف اإل  كفيييل ة اوقتصيييلة  القيييدرة  

ا ااكيفهيييلا تسيييتخدم اتلايييلا إ.  لتفيييلةي امخيييلحر ايييباضيييل

 هل. لغل لتقاتل امخلحر  لتل 

با ميد ة اوقتصيلة اميرقتن ترتكيز     لكن ييم  كذلك 

 لعييل  بكةيير هيين بييته هيين امسييتيفيلا التجلرييية.  التجزبيية  قطييلع 

ة التق تية،  هيد    هذا اوقتصلة  قيفتب هن قيفة الخ أ الترتت هسل  

هيييل  هيييل يفسييير ا فيييلضههيييلرة امسيييتفتد   اايييتخداههل،  هيييذا  

شلر دل كلتب اليفرقة بهن نسخة   اوقتصلة العلم  ال   باُيشكِّ

 .٪١٠ي احملدةة ئالربتسة 

، مييد ااايييف  لرايي  نسييخة اوقتصييلة الرقتيي    قييد يكيييفا ب

  التجزبية اه يل     صييف  قطيلع  را  ههلرة امسيتفتد.  العتل عاأ 

شيييلرة وايييتفلةة قطيييلع اخليييدهلا بيضيييًل هييين اوقتصيييلة الرقتييي .  

  شير  هييف  آ ا طرح ايؤاوً  اوعتخلرشذنل اميمملة ئع  ب لكن ليف 

 ؟القطلعلا امستفتدة هن اوقتصلة الرقت  كتجمل ميكن ت يفي 

   ًاكييخت ًاههييلرة امسييتفتد تاعييب ة ر   هييذا اإلحييلر لعييل 

  ام تجلا امضتيفا جيفةتهيل،  اتتل  ازةهلر اوقتصلة الرقت ، و

يشلع عن عتاتلا اومتتيل   ث اتل هلا لاتستفتد اىلهَّ بيضًل هيف اىل

 زاةا هن ليفف امستهاك  هن اليفقيفع   نفل امشكاة.

 زاليي     اييتلق التريييف  الرقتيي  العييلم ، هييل     اليفاقيي  بنييب  

اتتيل   كخت  هتي شرًة عين الركيب    الد   العرئتة    مدّ  كةت هن

تشهد عدة ة     ام طقية ارتفلع يل   قتصلة الرقت . كتل    او

  هعييدوا اعتتييلة امسييتهاك  عاييأ اديفاتييجمل الذكتيية.  لكيين     
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عاأ الربَّ هن ذلك، س تز  الشركلا  ااكيفهيلا حبلجية      

 .هيفاكخة هذا التطيفر   شتأ اتلوا

اييل التشييريعتة اتتييل يتعاييا كتييل  ييدر اإلشييلرة    با اىل

آشرهيل كيلا نملييلم    تيتغت  تتريدث ئلايتترار     قتي  ئلوقتصيلة الر 

زل يل حبلجية    هزييد هين      "يلية الختلنيلا الشخصيتة"  لكين هيل    

شلويية اتتييل يتعاييا ئ نملتيية يلييية اماكتيية الفكرييية   التشييريعلا

زاليي  متتيية  ئييراه  االايب ا ليي  هييل  لات تجيلا الرقتتيية. اتييةيً 

 .ئ مللم يلية مقيفق امؤلجمل

تيييفح  التق تيية هيييف هيين القضييليل    با  هيين امهييَّ اإلشييلرة    

 رن نسييييتخدم بنملتيييية ث اييييامهتيييية   هسيييي لة اوقتصييييلة الرقتيييي  

لاقيييفان  اىلهريكتيية.  مت تييل نييخ     ةهريكتيية شلضييع بهعايفهييلا 

ا الشييركة امللكيية ل ملييلم اجليييفا  إايي جليييفا  ذكيي  هييةًي ًلتطختقيي

لايتفكت هييف     اميةت  االايب.  تطختقيلا تستطت   يقلاب.  كذلك 

ؤاسييلا ااكيفهتيية السييعيفةية س تسييتط  ئ ييل  بنملتيية تق تيية  ا امب

ئييربَّ اييهيفلة  (جتتتيل ي )هلهية. هةييل ئرييد  لكرت نيي  عييلم الثيل ليي   

الايي  لتيييفح  بالف تيية امؤهايية هيي  ميييفر    الكيييفاةرعتييل ذلييك. 

التق تيييية.  حنيييين نعييييلن  هيييين نقيييي    لصصييييلا هلهيييية هةييييل      

ايييل  اليييذكل  الصييي لع    بشيفارزهتيييلا االايييب  الييي  تعتييير    

التطختقلا الذكتة.  كذلك   ئ ل  شيخكلا االايخلا عللتية     

 حي    ئريد  لكرت ني  ملذا و ييفجد  التسلؤ  ه ل   اىلةا   بتهل.

هرئييفر   ئيب   ًلشلوي  ئرييدًا  لكرت نتيلً  ؟  اتصخ  لكل هيفاحن هةًي

 email.gov.sa@ 1234ئرقَّ هيفيتب هةل 

mailto:1233@email.gov.sa
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شيييركلا ئرييييد  لكرت نييي  ا نسيييتخدم بنملتييية ب هييين ئيييدًو

لاتعلهل ه  اىلنملتة  جخلريًل  يكيفا ، هريكتة )هيفمتتل  جيفجل(ب

الرييييييد ا الشييييركلا امللكيييية ىلنملتيييية    بااكيفهتيييية. شلويييية   

العلهيية دييل القييدرة عاييأ اليفويييف     متيييف  راييلبل     اإللكرت نيي 

 الريد اإللكرت ن .

 ل ييل التيييفم هيييف ليفيييلا ب   اىلالييخعض اييإا  هيين  جهيية نمليير 

اييراة التق تيية ئصييفة علهيية ااييرتاتتجتة تهييدف لرايي  ثقلايية اىل راييَّ

 الطاخييية ئصيييفة شلوييية،  ئ يييل  ئيييراه  التيييدريب عايييأ اايييتخدام     

التق تيية،    نفييل اليفقيي  نشيير ثقلايية التعلهييل هعهييل، هيين شييي       

حتفتز ئراه  التعاتَّ امستتر لاكخيلر ميفاكخية التطييفر اايلةث       

   الراه  التق تة.

ذا نملرنييل لسيييفق تتكشييجمل   تيفجييد هشييكاة   ذلييك  بنييب و

و تتطايب شيرجي  مبهيلراا     اللشيركلا السيعيفةية مللتيلً    ،العتل

عللتيية   عايييفم االاييب هةييل اخليفارزهتييلا  الييذكل  الصيي لع       

 بتهل.  لعل الصتغة ام لاخة هيف تصتتَّ ئرنيله  تيدريب  تيفظتيجمل    

   ظيلبجمل  هشيلري    نشيل  ئ ل  القدراا  امهلراا العللتية هي     ع يرا

 ت فتذية  تطختقتة.

  جهيفة امتاكة   تطيفير ركلبز اوقتصلة الرقت. 

ام شييفرة   التقريير السي يفي الرائي  لارقت ية       تشت الختلنلا 

(،    ئييير ز ة ر التق تيييلا الرقتتييية   كلاييية  2022السيييعيفةية )

ه لم  اىلنشيطة ااتلتتية اوجتتلعتية  اوقتصيلةية،  يتضي  ذليك       

هقلرنييية  يفةي % هييين السيييع93شيييدهلا اإلنرتنييي  ل رييييف   مشييييف  

% هين  81.56ا حنييف  ب%، كتيل  62.5ئلمعد  العيلم  الخيلل  حنييف    
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لكرت نتية  السعيفةي  يسيتخدهيفا شيدهلا اميدايفعلا  التجيلرة اإل    

%.  بوييخ  ااييتخدام  48.29هقلرنيية ئلمعييد  العييلم  الخييلل  حنيييف     

حن السيعيفةي،  اإلنرتن  يغط  كلاة جيفانيب ااتيلة التيفهتية لاتييفا    

لكرت نيييي   اليفويييييف  لاخييييدهلا   اإل سيييييفق لتشييييتل  التعاييييتَّ  الت 

ااكيفهتييية  امللتييية  ااصييييف  عايييأ شيييدهلا السيييفر  شيييدهلا    

الرتاتييييب.  ةووا تاييييك امؤشييييراا تيفضيييي  اىلهتتيييية اليييي  تيفلتهييييل  

 امتاكة   اواتةتلر   قطلع تق تة امعايفهلا  اوتصلوا.

ة امتاكة   تطييفير   هن بهَّ امقيفهلا ال  عززا هن جهيف

 ركلبز اوقتصلة الرقت ، هل نيمملب   امؤشراا التللتة 

تهيدف امتاكية       ةاعتية متيل  تيفاار ئ تة حتتتة رقتتة  -

جعييل اإلنرتنيي  عييلل  اجليييفةة   هت ييل   مجتيي  قطلعييلا  شييراب      

اتتت    مجت  بحنل  امتاكة.  ضلاة    ذليك، تعتيل امتاكية    

 تطييفير ئ تتهيل الترتتية الرقتتية هين شيي        عاأ تشيجت  اوايتةتلر   

العييلم  هقييده  اخلييدهلا  لعئ ييل  شييراكلا ااييرتاتتجتة ئيي  القطيي

 امتايفك  لاقطلع اخلل .

 امتاكة.    تزايد هعدوا ااتخدام اإلنرتن   -

 نفلق ااكيفه    جمل  اخلدهلا الرقتتة. زيلةة اإل -

 عطيييييل  ااكيفهييييية السيييييعيفةية ب ليفيييييية شلوييييية ىلهييييين    -

اث متيييل تتجيييب امتاكييية    تييييفح  الختلنيييلا   قطيييلع   امعايفهيييل

ىلهتتتهل   ضتلا بعا  ةرجة هين بهين    الختلنلا ااكيفهتة نملرًا

كختًا مبعيليت   الختلنلا. كتل تعط  ااكيفهة السعيفةية اهتتلهًل

اليفح تيية  كلاالسيييهة لتشييغتل اخلييدهلا الرقتتيية  لتيي ه  الشييخ 
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لضييتلا ااييتترارية  هيين اونقطييلع ب  التاييجمل   ضيي  شطييط  ح تيية     

 اخلدهلا الرقتتة.

% 86تزاييد هعيدوا اايتخدام اليدا  اإللكرت ني  ل ريييف       -

حنيييف ث متييل  ا لكرت نتييةشييي  التسيييفق   امتييلجر  ام صييلا اإل  

% هييييين امسيييييتهاك  يتج خييييييفا الشيييييركلا الييييي  و تقخيييييل    61

 امدايفعلا اإللكرت نتة.

تييييفاار بحييير تشيييريعتة قيفيييية تسيييتهدف تكلهيييل  تخيييلة       -

ا ئييي  اجلهيييلا ااكيفهتييية  تييييفات هيفثيفقتييية   الختلنيييلا  الختلنيييل

امقدهيية  حتقتييا بعاييأ هسييتيفيلا الشييفلاتة   التعييلهيا الرقتتيية  

هيين شييي  ضييتلا تيييفاار ئتئيية رقتتيية آه يية  جييديرة ئللةقيية تشييج       

 اواتةتلر  تؤةي    اوئتكلر.

الاًل بمتةل اجلهيفة امخذ لة   جملوا اخلدهلا الرقتتة  

ا تتة  ت يفي  اقتصلة امتاكية هين شيي  السيع  لتضيت     لدعَّ ت لاس

الفجيييييفة الرقتتيييية هقلرنيييية ئلوقتصييييلةاا امتقدهيييية،  لعييييل بئييييرز    

امؤشييراا   ذلييك ئايييفا امتاكيية امرتخيية الةلنتيية، ضييتن جمتيفعيية    

الصييلةر  2021ة   العشيرين،   تقرييير الت لاسييتة الرقتتية لعييلم   

عكيل الختلنيلا   عن امركيز اىل رئي  لات لاسيتة الرقتتية، متيل ت     

اليفارةة   التقريير ام جيزاا الي  حتققي  ئلمتاكية شيي  الفيرتة        

م   جميييلوا امعراييية  التق تييية  اجللهزيييية 2020-2018هييين 

   تفيييفق امتاكيية   هؤشيييراا     تقرييييرلاتسييتقخل. اقييد بشييلر ال   

ال ملييلم الختئيي  لاتريييف  الرقتيي   هؤشيير القييدراا الرقتتيية.  دييذا      

يف ام تجلا امعراتية الي  يقيفةهيل القطيلع     انعكلالتب عاأ تطيفر من
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اخلل  هن شي  تييفات ئتئية ملضي ة ل تييف الشيركلا ال لشيئة         

 جملوا التق تلا الرقتتة.

اجلهيفة االلتة ال  تتخ لهل امتاكية  كذلك  ئلإلشلرة    

مللتيًل عايأ  ميداث     تعتل امتاكة د با حنيف اوقتصلة الرقت ، 

 اوتصييلوا لتعزيييز هسييلهتة ام تجييلا    تطيييفر   تق تيية امعايفهييلا 

امعراتة   ال لت  احملا  اإلمجلل  مبل يعزز هن قدرتهل عايأ ت يفيي    

ايييرتاتتجتة اقتصيييلةهل.  لعيييل بئيييرز جهيفةهيييل متةيييل    حييييق "او  

اييييرتاتتجتة اليفح تيييية لاختلنييييلا     "او اليفح تيييية لاتريييييف  الرقتيييي "   

  الذكل  اووط لع ".

الرقتييي  ئلمتاكييية     ل بميييدث لرجيييلا الترييييف    متةطييي 

تعزيييييز اخلييييدهلا ااكيفهتيييية ئعييييدة هيييين التطختقييييلا الرقتتيييية    

هيييين قييييدراا ااكيفهيييية الرقتتيييية، هةييييل  تطختييييا       ززاليييي  تعيييي 

"تيفكا ييييييل"  ه صيييييية "ااتشييييييراف" حمللكييييييلة بثيييييير الستلاييييييلا  

ئشيييير"  ه صيييية  باوقتصييييلةية  الصييييرتة  اوجتتلعتيييية  ه صيييية "   

قضييييييليل "ال فييييييلذ اليييييييفح  اميفمييييييد"  ه صيييييية "نخيييييي "  نملييييييلم "ال 

اجلتركتييييية اإللكرت نييييي "،  بتهيييييل.  متةيييييل بئيييييرز   يييييلزاا   

تقرييييييير "التريييييييف  الرقتيييييي      امتاكيييييية، كتييييييل    وييييييفب   

  تخيفبهيييييل لاترتخييييية الةلنتييييية علمتيييييًل       2020الييييييفح " لعيييييلم  

هؤشيييير اىلهيييين السييييتران  لاشييييركلا  امرتخيييية السييييلئعة علمتييييًل   

لمتييييًل     هؤشيييير متيفيييييل التطيييييفير الييييتق   امرتخيييية التلاييييعة ع  

تطختيييييا  تطييييييفير التق تييييية  امرتخييييية الرائعييييية عشييييير   هؤشييييير      

ضيييييييتن الكتيييييييلذ السييييييي يفي   شيييييييركلاالترييييييييف  الرقتييييييي  لا

 لات لاستة العلمتة.
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 . البل اإلالةة هن اوقتصلة الرقت  

 ا تصييييتتَّ الستلاييييلا ام لاييييخة لياييييتفلةة هيييين التريييييف  

 اذ ًاهير بثلره الساختة عاأ اوقتصيلة  اتتتي  يعيد    آالرقت   تفلةي 

بهتتييية جيفهريييية. متيييل بةا هيييذه الترييييفوا امتسيييلرعة لاتق تيييلا  

ل عيفاهيل بثيرا   ال شيكَّ  ،الرقتتة لات ثت عاأ هعطتلا اوقتصلة

 .عاأ هتغتاا اوقتصلة التقاتدي

علقيية بييت امقصيييفةة واييتتعلذ ئييرز هيييف اإللعييل الترييدي اىل 

لةي. اوقتصيي -التطييفراا التق تيية اميؤثرة عاييأ امشيهد اوجتتييلع    

للرقت يية تييؤثر عاييأ امشييهد اجتتلعتييًل  اقتصييلةيًل، لكيين منييط       ا

رجا ييل" ليفضيي  الت ملتتييلا ئييل متييأ بتعلها يل امعتييلة هيييف با "نسييرب  

الختئة الت ملتتتية، اتصيخ  اوايتخدام بيت هقي ن ت ملتتتيًل ب  متيأ        

 ا يفع  كتل هيف اال    العتيا  اىلويف  امشفرة. 

بَّ عايأ الرقت ية يتطايب     لميلا   اوقتصيلة القيل     حتقتا

اواتشراف  امخلةبةث هذا  ا برةنل با نكيفا ه لاسي   با نيداا    

الت كتد مبيل اتيب    ئلإلهكلائلىلكتلف حنيف امقدهة.  لذا، ااتل 

الكفلية عايأ بهتتية ئ يل  ئتئية ت ملتتتية هتيفثخية  راعتية  ه فترية،         

 اايييتقطلذ تق تيييلا   لميييلا تييييفات مييييفااز تسيييلهَّ   وييي       

ل يعيييزز ت يفيييي  اوقتصيييلة  منييييفه،  شايييا اييير  عتيييل  عقييييف ، مبييي

 نيفعتب،  ةعَّ الريلةي ،  حتس  امتزة الت لاستة لاخاد.

يييرتخط تعزيييز القييدراا الرقتتيية ئتطيييفير اإلحييلر التشييريع   

الداعَّ لاترييفوا الرقتتية مبيل يضيتن هعيب تييفات ئتئية رقتتية آه ية          

ذاا اليفقي .     حتفتز اوقتصلة الرقت    ةلافرة  اتتت   العا

 رئتية ئتيلري    اىل امفيفضيتة  لعل بئيرز اىلهةاية عايأ ذليك، هيل بعا تيب       
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ميف  ااقيفق  امخلة  اىلالاتة لترقتيا التيفجيب    2022ي لير  26

جمتيفعة هن القيفاعيد   أكدا اتب عاب ذيحنيف العقد الرقت ،  ال

العلهييية الداعتييية لاتيفجيييب حنييييف اوقتصيييلة الرقتييي ،  الييي  مشاييي   

)ب(  با حتت  التق تلا الرقتتة مقيفق اىلشيخل     القيفاعد التللتة 

هيين التعلهييل هعهييل ئ هييلا  با يكيفنيييفا   هيي هن هيين   ميكيي هَّمبييل 

ا يسييييتفتد باحملتيييييف  الضييييلر )تيييييفاار ئتئيييية رقتتيييية آه يييية(ث )ذ(      

ا يييتَّ متكتي هَّ لاتفلعييل هيي   باىلشيخل  هيين ئتئيية  نرتني  علةليية    

ث )ج(  با التق تييلا اجلديييدة  امتطيييفرة هةييل الييذكل  اووييط لع     

يكييييفا لكيييل ايييرة  هكلنتييية اليفوييييف     اإلنرتنييي   امهيييلراا     

 الرقتتة  اخلدهلا العلهة الرقتتة.  

شر   ه  ئ يل  القيدراا   بللتعاتَّ تملهر قضتة  اتتل يتصل ئ

 متايك ث اليفح تة   جملوا ئ يل   تشيغتل  ويتلنة بنملتية امعايفهيلا     

عيداةهَّ    ًل هَّ ع لور متك  الطيذ ههلرييًل  عاتتي  باجللهعلا 

لاييدشيف    باييييفاق العتيييل امسيييتقخاتة. ات خغييي  مؤاسيييلا التعايييتَّ  

ا تتييخ  نهجييًل شييلهًي يعتتييد عاييأ  )ب( ةعييَّ احملتيييفي       بئلمتاكيية 

الرقتي  لات يله  التعاتتتية  )ذ( تيييفات حرابيا تعايَّ ةاعتية لةقلايية       

كسييييلذ  ئييييراه  تدريختيييية تهييييدف      تتَّاوئتكييييلرث  )ج( تصيييي

رقتتييية   تق تيييلا تز ييييدهَّ ئييي ة اا  الطييييذ امهيييلراا الرقتتييية   

تطختقتيية  مبييل يسييلهَّ   اييد الفجيييفة امعراتيية اخللويية ئيي ة اا       

اراة امهلراا الرقتتة  ال  تعد هن اىلهيفر ادلهة لتعزيز قدراا اىل

 حنيف اولترلق ئفر  عتل وبقة. 

  ه مليفهييية اوقتصيييلة الرقتييي     اليفاقييي  با ة ر اجللهعيييلا

 اييًلبالا كةيير  اعتر هييل  يفلمة متك تييب  حتفتييزه تطييرق دييل ئيي    

 مشيل هين اوقتصيلة الرقتي .    بئشيكل عيلم    امعر   هييف ليقتصلة 
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الايييييي    عتاتييييييلا  نشييييييلحلا   بلجللهعييييييلا هيييييي  ميييييييفر   ا

شايييا قتتييية اقتصيييلةية ةاشيييل اتتتييي  هييين شيييي     ا اايييرتاتتجتل

ت ثتهييل عاييأ ه مليفهيية اوئتكييلر اليفح تيية.  ه ييل يييرز الييد ر الييذي    

 شايييا مايييف  لاتشيييلكل اوقتصيييلةية  تقيييفم ئيييب تاييك امؤاسيييلا    

هيييذا    اوجتتلعتييية  هيفاجهييية التريييديلا الرقتتييية امعلويييرة.       

الصييدة، يييرز الترييدي اخلييل  ئللكتفتيية اليي  تعتييل هيين شيدييل  

امؤاسيييلا الخرةتييية هييي  الصييي لعة مبيييل يضيييتن هعهيييل تييييفات ق يييلة   

هسييتداهة ل قييل امعرايية  تقييديَّ مايييف  تق تيية لألنشييطة اإلنتلجتيية.      

هَّ اىلال الداعتة لتاك الق لة   ضر رة تيفاار عيدة هين   ب  يتتةل

 حيييلر ةاعيييَّ لا مليييلم الختئييي     يفاتالع لوييير،  الييي  تشيييتل  )ب( تييي  

ليئتكلر ةاشل هؤاسلت ل الخرةتة هين شيي  تييفات آلتيلا لتتيفييل      

هخييلةراا اوئتكييلر امختافييةث )ذ( رئييط اىلنشييطة  الفعللتييلا اليي   

الصيي لعة اليفح تيية  قضييليل   يييتَّ ت ملتتهييل حتيي  هملاتهييل مبتطاخييلا  

اتتتييي ث )ج( تطيييييفير  حيييلر تعييييل ا حيفييييل اىلهييييد ئييي  الصيييي لعة     

الخرةتيية اجللهعتيية، اييل يسييهل عتاتيية تطيييفير امعييلرف      مراكييز ا

اجلديييدة  تقييديَّ مايييف  هختكييرة لاصيي لعةث )ة( تيييفات ئ تيية حتتتيية   

 .حبةتة  هؤاستة قيفية مبل   ذلك هراكز لاتتتز العات 

ه  تعدة ادتئلا  امؤاسلا ااكيفهتية     اتلق هتصل  

هين  ئيد   نيب و إا ، العلهة امؤثرة عاأ منيف  حتفتز اوقتصلة الرقت 

الت سييتا  التعييل ا هيي  لتاييجمل امؤاسييلا  اجلهييلا اليي       حتقتييا

لعييل بئرزهييل    تيي ،تيييفار الع لويير الضيير رية ل تيييف اوقتصييلة الرق   

ايفهيلاث  زارة  هتئة ااكيفهة الرقتتةث  زارة اوتصلوا  تق تية امع 

التعاتَّ  بتهل. ضتن اتلاية ب  اايرتاتتجتة شيلهاة  جهية ميدةة      

 .تتيف  هتلئعة جهيفة اجلتت   رةم الفجيفاا  تذلتل العقخلا
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هييين  يييي ت  قيفيييية  حبةتييية هؤاسيييتةتييييفات ئتئييية  اليفاقييي  با 

( ١هتهيييل بهييين عيييدة الرايييلا   يييلرذ ة لتييية هييين       اوايييتفلةة

دهلا حبةتييية ااييييف   تقيييديَّ شييي اخليييل  القطيييلع هييي  امشيييلركة

امشييلكل اليي  ييفاجههييل ب  ةراايية الفيير  اوقتصييلةية م تجييلا       

( حتفتز الخلمة  عاأ تقديَّ حبييفث  ٢تطيفيرهل  اأرقتتة  العتل ع

عاتتيية تق تييية تطختقتيية  ميكييين ترمجتهييل    ه تجيييلا  شيييدهلا    

   يلح هيذه ام تجيلا     ئلمشيلركة اخلمل لتلمة الفروة  رقتتة  

 اجللهعيييلا لطييييذ  التجيييلري  اليييتق  لفييي ا اليييدعَّ تقيييديَّ( ٣

 الختئية   لليفاق ئي  لرتتيخط  التعاتتتية  لات يله   العاتتة الخريفث   يفيد

 .احملتطة

الت سيتا ئي  اجلهيلا  حتدييد امسيؤ لتلا.       يخقأ ضير ريًل  

 يتض  ذليك عايأ  جيب اخلصييف    هاكتية ئتلنيلا التطختقيلا.        

اميفمد يشكل اديفية ال فلذ     اوشتصل  امه   التق . اتةًي

لييفزارة الداشاتية.    اشتصيل  ب   اهيف عتل لاتيفاحن  ئللتلل الرقتتة 

ئت تل هيف   ميد ذاتيب عتيل تقي  حبي  هين اشتصيل   زارة تق تية         

 امعايفهلا.

 

 التوصيات 

العتل عاأ امتييفا  اجللنيب السياع لاترييّف  الرقتي  عايأ        -1

  حبتيل  ل حلئ  اايرتاتتج دتاك ال   اوقتصلة  اتتت  شصيفوًل

و تسييييتطت  بي جهيييية بج خّتيييية ااييييتخدام اىلنملتيييية امسييييتخدهة   

الترييييّف  الرقتييي  ضيييد هصيييلا ل اليفح ّتييية بث يييل  اىلزهيييلا العلمّتييية  

 الستلاتة ب  التق ّتة.
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تطيييفير القييدراا احملااّتيية  اواييتفلةة هيين  ييلرذ الييد         -2

هين   ئلايتقيلّتة، اىلشر  ال  حتيل   اايتخدام اوقتصيلة الرقتي      

  امهّتية ئكةيرة   ل  ااتقيلّتة   اىلنملتية امسيتخدهة ماّتيلً   بجل ئ 

 ئشييير  نمليييلم امعيييلهيا الخ كّتييية  بهةيييل نمليييلم    اقتصيييلةيًل به تيييًل

 "ايفيف ".

شيكلوا نتتجيية   ئيدابل مااّتية  علمّتية ليتي  بي       جييلة  -3

عقيفئلا ب   جرا اا يلبّتة هن قخيل اليد   ب  الشيركلا الغرئّتية     

الرقتّتييية امسيييتخدهة لتسيييتت اوقتصيييلة     ة ااامسيييتطرة عايييأ اىل 

 نرتن . اإل

ئ ل  قدراا ا ّتة  كيفاةر  ح ّتة لتستت اىلنملتية الرقتّتية    -4

ااتيفّية   جيلة ااايف  مشلكاهل الفّ ّتة  يليتهيل  اافيلظ عاتهيل    

بث يييل  اىلزهيييلا العلمّتييية  ه ييي  اجلهيييلا اىلج خّتييية هييين اشرتاقهيييل ب    

 حتاتاهل  التركاَّ اتهل.

تيية حبييل   قاتتهقلاييَّ  نرتنيي  ماتيية  شاتجتيية     نشييل    -5

لكرت نتيية تكيييفا التعييلهيا ااكيفهتيية  اوقتصييلةية  العلهيية اإل 

شييل ال طييلق اجلغييرا   لييزا   هراكييز ئتلنييلا ماتيية     اتييد ر ة

  قاتتتة مبل يضتن هستيف  بعاأ لسيهة  بهن التعلهل هي  ضيتلا   

 الرتائط العلم .

لضيييختة احملاتييية  نشيييل  هراكيييز الختلنيييلا ا   التيفاييي     -6

 ار ماتيييلً د ُتييي ةاإللكرت نتييي  اإلقاتتتييية حبتيييل تكييييفا السيييرلئة    

كلاتةتلر  ح   مبل يرا  بهن  ارعة تيدا   الختلنيلا الضيختة    

 شلوة   الصرة  التعاتَّ.
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لكييييفا امتاكييية قيييلرة هرتاهتييية اىلحيييراف  متايييك  نمليييرًا -7

الخرريية   الكخلبيل زييلةة نقيلر  نيزا      ميكين  حيفيايةً  حبريًة ًامد ة

Landing Stations     مبييل يرايي  هيين هسييتيف  ئييدابل الييرئط العلمتيية

 يضتن ااتترارية اخلدهية ربيَّ الملير ف الطلربية  بيضيًل يسيلهَّ       

جييفةة كلاية      جيفةة الرتائط  عدم اوشت لق  يراي  ل ة  را  كف

 التعلهيا الرقتتة.

كيفا اجلهة امرجعتة   العلس لقطلع اوتصلوا  تق تية   -8

مليييدة "اوحتييلة الييد ل  ليتصييلوا   تيية باامعايفهييلا هيي  جهيية   

ITU"،        ئت تييل اجلهيية امرجعتيية لإلنرتنيي  عاييأ هسييتيف  العييلس هيي

هيين اىلنسييب تطيييفير هييذه ام ملتيية   ااعييل" ICANهريكتيية "به ملتيية 

اتيية ب  ت ييلر امهتيية  بييية ذالت فت رتهييل ةارتهييل   ةا جماييللتكيييفا 

 .ئلوحتلة الد ل  ليتصلوا مبقره   ج تجمل

لرع اليييد   الكييير  ا ا عايييأ اعتتيييلة عتاييية لتسييي نمليييرًا -9

 ،يفاا الرقتي  الصيت   التي هريكي    ور الرقتي  اىل  رقتتة هةل اليد 

 هسيلندتب   باقد يكيفا هن ام لايب  حييق الرييل  الرقتي   ةعتي     

 أعاييبئسيياة عتيييا ب  ايياة ئضييلب  ب  ايياة هعييلةا نفتسيية لت ييلال  

اعتييفة  ل ااتهدافهستقخا    ااتشرافا هذا ىل ثالعتيا الرقتتة

 .الفقري ليقتصلة الرقت 
 

  املصادر واملراج 

اىلهييَّ امترييدة )اىلاييكيفا(  اوقتصييلة الرقتيي   التريييف      -1

حنيييف اتتتعييلا الذكتيية   ام طقيية العرئتيية، جل يية التك يفليفجتييل 

 .م2017اراير  12-11هن بجل الت تتة، ةئ ، 
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هخة عخدام عَّ،  افتلا قعايف   حنيف ئ يل  هؤشير هركيب     -2

قتصيلة الرقتي    اليد   العرئتية، وي د ق ال قيد       لرود تطييفر او 

 .م2021العرئ ، هلييف 

الستد متيد ذكي  مسين  اوقتصيلة الرقتي  )هزاييله،        -3

حتديلتب، تطختقلتب(، جماة ر ح القيفان ، كاتة ااقييفق، جلهعية   

 .م2019(، ي لير 85ح طل، العدة )

هرائطيي   اييلم  آلتييلا التسيييفيا عيين ئعييد   ظييل التيفجييب    -4

ة الرقتيي ، راييللة هلجسييتت بييت ه شيييفرة، كاتيية      حنيييف اوقتصييل 

العاييييفم اوقتصيييلةية  العاييييفم التجلريييية  عاييييفم التسيييتت، جلهعييية بم  

 .م2015الخيفاق ، اجلزابر، 

، هتيييلح عايييأ اليييرائط اإللكرت نييي      اوقتصيييلة الرقتييي   -5
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/economy/digital-

economy 

لتأ ييفة مسن الخيفعا    اق  اقتصلة امعراية   ة     -6

جماييل التعييل ا اخلاتجيي   اقييًل مؤشييراا احملتيييف  الرقتيي ، جمايية  

 .م2013(، 24اوقتصلةي اخلاتج ، العدة )

كتييجمل ميك  ييل ئ ييل  اوقتصييلة الرقتيي      عايي  اخليييفري    -7

، جماية ةئي  لاستلايلا، ارايير     تج العرئ ؟ حنيف لطيط  اايرتات  

 .م2020

ئيييين ايييييفلة نيييييفر الييييدين  اوقتصييييلة الرقتيييي   التجييييلرة       -8

(، ةيسيييتر 2(، العيييدة )5اإللكرت نتييية، جماييية تطييييفير، اتايييد )

 .م2008

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/economy/digital-economy
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/economy/digital-economy
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هستقخل اوقتصيلة الرقتي    هصير      اد ح القلض    -9

، هركيييز امعايفهييلا  ةعيييَّ اليييلذ القيييرار،  ظييل جلبرييية كيفر نيييل 

 .م2021هصر، ببسطل جمال اليفزرا ، 

اوقتصييلة الرقتيي    الشييرق اىل اييط    حييلرق امصييري    -10

، هتييلح م2016رابييد، بكتيييفئر حتيفيييل ام طقيية    اقتصييلة رقتيي   

 عاأ الرائط اإللكرت ن  

 https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-
east-and-africa/digital-middle-east-transforming-the-
region-into-a-leading-digital-economy/ar-AE 

 

  .املشاركون 

 رجل امرز ق  اليفرقة الربتسة  ة. •

 مسلا ائيف ماتقة  ة. التعقتب اىل    •

  عخدال الرشت  التعقتب الةلن   م. •

 . عي  ئراةهب ةارة اايفار   •

 امشلركيفا ئلايفار  ام لقشة  •

 . شللد الرةيعلا ة -

 . متد الدندن ا -

 . علبشة اىليدي ة -

 . عخدالعزيز اارقلاة -

 . عخدالرين العري   ة -

 . عخداولب الصلحلة -

 . الس امري م -

 . ملهد الشرارية -

https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/digital-middle-east-transforming-the-region-into-a-leading-digital-economy/ar-AE
https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/digital-middle-east-transforming-the-region-into-a-leading-digital-economy/ar-AE
https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/digital-middle-east-transforming-the-region-into-a-leading-digital-economy/ar-AE
https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/digital-middle-east-transforming-the-region-into-a-leading-digital-economy/ar-AE
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 كشاف األعالم

 

 33 ئليدا -

 47، 35 ئيفت  -

 29 تراهب -

 30 ر ئرا ارتايت -

 30 رين تش غفلي -

 31 هت    انتشيف -
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األماكنكشاف 

 50، 37ارتالتل ب -

، 49، 34، 32، 23، 17، 8آاييييتل  -

52 ،56 

 52، 32، 23، 17، 8  اريقتل -

 37، 35 السيفاتت  اوحتلة -

 46 اىلرةا -

 56، 33، 19 اإلهلراا -
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 19 اجلزابر  -

 19 السيفةاا -
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18-26 ،28-36 ،41-52 ،

55 ،56 

 54، 19 العراق -

 33، 19 الكيفي  -

 37، 36ملنتل ب -

 37امكستك   -

، 33، 32 السيعيفةية  العرئتية  امتاكية  -

45 ،48 

 45، 37، 34 د دا -

، 12 اىلهريكتيييية امترييييدة اليفويييييلا -

13 ،20 ،22 ،24 ،25 ،29 ،

30 ،36-38 ،44 ،45 ،51 

  التلئلا -

 54، 38 التتن -

 45 التيفنلا -

 37ند نتستل    -

 45، 30، 17 ب ر ئل -

 34، 31، 29  يراا -

 50، 9 ئلكستلا -

، 38-36، 25، 18ئريطلنتييييييييييييييل   -

45 ،47 ،51 

 55، 47، 31، 30، 20 ئك  -

 34 تلييفاا -

 54 تيفنل -

 37 اريقتل ج يفذ   -

 19 جتخيفت   -

 54، 38 ايفريل -

 19 ُعتلا -

 31 النكيفار -

، 45، 37، 36، 25، 18 ارنسيييييييييل  -

47 ،51 

 15 اتت لم -

 19 قطر -

 15 كيفئل  -

 50، 34، 9 اجل يفئتة كيفريل -

 34، 29، 15الشتللتة  كيفريل -

 54 لتختل -

 50، 46، 19، 9 هصر -

 31، 30  اش طن -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

 
-  

  
 (ادتئة ربتل) هعلل  الفريا عخداإللب الصلحل -
 ب. ائراهتَّ نلظر -
 ب. ئستة هزيد التيفجيري -
 م. شللد العةتلا -
 اعتد الغلهدية.  -
 . عفلف اىلنس ة -
 ة. عخدال ئن ولحل ااتيفة -
 ب. اهد اىليري )اىله  العلم( -
 ة. ولاة آ  شيفيل -
 ة. ايفزية الخكرب.  -
 ب. ومَّ ال لور -
 ة.  ي  ااقتل -
 ب. ه ل  امساط -
 ة.  ال  الرشتد -
ة.  ال  حتخة -

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىضريية للقاء السنوي "اللجنة التح -
 إدارة احملتوى. -
 اللجان املؤقتة. -

 خدمات إدارية مساندة. -
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