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 اليعٔه. مشارٖ. الْرق٘ الرئٔص٘: د 

 ايبٓااا٤ نااٛز" ٖااٛ َااا عاأ: ايتػااا٩ٍ َاأ تهاإٛ ايبساٜاا١ يعااٌ

 ٟ ِ " ٖاااٛ ٚملاااشا  ؟"ايػااعٛز  ايطزاااٞ املٛقااع  ٜٴعاااطف  ٚنااطٚضٟ؟ " َٗاا

 َااأ ٚاملتڀًباااات ا٫ؾاااذاطات فُٛعااا١" :أْااا٘ عًااا٢ ايبٓاااا٤ يهاااٛز

ٕ  ٚايتؿاٝٝس   بايبٓاا٤  َتعًكا١  ٬َٚحال  تٓفصٜا١،  ٚياٛا٥   أْظ١ُ  يهاُا

إٔ  َباؾط بؿهٌ ٜٛحٞ ايتعطٜف ٖٚصا".  ايعا١َ ٚايكح١ ايػ١َ٬

 َطتبڀاا١ يهٓٗااا ا٭ٚىل، بايسضجاا١ تؿااطٜع١ٝ َٓظَٛاا١ ٖااٛ" ايهااٛز"

ٌ . ايهاٛز  تٓفٝاص  َٛناٛ   ٖٞ أْٗا فذضٜٴ تك١ٝٓ مبٓظ١َٛ  ٖاصا  ٚيعا

ٞ  فاؾاْاب  ايبسا١ٜ، َٓص" ايػعٛزٟ ايبٓا٤ نٛز" َأظم ٖٛ  ايتؿاطٜع

 َاااا ٖٚاااصا َفكاااٛز، ؾاااب٘ اياااتكي ٚاؾاْاااب إؾاااها٫ت، ٜٛاجااا٘

 .  تٛنٝح٘ ايٛضق١ ٖصٙ غتحاٍٚ

 بهافااا١ املٓؿااا تإٔ  ايبٓاااا٤ يهاااٛز ايطزاااٞ املٛقاااع ٜ٪ناااس

ٕ  اؾاذاطات  واسز  بٓا٤ نٛز تٛفُّط تتڀًب أْٛاعٗا  ٚايػا١َ٬  ا٭َاا

 املًُها١  يف أُٖٝا١  ا٭َاط  ٜٚعزاز ايبٓا٤، َطاحٌ ناف١ يف ٚايطاح١

 َٓاطكٗاا  أجاٛا٤  ٚاخات٬ف  اؾغطافٝا١،  يڀبٝعتٗا ايػعٛز١ٜ  ايعطب١ٝ

ٍ  أغًاب  يف اؿاطاض٠  بؿس٠ متتاظ املدتًف١، إش  ٚتطبتٗاا  ايػا١ٓ،  فكاٛ

إىل  إنااف١  ٗاا، فٝ ايهاض٠ ا٭٬َح َٔ عاي١ٝ ْػب١ ع٢ً ؼتٟٛ اييت

 ٖاااصٙ ٚناااٌ ايػااااح١ًٝ  املٓااااطل بعااا  يف ظيعايٝااا١ ظاااٛاٖط ٚجاااٛز

 ٚاغااتساَتٗا، املٓؿاا ت غاا١َ٬ عًاا٢ بٛنااٛح تاا٪ ط ٚغرٖااا ايعٛاَااٌ
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 يًطفاع  ايبٓاا٤  ناٛز  ٚجاٛز  أُٖٝا١  جا٤ت ٖٓا َٚٔ. املٛاطٓني ٚمحا١ٜ

 خاا٬ٍ َاأ ايػااعٛزٟ، ا٫قتكاااز عًاا٢ ٚاؿفاااظ ايبٓااا٤، جااٛز٠ َاأ

 ؼاسز  ايايت  ا٫ؾاذاطات  ٚٚنٵاع  اطٓٝٗا،ٚق املٓؿ ت غ١َ٬ نُإ

 يظاااااطٚف امل٥٬ُااااا١ ٚا٭غاااااايٝب ايكاااااحٝح١ ايسضاغاااااات أغاااااؼ

 ٚاملاٛاطٓني،  ٚايفٓاٝني  املٗٓسغاني  ٜػاعس مما املًُه١  ٚإَهاْات

ِ  ايكٝاّ َٔ ٚميهِٓٗ ِ  َٚأَْٛا١،  غا١ًُٝ  بڀاطم  بأعُااش  يف ٜٚػاٗ

 يف تعُااٌ اياايت يًجٗااات املتعااسز٠ يف اٯضا٤ ي٬خت٬فااات حااس ٚنااع

ٔ  ٚشيو ٚايتؿٝٝس، ايبٓا٤  قڀا ّ  ططٜال  عا  قٛاعاس  ٚتڀبٝال  اغاتدسا

 إيٝاا٘ ٚايًجاا٤ٛ ايااٛطي، املػاات٣ٛ عًاا٢ باا٘ َعااذف نٓظاااّ ايهااٛز

 .ٚاملٓاظعات اـ٬فات بني يًفكٌ

 عًُٝاا١ ٚعااٛ  تكااي، ضافااس ٚجااٛز ايهااٛز أُٖٝاا١ تفااذض

 تفااذض نُااا باملًُهاا١، اـاقاا١ ايڀبٝعاا١ َااع تتعاَااٌ َػااتُط٠

 ايعًُٝا١  ايبحاٛ   َٔ غًػ١ً ع٢ً َب١ٝٓ" ؼَٚكاٜٝ َٛاقفات" ٚجٛز

ٛٿض اياايت املتكاا١ً  ايهااٛز ٜفااطض اياايت املٛاقاافات َاأ ٚؼػٿاأ تڀاا

 ػطباا١، حاياا١ يف املٛاقاافات ٖااصٙ تهاإٛ ٚبايتااايٞ اغااتدساَٗا،

ِٳ َٚاأ يًتكٝااِٝ، ٚؽهااع  ايبحااٛ  خاا٬ٍ َاأ ٚايتحػااني ايتڀااٜٛط  ٳاا

 ٜتِ ٚمل َٛجٛز، غر اؾاْب ٖصا ايؿسٜس، يٮغف يهٔ. ايع١ًُٝ

ٔ  بعٝاسٶا  ايهاٛز  إلااظ  مت فكس أقًڄا، فٝ٘ ايتفهر  َ٪غػا١  أٟ عا

ٟ  ايبٓا٤ نٛز ؾسٜس٠: ببػاط١. ٚعث١ٝ ع١ًُٝ ٛ  ايػاعٛز " تطمجا١ " ٖا

 ايايت  ايتحػاٝٓات  بعا   ٚنٵاع  َع ا٭َطٜهٞ، يًهٛز حطف١ٝ ؾب٘

 أغااتص٠  ايذمجا١  بٗاصٙ  قاّ ٚقس ايػعٛز١ٜ، ايعطب١ٝ املًُه١ تٓاغب

 ٜٴٛنااع ٚمل فااطزٟ، بؿااهٌ عٛز١ٜايػاا اؾاَعااات َاأ َتدككاإٛ
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 املًُهاا١ يب٦ٝاا١ املٓاغااب ايااتكي ايطافااس ٚجااٛز أُٖٝاا١ ا٫عتباااض يف

 ٜهاإٛ ياأ فإْاا٘ ايهااٛز طڂبٿاال يااٛ فحتاا٢ يااصيو. ايػااعٛز١ٜ ايعطبٝاا١

٘  ْتكاٛض   نُا فعٻا٫ ٔ  خكٛقٶاا  ب٦ٝتا٘،  غار  ب٦ٝا١  يف َاعضٚ   ٭ْا  َا

 .ايٛضق١ ٖصٙ يف قًٌٝ بعس غأبٝٓ٘ ايصٟ ايتؿطٜعٞ اؾاْب

 أْٗاا  ْط٣ فػٛف ا٫غذاتٝج١ٝ ايبٓا٤ نٛز ٭ٖساف ْظطْا يٛ

ٞ  تڀبٝكا٘،  ٚآيٝا١  ايهٛز قت٣ٛ تعهؼ ٫ عا١َ أٖساف  حاني  ففا

ٔ  عبااض٠  يهٓٗاا  ا٭ُٖٝا١،  َٔ نبر قسض ع٢ً ا٭ٖساف ٖصٙإٔ   عا

 أحااس ٖٚااصٙ يتٓفِّااصٙ، َ٪غػاا١إىل  وتااا  ٖااسف نااٌ ٭ٕ  "أحاا٬ّ"

 تٓظُٝااٞ عُااٌ أٟ يف عاااّ بؿااهٌ َٓٗااا ْعاااْٞ اياايت اٱؾااها٫ت

 ٚقااااٝاغ١ فا٭فهاااااض ،1000 ض٩ٜاااا١ شيااااو يف مبااااا ٚؽڀٝڀااااٞ،

 َػاأي١  ٚاقاع إىل  ا٭فهاض ٖصٙ ؼٌٜٛ ٚيهٔ غٌٗ، أَط ا٭ٖساف

   :اٯتٞ ع٢ً ايػعٛزٟ ايبٓا٤ نٛز أٖساف تٓل. ايكعٛب١ غا١ٜ يف

 نفاااا٠٤  يتحػاااني  ايػاااعٛزٟ ايبٓاااا٤  ناااٛز قتااا٣ٛ  تڀاااٜٛط •

 .املباْٞ ٚاغتسا١َ َٚتا١ْ ٚغ١َ٬

 قٛاعااس تڀبٝاال خاا٬ٍ َاأ يًُباااْٞ، ا٫فذانااٞ ُااطايع ظٜاااز٠ •

 ٚاغااتدساّ ايػااعٛزٟ، ايبٓااا٤ نااٛز َٚتڀًبااات ٚاؾااذاطات

 .ايػعٛز١ٜ ايكٝاغ١ٝ املٛاقفات

 تهًفااا١ ٚخفااا  بأْٛاعٗاااا، ايڀاقااا١ اغااات٬ٗى يف ايذؾاااٝس •

 .يًُباْٞ ٚايكٝا١ْ ايتؿغٌٝ

 .ايڀبٝع١ٝ يًهٛاض  املباْٞ َكا١َٚ ظٜاز٠ •

ّ  ايايت  ايتٓفٝصٜا١   ٚايًاٛا٥  ا٭ْظُا١  اقذاح •  ايعاَا١  اؾٗاات  تًاع

ِ  َٚعااٜر  ٚأغاؼ  ايهٛز، َتڀًبات بتڀبٝل ٚاـاق١  تكاُٝ
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 َٚطاقبتٗااا املًُهاا١، يف يًااع٫ظٍ املكاَٚاا١ ٚاملٓؿاا ت املباااْٞ

 .ا٭ٖساف ؼكٝل ع٢ً تػاعس اييت ايسا١ُ٥

ٞپ َأظمٷ ايهٛزٳ ٜٛاج٘ ايتؿطٜع١ٝ ايٓاح١ٝ َٔ ٝٽا  أْا. فعً  ؾدكا

 ايكاٝغ١  إعااز٠ " ٚحاٚيت ،"تطمجت" اييت ا١ْْٝٛايك ايًج١ٓ يف نٓت

 أْٗااا أعتكااس ناابر٠، َؿااه١ً ٚاجٗتٓااا يهاأ يًهااٛز،" ايكاْْٛٝا١ 

 ٖصٙ حت٢ تڀبٝك٘ تعڀٌ يف ايط٥ٝؼ ايػبب ٖٚٞ ايّٝٛ، حت٢ قا١ُ٥

 ايٓظاّ حػب ٚتڀٜٛطٙ ٚنع٘ مت ا٭قًٞ ايهٛزإٔ  ٖٚٞ ايػاع١،

 نااعتٚٴ ايتكانااٞ آيٝااات مجٝااع ٚبايتااايٞ ا٭َطٜهااٞ، ايتؿااطٜعٞ

ٞ  ايكهاا٤  يتٓاغب ٔ  ايػاعٛزٟ،  ٚياٝؼ  ا٭َطٜها  آيٝاات  نآُٗا:  َا

ٌ  ٚأغًٛب ا٫غتُا ، ٚؾإ ايؿه٣ٛ،  ٖٚاصا  ايكهااٜا،  يف ايفكا

 يف بايغاا١ قااعٛب١ ٚٚجااسْا ايػااعٛزٟ، ايكهااا٤ َااع ٜاات٤٬ّ ٫ نًاا٘

ٝٽا ب٘ َعٍُٛ ٖٛ ملا ايهٛز تهٝٝف  ٚقعٓا يصيو املًُه١  يف قها٥

 .  املًُه١ يف ايكها٤ ْظاّ ْٴغٝٸطأٚ  ايهٛز، ْٴغٝٸطإٔ  إَا َأظم  يف

 تٓفٝاااص عااأ املػااا٪ٚي١ امل٪غػااا١إٔ  ٖاااٞ ايثاْٝااا١ اٱؾاااهاي١ٝ

 يًكٝاااّ َ٪ًٖاا١ غاار ٚايكطٜٚاا١ ايبًسٜاا١ ايؿاا٪ٕٚ ٚظاض٠ ٖٚااٞ ايهااٛز،

 َهاتاااب تتاااٛىلإٔ  اقاااذاح ٖٓااااى ناااإ ٚبايتاااايٞ اياااسٚض  بٗاااصا

 َاأ غاارفع ٖٚااصا ايهااٛز، تڀبٝاال َػاا٪ٚي١ٝ َتدككاا١ ٖٓسغاا١ٝ

 ٭ٕ املاااٛاطٓني  عًاا٢  اشٓسغاا١ٝ  ٚايسضاغاااات دڀڀااات امل تهااايٝف 

إٔ  ٜٴفاااذض يًُدڀڀااات،  َتدككااا١ َطاجعااات  ٜؿاااذ  ايهااٛز 

 تهًفاا١. بعٝااس ظَاأ َٓااص طٛضتٗااا قااس ايطقابٝاا١ امل٪غػااات تهاإٛ

ٞ  ايفاطا   ٖاصا  ظٌ يف جسٽا باٖظ١ ايهٛز تڀبٝل  ايهابر   ايتٓظُٝا
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ٔ  َغااٜط٠  ب٦ٝا١  يف تڀٜٛطٴٙ متٻ غطٜب نٛز إقحاّ قاٚي١ ٭ٕ  ب٦ٝا١  عا

 .ا٭قعس٠ ناف١ ع٢ً فسٺ غر املًُه١

 املًُها١  يف يًبٓاا٤  ناٛز  ٚجاٛز  أُٖٝا١  ٚضغِ عاّ، بؿهٌ

ٔ  ٜعاْٞ اؿايٞ ايهٛزإ٫ إٔ   أعتكاس  نابر٠،  إؾاها٫ت   ٬ ا١  َا

ّ  َع خكٛقٶا ػاٚظٖا، ٜكعبأْ٘  ٌ  َػاتك١ً  جٗا١  ٚجاٛز  عاس  تعُا

 اؾاْاب  يف: تذناع  ايث٬ ا١  اٱؾها٫ت ٖصٙ. ايهٛز تڀبٝل ع٢ً

ٟ  ٚاؾاْب ايبحثٞ، ايتكي ٚاؾاْب ايكها٥ٞ، ايتؿطٜعٞ . ايتٓفٝاص

ٟ  ايفا٥ات  اٱ آني  اياٛظضا٤،  فًاؼ  يكطاض أؾر ٖٓا ٚيعًٞ  زا   اياص

 ا٭جٓبٝاا١ اشٓسغاا١ٝ يًُهاتااب ايذخااٝل ي٬غااتثُاض ايعاَاا١ ي٦ًٝٗاا١

ٌ  املًُه١ يف بايعٌُ ٌ  بؿاه ٔ  املعٜاس  ٜعاي    مماا % 200 َػاتك  َا

 ايثغااااطات ٫غااااتغ٬ٍ قاٚياااا١ٚ ايػااااعٛز١ٜ، يًُهاتااااب إنااااعاف

 . ايهٛز ميٮٖاإٔ  ٜٴفذض نإ اييت ايتٓظ١ُٝٝ

     

 ايٛضق١ ًَحل

 ايػعٛزٟ ايبٓا٤ يهٛز ايعاّ اٱطاض

 ٚتاااااااضٜذ( 179) ضقااااااِ اياااااٛظضا٤  فًااااااؼ يكااااااطاض تٓفٝاااااصٶا 

ّ  اٱطاض باعتُاز ٖا8/22/2211  مت ايػاعٛزٟ   ايبٓاا٤  يهاٛز  ايعاا

 : ُٖا أغاغٝني، َكٓفني يف ايهٛز إخطا 

( ؽ. ب.ى) باااااااؿطٚف شااااااا ٜٚٴطَااااااع ا٫ؾااااااذاطات،: ا٭ٍٚ •

ِ  اشٓسغ١ٝ املعاٜر َٔ املڀًٛب ا٭ز٢ْ اؿس ٚتتهُٔ  يًتكاُٝ

 ٚقاٝاغتٗا  اغاتٓباطٗا  مت اييت ٚايكٝا١ْ، ٚايتؿغٌٝ ٚايتؿٝٝس

 . املًُه١ يف بٗا املعٍُٛ ٚا٭ْظ١ُ املتڀًبات َع ٜتٛافل مبا
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ٔ  ،( SBC) باؿطٚف شا ٜٚٴطَع املتڀًبات، : ايثاْٞ •  ٚتتهاُ

 . ايتؿٝٝس ٚططا٥ل ، ايتكُِٝ تفاقٌٝ

 : ٚايكا١ْْٝٛ اٱزاض١ٜ ا٫ؾذاطات – 1 

 ٍ  ا٭ؾااغاٍ، حػاب  املٓؿا ت  ٚتكآٝف  ايهاٛز،  ْڀاام  ٚتتٓااٚ

ٔ  ايهاٛز،  ٚتڀبٝال  بايبٓاا٤  املعٓٝا١  ا٭ططاف َػ٪ٚيٝات ٚتٛن   َٚا

 : شيو

 .ايتعاضٜف  -

 . ٚاملػ٪ٚيٝات املٗاّ -

 . ٚا٭ؾغاٍ ا٫غتدساّ -

 . يتأٌٖٝا -

 . املٓاظعات -

 . أخط٣ -

 : املعُاض١ٜ ٚاملتڀًبات ا٫ؾذاطات – 2

ّ  ْٚٛع١ٝ املعُاض١ٜ با٭عُاٍ تتعًل ِ  ا٫غاتدسا  ايتؿاٝٝس  ْٚظا

 : شيو َٚٔ، يًُباْٞ

 ا٫غااااتدساّ عًاااا٢ املبٓٝاااا١ اـاقاااا١ ايتفكاااا١ًٝٝ املتڀًبااااات -

 .ٚا٭ؾغاٍ

 .املباْٞ ٚاضتفاعات َػاحات -

 .ايساخ١ًٝ ايتؿڀٝبات -

 .اـاق١ ا٫حتٝاجات شٟٚ َتڀًبات -
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 .ايساخ١ًٝ ايب١٦ٝ -

 .اـاضج١ٝ اؾسضإ -

 .ا٭غڀ  أع٢ً إْؿا٤ات -

 .اـفٝف١ ٚاملعازٕ اـؿب -

 .ٚاؾل ٚاؾبؼ ايعجا  أيٛاح -

 .ٚايًسا٥ٔ ايب٬غتٝو -

 .اـام ايتؿٝٝس -

 .ايتؿٝٝس أ ٓا٤ ايٛقا١ٝ٥ اٱجطا٤ات -

 .اٱناف١ٝ ايٛقٍٛ غٗٛي١ َتڀًبات -

 .ايكٛاضض نس ايتكُِٝ -

 .اٱضؾاز١ٜ ٚايًٛحات ايع٬َات -

 .ا٭ف١ٝٓ أغڀ١ٝ -

 أخط٣. -

 : اٱْؿا١ٝ٥ ٚاملتڀًبات ا٫ؾذاطات – 3 

، اي٬ظَاا١ ٚايفحٛقااات اٱْؿااا٥ٞ ٚايتكااُِٝ بايتحًٝااٌ تتعًاال

 : شيو َٚٔ

 .اٱْؿا٥ٞ ايتكُِٝ -

 .اٱْؿا١ٝ٥ ٚايفحٛقات ا٫ختباضات -

 .ايػاْس٠ اؿٛا٥طٚ ٚا٭غاغات ايذب١ -

 .سايتؿٝٝ أ ٓا٤ ايػ١َ٬ احتٝاجات -
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 .اـطغا١ْٝ املٓؿ ت -

 .ٚايڀابٛم بايڀٛب ايبٓا٤ -

 .ايف٫ٛش١ٜ املٓؿ ت -

 .أخط٣ -

 : ايهٗطبا١ٝ٥ ٚاملتڀًبات ا٫ؾذاطات-4 

 ٚغاا١َ٬ ٚقااٝا١ْ ٚتؿااغٌٝ ٚتطنٝااب ٚإْؿااا٤ بتكااُِٝ تتعًاال

 : شيو َٚٔ ،يًُباْٞ ايهٗطبا١ٝ٥ ٚايتُسٜسات ٚا٭جٗع٠، ا٭ْظ١ُ

 .ايهٗطبا١ٝ٥ ايتُسٜسات -

 .اـاضج١ٝٚ ايساخ١ًٝ اٱْاض٠ -

 .ايتحهِ يٛحات -

 .ايتأضٜ  أْظ١ُ -

 .اؿطٜل إْصاض أجٗع٠ -

 .ايكٛاعل َٔ اؿُا١ٜ ْظاّ -

 .ٚايػٝٛض ٚايػ٬مل املكاعس -

 .ا٫حتٝاط١ٝ ايڀاق١ َكاعس -

 .أخط٣ -

 : املٝهاْٝه١ٝ ٚاملتڀًبات ا٫ؾذاطات – 5

 ٚغاا١َ٬ ٚقااٝا١ْ ٚتؿااغٌٝ ٚتطنٝااب ٚإْؿااا٤ بتكااُِٝ تتعًاال

 َٚااأ يًُبااااْٞ، املٝهاْٝهٝااا١ تٚايتُسٜاااسا ٚا٭جٗاااع٠، ا٭ْظُااا١

 :شيو
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 .ٚايڀطز ايت١ٜٛٗ -

 .ٚايتسف١٦ ايتدٜس -

 .ٚايتسف١٦ ٚايتدٜس ايت١ٜٛٗ، متسٜسات -

 .ٚاملطاجٌ املٝاٙ غداْات -

 .ايؿُػ١ٝ ايڀاق١ أْظ١ُ -

 .ٚايطافعات املتحطن١ ٚايػٝٛض ٚايػ٬مل املكاعس -

 .ايكٝا١ْ -

 .أخط٣ -

 :ٚايڀاق١ املٝاٙ تطؾٝس َٚتڀًبات اؾذاطات – 6

 .ايڀاق١ ستطؾٝ -

 .املٝاٙ تطؾٝس -

 :ايكح١ٝ ٚاملتڀًبات ا٫ؾذاطات – 7 

 ا٭ْظُاا١ ٚغاا١َ٬ قااٝا١ْٚ ٚتطنٝااب ٚإْؿااا٤ بتكااُِٝ تتعًاال

 : شيو َٚٔ ،يًُباْٞ ايكح١ٝ ٚايتُسٜسات ٚا٭جٗع٠،

 .باملٝاٙ ايتغص١ٜ أْظ١ُ -

 .ايكحٞ ايكطف أْظ١ُ -

 .ا٭َڀاض َٝاٙ تكطٜف أْظ١ُ -

 .اؿطٜل إطفا٤ َٝاٙ أْظ١ُ -

 .ايكحٞ ايكطف َٝاٙ َٔ تدًلاي أْظ١ُ -

 .ايطَاز١ٜ املٝاٙ اغتدساّ إعاز٠ ْظاّ -
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 .ايغاظ متسٜسات -

 .أخط٣ -

 : اؿطٜل َٔ اؿُا١ٜ َٚتڀًبات اؾذاطات – 8

 أْظُااا١ ٚغااا١َ٬ قااٝا١ْ ٚ ٚتطنٝاااب ٚإْؿااا٤  بتكاااُِٝ تتعًاال 

 : شيو َٚٔ ، اؿطٜل َٔ املباْٞ محا١ٜ

 .يًحطٜل َكاَٚتٗا حػب املٓؿ ت تكٓٝف -

 .اؿطٜل َٔ اؿُا١ٜ أْظ١ُ -

 .اشطٚب غٴبٴٌ -

 .اؿطٜل َٔ يًحُا١ٜ ايتكُِٝ -

 .اؿطٜل َٓاطل ٚفكٌ ػع١٥ -

 .أخط٣ -

 :ايكا١ُ٥ املباْٞ اؾذاطات – 9 

 : شيو َٚٔ، ايكا١ُ٥ املٓؿ ت ٚتأٌٖٝ بتكِٝٝ تتعًل

 .املٓؿ ت ٚتأٌٖٝ تكِٝٝ -

 .ٚاٱنافات ايتعس٬ٜت -

 .ا٫غتدساّ تغٝر -

 .ايتاضى١ٝ املباْٞ -

 .١املٓكٛي املباْٞ -

 .اؿطٜل َٔ اؿُا١ٜ ؼػني -

 .ايكا١ُ٥ يًُباْٞ ايعيعاي١ٝ ايهفا٠٤ ؼػني -

 .أخط٣ -
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 تطبٔكُ. لعدو الصلبٔ٘ ّاآلثار الكْد تطبٔل التطبٔل: أٍنٔ٘ 

 :الكْد تطبٔل أٍنٔ٘

 ٚاؿفااظ  ايبٓاا٤،  جاٛز٠  َٔ يًطفع ايبٓا٤ نٛز أ١ُٖٝ جا٤ت

ٔ  ملٓؿ تا غ١َ٬ نُإ خ٬ٍ َٔ ايٛطي ا٫قتكاز ع٢ً  ططٜال  عا

 ٚايتٓفٝااااص،  ايتكااااُِٝ أغااااؼ ؼااااسز  اياااايت ا٫ؾااااذاطات ٚنااااع

 ٚايڀبٝعاااا١ ٚاؾٝٛيٛجٝااااا املٓاخٝاااا١ يًظااااطٚف امل٥٬ُاااا١ ٚا٭غااااايٝب

ِ  ٚايفٓاٝني،  املٗٓسغاني  ٜطؾاس  مماا  يًًُُه١  ٔ  ٚميهآٗ ّ  َا  ايكٝاا

ِ  َٚأَْٛا١،  غ١ًُٝ بڀطم بأعُاشِ ٌ  حاس  ٚناع  يف ٜٚػاٗ  يًُؿاان

 قڀااا  يف ايعاًَاا١ يٮطااطاف ايٓظااط ٚجٗااات اخاات٬ف عاأ ايٓاػاا١

 نٓظااااّ ايهاااٛز اغاااتدساّ ططٜااال عااأ ٚشياااو ٚايتؿاااٝٝس، ايبٓاااا٤

 – اـا٬ف  يف حػِ إيٝ٘ ٚايًج٤ٛ ايٛطي، املػت٣ٛ ع٢ً ب٘ َعذف

 .اهلل  قسض ٫
 

 :الكْد تطبٔل لعدو الصلبٔ٘ اآلثار

 أٖاااِ َااأ ٜعاااسټ ٚايبٓاااا٤ اٱْؿاااا٤ قڀاااا إٔ  َااأ اياااطغِ عًااا٢

 ا٭نثاااااط ٜبكاااا٢ إ٫ أْااااا٘  ًُهاااا١، امل يف ا٫قتكااااااز١ٜ ايكڀاعااااات 

 فُٓااص ايػااه١ٝٓ، ايٛحااسات بٓااا٤ ىاال فُٝااا ٚبايااصات عؿااٛا١ٝ٥،

 مت ايعكااااضٟ، ايتُٓٝااا١ قااآسٚم إْؿاااا٤ بساٜااا١ َٚاااع ا٭ٚىل ايڀفاااط٠

ٟ  ا٭َاط  املػانٔ، يتڀٜٛط ايفطزٟ ايُٓٛش  اعتُاز  ايبااب  فات   اياص

 فهاْات  ايتٓظاِٝ،  قاسٚز٠  مبػتٜٛات يًعٌُ املكا٫ٚت قڀا  أَاّ

 ٚاملٛاقاافات ايؿااطٚ  ٚغٝاااب ايعُطاْااٞ، ايتٛغااع ظااٌ يف ُٝاا١ايتٓ

 . ايٛانح١ ايف١ٝٓ
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 :ايهٛز تڀبٝل عسّ عٔ ايٓاػ١ ايػًب١ٝ اٯ اض َٚٔ

 اؾٗااات قبااٌ َاأ ايفٓٝاا١ املٛاقاافات بتڀبٝاال ا٫يتااعاّ عااسّ -2

 ٚايبٓا٤. ايتؿٝٝس فاٍ يف تعٌُ اييت

 ٚايتٓفٝااص  ايفااي ٚايتدڀااٝط ايسضاغااات يف ايفٛناا٢ ٚجااٛز -1

 .يًهٛز ٚايكا١ْْٝٛ ايع١ًُٝ املطجع١ٝ فكسإ ج١ْتٝ

 ا٫قتكااز  ع٢ً غًبٶا ٜٓعهؼ مما يًڀاق١  نبر اغت٬ٗى -0

 .ٚايت١ُٝٓ ايٛطي

 

 العجناٌ. خالد .التعكٔب األّل: و 

 ايػااعٛزٟ ايبٓااا٤ نااٛز قهاا١ٝ حااٍٛ ايٓعااِٝ َؿاااضٟ. ز ٚضقاا١

 طاااٍ ايااصٟ املؿااطٚ  ٖااصا يف ٚاـًااٌ ايعااٛاض َاأ نااثرٶا نؿاافت

 يف املتعثااط٠ املؿاااضٜع أٖااِ أحااس شاتاا٘ يف حااس ٚأقااب  ،عًٝاا٘ ايعُااٌ

ٞ  َٚاع . ايٛط١ٝٓ ايت١ُٝٓ َٓظ١َٛ ٌ  َاع  اتفااق  ايٛضقا١  يف ٚضز َاا  فُا

 غاابٌٝ عًا٢  ايتعكٝبٝاا١، ايٓكاا   بعاا  ٖٓاا  أزض  أْاايإ٫  ايهااف١ٝ، 

  :أڂخٳط٣ أحٝاْٶا ٚاٱٜهاح أحٝاْٶا، ا٫خت٬ف

 بتكااطف تطمجاا١ ْتااا  ٖااٛ ايػااعٛزٟ ايبٓااا٤ نااٛزإٔ  قااحٝ 

ٟ  ايكها٥ٞ ايٓظاّإٔ  ٚقحٝ . ا٭َطٜهٞ ايبٓا٤ يهٛز  ٫ ايػاعٛز

 أٜا١  اؿكٝكا١  يف أض٣ ٫ يهآي  ايهاٛز،  ٖاصا  تڀبٝال  قاح١  ٜسعِ

ٝٽاااا قاْْٛٝااا١ ٫ٚ َعطفٝااا١ ٫ٚ فٓٝااا١ ٫ إَهاْٝااا١  ناااٛز يهتابااا١ قً

 ٚايفااي املعااطيف ٚٚاقعٗااا ظطٚفٗااا، ٚفاال باملًُهاا١ خااام جسٜااس

ٔ  َٓام ف٬ ٚبصيو. ٚايكاْْٛٞ ِ  ناٛز  ١تطمجا  َا ٔ  قاا٥  ا٭ناٛاز  َا
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ٛټضٶا أنثطٖا ٖٛ ا٭َطٜهٞ ايهٛزإٔ  ٚأجعّ. ايعامل١ٝ  ٚتفكاًٝڄا  تڀ

 َاااأ ٜعاااااْٞ املًُهاااا١ يف ايكهااااا٤إٔ  نُااااا. يًتڀبٝاااال ٚقابًٝاااا١

ٌ  هاب  ٫ٚ كتًفا١،  َػاتٜٛات  ع٢ً نثر٠ إؾها٫ت ٘  ايتعاَا  َعا

 يف ٜعٝـ حاٍ أٟ ع٢ً ٖٚٛ. ب٘ املػاؽ ٜك ټ ٫ أبسٟ ٚاقعأْ٘  ع٢ً

ٛ ..  ايكهاا٤  َطفل تڀٜٛط َؿطٚ  مبٛجب ٚايتغٝر تڀٜٛطاي طٛض  ٖٚا

 َاع  ٚايتٛفٝال  يًتٓػاٝل  املؿاطٚ   شياو  عًا٢  يًكاا٥ُني  فطق١ ميثٌ َا

 َتڀًباتاا٘ ٚفٗااِ ايػااعٛزٟ، ايبٓااا٤ يهااٛز ايٛطٓٝاا١ ايًجٓاا١ جٗااٛز

ِ  ايتكانٞ إجطا٤ات َٔ ًٜعّ َا ٚػٗٝع ٚايكا١ْْٝٛ، ايتٓفٝص١ٜ  ياسع

 .ايهٛز ٖصا

 أقااسض قااس نااإ ايااٛظضا٤ فًااؼٕ أ َؿاااضٟ. ز ْػااٞ ضمبااا

 ايبٓااا٤ نااٛز تڀبٝاال إيعاَٝاا١ يف بايبااس٤ غاا١ٓ َاأ أنثااط قبااٌ قااطاضٶا

 ايًجٓا١  ْكٌ ٚنصيو..  2209 ( يعا2ّؾٗط) َٔ اعتباضٶا ايػعٛزٟ،

ٔ  ايػعٛزٟ ايبٓا٤ يهٛز ايٛط١ٝٓ ٕ  ٚظاض٠ َا  ٚايكطٜٚا١  ايبًسٜا١  ايؿا٦ٛ

 ؾااطافٝٽاإ تتبااع اياايت ٚاملكاااٜٝؼ، يًُٛاقاافات ايػااعٛز١ٜ اش٦ٝاا١إىل 

 يف ناابر تباااط٪إىل  أز٣ ايكااطاض ٖااصا.. ٚا٫غااتثُاض ايتجاااض٠ يااٛظٜط

 أشٜع أظٓي ٫ٚ..  ايتابع١ ٦ٖٝٚاتٗا ايعا١َ ٚأَاْتٗا ايًج١ٓ ٚعٌُ أزا٤

ٝٽااا ايًجٓاا١ٕ إ قًاات: إشا غااطٽا  تااأخټط بػاابب ايعُااٌ  عاأ َعڀًاا١ فعً

 يف ا٫خت٬فاااات بعااا  ٚباااطٚظ إزاضتٗاااا، فًاااؼ تؿاااهٌٝ اعتُااااز

 عًُٗا ٚآي١ٝ عًٝٗا، اٱؾطاف ٚق٬ح١ٝ ايًج١ٓ عٌُ آي١ٝىل إ ايٓظط

ّ  بايتأنٝاس  ٜعي ايصٟ ا٭َط ٚاي٬حك١، ايػابك١ ايٛظاضتني بني  عاس

٘  ْالٻ  ايصٟ ايتاضٜذ يف اٱيعاَٞ يًتڀبٝل ايهٛز جاٖع١ٜ  قاطاض  عًٝا

 .ايٛظضا٤ فًؼ



03 

–1327  1322  
21 

 أُٖٝاا١ عًاا٢ ايتأنٝااس يف َؿاااضٟ يًااسنتٛض قااٛتٞ أنااِ

ٟ  ايبٓاا٤  ناٛز  ٚتڀبٝال  تفعٌٝ يف ايبحثٞ اؾاْب ٛ .. ايػاعٛز  َاا  ٖٚا

ٌ  ؼكٝكا٘،  املؿط  حاٍٚ ِ  اغتؿااض١ٜ  ٦ٖٝا١  بتؿاهٝ ٔ  عاسزٶا  تها  َا

 بعا   يف ايتڀبٝكٝا١  ايهًٝاات  َٔ عسز يف ايتسضٜؼ ٦ٖٝات أعها٤

 ٖاااٛ بايتأنٝاااس اشٝهاااٌ ٖاااصا يهااأ..  ايػاااعٛز١ٜ اؾاَعاااات َااأ

 َػااااتك١ً عثٝاااا١ جٗاااا١ تأغااااٝؼ ٚايٛاجااااب.. فعاااااٍ غاااار ٖٝهااااٌ

ٞ  اؾاْاب  تتاٛىل  َتدكك١، ٞ  ايعًُا .. باايهٛز  ٜتعًال  فُٝاا  ٚايبحثا

ٞ  املُٗا١  ٖصٙ يتٛيٞ ا٭قطب اؾ١ٗ تهٕٛ ٚقس  عباس  املًاو  َسٜٓا١  ٖا

ٔ  أزا٥ٗاا  ٚاقاع  ٜؿاٛب  َا نٌ َٔ بايطغِ ٚايتك١ٝٓ، يًعًّٛ ايععٜع  َا

ٌ  ناْا َا نثرا ٚخًٌ، قكٛض ٘  ايٓكاس  قا ٌ  يهٓٗاا .. ٚايتٓبٝا  تظا

ٕ  عًا٢  ٚا٭قسض ا٭قطب  ناٛز  يف تدككا١ َ عثٝا١  ٚنايا١  احتهاا

 .ايػعٛزٟ ايبٓا٤

 

 الكردٖ. أشام٘. التعكٔب الجاىٕ: و 

ُٶاا  أحبټ ٕ  ايٓكاف إىل  أْظاط إٔ  زا٥ ٔ  املاٰ  شاصا ٚ ايهاأؽ   َا

ِ  عًا٢  ايٛجاٛز،  حٝٸعإىل  ايهٛز ٖصا ـطٚ  غعٝس فأْا  مماا  اياطغ

ٕ  خايس. ّ شنط نُا- اٯٕ املِٗ..  عٝٛب٘ َٔ ايبع  ٜطاٙ  ايعثُاا

 .َػتُطٶا عًُڄا ٘ؼسٜثٚ تڀٜٛطٙ ٜهٕٛإٔ  -

 ايتسضٜبٝاا١ ايااسٚضات َاأ ايعسٜااس تٓظااِٝ اياا٬ظّ َاأأْاا٘  نُااا

ٌ ٚ ايهاٛز،  ٖصا اغتدساّٚ فِٗ يف املتدكك١ ٍ  جعٵا  عًا٢  اؿكاٛ

ٌ  ؾاطٚ   أحاس  اياسٚضات  ٖصٙ  املٗٓسغاني  ٦ٖٝا١  يف املٗٓسغاني  تػاجٝ

 .ايػعٛزٜني
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 ايٓعااِٝ َؿاااضٟ. ز شنااطٙ َااإ إ أقااٍٛ: املتدككااني يغاار ٚ

ٔ  املِٗ اؾع٤ - ضأٜٞ يف- ٖٛ ايهٛز يف ايثاْٞ املكٓف حٍٛ  َا

 ممااا يًُباااْٞ  اشٓسغاا١ٝ املتڀًبااات عاأ ٜتحااس  يهْٛاا٘ ايهااٛز 

 إطايا١ ٚ اغتدساَٗا، حػٔٚ َػتدسَٝٗا، غ١َ٬ٚ ضاح١إىل  ٜ٪زٟ

ٞ  املتڀًباات  ٖاصٙ  أِٖ يعٌ. ٚا٫فذانٞ عُطٖا  إخا٤٬  َتڀًباات  ٖا

 .اؿطٜلٚ ايڀٛاض٨ أٚقات يف املباْٞ

ّ  ايثُاْٝٓٝاات  يف ا٭ٚىل ايڀفاط٠  أٜاّ نٓٸا ٚ  فُٛعا١  ْػاتدس

 ٔ ٕ  حٝااا   املتدككاااا١، ا٭َطٜهٝااا١ ( ا٭ناااٛاز ) َااا  يهااااٌ ناااا

 اٱْؿاا٥ٞ، ٚ املعُااضٟ،  ايهاٛز  َثٌ: ب٘، اـام ايهٛز ؽكل

 خاام  ناٛز  ٖٓااى  نإٚ غرٙ.ٚ ايهٗطبا٥ٞ،ٚ املٝهاْٝهٞ،ٚ

ٌ . ٚاؿطٜاال  َاأ ايػاا١َ٬ ٚ يٮَاأ  ؼااسٜ  ٚ تڀااٜٛط  ٜؿااٌُإٔ  آَاا

ٟ  ايهٛز  ايتدككاات  حػاب ( أناٛاز ) عاس٠  عًا٢  ٘تٛظٜعا  ايػاعٛز

ٔ  عاسيٓا  أْٓا أتصنط. ٚاشٓسغ١ٝ ٍ  بعاس  اٱْؿاا١ٝ٥  املتڀًباات  َا  ظياعا

 عًاا٢ أقااسض املباااْٞ ؾعٵااٌ ايثُاْٝٓٝااات  أٚاخااط يف ٚقااع ايااصٟ ايااُٝٔ

 املٛقاع  حػاب  اٱْؿاا١ٝ٥  املتڀًباات  ضفع ططٜل عٔ ايع٫ظٍ، َكا١َٚ

 .املًُه١ َٓاطل يف يًُب٢ٓ اؾغطايف

 ٖاصٙ إٔ  أض٣ فأْاا  ،ايهاٛز  تڀبٝال  بتهاايٝف  عًلٜت فُٝا أَا

 غاٛا٤ٶ  ايهٛز، اغتدساّ عسّ تهايٝف َٔ نثرٶا أقٌ ايتهايٝف

 يفأٚ  إْكاشٖااا، أَهاأ اياايت ا٭ضٚاح ٖااٞ ايتهااايٝف ٖااصٙ ناْاات

 عُااط إطاياا١ يفأٚ  املؿااطٚ ،أٚ  املبٓاا٢ تؿااغٌٝ تهااايٝف انفاااض

  .املؿطٚ 
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 َااأ ١بػاااٝڀ طبكااا١ اْكؿاااا  ٬ْحااا  عٓاااسَا: بػاااٝڀ١ فا٥اااس٠

ٕ    ايكس٨ ايتػًٝ  حسٜس ظٗٛضٚ َب٢ٓ، ٭ٟ اٱزٓت١ٝ ايٛاج١ٗ  فاإ

 اؿااس ؼااسز اياايت ايهااٛز مبتڀًبااات ا٫يتااعاّ عااسّ عًاا٢ ٜااسٍ ٖااصا

ٟ  اٱزٓت يػُان١ ا٭ز٢ْ ٞ  اياص  ٖاصٙ  فانفااض  اؿسٜاس،   ٜغڀا

ٞ ٚ قاس٥٘، ٚ اؿسٜاس إىل  ايططٛبا١  ٚقٍٛإىل  أز٣ ايػُان١  بايتااي

 .اـاضج١ٝ اٱزٓت١ٝ ايڀبك١ اْكؿا  بايتايٞ أٜهٶاٚ متسزٙ،
 

  :٘ٔاملداخالت حْل الكض 

o ٚإؾها٫ت٘ يف ايٛاقع ايػعٛزٟ: ايبٓا٤ نٛز  

 اؿُااٛز إىل إٔ اياابع  ضمبااا  قاااح باأ اهلل عبااس. ز أؾاااض

ُٻ٢ َااا إْؿااا٤ َاأ اشااسف عاأ ٜتػااا٤ٍ ايػااعٛزٟ   ايبٓااا٤ بهااٛز ٜٴػاا

إىل  ٜٗااسف ايػااعٛزٟ ٚيف ٖااصا ايؿااإٔ ميهاأ ايكااٍٛ بااإٔ ايهااٛز  

 ايػا١َ٬  ؼكل اييت ٚاملتڀًبات ا٫ؾذاطات َٔ ا٭ز٢ْ اؿس ٚنع

 املباااااْٞ ٚ بااااات ٚاغااااتكطاض َتاْاااا١ خاااا٬ٍ َاااأ ايعاَاااا١، ٚايكااااح١

 ٚاٱناا٠٤  ايكاح١ٝ  ايب٦ٝا١  ٚتاٛفر  إيٝٗاا،  ايٛقٍٛ ٚغٴبٴٌ ٚاملٓؿ ت،

 ٚاملُتًهااات ا٭ضٚاح ٚمحاٜاا١ املٝاااٙ، ٚتطؾااٝس، ايهافٝاا١ ٚايتٜٗٛاا١

 .باملباْٞ املطتبڀ١ اططاملد َٔ ٚغرٙ اؿطٜل أخڀاض َٔ

ايهاٛز   َهااَني  بعا   عًا٢  َثايڄا ايعثُإ خايس. ٚنطب ّ

 املكااابؼ قاآٛف َاأ ٚأيااٛإ بأؾااهاٍ ٜعاا ټ َثًڄااا بكٛياا٘: إٕ ايػااٛم

ٕ  نٌ َٔ تٴػتٛضز ايهٗطبا١ٝ٥،  واسز  -َثًڄاا  -ايهاٛز .. َهاا

ِ  َٛحاس٠  أْاٛا   باغتدساّ تػُ  يًُكابؼ، قسز٠ َٛاقفات  ت٥٬ا

 شيو. ٚغر احمل٫ٛت، اغتدساّ َٔ ٚؼسټ ايهٗطبا١ٝ٥، ايؿبه١
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 ايهٗطباا٤،  قڀا  حٍٛ ايعثُإ خايس. ّ شنطٙ ملا ٚاَتسازٶا

 َٛاقاافاتإىل  يًٛقااٍٛ بٗااا ا٫يتااعاّ ٜٴفااذض اياايت ٚا٫ؾااذاطات

ٔ  اهلل عبس. املباْٞ، أناف ز إْؿا٤ غ١َ٬ ؽسّ اؿُاٛز   قااح  با

 :ٜأتٞ َا اـكٛم ٚج٘ ع٢ً إٔ َٓٗا

 .١ٝايهٗطبا٥ ايتُسٜسات -

 .ٚاـاضج١ٝ ايساخ١ًٝ اٱْاض٠ -

 .ايتحهِ يٛحات -

 .اؿطٜل إْصاض أجٗع٠ -

 .ايكٛاعل َٔ اؿُا١ٜ ْظاّ -

 . ٚايػٝٛض ٚايػ٬مل املكاعس -

 .ا٫حتٝاط١ٝ ايڀاق١ َكازض -

 .ايتأضٜ  أْظ١ُ -

ٛ  ٚغكٛم أْظ١ُ ايتأضٜ ، مت ايتٛنٝ  بإٔ ايتاأضٜ    ٖا

ٌ  نٗطبا٥ٞ اتكاٍ ٜٚعي ،ا٭ضن١ٝ املٓظ١َٛ ٔ  ٜعُا  باني  ،قكاس  عا

 َاأ ا٭ضض ٚنتًاا١ ،جٗاا١ َاأ أجٗااع٠ ؾاابه١أٚ  نٗطبااا٥ٞ جٗاااظ

ٕ  ياصا  .أخاط٣  ج١ٗ  يًُٓظَٛا١  ايػا١َ٬  يتاٛفر  َڀًاٛب  ايتاأضٜ   فاإ

 عاااّ بؿااهٌ َعااطٚف ٖٚااصا ،املٓؿااأ٠ يف ٚيًعاااًَني ايهٗطبا٥ٝاا١،

 ايٓػااب١ يااس٣ ٚاناا  غاار ٚيهاأ ،ا٭ؾاادام َاأ ايغايبٝاا١ يااس٣

 .شيو ؼكٝل نٝف١ٝ ايٓاؽ َٔ ايعظ٢ُ

ٔ  اهلل عبس. ٚططح ز تػاا٩يڄا حاٍٛ إَهاْٝا١     اؿُاٛز  قااح  با

ٌ  ايبٓاا٤  أمناا   تعاسټز  إؾااع١  ، ايػااعٛز١ٜ يف حاس٠  عًا٢  َٓڀكا١  يها
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 ٚتاطا   طبٝعا١ إىل  ٚاغاتٓازا  عًٝٗاا،  َتعاضفڄاا  أمناطڄاا  تهٕٛ عٝ 

 .َٓڀك١ نٌ

 ٫ ايبٓااا٤ نااٛزإٔ  ايعثُااإ خايااس. ّ ٚيف ٖااصا اٱطاااض أٚناا  

 ايبٓا٤.  ١ُٚأْظ املعُاض١ٜ بايڀُّطٴظ ي٘ ع٬ق١

 ْظاّ ٖٛ code َعاْٞ ايعطٜ  إٔ أحس  طٜا. بُٝٓا شنطت ز

 بعااسّ ٜٚٴعاقااب اؾُٝااع، عًاا٢ ٜٴفااطض  ايتفاقااٌٝ، وااسز قاااْْٛٞ

ٔ  ايٛقاٜا١ ٚ ايػا١َ٬  بأْظُا١  ٜتعًال  فإْ٘ فُٗٗا، ا٫يتعاّ. ٚحػب  َا

 اـاضجٝا١  املعاامل  واسز  أٜهٶا. باملٓڀك١ املطتبڀ١ ايڀبٝع١ٝ ا٭خڀاض

 عًٝٗاااا، املؿاااٝس املػااااح١ ْٚػاااب١ ايًااإٛ،ٚ فاااا ،نا٫ضت يًُبٓااا٢ 

 ا٫يتااعاّ َاأ ٫بااس -َثًڄااا -تطنٝااا اؾاارإ، يف بااني ايفٛاقااٌٚ

 ايع٫ظٍ. مبكا١َٚ

ٟ . يف حاني أؾااض ز   ٞ  ايٓعاِٝ إىل إٔ اشاسف   َؿااض  َاأ ا٭غاغا

ٍ  َٔ ايعُطا١ْٝ، ٚايب١٦ٝ املباْٞ ٚجٛز٠ نفا٠٤ ضفع ٖٛ ايهٛز  خا٬

 عًُٝا١،  ٚأعاا   زضاغاات  ٢عًا  َبٓٝا١  َٚٛاقفات اؾذاطات ٚنع

 فٝٗااسف ايتٓظُٝااٞ فطباا١. أَااا اؾاْااب  تهاإٛ شيااو َاأ ٚا٭ٖااِ

 تطفااع اياايت ٚا٫ؾااذاطات باملٛاقاافات ا٫يتااعاّ ا٭ٚىل إىل بايسضجاا١

ٛ  نفااا٠٤ َاأ َٶااا يااٝؼ املبٓاا٢، فٗاا  ا٫ضتفاعااات،) يًبٓااا٤ بااسًٜڄا ْظا

 .(ٚا٫ضتسازات ٚاملػاحات،

عاَاا١،  بٓااا٤اي نااٛز فااطض مااٛ ا٭غاغاا١ٝ املهاغااب ٚحااٍٛ

 ايٓعِٝ أْٗا تتُثٌ فُٝا ًٜٞ: َؿاضٟ. شنط ز

 ايبٓا٤. جٛز٠ -

 ٚايػ١َ٬. ا٭َٔ -
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 ٚايكٝا١ْ. ايتؿغٌٝ نًف١ ؽفٝ  -

 املب٢ٓ. عُط إطاي١ -

 يًب٦ٝاا١ ايعاَاا١ اؾااٛز٠ ضفااع خاا٬ٍ َاأ ايٓفػاا١ٝ املهاغااب -

 تسٖٛضٖا. احتُاي١ٝ ٚؽفٝ  ايعُطا١ْٝ،

ٔ  اهلل عبس. َٚٔ جسٜس تػا٤ٍ ز  ضغبا١  عٓاس : اؿُاٛز  قااح  با

 كڀااط بعُااٌ غااٝكّٛ ايااصٟ املٗٓااسؽ ٖااٌ، ياا٘ بٓاٜاا١ بٓااا٤ ؾاادل

ٔٵ ٖٛ املب٢ٓ  ؾاطٚ   شياو إٔ  أّ ايبٓاا٤؟  ناٛز  تڀبٝال  عًا٢  ٜ٪نس َٳ

 ايبًسٜات؟ يسٕ َٔ َػبكڄا قسز٠

 ايٓعاااِٝ إٔ ايهاااٛز َؿااااضٟ. ز ٚحاااٍٛ ٖاااصٙ ايٓكڀااا١، أٚنااا 

ّ  يًُدڀڀاات  املطاجع١ َٔ ْٛعٶا ٜفطض  شات ضقابٝا١  جٗاات  بٗاا  تكاٛ

 ناااٞ َكذحٶاااا ٚناااع ياااصيو ايبًاااسٜات  تفتكاااسٙ َاااا ٖٚاااصا خاااد٠،

 عًاااا٢ ٚايتكااااسٜل ايهااااٛز، ملطاجعاااا١ املهاتااااب بعاااا  تٴدكاااال

 املطاجعااات ٖااصٙ تهااايٝف غااٝسفع املااٛاطٔ املدڀڀااات، ٚبااايڀبع 

ٔ  فسٺ، تهايٝف َٔ املٛاطٔ غٝتحًُ٘ ٚاملهاتب  َا  وتاا   يها

 ١،ايطقابٝا  اؾٗاات  اخذام غٗٛي١ ٖٞ ا٭خط٣ تٛع١ٝ. املؿه١ًإىل 

 ٞ  اياابع  ٚاغااتثٓا٤ ايابع ،  عًاا٢ ايهااٛز تڀبٝال  احتُايٝاا١ ٚبايتااي

 اٯخط.

ّ  عًا٢  ظٗاطت  ايايت  أَا بؿاإٔ ايعٝاٛب   ٟ  ايهاٛز  ْظاا  ايػاعٛز

 َااأ ناااافٺ ٚقااات مياااط ناااطزٟ أْااا٘ مل أغاااا١َ. اؿاااايٞ  فااار٣ ّ

   شيااو ٜتٛقااع ٫ يهٓاا٘ٚ عٝااٛب، أٟ ياا٘ يتتهاا  ايهااٛز اغااتدساّ

ٝٽااا -٭ْاا٘  اـااد٠ قاااحب ا٭َطٜهااٞ ايهااٛز َاأ َذجااِ -فٓ

ٕ   املٓڀًال  ٖاصا  ايڀ١ًٜٛ. َٚٔ ايتڀبٝك١ٝ  اٱخا٤٬  َتڀًباات  ْفػا٘ فاإ
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 املسْٞ ايسفا  إزضاى َس٣ ايعامل١ٝ. أَا املٓڀك١ٝ املتڀًبات تتجاٚظ ٫

 !آخط فٗٛ َٛنٛ  املتڀًبات شصٙ

ٔ  ايطزٜعاإ إٔ ناثرٶا   خايس. ٫ٚح  ز  عًا٢  ايايت  ايعُااضات  َا

 فكاس  ايعكااض  غ٤٬ ٚبػبب ..فكط طابكني َٔ تتهٕٛ ض٥ٝػ١ ؾٛاض 

ٕ .. َٛجٛز َا ٖٛ ع٢ً طابكنيأٚ  طابل ظٜاز٠إىل  ايبع  ؾأ  ٜكَٛاٛ

ٔ  تكاطٜ   ع٢ً اؿكٍٛ بعس بصيو  عااز٠  ايايت  ايفطعٝا١  ايبًاسٜات  َا

 يًُٛقاع،  عاابط٠  ظٜااض٠  َاع  ا٭قًٞ، املب٢ٓ ـطا٥ط بايٓظط تهتفٞ

ٕ إٔ َتدكال  ٚاـؿا١ٝ    غار  ضمباا  بًسٜا١،  َطاقب بٗا ٜكّٛ  ٜهاٛ

 عسٜس٠، غٓٛات بعس ْتا٥ج٘ غٓجي ايصٟ ايفػاز َٔ ؾ٤ٞ وشي يف

 نُااا ٚغااكٛطٗا ايعُاااضات بعاا  تكااسټ  َؿااه١ً ْٛاجاا٘ عٓااسَا

ٌ  نُكاط،  ايبًاسإ   بعا   يف وس   يف عُااض٠  غاكڀت  فاذ٠  فكبا

ُٶاا  طابكڄاا،  13 َٔ َه١ْٛ اٱغهٓسض١ٜ ٞ  تكاطوٗا إٔ  عً  ا٭قاً

ٔ .. فكاط  طابكني نإ ٌ  أضنٶاا،  ايعُااض٠  تػاكط  مل اؿا   ؿػا  با

 يف ٚمتٻ املا٥ااٌ، بٝااعا بااط  يتؿااب٘ شااا، َكابًااٗا عُاااض٠ مااٛ َاياات

 ايعُااااض٠ ٖاااسّ ٚقاااطضت ايٛناااع، يسضاغااا١ ؾٓااا١ تؿاااهٌٝ ايٓٗاٜااا١

ٛ  نا١ًَ، ّ  عاس٠  بعاس  مت َاا  ٖٚا إ٫ إٔ  ا٭ضٚاح، يف خػاا٥ط  زٕٚ أٜاا

 تٴعااع٣  اياايت  ايظاااٖط٠  ٜؿااب٘ فُٝااا  َكااط،  يف َتهااطض٠  املؿااه١ً

 شاتااا٘ تهُااأ يف ا٫ػااااٙ يف ْػااار ٚاملؿاااه١ً إشا نٓاااا .يًفػااااز

 .إناف١ٝ طٛابل ببٓا٤ يًبع  ايتكطٜ 

 ممَّاأ عٓااسْا املعُاااضٜني عًاا٢ نااصيو ٬ٜحاا  نااصيو ممااا 

 ٕ ٌ  خاااطا٥ط  ٜكاااُُٛ ِ  ايػاااه١ٝٓ   ٚايعُااااضات  ايفًااا ٕ  أْٗااا  ٜعٜاااسٚ

ٞ  غاكٛ   يات٬يف  ضمباا  َعكٛيا١،  غار  بكٛض٠ اؿسٜس نُٝات  املبااْ
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ٟ  ايوامل حػاب ع٢ً ٜتِ ٖٚصا ٫حكڄا  فٝٗا عٝٛب ٚظٗٛض  ٜاسفع  اياص

 َاأ طٓٽااا 30 ؼتااا  قااس قااغر٠ ففاا٬ٝ اؿسٜااس  يف إناااف١ٝ َباااي 

 يًػاكٛف،  خاقا١  إنااف١ٝ،  نُٝا١  ٜهع املٗٓسؽ يهٔ اؿسٜس،

 ٌ  .املاياااو عًااا٢ إناااايف عااب٤  ٖٚاااصا طٓٽاااا، 50إىل  ايهُٝااا١ فتكاا

ِټ  ٚقاس  ايبٓا٤، َٛاز يف َهًف املٗٓسغني َٔ املدض غر ا٫حذاظ  ٜآ

ِ  مماا  ني املٗٓسغ بع  جٌٗ عٔ ّ  ٜاسفعٗ  حػااب  عًا٢  باصيو  يًكٝاا

 تٓفٝااص ٜتااابعٕٛ ممَّاأ ايبًااسٜات َااطاقي ٚبعاا  .املػااهني املايااو

 باايٓظط  ٜهتفٕٛ( غابكڄا) ايعكاضٟ ايكٓسٚم زفعات يكطف املباْٞ

 ٫ٚ ،فاغااسٶا بعهااِٗ نااإ ٚضمبااا بسقاا١، ٜفحكاإٛ ٫ٚ يًُبٓاا٢،

ُٸِ  .ْٴع

 ٫ ايبٓاا٤  ٜعتكس إٔ ناٛز  اؿُٛز قاح بٔ اهلل عبس. يهٔ ز

 اٱزٓاااات نُٝااااات حتاااا٢أٚ  اؿسٜااااس نُٝااااات ناااأُ ٜااااسخٌ

 ػاااٙ ٜٴكاابټ ايًااّٛ فااإٕ-ايكااٍٛ قاا ٕ إ- ٖٓااا اـطغااا١ْٝ  َٚاأ

 . املدڀط أعسٻ ايصٟ اشٓسغٞ املهتب

ٕ  خاياس . ّ أٜهٶا فكس أٚن  ٕٻ ٖٓااى حايا١ َأ غٝااب     ايعثُاا  أ

ٕ  ملعٓا٢  املتدككني غر يس٣ ايكحٝ  ايفِٗ  ايبٓاا٤  ناٛز  َٚهاُٛ

 املتعًكاا١ ايبٓااا٤ بأْظُاا١ ياا٘ ع٬قاا١ ٫ ايبٓااا٤ نااٛز فااإٕ ٲٜهاااحٚي.. 

 املبااااْٞ، ٚاضتفاعاااات ايتغڀٝااا١، ْٚػاااب ا٭ضاناااٞ، باغاااتدساَات

 بااايڀُّطٴظ أٜهٶااا ايبٓااا٤ يهااٛز ع٬قاا١ ٫ٚ.. شيااو ٚغاار ٚا٫ضتااسازات،

ٕ  يهااٌ املعُاضٜاا١ ٚاشٜٛاا١ املعُاضٜاا١،  َاأ يااٝؼ َٓڀكاا١. ٚاملعُاااضٜٛ

ٞ  يف اؿسٜاس  ٚنُٝاات  ١ْٝاـطغاا  اـًڀا١  تكُِٝ عًُِٗ ..  املبااْ

 اٱْؿا٥ٞ املٗٓسؽ عٌُ ٖصا
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 اشٓسغااا١ٝ ايتدككاااات عًااا٢ ا٫جاااذا٤ حايااا١ اؿكٝكااا١ ٚيف

َٶااا تعاًَڄااا تتڀًااب ٚؾااا٥ه١، َُٗاا١ قهاا١ٝ  شات اؾٗااات َاأ حاظ

َٶااا ٚا٭ْظُاا١ ايهااٛز تڀبٝاال.. ايع٬قاا١ ٌپ ٜكااّٛإٔ  ٜتڀًااب عُٛ  ناا

ٍ  يف بعًُاا٘ ٘  فااا ٔ  نااثرٶا  لااس  ايٛاقااع  يف بُٝٓااا ..  اختكاقاا  َاا

 املٗٓسغني. بني ايتدكل يف اـًط حا٫ت

 عٓسَا.. ايفطزٟ ايبٓا٤ ظاٖط٠ ٖٞ ايهٛز تڀبٝل عكبات أحس

ٔٵ نااٌ ٜتحااٍٛ  املػااتحٌٝ فُاأ َٚكاااٍٚ، َڀااٛضإىل  ايبٓااا٤ ٜطٜااس َٳاا

 املڀًٛب١. بايهفا٠٤ ٚا٭ْظ١ُ ايهٛز تڀبٝل نُإ

   ّ  تڀبٝاال ٜااسعِ ٫ ايكهااا٥ٞ َٚاأ ْاحٝاا١ أخااط٣، فااإٕ ايٓظااا

 ٛ ٝٽاا  ايبٓاا٤  زنا ٟ . ز شناط  نُاا  -حاي  ايهاٛز  ٭ٕ ايٓعاِٝ   َؿااض

 تعُااٌإٔ  ايهااطٚضٟ َاأ.. بعااسٴ إيعاَٝٽااا تڀبٝكاا٘ ٜبااسأ ٚملااا جسٜااس،

 َااع فاعًاا١ تٓفٝصٜاا١ ع٬قا١  بٓااا٤ عًاا٢ ايبٓاا٤  يهااٛز  ايٛطٓٝاا١ ايًجٓا١ 

٘  خاقاا١  ايكهااا٥ٞ،  اؾٗاااظ  - مت اٱؾاااض٠ غااًفڄا   نُااا  - ٚأْاا

 -اهلل ضمحاا٘ -اهلل عبااس املًااو َؿااطٚ  ناأُ يًتڀااٜٛط ىهااع

 ايكها٤. َطفل يتڀٜٛط

 نااٛز إعااساز يف غاابكت عطبٝاا١ زٍٚ ٖٓاااى.. آخااط َٓحاا٢ يف

.. غٓٛات َٓص َٴڀبٻل -َثًڄا -املكطٟ ايهٛز.. بٗا اـام ايبٓا٤

 يتٛحٝااس اػاااٙ ٖٓاااى ٜهاإٛ ٫ ملاااشا.. أضزْااٞ نااٛز ٖٓاااى ٚأٜهٶااا

ٝٽااااا؟ ايبٓااااا٤ نااااٛز ُٶااااا بابٶااااا ٜفاااات  ٖااااصا عطب  ايتجاااااضٟ يًتبااااازٍ َٗ

 يف ناد٣  غاٛقڄا  ٚىًال  ايعطبٝا١،  ايسٍٚ بني ٚاشٓسغٞ ٚايكٓاعٞ

٘  ٖاصا  ملاشا ايبٓا٤. ٚخسَات َٚٛاز َٓتجات ٟ  ايتٛجا ٌ  يف ايكڀاط  نا

 غٝاغٞ َِٗ. قٛض ايبٓا٤؟ ٖٚصا نٛز يف حت٢ ؾ٤ٞ
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ٖصا املكذح، ٚأنااف أْا٘    اؿُٛز قاح بٔ اهلل عبس. ٚأٜس ز

 بٓػااب١ يااٛٚ عطبااٞ، يهااٛز تٛحٝااس ٖٓاااى نااإ يااٛ فُٝااا مجٝااٌ،

 .اؾسٜس٠ اشٓسغ١ٝ ايػٛم فت  قطاض   مما ٜسعِ 80%

ٌ  ايطزٜعإ تػا٤ٍ َأ جٗتا٘:   خايس. يهٔ ز ٔ  ٖا ٍ  ميها  ايكاٛ

 اؾغااااطايف ايتبااااأٜ ظااااٌ يف يًبٓااااا٤ َٛحااااس عطبااااٞ نااااٛز بٛجااااٛز

 -َكاااط يف تڀبٝكااا٘ ميهااأ َاااا ٖاااٌ زٚيااا١؟ يهاااٌ ٚا٫قتكاااازٟ

 ٖٜٛتٗاا ٚ عُطاْٗاا  ٚمنط املدتًف١، بب٦ٝتٗا يًًُُه١ َٓاغب-َثًڄا

 املُٝع٠؟

 ايهااٛز تٛحٝااسإٔ  ايعثُااإ خايااس. ٚيف ٖااصا ايػااٝام أٚناا  ّ

ٝٽاا،  ايهاٛز  تٛحٝاس  َعاٜا.. اٱضاز٠ تٛفطتٕ إ جسٽا ٚاضز  عًا٢ أٚ  عطب

ٌ  ع٢ً.. ٚمج١ نبر٠ خًٝجٝٽا ا٭قٌ ٔ  ا٭قا ٕ إٔ  ميها  ناٛزٶا  ٜهاٛ

 تبعٶاا  اـاسَات  ٚبٓاا٤  َاٛاز  أغاٛام  تڀاٜٛط  ؿاني  اغذؾازٜٽا َٛحسٶا

 ٚايڀاقاااا١ ايهٗطبااااا٤ أْظُاااا١ ايهااااٛز. ٚيااااٛ مت تٛحٝااااس   يتڀبٝاااال

ٝٽاا  ؾا٤ٞ  ٚنٌ ٚاـطغا١ْ ٍ  ايتااجط  ٜكاب  ..  عطب  ٚاملٗٓاسؽ  ٚاملكااٚ

 املغطب.إىل  عُإ َٔ َفتٛح١ غٛم يف ايعٌُ ع٢ً قازضٜٔ

 اياع٤٬َ  يتعطٜاف  احملٝاا أْا٘ ٚفكڄاا    َػاعس. ز َٚٔ ْاحٝت٘ ٜط٣

 ٚياٛا٥   ظ١ُ،أْ َٔ: ٚاملتڀًبات ا٫ؾذاطات فُٛع١ بأْ٘: يًهٛز

 ايػااا١َ٬ يهاااُإ ٚايتؿاااٝٝس  بايبٓاااا٤ َتعًكااا١ ٬َٚحااال صٜااا١،ٝتٓف

ٕٻ فإْ٘ ميٌٝ-"ايعا١َ ٚايكح١  تتعًال  نابر٠  َؿاه٬ت  مثا١  إىل أ

ٞ  ا٫ؾذاطات ٖصٙ بإٔ ايبع  قٓاع١ بعسّ ٔ  قااح  يف ٖا  .. املاٛاط

 بٗااا، ا٫يتااعاّ عااسّ عًاا٢ ٖاا٪٤٫ غااٝعٌُ إيعاَٝاا١ تهاإٛ حااني ٚيااصا

ٕ  بأِْٗ يٲٜٗاّ ا٭غايٝب َٔ ايهثر ٚغٝتدصٕٚ بٗاا. َٚأ    ًَتعَاٛ



03 

–1327  1322  
31 

ِٻ فاملِٗ ٖٛ ٝٽا ْفهِّطإٔ   ٳ ٕ  ايٓااؽ  إقٓاا   يف ًَ ٛ  ايهاٛز  شياو  باأ  ٖا

ِ  ٜؿل مما لطزٙ ٚإٔ قاؿِٗ، يف ِ أٚ  عًاٝٗ ٌ  ٚإٔ .. ٜهًفٗا  تعُا

ٕ إٔ  ع٢ً املٓاطل أَاْات نٌ ّ  يف ٚاحاس  ْػاٝ   شات تهاٛ  ا٫ٖتُاا

 بااني َتبآٜاا١ بٓااا٤ َعاااٜر ٝااّٛاي ْؿاااٖس إش .. ببٓااٛزٙ ٚا٫يتااعاّ باا٘،

 َثًڄا.-ٚعػر ٚايسَاّ، ايطٜاض،

 ا٭خڀااا٤ َاأ ْعاااْٞ زٖااٝـ، فإْٓااا باأ خايااس. ز ٚيف اعتكااز 

ٌ  ضّنبٓااا  فكااس ، َٓاظيٓااا بٓااا٤  عٓااس  فٝٗااا  ٚقعٓااا  اياايت  أْااٛا   أفهاا

 يًهٗطبااا٤ املٓاغااب١ بأْٛاعٗااا ٚايًُبااات ايفتحااتني، شات ا٭فٝاااف

 ايفتحاااات شات أفٝاااافىل إ يتغرٖاااا اناااڀطضْا ٚاٯٕ، فٛيااات 220

 تًااو نااٌ  LED ٚايًُبااات فٛياات، 110 شات ايااث٬ ، ٚايًُبااات 

 املااٛضزٜٔ ًٜااعّ يًبٓااا٤، نااٛز تااٛفُّط عااسّ ْتااا  ٚاـػااا٥ط ا٭خڀااا٤

 املعتُس. ايبٓا٤ بهٛز ايتكاَِٝ بتهُني ٚاملٓفصٜٔ ٚاملٗٓسغني

٘   عبس اهلل. أ أَا ٔ : ايهٛوٞ فكااٍ يف َساخًتا ـ  ٚما  ْٓااق

ِ  اياٛظضا٤  فًاؼ  قاطاض  عًا٢  َاط  ٜهٕٛ( ػعٛزٟاي ايبٓا٤ نٛز)  ضقا

 يهاااٛز ايعااااّ اٱطااااض باعتُااااز ٖاااا8/22/2211 ٚتاااضٜذ  ،(179)

َٶا عؿط  ٬ ١ ايػعٛزٟ ايبٓا٤  .ٚايهُاٍ بايتُاّ عا

 ٚمماأ ايعاَاا١، يااس٣ فٗٛيڄااا ظااٌإ٫ أْاا٘  املااس٠ ٖااصٙ ٚضغااِ

 َػاا٦ٛيڄا،ٚ َٗٓسغٶااا 18 ايااا عااسا إيااِٝٗ، ٜٚتٛجاا٘ املٛنااٛ ، ُٜٗٗااِ

ٔ  املٗاتُني  ٚبع  ْظاَ٘، ٚنعٛا ايصٜٔ ..  ا٫ختكاام  أقاحاب  َا

 َايٝاا١ غطاَااات ٖٚٓاااى ايكااازّ، ايعاااّ يف غااٝبسأ ايتڀبٝاالإٔ  ضغااِ

 .املدايفني ع٢ً عاي١ٝ
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 فاا٬ٝ) ايًٛحااات بعاا  يااصٖي تبااازض املااساخ٬ت أقااطأ ٚأْااا

ٔ  ْاٛعني  ٖٓااى إٔ  ٜعاي  مما  (ايؿدكٞ ي٬غتعُاٍ َب١ٝٓ يًبٝع  َا

 : ايبٓا٤

  إخ...  ٚايكٝا١ْ ايػ١َ٬ يؿطٚ  كلٚق َڀابل بٓا٤ -

ُٶا ،(ػاضٟ) ْكٍٛ نُا ٚبٓا٤ -  املؿذٟ، َعاْا٠  َا ًْح ٚزا٥

 قاااحب٘ ٜٗااسف بٓااا٤ نااٌ يف غايبٶااا ٖٚااصا ايبٓااا٤، يف ٚايغااـ

 .  ٚفُعات ؾطناتأٚ  أفطازٶا غٛا٤ أناْٛا يبٝع٘،

 ٚبٓااا٤ ايظاااٖط٠، ٖااصٙ عًاا٢ غٝكهااٞ ايبٓااا٤ نااٛزإٔ  حػااي

 .ايكه١ٝ أططاف ع٢ً تػا٫٩ت دع َساخًيت غأططح عًٝ٘

ٌ أٚ  ايٓظاااّ تڀبٝاال تااأخط ملاااشا :أٚيڄاا  •  املااس٠ ٖااصٙ نااٌ باا٘ ايعُا

َٶا 22)  ؟(ايتڀبٝل ع٢ً عا

ٝٶااا •  نااٛز ٚجااٛز إَهاْٝاا١ عاأ ايطزٜعااإ خايااس .ز ٜتػااا٤ٍ : اْ

 ٚا٫قتكااازٟ اؾغااطايف ايتبااأٜ ظااٌ يف يًبٓااا٤ َٛحااس عطبااٞ

 ٌ ٔ  ٖٓااا ٚأْاا  .زٚياا١ يها  ٖااصا ٌَثاا ٚجاٛز  إَهاْٝاا١ أتػااا٤ٍ عا

 ٚا٫قتكااازٟ اؾغااطايف ايتبااأٜ ظااٌ يف املًُهاا١ يف ايهااٛز

 !؟ املدتًف١ َٓاطكٗا بني

ٕ  خاياس  .ّ ٜكٍٛ : ايثٶا • ٟ   اجملتُاع إٔ  َػاتغطبٶا  ايعثُاا  شاتا٘ اياص

 أفااطازٙ أحااس ٜكااّٛ َااط٠، نااٌ يف ايبٓااا٤ تفاقااٌٝ يف ىااٛض

 ٚأ طٖاااا ايفاااطزٟ ايبٓااا٤  ظااااٖط٠إىل  َؿاارٶا  َػاااهٓ٘، ببٓااا٤ 

 .. ٚا٫قتكاااازٟ املاااايٞ ٚاشاااسض ايبٓاااا٤، جاااٛز٠ عًااا٢ ايػاااًي

 فاايبع   ٚايتُٝاع،  ٚايتفاطز  ايتغاٝر  وابټ  فتُاع  إْٓاا  :ٚأقٍٛ

 غاآٛات، عؿااط نااٌ َػااهٓ٘ ٜٚغاار ٯخااط، حااٞ َاأ ٜٓتكااٌ



03 

–1327  1322  
33 

ِ  أنثاط، أٚ  أقٌ ٚضمبا  حسٜثا١،  أحٝاا٤  ٚيف حسٜثا١،  ٚبتكااَٝ

 .املٛن١ ٜتابع ٚنأْ٘

ٞ  ٖٚاصا  - ايبٓاا٤  نٛز غٝكهٞ ٌٖ :ضابعٶا •  عًا٢  - َفٗاَٛ

ُٻ٢  فُٝاا  ٚحتا٢  ايبٓاا٤،  يف ايساخًا١  ٚايطز٦ٜا١  املكًس٠ املٛاز  ٜٴػا

 غاااتتِ نٝاااف ناااصيو، ناااإ ٚإشا !؟ ايٓٗا٥ٝااا١ ايتؿاااڀٝبات

َٳاااأ !؟ َتابعتٗااااا غااااتتِ ٚنٝااااف !؟ َٓٗااااا ايػااااٛم محاٜاااا١ ٚ 

 !غٝتابع؟

ٌ  :خاَػٶاا  • ٔ  ٖا ٕ  ما ّ  ايهاٛز  يتڀبٝال  جااٖعٚ  -ايكااازّ ايعاا

 ؟ اؾعا١ٝ٥ ،ٚؾطٚط٘ مبٛاقفات٘-فعًڄا

ٍ  ٖاصا ٚ :غازغٶا • ِ  غا٪ا ٟ  يف َٗا  ايهاٛز  تڀبٝال  َاا زٚض  :ْظاط

ٝٽا املٓت ، غعط ع٢ً ايبٓا٤ يف ايػعٛزٟ  ػاضٜٽاأٚ  نإ غهٓ

 أّ !اؾاااٛز٠ ؟ َاااع تٓاغااابٶا ا٭غاااعاض ضفاااع يف غٝػاااِٗ ؟ ٖاااٌ

 !؟ ايعهؼ

 قاااطاضإٔ  ايطزٜعاااإ إىل أْااا٘ مباااا خاياااس. ز َٚااأ جسٜاااس أؾااااض

َٶا، عؿط  ٬ ١ َٔ أنثط عًٝ٘ َه٢ ايبٓا٥ٞ ايهٛز  غابب  فُاا  عا

ٔ  غتتهطض َع١ٓٝ جٗات ٖٓاى ٌٖ تڀبٝك٘؟ يف ايتأخر  ايتڀبٝال   َا

 تعااا ټ فأغاااٛاقٓا.. ٚايتؿاااڀٝبات ايبٓاااا٤ َاااٛاز َٚاااٛضزٟ نايتجااااض،

ٌ  َاا  ٚخاقا١  ايبٓاا٤،  َٛاز َٚٓٗا ايطز١٦ٜ، بايبها٥ع  باا٭زٚات  ٜتكا

إٔ  ؾااا٥ع َااا ٖااٛ. ٚغرٖااا ٚايااسٖاْات، ٚايػاابان١، ايهٗطبا٥ٝاا١،

 أْٗااا بااسع٣ٛ ايطخٝكاا١، ايكاا١ٝٓٝ يًػااًع ًٜج٦اإٛ املااٛضزٜٔ بعاا 

 بعاا  ضزا٠٤ تااأ ر عًاا٢ َثايڄااا غااأعڀٞ. ايػااٛم يف طًبٶااا ا٭نثااط

ٞ  غاعٛز،  املًاو  جاَعا١  َباْٞ خ٬ٍ َٔ املٓتجات  يف ْٴفاصت  قاس  فٗا
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 املبااااْٞ ٖاااصٙ ظًااات ٚقاااس.  1980ّ ٚؼسٜاااسٶا ايػااابعٝٓٝات، ْٗاٜااا١

َٶا  ٬ ني َٔ أنثط قاَس٠ ٚػٗٝعاتٗا  .عا

 قاااٝا١ْ إجاااطا٤إىل  ا٭خااار٠ ايػااآٛات يف اؾاَعااا١ اناااڀطت

 تهاأ مل ايكااٝا١ْ يهاأ املٝاااٙ، زٚضات ٚخاقاا١ املباااْٞ، ياابع 

٘  متٻ َا بع .. َط٠ أٍٚ املباْٞ بٗا ْٴفصت اييت اؾٛز٠ بصات  تطنٝبا

 عااس٠ بعااس تًفاات -َثًڄااا -ا٭خاار٠ ايكااٝا١ْ يف قااح١ٝ أزٚات َاأ

٘  مت َاا  أؾٗط  نٕٛ ٔ  تطنٝبا ٔ  أزٚات َا  ٫ صٟايا  اياطز٤ٟ  ايٓاٛ   َا

 أَطٜهٝاا١، ؾااطن١ ْفااصتٗا فاؾاَعاا١ يًتااصنر،. طًٜٛڄااا ٜكااُس

 ٖصا. ا٭ٍٚ ايٓدب َٔ أَطٜهٞ َٓت  ٖٞ ايكح١ٝ ا٭زٚات َٚعظِ

 يتااٛفر غااعطٶا  ا٭ضخاال يًُااٛاز ًٜج٦اإٛ ايكااٝا١ْ َكاااٚيٞإٔ  ٜعااي

 .طا١ً٥ ضمبا َباي 

 -خايس. ز ٚبػبب َا شنطٙ -أْ٘ ايعثُإ خايس. ّ ٚأٚن 

 يطفاع  ا٭غااؽ  يف ٜٗاسف  ايبٓا٤ ابكڄا إىل إٔ نٛزفكس مت اٱؾاض٠ غ

 يف ا٫ْفااا٬ت..  ٚايكاااٝا١ْ ايتٓفٝاااص يف ٚايػااا١َ٬ اؾاااٛز٠ َػااات٣ٛ

 ميٓااع حاااظّ، نااٛز غٝااابإىل  ٜعااٛز ايطز٦ٜاا١ ايبٓااا٤ َااٛاز اغااتدساّ

 يًُٛاقفات. َٚڀابك١ ١ُ٥٬َ غر َٛاز اغتدساّ

ٜٚعٜااس  فٝٴعااع٣ إىل  عاَااا 20 ايبٓااا٤ نااٛز تڀبٝاال أَااا تااأخر

 :تتُثٌ يف ايتايٞ ا٭غباب، ُٛع١ َٔف

َٶا، اؿه١َٝٛ اٱجطا٤ات نعف •  ايتفعٌٝ. ٚبط٤ عُٛ

 أعهااا٤  بااني  ٚايتااأ ر  ٚا٫ختكاقااات،  ايكاا٬حٝات  تؿااتت •

 ايبٓا٤. يهٛز ايٛط١ٝٓ ايًج١ٓ
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إٔ  ايٛاجااب نااإ.. فعايٝتٗااا تهااعف أقااًڄا ايًجٓاا١ تطنٝباا١ •

 َ٪ ط٠. ق٬حٝات شا َػتكًڄا جٗاظٶا تهٕٛ

 ٚأُٖٝت٘. ايبٓا٤ بهٛز ٚايٛعٞ ايفِٗ ٚغٝاب ايعا١َ ايثكاف١ •

ِ  املتٓفصٜٔ، ا٭عُاٍ يطجاٍ ايػٛم ع٢ً ايهبر ايتأ ر •  َٚآٗ

 ايعكاضٜٕٛ.

 ايفطزٟ. ايبٓا٤  كاف١ ؾٝٛ  •

ٕ  خايااس. ٚعًاال ز  َاأ وااسټ قااس ايهااٛز تڀبٝاال ايطزٜعااإ بااأ

ٔ  نابر  قڀاا   غٝتهاطض  ٖٚٓاا  ايطز٦ٜا١،  املٓتجاات  بع  اغتراز  َا

 املباْٞ. تهًف١ غذتفع قت ْفػ٘ايٛ املٛضزٜٔ  ٚيف

 ّ ٕ  خاياس . ٚحٍٛ ٖصٙ ايٓكڀ١ شناط  ٔ إٔ  ايعثُاا ٔ  املاٛضزٜ  اياصٜ

 ٕ  ٚغاااااحب َعااااااقبتِٗ، هاااااب ٚضز٦ٜاااا١  كايفااااا١ َاااااٛاز ٜػااااتٛضزٚ

 ػاضٜٽا. َٚٔ ْاح١ٝ أخاط٣ ياٝؼ   قاضبتِٗ فكط ٚيٝؼ تطاخٝكِٗ،

 ايبٓاااا٤ باااايعهؼ، ف يٝاااات  ٫.. غاااذتفع ايتهًفااا١إٔ  بايهاااطٚض٠

احملكا١ً    يف ايتهاايٝف  غاتدف   ايبٓاا٤  ازٜٽاتٚاقتكا  اؾُاعٞ،

 ايڀًاب  ٜاعزاز  املكاابؼ  َٔ َثًڄا َعني ْٛ  يف ايڀًب ٜٓحكط فعٓسَا

 َااأ% 91 بٓاااا٤ ٜاااتِ املتكاااسّ ايعاااامل غاااعطٙ. ٚيف ٜٚااآدف  عًٝااا٘،

 بايبٓااا٤ ٚايبكٝاا١ اؾُاااعٞ، ايبٓااا٤ آيٝااات عااد ايػااه١ٝٓ املؿاااضٜع

 ع٢ً خاق١ تكاَِٝ ٕٜٚطٜس ايصٜٔ ا٭ طٜا٤ ايعاز٠ يف ِٖٚ ايفطزٟ،

ٔ  ٜبحا   ٚايهٌ َعهٛغ١، ايٓػب١ ٖٓا يف حني..  ايتفطز غبٌٝ  عا

 ايهٛوٞ.   عبس اهلل. أمل  أ نًفت٘، نُا َٔ بايطغِ ايتفطز،

 اؾُاااعٞ ايبٓااا٤ ايطزٜعااإ عًاا٢ إٔ فهااط٠   خايااس. ز ٚأنااس

ٔ  ايتهًفا١،  غتكًٌ بايتأنٝس فٗٞ يًغا١ٜ، ممتاظ٠ ٌ  يها  ٜٛجاس  ٖا
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 ايااصٜٔ ا٭فااطاز َػاات٣ٛ فعًاا٢ ؟بااصيو تكااّٛ َتدككاا١ ؾااطنات

 مماااا َتدكااال  غااار َعظُٗاااِ فاااإٕ اـاقااا١، َبااااِْٝٗ ٜٓفاااصٕٚ

ِ  َبااِْٝٗ،  ٚغا١َ٬  جاٛز٠  ع٢ً ٜٓعهؼ ٕ  عااز٠  فٗا  املُٗا١  ٜٛنًاٛ

 -َثًڄاا  -ملااشا  .يًتٓفٝاص  ا٭غاغ١ٝ باملٛاقفات ًَِ غر َكاٍٚإىل 

 بٓاااا٤ ؾاااطنات ٚتهاااٜٛٔ ايكاااغاض، يًُكااااٚيني تهتاااٌ ٜٓؿاااأ ٫

 نبر٠؟

 عااأ ْػاااُع ٯخاااط ٚقااات َااأ أْٓاااا ٖٚاااٞ ٣،أخاااط َػاااأي١

 قكاار٠، ٚبفااذات ايتهًفاا١، قًًٝاا١ َباااْٞ تٓفااص جسٜااس٠ ؾااطنات

 َع١ٓٝ؟ مبعاٜر تعٌُ ايؿطنات ٖصٙ فٌٗ.. َعٗٛز٠ غر بٓا٤ ٚمبٛاز

إٔ  ٜهااأُ َٳااأ إش ايبٓاااا٤، غاااٛم يف فٛنااا٢ ٖٓااااىإٔ  ا٫عتكااااز

٘  َا ظٌ يف -عاي١ٝ جٛز٠ شات ايؿطنات ٖصٙ َٓتجات ٔ  ْعطفا  عا

 غايبٶا ؟ املباْٞ ٜ٪زٟ إىل تًف ايصٟ اؿطاض٠ ؾسٜس طكػٓا

ٔ  قُس. ٚأنس أ ٍ  فٗاس  با ّ  ايعاامل  ايعُاطإ إٔ زٚ  ٫ املتكاس

ِ ٚ ايعُطاْاٞ،  ايٓڀاام  زاخٌ يٛحسٙ َٓعي٘ ببٓا٤ يفطز تػُ   شياو  ٜات

ٍ  َٔ فكط ٔ  جملُٛعاات  َؿااضٜع  خا٬ ٌ ) ايػاه١ٝٓ  ايٛحاسات  َا  فًا

 َتدكك١. ؾطنات خ٬ٍ َٔأٚ  ،(َباْٞٚ

 تڀبٝاال ايعثُااإ إىل أْاا٘ بعااس خايااس. ّ يػااٝام أؾاااضٚيف ٖااصا ا

 أقااب  اـااام  ٚايكڀااا  اٱغااهإ ٚظاض٠ بااني ايؿااطان١ بااطاَ 

 ايبٓااا٤ يف َٚتدككاا١ قذفاا١ ؾااطنات يظٗااٛض َفتٛحٶااا اجملاااٍ

ُٻ٢ َاااا.. اؾُااااعٞ  Home" .. املػاااانٔ بٴٓاااا٠" ايغاااطب يف تٴػااا

Builders اؿسٜثا١  ايبٓاا٤  . نُا إٔ تكٓٝاات  ّ .. برنا  بتػااض   تتكاس

 ٚيف.. ايتكٓٝااااات ٖااااصٙ يتڀبٝاااال ايباااااب فتحاااات اٱغااااهإ ٚٚظاض٠
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 يتڀبٝاال َٝااع٠ أٖااِ تبٓٝٗااا. ٚيعااٌ يف نااثرٶا تأخطْااا ماأ اؿكٝكاا١

 ٜٓات   َٚاا  ايبؿاطٟ،  ايعٓكاط  ع٢ً ا٫عتُاز تكًٌٝ ٖٞ ايبٓا٤ تكٓٝات

ٔ  خكٛقٶا َهًف١، أخڀا٤ َٔ عٓ٘ املااٖط٠. نُاا    غار  ايعُايا١  َا

 َاأ ٜطفااع يًُٛاقااع ْٚكًااٗا املكاااْع يف املؿاااضٜع َهْٛااات إٔ بٓااا٤

 ايبٓاااا٤ ناااٛز ايٓٗاٜااا١ ٚايتهًفااا١. ٚيف ايٛقااات ٚىفااا  اؾاااٛز٠،

 ٚطاطم  ٚا٭ْظُا١  ٚاملٓتجاات  املاٛاز  تكٓني عد املٓظ١َٛ نٌ وهِ

 ايتٓفٝص.

َٶاااا ايغا٥بااا١ اؾُااااعٞ ايبٓاااا٤ ٖٝاناااٌ ٚأحاااس  ايُٓاااٛش  يف متا

ٛ ..  ايتعاْٚٞ اٱغهإ ٖٛ ايػعٛزٟ  ْػاب  اضتفاا   أغاباب  أحاس  ٖٚا

 ٖٚٛيٓسا. ايٓطٜٚ ، أُٖٗا: عسٜس٠، زٍٚ يف املػانٔ متًو

ٕٻ يااسٜٓا اؾاااظٟ. أَااا ز  َٗٓسغااني ايؿاابٝهٞ فًفاات ْظطٖااا أ

ٍٍ َػت٣ٛ ع٢ً غعٛزٜني ٔ  عا ِٻ ملااشا   ، ايهفاا٠٤  َا ٕ  ٫ َٚأ  ٳا  ٜهاٛ

 املڂٓاخٝا١  ايتهاضٜػا١ٝ  ب٦ٝاتٓا ٚمبتڀًبات بٓا، خامٸ بٓا٥ٞ نٛز يٓا

 اؾٛاْاااب ٥٬ٜاااِ ٚمباااا ايػاااعٛز١ٜ، ٝااا١ايعطب املًُهااا١ يف املدتًفااا١

 غاارٙأٚ  ا٭َطٜهااٞ، بااايهٛز َػذؾااسٶا ٚايكهااا١ٝ٥، ايتؿااطٜع١ٝ

 اجملاٍ؟ ٖصا يف املتكس١َ ايسٍٚ َٔ

ٕ  خاياااس . ّ ٚحاااٍٛ ٖاااصٙ ايٓكڀااا١ أٚنااا      ايهاااٛز إٔ  ايعثُاااا

 عؿاااط٠ غااا١ٓ ايث٬ ااا١ عُاااٌ ْتاااا  ٖٚاااٛ.. بايفعاااٌ َٛجاااٛز ايػاااعٛزٟ

٘  اٯٕ ٜتبكا٢  َاا .. املانا١ٝ  ٘  تفعًٝا  اٱيعاَاٞ،  ايتٓفٝاص  َٛناع  ٚٚناع

 ٱيعاَٝا١  احملاسز  املٛعس.. املانٞ ايعاّ ايٛظضا٤ فًؼ قطاض مبٛجب

 2209 ا٭ٍٚ ضبٝاع  ؾاٗط  ٖٛ اؿه١َٝٛ املؿاضٜع يف ايهٛز تڀبٝل

 ايكازّ.
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ٛټض أ  ٕ   أغاااا١َ . ٚيف تكااا ٞ  اشاااٛؽ  ْكًاااٞ، فاااإ  ا٭بااااطا  مببااااْ

 ٜتػاال ٫ٚ ٖٜٛتٗااا، ايتعااإٚ فًااؼ زٍٚ عٛاقااِ أفكااس ايعجاجٝاا١،

 ظٜاااز٠ يف ناابر بؿااهٌ ٜػااِٗ بااٌ، يًڀكااؼ ايػاااخ١ٓ ايب٦ٝاا١ عَاا

 ايب٦ٝاا١ عًاا٢ ايؿااُؼ ٭ؾااع١ عهػااٗا خاا٬ٍ َاأ اؿااطاض٠، زضجاا١

ٞ  ٫حظٓا ٚيٛ. بٗا احملٝڀ١  ْٛافاصٖا  يٛجاسْا  ايكسميا١  ايڀٝٓٝا١  املبااْ

 ٚمتٓااع ٚاٱنااا٠٤، اشااٛا٤ بااسخٍٛ تػااُ  قااغر٠ ناا٠ٛ عاأ عباااض٠

 ٞ  باؿااسا٥ل ايكسمياا١ ابٝٛتٗاا تؿااتٗط اؿجاااظ َٓڀكاا١ اؿااطاض٠. ٚفٹاا

 ايباااضز اشااٛا٤ يتٝاااض يًػااُاح ٚشيااو باااملٓٛض  ٜٴػاا٢ُ َاااأٚ  ايساخًٝاا١،

 ٌ  اٱَهاْاااات تًكاااا٥ٞ. ناْااات بؿاااهٌ املٓاااعٍ غاااطف باااني بايتٓكاا

 ايصن١ٝ. ايبٝٛت بٓا٤ يف نبر٠ ٚايعكٍٛ بػٝڀ١،

 ايعجاجٝااا١ ايعُاااا٥ط املاااطٟ، فاااإٕ غاااامل. ّ َٚااأ ٚجٗااا١ ْظاااط

 ايڀاقاا١ َاأ ايهٗطبااا٤ يٝااسيتٛ ناابرٶا َكااسضٶا تهاإٛإٔ  ممهاأ

 جااع٤أٚ  ايعجااا  يف ايؿُػاا١ٝ اـ٬ٜااا اغااتٴدسَت يااٛ ايؿُػاا١ٝ،

ِ  ٦ٖٝا١  ٭ٕ ْظاَٝٶاا   ظايات  َاا  يٮغف املؿه١ً يهٔ،  َٚٓ٘  تٓظاٝ

 بايتٛقاااٌٝ اٯٕ حتااا٢ تػاااُ  مل ايهٗطباااا٤ ؾاااطن١ٚ ايهٗطباااا٤

 ايؿاابه١ٚ ايؿُػاا١ٝ ايڀاقاا١ َاأ املٛيااس٠ ايهٗطبااا٤ بااني املتااعأَ

إىل  ايڀاقاا١ بتكااسٜط ٜػااُ  تؿااطٜعٶا تهااع مل، ٍٚاملٓاااظ يف ايعاَاا١

، ايؿُػا١ٝ  يًڀاقا١  املػاتدسَني  املٛاطٓني قٹبٌ َٔ ايعا١َ ايؿبه١

 يفإ٫  َتاٛفط٠  غار  ايؿُػا١ٝ  ايڀاق١ ٭ٕ جسٽا  نطٚضٟ ا٭َط ٖصاٚ

 ايثغاطات  ٖاصٙ  غاس  مت قاعبٶا. ٚقاس   ظاٍ َاا  ؽعٜٓٗاا ٚ َعٝٓا١،  أٚقات

 يف ايؿُػااا١ٝ ايڀاقااا١ تػاااتدسّ ايااايت اياااسٍٚ مجٝاااع يف ايتؿاااطٜع١ٝ

 .أٚضٚباٚ أَطٜها،
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o :ايتٛقٝات املكذح١ 

 َاااأ ايفٓٝاااا١ املٛاقاااافات بتڀبٝاااال ا٫يتااااعاّ مااااٛ ايػااااعٞ -2

 .ٚايبٓا٤ ايتؿٝٝس فاٍ يف تعٌُ اييت اؾٗات قٹبٌ

 ايبٓااااا٤ يهااااٛز ٚقاْْٛٝاااا١ عًُٝاااا١ َطجعٝاااا١ تااااٛافط ٚجااااٛب -1

 .ايػعٛزٟ

0-  ٞ ٛ  ايػاااع  ا٫يتااااعاّ عٓاااس  ايڀاقااا١  اغااات٬ٗى  ؽفاااٝ   مااا

 ٜاااااآعهؼ ممااااااا ايػااااااعٛزٟ  ايبٓااااااا٤ نااااااٛز بهااااااٛابط

ٝٽا  .عا١َ ٚايت١ُٝٓ ايٛطي ا٫قتكاز ع٢ً إهاب

 يًُٗٓسغاااااني ؽككااااا١ٝ تسضٜبٝااااا١ زٚضات ناااااطٚض٠ ٚجاااااٛز -2

 ؾاااااطٚ  َااااأ ا٫غاااااتفاز٠ يهٝفٝااااا١ ايفٓاااااٝني ٚاملؿاااااطفني

 ٜهاااأُ حػاااأ ممااااا ايػااااعٛزٟ  ايبٓااااا٤ نااااٛز ٚنااااٛابط

 َاااأ ايااااسٚضات ٖااااصٙ عكااااس إيعاَٝاااا١ ضبااااط َااااع، ايتڀبٝاااال

 .ايػعٛزٜني نياملٗٓسغ ١٦ٖٝ خ٬ٍ

 ناااٛز بتڀبٝااال املعٓٝااا١ اؾٗااا١ ياااسٕ َااأ نتٝاااب إقاااساض -1

  (ٚايكطٜٚاااااا١ ايبًسٜاااااا١ ايؿاااااا٪ٕٚ ٚظاض٠) ايػااااااعٛزٟ ايبٓااااااا٤

ٝٽا َكسضٶا ٜهٕٛ حت٢  .يًجُٝع َعًَٛات

 املتدككااا١ احملاااانِ خااا٬ٍ َااأ ايعاااسٍ ٚظاض٠ تػاااع٢ إٔ -6

، ايػاااعٛزٟ ايبٓاااا٤ ناااٛز ْظااااّ تڀبٝااال زعاااِ، إىل ياااسٜٗا

َٶااااااا ؾعًاااااا٘ ُٶااااااا ْظا  املًُهاااااا١ يف ايبٓااااااا٤ ڀ١٭ْؿاااااا زاع

 .ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ
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 ا٭قاااااٌ عًااااا٢أٚ  عطباااااٞ بٓاااااا٤ ناااااٛز ٖٓااااااى ٜهااااإٛ إٔ -7

ٝٽااااا َتكاااااضب ٖااااٛ َااااا خكٛقٶااااا، خًٝجااااٞ ٝٶٸاااااٚ ب٦ٝ   جغطاف

 . زٚي١ َٔ أنثط بني اـدات يتبازٍ خس١َ

، ايػااااعٛزٟ ايبٓااااا٤ يهااااٛز ايٛطٓٝاااا١ ايًجٓاااا١ زٚض تفعٝااااٌ -8

ٝٶاااااااا زٚضٖاااااااا ٜهااااااإٛ ٚإٔ  املٛاقااااااافات ٫حتٝاجاااااااات ًَب

 اقااااذاح َااااع، ايػااااعٛز١ٜ ايعُاااااض٠ عًاااا٢ يًحفاااااظ ٓٝاااا١ ايف

 ايؿااااااا٪ٕٚ ٚظاض٠إىل  أعُاشاااااااا ٚأْؿاااااااڀ١ َٗاَٗاااااااا ْكاااااااٌ

 ٚناياااا١ أْؿاااا٦تإٔ  بعااااس خكٛقٶااااا، ٚايكطٜٚاااا١ ايبًسٜاااا١

 ٚنايااااا١ يف َتُثًااااا١ ايػاااااعٛزٟ، ايبٓاااااا٤ بهاااااٛز خاقااااا١

 .ايػعٛزٟ ايبٓا٤ يهٛز َػاعس٠

 ايبٓاااا٤ ناااٛز ٚتڀبٝااال تفعٝاااٌ يف ايبحثاااٞ اؾاْاااب تفعٝاااٌ -9

ٔ  ،ايػاااعٛزٟ ٍ  َااا ٞ  َطناااع  تأغاااٝؼ خااا٬ ٌ  عثااا  َػاااتك

 . ٚايبحثٞ ايعًُٞ باؾاْبني ٜٴع٢ٓ

 ْظااااااّ بتڀبٝااااال بااااااٱقطاض ايبٓاااااا٤ ضخكااااا١ إقاااااساض ضباااااط -20

 . ايػعٛزٟ ايبٓا٤ نٛز

( ايكُٝٝااا١ اشٓسغااا١) ٚناااٛابط آيٝاااات َااأ بعااا ٷ تٴهاااِ إٔ -22

 ايػااااااعٛزٟ  ايبٓااااااا٤ نااااااٛز َٚٛاقاااااافات ؾااااااطٚ  َااااااع

ٍٕ َااااأ َتهاًَااااا١ َٓظَٛااااا١ يتهاااااٜٛٔ  َااااأ قاااااح١ٝ َباااااا

 . آخط جاْب َٔ ٚاقتكاز١ٜ ،جاْب

ٝٽاااا، املبااااْٞ محاٜااا١  كافااا١ بااا ٸ يف اٱعااا٬ّ َؿااااضن١ -21  فٓ

 ايبٓااااا٤ نااااٛز ٚنااااٛابط ؾااااطٚ  متًٝاااا٘ َااااا خاااا٬ٍ َاااأ

 . ايػعٛزٟ
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 اٱجااطا٤ات خاا٬ٍ َاأ ايػااعٛزٟ ايبٓااا٤ نااٛز أْظُاا١ زعااِ -20

ٔ  اييت ٔ  ايػاٛم  محاٜا١  تهاُ  املڀابكا١  غار  ٚا٭ْظُا١  املاٛاز  َا

 يف ٖاااصا ايػاااعٛز١ٜ ىاؾُااااض زٚض تفعٝاااٌ َاااع، يًُٛاقااافات

 . اـكٛم

 ايبٓااااا٤ ٚٚغااااا٥ٌ بااااطاَ  تكااااُِٝ يف املڀااااٛضٜٔ زٚض تفعٝااااٌ -22

 ٞ ِ ، اؾُاااع ٕ  ايفااطزٟ   ايبٓااا٤   كافاا١  ٚؼجااٝ  فعايٝااا١ يهااُا

 . ايػعٛزٟ ايهٛز أْظ١ُ تڀبٝل ٚنفا٠٤
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 الْآل. عبد الصالو. الْرق٘ الرئٔص٘: د 

 -ايظاااٖط٠ بػاااطت٘ ضغااِ -ٖااصٙ ايكهاا١ٝ َٛنااٛ  ىًااٛ ٫

 نإٕ إ. ٚايعٓٛإ نًُات يف ٜظٗط ٚايتعكٝس. َفاُٖٝٞ تعكٝس َٔ

ٝٶااا ايعٓااٛإ َفااطزات أنثااط" اؾُاااٖر" ٚ"ايٓدااب" َفَٗٛااا أٚ  تعاي

 ا٭نثاااط املفٗاااَٛني يف ٜهُااأ حكٝكااا١ ايتعكٝاااس فاااإٕ  "نبٜٛااا١"

" ؼطٜاااط" تكاااسِٜ ٚغاااأحاٍٚ". ايٛطٓٝااا١" ٚ"ايثكافااا١" أعاااي ؾاااٝٛعٶا،

 .املٛنٛ  ـٛض متٗٝسٶا املفَٗٛني، شصٜٔ غطٜع

 يهًُاااا١ ايعطبٝاااا١ يغتٓااااا يف ايٝااااَٛٞ ايتااااساٍٚ وٝااااٌ فبُٝٓااااا

ٕ  نب١ٜٛ، يٓتاجات" ايثكاف١" ٞ  املعٓا٢  فاإ ٌ  ٜاسَ   ا٭ْثطٚبٛياٛج  زاخا

 تهاااز ايؿااعب، حٝااا٠ أٚجاا٘ َاأ غااع١ٚا طا٥فاا١ املفٗااّٛ ٖااصا زا٥ااط٠

 أظٜاا٤، ٚ َعُااض، ٚ أزب،ٚ فٓإٛ،  َأ:  اؿٝاا٠،  جٛاْاب  نٌ تؿٌُ

 شاااصا ٚفكڄاااا -ايثكافااا١. خ٬فااا٘ٚ تفاعاااٌ، أغاااايٝبٚ طبداااات،ٚ

ٛٻض نٌ تؿٌُ -املٓظٛض ٔ  ظٜاز٠ اٱْػإ َٙا ط ٘  عا . ايفڀطٜا١  حايتا

ٔ  فڀطٜٽاا  أَاطٶا  ا٭نٌ عد اؾٛ  إؾبا  نإ ي٦ٔٚ  اؿاٞ،  يًهاا٥

 .عت١  كاف١ٝ أَٛض تٓاٚي٘ٚ إعسازٙ ططمٚ ا٭نٌ ٛع١ْٝ فإٕ

 ٖاصا  ايتبااؽ  َطجاع ". ٚايٛطٓٝا١ " فٗٛ اٯخط، املًغع املفّٗٛ أَا

-Nation ا٭١َ -ايسٚي١أٚ  ايٛط١ٝٓ، ايسٚي١ َفّٗٛ قًل ٖٛ املفّٗٛ

State، َاطٚض  فدغِ. ايهاز يغ١ أٌٖ غا٥ط يس٣ اي١َٝٛٝ تٓا٫ٚت٘ يف 

ٕ  بَا ٜكاض ّ  عًا٢  ايكاط ٞ  عاملٓاا  يف ايٛطٓٝا١  سٍٚايا  قٝاا إ٫ إٔ  ايعطبا

 يُٝٝاع  ايعااّ،  املدٝاٍ يف حسٚزٙ تعٝني يف بعسٴ ٜٓج  ملا املفّٗٛ ٖصا
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 اٱَداطٛضٜاااا١ نايُٓاااااش  ياااا٘، ايػااااابك١ ا٭ؾااااهاٍ عاااأ ْفػاااا٘

ٗ  ٚ ايعثُاْٝاا١ ايسٚيا١  يف املتحككا١   ْااصنط حاني  فإْٓاا  يااصا،. ٚاَاا قبًا

إٔ  هاب  ايايت  ٝك١ايسق حسٚزٙ ي٘ َكڀًحٶا ْػتعٌُ فإْٓا" ايٛط١ٝٓ"

ٔ  غرٙ عٔ متٝعٙ ٍ  عًا٢  ايسايا١  املكاڀًحات  َا ٔ  كتًفا١  أؾاها  َا

 .ايػٝاغٞ ايتٓظِٝ

 تؿااٌُإٔ  ٜٴفااذض فااإٕ ٖااصٙ ايكهاا١ٝ  ،لَااا غااب  عًاا٢ بٓااا٤ٶ ٚ

 َاأ ايػااعٛزٟ ايؿااعب بٗااا ٜتكااف اياايت اؿٝااا٠ أغااايٝب كتًااف

ٝٸٔٚ اؾُااااٖر،ٚ ايٓداااب َااأ ناااٌٍّ َٓظاااٛض  باااني ا٫خت٬فاااات تبااا

 .املػتٜٛني

 اخات٬ف  عًا٢ -ايػاعٛز١ٜ  ايٓټداب إٔ  ايػٝام ٖصا يف ح ٜٴ٬

 عًاا٢ َااا بؿااهٌ تتعاااىل-ايفهطٜاا١ أططٖاااٚ َؿاااضبٗاٚ أْٛاعٗااا

٘  ْعاسز إٔ  ْػتڀٝع. مجاٖر١ٜ  كاف١ٝ أمنا   ايػاعٛز١ٜ  ايثكافا١  أٚجا

 ايػاااعٛز١ٜ، يًحايااا١ املُٝاااع اياااسٜي اـڀااااب أْٗاااا. ايٓداااب ياااس٣

 يف ْاااطاِٖ اياااصٜٔ املڀاااطبني أغااااْٞٚ ايطقكاااات بعااا ٚ ايًبااااؽ،ٚ

 خًف اغتڀا  فكٝح١، أؾعاضٚ ايعٛز، آي١ٚ اؾٓازض١ٜ، افتتاحٝات

٘  فاطض  ٚحسٙ ٖصاٍ بٔ ٔ  ؾاعي  نؿااعط  ْفػا  ايٓاازٟ،  ٖاصا  ناُ

ٔ  ايطفٝع١ ا٭زب١ٝ ايٓتاجاتٚ ٍ . قكا١ ٚ ضٚاٜا١  َا  -ا٭خار٠  ا٭ؾاها

ٔ  إيٝٗاااا ٜٓكااطف  اياايت ٚ  -" كافااا١" نًُاا١  تاااطز حااني  عااااز٠ ايااصٖ

 ايثكافٝا١   امل٪غػاات  ؿاڀ١ أْ عُااز  فٗٞ َ٪غػٞ، بؿهٌ نب١ٜٛ

 .ايفٕٓٛٚ ايثكاف١ مجعٝاتٚ ا٭زب١ٝ، نايٓٛازٟ

 ٔ ٌ  ٚغااااا٥ٌ يهااا   كافاااا١ َعٗااااا محًااات  اؾُاااااٖرٟ ايتٛاقااا

 ايؿااا٬ٝت،ٚ ايؿاااعي، فاااا٭زب. فطناااتٗاٚ قاااسٸضتٗاٚ اؾُااااٖر،
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 ايًاااٗجات يعَاااات بعااا ٚ اؾٹُااااٍ، بذبٝااا١ ا٫عتاااعاظٚ ايطبابااا١،ٚ

 يًُا٥اااس٠  تكًٝسٜااا١اي يًعٓاقاااط املااا٪ظض  ايكاااعٛز حتااا٢ٚ احملهٝااا١،

 امل٪غػااات عٓٗااا تعاياات يڀاملااا  كافٝاا١ عٓاقااط نًااٗا ايػااعٛز١ٜ 

 يًثكافا١  نػُات ْفػٗا فطض ع٢ً قازض٠ ايّٝٛ لسٖاٚ ايثكاف١ٝ،

ٕ  ٖاصا  يف ايڀطٜف َٔ. ايػعٛز١ٜ ٞ  ض٩ٜا١  ايؿاأ ٕ  يف ؾاٛاض   فٓااْ  َاس

 ؾ٬ٝت أْغاّ ع٢ً ايطقل خ٬ٍ َٔ املاٍ جي يف ٜٓجحٕٛ غطب١ٝ،

 عًاا٢ قااسضت اؾُاااٖرإٔ  عاأ تعاابر ٖااصا. ؾااعبٝني ملڀااطبني أغااإٚ

 .ايػعٛز١ٜ ايثكاف١ٝ ايػُات أِٖ أْ٘ تط٣ ملا تكٛضاتٗا  فطض

ٛٸ٠ ايثكاف١ٝ َ٪غػاتٓا فإٕ يصا،  َٔ ٚاغع طٝف ٱزَا  َسع

ّ  با٘   اي٥٬كا١  املٓكا١ ٚ املؿاطٚع١ٝ  َٓح٘ٚ ايثكاف١ٝ، ا٭ؾهاٍ  يٝكاس

 .  َ٪غػٝٽا اعذافڄا تًك٢  كاف١ٝ نأؾهاٍ ْفػ٘

 

 الدرٓض. زٓاد. التعكٔب: د 

 ا٭ضبعااا١ املفااااِٖٝ ٚؼسٜاااس بتعطٜاااف عباااس ايػااا٬ّ. ز اْؿاااغٌ

 يف امٝااااظٙ ناااثرٶا ياااٞ ضام ٚقاااس ايككااار، ايعٓاااٛإ يف املذاقااا١

٘  املثكفااإٛ  وباااصٙ  ٫ اياااصٟ ا٫ختٝااااض ( إىل ايثكافااا١) تعطٜاااف  ٭ْااا

 ايٛاغاااع ايتعطٜاااف بااا٘ ٚأعاااي ،)!(فدااااَتِٗ  َااأ ؾااا٦ٝٶا ٜفكاااسِٖ

 ٖٚصا ٚطبدات٘، ٚتكايٝسٙ ٚفْٓٛ٘ اٱْػإ بأٖاظٜ  ف١يًثكا ٚايطحب

 ايفطْػااٞ ايباحاا  ٚأؾاااع٘ اختاااضٙ ايااصٟ ايتعطٜااف ٖااٛ باملٓاغااب١

ٞ  نًاااٛز  ايؿاااٗر  ٕ  يف َٓتكاااف  ؾااااذاٚؽ، يٝفااا  املانااااٞ، ايكاااط

 . ٚاملڀبٛر ٤ايي: تطَٝع٠ ع٢ً بٓٝت٘ يف ٚاضتهع
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 تعطٜااااف ايْٝٛػااااهٛ َٓظُاااا١ اعتُااااست فكااااس باملٓاغااااب١،)

: ايعاااملٞ ايااذا  قاإٛ ي٥٬حاايت إعااسازٖا عٓااس يًثكافاا١ ؾااذاٚؽ

 (.ايؿفٟٛ) املازٟ ٚغر املازٟ،

ٛٸٍ،  ايٓټدبا١،  تعطٜف مبحاٚي١ قًًٝڄا غأْؿغٌ جٗيت، َٔ  املتحا

 (. ايٓدب١) تعطٜف إعاز٠ َٔ ٫بس ٚحكب١ عكط نٌ يف إش

 ٖااٞ ايٓدباا١ تهاإٛ ٚاملعااطيف ايعًُااٞ ا٫ظزٖاااض عكااٛض ففااٞ

 ايٓٗهاااا١ عكااااٛض يف حاقااااٌ ٖااااٛ نُااااا ٚاملفهااااطٕٚ، ايعًُااااا٤

 ايطأزايٝاا١ فٝاا٘ تٗااُٝٔ ايااصٟ ايعكااط ٚيف. ا٭ٚضٚبٝاا١أٚ  اٱغاا١َٝ٬

 تهاإٛ -ا٭خاار٠ ايعكااٛز يف ملػاآاٙ نُااا -ايڀاااغٞ بٓفٛشٖااا

 ٚاٯٕ،. ايهااد٣ ايؿااطنات ٚض٩غااا٤ ا٭عُاااٍ ضجاااٍ ٖااِ ايٓدباا١

( ايٓدباا١) تٛؾااو ا٫جتُاااعٞ، ايتٛاقااٌ ٚغااا٥ط عكااط يف ٚماأ

 ،#تاااااٜٛذ$ يف فعٸااااااٍ حػااااااب ياااااسِٜٗ َااااأ تهااااإٛإٔ  املااااا٪ ط٠

 .#ٜٛتٝٛب$ٚ ،#فٝػبٛى$ٚ

َٶا يٝػت فايٓدب١ إشٶا ِ  نُاا  ،(املثكفني) ع٢ً حهطٶا زٚ  ْاعع

 .اجملتُع يف ايٓدب١ َفّٗٛ ٜتبسٸٍ عٓسَا خكٛقٶا! ْٚأٌَ

ٌ  ٜتاأ ط ( ايٓدب١) تعطٜف ٛ  ايكُٝٝا١   ا٭ُٖٝا١  غار  آخاط  بعاَا  ٖا

 ناااإ إشا نبٜٛٽاااا املثكاااف هعاااٌ اياااصٟ َاااا. ٚايٓفاااٛش ايكااا٠ٛ عاَاااٌ

ٔ  يًُجتُع ٚتغٝرٶا تأ رٶا أقٌ غٝكب  ٟ " ؾااب  قاسض٠  َا  عًا٢ " تاٜٛذ

 !ايتغٝر؟

 ٫ٚ ٖااصا أْٗااا ٜااط٣ ٫ ايٓدباا١، َاٖٝاا١ حااٍٛ ٚأخاار آخااط ضأٟ

 غااًڀات) ا٭بٜٛاا١ ايػااًڀات ٖٝباا١ نػااطت حااني ايعٛملاا١ ٭ٕ شاى 

 أٜهٶااا يًٓدباا١ تااذى مل( ٚاملعًااِ ايااسٜٔ، ٚضجااٌ ٚاؿااانِ، ا٭ب،
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ٌ  عًا٢  قاازضٶا  اجملتُاع  ٜعاس  ٚمل شاا،  تناْا  اييت ٖٝبتٗا  ٚجاٛز  تكبٸا

 .عًٝ٘ ٚتڀغ٢ فٛق٘، تعًٛ اجملتُع َٔ نب١

ٔ  ْٚٛاػٗاا  ايعٛمل١إٔ  ؾو ٫  أغاُٗت  قاس  ا٫تكااي١ٝ  ايثاٛض٠  َا

 ػعاااٌإٔ  ٚأٚؾاااهت ايٓدبااا١، ٖٝبااا١ نػاااط يف نااابر بؿاااهٌ

 أْفػااِٗ ٜكاافٕٛ ناااْٛا َاأ أَااا املاا٪ ط٠، ايٓدباا١ ٖااِ اؾُاااٖر

 !  َتفطجنيإىل  اٯٕ ؼٛيٛا فكس بايٓدب١

 قاسز٠  ف٦ا١  عًا٢  حهطٶا( ايٛط١ٝٓ ايثكاف١) إْتا  ٜعس مل ٚبصا

 ايؿاعبٟٛ، ( ا٫خات٬  ) َٔ ٚؼُٝٗا ٚتٓتجٗا تكٓعٗا اجملتُع، َٔ

ٌ  ٚضقتا٘،  يف عبس ايػا٬ّ . ز أمل  نُا  ايثكافا١  متاثٸ٬ت  أقابحت  با

 يغااا١ فٗاااصٙ ٚزبٸ، ٖااابٸ ملااأ: أقاااٍٛإٔ  أضٜاااس ٫) َؿااااع١، ايٛطٓٝااا١

 َاأ يهااٌ َؿاااع١ بااٌ ،!(اٯٕ ايػاا٬ح َاأ فااطز٠  كااايف اغااتع٤٬

ٌ . ايفهافاض  ايثكاايف  ايتعطٜاف  ؼت ٜٓسض  ْتاجٶا ٜكٓع  ٖاصا  ٚ٭جا

 اؾسٜاس  ايعاامل  ٖاصا  يف يًؿعٛب ايٛط١ٝٓ ايثكافات بني اؿسٚز فإٕ

ٟ  ايتكااضب  بػبب ا٭ٜاّ  َع تها٩يڄا ٚغتعزاز تها٤يت، قس  ايػاٝد

 بعهااٗا ايؿااعٛب بااني ٝاا١ايثكاف ايػااُات ىًااط ممااا ايؿااعٛب  بااني

 ايثكافا١  ـكٛقاٝات  حاَٝٶاا  اؾغطافٝا١  اؿسٚز تعٛز ف٬ ايبع ،

 َااا أؾااب٘( ٚطٓٝاا١  كافاا١) عاأ اؿااسٜ  غٝٴكاابٹ  ٚعٓااسٖا. ايٛطٓٝاا١

 .ْؿاظ غٝتٛأٚ  بععي١ ٜهٕٛ

 َاأ ايٛطٓٝاا١ ايثكافااات خكٛقاا١ٝ وُااٞإٔ  ميهاأ ٤ؾااٞ ٫

ٞ  ايٓاعٚ   غا٣ٛ  ا٫ْكطاض  سٜاس، اؾ ايؿاباب  ياس٣  ٚاملفااج٧  املتٓااَ

 ٚاغاتٴعٝس  تبكا٢  َاا  يف ٚا٫ْغُااؽ  ،(ايكاغط٣  اشٜٛاات إىل ) بايعٛز٠
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 عٓاااازٶا ٚأٖااااظٜ ، َٚأنًڄاااا ظٜٽاااا ايٛطٓٝااا١، ايؿدكااا١ٝ زاااات َااأ

 !َتؿابٗني ٚايٓٳٸاؽ ايعامل جعٵٌ يف ايعٛمل١ يسٜهتاتٛض١ٜ

 

  :٘ٔاملداخالت حْل الكض 

o ٚإؾها٫تٗا املته١ُٓ: ايٛط١ٝٓ ايثكاف١ 

" ايٛطٓٝااا١" ايعُاااطإ إىل إٔ َفٗاااّٛ فٗاااس بااأ قُاااس. أؾااااض أ

ٍ  قااٌ غاٝبك٢  ٌ ) ايتعطٜااف حٝا   َاأ ايهاثرٜٔ،  بااني جاس  ٖااٞ ٖا

 حٝاا  َاأ( ٚغرُٖااا ؟أٚ  ن٬ُٖااا أّ ا٭ؾاادام، أّ املهااإ،

ٌ  يف ايٛاقاع  أضض ع٢ً ايتڀبٝل ٞ  قاطا   ٚجاٛز  ظا ٔ  باني  أظيا  ايتٝااضٜ

 َتااا٢ٚ نٝاااف ْاااسضٟ ٫ ا٭َاااط، ٖاااصا حاااٍٛ ا٫ْفتااااحٞٚ اياااسٜي

  غٝٓتٗٞ!

ٌ  تًاو  ٖٞ ايٛط١ٝٓ َٛنٛ  يف ٜكًل َا أنثط  ايٓفػا١ٝ  ايعٛاَا

٘ ٚ َٓاا،  ايابع   غًٛنٝات ع٢ً بك٠ٛ ت٪ ط اييتٚ املذان١ُ،  ػعًا

 اٯخااطٜٔ عًاا٢ اٱغااكا  مياااضؽٚ ٜؿااا٤، نُااا بايٛطٓٝاا١ ٜتاااجط

 !املػًِ؟ ٖٛ َٔ تعطٜف: يف وس  نُا متاَا أٜهٶا، ٜؿا٤ نُا

 ١املؿااهً ٖااصٙ يٓااا نؿاافت ا٫جتُاااعٞ ايتٛاقااٌ ٚغااا٥ٌ إٕ

 ٜتاااجطٕٚ ايؿااعٛبٝني، َاأ جسٜااسٶا جًٝڄااا يٓااا أبااطظتٚ بااٌ بٛنااٛح،

 َٓاقؿااا١ٚ إ ااااض٠ خااا٬ٍ َااأ املاااٛاطٓني تعااااطف يهػاااب بايٛطٓٝااا١

يف  حبٽااا يااٝؼ ايَٝٛٝاا١، حٝاااتِٗ يف املااٛاطٓني متااؼٸ اياايت ايكهاااٜا

ٔ  عاسز  أند يهػب يهٔٚ ايكهاٜا،  خڀار  ٖاصا ٚ املتاابعني،  َا

 جسٽا.
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 ؾدكٶااا أجااس مل أْااي ه١ًايعُااطإ قٛياا٘: املؿاا  . ٚأناااف أ

 ٜتااااجطٚا مل( ٭ٚطااااِْٗ اـْٛااا١ٚ ايفاغاااسٕٚ فاااِٝٗ مبااأ) ٚاحاااسٶا

 يف بٗااا ايتعاابر عاأ ٜااسافعٛاٚ َٓظااٛضِٖ، حػااب ايٛطٓٝاا١ مبفٗااّٛ

ٝٽا شِ  امل٥٬ِ اٱطاض أٚ  ،(املػاجسٚ اجملايؼٚ ايتٛاقٌ ٚغا٥ٌ) زٜٓ

 .(إخ ايڀطب،ٚ ا٭عٝاز،ٚ اؾٓازض١ٜ، احتفا٫ت) اْفتاحٝٽا

 ايكازَاا١ ا٭جٝاااٍ ٭ٕ ًاا٢ ايعُااّٛ فٗٓاااى تفااا٩ٍ باملػااتكبٌ ٚع

َٶااااٚ عُكڄاااا أنثاااط ْظاااط٠ ياااسٜٗا  بايؿاااهٌ ايٛطٓٝااا١ ملفٗاااّٛ احذا

 َااع قااطا  زٕٚٚ َتاااجط٠ زٕٚ ايٓظااط٠ ٖااصٙإٔ  ا٭ٖااِٚ ايكااحٝ ،

  اٯخط. ايڀطف

 اؿُاٛز يف َساخًتا٘: إٕ )ايثكافا١    قاح بٔ اهلل عبس. ٚقاٍ ز

 ٚايهاثر  ايهثر ىتكط اٖر( عٓٛإٚاؾُ ايٓدب بني..  ايٛط١ٝٓ

 .  َٚتٓٛع١ عسٜس٠ َ ٫تإىل  ٚؾطحٶا تعطٜفڄا، املتعسز٠ ايعباضات َٔ

 ايط٥ٝؼ املهٕٛ ٖٞ ايٛط١ٝٓ ايثكاف١ٕ إ حٓفٞ: حػٔ أ. ٜكٍٛ

 عًااا٢ ٚبٛاعثااا٘ يًعاااامل، تكاااٛضات٘ َٓٗاااا ٜػاااتُس ؾاااعب،أٟ  ملاااعا 

، غاٛا٤  حاس  عًا٢  ايؿاعٛب  ٚيف ا٭فاطاز  يف زاتٗاا  تظٗاط ، ايػًٛى

 .  ٚايتاضىٞ ا٫جتُاعٞ ٚايٛعٝني ايفطزٟ، ايٛعٞ يف

 ايااطٚح بأمنااا  ايٛطٓٝاا١ ايثكافااات ضبااط اياابع  حاااٍٚ ٚقااس

ٛ " ضٚح فٗٓااى  .بٓٝتٗاا  يف تتحهِ َػبك١ ٚبُٓاش ، اٱْػا١ْٝ " أبٛيًا

 َعااطٚف ٖااٛ نُااا، ا٫ْفعااايٞ" زْٜٛٝعٜااٛؽ" ضٚح َكابااٌ يف ايعاقااٌ

 ٚطبا٥عٗااا ؿااعٛباي أَعجاا١ عاأ تعاابر فٗااٞ شيااو َٚااع .ْٝتؿاا٘ عٓااس

 ايثكافا١  ايابع   ٜػاُٝٗا  ٚقاس . أٚيٞ اغتٓباطٞ مٛ ع٢ً ٚتاضىٗا،

   .قحٝح١ تػ١ُٝ أٜهٶا ٖٚٞ ،"ايٛط١ٝٓ" َٔ بسيڄا" ايك١َٝٛ"
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 باا٬ ٚطاأ ٫ إش، بااايكّٛ اضتباطٗااا بااايٛطٔ ايثكافاا١ فاضتبااا 

 يفاا ، إ٫ إٔ َذازفااني ايًفظااإ ٚغاارز، ٚطاأ باا٬ قااّٛ ٫ٚ، قااّٛ

 يفاا إٔ  حااني يف، يًكااَٛٝني َعااني َااصٖب ٢عًاا ٜااسٍ قااس" ايكَٛٝاا١"

 يٝااادايٝني،أٚ  قاااَٛٝني مجٝعٶاااا ايٛطٓٝااإٛ فٝااا٘ ٜؿااااضى" ايٛطٓٝااا١"

  .إغ٬َٝنيأٚ  َاضنػٝني

ٞ  ٖٓا َٔ  ٫ٔ ميها  بًاس أٟ  يف ايٛطٓٝا١  ايثكافا١ ٕ إ أقاٍٛ:  يعًا

   .َعٜٓٛٽاأٚ  َازٜٽا شيو نإ غٛا٤، ٚاحس أمنٛش  يف تتحسإٔ 

ٞ  فتُعأٟ  يف عا١َ ايثكاف١ فإٕ ٚشصا ٌ  بٓاا٤  ٖا  تتاأت٢  َطاحا

 عكااس بااني املطاحااٌ ٖااصٙ تذانااِ، ٚقااسضات احتٝاجااات خاا٬ٍ َاأ

ٌ  َٓظَٛا١  تتهٕٛ حت٢، َتعسز٠  كافات يتفطظ ٚآخط   كافا١  تؿاه

ٔ  ٌَا هعا  ٖٚصا، يًٛطٔ عا١َ ٔ إٔ أٟ  َا ٕ  ٚطا  بفاطٚ   ٦ًَٝٶاا  ٜهاٛ

 عسٜس٠. جملتُعات املٓافػ١ ايثكافات َٔ عسٜس٠

 ماااف  نٝااف ٖااٛ: ايكُاا١إىل  ٍٛيًٛقاا َٓتظااط َٛااا ٖاا بُٝٓااا

ّ  اياب٬ز  متثااٌ أْٗاا  ْعتكاس   كافااات عاس٠ أٚ   كافا١  عًا٢   ؼااسٜات أَاا

ٔ  فتُاع أٟ  َاا ياس٣   بتفٓٝاس  ٜباسأ  ٖٓا ا٭َطٕ إ َٚتػاضع١؟ ق١ٜٛ  َا

ٔٵ شااا ؾااٗس ٚغااًٛنٝات، قااسضات  ٚزااٛ َهاْتٗااا بعًااٛ ؾااٗس َٳاا

ٍ  بڀبٝعا١  ٚ٭ْ٘ عسٜس٠  أٚطإ بني تؿطٜفٗا ٔ  ٫باس  اؿاا  اٱزضاى َا

 ايثكافٝاا١  خكٛقااٝتٗا أَاا١ يهااٌإٔ  ًْحاا  إٔ  ايڀبٝعااٞ َاأ أْاا٘

 ٚايػٝاغا١ٝ  اؿهااض١ٜ  شاتٗاا  ؼكال إٔ  شا ٫ٚ ميهٔ ٚاؿهاض١ٜ،

 ٚاؿهاااض١ٜ، ايثكافٝاا١ خكٛقااٝتٗا اَتًهاات إشاإ٫  ٚا٫قتكاااز١ٜ

 عًٝٗا. ٚحافظت
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 اشٝهًااا١ َااأ بؿااا٤ٞ ٚطااأ ناااٌ وظااا٢إٔ  ٫باااس، عٓس٥اااص

ٞ  اييت ايتٓظ١ُٝٝ ٕ  ٚأخارٶا  ، أٚيڄاا  ايثكاايف  املكاساض  يًعاَا١  تعڀا  يتبٝاا

ٔ  ٖاصا  ميتًهٗاا  ايايت  ايثكافٝا١  ايعڀا٤ات ٘  نافا١  يف اياٛط  قڀاتا

 بٗا. ٚا٫فتداض تكسميٗا، ي٘ ٚميهٔ اؾغطاف١ٝ،

ٚطٓٝا١؟ ٚيف    كافا١  ٜٛجس يسٜٓا ٌٖ: ايطزٜعإ خايس. ز ٚتػا٤ٍ

 بايفعااٌ ٖٓاااى ايعُااطإ أْاا٘ فٗااس باأ قُااس. أٚناا  أ ٖااصا اٱطاااض

 نااطبٛا ايااصٜٔ أجااسازْاٚ آبا٥ٓااا َاأ مجٝعٶااا عًُٓاٖااات ٚطٓٝاا١  كافاا١

ِ ٚ عاؾاٖٛا،  ايايت  املٓغًكا١  ايب١٦ٝ ضغِ املٛاط١ٓ، يف ا٭َث١ً أضٚ   ضغا

 اؿٓؿٌ.  ٚ ايڀطم قڀا  بػبب ا٭َٔ  اْعساّ

ٕ  باني  ناْات  اؾ١ًُٝ ايثكاف١ ٖصٙ ٕ  غاها  َاع  املٓااطل ٚ املاس

 ٭حػا٤،ا) املدتًف١ ايس١ٜٝٓ املصاٖب أتبا  بنيٚ بٌ ايبع ، بعهِٗ

أٚ  اْتكاقٶاااا َااآِٗ ْػاااُع ، مل(َاااث٬ املٓاااٛض٠ املسٜٓااا١ٚ ايكڀٝاااف،ٚ

 ايٛط١ٝٓ.أٚ  ا٫ْتُا٤ َٛنٛ  يف اٯخط يًڀطف تؿهٝهڄا

 تعطٜفااات  ٚتٓااٛ  نثااط٠إىل  ايطزٜعااإ بساٜاا١  خايااس. ز ٚأؾاااض

ٔ  َا ٜعٜس أحك٢( نًٛنٕٗٛ) ا٭ْثطبٛيٛجٝني فأحس  "ايثكاف١"  عا

َٶا ايتعطٜفات ٝ٘عً تتفل َا. يًثكاف١ تعطٜفڄا 160  ايثكافا١ إٔ  ٖٛ عُٛ

 غااا٥ط عاأ اٱْػااإ متٝااع إْػااا١ْٝ خاقاا١ٝ إْٗااا بااٌ بؿااطٟ، َٓاات 

 .  املدًٛقات

ّ  ايبع  وكط ٚقس ّ  ايثكافا١  َفٗاٛ  ٚايفٓإٛ،  ٚاٯزاب باايعًٛ

ٛ  َٓٗاا،  ططف ٚأخص ّ  ٖٚا  تااًٜٛض  تعطٜاف إٔ  حاني  يف قاقاط،  َفٗاٛ

 ايهااٌ شيااو إْٗااا: "ٜكااٍٛ قاافحات، أضبااع يف ٜااطز ٚايااصٟ ايؿااٗر،
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ٚا٭خا٬م..   ٚايفٛيهًٛض، ٚايتكايٝس، ايعازات ٜؿٌُ ايصٟ املطنب

 ".فتُعإىل  اْتُا٥٘ عهِ اٱْػإ أْتج٘ َا ٚنٌ إخ،

ٞ  ايثكاف١ تعطٜف يف أخط٣ َؿه١ً ٌ  ٖا ّ  تاساخ  ايثكافا١  َفٗاٛ

culture ٝٸااا١أٚ  اؿهااااض٠ َفٗاااّٛ َاااع  ٚناااطٚض٠ ،civilization املسْ

 ايكاااعٛب١  بتًاااو يااٝؼ  َاااطا٭ ناااإ ٚإٕ بُٝٓٗااا،  ا٫ؾاااتباى فاا  

ٍ  فايثكافا١   ؾااعب حٝاا٠  ططٜكاا١أٚ  أغاًٛب " ٖاٞ:  ا٫جتُاااعٞ باملاسيٛ

  كافا١،  ٚيسٜ٘ َثكف فايهٌ ، ٚبايتايٞ" way of life ايؿعٛب َٔ

 قااحطا٥٘، يف ٚايبااسٟٚ أزغاياا٘، يف ايبااسا٥ٞ ايطجااٌ شيااو يف مبااا

ِ  ،(ا٭َاٝني ) املتعًُني ٚغر ِ إٔ  عها ِ  غاًٛى،  قٛاعاس  ياسٜٗ  ٚقاٝ

 َٚعااااضف، َازٜااا١، َٚٓتجاااات اجتُاعٝااا١، َٚتٛاناااعات ٚعاااازات،

ٔ أٚ  َتُاسْني  بايهاطٚض٠  يٝػاٛا  يهِٓٗ  املػات٣ٛ،  بآفؼ  َتحهاطٜ

 ايتكااسّ تعااي( اؿهاااض٠) فااا٭خر٠ َسْٝاا١ أٚ  حهاااض٠ يااسِٜٗأٚ إٔ 

ّ  كتًاف  يف ٚايتكي ايعًُٞ  ٚاشٓسغا١،  نايڀاب،  ٚايفٓإٛ   ايعًاٛ

 . ٚغرٖا ٚايكٓاع١، ٚاملعُاض،

إىل  ْؿااار عااااز٠ فااآحٔ اٱغااا١َٝ٬ هااااض٠اؿ ْكاااٍٛ فعٓاااسَا

 ايتاااضٜذ َاأ َعٝٓاا١ فااذات يف حااس  ايااصٟ ٚايااتكي املعااطيف ايتكااسّ

ٞ  يًثكاف١، ٚقف اؿهاض٠إٔ  َا ٜعي اٱغ٬َٞ   فايثكافا١  ٚبايتااي

ّ إىل  تؿار  فاا٭خر٠  اؿهاض٠  َٔ أٚغع نُفّٗٛ  ٚاملسْٝا١   ايتكاس

 أفهاااض  َاأ اٱْػااإ أْتجاا٘ َااا  نااٌإىل  ايثكافاا١ تؿاار يف حااني

 ناْااات إشا عُاااا ايٓظاااط بكاااطف َازٜااا١، َٚٓتجاااات ٚمماضغاااات

 ٚايتكااسّ ايتدًاافإٔ  ايتااصنر َااع َتدًفاا١،أٚ  َتكسَاا١أفهاااضٶا 

 .ْػب١ٝ َػا٥ٌ



03 

–1327  1322  
53 

 ْعِ، أقٍٛ: فإْي غعٛز١ٜ؟  كاف١ ٜٛجس ٌٖ ملٛنٛعٓا: ٚعٛزٶا

 ٚإٕ ايؿااعٛب، باااقٞ عاأ ايػااعٛزٜني متٝااع غااعٛز١ٜ  كافاا١ ٖٓاااى

 ممااا ا٭خااط٣  ايؿااعٛب َااع ناتاملؿااذ َاأ نااثر ٖٓاااى نااإ

 يف َٛجااٛز ايااعٚا  فٓظاااّ ،universals" ايعَُٛٝااات" ؼاات ٜااسخٌ

 آخط إىل  فتُع َٔ تتبأٜ مماضغت٘ ططم يهٔ اجملتُعات، نٌ

 ايثكافااات  َاأ غرٖااا عاأ ٚاخت٬فٗااا ايػااعٛز١ٜ ايثكافاا١ ٜاادظ ممااا

 ،arranged َطتاب -املثاٍ غبٌٝ ع٢ً-ايػعٛزٜني عٓس فايعٚا 

 مماا  اجملتُعاات   َعظِ بعهؼ ٚظٚجت٘، يًعٚ  فطزٜٽا ضٶاقطا ٚيٝؼ

 .اؾاْب ٖصا يف  كاف١ٝ خكٛق١ٝ ايػعٛزٜني ع٢ً ٜهفٞ

 يًُٓڀكا١  طبكڄاا  فطعٝا١  تبآٜاات  ايػاعٛزٜني   كافا١  عًا٢  ٜٚغًب

 يهاآِٗ املعاااف، ٚمنااط ايتااسٜٔ، َٚػاات٣ٛ ايكبًٝاا١، ٚا٫ْتُااا٤ات

 ٕ ِ  زاات  يف  ٜؿاذنٛ ٔ  عسٜااس٠ متٝاعٖ  ٓٗااا:َٚ ايؿاعٛب،  بكٝاا١ عا

 عٝؿاااِٗ، ٚمناااط ٚشجااااتِٗ، ٚأطعُاااتِٗ، ٚيباغاااِٗ، عاااازاتِٗ،

 ٜػااتدسّأٚ  عاااز٠، مياااضؽ-املثاااٍ غاابٌٝ عًاا٢-ا٭فااطاز فاابع 

 أْٗااا ٜهتؿااف  ااِ قًٝتٗااا، يف َٛغًاا١ أْٗااا ٜعتكااس يغٜٛاا١ َفااطز٠

 أَااط ٖٚااصا أخااط٣، َٓڀكاا١ َاأ ايػااعٛزٜني َاأ غاارٙ عٓااس َٛجااٛز٠

ٛ  ايؿاعب١ٝ  بايككاٝس٠  شياو  عًا٢  أزيٌ. طبٝعٞ  ٜكاعب  ايايت  ز١ٜايػاع

ْٶااا  بػاابب ؾاااعطٖا  شااا ٜٓتُااٞ اياايت ايكبًٝاا١أٚ  املٓڀكاا١ َعطفاا١ أحٝا

ِ  قكاا٥س  أزاع  فعٓاسَا  املفاطزات   ٚٚحس٠ تؿاب٘  عباس اؿاٞ،   غاًٝ

 َفطزاتااإ٘ إ ايكاااٍٛ: أغاااتڀٝع ٫ ا٭حػاااا٤ َااأ قاااسِٜ ؾااااعط ٖٚاااٛ

ٔ  ٖٚٛ ايٛقساْٞ، بسٜٟٛ َفطزات عٔ ؽتًف  ن٬ُٖاا . ايڀاا٥ف  َا

 َاأإٔ  ٚأجااازٍ يف. ايٓبڀٝاا١ قكااا٥سٙ ٗا يفْفػاا املفااطزات ٜػااتدسّ
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٘  املغفاٛض  - ٜاس  عًا٢  جاطت  ايايت  ايٛطٓٝا١  ايٛحاس٠  ق٠ٛ عٛاٌَ  -يا

 بااني ايثكافٝاا١ املؿااذنات عاَااٌ بػاابب ناْاات عبااس ايععٜااع املًااو

 عًاا٢ اتفكٓااا ٚاحااس٠، بٛتكاا١ يف قااٗطٖا متٻ اياايت املًُهاا١، َٓاااطل

 ".غعٛز١ٜ" تػُٝتٗا

 ايثكافاا١؟ َاأ جااع٤ ايااسٜٔ ٖااٌ ٖٚااٛ: إؾااهايٞ، غاا٪اٍ ٖٓاااى

 اشااٞ، ٚحااٞ ايكااطإٓ ٭ٕ ٫ . يف ايٛقاات ْفػاا٘ ْٚعااِ، ٫، ٚاٱجاباا١:

ٔ  ٚبايتايٞ بؿطٜٽا، ْتاجٶا يٝػت ايٓب١ٜٛ ٚا٭حازٜ   نٓكاٛم  اياسٜ

ٔ  ْٚعااِ،.  كافاا١ يااٝؼ َكسغا١   اي٬حكاا١ ايتفػاارات ٭ٕ  كافاا١  اياسٜ

ٔ  طبكڄاا   كافٝا١،  عًُٝا١  ٖٞ ايس١ٜٝٓ يًٓكٛم ِ  يتبااٜ ٔ  ايآل  فٗا  َا

 ممااا ايهااثر ٚجااٛز َااع آخااط،إىل  عااامل َٚاأ آخااط،إىل  فتُااع

 ٚجااٛز يف يًااسٜٔ ايثكااايف اؾاْااب عًاا٢ ْااسيٌ ماأ. عًٝاا٘ ٜتفكاإٛ

ٔ  املدتًف١، اٱغ١َٝ٬ ٚايفطم املصاٖب  اٱغا١َٝ٬  املُاضغاات  ٚتبااٜ

ٔ ) باايڀبع  املؿاذنات  ٚجٛز َع آخط،إىل  فتُع َٔ ٌ  تبااٜ  ؾاه

ٕ إ ايكااٍٛ: ميهاأ ،لبَااا غاا عًاا٢ ٚتأغٝػٶااا(. َثايڄااا املااطأ٠ حجاااب

ٌ  ٚفُٗا٘،  ايسٜٔ، مماضغ١ ططٜك١ ٘  ٚتأٜٚا ٞ  ْكٛقا  يف ،" كافا١ " ٖا

 . كاف١ يٝػت املكسغ١ ايٓكٛمإٔ  حني

 نااب  كافاا١ ٜٛجااس ٚطااطح ز. ايطزٜعااإ تػااا٩يڄا َهااُْٛ٘: ٖااٌ

 ٜطز ،elite قف٠ٛأٚ  نب١ ْكٍٛ: ٚبسٚضٙ أٚن  أْ٘ عٓسَا غعٛز١ٜ؟

ٔ  يًٓدب١، باضٜتٛ ٜفتعط حػب" ايػٝاغ١ٝ ايڀبك١" أشٖآْاإىل   يها

 املفٗااّٛ ٚغٸاعت ( ًَٝاع  ٚضاٜات  َٝؿااًع،) يًٓداب  اي٬حكا١  ايسضاغاات 

 ٚعًُاا٤  غٝاغاٝني،  َأ:  اجملتُاع،  يف املا٪ ط٠  ايف٦اات  مجٝع يٝؿٌُ

 ٚفٓااْني  بٌ أعُاٍ، ٚضجاٍ ٚإع٬َٝني، ٚأزبا٤، َٚفهطٜٔ، زٜٔ،
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ِ  ْٚهاٝف  ٚضٜانٝني، ّ  شا ّ  ايٝاٛ ٕ  فٗا٪٤٫  املٝاسٜا،  لاٛ - َا٪ طٚ

 . جاتبسض ٚإٕ

" فطعٝاا١  كافاا١" شنطْااا ممااا ف٦اا١ يهااٌإٔ  غٓهتؿااف ٖٚٓااا

 َاا  حٍٛ تتُحٛض  كاف١ شِ ايسٜي اؿكٌ يف فاملؿتغًٕٛ بٗا  خاق١

 ٕٻإ بٌ بِٗ، خاق١ زات شِ فٓجس اجملتُع  يف زٚض َٔ ب٘ ٜكَٕٛٛ

ِ  تفاطض  ميتْٗٓٛٗاا  ايايت  ٚا٭عُاٍ ايعًُٞ، تهِٜٛٓٗ  زاات  عًاٝٗ

ٌ  قااض١َ،  ١ٝغًٛن ٚقٛاعس قسز٠، َٚٛاقف ٔ  َٚتٛقعا١  با ٌ  َا  قبا

٘  بػابب  يًٛقاِ   ٜتعاطض  قاس  عٓٗا ٜؿصٸ اٯخطٜٔ، َٚٔ ٔ  خطٚجا  عا

ٟ  ايسٜٔ ضجٌ زات" ّ  اـاط  ٜػااٜط  اياص ٔ  يعًُاا٤  ايعاا ٘  اياسٜ  ٚايفكا

 َٚثاااٍ ٚتُٗٝؿاا٘، ايسٜٓٝاا١ ايٓدباا١ َاأ إقكااا٩ٙ ٜااتِ ٚضمبااا" ايػااا٥س

 ايغٓااا٤ عاأ قاااٍ َااا بػاابب ايهًباااْٞ  ايؿااٝذ َاأ املٛقااف شيااو:

 .املطأ٠ ٚج٘ غڀا٤ يف ٚضأٜ٘ ايغاَسٟ ٚأمحس ٝك٢،ٚاملٛغ

 بٓدبٜٛتٗا، ٜكٛيٕٛ ٫ أقحابٗا يهٔ ز١ٜٝٓ، نب١  كاف١ ٖصٙ

ٕ  ٭ِْٗ ٚيهٔ تٛانعٶا يٝؼ  ٚإحاسا   بااؾُٗٛض،  ا٫يتكاام  ٜطٜاسٚ

ٕ  املتسٜٓني  كاف١ ػٓ  ٚبايتايٞ. فٝ٘ تأ ر  عًا٢  َتعايٝا١  غار  يتهاٛ

 يف تػاااتڀٝع َاااا ٝرتغااا ؼااااٍٚ فٗاااٞ ايؿاااعب١ٝ  ٚ كافتااا٘ اؾُٗاااٛض

 إعاا٬ّ، ٚغااا٥ٌ َٓااابط،) أزٚات: َاأ شااا َتاااح ٖااٛ مبااا اجملتُااع،

ٌ  املتسٜٔإٔ  عهِ( إخ ...َباؾط ٚاتكاٍ َٚڀبٛعات،  عًا٢  وُا

ٔ .. يًجُٗاٛض  إٜكاشا ٜٛزټ ضغاي١ عاتك١ ٕ   املتاسٜ أٚ  زاعٝا١  غاٛا٤ أناا

َٶاااا  ٛٶاأٚ  إَا  أنازميٝٽااااا أٚ  ايسٜٓٝاااا١، امل٪غػااااات إحااااس٣ يف عهاااا

َا  نٌ َٔ ٜٚػتفٝس ْؿط، فٗٛ ايعهٟٛ، باملثكف ف٘ٚق ميهٔ
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 ع٢ً ب٘ ٜكّٛ َا ْتا٥  ٜط٣إٔ  ٜطٜس ٭ْ٘ يًجُٗٛض  يًٛقٍٛ َتاح ٖٛ

 .  ا٫جتُاعٞ املػت٣ٛ

 بساٜاا١ يف املًُهاا١ عُاات اياايت ايكااح٠ٛ َطحًاا١ يف شيااو ضأٜٓااا

ٌ  ْتٝجا١  ناْات  ايكاح٠ٛ . َطح١ً نثكاف١ ايثُاْٝٓٝات  ز٩ٚب، يعُا

 ٚجااا٘ يف ايتاااسٜٔ  كافااا١ يٓؿاااط حٝٓااا٘  يف ايسٜٓٝااا١ ايٓدبااا١ َاضغااات٘

 غٝاغااا١ٝ أحاااسا  شياااو يف غااااعسٖا اؿاااسا ٞ، ٚاملاااس ايعكاااط١ْ

 عًاا٢ تبٓٝٗاااإىل  إناااف١ ايكااح١ٜٛ، ايثكافاا١ ٖااصٙ ْؿااط يف أغااُٗت

 .ايطزٞ املػت٣ٛ

 تأ رٖاا  زضجا١  ٚيهٔ َٛجٛز٠، ايٓټدب  كافاتٕ اـ٬ق١: إ

ٛ  حػااب تتفاااٚت  أ رتاا أزٚات َاأ نباا١أٚ  ف٦اا١ يهااٌ َتاااح َااا ٖاا

ٛ . ٚغااٝڀط٠  ايٛاناا  ايتااأ ر ٖااٛ ايػااعٛزٟ اجملتُااع يف قااا٥ِ َااا ٖاا

  كافاا١ َااع تكااازّ طااٛض يف أْٗااا ٜبااسٚ اياايت ايسٜٓٝاا١، ايٓټدااب يثكافاا١

 .ٚايعٛمل١ ا٫ْفتاح

 عباس ايػا٬ّ   ز.إٔ  أؿا  : املاٍ بٝت محع٠. َٚٔ جاْب٘ قاٍ ز

ٔ  نٌ ٖٚٛ ايعطبٞ، املٓظٛض َٔ ايثكاف١ تعطٜف يف ظٜاز َايٛا ٚز.  َا

ٔ  ايعًّٛ َٔ ٚاغعٶا طٝفڄا وٌُ  ايغطبٝا١  ا٭زبٝاات  يف ٚاملعاضف  يها

 املؿاذى  ايهٌ فُٛ  بأْٗا: تعطف ٞٚا٭ْثطٚبٛيٛج ا٫جتُا  عًِ

ٚاملعٓاٟٛ،   املاازٟ،  اؾاْبني: شيو ٜٚؿٌُ ايبؿط، َٔ فُٛع١ بني

 يف ايٛطٓٝاا١ فايثكافاا١ فطعٝاا١  يااصيو ٚ كافااات عاَاا١  كافاا١ ٖٚٓاااى

ٛ إٔ  هب املًُه١ ٞ  حاس  شاا  ٕٜها ٌ  يف أزْا  ايثكافاات  فُٛعا١  ظا

 املًُه١.   َٓاطل يف املتعسز٠
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 يف ٚطٓٝاا١  كافاا١ تهااٜٛٔ اغااتڀعٓا ٖااٌ ٖٓااا: املٗااِ ايػاا٪اٍ

 ايتٛاقاااٌ ٚغاااا٥ٌ غااارت فًكاااس يًٓټداااب ا٭زْااا٢؟ بايٓػاااب١  حاااسٖا

ٟ  قاز٠ اٱع٬ّ يف ْػُِٝٗ َٚا ايٓټدب، َعازي١ ا٫جتُاعٞ إىل  اياطأ

ِ  ميهٔ ٫ َِٓٗ ثرايه يًُؿاٖر  ٭ٕ أقطب ٤ؾٞ  نبٶاا  اعتبااضٖ

 املعاٜر. َٔ َعٝاض بأٟ

ضزٶا عًاااا٢ ٬َحظاااا١ ز.  -ايٛاٜااااٌ عبااااس ايػاااا٬ّ. ز ٚأٚناااا 

 ايٛاغااع، ا٭ْثطٚبٛيااٛجٞ ايتعطٜااف ايٛضقاا١ يف أْاا٘ اعتُااس -محااع٠

ٔ  َبتعاسٶا   ٖااٛ نُاا  اٱبساعٝا١، ٚ ايفهطٜا١  ايٓتاجاات  يف حكاطٙ  عا

 . كاف١ فطز٠مل ايعطب١ٝ ايًغ١ يف ايَٝٛٞ ا٫غتدساّ يف ضا٥ 

. ز ٫ختٝاااض اماااظ أٜهٶااا ايااسضٜؼ أْاا٘ ظٜاااز. ز نااصيو أٚناا 

 يف أؾااض  ٚقس يًثكاف١، ايغطبٞ ا٭ْثطٚبٛيٛجٞ يًتعطٜف عبس ايػ٬ّ

 .ؾذاٚؽ أعُاٍإىل  تعكٝب٘

٘  محٝااس. ز يف حااني شٖااب   بااني َااا منٝااع يعًٓااا املااعضٚ  إىل أْاا

ايؿااف١ٝٗ   - ايفهطٜاا١ ايٛطٓٝاا١ ٚايثكافٝاا١ املازٜاا١ ايٛطٓٝاا١ ايثكافاا١

ٔ  نِپ َُٓٗا نٌ ؼت ٜٓسض  حٝ  ٌٷ َا ٛټ   ٖا٥  املتٓاٛ   ايثكاايف  ايتٓا

 . إيٝٗا ٜٓتُٞ اييت املٓاطل باخت٬ف

 جااصٚضٖا تااأ ر َاأ تعاااْٞ ظاياات َااا ايػااعٛز١ٜ ايٓټدااب  كافاا١ 

ٌ . عًٝٗا ٚايكب١ًٝ املٓاطك١ٝ ٍ  ٚيعا ٛټ  اؿٛاناط  ػااٙ  اياسميغطايف  ايتحا

 ططٜكااا١ يف احملًٝااا١ افااااتايثك أ اااط َااأ ٜكًاااٌأٚ  غاااٝصٜب ايهاااد٣

 .ٚاحس نهٝإ يًٛطٔ ض٩ٜت٘ ٚفٹٞ ايػعٛزٟ، املثكف تفهر

 َاأ ٖااٌ: ايااسضٜؼ ظٜاااز. ز ٚحااٍٛ ٖااصا ايااطأٟ ا٭خاار، تػااا٤ٍ

 أّ ٚتغٝٝبٗاااا، احملًٝااا١ ايثكافاااات تااصٜٚب  ايٛطٓٝااا١  كافتٓاااا َكااًح١ 



03

 

 –1327     
58 

 نُاا  جع٦ٜاتٗاا،  َٔ ايؿا١ًَ ايٛط١ٝٓ ايثكاف١ ٚبٓا٤ عًٝٗا احملافظ١

املتٓاااٛ   ايثكاااايف ايڀٝاااف ٚشات املُا ًااا١، يهااابر٠ا اياااسٍٚ فعًااات

 !ٚاملتعسز؟

إىل  ٖااصا ٜكااٛز ايٛاٜااٌ إٔ ٖااصا ضمبااا   عبااس ايػاا٬ّ . ز ٚشنااط

 املٛاطٓاااا١ ع٬قاااا١ باػاااااٙ يتتحااااطى يًكهاااا١ٝ، أنثااااط" أْثطبًجاااا١"

ٍ   ايثكافٝاا١ باملهْٛااات  َثكااٌ ظٜاااز. ز احملًٝاا١. ٚيف ضأٜاا٘ فااإٕ تػااا٩

 بايؿااإٔ ايعٓاٜاا١ يف ا٭نااد ا٭ممٝاا١ امل٪غػاا١ يااس٣ ايعُااٌ غااد٠

ِټ ايػااعٛز١ٜإٔ  يٛجااسْا املٓحاا٢ شااصا شٖبٓااا ٚيااٛ .ايثكااايف  تٓٛعٶااا تهاا

ِټ أضاناااٝٗا فڀبٛغطافٝااا١ ٖا٥ًڄاااا،  كافٝٽاااا  اؾبااااٍٚ ايػاااٛاحٌ تهااا

ٛٻض قػااِ نااٌ فااٛمٚ املُتااس٠، ايكااحاضٟٚ  َااطٸ عًاا٢ٚ ايػااهإ، طاا

 َعُااض،  َأ:  عٓٗاا،  ْابع١ٚ ايب١٦ٝ َع َتٓاغ١ُ حٝا٠ أغايٝب ايكطٕٚ

  .خ٬ف٘ٚ ظضاع١،ٚ فٕٓٛ،ٚ

٘  متثٌ ظَٔ يف ايػعٛز١ٜ، يًؿدك١ٝ غ٢ٓ ميثٌ ايتٓٛ  ٖصا  فٝا

 املعَااااااضٚ ايتٗاااااَٞ،  ايًاااابؼ ٕ إ. إ ااااطا٤ ٚ قاااا٠ٛ  َكااااسضٳ  ايتعسزٜاااا١ 

ٟ . ٚطٓٝا١   كاف١ٝ عٓاقط ايؿُاٍ  أٌٖ زح١ٚ ايٝٓبعاٟٚ، ٛ  ايتحاس  ٖا

 ايعٓاقاااط ٖاااصٙ ناااٌ ؿهاااٛض ايؿاااطع١ٝ ٜعڀاااٞ خڀااااب غااابو يف

 .املتٓٛع١

ٍ  املتعاسز٠  املااٍ يًثكافاات   بٝات  محع٠. زبُٝٓا ميٌٝ   اياسَ   باس

 َاا  غاعٛز١ٜ، ٖٚاصا   ٚط١ٝٓ  كاف١إىل  يف ضأٜ٘ عاج١ ايثكايف، ٚمٔ

٘  املٛناٛ   ٖاسف  ٚأنااف: َاا   .املؿاذى  ايكاغِ ٜػُٝ٘  يف َٓاقؿات

٘  ايػاعٛز١ٜ؟ َاا   ايٛط١ٝٓ ايثكاف١  عهااظ  اؾٓازضٜا١، ٚحاسٜثٶا   تكسَا
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 احااذاّ فهااط ز٠، ٚتڀااٜٛطاملتعااس بايثكافااات املڀًٛباا١ يًتعطٜااف ٖااٛ

  كافت٘. احذاّ خ٬ٍ َٔ اٯخط

 َفٗاااّٛ احملٝااا، فاااإٕ َؿاااه١ً  َػااااعس. َٚاأ ٚجٗااا١ ْظاااط ز 

 ٚايفٓااإٛ، ٚايكاااِٝ، ايعاااازات ناااٌ يٝؿاااٌُ ٜتػاااع حاااني ايثكافااا١

َٶااا بااٌ ايثكافاا١ تكااب ، إخ... ٚامل٬بااؼ  تتبااأٜ قااسزٶا  ٚيااصا َفٗٛ

 يف خاات٬فا٫ بػاابب ايٛطٓٝاا١  اشٜٛاا١ تهااٝع قااس ٖٓااا اٯضا٤  َٚاأ

 ايبع  زا٥طتٗا.  ٜٛغع اييت ايٛط١ٝٓ ايثكاف١ طبٝع١

ٛ   ايغذ٠أٚ  ٚايؿُا  ايثٛب ايػعٛزٟ ايًباؽ نإ إشا َثًڄا:  ٖا

ِ إٔ  تعاي  ٚايٛط١ٝٓ، ايػعٛزٟ ايعٟ ٌ  يف ٚغاقا١  با٘،  ْٗات  َاا  نا

ٕ  اشٜٛاا١  عًاا٢  اؿفاااظ يف ٜػااِٗ ٞ  أّ إيااعاّ فااإ  يًُااصٜعني  غااٞ باا

 عًُڄااا بٛقااف٘ َؿااطٚ ، غاار ُااٌع ٖااٛ ايػااعٛزٟ يًااسٚضٟ ٚاحملًًااني

 ٚطٓٝا١  َٓاغابات  إطااض  يف ٚطاي  غار  يباؽ ١ٜٖٛ إح٬ٍ ع٢ً ٜعٌُ

 ايٓػل َهْٛات عٔ تتحس إٔ  يًٓټدب ميهٔ نٝف ق١ًٝ. ٖٓا:

 .نً٘ ايٛطي ايبٴعس َهْٛات تػتحهطإٔ  زٕٚ ايٛطي

ّ  َثاااٍ  يااس٣ ا٭حااٛاٍ أنثااط يف ٜااطتبط ايٛطٓٝاا١ آخااط: َفٗااٛ

ٟ  ا٭َط.. مٛٙ ٚ كافتِٗ َٚهْٛات٘،  يًٛطٔ مبفَِٗٛٗ ايٓټدب  اياص

َٶااا ايٛطٓٝاا١ جعااٌ  ٜهاإٛإٔ  َاأ بااس٫ يًتڀااطف اياابع  ٜكااٛز َفٗٛ

 . ايه١ًُ ٚاجتُا  يًٛغڀ١ٝ عٓٛاْٶا

 ٚت٦ٝٗا١  املتٓاقها١،  املتڀطفا١  ا٭فهااض  قآاع١  إطااض  يف ايّٝٛ

 قاااطاعات  يٮغاااف فتُعٓاااا يف تٓؿاااأ..  يًكاااطا  شاااا ايظاااطٚف

 تتاااااجط ف٦ااا١  ٚجااااٛز غاٜتٗاااا  ُٖٚااااٞ، ٚبعهاااٗا  حكٝكااااٞ، بعهاااٗا 
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ٛٿف بايٛطٓٝاا١،  ايثكافٝاا١، بااط٩ٜتِٗ ٜ٪َٓاإٛ ٫ مماأ اٯخااطٜٔ ٚؽاا

ٝٽا. نفطِٖٚ ٚضمبا  ٚطٓ

ِ . ٚيف اعتكاز ز ٕ   إباطاٖٝ ٔ  اؿاسٜ   ايبعٝاع، فاإ  يف ايثكافا١  عا

" ايتاااسٜٔ" قهااا١ٝإىل  اٱؾااااض٠ زٕٚ ٜهتُاااٌ ٫ ايػاااعٛزٟ اجملتُاااع

 تاااعاٍ ٫ٚ ْاااتنا ٚايااايت ايثكافااا١، شاااصٙ ايبااااضظ٠ املعاااامل نأحاااس

 ايتعًااِٝ، يف ايتغااٝر َبااازضات َاأ نااثر ملكاَٚاا١ اؾسيٝاا١ ضنٝااع٠

 .املطأ٠ ٚمتهني

ايتعكٝبااااات  عًاااا٢ بٓااااا٤-ايٛاٜااااٌ عبااااس ايػاااا٬ّ. ٚأناااااف ز

 -ايطزٜعاااإ خاياااس. زٚ ظٜااااز. ز تعكاااٝي خاقااا١ املٛناااح١ أعااا٬ٙ،

٘  ايٓټدااب  فُبحاا   ببعااس ْكڀاا١ تتعًاال   بتٓااٛ  ٜتُٝااع ايٓټدااب يف ضأٜاا

 وػاأ فإْاا٘ ايثكافاا١ ٚ ايٓټدااب ىاالټ فُٝااا هاأي ا٭ططٚحااات،

 قاا٣ٛ عاأ َعااد٠ بٛقاافٗا يًٓټدااب، َٓٗاااِٜ ناااضٍ طااطح اغتحهااض 

ٕ  املٓظٛض ٖصا ٚفل. اجتُاع١ٝ  يًڀطٚحاات ٚ نبٗاا،  يًُٓااطل  ٜهاٛ

 ٖاااصٙ أططٚحاااات ؽتًاااف. ٚنبٗاااا اٱبساعٝااا١ املاااساضؽٚ ايفهطٜاا١ 

 ا٭زب يف ايتكًٝسٜااا١ فايٓدبااا١ ايػاااعٛز١ٜ، ايثكافااا١ ملاٖٝااا١ ايٓداااب

 بااإٔ جااسٜط٠ يٝػاات اؿسا ٝاا١ اٱبساعٝاا١ ا٭ؾااهاٍإٔ  تااط٣ ناْاات

 .  ايسضاغ١ٝ املٓاٖ  يف أزبٗا ٜسض إٔ  ٫ٚ ايػعٛز١ٜ، ايثكاف١ متثٌ

 عكااااط يف ماااأ  جااااا٤ يف ايٛضقاااا١ ايط٥ٝػاااا١، نُااااا يهاااأ

ٕ  ياصيو  تبعاا . ٚاؾُاٖر عكط ...َٝسٜا ايػٛؾٝاٍ ٍ  فاإ ٍ  اؾاس  حاٛ

ٌ   املتعاضنا١،  ايٓټداب  نيبا  قكاٛضٶا  ٜعاس  مل ايػعٛز١ٜ ايثكاف١ ٕ إ با

 .أططٚحاتٗا" مجٗط٠"با ؾطع١ٝ تٓؿس قاضت ايٓدب
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 احملًٝاااا١ ايثكافااااات تااااصٜٚبإٔ  ايبعٝااااع إبااااطاِٖٝ. ٚأٚناااا  ز

 ٚاي٫ٜٛاات  نٓاسا،  خاقا١  اياسٍٚ،  بعا   بٗاا  َطت ػطب١ ٚتغٝٝبٗا

 قٓاعااا١إىل  ٚٚقاااًت فاؾااا١ً، ػطبااا١ أْٗاااا ٚانتؿااافت املتحاااس٠،

ٛټ  ا٫عااذاف بهااطٚض٠  ايتااصٜٚب فُحااا٫ٚت ٚا٫ ااي، ثكااايفاي بااايتٓ

 عهػ١ٝ. بٓتا٥  تأتٞ

 ايثكافاااات تاااصٜٚب َااأ املاااعضٚ  أْااا٘ قكاااس محٝاااس. ز ٚشناااط

 حػااب  عًا٢  احملًٝا١  ايثكافات بني املتجصض ؽفٝف ايتعكټب احمل١ًٝ

 ايػعٛزٟ. يًُٛاطٔ ايهد٣ ايثكاف١ٝ اش١ٜٛ

َاأ  ايثكافاا١، تعطٜااف بعااس خايااس فااصٖبت إىل أْاا٘ عاابر. أ أَااا

   ايثكاف١: ٭ْٛا  أٜهٶا ِ اٱؾاض٠املٗ

  ٚا٭زب. ٚايفٔ ايهتب، :، َثhigh cultureٌ عًٝا  كاف١ •

  .popular culture ؾعب١ٝ  كاف١ •

 ،تٚايفٝاااسٜٛ نًٝباااا املػًػااا٬ت، َثاااٌ: املتساٚيااا١، ايثكافااا١ •

 يسٜٓا. ٚايؿ٬ٝت

ٞ subculture ايفطع١ٝ ٚايثكاف١ •  ٜكآعٗا  ايايت  ايثكافا١  ، ٖٚا

 اٱميٛ. َثٌ نبر٠،  كاف١ بساخٌ ٭ْفػِٗ قغر٠ فُٛع١

  .global culture ايعامل١ٝ ٚايثكاف١ •

ٍ       فٛظ١ٜ ز.ٚاتفكت أ  تعطٜفاات  ايبهاط َاع َاا شناط غاًفڄا حاٛ

 اؾااسٍ،  نُااا ٜااسٚض    ايكاافحات تتجاااٚظ ٦َااات   ايثكافاا١، ٚاياايت 

 ٖااصٙ َاأ ايهااثر حااٍٛ ايثكافٝاا١ اا٭ْثطٚبٛيٛجٝاا فاااٍ يف ٚخاقاا١

   ايتعطٜفات.
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يف ايٓكاؾااااات  ٚاؿٝااااٟٛ إٕ اؾُٝااااٌ ٚقاياااات يف َااااساخًتٗا:

 َاأ غااٛا٤ نااثر٠، جٛاْااب عًاا٢ ايهاا٤ٛ تًكااٞ غاايف١ ايااصنط أْٗااا 

  اٱْذْتٝااا١، ايثكافااا١ غاااًڀ١' ا٭طاااطافأٚ  املطناااع،  كافااا١ حٝااا 

ٞ  باياسٹٸٜٔ،  ايثكاف١ ٚع٬ق١  ايتفطٜال إٔ  َاط٠  قاطأت  ؼسٜاسٶا  شياو  ٚفٹا

 يهاأ بؿااطٟ، َٓاات  ايثكافاا١ٕ إ حٝاا  غااٌٗ، ٚايااسٜٔ ايثكافاا١ بااني

 إشٞ. َٓت  ايسٜٔ

 بااااصيو، غاااآًُا يااااٛ حتاااا٢: ايؿااااا٥و ايػاااا٪اٍ ٜااااأتٞ يهاااأ

 ٚباااصا بٗاااا  املٓعيااا١ ايسٜٓٝااا١ بايتعاااايِٝ َعجااإٛ ايبؿاااطٟ فػاااًٛنٓا

إٔ   كافاا١. نُااا عًٝٗااا ْڀًاال بؿااط١ٜ ٚ كافااات مماضغااات تتؿااهٌ

 بأؾاااٝا٤ تتاااأ ط ٚايعاااازات ايثكافاااات َااأ ايهاااثرإٔ  ايٛانااا  َااأ

 إخ  ٚايتااااضٜذ،... غطافٝاااا،ٚاؾ ٚاملٓاااار، اياااسٜٔ، َٓٗاااا: ناااثر٠،

 إغاا١َٝ٬: بًااسإ يف املٛجااٛز٠ املتعااسز٠ ايثكافٝاا١ املُاضغااات بااسيٌٝ

 عًااا٢ إخ، ٚايػاااعٛز١ٜ،... َٚايٝعٜاااا، ٚإْسْٚٝػاااٝا، نايػاااٛزإ،

 . ايٛاغع اخت٬فٗا

ٍ  ايٓعِٝ، فإٕ َؿاضٟ. ز ٚيف تكٛټض ٔ  ايػا٪ا  ايثكافا١  َاٖٝا١  عا

 قااسز٠  كافاا١ سٜٓاياا ٜهاإٛإٔ  ٜٴفااذض َٗااِ  مبعٓاا٢: ٖااٌ ايٛطٓٝاا١

 َطجعٝاااات َااأ ْابعااا١ ايثكافااا١ ٖاااصٙ تهااإٛإٔ  هاااب املعاااامل، أّ

 ٚاجتُاع١ٝ؟ ٚتاضى١ٝ ز١ٜٝٓ قسز٠

٘  ٜعتكاس  أْ٘ ٫إىل  ايعثُإ خايس. ّ ٚأؾاض ٔ  أْا  ٜكا ټ أٚ  ميها

 َٚعاملٗااا، ٬َقٗااا بتػااجٌٝ ٜٓااازٟ ظاٍ َااا يهٓاا٘ ايثكافاا١  تااأطر

 َػتُط. بؿهٌ ٚعٓاقطٖا
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ٟ َ. ز َٚٔ جسٜس أٚنا   ٌ  ايٓعاِٝ إٔ ايثكافا١   ؿااض ّ  بؿاه  عاا

 ايعثُاإ أْٗاا ضمباا    خايس. ا٭بعاز. ٚبسٚضٙ ٜط٣ ّ  ٬ ١ٝ ظ١َٝٓ َػأي١

 فاعٌ.  عٓكط ايعَٔ ا٭بعاز، فعٓكط تهٕٛ ضباع١ٝ

ٝٻٔ  ٜٓتكاااسإٔ  ميهااأ املاناااٞ ايٓعاااِٝ إٔ بعاااس َؿااااضٟ. ز ٚبااا

 اياااصٟ ايهااابر املاااأظم ٖٚاااٛ اؿاناااط ٚبعاااس ٜٚ٪ضؾاااف، ٜٚػاااجٌ

ٌ إٔ  ٜفاذض  ايصٟ ػتكبٌامل ٚبعس ْعٝؿ٘، ٔ  ْعُا ٌ  َا ٕ إٔ  أجا  ٜهاٛ

 ْٓظاااط نٓٸاااا إشاإ٫  ايثكافااا١، ٚياااٝؼ اشٜٛااا١ َٛناااٛ  أفهاااٌ. ٖاااصا

 اش١ٜٛ. تؿهٌٝ يف ا٭غاؽ ايعاٌَ يًثكاف١

 غااابٌٝ عًااا٢ -ٜػاااتڀٝع ٖاااٌ: ايطزٜعاااإ خاياااس. ز ٚتػاااا٤ٍ

ٕ إ ٜٚكاٍٛ:  ايػاعٛزٜني،  بني ٜفطمإٔ  املغطبٞأٚ  اؾعا٥طٟ -املثاٍ

 بٝٓٓا بايفطٚم ٜؿعطإٔ  زٕٚ غعٛزٜني ٜطاْا أْ٘ أّ ١؟َتبآٜ  كافاتِٗ

ٌ   َٓااطل  َٔ ْهٕٛ عٓسَا ٔ  كتًفا١؟ ٖا ٕ  ما يف   كافٝٽاا  َتجاْػاٛ

 ايثكاف١ٝ؟ تبآٜاتٓا ضغِ اٯخطٜٔ، ْظط

 َاأ ايٓاااؽ ْظااط٠إٔ  ايعثُااإ خايااس. ّ ٚيف ٖااصا ايػااٝام ٜااط٣ 

ٔ  ايبعاس  َع ع١َُٝٛ أنثط تكب  ايسا٥ط٠ خاض  َٶاا ..  املطناع  عا  متا

 ايغطب يف ايٓاؽ.. عٓٗا ابتعست نًُا ايكٛض٠ تفاقٌٝ تغٝب انُ

 ٚناصيو .. ؾاا١ًَ  بٓظاط٠  نًِٗ ايعطبإىل  ٜٓظطٕٚ ايبعٝس ٚايؿطم

 يف ايفااٛاضم تتهاا  ايٓظااط٠ يف ايذنٝااع اقااذب ٚنًُااا.. املػااًُني

َٶاا  ْٓظاط ..  شياو  يف نتًاف  ٫ أٜهٶا ايثكافات. مٔ  ايغاطب إىل  عُٛ

 تتهؿاااف ايتكااااضب ٜاااعزاز ٓاااسَاٚع..  تفطقااا١ زٕٚ ؾاااا١ًَ بٓظاااط٠

 ٚا٭َطٜهٞ. ٚايفطْػٞ، ٚاٱغباْٞ، ا٭ملاْٞ، بني ايفٛاضم
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 -يٰخاط  بايٓػاب١  املاٍ إىل إٔ ايػعٛزٟ بٝت محع٠. ز ٚشٖب

ايُٓڀٝااااا١  بايكاااااٛض٠ ٜٴعاااااطف -ايػاااااعٛزٟ عااااااز٠ غااااار ٜٚككاااااس

Stereotype ايُٓڀٝااا١  يًكاااٛض٠ بايٓػاااب١ ا٫ٖتُااااّ هاااب   ياااصيو

ِ  يف ايػاعٛز١ٜ  ايثكافٝا١  ايٛط١ٝٓ باش١ٜٛ  ايتٓاٛ   املؿاذى  أَاا   ايكاغا

 نهٝإ املًُه١ ق٠ٛ عٓاقط أحس ٜعس ٚايصٟ-ايساخًٞ ايثكايف

ايتػااٟٚ،   ْظاط٠  تتڀاٛض إٔ  بؿاط   با٘   ا٫ٖتُاّ فٝجب -جغطايف

 .ٚاحذاّ تعطٜف متاٜع، بٌ َكاضْات يف تٴٛنع ٫أ ٚاملككٛز

 ِتٓكػا  ايطزٜعإ إٔ ايثكافا١  خايس. ٚيف َساخ١ً ٫حك١ شنط ز

ٌ . ٚضَعٜا١  َٚع١ٜٛٓ، َاز١ٜ،: عٓاقط  ٬ ١إىل  ٟ  ايعٓكاط  ٜؿاُ  املااز

٘  َااا  نااٌ ٘  أْتجاا ٔ  اٱْػااإ ٚقاآع  خؿااب١ٝ،  حجطٜاا١، ) أزٚات َاا

 ب٦ٝتااااا٘  َاااااع يًتهٝاااااف فٝعٜكٝااااا١ َٚظااااااٖط ،(...إخ َٚعسْٝااااا١،

 ايعضاعااا١ ٚأزٚات ٚا٭غاااًح١، ٚاؿًاااٞ، ٚا٭ٚاْاااٞ، ناملػاااانٔ،

 . إخ ...ٚايكٝس

 ٚعاااازات، قاااِٝ،) ا٭فهااااض فٝؿاااٌُ املعٓاااٟٛ ايعٓكاااط أَاااا

 ٚأٖاااااظٜ ، َٚعتكااااسات، ٚأخاااا٬م، ٚتكايٝااااس، غااااًٛى، ٚقٛاعااااس

َٻاا (. إخ...ٚأغاطر ٚأؾعاض، ٟ  ايعٓكاط  أ ٌ  ايثكافا١  يف ايطَاع  فٝؿاُ

٘  َاااا ٚناااٌ ٚاٱميااا٤ات،  ٚاٱؾااااضات ايطَااٛظ   َااأ اٱْػاااإ ٜهاافٝ

 ضأؽ ع٢ً ٜٚأتٞ. حٛي٘ َٔ ٚا٭ؾٝا٤ ايػًٛنٝات بع  ع٢ً َعاْٞ

 .ايطَٛظ أْٛا  نأضق٢ اٱْػا١ْٝ يًغاتا ايطَعٟ ايعٓكط

  كافا١  ػاٙ اٯخطٜٔ قبٌ َٔ ايفِٗ ٚعسّ ا٫يتباؽ وس  أٜٔ

ٔ  ايايت  ايطَع١ٜ ٚايعٓاقط املع١ٜٛٓ ايعٓاقط َع وس  أخط٣؟  ميها

 ايااصٟ اجملتُااع َعاٜؿاا١ خاا٬ٍ َاأ فكااط َعٓاٖااا ٚإزضاى اغااتبڀإ
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ٍ  َٔ ٞا٭ْثطٚبٛيٛج مياضغ٘ َا ٖٚٛ يًسضاغ١، نهع٘  ٚاتأز خا٬

 ايڀًٜٛا١  ٚاملكااب٬ت  ٚاملعاٜؿا١،  نامل٬حظا١،  ا٫ ٓٛغطايف  ايبح 

 .ٚاملعُك١

ٌ  أغااااُٗت فكااااس حاااسٜثٶا   ايساخًٝاااا١ ٚاشجااااط٠ اٱعاااا٬ّ ٚغاااا٥

 ايعٓاقاااط إؾاااهاي١ٝ حاااٌ يف ايػاااعٛزٜني باااني املباؾاااط ٚايتٛاقاااٌ

 املًُهااا١  يف ايفطعٝااا١ ايثكافاااات يف ايطَعٜااا١ ٚايعٓاقاااط املعٜٓٛااا١

 يف ناْاات نُااا ٚيٝػاات ؾااا٥ع١، ؾااب٘ ايعٓاقااط تًااو فأقاابحت

 ططٜااف غااانٔ- َثًڄااا- ٜػااتڀٝع. ايغُااٛض ٜهتٓفٗااا ايػااابل

 ٜػااتجٝب ٚإٔ اؾٓااٛب، يف لااطإإىل  ٜااصٖبإٔ  املًُهاا١ ساااٍ

 تصنط قعٛبات َٛاج١ٗ زٕٚ ٜػط، بهٌ ايكاضّ ايهٝاف١ يهٛز

 .احملًٝني ايػهإ َع ايتعاٌَ يف

 ٜٚ تااط يف أغااُٗا أزٚاتاا٘ ٚمبدتًااف ٚاٱعاا٬ّ ا٫حتهاااى إٕ

 بٗاصا   كافا١  ٚجاٛز ٕ إ. غاعٛز١ٜ  بأْٗا ْعتٗا ميهٔ  كاف١ ٚتهطٜؼ

 خًال  بؿاط   يًػاعٛزٜني   ايٛطٓٝا١  اشٜٛا١  تعُٝل يف ٜػاعس املػت٣ٛ

 نااااصيو  يٰخااااطٜٔ ايثكافاااا١ ٖااااصٙ تاااادظ اياااايت املٓاغااااب١ اٯيٝااااات

 ٚا٭عُااااٍ ٚاملڀبٛعاااات، ٚا٭فااا٬ّ، ٚاملٗطجاْاااات، ناملعااااضض،

 إباااطاظ ؾاااأْ٘ َااأ َاااا ٚناااٌ اـاضجٝااا١، ٚاملؿااااضنات ا٭زبٝااا١،

 .ايثكاف١ٝ ايعٓاقط َٔ ايعسٜس ٜهِ نٛطٔ ايػعٛز١ٜ،

إٔ  عًاا٢ تتفاال ا٭زبٝااات ايبعٝااع إٔ َعظااِ إبااطاِٖٝ. ز ٚأناااف

  املػاااُٛ بؿاااكٝ٘ Broadcast Media اٱشاعاااٞ خاقااا١) اٱعااا٬ّ

 بؿاهًٝٗا ) ايثكافا١  شيو يف مبا املعطف١، ْؿط بإْتا  ٜكّٛ(  ٚاملط٥ٞ

 ٞ  اٱعاااا٬ّإٔ  ايعاملٝاااا١ ايتجاااااضب َاااأ طٚفَٚعاااا(. ٚاشااااابط ايطاقااا
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 ٟ ّ  يف اشااازف  ايتجاااض  َااأ عااسز  أنااد  اغاااتكڀابإىل  ا٭ٍٚ املكااا

 َهاااَنيإ٫  ايغايااب يف ٜباا  ٫ املعًاأ، عًاا٢ بااٝعِٗ يٝااتِ اؾُٗااٛض

 ٜطٜااس، َااا اؾُٗااٛض إعڀااا٤ فًػااف١ عًاا٢ ٜكااّٛ ٭ْاا٘ ٖابڀاا١   كافٝاا١

    .(ضاق١ٝ  كاف١ٝ َهاَني) وتا  َا اؾُٗٛض إعڀا٤ ٚيٝؼ

 حتُٝاا١ ْتٝجاا١ ٖااٞ اشابڀاا١ ايثكافٝاا١ املهاااَني ٖااصٙ اْتؿاااض

ٔ  ناثر  حطقت يصا ايتجاضٟ  يٲع٬ّ ٍ  َا  املتكسَا١، َٓٗاا:)   اياسٚ

 أْظُاا١ اغااتحسا  عًاا٢( ٚايٝابااإ ٚأَطٜهااا، ٚنٓااسا، بطٜڀاْٝااا،

ُٻ٢ ايتجاضٟ، يٲع٬ّ َغاٜط٠ إع١َٝ٬  Public ايعا١َ اٱشاعات تٴػ

Broadcasting ايطاقٝا١،  ايثكافٝا١  املهاَني يب  اخ٬ش َٔ تػع٢ 

 عااأ اغاااتك٬يٝتٗا يهاااُإ) ايتجاضٜااا١ اٱع٬ْاااات عًااا٢ تعتُاااس ٫ٚ

 يهاااااُإ) اؿهاااااَٛٞ ايتُٜٛاااااٌ عًااااا٢ ٫ٚ ،(املعًااااآني َكااااااح

   ا٭ْظ١ُ: ٖصٙ ، َٔ(ايػٝاغ١ٝ اغتك٬يٝتٗا

 .BBC بطٜڀاْٝا يف •

 .PBS َظًتٗا ٚؼت ،PBC أَطٜها يف •

 .NHK ايٝابإ يف •

ٔ  اغاتٛضزْا  املًُه١ يف ٚمٔ ايعطبٞ ملٓاعا يف اٱؾهاي١ٝ  َا

 اٱشاعاااات ْظاااِ ْػاااتٛضز ٚمل ايتجاضٜااا١، اٱشاعاااات ْظااااّ ايغاااطب

 ايعا١َ.

 ايثكافا١ " زٖاٝـ فكااٍ يف َساخًتا٘: إٕ قها١ٝ     بٔ خايس. ز أَا

 أؾااض  نُاا ، َفاُٖٝٞ تعكٝس شات" ٚاؾُاٖر ايٓټدب بني ايٛط١ٝٓ

 املفاااِٖٝ، ًااوت عااطف ٚقااس، ايٛاٜااٌ ايػاا٬ّ عبااس ايااسنتٛض يااصيو

 .ايعكط َػتجسات ن٤ٛ ع٢ً ظٜاز ز. املفاِٖٝ تًو تعطٜف يف ٚظاز
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 بتعطٜفٗاااا قُٓاااا ٖاااٌ ايٛطٓٝااا١:  كافتٓاااا عااأ أتػاااا٤ٍإٔ  أٚزټ

يف  بٴاااصيت ايااايت اؾٗاااٛز ٖٚاااٌ ؟ ٜٓبغاااٞ نُاااا ا٭خاااط٣ يًثكافاااات

 املاناااااٞ باااااني أٚ املًُهااااا١ ايطٜاااااض،  َعااااااضض َثاااااٌ ايػااااابل، 

ّ  ايايت  ايثكافٝا١  ٭غاابٝع اأٚ  ا٭ٜاّ خ٬ٍ َٔ، أٚ ٚاؿانط  بٗاا  تكاٛ

 اتفاقٝاااات مبٛجاااب اختٝاضٖاااا ٜاااتِ زٍٚ يف ٚاٱعااا٬ّ ايثكافااا١ ٚظاض٠

 ٜااتِ أغاااؽأٟ  ٚعًاا٢ املٓاغاابات؟ شااصٙ تكٝااِٝ ٖٓاااى فٗااٌ  كافٝاا١،

 قُٓا ٌٖ ؟ ايٛط١ٝٓ  كافتٓا فعًڄا ميثٌ ٜٴعطض َا ٌٖٚ ايسٍٚ؟ اختٝاض

ٌ  ؟ ٣أخاط   كافاات  ع٢ً قحٝح١ بكٛض٠ ايٛط١ٝٓ  كافتٓا بعطض  ٖٚا

 إطاا٬  اغااتڀعٓا أخااط٣ يااسٍٚ  كافااات َاأ املًُهاا١ يف ٜٴعااطض َااا

 عًٝ٘ ؟ املٛاطٓني َعظِ

 بفعايٝاااات املٓاغاااب١ بٗاااصٙ املاااساضؽ ؼتفاااٌ اياااٛطي ايٝاااّٛ يف

 ايكااغاض ٚخاقاا١ فااايڀ٬ب باملٓاغااب١، ايتعطٜااف َاأ أنثااط  كافٝاا١

 ا٭خهاط،  بايًٕٛ ١ًَْٛ ا٭جساز ٬َبؼ ع٢ً تسٍ مب٬بؼ ٜظٗطٕٚ

ٕ ، ٚعًُٗاا  ايسٚيا١  ؾاعاض  ٚعًٝٗاا  َٶاا  ٜٚكاسَٛ ٝٽا،  طعا ٌ  ؾاعب  ٖاصٙ  فٗا

 يًثكافاا١ زقٝاال تعطٜااف ٜٛجااس ٫ أْاا٘ مبعٓاا٢: ايٛطٓٝاا١؟! ايثكافاا١ ٖااٞ

أٚ  ايڀاااا٬ب ٭عُاااااض َٓاغااااب تطبااااٟٛ بأغااااًٛب ٜٴكااااا  ايٛطٓٝاااا١،

 .ايسضاغ١ٝ َطاحًِٗ

 باااني ايٛطٓٝااا١ قهااا١ٝ ايثكافااا١: ايفٝفاااٞ عباااس اياااطظام. أ ٚقااااٍ

 بتػاا٫٩ت،  َاساخًيت  جاسٽا  ٚأباسأ   ْٛعٝا١ ٚ ١َُٗ ٚاؾُاٖر ايٓټدب

ّ  أٚ يف !؟ ايثٛابات  ٚناٛح  عسّ يف أظَتٓا ٌٖ : ٖٞ  آيٝا١  ٚناٛح  عاس

 !؟ ايثٛابت تفػر
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 عًااا٢ اؾٗاااٛز ٚضنااعت  ٚفَّاااطت فًاااٛ ايثاْٝاا١،  ٖاااٞ أظَتٓااا ٕ إ

ٔ  ٖاصٙ ٕ إ ْكاٍٛ: إٔ  ٜػتػاا   َٚتا٢  ايثٛابات،  تفػار  آيٝا١  إٜهاح  َا

ٔ  ايثٛاباات ٕ  عااسَٗا  َاا  ٖااصٙ  ٜتااٛىل إٔ  ًاا٢أجااس٣؟! ع ٚ أٚىل يهااا

 قًٝااٛ ٫ عاااملٛ ا٭فاال)  َعتاادٕٚ ؾااطعٕٝٛ َػاإًُٛ عًُااا٤ املُٗاا١

َٶا ىًكااٛا   حتاا٢(  ا٭فاال  ٚاحملًٝاا١ ايعاملٝاا١ ا٭فهاااض بااني اْػااجا

 ٚعكااٌ ٚٚجااسإ قًااب يف ايطاغااد١ اٱغاا٬ّ  ٛاباات ٚبااني ايعا٥ُاا١،

  ايهٝس. أٚ  اؿٝس فٝٗا ٜٴكبٌ ٫ ٚاييت َٚػ١ًُ، َػًِ نٌ ٚجٛاضح

 ايثكافااا١) ُٖاااا: َكاااڀًحني، حاااٍٛ ض٩ٜااا١ ٕ ططحاااتٚأ غااابل

 ٚطٓٝاا١  كافاا١ َُٓٗااا نًال  ٚنٝااف( ايبٝهااا٤ ايثكافاا١ٚ) ،(ا٭قا١ًٝ 

ٌ  يف َتجااسز٠ ععٜااع٠ أقا١ًٝ  ٌ  ظَااإ نا  ٚزٚياا١ أَاا١ َٚهااإ  فًها

 بٗااا، ٖٚٓاااى ٜعتااعٚاٚ ٜڀٛضٖٚاااٚ وُٖٛاااإٔ  ٫بااس( أقاا١ًٝ  كافاا١)

ٌ ( بٝهاااا٤   كافااا١ ) ٟ  ٚاملعااااد اؾػاااط  متثااا  نااااٌ باااني  ٜاااطبط  اياااص

 َٓاااطل تٴعااسټ( ايبٝهااا٤ فايثكافااات)   ا٭خااط٣ ا٭قاا١ًٝ ؿهاااضاتا

( ا٭قاا١ًٝ يًثكافاا١) شٚبااإ زٕٚ اٯخااط، َااع ٚتعاٜؿٶااا ٚتبازيڄااا أَااإ،

إٔ  فٝٗا ٜٴفذض( ايبٝها٤ ايثكاف١)ٚ، ا٭ق١ًٝ اٯخط  كاف١ يف ٭حس

 ٕ  متٓااع، ا٭خااط٣ ايٛطٓٝا١  ا٭قاا١ًٝ يًثكافااات َٛ ٛقا١  حاضغاا١ تهاٛ

  بعهٗا. يف شٚباْٗاأٚ  ا٭ق١ًٝ افاتايثك ع٢ً ا٫عتسا٤

 ٚؼااسٜات، َؿااانٌ  اا٬  ْٛاجاا٘ ايكااعٝس ٖااصا عًاا٢ ٚماأ

ٖٞ : 

 بٝهاا٤،   كاف١ َٝعتٓا اييت ا٭ق١ًٝ  كافتٓا ؾعٵٌ ْػع٢ أْٓا -2

ٟ  ايتااضٜذ  َٔ نط إٔ  قطضْا نأْٓا ٚبٗصا إٔ  زٕٚ اؿهااض

ٕ  ٚإٔ نط ،إٔ  يٓا ٜٴطاز نُاأٚ  ْؿعط، ٌ  َعادٶا  ْهاٛ  ٜكبا
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 يٮَاااِ ايٛطٓٝااا١ ا٭قااا١ًٝ ايثكافاااات قااا٠ٛ ؼااات ٜٴػاااحلإٔ 

  ا٭خط٣.

 ٚباياااصات اجملتُاااع،(  ناااُٗاٚ ايٝاااا٤ بفااات )  ٜعجاااع عٓاااسَا -1

 َع تٓػجِ أق١ًٝ، ٚط١ٝٓ  كاف١ شِ ٜٛجسٚاإٔ  ع٢ً ايٓټدب

 يف ا٭خاط٣  ا٭قا١ًٝ  ايثكافاات إىل  نُعاد  ايبٝهاا٤  ايثكاف١

 ِ ٌٍ، نحاطاااب املداااط  ٜتًُػااإٛ ايعاااامل، فتجاااسٖ أٚ  يٝااا

  ايٓٗاض. ضابع١ يف غرٙ َكباح نُٛقس

َٶااا اجملتُااع ٚإزضاى ٚٚعااٞ فٗااِ ٜككااط عٓااسَا -0  ٚايٓدااب عُٛ

 يثكافتٓاا  ٚايٛجٛزٜا١  ٚايٓٛعٝا١  ايتٓافػا١ٝ  املٝع٠ عٔ خكٛقٶا

ٝٶاا   نػاعٛزٜني   ِ أٚيڄا نُػًُني ٕ   اْ  َٓڀًكا١   كافتٓاا  باأ

ٔ  ٫(  حٝا٠ َٓٗ )  َٔ ٔ  َا  َٓاابط،  أفهااض أٚ  قاضٜاب،  زٜا

 مجٝعا. شا حذاّا٫ َع ف٬غف١ ػاضبٚ

 فاعًڄاا  -املثكف ٚبايصات -ايػعٛزٟ املٛاطٔ  ٜهٕٛ ٚحت٢

 ٜػااتڀٝع آغااط٠، مناااش  ايٛطٓٝاا١  كافتاا٘ متتًااوإٔ  َٚاا٪ طٶا، ٫بااس 

 : شيو ٚتطمج١ ايعامل، أَاّ عًٝٗا املطا١ٖٓ

 يًُٓافػااا١ قابًااا١ ٚعًُٝااا١ ٚفٓٝااا١ أزبٝااا٘ َعااااضف منتًاااو ٖاااٌ •

  تڀبٝكاتٗا؟ َٚا حجِ ايه١ْٝٛ؟

ِ  ايبؿاط١ٜ،  ؼتاجٗاا  تڀبٝك١ٝ ع١ًُٝ اضفَع منتًو ٌٖ •  ْٚػاٗ

 تڀبٝكاتٗا؟ َٚا حجِ ايثكاف١ٝ؟ ايتبازي١ٝ يف بٗا

 املُثًا١  ٚامل٪غػاات  ٚاملػااٚا٠  ٚاؿطٜا١  ايعسايا١  قِٝ منتًو ٌٖ •

 تڀبٝكاتٗا؟ َٚا حجِ مماٖاتٗا؟ ايعامل ٜت٢ُٓ ٚاييت شا،
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ٞ  ٚايٓسٜا١  املٓافػا١  ففهط٠ ٌ  ٚجاٛز  تكتها  أَاا  غابل،  َاا  نا

 .ٚأع٢ً أند أَطٶا فتكتهٞ مايتفٛ فهط٠

 ايػاعٛز١ٜ، حايا١   ايٛطٓٝا١  ايثكاف١ تٛاجٗٗا اييت ايتحسٜات َٔ

 ٔ ٍ  َاا ٕ ٚ ايعاَاا١  ايثكافاا١  َٴهځااإٛ َااا بااني   ا٫ْفكااا  املعطفااا١ َٴهځااٛ

 َااأ حايااا١ إهااااز يف ٚايفؿاااٌ ،(ظٜااااز .ز شاااا أؾااااض ايااايت) ايسٜٓٝااا١

 خكٛقااا١ٝ إزضاى عاااسّ بػااابب املهاااْٛني  ٖاااصٜٔ باااني ا٫ْػاااجاّ

ٕ إٔ  َٚا هب يٛط١ٝٓ،ا  كافتٓا َاا   ايًابؼ  حايا١  عًٝا٘. أٜهٶاا   تهاٛ

ٔ  منطٚ ايسٜٔ بني ٔ ) َكاڀً   إغاكا   ٚقاٚيا١ ، ايتاسٜ  عًا٢ ( اياسٜ

 بااآُط ا٫ ااآني باااني اياااطبط غااا١َ٬ قٝااااؽٚ ،(ايٛطٓٝااا١ ايثكافااا١)

ٚخڀااأڄ،  قااٛابٶا ايبؿااطٟ ي٬جتٗاااز ىهااع ايااصٟ ايتااسٜٔ ٚؾااهٌ

 اؾُاٖر.ٚ ايٓټدب بني ايفج٠ٛ باعسٚ قسٸ  َٓٗجٞ خًٌ ٖٚصا

    ٌ ٟ  املثكااف  ٚيف غااٝام َتكااٌ، ٚحااٍٛ ايتػااا٩ٍ: ٖاا  ايػااعٛز

املعضٚ  أْ٘  محٝس. تأ رٙ؟  ٜط٣ ز زضج١ َٚا ايعاّ؟ ايفها٤ يف فاعٌ

ٕ  ٚإٕ، ا٫ْتُاا٤ات  حػاب  املاثكفني  تكآٝف  بعس  غار  َعظُٗاا  ناا

 تاااأ رٙ  ٚأقاااب  ايػاااعٛزٟ، املثكاااف  َكاااساق١ٝ اناااُحًت زقٝااال

 َباؾط. بؿهٌ املٛاطٔ ِټتٗ قهاٜا عٔ ٜسافع مل َا قسٚزٶا

ٔٵ ايطزٜعإ إٔ بع . ز ٚشنط ٔ  ٜسافعٕٛ َٳ ٔ  قهااٜا  عا  املاٛاط

ٕ  َٚاا  يًُكاساق١ٝ،  ٜفتكطٕٚ املثكفني َٹٔ ٘  ٜكَٛاٛ ٛ  با  حابٸ  باسافع  ٖا

ٌ  عًا٢ - تاٜٛذ  فهاا٤  يف شياو  ٫حظٓاا . ٚاؾُاٖرٜا١  ايؿٗط٠  غابٝ

 .املثاٍ

 ايػااعٛزٟ ايعاااّ املاااٍ إىل إٔ ايفهااا٤ بٝاات محااع٠. ز ٚأؾاااض

 ؼسٜااس املتااابع عًاا٢ ٜٚكااعب ناابر٠، بسضجاا١ َعكااسٶا أقااب  اٯٕ
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 مجٝاااع عًااا٢ ٜؿاااٗسٖا ايااايت املتػااااضع١ يًتحااا٫ٛت ْظاااطا َعاملااا٘ 

 :حكطٶا ٚيٝؼ َٓٗا،...ايكټعٴس

ُٿٞ َا أ ط -2  .ايعطبٞ بايطبٝع غٴ

 .ايُٝٔ َٛنٛ  -1

 قڀط. -0

 .ايعًٝا اٱزاض٠ يف املتػاضع١ ايتغرات -2

 .تقطاضا َٔ عُٓٗا قسض َٚا ٚايط١ٜ٩، ايٛطي ايتحٛټٍ -1

 .ا٭جاْب َٛنٛ  -6

 ٚايتٛاقاٌ، ٚظٗاٛض   اٱعا٬ّ  ٚغا٥ٌ تعسز تعكٝسٶا املٛقف ٜعٜس

ُٿٞ َا ٞ  با٫تكاٍ غٴ ٍ  حػااب  عًا٢  ا٭فكا ّ  ا٫تكاا ٟ  ايعاا  ..ايعااَٛز

ٞ  اٱعا٬ّ  يسٚض املتؿسز٠ ايط١ٜ٩  ٚايهاغط  ايعاَا١،  اؿٝاا٠  يف ا٭فكا

 ٚنًاااو اخااات٬  .اٯخاااط اياااطأٟ قباااٍٛ ٚعاااسّ اـڀااااب، يتٛحٝاااس

 ايتٛاقااااٌ ٚغااااا٥ٌ يف املؿاااااٖر َااااع ايٓټداااابأٚ  املثكااااف َّٛفٗاااا

 ..ايعاااااّ ايااااطأٟ تؿااااهٌٝ يف نُاااا٪ طٜٔ ٚزخااااٛشِ ا٫جتُاااااعٞ،

 ٚايتاأ ر  يًفهط، نُؿهٌ ٜهعف يهٓ٘ بسأ زٚض، شِ املثكفٕٛ

 ايٓدب. يبع  ا٭تبا  يف تأ ر ٖٓاى ٜهٕٛ ايعاّ، قس ايفها٤ يف

ٛټض ٓٶاا    َػاااعس. ز ٚيف تكاا  ؼسٜااس يف ااحملٝااا، فااإٕ ٖٓاااى تباٜ

 َفّٗٛ:

 ٚأزٚات٘. ٚمجاٖرٜت٘ املثكف •

 ٚأزٚات٘. ٚمجاٖرٜت٘ ايٓدبٟٛ •

 ٚأزٚاتِٗ. ٚمجاٖرٜتِٗ ا٫جتُاع١ٝ ايؿبهات َؿاٖر •
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 َػبٛق١. غر بطامجات١ٝ غٛغا١ٝ٥ ٚفل َفَٗٛٗا ٚتغر ايٛط١ٝٓ •

 قسز. َفّٗٛ ب٬ أقبحت حت٢ َفَٗٛٗا ٚاْسَا  ايثكاف١ •

 عكااٝا ٜبااسٚ جسٜااس٠، ب٦ٝاا١ ايٝااّٛ اجملتُااع ٜكااب  يااصيو ٚفكڄااا

 ٚاػاٖ٘. حطان٘ طبٝع١ ٱزضاى ايفِٗ ع٢ً

إٔ  ٚأجس ايٓټدب، فاع١ًٝ َٔ أقًٌ ؾدكٝٽا: احملٝا. ٚأناف ز

ٍ  َٔ غٛا٤ ايٓدب، تكٛز اييت ٖٞ اؾُاٖر ٞ  ناطٚض٠  خا٬  ايتُااٖ

 ٚاملثكاااف ايٓدباااٟٛ عااا  خااا٬ٍ َااأأٚ  اؾُٗاااٛض، َكااااح َاااع

ٌ  .. جسٜاسٶا  ياٝؼ  ا٭َاط  ٖٚاصا  .. اؾُٗاٛض  ضناا  عٔ ٚاملؿاٖر ٛ  با  ٖا

 اؾُٗاٛض  تكٛز أْٗا تُٖٛت اييت ايٓټدب ٚنٌ .. ٤ايؿٞ بع  قسِٜ

ُٶاا  ًٜفات  .. ايػاطب  خااض   غطزت  مجاٖر١ٜ غر ض٣٩ تبٓت حني  زا٥

 قا٥ااسنِ، أْااا ايٓاااؽ، أٜٗااا" ٜكااٍٛ:  ايااصٟ ايدٜڀاااْٞ املثااٌ ْظااطٟ

 ....." ايڀطٜل ع٢ً فسيْٛٞ

 َأ إٔ فتُعٓاا    محع٠ ٝ٘ ز.ايطزٜعإ َع َا شٖب إي. ز ٚاتفل

ِ  أطٍٛ فذ٠ ٚمتا  ٜعتٌُ، ٔ  املثكاف،  زٚض عًا٢  يًحها ٌ  يها  ٜظا

 تااأ ر  ٚأناااف أْاا٘ ٜااععِ إٔ زضجاا١    .ٚانااحٶا ايٓدااب  بعاا  تااأ ر

ٌٸ  آخاط  إىل  َثكف َٔ تتبأٜ ايػعٛزٟ املثكف  َٛقعا٘،  حػاب  فها

 ناتبٶاا أٚ  زاع١ٝڄ أنإ غٛا٤ ايسٜي املثكف. ٚب٘ ٜكّٛ ايصٟ ٚايسٚض

 عًااا٢ تاااأ رٶا أؾاااس ٖاااٛ ايسٜٓٝااا١ امل٪غػاااات إحاااس٣ يف ٪ٚيڄاَػاااأٚ 

 َٚااا اجتُاااعٞ، قبااٍٛ َاأ باا٘ ٜتُتااع َااا بػاابب غاارٙ  َاأ اؾُٗااٛض

٘  ٜتٛفط ٔ  عًٝا ِ . غارٙ  بعهاؼ  تاأ ر،  َٚٓكاات  أزٚات َا ٫ٚ -ٖٚا

ِ  ٜٚٛظفْٛٗاا  يًجُٗاٛض،  ايس١ٜٝٓ ايعاطف١ ٜػتغًٕٛ- ؾو  يكااؿٗ
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٘  ٖاصا . ا٭تبا  حؿس يف ٌ  يف ٬ْحظا ٌ  ٚغاا٥ ٞ  ايتٛاقا  -ا٫جتُااع

 .املثاٍ غبٌٝ ع٢ً

 زعااااا٠ ناااادٚظ ايػااااًب١ٝ: ايٓتااااا٥  بعاااا  شيااااو عًاااا٢ تطتااااب

ٟ  اجملتُاع  ؼسٜ  َٛاج١ٗ ع٢ً تطنٝعِٖ جٌ َتڀطفني،  ايػاعٛز

 ميهاأ ٫ شيااو َااع .يدياا١أٚ  عًُٓاا١أٚ  تغطٜااب أْاا٘ ٜعتكااسٕٚ فُٝااا

 ْؿاااطات ْكااس يف املعتااسيٕٛ باا٘ قاااّ ملااا اٱهابٝاا١ اؾٛاْااب إغفاااٍ

 ايٓدباا١ خاااض  َاأ املثكااف أَااا .طااطحِٗ غااًبٝات ٝااإٚب املتڀااطفني،

ٕ  فكاس  ايس١ٜٝٓ ٌٸ  تاأ رٙ  ٜهاٛ ٕ  أزباا٤،  نتٸااب، )  أقا   ..(أناازميٝٛ

 ٚاْؿااغاشِ تعاابر، َٓكااات َاأ شااِ َتاااح َااا ٖااٛ قسٚزٜاا١ بػاابب

 .ايتكٓٝف بكه١ٝ

٘   َػاعس. ز ٚعًّل ٌٸ    ز. احملٝا ع٢ً َاا ططحا  ايطزٜعاإ باإٔ نا

ِ  ِٗٚقاف  ايصٜٔ املثكفني عٓس ا٭زٚات  .. ايسٜٓٝا١  ايٓدبا١  خااض   باأْٗ

 ٌ ِ  با ٌ   ا٭نثاط  ا٭زٚات ياسٜٗ  شااِ َفتٛحا١  اٱعا٬ّ  اْتؿااضٶا .. ٚغاا٥

   ٭ْٗاااِ ٭نثاااطِٖ قباااٍٛ ٫ يهااأ .. ٜؿاااا٩ٕٚ مباااا فٝٗاااا ٜبٛحااإٛ

 اجملتُع. قِٝ عٔ ؽتًف بكِٝ ٜٚ٪َٕٓٛ ٜتحس ٕٛ،

 ايكاااااااٍٛ ايطزٜعاااااااإ إىل أْااااااا٘ ميهااااااأ. ٚباااااااسٚضٙ أؾااااااااض ز

َٶاااااا َٓكاااااطف اؾُٗاااااٛضٕ إ ناااااصيو:  ايتٛاقاااااٌ ٚغاااااا٥ٌإىل  متا

 ٖااااااصا. ياااااا٘ َٓااااااد ٫ َٳاااااأ َٓااااااد أقاااااابحت اياااااايت ا٫جتُاااااااعٞ

 يف ايسٜٓٝاا١ ايٓدباا١ خاااض  َاأ املثكااف فااطم َاأ قَّااٌ ا٫ْكااطاف

 ايثكافٝااا١ ٚايٓاااسٚات ايهٹتااااب َااأ فباااسيڄا. نااااف تاااأ ر إحاااسا 

 ايااايت تاااٜٛذ َٓكااا١ عًااا٢ ٜٓكااابټ ا٫ٖتُااااّ أقاااب  ٚاحملاناااطات

 .ٚايػُني ايغ ٸ ؼٌُ
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 اٱيهذْٚااٞ ايٓؿااط أْظُاا١إٔ  ايعثُااإ خايااس. ّ ا ٜعتكااسبُٝٓاا

 َٓاقؿاااا١ يف املااااثكفني َػااااا١ُٖ ٚقاقااااط٠ ؼجااااِٝ يف أغااااُٗت

 ايهتابااا١ َااأ املٓاااع حاااا٫ت..  ايعااااّ ايفهاااا٤ يف ايعاَااا١ ايكهااااٜا

ٛٽا خًكاات ٚايتغطٜااس  ايهتاااب َاأ ايهااثرٜٔ يااس٣ ايااتحفُّ  َاأ جاا

 ٚاملثكفني.

 عٓااٛإ ىاالټ فُٝااا: ايغاَااسٟ أزٗااإ. أ َٚاأ جٗتٗااا قاياات 

ٔ  ايكه١ٝ  إٔ فأعتكاس ..  ٚاؾُااٖر  ايٓداب  باني  ايٛطٓٝا١  ايثكافا١  عا

 ايهاثر  ٜفكاسٖا  مجاٖرٟ ٚآخط نبٟٛ، نجع٤ ايثكاف١ تكٓٝف

 ايٛاغاااع مبفَٗٛٗاااا فايٛطٓٝااا١ .. اؿكٝكٝااا١ ايٛطٓٝااا١ َعاْٝٗاااا َااأ

 ٚاؾُٗاااٛض، ايٓدبااا١ عًااا٢ مبفَٗٛٗاااا تٓڀبااال إٔ هاااب اؿكٝكاااٞ

 مبفَٗٛاا٘ املعٓاا٢ ٖااصا ٫ْٚعااساّ..  حتاا٢ ايااسٜٔٚ ٚايڀا٥فاا١، ٚايكبًٝاا١

 اجملتُعٝاااااا١، ا٫ْكػاااااااَات ظٗااااااطت يٮغااااااف بٝٓٓااااااا ايتڀبٝكااااااٞ

   أٜهٶا. ٚا٭١َٝٓ ٚايعكا٥س١ٜ،

 أٟ أَاااااااّ َػااااااتكٌ نُفٗااااااّٛ ايٛطٓٝاااااا١ ْفكااااااٌ فعٓااااااسَا

 َااااأ ٖاااااسف، أزاااا٢  حككٓاااااا أْٓاااااا غاااآجس  أخاااااط٣  تكػااااُٝات 

 املٓااااحط٠ عااأ بعٝاااسٶا ٚأَاااإ، ٚأَااأ حاااط٠ بإْػاااا١ْٝ ْااآعِ خ٬يااا٘

 إٕ بااااٌ.. َٝااااسٜا ايػٛؾااااٝاٍ يف ٚاناااا  بؿااااهٌ ْؿااااٗسٖا اياااايت

ٚاٱْػاااا١ْٝ   ٚاملٛاطٓااا١ بايعكٝاااس٠ أزخًااات ياااسٜٓا ايٛطٓٝااا١ ايثكافااا١

 أْاااا٘ أض٣ يااااصيو.. ٚايڀا٥فاااا١ ٚايغٓااااا٤، ٚاملػااااطح، َثًڄااااا، نااااايفٔ

 نجاااع٤، ٚايٛطٓٝااا١ نجاااع٤ ايثكافااا١ تعطٜاااف َطاجعااا١ َااأ ٫باااس

ِٻ َٚااأ  نكبًٝااا١، ط آخااا اعتبااااض ٭ٟ ٚناااع زٕٚ بُٝٓٗاااا اياااسَ   ٳااا
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٘  ٚطا٥فٝاااا١،  ٚطااااي ٚاٍ  جٝااااٌ إْتااااا  ْهاااأُ ٚحتاااا٢.. َٚااااا ؾاااااب

 ٫ متاااات ؾااااا٥ب١ بااااأٟ ؾااااا٥ب غاااار ٚغااااڀٞ، مبفٗااااّٛ َثكااااف،

 .بك١ً يًٛط١ٝٓ

 ايتٛقٝات املكذح١:

ِټ ٚطٓٝاا١ ٦ٖٝاا١ تؿااهٌٝ -1  َتعااسز٠: نبٶااا عهااٜٛتٗا يف تهاا

ٔ  ٚحااطفٝني  ٚفٓاااْني،  َااثكفني،   َٓاااطل املًُهاا١    مجٝااع  َاا

 تهاإٛ ايػااعٛز١ٜ، ايٛطٓٝاا١ ايثكافاا١ يبٓااا٤ ١اغااذاتٝجٝ يٛنااع

اؾُٝااع.  ًُٜػااٗا ايتٓفٝصٜاا١ ايااداَ  َاأ فُٛعاا١ ؾااهٌ يف

 املاٍ( بٝت محع٠.)ز

ٔ  ايايت  -يًثكافا١  ايعاَا١  اش٦ٝا١  إَها١ْٝ إٔ تهاڀًع  -1  أڂعًٹا

ٟ  حطانٗاا  ْٓتظاط  ظيٓاا  َٚاا  تأغٝػاٗا،  عٔ  باسٚض  -ايتٓفٝاص

 ٚتٛ ٝااال ايٛطٓٝاا١،  ٚاشٜٛااا١ ايثكافاا١  َعاااامل ؼسٜااس  يف ناابر 

 تبآٜاتٗااااااا بهااااااٌ ٚعٓاقااااااطٖا، َٚهْٛاتٗااااااا قٗااااااا٬َ

 ٚتٛ ٝال .. شياو  ٚغار  ٚايعطق١ٝ، ٚاملٓاطك١ٝ ايكب١ًٝ ٚاخت٬فاتٗا

 ايػاااعٛزٟ احملاااٝط يف املتعاااسز٠ ايثكافاااات ملهْٛاااات مما اااٌ

 ٚايعاازات  ٚامل٬بؼ، ٚا٭َثاٍ، ا٭زب، شيو: يف مبا ا٭سٌ،

ِ  أحاس  ٚغارٙ، فٗاصا   ايڀابذ  ٚحتا٢  ٚايتكايٝس،  ٦ٖٝ١ا  أزٚاض أٖا

 ايعثُإ( خايس. ايثكاف١. )ّ

 ايثكافا١  ايسضٜؼ إٔ ٦ٖٝاات  ظٜاز. ز ٚحٍٛ ٖصٙ ايتٛق١ٝ أٚن 

ٕ  َعظااِ يف ٚايااذا  ٌ  ٖااٞ ايعااامل بًااسا  عُاٜاا١  تكااّٛ اياايت بايفعاا

ٔ  املعجْٛا١  ايٛطٓٝا١  ايثكاف١ ٌ  َا  .فتُعا١  احملًٝا١  ايثكافاات  قاقاٝ

 يف ٚاياااذا  ايثكافااا١ تػاااهني قهااا١ٝ مػاااِ مل اٯٕ حتااا٢ ٚمااأ
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 َ٪غػاا١، يف عٓااسْا ايثكافاا١ .ايااسٍٚ َعظااِ يف نُااا ٚاحااس٠ بٛتكاا١

 !أخط٣ َ٪غػ١ يف ٚايذا 

 ٚايااذا  ايػااٝاح١ ٦ٖٝاا١ عٓااس املااازٟ ايااذا  ٚمحاٜاا١ تػااجٌٝ

 تػااجٌٝ بُٝٓااا ،(حا٥ااٌ جااس٠، ايسضعٝاا١، قاااح، َااسا٥ٔ) ايااٛطي

ٟ  غار  ايذا  ٚمحا١ٜ  ايعطنا١، ) ٚاٱعا٬ّ  ايثكافا١  ٚظاض٠ عٓاس  املااز

ٔ  نٝاف  (.ايعطبٞ اجملًؼٚ ايك٠ٛٗ املعَاض، إٔ  ايتجع٥ا١  شاصٙ  ميها

 !َٛحس٠؟ ٚط١ٝٓ ١ٜٖٛ تكٓع

بإٔ ٖاصٙ َأ ايٓكاا  املُٗا١، ٚأقاًڄا        ايعثُإ خايس. ّ ٚعكب

 حهَٛٝا١  َ٪غػا١  يف ٚاياذا   ايػاٝاح١  مجڃاع  َٔ غر املفّٗٛ أبسٶا

ٔ  ٚضمباا .. ٚاحس٠ ٕ إٔ  املٓاغاب  َا  ٚمجڃاع  ايٛاقاع  ٖاصا  تكاحٝ   ٜهاٛ

 ايعاَااا١ اش٦ٝااا١ ٖاااٛ ٚاحاااس، نٝاااإ يف َهْٛاتٗاااا بهاااٌ ايثكافااا١

 كتًاااف أزٚاض ٜكاااٛز تٓظُٝاااٞ زٚض ٖاااٛ ايثكافااا١ ٦ٖٝااا١ يًثكافااا١. زٚض

 يًجاَعات. ايبحثٞ ايسٚض فٝٗا مبا ايع٬ق١، شات اؾٗات

ِ  َؿاااضٟ. ز ٚأؾاااض  -املثاااٍ غاابٌٝ عًاا٢ -ايٓعااِٝ إىل أْٗاا

ٞ  اياذا   َطنع يف ٜعًُٕٛ ٌ  بٓاا٤  عًا٢  ايعُطاْا  يًاذا   ٚطاي  غاج

ٛ  َعُاضٜا١،  بطغَٛات ايعُطاْٞ ايذا  ٛ ٝلتٚ ايعُطاْٞ، ٌ  ٖٚا  عُا

ٍٔ ٛټ  ٚنااادِ. نُاااا هاااطٟ ا٫ٖتُااااّ ٚايذنٝاااع عًااا٢    َهااا  ايتٓااا

 املتؿااابٗات يف ايبحاا ٚ ايااٛطي، ايعُطاْااٞ يًااذا " املااٛظاٜهٞ"

ٔ  اياذا   ٖاصا  باني  ٚا٫خت٬فات ٞ  اياذا     يها ٔ  ٫ ايعُطاْا  ميها

 ٖٚاااصا ا ،اياااذ ٖاااصا يعٓاقاااط" ا٫غاااتدساّ"ٚ" املعٓااا٢" زٕٚ فُٗااا٘

إ٫  شااا ٜتكااس مل يٮغااف، عُٝكاا١." ا ٓٛغطافٝاا١" زضاغااات ٜتڀًااب

 ايك١ً.
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 بايسضاغااااات ايبهااااط حااااٍٛ املككااااٛز  فٛظٜاااا١ ز.أ ٚتػااااا٤يت

 اؾاَعااات يف ايڀاا٬ب تٛجٝاا٘ ميهاأ حتاا٢ ٚشيااو ا٫ ٓٛجطافٝاا١،

ٔ  ايٓاااٛ  شاااصا ٌ  ايسضاغاااات، َااا ٔ  منااااش  إعڀاااا٤  ميهااأ ٖٚااا  َااا

 عًٝٗا؟ ا٫ط٬  ميهٔ حت٢ متت  اييت ايك١ًًٝ ايسضاغات

ٟ . ٚحٍٛ ٖصا ايتػا٩ٍ أٚن  ز ٘   َؿااض ٌ  -ايٓعاِٝ أْا إٔ  ٚقبا

إٔ  فُاأ املٗااِ ايتأنٝااس عًاا٢    -ا٫ ٓٛغطافٝاا١ ايسضاغااات ٜتٓاااٍٚ

 أَااا .يٮغااف َفكااٛز٠ Cross-cultural كافٝاا١  ايعااد ايسضاغااات

ٔٵ: شات زضاغاااات فٗاااٞ ا٫ ٓٛغطافٝااا١ عااأ ايسضاغاااات  ا٭ٍٚ، بعاااسٜ

 ايثكاف١ َٓٗا تتهٕٛ اييت ببع ، بعهٗا املدتًف١ ايثكافات َكاض١ْ

ايعاامل.   يف بايثكافات ايثكافات ٖصٙ َكاض١ْ ايثاْٞ، ٚايبعس ايٛط١ٝٓ.

ٔ  ايكطٜاب  ا٫ ٓاٛغطايف  املآٗ   ايسضاغاات  ٖاصٙ  يف ٜٓتٗ  َا ٚعاز٠  َا

 املعاااْٞ اغااتد٬مإىل  ٜٗااسف ايااصٟ ا٭ْثطٚبٛيٛجٝاا١، ايسضاغااات

 عًاا٢ ٜعتُااس ٓٗ املاا ٖااصا ايغايااب  كافاا١. ٚيف نااٌ زاخااٌ ايهآَاا١

ٔ  ٚاملعاٜؿا١،  ايطقس ٞ  اياذا   َاع  َؿاهًتٓا  ٚيها ٘  ايعُطاْا  مل أْا

ٌ  غار  املآٗ   ٖاصا  أقاب   ٚبايتايٞ َعاؾٶا، ٜعس ٔ إ٫  يًتڀبٝال  قابا  َا

 ٚبٓا٤ ايعُطاْٞ، ايذا  منصج١ ٚإعاز٠ ايؿدك١ٝ، املكاب٬ت خ٬ٍ

 فٝ٘. اؿٝا٠ يهٝف١ٝ غٝٓاضٜٛ

َٽاااا ؾاااأْٶا" ايتاااسٜٔ" إٕ جعٵاااٌ -0  ْظاااط، إعااااز٠ىل إ وتاااا  عا

ٕ  ٜػاُ   ايصٟ بايكسض ٍ  باأ ٕ إىل  ايثكافا١  يف ٜتحاٛ  خاام،  ؾاأ

 بااإٔ ٜهاإٛ شيااوإىل  ٚايػاابٌٝ. اجتُاعٝٽااا َعٝاااضٶا ٜهاإٛ ٫ٚ

 ا٫جتُاعٝااا١ اؾٛاْاااب تًاااو يف ا٫ختٝااااض حطٜااا١ يًٓااااؽ ٜٴاااذى
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. )ز. يًغاطم  املػابب  املاا٤  ؾاد  َثٌ يٓا أنحت اييت ٚايثكاف١ٝ،

 ايبعٝع( إبطاِٖٝ

 ض١ٜ٩أٟ  َٔ ايسٜٔ احملٝا ٜط٣ خڀٛض٠ إخطا  َػاعس. ز يهٔ

ّ  ٖااٛ ٖٓاا  املؿااه١ً ..  كافٝا١   بؿااطٟ، إْتاا   ٖااٞ ايثكافا١  بااإٔ اؾاع

 اْتااع ٕ إ  كافاا١،أٟ  فُااا قُٝاا١  .. َڀااطزٶا ٫ٚ بكااحٝ  ٖااصا ٚيااٝؼ

 خًال  ٚياصيو  ٚخايكا٘   ٚضب٘ املط٤ بني ايع٬ق١ ٜٓظِ ايصٟ ايسٜٔ َٓٗا

َٳااا خٳ ﴿مجٝعااا، ٜكااٍٛ تعاااىل:   ايبؿااط اهلل ْٵؼٳ إإيَّااا    ٚٳ ٚٳايڃااإإ ٔٻ  ًځكڃااتٴ ايڃجٹاا

ٕإ ٝٳعٵبٴسٴٚ  ﴾يٹ

 ٖااٞ ايتااسٜٔ أؾااهاٍ نااٌ ٚضمبااا ايكااٛاب ايكااٍٛ بأْاا٘ يااٝؼ 

ُٶا ٔ  ْكٛم نٌ يهٔ ايسٜٔ، َٔ حت  ٚايكاحٝح١  ايكاطو١  اياسٜ

 بٗا. ٜفدط اييت املػًِ  كاف١ َٔ جع٤ ٖٞ

َػاااعس ٜتهاأُ  . ايااسضٜؼ بااإٔ َااا شنااطٙ ز   ظٜاااز. ز ٚعكااب

 ايسٜٓٝاا١ ايتعااايِٝ إزضا  حٝاا  ميهٓٓااا .كافاا١ٚايث املعطفاا١ بااني خًڀڄااا

 قافات   ٬  فًٗا ايثكاف١ باهلل، أَا املعطف١..  املعطف١ َفّٗٛ نُٔ

 شا، أْٗا: ٫ظ١َ

   َهتػب. أَط -

  اٱْػإ. قٓع َٔ -

 .َٚتحٛٸٍ -

 ٖاصا  يف ايكساغا١  شات ايسٜٓٝا١  املعطفا١  ْسض إٔ  اي٥٬ل َٔ ٌٖ

 !املتغر؟ ايبؿطٟ اٱطاض
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بكٛيا٘:   ظٜااز  ٝا بسٚضٙ ع٢ً َاا ططحا٘ ز.  احمل َػاعس. ز ٚعكب

ٌ  نٝف .. ايٓٗا٥ٞ كطج٘ َع أتفل ٫ ا٫فذاض بٗصا اٱميإ  ْاسخ

ا٫جتُاعٝاا١..  ٚايكااِٝ ٚايعااازات اجملتُعٝاا١ املعاااٜر نااٌ ايثكافاا١ يف

ٞ  ايس١ٜٝٓ، ايكِٝ لعٌإٔ  عًٝٓا ٜٚعع ٕ  ٖٚا  حٝاتٓاا  يف ض٥اٝؼ  َهاٛ

ٔ  جع٤ٶا تهٕٛإٔ  ٌ  ايثكافا١،  َا ٞ  با ّ اي اٱطااض  ٖا  .. ايثكافا١  شاصٙ  عاا

  كافااا١  نااأُ ... َثايڄاااا  غأناااطب .. ناااثر٠  ٚا٭َثًااا١ ٚايؿاااٛاٖس

 ع٬قاا١ يف غاآٛاتأٚ  أؾااٗطٶا ٚايفتااا٠ ايؿاااب ٜعااٝـإٔ  ايغااطبٝني،

ٌ  ٚجٓػ١ٝ عاطف١ٝ ٔ  نٝاف  ... اياعٚا   عكاس  ٜدَاٛا إٔ  قبا إٔ  ميها

ـ إٔ  ٜطٜس فتُعٓا يف ؾابٽا منٓع ٍ إٔ  زٕٚ ايع٬قا١،  ٖاصٙ  ٜعاٝ  ْكاٛ

 ايػااًٛى ٖااصا ٚإٔ اهلل، ؾااط  َاأ ٖااسٜٗا تػااتُس افتٓااا كٕ إ ياا٘:

 َٴحطٻّ.

ٞ  ايتسٜٔ َظاٖطإٔ  اتفكٓا: ايسضٜؼ ظٜاز. ز َٚٔ جٗت٘ قاٍ  ٖا

 ٚايتسٜٔ  ابت ايسٜٔ ٭ٕ ايثكاف١  َٔ يٝؼ ايسٜٔ يهٔ ايثكاف١، َٔ

ٞ  ب٬  َتحٍٛ، ايسٜٔ ٔ  إشا ٟ  غاًٛى  ٚايتاسٜ ٍ  أَاا  .بؿاط  اياعٚا   َثاا

ٕ  املؿاض إيٝ٘  ـ  متٓاع   كافتٓاا ٕ إ ٫بٓاو:  قًات  فاإ  ايعؿاٝك١  َاع  ايعاٝ

ٍ  فكس امل٪جٌ، ايعٚا  قبٌ ٘  ياو:  ٜكاٛ ّ  غار  إْا ٌ  ًَاع   كافا١  بتفاقاٝ

 َاأ ايٓااٛ  ٖااصا وااطٸّ زٜٓٓااإ إ ٫بااي: فػااأقٍٛ أْااا أَااا .اجملتُااع

 .ايع٬ق١

 ايؿااا٥و املٛنااٛ  ٖااصا يف ٚاؾااسٍ اـااٛض غااٝڀٍٛ طبعٶااا،

 اـااط ضٖافاا١ بػاابب ٚايااسٜٔ  ايثكافاا١ بااني املًتبػاا١ ايع٬قاا١ بؿااإٔ

 ايثكافااا١ باااني املطتبهااا١ ايع٬قااا١ أٜهٶاااا ٚباملثاااٌ. بُٝٓٗاااا ايفاقاااٌ
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 حٛشااا ٚايٓكااف  اٯٕ، حتاا٢ قػا١َٛ  غار  أَااٛض ٖاصٙ  !ٚاؿهااض٠؟ 

 ضطبٶا! ظاٍ َا املتدككني بني

ٔ    خاياس . ٚأٚن  ز  َٓتجٶاا  ياٝؼ  ايطزٜعاإ إٔ املككاٛز إٔ اياسٜ

 زا٥اط٠  َٔ ايسٜٔ ىط  ٚبصيو َكسغ١، ْٚكٛم ٚحٞ فٗٛ بؿطٜٽا،

ٔ  ٚايتسٜٔ .ايثكاف١ يف  شياو  ٜٚتجًا٢  يًثكافا١،  ىهاع  أخاط٣  جٗا١  َا

 ٚفُٗٗااااِ اغااااتكباشِ ٚططٜكاااا١ َعتكااااسِٖ، ػاااااٙ ايبؿااااط غااااًٛى

ٚميهاااأ  ٯخااااط، فتُااااع َاااأ تتبااااأٜ اياااايت ايسٜٓٝاااا١ يًٓكااااٛم

ٌ  ايايت  اٱغا١َٝ٬  املاصاٖب  بهثط٠ ا٫غتؿٗاز ٔ  ا٭غااؽ  يف تٓٗا  َا

   (.ايٓب١ٜٛ ٚايػ١ٓ ايكطإٓ،) َؿذن١ َكازض

 ايٛاغاااع مبفَٗٛٗاااا ايٛطٓٝااا١ ايثكافااا١ تتبٓااا٢إٔ  أُٖٝااا١ -2

 ٚقباااٍٛ املٓاطكٝااا١، املؿاااذنات عًااا٢ ايذنٝاااع َاااع ايفهااافاض،

ّ    ايثكافااات ْٚؿااط  بعهااٗا ايٓدااب ايفطعٝاا١، َااع نااطٚض٠ إٔ ؼااذ

 ْاقاط . اٯخاط. )ز  ٚايطأٟ ايطأٟ ٚاحذاّ اؿٛاض، َع قبٍٛ ايبع ،

 ايكعٛز(

 عًا٢  اؿفااظ  أغاباب  َٔ أْٗا ٜعتكس اييت ايتٛقٝات َٔ -1

. نُاا أؾااض ز   ٚايتٓافػ١ٝ، باؿهٛض تتػِ  كاف١ مٛ ايٛطٔ ١ٜٖٛ

 اؿُٛز َا ًٜٞ:  قاح بٔ اهلل عبس

 تتهاإٛ ٚإٔ، يًثكافاا١ ايعاَاا١ اش٦ٝاا١ أعُاااٍ بااس٤ يف اٱغااطا  •

ٔ  إزاضتٗا فًؼ عه١ٜٛ  املتعاسز٠  ايثكافٝا١  ايهفاا٤ات  شٟٚ َا

 .ا٫ػاٖات

  كايف، تطا  َٔ ٬زايب َ٘ا متًه ع٢ً احملافظ١ مٛ ايػعٞ •

 .ايتؿتت َٔ ٚمحاٜت٘
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 اياااايت ايثكافااااات تاااادظ اياااايت ٚايٛغااااا٥ٌ بااااايداَ  ا٫ٖتُاااااّ •

 .  ايعكٛض َطٸ ع٢ً ايٛطٔ انتػبٗا

ٌ  ايايت  ايٛط١ٝٓ املعاضض إقا١َ • ٔ  َ٘اا ميتًها   يًعاَا١  تٓكا  اياٛط

 طبٝعٝااا١ َٓڀكااا١ ناااٌ جغطافٝااا١ حػاااب  كافٝااا١ قااآٛف َااأ

 . بؿط١ٜ أّ ناْت

ٕ  ٛاعا٘، أْ بهافا١  اٱعا٬ّ  تػدر • ٛ  حاناطٶا  يٝهاٛ  ْؿاط  ما

 .ايب٬ز بثكاف١ لَا ٜتعً نٌ

َٶاااا إع٬َٓاااا ٜتهااأُإٔ  ناااطٚض٠ -6  ايػاااعٛز١ٜ بايثكافااا١ اٖتُا

ٝٽاا  َٓاطكٝٽاا  املتٓٛع١ ٝٽا  ٚقبً ٌ  ٚجٓاسضٜٽا،  َٚاصٖب ٟ  بايؿاه  اياص

 Audienceحاااس٠ عًااا٢ اؾُااااٖر َااأ ْاااٛ  ناااٌ ٜفهٸاااً٘

segmentation. ٕٚأ  ٕ  /Soap Opera" قاااآاع١ يٓااااا تهاااٛ

ٝٽا  تػاتٗسف  بٓاا،  خاقا١ " أٚباطا  غاٛب   ايػااعٛز١ٜ، املاطأ٠  َباس٥

 ايػاااعٛز١ٜ ايثكافااا١ يتععٜاااع جاااٖٛطٟ بؿاااهٌ تٛظٝفٗاااا ٜٚاااتِ

أعاا٬ٙ.  املااصنٛض ايتٜٓٛااع ا٫عتباااض بعااني ا٭خااص َااع ايؿااعب١ٝ،

 ايػاااعٛزٜات َااأ فاااامل٬ح  إٔ ٖٓااااى ٖٛغٶاااا باااني ايهاااثر}

 تٓااسض  ايذنٝاا١ ٚاملػًػاا٬ت .ايذنٝاا١ باملػًػاا٬ت َاا٪خطٶا

ُٻ  تؼاا  َػًػاا٬ت تهاإٛ. أٟ Soap Operaبايااا  ٢َااا ٜٴػاا

 ٚقتٶااا ٜكهااني َاأأٚ  ايبٝااٛت، ضبااات عاااز٠ڄ تػااتٗسف طًٜٛاا١،

 جاسٽا،  بػاٝڀڄا  ٚمتثًٝڄا تكًٝسٜٽا غطزٶا ٚتتٓاٍٚ املٓعٍ، يف طًٜٛڄا

ٕ  ٚياصا . ٚاملؿذن١ ايثابت١ ايع١ًُٝ ايػُات َٔ ايعسٜس ٚشا  فاإ

ِ  ٚمل تاطاى، ا٭ ب٘ قاّ إعجاظٶا يٝػت املػًػ٬ت ٖصٙ  ٜػابكٗ
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 ايڀااطح َاأ ايٓااٛ  ٖااصا  ٛاباات تڀبٝاال ٚميهاأ أحااس، إيٝاا٘

 خايس( عبر. )أ. {زٚي١أٟ  قٹبٌ َٔ ايسضاَٞ

ٔ  ،(نًُاٗا٠  يٝؼ) املػطح ٚجٛز أ١ُٖٝ -7  فٓٝا١  ناأزا٠  ٚيها

 ْٚكااااسٖا ايػااااعٛزٟ، اجملتُااااع  كافاااا١ َاااأ ؾٛاْااااب تعااااطض

 ٚاملػاااطح املكاااطٟ، فاملػاااطح. ضاٍم فاااي بأغاااًٛب ٚع٬جٗاااا

 عااطض يف نااثرٶا أغااُٗا-املثاااٍ غاابٌٝ عًاا٢-ايهااٜٛيت

. ٚايهاااٜٛتٝني يًُكاااطٜني ا٫جتُاعٝااا١ ايثكافااا١ َااأ جٛاْاااب

 أنثط ايهٜٛتٝني ْفِٗ قس نػعٛزٜني إْٓا ايكٍٛ: ٚميهٓٓا

ٌ  عًا٢ -ايعٴُاْٝني َٔ  ايهاٜٛتٝني  ْؿاا   بػابب  املثااٍ   غابٝ

 ضا٥جاا١ ْطاٖااا اياايت ايسضاَٝاا١ ٚا٭عُاااٍ املػااطحٞ، ايعُااٌ يف

 فإْٓاا  شياو  فاٛم . ايعطبٝا١  اـًاٝ   زٍٚ يف ٛب١َٚڀً بٌ نثرٶا،

 ْعاااطف ٫ٚ ايهاااٜٛتٝني، ٚاملُاااث٬ت املُاااثًني َعظاااِ ْعاااطف

 يف ايػااًڀ١ٓ تكسَاا٘ َااا قسٚزٜاا١ بػاابب عٴُااإ  يف أقااطاِْٗ

إٔ  فاااٝفذض خًٝجٝااا١ زٚيااا١ أناااد أْٓاااا ٚمباااا. اؾاْاااب ٖاااصا

 ايعُااٌ َاأ نجااع٤ ْؿااڀ١ َػااطح١ٝ حطناا١ يااسٜٓا ٜهاإٛ

 اقتكاااازٜٽا َاااطزٚزٶا ياااصيوإٔ  ُٝاغااا ٫ٚ ٚايذفٝٗاااٞ، ايثكاااايف

َٶا ٖااٛ ايااسفع اـكااٛم بٗااصا ٚا٫قااذاح. جٝااسٶا  بايٓؿااا  قااس

ِ  َػاطح١ٝ  فطم ٚتهٜٛٔ املػطحٞ،  تعهاؼ  أعُااٍ،  يتكاسٜ

 قڀاعٶااا املػااطح ٜهاإٛإٔ  بؿااط  ايػااعٛزٟ  اجملتُااع  كافاا١

َٽا   .ػاضٜا١  قابغ١  شات ٖابڀ١ أعُاٍ تكسِٜ ْتحاؾ٢ حت٢ عا

 ايطزٜعإ( خايس. )ز



03 

–1327  1322  
83 

 ٜعاي  ٫ ايعاَا١، ( ٚاملط١ٝ٥ املػُٛع١) اٱشاعات فهط٠ ططح -8

 ٚفهااااط٠ ايتجاضٜاااا١، اٱشاعااااات بإيغااااا٤ املڀايباااا١ بايهااااطٚض٠

 املهاااَني ٚإبعاااز إيغااا٤ بايهااطٚض٠ تعااي ٫ ايطاقٝاا١ املهاااَني

 تهاإٛإٔ  ٖااٛ ايفهااط٠ -( َٓاا٘ بااس ٫ ؾااط فٗااٞ) اشابڀاا١

ٔٵ َتاحٶاااا باااسًٜڄا ايعاَااا١ اٱشاعاااات  اتاٱشاعااا يف ٜطغاااب ٫ ملځااا

 املهاااَني تًااو تعجباا٘ ٫ ملاأ ايطاقٝاا١ ٚاملهاااَني ايتجاضٜاا١،

 َٓڀكاا١ ٖٓاااى بااٌ ٚأغااٛز، أبااٝ  يٝػاات املػااأي١- اشابڀاا١

 ايبعٝع( إبطاِٖٝ. ٚاغع١. )ز ضَاز١ٜ

ٔ . أ ٚعكااب ايڀطٜااطٟ عًاا٢ ٖااصٙ ايتٛقاا١ٝ بأْاا٘      عبااس ايااطمح

 خهااااٛعٗا  ٜهاااأ مل ايتجاضٜاااا١ ٚايكٓااااٛات ٜعتكااااس إٔ اٱشاعااااات 

ٗٶا -عاابرايت قاا ٻ إشا-يًُعًاأ  ٫ حٝاا ، ايغطبٝاا١ يًڀطٜكاا١ َؿاااب

ٌ  عًا٢  -با٫ْتدابات َطتبڀ١ غٝاغ١ٝ أجٓسات ٜٛجس  املثااٍ،  غابٝ

ٔ  عثٶا إَا ناْت اٱع٬ْات يهٔ ٛ  َبٝعاات  ظٜااز٠  عا  ا٭قاٌ،  ٖٚا

 ع٢ً اٱع١َٝ٬ ايٛغ١ًٝ ٖصٙ شجّٛ ػٓبٶا أخط٣ حا٫ت يف ٚناْت

 َثاااٌ:، crisis ناااٛاض  ٚقاااٛ  حاااا٫ت يف خكٛقٶاااا ايؿاااطن١،

ِ  حا٫ت نؿف بعس َڀعِ إع٬ٕ ٔ  يًحاس  يسٜا٘   تػاُ  اؿُا٬ت  َا

 .نسٙ اٱع١َٝ٬

 اٱعااا٬ّ يف طغاا٢  فكااس  اشااابط  احملتااا٣ٛ َػاات٣ٛ  عًاا٢  ٚأَااا 

ٞ  ايتجاااضٟ ٔ  ايبحاا   حااا٫ت  يف ٚاؿهااَٛ ٌ  اٱ اااض٠،  عاا  نػاابٝ

ٕ  املؿاٖسات، ؾًب ٘  يف ٚناا ٔ  ٜبحا   أغًبا  ٚاٱ ااض٠،  ايكاطا   عا

 احملتا٣ٛ  يف شياو  ٜظٗاط  َا ٚأنثط بايهطٚض٠، ٖابڀڄا ٜهٔ مل ٚيٛ
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 ا٫ػاٙ بطْاَ  يف اؾعٜط٠ بڀطٜك١ َتأ ط٠ َسضغ٘ ٖٚٞ ايطٜانٞ،

 .املعانؼ

 ٚتعااسز ايٛغااا٥ٌ، أُٖٝاا١ َااع املاااٍ أْاا٘ بٝاات محااع٠. ٚشنااط ز

ٌ  ...ٚزٚضٖاا   ًَهٝتٗاا  طبٝع١ حٍٛ ايط١ٜ٩ ِ  ٜظا املهااَني  فُاا    املٗا

 املؿااذى ايكاغااِ ؼكاال ملهاااَني اتاغااذاتٝجٝ ٖٓاااى تهاأ مل

 ا٭َط ٜٴذى فػٛف ..شا ١تٓفٝصٜ ٚبطاَ  ايػعٛز١ٜ، ايٛط١ٝٓ ثكاف١يً

ّ  ٚايتًفعٜٕٛ ا٫تكاٍ  فاٱشاع١، ٚغ١ًٝ ٫جتٗازات  ٚاـاام،  ايعاا

 َٓظَٛاا١ يف يًعُااٌ املكااسض٠ يااسٜٗا ٜهاإٛ مجٝعٗااا قااس ٫ ٚاملػااطح 

 تهااإٛ قاااس باااٌ َٓٗاااا، املڀًٛبااا١ ا٭ٖاااساف يتحكٝااال َتهاًَااا١ 

 ؽاابټط، ْٚكااسْا َاأ اٯٕ ْعٝؿاا٘ َااا تؿااتٝت  ٖٚااصا أزا٠ بااايعهؼ

ٔ  عجعْا فعًڄا بأْٓا ٭ْفػٓا  َاا  بعاس  ٚطٓٝا١،  غاعٛز١ٜ   كافا١  خًال  عا

 مل ايٛطٓٝا١  ايثكافا١  املًُه١. إٕ ِٖ تٛحٝس ع٢ً عاّ ١٦َ َٔ ٜكطب

َٽاااا  ياااصيو ٖاجػٶاااا ٜهااأ  جٗااا١ ٖٓااااى تهااأ مل َٚاااا أُٖاااٌ، عا

 .اهلل ؾا٤ َاإىل  اؿاٍ ٖصا يف غٓظٌ ا٭َط اختكام تتٛىل

ُٶاااا ياااٝؼ خاياااس أْااا٘ عااابر. أ ُاااا تاااط٣بٝٓ  ايٓااااؽ ٜػاااتًٗو زا٥

ايٛاقاااع، أٚ  َااأ يًاااٗطٚب فا٥اااس٠، أحٝاْاااا عًااا٢ يًحكاااٍٛ اٱعااا٬ّ

 شياااو  َاااع ايفا٥اااس٠ تتعااااضض ٫ ايٛقااات، أٚ يًذفٝااا٘  ٚقاااس يتُطٜاااط

 بػبب٘. اٱع٬ّ ايٓاؽ ٜػتًٗو ايصٟ ا٭ٚحس ايػبب يٝػت يهٓٗا

عًا٢ ماٛ َاا     ايٛطٓٝا١ إٔ تاسضى   ا٭ق١ًٝ  كافتٓا يف ٜفذض -9

 : ١َُٗ أَٛض  ٬ ١ ايفٝفٞ  عبس ايطظام. ٜط٣ أ

 ايصٚبإ. ف٬ تكبٌ َػ١ًُ، أْٗا •

 احمل١ًٝ. تكبٌ ف٬ عامل١ٝ، أْٗا •
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   اؾُٛز. تكبٌ ف٬ َتجسز٠، أْٗا •

20-   ٍ ٔٸ اؾٗاااٛز َٚااأ املٗاااِ إٔ تٴباااص  ( ٚجاااٛزٟ)  قاااإْٛ يػااا

 بهٌ ايٛط١ٝٓ ا٭ق١ًٝ  كافت٘ يًُجتُع ٜفػط  ابت، تؿطٜعٞ

 فهااطٟ ملؿااطٚ  َبااازض٠ ٖااصٙ تهاإٛ ت، ٚقااسٚ بااا ٚنااٛح

 ٟ ٌ  خاضطتاا٘ تٴطغااِإٔ  ٫باس  ٚطااي، تُٓاٛ  ايػاار   يف ايبااس٤ قبا

 نُاٍف ٚأقٓع)  ؾٛنٗا نثر عًٝٗا غٝػر اييت فا٭ضض

 فػآجس  شاصا  ْباازض  . إٕ مل( ٣َا ٜاط  وصض ايؿٛى أضض فٛم

، َتهاااز٠ تهاإٛ ٚقااس َتٓٛعاا١، فتُعااات زاخًاا٘ فتُعٓااا

٘  اجملتُااع ٚغااٝجس ، اٱقاا٬حٚ ايطتاال  حٝٓٗااا فٝكااعب  ْفػاا

 ٚحٻاسٙ  بعاسَا  مَاا افاذ   ٜٛحٿس جسٜس، مل٪غؼ حٝٓٗا َتعڀؿٶا

 اهلل، ضمحاا٘ - غااعٛز آٍ عباس ايععٜااع  ٚاملٓكااٛض املًااِٗ املًاو 

 . خر نٌ أَت٘ٚ زٜٓ٘ٚ ٚؾعب٘ ٚطٓ٘ عٔ ٚجعاٙ
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 الغامدٖ. ىْف. الْرق٘ الرئٔص٘: د 

 اـكدك١: ٚاقع عٔ َكس١َ

 تتُٝااااع جاشباااا١ اغااااتثُاض١ٜ ب٦ٝاااا١ ٜعااااي اؿااااسٜ  ا٫قتكاااااز

. عًٝٗااا ٚاؿكااٍٛ ا٭َااٛاٍ حطناا١ ٚغااٗٛي١ ٚايتٓافػاا١ٝ، باملطْٚاا١،

 ا٫غااتثُاض١ٜ ايب٦ٝاا١ ٖااصٙ ؼكٝاال َاأ ٜااتُهٔ حااسٜ  اقتكاااز ٚأٟ

 ٜٚػاتڀٝع  ا٭َٛاٍ، ٚض٩ٚؽ ا٫بتهاض اجتصاب ع٢ً قازضٶا غٝهٕٛ

 .املبازضٜٔ احتهإ

 ٜااسٚض ايااصٟ ا٫قتكاااز ظااٌ يف ايتحكاال قااعب١ ايؿااطٚ  ٖااصٙ

 تٓافػاااٞ غااار اقتكااااز ٖاااٛ املٛجٸااا٘ فا٫قتكااااز! اؿهَٛااا١ حاااٍٛ

 ٚإغا٬م  ْٚٛعٝتٗاا،  املٓافػا١  حجِ يف ايتحهِإٔ  نُا بڀبٝعت٘،

 َااأ عاااٌه -اٱْتاااا  يعٓاقاااط اؿهَٛااا١ ٚاحتهااااض ا٭غاااٛام،

 ض٩ٚؽ جااااصب عًااا٢  ايكاااازض٠  ا٫غاااتثُاض١ٜ  ايب٦ٝااا١  إهااااز  ايكاااعب 

 ا٫بتهااااااض جاااااصب ٖاااااٛ ا٭َاااااٛاٍ ض٩ٚؽ َااااأ ٚا٭ٖاااااِ ا٭َاااااٛاٍ،

 حانآات،  عٔ تبح  ٚا٫بتهاضات ا٭فهاضإٔ  شيو ٚاملغاَطٜٔ،

 غااٝتُهٔ اؿاناا١ٓ ايب٦ٝااات تااٛفر َاأ ٜااتُهٔ ايااصٟ ٚا٫قتكاااز

ُٶااا  مل إشا حتاا٢ ػااتساّ،َ اقتكاااز ٚبٓااا٤ ايعاملٝاا١، املٓافػاا١ َاأ حت

ُٽااا شيااو ٜعااس فًااِ ي٬قتكاااز، ايتكًٝسٜاا١ املكَٛااات شااا تتااٛافط  يف ٖ

ّ  ايك١ُٝ تعظِٝ ع٢ً ٜطتهع عامل ٌ  باغاتدسا  ٖٚهاصا  املاٛاضز،  أقا

 !  ْفػٗا تهع ايؿطٚ  فإٕ
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َٶا ْ٪نس نٓا ٚإشا إىل  تٓبٗات  قس ايػعٛز١ٜ اؿه١َٛإٔ  زٚ

ٞ  ايٛنع ٖصا ٔ  عاسزٶا  فٛناعت  طٜٛاٌ،  ٚقات  َٓاص  اؾسٜاس  ايعاامل  َا

 اياااسٍٚ باااني َااأ تكاااب  حتااا٢ ا٫غاااتثُاض ب٦ٝااا١ يتحػاااني ا٭ٖاااساف

 ٜهااأ فًاااِ ايعاملٝااا١، ا٫غاااتثُاضات جاااصٵب عًااا٢ قاااسض٠ ا٭نثاااط

ٛ  اااا  ا٭َاط  يٛاقاع  طبكڄاا  ااا ايٓفط انفاض ٟ  ٖا ٌ  اياص  اؿهَٛا١  جعا

 اياايت ايكڀاعااات َاأ نااثر خكدكاا١ َٛنااٛ  يف ايٓظااط ػااسز

 عًاا٢ ٜٚؿااجع غااب،َٓا ايٛقاات ْٚعااِ، اؿهَٛاا١. عًٝٗااا تػااٝڀط

َٶا املهٞ  انفاضإىل  عاج١ ْهٔ مل يهٔ ايڀطٜل، ٖصا يف قس

ٛ  ايڀطٜال،  ٖاصٙ  يف ْػار  حت٢ ايٓفط أغعاض إىل  ا٭غاعاض  عاازت  ٚيا

 َؿاااااطٚ  يف ْػاااااتُطإٔ  فٝجاااااب ايعًٝاااااا، ايكٝاغااااا١ٝ َػاااااتٜٛاتٗا

٘  ْظاطٶا  ٖصا  اـكدك١ ٟ  ايكاحٝ   املػااض  ٭ْا  ٜػار إٔ  هاب  اياص

 . ا٫قتكاز فٝ٘

ٛټٍ َؿااطٚ  تعااسټ ايتكااٛض ٗااصاب ٚاـكدكاا١  ا٫قتكاااز يف ؼاا

 ايايت  ايتٓافػا١ٝ،  عًا٢  ٜطتهاع  ايصٟ اؿط، ا٫قتكاز مٛ ايٛطي

 عًاا٢ ٚنفاا٪٠ قااحٝح١ بڀطٜكاا١ املااٛاضز تٛظٜااع عًاا٢ تعُااٌ بااسٚضٖا

   ا٫بتهاض. خ٬ٍ َٔ ايك١ُٝ ٚتٛجس املدتًف١، اٱْتا  عٛاٌَ

ٕ  ٖااصا، ٚعًا٢  ٛ  املًُهاا١ تٛجاا٘ فاإ  ٜهاأ مل اـكدكاا١ ما

 ٜطٚ إٔ  ايبع  واٍٚ نُا- ايطا١ٖٓ ا٫قتكاز١ٜ ايظطٚف ٝسٚي

 فًاؼ  بكاطاض  باسأت  قسميا١،  ٚغٝاغا١  اقتكاز١ٜ خڀ١ بٌ- يصيو

 ايكڀاااا  حكااا١ بعٜااااز٠ ٖاااا2/2/2228 ٚتااااضٜذ 60  ضقاااِ اياااٛظضا٤

 أفهااٌ باتبااا  ايااٛطي ا٫قتكاااز يف َػاااُٖت٘ ٚتٛغااٝع اـااام،

 يٓؿااااا ا أْااااٛا  بعاااا  ؼٜٛااااٌ شيااااو يف مبااااا املتاحاااا١، ايٛغااااا٥ٌ
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 ا٭عًاا٢ ا٫قتكااازٟ اجملًااؼ َٛافكاا١ قااسضت  ااِ إيٝاا٘، ا٫قتكااازٟ

 اهلل عباس  ا٭َار  ايؿطٜفني اؿطَني خازّ ْا٥ب بط٥اغ١ نإ ايصٟ

 يف ايتدكااٝل اغااذاتٝج١ٝ عًاا٢ - حٝٓاا٘ يف - ايععٜااع عبااس باأ

 ٖاسف  نٌ ٜٗسف أٖساف، مثا١ْٝ ؼكٝلإىل  تٗسف اييت املًُه١

 نفااا٠٤ ضفااع أُٖٗااا: َاأ اياايت ايػٝاغااات، َاأ عااسز ؼكٝاالإىل 

٘  ٚظٜاااز٠  ايااٛطي،  ا٫قتكاااز   ايتحااسٜات  ملٛاجٗاا١  ايتٓافػاا١ٝ  قسضتاا

 َؿاااااضن١ ْڀااااام تٛغااااٝع ٚإىل ٚايسٚيٝاااا١، اٱقًُٝٝاااا١ ٚاملٓافػاااا١

ٍ  يف املااااٛاطٓني ٍ  ضأؽ ٚتؿااااجٝع  املٓتجاااا١،  ا٭قااااٛ  ايااااٛطي  املااااا

ٝٽااا  ي٬غااتثُاض  ٚا٭جاآي  ٛ ) قً ٘  ْعااي  َااا  ٖٚاا  حكاااٛم ٖٝهًٝاا١  باا

 (.املًه١ٝ

 غااًب١ٝ اجتُاعٝاا١ اْعهاغااات ظٗااٛض أ بتاات ايعاَاا١ بايتجاااض

 غااٝاز٠ فكااسإ: إىل تاا٪زٟ حٝاا  اـكدكاا١، عًُٝاا١ عاأ ْامجاا١

 ٚاضتفااا  ايكازَاا١، ا٭جٝاااٍ ممتًهااات َاأ نااثر عًاا٢ اؿهَٛاا١

 ٜعااي فٗااصا اـكدكاا١، عاأ ْتحااس  فعٓااسَا ايبڀاياا١، َعااس٫ت

 .املٛظفني  ً  تػطٜ أٟ  اؿهَٛٞ  ايكڀا  شٝهٌ تطؾٝسٶا

ِ أ أَا ٞ  اٱهابٝا١  ا٫ْعهاغاات  ٖا ٔ  اياتدًل : فٗا  ا٭عباا٤  َا

ٞ  اٱْفاام  تػاتٓعف  ايايت  ايهد١ُ املاي١ٝ ٝٽاا،  اؿهاَٛ  ٚتؿاتت  حاي

ٔ  ٚمتٓعٗاا  اؿه١َٛ، جٗٛز  ا٭نثاط  ايكڀاعاات  عًا٢  ايذنٝاع  َا

 املاااايٞ اشاااسض ظٜااااز٠ يف ٚتتػااابب ٚايكاااح١، ناااايتعًِٝ، أُٖٝااا١ 

 يااااابع  اؿهاااااَٛٞ ايكڀاااااا  إزاض٠ يهاااااعف َباؾاااااط٠ نٓتٝجااااا١

 ٚبايتااايٞ اـااام، ايكڀااا  َاأ قطبٶااا ا٭نثااط اؿٜٝٛاا١ ايكڀاعااات

ٌ  املايٝا١  ايتعاَاتٗاا  ؽفا  إٔ  يًحه١َٛ ميهٔ ٛ  نابر  بؿاه  يا
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 اؾااٛز٠ ؼكٝاال أٜهٶااا. يًااسخٌ املااسض٠ ايكڀاعااات غكدكاا١ قاَات 

 ايكڀاعاااات يااابع  اـاااام ايكڀاااا  إزاض٠ٕ إ حٝااا  ٚايهفاااا٠٤،

 نفااا٠٤ َاأ ٚتطفااع املكسَاا١، اـااسَات جااٛز٠ ؼػااني يف غتػااِٗ

 تاٛفط  َع ٚايبٓا٤، ايتڀٜٛط يف ايتٛغټعإىل  إناف١ ٚايتؿغٌٝ، اٱزاض٠

 ؼكٝال إىل  اـكدكا١  ٚتٗسف ايػطٜع، ايكطاض اؽاش ع٢ً ايكسض٠

 املباؾااااط٠ ايعا٥ااااسات جاااااْي َاااأ ايسٚياااا١ ـعٜٓاااا١ َايٝاااا١ َااااٛاضز

 املتٛقاااع ايػااا١ٜٛٓ ٚايعا٥اااسات املػاااتٗسف١، ايكڀاعاااات ـكدكااا١

 .املػتكب١ًٝ ا٭ضباح َٔ ؼكًٝٗا

 يف ايٓظاط  إعااز٠ إىل  وتا  َت١ٓٝ أغؼ ع٢ً ا٫قتكاز بٓا٤ إٕ

 بايكڀاااا  ايتكااااقا ا٭نثاااط ايكڀاعاااات يااابع  اؿهَٛااا١ إزاض٠

 ْات   ا٫تكاا٫ت  ؾاطن١  خكدك١ َٔ اؿه١َٛ ػطب١ اـام،

 يتڀاااٜٛط ايهاااد١ُ املايٝااا١ ا٫تٗاَاااات َااأ اؿهَٛااا١ إعفاااا٤ عٓٗاااا

 املٓتجاااات، ٚتڀاااٜٛط اـسَااا١، نفاااا٠٤ ٚضفاااع ٚتؿاااغًٝ٘، ايكڀاااا 

 يًحهَٛا١،  زا٥ُا١  ٚإٜاطازات  املٛاطٔ، ملكًح١ ا٭غعاض يف ٚخف 

ٝٽا ي٘ تتڀًع َا ٖٚصا ٕ  حاي ٛټٍ،  شضا  يتهاٛ  ايايت  ٚاـكدكا١  ايتحا

ٞ  ايػعٛز١ٜ يف طڂبكت  مبعٓا٢  نًٝا١،  ٚيٝػات  جع٥ٝا١  خكدكا١  ٖا

ٔ  تتٓاظٍ مل ايسٚي١إٔ  ّ  قڀاعٗاا  عا ٌ  بايهاَاٌ،  ايعاا ٔ  تٓاظيات  با  عا

 ع٢ً ٜعتُس ٫ اؾع٤ ٖٚصا اؿهَٛٞ، ايكڀا  يف ٞايتؿغًٝ اؾع٤

ٔ  غاًب١ٝ  آ ااض أٟ  شاا  ٜهٔ مل ٚبايتايٞ املٛاط١ٓ، ايعُاي١  ايٓاحٝا١  َا

ٝٽا ٚأغااتبعس. ا٫جتُاعٝاا١ إىل  ايػااعٛز١ٜ اؿهَٛاا١ تتجاا٘إٔ  ؾدكاا

 َتحفظاااا١ زٚياااا١إٔ  أعتكااااس فاااا٬ ايهاًَاااا١، اـكدكاااا١ َػاااااض
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ّ  نايػعٛز١ٜ ٌ  اؿٜٝٛا١  قڀاعاتٗاا  غكدكا١  تكاٛ  نًاٞ،  بؿاه

   اـكدك١. أْٛا  َٔ شا ا٭قطب ايُٓاش  غتدتاض بٌ

 

 ايتعًِٝ: خكدك١

ٔٵ ىڀ٧ ٔټ َٳ  بايٓػاب١  َػاتحس   أَط ايتعًِٝ خكدك١إٔ  ٜظ

 قا٢ً  -فاايٓي . قاسميٶا  ايعطبٝا١   كافتٓاا  يف َٛجاٛزٶا  ٜهٔ مل يٓا،

ٔ  باسض  أغاط٣  ع٢ً اؾذ  -ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ّ إٔ  ايكطؾاٝني  َا  ٜكاٛ

 ٚايهتاباا١ ايكااطا٠٤ املػااًُني أبٓااا٤ َاأ ٠عؿااط بتعًااِٝ َاآِٗ ايفااطز

 . أغطٙ ٚفو حطٜت٘ َكابٌ

 ايبعاااااس فٗٓااااااى: أبعااااااز،  ٬ ااااا١ شاااااا ايتعًاااااِٝ ٚخكدكااااا١

 .ٚايتٓظُٝٞ ٚا٭نازميٞ، ا٫قتكازٟ،

ِ  أَا ٞ  ايتعًاٝ ٕ  اـاقا١  ٚاؾاَعاات  ايعااي  ايٛقات  يف ا٭َاط  فاإ

 ؼهُٗاا  ٫ اييت املٓفًت١ ا٭غِٗ غٛمإىل  ٜهٕٛ َا أقطب ايطأٖ

 عُاا  ايٓظاط  بغا   ايػاطٜع  اياطب   َٓٗاا  ٚاشاسف  قٛاْني، ٫ٚ عسقٛا

ٌ  ايتُٓٝا١  ٚع٢ً اجملتُع، ع٢ً فا٥س٠ َٔ ايتعًِٝ ٖصا ب٘ ٜعٛز  بؿاه

 .زقٝل

 عااّ،  بؿهٌ ٚايتعًِٝ ايعايٞ ايتعًِٝ ع٢ً ايهبر اٱقباٍ إٕ

ٔ  باسيڄا  املعطف١ عامل يف ايثط٠ٚ ٖٞ فاملعطف١  -ايڀبٝعٝا١  ايثاطٚات  َا

 َه٢  ٚقتأٟ  َٔ أنثط ايعايٞ ايتعًِٝ ع٢ً أند إقباٍإىل  أز٣

 ايسٚياا١ ٚأقاابحت اؿهااَٛٞ، ايتعًااِٝ عًاا٢ نااغڀڄا ؾااهٌ ممااا
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ٌ  َكاعاس  تاٛفر  عٔ عاجع٠ ٔٵ  يها ِ  يف ٜطغاب  َٳا  قٛاعاس  ٚفال  ايتعًاٝ

 .اؾاَعات يسخٍٛ ايهبر٠ ا٭عساز َٔ ؼسټ ٚأْظ١ُ

 ٖااصٙ يٝتااٛىل اـااام يًتعًااِٝ َكااطاعٝ٘ عًاا٢ ايباااب فاات  إٕ

ِ  فاطم  تٛفر يف اؿه١َٛ َع ٜٚؿاضى ػ١ُٝ،اؾ املػ٪ٚي١ٝ  تعًاٝ

 ٚايااصٜٔ اؾاَعٝا١،  ايؿاٗازات  طاايي  َاأ نابر٠  يؿاطو١  َٓاغاب١ 

، َاآِٗ ناابر عااسز اغااتٝعاب اؿهَٛٝاا١ اؾاَعااات عًاا٢ ٜتعااصض

ِ  ؾاٗازات،  مح١ً-ٚيٮغف- يًُجتُع خطٸ   حكٝكا١  يف ٚيهآٗ

ُٶاااا تعاااسټ اـاقااا١ اؾاَعااااتٕ إ. َاااتعًُني غااار ا٭َاااط  نااابرٶا زاع

 تعاصض  كتًفا١  يظطٚف ايصٜٔ ٭ٚي٦و زضاغ١ٝ َكاعس ٚتٛفط يًتعًِٝ،

 اشااااسف يهاااأ اؿهَٛٝاااا١، اؾاَعااااات يف هااااسٖٚاإٔ  عًااااِٝٗ

 ايتعًااِٝ ٜهاإٛإٔ  هااب نااإ ٚايتجاااض٠ ايااطب  ٖااسف َاأ ا٭نااد

 ٞ ( تبٝاااع) متااآ  َٚطانااع  َ٪غػاااات فكاااط ٚيااٝؼ  اؾٝاااس، ايٓااٛع

 ا٫غااتعساز ٫ٚ ايٛقاات، ميًااو ٫ يهٓاا٘ املاااٍ، ميًااو ملځاأ ؾااٗازات

 .يًتعًِ ايصٖي ٫ٚ ايٓفػٞ

َٶااا ْڀًاالإٔ  اؿهُاا١ َاأ ٚيااٝؼ  قهاااٜا عًاا٢ َڀًكاا١ أحها

ٝٸِأٚ إٔ  ٚاضز، فٝٗااا ا٫خاات٬ف  يهاأ بعااس، تٓهاا  ملااا ػاااضب ْكاا

ٌ  ميهٔ ٘  عػاب  ايٛاقاع  ؼًٝا  تاتغر،  ضمباا  ٚايايت  اٯْٝا١،  َعڀٝاتا

ٕ  شياو  ٚعًا٢ . ياصيو  ْتٝج١ ٚايتفػرات ا٭حهاّ تتغر ٚبايتايٞ  فاإ

 املٛانااااع يف اٯضا٤ ؾااااإٔ ؾااااأْ٘ اـكدكاااا١ َٛنااااٛ  يف ايااااطأٟ

ٔ  عػب اٯضا٤ فٝٗا تتغر ٚاييت املدتًف١، ايذب١ٜٛ  ٚاجملتُاع،  اياعَ

 .تغرٖا ع٢ً بٓا٤ اٯضا٤ تتغر نثر٠ َٚعڀٝات ٚعٛاٌَ
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 ٚفٛا٥اس  إهابٝاات  ؼت تٓسض  ايتعًِٝ خكدك١ إهابٝات إٕ

 -ْٗااااإ حٝااا  ايكڀاعاااات، ناااٌ يف عااااّ بؿاااهٌ اـكدكااا١

 ٚؼكٝال  ايػاٛم  آيٝاات  ؼكٝال  عًا٢  غتػااعس  -ؾعاضاتٗا عػب

 َاأ اـااام ايكڀااا  َبااازضات َاأ ٚا٫غااتفاز٠ ايتٓافػاا١ٝ، املٝااعات

. ا٫جتُاعٝاا١ ٚايعساياا١ ا٫قتكاااز١ٜ، ايتُٓٝاا١ أٖااساف ؼكٝاال أجااٌ

ٔ  ٭ٚي٦او  تعًُٝٝا١  فطقٶا تكسٿّ غٛف أٜهٶا ٖٚٞ ٔ  مل اياصٜ ِ  ٜتػا  شا

 ايعاب٤  ؽفٝاف  ع٢ً اؿه١َٛ اعس٠َٚػ كتًف١، ٭غباب ايتعًِٝ

 .ايػٝاغات يطغِ ٖٞ يتتفط  اـسَات  أَٛض يف عٓٗا

ٕ إ حٝاا  اياابع ، ٜظاأ نُااا خاارٶا نُّاا٘ يااٝؼ ا٭َااطإٔ  إ٫

 ا٫يتفااات هااب نااثر٠ َعتُاا١ ْٚكاطڄااا جٛاْااب ايتعًااِٝ ـكدكاا١

ٔ  شاا  ملاا  تفازٜٗا  بغ١ٝ إيٝٗا ٔ . اجملتُاع  يف ناثر٠  غاًب١ٝ  آ ااض  َا  َٚا

 ايعااااااّ ايتعًاااااِٝ تهاااااعف غاااااٛف ايتعًاااااِٝ كااااا١خكدإٔ  شياااااو:

 ايتعًاااِٝ،  بٗاااصا اؿهَٛااا١ اٖتُااااّ غاااتكًٌ حٝااا  اؿهاااَٛٞ،

ٌ  ٜٚهٕٛ ِ  ايباسٜ ٟ  اـاام  ايتعًاٝ ٔ  اياص ٕ  يا  يًجُٝاع،  َتاحٶاا  ٜهاٛ

 عٝااا  َٓاغاااب١، زخٛيڄاااا ميًهااإٛ اياااصٜٔ ٭ٚي٦اااو فكاااط يهٓااا٘

 ٚبايتاااايٞ اؾاَعاااات، ٚأفهاااٌ املاااساضؽ أفهاااٌ زخاااٍٛ ميهااآِٗ

 ٕ ٔ  ْٛعااإ ٖٓاااى ٜهاٛ  عًٝاا٘ وكااٌ ٫ جاٛز٠  شٚ تعًااِٝ:  يتعًااِٝا َا

 وكااٌ( عااازٟ) نااعٝف ٚتعًااِٝ املطتفعاا١، ايااسخٍٛ أقااحاب غاا٣ٛ

ٔ  ئ ٚبايتايٞ احملسٚز، ايسخٌ شٚٚ عًٝ٘ ٔ  ا٭ناد  ايعاسز  ٜاتُه  َا

 بٗااصٙ جٝااس تعًااِٝ عًاا٢ اؿكااٍٛ َاأ ايعطبااٞ ايااٛطٔ يف ايڀاا٬ب

 .ايعازي١ غر املعازي١
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 ٜعتاد  ٚاملتكس١َ يٓا١َٝا ايسٍٚ مجٝع يف ايتعًِٝإٔ  ْتجاٌٖ ٫ٚ

 اياااسٍٚ بعااا  ٚيف ملٛاطٓٝٗاااا، تكاااسَٗا يًسٚيااا١ أغاغااا١ٝ َػااا٪ٚي١ٝ

 اـااام،  ايتعًااِٝ وظااط اٱغااهٓسْاف١ٝ  ايااسٍٚ َثااٌ ا٭ٚضٚبٝاا١،

ِ  تكسِٜ ايسٚي١ ٚتتٛىل ٘  فااْٞ،  تعًاٝ ٝٽا  فطنٶاا  ٚتفطنا  عًا٢  أغاغا

 .بطٜڀاْٝا تفعٌ ٚنصيو أبٓا٤، شا عا١ً٥ نٌ

إىل  -اهلل ضمحاا٘-امل٪غااؼ سعٗاا َٓااص ب٬زْااا يف ٚايتعًااِٝ

 أنااد ايسٚياا١ عًٝاا٘ ٚأْفكاات ايسٚياا١ َػاا٪ٚيٝات إحااس٣ ٖااٛ ايٝااّٛ،

 قااطاض اؽاااش يف ايتػااط  ٚعااسّ ايتااأْٞ َاأ ٫بااس يااصيو املٝعاْٝااات 

 ٭ْٗااا اؿهَٛٝاا١  املااساضؽأٚ  اؿهَٛٝاا١ اؾاَعااات غكدكاا١

 .َٛاطٓٝٗا ػاٙ ايسٚي١ َػ٪ٚيٝات أِٖ إحس٣ أٚيڄا

ّ  فاطض  تعي تعًِٝاي خكدك١ فإٕ ٚبايتايٞ  طًبا١  عًا٢  ضغاٛ

 املايٝاا١، ا٭عبااا٤ ظٜاااز٠ ٚبايتااايٞ اؿهَٛٝاا١، ٚاؾاَعااات املااساضؽ

ٟٳ يااأ اـاااامأٚ  ا٭ًٖاااٞ فايكڀاااا   امل٪غػاااات ٜػاااتأجطأٚ  ٜؿاااذ

 ضَعٜاا١، بأغااعاضأٚ  فاْٝاا١ خااسَات يٝكااسّ ايسٚياا١ َاأ ايتعًُٝٝاا١

 .اـام ايكڀا  عٌُ يف ا٭غاؽ ٖٞ فايطع١ٝ

َٶاا،  عهؼاي ٖٛ ٖٓا ٚاملڀًٛب ِ  ْٓتظاط  حٝا   متا ِ  تكاسٜ  تعًاٝ

 ايااٛطٔ يف ايڀاا٬ب َاأ ممهٓاا١ ؾااطو١ ٭نااد عايٝاا١ جااٛز٠ شٟ

ِ  ٖاصا  يٝػاعسِٖ ايعطبٞ، ٌ  فاطم  إهااز  عًا٢  ايتعًاٝ  أفهاٌ،  عُا

 يًُجتُاع  ايتعًِٝ ٖصا غٝكسّ حٝ  ايت١ُٝٓ، يف املؿاضن١ ٚبايتايٞ

 اٱْتااا ، حجااِ َاأ تعٜااس ٚػاااضب َٚٗاااضات َعاااضف شٟٚ خااطهني

 .فٝ٘ اؾٛز٠ زضجات َٔ ٚتطفع
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 ىاصر الكعْد. د تعكٔب األّل: ال. 

 مبكسَااا١ ايكٝٸُااا١ ٚضقتٗاااا ايغاَاااسٟ ْاااٛف اياااسنتٛض٠ باااسأت

ٌ  اـكدك١ عٔ ناف١ٝ ّ  بؿاه ٝٸٓا١ ، عاا ٔ  َٚاا  َعاٜاٖاا  َب  ميها

 يف اـكدكاا١ َػاار٠ ٚاغتعطناات، غااًبٝات َاأ عٓٗااا ٜٓاات إٔ 

 يف فطايآ  أغاعاض  انفاض غبل ايصٟ بٗا ا٫ٖتُاّ ٚبس٤ املًُه١،

ّ  باسأ  حٝا     ا٭خار٠  اٯ١ْٚ ، امل٬ٝزٜا١  ايتػاعٝٓٝات  يف بٗاا  ا٫ٖتُاا

ّ  يف اياٛظضا٤  فًاؼ  قطاض قسض فكس ٕ  هـ 1418 عاا  زٚض ظٜااز٠  بؿاأ

 اغاااااذاتٝج١ٝ إقاااااساض ٚتااااا٬ٙ ا٫قتكااااااز، يف اـاااااام ايكڀاااااا 

 فًااؼ َاأ قااطاضات َاأ َٚااا ت٬ٖااا  ،هــ 1423 عاااّ ايتدكااٝل

ٔٵ. يًدكدكاا١ ًٖاا١امل٪ ايكڀاعااات َاأ عااسز بتػاا١ُٝ ايااٛظضا٤  يهاا

 ابتسا٤ ايٓفط، أغعاض يف ايهبر ايتحػټٔ َع بصيو ا٫ٖتُاّ تباطأ

 .م2030 ض١ٜ٩ قسضتإىل إٔ  م2003 عاّ َٔ

 ـكدكااا١ ايعااااّ ايكباااٍٛإىل  ْاااٛف اياااسنتٛض٠ ٚأؾااااضت

 ايكڀاعااااات َاااأ عااااسز يف اؿهَٛاااا١ بٗااااا تكااااّٛاياااايت  ا٭ْؿااااڀ١

 شيااو يف مبااا اـكدكاا١، يٓجاااح اي٬ظَاا١ ٚاملتڀًبااات بايؿااطٚ 

 ْتااا٥  ٭ٟ اجملتُعٝاا١ ٚاملعاؾاا١ املًهٝاا١ ٚتٛغااٝع ايڀااطح، ؾاافاف١ٝ

 تعااسزت فكااس ٚايكااح١، ايتعًااِٝ قڀااا  شيااو َاأ غااًب١ٝ، ٚاغااتٴثي

 يف ايتػاااط   بعاااسّ ْاااٛف اياااسنتٛض٠  ْاااازت ٚقاااس. بؿاااأُْٗا اٯضا٤

 ٚأتفاال. اؿهَٛٝاا١ املااساضؽأٚ  اؿهَٛٝاا١ اؾاَعااات خكدكاا١

 عاأ ؽتًااف( ايكااح١ ثًااَ٘ٚ) ايتعًااِٝ فدكدكاا١   شيااو يف َعٗااا

 خسَااا١أٚ  غاااًع١ فاااايتعًِٝ، اـسَٝااا١ ايكڀاعاااات بكٝااا١ خكدكااا١

 ٜتعااس٣( عًٝٗااا اؿكااٍٛ عااسّ نااطضأٚ ) ْفعٗاااإٔ  مبعٓاا٢ عاَاا١،
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 ٜٚعٜاس  ايفاطز،  إْتاج١ٝ َٔ ٜعٜس اؾٝٸس فايتعًِٝ، اجملتُعإىل  ايفطز

ٞ  ي٘، اٱمجايٞ ايٓات  ٚظٜاز٠ اجملتُع إْتاج١ٝ َٔ ٌ  إشا ٚبايتااي ُٻا  ؼ

ٌٻ ايتعًااِٝ تهًفاا١ ٚحااسٙ فااطزاي  ايتعًااِٝ ٚاقتكااط املااتعًُني، عااسز قاا

 .اجملتُع إْتاج١ٝ ٚقًت ايكازضٜٔ، ع٢ً

 باااني املٛاظْااا١ ٜٓبغاااٞ املفٗاااّٛ بٗاااصا ايعاَااا١ اـسَااا١ ٚفٹاااٞ

 ايعساياا١ ٚبااني( املٓافػاا١ إتاحاا١ خاا٬ٍ َاأ) ا٫قتكاااز١ٜ ايهفااا٠٤

 َااااأ املكسَااااا١ ا٫جتُاعٝااااا١ اياااااداَ  خااااا٬ٍ َااااأ) ا٫جتُاعٝااااا١

 عًاا٢ اٱْفااام ٚاجملتُااع اؿهَٛاا١ تتااٛىل بااإٔ ٚشيااو(، َٛاا١اؿه

ُټٌ ايتعًِٝ، ٌٸ ٚؼ ٞ  ايصٟ ايعاّ ايتعًِٝ ٫غُٝا تهًفت٘، ج إٔ  ٜٓبغا

 بااسٕٚ بااسٌٜ خاا٬ٍ َاأ عًٝاا٘ اؿكااٍٛ ٜتااٛفط ٚإٔ إيعاَٝٽااا، ٜهاإٛ

 .ايطغّٛ ٖصٙ اؿه١َٛ تتحٌُأٚ إٔ  ضغّٛ،

ٌ  اؿٌ ِ  غكدكا١  ٜتاأت٢  ٫ ا٭فها ّ  ايتعًاٝ َ  ايعاا  ٞاؿهاٛ

 خاقاا١ َااساضؽ قٝاااّ تؿااجٝع َاأ شيااو ع٫ ميٓاا، ٚجٛزتاا٘ بطفااع بااٌ

 اٱؾااطاف ؾااطٜڀ١ آخااط  ندٝاااض( ضعٝاا١ غاار) أًٖٝاا١( أٚ ضعٝاا١)

 .اؾٛز٠ مبعاٜر ٚايتعاَٗا عًٝٗا،

 اؾاَعااات ـكدكاا١ ايػااعٞ عااسّ ا٭فهااٌ فااإٕ ٚنااصيو

 جٛزتٗاا  يطفاع  اي٬ظ١َ  ا٫غتك٬ي١ٝ َٚٓحٗا زعُٗا بٌ اؿه١َٝٛ،

ٞ ، شياو  يف ٗابٝٓ ٚايتٓافؼ ٘  ايٛقات  ٚفٹا ِ  عًا٢  ايتؿاجٝع  ْفػا  تكاسٜ

 َعاااٜر  ٚنااع  َااع  ٚاـاقاا١،  ا٭ًٖٝاا١  يًجاَعااات  ٚاملاآ   ا٭ٚقاااف 

 . ا٭نازمي١ٝ باملعاٜر ٚايتعاَٗا ا٭َٓا٤، فايؼ يعه١ٜٛ ؾطٚ ٚ

َٶااا ٘  املؿاااض باملثاااٍ ٜتعًاال فُٝااا ٬َحظاا١ ٖٓاااى ٚختا  يف إيٝاا

 أبٓااا٤  َاأ عااسز  بتعًااِٝ قااطٜـ أغااط٣  فااو اؾااذا   حااٍٛ ايٛضقاا١
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 اؿهَٛااا١ حاااطم عًااا٢ زيٝاااٌ -ْظاااطٟ يف- فٗاااٛ املػاااًُني،

، ايتعًااِٝ خكدكاا١ عًاا٢ زيًٝڄااا ٚيااٝؼ ايتعًااِٝ، عاأ َٚػاا٪ٚيٝتٗا

ٞ  ايتعًِٝ ع٢ً اؿطم ؾٗس ٚايعطبٞ اٱغ٬َٞ ٚايتاضٜذ ٔ  اجملااْ  َا

ٌ  يًطب ، اشازف١ غر امل٪غػات قبٌ ٔ  شاا  َّاا ٜٴكاس   بفها  أٚقااف  َا

 .اجملتُع أفطاز َٔ ٖٚبات

 

 دٍٔش. بً خالد كٔب الجاىٕ: د.التع 

ِ  خكدك١ َٔ ؽٛفٗا ْٛف يًسنتٛض٠ أقسٿض ّ )  ايتعًاٝ  ايعاا

 ايااصٟ، بااا٫ْف٬ت ٚقاافت٘ ايااصٟ اؿااايٞ ايٛاقااع بػاابب  ( ٚايعااايٞ

ٞ  َٔأٚ  ايٛظاض٠، َٔ ٜهٕٛ ضمبا ِ  َكاسَ ٞ أٚ  اـاام  ايتعًاٝ  ا٭ًٖا

ُٻ٢ ٖٚٛ)  ٝٽا ايتعًِٝ ٚظاض٠ يس٣ ايطزٞ املڂػ  .( حاي

٘  يف- يٮغاف - داٛف ايت ٖٚاصا   َاأ َتفاٚتا١  بٓٹػٳاب  قًا

ٔ  ايٛظاض٠، جاْب ٞ  جاْاب  َٚا  اياٛظاض٠  اغاتسع٢  مماا  ايتعًاِٝ   َكاسَ

 .املػاض ٚتكحٝ  يتعسٌٜ بطاَ  ططح

 ايػاااَٞ يًُكاااّ ٚايتعًااِٝ ايذبٝاا١ ٚظاض٠ ضفعااتإٔ  غاابل فكااس

 فكااسضت، ايتعًااِٝ ـكدكاا١ زضاغاا١ إعااساز عًاا٢ املٛافكاا١ تڀًااب

ٌ  ا11/7/2218ٖ بتاضٜذ ايػا١َٝ املٛافك١ ٔ  ؾٓا١  بتؿاهٝ  عاس٠  َا

 املًف ٖصا بإزاض٠ نڂًفت ٚقس. ايغطف فًؼ َٚٔ حه١َٝٛ جٗات

ٞ  يًُكاااّ ايسضاغا١  ْتاا٥   ٚضفعاات. ايٛقات  شياو  يف  ٚقااسضت، ايػااَ

 أٚقات  اييت ايسضاغ١ ْتا٥  ع٢ً ا٭ع٢ً ا٫قتكازٟ اجملًؼ َٛافك١

 .ايتعًِٝ يتدكٝل اغذاتٝج١ٝ بٛنع
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 زضاغا١  بإعاساز  ايعاملٝا١  اـاد٠  تبٝٛ أحس ايٛظاض٠ نًفت ٚقس

ٞ  َػتؿاض  مبؿاضن١ ايتعًِٝ ؽكٝل ٘  قًا ٔ . خاد٠  غاابل  يا  َٚا

 ايتعًُٝٝاا١  اـااسَات بعاا   ؼٜٛااٌ ا٫غااذاتٝج١ٝ  تٛقااٝات ناأُ

 ؾااااطنات مخااااؼ إْؿااااا٤ مت حٝاااا  بايتااااسض ، اـااااام يًكڀااااا 

ٕ  ايػعٛزٟ، ا٫غتثُاضات قٓسٚم ميتًهٗا حه١َٝٛ  ؼات  تهاٛ

 ٖصٙ تكّٛإٔ  شيو َٔ اشسف ٚنإ .ايكابه١ تڀٜٛط ؾطن١ َظ١ً

 اياٛظاض٠  ٚتفطٜا   ايتعًُٝٝا١،  باـاسَات  اياٛظاض٠  عٔ ْٝاب١ ايؿطنات

 ٚططا٥ااال املٓااااٖ :  عًااا٢ ايذنٝاااع خااا٬ٍ َااأ ا٭غاغااا١ٝ ملُٗاتٗااا 

ِ ، ٚتڀٜٛطُٖاااا ايتااسضٜؼ   قاااٛض ايڀاياااب ٚتڀااٜٛطٶا،  اختٝااااضٶا املعًاا

 .  ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ

 ايؿااطنات إْؿااا٤ خاا٬ٍ َاأ ايتٛقاا١ٝ تًااو ؼكٝاال مت ٚقااس

 :ٖٚٞ اـُؼ،

 .ايتع١ًُٝٝ اـسَات ؾطن١ •

 .املسضغٞ ايٓكٌ ؾطن١ •

 .املسضغ١ٝ ايتغص١ٜ ؾطن١ •

 .املسضغ١ٝ املباْٞ ؾطن١ •

 .  ايتع١ًُٝٝ ايتكٓٝات ؾطن١ •

 عًا٢  تكطٜبٶا غٓٛات أضبع َٓص ٚتعٌُ قا١ُ٥، ايؿطنات ٖٚصٙ

ِ  ٚظاض٠  َٚؿاطٚعات  بطاَ  تٓفٝص ٔ  ْٝابا١  ايتعًاٝ ٌ  اياٛظاض٠،  عا  بتُٜٛا

 َٚؿااطٚعات بااطاَ  تٓفٝااصإىل  إناااف١ ايااٛظاض٠، َٝعاْٝاا١ بٓااٛز َاأ

ِ  يتڀاٜٛط  اهلل عبس املًو َؿطٚ   تڀاٜٛط  ؾاطن١  َظًا١  ؼات  ايتعًاٝ

 .ايكابه١
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 ْػاب١  ظٜاز٠ فهاْت ايتدكٝل زضاغ١ َٔ اٯخط اؾاْب أَا

ٍ  ٚضٜاض(  اـام)  ا٭ًٖٞ ايتعًِٝ يف ايڀ٬ب ايتحام ٔ  ا٭طفاا  َا

ٔ  اياٛظاض٠  تٗسف ٚ  ، ٪25إىل  املتٛغط يف  10٪  إىل ؼكٝال  شياو  َا

 : ُٖا أغاغٝني، ٖسفني

 .ا٭١ًٖٝ املساضؽ قڀا  منٛ تػطٜع .2

 .  اؾٛز٠ َٔ َكبٍٛ َػت٣ٛ َٔ ايتأنس .1

 شياااو يتحكٝااال َباااازضات عاااس٠ ١ا٫غاااذاتٝجٝ تهااآُت قاااس ٚ

 يااسعِ ايااٛظاض٠ تكااسَٗا اياايت ايسضاغاا١ٝ املاآ  بطْاااَ : َٓٗااا اشااسف،

ِ  ايڀ٬ب أغط ِ  امإؿا  عًا٢  يتحفٝاعٖ ِ  أبٓاا٥ٗ ٞ  باايتعًٝ  ٚفال  ا٭ًٖا

ٔ  ١َػ٪ٚي ج١ٗ ٖٓاى ٜهٕٛإٔ  أُٖٗا نإ عٌُ، آيٝات ِ  عا  تكٝاٝ

 عًاا٢ زٚيٝاا١ َعاااٜر تڀبٝاال خاا٬ٍ َاأ ا٭ًٖٝاا١، املااساضؽ َػاات٣ٛ

ٔ  قسز٠ ْػب١ املٓح١ تغڀٞ ٚإٔ َعني، جٛز٠ َٚػت٣ٛ املساضؽ،  َا

 ْتٝجاا١. ٚحهَٛٝاا١ َسضغاا١ يف املطحًاا١ ْفااؼ يف ايڀايااب تهًفاا١

 َااأ يتٛقااا١ٝ ْتٝجااا١ ايعااااّ ايتعًاااِٝ تكٝاااِٝ ٦ٖٝااا١ إْؿاااا٤ متٻ ياااصيو

 .ايسضاغ١

 إْؿاااا٤ باااسعِ اياااٛظاض٠  قٝااااّ ١ا٫غاااذاتٝجٝ تهااآُت نُاااا

 ٚناعت  ٚقاس . ا٭١ًٖٝ املساضؽ يتؿغٌٝ َتدكك١ ند٣ ؾطنات

 تكًٝااٌ ٚتٛقعاات. ا٫غااذاتٝج١ٝ يتحكٝاال ٖااسفڄا 1010ّ عاااّ ايااٛظاض٠

إىل  إنااف١  غآٜٛٽا،  ضٜاٍ ًَٝاضٟ َٔ بأنثط ايعاّ ايتعًِٝ تهايٝف

 .اـام يف ايكڀا  يًُٛاطٓني ٚظٝف١ أيف 95 تٛفر

 إْؿا٤ ع٢ً إؾطايف خ٬ٍ فُٔ، ايعايٞ ا٭ًٖٞ ايتعًِٝ عٔ أَا

ٔ  فُٛع١ ٚتؿغٌٝ ٍ  ايكاح١ٝ  ا٭ًٖٝا١  ايهًٝاات  َا ٔ  ايفاذ٠  خا٬  َا
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 ايتعًااِٝ ٚظاض٠ إؾااطافإٔ  ٫حظاات فكااس ٖااا،2201-2202 عاااّ

 إىل أزت  غااطات ٚجااٛز يف تػاابب ممااا جااسٽا  نااعٝفڄا نااإ ايعااايٞ

 شياو  َاع ، ا٭ًٖٝا١  ايهًٝاات  بعا   كطجاات  يف ٚان  خًٌ ٚجٛز

ُٶا تكسٿّ ٚايهًٝات اؾاَعات بع  فٗٓاى ٝٶا تعًٝ ٝٶا عاي  ممٝعٶا، أًٖ

ُٶا. اؿه١َٝٛ اؾاَعات بع  َٔ أفهٌ ٚضمبا ٕ  عً  -اياٛظاض٠  باأ

ِ  يًاٛظاض٠  ٚناي١ بإْؿا٤ قاَت -ايسَ  ٚبعس ٞ  يًتعًاٝ ّ اي) ا٭ًٖا  عاا

ٞ  حػاب - ايٛناي١ ٖصٙ ٚتكّٛ ،(ٚايعايٞ  نابر٠  ظٗاٛز  -عًُا

 ا٭ًٖاااٞ باااايتعًِٝ ي٬ضتكاااا٤ ملعاؾتٗاااا  ايثغاااطات ٖاااصٙ عااأ يًبحااا 

 .ايعايٞ

 يبااس٤ إؾااطاف١ٝ ؾااإ تؿااهٌٝ عاأ أڂعًاأ َااس٠ قكاار٠ قبااٌ

 ايتعًاااِٝ، قڀاااا  َٓٗاااا: حهَٛٝااا١، قڀاعاااات يعؿاااط٠ ايتدكاااٝل

 عًاااا٢ طايفاٱؾاااا يعًُااااٗا قاعااااس٠ 13 ايًجااااإ شااااصٙ ٚنااااع نُااااا

 اياٛطي  املطناع  إؾطاف ؼت بايتدكٝل، املػتٗسف١ ايكڀاعات

ٍ  ٖٚصا. ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ايؿ٪ٕٚ جملًؼ ايتابع يًتدكٝل،  ٜاس

 .يًتعًِٝ ايتدكٝل َٔ ملعٜس َتج١ٗ ايسٚي١إٔ  ع٢ً

 

  :٘ٔاملداخالت حْل الكض 

o ايتعًِٝ يف ايٛاقع ايػعٛزٟ: أبعاز خكدك١ 

أْاا٘ نااإ  إىل  ؿُااٛز بساٜاا١ ا قاااح باأ اهلل عبااس. أؾاااض ز

 يف( ناطض ) فُفطز٠، ايؿهٌ بٗصا ايكه١ٝ عٓٛإ ٜه٫ٕٛ أ ٜطجٛ

 ملؿاطٚ   قا٥ُا١  فٛن٢ ٖٓاى "ٚنإٔ تعي:، ططح ٚ٭ٟ، عٓٛإأٟ 

 ايؿااااأْني: ؽااااسّ ٚطٓٝاااا١ َػااااا١ُٖ ا٭قااااٌ يف َٓاااا٘ ٜٴااااطاز قااااا٥ِ
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 بڀبٝعاا١ ايتعًااِٝ عاأ اَااا ؼااس ٓ إشا ٖااصا(، ٚايذبااٟٛ ا٫جتُاااعٞ،)

ٞ  ٫ فإْ٘ بايهطٚض٠( ايهطض) ن١ًُ اقذإ ػأي١َ أَا، اؿاٍ  ٜٓبغا

 قڀا  ملػاْس٠ قا١ُ٥ ايهطٚض٠إٔ  ف٬ؾو، ا٭خر بٗصا شيو اقذإ

ٔ  ايعسٜس َٔ املطح١ً ٖصٙ يف ٜعاْٞ  ايايت  ٚاملؿاه٬ت  املعها٬ت  َا

 عكاٛز  عًٝٗاا  َها٢  تؿطٜعات تكسض مل ٚإ٫، ٚآخط ٚقت بني تٓجِ

 ايٓٗااٛض يف تؿاااضى أًٖٝاا١ َ٪غػااات يااسٜٓا يٝهاإٛ ايااعَٔ، َاأ

ِ  مل٪غػاات  أخرٶا ز ، إىل إٔ أظي١ٝ عكٛز َٓص ايعاّ بايتعًِٝ  تعًاٝ

ِ  َ٪غػاات  َاع  جٓبإىل  جٓبٶا بايٛقٛف أًٖٞ، عايٞ ٞ  ايتعًاٝ  ايعااي

 .اؿهَٛٞ

 يٛجااٛز ا٭غاغاا١ٝ ا٭ٖااساف َاأإٔ  اٱزضاى َاأ ٫بااس ٖٚٓااا

َٽا غٛا٤ أنإ أًٖٞ، تعًِٝ  ا:شُا   ٫  ايا  ٭َطٜٔ ٖٛ، عايٝاأٚ  عا

 غاااهاْٞ مناااٛ أَااااّ ايتعًُٝٝااا١ امل٪غػاااات يف يًتٛغاااع َػااااْس٠)

ِ  ْٛع١ٝ عٔ ٚايبح ، َتعاٜس ٕ  قاس  ايتعًاٝ ِ  يف َفكاٛز٠  تهاٛ  ايتعًاٝ

 اـاام  ايكڀاا   َؿااضن١ ٕ فاإ  ٚبايتأنٝس ٚيصيو،(، اؿهَٛٞ

 ٭جاااااٌ ا٫غاااااتثُاض خااااا٬ٍ َااااأ ٜاااااأت مل ايتعًُٝٝااااا١ املؿااااااضٜع يف

ٔ ، ا٭َاط  شيو اضتأت حه١َٝٛ خڀط عد أت٢ إمنا، ا٫غتثُاض  َٚا

ٕ  اغتثُاضأٟ  عٓس ايطع١ٝ ٜٓؿسإٔ  اـام يًكڀا  حل ٖٓا ، ناا

 . ايٓٗا٥ٞ املٓت  حػاب ع٢ً يٝؼ تأنٝس بهٌ ٚيهٔ

 ايعطبٝاا١ يًًُُهاا١ عٗااس عسٜثاا١ يٝػاات ايتعًااِٝ خكدكاا١ إٕ

 أًٖٝاا١ جاَعاا١ أٍٚ فااإٕ، ايعااايٞأٚ  ايعاااّ يًتعًااِٝ غااٛا٤ ايػااعٛز١ٜ،

 عاّ شيو نإ -عًٝ٘ هللا ضمح١-فٝكٌ املًو عٗس يف تأغػت
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 عباس ايععٜاع   املًاو  جاَعا١  أقبحت ٚاييت، جس٠ َس١ٜٓ يف ه 1387

ٝٽا  .حاي

ِ  خكدكا١ إٔ  ًْحا   املطح١ً ٖصٙ ٚيف ٌ  ايتعًاٝ  َٛغاع  بؿاه

ٞ  اؿهَٛا١  عًا٢  ؼتِ َطح١ً ٖٞ ٛ  ايػاع  ايػٝاغا١  ٖاصٙ  ْؿاط  ما

 اغتؿاااعطت ايػاااعٛز١ٜ اؿهَٛااا١إٔ  ٚأجاااعّ، ٚاغاااع ْڀاااام عًااا٢

 بايػااُاح ايااٛظضا٤ جملًااؼ ا٭خاار يكااطاضا قااسٚض بعااس شيااو أُٖٝاا١

ٞ ، عاَا١  ايتعًِٝ يف ا٫غتثُاض يف ا٭جٓب١ٝ ي٬غتثُاضات  خڀا٠ٛ  ٖٚا

 خكٛقٶاا ، ٚط١ٝٓ احتٝاجات أَاّ َ٪١ًَ يٓجاحات قكك١ أحػبٗا

 ا٫يتحااام يف َتعااسز٠ َٚٝٛيڄااا ضغبااات ٜعااٝـ ايػااعٛزٟ اجملتُااع ٚإٔ

ٝٽ املتاح١ ٚغر املتاح١، ايتعًِٝ أْٛا  بهاف١  . اقً

 ايعاااايٞ ايتعًاااِٝ قڀاااا  يف املػاااتثُطٜٔ أحاااسأْاااي  ٚعهاااِ

ٞٻ ا٭َاااط ٜتحاااتِ، ا٭ًٖاااٞ  إيٝااا٘ ٚقاااًت مباااا اغتؿاااٗسإٔ  ٖٓاااا عًااا

 َؿااٗٛز٠، أنازميٝاا١ جٗااٛز َاأ ا٭ًٖااٞ ايعااايٞ ايتعًااِٝ َ٪غػااات

ٖٞٚ : 

ٛټ  اٖتُاااات ا٭ًٖااااٞ ايعااااايٞ ايتعًااااِٝ َ٪غػااااات إٔ -2  يف بااااايتٓ

 .ايعٌُ غٛم احتٝاجاتٚ ٜتٛافل عُا فهًڄا ايتع١ًُٝٝ، كطجاتٗا

ٞ  ايعايٞ ايتعًِٝ َ٪غػات قسَت -1  تعًُٝٝا١،  ؽككاات  ا٭ًٖا

 .اؿه١َٝٛ اؾاَعات بع  يس٣ ٜتٛافط ٫ َٓٗا ايبع 

ٞ  ايتعًِٝ َ٪غػات احتهٓت -0 ٞ  ايعااي ٔ  ا٭ًٖا ٍ  َا  ابتعاا   خا٬

ٔ  يعسز زاخًٞ ٔ  املاجػاتر  طا٬ب  َا ٌ  َا  اؿهَٛٝا١  اؾاَعاات  قبا

 ٖٚاصا ، َتعسز٠ يف ؽككات املاجػتر بطاَ  يف يًسضاغ١ ايٓاؾ١٦

 .امل٪غػات شصٙ ند٣ َفدط٠ ٜعسټ
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 ٚأْؿاا٦ت، باااؾٛز٠ ا٭ًٖااٞ ايعااايٞ ايتعًااِٝ َ٪غػااات اٖتُاات -2

ْٶاااا ايتعًُٝٝااا١  بااااؾٛز٠ تٴعٓااا٢ زاخًاااٗا إزاضاتأٚ  أقػااااّ  َٓٗاااا إميا

 .ا٭ًٖٞ ايعايٞ ايتعًِٝ بطغاي١

، ايعًُااٞ بايبحاا  ا٭ًٖااٞ ايعااايٞ ايتعًااِٝ َ٪غػااات اٖتُاات -1

 اؾاَعٝااا١، ايسضاغاااات عًٝااا٘ تكاااّٛ اياااصٟ ا٭غااااؽ عاااسټٜ ٚاياااصٟ

 . ايعًٝا ايسضاغات خكٛقٶا

ِ  ٚاقااذح  يتعًااِٝ ا# خكدكاا١$ ز. َؿاااضٟ باأ عبااس اهلل ايٓعااٝ

ايعايٞ اؿهَٛٞ، ففٞ شيو فطق١ حكٝك١ٝ أٚيڄا ٭ٕ مكاٌ عًا٢   

، ٚا٫غاتك٬ي١ٝ ٚاؿطٜا١ يف ايتعًاِٝ ضنٓاإ     #حاط $ٚ# َػتكٌ$تعًِٝ 

# فًااذ٠$ا ، نُااا إٔ شيااو غااٝ٪زٟ إىل  َاأ أضنااإ قاآاع١ اٱبااس  

امل٪غػاااات ايتعًُٝٝااا١ اـاقااا١ ايااايت تباااسٚ ػاضٜااا١ أنثاااط َٓٗاااا      

َااا  فاآحٔ يػاآا عاجاا١ إىل َ٪غػااات نااعٝف١ بكااسض      أنازميٝاا١

 متا  إىل َ٪غػات َٓافػ١.

ٚأْاا أفهاط يف    ،َٓص فذ٠ ط١ًٜٛ: )*(ٚقاٍ يف ٖصا ايكسز 

 ؟ٕ ٜتڀاااٛضٚنٝاااف ميهااأ أ  ،حااااٍ ايتعًاااِٝ ايعاااايٞ يف املًُهااا١  

# خكدكا١ $ٚخ٬ٍ ٖصٙ ايفاذ٠ مل أجاس ٚغا١ًٝ يًتڀاٜٛط ألاع َأ       

ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚأْا ٖٓا ٫ أقكس تؿجٝع اؾاَعات اـاق١ بكاسض  

َا أقكس ؽكٝل ايتعًِٝ ايعايٞ اؿهَٛٞ ْفػا٘. عًا٢ إٔ ٖاصٙ    

أٚ  ،ايفهط٠ تبسٚ غطٜب١ أٚ قعب١ )٫ أعًِ بايتحسٜس( عٓس ايابع  

هاإٛ ٖٓاااى تعًااِٝ ٫ تطعاااٙ ايسٚياا١، ٖٚااصا  ْٗااِ ٫ ٜتكااٛضٕٚ إٔ ٜأ

                                                           
 16 -ٖا 2216قفط  26ايػبت ، جطٜس٠ ايطٜاض، ؽكٝل ايتعًِٝ ايعايٞاْظط املكاٍ بعٓٛإ:  )*(

 http://www.alriyadh.com/50897، ايطابط: 20212يعسز ا -ّ 1001َاضؽ 
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بايڀبع حل َهفاٍٛ شاِ، فٗاِ قاس تعاٛزٚا عًا٢ إٔ تهإٛ ايسٚيا١         

َػ٪ٚي١ عٔ ايتعًِٝ. ع٢ً أْاي ٖٓاا غاأحاٍٚ إٔ أباني ٚجٗا١ ْظاطٟ       

٭ْاٞ    حٍٛ ؽكٝل ايتعًِٝ ايعايٞ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜتڀاٛض عٓاسْا  

ٌٻ  ايٛحٝااااس يًُػاااات٣ٛ املتااااسْٞ ملدطجااااات جاَعاتٓااااا      أجااااسٙ اؿاااا

فاذض  ٜٚٴ ،َاع إٔ َٝعاْٝاات ايتعًاِٝ نابر٠     ،َٚ٪غػاتٓا ايتع١ًُٝٝ

ُٶاا َتُٝاعٶا، ٖٚاٛ َاا ٜؿار إىل اشاسض         ،إٔ تهٕٛ َ٪ ط٠ ٚتكاسّ تعًٝ

املايٞ ايهبر زٕٚ ٚجٛز ْتا٥  َطن١ٝ. ٚأْا ٖٓا ٫ أضٜاس إٔ أنإٛ   

قاغٝٶا عًا٢ تعًُٝٓاا ايعاايٞ اؿهاَٛٞ، فجُٝعٓاا تعًّاِ ٚانتػاب        

َٳااَعاضفاا٘ َٓاا٘ )ٚأقكااس ٖٓاا  ٞ  ٔٵا  َٚاأ اؾٝااٌ ايااصٟ   ،ٖااِ َاأ جًٝاا

ْ٘ قس أإ٫ إٔ ايٛنع ٜبسٚ  ،ٚنثر َٔ ايصٜٔ أتٛا بعسْا( ،غبكْٛٞ

خااض  إَهاْااات امل٪غػا١ ايتعًُٝٝاا١   $تغار أٚ تعكاس أٚ حتاا٢ أقاب     

 ،، ٖٚااصٙ غاا١ٓ َاأ غاآٔ اؿٝااا٠، إٔ تااتغر ا٭َااٛض ٚتتبااسٍ#اؿايٝاا١

اياايت  ٚإٔ ٜهاإٛ يهااٌ َطحًاا١ خكٛقااٝتٗا َٚ٪غػاااتٗا ٚآيٝاتٗااا 

 تعٌُ َٔ خ٬شا.

ملاااشا ٫ ٜااٛاظٟ َااا ىكاال يًتعًااِٝ َاأ   :ٖااٛ ،غاا٪ايٞ ا٭ظيااٞ

َٝعاْٝات جاٛز٠ كطجاتا٘؟ أٜأ ٜهُأ اـًاٌ؟ ٚأْاا ٖٓاا ٫ أزعاٞ         

غتڀٝع إٔ أؼاس  عأ   أإ٫ أْي  ،أْي أعًِ نثرٶا عٔ ٖصا اـًٌ

ٚعأ بعا     ،ػطبيت ايؿدك١ٝ )عهِ أْي أحس ا٭ناازميٝني( 

٥اٞ يف نااٌ اؾاَعاات ايػااعٛز١ٜ. أشناط أْااي    َاا أزعا٘ َاأ ظ٬َ  

غاااأيت أحاااس اياااع٤٬َ املدهاااطَني )ٜعُاااٌ أغاااتاشٶا يف جاَعاتٓااااا       

أنااد  اْٜٛاا١ يف  $ْٗااا إ :فأجااابي ،ايهااد٣( عاأ حاااٍ اؾاَعاا١   

إ٫ أْٓاا   ،ضمبا ٜهٕٛ يف ٖصا ايٛقف َبايغ١ بع  ايؿا٤ٞ #. ايعامل
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ايٞ ضغاِ  يف تعًُٝٓا ايعا # جٛز٠$هب إٔ ْعذف أْٓا ْٛاج٘ َؿه١ً 

ٜٚٛجاس بٝٓٓاا َأ املاتعًُني املتدككاني       ،أْٓا ْػتثُط أَٛايڄا طا١ً٥

ػااتفاز َاآِٗ ايااصٜٔ تعًُااٛا يف أضفااع اؾاَعااات يف ايعااامل زٕٚ إٔ ٜٴ  

شِ إٜكا  ٚقٛت ٚاحاس.   ،فعًڄا، بٌ نٝفٛا ٚأقبحٛا تطٚغٶا يف آي١

ٚؼٝٝااس  ،عًاال عًاا٢ ساعاا١ ايبرٚقطاطٝاا١   نااٌ ٖااصا ميهاأ إٔ ٜٴ  

ٚغٝاااب حااافع  # املعًااِ املتُٝااع $ٚايتكًٝااٌ َاأ زٚض  ايبحاا  ايعًُااٞ،  

 ،ا٫جتٗاز، ٚأِٖ َٔ شيو اـًٌ ايهبر يف إزاض٠ ايتعًِٝ اؾاَعٞ

َٚااا ٜعااي شيااو َاأ    ،يف اؾاَعاا١# بامل٪غػاا١$ٚنااُٛض اٱحػاااؽ  

 ،عًاا٢ اؿااٛاض غٝاااب ؾااب٘ ناَااٌ يًُٓااار ا٭نااازميٞ ايااصٟ واا ټ

     ٚ ايباااحثني. ٫ٚ ٚفات  قٓاٛات عثٝاا١ ٚفهطٜا١ جسٜاس٠ بااني ا٭غااتص٠ 

ْ٘ ٫ ٜٛجس يسٜٓا َٝعاْٝات نافٝا١ يتحكٝال   إ :غتڀٝع إٔ أقٍٛ ٖٓاأ

عتكااس إٔ أناٌ ٖاصٙ ا٭ضناإ يف َ٪غػااات ايتعًاِٝ ايعاايٞ، فأْاا       

 ا٭َط َطتبط بغٝاب ايتدڀٝط ٚايتٛظٜع املتٛاظٕ شصٙ املٝعاْٝات.

ضغاِ إٔ   ،ٕ املػتكبٌ ٖٛ يًتعًاِٝ اـاام يف املٓڀكا١ ايعطبٝا١    إ

 ،بٝاا١ مل تڀااٛض فهااط٠ ايتعًااِٝ اـااام بؿااهٌ ٚاناا   ايااسٍٚ ايغط

ٌټ  أغاذايٝا َثٌ  ،اعتُازٖا ع٢ً ايتعًِٝ اؿهَٛٞ ايعاّ. فسٚي١ ٚج

 ٕ )ْاٛتطزاّ ٚبْٛاس(، نُاا     :ُٖاا  ،٫ ٜٛجس بٗا إ٫ جاَعتإ خاقاتا

أْاااي ٫ أشناااط إٔ ٖٓااااى جاَعاااات خاقااا١ ناااثر٠ َعطٚفااا١ يف       

بؿااهٌ أغاغااٞ  بطٜڀاْٝااا، ٚيف اي٫ٜٛااات املتحااس٠ ٜعتُااس ايتعًااِٝ    

ع٢ً ايتعًِٝ اؿهَٛٞ َع ٚجٛز جاَعات خاقا١ ع٬ُقا١، ٜٚباسٚ    

ٚيهاأ  ،إٔ ايُٓااٛش  ا٭َطٜهااٞ ٖااٛ َااا ْفهااً٘ ماأ يف اـًااٝ     

طْاااا يف ايتعًاااِٝ اـاااام نباااسٌٜ   ْٓاااا فّهإإش  ،بكاااٛض٠ ؾاااه١ًٝ 
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ٚيٝؼ َهًُڄاا يا٘. ٫ٚ أعتكاس إٔ أحاسٶا ٜٓهاط       ،يًتعًِٝ اؿهَٛٞ

   ٚ ٕ يف ايتعًااِٝ اـااام ٖااٞ إٔ   إٔ ايكااٛض٠ اياايت ٜطٚجٗااا املػااتثُط

ٚضمبا مل ٜعس قازضٶا ع٢ً تكسِٜ  ،ايتعًِٝ اؿهَٛٞ مل ٜعس نافٝٶا

اؾاااٛز٠ ايااايت وتاجٗاااا غاااٛم ايعُاااٌ. ٚبايتاااايٞ لاااس ناااثرٶا َااأ   

امل٪غػااات ا٭نازميٝاا١ اـاقاا١ تٴفتاات  ٖٓااا ٖٚٓاااى زٕٚ أٖااساف     

ٚزٕٚ ؾدكاا١ٝ أنازميٝاا١ تتؿااهٌ ٚتُٓااٛ َااع ايااعَٔ.       ،ٚانااح١

غػات ايتعًِٝ اـام قا١ُ٥ ع٢ً زعاِ ايكاٛض٠   نُا إٔ خڀط َ٪

 -فعًڄاا -ٚيٝؼ عًا٢ أْٗاا   ،ايػًب١ٝ عٔ ايتعًِٝ ايعايٞ اؿهَٛٞ

ُٶا َتُٝعٶا. ٚيف اعتكازٟ إٔ املٓافػ١ ٖٓاا غاتهٕٛ غار     غتكسّ تعًٝ

 ،ٚغٝهٕٛ ايتعًِٝ اـام فطز قٛض٠ ١ُٖٝٚ غار فاعًا١   ،عازي١

٭ْاا٘   ُٖٚٝاا١ٚياأ وااس  ايتغااٝر ايااصٟ ْتُٓاااٙ. ٚغااتهٕٛ اؾااٛز٠   

تعًِٝ ٫ ٜػع٢ إىل ا٫غتك٬ي١ٝ ٚايبح  عٔ َعااٜر عاملٝا١، باٌ ٖاٛ     

تعًااِٝ ٜػااتُس َعاااٜرٙ ٚٚجااٛزٙ َاأ ايػااًبٝات املٛجااٛز٠ يف ايتعًااِٝ     

 ايعاّ.

ٖٓااااا إٔ اياااابع  ٜااااط٣ إٔ ؽكااااٝل ايتعًااااِٝ      اٱؾااااهاي١ٝ

٫ٚ أحااااس هااااط٩ إٔ ٜكااااسّ    ،اؿهااااَٛٞ َػااااأي١ قااااعب١ يًغاٜاااا١   

َٹااا ٭ْٗااااا َػااا٪ٚي١ٝ ناااابر   عًٝٗاااا  ٔ حاااال أٟ إْػااااإ ٠. نُااااا إٔ 

تااااح يااا٘ فطقااا١ ايتعًاااِٝ   عًااا٢ أضض اياااٛطٔ )ايغاااي ٚايفكااار( إٔ تٴ  

ايعااااايٞ، ٫ٚ أضٜااااس ٖٓااااا إٔ مكاااال َكٛياااا١ ايااااط٥ٝؼ ا٭َطٜهااااٞ    

اياااصٟ ٜاااط٣ إٔ أ٫ٚز ا٭غٓٝاااا٤ فكاااط     ،ايػاااابل )جُٝاااٞ نااااضتط(  

٭ْٗااااِ قااااازضٕٚ عًاااا٢ شيااااو،    ٖااااِ َاااأ وظاااإٛ بتعًااااِٝ َتُٝااااع 

ٝل ايتعًاااااااِٝ ايعاااااااايٞ فاياااااااصٟ ٜظٗاااااااط َااااااأ زعاااااااٛتٞ يتدكااااااا
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ٝٽاااااا ا اؿهااااااَٛٞ، ٖااااااٞ إتاحاااااا١ ايفطقاااااا١ فكااااااط يًكااااااازضٜٔ َاي

نٝاااااف ميهااااأ ؼكٝااااال   ايًحكاااااٍٛ عًااااا٢ تعًاااااِٝ َتُٝاااااع، إشٶ  

  ٞ إتاحاااا١ ايفطقاااا١  ٘ٚيف ايٛقاااات ْفػااا  ،خكدكااا١ ايتعًااااِٝ ايعااااي

 يهٌ أبٓا٤ ايٛطٔ يًحكٍٛ ع٢ً تعًِٝ َتُٝع؟

غااٛف أبااسأ اٱجاباا١ باؿااسٜ  عاأ املٝعاْٝااات ايهااد١ُ اياايت  

فاااذض إٔ َ٪غػااا١ أايسٚيااا١ يًتعًاااِٝ ايعاااايٞ، ٚغاااٛف  ؽككاااٗا 

  ِ ٕ أٚ ،ايتعًااِٝ ايعااايٞ ؼٛياات إىل فااطز ٦ٖٝاا١ تاآظِ عًُٝاا١ ايتعًااٝ

َأ خا٬ٍ    ،نٌ جاَعا١ أقابحت َػاتك١ً َٚطتبڀا١ بايسٚيا١ فكاط      

تبا  ايػٝاغات ايعًٝا اييت تهعٗا اؿه١َٛ يف خڀڀٗاا ايػا١ٜٛٓ   إ

ذح إٔ تكااّٛ ٚاـُػاا١ٝ ٚا٫غااذاتٝج١ٝ. نُااا أْٓااا ْػااتڀٝع إٔ ْكاا   

َأ خا٬ٍ حػااب     ،ٖصٙ امل٪غػ١ بتكاسِٜ اياسعِ املاايٞ يًجاَعاات    

 10ٜٛاظٟ  إمجايٞٚتكسِٜ زعِ  ،تهًف١ ايڀايب يف نٌ ؽكل

نااٌ جاَعاا١ نااٌ   يف املػااجًني ايڀاا٬ب تهااايٝف َاأ 70٪ -

َاأ خاا٬ٍ اغااتثُاضاتٗا اـاقاا١    -عٝاا  تكااّٛ اؾاَعاا١    ،عاااّ

٤ َاأ ايااساخٌ أٚ ٚبعاا  ايطغااّٛ ايطَعٜاا١ َاأ بعاا  ايڀاا٬ب )غااٛا 

َٚاأ ايبحااٛ  اياايت ميهاأ إٔ تكااسَٗا اؾاَعاا١ يًكڀااا    ،اـاااض (

بتغڀ١ٝ اؾع٤ املتبكٞ َٔ املٝعا١ْٝ املتٛقعا١   -اـام ٚاؿهَٛٞ

   ٞ  ،يًجاَع١. بٗصٙ ايڀطٜك١ ٫ ْفكس ايسعِ اؿهاَٛٞ يًتعًاِٝ ايعااي

ٚتبحا    ،نُا أْٓا غٛف مكٌ ع٢ً جاَعات َػاتك١ً َٚفهاط٠  

ٚضفاااااع قاااااسضاتٗا  ،قاااااسضاتٗا ا٫غاااااتٝعاب١ٝ باغاااااتُطاض عااااأ ظٜااااااز٠

٭ٕ ايتٓافؼ ٖٓا غٝهٕٛ ع٢ً اؾٛز٠ )أٚ ع٢ً ا٭قٌ   ا٭نازمي١ٝ

 ٖصا َا أتٛقع٘(.
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ٜٚبااسٚ إٔ ا٭َااط يااٝؼ بٗااصٙ ايكااعٛب١ اياايت قااس ٜطاٖااا اياابع   

)إشا َا تاٛفطت اٱضاز٠(، فدكدكا١ ايتعًاِٝ ايعاايٞ ايايت أقذحٗاا       

ٚيهأ َأ أجاٌ خًال      ،ايٝا١ تعتُس ع٢ً زعِ ايسٚيا١ َأ ايٓاحٝا١ امل   

َٓار تٓافػٞ ع٢ً اؾٛز٠ ٚايعسز ْٚٛع١ٝ ايتدككات، ٚيف ايٛقت 

فًاؼ  $ػعٌ َٔ اؾاَع١ َ٪غػ١ َػاتك١ً واسز غٝاغاتٗا     ْ٘فػ

َػاتكٌ، ٜتؿاهٌ َأ شٟٚ اـاد٠ ٚايسضاٜا١ ٚايباا  ايڀٜٛاٌ        # أَٓا٤

  ٚا٫جتُاعٞ . ،ٚا٫قتكازٟ ،ٚايثكايف ،يف ايعٌُ ا٭نازميٞ

ٖٚاٞ َڀبكا١ يف أنثاط اياسٍٚ      ،يٝػات جسٜاس٠  ٖصٙ ايفهاط٠  

٭ٕ ايٓااؽ    ٕ اؾاَعاات ٖٓااى َػاتك١ً ٚؾاب٘ خاقا١     إايغطب١ٝ، إش 

  ٍ ٭ٕ  ٘ ٚحهَٛٝاا١ يف ايٛقاات ْفػاا   ،تااسفع نااطا٥ب يف تًااو ايااسٚ

ُٶاااا نااابرٶا ملٝعاْٝاااات تًاااو اؾاَعاااات. ٚيف      اؿهَٛااا١ تكاااسّ زع

 -نْٛٓاا   اعتكازٟ إٔ َثاٌ ٖاصا ايٛناع قاس ٜٓاغابٓا يف املًُها١      

ايهثر ع٢ً ايتعًِٝ إ٫ أْٓا ٫ لس جٛز٠ تهااٖٞ َاا    ٓفلْ -ًڄافع

 ،#ايؿا١ًًٝ $ٚ# ا٫تهايٝا١ $هاف إىل شياو ٚجاٛز َٓاار َأ     ٘، ٜٴْٓفك

ْتٝج١ شصا ا٫عتُاز ايهاَاٌ عًا٢     ٚغٝاب ايتٓافؼ بني اؾاَعات

عًاا٢ ْؿاا٤ٛ تعًااِٝ  ٘ع يف ايٛقاات ْفػااٖٚااٛ َااا ؾااجٻ ،َٝعاْٝاا١ ايسٚياا١

نح١، ٚحت٢ ٜتِ فعًڄا خكدكا١ أٚ  خام نعٝف ٚزٕٚ أٖساف ٚا

فػاآظٌ ْااسٚض يف ٖااصٙ  ،إْعااف أٚ تااطَِٝ ايتعًااِٝ ايعااايٞ يف ب٬زْااا 

 ٚاشسض املايٞ ايهبر. ،اؿًك١ املفطغ١ َٔ غٝاب اؾٛز٠

 اـُااؼ ايعثُااإ إٔ ايؿااطنات خايااس. َٚاأ ْاحٝتاا٘ شنااط ّ

 تڀااٜٛط ؾااطن١ َظًاا١ ؼاات زٖااٝـ باأ خايااس. ز إيٝٗااا أؾاااض اياايت

 يًعًُٝا١  َػااْس٠  ٚأعُاٍ بأْؿڀ١ مجٝعٗا ؽتل ،ايكابه١ ايتعًِٝ



03 

–1327  1322  
109 

ٍ  ٫ يهٓٗاا  ايتع١ًُٝٝ،  َٓااٖ ،  َأ:  ايتعًُٝٝا١  ايعًُٝا١  قاًب  تتٓااٚ

ٌ   ..  شيااو ٚغاار َٚعًُااني،  ؾاا٤ٞ ٖااصا ٚعًٝاا٘ ٜهاإٛ ايتػااا٩ٍ: ٖاا

 اـاااام ايكڀاااا  اختكاااام تعُاااِٝ ايٛاجاااب َااأ أْااا٘أّ  قاااحٞ،

ٕ  مبجٌُ  ٛجٗاات ايتعًُٝٝا١؟ أٜهٶاا َأ املٗاِ تٓااٍٚ ت      ايعًُٝا١  أضناا

 ا٭ؾاٗط  َس٣ ع٢ً ؾاٖسْاٙ َا ٚفل 1000 ض١ٜ٩ نُٔ اـكدك١

ٔ  ي٬غاتثُاض  ايعا١َ اش١٦ٝ إع٬ٕ ا٭خباض ٖصٙ آخط.. املان١ٝ  فات   عا

ٌ .. ناًَا١  مبًهٝا١  ا٭جٓي ي٬غتثُاض ٚايتعًِٝ ايكح١ قڀاعٞ  ٖا

 أْ٘أّ  ايػعٛزٟ، اـام ايكڀا  َٔ ي٬غتثُاض قفِّع ايتٛجټ٘ ٖصا

 ايعازي١؟ غر فػ١يًُٓا بابٶا ٜفت 

ٌ : ايفٝفٞ عبس ايطظام. أ َٚٔ جٗت٘ تػا٤ٍ  يتأغاٝؼ  متاا   ٖا

 ايكسمياا١ ايااٛظاض٠ إحاا٬ٍ ٜٚااتِ يًحايٝاا١، ٚضزٜفاا١ جسٜااس٠ تعًااِٝ ٚظاض٠

 َثًڄااا  أٚ متاااا   غااآٛات مخااؼ  َااساض  عًااا٢ اؾسٜااس٠  يف تااسضهٝٽا 

 ٜتحاطض  ؿاني  اؿايٝا١  اياٛظاض٠  يف ا٭قٌ عٔ ايفطع١ٝ ا٭عبا٤ يفكٵٌ

ِ  املذانِ، ايذٌٖ َٔ يًٛظاض٠ قًٞا٭ اؾػِ ِ  ٜٴعااز   ا  ايفاطٚ   نا

ٌ إٔ  شا، ٚميهٔ ٌ  جاٖعٜا١  ؿاني  ايفاطٚ   تٴعاَا أٚ  ن٦ٝٗاات  ا٭قا

 ايٛظٜط؟ ٜطأغٗا َػتك١ً فطع١ٝ ؾطنات

 ٚظاض٠ إيغااااا٤ فكااااط ايٓعااااِٝ إٔ املڀًااااٛب َؿاااااضٟ. ٚأٚناااا  ز

 َػتكٌ، ٜٚهٕٛ بؿهٌ تعٌُ ٚاؾاَعات املٓاطل ايتعًِٝ، ٚجعٵٌ

 عا١َ غٝاغات ايسٚي١ َٓڀك١، ٚتهع نٌ يف يًتعًِٝ فًؼ ٖٓاى

 يًُجايؼ. إضؾازات تعتد يًتعًِٝ

ٕ  ايفٝفٞ إٔ املؿاه١ً  عبس ايطظام. أ ٚأٚن  ٘  ناٛ  مل تڀبٝكا

 ،(ايڀاا٬ب ؾاا٪ٕٚٚ) ،(املعًُااني نؿاا٪ٕٚ) املُٗاا١  ا٭جااعا٤ ٜؿااٌُ
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ٕ  أٚىل ايث٬ اا١  املػاااضات  . ٖٚااصٙ (املٓاااٖ   ؾاا٪ٕٚٚ) ٌ  تٴفااطز  بااأ  ناا

 ايبؿاااط١ٜ املاااٛاضز ؾاااطن١ خڀااا٠ٛ تهااإٛ قاااس  ٚ بؿاااطن١ ٚاحاااس٠

إٔ  ؾااطٜڀ١ جٝااسٶا  حًڄااا غااابكڄا ايااٛظٜط إيٝٗااا أؾاااض اياايت ايتعًُٝٝاا١

 عاأ ْٚٛعٝاا١ خكٛقاا١ٝ ياا٘ املعًااِ َااع ايتعاَااٌإٔ  غٝاغاااتٗا تااسضى

 املٗااي ايعٓكااط بااني غٝاغاااتٗا تااسَ إٔ  ، ف٬بااس املٗاأ َاأ غاارٙ

 ايذبٟٛ. ايعٓكطٚ

ِ  عًاااٞ. ٚبااسٚضٙ ٜاااط٣ ز   يتدكاااٝل خڀااا٠ٛ اؿهُااٞ إٔ أٖااا

 املعااٜر  تهع ايتعًِٝ  ٖٚٞ تكِٜٛ ١٦ٖٝ إْؿا٤ ٖٚٞ اتٸدٴصت، ايتعًِٝ

ٔ  َا٪خطٶا  أقاطت  ايايت  ايتٓظُٝات ٚفل ٚاملعًُني. ٚمتًو يًُساضؽ  َا

ٔ  متّهٓٗاا  ايايت  ايكا٬حٝات  نٌ ايػاَٞ املكاّ ِ  َا ِ  تٓظاٝ  ٚتكاٜٛ

 ا٭ًٖٞ. ايتعًِٝ

ِ . ز َٚٔ جٗتا٘ ٜاط٣    يكڀاا  ايبعٝاع إٔ مثا١ خًڀڄاا باني ا     إباطاٖٝ

 ٫أْٓااا  عًٝاا٘ تطتااب ممااا  (ايطعااٞ غاار) ايثاياا  ٚايكڀااا  اـااام

 اـاقااا١ ٚاؾاَعاااات ايتجاضٜااا١، اـاقااا١ اؾاَعاااات باااني ْٴفاااطٸم

ٜهاإٛ ايتػااا٩ٍ   املٓڀًاال ٖااصا َاأ. ضعٝاا١ غاار مل٪غػااات ايتابعاا١

ٗٶااا يًُتحُػااني  ُٻ٢ ٚاياايت يًتعًااِٝ، ايتجاضٜاا١ يًدكدكاا١ َٛجٸ  تٴػاا

ٌ  ضأزايٝا١،  زٍٚ ا. ملااش (.اغاتثُاض١ٜ ) تًڀٝفڄا  بٗاا  ياٝؼ  أَطٜهاا  َثا

 مل بطٜڀاْٝاا  فكاط؟ ٚملااشا   جاَعات  ٬  غ٣ٛ ػاض١ٜ جاَعات َٔ

 تؿاار قااحف١ٝ تكاااضٜط ٖٚٓاااى ٚاحااس٠؟ ػاضٜاا١ ؾاَعاا١إ٫  تااطخٿل

 يف ايتجاضٜاا١ اؾاَعااات عااسز شيااو؟ ٚملاااشا  عًاا٢ ْااازَٕٛ أْٗااِإىل 

 ايٝس؟ أقابع عسز ٜتجاٚظ ٫ أغذايٝا
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اؿُٛز، فإْٓاا مل ْكاٌ إىل    قاح بٔ اهلل سعب. ٚيف تكٛټض ز

 نااإٕ إ، نااصيو ْهاا٫ٕٛ أ ٚا٭َٓٝاا١(، ايتعًااِٝ َكاٚياا١)َطحًاا١ 

 اياايت، ايتعًااِٝ ٚظاض٠ عًاا٢ ٜٴعااٍٛ فاا٭َط  ايتفااطٜط، َاأ ؾاا٤ٞ ٖٓااى 

 .ٚايطقاب١ اٱؾطاف نفا٠٤ َٔ تطفعإٔ  ٜٴفذض

ٕ  َٚٔ ْاح١ٝ أخط٣، فاإٕ امل٪غػاات ايتعًُٝٝا١ ؾاأْٗا     أٟ  ؾاأ

 ٚيف املكابااٌ، بأعُاشااا يًٓٗااٛض اؿهااَٛٞ ايااسعِ ستٓؿاا َٓظُاا١

 اؿػاابإ يف ٚتهااع تعًُٝٝاا١، َ٪غػااات تٓؿااأإٔ  قااحٝحٶا يااٝؼ

ٌ ، ض٥ٝػٶاا  َڀًبٶاا أٚ  أٚيڄاا،  املايٞ اؿهَٛٞ ايسعِ ٔ  ٚيعا  أغاباب  َا

ٛ  ايهًٝاات  بعا   تعثټط  بساٜا١  عٓاس  نًٝا١  افتتااح  ؾاطٚ   غاٗٛي١  ٖا

ٝٽااا بُٝٓااا، ايتٓظااِٝ ، اشااني ا٭َطباا يٝػاات ٚايؿااطٚ  ايهااٛابط حاي

ٌټ٫ أ َٚٓٗااا  َااذ 10000  عاأ ايٛاحااس٠ يًهًٝاا١ ا٭ضض َػاااح١ تكاا

 .َطبع

ايفٝفاٞ عأ خؿاٝت٘ َأ إٔ ٜهإٛ       عبس ايطظام. أ ٚبسٚضٙ عد

ٛټٍ َفٗااّٛ  املٓااتفعني، َاأ اغااذاتٝج١ٝ فااطز ٖااٛ يًدكدكاا١ ايتحاا

 ٚأ٫، اـكدكا١  قاطاض  ٫ؽااش  ايكاطاض  بكاحب زفعت حاي١ خًكت

 ططفٗا. إ٫ اـكدك١ َٔ لس

 يف ٚايٓجاااح ا٭زا٤ ايبعٝااع إٔ َعاااٜر إبااطاِٖٝ. ز يف حااني ٜااط٣

إٔ  يف حاااني  ا٭ضبااااح،  يف تٓحكاااط  ايتجاضٜااا١  اـاقااا١  اؾاَعاااات

. ٚاٱلاااااظ ايتُٝااااع تؿااااٌُ ايطعٝاااا١ غاااار امل٪غػااااات يف املعاااااٜر

ٔ  فكط تأتٞ ٫ فٝٗا ايتؿغ١ًٝٝ ٚايتهايٝف ّ  َا  ٜاسفعٗا  ايايت  ايطغاٛ

ٚيف إطاض زضاغ١ قاّ بإعاسازٖا ز.  . قافا٭ٚ عٛا٥س َٔ بٌ ايڀ٬ب،

  (عاملٝاا١ ػاااضب) اؾاَعٝاا١ ا٭ٚقاااف ايبعٝااع قبااٌ عااس٠ غاآٛات عاأ
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( ضعٝاا١ غاار خاقاا١ جاَعاا١) ٖاضفاااضز جاَعاا١ أٚقااافإٔ  فكااس تاابني

نُاا  . فتُعا١  ايػعٛز١ٜ ايبٓٛى أَٛاٍ ض٩ٚؽ ايػ١ٓ تًو يف تعازٍ

ٕ ( إىل أضعٝااا١ غااار خاقااا١ جاَعااا١) MIT ؾاَعااا١ ٜؿااار تكطٜاااط 

ٔ % 61إ٫  تغڀٞ ٫ اي١ٜ٫ٛ ط٬ب ٜسفعٗا اييت ايطغّٛ  تهاايٝف  َا

 غاار اـاقاا١ اؾاَعااات ٦َااات َاأ فكااط ا ٓتااإ ٖاتااإ. ايسضاغاا١

 .أَطٜها يف ايطع١ٝ

 شاتٗااا يف حااس اـكدكاا١ ٖااٌ: حًٝكاا١ بااٛ إحػااإ. ز ٚقاااٍ

ُٶا ٌ  بًػ ِ  يف .٫ إحباطاتٓاا؟  يها  أزا٠ اـكدكا١  غاٛاٙ  ٚيف ايتعًاٝ

 ايايت  ٚا٭زب١ٝ ايفد١ُ ايهد١ُ ا٭غ١ً٦ يٓا ؼٌ ٚئ ٖسفڄا، ٚيٝػت

 خٝاااضات غااتجًب اـكدكاا١ ناْااتٕ إ. َٓٗااا ْعاااْٞ اَااا بطحٓاا 

 اؾسٜاااس٠، ٚايُٓااااش  ٚاؾاااٛز٠ تتهااأُ املطْٚااا١ إنااااف١ٝ، تعًُٝٝااا١

 يف ٜٴتداص  قاطاض  نٌ يف اؿهَٛٞ ٚايتسخٌ ايبرٚقطاط١ٝ ٚتكًٝل

 ؽاطٜ   طزفا  تهٕٛإٔ  أَا.. َفٝس٠ تهٕٛ فكس ايتع١ًُٝٝ  ايع١ًُٝ

ٕ  ئ فايفا٥س٠ َايٞ،  تػاع٢  اؿهَٛا١  ناْات  إٕ .فتُعٝا١  تهاٛ

 نتجطباا١ أَااط، فٗااصا جسٜااس٠  ٚمناااش  ػاااضب يڀًااب يًدكدكاا١

ٕ ٕ إ أَااا  املػااتك١ً،  املااساضؽ  يف قڀااط ٛ  اشااسف  نااا  ايتدفااف   ٖاا

 .قعب١ أٜاّ أَاّ فٓحٔ

ٝٽااا اؿهَٛاا١ َٓاا٘ تذباا إٔ  ٜكااً  ٫ ايتعًااِٝ  اؿهَٛاا١. َاي

ٔ  ملٕ إ ٚاـكدكاا١. ا٥ٗاا أبٓ بتعًااِٝ ًَعَا١   ايتعًااِٝ يفاات  أزا٠ تها

 .ايٛباٍ يٓا فٝٴڀًب جسٜس٠، تع١ًُٝٝ مناش  ع٢ً

..  ايذبټا ؟  ٖٛ اشسف نإ يٛ َٚاشا: ايعثُإ خايس. ٚتػا٤ٍ ّ

 قاااح باأ اهلل عبااس. ا٭ٖااساف. ٚيف اعتكاااز ز  أحااس ا٭قااٌ عًاا٢أٚ 
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 ١اـسَاا َػاات٣ٛ ٚزضجاا١ ايطعٝاا١ بااني لُااعإٔ  ٫بااس أْاا٘ اؿُااٛز

 (. أحس ٜٓج  مل)  قًٓا: ٚإ٫ املكس١َ،

 ايت١ُٝٓ َ٪ؾطات أحس ايبعٝع، فإٕ إبطاِٖٝ. ز َٚٔ ٚج١ٗ ْظط

 ا٫جتُاعٝاا١، اؿطناا١ ٚغااطع١ غااٗٛي١ ٖااٞ اجملتُااع يف ٚايتغااٝر

ٞ إٔ  مبع٢ٓ: ٔ  ا٭غاط  تطتكا  ايٛغاڀ٢،  ايڀبكا١ إىل  ايفكاطا٤  طبكا١  َا

 ايڀفاااااط٠ أعكااااااب يف ايػاااااعٛزٟ اجملتُاااااع يف حكاااااٌ َاااااا ٖٚاااااصا

 ٚقسٚزٟ ايفكطا٤ أبٓا٤ َٔ يًهثر ايفطق١ فأتٝحت تكاز١ٜ،ا٫ق

 خااا٬ٍ َااأ ايٛغاااڀ٢، ايڀبكااا١ يف يٝهْٛاااٛا ا٫ضتكاااا٤إىل  ايتعًاااِٝ

 تًاو إٔ  اؿاناط  ايٛقات  يف ايٛظٝف١ٝ. اٱؾاهاي١ٝ  ٚايفطم ايتعًِٝ

. ايفكاار٠ ايڀبكاا١ أبٓااا٤ َاأ ايهااثر أَاااّ تتهااا٤ٍ بااسأت ايفااطم

 املتُٝاااع ايتعًاااِٝ ػعاااٌ غاااٛف ايتعًاااِٝ خكدكااا١ ٚايتػاااا٩ٍ: ٖاااٌ

ٟ  ايفكاطا٤  أبٓاا٤ إٔ  ٜعي مما ا٭غٓٝا٤  ع٢ً حهطٶا ِ  قاسٚز  ايتعًاٝ

 ٚايتعًِٝ؟   ايفطم ٚقسٚزٟ فكطا٤، أٜهٶا غٝهْٕٛٛ

 ؼسٜااسأٟ  قبااٌ ٫بااس يااصيو: ايفٝفااٞ عبااس ايااطظام. ٚأناااف أ

 ايهفاااا٠٤ يطفاااع ٖاااٛ ٖاااٌ، اـكدكااا١إىل  ايتٛجااا٘ َااأ اشاااسف

 ؟ يًتعًِٝ شاتٞ َايٞ انتفا٤ٚ َاي١ٝ ١ٝاغتك٬ي ؟ أّ يتٛفر ايتع١ًُٝٝ

اؽااااشٙ.  ٜٓبغاااٞ اياااصٟ املػااااض ْاااسضى ايػااا٪ايني، عااأ ٚباٱجابااا١

 ا٭ٍٚ إجاباااا١ اـًااااط  مبعٓاااا٢: إٔ تٴدًااااط َػااااأي١ ٚاـؿاااا١ٝ َاااأ

 نباب١ٝ. ايط١ٜ٩ فتكب  بايثاْٞ،

 ايعاامل  أما٤ مجٝع ايٓعِٝ إىل أْ٘ يف َؿاضٟ. يف حني شٖب ز

 عًٝٓاااا هاااب خاقااا١، ملااااشا ٚجاَعاااات حهَٛٝااا١ جاَعاااات ٖٓااااى

 ايتعًااِٝ اغااتك٬ي١ٝ عاأ ْبحاا إٔ  أٚيڄااا ايتعًااِٝ؟ ٜٴفااذض خكدكاا١
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ٌ  اؾٛز٠، أجٌ َٔ ايتٓافؼ ع٢ً ٚفتح٘ ٚايتٛجٝ٘، ايٛقا١ٜ َٔ  قبا

 اؿهَٛٞ.   يًتعًِٝ خكدك١أٟ  يف ايتفهر

ٞ  ايتعًِٝ ػطب١ ٞ  اؾااَع  فڂتحات  َٚا٪خطٶا  َٛفكا١،  غار  ا٭ًٖا

تطخٝكٶااا؟  إعڀا٩ٖااا مت نٝااف عًااِْ ٫ ايااسَاّ، يف جسٜااس٠ جاَعاا١

 ٜعااي اؿايٝاا١ ايعكًٝاا١ باآفؼ ا٭ًٖااٞ اؾاااَعٞ ايتعًااِٝ يف ايتٛغټااع

 َٚعاااٜر، يًجااٛز٠ تفتكااط فٗااٞ ايڀٜٛااٌ، املااس٣ عًاا٢ يًتعًااِٝ تااسَرٶا

 املػتثُط. ملعاج١ٝ ؽهع ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ اختٝاض

. ز ٚيف ايػٝام شات٘ املتعًل بكها١ٝ خكدكا١ ايتعًاِٝ، تڀاطٻم    

ِ  عًاااٞ  اؿهُاااٞ إىل بعااا  ايٓكاااا  املتعًكااا١ يف ا٭غااااؽ باااايتعًٝ

 ايثا١ْٜٛ، نُا ًٜٞ: املطح١ً ْٗا١ٜإىل  اؿها١ْ َطح١ً َٔ ايعاّ،

 ايسٚياا١ َػاا٪ٚي١ٝ ٖااٞ ايعاااّ ايتعًااِٝ ملطحًاا١ ايتعًااِٝ فاْٝاا١ -2

أٚ  غاااهِٓٗ، َهاااإ عااأ ايٓظاااط بغااا  ايڀااا٬ب، ؾُٝاااع

 ِ ٞ  َػاااتٛاٖ ٟ  ا٫جتُااااع  باااا٘ قاَااات  َاااا  ٖٚااااصا. ٚا٫قتكااااز

ِ  ايػابب  ٖٚٛ اهلل، ٚفَّكٗا -يتٓازٚ ٍ  ؼكٝال  يف ا٭ٖا  ايٛقاٛ

 .  املًُه١ أما٤ مجٝع يف يًُساضؽ ايهاٌَ

 ْٴحاااسٿزإٔ  هاااب ايتعًاااِٝ، خكدكااا١ عااأ ْتحاااس  عٓاااسَا -1

ٞ  ايعاب٤  يتدفٝاف  ٖٞ ٌٖ: أٚيڄا َٓٗا اشسف ٔ  املااي  ايسٚيا١؟  عا

 جااٛز٠ أنثااط تهاإٛ قااس أخااط٣ تعًُٝٝاا١ خٝاااضات يتااٛفرأّ 

 املاااااساضؽ تكاااااسَٗا ٫ خاااااسَات تكاااااسٿّٚ ا٭َاااااٛض، ٭ٚيٝاااااا٤

 َٓااااٖ أٚ  جٝاااس٠، َسضغااا١ٝ ب٦ٝااا١ تاااٛفر َثاااٌ: اؿهَٛٝااا١،

 يتحكٝاالأّ  إخ؟....َسضغااٞ ْكااٌأٚ  جٝااس، تااسضٜؼأٚ  عاملٝاا١،

 تعًِٝ َساضؽ يف ايڀ٬ب بإؿام يًسٚي١  ا٫قتكاز١ٜ ايفاع١ًٝ
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 ايكڀااا إٔ  فطناا١ٝ عًاا٢ ايسضاغاا١ٝ، ضغااَِٛٗ ٚزفااع أًٖااٞ،

إٔ  ٚاؿكٝكاا١ ا٭حٝااإ؟ بعاا  يف ١فاعًٝاا أنثااط ٖااٛ اـااام

ٕ إٔ  بس ٫ اشسف  ٚايايت  يًدكدكا١   ٚقاسزٶا  ٚاناحٶا  ٜهاٛ

 فاْٝاا١ مببااسأ -أٖااسافٗا ناْاات َُٗااا -تًتااعّإٔ  هااب

 .يًجُٝع ايتعًِٝ

 باااني فطقڄاااا ايكعاااٛز إٔ ٖٓااااى  ْاقاااط. ز َٚااأ جسٜاااس أٚنااا  

 ا٭ًٖااٞ  ايكڀااا أٚ  اـااام يًكڀااا  ٚايػااُاح ايتعًااِٝ خكدكاا١

 املاااساضؽأٚ  اؿهَٛٝااا١ اؾاَعاااات ؼٜٛاااٌ تعاااي فاـكدكااا١

ٛ  ايبٝاع  خ٬ٍ َٔ ٚا٭ًٖٞ، اـام ايكڀا إىل  اؿه١َٝٛ  زأٚ عكا

 تؿااجٝع أَااا ايٓكاااف. قااٛض ٜهاإٛإٔ  َٞااا ٜٓبغاا  ٖٚااصا اٱزاض٠،

ٛ  ؽأٚ َاساض  جاَعاات  إقاَا١  ع٢ً ٚا٭ًٖٞ اـام ايكڀا  ِ  فٗا  قاا٥

 ١ايعاملٝاا يًجاَعااات ٚايػااُاح عًٝاا٘، ايتؿااجٝع ٜٚٓبغااٞ َااس٠، َٓااص

 ناااٌ عًااا٢ اؾاااٛز٠ َعااااٜر ٚتڀبٝااال شاااا، فاااطٚ  بفااات  املطَٛقااا١

 بااسا٥ٌ تٴتاااح ٚبايتااايٞ ٚاـاقاا١، ٚا٭ًٖٝاا١ اؿهَٛٝاا١ ايكڀاعااات

 اؾٛز٠.   َطاقب١ ؾطٜڀ١ َتعسز٠  ٚمناش 

 َاغٸااا١ حاجااا١ ٖٓااااى بايفعاااٌ املاااعضٚ  أْااا٘ محٝاااس. ز ٚشناااط

اؾاَعااااااات  فاملككااااااٛز  خكدكاااااا١ َفٗااااااّٛٚ َعٓاااااا٢ ٱٜهاااااااح

 ٚإٔ َٚػاتك١ً،  َٗٓٝا١  بڀطٜك١  اؾاَعات ساضتٴإٔ  ٖٞ باـكدك١

 ٍ ٛٸ ٌ  اؾاَعاات  تٴُا ِ أٚ  نا ّ  َاع  َكاطٚفاتٗا،  َعظا  مبعاااٜر ا٫يتاعا

 . ٚايتسضٜب بايتسضٜؼ اـاق١ ايعامل١ٝ اؾٛز٠

 اؿايٝاا١ ايتعًااِٝ خكدكاا١ عاارٟ إٔ بااطاَ  حػاااّ. ّ ٜٚااط٣

 ايتعًااِٝ ٭ٕ ايسٚياا١  عًاا٢ املايٝاا١ ايهًفاا١ ؽفٝااف ايااط٥ٝؼ ٖااسفٗا
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 ع٬قاا١ أٟ  ياا٘ يااٝؼ ايدْاااَ  ٖااصا . ايسٚياا١ َٝعاْٝاا١ ًاا   ٜهًااف

 وتاا   ايتعًِٝ مبػت٣ٛ ا٫ضتكا٤. املًُه١ يف ايتعًِٝ َػت٣ٛ باضتكا٤

 املسضغاا١ٝ. إٕ بااطاَ   املٓاااٖ  ٚتڀااٜٛط بتحااسٜ  ؽااتل بااطاَ إىل 

 ع٬قا١  شاا  ناثر٠  ٭غاباب  املڀًٛبا١   بايفا٥س٠ تأتٞ ئ اـكدك١

 .اؿاي١ٝ َطحًتٓا يف با٫قتكاز

٘  عبااس ايااطظام . أ ٚأؾاااض  َاأ اشااسف نااإ إشا ايفٝفااٞ إىل أْاا

 خڀاا٠ٛ فٗااصٙ يًتعًااِٝ  ؾااا١ًَ ؿٛنُاا١ ايٛقااٍٛ ٖااٛ اـكدكاا١

 ظااٌ يف اـكدكاا١ تاآج  ، فًاأ جااسٽا َتكسَاا١ ٚيهٓٗااا ضا٥عاا١،

 ايتعًُٝااٞ، ايتڀااٜٛط  ٬ ٝاا١ َااع ٚاملتٓاغاال املٓاغااب املٛزٜااٌ غٝاااب

ٖٞٚ: 

 .(ايڀايب ٓاٚاملككٛز ٖ) املطج٠ٛ ايتع١ًُٝٝ املدطجات -2

 10خااا٬ٍ ايبؿاااط١ٜ ايتُٓٝااا١ احتٝاجاااات) ايتُٜٓٛااا١ اؾاااس٣ٚ -1

 .(ايكاز١َ ايػ١ٓ

 .(ايكسض٠ٚ ٚا٫غتسا١َ اؿٛن١ُ ؼكٝل) املاي١ٝ اؾس٣ٚ -0

 نطٚض٠ ٜطٕٚ ٫ ايصٜٔ ايغايب١ٝ املطٟ َع غامل. ّ يف حني اتفل

 املتكسَااا١ فاياااسٍٚ اؿاناااط، ايٛقااات يف ايتعًاااِٝ قڀاااا  ؽكاااٝل

 بًااس ٚماأ بايااو فُااا. تعًُٝٗااا َاأ ا٭نااد اؾااع٤ متتًااو َاظاياات

 ايسٚياااا١ ضعاٜاااا١إىل  ٚعاجاااا١ قاقااااطٶا، ظاٍ َااااا ٚتعًُٝٓااااا ْاااااَٞ،

٘  فُاا  ٚياصيو  أٖسافا٘؟!  وكال  حت٢ ٚتٛجٝٗٗا   املًُها١  يف متاجا

. ؽكٝكاا٘ ٚيااٝؼ عًٝاا٘، اٱْفااام ٚتطؾااٝس ايتعًااِٝ، إقاا٬ح ٖااٛ

 ٚيهٓٗاا  ايكحٝ ، ايڀطٜل ع٢ً جٝس٠ خڀ٠ٛ اـُؼ ٚايؿطنات

 تتحااطضإٔ  ٚهااب بٗااا، ايٓٗااٛض تػااتڀٝع حسٜثاا١ إزاض٠إىل  عاجاا١
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 عُااٌ َاأ ؼااسټ َااا عاااز٠ اياايت ايكٝااٛز َاأ أٜهٶااا ايؿااطنات ٖااصٙ

 املٗاااِ َٚااأ. ايفاااطم إحاااسا  تػاااتڀٝع حتااا٢ اؿهَٛٝااا١  اؾٗاااات

 .ؽكٝكٗا قبٌ ايؿطنات ٖصٙ لاح َس٣ ْط٣ حت٢ ا٫ْتظاض

٘  ٜثبت مل اـام ايكڀا إٔ  شيوإىل  أنف  اٯٕ حتا٢  لاحا

 إزاض٠ عًاا٢ قااازض ٚغاار جاااٖع ٚغاار املُٗاا١، ايٓؿاااطات َاأأٟ  يف

 ايسٚيااا١ عًااا٢ عُٝااال تاااأ ر شات أبعااااز يااا٘ َٚعكاااس، نااابر قڀاااا 

 املڀًٛبااا١ ايهاااطٚض١ٜ اٱقااا٬حات َٚااأ. ايتعًاااِٝ َثاااٌ ٚاجملتُاااع،

 ايسٚيا١  أجٗع٠ يف َڀًٛب١ نطٚض٠ ا٭قٌ يف ٖٚٛ اٱزاضٟ، اٱق٬ح

 اؾسٜااس ايتٛجاا٘ ٣٩ٚض طُٛحااات َااع تتُاؾاا٢ حتاا٢ عاااّ  بؿااهٌ

 يٲقااا٬ح حاجااا١ڄ ايسٚيااا١ قڀاعاااات أنثاااط َااأ ٚايتعًاااِٝ. يًاااب٬ز

 ايكًًٝاا١ ايػاآٛات يف ناابر٠ ٚؼاا٫ٛت بااتغرات َااطٻ ٚقااس اٱزاضٟ،

 .املان١ٝ

 ايتعًااااِٝ يف اٱعاْااااات تٛجٝاااا٘ اٱْفااااام تطؾااااٝس غٴاااابٴٌ َٚاااأ

 يًُهافاأ٠  عاجا١  ايڀًبا١  نٌ فًٝؼ ٚاحملتاجني، اؿل ٭قحاب

 ا٭غٓٝاا٤  املاٛاطٓني  بعا   ع٢ً ضغّٛ فطض ميهٔ ٘أْ نُا َثًڄا !

َٻا. ايسخٌ حػب ٟ  يًتدكاٝل  َباؾاط٠  ايتٛج٘ أ ٌ إىل  فػاٝ٪ز  فكا

ٔ  نابر٠  ْػب١ ٖٓاى ٚغٝهٕٛ ايٓاؽ، بني طبكٞ  غار  اجملتُاع  َا

 نااثر٠ غااًب١ٝ اْعهاغااات ا٭َااط ٚشااصا أبٓا٥ٗااا  تعًااِٝ عًاا٢ قااازض٠

 تٛجٝاااا٘ يًتعًااااِٝ ٚاملڀًااااٛب املٗااااِ اٱقاااا٬ح َٚاااأ. اجملتُااااع عًاااا٢

 َااأ فًاااٝؼ! اياااب٬ز يف ايعُاااٌ غاااٛم ملتڀًباااات ايتعًاااِٝ كطجاااات

ٍ  عٔ ممتاظ بسضج١ املتدط  ايثاْٟٛ خطٜ  ٜعجعإٔ  املعكٍٛ  اؿكاٛ

ٔ  تعاْٞ ٚايب٬ز ايڀب،أٚ  اشٓسغ١ يف َكعس ع٢ً ٔ  اؿاجا١  َا  شاصٜ
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 يف ايڀًباا١ َاأ ٖا٥ًاا١ أعااسازٶا ْفػاا٘ ػااس ايٛقاات ٚيف. ايتدككااني

ٔ  نبر فا٥  بٗا ايعٌُ ٚغٛم ؿطع١ٝ،ٚاي اٱْػا١ْٝ ايسضاغات  َا

 .ايتدككات ٖصٙ

ٍ  ٚبني بٝٓٓا ٚاملِٗ ايهبر ايفاضم  لحات  ايايت  املتكسَا١  اياسٚ

ٍ  ٖصٙإٔ  ٖٛ بطٜڀاْٝا  َثٌ اـكدك١، أؾهاٍ بع  فٝٗا  اياسٚ

 قًااِٗ وااٌ َٛاطٓاإٛ ٖٚااِ ايعاااّ، ايكڀااا  َااٛظفٞ تػااطٿح عٓااسَا

 ايكڀاااا إٔ  َٛاطٓااإٛ. أٟ أٜهٶاااا ٖٚاااِ اـاااام، ايكڀاااا  َٛظفاااٛ

 مل ايهٗطبااا٤ تٛيٝااس قڀااات اؾااذ٣ عٓااسَا اٱلًٝااعٟ اـااام

 َااٛاطٓني ططٜاال عاأ ؾااغًٗا بااٌ ٜؿااغًْٛٗا، أجاْااب َااٛظفني هًااب

ٕ  اٱلًٝاع  ٚايتكٕٓٝٛ ٚاملٕٗٓٝٛ إلًٝع.  اـاام  ايكڀاا   يف املٛظفاٛ

 عًٝٗااا تؿااطف َٛ ٛقاا١، بااطاَ  ططٜاال عاأ تأًٖٝااِٗ متٻ ايغايااب يف

 ١ٝٓ.املٗ ٚايٓكابات اؿه١َٛ

 يبٝااع تاتؿااط حهَٛاا١ زفااع ايااصٟ ايااط٥ٝؼ ايػاابب نااإ ٚقااس

ّ  ايكڀا  َٛظفٞ عسز يف ايتهدِ ايعاّ  ايكڀا   اؿهاَٛٞ،  ايعاا

 باعات  ٚعٓسَا! ايعُاٍ ْكابات قبٌ َٔ يًحه١َٛ املػتُط ٚا٫بتعاظ

ٍ  ٜػتبسيٛا مل ايعاّ ايكڀا  َٔ باعت َا اؿه١َٛ  اٱلًٝاع  ايعُاا

 ؾطٚ  حػب اتفاقٝاتِٗ عسٻيت كطفأٚ  بإلًٝع، إَا بٌ بأجاْب،

 اؾسٜس. املايو

 قڀاااات( َثًڄاااا)اؿهَٛااا١  تبٝاااع عٓاااسَا حايتٓاااا يف بُٝٓاااا

 عااسزٶا فػتػاطح  ا٭جآي  أٚ  ايػااعٛزٟ اـاام  يًكڀاا   ايهٗطباا٤ 

 املاااٍ َاأ ايطٜااا٫ت مب٬ٜااني تااسضبٛا ايااصٜٔ املااٛاطٓني َاأ ناابرٶا

 ايكڀااا  ٭ٕ ضخٝكاا١  آغاا١ٜٛٝ عاًَاا٘ أٜااسٟ قًااِٗ ٚغااٝحٌ ايعاااّ،
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 يسٜاا٘ ٚيااٝؼ َسضباا١، غااعٛز١ٜ عُاياا١ يسٜاا٘ يااٝؼ ايػااعٛزٟ اـااام

 ٚتأًٖٝااِٗ  ايػااعٛزٜني يتااسضٜب اي٬ظَاا١ املااٛاضز ٫ٚ ايفٓٝاا١ ايكااسض٠

 املعاااسٍ غاااٝتس٢ْ نُاااا !ايبڀايااا١ تطتفاااعإٔ  املتٛقاااع فُااأ ٚياااصيو

 !ايٛط١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ ايف١ٝٓ يًددات ايذانُٞ

 ايغاااااطب يف ايغاااااسٜط إىل إٔ اؾاَعاااااات  َااااآر٠. ٚأؾااااااضت ز

ٞ  اـاق١ ٚاملساضؽ  ايٓكڀا١  جاسٶا   قًًٝا١  باغاتثٓا٤ات  ضعٝا١  غار  ٖا

ٞ  إيٝٗااا  ا٫ْتباااٙ ميهاأ يفاات   اياايت  يف فااطٚ   يفاات   ايتعااإٚإٔ  ٖاا

ٕ  أَطٜهٝا١  ؾاَعاات  فاطٚ  أٚ  تع١ًُٝٝ مل٪غػات املًُه١  غاٝهٛ

ٞ  غر نٝإ َع ايتعإٚ بإٔ َؿطٚطڄا ٛ .. ضعا ٔ  إىل أٍّٟ شٖبٓاا  فځًځا  َا

أٚ  ٖاضفااااضز، َثاااٌ جاَعاااات،أٚ  تهػااااؽ، ٜااا٫ٚ١ يف اؾاَعاااات

ٔ  إخ، يًتهٓٛيٛجٝاا،...  َاغاتؿٛغتؼ َعٗس ٕ  ٜكبًاٛا  يا إ٫  ايتعااٚ

َٚاا   يف شياو؟  ايكطاض قاْع فّهط ٌٖ. ضع١ٝ غر اؾ١ٗ ناْت إشا

 يف املطَٛقاا١ اؾاَعااات َااع ايتعااإٚ ٖااصا َثااٌ يتٓفٝااص اـڀااط ٖااٞ

 ايغطب؟

 ايعًُٝاااا١ اجملااااايؼ املااااعضٚ  إٔ فاعًٝاااا١  محٝااااس. ٚأناااااف ز

 ايتعًِٝ ٚظاض٠ يًٛا٥  ـهٛعٗا ٚشيو قسٚز٠  ايػعٛز١ٜ يًجاَعات

ٝٽااا  إزاضٜٽااا .  َكٝااس٠ ٚايتڀااٜٛط ايتغااٝر عًاا٢ قااسضتٗا فااإٕ ٚيااصيو َٚاي

 ٚأْظُا١  يًاٛا٥   ٚفكڄاا  إجاطا٤ات  تٓفٝاص  ع٢ً أزا٩ٖا ٜطنع َا ٚغايبا

 . عكٛز أضبع١ عٔ بعهٗا عُط ٜعٜس

 متا  قس اؿاي١ٝ املطح١ً ايؿطاضٟ فر٣ أْ٘ ٚيف حاَس. ز أَا

 يهااٌ مبعٓاا٢: إٔ ٜٴدكاال خككاات٘  ٫ ايعاااّ ايتعًااِٝ ٫غااتك٬ي١ٝ

 إزاضٟ طاااقِأٚ  َااسٜط شااا ٜٚٴدتاااض َعٝٓاا١، َٝعاْٝاا١ تعًُٝٝاا١ َٓڀكاا١
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 َٚهافاا ت ٚمبطتبااات َعٝٓاا١، نااٛابط ٚفاال ٚتطبٜٛٽااا عًُٝٽااا َ٪ٖااٌ

 َثًڄااا - عاااّ إطاااض - زٴْٝااا  تعًُٝٝاا١ َتڀًبااات ٚتٴٛنااع  فعٜاا١،

ّ  ٚايطٜاناٝات  ٚا٫جتُاعٝا١  ايسٜٓٝا١  يًعًّٛ اؿكل عسز ٫  ٚايعًاٛ

 َٚطْٚاا١ نحطٜاا١ تٴااذى املتبكٝاا١ ٚاؿكاال ...َعااني عااسز عاأ ٌتكاا

 ايتعًُٝٝاا١ ايعًُٝاا١ يف إبااساعاتٗا ٱبااطاظ اختٝاضٖااا  يف ايتعًااِٝ ٱزاض٠

ٝٸِ ٚايذبٜٛااا١،  َٚاااسٜط زٚضٜااا١، بكاااف١ اٱزاضات تًاااو إلااااظات ٚتٴكااا

، - آخااط حااافع ٖااصا- يًتعًااِٝ ٚظٜااطٶا دتاااضٜٴ قااس ا٭فهااٌ اٱزاض٠

 زٚضٖااا ٜهاإٛ ايتعًااِٝ. ٚايااٛظاض٠ إزاضات بااني َٓافػاا١ غااٝدًل ٖااصا

ٝٽا إؾطافٝٽا  .ٚتكُٝٝٝٽا فكط ٚضقاب

ايفهط٠ ايايت   ٖصٙ تػا٤ٍ عٔ حٝثٝات ايعثُإ خايس. ّ يهٔ

 يتُٝٝاع  َٓاطكٝٽاا  ْػاب١ٝ  َعاٜاا  ٜٛجس ٫ حاَس، ففٞ ظٓ٘. ز ططحٗا

 تفهٝاو  ٚأخط٣، ٚإٕ نإ ٜسعِ َبسأ َٓڀك١ بني ايتعًِٝ قت٣ٛ

 احمل١ًٝ. اٱزاض٠ ٚتفعٌٝ املطنع١ٜ،

ْاقؿاٗا  إٔ  غابل  ايفهاط٠  ايؿطاضٟ إٔ ٖاصٙ  حاَس. ٚأٚن  ز

ِ  ٚظٜط ْا٥ب املًٝل غعٝس ز. َعايٞ َع ٚاياصٟ أبًغا٘    غاابكڄا،  ايتعًاٝ

 تباٛى  َٓڀكا١  عًا٢  طبكٗاا  ٚقاس  (...ا٫غتك٬ي١ٝ) ايتٛج٘ ٖصا َع أْ٘

 ايااٛظٜط، غٝاااب ظااٌ يف أنااد قاا٬حٝات أعڀااٞ ٓااسَاع نتجطباا١

٘  ٚفِٗ..  أخط٣ َٓاطل ع٢ً تڀبٝكٗا قسز يف ٚنإ إٔ  آْاصاى  َٓا

 . تػتُط ملأْٗا  إ٫.. تڀبٝكٗا متٻ يٛ ْاجح١ غتهٕٛ ايفهط٠

ٞ . ز تعًٝال  قاطا٤  ايعثُاإ ايٓظاط إىل أْا٘ يف    خاياس . ّ ٚيفت  عًا

 املكاضبااا١ يف ايتفطٜااال َػاااأي١ تااادظ املاااعضٚ  محٝاااس. ٚز اؿهُاااٞ،

 ٚايعايٞ، ٖٚٛ َا ٜادض ايتػاا٩ٍ:   ايعاّ ايتعًِٝ قڀاعٞ بني ٚايتحًٌٝ
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ٞ  ايتعاطٞ ٜتحتِ تبأٜ ٌٖ  باني  اـكدكا١  اغاذاتٝج١ٝ  يف ايطزا

ٌ  اـكدكا١  َٓٗ  يف ايتُٝع ٬ََ  أِٖ ٖٞ َٚا ايكڀاعني؟  يها

 قڀا ؟

 باااني ايتفطٜااال ايكعاااٛز إٔ َااأ املٗاااِ ْاقاااط. ز ٚباااسٚضٙ أٚنااا 

ِ  ٜتعًاال فُٝااا ايعااايٞ ايتعًااِٝٚ ايعاااّ ايتعًااِٝ  باـكدكاا١  فااايتعًٝ

ِ  ٜعهاؼ  ايصٟ ا٭غاغٞ ايتعًِٝ ٖٛ ايعاّ ٔ  فهاًڄا ، اجملتُاع  قاٝ  عا

ٔ  ا٭زْا٢  اؿس يبٓا٤ فطز يهٌ حاجت٘  ٚشاصا  ٚاملٗااضات   املعااضف  َا

 ٜبكاا٢إٔ  ا٭نثطٜاا١ ٜااط٣ ٚيااصا إيعاَٝٽااا  ٜعتااد ايااسٍٚ َاأ نااثر يف

ٞ  ايعاّ ايتعًِٝ ٕ  اَتاحٶا  خٝااضٶا  اؿهاَٛ ّ  ٚباسٚ  خا٬ف  عًا٢ ، ضغاٛ

ٛټ  ايكابااٌ ايعاااّ ايتعًااِٝ  ٚقابااٌ ٚاملٓٗجٝااات، ايتدككااات يف يًتٓاا

 ٚا٭ًٖٝاااا١  اؿهَٛٝاااا١  اؾاَعااااات بااااني  ا٭نازميٝاااا١  يًُٓافػاااا١

 ٚاـاق١.

إىل  تؿار  قاحف١ٝ  تكااضٜط  ايبعٝع إٔ ٖٓااى  إبطاِٖٝ. ز ٚشنط

 - ا٭جٓبٝااا١ ي٬غاااتثُاضات ايتعًاااِٝ قڀاااا  يفااات  املًُهااا١ تٛجټااا٘

ٕ  ٌٖ ٖٓا: هاي١ٝاٱؾ  غارخل  ايايت  اؾاَعاات  ؾاٗازات  غاتهٛ

 فاطز  فكط غتهٕٛ ٚأ بًساْٗا، يف ا٭ّ اؾاَعات َٔ َعتُس٠ شا

ٌ  ٖٛ نُا ػاض١ٜ اغتثُاضات ٕ  بعا   يف حاقا  ؟ اـًاٝ   زٍٚ بًاسا

 غتكاسض  ايذاخاٝل إىل إٔ  ٖٚٓاى تكطٜط ع٢ً ايطابط ايتايٞ ٜؿار 

 ٜؿااذ  ا٭ًٖٝاا١ عاااتاؾاَ ْظاااّإٔ  حااني يف ،ا٫غااتثُاض ٦ٖٝاا١ َاأ

    ا٫عتُاز: شيو

https://www.investing.com/news/economy-news/saudi-

to-open-health-education-sectors-to-full-foreign-
ownership-521969 
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ٚ : ايكعٛز ْاقط. ز ٚقاٍ  يف  ٪100 ا٭جآي  ا٫غاتثُاض إٔ  ٜباس

ٛ  ٜٴسضؽ، َاظاٍ ٚايكح١ ايتعًِٝ قڀا  ٘  قاطح  َاا  ٖٚا  يف ٍَٚػا٪  با

 َاأ بااٌ ا٫غااتثُاض ٦ٖٝاا١ َاأ ايكااطاض ٜهاإٛ ٚياأ، ا٫غااتثُاض ٦ٖٝاا١

 ايػااعٞ عاأ أعًاأ ٚايااصٟ ٚايتُٜٓٛاا١، ا٫قتكاااز١ٜ ايؿاا٪ٕٚ فًااؼ

ٔ  عسز ـكدك١ ِ  َٚٓٗاا  ايكڀاعاات،  َا ٔ  ٚايكاح١،  ايتعًاٝ  ٚيها

ٔ  ايكڀاعاات،  ٖاصٙ  خكدكا١  حاسٚز  حتا٢  ٜعًٔ مل  أْؿاڀ١ أٟ  ٚعا

 ٚأعًٓات  ،هـ 1423 عاّ َٔ َع١ًٓ اـكدك١ قسز٠. اغذاتٝج١ٝ

 خڀاااٛ  ٚيهٓٗااا  يًتدكااٝل،  امل٪ًٖاا١  ايكڀاعااات  بعاا   بعااسٖا 

 ٚمل اـكدكاا١، بطْاااَ  أعًاأ 2030 ض٩ٜاا١ إطاااض ٚفٹااٞ عطٜهاا١،

 اـااااسَات بعاااا  خكدكاااا١إىل  أؾاااااض بااااٌ تفاقااااٌٝ، ٜتهاااأُ

 اؿهااااَٛٞ ايكڀاااااعني بااااني يًؿااااطان١ ٚايػااااعٞ اؿهَٛٝاااا١،

 ايكڀاا   َػاا١ُٖ  ٜػتٗسف ايػعٛزٟ اـكدك١ ٚاـام. بطْاَ 

 .)*( %61با احملًٞ ايٓات  يف اـام

 ٚإقاساض  ايبعٝع أْ٘ بايفعٌ فاإٕ ايتؿاطٜع   إبطاِٖٝ. ز ٚأٚن 

 ٖاااٌ ايذخاااٝل: يهااأ اياااٛظضا٤، فًاااؼ َااأ غاااٝهٕٛ ايٓظااااّ

ٚا٫عتكاااز إٔ  ايتعًااِٝ ؟ ٚظاض٠ َاأ ٚأ ا٫غااتثُاض ٦ٖٝاا١ َاأ غااٝهٕٛ

 ٚظاض٠ يااااس٣ اٯٕ َٛجااااٛز ا٭جٓبٝاااا١ يًجاَعااااات ايذخااااٝل ْظاااااّ

 َاأ ايؿااٗازات اعتُاااز تتڀًااب ايتٓفٝصٜاا١ اي٥٬حاا١ هاأي ايتعًااِٝ،

 أٜا١  تتكسّ مل اقتكاز١ٜ ٭غباب ٚضمبا ايػبب، شصا ا٭ّ اؾاَعات

 ايذخٝل. يڀًب جاَع١

                                                           
)*( - http://aawsat.com/node/989576 
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 َباااي  تااٛفر ٖااٛ اشااسفإٔ  ٚأؾاااض نااصيو إىل أْاا٘ ٫ ٜعتكااس 

 ا٫غتكطاض ٖٚصا - يًجاَعات املايٞ ا٫غتكطاض نُإ ٖٛ َا بكسض

 ٚاملااااايٞ اٱزاضٟ ا٫غااااتك٬ٍ غااااٝام ُٔناااا إيٝاااا٘ ْٓظااااطإٔ  هااااب

٘  ايسٚيا١  َٝعاْٝا١  عًا٢  ا٫عتُااز  يًجاَعات.  ٫ قاس  تصباصبات  ٜهتٓفا

 ايتٓافػاا١ٝ عًاا٢ ٜػاااعسٖا ايااصٟ املااايٞ ا٫غااتكطاض يًجاَعاا١ تهاأُ

 أزضنات  ايعامل١ٝ اؾاَعات. احملًٞ املػت٣ٛأٚ  ايعاملٞ املػت٣ٛ ع٢ً

 اٱلااااظ إيهاااُ املايٝااا١  ا٫غاااتك٬ي١ٝ أُٖٝااا١ َبهاااط ٚقااات َٓاااص

  ا٭ٚقاف. مببسأ ا٭خص ع٢ً ٚحطقت ايعًُٞ،

 َااأ عاااسزٶا َااا٪خطٶا ؾاااٗس ا٭ناااازميٞ أٜهٶاااا فاااإٕ اـڀااااب

ِټ اييت ٚاملكڀًحات املفطزات ٔ  فًُٗا يف تٓ  يف ايتُٝاع  يف ضغبا١  عا

 ٚايبحثٝااااا١ ايتعًُٝٝااااا١ أبعازٖاااااا بهاااااٌ يطغاااااايتٗا، اؾاَعااااا١ أزا٤

 يًفاٛظ  ٚتٓافػاٗا  جاَعاتٓا َٔ بع  تػابل شيو َٚٔ ٚا٫جتُاع١ٝ،

 املبااازضات َاأ عااسزٶا ٚإط٬قٗااا ايعاملٝاا١، ايتكاآٝفات يف مبطانااع

 َٔ يًهثر ايسضاغ١ٝ اـڀط ٖٝه١ً ٚإعاز٠ ايبحث١ٝ، يًهطاغٞ

 ا٫عتُاااااز َتڀًبااااات َاااأ باااابع  يتفااااٞ ا٭نازميٝاااا١  بطافٗااااا

 ايطغب١ فطز تتجاٚظ َٚتڀًبات ؾطٚ  ي٘ ايتُٝع ٖصا. ا٭نازميٞ

ٕ إٔ  املتڀًباات  صٖٙا  أباطظ  َٚٔ ٚايتُي، ٘  يًجاَعا١  ٜهاٛ  اغاتك٬يٝ

 اؾاَعااات نااٌ-ٚيٮغااف-تفتكااسٙ َااا ٖٚااصا، َٚايٝاا١ إزاضٜاا١

ّ  عباس اهلل  املًو جاَع١ شيو يف ايٛحٝس ٚا٫غتثٓا٤ ايػعٛز١ٜ،  يًعًاٛ

   ٚايتك١ٝٓ.

 فكااس ايسٚياا١، َٝعاْٝاا١ عًاا٢ ايهًااٞ ا٫عتُاااز ٚشيااو بػاابب 

 َاٛاضز  مح١ض ؼت ايعًُٞ ٚايبح  ايتعًِٝ أغاغٝات أبػط ناْت
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 َااسٜطٚ أَااا املايٝاا١، ٚظاض٠ َػاا٪ٚيٛ فٝٗااا ٜااتحهِ َايٝاا١ َٚكااازض

 عباااضات َاأ باابع  ايتػااً  غاا٣ٛ بأٜااسِٜٗ ٜهاأ فًااِ اؾاَعااات

 .اٱقٓا  َٚٗاضات ايذجٞ،

 بٓااٛزإىل  تااصٖب عاااز٠ اؾاَعاا١ َٝعاْٝاا١ َاأ ايهااد٣ ايٓػااب

 َٚتڀًباتااا٘ ايعًُاااٞ ايبحااا  أَاااا اٱْؿاااا١ٝ٥، ٚاملؿااااضٜع يًطٚاتاااب

٘  تٴدكل ٫ٚ ايكا١ُ٥، أغفٌ يف ا٭عِ ايغايب يف فٝهٕٛ  َاٛاضز  يا

 يطغااي١  ا٭غاغ١ٝ احملاٚض نأحس املتٓا١َٝ، ٚأُٖٝت٘ تتٓاغب َاي١ٝ

 عًاا٢ ا٫عتُاااز فااإٕ أخااط٣ ْاحٝاا١ َاأ ْاحٝاا١، َاأ ٖااصا. اؾاَعاا١

ٔ  ٫ قس تصبصبات ٜهتٓف٘ ايسٚي١ َٝعا١ْٝ  ا٫غاتكطاض  يًجاَعا١  تهاُ

أٚ  ايعاااملٞ، املػاات٣ٛ عًاا٢ ١ٝايتٓافػاا عًاا٢ ٜػاااعسٖا ايااصٟ املااايٞ

إٔ  شياااو عًااا٢ ايؿاااٛاٖس أباااطظ. تكاااسٜط أقاااٌ عًااا٢ احملًاااٞ املػااات٣ٛ

ٍ  اناڀطت  ايػاعٛز١ٜ  اؾاَعات ٞ  ايعكاس  تػاعٝٓٝات  خا٬ إىل  املانا

 غاابٌٝ عًاا٢ -َٚٓٗااا ايعًُااٞ، ايبحاا  بٓااٛز يف ٖا٥ًاا١ ؽفٝهااات

ٔ  اؾاَعاات  إحس٣ يف املطنع١ٜ املهتب١ عجع -املثاٍ  ػسٜاس  عا

 ايع١ًُٝ. ايسٚضٜات َٔ سزع يف اؾذانٗا

ِ  ا٭َر فر٣ أْا٘ ٚفُٝاا ٜتعًال غكدكا١     وٝٞ. أَا أ  ايتعًاٝ

ٝٽا املڀطٚح١ اؾس٣ٚ غ٪اٍ ع٢ً لٝبإٔ  بعس ٔ  حاي   اـكدكا١  َا

 تعًُٝٝااا١ ٚأ َايٝااا١، ٖاااٞ ٖاااٌ اؾاااس٣ٚ  ْاااٛ  عااأ غااا٪ايڄا ْڀاااطح.. 

 شات اؿًااٍٛ ٖااٛ ا٭ٖااِ يهاأ املايٝاا١، اؿًااٍٛ تاآج  َعطفٝاا١؟ قااس

 خٝااضات  تٛغاٝع  ٖٛ ا٭جس٣ٕ فإ ايذبٟٛ، ٚبايتايٞ تعًُٝٞاي ايتأ ر

 تطاقاب  اياٛظاض٠  إٔ مبعٓا٢  ممهأ   حاس  أقكا٢ إىل  ٚأْٛاع٘ ايتعًِٝ

   ٚايتجاضب املٓاٖ  ملدتًف َتاح١ اـٝاضات ٚتهٕٛ نٌ، ٚتؿطٿ 
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 ٚوظا٢  أٚغاع،   كافٝا١  غٝااضات  اجملتُاع  وظا٢  ٭ٕ شيو غٝ٪زٟ

 قاسز٠  خٝاضات أغًب٘ يف ايكا٥ِ ِايتعًٝ ..أٜهٶا ٚاغع بإقباٍ ايتعًِٝ

ٌ  ٚاٱجاطا٤ ، ػاٚظٖاا  ا٭فاطاز  ٜػتڀٝع ٫ ٔ  ا٭َثا  تٜٓٛعٗاا  يف ٜهُا

 عًٝٗا. املُٗٝٔ ايتكًٝسٟ ايثكايف املعڀ٢ َٔ ٚؽًٝكٗا ظٜازتٗا،ٚ

ٕ  ايعثُاااإ خاياااس. ّ ٚعكاااب  أحاااس بأْااا٘ بٓاااا٤ٶ عًااا٢ شياااو، فاااإ

 َٓتجااات تٜٓٛااع ٖااٛ ايتعًااِٝ  قڀااا  يف اـكدكاا١ َاأ املهاغااب

ٚميهااأ تًداااٝل  .املػاااتًٗهني أَااااّ ايكڀاااا  ٚؼطٜاااط ًاااِٝ،ايتع

 ٜٚؿاغًٗا  ٜسٜطٖا اييت املساضؽ تطخٿل ايتعًِٝ ايفهط٠ يف إٔ ٚظاض٠

 يف ايتؿااغٌٝ تهًفاا١ َاأ جااع٤ٶا ايااٛظاض٠ اـااام،  ٚتتحُااٌ ايكڀااا 

 تعًُٝااٞ قتاا٣ٛ تكااسِٜ َكابااٌ طايااب يهااٌ قااسز زعااِ ؾااهٌ

ٌ  َٛحٻس، ّ  ميثا ِ  ايسٚيا١  ايتاعا ٞ  يًتعًاٝ  شياو  يًُاٛاطٓني، بعاس   اجملااْ

 ايتعًُٝٝاا١ املٓتجااات َاأ غاا١ً بتكااسِٜ تعًُٝٝاا١ َ٪غػاا١ نااٌ تكااّٛ

 ضغباااتِٗ حػااب ايڀاا٬ب َاأ ايااثُٔ َسفٛعاا١ قااف١ٝ ٚاياا٬ ايكااف١ٝ

  ٌ ٘  ؼسٜاس  طايااب ٚقاسضاتِٗ، ٚيها  ا٫ختٝاضٜاا١ املٓتجاات  َاأ ضغباتا

٘  ايايت  املكاطضات  َٔ َعني عسز ؾُع ٌ  ٫جتٝااظ  ت٪ًٖا ِ  َطاحا  ايتعًاٝ

 بايتتابع.

 املتداٛفني  أحاس أْاي   أجاس : احملٝاا  َػااعس . ز جاْب٘ قاٍَٚٔ 

ٟ  ٭زا٥ٓاا  ايتعًِٝ ٚفكڄا خكدك١ َٔ نثرٶا  نُاا ، ايبحات  ايتجااض

ٕٻ  اغاااتك٬يڄا اؾاَعاااات اغاااتك٬ٍ عًااا٢ ايكًااال َااأ ايهاااثر ياااسٟ أ

 ٚاملفااطزات. ػطبتٓااا ٚاملكااطضات ا٭قػاااّ طبٝعاا١ يف ايتغااٝر ميٓحٗااا

 اؾاَعات َٔ ايعسٜس أظٗطت ايٞايع ايتعًِٝ فًؼ إْٗا٤ بعس ايّٝٛ

  كا١  ٖٓااى  ٜعس مل ايصٟ اؿسإىل  كطجاتٗا، يف ايهعٝف١ ايٓاؾ١٦
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 ٚايعاااّ  اـااام ايكڀاااعني َاأ نااثر قٹبااٌ َاأ املدطجااات يف تًااو

 غااار أقػااااّ ٚافتتااااح ايعًُٝااا١، ايهاااٛازض َػااات٣ٛ ناااعف بػااابب

 شااااا أطًاااالٕ إ - اـااااطهني. أخؿاااا٢ َػاااات٣ٛ ٚتااااسْٞ َ٪ًٖاااا١،

 ايڀاا٬ب  َاأ بااايهثر ٚتااسفع غاا٤ٛٶا، ا٭َااٛض تعٜااسإٔ  -ايعٓااإ

 ٖع١ًٜ. َػتٜٛات يف يًػٛم

 ٜكتكاط  ٫ ايتعًِٝ خكدك١ عٔ اؿسٜ إٔ  اٯخط اؾاْب

ٌ ، اؾاَعٝا١  املطحًا١  ع٢ً ٌ  يًط٩ٜا١  ٚفكڄاا  اؿاسٜ   با ِ  غٝؿاُ  ايتعًاٝ

 540 قطاباا١ َاأ املعًُااني عااسز اختااعاٍ غااٝتِ فهٝااف ٚإ٫، ايعاااّ

 أنثااط ٜكااب  ا٭َااط ٖٚٓااا .. َِعًاا أيااف 280 قطاباا١إىل  َعًااِ أيااف

 باااملعًِ ٚا٫ٖتُاااّ ايتعًااِٝ، يف اؾااٛز٠  فاااؾٛز٠ حٝاا  َاأ أُٖٝاا١

ٕ إٔ  هاب  ايتعًُٝٝا١،  ايع١ًُٝ َٚتڀًبات ٚباملسضغ١، ٚباملٓٗ   تهاٛ

 زضجاتٗا. أع٢ً يف

بٛغت حٍٛ  ايٛاؾٓڀٔ احملٝا إىل َكاٍ يف َػاعس. ٚأؾاض ز

، )*(٠ جٝاااس غااار فهاااط٠..  ايتعًاااِٝ نتااااب بعٓاااٛإ: خكدكااا١ 

 ٚتطمج١ أبطظ َا تهُٓ٘ فُٝا ًٜٞ: 

 ملااشا . غآٛات  َٓاص  تُٓٛ ايتعًِٝ خكدك١ حطن١ فت٦ت "َا

 اٯٕ؟ ايهتاب نتاب١ قطضت

. ايعَااإ َاأ عكااسإىل  ٜعااٛز ايهتاااب ٖااصا يهتاباا١ قااطاضٟ( أ

 يًحكااٍٛ ايطعٝاا١ املسضغاا١ إزاض٠ عًاا٢ أططٚحاا١ نتباات قااس نٓاات

                                                           
 المقال منشور على الرابط: –)*( 

https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/answer-

sheet/wp/2016/07/14/why-the-movement-to-privatize-public-

education-is-a-very-bad-idea/ 
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 املعًُااني، نًٝاا١ يف ٚايتعًااِٝ ا٫قتكاااز يف املاجػااتر زضجاا١ عًاا٢

 أطااطحإٔ  أٚقاا٢ يااٝفني،. ّ ٖٓااطٟ َػتؿاااضٟ،. نٛيَٛبٝااا جاَعا١ 

ٔ  باايكًل  أؾاعط  نٓات أْي  َٔ ايطغِ ٚع٢ً. نتاب يف أططٚح١  َا

 َكتٓعٶاا  ظيات  َٚاا  نٓات  ٭ْاي  تكاسَت  فكاس  باصيو،  ايكٝاّ احتُاٍ

ٕ . جسٽا بعٝسٶا حجتِٗ أخصٚا اؿط٠ ايػٛم زعا٠ بإٔ ـ  ناا  فطٜاسضٜ

إٔ  َٔ ٜكني ع٢ً ايعسٜسٕٚ ٚت٬َٝصُٖا ٜسَإ،فط ًَٚٝتٕٛ ٖاٜو،

 اجملااا٫ت، َاأ ايعسٜااس يف بهفااا٠٤ املااٛاضز ؽكٿاال اؿااط٠ ايػااٛم

 مجٝااع يف وااس  شيااو بااإٔ ي٬عااذاف كڀاا٦ني ناااْٛا يهاآِٗ

 اياايت اؿجاا١ ٖااٞ ٖااصٙ بااطيني، جااساض غااكٛ  أعكاااب يف. اجملااا٫ت

 ٝا١ اؿهَٛ اـسَات فجُٝع. ايكطاض قٓٻا  َٔ ايهثر ع٢ً فاظت

 ايتكاااٜٛباتإىل  ايدٜاااس، ٚتكاااسِٜ ايٓټفاٜاااات، مجڃاااع َااأ باااس٤ٶا-

 اٱْػااإ حكااٛم عاأ ايااسفا  جٗااات بٗااا تڀايااب اياايت- ٚاملااساضؽ

ٞ  خاضجٝا١  مبكاازض  ا٫غتعا١ْ ٜٓبغٞ، بٌ ميهٔ،  اـاسَات  ملكاسَ

 .اـكدك١ ٜٴعطف َا ٖٛ ايتعٗٝس ٖصا. اـام ايكڀا  َٔ

 قحٝ ، بؿهٌ ايعكٛز ٱْفاش ناف١ٝ ؾفاف١ٝ تٛجس ٚحٝثُا

ٌ  تعٌُ اؿط٠ ايػٛم فإٕ ٔ  مجٝاٌ،  بؿاه ِٻ  َٚا ٕ   ٳا  اـكدكا١  فاإ

 َاا  شاا  املٓفك١ً ٚاـسَات ايػًع تػًِٝ خكدك١ إٕ. حػ١ٓ تبسٚ

 ايعكاٛز  ٱْفااش  نافٝا١  ؾافاف١ٝ  تٛجاس  ٫ حٝ  -شيو َٚع .ٜدضٖا

 -يٝػااٝع َتحُػاإٛ أُٖااٌ. تفؿااٌ اؿااط٠ ايػااٛم فااإٕ-ايػاا١ًُٝ

 بػااااٗٛي١ أٟ) املػاااتك١ً أٚ  فكااا١ً املٓ اـاااسَات  باااني  يًتُٝٝاااع  فااار 

 خسَااا١ ٖٚاااٞ ايتعًاااِٝ، حايااا١ يف. املعكاااس٠ اـاااسَات َااأ( ايكٝااااؽ

ٟ  طفاٌ،  ٖٛ املباؾط ٚاملػتًٗو ايه٬غٝه١ٝ، َعكس٠ ٛ  اياص  يف ٖا
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 ايااسضٚؽ تااسضٜؼ ٜااتِ نااإ إشا َااا عًاا٢ يًحهااِ نااعٝف َٛقااف

 عًاا٢ ٚاملؿااط  ايهااطا٥ب ٚزافااع ايٛايااس ٜٚهاإٛ. قااحٝ  بؿااهٌ

 ٖٛ اؾٛز٠، َٔ يًتحكل نُعٝاض َٛحس، اختباض. ٚنطٚض١ٜ َػاف١

٘  َاا  َاع  َٓتؿط ٔ  فٝا ٌ  َا ٟ  املعًُاني إٔ  فكاط  ياٝؼ . املؿاان  َٚاسٜط

 ميهااأ ا٫ختبااااض، زضجاااات يطفاااع ٖا٥اااٌ ناااغط ؼااات املاااساضؽ

ٛ  نُا ا٫ختباض، ٚضق١ ع٢ً اـاط١٦ اٱجابات تكحٝ   يف َٛ ال  ٖا

ٔ  ٚيهٓٗاا  ا٭خال،  ع٢ً أت٬ْتا ٞ إٔ  ميها ٔ  املعٜاس  أٜهٶاا  تعڀا  َا

 ٖااصٙ يف املػاااعس٠ ٚتكااسِٜ ا٫ختباااضات، ٱنُاااٍ ًڀاا٬بي ايٛقاات

 ا٫ختباااضات عًاا٢ ايهاابر ا٫عتُااازإٔ  شيااو، َاأ ٚا٭ٖااِ. ايعًُٝاا١

ٛ  ي٬ختباض، ايتسضٜؼإىل  ٜ٪زٟ املٛحس٠ ِ  إظاحا١  ٜعاي  َاا  ٖٚا  ايتعًاٝ

ِ  مل َٛانااااٝع  يف ٔ  غااااُٝا  ٫ٚ اختباضٖاااااا، ٜاااات  ٚاملٛغاااااٝك٢، ايفاااا

 .اؾٝس ِٝيًتعً أغاغ١ٝ أَٛض ٖٚٞ ٚايًعب  ٚاؿطف،

ٌ  َٓااص غاذٜت  ٍٚٚ يف ايتٓبا٪ات   ايطعٝاا١ املاساضؽ  ملااسٜطٟ جٝا

إٔ  ميهٔ- ايسق١ ٚج٘ ع٢ً ،(إميٛؽ) ايتعًِٝ إزاض٠ َٓظُات-

ٞ  ايبًاسٜات،  َٔ املساضؽ إزاض٠ يف بهثر أفهٌ بعٌُ تكّٛ  ٚبايتااي

ٌ  غٝتِ ٔ  امل٦ا١  يف 10إىل  20 تؿاغٝ ٔ  ايعاَا١  املاساضؽ  َا  ايطٚنا١  َا

ّ إٔ  املتٛقاع  َٚٔ. 1020 عاّ عًٍٛ عؿط ايثاْٞ ايكف ٚحت٢  تكاٛ

 َااأ املا٥ااا١ يف 0.7 بتؿاااغٌٝ ايٛقااات شياااو عًاااٍٛ إمياااٛ َٓظُاااات

ِټ  ايايت  اؿه١َٝٛ املساضؽ ٔ  َاساضؽ  تها  ايكاف  حتا٢  ايطٚنا١  َا

ٔ  غذٜت ٍٚٚ ٚقًًت. عؿط ايثاْٞ ٕ  َا ٟ  ؾاأ ٌ  ايتحاس  إزاض٠ يف املتُثا

 ايب٦ٝٝا١  اٱزاض٠ َٓظُاات  جاشب١ٝ تكسٜط يف ٚاملبايغ١ ايعا١َ، املساضؽ

ٞ  يٰبا٤ ّ  ٚيف. ايهاطا٥ب  ٚزافعا ٕ  غاحل  ،2991ّ عاا  يف َػاتثُطٚ
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ٕ  َاساضؽ  َثٌ ؾطنات، ّ  يف إزٜػاٛ ٌ  ٚأطًكتٗاا  ،2991 عاا  َرٜا

ّ  يٝاآـ  يف َسضغاا١  10 َٓٗااا ) َسضغاا١ 200 ٚؾااغًت  ،2999 عااا

 (.ٚحسٖا ف٬ٝزيفٝا

ٝٽا نااإ غااذٜت ٍٚٚ فااإٕ شيااو، َٚااع إٔ  حاال َاأ عًاا٢ ناآُ

ٝٽا  اْٗجٶا  غٝتبعٕٛ ايػٝاغات قاْعٞ ِ  أغاغا  املسضغا١،  جاٛز٠  يتكٝاٝ

 ا٭غاغااٞ اياآٗ  ٜٚعااي. ٚا٭َٗااات يٰبااا٤ ناابرٶا خٝاااضٶا ٚوبااصٕٚ

ٔ  ايكافٛف  يف ٚايطٜانٝات ايكطا٠٤ يف غٜٓٛٽا اختباضٶا إىل  ايثايا   َا

 اْتؿاااض ا٫ختٝاااض ٜٚعااي. ايثاْٜٛاا١ املطحًاا١ يف ٚاحااس٠ ٚغاا١ٓ ايثااأَ،

 يف َٝٓٝػٛتا ١ٜ٫ٚ يف ا ٓني َع بسأْا. ايطع١ٝ غر املػتك١ً املساضؽ

 َٚكاطع١ ١ٜ٫ٚ 22 عد 7000 َٔ ٜكطب َا اٯٕ يسٜٓا. 2991 عاّ

 يًتٛظٝاف  خاضجٝا١  مبكازض ا٫غتعا١ْ َثٌ نإ إشا أَا. نٛيَٛبٝا

٘  ايطعٝا١  غار  املساضؽ ملسٜطٟ ٔ  فإْا ٕ   َا  َػاأي١  اؿهُا١ غاٝهٛ

 .أخط٣

ٔٵ ٖٚٓاى( ب  َٔا  جع٤ ٖٞ ايطع١ٝ غر املساضؽٕ إ ٜكٛيٕٛ: َٳ

 نُ٪غػااات يًعُااٌ َهااڀط٠ يٝػاات ٭ْٗااا اـكدكاا١  حطناا١

ٔ  عا١َ، ّ  ٚاملػاا٤ي١  ايؿافاف١ٝ  حٝا   َا  بعا   ٚقايات . اؾُٗاٛض  أَاا

 بعاااا  يف خاقاااا١ َ٪غػاااااتْٗااااا إ ايعُااااٌ: ٚفااااايؼ احملااااانِ

 .  ا٭غطاض

 ايطعٝااا١ غااار املاااساضؽ إزاض٠ ؾاااهٌ اـكدكااا١ تأخاااص(  

ٝٽااا اـكدكاا١ٕ إ حٝاا  ايطعٝاا١، ٚنااصيو  ١ا٫غااتعاْ تعااي تكٓ

 يًُؿاااااغًني اؿهَٛٝااااا١ اـاااااسَات يتاااااٛفر خاضجٝااااا١ مبكاااااازض

ٔ . ضعٝا١ أٚ  ضعٝاا١ غار  ناْات  غاٛا٤  املػاتكًني،  ِٻ  َٚا ٕ   ٳا  عااسّ فاإ
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. َؿااانٌ تكااب إٔ  ميهاأ املػااا٤ي١ ٚبايتااايٞ ايؿاافاف١ٝ، نفاٜاا١

 990   تكاااسّإٔ  هاااب ايطعٝااا١ غااار املٝثاااام َؿاااغًٞإٔ  حاااني يف

 غاابٌٝ ٫ضٟ. عًاا٢غاااٚ ايهااطا٥ب َكااًح١ تٛ ٝاال ْفكااات َااع ز٫ٚضٶا

إٔ  ٜٓبغاااٞ مماااا تكااااضٜطِٖ يف تفكاااًٝڄا أقاااٌ َٓٗاااا ايعسٜاااس املثااااٍ،

ّ  ٫ املاساضؽ  ٖصٙ فإٕ شيو، ع٢ً ٚع٠ٚ٬. ٜهٕٛ إ٫  تكاضٜطٖاا  تكاس

 اٱزاض٠ فًاااؼ أعهاااا٤إىل -ٚجاااستٕ إ-َباؾاااط٠ غااار بكاااٛض٠

 .املٓتدبني

 ٚيااٝؼ ايسٚياا١، يفؿااٌ َعٝباا١ اغااتجاب١ متثااٌ اـكدكاا١ إٕ

 مجٝااع ؾعٵااٌ اي٬ظَاا١ املااٛاضز اغااتثُاضإىل  ؿااٌا ٖااصا ٜٚااسعٛ. حِّااا

 يف اجملااااٚض٠ ا٭حٝاااا٤ َاااساضؽ مجٝاااع يف َتٝٓااا١ ا٭حٝاااا٤ َاااساضؽ

 َعًُاااني ٚجاااٛز َاااع ٚايعاااايٞ، املتٛغاااط اياااسخٌ شٚات ايهاااٛاحٞ

 ٚيهاأ. أقااغط ٚفكااٍٛ جٝااس٠ عُااٌ ٚظااطٚف جٝااس بااأجط َااسضبني

ٌ  َاا  َطحًا١  يف ْػاتثُط إٔ  عًٝٓاا . شيو َٔ أبعس ْصٖبإٔ  عًٝٓا  قبا

ٔ  املاتعًُني  املعًُاني  َع ايعاي١ٝ، اؾٛز٠ شات ملسضغ١ا  اؾاَعاات   َا

 عكاٛز  يسٜٓا. يًتعًِ اغتعساز ع٢ً املسضغ١إىل  ا٭طفاٍ ٜصٖب يصيو

ْٗاااا إ. املسضغااا١ قباااٌ َاااا يٓٛعٝااا١ اٱهاااابٞ ا٭ اااط عًااا٢ ا٭زيااا١ َااأ

 ْػاتثُط إٔ  أٜهٶا ٚعًٝٓا. ايككر املس٣ ع٢ً فكط ٚيهٔ َهًف١،

 املطتبڀاا١ ٚاملؿااٛض٠ ا٭غاآإ، طااب ٚخااسَات ايڀبٝاا١، اـااسَات يف

 املااس٣ عًاا٢ فكااط ٚيهاأ َهًفاا١، أٜهٶااا ٖااٞ ٚاياايت باملسضغاا١،

 املؿاااطق١ ايعٛاَاااٌ َااأ ايعسٜاااس اـكدكااا١ جًبااات ٚقاااس. ايككااار

ٔ  ؼٛيٓاااا ٚيهٓٗااا  يًتغاااٝر، ٚاملهطغاا١  ٌ  َعاؾااا١ عاا  ايسٚيااا١ فؿاا

 .َباؾط بؿهٌ
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ٚ  اٯٕ؟ خاقا١  - َؿانًٓا َع ْتعاٌَ فهٝف( ز أْٓاا   ٜٚباس

 هاب  ايايت  ا٭ٚىل أغٛأ! اـڀ٠ٛ ؼػنيإىل  وتا  ؾ٦ٝٶا حككٓا قس

ٞ  ْتدصٖاإٔ  ٟ  ا٫ختبااض  إغاكا   ٖا  ٚايطٜاناٝات  ايكاطا٠٤  يف ايػآٛ

 املطحًاا١ يف ايٛاحااس٠ ٚايػاا١ٓ ايثااأَ،إىل  ايثاياا  َاأ ايكاافٛف يف

 21 قبااٌ( nclb) محًاا١ قبااٌ َاأ تهًٝااف بٗااا قااسض اياايت ايثاْٜٛاا١

َٶا، ٔ  َاا  حاس إىل  كتًفا١  حاتَكاڀً  يف جسٜاس  َٔ ٚأڂنست عا  َا

 .أؾٗط عس٠ َٓص( essa) ايڀ٬ب لاح قإْٛ نٌ قبٌ

 يف ايككاااٛض أٚجااا٘ ٚإظايااا١ يتحسٜاااس- ا٫ختبااااض ٖاااصا َُٗااا١

ٌ  ٚايايت  - احملاطَٚني  يٮطفاٍ ايسضاغٞ ايتحكٌٝ ٌ  متثا ٌ  أْبا  املڂثٴا

ِ  ا٫ختبااض  ٖاصا  ٚيهٔ. ايسميكطاط١ٝ ٌ  مل املٓاتظ  ؼسٜاس  غا٣ٛ  ٜفعا

 ا٫ختبااض  ْتا٥  يتععٜع ايهغط أز٣ يع١ًُٝ،ا ٖصٙ يف. ايككٛض أٚج٘

 قااس نُاا  غاٛا٤،  حااس عًا٢  ٚاملعًُاني  يًڀاا٬ب اجملٗاس  اٱعاساز إىل 

ِ  ٫ ايايت  املُٗا١  يًُٛانٝع ايٛقت ٚقڀع ايسضاغ١ٝ، املٓاٖ  نٝٻل  ٜات

 زْهااإ أضْااٞ ايػااابل ايتعًااِٝ ٚظٜااط حتاا٢. ايڀاا٬ب فٝٗااا  اختباااض

ٔ  ا٭نػجني اَتكام" ٖٛ ا٫ختباض بإٔ 1022 عاّ يف اعذف  َا

 ".املساضؽ َٔ ايهثر يف ايغطف١

ِ  َاع  ايتعاساز،  اختبااض  إجطا٤ َٔ فبس٫  ايڀا٬ب،  مجٝاع  تكٝاٝ

 تٴعڀااا٢ اؾاااٛز٠ عايٝااا١ اَتحاْاااات َاااع عٝٓاااات، ْػاااتدسّإٔ  هاااب

ٔ . ايڀ٬ب َٔ عؿٛا١ٝ٥ يعٝٓات ٌ  ٚما ٌ  شياو  ْفعا ِ  َاع  بايفعا  ايتكٝاٝ

 ٠٤ايكاااطا يف غااآتني ناااٌ يف ،(naep) ايتعًُٝاااٞ يًتكاااسّ اياااٛطي

 قاااغر٠، حٝااا  تٴعڀااا٢ يعٝٓاااات ٚايعًاااّٛ، ٚايطٜاناااٝات ٚايهتابااا١

 21ٚ ٚايثاأَ،  ايطاباع،  ايكافٛف:  يف ايڀا٬ب  َٔ نبر٠ ٚيهٓٗا
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 اختبااضات  ْهٝفإٔ  هب ايسٚي١، َػت٣ٛ ع٢ً. اي٫ٜٛات مجٝع يف

 ٚايًغاااا١ ٚاؾغطافٝااااا، ايتاااااضٜذ، يف ايڀاااا٬ب َاااأ يعٝٓااااات زٚضٜاااا١

 .اؿطن١ ٚخف١ ايبس١ْٝ ق١ٚايًٝا ٚاملٛغٝك٢، ٚايفٔ، ا٭جٓب١ٝ،

ٔ ، يًحه١ُ ٜفتكس نتكطف ايبع  ٜفاج٧ قس ٖٚصا  ٚيها

 املااٛقط احملااذّ اٱزاضٟ ايٓظااطٟ َاأ ناآُٶا ٜػااتُس ايااتفهر ٖااصا

ٛٻٍ ايااااصٟ زميٝاااآ ، إزٚاضزظ  َااااع ايٝاباْٝاااا١ ايػااااٝاضات قاااآاع١ حاااا

ٔ  فهاًڄا  اؾاٛز٠،  عايٝا١  عٝٓاات  أخاص  عًا٢  تطنٝعٙ ٕ  عا  باني  ايتعااٚ

 قاطاح١  اياتفهر  ٖاصا  ٜٴػاتُس  شياو،  عًا٢  ٠ٚٚع٬. ٚايعٌُ اٱزاض٠

 ٜؿااتٗطٕٚ ايااصٜٔ ايفًٓٓااسٜٕٛ. ايفًٓٓسٜاا١ املااساضؽ قاااز٠ مماضغاا١ َاأ

 ٫ ىتاادٕٚ غاا٣ٛ ا٭ٚىل، ايسضجاا١ َاأ اؿهَٛٝاا١ املااساضؽ بٓظاااّ

 َااازتني يف عاااّ نااٌ ايتاغااع ايكااف يف ايڀاا٬ب َاأ امل٦اا١ يف 20

 20 س٣َاا عًاا٢ ايڀطٜكاا١ بٗااصٙ بأنًُاا٘ املاآٗ  ٜٚغڀٝااإ تكطٜبٶااا،

   .ٚاملٛغٝك٢ ايفٔإىل  ٚايكطا٠٤ ايطٜانٝات َٔ غٓٛات،

 يٓااا غااٝٛفط فإْاا٘ ايٛاقااع، يف. ؾاا٦ٝٶا ٜهًااف ياأ ايتغااٝر ٖٚااصا

إعاااساز  يف ٜكهاااٝ٘ اياااصٟ ايٛقااات عااأ فهاااًڄا املااااٍ، َااأ ايهاااثر

 يف أخاط٣  َاط٠  ا٭نػاجني  ٖاصا  ع٢ً ا٫َتحاْات، نُا غٓحكٌ

ٕ  حاسزٖا  اييت ايسضاغ١ٝ ايفكٍٛ ٞ ؽأْٗاا   عًا٢  زْهاا  ْٚتٝجا١ . تفا

 ٜٚػاااتعٝس  اااطا٤، أنثاااط تعًاااِٝ عًااا٢ ا٭طفااااٍ غٝحكاااٌ ياااصيو،

 .نُٗٓٝني اغتك٬يٝتِٗ املعًُٕٛ

 ايباظعٞ تعكٝبٶاا عًا٢ َاا ٚضز يف املكايا١: َكايا١      عًٝا٤. أ ٚقايت

ّ  أْٞ ضغِ ايٛقف ٖصا يف ٜٴٛفل مل يهٓ٘...مج١ًٝ ٘  أجاع  ٚقاف  أْا

ٔ  َٜٛٝٽاا  ٜاطاٙ ٚ حكٝكٞ، ٍ  َا  أنثاط  َاا ...تاطزٙ  ايايت  ايؿاها٣ٚ  خا٬
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أٚ  املكايا١  ٖاصٙ  خكٛقٶا ! ٚياطبط  ايتعًِٝ يف ايبهَّا٥ني ايؿهَّا٥ني

ٕ أ ايٛاقاع  خكدك١ ايتعًِٝ لس يف بكه١ٝ ايٓؿا  غاع١ َٛنٛ 

ٔ  اـاقا١  املاساضؽ  عَا ميٝ ٛ  بعهاٗا  عا ٕ إٚ ا٭ْؿاڀ١، ٚ املطافال  ٖا

 .ؾدكٝٽا تُٗيإ٫ أْٗا  يصيو، تٓظط ٫ ا٭غط بع  ناْت

ٍ  يفإٔ  غكاٛم  ْاٛف . ز طاطح  عًا٢  تعًٝكڄا ٚ  خكدكا١  حاا

ٞ ...اجملاْٞ بايتعًِٝ ايسٚي١ اٖتُاّ غٝكٌ ايتعًِٝ  املٛناٛ   شاصا  فُٗا

َٶا كتًف ٌټ ايسٚي١ ..متا ٔ  باس٫  يهٔ فاْٶا، ايتعًِٝ تكسٿّ تظ إٔ  َا

 اـاااام،  ايكڀاااا  خااا٬ٍ َااأ بتؿاااغًٝ٘ غاااتكّٛ َباؾاااط٠، تؿاااغً٘

ٔٵ َتاحٶا اـاق١ املساضؽ خٝاض غٝػتُطٚ  .ٝٗاف ٜطغب ملځ

 ناْااات إشا: احملٝاااا َػااااعس. ز َٚااأ ْاحٝااا١ أخاااط٣، تػاااا٤ٍ

ٞ  اـكدكا١  يف غتٴڀبل اييت ايكٛض٠ ٌ  بڀطٜكا١  ٖا ٞ  ايتؿاغٝ  اياصات

ٝٽا بٗا املعٍُٛ  ؽط  اييت ا٭زا٠ بٛقفٗا املػتؿفٝات، بع  يف حاي

 ٚايطٚاتااااب ايٛظٝفٝاااا١، ايػاااا٬مل ضبكاااا١ َاااأ ايڀبٝاااا١ امل٪غػااااات

 ايٛقااٍٛ ٚبايتااايٞ ڀبٝااب،اي ٜكبًااٗاإٔ  ميهاأ ٫ اياايت اؿهَٛٝا١ 

ٔ    فهٝااف  ممٝااع٠  ؾااٛز٠ ٌ  فػاااز  ب٦ٝاا١  ٚجااٛز  عااسّ ْهااُ  تػااتغ

ُٶا هسٙ َٚا املتاح ؟! املازٟ اؾاْب  ٜٴفاذض  ٖاٛ إٔ اـكدكا١   َٗ

 َايٝاا١ ؾاافاف١ٝ تتڀًااب ٚاؾااٛز٠ ايتعًااِٝ، يف يًجااٛز٠ تكااٛزإٔ  فٝٗااا

 زقٝك١. ١َٝٓٗ ٚقاغب١ عاي١ٝ،

ٔ  اؾاَعات يف ايتحهر١ٜ ايػٓٛات ّ  إيٝٗاا  ظاط ايٓ ميها  ايٝاٛ

ٔ  ملطحًا١  اـاام  ايكڀا  ٱزاض٠ أمنٛش أْٗا  ع٢ً ٌ  َا ِ  َطاحا  ايتعًاٝ

ٍ  نإ اييت ٗٸاس إٔ  عًٝٗاا  ٜٴعاٛ  ايتدككاات  يف حهاٛضٙ  يًڀاياب  مت

ّ  .. اؾاَعٝا١   خاقاا١، مل٪غػاات  تٛنًاٗا  اؾاَعاات  أقابحت  ايٝاٛ
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 ظزْاا  ٚنأمنا جٝس٠، يٝػت ايٓتا٥  يهٔ، َباؾط٠ تعُٝسات ٚعد

 َثاٌ:  اياع٤٬َ،  بع  ي٘ ٜؿر َا .. فكط زضاغ١ٝ غ١ٓ اؾاَعات يف

 اشطٚيا١  عسّ بؿإٔ ْػتحهطٙ بإٔ جسٜط -إحػإ ٚز. ايبعٝع، ز.

 ٚماأ غااُٝا ٫ يًطعٝاا١، يااسٜٓا غااتصٖب اياايت اـكدكاا١ مااٛ

 َاااأ نااااثر يف املؿااااجع١ غاااار اـااااام ايتعًااااِٝ ػاااااضب ْعااااٝـ

 تڀبٝكاتٗا.

ٛ إٔ  بٓا حطٟ يهٔ ٚقكٛضٶا، أخڀا٤ٶ ٖٓاىإٔ  قحٝ   ْٕها

ِ   ٖٚٛ غٓٛات، َٓص ايعاّ تعًُٝٓا..  َٓكفني ٍ  قتا٣ٛ َذجا  َٚٓكاٛ

 تغاٝر  تعي اـكدك١ .. إشا ناْت ا٭َطٜه١ٝ املٓاٖ  أفهٌ َٔ

 اٱغاااا١َٝ٬ ايكااااِٝ تعااااازٟ أجٓبٝاااا١ ٖٜٛاااا١ يٝحُااااٌ ايتعًااااِٝ ٖٜٛاااا١

 اـكدك١. بٗصٙ َطحبٶا ف٬ ايفان١ً  ٚا٫جتُاع١ٝ

ٔ   ايا   قٛضإىل  ايعثُإ خايس. ّ ٚتڀطم  ايتعًاِٝ،  اٚضقا  َا

 ٚيف.. ٚاملٗااي ايفااي ايتعًااِٝ قڀااا  ٖٚااٛ خكدكاات٘ لاااح ٚفااطم

ِ  يف ايٓػب يعٜاز٠ خڀط عٔ ايط١ٜ٩ تعًٔ ايصٟ ايٛقت  ايفاي  ايتعًاٝ

ٔ  نٝاف  ٜهٕٛ ايتػا٩ٍ: اؾاَعٞ ايتعًِٝ َكابٌ ٚاملٗي إٔ  ميها

ٌ  يف اـڀاط  ٖاصٙ  ؼكٝل يف اـكدك١ تٴػِٗ ٌ  ظا ٘  َاا  نا  ٜٛاجا

 ؼسٜات؟ َٔ ايكڀا  ٖصا

اؿُااٛز إٔ  قاااح باأ اهلل عبااس. ٚيف ٖااصا ايكااسز أٚناا  ز  

 تفهُّااطإىل  ؼتااا  َػااأي١ ٖااٞ ٚايااتكي  ايفااي ايتعًااِٝ خكدكاا١

ٍٕ ٔ ، اـكدك١ َػأي١ يف ٚتأ  أزت ايايت  ا٭غاباب  َعطفا١  شياو  َٚا

ٕٻ ظاي  ٚيف، ايتكٓٝا١  نًٝات ـطهٞ جٝس تأٌٖٝ تٛافط عسّإىل   أ

ٔ  عتا١  ُٝا١ عً زضاغا١ٝ  َاٛاز  إزخاٍ ٖٛ شيو: أغباب َٔ  املاٛاز  ناُ
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 َاااأٚ  ايتدااطټ  قبااٌ ايعًُٝاا١ املُاضغاا١ٕ إ  ااِ، يًهًٝااات ايسضاغاا١ٝ

ُٻ٢ ٞ  بايتاسضٜب  ٜٴػ  اـاطٜ   عًا٢  ًْحا   ياصا  يًغاٜا١   قاسٚز  ايتعااْٚ

ٌ  يف نااعفڄا ٞ ، املڀًااٛب  ايتأٖٝاا ّ  ٚبايتاااي  ايٛيااٛ   عًاا٢  ايكااسض٠  عااس

 غااٛم زٚا٥ااط َاأ اغااتكڀابٶاأٚ  َٓاا٘، بطغباا١ غااٛا٤ ايعُااٌ، يػااٛم

 .ايعٌُ

ٌ  إٕ ٛ  تعًُٝٝٽاا  ٚاملٗااي ايفاي  ايكڀاا   تؿاغٝ  َهًااف ْؿاا   ٖا

ٝٽااا  فٓٝاا١ ٚحااساتإىل  وتااا  ايتعًااِٝ َاأ ايٓااٛ  ٖااصإ إ حٝاا ، َاي

 فاطم  إتاحا١  ٚجاٛب  ٜتڀًب ا٭َطإٔ  نُا، ا٭ْٛا  َتعسز٠ ١َٝٓٗٚ

 امل٪غػاااات ٖاااصٙ ـطهاااٞ ٚاـاااام ايعااااّ ايكڀااااعني يف ايعُاااٌ

ِ  مماا  ايٓٛعٝا١   ايتع١ًُٝٝ  اـاام  ايكڀاا   ٚؼفٝاع  عتؿاجٝ  يف ٜػاٗ

 .املؿاضٜع ٖصٙ َثٌ يف يًسخٍٛ

 املٗاي  ايتسضٜبٚ ايفي ايتعًِٝ املطٟ، فإٕ غامل. ٚيف تكٛټض ّ

 َٓاا٘ جااع٤ٶا ٜهاإٛ أحٝاْاااٚ فٓٝاا١، بأعُاااٍ َطتبڀڄااا ٜهاإٛ غايبٶااا

 ٜهاأُ ايااصٟ ٖااٛ بايٛظٝفاا١ اضتباطاا٘، ٚايعُااٌ ضأؽ عًاا٢ ايتااسضٜب

 ايكڀا أٚ  اـام، كڀا اي يف ١َٝٓٗ ٚظٝف١ تهٕٛإٔ  إَا لاح٘ 

 . قاحبٗا ٜعاٚشا حط٠ ١َٓٗأٚ  ايعاّ،

 : ْٛعإ  ايكڀا  ٖص يف ٚايتعًِٝ

ٌ  ْااٛ   - ُٻ٢ ٚ : ايثااااْٟٛ قباا  ٜكاااطض، املٗااي  بايتاااسضٜب عاااز٠  ٜٴػاا

 يف ٜعاٚشااا  ااِ ٜتعًُٗااا،ٚ َااا َٗٓاا١ يف ٜتدكاال بااإٔ املتااسضب

 .  اـام ايكڀا أٚ  ايعاّ ايكڀا 

ٟ  سبع فٝهٕٛ ايفي : ايتعًِٝ أَا -  أٜهٶاا  ٜتدكال ،  ٚايثااْٛ

 . بهايٛضٜٛغٶا تتڀًب ٫ َا ١َٓٗ يف



03

 

 –1327     
136 

 ٫ ايتكٓٝااا١ ايهًٝااااتٚ املٗٓٝااا١ املعاٖاااسإٔ  ياااسٜٓا ٚاؿاقاااٌ

 ٚطٓٝا١  باطاَ   ٖٓااى  ياٝؼ ٚ ايتداط ،  بعاس  ٚظا٥ف ملٓتػبٝٗا تهُٔ

٘  بعاس  ايتٛظٝاف إىل  باملتسضب تٓتٗٞ ايسٚي١ عًٝٗا تؿطف ٔ  ؽطټجا  َا

ٕ  يااصيو ٚ ٓٝااا١ ايتك ايهًٝااات ٚ املٗٓٝاا١  املعاٖااس   ٖاااصا ؽكااٝل  فااإ

ِ  يف ايٓػاب  بعٜاز٠ ايط١ٜ٩، تٛج٘ ٜسعِإٔ  ميهٔ ٫ ايكڀا   ايتعًاٝ

 أٚجاااستإ٫ إشا  اؾااااَعٞ، حػااااب عًااا٢ املٗاااي ايتاااسضٜبٚ ايفاااي

 ايتعًااِٝٚ املٗااي ايتااسضٜب ملٓتػااي بااايتٛظٝف تٓتٗااٞ بااطاَ  ايسٚياا١

ِ ٚ ايتاسضٜب  بطاَ  تٓفٝص إٜهاٍ ميهٔ عٓسٖا ايفي،  ٖاصٙ  ايتعًاٝ

إشا  ايااداَ  ٖااصٙ يف املٓدااططني عااسز غااٝعزازٚ اـااام، يًكڀااا 

ٌ  غٛم يف ٚظا٥ف ايسٚي١ شِ نُٓت  عًا٢  ايؿاباب  حا ټ  أَاا ، ايعُا

 بعٛا٥اااس ٚظاااا٥ف ناااُإ زٕٚ ايتكٓٝااا١ نًٝااااتٚ يًُعاٖاااس ايتٛجټااا٘

ٞ  قس عبثٶاإ٫  فًٝؼ فع١ٜ ّ  عًا٢  َ٪قتٶاا  ٜغڀا  اؾاَعاات  قاسض٠  عاس

 ايڀًباا١ٚ املؿااه١ً، ٌٻواا ياأ يهٓاا٘ٚ اـااطهني، اغااتٝعاب عًاا٢

ٝٽا ِ ٚ املٗي ايتسضٜب ع٢ً ايتكسِٜ يف ٜذززٕٚ حاي ِ  ايفاي  ايتعًاٝ  ضغا

 متات إشا  باياو  فُاا ، َهافا ت  ٜاسفع ٚ اؿهَٛا١،  َٔ َسعّٛ أْ٘

ٔ  فٗاصا  ايطغاّٛ؟!  زفاع  ايڀاياب  عًا٢  أقب ٚ خكدكت٘،  ٜعجاب  يا

 ايسٚيااا١ ناْاااتإشا  أَاااا، اياااسفع ٜػاااتڀٝع يااأ ايااابع ٚ ايهاااثر،

 اـاااام، يًكڀاااا  إٜهايااا٘ ططٜااال عااأ ا ايكڀااا ٖاااصا غتدكااال

 فاااإٕ ايڀااا٬ب  عًااا٢ ضغاااّٛ فاااطض زٕٚ اـاااام يًكڀاااا  اياااسفعٚ

 َسخ٬تاااا٘ يف ايااااتحهِ غٝكااااعبٚ عايٝاااا١، غااااتهٕٛ ايهًفاااا١

٘  ايايت  اؿكٝكٝا١  املؿاه١ً ٚ كطجات٘،ٚ ٔ  اـاطهني  تٛاجا  ٖاصا  َا
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ِ  بعاس  ٜعاٚيٖٛاإٔ  بِٗ ٜٴفذض اييت املٗٔإٔ  ٖٞ-ايكڀا   ؽاطټجٗ

 . نًف١ ا٭قٌ اٯغٟٝٛ ا٭جٓي ايعاٌَ ملٓافػ١ َفتٛح١

 حجاااااِ وعْااااا٘ إىل أْااااا٘ مماااااا  ايعثُاااااإ خاياااااس. ّ ٚأؾااااااض 

 بٴٓٝااااات ايااااايت اؾاَعٝااااا١ املاااااسٕ َبااااااْٞ يف اشا٥ًااااا١ ا٫غاااااتثُاضات

 يف ٚايٓااٛ  ايهااِ َكابااٌ نااثرٶا، فٝٗااا َٴباااي  عايٝاا١ مبٛاقاافات

 املٓؿااا ت  تكٝاااِٝ حاااٍٛ ايتػاااا٩ٍ ٜاااثر فٗاااصا.. ايتعًاااِٝ كطجاااات

 عا٥كڄااا ٖااصا غااٝهٕٛ ٖااٌ.. اـكدكاا١ ٖٝهااٌ ُٔناا اؾاَعٝاا١

 ؟ اـكدك١ فطم ع٢ً املػتثُطٜٔ إقباٍ أَاّ

 َعاامل  أقابحت أْٗاا   بايعهؼ ايؿطاضٟ ٜط٣ حاَس. ز يهٔ

ِ  يكڀا  جٝس٠ ؼت١ٝ ٚب٢ٓ َٓڀك١، يهٌ حهاض١ٜ ٞ  ايتعًاٝ  يف ايعااي

 ٚاٱَااّ،  غعٛز، املًو َثٌ: ايهبر٠، يًجاَعات ؾب١ٗٝ َٓاطكٗا،

 َػااتكبٌ ٚؽااسّ ًَُٛغاا١، اغااتثُاضات ٖٚااٞ.. ععٜااععبااس اي ٚاملًااو

 املٓاطل. تًو أبٓا٤

ٍ  قاااٛضٶا ايعثُاااإ خاياااس. ّ ٚطاااطح  خكدكااا١ جسٜاااسٶا حاااٛ

 ٚغاااٛم ايتعًاااِٝ كطجاااات باااني اشااا٠ٛ جػاااط قاااٛض ٖٚاااٛ.. ايتعًاااِٝ

  ِ  ٖاااصا يف ايتعًاااِٝ خكدكااا١ ايعُاااٌ، َٚاااس٣ إَهاْٝااا١ إٔ تػاااٗ

 ًباات مبتڀ أعاطف  غٝهٕٛ اـام ايكڀا إٔ  َٓڀًل َٔ املڀًب،

 ايؿُٛي١ٝ. ايتكًٝس١ٜ ايٓظط٠ شٟ اؿهَٛٞ ايكڀا  َٔ ايعٌُ غٛم

ٔ  اهلل عباس . ز ٚحٍٛ ٖصٙ املػأي١ ٜاط٣  ٘   قااح  با  اؿُاٛز أْا

 ؽككااات إهاااز يف ٜػااِٗ غااٛف اـااام ايكڀااا إٔ  بايتأنٝااس

 .ايػٛم ٚاحتٝاجات تتفل كطجات شات
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 خكدكاا١إٔ  جااسٽا ايطزٜعااإ فٝعتكااس أْاا٘ ٚاضز   خايااس. ز أَااا

 بعااااا  ٚإيغاااااا٤ تكًاااااٝل عًٝٗاااااا غاااااٝذتب ؼسٜاااااسٶا اتاؾاَعااااا

ّ  يف ٚخاق١ ايتدككات، ٕ . ٚا٫جتُاعٝا١  اٱْػاا١ْٝ  ايعًاٛ  غاتهٛ

 اـااطهني  ٚفااطم ايعُااٌ، غااٛم َتڀًبااات عًاا٢ املػااتثُط عااني

 عًاا٢ غاارنع املػااتثُطإٔ  مبعٓاا٢ املتكااسَني  قبااٍٛ يهااُإ ٚشيااو

ِٻ َٚاأ يًدااطٜ ، عُااٌ فااطم ؽًاال اياايت ايتدككااات  ٜٓجااصب  ٳاا

 ضغااّٛ عًاا٢ املػااتثُط وكااٌ عٝاا  اؾاااَعٞ، يًتعًااِٝ اياابايڀ

 ٜٴفاذض  املُٗا١  اٱْػاا١ْٝ  ايتدككاات  بع  تٴًغ٢ ٫ ٚحت٢ ..أنثط

 .ايتدككات ٖصٙ بكا٤ يف زٚضٷ يًحه١َٛ ٜهٕٛإٔ 

 أحااس ضمبااا.. فكااط ٖااصا يااٝؼ أْاا٘ ايعثُااإ خايااس. ّ ٚأناااف

 ،يًڀاا٬ب املػاابك١ ا٫بتعااا  اتفاقااات ٖااٛ ايتٛجټاا٘ ٖااصا زعااِ ضٚافااس

 ايااايت ايتدككاااات يف اـاااام ايكڀاااا  ؾاااطنات َاااع تااادّ ايااايت

 ايڀًب. عػب ايؿطنات.. تعًِٝ تًو ؼسزٖا

ٕ  محٝس. َٚٔ جٗت٘ ٜط٣ ز ٍ  املاعضٚ  أ ٛ   ايػا٪ا ٌ  :ا٭ٖاِ، ٖا  ٖا

 املعكااس٠ اٱْتااا  خڀااٛ  ٜؿااٌُ ايااصٟ بتٓٛعٗااا ايعُااٌ أغااٛام ؼتااا 

 ؟ؽايبهايٛضٜٛ مح١ًأٚ  اؾاَعات خطهٞإىل 

 املٗٓٝاا١ املعاٖااس خطهااٞ َٗاااضات إىل جاا١عا اـااام ايكڀااا 

ٍ  ايتاسضٜب إٔ  ايعًٝاا. ٫ؾاو   ايع١ًُٝ ايسضجات مح١ً َٔ أنثط  خا٬

 . ا٭ٚي١ٝ اـدات ٫نتػاب نطٚض٠ أقب  ايسضاغ١

 املًُهااا١، ايااايت تؿاااٗسٖا  ا٫قتكااااز١ٜ ا٫ْتكايٝااا١ ايفاااذ٠ إٕ

 املعاٖاااس كطجاااات إىل أنثاااط ؼتاااا -يف ايتدكاااٝل املتُثٸًااا١ٚ
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َاأ  عايٝاا١ ْػااب١ ٜعاااْٞ ٚاياايت املهًفاا١، يًجاَعااات َٓٗااا ايتكٓٝاا١

 . اـام يف ايكڀا  َٓاغب١ ٚظا٥ف ٚجٛز عسّ َٔ خطهٝٗا

ِ   اؾاَعااات ؽكااٝل ٚقبااٌ يااصيو  تكًااٝل َاأ املٗااِ إٔ ٜاات

إىل  َٓٗاااا ناااٌ ٚؼٜٛاااٌ، منٛشجٝااا١ جاَعاااات عؿاااطإىل  عاااسزٖا

 ،ايٛقاات ْفػاا٘ يف ٚاملٗاااضات املعاااضف تااسضؽ َتدككاا١، جاَعاات 

 .املٗي يف ايتعًِٝ نثطأ َع ايتٛغع

٘  عبس ايطظام. أ أَا ٌ إٔ  ٫باس  ايفٝفٞ فر٣ أْا  يف ايسٚيا١  تفكا

ِ  فطق١ بهُإ ُٖا: ايتعاَٗا أَطٜٔ، بني ايؿعي ايٛعٞ إىل  اياتعً

ٕ  اغاتثٓا٤  ب٬ يًجُٝع ايعًٝا ايسضاغات ِ  يف باجملاا ايعااّ، ٫ٚ   ايتعًاٝ

 ٞ ضعاا غاارأٚ  ضعااٞ بؿااهٌ ايعااايٞ ايتعًااِٝ يف ٜهاإٛإٔ  عميٓاا

يف  ا٭خاص  ، َع يًدطٜ  حه١َٝٛ ٚظٝف١ بتٛفر ايتعاَٗا عسّ ٚبني

ّ  ا٫عتباض ٕ إٔ  ياعٚ  ايتُٓٝا١  َاع  ٜتٓاغاب  مباا  يًڀاياب  تأًٖٝاٗا  ٜهاٛ

ْٶا يًسٚي١، اؿهاض١ٜ  ايايت  ايكاقاط٠  باايٓظط٠  ٚياٝؼ  َٚهاْٶا، إْػا

ٔ  جاع٤  ايعٌُ غٛم   فاحتٝا  فكط ايعٌُ غٛم وتاج٘ مبا تٴع٢ٓ  َا

 نڂِّا. ٚيٝػا يًسٚي١ اؿهاض١ٜ ايت١ُٝٓ

ِ  غطب١ً ايعػاف فتػا٤ٍ: عبس اهلل. ز أَا  خكدكا١ أّ  ايتعًاٝ

ِٻ قاٍ: يعًٓا ٌ  فٝٗاا  ٜٛجاس  ايتعًِٝ كطجاتإٔ  ْتفل أٚيڄا؟ َٚٔ  ٳ  خًا

 ٚاملبااي   حهااض٠،  تابي  ٫ٚ حكٝك١ٝ، ملعطف١ ؼفٗٞ ٫ تٴ٪غ نبر،

 شااا يااٝؼ ٭ْاا٘ ٖااسضٶا  تعتااد قااس ايٓظااط٠ ٖااصٙ َاأ عًٝٗااا املكااطٚف١

 ٚػٜٛاسٙ،  ايتعًِٝ ؼػني ع٢ً قٴطفت فًه١ٝ أضقاّ َٛاظ، َطزٚز

 ايظٗااٛض أجااٌ َاأ ٚاؾااٛز٠ ا٫عتُااز  عًاا٢ يًحكااٍٛ بٴااصيت ٬َٜٚاني 

 ايبع ، تػتفعأْٗا  ضغِ-اـكدك١ متت فكط. ٚإشا اٱع٬َٞ
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 -ا٫غااتثُاض غاا٣ٛ ؾاا٤ٞ ٫ٚ ،ضا٫غااتثُا أجااٌ َاأ آخااطٜٔ ٚؼفااع

 ايتاأَني  ؾاطنات  تٛيات  إٔ بعس املطٚض، َثٌ ايٛظاض٠ تهٕٛ فػٛف

 !عٓٗا ايعب٤ حٹٌُ ٚلِ

 تتااااٛفط،إٔ  هااااب َُٗاااا١ أَااااٛض ٖٓاااااى اـكدكاااا١ قبااااٌ

 :ٚعٓا١ٜ بسق١ إجاباتٗا ْٚػتحهط

 ا٭عباا٤  يتدفٝفأّ  ايتعًِٝ؟ يتجٜٛسٙ، ـكدك١ ْػع٢ ملاشا -

 ايٓفكات؟ َٝعإ عٔ

 َػتعسٕٚ؟   مٔ ٌٖ -

 .ٚايتعًُٝٞ اٱزاضٟ املػت٣ٛ ع٢ً •

 .تٚايتجٗٝعا املباْٞ َػت٣ٛ •

 ٚايتدككات. ايسضاغ١ٝ، املٓاٖ  •

 ايعٌُ. غٛم •

 ٚا٫غتثُاض؟ ايتؿغٌٝ آيٝات َا ٖٞ -

 ٚاؿٛن١ُ. اؾٛز٠ َعاٜر  -

ٌ  َػاتعس  املٛاطٔ ٌٖ - ُټا ٔ  ٚخكٛقاا  ايٓفكاات،  ٖاصٙ  يتح  ٚما

 املدتًف١؟ ايسضاغ١ َطاحٌ يف ا٭بٓا٤ ٚأغًب نبر٠، أغط

َٹٓ  يٮغط حهَٛٞ زعِ ٖٓاى غٝهٕٛ ٌٖ -  زضاغ١ٝ؟ ٚ

٫  اياااصٜٔ ايڀااا٬ب َااأ نااابر٠ ؾاااطو١ طبتتػااا غاااٛف ٖاااٌ -

 .ايهطٚض١ٜ؟ املاي١ٝ باملتڀًبات ايٛفا٤ أغطِٖ عتػتڀٝ
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 غااار غاااٝهٕٛ ٖاااٌ ايكڀااااعني، يف ايتٛظٝاااف ْاااسض٠ ظاااٌ يف -

ُټٌ ع٢ً ايكازض  ايتعًِٝ؟ يف طُٛح يسٜ٘ املاي١ٝ ا٭عبا٤ ؼ

 حهااَٛٞ، أحااسُٖا يًتعًااِٝ: منٛشجااإ يااسٜٓا غااٝهٕٛ ٖااٌ -

 ؟خاق١ ٚمبٛقفات خام، ٚاٯخط

 ٚؼػاااني باااايتعًِٝ، ي٬ضتكاااا٤ اؿاااٌ ٖاااٞ اـكدكااا١ ٖٚاااٌ -

ٌ  عاجا١  ايعًُٝا١  تأنٝس بهٌ كطجات٘؟  مجٝاع  يف يًتهاَا

  ااااِ ٚتكُٝٝٗااااا تڀبٝكٗااااا يف ٚايتااااسضټ  ٚجٛاْبٗااااا، َطاحًااااٗا

 ٫ٚ اجملتُعااات نااٌ تٓاغااب اـكدكاا١ فًٝػاات تكٛميٗااا،

ِ  ايكڀاعاات،  مجٝاع  ٛ  فاايتعًٝ  تااساٚيڄا ايكهااٜا  أنثاط  أحاس  ٖا

 .ايفطم ْكٓع ايتعًِٝ ٜكً  فعٓسَا ايٓټدب، بني ْٚكاؾٶا

ٔ  قٜٛا١  ملٛجا١  متاا   ايبااظعٞ بأْٓاا   عًٝا٤. أ ٚعكبت  ايغطبًا١  َا

 اؾػااس قااً  ..قااً ٕ إ ا٭غاااؽ، ٖااٛ ايتعًااِٝ  فااايتعًِٝ قڀااا  يف

 .نً٘

اٱْػااإ،  تػااتٗسف ايبعٝااع إىل إٔ ايتُٓٝاا١ إبااطاِٖٝ. ز ٚشٖااب

ّ  عكاااٌ ٚاٱْػاااإ ّ ايتع=  بعكًااا٘ ٚجػاااس.. ا٫ٖتُاااا  ًاااِٝ، ٚا٫ٖتُاااا

 ٜكظ١. أح٬ّ فطز ايت١ُٝٓ تظٌ شيو   خ٬ف ايكح١=  ظػسٙ

 ايتُٓٝاا١ َكاآع ٖااٛ ايفٝفااٞ إٔ ايتعًااِٝ عبااس ايااطظام. أ ٚشنااط

 َػاااااضات يهااااٌ ايبؿااااطٟ يًعٓكااااط ايٛحٝااااس اؿكٝكااااٞ، ٚاملااااٛضز

ٔ  ايت١ُٝٓ، ف٬بس ٌ  َا ٘  ايتعاَا ٚيعاٌ  ، غكدكا١  ٫ غكٛقا١ٝ  َعا

  ٍ إىل  ايفطزٜااا١ َااأ يتعًاااِٝا ٚظٜاااط َٓكاااب َااأ املٓاغاااب إٔ ٜتحاااٛ

 فًاؼ ) غطاض تٓفٝصٜني ع٢ً ٚظضا٤ فًؼ ٜهٕٛ اؾُاع١ٝ  نإٔ
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 أَااطٜٔ، حٝٓٗااا غٓهاأُ ايؿااطنات، أْااٛا  بعاا  يف(  املااسٜطٜٔ

 ُٖا:

ٛټ  -2 ٟ  اي٬ظَاا١ املعطفاا١  تٓاا  ٚظٜااط  فااطز يف تااٛافطٙ  ٜكااعب ايااص

 تعًِٝ.

 ٚظضا٤ فًااؼ) يف حٛشااا ٚايتؿاااٚض ايفهااط٠ فحاال ؼكاال -1

 ايغايب. يف املكًح١ ضجحإ ٜهُٔ مبا  (ايتعًِٝ

ٕ  قاح بٔ اهلل عبس. ٜٚط٣ ز  يف ايتٛغټاع  اؿُٛز إٔ باٱَهاا

ٌ  ٚطٓٝا١،  خڀا٠ٛ  ٚيعٌ شيو ٜعسټ، ايطع١ٝ غر اؾاَعات  ٚزاعُا١  با

ِ إ٫  ٜتحكل ئ ٖصا ٚيهٔ .بًسأٟ  ملكَٛات ٞ  باسع  ٜػااْس  حهاَٛ

 بٗااصا تاآٗ  تڀٛعٝاا١، أعُاااٍ شات َااسْٞ فتُااع َ٪غػااات قٝاااّ

ٝٽا ايكا٥ِ ا٭ٚقاف زٚض تفعٌٝ شيو َٔٚ .املڀًب  َبإ إْؿا٤ ع٢ً حاي

ٔ  قٜٛا١  ٚقفا١  ٜتڀًاب  أٜهٶاا  ا٭َاط  نُا إٔ فحػب، عكاض١ٜ ٕ  َا  ياس

ٔ  فكٗا٤ ٛ  اٱغا٬َٞ   اياسٜ ِ  يٝاسي ٛ  باسيٖٛ ِ  تغاٝر  ما  ايٛقاف  َفااٖٝ

ٝٽا ايكا٥ِ  جٗاات  تباازض إٔ  اٯخاط  ا٭َاط  .ايعكاضٟ ا٫غتثُاض ع٢ً حاي

 إْؿاا٤  يف -ايعاَا١  ا٫غاتثُاضات  قآسٚم  َٚٓٗاا  -ٚعاَا١  خاق١

 ا٭َار  جاَعا١  تأغاٝؼ  يف جط٣ َا غطاض ع٢ً ضع١ٝ، غر جاَعات

 .غًڀإ

 يًؿاااطنات ٜػاااُ  ْظااااّ تااابي ايبعٝاااع إباااطاِٖٝ. ز ٚاقاااذح

 ايطعٝاا١، غاار يًجاَعااات ٚايتدعااات املعْٛااات تكااسّإٔ  ايهااد٣

 عًٝٗا. ايهطٜب١ٝ ا٫غتحكاقات نُٔ شيو ٜٚٴحػب

 عاااٌ، ياااٝؼ ايعااااّ فااار٣ إٔ ايتعًاااِٝ عااارٟ حػااااّ. أَاااا ّ

 ا٭خاار يف ا٫ػاااٖني ٭ٕ ايتعًااِٝ  َؿااه١ً ؼااٌ ياأ ٚاـكدكاا١
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َٶا ٜتبعإ ِ ٕ إ. اؾُٝاع  عًا٢  ٜٴڀبال  َكٓٓٶاا  ضزٝٽاا  تعًُٝٝٽاا  ْظا  ايتعًاٝ

 عاأ ٚكتًفا١  َطْاا١ تعًُٝٝا١  ٚتؿاطٜعات  قااٛاْنيإىل  عاجا١  اـاام 

 فاا٫ت  يف لبايتدكا  غٝػاُ   اـام ايتعًِٝ ٭ٕ ايعاّ  ايتعًِٝ

أٚ  ايًغااات، َااساضؽ َثااٌ: يًڀاا٬ب، بايفا٥ااس٠ تعااٛز ٚيغٜٛاا١ تعًُٝٝاا١

 ٫ٔ ميه ٖٚصٙ تك١ٝٓ،أٚ  ع١ًُٝ َٚٓاٖ  بطاَ  تكسّ اييت املساضؽ

 ايتعًِٝ يف ايط٥ٝػ١ املؿه١ً. اـام ايتعًِٝ خ٬ٍ َٔ إ٫ تكسّإٔ 

 ٚاظزٜااااز املايٝااا١، املاااٛاضز قًااا١ بػااابب عااات  ػااااضٟ أْااا٘ اـاااام

ِ . املٓافػ١ ٕ إٔ  ٫باس  اـاام  ايتعًاٝ ٘  تهاٛ ٔ  اغاتك٬ي١ٝ  يا ٍ  َا  خا٬

ٌ  َاا  َثٌ َػتكط٠، َاي١ٝ َٛاضز ٞ  اياٛظٜط  فعا  ناٚغات،  َاع  ايٓعُٝا

 تكااطفِٗ، ؼاات تهاإٛ َايٝاا١ ٖبااات endowment شااِ ٚخكاال

 عااسز ٖٓاااى ايغطبٝاا١ ايااسٍٚ يف. ضٜاااٍ ًَٝاااض 37 َاأ بااأنثط تٴكااسض

ُٶااا ٚا٭عُاااٍ املاااٍ ضجاااٍ َاأ ناابر  نااد١ُ تتدعااا ٜكااسَٕٛ زا٥

ٖٚاااااِ  فاااااتُعِٗ، بٓاااااا٤ يف ايٝػااااااُٖٛ ايتعًُٝٝااااا١  يًُ٪غػاااااات

ٞ  اػااٙ أٟ  يف ا٭َٛاٍ ٖصٙ قطف ططٜك١ ؼسٜس ٜػتڀٝعٕٛ  تعًُٝا

ِټ أْااا٘ ٜعتكاااسٕٚأٚ  ٜػااااْسْٚ٘ . ايسٚيااا١ َكاااسضات عًااا٢ بايفا٥اااس٠ ٜعااا

 ٚجااسٕ إ ٚحتاا٢ ايتٛجټاا٘،أٚ  ايفهااط ٖااصا يااسٜٓا س٫ ٜٛجاا يٮغااف

ٝٴٛاج٘ أٟ  َااأ ا٫غاااتفاز٠ َااأ ؼاااسټ ١ٚتؿاااطٜعٝ قاْْٛٝااا١ بعٛا٥ااال غااا

 ايتااااادټ  يفهاااااط اؾاشبااااا١ ايتؿاااااطٜعات غٝااااااب بػااااابب تدعاااااات 

 ٚقاااٛاْني تؿاااطٜعات بًاااٛض٠إىل  متاااا ْٓاااا إ. ايتعًُٝٝااا١ يًُ٪غػاااات

 .ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايتدعات تكسِٜ ع٢ً ؼ ټ ٚأفهاض

ٕٻ عًٝٓااا  بااٛ إحػااإ. ز ٚأنااس  إطاااض عًاا٢ ا٫تفااام حًٝكاا١ أ

ٌ  اـام ايكڀا  ع٢ً ٜٚهٕٛ. بايتعًِٝ ي٬ضتكا٤ عٌُ ٚمناش   ايعُا
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 ٚجٛز ظٌ يف َهط٠ اـكدك١. قسز ٚتػطٜع تطبٟٛ إطاض نُٔ

 تتكاااٌ تطبٜٛااا١  حًاااٍٛإىل  عاجااا١ مااأ. ٚقهُااا١ َكٝاااس٠ أطاااط

 ٚايتااااسخټٌ ا٭ٖااااٌ، ٚزٚض ٚاملبٓاااا٢، ٚاملعًااااِ، ٚايڀايااااب، باااااملٓٗ ،

 .ٚايتًُٜٛٞ ايتؿغًٝٞ ٚايُٓٛش  اؿهَٛٞ،

 ٚغااااًبٝات   فأٚناااا  إٔ إهابٝااااات املااااعضٚ محٝااااس. أَااااا ز

ٞ  قااٚض،  عاس٠  غتعتُس ع٢ً ايػعٛز١ٜ اؾاَعات خكدك١  َاا  ٖا

 : ٜأتٞ

ٞ  ايتدكٝل، جع٥ٞ-نًٞ ايتدكٝل ْٛع١ٝ -2 ٛ  ايهًا  ٖا

ٞ  أَاا . اؾاَع١ َطافل مجٝع بٝع ٛ  اؾع٥ا  ايكڀاا   متهاني  فٗا

 .اؾاَع١ َٔ إزاض٠ اـام

 املػااااااتٗسف١ يًجاَعااااااات ايتابعاااااا١ ايتدككااااااات ْٛعٝاااااا١ -1

ٕ  (.أزبٝا١ -قاح١ٝ  –١ًُٝ ع)يًتدكٝل   لااح  ْػاب١  حٝا  إ

 َااأ بهاااثر أناااد ايعًُٝااا١ ٚايهًٝاااات ا٭قػااااّ ؽكاااٝل

  ّ  ايهًٝاااات  ٫ضتباااا   ٚشياااو  اٱْػاااا١ْٝ    ؽككاااات ايعًاااٛ

 غاٛا٤  ايعُاٌ،  غاٛم  باحتٝاجاات  -ايكاح١ٝ  َٚٓٗا-ايع١ًُٝ

 إزاضات تٓظااااطإٔ َاااأ املٗااااِ   ٚيااااصيو.  اٱقًُٝااااٞأٚ  احملًااااٞ

 املتهاااطض٠، ا٭قػااااّ إيغاااا٤أٚ  زَااا  يف  اؿايٝااا١ اؾاَعاااات

 ٖااصٙ تطناع إٔ   هاب  نُاا . ٚظاا٥ف  ـطهٝٗاا  ياٝؼ  ٚايايت 

 يف َتدككااااا١ عًُٝااااا١ أقػااااااّ تڀاااااٜٛط عًااااا٢ اؾاَعاااااات

 باٱبسا  تطتبط اييت ايع١ًُٝ اٯفام تٓاغب  ْٛع١ٝ ؽككات

ٌ  تاطتبط  ايايت  ا٭خط٣ ٚبايعًّٛ، املعطيف ٚا٫قتكاز أٚ  بؿاه

 ٚإْتااا  تڀااٜٛط َاأ تااتُهٔ حتاا٢ ايػااٛم  باقتكااازٜات باا خط
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 ايكڀاا   يؿاطنات  تػٜٛكٗاأٚ  بٝعٗا ميهٔ اخذا ، بطا٤ات

 . ايسٚيٞأٚ  احملًٞ اـام

 َاأ اؾاَعااات متهِّاأ عٝاا  َطْاا١، إزاضٜاا١ يااٛا٥  تااٛفر -0

 َاع  َتٛافال ٚ عًُٞ بؿهٌ عٛ ٗا َٚطانع أقػاَٗا، إزاض٠

 . ايعامل١ٝ ا٭نازمي١ٝ ايب٦ٝات أخ٬قٝات

يف  ايعااااااايٞ بًّٛايااااااس بااااااطاَ  اؾاَعااااااات تػااااااتحس إٔ  -2

 ايسضاغااات بااداَ  فكااط تهتفااٞ ٚأ٫ املٗٓٝاا١، ايتدككااات

 . ايعًٝا

 ايتاااسضٜؼ، ٦ٖٝااا١ ٭عهاااا٤ ايتٛظٝاااف َعااااٜر تغاااٝر ٜاااتِإٔ  -1

 ايتااسضٜؼ بػاااعات ٜااطتبط عٝاا ، ايطٚاتااب غااًِ ٚنااصيو

 . تع١ًُٝٝ َ٪غػ١ َٔ أنثط َع ايتعإٚ ٚإَها١ْٝ ايفع١ًٝ،

 بتاسضٜؼ  طتبڀا١ امل ٚاملعاٖاس  اٱغا١َٝ٬  غكٛم اؾاَعات -6

 تبكااٞإٔ  فااا٫قذاح املتٓٛعاا١  بتدككاااتٗا ايسٜٓٝاا١أٚ  ايفكاا٘،

 ٚاضتبااااا  أزٚضاٖااااا، ؿػاغاااا١ٝ اؿهَٛاااا١ إؾااااطاف ؼاااات

 .ايسٚي١ ب١ٜٛٗ كطجاتٗا

 ؼٝٝااس متااا -فعًڄااا –ايفٝفااٞ أْٓااا   عبااس ايااطظام . ٚأنااس أ

 فإٕ   يصيو غرٙأٚ  ايتعًِٝ يف غٛا٤ أٖٛا٤، يسٜ٘ َٔ نٌ ٚؼجِٝ

 متًااو اياايت ايٛحٝااس٠ املٓظَٛاا١ ٖااٞ عاااّ بؿااهٌ تعًااِٝاي َٓظَٛاا١

 :ٖٞ أَٛض،  ٬ ١ يف ايكسض٠

  ايصاتٞ. ايُٓٛ .أ 

  ايصات١ٝ. اؿُا١ٜ .ب 
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  ايصاتٞ. ايتٛضٜ  .  

ٔ  عاَااٌ ٖٚااٛ ٚاحاس،  غااببإىل  شيااو ٜٚعاٛز  أٚ  جٝااٌ يف املُتااس اياعَ

  أنثط.  

 : ُٖٚا يٓتٝجتني، َكس١َ لَا غب

ٝٽاااا ،ايكاااحٝح١ زٚضتااا٘ ٜأخاااصإٔ  ٫باااس َعااا٘ ايتعاَاااٌ إٔ .أ   ظَٓ

   املڀًٛب. ايتغٝر ٱحسا  ٚنٝفٝٽا  نُٝٽاٚ

 ٚايتتاابع  ايكاس١َ  اغاذاتٝج١ٝ  تتبٓا٢  اييت ايتغٝر قا٫ٚت إٔ .ب 

ٝٽااا ٚاَتااسازٶا متػااهڄا ؼااس  ايتؿااتٝتٚ  َكاَٚاا١ مبعازياا١ ظَٓ

x2مت يااٛ ايتؿااٖٛات، َاأ فٝاا٘ غااًِٝ، غاار تٛضٜثٶااا ، ٚتٓؿاا٧ 

 يف غاذاتٝجٝات ا٫ تًاو  اغاتٴدسَت  ملاا  غابكڄا بٓتٝجتٗا ايٛعٞ

 يًدًف. خڀٛات تعٝسْاإٔ ب نف١ًٝ ايتغٝر  فٗٞ

  ٍ ايهااٛوٞ يف َساخًتاا٘ حااٍٛ     عبااس اهلل. أ َٚاأ ْاحٝتاا٘ قااا

ِ  خكدكاا١ ايتعًاااِٝ: إشا قاااً    ايكڀاعاااات، ناااٌ قاااًحت ايتعًااٝ

 ايتعًااِٝ َااع ْتعاَااٌ يٮغااف . ماأ. نًاا٘ ايااٛطٔ قااً  ٚبايتااايٞ

ٍ  نااٌ يف آخااط قڀااا  نااأٟ  َاأ اشااسف َٛااا ٖاا  : ؾاا٤ٞ.. أتػااا٤

 ايعااب٤ أّ ؽفٝااف !؟ ايتعًااِٝ إقاا٬ح ٖااٛ ٖااٌ !؟ ايتعًااِٝ خكدكاا١

ٛ  -ا٭ٚىل ناْاااات  إشا !؟ َٛاضزٖااااا ٚظٜاااااز٠  ايسٚياااا١،  عًاااا٢  ٖٚاااا

ٌٵ:أٚ  إقااا٬ح٘، يف(  فؿااآًاأْٓاااا )  ٜعاااي فٗاااصا -ايظااااٖط  يٓكڂااا

 !ٚتڀٜٛطٙ ؼػٝٓ٘

 عااااًَني عًااا٢ لاحٗاااا ٜعتُاااس ايااايت ايكڀاعاااات َااأ ايتعًاااِٝ

 :َُٗني
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 ايهفا٤ات. -

 اض.ا٫غتكط ٚ -

ِ  قڀاا   تٛىل غٓٛات عؿط خ٬ٍ ٌ  ٚظضا٤ 6 ياسٜٓا  ايتعًاٝ  .. نا

 ايصٜٔ َٚعظِ .. جسٜس٠ خڀڀڄا ٜٚهع قبً٘، َٔ خڀط ٜٓػف ٚظٜط

 .ايتعًُٝٞ املٝسإ يف ٜعًُٛا ٚمل تطبٜٛني، يٝػٛا قٝازت٘ ع٢ً َطٚا

 َاااااتُهٔ ؾااااادل ايتعًاااااِٝ فٝٗاااااا أزاض ايااااايت ايفاااااذ٠ ٚيف

 َااأ َعٝٓااا١ ف٦اااات َااأ حاااٛضب( ايطؾاااٝس قُاااس .ز) َٚتدكااال

 اجملتُااع َاأ ٜٴااساض فااايتعًِٝ ! ايتڀٜٛطٜاا١ خڀٛاتاا٘ أعاقاات اجملتُااع،

ِ  !ٍاملػ٪ٚ َٔ أنثط ٘  ضَاا ٜٴؿاا  ٕ إ  ا ٘  إيٝا   ًا   ايسٚيا١  ٜهًاف  بأْا

 َعظُٗاا  !؟ املٝعاْٝا١  ٖصٙ تصٖب أٜٔ يهٔ قحٝ ، ٖصا َٝعاْٝتٗا

 يف خاقا١  املاساضؽ  ٚبع  .. ضٚاتب ٖٞ أنثطأٚ  َٓٗا%  90 ٚضمبا

 يطغبااات تًبٝاا١ نْٛٗااا َاأ أنثااط املهااإ اجاا١ؿ تٓؿااأ ٫ ايكااط٣

 ميهاأ عؿااط٠، عاأ س٫ ٜعٜاا ط٬بٗااا عااسز فتجااس ايٛجٗااا٤، بعاا 

 ! قطٜب١ ملسضغ١ ْكٌ بٛغ١ًٝ ْكًِٗ

ٌ  يف اٯٕ ٜتِ ايتٛجټ٘ ٖصاإٔ  املؿه١ً ّ  ظا  عًا٢  فڂطنات  ضغاٛ

ِ  بإخطا  أيعَتِٗ ايػعٛزٜني، غر ِ  أغاطٖ ٔ  ٚأ٫ٚزٖا  املًُها١،  َا

 فٗااااٌ اؿهااااَٛٞ، غاااار تعًااااِٝاي زعااااِ ضٚافااااس أحااااس ٚناااااْٛا

ٌپ اـكدكاا١  ٖٚااصٙ ا٫قتكااازٟ، ايطنااٛز جاْااب إىل !؟ شااصا حاا

 عًاا٢ ٚايذنٝااع اؾاَعااات، أٚقاااف عاأ يًحااسٜ  ػطْااا ايٓكڀاا١

 !ايطنٛز ٖصا ظٌ يف َساخًٝٗا ع٢ً ٚاْعهاغ٘ ايعكاض

 ْػاتفٝس إٔ  هاب  نٗاصٙ  خڀ٠ٛ ع٢ً ْكسّإٔ  قبٌأْٓا  أعتكس

 ْٓظااط ٚإٔ ايبعٝااع، إبااطاِٖٝ .ز شااا أؾاااض اياايت غرْااا ػاااضب َاأ
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 نااٌ ياا٘ تٓظااط نُااا ايكڀاعااات، بكٝاا١ عاأ كتًفاا١ ْظااط٠ يًتعًااِٝ

 عاأ بٛنااٛح لٝااب ٚإٔ فٝاا٘، لحاات اياايت املتكسَاا١ خاقاا١ ايااسٍٚ

 !؟ غا١ٜأّ  ٚغ١ًٝ اـكدك١ ٌٖ :ايتػا٩ٍ

يف ضزٚزٙ ٬َٚحظاتااا٘ عًااا٢  -زٖاااٝـ بااأ خاياااس. ٚأؾااااض ز

غااُٝا َااا  املااساخ٬ت غااايف١ ايااصنط حااٍٛ قهاا١ٝ اـكدكاا١ ٫     

اؿُااٛز، ٚأ. عبااس اهلل ايهااٛوٞ،   قاااح باأ اهلل عبااس. شنااطٙ ز

   ٕ إىل عاس٠ ْكاا  َُٗا١، تتُثااٌ     -ٚز. َػااعس احملٝاا، ٚز. ايطزٜعاا

 فُٝا ًٜٞ:

ٍ  بعا   ػاضب يسضاغ١ بايٓػب١ • ٍ  يف اياسٚ  ،اـكدكا١  فاا

 ػااضب : عسٜس٠ زٍٚ َٔ ػاضب  يًٛظاض٠ ا٫غتؿاضٟ قسّ فكس

ّ  نُاا  أٖاسافٗا،  ؼكال  مل غار ْاجحا١   ػااضب ٚ ْاجح١  قاسٻ

 قانااطات ايااسٍٚ بتًااو ايتجاااضب ٖااصٙ َػاا٪ٚيٞ َاأ بعاا ٷ

 .ايتجاضب تًو عٔ عٌُ ٚضفٚ

ِ  ٚجاٛز٠  نفاا٠٤  ضفاع  ٖٛ: اـكدك١، َٔ اشسف •  َاع  ايتعًاٝ

ٔ  يًتعًااِٝ، ٫ٚ ايعايٝا١  ايتهًفاا١ ؽفٝاف   ٖااسف ؼكٝاال ميها

 ٚاـكدكااااا١ .املػاااااتٗسف١ ايٓػاااااب١ ٚبااااآفؼ اٯخاااااط، زٕٚ

ِ  فاْٝا١  قٛض ٚنعت يًتعًِٝ املػتٗسف١ ّ  ايتعًاٝ  أغاغٶاا  ايعاا

 باملًُهاا١  اؿهااِ ْظاااّ شيااو عًاا٢ ْاال نُااا، يتحكٝكٗااا

 voucher ايتعًُٝٝاا١ ايكػااا٥ِ ْظاااّ تڀبٝاال َاأ بااس ٫ يااصيو

 .طايب نٌ عٔ اؿه١َٛ تكسٿَ٘

 فًاااؼ أغاآس  فكااس ، أباااٛ ظااي  ٱَاااضٳ٠  ػطباا١  ٖٓاااى  أٜهٶااا  •

 طناتيؿااا َساضغاااٗا بعااا  ٚتؿاااغٌٝ إزاض٠ باٱَااااض٠ ايتعًاااِٝ
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 املكاقااس ايًبٓاْٝاا١ َثااٌ: َتدككاا١، ٚإقًُٝٝاا١ زٚيٝاا١ تعًُٝٝاا١

   .اٱغ١َٝ٬

 ؼكااال َتڀاااٛض٠ َٓااااٖ : تاااٛفر ٜتڀًاااب ايتعًاااِٝ إٕ إقااا٬ح •

 املٓااااٖ  تًاااو تكاااسِٜ َااأ َاااتُهٔ َٚعًاااِ، ايتعًاااِٝ أٖاااساف

 جاشبااا١  َسضغااا١ٝ ب٦ٝااا١  إىل إنااااف١، حسٜثااا١  تعًاااِٝ بڀطا٥ااال

 ايذبٜٛاا١ ؿااڀ١ٚا٭ْ املتڀااٛض٠ املٓاااٖ  احتٝاجااات َااع تتٓاغااب

عبااس  املًااو َؿااطٚ  بٗااا تهّفااٌ احملاااٚض ٖٚااصٙ ٚاي٬َٓٗجٝاا١،

 تڀااٜٛط، يؿااطن١ تٓفٝااصٙ أٚنااٌ ايااصٟ ايتعًااِٝ يتڀااٜٛط اهلل

 ايااصٜٔ ْٚااٛابِٗ ايااٛظضا٤ نثااط٠ بػاابب ايؿااطن١  تااأ طت ٚقااس

 إناااف١ ايعؿااط املاناا١ٝ، ايػاآٛات خاا٬ٍ ايااٛظاض٠ عًاا٢ َااطټٚا

 َااأ ايهاااثر ٝاااٌيتأج أزت ايااايت يًُٝعاْٝااا١ املايٝااا١ يًظاااطٚف

 .ايتڀٜٛط١ٜ ايداَ 

 بإغاآاز ػطباا١ شااا، ٚاياتكي  املٗااي يًتااسضٜب ايعاَاا١ امل٪غػا١  •

 ٱزاض٠ أجٓبٝاا١ تعًُٝٝاا١ َٚ٪غػاا١ ؾاَعااات ايتكٓٝاا١ ايهًٝااات

 ٖٚااٞ(،  ايتُٝااع نًٝااات)  أزتٗااا نًٝاتٗااا، بعاا  ٚتؿااغٌٝ

ٌ ، املڀًاٛب  ايٓجاح شا ٜٴهتب مل ػطب١  ايتجطبا١  ٖاصٙ  أزت با

 يفت  عامل١ٝ جاَعات زع٠ٛ زضاغ١ مٛ ايٛظاض٠ جټ٘تٛ تأخر إىل

 .باملًُه١ شا فطٚ 

ّ  َٓااٖ   • ٌ  ؾُٝاع  ٚايطٜانااٝات ايعًاٛ ّ  ايتعًااِٝ َطاحا  ٖااٞ ايعاا

ٔ  حكٛقٗاا  ؾطا٤ مت َٓاٖ   َتدككا١،  أَطٜهٝا١  ؾاطن١  َا

 ايعبٝهااإ ؾااطن١ ٚقاَاات ا٭َطٜهٝاا١، باملااساضؽ ٚتٴااسضؽ

 بذمجتٗاااا، اـًاااٝ  ياااسٍٚ ايذبٝااا١ َهتاااب َااأ بتهًٝاااف



03

 

 –1327     
150 

  كافتٓاا  َع ٜتٓاغب مبا ٚا٭َث١ً ايكٝاغ١ حٝ  َٔ ٚتهٝفٗا

 .ايعًُٞ باحملت٣ٛ املػاؽ زٕٚ

o اـكدك١: يف زٚي١ٝ ػاضب 

 يف ايسٚيٝا١  ايطزٜعاإ جملُٛعا١ َأ ايتجااضب     خايس. عطض ز

اـكدكاا١ شات ايع٬قاا١ بكهاا١ٝ خكدكاا١ ايتعًااِٝ عًاا٢ ايٓحااٛ      

 ايتايٞ:

 :بطٜڀاْٝا ػطب١ -

 اـكدكاااااااا١ يف ٝاااااااا١ايدٜڀاْ ايتجطباااااااا١ ناْاااااااات يكااااااااس

حهَٛااااااااا١   ٚعاااااااااست حٝااااااااا  ايعاااااااااامل، يف ا٭ٚىل ايتجطبااااااااا١

(Margaret Thatcher )ٕتاااا٪زٟ غااااٛف اـكدكاااا١ بااااطاَ  بااااأ 

 ٚػعاااااٌ ايعاَااااا١، اـاااااسَات َٓؿااااا ت يف املٓافػااااا١ تععٜاااااعإىل 

 ؽفااااااٝ  تػااااااتڀٝع ٚبايتااااااايٞ شات نفااااااا٠٤، املٓؿاااااا ت ٖااااااصٙ

 اـكدكااا١ تٓفٝاااص متٻ ٚقاااس. املكسَااا١ ٚاـاااسَات ايػاااًع أغاااعاض

 ٚايهااااطا٥ب املطتفااااع، ٚايتهاااادِ ا٭ظَاااا١ ٚقاااات يف ڀاْٝااااابطٜ يف

ٞ  ٚايعجااااااع  ايعايٝاااااا١،  ٕ  ٚاـاااااااضجٞ،  ايااااااساخً  ايااااااسافع  ٚنااااااا

 يًتجطباااااا١ ايعًُااااااٞ ايٛاقااااااع يهاااااأ. أٜااااااسٜٛيٛجٝا يًدكدكاااااا١

 املٓاااااااافع ؼكٝااااااال ٖاااااااسفإىل إٔ  ٜؿااااااار ايبساٜااااااا١ يف ٚخاقااااااا١

 ا٭ٚيٜٛااا١ إعڀاااا٤ بػااابب تااااّ  بؿاااهٌ أُٖاااٌ قاااس يًُػاااتًٗهني

 َٴٓعاااات، قااااس ايساخًٝاااا١ ايػااااٛم يف فاملٓافػاااا١. أخااااط٣ ٭ٖااااساف

ٍ  يف ٚخاقااااا١  فُٝاااااا  ٚايهٗطباااااا٤،  ٚاملاااااا٤  ايغااااااظ  إْتاااااا   فاااااا

 قڀاااااا  يف املػاااااتًٗهني يكااااااح قاااااسٚز٠ َٓافػااااا١ ؼككااااات

 .ا٭ٚىل ايفذ٠ يف ٫ٚغُٝا اشاتف١ٝ، ا٫تكا٫ت
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 اـسَٝاا١ املٓؿاا ت يف املٓافػاا١ أَاااّ ايعٛا٥اال أٖااِ َاأ ٚنااإ

 يف املػااتًٗهني عًاا٢ فطٚناا١امل ٚايكٝااٛز ايكا٥ُاا١، املٓؿاا ت ُٖٝٓاا١

 اـااسَات ْااٛ  حااٍٛ املٓاغااب١ املعًَٛااات عًاا٢ يًحكااٍٛ َػاااعِٝٗ

 يف اـكدكااا١ باااطاَ  فاااإٕ شياااو، باغاااتثٓا٤ يهٓااا٘ ٚا٭غاااعاض،

 يٮغاااِٗ، املاااايهني ا٭فاااطاز عاااسز ظٜااااز٠إىل  أزت قاااس بطٜڀاْٝاااا

 ٚحااااطضت يًحهَٛاااا١، ا٭َااااٛاٍ َاااأ ناااابر٠ نُٝااااات ٚٚفااااطت

 ٚايؿاٛاٖس . ا٫غاتثُاض١ٜ  اياداَ   يتٌُٜٛ َػ٪ٚيٝاتٗا َٔ اؿه١َٛ

 يف ؼػاني إىل  أزت اـكدكا١  إٔ تابني  بطٜڀاْٝا يتجطب١ اي٬حك١

 ا٭غاعاض  يف ٚانفااض  يًُػاتًٗهني،  اـسَا١  ٚيف ايعاّ، ايتٌُٜٛ

 (.اؿا٫ت بع  باغتثٓا٤)

 

 :تؿًٝٞ ػطب١ -

 فااذ٠ خاا٬ٍ ناابر بؿااهٌ تؿااًٝٞ يف ايعاااّ ايكڀااا  تٛغااع

ٞ  اياط٥ٝؼ  حهِ ٘  يف( Allende) ا٫ؾاذان  ايسميٛقطاطٝا١  ػطبتا

. 2970ّ-2970 املااااس٠ خاااا٬ٍ اي٬تٝٓٝاااا١ أَطٜهااااا يف ايطا٥ااااس٠

 املتحااااس٠ اي٫ٜٛااااات َاااأ ٚخاقاااا١ اـاضجٝاااا١، املاااا٪اَطات ٚبػااابب 

 َكااسَتٗا ٚيف ايااساخٌ، يف املعاضناا١ ايكاا٣ٛ ٚبعاا  ا٭َطٜهٝاا١،

 ٚعاااسّ ا٫ناااڀطابات غاااازت فكاااس ايطأزايٝااا١، ٚايڀبكااا١ اؾاااٝـ

 بااطظت حٝا   ا٫قتكااز،  عًا٢  غاًبٶا  أ اط  امما  ايػٝاغاٞ   ا٫غاتكطاض 

 ْتٝجاا١ ايهااعٝف  ٚا٭زا٤ ايػااٛزا٤، ٚايػااٛم ايػااًع، ؾاا  ظاااٖط٠

( Allende) عًاا٢ ا٫ْكاا٬ب حااسٚ  ٚبعااس. ايتجاضٜاا١ اؿُاٜاا١ ٚجااٛز

 ٚتكًااٝل ٚاـكدكاا١، ايًٝدايٝاا١، ا٫قتكاااز١ٜ ايػٝاغاا١ ابتااسأت
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 تاسفل  ٚحط١ٜ املاي١ٝ، ٚا٭غٛام ايػًع أغعاض ٚؼطٜط ايعاّ، ايكڀا 

 ٖااااصٙ نااااٌ اـاضجٝاااا١  ايتجاااااض٠ ٚؼطٜااااط ا٭جاااآي، املاااااٍ ضأؽ

. بهفااا٠٤ يًعُااٌ اـااام يًكڀااا  َٓاغااب١ ب٦ٝاا١ ٚفااطت اٱجااطا٤ات

 يف منٛ ؼكل حٝ  لاحٶا، حكل قس اـكدك١ بطْاَ إٔ  ٜبسٚٚ

ٌ  نفاا٠٤  يف ٚظٜااز٠  املبٝعات ِ  ٚيف ايتؿاغٝ  ٚأقابحت  اياسخٌ،  حجا

ٔ  مل  حٝا  تٓافػا١ٝ،  يًدكدكا١  اـاناع١  املكاْع  ناصيو  تها

ٔ  ا٫قتكاز١ٜ ايسميكطاط١ٝ تؿجٝعإىل  إناف١ قبًڄا، ٍ  َا  ظٜااز٠  خا٬

 أباااطظإىل إٔ  ٜٚٴؿااااض(. ا٭فاااطاز. )اـاااام ايكڀاااا  َااأ املؿااااضن١

ّ  ايٓكسٜا١،  ايػاٝڀط٠  ايٓجااح:  ٖاصا  يف أغُٗت اييت ايعٛاٌَ  ٚايٓظاا

 ٚاغاتكطاض  ايعامل، ع٢ً ا٫قتكاز ٚاْفتاح ا٭غعاض، ٚؼطٜط املايٞ،

 َاااأ ٜعاااااْٞ ا٫قتكاااااز نااااإ بعااااسَا ايهًااااٞ ا٫قتكاااااز حاياااا١

 .عسٜس٠ َؿه٬ت

 

 :ا٭ضزٕ ػطب١ -

 ٚناْاات ،2981 عاااّ بساٜاا١ َااع اـكدكاا١ بااطاَ  بااسأت

 ضفااع ايدْاااَ  ٚاغااتٗسف. ا٫قتكااازٟ ايتكااحٝ  بطْاااَ  َاأ جاع٤ٶا 

 ٚؼفٝااااع شااااا، ايتٓافػاااا١ٝ ٚايكااااسض٠ املعٓٝاااا١ املؿااااطٚعات نفااااا٠٤

 املؿطٚعات َٔ ٚايتدُّل اضات،ا٫غتثُ ٚجصب احمل١ًٝ، املسخطات

 طًٜٛااا١ اغاااتثُاضات ماااٛ اـاقااا١ املاااسخطات ٚتٛجٝااا٘ اـاغاااط٠،

 ٚأغااايٝب اؿسٜثاا١ ايتهٓٛيٛجٝااا عًاا٢ اؿكااٍٛ ٚأخاارٶا ا٭جااٌ،

 "ايٛحااس٠ بإْؿااا٤ ا٭ضزْٝاا١ اؿهَٛاا١ قاَاات ٚقااس. اؿسٜثاا١ اٱزاض٠

 يف ايعًٝااا اؾٗااات بإؾااطاف 2996 متااٛظ يف يًتداقاا١ٝ" ايتٓفٝصٜاا١
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 2998 يف ا٭ضزْٝاا١ اٱزٓاات ؾااطن١ خكدكاا١ مت س. ٚقااايسٚياا١

ِ   ًا   بٝاع  متٳ حٝا   ،(ا٭ضزْٝا١  ا٫تكاا٫ت  ؾطن١ ٚنصيو)  أغاٗ

 .ايفطْػ١ٝ( Lafarge) ؾطن١إىل  اٱزٓت ؾطن١

 اٱزٓاات ؾااطن١ عًاا٢ اـكدكاا١ عًُٝاا١ تااأ رإٔ  ٜٚبااسٚ

ٝٽااا، نااإ  ايػاآتني خاا٬ٍ ًَحٛظاا١ ظٜاااز٠ اٱْتااا  اظزاز فكااس إهاب

 ممااااا ايعاااااًَني  أعااااساز يف انفاااااض ٚضافكاااا٘ ،1001 -1002

 اٱمجايٝا١  ا٭ضبااح  ٚغجًت. ايعٌُ إْتاج١ٝ يف اضتفا  ؿكٍٛ ٜ٪ؾط

 ْٚتٝجا١ (. 26)املٛظعا١   ا٭ضباح ْػب١ ع٢ً اْعهؼ ًَحٛظڄا اضتفاعٶا

ِ  قُٝا١  اضتفعت فكس ايتڀٛضات شصٙ ّ  يف يًؿاطن١  ايػاٗ  1001 عاا

 ؾاااطن١ فاااإٕ ٝااا٘ٚعً. ايػاااابك١ ايفاااذ٠ يف اؿاقاااٌ ايتصباااصب بعاااس

ٓٶا حككاااات قااااس اٱزٓاااات  عًُٝاااا١ بعااااس أزا٥ٗااااا يف ًَحٛظڄااااا ؼػټاااا

 يٓؿاطاتٗا. عسٜس٠ َ٪ؾطات ع٢ً اْعهؼ اـكدك١،

َٻا  ؾاطن١ إىل  ؼًٜٛاٗا  متٻ فكاس  ا٭ضزْٝا١  ا٫تكا٫ت ؾطن١ أ

 ا٥اات٬فإىل  أغااُٗٗا َاأ% 20 بٝااع ٚمت ،2996 يف عاَاا١ َػااا١ُٖ

.  1002ّ عاااّ يف( France Telecom) ٚؾااطن١ ايعطبااٞ، ايبٓااو

 يف ؼػټاأ ٚؼكٝاال ا٫غااتثُاض، ظٜااز٠  َاأ ايؿااطن١ متهٓاات ٚقاس 

 ٚانفهااات ا٭ضزٕ، يف ايؿااابه١ تڀاااٜٛط ٚمت اـاااسَات، تكاااسِٜ

ٔ  َاا  يبًاس  ايٛاحس٠ يًسقٝك١ ا٫تكاٍ تهًف١ ٔ  َا إىل  ْٚكاف  زٜٓااضٜ

 ٚاملٝػااااااط٠ ايػااااااطٜع١ اـااااااسَاتإىل  إناااااااف١ زٜٓاااااااض، ْكااااااف

ٍ  ٚشيو يًُؿذنني، ٔ  فكاط  عااَني  خا٬ . ايؿاطن١  خكدكا١  َا

 بٓااا٤ َثااٌ اؾسٜااس٠، املؿااطٚعات َاأ عااسزٶا ايؿااطن١ ْفااصت نُااا

 ؾابه١  ٚتڀٜٛط ،(َٛباًٜهِ) اـ١ًٜٛ ا٫تكا٫ت ؾبه١ ٚتؿغٌٝ
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 اـااااط ؾاااابه١ ٚبٓااااا٤ اٱْذْاااات، ٚخااااسَات املعًَٛااااات تطاغااااٌ

 .إخ ايػطٜع...

 َػاتُط٠  ظٜااز٠  ايؿطن١ غجًت فكس املاي١ٝ ايٓتا٥  فاٍ ٚيف

ٍ  قُٝا١  ٚيف املػاُٖني، حكٛم يفٚقا إٜطازاتٗا يف  ايثابتا١،  ا٭قاٛ

 إٜاطازات  ٚاظزازت املػااُٖني،  عًا٢  املٛظعا١  ا٭ضبااح  قُٝا١  فاظزازت

 َاأ عااسز عاأ ا٫غااتغٓا٤ ٚمت ايؿااطن١، عٛا٥ااس َاأ ايسٚياا١ خعٜٓاا١

 ٜؿار  مما اٱْتا   حجِ ظٜاز٠ ضغِ اـكدك١ ع١ًُٝ بعس ايعاًَني

 فكااس آخااط جاْااب َاأٚ. ايعًُٝاا١ قبااٌ ايعُاياا١ يف فااا٥  ٚجااٛزإىل 

 املعًَٛاتٝاااا١ ايااااسٚا٥ط يف َٛظفڄااااا 200 بتعااااٝني ايؿااااطن١ قاَاااات

ٔ  ٚايتػااٜٛك١ٝ  تكاعااس  خڀاا١ ْٚظُاات  اـكدكاا١، عًُٝاا١  بااس٤ َاا

 .اختٝاض١ٜ َبهط

ٔ  ايطزٜعاإ ْكًڄاا   خايس. ٚأناف ز ٍ  عا  اـااظّ،  يعباس اهلل  َكاا

 تعتاااد اؿهَٛااااتإٔ  لاااس عاملٝااا١ بٓظاااط٠" :اؾعٜاااط٠ بكاااحٝف١

 ِ  ٜؿاااهٌ نٓاااسا ففاااٞ ايعاااّ   ايتعًاااِٝ متٜٛاااٌ يف اياااط٥ٝؼ املػاااٖ

 اي٫ٜٛاااات ٚيف ،%78 حاااٛايٞ ايعااااّ يًتعًاااِٝ اؿهاااَٛٞ ايتُٜٛاااٌ

 ٚيف ،%76 حاااٛايٞ ٚايٝاباااإ أغاااذايٝا ٚيف ،%70 حاااٛايٞ املتحاااس٠

ٞ  املتحاااااس٠  املًُهااااا١  اياااااسمناضى،  َثاااااٌ:  زٍٚ ٚيف ،%81 حاااااٛاي

 ايتُٜٛاااااٌ ٜطتفاااااع ٚفطْػاااااا  ٖٚٛيٓاااااسا، ٚإٜڀايٝاااااا، ٚبًجٝهاااااا،

 ايدتغااااااٍ، َثاااااٌ: زٍٚ، يف بُٝٓاااااا ،%90 ٝتجااااااٚظي اؿهاااااَٛٞ

 ْػااب١ اؿهااَٛٞ ايتُٜٛااٌ ٜتجاااٚظ ٚايُٓػااا  ٚايػااٜٛس، ٚفًٓٓااسا،

 ٖٓااا، حسٜثاا١ يٝػاات اٱحكااا٥ٝات. ايعاااّ ايتعًااِٝ متٜٛااٌ َاأ% 91

ٕ  َ٪ؾاطات  متٓحٓا يهٓٗا ٌ  باأ ٞ  ايتُٜٛا ٌ  اؿهاَٛ  ايٓػاب١  ٜؿاه
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ٔ  باأؽ  ٫ا . إشٶايعاامل  زٍٚ أغًب يف ايعاّ ايتعًِٝ يتٌُٜٛ ايهد٣  َا

 َػاا١ُٖ  تعٜاس  ٫أ أقاذح  َعكٛيا١،  بٓػاب١  اـاام  ايكڀا  َػا١ُٖ

ٟ  ايصٟ ايُٓٛش  نإإ٫ إشا   %10 عٔ يسٜٓا اـام ايكڀا   متاص

 !"فكط% 17 يًتعًِٝ فٝٗا اؿهَٛٞ ايتٌُٜٛ ٜٚبً  نٛضٜا، ٖٛ ب٘

 

o :ايتٛقٝات املكذح١ 

 َ٪غػاااتٗا ٚبكٝاا١ ٚجاَعاتٗااا املًُهاا١ تفاات إٔ  املٗااِ َاأ -2

 يًسضاغااا١ إيٝٗاااا ٜاااأتٞإٔ  أضاز َااأ ؾُٝاااع اجملااااٍ ًُٝٝااا١ايتع

 ٚناااٛابط َعااااٜر ٚفااال ٚشياااو ،(زضاغااا١ٝ َااآ أٚ  بطغاااّٛ)

ٍ  فت  ٚنصيو .قسز٠  ملاس٠  زضاغا١ٝ  ظٜااض٠  يف يًاطاغبني  اجملاا

 ٜسضغاإٛ ٚايااصٜٔ. يًعااامل ايهااثر ْكااسّإٔ  ْػااتڀٝع .قااسز٠

ٕ  ِٖٚ ٭ٚطاِْٗ، ٜعٛزٕٚ ٖٓا ٔ ٕ يٛطٓٓاا، إ  اؿاب  وًُاٛ  ما

ٌ  اأحػاآ ٟ  ٖااٛ ٖٚااصا  َعٗااِ، ايتعاَاا  ٚهلل ٖٓااا،  وااس  ايااص

 اؿهُٞ( عًٞ. اؿُس. )ز

ٞ  بايتعًِٝ ٜبسأ عٝ  تسضهٝٽا، ايتدكٝل ٜبسأ إٔ -1  ايعااي

 ٚبعااس ايتجطباا١، لاااح َاأ يًتأنااس ًَٗاا١ شيااو ٚإعڀااا٤ أٚيڄااا،

ِ  يف ٜٛجس .تعُُٝٗا شيو ّ  ايتعًاٝ ٛ  ايعاا  َسضغا١،  أياف  35 ما

 قاااعٛبات ىًااال قاااس ٚاحاااس٠ زفعااا١ ايعاااسز ٖاااصا ٚخكدكااا١

 مبٓڀكاا١ ايبااس٤ -َثًڄااا - ميهاأ. ايتعًااِٝ ٜٚطبااو ناابر٠،

ٔ  ايتجطبا١،  لااح  َٔ يًتأنس ايتجطب١  غبٌٝ ع٢ً ٚاحس٠  َٚا

ِٻ  ايطزٜعإ( خايس. )ز .املٓاطل غا٥ط ع٢ً تعُُٝٗا  ٳ
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 متااا  ايسضاغاا١ٝ املطاحااٌ ؾُٝااع املدطجااات جااٛز٠ يهااُإ -0

 ٦ٖٝااا١ هاااا٤ٚأع املسضغاااني اختٝااااض مبعااااٜر ياااٛا٥  تڀاااٜٛطإىل 

ٔ  حتاا٢ ايتاسضٜؼ    .ايعاملٝاا١ املعاااٜر ٚفال  ايتااسضٜؼ جااٛز٠ ْهاُ

 املعضٚ ( محٝس. )ز

 زٕٚ(  ايتعًُٝٝاا١ ايعًُٝاا١)  اؿهااَٛٞ ايعاااّ ايتعًااِٝ إبكااا٤ -2

 عٓاقااط ٚتڀااٜٛط جٛزتاا٘، ضفااع عًاا٢ ٚايذنٝااع ؽكااٝل،

 يف بايتٛغااع ايػااُاح َااع، ٚاملاآٗ  املعًااِ، ايتعًُٝٝاا١: ايعًُٝاا١

ٛ ، َتعسز٠ خٝاضات يفت  اق١ٚاـ ا٭١ًٖٝ املساضؽ  ايآُط  ٖٚا

 ايكعٛز( ْاقط. ايعامل. )ز زٍٚ َعظِ يف ايػا٥س

 يًجاَعاات  ا٭نازميٞ ٚايتُٝع املايٞ ا٫غتك٬ٍ ع٢ً ايعٌُ -1

ٔ  ٚامل٪غػات ٚا٭فطاز اؿه١َٛ َٔ ٚزعُٗا اؿه١َٝٛ،  َا

ٞ  يًكڀاا   ايػاُاح  اغاتُطاض  َاع  ٚا٭ٚقااف،  املآ   خ٬ٍ  ا٭ًٖا

 َاع  أنازميٝٽا، َٚعتُس٠ اؾٛز٠ عاي١ٝ جاَعات ٚإزاض٠ بإْؿا٤

 .ايكعٛز( ْاقط. ٚا٭ٚقاف. )ز باملٓ  زعُٗا ع٢ً ايتؿجٝع

ٕ  عًااٞ. ٚعكااب ز  ايتعًااِٝ يتڀااٜٛط ٖااٞ ا٭ٚيٜٛاا١ اؿهُااٞ بااأ

 فٝجاب  شيو ؽسّ ناْت اـكدك١ ايڀايب، ٚإشا تعًِ ٚؼػني

 غا١ٜ. ٚيٝػت ٚغ١ًٝ عًٝٗا  فٗٞ ْعٌُإٔ 

 تُٓاٟٛ،  َڀًاب  ٕ اـكدكا١ املااٍ فار٣ أ   بٝات  محع٠. أَا ز

 ضفااع ٖااسفٗاإٔ  عًاا٢ ٚتعٸااطف شااا ٜٴٓظااطإٔ  ٚهااب ..تطفڄااا ٚيٝػاات

 فجُٝااااع  ...َكااااطٚفات  تااااٛفر  ٚيااااٝؼ ايتعًااااِٝ،  جااااٛز٠  َػاااات٣ٛ

ٌٻ إٔ  عٓسْا امل٬ح  ..ٚايكح١ ايتعًِٝ عٔ ١َػ٪ٚيٝ اؿهَٛات  جا

 املكطٚفات. يتٛفر ٖٛ املڀطٚح ايتفػر
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ِ  ايسضاغا١ٝ  ايتأؾر٠ تبي زضاغ١ -6  ا٫غاتثُاض١ٜ  اؾاس٣ٚ  ياسع

ٚايفااي.  ايعااايٞ ايكڀاااعني يف خكٛقٶااا ايتعًُٝٝاا١، يًُٓؿاا ت

 .ايعثُإ( خايس. )ّ

 تعًُٝٝااا١ َٓتجاااات بتكاااسِٜ ايتعًُٝٝااا١ يًُ٪غػاااات ايػاااُاح -7

 .ايعثُإ( خايس. قف١ٝ. )ّ ٫ٚ قف١ٝ َتٓٛع١

ٝٽاا  طڂبكات  ايايت  ايتجااضب  ْتا٥  يف ايٓظط إعاز٠ -8  عاسز  يف جع٥

 حاس إىل  ْاجحٶاا  بعهاٗا  ٚنإ..  ظاض٠ايٛ بإؾطاف املطاحٌ َٔ

َٚاأ  . اهلل ضمحاا٘-ايطؾااٝس ز. فااذ٠ إبااإ ٚغاقاا١ ناابر،

  ٕ إٔ  مبعٓاا٢: ايتدكاٝل   َؿاطٚعات  أحااس املُهأ إٔ ٜهاٛ

 ٚبعهٗا ايٝابا١ْٝ، ايتجطب١ تٓفٝص ايؿطنات َٔ يعسز ٜٴٛنٌ

..إخ،  يًػآغافٛض١ٜ  ٚبعهاٗا  يًٓطٚهٝا١،  ٚبعهاٗا  ،١يًفًٓٓسٜ

 عًاا٢ ٜكااّٛ َتدكاال فًااؼ جااٛزٚ َااع َتسضجاا١، بڀطٜكاا١

ٝٽا  ؾٗطٜٽا ايتجطب١ تكِٜٛ  بػابب  ضوٗا  تصٖب ٫ يهٞ ٚفكً

 لاحٗا.  َكَٛات فتهٝع ايتجاضٟ، بعسٖا

 خكدكااا١ يف اـًٝجٝااا١ٚ ايعطبٝااا١ ب٦ٝتٓاااا يف ػااااضب فثُااا١

ٝٽاا  يٓجاحٗاا  ايبع  ٜؿر .. ايتعًِٝ ّ   يف جع٥  لاحٗاا  بعهاٗا، ٚعاس

 ٚا٭ضزٕ. عُإ، يف

 عااسّ بااني ٚا٤َاات ايتجطباا١إىل إٔ  املعًَٛااات رتؿاا اـًااٝ   يف

ٍ  ٫ حٝا   ايتدكاٝل،  آ ااض  َٔ املٛاطٔ تأ ټط ِ  ٜاعا ٝٽاا  ايتعًاٝ ، فاْ

ٔ  ٜتااأ ط  ٚمل ٔ ، بايتدكاااٝل املااٛاط  ٚظاض٠ إيغاااا٤ تڀًااب  شياااو يهاا

 إزاض٠ ٚأغااآست يًتعًاااِٝ، أعًااا٢ فًاااؼ ٚإْؿاااا٤، ٚايتعًاااِٝ ايذبٝااا١

َٶااا  يؿااطنات باملااساضؽ ايتعًااِٝ  يف ڀطٜكتٓااان َتدكدكاا١.. متا
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 تااسفع حٝاا  .. ايااصاتٞ ايتؿااغٌٝ بڀطٜكاا١ املػتؿاافٝات بعاا  إزاض٠

ِ  بإزاض٠ قٝاَٗا َكابٌ قسز٠ َباي  ايسٚي١ ، املاساضؽ  تًاو  يف ايتعًاٝ

 ٚقس ٚايتع١ًُٝٝ، اٱزاض١ٜ اش٦ٝات َع ايتعاقس حل يًؿطنات ٚتذى

ٔ  ايهثر-ْٴؿط نُا-شيو ع٢ً تطتب ٕ  حٝا   ايفػااز،  َا  ناا

 ا٭عًاا٢ اجملًااؼ جعااٌ ممااا ايتعًااِٝ  ٛز٠جاا حػاااب عًاا٢ ٜااتِ شيااو

 نُإ يف ضغب١ املعًُني  أجٛض غكف ؼسٜس يف ايٓظط ٜعٝس يًتعًِٝ

 اغاتُطاض  تڀًاب  شياو ٕ إ تكاٍٛ:  ٚاملعًَٛاات ، املعًُاني  ْٚٛعٝا١  جٛز٠

 مباسخ٬ت  ايؿطنات تًو ت٬عب عسّ يهُإ ٚاملطاجع١ ا٫ٖتُاّ

 طجات.يًُد اؾٛز٠ ع٢ً ايتاّ ٚاؿطم، ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ

ِ  كطجاات  يف اؿكٝك١ٝ اؾٛز٠ تهٕٛ يهٞ ٚبايڀبع  ايتعًاٝ

 ٖاااصٙ نااابط يف ْااآج  ٚإٔ ٫باااس ايتدكاااٝل  عًُٝااا١ مثاااط٠ ٖاااٞ

ٟ  ايفػااز  ٚقاضبا١  ايؿافاف١ٝ  عًا٢  ايكسض٠ منتًو ٚإٔ ايتجطب١،  اياص

ٕ  ايتجاااضب ٖااصٙ بٛقاف  شيااو، ٜٛانااب قاس   خكااب١ أضنٶااا غاتهٛ

 املعڀٝااات يهااٌ ايٛقااٍٛ يف ضغباا١..  ايفػاااز َظاااٖط َاأ يًعسٜااس

 املدطجات. ٚجٛز٠، ا٭زا٤ غ١َ٬ ؼكل اييت اٱهاب١ٝ

 َڀًااب ايتجاضٜاا١ ٫ ايطعٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ نُااا إٔ املؿااطٚعات 

ٔ  َػاتك١ً  قطاضاتٗا ٚيتهٕٛ ق١ٜٛ، املؿطٚعات ٖصٙ بكا٤ يهُإ  عا

 َػااااعس. )ز اػاٖٗاااا. فاااتغر متتًهٗاااا،أٚ  متٛشاااا قاااس جٗااا١أٟ 

 احملٝا(

 ايتعًااِٝ يف ا٫غااتثُاض تطغااب يف َ٪غػاا١ يهااٌ ٜهاإٛ إٔ -9

 َااأ ٚآخاااطٕٚ املااا٬ى، طاااطف َااأ بعهاااِٗ أَٓاااا٤، فًاااؼ

 َاأ جااع٤ اجملتُااع. ٚنااصيو ؽكااٝل   َاأ ٚنااب ايسٚياا١،
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 يٝػااات اـاقااا١ فاؾاَعاااات ..ٚايتڀاااٜٛط يٮعاااا  ا٭ضبااااح

ِ  ..ضعٝا١  غار  اـاام َ٪غػاات   ايكڀا  َفّٗٛ بٓفؼ  ايتعًاٝ

ٍ  َػتكبٌ َٔ ٚايذب  يًتهػب ٜهٕٛ ٫أ هب ٚإٔ  ..ا٭جٝاا

 يف خاقاا١ َ٪غػاا١أٚ  ؾااطن١ 13 تأغااٝؼ عًاا٢ ايعُااٌ ٜااتِ

 َ٪غػاا١ نااٌ املًُهاا١، ٚتٴعڀاا٢  َٓاااطل َاأ َٓڀكاا١ نااٌ

ِ  قڀاا   خكدكا١  ع٢ً يًعٌُ اي٬ظ١َ ايك٬حٝات  بٗاا  ايتعًاٝ

 بهااٛابط ايااٛظاض٠، إؾااطاف ؼاات بااايڀبع َٓاغاابٶا، تااطاٙ مبااا

 املاٍ( بٝت محع٠. ايتع١ًُٝٝ. )ز ايع١ًُٝ جٛز٠ تهُٔ

ّ     ْاقاااط. ز ٚعكاااب  ايكعاااٛز عًااا٢ ٖاااصٙ ايتٛقااا١ٝ باااإٔ َفٗاااٛ

 ضأؽ عًاا٢ عا٥ااس ٖٓاااى يااٝؼ ٘أْاا ٜعااي ٫ ايطعٝاا١ غاار امل٪غػااات

 عًاا٢ ايعا٥ااس مبتٛغااط َكٝااس عا٥ااس ٚيهٓاا٘ عا٥ااس ٖٓاااى بااٌ املاااٍ،

ٛ  نُاا  ايطب  تعظِٝ اشسف يٝؼ ٚبايتايٞ املاٍ، ضأؽ ٍ  ٖا  يف اؿاا

ِ  بٌ اـام، ايكڀا   شياو  يف مباا  ْفػاٗا  بايتهًفا١  اـسَا١  تكاسٜ

أٚ  أٚقاااف ٖٓااى  ناْات  ٚنًُاا  املااٍ،  ياطأؽ  املتٛغاڀ١  ايتهًفا١ 

 قااس ايطعٝاا١ غاار فامل٪غػاا١ اـسَاا١، تكااسِٜ تهًفاا١ قًاات َاآ ،

 ا٫قذاض. تهًف١ ٚؼػب تكذض،

 ايبعٝع بايتٛقٝات ايتاي١ٝ: إبطاِٖٝ. ز ٚأٚق٢ -20

 ايااايت تًاااو عًااا٢ اـاقااا١ اؾاَعاااات تاااطاخٝل حكاااط .أ 

 ضع١ٝ. غر َ٪غػات متتًهٗا

ِ  .ب  ِ  ايطعٝاااا١  غااار  ا٭ًٖٝاااا١ اتاؾاَعااا  زعااا  املاااآ  بتكاااسٜ

  ط٬بٗا. َٔ يًُتُٝعٜٔ ايسضاغ١ٝ
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 غار  اؾاَعاات  ع٢ً ا٭جٓب١ٝ يًجاَعات ايذاخٝل حكط .  

 ا٭ّ. اؾاَع١ َٔ َعتُس٠ بطافٗا تهٕٛ ٚإٔ ايطع١ٝ،

 َٝاعات  ا٭جٓب١ٝ ٚايؿطنات املػا١ُٖ ايؿطنات إعڀا٤ .ز 

 عاااايٞاي ايتعًاااِٝ ٭ٚقااااف ٚتدعاتٗاااا َػااااُٖاتٗا َكاباااٌ

 .(ٚاـاق١ اؿه١َٝٛ اؾاَعات)

٘ إٔ  ٜٚٴفاذض  املٛاطٔ، حكٛم َٔ حل ايعاّ ايتعًِٝ -22  تتحًُا

٘  مت غٛا٤ ايسٚي١، ِ  ملأّ  ؽكٝكا ٔ  ٫باس  .. ٜات  آيٝا١  ٚجاٛز  َا

   ايهٛوٞ( عبس اهلل. يصيو. )أ

ٛ   أْا٘ ٜبكا٢  إىل  اؿُاٛز  قااح  بٔ اهلل عبس. أؾاض ز -21  َاا ٖا

ِ ايتع خكدكا١  َؿطٚ  اْتؿاض عٓس ٖٚٛ، أِٖ إٔ  ٫ؾاو ، ًاٝ

ٌٸ يف غاااتهٕٛ ايتعًاااِٝ ٚظاض٠  يؿااا٪ٕٚ َباؾاااط تٓفٝاااص َااأ حٹااا

 تٛاجاس  ٚجٛب يف شيو ٜتُثٌ ضمبا، َع١ٓٝ حسٚز يفإ٫  ايتعًِٝ

 ٚشياااو ٚاملطاناااع  احملافظاااات بعااا  يف تعًُٝٝااا١ َ٪غػاااات

ٔ  ٚاملككاٛز ، ا٭ٚىل ايسضجا١  يف اقتكااز١ٜ  ٭غباب إٔ  شياو  َا

 طااابع ٚشات ٠،جسٜااس إؾااطاف١ٝ بػٝاغاا١ ايتعًااِٝ ٚظاض٠ تاآٗ 

   ٛ  ايعاااّ،)  بؿااكٝ٘: ايتعًااِٝ ٜعاااجإٔ  ْااٛعٞ. َٚااا ٜكذحاا٘ ٖاا

إىل  أزت اييت ا٭غباب ا٫عتباض يف شا ٜٴ٪خص بتسابر(  ٚايعايٞ

ٔ ، أٚ ٚايذبٜٛا١  ايتعًُٝٝا١  ايٓاح١ٝ َٔ غٛا٤، َػتٛاٙ تطاجع  َا

ٞ  َُٗااا١  أخااط٣  ْاحٝاا١  ّ  ٖٚاا  ايعًُاااٞ بايبحاا   ا٫ٖتُااااّ عااس

 : آت ٖٛ امب ٚشيو، املڀًٛب باملػت٣ٛ

ُٻ٢ َػااتك١ً ٚظاض٠ إْؿااا٤ .أ   ٚايبحاا   ايعااايٞ ايتعًااِٝ ٚظاض٠) تٴػاا

 ( .ايعًُٞ
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 ؾاا٪ٕٚ عًاا٢ ايعاااّ باٱؾااطاف ؽااتل يًااٛظاض٠ ٚناياا١ إْؿااا٤ .ب 

ّ  ايايت  ا٭زٚاض غ٬ف، عا١َ ٚايتعًِٝ ايذب١ٝ  ٚنايا١  بٗاا  تكاٛ

ٞ  يًتعًااِٝ اياٛظاض٠  ّ  حاااٍ يف، ا٭ًٖا  ٚظاض٠ إْؿااا٤ إَهاْٝاا١ عاس

 .  ايعًُٞ ٚايبح  ايٞايع يًتعًِٝ َػتك١ً

ٔ  َغااٜط٠  تعًُٝٝا١  غٝاغا١  إحسا  .   ٝٽاا،  ايكا٥ُا١  عا  ٚاملتُثًا١  حاي

 . ايتعًِ غٝاغ١، إىل فحػب ايتعًِٝ يف تًكني ا٭ٚىل بايسضج١

ٞ  ٚا٭غتاش املعًِ خهٛ  .ز   ٜتحكال  ٚاَتحاْاات  ملكااب٬ت  اؾااَع

ِ  ملٗٓا١  املتكاسَني  ياس٣  اؾٛز٠ َٓٗا ِ  ٜٴكآٻف  ٚإٔ، ايتعًاٝ  املعًا

إىل  َػاتٓس٠  ايف٦اات  يتًاو  ايذقٝات تهٕٛ، ف٦ات إىل خاق١

 أٚا٭غااتاش املسضغااٞ املعًااِ ْاشااا قااس ٚتثكٝفٝاا١ عًُٝاا١ َعاااٜر

 . ايع١ًُٝ حٝات٘ يف اؾاَعٞ

 ْٛعٗاااا  يف حكٝكٝااا١  َعڀٝاااات شات، ٫قاااف١ٝ  َاااٛاز  إحاااسا  .ٙ 

 ا٫جتُاعٝاا١ بايؿاا٪ٕٚ ٜتعًاال َااا خكٛقٶااا تكااسميٗا، ٚططٜكاا١

 ايسضاغا١ٝ  املاٛاز  تكًاٝل  يف ايٓظاط  إعااز٠  َاع ، ايعاّ ٚايػًٛى

ِ  عًا٢  ايهٝف ٜغِّب تكًٝكٶا ا٭غاغ١ٝ  نػابٶا  ٚشياو ، ايها

 ٚإٔ خكٛقٶاااا ايااآـ٤، ميتًهٗاااا ٚإْػاااا١ْٝ تطبٜٛااا١ ملٓفعااا١

 ا٭ٚجاا٘ َتعااسز٠ اجتُاعٝاا١ مبااتغرات ٦ًَٝاا١ أقاابحت اؿٝااا٠

ٔ  ٚافاس٠   كافاات  ٚضٚز بػابب  ايعاّ  يًػًٛى َٚٗسز٠ ٍ  َا  خا٬

 . ًتَٓف تكي اجتُاعٞ إع٬ّ اْتؿاض

ٍ أٚ " ايتدكاٝل إٔ  َعطٚف .ٚ  ٛټ ٛ  اـاام،  ايكڀاا  إىل  ايتحا  ٖا

ُٸ٢ َااااا) اؿهَٛٝاااا١ امل٪غػااااات َاااأ املًهٝاااا١ اْتكاااااٍ  ٜٴػاااا

 تتااٛافطإٔ  ٜكااذح ٖٚٓااا، اـااام ايكڀااا ( إىل ايعاااّ بايكڀااا 
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 ا٫قتكااااازٟ اجملًااااؼ تتبااااع َكااااغط٠ ٦ٖٝاااا١أٚ  عاَاااا١ ؾٓاااا١

ٕ  مبؿااضٜع  ؽاتل ، ٚايت١ُٝٓ  حتا٢  عاَا١   اـكدكا١  ٚؾا٪ٚ

أٟ  ؽكااٝل عٓااس ْاجحاا١ عًُٝاا١ ٚتڀبٝكااات أفهاااض تتااأت٢

 بسضاغاات  تاطتبط  ٫ غايبٶاا  ايايت  ا٫جتٗازات عٔ بعٝسٶا، قڀا 

 . زقٝك١

 عًااا٢ ا٫ؾاااذا  َااأ ٫باااس ايتعًاااِٝ خكدكااا١ تڀبٝااال عٓاااس .ظ 

 ٔ ٕ إٔ  َاااأ، املػاااتثُطٜ  ايتعًُٝٝاااا١ امل٪غػاااات  َباااااْٞ تهاااٛ

 ايكااااف١ٝ ا٫حتٝاجااااات نافاااا١ ؾااااا١ًَ، اٱخااااطا  منٛشجٝاااا١

 عًاااا٢  أٜهٶااااا  ٜٓػااااحب إٔ  ٫بااااس أَااااط  صاٖٚاااا ، ٚاي٬قااااف١ٝ

ٞ  ايعاّ، ايتعًِٝ يكڀاعٞ ٚاؾسز ايػابكني املػتثُطٜٔ  ٚايعااي

 . ا٭ًٖٞ

ٟ . ز اقاذح   -20 ِ   َؿااض ٌ  ايٓعاِٝ إٔ ٜات  يًتعًااِٝ فًاؼ  تؿاهٝ

 واال ٫ٚ َٓتدااب أنثااطأٚ  ْكااف٘ ٜهاإٛ َٓڀكاا١، نااٌ يف

 َباؾااط٠ املػاا٪ٍٚ ٖااٛ ٜٚهاإٛ اـااد٠، شٟٚ َاأإ٫  ايذؾااٝ 

 ا٫حتٝاجاااات ٚنٵاااع ٚعااأ املٓڀكااا١، يف ِٝايتعًااا تڀاااٜٛط عااأ

ِ  بًجٓااا١ ٚايػٝاغااات، ٜٚااطتبط    جملًاااؼ تابعاا١  تهااإٛ يًتعًااٝ

 املٓااااطل، ٜٚاااتِ يف اجملاااايؼ ض٩غاااا٤ َااأ تتؿاااهٌ اياااٛظضا٤،

 بٛنااااع ايًجٓاااا١ ٚتكااااّٛ بٝاااآِٗ، َاااأ يًجٓاااا١ ض٥ااااٝؼ تطؾااااٝ 

 يًسٚي١. ايعا١َ ايػٝاغات

تٓظُٝااٞ  جٗاااظ حًٝكاا١ َااع َكااذح إهاااز بااٛ إحػااإ. ٚاتفاال ز

 .احملبڀ١ املطنع١ٜ عٔ عٛنٶا قافظ١ نٌ يف تع١ًُٝٝ ايؼٚف
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 َاااأ ٫ٚبااااس نااااإ ايطزٜعااااإ فاااار٣ أْاااا٘ ٚإشا خايااااس. أَااااا ز

أٟ  ا٭عًاا٢  َاأ اـكدكاا١ تبااسأإٔ  فااٝفذض ايتعًااِٝ  خكدكاا١

ٔ  تعاي  اـكدكا١  ٭ٕ اؾااَعٞ   ايتعًِٝ َٔ ٘  َاا  ناُ  حطٜا١  تعٓٝا

 -ُاضغ١ٚامل ايتجطب١ ٚاقع َٚٔ -ٚيًحكٝك١. اؾاَعات ٚاغتك٬ٍ

ِ  -نابر  حس ٚإىل - ٜؿب٘ اؾاَعٞ تعًُٝٓا فإٕ ٟ  ايتعًاٝ  ايثااْٛ

 يف ٜتكااسَإ ٫ ايعًُااٞ ٚايبحاا  اؾاَعااات. كطجاتاا٘ ىاال فُٝااا

ُٶاا  غاتتٛفط  ايايت  ا٭نازميٝا١  اؿطٜا١  غٝااب  ظٌ  خكدكا١  َاع  حت

 اؾاَعاااااات  تٴڀاااااطحإٔ  ميهااااأ ٖٓاااااا . اؿهَٛٝااااا١ اؾاَعاااااات

 َاااأ كااااٝببٓ ايسٚياااا١ ؼاااتف  إٔ  عًاااا٢ َػااااا١ُٖ، نؿاااطنات 

ّ إٔ  تػاتڀٝع  يهٞ أغُٗٗا   املتفاٛقني،  يًڀًبا١  فاْٝا١  َٓحٶاا  تكاس

 .غًفڄا تكٓٝٓٗا ٜتِ يف حسٚزإ٫  اؾاَعات غٝاغ١ يف تتسخٌإٔ  زٕٚ

 ضغاااّٛ اغتحكااااٍ باااايڀبع اؾاَعاااات خكدكااا١ ٜػاااتٛجب

إٔ  ميهاأ ٫ إش يًتدكاال، طبكڄااا ؽتًااف ايڀاا٬ب، َاأ َعكٛياا١

 ايٓظطٜا١  ايتدككاات  ١زضاغ ضغّٛ َع ايڀب زضاغ١ ضغّٛ تتػا٣ٚ

 .بُٝٓٗا ايتفطٜل َٔ ٫بس بٌ -املثاٍ غبٌٝ ع٢ً-

ٖټاااٌ َااأ اؾاَعاااات غتٓتؿاااٌ اـكدكااا١  ايبرٚقطاطاااٞ ايذ

 َااع تتٛافاال اياايت ايتدككااات عًاا٢ ايذنٝااع ٜٚهاإٛ ٚايفػاااز،

. ايعُاااٌ ٚغاااٛم املعاااطيف ا٫قتكااااز َتڀًباااات َٚاااع ،2030 ايط٩ٜااا١

 يف جسٜاا١ڄ أنثااط ايڀًباا١ غااتجعٌ اؾاَعااات خكدكاا١إٔ  نُااا

 ٞ ٔ  غااتحسټ اـكدكا١  فااإٕ أٜهٶاا . ايتعًااِٝ تًكا  املًااتحكني أعااساز َا

ٞ  َٔ جع٤ ٜتٛج٘ عٝ  باؾاَعات  ٟ  ٚخطهاات  خطها إىل  ايثااْٛ

 .شا عاج١ مٔ اييت املاٖط٠ ا٭ٜسٟ ؽطٿ  اييت ايتك١ٝٓ املعاٖس
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 فاظفااا١، فٗاااصٙ اؾااااَعٞ ايتعًاااِٝ َٕاااا زٚ خكدكااا١ أَاااا

 ايعاااااّ ايتعًااااِٝ ٭ٕ إط٬قڄااااا  يااااويف ش ايااااتفهر عااااسّ ٜٚٴفااااذض

 يطجااااٍ ٚتػاااًُٝ٘ فٝااا٘، ايتفاااطٜط ظ٫ هاااٛ عااااّ حااال نايكاااح١

ُٶاا  ياسٜٓا إٔ  ٫ٚغُٝا املػتثُطٜٔ،أٚ  ا٭عُاٍ ٝٽاا  تعًٝ ٔ  أًٖ ٘  ميها  يا

 ايعاااّ، ايتعًااِٝ خٝاااضإ: اؾُٗااٛض أَاااّ ٜهاإٛ عٝاا  ٜتػااع،إٔ 

 28 مااٛ يااسٜٓا .ا٫قتكاااز١ٜ َػااتٜٛاتِٗ حػااب ا٭ًٖااٞ، ٚايتعًااِٝ

 يًسٚياا١، ناابر٠ َباااي  غااتٛفط ٚخكدكااتٗا حهَٛٝاا١، َعاا١جا

 (.ضٜاٍ تطًٜٕٝٛ 2) ايػٝازٟ يًكٓسٚم تٛجٝٗٗا ميهٔ

 :ًٜٞ َا اؾاَعات خكدك١ ع٢ً ٜذتب

 َااع  تتٛافاال ٫ ٚاياايت املطغٛباا١، غاار ايتدككااات إيغااا٤ .أ 

 بعاا  بكااا٤ َاأ بااأؽ ٫ٚ. ايعُااٌ ٚغااٛم ايط٩ٜاا١ َتڀًبااات

 ٫ حتا٢  عاات  اؾاَ َٔ قسٚز عسز يف ايتدككات تًو

ٝٽا اٱيغا٤ ٜهٕٛ  .ْٗا٥

 عاأ ٜتكاعػاإٛ ايااصٜٔ ٚايهااٛازض ا٭غاااتص٠ َاأ ايااتدُّل .ب 

 ايعًُٝاااا١، املاااا٪متطات ٚحهااااٛض اؾاااااز٠، ايبحااااٛ  ْؿااااط

ِ  فاـكدك١ ٚبايتايٞ ِ  يف جسٜا١ڄ  أنثاط  غاتجعًٗ  َٗٓاتٗ

٘  ؾا٤ٞ  إيغا٤ بؿط  ا٭نازمي١ٝ  إٔ  طاملاا  ايتكاعاس،  ازا

 .ايعڀا٤ ع٢ً قسض٠ يسٜ٘ ا٭غتاش

 ايڀااااا٬ب أعااااساز  َااااأ اؿااااس  يف اـكدكااااا١ اعستػاااا  .  

 َاأ أقااٌ إَهاْاااتِٗ َاأ ٚخاقاا١ يًجاَعااات، املتكااسَني

ٔ  باأؽ  ٫ٚ ايتكٓٝا١،  يًُعاٖاس  ٜتٛجٕٗٛ عٝ  املڀًٛب   َا
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ٍ  َآِٗ   يًُتفاٛقني  َآ   تكسِٜ ِ  ٱنُاا ٞ  تعًاُٝٗ  اؾااَع

 .ايتك١ٝٓ املعاٖس يف زضاغتِٗ إْٗا٤ بعس

 يف ايااايت باؾاَعااا١ ايڀاياااب ايتحاااام ظااااٖط٠ َااأ اؿاااس .ز 

 حػاااب أخاااط٣ َٓڀكااا١ يف جاَعااا١إىل  ٚزفعااا٘ َٓڀكتااا٘،

 اؿااطاى فهااط٠ َاأ غااٝععظ ٖااصا. ٚايطغااّٛ ايتدكاال

 َٓڀكا١  يف ايتكٛقع َٔ بس٫ ايٛاحس ايٛطٔ زاخٌ املهاْٞ

 .ٚاحس٠

 إحاس٣  ايغاَاسٟ أْٗاا غابل ٚإٔ اقذحات يف     ْاٛف . ٚشنطت ز

ِ  باطاَ   ـكدك١ عًٝا ١٦ٖٝ" إْؿا٤ ا٭نازمي١ٝ ايسضاغات  ايتعًاٝ

 جملًاؼ  ٚتتبع ايعا١َ، امل٪غػ١ ؼتٗا تٓسض " املٗي ٚايتسضٜب ايفي

 ايبحااا  تٛظٝاااف يف باااسٚضٖا تكاااّٛ عٝااا  ا٫قتكااااز١ٜ، ايؿااا٪ٕٚ

 اياااتكي ايتاااسضٜب فااااٍ يف ا٭غاغااا١ٝ ايكهااااٜا خسَااا١ يف ايعًُاااٞ

 تعٝال  قاس  ايايت  ايتحسٜات َٚٛاج١ٗ تڀٜٛطٙ، يف ٚاملػا١ُٖ ٚاملٗي،

ٝٽااا، ايتااسضٜب خكدكاا١  عًاا٢ ٚتعُااٌ ايػااًب١ٝ، اٯ اااض يفٚتاا٬ حاي

 ايتاسضٜب   باطاَ   يف تٛافطٖاا  هب اييت ٚاملعاٜر املٛاقفات ؼسٜس

ٝٽاا  املتجاسز٠  اياتغرات  َاع  يتتٛا٤ّ ٝٽاا  تكٓ ٌ  غاٛم  يف َٚٗٓ ٞ  ايعُا  احملًا

 قاسض٠  ٚتُٓٝا١  أخاط٣،  ج١ٗ َٔ ايت١ُٝٓ َٚتڀًبات ج١ٗ، َٔ ٚايعاملٞ

ٌ  عًا٢  ٚاملٗي ايتكي ايتسضٜب بطاَ  ٔ  ايٛاقاع،  َاع  ايتعاَا ٍ  َا  خا٬

 اـكدكا١   عٓاس  بٗاا  ا٭خص املكذح ٚايؿطٚ  ايهٛابط َٔ مج١ً

ٌ  نُا ايعٌُ، غٛم احتٝاجات حػب ٚايتٓٛ  يًُط١ْٚ ؼكٝكڄا  تعُا

 ايباس٤  ٜتِ اييت ٚايداَ  يًدكدك١، املٓاغب١ ا٭غايٝب ٚنع ع٢ً

 َااأ ايتاااسضٜب يف املػااا٪ٚيني متهااأ ايااايت اٱزاضٜااا١ ٚايكاااٝ  بٗاااا،
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ٔ  ٚايفاي  اياتكي  ايتسضٜب افبأٖس ايٓعٍٚ  ايتڀبٝال، إىل  ايتآظر  َا

 ٞ ٌ  إزاض٠ اغاتحسا   َاأ ٫باس  اؿايا١  ٖاصٙ  ٚفٹا  ايتااسضٜب باطاَ   متٜٛا

 . ايتسضٜب١ٝ ايداَ  ـكدك١ قٓسٚم ٚإْؿا٤ ٚاملٗي، ايتكي

 فاااطز ٖاااٞ ايتعًاااِٝ ا٭َااار إٔ خكدكااا١ وٝاااٞ. أ ٚأنااااف

ٟ ايت، ٚايتٓظُٝٝاا١ املايٝاا١  اشٝهًاا١ يف ٚتغااٝر  إجااطا٤  ا٭نااد  حااس

 ٚايط٩ٜاااا١، ٚاملٓاااااٖ ، ا٭فهاااااض، يف ٚإمنااااا، ٖٓااااا يااااٝؼ يًتعًااااِٝ

 هعااااٌإٔ  ميهاااأ ايااااصٟ ايتحااااسٟ ٜهُاااأ ٖٓااااا..  ٚايتٛجٗااااات

 اـٝاااضات َاأ َعٜااسٶا املػااتثُط اَاآ .. جاشبٶااا ايتعًااِٝ يف ا٫غااتثُاض

 حٝٓٗا .. أٜهٶا اـٝاضات َٔ َعٜسٶا ا٭َط ٚٚيٞ ايڀايب بسٚضٙ يُٝٓ 

 فدُاا١ َٚباااْٞ عاااٍ، إقباااٍ شات َتٛانااع١ َسضغاا١ٝ َباااْٞ غااتجس

 ا٭عااٛاّ طًٝاا١ ايتعًااِٝ أٖااٌ باا٘ اْؿااغٌ َااا أقااٌ. أنثااط  إقباااٍ شات

ٛ  ايػابك١  ايتعًُٝٝا١،  ايعًُٝا١  إزاض٠ ت٬َاؼ  ايايت  اٱجاطا٤ات  تًاو  ٖا

 ميٓااع نااإ اٯٕ َاأ غاآٛات .. قبااٌ جٖٛطٖااا ت٬َااؼ ٫ ٚيهٓٗااا

 إزاض٠ يف خٌتاس  ٖاصا  ! ا٭جٓبٝا١  باملاساضؽ  ا٫يتحام ايػعٛزٜني ع٢ً

٘  بٓاا٤  يف ٚا٭غط٠ ا٭ب يطأٟ ٚاقتحاّ ا٫ختٝاض، ع١ًُٝ ٟ  ايتٛجا  اياص

 َهاطض٠  ْػدٶاإ٫  ٜٓت  ئ ايٛاحس٠ ايٓػد١ ٚىتاضْٚ٘  تعًِٝ ٜطْٚ٘

ٕ  ايغاياب  يف ٖا٪٤٫  ايڀا٬ب   َٔ َتُا ١ً  َتػاا١ٜٚ  منااش   غاٝهْٛٛ

 ٚاقااع بٓااا٤ مااٛ أٚىل خڀاا٠ٛإ٫  يااٝؼ اـٝاااضات إبااساعٶا. تٜٓٛااع أقااٌ

 َػاات٣ٛ عًاا٢ يًُااساضؽ اؿااايٞ َتڀااٛض. ايُٓااٛش   كتًااف ُٝااٞتعً

 - َعًُڄاااا ٫ٚ ٚضؾااا١، ٫ٚ َػاااطحٶا، ٜهاااِإٔ  ميهااأ ٫ املبااااْٞ

 عًُٝا١  اٯٕ واس  إٔ  ميهٔ َا -  املػتأجط٠ املباْٞ عٔ ْاٖٝو

 :  ايتعًِٝ يف يًتفهر يهٔ يًُٓاٖ  يٝػت ند٣ إعاز٠
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  اؿايٞ؟ ايتعًِٝ يٓا ٜكسّإٔ  هب َاشا -

ٔ  إْتاجٗاا  ٜتِ اييت( املتٛقع١) ايػعٛزٟ اتَٛاقف َا - ٍ  َا  خا٬

 اؿايٞ؟ ايتعًِٝ

 ؟ َسْٝاا١ ؾدكااٝات َٓاات ؟ ٚا  ملااٛاطٔ ٜ٪غااؼ ايتعًااِٝ ٖااٌ -

  ضأٟ؟ شات ؾدكٝات ْاقس٠؟ ؾدكٝات

ٔ . أنااس أ -22  بٛاباا١ عااد ايڀطٜااطٟ إٔ ايتڀااٜٛط  عبااس ايااطمح

ٛ  َاا  ٜػتٛجب اـكدك١ ٔ  أبعاس  ٖا أٚ  ايتدككاات  تغاٝر  َا

 ٚايكٝااازات،  املعًُااني تڀااٜٛطإىل  طح،ايؿاا ططٜكاا١أٚ  املٓاااٖ 

 يف تغًغًاات  حطنٝٸاا١،  أٖااٛا٤  شات يٝػاات  نفااا٤ات  ٚإحاا٬ٍ

 املدطجات.  ٚأفػست يػٓٛات، ايتعًِٝ

٘  تٴغار  قس، ضنني ضنٔ املعًِإٔ  ْٓػ٢ ٘  ٚتٴجًاب  املٓااٖ   يا  يا

 أجٓستاا٘ ٭ٕ اؾحااِٝ إىل  بأبٓا٥ٓااا ٜكااصف  ااِ، إيهذْٚٝاا١ غاابٛض٠

 أٚقاات  يف -ٚيعً٘، أ١َ نٌ تكسّ غطټ ٖٛ ايتعًِٝ، ايٛطٔ تتجاٚظ

 حٛي٘. خٝاض ٫ ًَعّ أَط -املٓڀك١ ٚأظَات ايتغٝر ض١ٜ٩

ٕ  ٫أ تعاي  ٫ َؿاطٚ   ٭ٟ اـكدكا١  َػأي١  بإؾاطاف  ٜهاٛ

إٔ  ميهاأ ٫، قڀاااض يبٓااا٤ ؾااطن١ َااع تعاقااست َااا فااإشا، ايسٚياا١

ّ ، أٚ ايػا١َ٬  إجطا٤ات بإغفاٍ شا تػُ  ٔ  ايتحكال  عاس  نفاا٠٤  َا

ٔ  ايعكاس  يف َٓاغاب١  بٓاٛزٶا  تٛجاس إٔ  وعًٝ نُا ايػا٥ل،  ياو  تهاُ

 ٚاملطاقب١. احملاغب١
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 املال. بٔت محسٗ. الْرق٘ الرئٔص٘: د 

 َاا١املڂهطٻ َهَّاا١ ملسٜٓاا١ ايتُٜٓٛاا١ ا٫حتٝاجااات عاأ يًحااسٜ 

 املڂهطٻَاا١، َهَّاا١ َسٜٓاا١ تعطٜاافإىل  ايٓظااط ايبساٜاا١ يف ٜٴػتحػاأ

 ٖااصا َاأ ٚاْڀ٬قڄااا. املػااًُني ٚقبًاا١ َكسغاا١ نُسٜٓاا١ اهلل ؾااطفٗا

 طبٝعا١  يتحسٜاس إيٝٗاا   ايٓظاط  هاب  ايايت  ايتحاسٜات  تتها   ايتعطٜاف 

 يف قااٝاغتٗا ميهاأ ايتحااسٜات ٖااصٙ. ايتُٜٓٛاا١ َهَّاا١ احتٝاجااات

 ٚغااهَّاْٗا، املڂهطٻَاا١ َهَّاا١ أٖااايٞ ا٥ٝاا١ ٓ أٚشااا: َتكابًاا١   ٓا٥ٝاا١

ُٹاااطٜٔ حٴجٻاااا  َااأ شاااا ايعا٥اااطٜٔ َكاباااٌ َٴعت  املًُهااا١ زاخاااٌ َااأ ٚ

 ٚايتحاااسٜ ، ايعكاااط١ْ َكاباااٌ ايكسغااا١ٝ  ٓا٥ٝااا١  اْٝٗاااا:. ٚخاضجٗااا 

 ٖااٞ ايثٓا٥ٝااات ٖااصٕٙ إ. ا٫غااتثُاض َكابااٌ ايكااطف  ٓا٥ٝاا١ ٚآخطٖااا:

 َهَّا١  ملسٜٓا١  ٜا١ ايتُٓٛ ا٫حتٝاجاات  يڀطح ايعاّ املسخٌ غتُثٌ اييت

 .نُٛنٛ  يًكه١ٝ اؿاي١ٝ املڂهطٻ١َ

ٔ  ْٛعٶاا  تفاطض  ايثٓا٥ٝاات  ٖاصٙ  بس٤، شٟ باز٨ ٍ  َا ٍ  اؾاس  حاٛ

 ٜاآعهؼ قااس ٚايااصٟ املڂهطٻَاا١، َهَّاا١ َسٜٓاا١ يف يًتُٓٝاا١ ايٓظااط٠

 ٚؼسٜس ايت١ُٝٓ، عًُٝات َػاض ع٢ً َباؾط غرأٚ  َباؾط بؿهٌ

 .اهلل ؾطفٗا ١،املڂهطٻَ َه١َّ ملس١ٜٓ ايت١ُٜٛٓ ا٫حتٝاجات

 َهَّااا١  ٚغاااهإ ٭ٖاااايٞ ايتُٜٓٛااا١  ا٫حتٝاجاااات ؽتًاااف ٫

 اـااسَات يف: تذنااع فٗااٞ املًُهاا١، َااسٕ بكٝاا١ عاأ املڂهطٻَاا١
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 ٚايذفٝا٘،  ٚاملاطٚض،  ٚايڀاطم،  ٚاملٛاقا٬ت،  ٚايكح١ٝ، ايتع١ًُٝٝ،

 إخ...ايعؿٛا١ٝ٥ املٓاطل إعُاض ٚإعاز٠

ُٹط ايعا٥ط احتٝاجات ٖٓاى املكابٌ يف  املًُه١ زاخٌ َٔ ٚاملڂعت

ٔ  ٖٚااصٙ ٚخاضجٗااا،  ٚإعاؾاا١  إقاَاا١ خااسَات : يف تًدٝكااٗا ميهاا

 ٚاتكاا٫ت  َٚٛاقا٬ت،  َعكٛي١، ٚبأغعاض اؿطّ َٔ قطٜب١ َطو١

 اؿا ،  َٛغِ خ٬ٍ َٚٓاغب١ جٝس٠ ـسَات باٱناف١ ٖصا جٝس٠،

ٔ  ٚايٛقااٍٛ ُٹااط  ىتًااف قااس . ايذا ٝاا١ يٮَااان ٔ  ايعا٥ااطأٚ  املڂعت  عاا

 .اتػاعٶا أنثط ٚقت٘ نٕٛ ٚتطف١ٝٗٝ  اف١ٝ ك احتٝاجات يف اؿا ٸ

 اؾااااسيٞ املااااسخٌ ٖااااصا. ايعكااااط١ْ َكابااااٌ ايكسغاااا١ٝ  ٓا٥ٝاااا١

 عًااا٢ تطناااع ملهَّااا١ ايتُٜٓٛااا١ ا٫حتٝاجاااات تهااإٛإٔ  ٜػاااتسعٞ

 اغتؿاعاض  ايابع  يف  يطغبا١  اٱغا١َٝ٬   َهَّا١  ١ٜٖٛ ع٢ً احملافظ١

ٕ  -ٚايكاحاب١  ٚغًِ، عًٝ٘ اهلل ق٢ً -ايطغٍٛ حٝا٠  اهلل ضناٛا

 ٜطغبااإٛ يف ٫ٚ. ايعُاااط٠أٚ  يًحااا  ملهَّااا١ ظٜااااضتِٗ عٓاااس -عًاااِٝٗ

 -ٜطغاب  فاايبع   املعاقاط٠،  املسْٝا١  اؿٝاا٠  َظااٖط  يف اٱغطاف

 بؿااهٌ خٝاااّ، يف ٚاٱقاَاا١ ضاجًڄااا اؿاا  فطٜهاا١ أزا٤ يف -َثًڄااا

ِ  حٝاا٠  عاّ ٌ  ٜتڀًاب  ٖٚاصا . إخ... بايتكؿاف  تتػا  تڀاٜٛط  عًا٢  ايعُا

 َٚهاْتٗااا قسغااٝتٗا ٞتطاعاا ملهَّاا١، إغاا١َٝ٬ تطا ٝاا١  كافٝاا١ ٖٜٛاا١

 .املػًُني كٝاٍ يف ايذا ١ٝ

 تهٕٛ بإٔ ايطغب١ يف ٚتتُثٌ ٚايعكط١ْ، ايتحسٜ  املكابٌ يف

 املااسٕ ببكٝاا١ أغاا٠ٛ حسٜثاا١ عكااط١ٜ َسٜٓاا١ املڂهطٻَاا١ َهَّاا١ َسٜٓاا١

 تٛجټاااا٘ ٖااااٛ ٖااااصاإٔ  ٜٚبااااسٚ. ٚغاااآغافٛض٠ زبااااٞ، َثااااٌ: اؿسٜثاااا١،

 .ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف اؿه١َٛ
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 حهَٛا١  جٗٛز ايثٓا١ٝ٥ ٖصٙ تؿطح. ا٫غتثُاض َكابٌ ايكطف

 املاطٜ   بايكاطف  املانا١ٝ  ايػآٛات  عاد  ايػاعٛز١ٜ  ايعطبٝا١  املًُه١

 إعڀاا٤  زٕٚ َتُٝاع٠  َسٜٓا١  ؾعًاٗا  َهَّا١  يف ايتُٜٓٛا١  املؿاضٜع ع٢ً

ٍ  نبر ا٫غتثُاضٟ املطزٚز  -1000 ض٩ٜا١  ٚعػاب  - ٚاٯٕ. باا

 املكسغاا١ ا٭َااانٔ ظعااٌ ٚشيااو ٚنااٛحٶا  أنثااط ايٓظااط٠ أقاابحت

يف  ٜتڀًاب  ايبعاس  ٖاصا ٕ إ. ايػعٛزٟ ايٛطي ي٬قتكاز زخٌ َكسض

 َاطٻ  ايايت  ايتحتٝا١  ايبٓا٢  يف ٚباا٭خل  تُٜٓٛا١،  احتٝاجاات  شات٘ حس

 ا٫حتٝاجاات  تتُسز اؾاْب ٖصا ٚيف. تٴحسٸ  ٚمل عكٛز بعهٗا ع٢ً

 جاس٠،  َهَّا١   َٔ ايكطٜب١ املڀاضات يتؿٌُ املڂهطٻ١َ مله١َّ ايت١ُٜٛٓ

 .ٚاملساخٌ شا املٛق١ً ٚايڀطم ٚايڀا٥ف،

 

 احملٔا. مصاعد. التعكٔب األّل: د 

٘  يف محع٠ ز. تٓاٍٚ ٔ  جٛاْاب  املطناع٠  ٚضقتا  ا٫حتٝاجاات  َا

 يًحٴجٻاااا  املكسَااا١ ٚاـاااسَات املڂهطٻَااا١، َهَّااا١ ملسٜٓااا١ ايتُٜٓٛااا١

 ٔ ُٹااطٜ  إلاظٖاااا. ايسضاغااا١ عًااا٢ أؾااطف  ايااايت يًسضاغااا١ ٚفكڄاااا ٚاملڂعت

 ز. عًٝٗااا ٚأؾااطف ٚايسضاغااات، ايبحااٛ  يف طا٥ااس٠اي أغااباض أعاستٗا 

ٕ   ، اؿاااض ٞ فٗااس  أَاار ٚؾاااضى فٝٗااا ز. حػااني اؿهُااٞ. ٚنااا

ُٶا ايفٝكٌ خايس ا٭َر َه١َّ  تفاقًٝٗا. بهٌ َٗت

 بإقاَا١  ٚعٴٓٝت اؾٝس، املٓٗجٞ بايبٓا٤ ايسضاغ١ اٖتُت ٚقس

 قڀاعٶاااا 21 ٚمبؿااااضن١ كتكٶاااا، 200 عهاااٛض عُاااٌ ٚضؾاااات

 َهَّاا١، بػااهإ تتعًاال احتٝاجٶااا 21 تٓاٚياات.. ٚخاقٽااا حهَٛٝٽااا

ُٹطٜٔ يًحٴجٻا  تٴكسٻّ اييت ٚاـسَات  ايتحت١ٝ، بايب٢ٓ ٚعٴٓٝت..  ٚاملڂعت



03

 

 –1327     
172 

 اؿڂجٻاااا  ٚبًغاااات اـاقااا١، ا٫حتٝاجاااات ٚباااصٟٚ ٚبايسضاغاااات،

ُٹطٜٔ  . ٚاملڂعت

 املعطيف، ايذانِ إعساز يف ايسضاغ١ يف َؿاضنيت ناْت

 امكاطت  ٚاملؿااعط. ٚقاس   َهَّا١  ٛ َٛن حٍٛ ايػابك١ ٚايسضاغات

 :عسٜس٠ قاٚض يف ايسضاغات

 شِ.  تٴكسٻّ اييت اـسَات عٔ اؿڂجٻا  ضنا َس٣:  أٚيڄا

 ٚسًت:

 باملسٜٓاا١ يااٮ٫ٚز املٛحااس٠ ايتجطٜبٝاا١ امل٪غػاا١ خااسَات تكااِٜٛ -2

 اؿا . ْظط ٚج١ٗ يف املٓٛض٠

 َٚكسَٞ اؿڂجٻا  بني ا٫جتُاعٞ ايتفاعٌ جٛاْب بع  تكِٜٛ -1

 اؿڂجٻا . ْظط ٚج١ٗ َٔ شِ ـس١َا

 اؿ . يف ايتٛع١ٝ ٱشاع١ املطتس٠ ايتغص١ٜ قٝاؽ -0

 امل٪غػاااات تٴكاااسٿَٗا ايااايت اـاااسَات جاااٛز٠ َػااات٣ٛ قٝااااؽ -2

 اؿڂجٻا . ضنا ع٢ً ٚأ طٖا ايساخٌ، ؿڂجٻا 

 فطٜهاا١  ٭زا٤ املسفٛعاا١ ايتهًفاا١  عاأ اؿڂجٻااا   ضنااا قٝاااؽ -1

 حٴجٻاا   َ٪غػاات  َٔا  املكس١َ اـسَات ظٛز٠ َكاض١ْ اؿ ،

 ايساخٌ.

ٔ  عٔ اؿڂجٻا  ضنا -6  زضاغا١  املطنعٜا١،  املٓڀكا١  خااض   ايػاه

 َٝسا١ْٝ.

ٔ  اؿجٝ  يٓفط٠ املطٚض١ٜ ايتڀٜٛط خڀ١ تڀبٝل تكِٝٝ -7  َؿاعط  َا

 املڂهطٻ١َ. َه١َّإىل  ٢َٓ
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ٔ  املكسَا١  باـاسَات  املتعًكا١  اؿڂجٻاا   ضناا  َػت٣ٛ عٛاٌَ -8  َا

 املڀٛفني.

 

ٝٶا  املؿاعط. َٓڀك١ خاض  اـسَات عٔ ايطنا َػت٣ٛ:   اْ

 ٚسًت: 

ٛټض َااع اؿااطاّ اهلل بٝاات قاقااسٟ َٚعٛقااات ضنااا َػاات٣ٛ -2  تكاا

ٝٶٸا  املهااٞ اؿااطّ يتڀااٜٛط َكااذح اغااذاتٝجٞ  يف ٚأفكٝٽاااضأغاا

 .ايكاز١َ غ١ٓ ايعؿطٜٔ

عباس   املًاو  مبڀااض  اؿڂجٻاا   قااي١  يف ٚاـاسَات  املطافل تكِٜٛ -1

 يف جس٠. ايسٚيٞ ايععٜع

 اـرٜاااا١ املاااادات َاااأ ٚاملكسَاااا١ ٥ُني،ايكااااا إفڀاااااض جااااٛز٠ -0

 يف املٓاااٛض٠  ٚاملسٜٓااا١  املڂهطٻَااا١ َهَّااا١  املكسغاااتني:  باملاااسٜٓتني

 ضَهإ.

 َٚه١َّ. املؿاعط يف  اؿڂجٻا  وتاجٗا اييت اـسَات:   ايثٶا 

 ٚسًت:

 اؿڂجٻا  ْظط ٚج١ٗ َٔ املكسغ١ املؿاعط يف املٝاٙ تٛفر زضاغ١ -2

 َٝساْٞ. تاضىٞ ع .. 

 يف ايتُٜٛٓٝاا١ ايػااًع بعٓااٛإ:...  َعزيفاا١ يف ايعاَاا١ تاـااسَا -1

 أغاااااعاضٖا، حاااااٍٛ اؿڂجٻاااااا  ٚاػاٖاااااات َٚٛاقاااااف اؿااااا ،

ٛټعٗا ٚجٛزتٗا، ٚتٛفُّطٖا،  احمل١ًٝ. ا٭غٛام يف ٚتٓ
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 ا٭غاغاا١ٝ اـااسَات ياابع  ايفعًااٞ اؿڂجٻااا  احتٝااا  تكااسٜط -0

 املكسغ١. باملؿاعط

 املكسَاااا١ اٙاملٝاااا ٚزٚضات ايٓټفاٜااااات، َاااأ ايااااتدُّل خااااسَات -2

 يًحجٝ .

 اؿاجااااا١ اختٝااااااض ٜتهااااأُ َؿاااااطٚ  ٚنٵاااااع بؿاااااإٔ اقاااااذاح -1

 َٚهَّا١  جاس٠  َاسٜٓيت  باني  حسٜاس  غه١ ٱقا١َ ٚاٱَهاْٝات

 املڂهطٻ١َ.

 اجتُاع١ٝ. ْفػ١ٝ زضاغ١ اؾُطات، عٓس ايعحاّ -6

 مبإ٢ٓ. اؿڂجٻا  يػهٔ  ايفطاغٞ ا٭زا٤ تكِٜٛ -7

 

 اؿ . ٚتٓظِٝ اؿڂجٻا  تٓظُٝات:  ضابعٶا

 :ٚسًت

، ايعطبااٞ اـًااٝ  زٍٚ حٴجٻااا  يتٓظُٝااات اغتهؿاااف١ٝ زضاغا١  -2

 املتحس٠. ايعطب١ٝ اٱَاضات زٚي١

عباس   املًاو  مبڀااض  اؿڂجٻا  اغتكباٍ يٓظاّ اغتڀ٬ع١ٝ زضاغ١ -1

 ظس٠. ايسٚيٞ ايععٜع

 تٓظااِٝ يف ايػااعٛز١ٜ ايعطبٝاا١ املًُهاا١ زٚض حااٍٛ اؿڂجٻااا  آضا٤ -0

 اؿ .

 اؿڂجٻاااا  َسٜٓااا١ يف زَنيايكاااا اؿڂجٻاااا  اْتظااااض أظَٓااا١ قٝااااؽ -2

 ظس٠. ايسٚيٞ ايععٜع عبس املًو مبڀاض
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 جػاااط عًااا٢ ايبؿاااط١ٜ ا٭عاااساز نثافااا١ قٝااااؽ ْظااااّ تكٝاااِٝ -1

   اؾُطات.

ّ  ايڀٛافا١  خسَا١  جاٛز٠  قٝاؽ -6  اؾاٛز٠  قٝااؽ  مناٛش   باغاتدسا

SERVQUAE . 

 حٛشا. َٚا ايڀٛاف َٓڀك١ ٚتٓظِٝ إزاض٠ ع٢ً ايكا٥ُني أزا٤ -7

 اؿاااطَني خاااازّ َعٗاااس َااأ خاااط٣أ ٚزضاغاااات عاااٛ :  خاَػٶاااا

   ايؿطٜفني.

 ٚايبحٛ : ايسضاغات أبطظ َٚٔ

ُٿطٜٔ ططٜل عٔ اؿ  تاضٜذ -2  .املڂع

 اؿجااٝ ، اغااتكباٍ يف ظااس٠ املٛحااس ايااٛن٤٬ َهتااب زٚض -1

 بًساِْٗ.إىل  ٚتطحًِٝٗ ٚاملس١ٜٓ، َه١َّإىل  ْٚكًِٗ

 .باملؿاعط اؿڂجٻا  حطن١ -0

ٔ  كتًف١ ٓاطلَ يف اٱٜٛا٤ ٚغا٥ٌ يبع  اؿطاضٟ ايػًٛى -2  َا

 ٢َٓ. ٚازٟ

 يًحٴجٻا . ا٭غاغ١ٝ اٱحكا٥ٝات -1

 ايؿطٜف. املهٞ اؿطّ مبٓڀك١ اؾٛف١ٝ املٝاٙ ْٛع١ٝ -6

 . ٚا٭ناحٞ اشسٟ ؿّٛ َٔ اٱفاز٠ -7

 اؾُطات. مبٓڀك١ اؿطن١ -8

 مب٢ٓ. املٓار عٛاٌَ -9
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 ٚأغااباب اؿڂجٻااا ، تفااٜٛ  َطانااع عاأ زضاغاا١ اغااتڀ٬ع١ٝ -20

 ؽًفِٗ.

 . ايڀا٥ف ملس١ٜٓ اؿڂجٻا  ظٜاض٠ جس٣ٚ -22

 . اؿڂجٻا  َع ايٛاضز٠ ايٓٛع١ٝ املؿغ٫ٛت -21

 ايسضاغا١  شاصٙ  ايػاابك١  ايسضاغات غايب١ٝإٔ  ايكٍٛ عٔ ٚغي 

ٟ  اؿا   أعاا   َطناع   إؾطافأٚ  إْتا  َٔ ٖٞ  َعٗاس  أقاب   اياص

٘   ٭عاا   ايؿاطٜفني  اؿاطَني  خازّ ٞ  املطناع  اؿا   بٛقاف  ايبحثا

ٕ  املتدكال  ايٛحٝس ٘  ٘ٚزضاغاات  اؿا   يف ؾا٪ٚ  ٚجاٛز  َاع ..  ٚعٛ ا

ٔ  عاسز  يف ايع١ًُٝ ا٭قػاّ يبع  قًٌٝ عثٞ اٖتُاّ  اؾاَعاات،  َا

 ا٭نازمي١ٝ. ٚامل٪غػات

 إىل: ايكسز يف ٖصا اٱؾاض٠ ٚػسض

 َهاات، غاآٛات يف أڂْتجاات ايسضاغااات ٖااصٙ َاأ نااثرٶا إٔ •

َٶا  ٬ ني قبٌ بعهٗا َٶا عؿطٜٔأٚ  عا ٌ  ا٭َاط  ٖٚصا..  عا  هعا

أٚ  ْتا٥جٗااااا اغااااتثُاض إَهاْٝاااا١ ٣َااااس يف َاااا٪ طٶا تكازَٗااااا

 أقاَتٗااااا ناااابر٠ َؿااااطٚعات مثاااا١ إٔ غااااُٝا ٫ تٛقااااٝاتٗا،

 يف حااس  ايااصٟ ايتڀااٜٛط َثااٌ: املؿاااعط، يف َاا٪خطٶا املًُهاا١

 بٓاااا٤ إعااااز٠ حٝااا  اؿاااطاّ، املػاااجس ٚيف اؾُاااطات، جػاااط

 بهااثر جااا٤ت مجٝعٗااا..  اهلل عبااس املًااو تٛغااع١ َااع املػااجس

٘  أؾاضت مما ٌ  ضاغاات، ايس تًاو  تٛقاٝات  إيٝا  َٓٗاا  ٚأنثاط  با

٘  تأت مما مل ٞ .. ايسضاغاات  تًاو  با  ناثر  أقاب   فكاس  ٚبايتااي

 ناْاات فايااصٟ ايٝااّٛ، ٚاقااع يف ياا٘ قُٝاا١ ٫ ايٓتااا٥  تًااو َاأ

 مثاا١ يهاأ .. َٓاا٘ ٚأفهااٌ أنثااط ٖااٛ َااا ؼكاال باا٘ تڀايااب
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ٟ  ايسضاغاات  ٖاصٙ  يف عسٜس٠ جٛاْب ٕ  حاط  ٚإٔ َٓٗاا،  ٜٴفااز  باأ

 ايظاااٛاٖط يسضاغااا١ َتعُكااا١ تٛغاااع١ٝ زضاغاااات عًٝٗاااا ٜٴ٪غاااؼ

 اياايت يًااتغرات ٚفكڄااا باٱْػااإ ٜتعًاال َااا ٚغاقاا١ املػااتجس٠،

 ايعامل. يف ٚاملػًُٕٛ َه١َّ، يف املٛاطٔ بٗا ميطټ

ٌ  ايسضاغاات،  شصٙ  نبط ٚعسّ تٓػٝل، عسّ ٖٓاى •  ٖٓااى  با

 ٚناصيو  اٯخط، ٚايبع  ايسضاغات بع  بني نبر تساخٌ

ٌ .. خاط اٯ ايبع  َع بعهٗا قتٜٛات بني تساخٌ ٖٓاى  قاس  با

ٕ  ع٢ً بعهٗا ٜؿتٌُ ٔ  ىتًاف   عٓاٛا ٟ  احملتا٣ٛ  عا ٕ  اياص  ناا

ٕ  ياصا ..  أخاط٣  بسضاغا١  ٜتعًل ٞ  املعٗاس  زٚض فاإ  ٜ٪غاؼ إٔ  ٜٓبغا

ٕ  ٚإٔ َٚتهاًَا١،  تتبع١ٝ يسضاغات  ايسضاغاات  أٖاساف  تهاٛ

 ٜعاسٖا إٔ  ٜفاذض  ايايت  اؾسٜاس٠،  اؿاجاات  بڀبٝعا١  َطتبڀ١

 املعٗس. يف َتدكل فًؼ

 إٜطازٖاا   عًا٢  اياتحفُّ   املٓاغاب  َٔ نإ عٛ  ْتا٥  ٖٓاى •

إٔ  نُاااا.. ايسضاغااا١ ٚطبٝعااا١ تتػااال ٫ قاااس تفاقاااٌٝ بػااابب

ايبحاا .  يف جٝااس مااٛ عًاا٢ ْتا٥جٗااا تٛظٝااف ٜااتِ مل بعهااٗا

 ايٝاس،  غاط  جاساٚشا  َاع  َهتٛبا١  ايٓتا٥  َٔ عسزٶاإٔ  نُا

ّ  يف شيوإٔ  بطغِ ِ .. ٚمٖٛاا  ٖاا 2220-2209 أعاٛا  ٚباطغ

 ايبحاٛ   نٌ إش..  دكلَت عًُٞ ع  َعٗس َٔ قسٚضٖا

 َڀبٛع١. تٴكسٻّإٔ  بسا١ٖ ٜٴفذض

 تٓتُااٞ ٫ ٚنأْٗاا  ايسضاغاات،  شاصٙ  ٚاناح١  َعااٜر  تٛجاس  ٫ •

ٌ  ٚاحس٠، عث١ٝ مل٪غػ١ أٚ  ايسضاغاات  ٖاصٙ  َعااٜر إٔ  فا٭قا
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 ايٓػااذإٔ  ٜٚٴفااذض .قاسز٠  مبعاااٜر  تٓهابط  ْؿااطٖا َعااٜر 

 ْٚٗا١ٝ٥. جٝس٠ تهٕٛ احملفٛظ١

ِ  ع٢ً ؿڂجٻا ا َع تتعاٌَ ايٓتا٥  • ٕ  أْٗا  فهطٜا١  ملسضغا١  ٜٓتُاٛ

 أٖاااِ إحاااس٣ ٖٚاااصٙ ٚاحاااس٠، فكٗٝااا١أٚ   كافٝااا١أٚ  أٚ عًُٝااا١

 ٖااصا ٭ٕ بايعُااٌ  ٜكااّٛ اؿڂجٻااا  فاابع  ايٓتااا٥ ، َؿااه٬ت

..  ٜفٗاااِ ٫ٚ ٜعاااٞ ٫ ٭ْااا٘ ٚياااٝؼ يااا٘، بايٓػاااب١ ايكاااحٝ  ٖاااٛ

ٔ  أَااط ٚجاٛب  تاط٣  ايفتاا٣ٚ  فابع   ٘ أٚ  ا٭َاٛض،  َا  َؿااطٚ  أْا

 َثًڄاا: ..   َؿاطٚ   غر ٜطْٚ٘ أخط٣ فك١ٝٗ َسضغ١ يس٣ يهٓ٘..

٘  َاا  تأًَت يٛ ٔ  عاسز  مياضغا ٔ  ايػاعٛزٜني  َا ِ  طا٬ب  َٚا  ايعًا

 حاا ٸ  َٔ اغتغطبت ملا اؿ  يف ايطخل َٔ ايهثر ضف  َٔ

ُٶا. أقٌ  تعًٝ

 ؿًااٍٛ ايٛقااٍٛ عًاا٢ ٜعااني ٫ ايسضاغااات ْتااا٥  يف ايتٓاااق  •

 ٚتاابي جاااَعٕٝٛ، اؿڂجٻااا  غايبٝاا١إٔ  تااط٣ فبعهااٗا َٗٓٝاا١،

 َاأ اؾاااَعٝنيإٔ  تااط٣ ٚأخااط٣ َعٝٓاا١، تكااٛضات شيااو عًاا٢

زٕٚ.  فُاا  ا٫بتسا٥ٞ َٔ ِٖ ا٭نثط ٚإٔ ،%10 قطاب١ اؿڂجٻا 

ٞ  اـًااٌ بعا   ٖٓااى إٔ  نُاا  ٌ  يف املٓٗجا  اٱحكااا٥ٞ ايتعاَا

 ايسضاغات. بع  ْتا٥  َع

 متٻ اياااايت ايسضاغااااات ٭بااااطظ َطنااااع٠ قاااااٚض ٖااااصٙ ناْاااات

 َااع ٜااسٚضأٚ  ايسضاغاا١، ٖااسافأ بڀبٝعاا١ ٜااطتبط ممااا اغتعطانٴااٗا،

 ٖاصٙ  ٚطبٝعا١  تتػال  َتعاسز٠  يتكآٝفات  ٚفكڄا ٚشيو.. أٖسافٗا بع 

 ايسضاغات.
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ٔ  ايعسٜاس  ٖٓاى ايسضاغات تًو تفاقٌٝ ٚيف  ايايت  اؾٛاْاب  َا

َٶاااا تظٗاااط ٚمجٝعٗاااا ،إيٝٗاااا ٚاْتٗااات بٗاااا، اٖتُااات  َبهاااطٶا اٖتُا

ٕ  املؿاااعط، ٚيف َهَّاا١ يف َُٗاا١ بتفاقااٌٝ ًَٚحٛظڄااا  ٚاملؿاااضنٛ

ٚ  َتعااسزٕٚ، افٝٗاا ٞ  ز. ايعَٝااٌ ٚطبعٶااا  ايتدككااات، َٚتعااسز  عًاا

 ايسضاغاااات، ٖاااصٙ إحاااس٣ ايكااابٝ  ز. ظًَٝااا٘ َاااع أعاااسٻ اؿهُاااٞ

 اجتُاع١ٝ. ْفػ١ٝ زضاغ١ اؾُطات، عٓس ايعحاّ بعٓٛإ: ٚناْت

 عااسز اٖتُاااّ ايسضاغااات ٖااصٙ َاأ عااسز يف ْظااطٟ يفاات ممااا 

 با: َٓٗا

 عٝاا  ١،ايعاَاا اـااسَات َكااسَٞ أزا٤ يتكااِٜٛ ْظاااّ إعااساز 

 اؾُٝع. فٝ٘ ٜؿذى

 يتحػاااني اـاااسَات  ملڂكاااسٿَٞ ايتسضٜبٝااا١ اياااسٚضات تهثٝاااف 

 ٚا٫ػاٙ. ٚاملٗاضات املعاضف ايسٚضات تؿٌُ عٝ  قسضاتِٗ،

 اـاااسَات قااآاع١ ملٛناااٛ  اياااسٚضات َااأ جاااع٤ ؽكاااٝل 

   ٚايعُط٠. باؿ  املتعًك١

 تٴكااؽ  اييت املعاٜر ؼسٜس حٍٛ ايٓظط ٚجٗات يف تبأٜ ٚجٛز 

 بٛنع املدتك١ اؾٗات تكّٛإٔ  ٚنطٚض٠  اـس١َ، جٛز٠ ابٗ

 تكاسٿَٗا  ايايت  اـاسَات  جاٛز٠  ملػات٣ٛ  عاَا١  ٚناٛابط  َعاٜر

 امل٪غػات.

 ٭عاااساز ايعَٓٝااا١ يٲغاااكاطات املػاااتكب١ًٝ ايتٛقعاااات تكاااسٜط 

 ٟ ّ  اهلل بٝاااات  قاقااااس  ٚتكاااااسٜط ايكازَاااا١،  يًػاااآٛات  اؿااااطا

 اؿااطاّ اهلل بٝاات يكاقااسٟ اؿااطّ ٜتڀًبٗااا اياايت ا٫حتٝاجااات

َٶااا،  10 َااس٣  عًاا٢  اٱْتاجٝاا١  ايهفاٜاا١  َػاات٣ٛ  ٚقٝاااؽ عا
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ٛټض َااع. املهااٞ اؿااطّ يف اـااسَات ؾااٛز٠  اغااذاتٝجٞ تكاا

ٝٽا  أفكٝٽااا اؿااطاّ اهلل بٝاات يتڀااٜٛط  ايكااعٛبات ملٛاجٗاا١ ٚضأغاا

 .قاقسٜ٘ تٛاج٘ اييت ٚاملؿه٬ت

  املااتغرات، َاأ عاسز  بااني ايااطبط حاٚيات  ايسضاغااات َاأ عاسز 

 اضتفاااا أٚ  ايطناااا، زضجااا١ ٚباااني ٚايتعًاااِٝ، ايعُاااط ٚغاقااا١

 بع  ناْت ٚقس اؾٓػٝات، ملدتًف ٚفكڄا اؿ ، يف ايٛعٞ

 َٚثر٠. ١َُٗ ْتا٥جٗا

 يف اؿڂجٻااا  عٓاا٘ ٜبحاا  َااا طبٝعاا١ فٗااِ ايسضاغااات حاٚياات 

 ايكاااضات، كتًااف َاأ إيٝاا٘ وتاااجٕٛ َٚااا ٚاملؿاااعط، َهَّاا١

 ٚفطٚم بأٜت ٚجٛزإىل  ٚاْتٗت.. شيو يف بِٝٓٗ ايفطٚم َٚا١ٖٝ

 أٚضٚبااااا،ٚ ٚأفطٜكٝااااا، آغااااٝا، َاااأ اؿڂجٻااااا  بااااني ٚانااااح١

 ٚأَطٜها.

  ٕٻ ايسضاغااات  إحااس٣  يف تاابني  َ٪غػااات  بااني  فطٚقڄااا  ٖٓاااى  أ

 َٚاأ املكسَاا١، اـسَاا١ جااٛز٠ َػاات٣ٛ حٝاا  َاأ اؿڂجٻااا ،

 حٝاا  َٚاأ املكسَا١،  اـسَاا١ يتهًفاا١ اؾاٛز٠  ٤٬ََاا١ حٝا  

 اـسَات. ٖصٙ عٔ املػتفٝسٜٔ ضنا

 ٚأَطٜهاااا، ٚأٚضٚباااا، تطنٝاااا، َ٪غػااااتإٔ  تااابني نُاااا 

 ٚإٔ..  جاااااٛز٠ اؿڂجٻاااااا  َ٪غػااااات  أعًااااا٢ ٖاااااٞ ٚأغااااذايٝا  

ٍ  حٴجٻاا   َ٪غػات ٞ  ايعطبٝا١  اياسٚ ٌ  ٖا  اؿڂجٻاا   َ٪غػاات  أقا

 ؿڂجٻاجٗا. تكسَٗا اييت اـسَات جٛز٠ زضج١ حٝ  َٔ

 اٱفاز٠ بؿإٔ ايسضاغات  ٔ ّ  َا ٟ  ؿاٛ ٞ  اشاس  أفهات  ٚا٭نااح

إٔ  بٝاااس نااابر٠، َؿاااطٚعات ٗاااافٝ ؼككااات جٝاااس٠، يٓتاااا٥ 
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ٔ  ا٭َانٔ ٖصٙ تبعس اييت اؿًٍٛ َٔ املعٜس ٜتڀًب ايٛاقع  عا

 اٱْػا١ْٝ. ٚغر املؿطٚع١ غر املُاضغات

 اياتغر  َٚاس٣  مبٓا٢،  املٓار بعٛاٌَ تتعًل زضاغات ٖٓاى  ٟ  اياص

 اؿاا ، ٚبعااس ٚأ ٓااا٤ قبااٌ َااا فااذ٠ يف املٓااار عٛاَااٌ يف وااس 

 ملط٥ٝاااات طبكڄاااا ٛظعاا١ َ يٮضقااااز قڀااات  ٚنٵاااع َػااتدس١َ 

   ايسضاغ١.

ٌ  ايڀطٜال إٔ  ٖٛ عًٝ٘ ايتأنٝس أضٜس َا  ٟ  َؿاطٚ   يها  تُٓاٛ

 ايعًُٝاااا١ ايسضاغااااات ططٜكاااا٘ ٜهاااإٛإٔ  ٜٓبغااااٞ املڂهطٻَاااا١ ملهَّاااا١

 ٚاناح١  ٚأٖاساف  تهاًَٝا١،  َٓٗجٝا١  ض٩ٜا١  ع٢ً امل٪غػ١ ايطق١ٓٝ

 ملهَّااا١ ايهاااثر يتحكٝااال تڀُااا  ايااايت 1000 ايسٚيااا١ ض٩ٜااا١ ٚفااال

 املڂهطٻ١َ.

 

 احلكنٕ. حصني. لتعكٔب الجاىٕ: دا 

 زضاغا١  عًا٢  ٚاٱعا٬ّ  ٚايبحاٛ   يًسضاغات أغباض َطنع قاّ

 قاااٚض  ٬ اا١ سًاات أؾااٗط، مثاْٝاا١ ٜكاااضب ملااا اغااتُطت حسٜثاا١،

 آضا٤ ٖٚاااٞ: املڂهطٻَااا١، َهَّااا١ يف بايتُٓٝااا١ ٜتعًااال فُٝاااا أغاغااا١ٝ

ُٹطٜٔ اؿڂجٻا  ٚتڀًعات  خطجت ٚقس، َه١َّ ٚغهإ أٖايٞٚ ٚاملڂعت

ٍ  ٚنُاا ، املؿااٖس  ايٛاقع ٚت٬َؼ ٚاقع١ٝ، تا٥ بٓ  َٓڀكا١  أَار  قاا

٘  عٴطناات عٓااسَا -ايفٝكااٌ خايااس  ا٭َاار املڂهطٻَاا١ َهَّاا١  عًٝاا

 املڂعاااف اؿكٝكااٞ ايٛاقااع ؾدٻكاات قااس ايسضاغاا١ فااإٕ :-ايٓتااا٥ 

ٌ  ٚتعهؼ ٜٚطاٙ، اٱْػإ ب٘ ٜؿعط ايصٟ  اؿاجاات  َباؾاط  بؿاه

 َاااأ فهاااثر ا . إشٶ ٚتڀٜٛطٖاااا  شااااا ا٫يتفاااات  املطغاااٛب  ا٭غاغااا١ٝ 
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 َه١َّ ظاضٚا ممَّٔ ايهثر يس٣ َػبكڄا َعطٚف١ ايت١ُٜٛٓ ا٫حتٝاجات

 . فٝٗا عاؾٛاأٚ  املڂهطٻ١َ،

 ٜتعًاال فُٝااا ضأٟ  ٓا٥ٝاا١ ٖٓاااى فااإٕ محااع٠،. ز شنااط ٚنُااا

ِ  ٚغاهاْٗا،  َه١َّ أٖايٞ ضأٟ، ايت١ُٜٛٓ باؾٛاْب ٕ  ٖٚا  املػاتكطٚ

ٔ  ضأٟ ٚأٜهٶاا  َٜٛٝٽا، اـسَات يهٌ املعاٜؿٕٛ ُٹاطٜ  ٚاؿڂجٻاا    املڂعت

 .  قسز٠ يفذ٠ مله١َّ ايعا٥طٜٔ

ّ  ضناا  ٖٚٓااى  تڀاٛضت،  خاسَات  ٖٓااى  بايتأنٝس  بٓػاب١  عاا

 املهااٞ باااؿطّ ا٫ٖتُاااّ َثااٌ: ا٭طااطاف، نااٌ َاأ عٓٗااا جٝااس٠

 ٖٓااى إٔ  نُاا ، ا٭َٓٝا١  ٚاـاسَات  املطنع١ٜ، ٚاملٓڀك١ ايؿطٜف

ٛټضٶا ٝٽا اـسَات َٔ عسز يف تڀ ٔ  سعكا  قبٌ عٓ٘ حاي ٕ  َا  َثًڄاا   ايعَاا

ٔ  ٚاٱْذْات،  ٚاٱيهذْٚٝا١  ايتك١ٝٓ ناـسَات  ايذفٝا٘،  ٚأَاان

 ضأٟ يف ناافٺ  غار  ايتڀاٛض  ٖاصا  يهٔ، ٚاملا٤ ايهٗطبا٤ ٚخسَات

 ٚاطًاع  ؾااٖس  َٔ خكٛقٶا، ٚا٭نثط املعٜس يف ٜٚطغبٕٛ اؾُٝع،

 ٚتك١ٝٓ إْػا١ْٝ خسَات َٔ املتكس١َ، ايعامل زٍٚ يف اـسَات ع٢ً

 .  ٚ ا١ْٜٛ أٚي١ٝ خسَات َٚٔ ٚتطف١ٝٗٝ،

ٌټ  فٝٗا ٜطغب اييت اـسَات ٔٵ  نا  املٛناٛ   ٖاصا  يف ؼاس   َٳا

ُٶااا لااسٖا  بااني ايتٓػااٝل خااسَات يتڀااٜٛط اؿاجاا١ يف تتكاااطع زا٥

 املؿااعط  يف نايٓظافا١  أغاغا١ٝ   أخاط٣  خاسَات  ٚأٜهٶاا  اؾٗات،

ٌ  خسَاتٚ املكسغ١، ٍ  ايعااّ،  ايٓكا ٌ  يف ٚا٫غاتكبا  اؾُااضى  َاساخ

 .ايد١ٜ ٚخكٛقٶا ايػعٛز١ٜ، ٚاؾٛاظات

 َطنااع عًٝٗااا قاااّ اياايت ايسضاغاا١ يف َؿاااضنيت خاا٬ٍ َاأ

 اٱْػاااا١ْٝ اؾٛاْاااب عًااا٢ يًذنٝاااع حاجااا١ ٖٓااااى فاااإٕ أغاااباض،
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 َثًڄاا  -اؿا   يف، ٚايعُط٠ اؿ  يف خكٛقٶا ايٓاؽ، َع ٚايتعاٌَ

ٔ  ايعػاهط  ٜكسَ٘ ايصٟ ايهبر اجملٗٛز ْط٣- ٌ  َا  َػااعس٠  أجا

 َاأ اؿڂجٻااا  ياابع  ؾااها٣ٚ فػاا٘ ٖٓاااى ْ ايٛقاات يف، اؿڂجٻااا 

َٴٌ ْٶاا  اؾ٬فا١  َٔ ْٛعٶا فٕٝ٘ إ حٝ  ايعػهط، بع  تعا ٔ  أحٝا  َا

 أَها٢  قاس  اؿاا ٸ  ٖاصا إٔ  ا٫عتبااض  يف ا٭خاص  زٕٚ ايعػاهط  بع 

 ٫ قااس ايعُااط يف َااط٠ َٓاغااب١ ٖٚااٞ ايًحظااات، ٖااصٙ ٜتُٓاا٢ غاآني

ٟ  ٚفٝٗاا  تتهاطض،  ٔ  ضنٓٶاا  ٜا٪ز ٕ  َا ِ ، اٱغا٬ّ  أضناا ٕ  فٗا  ٜتٛقعاٛ

ٔ  أٚي٦و خكٛقٶا، ايهثر خسَتِٗ ع٢ً ايكا٥ُني َٔ  قاسَٛا  اياصٜ

 .ٜعطفْٛ٘ مبا ٚاـسَات ايتعاٌَ ٜكاضْٕٛ فِٗ َتكس١َ، زٍٚ َٔ

ٔ  اؿسٜ  يف ٜڀٍٛ املٛنٛ  ٞ ، نٗاصٙ  َُٗا١  قها١ٝ  عا  ٚنا

 ٚاملٛؾاااأ اٱْفٛغطافٝااااو عااااطٚض إزضا  ٜااااتِإٔ  أمتٓاااا٢ أطٝااااٌ ٫

ٟ  ٚايايت  غطافٝو، ِ إٔ  أٚزټ نُاا ، َُٗا١  َعًَٛاات  عًا٢  ؼتاٛ  أخات

 :ُٖا بايتدكل، ع٬ق١ شُا بتٛقٝتني

ٔ  غاابك١  زضاغاات  عٔ ايبح  عٓس -  ٚاؿا   املڂهطٻَا١  َهَّا١  عا

 ا٫جتُاعٝاا١ ا٭عااا  يف ناابر٠ ْااسض٠ ٖٓاااى نااإ ٚايعُااط٠

 يًتعاطټف  ايٓاٛ    ٖصا َٔ زضاغات عٌُ ٜتِإٔ  ٚأض٣، ٚايٓفػ١ٝ

ٞ  ايػًٛى ع٢ً ٞ  اٱْػااْ ٕ  ُٖٚاا  ٚايٓفػاٞ،  ا٫جتُااع  عاا٬َ

 حاجاا١ ٖٚٓاااى بؿااط، نًااِٗ ٚظٚاضٖااا َهَّاا١ فأٖااٌ إ،َُٗاا

 .ٚايعُط٠ اؿ  يف خكٛقٶا ٚتغرات٘، غًٛنِٗ يسضاغ١

إٔ  ٚفهطتا٘:  ، 10/80 مبباسأ  َعطٚف١ قاعس٠أٚ  َبسأ ٖٓاى -

 غااببٗا ايٓتااا٥  َاأ% 80 بااإٔ  ٜكااٍٛ باااضٜتٛ اٱٜڀااايٞ ايعااامل

 ايعؿااطٜٔ ْطنااع عًاا٢ ٭ٕ ٜكٛزْااا ٖٚااصا، ا٭غااباب َاأ% 10
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 هٗاااسإٔ  َااأ باااس٫ بامل٦ااا١، ايثُااااْني يٓاااا ؼكااال ايااايت بامل٦ااا١

ٔ % 80 ٜٚكطفٕٛ أْفػِٗ، اؿ  ع٢ً ايكا٥ُٕٛ ِ  َا  فٗاٛزٖ

 وكاإًٛ ٫ٚ اشااسف، وككاإٛ فاا٬ ،%10 يٓتٝجاا١ يًٛقااٍٛ

 .ايٓاؽ ضنا ع٢ً

  :٘ٔاملداخالت حْل الكض 

o       ا٫حتٝاجات ايتُٜٓٛا١ ملهَّا١ املڂهطٻَا١: َ٪ؾاطات ايٛاقاع

 ٚأبعازٙ.

ٔ  ْتحاس   يغاَاسٟ إىل أْا٘ عٓاسَا   ا ْاٛف . ز أؾاضت   تڀاٜٛط  عا

   عسٜس٠  َفطزات عٔ ْتحس  فٓحٔ ايت١ُٜٛٓ ٚاحتٝاجاتٗا َه١َّ

 - ايعؿاااٛا٥ٝات - املكسغااا١ املؿااااعط - اؿاااطّ َٓڀكاا١  -2

 اجملاٚض٠. املٓاطل

 اغتٝعاب١ٝ. نڀاق١ حا  ًَٕٝٛ 7 يا ْكٌإٔ  ٫بس -1

ٕ  بٓا٤ بسا١ٜ َه١َّ، ٚت١ُٝٓ تڀٜٛط يف امل١ُٗ ايعٓاقط -0  اٱْػاا

 باملٓڀكااا١، ٚايٓٗاااٛض ايتُٓٝااا١ يف املؿااااضن١ ٜػاااتڀٝع اياااصٟ

ُٹطٜٔ، اؿڂجٻا  َٔ ايطمحٔ يهٝٛف ٚخسَت٘ ٔ  ٚاملڂعت ٍ  َا  خا٬

 َٚؿااااضن١ ايتٛعٝااا١، ْٚؿاااط ٚايتأٖٝاااٌ، ٚايتاااسضٜب ايتعًاااِٝ

ٍ  َٔ ايت١ُٝٓ، يف املٛاطٔ ٘  َاا  خا٬ ٔ  ٜكسَا  ٚأفهااض،  ض٣٩ َا

 نااعَطا بإْؿااا٤ اجملتُااع  أفااطاز بااني ٚايتاا يف ايذابااط ْٚؿااط

 املهاإ،  تُٓٝا١  ٚاٯخاط:  .املدتًف١ ايداَ  شِ تكسٿّ يٮحٝا٤،

 ايكڂااط٣ غااهإ يٝػااتفٝس ايتُٓٝاا١ ٚبااطاَ  خڀااط خاا٬ٍ َاأ

 ٚؼكٝاال اـااسَات، نافاا١ َاأ املٓڀكاا١ يف املااسٕ ٚغااهإ
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 ٚاشجااااط٠ املااااسٕإىل  ايٓااااعٚح َاااأ يًحااااسٸ ايؿااااا١ًَ ايتُٓٝاااا١

 جاشبااا١ أَاااانٔإىل  يتتحاااٍٛ ا٭طاااطاف ٚتأٖٝاااٌ ايعهػااا١ٝ،

 ايتحتٝاا١ يًبٓٝاا١ َتهاًَاا١ َٓظَٛاا١ ٚتڀااٜٛط ٚبٓااا٤ ػااهإ،يً

ُٽااا اـااسَات نفااا٠٤ ٚضفااع ٚاملطافاال،  َٚعاؾاا١ ٚنٝفڄااا، ن

 ٭زٚاض تٓػاٝك١ٝ  تهاًَٝا١  خطٜڀا١  ٚٚناع  ايعؿٛا١ٝ٥، ا٭حٝا٤

 ايتُٓٝااا١ جٛاْاااب نافااا١ يف ٚاـاقااا١ اؿهَٛٝااا١ اؾٗاااات

 .ٚايبٓا٤

 ٠ايطا٥ااس ٚايتجطباا١ يٮَاْااات، املًُٛناا١ ايتڀااٜٛط ؾااطنات -2

 تُٜٓٛاا١ َؿاااضٜع ٚؽڀااٝط تڀااٜٛط يف لحاات اياايت ٚايفطٜااس٠

 قافحات  ٚعًا٢  اياٛضم،  عًا٢  فكاط  نإ َٓٗا ايعسٜس ضا٥ع١،

 َاا مت  فأفهٌ ايٛاقع ع٢ً أَا ايٜٛب، ع٢ً ايؿطنات َٛاقع

ِ  املؿاضٜع شصٙ قغر٠ فػُات ٖٛ إلاظٙ  بٗاا  املؿااضن١  ٜات

 صٖٙاا تفؿااٌإٔ  غطٜبٶااا ٚيااٝؼ ٚايسٚيٝاا١، احملًٝاا١ املعاااضض يف

 ٫ ػعًاٗا  ايؿاطنات  ٖاصٙ  بٗاا  تٴاساض  اييت فايعك١ًٝ املؿاضٜع،

 فاابع  ،ااغااتثُاضاتٗ إزاض٠ يف ا٭َاْااات َاأ أفهااٌ ٚنااع يف

 بااٌ ا٭َاْاا١، يف غااابكٕٛ َٛظفاإٛ ايؿااطنات ٖااصٙ قٝااازات

 املاااسٕ أَٓاااا٤ ٖاااِ ايؿاااطنات ٖاااصٙ إزاض٠ فاااايؼ ٚض٩غاااا٤

ِ  نٝف! اؿايٝني ٌ  غاٝت  ايهٝاْاات  ٖاصٙ  َكااح  باني  ايفكا

 غٝڀغ٢؟ أُٜٗا املكاح، تهاضبت َاإشا 

 ضأؽ عًاا٢ ايعٛا٥ااس أفهااٌ عاأ ٜبحاا  ايااصٟ املػااتثُط أزا٤ -1

 املػااا٪ٍٚ أزا٤ َاااع ا٭حٝاااإ َااأ ناااثر يف ٜتڀاااابل يااأ املااااٍ

 ايتُٜٓٛاااا١ ا٭ٖااااساف وكاااالإٔ  ٜٴفااااذض ايااااصٟ اؿهااااَٛٞ
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 ٖاااٛ ٖٚاااصا اٯخاااط، عًااا٢ ٜڀغااا٢ غاااٛف أحاااسُٖا ٱزاضتااا٘،

 جااس٠ طن١ؾاا َثااٌ: ؾااطنات، يف اٯٕ  َااا وااس  بايهاابط

 مت ٚايايت  ا٭َاني،  ايبًس ٚؾطن١ ايعُطاْٞ، ٚايتڀٜٛط يًت١ُٝٓ

 ٚياسٜٗا  يٮَاْاات،  ٚتتباع  يًسٚيا١،  ناًَا١  مبًهٝا١  تأغٝػٗا

 ايتابعااا١ ا٫غاااتثُاض١ٜ املؿااااضٜع َااأ يًعسٜاااس ايتڀاااٜٛط حكاااٛم

ٛ  املطٜاط  ايٛاقع ٚيهٔ عاي١ٝ، مبط١ْٚ تساض ٚإٔ يٮَا١ْ، إٔ  ٖا

 ؾاغاع١،  َػااحات  ُتغاً  حٝ  َتعثط٠، َؿاضٜع عس٠ يسٜٗا

ٔ  ايؿطنات ٖصٙ ٚتٓاظيت ٔ  يكااح  تڀاٜٛط  حكاٛم  عا  َڀاٛضٜ

 ٚمل املؿااطٚ ، يف ٚحكاال عٛا٥ااس َكابااٌ عكاضٜاا١ ٚؼايفااات

ِ  غآٛات  إ٫ املؿااضٜع  ٖاصٙ  تًب   ناْات  ٚايٓتٝجا١  تعثاطت،   ا

 ؾاطنات  نُٓٗا َٔ نإ ٚؼايفات َڀٛضٜٔ أَٛاٍ خػاض٠

 .حه١َٝٛ اغتثُاض١ٜ ٚقٓازٜل عا١َ، َػا١ُٖ

ٔ  ٚغرٖاااا  ْااا١ا٭َا -6 ّ  حُٝٓاااا  اؿهَٛٝااا١  اؾٗاااات  َااا  تكاااٛ

ٍ  باغتثُاض ٔ  ياٝؼ  متًهٗاا،  تاغاتثُاضا أٚ  أقاٛ  أٖاسافٗا  َا

 ا٭قااااٍٛ ٖااااصٙ َٓااااافع تعظااااِٝأٚ  عٛا٥ااااس بتحكٝاااال تكااااّٛإٔ 

ٌ  ٚا٫غاااتثُاضات،  أزا٥ٗاااا  عًااا٢  واغااابٗا  َٳااأ ٫ٚ ٜٛجاااس  بااا

 تهاااااضبأَاااااّ  ٚقااااتأٟ  يف ناْاااات ٚإشا َااااا ا٫غااااتثُاضٟ،

 حتا٢  ايط٥ٝػ١، أٖسافٗا وكلَا  ع٢ً تعٌُ فػٛف َكاح 

ٔ  ٚأنثاط  ا٫غاتثُاضات،  ٖاصٙ  حػااب  ع٢ً نإ ٚإٕ  شياو  َا

ٍ  ٖصٙ َٔ ايتدًل ع٢ً تعٌُ حُٝٓا ٔ  ا٭قاٛ ٍ  َا  فاطم  خا٬

ٔ  َتٛاناع١  عٛا٥س ٚشات بٌ بػٝڀ١، اغتثُاض١ٜ  أعًا٢  ٜاسفع  ملځا

   ."ايّٝٛ إ٫ بايهّٛ بعٓا َا" شيو يف ٚؾعاضِٖ غعط،
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َاااسٟ فُٛعااا١ َااأ  ايغا ْاااٛف. ز ٚيف ايػاااٝام شاتااا٘ ططحااات 

أحاسٖا   ايتػا٫٩ت حٍٛ ايٛضق١ ايط٥ٝػ١ ٚايتعكٝبني ايتاايٝني عًٝٗاا:  

% 10 ٜتعًل مبا شنطٙ ز. حػني اؿهُٞ يف تعكٝب٘ حٍٛ ْػب١ ايا

ايتُٜٓٛاا١. أَااا   َهَّاا١ احتٝاجااات َاأ عًٝٗااا ْطنااعإٔ  هااب اياايت

فٝتعًااال  -َٚااأ خااا٬ٍ َاااا شناااطٙ ز. محاااع٠ -ايتػاااا٩ٍ اٯخاااط 

 ؿڂجٻاا   اـس١َ تككط نْٛٗا ٫ ايسٚي١  ٗاتفطن اييت بايتٓظُٝات

ٕ  يٮقااايِٝ ٚفكڄااا َٚ٪غػاااتِٗ املڀااٛفني عًاا٢ اـاااض   اياايت ٜكااسَٛ

 املڀااٛفني عًاا٢ ايٛاجااب اـااسَات ؼسٜااسإىل  متتااس ٚإمنااا َٓٗااا،

 ٜااااسفعْٛٗا اياااايت ا٭جااااٛض ؼسٜااااس ٚنااااصيو يًحٴجٻااااا ، تكااااسميٗا

 مت جااسٽا،  أجااٛض ظٖٝااس٠  ٖٚااٞ اـااسَات،  تكااسِٜ يكااا٤ يًُڀااٛفني

َٶاااا  20 حاااٛايٞ َٓاااص ؼسٜاااسٖا  َٗٓااا١ عًااا٢ مااااف  نٝاااف! عا

 ؟ ناااصيو َااااٖٞ اؿجاااٝ  خسَااا١ جاااٖٛط تعتاااد ٚايااايت ايڀٛافااا١،

ٔ  املكسَا١  اـاسَات  جاٛز٠  ٚقٝااؽ  يًطقابا١،  املػاتدس١َ  املٓٗج١ٝ  َا

 ايتكآٝف  َعااٜر أّ  عؿاٛا١ٝ٥،  َعااٜر  ٖٞ ٌٖ َ٪غػات ايڀٛاف١؟

ٔ َاشا؟ َٚاا أّ  RADAR َٚٓٗج١ٝ EFQM ا٭ٚضٚب١ٝ  ايعااًَني  شا عا

 َاااااسْٞ، فتُاااااع ؾاااااطنات َااااأ:، ٚايعُاااااط٠ اؿااااا  قڀاااااا  يف

 ؽااط إٔ  اغااتڀاعت ٖااٌ ٚغرٖااا، خااام، ٚقڀااا  ٚحهَٛٝاا١،

ٍ  باطاَ   أٖاساف  يتحكٝال  تٗسف حكٝك١ٝ مببازضات ٛټ  اياٛطي،  ايتحا

 شِ؟ ٚانح١ غر ايط١ٜ٩ َاظايتأّ 

ٌ  َػاعس أٜهٶا تڀطقت ز. ْٛف إىل إٔ تعكٝب ز.  ايهاثر  محا

أغااباض، حٝاا  متٻ ايذنٝااع  بٗااا قاَاات اياايت ايسضاغاا١ تفاقااٌٝ َاأ

 : قاٚض ع٢ً  ٬ ١
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  املكس١َ. اـسَات عٔ اؿڂجٻا  ضنا َس٣ -2

 املؿاعط. َٓڀك١ خاض  اـسَات عٔ ايطنا َػت٣ٛ -1

  َٚه١َّ. املؿاعط يف اؿڂجٻا  وتاجٗا اييت اـسَات -0

 اخاااات٬ف عًاااا٢ ايسضاغاااا١ اعتُااااست ٚايتػااااا٩ٍ ٖٓااااا: ٖااااٌ

ايڀٛافاا١؟ نااصيو فكااس  َ٪غػااات ٚخااد٠ جاتٗااا،ٚاحتٝا اؾايٝااات

 ٫ ْٚتا٥جٗاا  قسميا١  ايػاابك١  تهُٔ ايتعكٝاب ايكاٍٛ باإٔ ايسضاغاات    

ٛٵّ، ٚاقااع يف شااا قُٝاا١ ٝٳاا  ٜٴػااتفازإٔ  ٫بااس جٛاْااب عااس٠ ٚجااٛز َااع ايڃ

 اؾٛاْب؟ ٖصٙ مت حكط فٌٗ َٓٗا،

 بٝات  محع٠ ٚحٍٛ َا تكسّ َٔ تػا٫٩ت ٬َٚحظات أٚن  ز.

ٛ  ناثرٶا،  أغاباض  يسضاغا١  ٜتڀاطم  املاٍ َٔ جٗتا٘ أْا٘ مل    يف أْٗاا  ٚيا

 ايعُٝاااٌ خكٛقااا١ٝ عًااا٢ احملافظااا١ يف ضغبااا١ ايصٖٓٝااا١  اـًفٝااا١

 زضاغااا١ بااا٘ متٻ اياااصٟ فاااايُٓٛش  ٚيًحااال، يهااأ ..أغاااباض َٚطناااع

ٛ  ايتُٜٓٛا١  َه١َّ احتٝاجات ٞ  مناٛش   ٖا  عطنٶاا  َتُٝاع، وتاا    عًُا

 ب٘:  خاقٽا

 َٝسا١ْٝ. زضاغات  ٬  -

 ْكاف. حًكات مخؼ -

 ٚايٓټدب. ايكٝازات بع  َع ؾدك١ٝ ٬تَكاب -

ٔ  ملٕ إ -َطاجعا١  عاسا  ٖصا - ٌ  ٜها ِ  -نا  غابل  َاا  فُعظا

 زضاغات. َٔ

 يًتٓفٝص. ايعا١َ اـڀٛ  َع تٛق١ٝ 200 َٔ أنثط -
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ٔ  ٚفُٝا ٜتعًل با٫غتفػاض ِ    َ٪غػاات  عا  ايڀٛافا١  فاإٕ تكاسٜ

 أغايٝب: يعس٠ َكػ١ُ اٯٕ اؿ  خسَات

 ا٭ًٖٝا١،  ڀٛافا١ اي َ٪غػاات  عًا٢  َٛظعٕٛ اـاض  حٴجٻا  -

 َٗٓاا١ عًاا٢ اٯٕ ايٛحٝااس٠ احملافظاا١ ٖااٞ امل٪غػااات ٖٚااصٙ

 ..َهَّاا١ أغااط بعاا  بٗااا اؾااتٗطت اياايت ايتكًٝسٜاا١ ايڀٛافاا١

 فٝٗا. املػاُٖٕٛ ٚحسِٖ فِٗ

 خاق١. َ٪غػات شِ ايساخٌ حٴجٻا  -

 َٛظعااا١ امل٪غػاااات َ٪غػااا١، ٖاااصٙ ٦َااا١ َااأ أنثاااط ٖٚٓااااى

 شااِ يهاأ ت،خااسَا تكااسِٜ َ٪غػاا١أٟ  َثااٌ َثًااٗا يف٦ااات، ٖٚااصٙ

ٔ  ف٦ا١  ٖٚٓااى  .ٚايعُط٠ اؿ  ٚظاض٠ قبٌ َٔ خاق١ َتڀًبات  ٖاصٙ  َا

ٔ  أقاااطت  امل٪غػاااات  ِ  غاااآتني َااا  َاااآدف  حااا   خاااسَات  يتكاااسٜ

 َاأ قاااض١َ يطقاباا١ خانااع١ امل٪غػااات ٖااصٙ ٚمجٝااع .ايتهااايٝف

ؿظا١   أٟ  يف ايطخكا١  غاحب  ق٬حٝات شاإٔ  ؿس اؿ ، ٚظاض٠

 املٛاقفات. حػب اـس١َ تكسِٜ ع٢ً اؾُٝع وطم يصيو

 جااٛز٠ ٚقٝاااؽ يًطقاباا١ املػااتدس١َ ٚبؿااإٔ املٓٗجٝاا١ ٚاملعاااٜر 

 ناْات  تٛق١ٝ فإٕ نٌ َ٪غػات ايڀٛاف١، َٔ املكس١َ اـسَات

ايتٛقاااا١ٝ، ٚنُثاااااٍ  ؼكٝاااال َااااس٣ يكٝاااااؽ قااااسزات َتهاااا١ُٓ

 نؿاافت يًحٴجٻااا   املٝساْٝاا١ بػااٝط، شنااط ز. محااع٠  إٔ ايسضاغاا١  

ُٹااطٜٔ  أقاابحت أْٗااا ٜبااسٚ سَاا١اـ ٖٚااصٙ...ا٫تكااا٫ت نااعف ٚاملڂعت

 حًكاا١ ٚيف .املعٝؿاا١أٚ  ايػااهٔ َاأ ايؿااه٣ٛ تفااٛم قااس أٚيٜٛاا١،

 عهااٛض...ايٓتااا٥  ًَداال عااطض مت اؿهَٛٝاا١ ايكٝااازات ْكاااف

ِ  ..ا٫تكاا٫ت  ؾاطنات  قٝازات َٔ  ٬ ١  ايٓتٝجا١،  عًا٢  عكباٛا  ٖا
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ٞ  ْظاطِٖ،  ٚجٗا١  ٚأٚنحٛا ٜعاٛز   ٚايػابب  ا٭باطا    َٛاقاع  قًا١  ٖٚا

 زَااا  مت ..ا٭باااطا  َٛاقاااع أجاااٛض عًاااِٝٗ نااااعفت ا٭َاْااا١إٔ  إىل

 يف ٚعٴطنات  ا٫تكاا٫ت،  ؾاطنات  ْظط ٚٚج١ٗ اؿڂجٻا  َڀايبات

 ا٭َااني، َعااايٞ اؿهااٛض ناأُ َاأ نااإ اياايت ايهااد٣ ايٓااس٠ٚ

 اٱجااطا٤ات ْتااا٥  مجٝااع عااطض مت ..اؿااطاّ املػااجس أ٥ُاا١ ٚأحااس

ٍ  اجتُاا   يف ايػابك١ ٛ  َاع  َڀاٛ  تڀاٜٛط  ٦ٖٝا١  ٚقٝاازات  ا٭َار،  زا

 َااا تٛقاا١ٝ يهااٌ نااإ ا٭زا٤ . ٚيف اجملُااٌ، فااإٕ َعاااٜر  .َهَّاا١

 املكاٜٝؼ. َٔ ٜٓاغبٗا

 - فعًڄااااا -احملٝااااا فأؾاااااض إىل إٔ ٖٓاااااى  َػاااااعس. أَااااا ز

 بايڀاقاااا١ ٚع٬قتٗااااا املؿااااا٠ حطناااا١ تفاقااااٌٝ تٓاٚياااات زضاغااااات

٘  َٚاس٣  ٚأْٛاعا٘،  ٚايغاصا٤  يًُؿا٠، ا٫غتٝعاب١ٝ ...  يًحٴجٻاا   َٓاغابت

 .. ايعااامل زٍٚ ؾغطافٝااا ٚفكڄااا جٻااا اؿڂ زميٛغطافٝاا١ عاأ ٚتفاقااٌٝ

 اغااتجاب١ ناْاات ضمبااا املعٗااس زضاغااات غايبٝاا١إٔ  ٖااٞ املؿااه١ً

إٔ  ميهااأ تاَااا١ َٓظَٛااا١ ٫ يهااأ شاااسف، ؼكٝكڄااااأٚ  يڀًاااب،

ٌ  فٗٓاى حاج١ ٱعااز٠  يصا .. ػُعٗا ّ  َعٗاس  تؿاهٝ  اؿاطَني  خااز

 عٝا   اؿا ،  يسضاغاات  عاَا١  ع١ًُٝ ١٦ٖٝ يٝهٕٛ اؿ ، ٭عا 

ِټ  إزاض٠ فًؼ ٘ي ٜؿهٌ ٔ  عًُٝا١  ضَاٛظٶا  ٜها ٌ  َا  ايتدككاات  نا

 تتػاال ٚض٩ٜاا١ جسٜااس٠ اغااذاتٝج١ٝ يٝهااعٛا اؾاَعااات  غايبٝاا١ َاأ

 ٖااصا ... ٚاملؿاااعط َهَّاا١ بؿااإٔ املًُهاا١ ض٩ٜاا١ أٖااساف ٚطُٛحااات

 ايهافٝاا١ املايٝاا١ اعتُازاتٗااا شااا ٜهاإٛإٔ  ي٦ًٝٗاا١ غااٝتٝ  ايتڀااٜٛط

 جسٽا. نبر٠ عٛ  بإْتا  تػُ  اييت
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 ٚ  ًَتكا٢  يف ايطزٜعاإ أْا٘ غابل يًاع٤٬َ     خاياس . ز ضٙ شناط ٚباس

ٔ  اؿاسٜ   اياسضٜؼ  ظٜااز  ز. أغباض، َِٚٓٗ:  ايسٜٓٝا١  َهَّا١  ٖٜٛا١  عا

ِ  نٛجاٛز  ايغطبٝا١   املظااٖط  بعا  ٕ إ ٚايكاٍٛ:  ٚايعُطا١ْٝ،  املڀااع

ٕ  أٜهٶاا . اشٜٛا١  ٖصٙ تؿٛٙ ايػطٜع١  ايؿااٖك١  ايفٓاازم  ٖاصٙ  قاطب  فاإ

ٔ  اؿطّ َٔ ٟ  ايايت  ا٭ؾاٝا٤  َا ٌ  عاني، اي تا٪ش  اؿاطّ،  خٓكات  إْٗاا  با

٘  مبهإ ايكعٛب١ َٔ أقب  عٝ  ٕ  عٓاسَا  إ٫ ض٩ٜتا  ايعا٥اط  ٜهاٛ

 ٚا٭باااطا  ايعُاااا٥ط ٖاااصٙ ٱظايااا١ خڀااا١ ٖٓااااى فٗاااٌ .َباؾاااط٠ أَاَااا٘

  ظاااٌ يف ٚخاقااا١ َػاااتبعس، شياااوأّ إٔ  اؿاااطّ، حاااٍٛ ايؿااااٖك١

ٌ  ايك٠٬؟ َػاحات يعٜاز٠ اؿاج١  شياو،  ملعاؾا١  خڀاط  ٖٓااى  ٖا

 غٝبك٢؟ بٓا٩ٙ مت َاأّ إٔ 

 ايغاَااسٟ إىل إٔ ا٫حتٝاجااات  ْااٛف. َٚاأ جسٜااس، شٖباات ز 

 ظااٌ يف َٚٓاقؿااتٗا عٓاقااط، عااس٠ َاأ تٓبااع حكٝكاا١ ملهَّاا١ ايتُٜٓٛاا١

 فاغذاتٝج١ٝ ... نبر بؿهٌ ايكٛض٠ ٜٛن  قس اؿاي١ٝ املتغرات

 : عٓاقط 2 ع٢ً تعتُس املػتسا١َ َه١َّ ت١ُٝٓ

 تأٖٝااٌٚ ٚايتعًااِٝ، ايتااسضٜب عاأ ٖٓااا ْتحااس    اٱْػااإ -2

 ايؿاباب  ٚإعاساز  ٚايثكاف١ٝ، ا٫جتُاع١ٝ ٚاـسَات ايعاًَني،

   ٚاـام. اؿهَٛٞ، ايكڀاعني: يف املٓاقب يتٛيٞ

 ايتحتٝااااا١، ايبٓٝااااا١، ٚاشاااااسض املٝااااااٙ َكاااااازض   املهاااااإ -1

ٌ  ايكااح١ٝ،  ٚاـااسَات   ٚايعؿااٛا٥ٝات،  ٚاملٛاقاا٬ت،  ٚايٓكاا

  ا٭ضانٞ. ٚت١ُٝٓ ٚتٛ ٝل
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 املٓڀكاااا١، ؼفاااااي زٚض تفعٝااااٌ   اؿهااااَٛٞ ايكڀااااا  -0

 اـااااااسَات أزا٤ ٚضفااااااع املٓاااااااطل، بااااااني ا٭زٚاض ٚتهاَااااااٌ

   اؿه١َٝٛ.

 ياس٣  ا٫جتُاعٝا١  املػ٪ٚي١ٝ َػت٣ٛ ضفع   اـام ايكڀا  -2

ٌ  ٚامل٪غػات، ا٭فطاز  ايتاسضٜب  يف اـاام  ايكڀاا   زٚض تفعٝا

 بٓػاب١  ايتُٓٝا١  يف اـاام  ايكڀاا   َؿاضن١ تفعٌٝ، ٚايتعًِٝ

 املتٛغاااااڀ١ ؿااااااضٜعامل إْؿاااااا٤ ٚؼفٝاااااع ، ٪٠٤ عااااأ تكاااااٌ ٫

 ٚؼفٝااااع تػااااٜٛك١ٝ نع٬َاااا١ ملهَّاااا١ ايذٜٚاااا ، ٚايكااااغر٠

 ا٫غتثُاض.

 ! َٓٗج١ٝ ٚيٝػت ؾدك١ٝ، اجتٗازات ع٢ً تعتُس إشٶا ٖٞ

باجتٗااااازات  املككااااٛز َااااا أفٗااااِ مل: قاااااٍ محااااع٠. ز يهاااأ

ٌٸ َٓٗااا  ، خسَاا١ أضبعااني َاأ أنثااط تكٝااِٝ ؾدكاا١ٝ، فكااس مت  ناا

ٍ  خااام  َعٝاااض شااا  ٜهاإٛإٔ  ٜٴفااذض  ٖٓاااى  ناْاات :بٗااا، َثااا

اؿاطّ،   حٍٛ ا٭َاْات حف  قٓازٜل ق١ً عٔ اؿڂجٻا  َٔ ؾه٣ٛ

 ٚتأجرٖاا  َٛاقاع،  تاٛفر  اقذحت ايتٓفٝص١ٜ يف اٱجطا٤ات ايتٛق١ٝ

 يتؿغًٝٗا. اـام يًكڀا 

٘ إٔ  ْٛف. ز َٚٔ  ِ أٚنحت  ايكٝااؽ  َ٪ؾاطات إٔ  َا قكاست

 عًااا٢ تعتُاااس ٫ ؾدكااا١ٝ، بط٩ٜااا١ تٛناااع ا٭حٝاااإ َااأ ناااثر يف

 ايهًٝاااا١ باملدطجااااات تااااطتبط عٝاااا  ٚأزٚات، تكٝااااِٝ َٓٗجٝاااا١

 يڀااطم ايسضاغاا١ ٚاؾع٥ٝاا١.. ٚبؿااهٌ قااسز، َثًڄااا: ٖااٌ تڀطقاات    

 ٚاؿهَٛٞ؟ اـام ايكڀاعني َؿاضن١ تفعٌٝ
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 بٓتاا   ٜٴهتف٢ أ٫ َع شيو، ٚأناف: املفذض محع٠. ٚاتفل ز

ٔ ، ٚايتٛقاٝات  ايسضاغات ٌ  ٚيها ٞ  يفطٜال  املؿاطٚ   ٜطحا  آخاط  عًُا

 أٖاااايٞ َااأ ؾاااه٣ٛ ..ايكٝااااؽ أزٚات ناااعٚٚ يًتاااسقٝل، كاااتل

ٚاملدڀڀاااات،  اٱغاااهإ ٖٚاااٞ يًجُٝاااع  َعطٚفااا١ ٖٚاااصٙ َهَّااا١،

ٌ  فطٜال ايبحا :   قبٌ َٔ املعتاز٠ ٚايتٛق١ٝ ٌ  عًا٢  ايعُا  َؿاه١ً  حا

 َكابااٌ اـااام ايكڀااا  قٹبااٌ َاأ املدڀڀااات اٱغااهإ، ٚتڀااٜٛط

 َاشا غٝحكٌ! ْعًِ ٫ شيو شِ، ٚبعس تٴعڀ٢ أضانٞ

ٟٻ احق بٔ اهلل عبس. ز أَا ٞ  تػا٩ٍ اؿُٛز فكاٍ: يس  ٜطاٚزْا

ٔ  َٓص ٛ ، ظَا ٌ  ٖٚا ّ  ملٓڀكا١  اياط٥ٝؼ  املاسخ ٞ  اؿاط  يًكاازَني ، املها

 ٖاصا ، ايكاط٣ أّ  ؾااض   َٔ ٜبسأ ٚايصٟ، عبس ايععٜع املًو َڀاض َٔ

ٕ  ٜٴعسټ ايؿاض  ٍ  ٚا٭غااؽ  ا٭ٍٚ ايؿاطٜا ّ إىل  يًٛقاٛ ٞ  اؿاط ، املها

َٶااا ٜٛاجاا٘ يهٓاا٘ ُٹااطٜٔا تكااٌ اياايت يًُطنبااات ؾااسٜسٶا ظحا  يف ملڂعت

ٌ  أزضٟ: ٫، املباضى ضَهإ ؾٗط إىل  تڀطقات  ايسضاغاات  إحاس٣  ٖا

ٟ  ايؿاض  ٖصا تڀٜٛط إعاز٠ ّ  املٗاِ؟  اؿٝاٛ ٘  فا٫ظزحاا  يف ٜبكٝاو  فٝا

 .َػافت٘ قكط َٔ بايطغِ غاع١، ْكف َٔ أنثط املطنب١

ِٳ اٯخااط ا٭َااط  َٓااص املهااٞ اؿااطّإىل  ايااسخٍٛ ٫ٕ ٜهااٛ يٹاا

ٕ  َعًال  جػط عد َه١َّ َؿاضفإىل  ايٛقٍٛ أّ  ؾااض   أعًا٢  ٜهاٛ

ٍ  ٚغاطع١  يػاٗٛي١  ايكط٣  ّ إىل  ايٛقاٛ ٞ  اؿاط  يف ايػار  زٕٚ املها

َٶاااا ػاضٜٽاااا ؾااااضعٶا ا٭قاااٌ يف ٜعاااسټ اياااصٟ ايكاااط٣،أّ  ؾااااض   ٚخاز

 املٓڀكاا١ تڀٜٛاال جااط٣إٔ  بعااس ٜبااسٚ .ياا٘ اجملاااٚض٠ ا٭حٝااا٤ يػااهإ

، نااااد١ُ ٚػاضٜاااا١ غااااه١ٝٓ بااااأبطا  املهااااٞ يًحااااطّ املطنعٜاااا١

 ايكاغر٠،  املؿااضٜع  تأغاٝؼ  ضاغيأٚ  ٬َىأَاّ  فطماي تها٤يت
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 شاااصٙ ٜ٪غاااؼإٔ  ايكاااغط. ٜٚٴفاااذض  املتٓاٖٝااا١ املتٛغاااڀ١ حتااا٢أٚ 

 أٚشُاااا، شاااسفني:، قاااسميٶا َهَّااا١ أغاااٛام تؿاااب٘ قااااٍ املؿااااضٜع

 ايفطقا١  َٓ  ٚ اُْٝٗا:، املٓڀك١ شصٙ ايتػٛقٞ ايذا  ع٢ً اؿفاظ

 .املٓاؾط َتعسز٠ اقتكاز١ٜ أْؿڀ١ يتهٜٛٔ املػتثُطٜٔ يكغاض

 تٴادظ  ايكاط٣ أّ  ؾاَعا١  حسٜثا١  َٚٔ ْاح١ٝ أخط٣، ٚيف زضاغا١ 

ٝٽا، َٚٛضزٶا نٓعٶا ٌٻ ععٻ -اهلل خلٻ َاي  ايعطبٝا١  املًُه١ ب٘ -ٚج

ٌٍ تظٗط اييت ٚبكُت٘ بأُٖٝت٘ ايٓفط ٜٛاظٟ، ايػعٛز١ٜ ٞ  بؿه  جًا

 اؿ  تتٓاٍٚ ايسضاغ١ ٖصٙ، ايكَٛٞ ايسخٌٚ ايٛطي ا٫قتكاز ع٢ً

 .يًب٬ز ض٥ٝؼ اقتكازٟ نُٛضزٺ ايس١ٜٝٓ اح١ايػٝٚ

 أٜهٶااا املايٝاا١ املااٛاضز َاأ ايفٝفااٞ بااإٔ عبااس ايااطظام. ٚعكااب أ

ٛ  ايآفط  تٛاظٟ اييت ٍ  ضأؽ ٖا ٟ  املاا إٔ  بؿاط    ( ا٭جاْاب )  ايبؿاط

 : ا٫غتسا١َ  ٬ ١ٝ ٚفل َع٘ ايتعاٌَ ٜتِ

 ايعسٍ. -2

 .( اي٤٫ٛ)  يٮجاْب املفٝس ايعا٥س -1

 ايبؿطٟ. ٚاملٓت  ١ُايكٝ َعازي١ بني ايتٛاظٕ -0

 ناابر٠ بٓػااب١ املايٝاا١ َٛاضزٖااا تعتُااس ايهااد٣ ايااسٍٚ نااٌ

 ايبؿطٟ. املاٍ ضأؽ ع٢ً

ٟ  حاَس. ز ٚتػا٤ٍ ٔ  نٝاف : ايؿاطاض  ٜػاتفٝس إٔ  يًبًاس  ميها

ُٹااطٜٔ ٬َٜااني َاأ ٚٻاض املڂعت  غااٝاح١) حػاغاا١ٝ زٕٚ اقتكااازٜٽا  ٚايااع

 ؟  (ز١ٜٝٓ
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ٔ  ايفٝفٞ إٔ ا٫غاتفاز  عبس ايطظام. أ ٚحٍٛ شيو ٜط٣  ٠ تاأتٞ َا

ٚنٝفٝا١ڄ. أَاا    ن١ُٝڄ جٛز٠ڄ، ايعا٥س َٔ أنثط اـسَات تهٕٛإٔ 

ٝٽاا،  ايااسضٜؼ فار٣ إٔ املًُهاا١ غتػااتفٝس  ظٜااز . ز  متاات َثًُااا تًكا٥

 بااٌ اٱغاا٬ّ، فجااط َٓااص ٚايااعٚاض اؿڂجٻااا  َاأ اقتكااازٜٽا ا٫غااتفاز٠

 .ايس١ٜٝٓ ايػٝاح١ َكڀً  اخذا  ٜتِإٔ  قبٌ حت٢ اٱغ٬ّ، ٚقبٌ

ايطزٜعااااإ اؿااااسٜ  عاااأ   خايااااس. تاااا٘ اغااااتغطب زَٚاااأ ْاحٝ

 ا٭َاار. يًحاا  ا٫قتكاااز١ٜ ٚايٓظااط٠ َهَّاا١ يف ايتجاااضٟ ا٫غااتثُاض

ّ    -َاا٪متطٙ يف شنااط ايفٝكااٌ خايااس إٔ  "-بعااس حاا  ٖااصا ايعااا

 املؿاااعط، عًاا٢ تٓفاال فٗااٞ َازٜٽااا، اؿاا  َاأ تػااتفٝس ٫ املًُهاا١

 ا قڀاا ٜٚااط٣ ز. ايطزٜعااإ أْاا٘ قااحٝ  ٖٓاااى . اؿڂجٻااا  ضاحاا١ ٚعًاا٢

ٍ  ٚضجاٍ خام ٕ  قاس  أعُاا ٔ  اقتكاازٜٽا،  ٜػاتفٝسٚ  ٫أ ٜٴفاذض  يها

 اٖتُاَااااات ناااأُ ؼسٜٶااااسا يًحاااا  ا٫قتكاااااز١ٜ ايفا٥ااااس٠ تهاااإٛ

 بااااؿ   تتعًااال اغاااتثُاضات عااأ ْتحاااس  ٫أ ٜٚٴفاااذض .املًُهااا١

 ايؿاااطٜفني،  يًحاااطَني نطاعٝااا١ املًُهااا١ زعااا١ عًااا٢ يًحفااااظ

ٔٵ عًاا٢ ايفطقاا١ ٚيتفٜٛاات  ٚقااٛشِ: هاا١،املًُ َاأ ايٓٝااٌ واااٚيٕٛ َٳاا

 .ػاض١ٜ ٭غطاض اؿ  تػتغٌ إْٗا

 يؿااطنات فكااط َهَّاا١ يف ا٫غااتثُاضإٔ  ْااٛف. ز ٚأٚنااحت

 ٚتؿاااجٝع، ا٭جٓبٝااا١ يًؿاااطنات َفتاااٛح ٚغااار اـاااام ايكڀاااا 

 يتحػاااني اـاااام ٚايكڀاااا  احملًاااٞ املػاااتثُط غاااٝجًب ا٫غاااتثُاض

 ايكڀاعاااات َااأ ٚغرٖاااا ٚاٱعاؾااا١، ٚايٓكاااٌ، اـاااسَات، قڀاااا 

 ؾااسزت ا٫غااتثُاض ٚايعُااط٠   ف٥٬حاا١ ًاال شيااو باااؿ اؿٜٝٛاا١. ٜٚتع

أٚ  ؾااااطا٤ عًُٝاااااتأٟ  يف ا٭جاااآي املػااااتثُط زخااااٍٛ عااااسّ عًاااا٢
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 ٚاملسٜٓا١   ايؿاطنات   َهَّا١  يف تعٌُ اييت ايؿطنات يف اغتحٛاش

 بؿااهٌ اٯٕ تعُااٌ َهَّاا١ تڀااٜٛط يًتٓفٝااص، ٦ٖٝٚاا١  فكااط ا٭جٓبٝاا١

 تاابَه خاا٬ٍ َاأ املػااتثُطٜٔ،أَاااّ  ايعكبااات مجٝااع ؿااٌ جااسٟ

 أٖاااِ َٚااأ، اش٦ٝااا١ َظًااا١ ؼااات اـاااام ايكڀاااا  َاااع ايؿاااطان١

أَااااّ  َعاااٛم أٖاااِ ٚناااإ"  ايعؿاااٛا٥ٝات"  َهَّااا١ يف املؿاااه٬ت

 حٝاا  َهَّاا١، ٭َاْاا١ تتبااع اياايت ا٭َااني ايبًااس ؾااطن١ تڀٜٛطٖااا

 ٱعااز٠  اٯٕ ؽهع ٖٚٞ املػتثُطٜٔ،أَاّ  نبر٠ َعٛقات ٚنعت

 ايتٓفٝصٟ. َسٜطٖا إقاي١ بعس ٖٝه١ً

 قبااٌ مبؿااطٚ  تكااسَٓا إٔ ايعػاااف: غاابل  بااس اهللع. ٚقاااٍ ز

 َعاطض  ٖٚاٛ َؿاطٚ    ايفٝكاٌ،  خاياس  يٮَار  تكطٜبٶاا  غآٛات  عؿط

ٕ   اؿطَني ٚتڀٜٛط ٔ  ايعؿاٛا٥ٝات. ٚناا ِ  املعاطض  أٖاساف  َا  اياسا٥

 تػااتٟٗٛ ٚغااٛف، يًًُُهاا١ ٚايسٜٓٝاا١ ا٫قتكاااز١ٜ املهاْاا١ تععٜااع

ٔ  ايٛقات،  ٚقهاا٤  يًفطجا١  ياٝؼ َهَّا١   ظا٥ط ٚػصب  يًتػاٛم  ٚيها

 أٜهٶا.

 ايسٜٓٝاا١ إٔ ايػااٝاح١إىل  ايعثُااإ خايااس. َٚاأ ْاحٝتاا٘ أؾاااض ّ

َٶااا ٚقجااٛب َطفااٛض َكااڀً   ايػااٝاح١ عاأ ٖااٛ اؿااسٜ .. متا

ّ  تعاي  املُتاس٠  ٚايػاٝاح١ .. املُتس٠ ٚايػٝاح١ ايتاضى١ٝ  اؿڂجٻاا   قٝاا

 ٔ ُٹاطٜ ٝٽاا  اياسٜي  ايٓؿاا   إطااض  خااض   غاٝاح١ٝ  بأْؿاڀ١  ٚاملڂعت  َهاْ

ٝٽا.  ٚظَٓ

 ٚظاض٠ يكااح  بسضاغا١  َٓا٢، قااٍ: قُٓاا    يف يبٓاا٤ ا ٚغكٛم

 عااد َٓاا٢ يف ا٫غااتٝعاب١ٝ ايڀاقاا١ ظٜاااز٠ حااٍٛ فااذ٠، قبااٌ ايبًااسٜات

 ا٭نثااط ايُٓااٛش إٔ  ايٓتٝجاا١ ٚناْاات..  اؾباااٍ غاافٛح عًاا٢ ايبٓااا٤
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ٞ  ٚياٝؼ  خٝااّ،  عًٝٗا تٴٛنع َتسضج١ َكاب عٌُ ٖٛ جس٣ٚ   َبااْ

ٕ ..  ايڀٛابال  َتعسز٠ ٕ  ٞحاٛاي  املػاتٗسف  ايعاسز  ٚناا  ْٚكاف  ًَٝاٛ

 ايعااسز تااٛفط ٫ ايڀٛاباال َتعااسز٠ املبااإْٞ ٚأ بتاات ايسضاغاا١ أ.. حااا 

 تتڀًبٗا. اييت اشا١ً٥ ا٫غتثُاض١ٜ ايتهًف١ ع٢ً ع٠ٚ٬ ا٭ند،

ٝٽا، عًٝ٘ ْعٌُ َؿطٚ  أٜهٶا ٖٓاى ٘  حاي ٛ  ايٓاٛض،  ٜاط٣  يعًا  ٖٚا

ُٹااطٜٔ اؿڂجٻااا  حكا٥ااب ْكااٌ إزاض٠  َاأ بااس٤ٶا تًكااا٥ٞ، بؿااهٌ ٚاملڂعت

 املؿاااعط يف املتتابعاا١ احملڀااات حتاا٢ اؿااسٚز عااد ٚقااٛشِ ْكااا 

ّ  َؿاه١ً  ٜعااج  املؿطٚ  ٖصا.. املغازض٠ ٚحت٢ ِ  ا٫ظزحاا ٔ  ايٓااج  عا

ٌ أَاّ  ٚتفطٜغٗا ايباقات ع٢ً اؿكا٥ب ؼٌُٝ ٛ  ايفٓازم. ٚايباسٜ  ٖا

ُٹااط، اؿااا  مبعًَٛااات ٚضبڀٗااا بايباااضنٛز، اؿكا٥ااب تااطقِٝ  ٚاملڂعت

ٟ  ٚايفٓااسم ٚاؿًُاا١،  ْكًااٗا  ٜٚااتِ شيااو، ٚغاار  فٝاا٘، غااٝكِٝ ايااص

 َػتكٌ.   بؿهٌ

ٔ  اهلل عبس. يهٔ ز  َٓا٢  يف ٜاط٣ إٔ ايبٓاا٤    اؿُاٛز  قااح  با

 : َٓٗا عسٜس٠، أٖساف ي٘

  اؿطا٥ل. زض٤ -

ُٹطٜٔ ايعاّ طٍٛ ع٢ً املباْٞ َٔ ا٫غتفاز٠ - ُٴعت  . يً

 نااٌ َاأ اـٝاااّ ٚت٦ٝٗاا١ تطنٝااب يف ايبًااسٜات إؾااغاٍ عااسّ -

 .عاّ

 .َبتغا٠ ب١ٝ٦ٝ قح١ -
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 ياآفؼ ا٫غااتٝعاب١ٝ ايعثُااإ أٚناا  إٔ ايڀاقاا١ خايااس .يهاأ ّ

 ايسضاغااا١ َاااا أ بتتااا٘ ٖٚاااصا املبااااْٞ، َااأ أنثاااط باـٝااااّ املػااااح١

 َٛز١ٝ. ٚيٝػت زا١ُ٥ ٢َٓ يف ايع١ًُٝ، نُا إٔ اـٝاّ

ٌ  اؿا   احملٝاا، فاإٕ اقتكااز    َػااعس . َٚٔ ٚجٗا١ ْظاط ز    ميثا

 باعؿأ،  ١ْٜاز تكٍٛ بٌ ايسٚي١، اقتكاز يف ٜكبټ..  نبرٶا َطزٚزٶا

ٍ  إزاض٠ نًٝا١  ٚعُٝاس٠  ا٫قتكاز١ٜ اـبر٠ ٍ  ا٭عُاا ٛ " جاس٠:  ساا  يا

 ٚٚجااس اغااتغ٬ٍ، أفهااٌ( اؿاا ) ٖااصا ا٫قتكااازٟ املااٛضز اغااتغٌ

ُٶااا  يًحاا  ا٫قتكااازٟ ايااسخٌ فااإٕ اٯٕ  عًٝاا٘ ٖااٛ ممااا أنثااط تٓظٝ

 إٜاااطازاتإٔ  املعًَٛاااات ٚتؿااار ."ايااابذٍٚ زخاااٌ غاااٝٛاظٟ ٚايعُاااط٠

ٔ  ايػاعٛز١ٜ  ّ  ٚايعُااط٠ اؿا   َٛغااِ َا  َاأ أنثاط  بًغاات 1021 يًعاا

 ًَٕٝٛ 21 َٔ أنثط ظٜاض٠ َع ،(ز٫ٚض ًَٝاض 26.1) ضٜاٍ ًَٝاض 61

ُٹط حا ٸ َٴعت  يًًُُه١. ٚ

ايغاَاااسٟ ناااصيو عًااا٢ أُٖٝااا١ املاااطزٚز      ْاااٛف. ٚأناااست ز

ٟ  َطزٚز ي٘ ٜهٕٛ ٫ ا٫قتكازٟ يًح ، ٚقايت: نٝف ! ؟ اقتكااز

ٟ  فاط   اؿا   اقتكاازٜات  ِ  َٚاٛضز  اقتكااز ٘  تتُٝاع  َٗا  املًُهاا١، با

ٗٳسٴٚا يٹ﴿ اٯٜاا١: يٓڀباال َٓاا٘، ا٫غااتفاز٠ َاأ ٫ٚبااس اؿُااس، ٚهلل ٝٳؿٵاا

ِٵ  ٗٴاا ٓٳااافٹعٳ يځ  ايتبااازٍ أٖسافاا٘: أٖااِ َاأ فاااؿ  [.18] اؿاا : آٜاا١   ﴾َٳ

 ٚٚحااس٠ ايفهااطٟ، ٚايتُاااظ  ٚا٫جتُاااعٞ، ٚايثكااايف ا٫قتكااازٟ

 املػًُني.

ٌ  عٓٗاا  ٜٴعًٔ ٖٚٓاى إحكا١ٝ٥ مل  تابني إٔ قاسض   زقٝال،  بؿاه

 بٓحااٛ املڂهطٻَاا١ َهَّاا١ أغااٛام يف ايٛاحااس ايٝااّٛ يف اؿڂجٻااا  ْفااامإ

 يف َٓؿااٛض٠ زضاغااات عػااب 1020 ايعاااّ يف ز٫ٚض ًَٝاإٛ 289.1
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 اؿاا  عٛا٥ااس َعااس٫ت تطتفااعإٔ  املتٛقااع ايػااعٛز١ٜ. َٚاأ ايكااحف

 ضٜاااااٍ ًَٝاااااض 27 َاااأ أنثااااطإىل  1010 ايعاااااّ عًااااٍٛ ٚايعُااااط٠

 ايتٛغاع١  َؿااضٜع  اْتٗاا٤  سبعا  ز٫ٚض، ًَٝااض  21.9 مٛأٟ  غعٛزٟ،

ٔ  حٝا  . املكسغا١  ٚاملؿاعط اؿطَني يف  أعاساز  ٜطتفاع إٔ  املتٛقاع  َا

ُٹطٜٔ اؿڂجٻا  ٍ  ٚاملڂعت ّ  عًاٛ  ٬َٜاني  6- 1 باني  َاا إىل  1010 عاا

ُٹطٜٔ أعساز غتعٜس حني يف حا ، ٌ  املڂعت ٍ  ًَْٝٛٶاا  10إىل  يتكا  طاٛا

 )*(.ايعاّ 

ض٥ااٝؼ ايغطفاا١  َاااٖط مجاااٍاملااعضٚ  ْكًڄااا عاأ  محٝااس. ٚأٚضز ز

ايتجاضٜااا١ ٚايكااآاع١ٝ مبهَّااا١ املڂهطٻَااا١، إٔ ْفكاااات اؿڂجٻاااا  َااأ  

إىل  10ايساخٌ ٚاـاض  خ٬ٍ ٖصا ايعاّ َٔ املتٛقع إٔ تاذاٚح باني   

16  ٍ ٚأٚنا    ًَٝااض ز٫ٚض.  6.67إىل  1.0أٟ َاا ٜعاازٍ    ،ًَٝاض ضٜاا

إٔ  -حػابُا أٚضزت قاحٝف١ "اياٛطٔ ايػاعٛز١ٜ"     -َااٖط مجااٍ   

َا ٜعاازٍ   ،ًَٝاض ضٜاٍ 22ا  خ٬ٍ ايعاّ املانٞ بًغت ْفكات اؿڂجٻ

ٚأؾاااض إىل إٔ ايعٜاااز٠ يف قُٝاا١ اٱْفااام خاا٬ٍ      ًَٝاااض ز٫ٚض. 0.70

 % ٖااصا ايعاااّ. 10ٖااصا ايعاااّ تعااٛز إىل ظٜاااز٠ عااسز اؿڂجٻااا  بٓػااب١   

     ٔ  ،ٚايتغصٜاا١  ،ٚأناااف إٔ اؿڂجٻااا  ٜٓفكاإٛ أَااٛاشِ عًاا٢ ايػااه

 .)*( ١ إىل َكاضٜف ايٓكٌ اؾٟٛباٱناف ،ٚاشساٜا ٚايتصناضات

                                                           
()* http://www.watanserb.com/2016/08/31/%D9%87%D8%B0%D9%

87-%D9%87%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A

7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A

%D9%91%D8%A9/amp/ 

  )*( - http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/503281 
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املااعضٚ  ايٓظااط إىل إٔ   محٝااس. ز يهاأ يف ايػااٝام شاتاا٘ يفاات  

! اؿاا  َٛغااِ َاأ املًُهاا١ عٛا٥ااس حجااِ تكااسٜط يف َبايغاا١ ٖٓاااى

 ا٭ضقاااّ ٖااصٙ تهاادِٝ املعازٜاا١ اٱع٬َٝاا١ ايكٓااٛات بعاا  ٚؼاااٍٚ

.  قاحٝ   غار  ٖٚاصا  اؿڂجٻاا ،  ٚتػتغٌ تػتثُط املًُه١ إٔ ٱظٗاض

 ا٭ضانٞ ًَهٝات ْع  تهايٝف َع فكط ا٭خر٠ اؿطَني تٛغع١

 ناد١ُ  تهاايٝف  ٖٓااى .  ضٜاٍ ًَٝاض 200 َٔ أنثط بًغت باؿطّ

 تااٛفر تهااايٝف ٖٚااٞ ٚا٭َٓٝاا١، ايكااح١ٝ اـااسَات غاار أخااط٣

 5 حااٛايٞ تكااٌ اياايت املكسغاا١، يًُٓاااطل ٚايهٗطبااا٤ املٝاااٙ ؼًٝاا١

 ٖااصٙ عًاا٢ ڀًااباي ظٜاااز٠ عًاا٢ ايػاآٟٛ ايُٓااٛ َااع غاآٜٛٽا، ًَٝاااضات

 يهاٝٛف  -اهلل حفظٗا-ايسٚي١ تكسَٗا اييت ا٭غاغ١ٝ اـسَات

ٌ  تااٛفر  تػااتٗسف ايسٚياا١ ٕ اهلل. املككااٛز أ  بٝاات يف  اؿاا   ٚتػااٗٝ

 يًكڀااااا  َعظُٗااااا تااااصٖب احملااااسٚز٠ ايعٛا٥ااااس ٚإٔ، ا٭ٍٚ املكاااااّ

 .يًسٚي١ ٚيٝؼ اـام،

o :ايتٛقٝات املكذح١ 

 َهَّااا١ املاااطٟ يف تعكٝبااا٘ حاااٍٛ احتٝاجاااات  غاااامل. ّ أؾااااض

 ٚا٫تكاااا٫ت ايتكٓٝااا١ يف ٜٚتكاااسّ ٜتڀاااٛض ايتُٜٓٛااا١، إىل إٔ ايعاااامل 

ٌٸ اؿڂجٻااا  َااع ْعاااْٞ َاظيٓااا ٚماأ ٚاـااسَات، ٚايٓكااٌ  عاااّ، ناا

 نٌ ٚيف ايٛطٔ، َكسضات َٔ ايب٬ٜني َٔ ايسٚي١ تكطف٘ َا بطغِ

 ٫ شياو  َٚاع ! عامل١ٝ تػتعس ؿطب نأْٗا قٛاٖا ايب٬ز تػتٓفط ح 

 اٱؾاها٫ت  بػابب  اؿا    خاسَات  بتسٌٜٚ يبتڀا أبٛام َٔ ْػًِ

 ٭غاباب  ٚأحٝاْاا  اؿڂجٻاا ،  بعا   ٜٛاجٗٗاٚ ٜطاٖا اييت ٚايكعٛبات

 . باطٌ ب٘ أضٜس نحل ايٛقا٥ع، بع إىل  تػتٓس غٝاغ١ٝ
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 باا٬ -غااٝحٌ ٚاـااسَات ايتحتٝاا١ ايبٓٝاا١ ٚتڀااٜٛط ٚؼااسٜ 

 ًَحاا١ تُٜٓٛاا١ احتٝاجااات ٖٚٓااى  املؿااانٌ، َاأ ايهااثر - ؾاو 

ٔ  املع١ٝٓ، يًجٗات فٗٛي١أٚ  ٚيٝػت خاف١ٝ ١،َهَّ ؼتاجٗا  ٚيها

 .ٚايتحسٜ  يًتڀٜٛط املبصٚي١ اؾٗٛز تعطقٌ َعٛقات ٖٓاى

 ٚايتحسٜ . يًتڀٜٛط ًَح١ احتٝاجات أٚيڄا:

 تعاْٞ فٗٞ املٛاق٬ت، مله١َّ امل١ُٗ ايت١ُٜٛٓ ا٫حتٝاجات َٔ

ٕٻ املفااذض َٚاأ ناابر، قكااٛض َاأ  قڀاااضٶا املڂهطٻَاا١ َهَّاا١ يف أ

َٶا، نٝٶاأض  َسٜٓا١  ٭ٟ اي٬ظَا١  اؿسٜثا١  املٛاق٬ت َٔ ٚغرٖا ٚتطا

 ٚايسيٌٝ. امل١ُٗ ا٭خط٣ اـسَات عٔ ْاٖٝو ٚأُٖٝتٗا، حجُٗا يف

٘  َاا  أُٖٝا١  ع٢ً ٔ  ٚايتڀاٜٛط  ايتحاسٜ   غٝكآع  خاسَات  يف ْكًا١  َا

ٟ  ايصنٝا١"  املسٜٓا١  "َه١َّ  ْتا٥  اؿ   ٘  اياص ٛ  قااحب  أطًكا  ايػاُ

 ٞ  َااا  فجُٝااع  ايفٝكااٌ،  خايااس  ٭َاار ا َهَّاا١  َٓڀكاا١  أَاار  املًهاا

 ا٭جٗاع٠  ٚفطتٗاا  ايًغاات،  ٚبهٌ ٚأشناض أزع١ٝ َٔ اؿا  وتاج٘

 ٫ٚ وتاااا  ايصنٝااا١، اشٛاتاااف أجٗاااع٠ عًااا٢ اؿهَٛٝااا١ ايسٜٓٝااا١

ٟ  gps فٓظاّ ٜسي٘، َطؾسٶا ٌ  اياص  ٜاٛفِّط  ايصنٝا١  اشٛاتاف  عًا٢  فڂعٹا

 جػااااط يفأٚ  اؿااااطاّ املػااااجس يف ا٫ظزحاااااّ قااااسض َعطفاااا١ يًحااااا 

 ٖٜٛا١  ؼاسز  ايايت  اٱيهذ١ْٝٚ ا٭غاٚض خس١َ ٚنصيو ت،اؾُطا

 . ي٘ ٚطب١ٝ ؾدك١ٝ َعًَٛات ع٢ً ٚؼتٟٛ اؿا ،

 

ٝٶا:  ايفػاز. ع٢ً ٚايكها٤ ايت١ُٝٓ، َعٛقات إظاي١  اْ

ٌ  مل  ايػااابك١، ايتُٜٓٛا١  خڀڀٗاا  يف َهَّاا١ أُٖٝا١  ايسٚيا١  تغفا

 ا٭َاط  ٜتعًال  عٓسَا ايسٚي١ جٗٛز ٚتعڀٌ تعٝل أغباب ٖٓاى ٚيهٔ
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 تكاااسّ ايااايت اؾٗاااات يف ايفػااااز أُٖٗاااا: َااأ املڂهطٻَااا١، هَّااا١مب

 أجًات  ناٝك١  خاق١ َكاح بػبب نثر٠  أحٝإ ٚيف اـسَات،

 . املكسغ١ املس١ٜٓ ت١ُٝٓ ٚعطقًت

ٟ  ٚاحتهاضٖا ايڀٛاف١ َٓح١ املعٛقات ٖصٙ َٚٔ ّ  ٫ اياص  ىاس

 ايااٛطٔ متثااٌ ٫ خاقاا١ ف٦اا١ َكاااح إ٫ ٜفٝااس ٫ٚ ايعاَاا١، املكااًح١

 . َه١َّ أٌٖ ٫ٚ

 خااسَات َااع باملًٝاااضات عاااّ نااٌ ايڀٛافاا١ َ٪غػااات زخااٌ

إٔ  ايٛاناا  َٚاأ ياا٘، حااس ٫ ٚفػاااز يًتُٓٝاا١ ٚتعڀٝااٌ َتٛانااع١،

ٌ  قًاٛب  يهػاب  َٓحا١ أٚ  اَتٝااظ  فطز املػأي١  ٚقاس  املكاًح١،  أٖا

ٍ  ٖٓااى  ٜعس ٚمل ايٛنع، تغر  ايسٚيا١  ٚعًا٢  قًاٛبِٗ،  يًُ٪يفا١  فاا

 اؿاا  عًاا٢ ٚخُٝاا١ ٕٛغااته ايٓتااا٥  فااإٕ ٚإ٫ ايٛنااع، تكااح إٔ 

 .ايعا١َ ٚاملكًح١ ٚاؿڂجٻا 

ٔ  ؾا٦ٝٶا  ايسٚيا١  تػاتفٝس  ٫ ايڀٛافا١  َ٪غػاات  ٚبػابب   ٖاصٙ  َا

ٔ  اياب٬ٜني  عًٝٗا ٜٴكطف اييت اـس١َ ٔ  باس٫  ايعاَا١،  اـعٜٓا١  َا  َا

 اؿٜٝٛااا١ ا٭خاااط٣ ٚاـاااسَات ٚايكاااح١، ايتعًاااِٝ، عًااا٢ ايكاااطف

 .يًُٛاطٓني

 ٚتكااّٛ ٚياا١،ايس أْؿااأت٘ َٓاا٢ مبؿااعط -َثًڄااا- فايتػااهني

ٔ  ايڀٛاف١ َ٪غػات تأخص بُٝٓا ب٘، اـسَات ٚػٗع بكٝاْت٘،  َا

َٶا اؿااا   ايسٚياا١ ٚتعڀااٞ ٚايتػااهني، ايتٓكااٌ خااسَات عًاا٢ ضغااٛ

َٶا ايٓكٌ ٚؾطنات  بٗا ٜكّٛ اييت اٱعاؾ١ يف ٚنصيو. ضَع١ٜ ضغٛ

 ٚظاضتاا  مبعظُ٘ تكّٛ اؿڂجٻا  تفٜٛ  ٚحت٢. غػ١ بأغعاض َتعٗسٕٚ
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 ٜتعاس٣  ٫ ايڀٛاف١ َ٪غػات ب٘ تكّٛ َٚا يعُط٠،ٚا ٚاؿ  ايساخ١ًٝ

 !تكطٜبٶا اؿڂجٻا  جٛاظات حف 

ّ  َٝاٙ تعب١٦ َكٓع ايسٚي١ ٚأْؿأت ٘  ظَاع ٕ  ٚتٛظٜعا  عًا٢  باجملاا

 ٚتكسَاا٘ ايڀٛافاا١، َ٪غػااات َٓاا٘ تتهػااب شيااو َٚااع املااٛاطٓني،

٘  اؿاا ،  عًا٢  املٛحاس  ايعَاظَا١  ملهتاب  َسفٛ  بطغِ ٌ  ٜٚايٝتا  ٜكا

 !اؿجٝ  ؾُٝع

 ٌ  عًااا٢ تكطٜبٶااا  اٱغااا١َٝ٬ ايػاافاضات  مجٝاااع ايفػاااز  طااااٍ باا

 غاافاض٠ فهااٌ ايػااعٛزٜني، ايعكاااضات ٚأقااحاب اؿڂجٻااا  حػاااب

 ايعكااض  قاحب ٜسفع٘ حا ، نٌ ع٢ً املاٍ َٔ قسضٶا تفطض تكطٜبٶا

 ٚفػااز  ايػافاضات،  فػاز ايٓٗا١ٜ ٚيف ٜٚتكازْٛ٘، ايػفاض٠، ملُثٌ

 غڀاااٜٞٚ املػاااهني، اؿاااا  عًااا٢ ٜااآعهؼ ايڀٛافااا١ َ٪غػاااات

 َاأ تكااطف٘ َٚااا خااسَات، َاأ ايسٚياا١ باا٘ تكااّٛ َااا نااٌ بايػااٛاز

 .ايعاّ ٚاملاٍ ايؿعب قٛت َٔ اؿطّ ع٢ً أَٛاٍ

ٔ  امل٬ٜاني  عؿاطات  ٜعٚضٖاا  ايػٝاح١ٝ ايعامل َسٕ  ايػاٛاح،  َا

ٍ  ؾاي  ٚايفػااز  املهاتاب  ٖاصٙ  َثٌ فٝٗا ٜٛجس ٫ٚ ٔ  املاا  ايٓااؽ  َا

 ظٚاضٖاااا ٣عاااس٫ ٜت اهلل يٛجااا٘ زٜٓٝااا١ بؿاااعر٠ باياااو فُاااا ٚايسٚيااا١،

 َهتااب ايااٛن٤٬، َهتااب طٛافاا١ َ٪غػااات لااس..  ًَٝااْٛني؟!

 عًا٢  زػط٠ يف زػط٠ ٚنًٗا املٛحس  ايعَاظ١َ َهتب اٱز٤٫،

 .َه١َّ ٚأٌٖ ٚاؿڂجٻا  ايسٚي١ حػاب

ٟ  ايفػاز، ٖصا ضنا٥ع أِٖ َٚٔ ٕ  ٚاياص ٛٻ ٘  غڀاا٤  َظًا١  نا  يا

 َاأ اؿهَٛٝاا١ اؾٗااات َٓػااٛبٞ بعاا  َ٘ااا ٜٓاياا  ٖااٛ اٯٕ  حتاا٢

ٛ  يف امل٪غػاات  ات  فايعإًَٛفت ٕ  زٚيا١  َٛظفا  َهافاأتني:  هُعاٛ
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 ٖٓااااىإٔ  نُاااا امل٪غػاااات، َااأ ٚضاتبٶاااا ايسٚيااا١، َااأ َهافاااأ٠

ٔ  شياو  َاا يف  َاع  ،املػا٪ٚيني  بعا   يس٣ أحٝاْٶا َكاح تهاضب  َا

 . ايسٚي١ ٭ْظ١ُ ٚكايف١ ايعاّ، يًُاٍ ٖسض

 ايفػاااز، َاأ يًحجااٝ  املكسَاا١ اـااسَات تڀٗاار فااإٕ ٚيااصيو

 ناطٚضٟ،  أَط- شا َٓاغب حٌ ٚإهاز ايڀٛاف١، َؿه١ً ٤ٚإْٗا

 .اؿ  خسَات ٚتڀٜٛط َه١َّ، يت١ُٝٓ أغاغٞ َٚڀًب

 ايغاَسٟ إىل َكاذح َٗاِ، ٜتُثاٌ يف ٚجاٛز     ْٛف. ٚأؾاضت ز

ٌ  ٚايعُاط٠  يًحا   َفتٛح١ َػا١ُٖ ٚط١ٝٓ ؾطن١ ٔ  أبٓاا٤  يها  اياٛط

 : َٓٗا فٛا٥س، عس٠ ي٘

 فاااطم  ٚفااات ،1000 املًُهااا١ ض٩ٜااا١ َاااع شياااو َٛانبااا١ -2

 . ايكَٛٞ ايسخٌ يف تعٜس اغتثُاض١ٜ

 شياو  يٝتٛانب َتڀٛض  جسٜس فهط بسخٍٛ اـس١َ تطتكٞ -1

ٚٻاض يطاحاا١ بػاادا٤ ايسٚياا١ تبصياا٘ َااا َااع ُٸاااض ايااع  ٚنااٝٛف ٚايع

  .  ايطمحٔ

ٔ  أعاساز  ظٜاز٠ -0 ّ  َٳا ٔ  ناٝٛف  ىاس ُٹاطٜٔ،  اياطمح  ٚفات   ٚاملڂعت

  . ايٛطٔ  يؿباب نبر٠ عٌُ فطم

 اغااتثُاض١ٜ ناابر٠ آفااام فت غااتٴ ايؿااطن١ ٖااصٙ خاا٬ٍ َاأ -2

 ٚناااصيو ٚايفٓاااسقٞ، ايعكااااضٟ ا٫غاااتثُاض فااااٍ يف قٜٛااا١

 ٚضفاااع يًعُاااٌ، فاااا٫ت فااات  ٚغاااعٓا يف نُاااا ايكااآاعٞ،

 .  ا٫غتثُاض١ٜ ايعٛا٥س
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ُٹااط، ٬َٜااني 8 َاأ بَااا ٜكاااض عاااّ نااٌ اٯٕ ٜااسخٌ   -1  ٫ َٴعت

 ضغااّٛ ؼكااٌٝ يف إ٫ ايعُااط٠ ؾااطنات أغًااب َٓٗااا تػااتفٝس

 اٱغااهإ، َاأ ٜػااتفٝس َٳاأ ٚايكًٝااٌ ط،فكاا ايعُااط٠ تأؾاار٠

 ٫ قڀعٶاا  أجٓبٝا١  غٝاح١ٝ يؿطنات ٖٞ اؿكٝك١ٝ ٚا٫غتفاز٠

 املطحًا١  !  بايطعٝا١  اٖتُاَٗاا  بكاسض  ضاقٝا١  خس١َ تكسِٜ ُٜٗٗا

 اغاااتثُاض١ٜ، آفاااام ٚفااات  ،1000 املًُهااا١ يط٩ٜااا١ َٴٛانبااا١

 شات ٚط١ٝٓ ؾطن١ ٚجٛز تتڀًب ايٛطٔ  يؿباب عٌُ ٚفطم

  .  ٚايعُط٠ اؿ  غسَات كّٛت َفتٛح١ َػا١ُٖ

َٔٚ  ٟ  تغارت  فُهَّا١  املهٝا١،  اشٜٛا١  عًا٢  اؿفااظ  ايهاطٚض

 ٚتطا ٗااا َهَّاا١ َعااامل َاأ   فااايهثر أٖايٝٗااا عًاا٢ حتاا٢ نااثرٶا

 َثاٌ:  َباازضات،  اٯٕ لاس  ياصيو  ناثرٶا   ٚتغارت  اختف٢، اؾٌُٝ

 ٱعاااز٠ املكااڀب١  َؿااطٚ  خاا٬ٍ َاأ ٚقااا٫ٚت َهَّاا١، يف قٴاآع

 ٚغرٖا. غٜٛك١، َثٌ: اؿطاّ، حٍٛ كسمي١اي ا٭غٛام

 إىل إٔ ايتُٓٝااا١ :ايٓعاااِٝ َؿااااضٟ. ٚيف ايػاااٝام شاتااا٘ شٖاااب ز  

 ا٫ْتكااازات ٚأنااد عُٝكاا١،  كافٝاا١ تبعااات شااا َهَّاا١ يف ايعُطاْٝاا١

 املسٜٓتني يف ايتاضى١ٝ املعامل طُؼ  غط٠ خ٬ٍ َٔ يًًُُه١ تٴٛجٻ٘

ٚنااد١ُ   َطتفعاا١ َبااإ يبٓااا٤ ْتٝجاا١ ايهعباا١ ٚتكااعِٜ املكسغااتني،

أٚ  اؿجااٝ ، ٚضاحاا١ ايتُٓٝاا١ فإَااا ناابر٠  إؾااهاي١ٝ ميثااٌ ٖٚااصا

 ايتاضى١ٝ. املعامل ع٢ً احملافظ١

 ؾاااطن١ اؿُاااٛز إٔ تتاااٛافط قااااح بااأ اهلل عباااس. ز ٚاقاااذح

ٔ  اؿجاٝ   ـسَا١  يٛجػت١ٝ بأعُاٍ بايكٝاّ تٴع٢ٓ أخط٣ ُٹاطٜ ، ٚاملڂعت



03

 

 –1327     
206 

ٌ  َ٪غػٞ عٌُ ٚفل شيو يٝتأت٢ ّ  ٫ قاس  فطزٜا١  ؾٗاٛز  نباسٜ  تاسٚ

 .ا٭ٜاّ قازّ َع

ٔ  ا٫غتفاز٠ ايؿطاضٟ، فإٕ تعظِٝ حاَس. َٚٔ ٚج١ٗ ْظط ز  َا

ُٹطٜٔ اؿڂجٻا   : خ٬ٍ َٔ ٜهٕٛ قس اقتكازٜٽا، ٚايعٚاض ٚاملڂعت

 ناْااتٕ إ - ٚاملسٜٓاا١ َهَّاا١ يف َطخكاا١ َهاتااب إهاااز -2

 املٛاقااااع ظٜاااااض٠ ٜطغااااب يف َٳاااأ ـسَاااا١  - َٛجااااٛز٠ غاااار

 ٜٚػط، غٗٛي١ بهٌ ٚاملس١ٜٓ ه١ََّ حٍٛ ايتاضى١ٝ اٱغ١َٝ٬

 يف ٚاـااسَات ايطاحاا١ ٚغٴاابٌ يًُٛاقااع، ْكااٌ ٚغاا١ًٝ تااٛفر َااع

ٕ ، املٛاقع تًو ٌ  عًا٢  ٚتهاٛ  ٖاصا  طبعٶاا . ٚف٦اات  باطاَ   ؾاه

ٞ  ٚتهايٝفٗاا،  ايعُاط٠ أٚ  بااؿ   ع٬قا١  شا يٝؼ  َهاتاب  ٖا

 ٚتاااصٖب تاااسفع)  ٜطغاااب ملځااأ ايتاضىٝااا١ املٛاقاااع ظٜااااض٠ خسَااا١

 (.يًُٛقع

ُٹااااطأٚ  يًعا٥ااااط غااااٝاحٞ ىل بطْاااااَ ٖٚٓاااااى حاجاااا١ إ  ... املڂعت

 أٖااِ ايػااعٛزٟ، ٜتهاأُ ظٜاااض٠  ٚغاار يًػااعٛزٟ َٚتٓااٛ  َتهاَااٌ

ٌ  املڂهطٻَا١  َهَّا١  حٍٛ ايتاضى١ٝ ا٭َانٔ ، ... ٚغاٗٛي١  ٜػاط  بها

 املڂهطٻ١َ. مله١َّ املػت٣ٛ عاي١ٝ غٝاح١ٝ ؾطن١ نُا ْطٜس

ٍ  تػٌٗٝ -1 ٔ  ايعُاط٠  تأؾار٠  عًا٢  اؿكاٛ عباس   املًاو  َڀااض  َا

 باملسٜٓا١،  عبس ايععٜع بٔ قُس ا٭َر َڀاضأٚ  ظس٠، عٜعايع

ٌ  ايايت  اؾ١ٜٛ يًدڀٛ  ٚحٛافع تػٌٗٝ إعڀا٤ َع  َڀااض  ػعا

 : شا َٛاقٌ ْكڀ١ املس١ٜٓأٚ  عبس ايععٜع املًو

ٔ  أٚضٚبا يف املػًُني ٬َٜني فٗٓاى - ٍ  َا  بانػاتا١ْٝ  أقاٛ

 ،ٚبانػااتإ ٚاشٓااس أٚضٚبااا بااني ايػاا١ٓ طااٛاٍ ٜٚػااافطٕٚ ٖٓسٜاا١،ٚ
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 إيهذْٚٝاا١أٚ  املڀاااض، َاأ تأؾاار٠ عًاا٢ اؿكااٍٛ حااافع َاااشا عاأ

 !ٜٚػط ؟ بػٗٛي١

 يف تتٛقااف اياايت اـڀااٛ  غٝفهاإًٛ املػااافطٕٚ ٖاا٪٤٫ -

 املسٜٓااا١أٚ  َهَّااا١ ظٜااااض٠أٚ  عُاااط٠ يعُاااٌ عباااس ايععٜاااع املًاااو َڀااااض

 أجااٛا٤ تعااد اياايت اـڀااٛ  تااعزاز ٚبايتااايٞ، اؿااطَني يف يًكاا٠٬

 املڀاااااضات َاااأ ايبػااااا  ٚتػااااحب(،  مبكابااااٌ طبعااااا)  املًُهاااا١

 .املٓڀك١ يف Hub ٖٞ اييت اٱق١ًُٝٝ

 ايؿاااطم باااني ٚقاااٌ ْكاااا  ٚاملسٜٓااا١ جاااس٠ َڀااااض ٜهااإٛ-

 ٚاملس١ٜٓ. َه١َّ ت١ُٝٓ ع٢ً غٝٓعهؼ ٚايغطب  ٖٚصا

 ؼتاجٗاا  ايايت  ايت١ُٜٛٓ املؿاضٜع املعضٚ  إٔ َٔ محٝس. ز ٜٚط٣

 ػاس ػ قاعات عس٠ ٜهِ َتدكل، َتحف إْؿا٤ َؿطٚ    َه١َّ

 ٜؿااٌُإٔ  عًاا٢  ايتاااضٜذ، عااد تڀٛضٖااا َٚطاحااٌ ايسٜٓٝاا١، أُٖٝتٗااا

ٕ  َاع  ٚع٬قتٗاا  عُاضتٗاا  تڀاٛض  َطاحٌ شيو إٔ  عًا٢ ، اجملااٚض٠  املاس

 يف تاااضٜذ املدتكااني َاأ فُٛعاا١ املتحااف ٖااصا غااٝٓاضٜٛ ٜهتااب

 . ٚآ اضٖا َه١َّ

 اؿُااٛز ايٓظااط إىل إٔ املڂتحااف  قاااح باأ اهلل عبااس. ز ٚيفاات

 ناأُ باعتباااضٙ غااًُإ باأ قُااس ا٭َاار ٘عٓاا ؼااس  اٱغاا٬َٞ

 امل٪زٜا١  ايڀطقاات  يهٓا٘ أنااف أُٖٝا١ نابط     .ايكاز١َ ايتٓظُٝات

 يف َعاْااا٠ اؿااطّ  فٗٓاااىإىل  ٚجااس٠ عبااس ايععٜااع املًااو َڀاااض َاأ

إىل  ٚاملتجااا٘ نفا٤تااا٘ ٫ تتٓاغاااب ايؿااااض  ٖاااصا، ايكاااط٣أّ  ؾااااض 

 اؿطّ.
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ِ  ٚتعاٜاس  اؿجاٝ   نثاط٠  َٚع ٔ  أعاسازٖ  باس ٫، ٯخاط  ٚقات  َا

 : ًٜٞ فُٝا ايٓظط إعاز٠ َٔ

 عطفااااات َاااأ نااااٌ يف ايٛقتٝاااا١ اٱقاَاااا١ أَااااانٔ ؼػااااني •

 ْؿااط َاأ تفازٜٶااا َتٓكًاا١  غااطف ؾااهٌ عًاا٢ ٚيااٛ َٚعزيفاا١،

 تعاد  ٚايايت  ٖٓااى،  اٱقاَا١  يڀبٝعا١  -اهلل قسض ٫ -حطا٥ل

 .  قُاؾ١ٝ أؾطع١ عٔ

)  اؿڂجٻاا   ْااق٬ت  عًٝٗاا  تػر اييت ايڀطقات يف ايٓظط إعاز٠ •

 ٭َااأ غااا١ًُٝ َػااااضات شاااا ٜهااإٛإٔ   َااأ ،( ػااااتا٭تٛبٝ

ٔ  ايتٓكٌ عٓس خكٛقٶا، اؾُٝع  َٚعزيفا١  عطفاات إىل  َٓا٢  َا

 . ٚايعهؼ

 َٛاقااع َاأ اؿجاٝ   تٓكااٌ َتحطناا١ غاٝٛض أٚ  قڀاااضات تاٛافط  •

 بساٜا١ إىل  ٚأٜهٶاا  اؾُطات، ضَٞ َٓڀك١إىل  ٢َٓ يف إقاَتِٗ

 حٝااا ، عطفااات إىل  املااا٪زٟ ايكڀاااض إىل  اؿجاااٝ ، اْڀ٬قاا١ 

 نبااض  َٔ خكٛقٶا، ا٭قساّ ع٢ً َؿٝٶا ايتٓكٌ َعاْا٠ ح يٛ

 قڀااااض بساٜااا١ ْكڀااا١إىل  اـاقااا١ ا٫حتٝاجاااات ٚشٟٚ ايػااأ

 . املؿاعط

ٛ  َاا  غاطاض  عًا٢  املكسغا١  املؿاعط يف يًٓټفاٜات قٓٛات إْؿا٤ •  ٖا

 . ايؿطٜف املهٞ يًحطّ املطنع١ٜ املٓڀك١ يف قا٥ِ

ٕ  بٝت محع٠. ٚيف تكٛټض ز ٌ  املاٍ، فاإ  بااؿ   تعًكا١ امل املؿاان

 اؿًٍٛ، إَا أْٗا يف ظَٔ، املعه١ً َٚٓص...يًجُٝع َعطٚف١ أقبحت

ٝٽااا َهًفاا١  َٓٗااا، َٛزٝاا١ َااايٞ َااطزٚز بؿااطٜٽا ٫ أٚ َطٖكاا١ ...َاي
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ّ  عؿط٠ نًٗا ٍ ...أٜاا ٞ  ٚاملبتهاط٠  اٱبساعٝا١  اؿًاٛ املًا    املڀًاب  ٖا

 اٱبساع١ٝ. عث١ٝ يًحًٍٛ َٓكات يف اٯٕ. َٔ ايهطٚضٟ ايتفهر

ٛ  اٯياٞ،  َتعاسز٠، اؿاغاب   أقبحت اؿسٜث١ ١ٝٓايتك  تايطميا

ٍ  ٫ تكٓٝاات  ايكٝاز٠  نًٗا شات١ٝ ايػٝاضات، نٓذٍٚ  تٛظٝفٗاا  ٜاعا

 ٖاااصا َثاااٌ ٱْؿاااا٤ إضاز٠ ٖٓااااى تهااأ اؿااا   إشا مل يف قاااسٚزٶا

 ْٚٓاااااقـ ايػاااآٛات، عؿااااطات بعااااس ايبحثااااٞ، غاااآعٛز  املطنااااع

 شاتٝا١  تباقا ا٭فهاض: نُٔ املؿانٌ ْفػٗا. ٚنُثاٍ: فإٕ َٔ

 خاقاا١، ٚيعًااٗا تهًااف ضبااع   أْفااام شااا تٴعُااٌ بايهٗطبااا٤ ايكٝاااز٠

 ٜااتِ ٫ َؿااه١ً نااصيو ٖٓاااى .نُااا أْٗااا عًُٝاا١ ايكڀاااض تهًفاا١

ٞ  اؿا    يف ناثرٶا  عٓٗا اؿسٜ  ّ  َؿاه١ً  ٖٚا ايػاٝاضات،   عاٛاز

 املٓڀكاا١ ايػااٝاضات زخااٍٛ ميٓااع املااطٚضإٔ  جااسٽا يسضجاا١  فٗااٞ قاتًاا١ 

 ايعااٛازّ زااّٛ يتجاااٚظ ٚيهاأ ايعحاااّ، بػاابب يااٝؼ املطنعٜاا١،

ِ  أقب  اؿطّ زخٍٛ ايبؿط١ٜ، حت٢ ايڀاق١ ٔ  بڀطٜكا١  ٜٴآظ ٌ  َا  أجا

 املِٗ.  ايكحٞ اؾاْب ٖصا َطاعا٠

 قااس املٓاغااب١ ايتحتٝاا١ ايبٓٝاا١ تااٛفر عااسّ َااع ا٭عااساز ظٜاااز٠ إٕ

 املٓاطل بع  يف ايهٗطبا١ٝ٥ ايتٛق٬ٝت َهطٽا، فؿبه١ ٜهٕٛ

 غطٜع. ٚؼسٜ  تڀٜٛط ؼتا  قسمي١،

ميهأ تابي تٛقا١ٝ: باإٔ      اؿا   ٚبايعٛز٠ ملػأي١ اقتكاازٜات 

 شااصا ٜٴدكاال ناابر عثااٞ َؿااطٚ  بتاابي أغااباض َطنااع ٜكااّٛ

 ْااس٠ٚ يعكااس ايتدڀااٝط ٜااتِ  ااِ ْكاااف، حًكاا١ بعكااس ٜبااسأ ايغااطض،

ٌ  أْاا٘ ياا٘، خكٛقٶااا   ناابر٠  ٚطٓٝاا١ . 2030 ض٩ٜاا١  َعازياا١  يف زخاا

 يااا٘ ٜٴتڀاااطم ٫ٚ اؿااا ، اقتكاااازٜات َٛناااٛعات يف آخاااط جاْاااب
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ٍ  بعاا  تفطناا٘ َاا  ناثر، ٖااٛ:  ٔٵ ناابر٠ َايٝا١  َباااي  َاأ اياسٚ  ملځاا

ٔ  يف اؿ  ٜطغب  املًُها١  اقتكااز  ٜػاتفٝس  ٫ ٖٚاصٙ  ..َٛاطٓٝٗاا  َا

ناصيو ٖٓااى ناطٚض٠     .يًح  نتهًف١ تٴحػب ؾ٦ٝٶا، يهٔ َٓٗا

 اـااسَات بعاا  إزاض٠ أٚ صيتٓفٝاا اـااام ايكڀااا  َاأ ي٬غااتفاز٠

 .املكسغ١ ٚاملؿاعط َه١َّ يف اؿه١َٝٛ

 ا٫قتكاز١ٜ يًٛج١ٗ ايفٝفٞ أْ٘ ؼكٝكڄا عبس ايطظام. أ أنافٚ

ِٵيٹ﴿ اٯ١ٜ: يف ٗٴ ٓٳافٹعٳ يځ َٳ ٗٳسٴٚا  ٔٵ  يًحٴجٻاا ، أٟ  [،82] اؿ : آ١ٜ ﴾ٝٳؿٵ َٳا ٚ 

إٔ  ٫بااس يااصيو خاقاا١  َٚ٪غػااات نااأفطاز خااسَتِٗ، عًاا٢ ٜكااّٛ

ٔ  اؿاا  اقتكاازٜات  اضتباا   ٜٴفاو  ، ( َباؾااط٠ نعٛا٥اس )  ايسٚيا١  عا

 ـعٜٓاا١ ز٫ ٜعااٛ ٜٴفااذض ٜعااي:، ) ايفااطز حيكااا عا٥ااسٙ ٜٚهاإٛ

ٞ   املباؾط٠  غر ايعٛا٥س إ٫ ايسٚي١ ٌ  َكااضٜف  مماا ٜغڀا  إزاض٠ تؿاغٝ

َااا  ْظاار عًاا٢(  حهُاا٘ َٚااا يف اؿاا  أَاأ َٝعاْٝاا١:  َثااٌ اؿاا ،

ُٻ  َكبٛيااا١ ْػااابٗا ٚتهااإٛ ،( إزاضٜااا١ ضغاااّٛ)  ايبٓاااٛى ياااس٣ ٢ٜٴػااا

ٝٽا شنٝاا١ اقتكااازٜات عااد شيااو ٜٴغڀاا٢إٔ  َٚكٓعاا١. ٚميهاأ  غٝاغاا

 غاار بايعا٥ااس تَااا قٛضْااإشا  املًُهاا١ ٚجٗااٛز ببااصٍ اْڀباعااا تعڀااٞ

ُٶا ايسٚي١ زٚض ٜٚبك٢، يًسٚي١ املباؾط    حتا٢  أنثط ٫ َٚؿطعٶا َٓظ

َأ املٗاِ    ٖصا يًسٚي١. ٚع٢ً ا٫قتكاز١ٜ ا٫غتدساَات فِٗ ٫٤ ٜٴػا

 َا ٜأتٞ:

 َاأ نجااع٤ اؿاا  اقتكااازٜات إعاا٬ٕ عااسّ يف ايٓظااط إعاااز٠ •

 .(املباؾط٠) املًُه١ تاقتكازٜا

 املٓتجااا١ ا٭غاااط اقتكاااازٜات َٛغاااِ اؿااا  َٛغاااِ ٜكاااب  إٔ •

 : ايسخٌ  بؿططني َتٛغڀ١ ا٭غط حت٢ ايػعٛز١ٜ، يٮغط
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 َٚع١ًٓ. ٚؾفاف١ عازي١ بؿط١ٜ تسفكات جسٚي١ ٚفل -2

 يف احتٝاااا  شاااا ايااايت ي٬قتكاااازٜات غااا١ًُٝ زضاغاااات ٚفااال -1

   اؿ . َٛغِ

 ا٫غاذاتٝج١ٝ  ٖاصٙ  ٚغتهٕٛ، اهلل عٍٛ ايؿعب اهلل غٝغي

ٔ  عًاا٢ يًكهااا٤ ْافعاا١ إىل  املبااازض٠ ٖااصٙ تتحااٍٛإٔ  ايفكااط. ٚميهاا

( عاَاا١  َػااا١ُٖ) ٚطٓٝاا١ بااإٔ تهاإٛ ؾااطن١   َ٪غػااٞ  ؾااهٌ

 َاأ يًسٚياا١ حكاا١  ٪10 ٜٚتبكاا٢،  ٪90 بٓػااب١ املٛاطٓاإٛ ميًهٗااا

 تهاإٛإٔ  ؾااط  اغتحهاااض أُٖٝاا١ َااع، ا٫غااتثُاض١ٜ قاآازٜكٗا

 فايدنااا١)  فٝٗاااا يًحاااطاّ ؾاااب١ٗ ٫ َكاااازض َااأ املايٝااا١ اؿكااال

قڀاعاات  ٚ ٚايتعًاِٝ،  ٚايتجااض٠،  ايكح١، يف عسَٓاٙ ،(َِٗ َڀًب

 أخط٣.

 ٖاااصٙ فاااإٕ ٚجاااٛز احملٝاااا بأْااا٘ ب٬ؾاااو،  َػااااعس. ز ٚعكاااب

ٔ  ايهاثر  ايبحث١ٝ اييت أمل  إيٝٗا ز. محاع٠ غاٝٓت  عٓٗاا    املٓكات  َا

ٚعًُڄاا. َٚأ ْاحٝا١     تٓفٝاصٶا  ٚا٭ٜػاط  ٚتهًفا١،  جٗاسٶا  اؿًٍٛ ا٭قٌ

 َٔ ايهثر املؿاعط ٚيف اؿطاّ املػجس ٚيف َه١َّ ، فإٕ يفأخط٣

ٔٵ ؼتا  اييت ٚاؾٗٛز اـسَات ٔ  تبتعس بڀطٜك١ ٜٓكًٗا َٳ  ايآُط  عا

ٞ  اؾٗاس  .. ٚاملاسٜ   ايثٓاا٤  يف ٜغاطم  ايصٟ ايسعا٥ٞ  ايطؾاٝل  اٱع٬َا

 َاأ فااايهثر ايٝااّٛ، ٚاملؿاااعط َهَّاا١ ؼتاجاا٘ َااا أٖااِ َاأ ٖااٛ

ٞ  ايايت  اٱخباضٜا١  ايككل ٔ  جٛاْاب  ؼها  اؿا   لااح  َظااٖط  َا

 ٚبًغات نً٘، يًعامل ٜٚدظٖا ٜظٗطٖا قذف،إع٬ّ  َٔ شا ٫بس

 اٱغ٬َٞ. ايعامل أطٝاف َع تٓػجِ  كاف١ٝ ٚبط٣٩ كتًف١،
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 ٖٓااااى زٖاااٝـ عًااا٢ أُٖٝااا١ إٔ ٜهااإٛ بااأ خاياااس. ٚأناااس ز

،  زا٥طٟ بؿهٌٚ اؾٗات مجٝع َٔ املهٞ باؿطّ ؼٝط غاحات

 ٚايفٓااازم  ايهااٝاف١، ٚقكااٛض املًهٝاا١، ايككااٛض إظاياا١ ٜعااي ٖااصاٚ

ٌ  ٫ َػااف١  بإبعازٖا ٔ  تكا ٕ  َاذ،  500 عا ّ  ٖٓااى  ٜٚهاٛ  بعاس  حاعا

 ايػااٝاضات َٛاقاافٚ املفطٚؾاا١، ايؿااكلٚ ايفٓااازم، َاأ ايػاااحات

 ٚناصيو ، يًحٴجٻاا   اي٬ظَا١  ا٭خاط٣  يًدسَات َكاضٚ اؿاف٬ت،ٚ

ٌ  َٚڀااعِ،  قا٬ت  عًا٢  تؿتٌُ ٘  َاا  ٚنا ُٹاط  اؿاا   وتاجا  ٚاملڂعت

ّ  يف يًكا٠٬  يعا٥طٚا ٔ  اؿاط  فٝٗاا  ٫ٚ ٜٴػاُ  ، فكاط  ايهاطٚضٜات  َا

 يًحااطّ املٛقاا١ً ايڀااطم تهاإٛ ٚإٔ. َهَّاا١ ٭ٖااٌ ايااسا٥ِ بايػااهٔ

 ٚاؿاااااف٬ت ٚيًااااذاّ يًُؿااااا٠ ٚكككاااا١ فػااااٝح١، ٚيًػااااهٔ

 أٚقااااات يفأٚ  املٛاغااااِ يف اـااااسَات عطباااااتٚ ا٭جااااط٠ ٚغااااٝاضات

ٍ اؾ غافٛح  عًا٢  َٓا٢  يف ايبٓاا٤  يف ٚا٫غتُطاض. قسز٠  احملٝڀا١  باا

 َٓٗاا  ا٫غاتفاز٠ ٚ املتحطن١، ايػ٬مل ٚاغتدساّ، يًػه٢ٓ مب٢ٓ

ُٹطٜٔ، ايعاّ طٛاٍ ُٴعت ٌ  تاأَني  َاع  يً ٌ  ٚغاا٥ ّ  ايٓكا  َاساض  عًا٢  يًحاط

ٔ  ايػاع١. نُا اتفل ز. خايس ٘  شٖاب  زٖاٝـ َاع َاا    با  غاامل  ّ. إيٝا

 ٍ  ؾاااطناتإىل  ؼًٜٛاااٗا ٚاقاااذح ايڀٛافااا١، َهاتاااب املاااطٟ حاااٛ

ُٹط اؿا  ـس١َ ايعاّ طٛاٍ تعٌُ َػا١ُٖ  . ٚايعا٥ط ٚاملڂعت

٘   بٝات  محاع٠ . ز ٚحٍٛ ٖصٙ ايتٛق١ٝ أٚن   بايٓػاب١  املااٍ أْا

 عااسا عًٝاا٘، اؿهَٛاا١ تعُااٌ َااا ٖااٛ ٖااصا اؿااطّ عاأ ي٬ضتااسازات

ٞ  ٚايايت -ايتٛحٝاس  زاض حتا٢  ا٫غتثٓا٤ات، بع  ٔ  أقاطب  ٖا  غاه

 فٗااٞ ا٭ًٖٝاا١ ايڀٛافاا١ َ٪غػااات أَااا .يٲظاياا١ فسٚياا١ -يًحااطّ

 َٚٓااص -ٖٚٓاااى...املٗٓاا١ أضباااب عًاا٢ َككااٛض٠ ١ػاضٜاا َ٪غػااات
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ٔ  مل٪غػااات يتحًٜٛااٗا عسٜااس٠ قااا٫ٚت -ظَاأ  ٖااِ عاَاا١  يهاا

ٔ  ٚ ٝك١ يسِٜٗ ٘ -عباس ايععٜاع   املًاو  َا ٌ  بأْا٘ أقاط   -اهلل ضمحا  أٖا

ِ  َاا  عًا٢  َهَّا١  يف ايڀٛاف١ ١َٓٗ ٘  ٖا  ايڀٛافا١  َٗٓا١  ٚأغاغٶاا  ..عًٝا

ِ   ..َعكااس٠ ٬َنٗااا تطنٝباا١ يًحاا    فكااط ٚشااصا ايػاابب ْؿاااطٗ

ٌ  اؿ  خسَات تكسٿّ نثر٠ َ٪غػات اٯٕ ٖٚٓاى  ٚايعُاط٠  يًاساخ

ٍ  َػاتثُط  ٭ٟ ٚميهٔ ايعاّ، طٛاٍ ايطخكا١،   ٖاصٙ  عًا٢  اؿكاٛ

ُٻ٢ ططٜااال عااأ عًٝااا٘، ؼاٜاااٌ ٖٓااااى اـااااض  حتااا٢  حجٽاااا َاااا ٜٴػااا

 .ايڀٛاف١ َ٪غػات عٔ بعٝس بأغًٛب غٝاحٝٽا، ٜٚتِ

 يكطاضا اؿُٛز أْ٘ ميهٔ إبكا٤ قاح بٔ اهلل عبس. ز ٜٚط٣

 أخااط٣ ؾااطنات بإْؿااا٤ ايػااُاح َااع عًٝاا٘، ٖااٛ نُااا املًهااٞ

ٕ  اؿاٍ ٖصٙ يف ايڀٛاف١، أعُاٍ متاضؽ  احتهااضٶا  نػاطْا  ْهاٛ

٘  ايٛقت ٚيف، َكبٍٛ غر ِ  نُاا  ايكاسا٢َ  املڀاٛفني  أبكٝٓاا  ْفػا  ٖا

  عًٝ٘.
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  ) حصب احلرّف األجبدٓ٘  (

  َٴعٹسٸ ايتكطٜط(ز. إبطاِٖٝ إزاعٌٝ عبس ( ٙ                                                                                                                                         . 

 ز. إبطاِٖٝ ايبعٝع. 

 حًٝك١. بٛ إحػإ. ز 

 ّٟأغا١َ نطز .. 

 ًٞايػفر أ. أغا١َ ْك. 

 ٟأ. أزٗإ ايغاَس. 

 ايعطٜ . ٜا ط. ز 

 ٞز. اؾاظٟ ايؿبٝه. 

 ٟز. حاَس ايؿطاض. 

 ٟحػاّ عر .ّ. 

 ُٞز. حػني اؿه. 

 املاٍ. بٝت محع٠. ز 

 املعضٚ . محٝس. ز 

 ٕز. خايس ايطزٜعا.  

 ٕض٥ٝؼ ايًج١ٓ اٱؾطاف١ٝ ع٢ً َٓتس٣ أغباض( ّ. خايس ايعثُا(. 

 ز. خايس بٔ زٖٝـ. 

 ايسضٜؼ. ظٜاز. ز 

 ٟغامل املط .ّ. 

 ٜطٟ.ايڀط عبس ايطمحٔ. أ 

 ايفٝفٞ. عبس ايطظام. أ 

 ٌٜز. عبس ايػ٬ّ ايٛا. 

 ٞأ. عبس اهلل ايهٛو. 

 ايعػاف. عبس اهلل. ز 

 ز. عبس اهلل بٔ قاح اؿُٛز.  

 خايس. عبر. أ 

 ٞأ. عًٝا٤ ايباظع. 

 ُٞز. عًٞ اؿه.  
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 ٞ ز. فٗس اؿاض. 

 .ز. فٛظ١ٜ ايبهطأ. 

 ايعُطإ. فٗس بٔ قُس. أ 

 اضٜط()ض٥ٝؼ ؾ١ٓ ايتك ز. َػاعس احملٝا. 

 ايٓعِٝ. َؿاضٟ. ز 

 ايغسٜط. َٓر٠. ز 

 ز. ْاقط ايكعٛز. 

 ٟز. ْٛف ايغاَس. 

 ْٞأ. ٖازٟ ايعًٝا. 

 ا٭َر وٝٞ. أ. 
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 11أمحس ايغاَسٟ -

 201 إزٚاضزظ زميٝٓ  -

 219 إزٜػٕٛ -

 202 أضْٞ زْهإ -

-    ٌ ، 272 ا٭َار خاياس ايفٝكا

282 ،291 ،296 ،102 

 221 ا٭َر غًڀإ -

 باااأ غااااًُإ ا٭َاااار قُااااس -

107 
 ا٭َر قُس بٔ عباس ايععٜاع   -

106 
 280، 12 باضٜتٛ -

 12 بسٜٟٛ ايٛقساْٞ -

 228 تاتؿط -

 12 تاًٜٛض -

 206 جُٝٞ ناضتط -

 29 حػٔ حٓفٞ -

 22 خًف بٔ ٖصاٍ -

 12 ضاٜت ًَٝع -

 210 غعٝس املًٝل -

 10 غًِٝ عبس اؿٞ -

 212 عبس اهلل اـاظّ -

 217 فطٜسضٜـ ٖاٜو -

 60 ناضٍ َٓٗاِٜ -

 11 ايهًباْٞ -

، 26 فااٞ ؾااذاٚؽ نًااٛز يٝ -

17 
 12 نًٛنٕٗٛ -

 217، 227 قُس ايطؾٝس -

 207، 02 املًو غعٛز -

، 98، 00 املًاااااو عباااااس اهلل -

210 ،229 ،276 

، 12، 12 املًو عبس ايععٜاع  -

201 ،207 ،270 ،272 ،

290 ،106 ،107 ،120 

 202 املًو فٝكٌ -

 12 َٝؿًع -

 217 ًَٝتٕٛ فطٜسَإ -

 298 ْاز١ٜ باعؿٔ -

 220 ايٓعُٝٞ -

 10 ْٝتؿ٘ -

 217يٝفني  ٖٓطٟ ّ. -
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 280 آغٝا -

 228 أبٛ ظي -

 218 أت٬ْتا -

 ا٭حػا٤ -

 217، 210، 211 ا٭ضزٕ -

، 212، 220، 201 أغاااذايٝا -

280 
 17 اٱغهٓسض١ٜ -

 280 أفطٜكٝا -

 272 اٱَاضات -

، 220، 66، 09 أَطٜهاااااااااااا -

221 ،212 ،280 

 61 إْسْٚٝػٝا -

 106، 280، 09 أٚضٚبا -

 212 إٜڀايٝا -

 106 بانػتإ -

 212 غاٍايدت -

 217 بطيني  -

، 220، 92، 66 بطٜڀاْٝاااااااااااا -

228 ،210 ،212 

 212 بًجٝها -

 210 تبٛى -

 280، 11 تطنٝا -

 212 تؿًٝٞ -

 229 تهػاؽ -

، 272، 201، 76 جاااااااااااااااااس٠ -

270 ،272 ،271 ،298 ،

106 ،107 

 76 حا٥ٌ -

 270 زبٞ -

 76 ايسضع١ٝ -

 222 ايسَاّ -

 212 ايسمناضى -

 67، 02 ايطٜاض -

، 10، 21، 20 ايػاااااااااااااعٛز١ٜ -

12 ،11 ،20 ،22 ،22 ،

21 ،10 ،18 ،60 ،61 ،

62 ،61 ،70 ،71 ،82 ،

82 ،88 ،90 ،92 ،201 ،

221 ،229 ،210 ،299 ،

120 
 270 غٓغافٛض٠ -

 61 ايػٛزإ -

 212 ايػٜٛس -

 276، 272، 12 ايڀا٥ف -

 02 عػر -

 217، 81، 02 عُإ -

 212 فطْػا -

 212 فًٓٓسا -

 219ف٬ٝزيفٝا  -

 221قڀط  -

 12 ايكڀٝف -

 212، 66، 62 نٓسا -

 211 نٛضٜا -

 219، 217 بٝانٛيَٛ -

 61 َايٝعٜا -
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 76 َسا٥ٔ قاح -

، 271، 12 املسٜٓااااااا١ املٓاااااااٛض٠  -

270 
 00، 18، 17 َكط -

 02 املغطب -

، 270، 269 َهاا١ املهطَاا١  -

272 ،270 ،272 ،282 ،

281 ،280 ،282 ،298 ،

299 ،102 ،101 ،106 

، 8 املًُهاا١ ايعطبٝاا١ ايػااعٛز١ٜ -

9 ،20 ،08 ،20 ،202 ،

270 ،272 ،281 

 212 املًُه١ املتحس٠ -

 219 ٝٓٝػٛتاَ -

 61 لطإ -

 07 ايٓطٜٚ  -

 212 ايُٓػا -

 106 اشٓس  -

 212، 07 ٖٛيٓسا -

، 201، 62 اي٫ٜٛاااات املتحاااس٠  -

212 ،212 

 212، 66 ايٝابإ -

 72، 11 ايُٝٔ -
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 فآس الشَرٖد.  -
 فْزٓ٘ البكرأ. د.  -
 مصفر املْشٙأ.  -
 ميريٗ الغدٓرد.  -
 ىاصر الكعْدد.  -

 

  
 كٙللنلتاألماى٘ العام٘  -
 اإلشرافٔ٘ اهلٔئ٘ -
 جلي٘ التكارٓر الشَرٓ٘ -
 جلي٘ الكتاب الصيْٖ -
 أشبار" ملتكٙاللجي٘ التحضريٓ٘ للكاء الصيْٖ " -

 

121322  


