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ايعسٜهس   (2016َّهاٜٛ ) ْاقـ أعها٤ َٓتس٣ أغباض خ٬ٍ ؾهٗط  

امل١ُٗ ٚاييت مت ططسٗا يًشهٛاض عًه٢ َهساض ايؿهٗط       ٛنٛعاتَٔ امل

 ٚسلًت ايكهاٜا ايتاي١ٝ:  

 َػتكب١ًٝ. ْظط٠ _ ا٭َطٜه١ٝ ايػعٛز١ٜ ايع٬قات 

 ايٛطين. ايتشٍٛ بطْاَر ٍسٛ اجملتُعٞ اؿٛاض 

  اجملتُهههع يف ايٓدبهه١  ٟ ٌ  ٚنٝههه  ايػههعٛز  ٚزضدههه١ تتؿههه

  تأثرلٖا.

 ايكشاف١. سط١ٜ تكاضٜط يف املًُه١ تطتٝب 
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 ىكلٕ: أسام٘. لْرق٘ الرٜٔش٘: أا 

 يف ايؿهع   املػهت٣ٛ  عًه٢  ا٭َطٜه١ٝ ايػعٛز١ٜ ايع٬قات بسأت •

 عًه٢  ا٭َطٜهٝه١  ايبذلٍٚ ؾطنات سكًت عٓسَا ايج٬ثٝٓات 

ٔ  يًتٓكٝههب اَتٝهاظات   يف ضزلًّهها تسؾهٝٓٗا  قبههٌ ٚشيهو  ايههبذلٍٚ  عه

ٌ  إقاَه١  متهت  عٓسَا ّ(2:53) عاّ ٞ  متجٝه  إْؿها٤  عهدل  زبًَٛاغه

 .دسٸ٠ َكطٸٖا زا١ُ٥ ٜه١ٝأَط َفٛن١ٝ

ِ  أغهؼ  عًه٢  قاَهت  أقه٬  ايع٬قهات إٔ  ا٭َهط   ٖصا ٚز٫ي١ •  زعه

 ضٚابط ٚدٛز عسّ ظٌ يف ايبًسٜٔ  بني املتبازي١ املكاحل ٚت١ُٝٓ

 .غرلٖا أٚ ايجكاف١ أٚ ايسٜٔ أٚ ايًغ١

 بههههاملفّٗٛ َ٪غػههههات١ٝ  ايع٬قهههه١ أقههههبشت املٓطًههههل ٖههههصا َههههٔ •

 املتعاقبهه١ غههٝرلاتايت فٝٗهها ٜهه٪ثط مل َ٪غػههٞ  يهًُهه١ اؿكٝكههٞ

 بٗههها َهههطت ايهههيت ايعٛاقههه  نهههٌ ضغهههِ ايبًهههسٜٔ  يف يًكٝهههازات

 .ايع٬ق١ غٓٛات خ٬ٍ ٚايعامل املٓطك١

 املفٗههههّٛإىل  امل٪غػههههٞ َفَٗٛٗهههها َههههٔ ايع٬قهههه١ ٚاْتكًههههت بههههٌ •

 َهههههٔ ايعسٜهههههس يف املؿهههههذلى ايتعهههههإٚ يتٛثٝهههههل ا٫غهههههذلاتٝذٞ 

 يف ايههههسٚيتني َ٪غػههههات بههههني َباؾههههط ٚبؿهههههٌ اجملهههها٫ت 
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 ٚا٫غهههههتدباضات  ٚا٭َهههههٔ  ٚايهههههسفا   يٓفطٝههههه١ ا اجملههههها٫ت

 .اجملا٫ت َٔ ٚغرلٖا ٚايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز 

 ايبًهههههسٜٔ  بههههني  ايجٓا٥ٝههههه١ يًع٬قههههات  احملًًهههههنيٕ فهههه   يٮغهههه   •

 عهههههٔ مبعهههههعٍ نهههههٝل  َٓظهههههٛض َهههههٔ إيٝٗههههها ٜٓظهههههطٕٚ زا٥ُههههها

 ٜٚػههههتٓسٕٚ ا٫غههههذلاتٝذ١ٝ  ايع٬قهههه١ شلههههص ايهاًَهههه١ ايكههههٛض٠

 عهههههٔ مبعهههههعٍ بعٝٓٗههههها  قهههههه١ٝ سهههههٍٛ اـههههه٬فإىل  شيهههههو يف

 .أ١ُٖٝ تكٌ ٫ قهاٜا يف ا٫تفام

ٕ  َػهت٣ٛ  عًه٢  ايع٬قهات إٔ  تسٍ ا٭َٛض ٚسكا٥ل • ٞ  ايتعهاٚ  ايجٓها٥

 َٚتطهههٛض  بهههٌ دٝهههس بؿههههٌ تػهههرل اجملههها٫ت َهههٔ ايعسٜهههس يف

 .ٚتطٜٛطٙ تععٜعٙ ع٢ً َػتُط ٚسطم

ّ  اتفام فٗٓاى ايػٝاغ١ٝ  بايكهاٜا ٜتعًل ٚفُٝا • ِ  عًه٢  تها  َعظه

ٌ   ٚايعامل املٓطك١ يف ايكهاٜا  ايٛسٝهس٠  اـ٬فٝه١  ايكهه١ٝ  ٚتظه

 تٛافهل  ٖٓهاى  ايكهه١ٝ  ٖهصٙ  يف ٚسته٢  ايفًػط١ٝٓٝ  ايكه١ٝ ٖٞ

 .ايسٚيتني سٌ إطاض يف ايفًػط١ٝٓٝ ايسٚي١ إقا١َ أٖساف ع٢ً

٘  ٜبسٚ ٚفُٝا ايػٝاغ١ٝ  ايكهاٜا ببك١ٝ ٜتعًل ٚفُٝا •  خه٬ف   أْه

 غهههٛضٜا قهههه١ٝ شيهههو َٚهههٔ ا٭ٖهههساف  عًههه٢ تهههاّ اتفهههام ٖٓهههاى

ٔ  ٚايعهههطام  ٔ  ٚاٱضٖههها    ٚيٝبٝههها   ٚايهههُٝ  يف اـههه٬ف  ٜٚهُههه

ِ  املهٓٗر  أٚ ايتهتٝهو  ٚاخهت٬ف  املهٓٗر   أٚ ايتهتٝهو   ستهه٢ قها٥

ٕ  ايعطب١ٝ ٚاؾاَع١ ايتعإٚ فًؼ يف ٞ  ٚايتعهاٚ إٔ  إ٫. اٱغه٬َ

 تتشههسخ ا٭َطٜهٝهه١ ايػٝاغهه١ٝ ايجكافهه١إٔ  ٖههٛ ايٛسٝههس ايفههاضم

 أضٚقههه١ زاخهههٌ سًههه٘ تفههههٌ ايعطبٝههه١ ايجكافههه١ بُٝٓههها عًٓههها  عٓههه٘

 .دتُاعاتا٫
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 نههطٚض٠ عًهه٢ َههتفكني مجٝعٓهها املجههاٍ غههبٌٝ عًهه٢ غههٛضٜا ففههٞ •

 اؿهههٌ تغًٝهههب بهههني ٚا٫خهههت٬ف ا٭ظَههه١  ؿهههٌ ا٭غهههس ضسٝهههٌ

ٍ  ايعػهطٟ  ٚاؿٌ ايػٝاغٞ  عهدل  املػهأي١  ٖهصٙ  عه٬ز  ٚمهاٚ

ٌ  يف املػهتُط  ٚايتؿهاٚض  ٚايتٓػهٝل  اؿٛاض  ايسٚيٝه١  ايتعكٝهسات  ظه

 .ا٭ظ١َ تهتٓ  اييت

٘  امل٬سه   َٚٔ • ِ  أْه ٔ  َؿهذلن١  بٝاْهات  ٚضقهس  ضغه  ايًكها٤ات  عه

 إثههاض٠ عًهه٢ زا٥ُهها تكههط ايعههط  قههشاف١إٔ  إ٫ اؾههاْبني  بههني

 تعاًَهٗا  امله٪اَط٠   ْظطٜه١  ٚفهل  َعٗا ٚتتعاٌَ سٛشلا  ايؿهٛى

ّ  يعسّ َكساقٝتٗا فكست اييت ايعطب١ٝ اؾاَع١ بٝاْات َع  ايتهعا

 .بٗا ايسٍٚ

ٔ  عٔ ٜغٝب أْ٘ إ٫ • ٌ  شٖه ٞ  احملًه  تؿهاضى  ايهيت  ايبٝاْهات إٔ  ايعطبه

ٞ  ايسغهتٛض  ٚفهل  تعتهدل  املتشهس٠  اي٫ٜٛهات  فٝٗا َٶها  ا٭َطٜهه  ايتعا

ًّههها  بايٓػهههب١ اؿهههاٍ ٚنهههصيو ا٭َطٜهٝههه١  ايػٝاغههه١ يف قاْْٛ

 .خاضدٝت٘ ٚٚظٜط ا٭َطٜهٞ ايط٥ٝؼ يتكطوات

 ٫( أٚباَهها عكٝههس٠) بههه ٜػهه٢ُ َههاإىل إٔ  ايتٜٓٛهه٘ َههٔ ٖٓهها ٫ٚبههس •

 ضأٟ تعهههين( عكٝهههس٠) نًُههه١إٔ  سٝهههح املعٝهههاض  شلهههصا ؽههههع

ّ  ٫ املتشهس٠  اي٫ٜٛهات  يهط٥ٝؼ  ؾدكٞ  ا٭َطٜهٝه١   اٱزاض٠ ًٜهع

 ٚيههههٝؼ  (فٝتؿههههط) َكههههاٍ ؾهههههٌ يف قههههسض ٚأْهههه٘ خكٛقٶهههها

 ضزلٝه١  بٝاْهات  يف ا٭بٝض ايبٝت عٔ قازض٠ ضزل١ٝ بتكطوات

 .ٚدٛا  غ٪اٍ ؾهٌ يف تهٔ ٚمل قشفٞ  َ٪متط أٚ

 ايفهذل٠  يف اٱزاض٠ قٝاّ ؾأْٗا َٔ يٝؼ ايؿدك١ٝ ايط١ٜ٩ ٖصٙ إٕ •

 ا٭َطٜهٝههه١ يهههٲزاض٠ ًَعَههه١ غٝاغهههات أٟ باؽهههاش شلههها املتبكٝههه١
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 اؿًُهه١ يف ايههسركطاطٞ املطؾهه  ؿظههٛظ َطبههه١ أٚ املكبًهه١ 

 ا٭َطٜهٝههه١ اٱزاضات مجٝهههع يف َتبهههع تكًٝهههس ٖٚهههٛ. ا٫ْتدابٝههه١

 .ايػابك١

 الصحاف. ىصر. و.التعكٔب األّل: د 

. اٯٕ ٚسته٢  ْؿهأتٗا  َٓهص  َطاسٌ بعس٠ ايبًسٜٔ بني ايع٬ق١ َطت

ٔ  فهذلات  ٚؽٛض خانت أْٗا إ٫  ٫خهت٬ف  ْظهطا   املتٛقهع  ايتهٛتط  َه

 ايكهههههه١ٝ ضأغهههههٗا ٚعًههههه٢ ايكههههههاٜا  بعهههههض يف ايٓظهههههط ٚدٗهههههات

 ايفًػط١ٝٓٝ.

 فٝٗها  مبا ايسٚيتني َٔ نٌ َطتهعات َٔ ْابع ا٫خت٬ف ٖصا 

 ايع٬قه١  ٖهصٙ  ظًهت  شيهو  َٚهع . اخل... ٚسههاض١ٜ  ٚدغطاف١ٝ ز١ٜٝٓ َٔ

 اٱزاضات سػههب عًهه٢ ٚدههعض َههس بههني عكههٛز َههس٣ عًهه٢ َتاْتٗهها يف

 ايسركطاط١ٝ.أٚ  اؾُٗٛض١ٜ غٛا٤ ا٭َطٜه١ٝ

 عٗهس  َجٌ اؾُٗٛض١ٜ اٱزاضات أثٓا٤ تٛطسا  أنجط تبسٚ أْٗا غرل

 شيو ٚغ٬ف.. أٜها  ٚا٫بٔ ا٭  ٚ)بٛف( ٚ)ضٜغإ(  )ْٝهػٕٛ( 

 .ايسركطاط١ٝ اٱزاضات إبإ املًشٛظ ايفتٛض ٜعذلٜٗا

ٔ  بهني  ايجٓا١ٝ٥ ق١ايع٬ عٔ اؿسٜح غأقسّ ٞ  ايبًهسٜ  غهرل  ٚتفها٩ي

 ايططح. شلصا املػتٓسات أغتعطض ثِ َٚٔ شيو  َٔ اؿصٸض

 َطسًٝهها  ٜهههٕٛإٔ  ٜعههسٚ فهه٬ فتههٛض َههٔ سايٝهها  ْؿههٗسٙ َهها أَهها

 سٝهح  ا٭َطٜهٝه١   ا٫ْتدابهات  أُٖٗا َٚٔ أَٛض عس٠ فٝ٘ تتشهِ

 عَُٛا . ايٓاخبني أقٛات ع٢ً ايهٌ ٜتٓافؼ

ٞ  نهههشاي١ عتبهههاضا٫ بعههني  ٚإشا َهها أخهههصْا   يًؿهههعب  ايعهههاّ ايههٛع

 قههٛض ٖههٞ أَطٜههها ٚاعتبههاض أدههٓ  ٖههٛ َهها نههٌ عههٔ ا٭َطٜهههٞ
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 بههٌ اٯضا٤  يف تٓههاظ  َههٔ اٯٕ وههسخ ملهها غطابهه١ فهه٬ فكههط  ايعههامل

 املههأيٛف خههاضز ٖههٛ َهها يهههٌ ايطههطح يف ايعٓكههط١ٜإىل  اؿههس ٜكههٌ

 .(نُجاٍ تطاَب)

 ايع٬قههات  عًهه٢ نههجرلا   ٜهه٪ثط ٫ فٗههصا شنههطت  نُهها ٚيهههٔ

 ؾدك١ٝ. ٚيٝػت َ٪غػات١ٝ ع٬ق١ فٗٞ ايبًسٜٔ  بني املت١ٓٝ

ٔ  أقه٣ٛ  أٚ  عٗهسٖا  غهابل إىل  بعٛزتٗها  دسا  َٚتفا٥ٌ  بعهس  ٚيهه

 تٓطبهل  فٗٓها   تطَهب(   )زْٚايهس  ايفها٥ع  نإ يٛ ٚست٢ ا٫ْتدابات 

 سطفٝا . ايٓٗاض رشٛٙ ايًٌٝ ن٬ّ َكٛي١

 :دٛاْب عس٠ َٔ ايططح ٖصا َػتٓسات غأْاقـ ٚا٭ٕ

 َطاعهها٠ زٚيهه١ أٜهه١ عًه٢  وههتِ املٓطكهه١ يف ًُههه١امل َطنهع  -

ٌ  نبٛاب١ ايعامل َٔ اؾغطايف املًُه١ َطنع  بهني  تفكه

 ٚايغط . ايؿطم

 نشانهههههٔ ٚأُٖٝتٗههههها اٱغههههه٬َٞ املًُهههههه١ ٚظٕ ثكهههههٌ -

 ا٭ضض َؿههاضم يف يًُػههًُني ٚقبًهه١ ايؿههطٜفني يًشههطَني

 َٚغاضبٗا.

 املعُٛض٠. غهإ غسؽ عٔ ٜكٌ ٫ ملا اٱغ١َٝ٬ ايععا١َ -

-  ٕ  عاملٝههها  ايطاقههه١ بػهههٛم ٚايهههتشهِ اـهههاّ ايهههٓفط كههعٚ

 َههس٣ عًهه٢ اجملههاٍ ٖههصا يف ايذلاتبٝهه١ ا٫قتكههاز١ٜ ٚاـههدل٠

 عاَا . مثاْني

 يًٝه١  بهني  _ ا٭دهٓ   يًُتهابع  ٜبسٚ نُا _ املًُه١ أنشت -

 نهههٌ ايعههامل يف َٚطَههٛم غههٝازٟ َٛقههع شات ٚنههشاٖا

   ايعامل اٱغ٬َٞ. فكط ٚيٝؼ
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 يف ا٭قه٣ٛ  ايسٚي١ ٤٬اتإَ ع٢ً تعتُس ٫ املًُه١ أنشت -

ٔ  ايٝههّٛ   ايعههامل  ٌ  َكههاؿٗا  تتبههع  ٚيههه  ؾهههذاع١ ٚبههه

ٔ  ا٭سطاض بني اسذلاَا  ٜعٜسٖا مما ٚاقتساض  أٚ  ايهسٍٚ   َه

 ٖٚههصا املٓطكهه١ يف ؾههأْا  ا٭قههٌ ايههسٍٚ َههٔ ٚسػههسا  غههرل٠

 دسا . طبٝعٞ

ِ  اـُػ١ املانه١ٝ  ايػٓٛات  يف املًُه١ غٝاغات - ٔ  تهٓ  عه

 يف ٚايعاملٝههههه١ ٱقًُٝٝههههه١ا يهههههٮزٚاض ٚإزضاى غهههههطٜع  منهههههٛ

 زٚضٖها  اْتكام ساٍ بأٟ رهٔ ٫ٚ ايػٝاغ١ٝ  ايكٓاع١

٫  شيههو يف ايفٝكههٌ غههعٛز ٚفهههٌ املٓطكهه١  يف احملههٛضٟ

ٞ  املًُههه١  ضفههض )ٜٓهههط  ٔ  فًههؼ  يهطغهه  ستهه٢  ا٭َهه

٘  دسا  دط٤ٟ َٛق  ٖٝهًت٘ إعاز٠  تعتهدل  غطبٝه١  زٍٚ تٗابه

 .(نُجاٍ ايػعٛز١ٜ َٔ ثك٬  أندل

 املتشههههس٠ اي٫ٜٛههههات فادههههأ ٚنههههذٝذٗا اؿههههعّ عاقههههف١ -

 َػبكا . عٓٗا تعًِ مل ٭ْٗا ٚأظعذٗا 

 ع٢ً املًُه١ بٓفٛش ايعامل أزٖؿت ايؿُاٍ ضعس َٓاٚضات -

 عؿههطٜٔ ؼطٜههو يف غٝاغههٝا  ٚاٱغهه٬َٞ ايعطبههٞ املػههت٣ٛ

 ق١ًًٝ. أغابٝع غهٕٛ يف قغرل٠ بكع١ يف ٚػُعٗا زٚي١

ٟ  اٱضٖها    نس اٱغ٬َٞ ايتشاي  َٚا - ٘  زعهت  ٚايهص  إيٝه

 تههأثرل قهه٠ٛ َههس٣ عًهه٢ أخههط زيٝههٌ إ٫ ٚسككتهه٘  ًُههه١امل

 اي٫ٜٛهههات تػهههتطٝع ٫ٚ ايعاملٝههه١  ايػهههاس١ عًههه٢ املًُهههه١

ّ  فُ٪زاٙ ايعهؼ  بٌ إغفاي٘  املتشس٠  ايسٚيه١  شلهصٙ  اسهذلا

ٔ  بٓفػهٗا  ْهأت  طاملا اييت  غرلٖها  غٝاغهات  يف اـهٛض  عه

 َكاؿٗا. متؼ سني إ٫ ايسٍٚ َٔ
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 اْتدابٝهه١ فكاعههات نْٛهه٘ ٜعههسٚ ٫ سايٝهها  ايع٬قهه١ بهه٘ متههط َهها

ٍ إٔ  تًبهههههح ٫ٚ فكههههط   احملًهههههٞ ي٬غههههت٬ٗى   فهههههذل٠ بهههههعٚاٍ تههههعٚ

 بٗا. ظٗطت اييت بايػطع١ ْفػٗا ٚ ا٫ْتدابات 

 ا٭َطٜههههٞ اـاضدٝههه١ ٚظٜهههط ْا٥هههب يهههٞ شنهههطٙ َههها أْػههه٢ ٫ٚ

ٞ  ٚايػفرل َع٘ مجعتين عؿا٤ َا٥س٠ ع٢ً ايػابل  ايػهابل  ا٭َرلنه

 سهههني ّ( 3126) طٜٓهههاٜ بساٜههه١ تهههإٚ( )ظهههٛضز مبطعهههِ )ٚايههههط(

 َههٔ ٚخطدههت بعٝههسا   ططٜكٗهها ؾههكت املًُههه١إٔ  ايٛانهه : "قههطح

 َٛاقهه إىل  ٚانههش١ إؾههاض٠ يف  ."َهه٪خطا  ا٭َطٜهٝهه١ ايعبهها٠٤ ؼههت

 ّ(.3122) َٓص غٛضٜا َٚٓٗا أَٛض  عس٠ يف ايػعٛز١ٜ

 ا٭َطٜهٝهه١ ايػههعٛز١ٜ ايع٬قهه١ َػههتكبٌٕ إ ْكههٍٛ:إٔ  ْػههتطٝع

 َههٔ أنجههط َههس٣ عًهه٢ يع٬قهه١ا دههسا   َٚتاْهه١ طبٝعٝهه١ مبطسًهه١ رههط

 ٚرهههههٔ باَتٝههههاظ  اغههههذلاتٝذ١ٝ ع٬قهههه١ هعًههههٗا عاَهههها   غهههبعني 

 اقتساض. بهٌ املطس١ً ٖصٙ ادتٝاظ  يًططفني

 

 احلارثٕ: العرابٕ فَد. التعكٔب الجاىٕ: د 

ٞ  أغها١َ  ايػهفرل  غعاز٠ َع اخت٬يف أعًٔ ايبس٤ َٓص  فُٝها  ْكًه

 ا٭َطٜهٝه١   _ ١اـًٝذٝ _ايػعٛز١ٜ  ايع٬ق١ تكٜٛط َٔ إيٝ٘ تططم

 .ا٫خت٬ف ٚعل بايتعسز ٜ٪َٔ زرٛقطاطٞ ضدٌ ٖٚٛ

ٞٸ فبايٓػب١ ٕ  ا٭َهطٜهٝني  بإٔ أعتكس تَا ظي ؾدكٝا  إي  ٜهطٚ

ٔ  قطه١ "  فهطز  غهه٣ٛ يٝػهٛا  ٚاـًهٝر  ايػهعٛز١ٜ إٔ   َُٗهه١ "  بٓهعٜ

٘  ايهههصٟ ايٛقهههت ٚيف. اؾاْهههب َأَْٛههه١ غهههرل ٚيهٓٗههها  غهههٝذس فٝههه

ٔٵ ا٭َطٜهٝههٕٛ  ايبههسٚ َههٔ"  ايكههّٛ"  ٖهه٪٤٫ عههٔ ٜغٓههِٝٗ(  َهها) أٚ  َٸهه
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ِ  ايعهامل  أَٔ ع٢ً اـطرلٜٔ ِ  فه ْٗ ٟ  غهًٝفظْٛٗ ٞٸ  ؾه٤ٞ  نهأ  عكه

 املصام.

ٞ  يكهههس   ا٫غهههه٬ّ  عًههه٢  _ ٚاملٓٸهههه١ اؿُهههس  يهههه٘ ٚ _ اهلل فططْههه

 ا٭َطٜهٝهههه١ املتشههههس٠ اي٫ٜٛههههات غٝاغههههات يف ايجكهههه١ عههههسّ ٚعًهههه٢

 تههههٕٛ ضمبههها ايفطهههط٠ ٖٚهههصٙ ايههههٕٛ. ٖهههصا َهههٔ َههههإ أٟ يف

 ٖهههههٛ مبههههها ع٬قاتٗههههها يف ا٭غهههههٛز ٜههههههاأَط تهههههاضٜذ عًههههه٢ َبٓٝههههه١

 .( نههها٬َ  نتابههها  شيهههو يف أيفهههت ٚقهههس) إغهههطا٥ٌٝ عهههسا خاضدٗههها

"  املؿهههههاعط عًههههه٢ ا٫غهههههذلاتٝذ١ٝ ع٬قاتٗههههها تهههههبين ٫ فأَطٜهههههها

 يف خطهههأ احملػهههٛب١)   املكهههاحل عًههه٢ ٚإمنههها  " ايطٝبههه١ ا٭خٜٛههه١

 بعههههض ايػٝاغههههٞ عكًههههٗا ٜٓتهههها  فأَطٜههههها  ( نههههجرل٠ أسههههاٜني

 ايههههيت" ا٭فهههههاض كههههاظٕ"  ٖايهههه١ َههههٔ طغِايهههه عًهههه٢"  ايطعْٛهههات "

 تًهههههوإٔ  تهههههععِ ٖٚهههههٞ َٚعاٖهههههسٖا  داَعتٗههههها يف بٗههههها تعخهههههط

ٝٸط املطانهههههع   -أسٝاْههههها – ٚايٛاقهههههع غٝاغهههههاتٗا  تطؾٸهههههسأٚ  تػههههه

 ا٭َطٜهٝهههه١ ا٫مٝههههاظات فٗههههِ رهههههٔ فهٝهههه . شيههههو خهههه٬ف

 اـًٝذٝهههههههٕٛ فٝههههههه٘ ًٜكهههههههٞ ايهههههههصٟ ايٛقهههههههت يف إٜهههههههطإ ػهههههههاٙ

 ايتهههاضىٞ يًؿهههطٜو ٝهههبايعذ ٚاؿهههب ايههه٤٫ٛ تطاتٝهههٌ ٚايػهههعٛزٜٕٛ

 أٟ..  ا٭ضنهههههه١ٝ يًهههههههط٠ ا٭قكهههههه٢ ايؿههههههُاٍ يف ا٫غههههههذلاتٝذٞ

 بههههسٕٚ عٓٗهههها ْتشههههسخ ْفتههههأ ٫ ايههههيت شاتٗهههها ايعظُٝهههه١ أَطٜههههها

 يف ٚؾٓٸتٓههههها ايهههههسْٝا يف ؾٓٸتٓههههها ايههههههأَ ٚنأْٗههههها   اْكطههههها 

  .!؟ اٯخط٠

 :  ايػٗٛي١ غا١ٜ يف أَطٜهاإىل  بايٓػب١ املػأي١

ٟ  ايػه٬ح  إْتاز عٔ ايتٛق  َٓٗا ايغا١ٜ ف ٜطإ ٔ  ايٓهٛٚ ٌ  َه  أده

 .إغطا٥ٌٝ أَٔ
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ِ  ايغا١ٜ ٚاـًٝر ٚايػعٛز١ٜ ـ  قاضبه١  يف ا٫نهطا   َهٓٗ  زاعه

 . ٚاٱضٖا 

ٛ ( ٚاـًهٝر  ايػعٛز١ٜ ٚغرل ساي١ إٜطإ ساي١ يف) شيو ٚنٌ  ٖه

 .فشػب ا٭ٚىل بايسضد١ ا٭َطٜه١ٝ املكاحل محا١ٜ أدٌ َٔ

 ٚقاسه١  أنجهط  أنهشت  املٓطك١ يف ا٭َطٜه١ٝ ايػٝاغ١إٔ  ثِ

٘  ٜؿٔ ايصٟ ايٛقت ففٞ قفاق١  ٚأبًغ َٶها  ؾدكهٝا   أٚباَها  فٝه  ٖذٛ

ٔ  ا٭ز٢ْ اؿسإىل  ٜفتكط ٖذّٛ ٖٚٛ   ايػعٛز١ٜ ع٢ً  املٛنهٛع١ٝ  َه

 ايػٝاغهه١ٝ  اؿكههاف١ فانهه  بؿهههٌ تٓككهه٘ إْهه٘ بههٌ ٚاؿهُهه١ 

 َهههع يكههها٤ٙإٔ  ٖهههصٙ ظٜاضتههه٘ يف َظٗهههطا  املٓطكههه١إىل  فداَتههه٘ ٜهههأتٞ

٘  ٚ" ًَعّ غرل ٝاغٞغ"  َتطًب"  فطز اـًٝذٝني  تههٝ   ٫ ظٜاضته

 .ٚاـًٝر ايػعٛز١ٜ َع ايع٬ق١ َػتكبٌإىل  ؾ٦ٝا

 َههع ايع٬قهه١ َػههتكبٌ تبػههٝط أبههسا  املٓاغههب َههٔإٔ  أظههٔ ٫

 ٚأنجههط غههًب١ٝ أنجههط تبههسٚ ع٬قهه١ فٗههٞ  " اؾسٜههس٠"  أَطٜههها

ًّا املذلزٜهههه١ ا٭ٚنهههها إىل  ٚباٱنههههاف١  تعكٝههههسا  ًّهههها غٝاغهههه  يف ٚأَٓ

ٞ  املٓطكه١  يف اؿايٝه١  ا٭َطٜهٝه١  ػٝاغاتاي ف ٕ املٓطك١   ايهيت  ٖه

ٓٶها  باـطٚز إغطا٥ٌٝ أغطت ّ  عً ٍ  ايعهامل  أَها ٔ  بأْٗها  ٚايكهٛ  تفهط   يه

 ايكههطاضات بهههٌ اؿهها٥ط عههطض نههاضب١   اؾهه٫ٕٛ يف داْبٗهها َههٔ

   َتعجههط٠ زا٥ُهها ظًههت ايههيت ايػهه٬ّ َؿههطٚعات ٚبهههٌ ايسٚيٝهه١ 

 غههرل ّايػهه٬ َؿههطٚعات يف ايتعجههط شلههصا ؾههطٜو َههٔ ٖٓههاى ٚيههٝؼ

 .  ْفػٗا أَطٜها

 زاعهـ  ) غهٛضٜا  يف سايٝها  ايكا٥ُه١  ايظهطٚف إٔ  ْعتكهس  قهس  بٌ

 ؽههطزإٔ  أدههٌ َههٔ ٚدههست إمنهها( بؿههاض غههكٛ  َكاَٚهه١ ايٓكههط٠ 
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 ايكههطا٥ٔ َٚههٔ ايعههط . يهههٌ املٗههني املػههتفع املٛقهه  بٗههصا إغههطا٥ٌٝ

 اعهههذلاض أٟ ْػهههُع مل أْٓههها ا٫عتكهههاز ٖهههصا َجهههٌإىل  تكهههٛز ايهههيت

 أيٝػت!!  باؾ٫ٕٛ ٜتعًل فُٝا )ْتٓٝاٖٛ( تكطوات ع٢ً أَطٜهٞ

"  )أٚباَها(  ٚأيهٝؼ  ؟ ا٭ٚغهط  ايؿطم يف ايػ٬ّ ضاع١ٝ ٖٞ أَطٜها

ِٚح ّ  بسعِ ٚعس َٔ ٖٛ"  املٹطٵ ٌ  َػهتك١ً  فًػهط١ٝٓٝ  زٚيه١  قٝها  عهس٠  قبه

 ! ؟ غٓٛات

 ٖٞ ٚايبػطا٤ ايػصز ؾبٗاتٗا عٔ ٜسافع اييت ا٭َطٜها ٖصٙ

ٞ  ٝبٝهها  ٚي ايعههطام  يف اشلؿهه١  ايسٚيهه١  خًكههت  ايههيت  ٖٝههأت  ايههيت  ٖٚهه

 خًههل يف   ا٭قههٌ عًهه٢   أغههُٗت ايههيت ٖٚههٞ   غههٛضٜا يف يًفٛنهه٢

ٞ ( ٚايٓكهط٠  زاعـ َكسَتٗا ٚيف) املٓطك١ يف اٱضٖا  ب٪ض  ايهيت  ٖٚه

ِ  يًشٛثٝني غًٗت ٔ  َػهتكبًٗ ٌ  َه  محهل  أٟ" .. ايكاعهس٠ " قاضبه١  أده

 .! ؟ ٖصا

 فٗهههٞ   َٓههها زٖههها٤ٶ أنجهههط ناْهههت املدهههاض ٖهههصا يف إٜهههطإ

 يف ايهههههغط فههههطم إْؿهههها٤ عًهههه٢ فعًُههههت ايًعبهههه١  قٛاعههههس عطفههههت

 اخذلقههههت ٖٚههههٞ ايكههههطاض  يكههههٓاع١ املًُٗهههه١ ا٭َطٜهٝهههه١ ايههههسٚا٥ط

 فشٛيهههت   ايعهههاّ ايهههطأٟ يف املههه٪ثط٠ ٚايهههسٚا٥ط ا٭عهههاخ َطانهههع

 سًٝههههه إىل  ايعهههههامل ٖهههههصا يف"  ايؿهههههط قهههههٛض"  عٓاقهههههط أسهههههس

 ٌ ٟ  املػههههتكب ِ  يف ؾههههطٜها   ٜكههههب  إٔ  ٫بههههس  ايههههص  َػهههههتكبٌ ضغهههه

 . بطَتٗا املٓطك١

ٌ  بهني  َها ٚ ٔ  ٚإٜههطإ إغهطا٥ٝ ّ  ايعههط  ٜهط٣  أٜه ِ  ايٝهٛ  َههٔ َهٛقعٗ

 .!؟ ايًعني أَطٜها ٚدسإ
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 حبريٖ: حشاو. التعكٔب الجالح: و 

ٕ  زٚيتإ ٚأَطٜها ايػعٛز١ٜ  ٚٚثٝكه١   طًٜٛه١  بع٬قهات  تتُتعها

 َتؿههابه٘ ايع٬قههات ٖههصٙ أقههبشت ايطًٜٛهه١ ايعكههٛز َههس٣ ٚعًهه٢

ُ  عًه٢  تعتُس ايسٚيتنيإٔ  سٝح َعكس٠  يسضد١ ٔ  عهسز  يف ابعههٗ  َه

  أخط٣ فا٫ت ٚعس٠ ٚايعػهط١ٜ  ٚا٭١َٝٓ ا٫قتكاز١ٜ اجملا٫ت

 ٚا٫قتكههاز١ٜ ايػٝاغهه١ٝ ا٭ٚنهها  ٚتغههرل ايٛقههت َههطٚض َههع ٚيهههٔ

 .ايع٬ق١ ٖصٙ ع٢ً تططأإٔ  تغرلات َٔ ٫بس نإ

 ا٫دتُاعٝههههه١ ايجكافههههه١ املتكسَههههه١ ايسرٛقطاطٝههههه١ ايهههههسٍٚ يف

 تٓههتر ايههيت عههه١ٜٛاي املٓتٛدههات سسٜكهه١ َجههٌ أقههبشت ٚايػٝاغهه١ٝ

 ٚأقهبشت  اؿكٝكهٞ   طعُٗها  َا ٖٛ متاَا ٫ ٜعًِ دسٜس٠ قاقٌٝ

 يف تكبًههٗا ٫ رهههٔ ايههيت ا٭َههٛض َٚػههتُط  زا٥ههِ تغههرل يف سٝههاتِٗ

  ٚتكههٓٔ ٚؼههذلّ تكبههٌ أقههبشت ايتكًٝسٜهه١ فتُعههاتِٗ يف املانههٞ

ّ  ْعٝؿههٗا ايههيت  ٚا٭ٚنهها  ٞ  عههٔ متاَهها  كتًفهه١ ايٝههٛ ٟ  املانهه  ايههص

 املانههٝني ايعكههسٜٔ يف  املتشههس٠ اي٫ٜٛههات َههع اع٬قاتٓهه يف عٗههسْاٙ

 َجهههٌ: املتكسَههه١ ايسرٛقطاطٝههه١ ايهههسٍٚ يف نهههبرل٠ تغهههرلات سكههًت 

 ايسرٛقطاطٝههه١ َهههٔ ايتشهههٍٛ ٖهههٛ أُٖٗههها ٚبطٜطاْٝههها  أَطٜهههها 

 عكههههط زخههههٍٛ َٚههههع  ا٫قتكههههاز١ٜ ايسرٛقطاطٝهههه١إىل  ايػٝاغهههه١ٝ

ٌ  ايهسٚيٞ   ا٫قتكاز يف ٚاٱْذلْت ايهُبٝٛتط ٌ  سطنه١  ٚتػهٗٝ  ْكه

إىل  اؿكٝكٝهههه١ ايػٝاغهههه١ٝ ايكهههه٠ٛ ؼٛيههههت ايههههسٍٚ  بههههني ٭َههههٛاٍا

ٔ  اؾٓػههٝات   َتعههسز٠ ٚايؿههطنات  املايٝهه١  امل٪غػههات ٍ  َٚهه  خهه٬

 احملهطى  أقهبشت  ايهيت  ايػٝاغ١ٝ ايك٣ٛ تتهٕٛ ا٫قتكاز١ٜ ايك٣ٛ

ِ  ايط٥ٝؼ ِ  يطغه ٘  املػهتكب١ًٝ   غٝاغهاتٗ ِ  ٭ْه  آضا٤ يكهطا٠٤  َ٪ؾهط  أٖه
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ِ  ٚاػاٖات ِ  ايؿهطنات  ٚض٩غها٤  ايبٓهٛى  َهسضا٤   ؾهعٛبٗ ّ  ٖه  ايٝهٛ

 غٝاغهات  يف املػهتكب١ًٝ  ايكهطاضات  ضغِ يف اؿكٝك١ٝ ايك٠ٛ أقشا 

ِ  املػتكب١ًٝ ٚتطٛض ع٬قاتٓا زٚشلِ. ٕ إٔ  ٫بهس  َعٗه ٔ  تههٛ ٍ  َه  خه٬

 اجملهها٫ت َههٔ نههبرل عههسز يف قٜٛهه١ اقتكههاز١ٜ ؾههطانات تهههٜٛٔ

ِ  ع٢ً ا٫قتكازٟ ا٫عتُاز يٝكب  ِ  ايػهعٛز١ٜ  َهع  ع٬قهاتٗ ٔ  أٖه  َه

 املتشههس٠ ٚاي٫ٜٛههات ايكههني َههع َهها وكههٌ َجههٌ ايػٝاغههٞ اؾاْههب

 . سايٝا

 أَطٜها َجٌ زرٛقطاطٝا املتكس١َ ايسٍٚ َع ع٬قاتٓا أغًٛ 

 ايع٬قههات عًهه٢ ْعتُههس َاظيٓهها داَههسا  ٚظههٌ ايههعَٔ ٜههتغرل َههع  مل

ٍ  َهع  ايؿدك١ٝ ِ  غٝاغه١  ضدها ٌ   اؽهاش  يف زٚضٖه ِ  ايكهطاض زاخه   زٚشله

ٛ  ايػهٓني   َع ٜهُشٌ  قهطاضات  أٟ اشاؽه  يف فهاعًني  غهرل  اٚأقهبش

 .َعِٗ ع٬قاتٓا قاحل يف تكب ١َُٗ غٝاغ١ٝ

 تًكههني يف لهه  طًٜٛهه١ غههٓٝني َههسٟ عًهه٢ ا٭َطٜهههٞ اٱعهه٬ّ

ٔ  دهسا  ٚغهًب١ٝ  غ١٦ٝ ْظط٠ ا٭َطٜهٞ اجملتُع ّ  املًُهه١   عه  ٚايٝهٛ

ٌ  اقتٓا  يف ِٖ ٞ  ايهيت  ايػهعٛز١ٜ إٔ  ناَه ٔ  ضأؽ َػهكط  ٖه  ٫زٕ به

 ايتذهههاض٠ عَطنههه بتهههسَرل اقهههاَٛ ايهههصٜٔ عؿهههط إضٖابٝههها  ٚاـُػههه١

 ؾهههعٛ  ٜػههههٓٗا ايٛغهههط٢  ايعكهههٛض َهههٔ قازَههه١ زٚيههه١ ايعهههاملٞ 

 ايهههيت ايهههبذلٍٚ بهههأَٛاٍ ممتًههه٦ني زٜٓٝههها  َتططفههه١ َتدًفههه١ ُٖذٝههه١

ٍ  اٱضٖا  ْؿط يف تكطف  َٛاقه   يف نهجرلا  أثهط  ٖهصا . ايعهامل  سهٛ

 ٚايههصٜٔ اؿهعبني  َههٔ املٓتدهبني  خكٛقهها ا٭َهطٜهٝني  ايػٝاغهٝني 

 مجٝهههع عًههه٢ ايػهههعٛز١ٜ ادٗههه١َٛ إ٫ شلهههِ ض٫ خٝههها ايٝهههّٛ اأقهههبشٛ

 ايٓظههط٠ تغههٝرل ٖههصٙ دههسا ٚاملهًهه  ايكههعب َههٔ فأقههب  ا٭قههعس٠ 

 . ا٭َطٜهٞ املٛاطٔ عك١ًٝ يف عٓا ايػًب١ٝ
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 فٗههٛ ا٭َطٜهههٞ اؿهههَٛٞ ايطزلههٞ املٛقهه  غكههٛمأَهها 

٘  يف ىتًهه  ٔ  عههسز يف ايػههعٛز١ٜ  عههٔ ْظطتهه إٔ  اأٚشلهه  ايعٛاَههٌ  َهه

 غٝاغههه١ تتبهههع ا٭بهههٝض ايبٝهههت يف دسٜهههس٠ غٝاغههه١ٝ َسضغههه١ ٖٓهههاى

 سكبههه١ َهههٔ ٚخطٚدٗههها ا٫قتكهههاز١ٜ  ايههههغٛ  بػهههبب اْهُاؾهه١ٝ 

 ٚتهط٣  َٛاضزٖا  اغتٓعفت ا٭ٚغط ايؿطم َٓطك١ يف ط١ًٜٛ سطٚ 

 َؿههانٌ يف عػهههطٜا ايتههسخٌ يههٝؼ ايعههامل يف أَطٜههها زٚضإٔ 

 غبل نُا ايعامل زٍٚ ع٢ً ٚفطنٗا ْؿط ايسرٛقطاط١ٝأٚ  إق١ًُٝٝ

 ايط٩غههها٤ عٗهههٛز يف ُطتاغهههت ايهههيت اؾهههسز احملهههافظني سكبههه١ يف

أٟ إٔ  تههط٣ املسضغهه١ ٖهصٙ  ٚا٫بههٔ  ا٭  بهٛف(  )دههٛضز ٚ )ضههإ(  

 ا٭ْظُهههه١ عههههٔ ايههههسفا  يف ٜٓشكههههطإٔ  ٫بههههس عػهههههطٟ تههههسخٌ

 يف اغههذلاتٝذ١ٝ أُٖٝهه١ شلهها ايههيت ايههسٍٚأٚ  اؿًٝفهه١ ايسرٛقطاطٝهه١

 أْٗها  أثبتهت  ايسرٛقطاطٝه١  ٭ٕ ايػهعٛز١ٜ   َجٌ ايعاملٞ ايػ٬ّ تٛاظٕ

ٔ  يعهسز   غٝاغهٝا  ْػبا٭ اؿٌ يٝؼ  يف فؿهًٗا  ٚأثبهت  ايؿهعٛ    َه

 ٚايعههههطام  َٚكههههط  ٚايفًههههبني  ٚفٓههههع٬ٜٚ  ٚتا٬ْٜههههس  ضٚغههههٝا 

 ايهُٝني  بكعٛز املتشس٠ اي٫ٜٛات يف ايػ٧ٝ ٚدٗٗا ْط٣إٔ  ْٚػتطٝع

 ا٫ػهههاٙ عًههه٢ ٚغهههٝططت٘ يٲغههه٬ّ  املٓهههاٖض املتطهههطف املػهههٝشٞ

 يغه١  ازٚاعتُه  ا٭َطٜهٞ  اؾُٗٛضٟ يًشع  ا٭َطٜهٞ ايػٝاغٞ

 اؿههع  َطؾههشني قبههٌ َههٔ ٚاملػههًُني يٲغهه٬ّ َٚٛادٗهه١ َعازٜهه١ 

 ا٭زٜههإ اسههذلاّإٔ  َههٔ ايههطغِ عًهه٢ ٚنههطٚظ( )تطاَههب  ايط٥ٝػههني

 . ا٭َطٜه١ٝ ايسغتٛض١ٜ ايكِٝ أِٖ إسس٣ ٜعتدل ايعباز٠ ٚسل

ٌ  غٝاغه١  ٖٛ اٯخط ايعاٌَ  ٭ٕ ايػهعٛز١ٜ   عًه٢  ا٫عتُهاز  تكًٝه

إىل  تٓظههط ٚأقههبشت نههجرلا  تتغههرل املٓطكهه١ يف اؿايٝهه١ ا٭ٚنهها 
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 يٝػههت شلههِ بايٓػههب١ ايػههعٛز١ٜ متاَهها  كتًهه  َٓظههٛض َههٔ املٓطكهه١

 اغهترلاز  ع٢ً اعتُازِٖ تكًٌٝ بػبب ايػابل يف ناْت نُا ١َُٗ

 يف ايكههسا٢َ أعههسا٥ٗا ٫ستههٛا٤ يًػههعٛز١ٜ سههادتِٗ  ٚعههسّ ايههٓفط

   .ٚايعطام اٜطإ  َجٌ: املٓطك١

 يههٔ ٚيهههٔ سادتٗهها  يف ٫ٚظايههت بايػههعٛز١ٜ تٗههتِ أَطٜههها

٘  ٜسضنٕٛ ِٖ ايػابل. يف ناْت نُا تعاًَٗا ٔ  عهسز  ٜٛدهس  أْه  َه

ٞ  ٫ٔ ره اييت ا٫غذلاتٝذ١ٝ ا٭ٚنا   َجهٌ:  بػهٗٛي١   عٓٗها  ايتدًه

 ٚايتبههههازٍ ٚا٫قتكههههاز اٱضٖهههها   َهافشهههه١ يف ا٭َههههين ايتعههههإٚ

 اقتكهههازٶا (31) أنهههدل َهههٔ ٚاسهههس٠ ايػهههعٛز١ٜ يههههٕٛ ايتذهههاضٟ 

 يف ٖا٥ًه١  أَٛاٍ ٜكب ايصٟ ايعػهطٟ ٕٚايتعا ٚاغتُطاض بايعامل 

 ِ ٔ  أنجهط  نههدت يٛسهسٖا  ايػهعٛز١ٜ   اقتكهازٖ  تطًٜٝههٕٛ ْكه   َه

 ٖٚههصٙ ايتػههًٝ   قههفكات يف املانهه١ٝ غهه١ٓ ايعؿههطٜٔ خهه٬ٍ ز٫ٚض

 ٚايتطهٜٛط  ا٭عهاخ  بطاَر متٌٜٛ يف َباؾط٠ َػا١ُٖ تػِٗ ا٭َٛاٍ

 نهذ  تػهتطٝع  بسًٜه١  أدٓب١ٝأخط٣  أٟ زٚي١  ٫ٚ ٜٛدس ايعػهط١ٜ 

إىل  باٱنههاف١  ايعػهههط١ٜ قههٓاعتِٗ يف ا٭َههٛاٍ َههٔ ايهههِ اٖههص

 قههههٌ ٚإٕ ستهههه٢ نههههبرلٶا  زٚضٶا ًٜعههههب ٫ظاٍ ايههههصٟ ايطاقهههه١ عاَههههٌ

 َاظايههت فايػههعٛز١ٜ اـًههٝر  َههٔ ايههٓفط اغههترلاز عًهه٢ اعتُههازِٖ

 ٌ ٞ  بهههني َطنعًّهها  َهاْهها  ؼتهه  ٚتأثرلٖههها ايعههامل  يف ايههٓفط  َٓتذهه

 ٜٚطدهع  ايػهعٛزٟ   يًٓفط بسًٜ ا ٜهٕٛ ئ ايطٚغٞ ايٓفط  َػتُط

 ايػهٛفٝت١ٝ  اؿكبه١  أثٓا٤ ايٓفط اغتدطاز تكٓٝاتإٔ إىل  دع٥ٝا شيو

 َكاضْتٗهههههها  ٫ٚ رهههههههٔ املتبكٝهههههه١  ا٫ستٝاطٝههههههات زٖههههههٛض قههههههس

 با٫غههتُطاض إ٫ اختٝههاض شلههِ يههٝؼ ٚيههصيو ايػههعٛز١ٜ  با٫ستٝاطٝههات

 .ايطاق١ فاٍ يف َعٓا بايتعاٌَ
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ٕ  ُها ع غٝدتً  ا٭َطٜه١ٝ ايػعٛز١ٜ ايع٬قات َػتكبٌ  نها

ٞ  يف ٔ  ٫ٚبهس  املانه ٌ  إطهاض  اغهتشساخ  َه  َهع  ع٬قتٓها  يف دسٜهس  عُه

 اغهذلاتٝذ١ٝ  نؿطان١ ايع٬ق١ ؼسٜس ع٢ً َبين املتشس٠ اي٫ٜٛات

 عًهه٢ ايكههساق١ تهههٕٛإٔ  َههٔ بههس٫ املؿههذلن١ املكههاحل عًهه٢ تكههّٛ

 عًه٢  أَطٜهها  يف اغهتجُاضْا   املؿهذلن١  ٚايكساقات ايكِٝ أغاؽ

ٔ  غًب١ٝ  ٥ربٓتا أت٢ املان١ٝ ايعكٛز َس٣  عٓهسٖا  نهبرل٠  زٚيه١  ٚمه

 ٫بهس  ايػهعٛز١ٜ   ايٛاقع ع٢ً ٚفطنٗا مماضغتٗا تػتطٝع اختٝاضات

ٞ  زٚضٖهها ٚتًعههب ا٭َهٛض   بعَههاّ تأخهص إٔ   ٖههٞ َٓطكتٗهها  يف ايطبٝعه

 ِ إٔ  ٫ٚبههس  ا٭ٚغههط  ايؿههطم َٓطكهه١ يف عطبٝهه١  قهه٣ٛ أنههدل ٚأٖهه

 غٝاغهٝا  املتهسٖٛض٠  َٓطكتٓا أٚنا  ع٢ً ايػٝطط٠ يف نجرلا تتٛغع

 غطبٝههه١ زٚيههه١أٟ  تعاَهههٌ ٜكهههعب عٝهههح ٚعػههههطٜا  ٚاقتكهههازٜا

 ضغهههِ ٚبساٜههه١ إيٝٓههها  ايًذههه٤ٛ بهههسٕٚ املٓطكههه١ يف ؾهههطق١ٝأٚ  ناْهههت

 املتشههس٠  اي٫ٜٛههات عًهه٢ ا٫عتُههاز تكًههٌ دسٜههسٙ اقتكههاز١ٜ غٝاغهه١

 بػهههبب طههه٬ٜٛ أًُٖٓاٖههها زٍٚ َهههع ايتذهههاضٟ ايتبهههازٍ يف ٚايتٛغهههع

 ٚايعػههههط١ٜ  ١ايتذاضٜههه َٚٓتذاتٗههها ٭َطٜهههها ايهههسا٥ِ تفههههًٝٓا

ٔ  ظس١ٜ ٚايٓظط  ايهآَه١  اشلا٥ًه١  املايٝه١  استٝاطٝاتٓها  بكها٤  فا٥هس٠  َه

 ايههيت ٚغٝاغههتِٗ اقتكههازاتِٗ تفٝههس ٚايههيت ا٭َطٜهٝهه١ ايبٓههٛى يف

ّ  يف زٚضأٟ  يعهب  بسٕٚ نسْا تػتدسّ أقبشت  ايتُٓٝه١  عذًه١  تكهس

 يف ا٫ستٝاطٝهههات اغهههتجُاض ٖهههصٙ  يف ٚايبهههس٤ بب٬زْههها  ٚا٫قتكهههاز

 يف أٚ سهههيت ٚآغههه١ٜٛٝ ٚإغههه١َٝ٬ عطبٝههه١ قهههسٜك١ زٍٚ اقتكهههازات

 يف يٓهها تكسَهه٘ ممهههٔ ايهههجرل ٜٛدههس سٝههح اؾٓٛبٝهه١  أَطٜههها

 .  ٚايعػهط١ٜ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ا٫قتكاز١ٜ اجملا٫ت َٔ عسز
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 ايػههههعٛز١ٜ أُٖٝهههه١ ٫٣ تههههط املتشههههس٠ اي٫ٜٛههههات فهههه شا ناْههههت

٫  ايٓظهههط٠ فٗهههصٙ املٓطكههه١  يف شلههها ض٥ٝػهههٞ اغهههذلاتٝذٞ نشًٝههه 

 ؼهههاٍٚ ايعهههامل  ٚايهههيت يفأخهههط٣  نهههدل٣ زٍٚ اٙاػههه َهههع لتتٛافههه

 ا٫قتكههاز١ٜ  أغههٛاقٓا يف سكهه١ بأخههص طًٜٛهه١ عكههٛز َههٔ داٖههس٠

 أَطٜهههها ٭ٕ تػهههتطع  ٚمل ايعػههههط١ٜ  قهههفكاتٓا َهههٔ ْٚكهههٝب

 عًٝٗههها  احملػهههٛ  غهههرل اْفتاسٓههها بػهههبب أَاَٗههها ايعههها٥ل ناْهههت

 َٓتذاتٗهههها أقههههبشتإىل إٔ  ايعههههامل  زٍٚ بكٝهههه١ عههههٔ ٚتفهههههًٝٗا

ِ  عهسز  يف نبرل٠ غٛق١ٝ سكل ع٢ً َػٝطط٠ ٔ  نهد  املٓتذهات  َه

إشا  ْفػه٘ أَطٜهها   ايٛقهت  ٚيف  اي١َٝٛٝ سٝاتٓا يف ْػتدسَٗا اييت

 أُٖٝتٗههها فكهههست أٜهههها فٗهههٞ ْعاَهههٌإٔ  ٜٓبغهههٞ نُههها تعآًَههها مل

٘  يٓها  تكسَ٘ إنايف ٤ؾٞأٟ  يسٜٗا فًٝؼ يٓا  بايٓػب١  زٍٚ ٫ تكسَه

 نُها  ٚتكبًٓها  ٓاسٝات ٚططٜك١ أزٜآْا ؼذلّ ايعامل يف عسٜس٠أخط٣ 

 .مٔ

 

   األمرٓكٔدد٘ الشددعْدٓ٘ املددداخالت حددْل قضددٔ٘: )العالقددات :

 مشتكبلٔ٘( ىظرٗ

 األمرٓكٔ٘: الشعْدٓ٘ تشدٔص الْاقع الراًٍ للعالقات

٘  ايؿٗطٟ  أْ٘ َٚع فاٜع. أٚن   ز ٔ  َهع  اتفاقه ٍ  َه  ٜهط٣  ٫ٜهعا

إٔ  إ٫ ٚضعاٜتٗهها  املكههاحل تععظٖهها ا٭َههطٜهٝني َههع ايع٬قههاتإٔ 

ّ  نُذتُهع  ا٭َهطٜهٝني  عًه٢  ٚاقعٗا تفطض اتَتغرل ٖٓاى  ْٚظها

 ْفعٞ: ضأزلايٞ
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ٛ   ايع٬ق١ قسز: أ٫ٚ •  اْتٗهت   ٚقهس  يًؿهٝٛع١ٝ   ايعهسا٤  بٝٓٓها ٖه

 . ٚاقعٶا أقبشت اييت إغطا٥ٌٝ أَٔ ثِ أفٍٛ  يف ٖٚٛ ايٓفط ثِ

 غههبتُدل (22أسههساخ ) يف غههعٛزٜا (26) َؿههاضن١: إٔ ثاْٝهها •

 .اتٛض٠ايف زفع أٚإ ٖٚصا زفٝٓٶا  دطسٶا غبب

 ؼههٍٛ املٓطكهه١ يف ا٫غههذلاتٝذٞ ا٭َطٜهههٞ اـٝههاض:  إٔ ثايجهها •

ٌ  ست٢ دسٜس٠ ق٣ٛ شيو  ٜٚؿٌُ  أخط٣ ق٣ٛإىل  ٍ  زاخه  ايهسٚ

 . ْفػٗا ايعطب١ٝ

ٛ  ايطاغهذ  ا٭َطٜهٞ ٚايػٝاغٞ ايفهطٟ ا٫تٗاّ: إٔ ضابعا •  ٖه

 اؾٗههازٟ ايفهههط تغصٜهه١ عههٔ ايػههعٛز١ٜ( ايٖٛابٝهه١) َػهه٪ٚي١ٝ

 .  َتططف١ َٓظُات ٚبطٚظ

 ايعههسا٤ ٜكههب  املتشههس٠ اي٫ٜٛههات تههاضٜذ يف َههط٠ ٭ٍٚ: َػههاخا •

 . اؿعبني ن٬ عٓس ضاع ا اْتدابًّا نطتٶا يٲغ٬ّ املباؾط

إىل  ٚايطنههٕٛ ايتدههسٜط خطهها  َههع ٚأنههاف ز. فههاٜع: "يػههت 

ٞ  تكًٝههس  ٘  تعهههس مل غٝاغهه ٞ  سٝههها٠  ٫ٚ فٝهه ٍ  بهههإٔ ٜهفهه  بأْٗههها ْكههٛ

 َههٔ َههاٍض ًه٢ ع اتههها٤ٶ متههاّ  ا٭َهٛض  ٚإٔ غههابكاتٗا  َجههٌ عاقهف١ 

 .  بايغطٚ "  سلػٗا ٚأشْت طاقتٗا فكست اييت املكاحل

 بههني ايع٬قهه١ ىههل ايطزٜعههإ إىل أْهه٘ ٚفُٝهها  خايههس. ز ٚأؾههاض

 ٚيههٝؼ املكههاحل عًهه٢ َبٓٝهه١ تهههٕٛإٔ  هههب عَُٛهها  ف ْٗهها ايههسٍٚ

ٕ  ٚإٔ ايعاطفهه١    ْٚهههبين  ايغههرل   َههع  ع٬قاتٓهها  يف عك٬ْههٝني  ْهههٛ

 بهني  ع٬قه١  يٝػهت  فٗهصٙ  طفه١  ايعا ٚمٝٸهس  املكهًش١   عًه٢  ايع٬ق١

. ؾدكههه١ٝ. قهههساق١ ع٬قههه١ تهههطبطِٗ ظعهههُٝنيأٚ  فهههطزٜٔأٚ  عؿهههام

 ا٭َطٜههههههإإٔ  ْعتكهههههس ٚبايتهههههايٞ عاطفٝههههه١  ايعطبٝههههه١ ايصٖٓٝههههه١
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ٔ  نطزإٔ  هب ٖٓا. ايعاطفٞ تفهرلْا عهِ أقسقا٩ْا  ٖهصا  َه

 ايػٝاغههٝني نههٌ.. بطاغُاتٝهه١ ْظههط٠ ْٓظههط ٚإٔ ايكههسِٜ  ايههتفهرل

 زا٥ُهه١"  عههسا٠ٚأٚ  زا٥ُهه١ قههساق١ ايػٝاغهه١ يف ٜٛدههس "٫ ٜكٛيههٕٛ:

. ا٭خرلتهني  ايػٓتني يف َٓا ا٭َطٜهإ َٛق  ٜفاد٦ين مل ٚبايتايٞ

ِ  ْػًوإٔ  ٜفذلض  اؾُٝهع  َهع  َفتٛسه١  اـطهٛ   ْٚهذلى  َػهًهٗ

 .املكاحل ٚتغرل ايعَٔ يتكًبات ؼػبٶا

 تاضىٝه١   ا٭َطٜهٝه١  ايػهعٛز١ٜ  ايع٬قاتإٔ  ْطزز َا نجرلا

 ٚايًكهها٤ ٚ)ضٚظفًههت(  عبههسايععٜع املًههو يهه٘ ملغفههٛضاإىل  تعههٛز ٚأْٗهها

ّ  ايهععُٝني  بهني  ايؿٗرل  ..ايجاْٝه١  ايعاملٝه١  اؿهط   بعهس  ّ(2:56) عها

 .ّ(2:59) عاّ نسٚي١ إغطا٥ٌٝ بطٚظ قبٌ سسخ ٖصا

 يٝػهههت ايعؿهههطٜٔ ايكهههطٕ يف ا٭ضبعٝٓهههات فأَطٜهههها ٚبايتهههايٞ

ٌ  تكطٜبٶها  تغهرل  فكهس  ايّٝٛ  أَطٜها  ٍْهعا  ٫ أْٓها  سهني  يف ؾه٤ٞ  نه

 .ايؿٗرل٠ ايعٜاض٠ تًو ع٢ً ْسْسٕ

ٔ  ٫ٚ أَطٜهها   َهع  ايع٬قه١  يف أغاغٞ َتغرل إغطا٥ٌٝ  رهه

  .ايع٥٬كٞ ايبعس يف املتغرل ٖصا أخص زٕٚ دٝسا َعٗا ايع٬ق١ فِٗ

ٌ  َٔ بهجرل أِٖ إغطا٥ٌٝ  يٮَطٜههإ   بايٓػهب١  ايعهط   نه

 .ندل٣ ١ٜٛأٚي َكاؿٗا ٚمحا١ٜ فشُاٜتٗا

٘  أخفكٓها  َها  ٕ  عًه٢  فهاف ي٬يت نعهط   فٝه  ٚايغهط   ا٭َطٜهها

 إغهههطا٥ٌٝ َهههع غههه٬ّ قهههفك١ عكهههس يف ايهههصضٜع فؿهههًٓا ٖهههٛ عَُٛههها

 أْٓهها ايغههط  اقٓهها  ثههِ َٚههٔ أنجههط  ايتُههسز َههٔ َٚٓعٗهها يتشٝٝههسٖا

 َٚٛقعٓههها عٓهههسْا َهههٔ فهههايٓفط إغهههطا٥ٌٝ  َهههٔ شلهههِ أُٖٝههه١ أنجهههط

 ايكٜٛههه١ ايسٚيههه١ َكَٛهههات نهههٌ ٚيهههسٜٓا يًغاٜههه١  َٗهههِ ا٫غهههذلاتٝذٞ

 (.نعط )
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ِ ٚأنهههاف ز. اي  ايعطبٝههه١ غهههرل  ايهههسٍٚ طزٜعهههإ قٛيههه٘: إٕ َعظههه

 بؿهههٌ ايع٬قههات منههٛ عًهه٢ تػههاعس ٫ َجًبهه١ ٖٚههصٙ زرٛقطاطٝهه١ 

ٌ . ايغطبٝههه١ ٚايهههسٍٚ أَطٜههها  َهههع قههشٝ    ٜػهههتطٝع أسهههس ٫ باملكابهه

ٌ ٕ إ ايكهٍٛ:  ٔ  ؼههسثٓا َُٗها  زرٛقطاطٝه١  غههرل إغهطا٥ٝ  عههسٚاْٝتٗا عه

 نيسهه يف عذذٗهها  ايغههط  تكٓههعإٔ  اغههتطاعت إغههطا٥ٌٝ  .ػآٖهها

 غٝاغه١ٝ   بدلاغُات١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ ايكه١ٝ َع ايتعاٌَ يف فؿًٓا أْٓا

ٍ  َكساقٝتٓا فكسْا ثِ َٚٔ  ٚايؿهكام  ايتٓهاسط  إ٫ هُعٗها  ٫ نهسٚ

 .ايػٝاغٞ ٚا٫غتبساز ٚايتدً 

ِ  بكهطاض  قبًٓا )أقٍٛ يٛ(  يٛ ّ  فًػهطني  تكػهٝ  ملها  ّ(2:58) عها

 عبايكهه َههٔ طبعهها. ايػٝاغههٞ ايههذلزٟ َههٔ ايههسضى ٖههصاإىل  ٚقههًٓا

ٞ  يٛ  فٗهصا  بكٝغ١ ايه٬ّ ٌ إٔ  أضزت يههين  َانه  تهطزز  عًه٢  أزيه

 ٖههِ. ٚتؿههتتِٗ ايهههدل٣ ايكهههاٜا سػههِ يف َٚههطاضا نههجرلا ايعههط 

 ٖهههسف زٕٚ يههههٔ ايبشهههط  عبههها  متدهههط غهههف١ٓٝ بطنههها  أؾهههب٘

ٕ  ظٗطٖا ع٢ً ٚاؾُٝع قسز  ٔ  عًه٢  يهٝؼ  ىتكهُٛ  ٜهصٖبٕٛ   أٜه

 ايػف١ٓٝ. بسف١ اٱَػاى ع٢ً ٚيهٔ

 ايههٛوٞ يف إطهاض تؿهدٝل طبٝعه١     ساهللعبه . أ ٚبسٚضٙ قهاٍ  

ٞ  ايهٓفط   بسٚض إراْٞ ا٭َطٜه١ٝ: "َع ايػعٛز١ٜ ايع٬قات  ٚبايتهاي

 يف َُٗه١  ْكطه١  عٓهس  تٛقفهت  أْهين  إ٫ ايع٬ق١  ٖصٙ يف" ا٫قتكاز" 

 :َتعآَني ٚسسثني ْظطٟ

ٞ  ايًكا٤ :ا٭ٍٚ •  ٚايهط٥ٝؼ  عبهسايععٜع  املًهو  بهني  ايؿهٗرل  ايتهاضى

 ْكطههه١ نهههإ ايهههصٟ ّ( 2:56) عهههاّ )ضٚظفًهههت( ا٭َطٜههههٞ

 املطاقبهههٕٛ ٚقهههف٘ اـاضدٝههه١  ايػهههعٛز١ٜ ايع٬قهههات يف ؼهههٍٛ
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"  ايعظُهه٢"  بطٜطاْٝهها عههٔ ؽًهه٢ عٓههسَا املًههو َههٔ بايههصنا٤

 أضض عًهه٢ شلهها زٚيهه١ ٱْؿهها٤" إغههطا٥ٌٝ" يًٝٗههٛز زعُٗهها بػههبب

 ايعههامل يكٝههاز٠ تتطًههع بههست زٚيهه١ ٚدٗهه٘ ؾههطط ٚرههِ فًػههطني 

 َههٔ ٜعذلٜٗهها َهها ضغههِ ٖههصا  ٓههاَٜٛإىل  َعٗهها ايع٬قهه١ يتػههتُط

 .ا٭ٖساف ٚانش١ َ٪غػ١ٝ ع٬ق١ ٭ْٗا تكًبات 

ٌ  بعس :ايجاْٞ • ٔ  أقه ٔ  َه ٔ  ؾهٗطٜ  )ضٚظفًهت(   َهات  ايًكها٤  شيهو  َه

 يف طايهههب قهههس نهههإ ايهههصٟ تطَٚهههإ(  )ٖٓهههطٟ ْا٥بههه٘ ٚخًفههه٘

ٛ  يف ساؾهس  ادتُا  ٔ  ّ(2:54) ؾهٝهاغ  ايٓهادني  يًٝٗهٛز  بهٛط

ٞ  بهسأ  ايفهذل٠  تًهو  ٚيف ايٓاظ١ٜ  َٔ ٟ  ايًهٛب ٘  تهأثرلٙ  ايٝٗهٛز  ٚقٛته

 ٚظٜهههط ؼهههصٜطات ٚضغهههِ ا٭َطٜهٝههه١  ايط٥اغههه١ اْتدابهههات يف

٘  ٚٚظٜهط  فٛضغتاٍ(  )دُٝؼ  زفاع٘  َاضؾهاٍ(  )دهٛضز  خاضدٝته

ِ  ايعهط    ٚغط يًٝٗٛز ٚطٔ إْؿا٤ زعِ َٔ ٔ  ٚؽهٛفٗ  تهأثرل  َه

 إ٫ يغرلٖهِ   ايٓفط ٚشٖا  ايعطب١ٝ بايسٍٚ ع٬قاتِٗ ع٢ً شيو

٘  ٚيٓكهٝش١  ايٝٗهٛز   ٠ايكاز يهغٛ  خهع )تطَٚإ(إٔ   قهسٜك

 بسٚيه١  ٚاعهذلف  دانػهٕٛ(   )إزٟ ايٝٗٛزٟ ايػابل ٚؾطٜه٘

ٛ  (25) يف إغطا٥ٌٝ ّ  َهاٜ  زقٝكه١  عؿهط  أسهس  بعهس  ّ(2:59) عها

 .إغطا٥ٌٝ زٚي١ قٝاّ إع٬ٕ ٚثٝك١ َٔ

 احلدثني؟!. بني ما الرابط :املَه الشؤال

 قطههع ٚاملتههعأَ ايػههطٜع ايتشههطى بٗههصا إغههطا٥ٌٝ أضازت ٖههٌ

 املًههو َٛقهه  ٱزضانٗهها أَطٜهٝهه١ غههعٛز١ٜ ع٬قهه١ ٢عًهه ايططٜههل

ٔ  ٚؽٛفٗها  فًػطني  قه١ٝ َٔ آْصاى عبسايععٜع ٍ  َه  ايهٓفط  زخهٛ

 زٚضٖا؟!. يعبت ايكسف١إٔ  ايًعب١؟ أّ يف ايػعٛزٟ
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ٌ  يف ايؿاٖس ٛ  ٚبهسأت  ع٬قتٗها   اغهتجُطت  املٛنٛ  إٔ إغهطا٥ٝ  تُٓه

 َكههازٜط ٚتهههع فٝهه٘  ٚتهه٪ثط بههٌ ا٭َطٜهههٞ  ايكههطاض َطههبذ زاخههٌ

 ٚبع٬قه١  ا٫دتُها   بهصيو  انتفٝٓها  ٚمٔ عًٝٗا  ٚتؿطف بد١ ايط

 )َٛؾههٞ ٞاٱغهطا٥ًٝ  ايههسفا  ٚظٜهط  َكٛيه١  ايعههط  ٚأثبهت  اقتكهاز١ٜ  

 ٜههتِ سههٌ نههٌ بههطفض ٚانتفههٛا  " ٜكههطأ ٫ ؾههعب أْٗههِ" زاٜههإ(: 

ِ  بكهطاض  بهس٤ا  عًهِٝٗ   عطن٘ ٌ 2:58) ايتكػهٝ  تتُهسز  ّ(  ٚإغهطا٥ٝ

 .غطٜطٜا ٜتُسزٕٚ ِٖٚ دغطافٝا

 تعتههههدل أقههههبشت عكٝههههٌ إىل إٔ أَطٜههههها  َٗهههها. ٚأؾههههاضت أ

 َكههههًشتٗا ٚضبطههههت ٚا٫غههههذلاتٝذٞ  ا٭قههههط  سًٝفٗهههها إغههههطا٥ٌٝ

ٟ  اْتكههههاض  بعههههس  بٗهههها  ايط٥اغهههه١ٝ  ا٫ْتدابههههات  يف تطَٚههههإ(  )ٖههههاض

 أقهههههب  )ضٚظفًهههههت( تهههههٛف٢ ٚعٓهههههسَا )ضٚظفًهههههت(  ْا٥هههههب نهههههإ)

 بٗههههها  ٜفهههههٛظإٔ  ٜتٛقهههههع ٜههههههٔ مل اْتدابهههههات ٚخهههههاض ض٥ٝػٶههههها 

٘  َؿهههههٗٛض٠ قههههٛض٠  ٖٚٓههههاى   وُهههههٌ ايٓتهههها٥ر  إعههههه٬ٕ ١قههههبٝش  يهههه

 قًًٝ ههها نهههإ ا٭قهههٛات فهههاضم ٭ٕ َٓافػههه٘  فهههٛظ تعًهههٔ قهههشٝف١

 قهههٟٛ َٜٛٗههها َٚهههٔ ايفهههاضم  ٖهههٞ ايٝٗهههٛز أقهههٛات ٚناْهههت دهههسا 

 مههههٔ. ايههههط٥ٝؼ اْتدهههها  يف سازلٶهههها ٚأقههههب  ايٝٗههههٛزٟ  ايًههههٛبٞ

 منًهههو أْٓههها ٫ إ٫ أَطٜهههها  يف نهههبرل عهههسزْاإٔ  ضغهههِ املػهههًُني

 يههههههٕٛ بايٓػهههههب١. أَههههها ٚتفطقٓههههها تؿهههههتتٓا بػهههههبب ايكههههه٠ٛ تًهههههو

 نههههٌ. ايهههههرل فُهههها ؾهههه٤ٞأٟ  فههههٛم ملكههههًشتٗا تعُههههٌ أَطٜههههها

 أَطٜهههها أقهههبشت فُتههه٢  أ٫ٚ ملكهههًشتٗا تعُهههٌإٔ  ههههب زٚيههه١

ٚمل  ايػههههعٛز١ٜ  ٚيههههٝؼ اٜههههطإ َههههع أفهههههٌ َكههههًشتٗاإٔ  تههههط٣

 ناْهههههتٕ إ املهاْههههه١ ٖهههههصٙ ايػهههههعٛز١ٜ خػهههههطت ؟  ٚنٝههههه إشا

 فع٬؟. خػطتٗا
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 أقههبشت طاْٝنياٱٜهه أقههٛات: إٔ نههطزٟ أغهها١َ. ّ ٚأنههاف

 يف ٚأٚغههع أنههدل تٛادههسإىل  ٚمتههاز ٚاؾههٓطٔ  يف نههصيو قٜٛهه١

 املسْٞ. اجملتُع َ٪غػات َٓٗا كتًف١ ططم عٔ ٚاؾٓطٔ

ِ  َٗههها. أ ٚعًكهههت  ٚدٗهههٛزِٖ  أقهههٛاتِٗ ٚسهههسٚ عكٝهههٌ بهههأْٗ

 َههاظاٍ ايههصٟ ا٭َطٜهههٞ ايههطأٟ ايعههاّ عًهه٢ اٜهه٪ثطٚإٔ  ٚاغههتطاعٛا

 بًهههس ٚأْههه٘ يعهههامل ا أَهههاّ أٖهههاِْٗ ٖهههٞ ايبًهههس ايهههصٟ اٜهههطإإٔ  ٜهههط٣

 بًهس  ٚأْ٘ شيو  بني ْفػ٘ ٜفطم ايٛقت يف ٚيهٔ امل٬يٞ  وهُ٘

 أْهه٘ ضغههِ َهاْهه١ شلهها ٚاملههطأ٠ َههتعًِ  ٚؾههعب ٚسهههاض٠ تههاضٜذ يهه٘

ٌ . ايؿهازٚض  عًٝٗا َفطٚض  يهسٜٗا  ايهيت  ايػهعٛز١ٜ  بعههؼ  ٖهصا  نه

image problem)) بايٓػهب١  ٚخاقه١  ايٛنهع   سكٝك١ تعهػٗا 

 (.:/11) سازث١ سبع غ٤ٛٶا ا٭َط ٚظاز يًُطأ٠

 طبٝعهه١ يف خههبرلٶاإٔ  يههٛ أمتٓهه٢ نههِ: احملٝهها َػههاعس. ز ٚقههاٍ

ايهبرل   ايتشٍٛ ٖصا أغبا  يٓا ٜكٍٛ ٚإٜطإ أَطٜها بني ايع٬ق١

 ايؿُاي١ٝ.   نٛضٜا َع ايؿط قٛض ٖٞ أْٗا إ٫ ْػُع ٫ نٓا فكس

أٚ  عًُاْٝهههه١ زٚيهههه١ ٭ْٗهههها ٜعههههٛز شيههههوإٔ  أدههههس ٫ ؾدكههههٝا

ٕ  ا٭َهطٜهٝني ٕ إ ٜكهٍٛ:  ايٛاقهع ٚ زرٛقطاط١ٝ  فايتهاضٜذ  ٔ  وبهٛ  َه

 سههني ا٭َههطٜهٝنيإٔ  أض٣ يههصا  أنجههط  خسَهه١ شلههِ ٜكههسّ هسْٚهه٘

ٕ  َٓشههٛ ايعههطام  ازخًههٛ ايعههطام    إزاض٠ عًهه٢ اٱؾههطاف  فطقهه١ إٜههطا

 ايهه٤٫ٛ شات ايؿههٝع١ٝ ايٓدههب ٚنههصيو اٱٜطاْٝهه١  ايٓدههب فهاْههت

 َٚعههطٚف ٜطٜههسٕٚ  َهها يٮَههطٜهٝني ٜكههسّ َههٔ خههرل ٖههٞ اٱٜطاْههٞ

ّ  يف ٞايػٝػتاْ فت٣ٛ  َكهاَٚتِٗ  يهصا  أٚ  ا٭َهطٜهٝني  َٛادٗه١  عهس

ٛ  ايبهاٖط  ايتذطبه١  لهاح  ف ٕ ٌ   ٖه ٕ  ا٭َهطٜهٝني  َها دعه إٔ  ٜهسضنٛ
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 ايههيت اـًههٝر قٝههاز٠ ٜتػههًِإٔ  رهههٔ َههٔ أفهههٌ ٖههِ اٱٜههطاْٝني

 ايؿاٙ. إبإ بٗا تتُتع ناْت

ٌ  ٚقهسَت  خههعت  إٜطإ  أَطٜهها  ٚدهست  ايهيت  ايكهطابني  نه

ٚ  َكهاحل  َٔه  تطٜهسٙ  َٚا تتػل أْٗا ٚ  ا٭َهطٜهٝني إٔ    ٜٚبهس  ٚدهس

 ا٫غهتعساز  يسِٜٗ ايعطاقٝني َٔ شلا ٚاملٓتُني اٱٜطا١ْٝ ايؿدك١ٝإٔ 

 أسهههس ٖٚهههصا ٚايػٝاغههه١ٝ  ايسٜٓٝههه١ قٝهههازاتِٗ تكهههطٙ مبههها ًٜتعَهههٛاإٔ 

 ٱٜطإ. ايعطام تػًُٝ٘ يف ايغطبٞ اشل٣ٛ أغطاض

 ايهيت  اؿُُٝٝه١  املطؾس إٔ ايع٬قهات  عسْإ. أ َٚٔ دٗت٘ ٜط٣

 قا٥ُه١  ناْهت  املتشهس٠  ٚاي٫ٜٛات املًُه١ بني عسٜس٠ يعكٛز َتستا

 . شيو غرل ٤ؾٞ ٫ٚ" فكط" املكاحل َبسأ ع٢ً

 يف نهههجرل٠ زٍٚ َهههع طٝبههه١ ع٬قهههات املتشهههس٠ ي٫ًٜٛهههات يهههٝؼ

 ٚدههٛز سههاٍ يفإ٫  قهههاٜاٖا  يٓكههط٠أٚ  يٓكههطتٗا تٗههب ٫ٚ ايعههامل

 تًههو ٤اْتٗهها ٚسههاٍ ايسٚيهه١  تًههو َههع اغههذلاتٝذ١ٝأٚ  سايٝهه١ َكههًش١

 .ا٭سٝإ بعض يف ايعسا٤ ؾهٌ ٚتأخص ايع٬ق١  تٓتٗٞ املكًش١

 َاشا سسخ؟. قسٜل  ثِ عسٚ  ثِ قسٜل  :اٱٜطا١ْٝ ايك٠ٛ

ٕ  اغتطاعت عٓسَاإ٫  ٱٜطإ أَطٜها ْظط٠ تتغرل مل إٔ  إٜهطا

 ايعاملٝه١   اجملهايؼ  ٚتتكهسض  لهاز   فذل٠ خ٬ٍ بٓفػٗا ق١ٜٛ تهٕٛ

 يف ٚايتكههسّ ٚا٭َطٜهٝهه١  ملٝهه١ايعا يًغططغهه١ ايكههطو١ ٚاحملاضبهه١

ٕ  يف أَطٜهها  ٚدهست  فكط ٚقتٗا. ثك١ بهٌ ايٟٓٛٚ بطْافٗا  إٜهطا

 .  ايؿطان١ ٜػتشل قٟٛ سًٝ 

 ايككهرل٠  ايفهذل٠  يف قهس ؽػهط املًُهه١    :ا٭ندل اـاغط َٔ

 ايطٜٛهههٌ املهههسٟ عًههه٢ غتدػهههط َهههٔ ٖهههٞ املتشهههس٠ اي٫ٜٛهههات يههههٔ
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 اؿًٝهه  اْتكههاٍ ٚىؿههٕٛ شيههو  ٜههسضنٕٛ ا٭َطٜهههإ ٚايػاغهه١

 .ايعسٚ ؿهٔ

٫  فأَطٜههها فٗههس  ز. َهها ططسهه٘ َههع عههرلٟ سػههاّ. ّ ٚاتفههل

ٚ  َٚكهههاحل ايؿدكهه١ٝ   َكهههاؿٗاإ٫ إىل  طتٓظهه   ايكهههْٗٝٛٞ ايعههس

 املتشهس٠  اي٫ٜٛهات . عته١  زٜٓٝه١  ٚ٭غهبا   املٓطكه١  يف ايٛسٝس سًٝفٗا

 ؽههٛض ايههيت ايسٚيهه١ ٖٚههٞ ايههسٜين  اٱضٖهها  بٓؿههط املػههًُني تههتِٗ

ٍ  نهس  َٔعًه  غهرل  َكسؽ دٗاز ٔ  أنجهط  َٓهص  ايعطبٝه١  ايهسٚ  (51) َه

 نأْٗهها ايكههْٗٝٛٞ ايعههسٚ َههع ع٬قههتِٗ َههع ْتعاَههٌ َٚاظيٓهها عاَهها 

ٕ   أبعس ٖٚٞ ٚاقتكاز١ٜ  غٝاغ١ٝ ع٬قات ٔ  َها تههٛ  إْٗها . شيهو  َه

ٌ  إٖا١ْ ٍ  يهه ٞ إٔ  ٚاٱغه١َٝ٬  ايعطبٝه١  ايهسٚ  ايعهامل  يف قهٛٙ أٟ  تهأت

 ايكهٗا١ٜٓ  َع اغذلاتٝذ١ٝ ؼايفات ٚتبين َٓطكتٓاإىل  ناْت َُٗا

 عطبٝه١  زٚيه١  عهس٠ أٚ  زٚيه١  َع مماث١ً ع٬قات شلا تهٕٛإٔ  زٕٚ َٔ

ٌ  ايؿهُؼ   ٚنهٛح  ٚانهش١  ايٓٛاٜها . املكٝاؽ بٓفؼ  اٱع٬َهٝني  ٚيعه

 املػههههه٪ٚيني ٜٚػهههههأيٛا َػهههههتكب٬ ايفطقههههه١ ٜٓتٗهههههعٕٚ ايؿهههههذعإ

 َههٛادٗتِٗ َههٔ ٫بههس ٭ْهه٘ ايكههشف١ٝ  َهه٪متطاتِٗ يف ا٭َههطٜهٝني

ٌ  ٚغه٪اشلِ:  ٚتههطاضا  َهطاضا  اؿكا٥ل بٗصٙ  عًه٢  َبٓٝه١  ع٬قاتٗها  ٖه

 اـًهٝر  زٍٚ َٝعاْٝهات  ٭ٕ فعًٝها؟   ٚايػٝاغ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ املكاحل

 (22) َههٔ بههأنجط ايكههْٗٝٛٞ ايهٝههإ َٝعاْٝهه١ تتدطهه٢ يٛسههسٖا

 ٚتاضىٝهها املٓطكهه١  يف شلهها اقتكههازٟ ؾههطٜو أنههدل ٖٚههٞ نههعفا 

 نههههٌ يف املتشههههس٠ اي٫ٜٛههههات غههههاْست ايههههيت ٖههههٞ ايعطبٝهههه١ ايههههسٍٚ

 ايكههْٗٝٛٞ  إشا َهها املكههًش١ ايهٝههإ ٚيههٝؼ املٓطكهه١ يف قههطاعاتٗا

 ٔ ِ  َههه ٔ  ايكهههٗا١ٜٓ  َهههع  ؼهههايفٗ ٕ  ايهههصٜ  ايههههطا٥ب  زافهههع  ٜهبهههسٚ
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 اقتكهاز١ٜ  َػاعسات يف ز٫ٚض ًَٝاضات ث٬ث١ َٔ أنجط ا٭َطٜهٞ

 تػهههه٬ٝٗت ؾهههههٌ يف غههههٜٓٛا ز٫ٚض ًَٝههههاضات ٚعؿههههط٠ َباؾههههط٠

  ػاض١ٜ؟!.

 تعتههدل ايههيت ١ايدلٚتػههتاْتٝ ايسٜٓٝهه١ َعتكههساتِٗ بػههبب ٖههٞ ٖههٌ

ِ  ايٝٗههههٛز  ٔ  ٚإٔ بهههها٭ضض   اهلل أخٝههههاض  أْٗهههه ِ  َهههه  ايهههههسٜين ٚادههههبٗ

إٔ  يههههتدرلِٖ املٝعههههاز أضض يف ايٝٗههههٛز اهُعههههٛإٔ  ندلٚتػههههتاْت

َٚهاشا  . أضفهسٕٚ؟  َعطنه١  غتكّٛ اٚإشا ضفهٛ املػٝش١ٝ  ٜسخًٕٛ

 ايعههسٚ ظههٝـ ًٜتشكههٛا ايههصٜٔ َههٛاطِٓٝٗ َههٔ اٯ٫ف عؿههطات عههٔ

 نههبرل إراْٜٛههٌ( )ضاَههٔ ٖههٛ أسههسِٖ املػههًُني؟  يكتههٌ ٞايكههْٗٝٛ

 ايههصٟ ٭ٚباَهها ض٥اغهه١ٝ فههذل٠أٍٚ  يف غههابكا ا٭بههٝض ايبٝههت َههٛظفٞ

 ٚمل ايهٜٛهت   ؼطٜهط  سط  أثٓا٤ ايكٗا١ٜٓ ظٝـ ا٫يتشام فهٌ

 ايبٝهت  َٛظفٞ أندل فٝٗا أقب  اييت أَطٜها ب٬زٙ ظٝـ ًٜتشل

ٕ أٟ  ٫ ٜٛدهس  أْ٘ َٔ ايٛان . ا٭بٝض  ٚٚانه   ايع٬قهات   يف تهٛاظ

 ايههسٍٚ نههس َٛدٗهه١ املٓطكهه١ يف زٜٓٝهه١ سطبٶهها راضغههٕٛ أْٗههِ أٜههها

 َٚكاحل ملكاؿِٗ ٜٚػدطْٚٗا ٜٚػتدسَْٛٗا. ٚاٱغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ

 نهههٌ ٚرشكهههٕٛ ٜفشكهههٕٛ ٖهههِ إشا نهههاْٛا . ايكهههٗا١ٜٓ أعهههسا٥ٓا

٫  ٭ْٗههها بٗههها ٜٚٛادْٗٛٓههها ايسٜٓٝههه١ َعتكهههساتٓا يف ٚنهههبرل٠ قهههغرل٠

 ايسٜٓٝهه١ تَِٗعتكههسا يف ٚمنشههل غههٓفشل أٜههها فههٓشٔ  ِتطنههٝٗ

 ٖٚهههِ ْػهههُعِٗإٔ  ْٚطٜهههس  ا٫ تطنهههٝٓ ايهههيت باؿكههها٥ل ْٚهههٛادِٗ

 ٜهصبٕٛ.

 يفٗهههِ ْظهههطٟ إطهههاض أفههههٌ املٛغههه٢ فههه ٕ َػهههفط. ٚباعتكهههاز أ

ٞ  اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ ايػٝاغ١ ٚتفػرل .. ايتًٝٝٛيٛدٝه١  ايٓظطٜه١  ٖه
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ِ  ا٭غهاؽ  اؿافع ٖٛ( ٭َطٜها اـرل)  ا٫قتكهاز١ٜ  ايع٬قهات  يفٗه

 ٚايكهٛا    اـطأأٚ  املفكٛز٠  اؿكٛم عٔ ظطايٓ بغض ٚا٭١َٝٓ 

 .ا٭قٌ اؾُاعات يك١ُٝ ايٓظطأٚ 

 دٝهس٠  ع٬قه١  عًه٢  اؿفهاظ إٔ  ٚاقتٓعٓها .. أ٫ٚ شيو ف شا فُٗٓا

ٕ  املهاغهب   يٓا غٝشكل ثاْٝا أَطٜها َع ِ إٔ  عًٝٓها  فه  ٔ  ْعظه  َه

 سذهههِ يفأٚ  ايبهههٝين  ا٫قتكهههاز يف غهههٛا٤ املؿهههذلن١  اؿادهههات

 ايٛفههس ظٜههاض٠ يف ايفهههط٠ ناْههت نُهها ١ املؿههذلن ا٫غههتجُاضات

 .اقتكازٟ َٓتس٣ َٔ قاسبٗا َٚا ا٭خرل٠  ايػعٛزٟ

ِ  يف عهسَٗا  َٔ بايجك١ ايكٍٛ شيو  ف ٕ ٚغ٬ف ٌ  فٗه  َػهتكب

 .ايػٝاغ١ يف ْظط١ٜ َطدع١ٝأٟ  شلا يٝؼ ايبًسٜٔ بني ايع٬ق١

ٔ  عبههساهلل. أ ٜٚههط٣  قههس ضغههِ قههٛضٙ   نسغهه٘ إٔ )أٚباَهها(  بهه

 باتهت  سته٢    سًفا٥ٗها  َهع  ا٭َطٜهٝه١  تايع٬قها  ؾهٌ يف دسٜس٠

 يهههٌ ٚكٝفهه١ َطٜبهه١ ا٭َطٜهٝهه١ اـاضدٝهه١ ايػٝاغهه١ تكههطفات

 بههايطبٝع ٜػهه٢ُ َهها أسههساخ َههع ايٛانههش١ ايبساٜهه١ ناْههت سًٝهه  

 سػههين ايكههسِٜ سًٝفٗهها أَطٜههها باعههت سههني ٚؼسٜههسا  ايعطبههٞ 

ٔ  َظاٖطات َٔ َٛقفٗا ثِ  " اٯٕ"  بطسًٝ٘ َطايب٘ َباضى  ايبشهطٜ

 َهطٚضا     ايٛقهت  شيهو  يف املًُهه١  ملٛقه   ايػهًب١ٝ  يطغا٥ٌا ٚإضغاٍ

ٍ  يف ٚتطززٖا غٛضٜا يف مبٛقفٗا ّ  َٛقه   ٚاؽهاش  ايهسخٛ ٞ  سهاظ  ٜٓٗه

ٞ  ا٫تفهام  ْهط٣  ٚأخرلا ..  ٖٓاى ايػا٥ٌ ايسّ ْٗط ٞ  ا٭َطٜهه  اٱٜطاْه

ٌ  ي٘ لاسا  )أٚباَا( ٜعتدلٙ ايصٟ ٘  قبه ٞ ..  ضسًٝه ٌ  ٜٚهأت  يف بهطٚز  بهه

ِ  ٜٚكهٍٛ:  تًفع١ْٜٝٛ َكاب١ً ٔ  اـًهٝر  ٚزٍٚ املًُهه١  اْععهاز  "أتفٗه  َه

 ٜههههاعفٛاإٔ  شلهههِ ضغهههاييت يههههٔ اٱٜطاْهههٞ  ا٭َطٜههههٞ ا٫تفهههام
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 شيو". يف يًتعإٚ نا١ًَ داٖع١ٜ ع٢ً ٚمٔ ايعػهط١ٜ  قسضاتِٗ

 .  ايكعب١؟!! املٛاق  يف عًٝ٘ ْعٍٛإٔ  ْطٜس ايصٟ ٖصا سًٝ أٟ 

 ايع٬قههههات تههههاضٜذ نههههٌ اؿهههها٥ط بعههههطض )أٚباَهههها( نههههط 

 ا٭َطٜهٝههه١  ايػهههعٛز١ٜ ٚا٫غهههتدباضات١ٝ ٚا٫قتكهههاز١ٜ ايػٝاغههه١ٝ

 َتٓاغهههٝا    إٜهههطإ ٚبهههني بٝٓههه٘ اٯْٝههه١ ا٫قتكهههاز١ٜ املكهههًش١ ٚقهههسّ

 نههٌ َههع نسٚيهه١ ايػٝاغههٞ َٚٓٗذٗهها َٚٛاقفٗهها إٜههطإ تكههطفات

 .املًفات

ٔ  ا٭غهاؽ  نطزٟ بايػبب أغا١َ. ّ ٚيف ٖصا اٱطاض ْٛٙ  املعًه

 يف ايكههني َٛادٗهه١ ٖٚههٛ املٓطكهه١  يف ٚتكههطفات٘ )أٚباَهها( يعكٝههس٠

 ايبشهههاض يف عػههههط١ٜ قٛاعهههس ايكهههني تهههبين سٝهههح آغهههٝا  ؾهههطم

ٔ  ايعسٜهس  تعكهس  ٚسٝهح  ٚاؾعض   تعٝهس  اٯٕ ايتشايفهات. أَطٜهها   َه

ا٭َطٜهههٞ  ايعههصض ٖٚههصا..  ايفًههبني   أٟ( يف )غههٛبو قاعههس٠ بٓهها٤

 املعًٔ.

 قابًهه١ زٚيهه١ أنجههط ٖههٞ ايههسضٜؼ إٔ أَطٜههها  ظٜههاز. ز ٜٚههط٣

 ؿظههه١ يف عهههسٚإىل  قهههسٜل َٚهههٔ قهههسٜل إىل  عهههسٚ َهههٔ يًتشهههٍٛ

 ثكافٝههه١ أٚ  تاضىٝههه١ نهههٛابطأٟ  ؼهُٗههها ٫ فاضطههه١ بطامجاتٝههه١

 .َج٬  ايعطٜك١ أٚضبا زٍٚ َع وسخ قس نُا

 اجملتُههع َ٪غػههات ايبعٝههع إىل إٔ غٝهها   إبههطاِٖٝ. ز ٚأؾههاض 

ٔ  نهجرل  ػهاٚظ  عٔ عذعْا يف فكط ٜتػبب مل املسْٞ  َؿهانًٓا  َه

 . اـاضد١ٝ ع٬قاتٓا يف نعفٓا يف ِٗأغ بٌ احملًٞ  املػت٣ٛ ع٢ً

 املػهههت٣ٛ عًههه٢ تههههٕٛإٔ  ٜفهههذلض ٫ ايهههسٍٚ بهههني ايع٬قهههات

 عطنهه١ هعًههٗا املػههت٣ٛ شيههو عٓههس تطنٗهها ٭ٕ فكههط  اؿهههَٛٞ
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ٕ إٔ  ٜفهذلض (. أنجطٖها  َٚها ) ايػٝاغه١ٝ  يًُطبات  مل٪غػهات  ٜههٛ

ٞ  اجملتُهههع   َٚػههههاس١ ٚدهههٛز  اؿهَٛٝههه١  غهههرل  ٚامل٪غػهههات  املهههسْ

ٌ  يف يًتشهطى  ٞ  ايعهامل  َههع يجكهايف ا ايتٛاقه إٔ  إؾهههايٝتٓا. اـهاضد

 عُههٌ ٚنههٌ اؿههَٛٞ   ايعُههٌ عًهه٢ قاقهط٠  اـاضدٝهه١ ايع٬قهات 

 . ٚايطٜب١ بايؿو إيٝ٘ ْٓظط َظًتٗا خاضز

 ٚاملتفُٗه١  املتعاطف١ با٭قٛات نجرلا متفٞإٔ  يًٓظط املًفت

ٔ  ْكههه  يهٓٓهها  ٚيجكافتٓههها  يٓهها  ٌ  عهههٔ عههادعٜ  زٕٚ َعٗههها  ايتٛاقهه

 ايػٝاغهه١ٝ َٚٛاقفٗهها اؿهَٛٝهه١ يبرلٚقطاطٝهه١ا زٖههايٝع يف ايههسخٍٛ

 . تكٛي٘ ملا ٚتطزٜس قس٣ فطز عًُٓا َٔ ػعٌ قس اييت

ٔ  خايهس . يف سني ٜهط٣ ز  ٌ   به  بٗها  َهطت  َطسًه١  زٖهٝـ إٔ أفهه

ٕ  ناْهت  ا٭َطٜهٝه١  ايػهعٛز١ٜ  ايع٬قات  ا٭َهرل  ايػهفرل  ٚدهٛز  إبها

ٔ  بٓههسض  ٌ    غهههًطإ بهه ٕ  عٓهههسَا شيههو  ٚقبهه  عػههههطٜا  ًَشكهها   نهها

 بتشكٝكهه٘ ايٝٗههٛزٟ ايًههٛبٞ عًهه٢ ايتغًههب يف لهه  ٝههحس   بأَطٜههها

 أبههإ غههفرلا  نههإ ٚعٓههسَا   يًػههعٛز١ٜ ا٭ٚانههؼ طهها٥طات ؾههطا٤

 ع٬قهه١ يهه٘ نههإ فكههس   غههبتُدل (22) أسههساخ ثههِ ايهٜٛههت غههعٚ

 ايهٛظٜط  قهس اغهتفاز   ٚ   ٚايههْٛغطؽ  ا٭َطٜه١ٝ اٱزاض٠ َع ممٝع٠

ٍ  ايع٬قه١  تًو َٚٔ إزاضت٘  َٔ اؾبرل ٘  خه٬  يًًُُهه١  غهفرلا   عًُه

 ا٭َطٜهٝهه١ ايػههعٛز١ٜ ايع٬قههات فهه ٕ ؾههو ٚبههسٕٚ. )ٚاؾههٓطٔ( يف

 باغههتُطاض دٝههس٠ ا٭خههرل٠ ٚا٭خبههاض. املؿههذلن١ املكههاحل عًهه٢ تكههّٛ

 ايهيت  ايطزلٝه١  ايًذٓه١  ض٥هٝؼ  زافهع  َٓٗها  يهٛس   سٝهح  ايع٬قه١  ٖصٙ

 اتٗاَهات  نهس  ّ(3112) غهبتُدل  (22ٖذُهات )  يف ايتشكٝهل  تٛيت

 املععههّٛ ايتههٛض  يف نههاف هٌبؿهه ايتككههٞ بعههسّ يًذٓهه١ ٚدٗههت
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 ايًذٓه١  قسَتإٔ  َٓص أعٛاّ (21) َطٚض بعس اشلذُات يف يًػعٛز١ٜ

 .تكطٜطٖا

 عًه٢  بايػهرل  ا٭بهٝض  يًبٝهت  ايكازَه١  اٱزاض٠ ٚا٭ٌَ إٔ ؼهصٚا 

 ا٫خههرل٠  )أٚباَهها( تكههطوات عههٔ بعٝههسا  املؿههذلن١ املكههاحل ْٗههر

 ايػهعٛز١ٜ  ٝه١ ا٭َطٜه ا٫دتُاعهات  ْتا٥ر يف أثطأٟ  شلا ْط  مل اييت

 .بايطٜاض ا٭خرل٠ ٚاـًٝذ١ٝ

ٔ   ْكهههط. ّ.ٚقهههاٍ ز  َٓظهههٛضٟ ايكهههشاف يف ٖهههصا ايؿهههإٔ: َههه

 بهني  عُٝكها  ؾطخا أٚدس غبتُدل (22) َٛنٛ  بإٔ أعذلف اـام

ٔ  غهعٛزٜا   عؿهط  مخػه١  بههًٛ   ٚشيهو  ايهسٚيتني   ٚيٝؼ ايؿعبني  َه

 !! َتُٗا  عؿط ايتػع١ قا١ُ٥

 ٚايههصٟ نٝهه١ ايص املػههتكبٌ َههسٕ َهه٪متط بايتشسٜههس ٚأشنههط

 ايطٜههاض أَههرل ْفػهه٘ بطعاٜهه١  ايعههاّ  َههٔ ْههٛفُدل يف بايطٜههاض عكههس

 (.غًُإ املًو) آْصاى

 ندلٚفٝػهٛض  َػهبكا   املعس٠ ٚضقت٘ ايط٥ٝؼ احملانط ٜكسّ فًِ

 ناْهههت ٚيههههٔ املههه٪متط  َٛنهههٛ  عهههٔ زٜٝغهههٛ( )غهههإ داَعههه١ يف

 َػههههتذل ْكههههس ثٓاٜاٖهههها يف غٝاغهههه١ٝ بٛضقهههه١ اغههههتبسشلاإٔ  املفادههههأ٠

ٞ  َػتؿهاض  بكفت٘ يػعٛز١ٜا يًػٝاغ١  ا٭َطٜههٞ   يًهط٥ٝؼ  إع٬َه

 أثهههاض ممههها !! ايصنٝههه١ املػهههتكب١ًٝ املهههسٕ نطغهههٞ أغهههتاش ٚيهههٝؼ

 .!!أسسِٖ ٚنٓت اؿهٛض اَتعاض

 بايطٜهاض  )ا٫ْذلنْٛتٓٓتاٍ( فٓسم يف ا٫فتتاح سفٌ ْٗا١ٜ ٚيف

 َهين  ٚطًهب  ايجها٥ط  ايدلٚفٝػٛضإىل  غًُإ بٔ غًطإ ا٭َرل قسَين

 !!. ب٘ ا٫ٖتُاّ فكط
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 قكههههط يف َهجهههه  عههههح ْفػههههٗا بعههههس ايًًٝهههه١  يف ايتكٝتهههه٘

ٞ  امله٪متطات   ٘ إٔ  ٚباَتعهاض  فهأخدلْ  عًه٢  تٓتظهطٙ  اـاقه١  طا٥طته

 فٛضا . غٝغازض ٚأْ٘ املسضز 

ٌ  شيهو  بإٔ فاضػًت املٛق  تساضى سٝٓٗا قطضت ٞ  غٝؿهه  يه

٘  عًُهت  قهس  أْهين  مبها  عٜٛكه١  َؿهه١ً  ؾدكٝا  ٍ  يه  يًٝهَٛني  دهسٚ

 نٝ ؟!. ٚغأٍ شيو أغتغط ف َػ٪ٚيني  َع ايكازَني

 اٯٕ. ٜبسأ ايدلْاَر بإٔ أخدلت٘

 َههٔ فُٗتهه٘ َهها ٚيهههٔ َػههبل  تههسبرلأٟ  ٖٓههاى ٜهههٔ ٚمل

ٛ  املػ٪ٍٚ  ٖصا ٜغازض ٫إٔ  غًطإ ا٭َرل إرا٠٤  ايٓفػه١ٝ  بٗهصٙ  ٖٚه

ٕ  مما ٘  نها ٞ  يف ا٭ثهط  يه ٟ  تعًُه  ايسبًَٛاغه١ٝ  قهٓٛف  يهبعض  ايفهٛض

 غًُإ. بٔ غًطإ ايكسٜط ايسبًَٛاغٞ َٔ

ِ إٔ  سٝهح  ايًًٝه١   تًو يًعؿا٤ ايٛايس َٓعٍإىل  ب٘ تشٖب  طهاق

ٕ  اقطشاب٘ فهط٠ ٜػتػغ مل ي٘ املطافل اؿطاغ١  أخهط  ٭ٟ َهها

 تطتٝب. غابل بسٕٚ

ٔ  زلهع  ٖٓاى ٘  ايٛايهس  َه ٕ  قهسضٙ  أثًهر  َها  اهلل سفظه ٔ  ٖٚهٛ  َه

 ايؿههعب ٚإٔ َػههتذل ٖههٛ َهها نههٌ غتٛنهه  ايتشكٝكههات بههإٔ ضٚعهه٘

 .!ايكإْٛ عٔ املاضقني َٔ سف١ٓ رجً٘ ٫ ايػعٛزٟ

٘ إىل  ٜتشسخ غٝاضتٞ يف َعٞ نإ ايعٛز٠ ططٜل يف  يف ظٚدته

٘  عًه٢  قًكه١  ٖٚٞ أَطٜها  ٘  ٚغه٬َت٘   أَٓه  متاَها   طُأْٗها  ٚيهٓه

 ٜههههٕٛإٔ  رههههٔ ا٭َطٜههههٞ اٱعههه٬ّ بهههإٔ َهههين َػهههُع ٚعًههه٢

 ايػعٛز١ٜ. عٔ ايُٓط١ٝ ايكٛض غرل ٜعطٞ ٫ٚ اٯٕ  َٓشاظا 
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 املًهههو َسٜٓههه١ ض٥هههٝؼ ١َكابًهههإىل  بههه٘ شٖبهههت ايتهههايٞ ايٝهههّٛ يف

إىل  املػهههها٤ ٚيف ايعههههصٍ  قههههاحل ز.  ٚايتكٓٝهههه١ يًعًههههّٛ عبههههسايععٜع

ٔ  ٚا٭قهسقا٤  ايع١َُٛ أبٓا٤ َع يًعؿا٤ بايجُا١َ اغذلاس١ ٔ  َه  طٝهاضٜ

 َٚجكفني. ٚعػهطٜني

 فٛض َغازضت٘ يعسّ بػعازت٘ أخدلْٞ ايتايٞ ايّٝٛ يف ٚزاع٘ ٚيف

 تكطٜههطٙ ٚبههإٔ  ٜههَٛني قبههٌ ا٫فتتههاح سفههٌ يف ايٓههاضٟ خطابهه٘ إيكهها٤

 !!املٛنٛ  ٖصا يف إهابٝا  غٝهٕٛ يًط٥ٝؼ

 ؾههأْٗا َههٔ اعتبههاضات َههٔ شلهها ملهها أٚضزٖهها َكههغط٠ قههٛض٠ ٖههصٙ

 ٜهههٕٛ ٚشيههو ايعهههؼ أٚ  ايبًههسٜٔ بههني ايٓظههط ٚدٗههات تكطٜههب

 إهابٝا .أٚ  غًبٝا َا إ املعاؾ١ ططم بهٝف١ٝ

 

 األمرٓكٔ٘: الشعْدٓ٘ حمددات مشتكبل العالقات

اؿاضثٞ  ف ْٓا غايبا  ْتعاٌَ َع اٯخهط   عًٞ. ز َٔ ٚد١ٗ ْظط

 سهيت  اٯخهط   ْٚكهسم  زركهطاطٝني   ٚيػهٓا    بايعاطف١ داْبٓا َٔ

 داْهههب َٚهههٔ. عًٝٓههها ٜٚههههشو ٜٚتٓهههسض   ٜٚؿهههٖٛٓا ٜهههسَطْا ٖٚهههٛ

 َهههعإ٫  ايغهههط  َهههع سهههيت بههه٘ ٜٛثهههل سًٝههه  يٝػهههت فٗهههٞ أَطٜهههها

 يٝػهت  أْٗها  آَٓها  ٚإٕ سهيت  غهبتُدل   (22) أسهساخ  ٚبعس إغطا٥ٌٝ 

 ٚتٓفٝههص ٚباغههتدساّ قههٓعِٗ َههٔ بأْٗهها ايكٓاعهه١ ضغههِ قههٓعِٗ َٔهه

ٓٳها  ايػ١٦ٝ ْٚٛاٜاٖا أٖسافٗا سكٝك١ عٔ نؿٶطت أبٓا٥ٓا َٔ ايػصز  بٹ

 يٝػههت ايههيت ٚغٝاغههتٓا  ٚثكافتٓهها َٚٓاٖذٓهها ٚاقتكههازْا ٚبعكٝههستٓا

ٚ  ِٖ ايػ١ٓ ٚاملػًُني اٱغ٬ّ   ٜطاّ َا عًٞ ِ  ا٭ٍٚ ايعهس ٟ  شله  ايهص

   ايؿههٝع١ٝ ايطا٥فهه١ ٚتععٜههع ٚتؿههتٝتِٗ ٚمتههعٜكِٗ قههاضبتِٗ هههب
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ٞ  ٚايػعٛز١ٜ ٔ  ٖه ٔ  ٫ٚبهس  َٚٓظُاته٘   اٱضٖها   ٜفهطر  َه  تهسَرلٖا  َه

 إىل تكػهههُٝٗا إعهههاز٠ َهههٔ ٫بهههس ايعطبٝههه١ ٚايهههسٍٚ.  سهههني بعهههس ٚيهههٛ

 بٝههِٓٗ اؿههطٚ  ٌٚدٜٗٛهه١ يتظهه  ٚقبًٝهه١ ٚعطقٝهه١ طا٥فٝهه١ نٓتْٛههات

 املباؾههههط٠  بههههاؿط أٚ  اـ٬قهههه١  بايفٛنهههه٢ غههههٛا٤ٷ   َؿههههتع١ً

ٞ  اؿهط   َٓهص  أَآَا َاث١ًٌ اٖسٚايؿٛ ٕ  عًه  إشا اغهتٛعبٓا  .أفغاْػهتا

 ٚإٔ بايعٛاط  ٚيٝؼ باملكاحل  ايػٝاغ١ ْغًٺبإٔ  ف٬بس   ايسضؽ

 ْبينإٔ  عًٞ. أٖسافٓا وكل ملا ايهٌ َع َفتٛس١ غٝاغتٓا تهٕٛ

ٕ  ٚسكٛقٝها   َٚعطفٝها   ٚاقتكهازٜا   غٝاغهٝا   ايساخٌ َٔ أْفػٓا  يٓههٛ

.  ايتههاضٜذ ٖههاَـ عًههٞ غههٓظٌ ٚإ٫ ػههٓا أْف ٚأَههاّ أَههاَِٗ أقٜٛهها٤

ٓٳا ٜطٜسٕٚ ٫ فِٗ ٚغرلٖا أَطٜها َٔ سصضْا يٓأخص  ؾطا .إ٫  بٹ

 َكههههاحل ع٬قههههات ايسٚيٝهههه١ ايع٬قههههات تهههههٕٛإٔ  بههههأؽ ٫ٚ

 ٚغههرل َتغططغهه١   ْعٜٗهه١ تهههٕٛإٔ  عًههٞ ايطههطفني  بههني َتبازيهه١

ٌ  يًفه   َهجرل٠  ٚغهرل  ٚعازي١  ا٫ْك٬بهات  ٚتهسبرل  ٚاؿهطٚ    ٚايك٬قه

ٌ  ايؿهطع١ٝ   باؿهَٛهات  ٚاٱطاس١ هط١ٜ ايعػ  ايػهافط  ٚايتهسخ

 بههههايك٠ٛ ٚتطنٝعٗهههها ثطٚاتٗهههها  ٚاغههههت٬  ايؿههههعٛ   َكهههها٥ط يف

 ايؿهعٛ    ٚثكافات َٚكاحل يًعكا٥س َطاعا٠ زٕٚ ايكصض٠ ٚايػٝاغ١

 شيو. غرل أَطٜها َٔ عطفٓا ٌٖٚ

 ٚايههسفا  ايبشههح أَطٜههها ٜعٝههب ٫ :ايكههبإ قُههس. ز ٚقههاٍ

ّ  اـًهٝر  ٚزٍٚ ًُه١امل ٚسيت. َكاؿٗا عٔ ٞ   تكهٛ  ْفػه٘   ٤بايؿه

 يطَهت  املتشهس٠  اي٫ٜٛات محا١ٜ اغتُطاض تكتهٞ َكًشتٗاإٔ  ٚي٫ٛ

 ٚايهههسا٥ِ ايتهههاضىٞ ؼٝعٖههها ظهههٌ يف خاقههه١ اؿههها٥ط عهههطض بٗههها

 . ٱغطا٥ٌٝ
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 تٜٓٛههههع ٜتطًههههب أَطٜههههها َههههع ع٬قتٓهههها يف تههههٛاظٕ إسههههساخ

 إقهههه٬ح عًهههه٢ ٚايذلنٝههههع ٚا٫قتكههههاز١ٜ  ايػٝاغهههه١ٝ ؾههههطاناتٓا

 ٚزٜٓٝههههها ٚغٝاغهههههٝا اقتكهههههازٜا ايهههههسٚيٞ اجملتُهههههع أَهههههاّ اقهههههٛضتٓ

ٛ  َا بكسض ٜٓاغب٘ مبا ايتهٝ  ٖصا ٜعين ٫ٚ ٚادتُاعٝا   ايعهٛز٠  ٖه

ّ  ٚاشلهسض  ايفػهاز  كايفهات  ٚإظاي١ اٱغ٬َٞ  زٜٓٓا أقٍٛإىل   ٚعهس

 ؾههطعا   شلهها  املُٓٛسهه١  سكٛقٗهها  املههطأ٠  ٚإعطهها٤  ٚايكههسم   ا٭َاْهه١ 

إىل  إْتاز  ٫ٚ ْتاز ٫ عت١ ضٜع١ٝ زٚي١ نْٛٓا َٔ تسضهٝا ٚايتشٍٛ

 .َٛاطٓٝٗا عكٍٛ تعتُس ع٢ً َٓتذ١ زٚي١

 -اؿكٝكهههٞ إغههه٬َٓاإىل  ضدٛعٓههها ٚيٓكهههٌ -ٖهههصا ؼٛيٓههها

 يف قٝازٜهها زٚضا ٜعطٝٓهها اٱغهه١َٝ٬  يٮَهه١ قٝازتٓهها عٓههٛإ ٚإسٝهها٤

 .ايعاملٝني ايهباض فايؼ

 ايػهههٓٛات خههه٬ٍ ٚبكٝٓههها ٖهههصا  نهههٌ َهههٔ ْػهههتفس مل يههههٔ

 . ٚخذٌ اغتشٝا٤ ع٢ً ْازٚض مناضؽ املان١ٝ

 قهاعس٠ أٚ  غطبٝه١  زٚيه١  ٚأٜه١  املتشس٠ باي٫ٜٛات ٜتعًل فُٝا أَا

 عًهه٢ ٚغههٌٗ. ايههط٣٩ َتشههس ا٭دٓههس٠ ٚانهه  ايكههٟٛ َههع تتعههإٚ فٗههٞ

 ٚايتٓػٝل ايٛاسس املصٖب شات إٜطإ َع تتعاٌَإٔ  املتشس٠ اي٫ٜٛات

ٖ  ٚاٯضا٤ ايفههط  تعسز١ٜ َع تتعإٚإٔ  َٔ املعطٚف ا٭ع٢ً  بٚاملهصا

 تهطاضٖا ٚمت سكٝك١ ٖٚصٙ إٜطإ غرل زٍٚ َع تتعاٌَ سني املدتًف١

 .َط٠ َٔ أنجط

 ٚبههطٚظ يهه٘ املًُههه١  ٚقٝههاز٠ اٱغهه٬َٞ ايتشههاي  إْؿهها٤: اٯٕ

 َههٔ نههجرلا غههرل اٱقًُٝٝهه١  ايكهههاٜا كتًهه  يف ايكٝههازٟ زٚضٖهها

 ايهسٚض  ٖصا َٔ اْععادِٗ أبسٚا ٚإٕ ِٖٚ. يٓا اٯخطٜٔ تعاٌَ ططٜك١
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إىل  أزت ايهيت  ايتغرلات ٚيعٌ. ايتعاٌَ عًِٝٗ فطض أْ٘ إ٫ اؾسٜس 

ٍ  يف أَطٜهها  اغتك٬ٍ إبطا٤  ٫ظايهت  أْٗها  أظٗهط  قهس  ايهٓفط   فها

 . ايٓفط فاٍ يف قاز١َ ٚيػٓٛات اـًٝر ٚزٍٚ املًُه١ ع٢ً تعتُس

 ّ  َههٔ طًٜٛهه١ غههٓٛات بعههس - نههطزٟ أغهها١َ. بُٝٓهها ٜعتكههس 

 ٍ ٞ  أعُها ٔ  يف يًًُُهه١  ايًهٛب (  (Grassroots America ٚ ٚاؾهٓط

 ا٭َطٜهٝه١  ايػعٛز١ٜ ايكساق١ ؾ١ٓ ض٥اغ١ َٔ ط١ًٜٛ غٓٛات ٚبعس

 َهههع ايتكًٝسٜهه١  ع٬قتٓهها إٔ  ْظطٜههه١ بكههش١  -ايؿههٛض٣   فًههؼ  يف

 عٛز٠. بسٕٚ شٖبت أَطٜها

 إٜهههطإ ًَههه  سهههٍٛ اٱٜطاْٝههه١ ايغطبٝههه١ املفاٚنهههات غهههٓٛات إٕ

ّ  ٚيهٝؼ ) ٚتكطفات ايٟٓٛٚ   أٚنهشت  ا٭َطٜهٝه١   اٱزاض٠( نه٬

 ايكٓاعه١  شلصٙ ٚ. ا٭ٚيٞ بايسضد١ أْفػٓا ع٢ً ْعتُسإٔ  هب ٓاأْ يٓا

 ايتشههاي  تٓظههِٝ عًهه٢ َكههسضتٓا يف - قههغرلا  نههإ َُٗهها - زٚض

 َٚههٔ. إٜههطإ ٚنههس اٱضٖهها  نههس ٚاٱغهه٬َٞ ايههُٝٔ  يف ايعطبههٞ

 بهسأت  عٓهسَا  َبههطٶا  )أٚباَها(  يعكٝهس٠  تٓبٗهت  املًُه١إٔ  ايٛان 

 َههٔ بعههسٙ َٚهها ٛثٞاؿهه نههس ايعطبههٞ ايتشههاي  سؿههس عًهه٢ ايعُههٌ

 .أعُاٍ

 ايػٝاغههه١ عًههه٢ تهههأثرل يههه٘ ايهههبذلٍٚ غهههٛم ٚنهههع ٜههههٕٛ قهههس

 ايهٓفط  إْتهاز  أقهب   ا٭غهعاض  اضتفعهت  فعٓسَا..  اؿاي١ٝ ا٭َطٜه١ٝ

ٔ    بتكهسٜطٙ  زلشٛا أِْٗ ست٢ أَطٜها  يف اقتكازٜا ٌ  ٚيهه  قبه

(  أغهٛاقٗا  عًه٢  اؿفهاظ )  أُٖٝه١  املًُهه١  قطضت ايتكسٜط  تٛغع

 آثاض ايػٝاغ١ شلصٙ نإ ٚ  نجرلا  ا٭غعاض ضانفاإىل  أز٣ مما

 أسهس  ٖهصا  ٜهٕٛ ٚقس) ايطٚغٞ ا٫قتكاز تسَرل َٓٗا ١َُٗ داْب١ٝ



14 

 

 –1023  1022  
45 

 عًههه٢ ايتهههأثرل َٚٓٗههها  ( غهههٛضٜا َهههٔ ايطٚغهههٞ ا٫ْػهههشا  أغهههبا 

ٞ  ا٭َطٜهٞ  اٱْتاز انفاض َٚٓٗا اٱٜطاْٞ ا٫قتكاز  مت ٚبايتهاي

 َجهههٌ ز١ٜايػهههعٛ وتهههادٛا يهههٔ بهههأِْٗ ا٭َطٜههههٞ ايتكهههٛض تعهههسٌٜ

 ٚسههسٜح ٚاـًههٝر ايػههعٛز١ٜ َههع ناْههت ايكُهه١  ٚبايتههايٞ ايػههابل 

 ايع٬قات. عٔ خ٬شلُا اٱهابٞ )أٚباَا(

 ايكه٣ٛ  َهع  َتٛاظْه١  ع٬قهات  بٓها٤  عًه٢  ايعٌُ َػتكبًٝا املِٗ ٚ

 ٚيهٝؼ املككهٛز بطبٝعه١      ايتشايفهات  بٓها٤  يف ٚا٫غهتُطاض  ايعامل١ٝ 

 ٍ ٔ    بتاتهها  أَطٜههها  َعههازا٠  اؿهها ِ  فُهه  ْؿههاطاتٓا إىل  ايعههٛز٠  املٗهه

 عًههه٢ يًتهههأثرل أَطٜهههها يف يًًُُهههه١ ايًهههٛبٞ أعُهههاٍ يف ايػهههابك١

 (22) أسهساخ  بعس ايعٌُ ٖصا تٛق ) - ٚايهٛلطؽ اؿه١َٛ

 قهطاضات  ٫ؽهاش  َٓعها  - (شلها  اؿاد١ أؾس يف نٓٸا عٓسَا غبتُدل

ِ  يٓههها ظٗههط  ٚاٯٕ. سايٝهها  ٜهههتِ َهها  َجهههٌ يٓهها  َهههاز٠   يف دسٜهههس غههطٜ

ٔ  أَطٜهٝات غٝسات مخؼ يسٜٗا يتاي إٜطإ ٖٛ أَطٜها ٌ  َه  أقه

 . ا٭بٝض ايبٝت يف ٜعًُٕٛ إٜطاْٞ

  ٔ  ٜتطًههب ٖٚههصا ايسٚيٝهه١  ع٬قاتٓهها املٗههِ تٜٓٛههع  نههصيو َهه

ٚايدلاظٌٜ ٚغرلٖها   ٚايٝابإ ٚأٚضبا ٚضٚغٝا ايكني َع ايع٬ق١ تطٜٛط

 َٔ زٍٚ ايعامل.

 بأَطٜهههها ع٬قتٓههها فًهههتهٔ: ايعٓهههاز عبهههسايطمحٔ. ز.ٚقهههاٍ أ

 ع٬قاتٗهها ٭ٕ أَطٜهها   ٜٓتكهس  إٔ ايهبعض  أ٫سه   ..َكهاحل  ع٬قه١ 

 :أٟ  شيههو  غههرل ٜطٜههسٕٚ مبكههاؿٗا  ٚنههأِْٗ َطتبطهه١ ايههسٍٚ َههع

 ملكههههاحل اعتبههههاض زٕٚ فكههههط  اٯخههههط ايطههههطف ملكههههاحل ع٬قههههات

 ْفػٗا. أَطٜها
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 اػههاٙ يف املهههٞ يف املكههًش١ ٖههٌ: احملٝهها َػههاعس. ز ٚتػهها٤ٍ

 فتٛضٖا؟. ططٜل يف املهٞ أّ ايع٬ق١ زر١َٛ

إٔ  أغاؽ ع٢ً تكّٛ أْٗا َؿهًتٗا ايع٬قات يف املكاحل يغ١

 نههههايبكط٠ عٓههههسٙ فأْههههت ٜؿههههبع  ٫ٚ ٜٚػههههتٓعفو ٜػههههتفٝس ططفهههها

 قُٝتٗههها  َكهههسضا  ايع٬قههه١  بٗهههصٙ ٜتُػهههو  آخهههط  اؿًهههٛ   ٚطهههطف 

 ٜعههين ٚاجملهها٫ت املكاقههس يهه٘.. ٚاخههت٬ف ٚا٫غههذلاتٝذ١ٝ ايػٝاغهه١ٝ

 غط . يف ٚآَايو غط  يف ٚسايو غط  يف تغطز أْو

ٍ  بعهض  بني َٔ ْاس١ٝ أخط٣  فٗٓاىٚ ٍ  ايهسٚ  ايههدل٣  ٚايهسٚ

 نههُٓٗا ٜهههٕٛ ٚايههيت املعًٓهه١  غههرل با٫تفاقههات ٚقههف٘ رهههٔ َهها

 أغههًش١ ؾههطا٤ َكابههٌ اعتههسا٤أٟ  عٓههس ايسٚيهه١ عههٔ ايههسفا  نههُإ

 اـًههٝر يههس٣ ٖههٌ ..اخل  تههط٣ عػهههط١ٜ ٚقٛاعههس غههٓسات ٚؾههطا٤

 . شيو؟ بعض

 بعههض ٖههصٙ شإ ْاقكٶهها اؿههٛاض هعههٌ ايؿههٞ ٖههصا َجههٌ ٚدههٛز

 تعٗساتٗا. عٔ ؽًت قس ايسٍٚ ٖصٙ تهٕٛإٔ ايفطؽ  إ٫  َطبط

ٕ . ٚأٚن  أ ٔ  اتفاقٝهات  املطؾهس أْه٘ ٜٛدهس    عهسْا  ايٓهٛ   ٖهصا  َه

٫ٚ  اـاقهه١  اتفاقٝتٗهها شلهها زٚيهه١ اـًههٝر ٚنههٌ زٍٚ َههٔ جملُٛعهه١

املطؾهس عًه٢ أْه٘     يًذُٝع. نصيو فكس أنهس  َٛسس٠ اتفاق١ٝ تٛدس

ٕ إٔ  ٫بههس  ٘  باقتكههازٖا   قٜٛهه١  املًُههه١  تهههٛ  نكهه٠ٛ  ٚتػههتدسَ

 ٚعهههسّ اٯٕ  املدهههتًفني اؿًفههها٤ َهههع ع٬قاتٗههها ٚتٛغهههٝع نهههغط 

ّ  ٚاسهس٠  بؿهطان١  ا٫نتفها٤  ٘  ايهط٥ٝؼ  ٜهتغرل  يٓظها أٚ  (5) نههٌ فٝه

 يػههٓٛات املتشههس٠ اي٫ٜٛههات َههع إٜههطإ . فكههس خػههطت .غههٓٛات (9)

ٔ  ايٓٗاٜه١  يف اْتكهطت  يهٓٗا عسٜس٠ ٍ  َه  شاتٗها  عًه٢  ا٫عتُهاز  خه٬
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 ايعػههههط١ٜ ٚايكهههٓاعات ايػهههٝاضات نكهههٓاع١ ٠عهههس فههها٫ت يف

 .اجملاٚض٠ ايغ١ٝٓ ايسٍٚ َٔ أندل بػطع١ تتطٛض دعًٗا مما ٚغرلٖا

 نُهها عسٜههس٠ يعكههٛز ىههسضْا ٤ؾههٞ عًهه٢ مكههٌإٔ  ْطٜههس ٫

 ٚبهههاسذلاّ ٚانهههش١ ؾهههطان١ تههههٕٛإٔ  ٫بهههس املانهههٞ  يف سكهههٌ

ٔ  نٛطٔ َاشا اغتفسْا. َتبازٍ ٍ  ٫ يعكهٛز   ايؿهطان١  ٖهصٙ  َه  ْهعا

 يههه٘ ْهههسفع ٚايهههسفا  أغاغهههٞ  بؿههههٌ ايهههٓفط عًههه٢ تُهههسْع زٚيههه١

 .ٚايتعًِٝ نصيو باملًٝاضات 

 َٓظَٛهه١ ايغههط  ٚبههني بٝٓٓهها ايٛابههٌ أْهه٘ يههٝؼ خايههس. أ ٚأٚنهه 

" سًٝهه " ٚإمنهها أَطٜههها  َههع ايكههسٜل خاْهه١ يف يػههٓا ٚشلههصا قههِٝ 

 َؿذلن١. َكاحل ػُعٓا

ّ  ٖهصٙ  أَطٜها َع ٚايع٬قات مٔ: املطٟ غامل. ّ ٚقاٍ  ا٭ٜها

٘  فٛدهس  غف٠ٛ َٔ اغتفام نُٔ ٔ  اـهاط٧  اؾاْهب  عًه٢  أْه  ْٗهط  َه

 ايكهه٠ٛ َههٔ يههسٜٓا َههاظاٍ أْهه٘ اؿهه  سػههٔ َههٔ ٚيهههٔ املههٛز  عههات

 تإشا اغههتُط ايكههشٝ  يًؿههاط٧ ايعبههٛض َههٔ غههُٝهٓٓا َهها ٚايكههسض٠

 ايصاتٝه١  اٱَهاْهات  عًه٢  ا٫عتُهاز  يف اؿايٝه١  اؿه١ُٝ ايػٝاغ١

 ٚايكَٛٝهه١  يٛطٓٝهه١ا املكههاحل عًهه٢ يًشفههاظ اٱقًُٝٝهه١ ٚايتشايفههات

 ا٭طههطاف ٚعٛزْهها ايٛطٓٝهه١  أٖههسافٓا ـسَهه١ َكههاؿٓا ٚتٛظٝهه 

 .شيو ع٢ً ا٭خط٣

ٞ  اؿايٝه١  ٚايظطٚف  عبهس  املًهو  زفعهت  ايهيت  تكطٜبها  ْفػهٗا  ٖه

 ا٭َطٜهٝهه١ ايػههعٛز١ٜ ايع٬قههات يتبههسأ ؼايفاتهه٘ تغههٝرلإىل  ايععٜههع

ٛ    ّ(2:56) عاّ ايؿٗرل ا٫دتُا  بعس َعطٚف ٖٛ نُا  سًًٓها  ٚيه

إٔ  يٛدههسْا ٚقتهه٘ يف املتشههس٠ اي٫ٜٛههات َههع ايػههعٛزٟ ايتكههاض  ببغهه
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ُٶا  زٚضٶا ايفًػط١ٝٓٝ يًكه١ٝ  ايهٓفط  انتؿافإىل  طبعا إناف١ َٗ

 عًه٢  ايكه١ْٝٛٝٗ  امله٪اَط٠  يف ا٫لًٝهع  زٚض بهسأ  فكس  (شلِ بايٓػب١)

 ٚأقههب  ثكهه١  بٗههِ يًعههط  ٜعههس ٚمل يًذُٝههع  ٜٓهؿهه  فًػههطني

ٌ  بٌ فس  غرل ا٫لًٝع َع ايتشاي  ٌ إٔ  نُها . ٚكذه  مل إغهطا٥ٝ

 يًههههٛبٞ ٜهههههٔ ٚمل ايٛقههههت  شيههههو يف نسٚيهههه١ َٛدههههٛز٠ تهههههٔ

 يف َذلنهههعا َهههاظاٍ نهههإ بهههٌ أَطٜهههها  يف قهههٟٛ زٚض ايكهههْٗٝٛٞ

ٕ  ٚيهصيو . بايتشسٜهس  ٚبطٜطاْٝا أٚضٚبا  ايععٜهع  عبهس  املًهو  تغهٝرل  نها

 ٚقته٘   يف َٚٛفكها  شنٝا ايفت١ٝ ايعظ٢ُ ايك٠ٛ ٖصٙ يكاحل يتشايف٘

٘  ؾب٘ غٝطط٠ فٗٓاى اؿانط ايٛقت يفأَا  ٞ  تاَه ٞ  يًهٛب  اٱغهطا٥ًٝ

 أَطٜهههٞ َطؾهه  نههٌإٔ  زضدهه١إىل  ا٫بههٝض يًبٝههت ٜههأت َههٔ عًه٢ 

 إغههطا٥ٌٝ أَههٔ عًهه٢ باؿفههاظ اْتدابهه٘ قبههٌ َػههبكا ٜتعٗههس يًط٥اغهه١

 . ايعطبٞ قٝطٗا ع٢ً َتفٛق٘ ٚابكا٥ٗا

 اقتكهههاز١ٜأٚ  غٝاغههه١ٝ يٝػهههت يًُٓطكههه١ ا٭َطٜههههإ فٓظهههط٠

 زٜٓٝهه١ أبعههاز يهه٘ ب غههطا٥ٌٝ ٚاضتبههاطِٗ و شيهه َههٔ أبعههس بههٌ عتهه١ 

ٌ  َٚههاز٠  َعاز١ٜ عُٝك١ ٚثكاف١ٝ ٛ   يهه ٌ  ٚدهٛز  نهس  َها ٖه  إغهطا٥ٝ

 ايعطبٝهه١   ٚايكَٛٝهه١ اٱغهه١َٝ٬ ايعكٝههس٠ يف ٚاملتُجههٌ فًػههطني  يف

ٕ  أقهه٣ٛ ٖٚههصإ  سٝههح ايػههعٛز١ٜ  ايعطبٝهه١ املًُههه١ يف َهها ٜهْٛهها

 يههس٣ ٚضغههد٘ ايؿههعٛض ٖههصا عُههل ٚقههس ٚاٱغهه٬ّ  ايعطٚبهه١ أقههٌ

 عؿهط  ٚمخػ١ ٫زٕ ابٔ ٚنٕٛ غبتُدل  (22) أسساخ ٭َطٜهإا

 .غعٛزٜني املفذطٜٔ َٔ

 املًُهه١  يف قا٥هس أٟ  عًه٢  ٜكعب ايظطٚف ٖصٙ َجٌ ظٌ ٚيف

 ٫ ثههِ َٚههٔ اؿػههبإ  يف ا٭َههٛض ٖههصٙ ٜأخههص٫ أ املتشههس٠ ٚاي٫ٜٛههات
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 زٚيه١ أٟ  فًػهطني  ػاٙ ا٭َطٜه١ٝ ايػٝاغ١ َع ٜتعاٜـإٔ  رهٔ

 .ٚط١ٝٓ عطب١ٝ

 املؿهههطم يف ؾهههطا َٙههها ْهههطا نهههٌ ٚضا٤ أَطٜهههها ػهههس وٚيهههصي

 يف ٚسته٢  ٚايهُٝٔ   ٚغهٛضٜا  ايعطام يف ٚفٛن٢ ؾطش١َ َٔ ايعطبٞ 

ٌ  سًِ إْ٘ َٔ؟ ٚملكًش١ ايبشطٜٔ  عًه٢  ٚا٫ْتكهاض  ايههدل٣  إغهطا٥ٝ

ٞ   اٱغه٬َٞ.   ايعطبٞ ايؿط ٕ  يف ايبهٛازض  ٖٚها ٖه ٌ  إعه٬ ٔ  إغهطا٥ٝ  عه

 ا٭بس.إىل  اؾ٫ٕٛ نِ

 نُهها فههسٜا ٜعههس مل أَطٜههها َههع ايتشههاي  فههإ ٚبايتههايٞ

ٌ  ا٭ضبعٝٓات  يف نإ ٕ  ٚقهس  به ٞ  َٛقعٓها  ٜههٛ  املهس٣  عًه٢  اؿكٝكه

ٔ  ٚغرلٖها  ٚايكهني  ضٚغهٝا  َهع  ا٭خهط٣  ايههف١  ع٢ً ٖٓاى ايبعٝس  َه

 اؿانهط  ايٛقت يف ا٭ِٖ ف ٕ ٚعًٝ٘ ٭َطٜها  اؿًٝف١ غرل ايك٣ٛ

 ايصاتٝه١   ايكهسضات  سؿهس  يف ٚا٫غتُطاض أَطٜها  َعازا٠ عسّ ٖٛ

 ٚتكٜٛهههه١ ٚايعػهههههط١ٜ  ا٭غاغهههه١ٝ ايجكًٝهههه١ ايكههههٓاعات تطههههٜٛطٚ

ٌ  ايتشاي  ٟ  ٚايتهاَه ٞ  ا٫قتكهاز ٟ  ٚا٭َهين  ٚايػٝاغه  ٚايعػههط

 فايعطبٝههههه١ اـًٝذٝههههه١ ايهههههسا٥ط٠ َهههههٔ بهههههس٤ا املفٝهههههس قٝطٓههههها َهههههع

إٔ  ٚغهٓذس  ايهسٚا٥ط  تًهو  خ٬ٍ َٔ ايعاملإىل  ٚايٓظط فاٱغ١َٝ٬ 

 َٛزتٓا. يهػب تػع٢ ْفػٗا أَطٜها

 سػهههاّ ّ. طهههطح َهههع ايكهههشاف ْكهههط. ّ.ز فهههلَٚهههٔ داْبههه٘ ات

ٔ  املًُهه١  َٛقهع  غكهٛم  عرلٟ ٍ  سٝهح  َه  إخهها   عًه٢  اٱعُها

 املٓطكهه١ زٍٚ َههع ايتعاَههٌ ٜطٜههس ممههٔ ٚغرلٖهها ايغطبٝهه١ ايههسٍٚ نههٌ

 ضغِ خ٬ٍ َٔ ٚشيو ممهٔ ايؿإٔ  ٖصا يف املًُه١إىل  بايًذ٤ٛ

 املطًههل ا٫عتُههاز َههٔ ايتكًٝههٌ ؾههأْٗا َههٔ دسٜههس٠ اقتكههاز١ٜ غٝاغهه١

 أخط٣. زٍٚ ع٢ً أنجط ٚا٫ْفتاح ا٭َطٜه١ٝ ايتذاض٠ ع٢ً
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ٔ   َُٗها : ايكشاف. ّ.ز ٚأناف  ايهسٚيتني  بهني  ايع٬قه١  قٝهٌ عه
ّ  _املًُه١ ٚأَطٜهها  _  أتفهل  ٫ أْهين إ٫    ايٛانه   ػاْػهٗا  ٚعهس

ٞ  ٚاسهس٠  ساي١ يف إ٫ ا٭غٛأإىل  ايع٬ق١ يف يف ايكٍٛ بتغرل ايبت١  ٖٚه

 بايتػاٟٚ. عظ٢ُ زٚي١ اضا٠ف ٚساٚيٓا باٱثِ ايعع٠ تأخصْاإٔ 

 أنههدل يتشكٝههل ٚايسبًَٛاغهه١ٝ ايههسٖا٤ اغههتدساّ عًٝٓهها هههب

ٛ  سته٢  املؿهذلن١  املكهاحل  َٔ قسض  بعٝهسا   اٱعهاض  ا٭َهط  اقتهه٢  يه

 اْتكا٥ٝهه١ دسٜههس٠ غٝاغهه١ َكابههٌ ٚاملأيٛفهه١ ايكسرهه١ ايػٝاغههات عههٔ

 غرلٖا أٚ  إق١ًُٝٝ َكاحلأٟ  أَاّ نسٚي١ املًُه١ َكاحل تهع

ٔ  ٚقٛ  د١ٗ نٌ َٔ ي٬ْتكازات ايهاٌَ ٚا٫غتعساز  ا٭عهسا٤  َه

 غٛا٤. سس ع٢ً اؿًفا٤أٚ 

 ايفهاى رهٔ ٫ٚ أظي١ٝ  ايٛاسس ايكطب زٚي١ َع فايع٬ق١

 َٓها  ايفا٥س٠ يرلٚا شلِ ايططٜل ب ْاض٠ ؼػٝٓٗا رهٔ ٚيهٔ َٓٗا 

ٔ  ٚا٭نجهط  ايهجرل فًسٜٓا ضناْا يهػب ٚايػعٞ  ايهيت  ا٭ٚضام َه

 ايػههام١ ايفطقهه١ أعطهه٢ ممهها ايػههابل يف اغههتدساَٗا مػههٔ مل

 بايٓظط. ْهتفٞ ٚمٔ اغتغ٬ٍ أرا باغتغ٬شلا ٭عسا٥ٓا

ٍ  داَعه١  مبٝجهام  ايتعآَها  ايعٛا٥هل  أسهس  نإ ايػابل يف  ايهسٚ

 ٖٓهها  يٓهها املهبًهه١ ا٭غهه٬ٍ يفههو ا٭ٚإإٔ  ٚقههس ايبًٝههس٠  ايعطبٝهه١

 املًُهههه١ َكهههسضات عًههه٢ تعتُهههس دسٜهههس٠ غٝاغههه١ بٓههها٤ يف ٚاملههههٞ

 اسههت٬ٍ عًهه٢ املًُههه١ غٝػههاعس ٖههصا َعٛقههات. ٚبههسٕٚ َٓهه١ايها

ٔ  اعتهصاض  ٚبسٕٚ عاملٝا   املطَٛم املطنع ٕ  مله ٚٵ ِ  ٜٳهطٳ  يف َٓها  أسهل  أْٗه

 املٓطك١.

 ٚغٝاغههات  ايعجُههإ فهه ٕ َٛاقهه     خايههس . ّ َٚههٔ ٚدٗهه١ ْظههط   

 تغهرلا  تهتغرل  ٫ٚ َ٪غػ١ٝ َٛاق  ٖٞ عَُٛا ا٭َطٜه١ٝ اؿه١َٛ
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ّ  ا٫تفام َٚع. رجً٘ ايصٟ ٚاؿع  ايط٥ٝؼ بتغرل دصضٜا  َها  َهع  ايتها

 ٘ ِ . ز ططسه ٍ  ايبعٝههع إبهطاٖٝ  عًهه٢ ٚاملكهاحل  ايكههِٝ تهأثرل  َػههأي١ سهٛ

 ٜههدلظ ٚاسههس٠ يعًُهه١ ٚدٗههإ أُْٗهها بطأٜهه٘إ٫  ا٭َطٜهٝهه١  ايػٝاغهه١

 ا٭َطٜهههإ ايػاغهه١ ٜههس يف ايعًُهه١ ٖههصٙ تكًٝههب عػههب أسههسُٖا

ٞ  ايغايهب   يف اْتكا٥ٝا  اْٝه١ ايدلمل بهاملٛاق   نهجرلٶا  تتهأثط  َٛاقه   ٖٚه

 خاقهه١ اٱع٬َٝهه١  ٚاملٛاقهه  ايؿههٝٛر  ايهههٛلطؽ  ٚفًههؼ يف

أٚ  ايكهه١َْٝٛٝٗهها إ ايهههغط َ٪غػههات غههٝطط٠ ؼههت ايٛاقعهه١ تًههو

ٔ  ايؿهعب١ٝ  باملٛاق  ٚست٢   اٱٜطا١ْٝ ٔ  ايٓهاؽ  عاَه١  َه ِ  ايهصٜ  يف ٖه

 . ممجًِٝٗ ٫ختٝاض ٜكٛت َٔ ايٓٗا١ٜ

 اخههذلام عههٔ عذعْهها إْٓهها رهههٔ ايكههٍٛ:  املٓطًههل ٖههصا َٚههٔ

 اؿهَٛه١  َٛاقه   يف امله٪ثط٠  املػهتٜٛات  ناف١ َع ايتٛاقٌ عساد

ٌ  بايتٛاقههههٌ ٚانتفٝٓهههها  ا٭َطٜهٝهههه١   اؿهَٛهههه١  َههههع ٚايتعاَهههه

 غٝهها إىل  عا٥ههسا فكههط يههٝؼ ايتككههرل ٖههصا.  ْفػههٗا ا٭َطٜهٝهه١

ٔ  ٚاملبههازض٠  ايط٩ٜهه١ ٌ  ايػههعٛزٟ   اؾاْههب َهه ّ  ٚأٜههها بهه  قٓاعهه١  يعههس

 ٖهصا  ملجٌ با اي ٜفت  ايصٟ امل٪غػٞ بايتهاف٪ ا٭َطٜهٞ اؾاْب

 ٜههههههاف٧ يهههههسٜٓا سكٝكهههههٞ بطملهههههإ ٫إٔ  ٜهههههطٕٚ ٖهههههِ. ايتٛاقهههههٌ

 َ٪غػههاتِٗ  ؽاطههب َههسْٞ فتُههع َ٪غػههات ٫ٚ ايهههٛلطؽ 

ٌ  ٚاملٗهاضات  ايكسضات أبػطإىل  ٜفتكط إع٬َٓا ٚست٢  ايهيت  ٚايٛغها٥

 عًههه٢ سكهههطا ٜٓطبهههل ٫ ا٭َهههط ٖهههصا. إع٬َٗهههِ تٓهههاط إٔ  رههههٔ

ٌ  ا٭َطٜهٝه١   املتشهس٠  اي٫ٜٛات ٌ  عًه٢  أٜهها  ٜٓػهشب  به ٍ  نه  ايهسٚ

ٌ  اييت ٌ  ايسرٛقطاطٝه١  قهف١  ؼُه ٞ  ٚايعُه ٕ  ٚبايتهايٞ  . امل٪غػه  فه 

إٔ  هههب َٓٗهها املتكسَهه١ ٚخاقهه١ ايعههامل  زٍٚ َههع ع٬قاتٓهها إزاض٠
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 تطتٝهب  ٚإعهاز٠  َٚ٪غػهاتٓا   قسضاتٓا تطٜٛط ضنا٥عٖا أسس ٜهٕٛ

ٔ  بٝتٓا ٌ  َه ٔ  سته٢    ايهساخ ٕ إٔ  رهه  ططٚساتٓها  يف َكهٓعني  ْههٛ

 .١َٝ٬ٚاٱع ايػٝاغ١ٝ

 يًع٬قههات َسضغههتإ ايبعٝههع إىل إٔ ٖٓههاى إبههطاِٖٝ. ز ٚأؾههاض 

 .  ا٭َطٜه١ٝ اـاضد١ٝ

ٕ إٔ  بههطٚض٠  تهط٣  ا٭ٚىل: املسضغه١  • ِ  تههٛ  ايسركطاطٝه١ ) ايكهٝ

 يع٬قاتٗههههها ا٭غهههههاؽ املعٝهههههاض ٖهههههٞ( ٚايطأزلايٝههههه١ ٚاؿطٜههههه١

ٞ  اؿههع  ٜٚتبٓه٢  اـاضدٝه١    املسضغهه١  ٖهصٙ  عههاز٠ ايهسركطاط

ٔ  ١املسضغه  ٖصٙ لشت ٚقس  أقهسض  سٝهح  ايٓظطٜه١   ايٓاسٝه١  َه

 بهههإٔ اـاضدٝههه١ ٚظاض٠ ًٜهههعّ قاْْٛههها ا٭َطٜههههٞ ايههههٛلطؽ

 َعٗهها تكههِٝ ايههيت زٍٚ يف اؿطٜههات عههٔ غههًّٓٛا تكطٜههطٶا تكههسض

 عًهه٢ غهه١ٓ نههٌ ايههٛظاض٠ تٓؿههطٙ ايههصٟ ايتكطٜههط ٖٚههٛ ع٬قههات 

 يف غهفاضتٗا  فٝٗها  مبها  اـهاضز  يف غفاضاتٗا َٛقع ٚع٢ً َٛقعٗا

 ايساخًٝهه١ ايؿهه٪ٕٚ يف تههسخً ا ايههبعض ٜههطاٙ ايههصٟ ٖٚههٛ. ايطٜههاض

 . يًسٍٚ

 املعٝههاض ٖههٞ ايكههِٝ ٚيٝػههت املكههاحلإٔ  ٚتههط٣ ايجاْٝهه١: املسضغهه١ •

 املسضغه١   ٖصٙ اؾُٗٛضٟ اؿع  ٜٚتب٢ٓ اـاضد١ٝ  يًع٬قات

 فايع٬قههههات ايعًُٝهههه١  ايٓاسٝهههه١ َههههٔ لشههههت املسضغهههه١ ٖٚههههصٙ

 .  ا٭غاؽ ٖصا ع٢ً تكاّ ايسٍٚ َع ا٭َطٜه١ٝ

ٔ  تٓطًهل إٔ  ٜفهذلض  ا٭َطٜهٝه١  ايػهعٛز١ٜ  قهات ايع٬ قطا٠٤  َه

 .  املتبازي١ ٚاملكاحل املؿذلن١ ايكِٝ: املسضغتني شلاتني ايعاّ ايػٝام

 ٫ زٚي١ فهٌ املػٝاض  بعٚاز ؾب١ٗٝ ايبًسٜٔ بني ايع٬قات إٕ

 ٫ٚ ناْههت ا٭َطٜهٝهه١ فاؿهَٛهه١. بهها٭خط٣ بع٬قاتٗهها تتبهها٢ٖ



14 

 

 –1023  1022  
53 

 ايههههٛلطؽ أَهههاّ ١ايع٬قههه ٖهههصٙ عهههٔ ايهههسفاعٞ املٛقههه  يف تهههعاٍ

 تتبهها٢ٖ ٫ ايػههعٛز١ٜ ٚاؿهَٛهه١. ٚاٱعهه٬ّ اؿكٛقٝهه١ ٚاملٓظُههات

 يػٝاغههه١ ْظهههطا ايعطبٝههه١ اجملتُعهههات أَهههاّ أَطٜهههها َهههع بع٬قتٗههها

 .  ا٭ٚغط ايؿطم يف ا٭خرل٠

ٞ  املكههاحل تبكه٢  إشا . ايبًههسٜٔ بههني يًع٬قه١  ا٭غههاؽ احملههٛض ٖه

. ٚا٫قتكهاز١ٜ  ١ايػٝاغٝ ايظطٚف ٚتغرل ايعَٔ بتغرل تتغرل ٚاملكاحل

 شلها  زٚيه١  املتشهس٠  اي٫ٜٛهات ٕ ٚايهطأٟ أ  َهٔ؟  وتاز َٔ اٯٕ ٚايػ٪اٍ

 ٚايعًُٝهه١ ٚا٫قتكههاز١ٜ ايػٝاغهه١ٝ احملههاٚض كتًهه  عًهه٢ عههاملٞ ثكههٌ

ٔ  ٚيهٝؼ  ٚايعػههط١ٜ    ايع٬قهه١ شلهصٙ  تٓظهط إٔ  املًُهه١  َكهًش١  َه

 ع٢ً ٚتساعٝاتٗا َعاملٗا بعس تته  مل أسساخ ن٤ٛ يف بٗا ٚتهشٞ

 .طٜبايك املس٣

إٔ  يف خهههه٬ف املطههههرلٟ أْهههه٘ ٫ َٓكههههٛض. ٚيف شات اٱطههههاض ٜههههط٣ ز

 ايعهههامل زٍٚ مجٝهههع يف يًػٝاغههه١ ا٭غهههاؽ احملهههطى ٖهههٞ املكهههاحل

 نصيو. ا٭َط نإ ايتاضٜذ ٚعدل..  ٚايكغط٣ ايعظ٢ُ بكٛاٖا

 تًُهههؼ قاٚيههه١ يف ايػٝاغهههٞ ايتشًٝهههٌ زٚض ٜهههأتٞ ٖٓههها َهههٔ ٚ

 قطٜٓههه١ احلاملكههه ٭ٕ اٯخهههط  ايػٝاغهههٞ ايطهههطف َكهههاحل ٚؼسٜهههس

 ٭ٕ تظٗطٖهههها  ٫ٚ ْٛاٜاٖهههها ؽفههههٞ  اؿسٜجهههه١ ٚايػٝاغهههه١.ايٓٛاٜهههها 

 يًُٓاٚض٠. نبرل٠ َػاس١ اـكِ ٜعطٞ إظٗاضٖا

 يف املتشهههس٠  باي٫ٜٛهههات  ع٬قتٗههها  يف  املًُهههه١   لهههاح  ٜٚكهههع

 أَٛض قسز٠: ث٬ث١ ؼسٜس يف َٚكسضتٗا اغتطاعتٗا

   ايع٬قهههه١ ٖههههصٙ يف ْفػههههٗا املًُههههه١ َكههههاحل ؼسٜههههس -2

 يسٜٗا. ايعاّ مبفَٗٛٗا ايك٠ٛ سذِ :أٟ ٚقسضتٗا 
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 يتشكٝكٗا ٜػعٕٛ اييت ا٭َطٜهإ َكاحل َعطف١ قاٚي١ -3

ِ  :أٟ ٚقهههسضتٗا   املًُهههه١  َهههع  ع٬قهههتِٗ يف  قٛتٗههها  سذههه

 .ايعاّ مبفَٗٛٗا

 ا٭َطٜه١ٝ؟. ايػٝاغ١ قاْعٛ ِٖ َٔ -4

 :َٓٗا أغاغ١ٝ أَٛضإىل  ا٫ْتباٙ هب شيو نٌ ٚيف

 ايكههههَٛٞ بهههها٭َٔ تههههبطإشا اض  خكٛقهههها ..  املكههههًش١ َفٗههههّٛ •

ٌ  ٚاغهع  َفّٗٛ املكًش١ ٚ٭َطٜها. َٚفّٗٛ يًًُُه١  ٫ ٚؾهاَ

 ا٭ٜهسٜٛيٛدٝا  ْؿهط  تكهع  بٌ املاز١ٜ  املكًش١ تعظِٝ ع٢ً ٜكتكط

 عههٔ ٜػههٌٗ ايههصٟ ايبهها  ٖههٛ ايعههاّ ايههصٚم فتغههٝرل. ضأغههٗا عًهه٢

ٕ  ٖٓها  َٔ ٚ ا٭خط٣  املكاحل نٌ إزخاٍ ططٜك٘  عها٥ل أٟ  فه 

إىل  ايٓظههط٠:  َههج٬ . ) يًتغههٝرل فٖههس ٖههٛ أٜههسٜٛيٛدٞأٚ  ثكههايف

 زٜٓٝههه١ - عكا٥هههسٜا ايٓظهههط٠ ٖهههصٙ ٚػهههصض نعهههسٚ  إغهههطا٥ٌٝ

ّ  عا٥كها  ايهبعض  عٓهس  ٜعتدل ايعط  عٓس -ق١َٝٛ أّ ناْت  أَها

ِ  ٚيهٞ   إغطا٥ٌٝ َع ايكً  ٔ  بهس  ٫ ايكهً   ٖهصا  ٜهت  تغهٝرل  َه

 (.  ايٓظط٠ ٖصٙ

إىل  اغهههذلاتٝذ١ٝ إىل  تهتٝهٝههه١ َهههٔ املكهههاحل  ٚتهههسضز تٓهههٛ  •

 بهاملتغرلات  ٚاضتباطٗها  املػتكبٌ  يف ايعَين اَتسازٖا ٚ س١ٜٛٝ 

 املعطفههه١ يف قكههٛض  يسٜههه٘ طههطف أٟ  هعهههٌ ٚايسٚيٝهه١  اٱقًُٝٝهه١ 

 يف َفططها   بصيو ٜٚهٕٛ   ي٬غتغ٬ٍ نش١ٝ ٚايفِٗ ٚاملتابع١

 .َكاؿ٘

 :فشػب ْكطتني ع٢ً رهٔ ا٫قتكاض دسا  َتؿعب املٛنٛ  ٚ٭ٕ

 باػههاٙ ا٭َههس طٜٛههٌ ايعُههٌإىل  اػٗههٛا ا٭َطٜهههإإٔ  ٚانهه  -2

 املًُهههه١ ٚيف نههههٌ اٱغههه٬َٞ ايعهههامل يف ايجكهههايف ايتغهههٝرل
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 عٗهههس يف بكهههطاس١ اْهؿههه  ا٫ػهههاٙ ٖهههصا. خهههام بؿههههٌ

 عٗههس يف عصاقهه١ عًٝهه٘ ا٫ؾههتغاٍ ٚمت..  ا٫بههٔ )بههٛف( ايههط٥ٝؼ

 ٖههصا ا٭َطٜهههإ َههٔ ايههبعض ٜعًههٌ طبعهها  (  )أٚباَهها ايههط٥ٝؼ

 نأٜسٜٛيٛد١ٝ ٓٝف١ع أٜسٜٛيٛد١ٝ ملٛاد١ٗ نطٚضٟ بأْ٘ ا٫ػاٙ

 فاقتًهه٘  أَطٜهٝهها يكٝههتٕ إ)  تكههٍٛ ايههيت زاعههـ ثههِ ايكاعههس٠

ٕ  عذط  فانطب٘ تػتطع مل ف ٕ فاطعٓ٘  تػتطع مل ف ٕ  فه 

 ا٫ػاٙإٔ  تكٍٛ اؿكٝك١ يهٔ(.  ٚدٗ٘ يف فابكل تػتطع مل

ٔ  أنهههدل ٖههصا   ٖهههصا ٭ٕ ٚزاعههـ   ايكاعهههس٠ َٛادٗهه١  فهههطز َهه

 ايػهٛفٝيت  ٗٝهاض ا٫ؼهاز  اْ َهع  بسأ بهجرل شيو قبٌ بسأ ا٫ػاٙ

 )بههٛف( عٗههس يف اؾسٜههس ايعههاملٞ ايٓظههاّ تسؾههني َههٔ تبعهه٘ َٚها 

 ٜهط٣  امله٪ضخني  ٚبعهض . شيهو  بعس ايعٛمل١ َطس١ً تسؾني ثِ ا٭ 

 ٫ظَههه١ قهههف١ يٮَهههِ ايجكافٝههه١ اـكٛقهههٝات اسهههذلاّ عهههسّإٔ 

 تاضىٝهه١ يدلٖهه١ تٛقفههت عههاّ بؿهههٌ ٚا٭ٚضبههٝني يٮَطٜهههإ

 اؿههط  َههٔ تبعٗهها َٚهها ايجاْٝهه١ ايعاملٝهه١ اؿههط  أعكبههت بػههٝط١

ٍ  ايباضز٠ ٞ   ا٭ممٝه١   املٓظُهات  تسؾهني  فهذل٠  خه٬  تعهٛز  ٖٚها ٖه

ّ  ا٫ػهاٙ  ٖهصا    ٚ٭ٕأخهط٣   َط٠ ٌ  ايتطهطف  بتُطهٝط  قها  يٝؿهُ

٘  اٱغ٬ّ ٌ  ٚايتشهطٜض    ْفػه (  ايًٝهدلايٝني  املػهًُني إىل ) ٚقه

 غرلِٖ. عٔ فه٬

ٕ  ايػهعٛزٜني  املجكفنيإٔ  دسا  امل٪غ  َٚٔ ٔ  ٜتعهاَٛ   شيهو  عه

 ا٭َطٜههههٞ ايتٛدههه٘ ٖهههصا نؿههه  يف عًُٝههها  دٗهههسا  ٜبهههصيٛا مل ٚ

 بٗهههصا ا٭َطٜههههٞ ايتكهههطٜ  َهههٔ ايهههطغِ عًههه٢ أزٚاتههه٘  ٚنؿههه 

 ايههسركطاطٞ ايػههٝٓاتٛض شيههو عههٔ تهًههِ َههٔ أٚنهه  َٚههٔ. ا٫ػههاٙ
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 يف َؿههههًٗا يهههسٜٗا ايػهههعٛز١ٜإٔ  قهههطح ايهههصٟ َهههرليف( )نهههطؽ

 عًه٢  َاضاتاٱ يف اشلسا١ٜ َطنع ع٢ً أث٢ٓ قس ٚ..  ايس١ٜٝٓ عكٝستٗا

إٔ  املانه١ٝ  ايػٓٛات خ٬ٍ ٫سظت ٚقس..  ايػًف١ٝ سط  يف دٗٛزٙ

 ٚبعهههههض ا٭َطٜهٝههههه١ اـاضدٝههههه١ يف ٜههههههطّ ايػهههههعٛزٜني بعهههههض

 ا٭َطٜه١ٝ. ايٓغ١ُ َع تٛافكت ْغُت٘إٔ  جملطز ا٭خط٣ امل٪غػات

 ا٭َطٜهههههإ قبههههٌ َههههٔ تغٝرلٖهههها هههههطٟ اٱقًُٝٝهههه١ املٓطكهههه١ -3

ّ  ٫ بؿهٌ ٚأعٛاِْٗ     َػهتكب٬   ٫ ٚ طا سانه  املًُهه١  ىهس

ِ  ٖٓاى ٕ  زعه ٞ  اغهتُطاض  عًه٢  إقهطاض  ٚ ٚسًفا٥ٗها   ٱٜهطا  َآغه

ٕ  فكط قبٌ َٔ ايتاضٜذ ٜؿٗسٖا مل  ايكه٣ٛ  شلهصٙ  ايعاقبه١  يتههٛ

 ٜػههُٝ٘ ايههصٟ ا٭َطٜهههٞ اٱٜطاْههٞ فههاؿً  ٱٜههطإ  املٛايٝهه١

 سته٢  ايؿسٜس ٚيٮغ . ايؿُؼ ٚنٛح ٚان  ايتدازّ ايبعض

إىل  أؾهههرل ا٭َطٜهٝههه١ ذٝههه١اـًٝ يًكُههه١ اـتهههاَٞ ايبٝهههإ يف

 ٱباز٠. تتعطض ٫ ا٭نجط١ٜ ٚنإٔ ا٭قًٝات سكٛم

 ٚأَطٜهها  ايػهعٛز١ٜ  عكٌٝ إٔ ع٬ق١ َٗا. أ ٚبكف١ عا١َ تط٣

 ظهطٚف  سػهب  أُٖٝتٗها  تهٓكل أٚ  تعٜس َتبازي١ َكاحل ع٬ق١ ٖٞ

ٌ  ايسٚيٝه١  ايع٬قات نٌ ساٍ كتًف١  ٖٚصا َٚعطٝات إٔ  ٚا٭فهه

 بهني  ايع٬قهات  بتعُٝهل  املكاحل ع٢ً ١ٝاملبٓ ايع٬قات ٚتػتُط تك٣ٛ

 ايػههعٛزٜنيإٔ  ضغههِ ٜٓككههٓا َهها ٖٚههصا بٝههِٓٗ  ٚايتكههاض  ايؿههعٛ 

ٔ  عٓٗها   ؾ٤ٞ نٌ ٜٚعطفٕٛ أَطٜها وبٕٛ ٕ  ٚيهه ٫  ا٭َطٜهها

 غً . َٚعظُ٘ ايكًٌٝ غ٣ٛ عٓا ٜعطفٕٛ

 ايٛادبهه١ ا٭ٚىل اؿههاضثٞ إٔ اـطهه٠ٛ وٝهه٢. يف سههني ٜعتكههس ز

 ْهههٕٛإٔ  ٜعكههٌ ٫. ٚضغههاي١ ض٩ٜهه١ ٖههاٜتًٛ"! بايههصات ايتعطٜهه " ٖههٞ
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 ٚاملٛقههع ايتهههٜٛٔ ٚفًػههف١ ايعكا٥ههس ْعههطف ٫ٚ يًتهتٝهههات ضٖههٔ

ٔ . ايعاملٝه١  اـاضطه١  ع٢ً  لهس  ٫ٚ ٚخهدلا٤   َهجكفني  َجهاٍ   ٖٓها  مه

ّ ". َهاشا ْطٜهس؟  " ٚ" مهٔ؟  َٔ" تػ٢ُ قًب١ أضن١ٝ يٓا  ٖهصا  ٚايهه٬

 ٚطاقهههات كهههعٕٚ يهههسٜٓا ٜٛدهههس ٫أٚ  ٤ؾهههٞ ٫ أْٓههها بههه٘ ٜككهههس ٫

 ٚايتؿههههبح ا٫يتههههعاّ غههههبب ٖههههٛ ٖههههصا ايتٝهههه٘ املككههههس... َعطفٝهههه١

 ايعكا٥هههس ٚبٓههها٤ بايهههصات  ايتعطٜههه  َهههٔ ٚاـهههٛف بايتهتٝههههات 

 .ٚايفًػفات
 

الشددعْدٓ٘  العالقددات االجتندداعٕ ّمشددتكبل  التْاصددل شددبكات

 األمرٓكٔ٘:

ايؿههطاضٟ إىل داْههب آخههط َٗههِ ٖٚههٛ املتعًههل     ساَههس. تطههطم ز

ٌ  ؾههههبهات باغهههتجُاض   َػههههتكبٌ يف إهابٝههها  عٞا٫دتُهههها ايتٛاقههه

ايػههعٛز١ٜ ا٭َطٜهٝهه١  ٚشنههط يف ٖههصا اٱطههاض إٔ َههٔ      ايع٬قههات

 ايتٛاقههٌ ٚؾههبهات ٚاملعًَٛههات ا٫تكهها٫ت يتكٓٝهه١ اٱؾههاض٠ املٗههِ

 اجملتُعهههات يف َههه٪ثط٠ بسضدههه١ نهههبرل٠ أقهههبشت ايهههيت ا٫دتُهههاعٞ

 قهههٓا  عًههه٢ املههه٪ثط٠ ايٓاعُههه١ ايكههه٠ٛ أزٚات نأسهههس ٚاؿهَٛهههات

 .ايكطاض ٚأقشا 

 بساٜهه١ َٓههص َٚتذههصض٠ ممتههس٠ ا٭َطٜهٝهه١ ايػههعٛز١ٜ غهه١ايػٝا

 ايفههذل٠ تًههو   -املانههٞ ايكههطٕ أضبعٝٓههات - ايههٓفط انتؿههاف

 يف ْٛعٝهه١ ْكًهه٘ أسههسخ ايههصٟ ايذلاْػٝػههتٛض انتؿههاف َههع تعآَههت

ٟ  ا٭ثهرل  عهدل  ٚايبح اٱشاعات  َٓٗا ا٫تكا٫ت تك١ٝٓ ٕ  ايهص  يف نها

ٞ  يغه١  يف  simplex)  ٚاسهس  اػاٙ  ضغهاي١ ( أٟ ا٫تكها٫ت  َٗٓسغه

ٞ إىل  املطغههٌ َههٔ ٚاسههس اػهاٙ  يف  ٚناْههت  (فكههط ٜػههتكبٌ) املتًكه
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 بههطظ ٚقههس ايعاَهه١  عًهه٢ ايػٝاغههٞ ايتههأثرل ٚغهها٥ٌ إسههس٣ َٚاظايههت

 َها  ٖٚصا( املصٜا أٚ  ايطازٜٛ) ايتكٓٝات تًو خ٬ٍ َٔ أندل تأثرلٖا

 بسا١ٜ - املطس١ً تًو عاٜؿٛا يًصٜٔ ايػٝاغ١ٝ ايجكاف١ ع٢ً ٜٴ٬س 

 اٱْذلْهت  يعهامل  ٚقهًٓا  سته٢  ا٫تكها٫ت  تك١ٝٓ ٚتطٛضت - ايطازٜٛ

 ايهفٝههه١ ٚا٭دٗهههع٠ احملُٛيههه١ اشلٛاتههه  ٚأخهههرلا بهههايتًفعٜٕٛ َهههطٚضا

 نػههطت ايههيت ا٫دتُههاعٞ ايتٛاقههٌ ٚغهها٥ٌ ٚتطبٝكههات ايصنٝهه١

 .اخل... ٚايػٝاغ١ٝ اؾغطاف١ٝ اؿسٚز

ٞ  شنههطٙ َهها عًهه٢ ٚعهٛزا  إٔ  ن٬َهه٘ بساٜهه١ يف أ. أغها١َ ايٓكًهه

 املػهت٣ٛ " عًه٢  ايج٬ثٝٓهات  يف بسأت ا٭َطٜه١ٝ ز١ٜايػعٛ ايع٬قات

 املعًَٛهههات ٚتكٓٝههه١ ا٫تكههها٫ت رههههٔ ايكهههٍٛ: إٕ ثهههٛض٠ "..ايؿهههع 

 يف زٚضا  ٚتًعههب اجملتُعههات  بههني ايتٛاقههٌ يف ْٛعٝهه١ ْكًهه٘ أسههسثت

 ايجهٛض٠  ٖهصٙ  أعطهت  ٚقهس . ايػٝاغٞ ايكطاض ٚتٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ خًل

 اجملتُعهات  بهني  يًٓكهاف  ١ٚغهاس  اٯضا٤ ٚطهطح  يًتعهبرل  دسٜسا  فها٤

 ٚايتههأثرل اؿههسخ قههٓاع١ يف ؾههطنا٤ ا٭فههطاز ٚأقههب  ٚايؿههعٛ  

ٛ  فٝ٘  ٘  ٜعتهس  مل دسٜهس  منهط  ٖٚه ٔ  نهجرل  يف ايٓهاؽ  عًٝه ٍ  َه . ايهسٚ

 ٚاجملتُعهات  ايؿهعٛ   عًه٢  تهأثرل  ٚغه١ًٝ  ايؿهبهات  ٖصٙ ٚأقبشت

 قههٛض٠ يطغههِ َٓٗها  ٚتػههتفٝس  ايسٚيٝهه١ ا٭دٗهع٠  كتًهه  تػهتدسَٗا 

 .تٛدٝٗٗا ٜهٕٛ ٚقس ٗاتٗاٚتٛد اجملتُعات عٔ

 ايتههههأثرل يف ٚأُٖٝتٗهههها زٚضٖهههها َههههسضنٞ ايػٝاغهههه١ ٚضدههههاٍ

 ًَتكههههه٢ شيهههههو عًههههه٢ َجهههههاٍ ٚخهههههرل ٚتٛدٝٗههههه٘  اجملتُهههههع عًههههه٢

 زٍٚ خاضدٝهههههه١ ٚظضا٤ فٝٗهههههها ؾههههههاضى ايههههههصٟ َهههههه٪خطا " َغههههههطزٕٚ"

 .اـًٝذٞ ايتعإٚ فًؼ
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َٶا ايعهههامل زٍٚ أنجهههط َهههٔ تعتهههدل املًُهههه١  يٛغههها٥ٌ اغهههتدس

 يف املبتعهههجني َهههٔ ايطههه٬   اٯ٫ف ٜٗاٚيهههس ا٫دتُهههاعٞ  ايتٛاقهههٌ

 َٚعطفهه١ اٱلًٝعٜهه١ ايًغهه١ ٜههتكٔ َههٔ َٚههِٓٗ خههام بٛدهه٘ أَطٜههها

 .دٝس بؿهٌ ا٭َطٜه١ٝ بايجكاف١

 زٚض تفعٝهههٌأٚ  َهههٔ ا٫غهههتفاز٠ نٝههه  رههههٔ: ايػههه٪اٍ ٖهههٛ

ٓٳها٤  يف ا٫دتُاعٞ ايتٛاقٌ ؾبهات  بهني  قهساق١  ٚدػهٛض  ع٬قه١  بٹ

ٟ  تُهع اجمل ٚإبهطاظ   ( ايؿهع   املػهت٣ٛ )  ايؿعبني  ٚؼههطٙ  ايػهعٛز

 ٚنطغهههتٗا غهههابكا عٓههه٘ ضزلهههت ايهههيت ايصٖٓٝههه١ ايكهههٛض٠ عههههؼ

 َههِٓٗ عههاز ايههصٜٔ ايطهه٬  ٖهه٪٤٫ َههٔ َػههتفٝس٠ (:/22أسههساخ )

 ٖٓههاى دٝههس٠ ع٬قههات نههٕٛ َههٔ َٚههِٓٗ ايههٛطٔ أضضإىل  ايهههجرل

 اجملتُهههع ٚعكًٝههه١ ثكافههه١ ٚغهههدلٚا ٚعطفهههٛا بط٬قههه١ ايًغههه١ ٜٚتكٓهههٛا

 !ا٭َطٜهٞ؟

يف غهههٝام تطهههٜٛط ايع٬قهههات ايػهههعٛز١ٜ   ٚاقهههذلح ز. ايؿهههطاضٟ  

 ٌ ٌ  ا٭َطٜه١ٝ تفعٝه ايؿهع  َهٔ    املػهت٣ٛ  _ اجملهتُعني  بهني  ايتٛاقه

 خ٬ٍ َا ًٜٞ: 

 ايػههابكني  ٚايؿههٝٛر ايهههٛلطؽ أعههها٤ َههع ايتٛاقههٌ •

 شلههِ ٚناْههت املهه٪ثطٜٔ َههٔ غههابكا بايػههعٛز١ٜ عُههٌ َٚههٔ

ٔ  بسع٠ٛ أضاَهٛ عًُت َا َجٌ إهاب١ٝ  َٛاق   عًُهٛا  َه

 .ِٗعٛا٥ً َع فٝٗا

  ا٭َطٜه١ٝ. ايػعٛز١ٜ أقسقا٤ ضابط١ عٌُ •

 ٚسههٛض  ا٭ثطٜه١  ٚاملٛاقهع  املًُه١ شلِ يعٜاض٠ زعٛات عٌُ •

   ناؾٓازض١ٜ باغتُطاض. َٓاغبات
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 ا٭َطٜهٝههه١ اؾاَعهههات بعهههض يف اٱعههه٬ّ طههه٬  زعههه٠ٛ •

 بكههٛض٠ املًُههه١ يعٜههاض٠  ٚايكههشاف١ اٱعهه٬ّ يف املتُٝههع٠

ٌ  َعٗهههِ ايع٬قهه١  ٚتٛثٝهههل َػههتُط٠   ايطايهههب اَربهههط ٚتفعٝهه

 .ٚزعُٗا ايعا٥ط

 إغهههطا٥ٌٝ تٓظُٗههها ايهههيت يًهههدلاَر َؿهههاب١ٗ تٓظهههِٝ بهههطاَر •

 يعٜاضتٗا. بسعٛتِٗ ا٭َطٜه١ٝ اؾاَعات يط٬ 

  ايدلاَر. ٖصٙ ملجٌ خاق١ َٝعا١ْٝ ؽكٝل •

 ايػهههعٛز١ٜ املسْٝههه١ يًُ٪غػهههات املُٗههه١ ٖهههصٙ تٛنهههٌإٔ  عًههه٢

 دٗههه١ نهههٌ   َهههج٬ ا٫دتُهههاعٞ ايتٛاقهههٌ ٚغههها٥ٌ َهههٔ َػهههتفٝس٠

 ٖٓاى. شلا املُاث١ً اؾ١ٗ َع قٌتتٛا
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 الشَراىٕ: سعد. الْرق٘ الرٜٔش٘: اللْاٛ د 

ِ  فُػهتٜٛات  َتفطدٶها  ٜعس مل اجملتُع ٛ  ٚايجكافه١  ايتعًهٝ  عٞٚايه

  عًٝا. غكٛفإىل  ٚقًت ٚايتشسٜات ٚايطُٛح

 يف َفكهه١ًٝ ؼههٍٛ ْٚكطهه١ تههاضىٞ َٓعطهه  إْٓهها أَههاّ ٚسٝههح

 َههههع اجملتُههههع تفاعههههٌ زضدهههه١أٚ  ضفههههضأٚ  قبههههٍٛ فهههه ٕ تطٛضْهههها 

 َػههًِ نههأَط ٜ٪خههصإٔ  هههب ٫ ٚايكههطاضات ٚايكهههاٜا املػههتذسات

 ب٘.

 ٚدهه٘ ٚعًهه٢ ٚف٦اتهه٘  طبكاتهه٘ بهههٌ ٚ عههاّ بؿهههٌ اجملتُههع

 ايبهههاسجني َهههٔ ايعهههاّ بايؿهههإٔ ٚاملٗهههتُني ايهههطأٟ قهههاز٠ اـكهههٛم

 ٚطهه٬  ايعًُٝهه١ اشل٦ٝههات ٚأعههها٤ ٚا٭زبهها٤ ٚاملههجكفني ٚاملفهههطٜٔ

 ههههب ٫ سكٝكٝههه١ قههه٠ٛ ٖهههِ اؾٓػهههني  َهههٔ ٚايؿهههبا  اؾاَعهههات

 يسعِ ٚاغتدساَٗا ٚؼفٝعٖا كاطبتٗا اؿه١ُ َٕٔ ٚإ إغفاشلا.

ٌ  َٕٔ ٚإ َٚبازضاتٗا  ايسٚي١ قطاضات ٕ إٔ  ا٭فهه  يف جملتُهع ا ٜههٛ

 َتفُٗهها ايسٚيهه١ َههع بعَاَٗهها ا٭َههٛض ٚرػههو زا٥ُهها اؿههسخ قًههب

 .ٚزاعُا َٚػاْسا
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 سٍٛ اجملتُعٞ اؿٛاض يكه١ٝ ططسٓا ٜهٕٛإٔ  أمت٢ٓ نٓت

ٕ  ايدلْهاَر  فههط٠  ظٗٛض َع َباؾط٠ ايٛطين ايتشٍٛ بطْاَر  يٝههٛ

 .ايدلْاَر ٚإخطاز يتطٜٛط َٛانبا اجملتُع

 أٚغههع ؾهها١ًَ ٚطٓٝهه١ ١ض٩ٜهه ٚأقههب  ايدلْههاَر أعًههٔ ٚقههس أَهها

 ٍ ٔ  َههس٣ ٚأطهٛ ٛ   خههرل  شيهو  يف فًعههٌ ايدلْههاَر  َه  اجملتُههع فٗها ٖهه

 َطتني خٛطبٓاإٔ  بعس ايط١ٜ٩ ٖصٙ ْٛانب ٖٚا مٔ َعٗا  ٜتفاعٌ

 امله٪متط  يف َٚهط٠  ايعطبٝه١  َكاب١ً يف َط٠ غًُإ بٔ قُس ا٭َرل َٔ

 ايكشفٞ.

 أٚغههع آفههام يف ايدلْههاَر ٖههصا َههع مًههل ا٭ٜههاّ ٖههصٙ يف مههٔ

ٔ  أنهدل  ٚطُٛسات كتًف١ اػاٖاتٚ ٌ  َهه٢   ٚقهت أٟ  َه  ضمبها  به

ٌ إىل  َهتطًعني  أخط٣ زٚي١ٝأٚ  إق١ًُٝٝ ػطب١أٟ  َٔ ٌ  َػهتكب  أفهه

 سٞ. ٚفتُع

 ٚايههدلاَر اـطههط ايكههدل بفههاض  ْٚٓتظههط بفهطْهها مًههل ْعههِ

 ايغُههٛض  َههٔ بههايطغِ ايتفهها٩ٍإ٫  يٓهها ٚيههٝؼ ايتٓفٝصٜهه١  ٚاٯيٝههات

  ٚايتٛدٗات. ايعَُٛٝات إ٫ ْعطف أْٓا ٫ َٔ ٚبايطغِ

 اجملتُههههع ىاطههههبإٔ  أمتٓهههه٢  _ أظاٍ ٫ٚ _ ؾدكههههٝا نٓههههت

 َههٔ ْههتدًلإٔ ٚ بههايتعأَ  ا٭قههٌ عًهه٢أٚ  اـههاضز قبههٌ ٚايههساخٌ

   اـٛاد١.  عكس٠

ِ  اـاضز ٔ  ٜغفهٌ  إٔ  ههب  ٫ٚ َٗه ٌ  ٚيهه  يهٝؼ  أٖهِ   ايهساخ

 اجملتُهههع ؿُههه١ ٭ٕ قههههاٜاْا  نهههٌ يف بهههٌ فكهههط  ا٭َهههط ٖهههصا يف

 ايساخًٝههه١ ايتشهههسٜات َٛادٗههه١ يف قٜٛههه١ تههههٕٕٛ أ ههههب ٚايسٚيههه١

 ٚاـاضد١ٝ.
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إٔ  ههب  نا١َٓ إهاب١ٝ ق٣ٛ ٚفٝ٘ َتُاغو فتُع فتُعٓا

 ٚيف َكههاؿٓا ؼكههل ايههيت ا٫ػاٖههات يف ايسٚيهه١ ملػههاْس٠ تػههتفع

ٔ  ٚشيهو  أٜها  ا٭ظَات ٍ  َه ٞ  ٚطهين  خطها   خه٬  يف ؾهفاف  عك٬ْه

   ؾفافا. ٜهٕٛإٔ  رهٔ َا

 ٚيٞأٚ  ايعٗس ٚيٞأٚ  املًو ىاطبٓا عٓسَا قاغ١ٝ آشإ فٓشٔ

 .ايسٚي١ ملػاْس٠ ايعٗس ٚيٞ

 ٚعٔ عٓا ضغُا أؾطنٓا فكس خرلا اؾسٜس اٱع٬ّ اهلل دع٣

 ايبرلٚقطاطٝهه١ ايعكههٍٛ خكٛقهها اجملتُههع إؾههطاى تطٜههس ٫ إضاز٠أٟ 

ٕ إٔ  غفًه١ أٚ  عُهسا  تطٜهس  ٫ ايًشظ١ ٖصٙ ست٢ اييت ايطانس٠   ٜههٛ

 ا٭َهههط سكٝكههه١ يف ٖهههٞ بُٝٓههها  أَهههٛض يف ٚغهههٓسا ؾهههطٜها اجملتُهههع

 ٘ ٘  ؽكه ٘  ٚمتهؼ  َباؾهط٠   ٘ٚمتهؼ َكهاؿ   ٚمتػه  ٚنٝاْه٘   زٚيته

أٟ  رًهٗههها ٫ َٚعًَٛهههات قهههسضات رًهههو اجملتُهههعإٔ  عهههٔ فهههه٬

 َُٗهههها تهٓههههٛقطاطٝنيأٚ  برلٚقههههطاطٝني فُٛعهههه١أٚ  برلٚقطاطههههٞ

 ٚقسضاتِٗ. ٚعًُِٗ خدلاتِٗ ناْت

ٔ  ٚايسٚيه١   عاجملتُ ع٬ق١ ٖٞ ايكه١ٝ ٍ ا بطْهاَر  ٚيهه  يتشهٛ

ٛ 3141ايػعٛز١ٜ ) ض١ٜ٩ دبٌ عٔ متدض ايصٟ ٌ  ّ(  ٖه ٍ  أفهه  َجها

 ايعههاَني ٚاملههٛظفني ايسٚيهه١ أدٗههع٠ بههني اشلهه٠ٛ يههطزّ فطقهه١ ٚأفهههٌ

 ايههطأٟ ٚقههاز٠ اجملتُههع ٚبههني(  ايسٚيهه١ ٖههطّ يف َههطاتبِٗ عًههت َُٗهها)

 .فٝ٘

 ض٩ٜههه١ سهههٍٛ فتُعهههٞ سهههٛاض ٖٓهههاى ٜههههٕٛإٔ  رههههٔ ٖهههٌ

 يصيو؟. ايٛقت يسٜٓا ّ( ؟ 3141ٌٖٚ)

 ٚاٱعهه٬ّ ايدلْههاَر أطًههل فكههس ؼفهه   بههسٕٚ ْعههِ ٫دابهه١: ا

 فهه ٕ اقههذلاح َههٔ يههٞ نههإإشا ٚ قُكُهه٘  َههٔ اؿههٛاض دههين اؾسٜههس
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 قُهس  ا٭َهرل  زلٛ َع ايعٌُ فطم نُٔ املهً  اٱع٬َٞ ايفطٜل

 ؾههها١ًَ إع٬َٝههه١ خطههه١ ٜههههعإٔ  رههههٔ( ٚدهههٛزٙ افهههذلض ٚأْههها)

 َتفهههههاع٬ )اجملتُهههههع   ٚدٖٛطٖههههها قٛضٖههههها ٜههههههٕٛ َٚػهههههتُط٠

 ت٪خههصإٔ ٚ اؿههسخ  قًههب يف زا٥ُهها ٜٚهههٕٛ( َٚتػهها٬٥ ٚقههاٚضا 

 تٛنعإٔ ٚ اؾس  َأخص ٚتػا٫٩ت٘ طُٛسات٘ ٚأفهاضٙ ٚآضا٤ٙ ض٩اٙ

ّ  اٯضا٤ تػتطًعإٔ ٚ  باغتُطاض  ايكطاض َتدص أَاّ   املعًَٛهات  ٚتكهس

 .اؾسٜس اٱع٬ّ َٓكات خ٬ٍ َٔ ضمبا زٚضٟ بؿهٌ

 تاضىهه٘ يف ا٭ٖههِ اؿههسخ اجملتُههع ٜٛانههبإٔ  يف أَههٌ نًٓهها

 ٟ  عًهه٢ ايطقابهه١  ٚيف ايكههطاض قهٓع  يف ٜؿههاضىإٔ ٚ اؿههسٜح  ايتُٓهٛ

   ايكطاض. ملتدص املٝسإ َٔ ايطادع١ ٚايتغص١ٜ اٯضا٤ ٜكسّإٔ ٚ ا٭زا٤ 

 كردٖ: أسام٘. التعكٔب األّل: و 

 ٫سظهههت فكهههس   ايط٩ٜههه١ سهههٍٛ اجملتُعهههٞ اؿهههٛاض إطهههاض يف

ٔ  َتعسز٠ أطٝاف َٔ ٚاغع١ َؿاضن١ ٌ  يف اجملتُهع  َه  إعهساز  َطاسه

 فعهه٬ ٫سظههت أْههين نُهها َٓٗهها  َتعههسز٠ أدههعا٤ ٚيف ايط٩ٜهه١ ٖههصٙ

 ٚايٛغهها٥ٌ ٚايههسٜٛاْٝات اجملههايؼ يف سٛشلهها ٚاغههعٶا فتُعًّهها سههٛاضٶا

 بعههس ا٫دتُههاعٞ ايتٛاقههٌ ٚغهها٥ٌ يف ٚطبعهها املدتًفهه١  اٱع٬َٝهه١

 .قسٚضٖا

ٔ  ايعظُه٢  ايغايب١ٝ ناْت ٚقس ٔ  َه ِ  احملهاٚضٜ ٔ  ٖه ٔ  َه  امل٪ٜهسٜ

 ايكًهه١إ٫  َٓٗهها أدههعا٤أٟ  عًهه٢أٚ  عًٝٗهها ٜعههذلض ٚمل يط٩ٜهه١ ا شلههصٙ

ٟ  ايؿسٜس ايٓكس َٔ ايطغِ ٚع٢ً   ايك١ًًٝ ٔ  ٚقطأْهاٙ  زلعٓهاٙ  ايهص  عه

 َهههٔ قهههسض َههها قهههسٚض بعهههس أْههه٘إ٫    ا٭داْهههب ا٫غتؿهههاضٜني زٚض

ٕ  ايٓكهس  ٖهصا  اختف٢ فكس ايط١ٜ٩   مبها  اقتٓهع  املهجكفني  فتُهع  ٚنهأ



14 

 

 –1023  1022  
67 

 زٚض سههٍٛ ايػههابل بايٓكههس انتفههٞ أْهه٘أٚ  ايط٩ٜهه١ ٖههصٙ َههٔ قههسض

ّ  َتاسه١  ايفطقه١  َاظايهت  ٚ. فٝٗها  ا٭دهٓ   ا٫غتؿاضٟ  اجملتُهع  أَها

 .تطبٝكٗا َطاسٌ سٍٛ شيو َٔ ٚا٭ِٖ سٛشلا  َط٥ٝات٘ يططح

 بايتصنرل أبسأإٔ  أسب اؿٛاض  ٖصا يف املؿاضن١ يف ٚضغب١

ٔ  ٚاييت ايط١ٜ٩ إع٬ٕ قبٌ املًُه١ اؽصتٗا اييت باٱدطا٤ات  رهه

ٔ  دع٤ٶا اعتباضٖا ٔ . ايط٩ٜه١  َه ٟ  اجملًهؼ  إْؿها٤  أُٖٗها  َٚه  ا٫قتكهاز

 ايٛظههها٥   تٛيٝهههس ٦ٖٝههه١ إْؿهها٤  اٱدهههطا٤ات ٖهههصٙ َٚهههٔ ٚاٱمنهها٥ٞ  

 بطْهاَر  إقهساض  َٚٓٗا ٚاملتٛغط١  ايكغرل٠ امل٪غػات ١٦ٖٝ ٚإْؿا٤

 يًكههه٣ٛ غهههًُإ املًهههو ٚبطْهههاَر اؿهَٛٝههه١  ايهههسٚا٥ط أزا٤ قٝهههاؽ

 املهههههٛظفني زا٤أ َ٪ؾهههههطات بٛنهههههع ٚاملدهههههتل ايٛطٓٝههههه١ ايعاًَههههه١

 .اٱدطا٤ات َٔ ٚغرلٖا اؿهَٛٝني 

 سته٢  ايعهامل    َػهت٣ٛ  عًه٢  َػبٛق١ ايط١ٜ٩ ٖصٙإٔ  أعتكس ٫

ٔ  مل سٝهح    ٚغرلٖا اٯغ١ٜٛٝ ايُٓٛض خطط ع٢ً اط٬عٞ َع  تهه

ٌ  َهههٔ املػههت٣ٛ  ٖهههصا عًهه٢  ٞ  ايطأغهههٞ ايتهاَهه إٔ  ٚأعتكهههس. ٚا٭فكهه

 اٱعساز خط٠ٛ ٖٚٞ ا٭ٚىل  اـط٠ٛ يف باٖطا لاسا لشت ايط١ٜ٩

 اـطهه٠ٛ عاؾههت نُهها  ( ٚامل٪ؾههطات ا٭ٖههساف يف ايٛاقعٝهه١ َههع) 

 عًههه٢ ْطًهههعإٔ  ٚبكهههٞ دع٥ٝههها  ايهههعَين باؾهههسٍٚ املتعًكههه١ ايجاْٝههه١

 .ٚاملتابع١ بايتٓفٝص املتعًك١ ا٭١ُٖٝ عاي١ٝ ايجايج١ اـط٠ٛ

 عًههه٢ غهههٓطًع)  ايط٩ٜههه١ ٖهههصٙ يف َُٗههه١ َٝهههع٠ ٫سظهههت ٚقهههس

ٌ  تفاقًٝٗا  (5) بعهس  َطبٛعه١  ًه١ ناَ تكهسض  عٓهسَا  أنهدل  بؿهه

إىل  احملهههاٚضإىل  ايعاَههه١ املطتههههعات َهههٔ تتهههسضز سٝهههح  (أغهههابٝع

 ؾهو  ٫ٚ إيٝٗا  ايٛقٍٛ املطًٛ  امل٪ؾطات ثِ ايدلاَر ثِ ا٭ٖساف
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 ٟ  فُٝهها خاقهه١ ٫سكهها ايتفاقههٌٝ َههٔ ايهههجرل إنههاف١ غههٝتِ أْهه٘ يهس

 .املدتًف١ اؿه١َٝٛ يًسٚا٥ط احملسز٠ با٭ٖساف ٜتعًل

 دع٥ٝههات يف ايههعَين اؾههسٍٚ ًهه٢ع ايتأنٝههس ٫سظههت نُهها

ٔ  ٜطفهع  ٖٚهصا  نهجرل٠   ٚغههأؼسخ ايتٓفٝهص  يف ايٓذهاح  إَهاْٝهات  َه

 .أزْاٙ املٛنٛ  ٖصا عٔ

ٔ  ايعسٜهس  اْتباٖٞ يفت  َٓٗها  ايط٩ٜه١  يف اؾسٜهس٠  اؾع٥ٝهات  َه

 ا٭زا٤ فعايٝهههههه١ مب٪ؾههههههط ٚا٫ٖتُههههههاّ ايعػهههههههط١ٜ  ايكههههههٓاعات

 اٍ ٜؿهههب٘ مبههها املػهههتكبٌ قٝهههازات ٚتطهههٜٛط ٚؼسٜهههس اؿههههَٛٞ 

(Succession Plan )  ٚايكههعٛز  ٕ  َكهههافإىل  ايػههعٛز١ٜ  باملههس

 ٚا٫ٖتُههههاّ ايًٛدػههههت١ٝ  اـههههسَات مب٪ؾههههط ٚا٫ٖتُههههاّ ايعاملٝههه١  

 اؾع٥ٝههات ٖههصٙ َههٔ ٫سظههت نُهها. ٚغرلٖهها ٚاملػهها٤ي١ بايؿههفاف١ٝ

 يف َ٪ؾهطْا  ضفهع  شيهو  يف مبا ا٫دتُاع١ٝ با٭َٛض ا٫ٖتُاّ اؾسٜس٠

 ًَٕٝٛإىل  املتطٛعني ٚعسز ملٝاعا ايعاؾطإىل  ا٫دتُاعٞ املاٍ ضأؽ

 .ٚايذلفٝ٘ بايجكاف١ ٚا٫ٖتُاّ َتطٛ 

 شيهو  ٜٚتهه  . املػهتٗسف١  امل٪ؾطات يف ايٛاقع١ٝ ٫سظت نُا

 ايط٩ٜهه١ ؼههسز سٝههح   ا٫قتكههاز١ٜ ايكطاعههات يف نههبرل بؿهههٌ

  (  ٪6) عٓههس ايعههاملٞ باملتٛغههط باملكاضْهه١  ( ٪8) َػههت٣ٛ يف بطايهه١

 يف ٚاملتٛغههط١ ايكههغرل٠ غػههاتامل٪ َػهها١ُٖ ايط٩ٜهه١ ؼههسز نُهها

 عٓهههس ايعهههاملٞ باملتٛغهههط باملكاضْههه١  ( ٪46) عٓهههس ايكهههَٛٞ ايٓهههاتر

(81٪) . 

 ممها  ايط٩ٜه١  أدهعا٤  بهني  ايذلابهط  َػت٣ٛ اضتفا  ٫سظت نُا

ٍ  شيهو  ٜعهين  ٫ٚ) بؿهأْٗا  متت اييت ايسضاغات عُل ٜ٪نس  انتُها
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ٞ  اجملاٍ يف ٚان  بؿهٌ شيو ٜٚته (. ايسضاغات ٖصٙ  ا٫دتُهاع

 .ا٫قتكازٟ اٍٚاجمل

ٌ  يًتطهٜٛط  قاب١ً ض١ٜ٩  ايتٓفٝهص    تطهٛض  سػهب  ٚايتٛغهع  ٚايتعهسٜ

 .أسازٜج٘ أسس يف غًُإ بٔ قُس ا٭َرل زلٛ أؾاض نُا

. ايط٣٩ ٖصٙ َجٌ يف ١َُٗ خط٠ٛ عٔ اؿسٜحإىل  هطْا ٖٚصا

 ايط٩ٜه١  ٖهصٙ إٔ  ٫سظت سٝح. بايتٓفٝص املتعًك١ ا٭ِٖ اـط٠ٛ ٖٚٞ
 ٚأعتكهههس ايتٓفٝهههص  عهههٔ نهههجرلا تتشهههسخ ٫ _ اؿهههايٞ ايٛقهههت يف _

 .قطٜب ٚقت يف غتًشل أْٗا داظَا

 أعُهههاٍ يف اي٬َطنعٜههه١ ٫عتُهههاز سادههه١ ٖٓهههاىإٔ  ؾهههو ٫ٚ

 سػهههب اؿهَٛٝههه١ ايهههسٚا٥ط عًههه٢ تٛظٜعٗههها ططٜهههل عهههٔ ايتٓفٝهههص

 ٍاملػهه٪ٚأٚ  ايههٛظٜط ؾههدل عًهه٢ ايذلنٝههع ٚعههسّ بههٌ ا٫ختكههام 

 َطاسههٌ يف ايههسا٥ط٠ يف املػهه٪ٚيني َههٔ عههسز أنههدل يٝؿههاضى ا٭ٍٚ

 ٚظاض٠ يف ايتٓفٝههههص تطنٝههههع عههههسّ عًهههه٢ ايتأنٝههههس َههههع   ايتٓفٝههههص

 املتابعههه١ ايهههٛظاض٠ ٖهههصٙ َُٗههه١ تههههٕٛإٔ ٚ   ٚايتدطهههٝط ا٫قتكهههاز

 اـطهط  خهدل٠  ْعٝهس  ٫ سته٢ . ايتٓفٝص يف ايعٌُ تكسّ تكاضٜط ٚإعساز

 .أع٬ٙ إيٝٗا املؿاض املػا٤ي١ دع١ٝ٥ ْٓػ٢ ٫ٚ. اـُػ١ٝ

ٌ إٔ  يف ؾهو  يسٟ ٚيٝؼ  قهسٚضٖا  ٚاملتٛقهع  اي٬سكه١  ايتفاقهٝ

 .يًط١ٜ٩ امل١ُٗ اؾع٥ٝات َٔ عسزا تفكٌأٚ  غتهٝ  قطٜبا

 مبها  ايسٚيٝه١  ع٬قاتٓها  تطهٜٛط إىل  اؿاد١ اؾع٥ٝات ٖصٙ َٚٔ

 نافهه١ تٓفٝههص يف ايسٚيٝهه١ باملػهها١ُٖ ٚأنههدل أفهههٌ بسضدهه١ ٜػههُ 

 تطهٛض  عًه٢  ٚاؿطم. ا٫قتكاز١ٜ اؾع١ٝ٥ ٚبايصات ايط١ٜ٩ دع٥ٝات

 ايٛنهههع عًٝٗههها ٜههه٪ثطإٔ  بهههسٕٚ َػهههتُط بؿههههٌ ايع٬قهههات ٖهههصٙ

 .ايػٝاغٞ
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ٔ  املطسًه١  ٖهصٙ  يف تتشهسخ  مل ايط١ٜ٩إٔ  نُا  ْٚكهٝب  زٚض عه

ٕ  غهٛا٤    ايط٩ٜه١  يف املدتًفه١  املًُه١ َٓاطل ٌ  يف شيهو  نها  َطاسه

 تٓفٝههص تطنٝههع املٓاغههب َههٔ ٜهههٕٛ قههس بههٌ تٓفٝههصٖا  أّ إعههسازٖا

ٌ  املٓهاطل  ع٢ً اؾع٥ٝات بعض ٘  بؿهه  اتاملٝهع  سػهب ناَهٌ   ؾهب

 .َٓطك١ يهٌ ايتٓافػ١ٝ

 ايكطههها  ٚزٚض ايتدكهههٝل عهههٔ ايط٩ٜههه١ يف اؿهههسٜح تههههطض

. ا٫قتكههاز١ٜ ايٓاسٝهه١ َههٔ َٚطًههٛ  دههسا َٗههِ أَههط ٖٚههصا اـههام 

 ٔ  غههبل ايههيت ايتدكههٝل اغههذلاتٝذ١ٝ عههٔ تتشههسخ مل ايط٩ٜهه١ ٚيهه

 عهههٔ تتشهههسخ مل ايط٩ٜههه١إٔ  نُههها غهههٓٛات  عهههس٠ َهههٔ اعتُازٖههها

 َباؾههط بؿهههٌ اـههام يًكطهها  املٓافػهه١ اؿهَٛٝهه١ ايؿههطنات

 .ايبس٤ ْاس١ٝ َٔ َٓٗا ٚاملٛق 

ٞ  عبهساهلل  املًهو  مبطنع ىتل فُٝا ّ  نه٤ٛ  يف ٚ املهاي  اٖتُها

 نافهه١ تعاَههٌإٔ  أمتٓهه٢ نٓههت فكههس   ا٫قتكههاز١ٜ باملههسٕ ايط٩ٜهه١

 سههٌ أمتٓهه٢ نٓههت نُهها   املههايٞ املطنههع َجههٌ ا٫قتكههاز١ٜ املههسٕ

ٞ  يًُطنهع  يهٝؼ  ٚ املًُهه١  َػهت٣ٛ  عًه٢  ايتأؾرلات َؿه١ً  املهاي

 .فكط

ٌ  ؼتهه٣ٛإٔ  أتٛقهع  نُها   دههع٤ا قهسٚضٖا  عٓههس ايط٩ٜه١  تفاقهٝ

 املًُههه١ يف املطبكهه١ ايعُههٌ قٛاعههس تطههٜٛطإىل  اؿادهه١ عههٔ َُٗهها

 َ٪غػههه١ ٚزٚض ايبٓهههٛى ٚزٚض ٚايٓكسٜههه١ املايٝههه١ بايػٝاغههه١ ٚاملتعًكههه١

ٟ  ايٓؿها   اْتٗها٤  أتٛقع إْين سٝح. ايٓكس  ايٓكهس  مل٪غػه١  ا٫غهتجُاض

 عًُهٗا  يف امل٪غػه١  ٚتػهتُط  ايعاَه١   ضاتا٫غهتجُا  قٓسٚم يكاحل

 به زاض٠  املتعًهل ( اٱنهايف ) ٚعًُٗا ايٓكس١ٜ بايػٝاغ١ املتعًل ا٭غاؽ
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 إزاض٠ فكههٌ ٜههتِإٔ  أمتٓهه٢ نٓههتٕ ٚإ. ايتههأَني ٚؾههطنات ايبٓههٛى

 غههٛم قطهها  يف اؿههاٍ ٖههٛ نُهها َػههتك١ً ٦ٖٝهه١ يف ايتههأَني قطهها 

 .ا٭غِٗ

ٔ  ايط١ٜ٩ تتشسخ مل ٍ  زا٤أ غهٗٛي١  َ٪ؾهط  يف َٛقعٓها  عه  ا٭عُها

 أُٖٝه١  تتذهاٚظ  امل٪ؾهط  ٖصا أ١ُٖٝإٔ  َع ايسٚيٞ  ايبٓو ٜعسٙ ايصٟ

ٞ  ا٫قتكاز َٓتس٣ ٜعسٙ ايصٟ ايتٓافػ١ٝ َ٪ؾط ِ  ايعهامل  مله٪متط  املهٓظ

 .ٛؽفزا

 محاٜه١  َٛنٛ إىل  ناف بؿهٌ تتططم مل ايط١ٜ٩إٔ  نُا

 ايط٩ٜهه١ قههسٚض عٓههس ظٗٛضٖهها أتٛقههع نٓههتٕ ٚإ املًُههه١ يف ايب٦ٝهه١

 .ايهاٌَ ًٝٞايتفك بؿهًٗا

ٌ  تتشسخإٔ  أضدٛ نُا ٌ  ٫سكها  ايط٩ٜه١  تفاقهٝ  أٚغهع  بؿهه

 ٜتعًهل  فُٝها  ٚبايصات ايغصا٥ٞ  ا٭َٔ َٚٛنٛ  ايعضاعٞ ايكطا  عٔ

 . اـاضدٞ ايػعٛزٟ ايعضاعٞ ي٬غتجُاض عبساهلل املًو بدلْاَر

 احملٔا: مشاعد. التعكٔب الجاىٕ: د 

يف ٚضقته٘   دا٤ مما نجرل يف ايؿٗطاْٞ غعس اتفل َع ايًٛا٤ ز.

 ٚاؿاده١  ( ايهٛطين  ايتشٍٛ املتعًل بدلْاَر اجملتُعٞ اؿٛاض)  سٍٛ

 سههني اؿههٛاض  ٚغاقهه١ َههٔ َعٜههس عًهه٢ ايكههطاض قههاْع ٜعُههٌإىل إٔ 

 بؿهههٌ اجملتُههع"    ٚإٔ" َتفطدهها ٜعههس مل اجملتُههعإىل إٔ "  أؾههاض

 يٝؼ" ٜكٍٛ: سني   ٚأٜها" إغفاشلا هب ٫ سكٝك١ ق٠ٛ ِٖ....   عاّ

إٔ  أمتٓهه٢ أظاٍ ٫"   ٚأٜههها:" ايغُههٛض َههٔ بههايطغِ يتفهها٩ٍاإ٫  يٓهها

ٍ  بطْهاَر "  ٚنصيو "اـاضز  قبٌ ٚايساخٌ اجملتُع ناطب  ايتشهٛ

 ."ٚاملٛظفني ايسٚي١ أدٗع٠ بني اشل٠ٛ يطزّ فطق١
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 .... أنٝ  ٖٚٓا

 اؿهٛاض  ٚبهني  ٚاملؿهطٚ    يًفهط٠ ايتػٜٛل بني ٚاغع فطم مث١

ٕ إٔ  تعهين:  ا٭ٚىلايط١ٜ٩  فه  بٗصٙ ع٬قت٘ يف اجملتُعٞ ٔ  ْههٛ  نُه

٘  ٜكههّٛ َهها  فغاٜهه١ َػههطس١ٝ  أٚ  فًُٝهها ٜؿههاٖس ٛ  اؾُٗههٛض بهه إٔ  ٖهه

 ٚفكهههها ٚبههههها٤ سعْههههاأٚ  ٚغههههطٚضا  ابتٗادهههها ايههههٓل َههههع ٜتفاعههههٌ

 تههههٕٛإٔ  تعهههين: ٚايجاْٝههه١ .ايهههٓل يف ايذلادٝهههسٜاأٚ  يًهَٛٝهههسٜا

 ف٦ههه١ ٜػهههتجين ٫ نهههبرل سهههٛاض ٚإزاض٠ يتفعٝهههٌ عهههل َفتٛسههه١ اٯشإ

 ٖههصٙ ٚطبٝعهه١ َهْٛههات سههٍٛ دغطافٝهه١ ٫ٚ عٝهه١ادتُا ٫ٚ عُطٜهه١

 ٚغاقه١  تغٝٝبِٗ ٜتِإٔ  ٜٓبغٞ ٫ٚ ٚؾعب٘ ايٛطٔ شلصا فٗٞ . ايط١ٜ٩

 فٝهههتِ ا٭َهههط ٜكهههه٢ ٫ ٚإٔ أبٓههها٥ِٗ َٚػهههتكبٌ َػهههتكبًِٗ شيهههوإٔ 

 ؾٗٛز. ِٖٚ تغٝٝبِٗ

 ٚقههفت دسٜههس٠ َطسًهه١ أعتهها  عًهه٢ نٓهها أعههٛاّ عؿههط٠ قبههٌ

ٔ  ٚا٫غهتجُاض  ٝه١  ايتاضى ٚايٓكًه١  ا٫غهتجُاض١ٜ   بايٓذاسهات   أدههٌ َه

ُٴكب١ً  ا٭دٝههههاٍ ٛ  ا٫قتكههههازٟ ٚاٱقهههه٬ح ايههههه  ٠ٚا٫غههههتجُاضٟ يكهههه

ٕ  َؿهاضٜع  سلًت سٝح بطافٗا  ايعاَه١  اشل٦ٝه١  عهدل  ا٫قتكهاز١ٜ  املهس

٘  ايتفا٩ٍ ٚنإ   ْفػٗا اؿاٍ ي٬غتجُاض  ناْت ٔ    ْفػه  يهه

 ْٚػٝت. ٚشٖبت َهت يصا ٜػا٥ٌ أٚ  واغب َٔ ٖٓاى ٜهٔ مل

 ايعطههها٤ يف ايطغبههه١ رتًههههٕٛ ايهههصٜٔ ًههه٢ع أؾهههس مثههه١ يهههٝؼ

ِ  ٜطًهب  َها  غا١ٜإٔ  هسٕٚ ايجط١ٜ  سني ٚايتذطب١ ٚاـدل٠ ٛ  َهٓٗ  ٖه

 ٜٚكفكٛا. ٜباضنٛاإٔ 

ٔ  ٚايؿٛاٖس" ايعامل يف أخفكت أ١َ إخاٍ ٫ٚ  نهجرل٠  سٛيٓها  َه

 فهأٚضز  ٚض٩ٜه١  غًط١ َٔ رتًه٘ مبا َػ٪ٍٚ فٝٗا َه٢ سُٝٓا إ٫"
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 عههل شلههِ أْكههت يههٛ َٓهه٘ غههرل أسههل انههاْٛ ٚاقعهها ٚايههٛطٔ ايٓههاؽ

 ٚقسم.

 ْتٝذههه١ ؾهههسٜس بتكهههفٝل ايط٩ٜههه١ ٖهههصٙ ؼظههه٢إٔ  َُٗههها يهههٝؼ

 ٚخبرل َٗتِ نٌ يس٣ قٓاع١ ػسإٔ  بكسض تػٜٛكٗا فٔ يف ايصنا٤

 إش عُٝكه١  ض١ٜ٩ يططح َٓاغبا املٓار هس ٫ أْ٘ غرل تفاقًٝٗا ٜسضى

 متهههت ٫ تفػهههرلات ٖههه٣ٛ قهههاسبأٚ  َهههطٜض ٜفػهههطٖاإٔ  ىؿههه٢

 ك١ً.ب ٥٫ٚٚٗا يكسقٗا

 يهٓههه٘ ايط٩ٜههه١ بؿهههإٔ بصاتههه٘ غاٜههه١ يهههٝؼ اجملتُعهههٞ اؿهههٛاض

 ٖٚهههٞ يتتفههها٤ٍ  يًٓهههاؽ اؿٝههها٠ ٜتهههٝ  ايهههصٟ ا٭نػهههذني َهههٔ ْهههٛ 

َػهههتكبًٗا   قهههٓاع١ َهههٔ دهههع٤ أْٗههها ٜعهههين ايتفههها٩ٍ ٖهههصاإٔ  تهههسضى

إٔ  عهههادعٕٚ ٖهههِ إش ٜٓكهههتٛاإٔ  عًهههِٝٗ بهههإٔ ايٓهههاؽ ٜؿهههعط فشهههني

ٍ  عايٝههه١ بؿهههفاف١ٝ  ٜعهههدلٚا ِ  سهههٛ   أقهههب  نؿههها   فٗهههِ َػهههتكبًٗ

 ٚايههههٛظٝفٞ ايعًُههههٞ َػههههاضٙ يهههه٘ ىتههههاض ا٭نههههدل أخههههاٙأٚ  ٚايههههسٙ

 ٞ  ٚايكهههههسض٠ اشلٜٛههههه١ تهههههٝع  تػهههههتًب سههههني  اؿكهههههٛم.. ٚا٫دتُههههاع

 َكبٛي١. بهفا٠٤ اؿٝا٠ َٛاد١ٗ ع٢ً

 عهههٛاض سفٝههه١ تههههٕٛإٔ  ههههب دهههسا  ٚيهههصا طُٛسههه١ ايط٩ٜههه١

 أُٖٝتٗا.   ٜهاف٧ ؾفاف

 يكههٓاع١ اؿطٜهه١ َههٔ ٚاغههعا َٓاخهها ٜتطًههب ايههٛطٔ َٚػههتكبٌ

  ٚواغب٘. املػ٪ٍٚ ٜٓاقـ ايصٟ ايؿفاف اؿٛاض ٖصا

 ضنا٥عٖهها أٖههِ أسههس ايؿههفاف١ٝ دعههٌ عًهه٢ ايط٩ٜهه١ تكههِ َٚههامل

  ٚطُٛسات. آَاٍ َٔ ؼًُ٘ َا مبػت٣ٛ ْهٕٛ ئ فٓشٔ
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 احلارثٕ: خالد. التعكٔب الجالح: أ 

 َههٮت ايههيت اٱقههطاضات َههٔ ؾههش١ٓ تًكهه٢ اجملتُههعإٔ  أعتكههس

 بٗهصا  َهط٠  ٭ٍٚ ٚا٫ْتُها٤  ٚايهسٚض  ٚاشلٜٛه١  بايهصات  املتعًكه١  ايفطاغات

 ٖٚهصا  ّ( 3141) ايػهعٛز١ٜ  ايط٩ٜه١  إع٬ٕ عٓس ٚايعك١ْٝ٬ ايٛنٛح

ٔ  َعٓه٢  ٚتهسقٝل  ٚؼكٝهل  قهٝاغ١  إعهاز٠  عًه٢  ستُها  ٜٓعهؼ  ايهٛط

. َػههبٛق١ غههرل ب هابٝهه١ اؾُعههٞ ايههٛعٞ يف ايٓظههطٟ املػههت٣ٛ عًهه٢

 يف املٛقهههع مهههٛ ٚاملعطفههه١ ايعًهههِ سكههها٥ل ايط٩ٜههه١ اغهههتٛعبت سٝهههح

 َههٔ َٚهها رجًهه٘ اؾٝٛغٝاغههٞ  ايبعههس َههٔ ٚاملٛقههع ا٭ضض فٝهه١دغطا

 ملهههها ا٫غههههذلاتٝذٞ ٚا٭ثههههط   َؿههههطٚع١ ٚطُٛسههههات  اغههههتشكاقات

 املعاٜهها َكههفٛف١ ؼككٗهها ٚفههطم ثههطٚات  َههٔ املًُههه١ متًههه٘

 ايتههههاضىٞ يًبعههههس إنههههاف١   املًُههههه١ بٗهههها تتُتههههع ايههههيت ايفطٜههههس٠

ٔ  اهلل َٚا سبهاٙ  املًُه١ ٱْػإ ٚاؿهاضٟ ٘  فعه١ ٚض متٝهع  َه  ععظته

ّ  ايعطٚب١ سها١ْ ٘  عهس  ٖٚهصا . اؿهطَني  ٚخسَه١  ٚاٱغه٬ ٌ  شاته  رجه

ٞ  يف نههههبرل  تطههههٛض ٌ  ٜٚػههههتٛعب  يٝػههههتغطم  بههههايٛطٔ ايههههٛع  نهههه

 .ايٛاقع َعطٝات َٔ املٓبجك١ املؿطٚع١ ٚاٯَاٍ ايطُٛسات

 آفاق ههها فتشهههت اجملتُعهههٞ اؿهههٛاض تطهههٛضاتإٔ  أٜهههها أعتكهههس

ٔ  ٠نهأزا  ايتُٓٝه١  بهني  ايع٬ق١ س١ٜٛٝ يت١ُٝٓ ندل٣  ٚادهب  أزٚات َه

ٔ  زٚض تععٜهع  ٚبهني  املؿطٚع١  ٚطُٛسات٘ املٛاطٔ مٛ ايسٚي١  املهٛاط

 َٚٓتذهها َٛيههسا ٜهههٕٛ ٚإٔ   عٓهه٘ مبعههعٍ ٚيههٝؼ تُٓههٟٛ نُشههٛض

إ٫  اغهههتكساّأٚ  اغهههترلاز زٕٚ ايتُٓٝههه١ َٚؿهههاضٜع خطهههط ملدطدهههات

 ٚنػههطت (  Exit Strategies) ٚاملههعَٔ املكههٓٔ ا٭زْهه٢ باؿههس

 ٫ٚز٠ ايههعَٔ َههٔ طًٜٛهه١ فههذل٠ عاضنههت يههيتا ايف٦ههات بعههض تطًعههات
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 بهههايجطٚات ي٬غهههت٦جاض اؿهَٛٝههه١ ٚؾهههب٘ اؿهَٛٝههه١ ايؿهههطنات

 ايٓفهع  ؼذهب  قسٚز٠ َكاحل يف يٝكب اٱْتاد١ٝ منٛشز ٚقٝاغ١

   فٝٗا ايت١ُٝٓ َٚؿاضٜع ايسٚي١ ٚاغتكطاض ٚاملٛاطٔ ايٛطٔ عٔ ايعاّ

ٖٞٚ  ّ ٔ  ايسٚيه١ إٔ  َٚهؿهٛف١  َعًٓه١  غٝاغه١  ايٝهٛ  َكهاحل  تهذلى  يه

 ايهٛازض َٓكات شلا غتبين بٌ اـام  ايكطا  بٝس ايعًٝا املٛاطٔ

 .ايكشٝش١ اٱزاض١ٜ ٚايتكايٝس ٚايكٛاعس ايٛط١ٝٓ 

 دٗهههات َهههٔ ٚنهههطٚض١ٜ َُٗههه١ َػههها١ُٖ ٖٓهههاىإٔ  ْظهههطٟ يف

 ايتشههههٍٛ َؿههههاضٜع يف ٚاؿهههطاى  اؿههههٛاض ٖهههصا  إشنهههها٤ يف ض٥ٝػههه١ 

 ٚبٝٛتههههههات ايعًههههههِ  ٚزٚض اؾاَعههههههات  َكههههههسَتٗا ٚيف ايههههههٛطين 

   عَُٛههههههههها ٚاملهههههههههجكفني اؾهههههههههاَعٝني  ٚا٭غهههههههههاتص٠ دل٠ اـههههههههه

 ٚبٓهههها٤ ٚايتطًعههههات  ايههههط٣٩ تٛسٝههههس يف اجملتُههههع َههههع يًُؿهههاضن١ 

 ٚا٭دٝهههههاٍ  يًُهههههٛاطٔ ٚايتطًعهههههات يًطُٛسهههههات ا٭َهههههٌ دػهههههٛض

 ٚايفههههههطٟ ا٫دتُهههههاعٞ ايبعهههههس يف ا٫غهههههتسا١َ َفهههههاِٖٝ ْٚؿهههههط

 ا٫ْهههسَاز َهههٔ متههههٔ قهههغرل٠ َبهههازضات عهههدل ٚشيهههو   يًُذتُهههع

 احملًٝهههه١ اجملتُعههههات َههههٔ تكههههذل  ايههههيت دتُاعٝهههه١ا٫ ا٭ْؿههههط١ يف

 َههههههٔ ستهههههه٢أٚ   (ايػههههههه١ٝٓ ٚايتذُعههههههات ا٭سٝهههههها٤) ايكههههههغط٣

 تٓكهههٌ ايهههيت ٚايطايبهههات ايطًبههه١ َهههع ا٭نازرٝههه١ ا٭ْؿهههط١ خههه٬ٍ

 نهههصيو. أٚغهههع بؿههههٌ اجملتُهههعإىل  ٚاؿهههٛاض ايتذهههاض  ٚتٓؿهههط

 تطهههههٜٛط يف َٗهههههِ زٚض ٚايجكافٝههههه١ اـرلٜههههه١ ا٭ًٖٝههههه١ يًُ٪غػهههههات

 ايهههٛعٞ يتُٓٝههه١ املدتًفههه١ اؾٗهههات بهههني اؾػهههٛض طٚضبههه املبهههازضات

 ٜكهههههعب ايهههههصٟ بايؿههههههٌ املبهههههازضات ٚتؿهههههذٝع ا٭زٚاض ٚتععٜهههههع

أٚ  ايبرلٚقطاطٝههه١ يًبٓٝههه١ ْظهههطا بههه٘ ايكٝهههاّ ايطزلٝههه١ اؾٗهههات عًههه٢

 ا٭غبا . َٔ شيو غ٣ٛ



21

  –1023     76 

 أنجهههط أعتهههدلٙ ا٫دتُهههاعٞ اؿهههٛاض يف َٗهههِ زٚض ٖٓهههاى بكهههٞ

 قٓههٛات ٚفههت  تُههعاجمل يف ايطزلههٞ زٚض ٖٚههٛ   قبههٌ شٟ َههٔ َٓاغههب١

ٍ  ٚتًُهؼ  اجملتُع َع ايتٛاقٌ ٔ  اؿًهٛ ٍ  َه  ٚتعكٝهسات  اجملتُهع  خه٬

 ٚإٔ خكٛقهههها   عًٝٗهههها املذلتبهههه١ ٚاستٝاداتهههه٘ اؿايٝهههه١ تطنٝبتهههه٘

 استٛا٤ٖههها املعَهههع ٚا٫غهههتفتا٤ات ٚاملؿهههاضن١ ي٬ْتدههها  ايتُٗٝهههس

ٕ إٔ  ٜتطًهب  ايط٩ٜه١  َٔ املػتُس٠ ايٛطين ايتشٍٛ خط١ نُٔ  ٜههٛ

 تعكٝههسات َههٔ ٚاعتاقهه٘ املههٛاطٔ يههطأٟ ٭ُٖٝهه١ٚا ايكههط  ٖههصا ٖٓههاى

 يًهههههطض ايٓظههههط زٕٚ ايتٓظُٝههههٞ ايتههههأطرل سههههسٚزأٚ  ايبرلٚقطاطٝهههه١

 .بعٝٓ٘ ايفطز ع٢ً املذلتب

 يًشًهههٍٛ ا٭بهههٛا  َهههٔ نهههجرلإٔ  أعتكهههس اـهههام ْظهههطٟ ٚيف

 ا٭سٝها٤  ٚفايؼ ايبًسٟ ايعٌُ بٛاب١ َٔ تبسأ ايفعاي١ ٚاٱق٬سات

 ٚتطهههٜٛط قهههٓاع١ يف سٝههها٤ٚا٭ ا٭غهههط إزاض٠ ٚمتههههني ايكهههغط٣ 

 ٚقهٓاع١  قٛاعس أٚيٜٛات نُٔ اؿًٍٛ ٖصٙ َها١ْ ٚتععٜع اؿًٍٛ

 ٚاحملًٝههه١ احملًٝههه١ يًُؿهههه٬ت املٓاغهههب١ اؿًهههٍٛ ٚتهههبين ايكهههطاضات

 .ايكغط٣

  برىددام  حددْل اجملتنعددٕ املددداخالت حددْل قضددٔ٘: )احلددْار 

 الْطين(: التحْل

 اجملتنعٕ؟. احلْار ما

ٔ  عبههاض٠ ٖههٛ اجملتُعههٞ املههطٟ إٔ اؿههٛاض  غههامل. أٚنهه  ّ  عهه

 بأغهههًٛ  فتُعهههاتِٗ تفٗهههِ عًههه٢ ايٓهههاؽ ٜػهههاعس تُٓهههٟٛ َهههسخٌ

 أطهطاف  زع٠ٛ خ٬ٍ َٔ ٚايتؿاٚض ايصاتٞ ايتعًِ ع٢ً ٜعتُس إدطا٥ٞ

 أٚيٜٛهه١ شات َٛنههٛعات سههٍٛ املباؾههط يًشههٛاض اجملتُههع َههٔ َتٓٛعهه١
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 َٚ٪غػهات  أفهطاز  َٗهاضات  تطهٜٛط  عًه٢  شيهو  ٜٚػهاعس . شلِ بايٓػب١

ٌ إىل  زٟٜه٪  مما اجملتُع  ٌ  َػهتُط٠  آيٝهات  تؿههٝ ٔ  يًتٛاقه  تههُ

 بكٛض٠ ايكطاض قٓع ع١ًُٝ يف ا٭ططاف كتً  َٔ فعاي١ َؿاضن١

 .  َػتُط٠

 مجاٖرلٜها  ظمخها  نػبت ّ(3141) ض١ٜ٩إٔ  فٝ٘ ٫ؾو ٚمما

 ايفههط٠  قهاسب  بٗها  ظٗهط  ايهيت  ٚايكهٛض٠  اؾٝس  إعسازٖا بػبب

ّ اٱ سٝهح  َٔ  غًُإ  بٔ قُس ايعٗس ٚيٞ ٚيٞ ايػُٛ قاسب  ملها

ِ  ا٭ٍٚ ٚاملطتههع . ايٛانه   ٚايطُٛح بايٓفؼ ٚايجك١ باملٛنٛ   ٚاملٗه

ٔ  َٔ ايهجرل طُٛسات سلٌ ّ(3141) يط١ٜ٩  ٚاملهٛاطٓني  املفههطٜ

 . يًسٚي١ اٱغ٬َٞ ايعطبٞ ايعُل ع٢ً ٜعتُس نْٛ٘ غٛا٤ سس ع٢ً

 كطدها  ايٓهاؽ  فٝ٘ تٓتظط تٛقٝت يف ّ(3141) ض١ٜ٩ أتت ٚقس

ٕ  ّاٱعه٬  ٜهطٚز  ايصٟ ايٛنع َٔ ٔ  إيٝه٘   غها٥ط٠  ايهب٬ز  بهأ  سٝهح  َه

 سٝههح َههٔ َتؿهها١ُ٥  تٛقعههات َههٔ ٜتبعهه٘ َٚهها ايسٚيهه١ زخههٌ تههسٖٛض

ٌ  ممها  ٚاـسَات ايٛظا٥   شلها  ٚتٓظهط  بايط٩ٜها  تػتبؿهط  ايٓهاؽ  دعه

 .ب هاب١ٝ

ٔ  َٓٗها  ٫بهس  نهطٚض٠  اجملتُعٞ ٚاؿٛاض  ٜػهبل إٔ  املفهذلض  َٚه

ٔ  ايط٩ٜه١   عٔ اٱع٬ٕ ٘  ايفطقه١  َاظايهت  ٚيهه ٌ  يًشهٛاض  غهام  قبه

 َههع اؿههٛاض زٕٚ سكٝكههٞ ؼههٍٛ ٖٓههاى ٜهههٕٛ نٝهه  ٚإ٫ ايتطبٝههل

   اجملتُع؟ ٖٚٛ ايتشٍٛ بٗصا املػتٗسف

ّ  ايفطقه١  ٱتاسه١  غٝهٕٛ  فتُعٞ سٛاضأٟ  َٔ اشلسف  أَها

 اؿهههَٛٝني ٚاملػهه٦ٛيني ا٭ًٖٝهه١ ٚاؾُعٝههات احملًٝهه١  اجملتُعههات

 شات ايط٩ٜهه١ ٚخطههط أٖههساف سههٍٛ ٚايتؿههاٚض ايههطأٟ يف ي٬ؾههذلاى

 . ٚايؿفاف١ٝ ٚاملػا٤ي١ املؿاضن١ بكِٝ ا٫يتعاّ خ٬ٍ َٔ ي١ٜٛا٭ٚ
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 َهع  إع٬ًَّها  فطٜكها  ٖٓهاى إٔ  ز. غهعس  افهذلض  نُها  ٚافذلض

٘ إٔ  املفهذلض  َٚٔ ا٭َرل  زلٛ ٘  يسٜه ٔ  اجملتُعهٞ.   يًشهٛاض  خطه  َٚه

 اجملتُههع ٜكههّٛ تؿههاٚض عًُٝهه١ بًههٛض٠ فتُعههٞ سههٛاضأٟ  أٖههساف أٖههِ

 َها  عًه٢  ايتعطف ع٢ً املػ٦ٛينيٚ ايكاز٠ مبػاعس٠ خ٬شلا َٔ املسْٞ

 ٚتطهههٜٛط اٱقههه٬ح عًُٝههه١ عًههه٢ ايتهههأثرل يههههُإ بههه٘ ايكٝهههاّ ههههب

 .  اٱع٬ّ اْتباٙ ؾص  ٚغ١ًٝ بايتأنٝس أْٗا نُا ايعا١َ. ايػٝاغ١

 اجملتُعهههٞ اؿهههٛاض ؼكٝهههل رههههٔ نٝههه  ايػههه٪اٍ ٚيههههٔ

 َتههٛفط٠ غهرل  ٖٚهصٙ  املهسْٞ   اجملتُهع  َٓظُهات  عًه٢  أغاغها  املعتُهس 

إٔ  أعتكههس شيههو َٚههع ايغطبٝهه١؟ ايههسٍٚ يف عًٝٗهها عههاضفاملت بايططٜكهه١

 تععٜع يف ا٫غتُطاض أ١ُٖٝ َع شيو عٔ يًتعٜٛض عسٜسٙ ططم يسٜٓا

 . اجملتُع يف دصٚضٖا تطغٝذ ع٢ً ٚتؿذٝعٗا املس١ْٝ املٓظُات
 

 (: ردات الفعل ّاألّجُ املتضني٘:  3141) رؤٓ٘ املنلك٘

ٞ  ٚيٞ كا٤ي عٔ اٱع٬ٕ مخٝؼ إىل أْ٘ َٚٓص زلرل. أؾاض أ  ٚيه

ٞ  َٚههصٜعٗا ايكٓها٠  َههسٜط َهع  ايعطبٝهه١ قٓها٠  يف ايعٗهس   ايههسخٌٝ  تطنه

 ٜههّٛ ؽكههٝل عههٔ ا٫دتُههاعٞ ايتٛاقههٌ َٛاقههع يف ؾهها٥عات غههطت

 بعههض اْتظطٖهها يطاملهها قههطاضات عههس٠ ٱعهه٬ٕ" أبطٜههٌ 36" املكابًهه١

 ..اٯخط ايبعض َٓٗا ؽٛف ٚيطاملا اجملتُع  تٝاضات

 بعههس غههُٝا – ؽٛفهه٘  بههسا٤ب ايًكهها٤ اغههتبل احملههاف  فايتٝههاض

 – املٓهههط  عههٔ ٚايٓٗههٞ بههاملعطٚف ا٭َههط  دٗههاظ قهه٬سٝات تكٝٝههس

ٔ  ايعا١َ ايص١ٖٝٓ يف َٓتؿط٠ عَُٛٝات إعاز٠ َٔ ٚنج   ٖهصٙ  إٔ َه

 ايهتههها  زغهههتٛضٖا – ايػهههعٛز١ٜ ايعطبٝههه١ املًُهههه١ أٟ – ايسٚيههه١

 اجملهسز  ايؿهٝذ  َع غعٛز بٔ قُس اٱَاّ عًٝ٘ اتفل َا ثِ ٚايػ١ٓ 
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 عهههازات سؿهههط ثهههِ َٚهههٔ اهلل  ضمحُٗههها بهههسايٖٛا ع بهههٔ قُهههس

 .املفَٗٛني ٖصٜٔ زاخٌ ادتُاع١ٝ

 عهههٔ عهههدلت ٭سهههس احملهههافظني  َٓػهههٛب١ تغطٜهههسات ٚناْهههت

 ٖههصا بها٥ٝههات َههٔ ظاز ممهها فذادهه١  بهههٌ ايتٝههاض ٖههصا ٖههٛادؼ

 ا٫ْتٗاظٜههات عههٔ بعٝههسا  سكٝكههٞ ٚطههين خطهها  تكههسِٜ زٕٚ ايتٝههاض

 .أخط٣ اضاتتٝ يف ٜكابًٗا َا شلا نإ اييت ايطخٝك١

 ضز٠ أٟ ًْشه   فًِ ايس١ٜٝٓ ايطزل١ٝ امل٪غػات قعٝس ع٢ً أَا

 ٌ ٍ  فعهه ٍ  خطهه١  سٝهها  خهههازّ بههني  مجههع  يكهها٤  إٔ إ٫ ايههٛطين   ايتشههٛ

 شلهههصٙ ٚممهههجًني عبهههسايععٜع بهههٔ غهههًُإ املًهههو ايؿهههطٜفني اؿهههطَني

 .ايسٚي١ تتدصٙ تٛد٘ ٭ٟ امل٪غػات ٖصٙ بسعِ ٜصنطْا امل٪غػات

 أٚ املكابًهه١ ايتٝههاضات فعههٌ ضز٠ اتػههُت املكابههٌ  ايكههعٝس عًهه٢

 ْؿههط عههدل فٝٗهها  َبههايغ بفطا٥شٝهه١ ايههسٜين ايتٝههاض يتٛدٗههات املهههاز٠

ٌ  ؾٗط َٔ 36ايه بإٔ ت٪نس املكاب١ً اغتبكت ؾا٥عات ٔ  إبطٜه ّ  َه  عها

 تًشكٓهههها قههههطاضات عههههس٠ ٱعهههه٬ٕ املدكههههل ايٝههههّٛ ٖههههٛ ّ(3127)

 ايٛقههت يف شيههو  إىل َٚها  يًػههٝاض٠ املههطأ٠ نكٝهاز٠  املههسْٞ بايطنهب 

ٕ  ٟايههص  ٕ  أٚ ٜٓػههٛ ّ  يف غههاُٖت  ثابتهه١  َػهههًُات ٜتٓاغههٛ  ٖهههصا قٝهها

 اٯضا٤ ٚنجههطت. َهها َٜٛهها  ايكههطاض قههاْع فٝٗهها ٜفههط  ٚمل ايهٝههإ 

 غههًُإ بههٔ قُههس ا٭َههرل" ايتشههٍٛ ٚقههاْع املطسًهه١ بطدههٌ" املؿههٝس٠

 ٚأنههازرٝني ٚسكههٛقٝني ٚإع٬َههٝني َههجكفني َههٔ ايعٗههس ٚيههٞ ٚيههٞ

 مبهها فههطسِٗ عههٔ اعههدلٚ ايكههغاض ا٭طفههاٍ ستهه٢ بههٌ ٚؾههٝب  ٚؾههبا 

 َهصنط٠  أقهٛات  َع٘ تكاعست ايصٟ ا٭َط ايعٗس  ٚيٞ ٚيٞ ٜفعً٘

ٍ  خطه١  اٯضا٤ تٓاقـ إٔ بأ١ُٖٝ ٔ  ٚتبتعهس  ايتشهٛ ِ  عه  ؾدكه١ٝ  تكٝهٝ

 .اٱَهإ قسض ا٭َرل
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 مً؟: ٓشبل مً.. ّاجملتنع اإلعالو

ّ  َهاضؽ  اٱع٬َهٞ   ايكعٝس ع٢ً ٘  املعتهاز  زٚضٙ اٱعه٬  بتبعٝته

 خطهه١ فتػههطٜبات أزا٩ٙ  بهه٘ اتػههِ قههرلا  تههأخطا  إٕ بههٌ املعتههاز٠ 

 إع٬َٝهه١ دٗههات َههٔ اجملتُههع ؾههطا٥  نافهه١ عًٝٗهها اطًعههت ايتشههٍٛ

 ٖهههصٙ بٓكهههٌ ايطزلهههٞ ٚغهههرل ايطزلهههٞ إع٬َٓههها ٚانتفههه٢ أدٓبٝههه١ 

 إع٬َٓههها نهههإ ٚفُٝههها بهههايطبع  عًٝٗههها ايتعًٝهههل زٕٚ ايتػهههطٜبات

ٌ  ٚضزات ايتػطٜبات ٖصٙ ٜطقب ايعتٝس ايطزلٞ  وهطى  إٔ زٕٚ ايفعه

 خطهه١ عههٔ ب ع٬ْٗهها ايعطبٝهه١ قٓهها٠ عههدل ا٫ْفطادهه١ دهها٤ت  غههانٓا 

 ٍ ٞ  إع٬َٓههها  ٚانتفههه٢  ايهههٛطين   ايتشهههٛ ٘  بٛنايههه١  ايطزلههه  أْبا٥ههه

 .َتأخط٠ ايتشٍٛ خط١ بٓٛز ْكًت اييت ايطزل١ٝ

 اليدب: ّمْقف الشْرٚ جملص

 بٓهٛز  قهٝاغ١  يف ٚان  زٚض ي٘ ٜهٔ مل ايصٟ ايؿٛض٣ فًؼ

ٔ  عهسز ي َتفطقه١  تكطوات عدل أبس٣ ايتشٍٛ  ٖصا ٘  َه ٔ  أعهها٥  عه

ٔ  هٝهب  إٔ زٕٚ ايتشٍٛ  بٗصا ايهبرل تفا٩ي٘  ايتػها٫٩ت  بعهض  عه

 نْٛهه٘ ايتشههٍٛ  ٖههصا قههٝاغ١ يف اجملتُههع إؾههطاى إَهاْٝهه١ عههٔ

 طُٛسههات عههٔ تعههدل إٔ بٗهها املفههذلض ايٛسٝههس٠ ايطزلٝهه١ امل٪غػهه١

 .ٚآَاي٘ ٖٚٛادػ٘ ايؿعب

 ْكههههٝؼ إٔ َٓٗهههها ْػههههتطٝع ضزلٝهههه١ قٓههههٛات ٚدههههٛز ٚيعههههسّ 

 ايتفهههها٩ٍ فهههه ٕ ايتشههههٍٛ ٖههههصا ػههههاٙ يًٓدههههب ٝكٝهههه١اؿك املٛاقهههه 

 أغهههعاض انفهههاض بعهههس غهههُٝا ايٓدهههب شلهههصٙ ايعهههاّ املظٗهههط ٜبكههه٢

 شلهها تتعههطض ايههيت ا٭َههٛض ٚبكٝهه١ ايههُٝٔ ًَهه  سػههِ ٚعههسّ ايههٓفط

 .عاّ بٛد٘ املٓطك١
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 الشباب: مْقف

ٍ  اختًطهت  ايٛطٓٝه١  فُؿهاعط  ايؿهبا    عٔ ٚأَا  نهبرل٠  بآَها

 ايتٛاقههههٌ َٛاقههههع يف سػههههاباتِٗ فتعٜٓههههت ايتشههههٍٛ  ٖههههصا ػههههاٙ

 ا٭َهههرل قهههٛض٠ ناْهههت ٚإٕ ايػٝاغههه١ٝ يًكٝهههاز٠ بكهههٛض ا٫دتُهههاعٞ

 ٚطهأ٠  عًِٝٗ ؽف  إٔ عًٗا ظٗٛضا   ا٭نجط ٖٞ غًُإ بٔ قُس

 قههطاعات ظههٌ يف ٜٓتظههطِٖ ايههصٟ ايٛانهه  غههرل ٚاملػههتكبٌ ايبطايهه١

 .املٓطك١ تٗسز ضٖٝب١

 نهههطؽ ايهههصٟ ايتشهههٍٛ ٖهههصا بٓهههٛز عًههه٢ َطًهههع أٟ رًهههو ٫ٚ

ّ  يف أٖسافٗا تكاؽ ٛز١ٜغع نط١ٜ٩  ٜتفها٤ٍ   إٔ إ٫ ّ(3141) ايعها

 إٔ رهٔ ٫ ايهدا١َ ٖصٙ مبجٌ أٖسافا  إٔ ْٓػ٢  أ٫ عًٝٓا يهٔ

ٟ  ا٭َط ايبعض  ٜكٛض إٔ واٍٚ نُا املانٞ بأزٚات تتشكل  ايهص

ٟ  ايههبرل  ايتٓهاقض  عًه٢  ٜسيٌ ٌ  طاملها  ايهص ٔ  نهجرلا   عطه ٍ  َه  اٯَها

 دههٖٛطٟ ؼههسٜح عَههًٜ٘ ايؿهههٌ فتشههسٜح ايتُٜٓٛهه١  ٚاملؿههاضٜع

 .ٚاغتك٬يٝتٗا امل٪ثط٠ ٚايعٛاٌَ ايسٚي١ مل٪غػات

 اؿُههههٛز: نجههههط ْاقههههط بههههٔ عبههههساهلل. َٚههههٔ داْبهههه٘ قههههاٍ ز

 قهس  ٚبايتايٞ ّ( 3141) ايػعٛز١ٜ ض٩ٜتٓا ٚؼًٌٝ يتكِٜٛ املتساخًٕٛ

 ايعسههاّ  ٚقههت ايتههساخٌ أؾههأ مل أْهين  غههرل. ظسٜههس اٱتٝههإ ٜكهعب 

 ايعكههٌ َطنبههات غههتٗسز ْههتنا إهابههاأٚ  غههًبا ايعاطفهه١ فجههٛض٠

 ايسعاٜههه١ : ْكٝههههني بهههني بٛغهههط١ٝ ا٭َهههط ٜتعًهههل عٓهههسَا املتٛاضٜههه١

ّ  أختعشلها  ٚدهٛٙ   عهس٠  شلا ّ(3141) ض٩ٜتٓا. ٚايتذطٜ  غهت١   يف ايٝهٛ

ٕ  ا٫قتكازٟ  ٚاحملت٣ٛ ايعا١َ  ايفهط٠: أَٛض  ايؿهبابٞ   ٚاملههٛن

 .املٓظٛض ٚاملػتكبٌ اـُػ١  ٚاملداطط ايك٠ٛ  ٚعٓاقط



21

  –1023     82 

 ايعا١َ: يفهط٠ا: أ٫ٚ 

 اغههذلاتٝذٞ ٚطههين تٛدهه٘ مثهه١ بههإٔ املههٛاطٔ ؾههعٛض فههطز إٕ

ٔ  يًعسٜس َػتٛف  ؾهعٛضا  ٜعهس  ا٫غهذلاتٝذٞ   ايتدطهٝط  عٓاقهط  َه

 ايهههصنط  طٝبههه١" اـُػههه١ٝ اـطهههط" ػطبههه١ عؿهههٓا يكهههس. ضا٥عههها

 َطًهههع َٓهههص ا٭ٚىل ايج٬ثههه١ ايعكهههٛز يف فعًهههٗا بٓههها تفعهههٌ ٚناْهههت

 ايتشتٝهههه١  بههههايب٢ٓ ٝههههتعٓ سٝههههح املانهههه١ٝ  امل٬ٝزٜهههه١ ايػههههبعٝٓات

 ايتػهعٝٓات  َطًهع  سته٢  ٚايططم  ٚاملػانٔ  ٚايكش١  ٚايتعًِٝ 

 ضا٥عه١  تُٓٝتٓها  ٚناْهت . ٚايػهعٛز٠  اـكدكه١  خطهط  ؾٗست اييت

ٌ  ضغِ ساٍ إىل  ساٍ َٔ ٚايػعٛز١ٜ ايػعٛزٟ ْٚكًت َٚتأيك١   نه

ٍ إٔ  رههههٔ َههها  َههها  غهههطعإ يهٓٗههها . سٝٓهههصاى ْكهههسٖا يف ٜكههها

 ا٫غهههتذاب١ عهههٔ املتهههٛاتط ٖهههايعذع بطٜكٗههها  ٚفكهههست اْهفهههأت 

 يكههس. خههام بؿهههٌ اؾسٜههس٠ ا٭يفٝهه١ َطًههع َٓههص ايٓههاؽ يتطًعههات

 اغههذلاتٝذ١ٝ خططهها ْههبينإٔ  رهٓٓهها أْهه٘ بايفعههٌ  ْٓػهه٢  نههسْا

 ض٩ٜتٓا ٚتعًٔ اٱسباطات  تًو نٌ تتشس٣ ٚايكٝاز٠ ٚايّٝٛ . فعاي١

 َهها نههٌ بٗهها ٚتتذههاٚظ ايعظُٝهه١  تفاقههًٝٗا بهههٌ املػههبٛق١ غههرل

ٌ  ْظطٜها ( تبتًع) ض١ٜ٩إىل  اـُػ١ٝ خططٓا يف فعًٓاٙ  مبها  ؾه٤ٞ  نه

 نهجرل  ع٢ً ٜبعح ا٭َط ٖصاإٔ  ؾو ف٬ اـُػٞ  ؽطٝطٓا فٝٗا

 .اهلل ب شٕ كتً  ملػتكبٌ أٜها  ٚايذلقب ا٫عتعاظ  َٔ

 يًط١ٜ٩: ا٫قتكازٟ احملت٣ٛ: ثاْٝا 

 ايٛطٓٝهههه١ ض٩ٜتٓهههها بهههه٘ ظٗههههطت ايههههصٟ ا٫قتكههههازٟ احملتهههه٣ٛ

ٟ  ٣ٛقتههه" فهههطز يههٝؼ  ّ(3141) ( إٔ فكهههط) ٜعهههين ٫ٚ". اقتكههاز

 يههٞ بههسا ا٭َههط. بػههاط١ بهههٌ ٖهههصا اؿٝهها٠  عكههب ا٫قتكههاز
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ٟ  بهاحملت٣ٛ  فايكٝهاز٠  . ٚأنٌُ شيو  َٔ أعُل  يًط٩ٜه١   ا٫قتكهاز

ٞ  فهطٟ تغرلإٔ أٟ  ع٢ً ت٪نس ِ إٔ  بهس  ٫ ثكهايف  ادتُهاع  بآيه١  ٜهت

 َٓظههطٟ َههٔ ايعسٜههس عٓههس َعتههدل٠ تُٜٓٛهه١ قاعههس٠ ٖٚههصٙ. ا٫قتكههاز

ٍ  ا٫قتكهاز١ٜ  ايكه٠ٛ  غهرل  فُٔ. ايتُٟٓٛ ايعٌُ ٌ  تتشهٛ  ايتطًعهات  نه

ٕ  أَٓٝهات   فهطز إىل  ٚاجملتُهع  ٚايجكاف١ ايفهط يف ايت١ُٜٛٓ  غهطعا

 يف ضنهههني ضنهههٔ ٖهههصا. ايتٓفٝهههص عهههٔ ايعذهههع بػهههًطإ ؽٝهههب َههها

 عًههه٢ ايط٩ٜههه١ اضتههههاظ ٜبهههسٚ  نُههها ايجهههاْٞ  ٚايهههطنٔ ايط٩ٜههه١ 

 ٛاَهههٌع نهههٌ عهههٔ ٚابتعازٖههها اٱَههههإ  قهههسض ايهههٛطين املؿهههذلى

 ايط٩ٜه١ إٔ  ظهاٖطا  بهسا  يكهس . ٚغهًٛنا  فههطا  اجملتُعٝه١  ايتؿٓذات

 ا٫قتكهههاز١ٜ ايكههه٠ٛ يعهههٛز٠ ايٓهههاؽ تطًعهههات سكٝكههه١ َهههٔ اْطًكهههت

ٌ  َػهت٣ٛ  َٚٔ ايعاّ  ايٛطين مبٓظٛضٖا ٔ  يًفهطز   ايهٛطين  ايهسخ  َه

ٔ  ايٓهاؽ  تهٛدؼ  فكهس . خام َٓظٛض  ايطبٝهع  تًهت  عذهاف  غهٓٛات  َه

 املًُهه١  ٚدست َٚا ات تٗسٜس َٔ ايٓفط بأغعاض ؿل َٚا ايعطبٞ

 َههٔ بههس فٝٗهها يًًُُههه١ يههٝؼ قَٛٝهه١ ؼههسٜات َههٔ أَاَهه٘ ْفػههٗا

 بايفعهٌ  . َػهبٛم  غهرل  بؿهٌ اقتكازٜا املهًف١ املٛاد١ٗ خٝاضات

أٚ  ادتُههاعٞ تغههرل عههٔ ايط٩ٜهه١ تتشههسخإٔ  أبههسا  سكههٝفا ٜهههٔ مل

 ايهههسخٌ َػهههت٣ٛ عًههه٢ اجملتُعهههٞ ايكًهههل ظهههٌ يف ٖههههصا  ثكهههايف 

 ا٫قتكههازٟ  املههسخٌ فهههإ. هههطِٜاي ايعههٝـ َػههتٜٛات ٚؼكٝههل

ٌ  ايط١ٜ٩  بٓا٤ يف امل١ٝٓٗ ٚنطٚضت٘ َٛنٛعٝت٘ َٔ ايطغِ ع٢ً  َهسخ

ٔ  ايط١ٜ٩ عٔ ٜتُدض غٛف َا بهٌ ايجك١ يعض  َِٗ  َؿهطٚعات  َه

إ٫  ايط٩ٜه١  تتشكهل  ئ  (ٚثكاف١ٝ ٚادتُاع١ٝ فهط١ٜ) ٫سك١ ٚبطاَر

 .خ٬شلا َٔ
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ِّٕ: ثايجا   يًط١ٜ٩: ايؿبابٞ امله

 ايؿعٛض عُطٟ يف ِٖ ممٔ ايهجرلٜٔ رهٔ نُا رهٓين

ٔ  بؿ٤ٞ ٕ  دهطا٤  اٱسبها   َه ٛ  يهٓٓها . ايؿهباب١ٝ  ايط٩ٜه١  ٖهصٙ  إعه٬  يه

 ايٓفػهههه١ٝ  زٚاخًٓهههها يف بههههايٛيٛز ٖههههصا اٱسبهههها  يؿههههعٛض زلشٓهههها

 املكهًش١  بايههطٚض٠   ٚيهٝؼ   يهسٜٓا   ايعايٝه١  ا٭ْا َبعج٘ فػٝهٕٛ

ِ  بايههطٚض٠  تكتهٞ ايٛط١ٝٓ املكًش١ٕ إ. ايٛط١ٝٓ  يف ا ايؿهب  تكهسٜ

ٛ  بػهههٝط  يػهههبب اغههذلاتٝذ١ٝ   ض٣٩أٟ   ايٛفههها٤ عًههه٢ قهههسضتِٗ ٖٚهه

 اييت ا٭َٛض ٖٚٞ. ايتفاقٌٝ بهٌ ْٛاػٗا يف ٚايعٝـ مبتطًباتٗا 

ِّٕٛ يهههٔ. ا٭َههاْٞ بٗههِ بًغههت َُٗهها غههٓا  يٮنههدل تتههاح يههٔ  املههه

 عٓههسْا فايؿههبا  اؿههس  ٖههصا عٓههس ٜكهه  ٫ ايط٩ٜهه١  يف ايؿههبابٞ

 اعهههذلاف  ْظهههط٠ رهههٓشِٗ ٔملههه تٛاقهههٕٛ( ؼسٜهههسا أنجهههط بؿههههٌ)

 ايههيت عكههٛزِٖ بعههس ٚشيههو. زافعهه١ بٓهها٠٤ قهه٠ٛإىل  َباؾههط٠ يٝتشٛيههٛا

ِ  اجملتُهع  عٝه   ٜؿعطٕٚ ِٖٚ عاؾٖٛا ِ . عكٗه  ا٭نجهط  ايف٦ه١  إْٗه

ٔ  ا٭غٛام  َٚٔ ايعا١َ  ا٭َانٔ َٔ( ططزا) ٔ  َٚه ٘  أَهان  ايذلفٝه

 عذهه١ ٚشيههو. َههِٓٗ ايههصنٛض ٚغاقهه١ ٚاملٓتعٖههات  نايؿههٛاط٧

 بايتأنٝهس  أضٖكت اييت اؿذ١ تًو ٚايععا   عا٬٥تاي بني ايفكٌ

ّ  أضٖكهههت نُههها اؾٓػهههني   َهههٔ ايؿهههبا   ايهههٛطين  ايعهههاّ ايٓظههها

 نكهه٠ٛ بايؿههبا  ا٫عههذلاف عههٔ ْاٖٝههو ايع٬قهه١  شات َٚ٪غػههات٘

 يف َؿههٗس أعظههِ متجههٌ يكههس. ايتُٓٝهه١ َػههرل٠ يف ٚإؾههطانِٗ فاعًهه١

 ٜههّٛ ٓههاظٍامل يف ٚبٓاتٓهها أبٓا٥ٓهها َؿههٗس يف ّ(3141) ايٛطٓٝهه١ ض٩ٜتٓهها

 ايتًفعٜٕٛ  ؾاؾ١ سٍٛ ٜتشًكٕٛ ِٖٚ أبطٌٜ َٔ ٚايعؿطٜٔ اـاَؼ

 غههرل ؿههسخ َعتههاز غههرل تطقههب يف ايصنٝهه١ ٖههٛاتفِٗ ٜتههأبطٕٛإٔ 
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ٕ  ا٫عتٝازٜه١  غهرل  املكابًه١  يٝؿاٖسٚا َعتاز   ايٛطٓٝه١   ض٩ٜتٓها  ٱعه٬

ٟ  ايتكًٝسٟ  غرل ٚاملػ٪ٍٚ املعتاز  غرل ايؿا  ا٭َرل َٔ  ظٗهط  ايهص

إ٫  يؿه٤ٞ  يهٝؼ  ايكهاز٠   نباض  َظٗط َٔ عًٝ٘ عتازٚاا َا بغرل شلِ

 دٝهسا   ٜهسضنْٛٗا  ايهيت  بايًغه١  ىاطبِٗ َجًِٗ ؾا  إْ٘ شلِ يٝكٍٛ

 ٚأْهه٘ َٚفههطزاتِٗ  بًغههتِٗ ٜٚتشههاٚض يباغههِٗ  ًٜههبؼ َجًههِٗ  ٜٚبههسٚ

ِ  قطٜهب  ٔ . َهٓٗ ٔ  ٖٓها   َه ٕ  َهس٣ إىل أٟ  إزضاى رهه ٕ  نها ِّٛ  املهه

 .ا٭َط يف سازلا ايؿبابٞ

 يك٠ٛ:ا عٓاقط: ضابعا 

 املهاْههه١) ايكههه٠ٛ ث٬ثهههٞ عًههه٢ ايٛطٓٝههه١ ايط٩ٜههه١ تطنٝهههع دههها٤

ٞ  اؾغطايف ٚاملٛقع ا٫غتجُاض١ٜ  ٚايك٠ٛ ايس١ٜٝٓ   مبجابه١   (ايػٝاغه

ٔ  بإٔ املفتٛح اٱع٬ٕ ّ  ايهٛط ٌ  كتًفه١  اغهذلاتٝذ١ٝ  ض٩ٜه١  أَها . بايفعه

ّ  خهاضز  ا٭َهٛض  ٖهصٙ  تهٔ مل  بايتأنٝهس   ايػهابل  ايهٛطين  ا٫ٖتُها

 غههابل يف ناْههت يهٓٗهها. ا٫ٖتُههاّ َههٔ نههبرلا سٝههعا أخههصت فكههس

 ضمبا. ايذلنٝع ب٪ض٠ تتغرل ايّٝٛ . ساق٬ أَطا ٖهصا تأتٞ ايعكٛز

 أزٚاضٖههها ايفههههطٟأٚ  ايفكٗهههٞ ايتدٓهههسمأٚ  يًتُهههصٖب  ٜبهههل يهههٔ

 ٖهصا إٔ  ٚأعتكس. اغذلاتٝذٝا( املػًُني قب١ً) مٔ فايّٝٛ اـٛايٞ 

 َههٔ نههجرل يف أفاعًٝهه٘ غههٝفعٌ ايطآٖهه١ ايٛطٓٝهه١ ض٩ٜتٓهها يف املههسخٌ

 عًه٢  ٚق٬بتٓا ٚقٛتٓا ؿُتٓا باػاٙ ايطا١ٖٓ  تفهٝهٓا َٗسزات

 يف ا٫غهههتجُاضٟ املهههسخٌإٔ  نُههها. ٚاـهههاضدٞ ايهههٛطين املػهههتٜٛني

 ٖههٞ نههِ. ايههٓفط عًهه٢( إزَآْهها) غههٝٛاد٘ أْهه٘ فٝهه٘ َهها أقههٌ ايط٩ٜهه١

 َٛقعٓهههها أَهههها. ّ(3141) ايٛطٓٝهههه١ ض٩ٜتٓهههها يف املفههههطز٠ تًههههو ضا٥عهههه١

 عجهط٠  سذهط  ايّٝٛ بات ْٓظُ٘  ؾعطا نإإٔ  فبعس ا٫غذلاتٝذٞ 

 .ٚايكَٛٞ ايسٜين اَتسازْا ٚاخذلام اخذلاقٓا َطٜسٟ ططٜل يف
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  ض٩ٜتٓا: ططٜل يف اـُػ١ املداطط: خاَػا 

 ايهههٛطين ؼٛيٓههها ـاضطههه١ ْظهههطٟ اغهههتكطا٤ غهههبل  َههها نهههٌ

ٛ . ايٛضم ع٢ً املس١ْٚ ِ  اغهتكطا٤  ٖٚه ٍ  َفعه ٌ  ٚوهسٚٙ  بايتفها٩ إٔ  ا٭َه

ٔ  قكههٛضْا  أعٝاْهها إٔ  بعههس    "املههط٠  ٖههصٙ " ْههٓذ    َههطات  ايٓذههاح  عهه

إٔ  ايػهك   ًٜبهح  فه٬  تطًعاتٓها   غك  ْطفع خ٬شلا نٓا نجرل٠ 

 قههطح بٓهها٤ يف دسٜههس َههٔ ْٓظههط ْٚعههٛز ايطٜههاح  ٚتههصضٚٙ ٜتٗهها٣ٚ 

 بههطزا تهههٕٛ يههٔ ّ( 3141) يًػههعٛز١ٜ ايطآٖهه١ ض٩ٜتٓههإ إ. دسٜههس

 يٝههّٛا املفعُهه١ ايطآٖهه١ أدٝايٓهها عًهه٢ ٫ٚ بايتأنٝههس  عًٝٓهها ٚغهه٬َا

 َههٔأٟ  يف ٜهههٔ مل ايههصٟ اؾسٜههس بايعٓكههط ٚاملتؿههبج١ بههايتطًع 

 ؼههسٜات زٕٚ ايههعَٔ ض٩ٜتٓهها تعههدل يههٔ. ايؿههبا  ايػههابك١  قا٫ٚتٓهها

 ايفؿٌ  كاٚفٕ إ. شلا ؼكٝكٓا َعطض يف ٚتٛادٗٓا تٛادٗٗا مج١

 مخػ١ كاطط مث١إٔ  ت٪نس املٓسثط٠  ػاضبٓا َٔ ؾ٤ٞ ٚاغتكطا٤

 بهههه ايعُٝهههل ٚاٱرهههإ شلههها ايٓهههاؽ( فٗهههِ) َهههس٣: ٖهههصٙ ض٩ٜتٓههها تٗهههسز

 ؼكٝكٗها   عًه٢  ايعٌُ( إتكإ)ٚ َتطًباتٗا ( َعطف١)ٚ  (نطٚضتٗا)

 يٓههها ايٛطٓٝههه١ ض٩ٜتٓهههاإٔ  ٚباعتبهههاض. ٚايتكهههِٜٛ بايكٝهههاؽ( تعٗهههسٖا)ٚ

ٕ  نًٓها   أدًٓا َٚٔ نًٓا  ٔ  قكهٛض أٟ  فه   ٜٗهسز  غهٛف  َٓها أٟ  َه

ٌ  ض٩ٜتٓها   عكهٛم  ايٛفها٤  ع٢ً قسضتٓا ٌ  ٜٚجكه ٔ  ناٖه  كهعِّب ٜٚ ايهٛط

 تاضىٝهه١ قطهه١ أَههاّ ٚمههٔ. ٚاؿٝهها٠ يًهههٕٛ بط٩ٜتهه٘ ايٛفهها٤ عًٝهه٘

ٛ  اٯَٔ يًعبٛض متاد٘ َا نٌ اغتشهاض عًٝٓا ؼتِ  َػهتكبًٓا  مه

 نههس" سعَهها" أنجههط املههط٠  ٖههصٙ ْهههٕٛ  ٚإٔ إيٝهه٘  ْتطًههع ايههصٟ

 ٖههٛ ايٝههّٛ  اخذلْههاٙ ايههصٟ فاـٝههاض. لاسٓهها تٗسٜههس عٛاَههٌ نههٌ

 . ايعامل خاضط١ ع٢ً ايهبرل ٚدٛزْا تاضٜذ يف ا٭قعب
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 ايٛط١ٝٓ: ض٩ٜتٓا َػتكبٌ: غازغا 

 لهههاح: ثههه٬خ َهههٔ ٚاسهههس٠ ٚسايٓههها ّ(3141) ايعهههاّ أتكهههٛض

ٌ  ْػه    لاح  ناٌَ ٞ .  شضٜهع  فؿه ٍ  ٚإْه  ؾهط  ٜكٝٓها إٔ  اهلل ٭غهأ

ٌ  بٗها  منٓهع  َها  ايك٠ٛ  َٔ رٓشٓا ٚإٔ ايجايج١  ٍ  َها  نه  يغهرل  بٓها  ٜه٪ٚ

٘  ازٚمته  بايفعهٌ   كٝ  ايفؿٌ غٝٓاضٜٛ. ايٓذاح ٔ  اغهتٝعاب  اٯٕ َه

ٌ .  إيٝٓها  ٜكٛزٙ َا نٌ يهب  ِ  املدًهل  ٚايعُه  ايٓذهاح  به ضاز٠  املفعه

ِ  اهلل  عٓس فُٔ نا٬َ لاسا لشٓإ إ. بٓا هسض َا فكط ٖٛ  ثه

 ْػهبٝا  لاسها  لشٓا ٚإٕ. بٓا ًٜٝل َا ٖٚصا إخ٬قٓا  مثاض َٔ ٖٛ

 يف لاسٓهها ٚغههٓكبٌ. ايههس٩ٚ  غههعٝٓا َههٔ ثههِ اهلل فُههٔ ٜطنههٝٓا 

 ٚٚظاضاتٓا أدٗعتٓا. إٔ ايبؿطٟ ايهُاٍ زضدات يف ْٚأٌَ يني اؿا

 يًُٛا٤َهه١ نههدل٣ َػهه٪ٚي١ٝ َػهه٪ٚيٕٛ ٚأفطازْهها ٚأغههطْا  نافهه١ 

 ببٓٛزٖهههها ايٛفهههها٤ عًهههه٢ ٚايتههههسض  ايٛطٓٝهههه١  ض٩ٜتٓهههها َههههع ايٛاعٝهههه١

  ّ( 3141) ايعههههاّ عٓههههس ضاغههههدا ٚاقعهههها ٚمتجًههههٗا ٚاستٝاداتٗهههها 

 . اهلل ب شٕ لاسٓا ٚؼكٝل

 يهٓهه٘  باملدههاطط  بايتأنٝههس  قفههٛف ٓههاض٩ٜت َػههتكبٌ إٕ

ٌ  املدهاطط  ٚبهني . با٭ٌَ َفعِ ٕ  ٚا٭َه ٘  ٫ ؾاغهع  بهٛ ٌ إ٫  ٜطتكه  ايعُه

 نهههُإ أزٚات أٚيٜٛهههات َٚهههٔ. ايٓذهههاح أدهههٌ َهههٔ ايهههس٩ٚ  اؾهههاز

 ايؿههفاف١ٝ : قههِٝ َٓظَٛهه١ ٚفههل ايعُههٌ اهلل  بهه شٕ ض٩ٜتٓهها َػههتكبٌ

 ؿهٛافع ا املطْٚه١   ا٭ًٖٝه١   ٚايتأٖٝهٌ   ايتهسضٜب  ايٛقهت   ايٛنٛح 

 بههطاَر يههبعض يٝػههت ايكههِٝ ٖٚههصٙ. ٚايتكههِٜٛ ايكٝههاؽ ٚايعٚادههط 

( إٔ فكط) رهٔ ٖهصا . ايط١ٜ٩ إزاض٠( فُٛ ) يه ٚيهٔ ض٩ٜتٓا

ٔ  ٚافٝها  قسضا ْهُٔ ٕ  َػهتكب٬  املٓظهٛض  لاسٓها  َه  تعهاىل   اهلل به ش



21

  –1023     88 

ٞ  نٝ  سٝٓٗا ْٚٓظط  عٓا  اٯخطٕٚ ٜٚطن٢ فٓطن٢ ٕ  منهه  بعهٛ

 .ّ(3161)إىل  اهلل 

 رىام  التحْل الْطين:  حتدٓات ب

. ٜتغرل ٫ ٚدٛز يف ٜطغب أسس ٫ ا٭ضبـ أْ٘ نٛثط. أ شنطت

 ٖٓهاى  فًهٝؼ  اشلا١ٜٚ  يف ٚاشلبٛ  ايسَاض مٛ ايبؿط١ٜ ٜكٛز شيوٕ إ

 ٚسطنهه١ اؿٝهها٠ قههإْٛ تًدههٝل أضزْهها ٚإٕ يٮبههس  ثابههت ٖههٛ َهها

ٌ  نتكهط إٔ  ف ْٓها ْػهتطٝع   ؾهعٛبٗا  ٔ  بعٝهسا  شيهو  نه  املٗهاتطات  عه

 قههإْٛ ايتغههٝرل ٖٚههِ  ايجبههٛت:" ًٜههٞ مبهها املههععر يتههٓظرلٚا ايفًػههف١ٝ

 شاتٝههها فًهههٝهٔ ؼسٜهههس  زٕٚ ؾههه٤ٞ نهههٌ ؾههه٤ٞ  نهههٌ وههههِ

٘  . ايهاضثه١"  ؼٌإٔ  قبٌ ي٘ ٚكطٌط ّ " َها قايه ٞ  ْعهٛ  :"تؿَٛػهههه

ٌ  ايتشهٍٛ   فهط٠ اغتٝعا  َس٣ أتابع ٚأْا نجرلا ؾغًين َا ٖٓا  به

 أطٝافهه٘  ٌبههه اجملتُههع يههس٣ ايتغهٝرل  قابًٝهه١ َههس٣ أشًٖههتين ٚسُٝٓها 

أٟ  يف ايسخٍٛ قبٌ أْ٘ ضأٜت. ٚثكافت٘ ايعُط١ٜ ٚف٦ات٘ ٚاختكاقات٘

ٌ  ايتغهٝرل   قابًٝه١  أعهين . اؿٝجٝه١  ٖهصٙ  عًه٢  أضنع أخط٣ تفاقٌٝ  به

ٓٶها  َبؿطٶا َ٪ؾطٶا أضاٖا اييت. اجملتُع قبٌ َٔ إيٝ٘ ٚايتعطـ  َٚط٦ُ

" ايتطًعهات  ثهٛض٠ " ٜػه٢ُ  َاإٔ  ٜسٍ ٖٚصا. اجملتُع يف ايٛعٞ يسضد١

. تطًعاتٓا يف ايعامل ْؿاضى مٔ. ايٛضا٤ يف ٚتذلنٓا بسْٚٓا كًعت مل

ٔ  ايططٜك١ ٚبٗصٙ اجملتُعإٔ  يٛ نُا ٕ  ايهصضاعني  فهطز  َه  ٚا٫ستهها

 .  ايػك " ٖصا َٔ بأقٌ ْطن٢ "ئ: ٜكٍٛ بايط١ٜ٩ ٚايذلسٝب

 َكاَٚه١  عسّ ثِ َٚٔ خطابٶا  ٜتشٍٛ يًجبٛت ٜتشٍٛ ٤ؾٞ نٌ

ٍ  نُها  ناضثه١   سسٚخ ثِ َٚٔ املكاعب  ٞ  قها  شلهصا . تؿَٛػهه

ِ  ايجبهٛت  ٌ  ز٫يه١  ايهسا٥  يًههٛعٞ زا٥ُه١  قهف١  ٚايتغهٝرل  ٚاؿطنهه١. دٗه
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ٞ  ا٭َهرل  أدٛبه١  إسس٣ تهُٓ٘ َا باملٓاغب١ ٖٚصا. ٚايسر١َٛ  ايهصن

 ٖههٌ: اٱع٬َههٞ أ. تطنههٞ ايههسخٌٝ غههأي٘ سُٝٓهها غههًُإ بههٔ قُههس

 .ايتشٍٛ وسخ ٫إٔ  اـطٛض٠ بٌ: ي٘ قاٍ يًتشٍٛ؟ خطٛض٠ ٖٓاى

 اـطهههط تههه٪ز  ايؿهههٗطاْٞ أْههه٘ إشا مل  غهههعس. ز ايًهههٛا٤ ٜٚهههط٣

 غًٛى: تعسٌٜإىل  ايتٓفٝص١ٜ

 ٚازخاضٜا. ٚاغت٬ٗنٝا إْتادٝا املٛاطٔ •

 ا٭زا٤ تَػههتٜٛا يطفههع ايكههطاضات َٚتدههصٟ ايعههاّ املٛظهه  •

 ٚاحملاغب١. ٚاملػا٤ي١ ٚايؿفاف١ٝ

 اـهام  ايكطا  يف املٛاطٓني َٔ ٚايعاًَني ا٭عُاٍ ضداٍ •

   ايتٓفٝص١ٜ. ططٚاـ ايط١ٜ٩ َع يًتفاعٌ

ٕ  ايدلْاَر أٖساف ؼكٝل يف ٜػِٗ دصضًّا تعس٬ٜ   ٚايط١ٜ٩  فه 

ٟ  ٚاؿانهط  املانٞ َٔ قٛض٠ غٝهٕٛ املػتكبٌ  مجٝعها  يػهٓا  ايهص

٘  ضانههني  ٖههصٙ  ٚغههٓفٛت  سكٝكهه١ تُٜٓٛهه١  فههطم نههٝا   بػههبب عٓهه

 ايفطق١.

 غهرل  أخهط٣ ٚبططٜهل   بًغ١ نإٕ ٚإ ٜتشسثإ ٚايدلْاَر ايط١ٜ٩

 بطبٝعهه١ نههاف غههرل ٖههٛ ايههصٟ ايهههطٚضٟ ايؿههط  ٖههصا عههٔ َباؾهط 

 اؿاٍ.

 ض١ٜ٩ َػاضإىل  عاد١ ايػًٗٞ بكٛشلا: "إشا مٔ ٖٝا. أ ٚعًكت

 ايتشهههٍٛ  ٚيٓعتدلٖههها  بهههطاَر َهههع َتهههٛاظٟ بؿههههٌ ٜػهههرل تٛعٜٛههه١

  عؿط. ايطابع ايدلْاَر

 عًه٢  ٜهس  ٜههع  ٜفعٌ؟ ٚايهجرل َٚاشا عًٝ٘  َاشا هٌٗ نجرل

 ٜطايبهه٘ بايههسفع  َههٔ  ايبهها عٓههس ٚهههس بابهه٘ ٜفههت إٔ  ىؿهه٢ قًبهه٘

  ايدلاَر. ٖصٙ تهايٝ  ٚتٓٗه٘



21

  –1023     90 

ٔ  أٜهها  ٚنجرل ٘  يهٝؼ إٔ  ٜظه ٌ  زٚض يه ٛ  فاعه  ايهيت  ايؿهطاض٠  ٖٚه

   اشل١ُ. تٛقس

   ٫ٚ مجههٌ يٓهها ٫ ْاقهه١ ٜكٛيههٕٛ: ايػههٔ بٗههِ تكههسّ َههٔ ٚنههجرل

 (.مما َه٢ أنجط ايعُط يف َٚا بك٢)

  ايٓعرل. ٫ٚ ايٓفرل يف يػٓا ٜكٍٛ َِٓٗ ٚنجرل

   نػٌ. طٍٛ بعس ايعٌُ ٝاق١ي ٫ وٌُ ٚنجرل

 ايتشٍٛ". بطاَر بك١ٝ عٔ ٫ ٜكٌ َِٗ ايتٛعٟٛ ايدلْاَر

ٞ   َٓٗها  بكه٢  قس ايػابك١ ايت١ُٜٛٓ إٕ اـطط  عًه٢  سهدل  َها بكه

 َها ملػهٓا   ايفػهاز  َٚٓٗها   َٔ َا ؾابٗا ٚؾابٗا َا تعجط َٚٓٗا ٚضم 

 .!! َعط١ً ايب٦ط ٚيهٔ ؾٝست بطٚز ٬َقٗا بعض

 ٚايتفاعههٌ أطههٍٛ  ٚعُههط نههد١ُ  ٠املههط ٖههصٙ ايتُٜٓٛهه١ اـطه١ 

 دههها٤ ايتفاعهههٌ َعظهههِ   ٚيههههٔ نهههداَتٗا عذهههِ نهههإ َعٗههها

 اختًفهت  ٚا٫غهتفٗاَات  إداب١ عٔ ٜبشح ايهٌ اغتفٗاّ  بع٬َات

 ٚثاْٞ َػتكبً٘  ع٢ً ٜط٦ُٔإٔ  ٜطٜس ايكًل َا زافع٘ َٓٗا بٛاعجٗا 

ٌ  ٖصا بطغِ إٔ ٜػاِٖ ٜطٜس ٚآخط يفا٥س٠  ٜذلقب  ٚرػهو  املػهتكب

 نٝ ؟. ٜٚكٍٛ يًبٓا٤ مبعٍٛ 

إٔ  َههٔ ٫بههس ايكههاَت١ ايف٦هه١ فٗههٞ ٜتفاعههٌ مل ايههصٟ ٚاؾههع٤

 تههبط٤أٚ  يًههٛضا٤ خطهه٠ٛ ٚتعٝههسْا تكههشٛ قههس ٭ْٗهها اٯٕ  ْػتٓٗهههٗا

   ايػرل.

 يهه٘ تهههٕٛ ٚايهههٌ ايعههاّ  املؿههٗس يف ايهههٌ ٜهههٕٛ ستهه٢

 ٚايهه٤٫ٛ   املعاضنهه١ ثٓا٥ٝهه١ عههٔ اؿههٛاض يف إٔ ْبتعههس ٫بههس قههٛض٠ 



14 

 

 –1023  1022  
91 

َهها  ٚإقهه٬ح باؾٝههس  ٚا٫ستفهها٤ ايػهه٤ٞ  ْكههس ث٬ثٝهه١إىل  ْٚٓتكههٌ

 .بُٝٓٗا

ٍ  بطْاَر سٍٛ اجملتُعٞ ٚاؿٛاض ٟ  ايتشهٛ  يكهاْع  ٜفهذلض  ايهص

 غههرل بًغهه١ ٜهههٕٛ يههٔ دٛاضسهه٘ بهههٌ املههط٠ ٖههصٙ ٜػههُع٘إٔ  ايكههطاض

 غههرل إيٝهه٘ ايططٜههلأٚ    َهها٫ ْطٜههس  أططافهه٘ َههٔ هتههعأٚ  َفَٗٛهه١

   َٛقٍٛ.

 ٜٛدٗههههٛٙإٔ  ٜػههههتطٝعٕٛ َههههِٓٗ   (٪81) املههههط٠ ٖههههصٙ اؿههههٛاض

 أزٚاتههه٘ رتًههههٕٛ َهههِٓٗ  (٪81ٜٚسٜطْٚههه٘  ٚ ) قهههاٚضٙ ٚوهههسزٚا

 يف ايكههطاض يكههاسب فهه٬ عههصض  ايكههطاض  يكههاسب ايٛقههٍٛ ايػهه١ًٗ

  ٚتكُٝٝٗا. ايتشٍٛ ع١ًُٝ غرل ٚضقس َتابع١

ايطفهٌ   سته٢  ٚواغب ٜطاقبإٔ  ٜػتطٝع اجملتُع َٔ  (81٪)

 .غٓٛات ايعؿط شٚ

 َههههِٓٗ  (٪71) َههههٔ ٚأنجههههط ؾههههبا   اجملتُههههع َههههٔ  (81٪)

 اٱْذلْت. ٜػتدسَٕٛ

ِ  أْهه٘ ايكههطاض قهاسب  ٜػههتٛعبإٔ  ٫بهس   اٱع٬ْٝهه١ ايكهه٠ٛ عذه

 ايفعٌ. ٚضزات احملاغب١ غتهٕٛ ّ(3141يط١ٜ٩ ايػعٛز١ٜ )

ٕ  خايهس . ّ ٚتػا٤ٍ ٌ : ايعجُها  مبٛعهس  ايط٩ٜه١  تهطبط إٔ  ٜكه   ٖه

 ٚاـطهه١..  ؟ شيههو َههٔ ٚأعههِ أزلهه٢ ايط٩ٜهه١إٔ  ؟ أّ يتشكٝكٗهها ظَههين

 ؟. ظ١َٝٓ مبشسزات ٜطتبط َا ٖٞ

 ايعٓهههاز إٔ ايط٩ٜههه١  عبهههسايطمحٔ. ز.ٚيف ٖهههصا اٱطهههاض أنهههس أ 

 أظسٜات ايعَٔ  يهٔ ؼسٜس ٚنصيو اغذلاتٝذ١ٝ  ٭ٟ نطٚض١ٜ
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 اٱَهاْههات َههع ٚاْػههذاَٗا ا٭ٖههساف ٚاقعٝهه١ تتطًههب ايتدطههٝط

 املتاح. ٚايعَٔ

 أْٗهها أّ َهتٛبهه١؟ ٖههٞ ٖههٌ أعًٓههت؟ ٖههٌ ايط٩ٜهه١؟ أٖههساف َهها

 ايًكا٤. يف قُس ا٭َرل ططسٗا اييت ا٭فهاض

َههاْٞ  أَها    ظَهين  أَهط  اؿاضثٞ إٔ ايط١ٜ٩ و٢ٝ. ز ٚأٚن 

 املهاْٞ. ايعَإ شلصا اـطٛات ٖٞ اـط١

إٔ  ٫ٚبهههس طبٝعهههٞ املهههتغرل٠ ايسٜٓاَٝهٝههه١ ا٭ْظُههه١ يف ايط٩ٜههه١

 .اعتُاز١ٜ ناْتإشا  ٚخكٛقا ظ١َٝٓ تهٕٛ

ٍ  ٖٞ َا بكسض ض١ٜ٩ يٝػت ٖٛ شنط ٚيعٌ َا  ايػهاس١  يف زخهٛ

 غههاس١أٚ  ايههسٚيٞ ٚاؿهههٛض يًتٓههافؼ أزا٤ ؼػههني. أٟ ايتٓافػهه١ٝ

ٞ  ايط٩ٜه١  أَا. َع١ٓٝ ٍ  عًه٢  ٚػٝهب  ٚعُٝكه١  ؾها١ًَ  فٗه  َهاشا : ايػه٪ا

 ب٘؟. ٜٚصنطى ايعامل عٓو ٜعطفإٔ  تطٜس

ٔ  دهع٤ٶا  نهطزٟ إٔ ٖٓهاى   أغا١َ. ٚشنط ّ  ٜتشهسخ  ايط٩ٜه١  َه

 ٜٓفههص ٚعٓههسَا..  ايعُههٌ ٚغههٛم ايتعًههِٝ كطدههات بههني ايتٓاغههل عههٔ

ٕ  املأَٛيه١  بايططٜكه١  صاٖ ٌ  يػهٛم  أبٓا٤ْها  أعهسزْا  ْههٛ  َهط٠ ..  ايعُه

 .ايتٓفٝص املِٗ..  أخط٣

ٔ  ايط٩ٜه١  نُا تتشسخ ِ  عه  يتكهب   ايػهعٛز١ٜ  ايؿهطنات  زعه

أٟ  تتهههٛفط ٫..  بهههصيو ايتذهههاض٠ ٚظٜهههط قهههطح نُههها يًكهههاضات عهههابط٠

 .شيو غٝتِ نٝ  عٔ سايٝا َعًَٛات

 ٖهههههٛ َههههها ُٜٗهههههين أنجهههههط: ايؿهههههبٝهٞ اؾهههههاظٟ. ز ٚقايهههههت

 يف سظ هها  ا٭قههٌ ايف٦ههات عًهه٢ اـطهه١ ٚبايتههايٞ ايط٩ٜهه١  اْعهاغههات
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 ايػهههٔ ٚنبهههاض   احملهههسٚز٠ ايهههسخٍٛ ٚشٟٚ   ايفكهههطا٤   اجملتُهههع

 . ايفكطا٤ َٔ ٚاملطن٢

ٟ  املػهت٣ٛ  ٚضفهع  تكهشٝ  إٔ  عًه٢  ت٪نٺس اـط١    ا٫قتكهاز

ٍ  َجههٌأٚ  تًكا٥ٝهها  غههٝعٌُ    غههًُإ بههٔ قُههس زلههٛ ا٭َههرل  َهها قهها

 ٚاٱغهإ. ايبطاي١ َجٌ ا٭خط٣ املؿه٬ت غٝبتًع

٘  ٖصا غٝٓذ  ٌٖ   تػا٩يٞ ٌ  فتُعٓها  يف ايتٛده  َها له    َجه

 ايػهههُات َهههٔ ايعسٜهههس يف عٓههها  ؽتًههه  زٍٚ يهههس٣أٚ  ايغهههط  يهههس٣

 ٚاملتغرلات؟

 ؾههطا٥  مجٝههع يههس٣ ٚايف ٚتفكههٌٝ ؾههطحإىل  عادهه١ ٚاـطهه١

ٌٷ اجملتُع ٍ  َٔ ٚاغتٝعاب٘ ٚفُٗ٘ غٓ٘ َػت٣ٛ سػب ن  ؾهت٢  خه٬

 اشلسف. شلصا ٛق١ًامل ايٛغا٥ٌ

 ٜههط٣ دٛاْههب ث٬ثهه١ َههٔ يًط٩ٜهه١ ايهههٛوٞ عبههساهلل. ٚتطههطم أ

ٛ  َٓٗها  ا٭خرل خاق١ تٓاٚيٖٛا ممٔ نجرلٜٔ عٔ غابت أْٗا  يهب  ٖٚه

 .املٛنٛ 

 ضاسههههتإٔ " ٚبعههههس ٚايتكههههفٝل بايتًٗٝههههٌ ايط٩ٜهههه١ قٛبًههههت :ٶأ٫ٚ •

 ٚايٓكهس  َعٗها  ايعك٬ْٞ ايتعاٌَ بسأ" ايفهط٠ ٚدا٤ت ايػهط٠

..  اؾههطؽ ٜعًههل َههٔ ٜٓتظههطٕٚ نههاْٛا اٚنأمنهه ٚايتفهٝههو 

ٌ  ٜعتس مل ايّٝٛ دٌٝ ٭ٕ طبٝعٞ  أَط ْظطٟ يف ٖٚصا  ٖهصٙ  َجه

 اغهذلاتٝذ١ٝ  عاقهطٚا  ممٔ أنجطٙ يف ايٓكس ٚنإ املبازضات 

 .ّ(3117اٱغتجُاض ) ١٦ٖٝٚ ّ( 3113) ايتدطٝط ٚظاض٠

ٞ  إع٬َٓهها :ٶثاْٝهها •  ٚمبهها  تػههتشل  مبهها َعٗهها  ٜتعاَههٌ مل ايطزلهه

) إ٫  ؼكٝكاتأٚ  بطاَر ًْش  فًِ ايكٝاز٠  ٚتطًعات ٜتٓاغب
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ِ  ايط٩ٜه١  تفٓهس (  ْسض َا مبها   غهًبٝاتٗا   ٚتٓكهس  أبعازٖها   ٚتطغه

 طبٝعههٞ ٖٚههصا..  أٖهسافٗا  ٚؼكٝههل تٓفٝههصٖا عًه٢  ايكٝههاز٠ ٜعهني 

 ٚغهههها٥ً٘ مبدتًهههه  اٱعهههه٬ّ ٖههههصا عًهههه٢ يًكهههها٥ُني ْظطْههههاإشا 

 .ٚغرلٖا امل١ٝٓٗ ٚإَهاْاتِٗ

ٛ  ايصٟ غٓٛات ا٭ضبع شٚ ٌايطف .. املِٗ ٖٛ ٖٚصا :ٶثايجا •  عًه٢  ٖه

 غههٝهٕٛ ّ(3141) وههٌ عٓههسَا ٚايتُٗٝههسٟ ايطٚنهه١ أبههٛا 

 عٓههسَا ايٝههّٛ املتٛغههط١ املطسًهه١ ٚطايههب .اؾاَعهه١ أعتهها  عًهه٢

 ٜٚكهههٛز أعُهههاٍ ٚضدهههٌ زٚيههه١ ضدهههٌ غهههٝهٕٛ ّ(3141) وهههٌ

 .ايطأٟ

 .اؾٓػني ٜؿٌُ ٖٓا ٚاؿسٜح

 شلِ؟! أعسزْا َاشا ٖ٪٤٫

 ايط١ٜ٩؟! شلِ أعست َٚاشا

 يههصيو ٚت٦ٝٗههتِٗ ٚتجكههٝفِٗ إعههسازِٖ يف ايتعًههِٝ ٚظاض٠ َهها زٚض

 ٚعًُا؟. ٚثكاف١ فهطٶا ايٓٛاسٞ نٌ َٔ

ٕ  عٓهسَا  ٚثكافتِٗ ض٩ٜتِٗ َا  عَُٛها  يًُذتُهع  سٝٓٗها  ىطدهٛ

 ثاْٝا؟. ٚنُػ٪ٚيني

 يف ايتعًُٝٝهههه١ ٚب٦ٝتٓهههها ايسضاغهههه١ٝ َٚكطضاتٓهههها َٓاٖذٓهههها ٖٚههههٌ

 ايط٩ٜهههه١ َتطًبههههات َههههع ٚتتُاؾهههه٢ يههههصيو َ٪ًٖهههه١ عَُٛٗهههها

 .ٚأٖسافٗا؟

 زضده١  عًه٢  ٜهْٛٛا مل ٚإشا يًط١ٜ٩  ايتٓفٝص أزٚات ِٖ ٖ٪٤٫

 ٚنغرلٖها  ٚضم ع٢ً سدلا ايط١ٜ٩ فػتهٕٛ يصيو ايتأٌٖٝ َٔ

 .غابك١ ض٣٩ َٔ
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 ّ  بههني ايططٚسههات يف ايعجُههإ أْهه٘ ٚدههس تبآٜهها خايههس. ٚأٚنه  

ٔ  ٚبهني  ايط١ٜ٩ سٍٛ اجملتُعٞ اؿٛاض سٍٛ ؼسخ َٔ ٔ  ؼهسخ  َه  عه

 ايط٩ٜهههه١ ٚتفٓٝههههس تكٝههههِٝ أُٖٝهههه١ ٚبههههطغِ. تًفهههه١املد ْفػههههٗا ايط٩ٜهههه١

 بههايعٓٛإ غههًٝتعّ أْهه٘إ٫  ٚططسٗهها قههٝاغتٗا ٚططٜكهه١ َٚهههاَٝٓٗا

 .يًكه١ٝ املعًٔ

ٞ  اؿٛاض ٍ  اجملتُعه ٔ  دهصضٜا  ىتًه   ٫ ّ(3141) ض٩ٜه١  سهٛ  عه

.  ٚاجملتُههع ايههٛطٔ ؽههل أخههط٣ قههه١ٝأٟ  سههٍٛ اجملتُعههٞ اؿههٛاض

 ٖههصا ٚبههني ايهه٬ش   ٚاشلذههّٛ املههسقع ايتطبٝههٌ بههني ٜههذلاٚح فاملؿههٗس

 غههببنيإىل  ٜعههٛز ايٛاقههع ٖههصا فهه ٕ ظٓهه٘ ٚيف. ؾههت٢ ططٚسههات ٚشاى

 : ض٥ٝػني

 امل٪غػهههٞ  اجملتُعهههٞ اؿهههٛاض ثكافههه١ غٝههها  ٖهههٛ ا٭ٍٚ: •

 ا٫ْطباعهات  عًه٢  ايكا٥ُه١  ا٭فعاٍ ضزٚز مماضغات ٚؾٝٛ 

 . ٚاملكاحل ٚاي٤٫ٛات ٚاملٍٝٛ ٚاملؿاعط

ٛ  ايجاْٞ: •  تُهع اجمل َؿهاضن١  فههط٠  إغهكا  أٚ  غهكٛ   ٖه

 َ٪غػهات  شيهو  يف مبها  ايط٩ٜه١   قهٝاغ١  عٔ ايعاّ ٚايطأٟ

 احملًههههههٞ  ٚاؿهههههههِ املٓههههههاطل  ٚفههههههايؼ ايؿههههههٛض٣ 

 ٚسكهط    ٚغرلٖها  ايٛطين ٚاؿٛاض ايفهط١ٜ  ٚاملٓتسٜات

 .َٓتكا٠ نٝك١ زا٥ط٠ يف ايط١ٜ٩ قٝاغ١ زا٥ط٠

 ايٓكهههس تًكهههٞ عًههه٢ ايط٩ٜههه١ قهههاسب اْفتهههاح عهههٔ اؿهههسٜح إٕ

 يف اجملتُع إؾطاى ع٢ً اؿطم ٚتأنٝس   سٛشلا ٚايطأٟ ٚايٓك 

ٌ  ٚتٓفٝهههصٖا  تطٜٛطٖههها   َطادعهههه١ ٜتطًهههب  ب هابٝههه١  َعٗهههها ٚايتفاعههه

 ٫ إش   تػههٜٛكٗا ٚٚغهها٥ٌ ايط٩ٜهه١ قههٝاغ١ بٗهها متههت ايههيت ايهٝفٝهه١
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 قههشفٞ َٚهه٪متط سكههط١ٜ تًفعْٜٛٝهه١ َكابًهه١ عههدل تعًههٔإٔ  ٜهفههٞ

ِ  ٚدٗهت  سههٛض  ع٢ً َغًل إٔ  سته٢  يًشههٛض   سكهط١ٜ  زعهٛات  شله

 ا٭َههط. املهه٪متط قبههٌ ٚزقكههت ضٚدعههت قههس غهه١ً٦ا٭إٔ  أؾهها  ايههبعض

ِ  سؿهس  ٜتطًهب  بطَت٘ ِ  ايفٗه ٍ  ٚايهسع ٌ  ٚايكبهٛ ٔ  ٚايتفاعه  كتًه   َه

 يًتٓفٝهص  ططٜكٗها  ػسإٔ  ايط١ٜ٩ شلصٙ رهٔ ست٢ اجملتُع  ؾطا٥ 

٘  تعهس  ايصٟ ايٓاد  ٛ    اؿهسخ  ٜتذهاٚظٙ  مل ا٭َهط  ٖهصا .  به إٔ  ٚأضده

 ايعُههٌ قههاٚض إعهه٬ٕ َههٔ املكبًهه١ املطاسههٌ يف اعتبههاض قههٌ ٜهههٕٛ

ٟ  ٚايهيت  بايط٩ٜه١   املتعًكه١  ايتٓفٝصٜه١  ٚايدلاَر ٚاـطط ٌ  ههط  ايعُه

 إع٬ْٗا. سني ايط١ٜ٩ قاسب شنط نُا قٝاغتٗا ع٢ً

 التحْل الْطين ّقضٔ٘ املرأٗ:

ٍ  قايت أ.ز. غا١َٝ ايعُهٛزٟ: يف  ٞ  ايتشهٛ ٔ  اجملتُعه  تػهتطٝع  يه

 ٜكهاض   املًُهه١  ا٭خهط   ايٓكه   تاضنها   ايؿعب بٓك  تتشٍٛإٔ 

 َٔ ايٓػا٤. ٬َٜني( )عؿط٠ ْكفِٗ ًَْٝٛا  عؿطٕٚ سازٖاتع

   ٚفتُع١ٝ. اقتكاز١ٜ ٚبطاي١ اقتكازٟ ٖسض ٖصا اقتكازٜا 

ٌ إٔ  ههب  ايٓكه   ٖهصا  يف تػتجُط يهٞ  سهل  املعٛقهات:  تعٜه

 ؽتههاض  ملههٔ ايػههٝاض٠ ٚبكٝههاز٠ َتكسَهه١  عاَهه١ مبٛاقهه٬ت ايتٓكههٌ

ٔ  ايٛقا١ٜ ضفع ؼتاز ٔ  يف ايٓكه   ٖهصا  عه ّ َ ٭زا٤ غهفطٖ ٌ  ٗها  عُه

 ٚاغتجُاض.

٫  ٔ ٍ  وهسخ إٔ  رهه ٞ  ؼهٛ  ؾهطط١  تػهتشسخ  ٚأْهت  فتُعه

 ٚقططٖههها ايعبههها٠٤ ٚيهههٕٛ ايٓػههها٤ تطتهههسٟ َهههاشا تتهههابع ْػههها١ٝ٥ أَٓٝههه١

 ْٚكههب  اجملتُعههٞ ايتشههٍٛ ٚغٝهههٝع دسٜههس َههٔ ايفٛنهه٢ ٚغتػهٛز 

 اٱع٬ّ. يف قككا 
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ٔ  ؽًٞ ايكك١ ايجٛابت  عٔ ؽًٞ يٝػت ايكك١  املٛضٚثهات  عه

 اغههتفتا٤ وًههٗا ٚيههٔ ايعكًٝههات  يف عايكهه١ ٫ظايههت ايههيت اجملتُعٝهه١

 عًٝٗا. ٜػتفت٢ ٫ اؿكٛم ٭ٕ اجملتُع 

ّ  َٔ خطط ٖٓاى ٚيطمبا دًٝٓا غرل ايؿابات دٌٝ ٍ  عهس  ايتشهٛ

 ٔ  سكههٖٛٔ يُٝاضغههٔ ٖهه٪٤٫ ًَٝههٕٛ ايعؿهط٠  متههٟٛ مل يههٛ تبعاتهه٘ َٚه

 اؿٝا٠. يف ايطبٝع١ٝ

إٔ  ٜتطًهههع ايػهههعٛزٟ اجملتُهههع: اشلهههسيل عبهههسايطمحٔ. ٚقهههاٍ ز

 نههجرلا  أْفػههٓا أؾههغًٓا ٚمههٔ" ايعههامل قٝههاز٠" يف املًُههه١ تؿههاضى

 يف نههصيو ْؿهغًٗا  عًهه٢ غهبٌٝ املجهاٍ  ٚمل  " يًػهٝاض٠  املهطأ٠  بكٝهاز٠ "

 . عاّ بؿهٌ ا٭خط٣ ٚسكٛقٗا ٚا٭ض١ًَ املطًك١ سكٛم عٔ ايسفا 

 يًػهٝاض٠؟  قٝازتٗها  يف فكط املطأ٠ ؿكٛم ٜهٕٛ اؿُاؽ ملاشا

 ًَ  َع ايتعاٌَ. ا٭خط٣ ؿكٛقٗا يونص محاغٓا ٜهٕٛإٔ  أٌَ

 .عازٍ َطًب سلٛيٞ ٚبؿهٌ بتٛاظٕ املطأ٠ سكٛم

 ؽهل  نهجرل٠  ًَفهات  سذهاظٟ إٔ ٖٓهاى   عا٥ؿ١. ٚأٚنشت ز

 فٗههٞ ايكٝههاز٠ نههُٓٗا َههٔ قههطاض فٝٗهها ٜٚ٪خههص تفههت إٔ  ٫بههس املههطأ٠

 بايطبع. ا٭ِٖ يٝػت

 ٍ  يًُهههطأ٠ اؿههل  ٖههصا  َههٓ   ٜهههتِ سههني : احملٝهها  َػههاعس . ز ٚقهها

٘  ٜهٕٛ ئ اجملتُعٕ أ تصنطٚا  ..ايكهطاض  اؽهاش  يف سٝٓهصاى  ضأٟ يه

 ايكطاض؟. ٖصا َٔ اجملتُع أٜٔ تتػا٤يٛاإٔ  يهِ ٚسٝٓٗا

  ٚغٝبكٕٛ. َٛدٛزٕٚ نٗصا قطاض ع٢ً ٜتشفظٕٛ ايصٜٔ

ٕ  سهني  غٝكهسض  ايكطاضإٔ  ٖٛ إيٝ٘ أٌَٝ ايصٟ  امل٪غػه١  تههٛ

 .. شلصا داٖع٠ ٚاملطٚض١ٜ ا٭١َٝٓ
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 .. ايكطاض بٗصٙ ٜعذٌ ٫ قس ا٫قتكازٟ ايظطف

 تههتِ ستهه٢ قههاؿ١ املُههاْع ٖههٛ اجملتُههعإٔ  ٚضقهه١ تبكهه٢ ٚيههصا

 اؾاٖع١ٜ.

ٌ : املطؾس عسْإ. أٜها تػا٤ٍ أ ٔ  نهغط  بػهبب  ْطايهب  ٖه  َه

  ايساخٌ؟. َٔ نغط أّ اـاضز

ِ  َطًب ايكٝاز٠ ٚأناف: ْعِ  ٫ ٜهسضى  أسهسٶا إٔ  أعتكهس  ٫ َٗه

 .  اٱؾها٫ت َٔ ايهجرل سٌ يف ٚإَهاْٝت٘ أُٖٝت٘ َسٟ

 ىتًه   ٫ ايهيت  ايكهاٜا يف ايساخٌ َٔ ايهغط ٖٛ اٯٕ املِٗ

 أخههط٣ ؿكههٛم ا٫ْتكههاٍ ثههِ يًُههطأ٠  سًههٗا يف ايطغبهه١ يف اجملتُههع

 . ايٛقت َع أندل َهاغب ٚؼكٝل

 ٚيهههٔ املههطأ٠ قٝههاز٠ يف َؿههه١ً يههسٜٗا ايسٚيهه١إٔ  أعتكههس ٫

 . فكط ايتٛقٝت يف ٖٛ اٱؾهاٍ

 ا٭َٓٝه١  امل٪غػ١ داٖع١ٜ تبسأ ٫ ٚملاشا: عكٌٝ َٗا. أ ٚتػا٤يت

 ٚاملطٚض١ٜ؟.

 .  اجملتُع ت١٦ٝٗ يف تبسأ ع١ًُٝ خطٛات

 ٌ  ٚاملطٚضٜههه١ ا٭َٓٝههه١ امل٪غػههه١إٔ  ْٚػهههتٝك  ٚلههس  غهههٓٓاّ ٖهه

   ايٛنع؟. تكبٌ اجملتُع ٚإٔ داٖع٠ أقبشت

 اـطهٛات  ٖهصٙ  اؽهاش  يتِ املٛنٛ  َعاؾ١ يف دس١ٜ ٖٓاى يٛ

 ظَٔ. َٓص

 ا٭ٖهههِ  ٚيههٝؼ  ٚيٜٛههه١أ يههٝؼ  يًػههٝاض٠  املهههطأ٠ قٝههاز٠  َٚٛنههٛ  

٘  ا٭غًبٝه١  تٛافهل إٔ  بايههطٚض٠  ٚيهٝؼ  سهل   ٚيهٓ٘  ايبساٜه١  يف عًٝه

 ٜٚطبك٘. ب٘ ٜطايب ايهٌ غٝكب  ايٛقت َع ٚيهٔ
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 املهههطأ٠ يكٝهههاز٠ املُاْعههه١ ايبعٝهههع إٔ خطههها   إبهههطاِٖٝ. ز ٜٚهههط٣

 ايظطٚف دسي١ٝإىل  اْتكٌ ثِ  (ايتشطِٜ) املبسأ ظسي١ٝ بسأ يًػٝاض٠

 ايكبهههٍٛ دسيٝههه١إىل  اْتكهههٌ ثهههِ( ػهههُ ت ٫ ظطٚفٓههها يههههٔ سههه٬ٍ)

ِ   ( َتكبٹٸٌ غرل اجملتُع يهٔ تػُ  ٚظطٚفٓا س٬ٍ) ا٫دتُاعٞ  ثه

 َتكبٹٸههٌ ٚاجملتُههع تػههُ  ٚظطٚفٓهها سهه٬ٍ) ا٭ٚيٜٛههات تطتٝههب دسيٝهه١

ٌ  ٚقطٜبها   (يًػهٝاض٠  املطأ٠ قٝاز٠ َٔ أِٖ قهاٜا ٖٓاى يهٔ  غهٝٓتك

 دسي١ٝ أخط٣.إىل 

 يًػههههٝاض٠ املههههطأ٠ ٠قٝههههازإٔ  نسغهههه٘ بههههٔ عبههههساهلل. أ ٜٚعتكههههس

ٞ  دهسا   مثهني  نطت أقبشت ٞ  اجملتُهع  َهع  غهٛا٤  يًػٝاغه أٚ  ايهسٚي

٘  ايكهطا   ٚسهس٠  عٓ٘ اؿسٜح نجط٠..  ايساخٌ يف ست٢  دعًهت  عًٝه

 ٫إٔ  ههب  غٝاغه١ٝ  ْظهط  ٚد١ٗ َٔ ايهطت ٖصإ إ..  نصيو َٓ٘

 أَط َكابٌ أَط عٔ تٓاظٍ ٜكب ..  ططس٘ ٜػتشل ٚقت يفإ٫  ٜٴططح

 .َٓ٘ أندل

 تطايههبإٔ  املههطأ٠ سههل َههٔ: املٛغهه٢ َػههفط. أ ٘ قههاٍَٚههٔ دٗتهه

 ايٛانش١ اؿكٛم َٔ ٚغرلٖا ايػٝاض٠ قٝاز٠ نُٓٗا َٚٔ.. عكٛقٗا

 ..ايب١ٓٝ

 املهطأ٠ .. إٔ اؿٝاتٝه١  ػهطبيت  يف ٫سظتٗها  ايهيت  ايكهه١ٝ  يهٔ

 ..  يًُذتُع. ايؿاٌَ اشلِ عٔ ْفػٗا تععٍ

ٕ .. ايط٩ٜه١  قهسضت  عٓسَا ٌ إٔ  ايػها٥س  املهطأ٠  خطها   نها  نه

 ٜٛدههس ٫ ٭ْهه٘.. تعٓٝٗهها ٫ ا٫قتكههاز ض٩ٜهه١ يف ايتغٝرلٜهه١ احملههاٚض ٖٙههص

 ايكٝاز٠. عٔ ٜتشسخ بٓس

ٕ .. ايؿهٛض٣  فًؼ يف املطأ٠ تعٝني عٓس  ايػها٥س  اـطها   نها

 نأْٗها  ٚيهٔ.. سل ٖٚٛ.. قهاٜاٖا سٌ يف ايدلملا١ْٝ املطأ٠ زٚض عٔ



21

  –1023     100 

ٔ  دهع٤  يٝػهت  نأْٗها .. ٚايكش١ ٚايتعًِٝ با٫قتكاز َطتبط١ غرل  َه

 .ايؿُٛي١ٝ قٛضت٘ يف تُعاجمل

 ناْهههت.. ايتًفعٜهههٕٛ يف أعُهههٌ نٓهههت ٚعٓهههسَا.. اٱعههه٬ّ يف

 ايطهههبذ بهههدلاَر.. اجملتُهههع عهههٔ املهههطأ٠ تعهههعٍ ايػهههعٛز١ٜ اٱع٬َٝههه١

 ٜعٓٝٗا. ٫ ايػٝاغ١ َٛنٛ  ٚنإٔ.. ٚغرلٖا

إٔ  بؿهط  .. َؿهطٚ   َطًب عكٛقٗا املطأ٠ َطايب١.. اـ٬ق١

 غع.ا٭ٚ ؾهً٘ يف اجملتُع عٔ ٜععشلا ٫

 بكٝههاز٠ ٚع٬قتهه٘ ايههٛطين ايتشههٍٛ ع٬قهه١ يف ٖٓهها أططسهه٘ َٚهها

ٔ  ٜهٕٛ ٫إٔ  أمت٢ٓ.. املطأ٠  لا٭خهرل  ٚيهٓه٘ َتعًه    اـطها   نهُ

 :مبا ًٜٞ أنجط

 املهههطأ٠ ٚيههههٔ تأخهههصٖا  مل سكهههٛم ايػهههعٛز١ٜ يًُههطأ٠  إٔ -2

.. َععٚيهه١ ٚغههرل ا٭خههط٣ اجملتُههع بكهههاٜا َطتبطهه١ أٜههها

 ٚايبطايههه١ هإٚاٱغههه ايهههٛطين ا٫قتكهههاز ُٜٗٗههها املهههطأ٠

 .ٚمٖٛا

ٕ  عًٝها  َظًه١  يٝػهت  يًػهٝاض٠  املهطأ٠  قٝاز٠ قه١ٝ إٔ -3  يتههٛ

 تهههٕٛ قههس.. عًٝهها ملظًهه١  فههط  ٚإمنهها.. ايتشههٍٛ خطهه١ يف

 ايٓظههههاّ تكههههشٝ ( .. أٚ )ايػههههعٛز١ٜ يف املههههطأ٠ متهههههني)

 ايكٝهههههاز٠ قهههههه١ٝ تهههههأتٞ ثهههههِ(.. ايػهههههعٛز١ٜ يف ايتؿهههههطٜعٞ

 قٝاغٗا. رهٔ فطع١ٝ نأٖساف

 فٗهصا .. ايط٩ٜه١  يف قهًب١  نُهاز٠  يكٝهاز٠ ا قهه١ٝ  تٓاقـإٔ  أَا

 دسا. بػٝط١ طُٛساتٓاإٔ  ٜعين
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 يًػٝاض٠ املطأ٠ قٝاز٠ تبك٢ يهٔ: مخٝؼ بكٛي٘ زلرل. أ ٚعكب

 .غٝشسخ ايصٟ ايتشٍٛ َآ٫ت ع٢ً َُٗا  َ٪ؾطا 

 قهطاضٶا  املٛنهٛ   ٖصا يف ْطٜس: ايعٓاز عبسايطمحٔ. ز.أ ٚأناف

 قٝهاز٠  نهس  ٚإْاثها  شنهٛضٶا  اجملتُهع  غايبٝه١  ٭ٕ فتُعًّها  ٫ غٝاغٝا

   بايعُّٛ. سكٛقٗا ٚنس املطأ٠

 ايٓظهههههاّ يف املٛغههههه٢ إٔ اـًهههههٌ َػهههههفط. ٚبهههههسٚضٙ أٚنههههه  أ

 غهتتغرل  اييت.. ايسْٝا ايكهاٜا َٔ يًهجرل عًٝا نُظ١ً.. ايتؿطٜعٞ

 ا٭َههرل.. املجههاٍ غههبٌٝ عًهه٢... ايتههٛايٞ َعٗهها ايكهههاٜا ايفطعٝهه١ عًهه٢  

 ٫ اجملتُههع ٚيهههٔ.. فتُعههٞ قههطاض أْهه٘ ٜكههٍٛ غههًُإ بههٔ قُههس

ٕ  ٚبايتهايٞ  .. ايكهطاض  اؽاش يف َباؾط بؿهٌ ايٓظاّ يف ٜؿاضى  فه 

 ِ  يف غٝػههاِٖ.. ايعًٝهها ايػٝاغه١ٝ  ايعًُٝهه١ يف اجملتُهع  َؿههاضن١ زعه

 ايًغع. ايكه١ٝ ٖصٙ َٚٓٗا.. املعط١ً ايكهاٜا َٔ ايهجرل سٌ

 مكرتحات عنلٔ٘ لضناٌ جناح برىام  التحْل الْطين:

ٕ  َٔ ٕ ايهجرلاؿاضثٞ أ عًٞ. أٚن  ز ض٩ٜه١  إٔ  املٗتُني ٜهطٚ

ِ  ايتشٍٛ ايٛطين ض١ٜ٩ ْانهذ١   ٘   بهايطغ  مماثًه١  ض٣٩ غهبكٗا  َهٔ أْه

 ٚظٜهههههط َتكاضبههههه١  نههههه ع٬ٕ ٚأٖهههههساف َٚػهههههُٝات مبكهههههطًشات

 َتهاًَههه١ اغهههذلاتٝذ١ٝ عهههٔ غهههٓٛات قبهههٌ ٚا٫قتكهههاز ايتدطهههٝط

   ّ(3131) عًههٍٛ ايعؿههطٜٔ قا٥ُهه١إىل  املًُههه١ تٓكههٌ ١يًًُُههه

 يعؿهههط ّ(3117ٚاغهههذلاتٝذٝتٗا ) ايعاَههه١ غهههتجُاضا٫ ٦ٖٝههه١ ٚبعهههسٖا

ِ  ٚاؾهذلى  ا٭شإ قِ إع٬َٞ قدب اْتٗت. ٚظآَُٗا غٓٛات  َعٗه

 ٚايهههسعا٠ ايهههطأٟ ٚقهههاز٠ ٚايجكافههه١ ايفههههط أقهههشا  َهههٔ ايههههجرل

 ايتٓفٝهههص ٜبهههسأإٔ  قبهههٌ نًهههٗا ا٭ٖهههساف سككٓههها سهههيت  ٚايعًُههها٤ 
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 حايٓذههها قهههدب َهههجرلٜٔ...  ثايجههه١ أَهههاّ اٯٕ ٖٚههها مهههٔ.  ٚايتطبٝهههل

 ٚاملطاقبههه١ ٚايتطبٝهههل ايتٓفٝهههص آيٝههه١ يف اجملتُهههع اؾهههذلاى ٚقهههدب

 فُههٔ   أقهه٬  ايط٩ٜهه١ ٖههصٙ قههٓاع١ يف ْؿههذلى مل ٚمههٔ ٚاملتابعهه١ 

ٕ . إشا  ٫سكها   قهٛتو أٚ  بطأٜو غٝأخص ٔ  يٓها  نها    َػهُٛ   ضأٟ َه

 ايؿهه٪ٕ فًههؼ َههٔ غٝاغهه١ٝ ض٩ٜهه١ عههٔ آخههط إعهه٬ٕ َههٔ بههس فهه٬

ٟ  إبسا٤ يف املٛاطٔ مسكٛ بٛنٛح فٝٗا ٜعًٔ ٚا٭١َٝٓ ايػٝاغ١ٝ  ايهطأ

 يههههٌ ٚاحملاغهههب١ ٚاملتابعههه١ ٚايكهههطاضات ايهههط٣٩ نهههٌ يف ٚاملؿهههٛض٠

٘  أؾاض نُا َطنعٙأٚ  ٚظٝفت٘أٚ  قفت٘ ناْت َُٗا َػ٪ٍٚ  إيٝه

ٕ ٕ إ قُس  ا٭َرل ٔ .  شيهو  ٜعهين  نها ٔ  اجملًهؼ  ٖهصا  ٜعًه ٌ  عه  فكه

ٔ  اييت ايػًطات ٌ  تههُ ٌ  غهًط١  يهه ٟ  ايهيت  ايكه٬سٝات  نه  ته٪ز

 َههٔ ٚقاغههب١ املههٛاطٔ  ٚنطاَهه١ ٚسطٜهه١ مسكههٛ عًههٞ اؿفههاظإىل 

 ايههٛطٔ ٚوُههٞ املههٛاطٓني  َٚههٔ اؿهَٛهه١ َههٔ احملاغههب١ ٜػههتشل

 اجملتُهههع مل٪غػهههات ٜٚكهههب  ٚاملفػهههسٜٔ  ايفػهههاز َهههٔ ٚاملهههٛاطٓني

 غٝتشكل عٓسٖا...  ٚايٛطين اٱْػاْٞ ٚايهُرل اؿل قٛت املسْٞ

٘   َها  ٍ  مت اٱؾهاض٠ إيٝه ٞ  اؿههٛاض سهٛ ٍ  اجملتُعه ٍ  سهٛ .  ايههٛطين ايتشهٛ

 ايعٕٝٛ. يف ايطَاز شٳض فكط غٝهٕٛ ٚإ٫

ٔ  يًٝهه٢. أَهها أ إ٫  ؾهها١ًَ تُٓٝهه١ تتشكههل ايؿههٗطاْٞ فههذل٣ أْهه٘ يهه

 ستهه٢ فؿهه٦ٝا  ؾهه٦ٝا املهُهه٬ت ثههِ با٭ٚيٜٛههات  ٜبههسأ دههاز بتشههٍٛ

 ايتشهههٍٛ خطهههٛات ٚأٍٚ يًذُٝهههع  َٚطنههه١ٝ ؾههها١ًَ تُٓٝههه١ تتشكهههل

 ايٞٚاملهه اٱزاضٟ ايفػههاز عههٔ ٚايغبههاض ا٭تطبهه١ ْفههض يف ٖههٞ اؾههاز٠

 َجههٌ فايفػههاز   سهَٛٝهه١ َٚ٪غػهه١ زا٥ههط٠ نههٌ َٓهه٘ تعههاْٞ ايههصٟ

 تتكسّإٔ  تػتطٝع ٚئ   بٓا٤ نٌ أغاغات يف تٓدط اييت ايكٛاضض
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 قهه١ٝ  غأتٓاٍٚ   يًدً  ٜؿسى َٔ ٖٓاىإٔ  زاّ َا يٮَاّ خط٠ٛ

 َههٔ زلعٓههاٙ َٚهها ايتشههٍٛ  عًُٝهه١ يف َٗههِ ضافههس أْٗهها مبهها ايػههٝاس١

ٛ  خطا   ب٬زْها إٔ  أغهبا    يعهس٠  كٝكه١ س ايكهسٚض  ٜهجًر  ا٭َهرل  زله

 ٚايتٓهههٛ  املدتًفههه١ ايتههههاضٜؼ فًهههسٜٓا تػهههتجُط  مل غهههٝاس١ٝ ثهههط٠ٚ

 ٞ ٞ  ٚايغطهها٤ املٓهاخ  ؼٜٛهه٘ َٚها  ٚايبشههاض ايػهاسط٠  ٚايكههشطا٤ ايٓبهات

 يهههٔ اؾاشبهه١  ا٭ثطٜهه١ املٛاقههع غههرل مجًٝهه١  ٚؾههٛاط٧ دههعض َههٔ

 بها٥ؼ  نطهرل  ايؿهبٛى  خً  قابع١ إَا اؾ١ًُٝ ا٭َانٔ ٚيٮغ 

 ؽتٓههل ؾههٛاط٧أٚ  ايتشًٝههل  عههٔ رٓعهه٘ نطٜهه٘ قفههل يف قبههٛؽ

 أَههههاّ اؾًههههٛؽ يف سكٗههههِ عههههٔ ايٓههههاؽ متٓههههع ػاضٜهههه١ بؿههههايٝٗات

 َكابههٌ اـٝايٝهه١ أغههعاضٖا عههٔ ْاٖٝههو   بٗهها ٚا٫غههتُتا  ايؿههٛاط٧

 يف ايػههههعٛزٟ ايػهههها٥  ٜسفعهههه٘ مبهههها َكاضْهههه١ املتٛانههههع١ خههههسَاتٗا

ٔ  ايكطٜبه١  ٚايؿهكل  ايفٓازم أغعاض َٚجًٗا اـاضز   ايهيت  َنياؿهط  َه

ٔ  املتٛغط١ ايسخٍٛ شٟٚ َٔ ايسٜين ايػا٥  ؼطّ ٔ  َه  فٝٗها  ايػهه

 ايتشهههٍٛ ٜهههٓذ  ستهه٢    فكهههط ٚا٭غٓٝههها٤ يًُههتدُني  ٚدٗههه١ يتكههب  

 ايػهههٝاس١إٔ  ْهههسضىإٔ  ههههب بٛنهههٛح ايط٩ٜههه١ ٚتتشكهههل ايػهههٝاسٞ

 يف ٚأٖهاظٜر  ْاضٜه١  ٚأيعها   ؾهعب١ٝ  عطنه١ أٚ  قٝفٞ َٗطدإ يٝػت

 َٚػههتسا١َ زا٥ُهه١ غههٝاس١ ايػههطٜع١. بههٌ ٚاٱدههاظات ايكههٝ  َٛغههِ

٘  ايطاسه١  عٔ ٜبشح َٔ ٫غتكباٍ ٚداٖع٠  زٕٚ ٚقهت أٟ  يف ٚايذلفٝه

 بأَهههانٔ ٚا٫ٖتُهههاّ   اٱدهههاظاتأٚ  با٭عٝهههاز فكهههط ؽكٝكهههٗا

 ٚراضغههٕٛ   ٚبههسْٝا ثكافٝها  تُٓههِٝٗ ٚإْاثهها شنهٛضا  ايؿههبا  ػهص  

 ٚإبساعاتِٗ. ٖٛاٜاتِٗ فٝٗا
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 از١ٜاقتكهههه بعٛا٥ههههس ايبًههههسإ عًهههه٢ ٜعههههٛز ايػههههٝاسٞ ايكطهههها 

 ؽفههٝض يف ٜٚػههِٗ ا٭عُههاٍ فههطم َههٔ ايهههجرل ٜٚههٛفط نههد١ُ 

٘  َٛها ٖه   ع٢ً اؿاٍ اغتُط ٚإشا ايبطاي١  ْػب  ٖذهط٠  فػهٓط٣  عًٝه

 بغهرل  فهٝه   ايػهعٛز١ٜ   يًعها٬٥ت  إدهاظ٠  نٌ يف يًداضز مجاع١ٝ

 ايػعٛزٜني.

 ٜكٛزٖهها ٫ زٚيهه١ ٭ٟ املطؾههس إىل إٔ ايط٩ٜهه١  َطؿههط. أ ٚأؾههاض

 عكهه  سههٛاضات خ٬قهه١ َههٔ تٓطًههل بههٌ   ٚاملههاٍ ا٫قتكههاز خههدلا٤

 ٚطٓههٝني قًههٝني خههدلا٤ َههٔ ٚفُٛعهه١ ايكههطاض قههاسب بههني شٖههين

 ـههدلا٤ ٚباٱنههاف١ اجملتُههع  ؾههطا٥  يهافهه١ تاَهه٘ َعطفهه١ يههسِٜٗ

 ٜكٛيههه٘ َههها ا٫عتبهههاض بعهههني ٚأخهههص ا٫غهههتُا  أٜهههها ههههب ا٫دتُههها 

 ايٛط١ٝٓ. اؾُاعات يف احملًٝني ايتاضٜذ أغاتص٠

 بهههني ادتُاعهههات عًههه٢ بٓههها٤ٶ ٍٛؼههه/  ض٩ٜههه١ ضغهههِ رههههٔ ٫ٚ

 عامل١ٝ. اغتؿاضات ؾطنات ٚبني ا٫قتكازٜني

 يف  ايتٓفٝهص  ٚخًطه١  املػهاضات  ٜهعٕٛ ٚاملايٕٝٛ ٚا٫قتكازٜٕٛ

 تٓطًههل مل اؿههانِ ٚفطٜكٗهها )تاتؿههط(   َجههاٍ...  ٚطٓٝهه١ ض٩ٜهه١أٟ 

 بطٜطاْٝههها يف ايٛنهههع قهههطا٠٤ مت   اقتكهههاز١ٜ خًفٝههه١ َهههٔ ض٩ٜهههتِٗ

 يف ا٭غاغه١ٝ  يًدهسَات  ايتشتٝه١  ايب١ٝٓ بإٔ ٚتٛقًٛا ٚاقعٞ بؿهٌ

 تػههتجُط نههد١ُ أَههٛاٍ يههط٩ٚؽ َاغهه٘ ٚعادهه١" ٖطَههت"بطٜطاْٝهها 

   ٚايهٗطبههههها٤   اؿسٜهههههس غههههههو َجهههههٌ قطاعهههههات يتشهههههسٜح

 فاضغهه٘ ناْههت ايسٚيهه١ ْفػهه٘ خعٜٓهه١ ٚايٛقههت ... إخل ٚا٫تكهها٫ت....

 َههٔ فُٛعههات عًهه٢ ا٭فهههاض ططسههت....  عذههٛظات َههٔ ٚتعههاْٞ

 عًٝهه٘ أطًههل مبهها )تاتؿههط( ٚاؽههصت   ايتُٜٛههٌ ٤ٚخههدلا ا٫قتكهازٜني 

 اـكدك١. بطْاَرأٚ  )تاتؿطظّ(  ٫سكا
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٘  ٚفكط )ْٜٝٛٛضى( َٔ ؾا  ٜأتٞإٔ  ٜعكٌ ٌٖ ٌ  ٭ْه  يهس٣  ٜعُه

ٌ  عًه٢  عًٝٓها  يهٝكذلح    عاملٝه١  اغتؿاضات ؾطن١ ٍ  غهبٝ  إههاز  املجها

 أَطٜهها  يف اؿاٍ ٖٛ ايػعٛزٜني نُا يهاف١ ط  غطا٤ بطْاَر

 ٚبطٜطاْٝا؟.

 َتهههأثطٶا اقذلاسههه٘ طهههطح ايؿههها  ٖهههصاإٔ  ايظهههٔ أغًهههب ٔيهههه

٘  يف ىطط ٚمل   املاي١ٝ املًُه١ قسضات سٍٛ َع١ٓٝ بتكٛضات  شٖٓه

 َػتؿههفٝات بٗهها ٜتههٛفط ٫ ايط٥ٝػهه١ غههرل ٚاملههسٕ ايكههط٣ أغًههب بههإٔ

 .(ايط  ايتأَني يؿطنات أغاغٞ ؾط )  فٛم فُا غطٜطٶا (81)

 ـههههدلا٤ا اؿههههاضثٞ عًهههه٢ إٔ ا٫قتكههههازٜني  خايههههس. ٚأنههههس أ

 تٛنهه  ايههيت ا٫قتكههاز١ٜ ايههط٣٩ ٜططسههٛاإٔ  عًههِٝٗ ٚا٭نههازرٝني

 قهسز٠  اقتكهاز١ٜ  غٝاغهات  تطبٝلأٚ  َع١ٝٓ اػاٖات تبين عٛاقب

 عههٔ نههجرلا ٜغٝههب ٖٚههصا   ا٫قتكههاز يف تهه٪ثط عاَهه١ غٝاغههاتأٚ 

 ٚسته٢  احملًٝه١  ا٭ٚنها   عٔ بايصات ايعطب١ٝ بايًغ١ ٚاملٓؿٛض املتساٍٚ

 أدٓب١ٝ. بًغات

 ايتشههٍٛ ٖٚههصا ايط٩ٜهه١ سذههاظٟ إٔ ٖههصٙ  عا٥ؿهه١. ز ٚأٚنههشت

ٚايتفهها٩ٍ. َٚههع ٖههصا  ا٭َههٌ َههٔ بهههجرل املػههتكبٌ ْػتؿههطف هعًٓهها

 مجٝعٗههها  اجملتُهههع يف٦هههات كاطبههه١ ٖٓهههاى فُهههٔ املٗهههِ إٔ ٜههههٕٛ

 عكههٍٛ.. ايههٛطين؟! بههايتشٍٛ ْعههين َههاشا ستهه٢ ٫ ٜعههطف َههٔ فٗٓههاى

 يف تٛنهههعإٔ  ٫بهههس نهههجرل٠ أغههه١ً٦ طٝاتٗههها بهههني ؼُهههٌ ايبػهههطا٤

 .٫ تٴػتغٌ ست٢ اؿػبإ

ٔ  نْٛٝهه١  غهه١ٓ  ايههتغرل ٕ إٔ  ٫ وبههص َٓهها  َهه  َتذههسزا  ٜهههٛ

  ٚطٓ٘. خرلات َٔ َٚهتفٝا َٚتغرلا
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ٌ  يف خاقه١  ْٛادٗٗا قس نجرل٠ قعٛبات ٖٓاى  َها ٜتعًهل   نه

 غهههٝهٕٛ يههه٘ َههها ْتطًهههعإٔ  وهههسْٚا ا٭َهههٌ ٚيههههٔ املهههطأ٠ بؿهههإٔ

 .ْتٛقع مما ٚبأفهٌ

   ايفػهاز  َهافشه١  ٌٜؿُإٔ  ٫بس ٚايٛاقعٞ ايكازم ايتشٍٛ

 ايبؿههط١ٜ ايههٛطٔ طاقههات   ٚتؿههغٌٝ ٚاملههطأ٠     ٚايتعًههِٝ ٚايكههش١

ٟ  يف ايؿهعب    َٚؿهاضن١  َػهتٜٛاتٗا  أعًه٢  ٚفل ٚا٫قتكاز١ٜ  ايهطأ

ٍ  ٚيف  بساخًههٗا  ٚخرلاتٗهها ايبًههس َكههسضات اؽههاش ايكههطاض  ٚاغههتغ٬

ٌ  ايفههطم ٚإعطها٤   تُٜٓٛهه١  ملؿهاضٜع  ٜٚ٪غههؼ ٜهبين إٔ  أضاز َههٔ يهه

ٔ  بهس٫  بهصيو  ايكٝاّ إدطا٤ات بتػٌٗٝ ٚشيو  خهاضز إىل  ٜهصٖب إٔ  َه

 ٚطٓ٘.

 طُهٛح  ٚطهين  ؼٍٛ بطْاَر املطظٚقٞ إٔ يهٌ سامت. ٚأؾاض ز

 ايههيت املتطًبههات.. ايتشههٍٛ بب٦ٝهه١ َباؾههط بؿهههٌ تتعًههل.. َتطًبههات

 يف سكههطٖا رهههٔ املًُههه١ يف ايههٛطين ايتشههٍٛ بطْههاَر ٜعٛظٖهها

 :ايتايٞ

 شٚات صٜهههههه١تٓفٝ بههههههطاَر( إىل 3141ّ) ايط٩ٜهههههه١ تطههههههٜٛط -2

 .يًكٝاؽ قاب١ً كطدات

 .يًتشٍٛ ايساع١ُ ٚاجملتُع١ٝ ايجكاف١ٝ ايب١٦ٝ خًل -3

 قههٓاع١ عًهه٢ ايكههازض٠ اٱزاضٜهه١ ٚا٭دٗههع٠ ايهههٛازض إعههساز -4

 .ايتشٍٛ

 عًه٢  ٚايطقابه١  يًتٓفٝهص  املٓظُه١  ايتؿطٜعات ٚؼسٜح ٚنع -5

 .ايتشٍٛ
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 .ايتشٍٛ بطاَر يهفا٠٤ قٝاؽ أزٚات إعساز -6

ٍ ا يهدلاَر  ايسٚضٜه١  املطادعه١  -7  َهع  تهٝفٗها  وكهل  مبها  يتشهٛ

 .املتغرلات

 َٚهه٪اظض٠ اؿُههٛز  زعُهها قههاحل بههٔ اهلل عبههس. َٚههٔ ْاسٝتهه٘ قههاٍ ز 

 ْظهههطٟ  ٚدٗههه١ َهههٔ عًُهههٝني ْههههٕٛ ٚستههه٢   ايهههٛطين يًتشهههٍٛ

   ّ(3141) يًعهههاّ يط٩ٜتٓههها َطغههه١َٛ ٚأٖهههساف خطهههط ٚيتشكٝهههل

 تتشكهههلإٔ  أض٣ فههه ْين   عاَههه١ ايهههٛطين بهههايتشٍٛ شيهههو ٚسلٛيٝههه١

ٍ  أْٗها  ظهين  يف ٚايهيت  اٯتٝه١   ايٓكها   ٔ  ايهط٥ٝؼ  املٓها  ٚشيهو  يًُهٛاط

 : ًٜٞ مبا

 اقتكههازٜا   زٚيهه١أٟ  ضنهها٥ع أسههس ٖههٞ احملًٝهه١ ا٫غههتجُاضات -2

 زاعُهه١ تهههٕٛ ٚإٔ ا٭َههإ  بههطإىل  بٗهها ْكههٌإٔ  أضزْهها فهه شا

 يًهههسخٌ َههههططز يُٓهههٛ ٚؾهههطٜه ا بكهههسم  احملًهههٞ يًٓهههاتر

 َها  غه٬ف  ٚاسهس٠  دٗه١  َطدعٝتٗا تهٕٛإٔ  ف٬بس ايكَٛٞ 

ٔ  عًٝٗها  ٚاٱؾهطاف  تطاخٝكٗا تطتبط ٚاييت قا٥ِ  ٖٛ ٕ  َه  يهس

 .دٗات مخؼإىل  ث٬خ

ّ  ايتعًِٝ ٖٝه١ً إعاز٠ هب   ايتعًِٝ -3 ٞ  ايعها  سهس  عًه٢  ٚايعهاي

 نافههه١ ايتعًهههِٝ مل٪غػهههات َبهههإ ٖٓهههاى ٜههههٕٛ ٚإٔ غهههٛا٤ 

ٞ  َٓٗا اؿهَٛٞ ٛ  َها  غهٛا٤  ٚا٭ًٖه  َػهتأدط  أٚ  ممًهٛى  ٖه

 َٓهاٖر  يف ايٓظهط  ٠ٚإعاز ايغطض  شلصا أعست منٛشد١ٝ مببإ

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚاملتغرلات ٜتفل مبا ايعاّ ايتعًِٝ

 قهههش١ٝ َٚطانهههع َػتؿهههفٝات تتهههٛافطإٔ  ههههب   ايكهههش١ -4

ٔ    ايطبٝه١  ايههٛازض  نفها٠٤  ْاسٝه١  َٔ املػتٜٛات بأع٢ً  َٚه
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   ا٫ستٝادههات َتعههسز٠ ع٬دٝهه١ خههسَات تههٛافط أخههط٣ ْاسٝهه١

 َههٔ ايتُههطٜض قطهها  ٜؿهههٌ ٚإٔ   ٚايٓفػهه١ٝ َٓٗهها ايعههه١ٜٛ

 ايكطا  ٖصا يف ايعاًَني َٔ (%61) عٔ ٫ ٜكٌ مبا ايػعٛزٜني

 خهههسَات ٭ٟ ؾهههاٌَ قهههشٞ تهههأَني يًُهههٛاطٔ ٜتشكهههل ٚإٔ  

 .ع٬د١ٝ

 ٜتفههههل مبهههها ا٫دتُاعٝهههه١ ايؿهههه٪ٕٚ َطافههههل ٖٝهًهههه١ إعههههاز٠ -5

 َطانهع  غهٛا٤    ا٭غهط أٚ  يٮفهطاز  ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ستٝادات

ٌ  ايتأٌٖٝ ٞ  ا٫ٜهٛا٤ أٚ  ايؿهاَ  اؿُاٜه١  ضزٚأٚ  ا٭بهٜٛٔ   جملٗهٛي

٘  بهافه١  ايعٓه   َٔ  فٗهصا  املػهٓني   َطانهع  ٚنهصا    أْٛاعه

 ٜفههذلض ايههيت ا٫دتُاعٝهه١ ايكطاعههات أٖههِ َههٔ ٜعتههدل ايكطهها 

 .املطس١ً ٖصٙ يف عًٝ٘ ايذلنٝع

٘  ايهيت  ايجكايف ٚاملػت٣ٛ تتفل ثكاف١ٝ أْس١ٜ إْؿا٤ -6  ايهب٬ز  تعٝؿه

ٕ  ٚأ٫   يًجكافه١  زاعُه١  أْسٜه١  تهٕٛ ٚإٔ    غهطاض  عًه٢  تههٛ

 َٔ قسٚز٠ ف١٦ ـس١َ تهْٛت ٚاييت اؿاي١ٝ ا٭زب١ٝ ١ا٭ْسٜ

 اجملتُع.

 ٚيههٛ اؾُٝههع تغههين ٚايفتٝههات يًؿههبا  تطفٝٗٝهه١ َطانههع إْؿهها٤ -7

٘  اؿكٍٛ رهٔ ٫ تطفٝ٘ عٔ ايبشح عٔ َكبٛي١ بٓػب١  عًٝه

 َههٔ نههٌ زٚض ٜتُجههٌ ٖٚٓهها   فههاٚض٠ بًههسإإىل  بايطسٝههٌإ٫ 

 ٞ ٕ  ٚايكطٜٚهه١ ايبًسٜه١  ايؿهه٪ٕٚ ٚظاضته  يف   دتُاعٝهه١ا٫ ٚايؿه٪ٚ

 .اؾاْب ٖصا

 َجههٌ   بههاملطأ٠ اـاقهه١ ٚايهههٛابط ايكههٛاْني يف ايٓظههط إعههاز٠ -8

ِ  ٚسل   يٛسسٖا يػفطٖا ايٛيٞ َٛافك١ ٚدٛ  ٌ  ايتعًهٝ  ٚايعُه
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 قٝاز١ٜ َٓاقب تٛيٞ يف املطأ٠ َٚؿاضن١   ايٛيٞ َٛافك١ زٕٚ

 .ٚاـام ايعاّ ايكطاعني يف

 ٚايسضاغههههات ايعًُههههٞ بايبشههههح ٜعههههين عههههاّ َطنههههع إْؿهههها٤ -9

 .َٚايٝا  إزاضٜا  خاق١ اغتك٬ي١ٝ شٟ ا٫غذلاتٝذ١ٝ

ّ  يف سكٗا تٌٓ مل املا١ٝ٥ ايجط٠ٚ -: ٔ  غهٛا٤  ا٫ٖتُها ٍ  َه  ٚظاض٠ خه٬

ٔ  فهه٬     ايعضاع١ ٚظاض٠أٚ  ٚايهٗطبا٤  املٝاٙ ّ  عه  تهٛافط  عهس

 ٜتههٛافطإٔ  ٫بههس ٖٚٓهها   املٝههاٙ بكههه١ٝ تعههين عجٝهه١ َطانههع

 .املٝاٙ مبكازض ؽتل ١٦ٖٝأٚ  َطنع

 ٖٚٓا   دٗات عس٠ بني َبعجطٶا اٖتُاّ ٫ٜعاٍ ايب٦ٝٞ ّا٫ٖتُا  -21

ّ  بايب٦ٝه١  تعهين  َػتك١ً ١٦ٖٝأٚ  َطنع ٜ٪غؼإٔ  ٫بس  بهاملفٗٛ

 .ايعًُٞ

 ٚايطههطم ايؿههٛاض  ٚدعههٌ   املطٚضٜهه١ اشلٓسغهه١ ٖٝهًهه١ إعههاز٠  -22

 نافههه١ يف يًُؿههها٠ ممهههطات تتهههٛافطإٔ  عًههه٢   أَاْههها  أنجهههط

 .ايهبرل٠ املسٕ يف خكٛقا  ٚايؿٛاض  ايططم

٘  ع٢ً تتهٕٛإٔ  ع٢ً   ايؿطط١ َطانع ٖٝه١ً إعاز٠  -23  ٚده

 ايػههًٛى نههبط ٚسههس٠) َجههٌ َتعههسز٠ ٚسههسات َههٔ اـكههٛم

ٞ  ا٭َههٔ ٚسههس٠ – ايػههٝاسٞ ا٭َههٔ ٚسههس٠ – ايعههاّ  – اؾٓهها٥

 (.اـاق١ اؿكٛم أَٔ ٚسس٠
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 الردٓعاٌ: خالد. الْرق٘ الرٜٔش٘: د 

ٟ  ايػٝاغٞ ا٫دتُا  عًُا٤ َٔ عسز ٖٓاى ّ  قهاضبٛا  ايهص  َفٗهٛ

ّ  ٚنصيو ( Elite) ايكف٠ٛ" أٚ ايٓدب١" ٌ " ايكهف٠ٛ  زٚض٠" َفٗهٛ  يعه

ٔ  أؾههٗطِٖ ٚ  ا٫دتُهها  عًُهها٤  َهه  ٚ)َٛغههها(   بههاضٜتٛ(   )فًفطٜههس

 .ًَٝع( ٚ)ضاٜت ٚ)بٛتَٛٛض(  ٚ)َٝؿًع( 

 َفٗههّٛ فهه ٕ ايٓظطٜهه١ با٭ططٚسههات املٛنههٛ  ْؿههتت ٫ ٚستهه٢

 ٜؿهههغًٕٛ ا٭فهههطاز َهههٔ مجاعههه١: "إىل ٜؿهههرل" ايكهههف٠ٛ" أٚ "ايٓدبههه١"

 أنجههط ايٓدبهه١ ٚمتجههٌ َعههني  فتُههع يف ٚايػههٝطط٠ ايٓفههٛش َطانههع

 ". ٚأثطا ٖٝب١ ايطبكات

ٔ  أسهس  يف عًٝها  ف٦ه١ ىل "إ املكهطً   ٜؿرل نُا  ايتٓهافؼ  َٝهازٜ

 ٚنبه١  غٝاغه١ٝ   نبه١  بٛدهٛز  ايكٍٛ رهٓٓا ٚبايتايٞ ا٫دتُاعٞ 

ٍ  ٚنبه١  زٜٓٝه١   ٚنبه١  قٓاع١ٝ   ٚنبه١  ٚا٭ثطٜها٤   ا٭عُهاٍ   ضدها

 ". إخل...  ٚايفٓاْني ايطٜانٝني ٚنب١  (املجكف١) ا٫ْتًٝذٓػٝا

ٔ  ايٓدب١ َفّٗٛ ىطز ايتعطٜ  ٖصا ٟ  سِٜايكه  ايتعطٜه   َه  ايهص

 أٟ:   اؿانُه١  ايطبكه١ " أٚ ايػٝاغه١ٝ  ا٭قًٝه١ " يف وكهطٖا  نإ

 سػهب  اجملتُهع  يف ايك٠ٛ َكازض تٛظٜعإىل  ٜؿرل ا٭خرل ايتعطٜ إٔ 
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إٔ  إ٫" اؿانُه١  ا٭قًٝه١ " تعهين  ايٓدب١إٔ  ٖٛ ايؿا٥ع. ًَٝع( )ضاٜت

ْٗاٜهه١  يف أتٓاٚشلهها غههٛف نههجرل٠ تعههس٬ٜت عًٝهه٘ طههطأ املعٓهه٢ ٖههصا

 .املساخ١ً

ّ  َاأ ٟ " ايكهف٠ٛ  زٚض٠"  َفٗهٛ  نهصيو  )بهاضٜتٛ( إىل  ٜعهٛز  ٚايهص

ٔ  اجملتُهع  قٝهاز٠  عًه٢  اؿانُه١  ا٭قًٝهات  تعاقبإىل " ٜؿرل ف ْ٘  َه

 ادتُاعٞ بػًٛى ايكف٠ٛ زٚض٠ َفّٗٛ ٜٚطتبط".. َع١ٓٝ آيٝات خ٬ٍ

 سهههع  وهُٗههها قهههس ايسرٛقطاطٝههه١ اجملتُعهههات فهههبعض ؾههها٥ع 

ٔ  َا  َطس١ً يف" تكسَٞ" بأْ٘ ٜٛق   ايهتغرلات  غهطع١  بببػه  يهه

 رٝهههٌ ايهههتغرلات َهههع ايتهههأقًِ ٚعهههسّ اؿهههع   ٖهههصا وهههسثٗا ايهههيت

ٕ  إعهاز٠  بٗهسف  قهاف   سهع  إىل  غٓٛات عس٠ بعس اؾُٗٛض  ايتهٛاظ

ّ  ٚتهرل٠  َٔ نصيو ٚيًشس املطًٛ  ا٫دتُاعٞ  ٚيف... ايػهطٜع  ايتكهس

 ايتغههٝرلات وههسخ ٫ قههاف  سههع  اؾُٗههٛض وهههِ قههس َهها فههذل٠

 تتههه  ٖٚٓهها تكههسًَّا  سعبٶهها اؾُههاٖرل دههبتٓت ثههِ َٚههٔ املتٛقعهه١ 

 عًههه٢ ا٭سهههعا  تعاقهههب أٟ: إيٝٗههها  املؿهههاض" ايكهههف٠ٛ زٚض٠" فههههط٠

 ٚسههههع   (ايتكههههسَٞ) ايعُههههاٍ سههههع  سايهههه١ يف نُهههها اؿهههههِ

 ايههههههسرٛقطاطٞ اؿههههههع  ٚنههههههصيو بطٜطاْٝهههههها  يف احملههههههافظني

 .املتشس٠ اي٫ٜٛات يف( احملاف ) اؾُٗٛضٟ ٚاؿع ( ايتكسَٞ)

 اجملتُههع يف ايٓدههب يتٛقههٝ  غههبل َهها ٠اغههتعاض رهههٔ ٖههٌ

ٔ  ايػهابل   ايُٓهٛشز  اغهتعاض٠  يف ْتعػ  أْٓا أعتكس ايػعٛزٟ؟  يهه

 ْتفل نب ٖٚٞ ايػعٛز١ٜ  ايٓدب تٛقٝ  ع٢ً غٝٓكب اؿسٜح

 ٚؼفٝههع ايتشًٝههٌ  يغههطض يهههٔ بعهههٗا  تٛقههٝ  عًهه٢ ٚنتًهه 

ٔ  نبٶها  يسٜٓإ إ أقٍٛ: ف ْين املٓاقؿ١  ٛ  عًه٢  تُٓٝطٗها  رهه  ايٓشه

 :ٞايتاي
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 مبٓاقهههههب رػههههههٕٛ َهههههٔ ٚخاقههههه١ اؿانُههههه١ ا٭غهههههط٠ -2

 (.ايػٝاغ١ٝ ايٓدب١)  تٓفٝص١ٜ

 يف َٚهههههٔ ٚايهههههٛن٤٬ ٚايػهههههفطا٤ ٚايهههههٛظضا٤ املٓهههههاطل أَهههههطا٤ -3

 ايسٚيههههه١ يف عًٝههههها مبٓاقهههههب رػههههههٕٛ ممهههههٔ سهُٗهههههِ

 ٚاجملههههايؼ ايؿههههٛض٣ فًههههؼ أعههههها٤ شيههههو نههههُٔ ٜٚههههسخٌ

 (.نصيو غٝاغ١ٝ نب) ا٭خط٣

 ايٓدبهههههه١) سعا٠ٚايهههههه ٚاملؿههههههاٜذ ٚايكههههههها٠ ايعًُهههههها٤ طبكهههههه١ -4

 (.ايس١ٜٝٓ

 ٚايؿههههعطا٤  ايهتهههها   ٚتؿههههٌُ: ٚا٭ْتًذٓػههههٝا  املجكفههههٕٛ -5

 ايكههههههههش   ؼطٜههههههههط ٚض٩غهههههههها٤ اؾاَعههههههههات  ٚأغههههههههاتص٠

 ايٓدبههههههه١) سهُٗهههههههِ يف َٚهههههههٔ ٚاملٗٓسغهههههههٕٛ ٚا٭طبههههههها٤ 

 (.املجكف١

 ايجهههطا٤   ٚأٖهههٌ ٚايكهههٓاع١   ٚا٫قتكهههاز  ا٭عُهههاٍ   ضدهههاٍ -6

 (.ا٫قتكاز١ٜ ايٓدب١)  امل٬ى ٚنباض

 ْٚفهههٛش ادتُاعٝههه١ َهاْههه١ شلهههِ ممهههٔ كبا٥هههٌاي ؾهههٝٛر طبكههه١ -7

 (.ايتكًٝس١ٜ ايٓدب١) أتباعِٗ ع٢ً

 ممهههههٔ ٚايفٓهههههاْني ايطٜانههههٝني   ٚتههههههِ: املؿهههههاٖرل  طبكهههه١  -8

 .اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ يف ايطاغٞ تأثرلِٖ ْط٣

 َههههههٔ ايهههههههبا  نبههههههاض ٚتؿههههههٌُ: ايعػهههههههط١ٜ  ايٓدبهههههه١ -9

 اؾٜٛهههههه١  ٚايكههههههٛات نههههههاؾٝـ  ايكطاعههههههات  كتًهههههه 

 .ينايٛط ٚاؿطؽ ايساخًٞ  ٚا٭َٔ



21

  –1023     116 

 الشعْدٓ٘؟. اليدب تتشكل كٔف •

 ايػٝاغ١ٝ: ايٓدب١: أ٫ٚ 

 املعهههامل  ٚانهههش١ ف ْٗههها ايػٝاغههه١ٝ  بايٓدبههه١ ٜتعًهههل فُٝههها

 ايػهعٛز١ٜ   ايسٚيه١  بٓؿهأ٠  تتعًل تاضى١ٝ عٛاٌَ َٔ بكا٤ٖا ٚتػتُس

 .ايٛضاثٞ املًهٞ ايٓظاّ ٚعهِ

 خههاضز َههٔ ٖههِ ممههٔ) أتباعٗهها ايػٝاغهه١ٝ ايٓدبهه١ ٚتػههتكطب

 ٚخًفٝههههات ٚقبا٥ههههٌ  َٓههههاطل عههههس٠ َههههٔ( ملايههههه١ا ا٭غههههط٠ زا٥هههط٠ 

ـ  ٚيتشاؾٞ املطًٛ   ايتٛاظٕ خًل بٗسف اقتكاز١ٜ   ف٦ه١ أٟ  تُٗهٝ

ِ  مت َٔ ٜكّٛ ٫ٚسكا. ادتُاع١ٝ ِ  اغهتكطابٗ ِ  بتكهسٜ ٔ  غرلٖه  شات َه

ٞ  ايهههسا٥ط٠إىل  اـًفٝههه١  ٚعهههسّ ايذلنٝبههه١ اغهههتُطاض ْفػهههٗا بهههساع

 .بٗا اٱخ٬ٍ

 

ٝٸ١: ايٓدب١: ثاْٝا   ايسٜٓ

 ايٓدهب  تطتٝهب  إعاز٠ يف ايطٜعٞ ايسٚي١ ٚاقتكاز ايٓفط غاِٖ

ٌ  تهأثرل  ٚزضده١  ايػعٛز١ٜ ٞ  َٓٗها   نه ٟ  ايٛقهت  ففه ٘  قهعست  ايهص  فٝه

" ايتكًٝسٜههه١ ايٓدههب " تطادعهههت فكههس  املكسَههه١ " إىل ايسٜٓٝهه١  ايٓدبهه١ "

ٞ  سكٝك١ َٔ اْط٬قا ٚانش١ بكٛض٠ ٞ  تهآخ  يف ايهسٜين  َهع  ايػٝاغه

 ايػهعٛز١ٜ  ٚيه١ ايس تأغهٝؼ  َهع  بهسأت  تاضى١ٝ بع١ًُٝ ايسٚي١ تهٜٛٔ

 ايسٜٓٝهه١ ايٓدبهه١ ٚتكههّٛ. عؿههط ايجههأَ ايكههطٕ َٓتكهه  َٓههص ا٭ٚىل

 ايٓػهل  زٚض يتًعهب  ايػٝاغٞ  ايٓظاّ ع٢ً املطًٛب١ ايؿطع١ٝ ب نفا٤

 ايٓدبهه١" َباضنهه١ زٕٚ ٜتشههطى ٫ ايػٝاغههٕٞ إ بههٌ يٮخههرل  املٛدهه٘

 تتهههٛفط ٫ باَتٝهههاظات ؼظههه٢ ا٭خهههرل٠ فههه ٕ ٚبايتأنٝهههس". ايسٜٓٝههه١
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 َٚكهههسض ايػٝاغهههٞ يًٓظهههاّ ا٭َهههإ قهههُاّ متجهههٌ ٭ْٗههها يغرلٖههها 

 .ؾطعٝت٘

 دهسز  أعهها٤ ( ايطزلٝه١ ) ايسٜٓٝه١  ايٓدبه١  تػتكطب نٝ  أَا

 ايهفها٠٤  بػهبب  ٚيهٝؼ  ٚتعنٝات  ؾدك١ٝ بٛغا٥ٌ ٜتِ شيو ف ٕ

ُٶهها  ايكاعهههس٠  يف اغههتجٓا٤  ٚدهههٛز َههع  اؾههساض٠ أٚ   امل٪غػهههاتإٔ  عً

ٍ  يف نهبرل٠  َطْٚه١  ٖٚٓهاى  يًذُٝهع   َفتٛسه١  ايس١ٜٝٓ  عًه٢  اؿكهٛ

 ايسٜٓٝهه١ يًٓدبهه١" ايٛيههٛز قههعٛب١إ٫ إٔ  املطًٛبهه١  ايعًُٝهه١ املهه٪٬ٖت

 شيهههو عًههه٢ ايتهههسيٌٝ رهٓٓههها. قهههاض١َ يؿهههطٚ  ىههههع" ايطزلٝههه١

ِ  سٝهح  ايؿهطٜفني   اؿهطَني  ب َا١َ  ايغايهب  يف أعهها٤ٖا  دًهب  ٜهت

ٔ  ٚاسس٠ َٓطك١ َٔ ٟ  طٝه   َٚه  ايكهها٤  غهًو  ٚسته٢ . ٚاسهس  فههط

 عهها٬٥ت يف ٜذلنههعٕٚ فٗههِ غههبل َهها عًٝهه٘ ٜٓطبههل دههسا َٗههِ ٖٚههٛ

 .بايٛضاث١ ٚأسٝاْا َعطٚف١
 

 ا٫قتكاز١ٜ: ايٓدب١: ثايجا 

ّ  مبٛقهع  ايٓدبهه١ ٖهصٙ  ؼظه٢   ا٫قتكههازٟ زٚضٖها  بفهههٌ َتكهس

 طبٝعههه١ بػهههبب ايػٝاغهههٞ  ايكهههطاض يف َههه٪ثط٠ أْٗههها ْعتكهههسإٔ  زٕٚ

ّ إىل  ٚاْكهههطافٗا  يًهػهههب  ًَٚٝهههٗا  ايطهههاض٨   تهْٛٗههها   ا٫ٖتُههها

 إنهاف١  إيٝه٘   تٓتُٞ ايصٟ عاجملتُ سػا  ع٢ً اـاق١ مبكاؿٗا

 ايفههههطم َههههٔ بههههأنجط شلهههها ٜػههههُ  مل ايػٝاغههههٞ ايٓظههههاّإىل إٔ 

ِ إٔ  زٕٚ املانه١ٝ  ايعكهٛز  يف اٖتبًتٗها  ايهيت  ا٫قتكاز١ٜ  ْفػهٗا  تكشه

 ٜكهعب  اييت ا٫قتكاز١ٜ فطقٗا ع٢ً ٜ٪ثط قس َا ايػٝاغٞ بايؿإٔ

إٔ  قهههٌ نهههبرل٠ باَتٝهههاظات ؼظههه٢ أْٗههها ٫ٚغهههُٝا بٗههها  ايتههههش١ٝ

 .عطب١ٝ زٚي١ أٟ يف لسٖا
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 املجكف١: ايٓدب١: ضابعا 

ِ  املطًهٛ   ايتأثرل عٔ بعٝس٠ فٗٞ" املجكف١ ايٓدب١"أَا  ٌ  ضغه  نه

 قهههٛتٗا  ٚنهههآي١ َؿهههاضبٗا  ٚتعهههسز تؿهههتتٗا بػهههبب ٚشيهههو ؾههه٤ٞ 

 ٚنهٛسا  أنجهط  لهسٖا  ايهيت " ايتٓظ١ُٝٝ ايكسض٠" عٓكط ٫ٚفتكازٖا

ٌ ٚ. ا٫قتكهاز١ٜ  ايٓدبه١  عٓهس  َها  ٚإىل سهس  ايسٜٓٝه١   ايٓدبه١  عٓس  ٜظه

 قهسضتٗا  يف نهبرلٶا  عا٥ك ها  ايطزلٝه١  املظًه١  ؼت املجكف١ ايٓدب١ عٌُ

 بطْهاَر  طهطح أٚ  ايػٝاغهٞ   ايتغهٝرل  يف ادتُاعٞ بطْاَر بًٛض٠ ع٢ً

 ايٓدبهههتني  تطًعهههات َهههع ٜتكهههازّ قهههس ٚايتشهههسٜح يًتغهههٝرل ؾهههاٌَ

 املجكفه١   ايٓدبه١  ٚنهع  ٖؿاؾ١ شيوإىل  ٜهاف. ٚايس١ٜٝٓ ايػٝاغ١ٝ

 هعهههٌ ممههها اؾُٗهههٛض  اٖتُاَهههات عهههٔ بعٝهههس٠ بكههههاٜا ٚاْؿهههغاشلا

 ايػهابل   يًتُٓهٝط  ؽههع  ٫ أقهٛات  ٖٓهاى . عٓٗها  ٜٓكهطف  ا٭خرل

ٌ إٔ  تػهتطع  مل يهٓٗها  امل٪ثط  سهٛضٖا ٚشلا  َٛسهسٶا  تٝهاضٶا  تؿهه

 عاَههٌ ٜؿهههٌأٚ  ايػٝاغهه١ٝ ايٓدبهه١إىل  اؾُٗههٛض َطايههب وُههٌ

 .عًٝٗا نغط
 

 ايتكًٝس١ٜ: ايٓدب١: خاَػا 

 بعس تُٗٝـإىل  ايكبا٥ٌ ؾٝٛر ِته اييت ايٓدب١ ٖصٙ تعطنت

 شيههو نههإ ٚإٕ َككههٛزٶا  تُٗٝؿٶهها يههٝؼ ٖٚههٛ املًُههه١  تٛسٝههس

 اؾسٜههههس  ايػٝاغههههٞ ايٓظههههاّ َطنعٜهههه١ بػههههبب ٚيهههههٔ ٚاضزٶا 

 ٍ  بههسأت ٚقههس. ٚاقتكهاز١ٜ  غٝاغهه١ٝ نٛسهس٠  ايكبًٝهه١ زٚض ٚانهُش٬

ّ  َبههط٠  (detribalization) ايعًُٝه١  ٖصٙ  عٓهسَا  ّ( 2:36) عها

 .عا١َ ٚأْٗا أ٬َى قبًٞ أغاؽ ع٢ً ضانٞا٭ محا١ٜ ْظاّ أيغٞ
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 ايتكًٝهههسٟ زٚضٖهههِ راضغهههٕٛ ايكبا٥هههٌ ؾهههٝٛر ظهههٌ شيهههو َهههع

ِ  تعههذلف  َهاْههات  ٚأقههشا   نُطادههع  " اؾسٜههس "  ايسٚيهه١   بٗهه

 ا٫َتٝهاظات  بعض َكابٌ أتباعِٗ ع٢ً يًػٝطط٠ أزا٠ أقبشٛا عٝح

 يف نهبرل  سهس إىل  نهعٝف ا  ايٓدبه١  ٖهصٙ  تأثرل ٜٚظٌ. ٚاملاز١ٜ املع١ٜٛٓ

 ايؿههسٜس  ايػهههاْٞ ٚاؿههطاى املطتفعهه١  ايتشهههط َػههتٜٛات ظههٌ

 ايتكًٝسٜه١  ايٓدب١ َٔ هعٌ ا٭َط ايصٟ املسٕ إىل  املتعاٜس٠ ٚاشلذط٠

 فاع١ً  ٚأسٝاْا غرل َ٪ثط٠ ع٢ً أتباعٗا. غرل

 اْتكههاٍ يف َطْٚهه١ ٖٓههاى فهه ٕ يًٓدههب ايػههابل ايتُٓههٝط ٚضغههِ

٘  عًه٢  ايػٝاغه١ٝ  ايٓدب١إىل  َا نب١ أعها٤  بػهبب  اـكهٛم  ٚده

ّ  قه٠ٛ  ٘  ايػٝاغههٞ ايٓظها  املههطٚض زٕٚ دهسز  أعهها٤  دًههب عًه٢  ٚقسضته

 عًهه٢ ايغطبٝهه١ ايههسرٛقطاطٝات يف ْطاٖهها ايههيت ايػٝاغهه١ٝ بههايكٓٛات

إىل  ا٫ْتُهها٤ بههني هُههعإٔ  نههصيو يًفههطز ٚرهههٔ. املجههاٍ غههبٌٝ

ٟ  ا٫قتكازٟ ايٓظاّ َط١ْٚ بػبب  -أنجط ٚضمبا - نبتني  ايهص

 .شيو يف َُٗا زٚضٶا ًٜعب

 يف املؿههههاضنات ؼفٝههههع أعهههه٬ٙ املههههٛدع ايعههههطض َههههٔ تأضز

 ٚ)َٛغها(  )باضٜتٛ(  َٔ نٌ ٚفُٝا ًٜٞ أعطض ٯضا٤ املٛنٛ  

 .َِٓٗ نٌ عٓس ايٓدب١ َٚفّٗٛ ًَٝع( ٚ)ضاٜت ٚ)َٝؿًع( 

 

 :اليدب٘ سْسْٔلْجٔ٘

 ايكهههف٠ٛأٚ  ايٓدبههه١ زضاغههه١إىل  ا٫ْتبهههاٙ يفهههت أٍٚ َهههٔ يعهههٌ

(elite) ٛبهههاضٜتٛ( نُههها   ًفطٜهههسٚ)ف اٱٜطهههايٞ ا٫دتُههها  عهههامل ٖههه

 َههٔ عّظُههت ايههيت املاضنػهه١ٝ ايٓظطٜهه١ عًهه٢ َٓهه٘ ٚشيههو ضزًّا تكههسّ 
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 ٕ  اجملتُهههع بؿههه٪ٕٚ تهههتشهِ ايهههيت ايطأزلايٝههه١ ايطبكههه١ ٚتهههأثرل ؾههأ

 .َاضنؼ( )ناضٍ ٚق  سػب

  "ايكهههف٠ٛ زٚض٠" ايؿهههٗرل املكهههطً  قهههاسب ٖهههٛ بهههاضٜتٛ( ٚ)

 عاجملتُه  سهِ ع٢ً ايٓدبأٚ  ايكفٛات تعاقبإىل  ب٘ ٜؿرل ٚايصٟ

ٞ  سٝهح  املطًٛ   ايتٛاظٕ ـًل  تعكبٗها  تكسَٝه١  سانُه١  قهف٠ٛ  تهأت

 .زٚايٝو ٖٚهصا قافظ١ سان١ُ قف٠ٛ عاز٠

 طبكهه١" اجملتُههع يف ف٦ههتني ٚدههٛز عًهه٢ )بههاضٜتٛ( فهههط٠ ٚتكههّٛ

 إسهههس٣ تأخهههص نبههه١ ا٭ٚىل ٚعهههسٻ" قهَٛههه١ طبكههه١" ٚ" سانُههه١

 رًٝههٕٛ فا٭غههٛز. ايجعايههب قههفاتأٚ  ا٭غههٛز  قههفات: ايكههفتني

إٔ  سهههني يف يًشههههِ  يًٛقهههٍٛ ايعٓههه  ٚضمبههها ايكههه٠ٛ  دسا٫ّغهههت

 غهههبٌٝ يف املًتٜٛههه١ ٚا٭غهههايٝب ٚاـهههسا  يًُههههط رًٝهههٕٛ ايجعايهههب

 ٜٚغًههب. فُٛعهه١ يهههٌ ايٓفػهه١ٝ يًػههُات طبك هها يًشهههِ ايٛقههٍٛ

ٞ  اؾاْهب  )بهاضٜتٛ(  ططح ع٢ً ٞ  ايٓفػه ٘  يف ايػهٝهٛيٛد ٔ  سسٜجه  عه

 .ٚاملؿتكات ايطٚاغب

ّ  فكهس  آخهط  ادتُها   عهامل  ٖٚٛ أَا )َٛغها( ّ  اغهتدس  َفٗهٛ

 سانُهه١  أقًٝهه١ بٛقههفٗا ايٓدبهه١إىل  يٲؾههاض٠" اؿانُهه١ ايطبكهه١"

 عٓههس نُهها ضأزلايٝهه١ َكههاحل شلهها ٜهههٕٛإٔ  ايهههطٚضٟ َههٔ يههٝؼ

 اجملتُههع  يف ايكهه٠ٛ َكههازض نههٌ ؼتهههط ٚيهٓٗهها )َههاضنؼ( 

 ٚقههس تعػههف١ٝ  ٚأسٝاْهها قاْْٛٝهه١ أغههايٝب شيههو غههبٌٝ يف ٚتػههتدسّ

ٗ  يتشكٝهل  يًعٓ  متٌٝ ٘  )َٛغهها(  ٚسػهب . اغهٝططت ٔ  يهٝؼ  ف ْه  َه

 اجملتُع  سذِ باظزٜاز اؿان١ُ ايطبك١ قاعس٠ تتػعإٔ  ايهطٚضٟ

 تتههٛفط مبهها اؾُٗههٛض عًهه٢ ايػههٝطط٠ َههٔ غههتتُهٔ نكًهه١ يهٓٗهها
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ٔ " تٓظُٝٝه١  قهسض٠ " َٔ عًٝ٘  عًه٢  أعهها٥ٗا  ٚقهسض٠  بكا٤ٖها   غتههُ

 .اؿهِ يف ا٫غتُطاض

 َكهههطً  )َٛغهههها( عٓهههس اؿانُههه١ ا٭قًٝههه١ تػهههتدسّ ٫ٚ

ف ْٗها   شيهو  َٔ ٚبس٫ داَس٠  عكٝس٠ ٭ْٗا غتهٕٛ  "ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ"

 تػهتٓس  ايهيت  ا٭غهؼ إىل  بهصيو  يتؿرل" ايػٝاغ١ٝ ايكٝغ١" تػتدسّ

 املعٓه٢  بٗصا" ايػٝاغ١ٝ ايكٝغ١. "ٚبكا٥ٗا اغتكطاضٖا يف ايسٚي١ إيٝٗا

. ا٭ٜهسٜٛيٛدٝا  بعههؼ  َهب١ً ٚغرل يًتغٝرل  ٚقاب١ً َط١ْ غتهٕٛ

 أقًٝه١  َٓٗها  ٜٚظٗهط  اؿانُه١  ايطبك١ تتكس  قس ٫سك١ َطس١ً ٚيف

 . باؿهِ ي٬غت٦جاض با٭ٚىل اٱطاس١ بٗسف عٓٗا تٓؿل أخط٣

ٌ  نٝهه  ِ  ٖههصا  يًشهههِ؟ املٓؿههك١  ايطبكهه١  تكهه  بكههسضتٗا  ٜههت

 اؾُههاٖرل تههصَط ٚاغههتغ٬شلا ا٭تبهها   ٚسؿههس نههصيو ايتٓظُٝٝهه١ 

ّ  بايٛقهههت. اؿانُههه١ ايطبكههه١ َهههٔ اؿانُههه١  ايطبكههه١ شاتههه٘ تكهههٛ

٘ " ايػٝاغه١ٝ  قٝغتٗا" بتعسٌٜ (ا٭ٚىل) ّ  املٓؿهك١  ايف٦ه١  يتٛاده  يٝشتهس

ٞ  املطهههاف  ْٗاٜههه١  يف ايف٦هههتني  بهههني  ايكهههطا    يكهههاحل  ا٭َهههط  يٝٓتٗههه

 ايطههههطح َههههع نههههبرل سههههسإىل  ايطههههطح ٖههههصا ٜٚتكههههاطع. أسههههساُٖا

 ٞ  سهههِ عًه٢  تتٓافػههإ طبكهتني  بههني ايكهطا   ستُٝهه١ يف املاضنػه

 .اؾُٗٛض

 ا٭سعا  َٔ زٶاعس زضؽ ايصٟ َٝتؿًع( )ضٚبطت شيو بعس دا٤

َٶههها اؿانُههه١ ايطبكههه١إٔ  ٚضأ٣ ايػٝاغههه١ٝ   ؼٝٝهههسإىل  متٝهههٌ عُٛ

ٌ  ٚإقكا٤ ّ  بايػهًط١   ي٬غهت٦جاض  غهٛاٖا  َها  نه  أطًهل  َها  ٚتػهتدس

إٔ  فطنهه١ٝ َههٔ اْط٬قهها" يٮٚيٝذاضنٝهه١ اؿسٜههسٟ ايكههإْٛ" عًٝهه٘

 ق١ً أٜسٟ يف اؿهِ تطنٝعإىل  متٌٝ َا َطس١ً يف ايسرٛقطاط١ٝ
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 أٚيٝذههاضنٞ ْظههاّإىل  ايههسرٛقطاطٞ ايٓظههاّ يٝتشههٍٛ ا٭فههطاز َههٔ

 شيو؟. وسخ ملاشا ايػ٪اٍ ٜٚبك٢(. َػتبس)

 اؾُٗههههٛض َٝههههٌ بػههههبب وههههسخ شيههههوإٔ  )َٝتؿههههًع( هٝههههب

 عهِٓٗ   ايكاز٠ اْفكاٍ ٚبػبب ادتُاع١ٝ  ْفػ١ٝ نػ١ُ يًدهٛ 

 اؾُههاٖرل هعههٌ َهها ُٖٚٝٓتهه٘  ايبرلٚقطاطههٞ اؾٗههاظ تعّكههس ٚبػههبب

 ثٻههِ َٚههٔ ايبرلٚقطاطههٞ  ايغههٍٛ ادٗهه١َٛ عًهه٢ بايكههسض٠ ايجكهه١ تفكههس

 .اؿسٜس١ٜ ٚايكبه١ ا٫غتبساز ٜهطؽ ايصٟ ايكا٥ِ يًٛنع تصعٔ

 أَطٜهههٞ ادتُهها  عههامل ٖٚههٛ ًَٝههع( )ضاٜههت شيههو بعههس دهها٤

ٛٸغههع ايكههف٠ٛأٚ  يًٓدبهه١ دسٜههس مبفٗههّٛ ٜػههاضٟ  يٝؿههٌُ املفٗههّٛ ف

ٔ  يهٝؼ  )ًَٝهع(  سػهب  فايٓدب١ اؿهِ  ْطام أخط٣ خاضز ف٦ات  َه

 ٟ  ف٦هه١ نههٌ إْٗهها تؿههٌُ بههٌ اؿانُهه١  ايطبكهه١ هههٕٛتإٔ  ايههطٚض

 ايجههطا٤ أٖههٌ تهههِ عٝههح اؾُههاٖرل عًهه٢ ايتههأثرل عًهه٢ قههسض٠ يههسٜٗا

 ضدهههاٍ ٚنبهههاض ايكهههٓاع١  ٚأضبههها  ايؿهههطنات َٚهههسضا٤ ايٛاغهههع 

 نههُٔ أزخههٌ إْهه٘ بههٌ ا٭سههعا   ٚض٩غهها٤ ايههسٜٔ  ٚضدههاٍ اؾههٝـ 

 . ايطٜان١ َٚؿاٖرل ايفٔ أٌٖ ايكف٠ٛ

 زاخههٌ" ايكهه٠ٛ تههٛظ إىل " تؿههرل )ًَٝههع( عٓههس فايٓدبهه١ ٚبههصيو

 اؿههههِ ضدهههاٍ عًههه٢ قكهههطٖا املفٝهههس َهههٔ يهههٝؼ ٚأْههه٘ اجملتُهههع 

 .ٚايػٝاغ١

 ايٝاقهههات شٚٚ" ايؿهههٗرلٜٔ املكهههطًشني قهههاسب )ًَٝهههع( ٜٚعهههس

 شٚٚ"ٚ ايكهههطاضات  َٚتدهههصٟ ايتٓفٝهههصٜني يًُهههسضا٤ إؾهههاض٠" ايبٝهههها٤

ِ  يًعُاٍ إؾاض٠" ايعضقا٤ ايٝاقات ِ إٔ  عهه ٘  َعظه  ضنهعت  زضاغهات

 .ا٭َطٜهٞ اجملتُع يف ايٛغط٢ ايطبك١ غ١زضا ع٢ً
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 ايٛقههت  مبههطٚض تطههٛض" ايٓدبهه١" َفٗههّٛإٔ  غههبل ممهها نًههل

 املكههطً  إٔ  نُهها. اؿانُهه١ ا٭قًٝهه١ عًهه٢ قكههطٶا ٜعههس مل ٚأْهه٘

 ٜههٛز فعٓههسَا ايػٝاغهه١ٝ  ايتشًهه٬ٝت يف ٚاغههع ْطههام عًهه٢ ٜػههتدسّ

 ٜػههتفٝس قههس ف ْهه٘ َهها  بًههس يف ايػٝاغههٞ ايٓظههاّ زضاغهه١ َهها باسههح

 . ؼًًٝٞ نُسخٌ ايٓدب١ َفّٗٛ َٔ آَٗذًّ

 :مكرتح٘ مراجع

ٞ  ا٫دتُها   عًِ يف َكس١َ( ّ:311) ظاٜس أمحس • . ايػٝاغه

 .َكط ْٗه١ َهتب١: ايكاٖط٠

ِ ( 3122ّ)َُٗهٛض  ساَهس  قُٛز • ٞ  ا٫دتُها   عًه . ايػٝاغه

ُٸإ  .ايبسا١ٜ زاض: ع

 يف زضاغه١ : ايػهعٛز١ٜ  ايٓدب( 3116ّ) قٓٝتإ بٔ قُس •

 ايٛسههس٠ زضاغههات َطنههع: بههرلٚت. ٚا٫خفاقههات ايتشهه٫ٛت

 .ايعطب١ٝ

 

 الْآل: عبدالشالو. التعكٔب األّل: د 

٘  وههههطض  ملهههها ايتشًٝههههٌ إعُههههاٍ عًهههه٢ خايههههس ز. َهههها ططسهههه

. َهههههه٪خطٶا ايػههههههعٛزٟ اجملتُههههههع يف ايٓدههههههب تهههههههٕٛ يف اغههههههتذس

ِ  يف نُتدكهههههههل  ا٭نازرٝههههههه١  ـًفهههههههٝيت  ٚبهههههههايٓظط  عًههههههه

 ايهههههصٟ يًٓدهههههب ايٛاغهههههع بهههههايتعطٜ  غهههههآخص فههههه ْٞ ا٫دتُههههها  

 عًٝههها ف٦ههه١" بٛقهههفٗا ايٓدهههب ٜعهههطف ٚايهههصٟ ايطزٜعهههإ . ز ٘ططسههه

 ".  ا٫دتُاعٞ ايتٓافؼ َٝازٜٔ أسس يف
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 أؾههههٗط َٚههههٔ. ايػههههعٛز١ٜ يف ايٓدههههب َٛنههههٛ  زضاغهههه١ متههههت

 ايٓدههب عههٔ قههٓٝتإ بههٔ قُههس. ز عُههٌ اجملههاٍ ٖههصٙ يف ايسضاغهات 

٘  يف ايػههعٛز١ٜ   ايتْٛػهه١ٝ   اؾاَعهه١  يف املٓذههع٠  يًههسنتٛضاٙ  ضغههايت

 ايٛسههس٠ زضاغههات َطنههع ططٜههل عههٔ غههاي١ايط ٖههصٙ طبعههت سٝههح

 .  ايعطب١ٝ

 ايبعهههس غهههٝطط٠ عهههٔ زضاغهههت٘ يف بٓتههها٥ر قهههٓٝتإ ابهههٔ خهههطز

 اٱْتههاز ٚإعههاز٠ ايجكهه١  ٚاعتبههاضات ايػههٔ  يف ٚايتكههسّ املٓههاطكٞ 

إٔ  ٚضمبها . تهْٛٗا ٚآيٝات ايػعٛز١ٜ يًٓدب ن٬َُ  ا٫دتُاعٞ 

 ٝههاتآي عًهه٢ تهه٪ثط تهْٛهه٘ َههٔ فههذل٠ اٯٕ ٜههسخٌ ايػههعٛزٟ اجملتُههع

 قههٓاعتٗا طههطم يف ؽتًهه  دسٜههس٠ نبٶهها ٜفههطظ مبهها ايٓدههب تهههٕٛ

 .غبل عُا

 ف٦ههههتني زخههههٍٛ ايػههههعٛز١ٜ ايٓدههههب تؿههههه١ًٝ عًهههه٢ ٬ٜسهههه 

 فهاملطأ٠ ". ايؿهبا  " ٚ" املهطأ٠ " ُٖها  بٓدبه١ َها    دسٜهستني  ادتُاعٝتني

 ٚيف ايههيت ايبًسٜهه١  ٚاجملههايؼ ايؿههٛض٣ فًههؼ يف ممجًهه١ أقههبشت

 يف اجملهايؼ  شلهصٙ  غهٝس٠  ٜٔعؿهط  ا٫ْتدابات محًت ندل٣ َفادأ٠

 ايٓدههب ملٝههسإ املههطأ٠ زخههٍٕٛ إ. أٹؾههٗط قبههٌ دههطت ايههيت ا٫ْتدابههات

 َٝهههازٜٔ يف شلههها أنهههدل يتٛادهههس نهههدل٣ ٚزفعههه١ ؾهههطع١ٝ غهههٝعطٞ

 .  كتًف١ ادتُاع١ٝ

ٕ  ىل ٚفُٝا ٕ  ا٫دتُاعٝه١   ايف٦ه١  ٖهصٙ  يف ايٓدهب  تههٛ  فه 

 ٬ٜسه   ايؿهٛض٣   فًهؼ  عهٛات :أٟ ايٓػ١ٜٛ  ايػٝاغ١ٝ ايٓدب١

ٌ عً  ٚايتُٝههع ا٫دتُههاعٞ ٚايٓؿهها  ايعههايٞ ا٭نههازرٞ ٝٗهها ايتأٖٝهه

 فذُٝهههع قهههسز  نهههأندل ا٫دتُهههاعٞ ايٓؿههها  ٜهههدلظ ٚ. املٗهههين
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ٔ  متٻ ادتُهههاعٞ سهههٛض  شٚات ايؿهههٛض٣ فًههؼ  يف املعٝٓههات  َٻهها َههه  إ

 اٱعه٬ّ   يف ٚايظٗهٛض  ايكش   يف ٚايهتاب١ ايعاّ  اجملاٍ خ٬ٍ

 َٚ٪غػهههات َعهههاتناؾا ايطزلٝههه١  امل٪غػهههات عهههدل ايٓؿههها أٚ 

 . املسْٞ اجملتُع

 ايجهههٛض٠ قبٝهههٌ َهههٔ عٛاَهههٌ فههه ٕ ايؿهههبا   ف٦ههه١ ىهههل ٚفُٝههها

 ٚتعاٜههس بؿههغ   ايػههعٛزٟ اجملتُههع عًٝٗهها أقبههٌ ٚايههيت ا٫تكههاي١ٝ 

 َههه٪خطا  ايعطبٝههه١ ايبًهههسإ يف ايؿهههبا  بف٦ههه١ ايػٝاغهههٞ ا٫ٖتُهههاّ

ٌ  ملطنع ايؿبا  أسس ٚقعٛز  شلهصٙ  دعًهت  ايسٚيه١  يف ايجايهح  ايطده

 ٜهههِ ٚضمبهها. نبهه١ إْتههاز عًهه٢ قههازض٠ دعًههٗا أنههدل  اسهههٛضٶ ايف٦هه١

 َههٔ عههسز أنههدل اؿايٝهه١ تؿهههًٝت٘ يف ايػههعٛزٟ ايههٛظضا٤ فًههؼ

 ؾُههع أعهه٬ٙ عٓهه٘ املٓههٛٙ اؾسٜههس ايٛاقههع ٚوتههاز. ايؿههبا  ايههٛظضا٤

 ايف٦هتني  ٖهاتني  يف ايٓدب تؿهٌ نٝف١ٝ ملعطف١ ايبٝاْات َٔ َعٜس

 .  ا٫دتُاعٝتني

ٌ  ايػهعٛز١ٜ  ايٓدهب  اع١قهٓ  يف دسٜس٠ أخط٣ تبسٚ آي١ٝ  بؿهه

. ا٫دتُههههاعٞ ايتٛاقههههٌ ٚغهههها٥ٌ يف تتُجههههٌ تكٜٛهههههٗا ٚستهههه٢ عههههاّ

 ايؿههعب زٜههٛإ إْهه٘. إعهه٬ّ َههٔ أنجههط أنههش٢ اؾسٜههس فههاٱع٬ّ

ِ  دسا٫تِٗ ٚقٌ ِ  ْٚكاؾهاتٗ  اٯيٝه١  ٖهصٙ إٔ  ٬ٜٚسه  . ٚأططٚسهاتٗ

 يف ٜتهههه  نُههها ايتهههأثرل  زا٥هههط٠ َهههٔ ايهههبعض إخهههطاز يف غهههاُٖت

 ايٓكهس  نجافه١  بػهبب  َٓاقهبٗا  فكهست  نب ع٢ً ؾاٖس َٔ أنجط

ٛ  شاى. آخهط  أَهط  ٬ٜسه   نُها . َج٬ تٜٛذل يف شلا  يف تهٜٛذل  تهأثرل  ٖه

 عٓهس  ضزلًّها   َهاْٶا ؼتٌ ٫ ؾعب١ٝ  نب ع٢ً ايتبذٌٝ ٖاي١ ْع 

ٌ . ايهسعا٠  ف٦ه١  يف خاقه١  ايبعض  ٕ  يف ٚيعه ٟ " ايبٝها ٟ " ا٫عتهصاض  ايهص
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أٚ  سعا٠ايهه أسههس اغتهههاف١ عههٔ ايػههٝاس١ٝ ايفعايٝههات أسههس أقههسضت٘

ٔ  قافظه١  ؾهباب١ٝ  قٓها٠  اعتهصاض   آخهط أزيه١ عًه٢ ايههسٚض    اغتههاف١  عه

ٍ  يف اٯيٝه١  شلهصٙ  اـطرل ٌ . ايٓدهب  قهٓاع١  فها ٌ  ٚغها٥ إشا  ايتٛاقه

ٞ  اجملايني يف ايٓدب قٓاع١ يف عا٬َ أقبشت ٞ  ايطزله  ٚاي٬ضزله

  .ايػعٛزٟ اجملتُع يف ايٓدب قٓع آيٝاتإىل  تهاف

 

 احملٔا مشاعد. التعكٔب الجاىٕ: د: 

 َعهه٘ يف أتفههل يهههٓين ٫ عههس٠  دٛاْههب يف َههع ز. خايههس اتفههل

ٌ  اييت تطبٝكات٘ ٛ  ايسٜٓٝه١   ايٓدهب  يف ٚغاقه١  بٗها  َجه ٍ  فٗه إٔ  ٜكهٛ

 .. نصيو ايكها٠ ٚإٔ ٚاسس٠ َٓطك١ َٔ اؿطّ أ١ُ٥

 ٖهههصٙ  تعٝؿهههٗا ايهههيت ايهههتغرلات عًههه٢  َطًهههع غهههرل أْههه٘ ٜبهههسٚ

 . ا٭خرل٠ اٯ١ْٚ يف امل٪غػات

 ايهههٓفط ٚإٔ ايسٜٓٝههه١  ٓدهههباي ز. خايهههس عهههٔ ؼهههسخ نهههصيو

ٛ  ايطٜعٞ ٚا٫قتكاز  ايسٜٓٝه١  ٚايٛاقهع إٔ ايٓدهب   .َهاْتٗها  غهبب  ٖه

 باـًفههها٤ َهههطٚضا   _قههه٢ً اهلل عًٝههه٘ ٚغهههًِ_ املكهههطف٢ عٗهههس َٓهههص

ِ  -ايطاؾهههسٜٔ  نهههاْٛا اٱغههه١َٝ٬ فايهههسٍٚ  -ضنهههٞ اهلل عهههٓٗ

 ٫ٚ ٚعًُهِٗ   ٚظٝفتِٗ ٚطبٝع١ سذِ َع تسٚض اييت املها١ْ هسٕٚ

ٞ  فايتهاضٜذ  ا٫قتكهاز   بهُٓط  ط ها َطتب ا٭َهط  أظٔ  َهج٬   ٜؿهرل  ايعطبه

 ايكههرلٚإ ٚيف _ إْؿهها٥٘ َٓههص _ َكههط يف يٮظٖههط عايٝهه١ َهاْهه١إىل 

ّ  ٜكٌ ايس١ٜٝٓ ايٓدبإٔ  أظٔ ٫ٚ ايؿاّ ٚيف املغط  ٚيف  بٗها  ا٫ٖتُها

 .. َػًِ ٚفتُع َػ١ًُ زٚي١ يف
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 ايسٍٚ  بعض يف ايكٝاز٠ ايعػهط١ٜ ايٓدب تتػِٓ سني فكط

 ايًٝدلايٝههه١ ايٓدهههب فههه ٕ ايسٚيههه١  ملتطًبهههات إزضانههها  ا٭قهههٌ ٖٚهههِ

ِ إٔ  اغههههتطاعت ٞ  ايسٜٓٝهههه١  ايٓدههههب  عًهههه٢  تهههه٪يبٗ ٕ  ٚبايتههههاي  نهههها

 ...تُٗٝؿِٗ

ٞ  ايسٜٓٝه١  ايٓدب ِ  ٖه  ٚيف ايػٝاغهٞ   املٛقه   تطؾهٝس  يف ا٭ٖه

 ٖههصٙ تهههٕٛ سههني ٚغاقهه١ ٚا٫قتكههاز١ٜ  ايجكافٝهه١ ايسٚيهه١ َػههرل٠

 اتا٫ٖتُاَههههه قهههههٓسٚم ٚزاخهههههٌ اؿهههههسخ  َػهههههت٣ٛ يف ايٓدهههههب

 اٱغهه٬ّ عظُهه١ ٜظٗههط ضفٝههع عًُههٞ مبػههت٣ٛ ٚايجكافٝهه١ ا٫دتُاعٝهه١

 ..  ٚق٬سٝت٘

 نههإ فكههس ٚيههصا ..ٚزٚضٖهها ٚدٗههسٖا بعطا٥ٗهها تكههاؽ ايٓدههب

 ا٭ظَههات يف ٚغاقهه١ ايسٚيهه١  َههع عظُٝهه١ َٛاقهه  ايسٜٓٝهه١ يًٓدههب

 .ايكطاض قاْعٞ يس٣ ايتكسٜط ػس َٛاق    ٖٚٞ بٗا َطت اييت

ٕ  ف ْٗها تهسضى   املٛاقه    ٖٙهص  ايسٜٓٝه١  ايٓدهب  ٚقفت ٚسني  بهأ

ٌ  َٚٓٗذٗا ْظاَٗا يف ايسٚي١ ٌ  ا٭منهٛشز  ٜٓجه  يًسٚيه١  ٚايفطٜهس  ا٭فهه

 ملٛاقه   تبٓٝٗها  يف ايسٚيه١  ايٓدهب  بعهض  خهصيت  سني يف اٱغ١َٝ٬ 

 ... عًٝ٘ قاَت ايصٟ َٓٗذٗا َطتهعات َع تكطسّ

 ٚاٱبهههطاظ ايتًُٝهههع دٗهههٛز نهههٌ بهههطغِ يهههسٜٓا ايجكافٝههه١ ايٓدهههب

 َهههِٓٗ ايههههجرلٜٔ دعًهههت ايؿدكههه١ٝ دلامجاتٝههه١ايإ٫ إٔ  ٚاٱؾهههٗاض

 أضض عًهه٢ املُاضغهه١ سٝههح َههٔ ايهههٝك١  َكههاؿِٗ َههع ٜههسٚضٕٚ

 فٛم ٚقكٍط عاٍز بطز يف ٜعٝؿٕٛ فِٗ اٱْتاز سٝح ٚأَا َٔ ايٛاقع 

ٌٍ  ..ايػٌٗ يف ايٓاؽ َا ٜعٝؿ٘ فٝ٘ َٔ ٫ ٜعطف نبرل ت
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 اؿانُهههه١  ا٭غههههط٠ ْٛعههههإ فٗههههِ ايػٝاغهههه١ٝ أَهههها ايٓدههههب

 متتًهو  ايٓدهب  ٖهصٙ  ايػٝاغهٞ   ايعٌُ َعِٗ تسٜط اييت ٚايهفا٤ات

 .. ٚا٭َٔ ٚاملاٍ ايكطاض

 ططٜكهه١ عًهه٢ ايٓدههب تطعهه٢ َ٪غػههات يههسٜٓا ٫ ٜٛدههس ضزلٝهها 

 يٝػهت  ٚيهٓٗا عا١َ  َ٪غػات يسٜٓا نإ ٚإٕ امل١ٝٓٗ  ايٓكابات

   َػتك١ً. َٛاق  اؽاش شلا ٜتٝ  َسْٞ طابع شات

ٍ   ع٢ً قازض٠ تهٔ ملإشا  ايٓدب  با٭غهًٛ   لاؿه  نًُه١  قهٛ

 قهو  ْفػهٗا  ف ْٗها متهٓ    اؿػه١ٓ   ٚاملٛعظه١  ٚاؿهُه١  املٓاغب 

 تكههب  سههني أغههٛأ تهههٕٛ قههس بههٌ َُٖٚٛهه٘  اجملتُههع عههٔ ايبْٝٓٛهه١

 .. ايٛاقعٞ املؿٗس ع٢ً تبكِإٔ  غ٣ٛ شلا ٫ ق١ُٝ نٛضا٫

 فٝههه٘ تتشهههطى فتُهههع يفإ٫  سههههٛض شلههها ٫ ٜههههٕٛ فايٓدهههب

 بايػٝاغهههههٝني ُههههها قا٥ يهههههسٜٓا املؿهههههٗس ٜظهههههٌ   ٚيهههههصا فٝههههه٘ ٚتههههه٪ثط

 ..ايبرلٚقطاطٝنيأٚ  ٚايتهٓٛقطا 

ٔ  عهامل  ايػعٛز١ٜ ايٓدب ٞ  ايتٓهٛ   َه  اؿكٝكهٞ   ٚغهرل  اؿكٝكه

 ايتشههههه٫ٛت يف زضاغههههه١ ايػهههههعٛز١ٜ ايٓدهههههب سهههههاٍٚ نتههههها  ٚقهههههس

ٕ  بٔ قُس يًسنتٛض ٚاٱخفاقات ٛ  قهٓٝتا  يف زنتهٛضاٙ  ضغهاي١  ٖٚه

ٞ  املؿهٗس  تٛقهٝ   ايتْٛػه١ٝ  اؾاَع١ ٔ  ٚتفهٝهو  ا٫دتُهاع  امله٪ثطٜ

 .. فٝ٘

ٟ  اجملتُهع  يف ايٓدب  ايطاٚيه١   فهٛم  بعههٗا ...  تتعهسز  ايػهعٛز

 بعهض  أغهُٗت  َٓفٛخه١  بايْٛٝه١  نهب  بعههٗا  َٓٗا  أغفٌ ٚبعهٗا

 قهههسضاتٗا َهههٔ ٚأعظهههِ أنهههدل يتبهههسٚ إبطاظٖههها يف اٱعههه٬ّ ٚغههها٥ٌ

 مل ٚيصا ٚاقتكازٜا   ٚادتُاعٝا  ٚغٝاغٝا  ٚثكافٝا  زٜٓٝا  ٚإَهاْاتٗا
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ِ  سٚي١اي َكاحل قعٝس ع٢ً تكسّ  شٖٓٝه١  قهٛض٠  يٓها  وكهل  َها  ا٭ٖه

 .. ايعامل ٖصا يف أفهٌ

 ٚؼسٜهههسٖا اختٝاضٖههها َطدعٝههه١ ٖهههٛ ايٓدهههب اختٝهههاض يف املٗهههِ

ٕ ٕ إ شيهو  زٕٚ ٚغرلٖها  ايٓدهب  ٖهصٙ إٔ  وهسز  ايصٟ َٔ مبع٢ٓ  نها

 .. املًُع١ ايٓدب عٔ نجرلا ؽتً  فٓدبٓا يًُذتُع ا٭َط

 .. َكٓٛ  ٚاقع َٔ دع٤ ْؿاٖسٙ فُا غٝاغٞ ا٭َط نإ ٚإٕ

٫  ٚيًٝه٢  بًًٝه٢  ٚقه٬   ْسعٞ فٓشٔ َعٝاض ب٬ ا٭َط نإ ٚإٕ

 ... بصيو يٓا تكط

ا٭خهههط٣  ايٓدهههب استهههٛا٤ ايػٝاغههه١ٝ ايٓدهههب اغهههتطاعت يكهههس

 ايههههط٣٩ طههههطح مماضغهههه١ يف قههههسضتٗا عههههٔ تتدًهههه٢ دعًههههٗا استههههٛا٤

 ..غرلٙ زٕٚ يطٝ  َطت١ٓٗ ايكسض٠ ٖصٙ ٚبكٝت اٱق٬س١ٝ 

ا٭خط٣  ايسٍٚ َع تهاف٪ اي١س ْعٝـ ٫ أْٓا ْسضى نٓا ٚإشا

٘  َها  َٛاد١ٗ ع٢ً ايٓدب قسض٠ سٝح َٔ  ٚاشل٦ٝهات  املٓظُهات  تططسه

 ْظآَها  يؿطح ايططٜل ْٚظاَٗا  ف ٕ ٚؾعبٗا املًُه١ ػاٙ ايسٚي١ٝ

 سهههٛضٶا ٜتطًههب يٰخههط فتُعٓهها ٚفًػههف١ زٚيتٓهها َٚههٓٗر ٚزغههتٛضْا

 ايٛاقههع ٚتفػههرل ايههصات ب ثبههات دههسٜط٠ َ٪غػههات عههدل قًّٛهها نبٜٛهها

 .. ٜكبًٗاأٚ  ٜٚتفُٗٗا اٯخط ٜسضنٗا بط١ٜ٩

 َههههٔ ٚيههههٝؼ َٴهههههعٸف١أٚ  نههههعٝف١ يههههسٜٓا تههههعاٍ ٫ فايٓدههههب

 ْػههههتكبٌ ٚمههههٔ خاقهههه١ اؿههههاٍ  ٖههههصٙ عًهههه٢ بكا٩ٖهههها َكههههًشتٓا

 يط٩ٜههه١ ايسٚيههه١ يف إزاضٜههه١ ٖٝهًٝههه١ تغهههٝرلات يف نهههبرلٶا طُٛسٶههها

 .ّ(3141) ست٢ متتس
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 ٌ ّ  ايٓدهب  ٚاقهع  ٚيعه ٛ  ايٝهٛ ّ  ٜههع   ٖٚه  ايؿهبهات  قهسض٠  أَها

ٌ  هعًٓها  ٖٚاَؿه١ٝ  أخهط٣ ٖؿه١   منهاشز  قٓاع١ يف ا٫دتُاع١ٝ  ْتأَه

 شلهها  ضاعٝهه١ َ٪غػههات ٚبٓهها٤ ٚزعُٗهها  ايٓدههب ٖههصٙ بٓهها٤ إعههاز٠ يف

 ايعُط١ٜ. ٚايف٦ات ا٭طٝاف نٌ شيو ٜؿٌُ عٝح
 

 ٘الشعْدٖ(: اجملتنع يف املداخالت حْل قضٔ٘: )اليدب 

o ّٛٗايٓدب١؟ سٍٛ َف 

ٔ  بهس  ايهسضٜؼ إىل أْه٘ ٫   ظٜاز. أؾاض ز  يف( ايٓدبه١ ) تعطٜه   إعهاز٠  َه

ٞ . ٚسكب١ عكط نٌ ٞ  ا٫ظزٖهاض  عكهٛض  ففه ٕ  ٚاملعهطيف  ايعًُه  تههٛ

 عكهههٛض يف ساقهههٌ ٖهههٛ نُههها ٚاملفههههطٕٚ  ايعًُههها٤ ٖهههٞ ايٓدبههه١

 فٝهههه٘ تٗههههُٝٔ ايههههصٟ ايعكههههط ٚيف. ٚا٭ٚضٚبٝهههه١ اٱغهههه١َٝ٬ ايٓٗههههه١

ٕ  ا٭خرل٠ ايعكٛز يف ملػٓاٙ نُا ايطاغٞ بٓفٛشٖا ايطأزلاي١ٝ  تههٛ

 ٚاٯٕ . ايهههدل٣ ايؿههطنات ٚض٩غهها٤ ا٭عُههاٍ ٍضدهها ٖههِ ايٓدبهه١

( ايٓدبهه١) تٛؾههو ا٫دتُههاعٞ  ايتٛاقههٌ ٚغهها٥ط عكههط يف ٚمههٔ

 ٚفاٜػههبٛى  تههٜٛذل يف فعٸههاٍ سػهها  يههسِٜٗ َههٔ تهههٕٛإٔ  املهه٪ثط٠

 .ؾات ٚغٓا 

ِ  نُها  املهجكفني   عًه٢  سههطا   زَٚها   يٝػهت  فايٓدب١ إشا   ْهعع

 .!ْٚأٌَ

ٛ  ايكُٝٝه١   ١ُٖٝا٭ غرل آخط  بعاٌَ ٜتأثط( ايٓدب١) تعطٜ   ٖه

 نهههإإشا  نبٜٛههها  املجكههه  هعهههٌ ايهههصٟ َههها. ٚايٓفهههٛش ايكههه٠ٛ عاَهههٌ

ٞ $ ؾا  قسض٠ َٔ يًُذتُع ٚتغٝرلا  تأثرلا  أقٌ غٝهٕٛ  #فاٜػهبٛن

 .!ايتغٝرل؟ ع٢ً #تٜٛذلٟ$أٚ 
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 ايٓدبهه١إٔ  ٜههط٣ ايكهه٠ٛ  بعاَههٌ ٜأبهه٘ ٫ يًٓدبهه١ آخههط تٛقههٝ 

 ٚتٛقهٝفا   ٚؼًه٬ٝ   ا ضأٜه  ا٭ق٣ٛ بٌ ٚتغٝرلا   تأثرلا  ا٭ق٣ٛ ٖٞ يٝػت

 .اٯٕ ايعطب١ٝ املٓطك١ يف وسخ َا َجاٍ ايتغٝرل  ملآ٫ت

ٍ  ٚأخرل آخط ضأٟ  ٫ٚ أْٗها ٫ ٖهصا   ٜهط٣  ٫ ايٓدبه١   َاٖٝه١  سهٛ

 غههًطات) ا٭بٜٛهه١ ايػههًطات ٖٝبهه١ نػههطت سههني ايعٛملهه١ ٭ٕ شاى 

 أٜههها  يًٓدبهه١ تههذلى مل( ٚاملعًههِ ايههسٜٔ  ٚضدههٌ ٚاؿههانِ  ا٭  

ٌ  عًه٢  قهازضا   اجملتُهع  ٜعهس  ٚمل شلها   تناْه  اييت ٖٝبتٗا  ٚدهٛز  تكبٸه

 .عًٝ٘ ٚتطغ٢ فٛق٘ تعًٛ اجملتُع َٔ نب١

ايًغهه١  قههٛاَٝؼ ايهههٛوٞ: إٕ "ايٓدبهه١": يف  عبههساهلل. ٚقههاٍ أ

 َٕهها تهههٛ غايبٶهها فُٛعهه١ ؾهه٤ٞ  ٚ"نبهه١": نههٌ َههٔ ٖههٞ املدتههاض

أٚ  ٚايجكافهههه١  ٔأٚ ايتهههههٜٛ بههههايجط٠ٚ  ٚمتتههههاظ َٚٓتكهههها٠  قههههغرل٠

 ٚغههرل ايػٝاغهه١ٝ  ايػههًط١ أٚ املطنههع ا٫دتُههاعٞ   أٚ ايتههسضٜب 

 .شيو

ٔ  ٚاؿسٜح ٔ  يًشهسٜح  ٜكٛزْها  ايػهعٛز١ٜ  ايٓدهب  عه ٌ  عه "  أقه

ٞ   بكهسض  بهصاتٗا  َػتك١ً أٚ بسعٶا يٝػت فٗٞ  " ايٓدب١  اَتهساز  َها ٖه

 .شلا

ٞ  اؿههسٜح  ايعكههط  ٚيٝههس٠ يٝػههت " ايٓدههب" ٚ  اؾاًٖٝهه١  ففهه

 ٚا٭َجًهه١ ٚدٓههٛزٙ  ٚفطعههٕٛ  " نبهه١"  رجًههٕٛ قههطٜـ غههاز٠ نههإ

 .ايعكٛض نٌ يف نجرل٠

 ٚآٍ ْٚٛسههههها آزّ اقهههههطف٢ اهلل إٕ)  ايههههههطِٜ ايكهههههطإٓ ٚيف

 ٚاهلل بعههض َههٔ بعهههٗا شضٜهه١ • ايعههاملني عًهه٢ عُههطإ ٚآٍ إبههطاِٖٝ

 . ( عًِٝ زلٝع
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  ... ( يًٓاؽ أخطدت أ١َ خرل نٓتِ) 

٘  بساٜه١  ٚيف ٌ  زعٛته   -بٗها  فه ٕ غهٝسْا قُههس    هٗهط  إٔ ٚقبه

  " نبههه١"  قهههشابت٘ َهههٔ قهههف٠ٛ صاؽههه -ٚغهههًِ عًٝههه٘ اهلل قههه٢ً

 َٓهه٘ تأخههص اٱغهه١َٝ٬ ايسٚيهه١ تهههٜٛٔ بعههس ستهه٢ َعهه٘ ٚاغههتُطت

 املهه٪َٓني أّ ضأغههٗا عًهه٢ ْػهه١ٜٛ نبهه١ نههُٓٗا َههٔ ٚنههإ ٚتههتعًِ 

 .عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١

ٌ  يف َٛدٛز٠"  ايٓدب"  ٚ ٘  ناْهت  َُٗها  فتُهع  نه أٚ  زضدته

 .٘أٚ ثكافت ٟأٚ ا٫قتكاز ا٫دتُاعٞ َ٘ٛقع

 بايكهههٛض٠ ايػهههعٛزٟ اجملتُهههع يف"  ايٓدهههب"  دهههسفتٛا ٚعًٝههه٘

ٔ  طبٝعٝه١   ٚضقت٘ يف خايس. ز شلا أؾاض اييت ٚايتكػُٝات  إٔ ٚرهه

 .دع٥ٝاتٗا بعض يف اختًفت ٚإٕ آخط  فتُع أٟ يف تٛدس

تههههُٓتُٗا ايٛضقههه١  َكهههطًشني ٚرههههٔ ايتٛقههه  ٖٓههها عٓهههس

 ٚايكف٠ٛ: ايط٥ٝػ١ ُٖٚا: ايٓدب١

 ٫ ٚقهههس يٝههه١ َجا تههههٕٛ فكهههس عهههاّ  "ايٓدبههه١" َكهههطً  •

 يههس٣ إزاضٟ أٚ َههايٞ فػههاز ٖٓههاى ٜهههٕٛ فكههس تهههٕٛ 

 يههس٣ أخ٬قههٞ أٜههها ٚضمبهها ادتُاعٝهه١  أٚ غٝاغهه١ٝ نههب

 .أخط٣

 ايكهههف٠ٛ"  َجايٝههه١ مبذُٛعههه١ ىهههتل َكهههطً  "ايكههف٠ٛ"  •

 .املجاٍ غبٌٝ ع٢ً"  املدتاض٠

 .قشٝ  غرل ٚايعهؼ نب١  تعتدل ٚعًٝ٘  فايكف٠ٛ
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 عًُٝههه١ نُكهههطً  ايكهههف٠ٛ أٚ ايٓدبههه١ ٖهههٌ :ايػههه٪اٍ ٜبكههه٢

 ْػب١ٝ؟.

 غهرلٙ  ٜطاِٖ ٫ قس قف٠ٛ أٚ نب١ ؾدل ٜطاِٖ َٔ إٔ مبع٢ٓ

 نصيو؟.

ٕ  ٌٖ فتُع يف قف٠ٛ أٚ نب١ تعتدل أٚ: َا  يف نهصيو  تههٛ

 آخط؟. فتُع

 تصئفات اليدب ّاإلشكاالت املتضني٘:

 قػهههُنيإىل  تٓكػهههِ ايٓدهههبإٔ  اؿطبهههٞ فهههاٜع٠. أٚنهههشت أ

َٓٗها:   زاخًٝها  َه٪ثط٠. امله٪ثط٠   ايغهرل ٚ امله٪ثط٠    َٓٗها  ٚخاضد١ٝ زاخ١ًٝ

 َههههٔ نههههجرل ؼتٗهههها ٚا٫دتُاعٝهههه١  ٚتٓههههسضز  ايػٝاغهههه١ٝ ايٓدههههب

 ٚايتفطعات. ايتكػُٝات

 َكههاحل يتشكٝههل اػاٖههات عههس٠ يف ايػٝاغهه١ٝ ايٓدههب تعُههٌ

ًّههها يًسٚيههه١ تهههٛاظٕ بٓههها٤ قاٚيههه١ يف كتًفههه١  ٖٚهههٞ ٚخاضدًّههها  زاخً

 ٚٚانش١. ٚمجاع١ٝ اغذلاتٝذ١ٝ خطٛطٗا

 َهع  ايٓدبٜٛه١  غطٛتٗا فكست فًٮغ  ٫دتُاع١ٝا أَا ايٓدب

 قهه٠ٛ بههني تتههأضد  ا٫دتُههاعٞ  ٚبههسأت ايتٛاقههٌ ؾههبهات ٬َٖٝهه١

 املجكه   ٜعهس  بٗها  ٚمل  تػهرل  ٚانهش١  خطٛ  ب٬ ؽبط يف ٚنع 

 إبههطاظ نايػههابل  ٚغههٌٗ نبههٟٛ تههأثرل شا غههرلٙأٚ  ايههسٜٔ ضدههٌأٚ 

ٌ  ؾهعبٝتٗا  ٚيف  ٱغكا  ايٓدب بعض ٚفها٥  أخطا٤ ٗ  املكابه  ٌغه

 ىًهههل قهههس ايٓهههاؽ  فُهههج٬ عاَههه١ عًههه٢ ْػهههبٝا َههه٪ثط٠ نهههب قهههٓع

 نبهٟٛ    أغهاؽ  شلها  يهٝؼ  ؾهٗط٠  بػبب َ٪ثط٠ ؾدكٝات ايٝٛتٝٛ 

٘  يف ايؿهدل  ٖهصا  ٫َؼإٔ  مبذطز ٔ  ططسه ٍ  َه  َكهاطع  أسهس  خه٬
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ّ  اـاقههه١ ايفٝهههسٜٛ  ايؿهههبا  ضغبهههات سكهههلأٚ  ايؿهههعب  بههه٘ ُٖهههٛ

 تػههتكطب٘ ٚبههسأت ؾههٗط٠  شٟ ؾههع  بطههٌإىل  فتشههٍٛ ايػههاشد١ 

٘  يف تتشهِ (  ثmbcِ) قٓٛات  - ٚتٛدٗاته٘  ٚتػهرلٙ   أٜسيٛدٝته

 غاشد١  ٖٚٓها  فها١ٖ يكٓاع١ - غايب٘ يف ايػاشز ٖٛاٖا سػب

 ايػٝاغههٞ ٚعههاز ٚفهطٜهه١ ادتُاعٝهه١ أظَهه١ ٚاٱعهه٬ّ اجملتُههع قههٓع

  با٫دتُاعٞ. يًتشهِ اٱع٬َٞ

ٟ   َكهطً   ٖٚٓها  ا٫دتُاع١ٝ  يًٓدب َِٚٗ آخط داْب  نبهٛ

 ايتُٝهههع مبعٓههه٢ نبًّٛههها ٚيهههٝؼ ٚفعاي ههها  ثطٶاَهههٛ نْٛههه٘ ْػهههتدسَ٘

ٔ  عهسز  ؼهطى    سٝهح  ايػهً   ايتهأثرل  بٌ ٚاٱهاب١ٝ   اؾُاعهات  َه

 ٚايتطههطف ٚاٱضٖهها  ٚاٱؾههاعات ايفهه  يههعض  ٚاـاضدٝهه١ ايساخًٝهه١

خبٝجهه١   أٖههساف يتشكٝههل باـفهها٤ أشضعٗهها   ٚمتتههس ا٭َههٔ ٚظعععهه١

 - َه٪خطًّا  يسٚي١ا َا فعًت٘ شلا  ٖٚصا ٚايذلقس ايبذل تػتشل ٖٚصٙ

ٌ  شيو يف ايسٚي١ َػاْس٠ مجٝعا عًٝٓا ٚهب -اؿُس ٚهلل  يف نه

 َهاْ٘.

 َفٗههّٛ يف املُٗهه١ اؾٛاْههب احملٝهها إٔ َههٔ َػههاعس. ز ٚأنههاف

ا٭زبٝه١    يًٓدب نجرلٶا املع٢ٓ بٗا ٜصٖب املجكف١   إٔ ايٓدب ايٓدب

٘  اٱؾهاض٠  يف لشهت  َفّٗٛ ٖٚٛ ٘  إيٝه أٚ  ا٭زبٝه١  ايكهفشات  ٚتعُٝكه

  با٭ز . ٚاملٗتُٕٛ ا٭زبا٤ وطضٖا اييت ايجكاف١ٝ شاتايكف

 ٜٓههسضز سٝههح ٚأسلههٌ  أعههِ املكههطً  ٖههصا فهه ٕ تكههسٜطٙ ٚيف

 ٘ ٔ    بههههس٤ٶا ايتدككهههات  نههههٌ يف ايعًُههها٤  نههههٌ ؼتههه  عًُهههها٤ َههه

ٔ  يههصا  .. ايطههب   بعًُهها٤  ٚاْتٗهها٤ٶ  ايؿههطٜع١   وتهههط إٔ  اـطههأ  َهه

 ٚؾاٌَ. ٚاغع َفّٗٛ ٖٚٞ ايجكاف١ ايبعض
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 عًُهها٤ تكههٓٝ  يف َػههاعس ز. يطزٜعههإ َههعا خايههس. ز ٚاختًهه 

 ايس١ٜٝٓ  ايٓدب نُٔ ٜكٓفٕٛ عاز٠ فِٗ َجكف١  نٓدب١ ايؿطٜع١

أٚ  ا٭زٜهب  بٗها  وظه٢  ٫ َطَٛقه١  ادتُاع١ٝ َها١ْ ع٢ً ٚوكًٕٛ

 ايٓدبههه١ نهههُٔ فتكهههٓٝفِٗ ٚبايتهههايٞ.. َهههج٬  ايكهههشفٞ ايهاتهههب

 .أق  ٚضمبا أفهٌ  ايس١ٜٝٓ

 اؿهطاى إٔ  -بطأٜه٘   - (ايطزل١ٝ غرل) ايس١ٜٝٓ ايٓدب١ َٝع٠

ٌ  فٝٗهها  ا٫دتُههاعٞ ٔ  أغههٗ ٞ ... غرلٖهها  َهه ٕ إٔ  ٜهفهه  َعههو  ٜهههٛ

 ٖههصٙ نههُٔ ٚتههسخٌ ؾههطٜع١ أٚ  عكٝههس٠ بهههايٛضٜٛؽ عًُههٞ َ٪ٖههٌ

أٚ  ايههسع٠ٛ متههاضؽ ا٭خههط٣  ٚإٔ بايٓدههب َكاضْهه١ بػههٗٛي١ ايههسا٥ط٠

 يههو وكههل َ٪يفهها املػههادس  أٚ تهههع  أسههس إَاَهه١ ٚضمبهها ايههٛع  

 .عٓس اؾُٗٛض ؾٗط٠

ٔ  زٜٓٝه١  احملٝا إىل أِْٗ بايفعٌ نب َػاعس. ز ٚأؾاض    ٚيهه

 َكسَتِٗ.   يف ٜهْٛٛا ٚإٔ ٫بس ايجكاف١ ظا١ٜٚ َٔ تكٓٝفِٗ ٜتِ سني

  املعًّٛ. بؿطف تؿطف ٚايجكاف١ ايعًِ

 ْػههتكٞ َكههسضٜٔ أعظههِ ُٖهها اهلل ضغههٍٛ ٚغهه١ٓ اهلل نتهها 

ٔ  بؿطف ايعًِ ٚؾطف ٚقُٝٓا  َٚعاٜرلْا ثكافتٓا َُٓٗا  املعًّٛ  َٚه

 تاضىها  ايجكافه١  ضَهٛظ  أسهس  ِٖ بصيو املٗت١ُ ايٓدب تهٕٛإٔ  ِٗامل

 إٔ تٛقهه  ٜٓبغههٞ نًههٗا فايٓدههب نههصيو تهههٔ مل ٚٚاقعهها  ٚإٕ

 ٍ  ْٚفػهههه١ٝ ٚطبٝهههه١ ٚادتُاعٝهههه١ أزبٝهههه١ نههههب بتدككههههٗا  فٓكههههٛ

 يٮزٜهب  فايعهامل   ايٓدبٜٛه١  قهو  َٓشٓا ف ٕ.. ٚغٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ

 ٚأٚىل. ب٘ سطٟ ايؿطعٞ
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 يف ايٓدهههب ؿهُههٞ إٔ سكههط  ا سػههني . ز َٚههٔ دٗتهه٘ ٜههط٣   

إٔ  املُهههٔ فُههٔ. يًُكههطً  ؼذههِٝ ا٭زبههٞأٚ  ايػٝاغههٞ اؾاْههب

ٛ  نُها  ز١ٜٝٓ تهٕٛإٔ  رهٔ ٚأٜها   غٝاغ١ٝ ايٓدب١ تهٕٛ  ٖه

ٞ  ايعًِ طًب١ َٔ عسز ساٍ ٔ أٚ  ايؿهطع ٕ  َه  سٝهح  باملؿهاٜذ   ٜعطفهٛ

 .  أٜها ايٓدب َٔ إِْٗ

ٔ  ايٛقههههت يف ٌ  ايههههبعض أقههههب   ايههههطاٖ  َعاٜهههها  عًهههه٢  وكهههه

٘  فكهط  ايٓدهب  َٚهاْه١  ٚتػه٬ٝٗت  ٘  َؿهٗٛضٶا   أقهب   ٭ْه  عهسز  ٚيه

 ا٫دتُاعٞ. ايتٛاقٌ ٚغا٥ٌ يف املتابعني َٔ

 ٫ يهٓٗها    ايٓدهب  قهسزات  أسهس  ايعًُٝه١  ٚايؿهٗاز٠  ايتعًِٝ

ٌ  ت٪خههص ٘  ايههصٟ بايؿههه  بههسأ  ا٭خههرل٠ ايفههذل٠  يف ٚضمبهها   تػههتشك

ٞ   َهج٬   ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠ ق١ُٝ ٜعطف ايبعض  ؿاًَهٗا  ٚأْٗها تعطه

 اؿاقههٌ تكههٓٝ  ٚرهههٔ ادتُاعٝهه١  َٚهاْهه١ تًفهه١ ك قُٝهه١

 َهها بعُههٌ ايههبعض قههاّ يههصيو ايٓدههب  َههٔ ايههسنتٛضاٙ ؾههٗاز٠ عًهه٢

 عٓٗهها فٓههتر غهه١ًُٝ  غههرل بطههطم يههٛ ستهه٢ عًٝٗهها يًشكههٍٛ رهههٔ

 بايككرل٠. يٝػت قا١ُ٥

 َٚهاْتٗا املطأ٠ زٚض غٝا  ٬ٜس  ايٓدب١ عٔ اؿسٜح ٚعٓس

 عًهه٢ ٚسكههط١ٜ نههٝك١ تفهها٫ يفإ٫  ايكا٥ُهه١ يف تٛادههسٖا ٚعههسّ

 .ايٓػب ايغايب يف فٝٗا ايػبب ٜٚهٕٛ ايٓػا١ٝ٥ اجملايؼ

 ٜؿهههٌُ ايٓدهههب عهههٔ اؿهههسٜحإٔ  احملٝههها َػهههاعس. ز ٜٚعتكهههس

 ٌ ٔ  سههسٜح ٚاملههطأ٠  ٚأٟ ايطده  َههٔ ْٓتععٗههاإٔ  ٜعهين  فكههط املههطأ٠ عه

ٔ  تهٕٛإٔ  يف سكٗا ٍ  يف ايٓدبه١  َه ٟ  اجملها  تبهس  أٚ  تتدكهل  ايهص

 فٝ٘. تٗتِأٚ 
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 إيغههها٤ َهههج٬ ايكهههش  بعهههض بٗههها اٖتُهههت ايهههيت ا٭ؾهههٝا٤ َهههٔ

 نههٌ يف تهههٕٛإٔ  أْٗهها ٜٓبغههٞ عًهه٢ شلهها ٚايٓظههط املههطأ٠  قههفشات

 ا٫ٖتُههاّ َههٔ ايههُٓط ايكههفشات  ٚيعههٌ ٖههصا  كتًهه  يف ايكهههاٜا

 تػتشك٘. َٚا تتػل ق١ُٝ شلا دعٌ

 أخهط٣ ٭غهبا    نهب  غٝها   ٚنهصيو    املهطأ٠  غٝها   ٬ْس 

 .تغٝٝب ٖٛ َا بكسض غٝا  يٝؼ ٖٛ .َٓاطك١ٝأٚ  َصٖب١ٝ

 َعٝٓهه١ َٓطكهه١أٚ  َعههني دههٓؼأٚ  َعٝٓهه١ ف٦ههات عًهه٢ ايذلنٝههع

ٌ  ٚيف   ايٓدبه١  َٔ بأْ٘ َٓٗا ؾدل ٚٚق  ٌ  ٫ املكابه  عًه٢  وكه

أٚ  دٓػهه٘ ٫خههت٬ف فكههط آخههط ؾههدل ٚاملُٝههعات املهاْهه١ ْفههؼ

 ٚٚان . نبرل ؼٝع ٚدٛز ٜجبت َٓطكت٘أٚ  َصٖب٘

 ٚقههههًت نههههب ٖٓههههاى ٖٚههههٌ: املههههعضٚ  محٝههههس. ز: ٚتػهههها٤ٍ

  .!اث١؟بايٛض

 .!ايٓدب؟ نُٔ تكٓ  ٌٖ ايكبا٥ٌ ؾٝٛر عٔ َٚاشا

عًٝٗها    َتٛافل تكايٝسأٚ  أعطافأٚ  َعاٜرل قسز٠ ٚدٛز زٕٚ

ِ  ايٓدب تعطٜ  َٛنٛ  غٝبكٞ ٔ  ٚتكهٓٝفٗ  ايعا٥ُه١  املٛنهٛعات  َه

 .بٗا املتادط٠ ايػٗٛي١ َٚٔ

ايطزٜعههإ عًهه٢ ايتػهها٫٩ت ا٭خههرل٠ بكٛيهه٘:      خايههس . ز ٚأدهها 

 َهههاْتِٗ عهههِ ايتكًٝسٜهه١ ايٓدههب نههُٔ ايكبا٥ههٌ ؾههٝٛر ٜكههٓ 

ِ  ضزلًّا بِٗ َعذلف ؾٝٛر ٖٚٓاى املٛضٚث١  ... ا٫َتٝهاظات  بعهض  ٚشله

 ٜٚتههه .. ٭تباعهه٘ املطدههع زٚض ًٜٚعههب ايسٚيهه١ يف َٛظهه  ٚبعهههِٗ

ِ  املٓاظعات  ٚفض ايتٛغط يف زٚضِٖ ٌ  سًكه١  ٚنهْٛٗ ْٶها  ٚقه  أسٝا

 ِفٗههه َٚٗهههِ سٝهههٟٛ بهههسٚض ايسٚيههه١  ٜكَٛهههٕٛ ٚأدٗهههع٠ أتبهههاعِٗ بهههني
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 ٚقههس.. ايطزلٝهه١ يٮدٗههع٠ ٚقههٛشلا قبههٌ املؿههه٬ت بعههض ٜعههاؾٕٛ

ِ  ايؿهُاي١ٝ  ايكبا٥ٌ ؾٝٛر أسس َع َطٛي١ َكاب١ً أدطٜت ٔ  ٚتهًه  عه

 .اـكٛم بٗصا زٚضِٖ

 ٜهههٕٛ إٔ َعٓهه٢ َهها :ايغاَههسٟ يف َههساخًتٗا  ْههٛف. ٚقايههت ز

   ايٓدب١؟. َٔ املط٤

 ؟...ايٓدب١ غذٌ إىل ا٫ْتُا٤ ؾطٚ  َٚا

 ؟...شلا ٚاملػتشسث١ يتكًٝس١ٜا ا٭زٚاض عٔ َٚاشا

 اؾههتغاٍ يف ٚاؿههسٜح ايتكًٝههسٟ بههني ايتٛفٝههل ٜتههأت٢ ٚنٝهه 

  ايٓدب؟.

 أزٚاض بههأزا٤ َطايبهه١ باتههت ايٓدههب بههإٔ ايكههٍٛ رهههٔ أ٫ ثههِ

 .!ٚايتٛتط؟ اؿطاى غٝاقات ظٌ يف دسٜس٠ َٚٗاّ

 عٓهس  نهجرلٶا  تٛقفهت  فكهس  ايهٝفهٞ   ايكعٝس ع٢ً ؼسثٓا يٛ

ٔ  يٓدبه١ ا شلهصٙ  ايتسضهٞ ا٫ْتكاٍ  َكا٫ٚتٝه١  عك٬ْٝه١  تهٓٗر  نبه١  َه

 اَتٝههاظٟ  تهسبرل  إطهاض  يف ٚا٫ستههاض  ٚايطٜههع املههاضب١  عًه٢  قا٥ُه١ 

ٔ  ايكهط   شلها  ؽٛي٘  عك٬ْٝه١  تعتُهس  نبه١  إىل املطنعٜه١  ايػهًط١  َه

 اقتكههاز ٚبٓهها٤ ْعٜٗهه١  َٓافػهه١ ؾههب٘ فٝهه٘ تههسضهٝا تٓدههط  دسٜههس٠

 ا٫بتههههاضٚ ٚاٱبهههسا  اؿكٝكههه١ ٚاملدهههاطط٠ ا٫غهههتشكام عًههه٢ قههها٥ِ

 .ايٛطين ا٫قتكازٟ ايٓظاّ زاخٌ أغاغ١ٝ نعٓاقط

 عهههس٠ عٛاَهههٌ تهههساخًت ؼهههسٜجٞ اقتكهههازٟ َؿهههطٚ  ٖٓهههاى

 اجملهههاٍ يف يًتشهههسٜح سكٝكههه١ غٝاغههه١ٝ إضاز٠ ٚدهههٛز َٓٗههها يكٝاَههه٘ 

 ايٓدبهههه١ َعههههامل املؿههههطٚ  ٖههههصا داْههههب إىل ٚبههههطظت ا٫قتكههههازٟ 
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 كامٚا٫غههتش بايكههإْٛ تهه٪َٔ َٚٛاطٓهه١  َٚتعًُهه١ ؾههاب١ ا٫قتكههاز١ٜ

 .ٚاملغاَط٠ ٚاملداطط٠

 ٖههصٙ ٜهه٪ططإ زٜٓههٝني سكًههني بٛدههٛز ٜكههٍٛ ايههصٟ ايطههطح إٕ

 :اٱغ٬َٞ ايتساٚيٞ اجملاٍ يف ايٓدب

 ايسٜين ايفها٤ إطاض يف تعٌُ اييت ايس١ٜٝٓ ايٓدب سكٌ -2

 .(ايطزلٞ ايسٜين اؿكٌ) امل٪غػاتٞ

 .املهاز ايسٜين اؿكٌ ع٢ً احملػٛب١ ايس١ٜٝٓ ايٓدب -3

 ا٭فههههٌ ف ْههه٘ يهههصا ايٓدهههب  ٖهههصٙ اْههه١َٚه زٚض ىتهههعٍ قهههس

 :أٟ إيٝ٘ تٓتُٞ اييت ايتٓظِٝ سػب تكٓٝفٗا

 ايطزل١ٝ. ايس١ٜٝٓ امل٪غػات إىل تٓتُٞ ز١ٜٝٓ نب -2

ٞ  نهب  -3  عًهه٢ اٱخٛاْٝه١  اٱغه١َٝ٬  امل٪غػههات إىل تٓتُه

 .اـكٛم

 .ايػًف١ٝ املطدع١ٝ إىل تٓتُٞ ز١ٜٝٓ نب -4

 . قٛف١ٝ ايططم إىل تٓتُٞ ز١ٜٝٓ نب -5

 بههني ايسٜٓٝهه١ ايٓدههب ػسٜههس يف سكٝكهه١ أظَهه١ تٛدههس ٚسكٝكهه١

 ايٓدههب شلههصٙ ايعًُههٞ ايجكههٌ يف خاقهه١ ٚاؾسٜههس ايكههسِٜ ايعٗههسٜٔ

 .اؾسٜس٠

 ْٓههاقـ ف٬بههس إٔ ايٓدههب غٛغههٝٛيٛدٝا عههٔ ْتشههسخ ٚعٓههسَا

 :ٖٞ أغؼ مخػ١ خ٬ٍ َٔ املٛنٛ 

 .ايتٛقٝ  -2

 .ٚا٭قٍٛ املٓافص -3
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 .ايٛاقع يف ا٫ؾتغاٍ ططم -4

 .اٱْتاز إعاز٠ نٝف١ٝ -5

 .ايٓدب شلا تتعطض اييت املٓافػ١ ١إؾهايٝ -6

 فهه ٕ ايٓدبهه١  عًهه٢ املعطفٝهه١ ا٫ؾههتغا٫ت تههٛاتط َههٔ ٚبههايطغِ

ٍ  َها  ٚايػٝاغهٞ   ا٫دتُاعٞ ٚأزا٥ٗا ايٓدب إْتاز ؾطٚ   َجهاض  تهعا

 :يًكطا٠٤ َسخًني ع٢ً غايبٝت٘ يف ٜتٛظ  ساز  ْكاف

   .ا٫دتُاع١ٝ ايذلاتبٝات غًِ يف ايٓدب١ َٛقع: ا٭ٍٚ •

 يف ايٓدبههه١ شلهههصٙ ا٫دتُهههاعٞ ا٭زا٤ ًههه٢ع ٜٓفهههت : ايجهههاْٞ •

 .باجملتُع ٚايفعٌ ايتأثرل َػت٣ٛ

 :ٚايفعٌ اشل١ٜٛ أغ١ً٦ ببشح َػتُط ٖادؼ ٖٓاى

  .!؟..اجملتُع يف زٚضٖا َٚا ايٓدب١  َٛقع َا -

 اغهتعاز٠  خ٬ٍ َٔ أعُل ايػ٪اٍ ف ٕ ايب١ٝٓ  َػت٣ٛ ع٢ً أَا

 َهههٔ فٗٓهههاى يًٓدهههب  ا٫دتُهههاعٞ اؿهههطاى َػهههأي١ سهههٍٛ ايٓكهههاف

 ثابههت إْتههاز بههُٓط ٜتعًههل ٫ فهها٭َط ٜٓػههشب  َههٔ ٖٚٓههاى ًٜتشههل 

 أدههٌ َههٔ َػههتُط سههطاى ٖههٞ ا٭قههًٞ بٓا٥ٗهها يف فايٓدبهه١ َٚغًههل 

 َعٗهِ   "ايتشاي " ا٭قٌ ع٢ً أٚ املٓافػني  ٚ"إيغا٤" ايٛدا١ٖ تأَني

ٌ  بهايطبع  شيهو  ٚنٌ ٌ  إطهاض  يف ٜؿهتغ ٕ  ٚزٕٚ َه٪ثط٠   نته  أٚ ْػهٝا

ُٶهها َػههتٛدب ايٓدبهه١ افملكهه ا٫ْتُهها٤ يهههٕٛ بههايطبع تٓاغههٞ  زا٥

 .ٚاملاز١ٜ ايطَع١ٜ ٚاـرلات املاٍ ضأؽ َٔ َعني سس يتٛافط

 ٚايععاَهات  ايٓدب أٚ ا٭عٝإ إىل ٜػتٓس ايصٟ ايٓظاّ ٖصا إٕ

ّ  يًتػٜٛات ْظاّ ٖٛ احمل١ًٝ ٞ  ْٚظها ٛ  َها  بهني  تهٛفٝك ٟ  ٖه  َٚها  تكًٝهس

 .ايٛقت ْفػ٘ يف سساثٞ ٖٛ
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 ٜٔ.نبرل ٚدساٍ تػا٩ٍ قط ايٓدب َٛنٛ  إٔ نُا

 !؟..نب أٚ بٓدب١  ا٭َط ٜتعًل ٌٖ -

 !  ؟..نب فع٬ ٖٓاى ٌٖ -

 !؟..اؾُاٖرل ٖٞ أّ ايتاضىٞ  ايفاعٌ ٖٞ ايٓدب ٌٖ -

ٍ  تػها٫٩  إشٕ ٖٓاى إٔ ٜته  ٍ  َؿهطٚع١ٝ  سهٛ ّ  اغهتعُا  َفٗهٛ

ٔ  ْتشهسخ  قهطْا  ست٢ املفّٗٛ ٖصا تٛغع تسضهٝا يهٔ ايٓدب١   عه

 ...افٝهههه١ثك إزاضٜهههه١  عػهههههط١ٜ  ضٜانهههه١ٝ  نبهههه١) فطعٝهههه١ نههههب

 (....ٜٛتٝٛب١ٝ

 تكههٛض ٖههٞ ايٓدبهه١ ملهههُٕٛ ا٭غاغهه١ٝ ايفهطٜهه١ اـًفٝهه١ إٕ

 ٚاجملُٛعهات  ا٭فهطاز  بهني  قطا  سًب١ ؾهٌ ع٢ً يًُذتُع نُين

ٍ  أٚ املازٜه١  أٚ ايتشهُٝه١  أٚ ايطَع١ٜ  اـرلات سٍٛ ايتٓافؼ)  سهٛ

ٌ    َها (....ٚاؿظ٠ٛ ٚايػًط١ ايجط٠ٚ  يف ايٛقهٛ   إىل ايٓدبه١  بٗهصٙ  عذٻه

 أعههازت ا٫دتُاعٝهه١ ايعًههّٛ إٔ غههرل ايههصاتٞ  ايتُذٝههس بههه ٢ٜػههُ َهها

 عًهه٢ ٜغطههٞ ٚنْٛهه٘ قسٚزٜتهه٘  ٚبٝٓههت اـطهها   ٖههصا يف ايٓظههط

ٟ  داْههب  ِ  غههًطٛ  أٚ غٝاغهه١ٝ  أناْههت  غههٛا٤  نبهه١  أٟ يف ٜههتشه

 .ز١ٜٝٓ

 اؿهسٜح  فكهط  يهٝؼ  ايّٝٛ ايٓدب١ عٔ اؿسٜح يف اؾسٜس إٕ

 ٚعههت ايههيت سٜهه١ايتكًٝ ايٓدبهه١ عههٔ أٜههها بههٌ ايتشسٜجٝهه١  ايٓدبهه١ عههٔ

ْٶهها شلهها ػههس إٔ ٚؼههاٍٚ بههسٚضٖا  َههٔ اْط٬ق هها اجملتُههع زاخههٌ َها

 .َع١ٓٝ ٚبطاَر تكٛضات

 تعتههدل ايههيت ٚايتكًٝههس  اؿساثهه١ بههني ايع٬قهه١ عههٔ اؿههسٜح إٕ

 ايتكًٝسٜه١  ايٓدب١ ٭ٕ شيو ا٭ٚد٘  َٚتعسز٠ َٚانط٠ َعكس٠ ع٬ق١
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 قس سٜج١اؿ ايٓدب ٚإٔ اغتُطاضٜتٗا  يهُإ اؿساث١ إىل تًذأ قس

ٔ  ٫ٚبهس  ايتكًٝهس   عًه٢  بايتأغهٝؼ  ْفػهٗا  ع٢ً املؿطٚع١ٝ تهفٞ  َه

 ايتباغهههها  ٖٓههههاى ٚإٔ  ١ايتشسٜجٝهههه ايعًُٝهههه١ تعكههههس عًهههه٢ ايتأنٝههههس

 .ا٭زٚاض يف ٚاظزٚاد١ٝ

ٔ  ايفهطٜه١   ايٓدبه١  َٔ تتٛدؼ ايػٝاغ١ٝ ايٓدب١ إٕ  ٖٓها  َٚه

ّ  غهرل  ٚتعهاضض  َهانط٠  ع٬قه١  ٚدهٛز   ٖهصا  ٜٚعهٛز . ايٓدبهتني  بهني  تها

 َٗتُه١  فايػٝاغه١ٝ  ايٓدبهتني   َٔ نٌ ٚأزٚاض تعطٜ  إىل ايتعاضض

 ايٓدبه١  أَها  ايكطاضات  اؽاش يف ايؿذاع١ ٚشلا ايعاّ  ايؿإٔ بتسبط

ٞ  َها  ا٭فههاض   ابتههاض  ؾهذاع١  بهاَت٬ى  فتتُٝع ايفهط١ٜ  ٜفهه

 .ايٛاقع شلصا ٜٓظط َٚٔ ايٛاقع ٜسبط َٔ بني تعاضض إىل إشا

 ٚايف٦ههه١ انُههه١اؿ ايػٝاغههه١ٝ ايف٦ههه١ بهههني ايتُٝٝهههع ٚرههههٔ

 رههههٔ نُههها ايفهطٜههه١  ايٓدبههه١ ٚزاخهههٌ املعاضنههه١  ايػٝاغههه١ٝ

 ٚايٓدبه١  ايػٝاغه١ٝ   بايطبك١ املًتش١ُ ايفهط١ٜ ايٓدب١ بني ايتُٝٝع

 .ايػٝاغٞ يًططح املػاٜط٠ ٚغرل املػتك١ً ايفهط١ٜ

ِ  غعٞ ٚدٛز إىل ٜٚؿرل ٖصا  ايػٝاغه١ٝ  ايٓدبه١  ٫غهتسضاز  زا٥ه

ٌ  َػههت٣ٛ  إىل ٕا٭سٝهها بعههض  يف ٜكههٌ ايفهطٜهه١   يًٓدبهه١  ايتعاَهه

 قههها٫ٚت ٖٚٓهههاى بهههٌ ايػٝاغههه١ٝ  ايٓدبههه١ يهههسٕ َهههٔ ٞايدلاغُهههات

 ططٜهههل يف عكبههه١ متجهههٌ يهْٛٗههها ايفهطٜههه١ ايٓدبههه١ عًههه٢ يًكهههها٤

 .يًٛاقع املسبط٠ ايػٝاغات

 نطٚض٠ يف ٚاملتُجٌ ايفهط١ٜ ايٓدب١ أَاّ املططٚح ايتشسٟ إٕ

 ٛضايتطههه شلهههصا ٚاغهههتغ٬شلا ايتهٓٛيهههٛدٞ  املؿهههطٚ  يف انطاطٗههها

 أَههاّ ايبهها  تههطى بههسٍ اجملتُههع  َههع ايتٛاقههٌ بهها  يفههت  ايههتكين

 .عَُٛا  ايفهطٟ اجملاٍ يف املتطفًني
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 !؟..تأغٝػاتٞ َجك  عٔ اؿسٜح رهٔ ٌٖ

ٕٸ  -2  )غهههاضتط( بًغههه١ املًتهههعّ أٟ ا٭قهههًٞ املجكههه  أططٚسههه١ إ

 املجكهههه  مبعٓهههه٢ )غطاَؿههههٞ(  بًغهههه١ ايعهههههٟٛ ٚاملجكهههه 

 .عٓٗا ٜٚسافع قه١ٝ وٌُ ايصٟ ايطغايٞ

ٍ  ايههيت املجكه    ْٗاٜه١  ٚأططٚسه١   -3 ٕ  تكهٛ  ٜعههس مل املجكه   بهأ

 .ب٘ املٓٛ  زٚضٙ ًٜعب

 -ٚاملٝتهها ٚايٓكههسٟ اي٬ْٗهها٥ٞ  املجكهه  أططٚسهه١ ٚثايجٗهها  -4

 .ايعَٔ يف ٜػتُط ايصٟ ْكسٟ

 ايعطبٝهه١  ايجههٛضات قبههٌ تؿههتغٌ ناْههت ا٭ططٚسههات ٖههصٙ إٕ

 !؟..ايعطبٝهه١ ايجههٛضات بعههس ا٭ططٚسههات ٖههصٙ َههآٍ َهها: غهه٪اٍ ٖٚٓههاى

 !؟..ضابع َجك  أططٚس١ تبًٛض عٔ اؿسٜح رهٔ ٌٖٚ

 ؾكني: إىل تٓكػِ ايػ٪اٍ ٖصا ٚإداب١

 عههٔ أٟ دسٜههس  َجكهه  عههٔ اؿههسٜح رهههٔ دٗهه١ فُههٔ -

 ايههصٟ اؾسٜههس اٱيهذلْٚههٞ ايطقُههٞ ايتأغٝػههاتٞ املجكهه 

 با٭ْظُهههه١ يٲطاسهههه١ ا٫فذلانههههٞ اجملههههاٍ عًهههه٢ اعتُههههس

 .ا٫غتبساز١ٜ

 املجكههه  عهههٔ حاؿهههسٜ ضغهههِ أْههه٘ ٜهههط٣ أخهههط٣ َٚهههٔ دٗههه١ -

 ٞ ٘  إ٫ اؾسٜهس   ايطقُه ٞ  املجكه   طغه٢  قهس  أْه  ايههصٟ ا٭زاته

 .ايتهٓٛيٛد١ٝ خدلت٘ ع٢ً ٜعتُس َا أنجط ٜعتُس

ايتٛنههٝ   ايبساٜهه١ يف املطههرلٟ إىل أْهه٘ ٫بههس َٓكههٛض. ٚأؾههاض ز

   دههسا  طبٝعههٞ أَههط اجملتُههع يف َٚهه٪ثط٠ ْابٗهه١ فُٛعهه١ ٚدههٛز بههإٔ
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 ططٜههل ٜبكهه٢ يهههٔ ٚ..  أَهه١ أٟ ْٗههه١ يف دههسا  نههطٚضٟ أْهه٘ نُهها

 .إهابا أٚ غًبا  فاعًٝتٗا عٛاٌَ أِٖ َٔ ايصات١ٝ ٚقفاتٗا تؿهًٗا

 ٌ  ا٭ؾهدام  فُٛعه١  بأْٗها  ايٓدبه١  ؼسٜهس  إىل ٚأناف: أَٝه

ِ  تتٛافط   اجملتُعٞ اشلطّ ضأؽ ع٢ً ٜكفٕٛ ايصٜٔ  غهرل  قهفات  فهٝٗ

 شاتٝههههه١ أخهههههط٣ ٚقهههههفات ٚايػهههههًط١  ٚايٓفهههههٛش نهههههايجط٠ٚ شاتٝههههه١

 .ٚاٱخ٬م ا٠٤ٚايهف ٚاملٖٛب١ نا٫دتٗاز

 ٚايجكهايف  ايػٝاغٞ ايٛاقع قٓاع١ يف ايهبرل يسٚضِٖ ْظطا  ٚ

 ٟ ٘  ٚغهرلٙ  ٚا٫قتكهاز  عًهه٢ ٜٓطبهل  َها  ايٓدههب ٖهصٙ  عًه٢  ٜٓطبههل ف ْه

 ايتدًههل َههٔ ايهه٬ظّ بايكههسض ٚفهها٥ِٗ ٚدههٛ  سٝههح َههٔ ايٓههاؽ غهها٥ط

 اجملتُههع يف زٚضٖههِ نههإ شيههو فعًههٛا ٚنًُهها.. ايفانهه١ً بهها٭خ٬م

 ا٭خههه٬م زٚض نهههع  ٚنًُههها ايٓٗهههٛض  يف َػهههاُٖا  َههه٪ثطا  زٚضا 

ِ . ايٓٗهه١  يف غًبا  غاُٖٛا نًُا يسِٜٗ ٚايكِٝ  ايٓهاؽ  ٜهٓٗض  فهبٗ

 ٖههِ ٭ْٗههِ ايٓدبهه١ ؼًُههٗا اٱهابٝهه١ فههايكِٝ.. ايٓههاؽ ٜٓٗههاض ٚبٗههِ

 . ططٜكِٗ عٔ ايٓاؽ َٛاق  ٚتكا . ٚامل٪ثطٕٚ ٚايكس٠ٚ ا٭غ٠ٛ

ٔ  ٜهٕٛ إٔ هب ايٓدب شلصٙ ايػًِٝ ايتهٜٛٔ ف ٕ ٚيصيو  َه

 ايهصبهه١  مبههطٚض ٜػههُ  ٫ إٔ هههب ايعههاّ فايٓظههاّ. ا٭ٚيٝههات أٚىل

 أقههشا  ٚنههصيو املهه٪ًٖني  ٚغههرل ا٭نفهها٤  ٚغههرل ٚاملههتًُكني 

 إىل ٚا٫ْهههُاّ اشلههطّ  ٖههصا قُهه١ إىل بايكههعٛز اـاضدٝهه١ ايهه٤٫ٛات

 . أقٓافٗا بهاف١ ايٓدب

ٔ  ايسنتٛضاٙ مح١ً َٔ ظٌَٝ يٞ  ِ  يف اجملٝهسٜ ٌ  ؽككهٗ  رٝه

٘  ٜكٌ أر ٚي٘.. ٛنٛع١ٝٚامل ايسق١ إىل ٔ  نهجرلا   عٓه ٌ  ْاسٝه١  َه   ايتأٖٝه

 اغههتطاعت٘ ٖههٛ َ٪٬ٖتهه٘ نههٌ ٚ اٯٕ  َٚعههطٚف َؿههٗٛض ٚيهٓهه٘
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 ع٬قتههه٘ عهههدل ايكهههش  إسهههس٣ يف قهههشفٞ عُهههٛز عًههه٢ اؿكهههٍٛ

 اتكهههفت سٝهههح َانههه١ٝ  فههذل٠  يف ايكهههشٝف١ تًهههو ؼطٜهههط بههط٥ٝؼ 

(  ْكهههسا  ٜػهههُٝ٘)  ػهههطٜ  يف ايهههٓظرل َٓكطعههه١ عُاغههه١ نتاباتههه٘

ٔ  نٝ  ٖٛ ٚايػ٪اٍ..  تأثرل ي٘ ٚأقب . نياملتسٜٓ ٞ  إٔ رهه  ؽتفه

ٌ  بٗههصا  ايهفهها٠٤  ٚتذلادههع ّ  ايؿههه  ايؿدكهه١ٝ  عٓٗهها  بههس٫   يتتكههس

 ايططٜهههل ٫ ٚ يًٓههههر  ايطبٝعهههٞ املػهههاض ؼهههذلّ ٫ ايهههيت اجملاظفههه١

 يًك١ُ؟. املٛقٌ ٚايؿام املهين

 غٝاغههٝني َههٔ ا٭خههط٣ ايٓدههب أْههٛا  عًهه٢ اؿهههِ رهههٔ

ٌ  رلِٖ ٚغ ٚؾطعٝني ٚاقتكازٜني ِ  مبجه  إٔ ؾهو  ٫) ايػهابل  اؿهه

 ططٜكههها ٜعهههس مل ايٓدبههه١ إىل ايٛقهههٍٛ ططٜهههل(..  بعههههِٗ املككهههٛز

ّ  طبٝعٝا  ٞ  بايؿهل   ًٜتهع ٔ  ايهصات ٞ  مله ٕ  إٔ ٜٓبغه ٔ  ٜههٛ  ايٓدبه١   نهُ

 ايكهٍٛ:  أغهتطٝع  ٚيهصيو ..  ٚايهفها٠٤  ٚايتأٌٖٝ ا٫دتٗاز ب٘ ٚأقكس

ّ  إىل بٗها  تهسفع  يهسٜٓا  ايٓدب١ إٕ ٌ  يف اتٚايع٬قه  ايٛاغهط١  ا٭َها  نه

 اؿههاّ   ٚنهصيو  ايكبا٥هٌ   ظعُا٤ شيو َٔ ٚأغتجين ا٭قٓاف 

 .. املها١ْ ٖصا يف يبكا٥ِٗ ا٭غاؽ ايعاٌَ ٖٞ فايٛضاث١

 يف خًهههٌ إىل أخهههط٣ عٛاَهههٌ نهههُٔ تًكا٥ٝههها  أز٣ اـًهههٌ ٖهههصا

٘  نجطت يكس   يًٛطٔ اؿهاض١ٜ املػرل٠  ٚعاْٝٓها  املؿهه٬ت   فٝه

ٞ  بهسأْا  ثِ ايفػاز َٔ فٝ٘ ٘  ْؿهته  إٔ بعهس  هلل ٚاؿُهس  ا َه٪خط  َٓه

 .بٛدٛزٙ ْعذلف ٫ نٓا

 إٔ سكٗهها إٔ تعتكههس ف٦ههات يههس٣ َٛدههٛز بههايتُٗٝـ اٱسػههاؽ

٘  ٚيف ايٓدبههه١ نهههُٔ تههههٕٛ  يف تههههٕٛ إٔ تطٜهههس ٫ ايٛقهههت ْفػههه

 اٱنههطاض ثههِ َٚههٔ بايػههًط١  ا٫قههطساّ َكههرلٖا ٭ٕ املعاضنهه١ 



21

  –1023     146 

ٌ  ع٢ً تؿتهٞ ٖٞ يصيو ايٛطٔ  ثِ بايصات  أْهين  ٚايغطٜهب ..  خذه

ٕ  امل٪ًٖني ايهبا  عضب ٚدست ٔ  ٜؿهتهٛ ِ  َه  يف يًتكاعهس  إسهايتٗ

 بططٜكهه١ عًٝهها ملٓاقههب نفهها٠٤ َههِٓٗ أقههٌ ٖههٛ َههٔ تطقٝهه١ ٜههتِ سههني

 . شلِ ٚانش١ يٝػت

 ٫ يًٓدهب  ايطبٝعٞ ٚغرل املؿٛٙ ايتهٜٛٔ ٜػبب٘ ايصٟ اـطط

 ٜػهبب  ٖٚصا.  يًؿ١ًًٝ تطغٝذ أٚ  ناض٠ طبك١ٝ خًل إىل ٜ٪ٍٚ إٔ بس

 : ًٜٞ َا

 . ايٓدب َٔ َغًك١ سًك١ قبٌ َٔ اٱزاض١ٜ اـدل٠ استهاض •

 . اؿًك١ ْفػٗا قبٌ َٔ ٚاؾاٙ ٚاملاٍ ايجط٠ٚ استهاض •

 .ٚايتأثرل ايػًط١ استهاض •

 أقههبشت ايٓدههب ٖههصٙ بعههض إٔ اؾسٜههس٠ ايتطههٛضات َٚههٔ •

٘  يف تتشهِ ٟ  تٛدٝه ّ  ايهطأ ٌ  متًهو  عهدل  ثكافٝها   ايعها  ٚغها٥

 كساتملعت متاَا  َٓاقه١ ضغا٥ٌ تبح ايتأثرل بايغ١ إع١َٝ٬

 ادتُاعٝها   َتٓٛعه١  ثكافٝه١  ضَٛظ قعٛز ٖصا ٜٚتبع   ايٓاؽ

 اْتكههها٤ا  ْفػهههٗا َٚٓتكههها٠  ايػهههابك١ بايططٜكههه١ َٚكهههٓٛع١

 .َعطٚفا  فهطٜا  خطا  يتدسّ

٘  ٚيف  ايسٚيٝهه١ ٚاؾٗههات املٓظُههات بعههض زخًههت ايٛقههت ْفػهه

 تأغهٝؼ  قاٚيه١  إىل ٚٚقهًت ..  ايٛدهٛٙ  بعض تطَٝع يف اـط ع٢ً

 . ػتكبٌامل ضَٛظ تكٓع َ٪غػات

 بههاؿطم ظههين يف تبههسأ ايػههعٛزٟ اجملتُههع فاعًٝهه١: ٚختاَهها 

 با٫دتٗههههاز ٜتُػههههو ايههههصٟ ايطبٝعههههٞ املػههههاض نههههبط عًهههه٢ ايتههههاّ
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ٔ  يف فكهط  ٚايهفها٠٤   بايعسايهه١ َهطتبط  املػهاض  ٖهصا .. ايٓدبه١  تههٜٛ

 .ٚثٝكا  اضتباطا 

٘     خايس. ٚعًل ز ٘ : ايطزٜعإ ع٢ً َها ططسه٘ ز. َٓكهٛض بكٛيه  إْه

ٕ ٜ إٔ دهسا  َجايٞ َطًب ٔ  أخ٬قٝه١  َعهاٜرل  ٖٓهاى  ههٛ ٕ  مله  ٜكهعسٚ

٘ .. ايٓدبهه١  َػههت٣ٛ  اىل ٍ  قههعب  َطًههب  إْهه  ايٓدهههب يف خاقهه١  املٓهها

 املؿههطٚع١ ٚغههرل املؿههطٚع١ ايطههطم نههٌ تػههتدسّ ايههيت ايػٝاغهه١ٝ

 ..زا٥طتٗا نُٔ بكا٤ٙ يتهُٔ تٛدٗاتٗا وٌُ تطاٙ َٔ ٫غتكطا 

 ناْا أٚ َت٬ظَني ٚا٭خ٬م ايػٝاغ١ ناْت َت٢ َٓص يهٔ

ٛ  عَُٛها  ايعهامل  يف ايػٝاغه١ٝ  ايٓدهب  فػهاز  م؟!ٚفا ع٢ً  َكهسض  ٖه

ٔ  أمل.. ايؿهطٚض  نٌ ٔ  زا٥ُها  َٓطكتٓها  يف اؿهسٜح  ٜهه  املعهاٜرل " عه

ٔ  ػًب٘ َٚا" املعزٚد١ ٔ  أنهطاض؟!  َه ٟ  َه  املعهاٜرل؟  ٖهصٙ  رهاضؽ  ايهص

 ايههصٟ املُكههٛت ايٓفههام أؾهههاٍ َههٔ ؾههه٬ املعههاٜرل ٖههصٙ أيٝػههت

 املكس١َ؟. إىل اؾُاٖرل بٗا زفعت غٝاغ١ٝ نب متاضغ٘

ٞ  ايتكًٝس١ٜ ايٓدب أَا ِ  فٗه ٌ  عهه ٌ  ايٛضاثه١  عاَه  نبٶها   تظه

 أقههه١ًٝ يكهههِٝ بتُجًهههٗا شيهههو َهههع َطٖهههٕٛ ايهههسٚض بٗهههصا ٚاغهههتُطاضٖا

 فاؾُهههاٖرل  عًٝٗههها  تكفهههع أٚ تتذاٚظٖههها  إٔ تػهههتطٝع ٫ َٚتٛاضثههه١

 ايٓدبه١  أخ٬قٝهات  عٔ ؼٝس عٓسَا تطفهٗا إٔ ٚتػتطٝع غتعطفٗا

 .نجرل٠ شيو ع٢ً ج١ًٚا٭َ َٓٗا  املتٛقع ٚايسٚض

 :(غْغاٛ( إىل )اليدب٘) تتحْل عيدما

 ايهههسضٜؼ ؼهههت ٖهههصا ايعٓهههٛإ إىل إٔ ا٭زبٝهههات ظٜهههاز. أؾهههاض ز

 زَٚهها  ٖههِ( ايغٛغهها٤ أٚ) اؾُههاٖرلإٔ  عههٔ تتشههسخ نههجرلا  ايجكافٝهه١
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 دٗههسا  #ايٓدبهه١$ تبههصٍ ايههصٟ ٚايتكههسّ ٚايتطههٛض ايتُٓٝهه١ عههٔ ايعهها٥ل

ٞٸ ٚػٗٝعٙ تكٓٝع٘ يف نبرلا   .!ايطعا / اؾُاٖرل ٗصٙب يًطق

 ا٭ظَهات إٔ  َتٓاغٝا  املتعايٞ  ايٓدبٟٛ اـطا  ٖصا ٜتهطض

 يف ٖهههٞ ا٫دتُاعٝههه١ ٚا٫ْكػهههاَات ايسٜٓٝههه١ ٚايٓعاعهههات ايػٝاغههه١ٝ

 تػهههتًٗهٗا ثهههِ ايٓدبههه١ تكههٓعٗا  #ثكافٝههه١$ أفههههاض ْتهههاز َعظُٗهها 

 .اؾُاٖرل

ٛٸ  َٔ فٌٗ ٞ  اـطها   ٖهصا  ٜهدلض  َعطيفأٚ  أخ٬قٞ َػ  ايفهٛق

 اجملتُهههع اخهههت٫٬ت بههههٌ ا٭خهههرل٠ ٚضَهههٞ ايعاَههه١  عًههه٢ يًٓدبههه١

 .!َٚكا٥ب٘؟

 عبهسايععٜع  املًهو  َطنهع  تأغؼ غٓٛات عؿط َٔ أنجط قبٌ

 بهههٌ املطنههع قههاّ. ايػههعٛز١ٜ ايعطبٝهه١ باملًُههه١ ايههٛطين يًشههٛاض

 بهههني اؿهههٛاض أزٚات يتُٓٝههه١ غههه١ٜٛٓ يكههها٤ات بعكهههس ٚنفههها٠٤ سهههس 

 ايَٝٛٝهههه١ اتٚاملتطًبهههه ا٫ٖتُاَههههات كتًهههه  يف اجملتُههههع فكهههها٥ٌ

 .يٲْػإ

 نههبرل  بههاسذلاّ وظهه٢ ايػههعٛزٟ ايههٛطين اؿههٛاض َطنههع

 بعهس  خكٛقا  تتكاغط  بسأت يهٓٗا...  نبرل٠ ناْت ٚبتطًعات

 .!ايعطبٞ #ايطبٝع$ عػاغ١ٝ اجملتُع إقاب١

 ايٛطين؟. اؿٛاض َطنع أزا٤ ع٢ً املعذلنٕٛ ٜعٝب٘ ايصٟ َا

 َهههٔ دبهه١ ايٓ ٚىاطههب  هُههع  أْههه٘(: طبعهها   اؾههاٖع ) اؾههٛا  

 اؿهههٛاضٟ بهههأزا٥ِٗ ٜٚطتفهههع ٚاٱع٬َهههٝني ٚا٭نهههازرٝني املهههجكفني

ٌ  ٫ ٚا٫ضتكا٤ ايطفع١ ٖصٙ يهٔ. أق٬  #ايطفٝع$  اؾُهاٖرل إىل  تكه
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 تًههو قههٓعت٘ َهها نههٌ ايعههٛاّ ٖهه٪٤٫ فٝٴفػههس ايغٛغهها٤ /  ايطعهها / 

 .ايٓدب١

ٔ  ايتعهبرل  َٓكهات  أؾهٗط  إسهس٣ إىل  يٓهصٖب  سػٓا   ٟ  عه  ايهطأ

 ا٫دتُهههاعٞ ايتٛاقهههٌ َٛقهههع ٖٚهههٛ سايٝههها   ٟايػهههعٛز اجملتُهههع يف

 ايهههيت ا٭زلههها٤ َهههٔ فُٛعههه١ عؿهههٛا١ٝ٥ بعٝٸٓههه١ ٚيهههٓفشل  (تهههٜٛذل)

ّ  اؾههتٗطت  ايعههامل يف هههطٟ َهها سههٍٛ اؿههٛاض قههفٛف بأْٗهها تتكههس

ٟ  اجملتُهع  عًه٢  شيهو  ٚاْعهاغهات  عَُٛا  ايعطبٞ ٌ  ايػهعٛز  بؿهه

 بهني  املػتدس١َ ايًفظ١ٝ ٚايًغ١ املعطف١ٝ ايًغ١ ع٢ً ْظط٠ يًِٓل. خام

ُٸهها  غههتذس املتػههادًني   َههٔ اسٝاْهها   َٚكههعظا  ٚكٝفهها   ٖهها٬٥  ن

 ايتكهههٓٝ : ايٓكهههاف بٗههها ٜهههساض ايهههيت ٚا٭خ٬قٝههه١ ايجكافٝههه١ ا٭ٚب٦ههه١

 ٚايتدهههٜٛٔ ايهههسٜين  ٚايهههتهفرل ٚايتأيٝهههب  ٚا٫غهههتعسا٤ اؾهههعايف 

 عٓس املطًل ٚاـطأ ططف  عٓس املطًل بايكٛا  ٚايععِ ايٛطين 

 املدههاي   ايههطأٟ زلهها  ؼُههٌ عًه٢  سض٠ايكهه ٚعههسّ اٯخههط  ايطهطف 

 .خطاف١ فٗصٙ اٯخط ايطأٟ أَا قبٍٛ فكط  ايػُا 

 ايتعهههبرل أغهههًٛ  أَههها يف ايهههتفهرل  أغهههًٛ  داْهههب يف ٖهههصا

 نهه٬  : )َجههٌ املتشههاٚضٜٔ بههني َتبازيهه١ ٚقههف١ٝ َفههطزات فػههذل٣

  !(غههطابٝت غهه٬تٝ   َاغههْٛٞ  قههْٗٝٛٞ  ُٖههر  عههاٖط  ْبههاح 

 .يهِ تكسٜطا  طازٖاإٜ عٔ أخط٣ أتطّفع َٚفطزات

 اؿٛاضٜهه١ ٚا٭يفههاظ ا٭غههايٝب ٖههصٙ ٖههٌ اٯٕ  ْعههطفإٔ  بكههٞ

 ايٓدب١؟!.إىل  أّ ايغٛغا٤إىل  تٓتػب

ٟ $ اؿهٛاض  ٖصا #قاز٠$ َعطٸفاتإىل  بايصٖا   ايٛنهٝع  #ايتهٜٛذل

 يف ٚبهههاسجٕٛ   َٚعًُهههٕٛ   أنهههازرٕٝٛ: أقهههشاب٘ بهههإٔ غهههٓفادأ
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 ٚقههإَٛ    ٕغههابكٛ ؼطٜههط   ٚض٩غهها٤ ا٫غههذلاتٝذ١ٝ ايسضاغههات

 .!أسٝاْا  ٚبطملإْٝٛ   ٚسكٛقٕٝٛ

ِ  ا٭ٚقهاف  ٖهصٙ  ساًَٛ ٜهٔ مل إشا ٔ  اجملتُهع   نبه١  ٖه  فُه

 ايٓدب١؟. ٖٞ

 غبل قس نإ #ايٓدبٜٛني$ ٖ٪٤٫ َٔ نجرلا  ف ٕ ٚباملٓاغب١ 

 ٜتُٗٗها  ايهيت  ايهٛطين  اؿٛاض يكا٤ات َٔ أنجطأٚ  ٚاسس سهٛض شلِ

 ٫ يهٓٗهها ايٓدبهه١  بههني ايع٬قهه١ بتذػههرل تٗههتِ بأْٗهها فكههط ايههبعض

 .#ا٭ضض يف ٜفػسٕٚ ايصٜٔ$ ايعٛاّ يغٛغا٤ تًتفت

 اؿهههٛاض َطنهههع زٚض تُٗهههٝـ يهههٝؼ عهههل  ٖٓههها  أعٓٝههه٘ َههها

 إعههاز٠ أُٖٝهه١ أعههين يهههٔ املدًكهه١  دٗههٛزٙ تبدههٝؼأٚ  ايههٛطين

ٛٸٍ اييت #ايٓدب١$ تعطٜ  يف ايٓظط  يف اجملتُهع   إقه٬ح  يف عًٝٗا ٜع

 اجملتُهههع إفػهههاز يف بكههه٠ٛ ِٖتػههها #املعٜفههه١$ ايٓدبههه١ ٖهههصٙإٔ  سهههني

 .ٚأفطازٙ ف٦ات٘ بني ٚايتدطٜب

إىل  سادتٓههها َهههٔ أنجهههط سكٝكهههٝني( سهُههها٤إىل ) سادتٓههها

 .َغؿٛؾ١( نب١)

 تفهذلض .. غٛغها٤ /نب١ املطظٚقٞ إٔ زٜايٝهت١ٝ سامت. ز ٜٚط٣

ٟ  اؿهطاى  ٜكسّ َٔإٔ  خطابٗا يف ِ  ايؿهعبٛ  َها  ٚعًه٢   ٤ايغٛغها  ٖه

 ؼطٜههط َعهه٘ ٜػههتًعّ  َٛنههٛعٞ  ْكههس َههٔ ايتكههٓٝ  ٖههصا وًُهه٘

 ٖهه٪٤٫ ٖههِ َههٔ.. نههبِٗأٚ  اْتدههبِٗ َٚههٔ ٚايٓدههب ايٓدبهه١ َكههطً 

ٞ  َها  ايٓدب١؟  ٛ  َها  َٛاقهفاتِٗ؟   ٖه ِ  َهس٣  ٖه  اؿهطاى  يف تهأثرلٖ

 ٚتكاطعهت  ايؿهطا٥   متاٖهت  تكسٜطٙ يف.. ايجكايف؟ ٚايذلقٞ اجملتُعٞ

ٟ أٚ  ضأٟ ناتهب  َٔ تأثرلٶا أَه٢ املغطز فكاض .. َجكه  أٚ  اقتكهاز
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ٌ  مبٓظهٛضٙ   نبه١  فٝ٘ َٔ نٌ َاّ فتُعأ ٚأَػٝٓا ٔ  ٚنه ٘  َه  فٝه

ٔ . غهرلٙ  مبٓظٛض ؾعبٟٛ  ٚقهس .. ايٓدبه١  َكهطً   يتشطٜهط  عاده١  مه

 .ايتاضٜذ خاضز ٚبات ايعَٔ ؽطاٙ َكطً  أْ٘ لس

 اليدب ّاملياطكٔ٘:

َها   يف ايٓظهط  ايؿٗطاْٞ إٔ َٔ املٗهِ إعهاز٠   غعس. ٜط٣ ايًٛا٤ ز

 ٔ  ٚ)  ايطزلٝهه١ ايسٜٓٝهه١ ايٓدههب طبٝعهه١ ططسهه٘ ز. َػههاعس احملٝهها عهه

 دهههاظٕ إ)    إْٗههها نهههب( ايطزلٝههه١ املٓظَٛههه١ خهههاضز ايٓدهههب يهههٝؼ

 ٜتكههاض  باَتٝههاظ َذلنههع٠ استهاضٜهه١ َٓاطكٝهه١(  نبهها تػههُٝتِٗ

 سهههسإىل  زْٜٝٛههها َكهههاؿٝا تكهههاضعا أْفػهههِٗ احملتههههطٕٚ عًٝٗههها

 أنههدل ٚايؿههٛاٖس شلههِ  متههٓ  ايههيت ٚاملعٜٓٛهه١ املازٜهه١ يًُعاٜهها نههبرل

 تصنط.إٔ  َٔ ٚأٚن 

 غٓٛات ايعؿط َػاعس أْ٘ نإ ٜتشسخ عٔ. ٚبسٚضٙ أٚن  ز

ٔ  عهسز  ا٭خرل٠ ٚاييت ؾٗست زخٍٛ  ايعًُها٤  نبهاض  شل٦ٝه١  املؿهاٜذ  َه

ٌ  غهرل  عهسز  َٚهصٖبٝا  ٚتعهٝني   دغطافٝها  َتٓٛعني ٔ  قًٝه  يف ا٭٥ُه١  َه

 َتعسز٠. دغطاف١ٝ َٓاطل َٔ اؿطّ

 ايؿههٗطاْٞ أْهه٘ ٚستهه٢ ٖههصا ٫  غههعس. ايًههٛا٤ ز َٚههٔ دسٜههس ضأ٣

 ٚزلهه١ قههبغ١ ٚايذلنههع ا٫ستهههاض ٜههعاٍ ٜههصنط  فهه٬ غههرلات رجههٌ

 ايطزل١ٝ. ايس١ٜٝٓ امل٪غػات يف طاغ١ٝ

 يف يٝهههٕٛ ايفطقهه١ ايسٚيهه١ متٓشهه٘ َههٔ مبعٓهه٢) ايطزلٝهه١  ايٓدههب

   َٚههع دههسا نههبرل تطنههع فٝٗهها( غههًط١ متًههو ايههيت املهه٪ثط٠ ايٓدبهه١

 املكس١َ. يف تأتٞ ايس١ٜٝٓ  ايطزل١ٝ فايٓدب١ شيو
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 ٌ ٌ  تؿههه ٔ  ٚتطههٛض  ٚتؿهههٝ ٔ  ٚإعههاز٠  ٚتهههٜٛ  ٖههصٙ  تهههٜٛ

٘  أَهط  ايطزل١ٝ ايٓدب  ايٛظٝفٝه١  ايذلقٝهات إٔ  خاقه١  ايسٚيه١  متًهه

 عًٝا.  ٚبكطاضات ٚايتٓافؼ باملفان١ً ٫ بايذلؾٝ  تتِ ايع٬ق١ شات

 ٚنفه٢   نهبرل  غهاْٞ َهٕٛ فٗٞ ايكب١ًٝ يٝػت ايكه١ٝ

 ؼًًٝٝا أخطإٔ إ ٚ فً٘  قسقا قاٍ قاٍ  ف ٕ َا قاٍ قٓٝتإ ٚابٔ

ٔ  ايكبًٝه١  ت١ُٗ. يٓس  يٝؼ ضفه٘أٚ  ضأٜ٘ ٚقبٍٛ فعًٝ٘  ٕ  ٚابه  قهٓٝتا

 ٚؾاُْٗا.

ٔ  أؼهسخ  ٚأْها  ايٓدب ٚأناف: َٛنٛعٓا  ايطزلٝه١  ايٓدهب  عه

ٔ  ٚمتٓشٗهها ايسٚيه١  تٛدههسٖا ايهيت  ٕ  تعًٝكههٞ ٚبساٜه١  تطٜههس مله  عههٔ نها

 اٱزاضٜهه١ ٚايٓدههب ضأٜههٞ  عٓههس أظاٍ ٫ٚ ايسٜٓٝهه١  ايطزلٝهه١ ايٓدههب

 ايسٜٓٝههه١  فهههايذلنع ايٓدهههب عهههٔ نهههجرلا كتًفههه١ ا٭خهههط٣ يٝػهههت

 ٚظاٖط٠.  ٚٚانش١ طاغ١ٝ زل١ ٚا٫ستهاض

 ايهٛوٞ ٬َسظتني:   عبساهلل. ٚأٚن  أ

٘  :ا٭ٚىل • ٔ  سسٜجههه٘ يف خايههس  .ز َهههع اخت٬فهه  إش اؿهههطّ أ٥ُههه١ عهه

 َٓههاطل َههٔ اؿههطّ أ٥ُهه١ ٚايتأنههس َههٔ إٔ ايبشههح باٱَهههإ

 .قشٝش١ غرل ايٓظط٠ ٖصٙ ٚإٔ كتًف١

 املٓاقهههب يذلنهههع يف ْظهههطتِٗاخت٬فههه٘ َهههع ايهههبعض   :ايجاْٝههه١ •

ٞ  َعٝٓه١  َٓاطل َٔ ايكٝاز١ٜ  بكهسض  ؿكها٥ل  تػهتٓس  ٫ ْظهط٠  ٖٚه

 َجهههٌ ٚظاضت إىل ْظهههط٠ ٚيعهههٌ غهههابك١  يٓظهههط٠ اَتهههساز َهههاٖٞ

ّ  ٚاؿهر  ٚايدلٜهس  ٚايدلم املٛاق٬ت  ٚأَاْهات  ٚايكهش١  ٚاٱعه٬

 .ايٓظط٠ تًو خطأ ت٪نس ٚغرلٖا املٓاطل

 بههههٌ ٜعهههر فتُعٓهههاإٔ  ْؿهههو اؿهههاضثٞ: ٫ عًهههٞ. ٚقهههاٍ ز

 باؾٜٗٛهههه١ بعهههههٗا ٚقههههبغت إيٝٗهههها أؾههههرل ايههههيت ايٓدههههب أقههههٓاف
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 ٜتؿهٌ بسأ َا إيٝٗا أنٝ ٴ.  عًٝٗا غباض ٫ سكٝك١  ٖٚٛ ٚاملٓاطك١ٝ

 غههاس١ يف ايؿههبا  ٜتعاطههاٙ َٚهها ايؿههعب١ٝ ايكٓههٛات خهه٬ٍ َههٔ قبًٝهها 

ٔ  ايؿهعطا٤  ٚنصيو ايتٛاقٌ   ٚاملبايغه١  َٚآثطٖها  يًكبًٝه١  متذٝهس  َه

٘ . يغرلٖها  ٚايًُهع  اشلُهع  بعض َع شيو يف ٍ  ْطهطح  ٚعًٝه ٔ !  ايػه٪ا  َه

ٌ  ٚإبطاظٖا ٚقُٝٗا ٚدٛزٖا تععٜع عًٝٓا هب اييت ايٓدب ٖٞ  يتشته

ٞ  َٚها  اجملتُعهٞ؟.  ٚايكهطاض  اؿهطاى  يف املطَٛق١ املها١ْ  ؾهطٚ   ٖه

 ٚعًُٗا عطا٥ٗا خ٬ٍ َٔ تػتشكٗا اييت املٓاقب ٚاست٬شلا تطقٝٗا

ٔ  ٚايكبًٝه١  طكٝه١ ٚاملٓا اؾٜٗٛه١  ْٚهطفض  ًْف  ٚنٝ  ٚقسضاتٗا؟  َه

 ٚاملُٝههعات باملٓاقههب ٚاغههت٦جاضٖا إيٝٗهها املٓتُٝهه١ يٓدبٗهها تهطٜػههٗا

 ٚدهههٛز َهههٔ بهههايطغِ املٓتكهها٠  ٚايٓدبههه١ املدتهههاض٠ ايكهههف٠ٛ ٚاعتبههاضات 

ٕٷ ٖٓههاى ٜهههٔ َههامل إْهه٘ ا٭فهههٌ؟  ايٓانههذ١ يًشطٜهه١ ٚاغههع َٝههسا

 ٚايفػهاز  ايػهًب١ٝ  اؿكها٥ل  يهؿه   ٚسطٜه١  ٚايطأٟ يًفهط ٚسط١ّٜ

ٝٹٸع ف ْٓها  نبه١   ٭ٟ ٚاملههاٍ يػهًط١ با ٚا٫غهت٦جاض  ٫  فُٝهها ايٛقهت  ْٴهٳهه

ٕ  نُا فٝ٘  ٠فا٥س ٕ  نها  ايػهٓني  يف ٚخا٫تٗها  ٚإٕ ٚأخٛاتٗها  يهها

 املان١ٝ.

 قكههسا  أًُٖههٗا نبهه١ ايطزٜعههإ إىل إٔ ٖٓهاى  خايههس. ٚأؾهاض ز 

ٌ  َٓتفعه١  طبكه١  ٖٚٞ ٌ  ٫ يهٓٗها  نهبرل  بؿهه ٔ  تهسخ  ايٓدبه١  نهُ

ٔ  نهجرل  عًه٢  ؼكٌ إْٗا نب١. ا٫قتكاز١ٜ  أغهاؽ  ٚتعهس  املٓهافع  َه

بٗههها   املككهههٛز (patron) نًُههه١ ضمبههها تٛنههه . ايبًهههس يف ايفػهههاز

 ٔ  َػههتفٝس٠ طبكهه١ ٖٚههٞ" ايبطاْه١ إىل "رهههٔ اٱؾههاض٠  عَُٛهها يهه

 .ايػط  ع٢ً طاف١ٝ تهٕٛإٔ  زٕٚ

 قٓٝتإ ابٔ َٓٗر اغتدساّ رهٔ َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ٜط٣ أْ٘

ٟ  ٚاملٓطكه١  ٚايكبًٝه١  يٮزلا٤ ٜٓظط فٗٛ ايٓدب١  اغتكطا  يف  ٚههط

 فهطت٘. ع٢ً يًتسيٌٝ اـكٛم بٗصا اٱسكا٤ات بعض
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 تُٗهههٝـ بهههسع٣ٛ ايكبًٝههه١ عًههه٢ تبانٝههه٘ قهههٓٝتإ ابهههٔ ٜعٝهههب

ٛ .. ايتساٍٚ َٔ نتاب٘ َا قس ٜعس غببا يف َٓع ..أبٓا٥ٗا إىل  ًُٜه   فٗه

ـ  فانهش١  ضغهِ أُٖٝه١ نتابه٘ يف إثهاض٠ قهه١ٝ مل        بكهٛض٠  ايتُٗهٝ

 تُا  ايػٝاغٞ يف فتُعٓا.ٜػبل تٓاٚشلا يف زضاغات عًِ ا٫د

 متطنههعٙ ؾههس٠ ٜعٝبهه٘ نُهها: ايٛاٜههٌ عبسايػهه٬ّ. ز ٚأنههاف

 اشلهادؼ  ٚايتُٗٝـ  ٚقس غهٝطط عًٝه٘ ٖهصا    ا٫غتبعاز فهط٠ سٍٛ

 .ايتشًًٝٞ أفك٘ ٫ْغ٬م أزت يسضد١

 ايكههٍٛ يف أؾههو ؾدكههٝا: احملٝهها َػههاعس. ز َٚههٔ داْبهه٘ قههاٍ

 .. اؾغطافٝاأٚ  ايكب١ًٝ يًٓدب ايهاٌَ بايتُٗٝـ

ِ  ٚنٝه   ايؿهٛض٣  فًؼ اختٝاض ٜتِ نٝ  ٫س   اختٝهاض  ٜهت

 تههعاٍ ٫ بههٌ .. ٚاؿههطؽ اؾههٝـ يف ايعػهههط١ٜ ايكطاعههات قٝههازات

 .. ٚاعتباض ق١ُٝ شلا ايكب١ًٝ ايكٝازات

 (211) تبعههس ٖٚههٞ ضَههاح  ملسٜٓهه١ شٖبههت َجهها٫: يههٛ غأنههط 

ٍ  نِ ِ  ؾهدل  (24) فٝٗها  يٛدهست  ايطٜهاض  سلها ٕ  نًهٗ  راضغهٛ

 بٝٓهه٘ ٚاسههس ٚنههٌ احملههاف   بٗهها ٜكههّٛ يههيتا ا٭عُههاٍ َههٔ ايهههجرل

 ٚاسههس نههٌ   ٭ٕ فكههط شيههو نههٌ.. ؾههاضعنيأٚ  ؾههاض  اٯخههط ٚبهني 

 قب١ًٝ. َٔ فدصا رجٌ

 ٍ ٔ  اهلل عبهس . ز ٚقها ٔ : اؿُهٛز  قهاحل  به ٌ  ٚيهه  ابههٔ طهطح  ٜظه

 اؿايٝه١   املهتغرلات  َهع  ايهطبط  يف يًكهه١ٝ  َهاف١ ق١ُٝ ي٘ قٓٝتإ

 اٯٕ سسخ َٚا ٭َط ا عًٝ٘ نإ نٝ  يٓا تعطٞ بٓتا٥ر ٚاـطٚز

 .ا٭ْػب ٚؼسٜس

ٕ  قُهس . ز ٚأناف ٔ  ايٓظهط  بغهض : ايكهبا ٔ  ض٩ٜه١  تأٜٝهس  عه  ابه

ٌ  ف ْٗها َٛنهٛ    َٔ عسَه٘   قٓٝتإ ٍ  ٜؿهغ ٔ  بها  ٜٚػهتشل  ايههجرلٜ

 .خًٌ ٖٓايو نإٕ إ اٱق٬ح يف طًبا ايسضاغ١
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 البعٔز: إبرأٍه. الْرق٘ الرٜٔش٘: د 

 املانه١ٝ  غ١ٓ عؿط٠ اـُؼ خ٬ٍ ايػعٛز١ٜ ايكشاف١ ؾٗست

 ٚعًهه٢ ايعههاّ  ايؿههإٔ َٓاقؿهه١ يف ايؿههفاف١ٝ ملػههت٣ٛ ْػههبٝا  اضتفاعهها 

 يف ايكا٥ُههه١ أغهههفٌ يف املًُهههه١ تطتٝهههب اغهههتُط شيهههو َهههٔ ايهههطغِ

٘  تطتب مما ايعامل  يف ايكشاف١ ؿط١ٜ ض١ٜايسٚ ايتكاضٜط ٔ  عًٝه  تبهاٜ

 .ٚايتذاٌٖ ايؿذب بني ايتكاضٜط  ٖصٙ سٝاٍ ْظطْا ٚدٗات يف

 سطٜههه١ عهههٔ غهههٜٓٛني تكطٜهههطٜٔ إقهههساض يف َٓظُتهههإ تتبهههاض٣

( اؿطٜههه١ بٝهههت" )ٖهههاٚؽ فطٜهههسّٚ" َٓظُههه١: ايعهههامل يف ايكهههشاف١

 ".سسٚز ب٬ َطاغًٕٛ" َٚٓظ١ُ

 غهرل  نُٓظ١ُ ّ(2:52) يف" ٖاٚؽ فطٜسّٚ" َٓظ١ُ تأغػت

ٔ ( ايػه١ٜٛٓ  َٝعاْٝتٗا َٔ% 98) مت٬ٜٛ تتًك٢ يهٓٗا سه١َٝٛ   َه

 يف َهاتهب  ٚشلا ٚاؾٓطٔ  يف َٚطنعٖا ا٭َطٜه١ٝ  اؿه١َٛ

 عههس٠ املٓظُهه١ عههٔ ٜكههسض. ا٭ضزٕ بٝٓٗهها َههٔ زٍٚ عؿههط َههٔ أنجههط

 يف املهطأ٠  سطٜه١  ايكهشاف١   سط١ٜ ايعامل  يف اؿط١ٜ) غ١ٜٛٓ تكاضٜط

 (.اٱْذلْت ٚسط١ٜ أفطٜكٝا  ٚسلاٍ ا٭ٚغط ايؿطم

 ّ(2:96) عهههاّ يف" سهههسٚز بههه٬ َطاغهههًٕٛ" َٓظُههه١ تأغػهههت

 عههس٠ يف َهاتههب ٚشلهها بههاضٜؼ  َكطٖهها سهَٛٝهه١ غههرل نُٓظُهه١
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 املٓظُهه١ َههع ٜتعههإٚ. ٚتههْٛؼ ٚاؾههٓطٔإىل  باٱنههاف١ أٚضٚبٝهه١ َههسٕ

 تكهاضٜط  عهس٠  َٓٗها  ٜٚكهسض  ايعامل  سٍٛ َطاغ٬  (261) َٔ أنجط

ٞ ا امل٪ؾط) غ١ٜٛٓ  ايكهشاف١   سطٜه١  أعهسا٤  ايكهشاف١   ؿطٜه١  يعهامل

ٕ  اٱْذلْهت  أعهسا٤  ٚاملهسْٚني   ايكهشفٝني  زيٌٝ ِ  ؼهت  ٚايبًهسا  قهٛا٥

 (.اٱْذلْت َطاقب١ عٔ خام تكطٜط املطاقب١ 

 ايعهههاملٞ يٲعههه٬ٕ (:2) املهههاز٠ َهههٔ املٓظُهههتني نههه٬ تٓطًهههل

 ٚايتعههبرل  ايههطأٟ سطٜهه١ يف اؿههل ؾههدل يهههٌ" اٱْػههإ ؿكههٛم

 ايبشهح  ٚيف تهسخٌ   زٕٚ اٯضا٤ اعتٓام يف سطٜت٘ ؿلا ٖصا ٜٚؿٌُ

 إع٬َٝهه١ ٚغهه١ًٝ أٟ خهه٬ٍ َههٔ ٚا٭فهههاض املعًَٛههات ْٚكههٌ ٚتًكههٞ

 مجٝههع ايتههعاّ بٛدههٛ  املٓظُتههإ ٚتههط٣". اؿههسٚز عههٔ ايٓظههط بغههض

 ٍ  َههدلضٶا ا٫قتكهاز١ٜ أٚ  ايجكافٝهه١ ايفهطٚم  تهط٣  ٫ٚ املههاز٠  بٗهصٙ  ايهسٚ

 .ايكشاف١ سط١ٜ ٫ْتٗاى

 َههٔ (296)" ٖههاٚؽ فطٜههسّٚ" تكطٜههط يف ًُههه١امل تطتٝههب دهها٤

ٔ 276)" سسٚز ب٬ َطاغًٕٛ" تكطٜط ٚيف زٚي١  (2:6) بني  بهني  ( َه

 .زٚي١ (291)

 َعطفهه١ ايتكههاضٜط ٖههصٙ يف املًُههه١ تطتٝههب تههسْٞ فٗههِ ٜتطًههب

 بعهههض ٜٚهههط٣. ايكهههشاف١ سطٜههه١ َهههس٣ قٝهههاؽ يف املتبعههه١ باملعهههاٜرل

 َههٔ ٛنههٛع١ٝاملإىل  أقههط " ٖههاٚؽ فطٜههسّٚ" َٓٗذٝهه١ إٔ املههطاقبني

 أغاغههٞ بؿهههٌ تعتُههس فهها٭خرل٠  "سههسٚز بهه٬ َطاغههًٕٛ" َٓٗذٝهه١

 عًٝهه٘ تطتههب ممهها َعٗهها  يًُتعههاْٚني ايؿدكهه١ٝ ا٫ْطباعههات عًهه٢

 َههٔ ف ْهه٘ يههصا أخههط٣ إىل  غهه١ٓ َههٔ ايههسٍٚ تطتٝههب يف ٚانهه  تبههأٜ

 ".ٖاٚؽ فطٜسّٚ" تتبعٗا اييت يًُٓٗذ١ٝ فكط اٱؾاض٠ ا٭ْػب
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 فٝٗهها ٜؿههاضى َطاسههٌ عههس٠ عًهه٢ ٚتكههٓٝفٗا ايههسٍٚ تطتٝههب ٜههتِ

 ايعهههامل  َٓهههاطل كتًههه  َهههٔ ٚاـهههدلا٤ ا٭نهههازرٝني َهههٔ (1:)

 َٗٓهههٝني َهههع ٚتٛاقهههٌ َٝساْٝههه١  زضاغهههات َهههٔ املعًَٛهههات ٚػُهههع

 ٚتكهههاضٜط( ٚزٚيٝههه١ قًٝههه١) سهَٛٝههه١ غهههرل َٓظُهههات َهههٔ ٚتكهههاضٜط

 يًتكٓٝ  ايٓٗا١ٝ٥ املطادع١ ٚتتِ. ٚعامل١ٝ ق١ًٝ ٚإع١َٝ٬ سه١َٝٛ

 .   أنازرٕٝٛ َٚػتؿاضٕٚ قًًٕٛ فٝٗا ٜؿاضى ادتُاعات عس٠ يف

ٔ  تبهسأ  زضد١ زٚي١ نٌ إعطا٤ ع٢ً ٖٓا املٓٗذ١ٝ تكّٛ  قهفط  َه

ِ  ايسضدههه١  ٖهههصٙ عًههه٢  ٚبٓههها٤   (ا٭غهههٛأ ) (211) ٚ( ا٭فههههٌ)  ٜهههت

إىل  َههٔ قههفط) سههط٠ قههشاف١ فُٛعههات ثهه٬خإىل  ايههسٍٚ تكههٓٝ 

 سهط٠  غهرل  قشاف١   ( 71إىل  42َٔ ) دع٥ٝا سط٠ قشاف١  ( 41

 َٛظعهه١ فكههط٠ (34) عًهه٢ بٓهها٤ تههتِ ايسضدهه١ ٖٚههصٙ(. 71 َههٔ جههطأن)

ٞ  احملهههٛض: قههاٚض  ث٬ثههه١ عًهه٢   ايػٝاغهههٞ ٚاحملهههٛض%( 41) ايتؿههطٜع

 %(.41) ا٫قتكازٟ ٚاحملٛض%( 51)

  تؿٌُ:  (%41) شلا فكطات (9) ٚوٟٛ :ايتؿطٜعٞ احملٛض

 سطٜهه١ ؼُههٞ َههٛاز ايط٥ٝػهه١ ٚايكههٛاْني ايسغههتٛض تهههُني -2

 .اتطبٝكٝٗ ٜٚتِ ايكشاف١

أٚ  دعا٥ٝه١  قهٛاْني  عًه٢  بٓها٤  ٚاملهسْٚني  ايكهشفٝني  َعاقب١ -3

 .ايكشف١ٝ ايتكاضٜط نتاب١ يف سطٜتِٗ َٔ وس مما أ١َٝٓ

 .ايسٚي١أٚ  باملػ٪ٚيني ايتؿٗرل عذ١ ايكشفٝني َعاقب١ -4

 .  اٱع٬ّ قهاٜا يف احملانِ ٚعساي١ ايكها٤ اغتك٬ي١ٝ -5

 .ايعا١َ يًُعًَٛات قإْٛ َٔ ايكشفٝني اغتفاز٠ -6



21

  –1023     160 

ٌ  تأغهٝؼ  ايتذاضٜه١  ٚامل٪غػات يٮفطاز خٝلايذل -7  ٚتؿهغٝ

 .  نطٚض١ٜ غرل تسخ٬ت زٕٚ إع١َٝ٬ ٚغا٥ٌ

 رهٓٗهها مبهها اٱعهه٬ّ بتٓظههِٝ املعٓٝهه١ اشل٦ٝههات اغههتك٬ي١ٝ -8

 .    عط١ٜ ايعٌُ َٔ

 ٚمتههههني ٚمماضغهههتٗا  ايكهههشاف١ مبٗٓههه١ يًعُهههٌ سطٜههه١ -9

 عط١ٜ. ايكشفٝني َٚكاحل سكٛم زعِ امل١ٝٓٗ اؾُعٝات

 (  ٚتؿٌُ:% 51) شلا فكطات (8) ٚوٟٛ :يػٝاغٞا احملٛض

 اٱخبههههههاضٟ املهههههههُٕٛ يف اؿهَٛهههههه١ ؼهههههههِ َههههههس٣ -2

 .ٚاٱع٬َٞ

 ضزلٝهه١ َكههازضإىل  ايٛقههٍٛ يف اؿهَٛهه١ ؼهههِ َههس٣ -3

 .ضزل١ٝ غرلأٚ 

 .  ضزلٞ غرلأٚ  ضزلٞ بؿهٌ ايطقاب١ ٚدٛز -4

 ايصات١ٝ. يًطقاب١ ايكشفٝني مماضغ١ -5

 ٚتٓههٛ  َُٗهه١ نههٝعَٛا يف اٱع٬َٝهه١ ٚاملههٛاز ا٭خبههاض تٓههٛ  -6

 .  ايٓظط ٚدٗات

 بايتغطٝههههه١ ا٭داْهههههبأٚ  احملًهههههٝني يًكهههههشفٝني ايػهههههُاح -7

 .ٚأَإ عط١ٜ ٚا٭خباض يٮسساخ املٝسا١ْٝ

 اٱع٬َٝهه١ امل٪غػههاتأٚ  املههسْٚنيأٚ  ايكههشفٝني تعههطض -8

 .ْٴؿٹطٵأٚ  ُنتٹبٳ بػبب ا٫عتسا٤أٚ  يًتٗسٜس

 ٌ:(  ٚتؿُ% 41) شلا فكطات (8) ٚوٟٛ :ا٫قتكازٟ احملٛض

ٌ  اؿهَٛهه١ ًَهٝهه١ -2  فٝٗهها   ٚؼهُٗهها اٱعهه٬ّ يٛغهها٥

 ايٓظط. ٚٚدٗات اٯضا٤ يف ايتٓٛ  ع٢ً شيو ٚتأثرل
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 ٜتههٝ  مبهها اٱعهه٬ّ ٚغهها٥ٌ رًههو َههٔ إعهه٬ٕ يف ايؿههفاف١ٝ -3

 .ا٭خباض َٚٛنٛع١ٝ ْعا١ٖ ع٢ً اؿهِ يًذُٗٛض

 ٚاْعهاغهه٘ اٱعهه٬ّ ٚغهها٥ٌ ًَهٝهه١ يف َهجهه  تطنههع -4

 .   املهُٕٛ تٓٛ  ع٢ً

 .   ٚتٛظٜعٗا ا٭خباض ٚإْتاز إعساز أغايٝب ع٢ً اؿظط -5

 .اٱع٬ّ يٛغا٥ٌ ايذلخٝل يف ايعايٞ ا٫ضتفا  -6

أٚ  ايتذاضٜهههه١ باٱع٬ْههههات اٱعهههه٬ّ ٚغهههها٥ٌ يف ايههههتشهِ -7

 .املاي١ٝ املػاعسات

 عًهه٢ ايتههأثرل بٗههسف أَههٛا٫ املههسْٚنيأٚ  ايكههشفٝني تًكههٞ -8

 .ايكشفٞ أزا٥ِٗ

ٞ  يٛنعع٢ً ا غًبٶا ٜ٪ثط ايعاّ ا٫قتكازٟ ايٛنع ٌٖ -9  املهاي

 اٱع٬ّ. يٛغا٥ٌ

 ٟ  َٚههها اؾسٜههس٠  ايط٩ٜهه١  بهههس٤ َؿههاضف  عًهه٢  ٚمهههٔ بٓهها   سههط

ٟ  ا٭زا٤ يف ايعاملٝه١  يًُ٪ؾهطات  ٚتهبين  اْفتهاح  َٔ تتهُٓ٘   ا٫قتكهاز

ٌٵ أ٫ ٚاٱزاضٟ   َٚهها اٱع٬َههٞ بهها٭زا٤ املتعًكهه١ امل٪ؾههطات تًههو ْٴغٵفٹهه

٘  ٜهطتبط  ٔ  به ٌ  ٚايهيت  ايتعهبرل   ٚسطٜهه١ ؾهفاف١ٝ  َه  اقههطايعٓ أسهس  متجه

٘  ْطُع َٔ يس٣ املًُه١ قٛض٠ تؿهٌٝ يف ا٭غاغ١ٝ ٕ  إٔ به  ٜههٛ

 .    فٝٗا ْأٌَ اييت ايط١ٜ٩ ؼكٝل يف يٓا ؾطٜه ا

 شيو يهٔ ٚتكاضٜطٖا  املٓظُتني شلاتني ْكس ٖٓاى ؾو بسٕٚ

 َٓظُهه١ بتكههاضٜط ٜػتؿههٗس سٝههح شلُهها  ايسٚيٝهه١ املهاْهه١ ٜٓفههٞ ٫

ٔ  ايهجرل" ٖاٚؽ فطٜسّٚ"  ٚايكهشفٝني  نيٚا٭نهازرٝ  ايبهاسجني  َه
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ٕ " َٓظُه١  ٚؼظه٢ . ايػٝاغه١ٝ  ٚضداٍ  مبهاْه١ " سهسٚز  به٬  َطاغهًٛ

 َٓظُههات َههٔ تكسٜطٜهه١ دههٛا٥ع ْٚايههت املتشههس٠  ا٭َههِ يف َػتؿههاض

 .   عسٜس٠ ٚسه١َٝٛ ٚسكٛق١ٝ ١َٝٓٗ

ٔ  بعهض  َهع  اخت٬فٓها  َٔ ايطغِ فع٢ً ٘  إ٫ املعهاٜرل   ٖهصٙ  َه  أْه

 ٔ  يًعُههههٌ ايتؿههههطٜع١ٝ ايب٦ٝههه١  عًهههه٢ بايعُههههٌ ْبهههسأ  إٔ ايهههههطٚضٟ َههه

 أزا٤ ططٜل يف تك  اييت اٱؾها٫ت َٔ نجرل يتذاٚظ اٱع٬َٞ 

ٕ  ٚإٔ ايتُٓهٟٛ   يهسٚضٙ  اٱع٬ّ ٞ  يًشهٛاض  غهاس١  ٜههٛ  يف ا٫دتُهاع

 .  ايٓعا١ٖ ٚتععٜع ايفػاز َهافش١ أزٚات َٔ ٚأزا٠ ايعاّ  ايؿإٔ

 العياد: عبدالرمحً. د.التعكٔب األّل: أ 

 َٓظُهه١ اضٜطتكهه يف ايتعههبرل سطٜهه١ عههٔ َههساخًيت تهههٕٛ غههٛف

 زضاغهه١ خهه٬ٍ َههٔ (ٚٚتههـ ضاٜههتؼ ٖٝههَٛٔ) اٱْػههإ سكههٛم َطاقبهه١

ٔ  َٓظُه١  تكاضٜط سٍٛ أدطٜتٗا ٔ  ٚٚتهـ(  ضاٜهتؼ  )ٖٝهَٛ  املًُهه١  عه

 اٱَهههاّ  ظاَعههه١ اٱْػهههإ ؿكهههٛم اؾطٜػهههٞ نطغهههٞ يكهههاحل

٘  باملفّٗٛ يًُطاز ٚتًدٝل ٞ  ٚٚنهع ٞ أٚ  ايكهاْْٛ  باملًُهه١   ايٓظهاَ

ٍ  َٔ ٚشيو  ؿكهٛم  ايٛطٓٝه١  اؾُعٝه١  ضٜطتكها  بعهض  يف ٚضز َها  خه٬

   اٱْػإ.

ٔ  بتكاضٜط ٜتعًل ففُٝا  خككهت  فكهس  ٚٚتهـ(   ضاٜهتؼ  )ٖٝهَٛ

ٕ  سكهٛم  َطاقبه١  َٓظ١ُ  يف خاقه١  دع٥ٝه١ " ايتعهبرل  سطٜه١ " يهه  اٱْػها

 َٛنهٛ   َهع  املٛنٛ  ٖصا ٚزفت املًُه١  عٔ ايػ١ٜٛٓ تكاضٜطٖا

 ايتعههبرل  سطٜهه١ " بعٓههٛإ ايتكههاضٜط  بعههض  يف" ايههسٜين املعتكههس  سطٜهه١"

 يف اؾع٥ٝههه١ ٖهههصٙ يعٓهههٛإ" ايتذُهههع" نًُههه١ ٚأنهههافت  "ٚاملعتكهههس

ٕ  يٝهٕٛ ّ( 3123) يعاّ تكطٜطٖا  ٚاملعتكهس  ايتعهبرل  سطٜه١ : "ايعٓهٛا
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 عهههٔ املٓظُههه١ تكطٜهههط يف تههههطض ايهههصٟ ايعٓهههٛإ ٖٚهههٛ  "ٚايتذُهههع

 تفاقههٌٝ بٛدههٛز اٱقههطاض َٚههع. أٜههها ّ(3124) ايعههاّ يف املًُههه١

٘  سز٠ ق سٛازخ عٔ ايتكاضٜط بعض يف زقٝك١  ػع٥ه١  رهٓٓها  ف ْه

 ايتكهاضٜط  يف املتههطض٠  ايفطع١ٝ املٛنٛعات َٔ عسز يف احملٛض ٖصا

 بٗهها  ٜتعًههل َٚها  اٱعهه٬ّ ٚغهها٥ٌ سطٜهات : ٖٚههٞ يًُٓظُهه١  ايػه١ٜٛٓ 

ٞ  ايػهفط  ٚسظهط  ٚايتٛقٝه    ا٫ستذهاظ  ٚسا٫ت ٔ  ايتعهبرل  ملُاضغه  عه

 ٚايتُٝٝههع ايسٜٓٝهه١ ٚاؿطٜههات ٚايتظههاٖط  ايتذُههع ٚسهها٫ت ايههطأٟ 

 ايع٬قهه١ شات ٚا٭سهههاّ ٚاملكههازَات ٚا٭سههساخ ا٭قًٝههات  نههس

 سههٍٛ املتفطقهه١ ا٭سههساخ ٚبعههض ٚايتذُههع  ٚاملعتكههس ايتعههبرل عطٜهه١

 املٓظُه١  شلصٙ ايػ١ٜٛٓ ايتكاضٜط اغتعطاض ٜٚٛن . ايس١ٜٝٓ ايطٛا٥ 

 قههسز٠ ٚأسههساخ ؾههٛاٖس خهه٬ٍ َههٔ يًًُُههه١ اْتكازاتٗهها تهههطاض

 .  َػتكب٬ تهطاضٖا يفيت٬ املػ٪ٚي١ اؾٗات اٖتُاّ تػتًعّ

ٕ  سكٛم َٓظ١َٛ نُٔ ايتعبرل سط١ٜ ٚتأتٞ  ايػٝاغه١ٝ   اٱْػها

ٔ  اٯضا٤ ٚ ا٭فهاض عٔ ايتعبرل يف  اؿط١ٜ ايتعبرل عط١ٜ ٜٚككس  عه

ٍ أٚ  ايهتابه١ أٚ  ايه٬ّ ططٜل ٕ  ايفٓٝه١  ا٭عُها  قٝهٛز أٚ  ضقابه١  بهسٚ

ٌ  ٫ إٔ بؿههط   سهَٛٝهه١ أٚ  ٚاٯضا٤ ا٭فهههاض  عههطض  ططٜكهه١ رجهه

 ٚأعههطاف يكههٛاْني كايفهه١أٚ  خطقهها اعتبههاضٙ رهههٔ َهها اَهههُْٛٗ

 سطٜه١  ٜٚكهاسب  ايتعهبرل   عطٜه١  زلشهت  ايهيت  اجملُٛعه١ أٚ  ايسٚي١

ٌ  ٚاؿهسٚز  اؿكهٛم  أْهٛا   بعض ا٭غًب ع٢ً ٚايتعبرل ايطأٟ  سهل  َجه

 ٚتعتهدل . ايػه١ًُٝ  ايتظهاٖطات  ٚسطٜه١  ايكهشاف١  ٚسط١ٜ ايعباز٠ سط١ٜ

ٞ ( اؿهط٠  ايكهشاف١  أٚ) ايكهشاف١  سط١ٜ  ايتعهبرل   ؿطٜه١  امل٪ؾهط  ٖه

 .ايتعبرل ؿط١ٜ اؿهَٛات تكسَٗا اييت ايهُا١ْ ٖٚٞ
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 املٛاثٝههل َههٔ عههسز يف عًٝٗهها َٓكههٛم ايػٝاغهه١ٝ اؿكههٛم إٕ

ٔ  بهس٤ا   ايسٚي١ٝ ٕ  َه ٞ  اٱعه٬ ٕ  ؿكهٛم  ايعهامل ّ  يف ايكهازض  اٱْػها  عها

 سطٜهه١ يف ؾههدل نههٌ سههل عًهه٢ َههٛازٙ ْكههت ٚايههصٟ ّ(2:58)

( :2) املهاز٠  ْٚكهت . ايػ١ًُٝ ٝاتٚاؾُع ا٫دتُاعات يف ا٫ؾذلاى

 ٚايتعههبرل  ايههطأٟ عطٜهه١ ايتُتههع سههل ؾههدل يهههٌ: $إٔ عًهه٢ َٓهه٘

 ٌ ٘  اؿههل  ٖههصا  ٜٚؿههُ  ٚفهه٢  َهههاٜك١   زٕٚ اٯضا٤ اعتٓههام  يف سطٜتهه

 ٚغه١ًٝ  بأٜه١  اٯخهطٜٔ  إىل  ْٚكًٗا ٚتًكٝٗا ٚا٭فهاض ا٭ْبا٤ ايتُاؽ

 .#يًشسٚز اعتباض ٚزٚمنا

ٞ  اجملتُهع  أفهطز  سفكه  ايػٝاغ١ٝ  اؿكٛم ٭١ُٖٝ ْٚظطا   ايهسٚي

ٞ  بايعٗهس  عطف خاقا  َٝجاقا  اؿكٛم شلصٙ  بهاؿكٛم  اـهام  ايهسٚي

ّ  ٚشيو ٚايػٝاغ١ٝ املس١ْٝ  املًُهه١  خطهٛات  ٚتعتهدل  ّ( 2:77) عها

ٔ  املًُهه١  تعتهدل  سٝح ١َُٗ خطٛات ايعٗس  ٖصاإىل  ي٬ْهُاّ  َه

ٔ  ق١ًًٝ فُٛع١ بني ٍ  َه ِ  مل ايهيت  ايهسٚ ٟ  ايعٗهس  ٖهصا إىل  تٓهه  ايهص

 ْكٛقهها ايعٗههس ٜٚتهههُٔ عاَهها  مخػههني قبههٌ ايٛدههٛزىل إ ظٗههط

ٞ  املػهت٣ٛ  ٚعًه٢  ٚايػٝاغه١ٝ   املسْٝه١  اؿكٛم عٔ تفك١ًٝٝ  اٱقًُٝه

ٕ  ؿكهٛم  ايعطبٞ املٝجام تهُٔ فكس ّ  ايكهازض  اٱْػها  ّ(3115) عها

 اؿكههٛم عًهه٢ ت٪نههس َههٛاز َهه٪خطٶا املًُههه١ عًٝهه٘ قههازقت ٚايههصٟ

 .أٜها ٚايػٝاغ١ٝ املس١ْٝ

ِ  َٔ عٓ٘ ٚايتعبرل طأٟاي سل  إٔ ٚاملعطٚف  املسْٝه١  اؿكهٛم  أٖه

إىل  اؿكهٛم  بكٝه١  تعهطض  يف ٜتػهبب  تكٝٝسٙأٚ  ٚغٝاب٘ ٚايػٝاغ١ٝ 

ٟ  إبسا٤ ع٢ً ا٭فطاز قسض٠ عسّ إٔ سٝح ا٫ْتٗاى  ٌ  يف ايهطأ  املػها٥

 ٚايكٝههاّ ا٭زا٤ نفهها٠٤ عًهه٢ اؿهَٛٝهه١ ا٭دٗههع٠ ٜػههاعس ٫ ايعاَهه١
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ٍ  اؿهل  ٖهصا  ٕأ ٜٚفذلض. ايٓظاّ عًٝٗا ْل اييت بٛادباتٗا  َهفهٛ

 َههٔ( :4) املههاز٠ ٚإٔ خاقهه١ متٝٝههع  أٟ زٕٚ يًذُٝههع املًُههه١ يف

ّ : $إٔ عًه٢  ْكهت  يًشههِ   ا٭غاغٞ ايٓظاّ ٌ  تًتهع ّ  ٚغها٥  اٱعه٬

 ايسٚيه١   ٚبأْظُه١  ايطٝبه١   بايهًُه١  ايتعبرل ٚغا٥ٌ ٚمجٝع ٚايٓؿط

إىل  ٜهه٪ز٣ َهها ٚوظههط ٚسههستٗا  ٚزعههِ ا٭َهه١  تجكٝهه  يف ٚتػههِٗ

أٚ  ايعاَههه١  ٚع٬قاتٗههها ايسٚيههه١ بهههأَٔ رهههؼأٚ  اّا٫ْكػهههأٚ  ايفتٓههه٘

 نٝفٝههه١ ا٭ْظُههه١ ٚتهههبني ٚسكٛقههه٘  اٱْػهههإ نطاَههه١إىل  ٜػههه٤ٞ

: إٔ ع٢ً( 9) َازت٘ يف ٚايٓؿط املطبٛعات ْظاّ ْل نُا  ..#شيو

ٌ  مبدتً  َهفٛي١ ايطأٟ عٔ ايتعبرل سط١ٜ$  ْطهام  يف ايٓؿهط  ٚغها٥

 عتٚنهه آخههط  داْههب َههٔ يهههٔ ٚايَٓظاَٝهه١  ايؿههطع١ٝ ا٭سهههاّ

ٔ  ايتاغع١ املاز٠ ٔ  ايجُاْٝه١   بًغهت  نهٛابط  ايٓظهاّ   شات َه  بٝٓٗها  َه

٘  ْكههت َها  ّ  إٔ$ َههٔ املهاز٠  َههٔ ايجآَه١  ايفكههط٠ عًٝه  ٚغهها٥ٌ - تًتهع

ٞ  بايٓكس - اٱع٬ّ  ايعاَه١   املكهًش١ إىل  اشلهازف  ايبٓها٤  املٛنهٛع

 ٖهههصا َجهههٌ إٔ ٚىؿههه٢  #قهههشٝش١ ٚؾهههٛاٖس ٚقههها٥عإىل  ٚاملػهههتٓس

 ٚغا٥ٌ يف يًتسخٌ ٚاغعٶا ٖاَؿٶا ع٬ق١اي شات ا٭دٗع٠ ٜعطٞ ايٓل

ٌ  اٱعههه٬ّ   ٚا٭ٖهههٛا٤  ايفطزٜههه١  ي٬دتٗهههازات  عطنههه١  شيهههو  ٚهعههه

 .ايؿدك١ٝ

 َههٔ زضدهه١ ا٭خههرل٠ ايػههٓٛات يف ايػههعٛزٟ اٱعهه٬ّ ؾههٗس ٚقههس

 غههٛا٤ ايعاَهه١ يًكهههاٜا ايكههش  تغطٝهه١ ؼػههٔ يف ظٗههطت ا٫ْفتههاح

 نههإ ٚقهههاٜا ملٛانههٝع ايتطههطمأٚ  ايؿههفاف١ٝ  َػههت٣ٛ سٝههح َههٔ

 يًكهههش  ايكهههاض٨ إٔ نُههها ايػهههابل  يف قظهههٛضٶا عٓٗههها ٓؿهههطاي

 يف املططٚسهه١ ٚاٯضا٤ املٛانههٝع ْٛعٝهه١ يف ؾههفاف١ٝ ًُٜههؼ ايػههعٛز١ٜ
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 احملًٝه١  ايكهش   بهني  ايؿهفاف١ٝ  َػهت٣ٛ  يف ايتبأٜ إٔ إ٫ ايكشاف١

 َػهه٪ٚي١ تهههٕٛ قههس ايتشطٜههط ض٥اغهه١ بههإٔ غهها٥سا اعتكههازا ٜ٪نههس

 ض٩غها٤  زعه٠ٛ إىل  سفعٓاٜه  َها  ٖٚصا اؿط  ايتعبرل َػاس١ عٔ ْػبٝا

إىل  ايههطأٟ عههٔ ايتعههبرل سههل ملُاضغهه١ ايفطقهه١ إتاسهه١إىل  ايتشطٜههط

 .ا٭ْظ١ُ تهفً٘ ايصٟ املتاح املس٣

 الشَرٖ: فآز. التعكٔب الجاىٕ: د 

ٔ " املعًَٛههات  عكههط  يف ايعاملٝهه١  ٚامل٪ؾههطات  ايكههشاف١   رٓههع  َهه

  َٔ"؟

 تاضىٝههه١ ستُٝههه١إىل  اٱؾهههاض٠ َهههٔ بهههس ٫ يًُٛنهههٛ  نُهههسخٌ

( ايكههشاف١ ايتعههبرل  املعطفهه١ ) ايج٬ثهه١ اؿطٜههات إٕ تكههٍٛ ٚانههش١

ّ  باتت ٕ  َهفٛيه١  ايٝهٛ ٌ  قهٛاْني   بهسٚ ٔ  ٚبكًٝه ٔ  املعاْها٠  َه ٍ  َه  خه٬

 تهتػههه  ايهههيت املعًَٛهههات ٚغههها٥ط ٚخهههسَات اٱْذلْهههت  ؾهههبه١

ّ  ايعهامل  ٕ  ٚيههصيو. ايٝهٛ  اؿههط ايتهسفل  ٚتكٝٝهس  ؿذههب قهٛاْني  أٟ فه 

 . َٓ٘ ا٥ٌط ٫ برلٚقطاطٞ عب٤ إ٫ ٖٞ َا يًُعًَٛات

 ظايهههت ٫( ايكهههشاف١) اٱعههه٬ّ ٚزٚض َهاْههه١ فههه ٕ ٖهههصا َٚهههع

 فتُعٝههه١ غهههًط١ بٛقهههفٗا اؿسٜجههه١ اجملتُعهههات سٝههها٠ يف سانهههط٠

 بايهسٚض  ٚتكّٛ ٚتطاقب ؼاغب( Fourth Estate ايطابع١ ايػًط١)

 . ٚاٱخباض١ٜ املعًَٛات١ٝ خسَاتٗا داْبإىل  ايتٜٓٛطٟ

 ايطابعهه١ ايػههًط١ ٚقهه  ؾههٝٛ  َههٔ: أ٫ٚ ٖٓهها اؿػاغهه١ٝ ٚتههأتٞ

ٍ " قه٠ٛ " مبجابه١  تعهس  ايكهشاف١  إٔ َفاُٖٝٗها  أسس يف تعين اييت  تعهاز

 (.  ايكها١ٝ٥ ايتٓفٝص١ٜ  ايتؿطٜع١ٝ ) ايج٬خ ايػًطات
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 يف ايكهههشاف١ زٚض خطهههٛض٠ َهههٔ ايجاْٝههه١ اؿػاغههه١ٝ تهههأتٞ ثهههِ

 أٖههِ أسههس ٜعههس ضمبهها ايههسٚض ٖٚههصا ايعههاّ  ايههطاٟ ٚتٛدٝهه٘ تؿهههٌٝ

 ايػٝاغهه١ٝ ايػههًطات َههع ايسا٥ُهه١ ٠املتههٛتط ايع٬قههات ؼفٝههع أغههبا 

 قا٥ُهه١ شٜههٌ يف تههأتٞ َهها عههاز٠ ايههيت ايجايههح ايعههامل زٍٚ يف خاقهه١

 .  عاّ بؿهٌ ٚايتعبرل ايكشاف١ ؿط١ٜ ايػ١ٜٛٓ امل٪ؾطات

 :العام٘ احلرٓات يف الدّلٔ٘ املؤشرات إشكالٔات

ٌ  يف ايسٚيٝه١  امل٪ؾهطات  تٛاد٘ ؼسٜسا ايعطبٞ ايعامل يف  َػها٥

 : َٚٓٗا اٱؾها٫ت َٔ ايعسٜس ايجكاف١ٝ ملػا٥ٌٚا ايعا١َ اؿطٜات

 : ا٭ٍٚ اٱؾهاٍ

 أٟ قههسٚض ٜػههتتبع ايههصٟ ٚا٫تٗههاّ ايههسفا  اغههذلاتٝذ١ٝ اعتُههاز

 لههس سٝههح. اؿطٜههات َػههأي١ عًهه٢ ٜطنههع( غطبههٞ) زٚيههٞ تكطٜههط

ٔ  ؾهطا٥   تتبعٗا ٚبايطبع ايعطب١ٝ ايٓدب تػتٓٗض نٝ  ٟ ) َه  ايهطأ

 ّ  عههٔ ايفههٛضٟ يًههسفا  ُٝٸه١ اؿ بهها  َههٔ ايتكهاضٜط  ٖههصٙ ٚدهه٘ يف( ايعها

ٞ  ايبعهس  نهغط  ؼت ٚاملٛضٚخ ايكِٝ ٞ  ايٓفػه ٟ  يهسٜٓا   ايتهاضى  ايهص

 ايطٜبههه١ َهههٔ بههههجرل ايغهههط  َهههٔ ٜهههأتٞ َههها نهههٌ ْػهههتكبٌ دعًٓههها

 .  ٚاؿػاغ١ٝ

 :ايجاْٞ اٱؾهاٍ

 املٓظُههات طًبههات َههع تتعاَههٌ ايعطبٝهه١ ايطزلٝهه١ امل٪غػههات إٕ

 َهذلزز٠   ٚقطاط١ٝبرل بططٜك١ املًفات ٖصٙ َجٌ يف ايسٚي١ٝ اؿكٛق١ٝ

 ايههيت ا٭غاغهه١ٝ املعًَٛههات ستهه٢ ايكهههاٜا بٗههصٙ يًُعٓههٝني تههٛفط ٫ٚ

 .أفهٌ بؿهٌ ايعطب١ٝ ايسٍٚ بعض تطتٝب تعسٌٜ يف تػِٗ ضمبا
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 :ايجايح اٱؾهاٍ

 يف ايعاَهه١( ايطقابٝهه١)ايب٦ٝهه١  عههٔ ايتكههاضٜط ٖههصٙ ْتهها٥ر  عههعٍ

 أٚنههها  يتكهههشٝ  ايتكهههاضٜط ٖهههصٙ َهههٔ ا٫غهههتفاز٠ ٚعهههسّ اجملتُهههع 

 ٚايتعههبرل يًشههٛاض َٓاغههب مبٓههار اجملتُههع يٝتُتههع ٚثكافٝهه١ ُاعٝهه١ادت

 اشلٜٛهههات  ٚاغهههتعسا٤ ٚايتدهههٜٛٔ   ايتؿهههٓر عهههٔ بعٝهههسا  ايهههطأٟ عهههٔ

 يف ايػًطات تسخٌ تػتسعٞ اييت ايع٬قات تأظِٜ َٚعٗا ايكغط٣ 

 .  ٚاؿٛاض يًٓكاف غاس١ َهاْٗا _َػا٥ٌ _ أغاغٗا يف ٖٞ ؾ٪ٕٚ

 : ايطابع اٱؾهاٍ

 ّ ّ  عهس ٌ أٚ  اضب قهس  ا٫ٖتُها  ٚا٭ْظُهه١ ايتؿهطٜعات  بعهض  تعهسٜ

ٞ  ايتكِٝٝ َ٪ؾطات َعظِ َعاٜرل ثًح تؿهٌ اييت . يًشطٜهات  ايعهامل

 سطٜهه١ قههإْٛ َجههٌ( ْظههاّ) قههإْٛ إقههساض فهه ٕ املجههاٍ غههبٌٝ عًهه٢

٘  املكسض٠ ايسٚي١ مب٪ؾطات يٛسسٙ غٝكفع املعًَٛات  َطاتهب  عهس٠  يه

 َٚٓٗها  فا٫ت  مخػ١ َٔ أنجط يف ايسٚي١ٝ امل٪ؾطات يف َتكس١َ

 ايؿهههفاف١ٝ  املعطفههه١ ٚسطٜههه١ ايكهههشاف١  ٚسطٜههه١ ايتعهههبرل  سطٜههه١)

 (.  اـكٛق١ٝ ٚمحا١ٜ اجملتُعٝٸ١  ٚايطقاب١

 : اـاَؼ اٱؾهاٍ

 ٬ْسه   ٚيهصيو  ايتكهاضٜط   ٖصٙ َٔ يهجرل ايػٝاغٞ ايتٛظٝ 

 يف سكٛقٝه١  تكهاضٜط  اغتكهساض أٚ  ايتكهاضٜط   ع٢ً ايذلنٝع تهجٝ 

ِ  بعٝٓٗها   زٍٚ َع ايػٝاغٞ ٚا٫ستكإ ا٭ظَات أٚقات  ٖهصٙ  تٗهسأ  ثه

 ضٚغهههٝا َهههع سكهههٌ َههها ٖٚهههصا. ٚايتٛافهههل ايذلانهههٞ سهههاٍ املٛدههه١

( ايؿههط قههٛض) ٚنٛضٜهها ٚإٜههطإ بطيػهههْٛٞ ٚإٜطايٝهها ايتػههعٝٓٝات

 .ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ٚنصيو
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 :خالص٘

 أٖهههِ أسهههس تبكههه٢ اٱؾهههها٫ت نهههٌ ؼهههت ايكهههشاف١ سطٜههه١

ِ  اجملتُع بٓا٤ أعُس٠ ٔ . ايػهًٝ ِ  َٚه  سطٜه١  إٔإىل  اٱؾهاض٠  أٜهها  املٗه

 The free press is the mother) اؿطٜهات  أّ تبكه٢  ايكهشاف١ 

of all our liberties ٔإٔ أٜههها ايتههصنرل املٗههِ َههٔ (  ٚيههه 

 ايسٚيٝهه١ املٛاثٝههل يف ٖههٞ نُهها ايكههشاف١ ؿطٜهه١ ايفعًٝهه١ املُاضغهه١

ٞ  إش ايهسركطاطٝات   أنهدل  يف سته٢  تتأضد  ٫ظايت  اٱؾهاض٠  ٜهفه

 يف َطنهههعا (:3) تطادعهههت ا٭َطٜهٝههه١ املتشهههس٠ تاي٫ٜٛههها إٔإىل 

 يف أتههت  إش غههٓٛات  مثههاْٞ سههٛايٞ يف ايكههشاف١ سطٜهه١ َكههاٜٝؼ

ّ  (31املطنهع)  يف ناْهت  إٔ بعس ّ(3126) عاّ (:5املطنع )  عها

 َٓظُهههه١ تكههههسضٖا ايههههيت ايكههههشاف١ سطٜهههه١ تكههههاضٜط يف ّ(:311)

 سطٜهه١ َفٗههّٛ إٔ ْٓػهه٢ شاتهه٘ ٫  ايٛقههت ٚيف. سههسٚز" بهه٬ "َطاغههًٕٛ

 أزا٠ اؿطٜه١  َفّٗٛ ٜهٕٛ إٔ ٚرهٔ فهفاض  َفّٗٛ يكشاف١ا

 َكٝههس٠ ايكهشاف١  سطٜه١ " املجهٌ:  ٜكههٍٛ ٚنُها  اؿطٜه١   يكُهع  شنٝه١ 

ٔ  فكهط   Freedom of the press is limited to. “رًهْٛٗها  مله

those who own one”. 

ٌ  ايعامل١ٝ امل٪ؾطات يف َطانعْا ؼػني رهٔ ٚست٢  بؿهه

 يهذلز  ٫ ايتكهاضٜط  ٖهصٙ  تسضؽ ذلف١ق عٌُ فطم تؿهٌٝ أقذلح عاّ

 فههطم يبشههح ٚيهههٔ املتبههع  ايههطٚتني ٖههٛ نُهها ٚتفٓههسٖا عًٝٗهها

 تؿطٜعات ٚاقذلاح ٚتعسٌٜ ايتكاضٜط  ٖصٙ فٝ٘ ٜعطض مما ا٫غتفاز٠

 .أزا٥ٓا ٚتطٛض َطانعْا ؼػٔ
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ٍ  اؿهَٛهات  بهني  تعهس  مل ايّٝٛ ايعامل َع ايع٬قات إٕ  ٚضدها

ٌ  ايهيت  كهاحل امل تغًبٗها  َا غايبا اييت ا٭عُاٍ ِ  غه٤ٛ  أٟ ؼه  َهع  فٗه

 ايؿاؾههههات عكههههط يف ايٝههههّٛ مههههٔ. ػاضٜهههه١أٚ  غٝاغهههه١ٝ بكههههفك١

 مل سهههاض١ٜ تاضىٝهه١ َٛادٗهه١ يف ايعههامل ؾههعٛ  أَههاّ ٚاملعًَٛههات

ٔ . ايتهاضٜذ  يف َجًٗا وسخ ٞ  ٖٓها  َٚه ٘  ٜٓبغه ًّها  دهع٤ٶا  إٔإىل  ايتٓبه َٗ 

 ٖهههصٙ عهههدل ٖهههٞ( ايؿهههعٛ ) يهههس٣ ايصٖٓٝههه١ قهههٛضتٓا تؿههههٌٝ َهههٔ

 ممها  أفهٌ فٝٗا ٚنعٓا لعٌ إٔ رهٓٓا اييت مل٪ؾطاتٚا ايتكاضٜط

 يف ايعُههٌ َههٔ ٚنههجرل ايههسفا  يف ايتههأْٞ َههٔ بكًٝههٌ اٯٕ عًٝهه٘ ٖههٛ

 .ٚأْظُتٓا أزا٥ٓا ػٜٛس
 

 املْسٙ: مشفر. التعكٔب الجالح: أ 

 يف املًُههه١ تطتٝههب َٓاقؿهه١ َٛنههٛ   إيههٞ اؿادهه١ إٔ أعتكههس

. اجملتُعٝهه١ ايكهههاٜا أٚيٜٛههات َههٔ ايكههشاف١  باتههت  سطٜهه١ تكههاضٜط

 إٔ َٚٗٓهٝني   أنهازرٝني  ايكهشاف١   يف باملؿهتغًني  ٜفهذلض  سٝح

 إع٬َٝه١  ب٦ٝه١  يٝ٪غػهٛا  ايكهشاف١  سط١ٜ قهاٜا يف فاعًني ٜهْٛٛا

 .  اؿسٜج١ ايػعٛز١ٜ ض١ٜ٩ َع تتٛافل دسٜس٠ ٚط١ٝٓ

 يف ايكههشاف١ ؿطٜهه١ ايتكٝههِٝ َعههاٜرل ايبعٝههع. ز تٓههاٍٚ إٔ ٚبعههس

ٕ  ايكهشاف١   عطٜه١  ٓه٢ تع ايهيت  املٓظُهات  أؾٗط َٔ اثٓتني  ٖهصٙ  فه 

ٌ  أبهطظ  َا: ايتايٞ ايتػا٩ٍ ع٢ً ػٝب إٔ ؼاٍٚ ايٛضق١  ايهيت  ايعٛاَه

 ايػعٛز١ٜ؟. ايكشاف١ سط١ٜ تطادع يف غاُٖت

٘  ايػه٪اٍ   ٖهصا  عًه٢  ٚيٲداب١ ٞ  ف ْه ٔ  مجًه١  نتهدل  إٔ ٜٓبغه  َه

 : َٓٗا ايػعٛز١ٜ  يف ايكشايف ايعٌُ ب١٦ٝ َع املتكاطعات
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 ايػهههًط١ َهههع ايٛظٝفٝههه١ ػهههعٛز١ٜاي ايكهههشاف١ ع٬قههه١: أ٫ٚ 

 ٚاجملتُع:

ٕ  ٖٓههاى  ٕ  ٚظٝفتهها  املػهههت٣ٛ عًهه٢  ايكههشاف١  تتذاشبهههإ عاَتهها

 يف ٚتتُجهههٌ يًكهههشاف١  املٗٓٝههه١ بايٛظٝفٝههه١ َتكههه١ً ا٭ٚىل . ايعهههاملٞ

 بعُهههٌ أنجهههط َطتبطههه١ ٚايجاْٝههه١ . اجملتُهههع َطاقبههه١ عًههه٢ قهههسضتٗا

 .ايكٛض٠ ٚؼػني ايعا١َ ايع٬قات

ٔ  َتعانػهني  اػاٖني يف ا٭قٛات تبازٍ يعب١ إْٗا  ا٭عًه٢  َه

 اؿايهههه١ يف ٚايعهههههؼ. اؾُٗههههٛضإىل  ايػههههًط١ َههههٔ ا٭غههههفٌ إىل 

 اؿكههٍٛ يف يًذُٗههٛض ٚنهه٬ٝ  ايكههشاف١ تهههٕٛ عٓههسَا ايجاْٝهه١ 

 إٔ ايتٓفٝصٜه١  امل٪غػهات  تهٛز  َها  ٚنؿه   ٚؼًًٝهٗا  املعًَٛهات  ع٢ً

 .ؽفٝ٘

 أْٗها  ملههاَٝٓٗا  املتتبهع  ٬ٜس  ايػعٛز١ٜ  ايكشاف١ ػطب١ يف

 بههسٚضٖا يتكههّٛ ايبشههت ايػههًطٟٛ ايكههٛت َههٔ تٓفههص إٔ طاعتاغههت

 قهسَت  ايػهعٛز١ٜ  فايكهشاف١ . ايسْٝا َػتٜٛات٘ يف ٚيهٔ ايطقابٞ 

 غبٌٝ ع٢ً ٚايططم ٚايتع١ًُٝٝ ايكش١ٝ اـسَات نع  عٔ تكاضٜط

 َههههٔ أنجههههط ا٫قههههذلا  تػههههتطٝع ٫ املكابههههٌ  يف ٚيهٓٗهههها. املجههههاٍ

 آيٝههات َٚٓاقؿهه١ ٓ ٚاملهه ايفػههاز قهههاٜا َجههٌ املفكهه١ًٝ  املٛانههٝع

 ايسعا٥ٝه١  املهاَنيإىل  إناف١. ٚعسايتٗا ايهدل٣ ٚاملؿاضٜع ايعكٛز

 أدٗههع٠ َههٔ تههأتٞ ا٭خبههاض فههبعض. اٱع٬َههٞ احملتهه٣ٛ متههٮ ايههيت

 ٜبهههصٍ إٔ زٕٚ َباؾهههط٠  يٓؿهههطٖا ايكهههش إىل  ايعاَههه١ ايع٬قهههات

 ٫غهتغ٬شلا أٚ  َٓٗها  يًتشكهل  املٗهين  ا٭زا٤ َػهتٜٛات  أز٢ْ ايكشايف

 .ا٭قٛات مجٝع فٝ٘ ٜظٗط ؼكٝل يف
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 ٚايكؿٛض: اؾٖٛط يفِٗ منٛشدني ٚاٱخباض١ٜ ايٛطٔ: ثاْٝا 

 ٜهههٔ مل. ايههٛطٔ قههشٝف١ قههسضت ايجايجهه١  ا٭يفٝهه١ َطًههع يف

. ايكشاف١ بكهاٜا ٚاملٗتُني املٗٓٝني ع٢ً ايهطاّ َطٚض يُٝط ا٭َط

ٌ  ٚظٗهط  ايكشايف  ايكٛت تغرل يكس ٔ  دسٜهس  دٝه ٟ  نتها   َه  ايهطأ

 يًٓكهههس دسٜهههس٠ ض٩ٜههه١ ٜكهههسَٛا إٔ ٜػهههتطٝعٕٛ ٜٔايهههص ٚايكهههشافٝني

 .ا٫دتُاعٞ

 ايٛسٝههس٠ ايػههعٛز١ٜ ايكههشٝف١ ايٛقههت شيههو يف ايههٛطٔ ناْههت 

ًّها  زي٬ٝ متتًو اييت ٌ  ٖهصا . ايكهشاف١ٝ  يٲدهطا٤ات  زقٝك ها  َٗٓ  ايهسيٝ

 ايههسعا٥ٞ احملتهه٣ٛ بههني ايتُٝٝههع َههٔ ايكههشافٝني أعههها٤ٖا َهَّههٔ

 َ٪غػههههه١ أٟ ؽهههههذلم إٔ ايػهههههٌٗ َهههههٔ ٜههههههٔ مل إش. ٚايكهههههشايف

 . ا٭خط٣ ايكش  يف ٜتِ نُا ايتشطٜطٟ دٗاظٖا سه١َٝٛ

َٶا َغاٜط٠ ناْت ا٭ٚىل قفشتٗا ٘  اعتهاز  ملها  متا  اؾُٗهٛض  عًٝه

ا٫غهتكبا٫ت   فأخبهاض . ا٭ٚيٜٛهات  تطتٝهب  ْظطٜه١  عًه٢  بٓها٤  ايػعٛزٟ

ٛ  نُا ايكفش١ ٖصٙ يف تهٔ مل ٚايدلٚتٛنٍٛ ايطزل١ٝ  املعتهاز  ٖه

 .ايفذل٠ تًو يف

 ؾهههٗست فكهههس. طههه٬ٜٛ تكهههُس مل اؿطٜههه١ َهههٔ املػهههاس١ ٖهههصٙ

ّ  َٚهع . ايتشطٜهط  ض٥اغه١  َػهت٣ٛ  عًه٢  نبرل٠ تكًبات ايكشٝف١  ا٭ٜها

 .يؿكٝكاتٗا َهطض٠ ْٚػد١ َؿابٗا منٛشدا أقبشت

. اٱخباضٜه١  ايكٓها٠  أْؿه٦ت  ايهٛطٔ   قهسٚض  َٔ أعٛاّ ث٬ث١ بعس

ِ  َػه٪ٚيٝٗا  سسٜح نإ ايتأغٝؼ فذل٠ يف . يًغاٜه١  طُٛسه١  ٚض٩ٜهتٗ

ٕ  َٚٛظفٝٗها  يًطقابه١   إزاض٠ عًه٢  وتٟٛ ٫ زاضٟاٱ فٗٝهًٗا  ٜتًكهٛ

 اجملههههاٍ يف عطٜكهههه١ خههههدل٠ بٝههههٛت عًٝٗهههها تؿههههطف َٗٓٝهههه١ تههههسضٜبات
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ـ  اغتككها١ٝ٥  بطاَر أقطت ايتشطٜط إزاض٠ إٔ نُا. ايكشايف  تٓهاق

ٕ . ايساخًٝه١  ايكهاٜا ٔ  نها  يف ايفكهط  َٛنهٛ   ايكههاٜا  ٖهصٙ  بهني  َه

ٔ  ٗطؾه  بعهس . ايكٓها٠  َسٜط عًٝ٘ ٚافل ٚايصٟ ايػعٛز١ٜ  بهسأ  ايبهح   َه

 ايكٓههها٠ ٜغهههعٕٚ ا٭خهههط٣ ايكٓهههٛات َهههٔ املهههسضبني غهههرل ايكهههشافٕٝٛ

 ٜٓتكًهههٕٛ ايتهههسضٜب عًههه٢ اؿاقهههًني ايكهههشافٝني فُٝههها بهجافههه١ 

 تهههتِ املػهههذ١ً ٚاملهههٛاز ايهههدلاَر أقهههبشت نُههها. ا٭خهههط٣ يًكٓهههٛات

 َٓعهههت ٚايهههيت ا٭ٚىل ايكٓههها٠ يف ايطقابههه١ إزاض٠ خههه٬ٍ َهههٔ َطاقبتٗههها

 بٝٓٗههها ايبهههح  َهههٔ ا٫غتككههها٥ٞ اَرايدلْههه سًكهههات َهههٔ فُٛعههه١

 .ايفكط َٛنٛ 

 ايتغههٝرل إٔ ٖههٛ ٚاٱخباضٜهه١  ايههٛطٔ ػههطبيت يف ٖٓهها ٜٗههِ َهها

 إطههاضات تغههٝرل َجههٌ متاَهها ٖههٛ. ايكههشٝ  َػههاضٙ ٜأخههص مل امل٪َههٌ

. تعُهههٌ تعهههس مل ايهههيت ايكسرههه١ َانٝٓتٗههها عًههه٢ ٚاٱبكههها٤ ايػهههٝاض٠

ٌ ر ايصٟ اٱع٬َٞ ايٓظاّ ٖٛ ايكشاف١ٝ املُاضغ١ فذٖٛط  اشلٜٛه١  جه

ٕ  إٔ نٝه   إش. املٗٓٝه١  ١يًُُاضغه  ايعًٝها  ٚاملظ١ً امل١ٝٓٗ  يًكٓها٠  ٜههٛ

 تهههٕٛ إٔ زٕٚ ايكٓههٛات بكٝهه١ عههٔ كتًف هها َػههاضٶا َههج٬ اٱخباضٜهه١

 ٚا٭َهط . ايٓظاّ ٖصا ٜتغرل إٔ زٕٚأٚ  اٱع٬َٞ  ايٓظاّ عٔ َػتك١ً

 ايٛطٔ؟. قشٝف١ ع٢ً ٜٓطبل شات٘

 ايكهههشاف١ تهههسعِ ٫.. ١ايػهههعٛزٜ اٱع٬َٝههه١ ايػٝاغههه١: ثايجههها 

 امل١ٝٓٗ:

 غايبٝههه١ إٔ ًٜشهه   ايػههعٛز١ٜ   اٱع٬َٝههه١ يًػٝاغهه١  املتتبههع  إٕ

ٔ  نتبهت  أْٗها  مبعٓه٢ . يًكهشاف١  املٗهين  بايعٌُ تطتبط ٫ َٛازٖا  َه

 املتعًكهه١ احملههاٚض دهها٤ت فُٝهها. ٚتٛعٜٛهه١ ٚزٜٓٝهه١ غٝاغهه١ٝ ْظههط ٚدٗهه١
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إىل  تفتكههههس عاَهههه١ إؾههههاضات يف ٚاملٛنههههٛع١ٝ ناؿطٜهههه١ باملٗٓٝهههه١

 متههت ايٛضقهه١ ٖههصٙ َٛنههٛ  ايكههشاف١ٝ فاؿطٜهه١. ٚايسقهه١ نٝههعايذل

ٌ  يف ايتعهبرل  سطٜه١ ) ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً َازتٗا قٝاغ١ ّ  ٚغها٥  اٱعه٬

 ٚايٛطٓٝهه١ اٱغهه١َٝ٬ ٚايكههِٝ ا٭ٖههساف نههُٔ َهفٛيهه١ ايػههعٛزٟ

 ايػههٝام ٜفٗههِ ملههٔ املههاز٠ ٖههصٙ(. ايػههعٛزٟ اٱعهه٬ّ ٜتٛخاٖهها ايههيت

 غهٛا٤  ٚايٛطٓٝه١   ايسٜٓٝه١  ٗاقسزات تأٌٜٚ ٜكعب ايػعٛزٟ ايجكايف

 طههطف أٟ َههٔأٚ  ايطقابهه١ أدٗههع٠ َههٔأٚ  أْفػههِٗ ايكههشافٝني َههٔ

 قهه١ٝ  َٓاقؿه١  عٓهس  ي٬ًُسكه١  عطن١ غٝكب  فايكشايف. قاْْٛٞ

ِ  ضبهط  اعتبهاض  عًه٢  ايػٝاغ١ٝأٚ  ايس١ٜٝٓ يًُ٪غػ١ ْكسا تتٓاٍٚ  ايكهٝ

 ٚايؿدكهههٝات بامل٪غػهههات ا٭سٝهههإ بعهههض يف ٚايٛطٓٝههه١ ايسٜٓٝههه١

   .ا٫عتباض١ٜ

 يف املٗٓٝههه١ ايكهههشاف١ َعهههاٜرل يف ايٛطٓٝههه١ ايكهههِٝإىل  ٚبهههايٓظط

 اٖتُاَهها تٛيٝٗهها ايكههشاف١ فههايؼ لههس ايعههامل  زٍٚ َههٔ نههجرل

 خهه٬ٍ َههٔ عٓٗهها تعههدل ٚيهٓٗهها. بٓٛزٖهها قههٝاغ١ خهه٬ٍ َههٔ خاقهها

 عًهه٢ ت٪نههس بٓٛزٖهها فههبعض. َتعاضنههتني ٚغههرل قههسزتني ض٩ٜههتني

 تٛنهس  ا٭خهط٣   ط٩ٜه١ اي ٚيف. ايكَٛٞ ٚا٭َٔ ايعًٝا املكاحل محا١ٜ

 ا٭فهههطاز  خكٛقههه١ٝ عًههه٢  َكهههسّ ايعاَههه١  املكهههًش١ ؼكٝهههل   بهههإٔ

ّ  ايؿهههإٔ يف املؿههتغًني  ٔ  فههه ٕ ٚبايتهههايٞ . ايعهها  ايهههٛطين ايٛادهههب َهه

 ايؿههإٔ يف املؿههتغًني إخفههامأٚ  تههٛض  تجبههت ايههيت اؿكهها٥ل تكههسِٜ

ِ  َطاعا٠ زٕٚ ايعاّ ٍ  ٖهصا . ـكٛقهٝتٗ  ايهٛطٔ   َاٖٝه١  وهسز  املجها

 .عًٝٗا ماف  إٔ هب اييت ١ٝٓايٛط ايكِٝ ٖٞ َٚا

 اٱع٬َٝهه١ ايػٝاغهه١ يف أخههط٣ َههاز٠ تٛدههس شاتهه٘  ايٓشههٛ عًهه٢

. ٚا٭سكهههاز ايفههه  ٚإٜكهههاظ املٗهههاتطات عهههٔ ايبعهههس تتٓهههاٍٚ ايػهههعٛز١ٜ
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 ايكهههاٜا يههبعض تٓاٚيهه٘ إٔ ايكههشايف ٜهههُٔ نٝهه  ٚنػههابكتٗا 

 .املٗاتطات؟!أٚ  اؿكس إطاض ؼت تأًٜٚٗا ٜتِ ئ ايؿا٥ه١

 ايكهههشافٝني َهههٔ َطادعتٗههها ههههب اٱع٬َٝههه١ ايػٝاغههه١ ٖههصٙ 

ٕ  َػهتك١ً  قهشاف١ٝ  فايؼ عدل أْفػِٗ  ٚسكهٛم  َكهاحل  بهني  تهٛاظ

 قههسز٠ إع٬َٝهه١ َٛاثٝههل تههبين خهه٬ٍ َههٔ.  ٚايٓههاؽ ٚايههٛطٔ ايههسٜٔ

 بتأًٜٚٗا. ايعبح رهٔ ٫ ٚزقٝك١

 املؿه١ً: َٔ دع٤ ايػعٛز١ٜ ايكشاف١ أنازرٝات: ضابعا 

ّ  تأنازرٝها  ؼتهاز  ايطب  ١َٓٗ َجٌ إىل  ٚايكهشاف١  اٱعه٬

 فأغههتاش. ٚاملُاضغهه١ ايٓظطٜهه١ بههني ػُههع مبٛاقههفات تعًُٝٝهه١ ٦ٖٝهه١

٘  ٜٓكٌ إٔ ٜػتطٝع ٫ ايعا١َ اؾطاس١  ايتؿهطٜ   َهاز٠  َٗهاضات  يط٬به

 غطفهههه١ يف ١ايتطبٝكٝهههه ايتفاقههههٌٝ بهافهههه١ ًَُهههها ٜهههههٕٛ إٔ زٕٚ

 ٚايتكطٜههههط ايكههههشايف ايتشطٜههههط أغههههتاش َجههههٌ متاَهههها . ايعًُٝههههات

 . ايكشايف اؿكٌ يف مماضغٶا ٜهٕٛ إٔ ٜٓبغٞ ٟايص ايتًفعْٜٛٞ

 غههههرل ايتطبٝكٝهههه١ املههههٛاز أغههههاتص٠ إٔ ايٛاقههههع يف وكههههٌ َهههها

ِ . مماضغني ِ  ٚضغه ِ  إ٫ املعهطيف   اؾاْهب  يف متٝهعٖ ٕ  ٫ إْٗه  ٜٛقهًٛ

ٞ  املٗين داْبٗا يف املٗاض٠ ٞ  نُها  ايكهشاف١  يطه٬   ٚاؾُهاي . ٜٓبغه

 امل١ٝٓٗ اشل١ٜٛ عمتٝٝ تػتطٝع ٫ كطدات إْتاز يف ٜػِٗ ايصٟ ا٭َط

 يًكشاف١.

 امل١ٝٓٗ: اشل١ٜٛ ملعامل قسزا ايكسِٜ اؾٝـ: خاَػا 

 تفتكههط ٖٚههٞ ايكههشاف١  أنازرٝههات َههٔ تههأتٞ ا٭دٝههاٍ ٚ٭ٕ

 اٱع٬َٝهه١ ايػٝاغهه١ ٚ٭ٕ املجايٝهه١  يًكههشاف١ املٗٓٝهه١ اشلٜٛهه١ ملعطفهه١

٘  متهت  نُها  املٗهين   اؾاْب يف نعٝف١ ايػعٛز١ٜ  أعه٬ٙ   َٓاقؿهت
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ِ ا اؾٝـ ف ٕ ٔ  يكهسٜ ٕ  ايكهشافٝني  َه  املؿهه١ً . املُٗه١  ٖهصٙ  ٜتٛيهٛ

ٕ  ٚبايتهايٞ  . شاتٗا بايظطٚف َطٚا ايكشافٝني قسا٢َ إٔ أسٝاْا  فه 

ِ  املتعاقب١ ا٭دٝاٍ ٔ  تهتعً  َٗٓٝه١  قُٝها  تٓؿهأ  سته٢  ايهبعض  بعههٗا  َه

 قهس  اؾسٜهس  فايكهشايف . املجايٝه١  يًكشاف١ امل١ٝٓٗ ايكِٝ عٔ كتًف١

ٕ  تبهصشلا  يهيت ا ايكهش١ٝ  اؾٗهٛز  َٛانهٝع  يف ٜبشح  ايكهش١ٝ  ايؿه٪ٚ

 يف ا٫غهتٝعا   نهع  أٚ  ايطبٝه١  ا٭خطا٤ قهاٜا عٔ ٜبشح إٔ زٕٚ

ِ  ايكهشايف  َٗٓه١  إٔ ٜظٔ ٭ْ٘ إ٫ يؿ٤ٞ  ٫. ايعا١َ املػتؿفٝات  تهت

 .ايٛط١ٝٓ ايكِٝ َع٢ٓ ٖٛ ٖصا ٚإٔ ايؿهٌ  بٗصا

 اؿط١ٜ: عٔ أسسثو.. املاٍ عٔ سسثين: غازغا 

ٔ  أؼهسخ  ٫ ٖٓا ٕ  زٚض عه ٟ ا اٱعه٬  يًشطٜه١   تكٝٝهسٙ  يف يتذهاض

 يف املههسْٞ اجملتُههع َ٪غػههات غٝهها  زٚض َعطفهه١إىل  اؿادهه١ بكههسض

 مجٝهع  يف ٜتٛادسٕٚ ايكشافٝني ٖ٪٤٫. املػتكًني ايكشافٝني زعِ

 َٔ اييت ا٫غتككا١ٝ٥ ٚا٭عُاٍ ايٛثا٥ك١ٝ ا٭ف٬ّ ٱْتاز ايعامل زٍٚ

ٔ  ٚايهؿه   اؿط١ٜ َػت٣ٛ ضفع ؾأْٗا  اوتادٗه  ايهيت  اؿكها٥ل  عه

 .ايفطز١ٜأٚ  ايعا١َ سكٛق٘ عٔ زفاعا اجملتُع

 ايهههيت ا٭فههه٬ّ بعهههض اٱْػهههإ سكهههٛم مجعٝهههات متهههٍٛ فُهههج٬

 .  اؿكٛم ٚإبطاظ زعِ يف تٛدٗاتٗا تسعِ قككٶاأٚ  قهاٜا تتٓاٍٚ

 ايسعاٜهه١ غههبٌٝ يف تههصٖب ايههسعِ َٓافههص نههٌ ايػههعٛز١ٜ  يف

. اـاقه١ أٚ  اؿه١َٝٛ امل٪غػات قبٌ َٔ غٛا٤ ايعا١َ ٚايع٬قات

ٔ  ايٝٛتٝهٛ   َٛقع يف ايبشح ف ٕ ٚبايتايٞ  ٕ  قههاٜا  عه أٚ  اٱغهها

 َههٔ أنجههط زعا٥ٝهه١ أف٬َهها عٓهه٘ غههٝٓتر َههج٬  ايتعًههِٝأٚ  ايكههش١

 .ا٭زا٤ سكٝك١ تهتؿ  إٔ ؼاٍٚ اييت اؿكٛق١ٝ ا٭ف٬ّ
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 َههٔ ٜتبعهه٘ َٚهها اؿطٜهه١ َػههت٣ٛ نههع  إٔ ايٓٗا٥ٝهه١ ٚايٓتٝذهه١

 ْٚؿههطٖا  َههاتاملعًٛ عًهه٢ اؿكههٍٛ ٚسههل ايؿههفاف١ٝ  إؾهههايٝات

 احملههههسٚز٠ املٗٓٝهههه١ ٚايكههههسضات ايعاَهههه١  املكههههًش١ عًهههه٢ ٚاؿفههههاظ

 اؾُٗههههٛض بههههني املٛثٛقٝهههه١ َػههههت٣ٛ نههههع إىل  أزت يًكههههشافٝني 

 ضسٝههههٌ يف غههههاُٖت ٚبايتههههايٞ . ايػههههعٛز١ٜ اٱع٬َٝهههه١ ٚايٛغهههها٥ٌ

 بهات  ايصٟ املػ٪ٍٚ عني يف ست٢ احمل١ًٝ  ايكشاف١ َٚٛت اؾُٗٛض

 .١ُٝٚاٱقًٝ ايسٚي١ٝ يًٛغا٥ٌ ٜصٖب
 

  حرٓدد٘ تكددارٓر يف املنلكدد٘ املددداخالت حددْل قضددٔ٘: )ترتٔددب 

 الصحاف٘(:

 حرٓ٘ الصحاف٘ ّاإلعالو: املعْقات ّاإلشكالٔات ذات الصل٘:

 ايهيت  ايغاَسٟ أْ٘ ٫بس بسا١ٜ اٱؾاض٠ إىل ايعكبات ْٛف. تط٣ ز

 :َٚٓٗا اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ تٛاد٘

 :ايتاي١ٝ يٮغبا  عا٥س ٚشيو: اؾُٗٛض انذلاخ عسّ -2

 ٚنههإٔ املططٚسهه١ يًكههه١ٝ اٱعهه٬ّ ٚغهها٥ٌ َتابعهه١ ّعههس - أ

 عٔ ايبشح َٔ اْط٬قا  ٜأت مل املٛنٛ  ططح يف ٖسفٗا

 ٚإمنههها ايفػهههاز  ٚقاضبههه١ ايعسايههه١ ٚؼكٝهههل اؿكٝكههه١ 

 نهصيو   اؾُٗهٛض   أْظهاض  يًفهت  َبٗطده١  عٓاٜٚٔ يططح

 َهآض   ؼكٝهل  بغٝه١  َع١ٓٝ ؾدكٝات سٍٛ ؾبٗات ٱثاض٠

 .ؾدك١ٝ

ّ  - ب ٕ  بعهض  يف ا٫عتُهاز  عهس  َعًَٛهات  َكهازض  عًه٢  ا٭سٝها

 املعًَٛههات ممهها تٓاقههٌ عًهه٢ با٫عتُههاز ٚاقتكههاضٖا َٛثكه١ 
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 نههصيو  اٱعهه٬ّ ٚغهها٥ٌ بعههض  َكههساق١ٝ يعههسّ ٜهه٪زٟ

 .اؿكا٥ل ْكٌ يف اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ بعض قبٌ َٔ َبايغ١

 يًتشكٝهههل غٝههها  َهههع ايٓكسٜههه١ املكههها٫ت عًههه٢ ايذلنٝهههع - ز

 .ايكشفٞ

ٕ ٚ(: اؾُٗهٛض  ْظهط  ٚد١ٗ َٔ) ايٛاقع١ٝ عسّ -3 ّ  نهأ  اٱعه٬

ٔ  قطٜب١ تهٕٛ ٫ بٓظطٜات ٜٓازٟ شيو ع٢ً بٓا٤  ايٛاقهع  َه

 ايٛاقههع أضض عًهه٢ وههسخ مبهها اؾُٗههٛض َكاضْهه١ عًهه٢ بٓهها٤

َٔ  ِ ٔ  تطتههب  فػهاز  دهطا٥ ٕ  املهٛظفني   نبهاض  َه  ٚنهأ

 . غا٥سا  عطفا  أقب  ايفػاز

ّ  ٚأدٗع٠ ايطزل١ٝ امل٪غػات بني ايتٓػٝل عسّ -4  إش: اٱعه٬

 عًهه٢ ايتههاّ ايكههها٤ َههٔ ٓههايتُه تٓػههٝل ٖٓايههو نههإ يههٛ

ٕ  عسّ اٱع٬َٝني ٜٛاد٘ سٝح   ايظاٖط٠ تًو ٔ  ايتعهاٚ  َه

 ٚاملكههههاحل تتعههههاضض نْٛٗهههها املههههٛظفني نبههههاض بعههههض

 ايكهساَات  ؼسخ ٖٓا َٚٔ ايفاغس  يًُٛظ  ايؿدك١ٝ

 . اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ َع

 اؾٗهههات  فهههبعض : اٱعههه٬ّ أدٗهههع٠  بهههني ايتٓػهههٝل  عهههسّ -5

ٔ  عهسز  أنهدل  دهص   ٖسفٗا اٱع١َٝ٬  إيٝٗها   ٗهٛض اؾُ َه

 ايفػههاز  عًهه٢ ايكههها٤ ٚيههٝؼ خاقهه١  َكههاحل ٚؼكٝههل

 اشلازفهه١ ايهههدل٣ املكههًش١ ٚيههٝؼ َكههًشت٘ ُٜٗهه٘ فهههٌ

 .عًٝ٘ ٚايكها٤ ايفػاز حملاضب١

 ٚغهها٥ٌ ٖٓههاى سٝههح: اٱعهه٬ّ ٚغهها٥ٌ ْٛعٝهه١ اختٝههاض غهه٤ٛ -6

 ّ  ته٪ثط  عته١  ؾدكه١ٝ  َٚكهاؿٗا  ضخٝكه١  أٖهسافٗا  إعه٬
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 يف وايتؿهههٝإىل  ٜسفعهه٘ ممهها اؾُٗهٛض  َههٔ املتًكههٞ عًه٢ 

 .اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ بك١ٝ قسم

عسّ ٚدٛز زٚض إع٬َهٞ سكٝكهٞ يتٛعٝه١ املهٛاطٔ غطهٛض٠       -7

قهاٜا ايفػاز ٚنٝ  رهٔ َٛاد١ٗ ايفػاز ٚايتكهسٟ  

 ي٘.

 بكههاٜا  با٫ٖتُاّ يًددل ايكشف١ٝ ايتغط١ٝ ع٢ً ايذلنٝع -8

ٌ  ايظاٖط٠ عٔ ايتشسخ زٕٚ بعٝٓٗا فػاز  ٚنٝفٝه١  نهه

 .ايفػاز عًُٝات نس َٛاق  ٫ؽاش املٛاطٓني تٛع١ٝ

 غههًِ يف املتههأخط َٛقعٓهها غههبب ايطزٜعههإ إٔ خايههس. ٜٚعتكههس ز

 اؿهههِ ْظههاّ إٔإىل  َٓهه٘ نههبرل دههع٤ يف ٜعههٛز ايكههشاف١ سطٜهه١

 ٜطز َا عسا ٚايتعبرل ايكشاف١ سط١ٜ عٔ ؾ٤ٞ فٝ٘ ٜطز مل ا٭غاغٞ

 عًهه٢ املههاز٠ تههٓل اـههاَؼ  سٝههح  ايبهها  َههٔ( :4) ضقههِ املههاز٠ يف

 .تفاقٌٝ زٕٚ" طٝب١اي ايه١ًُ" اغتدساّ

ٕ  قهس  تفكهًٝٗا  ٚعسّ املاز٠ ٖصٙ يف ايغُٛض ٖصا ٔ  ٜههٛ  نهُ

ّ  تػتدسَ٘ ايصٟ ايتؿطٜعٞ املعٝاض  ْكبهع  دعًٓها  َها  ٖهاٚؽ(  )فطٜهسٚ

 .(2:6) َٔ (296) املطنع يف

 َٛقههع يف ْهههٕٛ إٔ ٜٚفههذلض َٚكًههل  قههبط ايذلتٝههب ٖههصا

 .بهجرل شيو َٔ أفهٌ

ّ ( نايتا:4) ٚػسض اٱؾاض٠ إىل ْل املاز٠ ٌ  يٞ: " تًتهع  ٚغها٥

 ّ  ٚبأْظُهه١ ايطبٝهه١ بايهًُهه١ ايتعههبرل ٚغهها٥ٌ ٚمجٝههع ٚايٓؿههط اٱعه٬

ٟ  َها  ٜٚٴشظهط  ٚسستٗا  ٚزعِ ا٭١َ  تجكٝ  يف ٚتٴػِٗ ايسٚي١   ٜه٪ز
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أٚ  ايعاَهه١  ٚع٬قتٗهها ايسٚيهه١ بههأَٔ رههؼأٚ  ا٫ْكػههاّأٚ  ايفتٓهه١إىل 

 .شيو " نٝف١ٝ ا٭ْظ١ُ ٚتبني ٚسكٛق٘  اٱْػإ نطا١َإىل  ٜػ٤ٞ

 ايدلقٝه١  : " املطاغه٬ت ٞ( فكس ْكهت عًه٢ َها ًٜه    51) املاز٠ َاأ

 َكه١ْٛ   ا٫تكاٍ ٚغا٥ٌ َٔ ٚغرلٖا اشلاتف١ٝ ٚاملدابطات ٚايدلٜس١ٜ

 إيٝٗا ا٫غتُا أٚ  عًٝٗا ا٫ط٬ِّ أٚ  تأخرلٖاأٚ  َكازضتٗا هٛظ ٫ٚ

 .ايٓظاّ " ٜبٝٓٗا اييت اؿا٫ت يف إ٫

أسهس ا٭َجًه١ ايٛاقعٝه١    ايبعٝهع إىل   إبطاِٖٝ. َٚٔ داْب٘ تططم ز

 أنتهب  إٔ" اؿٝا٠" قشٝف١ َين يف ٖصا اٱطاض  سٝح قاٍ: طًبت

 اؿه١َٛ فاٍ يف تكسّ ؼكٝل ع٢ً قسضتٓا َس٣ يف ْظطٟ ٚد١ٗ

 شلِ ٚنتبت. ايعامل يف زٍٚ مخؼ أٍٚ نُٔ يٓهٕٛ اٱيهذل١ْٝٚ

ُٳٸا. ْظطٟ ٚد١ٗ َٹ  ٚاملعًَٛات ا٫تكاٍ خسَات تهًف١ إٔ" نتبت ٚٳ

 ايههههسٚيٞ ي٬ؼههههاز ا٭غههههعاض َ٪ؾههههط عًهههه٢ َطتفعهههه١ ١املًُههههه يف

 بٌ ٚايٝابإ  ا٭ٚضب١ٝ ايسٍٚ عسز يف ٖٛ مما أضفع فٗٞ ي٬تكا٫ت 

 َجهٌ:  أخهط٣  َكاض١ْ بسٍٚ ايهع إىل  املًُه١ يف ايتهًف١ ٚقًت

 ."ٚقطط ٚايهٜٛت نْٛر  ْٖٛر ايٓطٜٚر  غٓغافٛضا 

 املتعًكه١  ايفكهط٠  ٖهصٙ  سصف بعس ْظطٟ ٚد١ٗ ايكشٝف١ ْؿطت

 . ا٭غعاضب

ٌ  َع تٛاقًت ٘  املطاغه ٔ  ٚغه٪اي  َتأنهس  أْها "فكهاٍ:   ايػهبب  عه

 يعهههٌ يههههٔ  ( َطتفعههه١ ا٭غهههعاض) ْهههل ٚنهههعت أْهههين ْفػهههٞ َهههٔ

 ."سصفتٗا ايتشطٜط١ٜ ايػٝاغ١

 ايبٓههههههٛى يكطههههههاعٞ ْكههههههس ْؿههههههط يف تطغههههههب ٫ ايكههههههشاف١

 (5:1)إىل  ٜكههٌ َهها ايكطاعههإ ٖههصإ ٜٓفههل سٝههح ٚا٫تكهها٫ت 
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 ٚؾهطنات  ايبٓهٛى  إٔ ٜعهين  ممها  ٕ اٱعه٬  عًه٢  غٜٓٛا ضٜاٍ ًَٕٝٛ

 ٚعههسّ ايػههعٛز١ٜ ايكههشاف١ قههُت ب ع٬ْاتٗهها اؾههذلت ا٫تكهها٫ت

 . ْكسٖا

ّ  َٓظُهه١ آيٝهه١  أؾههاضت َهها  ٖٚههصا  ايفكههط٠  يف ٖههاٚؽ( )فطٜههسٚ

 اٱعههه٬ّ ٚغههها٥ٌ يف ايهههتشهِ) ا٫قتكهههازٟ احملهههٛض َهههٔ ايػازغههه١

 .(ايتذاض١ٜ باٱع٬ْات

 سطٜهه١ اىٖٓهه سايهههٛوٞ ٫ تٛدهه عبههساهلل. َٚههٔ ٚدٗهه١ ْظههط أ

ٕ  أٟ يف يًكشاف١ َطًك١ ٔ  َهها ٞ  سته٢  ايعهامل  َه ٘  ايهسركطاط  َٓه

 .املتشس٠ اي٫ٜٛات ضأغ٘ ٚع٢ً

ٔ  زا٥طتٗها  ٚتتػهع  اؿطٜه١  َػهاس١  ؽتًه   قس ٕ  َه  ٯخهط  َهها

ٌ  يهٔ ايكطط طٍٛ سػب ٘  أٟ قهسٚزا  ايكطهط  ٜظه إىل  رتهس  ٫ أْه

 .١َا ٫ْٗاٜ

 ملايو ؾدك١ٝ َكاحلأٚ  عًٝا َكاحل ؼهُٗا اؿط١ٜ ٖصٙ

 .أخط٣ أَٛضأٚ  ايكشٝف١ ٬َىٚ أ

ٌ  ٖهصٙ  أسس ا٫قتكاز ٚيعٌ  ايهع٤٬َ  بعهض  أؾهاض  نُها  ايعٛاَه

 ايههدل٣  يًؿهطنات  ْكهسا  تٓؿهط  ٫ يسٜٓا ايكش  "إٕ قاٍ: عٓسَا

 . يسٜٗا" املع١ًٓ

 أَطٜها يف..  ايعامل١ٝ ايكشاف١ ع٢ً ست٢ ٜٓطبل ْفػ٘ اؿاٍ

 سخني ايته  بأنهطاض  تتعًهل  َٛانهٝع  أٟ تٓؿط ٫ ايكش  بعض َج٬

ٔ  شيهو   ب َهآْا يسٜٓا بُٝٓا ايتبغ  إع٬ْات غتفكس ٭ْٗا  ٫ يهه

 .َع١ٓٝ ؾطن١ أزا٤ تٓتكس
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 ايكههشفٞ عًهه٢ تعتُههس ْػههب١ٝ عًُٝهه١ يههسٜٓا ايكههشاف١ سطٜهه١

 .ض٥ٝػ٘ ٚع٢ً ْفػ٘

 دهطأ٠  ؼهُٗا عٓٗا املػاف١ يهٔ محطا٤ خطٛ  ٖٓاى ْعِ

 .عٓٗا ٚا٭بعس ا٭قط  بايططم َٚعطفت٘ ايتشطٜط ض٥ٝؼأٚ  ايكشفٞ

ٕ  ؼطٜط ض٩غا٤ ٖٓاى ٕ  ايكه٬سٝات  ٜعطهٛ ٌ  ٜكهطأ  ٚآخهطٚ  نه

 عًهه٢ اؾههايؼ ٭ٕ شيههو يًُطبعهه١  بٗهها ايههسفع قبههٌ قههشٝفت٘ َهها يف

ٔ  فٝبشهح  َس٠ أطٍٛ يًبكا٤ ٜػع٢ يسٜٓا ايتشطٜط ض٥اغ١ نطغٞ  عه

 .ايكشف١ٝ امل٪غػ١ ٬َى ٚضنا املػ٪ٍٚ  ضنا

 تًهو  ايهبعض  فٝكه   ٚأخهط٣   قهشٝف١  بني ايتُٝع ٜأتٞ ٚشلصا

ٔ  َػهاس١  يسٜٗاأٚ  َسع١َٛ بأْٗا كشٝف١اي  إٔ ٚاؿكٝكه١  اؿطٜه١  َه

 .ايتشطٜط ض٥ٝؼ ٚإَهاْات قسض٠ َٛا ٖ بكسض نصيو يٝؼ ا٭َط

 ايكهههشفٝني َهههٔ نهههجرل ٜطعههه٢ زٚا٥هههطأٚ  سكهههٍٛ ث٬ثههه١ يهههسٜٓا

 سههسٚز شلهها ٭ٕ محاٖهها  يف ٜطتعههٛا إٔ ىؿههٕٛ سٛشلهها  ٚايكههش 

 ٚقهههاٜا ٚايههسٜٔ  ايػٝاغهه١  :ٖههٞ اؿُههطا٤ اـطههٛ  َههع َباؾههط٠

 اجملتُع.

 قههه٠ٛأٚ  ايكهههشفٞ  ثكافههه١ نهههع إىل  شيهههو أغهههبا  ٚتعهههٛز

 ا٫قطساّ فٝتشاؾ٢ سل ع٢ً تهٔ مل يٛ ست٢ املهاز٠  ايتٝاضات

 بههٌ اؿطٜهه١  َههٔ قههسٚز٠ ٫ مبػههاس١ ايطٜانهه١ تتُتههع فُٝهها َعٗهها 

 ا٭عهههطاض يف ٚايهههسخٍٛ ايكهههصفإىل  اؿُهههطا٤ اـطهههٛ  ػهههاٚظت

 عكٛبههههات  تطههههاشلِ إٔ ٕٚز ايكههههإْٛ عًٝهههه٘ ٜعاقههههب ممهههها ٚايههههصَِ

 .ٚاملطدعٝات املهاتب بني تاٙ ؾها ٚإٕ ٜؿتهٞ  ٫ فاملتهطض

 :ضقٝبني ايكشفٞ عَُٛا  ٜٛاد٘ احملًٞ إع٬َٓا يف
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 ايتشطٜط. ض٥ٝؼأٚ  اٱع٬ّ ضزلٞ: ضقٝب •

 فتُعٞ. ضقٝب •

 يف نههٝل َههٔ تٓطًههل َعٝٓهه١ ثكافهه١ ؼهُهه٘ ايههطقٝبني ٚنهه٬

 .ٚعازات قِٝ َٔأٚ  ٚا٫ط٬   ا٭فل

ٔ  عبههساهلل. ضز أٚأٚ  ؾدكهه١ٝ ػطبهه١ ايهههٛوٞ ث٬ثهه١ أَجًهه١ َهه

 :شيو  سٝح قاٍ يتٛنٝ 

 : ا٭ٍٚ

ّ  يف ٞ  َكههههههايٞ ٚيف ّ(2:88) عههههها  َٓتكهههههه  يف)  ا٭غهههههبٛع

 ايطٜههاض  دطٜههس٠ يف ايطٜانههٞ يًكػههِ ض٥ٝػٶهها ٚنٓههت  ( ا٭غههبٛ 

ٔ  سًكهات  عس٠ َٔ َٛنٛعا نتبت اؾاَع١ٝ غٓٛاتٞ أٚاخط ٚيف  عه

 ٦ٖٝهه١ إْؿهها٤ فٝهه٘ ٚطايبههت طٜٛطٖهها ت ٚغههبٌ ايطٜانهه١ٝ ا٫ؼههازات

 ا٫ؼهازات  فايؼ تهٕٛ إٔ طايبت نٓت ايطٜانٝني يًكشفٝني

 بههٔ فٝكههٌ ا٭َههرل َههٔ اتكههاٍ َههٔ إ٫ املٛنههٛ  َٚههط با٫ْتدابههات 

 ًَشٛظهه١ فٝهه٘ ٜبههسٟ آْههصاى  ايؿههبا  يطعاٜهه١ ايعههاّ ايههط٥ٝؼ فٗههس 

٘  ٚبأغهًٛ   ٚقتٗا  ا٫ْتدابات َٛنٛ  ططح ع٢ً يتشفظ٘ تؿرل  فٝه

 ايتشطٜهط  ض٥هٝؼ  غهأيين  سٝهح  ايههجرل   ايؿ٤ٞ ٚاملطح ػاط١ايب َٔ

 ٜكههههطأ ٜهههههٔ مل إش نتبههههت؟ عُهههها ايػههههسٜطٟ تطنههههٞ. أ آْههههصاى

 .شيو يف ايك٬سٝات أعطاْا فكس ْؿطٖا قبٌ املٛانٝع

 اؾهطأ٠  ايٛقهت  شيهو  يف ؼطٜهط  ض٥هٝؼ  أٟ رًو ٚايتػا٩ٍ: ٌٖ

 فههايؼأٚ  ؾههٛض٣ فًههؼ ب ْؿهها٤ فٝهه٘ ٜطايههب َٛنههٛعا يٝهتههب

 با٫ْتدا ؟!. هٕٛت ٚإٔ بًس١ٜ
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 ايطزل١ٝ؟ٸ!. ايفعٌ ضز٠ غتهٕٛ نٝ  نتب٘ ٚيٛ

 ايجاْٞ: 

 ايتػهههعٝٓٝات بساٜههه١ يف آغهههٝا ببطٛيههه١ اشلههه٬ٍ فطٜهههل فهههٛظ بعهههس

ٔ  ٜػأيْٛو)  عٓٛاْ٘ َٛنٛعا نتبت ٍ  عه  ثٓاٜهاٙ  يف ٚتغٓٝهت (  اشله٬

 إخل..  َٓاظي٘ يف ايكُط ٖٛ نُا ٚتٓكً٘ اشل٬ٍ بفٛظ

 يف قٝههازٟ ملػهه٪ٍٚ صٙأخهه املكههش  عًهه٢ املٛنههٛ  َههط عٓههسَا

 ساٚيههت ٚعبجهها ٜٓؿههط  ٚمل بههايكطإٓ  أت٬عههب إْههين قهها٬٥ اؾطٜههس٠

 ٜٓههاظطْٞ إٔ ٚؼههسٜت أَجًهه١  ٚنههطبت با٫قتبههاؽ  املػهه٪ٍٚ إقٓهها 

 .عازًّا َٚط أخط٣ قشٝف١ يف ْٚؿطت٘ ٜٓؿط  ٚمل أسس 

 ايجايح:

 َٛنهههٛعا نتبهههت آغهههٝا ببطٛيههه١ ّ(:::2) ا٫ؼهههاز فهههاظ عٓهههسَا

 .ا٫ؼاز يتاضٜذ متذٝس َٚهُْٛ٘(  نتابٝ٘ أٚااقط ٖا٩ّ)  عٓٛاْ٘

 بايكطإٓ  أغتٗع٨ بأْين ايكطا٤ َٔ عسٜس٠ ضغا٥ٌ ٚضزتين املط٠ ٖصٙ

 .ايكطآ١ْٝ اٯٜات ببعض َػتسيني تهفرلٟ يسضد١ ٚٚقًت

ِ . ٚعًههل ز  ايبعٝههع عًهه٢ َهها ططسهه٘ أ. ايهههٛوٞ بههإٔ        إبههطاٖٝ

 أقهههشا  َهههٔ يههههغٛ  ؽههههع ايهههسٍٚ نهههٌ يف اٱعههه٬ّ ٚغههها٥ٌ

 فاٱع٬ّ. عًٝٗا يًتأثرل ايس١ٜٝٓأٚ  ا٫قتكاز١ٜأٚ  ايػٝاغ١ٝ املكاحل

 يف ايكهه٣ٛ نههٌ بههني املتبههازٍ يًتههأثرل ْتههاز ٖههٛ بههٌ فههطا   يف بعُههٌ ٫

 اٱدههطا٤ات َههٔ مجًهه١ اؽههصت ايههسٍٚ بعههض إٔ ا٫خههت٬ف. اجملتُههع

ٍ  تتبأٜ ٖٓا َٚٔ ايهغٛ   ٖصٙ َٔ اٱع٬ّ ؿُا١ٜ  َهس٣  يف ايهسٚ

 تكههٌ ٚيههٔ مل َههج٬ ا٭ٚضٚبٝهه١ فايههسٍٚ  إع٬َٗهها ٚغهها٥ٌ اغههتك٬ي١ٝ
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  َطسًهههه١إىل  ٚقهههًت  بايتأنٝههههس يهٓٗههها  َطًكهههه١  اغهههتك٬ي١ٝ إىل 

 .ايعطب١ٝ ايسٍٚ َٔ أفهٌ

ٔ  ٫: مخٝؼ زلرل. أ ٚقاٍ ٕ  إٔ رهه أٚ  سهط٠  قهشاف١  يهسٜٓا  تههٛ

 ..أخط٣ قطاعات يف َتشكك١ غرل اؿط١ٜ فُٝا..  سط إع٬ّ

 ..ٜتذعأ ٫ دع٤ اؿط١ٜ

٘  ٜٓتؿهط  فرلٚؽ اؿط١ٜ ٞ  فهرلٚؽ .. يًُفاضقه١  يهٓه  أنجهط  ٜؿهف

 .ٜٚكتٌ ٜعسٟ مما

٘  يٓها  املُجٌ اٱع٬ّ َػرل٠ ٜتتبع َٔ أَا ّ  بٓٛعٝه  ٚاـهام  ايعها

ٌ  إْ٘ بٌ ا٭سساخ  َٔ نجرل َٛانب١ عٔ َتأخطا  غٝذسٙ ٔ  ٜٓتكه  َه

ٕ  َٔ نجرل يف َطٜب١ سا٫ت  تتػهبب  قهس  خطهرل٠  سها٫ت إىل  ا٭سٝها

 َطاضز٠"به اؾاض١ٜ ٘قا٫ٚت يف وكٌ نُا ايٛطين  ايك  بؿل

ٟ  ا٭َههط" احملطنههني  غههطا   ْطٜههس  سطٜهه١  أٟ: ْتػهها٤ٍ هعًٓهها  ايههص

 يٓا؟. إع٬َٓا ٜطٜسٖا سط١ٜ ٚأٟ ٱع٬َٓا؟

 يبكٝه١  املفتهاح  ٖٞ اٱع٬ّ سط١ٜ ايعجُإ إٔ خايس. ّ بُٝٓا ٜط٣

 سذههط ٚضا٤ ايػههبب ٖههٛ ٖههصا نههإ ٚضمبهها..  اجملتُههع يف اؿطٜههات

 اؿطٜات. ١بكٝ تٓفًت ٫ ست٢ اٱع٬ّ سط١ٜ

 يهههٌ إيعاَههٞ ؾههط  اؿطٜهه١ ايؿههطٜ  إٔ فاطُهه١. أ ٚشنههطت

ّ  املبهازضات  ٚؽًل ايطاقات ؼطض فٗٞ إبساعٞ  عٌُ  أٚىل ٚاٱعه٬

 اؿط١ٜ. بٗصٙ اجملا٫ت

 أْههه٘ عًههه٢ (32) املهههاز٠ يف ْهههل اٱْػهههإ  ؿكهههٛم ايعطبهههٞ املٝجهههام

 ؿكههٛم ايعههاملٞ اٱعهه٬ٕ اعتههدل نُهها اٱعهه٬ّ  يف اؿههل ٜهههُٔ
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أٜهها  فه ٕ    .ا٭غاغ١ٝ اؿكٛم َٔ سكا  اٱع٬ّ  يف اؿل  اٱْػإ

 ٚمتههههني  املعًَٛهههات  دهههٛز٠ ؼػهههني تكتههههٞ ايعٛملههه١ ؼهههسٜات

 ايهههطٚضٜات أسههس اٱع٬َٝهه١ اؿطٜهه١ غههك  ٚضفههع َٓٗهها  املههٛاطٔ

 يصيو.

 بٝهههسٙ َهههٔ َفتاسٗهها  احملٝهها إىل إٔ اؿطٜههه١  َػهههاعس. ٚشٖههب ز 

ٕ  ايكطاض  ف ٕ ٞ  نها ٛ  اٱع٬َه ٔ  ٖه  فهُها  ٞايػٝاغه قهطاض   ٜهسٜط  َه

ٞ  فاؿكٝك١ ايعهؼ نإ ٜكٍٛ ّ. خايس  ٚإٕ ايعههؼ. نُها    ٖه

تػا٫٩ت رهٔ ططسٗا يف ٖصا اٱطاض قس تػاعس يف فِٗ  أْ٘ مث١

  َا هطٟ:  

 املػهههه٪ٚي١ اؿطٜهههه١ ملُاضغهههه١ فعهههه٬ َ٪ٖههههٌ فتُعٓهههها ٖههههٌ .2

 ٚاملٓهبط١؟.

 زٕٚ اؿطٜههه١ ملُاضغههه١ َ٪ًٖههه١ اٱع٬َٝههه١ َ٪غػهههاتٓا ٖٚهههٌ .3

  ٚإؾطاف١ٝ؟ ١إزاضٜ يٛقا١ٜ اؿاد١

ِ  ملُاضغ١ َ٪ًٖٕٛ قشفْٝٛا ٌٖٚ .4  زٕٚ ايكهشف١ٝ  َػه٪ٚيٝتٗ

 ايطقٝب؟ عني

ٔ  بعهض  إٔ املؿهه١ً   ض٣٩ ٜٚططسههٕٛ اجملتُهع  ؼهطض  ٜتبٓههٕٛ َه

 بِٝٓٗ. تبأٜ ع٢ً شيو بعض ٜطٕٚ يٝدلاي١ٝ

 ٫بهس  املتكس١َ ايسٍٚ يف ست٢ ا٭ضبـ بايكٍٛ: نٛثط. ٚعًكت أ

ٔ  ٫ٚ عًٝ٘  ٜعٍٛ ٫ ايهُرل. ايطقاب١ َٔ  أزٚات أسهس  اعتبهاضٙ  رهه

 .ايكا١ْْٝٛ ايطقاب١

 ٚاملعًُههني ٚاٯبهها٤ ٚايف٬غههف١ ٚايٛعههاظ املفهههطٜٔ إٔ أعتكههس

 ايصاتٝه١  ايطقابه١ . شات١ٝ ضقاب١" تهٜٛٔ" يه ططٜك١ ابتهاض عٔ عذعٚا
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 يف تٛدهههس. أعًههه٢ َهههٔ تػهههكط ٫ٚ ايهههساخٌ َهههٔ تكهههعس ازلٗههها َهههٔ

٘  ْٚظهط٠  نكٛت٘ اٱْػإ تهٜٛٔ ٘  عٝٓه ٘  ٚبسٜٗته  زضده١ ٚ ٚفكهاست

 ٘ ٔ  قُٝهه١ .  شنا٥هه ٔ . إفػههازٖا أٚ  تطٜٛطٖهها  رههه ٔ  يههه  ٫ رههه

 ايعسّ. َٔ إْؿا٩ٖا

 ايطقابهههه١ متههههاز يههههٔ ايبعٝههههع أْٓهههها  إبههههطاِٖٝ. بُٝٓهههها ٜههههط٣ ز 

 غههههرل ٚايكههههٛاْني املعههههامل ٚانههههش١ ا٭يههههٛإ تهههههٕٛ سههههني ايصاتٝهههه١

.١َٝ٬ٖ 

 ا٫دتُاعٝهه١ ٚايعسايهه١ ايؿههفاف١ٝ املههعضٚ  إٔ محٝههس. ز ٚأٚنهه 

 اجملتُههع يتٛعٝهه١ املتدكههل اٱعهه٬ّ ايههٞ طتكههسٜ أقههٌ عًههٞ ؼتههاز

 .اؿاي١ٝ املطس١ً يف خاق١ ا٭ٚيٝات عًٞ ٚايذلنٝع

 ..قشافتٓا يف: املٛغ٢ َػفط. أ ٚأناف

 أْتذتهه٘ َهها غهه٣ٛ ٚقههسز٠ زقٝكهه١ أخ٬قٝهه١ َٛاثٝههل ٜٛدههس ٫ -2

  ْؿأتٗا. أٍٚ يف ايٛطٔ

 غٝاغههه١ٝ ض٩ٜههه١ َهههٔ اْطًكهههت ايػهههعٛز١ٜ اٱع٬َٝههه١ ايػٝاغههه١ -3

 ايكشاف١ٝ. امل١ٝٓٗ عٔ بعٝس٠ ٚبٓٛزٖا..  كٝفٞتج ٱع٬ّ ٚز١ٜٝٓ

 ٚبعٝههس٠ ايٓظطٜهه١  يف َٛغًهه١ ايػههعٛز١ٜ اٱعهه٬ّ أنازرٝههات -4

 امل١ٝٓٗ. املُاضغ١ عٔ دسا

 اغهتٛعبٛا  ايصٜٔ اشلٛا٠ ايكشافٝني َٔ ايكسِٜ اؾٝـ.. ايٓتٝذ١

 اؾهههسز ايكهههشافٝني ٜتًكفهههٕٛ َهههٔ ٖهههِ.. كتًههه  بؿههههٌ املٗٓههه١

 متهت  ٫ ايػهعٛز١ٜ  يًكهشاف١  املٗٓٝه١  ١ٜٛاشل ف ٕ ٚبايتايٞ.. ٜٚعًُِْٛٗ

 بك١ً. املجاي١ٝ يًكشاف١ امل١ٝٓٗ ي١ًٜٛٗ
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ٕ  ي٢ًٝ. َٚٔ دٗتٗا تط٣ أ ّ  ايؿهٗطاْٞ أ ٞ  اٱعه٬  ٚيٮغه   احملًه

 ايههجرل  إٔ سٝح لس  (ا٭زؾ١) ضأغٗا ٚع٢ً أَٛض عس٠ َٔ ٜعاْٞ

   ايفهطٜه١  يًشطٚ  فكط ٚايتفط  ػاًٖٗا ٜتِ امل١ُٗ قهاٜاْا َٔ

 ايههههص  بعهههض اخهههت٬مإىل  ا٭سٝهههإ بعهههض يف تكهههٌ أْٗههها ستههه٢

 ٖهه٣ٛ َههٔ سههطٶا اٱعهه٬ّ أقههب  َهها َتهه٢   َكايهه١أٚ  فهههط٠ يتُطٜههط

 تٛدٝه٘   ٚيٝؼ مبكساق١ٝ  ٜعٌُ ٚأقب  يًصات  ٚا٫ْتكاض ايٓفؼ

 بكٞ إٕ أَا   إلاظ نٌ يف ٚؾطٜه ا َ٪ثطا إع٬َا غٝهٕٛ ف ْ٘

 .(١ٝإع٬َ زضبا١ٜٚ) ايّٝٛ ْطاٙ َا فبعض عًٝ٘ َا ٖٛ ع٢ً
 

 آلٔات حتكٔل حرٓ٘ الصحاف٘ ّاإلعالو امليشْدٗ:

 لهههاح يف ٜػهههاعس َههها أٖهههِ َهههٔ ايغاَهههسٟ إٔ ْهههٛف. ز شنهههطت

 :ٖٛ ايكشف١ٝ ايتذطب١

 .املعًَٛات ٚفط٠ •

 ٜتعًهههل فُٝههها ٚخاقههه١ ايكهههشاف١  عًههه٢ املػههه٪ٍٚ اْفتهههاح  •

 أٚقههات يف إ٫ يههسٜٓا ٜتههٛافط ٫ َهها ٖٚههٛ املكههرل١ٜ  بايكهههاٜا

 .ا٭سساخ

ٌ  عًه٢  ع٬َٕٝٛاٱ ٜٴ٬ّ يصيو  َها  شنهط أٚ  َعًَٛه١   به٬  ايتشًٝه

 قعب١. بادتٗازات زقٝل  غرل ٖٛ

 أغهههههبٛعٞ َهههههٛدع ٖٓهههههاى ٜههههههٕٛ ٫ ملٳ: ٖٓههههها ٚايتػههههها٩ٍ

 ا٭غ١ً٦؟!. نٌ عٔ يٲداب١ يًكشفٝني 

ِ  يبعههٗا   إداب١ يسِٜٗ ٜهٕٛ أ٫ عٝبا ٚيٝؼ ٕ  إٔ املٗه  تههٛ

 ٚاقتكهاز١ٜ  غٝاغه١ٝ  بظطٚف منط أْٓا خاق١ تٛاقٌ  َٓك١ ٖٓاى

   ..املػتُط٠ املعًَٛات١ٝ يًتغص١ٜ ؼتاز كتًف١  ٚعػهط١ٜ
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 امل٪غػهات  ملٓافػه١  أنهدل  فهطم  ا٭فهطاز  يهس٣  بأْٸ٘ ْٓػ٢ ٫ٚ

 :َٓٗا نجرل٠ ٫عتباضات" ا٫دتُاعٞ ايتٛاقٌ َٛاقع" يف

 .ايتهايٝ  اْعساّأٚ  انفاض  •

 .ايتا١َ ا٫غتك٬ي١ٝ  •

ٔ  َها  امل٪غػهٞ   ايتشٍٛ َٔ شلا بس ٫ ٚيهٔ  ا١َا٫غهتس  ٜههُ

 سسٜجههه١  اغهههتجُاض١ٜ خطهههٛ  بٓههها٤ عًههه٢ ٚايكهههسض٠ ٚا٫غهههتُطاض١ٜ 

 .ٚايطق١ُٝ ا٫تكاي١ٝ ايتش٫ٛت َٛاد١ٗ يف نسض  ٚا٭ِٖ

 ايككههه٣ٛ ا٭ُٖٝههه١ ٜهههط٣ ممهههٔ أْههها: نهههطزٟ أغههها١َ. ّ ٚقهههاٍ

 نافه١  يف ٚزٚضٖها  امل٪غػهات  َٔ ٚغرلٖا املسْٞ اجملتُع مل٪غػات

ٞ ا ايكطها   يف ٚبايهصات  ايؿعٛ   يس٣ اؿٝا٠ َٓاسٞ ٌ  .ٱع٬َه  َٚجه

ٞ  ايكطها   يف امل٪غػهات  ٖصٙ  ٫أٚ  َٛدهٛز٠  غهرل  إَها  يهسٜٓا  اٱع٬َه

 .اؿكٝكٞ زٚضٖا تٴُاضؽ

 امل٪ؾهههطات يف املًُهههه١ تكهههٓٝ  ضفهههع َهههٔ ْهههتُهٔ ٚيههههٞ

أٚ  ٚتطٜٛطٖها  امل٪غػهات  ٖهصٙ  ٚنهع  يف ايٓظهط  َٔ بس ف٬ ايسٚي١ٝ 

ٔ  َبػهط  اغهتعطاض  ٖٚهصا .  إنهاف١ٝ أٚ  بسًٜه١  َ٪غػات إسساخ  عه

 :غػاتامل٪ ٖصٙ

ِ  أسهس  ٖٞ: ايكشفٝني مجع١ٝ •  مل ٚيهٓٗها  امل٪غػهات  ٖهصٙ  أٖه

 إزاضتٗها   َٚٓٗها  ْظاَٗها   َٓٗها  أغهبا   يعهس٠  املأٍَٛ زٚضٖا ت٪ز

 .شلا ايتشطٜط ض٩غا٤ تط٩ؽ َٚٓٗا

ِ  تكههٓٝ   َ٪غػههات  • ٌ  ٚتكٝههٝ  يف ٜٛدهههس ٫:  اٱع٬َٝهه١  ايٛغهها٥

 اٱع٬َٝهه١ امل٪غػههات بههني ٜٚفانههٌ ٜكههاضٕ َ٪ؾههط أٟ املًُههه١
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ٔ  املتًكٞ َٛق  ٚوسز ٔ    أعُاشلها  َه ّ  َها  اغهتجٓا٤  ٚرهه  تكهٛ

 مبٛدههههب طبعاتٗهههها عههههسز إعهههه٬ٕ َههههٔ اؾعٜههههط٠ قههههشٝف١ بهههه٘

 .(ا٫ْتؿاض َٔ ايتشكل مجع١ٝ) يف اؾذلانٗا

 ْظههاّ وههسز: ًَٚهٝتٗهها اٱع٬َٝهه١ امل٪غػههات ٚبٓٝهه١ ٖٝهًٝهه١ •

 اٱع٬َٝه١  امل٪غػات ٖٝه١ً املًُه١ يف اٱع١َٝ٬ امل٪غػات

 مجعٝتٗهها أقههبشت ستهه٢   ظههاَٞايٓ ٚؾهههًٗا رًهٗهها َٚههٔ

ٞ  عٔ أعها٥ٗا ٜعٜس ٫ ايع١َُٝٛ ٍ أٚ  أعهها٤  ايعؿهط٠  سهٛاي  سهٛ

ٔ  ايطغِ ٚع٢ً   شيو ٔ  َه٪خطا  اؿهسٜح  َه  غهٛم  يف ططسٗها  عه

 .وسخ مل شيو إٔ إ٫ ا٭غِٗ

 أقهعب  َٔ: اٱع١َٝ٬ ايٛغا٥ٌ تطاخٝل ع٢ً اؿكٍٛ قعٛب١ •

٘  اؿكٍٛ رهٔ تطخٝل أقعب ٜهٔ مل إٕ ايذلاخٝل  عًٝه

ٔ  ايعسٜس ٖذط٠إىل  أز٣ مما  َٚػهتجُطٜٗا  اٱع٬َٝه١  ٚغها٥ًٓا  َه

 .اـاضزإىل 

 يف املتًّكههٞ طبٝعهه١ ا٫عتبههاض يف ْأخههص إٔ بههس ٫: املتًكههٞ طبٝعهه١ •

ٟ  اٱع٬ّ تًكٞ يف ضاغبا ٜهٕٛ ٫ فكس. املًُه١ ٘  ايهص أٚ  تطغبه

 .ايعامل١ٝ ٚامل٪غػات ايٓدب١ تتُٓاٙ

  ٍ  إٔ اعتكازْههههها َهههههع: اؿهههههاضثٞ عًهههههٞ. ز َٚهههههٔ داْبههههه٘ قههههها

 ٚاٱعهههه٬ّ ايكههههشاف١ ٚسطٜههههات اٱْػههههإ سكههههٛم ؾههههإ تكههههاضٜط

 سطٜهههه١ إٔ ٖههههٛ ٜعٓٝٓهههها َهههها.  نههههبرل سههههسٺإىل  قههههشٝش١ ٚغرلٖهههها

 يف املفكهههههٛز٠ ايعاَههههه١ اؿطٜهههههات َهههههٔ دهههههع٤ بًهههههسْا يف ايكهههههشاف١

 ْظهههههاّ َهههههٔ ا٭ْظُههههه١ سٓاٜههههها ايطزلهههههٞ  ٚيف اٱعههههه٬ّ غهههههطا 

 . ٚغرلٖا ٚايٓؿط املطبٛعات ْظاّإىل  اؿهِ
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 يٲعهههه٬ّ ٚظاض٠ يههههسٜٓا ٜهههههٕٛ إٔ عذٝبهههه١اي املفاضقههههات َههههٔ

 َٚٝعاْٝهات  َٚط٥ٝه١  َٚػهُٛع١   َكهط٠٤ٚ  إع١َٝ٬ ٚٚغا٥ٌ َٚ٪غػات

 اـهههاضز يف شضٜهههع فؿهههٌ شيهههو َٚهههع ايكهههدط  يف اؿفهههط تػهههتطٝع

 ٜعههس مل ايههساخٌ ٚيف ايكا٥ُهه١  شٜههٌ يف مههٔ اـههاضز يف.  ٚايههساخٌ

٘  ٜٚجل إع٬َ٘ ٜٚكسم ٜ٪َٔ اجملتُع ٞ  ٖهصٙ  فطاملها .  فٝه  ايٓتٝذه١  ٖه

 يًسٚيهه١ أغهها٤ إع٬َٗهها يٲعهه٬ّ ٚظاض٠ٺ بكهها٤ عًهه٢ اٱقههطاض فًُههاشا  

 ٚايتهههعَرل  ٚايتطبٝهههٌ ٚايتفدهههِٝ ايتًُٝههع  ؾهههأْ٘ ٚزاخًٝههها   خاضدٝهها  

 َهههٔ.  ٜهههسضٟ ٫ سٝهههح َٚهههٔ ٜهههسضٟ  سٝهههح َهههٔ ا٭فهههٛاٙ ٚتهُهههِٝ

ٍ  َؿهطٚ   َٚع املفذلض ٘  ايهٛطين  ايتشهٛ  ٚظاض٠ إيغها٤  املٓتظهط٠  ٚآيٝاته

 ٚاشلططك١ ايتطبٌٝ َٔ ٚيًتدفٝ  ْٝتٗا َٝعا َٔ ي٬غتفاز٠ اٱع٬ّ

 َههٛاطٔ نههٌ أقههب  ٚقههس خاقهه١ اٯشإ  أقههُت ايههيت اٱع٬َٝهه١

 شيههو يف ٜهههٕٛ قههس.  اـاضدٝهه١ ٚظٜههط قههاٍ نُهها ناًَهه١ قطهه١

 يف. ..  تهههسضهٝا  ٚيهههٛ ايعاَههه١ اؿطٜهههات بهههبعض ايسٚيههه١ َهههٔ إٜهههصاْا 

 ٚقههِٝ ؾههطع١ٝ نههٛابط بههسٕٚ َطًكهه١ٌ سطٶٜههات ٫   املكابههٌ اؾاْههب

 تكبهههٌ ٫ ٚٚطٓٝههه١ َٚٛاطٓههه١  ؾهههطف َٚٝجهههام ٚأخ٬قٝههه١  عٝههه١فتُ

 تٓهههاقـ ؾهههفاف١ٝ ٚإمنههها   بايتطبٝهههٌ ٫ٚ بهههايتذطٜ  ٫ٚ بايػفاغههه 

ٔ  ٚٚادبهههات ٚأزا٥ٗهها  اؿهَٛهه١  غههًبٝات  ٘  املههٛاط  يتتشكهههل ٚسكٛقهه

 ٚيههٔ.  ٚاملؿههطٚعات ا٫غههذلاتٝذٝات أٖههساف ٚتتشكههل ايطُٛسههات 

ٕ  عٓسَا إ٫ شيو ٜتأت٢ ٔ  ٜههٛ ٛ  املهٛاط ٛ  ػهاز ايف ٦ٖٝه١  ٖه ٕ  ٖٚه  زٜهٛا

ٞ  ع٢ً ٚايكانٞ ايتشكٝل ١٦ٖٝ ٖٚٛ املطاقب١ ٞ  ايكاقه  عطٜه١  ٚايهساْ

 .تا١َ
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 يف ٜٴغههطؽ إٔ نسغهه٘ أْهه٘ هههب  بههٔ عبههساهلل. أ ٚبههسٚضٙ ٜههط٣ 

 أْٗههِ َػههُٛ أٚ  َط٥ههٞ   َكههط٤ٚ غههٛا٤ اٱعهه٬ّ يف ٜعُههٌ َههٔ نههٌ

ِ  ٚإٔ ضابعه١   غًط١ ٔ  تٓطًهل  إٔ ههب  املٗٓه١  شلهصٙ  مماضغهتٗ  ٖهصا  َه

 .اٱرإ

ٞ  َهع  ٚاملٓانفه١  املؿهادط٠  با٭غهاؽ  تعهين  ٫ بعه١ ضا غًط١  بهاق

 ىههدل نطقٝههب ٚزٚضى عًُههو متههاضؽ أْههو تعههين بههٌ..  ايػههًطات

 تتشههطى ستهه٢ ايههج٬خ  ايػههًطات َههٔ ٜههطاٙ تككههرل بهههٌ ايٓههاؽ

 .باتعإ نا١ًَ املٓظ١َٛ

 اؿهَٛههه١  تطاقهههب ضابعههه١ نػهههًط١  ٜٴٛظههه  سهههني اٱعههه٬ّ

 راضؽ ا٭َط سكٝك١ يف فٗٛ فُٝٗا  غًب١ٝ نٌ   ٚتٓتكس ٚاجملتُع

 . أغاغ٘ ع٢ً ٚدس ايصٟ زٚضٙ

 ايؿهعب  عهني  ٜكهب   ضابعه١  نػًط١ زٚضٙ راضؽ سني اٱع٬ّ

ٍ  ا٭َهط   ٚيٞ ٚعني ٟ  ايغٝهٛض  ٚاملػه٪ٚ ٍ  ٜٓؿهس  ايهص  ٚايٓذهاح  ايهُها

 . إزاضت٘ يف ٚايتُٝع

 قههشٝا  إع٬َهها  ٜٚهههٕٛ يًُذتُههع  َههطآ٠ ٖههٛ اؿههط اٱعهه٬ّ

 ايطقٝهب  ٖٛ اٱع٬ّ تُع اجمل ٖصا ٭خطا٤ َطآ٠ نإإشا  َٚػ٪٫ٚ

 .ا٭ٍٚ ايعامل زٍٚ يف اؿكٝكٞ

 ٚيههٛ ا٭ٍٚ ايعههامل زٍٚ   ايفػههاز عًهه٢ ٜكهههٞ اؿههط اٱعهه٬ّ

 َٚعههعظ َػههاعس بههسٚض ٜكههّٛ اٱعهه٬ّ إٔ إ٫ ضقابٝهه١ دٗههات بٗهها ٚدههس

 ضقابهه١ ٚزٜههٛإ عاَهه١  َطاقبهه١ زٜههٛإ يههسٜٓا مههٔ..  اؾٗههات شلههصٙ

 ٚفًهههؼ ضٜههه١ إزا َٚباسهههح فػهههاز  َهافشههه١ ٦ٖٝٚههه١ ٚؼكٝهههل 

 .  ايفػاز َٔ ْؿتهٞ ايّٝٛ ٚإىل ؾٛض٣
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 ايفػههاز متٓههع اٱعهه٬ّ يف ضأٟ عطٜهه١ تتُتههع ا٭ٍٚ ايعههامل زٍٚ

 متهاضؽ  إٔ فهط١ٜ ف١٦ أٟ متٓع ا٭غعاض  غ٤٬ متٓع قٛضٙ  بهٌ

 تٗهسز  َتفؿه١ٝ  أخ٬قٝه١  َؿهه١ً  أٟ ٚتفهه   اجملتُع  ع٢ً ٚقا١ٜ

ٞ  إٔ اجملتُهع  ٜػهتطٝع  سته٢  ٚايكهِٝ   ا٭خ٬م ـ  ههط ٜٚف ٜعه  ٜٚٓهاق

 .بٓفػ٘ َؿانً٘ ٚوٌ

ٔ  فكط ْعاْٞ ٫ مٔ ـ  َه ٌ    َفكهٛز  سطٜه١  ٖهاَ ٞ  به ٔ  ْعهاْ  َه

ٔ  نٌ ٜٗادِ فتُع ٍ  َه  اؿُهطا٤  اـطهٛ   ٖهصٙ  ٜتذهاٚظ  إٔ وهاٚ

 َػًػههٌ يف أخههرلا  ٚيٓهها َجههاٍ  ايههٛطٔ قههشٝف١ يف يٓهها   ايُٖٛٝهه١

 ٚأخطها٤ٙ  َؿانً٘ ٜط٣ إٔ ٜهطٙ فتُع مٔ   آخط َجاٍ غًٝفٞ

 ْظٗهههط إٔ مهههب   إعههه٬ّ ٚغههه١ًٝ يف بٗههها ٜبهههٛح ٕأ ٜطغهههب ٫ ايهههيت

 .َهإ ٚنٌ َٛق  نٌ يف ن٥٬ُه١

فانٌ إىل داْب َٗهِ ٜتعًهل بتكٜٛه١ ايهصات      قسق١. ز.ٚتططم أ

ٚاٱعهه٬ّ ٚتهههُٔ غههت ْكهها  قههسز٠ نههُٓٗا َكههاٍ يهه٘ ظطٜههس٠        

 عهاظ نُا ًٜٞ:

بايٓػهب١ ٭ٟ زٚيه١  تعهين: قٝهاّ ؾهعب ٚسهَٛه١        "تك١ٜٛ ايصات" •

بت١ُٝٓ ٚإق٬ح ٚتطٜٛط ٚتك١ٜٛ زٚيتِٗ )مبع٢ٓ  _أٟ زٚي١_ايسٚي١ 

ايؿهههاٌَ( ؾعًهههٗا زا٥ُههها زٚيههه١ قٜٛههه١ قذلَههه١  قهههازض٠   # ايكههه٠ٛ$

)٭قكههه٢ سهههس ممههههٔ َٚتكهههٛض( ؿُاٜههه١ ْفػهههٗا  ٚسفههه        

سكٛقٗهها ٚضعاٜهه١ َكههاؿٗا  ٚنههُإ اغههتك٬شلا ٚغههٝازتٗا. ٚ      

٫ تكتكهط عًه٢ ايكه٠ٛ املػهًش١  بهايطبع        (Power) «ايكه٠ٛ $

قهه٠ٛ ايسٚيهه١ ايػههت١  ٖٚههٞ: ْظههاّ   # عٓاقههط$ٚإمنهها تؿههٌُ نههٌ  

اؿههههِ ٚاٱزاض٠  نهههِ ْٚهههٛ  ايػههههإ  املٛقهههع اؾغهههطايف     
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ٚايطٛبهههههٛغطايف  املهههههٛاضز ايطبٝعٝههههه١  اٱَهاْهههههات ايتكٓٝههههه١     

ٚايكٓاع١ٝ  ايك٠ٛ املػًش١. ٚت١ُٝٓ ايهصات تعهين: تُٓٝه١ ٚتطهٜٛط     

ٖصٙ ايعٓاقط ايػت١  بأغايٝب ت١ُٝٓ نٌ َٓٗها املعتُهس٠ عًُٝها    

 .ٚعاملٝا

إٕ تك١ٜٛ ايصات )ايتُٓٝه١ ٚاٱقه٬ح(  ٚبؿههٌ دهاز َٚتٛاقهٌ       •

ٚغهههًِٝ َٚػهههتساّ  تههههُٔ يًسٚيههه١ )غههههاْا َٚهههٛاضز( ايُٓهههٛ     

ايػههًِٝ  ٚايههتُهني اؿكٝكههٞ  ٚايعههع٠ ٚاملهاْهه١ املطَٛقهه١ يف    

اؿانههط ٚاملػههتكبٌ. ٚاملككههٛز ٖٓهها بتُٓٝهه١ ايههصات ٖههٛ: تطههٜٛط    

 _ أٟ زٚيهههه١ _ٚتُٓٝهههه١ ٚؼػههههني إَهاْههههات ٚقههههسضات ايسٚيهههه١    

ايكه٠ٛ ايػههت١ فٝٗهها. ٚايٛاقههع  إٔ  # عٓاقههط$املتذػهس٠ أغاغهها يف  

ايسٚيٝهه١  مبعٓاٖهها ايٛاغههع املتهههُٔ ايكهه٠ٛ بعٓاقههطٖا     # ايكهه٠ٛ$

 _أٚ ٖههصا ههب إٔ تههٕٛ     _ايػت١ ايط٥ٝػ١ املصنٛض٠  ٖهٞ  

# ٚغهههًٝتٗا$ايهههط٥ٝؼ يههههٌ زٚيههه١ ْابٗههه١  ٚأٜهههها   # ٖهههسف$ايهههه 

ته٢ عطفهت   يتشكٝل أٖسافٗا  خاقه١ عًه٢ ايػهاس١ ايسٚيٝه١... س    

بأْٗهها: قههطا  )فُٝهها بههني ايههسٍٚ( َههٔ أدههٌ  # ايع٬قههات ايسٚيٝهه١$

ٕ أغهتجُط ٚأزٜهط   إ_ايك٠ٛ. ٚنُا إٔ ضأؽ املاٍ رهٔ إٔ هًب 

َعٜهههسا َهههٔ املهههاٍ  فههه ٕ ايكههه٠ٛ رههههٔ إٔ     _بؿههههٌ قهههشٝ  

تػههتدسّ ؾًههب َعٜههس َههٔ ايكهه٠ٛ  إٕ منٝههت ٚأزٜههطت بؿهههٌ      

 .غًِٝ ٚسهِٝ

ٍ  أخطهاضا ٚؼهسٜات   ٚنٌ زٚيه١ تٛاده٘ زا٥ُها  ٚبطبٝعه١ اؿها      •

زاخًٝههه١ ٚخاضدٝههه١ ؾهههت٢. ٚخهههرل ٚألهههع ٚغههه١ًٝ ملٛادٗههه١ ٖهههصٙ      

ايتشسٜات ٖهٞ: تكٜٛه١ ايهصات )بهاملع٢ٓ املؿهاض إيٝه٘( ٚباغهتُطاض.        
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أٟ ت١ُٝٓ ٚتطٜٛط نهٌ عٓاقهط ايكه٠ٛ فٝٗها  بؿههٌ َتٛاقهٌ.       

ٖٚههصا يههٔ وكههٌ َهها مل ٜتههٛافط يًسٚيهه١ ْظههاّ غٝاغههٞ غههًِٝ         

اؾٗهههاظ ايهههصٟ ٜهههسٜط  َػهههتكط ٚفاعهههٌ. فايٓظهههاّ املهههصنٛض ٖهههٛ   

ايسٚيهه١  ٜٚٛدٗٗهها إَهها يٮَههاّ أٚ إىل اـًهه . إٕ ػاٖههٌ تكٜٛهه١   

ايصات  أٚ عسّ ايكٝاّ بٗصٙ ايع١ًُٝ با٭غًٛ  ايػًِٝ  غايبا َا 

ايسٚيهههه١ املعٓٝهههه١... # قهههه٠ٛ$ٜعههههين: سكههههٍٛ تههههسٖٛض َتٛاقههههٌ يف 

ٚبايتههايٞ  سكههٍٛ تههسٖٛض َتٛاقههٌ يف قههسضتٗا عًهه٢ َٛادٗهه١       

ْٛعٝه١ اؿٝها٠ فٝٗها  خاقه١ عٓهسَا ٫      ايتشسٜات املدتًفه١  ٚيف  

 .وكٌ تسٖٛض ٚنع  مماثٌ يف ق٠ٛ ا٭ططاف املٓافػ١ شلا

قهههههشٝ   إٔ يٲعههههه٬ّ زٚضا َههههه٪ثطا يف اٯخهههههطٜٔ  يف املهههههس٣   •

  أقههٛاٍ ٚأفعههاٍ  #تػههفٝ٘$  أٚ #ػُٝههٌ$ايكطٜههب  ٚقههسض٠ عًهه٢  

ٚيف ْٗاٜه١  #... سبهٌ اٱعه٬ّ قكهرل   $ايبعض ٚأٚناعِٗ  ٚيهٔ 

ّ ٫ رهٔ إٔ ٜهبين بٝٛتها ٫ عُهاز شلها  أٚ     املطاف  ف ٕ اٱع٬

ٜؿٝس قكٛضا يف اشلٛا٤. ٜكٍٛ َجٌ سذهاظٟ ؾهٗرل  تهسي٬ٝ عًه٢     

تتعهههب املكٝٓههه١ يف ايٛدههه٘ $عهههسّ ايكهههسض٠ عًههه٢ ػُٝهههٌ ايكبهههٝ  :  

؟! أٟ ٜكهههعب عًههه٢ خهههبرل٠ ايتذُٝهههٌ إٔ تهههعٜٔ ٚدٗههها  #...ايغًهههؼ

قبٝشهها أقهه٬. ٖٚٓههاى َجههٌ َؿههاب٘ ٚيف شات املٛنههٛ  ٜكههٍٛ َهها    

ّ      $ َعٓههاٙ: مبعٓهه٢: #... اؾُٝههٌ مجٝههٌ ٚيههٛ قههشا يتههٛٙ َههٔ ايٓههٛ

 .ٜكعب تكبٝ  اؾٌُٝ  أٚ ػٌُٝ ايكبٝ 

ؼكٝل أٖهساف ايػٝاغه١  بكهف١ عاَه١      # ٚغا٥ٌ$إٕ َٔ أِٖ 

ٚايػٝاغهههه١ اـاضدٝهههه١  بكههههف١ أخههههل  ٖههههٛ: اٱعهههه٬ّ ٚا٭زٚات   

ايٓفػهه١ٝ. ٚيهههٔ  تظههٌ ٖههصٙ ايٛغهه١ًٝ قههسٚز٠ ايتههأثرل يف املههس٣        
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٫ت ٚدههٛز َكههازض إع٬َٝهه١ َٓافػهه١  أٚ    ايطٜٛههٌ  خاقهه١ يف سهها  

قاٜههس٠  قٜٛهه١ َٚػههُٛع١. ٚخاقهه١ أٜههها يف سهها٫ت عههسّ تكٜٛهه١       

ايههصات بؿهههٌ َٚهههُٕٛ غههًُٝني  أٚ تعجههط ٖههصٙ ايتكٜٛهه١. يههصيو    

  ٚبؿهههٌ َتٛاقههٌ  ٖههٞ ايططٜههل ا٭غههًِ     #تكٜٛهه١ ايههصات  $تظههٌ 

ٚا٭قهه  يًبكهها٤ ٚايتكههسّ ٚا٫ظزٖههاض  ٚانتػهها  تكههسٜط اٯخههطٜٔ      

 ٌ أٟ زٚيهه١ عًهه٢ تكٜٛهه١ شاتٗهها إهابهها  بؿهههٌ غههًِٝ      بايفعههٌ. فعُهه

َٚهههسضٚؽ  ٚلاسٗههها يف شيهههو  غايبههها َههها ٜههههُٔ يًسٚيههه١ املعٓٝههه١   

سانطا مج٬ٝ  َٚػتكب٬ أمجٌ. نُا ٜغطؽ بايفعٌ اسذلاَٗا يف 

قًههٛ  ٚأعههني ايٓههاؽ  بؿههت٢ ف٦ههاتِٗ َٚؿههاضبِٗ. ٚغايبهها َهها وكههٌ 

       ٌ يف  ايعهؼ يف سايه١ عهسّ تكٜٛه١ ايهصات بؿههٌ غهًِٝ  أٚ ايفؿه

 .ٖصٙ ايتك١ٜٛ
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  ) حشب احلرّف األجبدٓ٘ (

 

  )َٴعٹسٸ ايتكطٜط             ز. إبطاِٖٝ إزلاعٌٝ عبسٙ )

 ز. إبطاِٖٝ ايبعٝع 
 ٟأ. أغا١َ نطز 
 ًٞايػفرل أ. أغا١َ ْك 
 ٞز. اؾاظٟ ايؿبٝه 
 املطظٚقٞ سامت. ز 
 ٟز. ساَس ايؿطاض 
 ٟسػاّ عرل .ّ 
 ني اؿهُٞز. سػ 
 املعضٚ  محٝس. ز 
 ٞأ. خايس اؿاضث 
 ٕض٥ٝؼ ؾ١ٓ ايتكاضٜط( ز. خايس ايطزٜعا( 
 ايٛابٌ أ. خايس 
 ز. خايس بٔ زٖٝـ 
 ّ .ايعجُإ خايس 
 ز. ظٜاز ايسضٜؼ 
 ّ .املطٟ غامل 
 ٟأ.ز. غا١َٝ ايعُٛز 
 ْٞايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطا 
 أ. زلرل مخٝؼ 
 فانٌ قسق١ ز.أ 
 سذاظٟ عا٥ؿ١. ز 
 يعٓازأ.ز. عبسايطمحٔ ا 
 ز. عبسايطمحٔ اشلسيل 
 ٌٜز. عبسايػ٬ّ ايٛا 
 ٞأ. عبساهلل ايهٛو 
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 ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ اٱؾطاف١ٝ ع٢ً َٓتس٣  ز. عبس اهلل بٔ قاحل اؿُٛز(

 أغباض(
  ز. عبساهلل بٔ ْاقط اؿُٛز 
 نسغ٘ بٔ عبساهلل. أ 
 املطؾس عسْإ. أ 
 ٞايًٛا٤ ز. عًٞ اؿاضث 
  ُٞز. عًٞ اؿه 
 ايؿطٜ  فاط١ُ. أ 
  اؿطبٞأ. فاٜع٠ 
 ٟز. فاٜع ايؿٗط 
 ٞز. فٗس اؿاضث 
 ايبهط فٛظ١ٜ. ز 
 أ. نٛثط ا٭ضبـ 
 ْٞأ. ي٢ًٝ ايؿٗطا 
 ٕز. قُس ايكبا 
 ز. َػاعس احملٝا 
 أ. َػفط املٛغ٢ 
 أ. َطؿط املطؾس 
 ٌٝأ. َٗا عك 
 ٟز. َٓكٛض املطرل 
 أ. ْس٣ ايكٓٝبط 
 ز.ّ. ْكط ايكشاف 
 ايغاَسٟ ْٛف. ز 
 ْٞأ. ٖازٟ ايعًٝا 
 ايػًٗٞ ٖٝا. أ 
 اؿاضثٞ ٢ٝو. ز 

 
 

 



14 

 

 –1023  1022  
199 

 

 
 48 ابٔ ٫زٕ -

 30 إزٟ دانػٕٛ -

 20 ا٭غس -

 45 اٱَاّ قُس بٔ غعٛز -

 250 ا٭َرل فٝكٌ بٔ فٗس -

  36  31 ا٭َرل قُس بٔ غًُإ -

46  52  60  202 

  03  02  10  26  20 أٚباَا -

04  06  12  22 

 05 بٓسض بٔ غًطإ -

 220 بٛتَٛٛض -

 22  21 (ا٭ )بٛف  -

 22 بٛف ا٫بٔ -

 201 تاتؿط -

 56  45 تطنٞ ايسخٌٝ -

 250 تطنٞ ايػسٜطٟ -

 02  00 تطَٚإ -

 00 دٛضز َاضؾاٍ -

 00 دُٝؼ فٛضغتاٍ -

 03 سػين َباضى -

 10 اؿٛثٝني -

 22  10  26 زاعـ -

 22 زْٚايس تطَب -

 02 ضأَ إراٌْٜٛ -

 211 226  221  220ضاٜت ًَٝع -

 211  212 ضٚبطت َٝتؿًع -

 21  ضٜغإ -

 210 غاضتط -

 23 غعٛز ايفٝكٌ -

 00 ٛؾٝهاغ -

 210 غطاَؿٞ -

  221  220 فًفطٜسٚ باضٜتٛ -

226  210 

 210 ناضٍ َاضنؼ -

 23 نطؽ َرليف -

 10 نطٚظ -

 210,211,215 قُس بٔ قٓٝتإ -

 46ه 34  06 املًو غًُإ -

  00  16  15 املًو عبسايععٜع  -

12  215 

 42  40 املًو عبساهلل -

  210  226  220 َٛغها -

212 

 02 َٛؾٞ زاٜإ -
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 226  220 َٝؿًع -

 10 ْتٓٝاٖٛ -

 10  26 ايٓكط٠ -

 55 ْعّٛ تؿَٛػهههٞ -

 21 ْٝهػٕٛ  -

 02 ٖاضٟ تطَٚإ -

 00 ٖٓطٟ تطَٚإ -

 24 ٚايهط -

 05  02  02 00 ايٝٗٛز -
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  02-14  12- 25 إغطا٥ٌٝ -

 21  16ه 15  11  12

 23 اٱَاضات -

 12 أَطٜها اؾٓٛب١ٝ -

 15 أٚضٚبا  -

  00  01  11  10-25 إٜطإ -

03  04  10- 13  23  235 

 235 إٜطايٝا -

 16  13 ايبشطٜٔ -

 12 ايدلاظٌٜ -

  201  15  00  12 بطٜطاْٝا -

202  221 

 10تا٬ْٜس  -

 21,20 اؾاَع١ ايعطب١ٝ -

 24 دٛضز تإٚ -

 16  10  26 اؾ٫ٕٛ -

 235  16  12  10ضٚغٝا  -

 06 غإ زٜٝغٛ -

 250 غٓغافٛضا -

  10  26  24  20  21غٛضٜا  -

03  12  16 

  12  10 10 ايؿطم ا٭ٚغط -

20  224 

 12  04  14  11 ايكني -

  01  11  10  10  21ايعطام  -

00  16 

 04  10 ايفًبني -

 16  15  00  16 فًػطني -

 10 فٓع٬ٜٚ  -

 250 قطط -

 01 نٛضٜا ايؿُاي١ٝ -

 250  05  02 ايهٜٛت  -

 10  21 يٝبٝا -

 250 ايٓطٜٚر  -

 202 ْٜٝٛٛضى -

 250 ْٖٛر نْٛر  -

 11  05  01 ٚاؾٓطٔ -

 250  12 ايٝابإ  -

 50  16  11  21 ايُٝٔ -
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