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�أ�سا�س  ه��ي  فيه  �لمعرفة  �أ�سبحت  ع�سر  ف��ي 

�لأ�سا�سية  و�لركيزة  وتقدمها  �لمجتمعات  بناء 

�لأغر  مجموعة  عر�ست   ، �لقت�سادية  للنه�سة 

�لمملكة  »ت��ح��ول  در����س��ت��ه��ا  ه���   1428 ع��ام  ف��ي 

على  معرفي«  مجتمع  �إل���ى  �ل�سعودية  �لعربية 

عبد  �لملك  �ل�سريفين  �لحرمين  خ��ادم  مقام 

روؤي��ة  وك��ان��ت  �هلل  حفظه  �لعزيز  عبد  ب��ن  �هلل 

معرفيًا  مجتمعًا  نكون  �أن   « �لإ�ستر�تيجية  هذه 

 . 1444ه���«  عام  بحلول  عالميًا  ومناف�سًا  منتجًا 

وتوجد �لآن عدة بر�مج وم�ساريع تنمية م�ستد�مة 

في  تتبلور  �لمعرفة  ��ستر�تيجية  �أخ��ذت  حيث 

برنامج  �لح�سر  ل  �لمثال  �سبيل  فعلى  مد�رها 

وم�سروع  �لحكومية  �للكترونية  للتعامالت  ي�سر 

�لمنورة  بالمدينة  �لقت�سادية  �لمعرفة  مدينة 

وم�سروع �لملك عبد �هلل بن عبد �لعزيز لتطوير 

�لمناهج  �سملت  �لتي  �لأربعة  بمحاوره  �لتعليم 

�إ�سافة  �لمعلمين  وت��دري��ب  �لمدر�سية  و�لبيئة 

توؤهلهم  �سفية  غير  �أن�سطة  �لطالب  تعليم  �إلى 

 ، فيه  و�لمناف�سة  �لعمل  �سوق  لدخول  م�ستقباًل 

و�أخير� ولي�س �آخرً� جامعة �لملك عبد �هلل للعلوم 

والتقنية بثول . وهنا نتوقف عند ارتباط المعرفة 

�لمجتمع  تطور  مرتكز�ت  �أهم  من  فاإن  بالتعليم 

�ل�سعودي  �لإن�سان  بناء  هو  معرفياً   �ل�سعودي 

على  ق��ادرً�  وجعله  و�لمهار�ت  بالعلوم  وتزويده 

�لمناف�سة عالميًا .

في  �ل�����س��ع��ودي  و�لمجتمع  �ل��ح��ي��ن  ذل���ك  وم��ن��ذ 

�لموؤ�س�سات  جهود  تت�سافر  حيث  م�ستمر  حر�ك 

و �لمجتمع �لمدني و�لحو�ر من جهة و�لموؤ�س�سات 

على  للتاأكيد  �أخرى  جهة  من  و�لإع��الم  �لتعليمة 

معرفي.  مجتمع  �إل��ى  للو�سول  �لتعليم  �أهمية 

وهناك مقولة قديمة تقول باأن  »�لعلم في �ل�سغر 

كالنق�س على �لحجر« و بينت �لدر��سات �لحديثة 

�سفر  �سن  مابين  تتبلور  �ل��ف��رد  �سخ�سية  �أن 

مجموعة  �سددت  هنا  وم��ن    ، �سنو�ت  �ست  �إل��ى 

�لأغر في �إحدى �أهم مبادر�تها في ��ستر�تيجية 

على  معرفي  مجتمع  �إل��ى  �لتحول  ف��ي  �لمملكة 

�لهتمام بمرحلة ريا�س �لأطفال لما تحمله هذه 

�سخ�سية  بلورة  في  بالغة  �أهمية  من  �لمرحلة 

لي�ست  �لتعليمية  �لموؤ�س�سات  ولكن    . �لطفل 

�أ�سا�سيًا  دورً�  تلعب  فالأ�سرة  �لمعنية  �لوحيدة 

جهود  وج���ود  م��ن  ،ب��ال��رغ��م  �لمرحلة  ه��ذه  ف��ي 

مو�سوع  للحد من  �ل�سعودي  �لمجتمع  في  مكثفة 

ينق�سنا  ما  ولكن    . �لأ�سري  و�لتفكك  �لطالق 

هو التركيز على اأهم عوامل تثقيف الطفل وهي 

»�لأ�سرة« ،  ولقد �أظهرت در��سة مبدئية قام بها 

كانت  �لتي  �لمجموعة  و  يا�سر جوهرجي   / �لأخ 

�عتماد  �أن  موؤخرً�   « �سالتك  �أق��م   « حملة  ور�ء 

كان  ���س��و�ء  �للكتروني  �لجلي�س  على  �لأط��ف��ال 

في  �للكترونية  �لألعاب  �أو  �لكمبيوتر  �أو  �لتلفاز 

�لطفل  يق�سيه  �لذي  �لوقت  ح�ساب  على  تز�يد 

مع و�لديه كما �أن �لأطفال �أ�سبحو� يم�سون وقتًا 

�أطول مع �لمربيات حتى غدونا في �أم�س �لحاجة 

الأطفال  مجال�سة  �سرورة  على  العائلة  لتثقيف 

ليغدو�  �لكافي  �لوقت  و�إعطائهم  لهم  و�لقر�ءة 

متم�سكين  بعروبتهم  فخورين  متعلمين  �أطفاًل 

باإ�سالمهم مناف�سين لأقر�نهم .

مجتمع  عن  �لحديث  �لمنطلق،فاإن  هذ�  من  و   

م��ع��رف��ي ���س��ام��ل- ت�����س��ارك ف��ي��ه ���س��ائ��ر طبقات 

�لمجتمع  ل يتاأتى �إل بالتوعية �لحقيقية لالإن�سان 

حتى تكون لبنته �لأ�سا�سية هي �لأ�سرة �لمعرفية 

حيث ل يمكن �لو�سول �إلى �لقت�ساد �لمعرفي �إل 

من خالل بناء �لأ�سرة �لمعرفية .

م�سروع  �لما�سية  �لأ�سابيع  خ��الل  �نطلق  ولقد 

�لأ�سرة �لمعرفية لمجموعة �لأغر �لتي تقوم من 

خالله بقيا�س وو�سع معايير �لو�لدية في �لمملكة 

وكيفية تحويلها �إلى و�لدية قائمة على �لمعرفة .

فهد اأ�صعد ابو الن�صر

�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعه �لأغر
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�ململكة  يف  �لكبرية  �مل�ساريع  ع��ن  نتحدث  عندما 

و�ملبالغ  �ملعتمدة  �مليز�نيات  وعن  �ل�سعودية  �لعربية 

�مل�سروفة على هذه �مل�ساريع ،   ل نفتاأ يف �أن نعقد 

�لت�سور�ت �لقادمة نحو �مل�ستقبل وما يحمله لنا من 

تطلعات و�آمال . 

ويتطلع �لعديد من �سناع �لقر�ر �إىل �سياغة و�إطالق 

تلو  �لو�حد  �لكربى  و�مل�ساريع  �لقر�ر�ت  من  �لعديد 

�ل�سريفني  مل�سرية خ��ادم  �حلرمني  �م��ت��د�دً�  �لآخ��ر 

م��ن هذه  ج���زءً�  بع�سهم  يعد  وق��د   . �لإ���س��الح��ي��ة  

، و  �أ�سباب  للتطبيق لعدة  �آماًل غري قابلة  �مل�ساريع  

ي�ستمر �جلدل حول جدوى هذه �لقر�ر�ت و�مل�ساريع 

ومدى مالئمتها لحتياج �لو�قع ومدى تفعيل �جلهات 

تاأثري هذه  م��دى  و�أخ���ريً�   ، �ل��ق��ر�ر�ت  لهذه  �ملنفذة 

�لقر�ر�ت و�مل�ساريع على �لنه�سة �لتنموية �لوطنية . 

هذه  ت�سارع  من  �ل�ساحة  على  �لآن  يجري   ما  �إن 

هذه  �أث��ر  در��سة  خالل  ومن   ، و�مل�ساريع  �لقر�ر�ت 

�أن هناك فجوة  ، يبني  �مل�ساريع على تنمية �ملناطق 

�ملُ�سرع  بني  �أي   ( �ملنفذة  و�جلهات   ) �لقر�ر   ( بني 

و�ملُنفذ ( . وقد يتفاوت هذ� �لختالف يف �لر�أي حول 

هذه �لفجوة �سو�ًء مبو�ءمة �أو عدم مو�ءمة �أو مو�فقة 

وباإجماع  �أنه  �إل  �ملطلوب،  لالحتياج  �لقر�ر�ت  هذه 

�جلميع تظل هذه �لفجوة و��سحة يف �لتطبيق ) �إما 

ب�سبب �إجر�ء�ت – �أو ب�سبب قلة �لوعي ( .

ه��ذه  ح���ول  �ل�سبابية  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ه��ن��اك  وم����از�ل 

�مل�ساريع و�لقر�ر�ت و�إذ� �فرت�سنا جدًل �أننا �سنقوم 

بتحليل �لو�قع و�لإجابة عن كل �لت�ساوؤلت �ل�سابقة ، 

فاإن ذلك يحتاج �إىل �لعديد من �ملقالت للنقا�س .

على  �ساأركز  �لتنموية  �حلاجة  تقت�سيه  ما  وبح�سب 

�لفجوة بني �لقر�ر و�لفجوة يف �لتنفيذ من �جلانب 

تتو�ىل  م��از�ل��ت  �ل���ق���ر�ر�ت  �إن  حيث   ، �لإج���ر�ئ���ي 

 ، �لت�سور  تفوق  �ملطروحة  و�مليز�نيات  و�مل�ساريع 

و�ساأطرح بع�ض النقاط التي من وجهة نظري تعترب 

م�سببة لتعطيل �لإنتاج و�لتنفيذ : 

�ل�سورة  تر�سم  �مل��ط��روح��ة  �ل���ق���ر�ر�ت  �أغ��ل��ب   •
�سامل  ت�����س��ور  و���س��ع  ي��ت��م  ول   ، للتنمية  �ل��ك��ربى 

مما  �ل���ق���ر�ر�ت  ه���ذه  تطبيق  لإج�����ر�ء�ت  مف�سل 

يعرقل تنفيذها �أو يجمدها- مثل �ل�سعودة ، فاأغلب 

�لتوطني حتتاج  �أو  �ل�سعودة  �إىل  �لقا�سية  �لقر�ر�ت 

�ل��ق��ر�ر�ت مثل  �إج���ر�ء�ت تطبيق ه��ذه  �إىل در����س��ة 

توفر �لكفاء�ت �لوظيفية ، �لإحالل وما يرتتب عليه 

�ملتخ�س�سة  �لكو�در  توفر   ، �خلا�س  �لقطاع  لدى 

�لإحالل،  �إ�سرت�تيجية  تدرج   ، �ل�سعودة  يف جمالت 

و�لتنمية  �ملحلي  �لناجت  على  �ل�سعودة  �أث��ر  در��سة 

�لوطنية مبا فيها �لقطاع �خلا�س وموؤ�س�سات �ملجتمع 

�ملدين .

يف  مفقودً�  �لجتماعي  �لتخطيط  عن�سر  • ماز�ل 
�حلكومية  �لقطاعات  ل��دى  �لتنمية  خطط  �أغ��ل��ب 

 ، �ل���ق���ر�ر�ت  ه��ذه  تطبيق  على  �سلبًا  ي��وؤث��ر  مم��ا   ،

�لقر�ر�ت  مثاًل:   ( و�ملجتمع  �لفرد  على  وتاأثريها 

�ملتعلقة بالتوطني وب�سوق �لعمل �ملهني ، فمن خالل 

يف  �ل�سناعية  �مل��دن  على  �سابقًا  بها  قمنا  در����س��ة 

�لأملانية  �ل�سركات  �إح��دى  مع  بالتعاون  جدة  مدينة 

،كان من �أهم �لنتائج  �أن من �أكرب �لعو�ئق �مل�سببة 

�لعمل  �سوق  على  �ل�سعودي  �ل�سباب  �إق��ب��ال  لعدم 

�ملهني  هي عو�مل �جتماعية ) مثل نظرة �ملجتمع ، 

�لأ�سرة ، عدم توفر �مل�سميات �لوظيفية �لالئقة ( .

�ل�سابقة  �لقر�ر�ت  �آث��ار  كافة  يف  �لنظر  �إع��ادة   •
وطبقاته  ط��و�ئ��ف��ه  بكل  �ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  على 

�لجتماعية. 

قيام  ل���دورة  �لتنظيمية  �حللقة  �كتمال  ع��دم   •
، فمثاًل جند يف معظم  �مل�ساريع و�لقر�ر�ت  وتنفيذ 

عن�سر  �أن  �ل��ك��ربى  بامل�ساريع  �ملتعلقة  �ل��ق��ر�ر�ت 

�لهدف  فاإن  وجدت  و�إن  مفقودين  و�لتقييم  �ملتابعة 

�لرئي�س من �ملتابعة و�لتقييم ل يتم تطبيقه ، و�إمنا 

�إجر�ئية  كاآلية  و�لتقييم  �ملتابعة  �إىل  �لنظر  يتم 

�لإجر�ء  �تخاذ  يتم  ل  عندما  قيمتها  تفقد  �إلز�مية 

�أو  �مل�����س��روع  �أو  �ل��ق��ر�ر  بتفعيل  �لقا�سي  �ملنا�سب 

تطويره مبا يتنا�سب مع خمرجات �لتقييم �لعامة �أو 

حتى �إلغاوؤه .

• عدم وجود موؤ�سر�ت و��سحة ومعلنه �سو�ءً  كمية 
�أثر تلك �لقر�ر�ت و�مل�ساريع  �أو نوعية لقيا�س  كانت 

على �لبيئة �ملحلية ، و�إن وجدت فاإن هذه �ملوؤ�سر�ت 

�لتاأكد  ب��دون  �لقر�ر  �إ�سد�ر  جهة  من  فر�سها  يتم 

�ملالية  �لإمكانات  توفر   ( حتقق  �ملوؤ�سر�ت  �أن  من 

�لقر�ر(.  ه��ذه  تطبيق  �إمكانية  و  للعمل  و�لب�سرية 

�أو  �لبلديات  مثل  قطاع  �أي  ي�ستطيع  حتى  فمثاًل 

�لأمانات �أو �ل�سحة تنفيذ �خلطط �ملعتمدة  ، لبد 

�أن تكون معايري وموؤ�سر�ت �لقيا�س للمتابعة و�لتقييم 

�خلا�سة بتنفيذ �مل�ساريع ُمعدة ومعتمدة تو�فقيًا بني 

�جلهة �حلكومية و�ساحب �لقر�ر . 

تلك  فعالية  تقييم  يف  �مل��دين  �ملجتمع  �إ�سر�ك   •
�ل���ق���ر�ر�ت ع��ل��ى �ل��ف��رد و�مل��ج��ت��م��ع �إم���ا م��ن خ��الل 

��ستطالعات �لر�أي �أو تقارير �لظل .

�لتخطيط  يف  �لثالثية  �ملنظومة  على  �لعتماد   •
و�لإجناز . 

•  تدريب �لك�و�در �لب�سرية يف �لقطاعات �حلكومية 
باآلية تطبيق كل قر�ر و�إجر�ء�ت تنفي����ذه . 

مبعدل  �ململكة  يف  �ل�سكانية  �لكثافة  ن�سبة  وبت�سارع 

يعترب من �أعلى �ملعدلت يف �لعامل ، لبد من �إعادة 

و�آليات  �لتنمية  ��سرت�تيجيات  �لعديد من  �لنظر يف 

تنفيذها و�لعمل على ربط �أثر تلك �لقر�ر�ت باآليات 

�لو�قع  ب��ني  �ل�سلة  حتقق  �أن  على  و��سحة  تنفيذ 

و�ملاأمول .

ر�صا حفظي

مدير تنفيذي و�سريك �سركة

 تي �إل �سي لال�ست�سار�ت �لإد�رية 

إشكالية التنظير والتطبيق
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»تمكين المجتمع المدني لبناء المجتمع المعرفي« 
أول دراسة للحاوية الفكرية الشبابية لمجموعة األغر

حاوية  ��ستحد�ث  مت  �لأغ���ر  جمموعة  م��ن  ك��ج��زء 

مع  للتو��سل  لل�سباب  �لفر�سة  تتيح  �سبابية  فكرية 

�لقر�ر عن قرب من خالل جل�سات م�سغرة  �سناع 

وحمدودة �لعدد.

احلاوية الفكرية ال�سبابية مكونة من �سباب ترتاوح 

كل  �ختيارهم  يتم   ، �سنة   24-1٦ بني  ما  �أعمارهم 

معينة.  تنموية  ق�سية  وبحث  باختيار  ليقومو�  �سنة 

�لهدف  يف  �ختلفت  مهما  �ملو��سيع  جميع  ت�سب  و 

و�لروؤية �لأ�سا�سية ملجموعة �لأغر وهي حتويل �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية �إىل جمتمع معريف . �ملنتج �لنهائي 

�لفكرية  �حلاوية  به  تخرج  �أن  ت�سعى  �لذي  �ل�سنوي 

�لق�سية  بعمق  تبحث  متكاملة  �إ�سرت�تيجية  ه��و  

�ملختارة من وجهة نظر �سبابية. 

�لفكرية  »�حلاوية  �خرتنا  �لهدف  �إنطالقًا من هذ� 

ونقا�ض  ذهني  ع�سف  وبعد  العام«،  لهذا  ال�سبابية 

» متكني  ه��و  �ل��ع��ام  ه��ذ�  مو�سوع  ي��ك��ون  �أن  م��ط��ول 

لإمياننا   « �مل��ع��ريف  �ملجتمع  لبناء  �مل��دين  �ملجتمع 

باأهمية �ملجتمع �ملدين وموؤ�س�ساته ودوره �لفاعل يف 

�إ�سر�ع �أو حتى �ملبادرة يف عملية �لتحول �إىل جمتمع 

معريف . 

�لعمل �جلماعي  وباخت�سار يق�سد باملجتمع �ملدين 

و  م�سرتكة.  وقيم  م�سالح  حول  يقوم  �ل��ذي  �مل��دين 

�حلكومية،  غ��ري  �ملنظمات  �مل��دين  �ملجتمع  ي�سمل 

�جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة ، �مل��ن��ظ��م��ات �ل��ت��ن��م��وي��ة غري 

�ملنظمات  �ملحلي،  �ملجتمع  موؤ�س�سات  �حلكومية، 

و�لتجارية،  �ملهنية  و�لنقابات  �لحتاد�ت  �لن�سائية، 

�لتحالفات وكذلك جمموعات �ل�سغط و�ملنا�سرة. 

و هدفنا من خالل �ختيارنا لهذ� �ملو�سوع هو �إبر�ز 

�أهمية هذه �مل�ساألة �جلوهرية حيث �أنه من �ملهم �أن 

من  �ملدين  للمجتمع  �لدعم  من  �ملزيد  هناك  يكون 

ت�ساعد  �لتي  و�مل�ساحة  �ملنا�سبة  �لبيئة  توفري  خالل 

ما  �لفجوة  ت�سيق  �أن  نريد   . و�لإب��د�ع  �لتطور  على 

بني موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�ملوؤ�س�سات �حلكومية 

لتتحد �جلهود للو�سول للهدف �مل�سرتك وهو �لتحول 

�ىل جمتمع معريف . 

�ملدين  �ملجتمع  وتقوية  تدعيم  ف��اإن   �لنهاية  يف  و 

وموؤ�س�ساته وتوفري �لبيئة �ملنا�سبة �سيعود ذلك حتمًا  

بالنفع على �لوطن و�ملو�طنني. 

�للقاء  �سيتم  �لذين  �مل�سوؤولني  �ختيار   يف  طريقتنا 

بهم تبد�أ بتحديد عنا�سر �ملو�سوع وو�سائل �لو�سول 

و�سائل  �أه��م  من   ، �ملثال  �سبيل  على  �ل��ه��دف.  �إىل 

له  �ملنا�سبة  �لبيئة  تدعيم �ملجتمع �ملدين هي توفري 

ويتم ذلك من خالل توفري �مل�ساحة �لتي ي�ستطيع �أن  

�أكرب  بفعالية  لي�سارك  �ملدين  �ملجتمع  فيها  يتحرك 

�لبريوقر�طية  من  كاخلف�س   - �لتنمية  عملية  يف 

التي ت�سنف باأنها اأكرب العوائق يف طريق املوؤ�س�سات. 

م�سوؤولني  �ل�سبابية  �مل��ج��م��وع��ة  ت��خ��ت��ار  وب��ال��ت��ايل 

النقا�ض  ليتمحور  عليهم   الآراء  وط��رح  ملناق�ستهم 

�أح��د  ليكون  �مل���دين   �ملجتمع  متكني  مو�سوع  ح��ول 

�لرو�فد �ملهمة لبناء �ملجتمع �ملعريف.

يوجد جمتمع مدين فعال بال  �أخ��رى ل  ناحية  ومن 

�أفر�د فعالني، وهنا يتعني علينا �لنظر يف خمرجات 

مدخالته  يطور  �أن  يجب  �ل��ذي  �ل�سعودي  �لتعليم 

ب��ط��ري��ق��ة ت��خ��رج اأف������رادًا م��وؤه��ل��ن ل��ان��خ��راط يف 

�ليوم  �أ�سبح  �لذي  �لإع��الم  وكذلك   ، �ملدين  �لعمل 

�سمو  مع  لنا  لقاء  �أول  كان  لذلك  �لأك��رب.  �ملوؤثر  هو 

 ، �سعود  �آل  بن حممد   �هلل  عبد  بن  في�سل  �لأم��ري 

م�سوؤولون  �لجتماع  وح�سر   ، و�لتعليم  �لرتبية  وزير 

من »برنامج �مللك عبد �هلل لتطوير �لتعليم �لعام يف 

�ململكة«. د�ر �لنقا�س حول �آخر تطور�ت �لتعليم يف 

على  �لرد  يف  �ل�سباب  مع  �مل�سوؤولني  وتفاعل  �ململكة 

�لأ�سئلة و�لقرت�حات. 

مثل  كيان  يف  �ل�سباب  �إدم��اج  �أن  ن��رى  �حلقيقة  يف 

 ٪  ٦٠ �ل�  تتعدى  فيها  �ل�سباب  ن�سبة  دولة  يف  �لأغ��ر 

�أن ��ستحد�ث حاوية  هي خطوة ت�ستحق �لدعم كما 

�إىل  �ستوؤدي  حتمًا  �ل��ن��وع  ه��ذ�  م��ن  �سبابية  فكرية 

بينها.  �لتو��سل  ودعم  �لأجيال  بني  �لفجوة  ت�سغري 

بالدرجة  م�ساند  �سبابي  جو  هو  �لأغر  جو جمموعة 

�لأوىل ، يوفر �مل�ست�سارين و�خلرب�ء ثم يرتك �لأمر 

و�جلهات  �ملو�سوع  لنختار  �لنهاية  يف  ك�سباب  لنا 

و�ل�سخ�سيات �لتي نريد �لجتماع بها . 

يف  �ل�سبابية  �لفكرية  �حل��اوي��ة  م��ن  ك��ج��زء  �إن��ن��ي 

�أبرز ما مييز  �إن من  �أقول  �أن  جمموعة �لأغر يجب 

لنا  �ملتاحة  �مل�ساحة  ه��ي  �لأغ���ر  جمموعة  ل��ق��اء�ت 

ك�سباب لإبد�ء �آر�ئنا بحرية من غري �أي رقابة غري 

مربرة ، وهذ� يف �حلقيقة يعترب 

تقدمًا ت�سكر عليه جمموعة �لأغر. 

يا�صمينة ها�صم
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�إجن���از�ت جمموعة  �إح��دى  ب��اأن  بع�سكم  يعلم   كما 

�لبتكار  ملنظومة  �لعام  �لإط��ار  و�سع  كانت  �لأغ��ر 

�لوطنية بال�سر�كة مع مدينة �مللك عبد �لعزيز للعلوم 

�ملوؤ�س�سات  �ل��در����س��ة  ه��ذه  تناولت  حيث  و�لتقنية 

و�رت���اأت   ، حتليلي  ب�سكل  �لب��ت��ك��ار  لدعم  �لقائمة 

�لأغر �أهمية در��سة حلقة من حلقات هذه �ملنظومة 

للتعرف عن قرب على و�قع �لبتكار يف �ململكة و�أين 

ميثله  ملا  وذل��ك   ، �ل��و�ق��ع  �أر���س  على  �ملعوقات  تقع 

�لتنمية �لقت�سادية �حلديثة �لتي  �أهمية لدعم  من 

�قت�ساد  �إىل  للو�سول  �لبتكار  ت�سجيع  على  ترتكز 

قائم على �ملعرفة .

�ل�سوق«  �إىل  �لبتكار  »من  برنامج  �نطلق  هنا  ومن 

و�لذي �ختار �سريحة �لدر��سة من �ملبتكرين �لذين 

��سرتكو� يف معر�س �بتكار 2٠٠8 و 2٠1٠م . وب�سبب 

تعني  �ملبتكرين  �أغلب  عند  �لتجارية  �خلربة  غياب 

ومبتكرة  مبتكر  لكل  م�سرف  تخ�سي�س  �لأغر  على 

�لعملي حول  و�لتوجيه  �لن�سيحة  بالربنامج لإ�سد�ء 

�سبل حتويل هذه �لبتكار�ت �إىل منتجات و��ستغالل 

قنو�ت �لت�سويق �ملتاحة يف عامل �لأعمال .

و كان لبد من جمموعة �لأغر �ل�ستعانة بذوي �خلربة 

يف عامل �ملال و�لأعمال للقيام بهذ� �لدور �لإ�سر�يف 

 The( - فكانت �ل�سر�كة مع جمموعة رو�د �لأعمال

 )Entrepreneurs›› Organization )EO
ت�سم  عاملية  �سبكة   - �لأعمال  رو�د  جمموعة  �إن   –
دولة   38 يف  �لأعمال  �أ�سحاب  من   75٠٠ من  �أكرث 

هذه  �إن�ساء  مت    *. �لعامل  حول  فرع   118 باإجمايل 

�ملجموعة يف عام 1987 من قبل جمموعة من رو�د 

�مل�ساريع  �أ�سحاب  متكني  بهدف   ، �ل�سباب  �لأعمال 

�جلديدة من �لتعلم و�ل�ستفادة من خرب�ت بع�سهم 

بع�سًا مبا ي�ساهم يف منو م�ساريعهم وحتقيق النجاح 

)مبا يطلق عليه نقل �ملعرفة( . كما بادرت جمموعة 

باململكة  فرع  باإن�ساء  �ل�سعوديني  �لأعمال  رو�د  من 

منذ ٦ �سنو�ت يتبنى نف�س �لتوجهات ومعايري �ختيار 

�أن يكون حجم �لعائد�ت  �لأع�ساء �لتي تتلخ�س يف 

على �لعمل �خلا�س للم�سرتك يف حدود مليون دولر 

�أن ل يقل عمر �مل�سروع عن 3  �إىل  �سنويًا بالإ�سافة 

�سنو�ت .

�إن �ل��ري��ادة يف ع��امل �لأع��م��ال لها دوره��ام يف بناء 

وتطوير�لقت�ساد  �ملختلفة  �ل�سناعية  �لقطاعات 

�أ�سو�ق  بناء  من  به  ت�ساهم  ملا  �لطويل  �مل��دى  على 

نا�سئة وتقدمي تكنولوجيا جديدة ت�ساعد على زيادة 

وجدير  متعددة.  وظيفية  فر�س  خلق  و  �لإنتاجية 

بالذكر �أن ما مييز ر�ئد �لأعمال عن �أي رجل �أعمال 

هو �لإر�دة و�لقدرة على حتويل �لفكرة �جلديدة �إىل 

مور�د  �كت�ساف  مع  مبتكرة  عمل  ومن��اذج  منتجات 

غري تقليدية لتحقيق ذلك ، وقد عرب عن ذلك �لعامل 

Joseph Schumpeter يف  �لكبري  �لقت�سادي 

عند  يتوفر  ملا  �خل��الق«  »�لتدمري  �ملعروفة  نظريته 

رو�د �لأعمال من �لقدرة على ك�سر �جلمود و�لركود 

من  يطرحونه  مبا  �لقت�سادية  �لأنظمة  يف  �ل�سائد 

فتحدث  �لآخ��رون  فيتبعهم  جديدة  ونظم  �بتكار�ت 

�لنقلة �لقت�سادية �لإيجابية« **

�لأغ��ر  تنوع جمموعة  لكي  ق��وي��ًا  د�ف��ع��ًا  ه��ذ�  وك��ان 

و�سع  منذ  �لأع��م��ال  رو�د  جمموعة  م��ع  �سر�كتها 

م���رورً�  م��ع��ريف  جمتمع  �إىل  �ل��ت��ح��ول  ��سرت�تيجية 

تطوير  و��سرت�تيجية  �لوطنية  �لبتكار  مبنظومة 

�ملعريف  �لقت�ساد  ومنتدى  �ملكرمة  مكة  منطقة 

ومنتدى �ملياه و�لطاقة �ل�ساد�س . 

ونلتقي يف �ملرة �لقادمة مع ق�سة �سر�كة جديدة �إن 

�ساء �هلل ،،،

مروه الهادي 

مديرة �إد�رة �ل�سركات و�لعالقات

 * http://www.eonetwork.org/Pages/default.aspx

 ** The Concise Encyclopedia of Economics – 

Creative Destruction – by W.Michael Cox and 

Richard Alm, Library of  Economics & Liberty

التدمير الخالق
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مناسبات قادمة : 

�ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  من  كرمية  برعاية 

مت   ، �سعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك 

للتعليم  الثاين  ال��دويل  واملوؤمتر  املعر�ض  افتتاح 

�لعايل خالل �لفرتة 19-22 �أبريل 2٠11م ، يف 

�أر�س �ملعار�س مبدينة �لريا�س مب�ساركة و��سعة 

من �جلامعات وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �أكرث 

من 34 دولة، �إ�سافة �إىل خرب�ء وقياد�ت يف عدد 

من �لدول �ملتقدمة ، و  �ملعر�س يف دورته �لثانية 

الذي حققه يف دورته  النجاح  تعزيز  اإىل  يهدف 

�لأوىل، �إ�سارة �إىل �أن عدد �جلامعات و�ملنظمات 

�لدولية �لتي �ساركت هذ� �لعام بلغ 371 جامعة 

من بينها ٦5 جامعة م�سنفة �سمن �أف�سل 1٠٠ 

�إىل 58 جامعة وكلية  �إ�سافة   ، �لعامل  جامعة يف 

جامعة  و28  حكومية  جامعة   24 منها  �سعودية 

وكلية �أهلية و�ست موؤ�س�سات تعليمية .

 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_
Detail.aspx?ArticleID=50205&Category
ID=5

اف��ت��ت��اح ال��م��ع��رض و ال��م��وت��م��ر ال��دول��ي 
الثاني للتعليم العالي

وزارة التربية و التعليم تنظم المعرض
و المنتدى الدولي للتعليم العام

بشائر المجتمع المعرفي

ويل  عبد�لعزيز  بن  �سلطان  �لأم��ري/  �سمو  برعاية 

�لدفاع  وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد 

�لرتبية  وز�رة  نظمت  �ل��ع��ام،  و�ملفت�س  و�ل��ط��ري�ن 

�لعام  للتعليم  �ل��دويل  و�ملنتدى  �ملعر�س  و�لتعليم 

مركز  يف   ،2٠11 مار�س   22-19 بني  �لفرتة  خالل 

�ملعار�س يف مدينة �لريا�س. �سم �ملعر�س �لتجارب 

�لعاملية يف تطوير �لعملية �لتعليمية، و�سارك فيه عدد 

�لتعلم  تكنولوجيا  يف  �ملخت�سة  �ل�سركات  من  كبري 

و�لتعليم، و�سناعة �ملناهج وتطوير وتاأهيل �لقياد�ت 

�خلرب�ء  من  نخبة  �ملنتدى  يف  وي�سارك   ، �لتعليمية 

وور�س عمل  لإقامة حما�سر�ت  و�لوطنيني  �لدوليني 

قام  ولقد  �لتعليم  تطوير  يف  �لتقنية  دور  تتناول 

بزيارة �ملعر�س جمموعة من �سباب جمموعة �لأغر 

لل�سباب لإبد�ء  �لفكرية  �مل�ساركني مب�سروع �حلاوية 

�لتعليم  تطوير  يف  �حلديثة  �لتقنية  حول  مرئياتهم 

�لعام

http://www.aleqt.com/2011/03/07/
article_511930.html
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