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    عٔ ٜـذس ػٗشٟ تكشٜش

-  

 احلارثٕ العزابٕ فَد د.

-  

 العياد محْد بً الزمحً عبد د. أ.

-  

 بً صاحل احلنْد عبداهلل د.

-  

 اللجي٘( )رٜٔط الزدٓعاٌ عنز بً خالد د.

 عبدِ إمساعٔل إبزأٍه د.

املْصٙ مضفز أ.

-  

 عبداهلل الضْحيٕ أ.

-  

 عآش عبدالزحٔه إبزأٍه أ.

-  

 خفاج٘ذلند إبزأٍه د. 
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   ٛ ايعذٜالذ  )1063ّ(ْاقؽ أعلا٤ َٓتذ٣ أطباس خال٬ٍ ػالٗش ٜٛيٝال

َٔ اىبٛكٛعات اىبُٗال١ ايالمت ط طشسٗالا يًشالٛاس عًال٢ َالذاس ايؼالٗش         

 :ٚسلًت ايكلاٜا ايتاي١ٝ

   َٓافظالالالالال١ اسبهَٛالالالالال١ يًكطالالالالالاع اشبالالالالالاق ًب ايٓؼالالالالالاطات

 .ا٫قتـاد١ٜ

 ٟايط٬م ًب اجملتُع ايظعٛد. 

 ايذلفٝ٘ ًب اجملتُع ايظعٛدٟ: ايٛاقع ٚاىبتٛقع. 

 (.1000) اىبشأ٠ ًب س١ٜ٩ اىبًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ 
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 كزدٖ أصام٘. الْرق٘ الزٜٔض٘: و. 

ٔ  اىبتتاي١ٝ اشبُظ١ٝ خططٓا َٔ خط١ أٟ ربًٛا ٫  ايتأنٝالذ  َال

  ايالٛط   ا٫قتـالاد  ًٚب ايت١ُٝٓ ًب اشباق ايكطاع دٚس أ١ُٖٝ ع٢ً

 ْظالالب١ ذبالالذد مل اشبطالالٌب ٖالالزٙ َالالٔ خطالال١ نالالٌإٔ  أدالالضّإٔ  ٚأنالالاد

 ٚمل لبٖٛالا  ْٚظالب١  ايالٛط   ا٫قتـالاد  ًب اشبالاق  ايكطاع َؼاسن١

ٔ  نٝال   ستال٢  ذبذد ٍ  مبهال  ٚناْالت . اىبؼالاسن١  ٖالزٙ إفب  ايٛؿالٛ

 قبٛدبٗالالا كبالالٍٛ ايالالمت  اىبختًفالال١ ايتُٜٛالالٌ ؿالالٓادٜلإٔ  قٓاعالال١ ٖٓالالاى

 ٖالزٙ  يتشكٝل ناف١ٝ ناْت  اشباق ايكطاع ْؼاطات اسبه١َٛ

 .اىبؼاسن١

( ايتخـالٝف  اطذلاتٝذ١ٝ) إؿذاس طٓٛات عذ٠ َٓز ريو ٚسبل

 ايالٛصسا٤  صبًالع  َٔ بكشاس ا٭ع٢ً ا٫قتـادٟ اجملًع أؿذسٖا ايمت

 ِ  ناْالالت  ٚقالالذ .  ٖذشٜالال١  (1232) أٍٚ سبٝالالع  (32) ًب (1/32) سقالال

ّ  يتأنٝالذ  سكٝكٝال١  خط٠ٛ أٍٚ ٖزٙ  ايكطالاع  بالذٚس  اسبهَٛال١  اٖتُالا

 . ٚبأُٖٝت٘ ا٫قتـاد ًب اشباق

 اشبطالالالٍٛب ربـالالٝف  ط فكالالذ  ا٫طالالذلاتٝذ١ٝ   ٖالالزٙ  ٚقبٛدالال  

ِ  ظبالا   ٚايذيٌٝ  َجاي١ٝ أْٗا ايهجرل ٜش٣ بإدشا٤ات ايظعٛد١ٜ  َعُبال
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ِ  عًالال٢ ايظالعٛد١ٜ  اشبطالالٍٛب قطاعالات  ربـالالٝف إدالشا٤ات   َالالٔ ايالشم

ٔ  دالض٤  بٝالع إٔ  اىبعالشٚف  َٚٔ. بعلٗا تأخش ِ  َال  طالابو  ػالشن١  أطالٗ

ٌ  نُا ريو  طبل ِ  ػالشن١  إفب  ا٫تـالا٫ت  طٻ ذبٜٛال  دالض٤  بٝالع  ثال

 اطالتُشت  طالابو  ػالشن١ إٔ  ٬َسُبال١  ٚػبال  . أٜلٶا ريو طبل َٓٗا

َٶا (32) عٔ تكٌ ٫ ىبذ٠  أٟ تالشخٝف  َٚٓالع  قطاعٗالا  ع٢ً ١َُٓٝٗ عا

 .شلا َٓافظ١ ػشنات

  ٫سّكالالا إيٝٗالالا ايعالالٛد٠ مبهالالٔ ٚ٭طالالبا   ٚيٮطالال   أْالال٘ مالالرل

 طشٜالالل عالالٔ ايتخـالالٝف اطالالذلاتٝذ١ٝ طبايفالال١ ًب اسبهَٛالال١ بالالذأت

ٌ  َٚعاًَتٗالا ) اسبهَٛٝال١  ايؼشنات إْؼا٤  باىبكاسْال١  خالاق  بؼاله

 فكالالذ   (ٚدالالذتٕ إ اشبالالاق ايكطالالاع ػالالشنات َالالٔ ٜؼالالابٗٗا قبالالٔ

 أنجالالشأٚ  ػالالشن١ ٚاىبالالذٕ اىبٓالالاطل أَاْالالات َالالٔ أَاْالال١ يهالالٌ أؿالالبض

ٟ  ايٓؼالاٍب  قطالاع  ًب بايالزات  اشباق يًكطاع َٓافظ١ تعٌُ   ايعكالاس

ّ  ايتعًِٝ تطٜٛش بشْاَرٕ إ ست٢  ايكطالاع  ٱداس٠ ػالشنات  أْؼالأ  ايعالا

ٔ  بالالذ٫ ايكطالاع  شبذَال١  َٓاقـالات  ٚيطالش    اىبٓاقـالالات ٖالزٙ  طالش   عال

 نُالا   اشبالاق  ايكطالاع  ػالشنات  عًال٢  ايدلْالاَر  بٛاطالط١  َباػش٠

 تٓالالافع ايـالالٓاعٞ ي٬طالالتجُاس ػالالشن١ أكالالخِ اىبايٝالال١ ٚصاس٠ أْؼالالأت

 اسبهَٛٝالال١ ايؼالالشنات بعالال  تٓالالافع ٚستالال٢ بالالٌ اشبالالاق  ايكطالالاع

 ٖالالالزٙ  سـالالالش صبالالالاٍ ٖٓالالالا ٚيالالالٝع . عًُالالالٞ مالالالرل بأطالالالًٛ  ا٭خالالالش٣

ٌ  .يهجشتٗا ُْبشا اسبه١َٝٛ ايؼشنات  اطالذلاتٝذ١ٝ  طبايفال١ ٕ إ بال

 َٓعالالت سٝالالح طالالاٖش  ُْبالالاّ إْؼالالا٤ ًب ٚاكالالش١ ناْالالت ايتخـالالٝف

 ايظالٝاد١ٜ  ا٭َالٛس  ًب ٚاطالعٶا  دٚسٶا اشبالاق  ايكطالاع  َٓض ا٫طذلاتٝذ١ٝ

 . ٚا٭َٔ ايذفاع َجٌ
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 َالالالٔ صبُٛعالالال١ ٖالالالٛ اسبهَٛٝالالال١ ايؼالالالشنات ٖالالالزٙ ٜعٝالالال  َٚالالالا

 أنجالالالش اشبالالالاق ايكطالالالاع ًب اىبالالالاٍ سأغ دٚس٠إٔ  أٚشلالالالا:  ايعٛاَالالالٌ

 اسبهالالالَٛٞ  ايكطالالالاع ًب دٚستالالال٘ َالالالٔ اجملتُالالالع ًب ٚتالالالأثرلٶا فعايٝالالال١

٘  نُالا  اشبالاق  يًكطالاع  عادي١ مرل َٓافظ١ تـبض أْٗا ٚثاُْٝٗا:  أْال

 قُٝالالال١ أٟ ايؼالالالشنات شلالالالزٙ ٜتالالالٛفش ٫ - ا٭عُبالالالِ ايغايالالال  ًب -

 نْٛٗالالالا عًالالال٢ ٚتعتُالالالذ ايتكٓٝالالال١ أٚ  اشبالالالدلات ْاسٝالالال١ َالالالٔ َلالالالاف١

ٍ  ايعا١ًَ ايك٣ٛ زبز  يًشه١َٛ يبًٛن١  ايعكالٛد   عًال٢  ٚاسبـالٛ

 .ايعادي١ مرل اىبٓافظ١إفب  ريو ٜ٪دٟ نُا

 اسبه١َٛ تٛق  تش٣ ايمت ّ(3222) اىبًُه١ س١ٜ٩ ك٤ٛ ًٚب

ِ  بظالب   ايعا١ًَ ايك٣ٛ تَٛبٝ  عٔ ٞ  ايتلالخ ٕ  اسبالايٞ   ايالَٛبٝف  فالإ

 اشبالالاق ايكطالالاع َُٗالال١ طالالٝهٕٛ ايٛطٓٝالال١ ايعاًَالال١ ايكالال٣ٛ تَٛبٝالال 

. اسبهَٛٝال١  اىبٓافظال١  ٚٚقال   ا٫طالتجُاس١ٜ  ايفالشق إفب  ؼبتالاز  ايزٟ

ٞ  ايتعشٜال  إٔ  ْ٪نالذ إٔ  ٖٓا ٫ٚبذ  ٚاكالض   اشبالاق  يًكطالاع  ايالذٚي

َٶا اسبه١َٝٛ اىبًه١ٝ اْتفا٤ ٖٚٛ  .كبا

ٛ  ٖالالزا ًب َالالا أخطالالش ٚيعالالٌ  ًب َٓظالالك١ هبًالال١ َبٗالالٛس ا٭َالالش ٖالال

 اشباق  ايكطاع كذ - ايـش  ًب ٚبايزات - اٱع٬ّ ٚطا٥ٌ

 ٱْؼالالالالا٤ تدلٜالالالالش ريالالالالو ًب ٚنالالالالإٔ ٭عُايالالالال٘ أدا٥الالالال٘ ُاطالالالالًٛ  ٚكالالالالذ

 كالالالالذ تٛاؿالالالالًت اسبًُالالالال١ ٖالالالالزٕٙ إ بالالالالٌ. اسبهَٛٝالالالال١ ايؼالالالالشنات

 .اىبظتكبًٞ أًَٓا ٖٚٞ ٚاىبتٛطط١ ايـغرل٠ اىب٪طظات

 اىبًُٛنالالالال١ ايؼالالالالشنات ٖالالالالزٙ قٝالالالالاّإفب  ا٭َالالالالش ٚٚؿالالالالٌ بالالالالٌ

ٕ  يًشهَٛال١   يبالالا بأعُاشلالا  يًكٝالالاّ ا٭دٓبٝال١  ايؼالشنات  َالالع بايتعالاٚ
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ّ  ٜ٪نذ  اسبهَٛٝال١  ايؼالشنات  يالذ٣  إكالاف١ٝ  قُٝال١  أٟ ٚدالٛد  عالذ

 . أدْاٙ إيٝٗا اىبؼاس ا٭ٖذاف يتشكٝل دا٤ إْؼا٥ٗإ فإ ٚبايتايٞ

ُٶالالّا اسبهَٛٝالالٕٛ ٕاىبظالال٪ٚيٛ ٚنالالإ   ٖالالزٕٙ إ ٜكٛيالالٕٛ: دا٥

 بالالذٕٚ ٫سّكالالا اشبالالاق يًكطالالاع بٝعٗالالا طالالٝتِ اسبهَٛٝالال١ ايؼالالشنات

 ػالالشطـب أٖالالِإٔ  اىبعالالشٚف َٚالالٔ. يالالزيو َ٪ػالالشاتأٚ  تالالاسٜ  ذبذٜالالذ

 تهالالالٕٛإٔ  ٖالالالٛ ايتخـالالالٝف ٚظبالالالا  اشبالالالاق ايكطالالالاع دٚس يتفعٝالالالٌ

ِ  ٖٓالالاى ٜهالالٕٛإٔ ٚ اشبالاق  يًكطالالاع اىبًهٝال١   نالالافٺ َٓافظالال١ سذال

 دذٜذ٠ ػشنات تشخٝف نُجاٍ: اىبع  ايكطاع ٜتطً  َا سظ 

 ػالالالشن١ ٚنُجالالالاٍ: ايظالالالعٛد١ٜ اشبطالالالٍٛب ربـالالالٝف َالالالع يًطالالالرلإ

 .ا٫تـا٫ت قطاع ًب ٚصٜٔ َٛباًٜٞ 

 ًب اشبالالالالالاق ايكطالالالالالاع ٚدعالالالالالِ اشبـخـالالالالال١ أطالالالالالبا  ٚأٖالالالالالِ

 ٚسفالع  طالعشٙ  ٚربفالٝ   اىبٓالتر أٚ  اشبذَال١  ْٛعٝال١  سفع ٖٛ اطتجُاسات٘

 - اسباد١ َٔ ايشمِ ع٢ً ايطً   ٫ستفاع ُْبشٶا َٓ٘ اىبٓتر ن١ُٝ

ٝٽالالا  اشبـخـالال١إٔ  ْٓظالال٢ ٫ٚ. ايعُايالال١ بعالال  تظالالشٜضإفب  - َشسً

 بالالذٚسٖا اسبهَٛالال١ قٝالالاّإفب  ٜالال٪دٟ اشبالالاق ايكطالالاع دٚس ٚتعُبالالِٝ

ٔ  بالذ٫  ٚايشقاب١ ايتُٓبِٝ ًب اسبكٝكٞ ٌ إٔ  َال ِ  ًب تٓؼالغ  ايظالًع  تكالذٜ

 .ٚاشبذَات

ٌ  ٚمبهٔ ٝٶالا  اسبهَٛٝال١  ايؼالشنات  إْؼالا٤  أطالبا   ذبًٝال  ساي

ٔ  اشلالشٚ   َٓٗالا  أَٛس بعذ٠ ّ  َال ٘  اىبذْٝال١  اشبذَال١  ُْبالا  اىبتذْٝال١  ٚسٚاتبال

 َٚبٝفال١  ٚكُإ ٚتعكٝذات٘ اسبه١َٝٛ اىبؼذلٜات ُْباّ َٔ ٚاشلشٚ 

ٞ  يًَُٛب  ٕ  ٚقالذ  تكاعالذٙ  بعالذ  اسبهالَٛ ٌ  تالٛفرل  ٜهالٛ  إكالاًب  دخال
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 َالالٔ ا٭طالالبا  ٖالالزٙ خًالالٛ ٬ٜٚسالالِب  ا٭طالالبا  ٖالالزٙ أسالالذ يًشهَٛالال١

 خفالال  ٖالالذف َالالٔ ٚخًٖٛالالا اىبٓالالترأٚ  اشبذَالال١ ْٛعٝالال١ َظالالت٣ٛ سفالالع

إفب  اسبادالال١ ٚبايتالالايٞ عًٝٗالالا ايطًالال  صٜالالاد٠إفب  ٜالال٪دٟ يبالالا) ا٭طالالعاس

 .(ايعُاٍ بع  تظشٜض بعذ ست٢ إكاف١ٝ عا١ًَ ق٣ٛ

 ًب اشبالالالاق ايكطالالالاع َؼالالالاسن١ سفالالالعإٔ  ٬َسُبالالال١ َالالالٔ ٫ٚبالالالذ

 اسبهَٛٝالال١ اىبٓافظالال١ ربفالالٝ  طشٜالل  عالالٔ طالالٛا٤ ايالالٛط  ا٫قتـالاد 

ٔ أٚ  يال٘   ٟ  اشبالاط٧  ايتخـالٝف  طشٜالل  عال ٌ  ايفظالاد إفب  ٜال٪د  ٚايفؼال

 خدل٠) ايٓذا إفب  ٜ٪دٟ ايـشٝض ٚايتخـٝف (اىبٝاٙ ػشن١ خدل٠)

 .(ايظعٛد١ٜ ٚاشبطٍٛب ا٫تـا٫ت

ٔ إٔ  ْعشفإٔ  بذ ف٬ اشباق  ايكطاع دٚس ٚيتكذٜش ٌ  َال  أٚؿال

ٛ  ايكُالش إفب  اٱْظإ  ناْالت  فكالذ  ا٭َشٜهالٞ   اشبالاق  ايكطالاع  ٖال

ٞ  اشبالاق  ايكطالاع  تٓفٝز َٔ اىبؼشٚع أدضا٤ ناف١  طالٛا٤  ا٭َشٜهال

 ٬َبالع أٚ  ايكُالش   عًال٢  اشلبٍٛب َشنب١أٚ  ( 2 )طاتٛسٕ ايـاسٚخ

 بالالشاَرأٚ  اىب٬سالال١  أدٗالالض٠أٚ  ايكُشٜالال١  ايظالالٝاس٠أٚ  ايفلالالا٤  سٚاد

 ًب اىبُٝالالض اسبهَٛٝالال١ اىبٓاقـالالات أطالالًٛ  ٚبفلالالٌ. اٯيالالٞ اسباطالال 

 ٚ (727) ايطالالا٥ش٠ تطالالٜٛش )بالالٜٛٓر( ػالالشن١ اطالالتطاعت أَشٜهالالا 

 طالا٥ش٠  تطالٜٛش  )َهذْٚايالذ(  ػشن١ اطتطاعت ٚنزيو ( 727)

 .(2 )طٞ ايع٬ُق١ ايؼشٔ

 العجناٌ: خالد. التعكٔب األّل: و 

ِ  َٛكالٛع  دباٖٗالا  ايذٚيال١  ٚطٝاطات اشبـخـ١ َٛكٛع  قالذٜ

 ٚاقالع  حباي١ _ ٜبذٚ نُا _ َتأثشٶا ٯخشإٔ  َٔ يًظطض ٜطفٛ دذٜذ



63

 –1063     16 

 ًب ايالالٓفٌب  طالالعش  يتكًبالالات  تبعٶالالا  ايذٚيالال١  شبضٜٓالال١  ايٓكذٜالال١  ايتالالذفكات

 نأسالالالالذ اشبـخـالالالال١ تبٓالالالت  ّ(3222) س٩ٜالالالال١إٔ  َٚالالالالع.  ا٭طالالالٛام 

ٞ  قبالا  ا٫طالذلاتٝذ١ٝ   بشاصبٗا ٍ  ٜالٛس ّ  باْفـالا  اىبًال   بٗالزا  ا٫ٖتُالا

ٞ  نخٝالاس  ٚتبٓٝ٘ اىباي١ٝ ايذٚي١ َٛاسد ساي١ عٔ ّ  اطالذلاتٝذ   َظالتذا

 َبادسات َٔ نجرل تؼٜٛ٘ طإٔ  بعذ َتأخشٶا دا٤ ايتب  ٖزاإٔ  إ٫

٘  ذبٛيالت  ايظابك١ اشبـخـ١ ٔ  نالجرل  ًب ايذٚيال١  بال إفب  اسبالا٫ت  َال

 .  اشباق يًكطاع َٓافع

 يًذٚيالال١ تابعالال١ ػالالشنات تأطالالٝع َبالالاٖش٠ فالالإٕ  عالالاّ ٚبؼالالهٌ

ٌ  عًال٢  َٚٓٗالا   طال١ٓ  (22) ٜتذاٚص طٌٜٛ ٚقت َٔ بذأت  اىبجالاٍ:  طالبٝ

 ايظالالالعٛد١ٜ   ايعكاسٜالالال١ ٚايؼالالالشن١  يًفٓالالالادم  ايظالالالعٛد١ٜ  ايؼالالالشن١

 ايذٚيالالال١ أطظالالالتٗا ػالالالشنات ٖٚالالالٞ ٚمرلٖالالالا  طالالالابو .... ٚػالالالشن١

 عالالدل اٱداس٠ ًب ايذٚيالال١ تالالأثرل َبالالٌ يهالالٔ ايعالالاّ ي٬نتتالالا  ٚطشسالالت

 ػالالالشن١ ٚباطالالالتجٓا٤.  ًَُٛطٶالالالا ٚاقعٶالالالا اٱداس٠ صبالالالايع ًب يبجًٝٗالالالا

ِ إٔ  إ٫  َؼشّفا لبٛردٶا تعذ ايمت طابو  ا٭خالش٣  ايؼالشنات  َعُبال

 َالالالٔ اىبتٛقعالالال١ ا٫طالالالتجُاس١ٜ ازبالالالذ٣ٚ ٫ٚ اىبالالالأٍَٛ  ايالالالذٚس ذبكالالالل مل

 اطالالتجُاس١ٜ ٚفالالشق بالالذا٥ٌ خًالالل َالالٔ ستالال٢ تالالتُهٔ ٚمل  تأطٝظالالٗا

 .  اجملتُع أفشاد يذ٣ ا٫طتجُاس١ٜ ايظٝٛي١ ٫طتٝعا 

ٝٽا  تٗذٜذٶا ػهًت أْٗا ريو َٔ ٚا٭ِٖ ٔ  تٓافظال  ًب يًُظالتجُشٜ

ٔ  اشبالالاق  ايكطالالاع ٍ  َالال ٟ  ا٭َالالش  ايكطاعالالات   ٖالالزٙ دخالالٛ  أخالالش  ايالالز

 قطاعالالالات ًب َ٪طظالالال١ٝ اطالالالتجُاس١ٜ َبالالالادسات تالالالب  عًالالال٢ إقالالالذاَِٗ

 .ايهجرل ٚمرلٖا ايعكاسٟ ٚا٫طتجُاس ايفٓذق١ َجٌ س١ٜٛٝ اقتـاد١ٜ
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إفب  ٫سّكالالا اْتكًالالت يًذٚيالال١ ايتابعال١  ايؼالالشنات تأطالالٝع َبالاٖش٠ 

 ٚطالال١ًٝ ايؼالالشنات ٖالالزٙ فٝٗالالا أؿالالبشت ريالالو بعالالذ أخالالش٣ َشسًالال١

 قبالا   ايذٚي١ أُْب١ُ تفشكٗا ايمت ايبرلٚقشاط١ٝ ايعٛا٥ل عٔ يًخشٚز

 ٚمرلٖالالالا  اىبذْٝالالال١ ٚاشبذَالالال١ اسبهَٛٝالالال١ اىبؼالالالذلٜات أُْبُالالال١ فٝٗالالالا

 اطالالالتكطا  عًالالال٢ قالالالادس٠ اسبهَٛٝالالال١ ايؼالالالشنات ٖالالالزٙ فأؿالالالبشت

 اشبذَالال١ نالالادس بٗالالا ٜظالالُض ايالالمت تًالالو َالالٔ أعًالال٢ بشٚاتالال  نفالالا٤ات

 ُْبالالالالاّ تعكٝالالالالذات خالالالالاسز َٓافظالالالالات طالالالالش  عًالالالال٢ ٚقالالالالادس٠  اىبذْٝالالالال١

 ايؼالشنات  ٖالزٙ  عًال٢  فالش   ايٛاقالع  يهٔ.  اسبه١َٝٛ اىبؼذلٜات

 ايفالٛص إفب  ٜعُالذ  بايتايٞ َٓٗا نجرل ٚأؿبض ايزات١ٝ  َٛاسدٖا ت١ُٝٓ

 ٚبشاصبٗالالالا  ْفكاتٗالالالا بٗالالالا تغطالالالٞ َالالالٛاسد يتشكٝالالالل ٚطالالالٝط١ بعكالالالٛد

 ًب أعُايالال٘ ؿالالً  ًب اشبالالاق يًكطالالاع َٓافظالال١ بايتالالايٞ ٚأؿالالبشت

 .  ٚمرلٖا ٚايتعٗذات ايتٛسٜذ عكٛد عدل يًذٚي١ اشبذَات تكذِٜ

 ازبٗالالالات بعالالال  سالالالذٜح ٖالالالٛ -َالالال٪خشٶا – اىب٬سالالالِب ازبذٜالالالذ

ّ  شلالا  تابعال١  ػشنات تأطٝع عٔ اسبه١َٝٛ ٌ  يًكٝالا  بعال  أٚ  بهال

 ناْالالالت ايتعًالالالِٝ تطالالالٜٛش ػالالالشن١.  اىبظالالالاْذ٠أٚ  ا٭طاطالالال١ٝ َٗاَٗالالالا

 سالذٜح  أٜلالا  ٖٚٓالاى  اسبهَٛٝال١   ايؼالشنات  شلزٙ ا٭ٍٚ ايُٓٛرز

 اٱطالالالهإ  يالالالٛصاس٠ تابعالالال١ عكالالالاسٟ تطالالالٜٛش ػالالالشن١ تأطالالالٝع عالالالٔ

 بعالالال ٕ إ بالالالٌ.  ايـالالالش١ يالالالٛصاس٠ تابعالالال١ ايطالالالي يًتؼالالالغٌٝ ٚػالالالشن١

 تابعالال١ خذَٝالال١ ػالالشنات تأطالالٝعإفب  تظالالع٢ اسبهَٛٝالال١ ازبٗالالات

 تأطالالالٝع عًالالال٢ ٚايكشٜٚالالال١ ايبًذٜالالال١ ايؼالالال٪ٕٚ ٚصاس٠ تعُالالالٌ سٝالالالح شلالالالا 

 ايظالعٛد١ٜ  ايؼالشن١  ٚتكذل  شلا  تابع١ ٖٓذط١ٝ اطتؼاسات ػشن١
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 سـالالال١ فٝٗالالالا ايذٚيالالال١ كبًالالالو َظالالالا١ُٖ ػالالالشن١ ٖٚالالالٞ يًهٗشبالالالا٤ 

 َالع  بايؼالشان١  ٖٓذطال١ٝ  اطتؼالاسات  ػشن١ تأطٝع َٔ ا٭مًب١ٝ 

ٍ  يتٓفٝالز  عاىب١ٝ ػشن١  قبالا  بايؼالشن١   اشباؿال١  اشلٓذطال١ٝ  ا٭عُالا

 دا٥الش٠  َٔ ا٭خش٣ اشباؿ١ اشلٓذط١ٝ ايؼشنات نبٝع إخشاز ٜع 

 . ايؼشن١ َؼشٚعات ع٢ً اىبٓافظ١

 ايذٚيالال١ َٓافظالال١ ًب ٚايتٛطالالع بالالايتغٍٛ ٜتظالالِ ايالالزٟ ايٛاقالالع ٖالالزا

 اىبًُهالالال١ س٩ٜالالال١ تٛدٗالالالات َالالالع بايهًٝالالال١ ٜتعالالالاس  اشبالالالاق يًكطالالالاع

 ًب اشبالالالاق ايكطالالالاع دٚس تفعٝالالالٌ عًالالال٢ ت٪نالالالذ ٚايالالالمت  ّ(3222)

ٞ  ًب ا٭طاط١ٝ اىبؼه١ً فإٕ  اسبكٝك١ ًٚب.  ايت١ُٝٓ ٞ  سأٜال  ػالشخ  ٖال

ٟ   ٚاشباق ايعاّ ايكطاعـب بـب ايهبرل ايجك١  دظالشٙ  ٜتطًال   ٚايالز

 ايكطالاعـب  بالـب  ايؼالشان١  َبالادسات  يتفعٌٝ داد٠ َ٪طظ١ٝ َكاسبات

ٟ  اىبشٜش ايتٓافع ٖزا َٔ بذ٫ ٚاشباق ايعاّ ٘  تكال   ايالز  ايذٚيال١  فٝال

 اشباطالالالالش َٛقالالالال  اشبالالالالاق ٚايكطالالالالاع  ا٭قالالالال٣ٛ اىبٛقالالالال  بالالالالايطبع

 . اىبظتهـب

 املزشد: مطشز. التعكٔب الجاىٕ: أ 

 اشبالالالاق  يًكطالالالاع ٜهالالالٕٛإٔ  ػبالالال  بأْالالال٘ أتفالالالل ايبذاٜالالال١ ًب

 دالالذّا َٗالالِ دٚس (SMEs) ٚاىبتٛطالالط١ ايـالالغرل٠ ايؼالالشنات ٚخاؿال١ 

٘  دذاست٘ اشباق ايكطاع ٜجبت ٚعاد٠ ايٛط   ا٫قتـاد ًب  ٚقذستال

 اىبالاٍ   سأغ ٚنفالا٠٤  ايظالٛم  آيٝال١  ٚفالل  اىبايٝال١  ايشحبٝال١  ذبكٝل ع٢ً

 اسبهالالَٛٞ ايالالذعِ عًالال٢ اشبالالاق ايكطالالاع اعتُالالاد ٜالالتكًف ٚبايتالالايٞ

 ريالو  خال٬ف . ”ا٫قتـالاد١ٜ  ايتُٓٝال١  ”ذبكٝل  ًب َِٗ دٚس ي٘ ٜٚـبض
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 إسبالاى  ًب ٜتظالب   ٚأٜلٶالاّ  ايتُٓٝال١  عًال٢  عب٦ٶا اشباق ايكطاع ٜهٕٛ

 إْؼالالا٤ عبالالٛ اسبهالالَٛٞ ايكطالالاع ٜالالذفع يبالالا ا٫قتـالالاد١ٜ  ايالالذٚس٠

 . اشباق ايكطاع َٔ اىبطًٛ  بايذٚس يتكّٛ نٝاْات ٚتؼغٌٝ

 عًالالال٢ اسبهالالالَٛٞ ايكطالالالاع/  ايذٚيالالال١ دٚس ٜكتـالالالش اىبكابالالالٌ ًٚب

 اىبظالت٣ٛ  ع٢ً اشباق ايكطاع اطتجُاسات يتٛطٝذ ١ُ٥٬َ ب١٦ٝ تٛفرل

 يعًُٝالال١ اىب٥٬الالِ ا٫طالالتجُاسٟ اىبٓالالاخ تالالٛفرل خالال٬ٍ َالالٔ ٚريالالو احملًالالٞ 

 :ايتاي١ٝ با٭دٚات ريو كبٌب ٜٚتِ ايت١ُٝٓ 

 .(ايفا٥ذ٠ ْٚظ   ايـشف طعش) ايٓكذ١ٜ ايظٝاط١ -

  اسبهالالالالالالالالالَٛٞ اٱْفالالالالالالالالالام) ا٫قتـالالالالالالالالالاد١ٜ ٚايظٝاطالالالالالالالالال١ -

 . (ا٭دٓي ٚا٫طتجُاس  ٚاشبـخـ١

 قبالالا ٚاشبالالاق اسبهالالَٛٞ ايكطالالاع ايطالالشفـب نالال٬ قالالاّ فٗالالٌ

 ؟!. ايت١ُٝٓ َعادي١ أٖذاف ذبكٝل يلُإ ػب 

 أٖالالِ بالالـب ايع٬قالال١ ٚتٓظالالٝل تفعٝالالٌ عًالال٢ اىبعاديالال١ تًالالو ٚتشنالالض 

 ٚايكطالالالالاع ايٛطٓٝالالالال١  ٚاىبكالالالالذسات ايذٚيالالالال١  ٖٚالالالالٞ عٓاؿالالالالش  ث٬ثالالالال١

ٞ  نؼالالشٍب اشبالالاق   اىبظالالت٣ٛ  عًالال٢ فعايالال١  تُٓٝالال١ يتشكٝالالل أطاطالال

 .ايٛط 

 بظالالب  ٜٚعالالاْٞ عالالا٢ْ ايظالالعٛدٟ ا٫قتـالالادإٔ  أس٣ اسبكٝكالال١ 

 ٚكالالالٛ  ٚعالالالذّ اىبطًالالالٛ   بايؼالالالهٌ ايتُٓٝالالال١ َعاديالالال١ تفعٝالالالٌ عالالالذّ

ٞ  ايج٬ثال١   ايعٓاؿش بـب ايع٬ق١ ٞ  ايكطالاع  ٖٚال   (ايذٚيال١ ) اسبهالَٛ

ٍ  ط أْالال٘ أس٣ بالالٌ اشبالالاق   ٚايكطالالاع ايٛطٓٝالال١  ٚاىبكالالذسات  اطالالتغ٬

 نالالال٬  َالالالٔ دالالالذٽا َلالالالش بؼالالالهٌ ايٛطٓٝالالال١ اىبكالالالذسات ٚاطالالالتٓضاف

 .  ٚايعاّ اشباق ايكطاعـب
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 ٌ ّ  ايٛطٓٝالال١  اىبكالالذسات  اطالالتٓضاف  يهٝفٝالال١  ايتطالالشم  ٚقبالال  ٚعالالذ

 ايٛطٓٝالال١  باىبكالالذسات  ايتالالزنرل  أٚد فعايالال١   تُٜٓٛالال١  يطاقالال١  ذبًٜٛالالٗا

 اىبعذْٝالال١  ٚايجالالش٠ٚ ايالالٓفٌب ٚايعُالالش٠  اسبالالر قطالالاع ٖٚالالٞ ايش٥ٝظالال١ 

 خالال٬ٍ ا٭َالالٛاٍ س٩ٚغ يتالالٛافش باٱكالالاف١ ايؼالالاب١  ايبؼالالش١ٜ ٚاىبالالٛاسد

 ٚأٜلالالّا اىب٬ٝدٜالال١  ايظالالبعٝٓات َٓتـالال  ا٭ٚفب ا٫قتـالالاد١ٜ ايطفالالش٠

 ( د٫ٚس122) َتٛطالالٌب َتذالالاٚصٶا ايالالٓفٌب أطالالعاس استفالالاع طفالالش٠ خالال٬ٍ

 إْـالالالاف ػبالالال  ٚيًتالالالاسٜ ..  ّ(3212- 3222) يٮعالالالٛاّ يًدلَٝالالالٌ

 ٚرنالالش ا٭ٚفب  ايطفالالش٠ خالال٬ٍ اسبهالالَٛٞ ايكطالالاع عًالال٢ ايكالالا٥ُـب

ٌ  آْالزاى  اىبتاسال١  ايٛطٓٝال١  اىبكذسات اطتخذاّ ًب ظبشٛا أِْٗ  بؼاله

 عالالذ٠ قطاعالالات ٚتطالالٜٛش ايتشتٝالال١ ايبٓٝالال١ بٓالالا٤ َٓٗالالا ٚذبكالالل أفلالالٌ 

 .. إخل ٚايٓكٌ ٚايـٓاع١ ٚايـش١ نايتعًِٝ

 َالالا بالالـب ازبٝالالذ٠ احملالالا٫ٚت بعالال  اشبالالاق يًكطالالاع نالالإ ْعالالِ

 يهٓالال٘ ايجاْٝالال١  ايطفالالش٠ ٚبذاٜالال١ ا٭ٚفب ا٫قتـالالاد١ٜ ايطفالالش٠ ْٗاٜالال١

 ٕ  َالالالٔ قًٝالالالٌ عالالالذد قبالالالٌ َالالالٔ ضبتهالالالش قطالالالاعإفب  ذبالالالٍٛ َالالالا طالالشعا

 ايكطالاع  تٛدٗالات  عًال٢  طالٝطشت  ٚايالمت  ايلخ١ُ ايعا١ًٝ٥ ايهٝاْات

ٞ  اشبالاق  ايكطالاع  ٚأؿبض. اسبهَٛٞ ٌ  ٜٚعتُالذ  سٜعال  نالبرل  بؼاله

ٔ  اسبهَٛٞ اٱْفام اطتذساس ع٢ً ٍ  َال  نٝاْالات  بعال   إمالشا٤  خال٬

ٞ  ايكطاع ٕ  ..أْؼالطتٗا  ٚتٛطالٝع  اىبؼالاسن١  ًب اسبهالَٛ  ٖالزا  فهالا

 ذبكٝالالل دٕٚ ايٛطٓٝالال١ اىبكالالذسات اطالالتٓضاف ًب ايالالش٥ٝع ايظالالب  ٖالالٛ

 ايـالغرل٠  ايؼالشنات  قطالاع  تٛطع أَاّ اجملاٍ فتضأٚ  َتٛاص١ْ ت١ُٝٓ

 .  ٚاىبتٛطط١
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ٞ  ايكطالاع  بالـب  ايع٬قال١  كباب١ٕٝ إ بايكٍٛ طأنتفٞ  اسبهالَٛ

ٟ  اشبالاق  ايكطالاع  ًب ايهالدل٣  ٚايهٝاْات  بلالشس  تظالببت  ايظالعٛد

 : ايتايٞ َٓٗا ْزنش ايت١ُٝٓ  ًب ٚاخت٬ٍ

 َالالٔ  (٪85) عًالال٢ ايعا٥ًٝالال١ اجملُٛعالالات َالالٔ قًٝالالٌ عالالذد طالالٝطش٠ •

 ريالالو ًب قبالالا ايالالٛط   ا٫قتـالالاد ًب اىبتاسالال١ ايتًُٜٛٝالال١ ايظالالٝٛي١

 اىبـشًب. ايكطاع قشٚ  ٚ اسبه١َٝٛ ايـٓادٜل قشٚ 

ٔ  ٚايتعاقالذات  ايفشق استهاس • ٔ  َال  أدٓبٝال١  ػالشنات  َالع  ايبالاط

 ٚؿالالالغرلٙ َتٛطالالالط١ ػالالالشنات َبٗالالالٛس أَالالالاّ ايفالالالشق إتاسالالال١ دٕٚ

   ضب١ًٝ.

 اسبهَٛٝال١  اىبؼالاسٜع  نبٝالع  ًب ايٛطٌٝب دٚس يع  ع٢ً ايذلنٝض •

 أٜلالالا ٖٚالالزا ٜالالزنش  صبٗالالٛد أٟ دٕٚ ا٭سبالالا  ذبكٝالالل يظالالٗٛي١

ٞ  ايكطالالالاعـب نالالال٬ ًب ايفظالالالاد تفؼالالالٞ عًالالال٢ طالالالاعذ  سهالالالَٛ

  ٚخاق.

 عُاي١ تَٛبٝ  ع٢ً اشباق ايكطاع اعتُذ أندل سحب١ٝ يتشكٝل •

 عالالذّ ًب ٖالالزا ٚتظالالب  َتذْٝالال١ أدالالٛس ٚتكبالالٌ َذسبالال١ مالالرل أدٓبٝالال١

   اىبٛاطٓـب. أَاّ ناف١ٝ ٚتذسٜ  عٌُ فشق إتاس١

 بكالال٣ٛ ٚايتٛطالالع ايزاتٝالال١ ايكالالذسات اشبالالاق ايكطالالاع اعتُالالاد عالالذّ •

 ا٫قتـالالاد تٜٓٛالالع َالالٔ اىبًُهالال١ كبهالالٔ عالالذّ أطالالِٗ ًب ايظالالٛم 

 ايذخٌ. َـادس تٜٓٛع ًب ايفؼٌ ٚأٜلا

 ايتٛطالالالالالع عًالالالالال٢ اشبالالالالالاق ايكطالالالالالاع ًب ا٭مًبٝالالالالال١ قالالالالالذس٠ ٚيعالالالالالذّ •

ِ  َظاعذ٠ دٕٚ اسبكٝكٞ ا٫طتجُاسٟ  اسبهالَٛٞ   ايكطالاع  ٚدعال

 خبـخـالال١ يًكٝالالاّ اسبهَٛالال١ سالالح ٖالالٛ ايالالش٥ٝع اشلالالذف أؿالالبض

   اشباق. ايكطاع ًب"  يًٛططا٤"  ط١ًٗ أسباسٶا ذبكل قطاعات
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  ٘  للكطدددددا  احللْمددددد٘ املدددددداخالت حدددددْل قضدددددٔ٘: )ميافضددددد

 االقتصادٓ٘( اليشاطات يف اخلاص

 ٘احللْمدد٘ تشددصٔا الْاقددع ّاملشددلالت صات الصددل٘  يافضدد 

   اخلاص: للكطا 

 َالالالٔ ٜعالالالاْٞ عٓالالالذْا اشبالالالاق اىبالالالشٟ إٕ ايكطالالالاع طالالالامل. قالالالاٍ ّ

 دفالالع يبالالا اسبكٝكالالٞ  دٚسٙ أدا٤ عالالٔ عذالالض ٚقالالذ نالالبرل٠  َؼالالانٌ

 يبًٛنال١  ػالشنات  تأطالٝع  ًب ايالتفهرل إفب  اسبهَٛٝال١  ازبٗات

 يًكطالالالاع اىبتاسالالال١ ا٭ُْبُالالال١ ذبالالالت اىبطًٛبالالال١ اشبالالالذَات شلالالالا تالالالٛفش شلالالالا

 فايكطالاع  َٓٗا  ا٫طتفاد٠ عٔ اشباق ايكطاع عذض ٚايزٟ اشباق

 ا٭ٜالالذٟ ٚادتالالزا  ايتكٓٝالال١ تالالٛطـب عالالٔ عذالالض اىبًُهالال١ ًب اشبالالاق

 عالالالالٔ ٜتٗالالالالش  ْٚكالالالالٍٛ: ؿالالالالشؼبـب يالالالالٓهٔأٚ  ايظالالالالعٛد١ٜ  ايعاًَالالالال١

ٌ  سكٝكٝال١   ؿالٓاع١  تالالش٣ ٫ نُالا  ايؼالإٔ.  بٗالزا  َ٘ظال٪ٚيٝات   صبالالشد بال

ٔ  تظالتفٝذ  أدٓبٝال١  ىبٓتذالات  دبُٝعأٚ  أدٓب١ٝ يؼشنات ٚنا٫ت  َال

. أدٓبٝالال١ دٝالالٛ  ًب أسباسٗالالا َٚعُبالالِ ٚايكالالشٚ   ايذٚيالال١ تظالال٬ٝٗت

ّ  ازبذٜال١  ٫ْعذاّ ْٚتٝذ١ ٔ  نالبرل٠  ػالشؼب١  يالذ٣  ٚا٫يتالضا  ايكطالاع  َال

 بظالب   اشبالاق  ايكطاع َع ايعٌُ ًب ٫ ٜشم  اىبٛاطٔ دبذ اشباق

ٟ  ايعُالٌ   ؿاس  ًب ايجك١ ٚعذّ ا٭دٛس  تذْٞ ٔ  طالب   فالٮ  يبهال

 عًُ٘. اىبَٛب  ٜفكذإٔ 

 اىبذسبالالالال١ ايفٓٝالالالال١ ايٛطٓٝالالالال١ ايعاًَالالالال١ ا٭ٜالالالالذٟ عالالالالٔ حبجٓالالالالا ٚإرا 

ٝٽالالالا اىبًُٛنالالال١أٚ  اسبهَٛٝالالال١ ايؼالالالشنات ًب فكالالالٌب طالالالٓذذٖا  دض٥

 ٚا٫تـالالالا٫ت  ٚايهٗشبالالالا٤  ٚطالالالابو  أساَهالالالٛ  َجالالالٌ: يًذٚيالالال١ 

 فًُارا؟!.



63 

 

 –1063  1062  
23 

ٔ  نالالبرل٠ ػالالشؼب١ ببظالالاط١   اىبًُهالال١  ًب اشبالالاق ايكطالالاع َالال

ُټٗالالا احملًالالٞ  ايعُالالٌ َٓالالاخ ًب يًجكالال١ فاقالالذ٠ َاصايالالت  اىبالالاٍ نبالالع ٖٚ

ِ  ايالالبع  ٖٚالالادع يًخالالاسز  ٚذبًٜٛالال٘ يبهالالٔ ٚقالالت بأطالالشع  َالالٓٗ

 يٮطالال  ط نُالالا ٖالالزا؟. يالالو أٜالالٔ َالالٔ َالالا َٜٛالالا طالال٪اي٘ إَهاْٝالال١

 قًالال١ قبالالٌ َالالٔ ايذٚيالال١ تكالالذَٗا ايالالمت ٚايتظالال٬ٝٗت ايكالالشٚ  استهالالاس

 ٖالالزا لبالالٛ َالالٔ سالالذٻ يبالالا طًٜٛالال١ يعكالالٛد اىبتٓفالالز٠ ايعٛا٥الالٌ َالالٔ قًًٝالال١

 .ايكطاع

ٞ   ْاؿالالش. ٜالالش٣ د طالالش   يبالالا ٚاْط٬قالالا  أ٫ ايكعالالٛد  أْالال٘ ٜٓبغالال

 ايكطالالاع عًالال٢ ْٚكٝظالال٘ اىبًُهالال١ ًب اشبالالاق ايكطالالاع عالالٔ ْتشالالذخ

 عًال٢  تُٗٝٔ اىبًُه١ ًب فاسبه١َٛ أَشٜها أٚ  أٚسبا ًب اشباق

٘  ايظعٛدٟ اشباق ٚايكطاع ا٭َٛاٍ  ٚس٩ٚغ ايجش٠ٚ  ايذٚيال١  أٚدذتال

 ًب ٚأػالالالالالالشنت٘ ٚاٱعاْالالالالالالات  ايكالالالالالالشٚ  قالالالالالالذَت تٓافظالالالالالال٘  ٚمل

 إْهاس أسذ ٜظتطٝع ٫ٚ ربـٝـٗا  ط ايمت ايهبرل٠ ايؼشنات

 ايـالالالالالغرل٠ يًُٓؼالالالالال ت اىببالالالالالادسات ٚقبختًالالالالال  ايهالالالالالبرل ايتؼالالالالالذٝع

إرا  اسبهَٛالالال١ ٜٓالالالافعإٔ  ٜظالالالتطٝع اشبالالالاق ايكطالالالاع ٚاىبتٛطالالالط١.

 ا٫طالالالذلاتٝذٝات عًالالال٢ تشنالالالض ايالالالمت ايهفالالال٪٠ اٱداس٠ يالالال٘ تالالالٛفشت

 تَٛبٝالال  ٚاطالالتطاع ايظالالشٜع  ايالالشبض ٚيالالٝع اىبالالذ٣ ٚطًٜٛالال١ َتٛطالالط١

 ازبُٗالالالٛس َالالالٔ ايالالالذعِ طالالالٝذذ عٓالالالذٖا اىبٛاطٓالالال١  ايعاًَالالال١ ا٭ٜالالالذٟ

 ايكطالالاع َٚبالالشٚف ٚاقالالع دساطالال١ َالالٔ ٫بالالذ ٚاشب٬ؿالال١. ٚاسبهَٛالال١

 عًالال٢ قٝاطالال٘ ٫ ٚتطالالٜٛشٙ  ٱؿالال٬س٘ ٚاٯيٝالالات ايظالالعٛدٟ  اشبالالاق

 ا٫طالالتجُاسات ْتٓالالاٍٚ عٓالالذَا طالالُٝا ٫ اىبتكذَالال١  ايالالذٍٚ ًب َج٬ٝتالال٘

 ايهدل٣.
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 َٓافظالال١ عًالال٢ ا٭َجًالال١ أٖالالِ اسبهُالالٞ إٔ َالالٔ عًالالٞ. د ٚرنالالش

 ايظالالالالشٜع ا٫ْتؼالالالالاس ًب سالالالالذخ َالالالالا يًخالالالالاق اسبهالالالالَٛٞ ايكطالالالالاع

 ناْالت  تكشٜبالاّ  طالٓٛات  عؼالش  وبظال١  فكبٌ اسبه١َٝٛ  يًذاَعات

ٔ  بعال   دفالع  يبالا  فكالٌب   سهَٛٝال١  داَعالات  طالبع  يذٜٓا  اىبظالتجُشٜ

 ايكالالالذس٠ ْكالالالف َالالالٔ ي٬طالالالتفاد٠ أًٖٝالالال١ ٚنًٝالالالات داَعالالالات ٱْؼالالالا٤

 ايطالال٬  َالالٔ َُٗالال١ ْظالالب١ سـالالٍٛ ٚعالالذّ يًذاَعالالات  ا٫طالالتٝعاب١ٝ

ٍ  ٚفذالأ٠  .ٜشمبْٛٗا ايمت ايتخــات ًب فٝٗا يًكبٍٛ  طالٓٛات  ٚخال٬

 إٔ تالالٛفش اطالالتطاعت سهَٛٝالال١ داَعالال١ عؼالالشٜٔ عبالالٛ أْؼالال٧ قًًٝالال١

 ايتخـالالف ًب سمبالالتِٗ عالالٔ ايُٓبالالش بغالال ) ايطالال٬  زبُٝالالع َكاعالالذ

  .(فٝ٘ قبًٛا ايزٟ

 بالالذسدات ا٭ًٖٝالال١ ٚايهًٝالالات بازباَعالالات بشأٜالال٘ أكالالش  ٖٚالالزا

 ا٫بتعالالالالاخ خالالالال٬ٍ َالالالالٔ اىبٛكالالالالٛع ٖالالالالزا َالالالالع ايتعاَالالالالٌ ٚط. َتفاٚتالالالال١

ٟ  شلالا   اىببتعجـب ايط٬  بشطّٛ ايذٚي١ تتهفٌ سٝح ايذاخًٞ   ايالز

 َايٝالالال١ ٭طالالالبا  تكًٝـالالال٘ بالالالذأ ايالالالذاخًٞ ا٫بتعالالالاخإٔ  اٯٕ  سـالالالٌ

 . ا٭١ًٖٝ ٚايهًٝات ازباَعات ع٢ً كشسّا ريو ٜظب إٔ  ٚاىبتٛقع

 ايؼالالالالالشنات تظالالالالال٢ُ َالالالالالارا: ايشدٜعالالالالالإ خايالالالالالذ. د ٚتظالالالالالا٤ٍ

 أؿالالالشا  َالالالٔ ايذٚيالالال١ ًب َتٓفالالالزٕٚ مبتًهٗالالالا ايالالالمت ٚاىب٪طظالالالات

 ايعًٝا؟!. اىبٓاؿ 

 ٫ٚ سهَٛٝالال١؟ ػالالشنات أّ ؿالالشّفا خاؿٶالالا قطاعٶالالا تعتالالدل ٖالالٌ

 دٕٚ سهَٛٝالالال١ َؼالالالاسٜع بتٓفٝالالالز أسٝاْالالالا تعُٝالالالذٖا ٜالالالتِ أْالالال٘ طالالالُٝا

ٔ  مرلٖالا  عًال٢  ٜٓطبالل  َالا  عًٝٗالا  ٜٓطبالل  ٫ٚ َٓاقـ١  ..ايؼالشنات  َال
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 عًالالِٝٗ ايعطالالا٤ ٜٚٴشطالال٢ اسبهَٛٝالال١ يًُٓاقـالالات ٜتكالالذَٕٛ ٚأسٝاْالالا

 .أقٌ؟! أطعاسٶا قذَٛا َٓافظِٝٗإٔ  سمِ

 يهالالالٔ َتفؼالالالٞ  فٗالالالٛ ايفظالالالاد عالالالٔ اسبالالالذٜح ٚأكالالالاف: يالالالٝع

 ٜعطٝٗالالالا ايُٓبالالالاّ ٖٚالالالٌ اىب٪طظالالالات ٖالالالزٙ طبٝعالالال١ عالالالٔ ٖالالالٛ ايظالالال٪اٍ

 دٕٚ َباػالالالش٠ تٴعُالالالذ ٚىبالالالارا عًٝٗالالالا؟ ايعكالالالٛد تشطالالال٢ ٚىبالالالارا أفلالال١ًٝ؟ 

 اىبُاسطات؟. ٖزٙ ٜهشغ ايُٓباّ ًب خًٌ ٜٛدذ ٌٖ َٓاقـ١؟

 اشبالاق  ايكطالاع  َكاس١ْ ع٢ً ايـشاف: تعًّٝكّا ْـش. ّ.د ٚقاٍ

ٕ  بعال   ًب ُأتِٗ أْ  ٚقبا اىبًُه١ َع أخش٣ بذٍٚ  قبشابالا٠  ا٭سٝالا

 يًتٛكٝض ايفشؿ١ ٖزٙ أطتغٌإٔ  أسببت بايزات  ٚأَشٜها يًغش 

 ضبابالالا٠ ًب عالال  ايظالالابك١ ايتُٗالال١ ْفالالٞ ٚبايتالالايٞ اىبظالالأي١  ٖالالزٙ ًب

 .  ايغش 

 اشبالاق  ايكطالاع  ػالشنات  بعال   ذبُبال٢  اىبتشالذ٠  اي٫ٜٛات ًب

 َٓاقـال١   بذٕٚ ايذفاع يٛصاس٠ مٝاس قطع يتٛفرل ا٭دٌ ط١ًٜٛ بعكٛد

ٌ  بشاعال١  تجبت ٖٚٓا  ايعكالذ  عًال٢  اسبالا٥ض٠  بالايهٛظبشغ  اي٫ٜٛال١  يبجال

   ٚيهالالٔ اىبختًفالال١ ايًذالالإ ًب ص٥٬َالال٘ إقٓالالاع ًب قذستالال٘ سظالال  عًالال٢

 ا٭علالالالا٤ بكٝالالال١ فٝتٓالالالافع اي٫ٜٛالالال١ يبجالالالٌ تغالالالرلأٚ  اختًالالال  َالالالا َتالالال٢

 تظالالشٜ  ًب بٝالالِٓٗ اسبالالش  فتبالالذأ ايهٝهالال١  َالالٔ أنجالالش يٓـالالٝ 

 َالالٔ ايفظالالاد دسدالال١ ٚتتلالالض يًـالالشاف١  ايعكالالٛد ٖالالزٙ عالالٔ َعًَٛالالات

 .اسبه١َٝٛ ايعكٛد رات ايؼشنات بع  ٭سبا  اىبٗٛي١ ا٭سقاّ

 َٚٓافظال١  يالذٜٓا  اسبهَٛٞ ايكطاع تذاخٌإٔ  فٝ٘ ػو ٫ يبا

ٔ  اٱػبابٝالات   َٔ ٖٛ نُا ايظًبٝات َٔ ي٘ اشباق ايكطاع  ٚيهال
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٘  يالٝع  يًُشاقال    ٚكالٛسٶاّ  ا٭نجالش  ٖٛ ايظًي  فكالٌب   نالزيو  ٭ْال

ُٶّا ٚيهٔ ٛ  ا٭طٛأ دا٥  يًتالذاٍٚ   دزلال١  َالاد٠  ٜٚـالبض  يًظالطض   ٜطفال

 ىبؼالالالاسٜع اٱػبابٝالالالات َالالالٔ نالالالجرل عالالالٔ اىبالالالٛاطٔ ٜعًالالالِ يالالالٔ ٚباىبكابالالالٌ

 ْادش١.

 عًالال٢ طالالاٖش) دخالالٌ َالالٔ تالالذسٙ َٚالالا ايفًهٝالال١ ا٭سقالالاّ نالالزيو

 تذاٚيتالال٘ َٚالالا  (طالال١ٓ أٍٚ ًب سٜالالاٍ ًَٝالالاسٟ َالالٔ أنجالالش اىبجالالاٍ طالالبٌٝ

 اىبؼالالشٚع  تهًفالال١  َالالع طالالشٜع١  َكاسْالال١  ًب آْالالزاى احملًٝالال١  ايـالالش 

 .!!دبٞ ًب قبجًٝ٘ اىبع١ًٓ

ٌ  ٚاٯٕ اىبكذَالال١  تًالالو  ٍ  بطالالش   اىبٛكالالٛع  ؿالالً   ًب يٓالالذخ  طالال٪ا

 :ٚاسذ

 ايعشاقٝالالٌ ٖالالزٙ ربطالالٞ َالالٔ ّ(3222) يش٩ٜالالا مبهالالٔ نٝالال 

 اشبالالاق   َالالع اسبهالالَٛٞ ايكطالالاع بتٓالالافع  ٜتعًالالل فُٝالالا اىبجبطالال١ 

 َهٓضٟ) أدٓب١ٝ ٚيبهٔ نبرل٠ يؼشنات نبرل٠ عكٛد ٚإطٓاد

 عًالالال٢ بفا٥الالالذ٠ ٜعالالالٛدإٔ  مبهالالالٔ ٫ قبالالالا فًهٝالالال١ ٚبأسقالالالاّ( نُجالالالاٍ

   اجملتُع؟.

ِ  مل إرا ٛٸٍ بشْالالاَر ًب ايظالافش  ايتٓالالاق  ٖالزا  َٛادٗالال١ ٜالت  ايتشالال

 يًكطالالالاع اسبهالالالَٛٞ ايكطالالالاع َٓافظالالال١ ًب اٯٕ ٜالالالتِ َٚالالالا ايالالالٛط  

ٔ  ٚاىبتٛطالط١  ايـغرل٠ ايؼشنات سظا  ع٢ً اشباق  تالتُخ   فًال

 .ظبا  َٔ شلا أسٜذ قبا ّ(3222) س٩ٜا

ٕ  ايعاّ اىبشصٚقٞ إفب إٔ ا٫ْطباع ساط. ٚأػاس د  اىبٓافظال١  بؼالأ

ّ  ٚايكطالالاع  اسبهالالَٛٞ ايكطالالاعـب  بالالـب  اىبٓافظالال١  ٖالالزٙ إٔ  ٖالالٛ ايعالالا
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ٔ  طبتًّفالا  َٛقّفالا  أربالز  ٚسقبالا . اشبالاق  ايكطالاع  يعٌُ َعٝك١  ٖالزا  عال

 ايعاّ ٚايكطاع اسبهَٛٞ ايكطاع بـب ْفشمإٔ  ٫بذ بذا١ٜ. ا٫ْطباع

ٞ  ايكطالاع  َٓافظ١. اشباق ٚايكطاع  اشبالاق  ايكطالاع  َالع  اسبهالَٛ

 بُٝٓالا . َتهاف٦ال١  مالرل  َٓافظال١  ًب ا٭خالرل  ٚتلالع  اسبٝاد ا٭ٍٚ تفكذ

( manage competition) اىبٓلالبط١  اىبٓافظال١  ًب ايتذالاس  إٔ  ظبالذ 

 .َتعذد٠ إػباب١ٝ دٛاْ  شلا اشباق ٚايكطاع ايعاّ ايكطاع بـب

 َالالٔ ٚايتكًالالٝف ا٭دا٤ ًب ايتطالالٜٛش ذبفالالض عاَالال١ بـالالف١ اىبٓافظالال١

ٌ  ذبالذٜات  ىبٛاد١ٗ ايعاّ ايكطاع تطٜٛشإفب  ٚتكٛد اٱْفام  . اىبظالتكب

 أسذ نإ ايتهًف١ ٚخف  اشبذ١َ يتطٜٛش نُٓٛرز اشبـخـ١

 ٖٝهًالالال١ إعالالالاد٠ ايٛسٝالالالذ٠  ايٛطالالال١ًٝ ٖالالالٛ يالالالٝع ٚيهالالالٔ ايٛطالالالا٥ٌ 

 تكالالذِٜ ًب اشبالالاق ايكطالالاع َالالع نُٓالالافع ٚدخٛشلالالا ايعالالاّ ايكطالالاع

 َذٜٓال١  ًب ايتذشبال١  ٖزٙ بذا١ٜ َٓز دٍٚ عذ٠ ًب ظباسٶا أثبت اشبذ١َ

ربـالالٝف  ًب ّ(1772) عالالاّ َٓالالز )تهظالالاغ( ب٫ٜٛالال١ )فٝالالٓهع(

 طالالش  ًب اي٫ٜٛالال١ سهَٛالال١ باػالالشت سٝالالح. ايبًالالذٟ ايكطالالاع تخالالذَا

  (outsourcing) اشبالالاسدٞ يًتعٗٝالالذ اىبؼالالاسٜع ايبًذٜالال١  َالالٔ عالالذد

ّ  ٚأػشنت اشباق  ايكطاع ع٢ً اىبٓافظ١ تكـش ٚمل  ايكطاع ايعالا

 اي٫ٜٛالال١ سهَٛالال١ ٚٚقفالالت اىبٓلالالبط١  اىبٓافظالال١ ٖالالزٙ ًب ايالالذخٍٛ ًب

 ايٓتٝذال١  ٚاْتٗت. ٚاشباق ايعاّ ايكطاعـب بـب َتظا١ٜٚ َظاف١ ع٢ً

( فٝالالالٓهع) اىبذٜٓالالال١ َالالالٔ َٓالالالاطل ًب اشبالالالاق ايكطالالالاع تعٗٝالالالذإفب 

 إعالاد٠  ًب متفٛ ايعاّ ايكطاع ٚأثبت. أخش٣ َٓاطل ًب ايعاّ ٚايكطاع

 ٚاغبفالا   ا٭دا٤ نفالا٠٤  سفالع  سكالل  قبا ايتؼغ١ًٝٝ عًُٝات٘ ٖٝه١ً
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 ايتعٗٝالالذ فهالالش٠ اْتؼالالشت ايٛقالالت ريالالو َٚالالٔ. ايتؼالالغ١ًٝٝ ايتهالالايٝ 

ّ  ايكطالاع  باػالشاى  اشبالاق  ايكطالاع  َٓشـش عًال٢  مرل بؼهٌ  ايعالا

 عًالالالال٢ ايعالالالالاّ ايكطالالالالاع تٚسافُبالالالالت َ٪طظالالالالا. ٚأٚسبالالالالا أَشٜهالالالالا ًب

 .أدا٤ٖا ٚتطٛس ََٛبفٝٗا ع٢ً ٚسافُبت تٛادذٖا

 ايكطالاع  تطالٜٛش  عالدل  ايبظالٝط١  اىبُاسطال١  ٖالزٙ  ظبالا   ٜكتـش مل

 ٚأدٚات بأُْبُتالالالال٘ اسبهالالالالَٛٞ ايكطالالالالاع تطالالالالٜٛش ًب ٚإلبالالالالا ايعالالالالاّ 

 عًالال٢ اسبهَٛالال١ ٚسافُبالالت ايالالذاخٌ َالالٔ ايتغالالٝرل ط سٝالالح. تؼالالغًٝ٘

 .ا٭خش٣ ايت١ُٜٛٓ بايتضاَاتٗا ايٛفا٤ ًب اي١ٜ٫ٛ طاعذت َاي١ٝ َٛاسد

 نٝاْالالات إْؼالالا٤ َالالٔ اسبهَٛالالات كبهٓالالت أخالالش٣ دٗالال١ َٚالالٔ

 إَالا  اشبالاق   ايكطالاع  اٖتُاّ داخٌ تهٔ مل خذَات يتكذِٜ عا١َ

 ٚايتؼالالالغ١ًٝٝ ايشأزلايٝالالال١ ىبتطًباتٗالالالاأٚ  ا٫قتـالالالاد١ٜ دالالالذاستٗا يعالالالذّ

 ريالو  ًب ٚظبشالت . ٚمرلٖالا  ٚايدلٜذ ايعاّ ايٓكٌ َؼاسٜع َجٌ اىبشتفع١

 .اسبهَٛٞ احملًٞ ايٓاتر َٔ سفعت َاي١ٝ َٛاسد ٚسككت

 َالالالٔ نالالالبرلٶا قالالالذسٶا ٜتطًالالال  اىبُاسطالالال١ ٖالالالزٙ ظبالالالا إٔ  ػالالالو ٫

 ايكطالاعـب  بالـب  َٓلبط١ َٓافظ١ تلُٔ ايمت ٚاسبٛن١ُ ايؼفاف١ٝ

 اشبالالالذَات  تكالالالذِٜ ًب ايتالالالٛاصٕ عًالالال٢ يًُشافُبالالال١ ٚاشبالالالاق  ايعالالالاّ

 بالالالالـب اسبالالالالاد٠ يًُٓافظالالالال١ تعشكالالالالٗا ٚعالالالالذّ اطالالالالتذاَتٗا  ٚكالالالالُإ

ٔ  عًال٢  ٜال٪ثش  عبٛ ع٢ً اشباق ايكطاع َٔ اىبتٓافظـب ٔ  اىبظالتفٝذٜ  َال

 .اىبٛاطٓـب سٝا٠ ًب أطاطٝٽا عـبٶا تؼهٌ ايمت اشبذَات

 ايٛسٝالالذ٠ ايٛطالال١ًٝ ٖالالٞ اشبـخـالال١ يٝظالالت.. تكالالذّ َالالا خ٬ؿالال١

ٔ  ٚطال١ًٝ  ٚإلبالا  ايٓفكالات   ٚتكًٝف بايهفا٠٤ ي٬ستكا٤  ايٛطالا٥ٌ   َال
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 طالالًب١ٝ ٚاشبالالاق ايعالالاّ ايكطالالاعـب بالالـب اىبٓافظالال١إٔ  ا٫ْطبالالاع ٚيالالٝع

 ٖالالالزٙ كالالالبطت َالالالا َتالالال٢ َتعالالالذد٠ إػبابٝالالالات ذبُالالالٌ ٚإلبالالالا دا٥ُالالالا 

 .اىبٓافظ١

 ايعجُالإ إفب اخت٬فال٘ فُٝالا ٜتعًالل قبظالأي١      خايالذ . ّ بُٝٓا أػاس

 اشبـٛؿالال١ٝ" سايالال١ ًب ٚايعالالاّ اسبهالالَٛٞ ايكطالالاعـب بالالـب ايتفشٜالالل

ٞ  ايكطالاع  تالأثرل إٔ  إر" .. ايظعٛد١ٜ  ايكطالاع  تٓافظال١ٝ  عًال٢  اسبهالَٛ

 ؼبالالشّ قبالالا ايعالالاّ يًكطالالاع أفلالال١ًٝ تعطالالٞ اشبالالاق ايكطالالاع َالالع ايعالالاّ

..  ٚسٝالالالاد بعذايالالال١ اشبالالالذَات تكالالالذِٜ فالالالشق َالالالٔ اشبالالالاق ايكطالالالاع

ٕ إٔ  ػبال   ٚايؼالفاف١ٝ  اسبٛن١ُ َعاٜرل تطبٝلإفب  ٚايٛؿٍٛ  تهالٛ

 قطالالاع ػالالشنات يتأطالالٝع اسبهالالَٛٞ ايكطالالاع ٜالالذ ٱطالال٬م طالالابك١

 عاّ.

 ايكطالالاع يتخًالالٞ ًَالالض َطًالال  ايتعٗٝالالذ يباسطالال١إٔ  اٯخالالش ا٭َالالش

٘  تجكٌ ايمت ا٭عُاٍ َٔ نجرل أدا٤ عٔ اسبهَٛٞ  ٚتتظالب   ناًٖال

 ايكطالالاع كبهالالـب ٜتطًالال  َالالا ٖٚالالٛ..  اىبؼالالٗٛد ايالالَٛبٝفٞ ايذلٖالالٌ ًب

 َٗٓٝالال١ أدا٤ َعالالاٜرل يتًبٝالال١ َٚٗاساتالال٘ قذساتالال٘ يتُٓٝالال١ ٚدعُالال٘ اشبالالاق

٘  ٚيالٝع  اسبهالَٛٞ   ايكطالاع  ؼبذدٖا َظتٗذف١ ٘  َٓافظالت  ٚإكالعاف

 اجملا٫ت. ٖزٙ ًب اىبذلان١ُ ايع١ًُٝ ٚاشبدلات ايتذاس  ٚإفكادٙ

 ٜتٓاٚشلالالالا ايالالالمت ا٭عُالالالاٍ قطاعالالالات بالالالـب ايتفشٜالالالل اىبٗالالالِ َٚالالالٔ

 ًب ا٫طالالالالتجُاس  ًب اسبهَٛالالالال١  تٓخالالالالشٍب إٔ  كالالالالرل  فالالالال٬ .. ايٓكالالالالاؾ 

 قطالالاع يهالالٔ..  َٚعالالادٕ طالالابو َجالالٌ ؿالالٓاع١ٝ اطالالتجُاس١ٜ ػالالشنات

إٔ  ػبالال  ايتذاسٜالال١ ٚيالالٝع ايبشتالال١ اىبٓافظالال١ عًالال٢ اىبعتُالالذ اشبالالذَات
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 َجالالاٍ صبالالشد ٖالالزا..  اسبهَٛٝالال١ ايظالالٝطش٠ ٜالالذ عالالٔ بعٝالالذٶا ٜهالالٕٛ

 فٝٗالا  اسبهَٛٝال١  اىبًه١ٝ تأثرل ٚدساط١ ايكطاعات تؼشٜض يلشٚس٠

 ايعادي١. اىبٓافظ١ َٓاخ ع٢ً

 قطالاع  ًب اشبالاق  يًكطاع ايذٚي١ َٓافظ١ ؿٛس أٜلّا فإٕ أسذ

 ازباَعالالالات ًب ايبشالالالٛخ َشانالالالض دخالالالٍٛ ٖالالالٛ ذبذٜالالالذٶا اشبالالالذَات

 ًب ا٫طتؼالالاس١ٜ  ٚايعكالالٛد  اشبالالذَات  َٓافظالالات  ًب َباػالالش  بؼالالهٌ

ٕ إ سٝالح  عاديال١   مالرل  َٓافظ١ ٖٞ اىبٓافظ١ ٖزٙ..  اجملا٫ت طبتً 

 اىبهاتال   ع٢ً اىبفشٚك١ اىبتطًبات بهٌ ًَتض١َ مرل اىبشانض ٖزٙ

 ٚايتأَٝٓالالالات ٚايظالالالعٛد٠ ايتَٛبٝالالال  َتطًبالالالات ريالالالو ًب قبالالالا اشباؿالالال١

 أْٗالا  نُالا ..  ايهجرل ٚمرلٖا ايطي ٚايتأَـب ٚايضنا٠ ا٫دتُاع١ٝ

ٛ  نُالا  بٓهٝال١  كالُاْات  بتكذِٜ ًَض١َ مرل ٍ  ٖال  اىبهاتال   ًب اسبالا

 إػبالالاسات تالالذفع ٫ فٗالالٞ تؼالالغ١ًٝٝ َايٝالال١ أعبالالا٤ تتهبالالذ ٫ٚ اشباؿالال١

ّ  ٫ٚ ََٛبفـب سٚات  ٫ٚ ىبكشاتٗا  تفالٛص  ايٓتٝذال١  ًٚب..  خالذَات  سطالٛ

 اسبهَٛٝالالال١ اىبؼالالالذلٜات ُْبالالالاّ َبالالالٌ ًب باىبٓافظالالالات اىبشانالالالض ٖالالالزٙ

 َالالٔ ا٭عُالالاٍ بتٛصٜالالع - ايغايالال  ًب -ريالالو  بعالالذ ٚتكالالّٛ..  ايعكالالِٝ

 َهاتال   ستال٢ أٚ  ازباَعالات  ًب ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعلا٤ ع٢ً ايباطٔ

.. ا٭طالعاس  أقٌ كغٌب ذبت اىب١ٝٓٗ يًهفا٠٤ تفتكش خاؿ١ اطتؼاس١ٜ

 ٚايتذشبالال١ اشبالالدل٠ ٚكالالٝاع ايتُٓٝالال١ َؼالالاسٜع ٖالالٛ ايٓٗاٜالال١ ًب ٚاشباطالالش

 ايهف٪٠. اشباؿ١ اىبهات  ع٢ً

 ايٓالٛع  ٖالزا  بالـب  ايتفشٜالل  اىبشػالذ أُٖٝال١   َطؼش. أ نزيو ٜش٣

ٞ  اٱْفالام  ٚبالـب  ا٫طتجُاسات َٔ ٍ  ًب ٚستال٢ ..  اسبهالَٛ  ايالمت  ايالذٚ
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 ايكطاعالالالالات فتشالالالالٛا أْٗالالالالِ ظبالالالالذ اشبـخـالالالال١ بالالالالشاَر ًب طالالالالبكتٓا

ٌ  يًُٓافظالالال١  ّ  ايكطالالالالاع ٚدخالالال  ايكطالالالالاع ٚبأطالالالايٝ   نُٓالالالالافع ايعالالالا

 ..اشباق

  عظهش١ٜ. ٚؿٓاعات BT بشٜطاْٝا

  مزا١ٝ٥. ٚؿٓاعات اتـا٫ت إٜطايٝا

 ٚؿٓاعات. ٚأمز١ٜ اتـا٫ت ايُٓظا

أػالاس   َالا  ذبذٜالذٶا  اىبشصٚقٞ إٔ ٖزا ساط. د َٚٔ دذٜذ أٚكض

 قبع  إٔ:.. اىبٓلبط١ اىبٓافظ١ يباسط١ يٓذا  نؼشٍب إيٝ٘

أٚ  ايعالالاّ ايكطالالاع ٜٓالالافعإٔ  ػبالال  ٫ اسبهالالَٛٞ ايكطالالاع -1

 .اشباق

 عًالالال٢ ٜكالالال إٔ  ٫بالالالذ اىبالالالُٓبِ بـالالالفت٘ اسبهالالالَٛٞ ايكطالالالاع -3

 .ٚاشباق ايعاّ ايكطاعـب َٔ َتظا١ٜٚ َظاف١

 تهالالالٕٛإٔ  ٫بالالالذ ٚاشبالالالاق ايعالالالاّ ايكطالالالاع بالالالـب اىبٓافظالالال١ -2

ٔ  َٓلالبط١  َٓافظ١  اسبانُال١  ايتؼالشٜعات  إْفالار  سٝالح  َال

 .ٚاسبٛن١ُ ايؼفاف١ٝ أدٚات ٚإعُاٍ

ِ . د ًب سالالـب ٜالالش٣   يًكطالالاع  ايذٚيالال١  ايبعٝالالض إٔ َٓافظالال١  إبالالشاٖٝ

 َالالٔ نالالجرل ٖٓالالاى بالالٌ ايؼالالشنات  إْؼالالا٤ عًالال٢ تكتـالالش ٫ اشبالالاق

 عًالال٢ اشبالالاق يًكطالالاع تالالذلىإٔ  ٜفالالذل  ايالالمت ايًٛدظالالت١ٝ اشبالالذَات

 طٝاطالالال١ بتالالالب  ٚريالالالو ٚايُٓبافالالال١  ايـالالالٝا١ْ عكالالالٛد ًب ط َالالالا مالالالشاس

(outsourcing ) ٛأساَهالالٛ بالال٘ تكالالّٛ صايالالت ٫ٚ ناْالالت َالالا ٖٚالال 
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ٞ  ايالمت  ٚايؼشنات اىب٪طظات َٔ نجرل تأطٝع ًب ٚأطِٗ ٔ  ٖال  َال

 ٚايتذاسٟ. اشبذَٞ ايكطاع ًب ايفاعًـب أبشص

 عالالالالٔ اسبالالالالذٜح فٝٗالالالالا ٜالالالالأتٞ َٓاطالالالالب١ نالالالالٌ ٚأكالالالالاف: عٓالالالالذ

ٌ  ريو أتزنش اىبًُه١ ًب ايتخـٝف ٔ  ايؼالعي  اىبجال  ايؼالا٠  تًالو  عال

" َالالالشٜع" أطعُٗالالالا ٚا٭خالالالرل اسبلالالالشٟ  عًالالال٢ ايبالالالذٟٚ باعٗالالالا ايالالالمت

 سالالـب أسبُبالال٘ قبالالا ريالالو أقالالٍٛ. ْفٛقٗالالاإفب  أد٣ بالالِٓٗ عًٝالال٘ ٚأقبًالالت

 َالالٔ أنجالالش سأزلالالايٝـبإفب  ايتخـالالٝف َبالالادسات بعالال  ًب ذبٛيٓالالا

 ايتعًالالالِٝ قطالالالاعٞ ًب ٚاكالالالش١ ريالالالو عًالالال٢ ٚايؼالالالٛاٖذ. ايشأزلالالالايٝـب

 .ا٫تـا٫ت قطاع ًب سذَا ٚإفب ٚايـش١

 أٚد اسبُٛد: بذا١ٜ ؿاحل بٔ اهلل عبذ. ًٚب ايظٝام رات٘ قاٍ د

ٍ  أطاط١ٝ سنٝض٠ ٜعذ دٚي١ أٟ ًب اشباق ايكطاعإٔ  ايكٍٛ  يًٛؿالٛ

 ػالالشان١ عالالٔ ٜعالالدل ٚ٭ْالال٘  َبتغالالاٙ ٚادتُاعٝالال١ اقتـالالاد١ٜ تُٓٝالال١إفب 

أٚ  سافالالذٶا ٜظالال٢ُ فشظالال  ٚيالالٝع (اسبهَٛالال١) ايعالالاّ يًكطالالاع سكٝكالال١

 . ايعاّ ايكطاع يذٚس َه٬ُّ

ٛ  اشبالاق  ايكطالاع إٔ  يٓ٪نالذ  رنشٖالا  أسببالت  َكذَال١  تًو  ٖال

أٚ  ايعالالالاّ ايكطالالالاع َالالالٔ دالالالض٤ٶا ْظالالالُٝ٘إٔ  ٫ مبهالالالٔ َظالالالتكٌ قطالالالاع

 .ي٘ َه٬ُّ

٘  ٜلالطًع إٔ  ٜفالذل   ايزٟ ا٭طاغ فايذٚس  اشبالاق  ايكطالاع  بال

ٛ  ايذٚي١ ت١ُٝٓ بٓا٤ ًب يًُؼاسن١ ٟ  دٚس ٖال ِ  ضبالٛس ٔ   ٚداعال  ٖالزا  َال

 اىبظالالالاْذ٠ أٚدالالال٘ نافالالال١ اشبالالالاق يًكطالالالاع تتالالالٛافشإٔ  ٫بالالالذ اىبٓطًالالالل

ٌ  تكالالذِٜ َالالٔ ايكطالالاع ٖالالزا يٝالالتُهٔ اي٬ضبالالذٚد ٚايالالذعِ  َالالا ٜ٪َالال

 ... ايٛطٔ دباٙ ب٘ ايكٝاّ
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ٟ  اشبالاق  ايكطالاع  َٚؼالاسن١  سلٛس ع٢ً فايؼٛاٖذ  ايظالعٛد

 يًكطالالالالاع اسبهَٛالالالال١ شبـخـالالالال١ ايكطالالالالاع ٖالالالالزا فكبالالالالٍٛ  عذٜالالالالذ٠

 اىبعًَٛالالات ٚتكٓٝالال١ ا٫تـالالا٫ت ٚقطالالاع اشبالالذَات ٚقطالالاع ايـالالٓاعٞ

 ا٭ٜالالاّ قالالادّ ًب ٜالالأتٞ طالالٛف َٚالالا  ا٭خالالش٣ ايكطاعالالات َالالٔ ٚايعذٜالالذ

 . نفا٠٤ رٚ ايكطاع ٖزاإٔ  ع٢ً د٫ي١ ٚراى ٖزا نٌ

اسباسثٞ: بذاٜال١ ٚيغالش  ايتٛكالٝض أدسز أطالشاف      خايذ. ٚقاٍ أ

 ايٓؼالالالالالاطات ًب اشبالالالالالاق يًكطالالالالالاع اسبهَٛالالالالال١ قلالالالالال١ٝ َٓافظالالالالال١ 

 ا٫قتـاد١ٜ َع تعشٜ  َكتل  ست٢ تتلض ايـٛس٠:

 .أ٫ٚ: اىبٛاطٔ اىبعدل عٓ٘ بايفشد 

     ثاْٝالالالالا: اجملتُالالالالع ايالالالالزٟ ٜلالالالالِ نبٝالالالالع ا٭فالالالالشاد قبختًالالالال

اختـاؿالالالاتِٗ َٚظالالالتٜٛاتِٗ ايتعًُٝٝالالال١ ٚايفٓٝالالال١ ٚف٦الالالاتِٗ     

 ايعُش١ٜ.

      ثايجا: ايكطاع اشباق ٖٚالٛ سأغ اىبالاٍ احملًالٞ ٚايهٝاْالات

ايتذالالالالاسٟ ايالالالالمت كبجًالالالال٘ َالالالالٔ َ٪طظالالالالات ْاػالالالال١٦ ٚؿالالالالغرل٠   

 . َٚتٛطط١ إفب ػشنات َظا١ُٖ عا١َ

        سابعا: ايكطالاع ايعالاّ ايالزٟ مبجالٌ اطالتجُاسات ٚطبــالات

يتُٓٝالال١ ٚتالالٛفرل اىبٓـالالات ايش٥ٝظالال١ٝ يًظالالًع     ا٭َالالٛاٍ ايعاَالال١ 

ا٫طالالالالالالذلاتٝذ١ٝ ٚاىبشافالالالالالالل ايعاَالالالالالال١ نايطاقالالالالالال١ ٚاىبٝالالالالالالاٙ     

 ٚا٫تـا٫ت ٚاىبٛاؿ٬ت .

   خاَظالالالا: ا٭دٗالالالض٠ اسبهَٛٝالالال١ ايكا٥ُالالال١ باشبذَالالال١ ايعاَالالال١

 ٚايتُٓبِٝ ٚايشقاب١. 
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ا١ْٝ َالالٔ اقتـالالاد ٚإداس٠ ٚعًالالّٛ طٝاطالال١ٝ  ٚسظالال  ايعًالالّٛ اٱْظالال 

ٚقالالالإْٛ فالالالإٕ ا٭طالالالش ايعاَالالال١ ٚايش٥ٝظالالال١ ٭دٚاس َٚٚبالالالا٥  ا٭طالالالشاف   

اىبالالزنٛس٠ َعشٚفالال١  ٚتهالالاد تهالالٕٛ ضبالالذد٠  ٚفُٝالالا ْتطًالالع يش٩ٜالال١  

ّ( تتعالالالاَبِ 3232ّ( ايظالالالعٛد١ٜ ٚبالالالشاَر ايتشالالالٍٛ ايالالالٛط  ) 3222)

أ١ُٖٝ تأطٝع ايفِٗ ٚايتـالٛس ايالٛط  اىبؼالذلى يًالذٚس اسبهالَٛٞ      

اع ايعاّ ٚايؼشان١ َع ايكطاع اشباق  ست٢ لبتًالو ايكالذس٠   ٚايكط

عًالال٢ تٛدٝالال٘ ٚتـالالٜٛ  َٚشانُالال١ ازبٗالالذ ايالالٛط  عبالالٛ ا٫صدٖالالاس        

ٚايتٛطالع ٚا٫بتهالالاس ًب تطالالٜٛش ٚتٜٓٛالع ٚتعضٜالالض ا٫قتـالالاد ايظالالعٛدٟ   

ٚايت١ُٝٓ ايبؼالش١ٜ ٚايتطالٜٛش اسبلالشٟ  يتشكٝالل ا٭ٖالذاف ايٛطٓٝال١       

 يًفشد ٚاجملتُع ايظعٛدٟ.  

بع  ايٓكاٍب ازبذٜش٠ بتظالًٌٝب ايلال٤ٛ عًٝٗالا     أعتكذ إٔ ٖٓاى

يتهتظالالال  ايكلالالال١ٝ اىبطشٚسالالال١ َضٜالالالذٶا َالالالٔ اىبـالالالذاق١ٝ ٚاىبٓٗذٝالالال١     

ٚايطالالش  ايعًُالالٞ اىبتظالالل ايالالزٟ ٜظالالتٛع  ًب ثٓاٜالالاٙ ايفالالٛاسم ٚاىبضاٜالالا    

ايٓظالالب١ٝ ايفٓٝالال١ ٚاىبٗٓٝالال١ ٚايعًُٝالال١  ٚبايالالزات شبذَالال١ ٖالالذف ايتُٝٝالالض  

 ُ اسطالالالال١ بالالالالـب َفٗالالالالّٛ ايؼالالالالشان١ َالالالالع ايكطالالالالاع اشبالالالالاق  ٚبالالالالـب اىب

اسبهَٛٝالال١ ايالالمت تعتالالدل َٓافظالال١ سهَٛٝالال١ يًكطالالاع اشبالالاق ٚايالالمت   

 تظتُبٌ أسٝاْٶا بأفٝا٤ َفّٗٛ ايكطاع ايعاّ خطأ ٫ ػبٛص دباٚصٙ. 

ٜٚالالالالأتٞ ٚادالالالال  ٚدٚس اىبجكالالالال  ايظالالالالعٛدٟ ًب تٛكالالالالٝض ٚإبالالالالشاص    

اىبظًُات ايع١ًُٝ ٚايكٛاعذ اىبتٛافك١ َع ٚاقع اىبٓذض ايتُٟٓٛ بهالٌ  

ٛ  َ٘الالا ؼبًُالال ٜ  َظالالاسات ايتُٓٝالال١ ٚايتطالالٜٛش َالالٔ سػالالذ ٚإخفالالام يتـالال

اسبلالالالشٟ ٚايتُٓٝالالال١ ايبؼالالالش١ٜ بايؼالالالهٌ ايالالالزٟ ٜظالالالتشٌٝ كبٜٛٗٗالالالا    
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بغرلٖالالا  ٚيتهالالٕٛ َبالالٛاٖش قٜٛالال١ بعٝالالذ٠ عالالٔ اىبلالالاسب١ ٚا٫طالالذلصام   

ٚيتهالالٕٛ ًب َشنالالض ا٫ٖتُالالاّ بؼالالهٌ دا٥الالِ َٚظالالتُش ستالال٢ ْبعالالذ     

ػالالالب١ٗ ايٛقالالالٛع كالالالش١ٝ ايغفًالالال١ ٚا٫بتالالالضاص بايـالالالُت عالالالٔ اىبُاسطالالال١      

 اشباط١٦.  

ظالالالالٝام أٚد إٔ أقالالالالذّ س٩ٜالالالالمت ًب قلالالالال١ٝ )اىبٓافظالالالال١  ًب ٖالالالالزا اي

 اسبه١َٝٛ يًكطاع اشباق( ع٢ً َظتٜٛـب:

 (:Macroاىبظت٣ٛ ا٭ٍٚ: اىبظت٣ٛ ايهًٞ ايعاّ )

تعالالالذ ُْبشٜالالالات ا٫قتـالالالاد ٚا٫قتـالالالاد ايظٝاطالالالٞ  ٚبالالالا٭خف    

ٜالالتِ تَٛبٝفٗالالا حبظالال      ُْبشٜالالات ايشأزلايٝالال١ ُْبشٜالالات اطذلػالالاد١ٜ   

َكتلالالال٢ اسبالالالاٍ  ُْبالالالشٶا يًكـالالالٛس ايطبٝعالالالٞ شلالالالزٙ ايُٓبشٜالالالات عالالالٔ    

اطالالتٝعا  ايٛاقالالع بهالالٌ َذخ٬تالال٘ َٚلالالاَٝٓ٘  فٗٓالالاى ٚاقالالع طالالابل  

يًُٓبشٜالالال١ ٫ مبهالالالٔ يًُٓبشٜالالالات إيغالالالا٤ٙ ٚتُٗٝؼالالال٘ يـالالالاحل ايُٓبشٜالالال١  

 بايهاٌَ.

ٚقالالذ ٜغفالالٌ بعالال  اىبتشُظالالـب ًب َ٪طظالالات ؿالالٓع ايكالالشاس َالالٔ    

ايعًُٝال١ ايعُبُال٢  يبالا ٜظالُض حبالذٚخ       سظاباتِٗ ٖالزٙ ا٫عتبالاسات  

أصَات ايت١ُٝٓ ٚعالضٍ ايفالشد ٚاجملتُالع ٚٚقٛعال٘ كالش١ٝ ايـالشاع بالـب        

فشٜل "تطبٝل ايُٓبشٜات َُٗالا نالإ ايالجُٔ" سمالِ إٔ َالشاد ايُٓبشٜال١       

ٖالالٛ سخالالا٤ اٱْظالالإ  إ٫ إٔ ايتعـالال  يًُٓبشٜالال١ أنجالالش َالالٔ ايتعـالال     

ىبـالالاحل اٱْظالالإ ٚاجملتُالالع ٜكٛدٖالالا ًب ا٫دبالالاٙ اىبعالالانع  ٚبالالالـب       

فشٜالالل ٖٓذطالال١ ايُٓالالٛرز ايتُٓالالٟٛ قبالالا ٜتٛافالالل َالالع َعطٝالالات ايٛاقالالع       

ٚاسباكالالالش عًالالال٢ َظالالالت٣ٛ ايفالالالشد ٚاجملتُالالالع اقتـالالالادٜٽا ٚادتُاعٝٽالالالا      
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ٝٽالالالا َٚظالالالت٣ٛ اىبٓذالالالض اسبلالالالاسٟ ايالالالزٟ ٚؿالالالًٓا إيٝالالال٘     ٚثكافٝٽالالالا ٚب٦ٝ

ٚاىبطايبالال١ بايتالالذخٌ اسبهالالَٛٞ بايتؼالالشٜعات ٚاىببالالادسات يتـالالشٝض     

ٟ  يبالالالا ٜتظالالالب  حبالالالذٚخ  َظالالالاسات ايتُٓٝالالال١ ٚاٱؿالالال٬  ا٫قتـالالالاد 

 ٚٚقٛع ٖزٙ ا٫عبشافات ًب اجملتُعات ايٓا١َٝ َٔ خ٬ٍ:  

مٝالالالالالالا  تكٝالالالالالالِٝ ايفعايٝالالالالالال١ ا٫طالالالالالالذلاتٝذ١ٝ يًُُٓبَٛالالالالالالات    •

ا٫قتـاد١ٜ ًب اجملتُعالات ايٓاَٝال١ ٚقالذستٗا عًال٢ اىبكاَٚال١      

ٚايتأثرل ٚا٫طالتذا١َ  نُالا عٓالذ ُْبرلاتٗالا ًب صبتُعالات      

 اىبعشف١.  

يهالالالدل٣ َالالالٔ أثالالالش  مٝالالالا  ٬َسُبالالال١ ٚاعتبالالالاس ايفشٚقالالالات ا  •

ايذلانالالِ ٚاشبالالدل٠ ًب ايتذالالاس  اىبٓٗذٝالال١ عٓالالذ صبتُعالالات   

اىبعشفالال١ اىبُتالالذ٠ يكالالشٕٚ َالالٔ ايضَالالإ  ؿالالٓع فٝٗالالا ايكطالالاع     

اشبالالاق بايؼالالشان١ َالالع ايكطالالاع ايعالالاّ ايتالالاسٜ   ٚأْؼالالأ       

اىبظالالالتعُشات ًب أعبالالالا٤ ايهالالالش٠ ا٭سكالالال١ٝ  ٚسعالالال٢ َٚالالالٍٛ 

تطالالالالٜٛش ا٫طتهؼالالالالاف ٚايعًالالالالّٛ  ٚايفلالالالالا٤ ًب عـالالالالشْا 

 اسباكش.

س٩ٜالال١ ايكطالالاع اشبالالاق ًب اجملتُعالالات ايٓاَٝالال١ عالالٔ    مٝالالا   •

َٓذض بشدٛاص١ٜ صبتُعات اىبعشفال١ ايالمت تٓاٚبالت َالٔ دٝالٌ      

إفب دٝالالٌ عًالال٢ ا٫يتالالضاّ باىبـالالاحل ايٛطٓٝالال١ يالالذٚشلِ ٚسخالالا٤  

ػالالعٛبِٗ ٚتفالالٛقِٗ عًالال٢ بكٝالال١ ايؼالالعٛ  ٚا٭ٚطالالإ بأٜالالذٟ     

أبٓا٤ أٚطالاِْٗ  ٚدبٓٝالذ صبتُعالاتِٗ احملًٝال١ ٚإثشا٥ٗالا َالٔ       

ؼشٚع١  ٚعدل ٖالزٙ ايكٛاعالذ ايهالدل٣    تًو ايطُٛسات اىب
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َالالٔ ايالالٛعٞ بايالالزات ٚايالالٛعٞ بالالايٛطٔ ٚايشطالالاي١ ايعُبُالال٢      

ايالالزٟ تتعالالذ٣ ايطُٛسالالات ايؼخـالال١ٝ ٚاىبـالالاحل اشباؿالال١   

أَهالالالالالٔ ذبكٝالالالالالل اسبـالالالالالا١ْ ٚاىبٓاعالالالالال١ َالالالالالٔ ايظٝاطالالالالال١ٝ   

ٚا٫قتـالالالاد١ٜ ٚا٫دتُاعٝالالال١ ٚذبكٝالالالل ايشخالالالا٤ ٚا٫صدٖالالالاس   

 اىبظتذاّ.

هْٛال١ ًب  مٝا  ايفشف ازبالذٟ يًُكَٛالات ٚايعٓاؿالش اىب    •

ايب٦ٝالال١ احملٝطالال١ َٚالالذ٣ تٛافكٗالالا َالالع َظالالًُات ٚفشكالالٝات    

يبا تعجالشت َعال٘ إَهاْٝال١ تٛيٝالذ ريالو ايكالذس        ايُٓبشٜات 

َٔ ايضخِ اي٬صّ يتالب  ايُٓبشٜالات ا٫قتـالاد١ٜ ًب أبظالٌب     

 أػهاشلا. 

مٝالالا  ايكطالالاع ايعالالاّ ٚايؼالالشنات اسبهَٛٝالال١ بايهجافالال١  •

ايمت تتطًبٗالا اىبًُهال١  أعالام ٚٚػالٛؾ َظالاسات ايٓذالا        

َعالالاٜرل اىبٗٓالال١ َٚظالالتٜٛات ا٭دالالٛس ٚثكافالال١ ايعُالالٌ ٚاٱْتالالاز  ٚ

بازب١ًُ  يبا زلض يتُادٟ ايكطالاع اشبالاق ًب اطالتغ٬ٍ    

اىبالالالالالٛاسد بؼالالالالالهٌ مالالالالالرل ؿالالالالالشٝض  ٚأؿالالالالالبض ا٫طالالالالالترلاد   

ٚا٫طالالتكذاّ ٖالالٛ أقـالالش ايطالالشم يبٓالالا٤ ايجالالشٚات دٕٚ قُٝالال١   

َلالالالالاف١ يًالالالالٛطٔ ٚاجملتُالالالالع ٚاٱْظالالالالإ ايظالالالالعٛدٟ ستالالالال٢    

 ٭صَات. اطتؼش٣ ٚفتو بايجشٚات ٚٚيذ ا

ًب سالالـب دعُالالت َٚٛيالالت ايذٚيالال١ ايكطالالاع اشبالالاق ٚقالالذَت    •

ا٫َتٝاصات ٚاسبُا١ٜ بايتؼالشٜعات ٚا٫ْفتالا  بؼالهٌ مالرل     

ٚأدًالالت تٛطالالع ايكطالالاع ايعالالاّ بايؼالالهٌ   َظالالبٛم تاسؽبٝٽالالا
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ايالالزٟ تطًبتالال٘ َؼالالشٚعات ٚخطالالٌب ايتُٓٝالال١ ت٦ٝٗالال١ يًكطالالاع    

اشباق شلزا ايطُٛ   ٚيهٔ دٕٚ دذ٣ٚ  سمالِ إٔ ريالو   

َٓطكٝٽا ٫ٚ عًُٝٽا  بٌ نإ ا٫طتذساى َٔ يٝع َدلسٶا ٫ 

ايذٚيالالال١ أٚفب َالالالٔ اطالالالتُشاس َؼالالالاٖذ٠ ايتعجالالالش دٕٚ تالالالذخٌ   

دالالالزسٟ ٚأطاطالالالٞ  ٚيالالالضّ إٔ تكالالالّٛ ايذٚيالالال١ ببٓالالالا٤ ايبٓالالال٢     

ايتشتٝالالالال١ ي٬قتـالالالالاد ٚايتُٓٝالالالال١ اىبتُجًالالالال١ ًب ايعذٜالالالالذ َالالالالٔ    

ايؼالالشنات اسبهَٛٝالال١ ايهالالدل٣ اىبتخــالال١ ًب اٱْتالالاز  

از ا٫قتـالالالالالادٟ ٚايتـالالالالالٓٝع ٚاشبالالالالالذَات اي٬صَالالالالال١ يٲْتالالالالال 

 ٚايتٜٓٛع. 

ٚيُٓٓبالالالش يًكطالالالاع اشبالالالاق ًب ايظالالالعٛد١ٜ َالالالٔ خالالال٬ٍ ا٭سقالالالاّ      

ايشزل١ٝ )ايهتا  اٱسـا٥ٞ ايظٟٓٛ ىبـًش١ اٱسـالا٤ات ايعاَال١   

ٖالالال( َٚظالالاُٖت٘ ايٓظالالب١ٝ ًب ايٓالالاتر احملًالالٞ  1221ٚاىبعًَٛالالات يظالال١ٓ 

ّ(  سٝالالح تالالذلاٚ  بالالـب   3212ستالال٢  1772)اٱنبالالايٞ يًفالالذل٠ َالالٔ   

فُٝالالا بًغالالت    اس ايجابتالال١ ٚا٭طالالعاس ازباسٜالال١ %( با٭طالالع22 -% 32)

ّ( اىبكذَالال١ 3212ستالال٢  1727ايكالالشٚ  اسبهَٛٝالال١ ايكا٥ُالال١ َالالٔ ) 

 ( ًَٝاس سٜاٍ.22152يًكطاع اشباق )

ٚسمالِ إٔ ايذٚيالال١ قاَالالت بتُٜٛالالٌ ٚتُٓٝالال١ ٚتطالالٜٛش ٚدعالالِ ايكطالالاع  

اشباق َٔ ايجش٠ٚ ايعا١َ  يهالٔ ايكطالاع اشبالاق فؼالٌ ًب تالٛطـب      

تتشكالالل ايؼالالشان١ اىبطًٛبالال١ َالالع ايكطالالاع اىبٗٓالال١ ْٚكالالٌ اشبالالدلات  ٚمل 

ايعاّ ٫ٚ اشبطالٌب اسبهَٛٝال١ ٫ٚ اجملتُالع  ٚٚيالذ ايكطالاع اشبالاق       

ا٭صَات اىبتعاقب١ َٔ ط٤ٛ ب٦ٝات ايعُالٌ  ٚطال٤ٛ ايؼالشٍٚب ايتعاقذٜال١     



63 

 

 –1063  1062  
39 

ٚتالالذْٞ َظالالتٜٛات ا٭دالالٛس  ٚكالالع  ازبالالٛد٠  ٚتهالالشٜع ا٫طالالترلاد  

 ٚتهشٜع ا٫طتكذاّ .

 (:Micro) اقاىبظت٣ٛ ايجاْٞ: اىبظت٣ٛ ايتفـًٝٞ اشب

فؼالالالالٌ ايكطالالالالاع اشبالالالالاق ًب دالالالالز  ايهالالالالٛادس ايٛطٓٝالالالال١ َالالالالٔ   

ايَٛبا٥  اسبه١َٝٛ أٚ َٔ ايكطالاع ايعالاّ  ٚاعتُالذ عًال٢ اطالتكذاّ      

ايعُاي١ ا٭دٓب١ٝ بهجاف١ عاي١ٝ دٕٚ اعتباس يًُطايبالات اسبهَٛٝال١   

اىبتهالالالالالالشس٠ با٫عتالالالالالالذاٍ ًب ريالالالالالالو َٓعٶالالالالالالا يًالالالالالالتغرلات ا٫دتُاعٝالالالالالال١  

ايذٚي١ تشبٜٛٽا  ٘ا صعضع١ َا تبٓٝٚا٫قتـاد١ٜ ايظًب١ٝ ٚايمت َٔ ػأْٗ

 ٚتعًُٝٝٽا ٚادتُاعٝٽا ٚاقتـادٜٽا.

 مٝا  ايكطاع ايعاّ أفكٝٽا ٚعُٛدٜٽا:-

أد٣ مٝالالالا  ايكطالالالاع ايعالالالاّ أفكٝٽالالالا ٚعُٛدٜٽالالالا إفب اطالالالت٦جاس        

ايكطالالالالالاع اشبالالالالالاق بظالالالالالٛم ايعُالالالالالٌ ٚطالالالالالٛم ايفالالالالالشق ايتذاسٜالالالالال١      

ٚفؼالالالالالالالالالالًت أٜلٶالالالالالالالالالالا اطالالالالالالالالالالذلاتٝذٝات اشبـخـالالالالالالالالالال١ ٚآيٝاتٗالالالالالالالالالالا  

ٚايتؼالالالالالشٜعات ٚايشقابالالالالال١ عًٝٗالالالالالا  ٚتؼالالالالالشٜعات َُٓبَٛالالالالالات ايعُالالالالالٌ  

ٚاٱْتالالالاز تبعٶالالالا يًتؼالالالٖٛات ايالالالمت أؿالالالابت ايكطالالالاع اشبالالالاق ٚتفالالالشد    

ايكًالالالالال١ قبكَٛاتالالالالال٘  ٚطالالالالالٝطش٠ ا٭داْالالالالال  عًالالالالال٢ َشانالالالالالض ايكالالالالالشاس   

ٚؿالالالالالٓاع١ ايتالالالالالأثرل ًب ايجكافالالالالال١ ايعُايٝالالالالال١ ٚايتُٓٝالالالالال١ ا٫دتُاعٝالالالالال١     

ٚا٫قتـالالالالالالالاد١ٜ يًُالالالالالالالٛاطٔ  ٚكالالالالالالالع  ازبالالالالالالالٛد٠ ًب اىبخشدالالالالالالالات     

شت َعالالالال٘ ا٭دٗالالالالض٠ اسبهَٛٝالالالال١ ٱْؼالالالالا٤ ػالالالالشنات تابعالالالال١ ٚاكالالالط 

شلالالا شبذَالال١ أمشاكالالٗا اشباؿالال١ ٚايٛفالالا٤ باىبٗالالاّ اىبٓاطالال١ بٗالالا. يبالالا         

 أْتر ػب٘ قطاع عاّ ٫ ٜغ  ٫ٚ ٜظُٔ َٔ دٛع.
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 كع  اىبكا١َٚ ٚايذلادع أَاّ ايتشذٜات: -

َالالع تضاٜالالذ أعالالذاد اشبالالشػبـب ٚايبالالاسجـب عالالٔ ايعُالالٌ ايالالزٜٔ مل    

فكالالذت تًالالو ا٫طالالذلاتٝذٝات ايش٩ٜالال١      ٜظالالتٛعبِٗ ايكطالالاع اشبالالاق  

ٚاطتذعت ايتـشٝض عبٛ ا٭ٖذاف ايٛط١ٝٓ  يهٔ مل ت  ايشقابال١  

بتـشٝض اىبظاسات ايمت تظع٢ شلا ايذٚي١ ٚاجملتُالع  ٚػالشت بالزيو    

ايفالالشق أَالالاّ ايباسالالح عالالٔ ايعُالالٌ  ٚأؿالالشا  اىب٪طظالالات ايـالالغرل٠  

ٚاىبتٛطالالط١  ٚمل دبالالذ ايهالالٛادس اىبٗٓٝالال١ ايب٦ٝالال١ اىبٓاطالالب١ يًتهالالاثش      

ا٫َتالالذاد يتٛيٝالالذ ماٜالالات ايؼالالشان١ َالالع ايكطالالاع اشبالالاق ٚتالالٛاصٕ       ٚ

 ايت١ُٝٓ َع َتطًبات اجملتُع ٚاٱْظإ.
 

 (:MICROٚايال ) ( MACROايال ) ْتا٥ر

ًب خلِ ريو سذخ ايفشاغ ايهبرل ايزٟ مل ت٪دٜ٘ ايؼشان١ 

َع ايكطاع اشباق بظب  ايتطبٝل مرل اىبٓظذِ َع س١ٜ٩ ٚضباطالب١  

ايهجرل َٔ ايُبٛاٖش ٚاىببادسات اىبظالتٓهش٠  ٚسقاب١ ايذٚي١  فدلصت 

ٚمرل ايـش١ٝ ٚايالمت فاقُالت ايٛكالع ايالزٟ زلالض خبـخـال١ زبالإ        

ظبالِ( ٚاستهالاس ايظالًع ا٫طالذلاتٝذ١ٝ        ايلبٌب ايكلا٥ٞ )طالاٖش 

ٚاعتُاد بع  ايكطاعات اسبه١َٝٛ ع٢ً بٓالا٤ ٚسالذات خـخـال١    

ربالالالالذّ أمشاكالالالالٗا اشباؿالالالال١  ٚتٓالالالالافع اىبالالالالٛاطٔ بهافالالالال١ قبعاتالالالال٘   

شدالالت باشبـخـالال١ َٚ٪طظالالات ايتالالٛاصٕ ا٫قتـالالادٟ    اىبتٓٛعالال١  ٚخ

يٓكٌ اىبعشف١ ٚاشبالدل٠ عالٔ ٖالذفٗا ا٭طاطالٞ ٚتٛدٗٗالا عبالٛ أمالشا         

 مرل َكـٛد٠ ٫ٚ َشمٛب١ َٔ ايذٚي١ ٫ٚ ربذّ اجملتُع.  
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نُالالالا تفاقُالالالت اٯثالالالاس سالالالـب فؼالالالًت ازبٗالالالات ايتُٓبُٝٝالالال١ ًب     

ايٛصاسات ًب اطتٓظاخ ايُٓٛرز ايٓادض َٔ أساَهٛ َٚج٬ٝتٗالا َجالٌ:   

و  ٚاشل٦ٝالالالال١ اىبًهٝالالالال١  ٚػالالالالشن١ ايهٗشبالالالالا٤  ٚاشبطالالالالٍٛب    طالالالالاب

ايظعٛد١ٜ  ٚاىب٪طظ١ ايعا١َ يتش١ًٝ اىبٝاٙ  ًب بٓا٤ ايهٛادس ٚتالٛفرل  

ايعُالالالٌ ايهالالالشِٜ ٚتطالالالٜٛشٙ أثٓالالالا٤ اشبـخـالالال١ يالالال٥٬ِٝ استٝادالالالات     

اجملتُالالع ٚتطًعالالات اٱْظالالإ ايظالالعٛدٟ  َٚٓافظالال١ ايكطالالاع اشبالالاق     

ضاٜالالالا ايعٝٓٝالالال١  يًكطالالالاع ايعالالالاّ ٚايهالالالادس اسبهالالالَٛٞ ًب ا٭دالالالٛس ٚاىب  

 ٚاطتٝعا  أعذاد اشبشػبـب ٚايباسجـب عٔ ايعٌُ.

ٚعٓذَا مابت نجاف١ ايكطالاع ايعالاّ مل ذبالذخ ايؼالشان١ َالع      

( َالالٔ Second-tierايكطالاع اشبالالاق يالالذعِ تٛيٝالذ ايـالال  ايجالالاْٞ )  

ايكطالالاع اشبالالاق اىبظالال٢ُ اىب٪طظالالات ايـالالغرل٠ ٚاىبتٛطالالط١ ايٛطٓٝالال١    

ايطُٛسالات ايفشدٜال١   ايمت تُٓٞ ا٫بتهاس ٚتفتض اىبظالاسات يتشكٝالل   

 ٚايجشا٤ اىبؼشٚع.

ٖٚٓالالالا أصدالالالٞ َكذلسالالالات س٥ٝظالالال١ ىبٛانبالالال١ اىبظالالالرل٠ َالالالع س٩ٜالالال١      

ّ(  َالالالالٔ رانالالالالش٠ 3232ّ(  ٚبشْالالالالاَر ايتشالالالالٍٛ ايالالالالٛط  )3222)

ايظالالالطٛس ايظالالالابك١  سٝالالالح إٔ ايكطالالالاع اشبالالالاق ايظالالالعٛدٟ ٚعُالالالش     

ايجالالشٚات ٚعُالالل ايهالالٛادس ايفٓٝالال١ ٚاىبٗٓٝالال١ فٝالال٘  ٚاىبٓذالالض ايالالٛط         

ٞ ٚايتالالاسؽبٞ ايالالزٟ قذَالال٘ ايكطالالاع اشبالالاق   ا٫قتـالالادٟ ٚا٫دتُالالاع

َٶالالا  فإْالال٘ ًٜضَٓالالا سطالالِ خطالالٌب ايتالالذسز يبًالالٛغ   يًُذتُالالع ٚايالالٛطٔ عُٛ

ٖزٙ ا٭ٖالذاف ايعُبُال٢ ٚاىبـالاحل ايٛطٓٝال١ ايعًٝالا يتعضٜالض ا٭ٖالذاف        

ٚازبٗالالالات ٚا٭ػالالالالخاق ًب اىبظالالالالاسات ايـالالالشٝش١ ايالالالالمت تـالالالال  ًب   
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َـالالًش١ اجملتُالالع ايظالالعٛدٟ  نُالالا ًٜضَٓالالا تظالالًٌٝب ا٫ْتبالالاٙ ٚايٓكالالذ   

ٟ َظالالالاسات خاط٦الالال١ ٫ تـالالال  ًب اىبـالالالاحل ايٛطٓٝالالال١  ٚتٓشالالالشف     ٭

بالالايجشٚات ايٛطٓٝالال١ عالالٔ خذَالال١ اجملتُالالع ايظالالعٛدٟ ٚاىبالالٛاطٔ ايالالزٟ ٫ 

ٜضاٍ ٜعاْٞ َٔ تؼٖٛات طٛم ايعٌُ ٚايب٦ٝات ايطاسد٠ ٱْظإ ٖالزا  

اجملتُع ايهشِٜ  ٚستال٢ ٫ ْغالشم ًب إكالفا٤ ؿالف١ ايطٛباٜٚال١ عًال٢       

٫طالالتك٬ٍ بعٗالالذ٠ ايتُٓٝالال١ ايكطالاع اشبالالاق ايالالزٟ ٫ مبًالالو َكَٛالالات ا 

ايٛطٓٝالالالال١ ٚايالالالالمت أبظالالالالطٗا ايتذشبالالالال١ ٚايهالالالالٛادس ٚاىبالالالال٠٤٬ اىبايٝالالالال١      

ىبؼشٚعات ايت١ُٝٓ ٚايب١ٝٓ ايتشتٝال١ ا٫قتـالاد١ٜ ٚايعُايٝال١  ٚستال٢ ٫     

تٓشالشف صبالذدٶا ا٭ٖالالذاف ايٛطٓٝال١ َالٔ ايتٛدالال٘ يًُذتُالع إفب َظالالاس      

ٖٚالالذف َغالالاٜش ٜطالالٛس ايفالالشق ٚايعالالٝؽ ايشمٝالالذ يًٗٓالالذ ٚبانظالالتإ      

ٚدٍٚ ا٫طالالتكذاّ اىبؼالالٗٛس٠ ًب اجملتُالالع  ٚتبكالال٢ جملتُعٓالالا     ٚايفًالالبـب

أصَالالات نالالدل٣ ًب ايبطايالال١ ٚاٱطالالهإ ٚتالالشدٟ اشبالالذَات ايبًذٜالال١      

 ٚايتع١ًُٝٝ ٚايـش١ٝ.

يالالالزا فُالالالٔ ايتـالالالشٝشات اىبُٗالالال١ ًب ُْبالالالشٟ ي٬يتكالالالا٤ بايش٩ٜالالال١    

 ٚبشْاَر ايتشٍٛ ايٛط :

دعالالالالِ ٚتؼالالالالذٝع ػالالالالشنات ايكطالالالالاع ايعالالالالاّ ايهالالالالالدل٣       -1

ت ايذٚيالالالالالال١ ًب ايبٓٝالالالالالال١ ايتشتٝالالالالالال١ ًب   ٚكبهٝٓٗالالالالالالا َالالالالالالٔ َؼالالالالالالشٚعا 

ايـالالالالالالالالالالٓاع١ ٚايكطاعالالالالالالالالالالات ايتذاسٜالالالالالالالالالال١ اىبشنبالالالالالالالالالال١ ٚاىبعكالالالالالالالالالالذ٠   

ٚايًٛدظالالالالالالالتٝات اشباؿالالالالالالال١ بٗالالالالالالالا  ٚسٛنُالالالالالالال١ خطالالالالالالال١ ايتالالالالالالالذسز    

يًخـخـالالالال١ ٚايشقابالالالال١ ايـالالالالاس١َ عًالالالال٢ َٓالالالالع ذبهالالالالِ ايكًالالالال١ ًب       

 ًَه١ٝ اسبـف ٚايكشاسات ًب صبايع اٱداس٠.
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ايٛقالالٛف أالالشأ٠ ٚطٓٝالال١ أَالالاّ ضبالالا٫ٚت بعالال  ا٭دٗالالض٠        -3

ٝالال١ ًب ضباٚيالال١ ا٫طالالتك٬ٍ عالالٔ اجملتُالالع َٚٓافظالال١ اىبالالٛاطٔ   اسبهَٛ

ٚايكطالالالاع اشبالالالاق فُٝالالالا ٫ اختـالالالاق شلالالالِ بالالال٘ ٫ٚ ٜالالالذخٌ كالالالُٔ     

ايتٛؿٝ  ايَٛبٝفٞ ىبٗاّ ٚٚادبات أدٗضتِٗ اسبه١َٝٛ ٚدٚسٖا ًب 

 ايت١ُٝٓ ا٫قتـاد١ٜ ٚايبؼش١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.

َشادع١ اطذلاتٝذ١ٝ اشبـخـ١ ٚذبالذٜجٗا باىبظالتذذات    -2

 ٛ ٍ ايكطالالاع ايعالالاّ إفب قطالالاع خالالاق ضبالالٛنِ خالال٬ٍ     يتخطالالٌٝب ذبالال

خطالالٌب َضَٓالال١ َٚعًٓالال١ تشاقبٗالالا أعًالال٢ أدٗالالض٠ ايذٚيالال١ َٚٓالالع اطالالت٦جاس     

ايكًالالال١ بالالالايجشٚات ايعاَالالال١  ٚٚكالالالع ايعكٛبالالالات ايشادعالالال١ َالالالٔ َـالالالادس٠ 

أَالالالٛاٍ  ٚإعالالالاد٠ اسبكالالالٛم يًذٚيالالال١  ٫ٚ ذبظالالال  َهتظالالالبات بالالالأٟ     

 ػهٌ َٔ ا٭ػهاٍ.

ٛ خًالل  تٛسٝذ ازبٗالذ اسبهالَٛٞ ٚاٱعال٬ّ ايشزلالٞ عبال      -2

ايب٦ٝالالات اىبٓاطالالب١ يالال٫ٛد٠ بٝالالٛت اشبالالدل٠ ٚساٜٚالالات ا٭فهالالاس ايٛطٓٝالال١  

ايالالمت تظالالِٗ بؼالالهٌ ًَُالالٛغ ًب تطالالٜٛش ايب٦ٝالالات احملًٝالال١  ٚؿالالٓاع١  

  ٚتُٓٝالالال١ ايتٛاؿالالالٌ بالالالـب ايب٦ٝالالالات ا٭نادمبٝالالال١ ٚايبشالالالح  تايكالالالشاسا

ايعًُالالالالٞ  ٚتٛيٝالالالالذ اشبالالالالدلات  ٚإْتالالالالاز اىبعشفالالالال١  ٚإؿالالالال٬  ب٦ٝالالالالات    

 ا٫طتجُاس ٚايعٌُ.

َٶا ٖزٙ ايفذل٠ ايمت كبش بٗا ب٬دْالا َالٔ طفالش٠ اقتـالاد١ٜ       ٚختا

ٚتُٜٓٛالال١ ٜـالالاسبٗا ايهالالجرل َالالٔ ا٭طُالالاع يبالالٔ تتعًالالل َـالالاسبِٗ        

بإسبالالالاى خطالالالٌب ايتطالالالٜٛش ٚايتُٓٝالالال١ ٚاسالالالت٬ٍ اىبًُهالالال١ ىبهاْتٗالالالا      

ايطبٝعٝالالال١ اىبتُجًالالال١ ًب َكالالالذساتٗا ا٫طالالالذلاتٝذ١ٝ اىبالالالزنٛس٠ ًب س٩ٜالالال١  
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ا٭فهاس ٚايالش٣٩  ّ( ايظعٛد١ٜ. َٚٔ ا٭١ُٖٝ قبهإ ايتكا٤ 3222)

عٓذ ايٓخ  ايجكاف١ٝ يبا ٜضٜذ َٔ َٓاعال١ اىبًُهال١ ٚصبتُعٗالا أَالاّ     

 ٘اىبـالالاحل اىبتعاسكالال١ َالالع ايٓلالالر ايالالمت بًغتالال٘ اىبًُهالال١ بعالالذ َالالا بزيالال   

    ٕ سفُبال٘   -اىبًٛى اىب٪طظـب ست٢ عٗذ ايكا٥الذ اسبالاصّ اىبًالو طالًُا

 اهلل ٚأٜذٙ بٓـشٙ.

 ٜعُالالٌ نالالإ يالالٛ اشبالالاق ايكطالالاع إٔ احملٝالالا َظالالاعذ. د ٜٚالالش٣

 نالجرل  ًب اشبالاق  ايكطاع ٜعٌُ نُا عاي١ٝ ١َٝٓٗٚ ػا١ًَ بهفا٠٤

 .. اىبٓافظ١ َٔ ايعاّ ايكطاع كبهٔ ىبا ايذٍٚ َٔ

 نفالالالا٠٤ تشادالالالع ًب ٜظالالالِٗ اسبهالالالَٛٞ ايبرلٚقشاطالالالٞ فالالالا٭دا٤

 .. ايعاّ ايكطاع ٜٓفزٙ َؼشٚع ٭ٟ ا٫قتـاد١ٜ ازبذ٣ٚ

ِ  سالـب  اشبالاق  ايكطاع فإٕ ٚعًٝ٘ ٛ  ٜالتُبً ٌ  فٗال ٌ  نايطفال  اىبالذي

 إٔ ٚؽبؼالال٢ سٜعٝالال١ بطشٜكالال١ ٜأخالالزٖا َؼالالشٚعات عًالال٢ اعتالالاد ايالالزٟ

 ... فُ٘ َٔ اسبًٝ  ٜٓتضع

َالالالا  ٫ْتالالالضاع ايطشٜالالل  ٖالالالٞ اشبالالالاق يًكطالالاع  ايعايٝالالال١ ايهفالالا٠٤ 

 .. ب٘ ايكٝاّ ايكطاع ٖزا ٜظتطٝع

 ... ٚاطع خدل٠ بٝت ٜـبض سٝح

 ًب اىبتذالالزس٠ ايفظالالاد ُٖٝٓالال١ َالالٔ اشبالالاق ايكطالالاع ربًالالف ٚيالالٛ

 ٚزلعتٗالا  قالذستٗا  ًب تتذالاٚص  قٜٛال١  نٝاْالات  يزات٘ ؿٓع يشقبا أدا٥٘

 اشبًالٝر  ًب نالبرل٠  اقتـاد١ٜ ذبايفات ًب ٫ٚ تٓتُبِ احمل١ًٝ  ايب١٦ٝ

 ا٭ٚسب١ٝ. ايذٍٚ ًٚب آطٝا ًٚب
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 ٍ  ٜٛدالالذ ٖالالٌ اىبٗالالِ ايظالال٪اٍ: ايؼالالٗشٟ فالالاٜض. د َٚالالٔ ْاسٝتالال٘ قالالا

 . َٚ٪ثش؟ سكٝكٞ خاق قطاع يذٜٓا

 يًكطالالالالاع اىبالالالالذيٌ ا٫بالالالالٔ ٖالالالالٛ اىبًُهالالالال١ ًب اشبالالالالاق ايكطالالالالاع

 .  اسبهَٛٞ

 ٚاعتُالالذت سهَٛٝالال١ ػالالب٘ ايٛاقالالع ًب ٖالالٞ ايؼالالشنات ٚأنالدل 

ٍ  عًالالالالال٢ تأطٝظالالالالالٗا ًب  ٚا٫تـالالالالالا٫ت   طالالالالالابو . ايعاَالالالالال١ ا٭َالالالالالٛا

 .سه١َٝٛ َبادسات ٖٞ ايبٓٛى َٚعُبِ ٚايهٗشبا٤ 

 طالالٛا٤ اسبهالالَٛٞ ايالالذعِ َبالالٌ ًب ْؼالالأت ايؼالالشنات َٚعُبالالِ 

 ٚاٱعفالالا٤ات ا٫طالالترلاد َٚٓالالع اىبٓاقـالالات أٚيٜٛالال١ أٚ ايكالالشٚ  زبٗالال١

 . ٚاٱزلٓت ا٭مز١ٜ ػشنات َٚٓٗا ٚايتظ٬ٝٗت  ازبُشن١ٝ

 تٓفٝالالز َالالٔ أُٖٝتٗالا  انتظالالبت اىبكالالا٫ٚت ػالشنات  أٖالالِ ستال٢ 

 .  اسبه١َٝٛ اىبؼاسٜع

ّ  اشبالاق  ايكطاع ػشنات َعُبِ إٕ ٚيٮط  ٞ  ايٝالٛ  عايال١  ٖال

 ػالشن١  (172) َٔ أنجش إٔ ظبذ ٚشلزا اسبهَٛٞ  اٱْفام ع٢ً

 َٜٛٝٽا ًَٝاس (2 إفب 2) بـب تذا٫ٚتٗا تذلْض ا٭طِٗ طٛم ًب َتذاٚي١

 .  اسبهَٛٞ اٱْفام بتٛقعات َتأثش٠ أػٗش َٓز

 مبهالالٔ ٫ يالالذٜٓا اشبالالاق ايكطالالاع َعُبالالِ إٔ ايكالالٍٛ ٚمبهالالٔ

 أٚ تشنٝالال  أٚ دبُٝالالع إَالالا فٗالالٛ َتهالالا٬َّ إْتادٝٽالالا ْؼالالاّطا اعتبالالاسٙ

 .أمًب٘ ًب ٚتغًٝ  تعب١٦

ّ  ستال٢  ؼبكالل  مل اشباق ايكطاع فإٕ أخش٣ د١ٗ َٔ ٌ  ايٝالٛ  أقال

ٞ  ا٫نتفالا٤  دسدات ِ  ًب ايالزات ٞ  ا٭طاطال١ٝ   ا٫ستٝادالات  َعُبال  ٖٚال

 .ايطُٛسات بك١ٝ ْاٖٝو ٚاىبًبع  ا٭نٌ
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اىبشػذ ع٢ً ٖزا ايشأٟ ا٭خرل بكٛي٘: ٚبايٛقت  َطؼش. أ ٚعًل

 َظالالٝطشٶا ا٫قتـالالاد١ٜ ايالالذٚس٠ ًب اىبتاسالال١ ايظالالٝٛي١ أؿالالبشت ْفظالال٘

 تظالالٝطش عا٥ًٝالال١ صبُٛعالال١ (12)...  قًٝالالٌ عالالذد َالالٔ بايهاَالالٌ عًٝٗالالا

 ايالالٛط   ا٫قتـالالاد ًب اىبتاسالال١ ايتًُٜٛٝالال١ ايظالالٝٛي١ َالالٔ  (٪72) عًالال٢

ٞ  ايتٌُٜٛ طٛا٤ ٞ  ؿالٓذٚم ) اسبهالَٛ ٘  ؿالٓاع  ايكالشٚ   أٚ( ٚخ٬فال

 ... اىبـشًب ٚايتٌُٜٛ

 أؿالالبشت ايالالمت ايؼالالشنات أؿالالشا  أْفظالالِٗ ايبٓالالٛى َالال٬ى

 ا٭دٓب١ٝ. ٚايؼشنات ايٛط١ٝٓ اىبؼاسٜع بـب زلظش٠ َهات 

 أْالال٘ ًب ايبعٝالالض ابالالشاِٖٝ. ايؼالالبٝهٞ َالالع د ازبالالاصٟ. د ٚاتفكالالت

 ايكطالاعـب  بالـب  ا٭دٚاس تٛصٜالع  فُٝالا ؽبالف   ٚاكالش١  س٩ٜال١  يذٜٓا يٝع

ٟ  ايجايح ايكطاع ُٚأكٝ  ٚاشباق  ايعاّ ٘  ايالز ٘  أٜلالا  يال  َظالاُٖات

 اىب٪طظالالالات يالالالبع  ايتابعالالال١ ايبشالالالح َشانالالالض خالالال٬ٍ َالالالٔ ايبشجٝالالال١

 .ايشحب١ٝ مرل ٚاىبشانض

ٞ  يفالت : ايبهالش  فٛصٜال١ . دأ.ٚقايت   َطؼالش  أ. رنالشٙ  َالا  اْتبالاٖ

ٞ  ايكطالاع  بـب ايع٬ق١ َٔ إٔ كباب١ٝ اىبشػذ  ٚايهٝاْالات  اسبهالَٛ

 تظببت ًب: ايظعٛدٟ اشباق ايكطاع ًب ايهدل٣

 عًالالالالال٢ ايعا٥ًٝالالالالال١ اجملُٛعالالالالالات َالالالالالٔ قًٝالالالالالٌ عالالالالالذد طالالالالالٝطش٠ •

(22٪)   ٔ  ا٫قتـالالالالالالاد ًب اىبتاسالالالالالال١ ايتًُٜٛٝالالالالال١  ايظالالالالالالٝٛي١ َالالالالال

 اسبهَٛٝالالالال١ ايـالالالالٓادٜل قالالالالشٚ  ريالالالالو ًب قبالالالالا ايالالالالٛط  

 اىبـشًب. ايكطاع ٚقشٚ 

 ػالالشنات َالالع ايبالالاطٔ َالالٔ ٚايتعاقالالذات ايفالالشق استهالالاس •

 َتٛطالالط١ ػالالشنات َبٗالالٛس أَالالاّ ايفالالشق إتاسالال١ دٕٚ أدٓبٝالال١

   ضب١ًٝ. ٚؿغرل٠
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 اىبؼالالالاسٜع نبٝالالالع ًب ايٛطالالالٌٝب دٚس يعالالال  عًالالال٢ ايذلنٝالالالض •

 صبٗالالالالٛد أٟ دٕٚ ا٭سبالالالالا  ذبكٝالالالالل يظالالالالٗٛي١ اسبهَٛٝالالالال١

ٞ  ع٢ً طاعذ أٜلا ٖٚزا ٜزنش   نال٬  ًب ايفظالاد  تفؼال

  ٚخاق. سهَٛٞ ايكطاعـب

 عًالالال٢ اشبالالالاق ايكطالالالاع اعتُالالالذ أنالالالدل سحبٝالالال١ يتشكٝالالالل •

 َتذْٝالال١ أدالالٛس ٚتكبالالٌ َذسبالال١ مالالرل أدٓبٝالال١ عُايالال١ تَٛبٝالال 

ٌ  فالشق  إتاسال١  عذّ ًب ٖزا ٚتظب   نافٝال١  ٚتالذسٜ   عُال

   اىبٛاطٓـب. أَاّ

•  ّ  ايزاتٝالالالالالال١ ايكالالالالالالذسات اشبالالالالالالاق ايكطالالالالالالاع اعتُالالالالالالاد عالالالالالذ

 كبهالالالالالٔ عالالالالالذّ ًب أطالالالالالِٗ ايظالالالالالٛم  بكالالالالال٣ٛ ٚايتٛطالالالالالع

 ًب ايفؼالالالالالٌ ٚأٜلالالالالالا ا٫قتـالالالالالاد  تٜٓٛالالالالالع َالالالالالٔ اىبًُهالالالالال١

 .ايذخٌ َـادس تٜٓٛع

 ايتٛطالالع عًالال٢ اشبالالاق ايكطالالاع ًب ا٭مًبٝالال١ قالالذس٠ ٚيعالالذّ •

 ٟ  ايكطالالالالالاع ٚدعالالالالالِ َظالالالالاعذ٠  دٕٚ اسبكٝكالالالالالٞ ا٫طالالالالتجُاس

ٛ  ايالش٥ٝع  اشلالذف  أؿبض اسبهَٛٞ   اسبهَٛال١  سالح  ٖال

"  طالالالال١ًٗ أسباسٶالالالالا ذبكالالالالل قطاعالالالالات خبـخـالالالال١ يًكٝالالالالاّ

 اشباق. ايكطاع ًب"  يًٛططا٤

  اٯٕ: ٚايظ٪اٍ

 ٫ ٜالالتِ اىبالٛاسد: ىبالالارا  ٚتشػالالٝذ ٚاىبٗٓٝالال١ ايؼالفاف١ٝ  َبالالذأ عالدل  .1

ِ  ايعالا٬٥ت  ٖزٙ أزلا٤ عٔ اٱع٬ٕ ِ  عكٛدٖالا  ٚسذال  ٚسذال

 ايذٚي١؟. َٔ عًٝٗا سـًت ايمت يًكشٚ 
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  ايباطٔ؟. َٔ ٚطشسٗا ايفشق باستهاس ٜكّٛ ايزٟ َٔ .3

 ٜٛدالال٘ تُٓالالٟٛأٚ  ٚطالال  ٖالالذف ٜٛدالالذ ٫ أْالال٘ ايٛاكالالض َالالٔ .2

ٞ  ايعا٥ًٝال١  ايؼالشنات  َٔ ايهجرل ٛ  ايالشبض  ٜٚبكال  دافعٗالا  ٖال

ٞ  سهَٛٝال١  سقابال١  ٖٓاى ٚايش٥ٝع.. أيٝع ا٭ٍٚ  تٓفٝالز  عًال

 اىبؼاسٜع؟!.

  . ايٛطٌٝب؟ دٚس ىبارا يع  .2

 ايـبإ إفب ايٓكاٍب احملذد٠ ايتاي١ٝ: ضبُذ. د ٚأػاس

ٍ  ًب ٚاشباق ايعاّ ايكطاع ٚكع إٔ .1  ٚايالمت  ايشٜعٝال١   ايالذٚ

ٞ  َالٛسد  باطالتجُاس  سهَٛاتٗا تكّٛ ٔ  تٓفالل  طبٝعال ٍ  َال  خال٬

 ذبكٝالالل اٱَهالالإ قالالذس ٚذبالالاٍٚ ا٫قتـالالاد عًالال٢ إٜشاداتالال٘

 عالالٔ دالالزسٜٽا ؽبتًالال  اىبالالٛسد  ٖالالزا عٛا٥الالذ تٛصٜالالع ًب عذايالال١

 تعتُالالذ ايالالمت ايالالذٍٚ ًب اسبهَٛالالات يالالذٚس ايعالالاىبٞ ايالالٌُٓب

 نُالالالٛسد ايلالالالشا٥  أْالالالٛاع طبتًالالال  عًالالال٢ س٥الالالٝع بؼالالالهٌ

 .شلا س٥ٝع

 ا٭خالالالش٣ ايشٜعٝالالال١ ٚايالالالذٍٚ اىبًُهالالال١ سبهَٛالالال١ بايٓظالالالب١

 ا٫دتُالالالاعٞ بايعكالالالذ ٜظالالالُٞ َالالالا ٖٓايالالالو فالالالإٕ اىبؼالالالاب١ٗ 

ٞ  اجملتُالالع   أفالالالشاد ٚبالالـب  بٝٓٗالالا  ِ  فٗالالالٛ ٚبايتالالاي  عًٝٗالالالا ؼبالالت

 صباْالالالالالالالا إَالالالالالالالا ٚتكالالالالالالالذمبٗا ايعاَالالالالالالال١ اشبالالالالالالالذَات تالالالالالالالٛفرل

 طالالالالعشٖا َالالالالٔ بأقالالالالٌ تكالالالالذَٗاأٚ  ٚايـالالالالش١  نالالالالايتعًِٝ

 .اٱعاْات طشٜل عٔ
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 اسبهَٛالات  َٔ ايهجرل تتبع٘ ٫ بذٚس سهَٛتٓا أقذَت .3

 تًالالو طالال٤ٛ اىبؼالالشٚعات  ىبختًالال  اىبٓالالتر بالالذٚس قاَالالت بالالإٔ

 بعالالالالال  ستالالالالال٢أٚ  ايعاَالالالالال١  اشبالالالالالذَات بتالالالالالٛفرل اىبتعًكالالالالال١

 ايكطاعالات أٚ  ايـٓاعات  صباٍ ًب اٱْتاد١ٝ اىبؼشٚعات

 ٜبالالذأ مل ايالالمت ايفالالذل٠ ًب ريالالو ٚأتالالٞ. ا٭خالالش٣ ا٫قتـالالاد١ٜ

ٌ  طشٜكال٘   ػالل  ًب اشبالاق  ايكطالاع  فٝٗا ٕ  بال  تشنٝالضٙ  نالا

 .قشٕٚ َٓز اىبتٛاسث١ ٖٚٞ ايتذاس٠ صباٍ ًب

 بؼالالهٌ اعتُالالذ ٜؼالال  اشبالالاق ايكطالالاع بالالذأ سالالـب ٚستالال٢ .2

 بٓالالا٤أٚ  اسبهَٛٝالال١  اىبؼالالشٚعات تٓفٝالالز عًالال٢ إَالالا نالالبرل

 اٱعاْالالالات عًالالال٢ اىبعتُالالالذ٠ ٚايـالالالٓاعات اشبالالالذَات بعالالال 

 عًالالال٢ ٜـالالالع  سكالالالٝعٶا ايكطالالالاع ٖالالالزا َٚبالالالٌ اسبهَٛٝالالال١ 

ـٹدل" َٔ اطتخذَت َُٗا تفطُ٘إٔ  اسبه١َٛ  ًب اىبش" اي

 . ريو

 إْفاقٗا ٜٓتعؽ اسبه١َٝٛ اٱٜشادات باْتعاؾ أْ٘ ٚدذْا ٚيزا

ٔ  ٚمل ؿالشٝض   ٚايعهالع  اشبالاق  ايكطاع بايلشٚس٠ ٜٚٓتعؽ  ٜهال

ٝٽا ٜتغرلإٔ  اشباق ايكطاع بإَهإ  إْتادٝال١  أنجش ٜٚهٕٛ ٖٝهً

 .تغٝرلٙ عذّ ٜٚكبٌ ٚكع٘إفب  ٜشنٔ دعً٘ ايشٜعٞ اقتـادْا فٌُٓب

 اٱْتادٝالالال١ ايكطاعالالالات ًب يًالالالذخٍٛ اسبهَٛالالال١ اكالالالطشت .2

 ايالالٓفٌب َٚـالاًب  ايتشًٝالال١  ٚضبطالات  طالالابو  إْؼالا٤  َجالٌ: 

 َظتفٝذ٠ طابو َع أدٓب١ٝ ػشنات دخٍٛ ٚي٫ٛ. ٚمرلٖا

 ٖٚالالٛ ايًكالالِٝ ٭طالالعاس ايٓظالالي ايالالشخف َالالٔ نالالبرل بؼالالهٌ
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ٔ  كبهٓالت  ىبالا  ايغاص  ٝٶالا   اىبٓافظال١  َال ٍ  ٚإٕ عاىب  نالإ ٫صا

 اىبظالت٣ٛ إفب  اٱْتادٝال١  ايهفا٠٤ سٝح َٔ ٫ ٜشق٢ أدا٩ٖا

 ا٭سبالا   طشٜالل  عٔ ا٭دا٤ ط٤ٛ تغط١ٝ ٜٚتِ عاىبٝا  اىبطًٛ 

 شلا. اىبكذ١َ ايهبرل٠ اٱعا١ْ ٖاَؽ ْتٝذ١ اىبتشكك١

 اٱعا١ْ َظتٜٛات ًب تعذ٬ٜت ٭١ٜ ػذٜذ٠ َكا١َٚ ٚدذْا ٚيزا

إفب  يٝـالالٌ اىبالالُٓبِ ايًالالٛبٞ ٚسأٜٓالالا َٚج٬ٝتٗالالا ايؼالالشن١ شلالالزٙ اىبكذَالال١

 ايالالالٛصسا٤ صبًالالالعإفب  ايكالالالشاس َظالالالٛد٠ تـالالالٌإٔ  قبالالالٌ ايكالالالشاس َٴتٳٸخٹالالالز

 ٌ ِ  ايظالعش  بتعالذٜ ٔ  ٚأقٛشلالا . اىبالذع  ايالالبذلٍٚ ٚصاس٠ ًب دبالشبمت  ٚاقالع  َال

 ايعذٜالذ  عًال٢  ايشهبال١  سؿاؿال١  فٝٗالا  أطًكالت  ايالمت  اىبشات ٖٞ ٚنِ

 .اجملاٍ ٖزا ًب ا٫قذلاسات َٔ

 صايالالت فالال٬ اسبهَٛالال١  َالالٔ اىبكذَالال١ اشبالالذَات بكٝالال١ أَالالا .2

ٛ  بظٌٝب يظب  ا٭دا٤  َتٗايه١ ٔ  ٫ ايذٚيال١ إٔ  ٖٚال  مبهال

 ايذٚيالال١ دٚس إطالالاس عالالٔ خالالاسز فٗالالٛ اىبٓالالتر  بالالذٚس تكالالّٛإٔ 

 .عاىبٝا عًٝ٘ ٚاىبتعاسف اسبذٜج١

 طبتًالالال  َالالالع ا٭ٜالالالاّ ٖالالالزٙ بٗالالالا ْتعاَالالالٌ ايالالالمت ازبذٜالالال١ٕ إ .1

ٌ  دٚس تعشٜال   ٚإعالاد٠  ا٫قتـاد١ٜ ايكطاعات ٔ  َٓٗالا  نال  َال

 َظالالاس تـالالشض فإْٗالالا ّ( 3222) ايظالالعٛد١ٜ ايش٩ٜالال١ خالال٬ٍ

 يًكطالالالاع ايكٝالالالادٟ ايالالالذٚس ٚتعطالالالٞ اسبهَٛالالال١ َالالالٔ نالالالٌ

 ايعهالالالالانٝض دٕٚ ٜتشالالالالشىإٔ  عًالالالال٢ ٚدبالالالالدلٙ اشبالالالالاق 

٘  ٚتعًٔ اسبه١َٝٛ  ٘  ايطبٝعٝال١   ايشكالاع١  اْتٗالا٤  يال  ٚعًٝال

 َبالالالٌ ًب خاؿالالال١ ا٫طالالالتُشاس أسادٕ إ راتالالال٘ عًالالال٢ ٜعتُالالالذإٔ 
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 ٖٚالالٛ ايالالش٥ٝع اىبالالٛسد َظالالتكبٌ سالالٍٛ ايهالالبرل٠ ايؼالالهٛى

 .ايٓفٌب

 ايالالالالالٓٗر ًب ايتشالالالالالٍٛ ٖالالالالالزا َبالالالالالٌ ًب َظالالالالالتغشبٶا ٜهالالالالالٔ مل .7

ٍ  َٚٓٗالالا اسبهالَٛٞ   إفب  تتذالال٘إٔ ّ( 3222) ايش٩ٜالال١ خال٬

 ناْالالت ايالالمت ٚايؼالالشنات اىبشافالالل َالالٔ ايعذٜالالذ خـخـال١ 

ٔ  عا٥الذات  شلالا  ٜٛفش يبا بايهاٌَ أٚ  دض٥ٝا كبتًهٗا  َال

 دٗالالال١ َالالالٔ أنالالالدل ٚنفالالالا٠٤ إْتادٝالالال١  إداس٠ ٚسظالالالٔ دٗالالال١

ٕ  ُْبالالشٟ ًٚب أخالالش٣  ٛ  ايظالالًِٝ ا٫دبالالاٙ  ٖالالٛ ٖالالزا فالالإ  ٖٚالال

ٟ  ايطشٜل ٕ  ٜالذفعٓا  ايالز ٔ  بعٝالذٶا  َٓتذٶالا  اقتـالادٶا  يٓهالٛ  عال

 اشبًالالٛدإفب  اىباكالال١ٝ ايعكالالٛد َالالشِّ عًالال٢ دفعتٓالالا ايالالمت ايشٜعٝالال١

 .ايّٓٛ ٚسقبا ايشاس١إفب 

 ا٫قتـالالاد١ٜ ايؼالالٗشاْٞ إفب إٔ ايُٓبشٜالال١  طالالعذ. د ايًالالٛا٤ ٚأػالالاس

 . (crowding out) بـذدٙ عبٔ َا تظُٞ

 ايكطالالاع ٜالالضاسِ ايعالالاّ ايكطالالاع إٔ ا٭ٚفب بايذسدالال١ بالال٘ ٜٚكـالالذ

 ٚخـٛؿالالا اىبالالٛاسد ٚعًالال٢ اسبكٝكالالٞ اٱْتالالادٞ ًب ايكطالالاع اشبالالاق

 .ايظٝٛي١

 ايظالٝٛي١   َـالذس  ٖٞ ايذٚي١ ناْت ْعشفٗا ٚ٭طبا  تاسؽبٝٽا

ُٶالا  اشبالاق  ايكطالاع  ٚدعُالت  ايتُٓٝال١   قا٥الذ٠  ٖٚٞ أٜلا ٌ  ٫ دع  َجٝال

   ا٫قتـادٟ. ا٭َِ تاسٜ  ًب ي٘

 ايعُايال١  ٚع٢ً ٚاٱعفا٤ات ايكشٚ  ع٢ً أدَٔ اشباق ايكطاع

 أٚ كالالشا٥  أٚ سطالالّٛ َالالٔ ٜذفعالال٘ َالالا ٚاغبفالالا  ايشخٝـالال١ ا٭دٓبٝالال١

 صنا٠..
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ايظالالعٛدٟ   اشبالالاق ( ايكطالالاعsyndrom) َت٬صَالال١ ٖالالٞ ٖالالزٙ

 ًب قبًهٝتٗالا  ايذٚيال١  استفالاَب  إٔ فهالش٠  َالع  تتفل ٫ ٚيغرلٙ ٚيزيو

 إْؼالا٤  ًب َظالتكب٬ّ  َظالاُٖتٗا  أٚ بإْؼالا٥ٗا  بادست ايمت ايؼشنات

 ٭طالبا  أفلالٌ   ريالو  إٔ أٚ اشباق يًكطاع َضاهب١ ٖٛ ايؼشنات

 :َٓٗا َتعذد٠

 يٓتالزنش ) عاَال١  إٜالشادات  ٚتذس أؿ٬ّ عا١َ أَٛاٍ ٖزٙ إٔ •

  (ايظالالعٛد١ٜ ا٫تـالالا٫ت َٚالالٔ طالالابو َالالٔ ايذٚيالال١ إٜالالشادات

 ًب ايعاَالال١ اٱٜالالشادات ٚاطالالتذا١َ تٓالالٛع يلالالُإ َٗالالِ ٖٚالالزا

 ايٓفٌب. بعذ َا عـش

 دباسٜالال١  أطالالع  عًالال٢  ٚتالالذاس  ْادشالال١  ايؼالالشنات  ٖالالزٙ إٔ •

   اسبهَٛٞ. ايكطاع ببرلٚقشاط١ٝ ٚيٝع

 إط٬ّقالا  اشبالاق  ايكطالاع  مبٓع ٚئ مبٓع مل ريو إٔ ا٭ِٖ •

 َشبض. ْؼاٍب أٟ َٔ

 إط٬ّقالا  ايظٝٛي١ تٛفش َٔ ٜعاْٞ ٫ ايظعٛدٟ ا٫قتـاد إٔ •

 ايزاتٝالال١ اشبالالاق ايكطالالاع فظالالٝٛي١( اٯٕ ستالال٢ ا٭قالالٌ عًالال٢)

  بايذلًْٜٝٛات. تكذس

 ذبالالافِب داخًٝال١  عاَالال١ ٫طالتجُاسات  تتظالالع ّ(3222) س٩ٜال١  •

 عاَال١  إٜالشادات  ٚتالذس  أؿ٬ّ عا١َ ٖٞ ايمت اىبًهٝات ع٢ً

  اىبخاطش. ًب اشباق ايكطاع ٚتؼاسى

 ًب اشبالاق  يًكطالاع  يبهٔ ْؼاٍب ٭ٚطع أٜلا ايش١ٜ٩ ٚتتظع

 ايالالالذعِ أْالالالٛاع ٚبهالالالٌ ا٫قتـالالالاد١ٜ ٚايٓؼالالالاطات ايكطاعالالالات نالالالٌ

ٝٽالا  قطاعٶالا  أعط  ٚاٱعفا٤ات.. فكٌب ٌ  خاؿٶالا  ٚطٓ  ايظالعٛدٜـب  ٜؼالغ
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 ايعالالامل َظالالت٣ٛ عًالال٢ ا٭قالالٌ)ايلالالشا٥   ٜٚالالذفع ايـالالٓاعات ٜٚٓؼالال٧

 .(ُْبشا٩ٙ ٜذفع٘ قبا قٝاطٶا

 ايطفًٝٝالالال١ ايٓؼالالالاطات ًب ٚايظالالال١ًٗ ايهالالالبرل٠ ا٭سبالالالا  إدَالالالإ

 اٱْتالاز  فلالا٤  إفب َٓٗالا  غبالشز  َٚت٢ نٝ  أدسٟ ٫ أخش٣ َت٬ص١َ

 .  اسبكٝك١ٝ ٚاٱْتاد١ٝ

٘  دالذٶا  نالبرل  اىبطًالل  اشباق ايكطاع سذِ  ايٓظالب١ٝ  ٚإطالٗاَات

 دالالذٽا.. َجالالاٍ: قطالالاع   َتٛاكالالعٶا ٜالالضاٍ ٫ ايالالٛط  ٚايالالذخٌ ايٓالالاتر ًب

 ايعالالاّ ايكطالالاع ٜذخًالال٘ ٚيالالٔ اشبالالاق يًكطالالاع َفتالالٛ  نًالال٘ ايذلفٝالال٘

 ًب ايعاَال١  ا٫طالتجُاسات  ؿالٓذٚم  ٫ ٜظالتجُش  ٚايظال٪اٍ: ىبالارا    أؿ٬ّ

 .!ايذٚيٝـب؟ اىبظتجُشٜٔ َٚع اشباق ايكطاع َع بايؼشان١ ايذاخٌ

 ًب اشبايـالال١ ا٭دٓبٝالال١ ي٬طالالتجُاسات ايبالالا  ٜفالالتض ٚاشبؼالال١ٝ إٔ

 َتفشدإ. ٚاشباق ايعاّ قطاعاْا ٜٚبك٢ ايكطاعات بع 
 

       آلٔددددات مكلحدددد٘ لتفعٔددددل مشددددارك٘ الكطددددا  اخلدددداص يف

 اليشاطات االقتصادٓ٘:

 ّ ٕ  طالالالامل. َٚالالالٔ ٚدٗالالال١ ُْبالالالش   ايؼالالالشنات فهالالالش٠ اىبالالالشٟ فالالالإ

 اشبالالاق ٚايكطالالاع ايذٚيالال١ بالالـب اىبختًطالال١ ايؼالالشناتأٚ  اسبهَٛٝالال١

 يًعاَال١  أطالُٗٗا  بعال   ٚتبٝالع  ايذٚيال١  ت٪طظالٗا  ايمت ٚا٭دٓي احملًٞ

 ًب يٛكالالعٓا اىبٓاطالال  ايُٓالالٛرز ٖالالٞ ايٓذالالا  بعالالذأٚ  ايتأطالالٝع عٓالالذ

 تَٛبّٝفالالا ايٛطٓٝالال١ ايعُايالال١ تَٛبالال إٔ  مبهالالٔ ايالالمت ٖٚالالٞ اىبًُهالال١

 قاعالالذ٠ ٚتهالالٜٛٔ ايتكٓٝالال١  تالالٛطـب طشٜكٗالالا عالالٔ ٚمبهالالٔ سكٝكٝٽالالا 

 .سكٝك١ٝ ٚاقتـاد١ٜ ؿٓاع١ٝ
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 اشبالالاق يًكطالالاع ايذٚيالال١ ايعجُالالإ إٔ َٓافظالال١ خايالالذ. ٚأٚكالالض ّ

 اشبالالاق ايكطالالاع إكالالعافإفب  بايلالالشٚس٠ ٜٚالال٪دٟ خطالالرل  َٛكالالٛع

..  ّ(2030) اىبًُهال١  س٩ٜال١  َالع  بايه١ًٝ ٜٚتٓاق ..  قذسات٘ ٚإٖذاس

 با٥ذ. اػذلانٞ ىبفّٗٛ ٚاقع١ٝ يباسط١ ٜٚشط  بٌ

 ٚعالالالذّ اجملالالالا٫ت بعالالال  ًب اشبالالالاق ايكطالالالاع بلالالالع  ايتعالالالزس

ٞ  ٫ٚ ؿشٝشٶا يٝع اىبطًٛب١ بايهفا٠٤ بذٚسٙ ايكٝاّ ع٢ً قذست٘  ػبال

 ٖالالزا ايلالالع   أطالالبا  دساطالال١ ٚا٭دالالذ٣ ا٭دالالذس بالالٌ..  عًٝالال٘ ايبٓالالا٤

 ٜٚهالدل  ُٜٓٛ ست٢ ٚتزيًٝٗا اشباق ايكطاع ٜٛادٗٗا ايمت ٚايعكبات

 يتأطالالالٝع سهَٛٝالالال١ دٗالالال١ نالالالٌ تعُالالالذإٔ  يهالالالٔ..  أدا٩ٙ ٜٚتطالالالٛس

 ٜٚفتت ا٫قتـاد ٖٝهٌ طٝٗذّ َا فٗزا أْؼطتٗا  شبذ١َ ػشن١

ٞ  ٚاىبتٛطط١ ايـغرل٠ اىب٪طظات ع٢ً ٜٚكلٞ ازبٗٛد  ػالشؼب١  ًٜٚغال

 اجملتُع. َٔ اىبتٛطط١ ايطبك١

ٔ  تذفع بذاٜاتٗا ًب أساَهٛ ػشن١ ناْت اىبكابٌ ًب  اىبُٝالضٜ

ٛ  شبذَال١  ػالشنات  ٚتأطالٝع  ا٫طتكاي١إفب  ََٛبفٝٗا َٔ ..  أساَهال

ٕ  َٓٗالا  اىبًُهال١  ًب نالدل٣  اقتـاد١ٜ نٝاْات خًل َا ٖٚزا  ايعًٝالا

٘  أػاس ايزٟ ايُٓٛرز ْفع ٖٚٛ..  ايهجرل ٚمرلٖا ٚايظٝٗاتٞ . ّ إيٝال

 ٚمرلٖا. ٚ)ْاطا( )بٜٛٓر( ػشن١ سٍٛ ٚسقت٘ ًب أطا١َ

ٌ  ْالالٛف. َٚالالٔ دٗتٗالالا تكالالذل  د    ايكطالالاع عُالالٌ ايغاَالالذٟ يتظالالٗٝ

ٔ  ربفالٝ   اىبًُه١ ًب اشباق ٍ  ايالضَ  يبالذ٤  تالشخٝف  عًال٢  يًشـالٛ

ٔ  ايٓؼالاٍب  َٚضاٚي١ َٶالاّ  عؼالش  تظالع١  َال ٝٶالا  ٜٛ ّ  إفب ساي . فكالٌب  ٚاسالذ  ٜالٛ

ٍ  اىبطًالٛ   ايضَٔ ٚربفٝ   ايٛافالذ٠  ايعُايال١  تأػالرلات  عًال٢  يًشـالٛ
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َٶّا ث٬ثـب َٔ ٔ  َتٛطالٌب  ربفالٝ   إفب إكاف١ أٜاّ  عؼش٠ إفب ٜٛ  صَال

َٶالا  (272) َٔ ايتذاس١ٜ ايكلاٜا َعازب١ َٶالا  (272) إفب ٜٛ ٜٛ  ٍ  حبًالٛ

 ايـالالشٞ   ايكطالالاع ًب دٚس اشبالالاق  يًكطالالاع ٚطالالٝهٕٛ .ّ(3232)

 ع٢ً اٱْفام ًب اشباق ايكطاع َظا١ُٖ صٜاد٠ اىبظتٗذف َٔ سٝح

 .ّ(3232) حبًٍٛ (%22 إفب% 32) َٔ ايـش١ٝ ايشعا١ٜ

ٌ  اشبالاق  ايكطالاع  َٔ اٱٜشادات ٚصٜاد٠ ّ  َكابال  اىبالٛاسد  اطالتخذا

ٍ  ًَٕٝٛ (222) َٔ اسبه١َٝٛ ايـش١ٝ ٍ  ًَٝالاسات  (2) إفب سٜالا  سٜالا

 .ّ(3232) حبًٍٛ

 ًب" اسبالالالالالالالايٞ ايكالالالالالالالاْْٛٞ اٱطالالالالالالالاس" اىبعٛقالالالالالالالات أٖالالالالالالالِ َٚالالالالالالالٔ

 ايـالالالالالغرل٠ ٫طالالالالالُٝا اشباؿالالالالال١  ايؼالالالالالشنات تأطالالالالالٝع ايظالالالالالعٛد١ٜ

 إدالالالالالشا٤ات سلًالالالالالت ايالالالالالمت اٱؿالالالالال٬سات سمالالالالالِ ٚاىبتٛطالالالالالط١ َٓٗالالالالالا

 ًب ايؼالالالالالالالالالشنات ٚقالالالالالالالالالإْٛ ّ( 3213) ايعالالالالالالالالالاّ ًب ايتشهالالالالالالالالالِٝ

 ًب اىبظالالالالالالا١ُٖ ايؼالالالالالالشن١ ٭ؿالالالالالالٍٛ ا٭دْالالالالالال٢ فاسبالالالالالالذ ّ( 3212)

 (132) عبالالالٛ ٜعالالالادٍ َالالالا أٟ سٜالالالاٍ  ًَٝالالالٕٛ ْـالالال  ٜبًالالال  ايظالالالعٛد١ٜ

 ًب ٜالالالٛسٚ أيالالال  (32) طالالال٣ٛ ريالالالو ٜتطًالالال  ٫ سالالالـب ًب ٜالالالٛسٚ  أيالالال 

 .أىباْٝا

 ًب ٚناْالالت أداْالال  َظالالتجُشٕٚ ايؼالالشن١ ًب طالالاِٖ سالالاٍ ًٚب

ـٳٓ  قطاعات ٕ  ايبٓا٤  نكطاع ١َُٗ أْٗا ع٢ً تٴ  ايعاَال١  اشل٦ٝال١  فالإ

 اىبالالزنٛس اسبالالذ سفالالع مبهٓٗالالا( SAGIA) ايظالالعٛد١ٜ ي٬طالالتجُاس

ٍ  ًَٝالالٕٛ (32إفب) ٟ  سٜالالا ٍ  َالالا  أٚ طالالعٛد ٞ  ٜعالالاد ٕ  (252) سالالٛاي  ًَٝالالٛ

 .ٜٛسٚ
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 ايؼشنات تأطٝع َٔ ؼبذ نبرل َبً  ٖزا إٔ اىب٪نذ َٚٔ

ٔ  ٚخاؿ١ ٚايـغرل٠ اىبتٛطط١ ٌ  َال ٔ  قبال  أؿالشا   ايؼالبا   اىبظالتجُشٜ

ٔ  ٚاىببذع١ اشب٬ق١ ا٭فهاس ِ  تتالٛفش  ٫ ايالزٜ ٍ  يالذٜٗ  إٔ مالرل . ا٭َالٛا

 بتأطالٝع  يٮداْ  ٜظُض أْ٘ ايظعٛدٟ ايؼشنات قإْٛ ًب ازبٝذ

 ًب أَالا  شلالِ   ســالٗا  مايبٝال١  ًَهٝال١  أٚ ًَهٝتٗا تعٛد ػشنات

 أ٫ ػبالال  ا٭دالالٓي ًَهٝالال١ فالالإٕ ٚاٱَالالاسات  قطالالش َجالالٌ أخالالش٣ دٍٚ

ٌ  نالزيو  ازبٝالذ٠  ا٭ػالٝا٤  َٚٔ. اسبـف َٔ (% 27) تتعذ٣  تعالذٜ

 ًب اٱظبًٝضٜالالال١ ايًغالالال١ باعتُالالالاد ٜظالالالُض حبٝالالالح ايتشهالالالِٝ إدالالالشا٤ات

 .ايعشب١ٝ ايًغ١ ًب قبٌ َٔ ريو سـش َٔ بذ٫ّ أٜلّا ايتشهِٝ

 ٜعالالالاْٞ أٜلالالالا اٱداسٜالالال١ ٚاٱدالالالشا٤ات بالالالايكٛاْـب ٜتعًالالالل ٚفُٝالالالا

 اىبعٓٝال١   اسبهَٛٝال١  اٱداسات ًب ايبرلٚقشاطٝال١  َٔ اشباق ايكطاع

 اىبؼالاسٜع  ٱقاَال١  اىبطًٛبال١  ٚايجبٛتٝالات  ايٛثالا٥ل  نجالش٠  بظالب   ٫طُٝا

 .ايؼشنات ٚتأطٝع

ٔ  اىبتٛطٌب ًب كبتذ ط١ًٜٛ يفذلات ؼبتاز فٝٗا ايبت إٔ نُا  َال

 ٔ  ًب ٜطبالالالل" ايٛاسالالالذ٠ ايٓافالالز٠ " ُْبالالالاّ إٔ ؿالالشٝض . ث٬ثالالال١ إفب ػالالٗشٜ

 ذبلالالالرل ًب فكالالالٌب يٝظالالالت اىبؼالالاله١ً إٔ مالالالرل ايذلاخالالالٝف  إعطالالالا٤

ٌ  ايهالجرل٠   ايٛثا٥ل ٌ  َٓٗالا  اىبضٜالذ  طًال   ًب أٜلالاّ  بال  َفالاد٧  بؼاله

 ..ايذلخٝف ػشٍٚب قٛا٥ِ ًب ٚاسدٶا اىبطًٛ  ٜهٕٛ إٔ ٚدٕٚ

 قطاعالالات بالالاقٞ َجالالٌ ايظالالعٛدٟ اشبالالاق ايكطالالاع ٜعالالاْٞ سكٝكالال١

ٔ  ايظعٛدٟ ا٫قتـاد ٘  احملًٝال١  ايهفالا٤ات  ْكالف  َال  طبتًال   ًب يذٜال

 فإْ٘ ٚعًٝ٘. ايتطبٝك١ٝ ٚاىبعاسف اشبدلات ًب ايٓكف ٜع  َا اىبٗٔ 
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 عًالال٢ َتضاٜالالذ بؼالالهٌ ا٭دٓبٝالال١ ايعُالالٌ قالال٠ٛ عًالال٢ ي٬عتُالالاد َلالالطش

 .ا٫قتـاد١ٜ ٚايكطاعات ايذخٌ َـادس تٜٓٛع خطٌب ك٤ٛ

 إفب تٓذالالز  ٫ َٓٗالالا اىبالالاٖش٠ ايعاًَالال١ ا٭ٜالالذٟ َالالٔ ايهالالجرل إٕ

 ٜفشكالالٗا ايالالمت ايكٝالالٛد َكالالذَتٗا ًب ٭طالالبا  ايظالالعٛدٟ ايعُالالٌ طالالٛم

 َٓالز  اشبًالٝر  ٚدٍٚ ايظالعٛد١ٜ  ًب ب٘ اىبعٍُٛ  "ايهفاي١ ُْباّ" عًٝٗا

ٌ  ٚسكٛق١ٝ دٚي١ٝ َُٓبُات ٚتٓتكذ. عكٛد  ايكٝالٛد  ٖالزٙ  خالاق  بؼاله

 بالالإٔ ايعًالالِ َالالع ايعُالالٌ  َهالالإ ٚتغالالٝرل ٚاٱقاَالال١ ايظالالفش صبالالا٫ت ًب

ٌ  أعفالت  اعتُادٖالا  ط ايمت ا٭خرل٠  ايتظ٬ٝٗت ٔ  ا٭دالٓي  ايعاَال  َال

 داخالالٌ أخالالش٣ إفب َٓطكالال١ َالالٔ ايتٓكالالٌ ٜشٜالالذ عٓالالذَا ايظالالفش َٛافكالال١

 .ايظعٛد١ٜ

 يالال٘ ايالالزٟ ايهفايالال١  ُْبالالاّ تكٝالالِٝ ًب اىببايغالال١ عالالذّ َالالٔ ٫بالالذ

 ا٭خالالالش٣  اشبًالالالٝر ٚدٍٚ اٱَالالالاسات ٚإٔ ٫طالالالُٝا  أٜلالالالّا  إػبابٝالالالات

ّ  ٖالزا  إٕ. نالزيو  تعتُالذٙ  ا٭دٓب١ٝ ي٬طتجُاسات ازبارب١ ٘  ايُٓبالا  يال

٘  بٝٓٗا َٔ إػبابٝات ٔ  ٜتالٝض  أْال ّ  يًُظالتجُشٜ ٌ  عكالٛد  إبالشا  أنجالش  عُال

 ٚايلالالالُاْات ايتأَٝٓالالالات ْاسٝالالال١ َالالالٔ ا٭دٓبٝالالال١ ايعُايالالال١ َالالالع َشْٚالالال١

 ػبال   ايالمت  ايظالعٛد١ٜ   ايعُاي١ َع ايعكٛد ٖزٙ قبجٌ َكاس١ْ ٚا٭دٛس

 .ايعاًَـب َٔ َع١ٓٝ ْظب١ تؼهٌ إٔ

 ٚإْتادٝال١  إداسٜال١  ؿعٛبات ٜٛادٕٗٛ ا٭عُاٍ سداٍ َٔ ايهجرل

ّ  ايظالعٛد١ٜ  ايعُايال١  ٚاْالذفاع  نفالا٠٤  كالع   بظب   قبتطًبالات  يًكٝالا

ٔ  ؼبذ نُا ا٭دٓب١ٝ  قبجًٝتٗا َكاس١ْ ايَٛبٝف١ ٟ  إظبالزا   َال  ا٭ٜالذ

 .ايظعٛدٟ ايعٌُ طٛم إفب ا٭دٓب١ٝ اىباٖش٠ ايعا١ًَ
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 َالالٔ ْطًالال إٔ  اىبٓطكالالٞ مالالرل َالالٔ ايبهالالش أْالال٘ فٛصٜالال١. دأ. ٚتالالش٣

 ايكطالالالاع ٜتهظالالال  يهالالالٞ يًُالالالٛاطٓـب خالالالذَاتٗا ٚقالالال  اسبهَٛالالال١

ٔ  اشبالالاق  اىبفالالذل   ّ إٔ  اشبالالاق  ايكطالالاع  َالال ٘  ٜكالالذ  َتُٝالالض٠  خذَالال

 طبتاسٶا. ي٘ ٜٚذفع اشباق ايكطاع ٜفلٌ ٚدبعً٘ اىبٛاطٔ دبز 

 تًذالأ  ىبالارا  َعشف١ َٔ يٓا ٫بذ دٖٝؽ فرل٣ أْ٘ بٔ خايذ. د أَا

 ٖٓالالا  اشبالالاق ايكطالالاع تٓالالافع قالالذ ػالالشنات يتأطالالٝع اسبهَٛالال١

 ذبـالالًت فعٓالالذَا  ايتعًالالِٝ بالالٛصاس٠ عاٜؼالالتٗا دبشبالال١ عالالٔ طالالأذبذخ

ّ  َٛافكال١  عًال٢  ايٛصاس٠  - اهلل عبالذ  اىبًالو  ايؼالشٜفـب  اسبالشَـب  خالاد

 ٘  ايتعًالالِٝ يتطالٜٛش  سٜالالاٍ ًَٝالاسات  تظالع١  ربـالالٝف عًال٢  -اهلل سهبال

 اىبؼالشٚع  يتٓفٝالز  سه١َٝٛ قطاعات عذ٠ َٔ تٓفٝز١ٜ زب١ٓ تهْٛت

 تٓفٝالزٙ  ًب عكبالات  عالذ٠  ؿالادف  اىبؼالشٚع إٔ  إ٫. طالٓٛات  طت خ٬ٍ

 ٚمرلٖالالا اسبهَٛٝالال١ ٚاىبؼالالذلٜات اىبٓافظالالات بأُْبُالال١ ا٫يتالالضاّ َٓٗالالا:

 ايالالمت اٱدالالشا٤ات َالالٔ طًظالال١ًإفب  تكالالٛد ايالالمت سهَٛٝالال١ أُْبُالال١ َالالٔ

ٍ  إكالاف١ إفب  احملذد٠  اىبذ٠ ًب اىبؼشٚع أٖذاف ذبكٝل تعٝل  استُالا

إفب  ايًذالال٤ٛ ط يالالزيو. اىبؼالالشٚع يتٓفٝالالز َ٪ًٖالال١ مالالرل ػالالشنات تكالالذّ

 ؿالالالالٓذٚم مبًهٗالالالالا ايتعًالالالالِٝ يتطالالالالٜٛش سهَٛٝالالالال١ ػالالالالشن١ إْؼالالالالا٤

 اىبؼشٚع يتٓفٝز يًٛصاس٠ ايتذاسٟ ايزساع يتهٕٛ ايعا١َ ا٫طتجُاسات

 عالالٔ ي٬بتعالالاد ػالالشن١ إْؼالالا٤إفب  ايًذالال٤ٛ طالالب  ٜتلالالض تكالالذّ يبالالا. 

 دساطالال١ٝ َٓالالاٖر بٓالالا٤ َالالٔ اىبؼالالشٚع أٖالالذاف يتشكٝالالل ايتٓفٝالالز عٛا٥الالل

ٕ  ْـال   ٚتالذسٜ   ايذساطال١ٝ  اىبشاسٌ زبُٝع ِ  ًَٝالٛ  ٚفالل  َٚعًُال١  َعًال

 (22) ٜكالش   ٚعالذدٖا  اىبالذاسغ  ٚدبٗٝالض  اىبطالٛس٠  اىبٓالاٖر  استٝادات
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ٔ  أنجالش  بٗالا  َذسطال١  أي  ٌ  أيال   (322) َال ٞ  فـال  داْال  إفب  دساطال

 تهالالٕٛ ٚإٔ اىبذسطالال١ٝ اىبٓاػالالٌب َظالالتًضَات بهافالال١ اىبالالذساغ ت٦ٝٗالال١

 . اىبذاسغ دٚاّ بعذ تفتض يٮسٝا٤ أْذ١ٜ

 ٜتٓاطال   قبالا  ٚتهٝفٗالا  ا٭ُْبُال١  َشادع١إٔ  َٔ يٓا ٫بذ يزيو

إفب  اسبهَٛٝالال١ اٱداس٠ َالالٔ ٚايتشالالٍٛ ايالالٛط   ايتشالالٍٛ بشْالالاَر َالالع

ٌ إفب  ايٛط  ايتشٍٛ بشْاَر ٜشنضإٔ  ْٚأٌَ ا٭عُاٍ  إداس٠  تعالذٜ

 ايتُٓبُٝٝالالالال١ اشلٝهًالالالال١ ٚإعالالالالاد٠ اسبهَٛٝالالالال١ ايتؼالالالالشٜعات ٚتطالالالالٜٛش

ٔ  ٚايٓضاٖال١  ايؼالفاف١ٝ  َبالاد٨  تطبٝالل  َع اسبه١َٝٛ يٮدٗض٠  ٚسٴظال

 .ايكاد١َ اىبشس١ً ٱداس٠ اىب٪١ًٖ ايهفا٤ات اختٝاس

 َا عٔ اسبُٛد أْ٘ إرا َا ذبذثٓا ؿاحل عبذاهلل بٔ.ٚأكاف د

 ايكطالالاع َٓافظالال١ سالالٍٛ اختـالالت ٚايالالمت ايٛسقالال١ ايش٥ٝظالال١ إيٝالال٘ رٖبالالت

 يًكطالالالاع َٓافظالالال١ ٖٓالالالاىإٔ  أعتكالالالذ فالالال٬  اشبالالالاق يًكطالالالاع ايعالالالاّ

ٕ  يًُٓافظ١  ايؼاٌَ باىبفّٗٛ اشباق ٕ  فالإ  يًُٓافظال١  ا٫عتكالاد  نالا

 بعال   خالشٚز  َٓٗالا  ٜٗالذف  خاؿ١ يؼشنات ايعاّ ايكطاع إْؼا٤ ٖٛ

 ٚطالشع١  تظٝرل ًب ايبرلٚقشاطٞ ايُٓباّ دا٥ش٠ َٔ ايعاّ ايكطاع أفشع

ٛ  اسبهَٛٝال١  اىبـالاحل  تًالو  بعال   داخٌ ايكشاسات اربار  ٖالذف  ٖٚال

ٔ  أَش فٗٛ يًذُٗٛس اىبكذ١َ اشبذَات دسد١ َٔ يًشفع  ٫ٚ ٜعالدل  سظال

 ٖٓالالا أذبالالذخ ٚأْالالا اشبالالاق  يًكطالالاع َٓافظالال١ عالالٔ بايلالالشٚس٠ ريالالو

 . فشظ  َُٓبش ٚيظت اشباق ايكطاع أعلا٤ نأسذ

 يغالش   أْؼال٦ت  اسبهَٛٝال١  ايؼالشنات  ٖالزٙ  ناْتٕ إ بُٝٓا

 اىبتعًكالال١ اىبؼالاسٜع  إظبالالاص طالشع١  ٭ٖالذاف  ٚيالالٝع ايـالشف  ا٫طالتجُاس 

 قبٛي٘ ٫ٚ مبهٔ آخش ػ٤ٞ فزاى ٚأخش٣  سه١َٝٛ َـًش١ بأٟ
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 َٓافظال١  ست٢أٚ  اىبباػش٠ اىبتادش٠ عٔ م٢ٓ ًب ٖٞ سه١َٛ أٟ ٭ٕ

 .عا١َ اشباق ايكطاعأٚ  اىبٛاطٔ

 ّ(3222) س٩ٜالالال١ عبالالالٛ يًظالالالعٛد١ٜ اىبظالالالتكب١ًٝ ايش٩ٜالالال١إٔ  نُالالالا

 أْالال٘ ٫ػالالو ريالالو نالالٌ ّ( 3232) ايالالٛط  ايتشالالٍٛ بشْالالاَر ٚقبًالالٗا

 .  اشباق يًكطاع َٓافظٶا ايعاّ ايكطاع دخٍٛ َع ٜتٓاف٢

ّ  ْشنالض إٔ  ايذٚاّ ع٢ً ٚيعًٓا ٛ  ا٫ٖتُالا  دٚس عًال٢  اسبفالاَب  عبال

ٔ  أنجش َا ْظبت٘ تؼهٌ ايمت تًو ٚاىبتٛطط١ ايـغرل٠ اىبٓؼ ت  َال

٘  عًال٢  ٚايظالعٛد١ٜ  دٚيال١  أٟ ًب ا٫قتـالاد١ٜ  اىبٓاػٌب َٔ (% 22)  ٚدال

 ايعشبٝالالال١ يًًُهالالال١ ازبغشافٝالالال١ ايشقعالالال١ ٫تظالالالاع ُْبالالالشا اشبـالالالٛق 

 ٖالالزٙ فٝٗالالا ٚتٓتؼالالش ا٭طالالشاف َذلاَٝالال١ دٚيالال١ أْٗالالا حبهالالِ ايظالالعٛد١ٜ

 .ٚاطع ْطام ع٢ً اىبٓؼ ت

 ٚادال   -ب٬ ػو - عًٝٗا ايعاّ بايكطاع يبج١ً ٚاسبه١َٛ

٫  فإْٗالا  ٚيًشالل  اشباق  يًكطاع ٚاىب٪اصس٠ ايذعِ تكذِٜ ًب َظتُش

 اشبالالاق يًكطالالاع ٚاٱعاْالالات ايكالالشٚ  تكالالذِٜ طالالبٌٝ ًب دٗالالذٶا تالالأيٛ

ٛ  ايكطالاع  شلالزا  اٱداس١ٜ ايهفا٠٤ تتطٛسإٔ  ٚاىبفذل   رنالشٙ  َالا  ٖٚال

 عًالالالالال٢ ايذلنٝالالالالالض ٚدالالالالالٛ إفب  أػالالالالالاس ٚايالالالالالزٟ ايكعالالالالالٛد  ْاؿالالالالالش .د

 ٚيالٝع   ايظشٜع ايشبض ٚيٝع اىبذ٣ ٚط١ًٜٛ َتٛطط١ ا٫طذلاتٝذٝات

ٌ  اعالذلاف  فٗٛ ايزات  ْكذ خطّأأٚ  عٝبٶا ٔ  بازبُٝال  ْٚٗالر  ْاسٝال١   َال

 . أخش٣ ْاس١ٝ َٔ ا٭دا٤ يتكِٜٛ

 ٚاشبالالاق  ايعالالاّ ايكطالالاعـب بالالـب ايتهاَالالٌ ٖالالٛ سكًّالالا ٚاىبالالأٍَٛ

 ٫ ٜعالال  فالالزاى اٯخالالش  قبعالالضٍ عالالٔ أسالالذُٖا ٜعُالالٌإٔ  اىبعٝالال  َٚالالٔ

 .  َٓؼٛد اقتـادٟ بٓا٤ بٓا إفب تـٌ اقتـاد١ٜ ػشان١ يًٛطٔ
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ٜٶالا  ٚمث١ ٕ   سأ ٌ  أطاطٶالا  قالذ ٜهالٛ ٟ  يتهاَال  بالـب  َٓؼالٛد  اقتـالاد

 َفالالشد٠ تٓالالافع َفالالشد٠ ناْالالت ٚإٕ ٖٚالالٛ ٚاشبالالاق  ايعالالاّ ايكطالالاع

ٔ  َفالش  ٫ سكٝك١ٝ يغ١ٜٛ ٞ  اىبعٓال٢  ٱعطالا٤  رنشٖالا  َال ٕ  اسبكٝكال  يتبٝالا

 تُٓٝالالالال١إفب  يًٛؿالالالالٍٛ ايكطالالالالاعـب بالالالالـب ايتُٜٓٛالالالال١ اىبؼالالالالاسن١ أؿالالالالٌ

 .  َظتذا١َ إقتـاد١ٜ

 بايؼالالالشان١ دالالالذ٫ ْظالالالُٝٗا يعًٓالالالا ْفظالالال٘ ايٛقالالالت ًٚب أْالالال٘ إ٫

ّ  يًتٓافظ١ٝ ٫ ٜهٕٛ ست٢ ٚاعذ  إقتـاد يبٓا٤ ايتٓافظ١ٝ إٔ  َفٗالٛ

 . آخش ع٢ً قطاع َٔ تظًّطا ٖٓاى

ٌ  تٓافظ١ٝ ػشان١ عبٛ فاعٌ إقتـادٟ دٚس ٱػباد ٖٚٓا  ٜتأَال

إٔ  ْالال٪َٔإٔ  ابتالالذا٤ يٓالالا ٫بالالذ َظالالتذا١َ إقتـالالاد١ٜ تُٓٝالال١ بًالالٛغ َٓٗالالا

 ايالالمت اىبؼالالشٚعات إداس٠ ًب ٚاشبالالدل٠ اىبعشفالال١ مبتًالالو اشبالالاق ايكطالالاع

ٌ إفب  تظالتٓذ  إظبالاص  أدا٠ فٝٗا ايٛقت عٓـش ٜعتدل  ايضَٓٝال١  اىبالذ٠  تكًٝال

 ايعاَال١  اٱداس٠ َٛقال   َٔ طٝشظٔ بذٚسٙ ٚايزٟ يتٓفٝزٖا  اي٬ص١َ

 اىبباػالالش اىبالالاٍ سأغ تالالٛفشإٔ  نُالالا ايتٓفٝالالز  بالالٌب٤ َالالٔ تعالالاْٞ ايالالمت

ٞ  ايالمت  اىبايٝال١  ايكٝالٛد  ربفٝال   ًب ٜظالاعذ  اشباق يًكطاع  َٓٗالا  ٜعالاْ

ٌ  ايعالاّ   ايكطاع  ايالمت  اىبلالاف١  ايكُٝال١  اطالتجُاس  عًال٢  نالزيو  ٜٚعُال

 اٱداسٜالال١ ايكالالذس٠ ذبظالالـب إطالالاس ًب يٝعُالالٌ اىبايٝالال١ اىبشْٚالال١ يالال٘ تٛفشٖالالا

 .ايعاّ يًكطاع ٚاىباي١ٝ

 بالات  بأْ٘ تكتلٞ ا٫طذلاتٝذ١ٝ ايش١ٜ٩إٔ  ايكٍٛ مبهٓٓا ٖٚٓا

 دا٥ش٠ َٔ يًخشٚز ازبُٝع بـب ايؼشان١ قببذأ اٱمبإ ازبُٝع ع٢ً
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 إقتـالاد١ٜ  بالشاَر  تٓفٝالز  ًب ٚايتهاًَٝال١  اىبٓافظال١  سساب١إفب  اشل١ُٓٝ

 .ايٛط١ٝٓ يًُؼشٚعات ايه١ًٝ يًذٛد٠ احملكك١ ايتٓافظ١ٝ إطاس ًب

 ا٫ٖتُاَات ٚدَر يًؼشان١  داع١ُ صبتُع١ٝ ثكاف١ تٛافش إٕ

 َؼالالذلى ٚاقعالالٞ تـالالٛس ًب يًُذتُالالع ايعاَالال١ با٫ٖتُاَالالات ايفشدٜالال١

ٞ  طالشف  َٔ أنجش َب  يًؼشان١ ٌ   ٚاسالذ  تٓافظال  ٜٴتالٝض  ريالو  نال

 .ٚاشباق ايعاّ ايكطاعـب بـب ٚايتهاٌَ يًؼشان١ أنجش آفام

ٍ  مبهٓٓالالا ٚأخالرلٶا   ٜكتـالالش ٫ ايؼالالشان١ ظبالا   كالالُإٕ إ ايكالٛ

ّ  ٜؼٌُ إلبا  فشظ  ٚا٭ُْب١ُ ايتؼشٜعات ع٢ً  اسبٛنُال١   َفٗالٛ

 ٚإقتـالاد١ٜ  ٚقا١ْْٝٛ إداس١ٜ دٛاْ  رات َتعذد٠ أبعاد ي٘ فه٬ُٖا

 َبالالالالاد٨ إفب  َظالالالالتٓذ٠ َؼالالالالذلن١  ْكالالالالاٍب ًب تًتكالالالالٞ ٚادتُاعٝالالالال١

 ٚاسبكالٛم  اىبظال٪ٚيٝات   ٚذبذٜالذ  ٚاىبظا٤ي١  ٚاٱفـا   ايؼفاف١ٝ 

 اىبتاسالال١  اىبالالٛاسد اطالالتخذاّ نفالالا٠٤ يشفالالع يًُظالالتفٝذٜٔ  اىبتظالالا١ٜٚ

 .ٚايشٜاد٠ ايتٓافظ١ٝ تلُٔ ايمت ايه١ًٝ ازبٛد٠ ٚذبكٝل
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  :٘أ. صلناٌ العنزٖالْرق٘ الزٜٔض: 

 ا٭خالرل٠  ايعكالٛد  ًب طالشٜع١  تغرلات ايظعٛدٟ اجملتُع ػٗذ يكذ

 بعالالالذ ٚا٫قتـالالالاد١ٜ ٚايجكافٝالالال١ ا٫دتُاعٝالالال١ ُْٚبُالالال٘ بٓٝتالالال٘ ًب أثالالالشت

ٞ  ايالالتغرل َعالالذ٫ت تظالالاسع   َتعالالذد٠  عٛاَالالٌ عالالذ٠ ْتٝذالال١ ا٫دتُالالاع

ِ  اىبالذٕ   سٝالا٠ إفب  ٚايتشٍٛ اسبلش١ٜ  اجملتُعات ٚتهٜٛٔ  ٚايتعًالٝ

 ثكافالالالات عًالالال٢ اجملتُالالالع ٚاْفتالالالا  دذٜالالالذ٠  َٗٓٝالالال١ أدٚاس ًب ٚايعُالالالٌ

 .أخش٣

 ا٭طالالالالالش٠ بٓالالالالالا٤ ًب َُٗالالالال١  تغالالالالالرلاتإفب  أدت ايالالالالالتغرلات ٖٚالالالالزٙ 

 ايبٓالالالا٤ أْظالالالام أنجالالالش َالالالٔ نالالالإ ا٭طالالالشٟ ايٓظالالاللٕ ٭ َٚٚبا٥فٗالالالا 

إفب  عايٝال١  صٜالاد٠  بـالٛس٠  دبًت ايمت ايتغرلات بٗزٙ تأثشٶّا ا٫دتُاعٞ

 .اجملتُع ًب ايط٬م َعذ٫ت

 ػشع٘ ٚقذ ال ٚتعافب طبشاْ٘ ال اهللإفب  اسب٬ٍ أبغ  ٚايط٬م

ٔ  ريالو  ًب ىبالا  ٚتعالذٜٗا   دباٚصٖالا  ػبٛص ٫ َع١ٓٝ َبشٚف ًب اىبٛفب  َال

 ا٭بٓالا٤   ٚخـٛؿٶالاّ  أفشادٖا  ٚسٝا٠ ا٭طش بٓٝإ ع٢ً دظِٝ خطش

 .اسباٍ بطبٝع١ ٚايضٚد١ ايضٚز ْٓظ٢إٔ ٚبذٕٚ 
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 ايالالمت أطالالباب٘ يٮَالالش فالالإٕ ادتُاعٝالال١  َبالالاٖش٠أٚ  سايالال١ ٚنالالأٟ

ٕ  ٚفالل  ٚتتٓٛع تتعذد ٕ  اىبهالا ٌ  ٚايضَالا ٌ  بؼاله  ايُبالاٖش٠  حبالح  ػبعال

 نٝالالإ مبالالع ا٭َالالش َالالا داّ بايغالال١ كالالشٚس٠ ٚآثاسٖالالا عٛاًَالالٗا ٚذبالالشٟ

 .بشَتٗا ٚا٭١َ اجملتُع

 ًب َٚٚبا٥فٗالا  ا٭طالش٠  بٓالا٤  عًال٢  طشأت ايمت ايتطٛسات ٚبفلٌ

 بالالالايضٚاز اىبشتبطالالال١ اىبفالالالاِٖٝ بعالالال  ًب تغالالالرلات َبٗالالالشت اجملتُالالالع 

 ٚتهالالالايٝ  يًالالالضٚاز اىبٓاطالالال  ٚايظالالالٔ ايضٚدالالالات  ٚتعالالالذد ٚايطالالال٬م

 ا٭طالالش١ٜ ايالالشٚابٌب ذبًالالٌ طالالٗٛي١إفب  باٱكالالاف١ ٖالالزا إخل ...  ايالالضٚاز

 .ايط٬م ع٢ً اٱقذاّ طٗٛي١ َُباٖشٖا َٔ ٚايمت

 ايظًب١ٝ اىبُباٖش أِٖ أسذ ٜعذ ايط٬م ْظب١ استفاع نإ ٚإرا

 بظالالالب  ايظالالالشٜع  ا٫دتُالالالاعٞ يًالالالتغرل تتعالالالش  ايالالالمت اجملتُعالالالات ًب

 - ٜؼالالٗذ ايظالالعٛدٟ اجملتُالالع فالالإٕ عًٝالال٘  تذلتالال  ايالالمت اىبؼالاله٬ت

 نٓتٝذالالال١ ايالالالشأٖ ايٛقالالالت ًب ايطالالال٬م َؼالالاله١ً -َبٗالالالٛس فعالالال٬ّ

 ٚايالالالالالُٓبِ ا٫دتُالالالالالاعٞ ايبٓالالالالالا٤ ًب ايعاَالالالالال١ ٚايتطالالالالالٛسات يًالالالالالتغرلات

 .ا٫دتُاع١ٝ

 سالالا٫ت عالالذد ًب ٫فتالال١ صٜالالاد٠ ايظالالعٛدٟ اجملتُالالع ػالالٗذ ٚيكالالذ

ٍ  يالٛصاس٠  ايظٟٓٛ ايظذٌ خ٬ٍ َٚٔ ايط٬م  ٟ  الال  ايعالذ  سـالًت  ايالز

 ايالضٚاز بًغالت   عكالٛد  سالا٫ت  ْظ إٔ ٫سُبت  ال ػخـ١ٝ بـف١ عًٝ٘

ٍ  ٚريالو  ط٬م  ساي١( %22) َكابٌ (11%) ّ  خال٬  .!فكالٌب  ٚاسالذ  عالا

 ؿالهّٛنا  ُٜبٗالشٚا  مل ٚاىبطًكالات  اىبطًكـب َٔ ايهجرل فإٕ ٚيًعًِ

 ايٓـ إفب  تـٌ ٚسقبا ريو عٔ تضٜذ قذ ايٓظب١إٔ قبع٢ٓ  يًط٬م
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 ا٭طالالش نٝاْالالات ٜٗالالذد خطالالش َ٪ػالالش ٖٚالالزا اىبتالالضٚدـب  عالالذد َالالٔ

 .نهٌ ٚاجملتُع

 إنبالالايٞ بًالال  فكالالذ ٜالالذٟ بالالـب ايالالمت ايشزلٝالال١ اىبظالالتٓذات ٚٚفالالل

 بًغالالت بٓظالالب١ عكالالذ  (27712) ٚاسالالذ عالالاّ خالال٬ٍ ايٓهالالا  عكالالٛد

 (3227) بًغالالت  ٚايالالمت ايطالال٬م بـالالهٛى  َكاسْالال١ ٚريالالو  (11%)

 .(%22)إفب  ٚؿًت بٓظب١ ؿو

ٌ  ًب ايط٬م ْظ  تضاٜذ ايشزلٞ اىب٪ػش خ٬ٍ َٔ ُٜٚبٗش  نال

 بًغالت  سٝالح  فٝٗالا   ايٓهالا   بعكالٛد  َكاسْال١  ٚأبٗالا  تبالٛى  َذٜٓمت َٔ

 َ٪ػالالش ٖٚالالٛ  (% 12) أبٗالالا ًٚب  (% 22) تبالالٛى ًب ايطالال٬م ْظالال 

 .دذّا عادٌ ٚبؼهٌ يًتٛع١ٝ اىباط١ اسباد١ ٜعهع خطرل

 تٗالالذد ٫ ايالالمت اشبطالالرل٠ ا٭َالالٛس َالالٔ ٜعتالالدل نُبالالاٖش٠ ٚايطالال٬م

ٌ  فكالٌب   ا٭طش٠  ايعذٜالذ  عًُالت  ٚ٭ُٖٝتٗالا  بأطالشٙ   اجملتُالع  تٗالذد  بال

 ًب ايطالال٬م َٚبالالاٖش٠ ٚاقالالع عالالٔ ايعًُٝالال١ ٚا٭حبالالاخ ايذساطالالات َالالٔ

ٟ  اجملتُع ٔ  ايظالعٛد ٍ  َال ٔ  بعالذد  خشدالت  َٝذاْٝال١   دساطالات  خال٬  َال

 َالالالٔ ايهالالالجرل َٓٗالالالا تظالالالتفذ مل ايالالالمت اىبُٗالالال١ ٚايتٛؿالالالٝات ايٓتالالالا٥ر

 .ايكلاٜا ٖزٙ قبجٌ اىبع١ٝٓ اسبه١َٝٛ ايكطاعات

 اجملتُع ًب ايط٬م َباٖش٠): بعٓٛإ بذساط١ قُت اهلل ٚبفلٌ

ٕ  حبج١ٝ دساط١ ٚنزيو تؼخٝـ١ٝ  دساط١ (ايظعٛدٟ ٌ ): بعٓالٛا  قبال

.  (ايالالضٚاز  عًالال٢  يًُكالالبًـب َٚكذلسالالات  س٣٩ الالال  ايٓهالالذ سايالال١  إعالال٬ٕ

ٌ  اىبُٗال١  ايتٛؿالٝات  َٔ جملُٛع١ اٱؿذاسٜٔ بٗزٜٔ ٚخشدت ٔ  يعال  َال

 ايضٚاز  ع٢ً يًُكبًـب تٛع١ٜٛ تجكٝف١ٝ دٚسات ٚدٛد كشٚس٠ أبشصٖا:
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 ٚصاس٠ الال  طالابّكاّ  ال ا٫دتُاع١ٝ ايؼ٪ٕٚ ٚصاس٠ ال اسبُذ ٚهلل ال تبٓتٗا ٚقذ

ٝٶالاّ  ال ا٫دتُاع١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ  بالبٌب٤  تظالرل  ٫صايالت  ٚيهٓٗالا   الال  ساي

ٔ  ب٘ سُبٝت ايزٟ ايهبرل ايذعِ َٔ ايشمِ ع٢ً  ٚآخالشٙ  ايذٚيال١   َال

ِ  عًالال٢ ايالالٛصسا٤  صبًالالع َٛافكالال١ ٟ  دعالالِ تكالالذٜ  عؼالالش٠  َكالالذاسٙ طالالٓٛ

 .ايدلاَر ٖزا يتٓفٝز طٓٛات ث٬خ ىبذ٠ طٜٓٛٽّا سٜاٍ ٬َٜـب

ّ  ًٚب  ٫ ايظالالعٛدٟ اجملتُالالع ًب ايطالال٬م َبالالاٖش٠إٔ أس٣ ..  اشبتالا

ٝٽّا ٖادظّا كبجٌ تضاٍ  َٚؼاله٬ت  قلاٜا َٔ ذبتٜٛ٘ ىبا نبرلٶّا ٚطٓ

 .َتعذد٠

 الشبٔلٕ: اجلاسٖ. التعكٔب األّل: د 

ٟ  ايٓظالل إٔ فٝ٘  ٫ػو يبا ٕ  ط اٱػالاس٠   نُالا   ا٭طالش  نالا

ٞ  ايبٓالا٤  أْظالام  أنجالش  َٔ  ػالٗذٖا  ايالمت  بالايتغرلات  تالأثشٶاّ  ا٫دتُالاع

 ٚدٗالالالال١ َالالالالٔ - ٖٚالالالالزا ا٭خالالالالرل٠  ايعكالالالالٛد ًب ايظالالالالعٛدٟ اجملتُالالالالع

 ايالتغرلات  طشع١ تٛاصٕ كع  َٓٗا   عٛاٌَ عذ٠إفب  ٜعٛد -ُْبشٟ

 بالا٭عشاف  اىبتعًكال١  اىبعٜٓٛال١  ايالتغرلات  َالع  اىبُبٗشٜال١  ايؼاله١ًٝ  اىباد١ٜ

 ايكلالالالاٜا َالالالٔ نبًالالال١ يالالالزيو ْتٝذالالال١ فشالالالذخ ٚايتكايٝالالالذ  ٚايعالالالادات

 ايطال٬م  سالا٫ت  تضاٜذ َباٖش٠ أبشصٖا َٚٔ ا٫دتُاع١ٝ ٚاىبؼه٬ت

 . اجملتُع ًب

 ٜشٜالالذ ايالالمت بايفتالالا٠ ايؼالالا  َعشفالال١ٕ إ  ٖٓالالا ايكالالٍٛ ٚمبهالالٓ 

 ًب ناْالالت شبطبتٗالالا اىبتكالالذّ بايؼالالا  ايفتالالا٠ َٚعشفالال١ َٓٗالالا  ايالالضٚاز

 ٚعٝالاّ  أنجالش   بالاجملتُع  سبالل  ايزٟ ٚايتغٝرل ايتشذٜح قبٌ صبتُعٓا
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ٍ  ٚاقالع  ًب ٖٛ يّبا ٚعُكّا ٚإدسانّا  أقـالذ اىبعشفال١   ٫ٚ ايٝالّٛ   اسبالا

 ٚايتذالالاْع ا٭طالالش١ٜ اىبعشفالال١ أقـالالذ ٚيهالالٔ اىبباػالالش٠  ايؼخـالال١ٝ

 ايتٛقعالات  طالك   تكالاس  إفب  باٱكالاف١   ٚايتكايٝالذ  ايعالادات  ٚتكاس 

 . نبرل سذٍّإفب  ٚايتطًعات

 بالالـب نالالبرل سالالذٍّإفب  اىبعشفالال١ ٚعُالالل ايالالٛعٞ ريالالو عبكالالل ٚنالالٞ

 فشؿ١ شلِ ْتٝضإٔ عًٝٓا   ايتغرلات تًو َبٌ ًب ايضٚاز ع٢ً اىبكبًـب

  ايؼالالالشع١ٝ ايش٩ٜالالال١ عًالالال٢ فكالالالٌب ٫ تكتـالالالش بعلالالالِٗ ىبعشفالالال١ أنالالالدل

ٔ  ٚيهالالٔ ٍ  اىبتعالالذد٠ ايضٜالالاسات  خالال٬ٍ َالال  طبتًالال   ًب اسبالالٛاس ٚتبالالاد

 . بايطبع اٱخ٠ٛ أسذأٚ  ايٛايذٜٔ بٛدٛد اسبٝا٠ دٛاْ 

 إدالالشا٤ات طالالٗٛي١ ًب ايُٓبالالش إعالالاد٠ ٜظالالتذعٞ ايٛكالالعإٔ نُالالا 

 ٚإسلالالاس ايطالال٬م  بهًُالال١ ايالالضٚز تفالالٛٙ قبذالالشد تالالتِ ايالالمت ايطالال٬م

ٔ  ػاٖذٜٔ  ِ  َٚال ِ إٔ َالع    ايطال٬م  ؿالو  اطالتخشاز  ثال ٕ  تعالايٝ  ايكالشآ

 . ريو َٔ تكٝذ إدشا٤ات عذ٠ ع٢ً تٓف ايهشِٜ

 ايالضٚاز  ع٢ً ٚاىبكب٬ت يًُكبًـب ايتأ١ًٖٝٝ يًذٚسات بايٓظب١ أَا

ٚايالالالمت  ( ايظالالالابل ازلٗالالالا)ا٫دتُاعٝالالال١  ايؼالالال٪ٕٚ ٚصاس٠ تبٓتٗالالالا ايالالالمت

 سأٟ حبظالال  اسبالالايٞ بؼالالهًٗا فإْٗالالا تلالالُٓتٗا ايٛسقالال١ ايش٥ٝظالال١   

ٔ  يًشالذ  َالٛد٠  نبع١ٝ" ع٢ً ايكا٥ُات ٔ   " ٚآثالاسٙ  ايطال٬م  َال ٟ  يال  تال٪د

 طالالبل ايالالمت ايكـالالٛس دٛاْالال  َالالٔ ايعذٜالالذ بٗالالا ٭ٕ اىبطًٛبالال١  ايٓتٝذالال١

 ايالٛصاس٠ إٔ نُا   ايٛصاس٠إفب  َفـ٬ّ تكشٜشٶا بٗا سفعتإٔ يًذُع١ٝ 

 (master trainers) يٝهْٛالالٛا اىبالالذسبـب َالالٔ صبُٛعالال١ تالالذس  مل

 َشانالالالالض ٫دتٗالالالالادات ا٭َالالالالش ٚتشنالالالالت اىبًُهالالالال١  َظالالالالت٣ٛ عًالالالال٢

 نالزيو  ايالٛصاس٠  تكِ ٚمل  اىبظت٣ٛ بلع  ٜتظِ ٚأمًبٗا ايتذسٜ  
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ِ  قبتابع١ ٌ  ايدلْالاَر  ْتالا٥ر  ٚتكٝالٝ ٘  بعالذ  احملتال٣ٛ  يتعالذٜ  نُالا  دبشبتال

 .  َفذل  ٖٛ

 أتفالالل ٚأْالالا ازبُعٝالال١ عًالال٢ ايكا٥ُالالات أٚي٦الالو تالالش٣  ايٓٗاٜالال١ ًٚب

إٔ َالالٔ  بهالالجرل أعكالالذ ٚتبعاتالال٘ ايطالال٬م َٛكالالٛعإٔ   ريالالو ًب َعٗالالٔ

 َُٓبَٛالال١إفب  حبادالال١ ٭ْالال٘   فكالالٌب ايالالدلاَر تًالالو طشٜالالل عالالٔ ٜعالالاج

  سهَٛٝال١  دٗالات  عذ٠ قبٌ َٔ ٚا٭ُْب١ُ اٱدشا٤ات َٔ َتها١ًَ

ٔ  اىبظالتُش٠  ٚايتجكٝال   ايتٛعٝال١  بشاَر داْ إفب   ايعًُٝال١  اىبشانالض  َال

 .اىبذْٞ اجملتُع َُٚٓبُات ٚازباَعات

 احلزبٕ: فآشٗ. التعكٔب الجاىٕ: أ 

ِ  ًب طالاعذت  ايالمت  ا٭طالبا   بعال   عًال٢  أسنضإٔ بٛدٟ   تفالاق

 - اقتـالاد١ٜ  - ثكافٝال١ ) ٖٚٞ: ٫ْتؼاسٖا  ٚأدت ايُباٖش٠  ٖزٙ

 ايُباٖش٠  ٚريو يع٬ز َكذلس١ سًٍٛ طش  َع (د١ٜٝٓ - ادتُاع١ٝ

 : قبا ًٜٞ

   ثكافٔ٘: أصباب- 1

 ّبكـالف  اسباىبال١  اسبٝالا٠  ٚسطِ اشلابٌب اٱع٬  ّ  ٚعؼالل  مالشا

 ا٭دٚاس دبظالالالٝذ َالالالع  ايطبٝعٝالالال١ اسبٝالالالا٠ بأْٗالالالا ٚتـالالالٜٛشٖا

 ًب ريالالالو أطالالالِٗ  عايٝالالال١ ٚٚطالالالا١َ نبالالالاٍ رات بؼخـالالالٝات

إٔ اىبفالالذل   ٖالالزاإٔ ايالالضٚاز  عًالال٢ َكبًالالٕٛ ٖالالِ َالالٔ اعتكالالاد

 . ايضٚادٞ ا٫ستباٍب عٓذ ٜهٕٛ

 ؿالض  ٕاىبلال١ًً إ  ايالدلاَر  َٔ بع  طاعذت  ٍ  ًب أٜلالا  ايكالٛ

 أطالبا   أسذ ريو نإ يبا ايضٚد١ٝ  اشبٝا١ْ َعذٍ استفاع

 . ايضٚدـب بـب ايط٬م ْؼ٪
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 :اقتصادٓ٘ أصباب -3

 ٍايتكالالذٜش عالالذّ َالالع َادٜٽالالا يضٚدالالاتِٗ ا٭صٚاز بعالال  اطالالتغ٬ 

ُٶالا  ٜعالذ  ايزٟ ا٭َش ٖزا  عبٛ ٔ  ْالتر  َالا   َباػالش  مالرل  دع  عال

 .ا٫طتغ٬ٍ ٖزا َٔ ايفشاس بٗذف ط٬م ريو

  ٍبتالالالٛافش َالالالا ٜظالالال٢ُ  صٚدٗالالالا عالالالٔ َادٜٽالالالا ايضٚدالالال١ اطالالالتك٬ 

إفب  أدت ايالمت  ا٭طالبا   أسالذ  ريالو  ٜعذ  يذٜٗا اىبادٟ ايذعِ

 . ايط٬م سذٚخ

 ايطالالالالال٬م ًب طالالالالالببٶا تهالالالالالٕٛ قالالالالالذ اىبادٜالالالالال١ اسبادالالالالال١ ػالالالالالذ٠ 

 تالالالتُهٔ ٚبالالالايط٬م صٚدتالالال٘  عًالالال٢ ٫ ٜٓفالالالل ايالالالضٚز نالالالٕٛ

 ٚبعالالالالالال  ا٫دتُالالالالالالاعٞ ايلالالالالالالُإ عًالالالالالال٢ اسبـالالالالالالٍٛ َالالالالالالٔ

 ٖالالالالزاإٔ ايضٚدالالالال١  َالالالالٔ اعتكالالالالادٶا اسبهَٛٝالالالال١ اىبظالالالالاعذات

ِ  شلالالالا  َشكالالالٞ أَالالش   يالالالذٕ َالالالٔ ٫ ٜالالزنش  عطالالالا٤ َالالالٔ ٚأسسالال

 .ايضٚز

 : االجتناعٔ٘ األصباب -2

 ّيبالالالا  اىبظالالال٪ٚي١ٝ ذبُالالالٌ عًالالال٢ تشبٜٛٽالالالا ا٭٫ٚد تعٜٛالالالذ عالالالذ 

ِ  بعالالالذ ايظالالالًي  أثالالالشٙ  ٜالالالٓعهع ٞ  استبالالالاطٗ ّ  ايضٚادالالال  ٚأَالالالا

 اىبُتالالالالذ٠ أطالالالالشتٗا ًب اسبٝالالالالا٠ عالالالالٔ نًٝالالالال١ طبتًالالالال  ٚاقالالالالع

  .نٓفٗا ًب اعاػٛ ايمت

 ٌبُٝٓٗالالالا ا٫ستبالالالاٍب بعالالالذ ايالالالضٚدـب ٚتكايٝالالالذ بعالالالادات ازبٗالالال 

 ايظالالالالًِ ًب فالالالالشٚم ٖٓالالالالاى نالالالالإإرا  خـٛؿٶالالالالا  َباػالالالالش٠
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ْٶالالالالا ايتعًُٝالالالالٞ  عالالالالٔ فلالالالال٬ ا٫دتُالالالالاعٞ   ٜهالالالالٕٛ فأسٝا

 .  ايط٬م ْؼ٤ٛ ًب طببٶا ريو

 ّسبكالالالٛم  َعشفٝالالال١  ْكًالالال١  ٜؼالالالهٌ أؿالالالبض  ازبذٜالالالذ  اٱعالالال٬ 

 َطايبالالالالاتإفب  ريالالالالو ٜالالالال٪دٟ َالالالالا  صٚدٗالالالالا دبالالالالاٙ ايضٚدالالالال١

 َالالالالا ٜٓالالالالتر  يًالالالالضٚز ٫ تالالالالشٚم قالالالالذ َٚعٜٓٛالالالال١ َادٜالالالال١ حبكالالالالٛم

 .  ايط٬مإفب  ت٪دٟ قذ خ٬فات

  ٚدالالالالالٛد َبالالالالالٌ ًب  اىبٓالالالالالضٍ خالالالالالاسز بعُالالالالالٌ ايضٚدالالالالال١ استبالالالالاٍب 

 ايالالالضٚدـب بالالالـب خالالال٬ف ؼبالالالذخ ايطفٛيالالال١  َالالالا طالالالٔ ًب أ٫ٚد

 . أٜلٶا ايط٬م ْؼ٤ٛإفب  ٜ٪دٟ َا

 اشبالالالذّ عًالالال٢ ٚا٫عتُالالالاد اىبُتالالالذ٠ ا٭طالالالش ًب ايعالالالٝؽ افتكالالالاد 

 ا٭بٜٛالالال١ ٚايظالالالًط١ ٚا٫ْتُالالالا٤ اسبالالال  َالالالٔ ايهالالالجرل أفكالالالذْا

 .اسب١ْٛٓ اسبه١ُٝ

 : دٓئ٘ أصباب -2

  بايـدل  ايتشًٞ ٚعذّ ايضٚدـب  عٓذ ايذٜ  ايٛاصع كع 

 َتالٛافكـب  مالرل  صٚدال١ أٚ  بالضٚز  ا٫بت٤٬ عٓذ ا٭دش ٚاستظا 

ٝٽا ا٭قٌ ع٢ً َعٶا  . َشسً

 ّبعالالالالذ يًالالالالضٚدـب اهلل نتالالالال  قبالالالالا ٚايكٓاعالالالال١ ايشكالالالالا عالالالالذ 

 ا٭خالش٣  ب٘ تتُٝض َٚا اٯخشٜٔ  عٓذ ىبا ٚايُٓبش استباطُٗا 

٫  خ٬فالالالاتإفب  ريالالالو أد٣ َٚعٜٓٛالالال١  َادٜالالال١ عطالالالا٤ات َالالالٔ

 .ٜكع قذ ط٬م ْؼ٤ٛ ًب طببٶا تهٕٛإٔ ٜفذل  



63 

 

 –1063  1062  
73 

 :املكلح٘ احللْل

 دساطالال١ٝ َٓالالاٖر عالالدل ٚايضٚدٝالال١ اسبٝاتٝالال١ اىبٗالالاسات تُٓٝالال١ 

 .ايضٚاز قبٌ يًعشطإ إيضا١َٝ َهجف١ تذسٜب١ٝ ٚدٚسات

 با٭سٝالالالالا٤  ٚصٚدٝالالالال١ تشبٜٛالالالال١ اطتؼالالالالاس١ٜ َشانالالالالض إػبالالالالاد 

 .فـًٗاأٚ  ايـش١ٝ باىبشانض إسباقٗا ٚمبهٔ

 أبٓالالالا٥ِٗ  َالالالع ايذلبٜٛالالال١ اٯبالالالا٤ أطالالالايٝ  ًب ايُٓبالالالش إعالالالاد٠ 

 ٌ ِ  َٓاطالالب١  َظالال٪ٚيٝات  ا٭بٓالالا٤  ٚذبُٝالال  ايعُالالالش حبظالال   شلالال

 .َظ٪ٚي١ صٚد١ٝ سبٝا٠ يت٦ٝٗتِٗ ٚازبٓع
 

 الضعْدٖ(. اجملتنع يف املداخالت حْل قضٔ٘: )الطالق 

 :ٖأبعاد مشلل٘ الطالق يف اجملتنع الضعْد 

 بظالالب  إَالا  ايطال٬م  ٜكالالع ايغايال   أْال٘ ًب  ايغاَالالذٟ ْالٛف . تالش٣ د 

 ٚا٭ػالالالخاق  ايب٦ٝالالال١  بظالالالب   ٚإَالالالا  ايشدالالالٌ   بظالالالب   ٚإَالالالا  اىبالالالشأ٠  

 ...  ٚايضٚد١ بايضٚز احملٝطـب

 ٚأطالالالبا  اىبالالالشأ٠  بظالالالب  أطالالالبا : َجًالالالح عالالالٔ عبالالالاس٠ ايطالالال٬م

 ... ٚا٭قاس  نا٭ٌٖ احملٝط١ ايب١٦ٝ َٔ ٚأطبا  ايشدٌ  بظب 

 أطالالبا  أٖالالِ َٚالالٔ...  اسبًالالٍٛ َفالالاتٝض ا٭طالالبا  دا٥ُالالّا سكٝكالال١

 ايظعٛدٟ:   صبتُعٓا ًب ايط٬م

 ايضٚد١ٝ. اشبٝا١ْ 

 ايالالضٚز  َالالٔ ملالالبٗا بظالالب  أًٖالالٗا بٝالالتإفب  اىبالالشأ٠ خالالشٚز 

ٍ  ًب ٚبكا٩ٖا ٌ  َٓالض  ٖالزٙ  تهالشاس  َٚالع  طًٜٛال١   يفالذل٠  ا٭ٖال
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٘  ايالضٚز  ٜؼالعش  اسباي١  ٜٚـالبض  عٓٗالا  ا٫طالتغٓا٤  ٜظالتطٝع  أْال

 . ي٘ بايٓظب١ أطٌٗ ايط٬م

 ّٚايعالادات  ايؼخـال١ٝ  ًب ٚتٛافل فهشٟ تٛافل ٚدٛد عذ 

   ٚايتعًُٝٞ. ٚا٫دتُاعٞ ايعاطفٞ ٚا٫ْظذاّ

 ٝٸالالالا): َجالالالٌ  ا٭طالالالبا  أتفالالال٘ يالالالال ايطالالال٬م نًُالالال١ تشدٜالالالذ  عً

 .(طًك  سادٌ يٛ) ٚ (ايط٬م

 ٚايعالالادات َٚبالالا٥   تالالٛفش ٚعالالذّ ٚايالالذٜٕٛ  اىبٗالالٛس  مالال٤٬ 

ٞ  نالالالٌُٓب ا٫طالالت٬ٗن١ٝ  ٌ  َعالالالـب ادتُالالاع  ايظالالالفش :  َجالال

 تؼالالهٌ ٚايالالمت ٚمرلٖالالا  ٚاىباسنالالات... ايظالالٝاسات  ْٚالالٛع

 نبرلٶا. اقتـادٜٶا عب٦ٶا

  ايفالاسم  ٟ  طبكٝالال١ ؿالشاعات  ٜٛدالالذ ايالضٚدـب  بالالـب ا٫قتـالاد

 فالالش  ًب ا٭قالال٣ٛ ايطالالشف ٜشمالال  سٝالالح ا٭طالالش٠  داخالالٌ

 َادٜٽّا. طٝطشت٘

 ٌايالالالضٚدـب بالالالـب تٓؼالالال  ايالالالمت اىبؼالالالانٌ ًب ا٭ٖالالالٌ تالالالذخ 

ٌ  ايع٬قالات  ناْتٕ خـٛؿٶا إ  ْفظال١ٝ   تشانُالات  ذبُال

 ابٓالالالتِٗ ٚصٚز ايضٚدالالال١ أٖالالالٌ بالالالـب ايعالالالذا٤ َٛقالالال  فٓظالالالذذ

 ٚايعهع.

 ّٚايتفشقالالال١ ايتعالالالذد سالالالا٫ت ًب ايضٚدالالالات بالالالـب ايعالالالذٍ عالالالذ 

 ايعاطف١ٝ.

 ٍفٝ٘. اىبباي  ايضٚز اْؼغا 

 َّشٜ . بؼهٌ ا٫دتُاعٞ ايتٛاؿٌ ٚطا٥ٌ اطتخذا 
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 يًضٚدال١  ايالضٚز  ٚإٖاْال١  ايضٚدـب بـب ايطباع تٓافش  ٌ  ٚايتكًٝال

 َٓٗا.

 ايالضٚز  َشاعالا٠  ٚعذّ ا٭طش٠  داخٌ ُٖٚٝٓت٘ ايضٚز تظًٌب 

 َٔ ػأْٗا. ٚايكًٌٝ ٚعٛاطفٗا ايضٚد١ ىبؼاعش

 اىبتعظف١. ٚايتأ٬ٜٚت ايؼوإفب  ٜـٌ قبا اىبشك١ٝ ايغرل٠ 

 ا٫ختٝاس. ط٤ٛ 

 ّٚقالالالالالذ ايكٓاعالالالالال١  ٚعالالالالالذّ ايالالالالالضٚاز  عالالالالالٔ ايشكالالالالالا عالالالالالذ 

 إسالالالالذ٣ سفالالالال  بعالالالالذ (ايعٓالالالالاد) َالالالالٔ ْالالالالٛع أسٝاْالالالالّا ٜهالالالالٕٛ

 كالالالش١ّٝ ٜٚهالالالٕٛ َشمالالالٛ  أْٸالالال٘ يٝجبالالالت فٝتالالالضٚز ايعٛا٥الالالٌ 

 اطتعذاي٘.

 ا٫ٖتُاَالالات  ٚاخالالت٬ف ايالالضٚدـب  بالالـب ايعُالالش ًب ايفالالاسم 

ٕ  ٚقالذ  ايالضٚدـب   بالـب  ايؼالذٜذ  ٚايبغ   ايهشاٖٝال١  تهالٛ

 ا٭ْاْٝالال١ أٚ  ايعٓالال   بظالالب أٚ  ايضٚدٝالال١  اشبٝاْالال١ بظالالب 

 ٚعالالذّ ايضٚدالال١أٚ  ايالالضٚز أٖالالٌ بٝالالت اىبتباديالال١ ٚايهشاٖٝالال١

 بِٝٓٗ. ايتهاف٪

 ٚايذلبٝالال١ اىبؼالالاسن١ ثكافالال١ َعشفالال١ ٚعالالذّ اسبشٜالال١ فٛكالال١ٜٛ 

 عًٝٗا.

  ا٭َالالٛس عالالٔ ٚاسبالالذٜح ايالالضٚدـب  بالالـب اشبـٛؿالال١ٝ مٝالالا 

 اىب١ُٗ. اىبؼانٌ َٔ ايغشبا٤ َع اشباؿ١

  ايعٓٛط١  َٔ اىبشأ٠ ٜٴشٖ  فاجملتُع ا٫دتُاعٞ  اٱسٖا 

 ي٬طالالالالالتعذاٍ فٝالالالالال٪دٟ ايالالالالالضٚاز  ًب تالالالالالأخشٕ ٚايشدالالالالالٌ إ
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 ٚايشدالٌ   اىبشأ٠ يذ٣ ايٓفظٞ ٚايذلٌٖ اشباط٧  ٚا٫ختٝاس

ٔ  تٴٌُٗ فٓذذٖا  ٚأسٝاْالاّ  بٓفظالٗا   ٚاٖتُاَٗالا  َُبٗشٖالا  َال

 ايشدٌ. ٚنزيو ريو  ًب تٴباي  قذ

 ٍ اىبشصٚقالٞ ًب تٓاٚيالال٘ يٛاقالع َؼالاله١ً ايطالال٬م ًب    سالالاط. د ٚقالا

 اجملتُع ايظعٛدٟ َا ًٜٞ:

 ٫ فإْالال٘ - ايطالال٬م سالالٍٛ َٛكالالٛع  يًٓكالالاؾ ٚنفاذبالال١ : أ٫ّٚ

ٕ  اىبٛكٛع ٖزا َع ايتعاطٞ مبهٔ ّ  بالذٚ  ٚإسـالا٤ات  ٚاكالش١  أسقالا

 ًب ْالالالشاٙ َكًكالالال١ َبالالالاٖش٠ أسقالالالاّ ٚفالالالل ٜؼالالالهٌ قالالالذ فُالالالا.. َعتُالالالذ٠

 .اىبأيٛف عٔ ربشز ٫ قل١ٝ أخش٣ إسـا٤ات

إفب  حبادالالالالالالال١ ايش٥ٝظالالالالالالال١ٝ ايٛسقالالالالالالال١ ًب ٚسدت ايالالالالالالالمت ا٭سقالالالالالالالاّ

 سالالالالالا٫ت ْظالالالالال إٔ  يالالالالالٛسِب" ايعبالالالالالاس٠ ٖالالالالالزٙ ٚسدت :َجالالالالالاٍ .تٛثٝالالالالالل

 عالالالاّ خالالال٬ٍ ٚريالالالو طالالال٬م  (%22) َكابالالالٌ (%11) ايالالالضٚاز عكالالالٛد

 ايالالالالضٚاز عكالالالالٛد بٓظالالالال  اىبكـالالالالٛد َالالالالا ايعالالالالاّ؟. َالالالالا ."فكالالالالٌب ٚاسالالالالذ

 .(؟%11) بًغت ٚايمت

ٞ  بًال  " ايعباس٠ ٖزٙ ٚسدت ثِ ٍ  ايٓهالا   عكالٛد  إنبالاي ّ  خال٬  عالا

 َكاسْالالالال١ ٚريالالالالو  (%11) بًغالالالالت بٓظالالالالب١ عكالالالالذٶا  (27712) ٚاسالالالالذ

إفب  ٚؿالًت  بٓظب١ ؿّها  (3227) بًغت ٚايمت ايط٬م بـهٛى

ٌ . ا٭سقالاّ؟  ٖالزٙ  َـذس ٖٛ فُا  "(22%)  يًطال٬م  ايٓظال   ٖالزٙ  ٖٚال

 َاأٚ  ايجاْٞ ايضٚازأٚ  ا٭ٍٚ ايضٚاز ًٚب ايجايح؟ أٚ  ايجاْٞأٚ  ا٭ٍٚ

 .بعذُٖا؟



63 

 

 –1063  1062  
77 

 ٚذبًًٝالالالٗا بذقالالال١ ٚقشا٤تٗالالالا ٚاكالالالش١ أسقالالالاّإفب  حبادالالال١ عبالالالٔ

ّ  فُالا  اىبكذَال١   ايٛسق١ ًب يٝع تأنٝذ بهٌ اٱػهاي١ٝ.بعُل  قالذ

 اٱسـالالالالا٤ات مٝالالالالا  ًب - سكٝكالالالال١ - ٚإلبالالالالا َؼالالالالهٛس  دٗالالالالذ

 ايؼالالإٔ ًب ٖالالزا ًب ايباسالالح ٜلالالع يبالالا ايكلالال١ٝ  ٖالالزٙ عالالٔ ايٛطٓٝالال١

 .ٚايتذقٝل ايتٛثٝل َأصم

إٔ ايالٛط    اىبعًَٛالات  ىبشنالض  سذٜجال١  إسـالا١ٝ٥  أَبٗالشت  :ثاْٝا

ّ  خالالال٬ٍ اىبظالالالذ١ً  ايالالالضٚاز  ٚاقعالالالات  عالالالذد  بًغالالالت  ٖالالالال( 1222) ايعالالالا

 صبُٛعالال٘ َالالا ايطالال٬م ٚاقعالالات طالالذًت سالالـب ًب ٚاقعالال١( 123722)

 َشتفعال١  مالرل  ايٓظب١ ٖٚزٙ ( %12) بٓظب١ ط٬م  ٚاقع١( 32222)

 .ايعاىبٞ باىبعذٍ قٛسْت َاإرا 

 َُٓبُال١  حبظال   ايط٬م سا٫ت ْظ  َتٛطٌب ريو ع٢ً فُجاٍ

 طالالالٓٛات ايعؼالالالش خالالال٬ٍ اىبتشالالالذ٠ اي٫ٜٛالالالات ًب ايطالالال٬م إسـالالالا٤ات

ٞ  ٚيًضٚاز ( %21) تبً  ا٭ٍٚ يًضٚاز اىباك١ٝ  ٚيًالضٚاز  ( %12) ايجالاْ

 .(%72) ايجايح

 يٝظالالت اىبًُهالال١ ًب ايطالال٬م َعالالذ٫تإٔ  تٛكالالض ايٓظالال  ٖالالزٙ

 .(%22% إفب 22) َٔ ٜذلاٚ  ايزٟ ايعاىبٞ اىبعذٍ عٔ َشتفع١

 ذبهُٗا ادتُاع١ٝ خـٛؿ١ٝ يٓا اىبًُه١ ًب ٖٓا عبٔ :ثايجا

إٔ  ٫بالذ  ٚاَالشأ٠  سدٌ بـب هب١ُٝ ع٬ق١ فهٌ اٱط١َٝ٬  ايؼشٜع١

 نالزيو  ايع٬ق١ ٖزٙ َٔ ٚاشبشٚز ػشعٞ  إطاس ًٚب َٛثك١ تهٕٛ

 ٖالالالزا ايغالالالش  ًب بُٝٓالالالا. ػالالالشعٞ إطالالالاس ًٚب َٛثّكالالالا ٜهالالالٕٛإٔ  ٫بالالالذ

 ٚطالال٬م صٚاز ٖٓالالا عبالالٔ ْعتالالدلٙ فُالالا َطًالالٛ   مالالرل ايؼالالشعٞ ايتٛثٝالالل

 نالزيو  اىبٛكالٛع  ٖالزا  قالشا٠٤  َٔ إرٶا ف٬بذ. ٚاْتٗت ع٬ق١ ٜعتدلْٚ٘
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. ٚاٱطالالالال٬َٞ ايعشبالالالالٞ قبشٝطالالالال٘ َٚكاسْتالالالال٘ احملًالالالالٞ  داْبالالالال٘ َالالالالٔ

 دساطتٗا ًب ٚايبذ٤ ْتا٥رإفب  ايكفض قبٌ. َتعذد٠ صٚاٜا َٔ َٚٓاقؼت٘

ٞ  َكًكال١  َباٖش٠ باعتباسٖا  ٫ٚ َؼالشٚع١   يباسطال١  سكٝكتٗالا  ًب ٖٚال

ٔ  خشٚدٶا تؼهٌ ٌ  ًٚب. اىبالأيٛف  عال ٍ  نال ٞ  ا٭سالٛا  ٖالزٙ  َالع  ايتعالاط

 إطاسٖالالالا ًب ٜلالالالعٗا طالالالٛف ٚايٓكالالالذ بايذساطالالال١ ا٫دتُاعٝالالال١ اسبايالالال١

 .ايـشٝض

ٍ  اشلذيل أْ٘ َٚٔ عبذايشهبٔ. د َٚٔ دٗت٘ أٚكض  سؿالذ  خال٬

 بهجالالالش٠ اىبتالالالابع ٜٴـالالالذّ اٱْذلْالالالت ًب ٚايـالالالذاق١ ايتعالالالاسف بالالالشاَر

 ٚايعالالضا  اىبتالالضٚدـب ٚايٓظالالا٤ ايشدالالاٍ بالالـب ايؼالالشع١ٝ مالالرل ايع٬قالالات

ِ  يذ٣ ٚايكاب١ًٝ ٌ  قالذ  هباقالات  ٫ستهالا   مالايبٗ . اشبٝاْال١  سبالذ  تـال

 اٱيهذلْٚٝالالال١ يًالالالذعاس٠ بٝٛتالالالّا أؿالالالبشت اىبٛاقالالالع ٖالالالزٙ إٕ بعالالال  بالالالٌ

 هالالٕٜٛ ٚقالالذ إخل.... ٚاىبالالذ٠ ٚايتهًفالال١ ا٭طالالعاس ًب تفالالاٚ  ٜتخًًالالٗا

٘  طال٤ٛ أٚ  ايضٚز خبٌ اسبا٫ت ٖزٙ ىبجٌ ايذٚافع أسذ ٌ أٚ  تعاًَال  عاَال

 . أخش٣ طٝذ٠ َٔ ايشدٌ صٚاز بظب  ايغرل٠

 يهالالٔ أعُالالِ  ٫ فأْالالا أعالال٬ٙ ايهالال٬ّ أقالالٍٛ ٚأكالالاف: عٓالالذَا

ٔ  اسباٍ ٚاقع ٖزا ٍ  َال ٞ . ايٛاقالع  ريالو  سؿالذ  خال٬ إٔ  ػالو  ٫ ٚبايتالاي

إفب  ايطشفـب بأسذ ت٪دٟ قذ ايضٚدـب أسذ َٔ ايتـشفات ٖزٙ َجٌ

 ٚيباسطالالت٘ اٯخالالش خبٝاْالال١ أسالالذُٖا َعشفالال١ سالالاٍ ًب ايطالال٬م طًالال 

 بعذّ اٱفتا٤ ًب ػذدٚا اىبؼاٜ  بع  سأٜٓا ٚشلزا. َؼب١ٖٛ يع٬قات

ٍ  ايطالشفـب  أسالذ  تفتالٝؽ  دٛاص ٔ  اىبضٜالذ  يٛقالٛع  دبٓبالاّ  اٯخالش  زبالٛا  َال

 .ايط٬م سا٫ت
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٘   خايذ. ٜٚعتكذ أ ٔ  ايٓانبال١  ايظالًب١ٝ  اٯثالاس  بعالذ  اسبالاسثٞ أْال  عال

ٔ   اجملتُالالع   ب٦ٝالال١  ًب ٚايتغالالٝرلات  ايعٛىبالال١ ٍ  فالالإٕ َالال  ًب ايُٓبالالش  اىبعكالالٛ

   ايّٝٛ ٚاقع َع تتٓاط  ادتُاع١ٝ ٚقِٝ أعشاف تعضص طعٛد١ٜ َذ١ْٚ

 ايالبع   ُْبالش  ًب ٚزلٛ ْبٌ ٖزا ازبٛاٍ تفتٝؽ أٜلّا فإٕ عذّ

 ٚايتكالالذٜش ا٫سالالذلاّ د٫٫ت َالالٔ ٚدايالال١ خـٛؿالال١ٝ كالالشٚس٠ أْالال٘ َالالع

 ا٭د٢ْ. باسبذ

ٔ  عبالذ . ٚدا٤ت َذاخ١ً أ  ايكبالاْٞ ذبالت عٓالٛإ "ايالضٚاز     احملظال

 ايغا٥ب١" ٚتلُٓت اٱػاس٠ إفب َا ًٜٞ: ايش١ٜ٩..  ٚايط٬م

 "َكب٫ٛ أؿبض ٚايط٬م تشادعت ايضٚاز قذط١ٝ". 

 ْٶالالا أعالال٬ٙ ازبًُالال١ ناْالالت  ًب ْالالت ايعشبٝالال١ ًب أْظالالاٙ ٫ عٓٛا

 اجملتُالالع داٖالالِ تغالالرلٶا تًخالالف نبًالال١ ٖٚالالٞ. ّ(3222)عالالاّ 

 .اطتعذاد مرل َٔ ايظعٛدٟ

 َٔ  ٌ ٞ  اسبهَٛٝال١  اىبشادعالات  أطالٗ  احملهُال١  َشادعال١  ٖال

 ٫ ؿالاست  فكذ. ط٬م ٚاقع١ تظذٌٝأٚ  ْها  عكذ يفظ 

 .ايكاكٞ عٓذ ػاٖذٜٔ ٚدٛد تتطً 

 ًب  ٌ ٞ  عُال ٘  ؿالشف ٌ  - طالٓٛات  عؼالش  قبالالٌ ْفزتال  دٝالالٌ قبال

 ىبٛاقالالالالع اىبظالالالالتخذَـب زبالالالال٤ٛ أطالالالالبا  سالالالالٍٛ -ا٫بتعالالالالاخ

 ناْالالت ٖٓالالاى  (online matching) يًالالضٚاز ايتعالالاسف

ٞ  اىبظالتخذَات  بالـب  ػالا٥ع١  عباس٠  ؽبالاف  سدال٬ّ  أسٜالذ :" ٖٚال

 أعُالالام تظالالهٔ سعالال  سايالال١إفب  تؼالالرل ٖٚالالٞ." فالالٝ  اهلل

 .ايزنٛس١ٜ ايظًط١ٜٛ َأصم َٔ ا٭ْج٢
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  اشبطالالا  إٔ  أ٫سالالِب  ٟ ّ  ٜالالتغرل  بالالالذأ ا٭ْجالالٛ  أؿالالالبض إر ايٝالالٛ

 اىبتضاٜالذ٠  ايٓضعال١  . ايضٚد١ اطتك٬ي١ٝ تعضٜض عبٛ ٌَٝ ٖٓاى

ّ  َع ٜتٓافش ا٫طتك٬ي١ٝ َفّٗٛ تعضٜض ًب  ايتهاًَٝال١  َفٗالٛ

 .١ُٖٝٚ ايعشغ بإٔ فشس١ تٛسٞ ْضع١ ٖٞ. ٚاىبؼاسن١

   إْ٘ َالٔ احملالبٌب  ٛ ٔ  ّ(3222) س٩ٜال١  خًال ٔ  ؼبالذ  ٖالذف  َال  َال

 .ٚا٭طالالش١ٜ ايضٚادٝالال١ ايع٬قالال١ دبٜٛالالذ بالالا٭سش٣أٚ  ايطالال٬م

 ٔ  دٓبٶالالا ايغا٥الال  اشلالالذف ريالالو ٜظالالرلإٔ  اىبفالالذل  نالالإ َالال

 اشبالاق   ايكطالاع  ًب ازبٓظالـب  تَٛبٝال   أٖذاف َع زبٓ 

 َؼالالاسٜع ًب ازبٓظالالـب دعالالِأٚ  ايطالالٛاٍ  ايظالالاعات سٝالالح

ٍ  سٝح ا٭عُاٍ  سٜاد٠ ٍ  اْؼالغا ٌ  سٚ  ًب ايالٓف  . ايبالا  ازبٝال

ٞ  ازبٓظالـب  َٔ اىبكبٌ ٕ  نال ٝٽالا   طُٛسٶالا  ٜهالٛ  ٚػبال   َٗٓ

 ٜفتكالالذ يهٓالال٘ ْعالالِ  إػبالالابٞ أَالالش ٖالالٛ اىبالالاٍ  َالالٔ اىبضٜالالذ

 تالٓخف   َعتًال١  ٫ ؿشٝش١ طعٛد١ٜ أطش٠ تهٜٛٔ. يًتٛاصٕ

 عالالٔ مالالا  َٗالالِ أَالالش ٖالالٛ ايعالالاطفٞ ايطالال٬م سالالا٫ت فٝٗالالا

 .ايش١ٜ٩

 ايظالالالعٞ ٚخطالالالا  ايلالالالخ١ُ ا٫بتعالالالاخ َٛدالالال١إٔ  أخؼالالال٢ 

 َظت٣ٛ طرلفعإ َٔ اىب١ٝٓٗ ا٭ٖذاف ذبكٝل عبٛ ايذ٩ٚ 

 ا٭ْاْٝالال١. ايضٚدالال١ خـٛؿٶالالا ايفالالشد يالالذ٣ ٚا٭ْاْٝالال١ ايزاتٝالال١

 يغال١ . ٚطهٓٶا َٛد٠ ٜ٪َٔ ايزٟ ايعاطفٞ ايٓلر َع تتٓاف٢

 نٝالال / طالالعٝذٶا أدعًالال٘ نٝالال :" تكالالٍٛ إر تظالالُٛ ْاكالالذ١

 نٝالالال " :ػالالالا٥ع١ أْاْٝالالال١ يغالالال١ َالالالٔ بالالالذ٫" طالالالعٝذ٠؟ أدعًالالالٗا

 ."طعٝذٶا؟ دبعً  نٝ / طعٝذ٠ ػبعً 



63 

 

 –1063  1062  
81 

 َٓٗالالا ضبتُالالٌ يطالال٬م طالالببٶا تهالالٕٛ إػالالهايٝات ٖٓالالاى :

 ٚعذّ. نايظابل يٝع ايٛاسذ٠ اىبذ١ٜٓ أٌٖ طباع اخت٬ف

 ا٫ستٝالالا  يًذٓظالالـب تتالالٝض اشبطٛبالال١ قبالالٌ عالالاّ فلالالا٤ ٚدالالٛد

 ايعًُٝالال١  ."ايٝالالذ طًالال  َشسًالال١" ًب ايالالذخٍٛ قبالالٌ ٚا٫ختٝالالاس

 عالالا٬َّ" ايؼالالٛف١" ناْالالتإرا  يًفتالالا٠ اصدسا٤ فٝٗالالا ايتكًٝذٜالال١

ُٽا  .ايكبٍٛ ًب َٗ

  بٝت ًب عشٚغ ٚتـرلٟ تهدلٟ:" يًبٓت ايٛايذٜٔ خطا 

 َظالالالالتكبٌ ٚتؼالالالالًٛب تهالالالالدلٟ ٚؿالالالالاست اختًفالالالالت صٚدالالالالو

 ..."ساطٓا ٚتشفعـب

أٚ  يٮخت ايبٝت ىبؼاٜٚش ٜتفشغ َج٬ّ قًُا ايزٟ ا٫بٔ أْضٙ ٫ ٚ

ٔ  ريالو  ع٢ً ٚقع.. ايظا٥ل دبً  عا١ًٝ٥ طٝٛي١ ٚدٛد َبٌ ًب ا٭ّ  َال

 اىبظ٪ٚي١ٝ. تفشٜ 

 ايطالال٬م سالالا٫ت عالالذد ايؼالالٗشاْٞ إٔ تضاٜالالذ  يًٝالال٢. أ ٚرنالالشت

ٕ  قالذ  َ٪خشٶا ٔ  ٜهالٛ  عًال٢  ْكال    عٓٗالا  اىبظالهٛت  ايذلانُٝالات  َال

 ايبٝالالٛت أؿالالبشت ستالال٢  عالال٬ز دٕٚ ٚاىبظالالببات ا٭طالالبا  َالالٔ دبالالٌ

 . تظكٌب بظٝط١ ٚبٗض٠ ايعٓهبٛت بٝٛت َٔ أٖٚٔ ايضٚد١ٝ

 تالال٬صّ( فلالالٝش١) ايطالال٬مإٔ  آرإ ايبٓالالات ًب ٜالالضسع ايظالالابل ًب

 ايالالالزٟ نالالالإ ايٛكالالالع َُٗالالالا تـالالالدلإٔ  ٚإٔ عًٝٗالالالا  يكدلٖالالالا ايبٓالالالت

 َطًكات بايٛسم َتضٚدات ٖٚٔ اسبٝا٠ ببعلٗٔ فتُلٞ  طتعٝؼ٘

 تعالالزٜبا ا٭نجالالش ٖٚالالٛ ٚايشٚسالالٞ ايعالالاطفٞ ايطالال٬م فٗٓالالاى  بالالايٛاقع

 .ٚأرٜ٘
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ٍ  ٚإٕ نإ أبغ  ايط٬م ٘  إ٫ اسبال٬ ٌ  أْال  يالبع   ا٭خالرل  اسبال

ّ  يهٓ٘  اسبًٍٛ نٌ َعٗا تفؼٌ ايمت اىبؼانٌ  ٚسقال١  أؿالبض  ايٝالٛ

 عٓالذ  ستال٢  اٯخش ايطشف ٚد٘ ًب طشف نٌ بٗا ًٜٛ  ايمت ايتٗذٜذ

ٛ   َؼه١ً أتف٘ ٔ  ُْبشْالا  ٚيال  ايالمت  ايطال٬م  قـالف  يالبع   سٛيٓالا  َال

ٔ  بعلالٗا  عشفٓالا  ٞ  تافٗال١  تبالذأ  ظبالالذٖا قالش   عال  قٜٛالال١ بعاؿالف١  ٚتٓتٗال

 . سٛشلا َا دبتح

ٛ  عاد٠ ا٭قاس  صٚاز  يعالذ٠  ايطال٬م  فٝٗالا  ؼبالذخ  ب٦ٝال١  أنجالش  ٖال

 ٚأرنالالش  ا٫ستبالالاٍب قبالالٌ بعلالالُٗا سبٝالالا٠ ايالالضٚدـب َعشفالال١ أطالالبا 

 ٖٚالالٛ ا٭ٚفب ا٭ٜالالاّ َٓالالز تكالالٍٛ شلالالا بكشٜالال  استبطالالت ايٓظالالا٤ إسالالذ٣

ٟ  فظتاْٞ َٔ ٜظخش ٘  ايالز  سبالٌب  ٚبطشٜكال١   نالزا  َٓاطالب١  ًب يبظالت

 ًٚب  ايالالزنٛس َالالٔ ايطفٛيالال١ أؿالالذقا٤ ضبالالٌٝب ًب ستالال٢ بالالٌ  ػالالعشٟ

٘  عٓالذَا  ايـالغاس  بأسالذ  رنشت٘ اىبشات إسذ٣   َدلسٶالا  كالشبٶا  كالشب

٘  فُا  صبالشد  تافٗال١  دالذٶا  ٚا٭طالبا   ٚطًكٗالا  كالشبٗا إٔ  إ٫ نإ َٓال

ٕ  طفٛيالال١  رنشٜالالات ٕ إٔ  نالالإ باٱَهالالا  عالالابش٠  "طالالٛايٝ "  تهالالٛ

 ايـالالالذٚس ٚتالالالٛمرل اىبؼالالالاسٓات ٚيالالالٝع ٚايظالالالشٚس  ايلالالالشو دبًالالال 

 . حبُاق١ ٚتٓتٗٞ

 ٚؿغرلتٗا ٖٞ ٚدفعت صٚدٗا  ٚايذ َع ٚايذٖا اختً  ٚأخش٣

 . ط١ٓ( 1١) تهٌُ مل ٖٚٞ َطًك١ يك  بإٔ ذبٌُ ايجُٔ ٚصٚدٗا

َٶالالالا) ايالالالبع  ٜالالالشاٙ نُالالالا يالالالٝع اسبالالالاٍ بطبٝعالالال١ ايالالالضٚاز   أف٬

 َالالا ػٴالالض عًالال٢ ا٭ْٝكالال١ تهالالٕٛإٔ  صٚدتالال٘ َالالٔ ٜشٜالالذ ايالالضٚز( تشنٝالال١

 بأؿالٓاف  تطعُ٘ َٜٛٗا أسباع ث٬خ تكلٞ ٖٚٞ ٚايشػٝك١  ٜعطٝٗا
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٘  اىبتعًُال١  ٚايزن١ٝ  ٚاىبؼشٚبات اىبأن٫ٛت  تالذسٜع  عٓالا٤  يتهفٝال

ٔ  يتتعا٢َ اىبطٝع١ ٚايغب١ٝ  ٚتشبٝتِٗ ا٭بٓا٤ ٘  عال ٌ  .! هباقاتال  ٚباىبكابال

 أْٗالالالا ٚتعتكالالالذ  ايالالالضٚز َالالالع فُبٝعالالال١ بٓذٜالالال١ ايضٚدالالالات بعالالال  تتعاَالالالٌ

 ٫ٚ يالالال٘  ا٫سالالالذلاّ ػبالالالذ فالالال٬  ْفظالالالٗا تٗالالالـب بطاعتالالال٘أٚ  باسذلاَالالال٘

  ٜٴطالالام ٫ دشالالِٝإفب  سٝاتالال٘ ٚذبٝالالٌ  كالالٝٛف٘أٚ  يعا٥ًتالال٘ ايتكالالذٜش

إٔ  ا٭ْاْٝالالال١ َٚالالالٔ يًطالالالشفـب  ٚٚادبالالالات سكالالالٛم ايضٚدٝالالال١ ٚاسبٝالالالا٠

 .  ػشٜه٘ ٜٚٓظ٢ اسبكٛم بهاٌَ طشف أٟ ٜظتأثش

٘  ٚؿالاٜا  دٝذٶا فًٝتأٌَ ايشدٌ بٝذ ايط٬مإٔ  قبا يهٔ  – ْبٝال

 ٚايشدٛيالالال١  (خالالالرلٶا بايٓظالالالا٤ اطتٛؿالالالٛا)-ؿالالال٢ً اهلل عًٝالالال٘ ٚطالالالًِ

 ٖفٛاتٗا ع٢ً ٚايـدل ٚاسذلاَٗا  اٱسظإ يًُشأ٠ ًب ٖٞ اسبكٝك١ٝ

ٌ  طبشاْ٘  هلل فايهُاٍ تكـرلٖا أٚ  ٌ  َُٓٗالا  ٚنال  ْكالف  ٜهُال

  ػشٜه٘.

ٕ  عٓذَا تٗتض ايضٚز سدٛي١إٔ  صبتُعاتٓا بع  ًب ٜؼاع  ٜهالٛ

ُٶا ُٶا سسٝ ٌ  َالع  نشمبٶالا  سًٝ ٘  أٖال ٌ   بٝتال  ٜٛدالذ  ايالمت  ايبٝالٛت  مايبٶالا  بال

ٔ  ايُٓٛرز ٖزا َجٌ فٝٗا ٍ  َال  ٚطالعٝذ٠  ٚطال١ًُٝ  َتعافٝال١  بٝالٛت  ايشدالا

  أٜلا.

ٔ  ٫ أْ٘ خاط٧ اعتكاد ٖٓاى ايٓظا٤ بع  ٚعٓذ  ايعالٝؽ  مبهال

٘  َع  ٚايتفهرل ٚا٭رٚام اىبٍٝٛ ًب اخت٬فات بٛدٛد باٱَهالإ   أْال

ٔ  َظالالالاس١ خًالالل  ٌ  ا٫ْظالالالذاّ َالال  ٚاسذلاَٗالالالا ا٫خت٬فالالات  ٖالالالزٙ بتكبالال

ٕ  ايـعٛب١ فُٔ َٚعاٜؼتٗا  ٌ  ػبالذ إٔ  قبهالا ِ  ا٭صٚاز نال  ْظالختٗ

   اىبتطابك١.
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ِ  خايذ. ٜٚعتكذ د ٛ  ايطال٬م  أطالبا   ايشدٜعإ إٔ أٖال  استفالاع " ٖال

ٔ  ايتٛقعات طك   ايضٚدال١  ٜشٜالذ  فايؼالا   ايطالشفـب   عٓالذ " ايالضٚاز  َال

إٔ  دٕٚ ا٭طفالالالاٍ ٚسعاٜالالال١ اىبٓالالالضٍ إداس٠ َالالالٔ ػالالال٤ٞ بهالالالٌ تكالالالّٛإٔ 

 أَالالا.. قبفشدٖالالا بٗالالا ايكٝالالاّ تظالالتطٝع ٫ َظالال٪ٚيٝات ٖالالزٙإٔ  ٜفهالالش

 طالًط١  َٔ ا٫ْعتام َٔ نٓٛع يًضٚاز ٚسد١ٜ ؿٛس٠ تشطِ فكذ ايفتا٠

إٔ  سالالـب ًب ػالال٤ٞ نالالٌ شلالالا طالالٝشكل ٚإٔ ايالالضٚز ٚا٭خالال٠ٛ  ايٛايالالذٜٔ

 .  يًغا١ٜ ضبذٚد٠ تهٕٛ قذ إَهاْات٘

ٔ  َالالٔ فالالذل٠ ٚبعالذ   اىبشٜالالش  ايٛاقالالع ا٫ثٓالالإ أالذاس  ٜـالالطذّ ايالضَ

ٔ  تلش١ٝ تتطً  ايضٚد١ٝ ٚإٔ اسبٝا٠  ريالو إفب  ٜلالاف . ايطالشفـب  َال

 عًالالال٢ كالالالغٌب عاَالالالٌ تؼالالالهٌ ايالالالمت ا٫قتـالالالاد١ٜ ايالالالضٚاز َتطًبالالالات

 ىبٛادٗالال١ ايطالالشفـب َالالٔ عك٬ْٝالال١ تالالذبرلات مٝالالا  َبالالٌ ًٚب.. ايطالالشفـب

 قالالذ ٜطالالام ٫ نالالابٛغإفب  ايضٚدٝالال١ اسبٝالالا٠ تتشالالٍٛ ايلالالغٍٛب ٖالالزٙ

 .بايط٬م ٜٓتٗٞ

ٛ  ايط٬م َعذ٫ت استفاع أطبا  َٚٔ  يًطال٬م   ايُٓبالش٠  تغالرل  ٖال

٘   نُالا  ٚؿ١ُ ٜعذ مل فٗٛ ٌ  نالإ عًٝال ٌ  طالٓٛات   عالذ٠  قبال  أؿالبض  بال

 ايطال٬م  َالا بعالذ   سفال٬ت  بعٌُ ٜكُٔ قبٔ زلعٓا إْٓا بٌ. عادٜٽا أَشٶا

 .ايضٚاز قٝذ َٔ ٚايتششس باىبٓاطب١ ابتٗادٶا

  ٔ  ٚتالالالرل٠ صٜالالاد٠  ايطالال٬م  َعالالذ٫ت  استفالالاع  أطالالبا   نالالزيو فُالال

 دا٥الالالالش٠ خالالالالاسز َالالالالٔ ايالالالالضٚازأٚ  ( exogamy) ا٫مذلابالالالالٞ ايالالالالضٚاز

ٞ  فالالايضٚاز .. ا٭قالالاس   ٌ  ا٫مذلابالال ّ  ايطالال٬م  عًُٝالال١  ٜظالالٗ  ٚدالالالٛد يعالالذ

 ايًشُالالالالالالٞ ايالالالالالضٚاز إٔ  سالالالالالالـب ًب ا٭طالالالالالشتـب   بالالالالالالـب قٜٛالالالالال١  ع٬قالالالالال١ 
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(endogamy) ٌا٭طالالشتـب ع٬قالال١ بظالالب  ايطالال٬م فالالشق فٝالال٘ تكالال 

 .اىبجاٍ طبٌٝ ع٢ً" ايعِ اب١ٓ ط٬م" ٚؿعٛب١ ٚقٛتٗا

ٔ  ايهجرل٠ َؼانً٘ ي٘ ايًشُٞ فايضٚاز ريو َع  ايطال٬م  يهال

 .ا٭عِ ايغاي  ًب كُٓٗا َٔ يٝع

 تعالاسف  سذٚخ عذّ سمِ ْادش١ -طابّكا – ايضػبات ناْت

ٌ  ٖٛ ايضػبات تًو ظبا  طب  يهٔ ايطشفـب  بـب  ا٭طالش١ٜ  ايعٛاَال

 ذبظالالبٶا َلالال  ٚإٕ عًالال٢ ٜكالالب٬ٕ بعلالالُٗا  ايطالالشفـب دبعالالٌ ايالالمت

 ..ا٫دتُاعٞ يًٓكذ

 ايع٬قال١  ًب َُٗال١  زلال١  ايفشداْٝال١  ٚأؿبشت اٯٕ تغرلت ا٭َٛس

 .ايطشفـب بـب

 ػالهٛى  ا٭خالرل٠  ايظٓٛات ًب َبٗشت ايمت ايط٬م أطبا  َٔ

 ..  ايط٬م خٝاس ع٢ً ايبا  ٜفتض يبا ببع  ايطشفـب

 ٚاطالالتخذاَٗا ايتٛاؿالالٌ ٚٚطالالا٥ٌ اسبذٜجالال١ ايتكٓٝالال١ تهالالٕٛ ٚقالالذ

 ..ايؼهٛى إثاس٠ ًب س٥ٝظٶا طببٶا ايطشفـب قبٌ َٔ بهجاف١

بعٓالالٛإ  ّ(3222) عالالاّ دساطالال١ ايشدٜعالالإ أْالال٘ أعالالذ ٚأكالالاف د. 

 نتا  بـٛس٠ طعٛد اىبًو داَع١ ْؼشتٗا" ايضفاف قبٌ َا ايط٬م"

ٌ  يؼالبإ طًكالٛا   ساي١ (11) ٚقذ ط دساط١ .ؿغرل سذِ ٍ  قبال  ايالذخٛ

ّ  ا٫ختٝالالاس  طال٤ٛ إٔ  ايذساطال١  ْتالالا٥ر ٚبٝٓالت .. بايضٚدال١   ايتٛافالالل ٚعالذ

ِ  ناْالا  ايطالشفـب  بالـب  ايفهشٟ فالإٕ   ريالو  َالع .. يًطال٬م  طالببـب  أٖال

 بايضٚدالال١ ايالالذخٍٛ يعالالذّ كالالشسٶا ا٭قالالٌ ٜعالالذ ايطالال٬م َالالٔ ايٓالالٛع ٖالالزا

 .أطفاٍ ٚدٛد ٚيعذّ
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 َٔ دض٤ يًط٬م وبٝع  فإٕ ُْبشتٓا زلرل. َٚٔ ٚد١ٗ ُْبش أ

ٔ  ريالو إفب  َٚالا  يٮطالش٠  ٖٚالذَاّ  اسب٬ٍ أبغ  باعتباسٙ اىبؼه١ً  َال

 ..سكٝك١ ايط٬م دٛاْ  ببع  تتعًل طًبٝات

 دفعال١  اٯخالش  دض٥ٓالا  ع٢ً ايتعشف عًٝٓا َفشٚ  أْٓا قبا يهٔ

ٌِ َالالالٔ ايظالالالٌٝ سطالالال٘ ؿالالالخش نذًُالالالٛد ٚاسالالالذ٠  يًطالالال٬م فًعالالالٌ.. عالالال

 ا٭َالالش ٖالالزا ػالالشع َالالٔ طالال٣ٛ ٜعًُٗالالا ٫ ٚقالالذ ْعًُٗالالا قالالذ إػبابٝالالات

 تفاؿالالالًٝٗا ًب ٜطالالالام ٫ دشُٝالالالّا تعالالالٝؽ عا٥ًٝالالال١ ىبؼالالالانٌ نشالالالٌ

 ..اي١َٝٛٝ

ٔ  ايطال٬م  اْتؼالاس  َٔ دض٤  ايظالا٥ذ٠  اىبشفٗال١  ايزٖٓٝال١  ًب ٜهُال

ٔ  َتٓاقل١ عادات َٔ ٚسثت٘ قبا ازبذٜذ٠ ا٭دٝاٍ يذ٣  ايطفالشات  َال

ٍ  أبالشص  اىبتتاي١ٝ  ٚيعٌ ايٓفط١ٝ خًفٝتالإ   تتـالاسع  عٓالذَا  ؼبالذخ  َجالا

 ايـغرل ايعا٥ًٞ ٚاجملتُع ايكش١ٜ قِٝ إسذاٖا كبجٌ ايٛاسذ ايبٝت ًب

 ٚتٛطالالع٘ ايٝالالَٛٞ بًٗاثالال٘ اىبالالذْٞ اجملتُالالع ا٭خالالش٣ ٚكبجالالٌ اىبذلابالالٌب 

 .... اىبخٝ 

٘  قبالا  ؿشف فشٛيٞ َضاز رات خًف١ٝ ٔ  ٚسثتال ِ  َال ِ  طالادت  قالٝ  ثال

 ًب عًٝٗالالالا ٚتشبالالالت ْؼالالالأت خًفٝالالالات َالالالع تتعالالالاٜؽإٔ  ذبالالالاٍٚ بالالالادت 

 ..ا٫دتُاعٞ ايتٛاؿٌ ٚػبهات ايتك١ٝٓ عٛامل

َٶالالّا  َ صقٓالالا عالالٔ اىبعالالدل٠ ايـالالٛس إسالالذ٣ ايطالال٬م ٜهالالٕٛ قالالذ ختا

 .أندل َ صم عٔ ايٓاػ١٦ ا٫دتُاع١ٝ

 أٖالالالِ: " َاصسٶالالالا أسالالالذِٖ ذبالالالذخ: اسبهُالالالٞ سظالالالـب. د ٚقالالالاٍ

 ".  ايضٚاز..  ايط٬م أطبا 
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 .! ؿشٝش١ نبًت٘إٔ  إ٫ ٜتٓب٘ مل قا٥ًٗاإٔ  َع

 اشبالالاط٧ ايالالضٚاز  ايالالضٚاز طالالببٗا ايطالال٬م سالالا٫ت َالالٔ نالالجرل

 . أطش٠ بتهٜٛٔ شلا ع٬ق١ ٫ ٚماٜات أٖذاف ع٢ً اىبب 

ِ  ٚايبٓالت  ايٛيالذ  ٫ٚد٠ ٚقت تتِ صٚادات ٖٓاى  بالـب  ا٫تفالام  فٝالت

 .! يف١ْ٬ف٬ٕ إٔ  اٯبا٤

 .!عُٗا ٫بٔ ايبٓتإٔ  طببٗا صٚادات

 .!فكٌب ا٭قاس  َٔ إ٫ ٫ تٴضٚز ٚعٛا٥ٌ أطش

 ٜالالتش٬ُإٔ  َالالٔ أقالالٌ ٜالالضا٫ٕ َالالا ٚايؼالالا  ٚايبٓالالت تالالتِ صٚادالالات

 اىبشسًالالال١ ًب ٖٚالالالِ يؼالالالبا  صٚادالالالات عالالالٔ زلعٓالالالا فكالالالذ  اىبظالالال٪ٚي١ٝ

 .! اىبتٛطط١

 َٚظالال٪ٚيٝات٘ ايالالضٚاز َعٓالال٢ ػبًٗالالٔ ٜالالضئ َالالا يفتٝالالات صٚادالالات

 ناسبايالال١ آخالالشأٚ  يظالالب  ا٭  بٝالالت َالالٔ اشلالالشٚ  ًب فكالالٌب ٜٚالالشمؾب

 . إخل .. ايتششؾأٚ  يًعٓ  تعشكٗٔأٚ  ا٫قتـاد١ٜ

ٍ   ايط٬م سا٫ت ْٚظب١ ا٭سقاّ استفاع خبـٛق ٕ  ٜكالٛ  َالأرٚ

 ايشدالالاٍ بعالال  ٖٓالالاى( : ايتظالال١ُٝ ٖالالزٙ عًالال٢ ذبفُبالالٞ َالالع) أْهشالال١

 بـب ريو ٜٚفعٌ ٜطًكٗا  ثِ أػٗش طت١ ىبذ٠ (11أٚ  12) بٓت ٜتضٚز

 .! ٚا٭خش٣ ايف١ٓٝ

ُٶا يٝع ايط٬م ٔ  نالجرل  ًب  َؼه١ً دا٥ ٛ  اسبالا٫ت  َال ٌ  ٖال  سال

 .ا٭فلٌ ٚاسبٌ

  يًُطًك١ ايظًب١ٝ ُْبشتٓا بايط٬م ٜتعًل فُٝا َؼه٬تٓا َٔ

 ٫ اىبشأ٠ نإ ط٬م ايظابل .... ًب! يًشدٌ ايُٓبش٠ ْفظٗا تٛدذ ٫ٚ

 . أخش٣ َش٠ صٚادٗا عٔ عا٥ّكا ٫ٚ َؼه١ً ٜعتدل
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 ْظالا٤  اطتؼالاس١ٜ  نطبٝبال١  ايعُالٛدٟ أْٗالا   طا١َٝ. د.أ ٚأكافت

َٶالالالالّا (22) َالالالالٔ ٭نجالالالش  ٫ٚٚد٠  ايطالالالال٬م أطالالالالبا  أسالالالالذإٔ  دبالالالالذ عا

ٔ  َٚؼالانًٗا  اشباؿال١  ايضٚد١ٝ ايع٬ق١ ًب ايتٛافل عذّ ايش٥ٝظ١  َال

 تالالالتِ ٫ ا٭َالالالٛس ٚ٭ٕ ٖالالالزٙ تشانُٝالالال١  عًُٝالالال١إفب  تتشالالالٍٛ يًٝالالال١ أٍٚ

ٓٶالّا   ٫ٚ طالالشٶّا ٫ َٓاقؼالتٗا  ٛ  ٜٓكًالال  ٚايغلال   فاٱسبالالاٍب عً  أَالالٛس عبال

 ازبٓظال١ٝ  ايجكافال١  ْٚكالف  اسبكٝكٝال١   ا٭طبا  ٖٞ تهٕٛ ٫ أخش٣

 َُٓبالالٛس َالالٔ ايطالال  نًٝالال١ ًب نُالالاد٠ إدسادٗالالا ٚساٚيٓالالا َٛدالالٛد 

ِ  ٖالزا   سف  ٚط ػشعٞ  ٞ  عا٥ؼال١  ايظالٝذ٠ إٔ  سمال  عٓٗالا  اهلل سكال

ٔ  مل اىبذ١ٜٓ يٓظا٤ طٛب٢ َعٓاٙ َا تكٍٛ ٔ  اسبٝالا٤  مبالٓعٗ  ايظال٪اٍ   َال

 اٱسـالالالا٥ٝات يكًالالال١ ٚدساطالالالت٘ ايعاَالالالٌ بٗالالالزا ا٫ٖتُالالالاّ بالالالذأ ٚسايٝالالالّا

 اىبتاس١.

ّ  ْاؿالالش بالالٔ عبالالذاهلل. د ٚقالالاٍ  نٗالالذّ.. أطالالش٠ اسبُالالٛد إٕ ٖالالذ

 بٝٛتٓا...  ايط٬م ٜٗذد..  أٚطآْا ايتطشف ٜٗذد َٚجًُا ..ٚطٔ

 ًب أٜلالالالا ْالالالٛاس  ..ايتطالالالشف َٛادٗالالال١ ًب ْالالالٛاس  عبالالالٔ َٚجًُالالا 

ِ  ايتطالشف  َـالرل إٔ  ايطال٬م... ٚنُالا   َٛاد١ٗ  فالإٕ َـالا٥ش  ..  ٚخالٝ

 يهالالبض اىبالالتغرلات َتعالالذد٠ اىبٛادٗالال١ دبالال  ٚسٝالالح ..ٚخُٝالال١ ايطالال٬م

 ايط٬م. سا٫ت ىبٛاد١ٗ ْفظ٘ ايؼ٤ٞ فعٌ ػب ..  ايتطشف نبا 

 اسبًالالالٍٛ ًب اىبهاػالالالف١ عالالالٔ ٚطالالالٓعذض عذضْالالالا إْٓالالالا ٚسٝالالالح

 َالالالا نالالالٌ .. ايطالالال٬م سًالالالٍٛ ًب أٜلالالالا طالالالٓعذض ..يًتطالالالشف ازبزسٜالالال١

ٔ ..  ْٚفعً٘.. ْكٛي٘ ٌ  ؼبُٝٓالا  يال ٞ  بؼاله ٔ  قطعال  ايالتفهرل  داعؼال١ٝ  َال

 ٖٚٓاى. ٖٓا
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 ايطالال٬م ًب اىبالالشأ٠ ايبهالالش إفب إٔ أٚكالالاع  فٛصٜالال١. دأ.ٚأػالالاست 

 ٚيالزا  فٝٗالا   يًُالشٚس  ٜلطش َٔ إ٫ تفاؿًٝٗا بكظ٠ٛ ٜؼعش ٫ٚ َ٪ىب١

 عًٞ ؼبذخ َارا ٫ ٜذسٕٚ احملانِ قشاسات ٜتخز َٔ ِٖٚ ايشداٍ

 ايٛاقع. أس 

 اجملتُالع  بٗالا  ٜعالٝؽ  ايالمت  ايشفا١ٖٝايباصعٞ إٔ  عًٝا٤. ٚتعتكذ أ

 ا٭طش٠. شلا تتعش  ايمت اىبؼانٌ ًب دٚس شلا

 اىبطًكالال١ أخلالالش إٔ اىبالالشأ٠ أس٣ٚ. د ًٚب ايظالالٝام راتالال٘  أكالالافت 

 َالالٔ بالالذ٤ٶا سكٛقٗالالا نافالال١ َالالٔ صبالالشد٠ َٚظالاله١ٓٝ  فعالال٬ّ َُبًَٛالال١ 

 اطالالتُشاس ٖالالٛ ٚاىبالال٪مل ٚا٭قالالاس   ا٭ٖالالٌ َالالٔ ٚاكالالطٗادٖا تعٓٝفٗالالا

 أدًالالِٗ  َالالٔ إ٫ تـالالدلأٚ  تٓهظالالش ٫ ٖٚالالٞ بالالا٭٫ٚد ايالالضٚز تٗذٜالالذ

 اخت٬ف َٔ ايضٚدـب ٫ تأتٞ إ٫ بـب اشب٬فات َعُبِ إٔ ٚاسبكٝك١

 ًب ٚايٓفظال١ٝ  ٚا٭خ٬ق١ٝ ايظًٛن١ٝ ا٫عبشافاتأٚ  بُٝٓٗا  ايطباع

 عٓالالالذ ايٛايالالالذإ يًبٓالالالت ٜطًكٗالالالا ايالالالمت ٚايشطالالالا٥ٌ ٚايكالالالِٝ صبًُالالالٗا 

 ..... ٚتـدل تتشٌُ ا٭ؿٍٛ ايضٚاز.. نايكٍٛ ايؼا٥ع بٓت

ِ  ٜعالٝؽ  اسبايٞ ايٛقت ًب ٚسكٝك١  ًب اىبتضٚدالات  ايٓظالا٤  َعُبال

 ايكالالٛاْـب َالالٔ بالالذ٫ّ ٚؿالالدلٶا ذبُالال٬ّ اىبٓالالاصٍ ًب خفالالٞ ٍايغايالال  اْفـالالا

 يًُشانِ. ايًذ٤ٛ إصا٤ ذبهُِٗ ايمت ايتعظف١ٝ

ٌ  ايضٚاز ٚقبٌ اىبًه١ بعذ ايطٌٜٛ ا٫يتكا٤ فشؿ١ فًزيو  أفلال

 با٭َش. ا٫طتعذاٍ َٔ بهجرل

 يًبٝاْالالالالات ٚفّكالالالالا احملٝالالالالا إفب إٔ ايُبالالالالاٖش٠ َظالالالالاعذ. ٚأػالالالالاس د

 ا٫قتـالالالاد١ٜ ٚخباؿالالال١ اسبٝالالالا٠ َٚبالالالشٚف ٚتالالالضداد تتٓالالالا٢َ ايشزلٝالالال١
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 فالالشق َالالٔ ايهالالجرل ٖٝالالأت ا٫دتُاعٝالال١ ٚايؼالالبهات ٚا٫دتُاعٝالال١

 ريالو  عًال٢  يًظالٝطش٠  إَهاْٝال١  ٖٓالاى  ٜعذ ٚمل ٚا٫ْفـاٍ  ا٫يتكا٤

 صٚدالالـب نالالٌإٔ  ٚا٫دتُاعٝالال١. ٜٚبالالذٚ ايجكافٝالال١ ايتٛعٝالال١ بالالا  َالالٔ إ٫

ٔ  طالٝٛادٗإ ايهالجرل   دذٜذٜٔ ٕ  ايالمت  ايُبالشٚف  َال ٕ  تتطًال  أ  تهالٛ

 تفالالش  ٚايالالمت بُٗالالا ذبالالٌٝب ايالالمت ايب٦ٝالال١ َعالالاٜرل عالالٔ بعٝالالذ٠ سٝاتُٗالالا

 .. ٚايظًٛى اسبٝا٠ ًب لبّطا عًُٝٗا

أٚ  صٚز عًالال٢ .. ٚاسبـالالٍٛ ؿالالعب١ اىبكبًالال١ فاسبٝالالا٠ اهلل أعاُْٗالالا

 بالالال٬ اسبٝالالالا٠ ًب ا٫طالالالتُشاس عًالالال٢ قالالالادس٠ ٜتظالالالُإ قبٗالالالاسات  صٚدالالال١

 ... دذٶا ؿعبٶا أَشٶا أؿبض استباطُٗا ع٢ً تكلٞ َؼانٌ

 ايتٓالالاص٫ت َالالٔ ايهالالجرل ٜكالالذّإٔ  فالالشد نالالٌ عًالال٢ أؿالالبض يالالزا

 قبؼالالانٌ سٝاتُٗالالا عذًالال١ تظالالرل طالالبٌٝ إٔ ًب ٚايهالالبرل٠ ايلالالخ١ُ

 َٓغـالالات بالال٬ صٚدالالـب سٝالالا٠ تـالالٛس ايـالالع  َالالٔ أؿالالبض إر..  أقالالٌ

 ا٫عبٓالالا٤ عًالال٢ قالالادسٜٔ ٜهْٛالالا ملٕ إ باستباطُٗالالا تعـالال  نالالبرل٠

 .. يًعاؿف١

 اجملتُالع  ًب تفؼالت  دذٜالذ٠  َٚٔ ا٭َالٛس اي٬فتال١ يًُٓبالش َبالاٖش٠    

٘  طال٬م   سفٌ إقا١َ ٖٚٞ ٍ  أمًال   ًب اىبالشأ٠  تكُٝال ٛ  ا٭سالٛا ٘  ٚتالذع  يال

 ... اسبًٜٛات ٚتكذّ عؼا٤ سفٌ ٚتكِٝ شلزا بطاق١ ٚتعذ ؿذٜكاتٗا

ّ  سايال١  ٖٛ ايظشٚس ٖزاإٔ  ٜبذٚ ٘  أنجالش  رات ٚإثبالات  اْتكالا  َٓال

 ايضٚاز. ًب ايتٛفٝل شلا ٜهت  مل اَشأ٠ خبٝب١ فش 

 ايفلالالالٌ تعالالالافب: )٫ٚ تٓظالالالٛا قٛيالالال٘ ٚأكالالالاف د. احملٝالالالا: تأًَالالالت

ٟ  فًفالت  اٯٜات إسذ٣ ًب ايط٬م بعذ بٝٓهِ( ِ  أَالش  ُْبالش  دالذٽا  َٗال

 .. ايهجرلٕٚ ي٘ ٜٓتب٘ ٫ سقبا
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ٔ  فالذل٠  عاػالا  ىبتالضٚدـب  دالا٤  ايتٛدٝ٘ ٖزاإٔ  ٜتـٛس ايبع   َال

   نزيو يٝظت ٚاسبكٝك١ .. ط٬م بُٝٓٗا سذخ ثِ ٚايضٚاز  ايعؼش٠

 ُٜبًالالُٗا قبالالٌ إٔ ٚاَالالشأ٠ سدالالٌ بالالـب يطالال٬م دالالا٤ ايتٛدٝالال٘ ٖالالزا

 اىبشأ٠. ايشدٌ مبع قبٌ إٔ ط٬م .. إْ٘ ٚاسذ٠ مشف١أٚ  ٚاسذ طك 

 (... بٝٓهِ ايفلٌ اتٓظٛ )٫ٚ اهلل: ٜكٍٛ ريو َٚع

 يبالا  ٜبالذأا سٝاتُٗالا    مل ٚإٔ ايضٚدـب ٫طُٝا ريو تأًَت يكذ

 .. ٚا٭طشتـب ايضٚدـب بـب ايفلٌ َٔ ايكًٌٝإٔ  ٜع 

 تٓالالالاصٍ ًب ٚسمالالال  ايفلالالالٌ ٖالالالزا ْٓظالالال٢ ٫إٔ  اهلل دعاْالالالا يكالالالذ

 عالالٔ ٚيٝٗالالاأٚ  اىبالالشأ٠ تتٓالالاصٍأٚ  ايـالالذام ْـالال  ًب سكالال٘ عالالٔ ايشدالالٌ

 صٚادٶالا  عاػٛا يبٔ اىبطًكـب ٜذعٛ اهللإٔ  ٜع    يبا اٯخش ْـفٗا

ِ  ايفلٌ آٜظٛ ٫إٔ  اسبٝا٠ َٔ يفذل٠ ٘  ٖالزا  أسٚع َالا ..  بٝالٓٗ  ايتٛدٝال

 !!... أنبً٘ َٚا

 ٚقالالالذ كبظالالالٖٛٔ قبالالالٌ إٔ َالالالٔ ٚإٕ طًكتُالالالٖٛٔ: )قالالالاٍ تعالالالافب  

ٕ إٔ  إ٫ فشكتِ َا فٓـ  فشٜل١ شلٔ فشكتِ ٛ أٚ  ٜعفالٛ ٟ  ٜعفال  ايالز

 ايفلالالٌ تٓظالالٛا ٫ٚ يًتكالال٣ٛ أقالالش  ٚإٔ تعفالالٛا ايٓهالالا   عكالالذ٠ بٝالالذٙ

 .(بٝٓهِ

ٌ  إٔ عًالال٢  نالالجرلٶا سنالالض  ايظالالابل  أٜلالالّا فالالإٕ اسبالالذٜح    ايشدالال

ٔ  مل إٕ اىبظال٪ٚي١ٝ  َٔ نجرلٶا ٜتشٌُ ِ  نبٝعٗالا  ٜهال ٘  حبهال ٛ  أْال  ٖال

 .. ايٓتٝذ١ ٜتش٬ُٕ قذ ا٫ثٓـب . ٚايٛاقع إٔ. ايط٬م بٝذٙ َٔ

 ٚأْٗالا  نالجرلٶا  اىبالشأ٠  عٔ ْتشذخ إٔ اٱْـاف َٔ إٔ ٚاسبكٝك١

 أٚ َطايبٗالا   بهجش٠ إَا ريو  ٚقٛع ًب ايش٥ٝع ايظب  تهٕٛ قذ

  ب٘ ا٫نذلاخ ٚعذّ إُٖاي٘ أٚ يًضٚز  تكذٜشٖا عذّ
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ٔ  أخشٜات ْظا٤ بٓـا٥ض عًُت ٚسقبا  قبكالٛد  اٱَظالاى  اطالتطع

 تأت ا٭َٛس يهٔ طتٓذض أْٗا ٚتُٖٛت ايبٝت  دف١ ٚإداس٠ ايشدٌ 

 .. ذب  َا مرل ع٢ً

 ايضٚدٝالالال١  ايع٬قالالال١ ًب ا٭كالالالع  اسبًكالالال١ تهالالالٕٛ قالالالذ اىبالالالشأ٠

ٕ  إٔ تظالتطٝع  َٗاساتٗا تظتعٌُ سـب يهٓٗا ا٭قال٣ٛ..   اسبًكال١  تهالٛ

 ايالالمت ٚايكالالذسات يًُٗالاسات  ٚفّكالالا تتشظالالٔ أٚ ايبٝالت  سايالال١ تظالال٤ٛ ٚقالذ 

ِ  طًكالٛا  ايشداٍ َٔ نجرلٶا ٚإخاٍ .. تظتخذَٗا ِ  صٚدالاتٗ  سأٚا ٭ْٗال

 .. ا٫ْفـاٍ ؽبتاس دعً٘ فعٌ أٚ قٍٛ َٔ ٜشكٕٛ َا٫ َٓٗٔ

 َٔ فٗٞ اىبشأ٠ عٔ فتؽ ايط٬م سا٫ت َٔ نجرل ًب أقٍٛ قذ

 ًب ا٫ْفذاس سذخ ثِ نبرل٠ َؼه١ً أؿبشت ست٢ ا٭ص١َ ؿٓعت

 .. ا٫ْفـاٍ ٖٚٛ ايع٬ق١

٘  ايضٚاز ٘  ًب اهلل ٚؿالف ٘  نتابال ٝٵال ٳ ))ٚ".  مًالِٝب  َٝجالام " بأْال  َن

٘ٴ ِٵ ٰ  َأِفلٳالالال٢ ٚٳَقالالالذٵ تٳِأخٴزٴْٚٳالالال ٕٳ بٳعٵالالالٍ  ٰ  ِإَيالالال٢ بٳعٵلٴالالالُه ِٵ ٚٳَأخٳالالالزٵ ٓٵُه  َٹالالال

 (.... مًُٝبا َٹٝجٳاّقا

ٌ  ىبالا  ايغًالِٝب  اىبٝجام ٖزا ٚايفتا٠ ايؼا  اطتؼعش يٛ ِ  طالٗ  عًالٝٗ

 ايط٬م. أَش

ايبهالالالش ٜتلالالالض َالالالٔ اىبالالالذاخ٬ت ايظالالالابك١    فٛصٜالالال١. دأ. ٚقايالالالت

 صبُٛع١ َٔ ايٓكاٍب احملذد٠ َٚٓٗا:

 ايٞ ايظعٛدٟ اجملتُع ًب ايط٬م َعذ٫ت استفاع  ٔ  أنجش َال

ٔ  أ. أػالالاس بالالٌ باىبا٥الال١ ث٬ثالالـب  إسـالالا٤ات خالال٬ٍ طالالًُإ  َالال

ٌ  ٚاسالالالذ٠ طالال٬م  سايالالال١ ٖٓالالاى إٔ  ايالالالٞ احملالالانِ   أسبالالالع يهالال

  صٚاز. سا٫ت
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 ايتعالشف  بفالشق  تتعًل أطبا  يٝؼٌُ يًط٬م ا٭طبا  تعذد 

ٞ  ٚيٝع ايعُٝل ٌ  ايظالطش ٞ  ايالضٚاز   قبال ٌ  تالذاخ٬ت  إيال  ا٭ٖال

 ا٫ختٝالاس   صباٍ َٔ تلٝل ايمت ٚايعا١ًٝ٥ ايكب١ًٝ بؼشٚطِٗ

 رات َالالالٔ ثالالالِ ايظالالالعٛدٟ  مالالالرلأٚ  ايظالالالعٛدٟ َشسًالالال١ فٗٓالالالاى

ٌ  ثِ اىبٓطك١  ٛ  ٖال ٞ  ٖال ٛ أٚ  سلالرلٟ  أٚ  قبًٝال ٔ  ٖال  ايظالاد٠  َال

 َالالٔ بٗالالا اهلل أْالالضٍ َالالا ايالالمت ايكبًٝالال١ ايتـالالٓٝفات آخالالش إيالالٞ

 طًطإ. 

 ِأٚ  يًضٚد١ اىبعكٛي١ مرل ٚاىبتطًبات اىباد١ٜ يًُظببات ْأتٞ ث

ٔ  ايهالجرل  ٜكعالذ  يبا ايضٚاز  سبفٌ ٔ  ايؼالبا   َال ّ  عال  ا٭قالذا

 ٞ  عًالالالٞ ٖا٥ًالال١  َادٜالالال١ أعبالالا٤  ٜلالالالع يبالالا  اشبطالالال٠ٛ  ٖالالزٙ  عًالال

ٍ  ايالالضٚدـب  أنتالالاف  ٞ  اسبٝالالا٠  كالالغٍٛب  َالالالع تتشالالٛ  سبالالالاٍ ايالال

 .بُٝٓٗا ايٛد ىبظاسات خاْك١

  ا٭ٖالالالالٌ بفشسالالال١  ايالالالضٚاز  بذاٜالالالال١ ًب ٚايؼالالالاب١  ايؼالالالا   ٜ٪خالالالز 

 عالالالٔ بايتفاؿالالالٌٝ ٚا٫ْؼالالالغاٍ ٚاشلالالالذاٜا اىبباسنالالال١ ٚسفالالال٬ت

ٌ  ٚطبٝعال١  ايع٬ق١ دٖٛش ٛ  ٜعشفاْٗالا   ٫ ايالمت  َُٓٗالا  نال  ٖٚال

 . ٫سّكا بُٝٓٗا اشباؿ١ ايع٬ق١ ٜعكذ َا

 صا٥الالذ٠ هباٜالال١ ٚايٛيالالذ ايفتالالا٠ ازبٝالالٌ مبالالٓض  ٖالالزاإٔ  ْٓظالالٞ ٫ 

 بٗالالا َالالش ايالالمت اىبؼالاله٬ت َٚٛادٗالال١ ذبُالالٌ عالالٔ تعذضُٖالالا

 ٚاىباد١ٜ ايع١ًُٝ اىبٛاسد كبتًو ايعا١ً٥ تهٔ مل يهٔ  دًٝٓا

 سبًالالٗا دًٝٓالالا اكالالطش يبالالا ايتفاؿالالٌٝ ًب يًالالذخٍٛ ٚايبؼالالش١ٜ

 بٓفظ٘.
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 ّٛىبٓالالالضٍ ايطالالالشفـب ٜالالالشن  ٚايهالالالبرل٠ ايـالالالغرل٠ عٓالالالذ ايٝالالال 

ُٶالالا َتالالٛفشٕٚ ٭ٕ ا٭ٖالالٌ ايعا٥ًالال١   كبالالذ ايهالالبرل٠ ٚايعا٥ًالال١. دا٥

   اشلُّٛ. َٔ ايفاسم١ دٛا٫تِٗ ٜؼغٌ خدل يهٌ تتبعٶا أرْٝٗا

 أٜلالا  فايؼالا   ػو  ب٬ ايطشفـب عًٞ ايط٬م ٜ٪ثش  ّ  ٜـالذ

ٔ  بايفؼالٌ   يؼالالعٛسٙ ٜتعكالذ  ٚقالذ   فايظالالٛم أسسالِ   سايالال٘ يهال

 ٜٳبٴالالٛس  يالالٔ ٖٚالالٛ جملتُعٓالالا  ايزنٛسٜالال١ ايكالالِٝ سظالال  َفتالالٛ 

 .أطفاٍ ٚدٛد َع ٚخاؿ١ أخشٟ  قـ١ ايفتا٠ يهٔ

 اىبالالالالشأ٠ ٭ٚكالالالالاع ايلالالالالابط١ ايكالالالالٛاْـب ًب ٚكالالالالٛ  ٜٛدالالالالذ ٫ 

 ايطال٬م   ؿالو  ؿالذٚس  ٚخ٬ٍ ايط٬م فذل٠ خ٬ٍ ٚا٭طفاٍ

  .يًٓفك١ ٫ٚ ا٭طفاٍ  يضٜاس٠ تشتٝبات تٛدذ ٫ٚ

 ٖٚالالٞ ايـالالذد  ٖالالزا ًب ايهالالجرل عُالالٌ ذبالالاٍٚ َالالٛد٠ نبعٝالال١ 

٘  ٫بالأغ  ػّٛطا قطعت قذ اهلل بإرٕ  يش٩ٜال١  بٝالٛت  ٚكالع  ًب بال

 ػبالالذٕ ٫ ىبالالٔ َالالأٟٚ ٚنالالزيو ا٭َٗالالات  أدالالٌ َالالٔ ا٭طفالالاٍ

 . ايط٬م بعذ َأٟٚ

 عُٝكال١  َؼاله١ً  ايطال٬م ٜالبـب ٚدالٛد    سالا٫ت  بع  إٕ طشد 

ٌ  بالالالـب ايع٬قالال١  ًب  زببالالالاٍ ُْبالالالشٶا ايظالالعٛدٜـب   ٚاىبالالالشأ٠ ايشدالال

 ايالالالمت اىبٓطكٝالالال١ مالالالرل ٚايتٛقعالالالات بُٝٓٗالالالا اىبفشٚكالالال١ ايعضيالالال١

 ٚتٛقعالات  ا٭ٖالايٞ   ٚكالغٌب  اٯخش  عٔ طشف نٌ ؼبًُٗا

 َ٪طظالال١ نْٛالال٘ َالالٔ ايالالضٚاز دشدْالالا ٚبالالزيو. اىبادٜالال١ اجملتُالالع

 ؿالالشاع طالالاس١ إفب َ٪طظالالتُٗا أَالالش يٝالالذبشا ايالالضٚدـب ربالالف

 أؿ٬ّ؟ٸ!. تضٚدٓا ىبارا ْٚظٝٓا َُٚباٖش
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   ٟ  إٕ إقاَالالال١ سفالالال٬ت ايطالالال٬م يٝظالالالت بُبالالالاٖش٠  ٚإلبالالالا ايالالالز

 يهٔ يغشابتٗا  شلا سٚدت ايمت ايـشاف١ ٖٞ ػٗرل٠ دعًٗا

 أبذٶا. ْشٖاأٚ  عٓٗا ْظُع مل

..  فكالالالٌب ايـالالالشاف١ احملٝالالالا بكٛيالالال٘: يٝظالالالت َظالالالاعذ. ٚعكالالال  د

 ػالالالات ٚايظالالالٓا  ٚاٱْظالالالتذشاّ نتالالالٜٛذل ا٫دتُاعٝالالال١ ايؼالالالبهات

 .. آ  ٚايٛاتع

 .. سف٬تِٗ ع٢ً ْؼش عًُٛا ايٓظا٤ َٔ ايعذٜذ ٖٓاى

 ٖٓالالاى يهالالٔ ؿالالشٝض ايعًُالالٞ بالالاىبفّٗٛ َبالالاٖش٠ تهالالٕٛ ٫ قالالذ

 ايظًٛى. شلزا تٓاَٞ

  ّ  اجملتُالالع ًب ايطال٬م إٔ  ايعجُالالإ خايالذ . َٚالٔ داْبال٘ ٫ ٜعتكالالذ 

 اشبًٝذٝالال١ باجملتُعالالات باىبكاسْالال١ يًُالالأيٛف خاسقالال١ َبالالاٖش٠ ايظالالعٛدٟ

ٔ  نُا تظالا٤ٍ نالزيو    ايعاىب١ٝ ٚست٢ ٚايعشب١ٝ ّ  كالباب١ٝ  عال  ا٭سقالا

ِ  ٚذبًًٝٗا ٚتفٓٝذٖا بٌ اٱسـا١ٝ٥  ٚاىبعذ٫ت  ايُبالاٖش٠  طبٝعال١  يفٗال

 سظاطالالال١  ايكلالالال١ٝ ٖالالالزٙ إٔ َالالالع ايٛكالالالع ًب ا٫عتبالالالاس   . َٚظالالالبباتٗا

ٔ  ايهالالجرل ٜٚتشالالشز  ٚأطالالشٜٽا  ادتُاعٝٽالالا ٔ  ٚايضٚدالالات ا٭صٚاز َالال  َالال

إٔ  نُالالا  ايطالال٬م ٚقالالٛعإفب  أدت ايالالمت اسبكٝكٝالال١ با٭طالالبا  ايبالالٛ 

ْٶالالالا ا٫ْتكاَٝالالال١ ايٓضعالالال١  َٚالالالدلسات قـالالالف إفالالالذلا٤إفب  تكالالالٛد َالالالا أسٝا

 . اٯخش ايطشف ٚدبشِٜ ايط٬م يتدلٜش طبتًك١

  عٜٛـالالال١ َؼالالاله١ً يالالالٝع راتالالال٘ حبالالالذ َبٓالالال٘ فالالالإٕ ايطالالال٬م ًٚب

  ايطالالال٬م عًالالال٢ اىبذلتبالالال١ ايطالالالشفـب سكالالالٛم أدا٤ ًب ٖالالالٞ اىبؼالالاله١ً

 خاؿالال١  ايطالالشفـب َٛاقالال  ًب با٫ْتكاَٝالال١ اىبؼالالٛب١ ا٭ْاْٝالال١ ٚايٓضعالال١
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 ايتعالالالاط  عًالالال٢ اىببٓٝالالال١ ا٭طالالالش َٛاقالالال  ٚتغالالالزٜٗا تؼالالالشزٖا عٓالالالذَا

 ع٬دٶالالالا باعتبالالالاسٙ ايطالالالشفـب بتٛافالالالل ايطالالال٬م ٜكالالالع عٓالالالذَا. ا٭عُالالال٢

 شلُالالا مبهالالٔ فإْالال٘ بُٝٓٗالالا  ايكا٥ُالال١ اشب٬فالالات ٚيالالٝع ي٬خت٬فالالات

 ٚهباٜال١  اسبكالٛم  أدا٤ فٝٗا ٜتِ يًطشفـب َشك١ٝ تظ١ٜٛ ع٢ً ا٫تفام

ٔ إٔ  ستال٢  اسبالا٫ت  ٖزٙ َٔ ٚنجرل  ا٭بٓا٤  ؼبلالشإ طالٜٛٽا   ا٭بالٜٛ

 . َتضٚدـب صا٫ َا أُْٗا ايبع  فٝ٘ ُٜبٔ دٛ ًب ا٭بٓا٤ سف٬ت

ٛ  اىبتعظ  فايط٬م إرٕ  اسبالٛاس  يفكالذإ يغال١   طبٝعٝال١  ْتٝذال١  ٖال

نالالالإ ايضٚدالالالإ  يالالالٛ.  يًالالالضٚاز ا٭ٍٚ ايٝالالالّٛ َالالالٔ بالالالذ٤ٶا ايالالالضٚدـب بالالالـب

ّ  عًال٢  َب  َتشلش بؼهٌ اسبٛاس مبًهإ يغ١  ايؼالشان١  َفٗالٛ

إفب  تتشالالالالالٍٛ قبالالالالالٌ إٔ اخت٬فاتُٗالالالالالا إداس٠ ٫طالالالالالتطاعا ٚايتلالالالالالش١ٝ

 ٜالالذٜشاإٔ  ايطالال٬مإفب  ا٭َالالش بُٗالالا ٚؿالالٌٕ إ ٫ٚطالالتطاعا خ٬فالالات 

 ايتضاَاتالالال٘ َُٓٗالالالا نالالالٌ ؼبالالالذلّٚإٔ  ٚذبلالالالش  بعك٬ْٝالالال١ ط٬قُٗالالالا

 ا٭بٓا٤. َظتكبٌ ٚؿٝا١ْ اىبتبادٍ ا٫سذلاّ سذٚد ًب ٜٚ٪دٜٗا

٘  ٜٛدالذ  ٫ٚ اىبظتغش  ا٭َش ٞ  َالدلس  يال ٛ  َٓطكال  سالا٫ت  تضاٜالذ  ٖال

 طال١ٓ  (32) عًال٢  تضٜالذ  قذ ط١ًٜٛ طٓٛات صٚادِٗ اطتُش ىبٔ ايط٬م

 ٚقـالالالٛس ايؼالالالبا  دبشبالالال١ ٖؼاػالالال١ قالالالذ ْالالالتفِٗ. اسبالالالا٫ت بعالالال  ًب

 سايالال١ َبالالٌ ًب خاؿالال١ اٯخالالش ازبالالٓع َالالع ايتعاَالالٌ قبٗالالاسات اىبعشفالال١

ِ إٔ  أطالتطٝع  ٫ يهال  .  اجملتُالع  ٜعٝؼالٗا  ايالمت  ايفـٌ  نٝال   أفٗال

 ثالالِ ايظالالٓـب ٖالالزٙ طالالٛاٍ اخت٬فاتُٗالالا َالالع ايتعالالاٜؽ يالالضٚدـب أَهالالٔ

٘  مبهٔ َا أقٌ بكشاس ايعؼش٠ ٖزٙ إْٗا٤ ٘  ٚؿالف ٘  بال  أٖالٛز  قالشاس  بأْال

 ا٭بٓالالالا٤ َـالالالاحل عالالالٔ ٚايتعالالالاَٞ بايغبالالالا٤ َٚؼالالالبع با٭ْاْٝالالال١ َفعالالالِ
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ٔ  ٫ ايالمت  ازب١ًُٝ ايعؼش٠ يزنشٜات ٚايتٓاطٞ ٛ إٔ  مبهال  تًالو  ربًال

 . ٜظتُشإٔ  ايضٚاز شلزا ٜؼفع َٓٗا بع  َٔ ايظٓـب

 ٚأثالالشٶا كالالشسٶا أقالالٌ ايضٚدٝالال١ اسبٝالالا٠ بذاٜالال١ ًب اىببهالالش ايطالال٬م

 ٖالزا  َٔ ٚا٭فلٌ. ايلشاٜا َتعذد اىبتأخش ايط٬م َٔ ايٓفع ع٢ً

ُٶالالا بذاٜالال١ ايالالضٚاز ٜهالالٕٛ ٚراى إٔ  َٚعشفالال١ ٚتفالالاِٖ تٛافالالل عًالال٢ قا٥

 . ايطشفـب طُٛسات ٚست٢ بٌ ٚقٓاعات  بطباع َتبادي١

 بع  عٓذ ايزنٛس١ٜ ايعك١ًٝ اىبضسٚع إٔ تٛاسخ هبٝذ. د ٜٚش٣

 ٍ ٞ  ٚتالال٪ثش ساكالالش٠ صايالت  َالالا ايشدالا ٕ  طبٝعالال١ عًال  ايالالضٚز ع٬قالال١ ٚتالٛاص

 يظالالالط٠ٛ ػبالالالذد صاٍ َالالالا ا٫دتُالالالاعٞ اىبالالالٛسٚخإٔ  ٜٚبالالالذٚ  بايضٚدالالال١

ٟ  يبا  ا٭طش١ٜ ايكشاسات ًب ايشدٌ ٞ  ٜال٪د  ايطال٬م  ْظالب١  استفالاع  ايال

 اىبالالالشأ٠ كالالالع  ٜظالالالتغٌ رنالالالٛسٟ ادتُالالالاعٞ ْظالالالل َبٗالالالٛس ٚاطالالالتُشاس

 ٚأََٛتٗا.  

 نالالٌ ًب َبالالاٖش٠ ايبعٝالالض  فالالإٕ ايطالال٬م  إبالالشاِٖٝ. د ًٚب تـالالٛس

 ٚاسذ  َتغرلإفب  إسداعٗا مبهٔ ٫ حبٝح َٚعكذ٠ - اجملتُعات

ٔ  ؽبتًال   َالتغرل  ٭ٟ ٚايتالأثرل  ايٛصٕ بٌ إٕ ٞ  إفب  سايال١  َال  أخالش٣  ٖٚال

 . ايضَإ ٚاىبهإ بتغرل تتغرل ا٫دتُاع١ٝ ايُبٛاٖش نبك١ٝ

 َالالٔ اجملتُالالع عًالال٢ ٜطالالشأ َالالا بهالالٌ تأثشٖالالا ايضَالالإ ٜعالال  تغالالرل

اىبهالالإ  ٚتغالالرل ٚايتكايٝالالذ  ٚايعالالادات ا٫دتُاعٝالال١ ايكالالِٝ ًب ذبالال٫ٛت

 .آخش صبتُع ًب طب  أْ٘ ٜع  ٫ َا صبتُع ًب نإ طببٶا َا ٜع 

 قًالال١ َالالج٬ّ: اجملتُعالالات  بالالـب اىبكاسْالالات ًب ْغالالشم ٫إٔ  عًٝٓالالا ٖٚٓالالا

ٔ  ًب ازبٓظالـب  بالـب  ايًكا٤ فشق ٌ  أَالان  ا٭طالش١ٜ  ايًكالا٤ات أٚ  ايعُال
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 ًب ايًكالالالا٤ فالالالشق ٚتالالالٛفش  "ايظالالالب " ٚيالالالٝع ايطالالال٬م أطالالالبا  َالالالٔ

 َالالٔ اطالالتبعادٙ ٜعالال  ٫ ايطالال٬م ْظالال  ٚاستفالالاع ا٭خالالش٣ اجملتُعالالات

 ايتالالالذاخٌ َكالالالذاس ْتذاٖالالالٌ ٫إٔ  ٚعًٝٓالالالا يالالالذٜٓا  ا٭طالالالبا  قا٥ُالالال١

 يًطالال٬م  اىب٪دٜالال١ اىبالالتغرلات َُٓبَٛالال١  ًب اىبتبالالادٍ ٚايتالالأثرل ٚايتفاعالالٌ

 َباػش. مرلأٚ  َباػش بؼهٌ

ٌ  نُا إٔ َٔ اىبِٗ أ٫  قلال١ٝ  ًب ٚٚقتٓالا  دٗالذْا  ْٚلالٝع  ْٓؼالغ

 ايضٚدٝالال١  اسبٝالالا٠ دعالالٌ نٝفٝالال١ ًب ْفهالالش إٔ  عًٝٓالالا بالالٌ ايطالال٬م 

 .أنجش طعاد٠

 :أْٛاع ايط٬مايلٛؼبٞ إٔ  عبذاهلل. أ ٚبذٚسٙ أٚكض

 ٖٓالالاى أْالالٛاع  يهالالٔ..  ايظالالا٥ذ ايٓالالٛع عالالٔ ْتشالالذخ ٖٓالالا ٚعبالالٔ

 : َٚظببات أخش٣

 اشبٹًف١:  ط٬م

ُٶا ٭ٕ أسذُٖا إَا ايطشفـب  بـب بايذلاكٞ َا ٜتِ ٚعاد٠  عكٝ

 عًالال٢ ايكالالذس٠ يذٜالال٘ َُٓٗالالا نالال٬إٔ  سمالالِ بُٝٓٗالالا  ايتٛافالالل يعالالذّأٚ 

 .اىبؼه١ً شلزٙ س٬ ايضٚاز ٌَا قب فشف دا٤ ٚقذ .. اٱظبا 

 اىبضٚاز: ايشدٌ

 ٜفهالش  ٫ ػخـال١ٝ  َتعال١  ايالضٚاز  ٜأخالز  يٮطال   ايشداٍ بع 

 تكالالع اىبظالال٪ٚي١ٕٝ ٖٚٓالالا فالالإ  ايتغالالٝرل  ٚدا٥الالِ ا٭٫ٚد  ًب ٫ٚ اىبالالشأ٠ ًب

ِ أٚ  ايٓٛعٝالات  ٖالزٙ  عٔ ايتششٟ يعذّ ايفتا٠ أٌٖ ع٢ً  بٗالا   َعالشفتٗ

 .أخش٣ ٭طبا أٚ  يٛداٖتِٗأٚ  ىباشلِ إَا ٜضٚدِْٛٗ ريو َٚع
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 ايتأدٜ : صٚاز

 ا٭ٚفب يضٚدتالالال٘ تأدٜبٶالالالا ايجالالالاْٞ يًالالالضٚاز ًٜذالالالأ ايشدالالالاٍ بعالالال 

 عالالٔ اْفـالالٌ بأْالال٘ ازبذٜالالذ٠ ايضٚدالال١ فٝالالِٖٛ ايطاعالال١ يبٝالالت ٱعادتٗالالا

 ذبكٝالالالل بعالالالذ ايجاْٝالالال١ ٜطًالالالل ا٭ٚفب ٚعالالالٛد٠ صٚادالالال٘ بعالالالذ ثالالالِ ا٭ٚفب 

 .ٖذف٘

ٔ  ٚتذخٌ َٛدٛد٠ ا٭ْٛاع نًٗا ٖزٙ  ايطال٬م  إسـالا٥ٝات  كالُ

 .(اىب٪قت١) ا٭خرل٠ ايضػبات أْٛاع َٔ ٚمرلٖا اجملتُع ًب

 ايشدٌ: َظ٪ٚي١ٝ

 أنجالالش عًالال٢ تكالالع اىبظالال٪ٚي١ٕٝ فالالإ ٚايُبالالشٚف ا٭سالالٛاٍ نالالٌ ًب

 ٌ  ٭طالالالبا  فٝٗالالالا ٚايتالالالٛاصٕ ايضٚدٝالالال١ اسبٝالالالا٠ إٜكالالالاع كالالالبٌب ًب ايشدالال

 .فٝٗا يًخٛ  صباٍ ٫ ْٚفظ١ٝ فظٝٛيٛد١ٝ

٘  سكٝكتالال٘ ًب ٚايطال٬م   َالالأيٛف مالالرل أَالشٶا  أٚ بذعالال١ يالالٝع ٚٚاقعال

 تشطالالِ نالالجرل٠ آٜالالات فٝالال٘ ٚسدت ٚقالالذ اجملتُالالع سٝالالا٠ َالالٔ دالالض٤ فٗالالٛ

 اسبالذٜح  ًٚب (ايطال٬م  طالٛس٠ ) ناًَال١  طٛس٠ فٝ٘ ْٚضيت بٌ َٓٗذ٘ 

 .َؼشٚعٝت٘ ٜ٪نذ يبا (ايط٬م اهلل عٓذ اسب٬ٍ أبغ ) ايؼشٜ 

ٔ  نٛاقالع   ايطال٬م  ًب يٝظت اىبؼه١ً ٘  ُْبشتٓالا  ًب ٚيهال  إيٝال

 .َع٘ ٚتعآًَا

 :ايبع  يذ٣ ٚعادٜٽا َأيّٛفا أَشٶا أؿبض إْ٘ ايؼذٜذ يٮط 

 ٚايضٚاز ايتغٝرل ًب إَا سمب١. 

 ٚطاس١٥ َؼه١ً َع ايتعاٌَ ًب قذس٠ عذّ أ. 
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 ٫ ٭ْالال٘ ايشدالالٌ  َالالٔ أْاْٝالال١ ُْبالالشٟ ًب فٗالالٞ اسبالالا٫ت نالالٌ ًٚب

 ًب تفهالرلٙ  قالذس  ريو ع٢ً اىبذلتب١ ٚاٯثاس اٯخش ايطشف ًب ٜفهش

 ًب طالالا٥ذ٠ ُْبالالش٠ ٖالالزٙ ٚيٮطالال  ٜتالالأثش  يالالٔ ُْبالالشٙ ًب فٗالالٛ ْفظالال٘ 

 .اجملتُع

 ٛ  سكٝكتٗالا  عًال٢  ٚطبكٓاٖالا  َٚلالاَٝٓٗا  ايالضٚاز  آٜالات  تأًَٓالا  ٚيال

 خًالل  إٔ آٜات٘ َٚٔ) ايط٬م  قاٍ تعافب: سا٫ت َٔ ايهجرل ٫ْتفت

 َالالٛد٠ بٝالالٓهِ ٚدعالالٌ إيٝٗالالا يتظالالهٓٛا أصٚادٶالالا أْفظالالهِ َالالٔ يهالالِ

 ايالالزٟ سبهالالِ اتكالالٛا ايٓالالاغ أٜٗالالا ٜالالا)   ٚقالالاٍ تعالالافب:(اٯٜالال١..  ٚسهبالال١

 (اٯ١ٜ..  صٚدٗا َٓٗا ٚخًل ٚاسذ٠ ْفع َٔ خًكهِ

 بالالٌ بالالاٯخش  (ٚايفتالالا٠ ايؼالالا ) ايطالالشفـب َالالٔ نالالٌ اقتٓالالاع إٕ

 بعالالذ تٓالالتر ايكٓاعالال١..  ا٭طالالاغ ٖٚالالٛ َٗالالِ عاَالالٌ أٜلٶالالا  ٚايعالالا٥ًتـب

 اسبالال  إفب تالال٪دٟ ٖٚالالٞ ٚثكافتالال٘  اٯخالالش بؼخـالال١ٝ ناًَالال١ َعشفالال١

 .ايعهع ٚيٝع

ٌ  إٕ ٚاقعٝـب يٓهٔ ٌ  ٚطالا٥ ٞ  ايتٛاؿال ّ  ا٫دتُالاع ٌ  ايٝالٛ  ٚايعُال

 ايفتٝالالات بالالـب ايتعالالاسف َٗالالاّ َالالٔ نالالجرلٶا طالالًٗت ٚمرلٖالالا اىبخالالتًٌب

 ايفتالالا٠ تعشفالال٘ إٔ ػبالال  ٚايالالزٟ سالالذٜٔ  رٚ طالال٬  ٖٚالالزٙ ٚايؼالالبا  

ٕ  أُْٗالا  َبهالش٠  عُشٜال١  َشسًال١  ًب ٚايؼا   ٜالذسنا  إٔ دٕٚ ؽبًطالا

 تظالال١ًٝ َشسًالال١ ٜأخالالزٖا ايؼالالبا  بعالال  ٚإٔ ٚايكٓاعالال١  اسبالال  بالالـب

 .ايفتٝات بـب ٚتٓكٌ

 عالالٔ َظالال٪ٚي١ٝ فُٗالالا ا٭نجالالش ايٛايالالذٜٔ  َظالال٪ٚي١ٝ تالالأتٞ ٖٚٓالالا

 ًب اىبظالال٪ٚي١ٝ مبهالالٔ تًخـالالٝٗا   ٖالالزٙ .ايطالال٬م سالالا٫ت َالالٔ نالالجرل

 :ْكاٍب بلع
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 ؿالذاق١  أٚ يكشابال١  إَالا  اشباطال   عًال٢  تٛافل ا٭طش : بع أ٫ٚ

 .ٚتعاًَ٘ أخ٬ق٘ عٔ تتشش٣ إٔ دٕٚ َاٍ أٚ ٚدا١ٖ أٚ

 تتالضٚز  إٔ ٫بالذ  ٚأْٗالا  يًُالشأ٠  ايذْٚٝال١  ا٫دتُاع١ٝ : ايُٓبش٠ثاْٝا

ٔ  ف٬بالذ  ايعُالش  بٗا ٜتكذّ عٓذَا خاؿ١  أٟ عًال٢  ٚاىبٛافكال١  دفعٗالا  َال

 .شلا َتكذّ

 ٚأْٗالالا اىبشسًالال١ ٖالالزٙ ًب يًُالالشأ٠ ْفظالال٘ ايشدالالٌ ُْبالالش٠ اىبكابالالٌ ًٚب

 .ٚدا١ٖ أٚ را َاٍ ٜهٕٛ عٓذَا خاؿ١ نإ أٜا ب٘ طتكبٌ

 ايؼالشع  تفاؿٌٝ ايط٬م"  ٚدٕٚ ايذخٍٛ ًب ب١ٝٓ : "ايضٚازثايجا

 ٚاطالالعٶا ايبالالا  فالالتض اىبٛكالالٛع ٖالالزا يهالالٔ ايفكٗٝالال١  ٚا٭َالالٛس ريالالو ًب

 إعالالاد٠ ايالالذٜٔ عًُالالا٤ ًب ٚاىبفالالذل  ايفتالالا٣ٚ ٖالالزٙ َظالالتغ٬ّ يًالالبع 

 ا٭َالٛس  ٖزٙ َجٌ ًب ٚايتؼذد ايٛاقع  فك٘ َع ٚايتعاٌَ فٝٗا  ايُٓبش

 .اختًفت ايعـش فُبشٚف

ٔ  قـالٛس  : ٖٓالاى سابعا  ًب ٚايالٓفع  ا٫دتُالاع  ٚعًُالا٤  ايالذعا٠  َال

 ايالالالزٜٔ ايالالالذٜٔ  ٚعًُالالالا٤ ايالالالذعا٠ خاؿالالال١ اجملالالالاٍ  ٖالالالزا ًب ايتٛعٝالالال١

ٔ  بالذ٫ّ  إيٝ٘ ٚايذع٠ٛ ايتعذد ع٢ً ٜشنضٕٚ  أُٖٝال١  عًال٢  ايذلنٝالض  َال

 .ايضٚدـب بـب ايعؼش٠ ٚسظٔ ا٭طشٟ ايذلابٌب

 يالالٮ٫ٚد ايُٓالالٛرز مبالالج٬ٕ ٚا٭  ا٭ّ إٔ : اىبٗالالِ ٖٚالالٛ :خاَظالالا

ِ  عًال٢  ا٭٫ٚد تشب١ٝ قبع٢ٓ اىبٓضٍ ًب نزيو ٜهْٛا إٔ ٚػب   ايكالٝ

 ٚاسبالالالٛاس ايالالالٓفع  عًالالال٢ ٚا٫عتُالالالاد اٯخالالالش  ٚاسالالالذلاّ ايـالالالشٝش١

 ا٭ّ) بعلُٗا َع ع٬قتُٗا ًب ست٢ َُٓٗا ٚايكش  َعُٗا  اىبباػش

 اىبؼالالاعش  تبالالادٍ ًٚب ا٭٫ٚد  أَالالاّ َجايٝالال١ تهالالٕٛ إٔ ػبالال ( ٚا٭ 
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 ٚدٗالالات ًب اخالالت٬ف أٚ اهلل زلالالض ٫ َؼالالانٌ ٖٓالالاى ناْالالت ٚإرا

 .اىبغًك١ ايغشف١ ًب تهٕٛ إٔ ػب  ايُٓبش

ُٽالالا عالالا٬َّ طالالتهٕٛ ػالالو ٫ ايب٦ٝالال١ َالالٔ ايٓالالٛع ٖالالزا َجالالٌ  ًب َٗ

ٌ  عٓالذَا  ايؼا  أٚ ايفتا٠ سٝا٠ ٌ  آخالش  طالشف  َالع  يًعالٝؽ  ٜٓتكال  ٚتظالٗ

 .َع٘ ايتأقًِ عًٝ٘

..  اىبظال٪ٚي١ٝ  ناٌَ ايشدٌ ذبٌُٝ ٜع  ٫ ايظابل ٖٚزا ايشأٟ

 نالالٌ َفالالاتٝض) بٝالالذٙ ايشدالالٌ يهالالٔ ا٭سٝالالإ بعالال  ًب تتشُالالٌ اىبالالشأ٠

 إرا إ٫ اىبٛقالالال  استالالالٛا٤ ٚضباٚيالالال١ ايـالالالذس ٚطالالالع١ ا٭ْالالالا٠ َالالالٔ (ػالالال٤ٞ

 .(بذ َٓ٘ يٝع يبا بذ ٫) ىبشس١ً ا٭َٛس ٚؿًت

 عًالالال٢ ايضٚدالالالإ سالالالشق نًُالالالا أْالالال٘ أُٖٝالالال١ ا٭نجالالالش ٚايٓكطالالال١

 ٚنًُالا  أخالش٣   أطشاف تذخٌ ٚعذّ بُٝٓٗا فُٝا اىبؼانٌ استٛا٤

 قًالت  نًُا اٯخش  ايطشف ٜٗذأ ست٢ سذٚثٗا ٚقت أسذُٖا ابتعذ

 .ايط٬م سا٫ت

 ٖٓالالا ْتطالشم  ٚيالالٔ ٜٚتؼالع   ٜطالالٍٛ اسبالذٜح  آخالالشٶا ٚيالٝع  أخالرلٶا 

 َذاخًالال١ ًب ط رنالالشِٖ ايالالزٜٔ ٚا٭صٚاز ايالالضٚاز َالالٔ أخالالش٣ ٭ْالالٛاع

 َالالالٔ ايٓالالالٛع ٖالالالزا إٔ بالالالا  َالالالٔ فكالالالٌب شلالالالِ اٱػالالالاس٠ يهالالالٔ طالالالابك١ 

 ايطالال٬م سالالا٫ت إسـالالا١ٝ٥ َالالٔ صاد َالال٪خشٶا اْتؼالالش ايالالزٟ ايضٚادالالات

 .سكٝك١ ايٛاقع عٔ ٜعدل ٫ قذ فايشقِ ٚبايتايٞ

٘  َٗالالالا. أ ٚتطشقالالالت  بالالالـب  فذالالال٠ٛ ٖٓالالالاى  أؿالالالبض عكٝالالالٌ إفب أْالالال

 ًب دٚسٖالالالا إبكالالالا٤ ًب ايؼالالالبا  ٚسمبالالال١ ٭ْفظالالالٗٔ ايفتٝالالالات طُٛسالالالات

 بعالال  ْلالالر طالالشع١ بالالـب فذالال٠ٛ ٚأٜلالالّا ضبالالذٚد  ٚاجملتُالالع اسبٝالالا٠
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 يالزيو  ايؼالبا    بعال   اطالتٝعا   ٚعذّ ٚايزٖ  ايؼخـٞ ايفتٝات

ّ  أٜلالا  ٖٓاى بُٝٓا ٕ  ايؼالابات  بعال   ْلالر  عالذ ِ  ٚايؼالبا  ٚاٖتُالاَٗ

ايضٚدٝالال١.  ايع٬قالال١ ًٚب سٝالالاتِٗ ًب ايظالالطش١ٝ ٚا٭َالالٛس بايؼالالهًٝات

أَالالا بايٓظالالالب١ يٲيكالالا٤ بالالالايًّٛ عًالال٢ اٱعالالال٬ّ فشقبالالا ٫ ٜهالالالٕٛ مالالالرل     

ٕ  قذ اسبذٜح َٓاط  ن١ًٝ  فٛطا٥ٌ اٱع٬ّ  أَبٗالشت  فكالٌب  تهالٛ

 ايظب . يٝظت ٚيهٓٗا اىبٮ ع٢ً طبتبأ نإ َا

 نتالال  اسبُالالٛد إفب إٔ ايهالالجرل ؿالالاحل بالالٔ اهلل عبالالذ. ٚأػالالاس د

 ٫بالذ  بٌ ٫ٚػو   عٓ٘ ذبذخ أٜلا ٚايهجرل  ايط٬م قلاٜا عٔ

ِ  ايمت ا٭ٚفب ا٫دتُاع١ٝ ايكل١ٝ أْٗا تظ٢ُإٔ  ّ   تٗال  ًب ايؼالإٔ ايعالا

َالا   َٓ٘ ٜٓذِ أطشٟ ٚتفهو اْكظاّ ٜع  ٚايط٬م ٫ مل  اجملتُع

 ِ ٔ  ٜالٓذ ٟ  ٚكالٝاع  ػالتات  َال ٌ  أطالش ُٻالا  ْاٖٝالو   بايهاَال  ٜٓؼالالأ قالذ  ع

ّ  ٚراى ٖالزا  تظالبل  قلالا١ٝ٥  خ٬فات َٔ بظبب٘  ٚايتفهالو  ا٫ْكظالا

 . ا٭طشٟ

 سـالالشٖا ٫ٚ مبهالالٔ عذٜالالذ٠ ايطالال٬م اىب٪دٜالال١ إفب إٕ ا٭طالالبا 

 ايضٚاد١ٝ ٚايتذاس   أطبا  ث٬ث١ ست٢أٚ  طببـبأٚ  طب  ًب فكٌب

ٔ  ْؼالأ أٚ  َظالتُش  خ٬ف ًب ٖٚٞ اطتُشت طٛا٤ ٍ  بعالذٖا  َال  اْفـالا

ٌ   عذٜالذ٠  أطبا  يًُذتُع أباْت ايتذاس  تًو  ايضٚدـب بـب  ٚنال

ٞ  َٔ َٚٓٗا  ا٭خش٣ عٔ ربتً  ساي١ ٘   تالأت  قشٜبال١ أٚ  بايظالب  ْفظال

 : عا١َ ٖٚٞ  َٓ٘

 ٖٚالالالزٙ ( اقتـالالالاد١ٜ - ادتُاعٝالالال١ - ثكافٝالالال١ - تعًُٝٝالالال١)

ٔ  أْٛاعأٚ  أفشع عذ٠ طب  نٌ مبجٌ ايش٥ٝظ١ ا٭طبا   اىبظالببات  َال
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 يكطع ايٓٗا٥ٞ ايظب  تهٕٛ ايٓٗا١ٜ ًب ايمت ايكٍٛ ؿضٕ إ ايذقٝك١

َالا   َٓٗالا  ايذقٝكال١  ا٭طالبا   ٚتًالو  .ايالضٚدـب  بـب ا٫دتُاع١ٝ ايع٬ق١

ًٜٞ: 

٘  بال٬ ػالو   ٖٚالزا  ايضٚدـب  إسذ٣ َٔ ؼبذخ ايزٟ اىبًٌ -1  يال

 دٚس يالالال٘ ايٓفظالالالٞ ايعاَالالالٌإٔ  نُالالالا  ا٫دتُاعٝالالال١ دٚافعالالال٘

 . ريو ًب نبرل

 . اىباد١ٜ طغٝإ اسبٝا٠ -3

 . ايضٚدـب أسذ بـب ا٭ْا١ْٝ ٚاْتؼاس ايًزات عٔ ايبشح -2

ٔ  نالجرل  ٚتتفالل " ايضٚادٝال١  اشبٝا١ْ -2 ٍ  اٯسا٤ َال  اطالتشاي١  سالٛ

  اشبٝاْالال١  ٖالالزٙ سالالذٚخ بعالالذ  ايضٚادٝالال١ ايع٬قالال١ اطالالتُشاس

ٔ  ناْالت  طٛا٤  طبٝعال١  ربتًال   ٖٚٓالا   ايضٚدال١ أٚ  ايالضٚز  َال

ُٻٔ فل٬ّ اشبٝا١ْ ّ  خبٝاْال١  يالٝع  َٓ٘ خَا سذ ٜعتدل ع  أَالا

٘  َّا قاإٔ  ٜ٪نذ َٔ ٘   ٖالزا  بال  ٚايالمت   خٝاْال١  ايؼالشٜو أْال

ٔ  ايعذٜالذ  ريو بعذ ٜعكبٗا ٟ  قالذ  ايالمت  ايتدلٜالشات  َال  ٫ دبالذ

 . با٫ْفـاٍ تٓتٗٞ ٚايمت

 أٚ تٛافالالالل ايفهالالالشٟ طالالالٛا٤ ايالالالضٚدـب بالالالـب ايتٛافالالالل عالالالذّ -2

  .ٚايعاطفٞ ايشٚسٞ ٚا٫ْظذاّ ايطباع ٚنزا ايؼخـ١ٝ 

 كالالالع  طالالالبب٘ ٚايالالالزٟ بالالالايط٬م ايالالالتًفِب عالالالادات" اْتؼالالالاس -1

  يالالال٘ ٜ٪طالالال  أَالالالش ٖٚالالالزا ايالالالضٚز يالالالذ٣ ايالالالذٜ  ايالالالٛاصع ًب

 ًب ٚقالالالع قالالالذ بالالالإٔ ايطالالال٬م" ايفتالالالا٣ٚ تظالالالٌٗٝ عالالالٔ فلالالال٬

 .اسبا٫ت بع 
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 ْؼالالال٤ٛ ػالالالأْ٘ َالالالٔ ٖٚالالالزا َٓضشلالالالا  خالالالاسز ايضٚدالالال١ عُالالالٌ -7

 .اىبٓضٍ إداس٠ ع٢ً فكذإ ايظٝطش٠ بظب  َؼه٬ت

 .اٯخش ع٢ً ايضٚدـب أسذ طٝطش٠ -2

ٌ  ايبع  بعلُٗا ايؼشٜهـب َعشف١ اْعذا١َٝ  -7  ايالضٚاز  قبال

 .دض١ٝ٥ قبعشف١ ٚيٛ

 فٗالالالٞ ايطالالال٬م َٓٗالالالا ٜالالالٓذِ ايالالالمت اٯثالالالاس عالالالٔ َالالالا ذبالالالذثٓا ٚارا

 : َا ًٜٞ

 :ا٭طش٠ َظت٣ٛ ع٢ً. 1

ٔ  فط٬م  ا٭ٚفب ايلش١ٝ ِٖ ا٭٫ٚد  ًب سقبالا  ٜتظالب   ايٛايالذٜ

 .ٚاعبشافِٗ تؼشدِٖ

  :اجملتُع َظت٣ٛ ع٢ً. 2

 .ا٭طش١ٜ ٚايشٚابٌب ا٭ٚاؿش بتُضم ا٫دتُاعٞ ايٓظٝر كبضم

طالالًُإ ايعُالالشٟ عًالال٢ صبُالالٌ اىبالالذاخ٬ت اىبالالزنٛس٠    . أ ٚعكالال 

ٚدالالا٤ ًب َذاخًتالال٘  أْالال٘ ٜتلالالض َالالٔ ا٫ٖتُالالاّ    قلالال١ٝ ايطالال٬مسالالٍٛ 

 باجملالا٫ت  ٫ستباطٗا ٚط  أَٔ قل١ٝ بايكل١ٝ إٔ ايط٬م ٜؼهٌ

 ٚنالالٌ ٚايظٝاطالال١ٝ  ٚا٭َٓٝالال١ ٚا٫دتُاعٝالال١ ٚا٫قتـالالاد١ٜ ايؼالالشع١ٝ

 .ٚتفشٜعات٘ تفـ٬ٝت٘ ي٘ اجملا٫ت ٖزٙ َٔ صباٍ

إٔ  ػبالالالذ صبتُعٓالالالا ًب ايطالالال٬م َٚؼالالاله٬ت يكلالالالاٜا ٚاىبتالالالابع

 ايُبالاٖش٠   دسدال١ إفب  ٚؿالًت  ستال٢  ريالو  ًب ًَشَّٛبالاّ  استفاعٶالاّ  ٖٓاى

ّ  ت٪نالذٙ  َالا  ٖٚٛ  َؼالشٚع  َٓذالضات ) بالال  اىبظال٢ُ  اجملًالذ  ٚفالل  ا٭سقالا
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ٔ  ايـادس (ايكلا٤ َشفل يتطٜٛش ايؼشٜفـب اسبشَـب خادّ  ٚصاس٠ عال

 إنبالالايٞ بًالال  قالالذ أْالال٘إفب  ٜؼالالرل سٝالالح ٖالالال(  1221) عالالاّ ًب ايعالالذٍ

 ٚريالالالو  (%11) بًغالالالت بٓظالالالب١ عكالالالذٶا  (27712) ايٓهالالالا  عكالالالٛد

 بٓظالالب١ ؿالالّها (32227) بًغالالت ايالالمت ايطالال٬م بـالالهٛى َكاسْالال١

 . (%22)إفب  ٚؿًت

 ٜ٪نالالذ يبالالا ايعالالذٍ يالالٛصاس٠ ايشزلالالٞ ايظالالذٌ ٚفالالل أٚسدتالال٘ َٚالالا

ٔ إفب  ايطالالال٬م َبالالالاٖش٠ استفالالالاع إفب  تـالالالٌ ٚقالالالذ ( %22) أنجالالالش َالالال

ٌ  مل نالجرل٠  سا٫ت ٖٓاىإٔ  اعتدلْاإرا  ايٓـ  ٕ  ٚمل تـال ٚٸ  ًب تالذ

 اىبفالالمت زلاسالال١ َهتالال إٔ  الالال أٜلالالا الالال ٚأكالالٝ . احملالالانِ طالالذ٬ت

 ايع١ًُٝ ايبشٛخ ٚإداس٠ ايعًُا٤ نباس ١٦ٖٝ ٚس٥ٝع يًًُُه١  ايعاّ

 ٚوبالع  طالٜٓٛٽّا   طال٬م  سايال١  آ٫ف أسبعال١  أنجش َٔ ٜباػش ٚاٱفتا٤

 ٖٚالالزٙ! ايطالال٬م أسالالٛاٍ َالالٔ اىبفالالمت ُٜٓبالالشٙ َالالا َٜٛٝٽالالّا سايالال١ عؼالالش٠

 اْتٗال٢  َٚالا  ٚايعالٛد٠  اىبشادعال١  ًب أؿشابٗا ٜٚهٌُ َعًك١  اسبا٫ت

 ايالالشقِ ٖالالزإ إ قًٓالالا:ٕ إ ْبالالاي  ٫ٚ احملالالانِ  َالالٔ ايبالالا٥ٔ بالالايط٬م

 َٓالالالاطل إسالالالذ٣ ًب ايكلالالالا٠ َالالالٔ قالالالاٍ  عُالالالٌ ْتالالالاز ٜهالالالٕٛ سقبالالالا

ّ  ًب ٚؿالًت  ٚقالذ  َظالتُش   تضاٜالذ  ًب ايطال٬م  فشا٫ت اىبًُه١   ٜالٛ

 سالالا٫ت أسبالالع نالالٌإٔ  إر دالالذٶّا  ٚعايٝالال١ طبٝفالال١ ْظالالب١إفب  ا٭ٜالالاّ َالالٔ

 اىبفالالمت زلاسالال١ َٚهتالال  ٚاسالالذ٠  طالال٬م سايالال١ ٜكابًالالٗا أؿالالبض صٚاز

 آٍ إبالالشاِٖٝ بالالٔ ضبُالالذ ايؼالالٝ  صَالالٔ َٓالالز اسبالالا٫ت ٖالالزٙ ًب ُٜٓبالالش

ٍ  ٫ٚ -اهلل سهبُٗالا  - بالاص  بٔ عبذايعضٜض ثِ ايؼٝ    ٖٚالزٙ . ٜالضا

 احملالالالالانِ َالالالالٔ بإسايالالالال١أٚ  َباػالالالالش٠ بـالالالالف١ تالالالالأتٞ سقبالالالالا اسبالالالالا٫ت
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 ًب ا٭خالالالش٣ ٖالالالٞ تُٓبالالالش ايالالالمت ايالالالذع٠ٛ َهاتالالال  َالالالٔأٚ  ايؼالالالشع١ٝ 

 قبالالٌ ٚايـالالًض اي٥ٛالالاّ ٚضباٚيالال١ ايتٛدٝالال٘ بالالا  َالالٔ ايضٚدٝالال١ ايكلالالاٜا

ِ  ايط٬م  ٚقٛع ٔ  ايهالبرل  ٚايالشق  ٚايَٝٛٝال١  ايظال١ٜٛٓ  اٱسـالا٤ات  عال

 يًذساطالال١ حبادالال١ ايطالال٬م َظالالأي١ ًب اىبفالالمت َالالٔ اىبُٓبالالٛس٠ يًكلالالاٜا

 .ايع٬ق١ رات ازبٗات َٚٔ ايؼٛس٣ صبًع َٔ ازباد٠

ٟ  اجملتُالع  ًب ايطال٬م  حبالا٫ت  اشباؿال١  إٕ ا٭سقاّ  ًب ايظالعٛد

 ايٓظالالا٤ َالالٔ اٯ٫ف عؼالالشات َعاْالالا٠ أَالالاّ ٜلالالعٓا يبالالا ٖٚالالزا تضاٜالالذ

 اَالالشأ٠ َالالٔ اٯٕ ربًالالٛ ٚاسالالذ٠ عا٥ًالال١ ٖٓالالاىإٔ  أَبالالٔ ٫ٚ اىبطًكالالات 

ٕ  تكذٜش  أقٌ ع٢ً َطًك١ ٔ   فٝٗالا  ٜعالٝؽ  بٝٛتالاّ  ٖٓالاى  بالٌ إ  أنجالش َال

 .َطًك١ اَشأ٠

 عالالٔ ٜهؼالال  ب٬دْالالا ًب ايطالال٬م َعالالذ٫ت نالالإ استفالالاع  ٚإرا

 سالذ  عًال٢  ٚايضٚدالات  ا٭صٚاز يالذ٣  ايالتفهرل  ْظالل  ًب َالا  خًٌ ٚدٛد

 ايضٚد١ٝ اسبٝا٠ تعٓٝ٘ َا اطتٝعا  ع٢ً ايضٚدـب قذس٠ ٚعذّ طٛا٤ 

ٌ  اىبتباديال١   ٚايٛادبالات  اسبكٛم َٔ إطاس ًب َظ٪ٚي١ٝ َٔ  ريالو  ٚقبال

ٔ  ٚمرلٖالا  ا٭طالش٠   ٖٚٞ ايضٚاز ىب٪طظ١ ٚتكذٜش اسذلاّ  ا٭طالبا   َال

 ٚاقالذلا   ٚذبًًٝالٗا  سؿالذٖا  ًب ٚايالٓفع  ا٫دتُالاع  عًُالا٤  أفا  ايمت

 .ايط٬م بعذ َا عٓذ ٖٓا أْٓا ْتٛق  إ٫ شلا  ع٬دات

ٔ  ٜبشالالح ا٭سٝالالإ طالالٛف   أمًالال   ًب ٚايشدالالٌ  أخالالش٣  صٚدالال١  عالال

 ٜالالش٣ سٝالالح طبتًالال   فشاشلالالا اىبطًكالال١ اىبالالشأ٠ أَالالا سٝاتالال٘  ٚتظالالتُش

ٌ  َـالذس  أْٗالا أٚ  طالذلٖا   ػبال   بعٛس٠ أػب٘ أْٗا أًٖٗا  ػبال   يًخذال

 ط٬قٗالالا َظالال٪ٚي١ٝ أًٖالالٗا ا٭سٝالالإ ؼبًُالالٗا َالالٔ نالالجرل ًٚب َٛاساتالال٘ 
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ٕ  ٚقالذ  ٚصٚدٗالا   بٝتٗالا  عًال٢  اسبفالاَب  تظالتطع  مل أْٗالا  بذع٣ٛ  ٜهالٛ

ٔ  ايٓظا٤ يبع  بايٓظب١ ؿشٝشٶا ٖزا ٔ  ٫ يهال ٘  مبهال  عًال٢  تعُُٝال

 .!نبٝعّا اىبطًكات

ّ  َٔ اىبطًك١ اىبشأ٠ َعاْا٠ ٚتبذأ  ٫ٚطالُٝا  يط٬قٗالا   ا٭ٍٚ ايٝالٛ

ٞ  تعٌُ  ٫ ناْتإرا  ٌ  فٗال ٌ  هبال  ا٭َالش  ٜٚالضداد  عا٥ًتٗالا   عًال٢  ثكٝال

 ناْالت إرا  أَالا  ضبالذٚد٠  أٚ  كعٝف١ أطشتٗا َٛاسد ناْت يٛ ط٤ٛٶّا

 ْالٛع  َٔ َعاْا٠ ٖٓاىإٔ  إ٫ ايظ٤ٛ  بٗزا ا٭َش ٜهٕٛ ٫ فكذ تعٌُ

 ص٬َٝتٗالالا  بالالـب ستالال٢ إيٝٗالالا  ايٛاطالالع اجملتُالالع ُْبالالش٠ ًب تتُجالالٌ آخالالش

 فتٓالأ٣  ػالكٝكٗا  أٚ  صٚدٗالا  خطال   ذباٍٚ أْٗا ًب ايؼو ٜبذأ سٝح

 أَالّا   ناْت يٛ اىبطًك١ اىبشأ٠ َعاْا٠ فـٍٛ ٚتهتٌُ عٓٗا  بٓفظٗا

 َالالٔإفب  ريالالو قبالالٌ ٚذبتالالاز أ٫ٚدٖالالا  عًالال٢ اٱْفالالامإفب  ذبتالالاز ٭ْٗالالا

ِ  َظالال٪ٚي١ٝ  ٜتالالٛفب  ّ   بعالال   ًٚب َعٗالالا   تالالشبٝتٗ  اىبالالشأ٠  ا٭سٝالالإ ذبالالش

أٚ  أبِٝٗ َع شب٬ف خاؿ١ ٭طبا  أ٫ٚدٖا  َع اسبٝا٠ َٔ اىبطًك١

 .بعذٙ آثاسٖا رب  ٚمل ايط٬م طبكت َؼه٬ت

ٔ  ٚا٭طٛأ ِ  ٚعًال٢  ريالو   َال ٔ  ايالشم ٌ  َال  ظبالذ  اىبعاْالا٠   ٖالزٙ  نال

ٔ إفب  تظالاسع  َطًكالات   بٓات يذٜٗا ايمت ا٭طش بع  ٍ  تالضٚػبٗ  بالأٚ

َٔ  ّ  َالا  ْٚالادسٶاّ  قًًٝال١  اىبطًكالات  صٚاز فالشق إٔ  بالذافع  إيالٝٗٔ   ٜتكالذ

 ٚايالالالضٚاز َٓاطالالالبٶّا  نالالالإ ايالالالضٚز إرا  ريالالالو ًب كالالالرل ٫ٚ ٜتهالالالشس 

 جملالشد  ايضٚاز ٖزا ٜهٕٛإٔ  ايلشس نٌ ايلشس يهٔ َتهاف٦ّا 

 سقبالا  اسبايال١   ٖالزٙ  َجٌ ففٞ "َطًك١"  يك  َٔ اىبشأ٠ ٖزٙ ربًٝف

 ٜٚتلالالاع  َعاْاتٗالالا  يتتلالالاع  أخالالش٣ َالالش٠ َطًكالال١ ْفظالالٗا دبالالذ
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ِ  أٜلالالا  ٞ  ٫ٚ عًٝٗالالا   ايالالالتذ  سذالال ٔ  ْفظالالٗا  اىبطًكالالال١ تعفالال  ٖالالالزٙ َالال

ِ  بٓفظالٗا   ثكتٗالا  ٚكالع   ٚاطتظال٬َٗا  ٫ْٗضاَٗالا  ايُٓبش٠ ٔ  فهال  َال

ٍ  بتظالابل  ذبُبال٢ إٔ  اطتطاعت َطًكات  ط٬قٗالا  بعالذ  عًٝٗالا  ايشدالا

 .نجرل٠ ٚا٭َج١ً

 ايالالالمت ا٫دتُاعٝالالال١ اىبٛاكالالالٝع أخطالالالش َالالالٔ ايطالالال٬م إٕ َٛكالالالٛع

 ٚنٓالت  ٚايهتالا    ٚاىبفهالشٜٔ   ايعًُالا٤  َٔ اىبـًشـب باٍ تؼغٌ

 اجملتُالالالالع ًب ايطالالالال٬م َبالالالالاٖش٠$بعٓالالالالٛإ  َظالالالالتكٌ بتالالالالأيٝ  أفشدتالالالال٘

 ٚايتكـالالالٞ بايبشالالالح فٝالالال٘ تٓاٚيالالالت #تؼخٝـالالال١ٝ دساطالالال١ ايظالالالعٛدٟ 

 ٚآثاسٖالالالا  ٚعٛاًَالالالٗا  ٚادباٖاتٗالالالا  ٚسذُٗالالالا  ايُبالالالاٖش٠  طبٝعالالال١

 .ٚع٬دٗا

ٔ  نُالا  - فكالٌب  اىبشأ٠ ع٢ً تكتـش ٫ٚ بالٌ   ايٓالاغ   بعال   ُٜبال

 ًب ٜالال٪ثش فالالايط٬م ٚاجملتُالالع  ٚايالالضٚز ا٭٫ٚد َالالٔ نالال٬ّ تؼالالٌُ إْٗالالا

ٞ  ايًب١ٓ ٖٞ ا٭طش٠إٔ  اىبعًّٛ َٚٔ ٚتشابطٗا  ا٭طش٠ َ٪طظ١  ا٭ٚيال

 .اجملتُع بٓا٤ ًب

 َؼالالاله٬ت: اىبطًكالالالٕٛ َٓٗالالالا ٜعالالالاْٞ ايالالالمت اىبؼالالاله٬ت فُالالالٔ

 أْفظالالالالِٗ ػبالالالالذٕٚ إر ايطالالالال٬م  قبالالالالٌ حبالالالالا٫تِٗ َكاسْالالالال١ ْفظالالالال١ٝ

 ٚايؼالالالالالالعٛس ا٭َالالالالالالٌ  ٚخٝبالالالالالال١ باٱسبالالالالالالاٍب ٜٚؼالالالالالالعشٕٚ ٚسٝالالالالالالذٜٔ 

 ايضٚدالالال١ َؼالالاله٬ت َٚالالالٔ. ا٭طالالالش٠ بٓالالالا٤ اْٗٝالالالاس عالالالٔ باىبظالالال٪ٚي١ٝ

 ُْبالالالش٠ ْتٝذالالال١ ا٫ْفـالالالاٍ  بعالالالذ ْفظالالال١ٝ بلالالالغٍٛب ايؼالالالعٛس اىبطًكالالال١

 فالالالالالٛم َظالالالال٪ٚيٝات  ٚذبًُالالالالٗا  ا٭٫ٚد  ٚدالالالالالٛد ٚبظالالالالب   اجملتُالالالالع  

 .طاقتٗا
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 اْٗٝالالالاس َالالالٔ اىبتلالالالشس٠ أنجالالالش ا٭طالالالشاف فالالالإِْٗ ا٭طفالالالاٍ أَالالالا

 مالالرل ًب كالالايت٘ ٚاىبالالشأ٠ ايشدالالٌ َالالٔ ٚاسالالذ نالالٌ ػبالالذ فكالالذ ا٭طالالش٠ 

ٔ  نإ ػشٜه٘  ايزٟ ٍ  يهال ٔ  ا٭طفالا ِ  َالا  ػبالذٚا  يال ٔ  ٜعٛكالٗ  عال

 ا٭طفالالاٍ  تٓؼالال١٦ ًب طالالًبٶّا ٜالال٪ثش فالالايط٬م ا٭   ٚسعاٜالال١ سٓالالإ ا٭ّ

 ذبُالالالذ ٫ َالالالاإفب  ٜٓذشفالالالٕٛ ٚقالالالذ ايظالالال١ٜٛ  ػخـالالالٝتِٗ بٓالالالا٤ ًٚب

. ٚقٛتالال٘ ٚكباطالاله٘  اجملتُالالع  بٓالالا٤ ًب ٜالال٪ثش ريالالو ٚنالالٌ عكبالالاٙ 

 ٚايٓظالالالالا٤  ايشدالالالالاٍ  ًب طالالالالًبّا ٜالالالال٪ثش ايطالالالال٬مإٔ  ٜ٪نالالالالذ ٖٚالالالالزا

 ايطالال٬م ىبؼالاله١ً اسبًالالٍٛ ٚكالالع ٫ٚػالالو إٔ .ٚاجملتُالالع ٚا٭طفالالاٍ 

إفب  يًٛؿالالٍٛ ايُبالالاٖش٠ ٚسؿالالذ ا٭طالالبا   عًالال٢ ايتعالالشف تظالالتٛد 

 .اسبٌ

 اجملتُالالالع  ًب ايطالالال٬م َبالالالاٖش٠ يٓظالالالب١ اىبظالالالتُش ايتضاٜالالالذ َٚالالالع

 اسبالذ  حملاٚيال١  دالاد٠  دساط١إفب  حباد١ اىبؼه١ً فإٕ ٖزٙ ٚتفاقُٗا

 ازباَعالالات ًب ٚايذساطالالات ايبشالالٛخ َشانالالض قبالالٌ َالالٔ تضاٜالالذٖا َالالٔ

 ٚادتُاعٝالالالّا أَٓٝالالالّا ايُبالالالاٖش٠ ٖالالالزٙ ٚتالالالأثرل ايع٬قالالال١  رات ٚازبٗالالالات

 ا٫دتُاعٝال١  ايذساطات أثبتت ٚيكذ اجملتُع  ع٢ً ٚاقتـادّٜا ٚدّٜٓٝا

 طا٥ًال١  ذبت ٜكعٕٛ ايزٜٔ ٚايهباس ا٭سذاخ َٔ عذٜذٶّاإٔ  ٚا٭١َٝٓ

ٔ  نالجرل  بـب َؼذلنّا قازلّا ايط٬م ٜهٕٛ ازبشا٥ِ . اجملالشَـب  َال

 .ٚا٫بتعاد ا٫فذلام شلزا نإ كش١ٝ ٖٚزا َتفشقإ  ٚا٭ّ فا٭ 

 ٘  أ٫ٚ دعالالالالْٛٞ: ا٭سبالالالالؽ نالالالالٛثش. أ قايالالالالت  ًٚب اٱطالالالالاس راتالالالال

 َٛكالالالالالٛع ًب ايالالالالالذخٍٛ قبالالالالالٌ ٚكالالالالالشٚس١ٜ بظالالالالالٝط١ َكذَالالالالال١ أكالالالالالع

 .  ٚايط٬م ايضٚاز
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 : العصز ٍذا يف ّاملزأٗ الزجل عالق٘

 َالالالٔ َظالالالاس يتـالالالشٝض ا٭دٝالالالاٍ َٝالالالٌ عالالالٔ تكشٜالالالشٶا َالالالش٠ قالالالشأت

ٞ  سالذٚد  ٚخالاسز  عفٟٛ بؼهٌ ػبشٟ ا٭َش ٖٚزا طبكِٗ   .اي٬ٚعال

 تشبٝال١  ًب ؿشاَتٗا َٔ يًتخفٝ  أَشٜها ًب ايظٛد ُأطش كبٌٝ َج٬ّ

 عًٝ٘ تشبت ىبا َعانظ١ ٚريو ٚا٭ٚاَش  ايكٝٛد َٔ ٚايتكًٌٝ ا٭بٓا٤

ِ  ايذلبٝال١  عٴشفالت  سٝالح  ا٭دذاد  دٌٝ َٔ . ٚايؼالذ٠  بايـالشا١َ  يالذٜٗ

 عالالٔ تعٜٛلٶالالا ٚايتؼالالذٜذ يًـالالشا١َ ايٝالالّٛ ايبالالٝ  أطالالش كبٝالالٌ فُٝالالا

ّ  آبا٤ ع٢ً ا٭دذاد َاسط٘ ايزٟ ايتظاٌٖ  ؼبالذخ  أساٙ َالا  ٖالزا  .ايٝالٛ

  .ايتشذٜذ ٚد٘ ع٢ً ٚايظعٛد١ٜ اشبًٝذ١ٝ صبتُعاتٓا ًب

٘  ناْالت  نٝ  َٓا نٌ ٬ٜسِب سقبا: أنجش يًتٛكٝض  ٚايذتال

ٔ  سبكٛقٗالا  ٚصبشف١ خاْك١ ساي١ تعٝؽ  بالزيت  يكالذ . ا٭ / ايالضٚز  َال

ٔٸ  ٚمل. ايضٚز ٱطعاد ٚطعٗٔ َٚا فٛم بٛطعٗٔ َا نٌ أَٗاتٓا  ٜهال

. اىبكـالالشأٚ  يًعٓالال  ازبالالاْض ايالالضٚز دبالالاٙ قاْْٛٝالال١ تالالذابرل أٟ ٜتخالالزٕ

 ٚعًٝٗالالا ابالالت٤٬  ٖالالٛ ٤ايظالالٞأٚ  ايبخٝالالٌأٚ  ايعٓٝالال أٚ  اىبالالضٚاز ايالالضٚز

ٟ  ايـالدل  ٖزا. ٚذبتظ  تـدلإٔ  فكٌب  يًذلادالع  ايالضٚز  ٜالذفع  ٫ ايالز

ُٻا  سكٗا.. ًب ٜشتهب٘ ع

 اىبٓطكٝالالال١ ا٫ستٝاطالالالات نالالالٌ ٭خالالالز ايٝالالالّٛ فتٝالالالات كبٝالالالٌ شلالالالزا

ْٶالالا ايعك٬ْٝالال١ ٚمالالرل اىبٓطكٝالال١ ٚمالالرل ٚايعك٬ْٝالال١  عالالذّ طالالبٌٝ ًب أسٝا

 عالالٔ ْظالالخ١ تـالالبضإٔ  ذ٫ تشٜالال فتالالا٠ نالالٌ! أَٗالالاتٗٔ َأطالالا٠ تهشٜالالش

 عؼالالالش ٚتٓذالالال  اىبطالالالب   ًب َٜٛٗالالالا تكلالالالٞإٔ  تشٜالالالذ ٫ ٚايالالالذتٗا 

ٝٽا  ؿشٝٽا تٓٗاس سُٝٓا ثِ اىبٓضٍ أعُاٍ بهٌ ٚتٗتِ أطفاٍ   ٚنباي

 .. ٚعاف١ٝ أنجش ػبابٶا أخش٣ بضٚد١ تهاف٧
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 .آبا٥ِٗ أخطا٤ تهشاس ٜشٜذٕٚ ٫ أٜلٶا ايزنٛس ا٭بٓا٤

ٝٽالا  اعتُالالادٶا ايظالابل  ًب ايٓظالالا٤ اعتُالاد  بظالب    ا٭صٚاز عًالال٢ نً

. ايذساطالال١ َالالٔأٚ  ايعُالالٌ َالالٔ ىبٓعٗالالا ٚريالالو. َعٝؼالالتٗٔ تهالالايٝ  ًب

 ايضٚدال١  عًال٢  يٲْفالام  ٚػباب٘ عُشٙ أْفل أبٝ٘إٔ  ا٫بٔ ٜش٣ ٚسُٝٓا

 دٗالذ  ريالو  ًب َظالتغ١ً  ا٫طالت٬ٗى  َٔ عاؿف١ ٜؼب٘ ىبا تتشٍٛ ايمت

  .اىبأطا٠ رات تهشاس ٜشٜذ ئ فإْ٘. ٚدٝب٘ ايضٚز

 با٫ْتكاّ أػب٘ بطشٜك١ سكٛقٗا ٭ٕ تٓتضع ايّٝٛ اىبشأ٠ كبٌٝ يزا

ٔ  ي٬طالتفاد٠  ايؼبا  ٚمبٌٝ. ٭َٗا ِ  َال ِ  َالذخ٫ٛتٗ  ايؼخـال١ٝ  ىبالتعٗ

 َ٪َٓالال١ عالالشٚغ عالالٔ ايبشالالح. أٚ ايضٚدالال١ عًالال٢ نأٚيٜٛالال١ ٚسادالالاتِٗ

  ..َٚايٝا َٚبٝفٝا

 ٖؼال١   ذبتٝال١  بٓٝال١  ع٢ً قا١ُ٥ أطش َٛاد١ٗ ًب ايّٝٛ عبٔ شلزا

٘  ٚتتفتالالالت  تٓهظالالالش ّ  بٓالالالا  ٫ ٜفالالالذل .. ا٭طالالالبا   ٭تفالالال ٌ  اتٗالالالا  دٝالالال

٘  ًب ٚايدلمُاتٝال١  ٚاىباد١ٜ بايظطش١ٝ ٚايجُاْٝٓات ايتظعٝٓات  ع٬قاتال

 َٔ ايجك١ًٝ ايذلن١ ٖزٙ ع٢ً اٯبا٤ دٌٝ ضباطب١ عًٝٓا بٌ. ايضٚد١ٝ

 . نًُٝٗاأٚ  ايطشفـب ٭سذ ٚاجملشف١ اىبتٛتش٠ ايضٚد١ٝ ايع٬قات

 ايتالٛدع  َٔ بايهجرل ايضٚد١ٝ ايع٬ق١ ٜذخًٕٛ ٚايفتا٠ ايؼا 

أٚ  ا٫كالطٗاد أٚ  اشبٝاْال١ أٚ  بالايعٓ   َٗالذد٠  ايفتا٠. ٚايذلدد ٚاشبٛف

٘  بالأغ  ٫ بكًالل  ٜذخًٗا ٚايؼا  .ايضٚدات تعذد ٍ إٔ  بال  ثالٛس " يالال  ٜتشالٛ

٘  ع٢ً ٜذٚس ايزٟ" ايظاق١ٝ ٍ  ْفظال  تكالذٜش أٚ  ػالهش  دٕٚ ايعُالش  طالٛا

 ايعالالادات َالالٔ ا٭خالالش٣ ايجكًٝالال١ يًذلنالال١ باٱكالالاف١ ٖالالزا. اٖتُالالاّأٚ 

! سالالشق بهالالٌ ٯخالالش دٝالالٌ نالالٌ ٜٓكًالالٗا ايالالمت ٚايٛؿالالاٜا ٚايتكايٝالالذ
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ٛ  نالجرل٠  ٚا٭َجًال١  ٕ   ٚاطالتعذْا  ايالزانش٠  سفضْالا  يال  َالا نالإ اٯخالالشٚ

ٌ  ب٘ ٜؼشْٓٛٓا ٍ  قبال ٌ   ٖالزا .. ايالضٚاز  قذطال١ٝ  ًب ايالذخٛ  أمًال   َالا دعال

 . يًطشفـب ٚطبٝف١ صيك١ أسك١ٝ ع٢ً تٓؼأ ايضٚد١ٝ ايع٬قات

 بٛايذتالالالال٘ اٖتُاَالالالال٘أٚ  صٚدتالالالال٘  صٚاز سبفًالالالال١ ْظالالالالٝإ ايالالالالضٚز 

 أخالش٣  أطالبا  . أٚ ٚبـالذٜكاتٗا  بايذساط١ ايضٚد١ تعًلأٚ  ٚأخٛات٘ 

ٞ  فُٝالا .  اشبالٛف  عًال٢  بٴال   يالضٚاز  ناسثٝال١  طتهٕٛ  طالًٛنٝات  ٖال

 ايشدالالٌ سالالٍٛ َٚفَٗٛٓالالا ثكافتٓالالا اختًفالالت ٚيالالٛ تأًَٓاٖالالا يالالٛ طبٝعٝالال١

  .ْٚفظٝاتُٗا ٚٚادباتُٗا نْٝٓٛتُٗا ٚاىبشأ٠ 

 ايتافٗالالال١ يٮطالالالبا  ايطالالال٬م قـالالالف َالالالٔ ايهالالالجرل اْتؼالالالشت

ٞ  فُٝالا . اسبكٝكٝال١  ا٭طبا  فع٬ّ أْٗا ٚؿذقٓا. ٚاي١َٝٛٝ ٚ  ٫ ٖال  تعالذ

 مل أخالش٣  أطالبا   ٖٓالاى . ايالبعرل  َبٗالش  قـالُت  ايالمت  ايكؼال١  نْٛٗالا 

 .عبًًٗا ٚمل شلا ْٓتب٘

. يًط٬م تاف١ٗ أطبابٶا ٖٓاىإٔ  ْعتكذ دعًٓا ًب دٚسٙ ٚيٲع٬ّ

ٔ  ايفكاعٝال١  اجملال٬ت  إسالذ٣  ًب تكشٜشٶا قشأت أْ  أرنش  أطالبا   عال

 :  يًط٬م مشٜب١

 .!! ا٫طتشُاّ بعذ اسبُاّ أس  ٜبًٌ ٭ْ٘ َٓ٘ تطًكت-

  .!!ا٭طٓإ  َعذٕٛ أْبٛب١ تغًل ٫ ٭ْٗا َٓٗا تطًل-

ٌ  ؿالذقٓا . اسبهاٜالات  ٖزٙ ْٓكٌ باطتُتاع ٚاظبشفٓا  ٖالزا  نال

  .اشلشا٤

 أُْٗالالا يالالٛ َكبٛيالال١ تهالالٕٛ قالالذ ايظالالًٛنٝات تًالالوإٔ  اسبكٝكالال١

  .تكذٜش أقٌ ع٢ً بعلُٗا تفُٗاأٚ  بعلُٗا أسبا
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 صٚز أرْٞ ايضٚد١  أخت اْتكذت. ايظرل نت  أسذ ًب أرنش

 احملبالالال١ ايضٚدالالال١ سدت. بالالال رإ ايكالالالشد ٚػالالالبٗتُٗا ايبالالالاسصتـب  أختٗالالالا

". ايـالالغرل٠ ايكالالشٚد ٜؼالالبٕٗٛ ِايشدالالاٍ أْٗالال  َالالا ًب أنبالالٌ: "بظالالخش١ٜ

 ٚدالزابٶا  نب٬ّٝ ػ٦ٝا َز١َ  اٯخشٕٚ ٜعتدلٙ َا نٌ ٜتشٍٛ ٖهزا

 . ػشنا٤ْا عب  سـب

ايظالالًٗٞ إفب صبُٛعالال١ َالالٔ ايعٛاَالالٌ اىبشتبطالال١     ٖٝالالا. أ ٚأػالالاست

 بكل١ٝ ايط٬م ٚصٜاد٠ َعذ٫ت٘ َٚٓٗا َا ًٜٞ:

 :ٕٛاىبخبب 

ٍ  سالذٜح  ْالزنش  يعًٓا ٘  اهلل ؿال٢ً _ ايشطالٛ ِ  عًٝال ٟ  _ٚطالً  ايالز

ٌ  بالـب  خب  َٔ فٝ٘ يعٔ ٌ   ايشدال ٔ  س٥الٝع  طالب   ٖالزا  ٚصٚدال٘  ٚيعال  َال

  .!ايط٬م أطبا 

ٔ  ٚقذ ٔ  فكالٌب  ايتخبٝال   إٔ ايالبع   ُٜبال ٌ  َال ٌ  قبال  أٚ ٫َالشأ٠  سدال

 يـالالالذٜكتٗا  ايـالالالذٜك١ ٜؼالالالٌُ قالالالذ ايتخبٝالالال  ٚيهالالالٔ ايعهالالالع 

 ٜؼذع٘ أٚ عًِ مرل ع٢ً بشأٟ عًٝ٘ ٜؼرل عٓذَا يـذٜك٘ ٚايـذٜل

 . ايط٬م أٚ بأخش٣ ايضٚاز ع٢ً

ٔ  ا٫دتُاعٝال١  ٚاىبشانالض  اٱعال٬ّ  ًب ساز َالا  ايتخبٝال   َٚٔ  يبال

 ٫ ت٪ًِٖٗ ع١ًُٝ خًفٝات رٚ َٚعُبُِٗ ا٭طشٟ  باىبظتؼاس ٜظُٕٛ

ٕ  ػالشعٝـب  أٚ دعالٜٛـب  بعلِٗ إٔ فل٬ اىبظتؼاس يذٚس  بالـب  ؽبًطالٛ

  .!ٚايفلٌ اسبكٛم ٚبـب ٚايٓـض ايفت٣ٛ

ٔ  ْلالشت  اي٬تٞ اىبظتؼاسات اىبظتؼاسٜٔ دا٥ش٠ ًب ٜٚذخٌ  بٗال

يٓـالا٥شٗٔ   ْظالُع  يٛ ٚٚاهلل ا٫دتُاعٞ ٚايتٛاؿٌ اٱْذلْت ػبه١

ِّٛ  يٓذذ أْٗا  .!يب١ٓ يب١ٓ ايبٝت يتك
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 دبشبالالال١ أٚ بضٚدٗالالالا خدلتٗالالا  ٖالالالٛ َالالالٓٗٔ ايٛاسالالذ٠  خالالالدل٠ سؿالالٝذ 

 ايتذالالاس  ٖالالزٙ عًالال٢ ايتذالالاس  نالالٌ فتٓالالضٍ ؿالالذٜكاتٗا أٚ ٚايالالذٜٗا

  .!ب٬ فاسم ٚقٝاغ

 ايغا٥ :  ايذٚس 

٘  ًب اىبٓٝالع  ٚايظالذ  ايغا٥ال   ايذٚس أَا ٛ  ايطال٬م  ٚدال  أٚ ايغفًال١  ٖال

 .! أًٖٗا َٔ ٚاسبهِ أًٖ٘ َٔ اسبهِ دٚس تُٗٝؽ

 ٭قالالش  اىبالالشأ٠ تًذالالأ ايالالضٚدـب بالـب  اشبالال٬ف ٜتالالأصّ عٓالالذَا عالاد٠ 

 ٜكالالٛد ٖٚالالزا نالالزيو  ٚايشدالالٌ ٜٚ٪ٜالالذٖا َعٗالالا ٜكالال  ايالالزٟ ايٓالالاغ

ٛ  ايطال٬م  بُٝٓالا   ٚٚقالٛع  ٚايضٚدال١  ايضٚز عٓاد تعضص يٓٗاٜات ٞ  يال  طٴالُ

ُٶالالالا  أٚفالالالش ٚاسبًالالالٍٛ أٚطالالالع تهالالالٕٛ ايش٩ٜالالالا فالالالإٕ أًُٖٝٗالالالا َالالالٔ سه

 .  ساؿٌ فٝٗا ٚايشكا

 ايضٚاز: ثكاف١ 

ٌ  أٚ ْادشال١  ايطٝالبـب  صػبات إٔ ْتفل سقبا ٌ  أْٗالا  يٓكال  تظالتهُ

ٚيعالالٌ   بايعكالالٌ ْدلسٖالالا ٚقالالذ ايالالشابٌب ٖالالزا بتكالالذٜع ْالالدلسٙ قالالذ أدًالالٗا

 .! يًخـاّ ٫ ٚقت أْ٘ اىب١ُٗ ا٭طبا  أسذ

 َٚظالاٜرل ) أطفاشلا ٚتشب١ٝ بٝتٗا ػغٌ ًب ٖٚٞ تـبض َٓز اىبشأ٠

 ٜٓذالالض  ْٗالالاسٙ َالالٔ َٚالالا تبكالال٢  عًُالال٘ ًب ٚايشدالالٌ (ٚايعـالالش ايلالالش٢

 .بٝت٘ َتطًبات٘

  .! ايّٓٛ َٔ أيز ف٬ ايّٓٛ ايظُا٤ تُبًِ إٔ َٚا

 ٫ٚ ٫ٚ دالالٛا٫ت  إْذلْالالت ٫ٚ فلالالا١ٝ٥ قٓالالا٠  سٝاتُٗالالا ٫ ؽببالال 

 أطٛام..
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 نالالال٬ عًالالال٢ عالالالـب فالالالش  َظالالال٪ٚي١ٝ أْالالال٘ ايالالالضٚاز ًب ثكالالالافتِٗ

ٌ  ٖالزا  أَالا  ايطشفـب ٘  ازبٝال  َتعُالذ  بتُٓالٌٝب  اٱعال٬ّ  نْٛٗالا  فجكافتال

  .! ػٝطا١ْٝ ػخـٝات أٚ ساىب١ ؿٛس ًب

 صٚاز: أٚفب ط١ٓ 

 ايطال٬م  أطالبا   تشدالع  اشبرل١ٜ ايعٓٛد نبع١ٝ بٗا قاَت دساط١

  .ا٭ٚفب بايذسد١ ايضٚد١ ٚعـب١ٝ ايضٚد١ أٌٖ يتذخٌ

 ايظالال١ٓ ظبالالا  عًالال٢ ٜعٛيالالٕٛ ٚايؼالالإٔ اشبالالدل٠ أٖالالٌ َالالٔ ٚنالالجرل

 نُالالالا َؼالالالٛاسُٖا  بإنُالالالاٍ سالالالشٟ ايضٚدالالالإ ادتاصٖالالالا إرا ا٭ٚفب

 ايظالال١ٓ ًب ٖالالٞ ايطالال٬م سالالا٫ت أنجالالش إٔ احملالالانِ أسٚقالال١ تؼالالٗذ

  .!ايضٚاز َٔ ا٭ٚفب

 ايجكافالالال١ ٖالالالٛ ايضٚدالالالإ ٜالالالٓكف َالالالا إٔ فُعٓالالالاٙ ٖالالالزا نالالالإ إرا

ِ  ايمت ايضٚد١ٝ ٍ  ت٪ًٖالٗ  ٚايت٦ٝٗال١  ٚايتٛط٦ال١   ايؼالشن١  شلالزٙ  ي٬ْتكالا

 ٚطالالالًٛنٝات َٚعالالالاسف أكالالالذاد تـالالالادّ عًالالال٢ َكالالالب٬ٕ أُْٗالالالا إفب

 بعلالالٗا ٜٚالالذَر بعلالالٗا ٜٚالالذفع تتُالالا٢ٖ ستالال٢ صَٓٶالالا تتطًالال  طبتًفالال١

 . ٚايعؼش٠ ٚايشهب١ اىبٛد٠ ٚذبـٌ يتتهاٌَ اٯخش

 ًب اىبٛثالالل بالالايط٬م ايطالال٬م إسـالالا٤ات اعتدلْالالا سالالاٍ ًب أَبالالٔ

ٍ  فُا ايشزل١ٝ  ايضػبات  ناىبظالٝاس  اىبٛثالل  مالرل  ايطال٬م  سالا٫ت  بالا

  .!ٚاىبعًكات ٚخ٬ف٘

 َٓٗا: ٫بذ أط١ً٦ 

 ٜشادفٗالا  إٔ ٫بالذ  ايطال٬م  ْٚظ  َعذ٫ت استفاع عٔ تظا٫٩تٓا

ٔ  ٚتأخش( ايعٓٛط١) اجملتُع َا ٜظُٝ٘ ْظ  استفاع عٔ تظا٫٩ت  طال

 .! ٚايفتا٠ ايؼا  عٓذ ايضٚاز
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 يبٝالالت سنٓالالت َالالا نالالٌ يًطالال٬م اىبالالشأ٠ طًالال  ٫ ْعُبالالِ ٚعٓالالذَا

 ايغل   ًب ٚسأٟ ايشكا ًب سأٟ ٚشلا َا٫ تفعٌ  تكٍٛ ٭ْ٘  أًٖٗا

ُٶالالا بالال٘ ٜٗالالذد ايالالزٟ بايشدالالٌ ٫ ْعُبُالال٘ فهٝالال   ٚعًالال٢ ٚقاعالالذٶا قا٥

 .! دٓب٘؟

 ايطالال٬م ٜعًالالل إٔ ستالال٢  اىبالالشأ٠ يالالرلٚ  بٝالالذٙ ايعـالال١ُ إٔ ُٜبالالٔ

ٕ  ٚقالذ  .!طالٛم  أٚ ؿالذٜك١  أٚ أٌٖ يضٜاس٠ ٟ  بٝايال١  عٓالذ  تهالٛ َالا  ) ػالا

 .!!! (خذس

 ايطالال٬م ًٚب  بٝالالذٙ ايعـالال١ُ ٭ٕ ايشدالالٌ عالالٔ فالالتؽ ايطالال٬م ًب

ٔ  فالتؽ  ايط٬م ًٚب  طبب  عٔ فتؽ  فالتؽ  ايطال٬م  ًٚب  َعالضص  عال

 ايضٚد١. أٌٖ عٔ

 َشتإ ايط٬م!: 

ٌ  يالضٚاز  ْتٝذال١  ايط٬م ٜهٕٛ قذ ٔ   فاػال ٕ  سقبالا  ٚيهال  ٜهالٛ

ٕ  إٕ  ْالادض  آخش يضٚاز َكذ١َ ٛ  بغٝلٶالا  ايطال٬م  نالا ٌ  فٗال  ٜغال   سال

 .طعت٘ َٔ ن٬ّ اهلل بعذٙ

 ٔ ٔ  اىبؼالالاله١ً يهالال  قبعالالالاٜرل ايٓتٝذالالال١ تهالالشست  إرا أْالالال٘ تهُالال

 اٯخالالش فلالالٌ ايالالضٚدـب أسالالذ ٜٓظالال٢ إٔ أٚ ا٭ٚفب ْفظالالٗا  ايتذشبالال١

٘  ٚؼباؿالش  ٜتكٛقالع  ُٜٚبٌ ٌ  إٔ فإَالا  بايتذشبال١   ْفظال  ايالضٚاز  ٜظالتعذ

ِ  بالا٭ٍٚ   ْٚهاٜال١  اعتبالاس  سد آخالش  ػشٜو َٔ ٌ  ثال  عكالذ  دٚاَال١  ٜالذخ

 ايجاْٝالال١ ايتذشبالال١ ؽبالالٛ  أٚ! َالالا فالالات عًالال٢ ايٓالالذّ ٚعكالالذ٠ اىبكاسْالالات

 .! باىبفّٗٛ ْفظ٘ ْفظٗا ٚ بأخطا٥٘ ْفظٗا ٚ ايظابك١ بأداٚت٘
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    احللدددددْل ّالتْصدددددٔات املكلحددددد٘ ملْاجَددددد٘ سٓدددددادٗ معددددددالت

 الطالق:

 اسبُٛد إفب صبُٛع١ َٔ ايتالذابرل  ؿاحل بٔ اهلل عبذ. تطشم د

 َبالالالاٖش٠ َعازبالالال١ ًب تظالالالِٗإٔ  مبهالالالٔ ايالالالمت ٚايع٬دٝالالال١ ايٛقا٥ٝالالال١

 : َٓٗا َا ًٜٞ ايط٬م

  :ايٛقا١ٝ٥ ايتذابرل .1

ّ  عٓذ اىبٓاط  ا٫ختٝاس -أ ٕ   ايالضٚاز  عًال٢  ا٫قالذا  ٚإٔ ٜهالٛ

 اىبظالت٣ٛ  َٔ ايتأنذ أُٖٗا  عٛاٌَ عذ٠ خ٬ٍ َٔ ريو

 . ايضٚدـب بـب ٚايجكاًب ايفهشٟ

 ػالالالشع١ٝ ثكافالالال١ َالالالٔ ايضٚدٝالالال١ يًشٝالالالا٠ باىبعالالالاسف ايتالالالضٚد - 

ٔ  ٖٚالالزا   ٚٚاقعٝالال١  ٔ  إ٫ ٜتالالأت٢  يالال ٍ  َالال  دٚسات عكالالالذ خالال٬

ٕ  ايضٚاز  ع٢ً يًُكبًـب ْٛع١ٝ  تظالبل  بفالذل٠  ريالو  ٜٚهالٛ

ٌ  قبالالا  ايالالضٚاز  ٔ  ٫ ٜكالال ٔ  ػالالٗش  عالال  َالالالٔ ايطالالشفـب  يٝالالتُه

 ا٫دتُاعٝالالالال١ ايع٬قالالالال١ ٖالالالالزٙ َعٓالالالال٢ َٚعشفالالالال١ اطالالالالتٝعا 

 . َُٓٗا يهٌ ازبذٜذ٠

 :ايع٬د١ٝ اسبًٍٛ .2

ٌ  عٓذ اهلل ػشع ذبهِٝ -أ ايالضٚدـب    بالـب  ٜكالع  خال٬ف  نال

ٕٳ  َيالا  ٚٳسٳبَِّو َفًَا﴿قاٍ تعافب:  ٓٴالٛ َٹ ُٴالٛىَ  سٳتٻال٢  ٜٴ٪ٵ ُٳالا  ٜٴشٳهِّ  فٹٝ

ِٵ ػٳذٳشٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٻ بٳ ِٵ فٹٞ ٜٳذٹذٴٚا َيا ثٴ ِٗ ُٻا سٳشٳدٶا َأُْفظٹ ٝٵتٳ  َٹ  َقلٳال

ُٴٛا ٜٴظٳِّ ُٶا ٚٳ  .ص12:  طايٓظا٤ ﴾تٳظٵًٹٝ
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 فٗٞ باطتُشاس  ٚايٓب١ٜٛ ايؼشع١ٝ ايتٛدٝٗات اطتشلاس- 

ايٓبٜٛال١   ايٓـٛق ايضٚد١ٝ  فُٔ اسبٝا٠ طشٜل ًب َعامل

 :يًشدٌ اىبٛد١ٗ

ٔ  ٜفالشى  قٛي٘ ؿال٢ً اهلل عًٝال٘ ٚطالًِ: "٫     نالشٙ ٕ إ َ٪َٓال١  َال٪َ

 .ايذلَزٟ( )سٚاٙ آخش" َٓٗا سكٞ خًّكا َٓٗا

 .عًٝ٘( )َتفل خرلا" بايٓظا٤ ٚقٛي٘: "اطتٛؿٛا

ِ  ٚقٛي٘: "خرلنِ ِ  ٚأْالا  ٭ًٖال٘   خرلنال  )سٚاٙ ٭ًٖالٞ"  خرلنال

 .َظًِ(

 :يًُشأ٠ اىبٛد١ٗ ايٓـٛق ايٓب١ٜٛ َٚٔ

 عٓٗالالا ٚصٚدٗالالا َاتالت  اَالالشأ٠ قٛيال٘ ؿالال٢ً اهلل عًٝالال٘ ٚطالًِ: "أمبالالا  

 .ايٓظا٥ٞ( ازب١ٓ" )سٚاٙ دخًت سا 

ٟ  ستال٢  سبٗا سل اىبشأ٠ ت٪دٟ ٚقٛي٘: "٫  )سٚاٙ صٚدٗالا"  سالل  تال٪د

 . داٚد( أبٛ

 - ا٫دتُالالاعٞ ٚايٓـالالض ايالالٛعِب إداسات تفعالالٌإٔ  ٜكالالذل  -3

بالالإٔ  خاسدٗالالا أٚ  ايؼالالشع١ٝ احملالالانِ داخالالٌ طالالٛا٤ -ٚدالالذتٕ إ

 ا٫طتؼالالالاسات يتكالالالذِٜ ٚادتُالالالاعٝـب ْفظالالالٝـب أخـالالالا٥ٝـب ذبتلالالالٔ

 ٚؿالًت  ايالمت  ايطال٬م  َبالاٖش٠  اْتؼالاس  َٔ اسبذ ًب يٲطٗاّ ا٭طش١ٜ

ٔ  إفب  ايظالعٛد١ٜ  اىبٓالاطل  بعال   ًب -ايؼذٜذ يٮط  -  أنجالش َال

(22 %) . 

 َٓطكال١  نٌ ًب ادتُاعٞ إؿ٬  نبعٝات تأطٝع دعِ -4

ٞ  نبعٝال١  مالشاس  ع٢ً ٚضبافُب١ ِ  ايالمت  بايشٜالا   ٚاعال  إػبالاد  ًب تظالٗ

 . ا٭طش١ٜ يًُؼه٬ت اىبٓاطب١ اسبًٍٛ
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 ١َظال٪ٚيٝ  ايٛايذٜٔ ايؼٗشاْٞ إفب إٔ ع٢ً طعذ. دايًٛا٤  ٚأػاس

 ايٛاقالع  ٜـذَِٗ ٫ حبٝح َبهشٶا  يًضٚاز أبٓا٥ِٗ ت١٦ٝٗ ًب نبرل٠

 دبالالاٙ َِظالال٪ٚيٝاتٗ ايالالضٚاز عُالالش ًب ٚايبٓالالات يٮبٓالالا٤ ٜؼالالشسٛاإٔ ٚ

 ايضٚدٝال١  اسبٝالا٠ إٔ ٚ سكّٛقالا   ٚيًضٚد١ سكّٛقا يًضٚزإٔ ٚ أصٚادِٗ 

 ايتٓالالالاصٍإٔ ٚ سًالالالٍٛ  شلالالالا اىبؼالالالانٌإٔ ٚ اىبؼالالالانٌ  َالالالٔ ربًالالالٛ ٫

ِ  ٚايـدل ٞ  ٚا٫طتؼالاس٠  ٚاسبالٛاس  ٚايالتفٗ  َٚتاسال١  كالشٚس١ٜ  أدٚات ٖال

  ايضٚدـب. ٜعذل  َا نٌ ىبٛاد١ٗ

ُٶا ٜغشطاإٔ  ايٛايذٜٔ ٚع٢ً  ٜؼالشسٛا إٔ ٚ أ٫ٚدِٖ  ًب عًٝا قٝ

 ايٓادشالال١ اسبالالا٫ت َالالٔ ٚدسٚطٶالالا ايضٚدٝالال١ اسبٝالالا٠ ًب دبالالاسبِٗ شلالالِ

 َهاسّ بإٔ ًب ٜٚعًُِٖٛ عًِٝٗ  ٜـدلٚاإٔ ٚ اجملتُع ًب ٚايفاػ١ً

  اهلل.إفب  اسب٬ٍ ٭بغ  ايًذ٤ٛ قبٌ َتظعٶا ايعًٝا ٚايكِٝ ا٭خ٬م

ٟ  ع٢ًإٔ  ٚا٭ِٖ ِ  ٜبٝٓالٛا إٔ  باشبـالٛق  ايالضٚز  ٚايالذ إٔ  ٫بالٓٗ

أٚ  بلالالاع١ يظالالٔ ٚأْٗالالٔ أعٓالالاقِٗ ًب أَاْالالات إ٫ يظالالٔ ايٓالالاغ بٓالالات

ـٶا   َٓ٘. أفلٌ عٝٓ٘ ًب ٖٛ َا سأ٣أٚ  َٓ٘ ٌَ َا َت٢ ؽبًع٘ قُٝ

٘  ايشدٌ ٜذ ًب ايط٬م نٕٛ  ًٜذالأ  أ٫ نالدل٣  ١َظال٪ٚيٝ  ؼبًُال

ٌ  ٚاطالتٓفاد  تالإٔ ٚاطتؼالاس٠   ٚبعالذ  َلالطشٶا  إ٫ إيٝ٘ ٘  َالا  نال ٔ  قبًال  َال

 سًٍٛ..

ٔ  ٖزٙ ٛ  ٜٓبغٝالات  ٚيهٓٗالا  ايٝٓبغٝالات  َال ٌ  سالشق  يال  ٚأّ أ  نال

 ايط٬م. سا٫ت َٔ نجرلٶا تفادٜٓا يشقبا عًٝٗا

ِ  ٚاىبتالضٚدـب  ايبالايغـب  ٚا٭خالٛات  ٚاٱخ٠ٛ ا٭بٜٛٔ دٚس  دالذٽا  َٗال

ٌ  اىببهالش٠  ايت١٦ٝٗ ًب ٌ  اشبطبال١  ستال٢  قبال ٌ  ايش٩ٜال١  ٚقبال ايالضٚاز    ٚقبال



63 

 

 –1063  1062  
121 

 دذٽا َِٗ يًضٚاز ا٫بٔ ت١٦ٝٗ ًب ا٭  فإٕ دٚس اشبـٛق ٚد٘ ٚع٢ً

 ُٖالال١ ٚعًالالٛ ٚسدٛيالال١ ٚتكالالذٜش حبالال  صٚدتالال٘ َالالع ٜتـالالشف ابٓالال٘ يٝذعالالٌ

ٛ  َالا  بكالذس  أطالشتـب  بـب ٖٛ صبتُعٓا ًب فايضٚاز  (ايٓظ )ٜٚكذس  ٖال

 ايضٚدـب. بـب

 ايضٚدٝال١   يًشٝالا٠  بٓاتٗالا  ْفظٗا يت٦ٝٗال١  بايذسد١ َِٗ ا٭ّ ٚدٚس

 . ٫سكا ٚ٭بٓا٥ٗا ٚيضٚدٗا شلا د١ٓ بٝتٗا دبعٌ ٚنٝ 

 ايط٬م. ْظ  خف  ًب اهلل بإرٕ تظِٗ ايذلب١ٝ ٖزٙ َجٌ

ٞ  ايشدٜعإ أْ٘ خايذ. د ٜٚش٣ ٘  ايطال٬م   ٜكالع  ٫ يهال ّ  فإْال  ًٜالض

 ٚيٝع ٖٛ نُا ايٛاقع يتكبٌ ايطشفـب َٔ تلش١ٝ ٖٓاى ٜهٕٛإٔ 

 .ٜهٕٛإٔ  ٜٓبغٞ نُا

 عًالال٢ ٜكالالذَٕٛ َالالٔ ٚبعالال  يًغاٜالال١ َُٗالال١ َظالالأي١ ايعكًالالٞ ايٓلالالر

ٕ  ٫ ايالضٚاز  ِ   ٖالزا  عًال٢  ٜتالٛفشٚ  طالال٤ٛإفب  ٜعالٛد  ٖٚالزا .. ايؼالشٍب.. اىبٗال

ِ  ٚعذّ ادتُاعٝٽا تٓؼ٦تِٗ ٌ  عًال٢  تعٜٛالذٖ ٔ  َٓالز  اىبظال٪ٚي١ٝ  ذبُال  طال

 ..َبهش٠

 ٚايفتالا٠  ايؼالا   بالـب  نافٝال١  تعالاسف  فذل٠ ٚدٛد َٚٔ ايلشٚسٟ

 إيتكالالالا٤ عًُٝالالال١ ايكالالالشإٓ يتظالالالٌٗٝ عكالالالذ َالالالٔ بالالالأغ ٫ٚ ايالالالضٚاز تظالالالبل

 َٚالع ريالو فالايط٬م    .ايضفالاف  َٛعالذ  تظالبل  أًٖٗا َٓضٍ ًب ايطشفـب

٘ .. َ٪نالذٶا ىبؼاله١ً قا٥ُال١    أسٝاْٶا سال٬ّ  قذ ٜهٕٛ  ؽبًالل  قالذ  يهٓال

 تشتٝالالال  ٚعٓالالالذ .أطفالالالاٍ ٖٓالالالاى ٜهالالالٕٛ عٓالالالذَا أخالالالش٣ َؼالالاله٬ت

ٍ  َٛكالالالٛع  ِ  ا٭طفالالالا ِ  ْٚفكالالالتٗ ٔ  َٚالالالع  ٚطالالالهٓٗ ٕ  َالالال  تٓتٗالالالالٞ ٜبكالالالٛ

 .اىبؼه١ً
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 أّ اجملتُالالع ْالالٛا٠ ٖالالٞ ا٭طالالش٠ ٖالالٌ: اسبالالاسثٞ خايالالذ. ٚتظالالا٤ٍ أ

إٔ  عًٝٗالالالا َالالالارا ايش٩ٜالالال١ ًب تظالالالا٫٩تٓا عًالالال٢ ػبٝالالال  ٖٚالالالزا ايفالالالشد؟

  .!أنجش  تهشغ

 عكٝالالذ٠ ؿالالٝام١ ْلالالع أٜلالالا ايش٩ٜالال١ ًب أْٓالالا ٚأكالالاف: أعتكالالذ 

 ًب ايتٛدٗالات  ًب ت٪ثش ايظ٪اٍ ع٢ً ٚاٱداب١( ازبٌٝ ثكاف١) ايؼبا 

 .. ايكشاسات ٚؿٓاع١ ايعا١َ ايظٝاطات

  .! ايط٬م عًٝ٘ ٜكعأٚ  ؽبتاس َٔ ػب  أ٫َّ ٜعاق  أٜلا

 يًلالشس  تعشكِٗ ٚسذ  َٓع اىب٪نذ ايٝٓبغٝات  َٔ ا٭طفاٍ

 . ٚاىب٪طظ١ ايكإْٛ قبٓاع١ ٚايٓفظٞ ٚاىبعٟٓٛ اىبادٟ

 بعالذ  يًلالشس  ا٭نجش عشك١ ا٭سٝإ ايطشف ماي  ًب ايضٚد١

 عًالالال٢ طالالالابّكا ا٭طفالالالاٍ َالالالع سكٛقٗالالالا حبُاٜالالال١ ٚدالالالذٜش٠ ا٭طفالالالاٍ 

ٍ  يالذٜٗا  عاًَال١  يهٌ أطش٠ سب١ بذٍ  ايط٬م ِ  ٜتضاٜالذ  أطفالا  بعالذدٖ

 . أَاَ٘ فاىبظتكبٌ ايضٚز ايتكاعذ  أَا ًٜغٝ٘ ٫ٚ ؽبف  ٫ٚ

 ايتٝظالالرل ًب تُٓبالالش ا٭طالالش٠ َٛكالالٛعات ًب اسبذٜجالال١ ا٫دباٖالالات

 ايٝاباْٝال١  ايُٓبشٜالات  أٜلالا   ايتؼشٜعات اعتباسات ًب ا٭طش٠ ٚتكذِٜ

 يٮطش٠. بايتفشغ ايعٌُ عٔ ايضٚد١ ٚتعٜٛ  ايتٝظرل تتب٢ٓ اسبذٜج١

 ضبالالٌ ٜالالضاٍ ٫ اسبُالالٛد إٔ اسبالالٌ ْاؿالالش بالالٔ عبالالذاهلل. ٚرنالالش د

 .أْف٘ فٛم اىبعًك١ ُْباست٘ عٔ ٜبشح َٔ حبح

 ايطال٬م  َٛكالٛع إٔ  ٜتلالض  نشدٟ إفب إٔ َالا  أطا١َ. ٚأػاس ّ

ّ  ؼبالِب  مل اىبًُه١ ًب ٔ  ٫ اىبطًالٛ   با٫ٖتُالا ٔ  ٫ٚ اسبهَٛال١  َال  َال
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 َالالالٔ ايعذٜالالالذ َالالالٔ ايالالالشمِ عًالالال٢..  اىبالالالذْٞ اجملتُالالالع نبعٝالالالات داْالالال 

 ٚإسـالالا٥ٝات دساطالالات ٜتطًالال  ا٭َالالش يعالالٌ ٚ..  اىبُٝالالض٠ اىبؼالالاسنات

 . اىبؼه١ً ٖزٙ َع ايـشٝض يًتعاٌَ ٚدقٝك١ َتعُك١

 َالالٔ يًشالالذ َالالٛد٠" ايؼالالبٝهٞ إٔ نبعٝالال١ ازبالالاصٟ. د ٚأٚكالالشت

 بٗالزا  اىبُٝالض٠  ٚاىببالادسات  ايالدلاَر  َٔ ايعذٜذ ُْبُت"  ٚآثاسٙ ايط٬م

ٕ  ٚسالذٖا  ازبُع١ٝ يهٔ اشبـٛق  ٕ  بالذٚ  ازبٗالات  َُٓبَٛال١  تعالاٚ

 ٚايتجكٝال   ايتٛع١ٝ صباٍ ًٚب ٚا٭ُْب١ُ  اٱدشا٤ات صباٍ ًب اىبع١ٝٓ

 ٌ ٔ   ٚايتأٖٝالال ٔ  يالال ٍ  َالالالٔ تالالتُه  َعاْالالالا٠ يتخفٝالال   ٭ٖالالذافٗا  ايٛؿالالٛ

 . ٚاُ٭طش اىبطًكات

ٞ . د ٚأػالالاس إرا  اىبًُهالال١  ًب ايطالال٬م اسبالالاسثٞ إٔ َبالالاٖش٠  عًالال

  نايعٓٛطالال١  ا٭خالالش٣ ايُبالالٛاٖش َالالٔ نغرلٖالالا َبالالاٖشٙ اعتدلْاٖالالا

 اىبظال٪ٚي١ٝ  سٚ  ٚاْتفالا٤  ٚا٫تهايٝال١   ايالضٚاز  استفا٫ت ًب ٚايتباٖٞ

 ايتكالالالالالال٣ٛ سٚ  ٚتالالالالالالذْٞ  ٚايؼالالالالالالابات ايؼالالالالالالبا  يالالالالالالذ٣ ٚبالالالالالالا٭خف

ٝٺع١ ايفلفاكالال١ باىبذْٝالال١ ٚايتعًالالل  ٚا٫طالالتكا١َ  ٚايؼالالِٝ يًكالالِٝ اىبلالال

ٔ  نالجرل   ٚمرلٖا ٌ  ايـالع   َٚال ٌ  ٚأطالبابٗا  َؼاله١ًٺ  سال أٚ  َؼالان

 . ا٭خش٣ اىبؼانٌأٚ  ايُبٛاٖش تًو حبٌ إ٫ أخش٣ َبٛاٖش

 ايؼالالبا  فٝٗالالا ٜؼالالذلى ايالالمت ا٭طالالبا  ط تٛكالالٝض ايهالالجرل َالالٔ

ٞ  ٚايالتغرل  ٚا٭طش  ٚايؼابات ٘  ايكلالا٤  ٚستال٢  ا٫دتُالاع   ٚإدشا٤اتال

ٞٵإٔ  ٖالالالالٛ إكالالالالافت٘ مبهالالالالٔ َٚالالالالا  ٜتعٗالالالالذاِْٗ ٫ ايعشٚطالالالالـب أطالالالالشت

ٌ  عًال٢  ا٭ٚيالتـب  ايظالٓتـب  خ٬ٍ سٛشلُا اٱػبابٞ بايتٛادذ  بعالذ  ا٭قال

 اىبؼالالانٌ َالالع ٜظالالبشٕٛ ٜذلنُْٛٗالالا بالالٌ  أسٛاشلُالالا يذلػالالٝذ ايالالضٚاز
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 َظالال٪ٚيٝتِٗإٔ  اعتكالالادٶّا سًّٗالالا ٜـالالع  ستالال٢ تهالالدل ايالالمت ٚايتٛافالال٘

 َٚالالالا اسبايٝالالال١ اسبلالالالاس١ٜ ايُبالالالشٚف ًب خاؿالالال١ّ بتضٚػبُٗالالالا اْتٗالالالت

 ايتك٣ٛ.  اٱط٬ّ سٚ  َع تٓظذِ ٫ َٚؼه٬ت َبٛاٖش َٔ أفشصت٘

٘  ٚايعؼش٠ ٚايشهب١ باىبٛد٠ ايطشفـب تٛؿٞ ايمت ٚا٫طتكا١َ  اسبظالٓ

 ايعظالش  ٚفال٢  ٚاىبهالشٙ  اىبٓؼالٌب  ًب ٚايتلالش١ٝ  اىبؼذلن١ ٚاىبظ٪ٚي١ٝ

ٌ  ٚٚادبالالات  سكالالٛم َٚعشفالال١  ٚايظالالشٚس  ايغلالال  ٚعٓالالذ  ٚايٝظالالش  نالال

ط  َالالاإفب  باٱكالالاف١ اسبًالالٍٛ أظبالالع تهالالٕٛ قالالذ اٯخالالش دبالالاٙ طالالشف

 ايٓالالاغ أٜٗالالا ٜالالا): تعالالايٞ قالالاٍ.  ايظالالابك١ًب اىبالالذاخ٬ت  إيٝالال٘ اٱػالالاس٠

 سدالالا٫ّ َُٓٗالالا ٚبالالح ٚٳاسٹالالذٳ٠ٺ ْٳٸِفالالٍع َالالٔ خًكهالالِ ايالالز٣ سبهالالِ اتكالالٛا

ٕ  ايز٣ اهلل ٚاتكٛا ْٚظا٤ٶ نجرلّا ٘  تظالا٤يٛ ّ  بال نالإ   اهللإٔ  ٚا٭سسالا

ٛ (.1) آٜ٘ ايٓظا٤ (سقٝبا عًٝهِ ٌ  ًب ايتكال٣ٛ  عًال٢  اسبالح  ٖا ٖال  نال

 ٖٛ َا ٚنٌ يًظعاد٠ اىب٪ؿ١ً ٚايعٗٛد ٚايعكٛد ٚاىبعا٬َت ايعبادات

 .سظٔ

ايشدٜعالالإ عًالالال٢ ايطالالش  ايظالالابل َٛكالالالشٶّا إٔ     خايالالذ . د ٚأنالالذ 

ٔ  ٚعالاد٠ .. ا٭ٚيالتـب  ايظالٓتـب  ًب ٜكالع  مايبٶا ايط٬م ٕ  َال  تًالو  ٜتذالاٚصٚ

 ..ايغاي  ًب صٚادِٗ ٜٓذض ايظٓٛات

 يتذالالاٚص َالالادٟ ٚسقبالالا َعٓالالٟٛ دعالالِإفب  ايطشفالالإ ؼبتالالاز يالالزيو

ٞ  ايظٓذ.. ايضٚاز ظبا  ع٢ً ٜظاعذ يبا ايـعٛبات ٞ  ايعالاطف  ٚا٭دبال

إٔ  عًالال٢ ا٭طالالشتـب َالالٔ اسبهُالالا٤ دٚس ٖٚالالٛ يًغاٜالال١  َٗالالِ يًطالالشفـب

 .عك  ع٢ً سأطٶا ا٭َٛس تٓكً  ٫ ست٢ دذٽا سزس تذخًِٗ ٜهٕٛ

 دٕٚ ايطالال٬م بإٜكالالاع ٜظالالتعذٌ قالالذ ايكلالالا٠ نالزيو فالالإٕ بعالال  

 يًذ١ٓ ايطشفـب ؼبٌٝ َٔ ٖٚٓاى.. ايبـب رات ٱؿ٬  فشؿ١ إعطا٤
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 مرل ٖٚزا فكٌب دعا٠ ايًذإ تلِ ٖزٙ... باحمله١ُ ًَشك١ إؿ٬ 

ِ  ْٚفظالٝـب  ادتُالاعٝـب  أعلالا٥ٗا  كُٔ ٜهٕٛإٔ  ًٜضّ.. ناف  فٗال

 .ايٛعِب ق١ُٝ َٔ دٕٚ ايتكًٌٝ اىبٓاطب١ ايع٬ز بٛطا٥ٌ أنجش دسا١ٜ

٘  حبالذ  ايطال٬م ٕ إ ايباصعٞ: عًٝا٤. أ ٚقايت  يالٝع َؼاله١ً   راتال

ٕ إرا  ٔ  دسدال١  عًال٢  نإ ا٭بالٛا ٕ أ ٜتفكالا  حبٝالح  ايالٛعٞ   َال  ٫َّ ٜهالٛ

 ..بايٛقت ْفظ٘ ٚايلشاٜا ايظ٬  ِٖ ا٭طفاٍ

ٟ  ا٭طالشٜـب  يًُعازبـب ْفتكذ سقبا ِ  ٫...ايالضٚاز  َٚظتؼالاس  أعًال

 َالالٔ ذبالالذ قالالذ...كالالشس بٗالالا أس٣ ٫ يهالالٔ...ايغالالش  ًب ظباسٗالالا َالالذ٣

 ايضٚد١ٝ. اسبٝا٠ ذبظـب ًب تظِٗ ا٭قٌ ع٢ًأٚ  ايط٬م

 ايطالال٬م ْتٝذالال١ إٔ ػالالو اىبالالضسٚع عًالال٢ أْالال٘ ٫  هبٝالالذ. ٚأنالالذ د

 اٱدالشا٤ات إٔ  ٚأسٟ.  ْٚفظالٝا  أطالشٜا  ايشدٌ أنجش َٔ يًُشأ٠ َ٪ىب١

ٞ  ذبتالاز  باحملالانِ  بٗالا  اىبعٍُٛ اسباي١ٝ  يتشكٝالل  ػالا١ًَ  َشادعال١  ايال

 .ا٭كع  باعتباسٖا يًُشأ٠ ايٮص١َ ا٫دتُاع١ٝ ايعذاي١

 عٓالالذ تفكالالذ ايظالالعٛد١ٜ ايبهالالش إٔ اىبالالشأ٠  فٛصٜالال١. دأ.ٚأٚكالالشت 

 ٫ٚ طالٝاس٠  ٫ٚ بٝت تعطٞ ف٬ اىباد١ٜ ايٓاس١ٝ َٔ ٤ػٞ نٌ ط٬قٗا

٘  َطًكٗا طٝب١ إ٫ شلا ٚيٝع َـشٚف  ٔ  ٚخٛفال ٘ أٚ  اهلل  َال  ػالٗاَت

 داسأٚ  ايؼالالالالاسع أٚ  َاًٖالالالالٗا  بٝالالالالتأٚ  ٚ٭٫ٚدٙ  يًعؼالالالالش٠ ٚتكالالالالذٜشٙ

ٟ  ايكإْٛإٔ  قبع . ا٫دتُاع١ٝ اسبُا١ٜ ٛ  ايظالعٛد ٟ  ايٛسٝالذ  ٖال  ايالز

ٞ  أٟ اىبالشأ٠  ٜعطٞ ٫ ٔ  خالذَت  َُٗالا  ايطال٬م  بعالذ  ٤ػال  ًب طالٓٛات  َال

  ايضٚد١ٝ. عٹؽ

 يًالالضٚدـب ا٫قتـالالاد١ٜ ايتٛعٝالال١ خالالذَات ٚدالالٛد ايلالالشٚسٟ َٚالالٔ

. اىبظالالا٥ٌ ربالالتًٌب ٫ٚ سكٗالا  ذبفالالِب سالالمت ايالضٚاز  قبالالٌ اىبالالشأ٠ ٚخاؿال١ 
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ٞ  إكالالاف١  ٖالالزا  ٞ  اٱسػالالاد  كالالشٚس٠  إيالال اىبتالالضٚدـب   ىبظالالاعذ٠  ايضٚادالال

 . اخت٬فاتُٗا َٛاد١ٗ عًٞ سذٜجا

 ٖٓالالالالالاى ٜهالالالالالٕٛ دٖالالالالالٝؽ كالالالالالشٚس٠ إٔ بالالالالالٔ خايالالالالالذ. د ٜٚالالالالالش٣

 َالالالٔ نُالالالا إٔ  ازبٓظالالالـب َالالالٔ يًؼالالالبا  تٛعٜٛالالال١ ْٚالالالذٚات بالالالشاَر

ٌ  ازباَعالالالالات  طالالالالال٬  تضٜٚالالالالذ  اىبٓاطالالالال   ِ  بهالالالال  عالالالالالٔ َالالالالالا ٜفٝالالالالذٖ

 اىبٓاطالالال  ايظالالالٔ ٖٚالالالٛ اٱطالالال١َٝ٬  ايجكافالالال١ َكالالالشس كالالالُٔ ايطالالال٬م

 ْكالالالالاؾ سًكالالالالات ػالالالالهٌ عًالالالال٢ بٝالالالالِٓٗ ايطالالالال٬م َٛكالالالالٛع يطالالالالش 

 إفب اسبالالالال٬ٍ أبغالالالال  ًب ايٛقالالالالٛع دبٓالالالالبِٗ نٝفٝالالالال١ عًالالالال٢ تشنالالالالض

 ًب ايفكالالال٘ َالالالاد٠ كالالالُٔ ٚأسهاَالالال٘ بالالال٘ يًتعشٜالالال  تكالالالذِٜ َالالالع  اهلل

 .ايجا١ْٜٛ اىبشس١ً

ٔ  عبالالذ . ًٚب ٖالالزا ايـالالذد أٚكالالض أ     ايكبالالاْٞ إٔ ٖٓالالاى   احملظالال

 أسبعالالالال١ ٜكالالالالذَٗا أنجالالالالش أٚ يٝالالالالَٛـب كبتالالالالذ َتُٝالالالالض٠ قًًٝالالالال١ بالالالالشاَر

 ٚاىبكالب٬ت  يًُكالبًـب  طبتًفال١  دٛاْال   أسبعال١  ٜغطٛا نٞ َتخـــب

  .ايـالالالالشٞ ٚازباْالالالال  ايؼالالالالشعٞ  ازباْالالالال  :عًالالالال٢ ايالالالالضٚاز  ٖٚالالالالٞ

 ايالٛصسا٤  ا٫دتُالاعٞ  نُالا إٔ صبًالع    ٚازباْ  ايٓفظٞ  ٚازباْ 

ٕ  يالٛصاس٠  َ٪خشٶا َٝضاْٝال١  أقش  يالذٚسات  طبــال١  ا٫دتُاعٝال١  ايؼال٪ٚ

 .نٗزٙ

 ٚايتٛؿالالٝات اىبكذلسالالات طالالًُإ ايعُالالشٟ عًالال٢ بعالال  . ٚأنالالذ أ

 فشٜالل  تهٜٛٔ: ريو َٚٔ دساطات٘ يكل١ٝ ايط٬م َٔ بٗا خشز ايمت

 يٛكالالع ايع٬قالال١ رات اٱْظالالإ ٚازبٗالالات سكالالٛم ٦ٖٝالال١ قبالالٌ َالالٔ عُالالٌ

 تتعًالالل َهاتالال  ٚإْؼالالا٤ ايطالال٬م  َالالش  ىبهافشالال١ ػالالا١ًَ خطالال١
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 ٚا٫طتؼالالالاسات يًتٛدٝالالال٘ َشنالالالض ٚإْؼالالالا٤ ايضٚدٝالالال١  با٫طتؼالالالاسات

 ًب ٚا٫طالالتُشاس ا٫دتُاعٝالال١  ٚايتُٓٝالال١ ايعُالالٌ يالالٛصاس٠ ٜتبالالع ا٭طالالش١ٜ

 ًب ايالالالذخٍٛ قبالالالٌ يًالالالضٚدـب تشبٜٛالالال١ تجكٝفٝالالال١ تأًٖٝٝالالال١ دٚسات إقاَالالال١

 ايشادعال١  ٚا٭ُْب١ُ ايتؼشٜعات إؿذاس ع٢ً ٚايعٌُ ايضٚد١ٝ  اسبٝا٠

 عًال٢  ٚايعٌُ اسبذٚد  أبعذإفب  ٚتكٝٝذٙ ايط٬م  يع١ًُٝ ٚايلابط١

ّ  ايالضٚاز   يطالشًب  ْفظال١ٝ  ٚاختباسات َكاب١ً إدشا٤  أُْبُال١  ٚاطالتخذا

 ٚتٛعٝالال١ اىبطًكالالات  ٚسعاٜالال١ ا٭بٓالالا٤ خاؿالال١ ا٭طالالش٠ سبُاٜالال١ دذٜالالذ٠

 ٔ ٔ  ايالمت  ا٭طالش١ٜ  ايتٓؼال١٦  بأُٖٝال١  ايٛايالذٜ  ا٭بٓالا٤   إعالذاد  ػالأْٗا  َال

 ايجاْٜٛالالال١ ايذساطالالال١ طالالالٓٛات ًب ا٭طالالالش١ٜ ايذلبٝالالال١ َٓالالالاٖر ٚاطالالالتخذاّ

 ٚإؿالالالذاس ايضٚدٝالالال١  ايظالالالعاد٠ ذبكٝالالالل يبٝالالالإ نٝفٝالالال١  ٚازباَعٝالالال١ 

ٍ  ْٚؼالالالشات عًُٝالالال١ نتٝبالالالات ٌ  ا٭طالالالش١ٜ اىبؼالالاله٬ت تتٓالالالاٚ  ٚطالالالب

 ٚايعالال٬ز ايالالضٚدـب تظالالتٗذف ع٬دٝالال١ بالالشاَر ٚاطالالتشذاخ ع٬دٗالالا 

 بشعاٜالالال١  خاؿالالال١ َشانالالالض ٚإقاَالالال١  اجملتُعالالالٞ  ٚايعالالالا٥ًٞ ا٭طالالالشٟ

ٔ  فٝٗالا  ٜعًل َٚا أرٖاْٗٔ  ًب ٜذلط  قذ َا ٱصاي١ اىبطًكات  آثالاس  َال

 ٚإْؼالالا٤ اىبطًكالالات  بأطالالش ٚا٫ٖتُالالاّ ايطالال٬م  عالالٔ ْادبالال١ طالالًب١ٝ

ٞ  تأَـب ؿٓذٚم ٍ  ادتُالاع  يتالأَـب  اىبفههال١  ا٭طالش  ْٚظالا٤  ٭طفالا

 ِ  ًب ا٭طالالالش١ٜ ٚاىبٓاصعالالات  اىبؼالاله٬ت  ٚعالالال٬ز ٚمالالزا٥ِٗ   طالالهٓٗ

 ًب بالالالذصبٗا ٚريالالالو يًُطًكالالال١ ايٓفظالالالٞ ايتٛافالالالل ٚإعالالالاد٠ اجملتُالالالع 

 ٖٛاٜاتٗالالالا ٚيباسطالالال١ دساطالالالتٗا  إنُالالالاٍ عًالالال٢ ٚتؼالالالذٝعٗا اجملتُالالع 

ٔ  ريو ٚمرل اشبرل١ٜ  ٚازبٗات ا٫دتُاعٞ ايعٌُإفب  ٚا٫ْلُاّ  َال

ٔ  ٚتطبٝل تفعٌٝإفب  ذبتاز ايمت اىبتعذد٠ ايتٛؿٝات ٌ  َال  ازبٗالات  قبال

 .اىبختـ١
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ـٶالالا  فٛصٜالال١. دأ. ٚعشكالت  " َالالٛد٠" صبٗالالٛدات بالأبشص  ايبهالش ًَخ

 ٚايتُٟٓٛ َٚا ٜتعًل بكل١ٝ ايط٬م نُا ًٜٞ: اسبكٛقٞ اجملاٍ ًب

 : َكذ١َ

 نبعٝالال١ ٖالالٞ ٚآثالالاسٙ ايطالال٬م َالالٔ يًشالالذ اشبرلٜالال١ َالالٛدٸ٠ نبعٝالال١

 ايظالالالالعٛد١ٜ ا٭طالالالالش٠ باطالالالالتكشاس تعالالالال  َتخــالالالال١ تُٜٓٛالالالال١ أطالالالالش١ٜ

 اجملتُالالالالع ًب ايطالالالال٬م ْظالالالال  َالالالالٔ اسبالالالالذإفب  ٚتٗالالالالذف  ٚؿالالالالشتٗا

 ايٓظالالا٤ عًالال٢ بشاصبٗالالا ازبُعٝالال١ تشنالالض  آثالالاسٙ َٚعازبالال١ ايظالالعٛدٟ

 ٚأبٓالالالا٥ٗٔ ٚاىبٗذالالالٛسات اىبعًكالالالات َالالالٔ سهُٗالالالٔ ًب َٚالالالٔ اىبطًكالالالات

 َع بايتهاٌَ ٚتظع٢  ايط٬م َٔ ا٭نجش تلشسّا اسبًك١ نِْٛٗ

 َالالٔ ٚاسبالالذ سكالالٛقِٗ َالالٔ ٚأبٓالالا٥ٗٔ كبهٝالالٓٗٔإفب  اىبعٓٝالال١ ازبٗالالات

٘  بهافال١  ا٭طشٟ ايعٓ  َٔ ٚهباٜتِٗ اْتٗانٗا  ط ٚقالذ . أػالهاي

 (273) سقالالالِ ا٫دتُاعٝالالال١ ايؼالالال٦ٕٛ ٚصاس٠ بكالالالشاس ازبُعٝالالال١ تأطالالالٝع

 .ٖال(12/2/1222) ٚتاسٜ 

 :ازبُع١ٝ خذَات َٔ اىبظتفٝذٜٔ عذد

 : ايكا١ْْٝٛ اٱداس٠ َظتفٝذٚ

 (723) ا٭طالالالش١ٜ يًضٜالالالاس٠ َالالالٛد٠ بٝالالالت َظالالالتفٝذٟ صبُالالالٛع بًالالال 

 أطفاشلِ َع َٚظتفٝذ٠ َظتفٝذ

 اىبظالالالاْذ٠  َهاتالالال  خالالالذَات َالالالٔ اىبظالالالتفٝذات صبُالالالٛع بًالالال 

 َظتفٝذ٠ (2232):  ايؼخـ١ٝ ا٭سٛاٍ ضبانِ ًب اسبكٛق١ٝ

 : اىبظاْذ٠ ا٫دتُاع١ٝ اشبذَات إداس٠ َظتفٝذٚ
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 اشبالالالالالذَات َالالالالالٔ ٚاىبظالالالالالتفٝذٜٔ اىبظالالالالالتفٝذات صبُالالالالالٛع بًالالالالال 

 صبُالالٛع َٚظالالتفٝذ٠. ٚبًالال   َظالالتفٝذ (2122):  اىبكذَالال١ ا٫دتُاعٝالال١

:  ازبُعٝال١  طشٜالل  عٔ تَٛبٝفٗٔ ط اي٬تٞ ٚبٓاتٗٔ اىبظتفٝذات عذد

 َظتفٝذ٠. (222)

  : ًٜٞ فُٝا ا٫طذلاتٝذ١ٝ ازبُع١ٝ أٖذاف ٚتتُجٌ 

 ْٚٛاقلالالالٗا ا٭طالالالش٠ كباطالالالو بأطالالالبا  ايالالالٛعٞ دسدالالال١ سفالالالع 

 .ا٭سٛاٍ نٌ ًب أفشادٖا ٚسكٛم

 ايتؼالالشٜعات َُٓبَٛالال١ ٫طالالتهُاٍ اىبعٓٝالال١ ازبٗالالات ذبفٝالالض 

 سهُٗالالالٔ ًب َٚالالالٔ باىبطًكالالالات ايـالالال١ً رات ٚاٱدالالالشا٤ات

 .ٚأبٓا٥ٗٔ

 ًب ٚأبٓالالالا٥ٗٔ سهُٗالالالٔ ًب َٚالالالٔ اىبطًكالالالات قالالالذس٠ تعضٜالالالض 

 .ايظًب١ٝ ايط٬م آثاس َٛاد١ٗ

ً  حتكٔكَا مْدٗ اصتطاعت اليت اإلجناسات  بزادلَدا  خدالل  مد

 :ّالتينْٓ٘ احلكْقٔ٘ ّمشارٓعَا

 ايكاْْٛٝال١  ايتؼالشٜعات  ٚتطالٜٛش  َعازبال١  اقذلا  صباٍ ًب: أ٫ّٚ

 :ا٭طش١ٜ باسبكٛم ايـ١ً رات

 يالالذعِ اشبرلٜالال١ ازبٗالالات َالالٔ عالالذد بالالذع٠ٛ ازبُعٝالال١ بالالادست -

٘  ٜذلت  َٚا يًط٬م اىبُٓب١ُ اٱدشا٤ات َؼشٚع" دساط١  يًضٚدال١  عًٝال

ٍ  اقالذلا  إفب  تٗذف ٚايمت"  ٚا٭بٓا٤  ػالا١ًَ  ٚإدشا٥ٝال١  تُٓبُٝٝال١  سًالٛ

 ايكا١ْْٝٛ اسبُا١ٜ ٚتٛفرل  ايط٬م عٔ ايٓادب١ اٱػها٫ت ىبعازب١
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 ا٫ْتٗالا٤  ٚبعالذ   ايطال٬م  ٚبعالذ  أثٓالا٤  ٓا٤ٚا٭ب ايضٚد١ سبكٛم اي٬ص١َ

 با٫ٖتُالالاّ فشُبٝالالت ايظالالاَٞ يًُكالالاّ سفعٗالالا ط ايذساطالال١ إعالالذاد َالالٔ

 تبٓالالت ٚقالالذ  َكذلساتٗالالا َالالٔ يٲفالالاد٠ ايعالالذٍ يالالٛصاس٠ إسايتٗالالا ٚكبالالت

 أس  عًالال٢ بتطبٝكٗالالا ٚبالالذأت اىبكذلسالالات ٖالالزٙ َالالٔ ايعذٜالالذ ايالالٛصاس٠

 :ًٜٞ َا بٗا ا٭خز ط ايمت اىبكذلسات تًو أِٖ َٚٔ  ايٛاقع

 أسهالالاّ بتٓفٝالالز ؽبالالتف ايالالزٟ" ايٓفكالال١ ؿالالٓذٚم" إْؼالالا٤ 

ٔ  ىبظالتشكٝٗا  َباػالش٠  بـالٛس٠  ايٓفك١   ٚا٭بٓالا٤  ايضٚدال١  َال

 يتشـالالٌٝ عًالالِٝٗ احملهالالّٛ عًالال٢ ايـالالٓذٚم ٜعالالٛد حبٝالالح

 خالال٬ٍ َالالٔ طالالذادٖا ايـالالٓذٚم تالالٛفب ايالالمت ايٓفكالال١ َبالالاي 

ٔ  عذد ٚباطتخذاّ اٯيٝات َٔ عذد اتباع  ايـال٬سٝات  َال

 .يًـٓذٚم ايكإْٛ ٜتٝشٗا ايمت

 ا٭سالالالالٛاٍ ضبالالالالانِ كالالالالُٔ يٮطالالالالش٠ َهاتالالالال  إْؼالالالالا٤ 

 ٚا٭خـالالا٥ٝات ا٭خـالالا٥ٝـب َالالٔ عالالذد تلالالِ ايؼخـالال١ٝ

 يتكالالذِٜ اىبالال٪ًٖـب  ٚايكالالاْْٛٝـب ٚايٓفظالالٝـب ا٫دتُالالاعٝـب

 ايذاعُالال١ اىبعًَٛالالات تالالٛفرل خالال٬ٍ َالالٔ يًكلالالا٠ اىبظالالاْذ٠

 .ا٭طش١ٜ ايكلاٜا ًب ايعادي١ ايكلا١ٝ٥ ا٭سهاّ ٱْؼا٤

 يتٓفٝالالز َٗٝالالأ٠ َشانالالض ًب ٚاسبلالالا١ْ س٠ايضٜالالا أسهالالاّ تٓفٝالالز

 ًب ٜتالٛفش  ٚحبٝالح   ايؼالشط١  َشانالض  عٔ بعٝذٶّا ا٭سهاّ تًو َجٌ

 ايتٓفٝالز  يٝتِ  ايذساط١ اقذلستٗا ايمت اىبٛاؿفات َٔ عذد اىبشانض

 خ٬شلالالا ٜٚالالتِ  ٚايٓفظالالٞ ايعالالاطفٞ أَالالِٓٗ يٮطفالالاٍ ذبفالالِب بـالالٛس٠

ٔ  ا٭بٓالا٤  بـب ايعا٥ًٞ ايتٛاؿٌ أٖذاف ذبكٝل  ايطال٬م  بعالذ  ٚايٛايالذٜ
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 أسهاّ تٓفٝز ًب نإ َتبعٶّا ايزٟ ايٛكعإٔ  سٝح  فعاي١ بـٛس٠

 خالال٬ٍ َالالٔ تٓفالالزٜٗا ٖالالٛ ا٭طالالشٟ ايٓالالضاع يكلالالاٜا ٚاسبلالالا١ْ ايضٜالالاس٠

 إٜكالالالاف ايذساطالالال١ ًب ازبُعٝالالال١ اقذلسالالالت  إفب إٔ ايؼالالالشط١ َشانالالض 

 ٭َالالٔ ٚتٗذٜالالذٖا ٤٬ََتٗالالا يعالالذّ اىبشانالالض ٖالالزٙ خالال٬ٍ َالالٔ ايتٓفٝالالز

 َتلالالُّٓا ايتٓفٝالالز ُْبالالاّ ؿالالذس سٝٓٗالالا  ٚايعالالاطفٞ ايٓفظالالٞ ايطفالالٌ

 أسهالالالاّ يتٓفٝالالالز نأَالالالانٔ ايؼالالالشط١ َشانالالالض اطالالالتخذاّ سُبالالالش

 َشانالالالالض إػبالالالالاد كالالالالشٚس٠ عًالالالال٢ َٚ٪نالالالالذٶّا  ٚاسبلالالالالا١ْ ايضٜالالالالاس٠

   .ا٭سهاّ تًو يتٓفٝز َتخــ١

 ا٭طالالالالش ٭فالالالالشاد داعُالالالال١ خالالالالذَات تكالالالالذِٜ صبالالالالاٍ ًب: ثاْٝالالالالّا

 : اىبفهه١

  " :ا٭طش١ٜ يًضٜاس٠ َٛدٸ٠ بٝت" َؼشٚع. 1

 بإط٬قالالالال٘ ازبُعٝالالالال١ بالالالالادست ايالالالالزٟ اسبكالالالالٛقٞ اىبؼالالالالشٚع ٖٚالالالالٛ

ٔ  َؼالالالالشٚع  نالالالالأٍٚ ٘  َالالالال  ايعشبٝالالالال١  اىبًُهالالالال١  َظالالالالت٣ٛ  عًالالالال٢  ْٛعالالالال

 يتٓفٝالالالالالز آَٓالالالالال١ لبٛردٝالالالالال١ ب٦ٝالالالالال١ إػبالالالالالادإفب  ٜٗالالالالالذف  ايظالالالالالعٛد١ٜ

 آيٝالالال١ ٚفالالالل ا٭طالالالشٟ ايٓالالالضاع ٭طفالالالاٍ ٚايضٜالالالاس٠ اسبلالالالا١ْ أسهالالالاّ

 ٚنشاَالالالال١ ايطفالالالالٌ ْفظالالالال١ٝ عًالالال٢  فٝٗالالالالا ؼبالالالالافِب سلالالالالاس١ٜ طالالال١ًُٝ 

 اىبؼالالالالالشٚع ٚؽبالالالالالتف  ايؼالالالالالشط١ َشانالالالالالض عالالالالالٔ بعٝالالالالالذّا ايٛايالالالالالذٜٔ

 ٚتشاعالالالالٞ ا٭طفالالالالاٍ ذبُالالالالٞ ايالالالالمت اشبالالالالذَات َالالالالٔ عالالالالذد بتكالالالالذِٜ

 ًب ايٛايالالالالذٜٔ سالالالالل ٚذبفالالالالِب  ا٭بالالالالٜٛٔ اْفـالالالالاٍ بعالالالالذ ْفظالالالالٝاتِٗ

 اىبؼالالالالالاسٓات عالالالالالٔ بعٝالالالالالذٶّا آَالالالالالٔ أطالالالالالشٟ دالالالالالٛ ًب أ٫ٚدٖالالالالالِ س٩ٜالالالالال١

 :اشبذَات شلزٙ َٛدض ػش  ًٜٞ ٚفُٝا  ٚايٓضاعات



63

 –1063     132 

 أسهالالاّ تٓفٝالالز خالال٬ٍ َالالٔ ٚريالالو:  ايٛايذٜالال١ ايشعاٜالال١ خالالذَات 

 سالالالل تفعٝالالالٌ ًب تظالالالاِٖ لبٛردٝالالال١ بـالالالٛس٠ ٚايضٜالالالاس٠ اسبلالالالا١ْ

 ؼبالذ  يبا  ا٫ْفـاٍ بعذ ايٛايذٜٔ ن٬ سعا١ٜ تًكٞ ًب ا٭بٓا٤

 مرل تعظف١ٝ بـٛس٠ أ٫ٚدِٖ س١ٜ٩ َٔ ايٛايذٜٔ سشَإ أسذ َٔ

 .َؼشٚع١

 دعالالالا٣ٚ خبـالالالٛق يًُشهُالالال١ ايكلالالالا١ٝ٥ اٱفالالالاد٠ خالالالذَات 

 بٓالالا٤ َالالٔ ازبُعٝالال١ كبهٓالالت سٝالالح:  ٚايلالالِ ٚايضٜالالاس٠ اسبلالالا١ْ

 دعالالالا٣ٚ ًب بالالالايُٓبش اىبختـالالال١ احملهُالالال١ َالالالع تعاْٚٝالالال١ ع٬قالالالات

 بازبُعٝالال١ احملهُالال١ اطالالتعا١ْ عٓٗالالا ْالالتر  ايؼخـالال١ٝ ا٭سالالٛاٍ

  ٚايلالالِ ٚايضٜالالاس٠ اسبلالالا١ْ بطًالال  اىبتكالالذَـب أٚكالالاع يذساطالال١

 سايال١  دساطال١  َٛدٸ٠ بٝت َؼشٚع خ٬ٍ َٔ ازبُع١ٝ تتٛفب حبٝح

  ٚا٫قتـالاد١ٜ  ٚايٓفظ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ ايذع٣ٛ طشًب

 بالالا٫ط٬ع احملهُالال١ قبالالٌ َالالٔ ايكلالالاٜا بعالال  ًب ربًٜٛالالٗا ٚط

 خًالالالٛ َالالالٔ يًتأنالالالذ ايالالالذع٣ٛ ٭طالالالشاف ازبٓالالالا٥ٞ ايظالالالذٌ عًالالال٢

ٔ  طالالذ٬تِٗ  نالالزيو  ازبُعٝالال١  ٚتتالالٛفب  ازبٓا٥ٝالال١  ايظالالٛابل َالال

  شلِ ايعاطفٞ ا٫ستٝاز ٚتكِٝٝ يٮطفاٍ ايٓفظٞ ايٛكع دساط١

 اجملالالالاٍ ًب اىبختـالالالـب اشبالالالدلا٤ َالالالٔ بعالالالذد ريالالالو ًب ٚتظالالالتعـب

ِ  حبٝالح   ٚا٫دتُاعٞ ايٓفظٞ ٌ  تكشٜالش  سفالع  ٜالت ٞ  َفـال  يًكاكال

 بكالالالشاس اىبتعًكالالال١ ازبُعٝالالال١ ٚتٛؿالالالٝات ايذساطالالال١ ْتالالالا٥ر ٜتلالالالُٔ

ِ أٚ  يًشلالا١ْ  ا٭ؿًض ذبذٜذ ًب احمله١ُ  ًب ا٭ْظال  أٚ  ايلال

 ٚذبالالشق  ايتظالالًِٝ ٚاىبهالالإ ٚآيٝالال١  ايٛقالالت سٝالالح َالالٔ ايضٜالالاس٠
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 عًالال٢ ا٭بٓالالا٤ َـالالًش١ ؼبكالالل قبالالا تٛؿالالٝاتٗا بٓالالا٤ عًالال٢ ازبُعٝالال١

 .ا٭خف ايٛد٘

 ٖالالالزٙ ٚتتُجالالالٌ:  يٮطفالالالاٍ ايٓفظالالالٞ ٚايالالالذعِ ايت٦ٝٗالالال١ خالالالذَات 

ٌ  ت٦ٝٗال١  ًب اشبذ١َ ٌ  ايطفال ٌ أٚ  ايضٜالاس٠  تٓفٝالز  يتكبال ٘  ْكال  سلالاْت

ٔ  عالذد  عكذ خ٬ٍ َٔ ٌ  ايتذسدٝال١  ايًكالا٤ات  َال ٘ /بٛايالذٙ  يًطفال  تال

 َالالالٔ عالالالذد إقاَالالال١ ٚ  اسبلالالالا١ْأٚ  بايضٜالالالاس٠ ٖالالالا/يالالال٘ احملهالالالّٛ

 احملهالالالّٛ تالالال٘/ٚايالالالذٙ قبؼالالالاسن١ يًطفالالالٌ ايذلفٝٗٝالالال١ ا٭ْؼالالالط١

 ٚدٜال١  بـالٛس٠  اسبلالا١ْ  ْكٌأٚ  ايضٜاس٠ تٓفٝز ٜتِ حبٝح  ٖا/ي٘

 ايعٓالالال  سالالالا٫ت ًٚب  يالالالزيو ايطفالالالٌ َالالالٔ تكبالالالٌ ايتأنالالالذ بعالالالذ

 إػالالالشاف ذبالالالت ايضٜالالالاسات تالالالتِ بالالالايتششؾ ا٫ػالالالتباٙأٚ  ا٭طالالالشٟ

 طالال١َ٬ عًالال٢ سفاَبالالّا ازبُعٝالال١ أخـالالا٥ٝات َالالٔ َباػالالش٠ ٚسقابالال١

 .طفٌاي

 ا٭طشٟ ٚايتأٌٖٝ ايتٛع١ٝ خذَات  : ٌ  ٚتٓفٝالز  إعالذاد  ًب ٚتتُجال

ِ  ايالمت  ٚايتجكٝفٝال١  ايتذسٜب١ٝ ايدلاَر َٔ عذد  إنظالا   ًب تظالٗ

ٌ  اي٬صَال١  ايذلبٜٛال١  اىبٗاسات ايٛايذٜٔ  ٚايبٓالات  ا٭بٓالا٤  َالع  يًتعاَال

ِ  ايالمت  ايالدلاَر  تًوإفب  باٱكاف١  ايط٬م بعذ ٌ  ًب تظالٗ  تأٖٝال

 بعالالالذ ازبذٜالالالذ٠ اسبٝالالالا٠ َتطًبالالالات َالالالع ايتهٝالالال  عًالالال٢ ا٭بالالالٜٛٔ

ٍ  ٚت١٦ٝٗ  ايط٬م ٌ  عًال٢  ا٭طفالا  عًال٢  تطالشأ  ايالمت  ايالتغرلات  تكبال

 أخالالالش٣ بالالالشاَر تٗالالالذف نُالالالا  ا٭بالالالٜٛٔ اْفـالالالاٍ بعالالالذ سٝالالالاتِٗ

 اي٬صَالالالال١ اىبعالالالالاسف ايٛايالالالالذٜٔ إنظالالالالا إفب  ازبُعٝالالالال١ تطًكٗالالالالا

ٔ  يٮبٓالا٤  ايكاْْٛٝال١  ٚايٛادبالات  باسبكٛم   ايطال٬م  بعالذ  ٚيٮبالٜٛ
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 عًال٢  ٜتعالذ٣  َٔ حبل ايكإْٛ ٜفشكٗا ايمت يًعكٛبات باٱكاف١

نششَالالإ   َـالالاسبٗا تعطٝالالٌ ٜٚتعُالالذ ا٭طالالش٠ أفالالشاد سكالالٛم

ٌ  ٚس٩ٜال١  صٜاس٠ ًب سكِٗ َٔ ا٭ّأٚ  ا٭  ٔ  ايطفال  َالدلسات  دٕٚ َال

  .ػشع١ٝ

 ٚايمت:  ٚايكاْْٛٞ ا٫دتُاعٞ ا٭طشٟ اٱسػاد خذَات  ٌ  تتُجال

 اجملاٍ ًب ٚا٭َٗات يٰبا٤ صبا١ْٝ اطتؼاس١ٜ خذَات تكذِٜ ًب

 يٰيٝالالالات ٚإسػالالالادِٖ تالالالٛعٝتِٗ بغالالالش  ٚايكالالالاْْٛٞ ا٫دتُالالالاعٞ

 عالالالٔ ٚا٫بتعالالالاد  ايطالالال٬م بعالالالذ ا٭بٓالالالا٤ َالالالع يًتعاَالالالٌ ايظالالال١ًُٝ

ٍ  تلالش  قالذ  ايمت ايظًٛنٝات اشباط١٦  ٚبٝالإ ا٭كالشاس   با٭طفالا

 تًالالو استهالالا  ًب ا٫طالالتُشاس ْتٝذالال١ با٭طفالالاٍ تًشالالل قالالذ ايالالمت

 َٔ طا٥ًتٗا ذبت ٜكع ايمت ٚايعكٛبات ٚبٝإ ايعٛاق  ا٭خطا٤ 

 .ايٛايذٜٔأٚ  ا٭طفاٍ سكٛم ع٢ً ٜتعذ٣

 

 :  اسبكٛقٞ ٚايتُهـب ايذعِ خذَات. 2

ٔ  عالذد  َالع  َتٝٓال١  تعاْٚٝال١  ع٬قالات  بٓالا٤  ع٢ً ازبُع١ٝ عًُت  َال

ٌ   ايط٬م بعذ ٚا٭بٓا٤ اىبشأ٠ حبكٛم اىبع١ٝٓ اسبه١َٝٛ ازبٗات  َجال

 ذبٜٛالالالٌ بغالالالش  ٚريالالالو  اىبذْٝالالال١ ا٭سالالالٛاٍ ٚٚنايالالال١  ايتعًالالالِٝ ٚصاس٠

 ايتعًُٝٝال١  ا٭بٓا٤ سكٛم بتعجش ٚاىبتعًك١ يًذُع١ٝ تشد ايمت ايؼها٣ٚ

 ا٭ٚسام بالالالالٓكف اىبتعًكالالالال١ اٱػالالالالها٫ت خبـالالالالٛق  أٚ ٚايـالالالالش١ٝ

 ازبٗالالاتإفب  ازبٓظالال١ٝأٚ  اشلٜٛالال١أٚ  اىبالال٬ٝد ٱثبالالات اي٬صَالال١ ايشزلٝال١ 

 َالالا اربالالار يظالالشع١ ٚذبفٝضٖالالا اٱػالالها٫ت ٖالالزٙ َجالالٌ يعالال٬ز اىبعٓٝالال١
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 شلالالا نفًالالٗا ايالالمت سكٛقٗالالا َالالٔ يف٦الال١ا تًالالو يلالالُإ كبهالالـب  ًٜالالضّ

   .ايُٓباّ

ٍ  ًب: ثايجالالالاّ   اىبطًكالالالالات يف٦الالال١  داعُالالالال١ خالالالذَات  تكالالالالذِٜ صبالالالا

 :ٚأبٓا٥ٗٔ ٚاىبٗذٛسات اىبعًكات َٔ سهُٗٔ ًب َٚٔ

ِ  ازبُع١ٝ ربتف ٔ  عالذد  بتكالذٜ  اىبتٓٛعال١  ايتُٜٓٛال١  اشبالذَات  َال

ٔ  ٚاىبٗذٛسات ٚاىبعًكات اىبطًكات يًٓظا٤ ٔ  ٚريالو   ٚأبٓالا٥ٗ ٍ  َال  خال٬

 : ًٜٞ َا

 ا٫قتـالالالالادٟ اىبظالالالالت٣ٛ يتشظالالالالـب تُٜٓٛالالالال١ خالالالالذَات تكالالالالذِٜ. 1

 :اشبذَات ٖزٙ َٚٔ  يٮطش٠ ايزاتٞ ا٫نتفا٤ ٚذبكٝل

  ٜايعٌُ. يظٛم ٚايتأٌٖٝ ٚاسبشًب اىبٗ  ايتذس 

 اىبٓاطب١ ايعٌُ فشق تٛفرل. 

  ٜٚايتظالالالالالالٜٛل ايـالالالالالالغرل٠ اىبؼالالالالالالاسٜع إداس٠ عًالالالالالال٢ ايتالالالالالالذس 

 .اٱيهذلْٚٞ

 ِٜيًُظالتفٝذات  ٚايتعًُٝٝال١  ٚايع١ٝٓٝ اىباد١ٜ اىبظاعذات تكذ 

 .ٚأبٓا٥ٗٔ

  اٱػبالالالالالاس بكُٝالالالال١  ٚايتهفالالالالالٌ َ٪قتالالالال١  َظالالالالالانٔ تالالالالٛفرل  

ٕ  دا٥ُال١  َظانٔ تٛفرلإفب  باٱكاف١  ازبٗالات  َالع  بايتعالاٚ

 .اىبع١ٝٓ ٚازبٗات اشبرل١ٜ

 ٚايع٬د١ٝ ايتع١ًُٝٝ اىبظاعذات تٛفرل. 
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ٔ  ادتُاع١ٝ ٚاطتؼاس١ٜ تجكٝف١ٝ خذَات تكذِٜ. 3 إٔ  ػالأْٗا  َال

 ايطال٬م  ؽبًفٗالا  ايالمت  ايظالًب١ٝ  اٯثالاس  ىبٛادٗال١  اىبشأ٠ قذسات َٔ تعضص

 يًٛؿالالٍٛ  ٚتشبٜٛالال١ ْفظالال١ٝ أطالالش١ٜ َٚؼالاله٬ت أطالالشٟ تفهالالو َالالٔ

 :ٖٞ اشبذَات ٖٚزٙ  ا٭َإ يدل ٚبٓاتٗا ٚبأبٓا٥ٗا بٗا

 اجملا١ْٝ ٚايٓفظ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٫طتؼاسات. 

 ايط٬م. بعذ ىبا ايٓفظٞ ٚايذعِ ايتأٌٖٝ دًظات 

  ٜايزات تطٜٛش صباٍ ًب ٚايتطٜٛشٟ ايتٛعٟٛ ايتذس 

 .اسبٝا٠ َٗاسات ت١ُٝٓ ٚ

2 . ِ ٔ  قاْْٛٝال١  اطتؼالالاس١ٜ خالذَات  تكالذٜ  اىبالالشأ٠ تٛعٝال١  ػالالأْٗا َال

 يٰيٝالات  ٚإسػالادٖا   ايطال٬م  بعالذ  ٚأبٓا٥ٗالا  بٓاتٗالا  ٚسكالٛم  حبكٛقٗا

ٔ  اشبذَات تًو تٓفٝز ٜٚتِ  اسبكٛم تًو ع٢ً يًشـٍٛ ايظ١ًُٝ  َال

 : ُٖا  َٛد٠ أطًكتُٗا س٥ٝظـب بشْاصبـب خ٬ٍ

ٛ  : ايؼخـالالال١ٝ  يٮسالالالٛاٍ ايكاْْٛٝالالال١  اسباكالالال١ٓ بشْالالالاَر •  ٖٚالالال

ٔ  بشْالاَر  نأٍٚ بإط٬ق٘ َٛد٠ بادست ايزٟ ايدلْاَر ٘  َال  ْٛعال

ٌ إفب  ٜٗالذف   اىبًُهال١  َظالت٣ٛ  ع٢ً  ايؼالشٜع١  خشػبالات  تأٖٝال

 ٚتكالالالالذِٜ ايكلالالالالا٤ أَالالالالاّ ايذلافالالالالع َٗالالالالاسات عًالالالال٢ ٚاسبكالالالالٛم

 ا٭سالالالٛاٍ قلالالالاٜا صبالالالاٍ ًب اجملاْٝالالال١ ايكاْْٛٝالالال١ ا٫طتؼالالالاسات

 َالالٔ ضبالالذد عالالذد بتكالالذِٜ اىبتذسبالال١ تًتالالضّ حبٝالالح  ايؼخـالال١ٝ

ٔ  ازبُعٝال١  َظالالتفٝذات يـالاحل  ايتطٛعٝال١  ايظالاعات   ايٓظالالا٤ َال

 ازبُعٝال١ إفب إٔ  اٱػالاس٠  ٚدبالذس   سهُٗٔ ًب َٚٔ اىبطًكات

 َظتؼالالاس٠ (122) عالالٔ ٜضٜالالذ َالالا اٯٕ تأٖٝالالٌ ستالال٢ اطالالتطاعت
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ٍ  سبالـب  َظالتُش  ايدلْاَر ٖزا تٓفٝز ٜضاٍ ٫ٚ  قا١ْْٝٛ  ايٛؿالٛ

 تأٖٝالالالٌ ًب ٜتُجالالالٌ ايالالالزٟ يًدلْالالالاَر ايعالالالاّ اشلالالالذف ذبكٝالالاللإفب 

 ايؼخـالالالال١ٝ ا٭سالالالالٛاٍ صبالالالالاٍ ًب قاْْٛٝالالالال١ َظتؼالالالالاس٠ (222)

 .سكٛق١ٝ تطٛع١ٝ طاع١ (12222) يتكذِٜ

 أٍٚ نالالزيو ٜعالالذ ايالالزٟ : ايكلالالا١ٝ٥ يًُعْٛالال١ ػالالٛس ؿالالٓذٚم •

ٟ  ؿالالالٓذٚم  ِ  خالالالرل ٘  ٜالالالت ِ  اىبًُهالالال١  ًب إط٬قالالال  اىبعْٛالالالال١ يتكالالالذٜ

 ايؼخـال١ٝ  ا٭سٛاٍ قلاٜا صباٍ ًب يًُشأ٠ اجملا١ْٝ ايكلا١ٝ٥

ٍ  ايكاْْٛٝال١  اسباكال١ٓ  بشْالاَر  خشػبات ع٢ً با٫عتُاد  يٮسالٛا

ٍ  َٔ ازبُع١ٝ اطتطاعت ٚقذ  ايؼخـ١ٝ  ػالٛس  ؿالٓذٚم  خال٬

 ايؼخـالالال١ٝ ا٭سالالالٛاٍ قبشهُالالال١ ْظالالالا٥ٞ َهتالالال  أٍٚ افتتالالالا 

 احملالالانِ ًب بايعُالالٌ يًُالالشأ٠ َؼالالاسن١ أٍٚ يُٝجالالٌ  بايشٜالالا 

 ايالالمت يًُٓذالالضات ْٚتٝذالال١  َالالُٓبِ َٗالال  عبالالٛ عًالال٢ ايؼالالشع١ٝ

 َشادعالالالالات خذَالالالال١ طالالالالبٌٝ ًب ذبكٝكٗالالالالا اىبهتالالالال  اطالالالالتطاع

ٍ  حملانِ تٛدٝٗاتٗا ايعذٍ ٚصاس٠ أؿذست  احمله١ُ  ا٭سالٛا

 َالالٔ ازبُعٝالال١ بالالتُهـب ايش٥ٝظالال١ٝ اىبًُهالال١ قبالالذٕ ايؼخـالال١ٝ

 ٚقالالالذ  بايشٜالالالا  اىبظالالالاْذ٠ ىبهتالالال  يباثًالالال١ َهاتالالال  افتتالالالا 

 يًُظالالالاْذ٠ َهتالالال  اٯٕ افتتالالالا  ستالالال٢ ازبُعٝالالال١ اطالالالتطاعت

  ايالالالذَاّ ٚضبهُالالال١  اىبٓالالالٛس٠ اىبذٜٓالالال١ قبشهُالالال١ اسبكٛقٝالالال١

 ٫فتتالالا  سايٝالالّا ايعُالالٌ ٚػبالالشٟ  اىبهشَالال١ َهالال١ ٚضبهُالال١

 .دذ٠ َذ١ٜٓ ًب َؼاب٘ َهت 
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 : ايتاي١ٝ اشبذَات تكذِٜإفب  ػٛس ؿٓذٚم ٜٚٗذف

ٌ  ٚايمت : اجملا١ْٝ ايؼف١ٝٗ ايكا١ْْٝٛ ا٫طتؼاس٠ خذَات •  تتُجال

 طايالال  تٛدٝالال٘ خالال٬ٍ َالالٔ ايؼالالفٗٞ ايكالالاْْٛٞ ايالالشأٟ إبالالذا٤ ًب

 ٚادالالشا٤ات ٚايُٓباَٝال١  ايؼالشع١ٝ  اسبكالالٛمإفب  ٚإسػالادٙ  اىبؼالٛس٠ 

 اشلاتفٝالالالالال١ ايتٛاؿالالالالالٌ ٚطالالالالالا٥ٌ باطالالالالالتخذاّ عًٝٗالالالالالا اسبـالالالالالٍٛ

 .ٚاٱيهذل١ْٝٚ

 بإبذا٤ ٚريو : اجملا١ْٝ اىبهتٛب١ ايكا١ْْٝٛ ا٫طتؼاس٠ خذَات •

 - اىبجالالاٍ طالالبٌٝ عًالال٢ - خالال٬ٍ َالالٔ نتابالال١ ايكالالاْْٛٞ ايالالشأٟ

 ٚيالالالٛا٥ض  ايالالالذفاع َٚالالالزنشات  ايالالالذع٣ٛ ؿالالالشا٥  نتابالالال١

 .ٚمرلٖا  اٱداسٟ يًشانِ اىبٛد١ٗ ٚاشبطابات  ا٫عذلا 
 

 ًب" اسبكٛق١ٝ يًُظاْذ٠ َٛدٸ٠ َهات " تكذَٗا ايمت اشبذَات •

 :يًُشادعات ايؼخـ١ٝ ا٭سٛاٍ ضبانِ

 ِٜاسبكٛقٝالالالالال١ ٚايتٛعٝالالالالال١ ايكاْْٛٝالالالالال١ ا٫طتؼالالالالالاسات تكالالالالالذ 

ْٶّا ايؼف١ٝٗ  ا٭طش١ٜ ايكلاٜا ًب احمله١ُ ىبشادعات صبا

 .ٚايضٚد١ٝ

 صباْالالالالّا لبٛردٝالالالال١ بـالالالالٛس٠ ايالالالالذع٣ٛ ؿالالالالشا٥  نتابالالالال١ 

 .احمله١ُ ىبشادعات

 اىبطًٛب١ ٚاٱدشا٤ات باشبطٛات اىبشادعات تٛع١ٝ  ّ  ٱكبالا

 .احمله١ُ يذ٣ ايذع٣ٛ ٚقٝذ سفع

 ٌتٛكالالض يًُشهُالال١ تشفالالع دٚسٜالال١ إسـالالا١ٝ٥ تكالالاسٜش عُالال 

 .ايعٌُ اظباصات
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 : َٛد٠ عًٝٗا سـًت ايمت ازبٛا٥ض

 بتٓفٝالزٖا  قاَالت  ايالمت  اسبكٛقٝال١  ٚاىبؼالاسٜع  اىببادسات صباٍ ًب

ٟ " ا٭طالش١ٜ  يًضٜالاس٠  َالٛدٸ٠  بٝالت " َؼشٚع فكذ سـٌ َٛدٸ٠  ٜٗالذف  ايالز

 اىبتعًكال١  ايكلا١ٝ٥ ا٭سهاّ يتٓفٝز َٚجاي١ٝ لبٛرد١ٝ ب١٦ٝ إػبادإفب 

ٔ  ا٭ٚفب ايف٦ال١  دالا٥ض٠  ع٢ً اىبٓفـ١ً ا٭طش أطفاٍ ٚصٜاس٠ حبلا١ْ  َال

 يًتُٝالض  عبالذايعضٜض  بٓالت  ؿٝت١ ا٭َرل٠ زبا٥ض٠ ايذاع١ُ اىبؼاسٜع فشع

 (.3212ّ/ٖال1222) ايجا١ْٝ ايذٚس٠ – ا٫دتُاعٞ ايعٌُ ًب

 دساطالالالالال١ سـالالالالالًت فكالالالالالذ ٚايذساطالالالالالات ا٭حبالالالالالاخ صبالالالالالاٍ ًٚب

٘  ٜذلتال   َٚا يًط٬م اىبُٓب١ُ اٱدشا٤ات"  عًال٢ " ٚا٭بٓالا٤  يًضٚدال١  عًٝال

ٌ  ًب يًتُٝض عبذايعضٜض بٓت ؿٝت١ ا٭َرل٠ دا٥ض٠ ٞ  ايعُال  – ا٫دتُالاع

  ٚايذساطالات  ا٭حبالاخ  فالشع  -( 3212ّ/ٖال1222) ايجا١ْٝ ايذٚس٠

 ٜعالالالالالاج َتهاَالالالالالٌ تُٓبُٝالالالالالٞ تـالالالالالٛس اقالالالالالذلا إفب  تٗالالالالالذف ٖٚالالالالالٞ

 ا٭ُْبُالال١ ٚقـالالٛس مٝالالا  بظالالب  ايطالال٬م عالالٔ اىبذلتبالال١ اٱػالالها٫ت

 .ٚاٱدشا٤ات

  : َٛد٠ َٚؼاسٜع بشاَر كبٝض عٓاؿش

 نالالاقذلا   اىبالالذ٣ بعٝالالذ٠ ايؼالالا١ًَ ايٛطٓٝالال١ اسبًالالٍٛ طالالش  -

 إْؼالالا٥٘ يتالالب  ايعالالذٍ ٚصاس٠ عًالال٢ ٚطشسالال٘" ايٓفكالال١ ؿالالٓذٚم" َؼالالشٚع

ٍ  ًب ٚا٭بٓالا٤  ايضٚد١ سبل ايكا١ْْٝٛ اسبُا١ٜ تعضٜض أدٌ َٔ  اسبـالٛ

 .اىبعٝؼ١ٝ استٝاداتِٗ تًي ناف١ٝ ْفك١ ع٢ً

ٔ   اىبعٓٝال١  ازبٗالات  َع ايتها١ًَٝ ايظٝاط١ إتباع - ٍ  َال  خال٬

 ٚريالو   ا٭طالش٠  بكلالاٜا  اىبعٓٝال١  ازبٗالات  َع ايتعا١ْٝٚ ايع٬قات بٓا٤
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ٔ  اىبظتفٝذ٠ يًف١٦ اي٬صّ ايذعِ يتكذِٜ ِ  ازبُعٝال١  َال ٔ  ٚيتُهٝالٓٗ  َال

"  ا٭طالش١ٜ  يًضٜاس٠ َٛدٸ٠ بٝت" َؼشٚع ًب اسباٍ ٖٛ نُا  سكٛقِٗ

ٔ  َالالٛد٠ عًُالالت ايالالزٟ  َالالع  تهاًَٝالال١ ع٬قالالات بٓالالا٤  عًالال٢ خ٬يالال٘ َالال

 يًذٗالات  باٱكاف١  ايتٓفٝز ٚضبانِ ايؼخـ١ٝ ا٭سٛاٍ ضبانِ

 تالالٛفرل بٗالالذف  ايؼالالشط١ َٚشانالالض اٱداسٟ ناسبالالانِ ايتٓفٝزٜالال١

 سلالالالاْتِٗ إطالالالٓاد ًب ا٭بٓالالالا٤ سبكالالالٛم اي٬صَالالال١ ايكاْْٛٝالالال١ اسبُاٜالالال١

 ًب نالزيو  سكِٗ ٚتفعٌٝ  َـاسبِٗ ٚسفِب سعاٜتِٗ ع٢ً يٮقذس

 .آ١َٓ لبٛرد١ٝ ب١٦ٝ ًب( اسباكٔ مرل) ٚايذِٖ سعا١ٜ ٚتًكٞ س١ٜ٩

 خالالالذَات تالالالٛفرل خالالال٬ٍ َالالالٔ  اسبالالالذٜح ايتُٓالالالٟٛ ايتٛدالالال٘ - 

ٔ   ٚاىبٗذالٛس٠  ٚاىبعًكال١  اىبطًك١ يًُشأ٠ كبه١ٝٓٝ ٚبشاَر إٔ  ػالأْٗا  َال

ٔ  يًالتخًف  ٚأبٓا٥ٗالا  اىبالشأ٠  تًالو  قذسات َٔ تعضص  ايطال٬م  طالًبٝات  َال

 ايالالالزاتٞ ي٬طالالالتكشاس ٚبأطالالالشتٗا بٗالالا  ٚيًٛؿالالالٍٛ ا٭طالالالشٟ ٚايتفهالالو 

 .ا٫قتـادٟ ٚا٫نتفا٤

 كبٝالالضت  سٝالالح  اىبالالتغرلات ٚاطالالتٝعا  ٚاىبشْٚالال١ ا٫بتهالالاس -

 مالالالالرل اسبكٛقٝالالالال١ ٚايالالالدلاَر  اىبؼالالالالاسٜع إطالالال٬م  ًب بأطالالالالبكٝتٗا َالالالٛد٠ 

 بشْالالالاَر بالالالإط٬م نُبادستٗالالالا  اىبًُهالالال١ َظالالالت٣ٛ عًالالال٢ اىبظالالالبٛق١

 يًُعْٛال١  ػالٛس  ؿالٓذٚم "ٚ"  ايؼخـال١ٝ  يٮسٛاٍ ايكا١ْْٝٛ اسباك١ٓ"

إفب  باٱكالالاف١"  ا٭طالالش١ٜ يًضٜالالاس٠ َالالٛد٠ بٝالالت" َٚؼالالشٚع"  ايكلالالا١ٝ٥

 ايؼالالشع١ٝ  احملالالانِ ًب ْظالالا٥ٞ َهتالال  أٍٚ افتتالالا  َالالٔ كبهٓٗالالا

 .باىبًُه١

 حملاٚيالالالال١ ٚايتغالالالالٝرل ايتطالالالالٜٛش عبالالالالٛ ايالالالالذ٩ٚ  َالالالالٛدٸ٠ طالالالالعٞ -

 ايكلالالالاٜا صبالالالاٍ ًب اىبالالالتغرل٠ اجملتُالالالع استٝادالالالات نافالالال١ اطالالالتٝعا 

 .ٚايٛط١ٝٓ ايؼشع١ٝ ايجٛابت ع٢ً اسبفاَب َع ا٭طش١ٜ
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 ذبظٔ َظت٣ٛ ٚع٢ً اجملتُع ت١ُٝٓ ع٢ً َٛد٠ َٚؼاسٜع بشاَر أثش

 :فٝ٘ ٚايشفا١ٖٝ ايـش١

 ايالمت  ٚاسبكٛقٝال١  ا٫دتُاعٝال١  ا٭طالش١ٜ  اىبطايال   ٭بشص إٕ اىبتابع

 نبعٝال١ إٔ  ػبالذ   ٚاسبالذٜح  ايتكًٝذٟ اٱع٬ّ ٚطا٥ٌ ًب تذاٚشلا ط

ٔ  سشؿالت  ٚآثالاسٙ  ايط٬م َٔ يًشذ اشبرل١ٜ َٛدٸ٠ ٍ  َال  بشاصبٗالا  خال٬

 إدالشا٤ات  نتشظالـب   اىبطاي  تًو أٖذاف ذبكٝل ع٢ً َٚبادساتٗا

ّ  يتٓفٝالز  اىبٓاطالب١  اٯيٝالات  ٚإػباد  ٚاسبلا١ْ ايضٜاس٠ تٓفٝز  أسهالا

 ٚإػبالاد   ايط٬م بعذ ٚا٭بٓا٤ اىبشأ٠ ٚنشا١َ سل ؼبفِب قبا ايٓفك١

 كبهٝٓٗالالا بٗالالذف  ايطالال٬م ٚبعالالذ أثٓالالا٤ يًُالالشأ٠ ايذاعُالال١ اشبالالذَات

 آثالالالاس ىبٛادٗالالال١ قالالالذساتٗا ٚتعضٜالالالض  ٚاقتـالالالادٜٽّا ٚادتُاعٝٽالالالّا سكٛقٝٽالالالّا

 ايٓفظالالٞ ا٫طالالتكشاسإفب  ٚبأبٓا٥ٗالالا بٗالالا يًٛؿالالٍٛ  ايظالالًب١ٝ ايطالال٬م

 .ٚا٫دتُاعٞ

 كبتالاص  أْٗالا  ػبالذ  ٚبشاصبٗا َٛد٠ َبادسات ع٢ً اىبطًعإٔ  نُا

 ًب اشبالالالرلٟ ايعُالالالٌ تطالالالٛس عالالالٔ تعالالالدل دذٜالالالذ٠ ٖٜٛالالال١ تكالالالذّ بهْٛٗالالالا

 ازبُعٝالالالات دٚس عًالالال٢ ٜ٪نالالالذ قبالالالا  ايظالالالعٛد١ٜ ايعشبٝالالال١ اىبًُهالالال١

 ايشعاٜال١  بالشاَر  َٔ بذ٫ّ اسبذٜج١ ايت١ُٜٛٓ ايدلاَر تطٜٛش ًب اشبرل١ٜ

 .ايتكًٝذ١ٜ ا٫دتُاع١ٝ

 تكالالذِٜ عًالال٢ َؼالالاسٜعٗا خالال٬ٍ َالالٔ ذبالالشق ازبُعٝالال١إٔ  نُالالا

ٔ  َؼشف١ سلاس١ٜ ؿٛس٠ ّ  عال ٌ  اٱْظالإ ٚسكالٛم   سكالٛم  اسالذلا  ايطفال

 ٭طفالالاٍ تكالالذّ َٗٓٝالال١ سكٛقٝالال١ ادتُاعٝالال١ خالالذَات ٚفالالل اىبًُهالال١ ًب

 .ٚٚايذِٜٗ ا٭طشٟ ايٓضاع
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 :ذبكٝكٗا َٛد٠ نبع١ٝ اطتطاعت ايمت اٯثاس َٚٔ أبشص

ٍ  حبكالٛم  ايـال١ً  رات ٚايكٛاْـب ا٭ُْب١ُ تفعٌٝ:  أ٫ّٚ  ا٭طالش  أطفالا

 : ٚاىبٓفـ١ً اىبفهه١

 عًالال٢ ٜالالٓف ايالالزٟ ايتٓفٝالالز ُْبالالاّ تفعٝالالٌ َالالٔ ازبُعٝالال١ كبهٓالالت

 َالالٔ سلالالاْتِٗ ْكالالٌأٚ  احمللالالْٛـب صٜالالاس٠ أسهالالاّ تٓفٝالالز إيضاَٝالال١

ٟ   يزيو َهإ َٗٝأ ًب ايطفٌ تظًِٝ خ٬ٍ  نالزيو  ؼبُبالش  ٚايالز

ّ  ايشٜا  ٚثٝك١ ٚتفعٌٝ  ايؼشط١ َشانض ًب ا٭طفاٍ تظًِٝ  يًُٓبالا

 ْـت ٚايمت اشبًٝذٞ ايتعإٚ صبًع يذٍٚ ا٭طش٠ حملانِ اىبٛسذ

 ضبهُال١  نٌ اختـاق دا٥ش٠ ًب ٜٓؼأإٔ "  ع٢ً َٓٗا (12) اىباد٠

ٕ  يش٩ٜال١  أنجالش ؽبـالف  أٚ  َشنض ا٭طش٠ ضبانِ َٔ "  احمللالٛ

ٟ " ا٭طالش١ٜ  يًضٜالاس٠  َالٛدٸ٠  بٝالت " َؼالشٚع  إطال٬م  خ٬ٍ َٔ ٚريو  ايالز

  ايظالالالعٛد١ٜ ايعشبٝالالال١ اىبًُهالالال١ َظالالالت٣ٛ عًالالال٢ ْٛعالالال٘ َالالالٔ ا٭ٍٚ ٜعالالالذ

  آَٓالال١ َٗٝالالأ٠ ب٦ٝالال١ ًب ٚايضٜالاس٠  اسبلالالا١ْ أسهالالاّ بتٓفٝالالز ٚاىبخالتف 

 .ايعا٥ًٞ ايتٛاؿٌ أٖذاف َع تتٛافل ٚلبٛرد١ٝ ط١ًُٝ آي١ٝ ٚفل

ٔ  ا٭طالش١ٜ  يًكلالاٜا  ايعذيٝال١  ايب٦ٝال١  ذبظالـب  ًب اىبظالا١ُٖ :  ثاّْٝا  َال

 : ًٜٞ َا خ٬ٍ

 : ايؼُٛي١ٝ اٱدشا١ٝ٥ اسبًٍٛ تكذِٜ. 1

 ايؼالالالالُٛي١ٝ اسبًالالالالٍٛ بإػبالالالالاد تأطٝظالالالالٗا َٓالالالالز َالالالالٛد٠ اٖتُالالالالت

 اٱدالالالشا٤ات قـالالالٛسأٚ  مٝالالالا  عالالالٔ ايٓادبالالال١ ا٭طالالالش١ٜ يًُؼالالاله٬ت

 تٓتٗٞ ايمت ايتطبٝك١ٝ ايذساطات إعذاد خ٬ٍ َٔ ٚريو  ايتُٓب١ُٝٝ

  اسبالالذ ٖالالزاإفب  َالالٛد٠ دٚس ٜتٛقال   ٚمل  اٱدشا٥ٝالال١ اسبًالالٍٛ بالاقذلا  
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  اىبختـال١  ازبٗات َع تعا١ْٝٚ ع٬قات بٓا٤ ع٢ً ازبُع١ٝ عًُت بٌ

 يتالب   ذبفٝضٖالا  بٗالذف  ٚريو  ايؼشع١ٝ ٚاحملانِ ايعذٍ نٛصاس٠

   .اىبكذلس١ اسبًٍٛ تًو

 ٚصاس٠ بتالالالالالب  َالالالالالٛد٠ َكذلسالالالالالات َالالالالالٔ نالالالالالجرل سُبٝالالالالالت ٚقالالالالالذ

 بٝٓالالالال١ َؼالالالالشٚع  ايٓفكالالالال١ ؿالالالالٓذٚم َؼالالالالشٚع:  َجالالالالٌ  شلالالالالا ايعالالالالذٍ

 َ٪ػالالالالالش  ايالالالالالضٚاز عًالالالالال٢ ٚاىبكالالالالالب٬ت اىبكالالالالالبًـب عالالالالالٔ ي٬طالالالالالتع٬ّ

 .ايط٬م يكلاٜا إسـا٥ٞ

ّ  إؿالذاس  ًب َالٛد٠  خبدلات ا٫طتعا١ْ. 2   ايكلالا١ٝ٥  ا٭سهالا

 :ايعادي١

 ًب بالالايُٓبش ربالالتف ايالالمت احملالالانِ قلالالا٠ َالالٔ اطالالتعإ عالالذد 

 إيٝٗالالا  احملايالال١ ايالالذعا٣ٚ  يذساطالال١ َالالٛد٠  أُعٝالال١ ايضٚدٝالال١  ايكلالالاٜا

 ٚا٫قتـالالاد١ٜ ٚايٓفظالال١ٝ ا٫دتُاعٝالال١ ازبٛاْالال  سالالٍٛ اٱفالالاد٠ ٚتكالالذِٜ

ِ  ٱْؼالا٤  ايذاعُال١  ايتٛؿٝات ٚتكذِٜ  يًُتذاعـب ٞ  اسبهال  ايكلالا٥

 .ايعادٍ

 سكٛقٝالال١ خالالذَات تالالٛفرل ًب َالالٛد٠ خالالدلات َالالٔ ا٫طالالتفاد٠. 3 

 : احمله١ُ ىبشادعات

 ايتالالالالذسٜي َالالالالٛد٠ بشْالالالالاَر خبشػبالالالالات ايعالالالالذٍ ٚصاس٠ اطالالالالتعاْت

ٍ  ايكا١ْْٝٛ اسباك١ٓ" ٟ "  ايؼخـال١ٝ  يٮسالٛا ٌ إفب  ٜٗالذف  ايالز  تأٖٝال

 ٚتكالالذِٜ ايكلالالا٤ أَالالاّ ايذلافالالع عًالال٢ ٚاسبكالالٛم ايؼالالشٜع١ خشػبالالات

 ايؼخـالالال١ٝ ا٭سالالالٛاٍ قلالالالاٜا ًب اجملاْٝالالال١ ايكاْْٛٝالالال١ ا٫طتؼالالالاسات

 .بايشٜا  ايؼخـ١ٝ ا٭سٛاٍ ضبه١ُ ىبشادعات
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 ًب ْظالالالا٥ٞ َهتالالال  أٍٚ افتتالالالا  ًب َالالالٛد٠ دبشبالالال١ ظبالالالا  ٚبعالالالذ

 ايعالالالذٍ ٚصاس٠ أؿالالالذست  بايشٜالالالا  ايؼخـالالال١ٝ ا٭سالالالٛاٍ ضبهُالالال١

 ايش٥ٝظالال١ٝ اىبالالذٕ بكٝالال١ ًب ايؼخـالال١ٝ ا٭سالالٛاٍ حملالالانِ تٛدٝٗاتٗالالا

 اىبظالالالاْذ٠ ىبهتالالال  يباثًالالال١ َهاتالالال  افتتالالالا  َالالالٔ َالالالٛد٠ يالالالتُهـب

 .بايشٜا  اسبكٛق١ٝ

ّ  تٓفٝالز  ًب َالٛد٠  خذَات َٔ ا٫طتفاد٠. 4  اسبلالا١ْ  أسهالا

 : ٚايضٜاس٠

ٔ  - ايظٓتـب ٜكاس  َا َٓز – َٛد٠ كبهٓت ٌ  َال ٌ  تفعٝال  ايعُال

ٔ   بايشٜالا   ايتٓفٝالز  ضبه١ُ َع ايتهاًَٞ ٍ  َال  ًب َعاْٚتٗالا  خال٬

ُٶالالالا (122) ٜكالالالاس  َالالالا تٓفٝالالالز ٝٽا سه أٚ  باسبلالالالا١ْ َتعًالالالل قلالالالا٥

 يًضٜالالاس٠ َالٛد٠  بٝالت  إػالشاف  ذبالت  طال١ًُٝ  لبٛردٝال١  بـالٛس٠   ايضٜالاس٠ 

 ط  ا٭طالش١ٜ  يًضٜالاس٠  َالٛد٠  بٝالت  سكك٘ ايزٟ ايٓذا  ٚبعذ  ا٭طش١ٜ

 لبالالٛردٞ نُشنالالض ا٫دتُاعٝالال١ ايؼالال٪ٕٚ ٚصاس٠ قبالالٌ َالالٔ اعتُالالادٙ

 ايٛصاس٠ قبٌ َٔ ازبُع١ٝ تهًٝ  ط نُا  ايضٜاس٠ أسهاّ يتٓفٝز

 تعُُٝالال٘ ٜالالتِ ستالال٢ ايضٜالالاس٠ َشانالالض يعُالالٌ اطذلػالالادٟ ديٝالالٌ بإعالالذاد

 .اىبًُه١ َٓاطل بك١ٝ ع٢ً

ٞ  تُٓٝال١  صباٍ ًب َٛد٠ دٗٛدإفب  اٱػاس٠. 5 ٞ  ايالٛع  اسبكالٛق

 :اىبشأ٠ يذ٣

  ٔ  ايتكشٜالالالش ًب ايكاْْٛٝالالال١ اسباكالالال١ٓ بشْالالالاَر خالالال٬ٍ ٚريالالالو َالالال

اٱْظالالإ  سكالالٛم صبًالالع ًب اطتعشاكالال٘ ط ايالالزٟ يًًُُهالال١ ايالالٛط 

 اسباكال١ٓ  دٚس إبالشاص  عًال٢  ايتكشٜش اػتٌُ سٝح  ّ(3212) أٓٝ 
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ِ  ٚايؼالالشٜع١ اسبكالالٛم خشػبالالات  تأٖٝالالٌ ًب اىبتُجالالٌ ايكاْْٛٝالال١  يتكالالذٜ

ٔ  تطٛعٝالال١  طالالاعات   ايكلالالاٜا  ًب يًٓظالالا٤  ايكاْْٛٝالال١  ا٫طتؼالالاسات  َالال

 سفالالع  صبالالاٍ ًب اسباؿالال١ً ايتطالالٛسات  نأسالالذ  ٚايضٚدٝالال١ ا٭طالالش١ٜ

 .باىبًُه١ اىبشأ٠ يذ٣ اسبكٛقٞ ايٛعٞ

 (:اىبظتفٝذ سكا) يًُظتفٝذ ايت١ُٝٓ ذبكٝل: ثايجّا

 َالالالالالٔ نالالالالالبرل يعالالالالالذد ايتُٓٝالالالالال١ ذبكٝالالالالالل ازبُعٝالالالالال١ اطالالالالالتطاعت

  ٚا٫قتـالالالادٟ ٚاسبكالالالٛقٞ ا٫دتُالالالاعٞ ايـالالالعٝذ عًالالال٢ َظالالالتفٝذٜٗا

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚريو

ِ  ذبكٝل ▪ ٞ  ايالذع ٟ  ا٫دتُالاع ٔ  يعالذد  ٚا٫قتـالاد  ايظالٝذات  َال

 َالالٔ ٚمبهالالٓٗٔ قالالذساتٗٔ ٜعالالضص قبالالا  سهُٗالالٔ ًب َٚالالٔ اىبطًكالالات

 ط سٝالالح  ٚا٫دتُالالاعٞ ايٓفظالالٞ ا٫طالالتكشاسإفب  بأطالالشٖٔ ايٛؿالالٍٛ

 تطالٜٛش إفب  تٗذف َتٓٛع١ بشاَر ًب ٚبٓاتٗا َظتفٝذ٠( 722) تأٌٖٝ

 ايتالالالذسٜ  بالالالشاَرإفب  باٱكالالالاف١  ايعُالالالٌ يظالالالٛم ٚايتأٖٝالالالٌ  ايالالالزات

 َظالالتفٝذ٠( 222) كبهالالـب َالالٔ ازبُعٝالال١ كبهٓالالت نُالالا  اسبالالشًب

 اىب٥٬ُالال١ ايَٛبٝفٝالال١ بالالايفشق إسبالالاقٗٔ خالال٬ٍ َالالٔ اقتـالالادّٜا ٚبٓاتٗالالا

 . اىبعٝؼٞ ا٫نتفا٤ شلٔ ذبكل ايمت

 اجملالالالالاٍ ًب َتٓٛعالالالال١ نباٖرلٜالالالال١ تٛعٜٛالالالال١ بالالالالشاَر( 1) عكالالالالذ ▪

 .َظتفٝذ( 221) يعذد ا٭طشٟ ايتجكٝفٞ ٚ اسبكٛقٞ

 يعالذد  ايضٚاز ع٢ً ٚاىبكب٬ت اىبكبًـب يتأٌٖٝ بشاَر (7) عكذ ▪

 . ٚػاب١ ػا  (222)
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 اٯبالالالا٤ َالالالٔ َظالالالتفٝذٜ٘ َظالالالاعذ٠ َالالالٔ َالالالٛد٠ بٝالالالت كبهالالالٔ ▪

 َالالع  ٚايتهٝالال  ا٭طالالش١ٜ اشب٬فالالات َالالٔ ايالالتخًف عًالال٢ ٚا٭َٗالالات

 ايذلبٜٛالال١ ٚاٯيٝالالات اىبعالالاسف ٚانتظالالا   ازبذٜالالذ٠ اسبٝالالا٠ َتطًبالالات

ٔ  َالٛد٠  بٝت كبهٔ سٝح  ا٭بٓا٤ َع يًتعاٌَ ايظ١ًُٝ ٌ  َال  َالا  تأٖٝال

 ازبذٜالالذ٠ أٚكالالاعِٗ تكبالالٌ أفشادٖالالا اطالالتطاع( أطالالش٠ 32) عالالٔ ٜضٜالالذ

 ٚاْظالٝاب١ٝ  بظالٗٛي١  ايضٜاس٠ تٓفٝز َٔ كبهِٝٓٗ ٚط  ا٫ْفـاٍ بعذ

 .َٛد٠ بٝت ٚطاط١ دٕٚ اىبٓضٍ طشٜل عٔ
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 الٔحٔا: فَد. الْرق٘ الزٜٔض٘: د 

 اىبظا٤؟. ٖزا تزٖ  أٜٔ

 إُْٗالالالا صًَٝتالالالإ انتؼالالالفت ايتعًُٝٝالالال١ اسبًكالالال١ ًب ايبالالالذ٤ قبالالالٌ

! صٜالالٔ: " يٮخالالش٣ َبتٗذالال١ّ إسالالذأٖ قايالالت. اسبالالٞ رات ًب ٜظالالهٓإ

 "ايٝٛسَٚاسػٝ٘ ًب ْتُؼ٢ ْشٚ  َش٠ بٞ اتـٌ

 َشنالالض ًب تتُؼالالٕٛ ايذلفٝالال٘ ماٜالال١" فُٝٗالالا ٖتفالالت" يًبالال٪غ ٜالالا"

 ."!ْتعؼ٢ أٚ" ٚقايتا إيٞ ُْبشتا!" تظٛم؟

 ًب ػبالالالٍٛ ٜالالالضاٍ َٚالالالا اثٓالالالتـبأٚ  طالالال١ٓ َٓالالالز اسبالالالٛاس ٖالالالزا داس

 .!خاطشٟ

 ايظالالالالالشٜع١  ايٛدبالالالالالات َطالالالالالاعِ طالالالالالٝفعًٕٛ؟ َالالالالالارا ايؼالالالالالبا 

ٔ  ٜظذل ٚاهلل. )اشلذٛي١ ٚسقبا ايظٝاسات ًب ٚايتذٍٛ ا٫طذلاسات   َال

 (.ٚاىبخذسات ايتطشف

ٍ  سقبالا " اىبظا٤؟ ٖزا تزٖ  أٜٔ" ا٭ؿذقا٤ أسذ طأيٓا يٛ : ٜكالٛ

 .!ْتعؼ٢؟ ثِ اىبٍٛ( إفب ايعا١ً٥/ا٭ٌٖ) ا٭٫ٚد طأخز"
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ٍ  ٚقذ ٌ  ٜكالٛ ٍ  ايتالزَش؟.  فًُالارا  بٗالزا  طالعٝذ٠  ايٓالاغ  قا٥ال : فالأقٛ

ِ  ع٢ً ايكذّ تعتادٖا( اهلل أعضنِ) ايلٝك١ ازبض١َ نزيو"  ايالشم

 ."!عٛاسٖا َٔ

 صسافالات  يًظالفش  تٓالافشٚا  َالا  بٗزا طعذا٤ ناْٛا يٛ: "ٚاطتذسى

 ."!طايتأٚ  قـشت إداص٠ نٌ ًب ٚمرلٖا اشبًٝر دٍٚإفب  ٚٚسذاْا

 :  ايتايٞ تأٌَإفب  ٜكٛدْا ٖزا

 ػالشؼب١  َٔ( َتؼذد٠ ٚيٝظت تكًٝذ١ٜ) ضبافُب١ طعٛد١ٜ أطش٠

ٌ  َالارا  َا  سذٺإفب  َٝظٛس٠ اقتـاد١ٜ/ادتُاع١ٝ ٔ  ًب طالتفع  ايبشالشٜ

ٞ  ًب ٚازبًٛغ يًتظٛم  طٝزٖبٕٛ دبٞ؟أٚ  قطشأٚ   اىبتٓالاثش٠  اىبكالاٖ

 ٚسقبا ايبشش ع٢ً ايٛدبات بع  ٕطٝتٓاٚيٛ ٚا٭طٛام  ايؼٛاسع ًب

. إرا ٚثالال٬خ َجٓالال٢ سقبالالا ايظالالُٝٓاإفب  طالالٝزٖبٕٛ دا٥الالٌ  َشنالال  ًب

 طٝشلالالالشٕٚ صا٥الالالش٠ اطتعشاكالالال١ٝأٚ  َظالالالشس١ٝ فشقالالال١ ٖٓالالالاى نالالالإ

ٕ إفب  طٝزٖبٕٛ. َبتٗذـب ايعش  ٞ  َالذ . (Amusement parks) اىب٬ٖال

ٌٷ ٖٓاى نإ ٚإرا ٕ . طشٚس بهٌ طٝشلشْٚ٘ مٓا٥ٞ سف  طالٝتذٛيٛ

. ٖٓالاى  ٚدبال١  تٓالاٚيٛا أٚ  َكٗال٢  ًب دًظالٛا  ٚسقبالا  ايؼالعب١ٝ  ايكش١ٜ ًب

 َتالالالاس إفب  طالالالٝزٖ  ٚايتالالالاسٜ  بايجكافالالال١ َٗتُالالالّا َالالالِٓٗ نالالالإ َالالالٔ

 .ٚثكاف١ٝ أدب١ٝ أَظٝات ٚؼبلش َتٓٛع١

ٔ  ايتكًٝذ١ٜ ا٭طش٠ ٖزٙإفب إٔ  باٱكاف١ ِ  تطًال   يال ٌ  قظال  عٛا٥ال

..  ؿالالشٞ طبٝعالالٞ صبتُالالع ًب ببظالالاط١ ٭ْٗالالا..  ٚمرلٖالالا اىبطالالاعِ ًب

 ٚيهٓٗالالا أسالالذ  تعشٜفٗالالا ٜظالتطٝع  ٫ ايالالمت" خـٛؿالالٝتٓا" عالالٔ بعٝالذاّ 

ٌ  َشدع ٟ  ٚمالرل  مشٜال   ػال٤ٞ  يهال ٘  سلالاس ٌ  ْكبًال ٘  ْٚكبال  خالاسز  عًٝال

 .ايب٬د ًب َدلصب١ نها٥ٓات ٚسا٤ٙ ْٚتُذلغ ايذٜاس
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 ايش٩ٜال١  ذبٌُإٔ  ايبٗٝر ايتفا٩ٍ ع٢ً ٜبعح ٚيبا نب٬ّٝ نإ

 َالالٔ ْأَالالٌ فُالالارا شلالالا  س٥الالٝعٶ تعالالٝـب ٜٚالالتِ يًذلفٝالال٘  ٦ٖٝالال١ّ ّ(3222)

ٟ  ًٚب. ايكالادّ؟  ايذلفٝ٘ ٘ إٔ  تكالذٜش ٘  اىبكـالٛد  يالٝع  ايذلفٝال ٘  بال  ايذلفٝال

 رات طالالالٝاس١إفب  ٜشْالالالٛ ٚيهٓالالال٘ فشظالالال  ٚايظالالالهإ ايؼالالالع  عالالالٔ

 . نبرل اقتـادٟ َشدٚد

 ْتشالالالالذخ ٚعبالالالالٔ يالالالالٞ قالالالالاٍ اطالالالالهٓذْافٝا طالالالالفرلٶّاإٔ  أرنالالالالش

 ػبالالالالالز  يبالالالالالا ٚايهالالالالالجرل ايهالالالالالجرل عٓالالالالالذنِ: "ايظالالالالالٝاس١ عالالالالالٔ

 ٚازببالالالالاٍ ايظالالالالٌٗإفب  ايبشالالالالش َالالالالٔ ٚايؼالالالالشقٝـب ايغالالالالشبٝـب ايظالالالالٝا 

 ايهشٛيٝالالال١  اىبؼالالالشٚبات ٚيهالالالٔ"  :قًالالالت  ٚعٓالالالذَا" ايـالالالششا٤إفب 

 طالالالالالٛاٍ ْؼالالالالالش  عبالالالالالٔ: "صٚدتالالالالال٘ سدت!" تعًُالالالالالٕٛ نُالالالالالا يبٓٛعالالالال١ 

 عًالالال٢ ْتفالالالشز نالالالٞ أٜالالالاّ بلالالالع١ عٓالالال٘ ْتٛقالالال إٔ  ٚطٝظالالالعذْا ايعالالالاّ

 ."!ازبٌُٝ ايبًذ ٖزا

ٕ  َالا  ٕ  يًظالالٛا  َتالٛفشٶاّ  طالٝهٛ : ايالالٛطٔ ٭بٓالا٤  َتالٛفشٶاّ  طالٝهٛ

 ٚعالالالشٚ ..  ػالالالعب١ٝ ٚأطالالالٛام..  ٚسالالالذا٥ل َكالالالاٙٺ بٗالالالا ػالالالعب١ٝ قالالالش٣ٶ

ٍٕ ساقـالال١ فًٛنًٛسٜالال١  ٚا٭فالالشا  ٚايبـالالش ايظالالُع َالال٤ٌ ناْالالت ٚأمالالا

ٕ  ٚاٱراعال١ ( ا٭عشاغ) ٚاشباؿ١ ايعا١َ ٚاسبف٬ت ٌ ..  ٚايتًفضٜالٛ  قبال

 .ٚايتششِٜ ايتعتِٝ عكٛد

 :اىبشتك  ايذلفٝ٘إفب  أعٛد

ِ  اشباق تعشٜفٞ ًب ٘  ٜٓكظال ! ٚثكافال١  تظال١ًٝ : ػالكـب إفب  ايذلفٝال

ٞ  ًب ايتظالال١ًٝ  ٕ  اىبتٓٛعالال١  اىبكالالاٖ ٞ  َٚالالذ  ٚا٭يعالالالا  ٚاسبالالذا٥ل  اىب٬ٖالال

 اطتعشاكالالات َالالٔ ػالالابٗٗا َٚالالا ايظالالرلى ٚعالالشٚ  اىبا٥ٝالال١ ٚا٭يعالالا 

 .صبتُع١ ايعا١ً٥ إيٝٗا تزٖ 
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 ايفالالالشم تأطالالالٝع ٚدعالالالِ َظالالالش  دٚس إْؼالالالا٤ ففالالالٞ ايجكافالالال١ أَالالالا

 حبظالال  ايعالالاّأٚ  اىبٛطالالِ طالالٛاٍ اىبظالالشس١ٝ تعالالش  ٚإٔ اىبظالالشس١ٝ 

ٔ  ٚايٛقالت  نالبرل٠  اىبظالشسٝات  فهًف١. عًٝٗا اٱقباٍ  تعالش   ايالشاٖ

 .اسبه١َٛ َٔ َايّٝا َذع١َٛ ا٭عٝاد ًب أٜاّ عذ٠

ٔ ! ٚإع٬ّ ٚثكاف١ تظ١ًٝ فٗزٙ يًظُٝٓا دٚس إْؼا٤  اىبلالشو  َٚال

 ًب ٚفتٝالالات فتٝالالإ ايؼالالبا  َالالٔ ْؼالالط١ سشنالال١ ٖٓالالاىإٔ  اىببهالالٞ

 عًالال٢ َٓٗالالا عالالذد ٚؼبالالٛص اشبالالاسز ًب تعالالش  ايكـالالرل٠ ا٭فالال٬ّ ؿالالٓع

 .!ٖٛ ٜٴؼاٖذ ٫ٚ ابٓ٘ ٜٴش٣ آ٣ٚ َجٌ عٓذْا ٖٞ بُٝٓا دٛا٥ض

ٞ  اىبلالالشو  َٚالالٔ ِ إٔ  اىبالال٪مل  اىببهالال ٟ  ايفالالًٝ ٌ  ايظالالعٛد  ايطٜٛالال

ٟ  ؿالباغ  حملُٛد" بشن١ ٜكابٌ بشن١" ٍ  ٚايالز ٕ  ًب دالا٥ض٠  ْالا  َٗشدالا

ٕ  َـالش  ًب قشٜبا طٝعش  نبرل بتكذٜش ٚسُبٞ بشيـب  ٚعالذد  ٚيبٓالا

 ي٘. ايذلٚػبٞ ايعش  ٖٚٓا ايذٍٚ َٔ

https://www.youtube.com/watch?v=kwuSdKQPF3U 

 !(Coming soon) قشٜبّا ٜٴعش  بال ٜٚٓتٗٞ

ٌ  فًُٝٗالا  عًال٢  أَـب ػٗذ تعٌُ نُا ِ  سشاػالٝ   ايطٜٛال  ٚطالٝت

 ايفالالالًِٝ! اىبًُهالالال١ طالالالٛاسٌ تؼالالالب٘ طالالالٛاسٌ ًب عُالالالإ ًب تـالالالٜٛشٙ

 عٗالالذ تعالالذ ٚنالالزيو!! خاسدٗالالا ٜٚعالالش  اىبًُهالال١ خالالاسز طٝـالالٛس

 .ايطٌٜٛ يفًُٝٗا ناٌَ

ٍ  ٜالالالذفع   ٖالالالزا   اىبتٓٛعالالالال١ أغشافٝتٗالالالا  ٦ًَٝالالال١  ايبًالالالالذإٔ  يًكالالالٛ

ٛ  عاىبٝالال١  طالالُٝٓا١ٝ٥ أفالال٬ّ ( Locations)تـالالٜٛش  بأَالالانٔ  ٚفشْالالا  يالال

 ٚتعًُٝالالالٞ ٚإع٬َالالالٞ َالالالايٞ َالالالشدٚد ٖٓالالالاى طالالالٝهٕٛ..  ايتظالالال٬ٝٗت

 .  ايظُٝٓا ؿٓاع١ ًب َٚٚبٝفٞ
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 ايٓالالٛادٟ ْؼالالاطٞ بالالـب ػبُالالع) ثكافٝالالا َشنالالضٶّا أٜلالالّا ٚأكبٓالال٢

 أسٝالالالا٤ عالالالذ٠ يهالالالٌأٚ  سالالالٞ نالالالٌ ًب( ايفٓالالالٕٛ ٚنبعٝالالالات ا٭دبٝالالال١

 َُٗالال١ ٖٚالالٞ) فشظالال  ٚفٓٝالال١ ثكافٝالال١ بأَظالالٝات يًكٝالالاّ ٫. َتذالالاٚس٠

ٔ  اىبختًفال١  ايف١ٝٓ اجملا٫ت ًب دٚسات ٱقا١َ أٜلّا ٚيهٔ( يزاتٗا  َال

 ِ ٌ  سطال  صبالالاٍ. إخل..  َٚٛطالٝك٢  ٚطالُٝٓا  َٚظالش   ٚتـالٜٛش  ٚتؼالهٝ

 َالالالٛاٖبِٗ ُٜٚٓالالالٕٛ طاقالالالاتِٗ ٚايؼالالالبا  ايٓاػالالال١٦ فٝالالال٘ ٜفالالالشغ نالالالٞ

 .اٱبذاع١ٝ ٚدٛاْبِٗ

 طبتًال   ًب نت  فٝٗا تتٛفش عا١َ َهتب١ َشنض ًب ًَٚشل

 .أثٓـبأٚ  ٚاسذ َعشًب داْ  ًب ٚيٝع ايجكاف١ دٛاْ 

٘  َالا  أخالٛف  :طشٜع١ إكاف١ ٖٚٓاى فٝ  َٔ مٝ  ٖزا  أخافال

ٔ  يف٦ال١  َتاسال١  اىبٛعالٛد٠  ايذلفٝ٘ صبا٫ت تهٕٛإٔ   أعال   اجملتُالع  َال

ٕ  ًب ْلالع إٔ  أسدٛ. اٱَاسات ًب ٖٛ نُا َايّٝا ايكادس٠ إٔ  اسبظالبا

 دخالالالٌ َظالالالتٜٛات ًب ْظالالال١ُ ًَٝالالالٕٛ (22) اىبًُهالالال١ طالالالهإ عالالالذد

 يالالزٟٚ َٓاطالال  تشفٝالال٘ ٖٓالالاى ٜهالالٕٛ ٚإٔ نالالبرل بؼالالهٌ َتبآٜالال١

 ٚايالالذٍٚ" ٚأَشٜهالالا أٚسٚبالالا ًب اسبالالاٍ ٖالالٛ نُالالا اىبٓخفلالال١ ايالالذخٍٛ

 ."!اىبتكذ١َ
 

 الغامدٖ: أمسَاٌ. التعكٔب األّل: أ 

 ايالالالالالٛط  ايتشالالالالالٍٛ ٚخطالالالالال١ ّ(3222) س٩ٜتٗالالالالالا ًب اىبًُهالالالالال١

ٌ  َٚٔ ٚايهاٌَ  ازبزسٟ ايتغٝرلإفب  تظع٢ ّ(3232)  ذبكٝالل  أدال

 ٚتؼالالالاسنت أخالالالش٣  ٚاطالالالتشذثت سهَٛٝالالال١ دٗالالالات أيغالالالت ريالالالو

 .ايذلفٝ٘ طُٝا ٫ٚ اشباق ايكطاع ٚدعُت
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 َظالالتك١ً  ٦ٖٝالال١  إْؼالالا٥ٗا  ريالالو  عًالال٢  اىبذيًالال١  ا٭َالالٛس  أبالالشص  َٚالالٔ

 ف٬قالض(  )طالهع  ػالشن١  َالع  ايتعاقالذ  بٗالذف  َٚباسجاتٗالا .. يًذلفٝ٘

 ايظالٛم  ًب َتٓضٖالات  ٚإْؼالا٤  يتطالٜٛش   ٚطالٌٝب  ٚبال٬  َباػش بؼهٌ

 ٚيالالٞ ٚيالالٞ بالالـب ا٭ٚيٝالال١ ا٫دتُاعالالات بايفعالالٌ كبالالت ٚقالالذ ايظالالعٛدٟ 

إفب  ا٭خالالالالرل٠ صٜاستالالالال٘ خالالالال٬ٍ ايذلفٝٗٝالالالال١ اجملُٛعالالالال١ ٚس٥الالالالٝع ايعٗالالالالذ

 .أَشٜها

 ًب ازبالالالاد٠ ٚايشمبالالال١ ايعُالالالٌ دذٜالالال١ عًالالال٢ ٜ٪نالالالذ ايالالالزٟ ا٭َالالالش

 َشٖالالالالٕٛ ٚايتغالالالالٝرل ايتشالالالالٍٛ ٖالالالالزا ظبالالالالا  ٜبكالالالال٢ ٚيهالالالالٔ.. ايتغالالالالٝرل

 ايالالالزٟ ايتغالالالٝرل ْتالالالا٥ر نالالالجرلٶا تبطالالال٧ ايالالالمت َٚٛسٚثاتٓالالالا بأفهاسْالالالا

 .ي٘ ْظع٢

 ؿالالٓاع١ أٟ..  اسبكٝكالالٞ؟ قبعٓالالاٙ يًذلفٝالال٘ َظالالتعذٕٚ عبالالٔ فٗالالٌ

ٞ  تٓالاَبش  ٫) ٚ( partition) اسبٛادض عٔ بعٝذٶا ايظعاد٠  ٚ( ضبالاسَ

 .!!؟( اىبٛسٚخ خـٛؿ١ٝ)

 مايبٝالال١ يٮطالال  ٚيهالالٔ ايذلفٝالال٘ بٗالالذف سالالذا٥ل يالالذٜٓا تٛدالالذ

٘  يٛط١ًٝ لبٛرز ٖٚزا  ايٛافذٜٔ َٔ َشتادٜٗا ٔ  َعطًال١  تشفٝال ٌ  َال  قبال

 .! عشدا٤ ناْت ٚإٕ ايظعٛدٜـب

 ػالالالض عًالالال٢ َتفالالالل فالالالازبُٝع استٝاداتٓالالالا ذبذٜالالالذ ؽبالالالف فُٝالالالا

٘  تفاؿٌٝ  عا٥ًٝال١  َٗشداْالات  يالذٜٓا  ٜٛدالذ  فال٬   اىبًُهال١  ًب ايذلفٝال

 يًُظالالش  دٝالالذ تفعٝالالٌ ٫ٚ يًظالالُٝٓا دٚس ٜٛدالالذ ٫ٚ عايٝالال١ باطالالتعذاد١ٜ

 قبظالالت٣ٛ ػالالعش١ٜ أَظالالٝات ٫ٚ ايفـالالٌ ثكافالال١ دٕٚ ايطبٝعالالٞ قبعٓالالاٙ

ٞ  تُٓبُٝٞ ٟ  بالاىبع٢ٓ  سالذا٥ل  ٫ٚ أيعالا   ؿالا٫ت  ٫ٚ عالاي  ٜـالٛسٙ  ايالز

 .بٗا ايبذ٤ قبٌ يٓا اىبظ٪ٍٚ
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 يالالٝع ٚيهالالٔ  ايذلفٝٗٝالال١ استٝاداتٓالالا تفٓٝالالذ ٜظالالتطٝع ازبُٝالالع

ٔ  ٚحبظال    َعٗالا  ٚايتعالاٜؽ  تكبًالٗا  عًال٢  قادس ازبُٝع  ًب َظالتجُشٜ

 ؿالالالٓاع١ َالالالٔ (%12) فالالالإٕ اىبًُهالالال١ ًب ٚايظالالالٝاس١ ايذلفٝالالال٘ قطالالالاع

 َالالالالٔ (%72)إٔ  أٟ  تُٓبُٝٝالالالال١ ذبالالالالذٜات ٖالالالالٞ باىبًُهالالالال١ ايذلفٝالالالال٘

 .!! حبت٘ ادتُاع١ٝ اىبعٛقات

 َالالالا ْؼالالالٗذٙ أبشصٖالالالا َالالالٔ ٚيعالالالٌ نالالالجرل٠ ريالالالو عًالالال٢ ايؼالالالٛاٖذ

 ُٖٚالالالالالا  يًًُُهالالالالال١ ثكالالالالالافٝـب ضبفًالالالالالـب أٖالالالالالِ ًب عالالالالالاّ نالالالالالٌ ًب

 ايشٜالالالالالالا  َٚعالالالالالالش " ازبٓادسٜالالالالالال١" ٚايجكافالالالالالال١ ايالالالالالالذلاخ َٗشدالالالالالالإ

 ايتطالالالالالالا٫ٚت َالالالالالالٔ فُٝٗالالالالالالا ؼبالالالالالالذخ َٚالالالالالالا  يًهتالالالالالالا  ايالالالالالالذٚيٞ

 ًب ٚايتالالالالذخٌ ا٫ستظالالالالا  بٗالالالالذف ايذٜٓٝالالالال١ ٚاىب٬سكالالالال١ ٚايٛؿالالالالا١ٜ

  بايفـالالالالٌ ٚاىبطايبالالالال١ ايطبٝعٝالالالال١ اسبٝالالالالا٠ حملالالالالٛ ٚضباٚيالالالال١ ايٓٛاٜالالالالا

 ًب ايٛقالالالٛعأٚ  اىبؼالالالانٌ َالالالٔ خّٛفالالالا ٜتذٓبٗالالالا ايهالالالجرل ػبعالالالٌ يبالالالا

 ًب ٜتٛاْالالالالالٕٛ ٫ٚ بالالالالالٌ  (اىبتؼالالالالالذدٜٔ يٓالالالالالا ٜـالالالالالٛسٙ ايالالالالالزٟ) احملالالالالالشّ

 ٌ ِ  فتالالالالا٣ٚ  إؿالالالالذاس إفب  ريالالالالو  طالالالالبٝ  ٚتالالالالالش عًالالالال٢  ٫عالالالالبـب  ايتشالالالالشٜ

 ٚتشنٝالالالالال   جملتُعٓالالالالالا ايهالالالالالدل٣ ايظالالالالال١ُ ٖالالالالالٞ ايالالالالالمت ايذٜٓٝالالالالال١

 ٚتـالالالالٜٛشٖا صبالالالالاٚس٠ دٍٚ ىبٗشداْالالالالات سذٜجالالالال١أٚ  قذمبالالالال١ َكالالالالاطع

 َكاطعتالالال٘ ػبالالال  ايالالالزٟ" دٗالالالِٓ َٗشدالالالإ" َالالالٔ َٛثكالالال١ أْٗالالالا عًالالال٢

 .!!ٚايلٝاع ا٫عب٬ٍ َٔ خّٛفا ب٘ ايكبٍٛ ٚعذّ

 عٓالالذ ايشدالالاٍ عالالٔ ايٓظالالا٤ َالالذخٌ فـالالٌ ٖالالٛ  حبالالل ٚاىبلالالشو

 اىبعالش   أطٛاس داخٌ ط١ٜٛ بايتعاٜؽ شلِ ٚايظُا  اشباسد١ٝ ايبٛاب١

ٍ  يبالالا  اىبٗشدالالإأٚ   ايتٓالالاق   عًالال٢ ْعالالٝؽ  صبتُالالع أْٓالالا  عًالال٢ ٜالالذ

 .يٮط  باَتٝاص ٚا٫صدٚاد١ٝ
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ٟ  ٚطال   َطًال   أْ٘ ع٢ً ايذلفٝ٘إفب  ُْبشْا يٛ يهٔ  ٚاطالتجُاس

إٔ  طالالُٝا ٫ ايكالالادّ ازبٝالالٌ ًب ريالالو ٚمشطالالٓا  يًًُُهالال١ ٚطالالٝاسٞ

إٔ  أٟ  ايؼالالالبا  َالالالٔ ٖالالالِ ايبؼالالالش١ٜ ايذٚيالالال١ َهْٛالالالات َالالالٔ (72%)

 باتالت  ٚايتالزَش  ا٫سبالاٍب  ثكافال١  عٔ ٚايبعذ ٚايظعاد٠ ايذلفٝ٘ ؿٓاع١

 .ٚاقتـادٟ ٚادتُاعٞ ٚأَ  ٚط  َطً 

ٔ  ي٦ًُات سه١َٝٛ َٚبا٥  تٛفرل ٜع  يًذلفٝ٘ ١٦ٖٝ فإْؼا٤  َال

 اشبالالاق ايكطالالاع ٚدعالالِ تشفٝٗٝالال١ َالالذٕ ٚإْؼالالا٤  ٚايفتٝالالات ايؼالالبا 

 نالالال٬ َالالالٔ ايظالالالعٛد١ٜ يًهالالالٛادس عُالالالٌ فالالالشق صٜالالالاد٠ ٜعالالال  بالالالزيو

ٌ  أْٓالا  أٟ  طالٛا٤  سذ ع٢ً ازبٓظـب ٟ  ا٫دبالاٙ  ًب طالٓعُ  ٜكٛدْالا  ايالز

 ٜكالالاس  قبالالا أٟ ( %7)إفب  (%1151) َالالٔ ايبطايالال١ ْظالالب١ خفالال إفب 

 س٩ٜالال١ يالال٘ تظالالع٢ ايالالزٟ ا٭طاطالالٞ اشلالالذف ٚكالالُٔ ايعاىبٝالال١  ايٓظالالب١

(3222)ّ. 

ٔ  ػبابٓا هبا١ٜ ٖٛ ريو َٔ ٚا٭ِٖ  ايتُٓبُٝالات  ًب ا٫ْالض٫م  َال

ٍ  خ٬ٍ َٔ  فٝٗا ا٫غبشاٍب ْظب١ تكًٌٝأٚ  اٱسٖاب١ٝ ِ  إػالغا  أٚقالاتٗ

 .يًت١ُٝٓ طاقتِٗ ٚاطتغ٬ٍ سلاسٟ بؼهٌ طاقتِٗ ٚتفشٜ 

 ٚاحملافُبالالات اىبٓالالاطل ٚدعالالِ ايظالالٝاس١ صبالالاٍ تعضٜالالض ٚنالالزيو

 عًال٢  ٚايفعايٝالات  اىبٗشداْالات  ٱقاَال١  ٚاشبالاق  اسبهَٛٞ ٚايكطاع

ِ  َٔ عايٞ َظت٣ٛ ٌ  ٚايتشلالرل  ايتُٓبالٝ ٞ  ٚبؼاله  فايظالٝاس١ ) طبٝعال

 (.ايذلفٝ٘ بٗذف ايظفش ٖٞ

 َع ػشانات ٚعكذ ٚاشباسز ايذاخٌ َٔ اىبظتجُشٜٔ ٚتؼذٝع

 )طالالالهع صبُٛعالالال١ َالالالع سـالالالٌ نُالالالا ايعاىبٝالالال١ ايذلفٝالالال٘ ػالالالشنات

 ا٫دتُالالاعٞ ايتٛاؿالالٌ َٛاقالالع ػالالبا  َالالٔ اىبٖٛالالٛبـب ٚدعالالِ  ف٬قالالض(
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 ٚأطًٛ  َبٌ خف١ َٔ ب٘ كبٝضٚا َٚا ايذلفٝ٘ بشاَر ًب أبذعٛا ايزٜٔ

 .خفٝ 

 ٚاسالالذ  طالالرل خالالٌب ًب ايذلفٝالال٘ ٜظالالرل أ٫ ٜتطًالال  نبٝعالال٘ ٖٚالالزا

 نافالال١ َالالع تتٓاطال   َتٓٛعالال١ ٚتشفٝٗٝالال١ ثكافٝال١  خٝالالاسات إػبالالاد ٚإلبالا 

 عُشاْالالالّا ٫ٚ فكالالالٌب  اقتـالالالادٶّا يٝظالالالت فايتُٓٝالالال١  ٚا٭رٚام ايف٦الالالات

 عًالال٢ قالالادس َتالالٛاصٕ طالالًِٝ صبتُالالع بٓالالا٤ أٜلالالّا بالالٌ فشظالال   َتطالالٛسٶّا

 .ٚا٫دتُاع١ٝ ايٓفظ١ٝ استٝادات٘ ٚإػباع ايش١ٜ٩ أٖذاف ذبكٝل

ٔ  ايعذٜالذ  ًب ايٝشٝالا  د. َالع  اتفالل   ٚإٔ  طشسٗالالا ايالمت  ايٓكالاٍب  َال

 ايتذاسٜالالال١ اىبالالال٫ٛت عًالالال٢ اقتـالالالش يٮطالالال  يالالالذٜٓا ايظالالالعٛدٟ ايذلفٝالالال٘

 ٚبالالات  ٚايشٜاكالال١ اسبشنالال١ ثكافالال١ ْظالالٝٓا  ستالال٢ اىبعضٚيالال١ ٚاىبطالالاعِ

 خّٛفا اسبٛادض خً  بـُت ٚايلشو ازبًٛغ يٓا بايٓظب١ ايذلفٝ٘

 تًالالالو  اىبضٜفالالال١ خـٛؿالالالٝتٓا ٜظالالالذلم َتطفالالالٌأٚ  سظالالالب١ سدالالالٌ َالالالٔ

 .١اىبًُه سذٚد دباٚصْا ساٍ عٓٗا ْتخ٢ً ايمت اشبـٛؿ١ٝ
 

 الْآل: التعكٔب الجاىٕ: د. عبدالضالو 

 :ايتاي١ٝ ا٭سبع١ ايعٓاؿش ايش٥ٝظ١ ايٛسق١ تلُٓت يكذ

 .احملذٚد١ٜ ػذٜذ٠ ايظعٛد١ٜ ًب ايذلفٝ٘ َٓاسٞ -1

ٞ  ٚإسثٗالالالا ازبغالالالشاًب  بجشا٥ٗالالالا  ايالالالب٬د  ربتالالالضٕ -3  ايتالالالاسؽب

 يًذلفٝالال٘ سا٥عالال١ إَهاْالالات عًالال٢ ايجكالالاًب  ٚتٓٛعٗالالا اىبُتالالذ 

 .اشباسز َٔ ٚيًظٛا  يظهاْٗا

٘  دٛاْال   بعال   ع٢ً ايكٝٛد -2  ًَفتال١   َفاسقالات  أفالشص  ايذلفٝال

 .بشن١ ٚػٗذ ؿباغ ضبُٛد فًُٝٞ َع اسباٍ ٖٛ َجًُا
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 س٩ٜالالال١" طبشدالالالات أسالالالذ ٜهالالالٕٛإٔ  ٜٓتُبالالالش ايالالالزٟ ايذلفٝالالال٘ -2

 َالالٔ ا٫دتُاعٝالال١  ايعذايالال١ بعالالذ ٜغفالالٌ ٫إٔ  ػبالال " 3222ّ

ٌ  ا٫دتُاعٝال١  ايف٦الات  اطتبعاد عذّ خ٬ٍ  عًال٢  قالذس٠  ا٭قال

 .ايذلف١ٝٗٝ اىبٓاػٌب ع٢ً ببزخ اٱْفام

ٌ  ايٝشٝا ًب فٗذ د. َع أتفلإرا ٚ ٘  صبُال ٘  ٚ عشكال  اطتخ٬ؿالات

 :ايتاي١ٝ ايٓكاٍب أصٜذإٔ  أس  فإْ  أع٬ٙ  ا٭سبع١ بعٓاؿشٖا

 َعلالال١ً ٖٓالالاىإٔ  عًالال٢ بٛكالالٛ " 3222ّ" ايش٩ٜالال١ ٚثٝكالال١ ْـالت  •

 يًُالالالٛاطٓـب ايالالالذخٌ َعالالالذ٫ت استفالالالاع بالالالـب ايفذالالال٠ٛ ًب تتُجالالالٌ

 َٓاػٌب كع  بظب  اسبٝا٠ دٛد٠ َظت٣ٛ ٚكع  ايظعٛدٜـب

ٍ  يشفع ايٛثٝك١ سَت ٖزا ع٢ً ٚبٓا٤. ايذلفٝ٘  ا٭طالش  اْفالام  َعالذ

ٞ  ايٓالاتر  َٔ) (%3,7) َٔ ايذلفٝ٘ ع٢ً  (%1)إفب  سايٝالا ( ايكالَٛ

 .ّ(3232) حبًٍٛ

ٔ  ايهالالالجرل ٜتلالالالُٔ ايٛاطالالالع١  بذ٫يتالالال٘ ايذلفٝالالال٘ َفٗالالالّٛ إٕ •  َالالال

 ٚاسبفالالال٬تٚايظالالالُٝٓا  ناىبظالالالاس  ضبًٝالالالّا  اىب٪ثٸُالالال١ ا٭ْؼالالالط١

 .اىبٛطٝك١ٝ

ٝٽالالالالالا ايذلفٝالالالالال٘ ْؼالالالالالاٍب تُٓبالالالالالِٝ إٕ •  اطالالالالالِ ذبالالالالالت َغالالالالالشم  ضبً

٘  نجٝفال١  ٚتُٓبُٝالات  بكٝٛد  "ايلٛابٌب"  َتكّطعالاّ  ْؼالاطاّ  دبعًال

 بالالذٍ ٚا٫ستٝالالا   باسبالالزس ضبفالالٛف ْؼالالاٍبإفب  ٚذبًٝالال٘ َكظٸالالُّا

 .ٚا٫ْفتا  ا٫ْط٬م زب١ٗ ايذلف١ٝٗٝ يًُٓاػٌب اىبتٛقع١ ايطبٝع١

 عاَالالال١ ٦ٖٝالال١  إْؼالالالا٤ َٚالالع  ايش٩ٜالالال١ ٚثٝكالال١  عًٝالالال٘ ْـالالت  َالالالا َٚالالع 

 ًب نالالدل٣ قفالالض٠ ايذلفٝٗٝالال١ اىبٓاػالالٌب دبالالذإٔ  ٜتٛقالالع فإْالال٘ يًذلفٝالال٘ 

 عًالالال٢ ايظالالالعٛد١ٜ ا٭طالالالش إْفالالالام َبالالالاٖش٠ ٚتًعالالال . ايكشٜالالال  اىبظالالالتكبٌ
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 ايٛيٝالالذ٠  ي٦ًٝٗالال١ نالالبرلاّ  سالالافضٶّا اسبالالذٚد  خالالاسز ايذلفٝٗٝالال١  اىبٓاػالالٌب

ٚٸٍس يًَٛبالالا٥  َّٛيالالذإفب  ايذلفٝالال٘ َٓؼالالٌب يتشٜٛالالٌ  داخالالٌ يٮَالالٛاٍ َٚالالذ

 بشفالع  إ٫ سكٝكال١ إفب  نٗزا سًِ ذبٌٜٛ مبهٔ ٫ٚ. ايٛط  اٱطاس

أٚ  اىبٓاػالالٌب بعالال  عالالٔ ايتالالأثِٝ ٚسفالالع ايذلفٝالال٘  َٓاػالالٌب عالالٔ ايكٝالالٛد

 مالرل  ثالشٸاّ  َتٛاؿ٬ّ طٝٸا٫ّ ايذلفٝ٘ صَٔ ػبعٌ قبا" ايلٛابٌب" ربفٝ 

٘  َا أٚكض نإ قبشارٜش ضباٍب ٫ٚ َتكطع  اشلالشٚ   َبالاٖش٠  أْتذتال

 ايدل١ٜ اىبٓافز ع٢ً ايتهذغ َباٖش٠ تدلصٖا ٚايمت يًعٛا٥ٌ  ايهبرل

 .إداص٠ أٟ طش٤ٚ عٓذ ٚاىبطاسات
 

 كدصُ: بً عبداهلل. التعكٔب الجالح: أ 

ٔ  ايتعكٝ  ٖزا يهتاب١ أعذ ٚأْا حبجت  َالاْع  دالاَع  تعشٜال   عال

 إػبالالاد ًب فؼالالًت يهالال ..  ايذلفٝالال٘ عالالٔ اىبٓطالالل عًُالالا٤ ٜكالالٍٛ نُالالا

 ٚقالالذ..  ْفُٗالال٘ ايالالزٟ بايذلفٝالال٘ ايذلفٝالال٘ فظالالأعشف..  ػالالاًب تعشٜالال 

 تعشٜال   ٱعطا٥ٓا ا٫دتُاع عًِ ًب يًُختــب َفتٛ  اجملاٍ ٜهٕٛ

 .يًذلفٝ٘ ٚاكض

 ايٛاقالالع ايظالالعٛد١ٜ ًب ايذلفٝالال٘ ٖٚالالٞ ايكلالال١ٝ عٓالالٛإ َالالٔ طالالأبذأ

ٔ  اسبذٜح ٚعٓذ..  ٚاىبتٛقع ِ إٔ  ػبال   ايٛاقالع  عال  ٚؿالًٓا  نٝال   ْفٗال

 .ايٛاقع شلزا

ٔ  بذا١ّٜ دٚا٥ش عذ٠ ًب تؼعٸ  ايذلفٝ٘ ًَ إٔ  أعتكذ  إَالاسات  َال

 ٚبعالالال  ايالالالٛط  ٚايالالالذلاخ ايظالالالٝاس١ ٦ٖٝالالال١إفب  ٚا٭َاْالالالات اىبٓالالالاطل

٘ٴ  ػالو  ب٬ ايتؼعٸ  ٖٚزا..  اشباق ايكطاع ػشنات ٘  يال  ًب كالشٜبت

 ًب خالالرل ْظتبؼالالش ٚشلالالزا. ٚا٭ثالالش ازبالالٛد٠ سٝالالح َالالٔ ايٓٗالالا٥ٞ اىبخالالشز

 . يًذلفٝ٘ َظتك١ً ١٦ٖٝ إْؼا٤
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ٔ  اسبالالذٜح  ٚسالالـب  ٘  ٚاقالالع  عالال  أَالالالاّ اىبتاسالال١  ٚاشبٝالالاسات  ايذلفٝالال

ٔ  صبُٛعال١ أٚ  ا٭طش٠ ّ  أْٓالا  ظبالذ  ايؼالبا  أٚ  ايبٓالات  َال  خٝالاسات  أَالا

 ايٛسق١ ٖزٙ تهٕٛ ٚست٢..  يبٌ ٚتهشساٖا دذٽّا ٚضبذٚد٠ بظٝط١

ٔ  طالالأذبذخ ٚاقعٝال١  أنجالش  ٞ  عال  ايعؼالالشٜٓات ْٗاٜال١  ًب نؼالالا  ْفظال

ٔ  أطش٠ َٔ عُشٙ َٔ ٔ  ٜبشالح  اىبتٛطالط١  ايطبكال١  َال ٘  فالشق  عال  تشفٝال

 .!ايشٜا  ًب

أٚ  ا٭ؿالالذقا٤ َالالع َكٗالال٢أٚ  ىبطعالالِ أرٖالال إٔ  طالال٣ٛ أًَالالو َالالارا

 َٚؼالالالاٖذ٠ ايبًالالالٛت يًعالالال  اطالالالذلاس١أٚ  اىبٓالالالضٍ" ًَشالالالل" ًب ظبتُالالالع

ٞ  ايزٖا أٚ  اىبباسٜات  ايشٜالا   أطالشاف  ًب اىبذلاَٝال١  ايؼٝؼال١  ىبكالاٖ

 .!اسبذٜح أطشاف يتبادٍ

 ظبالذ  َٓاطالب١  ٭ٟ نالبرل  تعطؽ ؿٓع اشبٝاسات ًب ايؼض ٖزا

 ازبٓادسٜالال١ َٗشدالالإ اىبجالالاٍ طالالبٌٝ عًالال٢ خالالزٚ..  يًتغالالٝرل فشؿالال١ فٝٗالالا

! أٚ أطبٛعـب ًب ٬َٜـب ػخف (12)إفب  َشتادٜ٘ عذد ٚؿٌ ايزٟ

 اىبال٪كبشات  بعال  ! أٚ عًٝ٘ ايؼذٜذ ٚا٫صدساّ ايهتا  َعش  َج٬ّ

 َالالٔ يًشلالالٛس فٝٗالالا ايتظالالذٌٝ ٜٴكفالالٌ ٚايالالمت ا٫ٖتُالالاّ رات ٚاىبًتكٝالالات

ٔ  ايهالبرل  ايهِ ٖزا! .. َٜٛـب أٍٚ  ايذٚسٜال١  يًفعايٝالات  اسبلالٛس  َال

 .!ٚايتذذٜذ يًتغٝرل فشؿ١ عٔ ٚايبشح يًذلفٝ٘ اجملتُع تعطؽ ديٌٝ

 ٘ إٔ  ػبالالالالال  ٚدٜٓٝالالالال١  ادتُاعٝالالالال١  عٛا٥الالالالالل اىبًُهالالالال١  ًب يًذلفٝالالالال

 يالالالالالٔ ايالالالالالشأٟ ٖالالالالالزاإٔ  ٚسمالالالالالِ..  ٚسهُالالالالال١ بالالالالالٛعٞ َعٗالالالالالا ْتعاَالالالالالٌ

 ستالالالال٢أٚ  ايذلفٝالالالال٘ ؿالالالالٓاع١ عٛا٥الالالالل أنالالالالدلإٔ  إ٫ ايهالالالالجرل ٜعذالالالال 

 د. تفلالالالالٌ نُالالالالا" ايظالالالالعٛد١ٜ اشبـٛؿالالالال١ٝ" ٖالالالالٞ فٝالالالال٘ ا٫طالالالالتجُاس

 ٚايٓٗالالالٞ بالالالاىبعشٚف ا٭َالالالش ٦ٖٝالالال١ أعلالالالا٤ بعالالال  تـالالالشفات ٚ فٗالالالذ 
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 ٔ  عًالالالالال٢ نالالالالالجرلّا سّنالالالالالض ازبٗالالالالالاص ٖالالالالالزاإٔ  أعتكالالالالالذ.. اىبٓهالالالالالش عالالالال

ٔ  ػالالالالهًٝات ِ  ٚمل ايالالالالذٜ ٔ  ايؼالالالالشع١ٝ  اىبكاؿالالالالذ  سكٝكالالالال١ّ  ٜفٗالالالال  َالالالال

ٕ  ٖالالالزا ا٭قالالالٌ عًالالال٢أٚ  ٚا٭سهالالالاّ ا٭ؿالالالٍٛ  ًب ٚاكالالالشٶّا َالالالا نالالالا

َٶالالالالالا أعتكالالالالالذ ٖٚٓالالالالالا..  ٚايظالالالالالًٛى اىبُاسطالالالال١   اشل٦ٝالالالالال١ تُٓبالالالالالِٝإٔ  داص

..  باىبًُهالالالال١ ايذلفٝالالالال٘ ؿالالالالٓاع١ لبالالالالٛ ًب بؼالالالالذ٠ طٝظالالالالِٗ ازبذٜالالالالذ

 راتالالال٘ يظالالالٓا  ايٛقالالالت ًب ٚيهٓٓالالالا ٥٬َهٝٽالالالا  صبتُعٶالالالا يظالالالٓا عبالالالٔ

ٝٽا صبتُعٶالالالالا  أَالالالالاّ ظبًالالالالع ايالالالالزٜٔ راتٓالالالالا عبالالالالٔ..  َٓششّفالالالالا ػالالالالٗٛاْ

..  ٚبالالالالاسٜع ٚيٓالالالالذٕ ٚايكالالالالاٖش٠ دبالالالالٞ َكالالالالاٖٞ ًب ايالالالالبع  بعلالالالالٓا

 أَالالالالاّ ًْٚعالالالال ..  ايبشالالالالشٜٔ ًب ايظالالالالُٝٓا قاعالالالال١ ْفالالالالع ًب ٚظبًالالالالع

 ٚايهالالالالالالٌ..  أَشٜهالالالالالالا ًب دٜضْالالالالالالٞ ٬َٖالالالالالالٞ ًب ايالالالالالالبع  بعلالالالالالٓا 

 عبالالالٔ..  ايعاَالالال١ ا٭َالالالانٔ نالالالٌ ًب أدبالالال٘ ًٜٚتالالالضّ سالالالذٚدٙ ٜعالالالشف

 ايعالالالالا٬٥ت َهالالالالإ عالالالالٔ ْظالالالالأٍ ٫ فٗالالالالذ د. تفلالالالالٌ نُالالالالا راتٓالالالالا

ٟ .. إرا  طالالالالالالالافشْاإرا  ٚا٭فالالالالالالالشاد  عالالالالالالالذْاإرا  ؽبتًالالالالالالال  َالالالالالالالا ايالالالالالالالز

 ٚأخالالالالال٬م ٚػالالالالالشط١ ُْٚبالالالالالاّ دٚيالالالالال١ ٖٓالالالالالاىإٔ  َالالالالالاداّ يًًُُهالالالالال١

 !طٟٛ َظًِ عشبٞ صبتُع

..  ٚايهالالبرل ٚايؼالالا  ايـالالغرل ؼبتادٗالالا سٚسٝالال١ سادالال١ ايذلفٝالال٘

ٕ  ٚتٛدٹالذ  كالشٚس١ٜ  يهٓٗالا  شلالا  سادتٓالا  َذ٣ ًب غبتً  ٞ  تالٛاص  ْفظال

 صبتُالالالع ًب كالالالشٚس٠ أؿالالالبض ايٝالالالّٛ ايذلفٝالالال٘..  اٱْظالالالإ ػخـالال١ٝ  ًب

 ٘ ٔ  أمًبٝتالال ٘  بطاقالالات  ًَالال٤ٞ  صبتُالالالع..  ايؼالالبا   َالال ..  َٗالالالذس٠ نآَالال

ٔ  يًشذ كشٚس٠ ايذلفٝ٘ ٍ  ٚايتطالشف  ايفالشاغ  َال ٞ  ٚا٫عبال٬ ..  ا٭خ٬قال

 يًتظالالال١ًٝ صبالالالاٍ أٟ ًبأٚ  ثكافٝالالالّاأٚ  سٜاكالالالّٝا نالالالإ طالالالٛا٤ ايذلفٝالالال٘

 .ايظعٛدٟ اٱْظإ يتٛاصٕ َِٗ َطً 
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  :أ. صعٔد الشٍزاىٕالتعكٔب الزابع: 

 طالال٣ٛ أس٣ فالال٬" ايذلفٝالال٘" ايكلالال١ٝ َظالالش إفب  أُْبالالش تعكالالٝي ًب

ٍ  ٜـالشخ  ٖٓا َٚٔ".. ايفش  ثكاف١"  ٚبالاىبع٢ٓ .. ٚايغٝالا   اسبلالٛس  طال٪ا

 ستال٢  سٌ؟ ايزٟ َٚا.. أصا  َٔ.. ٚاٱس٬ٍ اٱصاس١ ثٓا١ٝ٥: ايفٝضٜا٥ٞ

ٔ  قاؿالشٶاّ  أَالشٶاّ  ٚايظالعاد٠  ٚايًع  ايذلفٝ٘ بات  ْظالٝر  ًب اسبلالٛس  عال

 ايشزلالالٞ ايتالالذخٌ أؿالالبض ٚبايتالالايٞ.. ايٓالالاغ يالالذ٣ ا٫دتُاعٝالال١ ايبٝٓالال١

ٞ .. باسبت١ُٝ َتعـب ٱقشاسٙ ِ  ايٓالاغ  ٜظالتعٝذ  يهال ٞ  ػالهًٗ  ايطبٝعال

ٔ  ٚفالالل الالال اىبظالتً    ْاٖٝالالو الالال ايبؼالش  يظالالٝهٛيٛد١ٝ ايطبٝعالالٞ ايتهالٜٛ

 ٔ ٘  عال  ٚا٭َالالِ ايؼالعٛ   ثكافالالات ًب ٚاطالع  تالالشاخ عالدل  فهشٜٽالالّا تأؿالًٝ

 ايؼالٝ   عٓٗالا  ؼبالذثو  ٚنتاب١ٝ تأيٝف١ٝ َٓتذات ٚعدل.. ٚاسبلاسات

 ..ٚاسذ٠ صس بلشب١ قٛقٌ

 ايٛاقالالع َظالالاس  ٜالالدلص.. ايذلفٝالال٘ قلالال١ٝ يعٓالالٛإ اىبباػالالش٠ بالالايعٛد٠

 ..ٚاىبتٛقع

 ايجكاف١ ٚاقع" عٔ أسٝذإٔ  ساٚيت فهًُا.. ايذلفٝ٘ ٚاقع فأَا

 ٚدالالذت" ايالالذٜ  ا٭طالالاغ عًالال٢ صبًُالالٗا ًب اىببٓٝالال١ ايعاَالال١ اجملتُعٝالال١

 أبتالالالذ٨ أْالالال  ٚيٮطالالال  الالال  يٮطالالال .. أٖالالالش  سٝالالح  َالالالٔ أعالالالٛد أْالال  

 ق١ُٝ ٚأد.. ايذٜ  اىبهٕٛ ع٢ً اىب٪طع ايجكاًب تهٜٛٓٓا ال با٭ط 

ٔ  فطشتِٗ ٚػٛٙ ايٓاغ  أسٚا  ًب ٤ايدلٟ ايفش  ٛٸٙ  ٖالٛ   سٝالح  َال  ػال

 ماٜالال١ ٚفالالل ٚلّبطالال٘.. ايكالالِٜٛ ايـالالشٝض ايظالالًِٝ ايالالذٜ  ا٫دبالالاٙ أ٫ّٚ

 ٚبايتايٞ ا٫دتُاع١ٝ طًطتِٗ ع٢ً اسبفاَب ىبتـذسٜ٘ تلُٔ ٚاسذ٠

 ٚاىبٓالالالع ٚاسبالالالذ ٚايتالالالأطرل ايتكالالالترل بالالالات ستالالال٢.. ٚؿالالالاٜتِٗ يباسطالالال١

.. قٝالٛد  ٜتبعٗالا  ٚقٝالٛداّ  أطٛاس خًفٗا َٔ أطٛاسٶّا.. ٚايتششِٜ ٚايتذشِٜ
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ٌ  يًخًالل  ػال٤ٞ  نٌ طخش اشبًل س إٔ  سـب ًب ٌ  ٚدعال ٌ  ا٭ؿال  اسبال

ٌ  ًب ٚا٭سٛطٝال١  ايتشالٍٛب  كالشاٜا  بتٓالا  أْٓالا  إ٫.. ٚاٱباس١ ٞ  دال  َٓالاس

َٶّا اشب٬ف١ٝ ا٭َٛس باتت.. اسبٝا٠ ٌ  ايٓكالاؾ   ٜكبٌ ٫ سشا ٔ  بال  ْالش٣  يال

 ..اهللإفب  ٚاىبؼته٢.. ٜشٕٚ َا إ٫

 كالالذ قبٛسٜالال١ ثكافالال١ ٖالالٞ..  ْعالالِ ايكبٛسٜالال١؟ بايجكافالال١ أقالالٍٛ ٖالالٌ

ٔ .. اسبٝا٠ ٚكذ ايٓاغ بٗذ١ ٘  َٛقالع  فالأٜ ٔ !! َٓٗالا؟  ايذلفٝال  طالٝذذ  َال

 اسبالا٫ت  أطًِ ًٚب ايتششِٜ َٔ ايشناّ ٖزا ٚطٌب" فش  ثكاف١" يٓا

 .!!ايتعٝٝ ؟

ِ  ق١ُٝ ايذلفٝ٘.. ٬َٖٚٞ أيعا  صبشد يٝع ايذلفٝ٘ ٌ  أعال  ٚأسلال

 اسبالالشاّ بٓغُالال١ أسالالٛطٞ ٜفظالالذٙ ٫ َٛطالالٝكٞ بالالٓغِ بٗذتالالو َالالٔ تبالالذأ

إٔ  دٕٚ يغتٗالالا ٚا٭دظالالاد ا٭سٚا  فٝالال٘ تتشالالذخ سقالالف ٖٚالالٛ.. ايـالاسخ 

٘  عٓذ ٚثكافتو صبتُعو ٜلعو .. ايعا٥ال   اىبعٝال   دا٥الش٠  ًب يباسطالت

 َٔ بذ٫ّ طاسشٶّا نبايّٝا إسظاطّا ٚدذاْو مبٓض طُٝٓا٥ٞ فًِٝ ٖٚٛ

 ايفالالش  ٚثكافالال١ ايذلفٝالال٘ بالالٌ.. ا٭َالالٛس ٚعُبالالا٥ِ ٚايجبالالٛس ايٜٛالالٌ عبالالاسات

 شبًكالال٘ اهلل ضببالال١ عُبُالال١ ٜتُجالالٌ ٚعُبالالٞ خطالالا  ًب ستالال٢ طالالٓذذٖا

 تٗذٜالالذ َالالٔ ؿالالٛسٚا ٖالالِ َالالا بأكالالعاف شلالالِ ٚتشمٝبالال٘ بٗالالِ ٚسهبتالال٘

  ..ٚٚعٝذ

 بهالالالٌ تبالالالذأإٔ  فايبذاٜالالال١.. اىبُهالالالٔ بالالالاىبتٛقع ٜتـالالالٌ ٚفُٝالالالا

 ٚذبذٜالالالالذٶّا ايتعًالالالالِٝ خالالالال٬ٍ َالالالالٔ طالالالالٛا٤ بالالالال٘  تبالالالالذأإٔ  مبهالالالالٔ َالالالالا

 خطالالالا   تكالالالذِٜ عًالالال٢  ايعُالالالٌ سٝالالالح  َالالالٔأٚ  ا٫بتذا٥ٝالالال١   اىبشاسالالالٌ

 ايٓشالالالالٛ عًالالالال٢ ايشزلالالالالٞ بايتالالالالذخٌ ٚأخالالالالرلٶّا.. دذٜالالالالذ دٜالالالال  ثكالالالالاًب

 َطايبتالالالإ ُٖٚالالالا ٚايذلفٝالالال٘  ايجكافالالال١ ٖٝالالال٦مت عٓالالال٘ ؿالالالذست ايالالالزٟ
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.. اىبشدالالال٠ٛ اسبايالالال١ ػالالالأْ٘ َالالالٔ تٓفٝزٜالالال١ قالالالشاسات سضَالالال١ باطتـالالالذاس

 س٥ٝظالالالالالال١ٝ َُٗالالالالالال١ ذبذٜالالالالالالذٶّا ايذلفٝالالالالالال٘ ٦ٖٝالالالالالال١ أَالالالالالالاّ تكالالالالالالذٜشٟ ًٚب

 تكالالالالالذٜشٟ ًب ٭ْٗالالالالالا" ايفالالالالالش  ثكافالالالالال١ خًالالالالالل: "ٖالالالالالٞ أٚفب ضبٛسٜالالالالال١

 بٛؿالالالالفُٗا الالالالال ٚفشا٥شٝالالالالّا تشفٝٗٝالالالالّا فالالالالاىبتٛقع ٖالالالالزا َٚالالالالع.. َعذَٚالالالال١

 َلالالالال١ٝٓ َُٗالالالال١إفب  ٜ٪ػالالالالش الالالالال ٱػبادٖالالالالا ايشزلالالالالٞ تالالالالذخٸٌ ثكافالالالال١

 ..َلُاسٙ ًب خطٛات بذأْا يًتٛ طٌٜٛ َٚؼٛاس

 ا٫سذبالالا٫ت َؼالالٗذ١ٜ.. ايتعكٝالال  ٖالالزٙ أنتالال  ٚأْالالا اطتشلالالش

ٌ  ٜؼٗذٖا ايمت ِ  ًب ٚطال   أٖال .. إفب ايشٜالا   ًب ٖٓالا  اىبطالرل٠  اىبٛاطال

 ٫.. َطالش  قطالش٠  خًال   تشفٝٗٝال١  فالش   سبُب١ عٔ حبجّا قاس١ً ؿششا٤

 طالالهإ َٚعٗالالا إ٫.. بٗالالا تشتالالٟٛ ايـالالششا٤ تًالالو سَالالاٍ رسات تهالالاد

 ..بأنًُٗا َذ١ٜٓ

 ازبالالالالالالٛاس دٍٚإفب  ازبُاعٝالالالالالال١ اشلذالالالالالالشات أٜلالالالالالالّا اطتشلالالالالالالش

 ٖٚالالالِ ٚدٛدٖالالالا ٜلالالالُٕٓٛ سشٜالالال١ قُٝالالال١ عالالالٔ حبجٶالالالّا اشبالالالاسز ٚبًالالالذإ

 ٕ  سٝالالالالاٍ أًَالالالو  ٫ ثالالالالِ ..ٚايؼالالالٛاط٧  ٚا٭طالالالالٛام ايؼالالالٛاسع  ٜهٓظالالالٛ

 عٓالالالالالذَا ٚايؼالالالالالُاغ ٚايعكالالالالالاٍ ايكًالالالالالِ أسفالالالالالعإٔ  إ٫.. ا٭خالالالالالرل٠ ٖالالالالالزٙ

.. اىبٓهالالالش عالالالٔ ٚايٓٗالالالٞ بالالالاىبعشٚف ا٭َالالالش ٦ٖٝالالال١ تُٓبالالالِٝ قالالالشاس ؿالالالذس

 ٭ْالالالال٘.. ػالالالال٤ٞ نالالالالٌ ًب اىبفـالالالالًٞ ايكالالالالشاس ريالالالالو عًالالالال٢ هلل اسبُالالالالذ

 باسبشٜالالالال١ ايفالالالالش  سبُبالالالالات" ؼبُالالالالٞ فُٝالالالالا ؼبُالالالالٞ عُٝالالالالل بـالالالالذم

 حبذالالال١ عشكالالالٗا ٚاطالالالتبٝض دَٗالالالا طالالالفو يطاىبالالالا ايالالالمت" ايؼخـالالال١ٝ

 .!!ايفل١ًٝ سشاط١

ٕ  بأْٓا أختِ ٔ  َظال٪ٚيٛ ٍ  َباٖذٓالا  غبًالل إٔ  عال  اىبتٓالاثش  بازبُالا

 .سٛيٓا َٔ ايـغرل٠ ايتفاؿٌٝ ًب
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 ُٔالضعْدٖ(: اجملتنع يف املداخالت حْل قضٔ٘: )اللف 

 ٘رؤٓ٘ حتلٔلٔ٘ لْاقع اللفُٔ ّإشلالٔاتُ املتضني: 

ذبًًٝٝ٘ فُٝا ٜتعًل بكل١ٝ ايذلفٝ٘ ًب  احملٝا َظاعذ. د اطتٌٗ

 ... ٤ايؼٞ بع  ؽبتً  سأٟ اجملتُع ايظعٛدٟ بكٛي٘: يذٟ

 ٚكالشٚس٠  ساد١ ايذلفٝ٘ بإٔ تكٓعٓا ع١ًُٝ بٛسق١ َتفا٬٥ نٓت

 .. تشفٝ٘ َٔ فع٬ ايٓاغ ؼبتاد٘ ىبا قشا٠٤ عدل

 ٔ ٚ  بٛسقالال١ فٛد٦الت  يهال  َالالٔ عذًال١  عًالال٢ أعالذٖا  فٗالالذ د.إٔ  ٜبالذ

ٌ  َٔ ايعذٜذ فٝٗا ٚسؼذ أَشٙ ٌ  ايالمت  ازبُال  اجملتُالع  عًال٢  فٝٗالا  هبال

 ٚنألبالالا..  فٗالالذ د. ٜٚشٜالالذ ؼبالال  نُالالا ؿالالشٞ مالالرل بأْالال٘ ٚؿالالٛسٙ

ٛ  ايٛسقالال١ َلالالُٕٛ  ٚبالال٬  كالالٛابٌب بالال٬  ايذلفٝالال٘ ٜهالالٕٛإفب إٔ  ٜالالذع

 .. ٚقا١ْْٝٛ ٚؿش١ٝ ٚادتُاع١ٝ ػشع١ٝ َعاٜرل

 .. ْفظ٘ ا٫دباٙ ًب طاست ايتعكٝبات ست٢

..  بايؼالالٛاٖذ ٚذبتفالالٞ با٭سقالالاّ تغالالف عًُٝالال١ س٣٩ أقالالشأ مل إر

ٟ  اجملتُع ع٢ً تٗذِ قشأت٘ َا فذٌ ٕ إٔ  اختالاس  ايالز  ضبافُّبالا  ٜهالٛ

ٗٶا ٜٚشٜذ ٕ  سالـب  ًب َٓلبّطا تشفٝ ٝٽا  اسبالذٜح  نالا ٌ  إقـالا٥ َالا   بهال

 ... ٚاىبُٓٛع اسبشاّ نبٌ يهٌ ايه١ًُ تعٓٝ٘

 يالالالذٜٓا اىبتاسالالال١ ايذلفٝالالال٘ ٚطالالالا٥ٌ يهالالالٌ سؿالالالذٶا أتٛقالالالع نٓالالالت

 ...ٚبا٭سقاّ

 أّ تشادالالالع ًب ٖالالالٞ ٖٚالالالٌ عًٝٗالالالا  اٱقبالالالاٍ َالالالٔ تؼالالالٗذ ٚنالالالِ

 بٗالالا تظالالتُتع ايالالمت با٭طالالش ٚتغالالف َٓتؼالالش٠ ا٭يعالالا  فُالالذٕ.. تضاٜالالذ؟

 .. عٓٗا؟ اسبذٜح أًُٖتِ فًُارا
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٘  ايذلفٝ٘  ٜطً  سـب َٔ ايظعٛدٟ طخشط ِ  ٜالزٖ   فإْال  ىبطعال

٘  أَه١ٓ أِٖ َٔ ٖٛ ريوٕ إ ٚايٛاقع ايتظٛم أٚ  نافٝ٘أٚ   ايذلفٝال

 ... طٝاسِٗأٚ  ىبٛاطِٓٝٗ ايعامل دٍٚ َٔ عذد ًب

ٞ  ايؼالٛاسع  عًال٢  فاىبكاٖٞ  ِ  ٖال ٘  مبٝالض  َالا  أٖال  ايالمت  ايؼالاْضيٝضٜ

 ... ٚاىبطاعِ ايتذاس١ٜ ٚاحمل٬ت اىبكاٖٞ َٔ بظًظ١ً كبت٧ً

 .... َج٬ّ دبٞ ًب ايظٝا  ب٘ ؼبتفٞ َا أِٖ ٖٛ ٚايتظٛم

ٕ  َالالارا بايلالالبٌب  أعالالشف ٫  ؿالالشاس١  أنجالالش  نْٛالالٛا..  تشٜالالذٚ

إٔ  ٜذسى ازبُٝع .. اسبكٝكٞ ٚايٛؿ  اىبباػش٠ ازبٌُ ٚاطتخذَٛا

 اىبُٓٛعات. َٔ بايهجرل مبت٧ً ٚاطع با  ايذلفٝ٘

إٔ  ضبالالافِب يهالال  نالالجرلٶا َتفتشالال١ ػخـالال١ٝ ٚأْالالا سكالالٞ َالالٔ

ٟ  ٚصبتُعٞ  َٓلبٌب بذلفٝ٘ أسُب٢ ٘ إفب  ٜالأسص  أػالاٖذٙ  ايالز  ايذلفٝال

 ايعًُالالالالا٤ َ٪طظالالالال١ تكشٖالالالالا ػالالالالشع١ٝ بلالالالالٛابٌب اىبٓلالالالالبٌب احملالالالالافِب

 ادتُاعٝالالال١ ٚكالالالٛابٌب  ا٭َٓٝالالال١ اىب٪طظالالال١ تكشٖالالالا أَٓٝالالال١ ٚكالالالٛابٌب

ٔ  فعذد ٚايجكافٝـب ا٫دتُاعٝـب َٔ غبب١ تكشسٖا ٍ  َال ٍ  سدالا  ا٭عُالا

 قالالِٝ عًالال٢ ٚثٛبٶالالا ٤ػالالٞ نالالٌ ٜـالالٓعٛا إٔ مبهالالٔ ايشٜالالاٍ عالالٔ حبجٶالالا

ّ  ايذلفٝ٘ شلزا َعاٜرل ٖٓاى ٜهٔ َٚامل ٚأخ٬قٝات٘  اجملتُع  اىبكالذ

 .. اشباطشٜٔ أٍٚ فظٓهٕٛ

ٌ  يالٝع  فكالٌب  فايذلفٝ٘ َٓـفـب ْهٕٛإٔ  أسدٛ ٛ   نال  َالا ٜالذع

 ايًطٝفال١  ا٭دالٛا٤  ًب ايشمبال١  إر..  اىبًُهال١  خالاسز  يًظالفش  ايظعٛدٜـب

 ٖالالٞ أخالالش٣ َٚالال س  ايتغالالٝرل ًب ٚايشمبالال١ ايغٓالالا٤ ٚاشبلالالش٠ ٚايتظالالٛم

 ..ايٓاغ ي٘ ٜظافش َا أِٖ
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 جملالالشد ايظالالفش طالالٝذلنٕٛ ايٓالالاغإٔ  تـالالٛس اشبطالالأ َالالٔ يالالزا

 ... يذٜٓا ايذلفٝ٘ ٚطا٥ٌ بع  ٚدٛد

٘  ايظفش تش٣ ايٓاغإٔ  ٖٛ طٝذشٟ َا نٌ  ٚتشفٝٗالا  َتعال١  راتال

 .. عٓ٘ تتخ٢ً ئ ٚيزا

 س٥ٝظٶالالا طالالببٶا ايذلفٝالال٘ ٜهالالٕٛإٔ  تٛقالالع ايهالالبرل اشبطالالأ َٚالالٔ

 .. ٚعًُالالٞ َٓٗذالالٞ خطالالأ بُٝٓٗالالا فايع٬قالال١ ايتطالالشف  عًالال٢ يًكلالالا٤

ٔ  مل َج٬ّ َٚـش فًبٓإ ٞ  فُٝٗالا  ٜهال ٕ  يبالا  يبٓالٛع  ٤ػال ٘  تالذعٛ  إيٝال

بُٗالالالا َظالالالتٜٛات تشتفالالالع  ريالالالو َٚالالالع .. يالالالذٜٓا ٜهالالالٕٛإٔ  ٚتتطًعالالالٕٛ

 .. اىبتذذد َٓبع٘ ُٖا بٌ ايتطشف 

 عبتالالاز فالالٓشٔ َٓلالالبٌب تشفٝٗالالٞ عُالالٌ أٟ كالالذ إط٬قالالا يظالالت

 اجملتُالالع ٜشٜالالذٙ نُالالا ايذلفٝالال٘ بٗالالزا لبلالالٞإٔ  ٜٓبغالالٞ يالالزا ايذلفٝالال٘ 

٘  ٚؼبكالل  ٜالٓذض  ست٢ ٚعادات٘ يكُٝ٘ ٚٚفّكا  ٜظالكٌب  ٫ ٚإٔ .. أمشاكال

 صبتُالالع عًالال٢ ايؼخـالال١ٝ سمبالالاتِٗ َالالا ؿالالغرل٠ صبُٛعالال١أٚ  َالالا فالالشد

 ٚنبرل. ٚاطع

 ٖالالالزٙ ايذلفٝالالال٘إفب إٔ  اسبُالالالٛد ؿالالالاحل بالالالٔ اهلل عبالالالذ. ٚأػالالاس د 

 ازبُٝالالالع ٜٚؼالالالعش إ٫ ايبؼالالالش أزلالالالاعإفب  تـالالالٌإٔ  َالالالا ايالالالمت اىبفالالالشد٠

ٌ  ا٫طالتُتاع إفب  تتالٛم  ٭ْفالع  ايفالش   تتًكال٢  ايالمت  ايكً  بٓبلات  قبال

٘  ٖالزا  َٚضٜال١  ْالٛع  شلا ٜتأنذإٔ  ٌ   ايذلفٝال ٕ  ٚتًشالِب  بال  ايالبع   نالأ

 .ي٘ سبٝ  َٔ إٖذا٤ تًك٢

  ٚايتٓفالٝع  يٲطالشا   ٜٗالذف  أَش ٖٛ  ايٛاطع قبعٓاٙ ٚايذلفٝ٘

٫  ايالالالزٟ نالالالايتٓفع ا٫طالالالتُتاعإٔ  عًالالال٢ دبًالالال١ ايبؼالالالش١ٜ ٚايالالالشٚ 

 .ايبؼش١ٜ ايشٚ  عٓ٘ تظتغ 
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 ا٫ْفعالالالايٞ ايتالالالٛاصٕ ذبكٝالالالل ًب دٚسٶّا ٜالالال٪دٟ بطبٝعتالالال٘ ٚايذلفٝالالال٘

إفب  باٱكالالالاف١. ا٫دتُاعٝالالال١ ع٬قاتالالال٘ ٚتٓؼالالالٌٝب ٚتُٓٝالالال١ يًؼالالالخف 

 ٖالالالالزٙ إداس٠ عًالالالال٢ ايكالالالالذس٠ ٚاَالالالت٬ى  ايَٝٛٝالالالال١  ايلالالالالغٍٛب ربفٝالالال  

ٔ  ايٌٓٝ عٔ فل٬ّ  بتٛاصٕ ايلغٍٛب ٌ  طال١َ٬  َال  بذْٝال١  ٚؿالش١  يًعكال

 .  ايظًِٝ ازبظِ َ٪داٖا

ٟ  ا٭سٝالا٤  ٚعًِ ايٓفع عًِ ًب اىبختـٕٛ ٜزنش نُا  ايبؼالش

ُٽالالا عٓـالالشٶا ٜعالالذ تشفٝالال٘ بأْؼالالط١ ايكٝالالاّإٔ  ٝٽا َٗ   ريالالو ًب ٚأطاطالال

ٌ  طال١َ٬  بالـب  ايالشبٌب  ايذلفٝ٘ ٜتلُٔ نُا  ايبذْٝال١   ٚايـالش١  ايعكال

ٕٸ  اسبشنالالات بالالبع  ٚايكٝالالاّ ايعلالال٬ت ذبشٜالالو ٜتلالالُٔ ايذلفٝالال٘ ٭

أٚ  اىبتعال١  بغش  ب٘ ْكّٛ فعٌ صبشد عبٔ ْعتدلٙ قذ فُٝا ايشٜاك١ٝ 

 ايشٚتـب  ٚنظش ايَٝٛٞ اسبٝا٠ ٱٜكاع اىبش  بع  ٚإكاف١ ايتظ١ًٝ

 .بهفا٠٤ َٗاَ٘ َٛاؿ١ً يٝظتطٝع ايفشد سٝا٠ ع٢ً ايبٗذ١ ٚإكفا٤

 اسبٝالالا٠ كالالغٛطات َالالٔ ٚايتشالالشس ايشاسالال١إفب  ذبتالالاز فايبؼالالش١ٜ

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚايٛادبات ايشزل١ٝ با٭عُاٍ ايكٝاّ بعذ  اي١َٝٛٝ

 ٍ  َظالالال٪ٚي٪ٕ عٓالالال٘  ازبُٝالالالع ٜٴظالالالأٍإٔ  ٜفالالالذل  ايالالالزٟ ٚايظالال٪ا

 ٚخالالادّ َبتغالال٢ تشفٝالال٘إفب  ايٛؿالالٍٛإٔ  ٖالالٛ  ايذلفٝالال٘ َتعالال١ ٚسامبالالٛ

 ا٭َالالالشإٔ  ٖالالالٛ َٚكالالالُٝـب  َالالالٛاطٓـب َالالالٔ ايعُشٜالالال١ ايف٦الالالات يهافالالال١

ٞ  ٖٚٓا ا٭سنإ  َهت١ًُ تشف١ٝٗٝ قٛاعذ تأطٝع ٜتطً   دٚس ٜالأت

 ايذلفٝالال٘ ٜكالالذّ َٓالالتر ايٓٗاٜالال١ ًب تٓالالتر ايالالمت اسبكالال١ ٚاٱداس٠ ايتُٓبالالِٝ

 . تشفٝ٘ ن١ًُ تعٓٝ٘ ٚقبا اىبٓؼٛد

 ٜظالُض أٚ  تظ١ًٝ بتٛفرل ٜكّٛ ْؼاٍب أٟ:  أْ٘ ايذلفٝ٘ عٔ ٜٚكاٍ

 .ايفشاغ أٚقات ًب أْفظِٗ بتظ١ًٝ يٮػخاق
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 .  دبُعاتِٗ ًب ايٓاغ ٱَتاع يًذلفٝ٘ ٜعٌُ َٗشز •

ٛ  ايذلفٝ٘ • ٛ  نُالا  ايتظال١ًٝ  ٖال ٍ  ٖال أٚ  ا٭ٚبالشا  َؼالاٖذ٠  اسبالا

 ًب اىبؼالالالالاسن١ عًالالالال٢ تٓطالالالالٟٛ ايالالالالمت ٚا٭ْؼالالالالط١ ايظالالالالُٝٓا

 .تشفٝ٘ ا٭سٝإ أنجش ًب تعتدل أٚ ايشٜاك١ ا٭يعا 

 عالالضف عًالال٢ ايتُالالشٜٔأٚ  ايؼخـالال١ٝ ايكالالشا٠٤ َجالالٌ ا٭ْؼالالط١ •

 . تشفٝ٘ تعذ اشلٛاٜات  َٔ اىبٛطٝك١ٝ اٯ٫ت

 فعًال٢ . اشباؿ١ ا٭رٚام تشكٞ ايمت ايذلفٝ٘  أػهاٍ َٔ •

 ف٦الالالات ٜشكالالالٞ ٖٚالالالٛ ا٫دتُالالالاعٞ ايالالالشقف اىبجالالالاٍ  طالالالبٌٝ

 .  ايٓاغ َٔ طبتًف١

 عُالالالش أطالالالاغ عًالالال٢ صبُٛعالالالاتإفب  ايذلفٝالالال٘ تكظالالالِٝ ٚمبهالالالٔ

 عًالال٢. ايهبالالاس تشفٝالال٘أٚ  ا٭طفالالاٍ تشفٝالال٘ َجالالٌ اىبٗالالتُـب  ا٭ػالخاق 

  اٱمبالالالالالا٥ٞ ايتُجٝالالالالالٌ فالالالالالٔ  اىبٗالالالالالشدـب ايالالالالالذ٢َ ) اىبجالالالالالاٍ طالالالالالبٌٝ

 .(ٚايهشتٕٛ

 َٚالع  تشفٝٗٝال١   ايٓالاغ  ػبالذٖا  ايمت ا٭ْؼط١ َٔ ايعذٜذ ٖٓاى

 تهالالٕٛ ٫ قالالذ تشفٝٗٝالال١  ػالالخف ػبالالذٖا قالالذ ايالالمت فا٭ْؼالالط١ ريالالو

 . آخش يؼخف تشف١ٝٗٝ

 أٜلالالا تشفٝٗٝالال١ ايٓالالاغ بعالال  ػبالالذٖا ايالالمت ا٭ػالالٝا٤ أْالالٛاع َٚالالٔ

 . اىبتششن١ ايشطّٛ

أٚ  ٚاىبطالالاعِ اىبكالالاٖٞأٚ  ا٭يعالالا  ًب ٫ ؽبالالتف عاَالال١ ايذلفٝالال٘

 أدالالالذ نٝالالال  ايذلفٝالالال٘ ًب ا٭ؿالالالٌ  َٚظالالالش  طالالالُٝٓا ٚدٚس سالالالذا٥ل

 .أَاَٞ ايظعاد٠
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ٌ  صٜالالاد. د ٚرنالالش  ًب ًَفالالّا عًُٓالالا طالال١ٓ (12) ايالالذسٜع أْالال٘ قبالال

 :عٓٛاْ٘ نإ ب٬دٟ  ًب ايظٝاس١ عٔ اىبعشف١ صب١ً

 اىبظا٤؟. ٖزا تزٖ  أٜٔ..  اشباسز ًب ايظٝاس١

 .!اىبظا٤؟ ٖزا ٜزٖ  أٜٔ..  ايذاخٌ ًب ايظٝاس١

 بالالالـب ايـالالالشاع ًب تهُالالالٔ َؼالالاله٬تٓا َالالالٔ ٚأكالالالاف: نالالالجرل

 عالالالٔ ٚإصاستالالال٘ بايهاَالالالٌ ايالالالذٜٔ تُٗالالالٝؽ تشٜالالالذ إسالالالذاُٖا ف٦الالالتـب 

ٌ  ٚأخالالش٣  ايَٝٛٝالال١  اسبٝالالا٠  صبشٜالالات  ايالالذْٝا  تُٗالالٝؽ  تشٜالالذ باىبكابالال

 ." !ايذْٝا تذٜـب" ًب اىببايغ١ خ٬ٍ َٔ فٝٗا اٱْظإ ٚسمبات

 ايعكالالٛد ًب ؿالالٓاع١إفب  ٜتشالالٍٛإٔ  قبالالٌ ٚطالالًٛى ثكافالال١ ايذلفٝالال٘

 .اٱْظا١ْٝ اجملشٜات ناف١ ع٢ً ايشأزلاي١ٝ اشل١ُٓٝ بفعٌ ا٭خرل٠

 َالالالٔ ٚاطالالالع١ َظالالالاس١ ايُٖٛٝالالال١  ٫ اسبكٝكٝالالال١ اىبباسالالالات  ًٚب

ٍ ( قالذ ) يبالا  اشبالٛف  فٛبٝالا  بظالب   إَا اىب١ًُٗ ايذلف١ٝٗٝ ايفشق  تال٪ٚ

ٕ  اىبعٓٝال١  ا٭دٗالض٠  َٔ إداس٠ ط٤ٛ بظب أٚ  إيٝ٘  ِ  ٜٴعًّكالٛ ٔ  ربالارشل  عال

 يالالّٛ َالالٔ ٜٚظالالتُبًٕٛ ٚايتشالالشِٜ  ايتشًٝالالٌ بؼالالُاع١ اشبالالذَات تالالٛفرل

 .!!ايؼبٗات عٔ ايبعذ َُب١ً ذبت ايٓاغ

وبٝع ٚدبظٝذٶا يعبالاس٠ نٝال  أدالذ     زلرل. َٚٔ ٚد١ٗ ُْبش أ

 :ٖٛ ايظعاد٠ أَاَٞ  فإٕ ايذلفٝ٘

 ًب َتالالٛفش٠ ٚاشبالالاق ايعالالاّ ايٓكالالٌ ٚطالالا٥ٌ نبٝالالع أدالالذ إٔ -1

 ..بًذٟ

 ٚايعذالالالالٛص ٚاىبالالالالشأ٠ ٚايؼالالالالا  ٚاىبشاٖالالالالل يًطفالالالالٌ تـالالالالٌ إٔ -3

 ..تأخرلأٚ  عٓا٤إٔ  دٕٚ سكٛقِٗ
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أٚ  تـالالٓٝ  دٕٚ إْظالالاْٝمت قبُاسطالال١ يالالٞ ايظالالُا  ٜالالتِ إٔ -2

 ..إقـا٤

َٶالالالّا أدالالالذ إٔ -2 إٔ  َالالالٔ أنجالالالش ايعا٥ًالالال١ ػبُالالالع ادتُاعٝٽالالالّا ُْبا

 ..ٜفشقٗا

ٟ  يًُٓـال   ٜلٝ  أْ٘ اىبظ٪ٍٚ ٜذسى إٔ -2  ٫ ٜتظالُٓ٘   ايالز

 ..ي٘ اىبٓـ  ٜلٝ إٔ  ٜٓتُبشإٔ 

 عباس٠ طاخشٶّا أقتبعإٔ  دٕٚ ا٭طبٛع ْٗا١ٜ عط١ً تأتٞ إٔ -1

 ."اىبظا٤ ٖزا بٞ ٜزٖ  أٜٔ" :ايذسٜع صٜاد د.

 ؼبُالالٞ ايالالزٟ ايكالالٟٛ ايتعًُٝالالٞ ايُٓبالالاّ ًب ٜهُالالٔ ايذلفٝالال٘ -7

 ٚا٭َالالٔ سٝالالاتِٗ ؼبفالالِب ايالالزٟ ٚايـالالشٞ ايٓالالاغ َظالالتكبٌ

 ..با٭َإ ٜؼعشِٖ ايزٟ

ِ  ًبأٚ  عالابش٠   تشفٝٗٝال١  َذٜٓال١  ًب ٜهٕٛ ٫ ايذلفٝ٘ -2  َٛطال

 .. عابش

 بالالال٘ ٜٚعالالالدل ايذٚيالالال١ بٗالالالا تعالالالدل َتهاًَالالال١ َُٓبَٛالالال١ ايذلفٝالالال٘ -7

 . بٗا ؼبًِ ايمت َذْٝت٘ عٔ اجملتُع

 عالالٔ طالالأنت  ٖالالٌ أعالالشف ايكبالالاْٞ: ٫ احملظالالٔ عبالالذ. أ ٚقالالاٍ

ٌ  خٌب ٚايذلفٝ٘ ايظٝاس١ بـب فُا  .ايذلفٝ٘ أّ ايظٝاس١  أساٙ ٫ فاؿال

 .ايش١ٜ٩ ٚكٛ  يعذّ

ٔ  ؽبتًال   َضاز ٖٚٛ ع  ٜشف٘ طٝاسٝٽا َضادٶا يذٟإٔ  أصعِ  عال

ٞ  َالش٠  رات. ايظالعٛدٜـب  َٔ نجرل  أنال  إٔ  َؼالام   ؿالذٜل  دعالاْ

ٞ  ؿالشاف١ٝ  بعٕٝٛ ٚيٓذٕ بشٜطاْٝا س١ٜ٩ عٔ  قـالرل٠  سسًال١  ًب ٚأخالزْ
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ٞ  ايشبٝالالع  إدالالاص٠  ًب يٓالالذٕإفب  ٕ  أساٖالالا  نالال أٚ  َذلفالال١  طالالعٛد١ٜ  بعٝالالٛ

 .ايذلف تذعٞ

٘  ٜهٕٛإٔ  عب  أْٓا سأٜت . ايظالعٛد١ٜ  اىبٛاؿالفات  ٚفالل  ايذلفٝال

ٞ  بعٝٓٗالا  َٚتالادش  بعٝٓٗا َطاعِ تؼٌُإٔ  ػب   يالو  ضبالذد٠  َٚكالاٖ

ٌ  ًب ايتٛقٝالت  اختٝالاس  نالزيو  َِٗ. َع١ٓٝ ػٝؼ١ ٚضباٍ ٌ  نال  ضبفال

 ايظالالالالعٛدٜـب يتذُالالالالع عًٝالالالال٘ اىبتفالالالالل اشبفالالالالٞ اىبٛعالالالالذ ٜهالالالالٕٛ نالالالالٞ

ٔ  نبًال١  ٚبذ٤ ًْبع  َارا يش١ٜ٩ ٚايظعٛدٜات ٟ  ايتخاطال   َال  ايبـالش

 ٖالزا  ًب َعالو  َٔ تبًغو أدًٗٗا نٓت تطبٝكات عدل ٚاٱيهذلْٚٞ

 .ايتعاسف ًب ٜٚشم  اىبهإ

ٔ  ايٓالٛع  شلزا ايعذد ٖزا اختٝاس ٚبايتايٞ ٍَٗٛ ايعذد ٘  َال  ايذلفٝال

 ٚفعايٝالالالات ضبافالالالٌ َالالالٔ َٚالالالا فٝٗالالالا ايعُبُٝالالال١ اىبذٜٓالالال١ تًالالالو تالالالاسنـب

 تًبٝتٗالالا تالالتِ مل سادالالات ايظالالعٛدٜـب َالالٔ يهالالجرلإٔ  ٜالالٛسٞ ٚعشاقالال١

 .بعذ

 ايذلفٝالال٘ َالالٔ ٖالالٞ -أتٓاٚشلالالا ٫ ايالالمت - ايؼٝؼالال١.. ٚباىبٓاطالالب١

 بًعالالّٛ ًب ػالالٛن١ ٜعالالذ ايفٓالالادم ٚأفٓٝالال١ اىبذٜٓالال١ داخالالٌ عالالٔ ٚإبعادٖالالا

ٔ  عاَّا (32) سٛايٞ فبعذ. ايذلفٝ٘ ٔ  أْٓالا  ثبالت  اٱبعالاد  قالشاس  َال  ْالذخ

ٌ  أنجالش   ايؼٝؼ١ ْٚتٓاٍٚ أنجش ٍ  شلالزا  ايفتٝالات  اْلالُت  بال . ايتٓالاٚ

 .َدلسٶا ٜعذ مل اٱبعاد

ٌ  ناْالت  يٛ دذٽا أتفُٗ٘ ايظُٝٓا ع٢ً ايتشفِب أٚ  ا٭فال٬ّ  نال

ٔ  َٓٗالالالا  ػالالال٤ٞ أٚ  بعلالالالٗا  ٚ)دٛيٝالالالا  دالالالٛيٞ(  )أظبالالال٬ٝ  بطالالال٫ٛت  َالالال

 .ؿدلٟ( ٚ)ٖٓذ سٚبشتع(
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 ؿالالٓاع١ ًب ؿالالاسٚخٞ ؿالالعٛدٶا ٖٓالالاىإٔ  ٜكالالٍٛ ايٛاقالالع يهالالٔ

 .عش  دٚس ٜٚظتشكٕٛ ايظعٛد١ٜ ًب ا٭ف٬ّ

ّ  ًب ا٭فال٬ّ  َظالابك١  سلالش  َالٓهِ  َٔ  إثالشا٤  دالا٥ض٠ أٚ  ايالذَا

 ايٛط ؟. اسبٛاس َشنضأٚ  أساَهٛ

 يالالالذ٣ َغًٛطالالال١ َفالالالاِٖٝ ايعُالالالشٟ إٔ ٖٓالالالاى طالالالًُإ. ٚأٚكالالض أ 

 َالالالٔ َضٜالالالذ إقاَالالال١ أْٸٗالالالا ٜعتكالالالذ فالالالايبع   " ايذلفٝالالال٘"  عالالالٔ ايالالالبع 

 ايظالُٝٓا   ٚدالٛد  ٜشٜذٕٚ ٚآخشٕٚ. فكٌب يٮطفاٍ ايذلف١ٝٗٝ ا٭يعا 

 ايلالالش١ُ ايتذاسٜالال١ ٚاىبالال٫ٛت ايهالالبرل٠ ا٭طالالٛام إقاَالال١ ًب ٚايتٛطٸالالع

ٔ  ايالبع   ٜالش٣  سالـب  ًب. نالبرل٠  قبظاسات ٌ  َال ٘  ٚطالا٥  صٜالاس٠  ايذلفٝال

 َٔ ايغاي  ًب عًٝٗا اٱقباٍ دبذ ٫ ٚايمت ايٛط١ٝٓ ايتاسؽب١ٝ اىبعامل

 يكالالف ايالالذ٫ٚسات ْفظالال٘ ٜالالذفعٕٛ ايٛقالالت ًب ٖالالِ ٚايالالزٜٔ اىبالالٛاطٓـب 

ِ  أعًال٢ إفب  ٚايـالعٛد  َتالاس   يضٜالاس٠  تزانش  أٚسٚبالا  ًب ا٭بالشاز  قُال

 نالدلز  ايعشبٝال١  ايذٍٚأٚ  خًٝف١ ندلز اشبًٝر ًبأٚ  )إٜفٌٝ( ندلز

 نٌ ؼبشق سٝح اٯط١ٜٛٝ يًكاس٠ يًضا٥شٜٔ اسباٍ ٚنزا. ايكاٖش٠

 .ايؼاٖكـب بشدٝٗا صٜاس٠ ع٢ً( َايٝضٜا) يذٚي١ صا٥ش

 أبٓا٤ٖالالالا تعالالالشفإٔ  اسبالالالشق نالالالٌ سشٜـالالال١ دٚيالالال١ َٚايٝضٜالالالا

ّ  فٓذالذٖا  ْٗلالتٗا   َٚعالامل  بإظباصاتٗالا   ٚصٚاسٖا ٔ  نالجرلٶا  تكالذ  َال

 تالالزانش ربـالالٝف ريالالو َٚالالٔ اشلالالذف  ٖالالزا يتشكٝالالل ايتظالال٬ٝٗت

 ايالالالدلدـب يـالالالعٛد ايضا٥الالالشٜٔأٚ  اىبالالالٛاطٓـب َالالالٔ َعالالالـب يعالالالذد صباْٝالالال١

 نالالالٌ َالالالٔ ضبالالالذد ٜالالالّٛ ًب اىبايٝضٜالالال١ ايعاؿالالال١ُ قًالالال  ًب ايؼالالالاٖكـب

ٌ  أخالش٣  دٍٚ فجُال١  فكالٌب   ىبايٝضٜالا  اخذلاعٶا يٝع ٖٚزا أطبٛع   تفعال

ٌ  ايؼالال٤ٞ  ريالالو  َجالالٌ ّ  سٝالالح ٚفشْظالالا   إٜطايٝالالا َجالال  تالالزانش  تكالالذ
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 ايتالالزانشإفب  إكالالاف١  (إٜفالالٌ) بالالشز( أٚ بٝالالضا) بالالشز يـالالعٛد صباْٝالال١

 . ٚمرلٖا ٚازبُاع١ٝ ايط٬ب١ٝ يًشس٬ت اىبخفل١

ٔ  ا٭َالٛس  ٖالزٙ  َٚجٌ  ايالذٍٚ   ٖالزٙ  حبلالاس٠  ايتعشٜال   ػالأْٗا  َال

 ٚقبالالٌ بالالٌ فكالالٌب  يضٚاسٖالالا يالالٝع ا٫قتـالالاد١ٜأٚ  ايظالالٝاس١ٝ َٚعاىبٗالالا

ٕ  أبٓالا٤  ٚخاؿال١  َٚٛاطٓٝٗا  ٭بٓا٥ٗا ريو  اىبٓالاطل أٚ  ا٭خالش٣   اىبالذ

 . اىبعامل ٖزٙ بٗا تٛدذ ايمت اىبذٕأٚ  ايعٛاؿِ  عٔ بعٝذٶا ايٛاقع١

 ٖالالزٙ َجالالٌ يضٜالالاس٠ يًُالالٛاطٓـب ايفشؿالال١ إتاسالال١إٔ  ػالالو َالالٔ َٚالالا

ُٸالالٞ إْٸالال٘ نُالالا ايذلفٝالال٘ ٚطالالا٥ٌ َالالٔ دالالض٤ ٖالالٛ ا٭َالالانٔ   َؼالالاعش ٜٓ

 أبٓا٥ٗالالالا  ْفالالالٛغ ًب ايالالالذٍٚ ٖالالالزٙ ٚسلالالالاسات بإظبالالالاصات ا٫عتالالالضاص

 ٚاٱطٗاّ َهتظباتٗا  هبا١ٜ ع٢ً ٚسشؿٶا بٗا  استباّطا ٜٚضٜذِٖ

 . إظباصاتٗا ًب

اسبُٛد س٩ٜت٘ سٍٛ قل١ٝ ايذلفٝال٘   ْاؿش بٔ عبذاهلل. د ٚأٚدض

 ٕ سٝالالح  !!(أٜلالالا..  فهالالش قلالال١ٝ.. ) ٚايذلفٝالال٘..  عبالالٔ: ذبالالت عٓالالٛا

 نت  َا ًٜٞ: 

 (نًٝ٘.. ايشف١ً ٜا..  خبضتٝ٘ خبض)

 اشبًٝذالالالٝـب  َعُبالالالِ دٝالالالذٶا  ٜعشفالالال٘ ..  خًٝذالالالٞ َجالالالٌ ٖالالالزا

 ..ٚاشبًٝذٝات

" .. اىبجٌ" قٍٛ طب  إْٗا أؿشابٗا ٜكٍٛ..  نجرل٠ سهاٜات ي٘

 ٚسا٤ َالالٔ اسبهاٜالال١ ناْالالت فأٜالالا.. ٖٓالالا تعٓٝٓالالا ٫ اسبهاٜالالات ٖالالزٙ

ٕ  عٓالذَا .. )ٚاسالذٶا  ػ٦ٝٶا تع  فإْٗا..  اىبجٌ  ْفظالو  عالٛدت  قالذ  تهالٛ

 ٖهالالزا تفعًالال٘إٔ  تشٜالالذ ثالالِ..  ػالال٦ٝٶا دبٝالالذ ٫.. إٔ ايالالضَٔ َالالٔ عكالالٛدٶا
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ٟ  بايكذس.. بايعذا٥  طتأتٞ فإْو..  فذأ٠ ٔ  ايالز ٕ  يال ٘  َالا  ٜهالٛ  تفعًال

 (َش٦ٜٶا ٦ٖٝٓٶا يٛسذى أْت فهً٘..  اٯخشٜٔ َٔ َكب٫ٛ

 فٗالالٞ..  ٜبالالذٚ نُالالا عًٝٗالالا َتفالالل..  اىبجالالٌ ٖالالزا َالالٔ ٚاسبهُالال١

 يعبالال١ نالالذٚسإ تالالذٚس ايالالذْٝا ٚإٔ ٚعالالدل  دسٚغ اسبٝالالا٠..  إٔ)تعالال  

ٞ  دقٝالل  سظا  مرل َٔ يغرلى تفعً٘ َا ٚػ٦ٝٶا ايهش٠   عُٝالل  ٚٚعال

٘ إٔ  اىبظتكبٌ ًب عًٝو طٝهٕٛ..  ٔ .. يالزا .. يٓفظالو  تكبًال  سالزسٶاّ  نال

ٌ  َالش٠  أيال   ٚخططالو  خطٛاتو ٚاسظ   أْالو  تالٓع  ٫ٚ.. ايتٓفٝالز  قبال

 نظالالشٶا طالالتًتكط٘ ٚسقبالالا يغالالرلى  خبضتالال٘ ايالالزٟ خبالالضى طالالتأنٌ

 .(َٚتظخ١ َٗؼ١ُ

 ا٭فالالالشاد عًالالال٢ ٜٓطبالالالل اىبجالالالٌ ٖالالالزا.. إٔ  ا٫دتُالالالاع أٖالالالٌ ٜٚالالالش٣

 .ٚايؼعالٛ 

 .. عٓذْا ايذلفٝ٘ ٚقل١ٝ..  اىبجٌ ٖزا بـب يًع٬ق١ اٯٕ ْأتٞ

 ًب ٜشطالال  ٖٚالالٛ..  ايضَالالإ َالالٔ( قشْالالا) َالالا صبتُالالع ٜعالالدل عٓالالذَا

ٌ  اىبظٓٛد٠ ٚايتٛع١ٝ ٚايتجكٝ  ايتعًِٝ ٚطا٥ٌ بهٌ أبٓا٥٘ ٚعٞ  بهال

 :بإٔ ٚازبضا٤ ٚايلبٌب ايشقاب١ َ٪طظات

 .سشاّ ا٫خت٬ٍب -

 سشاّ. ايفٕٓٛ -

 سشاّ. ايتُجٌٝ -

 سشاّ. ايظُٝٓا -

 سشاّ. اىبظش  -

 سشاّ. يًظٝاس٠ اىبشأ٠ قٝاد٠ -
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 سشاّ. ايعا١َ ا٭َانٔ ًب اىبشأ٠ عٌُ -

 سشاّ. ٚايغٓا٤ ايطش  -

 ايتًكا٥ٝالال١ صٜاستٗالالا أَالالا..  ٚايؼالالب١ٗ اسبشَالال١ بالالـب اىبتالالاس  -

 ٚعضا . عٛا٥ٌإفب  تكظِ بٌ فششاّ 

 ػب١ٗ. َك٢ٗأٚ  َطعِ ًب ػاب١ َع ايؼا  -

 دبالالاسٟ بظالالٛم ٚصبٗالالض ُْبٝالال  ضبالالٌ داخالالٌ اىبالالشأ٠ بٝالالع -

ّ ..  بتًكا٥ٝال١  ايٓاغ َٓٗا ٜٚؼذلٟ  عًال٢  ٚدًٛطالٗا ..  سالشا

 َبا .( َتظخ١ ؿٓذق١) َٔ تبٝع ايشؿٝ 

 ٭خالالالز ا٭طالالالٛام َشتالالالادٚا عًٝٗالالالا ػبًالالالع ايالالالمت اىبكاعالالالذ -

ّ  ايشاسالال١ َالالٔ قظالالٌب ٔ  ٫َٛتٓالالا ربًالالٛ ٚيالالزيو.. سالالشا  َالال

 ٚقالالالٛع خؼالالال١ٝ ٚايشدٖالالالات اىبُالالالشات ًب ايعاَالالال١ اىبكاعالالالذ

 احملزٚس.

 سشاّ. ٚصٜاستٗا بذع١ يًضٚاس ٚدبٗٝضٖا.. سشاّ.. اٯثاس -

 ٭ٕ..  ٚعٛا٥الالٌ عالالضا إفب  َكظالال١َٛ( ايعاَالال١) ا٭َالالانٔ -

 .احملُبٛس ٚقٛع ايٓاغ اخت٬ٍب ًب ا٭ؿٌ

 ايالالالمت ايعاَالالال١ اىبكالالالاٖٞ ًب ايٓظالالالا٤ َالالالع ايشدالالالاٍ دًالالالٛغ -

 صٚدت٘. َع ايضٚز ست٢.. سشاّ..  بتًكا١ٝ٥ ايٓاغ ٜشتادٖا

 سٝالالح..  ايكالالشٕ َالالٔ ا٭خالالرل٠ ايعؼالالش ايظالالٓٛات ًب ٚستال٢  -

 ؿالالاس..  ايعالالا٬٥ت َطالالاعِ َالالٔ ٜشتالالابٕٛ ٫ ايٓالالاغ بالالذأ

ٔ .. ٚتكال٢  ٚصٖذ سؼ١ُ ديٌٝ اىبطاعِ ًب( ايباستؼٔ)  َٚال

 .ٚاعب٬ٍ ٚذبشس فظل ايباستؼٔ دٕٚ



63 

 

 –1063  1062  
177 

 .. ٚعٛا٥ٌ عضا إفب  َكظ١َٛ( ايعا١َ) ا٭َانٔ -

 ..تطٍٛ ٚايكا١ُ٥

ٌ  سشَٓالا  يكذ ٘  ٜكالٛد .. ػال٤ٞ  نال  طالذ  حبذال١ ..  ايالدل٤ٟ ..  يًذلفٝال

 .احملُبٛس ايذلفٝ٘ رسٜع١

ٔ  ْتشالذخ ..  ٖهزا..  فذأ٠ ايّٝٛ ْٚأتٞ ٘ ) عال  نخٝالاس ( ايذلفٝال

 تتعًالالل َؼالاله٬ت َالالٔ ٚقبذتُعٓالالا بٓالالا سالالٌ َالالا ىبٛادٗالال١ اطالالذلاتٝذٞ

 َعانظالال١ ًب.. بأٜالالذٜٓا أفظالالذْاٙ ايالالزٟ( ايبؼالالشٟ ايتؼالالهٌ) بأؿالالٌ

 ابالالٔ قالالاٍ نُالالا( بطبعالال٘ ادتُالالاعٞ اٱْظالالإ بالالإٔ.. ) اشبًكالال١ ٭ؿالالٌ

 .خًذٕٚ

ٟ  ٫..  ٚستالال٢ ٔ  أذبالالذخ بالالأْ  .. ايُٓطالالٞ بالالايشد  أسالالذ ٜٓالالدل  عالال

 ..  ٚاسب٬ٍ اسبشاّ

ٌ  اىب٪ػشات أطٛم أْ إفب  اٱػاس٠ ٖٓا ًٜضّ  ٚأؿال  .. نالذ٥٫

 أسشّ. ٫ٚ أسًٌ ٫ٚ.. اسباٍ ٚاقع

 أَالش  ٖٚٛ.. عٓذْا ٚاسبٌ اسبش١َ ًب ذب٫ٛت.. اسباٍ ٚاقع َٚٔ

 خـٛؿٝتٓا.. ايبغٝل١ اىبفشد٠ تًو ي٘ ٚؿ  ٚأفلٌ.. دذا عذٝ 

ٔ  يًخالشٚز  ايشآٖال١  ايذ٩ٚبال١  ضبا٫ٚتٓالا  َٔ ريو ع٢ً أدٍ ٫ٚ  َال

ٕ  س٩ٜتٓالا  ًب مشٜبال١  بتشال٫ٛت  صدادتٓا عٓل  أَجًتٗالا .. ٚاسبٝالا٠  يًهالٛ

 .. ػ٤ٞ نٌ ًب نجرل٠

ٟ  ضبال٬ت  بذعال١  ابتذعٓا..  ا٭طٛام ًب - ِ  اي٬ظبالش  يٓالضع

 .. ايتذاسٟ ايعٌُ طٛم اىبشأ٠ أدخًٓا أْٓا

 ..ٖٓا ٖٞ ٖا.. يٓكٍٛ..  ابتذعٓاٖا..  ايهاػرلات ًب -
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 بهالالالٌ ٖهالالالزا..  ادتُاعٝالالالا ػالالالأْا باتالالالت اىبالالالشأ٠ قٝالالالاد٠ -

ٍ ..  ؿالفاق١  ٕ  ْكالٛ ٛ  اجملتُالالع) بالأ ٟ  ٖال ٌ  ٫ ايالز  قٝالالاد٠ ٜكبال

 صسعٓالالاٙ يبالالا ٖالالزا َٜٛٓالالا ًب عذٝالال  ٖالالشٚ  ًب( .. اىبالالشأ٠

 .أَظٓا ّٜٛ

 ستالالالالالال٢..  اسبالالالالالالذٚد خالالالالالالاسز غبالالالالالالشزإٔ  ْظالالالالالالتٓه  ٫ -

( أعالال٬ٙ..  احملشَالالات نالالٌ) ْٚفعالالٌ..  َعٓالالا إطالال٬َْٝٛا

 ًب ْٚأنالالالٌ ايعاَالالال١  ا٭َالالالانٔ ًب بايٓالالالاغ فٓخالالالتًٌب

ٞ  ًب ايؼاٟ ٚعبتظٞ طبتًط١  َطاعِ  طبتًطال١  َكالاٖ

ٔ  ْٚؼذلٟ.. ايعاىبـب دٕٚ أسٝاْا ْٚكٗك٘..   تبٝالع  اَالشأ٠  َال

 ْظالالالا٩ْا ٚتكالالالٛد..  ايظالالالٛم ًب َٚهٝالالال  أْٝالالالل ضبالالالٌ ًب

 ًب عاَالالال١ َكاعالالالذ عًالالال٢ يٓظالالالذلٜض ٚظبًالالالع..  ايظالالالٝاس٠

 ايظالالالالالُٝٓا  ْٚؼالالالالالاٖذ اىبتالالالالالاس   ْٚالالالالالضٚس..  اىبالالالالال٫ٛت

 ٚباختـالالالاس.. يًُظالالالاس  ٚعٛا٥ًٓالالالا أطفايٓالالالا ْٚـالالالطش 

 .(ؿض..  ْذلف٘)

 تٓؼالال٧ ايٝشٝالالا َكالالا٫ّ يالال٘ دالالا٤ بعٓالالٛإ: ايظالالعٛد١ٜ  فٗالالذ. ٚأٚسد د

 ايغٝا   ٚدالا٤ فٝال٘ أْال٘ ٚبعالذ     َٔ طٓٛات بعذ ٚط١ٝٓ َٛطٝك١ٝ فشق١

 اسبالشاى  يتٛان  ايظعٛد١ٜ اىبٛطٝك١ٝ ايفشق١ تعٛد يظٓٛات  مٝا 

 ٦ٖٝالال١ س٥الالٝع ٚاٱعالال٬ّ ايجكافالال١ ٚصٜالالش ٚافالالل إر ايظالالعٛدٟ  ايجكالالاًب

ٍ  ٚايتًفضٜالالٕٛ  اٱراعال١   َٛطالالٝك١ٝ فشقالال١ إْؼالا٤  عًالال٢ ايطشٜفالالٞ  عالاد

 .ايظعٛد١ٜ" اىبٛطٝك١ٝ ايٛط١ٝٓ "ايفشق١ تظ٢ُ

 ؿالالاس  ٖٚالالٛ خالالرلات  سظالالٔ ايظالالعٛدٟ ٚاىبًشالالٔ ايفٓالالإ ٚقالالاٍ

ٕ   ٚفّكالاّ  ايٛط١ٝٓ  ايفشق١ فهش٠ ٘  بٛطالت"  ىبٛقالع "ٖالافٝٓغتٛ ٕ  إْال  نالا
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 اىبٛطالٝك١ٝ   ايظالعٛد١ٜ  اىبًهٝال١  ايفشقال١  اطِ ايفشق١ ذبٌُإٔ  ٜت٢ُٓ

 يٝظالالالت ٚيهٓٗالالالا َٛطالالالٝك١ٝ  فشقالالالّا ايظالالالعٛد١ٜ ًب يالالالذٜٓاإٔ  "سٝالالالح

 .ٚط١ٝٓ"

ٞ  أْٗالا  خالرلات  أٚكالض  اىبٛطالٝك١ٝ  ايفشقال١  أٖالذاف  ٚعٔ  "ذبالان

 فٓٝال١  يٓٗلال١  َٚٓطًالل  ايظالعٛد١ٜ   إيٝٗالا  تظالع٢  ايمت ازبذٜذ٠ ايش١ٜ٩

ِ  تٴع٢ٓ دذٜذ٠  ًب يًُؼالاسن١  اىبٖٛٛبال١   ايظالعٛد١ٜ  ايهالٛادس  بتكالذٜ

 ٚخاسدٗالالا  اىبًُهالال١ داخالالٌ اىبختًفالال١ ٚايضٜالالاسات ايٛطٓٝالال١ اىبٓاطالالبات

 اىبٓالالالاطل نالالالٌ َالالالٔ ايؼالالالعي اىبالالالٛسٚخ نبالالالع ًب تظالالالِٗ أْٗالالالا نُالالالا

 .ايظعٛد١ٜ"

ُٸالع  بإْؼالا٤  ؿالذس  ًَهٝالاّ  أَشّا ٖٓاىإفب إٔ  خرلات ٚأػاس  صب

 ايفشقالال١ طالالتهٕٛ سٝالالح ايفٓالالٕٛ"  يشعاٜالال١ اىبًهالالٞ "اجملُالالع بعٓالالٛإ

 .ٚايفٕٓٛ ايجكاف١ نبع١ٝ َٔ ٜتفشع ايزٟ اجملُع  كُٔ َٔ ايٛط١ٝٓ

 ايظالعٛد١ٜ  ايهالٛادس  اطتكطا  ع٢ً اىبٛطٝك١ٝ ايفشق١ ٚطتعٌُ

 تأطالالتٛدٜٖٛا بتذٗٝالالض ٚطالالتكّٛ اشبالالدل٠  رات ايهالالٛادس َالالع ايؼالالاب١

 َالالٔ ايفشقالال١ أقظالالاّ ٚاعتُالالاد اىبٛطالالٝك١ٝ  ا٭عُالالاٍ يتظالالذٌٝ نالالبرل٠

 ٚتٛثٝكالالال٘ اىبالالالٛسٚخ ٚنبالالالع َٛطالالالٝكٞ ٚتٛصٜالالالع ٚتًشالالالـب ٚتعًالالالِٝ إداس٠

ٍٕ َٛطٝك١ٝ نٛؿ٬ت َٓ٘ ي٬طتفاد٠  اىبٛاٖال   ذبٝٝٗالا  دذٜذ٠ ٚأما

 تفعٝالالٌ ًب يًُظالالا١ُٖ ٚاسبفالال٬ت باىبٓاطالالبات اىبظالالش  عًالال٢ احملًٝالال١

 .ٚايف  ايجكاًب اسبشاى

 َُبًالالال١ ذبالالالت اىبٛطالالالٝك١ٝ ايفشقالالال١ "طالالالتهٕٛ: خالالالرلات ٚأكالالالاف

ٔ  ا٭قالش   باعتباسٖالا  ايظعٛد١ٜ  ايجكاف١ٝ ايكٓا٠  ايتخـالف  سٝالح  َال

 بالالالشاَر نبٝالالالع يالالالذعِ َٓالالال٘ ٚا٫طالالالتفاد٠ ايٓؼالالالاٍب بٗالالالزا ي٬ٖتُالالالاّ
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 ذبالالالالت ايجكافٝالالال١  ايكٓالالالا٠  ًب دذٜالالالالذ٠ إداس٠ ٚاطالالالتشذاخ  ايتًفضٜالالالٕٛ  

 .ايٛط١ٝٓ" ٚايفٕٓٛ اىبٛطٝك٢ إداس٠ َظ٢ُ

ٔ  اٱطال٬َٝـب  اىبعاسكالـب  "َٛقال  إٔ  خالرلات  ٚأنذ  ايفشقال١  َال

 ٫ ٚػالعي   ٚطال   َطًال   ٭ْٗالا  اىبٛطالٝك١ٝ   بايفشقال١  ع٬قال١  ي٘ يٝع

 .إيغا٤ٙ" أسذ ٜظتطٝع

 ٔ ٍ  ا٭ْجالال٢  َؼالالاسن١  إَهاْٝالال١  سٝالالح  َٚالال ٔ : ٜكالالٛ  يالالالذٜٓا "عبالال

 اىبظالالتكبٌ ٚيعالالٌ ٚاسبالالذٜح  ايكالالذِٜ ايالالضَٔ َالالٔ طالالعٛدٜات فٓاْالالات

 .باىبؼاسن١" ايظعٛدٜات يًفٓاْات ايظُا  ٜٚتِ بٗٝذٶّا ٜهٕٛ

ٌ  طالتًي  اىبٛطالٝك١ٝ  ايفشقال١ إفب إٔ  أػاس خرلات  اىبٓاطالبات  نال

ُٶالالّا ٚطالالتهٕٛ ايٛطٓٝالال١  ٦ٖٝالال١  َالالع بايتٓظالالٝل ايذلفٝالال٘"  يالالال"١٦ٖٝ داع

 .ٚايتًفضٜٕٛ اٱراع١

 بالالـب ايتفشٜالالل إٔ ايشدٜعالالإ: أعتكالالذ  خايالالذ. َٚالالٔ داْبالال٘ قالالاٍ د  

 ٞ عًالالال٢  اسبالالالٛاس ٜكالالالّٛ ستالالال٢ كالالالشٚسٟ ٚايظالالالٝاس١ ايذلفٝالالال٘ َـالالطًش

 .ايتٛطع ببع  ايتعشٜفـب ٖٓا ٚطأعٝذ. عًُٞ أطاغ

 ايذلفٝ٘:: أ٫ٚ

ّ  أْؼط١ صبُٛع١ أٚ ْؼاٍب بأْ٘ ايذلفٝ٘ أعشٸف  ايفالشد  بٗالا  ٜكالٛ

 يبالالالا ٚاىبتعالالال١  ايذلٜٚالالالض ًب ايفالالالشاغ ٚقالالالت قلالالالا٤ بغالالالش  ا٭فالالالشاد أٚ

٘  ْفظ١ٝ ع٢ً ٜٓعهع ِ  إػبابٝال١  بـالٛس٠  يباسطالٝ ٌ  دبعًالٗ  تالٛتشٶا  أقال

 . ْٚؼاٍب ب١ُٗ أعُاشلِ ع٢ً ٜكبًٕٛ حبٝح

 َادٜٽالا   َهًفال١  مالرل  ٚأسٝاْٶا عذ٠ بـٛس ايذلفٝ٘ يباسط١ ٚتتِ

 إفب َالالالا ػالالالخف نالالالزٖا  ايشزلٝالال١   ازبٗالالالات تالالالذخٌ عالالالٔ ٚبعٝالالذٶا 
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 يًتٓالضٙ  ايالزٖا   أٚ ايظالُو  ؿالٝذ  أٚ ايظباس١ ىبُاسط١ ايبشش ػاط٧

 . ايدل ًب

 ىبالالالالٔ يًالالالالذخٌ َٚالالالالذس ػالالالالعي َطًالالالال  ايغايالالالال  ًب ايذلفٝالالالال٘ ٚ٭ٕ

 ٘ ٕ  ٜكذَْٛال  يًتُٓبالالِٝ ؽبلالع  أؿالبض  ايغايال   ًب َٓالال٘ نالبرلٶا  دالض٤ٶا  فالإ

ٌ  نُالا  اشبالاق   ايكطاع أٚ سه١َٝٛ دٗات ٚتكذَ٘ ايشزلٞ  تفعال

 ٚأْذٜالالال١ سٜاكالالال١ٝ اذبالالالادات عًٝٗالالالا تكالالالّٛ ايالالالمت ايشٜاكالالال١ َالالالع ايالالالذٍٚ

ٌ  ايشٜاك١ٝ اىبباسٜات َؼاٖذ٠ تُٓبِٝ ٜتِ حبٝح ٚمرلٖا  َبالاي   َكابال

ٍ  َٔ أٚ اىب٬ع  ًب طٛا٤ َؼاٖذتٗا ٜٛدٕٚ ىبٔ َاد١ٜ  ػاػالات  خال٬

 اىبٓتذالالات ٚبٝالالع اٱعالال٬ٕ ؿالالٓاع١ عالالٔ ْاٖٝالالو (اػالالذلاى) ايتًفضٜالالٕٛ

 ٚبكٝالال١ ايغٓا٥ٝالال١ ٚاسبفالال٬ت اىبظالالش  عًالال٢ ريالالو ٜٚٓطبالالل. ايشٜاكالال١ٝ

 ايذلفٝالال٘ ٚٚطالالا٥ٌ ٚاىبتالالاس   ا٭طفالالاٍ ٬َٖٚالالٞ ايتعبرلٜالال١  ايفٓالالٕٛ

ٔ  َذفٛع١ خذَات بـٛس٠ تٴكذّ ايمت اىبتعذد٠ ٕ  ىبال ٔ  ايذلٜٚالض  ٜالٛدٚ  عال

 .ايٓفع

 ٚكالغٍٛب  اسبٝالا٠  إٜكالاع  بظالب   َِٗ سٝاتٞ َطً  ايذلفٝ٘ ٜٚعذ

٘  مٝالا   إٕ بٌ ا٭فشاد  ع٢ً ايعٌُ  أسالذ  ٜعالذ  ايفالشد  سٝالا٠  ًب ايذلفٝال

ٌ  عًالالالال٢  - ايٓظالالالالي  ايفكالالالالش  َ٪ػالالالالشات   ايالالالالالٛفش٠ دٍٚ ًب - ا٭قالالالال

 .ايتشذٜذ ٚد٘ ع٢ً ا٫طهٓذْاف١ٝ نايذٍٚ ا٫قتـاد١ٜ

 بغالالش  ٚنبالالاعٞ فالالشدٟ ْؼالالاٍب ايذلفٝالال٘ إٔ ايكالالٍٛ إفب اْتٗالالٞ

٘  سزلٝٽا َُٓبِ بعل٘ ايذلٜٚض ٘  فالشدٟ   دٗالذ  ٚبعلال  َهًال   ٚبعلال

 أٚقالالالات أثٓالالالا٤ ا٭فالالالشاد مباسطالالال٘ ايبتالالال١ َهًالالال  مالالالرل ٚبعلالالال٘ َادٜٽالالا 

 ٚمالرل  ايالٛسم  ٚيع  اسبش٠ نايكشا٠٤ َٓاصشلِ  داخٌ ٚأسٝاْا فشامِٗ

 .ريو



63

 –1063     182 

 ايظٝاس١:: ثاْٝا

 بٗالالا ٜكالالّٛ ايالالمت ازبٗالالٛد: َالالذخًـب خالال٬ٍ َالالٔ ايظالالٝاس١ تعٸالالشف

 دٍٚ افب ٚسقبالالا آخالالش  إفب َهالالإ َالالٔ نايتٓكالالٌ ا٭فالالشاد أٚ ايفالالشد

 ٚايتعًالالالِٝ ٚا٫طتؼالالالفا٤ نالالالايع٬ز مالالالرلٙ  أٚ ايذلفٝالالال٘ بغالالالش  أخالالش٣ 

 َالالٔ ريالالو ٚمالالرل اىبالال٪كبشات سلالالٛس أٚ اىبكذطالال١  ا٭َالالانٔ ٚصٜالالاس٠

 .تشٚؼب١ٝ تهٕٛ إٔ ايلشٚسٟ َٔ يٝع ايمت ا٭ْؼط١

ٔ  ٜٓتكٌ َٔ بأْ٘ ايظا٥ض ٜٚعشٸف ٘  َال ٘  أٚ َذٜٓتال  َذٜٓال١  إفب قشٜتال

ٌ  ٫ فالذل٠  ٚقلا٤ آخش بًذ أٚ أخش٣ ٔ  تكال  َكالش  خالاسز  طالاع١  (32) عال

 .ايٓؼاطات َٔ مرلٙ أٚ ايذلٜٚض بغش  إقاَت٘

 خالال٬ٍ َالالٔ ٜالالتِ فإْالال٘ ايظالالٝاس١  يتعشٜالال  ايجالالاْٞ اىبالالذخٌ أَالالا

 بـب يًتٓظٝل ايذٚي١ بٗا تكّٛ ايمت ايشزل١ٝ ايتُٓب١ُٝٝ يًذٗٛد ايُٓبش

 نًالٗا  يٝظالت  ايالمت  ا٭خالش٣  ٚا٭ْؼالط١  ايذلفٝ٘  تكذّ ايمت ازبٗات

ٌ  ٚاىبتالاس   ايفٓادم خذَات ع٢ً ناٱػشاف بايطبع  تشفٝٗا  ٚنال

 .ايظٝا  دز  ع٢ً ٜظاعذ َا

 َالالالع بايتٛاؿالالالٌ عالالالاد٠ ايظالالالٝاس١ ٦ٖٝالالالات تكالالالّٛ ايغالالالش  ٚشلالالالزا

 ٚؿالالٍٛ ٜظالالٌٗ َالالا نالالٌ تكالالذّ ايالالمت اسبهَٛٝالال١ ازبٗالالات طبتًالال 

 .ٚدزبِٗ ايظٝا 

٘  إٔ ٚايظٝاس١ ايذلفٝ٘ َفَٗٛٞ تعشٜفات َٔ يٓا ٜٚتلض  ايذلفٝال

 داْال   تتلُٔ ايظٝاس١ بُٝٓا سزل١ٝ  ٚمرل سزل١ٝ تشٚؼب١ٝ أْؼط١

 إٔ ايـالالذد بٗالالزا ايكالالٍٛ مبهالالٔ. ْفظالال٘ ايذلفٝالال٘ َالالٔ أبعالالذ تُٓبُٝالالٞ

 اىبظالالالت٣ٛ عًالالال٢ تعكٝالالالذا أنجالالالش فٗالالالٞ ايذلفٝالالال٘  َالالالٔ أعالالالِ ايظالالالٝاس١

 نالٛصاس٠  سه١َٝٛ دٗات عذ٠ َع تٓظل ايظٝاس١ ف١٦ٝٗ ايتُٓبُٝٞ 
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 َٚالع  اىبجاٍ  طبٌٝ ع٢ً ايهت  َعاس  عكذ عٓذ ٚاٱع٬ّ ايجكاف١

 ٚصاس٠ َٚع ايظٝاس١ٝ  يٮَانٔ تكٛد ايمت ايطشم يؼل ايٓكٌ ٚصاس٠

 خطالٍٛب  َٚالع  ايظالٝا    ؼبتادٗا ايمت اىبشافل يتٛفرل ايبًذ١ٜ ايؼ٪ٕٚ

 ا٭دٗالالالالض٠ بكٝالالالال١ َالالالالع ٖٚهالالالالزا بايظالالالالٝا   تالالالالأتٞ ايالالالالمت ايطالالالالرلإ

 .اسبه١َٝٛ

 َٗاَٗالا  فإٕ طتٓؼأ ايمت ايذلفٝ٘ ١٦ٖٝ طتفعٌ َارا ٚخبـٛق

ٌ  ؼبالذخ  ٫ ستال٢  ايظٝاس١ ١٦ٖٝ ٚبـب بٝٓٗا فُٝا بايتٓظٝل تتِ  تالذاخ

 .ا٭دٚاس ًب

 بايطبكال١  ٜالشتبٌب  عَُٛالا  ايذلفٝ٘إفب إٔ  اشبـٛق بٗزا ٚأػرل

ٔ  اْط٬قالا  (social class) ا٫دتُاعٝال١   ا٫دتُالاع  عالامل  ُْبشٜال١  َال

 . اىبشف١ٗ ايطبك١ ُْٚبش١ٜ( 1712ّ) فٝبًٔ( )ثٛسػتأٜ ا٫َشٜهٞ

 ًب ٜتالالالالذسز اجملتُعالالالالات نبٝالالالالع ًٚب ايذلفٝالالالال٘إٔ  ايكالالالالٍٛ أسدت

 بايالالالالذخٌ ع٬قالالالال١ يالالالال٘ ا٭فالالالالشاد تشفٝالالالال٘إٔ  إر اقتـالالالالادٜٽا َظالالالالتٜٛات٘

 ٚايب٦ٝالالالالالال١ ايجكافٝالالالالالال١ ٚاشبًفٝالالالالالال١ ٚايعُالالالالالالش ا٫دتُاعٝالالالالالال١ ٚاىبهاْالالالالالال١

ٌ  كباسطالٗا  ألباٍب عذ٠ ي٘ ٚإٔ ٚاىبعتكذات  اٱٜهٛيٛد١ٝ  طبكال١  نال

 ٚؿالالالٝذ ٚايـالالالٝذ  ايفشٚطالالال١ٝ  َجالالالٌ: فأيعالالالا  إَهاْاتٗالالالا  سظالالال 

ّ  بطبكال١  ايكذّ َٓز استبطت( ايـٛزبإ) ٚايبٛيٛ ايجعاي    اسبهالا

 ايشٜاكالالال١ٝ ا٭يعالالالا  بعالالال  استبطالالالت سالالالـب ًب ٚايٓالالالب٤٬  ٚا٭َالالالشا٤

 نهالالالش٠ ايطبكالالالات  طبتًالالال  َالالالٔ ٚاطالالالع١ ػالالالعب١ٝ بف٦الالالات ا٭خالالالش٣

ٔ  ْاٖٝالو  ٚاىب٬نُال١   ايالجرلإ   َٚـالاسع١  ايكالذّ    أيعالا   ٚدالٛد  عال

ٌ  ايطبكالات  كباسطالٗا  ضبًٝتٗا ًب َٛم١ً ػعب١ٝ  ٚايفكالشا٤  دخال٬ّ  ا٭قال

ٌ   َتكذَال١  ٚدبٗٝالضات  َعالذات  تتطًال   ٫ يبا ٘  بال ِ  أْال  يباسطالتٗا  تالت
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 ايالٛسم  يعال   ريو َٚٔ بظٝط١  ٚإَهاْات خاَات َٔ َتا  ٖٛ قبا

 تٗاَالال١  َٓؼالالٛسات: ايبًالالٛت يعبالال١ ًب عٓكالالاٟٚ فالال٪اد نتالالا  اُْبالالش)

 ٚأٍٚ طالالشٶا  ٚعُبالالِٝ  (اىبـالالاقٌٝ) ٚايدلادالالٕٛ ٚايهالالرلّ ( 1772ّ

ٚ  ايالمت  اسبذالش   طبع ٚيعب١ سٝذ   يًعبال١  ايبذا٥ٝال١  ايفهالش٠  أْٗالا  ٜبالذ

 ٚبانظالتإ   اشلٓالذ  ًب ٚاطالع  ْطام ع٢ً كباسغ ايمت ايهشٜهٝت

 .ايؼُاي١ٝ أَشٜها ًب ايبٝظبٍٛ ٚػبٝٗتٗا

ّ  َِٗ ٚثكاًب ادتُاعٞ داْ  يًذلفٝ٘إٔ  ايكٍٛإفب  أخًف  ًٜالض

 شلالالالزا ؽبطالالالٌب عٓالالالذَا ا٫عتبالالالاس ًب ٜلالالالع٘إٔ  ايكالالالشاس ؿالالالاْع عًالالال٢

.. يًفالشد  اسبٝات١ٝ ا٭ْؼط١ يبك١ٝ َه٬ُّ ٜعذ ايزٟ اسبٟٝٛ ايٓؼاٍب

 ٜعالذ  اجملتُالع  ًب ايذلفٝ٘ اْعذإّ إ بٌ فشظ   نزيو ا٭َش ٚيٝع

ٔ  اىبتكذَال١   ايذٍٚ ًب" ايٓظي ايفكش" َ٪ػشات أسذ  ٜظالتطٝع  ٫ فُال

 َظالالالشس١ٝأٚ  طالالالُٝٓا٥ٞ فالالالًِٝ َؼالالالاٖذ٠أٚ  َطعالالالِإفب  أطالالالشت٘ أخالالالز

٘  ػالٗش  خ٬ٍ ٔ  ٜعالذ  فإْال ٌ  دٚيال١  ًب" ايفكالشا٤ " كالُ  عًال٢  بشٜطاْٝالا  َجال

 .اىبجاٍ طبٌٝ

ايظًٗٞ س٩ٜتٗا سٍٛ قل١ٝ ايذلفٝ٘ ًب اجملتُالع   ٖٝا. أ ٚطشست

اىبفاطالالذ  سٝالالح قايالالت:  دًالال  اىبفاطالالذ دس٤: ذبالالت عٓالالٛإايظالالعٛدٟ 

ٟ  ازبٌٝ شلزا ايذلفٝ٘ ٚطا٥ٌ أسذ اٱْذلْت أَبٔ ٌ  ايالز ٘  ٫ ٜفلال  عًٝال

 َٚظالتًٗهـب  نُٓالتذـب  ايِٓٗ بٗزا دباٖ٘ ٚاْذفاع٘ أخش٣ ٚط١ًٝ

ٞ  ٜعاْٞ اجملتُعإٔ  اْطباعٶا ٜعطٞ ٔ  َا ٜعالاْ ٌ  ػالض  َال ٘  ٚطالا٥  ايذلفٝال

  .! ٚاىبباس١ اىبُٓٛع١ ي٘ اىبفل١ٝ ٚايظبٌ

 أكعاف٘ سـٌ يًُفاطذ ٚدس٤ ذبّٛطا ًْغٝ٘أٚ  غبؼاٙ َٚانٓا

 اسبظالالالالبإ ًب تهالالالالٔ مل دذٜالالالالذ٠ ْٛعٝالالالال١ ٚبأػالالالالهاٍ اٱْذلْالالالالت ًب

 .! يًشذٚد ٚعابش٠
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٘  َتطًبالات إٔ  أَبٔ نُا ٘  اٯٕ ايذلفٝال ٔ  ربتًال   ْٚٛعٝتال َالا   عال

 . تكذٜش أقٌ ع٢ً طٓٛات عؼش قبٌأٚ  ا٭يف١ٝ قبٌ

 ٚايب٬ٟ طتٝؼٔ: ايهرلّ

 ا٫قٓالاع  ؿع  ا٫طتٝعا   اىبًٌ  طشٜع طشٜع اسبايٞ فازبٌٝ

 .  دذٜذ َا ٖٛ نٌ دبشب١ ًب ِْٗ ا٫طت٬ٗى طشٜع ايتششى طشٜع

 ايظالالبعٝٓات ًب أَاْٝالال٘ أقـالال٢ تعتالالدل ايالالمت ٚايذسادالال١ فالالايهرلّ

ٌ  َعٗا ٜٚظٗش اىب٬ٝد١ٜ ٚايجُاْٝٓات ٘  نال  ٚبالٓفع  ايٛدالٛٙ  بالٓفع  يًٝال

 ْفع ٫ٚ تشكٝ٘ ايًع  َٔ ٚاسذ٠ َشس١ً ٫ تؼبع٘ ايّٝٛ  ا٭ٖذاف

  .! ازبٓظٝات ْفع ٫ٚ ست٢ ايٛدٛٙ

 . ىبشس١ً َشس١ً َٔ ربتً  ايذلفٝ٘ أدٚات

 تشفٝٗٓالالا يٓالالا ٜـالالٓعٕٛ اٯخالالش ايعالالاملإٔ  عٓالال٘ مالالافًٕٛ َالالا عبالالٔ

أٚ  ناْالالالالت اقتـالالالالاد١ٜ َٚـالالالالاسبِٗ َٓالالالالافعِٗ سظالالالال  ٜٚكٛيٛبْٛالالالال٘

 .!  أٜذيٹٛد١ٝأٚ  طٝاط١ٝ

 .!  بايظُٝٓا ايظُا  ْٓاقؽ عكٛد ث٬ث١ َٚٓز ٫صيٓا ٚعبٔ

 فًالالِ فهالالش ايذلفٝالال٘ ٚإٔ ايذلفٝالال٘ يجكافالال١ ايالالض٤٬َ تطالالشم ٚسالالـب

 . بعٝذا ٜزٖبٛا

٫ٚ  ٚأساطالٝع   نأدظالاد  أبٓا٥ٓالا  َالع  ايذلفٝ٘ ٫ لباسغ عبٔ

 .!  أطش٠ نٌ ًب اىبتٛفش٠ أدٚاتٗا أبظٌب َٔ ايظعاد٠ ْـٓع

ُٻٔ ْبشح دا٥ُا ٘  ع  ؿالذس  طالع١  ٚيالٝع يالذٜٓا   عالٔ أبٓا٥ٓالا    ٜشفال

 نإ ايزٟ ٚأصقت٘ اسبٞ دٚس اْهفأ ٚقت ًب ٚخاؿ١ َعِٗ  يًع 

 بايالالذسدات ايبًٗٛاْٝالال١ ٚعشٚكالالِٗ يٮطفالالاٍ ايذلفٝالال٘ طالالاسات أٖالالِ
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ٕ  بٓالات  أَاّ ٚا٫طتعشا  اشبؼب١ٝ ايظٝٛف َٚباسصات  ايالمت  ازبالرلا

  .! اىبظش  َذسدات ايبٝٛت عتبات شلِ كبجٌ

 ًب ا٭ْذٜالالال١ ٚاْعالالالذاّ ا٭سٝالالالا٤ ًب ٚايع٬قالالالات ايذلابالالالٌب مٝالالالا 

ٌ  ٭ِٖ مٝا  ٖٛ ا٭سٝا٤ ٘  ٚطالا٥ ايٛقالت   ًب ٚاىبُٗال١  ايبظالٝط١  ايذلفٝال

 . ْفظ٘

 ايلٛؼبٞ إفب َا ًٜٞ: عبذاهلل. أ ٚأػاس

ٔ  عٓ٘ ٚايتٓفٝع اشباطش  إطشا  ايًغ١ ٜع  ًب ايذلفٝ٘ •  َال

 ًب ايظالالالالهإ دعًالالالالِٗ عالالالالٔ ٚايذلفٝالالالال٘ َؼالالالالشٚع١ أٖالالالالذاف

 . سفا١ٖٝ

 بالالٌ اشبًٝكالال١  ْؼالالأ٠ َالالع بالالذأ ايذلفٝالال٘إٔ  ٖٓالالا ْالالذسى  َٚالالٔ

 ٚصٚدالو  أْالت  اطهٔ آدّ ٜا قًٓا ٚإر)قاٍ تعافب:  طبكٗا 

 (اٯ١ٜ..  ػ٦تُا سٝح سمذٶا َٓٗا ٚن٬ ازب١ٓ

 اٯخالش٠  ايالذاس  اهلل آتالاى  فُٝا ٚابت ) ايهشِٜ: ايكشإٓ ًٚب

  (اٯ١ٜ..  ايذْٝا َٔ ْـٝبو تٓع ٫ٚ

 .(ٚطاع١ طاع١ ٜا سُٓب١ً ٚيهٔ):  ايؼشٜ  اسبذٜح ًٚب

 طالالاع١ بعالالذ طالالاع١ أْفظالالهِ عالالٔ سٚسالالٛا) ا٭ثالالش: ًب ٚدالالا٤

 (عُٝت نًتإرا  ايكًٛ  فإٕ

 ٚأْٛاعالالال٘ ايذلفٝالالال٘ أطالالالايٝ  اختًفالالالت ايعـالالالٛس َالالالش ٚعًالالال٢

 ٚطبكتالالالال٘ ٚثكافتالالالال٘ اىبُالالالالاسغ ْٛعٝالالالال١ سظالالالال  َٚظالالالالتٜٛات٘

 .ا٫دتُاع١ٝ

 فشدٜالال١ بـالالف١ ايؼالالخف مباسطالال٘إٔ  ايذلفٝالال٘ َالالٔ اىبُهالالٔ •

٘  ٚخالاسز  نشطٝ٘ ٚع٢ً َهتب٘ ًب ٖٚٛ ٔ  ضبٝطال  ٚيبهال

 .نباع١ٝ بـٛس٠ مباسط٘إٔ 
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ٗٶالا  ايالبع   ٜشاٙ فُا ْظب١ٝ ع١ًُٝ ايذلفٝ٘إٕ  •  ٚتشٚؼّبالا  تشفٝ

 ٔ  يًُالالاٍ ٖٚالذسٶا  يًٛقالت  َلالٝع١  آخالش  فشٜالل  ٜالشاٙ  ايالٓفع  عال

 ٖالالزا ٜالالشاٙ فُالالا أٜلٶالالا  ٚايعهالالع ايالالٓفع عًٝالال٘ ذباطالال 

ٗٶالالا ايفشٜالالل  أدزبالال١) آخالالشٕٚ ٜالالشاٙ ايالالٓفع عالالٔ ٚتشٚؼّبالالا تشفٝ

ٗٶا (فهش١ٜ  .اجملتُع ع٢ً ايٛؿا١ٜ يفش  ٚتٛد

ٌ  طالالالٓشاعٞ نٓالالا  ٚإرا ٌ  ايتٝالالالاسات نالال  سًكالالال١ ًب ْالالالذٚس فظالالُٓب

 ايٛاقالالع ا٭َالالش ٜفالالش  طٝاطالالٞ بكالالشاس إ٫ َٓٗالالا غبالالشز ٚيالالٔ َفشمالال١

٘  ٚقٓالٛات  فالشق  نٌ بتٛفرل ٌ  اسبشٜال١  ٚتالشى  اىبؼالشٚع١  ايذلفٝال  يهال

ٌ  ًب َٓاطالبا  َٚا ٜالشاٙ  اشباؿ١ بطشٜكت٘ ْفظ٘ عٔ ٜشف٘إٔ  فشٜل  َبال

 .اٯخش ػ٪ٕٚ ًب ايتذخٌ َٔ كبٓع٘ ٚقٛاْـب كٛابٌب

 .. ػذٕٛ رٚ عٓ٘ فاسبذٜح بايذلفٝ٘ ٚع٬قت٘ ايظفش أَا •

٘  ايذلفٝ٘ سبٌب َٚٔ اىبظتغش   ايٓغُال١  ٖالزٙ  عًال٢  ٚايعالضف  بال

 .! يًخاسز ايظفش َٔ طٝشذ ايذلفٝ٘إٔ  قبع 

 َٚعٗالالالا ٖٓالالالا ٫ْالالالذ( )دٜضْالالالٞ"  أسلالالالشْا ٚيالالالٛ قالالالا٥ِ ايظالالالفش

" ٚمرلٖالالالالا..  ٚٚسيالالالالذ( )ايظالالالالٞ ٚ طالالالالتٛدٜٛص( )ْٜٛٝفرلطالالالالاٍ

 .!ايـٝ  ًب ٭َشٜها يظافشْا

 ... نزيو أٜلا ٚايذلفٝ٘ ثكاف١ ايظفش

 يًشالذ  ايفالشاغ  أٚقالات  ًٚب ا٭طالبٛع  ْٗاٜال١  إدالاص٠  ًب ايذلفٝ٘

 ٚايتظالالالهع ٚاىبكالالالاٖٞ ي٬طالالالذلاسات ايؼالالالبا  رٖالالالا  َالالالٔ

 .. ايزن١ٝ يٮدٗض٠ ٚا٭طفاٍ

 فُٝالا  ايٛاسالذ٠  ا٭طالش٠  يع٬ق١ ؿٝام١ قبجاب١ إعاد٠ ايذلفٝ٘ •

 .. بٝٓٗا
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 طالالالُٝٓا ٚدٚس أيعالالالا  َٚالالالذٕ ٬َٖالالالٞ فكالالالٌب ايذلفٝالالال٘ يالالالٝع •

  ا٭َٛس ٖزٙ تظتٜٗٛ٘ ٫ َٔ فٗٓاى

 ٫إٔ  سضْٶا ايذَع َٔ أعِٝٓٗ تفٝ  ايزٜٔ ٭ٚي٦و ايذلفٝ٘ •

 .! ادتُاع١ٝأٚ  اقتـاد١ٜ يُبشٚف إَا ٜظافشٕٚ

 ايذلفٝ٘ أدٚات َاٖٞ :ايٛاقع سٝح َٔ: ايكٓٝبٌب ْذ٣. أ ٚقايت

ٕ  بٗالزا  ٚ طعٛدٟ؟. نُذتُع يذٜٓا اىبتٛفش٠ ٔ  ايؼالأ  َالع  دبالشبمت  َٚال

ٝٶّا أطفايٞ ٕ   ايطفٌ َِٚٓٗ ايؼا  َِٓٗ ٚساي ٞ  نالا ِ  ربطٝطال  َعٗال

 طًعالالالات تُٓبالالالِٝ ايؼالالالتا٤ فـالالالٌ ًب ايعالالالاّ  خالالال٬ٍ ايذلفٝالالال٘ ٭ْؼالالالط١

ٔ  ٚا٭ؿشا  ايعا١ً٥ أفشاد ٚدع٠ٛ طبُٝات ِ  يبال ٘   ًب ٖال  ايعُالش ْفظال

ُٶّا نإ ٚ  " ايٓؼاٍب ًب يًُؼاسن١  ٖالزا  بإٔ ايذع٠ٛ ع٢ً ايشد دا٥

ُٶا ٚاْتٗٞ" آَٔ ٚمرل َتع  ايٓؼاٍب ٌ  بعالذد  دا٥ ٔ  قًٝال  اىبؼالاسنـب  َال

 فٝ٘. َظتُش٠ اٯٕ ست٢ ريو َٚع

 سٝجٝالالالات  أٟ بالالالذٕٚ تتؼالالالاسى ايعا٥ًالالال١ أفالالالشاد نالالالٌ ٭ٕ أ٫ّٚ 

 ايـالالششا٤ ًب ايتخٝالالِٝ دبشبالال١ عالالاؾ ايالالزٟ ازبٝالالٌ َالالٔ ٭ْالال  ٚأٜلالالّا

 ايـالالششا٤ ٚيهالالٔ ٚايعٓالالا٤ ايتعالال  سمالالِ عًالال٢ ٚأنجالالش أطالالبٛع ىبالالذ٠

 اٯخالش  ايذلفٝ٘. أنبٌ َٓٗا ايؼخف ٜهتظبٗا ايمت ٚاشبدل٠ نب١ًٝ

 يعُالش  ٫ ٜٛدذ ٭ْ٘ بعٝٓ٘ ايكٗش ٖٚزا سٜاكٞ ْؼاٍب عٔ ايبشح ٖٛ

َٶالالالا 11-2) َالالالٔ ا٭طفالالالاٍ  ٖالالالزا طبعٶالالالا سٜاكالالالٞ َشنالالالض أٟ (عا

ٌ  ايه٬ّ ّ  (32) قبال  ًب اػالذلاى  ٚيكٝالت  ضبُبَٛبال١  نٓالت  فالإرا  عالا

 َالالع ٚبشنالال١  خالالرل -ايشٜاكالال١ٝ اىبٓؼالال٣ت - ايذبًَٛاطالالٞ اسبالالٞ

 أؿالبض  َالا  بعالذ  ابال   ٚأٜلالا  باىبؼاسن١ ي٘ ٜظُض ٫ صٚدٞإٔ  ايعًِ

 أدالالذ ملإرا  سالالاٍ ًٚب  اىبؼالالاسن١ ٜظالالتطٝع ٫ طالالٓٛات (7) عُالالشٙ
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 ايظاله١ٝٓ  اجملُعالات  ًب ا٭ؿشا  َع ايذلتٝ  بع١ًُٝ أبذأ اػذلاى

 اىبٛدالٛد٠  ايشٜاكال١ٝ  بايٓؼاطات ٜظتُتعٕٛ أ٫ٚدٟ َٔ أدٌ ا٭دٓب١ٝ

 . طبعٶا ايظهٔ ًب

 اىبًُه١ أعبا٤ ًب طبتًف١ َٓاطلإفب  صٜاسات شلِ ستبت ٚأٜلّا

ٔ  َٔ ٚمرلٙ ط١ُٝ َكًع عٓذل٠  ؿخش٠  ؿاحل َذا٥ٔ َجٌ  ا٭َالان

 .باىبٓطك١ ايتاسؽب١ٝ

 قُالت  َالا  نبٝالع إٔ  ايظالابك١  ا٭عٛاّ خ٬ٍ أ٩نذ َٔ دبشبمت

ٌ  ٖٛ ب٘ ٞ  بؼاله ٌ   َٚتأنالذ٠  ػخـال ٍ  أّ َالٔ إٔ نال  ايبشالح  ذبالاٚ

ٔ  َٓاطالب١  تشف١ٝٗٝ أْؼط١ عٔ ّ  ٚقٗالش  ؿالعٛبات  ٚادٗالت  ٚيهال  ٚعالذ

َٶالالا  إم٬قٗالالاأٚ  اىبٛاقالالع داٖضٜالال١ ٚعالالذّ َٝالالاٙ دٚسات تالالٛفش  فكالالٌب كبا

 ٞ  بعالالذ تالالزَشِٖ ٚ أبٓالالا٥ٞ اَتعالالا  َالالع"اشبالالاسز  َالالٔ بايضٜالالاس٠ ْهتفال

 ."ايطشٜل ٖزا نٌ

 ًب ايذلفٝالالال٘ ايعجُالالالإ إٕ تـالالالٛسٙ سالالالٍٛ قلالالال١ٝ  خايالالالذ. ّ ٚقالالالاٍ

 ايظعٛدٟ تتشذد ًب ايٓكاٍب ايتاي١ٝ: اجملتُع

 ايظالالالالٝاس١ َفٗالالالالَٛٞ بالالالالـب اشبًالالالالٌب ٖٓالالالالاى ذبفالالالالِب بذاٜالالالال١ عًالالالال٢ •

 آخالالش َٛقالالعأٚ  بًالالذإفب  با٫ْتكالالاٍ تالالشتبٌب فايظالالٝاس١  ٚايذلفٝالال٘

ٕ  قالذ  طبتًفال١  ٭مشا  ٘  ٜهالٛ  أطاطٶالا  ٚتالشتبٌب   أسالذٖا  ايذلفٝال

 نظالٝاس١  دٜٓٝال١  باستباطالات  ع٬قال١  رات إَالا  ضبالذد٠   قبٛاقٝت

أٚ   ٚاىبالال٪كبشات ا٭عُالالاٍ نظالالٝاس١ عًُٝالال١أٚ   ٚايعُالالش٠ اسبالالر

 اىبالالالالذاسغ إدالالالالاصاتأٚ  ا٭قالالالالاس  صٜالالالالاس٠ نظالالالالٝاس١ ادتُاعٝالالالال١

٘  أَالا . ايهالجرل  ريالو  ٚمالرل   ٚايذٜٓٝال١  ايشزل١ٝ تٚايعط٬  ايذلفٝال

ٍ  طبتًفال١  تشٚؼبٝال١  أْؼالط١  يباسط١ فٗٛ ٌ  بغالش   ا٭ػالها  ػالغ
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ٞ   ٯخالش  بًذ َٔ اْتكاٍ دٕٚ ايَٝٛٞ ايفشاغ أٚقات ٍ  ٖٚال  أػالها

 ٚمالالرل ٚايتٓالالضٙ ٚايعالالشٚ  ٚايجكافالال١ ٚا٭يعالالا  ايشٜاكالال١ بالالـب تتٓالالٛع

 . ايهجرل ريو

 عًال٢  ايكالذس٠  ايذلفٝٗٝال١  ا٭ْؼالط١  َٚتطًبالات  ٬ََض أِٖ أسذ إٕ •

 أٖالالالِ أسالالالذ مبجالالالٌ َالالالا ٖٚالالالزا  ايعا٥ًالالال١ َظالالالت٣ٛ عًالالال٢ يباسطالالالتٗا

٘  ٜغً  ٚايزٟ اىبًُه١  ًب ايذلفٝ٘ يباسط١ أَاّ ايتشذٜات  عًٝال

 حبظال   طبتًفال١  ػالشا٥ض إفب  ايعا١ً٥ ٚفـٌ عضٍ ضبذٚدٜت٘ ع٢ً

 ٦ٖٝالال١ إفب  تكالالذّ اىبظالالتجُشٜٔ أسالالذ إٔ  أرنالالش.  ٚازبالالٓع ايظالالٔ

ٕ  سٓٝفالال١ ٚادٟ يتطالالٜٛش سا٥الالذ قبؼالالشٚع ايشٜالالا  تطالالٜٛش  يٝهالالٛ

ٝٶالالالا َشفكالالالا  تطًعالالالات َالالالٔ نالالالجرلٶا ؼبكالالالل اىبٓاػالالالٌب َتٓالالالٛع تشفٝٗ

 سالالالٍٛ بالالالاخت٬ف اؿالالالطذّ يهٓالالال٘  ايذلفٝٗٝالالال١ اىبذٜٓالالال١ طالالالهإ

ٌ  ا٭ْؼط١ تًو قبُاسط١ شلا ٜظُض ايمت" ا٭طش٠" تعشٜ   بؼاله

 بالالإٔ أٜلٶالالا ٚأرنالالشنِ.  ايتعاقالالذ أطالالشاف يهالالٌ ًَالالضّ سزلالالٞ

ٌ  ط ايشٜالالا  ًب اسبٝٛاْالالات سذٜكالال١  بعالالذ  تؼالالغًٝٗا ُْبالالاّ تعالالذٜ

 فـالالالٌ أطالالالاغ عًالالال٢ يٝهالالالٕٛ ايتؼالالالغٌٝ ػالالالشن١ َالالالع ايتعاقالالالذ

ّ  ًب ازبٓظالـب  ٍ  ٜالٛ ٝٽالالا فـال٬ّ  أٚقالع  قبالا  يًٓظالا٤  ٚآخالش  يًشدالا  نً

 ايؼالشن١  عًال٢  نالبرل٠  تؼغ١ًٝٝ خبظا٥ش ٚعاد ايعا١ً٥ أفشاد بـب

 .  اسبذٜك١ ع٢ً اٱقباٍ اعبظاس ْتٝذ١

 ايالالمت ايعاَالال١ اسبالالذا٥لإفب  َالالذْٓا افتكالالاس ٖالالٞ ا٭خالالش٣ ايكلالال١ٝ •

ٕ  َٚتالالٓفع اىبالالذٕ س٥الالات ايعاىبٝالال١ اىبالالذٕ نالالٌ ًب كبجالالٌ  ايظالالها

 ايذلفٝٗٝالالال١ ا٭ْؼالالالط١ َالالالٔ ايهالالالجرل ىبُاسطالالال١ ا٭َجالالالٌ ٚاىبهالالالإ

 ايالذسادات  سنالٛ  أٚ  ايشن أٚ  اىبؼٞ أبظطٗا ايمت اىبختًف١
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 َٛقالال  َٓٗالالا أقالال  فالالإْ  ايٓكطالال١ ٖالالزٙ أثالالرل ٚإر.  ريالالو مالالرلأٚ 

 ي٘ َذٜشٶا نٓت ايزٟ ايعاّ ايشٜا  َٓتضٙ َؼشٚع ع٢ً ايؼاٖذ

ٔ  أنجالش  قبٌ ايشٜا  َذ١ٜٓ تطٜٛش ١٦ٖٝ ًب عًُٞ إبإ  (32) َال

 َطالالاس َظالالاس١ ْـالال  يالال٘ خـالالف ايالالزٟ اىبؼالالشٚع ٖٚالالٛ  طالال١ٓ

 ٚقبٛقعالال٘ َشبالالع َالالذل ٬َٜالالـب (2) عالالٔ ٜضٜالالذ قبالالا ايكالالذِٜ ايشٜالا  

 (32) عًالال٢ ٜضٜالالذ َالالا بعالالذ يهالالٔ  اىبذٜٓالال١ قًالال  ًب ا٫طالالذلاتٝذٞ

 تًالالو تٛصٜالالعإفب  ا٭َالالش بالال٘ اْتٗالال٢ اىبؼالالشٚع ًب ايتظالالٜٛ  َالالٔ طالال١ٓ

 آخالالالش َٛقالالالع ربـالالالٝف ٚط  "خاؿالالال١ ًَهٝالالال١" قبالالالٓض اىبظالالالاس١

 اهلل عبالالذ اىبًالالو َٓتالالضٙ ٱْؼالالا٤ بٓبالالإ قالالش  ايكالالذِٜ اىبطالالاس سلالالاٍ

ٕ  ايعاىبٞ ٔ  بالذ٬ّٜ  يٝهالٛ ّ  ايشٜالا   َٓتالضٙ  عال ٛ   ايعالا  َؼالشٚع  ٖٚال

 عًالال٢ َٛقعالال٘ ٤٬ََالال١ عالالذّ عًالال٢ عالال٠ٚ٬ أٜلالالا ايتعجالالش َالالٔ ٜعالالاْٞ

ٛ  نُالا  قًبٗالا  ًب ٜهٕٛإٔ  عٔ عٛكٶا اىبذ١ٜٓ أطشاف ٍ  ٖال  اسبالا

 اْتٗالال٢ ْفظالال٘ اسبالالاٍ.  ايعالالامل َالالذٕ نالالٌ ًب ايعاَالال١ اسبالالذا٥ل ًب

٘  خــالت  ايزٟ ايعاّ دذ٠ َٓتضٙ َؼشٚع إيٝ٘  َطالاس  َظالاس١  يال

٘  فإرا ايكذِٜ دذ٠ ٞ  بال  عكاسٜال١  ٚطبططالات  يبٓٛسال١  أسا  ٜٓتٗال

ُٶالالا   ٚسظالالش٠  ن بالال١  اىبذٜٓالال١  اختٓالالام  عًالال٢  صادت ٕ  عً  نالال٬  بالالأ

 (22) َٔ أنجش قبٌ ًَهٞ بأَش اعتُذا قذ ناْا اىبؼشٚعـب

ٔ  إْؼالا٤  سالـب  طال١ٓ  ٔ  اىبطالاسٜ ٔ ) ازبذٜالذٜ  بالذٚسُٖا  أؿالبشا  ايالزٜ

 ( .أٜلا ُٖا قذمبـب

 اىبًُٛنال١  اىبغالذل٠  َضسعال١  بٝالع  خالدل  أٜاّ عذ٠ قبٌ ا٭خباس تٓاقًت •

 (7) َظالالاستٗا تبًالال  ٚايالالمت -اهلل سهبالال٘- خايالالذ اىبًالالو يٛسثالال١

 سٜالالاٍ ًَٝالالاسات (7) بًغالالت كالالخ١ُ ٚبكُٝالال١ َشبالالع  َالالذل ٬َٜالالـب
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 بٝعالت  اىبضسع١ ٖزٙإٔ  اسبذٜح ػاع ٚقذ.  اشبدل َـذس حبظ 

 تشفٝٗالالٞ ىبؼالالشٚع َٛقعٶالالا يتهالالٕٛ ايعاَالال١ ا٫طالالتجُاسات يـالالٓذٚم

ٞ   ايذلفٝٗٝال١  (Disney)َالذٕ   مالشاس  عًال٢  كخِ  ٜعالشف  َالا  ٖٚال

 ادتٗادٜالال١ تشنبالال١ ٖٚالالٞ  (Theme Parks) اشلٜٛالال١ حبالالذا٥ل

 ا٭خبالالاس ٚتلالالُٓت.  ايغالالش  ًب ايؼالالا٥ع اىبـالالطًض شلالالزا ٚكالالعتٗا

 سذٜكالال١ َؼالالشٚع َٛقالالع طالالٝهٕٛ اىبٛقالالع ٖالالزاإٔ  أٜلالالا اىبتذاٚيالال١

 ايعٗالالالذ ٚيالالالٞ ٚيالالالٞ زلالالالٛ َعٗالالالا ٚقالالالع ايالالالمت (Flags 1) ػالالالشن١

 ا٭خالالرل٠ صٜاستالال٘ أثٓالالا٤ ايظالالعٛدٟ ايظالالٛم يالالذخٍٛ تفالالاِٖ َالالزنش٠

 اىبؼالشٚع  ٖزاإٔ  َٔ ٚبايشمِ.  ا٭َشٜه١ٝ اىبتشذ٠ اي٫ٜٛاتإفب 

 اطالالتجُاس١ٜ فشؿالال١ ٚمبجالالٌ  اىبذٜٓالال١ يظالالهإ َُٗالال١ سادالال١ ًٜالالي

 ٜتطًالال  ظباسالال٘إٔ  إ٫  اٱَهاْالالات َالالٔ نالالجرلٶا ذبُالالٌ نالالدل٣

 طبتًالال  عًالال٢ ايتشتٝالال١ ايبٓٝالال١ يت٦ٝٗالال١ نالالبرل٠ اطالالتباق١ٝ دٗالالٛدٶا

 ايالالمت ا٫دتُاعٝال١  ايبٓٝالال١ أُٖٗالا  ٜهالالٕٛ سقبالا  ٚايالالمت  اىبظالتٜٛات 

ٍ  ايعا٥ًٝال١  ايذلفٝٗٝال١  ا٭ْؼط١ يباسط١ بكبٍٛ تظُض  اٯخالش  ٚقبالٛ

 ًب ٚاىببالا   ٚاسبشاّ اسب٬ٍ سٍٛ ا٫خت٬فات سظاطٝات ٚسظِ

 ايالالمت ٚايتؼالالشٜع١ٝ ايتُٓبُٝٝالال١ ايبٓٝالال١ عالالٔ ْاٖٝالالو  ا٭ْؼالالط١ تًالالو

 ايظالالٝا  يتٓكالالٌ ايبالالا  ٚتفالالتض  ا٭ْؼالالط١ ٖالالزٙ َجالالٌ ٚتالالُٓبِ تكالالٓٔ

 .اىبًُه١ خاسز َٔ ٚاطتكطابِٗ

 ايالٛط   ايتشٍٛ بشْاَر: اسباسثٞ خايذ. أ ًٚب اٱطاس رات٘ قاٍ

ٔ  ايكطالاع  شلزا اسبـ١ يشفع اسبه١َٛ تطُض ّ(3232)  (%357) َال

ٔ  أنجالش  صٜاد٠ ٜع  ٖٚزا ( %1) إفب اٱنبايٞ احملًٞ ايٓاتر َٔ  َال

 (327) إفب تكشٜبالالالا سٜالالالاٍ ًَٝالالالاس (121) َالالالٔ صٜالالالاد٠ كبجالالالٌ ايلالالالع 
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 ّ( 3212) يعالالاّ اٱنبالالايٞ احملًالالٞ ايٓالالاتر سظالال  سٜالالاٍ  ًَٝالالاسات

 ايتذاسٜالال١ ٚايفالالشق ايَٛبالالا٥  تٛيٝالالذ ًب نالالجرلٶا ٜظالالِٗ َبًالال  ٖٚالالزا

 . اىبٗٔ ٚتٛطـب

 ًب ايذلفٝالال٘) قلالال١ٝ ًب ايٓكالالاؾ أُٖٝالال١ عًالال٢ ايلالال٤ٛ ٚيتظالالًٌٝب

 اىبكالالالالذاس إفب أػالالالالرل إٔ أٚد( ٚاىبتٛقالالالالع ايٛاقالالالالع:  ايظالالالالعٛدٟ اجملتُالالالالع

 بؼالالهٌ يًذلفٝالال٘ ٚا٫قتـالالاد اٱداسٜالال١ ايعًالالّٛ تٛيٝالال٘ ايالالزٟ ٚا٫عتبالالاس

 .خاق بؼهٌ ايفٕٓٛ ٚإفب عاّ

 اٱداس٠ عًالالالِ أٜلالالالا ٚايبٗذالالال١ ايظالالالشٚس ٚخًالالالل ايذلفٝالالال٘ ٜؼالالالغٌ

 سٝالالح  ٚايكلالالاٜا اىبٛكالالٛعات َالالٔ بالال٘ ٜظالالتٗإ ٫ بعالالذد ٚا٫قتـالالاد

ٔ  عالذد  ريالو  ًب ٜٓذسز ٞ  ٚايكطاعالات  ايـالٓاعات  َال  سأطالٗا  عًال٢  ٜالأت

ٕ  ٚايشٜاكالال١  ٚايظالالُٝٓا  ٚاىبظالالش   ٚاىبٛطالالٝك٢  ايفٓٝالال١  اىبعالالاس   ٚاىبالالذ

ِ  ٚا٭يعا  ايذلف١ٝٗٝ ِ  ٚايتكالاطع   ٚايفٓالادم  ٚاىبطالاع  ٚا٫يتكالا٤  ايالذا٥

ٞ . ايظٝاسٞ ايكطاع َع ٌ  ٖٚال  صبتُعالات  ًب كالخ١ُ  اطالتجُاسات  كبجال

ٔ  نبرل ْـٝ  ع٢ً تظتشٛر ٚؿٓاع١ٝ دباس١ٜ ٚقطاعات اىبعشف١  َال

ّ  َٔ عذد ًب ٚتتذاخٌ  ايذٍٚ يتًو اٱنبايٞ احملًٞ ايٓاتر  ا٭قظالا

 . اٱنبايٞ احملًٞ يًٓاتر ايٓٗا٥ٞ يًشقِ اىبه١ْٛ

ٔ  نالجرل  تكّٛ ايعؼش اىباك١ٝ ايظٓٛات ًب  اىبايٝال١  اىب٪طظالات  َال

 ف٦الالات َالالٔ ف٦الال١) نالالال ايفالالٔ بالالإدساز اىبعشفالال١ صبتُعالالات ًب اىبشَٛقالال١

ٍ  ي٬طتجُاس ا٫عتباسٟ اىبفّٗٛ تطٛس ٜع  يبا  (ا٭ؿٍٛ   ٚا٭ؿالٛ

ٔ  َبادسات بذأت )دًٜٝٛت( ٌ  ٚقالذ  ّ( 3227) ًب ايٓالٛع  ٖالزٙ  َال  ٚؿال

 ايظالُٝٓا  ٫قتـادٜات َٚ٪ػشات قٛاعذ ٚكع سذ إفب ا٫عتباس ٖزا

(Filmonomics)اىبجاٍ طبٌٝ ع٢ً. 
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 ٚاىبالالٛاسد ايبؼالالش١ٜ  ايتُٓٝالال١ ًب اٱداس٠ عًالالِ فالالشٚع أٜلالالا تالالذسغ

ٔ  شلا ىبا  ٚايتظ١ًٝ ايذلفٝ٘ أْؼط١  نالبرل  أثالش  رات نالدل٣  أُٖٝال١  َال

( ايذافعٝالالال١ ُْبشٜالالال١) َالالالاٜٛ( )إيتالالالٕٛ أكالالالاف ٚقالالالذ  اٱْتادٝالالال١ عًالالال٢

  اٱْتادٝالال١ ًب ٚايذلفٝالال٘ ٚايتظالال١ًٝ ايشاسالال١ أثالالش ٚبعالالذٙ قبًالال٘ ٚآخالالشٜٔ

 ا٭دْالال٢ ٚسالالذٖا ايالالذٚاّ ًب ايشاسالال١ أٚقالالات اعتبالالاس ًب ريالالو ٚطالالاِٖ

 بالالذٍ) عشفٓالالا ستالال٢ ٚايبالالذ٫ت اىبضاٜالالا ٚتطالالٜٛش  شلالالا ايتهالالشاس ٚعالالذد

 (  Recreation & Hardship Allowance( )ٚاىبؼك١ ايذلفٝ٘

٘  إكالاًب  َايٞ َبً  ٖٚٛ ٔ  اىبَٛبال   ٜظالتشك ٔ  يٝالتُه ٌ  َال  كبٜٛال

ٔ  ربًـ٘ ايمت ا٭ْؼط١ ٔ  ٚتضٜالذ  اىبؼالك١  َال  ٚايتظال١ًٝ  اسبٝالا٠  َتعال١  َال

 ٚعًُالالا٤ ايالالٓفع عًُالالا٤ بالالـب ٚايٛفالالام ايتعالالإٚ مثالالش٠ ٖٚالالٛ ٚايذلفٝالال٘ 

 .ٚا٫قتـاد اٱداس٠ عًُا٤ َع ا٫دتُاع

 ايذساطالات  بعال   َعهِ ٭طش  كشٚس١ٜ اىبكذ١َ ٖزٙ ناْت

 ٚطالالالٛسٚا ػالالالشسٛا ايالالالزٜٔ ا٫دتُالالالاعٞ ايالالالٓفع يعًُالالالا٤ ٚايُٓبشٜالالالات

 ٚايجكافالات  ايؼعٛ  عٓذ ايعاّ ا٫طتعذاد يبٝإ ٚايُٓبشٜات اىبفاِٖٝ

٘  اىبختًف١ ٌ  ٚا٫بتٗالاز  ٚايتظال١ًٝ  يًذلفٝال   بٗالا  ٚا٫ستفالا٤  ايالزات  ٚتالذيٝ

ٌ  اٯفالالام ٚفالالتض ا٭دٚات تطالالٜٛش  باٱَهالالإ ٜهالالٕٛ ستالال٢  بايؼالاله

ٔ  ٜٓاطالبٗا  ٚقبالا  اىبتٓٛعال١  ايجكافالات  شلزٙ اىب٥٬ِ ِ  ٚبٓالا٤  تالذسز  َال  يًكالٝ

ٟ  يًتكالاطع  ْتطشم ٖٚٓا. ايؼعٛ  ٖزٙ طبا٥ع َٔ اىبؼتك١  ػبُالع  ايالز

 ايعًالالالّٛ َالالالع فُٝٗالالالا ايتشًٝالالالٌ َٚٓالالالاٖر ا٫دتُالالالاع ٚعًالالالِ ايالالالٓفع عًالالالِ

 فٗالالِ خالال٬ٍ َالالٔ ٚاٱْتادٝالال١ ٚا٭دا٤ ايظالالًٛى تعالالذٌٜ ذبالالت اٱداسٜالال١

ِ  تتؼالالاسى  صبُٛعالال١  َالالع  َلالالا٤  ا٭نجالالش  اىبالال٪ثش   َعٝٓالالال١ ثكافٝالال١  قالالٝ

 .ضبذد٠ ضب١ًٝ ٚتكايٝذ
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 ا٫دتُالالالاعٞ ايالالالٓفع عًالالالِ ًب اىبتخـالالالف ايدلٚفظالالالٛس أَلالالال٢

 (12َالٔ )  َالا ٜكالش    ايظالت١  ا٭بعاد ُْبش١ٜ ؿاس  ٖٛفظتاد( )قرلت

 ايُٓبشٜالال١ عًٝٗالا  بٓال٢  ايالمت  ٚايذساطالالات ا٭حبالاخ  ًب (IBM) َالع  طال١ٓ 

ٔ  ايؼعٛ  تُٓبش نٝ  ىبعشف١ . ايظالت١  ا٭بعالاد  شلالزٙ  طبتًفال١  صٚاٜالا  َال

 تكالالذٜش َكالالذاس ايجالالاْٞ ٚايبعالالذ  ايظالالًط١ َالالٔ اىبظالالاف١:  ا٭ٍٚ ايبعالالذ

 ٚايبعذ  ٚايتٓافع يًـشاع ايكاب١ًٝ ايجايح ٚايبعذ  يًفشد١ٜ اجملتُع

 يٮفالالالالل ايُٓبالالالالش٠:  اشبالالالالاَع ٚايبعالالالالذ  اجملٗالالالالٍٛ ذباػالالالالٞ:  ايشابالالالالع

 قُالت  ٚقالذ . ايبٗذال١  َٔ اىبظُٛ  َظاس١:  ايظادغ ٚايبعذ  ايضَ 

 ا٫طتضاد٠: ًب ٜشم  ىبٔ ايشابٌب ٖزا ًب يًذلنب١ َتٛاكع١ قبشاٚي١

http://alharithi.blogspot.com/2013/12/blog-post.html#.V4S7J_l97Dc  

ٌ  إٔ ٬ٜسالِب  ٟ  بالاجملتُع  اشبالاق  ايتشًٝال  بعالذد  َكاسْال١  ايظالعٛد

ٔ  عالذد  ًب تبآٜٗالا  ُٜبٗالش  أخالش٣  ػالعٛ   َٔ  تؼالرل  ايالمت  اىب٪ػالشات  َال

 ٚايتُتالالالالالع ايتشًالالالالالٞ ًب ايفالالالالالشد إَهاْٝالالالالال١ ٜهالالالالالبض اجملتُالالالالالع إٔ إفب

ٌ  ايعٛاق  َٔ باشبٛف ايفشد ٚذباؿش  بايفشد١ٜ ٘  َبالاي   بؼاله  فٝال

 ريو مرل أٚ ا٭طش٠ طٛا٤ يًظًط١ ايطاع١ َٔ ٚايهجرل  َا سذ إفب

 ايكالالالالِٝ َالالالالٔ َظالالالالتُذ ٖٚالالالالٛ  ايبٗذالالالال١ تكالالالالذٜش َ٪ػالالالالش ٚاغبفالالالالا 

 ا٫ستفالالا٤ إَبٗالالاس عالالٔ ٚايبعالالذ ايتٛاكالالع عًالال٢ اسباكالال١ ا٫دتُاعٝالال١

ٔ  نجرل ًب َبايغ١ ٜعذ يبا ايذْٝا  باسبٝا٠ ٕ  َال ِ  سُٝٓالا  ا٭سٝالا  تال٪ث

 .نـبٝا١ْٝ شلا ُٜٓبش أٚ ٚاىبتع١ ٚايبٗذ١ ايفش 

 َٓاٖر ًب ايع١ًُٝ اىبفاِٖٝ ٖزٙ إدساز إفب ساد١ ًب أْٓا أعتكذ

ٌ  ايعٌُ ٚقٛاْـب اٱداس٠ ٚأطايٝ  ٟ  بايؼاله  اعتبالاس  عًال٢  ؼبفالض  ايالز

 ا٭دالالٛس ًب عبٖٛالالا ٚتالالذفع ا٭ُْبُالال١ تتبٓاٖالالا ٚكالالشٚس٠ سادالال١ ايذلفٝالال٘
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 بـب ايتٛاصٕ ٜٚعٝذ ٚايؼشانات  ايـٓاع١ ٖزٙ ٜشقٞ يبا ٚاىبضاٜا 

 ا٭ٖٚالالاّ َالالٔ ايهالالجرل َالالٔ ٚيًالالتخًف  صبتُعٓالالا ًب ٚاسبٝالالا٠ ايعُالالٌ

 ناىبطايبات ٚاٱْتاز  ايعٌُ ثكاف١ ًب ٚبٓاتٓا أبٓا٤ْا ساؿشت ايمت

 اسبٝالالا٠ ًب ٚستالال٢ ايَٛبالالا٥  ًب بايعبٛدٜالال١ ػالالب١ٗٝ بؼالالشٍٚب بالالايكبٍٛ

 . أسٝاْٶا ا٫دتُاع١ٝ

ٕ  ايُٓبالش٠  ٖالزٙ  إٔ أعتكذ ٍ  ًب َُٗالا  سافالذٶا  طالتهٛ  إفب ايٛؿالٛ

 ٚذبكٝل ّ(3232) ايٛط  ايتشٍٛ بشْاَر ًب إيٝٗا اىبؼاس (%1) ايالال

 . ّ(3222) ايظعٛد١ٜ ايش١ٜ٩
 

        ٘ٔتْصددٔات مكلحدد٘ لتطددْٓز ّاقددع اللفٔددُ يف  ددْٛ خصْصدد

 اجملتنع الضعْدٖ:

 ايتشالالالٍٛ اسبُالالالٛد إٔ َؼالالالشٚع ؿالالالاحل بالالالٔ اهلل عبالالالذ. رنالالالش د

 َظالال٢ُ شلالالا أعطالالٞ سهَٛٝالال١ دٗالال١ ٚتأطالالٝع  ّ(3232) ايالالٛط 

 عالالٔ ايٓٗاٜالال١ ًب تعالالدل طٝاطالال١ٝ خطالال٠ٛ ٖالالٞ ( يًذلفٝالال٘ ايعاَالال١ اشل٦ٝالال١)

 عالالٔ ذبالالذثٓا فالالإٕ  ٚاقتـالالاد١ٜ ادتُاعٝال١  َهاطالال  َٓالال٘ ٜالالشد َالٓٗر 

 َالالتعطؽ ايظالالعٛد١ٜ ايعشبٝالال١ اىبًُهالال١ ًب فالالاجملتُع ادتُاعٝالالا ريالالو

٘   بهٌ ٘  اىبفالشد٠  ٖالزٙ  َالا تعٓٝال ٘  يًذلفٝال ٕ  ػالأْ   آخالش  صبتُالع  أٟ ػالأ

ّ  ايمت اىبٓتُب١ُ ايشس٬ت ريو يٓا ٜ٪نذ َٚا ِ  بٗالا  تكالٛ  ا٭طالش  َعُبال

 بإدالالالاصاتِٗ ي٬طالالالتُتاع أٜلالالالا ٚأخالالالش٣ صبالالالاٚس٠ دٍٚإفب  ايظالالالعٛد١ٜ

 .ايظ١ٜٛٓ ْٚـ  ايظ١ٜٛٓ

 َطايالالال  َٛادٗالالال١ دبالالالاٙ ا٫قتـالالالادٟ ايؼالالالإٔ عالالالٔ ذبالالالذثٓا ٚإٕ

 َالالٔ ايذلفٝالال٘ ًب ايشمبالال١ عًالال٢ ػالالاٖذ ٚأنالالدل أقالالش  فًالالٝع  ايذلفٝالال٘
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ٔ  خالاسز  تٓفالل  ايمت ايهبرل٠ ا٭َٛاٍ تًو  أْٗالا  بال٬ ػالو   ٚايالمت  ايالٛط

 َ٪طظالال١ يالالذ٣ َتالالٛافش٠ ٚاٱسـالالا٥ٝات ايالالذ٫ٚسات قبًٝالالاسات تكالالذس

 .بٗا أٚفب ايٛطٔ ٚاقتـاد  ايظعٛدٟ ايعشبٞ ايٓكذ

 ٖالالٞ ٚايظالالٝاس١  ايعاَالال١ ايظالالٝاس١ َُٓبَٛالال١ َالالٔ فالالشع ٚايذلفٝالال٘

 ٚإ٫ َٚٓتُبُالال١ َُٓبُال١  نٝاْالات  شلالالا ْٚ٪طالع  ظبالذٖا  ملٕ إ ؿالٓاع١ 

 َالالالٔ دالالالض٤ٶا ْٚفكالالالذ  ايالالالٛطٔ خالالالاسز ايذلفٝالالال٘ عالالالٔ ْبشالالالح طالالالُٓبٌ

ٔ  فلال٬ّ   اقتـالادْا   تتعالالاس  ادتُاعٝال١  يظالًٛنٝات  انتظالابٓا  عال

 . أخ٬قٝاتٓا َع

 أتالت  أْٗالا   اىبذاخ٬ت سٍٛ قل١ٝ ايذلفٝ٘ َٔ ٚأكاف: اتلض

 مالرلٙ  ٜالشاٙ  َالا٫  ٜش٣ ايبع  نإ ٚإٕ  تشفٝٗٞ استٝاز َٔ بأنجش

 . ؿشٝض ٚايعهع تشفٝٗٞ َا ػ٤ٞإٔ  َٔ

 ايه١ًُ.. ٖزٙ َا تعٓٝ٘ بهٌ نًٞ ا٫ستٝازإٔ  أٜلا ٚاتلض

 ٚدالال٘ قالالذ  تتشكالاللإٔ  ْشدالالٛ أَالالاْٞ ٜعالالذ ٚايالالزٟ ٖٓالالا اسبالالذٜح

 ..َؼشٚع سل ٖٚٛ  ػ٤ٞ نٌ ع٢ً طٗاَ٘

 دٚس - اىبطالالالالاعِ - اىبكالالالالاٖٞ - اىبتالالالالاس ) عالالالالٔ أتالالالال٢ قالالالذ 

 .. (اىبظش  - ايظُٝٓا

  ايضٖالالالٛس ٚسالالالذا٥ل ا٫ؿالالالطٓاع١ٝ يًالالالبشرلات بعالالالذ ْتطالالالشم ٚمل

 ايهالالالجرل اىبالالالاٍ أكالالالعٓا فعالالال٬ّ  ..إخل  اقتـالالالادٜٽا ايجكافٝالالال١ ٚا٭ْذٜالال١ 

 مالالالرل ٭ْٓالالالا بالالالايطبع طالالالٟٓٛ يالالالٝع  طالالالٟٓٛ ٚيالالالٝع ػالالالٗشٟ بؼالالالهٌ

 ٫ ٜهالالالالٕٛ فًُالالالالارا  إداصاتٓالالالالا تعالالالذد  بظالالالالب  ا٭خالالالالش٣ اجملتُعالالالات 

 . دٝٛبٓا؟ ًب اقتـادْا
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ٞ  تغالرل  ع٢ً عبـٌ فكذ  ادتُاعٝٽا أَا إرا  إ٫ دذٜالذ  ادتُالاع

 .  بجٛابتٓا ايتُظو ع٢ً سشٜـٕٛ نٓا

 طالالٝاسٝٽا ألبٛردٶالالا) ا٭ٚإ بتأطالالٝع فالالٛات قبالالٌ ْبالالذأإٔ  اىبٗالالِ

 ٫ تًٝالالل تشفٝالال٘أٚ  طالالٝاس١ إيٝٓالالا تالالأتٞإٔ  قبالالٌ بٓالالا ًٜٝالالل (ٚتشفٝٗٝٽالالا

 .ٚتشاثٓا بتاسؽبٓا

 عًالالال٢ ْكتـالالالش عبالالالٔ ا٭طالالال  أخلالالالش أْالالال٘ َالالالع أس٣ٚ. ٚتالالالش٣ د 

ٌ  عًال٢  ٜكتـالش  ايزٟ( ا٭د٢ْ اسبذ تشفٝ٘) ٞ  ٚايؼالش   ا٭نال  ٬َٖٚال

 ايذلفٝالالال٘ عًالالال٢ ٜعتُالالالذ ايالالالزٟ( ايالالالٛاعٞ ايذلفٝالالال٘) ٜٚٓكـالالالٓا ا٭طفالالالاٍ

 .٭بٓا٥ٓا ايجكاًب

اىبختًفالالال١  ايؼالالالعٛ  ثكافالالالات عًالالال٢ ٜشنالالالض ايالالالٛاعٞ فايذلفٝالالال٘

ٔ  ذبتٜٛ٘ َٚا بذبٞ ايعاىب١ٝ بايكش١ٜ أط٠ٛ( ٚايعاىب١ٝ ايعشب١ٝ)  صٟ ) َال

 َالالٔ ٚلبالالارز  ٚتكايٝالالذ ٚعالالادات ٚسهاٜالالات  ٚقـالالف ٚأنالال٬ت 

( ٚمرلٖالالا...  ايٓكذٜالال١ ٚتعالالا٬َتِٗ ٚػالالعشا٥ِٗ  ٚفٓالالِْٛٗ  اىبؼالالاٖرل

 َتاسٶالالا ٜٚهالالٕٛ  ايؼالالعٛ  َالالٔ ػالالع  يهالالٌ ريالالو ٜهالالٕٛإٔ  عًالال٢

 ٖٛاٜالالاتِٗ قبختًالال  ا٭طالالش٠ أفالالشاد نبٝالالع تجكالال  حبٝالالح ايعالالاّ طالالٛاٍ

 شلِ. داربٶا عا٬َّ ٚتهٕٛ

 اٯتٞ: ًب طبل يبا ايفٛا٥ذ تًخٝف أبشص ٚمبهٔ

 ّ(.2737) س١ٜ٩ َع تٛافكٗا -1

ِ  قبختً  اىبخايف١ اجملتُع طبكات نبٝع تجك  -3  َظالتٜٛاتٗ

   ا٫قتـاد١ٜ.

 اسبالالٛاسات ًب ازبُٝالالع بالالـب َؼالالذلن١ يغالال١ ٖٓالالاى تهالالٕٛ -2

 ايعا١َ.

 ايظفش. دٕٓٛ َٔ ذبذ -2
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 ا٫ْتٗالا٤  ٚفٛس طٓٛات عذٸ٠ ايعُشٟ أْ٘ ٚقبٌ طًُإ. ٚأكاف أ

 ٖٚالالزا سَالالضٟ  بظالالعٍش يًٓالالاغ بافتتاسالال٘ طايالال  (اىبًُهالال١ بالالشز) َالالٔ

ٟ  ٚاعتالضاص  س  بهٌ إيٝ٘ ُْٓبش ايزٟ ايهبرل اسبلاسٟ اىبعًِ  ايالز

 َالا  عًال٢  ػالاٖذٶاّ  ايشٜالا    اسببٝب١ عاؿُتٓا قً  ًب ػاطبّا ٜشتفع

 اىبعًالالالِ ٖالالالزا َالالالٔ ْظالالالتفٝذإٔ  ٚاصدٖالالالاس  تطالالالٛس َالالالٔ ب٬دْالالالا سككتالالال٘

ٟ  َا مشاس ع٢ً ٚا٫قتـادٟ  ايعُشاْٞ  إٜطايٝالا أٚ  َايٝضٜالا  ًب ػبالش

ٌ  ٚايالمت  ايٛطٓٝالال١  بإظباصاتٓالا  ايتعشٜال   ًب ٚفشْظالا    ايالالدلز ٖالزا  مبجال

  سٝٓٗا ٚدا٤ْٞ ٚاسبذٜج١  اىبعاؿش٠ َٚعاىبٗا ؿشٚسٗا أسذ ايؼاٖل

ٔ  ايٛيٝالذ  ا٭َرل اىبًهٞ ايظُٛ ؿاس  َهت  َٔ نتا  ٍ  بال  طال٬

 ؿالاسب١  اىبًُهال١   ػالشن١  إداس٠ صبًالع  س٥ٝع - ايعضٜض عبذ بٔ

ٟ  ايعُال٬م   ايـالش   ٖزا ٘  اىبكالذل    عًال٢  بؼالهش ِ  ٚأْال  دساطال١  طالٝت

ٔ  أنجالش  عًٝٗالا  َلال٢  ايمت ايذساط١ َـرل أعشف ٫ٚ ريو  عؼالش  َال

 .!! طٓٛات

 بإتاسالال١ طالال٬ٍ بالالٔ ايٛيٝالالذ ا٭َالالرل ٜٛدالال٘ بالالإٔ ايالالذع٠ٛ ٚنالالشٸست

 ايـالش    ٖالزا  يضٜالاس٠  صا٥شٜٗالا  ٚستال٢  اىبًُه١  ٭بٓا٤ فشؿ١ أندل

 عًال٢  ايتؼالذٝع  عٛاٌَ َٔ ٚٚاسذ ايذلفٝ٘  ٚطا٥ٌ َٔ دض٤ ريو ٭ٕ

ٕ . ايعاؿال١ُ  ًب ايظٝاس١ ٔ  ريالو  ٜٚهالٛ ٍ  َال  تالزانش  ربـالٝف  خال٬

 بعالالال  قبشافكالالال١ ايالالالدلز  يـالالالعٛد ا٭طالالالبٛع أٜالالالاّ أسالالالذ ًب صباْٝالالال١

 ايتـالالالالُِٝ ٚستالالالال٢ ٚإَهاْاتالالالال٘  قبشتٜٛاتالالالال٘ يًتعشٜالالالال  اىبؼالالالالشفـب

 تطالٛس  ع٢ً ازبُٝع َٓٗا ٜطٌ ْافز٠ يٝـبض ي٘  ٚاشلٓذطٞ اىبعُاسٟ

 ٚباْٛساَالا   (ايشٜالا  ) ايعاؿال١ُ  َعالامل  يش٩ٜال١  أٜلا ْٚافز٠ ب٬دْا 

ِ  تشطالٝ   ٚراى ٖزا ٚقبٌ ٚتكذَٗا  تطٛسٖا  ٚا٫عتالضاص  ا٫ْتُالا٤  قالٝ
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 اىبالالذاسغ طالال٬  َالالٔ ٚايفتٝالالات  ايؼالالبا  َالالٔ أبٓا٥ٓالالا قًالالٛ  ًب بٗالالا

 . ا٭خش٣ ايظعٛد١ٜ اىبذٕأٚ  ايشٜا   َذ١ٜٓ أبٓا٤ َٔ ٚازباَعات

 ايهالالالشِٜ   ايتٛدٝالالال٘ ٖالالالزاإفب  زلالالالٛٙ  ٜبالالالادسإٔ  ثكالالال١ ٚنًٓالالالا

٘ إفب  يٝلالاف   أبٓا٥ال٘   ٚإطالعاد  ايالٛطٔ   خذَال١  ًب ايهالجرل٠  َبادساتال

ِ  يتعضٜض ايهبرل٠ ٚعطا٤ات٘  ايطٝبال١   يب٬دْالا  ٚا٫ْتُالا٤  ايٛطٓٝال١  قالٝ

ٞ  ايالمت  ايذلفٝ٘ ٚطا٥ٌ أسذ ٜعذ يبا ٖٚٛ  ٚفالل  أبٛابٗالا  تفالتض إٔ  ٜٓبغال

 .َعٝٸٔ تُٓبِٝ

ٔ  اسبُالٛد إٔ اسبالذٜح   ْاؿالش  بٔ عبذاهلل. ٚرنش د ٘  عال  ايذلفٝال

 .َٓ٘ طا٥ٌ ٫ سذٜح( ٚاىبشافل اشبذَات) َذخٌ َٔ ايّٝٛ

 َع قلٝتٓا َجٌ كباَا. ) فهش قل١ٝ..  ايذلفٝ٘ َع قلٝتٓا إٕ

 !!(اٱطهإ

٘ ) بالال ( عٓالذْا  تشفٝ٘ اي٬) ْظتبذٍإٔ  مبهٓٓا فشت٢  ٫( ايذلفٝال

 :ًٜٞ َا دٕٚ  صباٍ

 ٫ ٭ْالال٘( .. احملافُبالال١) بالالال ٚ( اشبـٛؿالال١ٝ) بالالال اىبتٓالالادٜٔ َٓالالع -

 ٫ٚ( .. اىبضعَٛالالالالالالال١) خبـٛؿالالالالالالالٝتٓا( يًذلفٝالالالالالالال٘) ع٬قالالالالالالال١

..  خطالالالرل أَالالالش بُٗالالالا ٚا٫دعالالالا٤( .. اىبهًَٛالالال١) قبشافُبتٓالالالا

 .ايٓكٌ قبٌ يًعكٌ ٚتضٜٚش

 ٚايتٛعٝالالال١  ٚايتجكٝالالال  ايتعًالالالِٝ ىب٪طظالالالات فالالالٛسٟ إٜكالالالاف -

 تهشٜظالالال٘ مبهالالالٔ ٫ َالالالا تهالالالشٜع ًب ا٫طالالالتُشاس عالالالٔ

 يش٩اْالالالالا فٛسٜالالالال١ َشادعالالالالات ٚإدالالالالشا٤ ٚفعًٓالالالالا  قٛيٓالالالالا َالالالالٔ

 .ٚاسبٝا٠ يًهٕٛ
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 يالالضسع ٚايتٛعٝالال١ ٚايتجكٝالال  ايتعًالالِٝ ٚٚطالالا٥ٌ أدٚات تظالالخرل -

 بعًَٛٗا اىباتع١ باسبٝا٠ َٚ٪١َٓ بايٛسٞ َٗتذ١ٜ دذٜذ٠ قِٝ

 َالالٔ فٝٗالالا َالالا ٚبهالالٌ..  ٚتاسؽبٗالالا ٚتشاثٗالالا ٚآدابٗالالا ٚفْٓٛٗالالا

 .ٚ٭عكابٓا ٚ٭ط٬فٓا يٓا تعافب اهلل خًل َهتظبات

 ا٫ستظالالالالا  حبذالالالال١ بعلالالالالٓا عًالالالال٢ بعلالالالالٓا تظالالالالًٌٝب َٓالالالالع -

 ادتُاعٝالال١ قالالٛاْـب ٚؿالالٓاع١ مالالرلٙ ( أٚ اىبضعَٛالال١ بـالالٝغت٘)

 .َٛاسب١ ٫ٚ فٝٗا ثٓا٥ٝات ٫ َ٪طظ١ٝ 

 َالالا نأفلالالٌ( ايذلفٝالال٘ ؿالالٓاع١) عٓالالذْا طتٓؼالالأ يالالزيو ٚٚفّكالالا

ٕ إٔ  مبهٔ ٕ ..  تهالٛ ٌ  يالٝع ) ٚطالٓهٛ  ٜغلال   ٫ ستال٢ ( مرلْالا  َجال

 َالالٔ أفلالالٌ) ٚيهالالٔ.. سٛيٓالالا َالالٔ ٖٓالالاىأٚ  َعٓالالا ٖٓالالا ٖالالِ َالالٔ بعالال 

 ٫( .. ايٛسٞ) بال اىبٗتذٟ اٱْظاْٞ ايتًكا٥ٞ ايذلفٝٗٞ قبٓتذٓا( مرلْا

 .باٱبذاع ٚاىبفعِ(    اشبـٛؿ١ٝ) بال

 قالالاد٠ َالالع قادَالال١ َٛادٗالال١ أَالالاّ ايـالالبإ أْٓالالا ضبُالالذ. د ٜٚعتكالالذ

 نالالالالٌ ًب اىبًُهالالالال١ خطالالالال٢ ٜعشقًالالالالٕٛ ٚايالالالالزٜٔ اىبتشذالالالالش ايفهالالالالش

ِ  ٜطًالل  ايالبع   أؿالبض  ستال٢  اجملا٫ت    "اشبالاَع  ايطالابٛس "  عًالٝٗ

ٔ  ابتذا٤ٶ اىب٪طظات ناف١ ربًٌ قذ ٖٚٛ إفب  ايكالشاس  ؿالاْع  بطاْال١  َال

 َ٪طظالالالات أٜالالال١ ْظالالالتج  ٚيالالالٔ. ٚا٫قتـالالالاد١ٜ ايتعًُٝٝالالال١ اىب٪طظالالالات

 .أعُاشلا أدا٤ َٔ كبهٓتٕ إ ٖزا إْؼا٩ٖا ٜتِ تشف١ٝٗٝ

ٔ  ٫بالذ  صبتُعٓالا  ٜعٝؼ٘ ايزٟ" ايتابٛ"  ٖزا  ايع٬قال١  تـالشٝض  َال

ٔ  فال٬ . يبهٓال١  ٚطال١ًٝ  بهٌ َع٘  بعكًٝال١  ساكالشْا  ْعالٝؽ إٔ  مبهال

ٛ إٔ  شلا ٫ مبهٔ يًًُُه١ س١ٜ٩ ٚأ١ٜ ايٛطط٢  ايكشٕٚ ٛ  ربطال  عبال

 . ْفظ٘ ع٢ً َكفٌ صبتُعٓا اطتُشٕ إ ايتشكل
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 بالالـب فالالاسب٬ٍ نفالال٢  شلالال٪٤٫ ٜكالالٍٛإٔ  ايكالالشاس ؿالالاْع ٚعًالال٢

 ًب ايتطالالشٸف َٓشالال٢ ٜأخالالزإٔ  ي٬دتٗالالاد ٫ٚ مبهالالٔ بالالـب  ٚاسبالالشاّ

 ٫ ايزٟ ٚايتفتت ايذٚي١ٝ ايعضي١ َش٢َ ًب بٓا ٜٚشَٞ ٚايفهش ايشأٟ

 .ا٫ط٬م ع٢ً ْشدٛٙ

 ٚبٛدالالٛد. ٚدٜٓٓالالا قُٝٓالالا سظالالا  عًالال٢ بايذلفٝالال٘ ٜٓالالادٟ أسالالذ فالال٬

ِ  عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً - ْبٝٓا عٗذ ًب ايذلفٝ٘ ٚطا٥ٌ ّ  -ٚطالً  اطالتخذ

ٚفشٚطالالال١ٝ  طبتًفالالال١ ٚأيعالالالا  دفالالالٛف َالالالٔ بالالالش٨ تشفٝالالال٘ ًب نبٝعٗالالالا

 .ٚقبذتُعٓا ٚباقتـادْا ايكاد١َ ٚبا٭دٝاٍ بٓا ٚمرلٖا  فشفكا

 ا٫دتُاعٝالال١ ايتُٓٝالال١ عًالال٢ اْفالالام ٖٓايالالو ٜهالالٕٛإٔ  ٫ ٜهفالالٞ

ٞ  ا٭دا٤ ًب ٚاكض ذبظٔإفب  ريو ٜ٪دٟإٔ  دٕٚ ٔ  اجملتُعال ِ  َال  تٓالام

 أؿالالبشٓا ايالالمت ايعٛىبالال١ َالالع ٜالالت٤٬ّ فهالالشٟ ٚتطالالٛس ٚتشفٝالال٘ ٚاْظالالذاّ

 إْٓالا  أطالباب٘   َعازب١ َٔ ٫بذ اىب٪ػش ٖزا. أبٝٓا أّ ػ٦ٓا َٓٗا دض٤ا

 َعازبالال١ نٝفٝالال١ َٔٚالالٔ اىبٗالالِ ايبشالالح عالال  ايعاىبٝالال١ ايكا٥ُالال١ أطالالفٌ ًب

 ريو.

 صبتُعٓالالالا ًب ايًغالالالٌب ٜالالالجرل ايشدٜعالالالإ إٔ َالالالا  خايالالالذ. د ٚأٚكالالالض

( اىبعتكالالذ) ايالالذٜٔ بالالـب ايؼالالا٥ه١ ايع٬قالال١ تًالالو ٖالالٛ دا٥ُالالا ايظالالعٛدٟ

ٌ  بـب تتأسدض أطشٚسات عذ٠ تتذاربٗا ع٬ق١ فٗٞ ٚايذلفٝ٘   ايتشًٝال

 ٚاىبٛقالالال  لبٛردٶالالالا ؿالالالاحل َالالالذا٥ٔ صٜالالالاس٠) ٚايهشاٖٝالالال١ ٚايتشالالالشِٜ

ٔ  ْاٖٝو ا٫ط١َٝ٬ اٯثاس ريو ًب قبا اٯثاس َٔ ايؼشعٞ  اىبٛقال   عال

 (.  ايغٓا١ٝ٥ ٚاسبف٬ت اىبٛطٝك٢ َٔ

ٔ  ايذلفٝ٘ بـب اىبضعّٛ ا٫ػتباى ْف  ٚعٓذَا ٕ  ٚايالذٜ  طالٝهٛ

 سدالالالاٍ ٚنالالالزيو ايكالالالشاس يـالالالاْع بايٓظالالالب١ ٚكالالالٛسٶا أنجالالالش ا٭َالالالش
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ٔ  ا٭عُاٍ ٕ  يبال ٍ  ًب با٫طالتجُاس  ٜفهالشٚ ٘  صبالا ٛ  ايذلفٝال ٍ  ٖٚال  اجملالا

 عًال٢  عبالافِب  ستال٢  ايبًالذ  ًب تبك٢إٔ  ٜفذل  نبرل٠ بأسبا  ايٛاعذ

ِ  عشٜل١ زب١ٓ تؼهٌٝ اىبفٝذ َٔ ُٜبٌ يزيو.. اىباٍ سأغ دٚس٠  تلال

ٍ  َظالالتٓرلٜٔ ػالشٜع١  عًُالا٤   سبالالٌ ايكالشاس  ؿالالٓاع ٚبعال   أعُالالاٍ ٚسدالا

 َعاسكالالال١ ذبالالالذخ ٫ ستالالال٢ دالالالذٟ بؼالالالهٌ ٚدساطالالالتٗا اىبظالالالأي١ ٖالالزٙ 

 .يًُظتجُشٜٔ فادس١ خبظاس٠ ٜتظب  يبا ا٭ْؼط١ يبع 

 َشاعالالالا٠ ايلالالالشٚسٟ َالالالٔ فإْالالال٘ تشفٝٗٝالالال١ بأْؼالالالط١ ايبالالالذ٤ ٚقبالالالٌ

 احملًٝالالالال١ ٚثكالالالالافتِٗ قاطٓٝٗالالالالا ٚخًفٝالالالال١ ايظالالالاله١ٝٓ ا٭سٝالالالالا٤ لبالالالالٌب

 قالالالذ َالالالا سالالالٞ يظالالالهإ َٓاطالالال  ٖالالالٛ فُالالالا َٓاطالالالبتٗا  َالالالذ٣ ىبعشفالالال١

َٚالالالالا  أخالالالالش٣  ضبًٝالالالال١ صبتُعالالالالاتأٚ  ٭سٝالالالالا٤ نالالالالزيو ٜهالالالالٕٛ ٫

 عًٝٓالالالا. ٖٚهالالالزا مرلٖالالالا ٜٓاطالالال  ٫ قالالالذ عُشٜالالال١ يف٦الالال١ َٓاطالالال  ٖالالالٛ

 ايذلفٝٗالالالالالٞ ازباْالالالالال  ًب ا٫خالالالالالت٬ٍب َؼالالالالاله١ً عبالالالالالٌإٔ  نالالالالالزيو

قالالالالالالادّ   تشفٝٗالالالالالالٞ ْؼالالالالالالاٍب أٟ ٜعشقالالالالالالٌ يغالالالالالالٌب ؼبالالالالالالذخ ٫ ستالالالالالال٢

 ٬َعالال  دخالالٍٛ َالالٔ اىبالالشأ٠ َٓالالع بكلالال١ٝ ٖٓالالا ٚمبهالالٔ ا٫طتؼالالٗاد 

َالالالالع  اىبضعَٛالالالال١  ا٫ػالالالالهاي١ٝ ٖالالالالزٙ سالالالالٌ ٚكالالالالشٚس٠ ايكالالالالذّ نالالالالش٠

 اشبٝالالالٍٛ طالالالبام ؼبلالالالشٕ طالالالعٛدٜات مالالالرل ايعًالالالِ إٔ ٖٓالالالاى ْظالالالا٤  

 .ايشٜا  َذ١ٜٓ ًب

َٶا ايذلفٝ٘ ِ  يؼشز ٚسٝات١ٝ ادتُاع١ٝ كشٚس٠ عُٛ  ٚيالذفع  اشلُال

 ايالمت  ايعٛاٌَ َٔ إْ٘ بٌ ايذلٜٚض  بعذ أعُاشلِ ع٢ً يٲقباٍ ا٭فشاد

 ا٭فالشاد  عٓالذ  ٚايعٓال   ٚايكًالل  ايتالٛتش  َظالتٜٛات  خفال   عًال٢  تظاعذ

ِ  ع٢ً تٓعهع َكبٛي١ ْفظ١ٝ بـش١ يٝعٝؼٛا ِ  ٚعًال٢  أدا٥ٗال  تعاًَالٗ

 .ايبع  بعلِٗ َع
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 إْؼالالا٤ اشبـالالٛق بٗالالزا أقالالذل  فالالإْ  ا٫طالالتجُاس َظالالت٣ٛ عًالال٢

 َشدٚدٖالالالا َالالالٔ دالالالض٤ ٜٚعالالالٛد بايذلفٝالالال٘ تظالالالتجُش تعاْٚٝالالال١ نبعٝالالالات

ٔ  فٛدالٛد   ١ايذلفٝٗٝال  ا٭ْؼط١ بع  تتٛفب يًظهإ ِ  اىبالٛاط  اىبظالاٖ

ّ  ا٭ْؼالط١  تًو ظبا  طٝلُٔ ايٓؼاٍب ًب ٔ  عشقًتٗالا  ٚعالذ  بعال   َال

 َعٛقالالات عالالٔ أطالالباس أدشاٖالالا َشنالالض دساطالال١ ًٚب. اىبتؼالالذد٠ ايف٦الالات

 تًالالالو كالالالُٔ َالالالٔ نالالالإ طالالالٓٛات عالالالذ٠ َٓالالالز اىبًُهالالال١ ًب ايظالالالٝاس١

 ايف٦الالالات بعالالال  ٚقالالالٛف ٖالالالٛ ايذساطالالال١ بٗالالالا خشدالالالت ايالالالمت اىبعٛقالالالات

 .ٚعشقًتٗا ا٭ْؼط١ بع  َٔ اىبتؼذد٠

 اطالالتجُاس١ٜ تعاْٚٝالال١ أُعٝالال١ ا٭فالالشاد استالالبٌب نالالزيو فإْالال٘ ٚإرا

٘  تع٢ٓ ِ  تعالٛد  بايذلفٝال ٕ  اىبادٜال١  بايفا٥الذ٠  عًالٝٗ ٔ  ريالو  فالإ  ظبالا   ٜلالُ

 ..ػشنا٤ طٝهْٕٛٛ فايهٌ ايذلفٝٗٞ ايٓؼاٍب

ِ  حبٝالح  ا٭سٝا٤ َٚٔ اىبِٗ ايعٌُ ع٢ً إػباد أْذ١ٜ  َظالبض  تلال

.. ايؼالالالبا  ٦ٖٝالالال١ بإػالالالشاف نالالالش٠ يعالالال  َٚلالالالُاس سٜاكالالال١ٝ ٚؿالالالاي١

 ايفالشاغ  ٚقالت  ٚتضدٝال١  يًذٓظالـب  َٚبالا٥   فتض َٚٓٗا نجرل٠ فٛا٥ذٖا

 َبًالال  دفالالع َالالٔ َالالاْع ٫ٚ. ا٭بٓالالا٤ َشاقبالال١ ٚطالالٗٛي١ سٜاكالال١ٝ بأْؼالالط١

 .اىبشافل ٚيـٝا١ْ ايعاًَـب سٚات  ٜغطٞ سَضٟ اػذلاى

ٕ  حبٝالح  يًذٓظـب ا٭ْؼط١ ٚتهٕٛ  اىبخــال١  اىبشافالل  تهالٛ

 (.ضبذب١) يًفتٝات

 اىبالالشافكـبأٚ  يًٛايالالذٜٔ ؿالالغرل٠ َهتبالال١ اىبشافالالل بتًالالو ًٜٚشالالل

 ...ػا١ًَ ا٭ْؼط١ تهٕٛ حبٝح

أٚ  نافترلٜالالالا إسبالالالام مبهالالالٔ يًٓالالالادٟ إكالالالاًب دخالالالٌ ٚيعُالالالٌ

 ..َك٢ٗ
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 :ايذلف١ٝٗٝ اىبكذلس١ نزيو فإٕ َٔ ا٭ْؼط١

 طُٝٓا. دٚس -

 َظاس . -

 أٚبشا. داس -

 فٛيهًٛس١ٜ. َٗشداْات -

 مٓا١ٝ٥. سف٬ت -

 تشف١ٝٗٝ. َذٕ -

 أيعا . -

 يع . َلاَرل -

 طاس١ًٝ.. إخل. َذٕ -

ّ  نالش٠  ٚخباؿال١  احملٝا إٕ ايشٜاكال١  َظاعذ. د ٚقاٍ ٔ  ايكالذ  َال

 ِ  ايعالالامل  ٚسذالالِ صبتُعالات  َالالٔ ٚنالالجرل يالذٜٓا  ايذلفٝالال٘ َٓاػالالٌب أٖال

 دالذٶا   نالبرل  -تشف١ٝٗٝ ؿٓاع١ بٛؿفٗا - عًٝٗا ايعاىبٞ اٱْفام

 ؿالالٓاع١ ازباْالال  ٖالالزا عًالال٢ َٗالالٍٛ إْفالالام يالالذٜٓا اىبًُهالال١ ًب ٚعبالالٔ

 .. َٚؼاٖذ٠ ٚيباسط١

 ٚاٱقًُٝٝالالال١ ايذٚيٝالالال١ اىبظالالالابكات نالالالٌ َؼالالالاٖذ٠ ريالالالو ٜٚؼالالالٌُ

 .. ٚاحمل١ًٝ

 ا٭طالالش٠ أفالالشاد فٝالال٘ ٜؼالالاٖذ اػالالذلاى ٚيذٜالال٘ إ٫ بٝالالت ٜٛدالالذ ٫ٚ

ٟ  ايٝالالٛسٚ ٟ  ٚايالالذٚس ٞ  اٱظبًٝالالض ٍ  ٚاٱطالالباْٞ ٚاٱٜطالالاي  أٚسبالالا  ٚأبطالالا

 ..اخل.. ايعامل ٚنأغ ٚآطٝا
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ٕ  اٱْفالام  ًب ايذلػٝذ َٔ ايهجرل ؼبتاز اجملاٍ ٖزا  فالاي٬عبٛ

 َٚالا  ٜتظالل  ٫ عبٛ ع٢ً... خٝاي١ٝ سٚات  ٜتكاكٕٛ مايبِٗ احملذلفٕٛ

 .. إَهاْات َٔ مبتًهْٛ٘

 يشقبالا  أخالش٣  تشفٝٗٝال١  َٓاػالٌب  عًال٢  نإ اٱْفام ٖزاإٔ  ٚيٛ

 .. اجملتُع بٗزا طعذ

 .. اىبظتجُشٜٔ نباس إ٫ ٖزا ٜعشف ٫ٚ ؿٓاع١ ايذلفٝ٘

 ًب َايالال٘ بعالال أٚ  َايالال٘ َظالالتجُش ٜلالال إٔ  اىبعكالالٍٛ مالالرل َٚالالٔ

 عبالالٛ طالالشف نالالٌ ٜشَٝٗالالا ايالالمت نالالايهش٠ ٜهالالٕٛ سقبالالا اطالالتجُاس

 .. اٯخش

ُٻالالٔ تتشالالذثٕٛ سالالـب َٓٗالالا تتالالزَشٕٚ ايالالمت اٱقـالالا١ٝ٥ اسبايالال١  ع

 ايذلفٝٗٝال١  اىبٓاػالٌب  بعال   ًب اىبخايفالات  بع  ع٢ً ايٛؿا١ٜ مباسغ

 .. سذاد ٚأيظ١ٓ سذ١ٜ ٚأٌُ اٯٕ كباسطْٛٗا أْتِ.. 

ٗٶالالالا تشٜالالالذٕٚ ايظالالالاد٠ أٜٗالالالا أْالالالتِ  فالالالابشصٚا اجملتُالالالع ٜتكبًالالال٘ تشفٝ

ٕ  ٚسٝٓٗا  مايب٘أٚ  نً٘ اجملتُع ب٘ ٚأع   يًُذتُع  ٜالذٙ  طالتذذٚ

ٓٶالالالا اىبظالالالتجُش طالالالٝذخٌ راى ٚسالالالـب َعهالالالِ  ٚيظالالالاْ٘ ٚقًُالالال٘  َط٦ُ

 ساكٝٶا.

 ٍ ٔ  عبالالذ. أ ٚتظالا٤  اسبهَٛالال١ تتعاَالالٌ ٫ ٚىبالارا : ايكبالالاْٞ احملظال

ٔ  طُٝٓا قاع١ ٖزٙ: َج٬. ايٛفش٠ قببذأ ٔ  ٚ باسبلالٛس  ٜشمال   ىبال  ٫ ىبال

 .ًَضّ مرل فٗٛ ٜشٜذ

 ذبظالالالٝٓات إدساز ط ٚقالالالذ قالالالذّ نالالالش٠ َبالالالاسا٠ ٖالالالزٙ: َالالالج٬ أٚ

 ايتالالالالالالزانش ٚتفعٝالالالالالالٌ ٚتشقُٝٗالالالالالا  اىبالالالالالالذسدات تشتٝالالالالالال  ًب نالالالالالبرل٠ 

 .ٜشم  ىبٔ َتٛفش٠ إخل  ٖٚٞ.. اٱيهذل١ْٝٚ



63 

 

 –1063  1062  
207 

 عبالالالذ. احملٝالالالا: إٕ َالالالا تظالالالا٤ٍ عٓالالال٘ أ  َظالالالاعذ. د ٚبالالالذٚسٙ قالالالاٍ

٘  ٚأنجش يبهٔ ايكباْٞ احملظٔ ٘  َٚالا  .. َٓال  ايطالش   بعال  إٔ  ٜعٓٝال

 ..  اجملتُع١ٝ ١باىبظ٪ٚيٝ ايؼعٛس بعذّ ٜؼعشٙ

 ... َجًٗا ٱقـا١ٝ٥ إ٫ تكٛد ٫ إقـا١ٝ٥

 ٚايشكالالالالا اجملتُعالالالالٞ  ا٭َالالالالٔ رٖٓالالالال٘ ًب ٜلالالالالع ايكالالالالشاس ؿالالالالاْع

٘  َالا  بعال   ٖٚٛ .. ٚايكشاسات اىبٛاق  ًب ٚايتذسز اجملتُعٞ   ذبتادال

 .. اىبًُه١ ًب ايذلفٝ٘ ؿٓاع١

 ًب َؼه١ً عٓذٟ يٝع َتخـف نْٛٞ ٚاقع َٚٔ ػخـٝٽا

ٌ  بأْٛاعٗالا.  اسبفال٬ت  ًب ٫ٚ اىبظاس   ًب ٫ٚ ايظُٝٓا  ؿا٫ت  نال

٘  ٖزا دبعٌ كٛابٌب ريو يهٌ ْـٓعإٔ  ٖٛ أ٩ًَ٘ َا  دالض٤ٶا  ايذلفٝال

 ٖالالذّ َعالالٍٛ يتهالالٕٛ تتشالالٍٛ ٫ ٚتشبٜٛالال١  حبٝالالح  بٓا٥ٝالال١ عًُٝالال١ َالالٔ

 .. ٚصبتُعٞ قُٝٞ

 ٫ ٖالالٞ يهالالٔ دالالذٽا  َُٗالال١ ٖٚالالٞ اىبتالالاس  عالالٔ ايالالبع  ذبالذخ 

ٕ  ًب .. ازبُٗٛس اٖتُاَات دا٥ش٠ ًب تذخٌ ٛ  اىبتشال   دخًالت  يٓالذ  ٖٚال

ٞ  نبرل َتش  ٛ  ٚأتطًالع  ٚيبتالع  ٚتالاسؽب ٘  أخالشز  مل يال َالا   يغالضاس٠  َٓال

 سٚد( )أدالالالٛس ًب اىبطالالالاعِ ٚدخًالالالت ٚاىبعًَٛالالالات  ايتالالالاسٜ  َالالالٔ فٝالالال٘

 )اشلاٜذ باسى(.. ٚسذٜك١

 عا٥ًالالالال١ أدالالالالذ ٚمل ٚاسبذٜكالالالال١ اىبطالالالالاعِ ًب ايظالالالالعٛدٜـب سأٜالالالالت

 .. اىبتش  ًب ٚاسذ٠ طعٛد١ٜ

 ًب نالالالجرلٶا ٜفهالالالش احملًٝالالال١ ب٦ٝتٓالالالا ًب اىبظالالالتجُشٕ إ أقالالالٍٛ يالالالزا

 ... ٜزٖ  ٚأٜٔ اطتجُاسٙ
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 اىبٓاػالالالالالٌب بعالالالالال  َالالالالالٔ ايهالالالالالجرلٕٚ ٜتخالالالالالٛف ىبالالالالالارا ايظالالالالال٪اٍ

 ؟...ايذلف١ٝٗٝ

 .. بعالال  عبالالٛ بعلالالٗا ٜكالالٛد طًظالال١ً ايذلفٝالال٘إٔ  ٖالالٛ ٜكًالالل َالالا

 قالالالذ عذٜالالالذ٠ ىبتطًبالالالات بعلالالالٗا ٚؼبتالالالاز .. بالالالبع  بعلالالالٗا ٜٚالالالشتبٌب

 ..َطًٛب١ مرل ايّٝٛ تهٕٛ

 بٗالالا  طالالٝطاي  ايالالبع  ٭ٕ كالالشٚس١ٜ  تـالالبض قالالذ ايغالالذ يهالالٔ

 تظالالافش ٫صايالالت ايٓالالاغإٔ  ..إخل  حبذالال١ ٚاشبُالالٛس اىبالالشاقف أعالال 

 ؟...!! ٚدٛدٖا َٔ ٫ٚبذ

 يالالٔ اىبٓاػالالٌب ٖالالزٙ بالالإٔ اجملتُالالع ٜكتٓالالعإٔ  مبهالالٔ نٝالال  يالالزا

 ؟.... ذبتٗاأٚ  ايطاٚي١ فٛم..  َؼشٚع١ مرل ىبُاسطات تكٛد

ُٻا ٚايبشح َؼشٚع اجملتُع قًل  َطً . اشلادع ٖزا ٜضٌٜ ع

ٛ    عبذايظال٬ّ . د ٚأٚكض ٕ  ايٛاٜالٌ أْال٘ يال  ىبالا  قًّكالا " اجملتُالع " نالا

إٔ  ايٛاقالالع. َؼالالشٚعٶا ايذلفٝالال٘ َٓاػالالٌب تٛطالالٝع عالالٔ اسبالالذٜح نالالإ

( نالالٌ) بٛؿالالفٗا شلالالا ُٜٓبالالشإٔ  ٚتشٜالالذ قًكالال١ ادتُاعٝالال١ ف٦الالات ٖٓالالاى

 .أخش٣ أدضا٤ تٓاَبشٙ َٓ٘  دض٤ٶا ٚيٝظت اجملتُع

 ايؼالالالشع١ٝ  احملٝالالالا إٔ أٚكالالالض إٔ اٯسا٤  َظالالالاعذ. د َٚالالالا يبالالالح 

 اجملتُالالالع ًب نالالالجرل٠ أطٝاّفالالالا تعهالالالع ايكًكالالال١ ٚايجكافٝالالال١ ٚايذلبٜٛالالال١

 .. ايك١ً ِٖ ايكًكـب ٚايُبٔ إٔ مرل

 َٓالالز ايذلفٝالال٘ بـالالٓاع١ نُالالا دبالالذس اٱػالالاس٠ إفب إٔ اىبٗالالتُـب   

ِ  .. بزيو ا٫ٖتُاّ ٜضٜذ بإٔ ٜٓادٕٚ ناْٛا اىبًُه١ ًب طٓٛات  َالٓٗ

ٔ  عبالذ  صبُٛع١ َايو ٚ  يًظالٝاس١  اسبهالرل  احملظال ٟ  ٚايتُٓٝال١    ايالز
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 ًب ٚايذلفٝالال٘ ايظالالٝاس١ تٓؼالالٌٝبإٔ  ايعشبٝالال١ َالالع يالال٘ سالالذٜح ًب ٜالالش٣

ّ  بات ايظعٛد١ٜ  ٌ  ايٝالٛ ٝٽا  َطًبٶالا  مبجال  قٝاطٶالاّ  ايظالعٛدٜـب   يالذ٣  ػالعب

 َالالٔ ٚقالالت نالالٌ ًب اىبظالالافشٜٔ أعالالذاد استفالالاع َالالٔ َؼالالاٖذت٘ تالالتِ ىبالالا

 .ايعامل دٍٚ طبتً إفب  ايعاّ

 ًب ٚايظالالالٝاس١ ايذلفٝالالال٘ ؿالالالٓاع١ ًب ا٫طالالالتجُاس أُٖٝالالال١ ٚسالالالٍٛ

 ٚتؼالالالغٌٝ ٚإداس٠ إقاَالالال١ ًب اىبتخـالالالف اسبهالالالرل أفالالالاد ايظالالالعٛد١ٜ 

ٕ  ٚؿالالالٝا١ْ ٘  ا٭يعالالالا   َالالالذ ٛ  ٖٚالالالٛ طالالال١ٓ  (22) َٓالالالز بأْالالال إفب  ٜالالالذع

 عًال٢  ايظالعٛد١ٜ  يالذ٣  اسبكٝكٝال١  ايجش٠ٚ تعذ ايمت بايظٝاس١ ا٫طتجُاس

ٍ  بتٛادالذ  دغالشاًب  تٓالٛع  َٔ ب٘ كبتاص ىبا قٛي٘  سذ  ٚايٛدٜالإ   ازببالا

ٔ  َٓطكالال١ نالالٌ حبظال   طبتًالال  َٓالالاخ ٚأدالٛا٤   ايظالالعٛد١ٜ  َٓالالاطل َال

 ايالالالالب٬د ٚػالالالالشم مالالالالش  ػالالالالٛاط٦ٗا َظالالالالاس١ اتظالالالالاعإفب  باٱكالالالالاف١

 ٚدٗال١  َٓٗا دبعٌ ايمت باىبضاٜا تتُتع ايظعٛد١ٜإٔ  َلّٝفا ٚدٓٛبٗا 

 ".ٚايضٜاس٠ ٚايلٝاف١ يًتظٛم"

 اسبكٝكالالالٞ ايالالالبذلٍٚ دالالالذ٠" اسبالالالشَـب بٛابالالال١" اسبهالالالرل ٚاعتالالالدل

: قالالا٬ّ٥ ايعالالامل  دٍٚ بالالـب بالال٘ ٚاىبتفالالشد٠ ٜٓلالال   ٫ ايالالزٟ يًظالالعٛد١ٜ

 نبالاسٜع  ايعالامل  َذٕ ب٘ تؼتٗش قبا َعشفتِٗ سمِ أبٓا٩ْا يٮط "

 مل أْٗالالِ إ٫ بالالذبٞ  صاٜالالذ ايؼالالٝ  ٚػالالاسع بًٓالالذٕ انظالالفٛسد ٚػالالاسع

 ".اٯٕإفب  بًذِٖ ٜعشفٛا

ٌ  ٫ ىبا ايظ١ٜٛٓ ازبُاع١ٝ باشلذش٠ ٚؿف٘ َاإفب  ٚأػاس ٔ  ٜكال  عال

ٕ  ػخف  ٬َٜـب (12) ٕ  طبتًال  إفب  يًظالفش  ؽبشدالٛ  ايعالامل   َالذ

ِ  يكلا٤ بأبٓا٥ٗا أٚفب ايظعٛد١ٜإٔ  َلّٝفا  ٚاطالتجُاس  فٝٗالا  إدالاصاتٗ

 .بذاخًٗا ا٭َٛاٍ
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ٔ  عبالالالذ ٚكبٓالالال٢ ٕ إٔ  اسبهالالالرل احملظالالال  بًالالالذ  ايظالالالعٛد١ٜ تهالالالٛ

 يالالالذٜٓا ٜهالالالٕٛإٔ  أكبٓالالال٢: "قالالالا٬٥ ٚايتظالالالاَض  ٚايشفاٖٝالالال١ ايظالالالعاد٠

 َٚ٪طظالالالاتٓا َطاساتٓالالالا َالالالٔ َهالالالإ بهالالالٌ ْٚٓؼالالالشٖا ا٫بتظالالالا١َ

 ".نبٌٝ بهٌ أٚفب فٓشٔ ٚٚصاساتٓا

 خـٛؿالال١ٝ ٚيٓالالا إطالال٬َٝٶا بًالالذٶا ايشدٜعالالإ ُْبالالٌ خايالالذ. د ٚعكالال 

ٞ  ايعالامل  قب١ً ُْٚبٌ اسبشَـب هبا١ٜ ٍ  ػبالٛص  فال٬  اٱطال٬َ  ػال٤ٞ  قالٛ

 .ريو مرل

 ٜتفالل  ٚاسذ تشفٝٗٞ َٓؼٌب ٚكع َٚٔ د١ٗ أخش٣ فإْ٘ ٜـع 

 خٝالالاسات بـالالٛس٠ ٜالالأتٞ ايذلفٝالال٘... اجملتُالالع أفالالشاد نبٝالالع قبٛيالال٘ عًالال٢

 ..َتفاٚت١ بذسدات ٚإٕ ازبُٝع تٓاط  َتعذد٠

 أفالالشاد صبُٛعالال١ ٖالالٛ ؿالالُا٤؟!.... نتًالال١ ٖالالٛ ٖالالٌ َالالا اجملتُالالع؟ 

 .اىبؼاس  َتعذدٟ

 اىبٓاػالالالالٌب  سالالالالٍٛ بظالالالالٝط١ سأٟ اطالالالالتط٬عات عُالالالالٌ مبهالالالالٔ

ٕ  ست٢ ادتُاعٝٽا قبٛشلا ْظ  ىبعشف١ اىبطًٛب١ ايذلف١ٝٗٝ ٌ  ٜهالٛ  ايعُال

ٝٽا ٞ  ايشكالا  قلال١ٝ  أَا... ع١ًُٝ أطع ع٢ً َبٓ ٌ ) اجملتُعال  أفالشاد  نال

 .ع١ًُٝ ٚمرل ٚا١ٖٝ سذ١ فٗزٙ( اجملتُع

 .يًذُٗٛس ٚتشنٗا اشبٝاسات تٛفرل ٖٛ ًَٚض  َطً  َا ٖٛ

ٞ  ا٭ْؼالط١  يالبع   اىبٓالاطل  بعال   سظاطال١ٝ  ٜشاع٢ ِ  ٚبايتالاي  ٜالت

ٔ  أخالالش٣  ٫  َٓطكالال١  ًب اىبٓؼالالٌب  ريالالو  تالالٛفرل   ْلالالالعإٔ  َالالج٬ّ  مبهالال

 سفالالالش ًب ايظالالالُو ؿالالالٝذ سالالالٍٛ َٗشدالالالإأٚ  دالالالذ٠ ًب نبالالالاٍ َالالالضأٜ

 .ايباطٔ
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ٔ  عبالذ . أ دذٜذ أٚكضَٚٔ   كالٛابٌب  ايكبالاْٞ إٔ ٖٓالاى   احملظال

 ًب ايباستؼالالالٔ بإصايالالال١ قالالالإْٛ ؿالالالذس ٖالالالٌ َالالالج٬. بٗالالالا تعًكٓالالالا ُٖٚٝالالال١

 بإعادت٘؟. قإْٛأٚ  اىبطاعِ؟

ٔ  فايهجرل ِ  َال ٍ  َطالاع ٞ  ايباستؼالٔ   أصايالت  ايشٜالا   سلالا  ٖٚال

 .ايعهع ٫ ايطً  عٓذ تلع٘

 اسبٝا٠. ٚدٛد٠ ايب١٦ٝ أْظ١ٓ تعظش ايلٛابٌب ر١ٖٝٓ

 اختًفالالالت ٚسادٝاتالالال٘ أطالالالشع بالالالٛترل٠ ٜظالالالرل ا٫بتعالالالاخ دٝالالالٌ إٕ

 .كشٚس٠ بات اىبختًف١ يتذشبتِٗ ايب١٦ٝ ٚاطتٝعا 

ٔ  باشلـب يٝع ضبشّ دٕٚ َٔ اىببتعاخ ايفتٝات عذدإٔ  نُا  َال

ِ  ي٬بتعالاخ  ا٭َالٛس  أٚيٝالا٤  أيف١ خ٬ٍ  بؼالشٍب  ايت٬عال   عًال٢  ٚقالذستٗ

 .احملشّ

 َالالٔ َعذَالال١ يب٦ٝالال١ بالالايعٛد٠ ٫ ٜالالشمؾب بالالؿب اىببتعالالاخ َالالٔ نالالجرل

 .نجرل٠ أم٬ٍ ٚتأطشٖا تشفٝ٘

ٕ  ًب ايشدٜعإ إٔ ايظعٛدٜـب ٜزٖبٕٛ. ٚأكاف د ّ إفب  يٓالذ  َالذا

٘  َتشال   يالٝع  أْ٘ ؿشٝض.. تٛطٛ ٞ  ْؼالاٍب  يهٓال ٘  ٜغًال   تشفٝٗال  عًٝال

 .ثكاًب أْ٘

 بايذسدال١  ثكافٝٽالا  ْؼاّطا ٚتعذ يًُظٓـب ٖٞ اىبتاس  فإٕ ٚعاد٠

 ٚبعالال  ٚاىبتعالال١ ايًعالال  فٝٗالالا قبالالا أػالالٝا٤ عالالذ٠ ٜؼالالٌُ ايذلفٝالال٘.. ا٭ٚفب

 .ا٫دتُاع١ٝ ا٭ْؼط١

ٛ  فُالا  بالايعُش  ٜالشتبٌب  ايذلفٝ٘ إٕ  ٫ قالذ  عُشٜال١  يف٦ال١  َٓاطال   ٖال

 ٚيهالالالٌ ا٭ْؼالالالط١ نبٝالالالع تالالالٛفرل ًٜالالالضّ ٚبايتالالالايٞ.. مرلٖالالالا ٜٓاطالالال 
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 َتشالال  ٜالالشد َٚالالٔ ىبظالالش   فًٝالالزٖ  َظالالش  ٜشٜالالذ فُالالٔ ..ا٭عُالالاس

ٔ  َتشال    ٖٓاى فًٝهٔ ِ  ىبؼالاٖذ٠  فًٝالزٖ   طالُٝٓا  ٜالشد  َٚال  ايفالًٝ

 ...!!ْتشذخ ريو ٚبعذ ٤ػٞ نٌ ْٛفش.. ؼب  ايزٟ

 ا٫ذبالالالالاد ًب ظبشالالالالت فٓٝالالالال١ أعُالالالالاٍ ٚأعُبالالالالِ َظالالالالش  أعُبالالالالِ

 ايشٜعٞ؟!. ا٫قتـاد ًب ٜٓذض ٫ فًُارا ايظٛفٝمت

 اىبعٛقالالات ٚخًالالل ايالالذٚايٝ  ًب ايعـالالٞ ٚكالالع ػبالالٛص ٫ ٚبايتالالايٞ

 .ؿٛسٙ بهٌ نايذلفٝ٘ يًغا١ٜ ١َُٗ ؿٓاع١ أَاّ

ؿالٓاع١    ايذلفٝ٘ احملٝا إٔ َظاعذ. د ٚتأطٝظٶا ع٢ً ريو ٜش٣

 اىبالالذٕ ٚدبشبالال١ .. ايشٜعالالٞ ا٫قتـالالاد إطالالاس ًب ٜالالٓذضإٔ  ٫ٚ مبهالالٔ

 ٭نجالش  كبتالذ  اطالتجُاس١ٜ  َؼالشٚعات  أْٗالا  بشمِ تتٛطع مل ايذلف١ٝٗٝ

َٶا (40) َٔ  ... عا

ٚ  يالذٜٓا  ٚا٫دتُاع١ٝ ايجكاف١ٝ ايتغرلات  ٱعالاد٠  تكٛدْالا  أْٗالا  ٜبالذ

 دالذ٣ٚ  ذبكٝالل  ًب ايذلفٝٗٝال١  اىبٓاػالٌب  َٔ ايهجرل قذس٠ َذ٣ تكِٜٛ

 َظتذا١َ.. اطتجُاس١ٜ

ٛ  َعالـب  اطتجُاس ًب طٝٛيت٘ َٔ دض٤ٶا ٜلع سـب اىبظتجُش  ٫ فٗال

 َٚلاعف١. عاد١ً ا٭دش٠ ٜشٜذ ٖٛ .. ٚاىبجٛب١ ا٭دش بٗزا ٜشٜذ

 ايالالذاخًٞ ايذلفٝالال٘إٔ  اسبُالالٛد ؿالالاحل بالالٔ اهلل عبالالذ. د ٚأكالالاف

 ٖالالٛ ايذلفٝالال٘ ظبعالالٌ . ىبالالارا.ب٬دْالالا ًب ايـالالعب١ ايعًُالال١ بكالالا٤ ًب ٜظالالِٗ

 ؟.(ٚايغٓا٤ ايظُٝٓا)

ٌ   ازبالذٜش  ٚايظ٪اٍ ٍ  يالذٜٓا  ايظالُٝٓا  طالتذذ  بايتأَالٌ: ٖال  اٱقبالا

 َج٬؟ٸ!. أَشٜها ًب دبذٙ ايزٟ ْفظ٘
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 َؼالاٖذ٠  ٚايفتٝالات  يًؼالبا   أتاسالت  ايمت ايتغرلاتإٔ  سأٜ٘ ًٚب

 َالالا إَهاْٝالال١ تتالالٝض ٚبٛطالالا٥ٌ َالالِٓٗ نالالٌ يزا٥كالال١ ٚفّكالالا ٜشٜالالذٕٚ َالالا

ُٶا ٚٚقتٶا َاد٠ ا٫ْتكا٥ٞ بايتعش  ْظُٝ٘ ٞ  ايالتغرلات  ٖالزٙ ... ٚسذ  ٖال

إٔ  َالالا ًٜبالالح  ثالالِ قٜٛٶالالا ٜبالالذأ عًٝٗالالا اٱقبالالاٍ طبٝعالال١ دبعالالٌ قالالذ ايالالمت

 ..ٜلع 

 ػبعالالٌ قالالذ أْالال٘ نُالالا اىبظالالتجُش ٜذلنالال٘ يالالٔ ايتخالالٛف ٖالالزا َجالالٌ

 ٫ قالذ  ثكافٝال١  ٚأدا٠ تشفٝٗٝال١  ٚطال١ًٝ  بٛؿالفٗا  ايظُٝٓا عبٛ اىبٗشٚيـب

 ... ايٓذا  ٜذ شلا كبتذ

 ًب ايظالُٝٓا  دٚس ٚاقالع  َالج٬ّ  ٚيٓأخالز  .. ٖالزا  بعال   ٜكٍٛ ايٛاقع

 ٕ ٝٶالالا ٜعالالإْٛ َـالالش ًب َـالالش  فايظالالُٝٓا٥ٝٛ  بعالال  ٜٚتهبالالذٕٚ ساي

ّ  بذا١ٜ اشبظا٥ش  ففٞ  دٚس  اغبفالا  إفب  ايتكالاسٜش  أسالذ  أػالاس  ايعالا

 ٚٚدالٛد  فكالٌب   عش  داس (23)إفب  (222) َٔ ايظُٝٓا٥ٞ ايعش 

ِ  ٚع٢ً  ٚاسذ٠ عش  داس بذٕٚ نا١ًَ ضبافُبات بع  ٔ  ايالشم  َال

إٔ  بٝالالذ ايالالذٚس ٖالالزٙ لبالالٛ َعالال٘ ٜتٛقالالع يبالالا طالالهاْٝا تُٓالالٛ َـالالشإٔ 

 ... ريو مرل ٜكٍٛ ايٛاقع

 قاعالالاتإفب  ْالالذي  نًٓالالا َالالج٬ّ دبالالٞ ًب ْهالالٕٛ سُٝٓالالا ٖٚالالٌ

ٔ  ٜالزنش؟!  تاسٜ أٚ  َتاس  دبٞ ًب ٌٖ بٌ ايظُٝٓا؟!   ٖٓالاى  يهال

 . إيٝٗا ايٓاغ ٜغشٟ َٔ ٖٛ اىبتهاٌَ ايظٝاسٞ ايُٓباّ

إرا  ٖالالزا ايعًُالال١ اىبالالشٟ عًالال٢ ريالالو بكٛيالال٘: بكالالا٤   طالالامل. ٚعًالالل ّ

ٔ  ريالو  قًٓالا  ٚيهٓٓالا  يًخالاسز؟  طالفشٖا  طتًغٞ ايٓاغإٔ  افذلكٓا  عال

 ٚازبٛ ٚايطا٥  أبٗا ًب ايذاخ١ًٝ ايظٝاس١ فأٜٔ ايذاخ١ًٝ؟ ايظٝاس١

 .!ٚدبٞ ايبششٜٔ ًب َٓ٘ أفلٌ ٖٓاى ٚايطبٝع١
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 بعالالال  ٚطالالالتفتض يًعًُالالال١ داخًالالالٞ تالالالذٜٚش ٖٓالالالاى طالالالٝهٕٛ ْعالالالِ

ٝٶا قبٛدٛد ٚيٝع طٝأتٞ َا ايزٟ ٚيهٔ ايَٛبا٥   ٌ  ساي أٚ  بؼاله

 آخش؟.

 َجالالٌ ٚتكٓٝالال١ دذٜالالذ٠ أؿالالٍٛ فٝالال٘ ٚاكالالض يؼالال٤ٞ ْتذالال٘ ٫ ىبالالارا

 دذٜالذ٠  َٚبالا٥   ٚغبًالل  ا٫طالترلاد  ْٚالٛفش  ٚاىبتٛطٌب ايجكٌٝ ايتـٓٝع

 قشٜبا؟. يًب٬د طٝعٛدٕٚ ايزٜٔ اىببتعجـب َٔ ا٭يٛف يعؼشات

 .!فٓٝـب اىببتعجـب َٚعُبِ ايذلفٝ٘ ًب اىبٗٓذطـب طَٓٛب  ٌٖ

 عًالال٢ ايعُالالٌ ًب ٜهُالالٔ ايعُالالٛدٟ إٔ اىبفتالالا  طالالا١َٝ. د.أ ٚتالالش٣

 دارب١.. ب١٦ٝإفب  طاسد٠ ب١٦ٝ َٔ ايتشٍٛ

ٕ  ايؼخـال١ٝ  باسبش١ٜ ايؼعٛسإفب  ؼبتاز ايذلفٝ٘ ٔ  ٚا٭َالا  أٟ َال

 ٚايذلفٝ٘.. اىبتع١ ؼبكل هبا١ٜ ُْٚباّ ٚايعا١ً٥ ايفشد ع٢ً تعذٟ

 ابعالالذٚا ْكالالٍٛإفب إٔ  أٚؿالالًٓا فٝالال٘ اىببالالاي  نالزيو فالالإٕ ايتؼالالذد 

ٔ  ايذٜٔ ٘  اىببالاي   ٚايؼالو  ايذلفٝال٘   عال ٕ  نًٓالا  َشفالٛ    فٝال  َظالًُٛ

 ٚاكشّا.  ذبشمبّا اهلل َا سشّ يباسط١ ْشف 

ٍ  ايطشٚسالات  أمًال   َالع  ايعٓاد أتفل عبذايشهبٔ. د.أ ٚقاٍ  سالٛ

 ٘  نبٝالالعإٔ  انتؼالاف  ٚأعٝالذ  أنتؼالال  ٚدا٥ُالا ...  باىبًُهال١  ايذلفٝال

أٚ  عبًالٗا  ٫ ٚيهٓا...  سًٛشلا ْعشف أٜلا ٚأْٓا َعشٚف١  َؼانًٓا

 ذبالت  ٭ْٓالا ...  قالشاس  أؿالشا   يظالٓا  نؼالع   ٭ْٓالا  سًالٗا  ْظتطٝع ٫

ّ  ٚمايبالا  .. تظالُض  ٫أٚ  تظُض ايمت ٖٞ ٚؿا١ٜ ٌ  تكالاٚ  ضبالا٫ٚت  نال

 ..ناْت أٜا اىبؼه٬ت ٚسٌ ٚايتطٜٛش ايتغٝرل

 يٝظالت  َؼالهًتٗا  ضبشَالات  َٔ عبذاهلل د. رنشٙ َا نٌ إٕ

ّ أٚ  ذبشمبٗا ًب  ًب ٚايذٚيال١ ...  َٓعٗالا  ًب اىبؼاله١ً ...  ذبشمبٗالا  عالذ
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ٞ  سأٜٞ ّ  أ٫ ٜٓبغال  تشنالت  نُالا  يًٓالاغ  ٖالزا  فالتذلى  ذبًالٌ  أٚ  ذبالش

 ضبشَال١   نالجرل٠  ٚأػالٝا٤  ٚايالذخإ   ٚايذػالٛؾ   ايبٓٛى  ًب ايشبا

 ... ايبع  ؼبشَٗاأٚ 

 نًُالال١ عالالٔ با٫طالالتغٓا٤ ٖالالٛ فكالالٌب  ايذلفٝالال٘ ًب يالالٝع...  اسبالالٌ

 ٚيالالالٝع ايتشالالالشِٜ ٚا٫طالالالتجٓا٤ اٱباسالالال١ ا٭ػالالالٝا٤ أؿالالالٌ ٭ٕ...  يبٓالالالٛع

 .!اىبٓع

 تتًبظالالٓا ٚاىبُبالالاٖش ايكشطالالاْٞ إفب إٔ ايتُجٝالالٌ ؼبٝالالٞ. أ ٚأػالالاس

ا٭ٖالالِ  ٖالالٛ ا٭طالالبا  عالالٔ ايبشالالح فكالالٌب .. اشلالالشٚ  نالالجرلّا... عبالالاٍٚ

 تشف١ٝٗٝ. ٚيٝظت....( ْفظ١ٝ ادتُاع١ٝ )

 ..َُٗال١  يٓكطال١  أػالاس  ايعٓاد. دإٔ  أعتكذ: وبٝع زلرل. أ ٚقاٍ

ٛ .. اىبٓالع أٚ  ايظالُا   قالشاس  بٝالذٙ  يٝع ايؼع إٔ  ٖٚٞ  عًال٢  َغًالٛ   ٖال

ٔ ..ا٭سٛاٍ نٌ ًب أَشٙ ٘  أساد فُال  ٜشٜالذ  ايؼالع  إٔ  فظٝؼالرل  ايذلفٝال

ٔ  تالالٛدع َٚالالٔ..ريالو  ٕ  فظالالٝتزسع ايذلفٝالال٘ َال  ٚإٔ ضبالالافِب ايؼالالع  بالأ

 ..تٓاطب٘ ٫ قذ ايذلفٝ٘ َٔ َع١ٓٝ ألباطّا

 تالٛفرلٙ  ايٛاد  َٔ سفاّٖا ايذلفٝ٘ اعتدلْا ًٚب ايظٝام رات٘  يٛ

 يٝتعالالالالذ٣ تٛطالالالالٝع٘ اىبُهالالالالٔ فُالالالالٔ ٚايتعًالالالالِٝ نايـالالالالش١ يًُالالالالٛاطٔ

 ..ٚايعابش٠ اىب٪قت١ اىبٓاػٌب

 ٜظالالتطٝع َؼالالا٠ خطالالٍٛب يًُالالٛاطٔ اىبالالذٕ بًالالذٜات تالالٛفش فشُٝٓالا 

 ..ي٘ ؼبظ  تشفٝ٘ فٗزا سٝات٘ ػ٪ٕٚ بع  بٗا ٜكلٞإٔ  بٗا

ٍ إٔ  ٜظالتطٝع  خاؿٶّا َظاسٶّا تٛفش ٚسُٝٓا ٛ  ٜتذالٛ ٘  َالع  ٖال  صٚدتال

 ..آخش تشفٝ٘ فٗزا بذساداتِٗ ابٓت٘أٚ 
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 اىبظتؼالالفٝات َٛاعٝالالذ ًب ا٫ْتُبالالاس طالالاعات ربتـالالش ٚعٓالالذَا

 ..آخش تشفٝ٘ فٗزا اسبٛي١ٝ

 ٚايطايبالالالات يًطًبالالال١ داربٶالالالّا بٓٛعٝالالال٘ ايتعًالالالِٝ ٜـالالالبض ٚعٓالالالذَا

 ..تشفٝ٘ فٗزا اىبٓاػٌب يهاف١ َٗٝأ٠ ٚاىبباْٞ

 ًب با٭َالالالإ اىبالالالٛاطٔ ٜٚؼالالالعش اىبالالالشٚس قٛاعالالالذ ذبالالالذلّ ٚعٓالالالذَا

 ..ايذلفٝ٘ َٔ أٜلّا فٗزا طٝاست٘

ٞ  عالش   ؿالاي١  َع تتهاٌَ ٚمرلٖا ايـٛس ٖزٙ نٌ  طالُٝٓا٥

 داربال١  تشفٝٗٝال١  َذٜٓال١ أٚ  َشٖالل   عٌُ أطبٛع بعذ ايعا١ً٥ ي٘ تتٛد٘

 ًب َالالالا يظالالالشق١ ربطالالالٌبإٔ  قبالالالٌ ايٓالالالاغ قًالالالٛ  إطالالالعاد ًب تفهالالالش

 ٖالالالٛ َالالالا بهالالالٌ ذبتفالالالٞ ٚطشبٝالالال١ ثكافٝالالال١ فعايٝالالالات ًبأٚ  دٝالالالٛبِٗ 

 .اسبٝا٠ قِٝ َٔ ٜٚعضص إْظاْٞ

 تشنٝالال  ذبالالشِٜ ط فالالذل٠ دالالا٤ت: ايـالالبإ ضبُالالذ. د ٚأكالالاف

 ًب ٚنٓالالا عًُالالٞ  َكالالش ايشٜالالا  ًب أقالالِٝ ٚقتٗالالا ٚنٓالالت ايالالذؾ 

 اىبٛكالالالالٛع  إثالالالالاس٠ ٚط اىبظالالالال٪ٚيـب  نبالالالالاس َالالالالع ادتُاعٝالالالال١ دًظالالالال١

ِ  ع٢ً أسذِٖ فاعذل  ٍ " ايالذؾ " ذبالشٜ : ٚؿالذم  ٚسالذ٠  أذٜال١  ٚقالا

"  ْظالالالتخذّإٔ  مبهالالالٔ ٫ٚ ٜٚغتظالالالٌ ٜالالالذلٚؾ َٓٸالالالا ايٛاسالالالذ نٝالالال 

 ؟."اىبغشاف

 بالالٌ ايشدالالٌ  عًالال٢ يالالٝع نبٝعٶالالا كالالشهٓا يالال٘ ايتـالالشٝض ٚبعالالذ

 .٤ػٞ أٟ ذبشِٜ ٜظتبعذ مل حبٝح عًٝٗا  ٖٛ ايمت يًدلا٠٤

 سالالالذ إفب تالالالشتبٌب ايذلفٝالالال٘ اىبالالالضسٚع إٔ ألبالالالاٍب هبٝالالالذ. د ٜٚالالالش٣

 ايذلفٝالالال٘ إفب ايظالالالٔ نبالالالاس مبٝالالالٌ سٝالالالح  ايعُشٜالالال١ بايف٦الالالات نالالالبرل
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ٔ  ؿغاس ٜفلٌ سـب ًب  ٚايفهشٟ ايجكاًب ٘  ايظال  اىبـالشٛ   ايذلفٝال

 ٚاىبغاَش٠.. ا٭نؼٔأٚ  باسبشن١

 ألبالاٍب  َٔ َع١ٓٝ ألباٍب ىبٓع اىبفاطذ دس٤. َٛكٛع ًب ايتُذلغ

ٔ  ْفالذل  إٔ  ٚعًٝٓالا   َب  سهِ تكذٜشٙ ًب ٖٛ ايذلفٝ٘  ايٓٝال١  سظال

ٔ  ؿغرل٠ ايف٦ات خاؿ١ اجملتُع ػشا٥ض نبٝع عٓذ  ذبتالاز  ايالمت  ايظال

 اي٬صَال١  ا٭ُْبُال١  فالش   ْفظ٘  َالع  ايٛقت ًب ٚا٫ستٛا٤ ايذلفٝ٘ إفب

 . ايعا١َ اٯدا  سبفِب

ًب ٖالالزا  بشأٜالال٘ َفـالالًٝتـب اسبالالاسثٞ ْكطالالتـب  عًالالٞ. ٚأكالالاف د

 ايظٝام:

 ٚدعالالالا٠ عًُالالالا٤) اىبتٓاصعالالالإ ايفشٜكالالالإ ٜـالالالٌ نٝالالال  ا٭ٚفب: •

ِ  بكٛشلِ ٜ٪َٔ َٚٔ سظب١ ٚسداٍ  اجملتُالع     ًب نجالش  ٖٚال

 تٛدٗالالاتِٗ قبختًالال  اٯخالالشٕٚ اجملتُالع  ػالالشا٥ض سدالالاٍ ٚفشٜالل 

 َٚالالالا َظالالالُٛ   ٚمالالالرل َظالالالُٛ  ٖالالالٛ َالالالا سالالالٍٛ (َٚظالالالُٝاتِٗ

 مبهالالٔ  ٫ َٚالالا ايعالالا٥ًٞ ا٫خالالت٬ٍب فٝالال٘ ٜهالالٕٛإٔ  مبهالالٔ

 اىبطًالٛ   ٚايظالٝاس١ٝ  ايذلفٝٗٝال١  ٚا٭ْؼالط١  ايٛطا٥ٌ نٌ ًٚب

 ٚإٕ اىباكالال١ٝ  ايعكالالٛد طًٝالال١ َتذظالالذ ايتٓالالاصع ٖالالزا. إػبادٖالالا

 ايالالبع . اسبظالالب١ يشدالالاٍ ناْالالت فٝالال٘ ايغًبالال١إٔ  أس٣ نٓالالت

 ٦ٖٝالال١ اإْؼالالا٤ َٚالالا ايفٝـالالٌ  ٖالالٛ ايظٝاطالالٞ ايكالالشاسإٔ  سأ٣

ٌ  ايطشٜالل  بذا١ٜ إ٫ اشل١٦ٝ ُْباّ ٚتعذٌٜ ايذلفٝ٘ ٕ  يتعالذٜ  َٝالضا

 ػالالشا٥ض َالالٔ ايغايبٝالال١إٔ  أسٟ يهالال . ايفالالشٜكـب بالالـب ايكالال٣ٛ

 عالالالٔ ي٬بتعالالالاد اسبظالالالبٟٛ اىبالالالٓٗر عًالالال٢ طتظالالالتُش اجملتُالالالع

ٚٵٕ قبا ٚايتُظو ايؼبٗات ٘  ٜٳشٳ ٔ  أْال  قبعٓال٢  ايالذٜٔ   ثٛابالت  َال
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 مايالالال  بالالال٘ ٜالالال٪َٔ فُٝالالالا تالالال٪ثش يالالالٔ ايظٝاطالالال١ٝ ايكالالالشاساتإٔ 

 تطٍٛ. ايٓكط١ ٖزٙ ًب ٚايؼشٚسات  اجملتُع

ٞ  ايٓكطالالالال١  • ٚ  ايب٦ٝالالالال١إٔ  : ا٭خالالالالش٣ ٖالالالال  ٟٚاىبٓالالالالاخ ايـالالالالششا

ٞ  اشبالاق  ٚايكطالاع  اسبهَٛٝال١  اٱداسٜال١  ٚاىب٪طظات  ٚايالٛع

 قبٛكالالالٛعٞ ا٫ٖتُالالالاّ عالالالذّ ًب نالالالجرلٶّا أطالالالُٗت اجملتُعالالالٞ

 اشبـٛؿالال١ٝ َـالالطًشٞ عًالال٢ ٚا٫تهالالا٤ ٚايظالالٝاس١ ايذلفٝالال٘

 ػالالا٤ َالالاإفب  ٚاىبُاسطالال١ ايالالزٖٔ ًب ريالالو ٚطالالُٝبٌ.  ٚايالالدلا٠٤

 . اهلل

 ٚازبٗالات  ايعًُا٤ َٔ دا١ُ٥ زب١ٓ ٖٓاى َٚٔ اىبِٗ إٔ ٜهٕٛ •

ٍ  اسبهالالالَٛٞ ايكطالالالاع ًب اىبظالال٪ٚي١   اشبالالالاق ايكطالالالاع ٚسدالالا

ٌ  نٌ ًب يًغٛق اجملتُع ًب ايفهش سداٍ ٚبع   ايتفاؿالٝ

 َٓالتر  ٱخالشاز  ٚايجكافٝال١  ٚا٫قتـالاد١ٜ  ٚا٫دتُاع١ٝ ايؼشع١ٝ

٘  تزٚ  ْادض اقتـادٟ ادتُاعٞ ثكاًب طٝاسٞ تشفٝٗٞ  َعال

 َالالا ٚيًعالالامل يٓالالا َعالال٘ ٜتشكالالل ٚايتٓاصعالالات ايتذاربالالات نالالٌ

 .ْشٜذ

٘  عًٝالالا٤. أ َٚالالٔ ٚدٗالال١ ُْبالالش   ٜعالالذ َظالالأي١  ايبالالاصعٞ فالالإٕ ايذلفٝالال

 ٚايجكافالالال١" فهالالالش " قلالالال١ٝ ٚأٜلالالالا....صبتُعٝالالال١ ٚثكافالالال١ ...ػخـالالال١ٝ

 ..ٚايتغٝرل يًتطٛس قاب٬ٕ ٚايفهش

 :اسبـش ٫ اىبجاٍ طبٌٝ ع٢ً

 ٬َعبٗالا  ٚدبالذ " دٛيال   اىبالٝ  " يعبال١  ؼب  ا٭َشٜهٞ ايؼع 

ٞ  بؼهٌ ٚا٭ؿذقا٤ ا٭طش٠ ٚكباسطٗا...َٓتؼش٠ ٔ  نبالاع ٌ  يهال  ٖال

 ايظعٛدٜـب؟. بٗا ٜظتُتعإٔ  يبهٔ
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 اشبٝالالٌ سنالالٛ  كبالالاسغ طالالعٛد١ٜ أطالالش٠ ْالالش٣إٔ  مبهالالٔ ٖالالٌ

 ايدلٜطا١ْٝ؟. ا٭طش تفعٌ نُا...َج٬

 با٫طالتُتاع  ايٓاغ طٝبذأ يًذُٝع تٛفشت يٛ...ٚاٱداب١ ٖٞ ْعِ

 َالالال٫ٛت ًب ايبالالالٛيٓر بًعالالال  تظالالالتُتع أطالالالش ػالالالاٖذْا...مرلٖالالالاأٚ  بٗالالالا

 ...ايشٜا 

ٌ " يٮطالش  أنالدل  تٛادذ ْؼاٖذ أؿبشٓا ٍ  ًب" ا٭طالش٠  نال  اىبالٛ

 ..اىبطعِأٚ 

 ٚاىبكالالالاٖٞ اىبطالالالاعِ َالالالٔ نالالالجرل ًب اشباْكالالال١ اسبالالالٛادض أصًٜالالالت

 ..ٚاىب٫ٛت

 ...أسذ ٜعذل  ٚمل

ٌ  داٖض ٚاجملتُع ..يٓا ٜكذّ ىبا َظتعذٜٔ عبٔ  ٚاىبُاسطال١  يًتكبال

 ...ٚا٫طتُتاع

 .ازبذٜذ َع ايتعاٌَ ًب ا٭سؼب١ٝ يبع  فكٌب عبتاز

ٔ  ػخـال١ٝ  َظالأي١  ايـبإ بأْٗالا  ضبُذ. د ٚعك   ذبتالاز  يهال

 .ا٭طاط١ٝ ايتذٗٝضات َٔ َظت٣ٛ أد٢ْإفب 

 فهٝال  . اٱَهاْٝالات  ٚدالٛد  ٜتطًال   ٚايذلفٝ٘ اشلٛاٜات إػباع

 .ٖٚهزا؟! شلا دٷٚس ٜهٔ ملٕ إ ايظُٝٓا تؼاٖذ

٘   ٖٝا. أٚقايت   ًب ايـالش٠ٛ: أرنالش   ايظًٗٞ ذبت عٓالٛإ تشفٝال

ٔ  ايُٓبالش  بغال   ا٭ْؼالط١  ًب فاعًال١  ناْالت  أْٗالا  ايـالش٠ٛ  طٓٛات  عال

٘  اتُٗالت  َالا أٚ  َٓاػالطٗا  بعال   ًب ايظكِٝ ٔ  بال  ايتطالشف  إ٫  صسع َال

 سسالال٬ت َالالٔ َٓاػالالطٗا ٚتٓٛعالالت ايـالالٝف١ٝ اىبشانالالض دٚس فعٸًالالت أْٗالالا

 .. َٚظابكات ختا١َٝ ٚأْؼط١ ٚد١ٜٝٓ حبش١ٜ
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 تشعال٢ إٔ  أسادت فعال٬ّ إرا  ايؼالبا   سعاٜال١  ٦ٖٝال١  دٚس ٜأتٞ ٖٚٓا

 ٚايفتٝات.. يًؼبا  اسبكٝكٞ ايذلفٝ٘ تب٢ٓ ًب ايؼبا  َتطًبات أِٖ

 تعالالاٍ) بٛتكالال١ َالالٔ ربالالشزإٔ  ًب ٚايفٓالالٕٛ ايجكافالال١ نبعٝالالات ٚدٚس

ُٸٌ  !(ايبًٛت ؿف١ ن

ٔ  ايبًالذٜات  ٚدٚس ٌ  ٚسدَٗالا  سفالالش٠ سفالش  َال إفب  فٝٗالالا ٜكالع  ٚايهال

 ا٭سٝا٤. تطٜٛش

 يًذلفٝالال٘ ٦ٖٝالال١ ايؼالالٗشاْٞ إٔ قالالشاس إْؼالالا٤ طالالعذ. دايًالالٛا٤ ٜٚالالش٣ 

 َٓتالذ٣ أطالباس   ًب كبالت  ايالمت  اسبالٛاسات  ٚبعالذ  يًذُٝالع  نإ َفاد٦ٶا

 تًالالي ايالالمت ايٓؼالالاطات دا٥الالش٠ كالالٝل َالالذ٣ أنجالالش بٛكالالٛ  يٓالالا َبٗالالش

ٞ  َُٗال١  إْظا١ْٝ ساد١ ٍ  تالذٚس  ٖٚال ٔ  سٚسالٛا  سالٛ  طالاع١  أْفظالهِ  عال

 ايـالالالٝ  أٚ ا٭طالالالبٛع عطالالالٌأٚ  اٱدالالالاصات ًب ٚيالالالٝع)طالالالاع١  بعالالالذ

  ..(فكٌب

 َادٜالال١ تُٓٝالال١:  ؿالالاسخٶا تٓاقلٶالالا اىباكالال١ٝ ايعكالالٛد ًب عؼالالٓا يكالالذ

 َكابٌ (ٖٓا َٓٗا نجرل سٍٛ ذباٚسْا اخفاقات فٝٗا ٚ) ٚداف١ داد٠

 ٚبالالـب .ايعُالالٌ. أٚقالالات خالالاسز ٚايجكافالال١ ايذلفٝالال٘ ْؼالالاطات ًب دفالالاف

 ٭طالبا   أخالرلٶا  ت نًالت ) نالجرلٶا  استفعالت  َعٝؼال١  َٚظالتٜٛات  دخٍٛ

 اىبالالالالادٟ ا٫طالالالالت٬ٗى ًب َالالالالشٜ  استفالالالالاع َكابالالالالٌ( أٜلالالالالا ْعشفٗالالالالا

 .قاتٌ ٚفشاغ َٓتر مرل عٌُ ٚطاعات ٚاٱطشاف

ٔ  اىب٬سِب َٔ ٟ  ايتطالٛس  ٚتالاسٜ   ايعاىبٝال١  ايتذالاس   َال  ا٫قتـالاد

 ٚايذلٜٚالالض ٚايذلفٝالال٘ ٚاىبالالش  يًشاسالال١ ايفالالشد ؽبــالال٘ ايالالزٟ ايٛقالالتإٔ 

(Leisure timeٜالالالضداد ) صادت ايعُالالالٌ نًُالالالا ٚقالالالت سظالالالا  عًالالال٢ 

ٝٽالا  َطًبٶالا  ريالو  ٜـبض بٌ   اىبعٝؼ١ َظتٜٛات ٚاستفعت ايذخٍٛ  عُاي
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ٍ  ًب ايعُالالالاٍ ْكابالالات  عًٝالالال٘ تتفالالاٚ   نباعٝٽالالا   ايذمبٛقشاطٝالالال١ ايالالذٚ

 ريالو  عهظالت  ا٫قتـالاد١ٜ  ايُٓبشٜال١ إٔ  ستال٢  اسبالش٠   ٚا٫قتـادات

ٞ  ايظالًٛى  تفظرل ًب  backward bending) بالال  ٜعالشف  َالا  ًب ايعُالاي

curve) ٟصٜالاد٠  َالع  تٓخف  اىبعشٚك١ ايعٌُ طاعات بإٔ ٜكٍٛ ايز 

 .بايظاع١ ا٭دش

 ٖالالالزا ًب ٚخاؿالالال١ إْظالالالا١ْٝ ٚسادالالال١ َطًالالال  ٚايشفالالالاٙ ايذلٜٚالالالض

 .ايعـش

ٌ  طالاعات  بالـب  سالاد٠  تٓاقلالات  ٜعٝؽ صبتُعٓا ٍ  ايعُال  ٚايالذخٛ

 ٚلبالالٌب ايذلفٝالال٘ طالالٛم ًب ٚاىبعالالشٚ  ٚاىبطًالالٛ  ٚايذلفٝالال٘ ٚاٱْتادٝالال١

 .اىبعٝؼ١ َٚظتٜٛات

 ٘  عًالال٢ َكـالالٛسٶا ٚيالالٝع َٜٛٝال١  ٚادتُاعٝالال١ ْفظالال١ٝ سادالال١ ايذلفٝال

 .ٚاىبًٌ ايشتاب١ عٔ ٚبعذ ساس١ أٜاّ أؿ٬ّ بطبعٗا ٖٞ ايمت اٱداصات

 قاتًالالال١ فالالالشاغ طالالالاعات ايظالالالعٛدٟ اٱْظالالالإ يالالالذ٣ ٜالالالّٛ نالالالٌ ًب 

 بايزات.. يًؼبا 

ٔ  اشل٦ٝال١  إْؼالا٤  أطبا  أسذ ٌ  ايفالشاغ  ٖالزا  َال٤ٌ  ًب ٜهُال  ايكاتال

ٜتٛقال     ئ ايزٟ يًخاسز ايظفش بذا٥ٌ إػباد ٚيٝع يؼبابٓا ٚاىبذَش

 ًٜالالي تشفٝٗٝالال١  فايظالالفش  َالالذْا ايالالب٬د َٮْالالا يالالٛ ستالال٢ طالالٝضداد بالالٌ

 ايذاخ١ًٝ.. ايظٝاس١ تًبٝٗا ٫ أخش٣ سادات

 تهالالٕٛإٔ  ػبالال  ايذٜٓٝالال١ ثٛابتٓالالا ٚ ٖٜٛتٓالالا عًالال٢ ضبافُبتٓالالا َالع 

 خـٛؿٶالالا اسبذٜجالال١ اسبٝالالا٠ َعطٝالات  بهالالٌ ْابلالال١ َٚٓاطكٓالالا َالذْٓا 

 ْالالالٛادٟ َالالالٔ بالالالذ ٫) أٜلالالالا يًذٓظالالالـب ٚ أْٛاعٗالالالا بهالالالٌ ايشٜاكالالالات

 سٜاكالالات خـٛؿالالا ٚ( ٚايٓظالالا٤ بايفتٝالالات خاؿالال١ ٚثكافٝالال١ سٜاكالال١ٝ
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 ٚعًالال٢  ٚؿالالشاسٜٗا ٚدباشلالالا ب٬دْالالا صباٖالالٌ ٚانتؼالالاف اىبغالالاَشات

 .. َتعذد٠ ثكاف١ٝ َٓاػٌب َٔ بذ ٫ اشبـٛق ٚد٘

 - عبالالذاهلل اىبًالالو أعًالالٔ ايعشبالالٞ ايعاؿالال  اشبشٜالال  رس٠ٚ ًب 

 مل يٲطالهإ   ًَٝالاسٶا  322 َٓٗا) َتعذد٠ َبادسات -اهلل ٜشهب٘

ٕ  عٔ بٌ عٓٗا  ٜتشذخ أسذ ٜعذ  ٚنٓالت   !( ايفهالش  -اٱطالها

 ػباب١ٝ َذٕ إْؼا٤ عبتادٗا ايمت اىببادسات أِٖ َٔإٔ  أس٣ أصاٍ ٫ٚ

 ا٭ْؼالالط١ نالالٌ يباسطالال١ يًؼالالبا  تتالالٝض َٓطكالال١ نالالٌ ًب يًذٓظالالـب

 فالالٔ ٚخـٛؿٶالالّا ٚايفٓالالٕٛ ٚاشلٛاٜالالات ٚا٭يعالالا  ٚايشٜاكالال١ٝ ايجكافٝالال١

 ٚػبتُالع  بأْٛاعٗالا  اىبظالابكات  باطتُشاس فٝٗا ٚتكاّ ٚاىبشاطِ اىبظش 

ِ  ايؼبا  عًٝٗا ٜٚكّٛ ٚاىببذعٕٛ ٚاىبخذلعٕٛ اىبٖٛٛبٕٛ فٝٗا  أْفظالٗ

 ٫سّكا.. ربـٝـٗا ٜٚتِ

ٕ  قذ اىببادس٠ ٖزٙ َجٌ إٕ ٔ  تهالٛ ِ  َال ٔ  َالا  أٖال  تتبٓالاٙ إٔ  مبهال

 .ايذلفٝ٘ ١٦ٖٝ

ٌ  ٚبٓاتٓا أبٓا٤ْا ٜكتٌ ايفشاغ  ٌ  بال ٌ  ٚأطالشْا  ْظالا٤ْا  ٜكتال  ٜكتًٓالا  بال

 نبٝعا...

 َفظذ٠. أٟ يًُش٤ َفظذ٠ ٚازبذ٠ ايفشاغ إٕ

احملٝالالا عًالال٢ َالالا طشسالال٘ د. ايؼالالٗشاْٞ بأْٓالالا    َظالالاعذ. د ٚعكالال 

 يطبٝعالال١ ايذلفٝالال٘ بٛؿالال١ً تتذالال٘ ٫إٔ  ٚايكًالالل .. ايهالالجرل عبتالالاز فعالال٬

 .. ٚايك١ُٝٝ ا٫دتُاع١ٝ ايُبشٚف َع تٓظذِأٚ  ا٫ستٝاز

 أَالالالانٔ ٖٓالالالاى أٚسبالالالا دٍٚ َالالالٔ عالالالذد ًٚب َالالالج٬ّ أَشٜهالالالا ًب

ٍ  سٝالح  .. نب١ًٝ إط٫٬تأٚ  ايبشش َٔ قشٜب١ طٝاس١ٝ َالا  إفب  تتشالٛ

 ٖالزٙ  ًب اشبذَات نٌ دبذإٔ  يو مبهٔ ٚسٝح .. ايتخِٝٝ ٜؼب٘
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 ايهٗشبالالالالا٤ ٚػبالالالالذٕٚ بهشفاْالالالالاتِٗ ٜالالالالأتٕٛ ا٭َالالالالانٔ .. فايٓالالالالاغ

  ايـشٞ.. ٚايـشف

 ٚعٓالالالذ اىبتٓضٖالالالات ًب ريالالالو َجالالالٌ إػبالالالاد ًب ظبشٓالالالا يالالالٛ ْتُٓالالال٢

 ... ايؼٛاط٧

أٚ  فكالٌب  صٚدال١  ذبال   َٔ َع ٚيٝايٞ أٜاَا تكلٞإٔ  أنبٌ َٚا

 فٝٗالالا ٚدبالالذٕٚ ا٭َالالانٔ بٗالالزٙ تظالالتُتعٕٛ ؿالالذّٜكاأٚ  ٚأ٫ٚدٶا صٚدالال١

 َتطًباتهِ. نٌ

٘  ٦ٖٝال١  ٌٖ إْؼا٤: دٖٝؽ بٔ خايذ. د ٚتظا٤ٍ ٛ  ايذلفٝال ٌ  ٖال  بالذٜ

ِ  - ايالمت  ايظٝاس١ شل١٦ٝ عٕٛ أّ ٔ  بالايشم  ا٫طالذلاتٝذ١ٝ  اشبطالٌب  َال

ٔ  اىبذسٚطال١  ٚايدلاَر  ٜتشكالل  مل - أدٓبٝال١  اطتؼالاس١ٜ  ػالشنات  َال

ٔ  ايذلفٝ٘ إٔ تٛفش تظتطع أٖذافٗا ٚمل َٔ ايهجرل ٍ  َال  بالشاَر  خال٬

 . ٚايضا٥ش ٚاىبكِٝ اىبٛاطٔ إيٝٗا ٜطُض نُا ايذاخ١ًٝ ايظٝاس١

 ايعالالالاّ خالالال٬ٍ اىبذسطالالال١ٝ اٱدالالالاصات َٛكالالالٛع ْالالالٛقؽ فعٓالالالذَا

 ٞ ٕ  ايذساطال  long ا٭طالبٛع  ْٗاٜال١  إدالاص٠  كبذٜالذ  َكالذل   ٖٓالاى  نالا

weekend فـٌ نٌ َشتـب  ٞ  فشؿال١  ايؼالبا   َالٓض  بٗالذف  دساطال

 ايعالالاّ ايكطالالاع قالالذس٠ تتلالالض مل  اىبًُهالال١ داخالالٌ اىبُٓبُالال١ ايظالالٝاس١

 ٚطالالا٥ٌ تالالٛفش يعالالذّ طالالٝاس١ٝ بالالشاَر تُٓبالالِٝ عًالال٢ اشبالالاق ٚايكطالالاع

 تًالالالو ىبجالالالٌ َٗٝالالالأ٠ بشٜالالال١أٚ  دٜٛالالال١ خاؿالالال١ سسالالال٬ت َالالالٔ اىبٛاؿالالال٬ت

 ايذلفٝالال٘ ٚطالالا٥ٌ تالالٛفش طالالٝاس١ٝ َالالذٕ تالالٛفش عالالذّ ٚنالالزيو ايالالدلاَر 

 يبتعالال١ إدالالاص٠ ٚايؼالالاب١ ايؼالالا  ٜكلالالٞ يهالالٞ ايظالالٝاس١ٝ ٚاٱقاَالال١

 تتشكالالل مل ٚبايتالالايٞ  أقالالشاِْٗ َالالعأٚ  أطالالشِٖ ناَالالٌ َالالع صبذٚيالال١

 ٚطايبالال١ طايالال  ٬َٜالالـب وبظالال١ َالالٔ أنجالالش فٗٓالالاى ايفهالالش٠ ٖالالزٙ
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 ايكـالالرل٠ اٱدالالاصات ٖالالزٙ َجالالٌ َالالٔ ا٫طالالتفاد٠ شلالالِ ٜلالالُٔ نٝالال 

ِ  َالع  يكلالا٥ٗا  ِ أٚ  أطالشٖ ٛ  ستال٢   أقالشاْٗ  َٓالاطل  بالـب  تٛصٜعٗالا  ط يال

ٕ  َٓالاطل  ثال٬خ  نٌ قبع٢ٓ: بايتٓاٚ  اىبًُه١  إدالاص٠  عًال٢  ؼبـالًٛ

 ًب كبالالالالت ايالالالالمت ا٫تفاقٝالالالالات إٔ ٚايُبالالالالٔ  ا٭طالالالالبٛع يٓٗاٜالالالال١ يبتالالالالذ٠

ٔ  ضبُالذ  ا٭َالرل  بشعاٜال١  َ٪خشٶا أَشٜها ٕ  بال  ػالشنات  زبًال   طالًُا

َٸٌ ٖٛ نُا أٖذافٗا تتشكل ئ بايذلفٝ٘ َتخــ١  فاىبًُهال١   َ٪

 اىبتٓٛعالالال١ ايظالالالٝاس١ٝ اىبٛاؿالالال٬ت ٚطالالالا٥ٌ تالالالٛفرل ًب يًتٛطالالالع ذبتالالالاز

 اىبالالالالذٕ أاْالالالال  ٚايبظالالالالٌٝب اىبٓاطالالالال  ايظالالالالٝاسٞ ايظالالالالهٔ ٚتالالالالٛفرل

ٔ  طٝاس١ٝ سس٬ت تُٓبِٝ يٝتِ ايذلف١ٝٗٝ   اىبًُهال١  َٓالاطل  نبٝالع  َال

 تظالاعذ  ايمت ا٭ُْب١ُ تٛفش َٔ ٫بذ ٚبايطبع  اىبختًف١ اٱداصات ًب

ٌ  َٓغـالات  بذٕٚ إداص٠ قلا٤ َٔ ا٭طش٠ ٖزٙ  أفالشاد  بالـب  نايفـال

 عٓذَا يزيو. ٚمرلٙ ايتششؾ َهافش١ ُْٚباّ ٚاْاثّا رنّٛا ا٭طش٠

٘  عٔ ْتشذخ ٘  اىبٓاطال   تٛفرل ايذلفٝال ٘  ػبال   فإْال ٌ  بتالٛفش  سبطال  عٛاَال

 نا١ًَ. ظباس٘

٘  يـالٓاع١  ايؼٗشاْٞ أْ٘ ٚبايٓظالب١  ي٢ًٝ. أ ٚتعتكذ يالذٜٓا   ايذلفٝال

 ٞ إفب  عبالالٔ  ٜٓبغالالٞ يبالا  أنجالالش ْعكالالذٖا يهٓٓالا  بظالالٝط١ َظالالأي١ فٗال

 يًظٝا .. دارب١ ب١٦ٝ يتهٕٛ ايظٝاس١ٝ ا٭َانٔ ٧ْٝٗ مل اٯٕ

 ا٭َالالانٔ  ايذلفٝٗٝالال١ اىبالالذٕ  ايؼالالٛاط٧  اىبٓتذعالالات  ايطالالشم

 .  ايتهايٝ  َٚشتفع١ اشبذَات َتٛاكع١ صايت َا  ا٭ثش١ٜ

ٞ  ق١ً ٚأٜلا ٞ  ايالٛع ٔ  بعال   عٓالذ  ٚايشقال ٔ  ٜبشالح  َال ٘  عال  ايذلفٝال

ٞ  مالرلٙ  ع٢ً ٜٓغف ٖٚٛ ٘  بشَال ٘ أٚ  ْفاٜاتال ٛ  مالرلٙ  إصعالاز  ًب تظالبب  ٖٚال

 . اسبذٚد خاسز طٝاست٘ ناْتإرا  ٜفعً٘ ٫ ػ٤ٞ
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ٛ  ايالبع   عٓالذ  ايضا٥الذ٠  ايفلٍٛ ن١ُٝ أٚ  عًال٢  نالايشاداس  ٖٚال

 .! كٝلإفب  ايذلفٝ٘ ٜٚكً  ا٫ختٓام شلِ ٜظب  يبا مرلٙ

 دالض٤  أْٓالا  ْٚٓظال٢  مرلْالا  عًال٢  ٚا٭طالبا   باىبظببات ْشَٞ عبٔ

 .  يذٜٓا ايذلفٝ٘ ٯي١ٝ اىبُاسغ ايتعطٌٝ ٖزا َٔ

 ٚطا٥ٌ أبظٌب َٔ ٚذبشَ٘ اٱْظإ تأطش صبتُع١ٝ قٝٛد ٖٓاى

ٌ  تكاّ أبٗا َذ١ٜٓ ًب َج٬  ايفش  ًب عا٥ًت٘ ٚسل ٚسك٘ ايذلفٝ٘  نال

 إ٫ بٗالالا ٜظالالتُتع ٫ أْالال٘ ايغايالال  يهالالٔ ٚفعايٝالالات َٗشداْالالات ؿالالٝف١ٝ

 .!  اىبٓكٛد َٔ اشبٛف ٚايظب   يًُٓطك١ ايضا٥ش

٘  اىبالشٚس  أطالبٛع  أقِٝ أػٗش قبٌ اىبٓٛس٠ اىبذ١ٜٓ ًب  بعال   ٚسافكتال

ٞ ) ٚبايتشذٜالذ  فٗالذ  اىبًو سذٜك١ اختٝاس ٚط اىبتٓٛع١ ايفعايٝات  اسبال

 .ايظ١ٜٛٓ ايفعاي١ٝ ٖزٙ يٝشتلٔ( ايذلاثٞ

 ٕ  يًطفالالالالالالٌ َظالالالالالش   بتخـالالالالالٝف  سلالالالالالالٛسِٖ يًـالالالالالغاس  نالالالالالا

 ايعا٥ًالالالالال١ نالالالالالٌ سلالالالالالشتٗا َٚظالالالالالابكات سفالالالالال٬ت عًٝالالالالال٘ أقُٝالالالالالت

 . سا٥ع ٚبتُٓبِٝ

 َٚالالالاٖٞ اسبهَٛٝالالال١ ايالالالذٚا٥ش بالالالبع  ا٭طفالالالاٍ فٝٗالالالا تعالالالشف

ٞ  ٚاىبعالالالش ( اىبشطالالالِ) ٚسافكٗالالالا  ٚأعُاشلالالالا  ْؼالالالاطاتٗا  ايتؼالالالهًٝ

 ازبُٝالع  ٚػالاٖذ   ازبًُٝال١  بتفاؿًٝ٘ ايذلاثٞ ٚايظٛم ٚايفٛتٛمشاًب

 أْٗالالا َالالع  ايكذمبالال١ اسبذاصٜالال١ ٚاسبٝالالا٠ ايعُالالذ٠ ٚبٝالالت اىبضَالالاس سقـالال١

 ؿالالاي١ ًب يبًالال١ دًظالال١ َالالٔ بهالالجرل أفلالالٌ يهٓٗالالا ؿالالغرل٠ تفاؿالالٌٝ

 ايُٓبالالش ًب َٜٛالالو تكلالالٞ نالالبرل َطعالالِ ًبأٚ   فالالًِٝ ىبتابعالال١ َغًكالال١

 يـالالالٓاع١ صبالالالا٫ت عالالالذ٠ ٖٓالالالاى  أَاَالالالو َالالالٔ ا٭طبالالالامأٚ  يظالالالكف٘

 . ضبذد٠ َاد١ٜ خٝاسات ًب عبـشٖا يهٓٓا يذٜٓا ايذلفٝ٘
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ٍ  ؿالالذق١. د.ٚشبـالالت أ  ايذلفٝالال٘ بأْالال٘ قلالال١ٝ فاكالالٌ سأٜٗالالا سالالٛ

 يالالذٜٓا ٚأػالالاست إفب أُٖٝالال١ إٔ تٓؼالالأ . ا٫نت٦الالا  ىبهافشالال١ كالالشٚس٠

 . ٚاٯثاس يًظٝاس١ ٚٚصاس٠ ايجكاف١  ٚٚصاس٠ ٚايؼبا   ايشٜاك١ ٚصاس٠

 ايلالالٛؼبٞ فهالالش٠ إٔ ٜالالتِ تظالالًِٝ اىبشافالالل    عبالالذاهلل. أ ٚأقالالذل 

 ٚفالالل يبٓا٥ٗالالا اشبالالاق يًكطالالاع ايظالاله١ٝٓ اىبخططالالات ًب ايتعًُٝٝالال١

ِ  ٚصاس٠ َالالع بايتٓظالالٝل  َٛاؿالالفات ٟ  حبٝالالح ايتعًالالٝ  اىببٓالال٢  َالالع ذبتالالٛ

 ٚقاعالال١ َٚظالالبض سٜاكالال١ٝ ٚؿالالاي١ ٬َعالال  عًالال٢ اىبتهاَالالٌ اىبذسطالالٞ

 ًب ايالٛصاس٠  تظالتجُشٖا  إخل  حبٝالح ....  َٚهتبال١  اكشاتٚضب َظش 

 ٜظالالتجُشٖا ايكطالالاع اىبظالالا١ٝ٥ ايفالالذل٠ ًٚب يًذساطالال١ ايـالالباس١ٝ ايفالالذل٠

ِ  ٚبإػالشاف  أَٛسِٖ ٚأٚيٝا٤ اسبٞ ٭بٓا٤ َعكٛي١ بأدٛس اشباق  َالٓٗ

 .. مرلٙأٚ  اسبٞ صبًع َجٌ

ٍ  نالجرل٠  أسٝالا٤  ٖٓاىإٔ  نُا  ٚمل خايٝال١  فٝٗالا  اىبشافالل  ٫تالضا

 .بعذ تظتغٌ

 ايبالالالالالذ٤ ط بايفعالالالالالٌ ايبالالالالالاصعٞ إٔ ٖالالالالالزا عًٝالالالالالا٤. أ ٚأٚكالالالالالشت

ٕ  َٔ أندل ايـغرل٠ ٚاىبذٕ اىبٓاطل ًب عًٝٗا ٚاٱقباٍ...بتٓفٝزٙ  اىبالذ

ٔ  اىبًُهال١  ًب سٞ ْادٟ (222) ٖٓاى....ايهبرل٠  خطال١  بشْالاَر  َٚال

 َالالٔ فالالإٕ نالالجرل  ايٛاقالالع ْالالادٟ  ًٚب (3222)إفب  طالالذلتفع ايتشالالٍٛ

 َالع " يًبٓالات " سٜاك١ٝ بـا٫ت صبٗض٠ يًُباْٞ تطٜٛش ػشن١ َباْٞ

 !! ؿباسٶا طبعٶا ايتٓفٝز ٚق 

 (2) َالالالالٔ ا٭طالالالالش٠ أفالالالالشاد تظالالالالتكبٌ اىبظالالالالا١ٝ٥ ا٭ْذٜالالالال١ يهالالالالٔ

 يًبٓالالالالالالات سٜاكالالالالال١ٝ  أْؼالالالالالط١  ٖٚٓالالالالالالاى ..ا٭دالالالالالذاد  ستالالالالال٢  طالالالالالٓٛات 

 ٚدٚسات.. ..ٚا٭َٗات
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 ًب نالالبرل إقبالالاٍ ٚعًٝٗالالا يًتطالالٛس قابًالال١ يهٓٗالالا بعالالذ تٓلالالر مل

 .ايـغرل٠ اىبذٕ

ٌ  ايكٓٝالالبٌب ْالالذ٣. ٚاتفكالالت أ اٯسا٤ ايالالمت تالالزٖ  إفب إٔ   َالالع نالال

ٌ  بشْالاَر  طٝات٘ ًب ؼبٌُ طٝاطٞ قشاسإفب  ؼبتاز اىبٛكٛع  َتهاَال

 ٚ ٚايذلفٝالال٘ ايظالالٝاس١ ٦ٖٝالال١ َالالٔ نالالٌ ٚتٓفٝالالزٙ ربطٝطالال٘ ًب تتعالالإٚ

٘  تهٕٛ َكٓٔ ادتُاعٞ بُٓباّ يًخشٚز ٚصاس٠ ايتعًِٝ  ػالا١ًَ  أْؼالطت

 .ا٭عُاس زبُٝع

 دٚس بإْؼالالالا٤ ايظالالالُا  ايعجُالالالإ عًالالال٢ ستُٝالالال١  خايالالالذ. ٚأنالالالذ ّ

 ٚايفٓالالالٕٛ ايعالالالش  ٚقاعالالالات اشلٛاٜالالالات َٚشانالالالض ٚايظالالالُٝٓا اىبظالالالش 

ٌ  ايمت اىبٓاػٌب َٔ ٚمرلٖا ُٽالا  قطاعٶالا  كبجال ٔ  ٚسٜٝٛٽالا  َٗ  قطاعالات  َال

 طالالٝعٛد ايالالمت ايجكافٝالال١ ايتُٓٝالال١ داْالال  بايتشذٜالالذ ٚتًُالالع  ايذلفٝالال٘

ٝٽالالا أثشٖالالا  َٓالالاخ ٚإػالالاع١ ايفهالالشٟ ٚسقٝالال٘ اجملتُالالع ثكافالال١ عًالال٢ إػباب

 ؿالالالالٓٛف٘ قبختًالالالال  ايتطالالالالشف عالالالالٔ ٚايبعالالالالذ ٚا٫عتالالالالذاٍ ايٛطالالالالط١ٝ

٘  ايزٟ يًفشاغ ٜاْع١ مثش٠ ٜعذ ايزٟ ٚادباٖات٘ ٘  اجملتُالع  ٜعٝؼال  بشَتال

 اىبتذاٚيال١  ا٭خبالاس  تهٕٛ ٚسقبا.  اشبـٛق ٚد٘ ع٢ً ايؼبا  ٚف١٦

 سالالالٞ ًب يًفٓالالالٕٛ اىبًهالالالٞ اىبشنالالالض َؼالالالشٚع تـالالالُِٝ اعتُالالالاد عالالالٔ

إٔ  عظالالال٢  اىبؼالالالشٚعات ٖالالالزٙ َجالالالٌ بالالالانٛس٠ بايشٜالالالا  ايظالالالفاسات

ٝٽا تشطٝخٶا ٜهٕٛ  ايكطالاع  ٖالزا  أَاّ ايبا  يفتض ايذٚي١ قبٌ َٔ عًُ

 . سزلٞ بؼهٌ

ٕ  اىبشصٚقالٞ إفب أْال٘ بعالذ    ساط. د ًٚب رات ايظٝام أػاس  اٱعال٬

ٞ  ا٭َالالش  عالالٔ ِ  اىبًهالال ٘  عاَالال١  ٦ٖٝالال١  بإْؼالالا٤ ايهالالشٜ بتالالاسٜ    يًذلفٝالال

 ٖالالٛ َالالا رٖٓالال٘إفب  تبالالادس ايالالزٟ ايظالال٪اٍ نالالإ ٖالالال( 22/7/1227)
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 أدٗالالض٠ َُٓبَٛالال١ كالالُٔ اسبذٜجالال١ اشل٦ٝالال١ شلالالزٙ ايُٓبالالاَٞ ايتهٝٝالال 

 .اشل١٦ٝ ٖزٙ دٚس ٖٛ َٚا ايتُٓب١ُٝٝ  ايظًط١

 ايتٓفٝز١ٜ ا٭دٗض٠ َٔ عذد َع َٗاَٗا ًب ايذلفٝ٘ ١٦ٖٝ تتكاطع

َٶا ا٫ختـاق شلا اىبٓعكذ  ٚتتكالاطع  ايذلفٝ٘  قلاٜا َباػش٠ ًب ُْبا

 ع٬قالال١ راتأٚ  اختـالالاق رات أخالالش٣ تٓفٝزٜالال١ أدٗالالض٠ َالالع نالالزيو

٘  َفّٗٛ ًب ايذلفٝ٘ بكلاٜا ّ  ايذلفٝال ٛ .. ايعالا ٘  َالا  ٖٚال   "ايشفالاٙ"  ٜظالُٝ

 عًال٢  ت٪نالذ  ٖالزا  َٜٛٓالا إفب  تأطٝظالٗا  َٓالز  ايذٚيال١  فت٦الت  َا ٚايزٟ

 . اىبٛاطٔ بشفاٙ ايتضاَٗا

 بشاَر َٔ ٖا٥ٌ يعذد ايذٚي١ تٓفٝز ع٢ً اْعهع ا٫يتضاّ ٖزا

 سالالذإفب  أطالالُٗت طُٛسالال١ وبظالال١ٝ خطالالٌب عؼالالش خالال٬ٍ َالالٔ ايشفالالاٙ

 اىبٓفو ايعاّ ايذلفٝ٘ قبع٢ٓ اىبٛاطٔ تشفٝ٘أٚ  اىبٛاطٔ سفاٙ ًب نبرل

 أيعالالا  َذٜٓالال١أٚ  طالالُٝٓا ؿالالاي١) ضبالالذد٠ خبالالذَات ايتخـالالٝف عالالٔ

 َهتُالالالٌ طالالاله  سالالالٞ) ا٭عالالالِ اىبفٗالالالّٛإفب  ريالالالو يٝتخطالالال٢( إخل

 ٚتعًُٝٝالالال١ ؿالالالش١ٝ َُٓبَٛالالال١ ساقالالالٞ  سٝالالالا٠ أطالالالًٛ  ٜكالالالذّ اشبالالذَات 

 سـالالش - ػبالال  ٫ بالالٌ - ٜـالالض فالال٬. (عـالالش١ٜ َذٜٓالال١ َتطالالٛس٠ 

 ٚايذلنٝالالض أيعالالا  َذٜٓالال١أٚ  َظالالش  ؿالالاي١أٚ  طالالُٝٓا داس ًب ايذلفٝالال٘

ٌ  ًب ذبالذٜات  َٔ تعاْٞ ب١٦ٝ َبٌ ًب عًٝٗا  خالذَات  ًٚب ايعالاّ   ايٓكال

 ٚايـالالالالالش١  ايتعًالالالالالِٝ َُٓبَٛالالالالال١ ًب ٚ ايـالالالالالشٞ  ٚايـالالالالالشف اىبٝالالالالالاٙ

 تكالالالذّ ٫ طالالاله١ٝٓ أسٝالالالا٤ ًٚب اٱطالالالهاْٞ  اىبخالالالضٕٚ ٚاغبفالالالا 

٘  َالا  ٜعهع سٝا٠ أطًٛ  ٔ  ايذٚيال١  أْفكتال  يشفالاٙ  ٚبالشاَر  َؼالاسٜع  َال

 َُٓبَٛتٓالالا ًب ٚا٫طالالتكطا  ايتبالالأٜ نًالال٘ ريالالو َالالٔ ٚأٖالالِ اىبالالٛاطٔ 

 ايالالٛط   ا٫دتُالالاعٞ اىبهالالٕٛ عًالال٢ بُب٬شلالالا تشَالالٞ ايالالمت ايكُٝٝالال١
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ٟ  َؼالشٚعٓا  ٚتلش  ٌ  ًب ايتُٓالٛ  عًال٢  ايتأنٝالذ  َٚالع . خطالرل  َفـال

 ايعالالالالش  ٚدٚس اىبتالالالالاس  ) ايذلفٝالالالال٘ ًب ايجكالالالالاًب ايعٓـالالالالش أُٖٝالالالال١

ٔ  ريو نٌ ٚيهٔ  (إخل ٚاىبظاس ... ايظُٝٓا٥ٞ  ٘  ؼبكالل  يال  ايذلفٝال

ٌ  ٚٚط١ًٝ عٌُ  فشؿ١ ٜعٛص ىبٛاطٔ اىبطًٛ   َُٚٓبَٛال١  َٓاطالب١   ْكال

 َٚتظالالاضب١... َعتذيالال١ ادتُاعٝالال١ قالالِٝ َُٚٓبَٛالال١ ٚؿالالش١ٝ  تعًُٝٝالال١

 ...إخل

٘  ٚبٓالا٤  ٔ  عًٝال ٍ  َٚال ِ  ٖالالزا خال٬ ٘  ايفٗال ٘  يًذلفٝال  بالالاىبفّٗٛ ٚاستباطال

إٔ  ٫بالالالذ يًذلفٝالالال٘ ايعاَالالال١ اشل٦ٝالالال١ دٚس فالالالإٕ يًشفالالالاٙ  ٚا٭سلالالالٌ ايعالالالاّ

 بالالالشاَر اْعهالالالاغ قٝالالالاغ ًٚب ايذلفٝالالال٘  قطالالالاع تُٓبالالالِٝ ًب ٜٓشـالالالش

 ايذلفٝٗٝال١  اشبالذَات  تكذِٜ عٔ ٚا٫بتعاد اىبٛاطٔ  سفاٙ ع٢ً ايت١ُٝٓ

 شلالالالا اىبٓعكالالالذ ايتٓفٝزٜالالال١ يٮدٗالالالض٠ ريالالالو ٚتالالالشى  َباػالالالش٠ بـالالالٛس٠

 َٚتابعالالال١ بٝٓٗالالالا  فُٝالالالا ٚايتٓظالالالٝل ايكلالالالاٜا  ٖالالالزٙ ًب ا٫ختـالالالاق

 ي٦ًٝٗال١  اْعكالادٙ  ايٛادال   ا٫ختـالاق  ٚإٔ. ْتا٥ذٗالا  ٚقٝالاغ  بشاصبٗا

 :ايتايٞ ًب ٜٓشـش ٫ٚ ٜؼٌُ

 ٚاىبؼالالاسٜع يًالالدلاَر ايذاعُالال١ ايتؼالالشٜع١ٝ اىبُٓبَٛالال١ ذبالالذٜح -1

 ٚا٫قتـالالاد١ٜ ايتُٓبُٝٝالال١ يًتشالالذٜات ٚاىبعازبالال١ ايذلفٝٗٝالال١ 

 .ايذلفٝ٘ َٚؼاسٜع يدلاَر اىبعٝك١ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاٱدشا١ٝ٥

 ٚقبالالالا ايذلفٝالالال٘ يكطالالاع  احملفالالالض٠ اىبايٝالال١  ايظٝاطالالالات اقالالذلا   -3

 .ايٛط  ايٓاتر ًب َظاُٖتٗا ؼبكل

 ايع٬قالال١ ٚرات اىبختـالال١ ايتٓفٝزٜالال١ ا٭دٗالالض٠ بالالـب ايتٓظالالٝل -2

 .ايذلفٝ٘ بكطاع ٚاىبع١ٝٓ

 .ايع٬ق١ رات ٚاىبؼاسٜع ايدلاَر َتابع١ -2
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 ب٦ٝالال١ إػبالالاد خالال٬ٍ َالالٔ ايذلفٝالال٘ صبالالاٍ ًب ا٫طالالتجُاس سفالالض -2

 ٚاسبٛنُال١  اٱفـالا   دسدالات  أع٢ًإفب  تظتٓذ اطتجُاس١ٜ

 ا٫طالالالتجُاسات ٚدالالالز  خالالالاق قطالالالاع ٚبٓالالالا٤ ٚايؼالالالفاف١ٝ 

 .ايذاع١ُ

 اىبالالالٛاطٔ  سفالالالاٙ عًالالال٢ ايتُٓٝالالال١ بالالالشاَر اْعهالالالاغ قٝالالالاغ -1

 اٱطالها١ْٝ  ٚا٭سٝالا٤  ٚاٱطالهإ   ٚاىبشافل  اشبذَات 

 أٍٚ ٖالالالالالٛ اىبعاؿالالالالالش٠ ٚاىبذٜٓالالالالال١ ٚاىبهتًُالالالالال١  اىبتهاًَالالالالال١

 .ايشفاٙ أطاغ ٖٚٛ ايذلفٝ٘  َتطًبات

 قُٝٝالال١ َُٓبَٛالال١ ٚكالالع عًالال٢ اىبختـالال١ ا٭دٗالالض٠ َالالع ايعُالالٌ -7

 عًٝالال٘ َتفالالل ٖالالٛ َالالا نالالٌ ًب َٚتظالالاضب١ ٚعاديالال١ ٚاكالالش١

َٶالالالا ػالالالشعٶا بإنبالالالاع  اجملتُالالالع يظالالالًٛنٝات نُشالالالذد ُْٚبا

 ٚتالالشى ّ( 2737) س٩ٜالال١إفب  ٚاىبتطًالالع اسبالالذٜح ايظالالعٛدٟ

 .ايتُٟٓٛ َؼشٚعٓا ربذّ ٫ خ٬فات َٔ ريو دٕٚ َا

..  سالالاط. د ايعجُالالإ َالالع َالالا أٚسدٙ خايالالذ. ّ َٚالالٔ داْبالال٘ اختًالال 

ٞ  بالـب  ٚايالشبٌب  أعال٬ٙ   (7) ٚ (1) ايٓكطتـب سٍٛ ٚخـٛؿا  َفٗالَٛ

ٔ  ايشفا١ٖٝأٚ  فايشفاٙ..  ٚايشفاٙ ايذلفٝ٘ ٞ  يًُالٛاط  اىبٛسالذ  اشلالذف  ٖال

ٛ  ايتُٓٝالالال١  دٗالالالٛد  يهافالالال١  قبُٓبَٛالالال١  سأٜالالال٘ ًب ٜالالالشتبٌب  ػالالالإٔ ٖٚالالال

ٞ  ايتُٓٝال١   ٚإداس٠ ايتخطٌٝب  اختـالاق  ًب (1) ايٓكطال١  تكالع  ٚبايتالاي

 دٗالالالالات تًُالالالالع أٜلالالالالا فٗالالالالٞ (7) ايٓكطالالالال١ أَالالالالا..  ايتخطالالالالٌٝب ٚصاس٠

 تطالالاٍ عاَالال١ نظٝاطالال١ ؿالالٝامتٗا ا٭دالالذس ٜهالالٕٛ ٚسقبالالا نالالجرل٠ 

 ٚا٫قتـالالالاد١ٜ ايظٝاطالالال١ٝ دٛاْبٗالالالا قبختًالالال  ايتُٓٝالالال١ دٗالالالٛد نالالالٌ

 ايالالالزٟ ايتعًالالالِٝ ٖالالالٛ ريالالالو نالالالٌ ٚأطالالالاغ ٚايبؼالالالش١ٜ  ٚا٫دتُاعٝالالال١
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ٔ  مبهٔ ٘  َال ِ  تغالٝرل  خ٬يال ٔ  اجملتُالع  َفالاٖٝ ٍ  َال ٘  خال٬  ايٓؼالأ  تٛدٝال

ِ  اختـالاق  شلالا  فٝٓعكذ ايذلفٝ٘ ١٦ٖٝ أَا..  ايـاعذ ٚازبٌٝ  ايتُٓبالٝ

 أْؼالالط١ َالالٔ ذبتالال٘ ٜٓالالذسز َٚالالا ايذلفٝالال٘ يكطالالاع ٚايذلخالالٝف ٚايشقابالال١

 أع٬ٙ. ا٭ٍٚ اشبُع ايٓكاٍب تلُٓت٘ َا ٖٚٛ َٚؼاسٜع

 ؽبالالالف فُٝالالالا سالالالاط د. َالالالع ايشدٜعالالالإ خايالالالذ. د أٜلالالالا اختًالالال 

 ايذلفٝالال٘ بُٝٓالالا ٚاطالالع  َفٗالالّٛ ٖٚالالٛ ( welfare) فايشفالالاٙ اىبفالالاِٖٝ

 ٚيالٝع  ايشفاٙ َٔ دض٤ ٖٚٛ ( entertainment)إفب  ايغاي  ًب ٜؼرل

 .نً٘

ٛ  ندلْاَر ايذلفٝ٘: اىبشصٚقٞ ساط. د ٚبذٚسٙ قاٍ ٔ  دالض٤  ٖال  َال

ٍ . ايتُٓٝال١  بالشاَر  نبٝالع  ع٢ً ٜٓعهع ٚط  نايتضاّ ايشفا٠  فالا٭ٚ

ٕ  ٚسقبا. ي٘ َٚهٌُ ايجاْٞ َٔ دض٤ ٍ  َٓؼالأ  نالا ٛ  اٱػالها  أْٓالا  ٖال

 اىبكـالالالٛد َالالالا ..َفَٗٛٗالالالا ذبشٜالالالش قبالالالٌ فهالالالش٠ َٓاقؼالالال١ ًب ػالالالشعٓا

 يشفالالالاٙ اَتالالالذاد ٖالالالٛ ندلْالالالاَر ايذلفٝالالال٘إٔ  ؟. ٚرنالالالشت.. بايذلفٝالالال٘

٘  بشْاَر َٔ دض٤ قبع٢ٓ.. اىبٛاطٔ ٛ  ايذلفٝال أٚ  يًظالُٝٓا  دٚس إْؼالا٤  ٖال

 أٜلالالا يهالالٔ إخل  تشفٝٗٝالال١... َالالذٕأٚ  َتالالاس أٚ  يًُظالالش  ؿالالا٫ت

ٛ  ريالو  َٔ أِٖ ٚسقبا ٘  ٖال ٞ  ًب ايذلفٝال ٟ  ايظاله   اسبال ٔ  ايالز  أطاله

ِ  َؼالاٙ  سؿٝ .. فٝ٘  دالض٤  عاَال١   سالذا٥ل  َٚشافالل   خبالذَات  َالُٓب

ٌ  َتطالٛس  تعًُٝٞ بشْاَر نزيو ايذلفٝ٘ َٔ ٔ  ػبعال  ب٦ٝال١  اىبذسطال١  َال

 .ٚاىبشافل اشبذَات َٔ ريو نٌ آخش ايٞ يٮطفاٍ دارب١

 - اشل٦ٝالالالال١  عًالالالال٢. إٔ ايظادطالالالال١ ايٓكطالالالال١ إفب  ٜكٛدْالالالالا ٖٚالالالالزا

 َالذ٣  قٝاغ -ايذلفٝ٘ َٔ ايجكاًب بازباْ  اٖتُاَٗاإفب  باٱكاف١

ٞ  ايشكالا  َ٪ػالش  سفالع  عًال٢  ايت١ُٝٓ بشاَر اْعهاغ  قبعال  . ايذلفٝٗال
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ٌ إٔ  ٟ  بشْالالاَر نال ٌ إٔ  ٫بالالذ تُٓالٛ ٔ  َكٝاطٶالالا ٜؼالُ  ٚصاس٠.. ايذلفٝالال٘ َال

 بتٓفٝالالالز ازبٗالالالات ايتالالالضاّ َٚالالالذ٣ ايتُٓٝالالال١ بالالالشاَر تتالالالابع ايتخطالالالٌٝب

 ايتخطالٌٝب  ست٢ ٚصاس٠ ٫ٚ د١ٗ أٟ تٛدذ ٫ يهٔ. ايت١ُٜٛٓ اىبؼاسٜع

 ازباْال   ع٢ً ايدلاَر ٖزٙ اْعهاغ سٝح َٔ اىبٛاطٔ سك٢ تكٝع

 .ايذلفٝٗٞ

ِ  اسبهُٞ إٔ َٔ سظـب. ٚأٚكض د  ا٫عتبالاس  ًب ْلالع  إٔ اىبٗال

 ف٦ال١  ٜٓاط  َا  ٚازبٓع ايعُش حبظ  ايذلفٝ٘ َٔ أْٛاعٶا ٖٓاى إٔ

٘   يًؼبا  تشفٝ٘ فٗٓاى. أخش٣ ٜٓاط  ٫ قذ ٌ  تشفٝال ٘   يًعٛا٥ال  تشفٝال

ٔ  يهبالالاس تشفٝالال٘  يًٓظالالا٤  تشفٝالال٘  يٮطفالالاٍ  شلالالا  ف٦الال١ ٚنالالٌ. ايظالال

 . اىبختًف١ ٚسمباتٗا َتطًباتٗا

٘  ُٜٓبالش  اىبًُهال١  س١ٜ٩ ًب ايذلفٝ٘ ٘  عًال٢  يال  َٚـالذس  اطالتجُاس  أْال

. ايالالٛط  ا٫قتـالالاد عًالال٢ باىبٓفعالال١ تعالالٛد ايالالمت ايالالذخٌ َـالالادس َالالٔ

ِ  تًبال٢  إٔ ػب  ٖٓا ١َُٗ ف١٦ فإٕ اطتجُاس ٚيهْٛ٘ ِ  شلال  استٝادالاتٗ

 .  اىبظتجُشٕٚ ِٖٚ اىبٓاط  بايؼهٌ ا٫طتجُاس ٖزا يٝتشكل

 ظبالالا   عًالال٢  تعٝٓالال٘ ٚتظالال٬ٝٗت  َٓاطالالب١  ب٦ٝالال١ ؼبتالالاز  اىبظالالتجُش

 .  ٘اطتجُاسات

 إْؼالالالا٤ باٱَهالالالإ ٚطٓٓالالالا ًب طبتًفالالال١ َٚالالالذٕ َٓالالالاطل يالالالذٜٓا

ٕ  َٓالاطل   فٝٗالا  ْادش١ تشف١ٝٗٝ اطتجُاس١ٜ َؼاسٜع ٌ  نذالاصا  ٚسا٥ال

 اىب٪ًٖالالال١ ايبهالالالش اىبٓالالالاطل َالالالٔ ٚنالالالجرل ٚايُٓالالالاق ٚعظالالالرل ٚتبالالالٛى

 . دارب١ تشفٝ٘ َٓاطل يتهٕٛ

 يطالال٬  احملاكالالشات إسالالذ٣ َالالٔ دالالض٤ َالالش٠ ٚأكالالاف: سٛيالالت 

 (2) إفب ايطالالالال٬  فٝٗالالالالا ٚصعالالالالت عُالالالالٌ ٚسػالالالال١ إفب ايبهالالالالايٛسٜٛغ
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 سأٜٗالالا ٚتهتالال  تتٓالالاقؽ إٔ صبُٛعالال١ نالالٌ َالالٔ ٚطًبالالت صبُٛعالالات

ٕ  َا سٍٛ ٘  ٜشمبالٛ ٔ  فٝال ِ . تشفٝٗٝال١  َٓاػالٌب  َال  عًال٢  تتخًٝالٛا  إٔ يهال

 دٕٚ طبتًطال١  أطالٛام   مٓالا٤  سفال٬ت   طالُٝٓا :  تكشٜبا أنبعٛا َارا

  ٜالالالٓرڤداٟ طالالالهاٟ skydiving)) نؼالالالبا  شلالالالِ َٚٓالالالع عٛا٥الالالل

(paintball) ٍٛرنشٖالا  أخش٣ أَٛس ٚبع  ػشاعٞ  طرلإ  بٝٓتب 

ِ  ٚبايٓظالب١  ايؼالشا    بٗالا  ٜٚكـذٕٚ تًُٝشٶا بعلِٗ ٞ  شلال  لبالٛرز  دبال

 .!ىبجً٘ ايٛؿٍٛ ٜشمبٕٛ ايزٟ ٖذفِٗ ٖٚٛ َٓاط 

 يٝتٓالالالضٙ ايؼالالالشم أٚ ايغالالالش  إفب ٜالالالزٖ  طالالالعٛدٟ َالالالٔ أطالالالتغش 

 عًالال٢ يٝشـالالٌ اىبالالذٕ بالالـب ٜتٓكالالٌ فتذالالذٙ ْفظالال٘ عالالٔ ٜٚشفالال٘ ٜٚظالالتُتع

ِ   ٜشٜالذ  ايزٟ ايذلفٝ٘ نٌ  يٝالضٚس  ْٜٝٛالٛسى  إفب ٜظالافش  قالذ  فأسالذٖ

 طالهٜٛش  ٚتالامبض  اسبش١ٜ نتُجاٍ اىبؼٗٛس٠ ايظٝاس١ٝ اىبٓاطل بع 

 أٚس٫ْالالالذٚ إفب طالالالاعات اشبُالالالع ٜكالالالاس  ىبالالالا ٜطالالالرل بعالالالذٖا  إخل...

َٶالا  يٝكلٞ ٔ  أٜا ٘  َال ٞ  ًب ايذلفٝال ِ   ٚٚسيالذ  دٜضْال  إفب ٜالزٖ   بعالذٖا  ثال

ٔ  ٚطبٝعال١  ؿخ  َٔ فٝٗا َا بهٌ يٝظتُتع َٝاَٞ ٘  ٚأَالان . تشفٝال

ٞ  قفالض  ٜٛدالذ  ٫ إٔ ْفظ٘ ٜظتغش  ايٛقت ًب ٚظبذٙ  اىبذٜٓال١  ًب َُبًال

ٍ  تظالًل  يُٝاسغ عظرل إفب ٜزٖ  إٔ ٜٚظتبعذ  ٜعٝؼٗا ايمت  اسببالا

٘  ٜٚالالش٣  اشلٛا٥ٝالال١ ا٭يعالالا  ٚبعال    حبشٜالال١ أيعالالا  َذٜٓتالال٘ ًب يالالٝع أْال

 ! عٓ٘ ايضٖش٠ نٛن  َٔ أبعذ دذ٠ إٔ ٜٚش٣

 َالالٔ ؼبُالالٞ ُْبالالاّ عًالال٢ عبـالالٌ إٔ عبتالالاز تشفٝالال٘ عًالال٢ يٓشـالالٌ

 ٫. ايذلفٝالال٘ سبُبالالات ؿالالفٛ تعهالالرل ًب ٜشمالال  َالالٔ نالالٌ دبالالاٚصات

ٔ  فٝ٘ أنٕٛ إٔ أطتطٝع ٫ َهإ إفب ايزٖا  ًب أسم  ٔ  قبالأَ  َال

ٕ  ٚأْاغ  خادػ١ ذبشؾ َٚٓاَبش َظتٗذل ػبا  إصعاز  اهلل إٔ ٜالشٚ
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 ُْبالالاّ ٚدالالٛد. سالالٛشلِ َالالٔ نالالٌ عًالال٢ أٚؿالالٝا٤ ٚأْٗالالِ طالالٛاِٖ ٜٗالالذ مل

 َالع  ايتعاٌَ ع٢ً َذسب١ سزل١ٝ دٗات تطبك٘ َٚعًٔ َٚعشٚف ٚاكض

 َطًالال  ا٭صَالالات أٚقالالت ًب حبهُالال١ ايتـالالشف ٚتظالالتطٝع ازبُٗالالٛس

 نافالال١ تالالٛفرل إفب باٱكالالاف١  َٓاطالالب١ تشفٝٗٝالال١ ب٦ٝالال١ يتالالٛفرل أطالالاغ

 .ٚا٭َٔ ايظ١َ٬ ٚطا٥ٌ

 تطالالالالٜٛش ًب ايشػالالالالٝذ ًب س٩ٜتالالالال٘ نُخالالالالتف  خايالالالالذ. ٚأػالالالالاس د

ٌ  َٔ ٫بذ ذبت١ٝ ب١ٝٓ ٖٓاى بإٔ ايظٝاس١ٝ ايٛدٗات  أ٫ّٚ عًٝٗالا  ايعُال

ٔ  سكال٢  افب يًٛؿٍٛ ٍ  اىبالٛاط ٘  ٫ٚطالتهُا ٟ  ايَٝٛٝال١  استٝاداتال  ايالز

ٚايشفا١ٖٝ. ٚفُٝا ًٜٞ ْف َكالاٍ   ٚاىبتع١ بايشاس١ خ٬شلا َٔ طٝؼعش

ٌ يالال٘ ًب ٖالالزا ايؼالالإٔ ٚايالالزٟ دالالا٤      ٦ٖٝالال١ سادالال١ ًب عبالالٔ بعٓالالٛإ: ٖالال

 ؟.(ايشفا١ٖٝ أّ يًذلفٝ٘)

ٞ  ْؼالاٍب  بأْٗا ايذلفٝ٘ طٝاس١ تعشف ٔ  ٚلبالٌب  طالٝاس  ألبالاٍب  َال

 : تؼٌُ ٚايمت اىبعشٚف١ ايظٝاس١

  ايع٬دٝال١  ٚايظالٝاس١   ايجكافٝال١  ٚايظٝاس١   ايذ١ٜٝٓ ايظٝاس١

 ايتظالٛم  ٚطالٝاس١   ٚاىب٪كبشات اىبعاس  ٚطٝاس١  ا٭عُاٍ ٚطٝاس١

 إخل.......  ايذلفٝ٘ ٚطٝاس١  

 ْؼالالالاطات ٖالالالٞ ايظالالالٝاس١ٝ ٚا٭ْؼالالالط١ ا٭لبالالالاٍب ٖالالالزٙ ٚنبٝالالالع

 ادتُاعٝالالال١ َٚهاطالالال  ايظالالالٝاس١ يكطالالالاع إكالالالاف١ ٚتكالالالذّ َُٗالالال١ 

 ٖالالالزٙ عالالالٔ ايذلفٝالالال٘ ْؼالالالاٍب ٚعالالالضٍ ٚيًُذتُالالالع  يًذٚيالالال١ ٚاقتـالالالاد١ٜ

 بايذلفٝالال٘ تعالال  َظالالتك١ً ٦ٖٝالال١ إْؼالالا٤ خالال٬ٍ َالالٔ ايظالالٝاس١ٝ ا٭ْؼالالط١

 اجملتُالع   يطُٛ  ٜشتكٞ ٫ َؼشٚع بأْ٘ أس٣ - ػخـٝٽا - فكٌب

 : َكذَتٗا ًب ٜأتٞ عذ٠ ٭طبا  ي٘ سكٝك١ٝ إكاف١ ٫ٚ ٜكذّ
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ٟ  ايذلفٝ٘- 1 ٘  ًب ٜالٛاص  بكٝال١  ٚا٫دتُاعٝال١  ا٫قتـالاد١ٜ  أُٖٝتال

 إْؼا٤ ٜفذل  فإْ٘ ريو  ع٢ً ٚقٝاغ ا٭خش٣  ايظٝاس١ٝ ا٭ْؼط١

 . اىبختًف١ ا٭ْؼط١ ٖزٙ َٔ آخش طٝاسٞ ْؼاٍب يهٌ َظتك١ً ١٦ٖٝ

ٝٽالالالّا عًٝالالال٘ اىبتعالالالاسف- 3  عًٝٗالالالا ٜعتُالالالذ ايالالالمت ا٭دٚات بالالالإٔ عاىب

ٞ    ايظٝاس١ ١٦ٖٝ بٗا َع  طٝاس١ٝ ٚبشاَر أدٚات ٖٞ ايذلفٝ٘  ٖٚال

 قبالالا   ايذلفٝٗٝالال١ ٚايفعايٝالالات ايالالدلاَر تُٓبالالِٝ عالالٔ اىبظالال٪ٚي١ ازبٗالال١

 طالالٛاٍ ايٓؼالالاٍب شلالالزا ٚبالالشاَر ٚخطالالٌب َٚعالالاٜرل تؼالالشٜعات َالالٔ يالالذٜٗا

 ٜهالالالٕٛ إٔ ا٭ٚفب َٚالالالٔ  ٚايعطالالال٬ت اٱدالالالاصات َٛاطالالالِ ًٚب ايعالالالاّ

 َُبًتٗا ذبت ايظٝاس١ ١٦ٖٝ تكذَٗا ايمت ا٭ْؼط١ ٖزٙ أسذ ايذلفٝ٘

. 

 اىبؼالالالالاسٜع إداس٠ كبتًالالالالو ٚاحملافُبالالالالات اىبٓالالالالاطل أَاْالالالالات- 2

 ٚيالالالذٜٗا ٚاسبالالالذا٥ل ٚايظالالالاسات اىبشافالالل  إداس٠ خالالال٬ٍ َالالالٔ ايذلفٝٗٝالال١ 

 دبالالذ ٚطالالٛف اىبشافالالل  ٖالالزٙ ٱداس٠ ايتؼالالغ١ًٝٝ ٚاٱَهاْالالات اشبالالدل٠

 ٦ٖٝالالال١ بالالالـب فُٝالالالا ٚايتٓظالالالٝل ايتٛفٝالالالل ًب ؿالالالعٛب١ ازبذٜالالالذ٠ اشل٦ٝالالال١

ُٳٸالالا ٚا٭َاْالال١  ايظالالٝاس١  ازبذٜالالذ٠ اشل٦ٝالال١ أدا٤ دالالٛد٠ عًالال٢ طالالٝ٪ثش َٹ

 . َٚٓتذاتٗا

 تظالالالتٛد   اطالالالتجٓا١ٝ٥ اقتـالالالاد١ٜ  بُبالالالشٚف كبالالالش  ايذٚيالالال١- 2

 عًالال٢ اقتـالالادٟ عبالال٧ ٖالالٛ يًذلفٝالال٘ ٦ٖٝالال١ ٚإْؼالالا٤ ٚايذلػالالٝذ ايتالالٛفرل

 . ايعاّ يًُاٍ ٖٚذس ايذٚي١

 ٜعتُالالذ ايٓذالالا  بالالإٔ َٓٗالالا تعًُٓالالا ايالالمت ٚدباسبٓالالا خدلاتٓالالا َالالٔ

 ٚاجملتُالالالالع  يٮٚيٜٛالالالالات ايظالالالال١ًُٝ ايكالالالالشا٠٤ عًالالالال٢ نالالالالبرل بؼالالالالهٌ

ٌ   أٚيٜٛات٘ قا١ُ٥ ًب ايذلفٝ٘ ٜعذ مل ايظعٛدٟ  أ٫ّٚ ٜٚتطًالع  ؼبتالاز  بال
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 قُالالال١ ٖالالالٞ ٖٚالالالزٙ  ٚاىبعٝؼالالال١ٝ اسبٝاتٝالالال١ ب٦ٝتالالال٘ َظالالالت٣ٛ ذبظالالالـب إفب

 . ٜٓؼذٙ ايزٟ ٚايذلفٝ٘ ايشفا١ٖٝ

ٌ  ٜٚعاٜؼالٗا  ٜعاْٝٗالا  ٚايمت  ايـعب١ اىبعٝؼ١ٝ فايُبشٚف  بؼاله

 إفب تشقال٢  ٫ ايمت  ٚاىبتٗايه١ ايشد١٦ٜ ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ ْتٝذ١   َٜٛٞ

  َٚتطًباتالال٘ استٝاداتالال٘ تًبٝالال١ تظالالتطٝع ٫ٚ ايؼالالع  طُالالٛ  َظالالت٣ٛ

ٞ  ؿالالالالاسبٗا  اشبالالالالذَات  نبٝالالالالع  َظالالالالت٣ٛ  ًب نالالالالبرل  ٚعذالالالالض  تالالالالذْ

 ٚا٫دتُاعٝال١  ٚايتع١ًُٝٝ  ايـش١ٝ) ايذٚي١ تكذَٗا ايمت اسبه١َٝٛ

 . (ا٭١َٝٓ ٚنزيو

 اسبهَٛٝالال١ ايشقابٝالال١ ازبٗالالات أدٚاس تعطالالٌ طالال٤ٛٶا ا٭َالالش ٚصاد

 ٚاىبعٜٓٛال١   اىباد١ٜ اجملتُع سكٛم ع٢ً احملافُب١ عًٝٗا ٜفذل  ٚايمت

ٌ  َؼه٬ت إفب باٱكاف١ ٌ  ٚا٫صدساَالات  ٚايطالشم  ايٓكال ٕ  داخال  اىبالذ

 ٚتضٜالذ   ايَٝٛٝال١  ٚاسبٝالا٠  اسبشنال١  ٚتـالع   تعٝل ٚايمت ٚخاسدٗا 

 ايعذٜالذ  ًب ٚتتظالب   ايؼالع   عًال٢  ايٓفظال١ٝ  ٚايلغٛطات ا٭عبا٤ َٔ

 .ٚايـش١ٝ ٚايٓفظ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭صَات اىبؼه٬ت َٔ

 َاطالال١ سادالال١ ًٚب نالالبرل٠  َعاْالالا٠ ًب ايؼالالع  إٕ...  اسبكٝكالال١

ٔ  أنجالش  اجملتُع١ٝ ب٦ٝت٘ يتشظـب ٘  َال  َٚالا  ٚايذلفٝال٘   يًتظال١ًٝ  سادتال

ٔ  ؼبذخ ٍ  صبتُعٝال١  تـالشفات  َال ٌ  خال٬ ٌ  ٚطالا٥ ٞ  ايتٛاؿال  ا٫دتُالاع

 ٚدبالاٚصات  ٚفٛكال٢  اطالتٗتاس  أٚ (ٖؼالتك١ ) أٚ (طكطك١) َٔ اىبختًف١

 ايالالمت ايظالال١٦ٝ ايٓفظالال١ٝ يًشايالال١ تأنٝالالذ إ٫ َالالاٖٞ ٚأخ٬قٝالال١ قاْْٛٝالال١

 : ايؼاعش قٍٛ عًٝ٘ ٜٓطبل ٚايزٟ اجملتُع  ٜعٝؼٗا

 ٜالالالشقف فالالالايطرل....  طشبٶالالالا بٝالالالٓهِ سقـالالالالالالال٢ ذبظالالالالالالبٛا ٫))

 .((ا٭مل َٔ َزبٛسالٶالا
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 ايذٚيالالال١ اطالالالذلاتٝذ١ٝ عًالال٢  ايكالالالا٥ُـب َالالالٔ ًْٚالالتُع  ْكالالالذل  إْٓالالا 

 . ايؼع  ٭ٚيٜٛات ٚايٛاقع١ٝ ايظ١ًُٝ بايكشا٠٤  اىبظتكب١ًٝ ٚس٩ٜتٗا

 ٜعالالالالاج يالالالالٔ ٚأطالالالالايٝب٘ ٚطالالالالا٥ً٘ تعالالالالذدت َُٗالالالالا...  فايذلفٝالالالال٘

 ٚايشكالالال٢ اسبكٝكٝالالال١ ايظالالالعاد٠ ؼبكالالالل ٚيالالالٔ  اجملتُالالالع َؼالالاله٬ت

 ٚيهالالٔ   ايطبٝعٝالال١ ٚمالالرل ايـالالعب١ ايُبالالشٚف ٖالالزٙ َبالالٌ ًب  اىبتٛقعالال١

 يًذٚيالال١ ايتشتٝالال١ ايبٓٝالال١ ٚتطالالٜٛش اجملتُعٝالال١ ايب٦ٝالال١ ذبظالالـب خالال٬ٍ َالالٔ

 اسبهالالَٛٞ ايكطالالاعـب ٜكالالذَٗا ايالالمت اشبالالذَات َظالالت٣ٛ ٚذبظالالـب

٘  ايالالالزٟ بايؼالالالهٌ  ٚاشبالالالاق  ٚتؼالالالعشٙ   ٜٚتٛقعالالال٘ اجملتُالالالع ٜأًَالالال

ٌ   ٚبكُٝت٘ بأُٖٝت٘ ٘  ٚدبعال ٔ   ٚأسؼبٝال١  طالٗٛي١  أنجالش  سٝاتال  ٖٓالا  َال

 .ٚايٛط١ٝٓ اي٤٫ٛ َظت٣ٛ ٚصٜاد٠ ٚايظعاد٠ ايشفا١ٖٝ عبكل طٛف

ٍ  اقالذل   فإْ  يزا ٔ  بالذ ٘  ٦ٖٝال١ )إْؼالا٤   َال  ٦ٖٝال١ ) إْؼالا٤  (ايذلفٝال

ٌ  (اجملتُع سفا١ٖٝ  يًذٚيال١  ايتشتٝال١  ايبٓٝال١  ٚتطالٜٛش  ذبظالـب  عًال٢  تعُال

 ٚتالالٛفش ٚاشباؿالال١  اسبهَٛٝالال١ ايكطاعالالات َالالٔ اىبكذَالال١ ٚاشبالالذَات

  يًؼالالالع  ٚايلالالالشٚس١ٜ ا٭طاطالالال١ٝ ٚاىبتطًبالالالات ا٫ستٝادالالالات نبٝالالالع

 ٖالالزٙ َكالالذَٞ أدا٤ َٚشاقبالال١ اشبذَالال١  َالالٔ عالالايٞ َٚظالالت٣ٛ أالالٛد٠

 ػالالت٢ ًب اجملتُالالع ف٦الالات زبُٝالالع سلٛيٝتٗالالا َالالٔ ٚايتأنالالذ اشبالالذَات

 . ٚضبافُباتٗا اىبًُه١ َٓاطل

 ايشػالالٝذ خايالالذ ايـالالشاف عًالال٢ َكالالاٍ د.  ْـالالش. ّ.ٚعًالالل د

 ايعش  بكٛي٘:  ايظٝاس١ خدلا٤ نبع١ٝ عاّ أَـب

•  ٔ ٍ  أ٫ٚ: َالال ٛ َكايالال١ د.   خالال٬  ٜٛفالالالل مل قطعٶالالاّ  ايشػالالالٝذ  ٖالال

 ٚتطالالٜٛش دفالالع عًٝالال٘ ٜكتلالالٞ ٚايالالزٟ يالال٘ اىبٓاطالال  باىبٓـالال 
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 ٚايظالالعٛدٟ ايعشبالالٞ يًُالالٛاطٔ ٚكالالشٚستٗا يًظالالٝاس١ ايُٓبالالش٠

 .!!خاق بٛد٘

٘  ايٛاكالض  اشبًالٌب  :ثاّْٝا • ّ  ًب يذٜال ٘  َفٗالٛ  ٚايشفاٖٝال١  ايذلفٝال

 ٜفكالالالالالذٙ ازبذٜالالالالالذ٠ اشل٦ٝالالالالال١ عًالالالالال٢ ايؼخـالالالالالٞ ٚايتشاَالالالالالٌ

 ايطش . ًب اىبـذاق١ٝ

 يًُالالاٍ ٖالالذس ٖالالٛ ازبذٜالالذ٠ اشل٦ٝالال١ إْؼالالا٤ إٔ اعتبالالاسٙ :ثايجالالّا •

 ايذلفٝالالال٘ يٝظالالالت ايظالالالعٛدٟ اجملتُالالالع أٚيٜٛالالالات ٚإٔ ايعالالالاّ 

ٌ : ايتايٞ ط٪اي٘ ع٢ً ؼبذْٞ ٛ  ٖال ٞ  ٖال  أٚيٜٛالات  عًال٢  ايٛؿال

 أنجالالش اجملتُالالع بأٚيٜٛالالات أدس٣ أْالال٘ أّ ايظالالعٛدٟ اجملتُالالع

 اجملتُع؟!. َٔ

 ًب اسبهَٛٝال١  ايشقاب١ أٚيٜٛات بـب ايٛاكض اشبًٌب: سابعّا •

 َٔ ٫ ايذلفٝ٘ ىبٛكٛع مبت ٫ قبا ٚمرلٖا ٚايظٝاس١ ايٓكٌ

 بعٝذ. أٚ قشٜ 

 ٭ٟ ايذلفٝالالال٘ كالالالشٚس٠ إقشالالالاّ صبالالالذدٶّا أطالالالتغش  :خاَظالالالّا •

 أٜلالالالالّا اىبطًٛبالالالال١ ا٫دتُاعٝالالالال١ بايشفاٖٝالالالال١ نالالالالإ صبتُالالالالع

 ٚبايذسد١ بٓفظٗا.
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 العنْدٖ: صامٔ٘. د.الْرق٘ الزٜٔض٘: أ 

ٞ  ّ(3222) ايظعٛد١ٜ ايعشب١ٝ اىبًُه١ س١ٜ٩  اسباكالش  س٩ٜال١  ٖال

 بالالالشاَر بٝٓٗالالالا ٚاطالالالع١  خطّطالالالّا ٚسلًالالالت ٭بٓا٥ٓالالالا  ٚاىبظالالالتكبٌ يٓالالالا

َالا   ىبشسًال١  ايظالعٛد١ٜ  دبٗٝض تظتٗذف ٚت١ُٜٛٓ ٚادتُاع١ٝ اقتـاد١ٜ

ٞ  ضبالاٚس  (2) ع٢ً تعتُذ س١ٜ٩ ٖٚٞ ايٓفٌب ذبع ٟ  اجملتُالع  ٖال  اسبٝالٛ

 ايطُٛ . ٚايٛطٔ اىبضدٖش ٚا٫قتـاد

ٔ  تبالذأ  ايش١ٜ٩ ٚ٭ٕ ٘  اجملتُالع  َال ٞ  ٚإيٝال ٕ  تٓتٗال ٔ  ٫بالذ  نالا إٔ  َال

 َ٘الالا ْظالالبت  مبالالجًٔ اٱْالالاخإٔ  ٚسٝالالح ٚاىبالالشأ٠ ايشدالالٌ ايش٩ٜالال١ تؼالالٌُ

 ايظالعٛد١ٜ  اىبشأ٠ٕ إ ٚسٝح ايظهإ  إنبايٞ َٔ  (٪2522)تكشٜبّا 

 ٌ ٔ (  ٪22) عًالالال٢  ٜضٜالالالذ  َالالالا  تؼالالاله ٞ  َالالال  اشبالالالالشػبـب عالالالذد  إنبالالالاي

ِ  ٚعٓـالش  أطاطٞ َهٛٸٕ ٖٞ يزا ازباَعٝـب  ٔ  َٗال  قال٠ٛ  عٓاؿالش  َال

 عًالال٢ قاَالالت يالالٛ تالالٓذضإٔ  ٖالالزٙ يًش٩ٜالال١ مبهالالٔ ٫ٚ اجملتُالالع  ٖالالزا

 ٫ اىبالالشأ٠ أٟ: ايجالالاْٞ  ايٓـالال إٔ  تالالذسى ٚمل فكالالٌب  اجملتُالالع ْـالال 

 تالالأتٞ ٫ ستالال٢ يًُؼالالاسن١ ايفشؿالال١ َٓشالال٘ عالالذّأٚ  تغٝٝبالال٘ مبهالالٔ

 . ْاقـ١ شلا ٚاىبخشدات ايش١ٜ٩
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 ايٛثٝكال١  أنالذت  فكالذ  بايطبع ٫ ؟ اىبشأ٠ دٚس ايش١ٜ٩ أمفًت ٌٖ

 اىبالالالشأ٠ َٛاٖالالال  تُٓٝالالال١ ًب طٓظالالالتُش" ْـالالالٗا ًب (35152) فكالالالش٠ ًب

ٔ  ٚكبهٝٓٗالا  طاقاتٗالا  ٚاطتجُاس ٍ  َال  اىبٓاطالب١  ايفالشق  عًال٢  اسبـالٛ

 ". ٚاقتـادْا صبتُعٓا ت١ُٝٓ ًب ٚاٱطٗاّ َظتكبًٗا يبٓا٤

ٔ  سضَال١  عًال٢  ايتأنٝذ ٚط ٍ  ا٭ٖالذاف  َال  -ٖالال 1223) حبًالٛ

 : ًٜٞ نُا َباػش٠ اىبشأ٠ ٚتؼٌُ  (3222ّ

ٌ  طالٛم  ًب اىبالشأ٠  َؼاسن١ ْظب١ سفع : أ٫ّٚ • ٔ  ايعُال %( 33) َال

 ًب ٚاىبتٛطط١ ايـغرل٠ اىبٓؼ ت َظا١ُٖ ٚاستفاع%( 22إفب )

 ٚربفالالالٝ %( 22%( إفب )32) َالالالٔ احملًالالالٞ ايٓالالالاتر إنبالالالايٞ

 .%( 7%( إفب )11,1) َٔ ايبطاي١ َعذٍ

٘  ايجكافال١  عًال٢  ا٭طالش  إْفالام  سفالع  : ثاّْٝا • ٔ  ٚايذلفٝال %( 3,7) َال

 .%( 1إفب )

 َالالٔ دخًالالٗا إنبالالايٞ َالالٔ ا٭طالالش َالالذخشات ْظالالب١ سفالالع : ثايجالالّا •

 .%( 12%( إفب )1)

 ََٛبالالالالالالال  أيالالالالالالال  (222) َالالالالالالالٔ أنجالالالالالالالش تالالالالالالالذسٜ  : سابعالالالالالالالّا •

 إداس٠ َبالالالالالاد٨ يتطبٝالالالالالل ٚتأًٖٝالالالالالِٗ بعالالالالالذ عالالالالالٔ سهالالالالالَٛٞ

 عالالالالالاّ حبًالالالالالٍٛ اسبهَٛٝالالالالال١ أدٗضتٓالالالالالا ًب ايبؼالالالالالش١ٜ اىبالالالالالٛاسد

   .(3232ّ-ٖال1223)

 بٓٝاْالال٘ سٜٝٛالالّا صبتُعالالّا" ايظالالعٛد١ٜ س٩ٜالال١" تظالالتٗذف : خاَظالالّا •

 (22)إفب  (72) َالالٔ اىبتٛقالالع ايعُالالش َتٛطالالٌب صٜالالاد٠ عالالدل َالالتـب

 . عاَّا
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 ّ( 3222) اىبًُهال١  س٩ٜال١  ًب ساكش٠ اىبشأ٠إٔ  تتلض ٖٓا َٔ

 ٔ ٕ  اسبلالالٛس ٖالزا  ٚيهال  قالالشا٠٤ ناْالت  ٚإٕ ضبالالذٚدٶّا  سلالٛسٶاّ  نالا

 نبٝالالع  ًب َعٶالالاّ  ٚاىبالالشأ٠  ايشدالالٌ ا٫ثالالٓـب  رباطالال   ايش٩ٜالال١ إٔ  ايالالبع 

 ٖالالالالزٙإٔ  ٜالالالش٣  ٚايالالالبع   ٚاكالالالالشٶّا  ٫ٚ ٜبالالالذ  ٖالالالزا إٔ  بٓٛدٖالالالا  إ٫ 

 .٫سكّا تٛكٝشات ٚطتتًٖٛا فكٌب ايبذاٜات

ٞ  اىبعٛقالات  بع  ٖٓاى ٫صايت  ادتُاعٝال١  ثكافٝال١  َعٛقالات  ٖٚال

 ٚاىبُاسطالالات ايٛاقالالع ًب تالالتشهِ ٚايالالمت ايظالالا٥ذ٠ اىبٛسٚثالالات بظالالب 

 َالالٔ ٜٓطًالالل ٚايالالزٟ يًشهالالِ ا٭طاطالالٞ ايُٓبالالاّ ٭ٕ فعًٝالالّا  ايتٓفٝزٜالال١

٘  يالٝع  ايُٓباّ ٖزا ٚايظ١ٓ  ايكشإٓ ثٛابت  ايٓظالا٤  بالـب  كبٝٝالض  أٟ فٝال

 آيٝالات  ع٢ً ٤ايلٛ إيكا٤ َٔ ٫بذ نإ ٚيزيو أطاط٘  ًب ٚايشداٍ

ٔ  بالذْٚٗا  ٚايالمت  ايالش٣٩   ٖزٙ تٓفٝز ٔ  يال  ا٭دْال٢  اسبالل  ذبكٝالل  مبهال

 أس٣ ايالمت  اىب٬سُبالات  ٖالزٙ  أكالع  ٚيالزا  اىبالشأ٠   ىبؼالاسن١  ايٓذالا   َٔ

 ٚدالٛد  ذبكٝل مبهٔ ست٢ شلا اسبًٍٛ ٚٚكع َٓاقؼتٗا َٔ ٫بذ أْ٘

 ع٢ً تٓشـش ٫ٚ تؼٌُ اىبعًَٛات ٖٚزٙ ايش١ٜ٩ ٖزٙ ًب سكٝك١ اىبشأ٠

 :  َٞا ًٜ

ٞ  تالٓذض  ٫ٚ تتِ ٫ يًُشأ٠ س١ٜ٩ ؿٓاع١ - ٔ  َغٝبال١  ٖٚال  ازبٗالات  عال

 ٚكالع  ًب َؼالاسنتٗا  عٔ ْظُع فًِ ايش١ٜ٩  ٚكع تتٛفب ايمت

ٍ  بشْالاَر  عٌُ ٚسػ١ ًب مرل ايش١ٜ٩ ٕ  ٚايالمت  ا٭ٚفب ايتشالٛ  نالا

 يعالالاّ دٜظالالُدل (16) ًب ٚناْالالت فٝٗالالا اىبؼالالاسن١ ػالالشف يالالٞ

  . بايشٜا  ايشتضناسيتٕٛ ًب ّ(2715)

 قبٓاؿال   ذبُبال٢  ٫ٚ ايكالشاس   ؿٓاع١ ًب َٛدٛد٠ يٝظت اىبشأ٠ -

 ريو: ع٢ً ؿغرل َٚجاٍ ايفشق  بتهاف٪ ذبُب٢ ٫ٚ قٝاد١ٜ 
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ٌ  مل َالال٪خشٶّا قالشاسات  عالذ٠  ؿالذٚس   َٓـالال  أٟ فٝٗالا  اىبالشأ٠  ذبتال

 . مرلٙأٚ  ٚصاسٟأٚ  اطتؼاسٟ

  ( ٪7)إفب  %(11) َالالٔ ايبطايالال١ خفالال  عًالال٢ ايعُالالٌ رنالالش ط -

ٌ  ًب ٖالزا  ٜتشكل نٝ  ٌ  ًٚب ايعُالٌ   صبالا٫ت  ذبذٜالذ  َبال  َبال

 َٛافكال١  اػذلاٍب َجٌ تَٛبٝفٗا ذبهِ ايمت ا٫دتُاع١ٝ ايكٝٛد

 يعًُٗا . ا٭َش ٚيٞ

 ايش٩ٜالالال١  ًب أطاطالالالٝإ عالالالا٬َٕ ٚا٫بتعالالالاخ ايتعًالالالِٝإٔ  ْعًالالالِ -

 نالبرل٠  َعٛقالات  ٖٚٓالاى  ايتخــالات  بعال   ًب ْكف ٖٚٓاى

 ٫بتعاثٗا . ضبشّ اػذلاٍب َجٌ

 ( ٪33)إفب  (%22) َالالٔ ايعُالالٌ طالالٛم ًب اىبالالشأ٠ َؼالالاسن١ سفالالع -

 ذبكٝكال٘   تلُٔ ايمت اٯي١ٝ تٛكع مل يهٔ دٝذ  أَش ٖٚزا

 ًب اىبظالالالالاٚا٠ ٚسالالالالل ايتٓكالالالالٌ  ٚسشٜالالالال١ ايٛؿالالالالا١ٜ  سفالالالالع َجالالالالٌ:

 آيٝالالات ٖٚالالزٙ ايتشالالشؾ  َالالٔ اسبُاٜالال١ قالالإْٛ ٚٚكالالع ايفالالشق 

 ٚذبكٝالالالل َؼالالالاسنتٗا  ٚتفعٝالالالٌ اىبالالالشأ٠  يالالالتُهـب أطاطالالال١ٝ

  . اىبؼاسن١ ًب ظباسٗا

  ( ٪6)إفب   (٪ 2) َالالالٔ ٚايذلفٝالالال٘ ايجكافالالال١ عًالالال٢ اٱْفالالالام سفالالالع -

 نٝالال  يهالالٔ ٚسٝالالٟٛ  ؿالالشٞ جملتُالالع َُٗالال١ دض٥ٝالال١ ٖٚالالزٙ

ٌ  ًب ريالو  شلالا  ٜتظ٢ٓ  ًب ستال٢  ٚتٛادالذٖا  خشٚدٗالا  ضباسبال١  َبال

 ًب ؟. َٚالالا سالالذخ  ا٫خالالت٬ٍب سفالال  بالالذع٣ٛ ايعًُٝالال١ احملافالالٌ

 بايجكافال١  بايٓالا  فُالا  ببعٝالذ   يالٝع  دالذ٠  قبذٜٓال١  ايبًذٟ اجملًع

ٔ  ُْبالش  ًب ٖٚٞ ٖزا ٜتشكل ٚنٝ  ٚايذلفٝ٘!  ضبالٛس  اىبتؼالذدٜ

ِ  نتالا   تٛقٝع ًب ٚذباس  نُجكف١ ذباس  خط١٦ٝ نٌ  ٜٚالت

 ٚربٛفّا؟!. . خٛفّا ايعاّ اجملتُعٞ ايفلا٤ عٔ عضشلا
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 فايٛثٝكالال١ َتشكالالل  مالالرل ٖٚالالٛ ايفالالشق تهالالاف٪ عالالٔ ْتشالالذخ -

ٌ  رباط  ٚايش١ٜ٩  ٫ٚصايالت  َباػالش٠   اىبالشأ٠  رباطال   ٫ٚ ايشدال

 ٚا٫طالالالالتذ٫ٍ ًَُٚٛطالالالال١  َٛدالالالالٛد٠ ازبٓظالالالالـب بالالالالـب ايتفشقالالالال١

 ط ايبًذٜال١  ٚاجملالايع   (٪37) بٓظالب١  ايؼالٛس٣  صبًع بذخٛشلا

 - ايعضٜالالض عبالالذ بالالٔ عبالالذاهلل اىبًالالو َالالٔ تالالاسؽبٞ بكالالشاس ٖالالزا

إفب  ٚٚؿالًت  ايتفالشد  سككت سا٫ت ٖٚٓاى -عًٝ٘ اهلل سهب١

 ٚعبالالٔ فشدٜال١   سالالا٫ت ٖالزٙ  سَالٛصٶاّ  ٚأؿالالبشت قٝادٜال١  َٓاؿال  

 يًذُٝع . قاعذ٠ تهٕٛإٔ  ْت٢ُٓ

 اىبأَٛي١: اسبًٍٛ َا ٖٞ

ٛ  سالذٜح  ًب َٛدالٛد٠  اىبالشأ٠  ٚاقع ًب ايتشٍٛ بؼا٥شإٔ  أس٣  زلال

ٔ  ضبُذ ا٭َرل ايعٗذ ٚيٞ ٚيٞ ٕ  بال  ا٫قتـالاد١ٜ  بًالَٛدلز  جملًال١  طالًُا

 عًٝٗالالا ذبـالالٌ مل اٱطالال٬ّ ًب سكالالٛم يالالذٜٗا اىبالالشأ٠ٕ إ"  قالالاٍ: سٝالالح

 ٫ اي٬تالالٞ يًٓظالالا٤ اسبشٜالال١ َالالٔ َضٜالالذٶّا دعُالال٘ َ٪نالالذٶّا ." اٯٕ ستالال٢

 ايالالالزنٛس أقاسبٗالالالا أسالالالذ َالالالٔ إرٕ دٕٚ ايظالالالفشأٚ  ايكٝالالالاد٠ ٜظالالالتطعٔ

ٞ  تضدٖالش إٔ  مبهٓٗالا  ٫ ايب٬دإٔ " ع٢ً ٚػذٸدٳ ٔ  ذبالذ  ٖٚال  سكالٛم  َال

إٔ  َٚعتالدلٶاّ  اىبالشأ٠  حبكالٛم  ا٫ٖتُاّ بلشٚس٠ َطايبٶّا ."اجملتُع ْـ 

 ٚاطالالتجُاسات ؿالالٓاعات دخالالٍٛ َالالٔ ؼبذالالِ َالالا دٚيالال١ ًب اىبالالشأ٠ تكٝٝالالذ

 . ايب٬د ًب تبذأإٔ  ٚػو ع٢ً أدٓب١ٝ

 تلالالُٓت ّ(3222) ايظالالعٛد١ٜ س٩ٜالال١إٔ  اٯٕ اىبُٗالال١ ٚاشب٬ؿالال١

ٟ  بالذٚس  ايلالًٛع  ع٢ً اىبشأ٠ طتظاعذ عذ٠ تغٝرلات  أنالدل   اقتـالاد

 مل يالالٛ يهالالٔ اىبالالشأ٠ بالالتُهـب تالالشتبٌب ادتُاعٝالال١ تغالالٝرلات ٚتؼالالٌُ

 ٚيًتغالٝرل  ايٛاقالع  أس  عًال٢  يًتٓفٝز داع١ُ ٚقشاسات آيٝات ٜـاسبٗا
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 ٚيالزيو  ٖالٛ   نُالا  اىبالشأ٠  ٚكالع  فظُٝبٌ ٖزا ؼبذخ مل يٛ اسبكٝكٞ

 ٚازبالالالزسٟ  اسبكٝكالالالٞ ايتغالالالٝرل ؼبالالالذخإٔ  اهلل ْٚالالالذعٛ عبًالالالِ عبالالالٔ

 ٚٚقتٗالالالا يًُالالالشأ٠  ٖالالالزا يٝتشكالالالل ايش٩ٜالالال١ ؿالالالاْع ًب ا٭َالالالٌ ٚؼبالالالذْٚا

 . حبل ايش١ٜ٩ ٚتتشكل بك٠ٛ اجملتُع ٖزا طٝٓطًل
 

 الشَزاىٕ: لٔلٙ. التعكٔب األّل: أ 

 يالالٝع ايبؼالالا٥ش َالالٔ ايهالالجرل ّ(3222) ايظالالعٛد١ٜ س٩ٜالال١ ذبُالالٌ

ٌ  بـالٝف  فٝٗالا  ٜش٣ يبٔ اجملتُع ف٦ات زبُٝع بٌ يًُشأ٠  فكٌب  أَال

 .ايبًذ ٖزا ٚسذِ قبها١ْ ًٜٝل ىبظتكبٌ

 أٟ ٜظالالاٚسْا فالال٬ ايش٩ٜالال١ ٖالالزٙ ًب اىبالالشأ٠ عالالٔ اسبالالذٜحإٔ  ٚقبالالا

 يؼالعٛسٖا  ايتُٓٝال١  خطال١  ًب يزيو تٓبٗت اهلل سعاٖا ايذٚي١ بإٔ ػو

 . ايت١ُٝٓ ًب اىبشأ٠ دٚس بأ١ُٖٝ

 عاىبال١ أٚ  طبٝب١أٚ  طايب١ ناْت طٛا٤ اىبشأ٠ ًب ٚثكتٗا ٱمباْٗا

 لبالالارز يًُذتُالالع قالالذَٔ يبالالٔ ايبٝالالٛت سبالالات ستالال٢أٚ  أنادمبٝالال١أٚ 

ٝٽا بٗا ْفخش ٝٽا دٚي  . ٚداخً

 ٚا٫دتُاعٝالال١ ايكبًٝالال١ ايكٝالالٛد بعالال  نبًتٗالالا ايظالالعٛد١ٜ اىبالالشأ٠

ٌ  اٱْظالإ   ٜكٝالذ  ٫ فايذٜٔ د١ٜٝٓ أقٍٛ ٚئ ط١ًٜٛ يظٓـب ٕ  بال  اٱْظالا

 ٜظالالش َظالالاس١ فٝٗالالا ايالالمت ا٭َالالٛس بالالبع  ْفظالال٘ عًالال٢ ٜلالالٝل َالالٔ ٖالالٛ

 . ٚطع١

 بعالالال  ًب ايفاعًالالال١ اىبؼالالالاسن١ َالالالٔ ايظالالالعٛد١ٜ اىبالالالشأ٠ سشَالالالت

 ايؼالالغٌ َٚطايبٗالالا اىبالالشأ٠ قلالالاٜا ٚدعًالالت  ٚايتخــالالات اجملالالا٫ت

 ًب أطالالالِٗ يبالالالا  بالالال٬دٟ ًب فهشٜٽالالالا اىبتٓالالالاسش٠ يًتٝالالالاسات ايؼالالالامٌ

 .يظٓٛات ٚتُٗٝؼٗا طاقاتٗا ٚتعطٌٝ تغٝٝبٗا
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 سهَٛٝالالال١ دٗالالالٛدٶا ّ( ٜتطًالالال 3222) س٩ٜالالال١ ًب اىبالالالشأ٠ ٚدالالالٛد

ٌ  اجملتُعٝال١   ٚايؼشا٥ض ايف٦ات نبٝع ٜشكٞ َا يتكذِٜ  َالع  ٚايتعاَال

 ٌ ٔ  فال٬  تظالتشك٘   قبالا  سايال١  نال ٌ  مبهال  عاىبالال١ اَالشأ٠  طاقالات  تعطٝال

 . فشد١ٜ ٚادتٗادات حبذر َتخــ١ عا١ًَ

 ٚصاسٜالال١أٚ  إداسٜالال١ َٓاؿالال  ًب ْظالالا٤ ظبالالذ ايعالالامل دٍٚ نالالٌ ًب

 ايعالامل  ٖالزا  ًب ايٓظالا٤  نهٌ ب٬دٟ ًب ٚاىبشأ٠ ريو  ًب ٜٚٓذشٔ

 . ايٓذا  ٖزا ط٬مل تظًل ع٢ً ٚايكذس٠ ايطُٛ  يذٜٗا ايفظٝض 

 َالالٔ اىبالالشأ٠ ٖالالزٙ اْتؼالالاٍ تؼالالٌُ ٫ س٩ٜالال١ ٚأٟ( أْجالال٢ اسبلالالاس٠)

ٕ  فإْٗالا  بكال٠ٛ  بٝالذٖا  ٚا٭خز اىبت٬طِ ايـشاعات حبش  س٩ٜال١  طالتهٛ

 . عشدا٤

ٟ  ايش٩ٜال١  ٖزٙ ًب عًٝٗا ايذلنٝض ػب  ايمت ا٭َٛس َٔ  ايتـالذ

أٚ  ٚايتشالالشؾ اٱطالالا٠٤ َالالٔ ذبفُبٗالالا قالالٛاْـب ٚفالالش  اُ٭طالالشٟ يًعٓالال 

 اىبالالشأ٠ ؿالالش١ َالالٔ ٜبالالذأ اىبتعالالاًب فالالاجملتُع  اسبكالالٛم ٖلالالِأٚ  ايُبًالالِ

 .ٚازبظذٟ ٚايشٚسٞ ايفهشٟ ٚاطتكشاسٖا ايٓفظ١ٝ

 بشعاٜال١  ناْالت  طالٛا٤  ٚتأًٖٝالٗا  يتالذسٜبٗا  َتعذد٠ بشاَر تكذِٜ

 ايتالالالالذسٜ  َعاٖالالالالذ صايالالالالت فُالالالالا خاؿالالالال١  َ٪طظالالالالاتأٚ  سهَٛٝالالالال١

 باٱَهالالالإ أْالالال٘ َالالالع ضبالالالذٚد٠ ربــالالالات ًٚب ػالالالشٝش١ ايٓظالالالا١ٝ٥

 .نجرلٶا ايذا٥ش٠ ٖزٙ تٛطٝع

 َالالٔ اىبضٜالالذ خالال٬ٍ َالالٔ اىبالالشأ٠ ٚتجكٝالال  ايالالٛعٞ بالالضسع ا٫ٖتُالالاّ

٘  َشانالض  ع٢ً ٜكتـش فذلنٝضْا  اىبتٓٛع١ ايجكاف١ٝ ايٓٛادٟ  ايذلفٝال

 ايبشالالالالٛخ قبشانالالالالض ا٫ٖتُالالالالاّ دٕٚ( َطالالالالاعِ  ٬َٖالالالالٞ  سالالالذا٥ل )

 . ا٭سٝا٤ ًب ايشٜاك١ٝ ا٭ْذ١ٜأٚ   ا٭دب١ٝ ايـٛايـبأٚ  ايٓظا١ٝ٥
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٘  اىبشأ٠ ثكاف١ تٜٓٛع ٌ   شلالا  ٚفا٥الذ٠  خالرل  فٝال  ايـالٛايـب  ٖالزٙ  َٚجال

ٔ  طرلفع ٚا٭ْذ١ٜ ٞ  طالك   َال ٔ  ٚطالٓش٣  يالذٜٗا   ايالٛع  يتفشٜال   أَالان

 ٚايؼالالاعش٠ ايشطالالا١َ طالالتذذ ٜفٝالالذ  فُٝالالا ٚايٓظالالا٤ ايؼالالابات طاقالالات

 .  ا٭َانٔ ٖزٙ ًب بغٝتٗا ٚايباسج١

 ايكالش٣  ًب( ايٓظالا٤  بالـب  ا٭َٝال١  ضباسبال١ ) أٜلا ايش١ٜ٩ تؼٌُ إٔ

 بأٚكالالالاع  تعٓالالال٢  ايالالالمت  اىب٪طظالالالات  بعالالال   ٚفالالالتض   ايٓا٥ٝالالال١  ٚاشلذالالالش

ٔ  تظالتطٝع  َٔ ٚتَٛب  فتذس  ايفكرلات    ؿالغرل٠  َؼالاسٜع  ًب َالٓٗ

 اىبغالش   ًب يًٓظالا٤  ْادشال١  َؼاسٜع ايٛثا٥ك١ٝ ايدلاَر بع  ًب ٚسأٜٓا

 اىبعالالالالذَات أٚ  اىبتعًُالالالالات مالالالالرل ايٓظالالالالا٤ ف٦الالالال١ تظتكـالالالالذ ٚعُالالالالإ

 اىبشبٝالالات  بعالال  نإْتالالاز اىبـالالاْع  بعالال  أعُالالاٍ ًب ٚتؼالالشنٗٔ

 . ٚتـذٜشٖا ايٝذ١ٜٚ ا٭عُاٍ بع  ٚعٌُ

ٔ  بظٝط١ مرل يؼشؼب١ َكًل ٖادع ٚايتٓكٌ ايٓكٌ َؼانٌ  َال

 ايٓكالالٌ ػالالبهات عًالال٢ ٜعتُالالذ أؿالالبض ايٝالالّٛ ايعالالاملإٔ  ٚقبالالا  ايٓظالالا٤

 تٓتُبالش  اىبالشأ٠  ظبعٌ ٫إٔ  فٝذ   تٛؿٌٝ ٚػشنات َذلٚ َٔ ايعاّ

ٌ  بإػبالاد  فًٓظالاسع   يًظالٝاس٠  اىبالشأ٠  قٝالاد٠  تعزست فإٕ  نجرلٶا  بالذا٥

 . شلا َٓاطب١

 ايطالالشم عًالال٢ اىبعًُالالات حبالالٛادخ فالالذل٠ نالالٌ ايـالالش  تفذعٓالالا

 ٜهالالٕٛإٔ  ازبذٜالالذ٠ ايش٩ٜالال١ ًب ْٚتُٓالال٢  (ٚايعًالالِ ايالالٛطٔ ػالالٗٝذات)

 ًب ايبالالالالالذ٫ت ًب ايتكاعالالالالالذ ًب  اىبعًُالالالالالات يٛكالالالالالع مشبًالالالالال١ ٖٓالالالالالاى

ٔ  اَشأ٠ تعٌُإٔ  ٜعكٌ ف٬  ايتعٝٝٓات ًب اىبٛاؿ٬ت  ًب ايؼالشق١ٝ  َال

ٌ  عًال٢ أٚ   ايشٜالا   ًب ايغشب١ٝ َع١ًُأٚ  ازبٓٛ   ٚكالع  ٜشاعال٢  ا٭قال

 . ٚضبتاس٠ َؼتت١ ٖٚٞ ا٭ّ اىبع١ًُ
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 اىبطًكالالالات سادالالال١ تغفالالالٌ ٫إٔ  ػبالالال  ايكادَالالال١ ايش٩ٜالالال١ ٚأخالالالرلا

ٔ  ٫ يبٔ ٚا٭ساٌَ ٔ  مبًهال ٌ أٚ  ايظاله ٌ  فًالٝع   ايجابالت  ايالذخ  نال

ٍ  ٚربـٝف  يًعٌُ اشبشٚز تظتطٝع اَشأ٠ ٔ  ثابالت  َالذخٛ  َٚظاله

 ايلالالُإ َبالالاي  اْتُبالالاسأٚ  ايتظالالٍٛ َالالٔ ايٓظالالا٤ َالالٔ ايهالالجرل مبٓالالع

ٕ  قالذ  ٚاسبادال١  ايفكالش  ب٦ٝالات إٔ  ْٓظال٢  ف٬  ايؼشٝش١ ٌ  تهالٛ  قٓابال

 ٚاٱسٖالالا  فاىبخالالذسات  دٚيالال١ أٟ ًب ٚا٭خالال٬م ا٭َالالٔ تٗالالذد َٛقٛتالال٘

 . أطبابٗا أسذ اسباد١ تهٕٛ طبشدات ٚايظشق١ ٚايعٓ 
 

 .د. فْسٓ٘ البلزالتعكٔب الجاىٕ: أ: 

ٕ  َٛكٛع ٖٛ خاؿ١ ّ(3222) س١ٜ٩ ًب اىبشأ٠ َٛكٛع  ٫ٚ نالا

ٔ  اٯ٫ف عكٍٛ ًب (سض١ٜٓ) بظش١ٜ ٜذٚس ٜضاٍ  اىبتُهٓالات  ايٓظالا٤  َال

 س١ٜ٩ إع٬ٕ َٓز يًُشأ٠ ٚكٛسٶا أنجش دٚسٶا تٛقعٔ اي٬تٞ ب٬دْا ًب

 أٖالالالالذافٗا ٚبطُالالالالٛ  بتكالالالالذَٗا ازبُٝالالالالع فادالالالالأت ايالالالالمت ّ(3222)

 ْـالال  ٖٚالالٞ اىبالالشأ٠ طالال٪اٍ دعالالٌ يبالالا قادتٗالالا  ٚتـالالُِٝ ٚحبُالالاغ

 .َٚٓاقؼت٘ إع٬ْ٘ يٓا سإ َؼشٚع سل ايش١ٜ٩ شلزٙ اىبهٕٛ

 ًب يًُالالالالالشأ٠ أتٝشالالالالالت ايالالالالالمت ايفالالالالالشق طالالالالالا١َٝ .د.أ أٚكالالالالالشت

 مٝالالالالالا  َجالالالالالٌ: ايتشالالالالالذٜات  أٚكالالالالالشت نُالالالالالا ّ( 3222) س٩ٜالالالالال١

ٍ  ًب اىبالالالالشأ٠  ّ  ايكالالالالالشاس  ؿالالالالٓع  صبالالالالا  اىبالالالالالشأ٠ ٚدالالالالٛد  ٚكالالالالٛ   ٚعالالالالذ

 اىبعشٚفالالال١ اىبعٛقالالالات داْالالال  إيالالالٞ نهالالالٌ ايش٩ٜالالال١ ًب عالالالاّ بؼالالالهٌ

 . ثكاف١ٝأٚ  ادتُاع١ٝ َٔ

ِ  ًب أ.د طالا١َٝ  َع أختً  ٫ أدذْٞ سـب ًٚب  رٖبالت  َالا  َعُبال

 :ٖٚٛ ٖٞ رنشت٘ َا عًٞ أ٩نذإٔ  أس  أْ إ٫  إيٝ٘
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 ًب َعالاّ  ٚاىبشأ٠ ايشدٌ ا٫ثٓـب رباط  ايش١ٜ٩إٔ  ايبع  قشا٠٤)

 (.ٚاكشٶّا ٜبذٚ ٫ ٖزاإ٫ إٔ ): بكٛشلا ٚأنًُت( بٓٛدٖا نبٝع

 ايتفعٝالالٌ ًب آخالالز اسبكٝكالال١ ًب يهٓالال٘ ٚاكالالشٶا ٜبالالذٚ ٫ قالالذ ٖالالٛ

ٌ  يالٛصاس٠  ٚاكالش١  خطال١  ٖٓالاى . ايٛاقع أس  عًٞ  اىبالشأ٠  ٱدَالاز  ايعُال

ٕ  ٜعشفٗالا  نُالا  (اشبطالش٠  مالرل ) ايكطاعات طبتً  ًب  ايعُالٌ   قالاْٛ

 ٔ ٌ إفب  ايعالالالٛد٠ ٚمبهالال  ايالالالزٟ اشبالالالاق ايكطالالاع  ًب اىبالالالشأ٠ عُالالالٌ ديٝالال

 ايالالضَ   اىبالالذٟ ٚؼبالالذد  (ٖالالال1222 ضبالالشّ) ايعُالالٌ ٚصاس٠ أؿالالذست٘

 ٚقطاعالالالالالات اىبـالالالالالاْع  َٚٓٗا اىبختًفالالالالال١ ايكطاعالالالالالات ًب يالالالالالذخٛشلا

ٍ  ايٓظالا١ٝ٥   ٚاىبظالتًضَات  ايتذض١٥   ٚاحملال٬ت  احملاطالب١ٝ   ٚا٭عُالا

 طالتأتٞ ايمت ايذلف١ٝٗٝ ايكطاعات ًب ٚ ا٭طش٠  ٫ستٝادات اىبٛد١ٗ

 . اىبٝذإ ْكاػٗا ؼبتٌ ايمت ايذلفٝ٘ أْؼط١ عدل

 ايالالمت ايكطاعالالات يهافالال١ ايظالالعٛد١ٜ اىبالالشأ٠ دخالالٍٛ ٜعالال  ٖالالزا

ٕ  داخٌ) ٚضب١ًٝ آ١َٓ اجملتُع ٜعتدلٖا ٛ  (اىبالذ  َؼالاسن١  سفالع  َالا  ٖٚال

ٌ  ٚصٜالش  ؿالش   ٚنُالا  ايعُالٌ   طالٛم  ًب ايظعٛد١ٜ اىبشأ٠  َال٪خشٶا  ايعُال

 ايكطالالالاع ًب ايعالالالا٬َت ايٓظالالالا٤ عالالالذد أستفالالالع حبٝالالالح ( %122) إفب

 ٚصٜالالالش)أيالالال   (222) إفب ّ(3211) عالالالاّ أيالالال  (22) َالالالٔ اشبالالالاق

 ًب ًَشالالالَٛب إفب اغبفالالالا  أدٟ ٖالالالزا(. 3211ّ طالالالبتُدل   ايعُالالالٌ

 ايكطالالالاع َبالالالادسات دعالالالِ نُالالالا ا٭دٓبٝالالال١  ايٓظالالالا١ٝ٥ ايعُايالالال١ ْظالالالب١

 اىبٓؼالٛس٠  اٱسـا٤ات أػاست نُا استفع ٚايزٟ ايٓظا٥ٞ  اشباق

 ًب يٮطال   ايـالش   مرل َٛثٛم َـذس عًٞ أعجش مل)ايـش   ًب

ٔ (. ؟ ىبالارا  ْظالب١ ) . (%71) بًغالت  ٚقذ( اجملاٍ ٖزا ٔ  يهال  يٓالا  مبهال

ّ  عالدل  اشلا٥ًال١  ايٓظالا١ٝ٥  اشلذُال١  ْؼٗذإٔ  نبٝعا  ٚايتالٛترل  ا٫ْظالتذشا
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ٌ  دعُالت  ايمت ا٫دتُاعٞ ايتٛاؿٌ ٚطا٥ٌ َٔ ٚمرلٖا  ًب اىبالشأ٠  عُال

 .اىباٍ َٔ ايكًٌٝ اَتًهت يٛ ست٢ دبٝذٙ قطاع أٟ

 ٖالالذف ٖالالٛ يًذٓظالالـب ايبطايالال١ َٛادٗالال١ ذبالالذٟإٔ  ايٛاكالالض َالالٔ

 خاؿالالال١ ٚتؼالالالذٝع٘ دعُالالال٘ اىبٗالالالِ َٚالالالٔ ايتشالالالٍٛ شبطالالال١ اطالالالذلاتٝذٞ

 .يًٓظا٤ بايٓظب١

 . ٫ بايطبع ٜهفٞ؟ ٖزا ٌٖ

 ٜكتـالش  ٫ ٖٚالزا  ايكالشاس   ؿالٓاع١  ًب دالذٶا  ضبذٚد اىبشأ٠ ٚدٛد

ٌ  عًٞ ٜٓذسز بٌ فكٌب  ايٛصاسٟ ايتؼهٌٝ عًٞ ٌ  ايكطاعالات  نال  َجال

ٕ  نافال١  ًب دذٶا فكرلٶا َٛقعا اىبشأ٠ ذبتٌ ايمت ازباَعات  ؿالٓع  زبالا

ٍ . ايكشاس ٕ  ايهًٝالات   ٚصبالايع   ازباَعالات  صبالايع ): َجالا  ٚايًذالا

 َالالٔ ٚمرلٖالالا ايبٓالالٛى عًالالٞ ٜٓالالذسز ْفظالال٘ ٚا٭َالالش( ا٭طاطالال١ٝ ا٭خالالش٣

 ػالالكٝك١ دٚيالال١ َالالع اىبكاسْالال١ فٝٗالالا ٜهفالالٞ ايالالمت اسبٜٝٛالال١ ايكطاعالالات

 بايتشالذٜات  ايظالعٛدٜات  عبٔ يٓؼعش اٱَاسات ٖٚٞ َٓا دذٽا ٚقشٜب١

 .اىبطشٚس١

 قشٕٚ؟. عدل ٜتغرل َامل ٜغرلإٔ  ايؼا  ا٭َرل ٜظتطٝع ٌٖ

 ًب فالالالٓشٔ نبٝعٶالالالا َٓالالالا اىبُهالالالٔ ايالالالذعِ نالالالٌ إفب طالالالٝشتاز

ٌ إٔ  إَا:  يٓا خٝاس ٫ اسبكٝك١ٝ ِ  اىبطالشٚ   ْكبال ٘  سفالع  ًب ْٚظالٗ  طالكف

 ايالالمت ا٫كالالطشابات طٛفالالإ ًب ْغالالشمأٚ إٔ  طالالا١َٝ د.أ فعًالالت نُالالا

 .اىبٓطك١ عُت

ٞ  ايُٓالٛرز  مٝالا   عٔ خاق بؼهٌ ٜتشذخ َٔ ٖٓاى  ايٓظالا٥

 بايٓٝاب١ ب٘ تكّٛ عبذاهلل بٓت عادي١ ا٭َرل٠ ناْت قبا َكاس١ْ ايّٝٛ
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 ًب ازبالالٖٛشٟ ٚدٚسٖالالا -اهلل سهبالال٘ - ٚايالالذٖا أٜالالاّ نبٝعالالّا عٓالالا

 ؟. ايّٝٛ مثاسٖا ظب  ايمت ايتغرلات َٔ ايهجرل تؼهٌٝ

ٞ  ٚسازلال١   دالذٽا  نالبرل٠  باىبٓطكال١  ذبٌٝب ايمت ايتشذٜات  ٚعًال

ٌ  يذس٤ ٜفعًْٛ٘ َا َٛاص١ْ ايكشاس ؿٓاع  أسٟ ٚأْالا  ضبالذم   خطالش  نال

 نبٝعٶالالا يٓالالا اىبخالالشز ٖالالٛ طالالا١َٝ د.أ رنالالشت نُالالا ايتشالالٍٛ دعالالِإٔ 

 ايالالمت ٖالالٞ ازبذٜالالذ٠ ايظالالعٛد١ٜ اىبالالشأ٠إٔ  نٝالال  قشٜالال  عالالٔ ٚطالالٓش٣

 ايٝالالالّٛ أٚسٚبالالالاإٔ  ٫سالالالِب. أبٝٓالالالا أّ ػالالال٦ٓا ايكادَالالال١ اىبشسًالالال١ طالالالتب 

 اَالالشأ٠ تكٛدٖالالا نًالالٗا( اىبتشالالذ٠ ٚاي٫ٜٛالالات)  (ٚبشٜطاْٝالالا  أىباْٝالالا)

 . ازبٌُٝ ايٛطٔ ٖزا أبٓا٤ ايٓٗا١ٜ ًب ٚنًٓا

 الباسعٕ: علٔاٛ. التعكٔب الجالح: أ 

 ٚ ّ( 3222) ايٛطٓٝالالال١ ايش٩ٜالالال١ تفاؿالالالٌٝ مالالالرلٟ َجالالالٌ تابعالالالت

 .اىبشأ٠ ؽبف َا أْتُبش َٛاط١ٓ نٌ َجٌ َجًٞ نٓت

ٚ  ايظعٛد١ٜ اىبشأ٠ قل١ٝإٔ  ازبُٝع ع٢ً ؽبف٢ ٫  ٚنأْٗالا  تبالذ

 بالالالذ٤ّا اسبكٛقٝالالال١ ٚاىبُٓبُالالالات ايذٚيٝالالال١ يًُذتُعالالالات ايؼالالالامٌ ايؼالالالغٌ

ٞ  اسبكٛم بأبظٌب ٌ  ٖٚال ٌ  ٚاطالتخذاَٗا  آيال١  تؼالغٝ  قلال١ٝ  ستال٢  يًتٓكال

 ايؼخـالالالالالال١ٝ ايكالالالالالالشاسات بعالالالالالال  اربالالالالالالار َالالالالالالٔ ايالالالالالالتُهٔ عالالالالالالذّ

 فٗٞ...ٚاْفشاد١ٜ سش١ٜ بهٌ أَٛس سٝاتٗا ٚتظٝرل( ايظفش/ايَٛبٝف١)

 ْطُالض  نٓا .سٝاتٗا أَٛس أمً  يتظٝرل ا٭َش ٚيٞأٚ  يًُششّ ذبتاز

 ٖالالزٙ ؽبالالف فُٝالالا ..اسبالالشٚف عًالال٢ ايٓكالالاٍب تلالالع ٚاكالالش١ بكالالشاسات

 .بايزات ازبٛاْ 

 عًٝالال٘ تشبٝالالت ايالالزٟ ايٛطالالطٞ اىبتعكالالٌ ايفهالالشإفب  أعالالٛد يهالالٔ

ٝٽّا  اسبشدالال١ ايُبالالشٚفإفب  بالالايُٓبش. دًٝالالٞ ًب ٖالالِ َالالٔ ٚمايبٝالال١ ػخـالال
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 ايؼالذٜذ٠  اسبظاط١ٝ ٚنزيو ْٛاسٞ  عذ٠ َٔ ٚطٓٓا بٗا مبش ايمت

 ايالالالٛسا٤ أُْبالالالش إفب عٓالالالذَا ٚأٜلالالالّا صبتُعٓالالالا  ًب" اىبالالالشأ٠" ىبٛكالالالٛع

 بظالٝط١  تعتالدل  طالٓٛات  ًب ايظالعٛد١ٜ  اىبالشأ٠  بٗا َشت ايمت ٚايتغٝرلات

 بالالـب يًفالالشم (نُجالالاٍ) أُْبالالشإٔ  ٜهفالالٞ...ا٭َالالِ تكالالذّ سظالالابات ًب

ٌ  دًٝٞ ٞ  ٚدٝال ٞ  أَال ٌ  ٚدًٝال  َالشٚساّ  ايًبالاغ  بطشٜكال١  بالذ٤اّ  ابالٓمت  ٚدٝال

 ٚاىبُاسطالالالات ايالالالتفهرل بطشٜكالالال١ ٚاْتٗالالالا٤ٶ ايعُالالالٌ ٚطبٝعالالال١ بالالالايتعًِٝ

 .عاّ (22) ٜتذاٚص ٫ َا خ٬ٍ سذثت ػاطع١ ْك١ً ظبذ اي١َٝٛٝ

 اىبفعالالٍٛ أنٝالالذ يهٓالال٘... بطالال٤ٞ ايتغالالٝرلإٔ  ايالالبع  ٜالالش٣ قالالذ

َٶّا ْظتؼعشٖا ثابت١ خبط٢ ٜٚظرل  .ّٜٛ بعذ ٜٛ

 نالالٌإٔ  فٝالال٘ ػالالو ٫ يبالالا.. ّ(3222) ايٛطٓٝالال١ يًش٩ٜالال١ عالالٛد٠

 ايشدالٌ   كبالع  قذس َالا  اىبشأ٠ كبع ايش١ٜ٩ ًب ايٛاسد٠ ايت١ُٝٓ دٛاْ 

أٚ  عًٝٗالا  ايذلنٝالض  تٛقعٓا اىبشأ٠ ربف خاؿ١ تفاؿٌٝ ٖٓاى يهٔ

ٛ  قاشلالا  ٚاسالذ٠  عبالاس٠  يهٔ. ٚاكض بؼهٌ بايش١ٜ٩ سلًٗا ٞ  زلال  ٚيال

 ٞ ٞ  ايًكالالالالا٤ أثٓالالالا٤  ايعٗالالالذ  ٚيالالال ٞ  ايتًفضٜالالالْٛ  طالالالالتبتًع طُٛساتٓالالالا " ٖٚالالال

 : َٓٗا ١َُٗ ْكاٍبإفب  ايعباس٠ ٖزٙ ٚتؼرل" َؼانًٓا

 طالالشٜع بؼالالهٌ اىبؼالالانٌ نبٝالالع ٚسالالٌ إؿالال٬  مبهالالٔ ٫ •

 .َٚٓطكٞ طبٝعٞ ٖٚزا ايٛقت ْفع ًٚب

 ٚاسالالذ ْطالالام ًب اىبؼالالانٌ نبٝالالع سـالالش مبهالالٔ ٫ أٜلالالّا •

 .شلا سًٍٛ ٚٚكع

 َّا ًٜالض  بتعذٌٜ نف١ًٝ ايكاد١َ ايع٬ُق١ ايت١ُٝٓ َٛد١ إٕ •

 ايفهالالالش َالالالع تتعالالالاس  ٚيباسطالالالات ٚقالالالٛاْـب أُْبُالالال١ َالالالٔ

 .ّ(3222) ايٛط١ٝٓ ٚايش١ٜ٩ ايتُٟٓٛ
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 ايالالالمت ٚاىب٪ػالالشات  ا٭ٖالالالذاف سضَالال١ إفب  باٱكالالالاف١ طبعالالاّ  ٖالالزا 

 أ.د رنشتٗالالالا ٚايالالالمت عالالالاّ بؼالالالهٌ ٚا٭طالالالش٠ بايالالالزات اىبالالالشأ٠ ربالالالف

 ٚايتظ٬ٝٗت اٱدشا٤ات َٔ ايهجرل تظتًضّ ٚايمت ٚسقتٗا ًب طا١َٝ

 .احملذد٠ ايض١َٝٓ ايفذل٠ ًب شلا ايٛؿٍٛ يلُإ

ٕ إٔ  ْطُالض  َٚاصيٓا ٔ  ٜهالٛ  ٚاٱدالشا٤ات  ايتعالذ٬ٜت  ٖالزٙ  كالُ

َالا   ٚبايزات ايؼخـ١ٝ ا٭سٛاٍ يكٛاْـب أنجش تٛكٝض ٚايتظ٬ٝٗت

 ايؼالالشع كالالُٓٗا ايالالمت اسبكالالٛم) ٚايٓفكالال١ ٚاسبلالالا١ْ ايطالال٬م فؽبالال

 إيضاَٝالال١ َالالع ايتشالالشؾ كالالذ قالالٛاْـب تظالالٔإٔ  ْأَالالٌ ٚأٜلالالّا(. يًُالالشأ٠

 .ٚاحملاطب١ٝ ايتطبٝل

 ىبالالا ايشػالالٝذ٠ سبهَٛتٓالالا ٚايظالالذاد ايتٛفٝالالل اهلل أطالالأٍ ٚختاَالالّا

 .َٛاطٓٝ٘ ٚناف١ يٛطٓٓا خرل نٌ فٝ٘

 

   ٗ  العزبٔددد٘ املنللددد٘ رؤٓددد٘ يف املدددداخالت حدددْل قضدددٔ٘: )املدددزأ

 و(:1000 الضعْدٓ٘

 ٘ٓو(:2737) املنلل٘ أبعاد قضآا املزأٗ كنا تضنيتَا رؤ 

 اىبًُهالال١ س٩ٜالال١إفب إٔ  اسبُالالٛد ؿالالاحل بالالٔ اهلل عبالالذ. د أػالالاس

ٔ  بٓا٤ ٱعاد٠ دذٜذ قبٓٗاز أتت ّ( 3222) ايظعٛد١ٜ ايعشب١ٝ  ايالٛط

 ايؼاٌَ قبفَٗٛٗا س١ٜ٩ أٟ فإٕ ٚشلزا قطاعات٘  ٚبهاف١ دذٜذ َٔ

ٞ  أْٗالا أٚ  طالابك١   ٚتطبٝكات شبطٌب ٖٝه١ً إعاد٠ تع  ٌ  تالأت  ٭دال

 َظالتكب١ًٝ  خطٌب سطِ ػأْٗا َٔ سذٜج٘ قٛاعذ تأطٝع ًب ايؼشٚع

 .يًٛطٔ
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 ّ(3222) ايظالعٛد١ٜ  ايعشبٝال١  اىبًُهال١  س١ٜ٩ َٗٓذغ ن١ًُ ًب

 س٩ٜال١  أْٗا  عٓٗا قاٍ ٚايمت عبذايعضٜض  بٔ طًُإ بٔ ضبُذ ا٭َرل

 يٹًغالالذ  ايٝالالّٛ بٗالالا ايعُالالٌ ْبالالذأإٔ  ْشٜالالذ ايالالمت يًُظالالتكبٌ  اسباكالالش

  .ب٬دْا قذسات ٚتعهع نبٝعّا طُٛساتٓا عٔ تعدل حبٝح

ٞ  ايالش٣٩  ٚأظبالض  بش٩ٜال١   ايٓذالا   قـالف  تبذأ َا دا٥ُا  تًالو  ٖال

ٔ  ع٢ً تب٢ٓ ايمت ٔ . ايكال٠ٛ  َهالاَ ٘  اهللإٔ  ْٚعالشف  ْجالل  ٚعبال  طالبشاْ

 اسبشَالالالإ ففٝالالال٘ ايالالالبذلٍٚ  َالالالٔ أمثالالالٔ ٖالالالٛ َباسنالالالّا ٚطٓالالالّا سباْالالالا

 َظالالًِ  ًَٝالالاس َالالٔ أنجالالش ٚقبًالال١ ا٭س   بكالالاع أطٗالالش ايؼالالشٜفإ 

  .ا٭ٍٚ ظباسٓا عاٌَ ٖٚٛ ٚاٱط٬َٞ ايعشبٞ عُكٓا ٖٛ ٖٚزا

 ٚطٓظالع٢  كالخ١ُ   اطالتجُاس١ٜ  قالذسات  كبتًالو  ب٬دْالا إٔ  نُا

 ٖٛ ٖٚزا يب٬دْا إكافٝٽا َٚٛسدّا ٫قتـادْا ضبشّنا تهٕٛإفب إٔ 

 .ايجاْٞ ظباسٓا عاٌَ

 ايعشبٝالالالال١ فاىبًُهالالالال١ اطالالالالذلاتٝذٞ  دغالالالالشاًب َٛقالالالالع ٚيٛطٓٓالالالالا

 يًكالالاسات سبالالٌب َشنالالض بـالالفتٗا يًعالالامل بٛابالال١ أٖالالِ ٖالالٞ ايظالالعٛد١ٜ

ٛ  ٖٚالزا  أُٖٝال١   اىبا٥ٝال١  اىبعالابش  أنجالش  بٗا ٚذبٌٝب ايج٬خ  ٌ  ٖال  عاَال

 .ايجايح ظباسٓا

ٞ  ايج٬ثال١  ايعٛاٌَ ٖٚزٙ  ْظتؼالشف  ايالمت  س٩ٜتٓالا  َشتهالضات  ٖال

 َعٶّا. ٬َضبٗا ْٚشطِ آفاقٗا 

ٔ  يهًُت٘ ا٭َرل َكذ١َ أتت ٖهزا  أتالت  فايش٩ٜال١   ايش٩ٜال١  عال

 اىبضٜالالذإفب  ذبتالاز  َبال   ًب ناْالت  ٚإٕ  عالذ٠  َٚشتهالضات  قبشالاٚس 

إفب  ايٛؿالالالٍٛ ًب صٜالالالاد٠ خ٬شلالالالا َالالالٔ ٜالالالأتٞ سقبالالالا ايالالالمت ايٓكالالالاٍب َالالالٔ

إٔ  َالالٔ َطًالالٛ  ايتفالالا٩ٍ يهالالٔ عاَالال١  يًُُٓبَٛالال١ َ٪َالالٌ انتُالالاٍ
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ٞ  أَالش  ٖٚالزا  ايش٩ٜال١   ٖزٙ تطبٝل عٓذ ايهجرل ايؼ٤ٞ ٜتشكل  طبٝعال

 ا٫ستٝادالات  ناف١ ع٢ً دساط١ أٟ سلٍٛ َع٘ ا٭َش ٜـع  أْ٘ َٔ

 .  اىبطًٛب١

 داْالال إفب  ذبذٜالالذٶا إيٝٗالالا أػالالرل ايٛسقالال١ ايش٥ٝظالال١ ٚايالالمت عٓالالٛإ

 مل اىبالالشأ٠إفب إٔ  ريالالو ٜؼالالرل سقبالالا ايش٩ٜالال١ ًب (اىبالالشأ٠) عالالٔ ٖٚالالٛ َٗالالِ

ٝٶا  أتالت  إيٝٗا اٱػاس٠أٚ إٔ  ايش١ٜ٩ َُٓب١َٛ كُٔ تهٔ  بُٝٓالا   ْظالب

  ػالا١ًَ  ت١ُٝٓإفب  ايٛؿٍٛ عبٛ َطًك١ بؼُٛي١ٝ أتت قذ ٖٓا ايش١ٜ٩

 .ٚ ايتٛد٘ ٚ ايطش  اسبذِ بٗزا س١ٜ٩ َبٗٛس َٔ اىبشاد ٖٛ ٖٚزا

 عالالٔ ايبشالالح َٗالالِ  ىبالالارا طالال٪اٍ يالالذٟ: احملٝالالا َظالالاعذ. د ٚقالالاٍ

 ٖالزا  ٜكٛدإٔ  ايطبعٞ َٔ إر ايٓشٛ ٖزا ٚع٢ً نٗزٙ خط١ ًب اىبشأ٠

 عادي١؟. مرل يٓتٝذ١ ايبشح

ٌ  فالالالاىبشأ٠  ِ  عالالالذ٠  دٛاْالالال   ًب نايشدالالال ٔ  ٖالالال ّ  َالالال  عًالالالال٢ طالالالتكٛ

ٌ  أنتافِٗ ٌ  نال ٞ إٔ  شلالا  قالذس ٕ إ اشبطال١  ٖالزٙ  تفاؿالٝ  نُالا  كبلال

 .. أعًٓت

 ٔ  رنٛسٜالالال١ عًالال٢  اشبطالالال١ بالالشاَر  تالالالٓفإٔ  تـالالٛس  اىبتعالالالزس َٚالال

 يالالٛ ايشدالالاٍ عبالالٔ أْٓالالا ٚأَبالالٔ ..أْجالالٜٛتِٗأٚ  ايدلْالالاَر َالالٔ اىبظالالتفٝذٜٔ

ٔ  فٝٗالالا ٜبشالح  ٚسقالال١ أسالذْا  أعالذ  ٌ  عال  شبالالشز اشبطال١  بالالشاَر ًب ايشدال

 رنٛسٜت٘. ع٢ً ٤ػٞ نٌ ًب ٜٓف مل ٭ْ٘ ضببّطا

ٞ  اىبالشأ٠  ايبهش ع٢ً تظا٩ٍ د. احملٝا بإٔ فٛص١ٜ د.أ ٚأدابت  ٖال

ٞ  َٚٔ إْظاْٞ ٚكع ٭ٟ ايجاْٞ ايٓـ   طالٝطش   مٝابٗالا إٔ  ايطبٝعال

 ايتظا٩ٍ.
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 اسبكالالٛم تًالالو َالالٔ احملٝالالا أْالال٘ ٫ أسالالذ ٜكًالالٌ َظالالاعذ. د ٚأٚكالالض

ٔ  .. اىبالالشأ٠ شلالالا تتطًالالع ايالالمت  ٖالالزا عًالال٢ ايبشالالحإٔ  ٚإلبالالا اسبالالذٜح عالال

 ضببّطّا. تـٛسٶا مبٓشٓا َٓٗذٝٽا ايٓشٛ

 ضببطال١  ُْبالش٠  ايؼٗشاْٞ أْٗالا يٝظالت   ي٢ًٝ. أ ٚبذٚسٖا رنشت

 بعالالال  َالالالٔ ًُْٚظالالال٘ ْالالالشاٙ َالالالا بالالالذيٌٝ اىبًُهالالال١ ًب اىبالالالشأ٠ ىبظالالالتكبٌ

 فالالٓشٔ ٚإ٫ بٗالالا  ايتالالزنرل بالالا  َالالٔ يهٓٗالالا  يـالالاسبٗا ايالالتغرلات

 يًطفٛيالالال١  ٚإْاثٶالالا  رنالالالٛسٶا اجملتُالالع  نالالالٌ ايش٩ٜالال١  تؼالالالٌُإٔ  ْتُٓالال٢ 

ٔ  ٚايهٗٛي١  ٚايؼبا  ٘  قبالا  يهال ٔ  أْال  ْتؼالع  إٔ  بالذ  فال٬  اىبالشأ٠  عال

 تظالُض  َالا  سالذٚد  ًب تتشكالل إٔ  ْشٜذٖا ايمت ا٭َاْٞ بع  ًب ق٬ًّٝ

 . ايؼشٜع١ ب٘

٘  ّ(3222) اىبشصٚقالٞ عًال٢ إٔ خطال١    سالاط . ٚأنذ د ّ  تٛدال  عالا

ِ  بٗالا  ٜشتبٌب يًذٚي١ ِ  ٚسدالٌ   اَالشأ٠  ازبُٝالع   بٗالا  ٜٚظالٗ  ٚمالرل  َظالً

ٔ  ٚػالالالٝعٞ  طالال   َظالالًِ   ٌ  َٚكالالالِٝ َالالٛاط ٔ  ف٦الالال١ إخل  نالال  ٖالالالزٙ َالال

 ايكلال١ٝ  رات تطبٝالل  ٭َهٔ حبجٓا ٚيٛ باشبط١  استباٍب ي٘ ايف٦ات

 .شلا ايعاّ ايتٛد٘ ٜؼتت ٖٚزا.. َِٓٗ ؿٓ  نٌ ع٢ً

 ا٭سالالالٛاٍ أُْبُالالال١ ًب اىبالالالشأ٠ سكالالالٛم حبفالالالِب اشبطالالال١ ع٬قالالال١ َالالالا

 ع٬قال١  َالا  ايعُالٌ   ًب اىبالشأ٠  بتُهـب اشبط١ ع٬ق١ َا ايؼخـ١ٝ 

 بالالاسبكٛم اشبطالال١ ع٬قالال١ َالالا ايكٝالالاد٠  ًب يًُالالشأ٠ بايظالالُا  اشبطالال١

 .ايطاس١٥ اىبضاٜا ٚيٝع ايٛادب١

  (ْٗالالالٞأٚ  أَالالش ) ايؼالالشع  ًب تٓشـالالش  إَالالا  اىبالالشأ٠  قلالالاٜا  ًَالال  

 بالايتطبٝل ) باىبُاسطال١ أٚ   (ايالتُهـب  عذّأٚ  بايتُهـب) بايتؼشٜع

 بايظالالالًٛى ( أٚ يبالالالاْعأٚ  َالالالذافع ) بايتكاكالالالٞ  (ايتطبٝالالالل  عالالالذّأٚ 
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 مبهالالٔ احملالالاٚس ٖالالزٙ َٓاقؼالال١(. ضبفالالضأٚ  َجالالبٌب إَالالا) ا٫دتُالالاعٞ

 بتٛؿالالٝات ٚاشبالالشٚز ا٭ٚيٝالال١ َهْٛاتٗالالاإفب  ايكلالال١ٝ ٖالالزٙ تفهٝالالو

 .اىبطًٛ  اٱػبابٞ ا٭ثش ذبذخ ٚضبذد٠ ٚاكش١

 ًب اىبالالشأ٠  ايـالالشاف فالالإٕ قلالال١ٝ   ْـالالش . ّ.َٚالالٔ ٚدٗالال١ ُْبالالش د  

ٌ  صبتُعٓا ّ  بؼاله ٔ  أنالدل  عالا ٍ  بشْالاَر  َال  ّ(  َٚالع 3222) ايتشالٛ

ٌ  َع فإْ٘ ٜتفل ريو ٘  ايش٩ٜال١  ًب دالا٤  َالا  نال  ايدلْالاَر  ثٓاٜالا  ًٚب بأْال

 .!! اىبؼشٚع١ َطايبٗا َٔ ايهجرل شلا طتتشكل

كباَالا َالع ايالشأٟ بالإٔ      ْكًالٞ أْال٘ ٜتفالل    أطا١َ. أ ايظفرل ٚأٚكض

ٍ  س٩ٜال١  عٔ عباس٠ ّ(3222) خط١ ٞ  ذبالٛ ٘  بهافال١  صبتُعال  َهْٛاتال

 ٚتٝاسات٘ . ٚف٦ات٘

 ًب ّ(3222) خطالال١ بالالإٔايعُالالٛدٟ بالالايكٍٛ  طالالا١َٝ. د.أ ٚعًكالالت

٘  ذبالالٍٛ خطالال١ ُْبشٖالالا إٔ  ٜٓبغالالٞ صبتُعالالٞ ذبالالٍٛ صبتُعالالٞ  يهٓالال

 َ٪ػالالالشات اْتُبشْالالالا ٖٓالالالا َٚالالالٔ اجملتُالالالع  َهْٛالالالات نافالالال١ ٜأخالالالز

 َهْٛالالات َالالٔ  (٪22) سٝالالا٠ عًالال٢ ٜظالالٝطش ايالالزٟ اجملتُعالالٞ ايتشالالٍٛ

ٍ  َعٛقالالات  ٭ٕ اىبالالشأ٠   أٟ: اجملتُالالع  ٔ   َٛدالالٛد٠  ايتشالالٛ  ؼبالالذخ  ٚيالال

 ٫ٚ تضاٍ شلا  َباػش٠ سًٍٛ ٚبٛكع بايٓكاؾ ربـٝـٗا دٕٚ ذبٍٛ

ٍ  َعٛقالات  ربـالٝف إفب  نالبرل٠  اسباد١  اىبالشأ٠   قطالاع  عٓالذ  ايتشالٛ

 ايكذمب١. ايبذا١ٜ ْكط١إفب  دٗٝذ دٗذ بعذ ٚؿًٓا ٚإ٫

 ايتُٜٓٛال١  اشبُظ١ٝ اشبط١ دٖٝؽ أْ٘ َٚٓز بٔ خايذ. د ٚرنش

 يًالالٛطٔ تُٜٓٛالال١ خطالالٌب ٖالالٞ ايعاػالالش٠ ٚستالال٢ ّ( 1772) عالالاّ ا٭ٚفب

ٔ  ًب نبالاس  ػالبا    أطفاٍ ) ْٚظا٤ سداٍ َهْٛات٘ يهاف١  (ايظال

ٌ  ع٢ً ٍ  ًب َتهاًَال١  َُٓبَٛال١  ػاله ِ  صبالا ٔ  ٚايـالش١  ايتعًالٝ  ٚا٭َال
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ٔ  َٓشت إخل ....  ٚاىبٛاؿ٬ت ٚايعذٍ ٌ  خ٬شلالا  َال  سكٛقٗالا  ف٦ال١  نال

 ف٦الات  بـب دذٍ َٛكع يًُشأ٠ سكٛم ٖٓاى ؿشٝض َٚظاٚا٠  بعذٍ

ٌٴٸ اجملتُع ٍ  قاعذ٠ ٚفل تعٌُ ٚايذٚي١ ٚديًٝ٘  سذت٘ عٓذٙ ُن  ذبالاٚ

 تكالشس  يهٓٗالا  اجملتُع  ف٦ات بـب اٱَهإ قذس اىبٛا١ُ٥ خ٬شلا َٔ

 فتكالالشسٙ سالالإ قالالذ اىبٓاطالال  ايٛقالالتإٔ  تالالش٣ َالالا اىبٓاطالال  ايٛقالالت ًب

 ايؼالٛس٣  صبًع اىبشأ٠ دخٍٛ ريو ع٢ً َجاٍ ٚخرل َفاد٧  بؼهٌ

ِ  َالع  ايبٓات تعًِٝ ٚدَر ايتذض١٥ بٝع ٚأعُاٍ ايبًذ١ٜ ٚاجملايع  تعًالٝ

ٔ  ٖٓالاى  ريالو   ٚمالرل  ايبالٓـب  ٍ  ٚخالرل  ٜٚعالاس    ُٜبٗالش  َال  إعالال٬ٕ َجالا

٘  ايالالبع  ٍ  ع٬ْٝالال١ َعاسكالالت ٔ  ايؼالالٛس٣   صبًالالع اىبالالشأ٠  دخالالٛ  يهالال

 قالالاٍإٔ  ٚطالالبل شلالا   ٜٴشُالالذ ٖٚالالزا قشاسٖالا  ذبُالالٞ اهلل ٚفكٗالالا ايذٚيال١ 

ٔ  فايذٚيال١  ريو اجملتُع تكبٌ َا َت٢ اىبشأ٠ طٝاق١ عٔ ْاٜ  ا٭َرل  يال

 .كباْع

 َتلالالالُٔ أْجالالال٢ أّ نالالالإ رنالالالشٶّا اىبالالالٛاطٔ سكالالالٛم نبٝالالالع إرّا

 رنالالالالالش َٚالالالالالا ّ( 3232) ايتشالالالالالٍٛ ٚخطالالالالال١ ّ( 3222) بايش٩ٜالالالالال١

ـٶالالالالّا  عًالالالال٢ تأنٝالالالالذ ٖالالالالٛ ايتشالالالالٍٛ ٚخطالالالال١ بايش٩ٜالالالال١ يًُالالالالشأ٠ ربـٝ

 َالالالع.  بايشدالالالٌ ىبظالالالاٚاتٗا اىبالالالشأ٠ سكالالالٛم بعالالال  ًب ْكالالالف َعازبالالال١

َٚالالالا  ايكالالالشإٓ ًب ٚدالالالٌ عالالالض اىبالالالٛفب فـالالالً٘ َالالالاإٔ  با٫عتبالالالاس ا٭خالالالز

 ٘ ٔ  ايٓبٜٛالالال١ ايظالال١ٓ  تلالالُٓت ٌ  سكالالالٛم َالال  أْٗالالالا ٜفالالذل   ٚيًُالالالشأ٠ يًشدالال

 .ايٓكاؾ خاسز

ٛ  عٓٗالا  نؼال   ايالمت  ايشدٜعالإ إٔ اشبطال١   خايذ. د ٜٚعتكذ  زلال

 فٝٗالالا قبالالا اىبُٗالال١ ايتفاؿالالٌٝ َالالٔ ايهالالجرل تكالالذّ مل ايعٗالالذ ٚيالالٞ ٚيالالٞ

 .ٚمرلٖا اىبشأ٠ ربف ايمت اىبٛكٛعات
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ٔ  أفُٗ٘ َا َٶالا  اشبطال١  َال  خطال١  ايالض٤٬َ  رنالش  نُالا  أْٗالا  عُٛ

 ...  ازبٓظـب سٝا٠ طتُع أْٗا قبع٢ٓ َتها١ًَ" صبتُعٞ ذبٍٛ"

ٔ  ٜبذٚ نُا ٚاسبه١َٛ  ا٫قتـالاد١ٜ  ايتشال٫ٛت إٔ  عًال٢  تالشاٖ

ٞ  اىبظالت٣ٛ  عًال٢  ذبال٫ٛت  نالزيو  َعٗا طتشٌُ ايهبرل٠  ا٫دتُالاع

 تطايال   ايالمت  اىبالشأ٠  سكالٛم  بع  ؽبف َا بايطبع فٝٗا قبا ٚايجكاًب

 .عكٛد َٓز بٗا

َٶا اىبظ٪ٚيـب ع٢ً ٜ٪خز ٕ  أِْٗ عُٛ ٔ  ٜتششدالٛ  قلالاٜا  طالش   َال

 يٮطالالالشاف سظالالالا  أيالالال  ؼبظالالالبٕٛ فٗالالالِ ٚٚكالالالٛ  بؼالالالفاف١ٝ اىبالالالشأ٠

 تعتكالذ  َذلبـال١  أطشاف ٖٓاى ٚبايٛقت ْفظ٘ اجملتُع  ًب اىبتؼذد٠

 . تغشٜ  ضباٚي١ ٖٛ اىبشأ٠ ؽبف تغٝرل نٌإٔ 

 َظالالأي١ راىأٚ  اىبٛكالالٛع ٖالالزاإٔ  ٜكالالٍٛ اىبظالال٪ٍٚ ظبالالذ ثالالِ َٚالالٔ

 اىبالالالشأ٠ قٝالالالاد٠ نُٛكالالالٛع ايٓالالالاغ  عًالالال٢ فشكالالالٗا ْالالالٛد ٫ ادتُاعٝالالال١

ّ  ٜفالذل   َالا . ا٭خالش٣  اسبكالٛم  ٚبع  يًظٝاس٠ ٘  ايكٝالا ٛ  بال  إؿالذاس  ٖال

ٕ  ٚمرلٖالا  ايظٝاس٠ اىبشأ٠ بكٝاد٠ يًظُا  ٚاكش١ أٚاَش  خٝالاسٶا  يتهالٛ

٘   ريو ٜعاس  َٚٔ... تشٜذ ىبٔ ٍ  نٓالا إرا  فاشبٝالاس يال  اىبظالأي١ إٔ  ْكالٛ

 .  ادتُاع١ٝ

 ٖالالالالزا ًب ٚايًٛدظالالالالت١ٝ ايتُٓبُٝٝالالالال١ ايـالالالالعٛبات طبعٶالالالالا أتفٗالالالالِ

 َٓالز  ايكلال١ٝ  ٖالزٙ  ًب ْتشالذخ إٔ  ايظخش١ٜ َٔ ُٜبٌ يهٔ اىبٛكٛع

 ًب ادتُاع١ٝ ثٛس٠ طتشذخ يًظٝاس٠ اىبشأ٠ قٝاد٠ ٚنإٔ ط١ٓ  (22)

 . ايعامل ٚد٘ طتغرل أْٗاأٚ  ايبًذ

 ٚأطالالش نجالالش طالالٝذات فٗٓالالاى بهالالجرل ريالالو َالالٔ أبظالالٌب اىبظالأي١ 

 ا٭خالالش٣ اشبٝالالاسات كالالُٔ خٝالالاسٶا تهالالٕٛ ٫ فًُالالارا بٗالالا  ٜطالالايبٕٛ
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 اىبٛكالالٛع ٖالالزا ًب اشبطالالٛس٠. ٚاشبالالذّ ايظالالا٥كـب ّناطالالتكذا اىبتاسالال١

 اىبًُهالال١  عًالال٢ خاسدٝالال١ أطالالشاف كباسطالالٗا ابتالالضاص ٚسقالال١ أؿالالبض أْالال٘

ٔ  ا٫ؿالطفاف   عًال٢  باعجٶا اىبٛكٛع أؿبض احملًٞ اىبظت٣ٛ ٚع٢ً  فُال

ٝٶالا  ٜـالبض  يًظالٝاس٠  اىبشأ٠ قٝاد٠ َع ٖٛ ٘  تغشٜب  َؼالب١ٖٛ   أدٓالذ٠  ٚيذٜال

٘  ٜٛؿال   ايكلال١ٝ  كالذ  ٖٛ َٚٔ ٔ  َتؼالذد   بأْال ِ  َٚال  تشاػالل  ْؼالأ  ثال

 .اىبتشٍٛ ايعاىبٞ ايٛكع َبٌ ًب عٓ٘ بغ٢ٓ عبٔ إع٬َٞ

 ايغاَالالالالذٟ إفب أْالالالال٘ ٚعٓالالالالذَا  ْالالالالٛف. د َٚالالالالٔ داْبٗالالالالا أػالالالالاست 

 َؼالالالاسن١ تعالالالٛم َ٪طظالالال١ٝأٚ  ثكافٝالالال١ عٛا٥الالالل ٚدالالالٛد عالالالٔ ْتظالالالا٤ٍ

 فالالالال" ْعالالالِ" بالالالال اٱدابالالال١ طالالالتهٕٛ! ٜٛدالالالذ؟ ٖالالالٌ صبتُعٗالالالا؟ ًب اىبالالالشأ٠

ٌ  ايالالالالز٣ ايضدالالالالاد٢  ايظالالالالك   َشانالالالالض إفب  اىبالالالالشأ٠  ٚؿالالالالٍٛ ٜعشقالالالال

 أٜلالالالا ٖٚٓالالالاى ريالالالو  عًالالال٢ تالالالٓف قالالالٛاْـب مٝالالالا  ًب ستالالال٢ ايكُالالال١

 ٖالالالٛ ٖٚالالالزا ايالالالَٛبٝفٞ  ايظالالالًِ ًب ايـالالالعٛد َالالالٔ اىبالالالشأ٠ كبٓالالالع قالالال٣ٛ

 .. اٱسـا٥ٝات تدلصٙ َا

إفب  اىبالشأ٠  َؼاسن١ تٛطعت اىباك١ٝ ط١ٓ ايعؼشٜٔ َذاس ٚع٢ً

 ًٚب ايبًالذٟ   ٚاجملًالع  ايؼالٛس٣   صبالايع  َجالٌ:  اىبختًف١  اجملا٫ت

 ايعًٝالالالا  اىبشانالالالض عالالالٔ َعضٚيالالال١ َاصايالالالت ٚيهالالالٔ ايعُالالالٌ  صبالالالاٍ

 اىبؼالالاسن١ تالال٪د ٚمل ايكالالشاس  اربالالار َٚٛاقالالع ايظٝاطالال١ٝ  ٚاىبٓاؿالال 

 ًب اىبالشأ٠  ٚدالٛد  ًب يباثًال١  صٜالاد٠ إفب  ايعٌُ طٛم ًب يًُشأ٠ اىبتضاٜذ٠

 .ايكشاس ٚاربار ق٣ٛ َشانض

 ًَّفالاّ  يالٝع ( اىبالشأ٠  كبهالـب ) ايالذسٜع إٔ ًَال    صٜالاد . د ٚأٚكض

ٝٶّا ٝٽالاّ  ٫ٚ ايالبع    ُٜبٔ قذ نُا ضبً  أٜلالّا   فكالٌب  إطال٬َٝٽاّ أٚ  عشب

 . ٚثكافاتٗا ايعامل دٗات نٌ ًب يًٓكاؾ َفتٛ  ًَ  ٖٛ بٌ
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 أٚيالٜٛتـب  ايعؼش١ٜٝٓ خطتٗا ًب ايْٝٛظهٛ َُٓب١ُ سذدت ٚقذ

 Gender equality طالالالالالالايع). اىبالالالالالالشأ٠: أ٫ُٖٚالالالالالالا س٥ٝظالالالالالالٝتـب

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227222e.pdf.) 

 خًالالالٌٝب ْتالالالاز أْٗالالالا ًب تهُالالالٔ اىبالالالشأ٠ قلالالال١ٝ ًب" خـٛؿالالٝتٓا "

 ادتُاعٝال١  ٚعالادات  ُٖٚٚٝال١   سكٝكٝال١  د١ٜٝٓ  إطٓادات َٔ َتؼابو

 . ١ُٖٝٚٚ سكٝك١ٝ ت١ُٜٛٓ  ٚعٛا٥ل ثكاف١ٝ ٚذبشصات

ٔ  عٓالذْا  ( اىبشأ٠ سكٛم) ٚكع يتشظـب نجرل٠ فشق ٜٛدذ  َال

 بالالبع  اٱخالال٬ٍ كالالشٚس٠ َالالع يهالالٔ ايذٜٓٝالال١  بجٛابتٓالالا اٱخالال٬ٍ دٕٚ

 .  ا٫دتُاع١ٝ ثٛابتٓا

 تبالاي   ايٓظا٤ بع : ايطشفإ ٜشتهب٘ تهتٝهٞ عا٥ل ٖٓاى

 بعالالال . اىبطايالالال  َالالالٔ اىبعكالالالٍٛ ٜتشكالالاللإٔ  ًب طُعالالالّا َطايباتٗالالالا ًب

 تكالٛد إٔ  خؼال١ٝ  اىبعكٛي١ اىبطاي  كذ ست٢ اىبُاْع١ ًب ٜباي  ايشداٍ

 .! َعكٛي١ مرل( رسا٥عإفب ) اىبٛافك١

 . طاٍ ٚإٕ اشلاد٨ ايتغٝرل طشٜل ٖٞ اىبعكٛي١ٝ

ٞ . ٚقالالاٍ د  س٩ٜالال١  ًب اىبالالشأ٠  اسبالالاسثٞ: طالالبل طالالش  َٛكالالٛع    عًالال

 ٚخ٬ؿال١  َٓتالذ٣ أطالباس   ًب ايش٩ٜال١  قلال١ٝ  ّ( طش 3222) اىبًُه١

ٌ  فٝٗالا  اشبطا إٔ  ايٓكاؾ  ٚطٛا٥ال   ْٚظالا٤ٶ  سدالا٫ّ  اىبهْٛالات  يهال

ِ  ٚعشقٝالالات  ّ  عشدالالا٤  ٚأْٗالالا   ٚمرلٖالال ِ  ازبالالض٤  اػالالتُاشلا  يعالالذ  ا٭ٖالال

ٞ  ٚاحملشى ٌ  ا٭طاطال ٍ  ٚإٔ تٓفٝالزٙ  ٚآيٝال١  أبعادٖالا  يهال  اىبالشاد  ايتشالٛ

 نالالالٌ تؼالالالذلى ٚبايتالالالايٞ  نالالالزيو ٚآيٝاتالالال٘ ٚاكالالالض ٚمالالالرل كالالالبابٞ

ٔ  دالض٤  ٚاىبالشأ٠   ٜٓذثشأٚ  طٝتشكل فُٝا اىبهْٛات  فًُالارا   ريالو  َال

 .  ا٭خش٣ اىبهْٛات ْٚذلى ايش١ٜ٩ ًب ٚكعٗا عٔ بايبشح غبـٗا
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 قشٜتٓالا  ًب  اىبًُهال١  َٓالاطل  تٛسٝالذ  َٓالز  بالذأ  ايالٛط   ايتشٍٛ

 يفالالتض أطالالتار أٍٚ أسطالالٌ سُٝٓالالا اىبًُهالال١ نالالٌ ًب ٖالالٛ نُالالا َالالج٬ّ

 ٚبعالذٖا   اىبذسطال١  أبٓا٥ِٗ إدخاٍ ايبذا١ٜ ًب ا٭ٖايٞ سف  اىبذسط١

ٔ  شلالالا ايظالالاعـب ٚزلالالع يًبٓالالات َذسطالال١ افتتشالالت قًًٝالال١ بظالالٓٛات  َالال

ٔ  ٚنالجرل   رنشٙ ػب  َا٫ ايبز١٦ٜ ا٭يفاَب ٛ  ايتشال٫ٛت  َال   ايشادٜال

 ايظالالالالًو ًب ايكبا٥الالالالٌ أبٓالالالالا٤ ٚاغبالالالالشاٍب اىبالالالالشأ٠  ٚعُالالالالٌ  ٚايتًفالالالالاص

ٍ  َٔ إَا َعًّٛ ٖٛ يبا نجرل ٚمرلٖا  ايعظهشٟ ٔ  خال٬  َتؼالذدٜ

 َٓاؿالالال إفب  اىبالالالشأ٠ ٚؿالالالًت ٚاٯٕ. يالالالزيو اجملتُالالالع قبالالالٍٛ عالالالذّأٚ 

ٛ  ٚصٜالالش  ْا٥بالال١   عايٝالال١   داَعالال١  ايؼالالٛسٟ  َٚالالذٜش٠  صبًالالع  ٚعلالال

ٔ  ايهجرل ٚدخًت ٌ  صبالا٫ت  َال   عًٝٗالا  ضبُبالٛس٠  ناْالت  ايالمت  ايعُال

ٌ  َظالرل٠  ٖٞ نُا َٚظرلتٗا ٛ  فُالا . ايشدال  اىبٓالادا٠  بٗالزٙ  اىبكـالٛد  ٖال

َٶّا ث٬ثـب َٔ أنجش َٓز اىبشأ٠ سبكٛم ٕ  عُا ايتفتٝؽأٚ  عا  طالٝهٛ

 نٝفُالالا بٝتٗالالا َالالٔ اىبالالشأ٠ إخالالشاز اىبكـالالٛد ٖالالٌ. ايش٩ٜالال١؟ ًب ٚكالالعٗا

ٌ إٔ  اىبكـالٛد  أّ  ريالو  ٚسا٤ َٚالا  ايغشب١ٝ ٚباسبش١ٜ اتفل إفب إٔ  ْـال

ٌ  ًب سكٛق٘ عٔ ايشدٌ ٜبشح  ٚسكٛقٗالا  ٚسشٜتٗالا  اىبالشأ٠  طالٝطش٠  َبال

 فشْظالالالا ًب ٖالالالٛ نُالالا  ايشدالالالٌ سكالالٛم  َعٗالالالا طالالًبت  ايالالالمت ايكاْْٛٝالال١ 

 . عشف؟! ٫ٚ ػشع ٜكبًٗا ٫ َذ١ّْٝ اىبتُذ١ْ ايذٍٚ َٔ ٚمرلٖا

 بٝتٗالالا ًب اىبًهالال١ اسباكالالش ايٛقالالت بًالالذْا ًب ًب أؿالالبشت اىبالالشأ٠

ٕ  ٚصٜش٠ ناْتإٔ  بعذ ٕ  ٚاىبالذبش٠  ايهالٛ  ٚاىبؼالاسن١  أطالشتٗا  يؼال٪ٚ

 ايكٛاَالالال١ تًالالالو ستالالال٢ يًشدالالالٌ ٜعالالالذ ٚمل  بشمبتٗالالالا ا٭عُالالالاٍ نالالالٌ ًب

إٔ  تشٜالالذ ٖالالٞ أٜالالٔأٚ  ْشٜالالذ فالالأٜٔ  اهلل سسالالِ َالالاإ٫  عًٝٗالالا ايؼالالشع١ٝ

 خالالرلٶّا بايشدالالاٍ اطتٛؿالالٛا))  اىبفالالاِٖٝ تٓكًالال  ْشدالالٛ إٔ ٫.  تالالزٖ ؟

 ( .(خرلٶّا بايٓظا٤ اطتٛؿٛا َٔ بذ٫ّ
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 د. َالالع َالالا رنالالشٙ  ايعُالالٛدٟ بعالالذّ اتفاقٗالالا  طالالا١َٝ. د.أ ٚعكبالالت

تلالالُٓ٘ طالالش  د. عًالال٢ ٖالالٛ  اسبالالاسثٞ  نُالالا رٖبالالت إفب إٔ َالالا   عًالالٞ

ٔ  بتششٜشْالا  طايبٓالا  نًُالا  بعٝٓٗالا  اجملتُعٝال١  اىبُاْعال١  عًال٢  ايذيٌٝ  َال

٘ إٔ  اىبعاسكال١  ٚدب٧ ٚاجملتُع ايجكاف١ فشكتٗا ايمت ايكٝٛد  قالذ  نًال

 اىبطايب١ ٖٚٞ ربٝفٓا  تعذ مل ايمت ايفضاع١ اطتخذاّ ٚا٭ِٖ ذبكل

ٔ  مل ٖٚالزا  ٚايتغشٜال    ٚايٓظ١ٜٛ ايغش  َجٌ باسبكٛم َٶالاّ  ٜهال  َالا  ٜٛ

ٟ  ٚإلبالا  ب٘  ْٓادٟ ٕ  ْٓالاد  ايؼالشٜع١  إٜاٖالا  َٓشتٓالا  سكالٛم  ْظالتعٝذ  بالأ

 ستال٢  اىبفشمال١  اسبًكال١  ٖالزٙ  ًب ْالذٚس  ٚطُٓبٌ اجملتُع  َٓٗا ٚسشَٓا

ٞ  بكالشاس  ٚؼبظالُٗا  ايكشاس ؿاْع ٜبت ٍ  ًب سالذخ  نُالا  طٝاطال  دخالٛ

 ايؼٛس٣.

 صبتُعٓالا  ًب اىبشأ٠ قلاٜاأٚ  قل١ٝ: ايشدٜعإ خايذ. د ٚأكاف

ِ  َٛكٛعات  ضباٚيال١  ستال٢ أٚ  َٚعازبتٗالا  اىبفشطال١  باسبظاطال١ٝ  تتظال

٘  َكاسبتٗا ٌ  ًب ايظالرل  تؼالب ٌ  أيغالاّ   سكال  َالا . باىبخالاطش  ضبفالٛف  سكال

ّ  سكالٛم  َٔ ب٘ تطاي  َٚا فع٬ّ اىبشأ٠ تشٜذٙ  زلٝالو  حبالا٥ٌب  ٜـالطذ

 ٖالالزا َالالٔ ْفًالالت عٓالالذَا ٚستالال٢. ا٫دتُاعٝالال١ ٚايكٝالالٛد ايتكايٝالالذ َالالٔ

 تهٝٝالال  ًب أخالالش٣ َعلالال١ً ْٛادالال٘ -ْالالادس أَالالش ٖٚالالٛ - ازباْالال 

ٔ  ايذٜٓٝال١   ايٓـٛق ٌ  فالٓش  ايالمت  ايكلالاٜا  ًب ا٭سالٍٛب  ٭سالٍٛب  لبٝال

 ْبذأ؟. أٜٔ َٔ. اىبشأ٠ ربف

 ٍ ٞ . د ايًالٛا٤  ٚبذٚسٙ قالا ٞ  عًال ٔ  مل: اسبالاسث ّ  ًب يباْعٶالاّ  أنال  ٜالٛ

َٔ  ّ ٔ  ايؼالشٜع١  ًب ىبالا  ا٭ٜالا ٔ  اىبالشأ٠  تشٜالذٙ  َالا أٚ  سكالٛم  َال  سكالٛم  َال

 ؿالالالالذاّ ذبالالالالذخ ٫ٚ.  ايشدالالالالٌ سكالالالالٛم َعٗالالالالا تٴظالالالالً  ٫ َٛكالالالالٛع١ٝ

ٞ  َظالاْذٶاّ  ايعالشًب  ايتٓطالع  أٜاّ ًب نٓت بٌ َشٜش  ادتُاعٞ  ٭خالٛات
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 ٖٓالالاىإٔ  أس٣ يهالال   َشَٛقالال١ َشانالالض ًب أؿالالبشٔ ستالال٢ ٚأًٖالالٞ

ٌ  ا٭عالشاف   ٚفٛم ايضَٔ سٛادض فٛم ايكفض ٜشدٕ َٚٔ ايٓظا٤ َٔ  بال

ٍ  يبا يبتع  بعلٗٔ ٘  ًب اهلل أْالض ٘  دالا٤  َٚالا  نتابال ٘  بال ٔ  سطالٛي  َال

 .  اىبشأ٠ ربف أسهاّ

 ٚا٫دتُاعٝال١  ايؼالشع١ٝ  ٚايكٝالٛد  ايتششس اىبشاد َٖٔٛ  ٖزا فٌٗ

ٕ  ٚإٕ ايتطبٝالل   ٚادب١ ٭ْٗا ػشع١ٝ قٝٛد أٟ ْشٜذ ٫ نًٓا. ؟!  نالا

ٞ  ا٫دتُاعٝال١  ا٭عالشاف  أَا. ٚاٱدشا٤ات ايتطبٝل ًب خًٌ ٖٓاى  فٗال

 مايبٝالال١ ٖٓالالاى نالالإ ٚإٕ ستالال٢ دباٚصٖالالا ٜشمالال  َالالٔ يكبالالٍٛ خاكالالع١

 ايؼالالشع أسهالالاّ عالالٔ باعتالالذاٍ ٜالالذافع َالالٔ ٚأؿالالبض ريالالو  تالالشف 

٘  اسبُٝالذ٠  ا٫دتُاع١ٝ ٚايكِٝ ُٷْٛ ٕ  اىبُاْعال١  َالع  ٜلال  اسبكالٛم  ٚاَتٗالا

 ٖالالٞ فالالأٜٔ بالالايتخً   ٜـالالُْٛ٘ بالالٌ ريالالو  ٚمالالرل ٚايتؼالالذد ٚايتٓطالالع

 اسبكٝك١؟!.

 ايشدالالالٌ حبكالالالٛم قا٥ُالالال٘ ْلالالالعإٔ  فعًٝٓالالالا ايٛكالالالٛ   أسدْالالالاإرا  

 عًال٢  اىبالشأ٠  ٚسكٛم اىبشأ٠ ع٢ً ايشدٌ حبكٛم ٚقا٥ُ٘  اىبشأ٠ ٚسكٛم

ٕ  ستالال٢ ايؼالالشع١ٝ  يًلالالٛابٌب ٚفكالالّا بُٝٓٗالالا  ٚاىبؼالالذلى  ايالالشز  ٜهالالٛ

 .  ايظاع١ تكّٛإفب إٔ  ظبادٍ طُٓبٌ ٚإ٫ َٛكٛعٞ ٚازبذاٍ ايٓكاؾ

 ًب ايلالٛؼبٞ ًب َذاخًتال٘ سالٍٛ قلال١ٝ اىبالشأ٠      عبذاهلل. ٚقاٍ أ

 َا ًٜٞ: ّ(3222) ايظعٛد١ٜ س١ٜ٩

 فأْالا  ٚقايبٶالاّ  قًبٶالا  اىبشأ٠ َع أْ  ع٢ً ايتأنٝذ َٔ ٫بذ أ٫ٚ: •

 .. ايتظ١ُٝ داصت إٕ"  َتشذ  يٝدلايٞ" 

 اىبالالشأ٠ تالالاسٜ  ٚعًالال٢ ايؼالالشع عًالال٢ ٜظالالتٓذ اىبالالشأ٠ َالالٔ َالالٛقفٞ

ٔ  ريالو  عًال٢  أدٍ ٚيالٝع  ايعـٛس َش ع٢ً ٚدٚسٖا  رنشٖالا  َال
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ٕ  ًب ِ  ايكالالشآ ٔ  أنجالالش  ًب ايهالالشٜ  ا٭سادٜالالح  ًٚب َٛكالالع  َالال

 يالزيو  اَتذاد ٖٛ ايزٟ اسبذٜح ايعـش ًب ٚدٚسٖا ايؼشٜف١

 .ايتاسٜ 

ٌ  اىبالشأ٠   أمفًالت  ّ(3222) س٩ٜال١  إٔ ُٜبٔ َٔ ؽبط٧ :ثاْٝا •  بال

ٌ  سلٛيٝالال١  س٩ٜالال١  ناْالالت   َٚهْٛاتالالال٘ اجملتُالالع  أطٝالالاف  يهالال

 .فشاغ َٔ ٜٓتر مل اشبطا  ٖٚزا

 ايزنٛسٜالالال١ ٖالالالٛ ا٭ؿالالالٌ ايٓشالالالٛ عًالالالِ ًٚب ايعشبٝالالال١ ايًغالالال١ ًب

 عًٝالالالالال٘ - آدّ أبْٛالالالالالا ٖالالالالالٛ ايبؼالالالالالش أؿالالالالالٌ إٔ إفب اطالالالالالتٓادٶا

ٌ  اشبطالا   يغال١  ًب فايكاعالذ٠  ٚبايتايٞ -ايظ٬ّ ٘  ٚا٭ؿال  أْال

 :ٚعًٝ٘..  اطتجٓا٥ٝا َٚا عذاٙ رنٛسٟ

ٛ  رنٛسٜٶالا  اشبطالا   نإ إرا ٌ  فٗال ٔ  ازبُٝالع  ٜؼالُ  رنالش  َال

ٕ  إرا قبعٓال٢  ؿشٝض مرل ٚايعهع..  ٚأْج٢ ٛ  أْجٜٛٶالا  نالا  فٗال

 .بٗا خاق

 :ايهشِٜ ايكشإٓ ًب نجرلٶا ريو ٚسد ٚقذ

 ..( عًُهِ اهلل فظرل٣ اعًُٛا ٚقٌ)

 ..( ايـٝاّ عًٝهِ نت  آَٓٛا ايزٜٔ أٜٗا ٜا)

 (.. دٜٓهِ يهِ أنًُت ايّٝٛ)

 (.. ايشانعـب َع ٚاسنعٛا)

 .ايـٝ  بٗزٙ دا٤ت نبٝعٶا اشبًل تؼٌُ ايمت اٯٜات نٌ

 :ايؼشٜ  اسبذٜح ًٚب

ٌ  ٚمل (َالا ْال٣ٛ   اَالش٨  يهٌ ٚإلبا بايٓٝات ا٭عُاٍ إلبا)  ٜكال

 .. ٚاَشأ٠ اَش٨ ٚيهٌ
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 ط ٚيٛ يًذٓظـب  سلٛي١ٝ س١ٜ٩ ٖٞ ايش١ٜ٩ فًغ١ عًٝ٘ ٚبٓا٤ٶ

 ًب عٝبٶالالا ريالالو يهالالإ اشبطالالا  تأْٝالالح أٚ دالالٓع ذبذٜالالذ

 .ايًغ١ عٔ ٚخشٚدٶا ؿٝامت٘

 ابتعذْا ٚايٓكاػات اىبذاخ٬ت بع  ًب أْٓا ٫سُبت ثايجا: •

ٔ  بايكلالالال١ٝ   إفب ايش٩ٜالالالال١ ًب اىبالالالشأ٠  َٛقالالالع  َالالالالٔ ؿالالالًبٗا  عالالال

 .اىبشأ٠ سكٛم عٔ اسبذٜح

 اىبالالالشأ٠ بالالالتُهـب ايش٩ٜالالال١ ًب ٚاكالالالض تٛدالالال٘ ٖٓالالالاى سابعالالالا: •

 ًب ٜأخالالز ٚتالالذسز َٓطكالالٞ تظًظالالٌ ٚفالالل سكٛقٗالالا َٚٓشٗالالا

 .ٚتٛقٝت٘ ايتغٝرل َٚٓاخات اجملتُع١ٝ ايُبشٚف ا٫عتباس

 ايتغالالٝرل ريالالو ًُٜالالع يالالذٜٓا اىبالالشأ٠ ىبظالالرل٠ اىبتالالابع خاَظالالا: •

 قٝاطالالا ًَشَٛبالال١ بـالالٛس٠ ايبالالاصعٞ عًٝالالا٤ .أ أػالالاست نُالالا

ٌ  ًب ريالو  ْالذسى  ٚنًٓا سذٚث٘ بتاسٜ  ٔ  ٚا٭طالش  ايعٛا٥ال  َال

   .اىبشأ٠ ٚكبهـب أٜلا اجملتُع ًٚب سٛيٓا

ٍ  نُالا  - يالذٜٓا  اىبشأ٠ َؼه١ً ٕ  خايالذ  .ّ قالا  - ايعجُالا

ٞ  ْفظٗا اىبشأ٠ َٔ ٔ  سظاطال١  فٗال ٌ  َال  سٛشلالا  َالا ٜطالش    نال

ٔ  ٜتذالاٚص  ٚيالزيو  ايتعالبرل   دالاص  إٕ سصقٗا فتظتعذٌ  بعلالٗ

 َالالا ٖٚالالزا عًٝٗالالا خالال٬ف ٫ ضبظالال١َٛ أَالالٛسٶا َطايباتٗالالا ًب

 خرلٶا يهإ ؿدلٚا أِْٗ ٚيٛ)اىبعتذي١   اىبطاي  ع٢ً ٜ٪ثش

 .(شلِ

ٔ  نالجرل   فالالتض ٚقبذالشد  ٖاد٥الال١ ْالاس  عًالال٢ تطالب   ايكالالشاسات َال

ٔ  ايطبخ١ فتشذلم ايٓاس ٜٛقذ َٔ ٜأتٹ ايكذس عٔ ايغطا٤  َال

 .  ايطباخـب نجش٠
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ٌ  إٔ أعتكالالالذ ٫ طادطالالا:  •  مبهالالالٔ َؼالاله١ً  أٚ قلالالال١ٝ نالال

 إٔ ػبالال  أٜلالالا ايظٝاطالالٞ فالالايكشاس طٝاطالالٞ  بكالالشاس سًالالٗا

 ًب تظالالِٗ َٓاطالالب١ َبالالشٚف ًٚب ؿالالًب١ قاعالالذ٠ َالالٔ ٜٓطًالالل

 .يًٓذا  ٫ ٜهفٞ فايكبٍٛ ظباس٘ ًٚب بٌ تكبً٘ 

ٔ  قلال١ٝ  أؿالبشت  يًظالٝاس٠  اىبشأ٠ قٝاد٠ طابعا: •  ٫ قلال١ٝ  َال

 ايذٚيالال١..  ٜالال٪خش أٚ ٜكالالذّ يالالٔ سٛشلالالا َالالا ٜجالالاس  ٚنالالٌ يالال٘ 

ٝٽا ٚأعتكالالذ ُْبالالش ٚٚدٗالال١ تٛدالال٘ شلالالا إٔ ٚاكالالض  أْٗالالا ػخـالال

ّ  ايٓكٌ َؼشٚع اْتٗا٤ تٓتُبش ٕ  ايعالا  َٗٝالأ٠  ايُبالشٚف  يتهالٛ

 .ايكشاس يٓذا 

 فٗٓالاى  اىبؼالشٚع١   اىبطايال   كالذ  أْ  ٜع  ٫ ٖزا ثآَا: •

 .بٗا ٜطاي  َٔ ٜأتٹ َامل تعط٢ ٫ سكٛم

 نافالالال١ ب٬دْالالالا ًب اىبالالالشأ٠ فٝالالال٘ تٓالالالاٍ ايالالالزٟ ايٝالالالّٛ ٚأكبٓالالال٢

 ٚايالالذٜٔ ايكالالِٜٛ ايؼالالشع نفًالالٗا ايالالمت اىبؼالالشٚع١ سكٛقٗالالا

 .ٚتطٛسات٘ ايعـش سٚ  َع ٚتتُاػ٢ اسبٓٝ 

ّ . ّ ٜٚعتكالذ  ٘  سظالا ٍ  حبالالرلٟ إٔ خطال  ّ(3222) ايالالٛط  ايتشالٛ

 ٖٓالالالالاى ٫ٚصاٍ اىبظالالالالتكبًٞ  اىبالالالالشأ٠ ٚكالالالالعإفب  نفاٜالالالال١ تتطالالالالشم مل

 ايالالالالمت ا٫دالالالالشا٤اتأٚ  اشبطالالالالٌب َاٖٝالالالال١ ًب ايغُالالالالٛ  َالالالالٔ ايهالالالالجرل

ٍ  خطال١  عاَال١ . تطًعاتٗالا  ايظالعٛد١ٜ  يًُالشأ٠  ذبكالل أٚ  طتهفٌ  ايتشالٛ

 ٚأنبالالع عاَالال١ اىبالالٛاطٓـب ٚكالالع ًب دزسٜالال١ تغالالرلات طالالتٴشذخ ايالالٛط 

ٔ  نجرل  اىبالٛاطٓـب إٔ  تعال   ببظالاط١  ازبذٜالذ٠  اشبطال١ إٔ  اشبالدلا٤  َال

ٌ  ْفع يتشكٝل أنجش طٝعًُٕٛ ٔ  ملٕ إ ايالذخ ٌ  ٜهال  اشبالذَات . أقال

 َبالالاي  ايذٚيالال١ ٚتهًالال  يًُالالٛاطٓـب تكالالذّ ناْالالت ايالالمت ٚاٱعاْالالات
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ٔ  ٚطٝتشٌُ صباْٝتٗا  َٔ طتكٌ طا٥ً٘ ٔ  دالض٤ٶا  اىبالٛاط ٔ  َال  ٖالزٙ  مثال

ّ  اىبٛاط١ٓ. ي٘ اىبكذ١َ اشبذَات ٌ  يٝظالت صباْٝال١   ايٝالٛ  تَالا ناْال   َجال

 يهالالٞ ذبكٝكٗالالا َالالٔ ٫بالالذ دذٜالالذ٠ َتطًبالالات ٖٓالالاى اٯٕ  بايظالالابل

ٔ  ٫ٚبالذ  ازبذٜالذ٠  ايؼشٍٚب نبٝع َظتٛفـب َٛاطٓـب ْهٕٛ  دفالع  َال

ٍ  خطال١  ًب اطالتشذثت  دذٜذ٠ ط١ٜٛٓ َاي١ٝ تهايٝ   ايالٛط   ايتشالٛ

 ا٭ُْبُالال١ تهالالايٝ  َالالٔ اىبالالٛاطٓـب َِالالا ٜٗالال  بهالالٌ ٚتتعًالالل ازبذٜالالذ٠

 ايعشبات ٚتأَـب ايطي ايتأَـب تهايٝ إفب  ازبذٜذ٠ اٱيهذل١ْٝٚ

 ...إخل ٚايتذسٜ .... ايتعًِٝ ْٚفكات

ِ  َطًالالالٛ  ٚسدالالالا٫ّ  ْظالالالا٤ٶ  اٯٕ اىبٛاطٓالالالٕٛ  ٖالالالزٙ  ذبكٝالالالل  َالالالٓٗ

 يتشُالالالٌ اىبايٝالالال١ ايكالالالذس٠ عٓالالالذِٖ تهالالالٕٛإٔ  َالالالٔ ٫ٚبالالالذ ا٭ٖالالالذاف 

ٔ  ازبذٜالذ٠  ا٭عبا٤ ٍ  َال ٌ  خال٬ ّ  اشبالاق  ايكطالاعـب  ًب ايعُال أٚ  ٚايعالا

 ٚاكالالش١ تؼالالشٜعات ٖٓالالاى ٜهالالٕٛإٔ  فالالاىبفشٚ  إرٶا اسبهالالَٛٞ 

ٌ  ًب اىبالالشأ٠ أسكٝالال١  عالالٔ َٚفـالال١ً  ٚؿالالشؼب١  أطالالٛٙ  ٚايتَٛبٝالال  ايعُالال

. ايذٚيال١  دبالاٙ  شلِ َظا١ٜٚ َتطًبات يذٜٗا أؿبض ايّٝٛ ٭ٕ بايشداٍ 

 سدالا٫ّ  اىبالٛاطٓـب  نبٝالع  تظتٗذف ايٛط  ايتشٍٛ خط١ تفإرا ناْ

 ٚايتَٛبٝال   ايعٌُ قطاعات ًب اىبظاٚا٠ ًب اىبشأ٠ إرٶا فشكٛم ْٚظا٤ٶ 

ٝٽا أؿبشت ٚايتعًِٝ ٚايتذسٜ  ٌ  َالع  َتظالا١ٜٚ  تًكا٥ َٚالٔ اىبٗالِ   . ايشدال

 بـالالالشاس١ ا٭سكٝالالال١ ٖالالالزٙ عًالالال٢ ايالالالٛط  ايتشالالالٍٛ خطالالال١ إٔ ت٪نالالالذ

 أسكٝالال١ عًالال٢ تكًٝذٜالال١ ٚؿالالاٜاتأٚ  تالالأ٬ٜٚت أٟ ٚكالالع يتُٓالالع ٚٚكالٛ  

ٍ  خط١ ًب اىبشأ٠ عٌُ ٌ  . ازبذٜالذ٠  ايالٛط   ايتشالٛ  ٜطًال  إٔ  فال٬ ٜعكال

 دبالالاٙ َتطًباتٗالالا ْفظالالٗا يتظالالتًٛب  اىبـالالشٚفات تالالذفعإٔ  اىبالالشأ٠ َالالٔ

 ٚايتعًالالِٝ ايعُالالٌ فالالشق ًب َتظالالا١ٜٚ حبكالالٛم شلالالا ٫ٚ ٜظالالُض ايذٚيالال١

 .ٚايتذسٜ 
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ٔ  عبذ. ٚأبذ٣ أ ٔ    احملظال  ىبالع  ايالمت  ايش٩ٜال١  ايكبالاْٞ طباٚفال٘ َال

 رٟ اشبالالاق ايكطالالاع بأعُالالاٍ ي٬ستبالالاٍب ازبٓظالالـب يهالالٌ دفعٶالالا َٓٗالا 

 .ايباٍ اْؼغاٍ سٝح ا٭عُاٍ بضٜاد٠أٚ  ايطٛاٍ ايظاعات

ٕ  قالذ  -ايضٚد١ -يًُشأ٠ اىبٗ  ايطُٛ  طك  سفع ٘  تهالٛ  يال

 ٚقًال١  ػبابا أقٌ صبتُعٓا ػبعٌ يبا اىبتأخش ايضٚاز َٓٗا داْب١ٝ آثاس

 .اٱظبا 

ٝٶالا  ايعا١ً٥ ٜكٛيٕٛ سداٍ ََٛبفٕٛ ٖٓاى  (family comes second) ثاْ

. ايعايٝالال١ ايتؼالالغ١ًٝٝ ايطبٝعالال١ رات ٚايَٛبٝفالال١ ايعُالالٌ ٚسطالال١ عالالٔ تعالالبرلٶا

 .َظتكب٬ّ ايظعٛد١ٜ اىبشأ٠ ع٢ً ريو َٔ أخؼ٢
 

     ْٛآلٔددددات مكلحدددد٘ ملعاجلدددد٘ ّاقددددع املددددزأٗ الضددددعْدٓ٘ يف  دددد

 و(:3222مزتلشات رؤٓ٘ املنلل٘ )

 ًب تأخالز  مل إر س١ٜ٩ اسبُٛد إٔ أٟ ؿاحل بٔ اهلل عبذ. ٜش٣ د

 تظالالتطٝع فًالالٔ ايالالٛطٔ  َظالالت٣ٛ عًالال٢ ا٫ستٝادالالات سلٛيٝالال١ ا٫عتبالالاس

 ْـالالٛق بٗالالا أتالالت ايالالمت ايٓكالالاٍب فالالإٕ ٚشلالالزا إيٝالال٘  َٛالالا تـالالب ذبكٝالالل

 . يًب٬د ايت١ُٜٛٓ ايكطاعات َٔ ايهجرل ربذّ طٛف ايش١ٜ٩

 تتشكالاللإٔ  َٓٗالالا ٜ٪َالالٌ ايالالمت ايش٩ٜالال١ ٖالالزٙ عالالٔ ايكالالٍٛ اىبٗالالِ َالالٔ

 عالالالالالاّإفب  ايٛؿالالالالالٍٛ عٓالالالالالذ ٚفاعًالالالالال١ ٚاكالالالالالش١ َهاطالالالالال  يًذُٝالالالالع 

 :  اٯتٞ يًٛطٔ ذبكل ٜهٕٛإٔ   ّ(3222)

 .ا٫قتـاد١ٜ استٝادات٘ َع ٜتفل ايفشد دخٌ ٜهٕٛ إٔ •

 . فا٥ك١ ؿش١ٝ بشعا١ٜ َؼٍُٛ فشد نٌ ٜهٕٛ إٔ •

 َشاسالالالٌ يهافالالال١ يًذُٝالالالع َٚتالالالا  ْالالالٛعٞ ايتعًالالالِٝ ٜهالالالٕٛ إٔ •

 . ايتعًِٝ
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 خذَالالال١ ًب ٜظالالالِٗ دٚس ا٫دتُاعٝالالال١ يًخالالالذَات ٜهالالالٕٛ إٔ •

 .عا١َ اجملتُع

 .يًُٛاطٓـب اىبؼشٚع١ اسبكٛم تتظا٣ٚ إٔ •

ٝٽالا  ٫ تشتبٌب ٚإٔ  اىبؼشٚع١ سكٛقٗا يًُشأ٠ ٜهٕٛ إٔ •  إدشا٥

٘  عًال٢  ايؼخـال١ٝ  سكٛقٗالا  ًب أَشٖالا  بٛيٞ   اشبـالٛق  ٚدال

 . ٚايعٌُ ٚايذساط١ بايظفش نايظُا 

  ايٛطٓٝالال١ ايكالالشاسات ؿالالٓع ًب اىبؼالالاسن١ يًُالالشأ٠ ٜتشكالالل إٔ •

 ٚصاس٠ بإْؼالالالا٤ اقالالالذلا  ٖٚٓالالالاى  قٝادٜالالال١ َٓاؿالالال  ذبتالالالٌ ٚإٔ

ٔ  ( اىبالشأ٠  ٚصاس٠)  تظ٢ُ ٘  ذبتلال  ٚمالرل  َباػالش٠  ع٬قال١  َايال

 . اىبشأ٠ ٚقلاٜا استٝادات عٔ َباػش٠

 ٚسكٛقالال٘ تتفالالل بلالالٛابٌب ايطفالالٌ سكالالٛم َظالالت٣ٛ َالالٔ ايشفالالع •

 . اىبؼشٚع١

 ٚاىبالالتغرلات تتفالالل بأطالالايٝ  ايالالذاخًٞ ا٭َالال  ايالالذٚس ٜفعالالٌ إٔ •

   .ا٫دتُاع١ٝ

 اىبُالاسغ  اىبتكذ١َ ايذٍٚ ايباصعٞ إفب إٔ بع  عًٝا٤. أ ْٖٚٛت

 .يًُشأ٠ ٚصاس٠ بٗا ٜٛدذ اسبكٛم ناف١ بٗا

ٕ  سقبالا  ايعجُإ بأْ٘ خايذ ٚعًل ّ. ٔ  ٜهالٛ  ايتعالشف  اىبٓاطال   َال

 ٚدالٛد  صبشد..  تلُٗا ايمت ايذٍٚ ًب ايٛصاس٠ تًو دٚس عٔ قش  عٔ

 قبعالالضٍ اىبالالشأ٠ يكلالالاٜا خالالاق تالالب  بايلالالشٚس٠ ٜعالال  ٫ يًُالالشأ٠ ٚصاس٠

 فٗالالالٞ..  ايش٩ٜالالال١ قلالالال١ٝ عًالالال٢ اجملتُالالالع. ٚعالالالٛدٶا قلالالالاٜا صبُالالالٌ عالالالٔ

 ٌ ٌ  ًب ايتٓفٝزٜالالال١ اٯيٝالالات إفب  تفتكالالالش صايالالت  ٫ باجملُالال  َٓاسٝٗالالالا نالال
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ٞ ..  بالاىبشأ٠  ٜتعًالل  فُٝا فكٌب ٚيٝع ٚدٛاْبٗا ٕ  ٚبايتالاي  ٖالزا  طالش   فالإ

ٕ  يالالٛ نُالالا  ايكـالالٛس ٛ  اىبالالشأ٠ بكلالالاٜا  خاؿٶالالا نالالا  صبالالاف  أَالالش ٖالال

 يًشكٝك١. 

..  كبٝٝالض أٚ  تفشقال١  دٕٚ ػشا٥ش٘ قبختً  اجملتُع تطاٍ ايش١ٜ٩

 بٓٛدٖالا  بعال   ًب تطشقالت  طالا١َٝ . د أٚسدت نُا فايش١ٜ٩ ريو َٚع

 ٚايتعًِٝ. ايعٌُ ػإٔ ًب ٚخاؿ١ اىبشأ٠ ػ٪ٕٚ بع إفب 

 قلالالالاٜا تهالالالٕٛ ٫إٔ  ايشدٜعالالالإ إفب كالالالشٚس٠ خايالالالذ. ٚرٖالالال  د

 َالدلس٠  مالرل  ربٛفالات  فًالذٜٓا  ا٫دتُالاعٞ   ايـال   تؼالل  َظأي١ اىبشأ٠

ٞ  سكٛقٗا  سٍٛ ّ  ٚبايتالاي ٕ إٔ  ًٜالض  سالٛاس  َالذاس  ايكلالاٜا  ٖالزٙ  تهالٛ

ٔ  عٛكٶا ذبذٜذٶا  ايٓاغ ٜشٜذ َارا ىبعشف١ ػفاف ٚط  ّ  عال  ا٭ٖٚالا

 أؿبشت ٚايمت ا٫دتُاعٞ ايتٛاؿٌ ٚطا٥ٌ ًب ايبع  ٜشٚدٗا ايمت

 قالالشاسات اربالالار عًالال٢ قالالذستِٗ ٜعطالالٌ يبالالا يًُظالال٪ٚيـب طبّٝفالالا بعبعٶالالا

 .ٚدش١٦ٜ ١َُٗ

 نشالالل اىبٗالالذس٠ اىبالالشأ٠ سكالالٛم َالالٔ نالالجرلٶاإٔ  ٜكالالـب ػالالب٘ ٖٓالالاى

ٔ  فإْٗا شلا َٓشٗا ط يٛ ايظٝاس٠ قٝاد٠ ٟ  ايظالًي  ا٭ثالش  ذبالذخ  يال  ايالز

 .َٓٗا ْتٛقع٘

 فٗالالزا ٚايٓفكالال١  ٚا٭ساَالالٌ اىبطًكالالات سكالالٛم عالالٔ اسبالالذٜح أَالالا

إٔ  ٚػبالال  يًٓكالالاؾ قابالالٌ مالالرل فٗالالٛ َطًّكالالا فٝالال٘ ْتشالالذخ ٫إٔ  ػبالال 

 َالالٔ أطاطالال١ٝ ٚسكالالٛم قلالالاٜا فٗالالٞ َطايبالال١ دٕٚ اسبكالالٛم ٖالالزٙ كبالالٓض

 عًال٢  َايٝال١  قالذس٠  ٚيالذٜٗا  إطال١َٝ٬  دٚيال١  ًب عٓٗالا  ْتشالذخ إٔ  اىبعٝ 

 .ؿاس١َ بكٛاْـب ع٬دٗا
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 ايؼالالٗادات أعًالال٢ عًالال٢ ٚسـالالًت تعًُالالت ٚاىبالالشأ٠ ٜالالتغرل ايعالالامل

َٶا ايعٌُ فشق ع٢ً اسبـٍٛ سكٗا َٔ ٚبايتايٞ إ٫  نايشدالٌ   كبا

 ًب ٜهالالٕٛإٔ  َعٝالال .. أَٝتٗالالا ضبالالٛ َٓالال٘ ٜٴكـالالذ تعًُٝٗالالا نالالإإرا 

 فالشق  ٜٛدالذ  ٫ أْ٘ ْفظ٘ ْذٸعٞ بايٛقت ٚ ٚافذ  ًَٕٝٛ (14) ايبًذ

 أرٖالالالإ ًبإ٫  شلالالالا ٚدالالالٛد ٫ َتخًٝالالال١ َعٛقالالالات باطالالالِ يًُالالالشأ٠ عُالالالٌ

 . َشٚدٝٗا

 عًالال٢ َكبًالالٕٛ ٫ٚػالالو فإْٓالالا اىبٓاطالال  ايٛقالالت ًب ْتشالالشى مل إٕ

ٔ  أخش٣ أطشاف حبًٗا طٝكّٛ ادتُاع١ٝ أصَات  صبتُعٓالا   خالاسز  َال

 .عُشٚ بٝذ ٫ بٝذْا ْشٜذٖا. ْشٜذٙ ٫ َا ٖٚزا

 ٚطٓٝال١  اطالذلاتٝذ١ٝ  ٚدٛد َٔ ايغاَذٟ ٫بذ ْٛف. ًٚب تـٛس د

ٕ  بؼهٌ ٚدصبٗا يًُشأ٠ ػا١ًَ ٌ  نبٝالع  ًب َتالٛاص  ًب ايذٚيال١  َفاؿال

 : عٓاؿشٖا أِٖ َٔ صبا٫ت عذ٠
 

 ايتؼشٜعٞ : اجملاٍ ًب 

 : ا٭ٖذاف

ٌ  اجملتُع تٛع١ٝ -1 ٌ  ٚاىبالشأ٠  عالاّ   بؼاله  خالاق   بؼاله

 ٚباسبادالال١ ٚايكاْْٛٝالال١  ايؼالالشع١ٝ ٚٚادباتٗالالا حبكٛقٗالالا

 ًب بذٚسٖا تتعًل ايمت ٚايكٛاْـب ايتؼشٜعات تطٜٛشإفب 

 ..ايٛطا٥ٌ بؼت٢ ايذٚس ٖزا ٚتعضٜض ٚاجملتُع ا٭طش٠

ٌ أٚ  ايتؼالشٜعات  طٔ -3 ِ  قبالا  َٓٗالا   ايٓافالز  تعالذٜ  ًب ٜظالٗ

 اىبختًفال١   اجملا٫ت ًب اىبشأ٠ كذ ايتُٝٝض َُباٖش إيغا٤

 ..ٚتكذَ٘ اجملتُع بٓا٤ ًب دٚسٖا ٜٚعضص
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2-  ٌ ٔ  عًالالال٢ ايعُالال ٌ  ايالالالمت ايتؼالالالشٜعات طالال  يباسطالالال١ يًُالالالشأ٠ تهفالال

 ايالالمت ٚايجكافٝالال١ ٚا٫دتُاعٝالال١ ٚا٫قتـالالاد١ٜ ايظٝاطالال١ٝ سكٛقٗالالا

 ًب ايكالالاْْٛٞ سكٗالالا ٚتأنٝالالذ اٱطالال١َٝ٬  ايؼالالشٜع١ نفًتٗالالا

 .. ٚايعٌُ ٚايتذسٜ  ٚايتٛدٝ٘ ٚايتجكٝ  ٚايتعًِٝ اىبظاٚا٠

 : اٱدشا٤ات

ٕ  ايٓافالز٠   ٚا٭ُْب١ُ يًكٛاْـب ػا١ًَ دساط١ إدشا٤ -1  َالا  يبٝالا

ٌ  قاْْٛٝال١  يتعالذ٬ٜت  َٓٗا ؼبتاز  كالذ  ايتُٝٝالض  َُبالاٖش  تضٜال

 نالال٬ َؼالالاسن١ ٚكالالُإ ا٭ٚيٜٛالالات  َشاعالالا٠ َالالع اىبالالشأ٠ 

 ٖالالالزٙ ىبتابعالالال١ ٚايعالالالاّ اشبالالالاق ايكطالالالاعـب َالالالٔ ازبٓظالالالـب

 ...ايذساطات

ٌ  ايظعٞ -3  َـالاحل  كبالع  ايالمت  ٚايتؼالشٜعات  ايكالٛاْـب  يتعالذٜ

 ٚتعضٜالالض كالالذٖا  ايتُٝٝالض  َُبالالاٖش ٱصايال١  ٚسكٛقٗالالا  اىبالشأ٠ 

ٌ  فٝ٘  َهاْتٗا ٚذبظـب اجملتُع  ًب دٚسٖا  ريالو  ٜٚؼالُ

ٕ  ٚايتكاعالذ   اىبذ١ْٝ  ٚا٭سٛاٍ ازبٓظ١ٝ  قٛاْـب  ٚايلالُا

 ..اىب١ٝٓٗ ٚا٭َٛس ٚايعٌُ  ايـشٞ  ٚايتأَـب ا٫دتُاعٞ 

 ٜتالالٛخ٢ حبٝالالح ايؼخـالال١ٝ ا٭سالالٛاٍ قالالإْٛ يتعالالذٌٜ ايظالالعٞ -2

 ايٓـالالالالٛق َالالالالٔ ايتعالالالالاس  دٕٚ اىبالالالالشأ٠ َـالالالالًش١ ايتعالالالالذٌٜ

 ا٫دتٗالالالاد طشٜالالالل عالالالٔ ٚريالالالو ايذ٫يالالال١  قاطعالالال١ ايؼالالالشٜع١

 ايٛاقالع  َٚتطًبالات  تتفالل  ايالمت  ايفك١ٝٗ اٯسا٤إفب  ٚا٫طتٓاد

 ..تطٜٛشٙ ٚطبٌ اىبعاؿش

 َالالع ٜالالت٤٬ّ قبالالا َٓٗالالا  ايٓافالالز تعالالذٌٜأٚ  ايتؼالالشٜعات طالالٔ -2

 ٚسكٛقٗالا   اىبالشأ٠  بكلالاٜا  ايع٬ق١ رات ايذٚي١ٝ ا٫تفاقٝات

 اشبـٛؿالال١ٝ َشاعالالا٠ َالالع كالالذٖا  ايتُٝٝالالض َُبالالاٖش ٚإيغالالا٤
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 اىبـالادق١  ع٢ً ايشزل١ٝ ازبٗات ٚسح يًُذتُع  ايجكاف١ٝ

 ..ايع٬ق١ رات ا٭خش٣ ا٫تفاقٝات ع٢ً ٚايتٛقٝع

 اىبظالالالتٜٛـب عًالالال٢ ايٓظالالالا١ٝ٥  ايكطاعالالالات َؼالالالاسن١ صٜالالالاد٠ -2

 ايتؼشٜعات بٛكع اىبتعًك١ ايذساطات ًب ٚايٛط   احملًٞ

 ..تعذًٜٗاأٚ 

 يتٛعٝالال١ ازبُالالاٖرلٟ ٚا٫تـالالاٍ اٱعالال٬ّ ٚطالالا٥ٌ اطالالتخذاّ  -1

ٌ  ٚاىبالشأ٠  عالاّ   بؼهٌ اجملتُع  بايكلالاٜا  خالاق   بؼاله

 اي٬صَال١  ٚباٱدشا٤ات اىبشأ٠  تِٗ ايمت ٚايكا١ْْٝٛ ايؼشع١ٝ

 عكالذ  ريالو  ٜٚؼٌُ اىبختًف١  اجملا٫ت ًب سكٛقٗا ىبُاسط١

 ..ٚاىبطبٛعات ايٓؼشات ٚإعذاد ٚايٓذٚات  ايٛسؾ

 اىبالالشأ٠ يتضٜٚالذ  اىبٛدٗال١  ٚاشبالذَات  ايتظال٬ٝٗت  ًب ايتٛطالع   -7

 ٚا٫طتؼالالاسات ٚا٫طالالتجُاس ايعُالالٌ صبالالا٫ت ًب باىبظالالاعذ٠

 ..ايكا١ْْٝٛ
 

 ايظٝاطٞ اجملاٍ ًب : 

 : ا٭ٖذاف

 بأػالالهاشلا ايظٝاطالال١ٝ اسبٝالالا٠ ًب اىبالالشأ٠ َظالالا١ُٖ تطالالٜٛش -1

ِ  ًب َٚؼاسنتٗا اىبختًف١   اسبهَٛٝال١   ايظٝاطالات  سطال

 ..ايعا١َ ايكٝاد١ٜ يًُشانض ٚإػغاشلا

 اسبٝالالالالالا٠ ًب اىبالالالالالشأ٠ َؼالالالالالاسن١ صٜالالالالالاد٠ بأُٖٝالالالالال١ ايتٛعٝالالالالال١ -3

 ٚايتطالالالالالالالالٛس ايٛطٓٝالالالالالالالال١ اىبظالالالالالالالالرل٠ يتعضٜالالالالالالالالض ايظٝاطالالالالالالالال١ٝ 

 ..ا٫دتُاعٞ
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 : اٱدشا٤ات 

 ٚعكالالذ ازبُالالاٖرلٟ  ٚا٫تـالالاٍ اٱعالال٬ّ ٚطالالا٥ٌ اطالالتخذاّ -1

 ايعاَالالالالالال١ اىبٓالالالالالابش  ٚاطالالالالالالتخذاّ ايعُالالالالالٌ   ٚٚسؾ ايٓالالالالالذٚات 

 َظا١ُٖ يتطٜٛش ٚقٓٛات٘  ايذمبكشاطٞ ايعٌُ َٚ٪طظات

 بأُٖٝالالال١ ٚايتٛعٝالالال١ ايظٝاطالالالٞ  ايعُالالالٌ صبالالالا٫ت ًب اىبالالالشأ٠

 .. خاق ٚبؼهٌ ايظٝاط١ٝ  اسبٝا٠ ًب دٚسٖا

 عًال٢  ٚتٓفٝالزٖا  اسبه١َٝٛ ايظٝاطات سطِ ًب اىبؼاسن١ -3

 يًُشانالض  ٚايذلق١ٝ ايتعٝـب ًب ٚاىبظاٚا٠ اىبظتٜٛات  نبٝع

 ..ايكٝاد١ٜ

 يًُذالالايع  ٚاىب٪طظالالات  اىبُٓبُالالات  علالال١ٜٛ  ًب اىبؼالالاسن١ -2

 ..اىبختًف١ ٚاٱداسات احمل١ًٝ

 بالالالذٚس ٚايكٝالالالاّ ايظٝاطالالال١ٝ ٚايٛادبالالالات اسبكالالالٛم يباسطالالال١ -2

 ..احمل١ًٝ يًُذايع ٚا٫ْتخا  ايذلػٝض ٚتؼذٝع فاعٌ 

ٌ  ٚاىبشأ٠ عاّ  بؼهٌ اجملتُع ٚعٞ صٜاد٠ -2  خالاق   بؼاله

 ٚايجكافٝالال١ ٚا٫قتـالالاد١ٜ ٚا٫دتُاعٝالال١ ايظٝاطالال١ٝ بالالاسبكٛم

 ايظٝاطٞ.. ايعٌُ صبا٫ت ًب ٚدٚسٖا شلا 

 اجملالالالايع ًب فاعالالالٌ دٚس ىبُاسطالالال١ ٚإقٓاعٗالالالا اىبالالالشأ٠ تٛعٝالال١   -1

 ايبًذ١ٜ.

 ا٫قتـادٟ اجملاٍ ًب : 

 : ا٭ٖذاف

 عالالذّ ٚكالالُإ ايعاًَالال١  ايكالال٣ٛ ًب اىبالالشأ٠ َظالالا١ُٖ صٜالالاد٠ -1

 ايعُالالٌ صبالالا٫ت نبٝالالع ًب ا٫طالالتخذاّ ًب كالالذٖا ايتُٝٝالالض

 ...ٚقطاعات٘
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 طالالٛم  اىبالالشأ٠ دخالالٍٛ يتؼالالذٝع اي٬صَالال١ ايتظالال٬ٝٗت تالالأَـب -3

 اشبذَات ٚتطٜٛش بتؼذٝع ٚريو فٝ٘  ٚاطتُشاسٖا ايعٌُ

 ..اىبظاْذ٠

 : اٱدشا٤ات 

ٌ  يضٜالاد٠  إع٬َٝال١  حبُال٬ت  ايكٝاّ -1 ٞ  ايتكبال ٌ  ا٫دتُالاع  يعُال

 مالالرل ايكطاعالالات ًب ٚخباؿالال١ بطايتٗالالا  َالالٔ ٚاسبالالذ اىبالالشأ٠

 ..يزيو اي٬صّ ايتذسٜ  ٚتٛفرل ايتكًٝذ١ٜ 

 إدشا٤اتٗالا  تطالٜٛش  ًب باىببادس٠ اسبه١َٝٛ اىب٪طظات قٝاّ -3

 يًٓظالالا٤  ايالالَٛبٝفٞ ايتأٖٝالالٌ صٜالالاد٠إفب  ايشاَٝالال١ ٚتٛدٗاتٗالالا

 ..ٚايظٝاط١ٝ ٚايكٝاد١ٜ اٱداس١ٜ اىبشانضإفب  ٚإٜـاشلٔ

 اسبهَٛٝالالال١ اىب٪طظالالالات ًب ايتَٛبٝالالال  إدالالالشا٤ات َتابعالالال١ -2

 نافال١  ٚفالتض  ايتعالٝـب   ًب اىبشأ٠ كذ ايتُٝٝض عذّ يلُإ

 ..أَاَٗا ايَٛبا٥ 

 ايٛسالالالالذات ٚس٩طالالالالا٤ ٚاىبالالالالذٜشٜٔ ايعُالالالالٌ أؿالالالالشا  تٛعٝالالالال١ -2

 ًب ايٓظالالا٤ كالالذ ايتُٝٝالالض َُبالالاٖش ٱيغالالا٤ باسبادالال١ اٱداسٜالال١

 َالالالالٔ ٚاسبالالالالذ ايالالالالَٛبٝفٞ  ٚايذلقالالالالٞ ٚايتالالالالذسٜ  ايتَٛبٝالالالال 

 اىبٗالالال  اسبالالشاى  ٚتؼالالالذٝع ايضدالالادٞ   ايظالالالك  َؼالاله١ً 

 ٚاىبتٛطالط١   ايالذْٝا  اىب١ٝٓٗ اىبظتٜٛات ًب ٚخباؿ١ يًٓظا٤ 

 ..ايٓظا١ٝ٥ ايعا١ًَ ايك٣ٛ مايب١ٝ تعٌُ سٝح

ّ  سٝالح  َٔ ايكٛاْـب تطبٝل َتابع١ -2  ا٭دالٛس  ًب ايتُٝٝالض  عالذ

 ..َتؼاب١ٗ بأعُاٍ ايكٝاّ عٓذ ٚايٓظا٤ ايشداٍ بـب
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ٌ  صبالالالاٍ ًب يًُالالالشأ٠ ا٫طتؼالالالاس١ٜ  اشبالالالذَات تالالالٛفرل -1  ايعُالالال

 ايٓظالالا٤ حبكالالٛم يًُطايبالال١ ٚقاْْٛٝالال١ َُٓبُالال١ قٓالالٛات ٚإػبالالاد

 ..بزيو اىبتعًك١ ا٫طتؼاسات ٚتٛفرل

 نافالالال١ عًالالال٢ اىبٗالالال  ايعُالالالٌ ًب اىبالالالشأ٠ َؼالالالاسن١ تعضٜالالالض -7

 ..ايٓظا١ٝ٥ ٚاىبطبٛعات اىبٓتذٜات ٚتؼذٝع اىبظتٜٛات 

  (ا٭عُالالاٍ سٜالالاد٠) اشبالالاق يًشظالالا  اىبالالشأ٠ عُالالٌ تؼالالذٝع -2

 ٚتٛطالالالٝع ايكالالالشٚ   عًالالال٢ سبـالالالٛشلا ايتظالالال٬ٝٗت ٚتالالالٛفرل

 يتكًٝالالٌ اٱدالالشا٤ات ٚاربالالار شلالالا  اىبتاسالال١ اٱقالالشا  فالالشق

 ..ٚاٱْتاز ا٫طتجُاس طباطش

 تؼذٝع ٚخباؿ١ ايعا١ًَ  يًُشأ٠ اىبظاْذ٠ اشبذَات تٛفرل -7

ٍ  ٚسٜالا   اسبلالاْات  إْؼا٤  ٚذبظالـب  ٚتطٜٛشٖالا   ا٭طفالا

 ايعُالالٌ طالالٛم عًالال٢ اىبالالشأ٠ إقبالالاٍ يالالذعِ عًٝٗالالا  اٱػالالشاف

 ايتؼالالشٜع١ٝ ايٓـالالٛق َالالٔ ٚا٫طالالتفاد٠ فٝالال٘  ٚاطالالتُشاسٖا

 ..َٓاطب١ تٓفٝز ب ي١ٝ ايعٌُ قإْٛ ًب ايٛاسد٠

 ٚمالالالالرل اىبٛزلٝالالالال١ ا٭عُالالالالاٍ ًب ايٓظالالالالا٤ سكالالالالٛم كالالالالُإ -12

 بابٶالالّا ٜؼالالهٌ ايالالزٟ اىبالالُٓبِ مالالرل ايكطالالاع ًٚب اىبتفشمالال١ 

 ايفكالالالرلات  ايٓظالالالا٤ َالالالٔ نالالالبرل عالالالذد يتؼالالالغٌٝ ٚاطالالالعٶّا

ٌ  بؼالشٍٚب  ٚا٫يتضاّ اسبلش  ًب ٚخباؿ١  ٥٬َُال١  تؼالغٝ

 ..ايعٌُ تؼشٜعات ٚفل

 تظالالالٜٛل يًٓظالالالا٤ مبهالالالٔ ايالالالمت اىبٛاصٜالالال١ ا٭طالالالٛام تالالالٛفرل  -11

 خ٬شلالا  َٔ عًُٗٔ ْاتر ع٢ً ٚايظٝطش٠ فٝٗا  َٓتذاتٗٔ

َٔٚ  ٍ ٍ  ًب ٚعًُالٗا  ا٫طالت٬ٗن١ٝ   اىبعالاس   خال٬  اجملالا

 .. ايظٝاسٞ
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ِ  اىبكَٛالالات  تالالٛفرل   -13 ٞ  اٱْتالالاز  ًب اىبالالشأ٠  دٚس يالالذع  ايضساعالال

 َؼالاسنتٗا  ٚصٜاد٠ ايكش٣  ًب خـٛؿٶّا اسبشًب ٚايعٌُ

 ٚتٛدٝالالال٘ ٭طالالالشتٗا  ايَٝٛٝالالال١ اسبٝالالالا٠ َتطًبالالالات تًبٝالالال١ ًب

 ٚتالالٛفرل ا٫دبالالاٙ  ٖالالزا يتعضٜالالض احملًٝالال١ ازبُعٝالالات دٗالالٛد

 ٚايفٓٝالالالالال١ اىبايٝالالالالال١ ايٓالالالالالٛاسٞ ًب شلالالالالالا اىب٪طظالالالالالٞ ايالالالالالذعِ

 ...ٚاٱداس١ٜ

 ايؼالالابات ٚتأٖٝالالٌ تالالذسٜ  ٱعالالاد٠ خاؿالال١ بالالشاَر ٚكالالع  -12

ٔ  ايباسجات ٌ  عال  اٱْتالاز  قطاعالات  استٝادالات  يتًبٝال١  ايعُال

 ..ايعا١ًَ ايك٣ٛ َٔ اىبختًف١

 ًب ايٓظالالالا٤ َؼالالالاسن١ يالالالذعِ اي٬صَالالال١ ا٭ُٖٝالالال١ إٜالالال٤٬  -12

ٔ  يالالدلاَر  ايتخطالالٌٝب  ٚإعالالذاد  ٚتٓفٝالالزٖا   ايغالالزا٥ٞ ا٭َالال

ٔ  ايغا١ٜ  شلزٙ ٚاكش١ عٌُ خطٌب  مزا٥ٝال١  طٝاطال١  كالُ

 ..ايغزا٤ إْتاز ًب ايزات ع٢ً ا٫عتُاد يضٜاد٠ ٚط١ٝٓ

 ٚايـالالش١ ايظالال١َ٬ يلالالُإ اي٬صَالال١ اٱدالالشا٤ات اربالالار  -12

ٌ  َبالشٚف  ٚتالٛفرل  ايعا٬َت  يًٓظا٤ اىب١ٝٓٗ  اىب٥٬ُال١  ايعُال

 ..ريو يتشكٝل

 .. يًٓكٌ سًٍٛ ٚإػباد اىبٛاؿ٬ت تظٌٗٝ  -11

 

 ا٫دتُاعٞ اجملاٍ ًب : 

 : ا٭ٖذاف 

 ٚتطٜٛش ٚاجملتُع  ا٭طش٠ ًب ٚدٚسٖا اىبشأ٠ َها١ْ تعضٜض -1

 ايتُٓٝالالالالال١ ًب اىبالالالالالشأ٠ دٚس يتعضٜالالالالالض ا٫دتُاعٝالالالالال١ اىبفالالالالالاِٖٝ

 ..ا٫دتُاع١ٝ
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 ايٓظالا٤  َٚٓٗا ايٓظا٤  َٔ اشباؿ١ يًف٦ات اىبظاْذ٠ تكذِٜ -3

ٔ  اىبظ٪٫ٚت ٓٸات   ٚايٓظالا٤  أطالش   عال  تالٛفرل  ٚنالزيو  اىبظال

ٛٸقات يًٓظا٤ ٚا٫ٖتُاّ ايشعا١ٜ  ..اىبع

 : اٱدشا٤ات 

 اىبالالالشأ٠ بتٓؼالالال١٦ اىبتعًكالالال١ يًكلالالالاٜا اي٬صَالالال١ ايعٓاٜالالال١ إٜالالال٤٬ -1

َٸّا ٚػابٸ١ ٚفتا٠ طف١ً ٚسعاٜتٗا   ..ٚأ

ٟ  ايذٚس إبشاص -3 ٌ  ايتُٓالٛ  بأبعالادٙ  اجملتُالع   ًب يًُالشأ٠  ايؼالاَ

٘  ايتكًٝذٜالالالال١  ٚمالالالالرل ايتكًٝذٜالالال١   اىبذسطالالالال١ٝ ايذلبٝالالالال١ ٚتٛدٝالالال

 ..ايذٚس ٖزا ٜذعِ قبا ٚاٱع١َٝ٬

 ٚٚادباتٗالالالالالا سكٛقٗالالالالالا بطبٝعالالالالال١ ٚتجكٝفٗالالالالالا اىبالالالالالشأ٠ تٛعٝالالالالال١ -2

 ا٫دتُاعٝالالال١ ٚاىبُاسطالالالات اىبفالالالاِٖٝ ٚتعضٜالالالض ا٫دتُاعٝالالال١ 

 ..ايظًب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اىبُاسطات َٔ ٚاسبذ ايظ١ًُٝ 

 ٚبالأَٛس  َٚؼالانًٗا  ايب٦ٝال١  بكلالاٜا  ٚتجكٝفٗالا  اىبشأ٠ تٛع١ٝ  -2

 ًب اىبالالالشأ٠ دٚس ٚإبالالالشاص اىبٝالالالاٙ  اطالالالتخذاّ ٚتشػالالالٝذ ايطاقالالال١

 ايطاقالال١ َالالٛاسد اطالالتخذاّ ٚسظالالٔ ايب٦ٝالال١  عًالال٢ احملافُبالال١

 ..ٚاىبٝاٙ

 ٚاىبُاسطالالالالات ا٭طالالالالش٠  بكلالالالالاٜا ٚتجكٝفٗالالالالا اىبالالالالشأ٠ تٛعٝالالال١  -2

 ...ٚاٱع١َٝ٬ اىبذسط١ٝ ايذلب١ٝ ًب ب٘  اىبتعًك١ اٱػباب١ٝ

 اىبشتبطالالالالالال١ ٚايـالالالالالالش١ٝ ا٫دتُاعٝالالالالالال١ اىبؼالالالالالالانٌ دساطالالالالالال١ -1

 ٚايالدلاَر  ايظٝاطات ٚكع بٗذف ايٓظا٤ عٓذ بايؼٝخٛخ١

 ..ىبعازبتٗا اي٬ص١َ
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 ٚدساطالالال١ اَالالالشأ٠ تشأطالالالٗا ايالالالمت ا٭طالالالش بالالالأسٛاٍ ا٫ٖتُالالالاّ -7

 تعالاج  ايالمت  ٚايالدلاَر  ايظٝاطالات  ٚكالع  بٗالذف  قلاٜاٖا 

 بايالالالالذعِ ا٭طالالالالش تًالالالالو تضٜٚالالالالذ عًالالالال٢ ٚايعُالالالالٌ َؼالالالالانًٗا

 ا٫طالالتك٬ٍ ذبكٝالالل َالالٔ يتُهٝالالٓٗٔ ايهالالاًب ا٫دتُالالاعٞ

ٍ  ايالمت  اىبعٛقالات  ٚإصايال١  عًٝ٘  ٚاحملافُب١ ا٫قتـادٟ  ذبالٛ

 ا٥٫تُاْالات  ع٢ً ا٭طش عٔ اىبظ٪٫ٚت ايٓظا٤ سـٍٛ دٕٚ

 بٛكالالالعٗٔ ايٓٗالالالٛ  بٗالالالذف ٚريالالالو ٚاىبالالالٛاسد  ٚايكالالالشٚ 

 ..ٚا٫قتـادٟ ا٫دتُاعٞ

 ايالالالمت  ايعٓالالال   قبُبالالالاٖش  يًتٛعٝالالال١  اشلادفالالال١  ازبٗالالالٛد  بالالالزٍ  -2

ٌ  اىبالالالشأ٠ شلالالالا تتعالالش    ناٱسٖالالالا  ٚخاسدالالال٘  اىبٓالالالضٍ داخالال

 خالالالالالالالالذَات ٚتالالالالالالالالٛفرل ايٓفظالالالالالالالالٞ  ٚاٱٜالالالالالالالالزا٤ ٚايلالالالالالالالالش 

 تكالالالالالالذِٜ ٚنالالالالالالزيو ًٜالالالالالالضّ أُٜٓالالالالالالا ايكاْْٛٝالالالالالال١ اىب٬سكالالالالالال١

 اجملالالالالالالاٍ  ٖالالالالالالزا ًب اىبختـالالالالالال١ ا٫طتؼالالالالالالاس١ٜ اشبالالالالالالذَات

 ًب ٚاسبُاٜالالالال١  اىبالالالالأ٣ٚ نتالالالالٛفرل اىبظالالالالاْذ٠  ٚاشبالالالالذَات

 ..ريو تتطً  ايمت اسبا٫ت

ٛٸقالالالات   يًٓظالالالا٤  اشباؿالالالال١ اشبالالالذَات  تالالالٛفرل   -7  ٚتالالالالٛفرل اىبع

 تظالالالالالٌٗٝ بٗالالالالالذف شلالالالالالٔ  ٚاىبٗالالالالال  ا٫دتُالالالالالاعٞ ايتأٖٝالالالالالٌ

 ًب ٚاْالالالالالذَادٗٔ اسبٝاتٝالالالالال١ ايٓؼالالالالالاطات ًب َؼالالالالالاسنتٗٔ

 ..اجملتُع

 بٗالالالذف ايفكالالالرلات  يًٓظالالالا٤ اشباؿالالال١ اشبالالالذَات تالالالٛفرل  -12

 شلالالٔ ٚايتعًُٝٝالال١ ٚايـالالش١ٝ ا٫دتُاعٝالال١ ا٭ٚكالالاع ذبظالالـب

 ..ٚ٭طشٖٔ
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 ايتعًُٝٞ اجملاٍ ًب : 

 : ا٭ٖذاف 

 اىبٓالالاطل ًب ْٛعٝتٗالالا ٚذبظالالـب ايتعًُٝٝالال١ اشبالالذَات تطالالٜٛش -1

 ..اىبختًف١ ايظها١ْٝ ٚايتذُعات

 اٱػبابٝالال١ ايـالالٛس٠ تعضٜالالض ًب ايتعًُٝالالٞ ايُٓبالالاّ دٚس تفعٝالالٌ -3

 ايت١ُٝٓ ًب ٚدٚسٖا ٚاجملتُع  ا٭طش٠ ًب َٚهاْتٗا يًُشأ٠

 ..ا٫دتُاع١ٝ

 : اٱدشا٤ات 

 عالالاّ  بؼالالهٌ يٮطالالش٠ َتٛاصْالال١ ؿالالٛس٠ إبالالشاص عًالال٢ ايعُالالٌ -1

ٌ  ٚيًُشأ٠  اىبذسطال١ٝ   ٚايهتال   اىبٓالاٖر  ًب خالاق   بؼاله

 تؼالالاسى ايالالمت اىبٓتذالال١  ايعاًَالال١ اىبالالشأ٠ ؿالالٛس٠ بالالإبشاص ٚريالالو

 داخالالالٌ اىبتعالالالذد٠ ايتُٜٓٛالالال١ اجملالالالا٫ت ًب فعايالالال١ َؼالالالاسن١

 ٚريالالو يًُذتُالالع  ايجكالالاًب اٱطالالاس كالالُٔ ٚخاسدالال٘  اىبٓالالضٍ

 ..بٝت ٚسب١ نأّ اىبشأ٠ ؿٛس٠إفب  باٱكاف١

 اىبٗالالالال  ٚايتالالالالذسٜ  ايتعًالالالالِٝ خالالالالذَات تالالالالٛفرل ًب ايتٛطالالالالع -3

ٍ  ًب ٚخباؿال١  يٲْالاخ   ٌ  كبالاسغ  ايالمت  اسبكالٛ  فٝٗالالا  ايعُال

ِ  نايطالالال   ٔ  ٚنالالالجرل  ٚايتعًالالالٝ  ايـالالالٓاع١ٝ   اجملالالالا٫ت  َالالال

 ..اشبذَات قطاعإفب  باٱكاف١

 ًب ٚاىبٗالال   ايذلبالالٟٛ ٚاٱسػالالاد ايتٛدٝالال٘ خالالذَات تطالالٜٛش  -2

 عًالال٢ ايفتٝالالات يتؼالالذٝع ٚاٱع٬َٝالال١  ايتعًُٝٝالال١ اىب٪طظالالات

 ايالالالمت ٚاىبٗٓٝالالال١ ا٭نادمبٝالالال١ ايتعًُٝٝالالال١ اىبظالالالاسات اختٝالالالاس
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ٔ  ا٭فالشاد  قالذسات  َع تتٛافل  صبالا٫ت  َٚتطًبالات  ْاسٝال١  َال

 ..أخش٣ ْاس١ٝ َٔ ايعٌُ

ِ  ًب ايتٛطالالالالالالالالالع  -2  اىبٗٓٝالالالالالالالالالال١ ايذلبٝالالالالالالالالال١  خالالالالالالالالالذَات  تعُالالالالالالالالالٝ

 ًب ايعالالالاّ ايتعًالالالِٝ عٓاؿالالالش َالالالٔ نعٓـالالالش ٚتظالالال٬ٝٗتٗا 

ِ  َشسًالالالال١   عًالالالالال٢ ٚاٱْالالالالاخ  يًالالالالزنٛس  ا٭طاطالالالالالٞ  ايتعًالالالالٝ

 ٚا٫دباٖالالالالات ٚاىبعًَٛالالالالات اىبٗالالالالاسات يتؼالالالالٌُ طالالالالٛا٤ سالالالالذ

 ايـالالالالالالالٓاع١ٝ اىبختًفالالالالالالال١ ايعُالالالالالالالٌ قطاعالالالالالالالات ًب اىبٗٓٝالالالالالالال١

 ..ٚاشبذ١َٝ ٚايتذاس١ٜ

 اٱْالالالاخ  بالالالـب اىبالالالذاسغ َالالالٔ ايتظالالالش  َبالالالاٖش٠ َالالالٔ اسبالالالذ -2

ِ  َشسًالالالالالال١ ًب ٚخباؿالالالالال١   اىبٓالالالالالالاطل ًب ا٭طاطالالالالالالٞ ايتعًالالالالالٝ

 ايكالالالالالش٣ ًٚب عالالالالالاّ  بؼالالالالالهٌ ايظالالالالالها١ْٝ ٚايتذُعالالالالالات

 ...اىببهش ٚايضٚاز خاق بؼهٌ ايفكرل٠ ٚا٭سٝا٤

 ْظالالالالب١ ربفالالالالٝ  ًب ٚايتعًالالالالِٝ ايذلبٝالالالال١ ٚصاس٠ خطالالالال١ دعالالالالِ -1

 ...ا٭١َٝ

 ايـالالالش١ٝ بايذلبٝالالال١ اىبتعًكالالال١ ا٭بعالالالاد عًالالال٢ ايذلنٝالالالض صٜالالالاد٠ -7

 ٚايهتالالالال  اىبٓالالالالاٖر ًب ٚايب٦ٝٝالالالال١ ٚايظالالالالها١ْٝ ٚا٭طالالالالش١ٜ

 اسبٝالا٠  َتطًبالات  ٚبالـب  بٝٓٗالا  ا٫ستباٍب يتشظـب اىبذسط١ٝ 

 ..اىبختًف١

 َ٪طظالالات ًب ايعًٝالالا بايذساطالالات ايفتٝالالات ايتشالالام تؼالالذٝع -2

 صبالالالا٫ت ًب اىبالالالشأ٠ َظالالالا١ُٖ بٗالالالذف ازبالالالاَعٞ  ايتعًالالالِٝ

 ٚنًٝالالالالالات ازباَعالالالالالات ًب ٚايتالالالالالذسٜع ايعًُالالالالالٞ ايبشالالالالالح

 ...ايكٝاد١ٜ اىبشانض ٚإػغاٍ اجملتُع 
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 ايـشٞ اجملاٍ ًب : 

 : ا٭ٖذاف

 ٚذبظالالالـب يًُالالالشأ٠  اىبكذَالالال١ ايـالالالش١ٝ اشبالالالذَات تطالالالٜٛش -1

 ايظالالالها١ْٝ ٚايف٦الالالات ٚايتذُعالالالات اىبٓالالالاطل ًب ْٛعٝتٗالالالا 

 ...اىبختًف١

 ايـالالالشٞ ايتجكٝالالال  ٚتالالالٛفرل ايـالالالش١ٝ  بايكلالالالاٜا ايتٛعٝالالال١ -3

 بـالالالالش١ ٚايٓٗالالالالٛ  ايعاَالالالال١  ايـالالالالش١ يتعضٜالالالالض يًُالالالالشأ٠ 

 ...ا٭طش٠

 : اٱدشا٤ات

 نبٝالالالع ًب يًُالالالشأ٠ تكالالالذّ ايالالالمت ايـالالالش١ٝ اشبالالالذَات تالالالٛفرل -1

 ريالالالو ٫ْعهالالالاغ ٚأّ  ٚفتالالالا٠ نطفًالالال١ اسبٝالالالا٠  َشاسالالالٌ

 ٚإلبالا  ايـشٞ  ٚكعٗا ع٢ً فكٌب يٝع إػبابٞ  بؼهٌ

 ..نهٌ يٮطش٠ ايـش١ٝ اسباي١ ع٢ً

 اىبالالالالذٕ ًب ٚايطفٛيالالالال١ ا٭ََٛالالالال١ خالالالالذَات َشانالالالالض تعُالالالالِٝ -3

 أدا٥ٗالا  َظت٣ٛ ٚذبظـب طٛا٤  سذ ع٢ً ٚايكش٣ ايش٥ٝظ١ٝ

 ..تكذَٗا ايمت اشبذَات ْٚٛع١ٝ

 ٚتطالالالٜٛش ؿالالالشٝٽّا ايٓظالالالا٤ يتجكٝالالال  اي٬صَالالال١ ايعٓاٜالالال١ إٜالالال٤٬ -2

 ٚطالالالا٥ٌ ٚتؼالالالذٝع ايـالالالشٞ بالالالايتجكٝ  اشباؿالالال١ ايالالالدلاَر

 ٚايتجكٝالال  ايتٛعٝالال١ صبالالاٍ ًب بالالذٚسٖا ايكٝالالاّ عًالال٢ اٱعالال٬ّ

 ...ايـشٞ

ٔ  صبا٫ت ًب بايتعًِٝ ايٓٗٛ  -2  ازباَعالات  ًب اىبختًفال١  اىبٗال

 عًال٢  ايفتا٠ ٚتؼذٝع  ايجا١ْٜٛ ٚاىبذاسغ اجملتُع ٚنًٝات

 ..ايتعًِٝ َٔ ا٭ْٛاع بٗزٙ ا٫يتشام
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ّ  ايـالالالشٞ   اجملالالالالاٍ ًب اىبالالالشأ٠  دٚس تعضٜالالالض  -2  بٗالالالالا ٚا٫ٖتُالالالا

 ْتا٥ذٗالالالا  َالالالٔ َٚظالالالتفٝذ٠ ايـالالالش١ٝ يًخذَالالال١ نُكذَالالال١

 يًُالالالشأ٠ اي٬صَالالال١ ٚايتذسٜبٝالالال١ ايتعًُٝٝالالال١ اىبكَٛالالالات ٚتالالالٛفرل

 .ايـشٞ ايعٌُ صبا٫ت ًب قٝاد١ٜ َشانض يتشتٌ

ٛٳس٠أٚ  ايظالالالًٗٞ أْالالال٘ مبهالالالٔ تًخالالالٝف  ٖٝالالالا. ٚقايالالالت أ َالالالا  ضّبالالال

ٌ  طشست٘ د. ْٛف ًب َظالأي١   اىبالشأ٠   كالذ  ايتُٝٝالض  ضباسبال١  عًال٢  ايعُال

 اىبالالالشأ٠ تكالالالذّ طالالالرل عذًالالال١ ًب ٜٛكالالالع ايالالالزٟ اىبؼالالالذلى ايعالالالا٥ل ٖٚالالالٛ

 ًٜٚكالالٞ اىبالالشأ٠ فٝٗالالا ربتفالالٞ َظالالاسات ًب ايٛدالالٛد ٚفالالش  ايظالالعٛد١ٜ

 . اجملتُع ت١ُٝٓ ع٢ً بُب٬ي١ ا٫ختفا٤ ٖزا

 ؼبشنٗالالا ػالالا١ًَ صبتُعٝالال١ يتُٓٝالال١ تظالالع٢ ايش٩ٜالال١ ناْالالت إٕ

 . ايتُٝٝض ٖزا سفع َٔ ف٬بذ ا٫قتـاد

 ناًَالال١ صبتُعٝالال١ تغالالٝرل ثكافالال١  َالالٔ ٫بالالذ ايتُٝٝالالض ٖالالزا ٚيشفالالع

ٔ  ْٛع٘ ٚؽبتً  ىبٓطك١ َٓطك١ َٔ ٜتفاٚت كذٖا فايتُٝٝض  أطالش٠  َال

 !  ٭خش٣ ٚقب١ًٝ ٭طش٠

 تٝالاسات  َالع  ٫ّ تتـالاد إٔ  حبذال١  ايتُٝٝالض  ٖزا ًب تظِٗ ايذٚي١

 ٜٗذالش  أؿٓاّإفب  ذبٛيت عادات ع٢ً تشب٢ ضبافِب صبتُعأٚ  د١ٜٝٓ

 .!  بظببٗا ابٓت٘أٚ  ٚيذٙ ايٛايذ فٝٗا

 نالالالٌ أَبالالالٔ ٚنالالالزيو طالالالٝادٟ بكالالالشاس ؿالالالُٓ٘ ُنظالالالش ايتعًالالالِٝ

ٟ  بكالشاس  نظشٖا َٔ ٫بذ اجملتُع تابٖٛات ٌ  عًال٢  طالٝاد  تكالذٜش  أقال

 ٜالالالالذلى بالالالالٌ َشاسًالالالال٘ أٍٚ ًب بايتٓفٝالالالالز ٫ٚ ْطايالالالال  ٜٚظالالالالُض ٜؼالالالالشع

ٞ  اجملتُالع  َ٪طظالات  تبالذأ إفب إٔ  ريالو  سش١ٜ يًُذتُع ٌ  اىبالذْ  تٓاكال

 . يتٓفٝزٙ ايكٛاْـب ٚتؼشع أدً٘ َٔ
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 دالالا٤ت ايش٩ٜالال١ أٖالالذافإفب إٔ ايالالزٜٔ رٖبالالٛا   َالالع أتفالالل نُالالا

ٌ  ػا١ًَ ٌ  ٚاىبالشأ٠  يًشدال ٕ  ٚايطفال ِ  اشبطالا   فهالا فال٬   اجملتُالع  باطال

 . ّ(3222) ًب يًُشأ٠ دباٚص ٖٓاىإٔ  سبٌب مث١

 ًب اىبالالشأ٠ ْـالالٝ  َالالٔ سٛشلالالا ايالالزٟ ايٛسقالال١ ًب ايًالالبعإٔ  نُالالا

 طالٓـب  سٛشلالا  دْذْٸا ايمت ٚقلاٜاٖا اىبشأ٠ سكٛمإفب  ّ(3222) س١ٜ٩

  ايذٚيٞ يًلغٌب ٚأٚسام  ي٘ ٫١ قلٝ َٔ قل١ٝ باتت ست٢  طٛاٍ

  .! صبتُع١ٝ ٚتـٓٝفات سظابات ٚتـف١ٝ

 سالالذٜجا ذ٫ ظبالال عٓالالذَا عٓٗالالا ٫ ْظالالتغ  ايالالمت ايكلالال١ٝ إْٗالالا بالالٌ

 .!  ايهات  َكاٍ كب٧ً ٚططٛس ا٭يظٔ تًٛن٘

 اىبالالشأ٠  قلالالاٜا  ؽبالالف فُٝالالا  تٓاٚيالالت  ايش٩ٜالال١إٔ  أعتكالالذٙ  ايالالزٟ

 عالالاّ بؼالالهٌ دالالا٤ت ايالالتُهـب اطالالتشٝا٤  نكلالال١ٝ  عًالال٢ ايبشتالال١

 ؼبًُالالالٕٛ اىبالالالشأ٠ سكالالالٛم عالالالٔ اىبٓاكالالالًـب دعًالالالت فلفاكالالال١ ٚنًُالالال١

 احملالافُبـب  قًالٛ   ًب ْفظ٘ بجت ايٛقت ًٚب ا٭َاْٞ  عًٝٗا ٜٚتُٕٓٛ

 دالالالذ٫ ا٭نجالالالش اىبالالالشأ٠ قلالالالاٜا عًالالال٢ تعالالالشز مل ٭ْٗالالالا ايطُأْٝٓالالال١ 

ٔ  اىبالالشأ٠ ْـالالٝ   عًالال٢ بايطبطبالال١  ايش٩ٜالال١ ٚانتفالالت !  ٚسظاطالال١ٝ  َالال

 .! بطايتٗا َٚهافش١ ايعٌُ سـ١

ٔ  ستالالال٢  َعاىبٗالالالا  تتلالالالض  مل ايالالالتُهـب  قلالالال١ٝ  ًب ايالالالٛصسا٤  َالالال

ٔ  ٚاكالض  َظاس ٖٓاى ٜهٔ ٚمل . يدلاصبِٗ طشسِٗ ّ  اىبالشأ٠  أٜال  ايٝالٛ

 . ّ(3222) ًب طتهٕٛ َٚارا

 قبالا  َٚكاسْتٗالا  اىبالشأ٠  يالتُهـب  تكذٜشٜال١  ْظال   ٖٓاى تهٔ مل

 .! أرلاْٗاأٚ  َل٢

 ؟. ٚصاسٟ قشاس ؿاْع١ تهٕٛ ٭ٕ اسبكٝكٞ ايظعٞ َٛا ٖ
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ٌ  يًُالشأ٠  ٚصاس٠أٚ  شل١٦ٝ طعٞ ٖٓاى ٜهٔ مل  ا٭طالش٠ أٚ  ٚايطفال

   عاّ. بؼهٌ

أٚ  ايتـالالادّ حبذالال١ سضَالال٘ ًب ايذٚيالال١ تظالالتطٝع َالالا ٫ بايٓٗاٜالال١

٘  ْٚؼالش  ايعاّ ازبٛ ت١٦ٝٗ ع٢ً تعٌُإٔ  تظتطٝع ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ  ثكافتال

 َٓ٘. ٫بذ نشل اجملتُع ب٘ ٜطاي  ست٢

ايغاَذٟ بأْال٘   ْٛف د طشست٘ايشدٜعإ ع٢ً َا  خايذ. د ٚعك 

 ٖٓالالالاى يهالالالٔ َٓطكٝالالال١  ٜالالالش٣ إٔ نبٝالالالع اىبكذلسالالالات اىبؼالالالاس إيٝٗالالالا  

 َالالٔ ؼبالالذ يًُذتُالالع قًالالل ٜظالالب  نالالبرل ٖالالادع فًٓكالالٌأٚ  َؼالاله١ً

 َٛقالالعإفب  ٜٚكـالالٝٗا بالالٌ اىبٓاػالالٌب  َالالٔ نالالجرٍل ًب اىبالالشأ٠ َؼالالاسن١

 . ٖاَؼٞ

 بفٛبٝالالالا" ٜتُجالالالٌ ايالالالش٥ٝع ٖادظالالال٘أٚ  اجملتُالالالع ٚأكالالالاف: قًالالالل 

 ط ايتطالشم  ايالمت  ا٭َٛس َٔ نجرلٶا ٜعشقٌ اشبٛف فٗزا  "ا٫خت٬ٍب

 . إيٝٗا

ٚ  اتفاقٝالال١ عًالال٢ ٚقعالت  َالالج٬ اسبهَٛال١   َٓالالع اتفاقٝالال١أٚ  ايظالٝذا

 َالالالع تتعالالالاس  ايالالالمت ايبٓالالالٛد عًالالال٢ ٚذبفُبالالالت اىبالالالشأ٠  كالالالذ ايتُٝٝالالالض

 ٜالالتِ مل ايبٓالالٛد َالالٔ نالالجرلٶا يهالالٔ ايظالالعٛدٟ  اجملتُالالع خـٛؿالال١ٝ

 تلالالالالعٗا ايالالالالمت" ا٫دتُاعٝالالال١  ا٫عتبالالالالاسات" بعالالال   بظالالالالب  تٓفٝالالالزٖا 

 .  ا٫خت٬ٍب قل١ٝ َٚٓٗا اسبظبإ  ًب اسبه١َٛ

 ا٫خالت٬ٍب  ًَ  فتض ٖٛ اىبشس١ً ٖزٙ ًب كشٚسٟ أْ٘ أعتكذ َا

 يالبع  ٫ بـالٛس٠  اىبـالطًض  ٚذبشٜالش  َتٓاٖٝال١  بؼفاف١ٝ عٓ٘ ٚاسبذٜح

 .  ٚاكش١ ا٭َٛس تهٕٛ ست٢ فٝٗا

 قالذس٠  يالذٜٗا  اَشأ٠ عٔ ٜتشذخ مايبٶا صبتُعٓا ًب إيٝ٘ ٜالؼاس َا

ٌ  ٚاشبالشٚز  اسبشنال١  ع٢ً ٟ  َهتال   ٚفالتض  ٚايعُال  ٚا٫قالذلا   دبالاس



63

 –1063     288 

 ٖالزا إٔ  سالـب  ًب سدٌ  ٚنأْٗا ايتذاس٠ بذاعٞ ٚايظفش ايبٓٛى َٔ

 تالالضاٍ ٫ اىبالالشأ٠. ٚايتُٓبُٝالالٞ ا٫دتُالالاعٞ اىبظالالت٣ٛ عًالال٢ َتشكالالل مالالرل

٘  ازباْال   ٖالزا  ًب ٚاكالش١  مرل قٛاْـب أطرل٠  نبال١  ؿالعٛبات  ٚتٛادال

 .  ا٫دتُاعٞ اىبظت٣ٛ ع٢ً

 بٛكالالالع ٜتُجالالالٌ بالالال٘ ايكٝالالالاّ َالالالٔ ٫بالالالذ سهالالالَٛٞ دٗالالالذ ٖٓالالالاى

 ًب ا٫خالت٬ٍب  قلال١ٝ  َٚٓٗالا  نالجرل٠  قلاٜا تعاج ٚاكش١ تؼشٜعات

 .ٚا٭دٛس ايعٌُ ًب اىبشأ٠ كذ ايتُٝٝض َٔ ٚاسبذ ايعٌُ أَانٔ

ٔ  ايٓظالا٤  َٔ نجرلٶاإٔ  ع٢ً ٜٓـ  ٖٓا سذٜجٞ  ًب سمبال١  يالذٜٗ

ٌ  ٚخاؿال١  ايٛاعذ٠ اجملا٫ت َٔ عذد اقتشاّ  نايتذالاس٠  اسبالش  ايعُال

 ايبٓالٛى  ًب َٛدعال١  ايشٜالا٫ت  ًَٝالاسات  يٛدالٛد  دباسٜال١  َهات  ٚفتض

ٔ  بأزلالالا٥ٗٔ   اٱدالالشا٤ات ٚكالالٛ  بعالالذّ ٜـالالطذَٔ يهالالٔ َعُبُٗالال

 .اىبختًف١ اسبه١َٝٛ اٱداسات بـب ٚتلاسبٗا

َٶا اىبشأ٠ عٌُ ٌٸ  َبالاٖش٠  أفالشص  صبتُعٓا ًب عُٛ  ًب ظبالذٖا إٔ  قال

 سدايٝال١  تٚإداسا ْظالا١ٝ٥  إداسات ربـالٝف  َظأي١ ٖٚٞ آخش صبتُع

 ا٫قتـالالالادٟ اىبظالالالت٣ٛ عًالالال٢ ٜعالالالذ يبالالالا ػالالال٤ٞ يهالالالٌ( دٚبًٝهٝالالالت)

 ايفـالٌ   ٖزا تٓفٝز ْظتطٝع ئ َا َشس١ً ًب إْٓا بٌ يًغا١ٜ َهً 

ٌ  عًال٢  دباس١ٜ ػشن١ فـاس  ٍ  طالبٝ ٔ  اىبجالا ّ  يال  نٗالزا  بؼال٤ٞ  ٜكالٛ

ٔ  ب٘ ايكٝاّ مبهٓٗا اسبه١َٛ يهٔ  يًٓفكات كغّطا  يالٝع  ٚيهال

 . ا٭بذإفب 

 ايكطاع ًب اىبشأ٠ عٌُ فشق ْذس٠ طب  اٯٕ يٓا ٜفظش قذ ٖزا

 ا٭ٍٚإٔ  عًُالالا ٚايـالالش١  ايتعًالالِٝ قطالالاعٞ اطالالتجٓٝٓاإرا  اسبهالالَٛٞ

٘  تٛادالالال٘ ا٭خالالالرلإٔ  سالالـب  ًب ايتخُالالال١ سالالالذ َتؼالالبع   بعالالال  اىبالالالشأ٠ فٝالال

 .طبتًّطا قطاعٶا نْٛ٘ اىبؼه٬ت
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 ٚاكالالش١ قالالٛاْـب طالالٔ كالالشٚس٠ ٖالالٛ إيٝالال٘ ا٫ػالالاس٠ أٚد َالالا ماٜالال١

 ٚقطاعالالات ا٫خالالت٬ٍب قلالال١ٝ سأطالالٗا ٚعًالال٢ ايظالالابك١ ايجغالالشات تعالالاج

 ايكالالٛاْـب  تًالالو طالالٔ ًب نالالجرلٶا تالالذلدد اسبهَٛالال١. اىبختًطالال١ ايعُالالٌ

 ٜظالتًٗو  ٖٚالزا  ايالضَٔ   َشٚس َع ايٓاغ ادباٖات تغرل ع٢ً ٚتشأٖ

 رات دٚيالال١ نٓالالا فالالإرا.. بايغالال١ اقتـالالاد١ٜ أكالالشاس ٚيالال٘ طالال٬ّٜٛ  ٚقتٶالالا

٘ " ايشأزلايٝال١  ايكاعالذ٠  فًٓطبالل  سش اقتـاد ٌ  دعال ٘  ٜعُال " أٚ مبالش  دعال

 دخالالال٬ اىبالالالشأ٠ مبالالالٓض آخالالالش ُْبالالالاّإفب  ْٚتشالالالٍٛ ريالالالو عالالالٔ فًٓتٛقالالال 

 .َٓضشلا َٔ ربشزإٔ  دٕٚ اقتـاد١ٜ ٚاَتٝاصات

 ايغاَالالالذٟ إٔ َٛانبالالال١ ايكالالالٛاْـب  ْالالالٛف. د ٚبالالالذٚسٖا أٚكالالالشت

 ا٭طالاغ  َالع  ٜتعالاس   ٫ َظأي١ َُٗال١ قبالا   اجملتُع تُبٌ ٫ستٝادات

 ايكالٛاْـب  يالال  ػالا١ًَ  َشادع١ يال عبتاز أطاطٞ  فُاصيٓا َطً  ايذٜ 

 ٜتٓاطال   قبالا  اىبختًفال١  اسبهَٛٝال١  ايالذٚا٥ش  بـب ٚايتٓظٝل ايتُٓب١ُٝٝ

 .ايكاد١َ اىبشس١ً َتطًبات َع

أ١ُٖٝ ايفـٌ بالـب ا٭ُْبُال١   ع٢ً  أ.د. طا١َٝ ايعُٛدٟ ٚأنذت

ّا َالٔ اسبكالٛم   ايمت تلعٗا ايذٚي١ ٚفٝٗا تطٛس ٫فت ىبٓض اىبشأ٠ َضٜالذٶ 

ٌ  ٖالالاٚبالالـب ايجكافالال١ ٚا٭عالالشاف ٚايالالمت ٖالالٞ ًب ُْبش    ْتالالاز عالالذ٠ عٛاَالال

عالذّ ٚدالٛد     فل٬ّ عٔ اىبٓاٖر ايمت تعضص ٖزٙ ايُٓبش٠ يًُشأ٠ :َٓٗا

َتابع١ ٚضباطب١ َٔ ازبٗات اىبختـ١ سُٝٓا تتلشس اىبشأ٠ َٔ عذّ 

 .تٓفٝز ايُٓباّ ايزٟ ٜهفٌ شلا سكٛقٗا

ف٬ صايت ٖٓاى ف٦ال١    أٜلّا ايٓظا٤ أْفظٗٔ دض٤ َٔ اىبؼه١ً

ٖٚالٛ    فٗالٛ ؼبُٝٗالا    ٚحبادال١ يالٛيٞ أَالش     تش٣ أْٗا كعٝف١ ٚقاؿش

ٖٚالالزا ْتالالاز ايذلبٝالال١ ٚاىبٓالالاٖر ايالالمت صسعالالت فٝٗالالا ٖالالزا          أدس٣ َٓٗالالا

ٖٚٓالالاى ف٦الال١ َالالٔ ٜالالشٕٚ ًب ٖالالزٙ اسبكالالٛم تغشٜالال  ٚبذاٜالال١        ايلالالع 

 .اْف٬ت ًٜٕٚٛٚ ايٓـٛق يذعِ ٖزا
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ايعذايال١ ايؼالشع١ٝ    لتتشكال بالـب ٖالزا نًال٘ عًٝٓالا ايـالُٛد ستال٢       

يًٓظالالالا٤ نُالالالا قالالالاٍ ٚيالالالٞ ٚيالالالٞ ايعٗالالالذ ًب نًُتالالال٘ يبًالالالَٛدلز ٚعبالالالٔ  

 .سبا٫ْتُبا

َٶال  إفب إٔ  د. خايذ بٔ دٖٝؽ ٚأػاس ّا إٔ ا٭َش اىبتأنذ َٓال٘ كبا

ايذساط١ٝ ٫ مبهٔ إٔ تتلُٔ ْـٛق رباي  نتا  اهلل  اىبٓاٖر

ّا ًب اىبكالشسات ايالمت تالذسغ. فبٓالا٤ اىبٓالاٖر ٚإعالذاد       ط٬ّقال إٚط١ٓ ْبٝ٘ 

اىبكالالالالشسات ايذساطالالالال١ٝ مبالالالالش قبشاسالالالالٌ عالالالالذ٠ ٜؼالالالالشف عًٝٗالالالالا خالالالالدلا٤   

كشس َٔ بذ٤ تذسٜظال٘ ستال٢   َتخـــب َٔ عذ٠ ربــات يهٌ َ

  (َٔ اىبشس١ً ا٫بتذا١ٝ٥ ستال٢ اىبشسًال١ ايجاْٜٛال١   )ا٫ْتٗا٤ َٔ تذسٜظ٘ 

َٚع ريو فٗٞ كبش قبشادع١ َظتُش٠ يتطٜٛشٖا بٓا٤ٶ ع٢ً َا ٜشد َٔ 

ُٶالا   ٬َسُبات ٚاقذلاسات َٚالتغرلات ًب اشبطالٌب ايذساطال١ٝ    ٕ أبال  عً

ٝ  ٚصاس٠ ايتعًِٝ ٫ كبًو ؿال٬س١ٝ ايتعالذٌٜ ًب َٓالاٖر    ٚشلالا    ١ايذساطال

  ٚ ْٶالالال اٱػالالالهاي١ٝؿالالال٬س١ٝ ذبالالالذٜح اىبكالالالشسات ايذساطالالال١ٝ.   ّا ًبأسٝا

اىبٓاٖر اشبف١ٝ ايالمت مبشسٖالا بعال  اىبعًُالـب ٚاىبعًُالات عًال٢ ايطًبال١        

 ًب ايفـٍٛ اىبغًك١.

ٓتكف َالٔ  َشادع١ ا٭ُْب١ُ اىبٛكٛع١ ايمت ت نُا إٔ َٔ اىبِٗ

اىبتٛاسثال١   ا٫دتُاعٝال١ ٚنزيو ايتخًف َٔ ا٭عالشاف    اىبشأ٠ سكٛم

ّا يالالذ٣ ايعاَالال١ ٚيالالذ٣ بعالال  َالالٔ أدٝالالاٍ طالالابك١ ستالال٢ أؿالالبشت أعشاّفالال

ٔ    اعتكالالادٶا ايٓافالالزٜٔ  فُٓاٖذٓالالا َٚكشساتٓالالا     َالالِٓٗ بأْٗالالا َالالٔ ايالالذٜ

 اىبشأ٠ سكٛقٗا . ععشاف ايمت تبخيتًو ا٭ اشادٶٜايذ١ٜٝٓ ٫ تتلُٔ إ

ّا اىبٓالالاٖر ٫ ذبُالالٌ ْـٛؿٶالال إٔ أ.د. طالالا١َٝ ايعُالالٛدٟ ٚأٚكالالشت

اىبالالٓٗر اشبفالالٞ ٚايؼالالش   َالالا قـالالذت٘ ٖالالٛ  يهالالٔ  طبايفالال١ حبالالذ راتٗالالا 

 .اشباط٧ ٚيٟٛ ايٓـٛق يتتفل َعِٗ
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 (حضب احلزّف األجبدٓ٘ (

 

  )َٴعٹذٸ ايتكشٜش         .              د. إبشاِٖٝ إزلاعٌٝ عبذٙ )

 د. إبشاِٖٝ ايبعٝض. 

 أخلش. أس٣ٚ. د 

 ّٟأطا١َ نشد .. 

  ْكًٞايظفرل أ. أطا١َ. 

 ٟأ. أزلٗإ ايغاَذ. 

 ٞد. ازباصٟ ايؼبٝه. 

 ٞد. ساط اىبشصٚق. 

 ٟسظاّ حبرل .ّ. 

 ُٞد. سظـب اسبه. 

 ٞأ. خايذ اسباسث. 

 ايشػٝذ. خايذ. د 

 )د. خايذ ايشدٜعإ )س٥ٝع زب١ٓ ايتكاسٜش. 

 ٕخايذ ايعجُا .ّ. 

 د. خايذ بٔ دٖٝؽ. 

 اىبضسٚع. هبٝذ. د 

 د. صٜاد ايذسٜع. 

 ٟطامل اىبش .ّ. 

  .طا١َٝ ايعُٛدٟأ.د. 

 ْٞايًٛا٤ د. طعذ ايؼٗشا. 

 ْٞأ. طعٝذ ايضٖشا. 

 ٟأ. طًُإ ايعُش. 

 أ. زلرل وبٝع. 

 فاكٌ. ؿذق١ د.أ 

 أ.د. عبذايشهبٔ ايعٓاد. 
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 د. عبذايشهبٔ اشلذيل. 

 ٌٜد. عبذايظ٬ّ ايٛا. 

 ٞأ. عبذاهلل ايلٛؼب. 

 )د. عبذ اهلل بٔ ؿاحل اسبُٛد )س٥ٝع ايًذ١ٓ اٱػشاف١ٝ ع٢ً َٓتذ٣ أطباس. 

  د. عبذاهلل بٔ ْاؿش اسبُٛد. 

 نذط٘. بٔ عبذاهلل. أ 

 ْٞأ. عبذ احملظٔ ايكبا. 

 ٞايًٛا٤ د. عًٞ اسباسث. 

 ٞأ. عًٝا٤ ايباصع. 

 ُٞد. عًٞ اسبه.  

 ٞأ. فاٜض٠ اسبشب. 

 ٟد. فاٜض ايؼٗش. 

  اسباسثٞايعشابٞ د. فٗذ. 

 ايٝشٝا. فٗذ. د 

 .د. فٛص١ٜ ايبهشأ. 

 أ. نٛثش ا٭سبؽ. 

 ْٞأ. ي٢ًٝ ايؼٗشا. 

  .ضبُذ ايـبإد. 

 د. َظاعذ احملٝا. 

 أ. َظفش اىبٛط٢. 

 أ. َطؼش اىبشػذ. 

 ٌٝأ. َٗا عك. 

 د. ْاؿش ايكعٛد. 

 أ. ْذ٣ ايكٓٝبٌب. 

 د.ّ. ْـش ايـشاف. 

 ٟد. ْٛف ايغاَذ. 

 ْٞأ. ٖادٟ ايعًٝا. 

 ايظًٗٞ. ٖٝا. أ 

 ايكشطاْٞ. ؼبٝٞ. أ 
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 644 خًذٕٚ ابٔ -

  21  16  06  11 أساَهالالالالالالالالالالالالالالٛ -

640 

 661 َاٜٛ إيتٕٛ -

 عبالالالذ بالالالٔ طالالال٬ٍ بالالالٔ ايٛيٝالالالذ ا٭َالالالرل -

 666 ايعضٜض

 112  111 ا٭َرل ضبُذ بٔ طًُإ -

 162 ا٭َرل ْاٜ  -

 606 عبذايعضٜض بٓت ؿٝت١ ا٭َرل٠ -

 126 ا٭َرل٠ عادي١ بٓت عبذاهلل -

  641 دٛيٞ أظب٬ٝ -

 120  إْظتذشاّ -

 21  62 بٜٛٓر -

 62  تٜٛذل -

 650فٝبًٔ ثٛسػتأٜ -

   641 سٚبشتع دٛيٝا -

 645 سظٔ خرلات -

 160 106  105 اسبهرل -

 61 صٜٔ -

  16  16  11 63  61طالالالالالالالالالالابو -

12  16  21 

 10  13  61 طاٖش -

 623  621 ف٬قض طهع -

 62 ػات طٓا  -

 55 ايظٝذ٠ عاػ١ سك٢ اهلل عٓٗا -

 21 ايظٝٗاتٞ -

 603 باص بٔ ايؼٝ  عبذايعضٜض -

ٔ  ضبُالذ  ايؼٝ  - ِ  بال  ايؼالٝ   آٍ إبالشاٖٝ

603 

 645 ايطشٜفٞ عادٍ -

 160 105 اسبهرل احملظٔ عبذ -

 21 ايعًٝإ -

 651 عٓكاٟٚ ف٪اد -

 662 ٖٛفظتاد قرلت -

 624  621 ؿباغ ضبُٛد -

 166 تٛطٛ َذاّ -

 13 َهٓضٟ -

 666 خايذ اىبًو -

 52 طعٛد اىبًو -

 11 اىبًو طًُإ -

 112  111 اىبًو عبذاهلل -

 61 َٛباًٜٞ -

 21 ْاطا -

 10 ظبِ -

 645 بٛطت ٖافٝٓغتٕٛ -

 641 ؿدلٟ ٖٓذ -

 62آ   ٚاتع -
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 112  160  34  أبٗا -

 161 ايظٛفٝمت ا٫ذباد -

 21 ا٫تـا٫ت ايظعٛد١ٜ -

 104 سٚد أدٛس -

 626 اطهٓذْافٝا -

 102  11 آطٝا -

 121  22 أىباْٝا -

 126  24 اٱَاسات ايعشب١ٝ اىبتشذ٠ -

 100 أٚس٫ْذٚ -

 121  640  620 أٚسٚبا -

 666  640  06 إٜطايٝا -

 106  636 باسٜع -

 651  11 بانظتإ -

 160  636 620 ايبششٜٔ -

 640 بشز ايكاٖش٠ -

 666 بشز اىبًُه١ -

 641 بشز إٜفٌ -

 641 بشز بٝضا -

 640 بشز خًٝف١ -

 621 بشيـب -

 121  651  646  06 بشٜطاْٝا -

 666 بٓبإ -

 100 طهٜٛش تامبض -

 14 تهظاغ -

 651 تٗا١َ -

  111  160  666  604 دالالالالالالالذ٠  -

100  111 

  61  36 نبعٝالالالالالالالالالالالالالالالالال١ َالالالالالالالالالالالالالالالالالٛد٠  -

615 616  611  610 

 160 ايباطٔ سفش -

 114 ايظفاسات سٞ -

  61 61  66 اشبطالالٍٛب ايظالالعٛد١ٜ  -

62  16 

  620  611  51  13 دبالالالالالالالالالالالالالالالالالٞ -

636 633 665 106 160 

100 

 640  604 ايذَاّ -

 620  24 اشبًٝر دٍٚ -

 654 دٜضْٞ ٫ْذ -

 100 ٚٚسيذ دٜضْٞ -

 110 ايشتضناسيتٕٛ -

  611  604  666 ايشٜالالالالالالالالالالالالالالالالالا  -

610  611  622  630 631  

635  660  666  666  100  

100  166  163  166 116  

114  110 115 

 633 ايؼاْضيٝضٜ٘ -

 16 ػشن١ ايهٗشبا٤ -

 656 عٓذل٠ ؿخش٠ -

 160 ايطا٥  -

 115  621 عُإ -

 130  666  640 فشْظا -

 11 ايفًبـب -

 14 فٝٓهع -
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 636 ايكاٖش٠ -

 620  23 قطش -

 100 ايضٖش٠ نٛن  -

 634  621 يبٓإ -

  104 641  646  636 يٓالالالالالالالالذٕ -

106  166 

 666  640 َايٝضٜا -

 143 126  112 اجملايع ايبًذ١ٜ -

 112 بًَٛدلز صب١ً -

 126  112 604 ايؼٛس٣ صبًع -

 101  656 ؿاحل َذا٥ٔ -

 112  604 اىبٓٛس٠اىبذ١ٜٓ  -

 114 يًفٕٓٛ اىبًهٞ اىبشنض -

 666 اىبغذل٠ َضسع١ -

 160  634  621 َـش -

 115 اىبغش  -

 656 ط١ُٝ َكًع -

 16 اىب٪طظ١ ايعا١َ يتش١ًٝ اىبٝاٙ -

 ايظالالالالعٛدٟ ايعشبالالالالٞ ايٓكالالالالذ َ٪طظالالالال١ -

664 

 100 َٝاَٞ -

 101 ايُٓاق -

 06 ايُٓظا -

 100 ْٜٝٛٛسى -

 104 اشلاٜذ باسى -

 651 اشلٓذ -

 116  663 يًذلفٝ٘ ايعا١َ اشل١٦ٝ -

 16 اشل١٦ٝ اىبًه١ٝ -

 101  100 ايتخطٌٝب ٚصاس٠ -

  113  601  25 ٚصاس٠ ايتعًالالالالالالالالالالِٝ -

114  160 

 113  651 ايجكاف١ ٚصاس٠ -

 113 ٚايؼبا  ايشٜاك١ ٚصاس٠ -

  36  35 ٚصاس٠ ايؼ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ -

613 611 

  600  603  33 ايعالالالالالالالالالالالالذٍ ٚصاس٠ -

604  606  610  611 

 120  614  35 ٚصاس٠ ايعٌُ -

 661 اىبتشذ٠ ا٭َشٜه١ٝاي٫ٜٛات  -

 616 ٜٛسَٚاسػٝ٘ -
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 د. فَد العزابٕ احلارثٕ-

- 

 
 (د. عبداهلل بً صاحل احلنْد )رٜٔط اللجي٘-
 (د. عاٜش٘ حجاسٖ ) ىاٜب٘ رٜٔط اللجي٘-
 (عبداهلل الضْحيٕ) أم  عاو اللجي٘أ. -
 د. إبزأٍه البعٔش-
 و. أصام٘ كزدٖ-
 د. حض  احللنٕ -
 و. خالد العجناٌ-
 اللْاٛ د. صعد الشَزاىٕ -
 عبدالزمحً الطزٓزٖأ. -
 د. عبدالزمحً العياد أ. -
 علٔاٛ الباسعٕأ. -
 اللْاٛ د. علٕ احلارثٕ-
 فآشٗ احلزبٕأ. -
 فاطن٘ الشزٓ  أ. -
 ىدٚ الكئب أ. -

 

 
 اللجي٘ اإلشزافٔ٘-
 التكارٓز الشَزٓ٘ جلي٘-
 جلي٘ اللتاب الضيْٖ-
 اللجي٘ التحض ٓ٘ للكاٛ الضيْٖ  ميتدٚ أصبار -
  ميتدٚ أصبار األماى٘ العام٘ جلاٜشٗ -

 األماى٘ العام٘ للنيتدٚ-
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