
ةرماقملاو ةرماغملا
:يه ، ةرماغملا ةملكل ،ةيزيلكنإلا ةغللا يف ، ىنعم برقأو

Recklessness
 ام ةكرحب ةمئاقلا ةعومجملا وأ صخشلا نأب ينعت هذهو
 بلجتس مهتكرح نأب  ةبستكملا ةمولعملل هابتنا يأ نوريعيال
.لماعلا مهقيرف ىلعو مهيلع ىذألا
 اهنيزختو تامولعملا عمج ةيلمع نأب ةقباس ةلاسر يف ُتركذ
 لوح ةكرح لك يف مويلا نانطلا سرجلا يه اهليلحتو
:ملاعلا

BUZZWORD
 لكلو ملاعلا لود لكل لمعلا ةيجارتسا ساسأ يهو 
 ةصاخ تاكرش وأ ةيموكح تناك ًءاوس لمعلا تاسسؤم
 ةيركسعو ةيفاقثو , ةيوبرتو ةيداصتقإ تارورضل كلذو
 لودلا تارارق موي لكو ، مويلاف ،ةيسايس ىتحو ةيحصو
 يتلاو اهعمجت يتلا تامولعملا ىلعً ايلك دمتعت تاسسؤملاو
 عمجل ةسارشب عراصتت الود ىرنو .اهتزوح يف يه
 هتيجتارتسإ ينبي يضاير قيرف يأو .اهضعب نع تامولعم
 نع ْتَعِمُج يتلا تامولعملا ىلع ًءانب ةيعافدلاو ةيموجهلا
 ال ،اهتعاشب ىلع ،ُبورحلاو ..هل هباجملاو داضملا قيرفلا
 فعض طاقن نع ةعمجتملا تامولعملا ىلعً ادامتعا الإ ُضاخُت



 ال ،اهتعاشب ىلع ،ُبورحلاو ..هل هباجملاو داضملا قيرفلا
 فعض طاقن نع ةعمجتملا تامولعملا ىلعً ادامتعا الإ ُضاخُت
 ىلع رصتقت ال تامولعملا عمج  ةيلمعف .هتوق طاقنو ودعلا
 تاسسؤملا لك عم ،يهتنت اهنأ ذإ طقف يئاصحإلا اهموهفم
اDashboards  ءادإلل لودجملا ریرقتلاب ىمسی امب
 ءادإلا ىوتسم نع تامولعمب ةسسؤملا يف نیلماعلا دمی يتلا
 ، ءيسلا وھو رمحألا : عبرألا ناولألا نم ٍنول تحت ھفینصتو
 ، لدعملا قوفلا وھو رضخألا ،لدعملا تحت وھ يذلا رفصألاو
 ٌّدحو ىندأ ٌّدح كانھو .%100 يأ زاتمملا وھ يذلا قرزألاو
 نأ مھنكمی رصب ةحملبو  ةسسؤملا يف نولماعلا ھفرعی ىلعأ
 زاتمملا ءادإلا نم ھتجلاعم بجی يذلا ءيسلا ءادإلا وذ اوطقتلی
 .ھب ىذتحُیسو ىفتحُیس يذلا
 لعفللو ةردابمللو بهأتلل ةيلوأ ةرورض ،تامولعملا عمج
 ، ٌةيلمع يهو ، ةياغلاُ حَّضوتتو فدهلا ددحتي نيح، حجانلا
 ةيأ نع دعبلا لك ةديعبو ةفافش نوكت نأ اهيف ضورفملا
 لك يف ةفرعملا باستكا ىلإ ليبسلا يهو ،ةقبسم راكفأ
 تامولعملا عمجی يذلا قیرفلل يفيقثتلا اهرودب كلذو تالاجملا
 هذھو .لكك ماعلا يأرلا ىلع اھممعیلو ،اھللحیو اھنودیو
ً اقلطنم نوكت نأ بجی ،رامضملا اذھ يف نییدایقلل ،تامولعملا
 عمتجملا ":هداعس لاق دقو ،.لضفألا وحن مھل ةوقوً ازفاحو
 ."ةوق ةفرعملاو ةفرعم
:ىمسی ام رھظ يضاملا نرقلا نم تانیعستلا لئاوأ يف



:ىمسی ام رھظ يضاملا نرقلا نم تانیعستلا لئاوأ يف
 Business Intelligence Systems 
ةینورتكلإلا جماربلا ةعومجم وھو
 Software Applications 
 مزالتی ام قطنتستو ، اھقسنتو ةیلوألا تامولعملا ًنِّزخت يتلا
 ھضرعتل اذھ َّلك ُللحت مث ً،اقباس ةنوزخم تامولعم نم اھعم
 قافآلً اقلطنم نوكی ً)افنآ انركذ امك( ،يئاھن يفرعم ریرقت يف
 يذلا رمألا ،ةینھملا ةسرامملاو ثحبلاو طیطختلا يف ةدیدج
.هدارفأبو ِھِتَیِّلُكب عمتجملا مدخیو ةفرعملا دیزی
:ةريثك َدئاوف هل تامولعملا عمجو
.هلك ملاعلا يفو كطيحم يفو كتيب يف يرجي ام ةفرعم•
.ققحتي نأ ٌدعبتسم وه امو ققحتي ام نكمي ام ةفرعم•
.ةياغلاو فدهلا قيقحت ىلعً امئاد كهابتنا ُزِّكري•
 ً،امدق هب ريسلاو كعورشمب ناميإلا تابثإ ىلع كدعاسي•

. ةتباث ةميكح ًىطخبو ٍرارصإب
 ةوقو ةيقيقحلا كتوق ريدقتو ،كسفنب ةقثلا ىلع كدعاسي•

 هاجت يوضهنلا كعورشم يف كعم لماعلا قيرفلا
."دحاولل لكلاو لكلل دحاولا":ةيرظن ىلع ينبملا عمتجملا

 ينعت ال ةفلكلاو .عورشم يأ يف ةفلكلا فیفخت ىلع ُدعاسی)6
 نع جتنت يتلا بقاوعلا ةفلك لمشت امنإ دودحملا يلاملا اھانعمب
 عفادلا ةیحان نمف،اھبنجت بجی يتلاو سوردم ُریغ ٍلمع
 ةیلام تاصصخم ةیأ نإف ،ةلودلا ىوتسم ىلعو ،يداصتقإلا
 ىھتنمو اھقافنإ يف ةیفافشلا ىھتنم بلطتی عورشم يأ لجأل



 ةیلام تاصصخم ةیأ نإف ،ةلودلا ىوتسم ىلعو ،يداصتقإلا
 ىھتنمو اھقافنإ يف ةیفافشلا ىھتنم بلطتی عورشم يأ لجأل
 جئاتنلا يتأت يك لمعلا يف طابضنإلاو ةمكحلاو ةیلوأسملا
 نأ ثیح نم ،رمألل يسایسلا عفادلا يعاریً اضیأ اذھو ،ةیباجیإ
 نطاوملا اھعفدی يتلا بئارضلا نم يتأت ةیلاملا تاصصخملا
 يف قحلا ھلوً ارخآوً الوأ ينعملا وھو ،ةسسؤملا وأ ةلودلا ىلإ
 .ةیئاھنلا جئاتنلا ةیباجیإ نم دكأتی نأ
 .راكتبإلاو روطتلا ىلع زیكرتلا )7 

 .ردھلا فیفخت  )8
 تامولعملا عمج ةیمھأ ودبت انھو (ناسنإلا تاجاح مُّھفت  )9
 . )سانلا تاجاح نع

 . ھعم ةسسؤملا لماعت يف ناسنإلا ةقث بسك )10
 ةمدخ يفَ اھفیَظَوُت لجأ نم ةیئاھنلا جئاتنلا يف ةدوج )11
 .عمتجملا
 ةاون نوكت نأ اھیف ٌضورفم ةسسؤم يف نحنو ،ءرملا لءاستیو
 تامولعملا هذھ نمٍ يأ ،ةیعامتجإلا ةیموقلا ةیروسلا ةلودلا
 ؟ةیبزحلا ةسسؤملا نوؤش ةرادإ يف ةیلاتتملا تادایقلا اھتذخأ
 مسجلل ةیمویلا تاجاحلا عم ھیف تلماعت يذلا ىوتسملا وھ امو
 كلت لكب مایقلل اھیدل تناك يتلا تامولعملا يھ امو ؟ يموقلا
 مل يتلا تارماغملا كلت ؟اھفادھأ تناك امو ةیسایسلا تارماغملا
 لكك ةسسؤملا ىلعو دارفأك نییموقلا ىلع ثراوكلا الإ بلجت
 فقو يتلا يكلاملا ناندع لتقم ةمیرج تناك اذامل .اھتریسم يف
ً اخف تناك يتلاو نونلعم ریغ ٌسانأو نونلعم ٌسانأ اھءارو
 ریفسلا ةدعاسمو جارسلا دیمحلا دبع ةدایقبً ایرصمً-ایكیرمأ
 جارسلا ةدیصم يف اوعقوف ،ضایر دومحم قشمد يف يرصملا



 ریفسلا ةدعاسمو جارسلا دیمحلا دبع ةدایقبً ایرصمً-ایكیرمأ
 جارسلا ةدیصم يف اوعقوف ،ضایر دومحم قشمد يف يرصملا
 لواحی ناك يذلا باھش داؤف دض  بالقنإلا ناك اذاملو ؟اعیمج
 ،لشف يذلا بالقنإلا "ًةنبجلا يلیكأ" نع ةدیعب ةلود ءاشنإ
 تناك اذام ؟دعس نوطنأ مھل ھبصن يذلا خفلا يف مھعقوأف
 ةیا ىلعو ؟ ةراسخلا تاباسح تناك اذامو حبرلا تاباسح
؟ىلوأللً اراركت تناك يتلا ةثراكلا هذھ يف اودمتعا تامولعم
 انأً ایوس انك دقف ةسسؤملل يسایسلاو يداصتقإلا دعبلا نع امأ
 لئاوأ يف يعماجلا میظنتلا يف يروخاف لامج لحارلا نیمألاو
 دعب توریب يف انیقتلإ.رسألا يف ةدایقلا تناك نیح،تانیتسلا
 نع ٍلیوط ٍثیدح دعب ،ھتلأس .ةبرغلا يف قارفلا نم ةنس نیعبرأ
 يل لاقف ؟"ءانبلا" ةدیرج ةفلك ام ،ةسسؤملا نوجشو نوؤش
 فلأ 720 براقی ام يأً ایرھش رالود فلأ نوتس اھنإ كاذنیح
 كانھ نوكی دقو اذھ انموی يف رثكأ نوكت دقوً ایونس رالود
 ،اھفادھأ يھ امف ،ةحصلا نم ةبیرق ماقرألا تناك اذإو.ةغلابم
 نم سیل ریرحتلل سیئر ىلإ بھذت ةقفنلا هذھ نم ةئملاب ةرشعو
 ىلع نورویغو ،ٌرُثُك مھو نولئاسلا ُلءاستیف ؟يموقلا فصلا
 ام ، ةتحبلا ةیداصتقإلا ةیحانلا نمو ،اھتیلامو ةسسؤملا ةمالس
 عورشملا وھ امو ؟تانالعإلاو عیبلا نم ةدیرجلا هذھ لوخدم
 نیأ ىلإو ھب لصو نیأو ,اھریرحت سیئر ھلمحی يذلا يسایسلا
؟بھاذ وھ
 يأ يف ةراسخلاو حبرلا تاباسحل تامولعملا رفوت مدع نإ
:يلاتلا ىلإ يدؤی ةكرح
.اھیلع تاباجإ ال يتلا ةلئسألا نمً اریثك ُریثی )1
 .اھل رربم ال ةیناث ةلواحمب اھسفن ءاطخألا راركت )2



.اھیلع تاباجإ ال يتلا ةلئسألا نمً اریثك ُریثی )1
 .اھل رربم ال ةیناث ةلواحمب اھسفن ءاطخألا راركت )2
.اھیف نیلماعللو ةسسؤملل يونعمو يدام ردھ )3
رطخلل سانلا حلاصم ضرعت )4
 دق يذلا يمسجلا ىذألا ىلأ ةسسؤملا يف نیلماعلا ضرعت )5
.توملا ىلإ يدؤی
.ةرماقملا :وھو ةرماغملل رخآ ٌفدارم كانھ، كلذ ىلع ًءانبو 
:يھ ثالث ءایشأ ىلع دمتعیرماقملاو
،ھجولا ىلع عانق•
 .ليوهت•
 همصخ هلمحي امل ٍرابتعا نودب ،نيديلا يف  قاروأو•

.هيدي يف ٍقاروأ نم
 ةياهن ىلإ ،اهبحاصب يدؤت ،نايحألا مظعم يف ،ةرماقملاو
.سالفإلا : ةدحاو
 ةمدخ هتياغ تناك يذلا يسايسلا ءادإلا يف ،اهلك ،ةلعلا
ِ مَّلُسلا جَرَد قٌلست يف ةيدرفلا تاحومطلاو ءاوهألا
 مسج نع تباث ةمعن دعبأ دق ةداعس ناك .يسايسلا
 دعبو ،ديدشلا فسأللو ، ةيتباثلا " "ةفاقث " نأ الإ بزحلا
تداع ةداعس بييغت
 لمعلا لحم لحتلو ةيلاتتملا بزحلا تادايق ىلع رطيستل
 نانبل يف رصحنت مل "ةيتباثلا"و .ةسسؤملل يوضهنلا
 ةصق " هباتك يف .اضيأ ماشلا يف تدجونا لب ال طقف
 "سرطب ناوطنا" دروي همادعإو ةداعس نوطنأ ةمكاحم



 ةصق " هباتك يف .اضيأ ماشلا يف تدجونا لب ال طقف
 "سرطب ناوطنا" دروي همادعإو ةداعس نوطنأ ةمكاحم
 ىلإ لصو يذلا يموقلا طباضلا(  يلكشيشلا بيدأ نأب
 عامتجإلاً ارضاح ناك )ماشلا يف ةيروهمجلا ةسائر
 ينسح نيب اروتش يف 1949 ناريزح 24 يف دِقُع يذلا
 حلصلا ضاير نيبو ماشلا نع يزاربلا نسحمو ميعزلا
 يذلاو نانبل نع )ماعلا نمألا ريدم( باهش ديرف ريملاو
 يموقلا يروسلا بزحلاو ةداعس ريصم هيف َثِحُب
 ميهاربإ مدقملا ةلمرأ نأب  أرخؤم ُتملعو  ،يعامتجفا
 دحأل تور )ماشلا يف ةيركسعلا ةطرشلا دئاق ( ينيسحلا
 ،ءاسم تاذ ،هتيب ىلإ داع اهجوز نأب مهب قوثوملا انئاقفر
 ھفلك میعزلا ينسح نأب باجأف ھب امع هتلأسف ،هجولا َّرهفكم
 مالعإب ھتحصن اھنیحو ةینانبللا تاطلسلا ىلإ ةداعس میلستب
 ةیفوكبً اركنتم ،اھتلیل ،جرخً اروفو .كلذب يریاحملا ماصع
 كانھ ناكو.يریاحملا ماصع تیبً ادصاق ةشادشدو لاقعو
 ينابقلا يربص روتكدلاو ةشیر وبأ رمع نم ھیبنت لئاسر
 مِّلُس ةداعس نكلو عبارلا ءاوللا دئاق روشب قیفوت دیقعلاو
 " ةدھع يف بزحلا حبصأ تقولا كلذ ذنمو!لصح ام لصحو
  .لازی الو "نییتباثلا

نانوي جرو<


