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“من المستحيل أن يتعلم

ش ه ههد الههعهها الههمههاظههي تههعههط
االنههعههاااخ الههم ه ههمههح ل ه ههم ه هها
اإلتداعي فهي الهعهالهم الهعهرتهي.
ومههأ أتههراههها ذههث ه ههي شههث ه ههح
العزيرج لررخهصه BY-NC-
 SAألول يستتتزتتتىدع عتتتهتتتً
اإلَزشَذ نجث انجىدح ،والع هد
الههمههرههمههصههزج له ههمه هها اإلتههداعههي
تههاألر ع ع ه ههت أوص ذههرخههص ه
تال غح العرتصح.
عا  0202ي هثهب تهالهمهزيهد مهأ
الرطدراخ المصصرج فهي مهعهرهمه
الم ها اإلتهداعهي الهشه ي ه هد
نهمههدا عههريههعها .فههالهصههد اله ههريه
الههقههانههدنههي ل ه ههم ه هها اإلتههداعههي
تمصر ترئاعح هالهح الله همهاوه
أنرط أول يسىدح نشخصخ BY
 -NC-Saذرهءء مه الهقهانهدع
الههمههصههره .وت ه ههعههو الههع ه ههد
العاريح ل الح وفريق ا تدعم مهأ
رامههي ع ه ههداع وايهها مههر ههح
تههالههم ه هها اإلتههداعههي تههاألر ع
أصثؽد ملد ج الررخص

المصريح اآلع مراؼح ل م ا ح
الههعههامههح .والههعههمههصهه مههدعههد
ل م اركح في هشا الم ردى مهأ
مهههؽهههامهههصهههأ وملهههره ه هههدمهههي
الههرههرخههص ه  .فهها ا كههاع لههدي ه
مههءؼهههوهههاخ ؼههدص ظهههدانهههة
عهداء
م ر ح مأ الرراخص
القعايا القاندنصهح
في ما ي
أو الهه ههغههديههح أو ههاتهه ههصههرهه هها
لءعر دا فمهرؼهثها ته كهي
ذ عم إلت انتاتبةتًتخ انتجتشَتذَتخ
نتتًتتصتتش وذههرههثهها ص أف ه ههار .
ونرظد أع ذقد الرع هصهقهاخ فهي
أ رب و د مم أ إلذاؼح و هد
ف ل همهراظهعهح لهشله نهؽهأ
كا ٍ
ن عع م أع ذرع دا مقررؼاذ هم
إلت القائمح هثهو نه هايهح شه هر
مهار  .اله ههله ههرههصهأ انتتعتشثتتُتتخ
واإلَجهُضَخ لهرهرخهصه BY-
 NC-SAمههرههاؼههصههأ وأيعهها
انًهخص نهزغُُشاد انجىهشَتخ
الهمهقههرهرؼههح مههأ هثههو اله هريه
القاندني ل ا الرخصح

المرء ما يعتقد أنه يعلمه
بالفعل”.
إبكتيتوس

لرءئم دانصأ ؼقدق الهمهفله
المصريح.
وكههمهها ذلههرههمههر الههعه ههد فههي
أنههؽههاء الههعههالههم الههعههرتههي فههي
الهههرهههدعه ه وؼ هههد ذه ه يهههصهههد
الهمه هرههمهصههأ نه مهو أع ذههقههد
الم ا ح الهعهامهح الهمهصهريهح
ترعزيز الرعاوع عثر الؽهدو .
هههشا الههدعههم الههمه ههرههر تههصههأ
ال وم القهانهدنهصهح ههد تهمهصهاتهح
نمد ض ناظػ فهي الهمه هطهقهح
ون مو أع ي دع نه هعها هاتهء
ل رطثص لم اري ملرقث صح.
نؽأ ظهمهصهعها نهقهد الهره ه ه هح
له ههمه هها اإلتههداعههي تههمههصههر
ونرط إلت ذع صقاذه هم
أنههههرههههم الههههعههههمهه ه ههههدر
والملر دمصأ ل رخ .
مص صو شدرع
فثراير 2010

أشهش يسزخذيٍ سخص انًشبع اإلثذاعٍ ثبنعبنى انعشثٍ
 07أكردتر 0227
Al Jazeera Blogs Go CC

أطه هقهد شهثه ههح الهعهزيهرج آخههر
م ههرو ل ه هها ع ه ههت االنههرههرنههد
وعمي . Al Jazeera Blogs
ويرعمأ الهمهد ه اإلله هرهرونهي
مدونح ت ا م اركاخ م ردتح مأ
ثو الصؽ صصأ والمراع صهأ مهأ
ال هثه هح الهعهالهمهصهح لهره هصه هزيهدع
العزيرج الر زيدنصح.

 01ي اير 0227
قتتُتتبح انتتجتتضَتتشح رتتعتتهتتٍ عتتٍ
إطت ل نتتاتتةتتبد دتتشح رتتذتتذ
سخصخ انًشبع اإلثذاعٍ
شث ح العزيرج الهصهد أعه ه هد
عههأ الههمههلههرههد األوص فههي
العالم مأ لقطاخ فهصهديهد اخ
ظههد ج تههس صهها رج ذههؽههد
رخصههح الههم ه هها اإلتههداعههي
(نلة المص ).

 01ي اير 0227
انجضَشح رةهق يستزتىدع
انًشبع اإلثذاعٍ
اج العزيهرج ذهطه ه 00
فص م فصديد اخ ظد ج تهس
عأ غهزج ذهؽهد رخصهح
الم ا اإلتهداعهي ( نلهة
الههههمههههصهههه هههه ) وهتتتتٍ
انشخصخ األقم راُُذا.
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أهى األخجبس
ارفبقُخ انزجبسح نًكبفذخ انزضَُف ))ACTA
 6ي اير 0202
انًششعىٌ دىل انعبنى َةشدىٌ األسئهخ دىل األكزب ))ACTA
 00ي اير 0202
ادزسوا أَهب انًعهًىٌ :ارفبقُخ انزجبسح نًكبفذخ انزضَُف )(ACTA
 03ي اير 0202
كزبثخ يذوَبد أكزب عجش انكشح األسضُخ  CIPPIC :نذَفُذ فُىس عٍ يبرا رعًُ
أكزب نهًىاطٍُُ انكُذٍَُ
 05ي اير 0202
يذبدثبد األكزب ) (ACTAفٍ انًكسُك نًعبنجخ شئىٌ انشفبفُخ

سبهى فٍ دساسخ دونُخ
عٍ انًصُفبد انُزًُخ
ال ثراء الشيأ ي دع المؽردى
الر مي مأ مفعلاخ القطا العا
في ظمص أنؽاء أوروتا مدعدوع
ل م اركح في الدراعح الدولصح
لـ  JISCعأ “المص اخ الصرصمح”
والري ع دان ا ”In From the
”Cold Europa 2010

 10ي اير 0202
يفبوضى األكزب (َ )ACTAعهُىٌ عٍ عذو وجىد أٌ راذو فٍ شأٌ انشفبفُخ
 1فثراير 0202
ال يُةاُخ أكزب ) (ACTAرسزًش ،وقذ رضداد سىءًا

جىجم وانعبنى
 13ي اير 2010
جىجم رزذذي انصٍُ ثشأٌ انشقبثخ
 02ي اير 0202
يٍ انًشجخ أٌ رعًم فشَسب يع جىجم فٍ يششوعبد انشقًُخ
 04ي اير 0202
انىالَبد انًزذذح رخةط إلصذاس ادزجبج سسًٍ عهً انصٍُ ثشأٌ انهجىو عهً جىجم
 0فثراير 0202
صشخخ انكُزبة رعُق جىجم "اغزصبة

انذاىل"

 0فثراير 0202
سزبَفىسد رىقع ارفبقُخ جىجم نهجذث عٍ انكزت ،ورؤَذ رسىَخ انًذكًخ
 3فثراير 0202
صفاخ جىجم نهكزت الصانذ رذزبج نهًضَذ يٍ انعًم،
كزنك صشدذ وصاسح انعذل األيشَكُخ

انًًبسسخ انعًهُخ نـ“إربدخ
انًعشفخ”
انًذوَبد انصىرُخ ًَكٍ أٌ
راىو ثزعهُى انًضاسعٍُ انفاشاء
ال ا في الث داع ال امصح ذ رقر في كصصر مأ
األؼصاع ل مع دماخ الري يم أ أع ذق ة
ظروف ا اال رصا يح.
وخاصح هفالء الشيأ يعص دع في م اط
نائصح مأ إفريقصا يم م االعر ا ج مأ
المعرفح الري مأ ش ن ا ملاعدذ م ع ت
االنرقاص مأ اراعح ال اف إلت أع يصثؽدا
أصؽاب ؼصاااخ ذعاريح صغصرج ناظؽصأ.
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إربدخ انًعشفخ فٍ يصش

راشَش عٍ إربدخ انًعشفخ فٍ يصش
يٍ يششوع ))ACA2K
كعزء مأ م رو ؼقدق المفل و إذاؼح المعرفح أكد الرقرير ال اص تم رو إذاؼح
المعرفح في مصر تداعطح .عدض  .الغصرياني و .أتد ايد ور م رو إذاؼح
المعرفح مدظؽصأ أنه "يم أ القدص أع م رثح اإلع دريح ذعرثر الداعم الرئصلي في
مصر والعالم العرتي ".
ي صر الرقرير إلت أنه مأ خءص المد اإلل رروني ل م رثح إلذاؼح المعرفح والشه يرعمأ
ااالخثار والم دراخ واالتؽاز كاند م رثح اإلع دريح ا رج ع ت ل د انرثاه ظم در
كثصر ل عء ح تصأ الم صح ال ريح والر مصح.

"الخيال أكثر أهمية من

الرظاء الرؽق مأ انزاشَش

المعرفة .المعرفة هي
كل ما نعرفه و نفهمه
حاليا  ،و يشير الخيال إلى
كل ما يمكن أن نكتشفه
أو نخلقه".
ألبرت أينشتاين

كزبة جذَذ عٍ إربدخ انًعشفخ فٍ يصش
اؼر و فري تؽس إذاؼح المعرفح في العامعح األمصركصح في القاهرج يد األؼد 5
فثراير  0202تثدء عمو مركز إذاؼح المعرفح مأ أظو الر مصح ) (A2K4Dوكشل
إصدار كراب "إذاؼح المعرفح في مصر  8تؽس ظديد عأ الم صح ال ريح واالتر ار
والر مصح " ؼرره َ.ج سصل ونُب شبَفش و ذم ن ره تداعطح ).(Bloomsbury
يشكر ال راب أع "إ خاص الثؽدز الرعريثصح الصارمح ل ر شصر ع ت اإليديدلدظصاخ الري
ال ظداص فص ا ال راب المرعاوندع يل ال الؽ مح الرق صديح الري ذقدص إع ؼمايح الم صح
ال ريح هي تالعرورج أفعو مأ أظو االتر ار والرطدير" .يرظت راءج الدص
ومعمدع ال راب هُب
ي ر فري م رثح اإلع دريح لم رو إذاؼح المعرفح  A2Kت ع الدراعح الرائدج
"ؼقدق المفل في القاندع المصره  8ذؽ صو مأ م ودر الر مصح" لمفل ص ا انذكزىس
ثذساوٌ وانذكزىس يذًذ انصغُش تر ص مأ م رو إذاؼح المعرفح A2K
تم رثح اإلع دريح كاع اؼد مراظ ال صو الصاني في ال راب.
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آخش انًُشىساد

انًىاد انًزشجًخ
أصذاء فكشَخ دىل يسأنخ اإلفصبح عٍ انًُشأ
ما الشه نع صه "تاإلفصاغ عأ الم "؟
أظؽت مصط ػ "اإلفصاغ عأ الم " مصط ؽا شامء لءشرراطاخ الري يرعصأ مع ا في
اندع تراءاخ االخررا  .وذرثايأ هشه االشرراطاخ ع ت نطاق واع فصما يرع تطثصعح وواع
األعثاء القاندنصح أو اإل اريح أو المع دماذصح الري ذق ع ت عاذ المرقدمصأ ل ؽصدص
ع ت تراءاخ االخررا وأصؽاب الثراءاخ .وع ت ل نرى أنه مأ المءئم أع
نلرعرض شءشح روب مأ أوظه االشرراطاخ ال اصح تمل لح اإلفصاغ.
لعرض ال ل ح العرتصح كام ح اظغط هُب

”الق صو مأ المعرفح الري ل ا
ور أكصر ظدارج مأ كصرج
المعرفح الري ت ا خمدص“.
خ صو ظثراع

دنُم إربدخ انًعشفخ 2
اٌِ يزبح

ثبنهغخ انعشثُخ

نًضَذ يٍ اإلط ع

ذقرير المعرفح العرتي  - 0227نؽد إنراض االذصاص الداخ ي ل معارف
ل رقرير تال غح العرتصح اظغط هُب
ل رقرير تال غح اإلنع صزيح اظغط هُب

يكزجخ اإلسكُذسَخ
انعُىاٌ

 ذ صو المعارف الرق صديح العمدمصح تروذدكدص الؽصديح الصقافصح””Raika
يرظت ايارج ص ؽح Suggested
 Readingفي ش ا العديد ع ت مد ع ا
هُب

 831انشبطجٍ  ،اإلسكُذسَخ 18512
جًهىسَخ يصش انعشثُخ.
اإلداسح انابَىَُخ:
هبنخ انسهًبوٌ
سقى انزهُفىٌ )+103( 9134444
الر م الداخ ي1153 8
سقى انفبكس )+203( 4820452
انجشَذ اإلنكزشوٍَ:
a2k@bibalex.org
صوسوا يىقعُب
www.bibalex.org/a2k
أخصبةٍ يششوع إربدخ انًعشفخ :
غبدح أسبيخ دغُذٌ
انجشَذ اإلنكزشوٍَ :
Ghada.Deghedy@bibalex.org

