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أابسا اللفش وولتسا الليسا  ..... اللمالراا  
 
 

اؼبقدمة 
من اؼبالحظ لكثَت من الناس كثرة اؼبؤسبرات اؼبقامة يف العاَف كيف العراؽ خصوصان ، ىناؾ مؤسبرات دكلية من أجل 

ستول العراؽ كمؤسبرات ؿبلية إال أف النتيجة على حاؽبا كَف يتغَت شيء ال على اؼبستول اإلسًتاتيجي كال على اَف
إذف ىناؾ خطأ يف ما حيدث يف اؼبؤسبرات ، لذا  كيتساءؿ اؼبثقف كغَته عن فائدة ىذه اؼبؤسبرات ، التكتيكي ،

سنشرح أموران مبسطة حوؿ أسباب فشل اؼبؤسبرات كأسباب كآليات قباحها ، لتستفيد منها منظمات اجملتمع اؼبدين 
.  كاعبهات كالكياانت السياسية كغَتىا من اعبهات

 
 

ىـو اؼبؤسبر  مف
ؾبتمع للتشاكر كالبحث يف : فو ؾبمع اللغة العربية أبنو كقد عرّر . أم اؼبشاكرة  -ىف اللغة مكاف االئتمار :  1اؼبؤسبر

بقولو  مؼ اؼبؤسبر الرسمكمؤسبر عاـ ، فعرّر  ممؤسبر رسم :فو معجم مصطلحات العلـو االجتماعية أبنو كقد عرّر . أمر ما 
ة على االجتماعات الرظبية ذات األمهية من حيث أىدافها كنتائجها احملتملة كإبراـ خيصص ىذا اؼبصطلح للدالؿ :

.   مواثيق أك معاىدات
من اؼبشًتكُت قد يصل إُف مئات ، كاالشًتاؾ فيو مباح عبميع اؼبنظمات  كبَتان  ييم عددان  :ؼ اؼبؤسبر العاـ بقولو كعرّر 

م ىف اؼبوضوعات اؼبعركضة عليو كإصدار توصيات تنشر على كيعقد ؼبدة ؿبددة لتبادؿ الرأ. كاألفراد اؼبختصُت 
  .كتعقد اؼبؤسبرات العامة عادة ىف فًتات دكرية بُت كل فًتة كأخرل سنة أك أكثر   . نطاؽ كاسع

كقد يتفرع من اؼبؤسبر عباف فرعية زبتص كل منها  ،اؼبؤسبرات تدكر مناقشة اؼبوضوع الذم يعقد اؼبؤسبر من أجلوكيف 
صر كاحد من عناصر اؼبوضوع نفسو ابإلضافة إُف عباف أخرل تنظيمية، كعباف تقـو أبعماؿ التحرير بدراسة عن
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يكوف اؽبدؼ ىو ، ك كيف هناية اؼبؤسبر تعقد جلسة أك جلسات ختامية إلصدار توصيات اؼبؤسبر ،كالًتصبة كغَتىا
 2.حوؿ موضوع اؼبؤسبر  ؼبختلفةخدمة اؼبوضوع أك اؼبوضوعات اليت تناقشها حيث تعرض كجهات نظر الباحثُت ا

عبارة عن جهود حبثية علمية تطبيقية ككرش عمل كإجتماعات تشاكرية مدركسة ـبططة مستمرة بعيدة  اؼبؤسبراتك
عن اإلرذباؿ كاإلنفعاؿ إلزباذ قرارات اك توصيات ترسم اػبطوط العامة للسياسات كتعمل للتأثَت علػى صنّراع القرار 

يف إذباه اػبػطوط العامة للسياسات ، كهتدؼ اُف تغيَت اؼبسار اك تعديلو اك  دكليان قليميان ككاؼبؤثرين فيو ؿبليان كإ
 3 .تصحيو اك دعمو اك تطويره 

 
 

  ما فائدة اؼبؤسبرات
، كىذا الوىم يزكؿ عند  فائدة منو بسبب عدـ ؼبسهم لفوائد من تلك اؼبؤسبرات قد يتوىم بعض الناس أف اؼبؤسبر ال

 ىذه اؼبوضوعات أف تييف إُف اغباضرين يف اؼبؤسبر بعدان  يفاؼبؤسبر ، إذ الغالب  يفتطرح  اليتكعات اؼبوض يفالتأمل 
جاءت نتيجة للبحوث ،  اليتفهي اؼبعرفة اؼبغربلة قد ال يتاح بنفس اؼبستول يف الوسائل األخرل ،  كمعرفيان  ثقافيان 

  4 . ُف اغبصيلة لكل ىذاكالدراسات اؼبتعمقة ، كاغبوار كاؼبناقشة كاالستقرار فيها ع
اُف ربويل سياحة اؼبؤسبرات  األردفخيطط كما تعترب اؼبؤسبرات مصدران لالنتعاش االقتصادم يف بعض الدكؿ ، فمثالن 

من الدخل السياحي % 10تساىم بنحو  إهنا علمان , اُف صناعة ذات عائد اقتصادم مستقبالن  كالفعاليات تدرريان 
هنا أكتنظيم عشرات اؼبهرجاانت كاؼبؤسبرات كالندكات ككرش العمل اليت من ش قامةإ األردفشهد ، حيث م السنوم

 5 .اؼبؤسبرات كالندكات اؼبتخصصة كالفعاليات اؼبتعددة إقامةسياحة جديدة تركز على  إراد
( ِف الكماِفع)كما أف البعض استثمر اؼبؤسبرات عبعلها مشركعان اقتصاداين تدرّر عليو ابألرابح الكبَتة مثل اإلمارايت 

اؼبتخصصة يف إقامة اؼبؤسبرات ، إذ ربوؿ الكماِف اُف مليونَت بسبب عملو يف ؾباؿ " دااتماتكس "صاحب شركة 
آؿ غور، اؼبستشار )اؼبؤسبرات ، كقد حاضر يف اؼبؤسبرات اليت أقامها كبار الشخصيات السياسية يف العاَف مثل 

                                         
 .ركز دعم املؤمترات   -حبيب رمال. د  2
 .  (بتصرف) مركز دعم املؤمترات املهندس فـؤاد الصـادق  3
 . (بتصرف) مركز دعم املؤمترات  -عبد احلليم حممود يعل  4
 .( بتصرف)دين األردنية شبكة مؤسسات اجملتمع امل  5
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ركبنسوف، رئيس كزراء إسبانيا السابق خوسية ماراي ازانر، انئب رئيس مَتم  أيرلندااألؼباين غَتىارد شركيدر، رئيسة 
 6 .كغَتىم فبن على نفس الثقل ليصل العدد اُف طبسُت شخصية (  ماليزاي أنور إبراىيم ءكزراؾبلس 

 
 

  ما الغاية من اؼبؤسبرات
لذم ينفقوف كثَتان من األمواؿ ماذا ترل ما الغاية من عقد اؼبؤسبرات ، دبعٌت أف منظمي اؼبؤسبرات كالقائمُت عليها كا

يريدكف من كراء عقد مثل ىذه الفعاليات ؟ أال توجد فعاليات أخرل بثمار أحسن كتكاليف أقل ؟  
ير ك التأثَت على صنّراع ظاىرة مثمرة جامعة زبدـ أىدافها يف الًتبية كالتدريب كالتدرب ك التنمية كالتغي إف اؼبؤسبرات

كلّرما تعقدت التحدايت كلػّرما كانت اغباجػة اُف اؼبؤسبرات أكثر ، ك لتحدايت كلّرما كانتزادت ا كلػّرما، كالقػرار 
 7 . أكثراغباجػة اُف تطوير كتفعيل كتوسػيع كتنويػع اؼبؤسبرات 

حباجة اُف  انعقادهقبل  كاؼبؤسبر الناجحة لذكاهتا ، قدسية أىدافها فهػي ليست مقدس اؼبؤسبرات تنبع عن قدسيةإف 
حباجة اُف إدارة انجحة كمن النمط  كخالؿ إنعقادهركي فاعل ، كربيَت انجح ، كعباف ربيَتية متعددة ، زبطيط تشا

بعػد القيادم كمشاركة فاعلة كاُف إتصاالت مكثفة كتسويق يف اإلعالـ ، ك إُف متابعة حيثية كإتصاالت مستمرة  
ؼبؤسبر إضافة اُف مراقبة مستدامة كمراجعة يف اؼبؤسبر لًتكيج كتسويق القرارات كالسياسات العامة اليت ييعها ا إنتهائو

 8 .الذم يلحقو 
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كلكن من ىي اعبهة التنفيذية اليت إذا طبقت توصيات اؼبؤسبرات ستنعكس إرابيان على اجملتمع ؟ ابلتأكيد ىذه اعبهة 
:- كىم  9 ىي صناع القرار

. الرأم العاـ ... الشػعب ... األمػة  ●
، بد كاؼبسموع كاؼبرئي كبنوعيو الديٍت كإعالـ اؼبساجد كاغبسينيات كالشعائر كالكنائس كاؼبعاركء اإلعالـ اؼبق ●
.  دكر صناعة األفالـ الواثئقية كالتسجيلية لفزيوانت كالفيائيات كالسينمات كاإلعالـ اغبديث كاإلذاعات كالتك
الكتػّراب ... أىل اغبل كالعقد ... ثقفوف اَف... اؼبفكركف ... النخب ... الرموز ... ايدات الق... اؼبرجعيات  ●

. رجاؿ اؼباؿ ك األعماؿ ... السياسيوف ... اإلعالميوف ... الوكالء ... اػبطباء ...
. ات العلمية كمراكز الدراسات كالبحوث معات كاؼبعاىد ك اؼبدارس كاغبوزاعبا ●
 .اغبكومات  ●
. الربؼباانت  ●
.  ت الدينية كالسياسية األحزاب كاؼبنظمات كاغبركات كاؼبؤسسا ●
مؤسسات اجملتمع اؼبدين التقليدية كالطوائف كالعشائر أك غَت التقليدية كالنقاابت كاإلربادات اؼبهنية كاغبرفية ك  ●

. ة منظمات الدفاع عن حقوؽ اإلنساف أك حقوؽ اؼبرأة أك ضباية البيئ
. النفوذ صباعات اليغط ك أصحاب اؼبصاٌف ك ●
. دين العاؼبي مؤسسات اجملتمع اَف ●
. اؼبؤسسات األفبية اؼبختلفة كاألمم اؼبتحدة كاليونسػكو كغَتمها  ●

يطان أك تنفيذان يف نشر كإيصاؿ رسالتو اُف صنػّراع القرار طكاف اؼبؤسبر اؼبتميز الناجح  ىو اؼبؤسبر الذم ال يتعثر تخ ىػذا
.  ق كحلولو كتصوراتوابؼبفهـو اؼبتقدـ ك التواصل معهم إلقناعهم برسالة اؼبؤسبر ك رؤيت

 
مهارات مساعدة رب أف يتدرب عليها اؼبؤسبركف إلقباح اؼبؤسبرات كفن اغبوار كاغبل الوسط كالتفاكض  ىناؾ

اٍف ، كىناؾ حواضن اك مؤسسات حاضنة تتكفل سبكُت اؼبؤسبرين ... كالدبلوماسية كإدارة األزمات كالصراعات ك
 10 . اؼبوسعة كاللوبيات كما كبو ذلك امةرات مثل العالقات العمن النجاح يف تنفيذ قرارات كتوصيات اؼبؤمت
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برائسة  1897األكؿ يف ابزؿ أغسطس عاـ  11 كمن اعبدير ابلذكر أف اغبركة الصهيونية بدأت رسػػميان دبؤسبرىا ىذا
خالؿ تيودكر ىرتزؿ ، كسبكنت من إنتزاع كعد بدكلة بعد كقت قصَت ، كقبحت يف ربقيق حلمها الغريب اؼبتناقض 

اؼبؤسبر اؼبذكور حدد ىرتزؿ ك يف خطاب االفتتاح أف ىدؼ اؼبؤسبر ىو  يف. 1948طبسػُت عامان كذلك يف العاـ  
، كأكد أف اؼبسألة اليهودية ال ديكن حلها من خالؿ التوطن البطيء أك ف قومي لليهودكضع حجر األساس لوط

. الدكؿ الكربل ؿبنوين ابؼبشركع االستيطاين من ؽِق التسلل بدكف مفاكضات سياسية أك ضماانت دكلية أك اعًتاؼ قا
12 

يف متابعة قراراهتا، دبعٌت أهنا كانت تصدر عادة قرارات  بُتّرٍف  ضعفٍف من عانت غالبنا  13بينما قبد مؤسبرات القمم العربية
يذ كردبا تكوف ىذه القرارات تفتقد حقيقة آلليات التنفىامة، مث ال تتصدل ؼبتابعتها، األمر الذم يعطي االنطباع أبف 

، أك لتفادم اغبرج من دكلة أك أكثر كانت تيغط ابذباه صدرت للتعبَت عن مواقف يف حينها دكف نية تنفيذىا
 14. صدكرىا، أك أهنا َف تنَب على حساابت دقيقة للواقع

 
  فبيزات اؼبؤسبرات

- :اؼبؤسبر ما يلي  15ما دييز
 يف احد منهم قد أعد نفسو للمشاركةما يكوف كل ك ، غالبان الدراسة  يفمن اؼبشاركُت  كبَتان  أنو ييم حشدان  -1

. كسيلة أخرل سواه  يفاؼبؤسبر ، كىذا ال يتاح  يفاؼبوضوع اؼبعركض  يفاؼبؤسبر ببحث أك دراسة جيدة 
 يف  16من اغباضرين اؼبدعوين لالستماع كاالستفادة ، كيتيح ؽبم فرصة جيدة لالشًتاؾ كبَتان  أنو ييم حشدان  -2

األخرل من جانب ، كعلى آراء الباحثُت  اآلراءكاغبوار ، كما يعطيهم الفرصة اعبيدة للتعرؼ على  اؼبناقشة
. كالدارسُت كشخصياهتم من جانب آخر 
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كالباحثُت فرصة عرض حبوثهم كدراساهتم على  بعض األحياف ، فبا يتيح للدارسُت أف مدة انعقاده قد تطوؿ يف -3
على كقدرة  ، كىو أمر يزيد البحث كالدراسة عمقان 17نتهاء إُف رأل منخوؿ فيها اللجاف اؼبختصة للتداكؿ فيها كاال

يستمعوا إُف  مرصة لكل اغباضرين من أعيائو ، لكنفس الف عطيتكما أف طوؿ مدة انعقاده  . مواكبة اؼبتطلبات
. ث كأنيج اآلراء حوؿ اؼبوضوع كإُف أعمق الدراسات كالبح

 ال تتاح فرصة حشده يف ما البحث حيشد لو من الطاقات كالكفاءات العلميةأف اؼبوضوع اؼبختار للدراسة ك -4
- :ىذا اؼبوضوع حباجة ماسة إُف ما يلي  فما يكو كغالبان  .كسيلة أخرل 

. تبادؿ كجهات نظر متعددة حولو     -أ
. كدراستو بوساطة اؼبختصُت  تعميق حبثو  -ب
 .قراراتاؿمن  عندما يصبح قراران  يًتتب عليو مهية ماأخذ اؼبوافقة عليو من أكرب عدد من الناس، أل -جػ

اؼبؤسبر فرصة جيدة لتنشيط الفكر كتلقيحو أبفكار أخرل ، كالوصوؿ من كراء ذلك إُف ربليل مقبوؿ للموضوع  -5
.  عما فيو من مشاركة حية كإرابية من اغباضرين للباحثُت كاػبرباء  اؼبطركح للمناقشة ، فيالن 

 معاين ما بينهم ثق يفكيوّر  لركابط بُت األعياء اؼبدعوين من أماكن متباعدة ، كيزيد التعارؼ عمقان اؼبؤسبر ردد ا -6
.   كثَتة

 يفما بعد أف يكوف اؼبؤسبر قد أصدر توصية  إصدار قرارٍف  يفثقة كبَتة  اجملموعة القائمة على اؼبؤسبراؼبؤسبر يعطى  -7
عما  فيالن ختالؼ بُت كجهات النظر حوؿ موضوع بعينو ، القياء على اال يفموضوع ىذا القرار ، كما يساعد 

 على أعلى اؼبستوايت من جانب ، كعلى أكسع القواعد من جانب اثفٍف  ةيتيحو اؼبؤسبر ؼببدأ الشورل من فبارسة جيد
.  ، كعلى أدؽ التفاصيل من جانب اثلث

، ألخذ  جملموعة القائمة على اؼبؤسبراؾباؿ من ؾباالت عمل  أم يفطرح سياسة معينة  يف اؼبؤسبرات عادة ديكن -8
ذلك من استهالؾ كبَت للوقت  يف، ؼبا اجملموعة  تلكمن استطالع رأم  الرأم عليها كالوصوؿ فيها إُف قرار ، بدالن 

. كاعبهد كاؼباؿ 
   ؼباذا تفشل اؼبؤسبرات ؟

                                                                                                                                       
 (مركز أضواء. )ا يف الغالب مشاركني يف إشباع موضوع املؤمتر ابألفكار وهذا يعين أن احلاضرين ليس فقط مستمعني وإمن  16

يوم فكلما كانت فرتة املؤمتر كافية كان إشباع موضوع املؤمتر حبثاً بصورة أفضل ، أما املؤمترات ذات اليوم واحد فهي إعالمية عادة ألن ال  17
   (ركز أضواءم. )الواحد ال يكفي لبحث األفكار املطروحة يف هذا املؤمتر 
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 اجتماعيان  ل التمويل اك رمزان للحصوؿ عل طريقان  ذاهتا األفكارتكرار اؼبؤسبرات اليت تتناكؿ اؼبواضيع اك أصبح 
 أماـذاهتا اليت تطرح  كاألفكاركيستمع للكلمات , ال سيما اف اؼبتابع ؼبعظمها سيجد الوجوه نفسها, للوجاىة
تنسق اعبهات البد من , ذاهتا كاألفكارذباكز عقد عدة مؤسبرات يف فًتات متقاربة تتناكؿ اؼبواضيع ؿك،  اعبموع

من دكف اف حيكم انعقادىا هبدؼ استثمار اؼبؤسبرات يف تكريس ثقافة حوارية , هنااؼبنظمة للمؤسبرات فيما يب
 18 . اإلعالـكموضوعها ىدؼ اغبصوؿ على التمويل اك استقطاب 

ككسب نتائج إرابية كبَتة منها ينبغي أف نرفع موانعها إذ تبتلى األعماؿ الكبَتة يف  اؼبؤسبرات 19كمن اجل إقباح
: ػب – ىاكاؼبؤسبرات من -الغالب 

.  الفشل -1
.  اإلفشاؿ -2

كتعرّرض اؼبؤسبرات إُف الفشل قد يرجع إُف عدـ توفر اؼبقتييات ابلشكل الكايف كقد يعود إُف كجود اؼبوانع أك بعض 
إال أف اإلفشاؿ يعود دائمان أك غالبان إُف اؼبوانع كليس إُف اؼبقتييات، إذ قد تعمل اؽبيئة اؼبعدة  .ىذا كبعض ذاؾ

ل توفَت كل عناصر الوجود، إال أف عدـ إشراؾ اآلخرين مثالن أك عدـ استشارهتم أك التنسيق معهم قد للمؤسبر عل
كضع مبدأ العراقيل يف طريقو من أجل كيقود البعض إُف ازباذ موقف مياد منو لسوء الظن أك لعدـ القصور اإلرايب 

لقدر الكايف الذم يوفر أسباب النجاح كىذه مسألة إفشالو أك يقود البعض اآلخر إُف عدـ التفاعل أك االىتماـ بو اب
عويصة يتعرض ؽبا العاملوف يف الغالب لذلك ينبغي أف ندرس بشكل جيد اؼبوانع كاؼبعوقات لكي نيمن ألعمالنا 

.  كمؤسبراتنا النجاح اؼبرضي
لسوء اغبظ فاف  الكل منا يوافق ابف النتائج اإلرابية اؼبثمرة ىي األىداؼ األساسية ألم عمل كمشركع لكنك

: العديد من األشخاص كردبا األكثر منهم يقولوف
.  إف الكثَت من اؼبؤسبرات أك االجتماعات اليت شاركوا أك يشاركوف فيها غَت مثمرة شبارىا اؼبرجوة* 
.  لقد كاف االجتماع ضياعان للوقت كمييعة للجهود: كما قبد أف البعض يتخذ فكرة عنها كيقوؿ* 
.  ال أساىم يف اؼبؤسبر ألف كجوده كاف شكليان  أك كاف ديكن أف* 
.  كآخركف يقولوف َف يكن يف االجتماع شيء خيصٍت أك يرتبط دبشركعي كعملي* 

                                         
 .شبكة مؤسسات اجملتمع املدين األردنية   18

 .( بتصرف)جملة النبأ الثقافية   -فاضل الصفار  19
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أك يقوؿ بعيهم أف اآلخرين َف يستمعوا لغَتىم جيدان الف كل النقاط اليت أثرهتا يف حبثي أك مناقشايت تعرّرضت * 
بل  ،ت يف حقيقتها عوامل ضعف كمواقع ىزدية إذا عرفنا كيف نستثمرىاكمعلـو أف ىذه االمتعاضات ليس ،لالنتقاد

ىي عوامل قوة كمؤثر قوم على أف الشعور السائد ىو ضركرة االجتماع كضركرة أف يكوف لكلّر كاحد منهم دكر 
 من أين نشأ: كللحديث عن ىذا ؾباؿ آخر إال أف السؤاؿ ىو . عظيم كمنتج إذا عرفنا كيف نوجهو كىذا الشعور

؟  ىذا الشعور كؼباذا
إف ذلك قد يعود إُف أسباب كثَتة كلعلّر من أمهها اإلدارة أم إدارة االجتماع أك : كلإلجابة عن ىذا التساؤؿ نقوؿ

فحىت تكوف إدارة االجتماع فعّرالة كمدبرة كابلتاِف النتائج ،  إدارة التحيَت كاؼبتابعة كالًتشيداؼبؤسبر أبقسامها الثالثة 
- : منها االجتماع الذم تديره مثمرة ال بد أف زبيع لشركط أساسية اليت تًتتب على

اإلدارة القوية  :أكالن 
رب أف زبيع اإلدارة للتوجيو اؼبركّرز كيكوف عرب شخص كاحد مركز كمقبوؿ لدل صبيع األطراؼ ؼبا يتحلّرى بو من  

فيل كاألكمل توجو اإلدارة بشكل حكمة كمنطقية كاعتداؿ فيالن عن االحًتاـ كاحملبة أك يكوف عرب عبنة كىو األ
.  منسق كمتوازف

ففي ىذه الصورة ديكن أف نيمن حصوؿ إدارة جيدة تسَتّر االجتماع بطريقة مقبولة كمنظّرمة كعدـ االلتفات إُف 
يقود إُف أف تسَت االجتماعات دكف ىدؼ أك تنعطف عن اؽبدؼ الذم رسم ؽبا، ىذا أف ىذه النقطة فانو ديكن 

لشجار كالفوضى كميداف تتعارؾ فيو ابكالفرض األسوأ ؽبا أف يتحوؿ االجتماع إُف ما أشبو  الفركض أحسنعلى 
كعليو فإننا إذا َف ندرؾ ضركرة  ،ية ؽبكذا اجتماع أكضح من أف زبفىاآلراء كتتيارب الرؤل كاالنعكاسات السلب

.  السيطرة اؼبنطقية على االجتماع فانو ديكن ؽبذا االجتماع أف يتدىور كينهار
أف توفّرر يف نفسها اؼبؤىالت الكافية للسيطرة كالتوجيو  -سواء ذبسدت يف عبنة أك شخص مدير  -كعلى اإلدارة  

فإهنا إذا َف تتفهّرم ما رب عليها فعلو من فعل أك رد فعل، فإهنا ستفقد القدرة على التأثَت يف االجتماع ابلشكل 
مها يف ىذا اؼبج . اؼبطلوب - : اؿ للوصوؿ إُف إدارة موجهة كقويةكىناؾ بعض االقًتاحات نقدّر

د اؼبراحل كموضوعات البحث مع ربديد الزمن الكايف ؽبا بعد االتفاؽ عليو  -1 االلتزاـ جبدكؿ أعماؿ لالجتماع ؿبدّر
من قبل األطراؼ اؼبشاركة مث توجيو كقائع االجتماع كفق ىذا اعبدكؿ اؼبرسـو كهبذا نكوف قد أغلقنا ابب االمتعاض 

. شاركُت حىت ال يعتربكا االجتماع مييعة للوقت كللجهودمن قبل اَف
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كطرح أفكارىم كمناقشاهتم كالًتكيز على االىتماـ يف كل  تشجيع اؼبشاركُت يف االجتماع على اإلدالء آبرائهم -2
حديث أك رأم يطرحو طرؼ مشًتؾ من حيث االنتباه كالزماف كالتوضيح كالشرح كالتعليق، حىت يتاح للجميع 

اؼبتوازنة كالكافية للتعبَت عن آرائهم حىت ال خيرجوا من االجتماع كىم يشعركف ابالنعزاؿ أك الغربة عن الفرص 
.  األجواء

إُف ضبط الوقت كمطابقتو مع اؼبناقشات كاآلراء اؼبطركحة يف االجتماع حىت يتوفّرر الوقت الكايف لالستماع  -3
اؼبطركحة حىت ال يطوؿ اغبديث عن نقطة ىي غَت ذات أمهية ضان مع األفكار أم الوقتـبتلف اآلراء كحىت يتوازف 

كأييان حىت ينتهي االجتماع كقد فرغ من مناقشة كل النقاط اؼبرسومة على اعبدكؿ بال  .كيقصر يف النقاط اؼبهمة
. أتجيل أك حذؼ أك تغيَت

النقاط اليت ىي مثاران للجدؿ تدكين كقائع االجتماع كتثبيتها كخصوصان تدكين ما متّر االتفاؽ عليو من قرارات ك -4
كالبحث بُت األطراؼ كتسجيل رأم كل طرؼ كتثبيت مناقشتو، فاف التسجيل ييمن لنا فوائد عديدة منها انو 

أثناء مواصلة عبنة اؼبتابعة ألعماؽبا يف متابعة يلغي احتماالت سوء التفاىم أك األعذار يف االجتماعات القادمة أك 
كأييان أنو رعل تغيَت اؼبواقف كاآلراء كااللتزامات عملية كاضحة كمعركفة ىذا  ، فاؽ عليواألطراؼ لتنفيذ ما مت االت

. فيالن عن تكريس األفكار كحفظ التجارب حبيث ننتفع هبا كبن كاآلخركف يف االجتماعات القادمة
كمانعة من  - أم جامعة لكل ما طرح يف االجتماع من رؤل كمناقشات -إهناء االجتماع خبالصة مالئمة  -5

دخوؿ اآلراء كاألفكار اليت ال ترتبط دبوضوعات االجتماع كتسجيلها يف بياف كاضح كدقيق مع طرح اؼبهمات 
يتيح إُف عبنة اؼبتابعة  ،نوا إلقبازىا كيوزّرع ىذا البياف على اعبميع كوسيلة إلزاـ كمذكرة عملمّرِق كاألشخاص الذين عُع 

.  ألفيل كاألحسنفيما بعد االجتماع مواصلة مهمتها ابلشكل ا
أف نعرؼ أف نقص التوجيو كالسيطرة يف االجتماع كنقص الفرص يف التعبَت عن الرأم من أىم كمن اغبكمة 

.  من نفعو أكثراألسباب اليت تنتهي ابلبعض إُف أف يتصوّرركا أبف االجتماع كاف ضياعان للوقت كخسائره 
  

 التحيَت اؼبسبق :اثنيان 
حيَت لالجتماع كتنظيم جدكؿ أعماؿ يرضي صبيع األطراؼ اؼبسامهة يف اؼبؤسبر رب بذؿ جهد حثيث من أجل الت

 فإف االجتماع الذم حيصل دكف ربيَت مسبق كتنظيم كاؼٍف  -كىذا أمر يرتبط بلجنة التحيَت أكثر من غَتىا  -
- : ليس من الصعب توقع فشلو كذلك ألف ،يطّرلع عليو اؼبشاركوف من قبل

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ااسا اااسرااتيتي  مركز أضواء للبحوث والدر
www.adhwaa.org 

حقوؽ النسخ كاالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

ع ليسوا قادرين على ربيَت أنفسهم يف االجتماع أك قبلو بقليل يف الغالب كعلى ىذا اؼبشاركُت يف االجتما -1
سوؼ ال تكوف اؼبعلومات اؼبطلوبة كاألفكار اؼبراد حبثها كتناكؽبا يف االجتماع متوافرة لديهم ابلقدرة كاؼبستول 

.  الكافيُت كىذا من شأنو أف خيلّر بوقائع االجتماع كموضوعيتو كابلتاِف نتائجو
عدـ كضع جدكؿ زمٍت لوقائع االجتماع متطابق مع جدكؿ األعماؿ يعٍت أف االجتماع ينتهي ألسباب عديدة  -2

ىم من اؼبشاركة أع النشغاالت أخرل ردكهنا أكُف كمنها تعب اؼبشاركُت كمنها شعورىم ابؼبلل، كمنها تركهم لالجتما
.  االجتماع أك عدـ التفاعل معولدفعهم إُف ترؾ  يف االجتماع كمنها توقع الفشل كىذا كاؼٍف 

كما أف عدـ التحيَت اؼبسبق قد ينتهي أييان إُف جرّر االجتماعات إُف أمور َف حيسب ؽبا حساهبا كابلتاِف  -3
كيف ، ستؤكؿ النتيجة إُف شعور البعض ابػبسارة على حساب اآلخرين الذين ردبا يكونوا قد انتفعوا يف ىذا الوضع 

كىذا  ،غَت اؼبنظم فائدة لبعض األطراؼ اليت تعرؼ كيف تغتنم الفرص كتستثمر األكقاتاالجتماع  الغالب ال يعد
أمر يشعر اآلخرين ابلندـ على اؼبسامهة كيدفعهم اثنية لعدـ اؼبشاركة يف أم مشركع أك اجتماع يطرح عليها من قبل 

.  ية دبا يغنينا عن شرحهاكلعلّر اػبسائر اؼبًتتبة على ىكذا شعور كاضحة كجل اعبهة الداعية إُف االجتماع
 أصلكما أنو قد ينتهي عند بعض األطراؼ اليت تتعامل مع بعض األمور ببعض اغبساسية كالقلق سواء يف  -4

العمل أك األفراد القائمُت عليو أك اؼبدعوّرين إليو قد ينتهي إُف إاثرة بعض الشكوؾ اعبديدة يف النوااي كاألىداؼ أك 
.  كىذا أمر من شأنو أف يكرس االنفصاؿ كيلغي إمكاانت التعاكف كالتنسيقتقوية بعض الشكوؾ القددية، 

.  كىذه عوامل تقود االجتماع إُف الفشل اغبتمي اآلف كاإلفشاؿ اؼبستقبلي
 

 ؼباذا ال يتفاعل األفراد مع اؼبؤسبر؟ :اثلثان 
أف حيير األشخاص على  لعلّر من اؼبسامهات الفعالة يف إقباح االجتماعات ككسب نتائج مثمرة منها ىو العمل

فاف اغبالة النفسية  ،كدبستول جيد من الفراغ الركحي كالذىٍت كالراحة اعبسدية اغبقيقيوف أك اؼبعنيوف يف االجتماع
. كاعبسدية تشكل ركيزة أساسية إلعطاء االجتماع صبغة إرابية تنعكس على األجواء

 ربديد مركزية االجتماع كأمهيتو كابلتاِف نتائجو لذلك كما أف اؼبوقف النفسي من االجتماع يؤدّرم دكران كبَتان يف
على اللجاف اؼبديرة لالجتماع أف تلحظ اغباالت النفسية كالفكرية لألطراؼ اؼبدعوة كرعايتها رعاية جيدة ينبغي 

، فاف مواقف األطراؼ كحاالهتم تنعكس على قباح  ميافان إُف العمل على توفَت اكرب قدر فبكن من الراحة
- :كتتجلى مواقفهم اإلرابية يف عدة مظاىر منها،  ماع أك فشلواالجت
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فإذا الحظنا ، إهنم يسعوف للمشاركة يف االجتماع أبنفسهم كال يرسلوف بدالء عنهم غبيور جلسات االجتماع  -1
ة أف الطرؼ اؼبدعو َف يشًتؾ ىو بل أرسل من ينوب عنو فاف ذلك قد يكوف مؤشران إُف أنو َف يقتنع بعد أبمهي

. طبعان ىذا يف صورة إرساؿ البديل كأما إذا َف يشًتؾ ىو كَف يرسل البديل فاف اؼبؤشر يكوف أقول كاظهر، االجتماع 
.  عدـ التحيَت لالجتماع كما ينبغي أك يتوقع منو أك عدـ إحيار اؼبذكرات أك اؼبهمات اؼبطلوبة لالجتماع -2
ؽ عمل االجتماع مثل التحدث بواسطة اؽباتف أك مطالعة نفسو ببعض األعماؿ اليت من شأهنا أف تعي إشغاؿ -3

كأحياانن رد البعض من كقائع االجتماع كمناقشاتو ؾباالن صحيفة أك كتابة رسالة أك التحدث مع بعض الزمالء، 
أك صرؼ اغبديث اؼبوضوعي اؼبركز إُف أمور جانبية ال سبس صلب اؼبوضوع أك ترتبط يف  مناسبان للسخرية كاليحك

.  جتماعال ربط ؽبا يف حديث االأمور 
الوصوؿ متأخران إُف االجتماع أك البقاء لفًتة فيو مث اػبركج منو قد يكشف أف االجتماع َف يكن موضع اىتماـ  -4

.  كامل كالنتيجة أنو سيكوف اقل نفعان كفائدة
الركحي كالنفسي يف اؼبشاركة اعبامدة أك السلبية يف كقائع االجتماع أييان تعكس صورة من عدـ الفراغ  -5

.  االجتماع
فإف الفرد الذم يشارؾ يف االجتماع من دكف أف يتفاعل مع كقائعو كيظلّر ساكتان طواؿ الوقت أك ررّر إُف التحدث 

حديث جرّران يعطي أحياانن ىذا االنطباع، كما أف الفرد الذم يساىم يف اؼبناقشات إالّر أف مشاركاتو تكوف بصورة 
أك يساىم يف  ،التثبيط أك التخويف أك التشكيك يف اؼبوضوعات اليت ال تستحق ذلك سلبية كأف يتخذ أسلوب 

 ىذه كغَتىا ينبغي على إدارة اؼبؤسبر أف تلتفت إليها كتعمل على رفعها أك زبفيفهاالتصويت مسامهة غَت إرابية فاف 
.  يف األفراد لكي ربفظ لالجتماع النجاح كللنتائج األرابح اؼبقبولة

  
توصيات إدارية  :رابعان 

كمن اغبكمة أف تلتفت اإلدارة إُف بعض النقاط اإلرابية لالجتماع كالًتكيز عليها أثناء اؼبباحثات أك يف أكقات  
- : الفراغ منها

إف االجتماع حاجة نفسية كفكرية لألفراد بل كللبعض أييان حاجة جسدية أحياانن ألهنم ردكف فيها راحتهم  -1
 ، كعليو فاف العمل على دمج مصلحتُت يف عمل كاحد أمر يف غاية األمهية ،الرتيبة اؼبرىقةكابتعادىم عن حياهتم 
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عهم كأىدافهم اليت يطمحوف كىذا الدمج فبكن إذا كجد اغباضركف يف االجتماع راحتهم النفسية كاعبسدية كمناؼ
 . كىذا أمر حيتاج إُف اؼبزيد من الفطنة كالذكاء كىدكء الباؿ ، إليها

ماع يف نظر العديد من اؼبعنيُت كسيلة لتحقيق األىداؼ لذلك زبتلف درجة تعاطيو كتفاعلو مع االجتماع االجت -2
ق األفراد إُف أف االجتماع ليس كسيلة إال أف من اؼبناسب أييان أف نوجّر ، حسب الدرجة اليت حيقق فيها أىدافو 

االجتماع قد يكوف منطلقان لبداية مشاريع كأعماؿ دائمان بل قد يكوف االجتماع غاية حبدّر ذاتو أحياانن، كذلك ألف 
.  أخرل كاف يصعب علينا ربقيقها ما َف قبلس كقبتمع كنناقش كنبتكر مث نتعاكف كننسّرق جهودان

أف االجتماعات كما تكوف كسيلة فبتازة للتعاكف كالتنسيق كااللتزاـ ابؼبسؤكليات كصنع القرارات اؼبشًتكة ديكن  -3
رة الشعور ة انجحة أييان لتأخَت صنع القرارات أك إفشاؽبا أك التملّرص من اؼبسؤكليات نتأف تكوف للبعض كسيل
. ا ابإلحباط أك عدـ الرض

، كالذم ديكن أف يكفل لنا النتائج اإلرابية كالشعور ابألمل ىو ربويل االجتماع إُف اجتماع إرايب كانجح 
فاف اؼبفيد ؽبا  أكثرمتوازنة، كحىت تتجلى حكمة اإلدارة كاالجتماع الناجح يتمتع بتنظيم مدركس كإدارة حكيمة 

 أكثرفاف ىذا سييمن ؽبا موضوعية .  التفكَت مسبقان قبل االجتماع كأثنائو عن اؽبدؼ من االجتماع كؼباذا قبتمع
.  كىذا يعٍت اؼبسَت يف الطريق الصحيح الذم دعي من اجلو االجتماع، كطريقة بنّراءة لتوجيو اعبهود 

 
 20 دكره أييان  كللمكاف

كبعد ىذا كذاؾ أييان ينبغي أف نعرؼ أييان أف بعض األشخاص قد يشعر بصعوبة كبَتة يف إدامة االجتماع أك  
.  اؼبسامهة الفاعلة فيو إذا َف يكن مكاف االجتماع مرحيان كجيدان 

ص قد تكوف ؽبم حساسية فاف اؼبكاف ينعكس كثَتان على نفوس اؼبقيمُت فيو إراابن كسلبان خصوصان كأف بعض األشخا
ركحية أك عاطفية شديدة، كما أف البعض منهم قد أرىقتو األعماؿ كاؼبسؤكليات دبا ال رد لنفسو فرصة للراحة فإذا 

شديدان األمر الذم يعطّرل مسامهاتو إرىاقان  شارؾ يف اجتماعات مكثّرفة كمركّرزة فاف ذلك سَتىقو فكراين كجسداين 
.  كرة االجتماع كأمهيتوالفعالة كإف كاف مقتنعان بير

كمن اجل أف نقطع الطريق على ىذا اػبلل أييان من األفيل أف تعمل اللجاف اؼبعدة للمؤسبر أماكن صاغبة كمرحية 
حىت تيمن اىتمامان اكرب يف موضوعات االجتماع كسبنع من أف يصبح مركز  ،لالجتماعات الطويلة كاؼبكثفة 

                                         
 .( بتصرف)جملة النبأ الثقافية   -فاضل الصفار  20
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علـو أننا ال نقصد بذلك أف يكوف اغبد األعلى األمثل من اَفك.  إمكاانتواالىتماـ ىو ظركؼ االجتماع كمكانو أك 
إال أننا نقصد أف يتوفر مكاف يتمتع بوسائل معقولة للراحة ترضي النفس ، ألنو يف الغالب متعذر أك ليس بصحيح 

كع االجتماع كتنفس عنها األتعاب كاالرىاقات حبيث يقدر معها األفراد على تركيز انتباىهم كاىتمامهم دبوض
.  كشؤكنو

 
 

 21 لكي تنجح اؼبؤسبرات
- : ؤسبرات أىدافها اؼبنشودة رب مالحظة اؼبسائل التاليةاَفألجل أف ربقق 

البد أف ككيشك يف صدقيتها،  ألهنا ستفقد قيمتها تبتعد اؼبؤسبرات عن ىيمنة السياسة كالسياسيُترب أف  :األكُف
، فكلما كانت اؼبؤسبرات علمية حبتة كال  لكفيلة إبقباح تلك اؼبؤسبراتىي اؼاؼبختصُت العلماء  آلراء كفكرزبيع 

. تتأثر ابؼبواقف السياسية للسياسيُت كانت أكثر قباحان ، ألف اؼبواقف السياسية قد ذبرد اؼبؤسبرات من مهنيتها 
فإف  ، برامج اؼبؤسبرأف يكوف اؼبشاركوف يف اؼبؤسبرات متساكين يف أخذ الفرص للحديث كإبداء الرأم حوؿ  :الثانية

لذا فاغبذر اغبذر من إعداد  ، اؼبهمشُت كاؼبختصُتلدل الباحثُت ُف برامج اؼبؤسبر يقتل اغبماس االستيالء ع
اؼبؤسبرات قبل انعقادىا يف غرؼ سرية كالدخوؿ إُف قاعة اؼبؤسبر بصيغ جاىزة، كزعت األدكار كحسمت النتائج 

 ؟ مؤسبر كىو يف بداية تكوينو، أال تركف كثرة اؼبؤسبرات كقلة فوائدىاإف ىذا الفعل دبثابة اإلعداـ لل. سلفان 
عن اجملاملة  ىناؾ ضركرة ملحة مفادىا تسمية األشياء دبسمياهتا للتوصل إُف تفاىم مشًتؾ حوؽبا بعيدان  :الثالثة

يف اؼبؤسبر اُف أرض ، حبيث ال تكوف الغاية من كراء اؼبؤسبر غاية إعالمية فقط ، حبيث ال ينقل ما كرد  كالعواطف
. الواقع 

 
 

 22توصيات اؼبؤسبرات كأمهيتها 

                                         
 .( بتصرف)جريدة الصباح  – اهلنداوي لشيخ دمحمل مقتبس من مقالة  21

 .( بتصرف)شبكة مؤسسات اجملتمع املدين األردنية   22
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 تبديدان "ما يعتربه مراقبوف , عن غياب التنسيق بُت اعبهات اؼبنظمة, يكشف تكرار مؤسبرات تتشابو ميامينها
كيف صبيع  . تغذم اؼبخزكف الثقايف كاؼبعريف للمجتمع" ظاىرة صحية"يركف يف ذلك  آخرين أفرغم , "للجهود

لن تكوف ذات  "من توصيات  إليواف ما يدكر يف اؼبؤسبرات من مناقشات كما زبلص يتفق متابعوف على , حواؿاأل
يصنع "مؤكدين اف التاريخ , " اجملتمعات كأزقةيف حاؿ انتقاؽبا من بركدة قاعات الفنادؽ اُف حرارة الشوارع  إالقيمة 

 كاف تقدـ منتجان  األفكاراؼبؤسبرات ميامُت جديدة من ربمل كرب أف  ".كليس يف فنادؽ اػبمس قبـو األخَتةيف 
دبا خيرج عنها  األخذيف مدل  كتقاس جدكل اؼبؤسبرات . اك اف تعمق اػبربة كالتجربة يف اؼبواضيع اليت تتناكؽبا إضافيان 

من اف ما يؤخذ كىذا ال يعٍت  . من توصيات كترصبتها من قبل اعبهات الرظبية كغَت الرظبية على ارض الواقع
 أجواءما سبثل كجهات نظر اؼبؤسبرين يف  اف التوصيات غالبان ك خصوصان , 23 مشاريع قراراترب أف تكوف توصيات 

بتوصيات  األخذكيف حاؿ عدـ ،  كالتشريعية اليت ربكم صناعة القرارات اإلجرائيةحبثية غَت خاضعة للمحددات 
.  دديقراطية أجواء تتولد يف يف تقدمي اؼبعرفة اليت أمهيتهااؼبؤسبرات فاف ذلك ال يلغي 

 أتسيسقًتح مُع , العمل اؼبعركضة فيها أكراؽكلًتصبة ما خيرج عن اؼبؤسبرات من توصيات كلتحقيق االستفادة من 
حصيلة تصدر عن ىذه  أبمالعمل كتزكيد اعبهات اغبكومية كغَتىا  أكراؽكطٍت مهمتو حفظ  أرشيفمكتبة اك 
أرشيفان لتوصيات  اة كانت أـ مؤسسة ؾبتمع مدين أك غَتمها أف ذبعل لوأك ديكن لكل جهة سياسي . اؼبؤسبرات

. اؼبؤسبرات اليت تعقدىا لتستفيد منها يف اؼبستقبل أك ؼبتابعتها مع اعبهات اؼبنفذة حكومية كانت أـ غَت حكومية 
جيدة من حيث عمل كدراسات  أكراؽ إعدادكادخار اعبهود يف , ف تنظيم اؼبؤسبرات يتطلب التحيَت اعبيد ؽباإ

ربويل التوصيات عن البحث يف كيفية  فيالن ,  كليست منسوخة عن تلك اؼبقدمة يف مؤسبرات سابقة, اؼبيموف
 . اؼبنشودة من تنظيمها األىداؼاُف  لية كصوالن ـع كإجراءاتاُف خطوات  مسبقان  إليهاكالنتائج اليت مت التوصل 

ىات اؼبنظمة للمؤسبرات يف عدـ رفعها اُف اعبهة اغبكومية اؼبعنية كيرجع عدـ تنفيذ توصيات اؼبؤسبرات اُف تقصَت اًف
كعدـ كجود جهاز حكومي يؤرشف ما صدر عن ىذه اؼبنظمات من , ابلقيااي اليت تطرحها كمتابعة تنفيذىا

 . توصيات
اػبالصة 

:- دبا أييت بعد ىذه اعبولة يف فلسفة اؼبؤسبرات كأسباب فشلها كآليات قباحها ، ديكن تلخيص ما كرد فيها 
                                         

ونرجو أن ال تكون هذه النقطة حافزاً للمسؤولني احلكوميني أبن يهملوا توصيات املؤمترات ، وإمنا أن يدرسوا التوصيات وعينهم ابجتاه   23
 .شعبهم ووطنهم 
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اؼبؤسبر ىو اجتماع ؾبموعة من األشخاص للوصوؿ اُف حلوؿ علمية ؼبشاكل شائكة كأزمات متجذرة ، كإيصاؿ  .1
ما يصل إليو اؼبؤسبركف اُف الرأم العاـ كصناع القرار من مرجعيات دينية كمسؤكلُت حكوميُت كسياسيُت كشيوخ 

 .عشائر كمنظمات ؾبتمع مدين كغَتىم 

ابلدرجة ؤسبرات زبتلف ابختالؼ اؽبدؼ اؼبرجو منها ، فهناؾ مؤسبرات الغاية منها إعالمية ىناؾ أنواع من اَف .2
، (سياسية أك حكومية أك غَتىا)كتنظمو جهة معينة ( يـو كاحد)األساس كعادة تكوف ذات فًتة انعقاد قصَتة 

الىتماـ بوجود ابحثُت كيراعى أف يكوف اغبيور جيدان كيشمل ؾبموعة من الشخصيات السياسية كالرظبية من ا
أما النوع ( . سواء كاف سياسي أك مواقف أخرل)ـبتصُت بشأف موضوع اؼبؤسبر ، كيراد منو إيصاؿ موقف معُت 

الثاين من اؼبؤسبرات فهو اؼبؤسبر الغاية منو حبث موضوع معُت مع ؾبموعة من الباحثُت كاؼبختصُت من أكاددييُت 
اركة يف إشباع موضوع اؼبؤسبر ابآلراء كاألفكار كابلتاِف التأثَت يف للمشكمثقفُت ، كفسح اجملاؿ للحاضرين 

صياغة توصيات اؼبؤسبر ، كما يالحظ يف ىذا النوع عدـ االىتماـ بعدد اغباضرين بقدر االىتماـ بنوعهم 
كزبصصاهتم كإمكانية تزكيد اؼبؤسبر ابألفكار البناءة ، كما ال يهتم بدرجة أساس حبيور كسائل اإلعالـ 

قد )ؼبسؤكلُت اغبكوميُت كالسياسيُت إال أهنا ال هتمل دعوهتم ، كيستمر مثل ىذه اؼبؤسبرات ألكثر من يـو كا
 .كالنوع الثاين من ىذين النوعُت ىو األكثر قباحان حسب ما مرّر من تفاصيل سابقة ( . يصل اُف أسبوع أك أكثر

د عبنة ربيَتية للمؤسبر هتتم بوجود جدكؿ أعماؿ ال بد من االلتزاـ هبا ، مثل كجوىناؾ أمور تنظيمية كإدارية  .3
، كعبنة تنسق حيور ككجود اؼبؤسبرين كمراعاة راحتهم كإقامتهم كغَتىا من ىذه يرسم ابلتنسيق مع اؼبؤسبرين 

األمور ، كعبنة تتابع قرارات اؼبؤسبر كتوصياتو كتتابع تنفيذىا مع اعبهات ذات العالقة إف كانت جهات حكومية 
 .اػباصة اليت يراىا اؼبؤسبركف مناسبة لنجاح اؼبؤسبر أك دينية أك غَتىا ، كغَتىا من اللجاف أك سياسية 

من آليات قباح اؼبؤسبرات أف يكوف اؼبعنيوف ابؼبؤسبر صادقُت يف توجههم للوصوؿ اُف قرارات كتوصيات زبدـ  .4
نوااي حقيقية إلقباح اؼبؤسبر ، كاؼبثاؿ  ، كقد مرّر مثاالف أحدمها مثاؿ النجاح إذ كانت ىناؾاجملتمع كتنجح اؼبؤسبر 

الثاين مثاؿ اؼبؤسبرات الغَت فعالة بسبب عدـ كجود النوااي الصادقة إلقباح اؼبؤسبر كتنفيذ توصياتو ، كليس عنا 
ذات اػبربة يف )ببعيد مؤسبر مكة الذم عقد يف شهر رمياف يف مكة اؼبكرمة كبرعاية منظمة اؼبؤسبر اإلسالمي 

كحبيور رجاؿ دين عراقية ـبتلفة اؼبشارب كالتوجهات كبدعم من معظم اؼبرجعيات ( الدكلية عقد اؼبؤسبرات
الدينية الشيعية ، كمع ىذا َف ينجح اؼبؤسبر ألف بعض اؼبشاركُت يف اؼبؤسبر َف تكن لديهم نوااي حقيقية يف إقباح 
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ل اؼبؤسبر الصادقُت يف إقباحو إال أنو  علكىذا كإف كاف خارج طاقة القائمُت .اؼبؤسبر كتنفيذ قراراتو كتوصياتو 
 .يبقى سببان لفشل اؼبؤسبرات 

االىتماـ آبراء كأفكار اغباضرين للمؤسبر خاصة إذا كانت الدعوة عامة ، ألف القائمُت على اؼبؤسبر عند دعوهتم  .5
ند مناقشة ؾبمل ال يعرفوف إبمكانية اغباضرين الفكرية ، لذا إاتحة الفرصة لطرح اآلراء كاالىتماـ فعالن هبا ع

 .األفكار يف جلسة ما بعد اؼبؤسبر عند صياغة قرارات اؼبؤسبر 

االىتماـ بشكل جدم بعقد جلسة بعد اؼبؤسبر ؼبناقشة اآلراء اؼبستحصلة من حبوث اغباضرين ، ألف ىذه  .6
فيها فائدة قرارات صائبة علمية عملية اعبلسة ىي اػبطوة األكُف لنجاح اؼبؤسبر كقباح القائمُت عليو كالوصوؿ 

اجملتمع ، كاػبطوة الثانية ىي متابعة تنفيذ ىذه القرارات كالتوصيات من قل عبنة فعالة ـبتصة مشكلة إبشراؼ 
 .اؼبؤسبرين 

 
كيف اػبتاـ نتمٌت من كل جهة تسعى إلقامة مؤسبر ػبدمة ىذا البلد العزيز كخدمة شعبو كؾبتمعو أف يستفيد من 

. ف يوفق اُف ؼبا فيو اػبَت النقاط اؼبذكورة يف ىذا البحث كأ
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