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ّ 1026ػااٗش أنتااٛ ش أطااراس لاا٬ٍ  ًتكاا٢ْاااقؽ أعلااا٤ َ

املُٗا١ ٚايامت ط حشذٗاا يًراٛاس عًا٢ َاذاس        ٛكاٛعات ايعذٜذ َٔ امل

 ايؼٗش، ٚمشًت ايكلاٜا ايتاي١ٝ:  

 

 ايعشاقٞ ايظعٛدٟ ايتكاسب. 

 ايتحٌٗٝ ٖٚٓذط١ ايؿِٗ داس٠إ. 

 ازبذٜذ ازباَعات ْظاّ يف قشا٠٤. 

 ٚايڀٛا٥ـ ازبُاعات َٚؼه٬ت املعاؿش٠ ايعش ١ٝ ايذٚي١ 

 ايكلاٜا َعازب١ يف ا٫جتُاعٝني املتخــني دٚس 

  .ايظعٛدٟ اجملتُع يف يًتػٝري املـاذر١
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  :ُاحلنىد إمياٌ. أالىرقُ الرئًص: 

 ٚصٜااااش َااااع ؿاااارؿٝٽا ذااااٛاسٶا أجشٜااااتٴ 1004 ايعاااااّ َڀًااااع يف

 ؿاارٝؿ١ يـاااح ايهٜٛاات يف صٜراااسٟ ٖٛػااٝاس ايعشاقااٞ اشباسجٝاا١

ٍ  ا٭ٍٚ ي٘ ط٪ايٞ نإ، ايًٓذ١ْٝ ا٭ٚطط ايؼشم  ايتـاشؼبات  ذاٛ

  ااني ٬قاااتيًع قشٜاا  اطاات٦ٓاف عاأ آْاازاى ذبااذ ت اياامت ايظااعٛد١ٜ

 يف ُٖااع ايذ ًَٛاطاا١ٝ ا٫ تٓكـااٗ إجا اا١ ٚ عااذ، ٚايشٜااا   ػااذاد

 ! ايظٗٛي١  ٗزٙ يٝع ا٭َش إٕ قا٥ًڄا: أرْٞ

 مل اياٛصٜش  نا٬ّ إٔ  عًا٢  يًتأنٝاذ  اسباد ا١  ٖزٙ  ظشد  ذأت

 مبخاا   َشت ايعشاق١ٝ ايظعٛد١ٜ ؾايع٬قات، اسبكٝك١ ط٣ٛ ٜهٔ

ّ  يف ايهٜٛت غضٚ عظري َٓز  اسبـااس   ؿارت٠  َاشٚسٶا  ّ،2880 ايعاا

ّ  َاع  ايها١ًَ ٚايكڀٝع١ ايعشام ع٢ً املؿشٚ  ّ  ْظاا ، ذظاني  ؿاذا

 عًاا٢ لااريٶا اياارع   اا٘ اطترؼااش ٚاياازٟ ايٓظاااّ، ٖاازا طااكٛ  ذتاا٢

ٔ   اني  صباسٜٗاا إىل  املٝاٙ عٛد٠ ؿعٝذ ٌ  ا٭َاش ، إ٫ إٔ ايرًاذٜ  يف دلا

 .آلش ْٛع َٔ تعكٝذات َعرتى

ٔ  ايٛسقا١  ٖازٙ  إٔ أعشف ٚ  يهآ   يًتؿـاٌٝ،  تتظاع  يا ٍ طاأذا

ٛ  ٌَا عشق أ شص تًخٝف ٌ  ايع٬قاات  منا ٞ   ؼاه ٔ   اني  حرٝعا  ايرًاذٜ

 :  ايظا ل ايٓظاّ طكٛ  عك 
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ٕ  ٜألز :ايڀا٥ؿ١ٝ املكاس ١  اطاتخذاَٗا  ايشٜاا   عًا٢  ايعشاقٝاٛ

ٌ  يف حا٥ؿٝا١  ملكاس ١ ـ  َاع  ايتعاَا ٞ  املًا ٌ  ػاعٛسٖا  َٓاز  ايعشاقا   تٛغا

 سؾاا  تتكرااٌ مل ايشٜااا  ٚإٔ، ايعشاقٝاا١ ايذٚياا١ َؿاؿااٌ يف إٜااشإ

 تعااٍٛ ناْاات ٚاياازٟ ايٝاااٚس، غاااصٟ مشچااش عؼااا٥ش يؼااٝ  عااشاقٝنياي

إٔ  نُااا، ازبذٜااذ ايعاشام  ذبهااِ قااذ نؼخـا١ٝ  عًٝاا٘ ايشٜاا  

ٕ  ايامت  ايڀا٥ؿٝا١  ايًػا١  أٜلٶاا  ٜظتظٝػٛا مل ايظعٛدٜني  ايظاطا١  ناا

 . َٓاطر١ َٔ أنثش يف ايشٜا  كذ  ٗا ػبٗشٕٚ ايعشاقٕٝٛ

ٍٷ غٝااابٷ مثاا١: ايثكاا١ غٝاااب  ايااذٚيتني، تٞقٝاااد  ااني يًثكاا١ َتراااد

ـ  ا٭جٓاذ٠  يف ٚالت٬ف طًر١ٝ، ٫تٗاَات ٚترادٍ  ايظٝاطا١ٝ  ٚاملٛاقا

ٔ  طاٛسٜا  يف ايـشاع ٚطاذات إٜشإ، َع ايع٬ق١ يف  ٚيرٓاإ،  ٚاياُٝ

 ٚذًؿا٥ٗاا،  إٜشإ جاْ إىل  ايعشاق١ٝ اسبه١َٛ َٛاقـ متٌٝ ذٝث

ٛټس ايذٚيتني،  ني كعٝؿ١ يًتعإٚ املؼرتن١ ا٭سك١ٝ ٚتعذ  يف ٚايتڀ

ٛ   ذاٜات٘، يف صاٍ َا ق١ايع٬ ٌ  َاا  ٖٚا  ايع٬قا١  يتڀاٛس  ذباذٜٽا  ٜؼاه

 .ايذٚيتني  ني

 ايٓؿاااٛر أدٚات َااأ ايعذٜاااذ إٜاااشإ متتًاااو :اٱٜشاْاااٞ ايتٛغاااٌ

ٔ  متهٓٗااا  ايعشاقٝاا١،  ايظاااذ١  يف ٚايـااًر١  ايٓاعُاا١   يف ايتااأ ري  َاا

 ٫ٚ ايعااشب، جرياْٗااا َااع ٚع٬قتٗااا ايعشاقٝاا١ اسبهَٛاا١ تٛجٗااات

 دعااِ يف دٚسٖااا عًاا٢ ٜثٓاإٛ  ااٌ إٜااشإ، تااأ ري ايعااشام قاااد٠ ٜٓهااش

َااا  ٖٚااٛ ايؼااع ، اسبؼااذ ٚؾـااا٥ٌ ا٭َٓٝاا١ ٚأجٗضتٗااا ذهااَٛتِٗ

  اتت ٚايمت ايعشاق١ٝ، ايظاذ١ عٔ ايظعٛد١ٜ ا تعاد يف ٜظاِٖ ٕنا

 .ٱٜشإ لًؿ١ٝ نرذٜك١ إيٝٗا تٓظش

 أعكرات  ايامت  املتظاسع١ اشبڀٛات ع٢ً ايرتنٝض إرا َا ذاٚيٓا

 َا٪لشٶا   يًظعٛد١ٜ عشاقٕٝٛ َظ٪ٚيٕٛ  ٗا اّق ايمت ايضٜاسات طًظ١ً
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 قااذ اياامت املُٗاا١ ايٓكااا  َاأ صبُٛعاا١ ٬ْذاا إٔ  أٜلٶااا ميهٓٓااا

 : ايع٬ق١ هلزٙ ازبذٜذ ايٛاقع ؾِٗ يف تظاعذْا

ٔ  أطاؿشت  ٚايامت  املاكاٞ،  ألڀا٤ تـرٝس يف طعٛد١ٜ سغر١  عا

 تعااشف ايظااعٛد١ٜإٔ  ٚسغااِ، اٱٜشاْٝاا١ اهلُٝٓاا١ ذباات ايعااشام تااشى

 س ااط يف ايرااذ٤ يهاأ، ايعااشام يف إٜااشإ ضبااٌ ذبااٌ ٔياا أْٗااا جٝااذٶا

 ايظاااذ١ عًاا٢ ٚصْٗااا هلااا ػخـااٝات َااع لاؿاا١ -ا٫تـاااٍ قٓااٛات

 . ايـرٝس ايڀشٜل ع٢ً لڀ٠ٛ ٜرك٢-ايعشاق١ٝ ايظٝاط١ٝ

، إىل طااا كڄا َظااتخذ١َ ناْاات اياامت ايڀا٥ؿٝاا١ املكاس اا١ تػااٝري

٘  عٔ عٛكٶا ايعشام عشٚ ١ ع٢ً ايرتنٝض عرب ق١َٝٛ َكاس ١ ، حا٥ؿتا

ٌ  ٜتلس ٖٚزا ٌ  ايـاذس  َكتاذ٣  صٜااس٠  يف نارري   ؼاه ٟ  ايشجا  اياز

ُٶااا  اارٜشإ ٜـااڀذّ  تؿٝااذ ٚاملعًَٛااات، عشٚ ٝاا١ قَٛٝاا١ ٭طااراب دا٥

ٟ  ذٝاذس  اسبهَٛا١  س٥اٝع   إٔ أٜلٶا إىل  ا٫ؿاڀؿاف  التااس  ايعرااد

٘  طبايؿڄاا  قڀش، أص١َ يف ٚذًؿا٥ٗا ايظعٛد١ٜ جاْ   اٱٜشاْاٞ   يًتٛجا

 .  ايعشام قشاس اطتك٬ٍ ع٢ً يًتأنٝذ

 يف ٜظاااِٗ ذَاااا قااا ايعايكااا١  اشب٬ؾٝااا١ ايكلااااٜا ذاااٌ ضباٚيااا١

ٌ  إعااااد٠   ٚؾااااتس اسباااذٚد  قلااا١ٝ  أ شصٖاااا ، ايع٬قاااا١ ٖااازٙ  تؼاااهٝ

إىل  َراػاااااش٠ سذااااا٬ت  تظاااااٝري ايظاااااُا  عااااأ ؾلاااااًڄا، املعاااااا ش

، ايركٝاااااع َكااااارب٠  ضٜااااااس٠ ايؼاااااٝع١ يًرحااااااد ٚايظاااااُا ، ايٓحاااااـ

 يهاأ، ايع٬قاا١ تڀرٝااع ادباااٙ يف تـاا ټ ْٝاا١ ذظاأ  ااٛادس نًااٗا

ٔ   ااااٛادس  أٜلٶااااا تٓتظااااش  ظااااعٛد١ٜاي ٌ  ايعشاقااااٞ،  ازباْاااا  َاااا  يعاااا

 .ايعشام يف ايظعٛدٜني املعتكًني مبًـ ٜتعًل أ شصٖا
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 تظاري  ايع٬قاات  تًاو  ناْات  إرا ؾُٝاا  اٯٕ اسبهِ ٫ٔ ميه

 ٔ  ؾشكاااتٗا عااا ش٠،  طااارا ١ صبااشد  أْٗاااا أّ ٚاكاار١  َٓٗحٝااا١ كااُ

 .ايشا١ٖٓ املشذ١ً تڀٛسات

 

  :ىكلٌ أشامُ. أالتعكًب األول 

ٍ  ٚسقتٗاا  ع٢ً اسبُٛد إميإ أ. أػهش ٟ  ايتكااسٴب  ذاٛ  ايظاعٛد

٘  غاري  ٚسقتٗاا،  يف اسبكاا٥ل   ع  ٫َظت أْٗا ٚأعتكذ ايعشاقٞ،  أْا

 ايػاااضٚ َٓاااز امللاااڀش ١ ايع٬قااا١ ٖااازٙ تااااسٜ  اطاااتعشا  املٗاااِ َااأ

 قؿااضت جٝٛطٝاطاا١ٝ تػااٝريات َاأ أعكرٗااا َٚااا يًهٜٛاات، ايعشاقااٞ

 املٓڀكاااا١ يف ياااا١املعاد يتػااااٝري اٱقًُٝٝاااا١  ا٭حااااشاف  عاااا  عًٝٗااااا

 اطاااتكشاس ٫ٚ أٚيڄاااا، ايعاااشام اطاااتكشاس ؽباااذّ ٫ ٚمباااا يـااااسبٗا،

ٝٶاااا املٓڀكااا١  ٜشترڀاااإ  اتاااا ايًااازٜٔ اياااذٚيٝني ٚايظاااًِ ا٭َااأ، أٚ  اْ

 يف داعااؽ تٓظااِٝ  اازس٠ منااٛ ٚيعااٌ املٓڀكاا١،  ااأَٔ َراػااشٶا استراحڄااا

 عًاا٢ َثاااٍ لااري ٚايعااامل املٓڀكا١  يف جاازٚسٙ ٚتؿؼااٞ ايعااشام، تاشاب 

 .ريو

ٕ  َا ٚإرا ٔ  اطاتكشاس  ناا ٌ  ايعاشام  ٚأَا  يًُٓڀكا١  أُٖٝا١  ٜؼاه

 -ٚ ك٠ٛ – ْؿظٗا تؿش  ٚازبػشاؾ١ٝ ايتاسٜ  ذكا٥ل ؾرٕ ٚايعامل،

٘  ٚأعتكاذ  ايعشاقٝا١،  ايظاعٛد١ٜ  ايع٬قات ع٢ً ٔ  أْا  ايٓظاش  اشبڀاأ  َا

 ْتااادأٚ  ايًرظاا١ ٚيٝااذ ٜعتاارب أْاا٘ ايرًااذٜٔ  ااني ا٭لااري ايتكاااسٴبإىل 

 َاشٸ  عًا٢  املًُها١  اْتٗحتٗاا  ٠َظاتُش  طٝاط١ ٜعترب  ٌ آ١ْٝ، ظشٚف

ّ  ازبٗٛد ٖزٙ ٚناْت ايعكٛد،  عشاقٝا١   ظاشٚف  إَاا  عااد٠   تـاڀذ

ّ  عا٥كڄاا  ٚقؿات  إقًُٝٝا١  ظاشٚف أٚ  دال١ًٝ، إىل  ايع٬قاات  عاٛد٠  أَاا
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 ٚصسا٤ س٥اٝع  مبـااؾر١  ايظاشٚف  تٗٝاأت  ٚقذ أَا. ايڀرٝعٞ ٚكعٗا

ٞ  َٔ ؾرْ٘ ي٘  املُذٚد٠ يًٝذ ايعرادٟ ذٝذس ايظٝذ ايعشام ٕ أ ايڀرٝعا

 ايرًااااذٜٔ  ااااني املظااااتٜٛات ناؾاااا١ عًاااا٢ تٓاَٝٶااااا ايع٬قااااات تؼااااٗذ

 .ايؼكٝكني

 

  :ٌالطريرٍ عبدالرمحً. أالتعكًب الجاى 

 َٓااز َظااتُش٠ قڀٝعاا١ يف ظًاات ايعشاقٝاا١ ايظااعٛد١ٜ ايع٬قااات

ّ  يف ايعااااشام غااااضٚإىل  ،(2880) ايهٜٛاااات غااااضٚ  ،1002 ايعااااا

 ٚجبٗاذ  ١ٚايعشاقٝ ايظعٛد١ٜ اشباسج١ٝ  ني ايتٓظٝل ريو َٔ ٜٴظتث٢ٓ

  ااا  حملاٚيااا١ اهلل  سمحااا٘-ايؿٝـاااٌ طاااعٛد ا٭َاااري َااأ ػخـاااٞ

ٔ  ٚ شٜڀاْٝاا  املترذ٠ اي٫ٜٛات ٚ  عا ٔ  ايعاشام،  غاض ٕ  املٛجا١  يها  ناا

 .ايررٸاس َٔ أق٣ٛ

 يتـذٜش َعٶا ٚإٜشإ طٛسٜا ذبشنت ايعشام، غضٚ  ذا١ٜ َٚٓز

 ازبٓاااااٛد ٚاطاااااتٗذاف املؿخخااااا١ ٚايظاااااٝاسات يًعاااااشام، اٱسٖااااااب

 ٫ذكا١  كش ١ طٛسٜا يتحٓٝ  ٜٗذف نإ شا٭َ ٖزا ا٭َشٜهٝني،

 ٚ ايتااايٞ ايعااشام، عًاا٢ اٱٜشاْااٞ ايٓؿااٛر ملااذ ٜٚظااع٢ ايعااشام،  عااذ

ٕ  دلًات  ٔ  ايعااشام إٜاشا  أَااا ايؼاعاس،  َظاات٣ٛ عًا٢  ايڀا٥ؿٝا١   اااب َا

 ايا٤٫ٛ،  ذظا   ايٓااغ  ذباطا   ناْات  ؾكاذ  ايتڀرٝال  َظات٣ٛ  ع٢ً

 َظاااتكرً٘  رْٗاااا٤ املخاااايـ تعاقااا  اٱجشاَاااٞ طاااحًٗا يف ٚناْااات

 .ا٭ذٛاٍ أطٛأ يف جظذٜٽا ٚ تـؿٝت٘ ا٭ذٛاٍ، أذظٔ يف ظٝاطٞاي

 ساٜاع،  نْٛاذايٝضا  َٔ ٚاملذعّٛ احملتكٔ ايڀا٥ؿٞ ازبٛ ٖٚزا

 إجشاَٝاا١ حا٥ؿٝاا١ غااري  ڀشٜكاا١ ايعااشام يف ايترااشى جعٵااٌ يف أطااِٗ



31

 

 –1027     
14 

ٝٽا، أَشٶا ٌ  ٫إٔ  ايظاعٛد١ٜ  تاستاأ  ٚ ايتايٞ َثاي   عاذ إ٫  ايعاشام  تاذل

 يعاااذ٠ ٚاقتـاااادٟ طٝاطاااٞ دعاااِ تضباااا٫ٚ َاااع ايٛكاااع، ٜٗاااذأإٔ 

 عاا٬ٟٚ، إٜاااد سأطااٗا ٚعًاا٢  ايلااشٚس٠، طاا١ٝٓ يٝظاات ػخـااٝات

 ايااااٛحٓٝني ايعااااشٚ ٝني دعااااِ يف تشغاااا  ايظااااعٛد١ٜ ناْاااات ذٝااااث

ٕ  ع٢ً احملظٛ ني ٚيٝع، ايعشاقٝني ٔ  إٜاشا  أجٓاذتٗا  ذبات  ٚاملٓلاٜٛ

 .املظًُني ٚاٱلٛإ ايذع٠ٛ ذضب َثٌ

ّٳ ٛٵ ٝٳاا  اطاارتاتٝحٞ نااأَش ٞايعشاقاا ايظااعٛدٟ ايتكاااسٴب ٜااأتٞ ايڃ

 ٚ ااذأ اٱٜشاْااٞ، ايٓؿااٛر َاأ يًتخؿٝااـ ٚدعُاا٘ ايعااشام، َااع يًع٬قاا١

  ٛجاٛدٙ  كااقت  ٚايزٟ  ايعشام، طؿريا ايظرٗإ ايٛصٜش  تعٝني ريو

ٕ  َٚشػس عاَإ، عُشٴٙ ايتكاسٴب ٖزا إٜشإ،  تكااسب   ٛؿا١ً  يٝهاٛ

 ايـاااذس َكتاااذ٣ صٜااااس٠ يف ػااااٖذْا نُاااا ايعش اااٞ، احملاااٝط َاااع

ٟ  املعارب  ؾاتس  ٚنزيو عٛد١ٜ،ايظ  عذ ٭ ٛظ   ا٭سدٕ  اني  اسباذٚد

 .ٚايعشام

ّٳ ايتكاسٴب ٛٵ ٝٳ  اسبكٝكٝا١  ٚطًٝت٘ يهٔ عشٚ ٞ، طٝاطٞ ٖذؾ٘ ايڃ

ٞ  ؾايًكاا٤  ا٫قتـااد،  ٖٞ ٟ  يف املؿـاً  املظا٪ٚيني  يكاا٤ات   اني  ْظاش

 ايكـا   ٚا٫طتثُاس ايتحاس٠ ٚصٜش صٜاس٠ ٖٛ ٚايظعٛدٜني، ايعشاقٝني

 ايظاعٛد١ٜ  املٓتحاات  ؿادسات تضٜذإٔ  املتٛقع َٔ ذٝث ايعشام،إىل 

َٶااا، اشبـااٝ  اهلاا٬ٍ  اا٬د يف نااثريٶا املٛ ٛقاا١  ناْاات ٚاياامت عُٛ

 ا٭سدٕ، َاااع َٓؿااازٖا عااارب ايعاااشامإىل  ايـاااادسات جاااٌ  املٓاطااار١

 إٜااشإ تظااتڀع مل اياامت ا٭َااٛس أ ااشص أذااذ ٖااٞ ايظااعٛد١ٜ ؾاملٓتحااات

ٔ  اسنرا  دبااس  ٚجاٛد  عارب  َٝض٠ أٜلٶا ٚيًظعٛد١ٜ عًٝٗا، املٓاؾظ١  َا

 .ايعشام يف ايتحاس نراس َع ع٬قات رٟٚ ايض ري
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 ا٭ناشاد،  َاع  ايڀٝرا١  ايظعٛد١ٜ ع٬قات ٖٚٛ َِٗ آلش جاْ 

ٌ  ذاكش يف َِٗ جاْ  ٖٚزا  اْؿـاًت  طاٛا٤  نشدطاتإ،  َٚظاتكر

 ايعااشام كاأُ  كٝااتأٚ  -قشٜرٶااا أساٙ ٫ َااا ٖٚااٛ - ايعااشام عاأ

 .املٛذذ

َٶااااا،  ؾرتتااااني ٬ٍلاااا أٚ اَااااا إداس٠إىل إٔ  اٱػاااااس٠ ػباااا  لتا

 َاااأ أدٍ ٚيااااٝع ٱٜااااشإ، ايعااااشام يف ٚاملخااااٝط اشبااااٝط طااااًُت

 عاا٬ٟٚ إٜاااد ذـااذ سغااِ ايااٛصسا٤ يش٥اطاا١ املااايهٞ التٝاااس ريااو

 .أنرب ٭ؿٛات

ُٶااااااا ايظااااااعٛد١ٜإٔ  إدساى ػباااااا ،  ايتااااااايٞ  طااااااعت َااااااا دا٥

 يهاااأ تاااألشت،  أْٗااااا ٚؿااارٝس  ايعااااشام، َاااع  أؾلااااٌ يع٬قاااات 

 دؾعتاااا٘ اسمباااا طٝاطاااا١ٝ َ٪ػااااشات املظاااا٪ٍٚ يااااذ٣ نااااإ أٜلٶااااا

ّٳ يًااارتٟٚ، ٛٵ ٝٳااا  اٱدساى ناَاااٌ َاااع اطااارتاتٝحٞ، تكااااسٴب ٖٓااااى ايڃ

 .اٱٜشاْٞ  ايؼٛى ١٦ًَٝ أس  ايعشام  إٔ

 

  :ًُاملداخالت حىل الكض 

 :العراقٌ الصعىدٍ بواقع وإشكاالت التكاُر

ايؿٝؿٞ املاذال٬ت ذاٍٛ قلا١ٝ ايتكااسٴب      عرذ ايشصام. اطتٌٗ أ

ْٻاا     ﴿هشميا١:  ايظعٛدٟ ايعشاقٞ َظتؼاٗذٶا  اٯٜا١ اي   ٗٳاا ايٓٻااغٴ إڇ ٜټ ٜٳاا أځ

ٕٻ        ٌٳ يٹتٳعٳااسٳؾڂٛا إڇ ٚٳقځرٳا٥ٹا ِٵ ػٴاعٴٛ ٶا  ٓٳاانڂ ًڃ ٚٳجٳعٳ ْٵثٳا٢  ٚٳأڂ ٔٵ رٳنځاشڈ  َٹ ِٵ  ٓٳانڂ لٳًځكڃ

ِٷ لٳاااارٹريٷ    ٘ٳ عٳًٹااااٝ ٕٻ ايًډاااا ِٵ إڇ ٘ٹ أځتٵكځااااانڂ ٓٵااااذٳ ايًډاااا ِٵ عٹ َٳهڂ ش طااااٛس٠ ﴾أځنڃااااشٳ

   ز22اسبحشات:
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 َاأ جعااٌ، تكاااسٴباي ملرااذأ ايهااشِٜ ايكااشإ يف تأطااٝع ٖٓاااى

ٕٻ ػااهًڄا ايؼااعٛ ١ٝ َٚاأ، ػااهًڄا ايكرًٝاا١  ايتكاااسب ذبكٝاال   ٚنااأ

   ٚيهاأ حرٝعااٞ  ااٌ طااٌٗ َترااذ ػااهٌ نااٌ دالااٌ ٚايتعاااسف

 ٚتكاااسٴب يتعاااسٴف جظااشٶا أٚجااذ أْاا٘ ايكااشإٓ  اا٘ أتاا٢ اياازٟ ايترااذٟ

ٌ -ػاعٛ ٶا  ) ُٖا: َتذال٬ٕ، أُْٗا َع طبتًؿني، ػهًني ( ٚقرا٥ا

 ٕ ٕ    ٚناأ ّ  ايكاشآ ٕ إٔ  ػاعٛ ٶا  ا٭نارب  ايؼااهٌ أياض  َتكاس ٶااا ٜهاٛ

 ا٭نرب  يازيو  يًؼهٌ ْٛا٠ ٖٛ ايزٟ ايكرا٥ٌ ا٭ؿػش ايؼهٌ َع

 تتٛاؾش يهٞ أتكانِ   ٚعًٝ٘=  أنشَهِ  ٛؿؿني: اٯ١ٜ يف أت٢

ٔ  ذايا١  إْؼا٤ َٔ ٫ ذ ايهشمي١ ايتكاس ١ٝ اسباي١  ايامت ( ايتكا٣ٛ )  َا

ٍ ) يف تتًخف ٌ  يف( ايعاذ ٌ  ايؼاعٛب  َاا  اني   ايتعاَا ٟ  ،ٚايكرا٥ا  ٚاياز

ٍ ) يًتكا٣ٛ  ايـرٝس ايتڀرٝل ْتا٥خ َٔ ٜهٕٛ قذ ٞ  ايعاذ  ،(اجملتُعا

 ٚايعهااع اسبٝااا٠، َااع ٚتؿاعًڄااا إْتاجٶااا أنثااش َااذْٞ ػااهٌ ٖٚااٛ

    ايعهع.

ٔ  اهلل عراذ . د َٚٔ ٚجٗا١ ْظاش    ؾارٕ َظاأي١   اسبُاٛد،  ؿااح   ا

 إػباااد دٕٚ تتركاالإٔ  هلااا ميهاأ ٫ ٚآلااش صبتُااع  ااني ايتكاااسب

 دٜاْااا١ قراااٍٛ ٚدٕٚ، عذٜاااذ٠ اص٫تتٓااا تاااٛاؾش ٚدٕٚ، َلااا١ٝٓ جٗاااٛد

 ٖااٛ َعاا٘ تتكاااسبإٔ  تااٛد َااا  كاؾاا١  ؾٗااِ ذتاا٢، َزٖراا٘أٚ  اٯلااش

 . ٓا٤ تكاسب يف تظِٗ ايمت ا٭دٚاتأٚ  احملذدات أذذ ٜٴعذ اٯلش

 َٚااازاٖ   كاؾاااات َااأ لًاااٝط ؾٗاااٞ، لاؿااا١ ذايااا١ ايعاااشام

٘  ذبكال إٔ  اهلني  ا٭َش يٝع، عذٜذ٠  ٚحٝاذ٠  ع٬قاات أٚ  ٚؾاقڄاا  َعا

ِ  ايعشام ٚأٌٖ ايعشام، قـري صَٔ َذاس ع٢ً ـ  لـٛؿا١ٝ  هلا  ربتًا

 َاع  اياذع٠ٛ  َظاأي١  ؾرٕ هلزا املػاس ١ٝ أٚ  اشبًٝح١ٝ اشبـٛؿ١ٝ عٔ
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 ايشجاااا٤أٚ  َٓااا٘ امل٪َاااٌ دسجااا١ تهااأ َُٗاااا- تكااااسبإىل  ايعاااشام

 صَٓٝاا١ َااذ٠ لاا٬ٍ ممهٓاا١أٚ  طاا١ًٗ  ـااٛس٠ ريااو ٜااتِ ياأ -إيٝاا٘

 ْكڀا١  عٓذ ٬ّا٫طتظأٚ  ايكذس٠ عذّ ٜع  ٫ ريو ٚيهٔ   قـري٠

ٝٽا، ٚيااٛ تكاااسبإىل  ايٛؿااٍٛ َاأ متٓااع ضبااذد٠  ا٭قااٌ عًاا٢أٚ  ْظاار

 . َشكٝٶا

 ٚجاااٛب ٖاااٛ، عشاقاااٞ تكااااسبأٟ  تٛاجااا٘ ايااامت ايـاااعٛ ات إٕ

 يف ْظااار١ ا٭عًااا٢ ٜعاااذ ٚايااازٟ - ايؼاااٝعٞ املااازٖ   اااني املٛا٤َااا١

 ٖٚازا ، املزٖرني ن٬ قرٍٛ َٔ ؾ٬ ذ، ايظ  ٚاملزٖ  -ايعشام

 لاااا٬ٍ َاااأإ٫  ٜتركاااال ياااأ ٕ ايتكاااااسبإىل أ -ٚجباااا٤٬ – ٜؼااااري

ٕ ؾار  ػاو  أدْا٢  ٚدٕٚ، ايتكااسب  ٖزا نظ  أسدْا َاإرا  تلرٝات

 .حًٜٛڄا ٚؿربٶا قٜٛٽا،  ٓا٤ٶ ؼبتاد ريو

ٟ  ايتكااسب  أؿارس  ايّٝٛ ٞ  ايظاعٛد ، يًػاٜا١  ًَرٶاا  َڀًرٶاا  ايعشاقا

 أٜلٶااا، ٚإٜااشإ ايظااعٛد١ٜ  ااني املظااتُش٠ ايتحار ااات أَاااّ لـٛؿٶااا

  ٓااا٤ ٚجااٛبإىل  تظااٛقٓا املٛاقااـ ٖاازٙ ٌناا، قڀااش َااع املكاحعاا١

ِ ، ايعاشام  دٚيا١  َع  ٘ اٱتٝإ َٔ ٫ ذ تكاسٴب ٔ   اايشغ  ايـاعٛ ات  َا

ّ   اٖظڄاا  ٜهٕٛ طٛف ايزٟ املهًچـ ٚايثُٔ ٛ  ع٬قاات   ٓاا٤  أَاا  ٚيا

٘  قٜٛاا١ ػاار٘ ّ  ؾًااٝع، َعاا ٔ  ايظااعٛد١ٜ أَااا   ٓااا٤  غااري آلااش  ذااٌ َاا

 .ايعشام َع ممٝض٠ ع٬قات

ٗ  ايامت  ا٭لاري٠  اشبڀٛات ، ايظاعٛد١ٜ  ايعش ٝا١  املًُها١  ااربازت

 صٜاااس٠ ٚأعكرٗااا، ايعرااادٟ ذٝااذس ايعشاقااٞ ايااٛصسا٤ س٥ااٝع صٜاااس٠ َٓااز

 سمسٝا١   اذع٠ٛ  أتات  ٚايمت، ايـذس َكتذ٣ ايعشاقٞ ايؼٝعٞ ايضعِٝ

ّ  صٜااس٠  آلاش  َٓاز  ا٭ٚىل ٖٞ ايظعٛد١ٜ َٔ ٌ  يًشٜاا    ٗاا  قاا  22 قرا



31

 

 –1027     
18 

َٶا  يرذ٤ا ع٢ً اي١ٝٓ عضَت قذ ايظعٛد١ٜ اسبه١َٛإٔ  ٜذٍ ٖزا، عا

 َاأ ٚ٭ٕ ايعااشام  دٚياا١ َااع اجملااا٫ت َتعااذد٠ ع٬قااات تڀااٜٛش يف

ٛ  نهاٌ   ٚاملٓڀك١ ايظعٛد١ٜ دباٙ اٱٜشا١ْٝ املخاحش دس٤ أطراب  ٖا

 ايعشام. َع ق٠ٛ أنثش ع٬قات  ٓا٤إىل  ايظعٞ

 ايع٬قاات  يف نرري ػشخ ذذث ايشدٜعإ أْ٘ لايذ. د ٚأٚكس 

( 1002) َشٜهااإا٭  ٝااذ ايعااشام طااكٛ   عااذ ايعشاقٝاا١ ايظااعٛد١ٜ

٘  اْظار   ايزٟ ايعاّ يف إٜشإ  ِ أٚيڄا، ٕ  ؾٝا ّ  ْٗاٜا١ ) ا٭َشٜهاا  عاا

1022 .) 

ُٶااا ايعشاقٝاإٛ اعتكااذ  َكاااتًني تـااذس ناْاات املًُهاا١إٔ  دا٥

ٚٻجاات ٚقااذ ايعااشام،إىل  جٗااادٜني  هلاازٙ املااايهٞ ْااٛسٟ ذهَٛاا١ س

 ٖا٪٤٫ ٕ إ  اايكٍٛ:  ايهز ا١  ٖزٙ إٜشإ ٚاطتػًت .نثريٶا ا٭نزٚ ١

ٝٽاااا ؾهاااشٶا ؼبًُااإٛ ايظاااعٛدٜني ٜٔاجملاٖاااذ  ٜعاااادٟ َتڀشؾڄاااا ٖٚا 

َٶا، ايؼٝع١  َظاأي١  يف جاذٽا  ذاص١َ ناْت املًُه١إٔ  ذني يف عُٛ

 ؾُااأ ٖاااٛاد٠   ااا٬ اٱسٖااااب ٚضباس ااا١ ايعاااشام،إىل  ايااارع  تظاااًڊٌ

 . ٚتعاقر٘ ٚذبتحضٙ تعٝذٙ ناْت املتظًًني َٔ عًٝ٘ تكر  ناْت

  عاا إٔ  ٖااٛ  ايعااشاقٝني عٓااذ ايهز اا١ ٖاازٙ نااشٸغ ٚاياازٟ

 ٞ ٟ  َكااااتً ـ  نااااْٛا  ٫ذكڄاااا  ٚداعاااؽ  أٚيڄاااا،  ايضسقااااٚ  َاااأ يٮطااا

املٓاااتُني ياااذاعؽ ٚاملتعااااحؿني َاااع ؾهاااشِٖ، ذٝاااث    ايظاااعٛدٜني

 داعاؽ،  يف ٚلاؿا١  ايعذد ذٝث َٔ ايتْٛظٝني  عذ ٜرذٕٚ، ٜٚأتٕٛ

إٔ  ايعشاقاااٞ ايؼاااع  املاااايهٞ ْاااٛسٟ ذهَٛااا١ أُٖٚااات ٚ ايتاااايٞ

 .ريو متٍٛ ٗاٚأْ ايعشام،إىل  دٚاعؽ تـذس ايظعٛد١ٜ
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 ذااني يف يًعااشام، نُٓكااز ْؿظااٗا قااذَت ايٛكااع  ٗاازا إٜااشإ

 ٚكااااُ٘ ايعااااشام ا اااات٬ع) أ عااااذ ٖااااٛ ملااااا ربڀِّااااط ناْاااات أْٗااااا

 ايعش ٞ، ضبٝڀ٘ عٔ ؾـً٘ ا٭قٌ ع٢ًأٚ  ،(ايؿاسط١ٝ يٲَرباحٛس١ٜ

  ظاار  أُٖٝتاا٘ هلااِ تاارني َااا ٖٚااٛ اٱٜشاْااٞ، ايٓؿااٛر ذباات ٚجعًاا٘

٘   طا   ذاانِ  قذّٚ َٔ ٚاشبٛف ؿذاّ، َع ايڀ١ًٜٛ ذش ِٗ  ٜؼار

َٶا  . ؿذا

ُٶا ناْت إٜشإ  نااْٛا  ايزٜٔ ِٖٚ ايظ١ٓ، ايعشب َٔ قًك١ دا٥

 كاااذ 2847  اااٛس٠ تًااا٢ ايااازٟ تاسؽبااا٘ حاااٛاٍ ايعاااشام ؼبهُااإٛ

ٚعراذ   عرذ ايظا٬ّ  ٚايعاسؾني قاطِ، ذهِ) نا ايظ١ٓ  املًهٝني

 اٱٜااشاْٝني لڀاا١ ناْاات ٚ ايتااايٞ(. ٚؿااذاّ ٚايرهااش، ايااشمحٔ،

ـ  ايعشب  شامايع ط١ٓ تُٗٝؽ ٔ  يًتخؿٝا ٕ  ايعشٚ ٝا١،  ْارب٠  َا  ٚيلاُا

 َاأ ناااْٛا يااٛ ذتاا٢ ايعااشام ذهااِإىل  ايظاا١ٓ ايعااشب عااٛد٠ عااذّ

   .نايتهشٜتٝني ايعًُاْٝني 

 يف ٚاكارٶا  دٚسٶا يًًُُه١ ٚاملعادٟ اٱٜشاْٞ اٱع٬ّ يع  ٚقذ

ٔٵإٔ  ٫ٚطااُٝا يًظااعٛد١ٜ، ايهشاٖٝاا١ تااشٜٚخ   ايظااًڀ١ أَظااهٛا َٳاا

 إٜشإ، َٔ املذعّٛ ايذع٠ٛ ذضب َٔ ِٖ ٬ٟٚع إٜاد  عذ ايعشام يف

ُٶا نإ ٚايزٟ ّ  دعُٗاا   ظار   املًُها١   َع عذا٠ٚ ع٢ً دا٥  يـاذا

 . إٜشإ ايثُاْٞ َع ايظٓٛات ذشب يف أ ٓا٤ ذظني

 لااسد  ايظعٛد١ٜ  كا٤ نزيو ٚايٛكع إٜشإ َـًر١ َٔ نإ

ٚ . نارري  ذاذ إىل  رياو  يف ظبرات  ٚقاذ  ايعاشام،  يف ايتأ ري إٔ  ٜٚراذ

ٕ  ٖٓااى  ٜهٕٛإٔ  أ ذٶا تتٛقع مل املًُه١  أَشٜهاا   اني  ٚ ٝال  تعااٚ

 ا٫ تعااد  يف املًُها١   شغرا١  نإ َكشْٚٶا ٚسمبا ايعشام، يف ٚإٜشإ
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ّ  مباا  طٝكَٕٛٛ ا٭َشٜهإإٔ  مبربس ايعشام  عٔ ٕ  ًٜاض ّ  يلاُا  عاذ

 ايعاشام  يف املًُها١  ٚجاٛد  ٚإٔ املًُه١،أٚ  ايهٜٛت ع٢ً اعتذا٥٘

 ذاشب  يف ٖضميت٘ يٮَشٜهٝني طًٗت ايمت ٖٚٞ َكرٛيڄا، ٜهٔ ئ

 . ّ 82-80 ا٭ٚىل اشبًٝخ

 نشاٖٝااا١أٟ  ايعاااشاقٝني  ٚجاااذإ يف َتحااازس٠ املظاااأي١ ٖااازٙ

 يًؿاارت٠ٚ ياا٘ نااشاٖٝتِٗ سغااِ ؿااذاّ، ٖضمياا١ ٚتظااٌٗٝ ايظااعٛدٜني،

ػخـااٞ نُااا  سأٟ ٖٚااٛ - ايعااشاقٝني طااٝهٛيٛج١ٝ .ايـااذا١َٝ

ٔ  ٫ أْ٘ -ٜكٍٛ د. ايشدٜعإ  ٔ إٔ  ميها ِ  جااْرِٗ   تاأَ  شٕٜٚػٝٸا  ؾٗا

 ايػاا ، اشبًٝحااٞ عكااذ٠ ٚيااذِٜٗ  ظااشع١، املًُهاا١ دباااٙ َااٛاقؿِٗ

ٝٽا) ؾكشِٖإىل  ٜٓظشٕٚ عٓذَا ٚلاؿ١   اذدٖا  ايامت  ٚ شٚاتِٗ ،(ْظر

ٔ  اسباشب  ٚيـاٛق  اسباشٚب،  ع٢ً ذظني ؿذاّ ْظاّ  جاا٤ٚا  ايازٜ

 يًؼااااعٛب َااااٛد٠ ٜهٓاااإٛ ٫ نؼااااع  ٖااااِ ٚياااازيو ؿااااذاّ   عااااذ

ٌٻ ٜٚشْٚٗااا اشبًٝحٝاا١، إٔ إ٫  ٚ كاؾٝٽااا، ٜٽاااؾهش ايعااشاقٝني َاأ أقاا

ٔ  تعُٝكٗاا  طٻ  ايـاٛس٠  ٖازٙ .. َادٜٽا َِٓٗ أغ٢ٓ اشبًٝحٝني ٍ  َا  لا٬

 َٚكٛياا١ ٖٝهااٌ، ذظاآني ضبُااذ َٚاآِٗ ايعااشب، ايهتٸاااب  عاا 

ٔ  ٫. ايؿكاشا٤  ٚايعشب ا٭غٓٝا٤ ايعشب ٚقل١ٝ ايثشٚات، تٛصٜع  ميها

 .ٚي١ًٝ ّٜٛ  ني ضبٖٛاأٚ  ا٭ؾهاس ٖزٙ َٔ ايتخًف  ايڀرع

 تاألشت  ايظاعٛد١ٜ إٔ  ْتؿال  اسبُٛد أْٓا قذ إميإ. ٚ رنشت أ

اٱٜشاْاٞ    ايٓؿاٛر  متاذد  ذظااب  عًا٢  ايعشام َع ايع٬قات تڀرٝع يف

 عًاا٢ َعظُٗااا تأطااع اياامت ا٭ذااضابإٔ  ْٓظاا٢ ٫إٔ  ػباا  يهاأ

 َعًَٛاا١ ؿاارٝر١  إٜااشإ، ٖٚاازٙ َاأ حااا٥ؿٞ قااذ اطااتٴٛسدت أطاااغ

أٟ  ايعاشام  تااسٜ   يف ٫ٚ ٜٛجاذ  َظاتٛسد٠،  ايعشاق١ٝ ا٭ذضاب ؾهٌ
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ٌ  ذااضب ريااو يف مبااا عشاقااٞ، ذااضب  ا٭ذااضاب تًااو ايرعااث، ناا

ـ  ع٢ً  آلشأٚ  َا  ؼهٌ تآَشت ٌ  ايع٬قاات،  عاٛد٠ تًاو   ًَا  ط  ا

 َااع يًع٬قااات عااٛد٠أٟ  سؾاا  أجااٌ َاأ ايعاااّ  ايااشأٟ عًاا٢ ايعُااٌ

 ايؿرت٠. تًو حٛاٍ ايظعٛد١ٜ

 ايعاااشام ايڀشٜاااشٟ إٔ  رَهاااإ عراااذ اياااشمحٔ.  ُٝٓاااا ٜاااش٣ أ

ٝٽ ايتٛجاا٘  َتااٛاصٕ   ؼااهٌ املتٓااٛع ضبٝڀاا٘ َااع ي٬ْظااحاّ اطٝاطاا

 إكاااؾ١ إىل ٚطااٛسٜا ا٭سدٕ ٜؼااٌُ مبااا ٚاشبًٝحااٞ ايعش ااٞ احملااٝط

 عش ٝا١. املٛكاٛع   غاري  ناأحشاف  ٚتشنٝاا  إٜشإ ٚنزيو اشبًٝخ،

 اشبًاٝخ  ؽبافټ  ؾُٝاا ، ألاش٣  يـاؿر١  ٚا٫ْتكاٍ ؿؿر١، قً  يٝع

 ايهٜٛااات، َاااع جٝاااذ٠ ع٬قاااات يااا٘ ٜهااإٛإٔ  يًعاااشام املٗاااِ َااأ

 أٚيڄا. يظعٛد١ٜٚا

ٕ . أ ٚيف ٖزا اٱحاس تاش٣   اٯٕ ذتا٢  اسبُاٛد إٔ ايظاعٛد١ٜ   إمياا

 َااع ايع٬قااات َٛكااٛع يف املتااألش٠ ا٭لااري٠ اشبًٝحٝاا١ ايذٚياا١ ٖااٞ

ٛټس أ   ٕ  عرااذ ايااشصام .  ػااذاد.  ُٝٓااا يف تـاا  اٯٕ ايعااشام ايؿٝؿااٞ، ؾاار

 سأطٶااا ياا٘إٔ  ازبااضّ ع٫ ْظااتڀٝ َٴتٓاصٳعاا١  ياازيو  تشناا١إىل  أقااشب

ِٻ نٝـ ذذ٠ٚا ٚقٝاد٠  هلزٙ ايتٝك  يًظعٛد١ٜ ٜٓرػٞ ذكٝك١ٝ  َٚٔ  ٳ

ٕ  ذت٢ ايٓكڀ١  ٚؿااح  يـااسبٗا  َتٛجٗا١  ايتكاس ٝا١  لڀٛتٗاا  تهاٛ

ٝٽا ٚاملٓڀك١ ايعشام،  هلا؟ اطتٓضاؾٝٽا ٫ تكاس 

٘  إميااإ. أ ٚ اعتكاااد  ربتاااس عٓااذَا ريااو ميهٓٗااا اسبُااٛد أْاا

عرااذ . أايتكاااسٴب. يف ذااني ٜااش٣    ٖاازا يكٝاااد٠ املٓاطاارني ا٭ػااخاق

ٔ   ايشمحٔ ٌ  ايڀشٜشٟ أْا٘ ممها ٌ  َاا  مبثا  َاع  يف ايتكااسٴب  اٯٕ تؿعا
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 قًاا٬ٝ، ٚيااٛ إٜااشإ عاأ ا٫ تعاااد يف جاااد٠ سغراا١ يااذٜٗا أحااشاف عااذ٠

 أٚيڄٶا. ايعشام َـًر١ َٔ ٚا٫قرتاب

ٕ  عرااذ ايااشصام .  اعتكاااد أ يهاأ  دٚياا١ ايظااعٛد١ٜ ايؿٝؿااٞ، ؾاار

 عذ٠ ٚيٝع ٚاذذ سأغ َع ايتعاٌَ ذب  أْٗا أد ٝاتٗا َٚٔ ًَه١ٝ،

 تااش مل أْٗااا ٖااٛ تألټشٖااا ٜهاإٛ قااذ َتؼانظااني  ياازيو  س٩ٚغ

 ٚسدت  ايٛسق١ ايش٥ٝظ١.   ايمت ايثك١إىل  ٜذؾعٗا َا ذٝٓٗا

ٌ  تاسؽبٗاا  يف ايظاعٛد١ٜ إٔ  ايؿهش٠  املتٛاؾال أنثاش   َاع  تتؿاعا

 ٚقااذ ايتؼااانع، تااش٣ عٓااذَا نااثريٶا ٚذبحااِ، املتؼااانع َاأ

ٝٸع  َٗااذدات ٜرعااث قااذ  ااٌ َُٗاا١، ؾشؿٶااا اٱذحاااّ ريااو عًٝٗااا ٜلاا

ٔ  طٝاطاتٗا،  ْا٥ُا١ إٔ تػاري   ناْت ٕ  املًاو  عٗاذ  َا ٘  - طاًُا  ٚؾكا

 املعااارتى يف اياااذلٍٛ عًااا٢ جاااشأ٠ أنثاااش تػاااريت  ٚؿااااست -اهلل

ِ  ن٬ع  ٌ  َٗا ٟ   ا  ٚايعاشام  ٚطاٛسٜا،  ٚيٓٓظاش إىل اياُٝٔ،  ، ضباٛس

ٟ  ايتكااسٴب  لڀ٠ٛ اٯٕ. قرٌ ٞ  ايظاعٛد  ايت٦ٝٗا١   لڀا٠ٛ  ٖٓااى  ايعشاقا

 يهااٞ َتظًظااٌ  ؼااهٌ تٴرٓاا٢إٔ  ٓرػااٜٞ ايظٝاطاا١ٝ اشبڀااٛات ٭ٕ

 تثُش.

ٕ   محٝذ. د ٚأكاف  املؼارتى  ٚايؿا   ايثكاايف  املاضسٚع إٔ ايتعااٚ

ٔ  ػٴرٓت ٚايمت ايؼعٛب،  ني ايتٛتش ربؿٝـ يف أٜلٶا ٜظِٗ ٌ  َٹا  قرا

 املظٝع. اٱع٬ّ

 ٍ ٔ  نٓاتٴ : ايعظااف  عراذ اهلل . د َٚٔ جاْر٘ قاا  ملاا  املتاا عني  َا

ـټاارـ يف نڂتاا   ذااٍٛ ا٫جتُاااعٞ، يتٛاؿااٌا ٚٚطااا٥ٌ ايعشاقٝاا١ اي

 ٖٓاااى نااإ اسباااٍ ٚ ڀرٝعاا١ يًظااعٛد١ٜ، ٚايـااذس ايعرااادٟ صٜاااس٠

 َاأ املًُهاا١ مبٛقااـ ؼبااتخ ؾاملعاااس  َٚعاااس   َ٪ٜااذ، ؾشٜكااإ:
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٘ إىل  ايعاشام  يعٛد٠ ٚامل٪ٜذ، ايظا ك١ ايظٓٛات ل٬ٍ ايعشام  ذاكآت

 ػااعر٘،  ااني ايتعاَااٌ يف تؿااشم ٚياأ ْؿڀاا٘، تظااشم ياأ اياامت ايعش ٝاا١

 ٚطاار  ايثكاا١، ٚ ٓااا٤ ايتڀُٝٓااات  ااث يف ايظااعٛد١ٜ دٚس ٜااأتٞ ٖٚٓااا

 تااذسػبٝٽا، َضامحتٗااا ا٭قااٌ عًاا٢أٚ  إٜااشإ، َاأ تااذسػبٝٽا ايرظااا 

ٝٽا ٜذٜٗا ْؿ  ٚعذّ  .ايعشام َٔ ْٗا٥

٘   ٝاات محااض٠. د ٚأنااذ  عااٛد٠ أُٖٝاا١ ذااٍٛ لاا٬ف ٫ املاااٍ أْاا

 ايٛسقاا١ َكذَاا١ َاأ ٚكااس نُااا ايعش ااٞ، ٚريااو  يًُرااٝط ايعااشام

 عااٛد٠ َٛكااٛعإٔ  ٜٚرااذٚ .مجٝعٶااا عًٝاا٘ ْتؿاال ٛ َاااٖٚاا ٚايتعكٝاا ،

َٶاا   ٬ ني عٔ ْتهًِ ؾٓرٔ ايظٌٗ،  ا٭َش ٜهٕٛ ئ ايع٬قات  عا

ٌ  ٚايـاشاع  ايكڀٝعا١،  َٔ ٔ  ْٛعٶاا  لًال  ناَاٌ  ٖٚازا   جٝا  ايعاذا٤  َا

 اشبڀاااابإٔ  َعشؾااا١ عٓاااذ ٚ اااا٭لف يًًُُهااا١، ايعااااّ اجملتُعاااٞ

 .يًظعٛد١ٜ ايًّٛ ٜٴٛج٘ نإ املذ٠ ٖزٙ حٍٛ اٱع٬َٞ

ٞ  عرذ اياشصام . ٚتظا٤ٍ أ ٌ : ايؿٝؿا ٔ  ٖا  ايرتا اط  اطاتثُاس  ميها

ٌ  ايظااعٛد١ٜ ايكرا٥ااٌ  ااني ٚاملاا٪ شٜٔ؟  سَٛصٖااا دٚس ايعشاقٝاا١، ٚتؿعٝاا

 التٝااس   ؼاش   ٚيهٔ اسبُٛد ؾرْ٘ أَش ممهٔ  إميإ. ٚ اعتكاد أ

 ايعشاقااٞ، ايااذالًٞ  اااملهٕٛ دساٜاا١ يااذِٜٗ ا٭قااٌ عًاا٢ أػااخاق

  َع٘. ايتعاٌَ ٚنٝؿ١ٝ

 ايكرًااٞ ايرٴعااذ عًاا٢ نااثريٶا ٜعااٍٛ املااضسٚع ؾاا٬  محٝااذ. أَااا د

 ذظني، ؿذاّ طكٛ   عذٚ طا كڄا املًُه١ ذاٚيت ؾًكذ،  ايعشام

٘ ، إ٫ ايٝاٚس غاصٟ ١ازبُٗٛسٜ س٥ٝع تشػٝس ٚدعُت ٔ  مل أْا  ٜاتُه

ٞ  ايتٛاصٕ لًل َٔ  ٚسمباا ، ٚايظاعٛد١ٜ  ايعاشام   اني  املڀًاٛب  ايظٝاطا

 . املشتهاااضاتؿااا٬ذٝات٘ َااأ إٜاااشإ َااأ املاااذعّٛ املاااايهٞ قاااضٸّ
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 ٚياٝع  املؼرتن١، املـاح ع٢ً تعتُذ ايذٍٚ  ني يًتعإٚ  اسبذٜث١

 يف ايرعااااذ َُٗاااا١ ا٭لااااري٠ ناْاااات ٚإٕ ايكرًٝاااا١، اياااا٤٫ٛات عًاااا٢

 .ا٫جتُاعٞ

 ايكرا٥ااٌ َٓڀكاا١ تؿتٝاات املشػااذ أْاا٘ ط َڀؼااش.  ُٝٓااا أٚكااس أ

 تـاارس يهااٞ املًٝؼااٝات  أطااش ٚاطااترذاهلِ تٗحريٖااِ ٚط ايظاا١ٝٓ،

ٌ       بايتكاسٴ عًُٝ٘ ِ  َذسٚطا١. َٚأ جٗا١ ألاش٣ ؾارٕ محڃا  يكا  أٚ  اطا

 ا٭ذاضاب )  دٍٚ يف لاؿا١  إىل ا٭ؿٌ، ا٫ْتُا٤ ٜع  ٫ َع١ٓٝ قر١ًٝ

ٌ  ايعشاق١ٝ ايكرا٥ٌ َٔ نثريٚ . ازبرٛس(ايكُع١ٝ ازبُٗٛسٜاتٚ  ا٭ؿا

ـ  ايعاشام  يف َٚٛاحٓتٗاا  تٛاجذٖا حبهِ ٔ  ربتًا ٌ  مشاش  عا  ٚايكرا٥ا

ٔ  ٚطٛسٜا شاميًع قذَٛا ايزٜٔأٟ  ا٭لش٣، ايشٴذٸٌ  اشبااسد. عٓاض٠   َا

ٔ  ٚمشش، ٞ  َٚا ٌ  ٜٓتُا ٌ  يتًاو   ا٭ؿا ٚ  يف ا٭طااغ  ايكرا٥ا  سٴذٸاٌ،   اذ

ِ ،  ٚمشاهلاا  املًُه١ ٚططإىل  َٔ ٚتٓكًٛا ٌ  ٖٚا ٔ   ايهاَا ٌ  َا  أٖا

 قااااٛات تهااااٜٛٔ أٜاااااّ إٜااااشإ انتؼااااؿت ٚازبُاعاااا١.  ااااٌ ايظاااا١ٓ

 عُكڄاااا تؼاااهٌِّ قاااذ ايكرا٥اااٌ تًاااو( إٔ  شمياااش) ايكرا٥اااٌ ًَٚٝؼاااٝات

 احملاؿااش٠ متاات ٚياازيو ايظااعٛد١ٜ  ايعش ٝاا١ يًًُُهاا١ اطاارتاتٝحٝٽا

ٔ  ايهاثري  ٖٚحٻاشت  ايعشقاٞ،  ايتڀٗريٚ  ايؼاشٜط  مبراارا٠  ايكاش٣  َا

ِ  50 ٚترعاذ  يعٓاض٠،  ايتا عا١  ايٓخٝا   قش١ٜ َٓٗا اسبذٚدٟ، ٔ  نًا  َا

 عشعش. جذٜذ٠

 حاااٍ، ا٭َااش ٖاازا ا٭طااـ َااع اسبُااٛد أْاا٘ إميااإ. أ ٚأكاااؾت

 َٓٗا ايؼٝع١ تشذٌٝ ط ا٭ْراس يف ايظ١ٓ ع٢ً احملظٛ ١ املٓاحل ذت٢

ٌ   ػااااذادإىل    ٝااااٛتِٗ  اااااعٛا ٚايهٜٛاااات ايااااض ري ٚازبٓااااٛب  ؾأٖاااا

 تػاااٝري يف ٜشغرااإٛ يتحٸااااس ايرـاااش٠ يف لٝايٝااا١  أطاااعاس َٚاااضاسعِٗ
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ايؼااٝعٞ. ٜٚشجااع ايظاار  يف  املهاإٛ سبظاااب املٓڀكاا١ دميٛغشاؾٝاا١

، ايكرا٥ااااٌ يتًااااو ظٗٛسْااااا أدسْااااا املشػااااذ إىل أْٓااااا َڀؼااااش. أ سأٟ

 أػاخاق  ٜٚكٛدٖاا  ا٭َشٜهٞ، ايڀشف دباٌَ ناْت ٓاٚالتٝاسات

 ايرتنٝرااا١  ڀرٝعااا١ ناؾٝااا١ دساٜااا١ ياااذِٜٗ ياااٝع املًُهااا١ دالاااٌ

 ايعشاق١ٝ. ايظاذ١ يف ٚايك٣ٛ ايثكٌ َٚهأَ ايكر١ًٝ،

 ايظااعٛد١ٜ ايذٚياا١ ايعُااشإ أْاا٘ يف  ؾٗااذ  اأ ضبُااذ. ٚأٚكااس أ

 اياااض ري، رياااو ٜؼاااٌُ ٚ)  أنًُااا٘ ايعاااشام جٓاااٛب ناااإ ا٭ٚىل،

 طاار  ٖااٛ ايظااعٛد١ٜ  ٖٚاازا يًذٚياا١ ؽبلااع( ايٓحااـٚ ،ايٓاؿااش١ٜٚ

 طااعٛد،  اأ ضبُااذ  اأ عرااذ ايعضٜااض اٱَاااّ ذهچاَٗااا  اااْٞ اغتٝاااٍ

 يًذسعٝا١  ذٝاث أتا٢   َٓ٘، ي٬ْتكاّ ايٓحـ طهإ أذذ قتً٘ ٚايزٟ

ٞ  ٖٛٚ عرذ ايعضٜض اٱَاّ قتٌ  ِ  اي٤٫ٛ، َتظاٖشٶا  َظاحذ  يف ٜـاً

 ايكذمي١.  ايذسع١ٝ ايڀشٜـ

٘  يف عرذ ايٖٛااب   ٔ ضبُذ ا٭َإّ أ ٬ْذ إٔ  ػب  ٚ  ػارا 

 ايؼااٝع١، عًُااا٤ ؾٝٗااا ايتكاا٢ٚ ايرـااش٠، يف ذٝاتاا٘ َاأ ؾاارت٠ عاااؾ

 ا٭ٚىل ايظااعٛد١ٜ ايذٚياا١ َٓاااظشات. ٚتٛطااعٚ ذااٛاسات  ٝاآِٗ داستٚ

ٌ ٚ عرثٶاا،  ٜاأتٹ  مل ايعاشام  جٓٛب ٫ذت٬ٍ ٘  يعا  ػااٖذٙ  مباا  ع٬قا١  يا

 ايعشام. يف عرذ ايٖٛاب  ٔ ضبُذ ا٭َاّ

 ايرتنٝرا١  حرٝعا١  إدساى ايؿٝؿٞ إٔ عذّ ذ ايشصامعر. أ ٚأنذ

 ٭ٟ ٚإكااعاؾڄا تـااذټعٶا طااٝرذث ٚايكاا٣ٛ ايثكااٌ َٚهااأَ ايكرًٝاا١

 أَشٜهااا تعتاارب َثًُااا اهلااا. ملااارا ٫ ْعتربٖاا  ٚاطااتثُاس تؿعٝااٌ ذاياا١

 ايؼاااار١ٗٝ ايٛاذااااذ٠ ا٫ْتُا٥ٝاااا١ رات ازبُاعااااات  عاااا  ٚ شٜڀاْٝااااا



31

 

 –1027     
26 

 يف ٚتظااتثُشٖا لـٛؿااٝتٗا، عًاا٢ ٚذباااؾ  تشعاٖااا  ااٌ  ايكرًٝاا١،

 ايؼا١ًَ؟ املٛاح١ٓ ذبكٝل

ٕ   َڀؼش. أ ٚاطتهٌُ  ْؿظا٘ ٜتهاشس عًا٢    اشبڀاأ  املشػاذ  اأ

ٌ  ايظاذ١  دساٜا١  ياذٜٗا  ياٝع  اسبظاطا١  اياذٚا٥ش   عا  ٕ إ اي١ُٝٓٝ   ا

ّ  يف ٚذبايؿاتٗااا ايكرًٝاا١ ايرتنٝراا١ ذااٍٛ ناؾٝاا١  ايااذالٌ. إٕ عااذ

 ايربٜڀاااااْٝني أد٣ إىل إٔ ظبااااا  اٯلااااش vs ايكرًٝاااا١ عكااااذ٠ ٚجااااٛد

 عًااا٢ ايظااااذ١ ٚؾاااتس ايكرا٥اااٌ، ٚذبٝٝاااذ ذبٝٝاااذْا يف ٭َشٜهاااإٚا

ٔ  ٚاكار١  ايكرًٝا١  .ٚأتراعٗا ٱٜشإ َـشاعٝٗا ٌ  َٚا  ػاؿاؾ١،  اياذال

ٕ أٟ  دالًاٗا  يف ٜٓـاٗش إٔ  املظترٌٝ َٔ أْ٘ يذسج١ ٞ  َهاٛ  لااسج

 َاأ تتهاإٛ ايكرا٥ااٌ  ااإٔ ْعًااِ مجٝعٶااا عباأ َثًڄااا..  ايظااٗٛي١  ٗاازٙ

 ايظاآني ٦َااات قرااٌ ألااش٣ قرا٥ااٌ َاأ ؾٝٗااا تااذالًت ٚأطااش أذاا٬ف

 ٚايعااشم.. املاازٖ  ياآؿع تٓتُااٞ ٚا٭طااش ا٭ذاا٬ف تًااوإٔ  ٚسغااِ)

ٔ  َعشؾا١  ْظتڀٝع-ٚ ظٗٛي١ – ايّٝٛ أْٓاإ٫  إخل، ٛ  َٳا   ا٭طااغ  ٖا

ٔٵ ذت٢ اْـٗاس ايـع  َٔ يزا  (عًٝٗا دلٌٝأٚ  ايكر١ًٝ، تًو َٔ  َٳ

 ط . َٚٓرع أؿٌ رات قر١ًٝ يف َزٖر٘ ذبٛٻٍ

 عؼاااشٜٽا تاااذالًڄا اف ؾاااري٣ إٔ ٖٓااااى ايعظااا عراااذ اهلل. د أَاااا

ٝٽا،  سذ١ً أ ٓا٤ ايذٍٚ ٖزٙ يف ايركا٤ ؾلًٛا ايزٜٔ ا٭طش ٚ ع  ٚقرً

 طاا١ٝٓ أْٗااا َااا يكرًٝاا١ ا٫ْتُااا٤ ٜعاا  ٫ٚ ايعااٝؽ، يكُاا١ عاأ ايررااث

 ٚايكرا٥اااٌ، ا٭طاااش  اااني ٚايتحااااٚس ؾايتـااااٖش ػاااٝع١ٝ  أٚ   % 200

َٳٔ جاسٙ املش٤ ٜظأٍإٔ  ايعٝ  َٔ ٚنإ  َزٖر٘، عٔ َع٘ ٜتعاٌَ ٚ

ِټ  ايٛاذذ ايرٝت ؾهإ ٚايعهاع،   ايؼاٝع١ٝ  ٚا٭ّ ايظا   ا٭ب ٜلا

 الرتقااات ايااامت ايڀا٥ؿٝااا١ َٚعٗاااا إٜاااشإ ٚجاااا٤ت 1002 عااااّ ذتااا٢
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 ٖٜٛتاا٘، عًاا٢ ٜٴكتااٌ اٱْظااإ ٚجعًاات يًعااشام، ا٫جتُاااعٞ ايٓظااٝخ

 ٚيراط٘. ٚامس٘،

 تؿعٌٝ ع٢ً ذشٜـ١ ايظعٛد١ٜإٔ  ايؿٝؿٞ عرذ ايشصام. ٜٚعتكذ أ

 ايعؼاااا٥ش١ٜ املهْٛاااات َااأ يٝأطااٗا  ايتكااااسٴب  يف ايظٝاطاااٞ ايااذٚس 

ٔ  يهاثري  ٚاؾتكادٖاا  هلؼاػاتٗا  ايعشاق١ٝ  ٚايكر١ًٝ  ايكرًٝا١  ألا٬م  َا

ٌ   ظار   ايكرا٥اٌ    عا   َٓٗاا  اْظاًخت  ٚايمت امل١ُٗ،  ايتعشٜا١  عٛاَا

 املشػذ إٔ ايظار   َڀؼش. ايؿٛك٢. ٚرنش أٚ اسبشب طررتٗا ايمت

 خبًؿٝاا١ أػااخاقأٚ  ق،ا٫لتـااا رٟٚ َاأ ايٝظااٛ أػااخاق تااٛيٞ

 ايكر١ًٝ. ايعٓـش١ٜ عًِٝٗ طٝڀشت ٚيهٔ قر١ًٝ،

 ايعاشام  ذشب دٖٝؽ إىل أْ٘  عذ  ٔ لايذ. َٚٔ ْاذٝت٘ أػاس د

 سمحااا٘ -ؾٗاااذ املًاااو صاس طااآٛات، يثُااااْٞ اَتاااذت ايااامت ٚإٜاااشإ

ِ  إ إ ايعشام -اهلل ّ  ذها  اتؿاقٝاات،  عاذ٠  ٚعكاذ  يًعاشام،  ؿاذا

 .اسبذٚد سطِ اتؿاق١ٝ َٓٗا

ٔ  ذـٌ َا ذـٌ ريو ٚ عذ ٚ  َا ، 2880يًهٜٛات  ايعاشام  غاض

 ايتاااٛتش لًؿااات ايااامت ،1002 يًعاااشام ٚ شٜڀاْٝاااا أَشٜهاااا ٚغاااضٚ

ٕ  ؾٛجاذت  داعؽ، ٚظٗٛس ا٭َ ، ا٫ْٗٝاسٚ ٌ  ؾشؿاتٗا  إٜاشا  يًتاذل

ٔ  ايرػٝل١ ايڀا٥ؿ١ٝ  زٚس ؾضسعت ايكٟٛ، ٍ  َا  ا٭ذاضاب  تكٜٛا١  لا٬

 عاشام، اي ػ٪ٕٚ يف  ايتذلٌ املًُه١ تتِٗإٔ  ذاٚيت  ايمت ايؼٝع١ٝ

 ِ  املًُهاا١ طٝاطاا١ َاأ يااٝع ا٭طااًٛب ٖٚاازا- ؾ٦اا١ عًاا٢ ؾ٦اا١  اذع

 ايعاااشام عااأ املًُهااا١ ترتعاااذإٔ  ايڀرٝعاااٞ َااأ ؾهاااإ.. إح٬قڄاااا

ٝٽا،  مل ايظاارٗإ ايظااؿري ٚتعااٝني ايع٬قااات إعاااد٠  عااذ ٚذتاا٢ طٝاطاا
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إىل  ا٭َاااش ٚؿاااٌ ذتااا٢  ر عاااادٙ، حايراااتٚ ا٭ذاااضاب، تًاااو تتكرًااا٘

 .يكتً٘ ايعً  ٚايتخڀٝط ايتٗذٜذ،

 ايع٬قاااات يف ايثكاااايف ايرعٝاااض إىل ايرٴعاااذ  إ اااشاِٖٝ. ٚتڀاااشم د

ايع٬قاااات،  ٖااازٙ عااأ تاسؽبٝااا١ ٚ اااذأ خبًؿٝااا١. ايعشاقٝااا١ ايظاااعٛد١ٜ

 – ٚاياااض ري ايرـاااش٠ ٚخباؿااا١ – ايعشاقٝااا١ املاااذٕ ؾتاسؽبٝٽاااا ناْااات

ٔ  يًهااثري َكـاذٶا  ِ  حًراا١ َا  ٚاسبحاااص  ٚا٭ذظااا٤، ظباذ،  َاأ ايعًا

 يًتٛاؿاااٌ ا٭ٚيٝااا١ املعاااامل  اااذأت ٚ ااازيو ايذٜٓٝااا١، ايعًاااّٛ يذساطااا١

 يف ٚاكااس  ؼااهٌ ريااو دبظٸااذ ٚقااذ ايعشاقااٞ، ايظااعٛدٟ ايثكااايف

ٔ  دٚؼباع  َ٪طظاٗا إىل  ْظار١ " )اياذٚؼبع  َذسط١" ٔ  عراذ اهلل   ا   ا

 اهلحاااشٟ، عؼاااش ايثااااْٞ ايكاااشٕ أٚا٥اااٌ يف تأطظااات ايااامت( مشااااغ

ٔ  رباشد  ٚقاذ  ٖاا، 2267 عاّإىل  ٚاطتُشت  عًُاا٤  املذسطا١  ٖازٙ  َا

 ٚتذاسطاااٛا ايكاااشإٓ، ذؿظاااٛاإٔ   عاااذ ١،ايؿكٗٝااا املااازاٖ  دسطاااٛا

 ٚعًااّٛ ٚايؿااشا٥ ، ٚأؿااٛي٘، ٚاسبااذٜث ايتؿظااري، َاأ: عًَٛاا٘،

 ظباذ أٚ  ا٭ذظاا٤ إىل  ٚيٝعاٛدٚا  ٚاٯداب، ٚايـاشف،  ٚايٓرٛ ايًػ١،

 ٚقاااذ. ٚايًػٜٛااا١ ايؼاااشع١ٝ ايعًاااّٛ يٝعًُاااٛا ايؼاااشٜؿني اسباااشَنيأٚ 

 َٛقاا١املش ٚايثكاؾٝا١  ايعًُٝا١  ٚاملهاْا١  املُٝااض٠ ايظاُع١  ٖازٙ  ػاحعت 

ٔ  ضبُاذ  ايؼاٝ   ايعشاق١ٝ يًُذٕ ٘  – عراذ ايٖٛااب    ا إٔ  – اهلل سمحا

ٞ  ايرـش٠إىل  ٜزٖ  ِ  يتًكا ّ  دسغ ذٝاث  ؾٝٗاا،  ايعًا  ايؼاشٜع١،  عًاٛ

 .  ايعش ١ٝ ايًػ١ ٚعًّٛ

ُٶاا  أٜلٶاا  اياض ري  َذٜٓا١  يف ٚإقاَتٗا ايٓحذ١ٜ اهلحشات متثٌ  َعً

 ذؾكاا. ايعااشام َااع ا٫جتُاااعٞ/  ايثكااايف ايتٛاؿااٌ تاااسٜ  يف  اااسصٶا

 طااهإ َاأ ايهااثرئٜ هلحااش٠ طااررٶا ا٫قتـاااد١ٜ ايظااشٚف ناْات 
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 َذٜٓا١  يف اطاتكشٚا  ذٝاث  يًاشصم،  حًرٶاا  ايعشام إىل  املًُه١ ٚطط

ٔ  اياض ري  يف ظباذ  أ ٓا٤ َٔ نثريٶاإىل إٔ  اٱػاس٠ ٚدبذس. ايض ري  ممډا

 ٚتكًااااذٚا املًُهاااا١،إىل  عاااادٚا  ايعشاقٝاااا١، ازباَعااااات يف تعًُاااٛا 

 .  ٚاشباق ايعاّ ايكڀاعني يف د١ٜقٝا إداس١ٜ ٚٚظا٥ـ َٓاؿ 

ٞ  ايثكاايف  ايتٛاؿٌ ٔ  مل ايعاشام  َاع  ٚايعًُا  عًا٢  َكتـاشٶا  ٜها

 يف ايؼااااٝع١ٝ ايڀا٥ؿاااا١ أ ٓااااا٤ َاااأ ا٭نثشٜاااا١ٕ إ إر ؾكااااط، ايظاااا١ٓ

 عشاقٝااا١، مبشجعٝاااات ايذٜٓٝااا١ َاااشجعٝتِٗ يف ٜشترڀااإٛ ا٭ذظاااا٤

 تكااااٞ ضبُااااذ اهلل ٚآٜاااا١ ايظٝظااااتاْٞ، عًااااٞ اهلل آٜاااا١ يف َتُثًاااا١

ـ  املظتُش٠ ايذ١ٜٝٓ ايضٜاسات يف ريو ٜتحظذ نُا املذسطٞ،  يًٓحا

 .  ٚنش ٤٬

 عًااا٢ ايعاااشام ػاااٗذٖا ايااامت ايظٝاطااا١ٝ ا٫كاااڀشا ات أ اااشت

 َظااتثٓا٠ تهاأ مل ايظااعٛد١ٜ ايعش ٝاا١ ٚاملًُهاا١ جبرياْاا٘، ع٬قاتاا٘

ِ  ؾعًا٢ . رياو  َٔ ٔ  اياشغ ِ  تًاو  َا   اني  املؼارتن١  ٚاياشٚا ط  ايكٛاطا

 ايع٬قاات إ٫ إٔ  ػشاؾٝا١، ٚازب ايتاسؽبٝا١   أ عادٖا ٚايعشام املًُه١

 نتًاو   ا٫طاتذا١َ  ٜتظِ َظت٣ٛإىل  تـٌ مل ايرًذٜٔ  ني ايثكاؾ١ٝ

ٍ  املًُه١ تش ط ايمت ايثكاؾ١ٝ ايع٬قات  َثاٌ:  – ألاش٣  عش ٝا١   اذٚ

ٕ  ٚطاٛسٜا،  َـش، ٘  – ٚيرٓاا ِ أٚ  تتؼاا  ٌ  يف ايعاشام  َاع  تتكاطا  ايثكا

 .  املٓڀك١ يف ايثكايف ٚاسبلٛس

 ايعشاقٝاااا١ ايظااااعٛد١ٜ كاؾٝاااا١ايث ايع٬قااااات تااااضاٍ ٫ٚ ناْاااات

 ٚاٱع٬َٝاااا١، ايتعًُٝٝاااا١ ٚضباٚسٖااااا أ عادٖااااا نااااٌ يف ضبااااذٚد٠

ٍ  َاع  اسباي١ ناْت نُا – ايعشام َٔ تظتكذّ مل ؾاملًُه١  اياذٚ

 نُاا  ْاذس،  ؾُٝاا إ٫  جاَعاات  ٚأطااتز٠  َعًُاني  – ا٭لاش٣  ايعش ١ٝ
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 ْظريتٗاااا َاااع ٜٴااازنش تعاااإٚ َااأ ايظاااعٛد١ٜ يًحاَعاااات ٜهااأ مل

 ٖاذؾڄا  املًُها١  ناْات  ؾكذ اٱع٬َٞ، املظت٣ٛ ٢عً أَا. ايعشاق١ٝ

 ٚايظااارعٝٓٝات، ايظاااتٝٓٝات عكاااذٟ يف عشاقٝااا١ إع٬َٝااا١ سبُااا٬ت

 َڀرٛعااات لاا٬ٍ َٚاأ َٛجٗاا١، طااش١ٜ إراعااات لاا٬ٍ َاأ ٚريااو

 .     ايثُاْٝٓٝات أٚا٥ٌ ذت٢ تٛصٜعٗا اطتُش إع١َٝ٬، َٚٓؼٛسات

ٍ  ازباااصٟ. د ٚرنااشت  يف ٜااذٚس اياازٟ ايؼاارٝهٞ إٔ ايتظااا٩

 ناْاات ٖااٌ: ٖااٛ ايعشاقااٞ  ايظااعٛدٟ ايتكاااسب ٗااا ذااٍٛ قلاا١ٝ رٖٓ

 عاًَڄااا  ذظااني ؿااذاّ ا٭طاارل ايااش٥ٝع ُٖٚٝٓاا١ ٚقاا٠ٛ دٜهتاتٛسٜاا١

ٝٽا  اشباسجٝا١،  ع٬قاتٗاا  يف ايعشاقٝا١  ايش٣٩ ٚذذ٠ ؽبف ؾُٝا إػبا 

 عاّ؟    ؼهٌ اسبذٜث١ ايذميٛقشاح١ٝ ايظٝاط١  ٘ َٟا تٓاد ٖٚزا

ٍ  ٖٚزا   ًاذآْا  يف ايٛكاع  ا ٗاز  ْٓؿاشد  ضباري، ْٚهااد   ايتظاا٩

 ايڀٛا٥ااـ مجٝااع ٜٛذٿااذ ؿاااسّ قااٟٛ ٟدنتاااتٛس س٥ااٝع ! ايعش ٝاا١

 يف دميااااٛقشاحٞ ْظاااااّ ٚاملزٖرٝاااا١، ٚأٟ ايعؼااااا٥ش١ٜ ٚايتهاااات٬ت

 يًؿؼااٌ  َعشكٶااا طااٝهٕٛ ازبُٗااٛسٟ ايٓظاااّ رات ايعش ٝاا١  ًااذآْا

 .ٚاملزٖر١ٝ ٚايعؼا٥ش١ٜ ايڀا٥ؿ١ٝ  ٚاملـاح ا٭ٖٛا٤  ظر 

 أٚس ات  ؿذاّ دنتاتٛس١ٜ ڀشٜشٟ  إٔاي عرذ ايشمحٔ. أ ٚعك 

 اشباٛف  َاع  تعاحٛا ٭ِْٗ ايذميٛقشاح١ٝ  مماسط١ ٜظتڀٝعٕٛ ٫ َٳٔ

 إٜاااشإ سعتٗاااا ذانُااا١ يٓٴخرااا١  اٱكااااؾ١، ا٭ٚذاااذ اياااشأٟ َٚاااع

ـٶااااا أٚسث َااااا ٖٚاااازا يظاااآٛات،  ٖٚااااٛ دٜهتاتٛسٜاااا١ أنثااااش ػخ

...  ايظٝاطا١ٝ  املـااح  يتركٝال  ناأدا٠  ايؿظااد  اطتخذّ املايهٞ،

 ػاااٝعٞ  مجااااٖريٟ تٝااااس ظٗاااٛس َاااع لـٛؿٶاااا ٜاااتػري  اااذأ ايٛكاااع

ٔ  ايهثري ؼبتاد ايعشام صاٍ َا يهٔ ايـذسٟ، نايتٝاس  ايٛقات  َا
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 ا٭نااااشاد اطااااتك٬ٍ َٚؼااااه١ً، ايااااذميٛقشاحٞ يًٓلااااخ يٝـااااٌ

 ٚ ايتاااايٞ املٛذاااذ، ايعاااشام َظاااتكرٌ يف ايؿاااشغ َاااش ط طاااتهٕٛ

 ضبٝڀ٘. َع ع٬قات٘ َٚظتكرٌ، ايظٝاط١ٝ لٝاسات٘

ٔ  دساطا١  ايرعٝض إىل إٔ ٖٓاى ِٖٝإ شا.  ُٝٓا أػاس د  دبااسب  عا

ّ ، ايٓلاخ  َشذًا١ إىل  ٚؿٛهلا َٚذ٣ ايعامل، يف ايذميكشاح١ٝ  ٚتكاٛ

ٌ  تٴظاتٛسد  طاًع١  يٝظات  ايذميكشاح١ٝإٔ  ْظش١ٜ ع٢ً ايذساط١ ٖزٙ   ا

 يف ايذٍٚ ٚتتؿاٚت، ايٓلخ َشذ١ًإىل  يتـٌ ؾرت٠إىل  ذبتاد دبش ١

ٍ  لاخ ايٓ َشذ١ً َٔ تكرتب ذت٢ تظتػشقٗا ايمت املذ٠ ٞ ، ٚايكراٛ  ؾؿا

 اياامت ؾايذٚياا١ طاا١ٓ، 20إىل  ذبتاااد ايعااامل دباااسب َاأ املتٛطااط

ُٶا ايتحش ١  ذأت ٌ  طتـٌ ذت  ْاٖٝاو )  عاذٴ  تراذأ  ملاا  ايامت  ايذٚيا١  قرا

 أَشٜهااا .(ايتحش اا١ يف لااٛ  أطاطٶااا تؿهااش مل اياامت ايااذٍٚ عاأ

طااا١ٓ.  200 اٯٕ عًٝااا٘ َاااا ٖاااٞ َشذًااا١إىل  يتـاااٌ َاااذتٗا ٚؿاااًت

ُٶاا   ا ٚ ايعٛد٠ إىل دبش ا١  ٌ  دٜهتاتٛسٜٽاا  يعاشام، ؾارٕ ذه ّ  َثا  ؿاذا

 ٛ  طااتظٗش اياامت ايعٝااٛب ؽبؿااٞ ؾكااط ٖااٛ ا٭ؾلااٌ  اسبااٌ يااٝع ٖاا

ٕ  ٚايٓحاا   تلارٝات، إىل  ذبتاد ايذميكشاح١ٝ  ضٚاي٘. دبش ١  َشٖاٛ

ُټااٌ عًاا٢  ايكااذس٠  يف ظبراات دٚياا١ ٖٓاااى ايتلاارٝات، ٖااٌ تًااو ذب

  تلرٝات؟! دٕٚ ايذميكشاح١ٝ دبش تٗا

ٕ إ ٜكاااٍٛ: ايڀشٜاااشٟ أْااا٘ ٫ شمحٔعراااذ ايااا. أ ٚ اااذٚسٙ أٚكاااس

 ذبتاجاااااا٘ َااااااا ٚسغااااااِ، اسبااااااٌ ٖااااااٛ ايااااااذٜهتاتٛسٟ اسبهااااااِ

، عكاٛد  طات١  ا٭ملاْٝا١  اسبايا١  يف يًٓلخ، عكٛد َٔ ايذميٛقشاحٝات

 ؾُااع، ايذميَٛاا١ اياآٗخ ٖاازا ٜهتظاا إٔ   ايلااشٚس٠ يااٝع يهاأ
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ٔ ، أٚسٚ ا يف ايُٝني صذـ سأٜٓا داعؽ ظٗٛس  ؿاٝا١ْ  إجاشا٤ات  يها

 ايلأَ. ٚسمبا ا٭ِٖ ٜرك٢ ايظٝاط١ٝ اسطاتيًُُ ٚسعاٜت٘ ايذطتٛس

    ٍ . د ٚيف َذالًت٘ ذٍٛ قل١ٝ ايتكااسٴب ايظاعٛدٟ ايعشاقاٞ، قاا

 ٜظٗااش ايعااشام َااع ع٬قاتٓااا  ؼااإٔ ايٝااّٛ املؼااٗذ: احملٝااا َظاااعذ

 جااا٤ ٖاازاإٔ  ٜٚرااذٚ حًٜٛاا١، قڀٝعاا١  عااذ ٫طااُٝا ًَرٛظڄااا تڀااٛسٶا

 ٚدباااٚص ايكڀٝعاا١ ٖاازٙ إْٗااا٤ يف ايرًااذٜٔ قاااد٠ يااذ٣ ٚقٓاعاا١  شغراا١

 َ٪قتٶا. ٚيٛ ذبٝٝذٖاأٚ  اشب٬ؾات،

 ا٫طاااتك٬ٍ عًااا٢ ايكاااذس٠ ايعاااشام ياااذ٣ : ٖاااٌ املٗاااِ ايظااا٪اٍ

 لٝؿا١  تتاٛجع  املًُها١  ؟ أظٔ اٱٜشا١ْٝ اهل١ُٓٝ عٔ  عٝذٶا  ايكشاس،

 ٔ ٌ  َااا ٕ إٔ  ٚربؼااا٢  ايعاااشام،  ؽبڀٖٛااااا لڀااا٠ٛ  نااا  ٖاااازٙ تهاااٛ

 جاد٠. غري اشبڀٛات

 ايااٛصسا٤ س٥ااٝع صٜاااس٠  عااذ ايعااشام َااع اتؿكاات َاا٪لشٶا املًُهاا١

ٟ  ذٝذس ايعشاقٞ ٞ  صبًاع ) تأطاٝع  عًا٢  يًًُُها١  ايعرااد ( تٓظاٝك

 ٚا٫قتـااااد١ٜ، ايظٝاطااا١ٝ،  اجملاااا٫ت: ا٫ٖتُااااّ مشاااٌ  ُٝٓٗاااا،

 ا٫طااااارتاتٝحٞ، املظااااات٣ٛإىل   ع٬قاتُٗاااااا ٚا٫ستكاااااا٤ ٚا٭َٓٝااااا١،

 .حريإ لڀٛ  ؾتس ع٢ً ٚاتؿكتا َٝذا١ْٝ، إجشا٤ات ٚاربزت

ٍ  ٫ ٝاا١ايعشاق ايظااعٛد١ٜ ايع٬قاات ٕ إ  َاأ قشٜراا١ َشذًاا١ يف تاضا

ِ  ايـاؿش  ٔ  ايهااثري تٛاجٗٗاا  ذٝااث ط، َاا  نااٌ  اشغ  ايترااذٜات َا

ٍ  ايامت  ٔ    ؾاسبااذٜث80 ٌَااا قرا  ملشذًا١  عٛدتٗااا دٕٚ ذباٛ  تعضٜااض عا

 ٕ ٕ  ٫ ٚايثكا١  ايثكا١،  يرٓاا٤  ؼبتااد  ايتعااٚ ـ  َاع إ٫  تهاٛ ٞ  حٝا  عشاقا

ٔ  أنثش ايعشام َـاح ٜٚكذس قشاسٙ، ميتًو  اٱٜشاْٝا١   املـااح  َا

ٕ  ٚتعضٜااض ايع٬قااات،  تڀااٜٛش املتؿا٥ًاا١ اٱْؼااا١ٝ٥ ايًػاا١ ٕ٭  ايتعاااٚ
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ٔ  ذحِ أَاّ تترڀِ َؼرتن١ َهاط  يتركٝل ـ  يف ايترااٜ  املٛاقا

 اسبهَٛااا١ يڀرٝعااا١ إكااااؾ١ اٱقًُٝٝااا١، ايكلااااٜا طبتًاااـ دبااااٙ

 اٱٜشاْٞ. ايكشاس َٔ جض٤ٶا أؿررت ايمت ايڀا٥ؿ١ٝ ايعشاق١ٝ

 يف ايعااشام َااع س ٗاااتكا يف املًُهاا١ تاآحسإٔ  ٜ٪َااٌ َاأ ٖٓاااى

 ْظتـار  إٔ  ٜتڀًا   رياو  عًٝٗا  يهٔ ٚا٫ْهؿا٤ إٜشإ، ذبٝٝذ

 دميٛغشاؾٝتااا٘، يتػاااٝري طااآٛات َٓاااز إٜاااشإ ؾٝااا٘ تعُاااٌ ايعاااشامإٔ 

٘  ٚ ايتايٞ ٔ ..  قشاساتا ٛټس  ايـاع   َٚا ٌ  َاا  عبكال إٔ  تـا إٔ  دٕٚ ْ٪َا

ٔ  عًا٢  طبااحش  ٖٓاى ٜهٕٛ  التًات إٔ   عاذ  ٫طاُٝا  املًُها١،  أَا

 ٖاااٞ ايؼاااٝع١ٝ ايهتًااا١ يتـااارس ايعاااشام يف ؾٝااياااذميٛغشا َاااٛاصٜٔ

ٝٽا يف ايكااشاس املترهُاا١ ٝٽااا طٝاطاا  يف ٣َااا جااش  .. ٚعظااهشٜٽا ٚأَٓ

ٞ  طااٛسٜا يف جاش٣  َٚاا  يرٓاإ،  ٕ إٔ  ٜٓرػا أٟ  أ ٓااا٤ ذاكاشٶا يف  ٜهاٛ

ٔٴ ... ايعااشام يف يًُظااتكرٌ تـااٛس   اشباا ، يٝظاات  املًُهاا١إٔ  أڂٜكاا

 ؽبذعٗا. اشب  ٫ٚ

ايؿٝؿاٞ   عرذ اياشصام . أ لري، ٜعتكذٚتعكٝرٶا ع٢ً ٖزا ايڀش  ا٭

ِ  عًااا٢ ا٭قاااذس  ٖاااٛ آلاااش ػااا٤ٞ أٚ أٟ  يذٚيااا١ إٔ أٟ َ٪طاااع  ؾٗااا

ٔ  أنثاش  ٚاحملازٚسات  ٚايٛاجراات  ٚاملتڀًراات  ا٫ذتٝاجات ٞ  مما  ٜاأت

ّ    يازيو   عذٙ ٍ إٔ  ياض ٛٸ ٘  امل٪طاع  س٣٩ ذبا  ٫طارتاتٝحٝات  ٚلڀٛاتا

ٔ   ٴعذٷ ريو عٔ ٚايرعذ، ايذٚي١ زبٓاب ٚ ٓا٤ ٚمحا١ٜ متهني  قا٠ٛ  عا

 ايتُهني.

تٗااذد ايتكاااسٴب  اياامت ايؿٝؿااٞ املٗااذدات عرااذ ايااشصام. أ ٚذـااش

 ايظعٛدٟ ايعشاقٞ يف نٌ َٔ:
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ّ ، ٚايعؼاا٥ش١ٜ  ايكرًٝا١  املهْٛاات  حرٝعا١  إدساى عذّ (2 ِ  ٚعاذ  ؾٗا

ايعشاقٝا١،   ايظااذ١  َظات٣ٛ  عًا٢  ٚلاسجٗا دالًٗا ايك٣ٛ َٝضإ

 : ٭َشٜٔ أد٣ ٖٚزا

 ّا٭َثٌ.  ايؼهٌ اطتثُاسٖا ع٢ً ايكذس٠ عذ 

 يتعاٌَا   ٞ  إػاها٫ت  أؾاشصت   ڀرٝعتٗاا،  َعٗاا  غاري اياٛاع

ُٸكت    اسباي١. ع

 ايعشاقااٞأٚ  ايظااعٛدٟ ازباْاا  َاأ ايعُااٌ ؾشٜاال نؿااا٤ات عااذّ (1

 يف تتُثااٌ نؿااا٤تِٗ ايتكاااسٴب، ٚعااذّ ذاياا١ إؾؼاااٍ يف طتظااِٗ

   ٚايكر١ًٝ. ايظٝاط١ٝ ايعشام َهْٛات  ڀرٝع١ ايٛعٞ عذّ

 يًُكَٛااااات ١ٜٚايعؼااااا٥ش ايظٝاطاااا١ٝ ايعشاقٝاااا١ ايرٓٝاااا١ اؾتكاااااد (2

 ايؿٛكااااا٢،ٚ اسباااااشب ذايااااا١  ظااااار  ايلاااااا ڀ١  ا٭ل٬قٝااااا١

 ٚاملٛاقـ. ايزَِ يؼشا٤ املايٞ ايؿظادٚ ٚايتٗذٜذ،

 :ايتٛؿٝات املكرتذ١

ايظاعٛد١ٜ   ايع٬قاات  عاٛد٠  املااٍ إىل ذتُٝا١    ٝت محض٠. أػاس د

ٔ  ٚجٝٛطٝاط١ٝ  يزا  كاؾ١ٝ ايعشاق١ٝ نلشٚس٠ ِ إٔ  املٓاطا   ؾُا  ٜات

 املٓاطااار١ اشبڀاااط ٚٚكاااع يذساطااا١ َظاااتكٌ عُاااٌ ؾشٜااال تؼاااهٌٝ

ٕ  يًتڀرٝاع  قااذ  ٕ  دساطااات َشناض  ػااهٌ يف ٜهاٛ ايعشاقااٞ   يًؼاأ

 ايؼاأْني  عًا٢  ٜكتـاش  ٫ٚ ازبٛاْ ، مجٝع ايتخڀٝط ٜؼٌُ حبٝث

 .ٚا٫قتـادٟ ايظٝاطٞ

ٛټس  لڀاا٠ٛ ايعااشام َااع املااشٟ، ؾاارٕ ايتكاااسٴب  طااامل. ّ ٚيف تـاا

 افا٭ٖااذ تهاإٛإٔ   ػباا  يهاأ. ايـاارٝس ايڀشٜاال ٚيف إػبا ٝاا١
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ٔ  ايعـاٝر١  ايؿارت٠  ٖازٙ  يف ٚٚاكر١ ضبذد٠  عااد  ذٝاث  تاسؽبٓاا،  َا

ٞ   عرا٠٤ ايعش ٞ املؼشم ع٢ً يًظٝڀش٠ ايؿشغ  ٚحبحا١  ايؿكٝا٘،  اياٛي

ٕ  قاذ  ايامت  ايؼاٝع١ٝ  املظًَٛٝا١  ْـش٠   عا   يف ٜربسٖاا  َاا  هلاا  ٜهاٛ

ٍ  تؿتات  حاذٓا١  سباشٚب  َربسٶا يٝظت ٚيهٓٗا ايذٍٚ،  ايعش ٝا١  اياذٚ

 .ٚإطشا٥ٌٝ إٜشإ، يـاح

 ذبٜٛااٌ -نُااا ٚسد  ايٛسقاا١ ايش٥ٝظاا١ -املٗااِ  ؾُاأ زيوٚياا

 ايكَٛٝااا١، املكاس ااا١إىل  ايڀا٥ؿٝااا١ املكاس ااا١ َااأ ايظٝاطاااٞ املؼاااٗذ

ٔ ٚ ٚػٝع١، ط١ٓ عشب ايعشام أٌٖ ؾػاير١ٝ ٕ  يا  ايظاعٛد١ٜ  ياذ٣  ٜهاٛ

ٌٷ  حشٜاال عاأ إميااإ أ. قايتاا٘ ممااا ايعااشام يف َٓاطاار١ أنثااش َااذل

 ٚايٛسٜااث ايعش ٝاا١، ٠ازبضٜااش قًاا  ٖااٞ ؾايظااعٛد١ٜ. ايعش ٝاا١ ايكَٛٝاا١

 رٚ ايؼاااع  املاااٛسٚث رياااو يف ٜ٪ٜاااذٖا اسبكااا١، يًعشٚ ااا١ اسبكٝكاااٞ

 ذككتاا٘ اياازٟ ٚذااذتٗا َٚاااسا ٕٛ ايكااٟٛ، ايعش ااٞ ايكااَٛٞ ايتٛجاا٘

إٔ  ميهاأ ٖٚاازا. ايعااشب ٚقرا٥ااٌ حباكااش٠ َذعَٛاا١ طٝاطاا١ٝ إساد٠

 َاأ ايعااشام  يف ايظٝاطااٞ ايتٛجاا٘ عًاا٢ ايتااأ ري يف دٚس ياا٘ ٜهاإٛ

 ٚايتٓظُٝاااات ا٭ذاااضاب َاااع اسبكٝكٝااا١ ن١ٚايؼاااشا اياااذعِ لااا٬ٍ

 ايعًُااا٤ َاأ ٚغااريٙ نايـااذس، ايعش ٝاا١  ا٫ْتُااا٤ات رات ايؼااٝع١ٝ

 غاااري ا٭قاااٌ عًااا٢أٚ  اٱٜشاْاااٞ، يًٓؿاااٛر املٓاٖلاااني ايؼاااٝع١ ايعاااشب

 ايعش ٝااا١ ايؼاااٝع١ٝ املشجعٝاااات عًااا٢ ٜٓڀرااال ٖٚااازا. عٓااا٘ ايشاكاااني

ٔ  أٜلٶاا  نازيو  ايؿاسطا١ٝ،  ي١ًُٓٝٗ املٓاٖل١ ِ  ميها  ا٭ذاضاب  دعا

 ايرعاث  ذاضب   كاٜاا  ذت٢. ْاعِ  ؼهٌ ٚتػًٝرٗا ايك١َٝٛ ٚاملٓظُات

٘  ظباا   يف ١َُٗ عٛاٌَ طُٝثًٕٛ ٚغريٙ نع٬ٟٚ ايعشام  يف  ايتٛجټا

 ٚؾًظااؿتِٗ دعاااٜتِٗ ٚتٓؼااٝط دعُٗااِ، طإرا  ايعااشام يف ايظااعٛدٟ
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ـ  يف اٱٜشاْٞ ايٓؿٛر يٛجٛد حرٝعٞ  ؼهٌ املٓاٖل١  ايعشام، أكا

ٞ  يًهٗٓاٛت  لا١ َٓاٖ ألاش٣  ق٠ٛ نٌ ريوإىل   عًا٢  املار   اٱٜشاْا

 يف ايعش ٝااا١ ايٝظااااس١ٜ ناااايك٣ٛ حاااا٥ؿٞ  دٜااا   ٝاااٛقشاحٞ ؾهاااش

 .ٚقٓاعات ق٣ٛ َعادي١ ايٓٗا١ٜ يف ؾاملظأي١ ايعشام،

 أؿاارس ايعرااادٟ  كٝاااد٠ دٖااٝؽ إٔ ايعااشام   اأ لايااذ. ٜٚااش٣ د

 ايعُاااال متثااااٌ اياااامت املًُهاااا١ سبلاااأ يًعااااٛد٠ ْلااااٛجٶا أنثااااش

 عًٝاا٘ أقااذّ َااا ٖٚاازا. ٚاٱطاا١َٝ٬ ١ايعش ٝاا يٮَااتني ا٫طاارتاتٝحٞ

  أحُاعٗاااا ايؿاسطااا١ٝ ايذٚيااا١ عااأ يًرٴعاااذ ايـاااذس َكتاااذ٣ أٜلٶاااا

 يازيو  ايڀا٥ؿٝا١   عٔ ٚا٫ تعاد ايعش ١ٝ، ا٭١َ ذظاب ع٢ً ايتٛطع١ٝ

َٔ  ِ ِ إٔ  املٗا ٘  ٖازا  ذهَٛتٓاا  تاذع   ا٘،  ٚتتُظاو  ٚتشعااٙ،  ايتٛجا

 ع اآؿ ٚايظاا١ٝٓ ايؼااٝع١ٝ ايعشاقٝاا١ ا٭ذااضاب  كٝاا١ ٫ذتااٛا٤ ٚتظااع٢

ٔ  ٜٓراع  أطااغ  عًا٢  َعِٗ ٚتتعاٌَ املظت٣ٛ،  ايامت  املٓڀكا١  عشٚ ا١  َا

 ايربملاااإ س٥اااٝع تااارحس عٓاااذَا التڀاؾٗاااا، عًااا٢ ايؿاااشغ أٚػاااو

 عش ٝااا١ عٛاؿاااِ أس اااعٕ إ ؾكاااايٛا: إٜاااشإ، قااااد٠ ٚ عااا  اٱٜشاْاااٞ

 .ؾاسط١ٝ أؿررت

 تعضٜااض عبااٛ ايؿٝؿااٞ َااع ناإٛ ايااذؾع    عرااذ ايااشصام . أ ٚاتؿاال

 طٝظااِٗ يف ظبااا   اياازٟ شذًاا١،امل أَااإ ؿااُاّ ٖااٛ ايعااشام عشٚ اا١

 ايعشاقٞ.  ايظعٛدٟ ايتكاسٴب َؼشٚع

ٕ   إميإ. يف تـٛټس أ يهٔ ٔ  مل ايعاشام  اسبُاٛد، ؾار َٶاا  ٜها ٜٛ 

ٝٽااااإ٫  ايعش اااٞ،  اياااٛحٔ يف ايعشٚ ااا١ سناااا٥ض دعاااِ َااأ   ٖاااٛ عشٚ 

  ٔ َٳاا  َعٗااِ دبًظاإٛ عٓااذَا نًااِٗ تؼاااٖذِْٚٗ ٚأكاااؾت قٛهلااا: 

 تـااؿ١ٝ تتعااذ٣ ٫ ظااأي١امل، ذتاا٢ ايٓخاااع  عشٚ ٝاإٛ  ااأِْٗ تعشؾاإٛ
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ٕ  خبٝٛحٗاا  اٱَظااى  أجاذْا إرا  طٝاطا١ٝ  ٚيعرا١  ذظاا ات،   طاٝهٛ

 ايامت  ا٭لڀاا٤  أ شص َٔ ايعشام. َثًڄا: يف  ٘ ٜٴظتٗإ ٫  كٌ يًظعٛد١ٜ

 نُااا َعاا٘ ايتعاَااٌ ناْاات ايعااشام يف ايظااعٛدٟ ايظااؿري استهرٗااا

، عظاهشٜٽا  ًَركڄاا  ايظؿري ؾٝٗا نإ ٚايمت يرٓإ، يف ايتعاٌَ ٜتِ

 َاااأ ٚيااااٝع يرٓااااإ، عاااأ ربتًااااـ ايعااااشام يف ايڀٛا٥ااااـ ٛاصْاااااتت

 يف  ٗاا  ظبرات  ْؿظاٗا ايامت    ايڀشٜك١ ايظعٛد١ٜ تٓحسإٔ  ايلشٚسٟ

 يرٓإ.

 ايؼااعر١ٝ ايذ ًَٛاطاا١ٝ تعضٜااض عًاا٢ ْعُااٌإٔ  ػباا  ايرذاٜاا١ يف

  تعااٝنيإ٫  ٜااتِ ياأ ٖٚاازا، ايرًااذٜٔ يف ايعاااّ ايااشأٟ َعلاا١ً يتحاااٚص

 َٛاؿااؿات را ايظااؿري ٖاازا ٜهاإٛإٔ  ػباا  َااذْٞ. نُااا  طااؿري

 نٝؿ١ٝ ٜٚعشف ايعشاقٝني، َٔ قشٜرٶا ٜهٕٛإٔ  أ شصٖا يعٌ َع١ٓٝ،

 .  َعِٗ ايتعاٌَ

 حًٜٛڄااا، طااتذّٚ املشػااذ إىل إٔ ايترااذٜات  َڀؼااش. أ ٚتڀااشم

ٕ  يف ايترذٜات  احملاؿـ١، ؾُث٬ ؼبهِ ايعشام ٚإٔ لاؿ١  يرٓاا

ٔ  ْتعًِإٔ  ايڀا٥ـ، ٚػب  اتؿام َٓز قا١ُ٥ احملاؿـ١   ا١ ايتحش َا

 ايعاشام   اني  ايرتنٝرا١  يف َاع ايٛكاع يف ا٫عترااس ايؿااسم    ، ايًرٓا١ْٝ

 ايظااها١ْٝ ايرتنٝراا١ ٚاقااع تٓاطااٞ ٚيرٓااإ. ناازيو ؾاارٕ اطااتُشاس 

 جذٽٶا. لڀشٷ يًرًذٜٔ

ٕ  عرااذ اهلل. َٚاأ ٚجٗاا١ ْظااش د   َااع تٴرٓاا٢ ايثكاا١ ايعظاااف، ؾاار

 ٚايعشام. ايظعٛد١ٜ يف ا٭ٚىل  ايذسج١ ٚايذٜ  ايظٝاطٞ

ٟ  ايؿٝؿاٞ إٔ ايرعاذ   ذ اياشصام عر. أ ٜٚعتكذ ٕ  ا٫قتـااد  طاٝهٛ

ٞ  يكٝااد٠  املٓڀكا١  يف تأ ريٶا أنثش ٚاياذٜ ،  اايٓظش إىل إٔ    ايظٝاطا
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ٛ    ٚايظااٝڀش٠ ايااترهِ اطاارتاتٝحٝات  ٕقااذ تڀااٛست، ملااارا ٫ ٜهاا

ٕ  ايظٝاطا١ٝ؟! ٚملاارا ٫   ا٫قتـااد١ٜ  ايعًُٝا١  يف دٚس ٭ساَهٛ  ٜهاٛ

 ٔ ٌ  كاأُ َا ٍ  ايثكاا١ تعضٜااض ٚطاا٥  املاآس)  ايرًااذٜٔ ني ا  ايعًُااٞ ايترااد

 يااذ٣ ايـااٛس٠  ترظااني ؾا٫ٖتُاااّ يًعااشاقٝني، ٚ اياازات ،( ايعًُٝاا١

 ١َُٗ ؟  ايث٬ ني ٌَا قر جٌٝ

إٔ  ٖااٞ ايثكاا١  أصَاا١ ذبااذٟ َٛاجٗاا١ ٚطااا٥ٌ كاأُ َاأ أٜلٶااا

٘ إٔ  ٜٴُهٔ ملا ايظعٛد١ٜ اقتـادٜات َٔ جض٤ ٜتٛج٘  ايتحااس٠  ْٴظاُٝ

 ياااو طاااتضسع ٚايلاااشا٥   ذٝٓٗاااا ازبُااااسى إيػاااا٤ َاااع اسبذٚدٜااا١،

 تاشد  ايامت  عٝؼاٗا  يكُا١  ع٢ً اسبؿاظ داؾعٗا ١َُٗ، ذذٚد١ٜ ٤٫ٚات

 ايٓكااا   عاا  كاارط عااضص إيااِٝٗ. ٚن٬ُذظاا١، ؾاارٕ ممچااا    َٓااو

 عًاا٢ تعتُااذ ميٓٝاا١ قرا٥ااٌ ٖٓاااىإٔ  ايُٝٓٝاا١  ايظااعٛد١ٜ اسبذٚدٜاا١

ٌ  مماا  ٚاياذٚا٤   ايػازا٤  تٛؾري يف ايظعٛدٟ ايذالٌ ٌ  تًاو  جعا  ايكرا٥ا

ِ  يتعٗاذ  ؼبتااد  ) َٓٝعٶاا  طذٽا اي١ُٝٓٝ  ا٫لارتام  ضباا٫ٚت  كاذ (  دا٥ا

ٟ  ايؼاشٜط  اَتاذاد  عًا٢  ذاش٠  َٓاحل إْؼا٤ اسبٛ ١ٝ  يزيو  اسباذٚد

 اسبااذٚدٟ، ايؼااشٜط كاارط يف أ ااش هلااا طااٝهٕٛ طااعٛد١ٜ،  تػزٜاا١

 اٯلش. عُل يف َّا ًٜض ٚتظٌٗٝ

ٕ  عرذ اهلل. ٚعك  د  ايظٝاطاٞ،  ؼباشى  ا٫قتـااد  ايعظاف  اأ

ٔ  ؼبااشى ٚايظٝاطااٞ ٘  َڀؼااش. سأٟ أ يف ايااذٜ . يهاا  املشػااذ ؾرْاا

ٝٽااا ٫ يٮطااـ ّ  إقًُٝٝٽااا ٫ٚ عامل ا٫قتـااادٟ.  ايثكااٌ أجااذْا اطااتخذا

ٌ  ذٍٛ نثريٶا ْترذث ِ ٚ ا٫قتـاادٟ،  ايثكا  دٚيٓاا  ايآؿط  ٚجاٛد  سغا

 املؼرتى ا٫قتـاد١ٜ. َٚٔ ايٛطا٥ٌ املتاذ١ ا٫طتثُاس ايًڊعر١ تٴحذ مل

ٍ  ذبؿٝاض  َثًڄاا:  املكا ًا١   اسبذٚد دالٌ ٔ  اٍا٭عُا  سجاا  ايڀاشؾني،  َا
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اسباذٚدٟ    ايؼاشٜط  ٚضباارا٠  اياُٝٔ،  دالٌ ت١ُٜٛٓ َؼاسٜع ٚإْؼا٤

 عًاا٢ ذشؿٶااا أنثااش اٯلااش ايڀااشف دبعااٌ ايتُٓٝاا١ٚ ايعُااٌ ؾؿااشق

 أل١ٜٛ. أنثشٚ ٖاد١٥، اسبذٚد اطتُشاس

٘   ْٛف. ٚرٖرت د ٔ  ْتراذث  عٓاذَا  ايػاَاذٟ إىل أْا ِ  عا  ايتؿااٖ

ٔ  اقتـاادٜٽا،  ٚايعشاقٞ ايظعٛدٟ ٚايتكاسٴب ٔ  ْتراذث  ذاٜا١   ؾآر  عا

ٕ  َؼرتن١، عٛاٌَ عذ٠ ٔ  ؾاياذٚيتا  عًا٢  يًآؿط  املٓاتحني  أنارب  َا

 ايعش ااااٞ، اشبًااااٝخ عًاااا٢ ٜٚڀاااا٬ٕ ٚاذتٝاحاتاااا٘، ايعااااامل َظاااات٣ٛ

 عًا٢  ايظاٝڀش٠  يف ٜظااعذ  مماا  ػاطاع١   ملظاذات متتذ ٚذذٚدُٖا

 اسبذٚد١ٜ.  املٓاؾز

٘  نُا، ايظ٬ّ اقتـاد تؿعٌٝ ع٢ً ايتكاسٴب ٚطٝعٌُ ٌ  أْٸا  ميثا

ٛ  ايذٚيتني، ٚذبكٝال  يف ايعامل١ٝ ايؼشنات يهرب٣ جزب ْكڀ١  منا

 يف ايؼاطاااع١  ايضساعٝااا١ نااارري، نااازيو ؾاملظااااذات   اقتـاااادٟ

 ايضساعا١  ٚصاس٠إٔ  لـٛؿٶا ازباْ ، ٖزا يف ايتعإٚ طتعضص ايعشام

ٛټٍ،  شاَخ يف املظتٗذؾني َٔ  ايڀاقاات  َٔ ا٫طتؿاد٠ ٚ ايتايٞ ايتر

 ازباْ . ٖزا يف ايظعٛد١ٜ

ّڈ، طٛم ٟايظعٛد ايظٛم  املٓؼاآت  ١٦ٖٝ دعِ َع لـٛؿٶا َتٓا

ِ  اسبذٚدٜاا١ املٓاؾااز ؾااتس َااع ٚ ايتااايٞ ٚايـااػري٠، املتٛطااڀ١  طااٝت

 ٚايتـااذٜش، ا٫طااتثُاس  تؿعٝااٌ ايعشاقااٞ ايظااعٛدٟ ايظااٛم تٓؼااٝط

 تؼاااحٝع ٚ ايتاااايٞ حًٜٛااا١، يؿااارت٠ َٓػًكڄاااا ناااإ ايعشاقاااٞ ؾايظاااٛم

 َاا أٚ  شٜاش، اسب حشٜل ؾتس ٚإعاد٠ ٚاشباق، ايعاّ املـشيف ايكڀاع

ُٻ٢  صبااااٍ ٚميهااأ نااازيو ؾاااتس  .ايتحااااسٟ ايٓـاااش  ڀشٜااال ٜٴظااا
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 ايڀاااريإ، قڀااااع ٚتعضٜاااض ايرًاااذٜٔ،  اااني أنااارب  ؼاااهٌ ايڀاااريإ

 ٚايعُش٠. يًرخ ايعشاقٝني ٚؿٍٛ طٗٛي١ ٚ ايتايٞ

 ؿاآاع١ يف طااٝهٕٛ ايظااعٛد١ٜ اطااتثُاس أٜلٶااا ؾاارٕ تشنٝااض  

 ٚايـااااآاع١،  ٚايضساعااااا١، ايررتٚنُٝٝاٜٚاااااات،  ٚؿااااآاع١ ايػااااااص

ـ  ؾظاريتؿع  ايعاشام  ع٢ً ايؿا٥ذ٠ طتعٛد ٚ ايتايٞ يتحاس٠،ٚا  ايتـآٝ

ٔ  اٱقشا  تهًؿ١ تٓخؿ  ٚ ايتايٞ يًعشام، ايظٝادٟ ا٥٫تُاْٞ  َا

 طتظااااتؿٝذ ٚ ايتااااايٞ ايااااذٚيٞ، ايٓكااااذ ٚؿاااآذٚم ايعاملٝاااا١ ايظااااٛم

  ؼااهٌ إٜااشإ َٚٛاجٗاا١ ايكڀشٜاا١، ايظااٛم  ااذٌٜ  رػباااد ايظااعٛد١ٜ

 1213 ٜرًاؼ  ٚايعاشام  يظاعٛد١ٜ ا  اني  ايتحاسٟ ايترادٍ ؾرحِ نرري،

ٝٽا سٜاٍ، ًَٝاس  د٫ٚس. أيـ 500 عبٛ ذاي

 ْٚرااز ايظاا٬ّ، إذاا٬ٍ يف طٝظاااعذ ايعشاقااٞ ايظااعٛدٟ ايااٛد

 أَاااّ عباأ .. ايعش ٝاا١ يًراكاا١ٓ ايعااشام إعاااد٠ ٚ ايتااايٞ ايڀا٥ؿٝاا١ 

 ايرًذٜٔ.  ني نرري٠ ٚ كاؾ١ٝ اقتـاد١ٜ طٝاط١ٝ، إؿ٬ذ١ٝ لڀ١

 ايعشاقاااٞ ايظاااعٛدٟ ايتكااااسٴب حباااريٟ ؾاااري٣ إٔ ذظااااّ. أَاااا ّ

٘ إ٫  ياٝع  َ٪قاتٷ،  تكاسٴبٷ َاا   َشذًا١  يف يًظاعٛد١ٜ  أنارب  أُٖٝا١  ٚيا

 يف طااا  ْظااااّ آلاااش  ظااكٛ     ٭ْااا٘ 1002 يف ايعاااشام غاااضٚ ذ عاا 

ٕ إٔ  املِٗ َٚٔ إٜشإ، طٝڀش٠ ذبت أؿرس ايعشام ٔ  يٓاا  ٜهاٛ  َاٛح

 جااذٽا، ٜـااع  نااثري٠ ٭طااراب ايعااشام  أساكااٞ دالااٌ سمسااٞ قااذّ

ٕ  يٓا تهٕٛإٔ  جذٽا املِٗ َٔ ٔٚيه رنشٖا،  ٚقاذس٠  ٚآرإ، عٝاٛ

 يف ٜااذٚس ػاا٤ٞ نااٌ ملعشؾاا١ ايعااشام  دالااٌ َٛجااٛد٠ ٚتكٓٝاا١  ؼااش١ٜ

 ناْاات طااٛا٤ املظااتٜٛات مجٝاع  ٚعًاا٢ اسبايٝاا١، املشذًاا١ يف دالًاٗا 

 ٭ٕ ٚاطاتخراسات١ٝ   عظهش١ٜأٚ  اجتُاع١ٝ،أٚ  د١ٜٝٓ،أٚ  طٝاط١ٝ،
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 إٜااشإ َااع هٕٛطااٝ ايكااادّ ا٫طاارتاتٝحٞ ايعظااهشٟ اػااترانٓا

 تاترهِ  ايامت  ايعشام ٚأُٖٗا ٚأٚهلا ؾًهٗا، يف تذٚس ايمت ٚايذٍٚ

 ٚايعظاااهش١ٜ ٚايذٜٓٝااا١ ايظٝاطااا١ٝ اسبٝاااا٠ أٚجااا٘ مجٝاااع يف إٜاااشإ

ِ  -اأٚ ؿاشذٛ  ؾعًٛا َُٗا-املشذ١ً ٖزٙ يف ايعشاقٕٝٛ. دالًٗا  ٖا

اٱطااا٠٤  ٖااٛ ا٫طاارتاتٝحٞ ايااذٚيتني ٖااذف قااشاساتِٗ. طاااد٠ ايٝظااٛ

 ٖااازٙ يف ٚ اااذلٛهلِ ايااآؿط، َٓاااا ع عًااا٢ ٤٬ٚا٫طاااتٝ يًًُُهااا١،

ٔ  ايآؿط  َٓاا ع  يترشٜاش  دعاٛات  ٖٓااى  تهٕٛ ئ املٓاحل  ايػاضا٠   َا

ِ  مبحاشد  ٭ْ٘ ِ  طٝـارس  ايآؿط  َٓاا ع  عًا٢  اطات٥٬ٝٗ  أَاشٶا  ٚجاٛدٖ

 نااثري٠، دٍٚ َعٗااِ ٚطااتتعاٌَ َعٗااِ، ايتعاَااٌ َاأ ٫ٚ ااذ ٚاقعٶااا،

ٔ  ٚأٚهلِ ايػش ١ٝ، ايٓؿام دٍٚ لـٛؿٶا ٕ  ايازٜ ِ  عًا٢  ٜڀًكاٛ  أْؿظاٗ

 . ايعٴذ٠ ٜٚعذٸٕٚ ريو، ٜذسنٕٛ ِٖٚ ذًؿا٤ْا،

ِ  قشٜر١ ايٓؿط آ اس أؿررت 1002 يف ايعشام طكٛ   عذ  َآٗ

 ايااآؿط، آ ااااس يػاااضٚ ؼبتاجْٛٗاااا ايااامت ايربٜااا١  اااايڀشم جٝٛغشاؾٝٽاااا

ّ  ٫ٕ ٜظتڀٝعٛ ٚايمت املهؼٛؾ١، اشبًٝخ َٝاٙ  عهع  إ٫ اطاتخذا

 كااؿ١ َاأ ش ٝاا١ايػ ايؼااٛاح٧ يػااضٚ ناؾٝاا١ ٚغااري ضبااذٚد٠ قااٛات

 .  ايعش ٞ اشبًٝخ

 طاا١ٝٓ أْظُاا١ ذهااِ ذباات ايعااشام  كااا٤ اطاارتاتٝح١ٝ تاسؽبٝٽااا

 ايػااضٚ ٚأؿاارس ايعش ااٞ، يًعااامل ايؼااشقٞ ازبااذاس ٚطااكط ؾؼااًت،

 تظارس  ايعاشام  حاملاا . ٚقات  َظاأي١  ايعش ٝا١  يًحضٜاش٠  ايكادّ ايـؿٟٛ

ٞ  عذْٚا ٜهٕٛإٔ  ؾڀرٝعٞ إٜشإ، ؾًو يف ٟ  ا٫طارتاتٝح  ٫ اذ  اياز

 .دٚيتٓا ع٢ً ٚاقعٝٽا لڀشٶا ٜؼهٌ ٭ْ٘ نإ  ػهٌ  أٟ ؼبٝذإٔ 



31

 

 –1027     
42 

ايشدٜعاإ َاع َاا رٖا  إيٝا٘ ّ. ذظااّ حباريٟ،         لاياذ . ٚاتؿل د

ِ  ايعاشام  يف طآذْا .. قاد١َ لڀ٠ٛأٟ  يف اسبزس ٚأكاف أْ٘ ًٜضّ  ٖا

 جرٗتٓااا تكٜٛاا١ عًٝٓااا.. تكشٜرٶااا دٚسٖااِ اْتٗاا٢ ٖٚاا٪٤٫ ايظاا١ٓ، ايعااشب

 عًا٢  َكرًا١  ؾاملٓڀكا١   جٝاذٶا   ايؼُاي١ٝ اسبذٚد ٚذبـني ايذال١ًٝ،

ٟ  ا٫طاتؿتا٤   عذ ٚلاؿ١ تػريات، ٟ  ايكاادّ،  ايهاشد  ٜضٜاذ  قاذ  اياز

 نشدطااتإ اْؿـاااٍ ذاااٍ يف ايعااشام يف ايظاا١ٓ ايعااشب كااعـ َاأ

 ا٭نااشاد ٚتؿااشؽ ،(ألااش٣ أقًٝاا١ ٚا٭نااشاد أقًٝاا١، ايظاا١ٓ عااشب)

ٞ  ايظا١ٝٓ،  ايعش ١ٝ ا٭ق١ًٝ كعـ َٔ طٝضٜذ يكلٝتِٗ  ػبا   ٚ ايتااي

ٛ أ  ؾٓااااٛسٟ ايكادَااا١   ايعشاقٝاااا١ اسبهَٛاااات  عًاااا٢ ثريٶانااا  ٫ٍ ْعااا

ٕ  ٚازبُٝاع  ألش٣، َش٠ ٜعٛد قذ املايهٞ ٘  ٜعشؾاٛ  املڀًاٛب . تٛجٗاتا

 اسباشب  ٚإْٗاا٤  ايكڀاشٟ،  املؼهٌ ٚذٌ ايتعإٚ، صبًع تك١ٜٛ ٖٛ

 ايعشاقااٞ املؼااٗذ ٚقااشا٠٤ ايؼااُاي١ٝ، ذااذٚدْا ٚذبـااني ايااُٝٔ، يف

ٍ  َٔ جٝذٶا ايذالًٞ ـ  ٚاعٝا١،  طاؿاس٠  لا٬ ٔ  تكا  ا٭ذاضاب  ٝاع مج َا

 عُااٌ حاااقِ ايظااؿاس٠ تلااِإٔ  عًاا٢ ٚاذااذ٠، َظاااؾ١ عًاا٢ ايعشاقٝاا١

٘  عااٍ،  َظت٣ٛ ع٢ً ِ  ميهٓا  اشباسجٝا١،  ياٛصاس٠  ؾٓٝا١  تكااسٜش  تكاذٜ

 .املٓاطااا  ايٛقااات ٚيف ؿااارٝر١، قاااشاسات ارباااار تظاااتڀٝع حبٝاااث

 َـاااح لًاال ٖااٛ ايعااشام َااع ايع٬قاا١ ٜٛ ٸاالإٔ  ميهاأ َااا ٚأؾلااٌ

ٗٿ قذ ؾٗزٙ َؼرتن١  اقتـاد١ٜ  .ايظٝاط١ أؾظذت٘ َا يترظني ذتٴُ

ٔ  لاياذ . د ٚيف ايظٝام راتا٘ ٜاش٣    املًُها١  دبش ا١ إٔ  دٖاٝؽ   ا

ٍ  ؾااي٤٫ٛات  َٛؾكا١،  غاري  اي١ُٝٓٝ ايكرا٥ٌ َع ٔٵ  ٜاربص  عٓاذَا  تتراٛ  َٳا

ٌ  ؾرْا٘ ٫  أنثش  ؾًزيو ٜذؾع ٌ  س٩طاا٤  َاع  تڀرٝكٗاا إىل  ميٝا  ايكرا٥ا

ٌ تع طٝاطا١ إٔ  نُاا  .يًًُُها١  ايؼاُاي١ٝ  اسبذٚد ع٢ً املتامخ١  اَا
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  َاع  تعاًَاٗا  يف قذ٠ٚ تهٕٛإٔ   جذٜش٠ ايكرا٥ٌ س٩طا٤ َع املًُه١

 املهاإٛ َااع ايكرًٝاا١ إدَاااد عًاا٢ عًُاات ذٝااث، ايكرًٝاا١ ايٓعااشات

 عًاا٢ املتامخاا١ ايكرا٥ااٌ دعااِإىل  ؾًُااارا ْااذعٛ.  نهااٌ اجملتُعااٞ

 .املًُه١ ذذٚد دالٌ اْتؼاسٶا ايكرا٥ٌ هلزٙ إٔ لاؿ١ ذذٚدْا،

 زا ايااشأٟ، ٚأكاااف إٔ ايظاار املشػااذ َااع ٖاا َڀؼااش. أ ٚاتؿاال

 ايكرا٥اااٌ أٚطاااا  يف ٚاملتظاااًكني ايظُاطاااش٠  اااشٚص لًاااـ اياااش٥ٝع

 ٚقًاا  تظٴااذ، ؾااشٸم ْظشٜاا١: تڀرٝاال ا٭جٗااض٠ ضبااا٫ٚت ٖااٛ ايُٝٓٝاا١ 

ٔٵ  أغًرٝا١  ٚأؿارس  ازبُٝاع،   كا١  ؾكاذْا  يازيو  ايـاـ   ٚػل اهلشّ  َٳا

املادٜاا١. ناازيو  املهاطاا  عاأ ٜٚررثاإٛ مساطااش٠، َعٗااِ ْتعاَااٌ

 يف ايظاااا ك١ دباس ٓاااا يهااأ..  تااآحس قاااذ املؼااارتن١ ؾااارٕ املٓااااؾع

ٞ  ٚغريٖاا ٫  اياُٝٔ، ٚ ٚيرٓإ، طٛسٜا، ٕ  تاٛذ  يف أ اش  ايآٗخ  ٖازا   اأ

أٟ  يتحاٚص َش١ْٚ، ٚأنثش تكاس ٶا، أنثش  ًذآْا يتـرس ايؼعٛب،

 يف يف أطاًٛ ٓا  ايٓظاش  ٱعاد٠ عبتاد ٚل٬ؾ٘. ٚقذ طٝاط١ٝ دبار ات

 ايكڀاااعني:  ااني َااا ٭دٚاسا تٛصٜااع ٚنٝؿٝاا١، ا٫قتـااادٟ ايتكاااسٴب

ٝٽا، ٜٓلخ مل اشباق قڀاعٓا..  ٚايعاّ اشباق  ٖٛ َا ٜكذّأٚ  دالً

 اٱْؿااام عًاا٢ ٜعتُااذ ٜااضاٍ ٫ٚ ايكااَٛٞ، املظاات٣ٛ عًاا٢ َٓاا٘ َتٛقااع

 اسبهَٛٞ.

ِ   اني  ؾشقڄاا  ايؿٝؿاٞ إٔ ٖٓااى   عرذ ايشصام. أ ٜٚش٣ ٞ  اياذع  املااي

 : ايتػزٜاا١، اسبٝااا٠  لااشٚسٜات املااشترط ايتُٓااٟٛ ٚايااذعِ( املاازَّٛ)

 ناطاارتاتٝح١ٝ ٤٫ٚ  س٫ ٜـااً   ؾااا٭ٍٚ ؾعًڄااا ( احملُااٛد٠) ٚايـاار١

ٔ ٚ اياااُٝٔ ذايااا١ َاااع ؾٝتٓاطااا  ايثااااْٞ ٚأَاااا  ايعاااشام. نُاااا إٔ َااا

ٞ  ايتكااسٴب  لڀاب إػهايٝات ٞ  ايظٝاطا  ايٓؼااص  أؿاٛات  ٚاٱع٬َا
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ٞ  ايعشاقٞ ايڀشف ٚ ايزات ايڀشؾني، يذ٣ ٚايتڀشف  كاذ  ايظٝاطا

ٟ ، ٚػااعرٗا اؾهشٖا ٚ ٚطٝاطااتٗا  ايظاعٛد١ٜ  ٌ  ٚاياز  َؼااشٚع طاٝحع

ِٻ     اطرتاتٝح١ٝ َٔ عظهشٟ يتهتٝو أقشب ايتكاسب جاٛاس، َٚأ  ٳا

  اا٬  ا٭َااش ٖاازا َاأ ايلااشٚسٟ ايعُااٌ عًاا٢ إٔ تتحاااٚص ايظااعٛد١ٜ     

 ٚاطتذا١َ. عُل رات اشبڀ٠ٛ ٖزٙ أكشاس، ٚإٔ دبعٌ

 َظااااعٞأٟ  تؿًاااس ٚيااأ املشػاااذ  كٛيااا٘: مل َڀؼاااش. ٚعكډااا  أ

 نظاا  ْظااتٗذفإٔ  ػباا  ياازيو ات املًٝؼااٝ ؾهااش َااع يًتكاااسٴب

 ايؼعر١ٝ. ايكاعذ٠

 عًااا٢ ايعُاااٌ ايؼاااشاسٟ كاااشٚس٠ ذاَاااذ. َٚااأ جٗتااا٘ أناااذ د 

 ٚ عااذٙ ايتاسؽبٝاا١ ذلاااست٘ ٚاطترلاااس ايعااشام، عشٚ اا١ اطااتٓٗا 

 ايٓؿااٛر َاأ طااترذ اياامت ايش٥ٝظاا١ ا٭دٚات إذااذ٣ إر إْاا٘ ايثكااايف،

 ايؼااع ، ايرعٝااذ. نُااا أنااذ أُٖٝاا١ نظاا  املااذ٣ عًاا٢ اٱٜشاْااٞ

 :  ايتكاسٴب عرب عذ٠ آيٝات، تؼٌُ اثٚإذذ

2)  ِ ِ  إعااد٠  يف دعُٗا ٌ  املظاشٚق١،  آ ااسٖ  ٚسؾااع املتااذـ،  ٚتأٖٝا

 عًاااا٢ ٚايعُااااٌ ايذٚيٝاااا١، احملاؾااااٌ يف هلااااِ ايااااذاعِ ايـااااٛت

 ايعاااشام، ذلااااس٠ عًااا٢ يًرؿااااظ دٚيٝااا١  قاااشاسات اطتـاااذاس

 املظشٚم. تشا ٘ ٚإعاد٠

 ،(َثًڄاااااا ازبٓادسٜااااا١) يف املٗشجاْاااااات يًُؼااااااسن١ دعاااااٛتِٗ (1

٘  ًٜٝال  ٚمباا  ،(ايهتااب  َعاش  ) ايٛحٓٝا١  عاس ٚامل  حبلااست

 ٚأَظااٝات ْااذٚات إقاَاا١ ناازيو ٚ كاؾتاا٘، ٚتاسؽباا٘ ايعااشام

 ممثًني  ني َؼرتن١ َٚظشذٝات ايعشاقٝني، يًؼعشا٤  كاؾ١ٝ

    ......(ٚعشاقٝني طعٛدٜني
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 ايظاااعٛد١ٜ ازباَعاااات  اااني ايعًُاااٞ ٚا٫تـااااٍ ايتعاااإٚ إػبااااد (2

 ٚدعا٠ٛ  ايعشاقٝا١،  ايظاعٛد١ٜ  َعاات ازبا أطارٛع  َثًڄاا: ) ٚايعشاق١ٝ

 يف ٚاملؼاااسن١ ايعًُاٞ،  ايتؿاشټؽ  يكلاا٤  ايتاذسٜع  ٦ٖٝا١  أعلاا٤ 

 (.ايعشام يًڀاي  صا٥ش  شْاَخ اطترذاث ٚنزيو، ايتذسٜع

ٛټس د  أُٖٝاا١ ايكااٍٛ عاأ ايرعٝااض، ؾرْاا٘ غاا    إ ااشاِٖٝ. ٚيف تـاا

 ايظٝاطااااا١ٝ أ عادٖاااااا  هاااااٌ لاؿااااا١، ايعاااااشام َاااااع ايع٬قاااااات

 ايع٬قااا١إىل  ايٓظاااش مبهاااإ ا٭ُٖٝااا١ َااأ يهااأ ٚا٫قتـااااد١ٜ،

 َااع ايثكاؾٝاا١ ايع٬قااات َظااتكرٌإىل  ايٓظااش٠ ٚتظااتٛج  .ايثكاؾٝاا١

  ؼااااهٌ ٜشترڀااااإ أطاطاااٝني،  َٛكااااٛعٝنيإىل  ايتڀااااشټم ايعاااشام 

  ايڀا٥ؿٝااا١، ا٭ٍٚ ٜتعًااال: ايعاااشام يف ايظٝاطااا١ٝ  ايثكاؾااا١ ضباااٛسٟ

 .    رٜشإ ايذ١ٜٝٓ املشجع١ٝ   استرا  ٚايثاْٞ

 ايڀا٥ؿ١ٝ احملٛس ا٭ٍٚ:

ـ   ثكاؾا١  ياذٜٓا  ايعاشام  ؿاٛس٠   استرڀت ٞ  ايعٓا  املڂؼارع  ايظٝاطا

 طااًرٶا تاا٪ ش قااذ يًعااشام ايكامتاا١ ايـااٛس٠ ٖٚاازٙ ايڀا٥ؿٝاا١،  ايٓضعاا١

 يهاأ ايعااشام، َااع ايع٬قاا١ ملظااتكرٌ ْظشتٓااا يف  ااآلشأٚ   ؼااهٌ

ٞ  طاٝاقٗا  يف ايڀا٥ؿ١ٝ املظأي١ ٚكٵع عًٝٓا ذبتِ املٛكٛع١ٝ  ايتااسؽب

  .اٚ كاؾٝٽ طٝاطٝٽا

 اجملتُااع  كاؾاا١ يف َٚتحاازس٠ َتأؿاا١ً يٝظاات ايڀا٥ؿٝاا١ ايٓضعاا١

 ايڀا٥ؿٝا١،  ايٓضعا١  املعاؿاش  تاسؽب٘ يف ٜعشف مل ؾايعشام ايعشاقٞ،

 ايعاااشام تأطاااٝع َٓاااز املتعاقرااا١ ايظٝاطااا١ٝ ايااآظِ ذشؿااات ذٝاااث

 ايعًُٝا١  يف ايڀا٥ؿ١ٝ دبٓټ  ع٢ً ا٭ٚىل ايعامل١ٝ اسبشب  عذ اسبذٜث

 َاا  عًُٝا١   اذأت  2847ّ – 2812 ًهٞامل ايعٗذ ؾؿٞ ايظٝاط١ٝ،
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ٞ  ا٫ْاذَاد " ا ايٛقت ريو يف ٜٴظ٢ُ نإ إىل  ٚاهلاادف  ،"ا٫جتُااع

ٓٸ١  ٚدَخ  املذ١ٜٓ، ايشٜـ دَخ  ٚاملظاٝرٝني،  ٚايٝٗاٛد  ٚايؼاٝع١،  ايظا

ٔ  ايڀا٥ؿٝا١  إ عاد يف املرادس٠ ٖزٙ أمثشت ٚقذ ٞ  اشبڀااب  َا  ايظٝاطا

 اّعاااإىل  2847ّ  اااٛس٠ َٓاااز ايعاااشام ذهُاااٛا ايااازٜٔ يًعظاااهش

 .  حا٥ؿٝٽاتـشټؾڄا  َِٓٗ أذذ ٜتـشف ٚمل ّ،1002

 اٱٜشا١ْٝ، ايعشاق١ٝ اسبشب َع ايڀا٥ؿٞ ٚايـشاع ا٫ْؿحاس  ذأ

 لاا٬ٍ َاأ ايڀا٥ؿٝاا١، ايٓضعاا١ ٚتػزٜاا١ تعضٜااضإىل  إٜااشإ طااعت ذااني

 َاأ ايااشغِ ٚعًاا٢ اسبااشب، ؾاارت٠ لاا٬ٍ هلااا َٛايٝاا١ أذااضاب إْؼااا٤

ٔ  متهٓات  أْٗاا إ٫  رياو  يف ؾؼًٗا  ذبٛٸيات  نٝاْاات  ِٚدعا  لًال  َا

ّ  يف ايؿشؿاا١  ٚجااذت  أذااضاب، إىل  ٫ذكڄااا  ٞ  ايٓظااا  ايااازٟ ايظٝاطاا

ٞ  ا٫ذت٬ٍ أقاَ٘ ٕ  حاا٥ؿٞ،  أطااغ  عًا٢  ا٭َشٜها  دٚس هلاا  يٝهاٛ

 ايًرُاا١ متضٜاال َاأ َهچٓٗااا ممااا ايعشاقااٞ  ايظٝاطااٞ احملااٝط يف

 طٝاطاا١ لاا٬ٍ َاأ ايڀااا٥ؿٞ  ا٫ْكظاااّ ٚتعضٜااض ايعشاقٝاا١، ايٛحٓٝاا١

 .ُٗٝؽٚايت اٱقـا٤ ع٢ً قا١ُ٥

ٞ  املؼاٗذ  يف ايڀا٥ؿٞ ايعٓـ  كاؾ١إٔ  ْذسى ٖٓا َٚٔ  ايظٝاطا

 ايظٝاطا١ٝ  ٚايثكاؾ١ ايكِٝ يف َتحزس٠ ٚيٝظت حاس١٥، تعترب ايعشاقٞ

ِ  ايظٝاطٞ اسبٌ  ٛادس َع تضٍٚإٔ  ٚميهٔ ايعشام، يف  عًا٢  ايكاا٥

 يف ايظٝاطاا١ٝ ايكاا٣ٛإٔ  ٜرااذٚ اياامت املذْٝاا١، ٚايذٚياا١ املٛاحٓاا١ قااِٝ

 .  املظتٓكع ريو َٔ  ايٛذٝذ املخشد اأْٗ طتذسى ايعشام

 املزٖر١ٝ احملٛس ايثاْٞ: املشجع١ٝ

 ايعشام، يف ايؼٝع١ ايڀا٥ؿ١ َع ايتٛاؿٌ يف ْٚرتدد ْتخٛف قذ

 َشجعٝتٗااا يف تااشترط ايڀا٥ؿاا١ ٖاازٙ  ااإٔ ايكٓاعاا١ َٓڀًاال َاأ ٚريااو
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ٟ  ايؿكٝ٘، ١ٜ٫ٚ ع٢ً ايكا٥ِ ايظٝاطٞ َٚٓٗحٗا  رٜشإ ايذ١ٜٝٓ  ٚذاش

ٌ  املعاامل  سطِ َٔ اسبشج١ ذ١ًاملش ٖزٙ يف  ٓا  َاع  ايع٬قاات  ملظاتكر

 تهااإٛ ٫ قاااذ ايااامت ايكٓاعاااات  عااا  يف ايٓظاااش ْعٝاااذإٔ  ايعاااشام

 .  ؿرٝر١  ايلشٚس٠

 ايؼاااٝعٞ عًااا٢ ػبااا  ايؼاااٝع١، ياااذ٣ املشجعٝااا١ يٓظااااّ ٚؾكڄاااا

 ا٫جتٗااااد، َشذًااا١  ًاااؼ ممااأ اياااذٜٔ عًُاااا٤ نرااااس أذاااذ ٜتراااعإٔ 

 ٞ  ايؼاااااشٜع١: عًاااااّٛ يف  اااااايتعُلإ٫   ًٛغٗاااااا ٜاااااتِ ٫ َشذًااااا١ ٖٚاااا

  اااابإٔ  َراااذأ َااأ ايتٛجٝااا٘ ٖااازا ٜٚٓڀًااال(. ٚاسباااذٜث ايكاااشإٓ،)

 ؼبتهاااااااشإٔ  أذاااااااذ  اطاااااااتڀاع١ ٚياااااااٝع َؿتاااااااٛ ، ا٫جتٗااااااااد

 .يٓؿظ٘ املشجع١ٝ

َٶاااا اشبُاااٝ  ا تاااذع  ٜتاااٛىل حبٝاااث يًُشجعٝااا١، جذٜاااذٶا َؿٗٛ

ٝٽا، أتراعااااا٘ قٝااااااد٠ اياااااذٜ  املشجاااااع  ؾتاااااا٣ٚ تكتـاااااش ٫ٚ طٝاطااااا

 يتؼاااٌُ رياااو تتحااااٚص  اااٌ ٚايؿكٝااا٘، ايذٜٓٝااا١ ايكلااااٜا يف املشجاااع

 ٚايلااااشا٥ ، ٚايظااااًِ، اسبااااشب ايظٝاطاااا١ٝ، ٚقلاااااٜا  املٛاقااااـ

 يف اْكظااااّ ذاااذث ٚقاااذ. ايعـاااش١ٜ ايذٚيااا١ ػااا٪ٕٚ َااأ رياااو ٚغاااري

 .ملشاجعِٗ ايؼٝع١ ْٚظش٠ تكِٝٝ

 ايعااااشام  يف ايؼااااٝع١ٝ املعاسكاااا١ أذااااضاب   عاااا إٔ  ؿاااارٝس

 َااأ طاااً  َٛقاااـ ٚهلاااا ،"ايؿكٝااا٘ ٫ٜٚااا١" َراااذأ سذاااِ َااأ ٚٴياااذت

 ايؼاااااٝع١ عًُاااااا٤ اػاااااتػاٍ ذبراااااز ٫ ايااااامت احملاؾظااااا١ ملشجعٝااااا١ا

 يف ٚاياااااٛح  ايكاااااَٛٞ ايتٝااااااس يهااااأ  ايظٝاطااااا١، َٚاااااشاجعِٗ

 ايظٝاطااا١، عباااٛ اياااذٜٔ عًُاااا٤ تٛجٸااا٘ ٜعااااس  ايعشاقٝااا١ املعاسكااا١

 .ايظٝاط١ عٔ ايذٜٔ ؾـٌإىل ٜذعٕٛ  ؾِٗ
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 املاازٖ  ا٫سترااا  قلاا١ٝ تٴ٪لااز ٫أ كااشٚس٠ تااأتٞ ٖٓااا َٚاأ

 عًٝٗاا  ٜٚٴرٓا٢  طٝاطاٞ،  استراا   تع  أْٗا ع٢ً شإ رٜ ايعشام يؼٝع١

 .َهْٛات٘  هٌ ايعشاقٞ اجملتُع َع ايتعاٌَ اطرتاتٝح١ٝ

ٔ  اهلل عرذ. ٜٚش٣ د ٕ  ؿااح   ا  ايتكااسٴب  ٖازا  ذبكٝال  اسبُاٛد أ

 جااش٣إ٫ إرا  ْااٛعٞ  ؼااهٌ ٜتااأت٢ ياأ ايظااعٛدٟ ايعشاقااٞ املٓؼااٛد 

ٕ  صبًاع  علا١ٜٛ  يف ايعشام إػشاى ٞ  ايتعااٚ ٞ ، اشبًٝحا  ٚيا١ ايذ ؾٗا

ٔ  ؾلاًڄا ، لًٝحٝٽاا  ا٭قاشب  تعاذټ  ايامت  ٞ  دٚيا١  أْٗاا  عا  عاأ غٓا٢  يف ٖا

 .أٜلٶا آلش َهظرٶا ٜعذټ ٖٚزا، َراػش اقتـادٟ دعِ

إٔ  أػااعشٴ: لايااذ عاارري. أ َٚاأ ٚجٗاا١ ايٓظااش اٱع٬َٝاا١، قاياات

-Under-explored ٚUnderايعشاقااااٞ  –ايظااااعٛدٟ  ايتكاااااسٴب

represented ٚسمباااا. ٚياااذِٜٗ إع٬َٓااا،  يف  ٕ  ا٭ؾلاااٌ َااأ نااا

  ااني تٛاؿاا١ًٝ محاا٬ت تٓؿٝااز يف إع٬َٝٽااا اسبااذث ٖاازا اطااتخذاّ

  ؼااهٌ تظااتخذّ َٚظااُٛع١، َش٥ٝاا١ َااٛاد َاأ ربًااٛ ٫ ايؼااعرني

ٞ  املاٛد٠  ٚتعهاع  ٖٚاادف،  جارب  يف ٚ اايڀرع، . املترااديني  ٚايتاآل

 .عذٜذ٠  ًػات تشمجتٗا تتِ ايٓٛع، ٖزا َٔ مح١ًأٟ  ظبا  ذاٍ

ٔ  َڀؼااش. ٚأنااذ أ ، يًًُُهاا١ املٗااِ  ايٓظاار١  املشػااذ أْاا٘ َاا

عرذ  املًو امل٪طع صَٔ يف ٚجظٛس سٚا ط َٔ تأطٝظ٘ طٻ َا إعاد٠

 َاع  َت١ٓٝ ٚسٚا ط اطرتاتٝحٞ عُل يًًُُه١ نإ ذٝٓٗا..  ايعضٜض

 دٍٚ ٚناؾااا١ ٚايظاااٛس١ٜ، ايعشاقٝااا١ اجملتُعاااات يف ايؿ٦اااات أغًااا 

 ٚتتؼاااٚس، تًتكااٞ، -ٚيف ايعًاأ تااشدد،أٟ  دٕٚ - ازبااٛاس. إٜااشإ

، ٚايااُٝٔ ٚيرٓااإ، ٚطااٛسٜا، ايعااشام، يف أتراعٗااا ٚتااذعِ ٍ،ٚمتااٛ
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ِ  ٚإعااد٠  ا٭ٚاؿاش،  إذٝاا٤  يف املًُها١  ؾًُارا تارتدد   ازبظاٛس  تاشَٝ

 ؟ ٚيرٓإ ٚطٛسٜا، ايعشام، يف َع١ٓٝ ؾ٦ات َع ٚايتكاسب يًتؼاٚس

 َؼاااشٚع يف ٚايعشاقاااٞ  ايااازات ايظاااعٛدٟ اٱعااا٬ّ ٚذاااٍٛ دٚس

 ٌ  يف أٚ َ٪طظااات٘ يف تااأ رياي إع٬َٓااا ميتًااو َاااصاٍ ايتكاااسٴب، ٖٚاا

. ايٓظاال راتاا٘  أٚكااس د  يف اٱع٬َٝاا١ ايؿااشق ٚأػااهاٍ ؟ أؾااشادٙ

٘   ٝاات  محااض٠ ٕ إٔ  ػباا  يٲعاا٬ّ   ايٓظاار١  املاااٍ أْاا  اشبڀاا١  تهااٛ

ٔ  ٚتٴٛكاع  ...ػا١ًَ  ٚتاٛصع  تٓؿٝازٖا،  عًا٢  تؼاشف  َشنضٜا١  جٗا١  َا

ٚطاااا١ًٝ،  نااااٌ ٚمجٗااااٛس حرٝعاااا١ حبظاااا  ايٛطااااا٥ٌ  ااااني ا٭دٚاس

اٱع٬َٝاا١،  ايٛطااا٥ٌ عًاا٢ ؾكااط تكتـااش ٫ ٚايؼااُٛي١ٝ تعاا  أْٗااا 

ٌ  أٜلٶاا  تؼٌُ ٚإمنا ٌ  ٚطاا٥ ٞ  ايتٛاؿا ٍ ...ا٫جتُااع ايعااّ،   ٚا٫تـاا

٘  ايثكاؾٝاا١.. اٱعاا٬ّ  ٚاملؼاااسنات  ٚايتحُعااات ٚايضٜاااسات   ٛطااا٥ً

ِ  ايذٚس ي٘ طٝهٕٛ َٔ اسبش ١، ٖٚٛ سأغ ٖٛ اٯٕ املتعذد٠  اسباطا

ٌټ   . ٚاملٗاِ إٔ  .ٚؾُٗٗاا  املظاتكر١ًٝ  ايع٬قات حرٝع١ يف  ٜعاٞ ا٭َاشٳ نا

 .ٚاٱع٬َٞ ا٫تـايٞ يًعٌُ ٜتـذ٣ َٳٔ

 الترااااسٶا طاااٝهٕٛ ايعاااشام َاااع ايع٬قاااات أٜلٶاااا ؾااارٕ إعااااد٠ 

 أ عادٖاااااا: جبُٝااااع  املًؿااااات  إداس٠ يف املعاااااشيف يشؿااااٝذْا  ذكٝكٝٽااااا 

 تاسؽبٝا١  ٚايثكاؾٝا١، ؾشؿا١   ٚاٱع٬َٝا١،  ٚا٫قتـاد١ٜ، ايظٝاط١ٝ،

ؾكاااري٠،  يٝظااات دٚيااا١ ايعاااشامإٔ  ٖاااٛ  ظاااٝط تتهاااشس  يظااار  يااأ

 ايؼاااشنات ٖٚاااٛ الترااااس يتظاااٜٛل ..جٝاااذٶا طاااٝهٕٛ يٓاااا ٚاملاااشدٚد

 ي٬قتـااادٟ؟ نٝااـ ايظٝاطااٞ دعااِ طااٝهٕٛ نٝااـ ايظااعٛد١ٜ،

 ايثكايف؟ ايرعذ ا٫قتـادٟ طٝذعِ
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ٞ  اجملتُاع  املضسٚع إٔ تؼاحٝع  محٝذ. ٜٚش٣ د  إع٬َٝٽاا،  ايعشاقا

 َثاااٌ: ٚا٭طاطااا١ٝ، ايٛحٓٝااا١ حبكٛقااا٘  املڀايرااا١ أحٝاؾااا٘ زبُٝاااعٚ

 ايعاااشام اطاااتعاد٠ يف طتظاااِٗ -ٚايٛظاااا٥ـ ٚايـااار١، يتعًاااِٝ،ا

 ٘ ٘  تـااارس  ٚإٔ ٚايظاااٝاد١ٜ،  ايٛحٓٝااا١  يكشاستااا ٘  َاااع  ع٬قاتااا  جرياْااا

 .ايذٚيٞ ايكإْٛ ٚؾلَٚتٛاص١ْ، 

ٕٻ اٱعاا٬ّ  إميااإ. أ ٚأنااذت  ا٭دٚات أٖااِ َاأ ٖااٛ اسبُااٛد أ

نُاااا إٔ ، ايؼاااعرني  اااني ايتكشٜااا  يف اطاااتخذاَٗا ميهااأ ايااامت

 اشباااربات  تراااادٍ َظااات٣ٛ عًااا٢ ايرًاااذٜٔ  اااني اٱع٬َاااٞ ايتراااادٴٍ

 ْٚااذٚات َاا٪متشات تٓظااِٝ أَاااّ اجملاااٍ ؾااتس عاأ ؾلااًڄا ٚايتأٖٝااٌ،

 َٓااز املؼاارٕٛ ايعاااّ ايااشأٟ تػااٝري َظااأي١ يف تظااِٗ قااذ َؼاارتن١،

 غٓا٥ٝاا١ أعُاااٍ يف عااشاقٝني ؾٓاااْني ٚيعااٌ َؼاااسن١ ، حًٜٛاا١ ؾاارت٠

اسبااااجض، ؾُثاااٌ ٖااازٙ  نظاااش يف ناااثريٶا أطاااِٗ َااا٪لشٶا ٚدساَٝااا١

 ٚايشمسٝا١  ايؼاعر١ٝ  يًع٬قاات  اياذف٤  تعٝاذ  قاذ  اٱع٬َٝا١  رادساتامل

 أٜلٶا. 
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 الغامدٍ ىىف الىرقُ الرئًصُ: د 

Learning from Mistakes   

   اخلطأ خالل مً التعله

  اطااِ ٜٴعااشف َاااأٚ  ،(ايؿٗااِ إداس٠) ٚعهظااٗا ازبٗااٌ ٖٓذطاا١

 ايهًُاااا١ ٖٚاااازٙ أجٓٛتٛيااااٛجٞ، Agnotology ايٛجااااٛد، عًااااِ

ٚاملتعُااذ٠،  املكـااٛد٠ ا٭ؾعاااٍ دساطاا١إىل  تؼااري أؿااررت ازبذٜااذ٠

 َٚـاادس  املعشؾا١  متتًاو إٔ  تشٜاذ  ايّٝٛ، امل٪طظاتأٚ  ايذٍٚ مجٝع

ٛٸ٠څ ؾاملعشؾ١ املع١ًَٛ،  ٖٜٞلا ؾعٸاٍ ط٬  ٖٚٞ ٚجذاس٠څ، َٚها١ْڅ ق

  تأطاٝع  ايعاملٝا١  ازبٗات  ع  قاَت هلزا ٚأقٛاٖا  ا٭طًر١ أؾتو

ٌ   املعشؾا١،  تتعًال  جذٜذ٠ َؿاِٖٝ ِ  إداس٠: )َثا  تٴعٸاشف  ٚايامت  ،(ايؿٗا

ٌ  ملعًَٛاات   ذزفأٚ  ملعًَٛات، ْؼش  أْٗا:  تؿهاري  يف ايتاأ ري  ٭جا

 املـااح،  أؿاراب  َٓٗاا  ٜظاتؿٝذ  ْتاا٥خ  عًا٢  ٚاسبـٍٛ ازبُٗٛس،

ُٻ٢  آلاش،  َعشؾٝٽاا  ؾهاشٶا  ٚتٴعاانع  تٴلااد  ػبعًاٗا  ايزٟ ا٭َش  ٜٴظا

ٌ  ْٚؼاش  ؿآاع١  ٜذسغ ايزٟ ايعًِ ٖٚٛ ،(ازبٌٗ عًِ)   ڀاشم  ازبٗا

 .سؿ١ٓٝ عٹًُٝٻ١

 ٌ أٚ  ايؼااوأٚ  ازبٗااٌ  كاؾاا١ غااشغ ٜااذسغ Agnotology ازبٗا

ٟ  اياِٖٛ،  ٔ  ٚػباش ٘  َا  غاري أٚ  طبڀ٦ا١ أٚ  لاح٦ا١   ٝاْاات  ْؼاش  ل٬يا

 Robert N  اشٚنرت  ٖاٛ سٚ اشت   ايعًِ اٖتِ  ٗزا َٔ ٚأٍٚ. نا١ًَ

Poctor جاَعاااا١ يف ا٭طااااتار Stanford .َـااااڀًس جاااازٚس ٚمتتااااذ 
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Agnotology  اْڀ٬قڄاااا احملاااذ ني، ايه٬طاااٝهٝني اٱغشٜااالإىل 

 اْتؼاااش ٚقاااذ". َعاااشٚف غاااري" أٚ "ف٫ ٜعاااش" Agnosis نًُااا١ َااأ

.  ااآلشأٚ   ؼااهٌ ايتأنااذ عااذّ عاأ يٝعاارب املـااڀًس ريااو ٚاتلااس

 أنااادميٞ ػااخف قٹرااٌ َٔاا ٚؿاآاعت٘ ازبٗااٌ َٛكااٛع دٴسغ نُااا

 . David Dunning ٜٴذع٢ دٜؿٝذ داْٝٓخ آلش

 : ازبٌٗ ضبشنات َٚٔ

أٚ   ايتحاٖاااٌ، رياااو ناااإ طاااٛا٤) املختًؿااا١ ايتٛاؿاااٌ ٚطاااا٥ٌ (2

 (.  ايٓـٛق ايت٬ع أٚ  املتعُذ، ايعش أٚ  املٓكٛق، ايعش 

 أطااايٝ  عاارب طاااُٖت اياامت ا٭عُاااٍ، َٚٓظُااات  امل٪طظااات (1

 املظااااتٓذات، ٚإتاااا٬ف ع،ٚايڀُاااا ٚايتهتااااِٝ، ايهتُااااإ،)

 .(املعًَٛات ٚإلؿا٤

 عٓٗااا ٜااتُخ  قااذ أَااٛس َاأ تٓؼااشٙ َٚااا ايظٝاطاا١ٝ اسبلاااس٠ (2

 .ايٓظٝإأٚ  ايتُٜٛ٘،أٚ  ايتحاٌٖ، أػهاٍ َٔ ػهٌ

  اااااا ٜٴاااااذع٢  ازبٗاااااٌ، ع٬قااااا١ يااااا٘ عًُاااااٞ ْظااااااّ  اااااشص  اااااِ

Cognitronics، ٟإىل ٜٗذف ٚايز : 

 ٜٚظاتؿٝذ  ،ايعاامل  يف املعًَٛات١ٝ صبتُع  ظر   ىاٱدسا تؼتٝت (2

 .ايعامل١ٝ عبٛ ايتٛج٘ َٔ

 املعشؾااا١ ذكاااٍٛإىل  اياااذلٍٛ اٱدساى يف ايتؼاااتٝت رياااو دؾاااع (1

 .املختًؿ١

ٛ  Cognitive + Information  املعًَٛا١   اٱدساى س اط  ٖٚٛ  ٖا

 يف ايؿهاااشٟ اٱدساى آيٝااا١ يترظاااني جذٜاااذ٠ حشقڄٶاااا ٜاااذسغ ْظااااّ
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  ذظاا ٚاملڂُاآٗخ ا٫طاارتاتٝحٞ ايتلااًٌٝ ٖاازا املعًَٛااات، َعازباا١

 :   ٬ث قٓٛاتإىل  ٜظتٓذ ازبٌٗ عًِ أطاطٝات

 اٯلشٜٔ. يذ٣ اشبٛف  ث (2

 ايؼهٛى. إ اس٠ (1

 اسبري٠. ؿٓاع١ (2

 عٓٗاااا عااارب ايااامت" ايظاااخش١ٜ" ازبٗاااٌ إداس٠ أعُاااذ٠ أٖاااِ َٚااأ

ٟ  املٗامتااااا ٍ  عٓااااذَا  تعاااارري  لااااري  غاْااااذ ٘  قااااا : املؼااااٗٛس٠  َكٛيتاااا

( ؾتٓتـاااش ؼباس ْٛاااو،  اااِ َٓاااو،، ٜظاااخشٕٚ  اااِ ٜتحاًْٖٛاااو،)

ِ  يا املُٓٗخ ايتحٌٗٝ يع١ًُٝ َشاؾك١ تهٕٛ ايظخش١ٜ  لٝااس  أٟ ذبظا

 . ؾهشٟ

 ايؿٛكا٢  ْظش١ٜ َٚٓٗا ايعًُٝٸ١، ايٓظشٜات َٔ ايهثري تعاقرت

(Chaos Theory)، ٜذ إدٚاسد ياٛسْتض  ع٢ً ايٓظش١ٜ ٖزٙ انتؼؿت 

Edward Lorenz املااثري٠ ايٓظشٜااات َاأ ٖٚااٞ...  ّ 2850 عاااّ يف 

َٶااااٖ ٫ٚقاات ذااذٜثٶا، اْتؼااشت اياامت جااذٽا،  يتؿظااريٖا ٚاطااعٶا  تُا

ٛٸقؿاات اياامت ا٭َااٛس َاأ ايهااثري  عٓااذ ايظااا ك١ ايعًُٝاا١ ايٓظشٜااات ت

 َااأ ايهاااثري ٚيتضٜاااٌ ذاااذٚ ٗا، ٜاااربس َٴكٓعٶاااا دباااذ ٚمل تؿظاااريٖا،

ـٸاا١ً إػباااد املُهاأ َاأ ٚأؿاارس ذٛهلااا، ايػُااٛ   ا٭َااٛس  ااني اي

 . ٝٓٗا ايشا ط تٛقعأٚ  املترا١ٜٓ،

 ٚغاري  َٴختًڀا١  ْشاٖاا  ايامت  ا٭َاٛس   ع إٔ  ايٓظش١ٜ ٖزٙ تكچشس

 َاا   عهاع  ضبچاذد  ْظل ذظ  ٚتظري َٴٓظچ١ُ، تهٕٛ قذ َرتا ڀ١

 تترااع ايٛاقااع يف ٖااٞ عؼااٛا١ٝ٥ ترااذٚ اياامت ؾاسبشنااات. عًٝاا٘ ترااذٚ

 َتُا ااٌ غااري َعااني  ٓظاال ٚتتااذالٌ تتهااشس لڀٝٸاا١ غااري َظاااسات
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َٶا،  ضباذٸد٠  جازب  ْكڀ١إىل  تعٛد نأْٗاٚ جذٽا، َٓظچِ ٚيهٓ٘ متا

إىل  ايٛؿااٍٛ ٖاازٙ ايؿٛكاا٢ ْظشٜاا١ ٚذباااٍٚ. عٓٗااا تٓڀًاالإٔ   عااذ

ٞٸ  ايٓظاّ ٚ  ؾُٝاا  ايظااٖش  غاري  اشبؿا ٝٽا  ٜراذ ٔ  عؼاٛا٥ أٚ  ايظاٛاٖش،  َا

 قٛاعاااااذ ٚٚكاااااع اسبشناااااات،أٚ  ايظاااااًٛنٝات،أٚ  ا٭ذاااااذاث،

 جاْاا   ٗااا نااإ ٚإٕ ٖٚااٞ. تڀرٝكاتاا٘ َاأ ٚا٫طااتؿاد٠ يذساطاات٘،

ٔ  اٯلش ازباْ إٔ  إ٫ ؾًظؿٞ، ِ  َا ِٸ  ٖازا  ايؿٛكا٢  عًا  اد رػبا  ٜٗات

 .ايظاٖش٠ ايؿٛك٢ دالٌ ايرتتٝ  َٔ ضبذد٠ أمنا 

ٔ  املٓظ١ُ، ايؿٛك٢ ِ  َا  املآٗخ،   ريٚقشاحٝا١ :  لـا٥ـاٗا  أٖا

 اذتُاااا٫ت، يف ٚايٓظاااش املشاجعااا١ عااأ  عٝاااذ٠ ايتااآظري، يف َٛغًااا١

ـ  ٖٚااٞ. ايٛاقاع  عاأ  ٴعاذٖا   يعااذد ايعاَاا١ ا٭جٗاض٠  يف َتػًػًاا١ يٮطا

 ا٭طاااراب ذأذااا ٖاااٞ تهااإٛ ٚسمباااا ايٓاَٝااا١، ايرًاااذإ َااأ نااارري

 َاأ تظاأ ٭ْٗااا املتكذَاا١   ايرًااذإ ايًرااام عاأ يعحضٖااا ايش٥ٝظاا١

 ٫ٚ. ٜااشاّ َااا لااري عًاا٢ ا٭َااٛسإٔ  ايُٖٛٝاا١ ايتٓظُٝااات تًااو لاا٬ٍ

  أْٗااا ايكااشاس أؿااراب إٜٗاااّ إَهاْااات يُٓارجٗااا املظااٛقٕٛ ٜعااذّ

 .نزيو

َٻا ٔ  اشب٬ق١ ايؿٛك٢ أ ٞ  أمناٛرد   أْٗاا  ٚؿاؿٗا  ؾاُٝه  تٓظُٝا

ِ  ٚاذاذ٠    ٛتكا١  يف إيٝٗاا  يًٓظاش  مجٝعٗا، ٚساما٭ لًط ع٢ً ٜكّٛ   ا

ٔ   ٛؿاؿ١  اشبشٚد  ٜشكا٢  ٚاكاس،  حشٜال  لًال إىل  ايؿٛكا٢  تًاو  َا

 .ايظا ك١ ايؿٛك٢ تًو يف  ايلٝاع ػعٛسِٖ  عذ  اتراع٘ ايٓاغ

 هلااذّ ازبٗااٌ عًااِ يتأطااٝع دعااا ايرًٝٗااٞ إ ااشاِٖٝ/  ايهاتاا 

ٍ  ذٝاث  ايتخًـ،  ١ٝٓ ٌ  يف ايٓااغ  إٕ: "قاا  ٚلـٛؿٶاا  َهاإ،  نا

إىل  اسباجااا١  اااأَع ٖاااِ-َػًكااا١  كاؾاااات كااأُ ٜعٝؼااإٛ زٜٔايااا
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إٔ  يٝااذسنٛا يف أرٖاااِْٗ  ٜااترهِ اياازٟ املشناا  ازبٗااٌ َعشؾاا١

 ايَٝٛٝاا١ املعاٜؼاا١  ؿعااٌ ؾٝٗااا تشطاارت قااذ عكااٛهلِ ضبتٜٛااات َعظااِ

ٟ  َكـٛد ذبًٌٝأٚ  ع١ًُٝ َشاجع١  أ١ٜ متش ٚمل ايتًكا١ٝ٥،  .. إر اياز

 .....  ٚايترًٌٝ ًذساط١ي إللاع٘ ٜٚؿلر٘ املشن  ازبٌٗ ٜٴعٳشٻٟ

 اليعًه مشارٍ. التعكًب األول: د 

ٟ  ْٛف د. قذَتٗا ايمت ايٛسق١ ٟ  ايػاَاذ ٔ  ايعذٜاذ  عًا٢  ذبتاٛ  َا

 املـاااڀًرات ٖااازٙ ؾُؿٗاااّٛ ايًااارع، تاااثري قاااذ ايااامت املـاااڀًرات

 ازبٗااٌ عًااِ تتٓاااٍٚ جٗاا١ ؾُاأ ناارري، ذااذإىل  َٚتؼااا و َتااذالٌ

Agnotology ٜكا ً٘ َٚا َٔ  ِ ٍ  َؿااٖٝ ٔ  ؿٗاِ، اي إداس٠ ذاٛ  جٗا١  َٚا

ّ  َٓاز  تڀاٛست  ايامت  ايؿٛك٢ ْظش١ٜ تكذّ ألش٣  ٚذتا٢  2850 ايعاا

 املٓظُاا١ ؾايؿٛكاا٢ ايعًُااٞ، ايتڀااٜٛش َؿاااِٖٝ عًاا٢ ٚأ ااشت ايٝااّٛ،

 املٓتظُا١،  اشبڀ١ٝ ايٓظش١ٜ يتٛاج٘ جا٤ت نًٗا اشب٬ق١ ٚايؿٛك٢

٘  ظباذ  طاٛف  دالً٘ تعُكٓا يٛ ؾٛك٢ أْ٘ ٜٴعتكذ نإ ؾُا  ْٛعٶاا  ؾٝا

 ٖااازا ٚدؾاااع اٱدساى تؼاااتٝت" عااأ ْاااٛف د. تذباااذ . ا٫ْتظااااّ َااأ

إٔ  عًُٝٽا ٚاملعشٚف. املختًؿ١ املعشؾ١ عاملإىل  ايذلٍٛإىل  ايتؼتٝت

 اعتراسٖااا ٚميهاأ َرتا ڀاا١، عكًٝاا١ آيٝااات  اا٬ث ميتًااو اٱْظااإ

ٕ  َاا  ، ٚغايراا  Perception  ااٱدساى  تراذأ  ،"املعشؾ١ َٛؿٌ"  تهاٛ

إىل   cognition با٫طااتٝعا ٜرتمجٗااا اياامت املعشٚؾاا١ اسبااٛاغ عاارب

ٌ  ٜراذأ   ِ ،"لاّ َعشؾ١" ٌ  ايعكا ـ   ايترًٝا ٕ  ذظا   ٚايتـآٝ  املخاضٚ

ٍ  ايعكاٌ،  دالٌ املرتانِ ايظا ل املعشيف ّ  املعااسف  ؾتتراٛ إىل  اشباا

إىل  اشباااّ املعشؾاا١ ترتجااِ اياامت ا٭لااري٠ اٯيٝاا١. د٫ياا١ رات َعاااسف

ٕ  اياٛعٞ،  ٜـااذرٗا  ايامت  ٖٞ د٫ي١ رات َعشؾ١ ٔ  ٜٚهاٛ  ل٬هلاا  َا
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 ٚميهاأ". ايااٛعٞ" عاأ َظاا٪ٚي١ أْٗااا أٟ ا٭ػااٝا٤، عًاا٢ اسبهااِ

 ٜعااشف  عاااد٠ اياازٟ ايظااا ل املعااشيف  املخااضٕٚإٔ  اا ايكااٍٛ ناازيو

 ايتخًااـ،  ٓٝاا١ ٜـاآع اياازٟ ٖااٛ -اشباااّ يًُعشؾاا١ د٫ياا١ ٜٚعڀااٞ

 ٚ  ٖاازا يتؿهٝااو ضباٚياا١ ٖااٞ" اٱدساى تؼااتت" ؾهااش٠إٔ  يااٞ ٜٚراذ

 .    ر١ؿرٝ  ـٛس٠ تؼهچٌ  ايلشٚس٠ يٝع ايزٟ املرتانِ املخضٕٚ

ٚ  ٫ نٗازا،  عُٝال  ملٛكٛع تـٛسٟ ٘  ٜعاذ ِ  ضباٚيا١  نْٛا  يؿٗا

ٍ  َُٗا١  ٚتظاا٫٩ت  تـاٛسات  ٚحشذت عُٝك١، أتت ايمت ايٛسق١  ذاٛ

 املظارٛم  غاري  ايتڀاٛس  َاع  لـٛؿٶاا  املظاتكرًٞ،  ٚتاأ ريٙ  ازبٌٗ عًِ

 منط ع٢ً ا٫جتُاعٞ ايتٛاؿٌ ١ُٖٓٝٚ ٚطا٥ٌ ا٫تـاٍ، ٚطا٥ٌ يف

 َاأ طبٝااـ طااٌٝ َاأ ايٛطااا٥ٌ ٖاازٙ ذبًُاا٘ َٚااا املعاؿااش٠، ذٝاتٓااا

 َعشؾاا١إىل  ايرٝٛيااٛجٞ املعااشيف ايٓظاااّ عاارب تترااٍٛ اياامت املعًَٛااات

 ايظااااا ك١، ٚذتاااا٢ املظااااتكر١ًٝ املعاااااسف عًاااا٢ اسبهااااِ يف تظااااِٗ

 ايؼااو تااثري اياامت املعاااسف َاأ املاارڀٔ" ايتراازٜش" ٖاازا". تكٛيرٗااا"ٚ

 عًااِ ٜـاآع٘ ؿاااس اياازٟ ا٭ٖااِ اسبااشاى ٖااٞ ٚاسبااري٠، ٚاشبااٛف

 .    املعاؿش٠ اتٓاذٝ يف ازبٌٗ

 َع املؿاِٖٝ ٖزٙ نٌ ع٬ق١ ٖٞ ْظشٟ ٚج١ٗ َٔ اٱػهاي١ٝ

 نااإ ؾااررا. اجملتُعااٞ  ااايٛعٞ مجٝعٶااا ٚع٬قتٗااا اياارع ،  علااٗا

 ميهاأ ؾهٝااـ اسبكااا٥ل، ٚإلؿااا٤ ايؼااو يف ٜظااِٗ ازبٗااٌ عًااِ

 نااأدا٠ ٚتٛظٝؿاا٘ -ايرًٝٗااٞ إ ااشاِٖٝ رنااش َااا ذظاا  -ترٓٝاا٘

 ضبُااذ مبؿٗااّٛ يرًٝٗااٞا ناا٬ّ ٜاازنشْٞ. ايتخًااـ  ٓٝاا١ يتؿهٝااو

 ايرٓٝاا١ يتؿهٝااو نااأدا٠" اياارتاث عاأ ا٫ْؿـاااٍ" ازبااا شٟ عا ااذ

ِٻ َٚٔ ْؿظ٘، ايرتاث يف املتخًؿ١ . ألش٣ َش٠ ايرتاث  ٗزا ا٫تـاٍ  ٳ
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ٌ  اياااٛعٞ ؿاآاع١  ٌ  عااااّ  ؼااه  ايتعًُٝٝااا١ ايترااذٜات  أذاااذ تؼااه

ـ " ٚتشانُاات   رتطرات اجملتُعٞ ايعكٌ ٚع٬ق١ ايهرب٣، " ايتخًا

  ني -ْٛف ايذنتٛس٠ ٚسق١ رنشت نُا -ؾعًڄا ايتؿشٜل ٜتڀً 

 ٖٚازٙ  اياٛعٞ،  ٚجٛد املعشؾ١ اَت٬ى ٜع  ؾ٬ ،"ايٛعٞ" ٚ" املعشؾ١"

 ميًاو  قاذ  صبتُعٓإ إإر  ْٛاجٗٗا، ايمت ايش٥ٝظ١ اٱػها٫ت أذذ

ٔ  املعشؾاا١ ٕ  تـاارٝس  ٜتڀًاا   ٖاازا  ٭ٕ ايااٛعٞ   ٜعااٛصٙ  يهاا  املخااضٚ

 نااٌ يف ذبهااِ ٚاياازٟ ٚايرتطاا ، املرتانااِ" ايتاااسؽبٞ" املعااشيف

ِ  نٝـ. ٜٚٛجٗٗا ازبذٜذ٠، اشباّ املعاسف ِ  طٝظااٖ ٌ  عًا أٚ  ازبٗا

 .ربُٝٓ٘ ٜـع  أَش ٖزا ايٛعٞ، ؿٓاع١ يف ايؿِٗ، إداس٠

 

 احلنىد ىاصر بً عبداهلل. التعكًب الجاىٌ: د 

 َذلٌ

ٟ  ازبٝاذ  ايآف  ٖزا أقشأإٔ  نثريٶا يٞ سام يكذ ٘  اياز  د. قذٻَتا

 يعٓااٛإ قشا٤تااٞ ؾااٛس رٖاا إىل  تااٛاسدت قااذ ؾهااش٠ ٚناْاات. ْااٛف

ـ إٔ  ٚقرٌ ايكل١ٝ، ٍ  ؾهٓات . يًآف  أديا ٕ ) ْؿظاٞ:  يف أقاٛ  ٚناأ

ٕ ..( .. اٱع٬َاٝني  َعؼاش ..  َراػاش٠  تعٓٝٓا ايكل١ٝ ٖزٙ  ؾااٱع٬َٝٛ

 ٚع٢ً(.. ايتحٌٗٝ) ٜٚٗٓذطٕٛ ،(ايؿِٗ) ٜذٜشٕٚ َٔ -عاد٠ - ِٖ

ٞ  اجملتُاع  ػاٗذ ..  ايتااسٜ   َشٿ ٔ  نارب٣  مناارد  اٱْظااْ  أطا٬ؾٓا ) َا

ٌ  دٕٚ رياو  ٜؿعًٕٛ ِٖٚ ،(ٝنياٱع٬َ ٌ .. لاٛف أٚ  ٚجا ٕ   ا  ٜٚرتحباٛ

ٔ  ق١ًًٝ طڀٛسٶا قشأتإٔ  َٚا .َٚادٜٽا َعٜٓٛٽا َٓ٘  ايكلا١ٝ  َٛكاٛع  َا

 ازبٗااٌ ضبشنااات َاإٔ إ ؾٝٗااا: مباا٤ٌ تكااٍٛ ْااٛف. د ٚأجااذ إ٫.. 
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 ايعاش  أٚ   ايتحاٖاٌ،  ريو نإ طٛا٤ املختًؿ١، ايتٛاؿٌ ٚطا٥ٌ)

 .( ايٓـٛق يت٬ع اأٚ  املتعُذ، ايعش أٚ  املٓكٛق،

 ٚطااا٥ٌ يف سأٟ ؾًااٞ.. ايهاتراا١ َااع نااثريٶا اتؿكاات..  ٖهاازا

٘  ٚعاسكا  .. ناثريٶا  ًَتكا٢ أطاراس   يف تذاٚيٓاٙ ا٫تـاٍ ٌ  ؾٝا  ايضَٝا

 َااا إٔ) سأٜااٞ: ٚل٬ؿاا١ .أٜلااا نااثريٶا احملٝااا َظاااعذ. د ايكااذٜش

ٌ  ممډااا عاااّ  ؼااهٌ ايٓاَٝاا١ ايااذٍٚ متًهاا٘  إعاا٬ّ ْظااُٝ٘ ٚطااا٥

 ٍ ٚ  ٫ -ٚاتـاا ٕ إٔ  ٜعاذ ٔ  َٓظَٛا١  ٜهاٛ  ٚيااٝع ٚطاا٥ٌ دعاٜا١،   َا

َٶااا   عااذٴ ْعااؽ ملااا ايٓاَٝاا١ ايااذٍٚ يف ؾاآرٔ(. أ ااذٶا اتـااايڄا ٫ٚ إع٬

٘  ٜرت اع  عـاشٶا  ٘  عاشؾ  عًا٢ ( ٚا٫تـاااٍ اٱعا٬ّ ) ؾٝا  ايشا عاا١ طاًڀت

 .اٱح٬م ع٢ً

 ايؿِٗ إداس٠ ٚؾشكٝات..  اٱع٬ّ

 ياا  إىل إٔ اٱػاس٠ أٚدټ.. ايهاتر١ َع.. ايتٛاؾل َٔ ا٭ؾل ٖزا يف

 :ٖٚٞ س٥ٝظ١، ذٛاٌَ  ٬ث( ايتحٌٗٝ ٖٚٓذط١ ايؿِٗ إداس٠)

  ْٛف.. د  ٝٓت نُا..  ٚا٫تـاٍ اٱع٬ّ َ٪طظات -

 ْٛف.. د أػاست نُا..  ايتعًِٝ َ٪طظات -

 ٚايؿٕٓٛ. ايثكاؾ١ َ٪طظات -

.. أٚ  املـاااادس) مبثا ااا١ ٜهااإٛإٔ  ميهااأ رياااو، عاااذا َٚاااا

ّ  ايااامت( احملتاا٣ٛ  َلااخات .. أٚ  املشجعٝااات   ايتػزٜااا١)  ٛظٝؿاا١  تكااٛ

 اسبانُاا١ ا٭حااش ريااو َٚاأ ،(طااٛا٤ ذااذ ٚايشاجعاا١ عًاا٢  ا٭ٚيٝاا١

ٝٽاا،  يًُحتُعات ٝٽا،  دٜٓ ..  ٚاقتـاادٜٽا  ٚ كاؾٝٽاا،  ٚاجتُاعٝٽاا،  ٚطٝاطا

 . ريو ٚعبٛ
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ٍ  اٱعا٬ّ  َ٪طظاات ) تظتُذ..  ايٓا١َٝ ايذٍٚ ؾؿٞ  ،(ٚا٫تـاا

 تًاااو َااأ ضبتٛاٖاااا( ايثكاؾااا١ َ٪طظااااتٚ) ،(ايتعًاااِٝ َ٪طظااااتٚ)

 ايكاا٣ٛ تظااتً٘.. ؾكااط.. ضبااذد َٓظااٛس َاأ) أٜلٶااا ٚيهاأ.. ٭حااشا

 ايعاااّ( اٱحاااس) ٖااٛ يٝهاإٛ( ا٭حااش ٖاازٙ َاأ اجملتُااع يف املُٗٝٓاا١

ِ  َظات٣ٛ ) يف ٜاترهِ  ايزٟ..  ٚا٭ٚذذ ٍ ( ايؿٗا ،  مجاٖريٜاا  املكراٛ

ٔ  أٜلٶاا  ٚرياو   مجاٖريٜٽاا  املڀًٛ ١( ايتحٌٗٝ كشٚسات( )ٚ)  يتاتُه

 ٚذبكٝاال َهاطاارٗا، ذـااذ يف اسا٫طااتُش َاأ( املُٗٝٓاا١ ايكاا٣ٛ)

ٛ  ٖٚازا . ٚاملادٜا١  املع١ٜٛٓ أس اذٗا ٘  أػااست  َاا  ٖا  عٓاذَا  ْاٛف . د إيٝا

ٍ  َٔ تظٔ ٭ْٗا)...  قايت:  ا٭َاٛس إٔ  ايُٖٛٝا١  ايتٓظُٝاات  تًاو  لا٬

ّ  َا لري ع٢ً ّ  ٫ٚ..  ٜاشا ٕ  ٜعاذ ّ  إَهاْاات  يُٓارجٗاا  املظاٛقٛ  إٜٗاا

 .(نزيو  أْٗا ايكشاس أؿراب

 ا٭ُٖٝااا١ غاٜااا١ يف ا٭َاااشإىل إٔ  آٖااا يٲػااااس٠ ٜاااذؾع  ٖااازا

 َٛكاٛع  اسبايٝا١  ايكلا١ٝ  ؾُٛكاٛع ( أٜلٶا ٚايٓؿع١ٝ) ٚايتخــ١ٝ،

 اياذُٖا٤،  ازبُااٖري، :  اني ايٓااغ   ايع٬قا١  عُاد) ٭ْ٘ َِٗ  ذٟٝٛ

ٔ  ايعاَاا١،  ذااذ  عًاا٢  ٚاشبذَٝاا١ ايظااٝاد١ٜ : ٚامل٪طظااات  جاْاا   َاا

ـ  ٚ ُٝٓٗاا . آلاش  جاْا   َٔ طٛا٤، ٕ  ٜكا ٕ  املتٓؿازٚ  ليتعُٝا  ٚاملٓتؿعاٛ

  .(ايؿِٗ إداس٠ ٚتكٓني ازبٌٗ،

 يًعُااٌ ايٓرًٝاا١ ايـااؿات ذااٍٛ ازبااذٍ ٜهثااش ايراااب ٖاازا َٚاأ

 ٚاسبٝادٜااااااا١، املٛكاااااااٛع١ٝ، َثاااااااٌ:) ٚا٫تـاااااااايٞ، اٱع٬َاااااااٞ

ٌ  -َثًڄاا  -ؾأْاا  (.ٚاملـذاق١ٝ ٜٶاا  أمحا ٍ  ػاذٜذٶا  سأ  تًاو  اْتؿاا٤  ذاٛ

  ؼااهٌ ايٓاَٝاا١ ايااذٍٚ يف ٚا٫تـاااٍ اٱعاا٬ّ َاأ نًااٗا ايـااؿات

 .عاّ  ؼهٌ ايذْٝا ٚاتـا٫ت إع٬َات َٔ نثري َٚٔ لاق،
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 اٱعااااا٬ّ يف َثًڄاااااا-( اسبكٝكااااا١)  اااااإٔ ؾكاااااط أ٩َااااأ إْااااا 

 ٍ  إٔ) تعاا  يهٓٗااا أ ااذا،( اسبكٝكا١  تكااٍٛ إٔ) تعاا  ٫ -ٚا٫تـاا

ِ (. ذكڋاا ) تكٛي٘ َا ٜهٕٛ ٕ  ٫  ازيو  ؾٗا ٌ  ٜكٛياٛ أ اذٶا.   اسبكٝكا١  نا

 ،(ا٫ْتكاااا٤) يف اٱع٬َاااٝني َٗااااسات ناااٌ ٜظاااتذعٞ ا٭َاااش ٖٚااازا

 ايٓراااٌ قُاا١  يف) ٜهْٛااإٛ عٓااذَا  ؾٗاااِ( .. اٱجاااص٠ ٚ) ،(اسبحاا  ٚ)

ٕ  ٚؼبحرااإٛ،  ٜٓتكااإٛ، ( ٚ... ٚاٱلااا٬ق  تتحااااٚص  ٖٚٓاااا . ٚػبٝاااضٚ

 َااااإىل ) اٱع٬َاااٞ اسباااذث ازبٗاااٌ ٖٚٓذطااا١ ايؿٗاااِ إداس٠ َُٗاااات

 يف ٜٚظاري  اجملتُعات، يف امل١ُٓٝٗ ايك٣ٛ سكا ؼبكل مما  (ٚسا٥ٝات٘

 .ٚاسبٝا٠ يًهٕٛ( ٖٞ) ؾًظؿتٗا سن 

 ا٫تـاي١ٝ ايظاٖش٠ ٚتڀٛس.. ايؿِٗ إداس٠ ظؿاتؾً

 ؿااشاع يف( ايٝااّٛ تكااـ) ايؿٗااِ إداس٠ ؾًظااؿات إٔ امل٪نااذ َاأ

 ازبُاااٖري، َهچٓاات اياامت ازبذٜااذ٠ ا٫تـاااي١ٝ ايظاااٖش٠ َااع عٓٝااـ

 َؿاؿااٌ َاأ -املُٗٝٓاا١ ايكاا٣ٛ ٚعااٞ يف -( ٚايعاَاا١ ايااذُٖا٤،ٚ)

 َٓااا  ٖااٛ اياازٟ ٚا٫تـااايٞ، اٱع٬َااٞ اسبااذث ؿاآاع١ يف َُٗاا١

 (.ازبٌٗ)ٚ ،(ايؿِٗ)

٘  امل٬ذا   َٚٔ ٌ  ايٓاَٝا١،  دٚيٓاا  يف أْا  ايعًُٝا١  اٱؿاذاسات  تكا

 يٛطااا٥ٌ ازبُاااٖري اطااتخذاّ  ااني ايع٬قاا١ دسطاات اياامت ايشؿاا١ٓٝ

 ػارهات  ظٗاٛس  أتا  ؾكذ. ايعاّ ايشأٟ ٚقلاٜا ٚا٫تـاٍ، اٱع٬ّ

 أَاااّ ْٛعٗااا َاأ ٚجذٜااذ٠ ذكٝكٝاا١" ؾشؿاا١" ا٫جتُاااعٞ ايتٛاؿااٌ

ِٻ َٚاأ ايشمسٝاا١، ػاار٘أٚ  ايشمسٝاا١ ايااذا٥ش٠ َاأ يًخااشٚد( ايٓاااغ)   ٳاا

٘  َاا  َٚٓاقؼ١ نؼـ َٔ متهِٝٓٗ ِ  ٜشْٚا  ٚياٝع  ،(املاش٠  ٖازٙ ) ٖا

 ٖااااٛ َٚااااا اٱعاااا٬ّ، َ٪طظااااات يف ايتكًٝااااذٟ  ا٫تـاااااٍ ايكااااا٥ِ
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٘ " َظااهٛت" ٌ  عاارب إغؿاهلااا  حاااٍ قلاااٜا  َاأ عٓاا  اٱعاا٬ّ  ٚطااا٥

 . اٱيهرتْٚٞ ايتٛاؿٌ َٓـات عرب حشذٗا ٚإعاد٠ ايتكًٝذ١ٜ،

ٌ ٕ إ ايكاٍٛ: إىل  دعاا  سمبا ا٭َش زاٖ ٌ  ٚطاا٥ ٞ  ايتٛاؿا  ايتؿااعً

ٔ  ٚطٝاطٝٽا ٚ كاؾٝٽا اجتُاعٝٽا املُٗؼ١ ايؿ٦ات طبتًـ َهچٓت قذ  َا

 ناْات  مماا  َٚؼه٬ت، قلاٜا َٔ ٜٴڀش  ؾُٝا سأٜٗا عٔ تعربإٔ 

ٔ  املٓت١ٝٗ ا٭ص١َٓ يف تٴـٓـ  ايٓټخا  أٚ  اياشمسٝني  التـاؿاات  كاُ

 ايااذُٖا٤،) ايٝااّٛ اجملتُعااات إٔ) ١ٝ:ؾشكاا تتركاال ٚ ايتااايٞ. ؾكااط

( ايتحٗٝااٌ ٖٚٓذطاا١ ايؿٗااِ، إداس٠) َؿٗااَٛٞ غش ًاا١ تعٝااذ( ٚايعاَاا١

 . كذس ٚيٛ يـاسبٗا،

 املتاذاا١" ايؿااشق" جااٖٛش عاأ إمجايڄااا ٜعااربإ َظٗااشإ ٖٚٓاااى

 أتاذتااا٘ مباااا ٜتعًااال ا٭ٍٚ،(: اياااذُٖا٤أٚ ) ازبُااااٖري أَااااّ ايٝاااّٛ

 سأغ يتعظااِٝ ٝكٝاا١ذك" ؾشؿاا١" َاأ ا٫جتُاااعٞ ايتٛاؿااٌ َٓـااات

 اجملتُااااع يف ا٭ؾااااشاد  ااااني social capital ا٫جتُاااااعٞ املاااااٍ

: ا٫جتُاااااعٞ املاااااٍ سأغ" ٜٚعاااا  ،(أؾكٝاااا١ اجتُاعٝاااا١ ع٬قااااات)

 إحااااس يف تُٓاااٛ ايااامت ا٫جتُاعٝااا١ ٚاياااشٚا ط ايع٬قاااات صبُٛعااا١

 ٚاملعااااٜري  ايكاااِٝ َااأ عاااذد ذبهُٗاااا َعٝٓااا١، اجتُاعٝااا١ ػاااره١

 .  ٚايتعإٚ ٚا٫يتضاّ، املترادٍ، ٚا٫ذرتاّ نايثك١،

َٻا ّ  تٓاَٞ إيٝ٘ أؾل٢ مبا ؾٝتعًل ايثاْٞ املظٗش أ  تًاو  اطاتخذا

ٔ  ايؼرهات  يف ازبُااٖري  اْؿتاا  إىل  طاٝكٛد  اجتُااعٞ،  اْؿتاا   َا

 ٚأَلاا٢، أعُاال  ؼااهٌ اشباااسجٞ، ايعااامل عًاا٢ ايٓاَٝاا١ ايااذٍٚ

ٔ  ٚايذٜٓٝا١،  ٚايثكاؾٝا١  ا٫جتُاع١ٝ ايظٝاقات َٔ مج١ً ٚطٝڀاٍ  َٚا
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ِٻ  يف املظااتكش٠" اشبـٛؿاا١ٝ" َكاا٫ٛت يف ا٫عتكاااد ٖاااجع ذٜااذتر  ٳاا

 . ايهًٞ ايٓاَٞ ايعكٌ

ٔ  ٖٓا َٔ ٞ  حاش   إعااد٠  ْتٛقاع إٔ  ميها  ايؿٗاِ،  إداس٠) َؿٗاَٛ

 ترااذٚ حبٝااث ناارري، ذااذإىل  طبتًؿاا١  ڀااشم( ايتحٗٝااٌ ٖٚٓذطاا١

 عًاا٢ احملاؾظاا١ يف ايٓظاا  ٚعحضٖااا ايتكًٝذٜاا١، امل٪طظااات َعاْااا٠

 ا٫حاا٬ع يًٓاااغ ٜٴظااُس اياامت( كٝكاا١اسب) َظاات٣ٛ عًاا٢( ُٖٝٓتٗااا)

 .عًِٝٗ ضبش١َ ترذٚ ايمت ٚتًو عًٝٗا،

 ايؿِٗ إداس٠ ٚجذي١ٝ( .. اشبًٝخ) يف عبٔ

ٟ  املعشيف يًثشا٤ أٚي١ٝ قشا٠٤ تؿلٞ ٍ  املتاا   ايٓظاش ٌ  ذاٛ  ايعٛاَا

 ايعش اٞ،  اشبًاٝخ  دٍٚ ملٛاح  ازبُعٞ ايٛعٞ تؼهٌٝ ع٢ً امل٪ ش٠

ٞ  اشبًاٝخ  دٍٚ متٝاض  َاا " لـٛؿا١ٝ " مث١ځ  إٔ اشبشٚدإىل  ٔ  ايعش ا  عا

 صبتُعإٔ  يف" اشبـٛؿ١ٝ" ٖزٙ ٚتتُرٛس. ايٓا١َٝ ايذٍٚ َٔ غريٖا

  كاؾٝٽااا ضباؾظڄااا صبتُعٶااا  ٛؿااؿ٘ -إمجايڄااا -إيٝاا٘ ٜٴٓظااش اشبًااٝخ

 .  ٚاجتُاعٝٽا

 ايعااااااااّ ايلاااااااُ  ايتااااااااسؽبٞ ايؼاااااااعٛس رياااااااو كااااااا٤ٛ ٚيف

ٌ  ؾشكااات  ،" اشبـٛؿااا١ٝ " ٍ  اٱعااا٬ّ  ٚطاااا٥  اشبًٝحٝاااا١ ٚا٫تـاااا

أٚ  حٛعٶااا) ْؿظااٗا عًاا٢ ايااضَٔ َاأ حًٜٛاا١ عكااٛد عاارب (ايتكًٝذٜاا١)

ٖٶا  مبٓاقؼاتٗا " املظاُٛ  " ٚاملٛكاٛعات  يًكلاٜا لاؿ١ أجٓذ٠( نش

ّ  حشذٗاا  ٜعا   مماا ) إع٬َٝٽا  ِ  ايٓااغ  أَاا ٟ  ايٛقات  يف..( يًؿٗا  اياز

ٖٶاا أٚ  حٛعٶاا ) ايڀاشف  ؾٝ٘ غلت ٔ  أٜلٶاا، ( نش ٔ  عاذد  حاش   عا  َا

 عًااا٢ حشذٗاااا صباااشدإٔ   اااذع٣ٛ ا٭لاااش٣  ٚاملٛكاااٛعات ايكلااااٜا
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 يتًاااااو لشقڄاااااا ٜؼاااااهٌ قاااااذ ٚا٫تـااااااي١ٝ اٱع٬َٝااااا١ ايظااااااذ١

 (.  ؼأْٗا ايتحٌٗٝ ٜع  كشٚس٠ مما)  "اشبـٛؿ١ٝ"

 :اشب٬ؿ١

ِ  إداس٠) جذيٝااا١ يف ا٭َااش،  ل٬ؿاا١  ( ايتحٗٝاااٌ ٖٚٓذطاا١  ايؿٗاا

 عًااا٢ ايكا٥ُااا١( ايرؼاااش١ٜ ايهْٝٓٛااا١) لـاااا٥ف َااأ جاااض٤ أُْٗاااا

 . رع  ِٗ عل ايٓاغ ا ت٤٬ ط١ٓ ٚع٢ً(. ايهرذٚ) ايـشاع،

  :ًُاملداخالت حىل الكض 

 :عبٛ ؾِٗ أعُل مللُٕٛ ٖٓذط١ ايتحٌٗٝ

املاااٍ املااذال٬ت ذااٍٛ ايكلاا١ٝ  كٛياا٘:     ٝاات محااض٠. د اطااتٌٗ

 َااأ أْڀًااال يعًاااٞ ..نااارري  ؼاااهٌ تكاحعااات اشبڀاااٛ إٔ  ٜراااذٚ

ّ  قا٠ٛ  إكاعاف  تعا   جٌٗ َؿشد٠ املـڀًس  اطتخذاّ  ْكڀا١  ..املؿٗاٛ

ٞ  َـاح، هلا طظاتَ٪ ازبٌٗ ؿٓاع١ لًـإٔ  جذٽا ١َُٗ  َاا  ٖٚا

 هلااا سحبٝاا١ َ٪طظاااتأٚ  ذهَٛااات ٜهاإٛ قااذ املـااذس،  أمسٝٗااا

أٚ  ملٛكااااٛع َٛكااااٛع َاااأ ا٫ْتراااااٙ يترٜٛااااٌ ا٫تـاااااٍ  يف غااااش 

 ألش٣. َٛكٛعات

 تيًُ٪طظااا  اتٗاَاا٘ اسبُااٛد د. ْظشٜاا١ عًاا٢ ٜااشد املؿٗااّٛ ٖاازا

 امل٪طظاااا١ ..ايتحٗٝااااٌ ْؼااااشأٚ  ازبٗااااٌ ؿاااااْع١  أْٗااااا اٱع٬َٝاااا١

ٔ  ؾتٿؽ يزيو ٚازبُٗٛس  املـذس  ني ٚطٝط إ٫ ٖٞ اَ اٱع١َٝ٬  عا

 ملـااذس نٝااـ اٱعاا٬ّ، عاأ َظااتكًڄا املـااذس إرا نااإ ..املـااذس

ٞ  ٖٓاا  ازبٌٗ؟ ؿٓاع١  اٱع٬ّ ع٬ق١ ي٘ يٝظت  امل٪طظاات  دٚس ٜاأت

 ٚاٱع٬ٕ. ايعا١َ ايع٬قات ػشنات  ا٫طِ ٖٚٞ ايٛطٝڀ١،
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 لڀاااط تاملعًَٛاااا ملـاااادس تكاااذٿّ ايااامت ٖاااٞ امل٪طظاااات ٖااازٙ

 اٱع٬َٝا١  ا٭جٌ، ٚامل٪طظاات  ٚح١ًٜٛ قـري٠ ١ا٫طرتاتٝحٝ ايتأ ري

 ..امل٪طظاات  ٖازٙ   ٘ تكّٛ َا كر١ٝ أٜلٶا ٖٞ تكع عًِ دٕٚأٚ   عًِ

 ٖاازٙ ٖااٞ -َرايػٶااا ٚيظاات -اٯٕ ايعااامل ٜااذٜش َاأإٔ   التـاااس

ٌ  املؼااٖري، ٚنازيو   ؿآاع١  رياو  يف ايؼشنات، مبا  ذتا٢  ايعُا

 جتُاعٞ.ا٫ ايتٛاؿٌ ٚطا٥ٌ ل٬ٍ َٔ

 ايررث  ذأتٴ طٓتني َٔ: ايؿٝؿٞ عرذ ايشصام. أ َٚٔ جٗت٘ قاٍ

 ايرٓاااا٤ ٚأدٚات اطااارتاتٝحٝات: ) أمسٝتااا٘ َٛكاااٛع ذاااٍٛ ٚايهتا ااا١

 ٖٓذطاا١ عًااِ عًاا٢ ٜٚكااّٛ، ايكٝاااد٠ عًااِ يف (ٚاسبُاٜاا١ ٚايتؿهٝااو

٘  أٚجااذإٔ  ٚذاٚياات ايتااأ ري،ٚ ايعكااٌ  عًااّٛ:  َااع ميضجاا٘ سا ڀڄااا ياا

ٛ  ع،ٚاياآؿ ا٫جتُاااع،ٚ ايكااإْٛ،   ٬ اا١ عًاا٢ ٜكااّٛ ٚاٱعاا٬ّ. ٖٚاا

 : ٖٞ عًّٛ،

  ايؿِٗ عًِ -

   ازبٌٗ عًِ -

 (ايتٛجٝ٘  ٛؿ١ً ٖٚٛ) ايتُهني عًِ -

ٔ   عٝاذٶا  -ٚعٞ دٕٚ ازبٌٗ ٚعًِ ايؿِٗ عًِ ؾُُاسط١ ِ  عا  عًا

ايااتُهني  إىل  ٚيااٝع ايظااٝڀش٠، ْتٝحاا١إىل  ٜٛؿااٌ -ايااتُهني

ٛ   ٚغايرٶاا  َ٪قت، ػهٌ ٖٞ ؾايظٝڀش٠  نُٝا١  أدٚات عًا٢  َّاا ٜكا

 تعتاارب(  ايـااًر١)  ايااتُهني أدٚات َااع  املكاسْاا١ ٖٚااٞ نٝؿٝاا١، ٫

  جذٽا. ٖؼ١

 ايؿٗاااِ إداس٠ ْظاااتخذّ عٓاااذَا:  اٯتاااٞ يف اشبڀاااٛس٠ تهُااأ

ايااتُهني   يٓتٝحاا١ ٫ ايظااٝڀش٠ يٓتٝحاا١ يًٛؿااٍٛ ايتحٗٝااٌ ٖٓذطاا١ٚ
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ٛ  ا٫طرتاتٝحٞ املذ٣ ع٢ً ايٓتٝح١ َٕا تهٛ ؾذا٥ُا ٔ  تؿشٜػٗاا  ٖا  َا

 َاأ ذاياا١ ربًاالٚ ا٫طااتكشاس، َاأٚ ا٭ل٬قااٞ،ٚ ايكُٝااٞ ضبتٛاٖااا

 غايرٶاا  تهٕٛ ايمت امللاد٠ ايظٝڀش٠ ذا٫ت ملكا١َٚ ايظً  ايتأٖ 

  ايرٓا٤. ذظاب ع٢ً

 :  ٖٞ َظتٜٛات،  ٬ ١ ٜتعاح٢  ؼكٝ٘ َٛكٛعٓا يزيو

 .ايٓتا٥خ 

 .ا٭دٚات   

 .احملت٣ٛ   

ٞ  ايتحٗٝااااٌ تاااا٤ات  اااا٬ث هلٓذطااا١   ٚياااذٜٓا   - ربٜٛااااـ:  ٖااا

 تڀُني:  ٖٞ ايؿِٗ ٱداس٠ ات  ٬ثتا٤ ذبٝري، ٚيذٜٓا - تؼهٝو

 طارل  مماا  ٚقا١ٝ٥ َعادي١ ْعٌُإٔ  أسدْا ؾررا، تٛذٝذ - متتني -

ٔ  َظات٣ٛ  نٌ يف ؾظتهٕٛ ٌ  ا٭ٚىل تاا٤ٜ ِ  ٜٚكا ًاٗا  يًتحٗٝا  يًتؿٗاٝ

 : ناٯتٞ

   تڀُني/ربٜٛـ=  ايٓتا٥خ َظت٣ٛ -

 متتني/تؼهٝو=  ا٭دٚات َظت٣ٛ -

  تٛذٝذ/ذبٝري=  احملت٣ٛ َظت٣ٛ -

ايتحٗٝاااٌ يف  شدٜعاااإ ؾااازٖ  إىل إٔ َٛكاااٛع اي لاياااذ. أَاااا د

 نتا اا٘: يف َٝهاااؾًًٝٞ عٓااذ ٚسد ؾكااذ  ازبذٜااذ  يااٝع اسبكٝكاا١

 ٚصٜاش  غاٛ ًض  عٓاذ  ٚٚسد يًُرهاَٛني(،  اسباانِ  لاذاع  يف )ا٭َري

 .ٜـااذقٛى ذتاا٢ اناازب اناازب: ايؼااٗري٠ َٚكٛيتاا٘ ٖتًااش دعاٜاا١

 اياازٟ َاااسنع ناااسٍ عٓااذ أٚكااس  ـااٛس٠ ٚسدت ايكلاا١ٝ يهاأ
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 ؾااايٛعٞ ايڀركااٞ  ايااٛعٞ َكا ااٌ" ايضا٥ااـ عٞايااٛ" َـااڀًس ؿااوډ

 حبٝاااث ٚاملااا٬ى، ايرٛسجٛاصٜااا١ ايڀركااا١ متاسطااا٘ َاااا ٖاااٛ ايضا٥اااـ

 ياااٝع  أْااا٘ ايظااااذك١  ا٭غًرٝااا١ ٖٚاااٞ ايعاًَااا١، ايڀركااا١ ُٜٖٛااإٛ

 ممتاااص٠ ايعُاااٍ حركاا١ ظااشٚف ٚإٔ نااإ، ممااا أؾلااٌ  اٱَهااإ

 ٚايشأمسااااايٕٝٛ املاااا٬ى ًٜحااااأ ريااااو طاااارٌٝ ٚيف.  ػريٖااااِ َكاسْاااا١

 رَاااِ ٚػاااشا٤ اٱعااا٬ّ، ٚطاااا٥ٌ عًااا٢ ايظاااٝڀش٠إىل  اصٜااإٛايرٛسجٛ

  ازيو   ِٖٚ. ايٛكع ٚتػٝري ايثٛس٠، َلاس يترٝإ ٚاملثكؿني ايهتاب

ٞ  شبًال  ازبُٗاٛس  ٚعٞ ٜضٜؿٕٛ ايهتٸاب أٟ  ع٫ ٜعها  صا٥اـ،  ٚعا

 ايعاًَاااا١ ايڀركاااا١ تعٝؼاااا٘ اياااازٟ ٚاهلااااٛإ ٚاياااازٍ املااااش٠ اسبكٝكاااا١

 ٚ ـااٛس صبتُعااات عااذ٠ يف ٜتهااشس ايتضٜٝااـ ٖاازا (.ايربٚيٝتاسٜااا)

أٚ  ايااٛعٞ لًاال يف ٚدٚسٙ اٱعاا٬ّ، لڀااٛس٠إىل  ٜؼااري َااا طبتًؿاا١ 

 .تضٜٝؿ٘

 مماسطاا١ َاأ ايظااًر١ٝ اٯ اااس ٚسدٶا عًاا٢ ايتظااا٩ٍ املڀااشٚ : َااا 

 ذااا٫ت ريااو أؾااشص ؟ ٖٚااٌ اجملتُااعٚ ايؿااشد عًاا٢ ايتحٗٝااٌ ٖٓذطاا١

 ايتحٗٝاٌ تعاذ   ايشدٜعاإ إٔ ٖٓذطا١  . ايتٓرا٘؟ رناش د   تٛجا   َشك١ٝ

ٕ  يًتُٓٝا١   انرريٶ َعٛقڄا  ايتػاٝري  شبڀاٛات  ازبُٗاٛس  َراسنا١  ؾراذٚ

َٶا امللااٞ تظااتڀٝع ٫ اسبهَٛااات ؾاارٕ . اٱؿاا٬  عًُٝااات يف قااذ

ُٶااا ٖٚٓاااى  ايتػااٝري، ٜكااإَٚٛ َـاااح ٚأؿااراب قاا٣ٛ َشانااض دا٥

ِٻ َٚٔ ٔ  ٖاٛ   نُاا  ايٛكاع  ٱ كاا٤  حاشم  عذ٠إىل  ًٜح٦ٕٛ  ٳ ٍ  َا  لا٬

ٌ  يف َعٛم أنرب ؾرٕ نُثاٍ: .ايشع  ٚ ث ايتحٌٗٝ،  َؼاه١ً  ذا

ٔ  اٱطهإ ٔ  املـااح  أؿاراب  يف ٜهُا ٕ  مما  ناثريٶا  طٝتلاشسٚ

 نرااس  قاع  رياو  ٚعًا٢ .. ازباْ  ٖزا يف إؿ٬ذ١ٝ لڀٛات أٟ َٔ
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  ٗاذف  ايظاٛم   يف ايشعا   تثري َعًَٛات ٜرثٕٛ ايزٜٔ ا٭طِٗ ٬َى

 عاأ ْاٖٝااو ٜٛظؿْٛٗااا، أدٚات أٚي٦ااو ٚيهااٌ. َـاااسبِٗ محاٜاا١

 .ايكشاس ؿاذ  ع٢ً ايلػط يف قذساتِٗ

لايااذ إىل إٔ ٖٓاااى ايهااثري َاأ ا٭حباااث     عاارري. أ أػاااست ٚ

 ْؿااع ذااٍٛ اٱع٬َٝاا١ ايتػڀٝاا١  ااني  املكاسْاا١ اٱع٬َٝاا١ اياامت تٗااتِ

ٔ  املٛكاٛع،  ٔ  اٯتٝا١  ٚيها ٔ  َا  Comparativeطباتًؿني،   َـاذسٜ

media analysis ،ايٓاٛع  ٖٚزا  ٔ ٍ  ا٭حبااث  َا  يف ياذٜٓا  ْاػا٦ٶا  َااصا

ٕ إ ذٝاث  ايتحٗٝاٌ،  ذطا١ ٖٓ  كلا١ٝ  َاشترط  يهٓ٘ ايعش ٞ، ايعامل

ٍ  طرٌٝ ع٢ً - ا٫حباث تًو  ع  إىل  ربًاف  -اسبـاش  ٫ املثاا

  اارع  اٯلااشٜٔ إعاا٬ّ عااذّ تتعُااذ غايرٶااا احملاؾظاا١ ايـاارـإٔ 

ْٶااااٚ ايًٝاااربايٝني،أٚ  ايٝظااااسٜني ياااذ٣ اٱػبا ٝااا١ ا٫جتٗاااادات  أذٝا

 ايظاًر١ٝ  ازبٛاْا    عا   عًا٢  تشنِّاض  ايًٝربايٝا١ /ايٝظااس١ٜ  ايـرـ

 َااأ يٓاااٛع ٜااا٪دٟ مماااا ا٭لاااش٣  ازبٛاْااا  دٕٚ احملااااؾظني ياااذ٣

 .ايتحٌٗٝ

٘  ت٬عرٶاا، .. اعبٝااصٶا .. أدزبا١ڄ   رياو  نإ ٚطٛا٤  ػا٦ت   َاا  مسٸا

ٝٽاا  عًُٝٽا إ رات٘ ٚميهٔ... ايتحٌٗٝ ؿٛس أ شص أذذ أْ٘ إ٫ ٔ  ٚعًُ  عا

. أعا٬ٙ  ط اٱػااس٠  نُاا  ٚألاش٣،  ٚطا١ًٝ   ني َكاس١ْ أحباث حشٜل

 املُاسطااات ٖاازٙ َثااٌ ٚعٛاقاا  يٓتااا٥خ تڀشقٓااا يااٛ ٜڀااٍٛ ٚاسبااذٜث

 ٚاْؿتاذِٗ. يٰلش تكرًِٗ َٚذ٣ ايٓاغ، ع٢ً

ٌ   عرذ ايشصام. أ ٚعك  ٔ  ايؿٝؿٞ  أْ٘  ايؿعٌ، ؾارٕ ايتعاَا  املكآ

 ٖااٛ ضباؾظاا١  غااريأٚ  ضباؾظاا١ ١أٜذٜٛيٛجٝاا يـاااح املعًَٛااات َااع

 ياارع  اٱعاا٬ّ ٜٚاازنچش ٖاازا  تُٗااٝؽ، ايتحٗٝااٌ مماسطااات أذااذ
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 أطااراب أٚ  ذحا ٗااا،  ظاار  إَااا  ضات املُٝاا ايظااعٛدٜات املرتعثااات

 ٖٚٓذطاااا١ ايؿٗااااِ إداس٠ يف تااااذلٌ اؿااااڀؿاف ذاياااا١  ٗااااا ٜعااااضصٕٚ

 ايتحٌٗٝ.

 تتااذاؾع اسباكااش ايٛقاات اسباااس ٞ ؾرْاا٘ يف عًااٞ. د ٚيف تـااٛس

 ذاااذبٺ ناااٌ َااأ ايٓظشٜااا١ ٚاهلٓذطاااات تٚا٭ٜاااذٜٛيٛجٝا املؿااااِٖٝ

ِ  َٔ اشبٛف دسج١إىل  ٚؿًٓا ذت٢ ٚؿٛب،  ٚاشباشٚد  اشبٝاْا١  ٚؿا

متااات اٱػااااس٠ يف ايٛسقااا١  ٚنُاااا. ٚايٛحٓٝااا١ املٛاحٓااا١ َّؿٗاااٛ عااأ

 عًُٝااا١ قاااذ ميااااسغ ايتكًٝاااذٟ اٱعااا٬ّٕ ؾااار ايش٥ٝظااا١ ٚايتعكٝااارني 

 اٱدساى، عًاا٢ ايظااٝڀش٠ َاأ ٜااتُهٔ ذتاا٢ حًٜٛاا١ يؿاارت٠ٺ ايتحٗٝااٌ

 اسبذٜثااا١ ا٫جتُااااعٞ ايتٛاؿاااٌ ٚطاااا٥ٌ ؾٗاااٌ..  ٚاملعشؾااا١ ٚايؿٗاااِ،

ٞ  ٱع٬ّٚا املـاح أؿراب طٝڀش٠ َٔ ا٫ْؿشاد  طتركل  ايتحًٗٝا

 طااذ١  يف  كا٠ٛ  دلًاٛا  املـااح  أؿاراب  ٭ٕ ريو  يف ٖٓاى ػو ؟

 ايتٛاؿٌ. ٚطا٥ٌ

 يهاثري  ٜتظاع  -ؾعًڄا -املٛكٛعإٔ  ايعثُإ لايذ. ّ ٚأٚكس

 ٜااش٣ َثًڄااا:. املظااتٜٛات طبتًااـ عًاا٢ ٚاٱطااكاحات ا٭حشٚذااات َاأ

ٔ  ٖٓاى مماسطات تتعُذ ايتحٌٗٝإٔ  ايهثريٕٚ ٔ أٚ  عُاذ  عا  حبظا

 احملًاٞ   املٗا   ازبُٗاٛس عباٛ ايكڀااع    ٕ تعٌُ ع٢ً دبٌٗٝنأ.. ١ْٝ

 غااريٙ َثاااٍ ٚسمبااا  ٖاازا.. ا٭جاآ  عًاا٢ ا٫عتُاااد ؾهااش٠ يرتطااٝ 

 ايتحٗٝااٌ ٜـاارس ٫إٔ  ْلاأُ نٝااـ إرٶا: ايظاا٪اٍ يهاأ.. ايهااثري

ـ  يتربٜاش  املختًؿا١   ا٭حشاف تترادهلا ت١ُٗ  يتركٝال أٚ  َعٝٓا١،  َٛاقا

 ؾهااش٠ عًاا٢ سأٜااٞ يف ٜٚعتُااذ ػااا٥و، َٛكااٛع ؟ َلاااد٠ َـاااح

 ٚػااع  ايثكا١،  اعبظاشت  ؾهًُا.. اجملتُع ػشا٥س  ني املترادي١ ايثك١
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  ؼاااهٌ املـااااح يتركٝااال ٚأدا٠ ٚطااا١ًٝ ايتحٗٝاااٌ أؿااارس ايؼاااو

ُٶااا يٝظاات  املٓاطاار١ ٖٚااٞ..  َٚتٓاااق  َتعاااس   غااري َـاااح دا٥

 ٚٚاجرااا١ َُٗااا١، َـااااح تهااإٛ سمباااا  اااٌ..  ايلاااشٚس٠ َؼاااشٚع١

 اجملتُع. يـاح ايتركٝل

 ٫ٚ أنادميٝااا١ يٝظااات ايػاَاااذٟ: إٕ ايكلااا١ٝ ْاااٛف. ايااات دٚق

ٌ  غبر١ٜٛ، ٌ  اسبٝاا٠  أسٚقا١  يف ْعٝؼاٗا   ا ّ  نا ٞ  اياتػري  َاع  ٜاٛ  ايشقُا

 إداس٠ٚ جبذٜااذ٠، يٝظاات  ايؿعااٌ ايكلاا١ٝ!  ٚايعٛملاا١ ٚايتهٓٛيااٛجٞ

 صادٖاااا اٱْرتْااات ٚجاااٛد ٚٳيهااأ قاااذِٜ، َؿٗاااّٛ ٖٚٓذطااات٘ ازبٗاااٌ

ٝٽٶا  تڀرٝكاتٗاا  اْتؼشتٚ تٖٛحٶا، ٌ  ٚ كاؾٝٽاا  اعٝٽاا ٚاجتُ طٝاطا   ؼاه

 طبٝـ.ٚ نرري

أٚ  ايڀرٝاا١ املعًَٛاا١ تٓؼااش اياامت ايٓاات عًاا٢ املٛاقااع َاأ ايهااثري

 َاأ ايهااثري ٚأ رتاات طبتـااني، ٜااذ عًاا٢ يٝظاات َثًڄااا ا٫قتـاااد١ٜ

ٟ  أْٗا ٚايذساطات ايتحاسب ٔ  نارري٠  ْظار١  عًا٢  ذبتاٛ  املعًَٛاات  َا

، َاا١ايعا ايتػزٜاا١ سبظااا ات تعااٛد ٚأغًرٗااا، ايذقٝكاا١ ٚغااري اشباح٦اا١

 جااذٽا، قًًٝاا١ ؾتعااذٸ املتخــاا١أٚ  اسبهَٛٝاا١ ايشمسٝاا١ املٛاقااع أَااا

 ازبٗاااٌ، يثكاؾااا١ نااارري ْؼاااش ٖٚااازا َتا عااا١، غاااري تهااإٛ ٚقاااذ

 ! ػخـ١ٝ ملـاح ٖٚٓذطتٗا ٚاطتػ٬هلا

 ػبااذ اياازٟ املهااإ ؾٗااٛ ا٫ْتؼاااس، ٖاازا يف ٜظاااعذ اٱْرتْاات

 ايهااٌ ٚ ايؿعااٌ ْؿظاا٘، لاارري يٝـاارس ؾشؿاات٘ ػااخف نااٌ ؾٝاا٘

 َاآِٗ ٚايهااثري ٚاقتـااادٜٽا، ٚلاارريٶا، ٚحرٝرٶااا، َٝٽااا،إع٬ أؿاارس

ٌ  مماا !  طٝاطٕٝٛ ضبًًٕٛ ٔ  ػبعا  ٭ؿاراب  كار١ٝ  ايرظاٝط  املاٛاح

 ! ٚربڀٝط  قـذ عٔ ازبٌٗ ْؼش يف ايشاغرني ٚايٓؿٛر ايظًڀ١
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ٔٵ تااش٣إٔ  جاشب  ! ػااات ايظاآاب  اارع٬َٝٞ أْؿظااِٗ ٜظاإُٛ َٳاا

٘   ٚاياازٟ اسبااذٜث، َٗاااس٠ غااري  ؾٝٗااا ٜتكٓاإٛ ٫ َٛكااٛعات  علاا

 دبااش تِٗ يٝرهاإٛ  ٚدباااسٟ، جااارب  ؼااهٌ ظٗااٛس َااع َرتاازٍ،

 .  ايلر١ً ايؼخـ١ٝ

 يف أُٖٗاا  ذـاش  ميهٔ ازبٌٗ؟ ؿٓاع١ تهتٝهات ٖٞ ؾُا

٬ ١   : 

 .ذكا٥ل َٔ طٓذ  ٬ ايؼو إ اس٠ ا٭ٍٚ:

ُټذ ايثاْٞ:  .قـذ غريأٚ  قـذ عٔ ايتحٌٗٝأٚ  ايهزب تع

 .أطاط١ٝ يؿشٚعٚا  اْٜٛٽا، ٚجعً٘ املٛكٛع جٖٛش ذبٜٛش :ايثايث

 ! ػخـ١ٝ ملـاح تٗذف ٚنًٗا

ِ  ايظشٜع، ٚايش س ا٭طِٗ دباس عٔ َارا ٔ  ٚكاراٜاٖ ٔ  َا  ايازٜ

ٛ ! ازبٗااٌ؟  إداس٠ طاااٝڀش٠ ذباات  ٚقعااٛا   يٝألاااز املعًَٛاا١  ٜتعاااذ٣ ؾٗاا

 املعًَٛا١،  ي٘ ٜشطِ ٖٛ ٚ ايتايٞ ٚذبككٗا، املع١ًَٛ  عذ ملا  ايلر١ٝ

 ًاااا١ايرًر لًاااال! ػباااا  نُااااا ٚيااااٝع ٜشٜااااذ، نُااااا هلااااا ٜٚٛؿااااً٘

 ربؿااٝ  ذباااٍٚ ايظااعٛد١ٜإٔ  َثااٌ: املعًَٛاا١  ْٚؼااش ٚايتؼااهٝو،

أيااٝع ٖاازا  ،اٯٕ ؼبااذث نُااا ْٛاٜاٖااا يف ايتؼااهٝوأٚ  اياآؿط،

 ! ايتحٌٗٝ؟ ٖٚٓذط١ ايؿِٗ إداس٠ َٔ

أٚ  طٝاطاااا١ٝ ػخـاااا١ٝ ذااااٍٛ َضٜؿاااا١ َعًَٛاااا١ تٓؼااااش عٓااااذَا

 ايؼاا٥عات،  عهع يٝثرت ٜشٜذ، َا ٫ ٱؾؼا٤ ٚتلڀش اقتـاد١ٜ،

  ايرًر١ً. ٖزٙ ٚسا٤ َٔ اىٖٓإٔ  ٚاسبكٝك١
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أٚ  املتااا عني، ػااشا٤أٚ  ػااٗادتٗا  ؼااشا٤ ػخـاا١ٝ تااتِٗ عٓااذَا

 ٚإػاااػاٍ ذبٜٛشٖاااا،  ػاااش  اجملتُعاااٞ  طاااًٛنو يف ايتؼاااهٝو

 ! ؟ يًحٌٗ إداس٠ أيٝع آلش، مبٛكٛع ايعاّ ايشأٟ

 يتظااٜٛل نار اا١ إػاااعات تٓؼااش اياامت ايؼااشنات عاأ َااارا

ـ  َاع ! ؟ رٝعاتٗاا َ ٚتشؾاع  َـاًرتٗا،  يف تـ ټ ايمت َٓتحاتٗا  ا٭طا

ٛٸٍ اٱْرتْت  ! دباسٜٽٶا ٚجٴريت ٚايؼشا٤ يًرٝع َعًَٛاتإىل  املعشؾ١ ذ

  أطااااًٛب ايااااتؿهري ٖااااٛ ازبٗااااٌ  إداس٠ يف احملُااااٛد ازباْاااا 

ٌ  ايزٟ املشن  ازبٌٗ يٝٛاج٘ ايظڀٛس   ني َا ٜكشأ ذبًًٝٞ،  ٜلاً

 ٚؼبًًااٗا، طبتًااـ  ؼااهٌ املعًَٛاا١ ٜكااشأ ازبٗااٌ ؾعًااِ اسبكااا٥ل،

 ... ايـٓذٚم لاسد ايؿِٗ ٚإداس٠ ٖٓذطت٘، عًٝٓا ازبٌٗ يٓٛاج٘ٚ

 إسٖاب ايذٜٔ َع ازبٌٗ -

 ؾٛك٢ اسبش١ٜ َع ازبٌٗ -

 ؾظاد ايثش٠ٚ َع ازبٌٗ -

 اطترذاد ايظًڀ١ َع ازبٌٗ -

 إجشاّ ايؿكش َع ازبٌٗ -

ـ   صا١ٜٚ َٔ يًُٛكٛع ْٓظش دعْٛا ٔ  ألاش٣: نٝا  املعًَٛا١  ْاٛح

 اٱع٬َٝا١  اايربٚ ػٓاذ  عٔ ْٚرتعذ ايـرٝر١، ايعكٍٛ َٔ ايـرٝر١

 !؟ ايؼٓڀ١ َٚٗٓذطني ٚأحرا٤ َٚظتؼاسٜٔ لربا٤ يٓا لًكت ايمت

 تٛاناا  ٫ اياامت ايتعًااِٝ طبشجااات كااعـ آ اسٖااا َاأ أيٝظاات

 ٚطااٛم ا٭نادميٝاا١ املخشجااات  ااني ايؿحاا٠ٛ ٚطاار  ايعُااٌ، طااٛم

 ٚايرٓٝا١   علٗا، تؼر٘ ايمت املذٕ ٖٓذط١ آ اسٖا َٔ أيٝظت ايعٌُ،
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  ـااا١ً؟! يًركٝكااا١ متااات ٫ ايااامت ٚايتـاااشؼبات ايظااا١٦ٝ، ايترتٝااا١

ٝٽااا ًَؿڄااااٯٕ  ذتاا٢ منًااو ٫ أْٓااا طبشجاتٗااا َاأ أيٝظاات  َٛذااذٶا حر

ُٶااا ؾاملشكاا٢ ٚ ايتااايٞ َااشٜ ، يهااٌ  ٚقااذ تاااسؽبِٗ، ػبًٗاإٛ دا٥

 ْظااشِٖ، ٚجٗاا١ َاأ املؼااه١ً تهاارب ٫ ذتاا٢ َٓاا٘   علٶااا ؽبؿاإٛ

ٞ  املظتؼاؿٝات،   ني َؼتت١ ٚتكاسٜشِٖ  ٚتؼاخٝف  ع٬جاات  ٚ ايتااي

 !لاح٧؟

ٜلٝـ د َظاعذ احملٝاا أَثًا١ تتعًال مبُاسطاٞ ايتحٗٝاٌ، أٚ      ٚ

ّ  ايمت ميتڀٝٗا ايتحٌٗٝ اداس٠ ايؿِٗ، إر ٜترذث عٔ مماسطات  ايٝاٛ

ٔ  حرٝا١  ٚؿاؿات  يًٓااغ  ٜكذَٕٛ ذني نثريٕٚ،  مماسطاات  ٚاقاع  َا

 املااٛت ٚسمبااا ٚا٭ر٣، ٚايهاازب ايااذجٌ ؾٝٓؼااشٕٚ يػريٖااِ، أٚ هلااِ

 ْؼاااش ترٓاااِٝٗ  ػاااشنات أؿاااراب رياااو ميااااسغ نُاااا..  يًٓااااغ

ِ  غايرِٗ يف ٚايٓاغ َٓاؾظ١، َٓتحات عٔ َعًَٛات  َعشؾا١  ٜٓكـاٗ

ّ  رياو  ميااسغ  نُا...  اسبكٝك١ ِ  أقاٛا ٔ  َلا١ًً  َعًَٛاات   تكاذٜ  عا

ٕ  َؼاشٚعات  أٚ َٓحضات  عًا٢   اايرتنٝض  َٓٗاا   ٜٓتكـاٛا  إٔ ٜشٜاذٚ

 حباجاا١ ؾاآرٔ ياازا دقٝكاا١  غااري أٚ طبتًكاا١، أٚ َهزٚ اا١، ؿااٛس٠

 امللااا١ًً، املعًَٛاااات ْؼاااش شميااا١جب ٜتعًااال َاااا تڀرٝااال يف يًراااضّ

 عارب  ٚاشباؿا١  اسبه١َٝٛ امل٪طظات نٌ ذلٛس أ١ُٖٝ ٚنزيو

  اااحملت٣ٛ َٛاقعٗااا تػزٜاا١ عًا٢  عًُااٗا ٚأُٖٝاا١ ايتٛاؿااٌ، ػارهات 

يهااٞ    ؼااأْٗا  ٜٴهتاا  َااا نااٌ َااع ايؿااٛسٟ ٚايتؿاعااٌ ازبٝااذ،

 .ؼا٥عات أٚ املعًَٛات غري ايـرٝر١ميهٔ اسبذ َٔ نثري َٔ اي

 َظاااتًٗٞ طاااًع١  قا٥ُااا١إىل  ايؼااارٝهٞ ٟازبااااص. د ٚأكااااؾت

 ٚايظاااهش، ايظاااشحإ َشكااا٢ ٚلاؿااا١ املشكااا٢ ؾ٦ااا١    ازبٗاااٌ
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 َااٛسغ ٚممچاأ ايؼااؿا٤،  آَاااٍ ٜتعًكااٛاإٔ  ٜشٜااذٕٚ مماأ ٚغريٖااِ

 ِ ـٷ عًااٝٗ  حبظااا  ناااثري٠، أذٝاااإ يف َتٓاااق   َعًَٛااااتٞ تهثٝااا

 ايهُٝاااٟٚ ايعاا٬د املثاااٍ: طاارٌٝ ٢املعًَٛاتٝاا١. عًاا ازبٗاا١ َـاااح

 َٳاأ ْااذسٟ ٫ َٚعًَٛااات، آسا٤ ايٛاذااذ ايٝااّٛ يف عٓاا٘ ْظااُع اياازٟ

 ايعااا٬د َٓاؿاااشٟ أّ ا٭دٜٚااا١ ٚػاااشنات ا٭حراااا٤ ؾٝٗاااا  ْـاااذم

ٌٷ ٌ  اٯلاش  ايڀشفإٔ  ٜذعٞ ايڀرٝعٞ؟ أّ َٔ؟ ٚن . املشكا٢  ٜظاتػؿ

 ."ايتحٌٗٝ ٚطٝاط١ ايؿِٗ إداس٠"  قل١ٝ كُٔ ٜذلٌ ٖٚزا

ٛټس ٘  ذظااااّ. ّ ٚيف تـااا ٌٸ يف حباااريٟ، ؾرْااا  ٚطاااا٥ٌ ٚجاااٛد ظااا

 عاااأ ا٫ تعاااااد جااااذٽا ايـااااع  َاااأ أؿاااارس ا٫جتُاااااعٞ ايتٛاؿااااٌ

 ا٫جتُااااعٞ ايتٛاؿاااٌ ٚطاااا٥ٌ ظٗاااٛس قراااٌ اٱع٬َٝااا١. ايربٚجبٓاااذا

 يف تاترهِ  ايامت  اٱع٬َٝا١  ايٓټخا   قٹرٌ َٔ تـذس ناْت املع١ًَٛ

 ايٓټخاا   ااذأت ايتٛاؿااٌ ٚطااا٥ٌ ظٗااٛس ٚ عااذ ٜٚكاااٍ  ٜٓؼااش، َااارا

 هلاااِ أؾاااشاد ٜٛجاااذ ايٝاااّٛ. َٚـاااذاقٝتٗا ُٖٝٓتٗاااا تؿكاااذ اٱع٬َٝااا١

ٌ  أعشم َتا عٞ َٔ أنثش َتا عٕٛ ٕ  ايٓؼاش،  ٚطاا٥  ْؼاش  ٜٚظاتڀٝعٛ

ٟ  ٚأؿرس ايٓاغ، َٔ عشٜل١ قاعذ٠ رٖٔ يف أؾهاسِٖ ّ  اياشأ  ايعاا

َٶااا َؿتٛذٶااا ٝٽااا، ايكا٥ُاا١ ايتحٗٝااٌ ٖٓذطاا١ أَاااّ متا  ريااو ْٚااش٣ ذاي

ٌ  ايُٖٛٝا١  ا٭لرااس  ظاٖش٠ اْتؼاس يف  ٛكٛ   يًتاأ ري  نارري    ؼاه

 .املتا ع عك١ًٝ ع٢ً

ٍ  ؼبذث، َا ٖزا  ايؿعٌ ايػاَذٟ  إٔ ْٛف. د ٚعكرت  ٚايظا٪ا

 ؟ ٚؾًرتتٗا ايرٝاْات تٓكٝس ميهٓٓا نٝـ: ٖٛ يًزٖٔ، ٜترادس ايزٟ

 سبذ املـذاق١ٝ عٔ  عٝذٶا دباسٟ  ؼهٌ َتذاٚي١ أؿررت املع١ًَٛ

 اٱع٬ّ. دباس َٔ عذدٶا ٖا٥ًڄا يٓا أؾشصت ا٭طـ َٚع َا،
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ٕٽ  أطاااا١َ. ّ يف ذاااني ٜاااش٣ ٛټسناااشدٟ أ  ا٫تـااااٍ ٚطاااا٥ٌ تڀااا

 تڀرٝاالٚ املعًَٛاا١، ضبتاا٣ٛ يف ايااترهِ إَهاْٝاا١ أؾكااذ تعااذټدٖاٚ

 املتًكاااٞ دبٗٝاااٌأٚ  املعًَٛااا١،  ـااار١ املتعًكااا١ املعشٚؾااا١ ايكٛاعاااذ

 اياامت احملتاا٣ٛ ناتاا  أٖااذاف ذبكٝاالإىل  عايٝاا١  ذسجاا١ ايتٛجاا٘ٚ

 ايعُاااٌ ػبااا  ٖٓاااا، ٚا٭ٖاااِ ايكاطاااِ - يٮطاااـٚ -  أؿاااررت

 .  املع١ًَٛ(  رت٠يؿً)  املتًكٞ يتثكٝـ

 جذٜاااذ٠، ظااااٖش٠ حباااريٟ إٔ ٖااازٙ  ذظااااّ. ٚ اااذٚسٙ أٚكاااس ّ

 ٖذف يـاح تڀٜٛعٗا ميهٔ ٚط١ًٝ ايّٝٛ ٚأؿررت ،اٯٕ ٚجذت

  ش٥اطااا١ ايؿاااٛص يف تشاَااا  دْٚاياااذ َااا٪لشٶا َٓٗاااا ٚاطاااتؿاد َعاااني،

 ألراااس ْؼااش عًاا٢ دأب ا٫ْتخا ٝاا١ محًتاا٘ ؾأ ٓااا٤ املترااذ٠  اي٫ٜٛااات

 ٚطااا٥ٌ ضباٚياا١ َاأ ايااشغِ عًاا٢ َٓاؾظااٝ٘، عاأ ٚنار اا١ َلاا١ًً

 ٚناااز ٗا، َعًَٛاتااا٘ َـاااذاق١ٝ عاااذّ تٛكاااٝس ايتكًٝذٜااا١ اٱعااا٬ّ

ٔ . َأ ا٫ْتـااس   ا٭لري يف متهٔ ٚيهٓ٘  ضباٚيا١  جاذٽا  ايـاع   َا

 يف املـااذاق١ٝ. ايظاااٖش٠ ٖاازٙ ٚجااٛد َااع املعًَٛااات ؾًاارت٠أٚ  تٓكااٝس

 اسبكٝكاا١ ٭ٕ َلاا٢  ٚقاات أٟ َاأ أنثااش َڀًٛ اا١ أؿااررت ايٓؼااش

ٛ إٔ  ايٓاغ ٜشٜذ َارا ٖٛ ايّٝٛ َِا ٜٗ. ١َُٗ غري أؿررت  ،اٜـاذق

ٔٻ إداس٠ ٚنٝؿ١ٝ  .عكٛهلِ يف ايتـٛټس ٖزا ٚكع ؾ

 ذكٝكاا١ ٖٓاااىإىل إٔ  اسبُااٛد ْاؿااش  اأ عرااذ اهلل. د ٚرٖاا 

 ايكذميا١،   اير٦ٝا١  َكاسْا١  املعاؿاش٠  ٚا٫تـاٍ اٱع٬ّ  ١٦ٝ يف ١َُٗ

ٔ  كا١ اسبكٝ ، ٖزٙ(ايتحٌٗٝ ٖٚٓذط١..  ايؿِٗ إداس٠) ذٝث َٔ  ميها

ٟپ ؾااشمٷ مثاا١ يااٝع أْاا٘ يف تًخٝـااٗا  تااأ ري اذتُايٝاا١ ْظاار١ يف جااٖٛش
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 ايتكًٝذٜااا١ اير٦ٝاااتني يف ازبُااااٖري عًااا٢ ايظااااي  ايظاااًٛى طبااااحش

 ي٬تـاٍ.  ٚاملعاؿش٠

ٌ  تتؿاٛم  ازبذٜاذ٠  اير١٦ٝ.. إٔ ؿرٝس ِ   ؼاه  اير٦ٝا١  عًا٢  عظاٝ

ٔ   نِ احملت٣ٛ ذٝث َٔ ايتكًٝذ١ٜ  املتذاٍٚ، ٚأٜلا ْٛعٝتا٘، ٚيها

٘   يف ناثريٶا  تاتػري  مل ايتحٌٗٝ ْظر١ ٟ  ايٛقات  يف ايعـاشٜٔ  ٭ْا  اياز

 اٍ ٖااٛ ازبُٗااٛس ٜعااذ ٚا٫تـاااٍ مل اٱعاا٬ّ ٚطااا٥ط ؾٝاا٘ تعااذدت

Mass  ،٘ايتكًٝذٜاا١،  املشذًاا١ يٛطااا٥ط مجٗااٛسٶا نااإ اياازٟ راتاا

 َاع  تاذٜش   اتات  املتحض١٥ ايٓٛع١ٝ ازبُاٖري ايّٝٛ. ٖٚزٙ دبضأ يهٓ٘

ٔ  ايمت ٚايتحٌٗٝ ايؿِٗ عًُٝات نٌ املعاؿش٠ تًكٝٗا ٚطا٥ط  ميها

نًتُٝٗااااا  املااااشذًتني يف( املشطااااٌ.. إٔ )ريااااو تـااااٛسٖا، َٚٓااااا 

 مل املعاؿاااش٠  املشذًااا١إٔ    مبعٓااا٢(املظاااتكرٌ) إْظاااإ، ٚنااازيو 

  هاااٌ عًُٝٗاااا أ كااات ٚإمناااا ٖااازٜٔ، ا٫تـااااٍ عٓـاااشٟ تظاااترذٍ

 ٚايثكاؾٝااااا١   ؾاٱْظاااااإ ٚا٫جتُاعٝااااا١، ايٓؿظااااا١ٝ، لـا٥ـاااااُٗا

ٛ  ٜٚراايؼ،  ٜٚٗاٍٛ،  ٚػبتاض٨،  ٜاذيِّع، ٚ ٜٓتكٞ، ايزٟ( املشطٌ)  ٚعبا

٘  ٚػبتٗذ  ٖٛ ٜٚـذم، أٚ ؽبًف، ..ريو ٕ   يف ْؿظا  املاشذًتني ناا

 يف يزاتاا٘ عًُٝڄااا أؿاارس  ااِ ايتكًٝذٜاا١، املشذًاا١ يف مل٪طظاا١ عًُٝڄااا

٘  ٚايؼااااا٤ٞ ..ايشآٖاااا١  املشذًاااا١  (.. املظاااااتكرٌ) عًاااا٢  ٜٓڀرااااال ْؿظاااا

 املاااااشذًتني، ٚنااااازيو يف أْؿظاااااِٗ ٖاااااِ ايٓاااااا ٕٗٛ ؾاملظاااااتكرًٕٛ

ٍ  ايتكًٝذٜا١  املشذًا١  يف ناثري٠  ايرًاٗا٤. أذاذاث   ملظتكرًٕٛا  عًا٢  تاذ

ٔ  عٓاذْا  ايتًؿضْٜٛاات  تهظاري  ظااٖش٠   شٚص اشبـاٍ، َثًڄا: ٖزٙ  َا

 ٌ ٔ  املظاتكرًني  قرا امل٬ٝدٜا١ ٚعبٖٛااا،   ايثُاْٝٓٝاات  طاآٛات املتؼاذدٜ

 َظااااٖش تػاااري ايااازٟ ناااثريٶا، يهااأ تاااتػري مل ايٓظااا إٔ  ت٪ناااذ
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ّ  تًااو عاارب ٓاااغاي ٜتًكاااٙ ايكرااٍٛ ٚايااشؾ  ملااا   .. ايٛطااا٥ط   ؾااايٝٛ

ايؼااعٛس  عاأ يًتعاارري أدا٠ اهلاػااتاقات  ٓااا٤ َاأ ٜتخاازٕٚ املتؼااذدٕٚ

٘  ٚحاأ٠  ذبات  ايرؼشٟ اجملتُع رات٘ ، ٜع  ٜرك٢ ايش٥ٝظا١   لـا٥ـا

 جذيڄا. ػ٤ٞ أنثش

 طاٝكًف  ؾتٛؾشٖا ايؼؿاؾ١ٝ  ايشدٜعإ أ١ُٖٝ لايذ. د ٜٚ٪نذ

 تعضٜاض . َل١ًً تـرس ايمت اشباح١٦ املع١ًَٛ تًكٞ َٔ نرري ذذ إىل

ٞ  ازبٗااص  يف ايؼاؿاؾ١ٝ   ٜااتِ ايامت  ايتهٗٓاات  مجٝاع  ًٜػااٞ اسبهاَٛ

٘  ع٢ً ا٫جتُاعٞ ايتٛاؿٌ ٚطا٥ٌ يف تذاٚهلا غايرٶا . اشبـاٛق  ٚجا

 َٚااا لڀڀٗااا عاأ اٱؾـااا  ٚعااذّ ا٭جٗااض٠  عاا  ؿااُتإٔ  نُااا

ِٻ َٚٔ يًتهٗٓات، َٓاطر١  ١٦ٝ ؽبًل  ٘ تكّٛ املػًٛحا١.   املعًَٛاات   ٳ

 ٜهاإٛ قااذ ايكلاااٜا  عاا  تٓاااٍٚ عاأ املثكااـ ُتؿاا ؾاارٕ وناازي

ْٶا ٜٴؿظش اسبٝاد ٚذت٢.. ذٝادٜٽا ٔ .. لاح٦ا١   ڀشٜكا١  أذٝا  ؿاُت  يها

 ؾٗااٞ ذٝااادٶا، يااٝع نااايٛصاسات ذبذٜااذٶا  اشبذَٝاا١ ازبٗااات  عاا 

٘  ٜعاشف إٔ  ٚعًٝ٘ يًحُٗٛس، لذَات تكذّ ٘  َٚاا  َايا  ٚاٱجاشا٤ . عًٝا

ٞ  َترذث ذه١َٝٛ ج١ٗ يهٌ ٜهٕٛ  إٔ املتخز ٛ  سمسا  إجاشا٤  ٖا

 .ايـرٝر١ املع١ًَٛ ٜٚكذّ ٜترذثإٔ  يًػا١ٜ  ػشٜڀ١ ممتاص

 ٍ  ايعٛاَٝااا١ أذااذاث  يف. َؿٝاااذ غااري  ايـاااُتإٔ  عًاا٢  ٚنُثااا

 َااأ تٗحريٖاااِ ط املٓڀكااا١ طاااهإإٔ  ا٭ْراااا٤ ٚناااا٫ت تٓاقًااات

ٔ  املًُها١  عًا٢  تأيٝا   ٚذاذث  ٚدنٗاا،  َٓاصهلِ  ايكٓاٛات   عا   َا

ٌ  عًٝ٘ تشنض مل ايزٟ. املػشك١ ٛ  عٓاذْا  مسٝا١ ايش اٱعا٬ّ  ٚطاا٥  ٖا

 ٚدؾعاات صبضٜاا١، مبرااايؼ تثُٝٓٗااا ط أصًٜاات اياامت ايرٝااٛت مجٝااعإٔ 

ٝٽاا  َكاا ٬  ٭ؿارا ٗا  اسبه١َٛ ِ  مل ايٓكڀا١  ٖازٙ . َاي  ايرتنٝاض  ٜات
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 تڀٜٛش قل١ٝ ع٢ً ايرتنٝض ٜتِ مل أْ٘ نُا .اسبكٝك١ يترٝإ عًٝٗا

ٌ  املؿرت  نإ .اٱسٖاب ع٢ً ؾكط ايرتنٝض ٚنإ املٓڀك١،  عُا

 َاأ ملضٜااذ ٚطاا٪اهلِ ْكًااِٗ ط اياازٜٔ ايظااهإ َااع ذٝاا١ َكااا ٬ت

 ايًرٓااااْٞ .ملٓااااصهلِ نراااذٌٜ هلاااِ تكذميااا٘ ط َاااا ٚذاااٍٛ اٱٜلاااا ،

 ايعٛاَٝاا١، يف جااش٣ عُااا َٚلاا١ًً لاح٦اا١ ؿااٛس٠ ٚؿااًت٘ ٚاٱٜشاْااٞ

 .َلڀٗذ٠ ػٝع١ٝ أق١ًٝ ٖٓاىإٔ  يذٜ٘ ٚتشط 

ايؿٗاااِ  إداس٠ قٛيااا٘: اسبُاااٛد ْاؿاااش  ااأ عراااذ اهلل. ٚأكااااف د

 َثًاٗا  ا٭ؾشاد ذل يف  اَتٝاص.. ٖٞ  ؼش١ٜ ٌٝ َٗاساتايتحٗ ٖٚٓذط١

ٕ ٚ) ،(اٱْظإ.. )ٚايذٍٚ، ايؿشد ازبُاعات ذل يف  ذاذ  عًا٢ ( ازباا

ٛٳغٳ﴿ .ايـااشاع ريااو َااٛحٔ ازبااإ، ؾُٗااا..  ْعااِ ..طااٛا٤ ٛٳطٵاا ُٳااا ؾځ ٗٴ  يځ

ٕٴ ٝٵڀځا ٟٳ ايؼٻااا ٝٴرٵاااذٹ ُٳاااا يٹ ٗٴ ٟٳ َٳاااا يځ ُٳاااا ٚٴٚسڇ ٗٴ ٓٵ ُٳا َٹااأ عٳ ٗڇ ٛٵآتٹ ٍٳ طٳااا  َٳاااا ٚٳقځاااا

ٗٳ ُٳااااْٳ ُٳاااا انڂ ٔٵ سٳ ټهڂ ٙٹٖٳااا عٳااا ٔڇ تٳهڂْٛٳااااإٔ  إڇيډاااا ايؼٻاااحٳشٳ٠ٹ زٹ ٝٵ أٚ  َٳًځهځااا

ٔٳ تٳهڂْٛٳا ٔٳ َٹ ُٳا  * ايڃخٳايٹذٹٜ ٗٴ ُٳ ٞ  ٚٳقځاطٳا ْٿا ُٳاا  إڇ ٔٳ  يځهڂ ُٹا  ﴾*ايٓٻاؿٹارٹنيٳ  يځ

 ز 10،12شا٭عشاف : اٯٜتإ 

  ترًٌٝ يٓكِ ..عحٝر١ دبٌٗٝ  ٗٓذط١ ا٭صٍ َٓز قاّ.. ايؼٝڀإ

ايكلاا١ٝ  َٛكااٛعإٔ  ايؼااٝڀا١ْٝ  يٓعااشف  ا٫تـاااي١ٝ ايشطاااي١ تًااو

ٌ  نٛنرٓا ٜتحاٚص اسباي١ٝ ٔ  َٓظَٛا١ إىل  ايرؼشٟ، يٝـا  ايكا٣ٛ  َا

ٚ  ا٭لاش٣، أ٫  اشباسقا١   يف إ ًاٝع  َُٗاا؟ ٚظٝؿا١   ايها٬ّ  ٖازا  ٜراذ

ٍٳ ﴿َٓظاٛسٙ.   يف مجٝعٶاا  دبًٗٝٓاا  يًٓٗاو   يف تتًخف ايذْٝا اسبٝا٠  قځاا

ِٵ ؾځرٹعٹضٳٸتٹوځ ٗٴ ٓٳٸ ٜٳ ٛڇ ُٳ يځأڂغڃ  ز.71ش طٛس٠ ق :  ﴾عٹنيٳأځجٵ
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٘  َٔ يهٔ ٔ  يًخا٬ق   ٛا ا١  مثا١ إىل إٔ  املِٗ ايتٓرا  عًُٝاات  َا

 ريااو، ٚاعاارتف  ٜتحاٖااٌإٔ  ٜظااتڀع مل نًااٗا، ؾاار ًٝع  ايتحٗٝااٌ

ـٹنيٳ﴿ أْ٘:   ؿاغشٶا ُٴخٵًځ ِٴ ايڃ ٗٴ ٓٵ َٹ  ز.  30ش اسبحش: ﴾إڇيډا عٹرٳادٳىځ 

 ايتٛاؿاااٌ ٚطاااا٥ط عًٝٓاااا تٓٗااااٍ ٚيف ايٛقااات اياااشأٖ عٓاااذَا 

ايٓااااغ  َااأ ناااثريٶا ؾااارٕ ايتحٗٝاااٌ  عًُٝاااات َااأ اهلا٥اااٌ  اااايهِ

ُٶااا، يهاأ ازبٗااٌ ٜعتكااذٕٚ  َاأ ، ٖٚااِ(اياا٬ّ  ؿااتس) املخًـااني عً

ٕ  ٫..  ٚايظاُني  ايػاث   اني  ميٝضٕٚ نٝـ ٜعشؾٕٛ ٞ  ميهأ أ  ٜٓڀًا

ٚاملعشؾا١   املعًَٛاات  َـادس ٚؾش٠ َع ايتحًٗٝٞ. ايّٝٛ احملت٣ٛ عًِٝٗ

 ٜٚكااشأ ٜااتعًِإٔ   املااش٤ ًاا٢دبًٗٝاا٘. ع ٜااتِإٔ  يف عاازسٷ يًُااش٤ ٜعااذ مل

ـٶا ٜٚڀًع  يٝهٕٛ  .  (اي٬ّ  ؿتس) طبً

 ٘ ٕ  ٚيف اٱحاس راتا ٕ   رَهاا ٔ  اٱْظاا ّ  حشٜال  عا  املختًؿا١  ايعًاٛ

 إدسانااا٘، ؿاااذمإىل  ٜڀُااا٦ٔ ٚإٔ ايٝكٝٓٝااا١، اسبكاااا٥ل ٜاااذسىإٔ 

 يف  اْتظاّ ٜررث ٜظترٌٝ دبًٗٝ٘  ٭ْ٘ َعًَٛات٘، ٚ ايتايٞ ٚؿر١

 َٚٓااااٖخ ٚأدٚاتٗاااا َٓا عٗاااا يف يًٓظاااش ٜٚتعاااش  املعشؾااا١، َـاااادس

 ٚازبٗاٌ، ٚ اني   اسبكٝكا١   ني ايتُٝٝض  زيو ؾٝٗا، ٜٚظتڀٝع ايررث

ٞ  ٚايلااس، أَاا   املؿٝاذ  ٚاشبڀأ، ٚ ني  ايـرٝس ِ   َاذع ادعاا٤ٶ   ايعًا

 َِٓٗ. لري ٫ٚ ؾِٝٗ، لري ؾ٬

ٌ  عرااذ ايااشصام. ٚعكاا  أ  ياا٘ ايؿٝؿااٞ  أْاا٘  ايؿعااٌ، ؾاارٕ ازباٖاا

ٌ  اٯلاش، ٜٚٓؼاط   يذ٣ امل غُطأٚ  يذٜ٘، مبا نٹرب:  ٚؿؿإ  ازبٗا

 ؿااُتأٚ  ازبٗااٌ  ؾٝتهااا ش ملثًاا٘، ازباٖااٌ إقااشاس :حااشٜكني عاارب

 ذاكا١ٓ   ٦ٝاات  ظباذ  ٚذٝٓٗاا  ايعًاِ،  ؾٝٓاذ ش  غاريٙ،  جٌٗ عٔ ايعايٹِ

 ٚايتحٌٗٝ. يًحٌٗ
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ِ  ْٛف. د ٚأكاؾت ٛ  ايػاَذٟ إٔ ايعًا ٛ  ازبٗاٌ،  عهاع  ٖا  ٖٚا

 ،ايؿشكااٝات ٱ رااات َٓڀكٝٽااا   رعلااٗا َشترڀاا١ قٛاعااذ عاأ عراااس٠

ُٳا ٜٳخٵؼٳ٢ ايًډ﴿:  تعايٞ قاٍ، ايتحش ١ ع٢ً ٜعتُذ ٖٛ ٚ ايتايٞ ْٻ ٔٵ إڇ َٹ ٘ٳ 

ُٳااا٤ٴ ٙٹ ايڃعٴًځ  ايعًااّٛ َاأ ٤ ؼااٞ الااتف َاأ ز، ؾهاا17ٌش ؾاااحش: ﴾عٹرٳااادٹ

ٕ   اهلل ؽبؼٕٛ ممٔ نإ ايتحشٜر١ٝ ٔ  ذكڋاا، ٚناا ِ  مما  اهلل ٜاشؾعٗ

 دسجات.

ِ ايؿ ايلٛؼبٞ ؾكااٍ يف َذالًتا٘ ذاٍٛ إداس٠    عرذ اهلل. أ أَا  ٗا

ّ  ٜع  ٫ ازبٌٗ :ازبٌٗ ٖٓذط١ٚ  :دسطٸاْٛا  نُاا  ؾكاط  املعشؾا١  عاذ

 ٚياٝع / عاملڄاا  ٜٛياذ  املاش٤  ؾًٝع تعًِٚ) ،(ظ٬ّ ٚازبٌٗ ْٛس، ايعًِ)

ِڈ ألااٛ  ٜهاإٛإٔ  ٜٚهاااد ؿاآاع١،   يهٓاا٘(جاٖااٌ ٖااٛ نُاأ عًاا

ُٶا ُٶا عً  ذٝث..  ألش٣  ًػ١ ٚيهٔ نزيو، ٖٛ سمبا  ٌ  زات٘، قا٥

 ياٝع  َعٝٓا١،  ٭ٖاذاف  ٚتظٜٛك٘ تعًٝر٘ٚ ؿٓاعت٘ تتِ( ْتحٶا)  أؿرس

ٔ ..  أٜلٶاا  دباسٜا١  ٚإمناا  اجتُاع١ٝ،أٚ  طٝاط١ٝ تهٕٛإٔ  ػشحڄا  َا

 ٚأؿاررت  شبذَتا٘،  جٝاذٶا  تٛظٝؿٗا ط ايمت ايعا١َ ايع٬قات ل٬ٍ

 .ايش٥ٝظ١ أرسع٘ إذذ٣

ِ  ٖزإ إ ٚا٭حباث: ايذساطات ٚتكٍٛ ٌ )  ايعًا ٛ (  ازبٗا ِ  ٖا  عًا

ٕ  تظاعٝٓٝات  يف ظٗاش  ذذٜث، ٞ امل ايكاش ٌ ) اكا ٔ  قرا ـ  عكاذٜ ( ْٚـا

 اياامت ايااذعاٜات ترااث أَشٜهااا يف ايترااؼ ػااشنات  ااذأت عٓااذَا

 َاأ  ٗااا  ايٓاااغ( دبٗٝااٌ)ٚ ايتااذلني، طباااحش َاأ يًتكًٝااٌ تٗااذف

 ايتااذلني تااش ط اياامت ايعًُٝاا١ ايررااٛث يف ايؼااهٛى إ اااس٠ لاا٬ٍ

 . ايظشحإ
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 ٖااٞ ٖٓذطاات٘ يهاأ اشبًٝكاا١، َااع ٚيااذ سمبااا ازبٗااٌ عًااِ إٕ

ّ ا َٔ نػريٙ اسبذٜث١ ِ  ا٭ْرٝاا٤  قـاف  يف .يعًاٛ َاا   ايظاا ك١  ٚا٭َا

ِٷ       ﴿ :ايهشِٜ ايكشإٓ ٚيف ريو، ذٜ٪ن ًڃا ٘ٹ عٹ ٝٵعٳ يځاوځ  ٹا َٳاا يځا ـٴ  ٚٳيځا تٳكڃا

ٍٳ  ۚ   ٌټ أڂٚ ٚٳايڃؿڂ٪ٳادٳ نڂا ـٳشٳ  ٚٳايڃرٳ ُٵعٳ  ٕٻ ايظٻ َٳظٵا٦ٴٛيڄا    ۚ  إڇ ٘ٴ  ٓٵا ٕٳ عٳ ش  ﴾٥ٹاوځ نځاا

 ٜع َا  .. عًِ  ٬ ٚايكٍٛ اشبٛ  يعذّ س اْٞ ز تٛجٝ٘ 25اٱطشا٤:

 تشا ٓاا  ٚيف .طبتًؿا١  ٚ٭ٖاذاف   أطايٝ ، َٛجٛد، ٜٚٴُاسغ ريو إٔ

   :ايعش ٞ

ٌٳ             عًٝٓا أذذٷ ػبًٗٔ ٫ أ٫      ازباًٖٝٓا جٌٗ ؾٛم ؾٓحٗ

 ايعاملٝا١  اسباشب ) ٖتًاش  ٚصٜش جٛ ًض نإ اسبذٜث عـشْا ٚيف

 ايـااراف طااعٝذ ضبُااذٚ ،(56 ذااشب) طااعٝذ أمحااذٚ ،(ايثاْٝاا١

 .(اشبًٝخ ذشب)

 : ٬ ١ أْٛاع ع٢ً َٗٓذطٝ٘أٚ  ازبٌٗ ٖٓذط١ إٕ

 َعٝٓاا١، أٖااذاف يتركٝاال ضبااذد٠  أجٓااذ٠ ٚؾاال ريااو ٜتعُااذ ْااٛع (2

ِ  ٜٚٓاذسد ، نٝاْاات أٚ  أؾشادٶا ايٓٛع ٖزا ٜهٕٛ ٚقذ   اث  ذباتٗ

 .َع١ٓٝ أٖذاف يتركٝل ايؼا٥عات

 لاح٦اا١ اجتٗااادات عاارب ؿاآعٶا ؼبظاإٓٛ أْٗااِ ؼبظاارٕٛ اياازٜٔ (1

 ايؿتااااا٣ٚ ؾٓحااااذ، ادٺْااااأٚ  حا٥ؿاااا١أٚ  ملاااازٖ  تعـاااارِٗ ْتٝحاااا١

  اااب طااذٚ)  ،(ٚاطااع ذبحااريٚ) ا٭ذهاااّ،  عاا  يف ٚايتؼااذد

 اجملااااااا٫ت يف(  ٚا٭ْظُاااااا١ ايكااااااٛاْني تؿظااااااريٚ) ،(اياااااازسا٥ع

 .ٚغريٖا ٚايثكاؾ١ٝ، ايشٜاك١ٝ،

أٚ  ،(ايكڀٝااعأٚ  ازبُٗااش٠  كاؾاا١)  اٱعاا٬ّ يف عًااِٝٗ ٜٴڀًاال َاأ (2

ٔٵ ِ  ٜٓڀرال  َٳ ٌ  َاع ) املثاٌ:  عًاٝٗ  عـاش اي ٚ ًػا١  ،(ٜاا ػاكشا٤   اشبٝا
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 جٝاااذ٠ تظاااٜٛل ٚطااا١ًٝ ؾٗاااِ ا٭لڀاااش، ٖٚااا٪٤٫ ،(املاااذسعُٕٛ)

 ا٭دٚات إذااذ٣ ٖٚااٞ ا٫جتُاااعٞ، ايتٛاؿااٌ ٚطااا٥ٌ يف لاؿاا١

 .د ياازيو أػاااست نُااا ازبٗااٌ ٖٓذطاا١ يٓؼااش ايش٥ٝظاا١ ٚا٭رسع

 يف اسبُااٛد  ْاؿااش  عرااذ اهلل  .د عًٝٗااا ٚ ٓٸاا٢  ٚسقتٗااا،  يف ْااٛف

 .تعكٝر٘

ِٴ  ٖٓذطاا١ ذتجظاا سمبااا ؾشْظااٞ، يااٛصٜش َؼااٗٛس٠ مبكٛياا١ ألاات

ٞ  املاسناات ) :َعاْٝٗاا  أ ظاط  يف ازبٌٗ  تظاٜٛك١ٝ  نز ا١  أنارب  ٖا

  .( ايؿكشا٤ ؾـذقٗا ا٭ شٜا٤، يظشق١ ا٭رنٝا٤ ؿٓعٗا

 يف أغااشم احملٝااا: قاااٍ ياأ َظاااعذ. د َٚاأ جاْراا٘ َااش٠ ألااش٣ 

 صاٜٚااا١ َااأ عااأ املٛكاااٛع طاااأذبذث يهااا ..  ايؿًظاااؿٞ ازباْااا 

ٟٻ ذٝث ايتأ ري،  زباْ  ايتأ ري. طأػري  ٜتعًل عًُٞ إْتاد  ع  يذ

 ٚاسبُااا٬ت اٱعااا٬ّ ٚطاااا٥ٌ  ااا٘ تٗاااتِ َاااا أٖاااِ َااأ رياااو، إر َااأ

 ايٛؿااٍٛ ٖااٛ ايذٚيٝاا١  ٚايتظااٜٛل اٱعاا٬ٕ ٚٚنااا٫ت اٱع٬َٝاا١،

 ايت٬عااا  ٖٓذطااا١ لااا٬ٍ َااأ.. ٚازبُٗاااٛس املظاااتًٗو عًااا٢ يًتاااأ ري

 ػااًًٝش، ٖش ااشت أيؿاا٘ اياازٟ  ايهتاااب ٜاازنشْٞ ٖٚاازا  ااايعكٍٛ،

َٶاااا، 33 قراااٌ أٟ  2862 عااااّ ْٚٴؼاااش  ايظااا٬ّ عراااذ تشمجااا٘ٚ عا

 املعشؾ١ عامل طًظ١ً عرب"  ايعكٍٛ املت٬عرٕٛ"  اطِ ْٚٴؼش سكٛإ،

٘  ؾٝ٘ ٜترذث طٓٛات قرٌ قشأت٘ نتاب ٖٚٛ ايهٜٛت١ٝ، ٔ  ناترا  عا

 ٚنٝؿٝااا١ املعًااا ، اياااٛعٞ ٚأطاااايٝ  اٱع٬َاااٞ، ايتلاااًٌٝ أمناااا 

 ٜاااتِ ٚنٝاااـ ا٭َرينٝااا١، املتراااذ٠ اي٫ٜٛاااات يف املعشؾااا١ ؿااآاع١

 ايت٬عااا  ؿااآاع١إٔ  ػاااًًٝش ٜاااش٣ إر. ايعااااّ يف اياااشأٟ هِاياااتر
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 ػبااش٣ٚ أطاااحري، ٜظااُٝٗا جٛاْاا  مخظاا١ لاا٬ٍ َاأ تااتِ  ااايعكٍٛ

 : ٖٚٞ ذكا٥ل، أْٗا ع٢ً ٚرنا٤  عٓا١ٜ تشٚػبٗا

 ايؼخـٞ. ٚا٫لتٝاس ايؿشد١ٜ أطڀٛس٠ -

 اسبٝاد. أطڀٛس٠ -

 ايثا ت١. اٱْظا١ْٝ ايڀرٝع١ أطڀٛس٠ -

 ا٫جتُاعٞ. ايـشاع غٝاب أطڀٛس٠ -

 اٱع١َٝ٬. ايتعذد١ٜ أطڀٛس٠ -

 نااثري٠، َٚااٛاد ضبتٜٛااات عاارب تٛظٝؿٗااا ٜااتِ ا٭طاااحري ٖٚاازٙ

 عارب  اسبكٝكا١،   ادعا٤ عكٛيٓا ِٜٖٛ ايزٟ ايتلًًٝٞ اٱحاس تؼهٌ

 جاااذٜش قذَااا٘  اااشغِ نتااااب ٖٚاااٛ.. اٱع٬َٝااا١ املاااٛاد َااأ ناااثري

  ايكشا٠٤.

ٌ  تٓاٚيات  ألاش٣  نترٶا ٖٓاىإٔ  نُا ـ  اياذَاؽ،  غظاٝ  ٚنٝا

 ايٓؿظااٞ، ٚايت٬عاا  ايٓؿظاا١ٝ اسبااشب يف ٚنترٶااا ،َشٜلٶااا تـاآع

 ّ  ،(ايٓاااذس٠ لشاؾااا١) ازبااٛع  ٚؿااآاع١ ايااذَاؽ،  يف املهاؾاااأ٠ ْٚظااا

ٔ  تتراذث  ايامت  ايهتا   َٔ إخل...  ايتأ ري أطايٝ  ٚنت   عُال  عا

ٔ  ايعكاااٍٛ، اطاااتػ٬ٍ ِ  إع٬َٝااا١ َاااٛاد أٚ  إع٬ْاااات لااا٬ٍ َااا  ٜااات

 ايهاازب ٚؿاآاع١ ايـااٛس٠،  ـاآاع١ ْظااُٝ٘ َااا يتٛؿااٌ ؿاآاعتٗا

 ٚاملااٛاد ٚايذساَٝاا١، ايٛ ا٥كٝاا١ ا٭ؾاا٬ّ َاأ عااذد ٖاازا َٚثااٌ.. أذٝاْااا

 اٱراع١ٝ. ٚاملٛاد ايتًٝؿض١ْٜٝٛ،

 متاسغ أكرت ا٫جتُاع١ٝ ايؼرهات ٚخباؿ١ ايّٝٛ اٱع٬ّ

ٔ  ايٛاقاع،  ؾش  يفأٚ  ايؿِٗ، ٖٓذط١ يف ٚكٛذٶا أػذ دٚسٶا ِٻ  َٚا   ٳا
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 ّ ٘  اٱٜٗاا ٔ   كرٛيا ـ  يف اسبؼاذ  لاا٬ٍ َا ّ  ايتٛظٝا  َٚاأ ،ٚا٫طاتخذا

 ياذ٣  قٓاعا١  ربًال  ايامت  ايُٖٛٝا١  اسبظا ات َٔ اهلا٥ٌ ايهِ ل٬ٍ

 ْاااذسىإٔ  ٜٓرػاااٞ مماااا ٚاياااشأٟ  ٖٚااازا  املٛقاااـ  ـااار١ ازبُٗاااٛس

ٛ  ع٢ً لڀٛست٘ جاذٽا، ٚخباؿا١ َاا تتعاش  يا٘ املًُها١        نارري  عبا

َااأ محااا٬ت َتٛاؿااا١ً يًٓٝاااٌ َااأ قٝادتٗاااا، َٚٓٗحٗاااا، ٚػاااعرٗا، 

 َٚٓحضاتٗا ...

 ايظٝاطااٞ، املؼااٗذ عًاا٢ سبااذٜثا أطااكطإٔ  أذاا  أٜلٶااا ٫

 ؿاآاع١ ؾٝٗااا ط اياامت ايكلاااٜا َاأ يًعذٜااذ ايٓظااش ط يااٛ ٚيهاأ

  كاؾٝااا١، َٛكاااٛعات يف ايعااااملٞ يًرتْاااذ ٚأٚؿاااًٖٛا ٖاػاااتاقات،

إٔ  طآحذ  ٚإع٬َٝا١   ٚؾٓٝا١،  ٚاقتـااد١ٜ،  ٚؾهشٜا١،  ٚاجتُاع١ٝ،

ٕ  سمبا َٓٗا نثريٶا  أسادٚا ٚأؾاشاد  َٚ٪طظاات  أجٓاذات  ٚسا٤ٖاا  ناا

 َااا جبااذ٣ٚ يٲٜٗاااّ حاقاااتِٗ نااٌ ؾٛظؿااٛا ٜااتِ،إٔ  ا٭َااش هلاازا

ٔ  ٜكٛيْٛ٘ أٚ  نتا ، أٚ  ػخـاٝات،  تًُٝاع  يفأٚ  َٚٛاقاـ،  آسا٤ َا

    َ٪طظات.

 أدا٤ كاااعـ ذاااٍٛ اهلل عراااذ َاااع َاااا أػااااس إيٝااا٘ د. ألتًاااـ ٫

ٔ  َظات٣ٛ  ؼبكل ٜظتڀٝع إٔ إع٬َٓاإٔ  أعتكذ يهٓ  إع٬َٓا،  َا

ٌ  امل١ٝٓٗ ٔ  ذُٝٓاا ٜشٜاذ رياو، ٚطاٝٓحس،     أؾلا  قاذسات  منتًاو  ؾآر

 يٝهْٛااااٛا ٜـااااڀؿٛاإٔ  ٫ املٗٓٝاااا١ ْعًُٗااااِ  ااااإٔ ٚجااااذٜش جٝااااذ٠،

ٌ  لًـ نُراسطٶا ِ إٔ  تشٜاذ  املٗٓٝا١  َٗٓٝا١. منارجٓاا   ا٭قا  َٓرٗاا  ٜات

  اارداس٠ ٜظااعذٚا ٚإٔ تاَاا١، ٚذكٛقااا أؾلااٌ، ٚ ٦ٝاا١ أٚطااع، َٓالٶااا

ٌ  ٚمتااآرِٗ جٗااذِٖ،  تكااذس   َااأ ٚتؿٝااذ  ٚتؼاااحعِٗ، ايؿااشق  ناا

 ا٭َاّ. عبٛ قذساتِٗ
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ِ    عًاااٞ. د ْٚاااٛٙ  اسبااااس ٞ إىل َكااااٍ َٗاااِ يًػاٜااا١  عٓاااٛإ: عًااا

عٓاذَا  ، ٚجاا٤ ؾٝا٘:   *ٖااْٞ    ا   عراذ اياشصام  . ٚناترا٘ د  ازبٌٗ،

طاااتارٟ يف أنٓااات حايرٶاااا يف َشذًااا١ ايرهاااايٛسٜٛغ مسعااات َااأ  

ٜٶاا مل   -ٚنإ امس٘ جإٛ طاٜٛ    -َظام ايتاسٜ  ٘ أسأ  ،طاتٛعر

ٚمل أؿااذق٘ آْاازاى عاأ عًااِ ازبٗااٌ، ٚعاأ ربـااف ؾشعااٞ يف        

، أٟ ايتااااسٜ  ايٓؿظاااٞ،  psycho-historyحًااال عًٝااا٘  أ  ايتااااسٜ

ؾهٓاات نااثريٶا َااا أسدد يف ْؿظااٞ  ، 2865ٚناإ ريااو يف ايعاااّ  

مسا٘ عًاِ ازبٗاٌ ٚايتحٗٝاٌ، َثًُاا ٜٛجاذ       اٌٖ ٖٓاى عًِ  : "َكٛي١

ٗٸ َٴح  ًڄا؟ عًِ امس٘ ايؿٝضٜا٤ أٚ َا ػا ٘ ؟ ٚنٝـ يًعًِ إٔ ٜهٕٛ 

أَشٜهااٞ  يااٞٚ كٝاات عًاا٢ سأٜااٞ ٖاازا إىل إٔ ألربْااٞ ؿااذٜل   

،  اااإٔ Rand Corporationٜعُاااٌ يف َ٪طظااا١ ساْاااذ ايررثٝااا١ 

ٍڈ   ُٳا٢، َٚٓٗاا ذهَٛا١    عٴٖٓاى َ٪طظاتٺ، تا ع١ سبهَٛاات دٚ ظڃ

اي٫ٜٛات املترذ٠، َتخــ١ يف ٖٓذطا١ ازبٗاٌ ٚؿآاعت٘ ٚتػًٝؿا٘     

ٕ ؾاارٚيٮَاْاا١ . ااأسق٢ ا٭ػااهاٍ،  ااِ تظااٜٛك٘ عًاا٢ ْڀااامڈ ٚاطااع     

ٚنٓات  ، ػاذ٠ اسباري٠  ذذٜث ؿذٜكٞ ا٭َشٜهٞ قذ أرًٖا  َأ   

أتااشْس  ااني اسبكٝكاا١ ٚاشبٝاااٍ َاأ طااڀ٠ٛ أؾهاااسٙ َٚعًَٛاتاا٘ اياامت   

أقاااشأ نااااثريٶا يف ايظٝاطااااات  …أكااااؾٗا إىل طبضْٚااااٞ املتٛاكااااع 

                                                           
 المقال على الرابط; -* 

https://www.wihdaparty.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-
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ٚعٓذَا أدقل يف عُل ا٭ٚكاع ايظاا٥ذ٠ يف   ،احمل١ًٝ يًذٍٚ املختًؿ١

دذ  َـذاق١ٝ ٖازا ايعًاِ ٖٚٓذطات٘    أايذٍٚ املع١ٝٓ ٫ أطتڀٝع إٔ 

 . اسٙ املذَش٠ٚآ  ٘،ٚؿٓاعت

 املعشؾ١ ٚ ايٛعٞ ؿٓاع١ ٚجٗٛد ايذٚي١

 يف عظُٝا١  جٗاٛدٶا  ايؿٝؿاٞ إىل إٔ يًذٚيا١   عرذ اياشصام . تڀشم أ

ٝٽاا  ريو ٜٚظٗش املعشؾ١،ٚ ايٛعٞ ؿٓاع١ ٟ  ازبذٜاذ  ايعٗاذ  يف جً  اياز

ٞ  عشا ااا٘ ٜعتاارب  ٘  - ايعٗاااذ ٚياا  َٚااأ  ااِ تظاااا٤ٍ: َاااا  - اهلل ٚؾكاا

  ايؼااهش جااذٜش٠ ٖااٞٚ ٚحٓٓااا، يف ٚاملعشؾاا١ ايعًااِ تعضٜااض أػااهاٍ

 ؟ تٛاجذٖا َٔ ٚايتعضٜض

ٛټٍ ايػاَااذٟ إٔ  ذاٜاا١ ْااٛف. ٚيف ٖاازا ايـااذد رنااشت د  ايتراا

ِ   اقتـااد  ٜتُٝاض  َعاشيف يف ايظاعٛد١ٜ   صبتُعإىل   املعشؾا١  عًا٢  قاا٥

ٝٶٽااا  ،#2 َعشؾاا١$ لڀاا١ أحًكاات عٓااذَا ،1008 عاااّ يف ناْاات ؾعً

 - 1020 ايتاطاااع١ اشبُظااا١ٝ ايتُٓٝااا١ لڀااا١ َاااع تضآَااات ايااامت

 ايتُٓٝاااا١ لڀاااا١ يف ايثايااااث اهلااااذفأٚ # 1 َعشؾاااا١$ لڀاااا١. 1023

ٔ  اياامت ،1028 – 1024 ايعاػااش٠ اشبُظا١ٝ   ايعاااّ ْٗاٜاا١ عٓٗااا أعًا

 ايٛحٓٝااا١ ا٫طااارتاتٝح١ٝ عااأ أٜلٶاااا ٚقتٗاااا اٱؾـاااا  . ٚط 1023

ٛټٍ  يعاااّ املعشؾاا١ عًاا٢ ايكااا٥ِ ٚا٫قتـاااد املعشؾاا١ صبتُااعإىل  يًتراا

 ي٬قتـاااد املااذ٣ ٝااذ٠ ع ا٫طاارتاتٝح١ٝ َااع تتُاػاا٢ اياامت ،1020

 اشبڀااط َاأ عااذد عًاا٢ ٚاعتُااذت ،1013 - 1003 ايظااعٛدٟ

ّ  ايٛحٓٝا١  ايظٝاطا١ : َثٌ املظرك١، ٚا٫طرتاتٝحٝات  ٚايتكٓٝا١،  يًعًاٛ

 ٚا٫طااارتاتٝح١ٝ املعًَٛاااات، ٚتكٓٝااا١ ي٬تـاااا٫ت ايٛحٓٝااا١ ٚاشبڀااا١

 ازباااااَعٞ، يًتعًااااِٝ املظااااتكر١ًٝ ٚاشبڀاااا١ يًـاااآاعات، ايٛحٓٝاااا١
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ِ  ٚاٱ اذاع  املٖٛرا١  ٚاطرتاتٝح١ٝ يًٓكٌ، ١ٝايٛحٓ ٚا٫طرتاتٝح١ٝ  ٚدعا

ٛټٍ ايٛحٓٝاااا١ ا٫طاااارتاتٝح١ٝ. ا٫ تهاااااس  املعشؾاااا١ صبتُااااعإىل  يًتراااا

ٕ  أڂعذت املعشؾ١ ع٢ً ايكا٥ِ ٚا٫قتـاد ٟ  املعٗاذ  َاع   ايتعااٚ  ايهاٛس

 املؼااشؾ١ ايًحٓاا١ٕ تااٛاؾش َاأ َعًَٛااات، ؾاار    َااا ٚذظاا  يًتُٓٝاا١،

 ا٫قتـااااد اس٠ٚص َااأ طاااعٛدٜٽا لااارريٶا 255 َااأ َهْٛااا١ ناْااات

ّ  ايعضٜاض  عراذ  املًاو  َٚذ١ٜٓ ٚايتخڀٝط،  ٚجاَعاات  ٚايتكٓٝا١،  يًعًاٛ

إىل  إكاااااؾ١ ٚجٗااااات ٚايـاااآاع١، ايتحاااااس٠ ٚصاس٠ ايتعًااااِٝ، ٚٚصاس٠

 ايش٩ٜا١  ٖازٙ  يتركٝال  تٗاذف  ناْات  ا٫طرتاتٝح١ٝ ا٭غش، صبُٛع١

 ظاااٌ يف َعشؾٝٽاااا صبتُعٶاااا املًُهااا١ يتـااارس ،1020 ايعااااّ حبًاااٍٛ

 ٚاٱَهاْات، املـادس َٚتٓٛع َٚضدٖش عشؾ١،امل ع٢ً قا٥ِ اقتـاد

 .اشباق ٚايكڀاع املٓتح١ ايرؼش١ٜ ايكذسات تكٛدٙ
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  :ُالشكري عبدالرمحً .دالىرقُ الرئًص: 

 ْظاااّ َظااٛد٠ يهرتْٚااٞاٱ َٛقعٗااا عًاا٢ ايتعًااِٝ ٚصاس٠ ْؼااشت

 طات١  ع٢ً َٛصع١ َاد٠ ٚطتني تظع١ َٔ ٜتهٕٛ) ازبذٜذ ازباَعات

 ايٓظااّ،  عًا٢  ا٫ح٬ع ٚاملعٓٝني املختـني َٔ حاير١ ،(ؾـًڄا عؼش

َٶاا   ٬ ني تتحاٚص ٫ َذ٠ يف  ؼأْ٘ امل٬ذظات ٚإ ذا٤ ٜٛ  ٔ  ْؼاشٙ،  َا

ِ  ٚصٜاش  غشٻد نُا ٘  املؼاشٚع   اشا ط  ايتعًاٝ    تااسٜ ) تاٜٛرت  يف حبظاا 

 طاااشٜعٶا، تؿاعًڄاااا املؼاااشٚع ٖااازا يكاااٞ ٚقاااذ(. 1026 طااارتُرب 22

 ايثكاؾاااا١ كااااعـ  ظاااار  ريااااو إٔ  ٜٚرااااذٚ امل٪َااااٌ، دٕٚ ٚيهٓاااا٘

 أ ااااشص َاااأ ٚيهاااأ ايذساطاااا١،  ااااذ٤ َااااع ٚتضآَاااا٘ ا٭نادميٝاااا١،

  تااااااااااااااٜٛرت( ٖاػااااااااااااااتام) ٚطااااااااااااااِ نااااااااااااااإ ايتؿاااااااااااااااع٬ت

  عٓاااااٛإ: ٚذًكااااا١ ،ازبذٜاااااذ_ازباَعاااااات_ْظااااااّ_َؼاااااشٚع#

ٟ  ايثآَا١  ْاَخ ش يف" ايتعًِٝ قڀاع لـخـ١" ٘  اياز ٞ  إّ قٓاا٠  ترثا   ا

 ايٛسقا١  ٖازٙ  ٚتكذّ. ق١ًًٝ َٚكا٫ت ،1026 طرتُرب 27  تاسٜ  طٞ

 ايتعًااِٝ ٚصاس٠ يڀًاا  اطااتحا ١ املؼااشٚع َااٛاد ياارع  ْكذٜاا١ قااشا٠٤

 ٚيهٓٗاا  ايـاشاذ١،  عرااسات   عا   عٔ َظركڄا ٚأعتزس مبشاجعت٘،

 .اجملتُع َظتكرٌ ع٢ً ٚلڀٛستٗا ايكل١ٝ جذ١ٜ َٔ ْا ع١

 ايٓظاّ؟ يف ازبذٜذ َا

ّ  ٖزاإٔ  ع٢ً ٚايظتني ايثا١َٓ املاد٠ ْـت ٌ  ازبذٜاذ  ايٓظاا  ؼبا

 عااااّ ايـاااادس" ٚازباَعاااات ايعاااايٞ ايتعًاااِٝ صبًاااع ْظااااّ" ضباااٌ
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ّ  ٚمبشاجعا١  ٖا،2323 ٔ  ناثريٶا إٔ  ياٛذ   ازبذٜاذ  ايٓظاا  َاٛادٙ  َا

 غااري املااٛاد  عاا  عااذا ؾُٝااا ايكااذِٜ، ايٓظاااّ َاأ َهااشس٠ ْظااخ١

ٚ  َظاارٛق١، ّ  َظااٛد٠  َاأ كا٠َظاات  أْٗااا  ٜٚرااذ ٟ  ايٓظااا ٘  ايااز  قذَتاا

 :ايتايٞ َثٌ ايؼٛس٣، جملًع طعٛد املًو جاَع١

 ٖااٞ أؿاآاف،  ٬ اا١إىل  ازباَعااات قڂظااُت ايثايثاا١ املاااد٠ يف :

ٔ . حبثٝا١  ٚجاَعات تڀرٝك١ٝ، ٚجاَعات تع١ًُٝٝ، جاَعات  َٚا

 ايتكظااُٝات، ٖاازٙإىل  اسبايٝاا١ ازباَعااات اْؿـاااٍ ايـااعٛ ١

إ٫  قظااِأٟ  ذباات ٓلااٟٛت أْٗااا جاَعاا١ نااٌ تعااشف حبٝااث

ٔ  عًٝٗاا  ٜرتتا   قاذ  َاا  َٚشاعاا٠  جزس١ٜ،  تعذ٬ٜت  طبااحش  َا

 .جذٜذ٠

 ؼخـاا١ٝ جاَعاا١ نااٌ تتُتااعإٔ  عًاا٢ ايشا عاا١ املاااد٠ ْـاات  

 ٖٚاازا ايتًُااو، ذاال تعڀٝٗااا َايٝاا١ رَاا١ رات َظااتك١ً َعٜٓٛاا١

 ٚايعاااايٞ  ازبااااَعٞ ايتعًاااِٝ لـخـااا١ عباااٛ ا٫دبااااٙ ٜعااا 

 ترعٝتٗاااا عااأ ؿـااااهلااْ ٖٓاااا ازباَعاااات  اطاااتك٬ٍ ٜٚٴكـاااذ

 ايظا١ٜٛٓ،  َٝضاْٝتٗاا  إقاشاس  ا٭َٓا٤ صبًع ٚتٛيٞ اسبه١َٝٛ،

ٕ  نُا اسبه١َٛأٚ  املاي١ٝ ٚصاس٠ ٚيٝع  هلاا  ٚإٔ طاا كڄا،  ناا

 َٓٗاا،  املكذَا١  ٚاشبذَات ٚايررث١ٝ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يف ذش١ٜ

 ايتظااا٩ٍ ٜااثري َااا. إ٫ إٔ أعًاا٢ صبًااع َٛاؾكاا١ اػاارتا  دٕٚ

٘  ذني يف". ايتاّ ا٫طتك٬ٍ ايٓظاّ اٖز هلا ٜٚهؿٌ" عراس٠:  أْا

ٌ  ريو، هلا نؿٌ نٝـ ٜتلس ٫ ايٓظاّ َٛاد  تترع  قٝاذٖا   ا

 !طٝاطاتٗا َٔ نثري يف
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 ؾاااشٚع اؾتتاااا  جاااٛاص عًااا٢ ْااافپ: ٚايظاااتني ايثاْٝااا١ املااااد٠ يف 

 .املًُه١ يف عامل١ٝ زباَعات

  ٟ ٍ  ٜٓڀاٛ  أَٓٝاا١ طبااحش  عًاا٢ أَٓاا٤  مبحًاع  ازباَعااات اطاتك٬

 ا٭ؾهااااااس يٓؼاااااش ايؿشؿااااا١ إتاذااااا١ ٍلااااا٬ َااااأ ٚؾهشٜااااا١،

 .ايذٚي١ ٫دباٙ املٓاٖل١ ايڀا٥ؿ١ٝأٚ  اٱٜذٜٛيٛج١ٝ

 ازباَعااات ػاا٪ٕٚ صبًااع إْؼااا٤ عًاا٢ ْاافپ ايظااا ع١ املاااد٠ يف 

 املااااد٠ يف نُاااا َٗاَااا٘ َااأ اياااٛصسا٤، صبًاااع  اااش٥ٝع َااشترط 

 ٚاطاااارتاتٝحٝات٘ ازباااااَعٞ ايتعًااااِٝ طٝاطااااات سطااااِ: ايتاطااااع١

ٌ  ايعاَا١،  ٚادباٖات٘  عًا٢  ٚاملٛاؾكا١  ا٭َٓاا٤،  يعصباا  ٚتؼاهٝ

 َٚشاقرا١  ازباَعٝا١،  ا٭ْظُا١  ٚٚكاع  ازباَعاات،  ٚن٤٬ تعٝني

 ازباااَعٞ ا٫طااتك٬ٍ ؾعايٝاا١ ًٜػااٞ قااذ ٖٚاازا... ازباَعااات أدا٤

 َااٛاد َاأ ناثري  يف أْاا٘ ٬ٜذاا  نُاا . ايشا عاا١ املاااد٠ يف اياٛاسد 

ٔ   كاشاس  ايتعاٝني  س ط ط اجملًع أعلا٤ تعٝني  صبًاع  س٥اٝع  َا

  ايٓظااااّ ذشٜٽاااا ناااإ إداسٜااا١، أعراااا٤ ٜلاااٝـ ٖٚااازا. اياااٛصسا٤

إٔ  ميهاأ  أعُاااٍ اسبهَٛاا١ تٓؼااػٌ ياا٬٦ ت٬ؾٝٗااا  ازبذٜااذ

 َاااٛاد  عااا إٔ  ظباااذ ؾاذـااا١ ٚ ٓظاااش٠. ايتعًاااِٝ ٚصٜاااش ٜت٫ٖٛاااا

ٞ   عا ،  َاع  تتٛاؾال  ٫ ايٓظاّ  ٜآف  مل َثًڄاا  ايظاا ع١  املااد٠  ؾؿا

ٔٵ عًاا٢  ػاا٪ٕٚ صبًااع يف ايتعًااِٝ تكااِٜٛ ٦ٖٝاا١ ممثااٌ ٜشػااس َٳاا

 َٳاأ عًاا٢ ْااف عؼااش٠ ايثايثاا١ املاااد٠ يف أْاا٘ ذااني يف ،ازباَعااات

ٍ  ايتؿااٚت  ٖٚزا. ازباَعات ػ٪ٕٚ صبًع أَا١ْ ممثٌ ٜشػس  ٜاذ

 .قا١ْْٝٛ  هؿا٠٤ ؿٝاغت٘ عذّ ع٢ً
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 علا١ٜٛ  عًا٢  عؼاش٠  ٚايظادطا١  عؼاش٠  اشباَظا١  املادتإ ْـت 

 صباايع  يف  ايتعًِٝ ا٫ٖتُاّ رٟٚ َٔ اشباق ايكڀاع َٔ  ٬ ١

 ياذَخ  َظٛؽ ٜٛجذ ٫ٚ. ايتڀرٝك١ٝ اَعاتٚازب ازباَعات، أَٓا٤

ٕ إ٫ إرا  ا٭َٓا٤ صبايع يف اشباق ايكڀاع ٔ  ناا  ازباَعاات  َا

 . ازبذٜذ٠ ازباَعات َع يتكاس ٗا ا٭١ًٖٝ

 عُاذا٤ إٔ  عًا٢  ْفپ: ايتاطع١ يف ايؿكش٠ عؼش٠، ايظادط١ املاد٠ 

ّ  ٚس٩طا٤ ٚاملعاٖذ ايهًٝات ٕ  ٚاملااد٠   اايتعٝني،  ا٭قظاا  ايث٬ اٛ

ّ إٔ  ٜعا   ٖٚازا . ازباَع١ َذٜش عٝنيت ع٢ً تٓف  ا٫ْتخااب  ْظاا

 يف  اا٘ املعُااٍٛ ايٓظاااّ ٖااٛ أْاا٘ ذااني يف ازباَعااات، ٜااذلٌ ياأ

 .تأطٝظٗا عٓذ ازباَعات  ع 

 ٌاجملًاع  ظ  ٞ ٘  عًا٢  ايعًُا ٌ  استراحا  يًذساطاات  ازباَعا١   ٛنٝا

  ٛنٝااٌ ايٓظاااّ يف عٓاا٘ ايتعاارري ٚط ايعًُااٞ، ٚايررااث ايعًٝااا

ٞ  اجملًاع  أَاني  تشػاٝس  ذل َٚٓر٘. املختف ازباَع١  يف. ايعًُا

 ايعًُاااٞ اجملًاااع ٜهااإٛإٔ  ازبذٜاااذ ايٓظااااّ يف ٜؿااارت  ذاااني

َٶا َظتكًڄا ٘  ٜهٕٛ  ٌ إداس١ٜ، ترع١ٝأٟ  عٔ متا  ٚأعلاا٩ٙ  س٥ٝظا

 ٚايتعٝٝٓاااات ايرتقٝاااات ٭ٕ يًحُٝاااع  املڀًااال  ا٫ْتخااااب ٚأَٝٓااا٘

ٌ  ؿااس إٔ   عاذ  ٚخباؿا١  يًرٝااد،  ذبتاد ٛ  َاع  ايتعاَا  ٦ٖٝا١  علا

ٟ  يًتعاقذ ٚدبذٜذٶا اتعٝٝٓٶ ايتذسٜع ٔ  ايظآٛ ٌ  ؿا٬ذٝات  َا  نا

ٞ  اجملًاع  قاشاس  عًا٢  ٚطٝرتت . جاَع١ ٔ  عاذد  اطاترعاد  ايعًُا  َا

 َتااأ شٶٶا ايكااشاس ٜهاإٛإٔ  ٜـااس ؾاا٬ ايتااذسٜع، ٦ٖٝاا١ أعلااا٤

 .ٚن٥٬٘أٚ  ازباَع١ َذٜش  شأٟ
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  ٚمل ايكذمياااا١، ايرريٚقشاحٝاااا١ ايشقا ااا١  َراااااد٨ ايٓظاااااّ ناااشس 

 ايؿعاياااا١، ايشقا اااا١ تلاااأُ َااااٛاد ازبذٜااااذ ايٓظاااااّ ٜتلاااأُ

ٛټٍ  شْااااَخ تأنٝاااذ َااأ اياااشغِ عًااا٢  ٚس٩ٜااا١ اياااٛح ، ايترااا

 ايؿعاااااااٍ،  ؼااااااهًٗا ٚايؼااااااؿاؾ١ٝ اسبٛنُاااااا١ عًاااااا٢ 1020

 َااأ َٓكٛيااا١ ازباَعاااات عًااا٢  ايشقا ااا١ املتعًكااا١ املاااٛاد ٚمجٝاااع

 ايشقا ٝاااا١ ازبٗااااات عًاااا٢ ا٫عتُااااادإٔ  َااااع ايكااااذِٜ  ايٓظاااااّ

ٝٽااااا اسبهَٛٝاااا١ ازبٗااااات تشاقاااا  اياااامت  َااااع ٜتٓاطاااا  ٫ ذاي

 ٚجعًاااااااٗا ازباَعاااااااات، ْظااااااااّ تػاااااااٝريإىل  ايذٚيااااااا١ ادبااااااااٙ

 ٚجاااااٛد تكتلاااااٞ اشبڀااااا٠ٛ ؾٗااااازٙ سحبٝااااا١  غاااااري َ٪طظاااااات

 زبٗاااااااات ٜهااااااإٛإٔ  دٕٚ ٚػاااااااؿاؾ١ٝ، ذٛنُااااااا١ َرااااااااد٨

 .ؾٝٗا دٚس اسبه١َٝٛ ايشقا ١

 ػااا٪ٕٚ: صبًظاااٞ أعلاااا٤  عااا  َاااذدإٔ  عًااا٢ ايٓظااااّ ْاااف 

 يًتحذٜااذ، قا ًاا١ طاآٛات  اا٬ث ازباَعااات ٚأَٓااا٤ ازباَعااات،

. يًتحذٜااذ قا ًتااإ طاآتإ ازباَعاا١ صبًااع أعلااا٤  عاا  َٚااذد

 نراااذ دٚسات  ااا٬ثأٚ   اااذٚستني ايتحذٜاااذ تكٝٝاااذ املٗاااِ َٚااأ

 .أقـ٢

 ملااذ٠ اْتكايٝاا١ ؾاارت٠ ازباَعااات ٚايظااتني ايظادطاا١ املاااد٠ َٓراات 

 ٚؾال  تعذًٜٗا سبني اسباي١ٝ، ازباَع١ٝ  ايًٛا٥س يًعٌُ َاي١ٝ ط١ٓ

 مثاْٝاا١، عااذدٖا يٝاا١اسبا ايًااٛا٥سإٔ  ٜٚٴ٬ذاا . ازبذٜااذ ايٓظاااّ

 يًُحًاااع ٥٫رااا١: َثاااٌ جذٜاااذ٠، ياااٛا٥س ايٓظااااّ إيٝٗاااا ٚأكااااف

 ايعاملٝا١،  ازباَعاات  ٚؾشٚع ا٭١ًٖٝ يًحاَعات ٥٫ٚر١ ايڀ٬ ٞ،

 املتؿاشغني،  غري قرٌ َٔ ايع١ًُٝ ايشطا٥ٌ ع٢ً اٱػشاف ٥٫ٚر١
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ٞ  يًررااث ايتااذسٜع ٦ٖٝاا١ أعلااا٤   عاا  تؿشٜااؼ ٥٫ٚراا١  ايعًُاا

 .َ٪قتأٚ  دا٥ِ  ؼهٌ

 ضبااٛس ٜعااذټ اياازٟ يًڀاياا  ازبذٜااذ ايٓظاااّ َؼااشٚع عااش ٜت مل 

ٔ  َا ٚلاؿ١ ازباَعات، ْؼأ٠ ٚأطاغ ايتع١ًُٝٝ، ايع١ًُٝ  ٜلاُ

 ٚعااذّ ٚاٱ ااذاع، ا٫ تهاااس ٚدعااِ املتحااذد، ايعًُااٞ ذبـااًٝ٘

٘  ايظًِ ٚقٛع ٔ  تعاذټ  ٖٚازٙ . عًٝا ِ  َا ِ  أصَاات  أٖا ٞ  ايتعًاٝ  ازبااَع

 .جبذ١ٜ تٴرٌ مل ايمت

 ظااااٖش٠ َااأ ذباااذټ ٥٫رااا١ ادٱػبااا ايٓظااااّ َؼاااشٚع ٜتعاااش  مل 

 ٫ٚ ازباَعاات،  أطااتز٠   عا   ؾٝٗاا  ٜكاع  ايمت ايع١ًُٝ ايظشقات

 عًا٢  ؿاشاذ١  تآف  ْظاّ َٔ َاد٠ ٫ٚ ْظاّأٟ  اٯٕ ذت٢ ٜٛجذ

 ايظااٖش٠  ٖازٙ  اصدٜااد  َٔ ايشغِ ع٢ً ايع١ًُٝ، ايظشقات دبشِٜ

 .اٱع٬ّإىل   علٗا ٚٚؿٍٛ ا٭لري٠، ايظٓٛات يف

 ذٜاذ ازب ايٓظاّ يف ي٘ ٜ٪طـ مما  ٘ ٘  ذكٝكا١  عًا٢  ٜ٪ناذ  أْا : أْا

 ٖاازا تڀرٝاال  ٓحااا  يًتؿااا٩ٍ ٜااذعٛ َااا ازباَعٝاا١ اير٦ٝاا١ يف يااٝع

ـ  اْتؼااااااسإٔ  رياااااو ايٓظاااااّ    ٚقًااااا١ ٚاملاااااايٞ، اٱداسٟ ايلااااع

 عًاا٢ ازباَعااات َعظااِ قااذس٠ عااذّ أ رتاات امل٪ًٖاا١ ايهؿااا٤ات

ُټٌ ٔ  رياو  اتلاس  ٚقذ جاد٠، َظ٪ٚيٝات ذب ِ  ْتاا٥خ  َا   ٬ ا١  أٖا

 لاا٬ٍ ازباَعااات، َااع ايعااايٞ ايتعًااِٝ س٠ٚصا ْؿاازتٗا َؼااشٚعات

 ايٓاػاا١٦، ازباَعااات: ٖٚااٞ ،(1024-1004) طاآٛات عؼااش

 .املٛاصٟ ٚاملاجظتري ا٭١ًٖٝ، ٚايهًٝات ٚازباَعات

 ّٚايتٛظٝااـ ايتعااٝني يف اسباال ازباَعااات مياآس ازبذٜااذ ايٓظااا 

 ا٭نااااادميٝني آ٫ف  تظااااشٜس ٜٗااااذد ٖٚاااازا ايتعاقااااذ،  ٓظاااااّ
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 نُااا اطااتخذاَ٘ ٜٴظااا٤إٔ  شجساملاا َٚاأ ازباَعااات، َٚااٛظؿٞ

 ٚايعُاااٍ ايعُااٌ ْظاااّ يف( 66) املاااد٠ اطااتػ٬ٍ طاا٤ٛ َااع ذـااٌ

 .يًظعٛدٜني ايتعظؿٞ ايؿـٌ صٜاد٠ يف أطِٗ ايزٟ

 

 البعًس إبراًٍه. التعكًب األول: د 

 ازباَعاااات َٓٗاااا تعااااْٞ ٖٝهًٝااا١ إػاااهايٝات  ااا٬ث ٖٓااااى

 - يٝاا١ٚاملا اٱداسٜاا١ ا٫طااتك٬ي١ٝ -  ايشطاااي١ ٚتتعًاال ايظااعٛد١ٜ،

 ذٝااث َاأ طااٝعازبٗا ازبذٜااذ ايٓظاااّإٔ  املٓاؾظاا١، ٚأس٣ ٚؾكااذإ

  املرذأ.

  ايشطاي١

 سطاااااي١ ٚكااااٛ  عًاااا٢ ذبااااشق املتكذَاااا١ ايااااذٍٚ َاااأ نااااثري

أٚ  حبثٝاا١، جاَعااات إَااا ؾ٦ااات  يف تـاآٝؿٗا ٜااتِ ذٝااث ازباَعاا١،

 ايتـااآٝـ ٖااازا اترااااع ٚط .تأًٖٝٝااا١ تكٓٝااا١أٚ  تعًُٝٝااا١، جاَعاااات

 ٫ٜٚااا١إٔ  رياااو: عًااا٢ ا٭َثًااا١ َٔٚااا أَشٜهاااا، يف ٚاكاااس  ؼاااهٌ

( 236 عذدٖا) اسبه١َٝٛ ٚجاَعاتٗا نًٝاتٗا ٚصعت نايٝؿٛسْٝا

 :  ؾ٦ات  ٬ثإىل 

 َٛجٗاااا١ جٗٛدٖااااا َٚعظااااِ ،(جاَعااااات 20) حبثٝاااا١ جاَعااااات 

 .ايعًُٞ ٚايررث ايعًٝا يًذساطات

 عًاا٢ تشنااض جٗٛدٖااا ٖٚاازٙ ،(جاَعاا١ 12) تعًُٝٝاا١ ٚجاَعااات 

إ٫  عًٝااااا دساطااااات خ ااااشاَ  ٗااااا ٚيااااٝع ازباَعٝاااا١، املشذًاااا١

 ٚالترااس  مبكاشسات  ٜٚهٕٛ جذٽا، كٝل ْڀام ٚع٢ً املاجظتري،
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 يتُٜٛاااٌ تٴااازنش طبــاااات َٝضاْٝتٗاااا يف ٜاااذلٌ ٫ٚ ػااااٌَ،

 ايعًُٞ. ايررث

 يف ترتناااض جٗٛدٖاااا ٖٚااازٙ ،(نًٝااا١ 223) صبتُاااع نًٝاااات 

  ااشاَخ ؾٝٗااا يااٝع ٚ ااايڀرع ؾكااط، ٚ هااايٛسٜٛغ د ًااّٛ  ااشاَخ

 ايعًٝا. يًذساطات

 ايامت  اياث٬ث  املٓظَٛاات  ٖزٙ  ني ا٫تؿاقٝات َٔ ١طًظً ٖٓاى

  جٗٛدِٖ. ٜلٝعإٔ  دٕٚ  ٝٓٗا ا٫ْتكاٍ يًڀ٬ب تتٝس

ٔ  ٚياٝع  ايشطاي١، ذبذٜذ ع٢ً ٜظاعذ طٛف ايتـٓٝـ ٖزا  َا

أٚ  ايرااااحٔ، ذؿاااش جاَعااا١) ْاػااا١٦ جاَعااا١ َااأ ْتٛقاااعإٔ  املٓڀكاااٞ

 ايذساطاااات يف  اااشاَخ ٚتؿاااتس حبثٝااا١، تهااإٛ( إٔ ظباااشإ جاَعااا١

ٍ  َاأ ٚياٝع  ايعًٝاا،   َثااٌ: -عشٜكا١  جاَعاا١ جٗاٛد  تلااٝعإٔ  املكراٛ

 جٛاْاا  يف -ؾٗااذ املًااوأٚ  عرااذ ايعضٜااض،  املًااوأٚ  طااعٛد، املًااو

   ايرهايٛسٜٛغ. ٚ شاَخ تذسٜظ١ٝ،

 

 ٚاملاي١ٝ اٱداس١ٜ ا٫طتك٬ي١ٝ

 يف لاؿاا١  ا٭َٓااا٤ جملًااع ايٓظاااّ َٓرٗااا اياامت ايـاا٬ذٝات

 ٚؿا٬ذٝات  طاتك٬ي١ٝ ا ازباَعاات  طتُٓس ٚاملاي١ٝ اٱداس١ٜ ازبٛاْ 

ّ  ايتعازس  مشاعا١  عٔ ايتكـري ذاي١ يف ترعذٖا َٚاي١ٝ إداس١ٜ .  ايٓظاا

 ا٫ػارتانات  إٜكااف إىل  ازباَعات  ع  اكڀشت ايتظعٝٓٝات يف

 املٓاقًا١  ؿا٬ذ١ٝ  يذٜٗا تهٔ ٚمل ايع١ًُٝ، ايذٚسٜات َٔ نثري يف

  ألش٣.  ٓٛد َٔ ايرٓذ ريو يتعضٜض
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 ٜعااٛدٚا ٚمل ا٭َٓااا٤، يعصبااا  ٝااذ اٯٕ ازباَعااات َٚٝضاْٝااات

ٔ  ا٫طاااتحذا٤  مبٗااااسات  ايتظاااًچس إىل  حباجااا١   ٚصاس٠ يف َظاااا٪ٍٚ َااا

  ايرًذ١ٜ. َٚٝضا١ْٝ ازباَع١ َٝضا١ْٝ  ني ٜؿشم ٫ املاي١ٝ،

 املٓاؾظ١

ٓٹرٳتٵ ايمت ايـ٬ذٝات  ايؿشؿا١  تتاٝس  طاٛف  ا٭َٓاا٤  جملايع َٴ

ٍ  يًحُٝاع،  ٜـًس ٚاذذ ْظاّ ؾًظؿ١ َٔ ي٬ْعتام ّ إىل  ٚايتراٛ  ْظاا

 .  ازباَعات  ني ٚاملٓاؾظ١ ايترأٜ عضصٜ

 دٚا٥اااشإ٫  ْؿظاااٗا تاااش٣ ٫ اسباااايٞ يًٓظااااّ ٚؾكڄاااا ازباَعاااات

 املتُٝضٜٔ ٫طتكڀاب تٓاؾع  ٝٓٗا ٜهٕٛإٔ  ٜؿرت  ٫ ذه١َٝٛ،

   ٚاملٛظؿني. ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعلا٤ َٚٔ ايڀ٬ب، َٔ

 البكر فىزيُ. د.التعكًب الجاىٌ: أ 

إىل  ًٜتؿات  ٚمل طاال١ٓ،  ازبذٜذ قل١ٝ ازباَعات قل١ٝ ْظاّ

ٔ  أؿًڄا، ؾٝ٘ املؼتػًني َٔ ك١ًٝ٦ صبُٛع١إ٫  ايٓظاّ  ع٢ً ايشغِ َا

ٔ  أ ٓاا٤  رباف  ذٝاث  جذٽا، نرري٠ أُٖٝت٘إٔ  ِ  اياٛح ٔ  ٚأٖاايٝٗ  مما

ٞ  ايلاػط  ق٣ٛ ميثًٕٛ ِ   ؿاشق  املڀايرا١  ا٫جتُااع ٞ  ايتعًاٝ  ازبااَع

ٔ  ايعاَا١،  ايثاْٜٛاات  لشػبٞ َٔ ٭ ٓا٥ٗا ّ  ٖازا  دبااٚصٚا  ٚايازٜ  ايعاا

 ايظاعٛد١ٜ  ازباَعاات  يف املتاذا١  املكاعذإٔ  ذني يف أيـ، ١٦َ  ٬ ١

 ناؾا١  َكاعاذ   اايڀرع  هلاا  ٜٚٴلااف  أيؿڄا، ٚايتظعني امل١٦ تتحاٚص مل

 .ازباَع١ دٕٚ َا ٚايعظهش١ٜ ٚامل١ٝٓٗ ايتذسٜر١ٝ امل٪طظات

ٔ  عااذدٶا  أحااش  إٔ  ايتعكٝاا   ٖاازا يف أٚدټ  يًااتؿهري  ايٓكااا   َاا

 :ؾٝٗا
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 ايتعًاِٝ،  ٚصاس٠ َٔ أعلا٤ َٔ تهٕٜٛ ازباَعات ػ٪ٕٚ صبًع 

 ١٦ٖٝٚ ٚايتخڀٝط، املذ١ْٝ، ٚا٫قتـاد ٚاشبذ١َ املاي١ٝ، ٚٚصاس٠

 ٚصاس٠ َاااع ازباَعاااات تٓاكاااٌإٔ  ٚ اااذٍ إخل، ايعااااّ،.. ايتكاااِٜٛ

 قڀاعاااات ناؾااا١ ٱقٓااااع ايٓلااااٍ يف طاااترذأ طاااا كڄا، ٚاذاااذ٠

 تشػااٝس عًاا٢ اجملًااع هلاازا اْلااُاَِٗ ٜتٛقااـ اياازٜٔ) .ايذٚياا١

 (! ٜش ايتعًِٝٚص َٚٛاؾك١

 كاشاس  تعاني  ا٭َٓا٤ صبايع   ٔ  ايثايثا١  املااد٠ ) ! اياٛصسا٤  صبًاع  َا

 .(عؼش٠

 أٟ  َاااٛادٙ َؿاااشدات ٫ٚ ازبذٜاااذ ايٓظااااّ ؾكاااشات يف ٜتلاااس مل

 املاشأ٠  ٚذلاٛس  لاؿا١  صبًاع، أٟ  يف املاشأ٠  متهاني إىل  ًَُس

 ناؾاااا١ يف اسباكااااش ايٛقاااات يف جااااذٽا كااااعٝـ ا٭نادميٝاااا١

 ايظااعٛد١ٜ، ازباَعااات ناؾاا١ ٚيف َظااتٜٛاتٗا،  هااٌ اجملااايع

 ْظا   ٚكع َٔ ٫ ذ ٚيزا  1020 املًُه١ س١ٜ٩ َع ٜتؿل ٫ مبا

 ذتاا٢ صبًااع نااٌ يف املااشأ٠ َؼاااسن١ تلاأُ ٦َٜٛاا١ متهااني

 .ايعٌُ آي١ٝ َٔ جض٤ٶا تذسػبٝٽا تـرس

 َٛظؿاإٛ ٖٚااِ تااذسٜع، ٦ٖٝاا١ علااٛ 65178 ب طاآؿعٌ َااارا 

إرا  ٚايتؼاااػًٝني اٱداسٜاااني َااأ اٯ٫ف ٦َاااات عاااذٳا ذهَٛٝااإٛ

 ايظ١ٜٛٓ؟ ايعكٛد إىل ذبٛيٓا

 يٮٚقااف   شْاصبڄاا  إػبااد  عًا٢  تؼحع ٚاشبُظٕٛ ايظا ع١ املاد٠ 

٘  يًـاشف   إػبااا ٞ تڀاٛس  ٖٚازا  ا٭َٓاا٤،  صبًاع  ٜكاشٙ  نُاا  َٓا

ٔ  نارري   عاأ  عٝاذٶا  ايزاتٝا١،  َٛاسدٖاا  تُٓٝاا١ يًحاَعاات  طٝلاُ

 تػاري  تُٓٝا١  عًا٢  ٜٚظااعذ  اسبهَٛٝا١،  املعْٛاات  عًا٢  ا٫عتُاد
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  اااذٍ ايتُٜٓٛااا١ يًُؼااااسٜع يتتحااا٘ ا٭ٚقااااف، ٠ؾهاااش يف  كاااايف

 .ايذ١ٜٝٓأٚ  امل٪قت١

 ايڀاااا٬ب إٔ ٜعاااا  ؾٗااااٌ ٚاكاااار١، غااااري ايكڀاااااع لـخـاااا١ 

 ؾكط املكـٛد أّ ْؿكاتِٗ، نٌأٚ   ع  دؾع عًِٝٗ ازباَعٝني

 نٌ أّ جض٤ املٛاحٔ طٝذؾع٘ َا ٌٖٚ ؟ ايعًٝا ايذساطات  شاَخ

 ا٭جاْ ؟ ايڀ٬ب طٝذؾع٘ ملا  ايٓظر١

 اطتثُاس١ٜ ػشنات إْؼا٤ ع٢ً تؼحع ٚاشبُظٕٛ ثا١َٓاي املاد٠ 

ٛټس ٖٚاازا عًٝٗااا، ايـااشف يف ٚتظااِٗ ازباَعاا١،  كااا٤ تااذعِ  تڀاا

ٔ  إػبا ٞ ٔ  ميها ٍ  اطاتثُاس  َا  املظاتذا١َ  يًتُٓٝا١  ازباَعا١  أَاٛا

ٔ  ملٛاسدٖااا، ٔ  ٫ ااذ يهاا  َٓعٶااا  قاْْٛٝاا١   مبااٛاد ريااو  كاارط َاا

 .ايؿظاد يتؿؼٞ

 ٜؼش مل  ّ ٞ إىل أٟ  ايٓظاا ٌ . ايڀًرا١  َهاؾاآت  خبـاٛق  ٤ػا  ٖا

 ايتأطااااٝع ؾاااارت٠ يف املهاؾااااآت ٚٴجااااذت ؟ عبتاجٗااااا َاصيٓااااا

 إنُاااااٍ عًاااا٢ ايؼااااراب ٚيتؼااااحٝع اسبهَٛٝاااا١، يًحاَعااااات

 ع٢ً(  قتاٍ)  ؾٗٓاى املٓاؾظ١، ٖزٙ إىل عبتاد ٫ ايّٝٛ. تعًُِٝٗ

ٔ  ازباذ٣ٚ  ؾُا َتٛؾش، َكعذ نٌ ٕ إ٫ إٔ  اطاتُشاسٖا  َا  تهاٛ

 ألش٣ ؟ ٭طراب

 أٚ  جاَعاااات إْؼاااا٤ جاااٛاص عًااا٢ تااآف ٚايظاااتٕٛ ايثاْٝااا١ املااااد٠

ٔ  َضٜاذٶا  ٜعا   مماا  عامل١ٝ  زباَعات ؾشٚعأٚ أ١ًٖٝ،  نًٝات  َا

ٝٽا، املتاذ١ املكاعذ  .أع٢ً جٛد٠ ٚسمبا أق٣ٛ، ٚتٓاؾظٶا دالً
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 املسروع محًد. التعكًب الجالح: د 

 ازباَعااات ْظاااّ َظااٛد٠ عاأ َاا٪لشٶا ايتعًااِٝ ٚصاس٠ نؼااؿت

 س٩ٜا١  تعهاع (، َاد٠ 58ٚ) ايتُٗٝذ، َٔ ٜتهٕٛ ٚايزٟ ازبذٜذ،

ِ  ملظاااتكرٌ ايااٛصاس٠   ٚقاااذ. ايكادَاا١  يًعكاااٛد  املًُهاا١  ايعاااايٞ ايتعًااٝ

ِ  سنااضت ّ  َلاااَني  أٖاا ٌ -ايٓظااا ِ  املاااد٠ ) َثاا  عًاا٢  -(6 : سقاا

ٝٽااااا إداسٜٽااااا ازباَعااااات إداس٠ اطااااتك٬ي١ٝ  ٚايتُٗٝااااذ ٚعًُٝٽااااا، َٚاي

 ا٭َٓا٤ مبحًع ٜٴعشف َا إْؼا٤ ل٬ٍ َٔ ايعايٞ ايتعًِٝ يتخـٝف

ٟ ، ع١جاَ يهٌ ـ  ٚاياز ٝٴهً  ازباَعاات،  إداس٠ عًا٢   اٱػاشاف  طا

 عًاا٢   ٓااا٤ جاَعاا١ يهااٌ ايعًُٝاا١ ٚاشبڀااط ا٫طاارتاتٝحٝات ٜعااذٚ

 (. تڀرٝك١ٝ، حبث١ٝ، تع١ًُٝ)  ربــٗا

 ذباات َاصاياات ايٓظاااّ َظااٛد٠ ناإٛ َاأ ٚ ااايشغِ اسبكٝكاا١،

ٕ  ازبُٗاٛس   آسا٤ ٭لاز  اياٛصاس٠  َٛقع ع٢ً َٚعشٚك١ ايذساط١  َاا  ؾار

ٟ  ذبٍٛ عٔ ٜهؼـ ا٭َٓا٤ جملايع ذٝاتؿ٬ َٔ ؾٝٗا ٚسد  جازس

ٞ  ايتعًِٝ طٝاطات يف ٔ  ٚنازيو ، أٖذاؾا١  ٚؿاٝاغ١  ايعااي  ْاذٝا١  َا

، ايؼاشنات  تأطٝع َثٌ: يًحاَعات، املايٞ ايتٌُٜٛ َـادس تٜٓٛع

، ا٭ٚقااف  ٚتأطاٝع ، اشبااق  يًكڀاع ايع١ًُٝ ا٫طتؼاسات ٚتكذِٜ

 ايتخــااااات س ااااط ٚناااازيو، ايڀاااا٬ب َاااأ سطااااّٛ ٚذبـااااٌٝ

 َاأ َظااتكًني أعلااا٤ تعااٝني لاا٬ٍ َاأ ايعُااٌ طااٛم ت اذتٝاجااا

 .ازباَعات إداس٠ يف اشباق ايكڀاع

َٔٚ  ِ ّ  ٚسد َاا  أٖا ٛ  ازبذٜاذ    ايٓظاا ّ  ٖا ّ  اطاتخذا  عكاٛد  ْظاا

 يف ٖٚاااازا. ٚاٱداسٜااااني ايتااااذسٜع ٦ٖٝاااا١ ٭علااااا٤ ايظاااا١ٜٛٓ ايعُااااٌ

ٞ  َكًكڄاا  طٝهٕٛ َا ٚ كذس-تكذٜشٟ ٔ  ازباَعاات  ملاٛظؿ  ذٝاث  َا
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 ملٓظاااٛ ٞ ٚايعڀاااا٤ ايتٓااااؾع سٚ  لطاااٝخً -اياااٛظٝؿٞ ا٫طاااتكشاس

طااٝضٜذ  ايشطااّٛ ذبـااٌٝ إٔ نُااا. ربــاااتِٗ ذظاا  ازباَعاات 

  ؿااشق يًؿااٛص ٚاملٗاااسٟ  املعااشيف ايترـااٌٝ يف ايڀاا٬ب جذٜاا١ َاأ

 .ايعٌُ طٛم يف َٓاطر١ عٌُ

 ٖاااٛ ازبذٜاااذ  ازباَعاااات ْظااااّ تڀرٝااال إػبا ٝاااات َااأ يعاااٌ

 هاااشس٠امل ٚاٱْظاااا١ْٝ ايعًُٝااا١ ا٭قظااااّ إقؿااااٍأٚ  دَاااخ إَهاْٝااا١

ٝٽاااا املٛجاااٛد٠ لاؿااا١ ٚايلاااعٝؿ١،  ٚايااامت، ايٓاػااا١٦  ازباَعاااات ذاي

ـ  ٚجٛد عذّ َٔ لشػبٖٛا ٜعاْٞ ِ  ٚظاا٥  إَاا  اشبااق    ايكڀااع  هلا

 ٚ ايتااايٞ، اشبااشػبني أعااذاد يهثااش٠أٚ  ايتأٖٝااٌ،  كااعـ  ظاار 

 تكٓٝاا١أٚ  عًُٝاا١ ٭قظاااّ املايٝاا١ املااٛاسد تٛجٝاا٘ إعاااد٠ َاأ ا٫طااتؿاد٠

 يًٛظااا٥ـ، اسباجاا١ يف طااذ( ايتكٓٝاا١ ازباَعااات)لشػبٖٛااا  ٜظااِٗ

ٌ  طٛم ١َٓ ٜعاْٞ ايزٟ املٗ  ا٫ْهؼاف ْظر١ ٚتكًٝف  َٓاز  ايعُا

 .عكٛد

ّ  عًا٢  طاٝعتُذ  ازبذٜذ ازباَعات ْظاّ إٔ ٚحاملا  ايعكاٛد  ْظاا

  ٜظااُس ٚإٔ، ايشٚاتاا  طااًِ ٜعااذٿٍإٔ  املٓـااـ َاأ ؾرْاا٘، ايظاا١ٜٛٓ

ٔ  أنثاش  يف ايتاذسٜع  ١٦ٖٝ أعلا٤  عٌُ ازبذٜذ ايٓظاّ  ٪طظا١ َ َا

 .  تع١ًُٝٝ

 امل١ٓٗ: ازبذٜذ ٚأل٬قٝات ازباَعات ْظاّ

ِ أٚ  ربـف يهٌ امل١ٓٗ أل٬قٝات تعترب ٞ  قظا ٔ  عًُا ِ  َا  أٖا

إٔ  ػباا  ياازيو ٚايتذسٜرٝاا١  ايتذسٜظاا١ٝ ايعًُٝاا١ دبٜٛااذ َشتهااضات

ٌ  ازباْ  ٖزا ازبذٜذ ازباَعات ْظاّ ٜعاجل ٔ   ٚاكاس   ؼاه  كاُ

 . ايٓظا١َٝ َٛادٙ
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 إَهاْاتٗااااا ٚؾاااال جاٖااااذ٠ ٍٚذبااااا ايتعًااااِٝ ٚصاس٠إٔ  ػااااو ٫

ٌ  رياو  َع أْ ، إ٫ َشاذً٘ جبُٝع ايتعًِٝ  كڀاع ايٓٗٛ   إٔ أؾلٿا

 ايتعًااِٝ ػاا٪ٕٚ َٚتا عاا١ تڀااٜٛش تؼااشف عًاا٢  َظااتك١ً ٦ٖٝاا١ تٓؼااأ

ِ  ٚصاس٠ ميهِّٔ مما ٖٚزا، ايعايٞ ٔ  ايتعًاٝ  عًا٢  أنثاش  ايرتنٝاض  َا

 يًتڀاااٜٛش أٜلٶاااا ؼبتااااد كاااخِ قڀااااع ٖٚاااٛ، ايعااااّ ايتعًاااِٝ ػااا٪ٕٚ

 . دا٥ِ  ؼهٌ ١ٚاملتا ع

 :ازبذٜذ يًٓظاّ ازباَعات جاٖض١ٜ

ّ  ايعٌُ طٝرذأ ؾرْ٘(، 55 سقِ) املاد٠  ٚسد ع٢ً َا  ٓا٤   ايٓظاا

 تكااذٜشٟ يف(. ٖااا2330-2328)ايكااادّ  املااايٞ ايعاااّ َاأ ا تااذا٤ٶ

 عااذ٠ -املكاارت  يف ايتاااسٜ  تڀرٝكاا٘ ط َاااإرا  -ايٓظاااّ طااٝٛاج٘

 أٚكااعٗا  يت٦ٝٗا١  تادذبٚ جاٖض٠، غري ازباَعاتإٔ  أٚهلا، عكرات:

ّ  ايذالًٝا١  ٚأْظُتٗا ّ  َاٛاد  َاع   يتتاٛا٤  عًا٢  َٚٓٗاا ، ازبذٜاذ  ايٓظاا

ٝٶااا: إٔ. ازبااذد ايڀاا٬ب قرااٍٛ عاأ ايتٛقااـ املثاااٍ: طاارٌٝ  ترااذأ  اْ

 ايعًُٝااا١، ٖٜٛتٗاااا يترذٜاااذ املٓاطااار١ اشبڀاااط يف ٚكاااع ازباَعاااات

ٞ أٚ  يتتٛطاع  ايذساطا١ٝ  إَاا   لڀڀٗاا  ٖٝه١ً ٚإعاد٠  ايهًٝاات  تًػا

 ذباااذٿدإٔ   ايثٶاااا:. ازباَعاااات  اااني املهاااشس٠أٚ  ايلاااعٝؿ١ ٚا٭قظااااّ

 ّ ايعًُٝاا١  ٚاياذسجات  ايتخــاات،  ْٛعٝاا١ ذظا   ايذساطا١ٝ  ايشطاٛ

 .جاَع١ يف نٌ املتٛؾش٠

 املعااااٜري َتڀًراااات ٚؾااال ايظاااعٛد١ٜ ازباَعاااات ربـاااٝف إٕ

 أجٓرٝاا١ أنادميٝاا١ خبااربات ا٫طااتعا١ْ ٜتڀًاا  ايعاملٝاا١ ا٭نادميٝاا١

٘  املضَاع  ٭َٓا٤ا صبًع أعلا٤ كُٔ تتٛاجذ ٌ  تهٜٛٓا  جاَعا١  يها

ٍ ، لاؿاا١  ٍ  ايتأطااٝع  ؾاارت٠  لاا٬ ٛټ ٔ  ٚايتراا ّ  َاا  إىل ايكاااذِٜ ايٓظااا
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ٕ  ازبٖٛشٜاا١، ا٭لڀاا٤  ياات٬يف ازبذٜاذ    ازباَعااات ذـااٍٛ ٚيلاُا

 .املٓاطر١ ايعامل١ٝ ايتـٓٝؿات ع٢ً ايظعٛد١ٜ

  :ًُاملداخالت حىل الكض 

 ازبذٜذ: س١ٜ٩ ْكذ١ٜ ازباَعات ْظاّ

ذٝااث  ذٜٝٛاا١، ايكلاا١ٝ ذٟ إىل إٔ ٖاازٙايػاَاا ْااٛف. أػاااست د

املظتكرٌ   عبٛ  ٗا ايكٝاّٚ ايذٚي١، ٚت١ُٝٓ يتڀٜٛش قڀاع تتعًل  أِٖ

 ايعااايٞ ٚايتعًااِٝ ازباَعااات ْظاااّ ؿااذس قااشٕ س ااع َاأ أقااٌ ؾُٓااز

٘  28 تكشٜرٶٶاا  ٚاٯٕ!  جاَعاات  6 ؾكط منًو نٓا عٓذَا   اني  جاَعا

 َشْٚااااا١ڄ أنثاااااش اٯٕ ايٓظااااااّ ٜهااااإٛ قاااااذ ٚأًٖٝااااا١، ذهَٛٝااااا١

 املايٝا١  ايش٩ٜا١  تػاري ٚ، 1020 س٩ٜا١  َٛانر١ ٜظتڀٝعٚ اطتك٬ي١ٝ،ٚ

 ايظًرٝات.  ع  ٚقذ تهٕٛ ٖٓاى ا٫قتـاد١ٜ،ٚ

ٕ   محٝاذ . ٚيف تـٛټس د ٞ  ازباْا   املاضسٚع، ؾار  تٜٓٛاع  يف اٱػباا 

  رعااد٠  يًحاَعاات  ايظُا  َٔ أٚيڄا ٜٓڀًل يًحاَعات ايذلٌ َـادس

 ٚتكاااذميٗا ظاااعريٖات ٚإَهاْٝااا١ ٚايعًُٝااا١، ايثا تااا١ أؿاااٛهلا تكٝاااِٝ

 ايزاتٞ ايـشف َٔ ميهِّٓٗا مما ايعامل١ٝ  املعاٜري ٚؾل  ٗا ٚا٫ستكا٤

 اطاااتكڀاب)  ايعًُاااٞ ايرراااث مبٝضاْٝااات  ايٓٗاااٛ  َتڀًراااات عًاا٢ 

ّ   اااذثني  ٍ (،  ايعكااٛد   ٓظااا  إىل ٖااازا ا٫لاارتاع،   ااشا٤ات  ٚاطااتػ٬

 ا٭ٚقاااف َٚاأ ايڀاا٬ب، عًاا٢ ايشطااّٛ دلااٌ َاأ ا٫طااتؿاد٠ جاْاا 

 متًهٗا. ايمت

 تعًُٝٝاا١، َظتؼااؿٝات عًاا٢ تؼااشف جاَعااات ٖٓاااى إٔ نُااا

  أطاعاس  اشباسجٝا١  عٝاداتٗاا  تظاتثُش إٔ  ميهٔ، املًو جاَع١ َثٌ:
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 َٝضاْٝاا١ ٚدعااِ املظتؼااؿٝات، َـاااسٜـ َاأ جااض٤ يتػڀٝاا١ َٓاؾظاا١

 ايڀر١ٝ.   ايررٛث لاؿ١، ازباَع١

َٶاااا  يًحاَعاااات ا٫طاااتثُاس تؿعٝاااٌ َااأ ا٭طاطاااٞ اهلاااذف عُٛ

 طبشجاتٗااا ٚتڀااٜٛش ٚجٛدٖااا، اطااتُشاس١ٜ يلااُإ ٖااٛ ايظااعٛد١ٜ 

 قُٝاا١ ترًااؼ املثاااٍ: طاارٌٝ عًاا٢.  ايعاااملٞ ايتـاآٝـ ملتڀًرااات ٚؾكڄااا

ٟ  ا٭ٚقااف  ٚعا٥ذ ًَٝاس، 26 ٖاسؾاسد جاَع١ أٚقاف ٞ  ايظآٛ  ذاٛاي

5٪ . 

٫ٜااضاٍ  ازباَعااات ايعُااٛدٟ إٔ ْظاااّ طااا١َٝ. د.يف ذااني تااش٣ أ

 صبايع عٔ املشأ٠ ؾـٌ َٔ ايكذِٜ  ايؿهش  ٓؿع َؼانً٘ ٜعاجل

 يف ايٛاقع ٖزا ْٚعٝؽ ،1020 س١ٜ٩ أٖذاف َتحاًٖڄا ايكشاس، ؿٓع

 نااإ ػاااسنت ٚإٕ -املااشأ٠ عااضٍ ٚيف صبايظااٗا، ٚيف جاَعاتٓااا

ـ  عٓٗاا،  ذاذٿث  ٖٚزٙ املػًك١، ايتًٝؿض١ْٜٝٛ ايؼاػ١ عرب ريو  ٚنٝا

   املؼاسن١. دٚس تلعـ

 دٚس ٚتؿعٝااٌ املؼااشٚع، يترااذٜث املڀًااٛب ٖااٛ املااشأ٠ ٚمتهااني

 ٚكااع يف يتؼاااسى ٚايـاا٬ذٝات ٚا٭دٚات املظاااذ١ َٚٓرٗااا املااشأ٠

ٟ  املؼشٚع ٖزا َٔ ا تذا٤ٶ ايرباَخ، ٔ  ٚٴكاع  اياز ٌ  َا ِ  لاربا٤   قٹرا  يٝات

ٕ إٔ  ذشٜٽا  ٓا ٚنإ ٚايظٝذات، ايشجاٍ ع٢ً تڀرٝك٘  ٖٓااى  تهاٛ

ٚ  ٜعااشؾٔ أنادميٝااات  َعٛقااات ٚيف ايڀايرااات، أقظاااّ يف سَااا ٜااذ

 . ازبذٜذ ايٓظاّ لتڀرٝ إَها١ْٝ َٚذ٣ اٱؿ٬ ، ٚآيٝات

ٞ  قذ ازبذٜذ ايٓظاّإٔ  نُا  جذٜاذ  ؾظااد  ياربٚص  ؾشؿا١  ٜعڀا

 ٖٓاااااى ٜهاااأ َااااا مل ٚايرتقٝااااات، ٚايتعٝٝٓااااات احملظااااٛ ٝات يف

 دبااااشٟ نٝااااـ عًٝٓااااا ؽبؿاااا٢ ٫ٚ َٚشاقراااا١، َٚتا عاااا١ ذٛنُاااا١



31 

–1027  1022  
105 

ٚاياشأٟ إٔ   ٚغريٖاا.  املعٝذات، ٚيف اٱداس١ٜ، املٓاؿ  يف ايتعٝٝٓات

 ملشاجعتااا٘، اجملااااٍ  ٖااازا يف اشبااارريات َااأ زبٓااا١ تؼاااهٌٝ ٜاااتِ

 يًحُٝع. َٓـؿڄا يٝهٕٛ ايٓظاّ ٚكع يف ٚاملؼاسن١

 ايٓظااااّ َااأ ايؼااارٝهٞ ٜتلاااس ازبااااصٟ. د َٚااأ ٚجٗااا١ ْظاااش

 ايتاَاا١ ا٫طااتك٬ي١ٝ ٜهؿااٌإٔ  ٫ ميهاأ أْاا٘ يًحاَعااات ازبذٜااذ

، ٚا٫صدٚاجٝاا١ ايلاارا ١ٝ َاأ ٜضٜااذ  ايعهااع عًاا٢  ااٌ، يًحاَعااات

 املااااذٜشٜٔ َظاااات٣ٛ عًاااا٢ ايتعٝٝٓااااات اطااااتُشاسإىل  ٜؼااااري ؾرااااني

ـ ، ايذٚي١ يف ايعًٝا ايظًڀات قرٌ َٔ ٚايٛن٤٬ ٔ  ؾهٝا إٔ  ميها

 ا٫طتك٬ي١ٝ؟ ٜهؿٌ

٘  اَاا عاْٝٓا  إٔ  املٓڀل َٔ ٌٖ ٔ  طاا كڄا  َٓا ٌ  َا  تعاٝني  يف ايتاذلټ

ّ  س٩طاا٤  ٚذت٢ ٚايٛن٤٬ ايعُذا٤ ٔ  ا٭قظاا ٌ  َا  ا٭عًا٢  اجملًاع  قٹرا

ٞ  هٓٗاا ي  طبتًؿا١   ـاٝؼ  ازبذٜاذ  ايٓظاّ يف ٜظتُش، يًحاَعات  ٖا

 ْؿظٗا؟

 -ٚػاؿاؾ١ٝ   ٛكاٛ  - ازبذٜذ ايٓظاّ ؼبذدإٔ  املؿرت  َٔ

 ايعًٝاااا، ايذٚيااا١ طٝاطااا١ كااا٤ٛ يف يًحاَعاااات ايتاَااا١ ا٫طاااتك٬ي١ٝ

 َاأ ا٫طااتؿاد٠ ٚذراازا ايتُٜٓٛاا١. لڀڀٗااا ٚاطاارتاتٝحٝات ٚأٖااذاف

إىل  رٖراات اياامت اجملاااٍ، ٖاازا يف طااركتٓا اياامت املتكذَاا١ ايتحاااسب

 اطاتك٬يڄا  ازباَعاات  دالٌ ايهًٝات ١ٝاطتك٬ي ٚأقشت أ عذ، َذ٣

 . ا٭ّ ازباَع١ ٚطٝاطات أٖذاف إحاس يف  ٚأنادميٝٽا إداسٜٽا

 ٚكاااع ذبذٜاااذ َااأ ٫ اااذ ايرهاااش، ؾٛصٜااا٘. د أػااااست ٚنُاااا

 ٭ٕ ازبٓظاإ     ٗاا  ٜاذسغ  ايامت  ازباَعاات  يف ايٓظاا١ٝ٥  ايكڀاعات

ٕ  جذٽا، ؿع  ٚاملعاٜؼ١ ايتحش ١ ل٬ٍ َٔ ايٛكع ٌ   ٚناأ  اهلٝانا
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 ٖاا٪٤٫ تلااع أٜاأ  ايلاارط ف٫ تعااش ازباَعااات تًااو يف تٓظُٝٝاا١اي

 اٱداسٜااا١ َشجعتٝٓاااا غٝٸااشت  طاااا كڄا طاااعٛد املًااو  ؾحاَعااا١، ايٓظاا٠ٛ 

 تراع  إداسٜٽاا  َلاعؿ١  ؾأؿررت اصدٚاجٝتٓا، َشات  ٬ث َٔ أنثش

ٌپ  املعٓٝا١،  ايهًٝاات  تراع  ٚأنادميٝٽاا  ازباَعا١،  ٚنا٫ت  ؾُٝاا  نا

 ا٭ناااادميٞ ازبااااْرني  اااني ايؿـاااٌ ؿاااعٛ ١ ؽبؿااا٢ ٫ٚ، ؽبـااا٘

ٔ  ناثري  نارري٠ يف   اصدٚاجٝا١  طار   مما ايهًٝات  يف ٚاٱداسٟ  َا

 . ا٭ذٝإ

ٕ  ايؼااشاسٟ أْاا٘ قااذ   ذاَااذ . َٚاأ ْاذٝتاا٘ ٜااش٣ د    أذااذ  ٜهااٛ

ّ  ٜـاذس  ،55 املااد٠  يف رٴنش نُا - اٱطشاع أطراب  -28 عاا

 ازباَعاات،  اطتك٬ي١ٝ ؾرٛاٙ ايزٟ ايٓظاّ اطتـذاس يف -2330

ـ  ٖٛ ٞ  اٱداسٟ ايعرا٦ني  ربؿٝا ٟ  يًحاَعاات  ٚاملااي ٌ  اياز ٌ  أ كا  ناٖا

 يف يًحاَعات ذكٝكٞ إطٗاّ ٖٓاى ٜهٕٛ ٚإٔ ،.ايذَخ  عذ ايٛصاس٠

 ذبكٝل يف طٝظاعذ املكرت  ايٓظاّ ٌٖ: ٚايظ٪اٍ ٖٓا .احملًٞ ايٓاتخ

 ايػا١ٜ؟ ٖزٙ

  ٍ  نُاااا: املاااضسٚع محٝاااذ. د ٚخبـاااٛق ٖااازا ايتظاااا٩ٍ، قاااا

ٛټٍ ْتكايٝااا١ا يؿااارت٠ ازباَعاااات ذبتااااد تعًٝكاااٞ يف رناااشت ، يًترااا

 ٚأذحاَٗاا   ربــااتٗا  ذظ  َترا١ٜٓ َعٛقات ازباَعات طتٛاج٘

 املعٛقااات، ٖاازٙ ملٓاقؼاا١ عُااٌ ٚسؾ يعكااذ ازباَعااات ذبتاااد ياازيو

 ِ ّ  اعتُااااد قراااٌ ذًاااٍٛ ٚتكااذٜ  ْٗاااا٥ٞ. ا٫طاااتك٬ي١ٝ  ؼاااهٌ ايٓظااا

 صبااايع طااتؿٛ  ذٝااث، 6 سقااِ  املاااد٠ َلاا١ُٓ ٚاملايٝاا١ اٱداسٜاا١

 .ازباَع١ هل١ٜٛ املٓاطر١ ا٫طرتاتٝحٝات كع ٛ جاَع١  هٌ ا٭َٓا٤
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ٌ : ايػاَااذٟ ْااٛف . د ٚ ااذٚسٖا تظااا٤يت   ا٫ْتكايٝاا١  املشذًاا١  ٖاا

ٍ  َٔ يًحاَعات ٌ  ٜظاتڀٝع  املكارت   اجملًاع  لا٬  ا٭ْظُا١  عًا٢  ايعُا

 ٚغريٖا؟ ٚايشطّٛ، ٚاشبڀط، ايذال١ًٝ،

 ايتٛأَااا١ ْظااااّ ْترٓااا٢ ٫ ٚملاااارا: ايرهاااش ؾٛصٜااا١ د.ٚأكااااؾت أ

(mentoring) جباْرٓاااا، تكاااـ َظاااتك١ً، لاسجٝااا١ َعااااتجا َاااع 

. ايتػاٝري  عًا٢  تتعاٛد ٚ احملًٝا١،  ازباَعات تتذسد ذمت املؼٛس٠ ٚتكذّ

 الاارتاع  ااذٍ اٯلااشٜٔ دباااسب َاأ ا٫طااتؿاد٠ يف كااشس َاأ يااٝع

 جذٜذ. َٔ ايعح١ً

 ي٬ْتخا اات   ايٓظاّ إُٖاٍ ايٓعِٝ، ؾرٕ َؼاسٟ. د ٚيف اعتكاد

 ا٭قااٌ عًاا٢...كااعـ ڀاا١ْك ٜظااٌ ا٭قظاااّ ٚس٩طااا٤ ايعُااذا٤ اْتخاااب

 ٜٓڀرال  ٖٚازا  اطاِ،  َٔ  أنثش ايشؾع ٜٚتِ اطتؿتا٤، ٖٓاى ٜهٕٛ

 ازباَعات. َذسا٤ ع٢ً

ٔ  ايٛقاات  يف ٘  ازباَعاااات ايااشاٖ  ٖٚااازا اياازاتٞ،  يًتُٜٛاااٌ تتحاا

 أعُاااٍ َٚڀااٛس عاَاا١ ع٬قااات سجااٌ ازباَعاا١ َااذٜش دٚس َاأ ػبعااٌ

ّ   يف ايٛقت ٖذس َٔ  ذ٫ ٘  ايتؿاؿاٌٝ. ٚايٓظاا  تعضٜاض إىل  ٜؼاري  ْؿظا

ٔ  ايزاتٝاا١ ايتُٜٛااٌ َـااادس  ايتٛجاا٘ ٖاازاإٔ  ايٛاكااس يًحاَعاا١  َٚاا

 َاأ أقااٌ اسبهااَٛٞ ايااذعِ دٚس ٚطااٝهٕٛ املظااتكرٌ، يف طٝتظااع

٘  ايتعًااِٝ  ؿااح  يف أؿا٬  ٖٚازا  ايٝاّٛ،  ٟ  ٭ْا  َاأ َضٜاذ إىل  طاٝ٪د

ٔ  ْٛعٶااا ٚطٝـاآع  يًحاَعااات، ا٫طااتك٬ٍ  ا٭نادميٝاا١  اسبشٜاا١ َاا

 ايتٓاؾظ١ٝ.

ٍ  اطاتثُاس  عًا٢  عتُادا٫ ٌٖ طٝهٕٛ ٚذٍٛ ايتظا٩ٍ:  ا٭ؿاٛ

 َاع  ػاشان١  أّ CSR  شاَخ، ايعا١َ ايع٬قات تٛج٘ َٔ سعاٜات أّ
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 ايتراااذٟ ٖاااٛ ايٓعاااِٝ إٔ ٖاازا  َؼااااسٟ. اشبااااق؟ رنااش د  ايكڀاااع 

 ازباَعات  َذسا٤ َٔ ايكادّ ازبٌٝ َٔ املڀًٛب ٖٛ ٖٚزا ايهرري،

ِ  عًا٢  ا٫عتُااد  َٔ ايترٍٛأٟ  ٞ  اياذع جاَعاات    ٓاا٤ إىل  اسبهاَٛ

 .Sustainable َظتذا١َ 

 ايٓكا   ع  ايؼشاسٟ ع٢ً إٔ ٖٓاى ذاَذ. َٔ جٗت٘ أنذ د

 : عاّ  ؼهٌ ٚسٚذ٘ املكرت  ايٓظاّ ٜؼًُٗاإٔ  ٜٴؿرت  ايزٟ

  ٛٚصاس٠ س١ٜ٩ ٚك  ِ ٍ  ٚتٛجٗٗاا  ايتعًاٝ  املاذ٣  عًا٢  ازباَعاات  ذاٛ

 .ايرعٝذ

 إ - ايااٛح    اااملؿّٗٛ ا٫طااتك٬ٍ ملاٖٝاا١  ايعاَاا١ ايظٝاطااات ٕ

 اٱػااشايف، ايتعًااِٝ ٚصاس٠ دٚس ذبذٜااذٚ -املڂرتػاا٢  ٖاازا نااإ

 .ٚاكس  ؼهٌ  ايٛصاس٠ ٚع٬قتٗا ازباَعات إداس٠ ٚنٝؿ١ٝ

 ٖٚٓااى  ي٬طاتك٬ٍ،  امل٦ٝٗا١  اسبه١َٝٛ ازباَعات  ع  ٖٓاى 

  ٓٝتٗااااا ٱنُاااااٍ ٚقتٶااااا ذبتاااااد صاياااات َااااا ْاػاااا١٦ جاَعااااات

 َظاتك١ً،  يتـارس  ٚاٱْؼاا١ٝ٥  ٚايتٓظُٝٝا١  ٚاٱداسٜا١  ا٭نادمي١ٝ

 ٖااازا يف ايعاملٝااا١ ايتحااااسب َااأ ا٫طاااتؿاد٠ املٓاطااا  َااأ ٚيعاااٌ

  أطااااارتايٝا يف املٓااااااحل جاَعاااااات ػاااااره١ َثاااااٌ املٛكاااااٛع،

Regional universities network (RUN)، ػاا٤ٞ ٜااتِ سمبااا 

 ؽباف  ؾُٝا ايعايٞ ايتعًِٝ يظٝام َٓاط  ايتحش ١، هلزٙ َؼا ٘

 .ايٓاػ١٦ ازباَعات

 جااااٛد٠ ذبؿاااا  اياااامت ايلااااٛا ط عًاااا٢ ٚاسبااااشق ايتأنٝااااذ 

 .ٚايهًٝات ا٭قظاّ صبايع ٚلاؿ١ ات،ازباَع
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 ٦ٖٝا١  َاع  ايع٬قا١  ٚٚكاٛ    ازباَعاات،  ايترلري١ٜ ايظ١ٓ ٚكع 

 .ايتكِٜٛ

 جااٛد٠ ذٝااث: َاأ ايذالًٝاا١  ٚاملاآس اشباااسجٞ ا٫ تعاااث طٝاطاا١ 

 ٚاملٛاصْاا١،  ايؼااا١ًَ  ايتُٓٝاا١   اذتٝاجااات  ٚاستراحٗااا   شاصبٗااا،

 َذل٬تاا٘ ذٝااث َاأ ٚإجشا٤اتاا٘ آيٝاتاا٘ ٚكاارط ايعُااٌ، ٚطااٛم

 .ٚطبشجات٘ ًُٝات٘ٚع

 ٍلاااسد مبٗاااّ ايتااذسٜع ٦ٖٝاا١ علااٛ قااذسات ٚاطاات٬ٗى إ كااا 

 ايًحإ. نهثش٠ ايش٥ٝظ١  َٗاَ٘

 ٕ١ا٭نادميٝا  ايكٝاادات   التٝااس  ع٬ق١ ي٘ ػ٤ٞ ٖٓاى ٜهٕٛ أ 

 .ٚامل٪١ًٖ املتُٝض٠ ٚاٱداس١ٜ

 صباااايع يف متثًٝاااِٗ ٚكاااُإ حااا٬ب، اذبااااد إػبااااد ؾهاااش٠ 

 .املختًؿ١ ازباَع١

ّ  يػاَااذٟ تظااا٩يڄا خبـااٛق  ا ْااٛف . ٚحشذاات د  ايعكااٛد  ْظااا

 ايااٛظٝؿٞ ا٫طااتكشاس ٖٚااٌ ٜٗااذد ايتااذسٜع، ٦ٖٝاا١ ٭علااا٤ ايظاا١ٜٛٓ

ٞ  املٗا ،  ٚا٭َإ ٌ  قاذ  ٚ ايتااي ٔ  ٜكًا ٕ  اٱْتاجٝا١،  َا  ذااؾضٶا  ٜٚهاٛ

ٝٽا؟   طًر

ّ  لاياااذ. ٚيف ٖااازا اٱحااااس ٜاااش٣ د    ايعكاااٛد ايشدٜعاااإ إٔ ْظاااا

ٔ   هاثري  أؾلٌ ايتذسٜع ١٦ٖٝ ٭علا٤ ايظ١ٜٛٓ  ايظاا ل   اّايٓظا  َا

 ايررااٛث ْٚؼااش َٗاااساتِٗ، يتڀااٜٛش يٮطاااتز٠ داؾعٶااا طااٝهٕٛ ٭ْاا٘

 َاأ َتااا  ٖااٛ ممااا ٚاٱؾاااد٠ ايعًُٝاا١، املاا٪متشات ٚذلااٛس ايعًُٝاا١،

 .َعشؾ١ َـادس
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 ٚايٓظاااّ طاآٛات، عااذ٠ َاأ حبٛ ٶااا ٜٓؼااشٚا مل ا٭طاااتز٠  عا  

 ايعكااٛد ْظااإّ ؾاار ياازيو ٚايتظااشٜس  ايؿـااٌ َاأ ؼبُااِٝٗ ايكااذِٜ

ٌ  ايظ١ٜٛٓ ٔ  أؾلا ٕ  ٚإٕ ذتا٢  ايعًُٝا١،  ايٓاذٝا١  َا  َاع  ٜتعااس   ناا

 .يًعلٛ ايٛظٝؿٞ ا٫طتكشاس ؾهش٠

  ااني ايؿهشٜاا١ يًًُهٝاا١ جٝااذ ْظاااّ أَااا  ؼااإٔ نٝؿٝاا١ ٚكااع

 احملتًُا١،  املٓاؾظا١ ٚ اسبايٝا١  املٓاؾظ١ ظٌ يف لـٛؿٶا ازباَعات،

 عرااذ ايااشصام. ازباَعااات  أػاااس أ  ااني أؾهاااس طااشق١ َاأ ٜااتِ َٚااا

ٝٽ ايؿٝؿااااٞ إىل أْاااا٘  جاَعتٓااااا يف ايؿهشٜاااا١ املًهٝاااا١ أصَاااا١ اَرااااذ٥

 :٭َٛس ايعٓا١ٜ تظتًضّ ايظعٛد١ٜ

 املعشؾ١. ٖٚٞ ازباَع١، َٓتحات  أِٖ استراحٗا  

 يف تكااذ  ايؿهشٜاا١ املًهٝاا١ عًاا٢ ايتعااذٟ يف دباااٚصات ٚجااٛد 

 عًاا٢ ترعٶااا طااٝ٪ ش ممااا ا٭نااادميٞ  َٚظااتٛاٖا ازباَعاا١ مسعاا١

ٔ  املشجاا٠ٛ  ا٭ٖااذاف ذبكٝاال ٚ اشبـخـاا١،  َظااأي١ ّ  َاا  ايٓظااا

 يًحاَعات. ازبذٜذ

 ظاااٖش٠ اْتؼاااس َاأ ايظااً  ٚا٭ل٬قااٞ ايؿهااشٟ ا٭ ااش عُاال 

 ٚايااتعًڊِ ايرت ٝاا١ ؾٝاا٘ ٜؿاارت  ضبلاأ يف ايؿهشٜاا١، ايظااشقات

  ا٭ل٬م. ٚمماسطات قِٝ ع٢ً

لايذ َع ٖزا ايشأٟ ا٭لري، ٚأكاؾت  ذٚسٖا  عرري. أ ٚاتؿكت

 اتازباَعاا يهااٌ جاااَع سقُااٞ  شْاااَخ تـااُِٝ ميهاأ أْاا٘ سمبااا 

ٔ  ؽبارب  ٖٚٛ ؾٝ٘، ضبت٣ٛأٟ  ذبٌُٝ ٜتِ ذٝث ايظعٛد١ٜ، ٍ  عا  َعاذ

 !ألش٣ جباَعات َٚؼاسٜع أؾهاس َع تڀا ك٘أٚ  تؼا ٗ٘
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   ٔ  ايٓظااااّ عااأ ْتراااذث ٖٓاااا ٚأػااااس د َظااااعذ احملٝاااا، عبااا

 إصا٤ س٣٩ َاأ ْكذَاا٘ َٚااا عًٝاا٘، ٜؼااتٌُ إٔ ٜٓرػااٞ َٚااا ازبذٜااذ،

 ٦ٖٝااااا١ أعلاااااا٤ أٚ ازباَعاااااات، أدا٤ ْكاااااذ يف ْػاااااٛق ٫ٚ رياااااو،

 ٛجااٛد  ايٓظاااّ ٜٗااتِ إٔ إىل أَٝااٌ ...ايتعًُٝٝاا١ ايعًُٝاا١ أٚ ايتااذسٜع،

 هلاازا ربلااع حبٝااث ازباَعااات، يف ازبااٛد٠ ملعاااٜري َااٛاد ت٪طااع  

 عًاا٢ إٔ ٜهاإٛ.. ايٓظاااّ هلاازا اشباكااع١ املًُهاا١ ازباَعااات نااٌ

عًاا٢ ازبُٝااع ٚؾاال آيٝااات ؼبااذدٖا ايٓظاااّ .. إر   حبااضّ ريااو تڀرٝاال

 ازباَعاات،   اشاَخ  َٔ عذد افاْهؼ طٝكٛد ريو يف تكذٜشٟ إىل

ِ  ٚايامت  ايٓاػا١٦،  ٚخباؿ١ ٌ   هؿاا٠٤  ايتعًُٝٝا١  ايعًُٝا١  ؾٝٗاا  تات  أقا

 ٖاازٙ املعاااٜري يف ايٓظاااّ   َثااٌ نُااا إٔ ٚجااٛد ، أكااعـ ٚ أطااايٝ 

 ايتعًُٝٞ،  ٜٚٛذٿذ املخشجات إىل ذذ نرري. املظاس طٝلرط

 َشناض  أعاذٻٖا  ايػاَاذٟ أْا٘ ٚسد يف دساطا١    ْاٛف . د ٚرنشت

 ح٬ ٶااا تظااتكرٌ ايظااعٛد١ٜ ازباَعاااتإٔ  ازباااَعٞ  ًااِٝايتع إذـااا٤

ٔ  أنثااااش  ّ  ا٫طااااتٝعا ١ٝ،  حاقتٗااااا  َاااا -2326 ايذساطاااااٞ يًعااااا

 ازباَعات يف يًكرٍٛ ا٫طتٝعا ١ٝ ايڀاق١  ًػت ذني ؾؿٞ ٖا،2327

 عاااذد ٚ ًاااؼ َكعاااذٶا، 1582422 عباااٛ املشاذاااٌ ػااات٢ يف ايظاااعٛد١ٜ

إٔ  ذساطا١ اي ٚأظٗاشت  ٚحايرا١،  حايرٶا 1282788 املكرٛيني ايڀ٬ب

ٍ  ٚط َكعاذٶا،  62154 ؾٝـٌ املًو زباَع١ ا٫طتٝعا ١ٝ ايڀاق١  قراٛ

 ايـار١ٝ  يًعًّٛ عرذ ايعضٜض  ٔ طعٛد املًو ٚجاَع١ حايرٶا، 62854

  ٝؼا١  ٚجاَعا١  ٚحايراات،  ح٬ب 12603 قرٍٛ ٚط حايرٶا، 12164

 ٚاملعاااادٕ يًاااررتٍٚ ؾٗاااذ املًاااو جاَعااا١ يف ٚ ًػااات َكعاااذٶا، 32484

ٍ  ٚط يًڀا٬ب،  نًٗا لٴــت َكعذ 12200  حايا   22200 قراٛ
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 حاقتٗااا ؾرًػاات ترااٛى جاَعاا١ أَااا. ا٫طااتٝعا ١ٝ حاقتٗااا عاأ  ضٜاااد٠

  ًػاات ؾُٝااا ٚحايرااات، حاا٬ب 62404 قرااٍٛ ٚط َكعااذٶا، 62154

 ٚط َكعااذ، آ٫ف 4 عرااذ ايااشمحٔ  ٓاات ْااٛس٠ ا٭َااري٠ جاَعاا١ حاقاا١

  ااأ ضبُاااذ اٱَااااّ ٚجاَعااا١ حايرااا١، 2400  ضٜااااد٠ 52400 قراااٍٛ

 .ٚحاير١ حايرٶا 222422 قرٍٛ ٚط ،212722 اٱط١َٝ٬ دطعٛ

 ايكراااٍٛ إجاااشا٤ات يف َظاااتُش٠ تاااضاٍ ٫ ايااامت ازباَعاااات أَاااا

 ا٫طاتٝعا ١ٝ  حاقتٗاا   ًػات  إر حٝرا١،  جاَعا١ : ؾٗٞ ايؿشص، ٚعًُٝات

 يف 448 صاٍ َٚاااا ،212605 قراااٍٛ ٚط ٚحايرااا١، حايرٶاااا 212570

 قراااااٍٛ ٚط ،222044 طاااااعٛد املًاااااو ٚجاَعااااا١ ايؿاااااشص، َشذًااااا١

 6254 ػااكشا٤ جاَعاا١ ٚيف ايؿااشص، ذباات 410 ٖٚٓاااى ،202424

 َشذ١ً يف حاير١ 35 ٖٚٓاى ٚحاير١، حايرٶا 62144 ٚقرًت َكعذٶا،

ٍ  ٚط ،22484 اٱطا١َٝ٬  ازباَعا١  ٚناْات  ايؿشص،  ،22400 قراٛ

ـ  زباَعا١  ا٫طاتٝعا ١ٝ  ايڀاق١ ٚطحًت. ايؿشص يف 84 ٜٚٛجذ  ايڀاا٥

ٍ  ٚط ،222700  ذباااااات 484 ٖٓااااااى  صاٍ َٚااااااا ،222104 قراااااٛ

 ٚط ،62754 عرذ ايعضٜاض   ٔ طڀاّ ا٭َري ٚجاَع١ ايؿشص، عًُٝات

 ايؿااشص، َشذًاا١ يف ٚحايراا١ حاياا  22102 ٜٚٛجااذ ،52553 قرااٍٛ

 12047 صاٍ َٚا ،242711 ؾٝٗا ٚقرٌ ،262770 ايكـِٝ ٚجاَع١

ٍ  ط ،52560 ازباٛف  ٚجاَع١ ايؿشص، عًُٝات ذبت  ،42626 قراٛ

ٍ  ط ،122244 ايكاش٣  أّ ٚجاَعا١  ،ايؿاشص  ذبت 822 صاٍ َٚا  قراٛ

ِ  ايؿاشص  َشذ١ً يف ٚحاير١ حايرٶا 22075 صاٍ َٚا ،272158  يكراٛهل

 .ا٫ْتظاّ  شْاَخ يف
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ٔ  ذؿاش  زباَعا١  ا٫طتٝعا ١ٝ ايڀاق١ ٚ ًػت  ٚط ،32558 ايرااح

 املًاو  ٚجاَعا١  ايؿاشص،  ذبات  22162ٚ ٚحاير١، حايرٶا 22426 قرٍٛ

 حايرٶااا 271 صاٍ َٚااا ،262188 قرااٍٛ ٚط ،242480 عراذ ايعضٜااض 

 ،42572 قراااٍٛ ط ،52724 ايراذااا١ ٚجاَعااا١ ايؿاااشص، َشذًااا١ يف

 قرٍٛ ط ،32820 ايؼُاي١ٝ اسبذٚد ٚجاَع١ ايؿشص، ذبت 22243ٚ

 ظبااشإ جاَعاا١ حاقاا١  ًػاات نُااا. ايؿااشص ذباات 22435ٚ ،22253

ٍ  ٚط َكعذٶا، 52634 ّ  ٚجاَعا١  ،52260 قراٛ  ٚط ،62040 اياذَا

 ذا٥اااٌ ٚجاَعااا١ ايؿاااشص، ذبااات حايرااا١ 10 ٖٚٓااااى ،62552 قراااٍٛ

 ٚيف ايؿاااشص، ذبااات 22331 صاٍ َٚاااا ،62322 قراااٍٛ ٚط ،72744

 قرااااٍٛ ٚط ،242534 ا٫طااااتٝعا ١ٝ ايڀاقاااا١ ترًااااؼ جاااااصإ جاَعاااا١

 ٚ ًػااات ايؿاااشص، ذبااات ٚحايرااا١ حايرٶاااا 32630 صاٍ َٚاااا ،202804

 ٚحايرا١،  حايرٶاا  242260 لاياذ  املًو جاَع١ يف ا٫طتٝعا ١ٝ ايڀاق١

 يربْاااَخ ايؿااشص ٚعًُٝااات ايكرااٍٛ إجااشا٤ات ذباات مجااٝعِٗ صاٍ َااا

 .ا٫ْتظاّ

ِٻ ٜهٕٛ ايتظا٩ٍ:  أنثاش  ح٬ ٶاا  ازباَعات تكرٌ نٝـ َٚٔ  ٳ

 ؟ ا٫طتٝعا ١ٝ حاقتٗا َٔ

ّ  ؿاااح  اأ اهلل عرااذ. د ٜٚااش٣  اسبُااٛد إٔ ايظاار  ٜشجااع يعااذ

ٚأكاف يف  .ربــ١ٝ ؾ١ٝٓ َعاٖذأٚ  املٛاصٟ، يًتعًِٝ ؾشق ٚجٛد

 ْظااااّ ظٗاااٛسٕ إ ايكاااٍٛ: ْاؾًااا١ َااأ ايكلااا١ٝ: يعاااٌ َذالًتااا٘ ذاااٍٛ

ٗٶااا ٜعااذټ -قااا٥ِ ٛعُااا ٖاا َٚػاااٜش جذٜااذ أنااادميٞ  ضبُااٛدٶا  تٛجټ

ٛ   ظٝط، يظر   يف حًٜٛا١  أنادميٝا١  طآٛات  ْعاٝؽ  نٓاا  أْٓاا  ٖٚا

٘  ٜڀاشأ إٔ  دٕٚ َتعذد٠، َشاذٌ عًٝ٘ َشت أنادميٞ ْظاّ أٟ  عًٝا
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 اعٝااا١اجتُ ملاااتػريات َٛانرااا١ڄ ٜٴااازنش، ذباااذٜث ذتااا٢أٚ  تعاااذٌٜ،

 . ٚاقتـاد١ٜ

 أتااا٢ أْااا٘ ٜراااذٚ، ازبذٜاااذ ازباَعاااات يٓظااااّ املكااارت  املؼاااشٚع

٘  عبٔ مما أؾلٌ ٜٴعذټ ٜهٔ ٚتٛجٗات، َُٗا  أؾهاس ٝٽاا  عًٝا ، ذاي

َٶا املختًـ ايتٓظِٝ ٚ ٗزا جذٜذ ؾٓظاّ ذاٍ، أ١ٜ ٚع٢ً  ٫ػو، متا

ٟ  َُٗاا  ْٛع١ٝ ْك١ً ٜعذټ أْ٘ ٔ  ايتڀرٝال  ٜعارت  ْعاٝؽ  ٭ْٓاا  طاًرٝات   َا

 . ايذٚي١ٝ ٚاملٛانر١ ايتػٝري تتڀً  َشذ١ً

ٔ  تعٝال  قاذ  ملعٛقاات  ٚتؿادٜٶا ٘  ايتڀرٝال   نؿاا٠٤  َا إٔ  ٫ اذ  ؾرْا

إٔ  أس٣ ٖٚٓااا، ٖاد٥اا١ اْتكايٝاا١ َشاذااٌ ٚؾاال ايتڀرٝاال عًُٝاا١ تظااري

 :  آت ٖٛ ؾُٝا ْؼشع

 ايعُاش  أصيٝا١  ازباَعاات  ٚقاذسات  نؿاا٠٤   ني ايتؿشٜل َٔ ٫ ذ ،

 َشاناااض ٚقااا٠ٛ ُااااداتاعت َااأ ايذٚيٝااا١  ٚع٬قاتٗاااا ٚخبرباتٗاااا

 عُشٖاا   سبذا ا١  ْاػا١٦  تعاذ  ٫ تضاٍ جاَعات أَاّ، ؾٝٗا حبٛث

ّ  هلازا  ايتڀرٝال  ٜأتٞ قذ ٚهلزا  عاَا١   ـاؿ١  ازبُٝاع  عًا٢  ايٓظاا

ٌپ يٲَهاْااات، ذبذٜااذ دٕٚ  عًاا٢ َثكااٌ ذااذ٠، ٖٚاازا عًاا٢ ناا

٫  ٖازا ، إ٫ إٔ اشبـاٛق  ٚج٘ ع٢ً ايٓاػ١٦ ازباَعات ناٌٖ

ٛ  ايٓاػا١٦  ازباَعا١  تظاع٢ إٔ  عميٓا   يف ٤َاا جاا    عا   تڀرٝال  عبا

 . ايه١ًٝ ٚيٝع يًحاَعات، ازبذٜذ ايٓظاّ

 إٔ  ٫ اااذ، ٚصبايظاااٗا ايهًٝاااات يعُاااذا٤ ا٫ْتخا اااات َظاااأي١

ُٶا أَشٶا ٜهٕٛ ٔ  ؾلاًڄا ، ا٭ؿٌ يف عاملٞ تٛج٘ ؾٗٛ،  ٘ َظً  عا

 .ايتعٝني  ـؿ١ ٜأتٕٛ ممٔ أؾلٌ تهٕٛ سمبا نؿا٠٤، ٚؿٍٛ
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  أْاا٘ حبهااِ-ذازبذٜاا ازباَعااات ْظاااّ يف ٜ٪نااذإٔ  ٜكاارت 

 ازباَعاااات  اااني ٜهااإٛإٔ -ْظااااّ َؼاااشٚع َظاااٛد٠ ٫ٜاااضاٍ

  عا   يف تكاع  ايامت  لـٛؿٶاا ، إْؼاا٩ٖا  ٚاملضَع ناؾ١ اسباي١ٝ

 ْٛعٝاااا١ طبشجاتٗااااا حبٝااااث تهاااإٛ احملاؾظااااات،أٚ  املٓاااااحل

 ٚذبؿٝااض تٛجٝاا٘ عبااٛ ايظااعٞ َااع، اٯٕ قااا٥ِ ٛعُااا ٖاا َٚػاااٜش٠

ٝٽااا، َٓٗااا ايكااا٥ِ  تٴحااش٣ إٔ أٜلٶااا َٓٗااا ايٓاػاا١٦ لـٛؿااا ذاي

 ايتُٜٓٛا١  ٚا٫ذتٝاجاات  ٜتؿال  مباا  طبشجاتٗاا  يف تعاذ٬ٜت  عًٝٗا

 .دا٥شتٗا يف ازباَع١ تكع ايمت احملاؾظ١أٚ  املٓڀك١ يف

 ٫ ااذ  ٔ ٞ  يًػاٜاا١   َُٗاا١  َظااأي١  اطتؼااعاس  َاا  ازباَعااات إٔ  ٖٚاا

 َعٗاا  ا٭َاش  ٜـاع   قذ -احملاؾظات يف تكع ٚايمت -ايٓاػ١٦

ٝٽاااا  َااأ ٚسد َاااا ذظااا  اطاااتثُاس١ٜ َؼااااسٜع يف ايراااذ٤ يف َشذً

 يف ايؼاااااشٚع عااااأ ازبذٜاااااذ ايٓظااااااّ َظاااااٛد٠ يف أحشٚذاااااات

 حملذٚدٜاا١ ْظااشٶا يًحاَعااات  صبضٜاا١ عٛا٥ااذ ذبكاال اطااتثُاسات

 ايٓظش َٔ ٫ ذ ٚهلزا احملاؾظات   ع  يف ا٫قتـاد١ٜ املٓاػط

 قرااٌ املايٝاا١ َٛاصْاتٗااا يف َٚظاااْذتٗا ازباَعااات تًااو أذااٛاٍ يف

 . اَعاتازب زبُٝع املاي١ٝ ا٫عتُادات ؿذٚس

 اياااذعِ َااأ تٓااااٍإٔ  ٜٴؿااارت ، ا٭ًٖٝااا١ ٚايهًٝاااات ازباَعاااات 

ٌ  عًا٢ ، اسبهَٛٝا١  يًحاَعاات  َّا ٜٴكذ َثٌ ٚامل٪اصس٠،  َاا  ا٭قا

 .ٚايـ٬ذٝات ا٫طتك٬ي١ٝ ؽبفټ

 ْظاااّ َؼااشٚعإٔ  امل٬ذاا  َاأ ايػاَااذٟ  ااإٔ ْااٛف. د ٚعكډراات

 " صباايع " زبإ ؾٗٓاى ٚاجملايع،  ايًحإ ٜٗتِ ازبذٜذ ازباَعات

ٕڈ  يف تٴاذٵسٳغ  يهٞ تٛؿٝاتٗا تشؾع  يف أياٝع  ٚصباايع،  ألاش٣  زباا
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 يتعڀااٌ ٜاا٪دٟ ممااا ايكااشاس  اربااار يف ٚ ااط٤ يًٛقاات، َلااٝع١ ريااو

 ٜكذٿَااا٘ مباااا ٜٗاااتِ مل ايٓظااااّإٔ  نُاااا !؟ ايكاااشاسات َااأ ايهاااثري

 يف ا٭ًٖٝا١  ازباَعات َٔ نثريٶاإٔ  املعشٚف َٚٔ اشباق، ايكڀاع

 تٓاقلٶاا  رياو  هَٛٝا١، أياٝع  اسب ازباَعاات  مسعتٗاا  تؿاٛم  اشباسد

 !؟ دٚسٙ ٚتؿعٌٝ اشباق، ايكڀاع إػشاى يف املًُه١ س١ٜ٩ َع

 تعاااذدإٔ  اسبُاااٛد أْااا٘ ٫ػاااو ؿااااح  ااأ اهلل عراااذ. د ٜٚاااش٣

 أػاٛاى  عًٌ يف ٚاطتُشاس، يًٛقت َلٝع١ ٖٞ، ايًحإأٚ  اجملايع

ٍ  آيٝات اطتُشت َاإرا  ٚهلزا. ايرريٚقشاح١ٝ  نُاا  ازباَعاات  أعُاا

 َٚاأ ْاذٝاا١ ألااش٣، ٖٓاااى .جذٜااذٶا ػاا٦ٝٶا ْهظاا  ؾًاأ، عًٝاا٘ ٖااٛ

، ازبذٜااااذ ايٓظاااااّ يف ا٭ًٖٝاااا١ ٚايهًٝااااات ازباَعاااااتإىل  إػااااس٠ 

 املكاؿااذ َؿٗااّٛ ذتاا٢أٚ  املعاااْٞ، َهتُااٌ غااري أْاا٘ ٜرااذٚ ٚيهاأ

َ٘ٓ. 

 َؼااشٚع عًاا٢ ا٫حاا٬ع دٖااٝؽ أْاا٘  عااذ   اأ لايااذ. د ٚأٚكااس 

 ٚاملذال٬ت ايظا ك١، ؾرْ٘ ٜش٣ َا ٜأتٞ: ايٓظاّ

 ٕازباَعااات ملاآس جٝااذ٠  ذاٜاا١ ٜٴعااذټ صبًُاا٘ يف ايٓظاااّ َؼااشٚع أ 

 صبًااع ٭ٕ ايهاًَاا١  ا٫طااتك٬ي١ٝ تهاأ مل ٚإٕ اطااتك٬ي١ٝ،

إٔ  املٓاطا   َٔ نإ ايمت املٗاّ  رع  اْؿشد ازباَعات ػ٪ٕٚ

 .ا٭َٓا٤ جملًع تٴُٓس

 ٚايتٓظُٝاات  ايًٛا٥س َٔ ايعذٜذ ٖٓاى إٔ تلُٔ ايٓظاّ َؼشٚع 

ٔ  ايهاثري  تلاع  قاذ  ٚايامت  ا،٫ذكڄا  تـاذس  طاٛف  ٚايتعًُٝات  َا

  ع  ازباَعات َٔ تظً  قذ ٖٚزٙ ايٓظاّ، َٛاد أَاّ ايعٛا٥ل
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 ايٓظاااّ ؿااذٚس  عااذ تـااذسإٔ  ٚيااٝع َاأ املتٛقااع ا٫طااتك٬ي١ٝ،

 .تٓؿٝزٙ ٜ٪لٿش قذ مما سمسٞ   ؼهٌ

 ٜتڀااشم مل  ّ ٌ  يًخـخـاا١ ايٓظااا  ريااو  ٚسمبااا  ٚاكااس،  ؼااه

 ـخـا١ اشب َشناض  تتراع  ايمت ايتعًِٝ لـخـ١ يًح١ٓ طٝرتى

 .ٚايت١ُٝٓ ا٫قتـاد١ٜ ايؼ٪ٕٚ صبًع يف

 َشاجعا١  أُٖٝا١  أس٣ ؾارْ   ايٓظااّ،  ٖازا  ؿاذٚس  إ ش ع٢ً  ّ  ْظاا

ٕ  ا٭ًٖٝا١   ايهًٝات ْٚظاّ ازباَعات، ٕ  صبًاع  دٚس يرٝاا  ػا٪ٚ

 .ا٭ًٖٞ ايعايٞ ايتعًِٝ عبٛ ازباَعات

 َٔ ٌ(  ايترادٍ)ا٭١ًٖٝ  ازباَعات َذسا٤ أذذ ٜهٕٛإٔ  ا٭ؾل

 .ازباَعات ٕٚػ٪ صبًع يف علٛٶا

  غااري ايڀاا٬ب قرااٍٛ إَهاْٝاا١ َاأ ا٭ؾهاااس ازبٝااذ٠ املڀشٚذاا١ 

 .َاي١ٝ  شطّٛ ايظعٛدٜني

 ازباَعااات ْظاااّ يف اْتراٖاا٘ املڀااريٟ ؾكااذ يؿاات َٓـااٛس. أَااا د 

 :ازبذٜذ ايٓكا  ايتاي١ٝ

 أَاْتاا٘ التـاؿاااتٚ ازباَعااات، ػاا٪ٕٚ صبًااع التـاؿااات 

 ايتعًااِٝ ٚصاس٠ تٴعااادإٔ  املٓاطاا  َاأٚ كااخ١ُ،ٚ ناارري٠ ايعاَاا١

ِ  ٚاذاذٶا  ٚصٜشٶاإٔ  ؾٝرذٚ. ايعايٞ ٘  يًتعًاٝ ٔ   ؿشعٝا ٔ  يا ٔ  ٜاتُه  َا

 .ايعًُني يلخا١َ املڀًٛب ايذٚس أدا٤

 ٕٚٻ ٜرذ ٕ  صبًع أعلا٤ ق٠ٛ يف كعؿڄا ٖٓاى أ  ازباَعاات،  ػا٪ٚ

 َاأ ٜتهاإٛ ذٝااث، ازبذٜااذ ايٓظاااّ يف ا٭عًاا٢ ايظااًڀ١ ٖااٛٚ

ٕ  ذٝاث  ألاش٣،  ٚصاسات ْاٛاب ٚ ايتعًِٝ، ٚصٜش ٌ  يف ناا  تؼاهٝ
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يف ذني  قشاس، ؿاذ  ايٛصٜش..  َِٓٗ  ذيڄا ٚصسا٤ ايظا ل يٓظاّا

 .ٚصٜشٙ َٛاؾك١إىل  ؼبتاد إٔ ايٛنٌٝ

 زب١ٓ ٚجٛد  ٌ ٔ  تٴؼاه ٌ  َا ٞ  ازباَعا١،  صبًاع  قٹرا ٔٵ  ٖا  ؽبتااس  َٳا

 ٭نثش .. ٚايشأٟ إٔ ايرتػٝس ا٭قظاّ س٩طا٤ٚ ايهًٝات عُذا٤

 صبًاع  يٝختااس  ا٭قظاّأٚ  ايهًٝات صبايع قرٌ َٔ علٛ َٔ

ٔ  أٚىل  ٝٓٗا َٔ ايكظِ س٥ٝعٚ ايعُٝذ ع١ازباَ ، ايًحٓا١  ٖازٙ  َا

 ا٫ْتخاب. عٓذٟ ا٭ؾلٌٚ

 َع ايتعاقذإىل  أػاست  ع  املذال٬ت  ٛ  ايتاذسٜع،  ٦ٖٝا١  علا

، ا٭جااآ  ذايااا١ يفإ٫  املظاااٛد٠ يف رياااوإىل  إػااااس٠ ٫ٚ ٜٛجاااذ

ٓٶاااا ٜٴعاااني ايتاااذسٜع ٦ٖٝااا١ علاااٛإٔ  ايٛاكاااس  ٚظٝؿااا١، أٟ تعٝٝ

 .  تعاقذٶا يٝعٚ سمس١ٝ،

 متٜٛاااٌ عًااا٢ ٜكاااّٛ ازباَعاااات متٜٛاااٌإٔ  ايٓظااااّ َااأ ٚاكاااس 

ٔ  ايرراث ٚ ا٫طاتثُاس  هلاا  أجاص يهٓ٘ٚ اسبه١َٛ، ، أٚقااف  عا

ّ  ألاز  هلاا  أجااص  نُا ٔ  سطاٛ ٘  ملٚ ايڀا٬ب،  َا  ٖٚازا ..  ٜؿشكا

 . ذه١َٝٛ طتظٌ نثريٶا  َٔ ازباَعاتإٔ  ٜع 

 ٛػاااا٪ٕٚ صبًااااع التـاااااق َاااأ املااااشاقرني تعااااٝني نااااإ ياااا 

 أؾلٌ يهإ جاَع١ نٌ يف ا٭َٓا٤ عصبً َٔ  ذيڄا ازباَعات

 . َٓ٘ اسبذٚ ايؿظاد، ضباؿش٠ يف

 ازباَعااات ْظاااّ عًٝٗااا ؾٝٴڀراال ايعظااهش١ٜ يًهًٝااات  ايٓظاار١ 

ٞ  ايؼإٔ ؽبف ؾُٝا ٔ  ا٭ناادمي  غريٖاا، ٚاملضاٜاا  ٚ ايرتقٝاات  َا

  املٓااااٖخ ٜتعًااال ؾُٝاااا يهااأ.. ٚايتاااذسٜع  ٦ٖٝااا١ يعلاااٛ املايٝااا١
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 ْظاااّ عًٝاا٘ ٜٴڀراال ناارري، الاات٬ف ؾٗٓاااى ايتكٝااِٝ، أدٚاتٚ

 .ايعظهش١ٜ   ايهًٝات لاق

 خبـااٛق ايؼااشاسٟ عًاا٢ تٛكااٝس د. َٓـااٛس ذاَااذ. د ٚعكاا 

 ايڀاياا  دساطاا١ تهاإٛإٔ   ااإٔ َااا قـااذٙ  ايعظااهش١ٜ  ايهًٝااات

 ،"املكارت   ْظاَٗاا  يف ٜٚٓف" ازباَعات يف ا٭نادمي١ٝ ايعظهشٟ

 ٖااازا .ٚاملٗااااسٟ ايتاااذسٜ  يًحاْااا  ايعظاااهش١ٜ ايهًٝاااات ٚتتؿاااشؽ

 عااااأ ا٭نادميٝااااا١ٚ ٚاٱداسٜااااا١ املايٝااااا١ ا٭عراااااا٤ ؽبؿاااااـ املكااااارت 

 ايكڀاعاااات تاااذؾع ٚقاااذ ايتاااذسٜ ، يًحاْااا  ٚتتؿاااشؽ ايهًٝاااات،

ٝٽا َكا ًڄا ٚا٭١َٝٓ ايعظهش١ٜ  تًاو  حا٬ب  تعًِٝ ْظري يًحاَعات َاي

 ايكڀاعات.

ٖٛ ، َٚڀشٚ  املڀريٟ إٔ ٖزا َكرت  َٓـٛس. د ٚ ذٚسٙ أٚكس

ٟ  ايڀايا   عٓاذ  املعشيف ازباْ  يتك١ٜٛ إيٝ٘ ميٌٝ  تٛطاٝع ٚ ايعظاهش

 عٓااذٙ ايڀرٝعٝاا١ٚ اٱْظااا١ْٝ ايعًااّٛ يف ا٭نادميٝاا١ ؾايٓاذٝاا١، أؾكاا٘

ٟ   ازباْ  ٫ْؼػاي٘ كعٝؿ١ ٟ  املٗااس ٔ   ٪60 ذاذٚد  يف ٜألاز  اياز  َا

ٔ ..  ياا٘ ٜتعااش   اياازٟ يٲجٗاااد ، ٚٚقتاا٘  عٓااذ  ؾًظااؿ١  ٖٓاااى يهاا

 ايعظااااهش١ٜ، يًرٝااااا٠ ايڀاياااا  َعاٜؼاااا١ٕ إ تكااااٍٛ: ايعظااااهشٜني

 نكا٥ذ ي٘ أؾلٌ ممهٔ ٚقت أنرب عظهش١ٜ جٛا٤أ يف ٚجٛدٙٚ

 ْاذٝاا١ َاأ َٗااِ أٜلٶااا ايظاآني التـاااس  ااِ، َظااتكرًٞ عظااهشٟ

 أَهاأ ؿااػريٶا ػااا ٽا ايلااا ط ربااشد ؾااررا، ػاارا ٘ َاأ ا٫طااتؿاد٠

 تألااز ازباَعٝاا١ ايذساطاا١، ٚقشٜراا١أٚ   عٝااذ٠ َٓڀكاا١أٟ  يف تعٝٝٓاا٘

، ش١ٜايعظاه  ايهًٝاات   عا   ؾًظاؿ١  ا٭قٌ ع٢ً ٖزٙ..  أحٍٛ ٚقتٶا
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إىل  اٯٕ عاااادٚا ٚقاااذ نا٭َٓٝااا١، ألاااش٣  نًٝاااات لايؿتٗاااا قاااذٚ

  ايثاْٟٛ. ايكرٍٛ

 ضبُاذ  د. َعايٞإٔ  أرنش: ايؼشاسٟ ذاَذ. د َٚٔ جذٜذ قاٍ

 ايهًٝااات ٚاعتُاااد يتكااِٜٛ ْظاااّ َؼااشٚع مبكاارت  تكااذّ طااام أ ااٛ

ٛٸت ٚقذ ايعظهش١ٜ،  ازبٗاات إىل  ٚسٴؾاع  ايؼٛس٣، مبحًع عًٝ٘ ؿٴ

 إعاا٬ٕ ميهاأ ٫ أْاا٘ حبحاا١ ياا٘  عاسكاانيامل َاأ ٚنٓااتٴ ايعًٝااا،

 ا٭َاااٛس َااأ تعتااارب يهْٛٗاااا أَٓٝااا١ أٚ  عظاااهش١ٜ نًٝااا١ َظااات٣ٛ

 َظاااااتٛاٖا ٜعاااااشفإٔ  يًعاااااذٚ ميهااااأ ٫ ايااااامت يًذٚيااااا١ ايظاااااش١ٜ

 ٞ ٛ  ؾُثًڄااااا: . ٚايتاااذسٜ   ا٭ناااادمي  ايهًٝااااات إذاااذ٣  ألؿكاااات يااا

ٌ  ا٭نادميٞ، ا٫عتُاد ع٢ً اسبـٍٛ يف ا٭١َٝٓأٚ  ايعظهش١ٜ  ٖا

 تلاأُ ذتاا٢ املٓاطاا  َاأ ٜهاإٛ قااذ ياازا، !؟ هًٝاا١اي اطااِ ٜٴعًاأ

ٟ  ايڀايا   ًٜترل، إٔ تعًِٝ جٛد٠  ربلاع  ايامت   ازباَعا١  ايعظاهش

 َتڀًرات َع ٜتٓاط  ٚمبا ٚامل٪طظٞ، ايرباصبٞ ٚا٫عتُاد يًتكِٜٛ

 . أٖذاؾٗا ٚؼبكل ٚا٭١َٝٓ، ايعظهش١ٜ ايكڀاعات

 جاَعا١  ٚمبؼاسن١ ع١ًُٝ، دسج١ ع٢ً ايڀاي  ذـٍٛ أٜلٶا،

٘  يف ٜٚٴٛكاس  ا٫عتُاد ع٢ً ذاؿ١ً ٘  ٜؿاتس  قاذ  ا٭ناادميٞ   طاحً  يا

أٚ  عاملٝاا١،أٚ  ضبًٝاا١ جاَعااات يف ايعًٝااا ايذساطااات إنُاااٍ ؾشؿاا١

ٞ أٚ  اشباق ايكڀاع يف ا٫يترام أٚ  املرهاش،  تكاعاذٙ  عٓاذ  ازبااَع

 .املذْٞ يًكڀاع ا٫ْتكاٍ يف سغرت٘

  ٗااازا ايٓظااااّ ملؼاااشٚع ؾكاااش٠أٚ  َااااد٠ تٴلاااافإٔ  أقااارت  يااازا،

 ؾاتس أٚ  أنادميٝا١،   اشاَخ  تكذِٜ يًحاَع١ ػبٛص: َثًڄا .. اشبـٛق

 ٚمباا  ٚا٭َٓٝا١،  ايعظاهش١ٜ  ايهًٝاات  يڀا٬ب  أنادمي١ٝ َظاسات
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 تًو تكذِٜ ْظري َايٞ َكا ٌ ألز هلا ٚػبٛص َتڀًراتِٗ، َع ٜتٛاؾل

 . ايرباَخ

 ْكًاااالإٔ  ٜؿاااارت  ٫ ايشدٜعااااإ أْاااا٘ لايااااذ. د يف ذااااني ٜااااش٣

 ٚحاقتٗاا  قًٌٝ، ؾعذدٖا ١ٝ،ٚا٭َٓ ايعظهش١ٜ ايهًٝات خبـٛق

 َراػااش٠   ـااٛس٠ ذهَٛٝاا١ زبٗااات ٚتترااع ضبااذٚد٠، ا٫طااتٝعا ١ٝ

ِ إٔ  ٜؿارت   َاا . ٚاسبشغ ٚايذال١ًٝ، ايذؾاع، نٛصاس٠ ٘  ْٗات ٛ   ا  ٖا

 .ايتعًِٝ ٚصاس٠ َظ١ً ذبت ايمت ٚايهًٝات ازباَعات

ّ  تڀرٝلإٔ  اسبُٛد ؿاح  ٔ اهلل عرذ. د ٜٚش٣  ازبذٜاذ  ايٓظاا

 صبًااع ٚجااٛد عاأ ؾلااًڄا، ايكااشاس يف ك٬ي١ٝا٫طاات يًحاَعااات ٜتااٝس

ٌٷ رياااو ناااٌ، أَٓاااا٤ ٚصبًاااع جاَعااا١  ازباَعااا١ تتُتاااع  اااإٔ نؿٝااا

 -ذاَااذ  .د رنااش  نُااا  -َٓٗااا ٚاطااع١،   ـاا٬ذٝات  ايكادَاا١

 يڀااا٬ب أنادميٝااا١ َظااااسات ؾاااتسأٚ  أنادميٝااا١،  اااشاَخ تكاااذِٜ

 ٚا٭١َٝٓ. ايعظهش١ٜ ايهًٝات

٘  ذاَاااذ. ٚأكااااف د  َااأ املٓاطااا   ٜهااإٛ قاااذ ايؼاااشاسٟ أْااا

 زباَعاااات ؾاااشٚع ؾاااتس َثاااٌ: ايٓظااااّ،  ٓاٜاااا يف عًٝٗاااا ٜٴااآف ياااٛ

 عامل١ٝ.

ٛټس د ٌ  محٝااااااذ. ٚيف تـاااااا إٔ  املااااااضسٚع نااااااإ َاااااأ ا٭ؾلاااااا

 ا٭طاطاااا١ٝ ٚاملااااٛاد ايعُااااٌ أڂحااااش  ٛكااااع ايتعًااااِٝ ٚصاس٠ تهتؿااااٞ

 ا٭َٓااااا٤ جملًااااع ٜٴاااارتى ٚإٔ، يًحاَعااااات ايتعًااااِٝ جااااٛد٠ يلااااُإ

 ٜٓاطاااااا  اياااااازٟ ايتعًُٝااااااٞ ايٓظاااااااّ ٚكٵااااااع جاَعاااااا١ نااااااٌ يف

 املخشجات. ٚجٛد٠ ايتخـف،
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 التىصًات املكرتحُ

ّ  ػااش  ذازف  (2  َاأ ا٭َٓااا٤ صبًاع  علاا١ٜٛ يف  ااايتعًِٝ ا٫ٖتُاا

 ايكڀااع  ٭ٕ يا٘   َاربس  ٫ ػاش   ٖازا ٕ إ ذٝاث  اشباق، ايكڀاع

 ٚطبشجاتااا٘  اااايتعًِٝ اٖتُااااّ يذٜااا٘ صبا٫تااا٘  هاؾااا١ اشبااااق

( client) املظااااااتٗذف ايكڀاااااااع ؾٗااااااٛ ٚايررثٝاااااا١، ايتعًُٝٝاااااا١

 ايتع١ًُٝٝ. اَع١ازب مبخشجات

ٍ ) ا٭ًٖٝا١  ازباَعاات  َاذسا٤  أذاذ  ٜهٕٛ إٔ (1 ٛٶا (  ايترااد  يف علا

ٕ  صبًاع  ازباَعات، َع ايتأنٝذ ع٢ً دٚس ػ٪ٕٚ صبًع  ػا٪ٚ

 ا٭ًٖٞ. ايعايٞ ايتعًِٝ عبٛ ازباَعات

 صبًااع يف هلااِ املُااثًني ايث٬ اا١ ايتااذسٜع ٦ٖٝاا١ أعلااا٤ اْتخاااب (2

  ا٭َٓا٤.

 رٟٚ َاأ أس عاا١ تعااٝني جااٛاص ازباَعاا١ صبًااع علاا١ٜٛ يف جااا٤ (3

َٶااا، ريااو ٜهاإٛإٔ  ٜٴؿاارت  ٚايهؿاٜاا١، اشباارب٠  ٜٴاارتى ٫ٚ ًَض

 ازباَع١. ملذٜش

ٔ   ٬ ا١  تعاٝني  جاٛاص  ايهًٝا١  صبًاع  علا١ٜٛ  يف جا٤ (4  أعلاا٤  َا

إٔ  ٜٴؿاارت  ٚايع٬قاا١، اشباارب٠ رٟٚ َاأ ٚا اآني ايتااذسٜع، ٦ٖٝاا١

َٶا، ريو ٜهٕٛ  يف تٓؿٝزٙ يلُإ ايه١ًٝ جملًع ٜرتى ٫ٚ ًَض

 اَع١.ازب نًٝات نٌ

 اجملااٍ،  ٖازا  يف طاركتٓا  ايامت  املتكذَا١  ايتحااسب  َٔ ا٫طتؿاد٠ (5

ٌ  ايهًٝااات اطااتك٬ي١ٝ ٚأقااشت  أ عااذ، َااذ٣إىل  ٚرٖراات  دالاا
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 أٖااااذاف إحاااااس يف ٚأنادميٝٽااااا إداسٜٽااااا اطااااتك٬يڄا ازباَعااااات

 .ا٭ّ ازباَع١ ٚطٝاطات

 ْظاااّ َشاجعاا١ املٗااِ َاأ ؾاارٕ ايٓظاااّ، ٖاازا ؿااذٚس إ ااش عًاا٢ (6

 ػاا٪ٕٚ صبًااع دٚس يرٝااإ ا٭ًٖٝاا١  هًٝاااتاي ْٚظاااّ ازباَعااات

ٞ  ايعايٞ ايتعًِٝ عبٛ ازباَعات ٕ  ٚإٔ، ا٭ًٖا  َاذسا٤  أذاذ  ٜهاٛ

ٛٶٶا(  ايتراااااادٍ) ا٭ًٖٝااااا١ ازباَعاااااات  ػااااا٪ٕٚ صبًاااااع يف علااااا

 .ازباَعات

ٕ  صبًع أعلا٤ ؾرٕ ايتعًِٝ ٚصٜش عذا ؾُٝا (7  -ازباَعاات  ػا٪ٚ

ّ  يف ا٭ع٢ً ايظًڀ١ ٖٛٚ ٔ  يٝظاٛا  -ازبذٜاذ  ايٓظاا  أؿاراب  َا

   ايكشاسات.  ع  اربار ٜعٝل مما جٗاتِٗ  يف سايكشا

ٔ  أجٓرٝاا١  أنادميٝاا١  خبااربات  ا٫طااتعا١ْ (8  صبًااع  أعلااا٤  كااُ

 ؾااارت٠ لااا٬ٍ لاؿااا١ جاَعااا١ يهاااٌ تهٜٛٓااا٘ املضَاااع ا٭َٓاااا٤

 يااات٬يف ازبذٜاااذ  إىل ايكاااذِٜ ايٓظااااّ َااأ ٚايتراااٍٛ ايتأطاااٝع

 عًا٢  ايظعٛد١ٜ ازباَعات ذـٍٛ ٚيلُإ ازبٖٛش١ٜ، ا٭لڀا٤

 .املٓاطر١ مل١ٝايعا ايتـٓٝؿات

 لاسجٝاا١ جاَعااات ( َااع mentoring)  ايتٛأَاا١ ْظاااّ تاار  (20

 احملًٝا١   زباَعاتٓاا  املؼٛس٠ ٚتكذِٜ جباْرٓا، يًٛقٛف َظتك١ً 

 .ايتػٝري ع٢ً ٚتتعٛد تتذسد ذت٢

 ازباَعاااات، جاااٛد٠ ذبؿااا  ايااامت ايلاااٛا ط عًااا٢ ايتأنٝاااذ (22

 .ٚايهًٝات ا٭قظاّ صبايع لاؿ١

ٌ  يترذٜاذ  ايٓظاّ   ذظ يًحاَعات تـٓٝـ َعاٜري إػباد (21  نا

 .ايتڀٜٛش َٚشتهضات ٚقذساتٗا يش٩ٜتٗا جاَع١
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 ايهًٝااااات  ا٭قظاااااّ ٚس٩طااااا٤ ايعُااااذا٤ التٝاااااس ٜهاااإٛ إٔ (22

ٔ  أنثش تشػٝس  ا٫ْتخاب  ٚميهٔ إٔ ٜتِ ٛ  َا ٔ  علا ٌ  َا  قرا

 ايعُٝاذ  ازباَعا١  صبًع يٝختاس ا٭قظاّأٚ  ايهًٝات صبايع

 . ِٝٓٗ َٔ ايكظِ س٥ٝعٚ

 ػااا٪ٕٚ صبًاااع التـااااق َٔااا املاااشاقرني تعاااٝني ٜهااإٛ إٔ (23

 ٖٚاازا جاَعاا١، نااٌ يف ا٭َٓااا٤ صبًااع َاأ  ااذيڄا ازباَعااات

 . َٓ٘ اسبذٚ ايؿظاد، ضباؿش٠ يف ٜظاعذ

 ايكڀااااع َااأ ا٭َٓاااا٤ صبًاااع علااا١ٜٛ يف  اااايتعًِٝ ا٫ٖتُااااّ (24

 يذٜاا٘ صبا٫تاا٘  هاؾاا١ ايكڀاااع ٖاازا ٭ٕ ياا٘  َااربس ٫ اشباااق

ِ  اٖتُاّ ٘   اايتعًٝ ٛ  ٚايررثٝا١،  ايتعًُٝٝا١  ٚطبشجاتا  يكڀااع ا ؾٗا

 .  ايتع١ًُٝٝ ازباَع١ مبخشجات( client) املظتٗذف

 خبرباتٗاا  ايعُاش  أصيٝا١  ازباَعات ٚقذسات نؿا٠٤  ني ايتؿشٜل (25

 حباااٛث  َشاناااض ٚقااا٠ٛ اعتُاااادات، َااأ ايذٚيٝااا١ ٚع٬قاتٗاااا

ّ  ٜاأتٹ  قاذ  عُشٖاا  سبذا ا١  ْاػا١٦  تعاذ  ٫تضاٍ ٚجاَعات  ايٓظاا

ٍ إٔ  ا٫عترااس  يف ا٭لاز  َاع  ناًٖاٗا،  ع٢ً  كًٝڄا  ازباَعا١  تٓاا

 .ازبذٜذ ايٓظاّ يف اَا ٜٓاطرٗ ايٓاػ١٦

 ٚاملضَااااع ناؾاااا١ اسبايٝاااا١ ازباَعااااات طبشجااااات تهاااإٛ إٔ (26

 ْٛعٝاا١ احملاؾظاااتأٚ  املٓاااحل  عاا  يف لـٛؿٶااا، إْؼااا٩ٖا

ٝٽااا َٓٗااا ايكااا٥ِ تٛجٝاا٘ َااع، اٯٕ قااا٥ِ ٛعُااا ٖاا  َٚػاااٜش٠  ذاي

 ٚا٫ذتٝاجااااات ٜتؿاااال مبااااا طبشجاتٗااااا يف تعااااذ٬ٜت  اااارجشا٤

 .دا٥شتٗا يف ازباَع١ تكع ايمت احملاؾظ١أٚ  ملٓڀك١ا يف ايت١ُٜٛٓ
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ٞ   شْاااَخ  تـااُِٝ (27 ٌ  جاااَع سقُاا  ايظااعٛد١ٜ،  ازباَعااات  يهاا

ٌ  ٜااتِ ذٝااث ٛ  ؾٝاا٘، ضبتاا٣ٛأٟ  ذبُٝاا ٍ  عاأ ؽباارب ٖٚاا  َعااذ

ألااش٣،  جباَعااات َٚؼاااسٜع أؾهاااس َااع تڀا كاا٘أٚ  تؼااا ٗ٘

 ازباَعاااااات يف  ااااا٘ املعُاااااٍٛ Turnitin ْظااااااّ نُاااااا ٖاااااٛ

 . ا٭ٚسٚ ١ٝ

ٌ  عًا٢  ٚايكلاا٤  زباَعاات، ا ٖٝهًا١  إعاد٠ (28  اياٛظٝؿٞ،  ايرتٖا

ٔ  ازبذٜاذ   ازباَعاات  ْظاّ َؼشٚع َع تتضأَ حبٝث  يتاتُه

ٛټٍ ٚ شاَخ لڀط تعضٜض َٔ  .ايٛح  ايتر

 ٚاٱداسٜاا١ ايتٓظُٝٝاا١ ايت٦ٝٗاا١  عًُٝااات ايكٝاااّ ازباَعااات عًاا٢ (10

ٛ  يًتراااااٍٛ ٚاملٗٓٝااااا١   ا٫طااااارتاتٝح١ٝ  اٱداس٠ تڀرٝكاااااات عبااااا

 .دا١ُ٥ نُُاسط١

 نْٛاا٘ يف ايڀرٝعااٞ إحاااسٙ يف ا٫طاارتاتٝحٞ ٝطيًتخڀاا ايٓظااش (12

 ٫ ٚأْاا٘ ا٫طاارتاتٝح١ٝ، اٱداس٠ َظاات٣ٛ عًاا٢ نااٌ َاأ جااض٤ٶا

 َعشؾاا١إىل   اٱكاااؾ١ ٚظا٥ؿٗااا، َاأ ٚظٝؿاا١ ٜهاإٛإٔ  ٜعااذٚ

 .ا٫طرتاتٝحٞ ايتخڀٝط َٓٗح١ٝ يف ايكـٛس جٛاْ 

 اسبذٜثااا١، ايتكٓٝااا١ تاااٛؾڊش ظاااٌ يف ايعُاااٌ إجاااشا٤ات التـااااس (11

ٝٽااا اٱداسٜاا١ اتاٱجااشا٤ أدياا١ ٚإعااذاد  يف ٜظااِٗ مبااا إيهرتْٚ

 املُاسطاات إىل  ايظاًر١ٝ  ايرريٚقشاحٝا١  املُاسطاات  َٔ ا٫ْتكاٍ

 .اٱيهرت١ْٝٚ اسبه١َٛ ٚتڀرٝكات اسبذٜث١، اٱداس١ٜ

أٚ  اٱيػاااا٤،أٚ   ايااذَخ  طاااٛا٤ ايتخــااات،  ٖٝهًااا١ إعاااد٠  (12

ّ  جذٜاذ٠  ربــاات  اطترذاث  ٚتتٓاطا   ايعُاٌ،  طاٛم  رباذ

 .ايڀرٝعٝا١  َٚكَٛاتٗاا  يًحاَعاات  ًٝا١ احمل اجملتُعات حرٝع١ َع
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 ايتعًااااِٝ َٓاااااٖخ يف جاااازسٟ تػااااٝري ريااااو ٜـاااااذ إٔ  عًاااا٢

 أعلاااا٤ أدا٤ ٚتڀاااٜٛش ايتاااذسٜع، ٚاطااارتاتٝحٝات ازبااااَعٞ،

 ٚٚاقعٝا١،  ذكٝكٝا١   ارباَخ  ٚاملاٛظؿني  ٚايڀ٬ب ايتذسٜع ١٦ٖٝ

 .ا٭دا٤ َظت٣ٛ يترظٸٔ َٚكاٜٝع َعاٜري ع٢ً َر١ٝٓ

 عبااٛ ٚتٛجٝٗاا٘ طبــااات٘، ٚسؾااع ايعًُااٞ  ايررااث ا٫ٖتُاااّ (13

 .ايتڀرٝك١ٝ ايررٛث ع٢ً ايرتنٝض َع ايت١ُٝٓ، اذتٝاجات

14)  ٌ  زبعااٌ ذذٜثاا١  ٚحاشم   أطااايٝ  اجملتُااع لذَا١  ٚظٝؿاا١ تؿعٝا

 ازباَعااااات مماسطااااات يف ٚقٜٛٽااااا ؾاعًڄااااا ػااااشٜهڄا اجملتُااااع

 .ايت١ُٜٛٓ

 عراااس٠ تًػااٞ قٜٛاا١ جاَعٝاا١ قٝااادات ٚؿاآاع١ ٚتأٖٝااٌ تااذسٜ  (15

 تهااإٛ حبٝاااث ايَٝٛٝااا١، ٗامماسطاااات َااأ( ايٓظااااّ ذظااا )

 اٱداسٜا١  ٚايًاٛا٥س  ا٭ْظُا١  تؿاؿٌٝ  أدم ١ًَُٚ إداسٜٽا، َ٪١ًٖ

 .املٓؼٛد٠ ايهؿا٠٤ ذبكٝل ع٢ً ٚقادس٠ ٚاملاي١ٝ،

 تڀٛسٖاااا ؾااشق  ٜٚعاااضص ٜكٜٛٗااا،  مبااا  ازباَعاااات  عاا   دَااخ  (16

 نعذد ا٫عتراسات  َٔ ايهثري ريو ٜشاعٞإٔ  ع٢ً ٚ كا٥ٗا،

 .ظاتاحملاؾأٚ  املذٕ ٚحرٝع١ ايظهإ،

ٌ  َااع ايتٛاؿااٌ َاأ ايتااذسٜع ٦ٖٝاا١ أعلااا٤ متهااني (17  احملاؾاا

 ٚضباطااار١ َظااارك١، قٝاااٛد دٕٚ ٚاشبااااسد اياااذالٌ يف ايعًُٝااا١

 .طا كڄا ٚيٝع ٫ذكڄا املخايؿني

ٔ   ٬ ١ تعٝني ٜهٕٛ إٔ (18 ٔ  ٚا آني  ايتاذسٜع  ٦ٖٝا١  أعلاا٤  َا  َا

َٶااا، ايهًٝاا١ صبًااع يف ٚايع٬قاا١ اشباارب٠ رٟٚ  ٜٴاارتى ٫ٚ ًَض

 .ازباَعاا١ نًٝااات نااٌ يف تٓؿٝاازٙ يلااُإ ايهًٝاا١  جملًااع
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 اشباارب٠ رٟٚ َاأ أس عاا١ تعااٝني ٜهاإٛإٔ  يف ناازيو ٚاسباااٍ

 ٜٴااارتى ٫ٚ ،اٝٽاااإيضاَ ازباَعااا١ صبًاااع علااا١ٜٛ يف ٚايهؿاٜااا١

 .ازباَع١ ملذٜش

ٔ  ٦َٜٛا١  متهاني  ْظا   ٚكاع  َٔ  ذ ٫ (20  املاشأ٠  َؼااسن١  تلاُ

 .ايعٌُ آي١ٝ َٔ جض٤ٶٶا  ايتذسٜخ تـرس ذت٢ صبًع  نٌ يف

ٕ  ازباَعا١،   اش٥ٝع "  ازباَع١ َذٜش"  طِا ٜظترذٍ إٔ (22  ٜٚهاٛ

  اااأَش َٓـااار٘ َااأ ٜٚٴعؿااا٢ ٜٚٴعاااني(  املُتااااص٠)  املشترااا١ عًااا٢

 ( . ٚنٌٝ َٔ  ذيڄا)  ْا٥  َٔ أنثش ي٘ ٜٚهٕٛ ًَهٞ،

 ْااٛاب  أذااذ ٜااشترط ايتااذسٜع ٦ٖٝاا١ ٭علااا٤ صبًااع تأطااٝع (21

 .  ازباَع١ صبًع يف ممثٌ هلِ ٜٚهٕٛ ازباَع١،

 ازباَعااا١،  ْاااٛاب  أذاااذ  ٜاااشترط  يًڀااا٬ب صبًاااع  تأطاااٝع (22

 .ازباَع١ صبًع يف ممثٌ هلِ ٜٚهٕٛ

 َثٌ ٚامل٪اصس٠ ايذعِ َٔ ا٭١ًٖٝ ٚايهًٝات ازباَعات تٓاٍ إٔ (23

 ؽبااافټ َاااا ا٭قاااٌ عًااا٢، اسبهَٛٝااا١ يًحاَعاااات َّاااا ٜكاااذ 

 .ٚايـ٬ذٝات ا٫طتك٬ي١ٝ

ِ  عٔ  عذ عٔ ايتعًِٝ ؾـٌ املِٗ َٔ (24 ٞ  ايتعًاٝ  ايتكًٝاذٟ،  ا٭ًٖا

أٚ  اسبهَٛٝاااا١، اٱيهرتْٚٝاااا١ ازباَعاااا١ إيػااااا٤ يف ٚايٓظااااش

 . ايهاٌَ لـخـتٗا

 ؾااتسأٚ  أنادميٝاا١،  ااشاَخ يتكااذِٜ يًحاَعاا١ ايؿشؿاا١ إتاذاا١ (25

 ٚا٭َٓٝا١،  ايعظاهش١ٜ  ايهًٝات يڀ٬ب  أنادمي١ٝ َظاسات

ٌ  ألاز  هلا ٚػبٛص َتڀًراتِٗ، َع ٜتٛاؾل مبا ٞ  َكا ا  ْظاري  َااي
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 ْٗااخ ٚؾاال ايهًٝااات ٖاازٙ تظااري ذتاا٢ اياارباَخ  تًااو تكااذِٜ

 ٚتتؿااشؽ عًٝٗااا، املااايٞ ايعاا ٤ ممااا ؽبؿااـ ؾلااٌ أ أنااادميٞ

 .ٚاملٗاسٟ ايتذسٜ  يًحاْرني

 عًااا٢ ا٭عُااااٍ سجااااٍ ٚتؼاااحٝع ازبااااَعٞ،  اااايٛقـ ايعٓاٜااا١ (26

 ايكاعااات  عاا  عًاا٢ أمسااا٥ِٗ ٚإحاا٬م يف ريااو، املظااا١ُٖ

 .ٚاملع١ٜٛٓ ا٭د ١ٝ املهاؾأ٠ َٔ نٓٛع ازباَع١ٝ  ٚاملراْٞ

 املتااربعني، َاأ ايٛقااـ زبًاا  عاَاا١  ع٬قااات محاا٬ت عُااٌ (27

 ٖزا يف ايؼؿاؾ١ٝ ٚتڀرٝل تأنٝذ َع ريو، جبذ٣ٚ ٚإقٓاعِٗ

 .ازباْ 

 عاااأ َٚؿـاااا١ً ٚاكاااار١ َاااااد٠ ازبذٜااااذ ايٓظاااااّ ٜتلاااأُ إٔ (28

 .يًحاَع١ ايذال١ًٝ اسبٛن١ُ
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 مالئكُ مجال. الىرقُ الرئًصُ: أ 

ٞ ٚ َٗاِ   أَاشڈ  إىل أػريإٔ  أٚدټ أٚيڄا: ـٳاً  ٖازا،  َٛكاٛعٓا  يف َٳؿ

 دبٓټاا أٚ  تؿهٝااو يف ظبراات ألااش٣ دٍٚ تعاَااٌ نٝؿٝاا١ ٖااٛٚ أ٫

 ايااذٍٚ اطااتڀاعت ٚكااٛ   هااٌ. ايڀٛا٥ااـٚ ازبُاعااات َؼااه١ً

ٔڇ ريااوٚ ،املؼااه١ً ٖاازٙ ذااٌ ذبذٜااذٶا" ايػش ٝاا١" ُټ  دطاااتريٖا  تٳلٳاا

ٔٴ َا اسبان١ُ قٛاْٝٓٗا  ايتايٞٚ ٕ إٔ  ٜلُ  َاٛاحٓني  ازبُٝاع  ٜهاٛ

ٔڈ، تؿشٜاالڈ دٕٚ ايكااإْٛ، أَاااّ طٛاطاا١ٝڄ ٚاؾااذٜٔٚ ٕڈ،أٚ  يااذٜ أٚ  يااٛ

 . جٓعأٚ  عشمڈ،

 ٖاازٙ ٚحااأ٠ ذباات تااشص ٴ تااضاٍ ٫ ألااش٣ دٍٚ تٛجااذ  املكاسْاا١ ٚ

 دٍٚ َاأ ذٜااذايع يف جًااٞٚ ٚاكااسٷ أَااش ريااوٚ ايؿتاناا١، املؼااه١ً

  .ايعش ٞٚ اٱط٬َٞ ايعامل

 ٖااااٛ أطاطااااٗاإٔ  طاااآحذ املؼااااه١ً" جاااازٚس" تؿرـاااآا إرا ٚ

 رياو .  ايذٜٔ" يٝعٚ" ا٭عِ، ا٭غً  يف" ايذٜ  ايتؿظريٚ اشبڀاب"

 اٱط٬َٞ ايعامل ؾكٗا٤ َعظِ يذ٣ ػذٜذٶا يرظٶا ٖٓاىإٔ  أس٣ أْ 

ٌٳ ٜظاااُعٴ ؾهًٓاااا ،"اٯلاااش" إىل" ْظشتااا٘" يف دٴعٳاتٹااا٘ٚ  ٖااازٙ ْٗااااسٳ يٝااا

 ػاااااااٝعٞ/ هاااااااشٟ طااااااا :  َثاااااااٌ ا٭ذهااااااااّ،ٚ ايتٛؿاااااااٝؿات

ٔ  حرعٶاٚ إخل عًُاْٞ.../ػشنٞ ؿٛيف/ساؾلٞ ٕ إ ايكاٍٛ:  ْاؾًا١  َا
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ٞ  ريو يف يٝع ايٓاس يف غريِٖٚ ايٝٗٛدٟٚ املظٝرٞ  نُاا  ػاو  أدْا

 أتراع  إٔ ا٭قذَني ايؿكٗا٤ أقٛاٍ تهشاس عٔ ؾلًڄا ٖزا.  ٜعتكذٕٚ

 ٜهؿاااشِٖ مل َااأ كٝاااذ٠ع يف ٜٴؼاااوچٚ نؿااااس، ايؿ٬ْاااٞ املااازٖ 

ـ  ،(ٖهزا)  ،"ايٓاجٝا١  ايؿشقا١ " ياا  اشبااح٧  ايتؿظاري  رياو  إىل أكا

ٌ  اٯلش، ٜهؿِّش َزٖ  ؾهٌ ِ ٚ  ا ٕ  ؼبها ٘   اأ  حرعٶاا ٚ ايٓااس،  َآيا

 ! ايٓاج١ٝ ايؿشق١ ٖٞ أْٗا تعتكذٚ ريو، تؿعٌ َزٖ ٚ ؾشق١ نٌ

ـٴ  نُا ٞ  ايتٛؿاٝؿات  إحا٬م إٔ  أكاٝ ُٻًڄاا " ٜاأت ِڈ " َٴرٳ ٕ   ؿٗا   اأ

َٻ اٯلش ايڀشف أٚ  ؾاطاكڄا، أٚ  صْاذٜكڄا، أٚ  َؼاشنڄٶا، أٚ  نااؾشٶا  اإ

 ! َرتذعٶا

أٚ   ااٛس٠ٺ،أٚ  َااا صبتُااعڈ يف ػااشٚخڈ ذااذٚثٹ ذاااٍ ؾرْاا٘ ٚياازيو

 ٌ ٞ  تاذل ٘  لااسج ٕ  اياذٍٚ   ٖازٙ  تاذَري ٚ تؿتٝات  ُٜٗا  ايٓتٝحاا١ ؾتهاٛ

ُٻااااٌ ايڀااااا٥ؿٞ ا٫ْؿحااااس   يف يًٓاااااغ ْاقاااا١ ٫ ًَتاااارعڈ،  تاااااسٜ ڈ املڂرٳ

٘ٴ،  َل٢ٚ ل٢،َ تاسٜ  ؾٗٛ مجٌ، ٫ٚ ذاكٹشڇِٖ ٔ ٚ أػخاؿٴا  يها

ٌ  ايؿِٗ  ٫-...أٚ صْاذٜل، أٚ  نااؾش،  اٯلاش إٔ  ايٓؿاٛغ  يف املڂتٳأؿٸا

 .ايؿِٗ ٖزاٚ ايتاسٜ ، ٖزا تظتذعٞ ػشاس٠ إىل إ٫ ؼبتاد

ٌټ ِ ٚ ايآف،  ؾِٗ إعاد٠ ٖٛ -ْش٣ نُا - اسب   عا  إٔ  ؾٗا

 ػااااإٔ ٫ َلاااا٢ تاااااسٜ ڈ يفٚ  عٝاااآِٗ، أڂْاااااغڈ يف ْضياااات ايٓـااااٛق

 املاااذاسغ يف اياااذٜ  اشبڀااااب ؿاااٝاغ١ عاااادٜٴٚإٔ   ااا٘، ٭ذؿاااادِٖ

ٔٸٚ اٱع٬ّ،ٚ املٓاٖخٚ ازباَعاتٚ املعاٖذٚ ّ  ايمت ايكٛاْني تٴظ  تٴحٳاشٿ

ٟٻٚ إخل. املڂؿځظٹاال... املڂضٵْااذٹم، ايااتهؿريٟ، اشبڀاااب   ااإٔ اقاارتا  يااذ

 إخل ايتؿظاٝل... ٚ ايتهؿري، تٛؿٝؿات ؾكٗا٩ِٖٚ املظًُٕٛ ٜظترذٍ

ـٴ جب١ًُٺ  ايكشإٓ  ٓـٛق ٜعتكذٕٚ، َاٚ ايٓاغ ترتىٚ ايكًٛب، ت٪يِّ

 : ٖٞ ازب١ًُ ٖزٙٚ املعتكذ، ع٢ً ذش١ٜ تٓف ايمت ايٛاكر١
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 ْااارتى" ٚأؾُٗااا٘ ايااازٟ غاااري يًاااذٜٔ ؾٗاااِ عًااا٢( اٯلاااش) أْااات"

 يف ٜتااذلٌإٔ  يرؼااشڈ يااٝعٚ ايٓاااغ، شبااايل املڂعتٳكځااذ عًاا٢ اسبظاااب

 . عٝذ َٔأٚ  قشٜ ٺ َٔ ٫ ا٭َش، ٖزا

ٌٴ ٫ ٖٞٚ ؿاذرٗا، إ٫ ربڂفټ ٫ اٯلش عكٝذ٠ إٕ"  ٖازٙ  يف تٴُث

ّٴ  املؿتٳش  َٔ". ٚ املڂخايٹـ يًڀشف لظاس٠ڄأٚ  سحبڄا ايذْٝا  ٖازا  إؾٗاا

٘ ٚ ايآؽ٤،  لاؿا١ڄ ٚ يًحُٝع، ٛ  اياذْٝا  ٖازٙ  يف ا٭طااغ إٔ  تعًُٝا  ٖا

َٳًاااا١"  املعتكااااذات يف ايٓكاااااؾ ٜٴُهاااأ أْاااا٘ٚ غااااري، ٫ ؾكااااط" املڂعٳا

ّڈ إح٬مڈ دٕٚ ا٭ؾهاسٚ  .تٛؿٝؿاتأٚ  ٭ذها

 دطااااااتريٖا غش ًااااا١ اٱطااااا١َٝ٬ اياااااذٍٚ عًااااا٢ اس: التـااااا ٚ

 حًراا١ تثكٝااـٚ تٛعٝاا١ٚ ايااذٜ ، لڀا ٗاااٚ َٓاٖحٗااا،ٚ قٛاْٝٓٗااا،ٚ

 اٯلاش  ا٭ظؿاس اذرتاّ ْع١َٛ َٓز ايذساط١ٝ املٓاٖخ تلُنيٚ ايعًِ،

 . ناْت أٜٽا َعتكذات٘ٚ

٘  أعتكاذ  يهآ  ٚ جٗاذٶا، ٚ ٚقتٶاا  ٖازا  طاٝألزٴ   أَآَاا  ياٝع  أْا

ٌٷ ّ ٚ آلش،  ذٜ  إىل تكاذَت ٚ  ااٖشٶا،  ظباذٶٶاا  ظبرات  دٍٚ أعٝٓٓاا  أَاا

ّڈٚ دباْعڈ يف ا٭َاّ  .أڂيؿ١ٺٚ ط٬

 

 حلًكُ بى إحصاٌ. التعكًب األول: د 

  اني  يًخًط ضباٚي١ ؾأٟ َذ١ْٝ،أٚ  د١ٜٝٓ ايذٚي١ تهٕٛإٔ  إَا

ٕ  إس انڄاا،  ذباذث  اسبايتني  عٓاذ  ا٭صَاات  يتٛيٝاذ  آيا١  مبثا ا١  ٜهاٛ

ٔ  ايٓااتخ  رااى ا٫ست هلازا  ا٭قشب ٚاسباي١. قشاس ْكڀ١ نٌ  اشبًاط  عا

 .ايڀٛا٥ـ دٚي١ يرٓإ  ٖٞ
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ٝٽاا  إس ٶا ايعش ١ٝ يًذٍٚإٔ  ػو َٔ ٚيٝع  لـارٶا،  ٚذلااسٜٽا  دٜٓ

 عؼري٠أٚ  حا٥ؿ١ ؾهٌ ايرع ،  رعلِٗ ٜلٝكٕٛ ايظهإ يهٔ

 ٚتٓرااااٞ تتـااااذسإٔ  ا٭قااااٌ عًاااا٢أٚ  تٓؿااااشد،إٔ  تشٜااااذ أقًٝاااا١أٚ 

 ساتذلااا ؾظٝؿظااا٤ ذٝااث ايؼاااّ،  اا٬د يف َثًڄااا: لااز! ا٭لشٜااات

 ا٭دٜااإ تًااو عاأ املتؿشعاا١ ٚايڀٛا٥ااـ ايظااُا١ٜٚ، ٚا٭دٜااإ ايااذْٝا،

ٝٽا ٖٓاى، تٛجذ  عًا٢  حاشأٚا  املظاٝرٝني ٕ إ ٜكٍٛ: َٔ! تتعاسى ٚذاي

 -ايظاا٬ّ عًٝاا٘ -املظااٝسٕ إ تكااٍٛ: ٚايشٚاٜااات ايظااٛس١ٜ، ا٭س 

 تٴرهااا٢ ٫تاااضاٍ -يػتااا٘- ايظاااشٜا١ْٝ ٚإٔ سباااِ،  ٝااات يف ٚٴياااذ

 ٖٓاى؟!

 ٚ ٕ  اْكلااااا٤  عااااذ -ذاجااا١  ٖٓاااااىإٔ  ٜراااذ  عرااااث عًاااا٢ قاااش

 يًذٚيااا١ ؿاااٝػ١ تتٛياااذإٔ  -ايعش ٝااا١ مبٓڀكتٓاااا طااااٜهع  ٝهاااٛ

 ْٚظااارِٗ ذرظاااِٗ  ظااار  ياااٝع أ ٓا٥ٗاااا، يهاااٌ ازباَعااا١ املذْٝااا١

 ي٬ْتُاا٤  املاٛاحٓني  ػبُاع  َاا  ٚ ايتأنٝذ. ملٛاحٓتِٗ  ٌ ٚعكٝذتِٗ،

ٔڈ  ٭سكاااا٘ -املڂرااااذثأٚ  ايتًٝااااذ - اْتُااااا٥ِٗ ٖااااٛ  عٝٓاااا٘  يااااٛح

 تؿاااشقِٗ، ٫ٚ ازبُٝاااع تظاااتٛع  ؿاااٝػ١ ٚؾااال ٚإس ااا٘، ٚذلااااست٘

ٛټعإٔ   اعتراس  .كعؿڄا ٚيٝع ق٠ٛ، ايتٓ

  ااااسبشاى ايـااا١ً رات ايتٛجٗاااات ؾااارٕ ألاااش٣، ْاذٝااا١ َٚااأ

 ا٭طاع  إحاس كُٔ املتعذد٠، ٚايتٛجٗات ايتؿاٚت ذبتٌُ اجملتُعٞ

 ٚرياااو. عًٝٗاااا ايتعاااذٟأٚ  عٓٗاااا اشباااشٚد ٚدٕٚ يًاااٛحٔ، ازباَعااا١

 اجتُاعٝٽااا، َٚظااتكش٠ ـااادٜٽا،اقت َتكذَاا١ عذٜااذ٠ دٍٚ يف ٜتحظااذ

 تًااوٕ إ  ااٌ. ايظٝاطاا١ٝ ٚا٭ذااضاب ايعاااّ ايٓؿااع مجعٝااات لاا٬ٍ َاأ
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 يف املػاس ٝاا١  ايعش ٝاا١ ايرًااذإ  عاا  يف مماسطاا١ هلااا ظبااذ ايتحش اا١

 .اسبـش طرٌٝ ع٢ً ٚاملػشب تْٛع،

ٍ إٔ  ا  ازبذٍ ميهٔ إرٶا، ٍ  إ ڀاا ٔ " املؼاه١ً " َؿعاٛ  ؼباذث  يا

ٔ  َارياث  ذٍٛ  ايتعاسى ٘  اياٛح ٕ  تشنا١  ٚنأْا ٌ  َٴظاح٢،  زبثُاا   ا

 ٚ ايتااايٞ َٛاحٓٝاا٘، مجٝااع ٜظااتٛع  مجعااٞ إحاااس ذااٍٛ  ااايتٛاؾل

 دٕٚ  اا٘ ا٫طاات٦ثاس جٖٛشٖااا  ااذعا٣ٚ عًٝاا٘ اؾت٦اااتِٗ َاأ ٜترـاأ

 ٔ  ايعش اااٞ ؾايٛقااات ٚجاااشا٠٤   َرااادس٠  تتڀًااا  لڀااا٠ٛ ٖااازٙ. اٯلااشٜ

 ٚذااٌ يف ايعااشب ميهااث ٫ ذتاا٢ ٚجااشا٠٤، َرااادس٠ ٜتڀًاا  ايااشأٖ

 ٚاسبلاسٟ ايذٜ   اٱسث ٚإصا٤ ٚا٭جٝاٍ، تٚايثشٚا ايٛقت تلٝٝع

 .قشْٚٶا ايتٝ٘ َٔ عا٢ْإٔ   عذ يكشٕ ٚإْكارٶا ٚايثكايف،

 الىابل خالد. التعكًب الجاىٌ: أ 

 عًٝٗاا،  أعكا  إٔ  ايكلا١ٝ  ٚأٚدټ  هلازٙ  حشذ٘ مجاٍ .أ أػهش

ـ   ا٭ذش٣أٚ  ّ  غٝااب  هلاا  أكاٝ  ايعش ٝا١  ايذٚيا١  ياذ٣  املٛاحٓا١  َؿٗاٛ

 .ايكٛاْني َٚڀاح١ٝ ايعذاي١ بغٝا ٚايظر  اسبذٜث١،

 ايٓظاااّ نااإ طااٛا٤ٶ املشتهااض، ٖااٛ ايظٝاطااٞ اياا٤٫ٛ ٜٚركاا٢

ٝٽاا، أٚ  عظهشٜٽاأٚ  حا٥ؿٝٽا ٔ  ًٜحاأ  ٚهلازا  ذض  أٚ  ايكرًٝا١ إىل  املاٛاح

 أنثااش ٖٜٛاا١إىل  تترااٍٛ ايااضَٔ َٚااع اسبُاٜاا١، عاأ حبثٶااا ايڀا٥ؿاا١ 

 .اْتُا٤ َٓٗا

ٞ  عش اٞ،   ًاذ  نٌ يف َٛجٛد٠ ٚايكر١ًٝ ٚايڀا٥ؿ١  ذايا١  يف ٖٚا

 ايعااااشام، يف ريااااو ٚسأٜٓااااا ٫ْؿحاسٖااااا، ايظاااااع١ ترتقاااا  نُاااإٛ

 .ٚايظٛدإ ٚيٝرٝا، ٚطٛسٜا،
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... حا٥ؿ١ٝ، قرًٝا١ " رات١ٝ تذَري ق٠ٛ يذٜٓا- ايعشب- عبٔ يزا

 ! عذٚإىل  د٫ عبتا" إخل
 

  :ًُاملداخالت حىل الكض 

 ايڀا٥ؿ١ٝ ٚاٱػها٫ت املتل١ُٓ

 ٚازبُاعاااات ٥اااـايڀٛا ايشدٜعاااإ إٔ َؼاااه١ً لاياااذ. ٜاااش٣ د

ٞ  ايعااامل  يف اٱ ٓٝاا١   ازبُاعاااات ٖاازٙ إٔ  ذكٝكاا١  تهُااأ يف ايعش اا

أٚ  دٜٓٝاا١أٚ  إ ٓٝاا١ ناْاات طااٛا٤ أقًٝااات، عااذدٜٽا تهاإٛ َااا غايرٶااا

ِٻ َٚٔ َزٖر١ٝ، ٌ  minority ا٭قًٝا١  َؼه١ً تربص  ٳ  ا٭غًرٝا١  َكا ا

majority ٜٓاتخ  َٚاا  دميٛقشاحٝا١،  غاري  ٖٞ دٍٚ يف  ٔ ٔ  رياو  عا  َا

ٕ  ذَاعٓا  لاؿ١ تُٗٝؽ، ٕ  يف َتحازس٠  غاري  املٛاحٓا١  تهاٛ  ايٛجاذا

 . ناؾ١ٝ  ذسج١ ايؼعر١ٝ ٚاملُاسط١ ايظٝاطٞ

 َٚااٛاسد َٓٗهاا١ اقتـااادات ظااٌ يف املؼااه١ً ٚحااأ٠ ٚتااضداد

 ذاذث  نُاا  أػاذٙ   عًا٢  ازبُاعاات   اني  ايتٓاؾع دبعٌ ػرٝر١،

 مبزحبا١  اْتٗت ايمت( 2883)  سٚاْذا يف ٚاهلٛتٛ ايتٛتظٞ قرا٥ٌ َع

 قرًٝاا١ َاأ ػااخف أيااـ 700 ؾٓرااٛ َثًٝڄااا  سٜ ايتااا هلااا ٜؼااٗذ مل

ِ  ط مجاع١ٝ، ٱ اد٠ تعشكٛا ايتٛتظٞ ّ  تـاؿٝتٗ   اايؿ٪ٚغ   ااسد   اذ

 َاااأ أْٗااااِ طاااا٣ٛ اقرتؾااااٛٙ رْاااا  دٕٚ ٚايظااااهانني ٚايظااااٛاحري

 .ايتٛتظٞ

ٔ  ٚ اأَش  -قتًٛا اهلٛتٛ ا٭صٚاد  ع  ِ  َا  -املتڀاشؾني  قاادتٗ

 يف ذٕٜٚاا نااإ سْٚااذا يف ايكرًااٞ ؾا٫ْتُااا٤ ايتٛتظااٝات  صٚجاااتِٗ

 . يٮؾشاد ايٛح١ٝٓ ايرڀاق١
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 َاأ  ٪74 ٜؼااهًٕٛ ناااْٛا اهلٛتااٛإٔ  اشبـااٛق  ٗاازا أػااري

ٞ  ػهٌ ذني يف سٚاْذا، طهإ  ،( ٪24) املتركٝا١  ايٓظار١  ايتٛتظا

 يتًااو تعشكااِٗ قرااٌ حًٜٛاا١ طاآٛات ايظااًڀ١ عًاا٢ ُٖٝٓااٛا يهاآِٗ

 .  ايؼٓٝع١ املزحب١

 قـاا٤ اٱإٔ  ٖٛ سٚاْذا َأطا٠ َٔ ايعامل  ٘ لشد ايزٟ ايذسغ

 ربًااال ٚٚاجراااات، نركاااٛم املٛاحٓااا١ تعُٝااال ٚعاااذّ ٚايتُٗاااٝؽ،

 إٕٚ ذتا٢  ٚايڀٛا٥اـ،  اٱ ٓٝا١  ازبُاعاات   اني  يًٓاضاع  َٛاتٝا١  ظشٚؾڄا

 . ايرًذ ْؿظٗاإىل  تٓتُٞ ناْت

 ٜتعشكاإٛ ؾٗااِ أَآَااا  َا ًاا١ ايشٖٚٝٓحااا َظااًُٞ قلاا١ٝ إٕ

ّ  َٓاز  ممٓٗحا١  ٱ اد٠  يف ايراٛرٜني  املتڀاشؾني  ٜاذ  عًا٢  2837ّ ايعاا

 تهؿااٞ ٚ شٚاتٗااا ٚأساكااٝٗا َٝامناااس َااٛاسدإٔ  ذااني يف امناااس،َٝ

 . ذاجتِٗ عٔ ٚتضٜذ ازبُٝع،

 املُاسطاااات  ٖااازٙ  عااا  عااأ  رعٝاااذ ايعش اااٞ ايعاااامل ٚياااٝع

 أقاااٌ،  ذسجااا١ ٜعاااإْٛ ٚإٕ ٚطاااٛسٜا ايعاااشام مشااااٍ يف ؾاااا٭نشاد

 عًاا٢ ايراااب ٜؿااتس ممااا إؾشٜكٝااا  مشاااٍ دٍٚ يف ا٭َاااصٜؼ ٚناازيو

ٕ  يف ايذٚيٝا١  ٚيًتذل٬ت ١ًٝ،ايذال يًك٬قٌ َـشاعٝ٘ ٍ  ػا٪ٚ  اياذٚ

 .ايعش ١ٝ

 َٗااذد٠ ايعش ٝاا١ ايذٚياا١ ٖااٌ: ايشدٜعااإ تظااا٩يڄا َؿااادٙ. ٚحااش  د

ِٻ    ا٫ذتُااٍ؟  ٖزا دبٓټ  ميهٔ ٚنٝـ ٚايتؼظٞ؟  ايتؿتت َٚأ  ٳا

 ٕ َٶاااا أجااااب: ايظاااٛدا  تتعًااال ٭طاااراب  طاااٛداْنيإىل  اْؼاااڀش عُٛ

ٞ  هٓا٥عاي صبًع ٚتذلٌ ٚاملظٝرٞ، ايكرًٞ جٓٛ ٘  ڀرٝع١  ايعاامل

 .ايتكظِٝ َ٪اَش٠ يف
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ٞ  اياش٥ٝع  ْا٥ إٔ  املؿاسق١ ٌ  ايظاٛداْ ٕ  ايتؼاڀري  ٚقرا ٔ  ناا  َا

 يهاإٛ تؼااڀريٙ  َاأ ميٓااع مل ريااو يهاأ ،(قشْاال جاإٛ) ازبٓااٛب

ٕ  شبًال  نافٺ غري املٓـ  ريو ٌ  يف ازبٓاٛ ٝني،  عٓاذ  ا٫ح٦ُٓاا  ظا

 سأغ ٚيااٝع  املااٛاحٓني، مجٝااع  تؼااٌُ ػااعر١ٝ  دميٛقشاحٝاا١ غٝاااب

 -َٓاٚػاات  ذذ ت  ٌ ايتؼڀري، عٓذ ا٭َش ٜكـ ٚمل. ؾكط اهلشّ

ٍ   ني -َشات ٚيعذ٠ ٔ   تاأجٝخ  ٚازبٓاٛب،  ايؼاُا  ايعاملٝا١  ايكا٣ٛ  َا

ّ  َٛحاأ  عٔ هلا تررث ايمت ٕ  جٓاٛب  يف قاذ   اايثشٚات  ايػا   ايظاٛدا

 ايـاارشا٤ ٚقلاا١ٝ املػااشب يف َٛجااٛد٠ املؼااه١ً ْؿظااٗا . ٚاياآؿط

 ايكلاا١ٝ ٖاازٙ ٕإ  ااٌ ٯلااش،ٕ آ َاأ تأجٝحٗااا ٜااتِ ٚاياامت املػش ٝاا١،

 ؾاا٭لري٠  ٚازبضا٥اش   املػاشب   اني  َٚلاڀش ١  َتٛجظ١ ع٬ق١ لًكت

 ٖٚاااٞ  ٛيٝظااااسٜٛ، زبرٗااا١ داعُااا١ -طااآٛات ٚيعاااذ٠ - ناْااات

. َظااتك١ً دٚياا١ ٚتأطااٝع ايـاارشا٤  اْؿـاااٍ تڀاياا  اياامت ازبرٗاا١

٘  ايعشام، ؽبف ٚؾُٝا ٔ  ؾرْا ٍ  املظاترعذ  َا ّ  ا٭ناشاد  اطاتك٬  ٚقٝاا

 نشدطااتإ قٝاااّ دٕٚ ذبااٍٛ ١دٚيٝاا إساد٠  ظاار   ٗااِ  لاؿاا١ دٚياا١

ٔ  نًڋاا  ٚجٛدٖاا  طاٝٗذد  ايمت ٍ  ٚطاٛسٜا   ٚإٜاشإ،  تشنٝاا،  َا  اياذٚ

 .نرري٠ نشد١ٜ أقًٝات تلِ ايمت

 ٚيٝرٝا، طٛسٜا،: دٍٚ  ٬ث يف َا ًڄا ظبذٙ سمبا ايتؼڀري لڀش

 دٚياا١، َاأ أنثااشإىل  تؼااظٝٗا جااذٽا احملتُااٌ َاأ ؾظااٛسٜا ٚايااُٝٔ 

ٌ  َـااًر١  يف ٜـاا ټ  ٖٚاازا    ظااار  ريااو  إىل  تظااع٢  اياامت  إطااشا٥ٝ

ٕ  ازبا٫ٕٛ،  قل١ٝ ٕ  ٚجاٛد  ٚيلاُا ٕ  كاعؿا٤  جاريا ٌ  ؼبًاٛ  دٚيا١  ضبا

إٔ  ٜظاااترعذ ٫ٚ. املٛذاااذ٠ طاااٛسٜا يف ٜشْٚٗاااا تٗاااذدِٖ، قاااذ قٜٛااا١
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 ٱْٗانٗاا،  طٛسٜا  يف ايؿٛك٢ اطتُشاس يف ايڀٛىل ايٝذ ٱطشا٥ٌٝ

 .املڀاف ْٗا١ٜ يف تؼظٝٗا  ِ َٚٔ

 يف ايػاااشب ٚتاااذلٌ ٚازبٜٗٛااا١، ايكرًٝااا١  تعكٝاااذاتٗا يٝرٝاااا أَاااا

 آلش َثاٍ ؾٗٞ أساكٝٗا  ع٢ً املتڀشؾ١ ازبُاعات ٚٚجٛد ػ٪ْٚٗا،

ِ  َعشك١ أْٗا ٜ٪نذ ٌ  يف ا٭قاٌ،  عًا٢  دٚياتني إىل  يًتكظاٝ ّ  ظا  عاذ

 .َٛذذ٠ ذه١َٛ ع٢ً ايٓضاع أحشاف تٛاؾل

 حاااٍ نًُااا إر ايااُٝٔ، ٖااٛ يًتكظااِٝ ٚايكا ااٌ ا٭لااري ايُٓااٛرد

 اذتُاااٍ صاد ظااًڀ١اي عًاا٢ اسبٛ ٝاإٛ ٚاطااترٛر ؾٝاا٘، اسبااشب أَااذ

 .ٚجٓٛ ٞ مشايٞ،: ميٓنيإىل  تؼڀريٙ

ٞ  َٚؼتكاتٗا ايڀا٥ؿ١ٝ ٌٖ: ايػاَذٟ ْٛف. ٚتظا٤يت د ٌ  ٖا  نا

 ايتعر٦ااا١ أجاااٌ َااأ اياااذٜٔ تظاااتػٌ ٚؾ٦ٜٛااا١ ٚعـااار١ٝ طاااًڀ١ٜٛ ْضعااا١

ٞ  ٚايٓؿٛر، ٞ  ٚ ايتااي ٔ   عٝاذ٠  ٖا ِ  َا ٌ  ايشٚذاْٝا١،  ايكاٝ  ايذٜٓٝا١  ٚاملثا

ٞ  ايترضب َٔ ْٛع ٭ْٗا ٚتعايُٝٗا  ٞ  دْٜٝٛا١،  غاشا  ٭ ايظٝاطا  ٖٚا

 اشباؿ١؟ ٚ شاصبٗا أٖذاؾٗا ذبكٝل أجٌ َٔ ٚتظتػً٘ ايذٜٔ تظخٸش

 أدْااٞ ٥٬َهاا١، أْاا٘  ااذٕٚ مجاااٍ. ٚيف ٖاازا ايـااذد أٚكااس أ

 نثري٠، إط١َٝ٬ دٍٚ يف َٓتؼش يٮطـٚ ذاؿٌ، ؾرٕ ٖزا ػو،

 ٜؿظااش اياازٟ" ايااذٜ  اشبڀاااب" ياا٫ٛ يٝٓحرااٛا ٜهاأ مل أْٗااِ إ٫

  تڀشف. ايذٜٔ

ٛټس ٕ  لاياااذ. د ٚيف تـااا  ٚايكرا٥اااٌ ا٭دٜاااإ تعاااذد ايشدٜعاااإ ؾااار

 ايڀاااا٥ؿٞ املٛصاٜٝاااو ٖااازا أٚجاااذ ايااازٟ ٖاااٛ ٚا٭جٓااااغ ٚاملااازاٖ 

ٞ  َٔ ٚ ايتايٞ ايظُا١ٜٚ، ا٭دٜإ َٗذ ٖٞ َٓڀكتٓا. ٚاٱ    ايڀرٝعا

ٛټع ٖاازا ٚجااٛد  ايعش ٝاا١، ايكرا٥ااٌ أؿااٌ ٖااٞ َٓڀكتٓاااإٔ  نُااا .ايتٓاا



31 

–1027  1022  
139 

 ايذٚياا١ ؾهااش٠ٕ إ  ااٌ قذَاا٘، يف َٛغااٌ تاااسؽبٞ َهاإٛ ٚايكرًٝاا١

 .٫ذكڄا ٚجا٤ت حاس١٥، ؾهش٠ ناْت ازباَع١

ايذنتٛس َظاعذ احملٝا أػاس إىل إٔ اهلٜٛاات ايـاػش٣ ٜٓرػاٞ    

أ٫ تتراااٍٛ إىل  ٦ٝاااات ٜاااأسص إيٝٗاااا املاااش٤، ؾٝحعًاااٗا ؾاااٛم اياااٛحٔ       

 ٚلٝاسات٘ َٚـاسب٘ ...

نُااا إٔ َاأ املٗااِ تؿعٝااٌ قااِٝ اسبااٛاس  ااني أحٝاااف اجملتُااع      

ذتكإ، ٚيٝهٕٛ ا٫ْتُا٤ يهاٌ اهلٜٛاات   يتخؿٝـ  ع  َظاٖش ا٫

ايـػري٠ جض٤ٶا َأ ا٫ْتُاا٤ يًاٛحٔ ٚؾعايٝاتا٘  ..ٚإ٫ ؾظتـارس ٖازٙ       

اهلٜٛاااات َُٗٝٓااا١ عًااا٢ أؾاااشاد اجملتُاااع، َٚظاااٝڀش٠ عًااا٢ املؼاااٗذ    

 ا٫جتُاعٞ .  

ٍ . أ رناش : لاياذ  عارري . أ َٚٔ جٗتٗاا قايات    يف ٥٬َها١  مجاا

 عارب  ايتؿشقا١  ١إػاهايٝ  ايػش ١ٝ ايذٍٚ قاَٚت نٝـ ٚسقت٘، َڀًع

أٚ  يإٛ، أٚ  جآع، أٚ  دٜٔ،  ني ؾشم ٫ ذٝث ايكإْٛ، يف املظاٚا٠

ٔ  .إخل عشقٝا١،...  لًؿ١ٝأٚ  ؾهشٟ، تٛج٘ إىل  اٱػااس٠  أٚدټ ٖٓاا  َٚا

 ايٓاعُاا١  ايكاا٣ٛ عاارب املظاااٚا٠ تڀرٝااع ٜٓرػااٞ ايكااإْٛ جاْاا إىل  أْاا٘

٘  َااا رٖاا  َاع  ٚأتؿاال. نااٱع٬ّ  ٔ  لايااذ د. ايٝا  ايرتنٝااض ْاذٝاا١ َا

 .  ا٭قًٝات ع٢ً

 ريااو، ذااٍٛ ايػش ٝاا١ امل٪طظااات١ٝ ايتحاااسب َاأ ايهااثري ٖٓاااى

ٔ  ٚايمت ٛ  اٯٕ َٞٚاا ؼبلاشْ  . َٓٗاا  ا٫طاتؿاد٠  ميها ّ  َاا  ٖا ٘  تكاٛ   ا

IPSO أٚ  شٜڀاْٝاا،  يفIndependent Press Standards 

Organizationٞيف ذااذٜثٶا  تأطٝظااٗا  ط سقا ٝاا١ َ٪طظاا١  ، ٖٚاا 

ٛټعا تعضٜااض يف ناارب٣ إطااٗاَات هلااا يهاأ ،1023  اٱعاا٬ّ يف يتٓاا
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ٝٽاااا ٜهااإٛ اسبااااٍ  ڀرٝعااا١ رياااو ٚاْعهااااغ ايربٜڀااااْٞ،  صبتُع

ٔ  أنثاش " إ ظٛ" تشاق . نهٌ  َٓـا١  2200ٚ ؿارٝؿ١  2400 َا

ٌ  ٚرباشد  سق١ُٝ، ٍ  ٚسؿاذ   تكااسٜش  ػاٗش  نا ٍ  -َثًڄاا  -ذاٛ  َعاذٸ

 طٝاطااا١ٝ يؼخـااا١ٝ ايظاااً  ايتُثٝاااٌ َكا اااٌ اٱػباااا ٞ، ايتُثٝاااٌ

 ٚتظااتخذّ. ناٱطاا٬ّ دٜاأأٚ  نايظااٛد، َعااني عااشمأٚ  ضبااذد٠،

 .ٚاملٗتُني اٱع٬ّ، يذاسطني ذت٢ أنادمي١ٝ نُـادس َعڀٝات٘

 نااإ  ربٜڀاْٝااا املظااًُني إْـاااف يف" إ ظااٛ"  اا٘ قاَاات ٚممااا

ٕ   ظار   ؾرت٠  قرٌ( ؿٔ را) جشٜذ٠ َعاقر١  ت٬عا   َاْؼاٝمت  عٓاٛا

ـ  َظاًُني   شٜڀااْٝني  أس ع١ نٌ َٔ ٚاذذٶا: "  إٔ ٜكٍٛ  َاع  ٜتعااح

 "!داعؽ

 َاأ  شٜڀاْٝااا تهاإٛ  ااإٔ عحاا  ٫ اٱطااٗاَات، ٖاازٙ مبثااٌ

 .  املظًُني َع ٚتعاٜؼٶا تكرټًڄا ايػش ١ٝ ايذٍٚ أنثش

 ٜتعًاال ؾُٝااا ٚتٛؿااٝمت ايتحش اا١، ٖاازٙ َاأ ا٫طااتؿاد٠ ميهٓٓااا

ٚازبُاعاااااات، ٚإػبااااااد  ايڀٛا٥اااااـ تكشٜااااا  يف اٱعااااا٬ّ  رطاااااٗاّ

ُٸٝاا١ ْاذٝاا١ َاأ تشؿااذ حبثٝاا١ سقا ٝاا١ َ٪طظااات  متثٝااٌ ٚنٝؿٝاا١ ن

ٔ  اجملتُاع،  أحٝااف  ختًـمل اٱع٬ّ ِٻ  َٚا ٌ  يف ايؼاشٚع   ٳا  رياو  تعاذٜ

ٛټع، ٜلُٔ  ؼهٌ  .ٚازبٛد٠ ٚاملظاٚا٠، ايتٓ

 Heterogeneous ايػاَذٟ إىل إٔ املًُه١ ْٛف. ٚرٖرت د

State ٜعٝرٗا، ٫ أَشٷ ٖٚزا ذكٝكتٗا، يف  ٞ  ايثكاؾاات،  َتعاذد٠  ؾٗا

 ٚايًاااااٗحات، ٚا٭قاااااايِٝ، ٚاملٓالاااااات، ٚا٭عاااااشام، ٚاملااااازاٖ ،

  ايلاشٚس٠  ٜعا   ٫ دباْظٗا ٚعذّ. ايظٝاطٞ ٚايتاسٜ  ػشاؾٝا،ٚازب

   ا٫ْظحاّ. ع٢ً َهٛٸْاتٗا قذس٠ عذّ
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 ايؼاااٛس٣ َٚااأ ْاذٝااا١ ألاااش٣، دباااذس اٱػااااس٠ إىل إٔ صبًاااع

 أْااا٘ ٜثرااات ملااأ ايعٓـاااشٟ ايتُٝٝاااض قاااإْٛ إؿاااذاس ْااااقؽ َؼاااشٚع

 .ايظااعٛد١ٜ يف ا٭دٜااإ َاأ طٳااخٹشأٚ  ايكرًٝاا١، ايٓعااشاتأٚ  َاسٳطٳاا٘،

 اياازٟ ايهشاٖٝاا١، ٚ ااث ايتُٝٝااض َهاؾراا١ ْظاااّ َؼااشٚع فٜٚٗااذ

٘  تٳكځذٸّ  يڀٝؿا١  .ٚد ايؿٝؿاٞ،  عراذ اهلل  .د) ايؼاٛس٣  صبًاع  أعلاا٤   ا

ٕ  املٓٝاع،  ٖٝاا  .ٚد ايؼع٬ٕ، ٍ  ٫ٚ ،(ٚآلاشٚ  اجملًاع،  أسٚقا١  يف ٜاضا

 اٱطااا٠٤أٚ  ايذٜٓٝاا١، ايؼااعا٥ش أدا٤ أَااانٔ عًاا٢ ا٫عتااذا٤ َٓااعإىل 

ٝٵااأٚ  املشعٝاا١، املكذطاااتإىل   املؼااهچ١ً ايتاسؽبٝاا١ ايشَااٛص َاأ ٌايٓ

ٔ  ا٫جتُاعٞ ايٓظٝخ ٚمحا١ٜ اسبلاس١ٜ، ي١ًٜٛٗ  ايتُٝٝاض  طبااحش  َا

 عشقٝا١،  ٭طاراب  ٚايٛاجراات   اسبكاٛم  يف ٚؾ٦ات٘ اجملتُع أؾشاد  ني

 يتـااآٝؿاتأٚ  حا٥ؿٝااا١،أٚ  َزٖرٝااا١،أٚ  َٓاحكٝااا١،أٚ  قرًٝااا١،أٚ 

 !؟  عذ ٜٴؿعٸٌ ملا طٝاط١ٝ. ٚايظ٪اٍ املڀشٚ : ملاراأٚ  ؾهش١ٜ

٘   لايااذ . د ٚعكاا  ٛټع  ٖاازا إٔ  ٫ػااو  ايشدٜعااإ  أْاا  قاا٠ٛ،  ايتٓاا

 َٗشجاااإ يف رياااو س٩ٜااا١ ْظاااتڀٝع.. ايعاَااا١ يًثكاؾااا١  اااشا٤ َٚـاااذس

ّ  عٓاذَا  اشبـٛق ٚج٘ ع٢ً ازبٓادس١ٜ ٌ  تكاذٿ  َٛسٚ ٗاا  َٓڀكا١  نا

 قلاا١ٝ ٚتركاا٢..  اَتٝاااص طااعٛدٟ َٛصاٜٝااو  ـااٛس٠ ٚايثكااايف ايؼاع  

 ػاعر١ٝ،  مماسطا١ إىل  ؾلاؿا   َّٗٛؿ َٔ ٚذبًٜٛٗا املٛاح١ٓ تعُٝل

 .ا٭ؾشاد  ني ٚاملظاٚا٠ ٚايعذٍ ٚايٛاجرات، يف اسبكٛم تتُثٌ

، ٚذظاطااا١ َُٗااا١ حباااريٟ إىل إٔ ايكلااا١ٝ  ذظااااّ. ٚأػااااس ّ

 حا٥ًا١  ذبات  تكاع  ٚذكٛقٗا ٚاٱ ٓٝات ٚا٭قًٝات ايڀٛا٥ـ َٚؼه١ً

 جااذٽا ايـااع  َاأ. َتعااذد٠ ٚجااٛٙ هلااا اياامت ايعٓـااش١ٜ املُاسطااات

 اتؿااام َاأ ايااشغِ عًاا٢ أػااهاهلا  ٭ْاا٘ جبُٝااع ـااش١ٜايعٓ ضباس اا١
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 كذ ايتُٝض َثٌ ٚاكر١، عٓـش١ٜ َراد٨ كذ ايٛقٛف ع٢ً ايٓاغ

ُٶااا ٚيهاأ أجٓاااغ،أٚ  أعااشامأٚ  أدٜااإ  أْااٛاع َاأ ْااٛع ٜٛجااذ دا٥

 ايؼاااع  ؾ٦اااات يف قرٛيڄااا  ػباااذ ٭ْااا٘ ٜٚٴُاااسغ   َظااار ، ايعٓـااش١ٜ 

ٔ  اشباٛف  َثاٌ:  َٓا٘،  َاا  خبڀش يؼعٛسٙ ٔ  َا  يف ًُنيٚاملظا  املٗااجشٜ

 يف غَااا ٜٴُاااس َثااٌ َعٝٓاا١، حٛا٥ااـ اطااتٗذافأٚ  ايػش ٝاا١، ايااذٍٚ

 قٛاْني يذٜٗا ٫ٕ ٜهٛ دٚي١. أٟ آطٝاأٚ  ا٭ٚطط ايؼشم دٍٚ  ع 

ٍ  مجٝااع  حملاس اا١ صبتُعٗااا  يف ٚؾعاياا١  ؿاااس١َ  ايعٓـااش١ٜ   أػااها

 أحٝاااااف َااااع ايتعاَااااٌ يف ناااارري٠ َؼااااه١ً يف ْؿظااااٗا طااااتحذ

 عاأ ربااشد ٚقااذ َظااتُش٠، َؼااانٌ ٖٓاااى ٚطااٝهٕٛ صبتُعٗااا،

ٍ  يف تتظاار أٚ  ايظاٝڀش٠،   يف ذـااٌ ٖٚاازا ايذٚيا١،  نٝااإ اْؿـاا

 ٞ  يف اٯٕ ؼبـاااٌ ْٚاااشاٙ ايظااٛدإ،  ٚجٓاااٛب طااآػاؾٛس٠، يف املاكاا

 ٖااازا َاااع جاااذٽا نااارري٠ َؼاااه١ً يف إْٓاااا. ٚإطاااراْٝا نشدطاااتإ،

 عاااذّ  ظااار  صٚاد  عكاااذ إيػاااا٤ َٚااا٪لشٶا أ اااريت قلااا١ٝ املٛكاااٛع،

ذٝااث  ذكٝكٝاا١، َؼااه١ً ٜٓايااذ َااا ٜؼااري إىل إٔ  ايٓظاا   تهاااؾ٪

ّ  ذٜٛجاا  َؼااه١ً يااذٜٓا عباأ .. صبتُعٓااا أحٝاااف لًااٌ يف اْظااحا

ٔ  نرري٠،  ٚؿااس١َ  ؾعايا١  قاٛاْني  طٴآت  إرا إ٫ َعازبتٗاا  ٫ٚ ميها

 َؿعٍٛ ٱ ڀاٍ ٚريو ايعٓـش١ٜ  حا١ً٥ ذبت تكع مماسطاتأٟ  كذ

 .أحٝاؾ٘ جبُٝع صبتُعٓا ٚج٘ يف تتؿحشإٔ  ممهٔ َؼه١ًأٟ 

ٍٴ اهللٹ  اسبُااٛد ْاؿااش  اأ ذ اهللعراا. ٚ ااذٚسٙ قاااٍ د ٍٳ سطااٛ : قااا

٘ٹ ٚطًاااِ    - ٞ   -ؿاا٢ً اهللڂ عًٝا  ،: )٫ ؾاشم  ااني عش اٞ ٫ٚ أعحُاا

 إلااٛإ ؿاااسٚا املٗاااجشٜٔ ، ٚإٕ)٫ٚ أ ااٝ  ٫ٚ أطااٛد إ٫  ااايتك٣ٛ  

ِ  ا٭ْـاس، ٌٻ  ٚقاامسٖٛ ٕ  نا ٟ  ايامت  ايٓظاش٠  ػا٤ٞ، ٚإ  اٯلاش  تاضدس
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ٛ  ايرراش  َاا٤  ايؼاإٔ تؿظاذ   ٖازا  َٔ ايه١ًُأٚ  ؾٝ٘، ن١ْٝٛ يع١ً  يا

 نثري. ريو  ٘، ٚغري َٴضجت

 ياا٘ ْـااٝ  ٫  املظااًُني، ٚجًااِٗ املتظااُني عٓااذ ايڀا٥ؿٝاا١ دا٤

 اياازٟ ايااذا٤ ريااو ٚلـا٥ـاا٘  ٖااٛ اٱطاا٬ّ مسااات َاأ نااثري َاأ

٘  ْڀكات  مماا  نثري عٔ أ عذِٖ  اٱطا٬ّ  ؿاذس  يف املٓاٛس٠  املذٜٓا١   ا

 ٚطًِ.  عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً -ضبُذ ذرٝرٗا ٚذاٍ يظإ ع٢ً

 ؿاااذر٘ ٜكظااش ؾـاااس ا٭َاا١، جظااذ يف اطتؼااش٣ ياازٟايااذا٤ ا

 عكا٥اذ،  ايٓاغ ؾاربز ..ػ٤ٞ يف ايٓر٠ٛ ٖذٟ َٔ يرع َا متثٌ ع٢ً

ٕ  لااسد  َٓاٖخ ٚترٓٛا ٕ  اياٛذٞ، ٚاطاترذيٖٛا   طاًڀا .. اهلا٣ٛ   ظاًڀا

ٔ  عًااا٢  ٚؾشكاااٖٛا ِ  َااأ اٯلاااشٜ ِ  مماااايٝهٗ  ؾشكٶاااا،  ٚسعاٜااااٖ

 ياااذِٜٗ مباااا ذاااضب ناااٌ ؾـااااس ..قظاااشٶا أترااااعِٗ عًااا٢ ٚقظاااشٖٚا

ِ  املٓتؿعٕٛ، ا٭تراع تٗا٣ٚ ذني،  ِؾش  ايػٓاا٥ِ،  يف ايڀُاع  ؼبؼاذٖ

 أطااٝادِٖ َاأ  علااِٗ ٖاا٣ٛ اجعًااٛ ذتاا٢ طااٛقڄا، ايٓؿااام ٜٚظااٛقِٗ

 َاأ ذححٗااِ ٜااذعِ مبااا املٓااضٍ ايااٛذٞ أٚدعااٛا  ااِ.. َٴٓضيڄااا ٚذٝٶااا

 ايعش ااٞ، ايعكااٌ دبٗٝااٌ َاأ جااذٽا، َذٜااذ تاااسٜ  لااضعر٬ت، عاارب 

 ا٭َا١  ؾعاػت ..ايزنش حٝر١ ايتحٌٗٝ املظًِ  اطرتاتٝحٝات ٚايعكٌ

ٌ  ٚألااـ رسٜعاا١ ٚطااذ، َٚٓظااٛخ ْاطاا   ااني  يًرااٌ كااشسٜٔ، ٚأٖاا

ّ  جٗاٍ، ٚعًُا٤ ٚدُٖا٤ ٚايعكذ،  جبُااٖري  َظا١َُٛ، ٚدعاا٠    ًراٛ

ٔ  مبضٜاذ  ذرًا٢  َٚأجٛد.. ٚازبعرا١  ٜأجٛد  عًا٢  ٚايارباٖني  ا٭َثًا١  َا

..  جااذٽا ٜظااري ايڀا٥ؿٝاا١   ظاار  أصَاتٓااا نااٌ ؿاآع َاأ( عباأ) أْٓااا

ٕٻ ٖٚااٛ  أحااش ايٓرٜٛاا١،  ااِ املذٜٓاا١ تعااايِٝ َٓضياا١ ٖااٛاٙ أْااضٍ َاأ َٓااا أ

 أحشٶا. عًٝٗا ايٓاغ
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ٌ   املأطا٠  ٝظش..  اسبٌ َرااد٨ ا٫طا٬ّ ٚقاِٝ     ْؿظاٗا   إٔ ظبعا

 املٛاح١ٓ ٖٞ ايمت تلرط ايظًٛى ٚاملُاسط١ .

ٔٵ يف ناْاات املؼااه١ً ٚيهاأ  ..ازبااشغ ٜعًاال طااٛف اياازٟ َٳاا

ٌ إىل  ا٫تهاا٤  أَا ـ  ياتُرتغ ٚا ايتراضب  ظاٛاٖش  ذبًٝا  ايڀا٥ؿا١  لًا

 ٚطؿظڀ١. تشف ؾَٝٓٛٝٓٛيٛجٝٽا  ؾزيو ذبًًٝڄا ٚعبُٖٛا ٚايكر١ًٝ

ٕٻ َعٛقااااات صٜاااااد. ٚأػاااااس د  ايذٚياااا١ انتُاااااٍ ايااااذسٜع إىل أ

 يف ترظااٝڀٗا ميهاأ ٫ٚ َٚرتانراا١، َرتانُاا١ ايعش ٝاا١ ايٛحٓٝاا١

 ؾظٝؿظا٤ اسبكٝك١ يف ٖٞ. إقًُٝٞأٚ  قرًٞ،أٚ  دٜ ،: ٚاذذ عاٌَ

 ٔ ٌ   علااااٗا، يف الٌتتااااذ ايعٛا٥اااال َااا  َاااأ ٚتضٜااااذ عًٝٗااااا، ٚتاااذل

 ايعٛاَاااااٌ َثاااااٌ هلاااااا، ْؿڀااااأ ٫ قاااااذ ألاااااش٣ عٛاَاااااٌ تعكٝاااااذاتٗا

َٶااااا قا ًاااا١ املٓڀكاااا١ دبعااااٌ اياااامت ٚا٫قتـاااااد١ٜ ازبٝٛطٝاطاااا١ٝ  دٚ

 !ي٬ػتعاٍ

 لااا  ملااا ايـااشاع يف ايظاار  ٚذااذٙ ايااذٜ  ايعاَااٌ نااإ يااٛ

ـ  يف عاملٝتني ذش ني( املتعًُٔ) ايػشب ٕ  َٓتـا  ذ عا  املاكاٞ،  ايكاش

َٶٶا 240 َٔ أنثش عًٝ٘ َل٢إٔ  ٔ   اني  ايع٬قا١  تظا١ٜٛ  َٔ عا  اياذٜ

 !ٚايذٚي١

ٝٽااا) ايكرًااٞ ايعاَااٌ نااإ يااٛ ٝٽااا) اٱ اا ( عش   ايظاار  ٖااٛ( غش 

ٔ  نثري ٫ػتعًت ٚذذٙ  ايشَااد  ذبات  ايكا عا١  اٱ ٓٝا١  ايـاشاعات  َا

ٞ  يف رياو  َ٪ػاشات  سأٜٓاا  ٚقاذ . ا٭ٚسٚ ٞ ٍ  اٱ ٓٝا١  املظااع  ي٬ْؿـاا

 .ٚغريٖا ٚاطهتًٓذا، راْٝا،ٚإط  ًحٝها، يف

ٛ  ذتا٢  أْو أٟ ٍ  ذبٝٝاذ  اطاتڀعت  يا  ٚايكرًاٞ،  اياذٜ   ا٫ػاتعا

 ٚايظااٝڀش٠ ٚايٓؿااٛر ايتٛطټااع يف يٲْظااإ ايؿڀااشٟ ايظااعٞ ؾظااٝرك٢
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ُٶاااا  عاًَڄاااا  ٍ  دا٥ ِ ..   اٱْا ااا١  ايـااااشاعات ٫ػاااتعا أٚ  ايااااذٜٔ،  اطااا

 .أٚ غري ريو ايكر١ًٝ،

 جٗاات  يف  ايٛنايا١  ذشٚ ٗاا  رباٛ   أَشٜهاا  ػبعٌ ايزٟ َا

 ٚايتٛطاع  ايظٝڀش٠ ذ  أْ٘ أّ إ  ، أّ دٜ  ملظع٢ ٖٛ ٌٖ ايعامل؟

 !ايشأمسايٞ؟

 ٫ٚ ايااذٜ ، ايعاَااٌ عًاا٢ ايكلااا٤ ميهاأ ٫ !اسبااٌ؟ َااا إرٶا

 ا٫ٖتُاااّ َاأ نااثريٶا تعڀااٞ َٓڀكاا١ يف لـٛؿٶااا ايكرًااٞ، ايعاَااٌ

ٔ  اسبٌ .ٚايكر١ًٝ يًذٜٔ  تلارط  َذْٝا١  قاٛاْني  ٚكاع  يف ؾكاط  ٜهُا

 ٚناااارس اجملتُعٝاااا١، ايٓڀاقااااات ٖاااازٙ يف تٗٝحاااااتٚاي ا٫ْؿعااااا٫ت

 ايؼا٬ٝت أٚ  ايتـآٝؿ١ٝ،  ايؿتا٣ٚ عرب ٜأتٞ ايزٟ اٱع٬َٞ ايتٗٝٝخ

 .ايعٓـش١ٜ

 ايعشقٝاا١ ايػاَااذٟ إىل إٔ ايـااشاعات ْااٛف. يف ذااني أػاااست د

 ٜظاااُٝ٘ ؾُاااا. اياااذٜٔأٚ  ايعاااشم  ظااار  يٝظااات ٚايذٜٓٝااا١ ٚايڀا٥ؿٝااا١

 ٚايااذٜ ( يؿاسطااٞا/ايعش ااٞ) ايڀااا٥ؿٞ املاازٖ   ايـااشاع اياارع 

 ا٭طاااغ يف ؾٗااٛ راتاا٘   ذااذ يف حااا٥ؿٞ ٫ٚ دٜاا  ٫( ػااٝعٞ/طاا )

 ذٝااث ٚيهاأ اجملتُاع،  يف ٚايثااش٠ٚ ايظااًڀ١ َكايٝاذ  أجااٌ َاأ ْاضاع 

 ايااذعِ سبؼااذ ٚايتاسؽبٝاا١ ايثكاؾٝاا١ املااٛاسد ٜااٛؾشإ ٚايااذٜٔ ايعااشم

 ايترايؿاااات ٚيرٓاااا٤ ايكا٥ُااا١، ا٭ْظُااا١ ٚملظااااْذ٠ يـااااح ايؼاااع 

 ٫ ايڀا٥ؿٝا١  ايـاشاعات  ٚتري٠ استؿاع عٔ املضاعِإٔ  نُا. ٚتكٜٛتٗا

 ميثااٌ راتاا٘ ذااذ يف املؿٗااّٛ ٖاازا ٚيهاأ ايـاار١، َاأ هلااا أطاااغ

 طبتًؿاا١ طٝاطاا١ٝ ظااٛاٖش جعااٌإىل  ميٝااٌ َؿٗااّٛ ؾٗااٛ إػااهاي١ٝ،

 تااشانِ ٫ٚ ايرذا٥ٝاا١  اااي٤٫ٛات ايت٬عاا  ٫ ريااو، َٚااع َتحاْظاا١،
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ٍ  ايظًر١ٝ املعتكذات ٫ٚ ايُٓڀ١ٝ، ايـٛس ٔ  ش""اٯلا  ذاٛ ٘  َا إٔ  ػاأْ

 . اجملُٛعات  ني ايـشاعأٚ  ايتٛتش َٔ ايهثري ٜظر 

ٞ   عرذ ايشمحٔ. َٚٔ َٓظٛس طبتًـ ذبذٻث د  ايؼكري عأ ايٓؿا

: ٚؿااـ ػااخف أٚ ٚتعشٜؿاا٘ ٛؿااؿ٘ َشادؾڄااا يًٛؿااِ   *ا٫جتُاااعٞ

أٚ َٗٓاا١  ًكاا  ؽبتااضٍ ؾٝاا٘   ،أٚ ذتاا٢ عًاا١ لًكٝاا١ ،مجاعاا١ أٚ عااشم

ا، أٚ ؿٝاا٘ اجتُاعٝٽاا تٓراازٙ ٚتٓ ،صبُٛعاا١ مسااات ٚلـااا٥ف طااًر١ٝ  

تش ڀا٘  أرٖاإ ايٓاااغ َكشْٚٶاا  اا٫عبشاف، ذتاا٢ ٚياٛ مل تٛجااذ إ٫      

 ٓظر١ ك١ًٝ٦ ؾٝ٘  ٚ ٓا٤ ع٢ً ٖازا ايتعشٜاـ ؾارٕ اٱْظاإ قاذ ٜاذؾع       

ذتاا٢ ٚيااٛ مل ٜهاأ ايظاار  يف    ،مثاأ اْتظااا ٘ ٭ٟ ؾ٦اا١ اجتُاعٝاا١  

استؿاع َهاْتٗا أٚ اغبؿاكاٗا، ؾكاذ ٜتُٝاض أذاذ َأ ٖازٙ ايؿ٦اات        

َٶااا مبااا     املٛؿاا١َٛ يف  صباااٍ َعااني، ٚيهاأ اجملتُااع طااٝزنشٙ دٚ

 ا ْٚؿٝ٘.التضٍ يف ايزانش٠ َٔ ٚؿِ، يترڀُٝ٘ اجتُاعٝٽ

ث٬ث  اااايٓؿاااٞ ا٫جتُااااعٞ ٚايٛؿاااِ يف اجملتُاااع ايعش اااٞ    َاااشٻ

 ذأت املٛج١ ا٭ٚىل  ايتـآٝـ ايكرًاٞ يف ازباًٖٝا١، ؾكاذ       َٛجات

ٌ      ٌَا قرنإ صبتُع  ٜض تتُاا  ،اٱطا٬ّ ٜتهإٛ َأ ػاعٛب ٚقرا٥ا

 ،ؾُٝااا  ٝٓٗااا  ااايتؿٛم ايڀركااٞ املهتظاا  َاأ اْتـاااسات اسبااشٚب   

ٚيازيو ٜػًا  عًٝٗاا سٚ  اسبازس       ٚازبشأ٠ ع٢ً ػٔ ايػااسات ايكرًٝا١  

أٚ  ،يًُراؾظ١ عًا٢ َهاْتٗاا    ٚا٫طتعذاد ايذا٥ِ يًكتاٍ ٚاسبشٚب

 ٕ طًرت، ٜكٍٛ ػاعشِٖ:إ٫طرتدادٖا 

 ألاْاإرا َا مل ظبذ إ٫         ٚأذٝاْٶا ع٢ً  هش ألٝٓا

                                                           
  ابط:على الر هـ 71/6/7346بتاريخ مقال منشور مبجلة املعرفة  *

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=434&Model=
M&SubModel=137&ID=2447&ShowAll=On 
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ٚناااااإ اٱْظاااااإ ايعش اااااٞ يف َشذًااااا١ َاااااا قراااااٌ اٱطااااا٬ّ    

 ٛؿاااؿٗا َـاااذسٶا َااأ  ،ٜعاااٝؽ عًااا٢ أطااااغ ايظاااُع١ ا٫جتُاعٝااا١

َـااااادس املهاْاااا١ ا٫جتُاعٝاااا١،  ااااٌ َٚاااأ أٖااااِ َعاااااٜري ايكاااا٠ٛ       

ٚايٓؿااااااٛر، ٚميثااااااٌ ايتـاااااآٝـ ا٫جتُاااااااعٞ ايكرًااااااٞ عُٛدٖااااااا     

يااازيو ناااإ َكٝااااغ عًاااٛ ػاااإٔ ايؿاااشد أٚ ٖرٛحااا٘ يف    ا٭طاطاااٞ

أٚ َاااأ ػااااإٔ  ،جتُاااااعٞ َهتظاااارٶا َاااأ ػااااإٔ قرًٝتاااا٘ايظااااًِ ا٫

ٚياااازيو ٜهاااإٛ ايٛؿااااِ ايكرًااااٞ أذااااذ أ ااااشص     ڀاااأ َاااأ قرًٝتاااا٘

أدٚات اسبااااااااشٚب اٱع٬َٝاااااااا١ يترڀااااااااِٝ ْؿظااااااااٝات ايكرا٥ااااااااٌ     

 ،شف يف ا٭دب ايعش ااااااٞ  ايٓكااااااا٥   ٖٚااااااٛ َااااااا عٴاااااا    ،ا٭لااااااش٣ 

 ٚاملثاي . ،ٚاهلحا٤

 ِ تتؿاقِ  ،ٜٚرذٚ إٔ اسبشٚب ناْت تكّٛ ٭طراب ترذأ تاؾ١ٗ

ٟ   ظاار شف ٚتٓتٗااٞ  هااٛاسث عٴاا   ،  ايترااذٜات ٚايتڀااشف يف ايااشأ

ا  اطااِ أٜااّ ايعااشب، ٚإٔ ٖاازا ايؿهاش ايظااً   ٓاا٢    علاٗا تاسؽبٝٽاا 

ذااااجضٶا ذحااا  عااأ اٱْظاااإ ايعاااادٟ يف ايعـاااش ازبااااًٖٞ س٩ٜااا١     

٭ْاا٘ ملااا ظٗااش اٱطاا٬ّ ٚجااا٤     مجايٝااات اسبٝااا٠ ٚؾهااش٠ ايتظاااَس 

ْٚضياات آٜااات   ،ٚحركٗااا عًاا٢ أس  ايٛاقااع   ،ٌ اٯلااش ؿهااش٠ تكرټاا 

ٔٵ رٳنځااشڈ    ﴿َثااٌ:  ،قشآْٝاا١ تااذعُٗا َٹاا ِٵ  ٓٳااانڂ ْٻااا لٳًځكڃ ٗٳااا ايٓٻاااغٴ إڇ ٜټ ٜٳااا أځ

ٌٳ يٹتٳعٳاسٳؾڂٛا  ٚٳقځرٳا٥ٹ ِٵ ػٴعٴٛ ٶا  ٓٳانڂ ٚٳجٳعٳًڃ ْٵثٳ٢  ، أْٗات  ز 22ش اسبحشات:﴾ٚٳأڂ

ٚػاااهًت ؿاااذ١َ يف ايزٖٓٝااا١ ا٫جتُاعٝااا١، ؾُٝاااا  ،املٛجاا١ ا٭ٚىل 

ٚس٩ٜاا١ طبتًؿاا١   ، ٝاا١ جذٜااذ٠ ٭ْٗااا ذبُااٌ َعٗااا ؾهااش٠ إػبا    ٜرااذٚ

مماا جعاٌ اٱْظاإ ايعش اٞ       يڀرٝع١ ايع٬قات ا٫جتُاع١ٝٚ ،يًرٝا٠

  ٜعٝذ س٩ٜت٘ يًعامل َٔ ذٛي٘ ٚيٓؿظا٘ ٚيًٛظٝؿا١ ا٫جتُاعٝا١ يًكرًٝا١    
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ٚيزيو تلا٤يت ؾهش٠ إٔ ايـشاع ٖٛ أطاغ اسبٝا٠، ٚذاٌ ضبًاٗا   

 إٔ ايظًِ ا٫جتُاعٞ ٚايتعإٚ ٖٛ أطاغ اسبٝا٠.

إٔ اٱط٬ّ جا٤ مبؿّٗٛ جذٜذ مل تأيؿ٘ ايعشب  َٚٔ ٖٓا ْذسى

َااأ قراااٌ، ٖٚاااٛ ايتعااااسف ٚايتعااااٜؽ ايظاااًُٞ،  اااذيڄا َااأ ايتٓااااذش 

ٚايتاااٛجع، ٚإمناااا ايتؿاكاااٌ ٚاملهاْااا١ ا٫جتُاعٝااا١ تهااإٛ عًااا٢   

 ٚيٝع ع٢ً أطاغ ايـشاع َٚها١ْ ايكر١ًٝ. ،أطاغ ايتك٣ٛ

ٚيهاأ  عاا  املظااًُني، ٚيٮطااـ، أعااادٚا إْتاااد ايتـاآٝـ     

ٍ ايكرًااٞ ازباا  ِ  -اًٖٞ  عااذ ٚؾااا٠ ايشطااٛ  -ؿاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚطااً

خبُع ٚعؼشٜٔ ط١ٓ، ٖٚزٙ ٖٞ املٛجا١ ايثاْٝا١ َأ َٛجاات ايٓؿاٞ      

ا  ازٚس ايٛؿاِ املار  عًا٢     ٚيهٓٗا محًات َعٗاا أٜلٶا    ،ا٫جتُاعٞ

     ِ  ااِ  ،أطااع َزٖرٝاا١ ًَٚااٌ ؾهشٜاا١، إر التًؿاات ٚجٗااات ْظااشٖ

ٚاْتٗاات إىل عااذاٚات،   ، ااِ ذبٛياات إىل عكٝااذ٠   ،سا٩ٖااِآتڀشؾاات 

 ،ٚاْتٗاااا٢  علااااٗا إىل ذااااشٚب داَٝاااا١، نُااااا ذـااااٌ يف ؿااااؿني  

ٚازبُااٌ، أؾااشصت َاازاٖ  ٚعكا٥ااذ مل تهاأ َعشٚؾاا١ َاأ قرااٌ،        

ذتا٢   ،ٚاْؼػًت نٌ ؾشقا١  رػاٗاس طاًرٝات ايؿاشم ٚاملًاٌ ا٭لاش٣      

ذبٛيت إىل إٜذٜٛيٛجٝات جذٜاذ٠ محًات َعٗاا عٛاقا  ٚلُٝا١ عًا٢       

يشد ع٢ً ا٭١َ. ٚقذ أطُٗت  ع  َ٪يؿات املًٌ ٚايٓرٌ ٚاملزاٖ  ٚا

 ،يف إْتاااااد َعاااااسف جذٜااااذ٠ املخااااايؿني اياااامت أْتحاااات ؾُٝااااا  عااااذٴ

ٚتؼهٌٝ ٚعٞ دٜا  ٫ ٜتظااَس ٫ٚ ٜتكراٌ اشبا٬ف  ظاٗٛي١، ٖازا       

ؾلًڄا عٔ إطذا٤ ٖزٙ امل٪يؿات لذ١َ تٛ ٝل عكا٥ذ َٚك٫ٛت ناثري  

ٚايتعشٜاااـ  ،َااأ املًاااٌ ٚايٓراااٌ املػُاااٛس٠ ايااامت اْاااذ ش ناااثري َٓٗاااا 

ذأ َ٪يؿااات املًااٌ ٚايٓرااٌ ٚا٫ْتـاااس ٝكني  ااإٔ َراااياا شَٛصٖاا، َٚااع  
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 ،ا، ٚأْٗا جا٤ت يف طاٝاقات طبتًؿا١  ٝٽا ٚتاسؽبعًُٝٸ يًُزاٖ  َؿٝذٷ

تعشكاات ا٭َاا١ اٱطاا١َٝ٬  ظااررٗا   ،ٚظااشٚف طٝاطاا١ٝ َتؿههاا١ 

مماا تڀًا  ْؼاأ٠ عًاِ       يتؼٜٛ٘ عكٝذتٗا ايـااؾ١ٝ ٚتعايُٝٗاا ايٓكٝا١   

ا ٜٽـ جازس ا ربتًا ٝكني  اإٔ ٖازٙ امل٪يؿاات أٜلٶا    ايا املًٌ ٚايٓرٌ، َٚع 

عاااأ ضبااااانِ ايتؿتااااٝؽ اياااامت تـاااآـ ا٭ػااااخاق ٚازبُاعااااات  

 ٗا  ظاار  أؾهاسٖااا، إ٫ إٔ ا،  ااِ تعاازٿٚتٓؿٝٗااا اجتُاعٝٽاا ،ايذٜٓٝاا١

ا ملاأ ٝٽاا عاا  نتاا  املًااٌ ٚايٓرااٌ املتااألش٠ ػااهًت َـااذسٶا تاسؽب 

ٚإرناا٤ سٚ  ايعاذا٤  ااني    ،ٜشٜاذ إ ااس٠ ايٓعاشات املزٖرٝا١ ٚايڀا٥ؿٝا١     

 ازبُاعات اٱط١َٝ٬.

ِ  ٚػ َثًات   ،ٗذ ايعـش اسبذٜث إعاد٠ إْتاد يًتـآٝـ ٚايٛؿا

ـ    ٚدلاااٍٛ املـااااح   ،َٛجااا١  ايثااا١ َااأ لااا٬ٍ ػخـااا١ٓ ايتـااآٝ

ٚتٛطااٝع دا٥شتاا٘ عاأ حشٜاال ايًعاا  عًاا٢ ايثٓا٥ٝااات  ،ايؼخـاا١ٝ ؾٝاا٘

ِ  -أْثااا٢، ٚطااا   -املاااذَش٠، َثاااٌ: رناااش    -ػاااٝعٞ، َٚظاااً

ٞ   -ناؾش، ٚأطٛد ٞ   -أ اٝ ، ٚقرًٝا ٖٚهازا َأ    ،ٚغاري قرًٝا

ٓاحكٝاا١ ٚايعشقٝاا١ ٚذتاا٢ ايشٜاكاا١ٝ، ٖٚااٞ ٚإٕ ناْاات  ايثٓا٥ٝااات امل

 ،تتؿااااٚت يف دسجااا١ ذظاطاااٝتٗا إ٫ أْٗاااا َتحااازس٠ يف اجملتُعاااات     

ٚذاكش٠  ـُت يف اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚيهٔ تهُٔ لڀٛستٗا ٖازٙ  

املش٠ يف ؾهش٠ ايٓؿٞ ا٫جتُااعٞ أٚ ايٛؿاِ عًا٢ َظات٣ٛ ا٭عاشام      

ٚطاٗٛي١   ،سٚاتظُت  ظاشع١ ا٫ْتؼاا   ،ٚايذٍٚ ٚازبُاعات ٚا٭ؾشاد

تاااذلٌ أحاااشاف لاسجٝااا١ َعادٜااا١ عااارب ايتكٓٝااا١ ٚٚطاااا٥ٌ ا٫تـااااٍ.   

ا يف تـااعذ ايٓؿاٞ اياذٜ  املٛجا٘     ٚتهُٔ اشبڀاٛس٠ ا٭لاش٣ أٜلٶا   

يًُظًُني خباؿ١،  ِ  ذلٍٛ ايظٝاطاات ايعاملٝا١ ٚاٱعا٬ّ ايعااملٞ     
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ٚجعااٌ املظااًُني يف  ،ن٬عاا  لؿااٞ يف ايتلااخِٝ َاأ اشب٬ؾااات  

 ذاي١ تٛتش ٚقًل.

ا قراٌ  ٝٽأق٣ٛ ٚط١ًٝ يترڀِٝ إْظإ أٚ صبتُع ْؿظَٚعشٚف إٔ 

ٛٸ ايكلاااا٤ عًٝااا٘، إٔ تٴ    ،رااااى ذٛيااا٘ ا٭نارٜاااا   ٚتٴ ،ٙ مسعتاااا٘ؼااا

ِ ايظاااًرٝات ايرظاااٝڀ١  ٛؿاااؿٗا ذكاااا٥ل، ذتااا٢ تٓتؼاااش يف   لاااخٸٚتٴ

ُٶاا     ،اجملتُع  ِ ٜـٌ إيٝ٘ ْظش٠ اجملتُع عٓ٘ ٚسأٜ٘ ؾٝا٘، ؾٝتاأ ش سغ

 ٘ حبظا    ٜٚتـاشف  ،عٓ٘، ٜٚلڀش ٭ٕ ٜػري طًٛن٘ دٕٚ ٚعٞ َٓا

 ٫ حبظ  ذكٝكت٘. ،ْظش٠ اجملتُع ي٘

ٚإرا اْتؼاش يف اجملتُاع ا٫ْڀراااع عأ ايؿااشد ايازٟ ط تكُٝٝاا٘،     

ٚعشف ْظش٠ ايٓاغ ي٘، ؾرْ٘ ٜتاأ ش  ٗاا دٕٚ إٔ ٜؼاعش، ٜٚراذأ ٜكاِٝ      

  ٘ ٚياٝع َأ لا٬ٍ َاا      ،ْؿظ٘ ٜٚتـشف َٔ ل٬ٍ ْظش٠ اٯلاشٜٔ يا

 ٜعشؾ٘ عٔ ْؿظ٘.

ات ؾلاا٤٬ ٖااِ أػااخاق ٚمجاعاا# ايٛؿااِ$ٚقااذ انتاا٣ٛ  ٓاااس 

َٓٗا  شا٤، ٚتهُٔ لڀٛس٠ ايٛؿاِ يف التاضاٍ مجاعا١ أٚ ؾشقا١ أٚ     

ا، ٚؽبتااضٍ طااًرٝات٘، ٝٽااذتاا٢ ػااخف يف يكاا  ٜااٛذٞ  ٓراازٙ اجتُاع 

  ِ ٭ْا٘  اأٟ     ٖٚزا ايٛؿِ  ٗزا ايؼهٌ ؾٝ٘ إجراف ٚتهًاـ ٚظًا

٫ٚ  ،إٔ ٜعڀاااٞ اسبكٝكااا١ املڀًكااا١    ٫ٔ ميهاااذااااٍ َااأ ا٭ذاااٛاٍ   

 اسبكٝك١ ايٓظر١ٝ.

عًا٢ أطااغ    -ا٠٤ ايرتاث قشا٠٤ عك٬ْٝا١ َتأْٝا١  ٚيٛ أعذْا قش

 ظاار    ي٬ذظٓااا ٚجااٛد الاات٬ف  ااني املظااًُني   -ْظشٜاا١ ايٛؿااِ

 اٌ ٚايكتااٍ    ،ايتـٓٝـ ٚايٛؿِ، ٜـٌ إىل ذذ ايتعـ  ٚايتهؿري

ْٶااا، َٚاأ ٜشاجااع تاااسٜ  ا اأ ا٭ ااري       ٚغريُٖااا ،ٚا اأ نااثري  ،أذٝا



31 

–1027  1022  
151 

  ريٖااِيٛجااذ ذااا٫ت قتاااٍ  ااني اسبٓا ًاا١ ٚايؼااٝع١، ٚا٭ػاااعش٠ ٚغ    

 ٚدبشِٜ املخايـ. ، ظر  ايتعـ  املزٖ 

ٕ ايٛؿِ ٜكٛد يًتعـ  كاذ اٯلاشٜٔ ٚعاذّ قراٍٛ اٯلاش إ٫      إ

حبذٚد كٝك١، ٚمجٝع أْٛاع ايتعـا  املازٖ  ٚايؿهاشٟ ٚايكرًاٞ     

مل ذبـذ َٓ٘ أَتٓاا إ٫ َضٜاذٶا َأ ايتخًاـ ٚا٫عبڀاا  ايؿهاشٟ       

١ مل ٚايعًُاااٞ، ٚيف تااااسٜ  أٚسٚ اااا ذاااا٫ت تعـااار١ٝ َزٖرٝااا١ َشعرااا 

  ٔ قادٖااا  ،تااتخًف َاأ أنثشٖااا إ٫  عااذ سد ؾعااٌ عٓٝااـ عًاا٢ ايااذٜ

يًعًُا١ْٝ ٚاٱسباد، ٫ٚ ػو إٔ دٜٓٓا ايـرٝس ٜذٜٔ مجٝع عًُٝاات  

 عٝاس.املايٓؿٞ ا٫جتُاعٞ، إر جعٌ ايتك٣ٛ ٖٞ 

ا َتضاٜاذٶا يًحُاعاات ايذٜٓٝا١ ايامت ٜتٛاياذ      ٛٽٜٚؼٗذ تاسؽبٓاا منا  

 ،لًڄا يؿٗاِ ايظااٖش٠   علٗا َٔ  عا   اطاتُشاس، ٖٚازا ٜتڀًا  تاذ     

 رُذ عكراٙ.ـاب اجملتُع املظًِ  شد ؾعٌ ٫ ٜٴٚاسبذ َٓٗا قرٌ إٔ ٜٴ

ٕ طر  ظااٖش٠ اسبكاذ املازٖ  ٚنثاش٠ تـآٝـ املخاايؿني،       إ

يٝع ايتعـ ، نُا ت٪نذ عًٝ٘ ايذساطات ايهثري٠، ؾايتعـا   

، ٚإمنا ايظر  ا٭قشب يًٛاقاع ٜهُأ يف اْتؼااس    اْتٝح١ ٚيٝع طررٶ

 ِ ٚؿاُٗا مبؿااِٖٝ    ،زبُاعات ايمت غبتًـ َعٗاظاٖش٠ تـٓٝـ ا

ٚجًاا  َـااڀًرات طااًر١ٝ ٚإيـاااقٗا  ٗااا،  ااِ      ،تكًااٌ َاأ ػااأْٗا  

ٜتراااٍٛ ايتعاَاااٌ  اااني ازبُاعاااا١ ايٛاذاااذ٠ املختًؿااا١ إىل مجاعااااات      

 ٚ يف تاااٜٛرت ٚؾٝظاااارٛى إٔ  عااا  املتؼااااذدٜٔ   ٬ٜذاااا  َتـااااسع١، 

    ٔ  ،ٜعشؾاإٛ  أْؿظااِٗ يف ايٓرااز٠ )ايراااٜٛ(  ااأِْٗ غٝااٛسٕٚ عًاا٢ ايااذٜ

 ااِ ٜاازنشٕٚ أْٗااِ طاارينضٕٚ ْؼاااحِٗ  ،َٗتُاإٛ  كلاااٜا ا٭َاا١ٚ

 ٚأؿراب املًٌ املٓرشؾ١ َثًڄا. ،ع٢ً ؾلس ايًٝربايٝني ٚايعًُاْٝني
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ؾتاسؽبٓا صالش  كا١ُ٥ املًٌ ٚايٓرٌ ٚاملازاٖ ، ٚتشا ٓاا ا٭د اٞ    

عااد إْتااد ايٛؿاِ    َؼرٕٛ  ٛؿِ  عا  ايكرا٥اٌ ٚاملٓااحل، ٚايٝاّٛ ٜٴ    

ايـ املتعـاا  ؾرْاا٘ ٜـاآـ   ، ؾااأٟ ؾهااش٠ رباا  #ايتـاآٝـ$ اطااِ 

ٜٚـُٗا  ًكا  ؼبُاٌ َعا٘ َلااَني      ،ايؼخف أٚ ازبُاع١ ايذ١ٜٝٓ

ٜٚٓؿٝٗااا  ،ايااتركري ٚا٫عبااشاف عاأ املاآٗخ ايـاارٝس، ًٜٚـااك٘  ٗااا  

 ا.اجتُاعٝٽ

ايكا٥ُاااا١ $ياااازيو ػباااا  عًاااا٢ اجملتُااااع اسباااازس َاااأ ؾهااااش٠  

ٚعذّ ا٫طتظ٬ّ املڀًال ٭ذهااّ    ،#ايكا١ُ٥ ايرٝلا٤$ٚ ،#ايظٛدا٤

ٚذٝثٝاات يظآا    اٚظشٚؾڄا  ا٭ٕ هلا طٝاقڄ  ٫ٚ أذهاّ غريْا َٔ قرًٓا

ًَااضَني  ٗااا، َٚاأ ذكٓااا إٔ غبتًااـ َااع املاازاٖ  ٚازبُاعااات،  ااٌ 

ٝٶاا ٝٽا ْٚشؾلٗا ٚعبزس َٔ ألڀا٥ٗا، ٚيهٔ ٫ ْٓؿٝٗا اجتُاع   ا ٚدٜٓ

ٚايكاشإٓ   ،اٝٽا ا ٚدٜٓؾتٓؿٝٓا اجتُاعٝٽا  ،ؾتلڀش ٭ٕ تذاؾع عٔ ْؿظٗا

ٚٶا  ٚٳيځااا تٳظٴاارټٛا ﴿ٜكااٍٛ:  ٘ٳ عٳااذٵ ٝٳظٴاارټٛا ايًډاا ٘ٹ ؾځ ٕڇ ايًډاا َٹاأ دٴٚ ٕٳ  ٜٳااذٵعٴٛ ٔٳ  ايډاازٹٜ

ِڈ   ًڃاا ٝٵااشڇ عٹ ِٻ إڇيځاا٢      ۚ  نځاازٳ ۚ   ٹػٳ ِٵ  ٴاا ٗٴاا ُٳًځ َٻاا١ٺ عٳ ٌٿ أڂ ٓٻااا يٹهڂاا ٜٻ ٗڇااِ  ۚ  يٹااوځ صٳ سٳ ٿ

ٕٳ   ُٳًڂااٛ ٜٳعٵ ُٳااا نځاااْٴٛا  ٗٴِ  ٹ ٓٳرٿاا٦ٴ ٝٴ ِٵ ؾځ ٗٴ ، ٚميهاأ ز207ش ا٭ْعاااّ: ﴾َٻااشٵجٹعٴ

َثاٌ ؾاشص املٓااٖخ ايعًُٝا١      ،ُاٞ ضباٜاذ  قرٍٛ ايتـٓٝـ يف طاٝام عً 

ٚاملاازاٖ  يف ذااذٚد أْٗااا طبتًؿاا١، ٚيهاأ  ااذٕٚ ٚؿااُٗا ْٚراازٖا    

 .ٚذبكريٖا

 دٖٝؽ، ؾكاٍ يف َذالًت٘ ذاٍٛ قلا١ٝ ايذٚيا١     ٔ لايذ. أَا د

 إٔ ٚايڀٛا٥اااـ: طااارل  ازبُاعاااات َٚؼاااه٬ت املعاؿاااش٠ ايعش ٝااا١

  ااا٭َِ ايعٓـااشٟ ايتُٝٝااض َٓاٖلاا١ عًاا٢ اتؿاقٝاا١  املًُهاا١ ٚقچعاات
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 إظبااصٙ  ط َا تٛكٿس ط١ٜٛٓ تكاسٜش إعذاد ريو ع٢ً تشت ٚ املترذ٠،

 .ا٫تؿاق١ٝ يتڀرٝل ط١ٜٛٓ إظباصات َٔ  املًُه١

 تكااسٜش  ملٓاقؼ١ زبٓٝـ  رٖرت ايمت ايًح١ٓ أعلا٤ أذذ نٓت

 ايهثري اطتعشا  ط أْ٘ ٖٛ املِٗ ايتعًِٝ، يكڀاع ممثًڄا املًُه١،

 ايتُٝاااض قلااااٜا َاااع ٗاتعاًَااا عباااٛ املًُهااا١ عًااا٢ امل٬ذظاااات َااأ

 صبُٛعاا١ أَاااّ ،(املااشأ٠) ٚازبٓااذسٟ ٚاملاازٖ  ايڀااا٥ؿٞ ايعٓـااشٟ

 ٚايًحٓاا١، اسبكٛقٝاا١ ٚاملٓظُااات ايااذٍٚ  عاا  ممثًااٞ َاأ ناارري٠

 كاا٤ٛ عًاا٢ َٓاقؼااتٗا املتٛقااع اسبااا٫ت عاأ تكشٜااشٶا َعااذ٠ ناْاات

 اٱْظااإ ذكااٛم ٖٚااا٦ٝمت ٚايذالًٝا١،  اشباسجٝاا١ ٚصاستااٞ َاأ تكااسٜش 

ّ   ٬ ١ ذ٣َ ٚع٢ً،  املًُه١ ٔ  تكاسٜشٖاا  ايًحٓا١  اطتعشكات  أٜاا  عا

ّ  َٚاا ( املاكٞ ايعكذ َٓتــ)  ط١ٓ نٌ ٘  تكاٛ ٛ  املًُها١   ا  َاا  عبا

 عااذ٠ ٚ عااذ عبااٛٙ، متٝٝااضٶا ٖٓاااىإٔ  ٚاملٓظُااات ايااذٍٚ تًااو تعتكااذ

 َٛقااـ ل٬هلااا َاأ ايًحٓاا١ أٚكاارت طاآٛات 2 ٚلاا٬ٍ جًظااات،

 عباااٛ زبٗٛدٖاااا جٝاااذ٠ َراسنااا١ عًااا٢ ذـاااًت ٚيكاااذ، املًُهااا١

 جٝاذ٠  ٬َذظاات  عًا٢  ذـاًت  نُاا  ايعٓـاشٟ،  ايتُٝٝض َٓاٖل١

 ايظااآتني يف ايتكشٜاااش يف عبٖٛاااا َاااا ط  اطاااتعشا  ايًحٓااا١ قاَااات

 .ٚايثايث١ ايثا١ْٝ

 ايتُٝٝااااض قلاااااٜا تااااٛيٞ املًُهاااا١ إٔ ٖااااٛ ٘إٜـاااااي أسدت َااااا

 طاآٜٛٽا، ريااو تتااا ع َٓظُااات ٖٚٓاااى اياا٬صّ، ا٫ٖتُاااّ ايعٓـااشٟ

 ؾ٦اا١أٟ  عبااٛ متٝٝااضأٟ  ذااٍٛ ملٓاقؼااتٗا طاآٜٛٽا املًُهاا١ ٚتظااتذعٞ

 َاأ ٚاملٗاااجشٜٔ ايرٛسَاااٜٚني َٛكااٛع ايكلاااٜا تًااو َاأ، ٚناْاات

 ٍ ِ  ٚاملذٜٓا١،  َها١  يف املكاُٝني  اٱطا١َٝ٬،  اياذٚ  ٚذكااٛم ٚذكاٛقٗ
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 ايكٝادٜاا١، يًُٓاؿاا  تكًااذٖاٚ يًظااٝاس٠، املااشأ٠ قٝاااد٠ َثااٌ: املااشأ٠،

 .املًُه١ أ ٓا٤ َٔ ٚاملزٖر١ٝ ايڀا٥ؿ١ٝ ايؿ٦ات  ع  ٚذكٛم

ٌٻ  إٔ هلل اسبُاااذ   أجٓااااذ٠ يف ناْااات  ايااامت  ايكلاااااٜا تًاااو  جٴااا

 يًظااااااٝاس٠، املااااااشأ٠ قٝاااااااد٠ ٚآلشٖااااااا َعازبتٗااااااا، ط املٓاقؼااااااات

 ،(ٚايرًاااذٟ ايؼاااٛس٣ صبًظاااٞ علااا١ٜٛ) ايكاااشاس يف َٚؼااااسنتٗا

 َٚاااذٜش٠ ٚصٜاااش، ْا٥ااا  ايكاااشاس  ارباااار َٓـااا إىل  املاااشأ٠ ٚؿاااًتٚ

إىل  إكااااؾ١ اشبااااق، ايكڀااااع يف قٝادٜااا١ َٓاؿااا  ٚؾٹاااٞ جاَعااا١،

ٌ  ايٛكاع  َاع  َكاس١ْ ايعٌُ طٛم يف املشأ٠ َؼاسن١ ْظر١ اعاستؿ  قرا

 ايظاآٛات لاا٬ٍ  ااشصت يٮطااـ ٚيهاأ. طاآٛات عؼااش َاأ أنثااش

 ٚا٫عتكااااد إٔ يًٓظاااش، َٴًؿااات  ؼاااهٌ ايكرًٝااا١ ايٓعاااشات ا٭لاااري٠

إٔ  ػباا  دالًااٞ ػااإٔ ٖٚاازا  اازيو، غااري َعٓٝاا١ ايذٚيٝاا١ املٓظُااات

  ااذأت اياامت تايٓعااشا ٖاازٙ تٛقااـ قٜٛاا١ ٚأْظُاا١  تٓظُٝااات ٜٴعاااجل

ِ  تتؿؼ٢ ٘  مماا   اايشغ ٔ  اسبهَٛا١  اربزتا ـ  َا  املاضاٜني  ذؿا٬ت  ٚقا

ٔ  ؾٝٗاا  ٜٴاذاس  َٚا ايكر١ًٝ، ٚايتحُعات  حبال  ايتعاش   َاع  تؿاالش،  َا

 .َهاْتٗا َٔ  ايتٓكٝف ا٭لش٣ ٚايؿ٦ات ايكرا٥ٌ  ع 

 َ٪طظاااٞ ػاااهٌ ايؿٝؿاااٞ إٔ ايكرًٝااا١  عراااذ اياااشصام . أ ٜٚاااش٣

ٛٻٍ َااا َتاا٢ تٓظُٝااٞ،  تهُاأ ٖٓااا ؾ٦ااٟٛ اجتُاااعٞ ػااهٌإىل  ذباا

 ؾ٦ٜٛتٗااا. ايٛاقااع ٫ ايكرًٝاا١ َأطظاا١ تعضٜااض ٖااٛ   ايٛاجاا  املؼااه١ً

 ايااامت ايشمسٝااا١  أػاااهاي٘ ذتااا٢ أنثاااش، يًؿ٦ٜٛااا١ ٜاااذؾع يٮطاااـ

ٌ إىل   ايكرًٝا١  ٚايذؾع ٖزا، عٔ ايتٓضٙ ؾٝٗا ٜٴؿرت  ٞ  ػاه  َ٪طظا

ٞ  صبتُعااٞ  َعااشيف ذااشاى َاأ ٫ ااذ ريااو ٜهاإٛ تٓظُٝااٞ  ٚيهاا
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ٞ تش ذتا٢  ايكر١ًٝ  َٓظ١َٛ دالٌ ٞ  تكا ٌ  َعٓا٢  ٫طاتٝعاب   اٛع  ػاه

 املأطظ١.

ٔ  لايااذ. ٚأكااف د  دٖااٝؽ يف َذالًا١ ٫ذكاا١ ذاٍٛ َٛكااٛع     ا

ٔ  َااذلٌ إػبااد  ذاٚيٓااا إرا ايكلا١ٝ:   َااع ٜتٓاطاا  ايكلا١ٝ  عٓااٛإ َا

 ايكرًٝاا١،  ٓٝاا١ َاأ ا٫ْڀاا٬م ؾااُٝهٔ ٚاذتٝاجاا٘  ايظااعٛدٟ ٚاقعٓااا

 ايرٓٝااا١ ْاااذَش قاااذ أْٓاااا غبؼااا٢ ايااامت ٚايڀٛا٥اااـ ازبُاعاااات  ٓٝااا١ٚ

ٔ  ٚايامت ) يًكرًٝا١  ظ١ٝامل٪ط  ٚطٝٓؼاأ  ،( ظاٗٛي١  اطتـا٬ذٗا  ميها

 .(لڀٛس٠ أنثش ٖٚزٙ) ٚايڀٛا٥ـ، ازبُاعات  ١ٝٓ أْكاكٗا ع٢ً

 ايتٛؿٝات املكرتذ١:

 اياااذٜ ، ٚلڀا ٗاااا دطااااتريٖا يػش ًااا١ حباجااا١ ايعش ٝااا١ اياااذٍٚ (2

٘  اٯلش ٫ذرتاّ َٛا ٜذع ايذساط١ٝ َٓاٖحٗا ٚتلُني  َٚعتكذاتا

 .ناْت أٜٽا

 ايٛذااااذ٠ ٜٗااااذد ٫ اجتُاااااعٞ نُهاااإٛ كرًٝاااا١اي دٚس تٓظااااِٝ (1

 .اجتُاعٝٽا ٚدصب٘ آلش، َهٕٛأٟ  تُٗٝؽ ٚدبٓټ  ايٛح١ٝٓ،

 ايٓاػاا١٦ أرٖااإ يف ٚٚاجرااات نركااٛم املٛاحٓاا١ َؿٗااّٛ غااشٵغ (2

 .َرهش٠ َشاذٌ َٓز

مباااا  املٛاحٓااا١ ْٚظااااّ ايعٓـاااشٟ، ايتُٝٝاااض َٓاااع قاااإْٛ إؿاااذاس (3

 ٪دٟتاا اياامت املُاسطااات دبااشٿّ ٚتؼااشٜعات ْـااٛق َاأ ٜتلاآُ٘

 .ايؿشق١إىل 

 املٓاااااٖخ لاااا٬ٍ َاااأ ٚايتعـاااا ، ٚاملزٖرٝاااا١ ايڀا٥ؿٝاااا١ ْرااااز (4

 اياااارباَخ ٚتهثٝااااـ املٛاحٓاااا١، عًاااا٢ ٚايتأنٝااااذ ٚا٭ْؼااااڀ١،
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ٔ  رياو  َٚتا عا١  اجملااٍ،  ٖازا  يف ٚاملعًُات يًُعًُني ايتٛع١ٜٛ  َا

 .املؼشؾ١ ايتع١ًُٝٝ اٱداس٠

 أػاهاهلا،   هاؾا١  ايعٓـاش١ٜ  َهاؾر١ يف اٱع٬ّ دٚس تؿعٌٝ (5

 عااأ ٚازبٓذسٜااا١، ٚايڀا٥ؿٝااا١ ايكرًٝااا١،/ايعشقٝااا١ رياااو يف مباااا

 :حشٜل

 َؼااااسب ناؾااا١ َااأ أػخاؿٶاااا تتلااأُ ايااامت اسبُااا٬ت( أ

 . إقـا٤أٟ  دٕٚ اجملتُع

ٞ  احملتا٣ٛ  ٚجاشد  ذبًٌٝ( ب  َٚعازبا١  املتاا ،  ايؼاع   اٱع٬َا

 .ايعٓـش١ٜإىل  ت٪دٟ قذ ايمت إػهايٝات٘

 إ ترٝاا ايؼااشٜع١  عًُااا٤ لاا٬ٍ َاأ ايااذٜ  اشبڀاااب تٛظٝااـ (6

ٌ  ذكٝك١  اْڀ٬قڄاا  ايٛاذاذ،  اجملتُاع  يف اجملتُعٝا١  ايع٬قا١  ٚأؿا

 :تعاىل قٛي٘ َٔ

ٚٳأڂْثٳا٢       ﴿ َٿأ رٳنځاشڈ  ٓٳاانڂِ  ٗٳاا ايٓٻااغٴ إڇْٻاا لٳًځكڃ ٜټ ِٵ   ۚ  ٜٳا أځ ٓٳاانڂ ًڃ ٚٳجٳعٳ

ٌٳ يٹتٳعٳاسٳؾڂٛا  ٚٳقځرٳا٥ٹ ِٵ ٕٻإڇ ۚ  ػٴعٴٛ ٶا  َٳهڂ ٘ٹ  عٹٓذٳ أځنڃشٳ ِٵ  ايًډا ٘ٳ  ٕٸإڇ أځتٵكځاانڂ  ايًډا

   .ز 22ش اسبحشات: ﴾لٳرٹريٷ ِٷعٳًٹٝ

 ْٚٗحٗااااا َٚتػرياتٗااااا  ثٛا تٗااااا ايذٚياااا١ ٖٜٛاااا١ عًاااا٢ ايتأنٝااااذ (7

      .ايٛطڀٞ
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 الشبًكٌ اجلازٍ .الىرقُ الرئًصُ: د  

 جٛاْا   ٚتعكذت اجملتُعات تكذَت نًُا أْٻ٘ ؾٝ٘ ػو ٫ مما

َٴكتلاااٝات اسبٝاااا٠  أؾشادٖاااا اذتٝاجاااات اصدادت ،ؾٝٗاااا  املعٝؼااا١ ٚ

 .  ٚقلاٜاِٖ ا٫جتُاع١ٝ َؼه٬تِٗ ٚتعذدت ٚمجاعاتٗا،

 يظٗاٛس  ا٭ٚىل ازبازٚس   اذأت  ؼشع ايتاطع ايكشٕ أٚالش  َٚٓز

 عًاا٢ تشتراات اياامت املؼااه٬ت ملٛاجٗاا١ ا٫جتُاااعٝني املتخــااني

 ٚايهظاااد، ايعاملٝاا١، اسبااشٚب َاأ َٚااا ت٬ٖااا  ايـاآاع١ٝ، ايثااٛس٠

 املؼاااااه٬ت َااااأ ٚغريٖاااااا ٚايرڀايااااا١، ٚايؿكاااااش، ٚاهلحاااااشات،

ِ  ٚناْاات  ٚا٫قتـاااد١ٜ،  ا٫جتُاعٝاا١   ٚممٝااض٠،  ٚاكاار١  أدٚاس هلاا

 .ايرؼش١ٜ اجملتُعات َٔ ايعذٜذ يف ايض١َٝٓ كٛدايع َشٚس َع تڀٛست

  عاا  اعرتاٖااا ا٫جتُاااعٝني يًُتخــااني ا٭دٚاس تًااوٕ أ إ٫

 ايامت  ٚايؿاعًٝا١  ايكا٠ٛ   تًاو  تعذ ٚمل اسبذٜث١،  ايعـٛس يف ايلعـ

ٛ  َٓٗاااا أطاااراب  يعاااذ٠  ٗاااا   اااذأت  املؼاااه٬ت  يتؿااااقِ دَاااا ٜعااا

 َٚتذالٌ  َٚعكذ نرري  ؼهٌ ايرؼش١ٜ ٚا٫ذتٝاجات ا٫جتُاع١ٝ

ٛ  َٚٓٗاااا  ا٫جتُااااعٝني املتخــاااني تڀاااٜٛش كاااعـإىل   دَاااا ٜعااا

 .ٚا٫ذتٝاجات ايكلاٜا تًو ٜٛان  مبظت٣ٛ ٭ْؿظِٗ
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 يف  David Lester  يٝظارت  دٜؿٝذ ا٫جتُاعٞ املؿهش ٜكٍٛ

 ايعًاااّٛ تڀرٝااال"   عٓاااٛإ: ا٫جتُاعٝااا١ ايعًاااّٛ صبًااا١ يف يااا٘ َكايااا١

 عًااا٢ ٜاااتعني: " املعاؿاااش٠ ا٭َاااِ َؼاااه٬ت ذاااٌ يف ا٫جتُاعٝااا١

ّ  يف املختـاني  ٔ  ا٫جتُاعٝاا١ ايعًاٛ  يف ا٫لتـاؿااٝني مجٝاع   ااني َا

 ٚاقااارتا  ايٓتاااا٥خ، ذبًٝاااٌ عٓاااذ عاااذ٠ ا٭نثاااش ٜهْٛاااٛإ أ ايعاااامل

 عاملٓاااا يف ٚا٭َاااِ اجملتُعاااات، تٛاجااا٘ ايااامت يًُؼاااه٬ت اسبًاااٍٛ

ِ ، اسباكااش  ايظٝاطااات  ؿااٝاغ١  عًاا٢  قااادسٜٔ ٜهْٛااٛا ٕ أ ٚعًااٝٗ

 ايرؼش". ٚسؾا١ٖٝ ذٝا٠ يترظني اي٬ص١َ ا٫قرتاذات ٚتكذِٜ ايعا١َ،

 عًُااااا٤)ا٫جتُاااااعٝني  املتخــااااني أحباااااث تشنااااضت يكااااذ

 َٓٗاا  َٕا نا طٛا٤ٶ ايػاي ، يف(،   ا٫جتُاع١ٝ ٚاشبذ١َ ا٫جتُاع

ٌ  ايعًٝاا  ايذساطاات  يڀًر١  ا٭طااتز٠  أحبااث أٚ  ايعًُٝا١،  ايذسجا١  يٓٝا

 اؾٝٗاا ٜااتِ اجتُاعٝاا١، صبااا٫ت عًاا٢ ايػاياا  يف تشنااضت، يًرتقٝاا١

 ايـاااااػش٣  ايٛذاااااذات َظااااات٣ٛ عًااااا٢ ضباااااذد٠ قلااااااٜا َعازبااااا١

 نا٭طااااااش٠، املتٛطااااااڀ١  ايٛذااااااذات َظاااااات٣ٛأٚ  نااااااا٭ؾشاد،

 تٓااااٍٚ عًااا٢ ايرتنٝاااض ٚقاااٌ، ٚغريٖاااا ٚاملٓظُاااات، ٚازبُاعاااات،

ٝٽاااا تٓاٚيڄاااا( ايهااارب٣ ايٛذاااذات) ايعاَااا١ اجملتُعٝااا١ ايكلااااٜا  مشٛي

ٝٽا،  ٣ألش ربــات َع َؼرتن١  ١ٝٓٝ دساطات ل٬ٍ َٔ تهاًَ

 ايكلاااااٜا َظااااًُات ألااااز ٜااااتِ حبٝااااث اجملتُااااع، يف ع٬قاااا١ رات

 ازبٛاْا   َتهاًَا١  ٚذاذ٠   ـاؿتٗا  املختًؿا١،  ٚأ عادٖا ا٫جتُاع١ٝ

ٌ ، اجملتُع يف ٌ  تهُا ٞ  ا٭لاش٣،  ايذساطا١  دساطا١  نا ٌ  ٚتػڀا  نا

 . ا٭لش٣ تػڀٗا مل ايمت ازبٛاْ  دساط١
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  ٗاا  مياشټ  ايامت  ٚايظشٜع١ ٚايٛاطع١ ايؼا١ًَ ايتػٝري١ٜ املشذ١ً إٕ

 املعٝؼا١ٝ،  اجملاا٫ت  ػت٢ يف ا٭لري٠ ايظٓٛات يف ايظعٛدٟ اجملتُع

 ٗ ٔ  اَٚا ٜـااذر ٞ ، َٚؼاه٬ت  ٚقلااٜا  ظاٛاٖش  َا ٗٶاا  تظاتذع  تٛجټ

 ا٭حبااااث ؾٝااا٘ تتظااااْذ املتخــاااني، أٚي٦اااو َااأ طبتًؿڄاااا ْٛعٝٽاااا

 ٚايتٓؿٝااز ٚايتخڀاٝط  ايظٝاطااات َظات٣ٛ  عًاا٢  املتهاًَا١  املتعُكا١ 

 رات ٚامل٪طظاات  ا٭ْظ١ُ ناؾ١ تػڀٞ َٴحضٻأ٠، غري مشٛي١ٝ  ٓظش٠

 نًااا٘ ٚرياااو نهاااٌ، املًُهااا١ َٓااااحل َظااات٣ٛ عًااا٢ ايع٬قااا١

 املاٛاحٓني  ٚتؿاعٌ ؾاع١ًٝ ٚكُإ ايتػٝري، ع١ًُٝ إظبا  يف طٝـ ٸ

 . َعٗا

إىل  ايػشٜا   عراذ ايعضٜاض   د. أ دساط١ أػاست، املثاٍ طرٌٝ ع٢ً

 ٖاااٞ ايظاااعٛدٟ  يًُحتُاااع  ايٓظااار١ اياااتػريات أٖاااِ كااأُ َااأإٔ 

 الااات٬ف ذٝاااث َااأ، ايظاااعٛد١ٜ  ا٭طاااش٠ سبكااات ايااامت ػرياتايااات

 املظااااذ١ ٚاتظااااع ا٭جٝااااٍ،  اااني ا٫جتُاعٝااا١ ايع٬قاااات أػاااهاٍ

 ايٓاااٟٛٚ ايااآُط اْتؼااااس جاْااا ، إىل  ٝااآِٗ ٚا٫جتُاعٝااا١ ايٓؿظااا١ٝ

 ايعااادات َاأ ايعذٜااذ املااشأ٠، ٚتػااري عُااٌ ظاااٖش٠ ٚتٓاااَٞ يٮطااش٠،

 .   ا٭طش١ٜ ٚايكِٝ ٚايتكايٝذ

 اشباااح٧ ا٫طااتخذاّ ٱدَااإ املتضاٜااذ٠ يتااأ رياتا ٖٓااا ٚأڂكااٝـ

 عًااا٢ ا٫جتُااااعٞ، ايتٛاؿاااٌ ٚٚطاااا٥ٌ ايزنٝااا١ ٚا٭جٗاااض٠ يًتكٓٝااا١

 ريااو عاأ ْااتخ َااا جاْاا إىل  ا٭طااشٟ، ٚايتٛاؿااٌ ايع٬قااات كااعـ

 ايكاااِٝ عًااا٢ ٚأَٓٝااا١ ؾهشٜااا١ لڀاااٛس٠ َااأ اشبااااح٧ ا٫طاااتخذاّ

 .  ٚايٛح١ٝٓ ايذ١ٜٝٓ ٚايثٛا ت
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 عًٝٗااا، ايرتنٝااض ػباا  متاياا ايتػااٝري أَثًاا١ أذااذ نااإ ريااو

 تهٕٛ ٫ ذت٢ هلا  املظرر١ ٚايعٛاٌَ ٚتأ رياتٗا، أ عادٖا ٚاطتٝعاب

 ٚايظااشع١  ايؿاعًٝاا١ ايتػااٝري َاأ املٓؼااٛد اهلااذف ذبكٝاال عاأ عا٥كڄااا

 . ٚايهؿا٠٤ املڀًٛ ١

 املتخــاااإٛ ٜٗااااتِ، إٔ اٱحاااااس ٖاااازا يف جااااذٽا املٗااااِ َاااأ

 ٚإٔ ـااِٗ،ربـ َٚٓاااٖخ ٚأدٚات أطااايٝ  مبشاجعاا١ ا٫جتُاااعٕٝٛ

 ٥٬َُاا١، ٚتڀرٝكٝاا١ ْظشٜاا١ َٓٗحٝاا١ َااذالٌ إػبااادإىل  جبااذ ٜظااعٛا

 ؾٗاااِ َااأ متهِّااآِٗ  ااااجملتُع، سبكااات ايااامت يًاااتػريات َٚٛانرااا١

ٌ  املختًؿاا١،   ترااذٜاتٗا  املظااتحذات  َٚٛاجٗاا١   آيٝاا١  َعٗااا  ٚايتعاَاا

 عًُٝا١  ٚدساطاات   ٝاْاات  عًا٢  َشتهاض٠  ط١ًُٝ، مشٛي١ٝ ربڀٝڀ١ٝ

ّ اي  ايتٓظٝل  ٚػؿاؾ١، دقٝك١  ٚا٭جٗاض٠  ايتخــاات  ناؾا١  َاع  تاا

 ٚا٫صدٚاجٝااااا١ ٚا٫ْؿشادٜااااا١ ايتحض٥ااااا١ عااااأ  عٝاااااذٶا ايع٬قااااا١، رات

 .  ايتٓؿٝز١ٜ ٚايعًُٝات ٚايٓظِ ايكٛاْني يف ٚايتٓاقل١ٝ

ٞ   ٬دْاا  يف ا٫جتُاعٝا١  ٚذبذٜات٘ ايتػٝري َتڀًرات إٕ  تظاتذع

َٶااا ٓٻاع َاأ اٖتُا  إيٝاا٘ ايٛؿااٍٛ حبًااِ ا٫ٖتُاااّ ٜااٛاصٟ  ايكااشاس ؿاا

 َااع ا٫جتُاااعٝني يًُتخــااني املُٗاا١ ٖاازٙ إٜهاااٍ ٚإٕ، شاسٙٚإقاا

 ٚايكاااشاسات ٚايتٓظاااٝك١ٝ املعًَٛاتٝااا١ املكَٛاااات  تاااٛؾري َظااااْذتِٗ،

ٕ ، ايذاع١ُ املڂًضڇ١َ ٘  طاٝهٛ ٌ  أ اشٙ  -ػاو   ا٬ -يا  دؾاع  يف ايؿاعا

َٶا، ايتػٝري عح١ً  يف ٚايارط٤  ٚاملكا١َٚ، ايشؾ  َٔ قذس أقٌ َع قڂذ

 . ايتٓؿٝز

 ٚحااا  اجتُااااعٞ عُاااٌ ؾشٜااال إْؼاااا٤ ١ أُٖٝااا ألاااريٶا ٚألاااتِ

ِ  َؼاارتى، ّ  ممااثًني ٜلاا ٌ  يف ا٫جتُاعٝاا١  ايذساطااات ٭قظااا  ناا
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  ٚا٭حباااث ايذساطااات ناؾاا١   شؿااذ ٜكااّٛ ايظااعٛد١ٜ، ازباَعااات

ٔ  ٚغريٖا ازباَعات، تًو قٹرٌ َٔ  ٗا ايكٝاّ طرل ايمت  املشاناض  َا

 يف يًتػاااٝري املـااااذر١  ايكلااااٜا ٚاملتعًكااا١  ٚا٫جتُاعٝااا١، ايررثٝااا١

ٟ  اجملتُع ٘  عًا٢  ايظاعٛد  ٚاطاتخ٬ق   ٚذبًًٝاٗا،  اشبـاٛق،  ٚجا

إٔ  َٔااا ٜٴُهاا   يهااٌ ٚايؼااُٛي١ٝ  ايتاَاا١  املعشؾاا١  ٗااذف  ْتا٥حٗااا 

، إىل ايظااعٛدٟ اجملتُااع يف ايتػااٝري ٚؾاعًٝاا١ يظااشع١ عا٥كڄااا ٜهاإٛ

 اياامت ٚايذساطااات يٮحباااث ٚايتٛؿااٝات املكرتذااات تكااذِٜ جاْاا 

 يف عًٝٗااا ايرتنٝااض ١أُٖٝاا ايعُااٌ ؾشٜاال ٜااش٣ اياامت ازبٛاْاا  تػڀااٞ

ٌ  َاأ اسباكاش  ايٛقات   ايعُااٌ  ٗاذف  ٚاملشانااض  ازباَعاات  تًااو قٹرا

ٔ  املٓؼاٛد٠  يًػاٜا١   ٚؿاٛيڄا  ٚاملظاتُش،  املؼارتى  املظتكرًٞ  ايتػاٝري  َا

 ايعش ٝاا١ يًًُُهاا١ املظااتكر١ًٝ ايٛحٓٝاا١ ايش٩ٜاا١ يتركٝاال ا٫جتُاااعٞ 

 .ايظعٛد١ٜ

 الشاجيٌ محًد .التعكًب األول: د  

ٞ  اصٟازبا  ايؼهش يًذنتٛس٠  ملٛكاٛع  حشذٗاا  عًا٢  ايؼارٝه

ِٸ  يعًُٝاا١ ايظااًر١ٝ اٯ اااس ملٛاجٗاا١ ايٝااّٛ نااثريٶا عبتاجاا٘ جااذٽا، َٗاا

ٕ  ذبت ايظعٛدٟ، اجملتُع يف ايظشٜع ا٫جتُاعٞ ايتػري  دٚس: "عٓاٛا

 يف يًتػاٝري  املـااذر١  ايكلاٜا َعازب١ يف ا٫جتُاعٝني املتخــني

ٟ  اجملتُع ٘  َاا  ٖٚازا ". ايظاعٛد ٔ  ْتٛقعا  ا٫جتُااعٝني،  املختـاني  َا

ٟ  ايعًِ ريو ٖٛ ا٫جتُاع عًِٕ إ ذٝث ِ  اياز  طاًٛنٓا   ذساطا١  ٜٗات

 يعااااذ٠ جاَعااااا ذكًڄااااا ٜؼااااهٌ ٖٚهاااازا اجتُاعٝاااا١  نها٥ٓاااات 

 ا٭ؾاااشاد  اااني ايكـاااري٠ ا٫تـاااا٫ت عًُٝااا١ ذبًٝاااٌ َااأ اٖتُاَاااات 

. ايعاملٝاا١ ا٫جتُاعٝاا١ ايعًُٝااات دساطاا١إىل  ايؼاااسع، يف اجملٗااٛيني
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 يًُحُٛعااات ايعًُٝاا١ ايذساطاا١ ٖااٛ: ا٫جتُاااع، عًااِ أعااِ،  ؼااهٌ

 أعباااا٤ ناؾااا١ يف ايرؼاااش ذباااشټى لااا٬ٍ ٚايهٝاْاااات ا٫جتُاعٝااا١

 يف ذباذث  ايامت  ا٫جتُاع١ٝ ٚايعًُٝات ايتؿاع٬ت ٚدساط١ ذٝاتِٗ،

ٔ  اجملتُع، ٞ  اياتػري  ا٫جتُاعٝا١  ايعًُٝاات  ٖازٙ  َٚا ٔ . ا٫جتُااع  ؾُا

 -َٓاا٘ ايظااشٜع ٚلـٛؿٶااا-ا٫جتُاااعٞ يًااتػريإٔ  عًٝاا٘ املتعاااسف

 ظٗااٛسإىل  تاا٪دٟ ايظااًر١ٝ ٚايٓتااا٥خ ٚطااًر١ٝ، إػبا ٝاا١ ٚترعااات ْتااا٥خ

 ٌ  ٚقا٥ٝااا١  ااشاَخ ٚ َٚٛاجٗااا١، عاا٬د إىل  ذبتااااد اجتُاعٝاا١  َؼااان

 اياامت ايتٓر٪ٜاا١  ايذساطااات ٜٴعااشف َااا ٖٓاااىإٔ  نُااا َٓٗااا، يًرااذ

 َاأ ايٓااٛع ٖٚاازا املظااتكرًٞ، ا٫جتُاااعٞ  ااايٛاقع تتٓرااأإٔ  ذباااٍٚ

 ٚإىل اجملااٍ،  ٖزا يف تُاعٝنياج َتخــنيإىل  ؼبتاد ايذساطات

 ٖااازٙ َثاااٌ إجاااشا٤ يف  ٗاااا ٜٴظاااتعإ دقٝكااا١  ٝاْاااات قٛاعاااذ تاااٛؾڊش

 .ايتٓر٪١ٜ ايذساطات

ٕٻ ايؼرٝهٞ ايذنتٛس٠ ٚأػاست  ايتاطاع  ايكشٕ أٚالش يف إىل أ

 ا٫جتُاااااعٝني املتخــاااني  يظٗاااٛس  ا٭ٚىل ازباااازٚس  اااذأت  عؼاااش 

 ناْات  ٬ اٱؿ ضبا٫ٚتإٔ  إ٫ ا٫جتُاع١ٝ، املؼه٬ت ملٛاج١ٗ

 ٖٓااى  ناْات  عؼش ايثأَ ايكشٕ أٚالش ٚيف ايتاسٜ ، ريو قرٌ َٔ

 َاأ تٴٓؿااز ناْاات أْٗااا إ٫ ا٫جتُاعٝاا١، املؼااانٌ يعاا٬د ضبااا٫ٚت

 أْـااااس َااأ ايكااااْْٛٝني نايؿكٗاااا٤ ا٫جتُااااعٝني  املختـاااني غاااري

  ٝهاسٜاااا، طاااٝضاس أَثااااٍ: اٱجاااشاّ، عًاااِ يف ايتكًٝذٜااا١ املذسطااا١

 َثاااٌ: ايٛكاااع١ٝ، املذسطااا١ أْـااااس َااأ ا٭حراااا٤ٚ  ٓتااااّ، ٚجريَاااٞ

ٔ  احملاا٫ٚت  َٔ ٚغريٖا جاسٚؾايٛ،ٚ يَٛربٚصٚ،  املختـاني،  غاري  َا

 ملٛاجٗاا١ ا٫جتُاعٝاا١ ٚاحملااا٫ٚت ا٫جتُاااعٞ، ايتٝاااس  ااشص ٚ عااذٖا
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 ناْاات ٭ْٗااا ٚجاااد٠  َتُٝااض٠ ٚناْاات ا٫جتُاعٝاا١، املؼااه٬ت

 تػريٚاياا ٚايتڀااٛس ايُٓااٛ َااع ٘أْاا إ٫. ايتاآظري عاأ ٚ عٝااذ٠ تڀرٝكٝاا١

 املؼااه٬ت  َٚعازباا١ َٛاجٗاا١ يف ا٭دٚاس ٖاازٙ  كااعؿت اجملتُعااٞ

ٔ  عذدٶا ايؼرٝهٞ .د ٚرنشت ا٫جتُاع١ٝ، ـ  ا٭طاراب،  َا  ٚأكاٝ

ُٽا آلش عاًَڄا ٖٓا ِ  ٚايشٜادٟ ايتڀرٝكٞ ايذٚس كعـإىل  أد٣ َٗ  يعًا

ٛ  ا٫جتُاعٝاااا١   املؼااااه٬ت  َعازباااا١  يف ا٫جتُاااااع   ايتڀاااااٛس ٖٚاااا

ٕ  ايعًُا٤ اْه  ذٝث ا٫جتُاع، عًِ صباٍ يف ايتٓظريٟ  ٚايرااذثٛ

 ا٫جتُاعٝاا١ ايٓظشٜااات ٚتڀااٜٛش ٚالتراااس دساطاا١ عًاا٢ ا٫جتُاااعٕٝٛ

ِ  ضباٚيا١ڄ  املاانشٚ، ٚ املاٜهشٚ املظتٜٛني ع٢ً  ٚإظٗااس  يتثرٝات  َآٗ

 ٚذلااٛسٙ ٚاطااتك٬يٝت٘ نٝاْاا٘ ياا٘ َظااتكٌ نعًااِ ا٫جتُاااع عًااِ

ٞ  نكظِ إدلاي٘ ع٢ً ٚايعٌُ ايعًُٞ، ٌ  عًُا . ازباَعاات  يف َظاتك

 ٚاعبظااس  كعـإىل  أدٻ٣  ايتٓظري ا٫ٖتُاّ عبٛ ا٫ْـشاف اٖزٕ إ

. ا٫جتُاعٝاا١ املؼااه٬ت َعازباا١ يف ا٫جتُاااعٝني املختـااني دٚس

ِ  يف قاا عني  ا٫جتُاع عًُا٤ ٚأؿرس  ايعاجٝا١،  ا٭نادميٝا١  أ اشاجٗ

 َٓاادا٠  ظٗاٛس إىل  أد٣ مما  (1023 عُش، َعٔ)  ايتٓظري َؼػٛيني

٘  را زبځعًاا٘ ا٫جتُاااع   ِعًاا تڀااٜٛش إىل  املختـااني  عاا   َاأ  تٛجاا

ٕٳ اياازٜٔ يًٓاااغ أنثااش تڀرٝكااٞ ُٳااٌ ٜٴشٜااذٚ ٕڇ يف ايعٳ  تڀرٝكااٞ، َهااا

ٞ  ايرراث  ْتا٥خ تظاعذإٔ  ع٢ً ٚايعٌُ ٔ  اجملتُاع  قااد٠  ا٫جتُااع  َا

 ٜٗتُاإٛ مماأ ٚغريٖااِ ٚطٝاطااٝني، َٚااذسا٤، َٚؼااشٸعني، لااربا٤،

ٌٸ  .  ا٫جتُاع١ٝ املؼانٌ ٚؾِٗ حبځ

إىل  ا٫جتُااااعٝني رااااذثنياي  عااا  إىل َٝاااٌ أد٣ ا٭َاااش ٖااازا

ِ ) ا٭ّ  ايتخـاف  َاشترط  جذٜذ ربـف اطترذاث  ا٫جتُااع  عًا
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ُٻ٢( ايعاّ  ع٢ً نثريٶا ٜشنض ٫ ايزٟ ايتڀرٝكٞ، ا٫جتُاع  عًِ ٜٴظ

 نٝؿٝاااا١أٚ  ٚحشقاااا٘، ايررااااث َٚٓاااااٖخ ا٫جتُاااااع عًااااِ ْظشٜااااات

 َعاؿاش٠،  ٚذاا٫ت  َٚؼانٌ َٛاكٝع ع٢ً ٜشنِّض  ٌ اطتخذاَ٘،

 ا٭نادميٝا١  ايتڀرٝكات عٔ  عٝذ٠ ايؿِٗ، ١ًٗط حبٛثإىل  َرتمج١

ٛ  َٚـاڀًراتٗا،  َعاٜريٖاا  يف أٚ  ايتٓؿٝزٜا١   اايررٛث  ٜٴعاشف  َاا  ٖٚا

ِ  ٚعًاا٢ ،(operational research) ايعًُٝاا١ ٔ  ايااشغ  قـااش  َاا

 ؾاشٚع  َٔ ايؿشع ٖزا يظٗٛس قشٕ ايش ع تتعذ٣ ٫ ايمت ايض١َٝٓ ايؿرت٠

ٚٸادٙإٔ  إ٫ ا٫جتُااااع، عًاااِ  َاااا ػبُعاااٛاإٔ  اطاااتڀاعٛا ٚ اذثٝااا٘ س

 نْٝٓٛتاا٘ ٚاطااتح٤٬ َتخــاا١، َاااد٠ زبعًاا٘ مجعاا٘ ٜظااتڀٝعٕٛ

٘  ذٝاث   ٝظاش،  ٚياٝع   عظاش،  ترًٛست ايمت  ٚؿاعٛ ات  عكراات  ٚاجا

 عًاااِ ا٭ٍٚ: سذااا٢، ؾهاااٞ  اااني حشٜكااا٘ ٜؼااالٸ جذٜاااذ، نركاااٌ

 َٓٗحٝتاا٘ ٚمتٝااضت ايكااشاس، أؿااراب ٚايثاااْٞ ايٓظااشٟ، ا٫جتُاااع

 َثاٌ:  ايعاّ، ا٫جتُاع عًِ َٓٗح١ٝ يف ٌَُٗ ٖٛ َا اطتخذاّ  ر شاص

 .ٚايتٛؿٝات ا٫جتُاع١ٝ، امل٪ػشات

٘  ٖزا َع ٚذت٢ ٞ  ايتٛجا ِ  اسباذٜث  ايتڀرٝكا  إ٫ ا٫جتُااع،  يعًا

 املخااتف دٚس َاأ ذبااذټ ٫تااضاٍ اياامت اٱػااهايٝات  عاا  ٖٓاااىإٔ 

 املؼااه٬ت َعازباا١ يف َٓاا٘ املتٛقااع يااذٚسٙ أدا٥اا٘ َاأ ا٫جتُاااعٞ

ٝٸٓت٘إىل  ؾراٱكاؾ١ ا٫جتُاع١ٝ،  :ؾٗٓاى ايؼرٝهٞ، .د َا  

ٞ  املختف  ذٚس ايهاٌَ ايشمسٞ ا٫عرتاف عذّ .2 ٔ  ا٫جتُااع  َا

 ٚظٝؿااا١  إيػاااا٤ رياااو:  َٚثااااٍ ايشمسٝااا١، ازبٗاااات   عااا  قٹراااٌ

 ٚذبًٜٛااٗا ايتعًااِٝ، ٚصاس٠ َااذاسغ يف" ا٫جتُاااعٞ ا٭لـااا٥ٞ"

ٕ  َُٗااااا َااااذسغ أٟ ٚأؿاااارس ،"ايڀ٬ ااااٞ املشػااااذإىل "  نااااا
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 ؼاااانٌَ ٚذاااٌ اٱسػااااد َُٗااا١ ٜاااضاٍٚإٔ  ٜظاااتڀٝع ربــااا٘

 طااتهٕٛ نٝااـ تتٛقعااٛاإٔ  ٚعًااٝهِ املذسطاا١، يف ايڀاا٬ب

 املختف! غري املؼه١ً عاجل إرا ايٓتا٥خ

 ممااا ايذساطااٞ  املاآٗخ َاأ ا٫جتُاااع عًااِ َاااد٠ إيػااا٤ ط نُااا

َعًچاِ     ٛظٝؿ١ ازباَعات يف ا٫جتُاع عًِ لشػبٞ تعٝني عذّ ٜع 

ِ  ياٛصاس٠  ممآٗخ  تؿشٜؼ ٜع  مما ٔ  ايتعًاٝ  ُااعٝني ا٫جت املختـاني  َا

 !نرري٠ اجتُاعٞ تػري مبشذ١ً ميش صبتُع يف

ٛټع  ا٫جتُاعٝني  املختـني تظتعني ايمت ازبٗات  ع  جٌٗ .1   تٓا

 ا٫جتُاااع  يعًااِ ؾااشٚع عااذ٠ ؾٗٓاااى: ا٫جتُاعٝاا١ ايتخــااات

 ٚعًاااِ ايظٝاطاااٞ، ا٫جتُااااع ٚعًاااِ ٚايرت اااٟٛ، نايـااآاعٞ،

 ٚعًااااِ ايظااااهاْٞ، ا٫جتُاااااع ٚعًااااِ ايتٓظُٝااااٞ، ا٫جتُاااااع

 َااأ ٚغريٖاااا ازبٓاااا٥ٞ، ا٫جتُااااع ٚعًاااِ ا٭طاااشٟ، اعا٫جتُااا

ٞ  صباي٘ ي٘ ربـف ٚنٌ ايتخــات،  غاشاس  عًا٢  ا٫جتُااع

إىل  ٜاا٪دٟ ايااذقٝل  ايتخـااف ؾازبٗااٌ ايڀرٝاا١، ايتخــااات

٘  ٜٓاااتخ ممااا  املٓاطاا    غاااري  ايؼااخف  ا٫طااتعا١ْ   غاااري أدا٤ عٓاا

 مجٝاااع عًااا٢ املٛؾكااا١ غاااري ايتحش ااا١ ٖااازٙ تعُاااِٝ ؾٝاااتِ َاااش ڈ،

 .اعٝنيا٫جتُ املختـني

 يف ايؼخـا١ٝ  ايع٬قاات  ٚدٚس ايؼا١ًًٝ،  ايظاا ك١  ايٓكڀ١ ٜٚػزٟ .2

 ايتُٜٓٛا١  ايارباَخ  يف يًُؼااسن١  ا٫جتُاعٝني املختـني التٝاس

 .اجملتُع يف ٚايع٬ج١ٝ

 متًٜٛااٗا كااعـٚ ا٫جتُاعٝاا١، ايررااٛث  أُٖٝاا١ اياارع  جٗااٌ .3

 .ٚدعُٗا
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ٔ  اجتُاعٞ طبتف ٚجٛد  أ١ُٖٝ ازبٗات  ع  ٚعٞ عذّ .4  كاُ

ٌ  طٛا٤ ،ايعٌُ ؾشٜل ٟ  ايعُا أٚ  اسبلاشٟ،  ايتخڀاٝط أٚ  ايتُٓاٛ

 .  ايؿشم َٔ ٚغريٖا ايررثٞ، ايؿشٜلأٚ  ايڀ ، ايؿشٜل

 املتخــا١،  ا٫جتُاع١ٝ يًحُعٝات اجملتُعٞ اسبلٛس كعـ

 ٜٛجااذ ٫ نُااا. ذكااٛقِٗ عاأ ٚايااذؾاع ملٓظااٛ ٝٗا، متثًٝااٗا ٚكااعـ

ّ   اني  ؾعاٍ تٛاؿٌ ٌ  املتخــا١،  ا٭قظاا ٌ  ؾٗا ٘  ٜعكا  مل اٯٕإىل  أْا

ّ  يش٩طا٤ اجتُاع أٟ ٜٴعكذ  يف ا٫جتُاعٝا١  ٚاشبذَا١  ا٫جتُااع  أقظاا

ٔ  أنثاش  َٓاز  َٛاؾكا١  ٖٓااى إٔ  َاع  ،!ايظعٛد١ٜ ازباَعات   ا٬ث  َا

 .ا٫جتُاع ٖزا َثٌ يعكذ طعٛد املًو جباَع١ طٓٛات

 ياذٚسٙ  ا٫جتُاعٞ املختف أدا٤ َٔ ذبذټ ٚغريٖا ايعٛاٌَ ؾٗزٙ

 لڀاٛات  ارباار  َٔ ؾ٬ ذ .ا٫جتُاع١ٝ املؼانٌ َعازب١ يف ايؿاعٌ

 ؾااااجملتُع  ااا٘، ٚايٓٗاااٛ  ايٛكاااع، ٖااازا ملعازبااا١ عًُٝااا١ إجشا٥ٝااا١

ٌ إىل  ذبتاد َتظاسع١، اجتُاع١ٝ تػريات ع٢ً َكذّ ايظعٛدٟ  تاذل

 ايظااًر١ٝ ازباْرٝاا١ اٯ اااس ملعازباا١ املظااتٜٛات  أعًاا٢ عًاا٢ اجتُاااعٞ

 ايڀرٝعااااٞ ا٫جتُاااااعٞ ايااااتػري يٝترااااٍٛ َٓٗااااا ٚاسبااااذٸ املتٛقعاااا١،

ُٻ٢ ،ايتًكاااا٥ٞ)  ا٫جتُااااعٞ اياااتػري( إىل ا٫جتُااااعٞ  اااايتڀٛس ٜٚٴظااا

ٛ  املكـااااٛد، ٞ   اٱؿاااا٬   فَااااا ٜٴعااااش  ٖٚاااا  ؾااااايتڀٛس . ا٫جتُاااااع

ٝٽا ٜظاااري ا٫جتُااااعٞ إىل  ٜااا٪دٟ قاااذ أٟ عُٝاااا٤، ٚ ڀشٜكااا١ عؼاااٛا٥

ٟ  ٚقاذ  ايتكذّ، ـ  ْهظا١ إىل  ٜا٪د َٻاا . ٚربًا ٞ  اٱؿا٬   أ  ا٫جتُااع

ٞ  تػري ؾٗٛ ٟ  ٖاادف  اجتُااع ّ إىل  ٜا٪د  ٚؽبلاع  جتُااعٞ، ا٫ ايتكاذټ

 .ا٫جتُاعٞ ٚاملٓڀل يٲساد٠
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 الشكري عبدالرمحً .التعكًب الجاىٌ: د  

ٞ  َاا  ٖٞ ْكا ،  ٬ث ع٢ً تعكٝ  ٜرتنض طٛف  تًخاٝف : ًٜا

 قاذ  أْٗاا  أس٣ ٜظاري٠،  إكاؾ١  ِ ايتٛؿ١ٝ، تعضٜض  ِ ايٛسق١، جٖٛش

 ايكل١ٝ َٛكع ايٓكاؾ. ربذّ

ّ  اسباجاا١إىل إٔ  د. ازباااصٟ أػااست   تتأنااذ عٝاا١ا٫جتُا يًعًاٛ

 ٚكاش ت . ؾٝٗاا  اسبٝاا٠  أطايٝ  ٚتعكذت اجملتُعات، تكذَت نًُا

 َٚاا   عاذٖا،  َٚاا  ايـآاع١ٝ  ايثاٛس٠  َٓاز  تاسؽبٝا١،  َشاذٌ َٔ أَث١ً

 ْظشٜااات َاأ ؿاااذرٗا َٚااا اجتُاعٝاا١، َؼااه٬ت َاأ عٓٗااا ْااتخ

ٟ  ايلعـ  ِ اجملتُع، عٔ ٚدساطات ِ  اعرتاٖاا،  اياز إىل  أػااست   ا

 ناا٭ؾشاد،  ايـاػش٣    ايٛذاذات  ٜٗتِ ايزٟ ايعًٝا ايذساطات ٚاقع

ِ  ٫ٚ ٚازبُاعااات، نا٭طاش٠  ايٛطااڀ٢  ٚايٛذاذات    ايٛذااذات ٜٗات

 ا٫جتُاعٝاا١ ايذساطااات ذلااٛس أُٖٝاا١ عًاا٢ أنااذت  ااِ .ايهاارب٣

 ٚكاش ت  ايظعٛدٟ، اجملتُع يف ٚايؼا١ًَ ايظشٜع١ ايتػريات ملعازب١

 اٚألااريٶ. ايتكٓٝاا١ ٚتااأ ري ا٭طااش٠، ُٖٚااا: ايااتػري، ٖاازا عًاا٢ َثااايني

٘  ايرراث  ٚأدٚات أطاايٝ   تڀاٜٛش  أُٖٝا١ إىل  ا٫ْترااٙ  يؿتت  َٚٓاٖحا

 ٚتڀرٝكٝاا١ ْظشٜاا١ َٓٗحٝاا١ َااذالٌ ٚإػباااد ا٫جتُاعٝاا١، ايعًااّٛ يف

 ٚأٚؿاات. ٚؾُٗٗااا اسبايٝاا١ ا٫جتُاعٝاا١ ايااتػريات ملٛانراا١ ٥٬َُاا١

ّ  َؼارتى،  ٚح  اجتُاعٞ عٌُ ؾشٜل إْؼا٤  أ١ُٖٝ  مبشاجعا١  ٜكاٛ

 املـاااااذر١  ايكلاااااٜا تتعًاااال اياااامت ٚا٭حباااااث ايذساطااااات ناؾاااا١

 .ْتا٥حٗا َٔ ي٬طتؿاد٠ ٚذبًًٝٗا يًتػريات،

ُٽاا  د. ازباصٟ ٚسق١ متثٌ ٘  َؼارتنڄا،  ٖ ٌ  ٜعٝؼا  املخًـاني  نا

 ٫َظاات أْٗااا ٚأس٣ ا٭لااش٣، ٚايعًااّٛ ا٫جتُاعٝاا١ ايعًااّٛ يف يًعًااِ
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 ميهٔ جٝذ٠ َكرتذاتإىل  ٚتٛؿًت املؼه١ً، جٛاْ  َٔ نثريٶا

 .ترٓٝٗا

 ايرااااااااذثني دٚسإىل  ٕ اٱػااااااااس٠ اااااااأ أكاااااااٝـ،إٔ  ميهااااااأ

 ايااامت ٚا٫قتـااااد١ٜ ا٫جتُاعٝااا١ اياااتػريات سؿاااذ يف ا٫جتُااااعٝني

ٕ   ٛؿاؿُٗا  ا٭لريتاني،  ايظآتني  ل٬ٍ ذذ ت ٔ  ٜكعاا  َؼاشٚع  كاُ

ٛټٍ  أس٣ ذٝاث  ،1020 املًُها١  س١ٜ٩ ٚ شاَخ ،1010 ايٛح  ايتر

 -أٜلٶا تظِٗ ٚطٛف -نرري  ؼهٌ أطُٗت ايتػريات ٖزٙإٔ 

 ايٓاااغ س٩ٜاا١ تؿظااري َشاجعاا١ لاا٬ٍ َاأ ايكااِٝ، تشتٝاا  يف إعاااد٠

ٔ  ٚيًعاامل  يًرٝا٠  املشجعٝا١  ا٭حاش  تاتػري  طاٛف  ٚنازيو  ذاٛهلِ،  َا

 ٚايكااااٛاْني ايظٝاطااااٞ، ايكااااشاس طااااٝاد٠  ٗااااا ٚأقـااااذ يًُحتُااااع،

 أٖااِ َاأ ناْاات اياامت ٚايتكايٝااذ ٚايعااادات ايؿتااا٣ٚ عًاا٢ ٚا٭ْظُاا١

ٔ  اجملتُااع، تٛجٝاا٘ أحاش  ِٻ َٚا  ايٝااّٛ ٞا٫جتُاااع ايراذاث  دٚس ؾاارٕ  ٳاا

 اياتػريات  ٖزٙ يتؿظري َل٢، ٚقت أٟ َٔ إسباذٶا أنثش طٝهٕٛ

 َٚٛ ٛقاا١ َرظااڀ١ َعًَٛاات  ٚتكااذِٜ ٚازبش٦ٜا١،  ٚايظااشٜع١ ايؿحا٥ٝا١ 

 قااذ اياامت ايتٓاقلااات ذااذ٠ ربؿٝااـ عًاا٢ ايعااادٟ اٱْظااإ تظاااعذ

 .ا٫جتُاعٞ اغرتا ٘ عذّ ٜلُٔ َشتا   لُري ٚتضٚدٙ ٜٛاجٗٗا،

 

  :ًُاملداخالت حىل الكض 

 َعازب١ يف ا٫جتُاعٝني املتخــني َٚعٛقات َظا١ُٖٚاقع 

 اجملتُع١ٝ ايكلاٜا

 ايرعٝااض أُٖٝاا١ ايكلاا١ٝ املڀشٚذاا١  نْٛٗااا    إ ااشاِٖٝ. د أنااذ

 ايظاٛاٖش  ٖازٙ  مساات  ٚأِٖ ا٫جتُاع١ٝ، ٚايكلاٜا ايظٛاٖش تتٓاٍٚ
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ٕ   ااتػري تااتػري أْٗااا ٔ  اطااتؿذْا يااٛ أْٓااا  مبعٓاا٢. ٚايضَااإ املهااا  َاا

 ياأ ؾرْٓااا ايڀرٝعٝا١،  ٚايظااٛاٖش ايعًااّٛ يف املتكذَا١  ايااذٍٚ إظبااصات 

 .ا٫جتُاع١ٝ يًظٛاٖش َٚعازبتِٗ تؼخـِٝٗ َٔ ْظتؿٝذ

 ٜهاإٛ َااا غايرٶااا ا٫جتُاعٝاا١ ايظااٛاٖش تٓاااٍٚإٔ  اٱػااهاي١ٝ

 احملاو،  ذبات  املٛكاٛع١ٝ  ػبعٌ مما ايؿهش١ٜ   ايتٛجٗات َشترڀڄا

 َاأ يااٝع ياازا ا٭طااراب  َٓاقؼاا١ عٓااذ لاااق  ؼااهٌ ريااو ٜٚااأتٞ

 ٚؿاااـ َااأ تكؿاااض ٚايتٓااااٍٚ ايٓكاػاااات َااأ ناااثريٶا إٔ املظاااترعذ

ٞ  ا٭ٖااِ،  املشذًاا١ املااشٚس  دٕٚ اسبًااٍٛ، اقاارتا إىل  ايظااٛاٖش  ٖٚاا

ٟ  ايظٛاٖش، يتًو ايؿِٗ  ٚايٓتاا٥خ  ا٭طاراب  يف ايرراث  ٜتڀًا   ٚاياز

 . هلا احملت١ًُ

 ايظاااٛاٖش  خبااا٬ف ) ا٫جتُاعٝااا١  ايظاااٛاٖش  أطاااراب  َٓاقؼااا١

ْٶاااا ٜتڀًااا ( ايڀرٝعٝااا١  ا٫تٗااااّأٚ  سبُاااشا٤،ا اسباااذٚد ربڀاااٞ أذٝا

 قاذ  ػحاع١ ٜتڀً  ٖٚزا. ايظٛاٖش يتًو ايتربٜش َٓضيل يف  ايذلٍٛ

 .     ايهثريٕٚ عًٝٗا ٜكذس ٫

 املعْٓٛا١  ايكل١ٝ حش  إ شاِٖٝ: جا٤ صٜٓ . َٚٔ جاْرٗا قايت د

 املـااذر١  ايكلااٜا  َعازب١ يف  ا٫جتُاعٝني املتخــني دٚس: " ب

إىل  ؾٝ٘ َٕا ْهٛ أذٛد عبٔ تٚق يف" ايظعٛدٟ اجملتُع يف يًتػٝري

 قلااااٜا َااأ َ٘اااا ؾٝااا   هاااٌ ايظاااعٛدٟ، صبتُعٓاااا عًااا٢ ايتعاااشټف

ٟ  ؾُٝاا  ا٫جتُااع  عًِ سأٟ أٜٔ أتظا٤ٍ: ٚنٓت..  َٚظتحذات  ػباش

 قلااٜا  حش  َٔ ربٛټؾڄا ٖٓاىٕ إ ٜكٍٛ: ايرع  ٚتػٝري؟   تظاسع َٔ

ٔ  غاريٙ، أٚ  عاادات  متاعټ  قذ ٍ  ٚيها ٌ  طاأقٛ ٍ  َاا  َثا  أؾ٬حإٛ:  قاا

 ٖااٛ، ذٝاتٓااا عًاا٢ ازبااٖٛشٟ ايربٖااإ ٭ٕ  # رسادتاا٘ ػااشٜش َاأ َااا$
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 عًاا٢ ٚقااذستٓا سغرتٓااا إ رااات أجااٌ َاأ ْكذَاا٘ اياازٟ ايربٖااإ ريااو

ٛټس ايتػاااٝري، . اجملتُعاااات نرااااقٞ ؿااارٞ  ؼاااهٌ ٚايُٓاااٛ ٚايتڀااا

، ذاطٛ ١ٝ  شاَخ  اعتراسٖا ايؿٝضٜا٤ قٛاْنيإىل  ٜٓظشٕٚ ؾايراذثٕٛ

 ايؿؼاااٌ َااأ ًخاااٛفي ٜهااأ مل، ذاطاااٛ ٶا  اعترااااسٙ ايهااإٛ ٚإىل

 أَااااااّ ٜكاااااـ ذااااااجضٶا اٯلاااااش سأٟ ٜهااااأ ٚمل، ياااااذِٜٗ َهاااااإ

ِ  ْؼاحشِٖ ٫ ٚقذ، َٓحضاتِٗ ٌ  يهٓٓاا  ٚظباذااتِٗ،  تؿاٛقٗ  ْظاح

 َاااا ٚؾعٵاااٌ  اااٌ) ٜشٜاااذٕٚ َاااا قاااٍٛ يف ذاااشٜتِٗ مياسطااإٛ أْٗاااِ هلاااِ

 ايثكااااا١ َااااأ عايٝااااا١ ٚمبظاااااتٜٛات لاااااٛف، أدْااااا٢ دٕٚ( ٜؼاااااا٩ٕٚ

 ياااذِٜٗ، ُٝتٗااااٚأٖ اسبٝاااا٠ قُٝااا١ عُااال ٜتحًااا٢ ٖٓاااا ٚا٫ح٦ُٓاااإ،

 ٚايؿاش  ، اياتؿهري  َٔ ٚإظباصات  عًِ َٔ هلا قذَٛٙ ؾُٝا ٚتهُٔ

 ٫ ٚاقااع َاأ ٚايٓٗااٛ ، ٚايتحش اا١، ٚايتػااٝري، ٚايظااعاد٠، ايڀٜٛااٌ

 إْٗااا، ٚذااذْا يٓااا ًَهڄااا يٝظاات ؾرٝاتٓااا، ْٓؼااذٙ ٚاقااعإىل  ْشغراا٘

٘  قؼاع  عباٍٚ مل ايزٟ َٚظتكرًٓا ملاكٝٓا إٔ  ْظاتڀع  ٚمل، كارا ٝت

 ايؿحا٠ٛ  ٖازٙ  ػبظٿاش  قذ ا٫جتُاع١ٝ ايذساطات ٚدٚس..  َع٘ ْتـاح

 ٚسقا١  ع٢ً َشٻ أْ٘ أرنش ٫...   ؾٝٓا ازبش  َهأَ ع٢ً تذيٓا ايمت

 خبا٬ف  اجملتُاع،  يف َع١ٓٝ قل١ٝأٚ  ظاٖش٠ ذٍٛ تكِٝٝأٚ  اطتؿتا٤

ِټ اياامت ايررثٝاا١ ا٭ٚسام  عاا   تشقٝاا١أٚ  يڀاياا ، ربااشټد َؼااشٚع تٗاا

...  ٚايتڀاٜٛش   ايررٛث إ٫ تُعاتاجمل تٓٗ إٔ  ميهٔ ؾ٬.. ٭طتار

 اٱعاااا٬ّ ٚطااااا٥ٌ ٚتااااأ ري اجملتُااااع، يف ايظااااشٜع١ ايااااتػريات أٜلٶااااا

ٟ  ازبذٜاذ  اٱعا٬ّ  َٚٓٗا املختًؿ١،  يف ايتػاٝري  عًا٢  ْاؾاز٠  ؾاتس  اياز

 ْـذم ٫ قذ ٚطًٛنٝات عكٛيڄا يٓا ٚنؼـ ٚاملؿاِٖٝ، املعتكذات

 ظااات٣ٛامل عًااا٢ املاااشأ٠ متهاااني ًَاااـ أٜلٶاااا...  ٝٓٓاااا تعاااٝؽ أْٗاااا
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ٟپ  ٴعااذٷ ياا٘ طااٝهٕٛ ا٫جتُاااعٞ ٞپ ؾهااش  اياامت ؾااازبٗٛد، ٚطااًٛن

ٍ إٔ  ػباااا  ّ  صباااااٍ يف تٴرااااز ٔ  -ا٫جتُاعٝاااا١ ايعًااااٛ  حبااااٛث  َاااا

 قراااٌ َااأ ٚايتػاااٝري ايتظااااسع هلااازا ٚسؿاااذ ٬َٚذظااا١ ٚدساطاااات،

 ٜهاااإٛ  ااااإٔ نؿٝااااٌ -طبتًؿاااا١ َ٪طظااااات َاااأ َتخــااااني

ٛ  يٓٓڀًال  ادبآٖاا  ذباذد  ايامت  نايرٛؿا١ً  ٞ  تػاٝري  عبا   ؿٗااِ، ؿار

 .َل١ًً َعًَٛات ٕٚدٚ

 ٜعاؿااش اٯٕ ايظااعٛدٟ ايعٓااضٟ ؾاارت٣ إٔ اجملتُااع   ملٝااا٤. أ أَااا

 ا٭لـااا٥ٞ دٚس ٭ُٖٝاا١ ْظااشٶاٚ طااشٜع١،  كاؾٝاا١ اجتُاعٝاا١ تػااريات

 ٚاسباذ  اجملتُع، سقٞ يف ايظا١َٝ سطايت٘  ث ل٬ٍ َٔ ا٫جتُاعٞ

 اجملتُعٝا١، ذٝاث   ايؿ٦اات  زبُٝاع  ايعذاي١ ٚذبكٝل املؼه٬ت، َٔ

 ؾحااٖٛش جملتُعٓااا  ايتػااٝري قلاااٜا َعازباا١ يف تاا٘ شاع تظٗااش ٖٓااا 

ِ  مبذ٣ ٜشترط املُاسط١  ايتاأ ري  يتركٝال  تٴُااسغ  َٚتا٢  ا٭دٚاس، ؾٗا

 ٜعُااٌ ربــاا١ٝٚ ْٛعٝاا١ ٚاجرااات ٖٓاااى ٭ٕ اجملتُااع  عًاا٢ ا٭َثااٌ

 ٚاذااذ دٚس عًاا٢ دٚسٙ ٜكتـااش ٫ ؾٗااٛ ا٫جتُاااعٞ، ا٭لـااا٥ٞ  ٗااا

 املظاااسات سأدٚا ٜؼااٌُ ٚإمنااا ناْاات، قلاا١ٝ أٟ َعازباا١ يف ؾكااط

 . ا٫جتُاع١ٝ اشبذ١َ يتخـف املتعذد٠

 كٛي٘: ذٍٛ احملاٛس املٗاِ    اسبُٛد ؿاح  ٔ اهلل عرذ. ٚعك  د

  ٌ  حبثٝاا١ َشانااض تااٛاؾش عااذّأٚ  ْااذس٠ اياازٟ حشذتاا٘ د. صٜٓاا ، ٖاا

 عاااذّإىل  ٜعاااٛد، ايظاااعٛد١ٜ يف ا٫جتُااااعٞ ايؼاااإٔ يف ربــااا١ٝ

ِ  ارباار   اش ط  ايكاشاس  أؿرابأٚ  اجملتُع إميإ   ذساطاات  قاشاساتٗ

 َٓاػاااااڀٓا َااااأ ايعذٜاااااذ تعثټاااااشإىل  أدٻ٣ َاااااا اجتُاعٝااااا١  عًُٝااااا١

 ايعحًااا١ يف كاااعـ َ٪دٸاٖاااا رياااوإٔ   ٬ػاااو ٚايااازٟ، ا٫جتُاعٝااا١
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٘  اجملتُاع إٔ  أّ، َراػاش  غاري  نُظر  يًر٬د ا٫قتـاد١ٜ  مل  شَتا

 عًا٢  أْٓاا  لـٛؿٶاا ، ا٭َاش  ٖازا   أ١ُٖٝ إيٝ٘ تٛذٞ دسج١إىل  ٜـٌ

ٛټٍ َؼاااشٚع تڀرٝااال  ذاٜااا١إىل  ايٛؿاااٍٛ َااأ َكش ااا١  اياااٛح  ايترااا

 ؟1010

ٕ  صٜٓاا . د ٚ ااذٚسٖا أٚكاارت   إٔ   ؿهااش٠ إ ااشاِٖٝ إٔ اٱميااا

 ا٫جتُاعٝااا١ املؼاااانٌ ٚذاااٌ يًتػاااٝري لڀااا٠ٛ ٚايذساطاااات ايرراااٛث

إكااؾ١   ايذساطاات،  ْٚتاا٥خ  ايكشاس ؿٓع  ني ؾح٠ٛ ٖٓاى، ٚٚغريٖا

 . هلا َشنضإىل  ْؿتكش ايمت املظتكرٌ دساطات َٔ  ٗا ٜشترط ملا

ِ  املضسٚع ذبت عٓاٛإ: "عٛملا١   محٝذ. رنش دٚ ٌ  ايكاٝ  َٚؼاان

 ايتكًٝذ١ٜ  ا٫جتُاع١ٝ ايكلاٜا إىل ايظعٛدٟ" أْ٘  اٱكاؾ١ اجملتُع

  ني َا اْتكاي١ٝ مبشذ١ً ميش نْٛ٘ ايظعٛدٟ  اجملتُع ٜٛاجٗٗا ايمت

 ٚاملااااٛسٚث احملًٝاااا١ ايكااااِٝ َاااأ املتٛاس اااا١ ايظااااًٛنٝات مماسطاااا١

٘ (،  طا١ٓ  27-20) ذازبذٜ ازبٌٝ ؾرٕ، ا٫جتُاعٞ  قلااٜا  ٜٛاجا

 أنثاااش ٖٚااازٙ، ا٭جٓرٝااا١ ايثكاؾاااات َااأ ٚاؾاااذ٠ جذٜاااذ٠ اجتُاعٝااا١

، جذٜاااذ٠ اجتُاعٝااا١ ٚقلااااٜا مماسطاااات عٓٗاااا ٚطاااٝٓتخ، لڀاااٛس٠

ٛټٍ ٚ احٓٗااا ٚاسبشٜاا١، ايتػااٝري ظاٖشٖااا  َاأ ػااشؼب١ ٚاعبااذاس ذباا

ِ  مماا  ايتكِٝٝ ٚ ايتؿهري يف ايظڀر١ٝ عبٛ اجملتُع ػراب  يف ٜظاٗ

 ا٫جتُاعٝا١  املعااٜري  ْٛعٝا١  الات٬ف   ظار   هها١  َؿ أطاش  ظٗٛس

ِ  ذبكال إٔ  ٜٴؿارت   ٚايامت  ا٭طش٠، أؾشاد يٓؿع ٕ  هلا  ٚايعذايا١  ا٭َاا

، املظااا٪ٚيٝات  ٚتٛصٜاااع، اسبكاااٛم ٚايٛاجراااات : َثاااٌ ا٫جتُاعٝااا١،

 . ألش٣ ٚقلاٜا ا٫ؾرتاكٞ، ٚايتٛاؿٌ اٱْرتْت ٚإدَإ
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ٛ  ؾاعًٝا١  أنثاش  طٝهٕٛ ا٫جتُاعٝني املختـني دٚس  سناض  يا

 ايؿ٦ااات َؼااانٌ تؼااخٝف  عًاا٢ ايتڀرٝكٝاا١أٚ  املٝذاْٝاا١ دساطااات٘

ٔ  ايـاػري٠  ايعُش١ٜ ٌ )  ايظا  ٖازا  -ايتعارري  جااص ٕ إ-( اٯٜرااد  جٝا

ِ  ملعشؾا١  ٚريو  كاؾٝٽا  َٗحٸٔ ٖٚٛ ْؼأ ازبٌٝ  اسبايٝا١ يف  َؼاانًٗ

 يتضٍٚ ا٭طراب َٚعازب١، هلا املٓاطر١ اسبًٍٛ ٚكعٚ َرهچش، ٚقت

 . يف اجملتُع تتحزسإٔ  قرٌ ا٫جتُاع١ٝ ا٭عشا 

ٔ  ْتراذث  ايػاَاذٟ إىل أْا٘ عٓاذَا    ْٛف. ٚأػاست د  ايتػاٝري  عا

 َٚتعًكاا١، عذٜااذ٠ َشترڀاا١ َؿاااِٖٝ عاأ ْترااذث ؾاآرٔ اجملتُعااٞ،

 ايتڀاااٛس ا٫جتُااااعٞ، ايتكاااذّ: َثاااٌ َٓااا٘، َؼاااتك١ تهااإٛ ٚقاااذ

 اياااتػري ا٫جتُاعٝااا١، ايتُٓٝااا١ ايتراااذٜث، ايتخًڊاااـ، ا٫جتُااااعٞ،

 .ٚغريٖا جتُاع١ٝ،ا٫ ايعًُٝاتٚ ايثكايف

 ايؿاانع،  ايربٜذ، ايٓكٌ، ٚطا٥ٌ َثٌ: ،"ا٫جتُاعٞ ايتكذّ"

 ذااا٫تإىل  ٜاازٖ  ازبض٥ااٞ ايتااذسټد عاأ ْترااذث أْٓااا أٟ ٚغريٖااا 

 ٚا٫لرتاعااات، ٚايؿهااشٟ، ٚايعًُااٞ ايؿهااشٟ نايتكااذّ أؾلااٌ 

 ايتكاااذّإٔ  ْااازنشإٔ  ٫ اااذ ٖٚٓاااا.  ؼاااش١ٜ َٓؿعااا١ رات ٚمجٝعٗاااا

 اجملتُااع تػااٝريإىل  ٜاا٪دٟ ناارري، حاااساْؿإىل  ٜاا٪دٟ قااذ املؿاااُٖٝٞ

 .ايع١ًُٝ ايثٛس٠ َثٌ  أنًُ٘،

 ٛ ٛټس"  عاأ ذبااذ ٓا ٚيا ٞ  ايتڀاا  َتااذسد  ڀاا٤ٞ، ؾااايُٓٛ" ا٫جتُااع

 تاشترط  طبتًؿا١،  مبشاذٌ متش َٚت٬ذك١ َٓتظ١ُ ذب٫ٛتإىل  ٜ٪دٟ

ٔ  ٜررث ايزٟ ايرظٝط اٱْظإ َٔ نايترٍٛ َشذ١ً  نٌ ؾٝٗا  عا

ّ  َشذًااا١إىل  ؾكاااط قٛتااا٘  َٚشذًااا١  ٚاسبلااااس٠، ؿًظاااؿ١ٚاي ايعًاااٛ
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 اجملتُااع ٜؿكااذ قااذ ٖٚٓااا ٚاٱؿاا٬ ، ايؿهااشٟ ٚايترااشس ا٫لاارتاع

 ! لڀريٷ ذبٛټٍ ٖٚزا ٚاٱْظا١ْٝ، ايشٚذ١ٝ قُٝ٘ َٔ  علٶا

 عًُااٞ ذبشٜااو عاأ ْترااذث ؾاآرٔ" ا٫جتُاعٝاا١ ايتُٓٝاا١" أَااا

ٔ  ٚا٫قتـاد١ٜ، ا٫جتُاع١ٝ يًعًُٝات طبڀط ٍ  َا  أٜذٜٛيٛجٝا١  لا٬

ٍ ي٬ْت ٚرياو  َع١ٓٝ  ٔ   ااجملتُع  كاا إىل  ؾٝٗاا  َشغاٛب  غاري  َشذًا١  َا

 ايشؾاٖٝااا١ َااأ َظااات٣ٛ أعًااا٢ يتركٝااال َظاااتٗذؾ١  ألاااش٣ َشذًااا١

 ٚضباٚياا١ ٚايتكااذّ، ايتااألټش َااا  ااني  ؾٗااٛ" ايُٓااٛ" أَااا. ا٫جتُاعٝاا١

 !  ا٭َاّإىل  اهلشٚب

ٍ  َٚااا- َاشٻ  ايظااعٛدٟ اجملتُاع   عًاا٢ نارري٠،   ااتػريات-ٜاضا

 ٚايُٓاااٛ ايتكاااذټّ َشاذاااٌٚ ٚ عاااذٙ، ايااآؿط قراااٌ َاااا املشاذاااٌ مجٝاااع

 ٚتػاٝري  اجملتُاع،  ٖٓذطا١  ٚإعااد٠  املعاشيف،  يًاتػري  ٚؿاٛيڄا  ٚايت١ُٝٓ،

ٛټٍ ايشعاااٟٛ، ا٫قتـاااادٟ اٱسث عاااادات  َااأ َٓاااتخ جملتُاااع ٚايترااا

 ايعااادات ْٚرااز اجملتُااع، ٚمتهااني ايااذلٌ، َـااادس تعااذد لاا٬ٍ

 اْعهاطااات ٖٓاااى ٚ ايتأنٝااذ اجملتُعٝاا١، ٚايظااًر١ٝ ٚاملعتكااذات

 نااٌ عًاا٢ ايااتػريات ٖاازٙ ملٛاجٗاا١ ٚا٭طااش٠ نهااٌ عاجملتُاا عًاا٢

ِ  املٓؼاااآت، َظااات٣ٛ عًاا٢  ذتااا٢ املظااتٜٛات،   ٚعًاااِ ا٫جتُااااع ؾعًاا

  ٦ٝاا١ ٚذبٜٛااٌ اٱْتاجٝاا١، ايهؿااا٠٤ سؾااع يف ناارري دٚس هلُااا اياآؿع

 ٚا٫جتُاعٝا١  ا٫قتـاد١ٜ اير٦ٝتني ع٢ً تٓعهع ؿر١ٝ ير١٦ٝ ايعٌُ

 ؾاااااايتػريات يااااازا ا٭ اااااش  يف َت٬صَاااااإ ٚاجملتُاااااع ؾا٫قتـااااااد. 

 ٚايعهااع اجملتُااع، عًاا٢ ناارري  ؼااهٌ طااتٓعهع ا٫قتـاااد١ٜ

َٶاااا  ؿااارٝس  ا٫جتُااااعني املتخــاااني أدٚاس تؿعٝاااٌ ؾااارٕ يااازا متا

 ؾكاط  ٚياٝع  يًاتػري،  ايعهظ١ٝ اٯ اس ملعازب١ ذت١ُٝ كشٚس٠ أؿرس
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 ٫ قاذ  ٭َاٛس  ٚربڀاٝط  َظاتكر١ًٝ  طٝٓاسٜٖٛات ٚكع  ٌ َعازبتٗا،

ٌ  اجملتُاع،  ع٢ً  شا٭ ٚقٝاغ اسبايٞ، دساط١ َع ذبذث  دٚس ؾتؿعٝا

 ٚايتٛعٝاا١ تكٛميٗااا، يف ناارري أ ااش ياا٘ اجملتُعٝاا١ يًااتػريات ايكٝاااغ

 ايتحااسب،  تكِٝٝ ْظتڀٝع ذت٢ َرهشٶا، َٚعازبتٗا ايظًر١ٝ  اٯ اس

 . طًرٝتٗا َٔ ايتػٝري ٚإػبا ١ٝ

 ايؼااٗشٟ عًاا٢ أْاا٘ ؾُٝااا ٜتعًاال  ايذساطااات    ضبُااذ. ّ ٚسنااض

 ٚا٭ذٝاااا٤ يًُاااذٕ سبلاااش١ٜا املخڀڀاااات إعاااذاد عٓاااذ ا٫جتُاعٝااا١

 ايظاااه١ٝٓ ٚاملخڀڀاااات املاااذٕ ربڀاااٝط ايظاااه١ٝٓ، ؾكاااذ عاااا٢ْ 

إىل  أد٣ ممااا املاكاا١ٝ  ايظاآٛات لاا٬ٍ ناارري رباارټط ٫ٜٚااضاٍ َاأ

" ا٫جتُاعٝااا١ يًعٛاَاااٌ" تؿتكاااش طاااه١ٝٓ ٭ذٝاااا٤ طبڀڀاااات ٚجاااٛد

ٌ  ا٭ذٝاا٤  تًو طان  ع٢ً ٚتأ ريٖا ِ  نارري،   ؼاه  رياو  ٚطااٖ

 . اسبٞ صبتُع تؿهو يف

ٔ  اهلل عرذ. د لٚاتؿ ّ    اسبُاٛد  ؿااح   ا  ضبُاذ . َاع َاا حشذا٘ 

أٚ  َٓٗاااا املؿتاااٛ  طاااٛا٤ ايظاااه١ٝٓ ٚأكااااف إٔ ا٭ذٝاااا٤، ايؼاااٗشٟ

إٔ  ٚايظاار  ا٫جتُاعٝاا١  ايٓاذٝاا١ َاأ آَٓاا١  ٦ٝااات تعااذ مل، املػًاال

إىل  أدت، ايثكاؾٝاا١ عاأ ؾلاًڄا  ٚا٫قتـاااد١ٜ، ا٫جتُاعٝاا١ املاتػريات 

ٞ إٔ  ايارع   ٜاش ط  سمباا ، ضبُٛد غري صبتُعٞ ذبٛټٍ ٕ  املاكا  ناا

 اجملتُاع  أذٛاٍإٔ  ٖٛ ايشد يهٔ، اسبلشٟ ايتخڀٝط يف نزيو

 ٤َاااا ٜٴظاااٞ يٮطاااـ ًْرااا  ٚهلااازا َاكاااٝ٘، نُثاااٌ يٝظااات ايٝاااّٛ

 .يًُحتُع

 ٖااٌ أتظااا٤ٍ: َااا لايااذ: نااثريٶا  عاارري. أ َٚاأ ْاذٝتٗااا قاياات  

 ا٫ ٓٛغشاؾٝاا،  َثٌ ا٫جتُاع١ٝ-اٱع١َٝ٬ ايذساطات يذٜٓا ْؼحع
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ٔ  ؟participant observation سننياملؼاا  َٚشاقرا١  ٟ  َا  ايلاشٚس

 َذسطااااااا١ٚ" ا٫جتُاعٝااااااا١، -اٱع٬َٝااااااا١  املذسطااااااا١ ْٗاااااااتِإٔ 

ّ  َشنض"ٚ ،"ؾشاْهؿٛست " املعاؿاش٠  ايثكاؾٝا١  يًذساطاات   شَٓحٗاا

 -َثًڄاااا– ياااذٜٓا ٖٚاااٌ .رياااو عًااا٢ جاااذٽا ممتااااص٠ مناااارد ؾٗاااٞ تعاااذټ

 ايثكاؾاا١ َاأ نٓااٛع يًؼاا٬ٝت ا٫جتُاعٝاا١ ايتااأ ريات عاأ دساطااات

 أيعاااب عاأ دساطاا١ ٖٓاااى ٖااٌأٚ  ؟ Popular culture ايؼااعر١ٝ

 مثاا١إٔ  أػااعش اجتُاااعٞ؟ مبٓظااٛس ايظااعٛد١ٜ، يف املتذاٚياا١ ايؿٝااذٜٛ

ٝٽا َتألشٕٚ ٚأْٓا ٖٓا، َؿكٛد٠ ذًك١  اجملتُع را٥ك١ َٛانر١ يف حبث

 ا٭لـااا٥ٕٝٛ ؾٝاا٘ ٜااربع أَااش ٚريااو َتػرياتٗااا، ٚسؿااذ ٚذبًًٝااٗا،

 .ٚايثكايف  ا٫جتُاعٞ ع٬ّاٱ يف ٚايراذثٕٛ ا٫جتُاعٕٝٛ

٘   ذاَااذ . د أَااا  مماااا  تٓڀًاال  ايؼااشاسٟ ؾأػااااس إىل إٔ َذالًتاا

  : رنشت٘ د. ازباصٟ  ايٛسق١ ايش٥ٝظ١، ذٝث ٚسد ؾٝٗا

 مياشټ  ايامت  ٚايظاشٜع١  ٚايٛاطع١ ايؼا١ًَ ايتػٝري١ٜ املشذ١ً إٕ" ....

ٟ  اجملتُاع   ٗا ٞ ... ايظاعٛد ٗٶاا  تظاتذع ٔ  طبتًؿڄاا  ْٛعٝٽاا  تٛجټ  أٚي٦او  َا

 عًااا٢ املتهاًَااا١ املتعُكااا١ ا٭حبااااث ؾٝااا٘ تتظااااْذ ملتخــاااني،ا

 ..."مشٛي١ٝ  ٓظش٠ ٚايتٓؿٝز، ٚايتخڀٝط ايظٝاطات َظت٣ٛ

  ٬دْااااا يف ا٫جتُاعٝاااا١ ٚذبذٜاتاااا٘ ايتػااااٝري َتڀًرااااات إٕ" ...

َٶا تظتذعٞ  ..."ايكشاس ؿٓٻاع َٔ اٖتُا

 اجتُاااعٞ عُااٌ ؾشٜاال إْؼااا٤ أُٖٝاا١" ... ياا٘ أػاااست َااا ٚأٜلٶااا

 ..."ىَؼرت ٚح 

 - اياٛح   يًرٛاس عرذ ايعضٜض املًو َٚشنض ايؼٛس٣ صبًع

 عٌُ يف ٜظِٗ ايع٬ق١، رات ا٭لش٣ ازبٗات َع -س٥ٝع  ؼهٌ
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 تعااجل  ايامت  املتضْا١  ايكاشاسات  إؿاذاس  عًا٢  ايكٝاد٠ تظاعذ تٛؿٝات

 أدا٤ ٚذبظاني  ٚتڀٜٛش لاق، ايؿشد١ٜ  ؼهٌ ايٛح١ٝٓ املؼه٬ت

 ايتٛؿااٝات ٖاازٙ. املااٛاحٔ سؾاٖٝاا١ ؼبكاال ملااا اسبهَٛٝاا١ ا٭جٗااض٠

إٔ  إ٫  ايػايااا ، ايذالًٝااا١ ايؿشدٜااا١ املعازباااات عًااا٢ جًاااٗا ٜشناااض

ٟ  اجملتُااع ٘  جبُٝااع -نأَاا١  ايظااعٛد ٘  أحٝاؾاا ٌ  ٚتٛجٗاتاا   ؼااه

٘  َٚذ٣ مشٛيٞ، ٘  تعاحٝا  ايذالًٝا١  ايكلااٜا أٚ  يًُاتػريات  ٚاطاتٝعا 

 مل -ايظااعٛدٟ اجملتُااع يف املاا٪ ش٠ اجملااا٫ت مجٝااع يف ٚاشباسجٝاا١

 تاأ ري  ٚميراف  ٜاذسغ  املؼااسب  َتٓٛع لرريٶا ؾشٜكڄا ىٖٓاإٔ  أسب 

 تٛؿااٝات  ٗااا ٜٚكااذّ صبًُاا١، ٚاشباسجٝاا١ ايذالًٝاا١ املااتػريات ٖاازٙ

 ػااا١ًَ قااشاسات إؿااذاس يف ايشػااٝذ٠ يًكٝاااد٠ ايش٩ٜاا١ تعڀااٞ ْاكااح١

 ٚتكٓٝا١  ا٫تـاا٫ت   اٛس٠ إٔ  ٫ػو. ايظعٛدٟ اجملتُع ربذّ ٚسػٝذ٠

 ػااٗذٖا اياامت ايظٝاطاا١ تٚاملااتػريا ا٫قتـاااد، ٚعٛملاا١ املعًَٛااات،

ٞ  ايٛحٔ لاق ٚ ٛج٘ -َ٪لشٶا ايعامل  تػاٝريات إىل  أدت -ايعش ا

 عًا٢  ٚتأ ريٖاا  ٚتريتٗا ّٜٛ نٌ تضداد ٚاجتُاع١ٝ، ٚ كاؾ١ٝ ؾهش١ٜ

 ا٫تـاا٫ت  ؾثاٛس٠  ايظاعٛدٟ،  اجملتُاع  ٚلـٛؿٶا اجملتُعات، نٌ

 ا٫جتُاااااعٞ،  ايتٛاؿااااٌ ػاااارهات َثااااٌ:  -املعًَٛااااات ٚتكٓٝاااا١

 ايتًؿضْٜٛٝااااا١ ٚايكٓاااااٛات ػاااااات، يظااااآابا تاااااٜٛرت، ايؿٝظااااارٛى،

 تڀٛسٖااا ٚتظاااسع - ٚغريٖااا اٱيهرتْٚااٞ، ٚاٱعاا٬ّ ايؿلااا١ٝ٥،

 دٍٚ قٝااادات َاأ نااثريٶا إر إٕ اجملتُعااات، عًاا٢ املراػااش ٚتأ ريٖااا

 اذتٝاحاتٗااا ٚتألااز  عااذٴ، ٚطباحشٖااا تأ ريٖااا تظااتٛع  ملااا ايعااامل

 يااازيو، إكااااؾ١ َٓٗاااا، ٚصبتُعاتٗاااا ْظاَٗاااا سبُاٜااا١ ايـااارٝر١

ٝٽاا  ذباذث  ايامت  ا٫جتُاعٝا١  تر٫ٛتاي  تٓرا٧  ايٛاقاع،  أس  عًا٢  ذاي
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 اجملتُعااات ذبهااِ اياامت ايكااِٝ َٓظَٛاا١ يف ٚجاازسٟ ناارري  تػااٝري

 .احملاؾظ١ اجملتُعات َٔ ٚغريٙ ايظعٛدٟ، اجملتُع َثٌ احملاؾظ١،

 تااذلٌ يًُحتُعااات ايتػااٝري عٛاَااٌ ناإٛ ايااذا٥ش٠، ٚيتٛطااٝع

 ٚطٝاطااا١ٝ، تـااااد١ٜ،ٚاق اجتُاعٝااا١، َٓٗاااا: عاااذ٠، عٛاَاااٌ ؾٝٗاااا

ٌ  إخل،...ٚلاسجٝاا١  ايظااعٛدٜني اشبااربا٤ َاأ ؾشٜاال ميهاأ تؼااهٝ

 ا٫جتُاااع، عًُااا٤ َاأ ايظااعٛد١ٜ ا٭حٝاااف مجٝااع َاأ( َٓظااشٜٔ)

 ٚعًااِ ٚايڀاا  ٚايتكٓٝاا١ ٚايثكاؾاا١ اٱعاا٬ّ ٚلااربا٤ ايااذٜٔ، عًُااا٤ٚ

 ياا٘ ربـااف ٚنااٌ ٚا٭َاأ، ٚايظٝاطاا١ ٚايتعًااِٝ ٚايرت ٝاا١ اياآؿع

 ا٫دباٖااااات ٭ؿااااراب  اٱكاااااؾ١ ،اجملتُااااع عًاااا٢ َراػااااش تااااأ ري

 ايعًٝااا،  ايكٝاااد٠ َشترڀڄااا ٜهاإٛ ايؿشٜاال ٖاازا. ٚا٭لااش٣ ايؿهشٜاا١

 ايظاعٛدٟ،  اجملتُع  كلاٜا ايع٬ق١ رات ا٭حباث َشانض َع ٜعٌُ

 - س٩ٜا١  تشطِ يًكٝاد٠، ػا١ًَ ْاكح١ تٛؿٝاتأٚ  أؾهاسٶا ٜٚكذّ

٘  َٚاا  ايٛاقاع  ل٬ٍ َٔ - يًُظتكرٌ حشٜل لشٜڀ١ ٔ  ٜؼاٛ   تاأ ش  َا

 ٚايتحار ااات املااتػريات عاأ ْاااتخ ٚطٝاطااٞ، ٚاقتـااادٟ اجتُاااعٞ

 .ؿػري٠ قش١ٜ ايعامل جعٌ ايزٟ ٚايتك  ايعًُٞ ٚايتڀٛس ايذٚي١ٝ،

 اجملتُع يف ا٫جتُاع١ٝ ايعًّٛ اشبًٝؿ١، ؾرٕ ٖٓذ. ٚيف تـٛټس د

  ٓٝا١  يف تتحازس  أطاراب  هلاا  ْؼاأتٗا،  َٓاز  ؾهش أص١َ تعٝؽ ايعش ٞ

 ٚإلؿاقاااات ٚايرٓاااا٤، ايتڀاااٜٛش سٜعَؼاااا ٚتعثټاااش ايعش اااٞ، ايؿهاااش

ـټا   ٚايظٝاطا١ٝ،  ايؿهشٜا١  ايترعٝا١  َٔ ايترشس إخل. ...اياذٜ   ٚايتع

 ايؿهاش  ٚذبشٜاش  ٚدبذٜاذ  ٚغش ًا١  ايٓظاش،  إعااد٠ إىل  ذاج١ ٖٚٓاى

ٛټٍ عـش صبتُع  ٓا٤ يف عٓـشٶا ٜهٕٛ يهٞ ايعش ٞ   .ايتر
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 ؾهااش٠ يف ايؼااشاسٟ ذاَااذ. د َااع  ااشُٖني عاارري. ٚاتؿكاات د

 عًُااا٤  كٝاااد٠ ٚا٭حٝاااف املؼاااسب املتعااذد ايررثااٞ شٜاالايؿ تهااٜٛٔ

 ربـااااف يهااااٌ ٭ٕ اجملاااااٍ  ٖاااازا يف ٚاملتخــااااني ا٫جتُاااااع

ٔ  غاااب  جاْرٶااا ٜااش٣  ٚقااذ  َٚٓظااٛسٙ،  إكاااؾت٘ . املختـااني  أذااذ  عاا

 قا ًاا١ َكرتذاا١ ذًااٍٛ ٚكااع َاأ ايؿااشم ٖاازٙ تااتُهٔإٔ  ٚاملشجااٛ

 ا٫جتُااااعٞ ٚايٓلاااخ ايُٓاااٛ يتٛجٝااا٘ ايٛاقاااع  أس  عًااا٢ يًتڀرٝااال

 ٚايعُشاْااٞ، ايااتك  ايتظاااسع َااع ٜتلاااسب ٫  ؼااهٌ ايظااًٛنٞٚ

 ٜتعًاال ؾُٝااا Quality of time َراد٥اا٘ أذااذ ٜهاإٛ يااٛ ٚذراازا

 ايتك  ايتظاسع.  ازبذٜذ ايٓؽ٤ يذ٣ ا٫جتُاع١ٝ املؿاِٖٝ  تـرٝس

 أَااش ٖٚااٛ ا٫جتُاااعٞ، ايتڀااٛس عذٜااذ٠ مبشاذااٌ ٜظاارل ٚايعُشاْااٞ

 ٚعكااٌ. ٚجظااذ، ٚ ،س نهٝااإ: ايرؼااش َااع ْتعاَااٌ ٭ْٓااا حرٝعااٞ 

َٶااا،  ٬ ااني يف املتٛطااط ٜظااتػشم اٱْظاااْٞ ٚازبٝااٌ إٔ  ذااني يف عا

 أٟ ْااٛا٠ إٔ  إ٫. طاآٛات  اا٬ث ٜتحاااٚص  ٫ ايشقُااٞ ازبٝااٌ َتٛطااط

ٛ  صبتُع ّ  ٚا٭طاش . ا٭طاش٠  ٖا  تػاٝري  أٟ يازا  نايظاا ل   يٝظات  ايٝاٛ

ٞ  مجٝعٶاا  ؾٓرٔ. ا٭طش٠ َٔ َرذ٩ٙ ٜهٕٛإٔ  ػب  ٌ  ْعااْ أٚ   ؼاه

ٔ   آلش ٌ  أؿاررت  ٚايٓات  ايشقُٝا١  كٓٝا١ ايتإٔ  َا  ا٭طاش٠  أؾاشاد  تؼاػ

 جاارب  ذٛاس ٖٓاى ٜعذ مل. ا٭طش١ٜ اجتُاعاتِٗ أ ٓا٤ ذت٢ ايٛاذذ٠

 يػاا١ ٖٓاااى ٜعااذ ٚمل. يًُؼاااسن١ نهااٌ ا٭طااش٠ أؾااشاد ٜظااتكڀ 

َٶااا ؽبتًااـ ايٓاات عاأ اٯ ااا٤ ٜعشؾاا٘ َااا. َؼاارتن١  ٜعشؾاا٘ عُااا متا

ـ  َرهاش٠  طٔ  يف أحؿاهلِ اٯ ا٤ ٜضٚد ذني ٚا٭د٢ٖ ا٭ ٓا٤،   ٗٛاتا

أٚ  ْكاؾ، أٟ َٔ  اهلِ ساذ١ يٝؼرتٚا إيٝهرت١ْٝٚ، ٚأيعاب جٛاي١،

 ٚجااٛد عااذّ ٚايٓتٝحاا١. ايڀؿااٌ قرااٌ َاأ ٜٴڀااش إٔ  ميهاأ تظااا٩ٍ
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ٞ  ايعامل ؾلا٤ات إ٫ املع١ًَٛأٚ  ا٭طشٟ، يٮَإ َـذس  ا٫ؾرتاكا

 ا٭يؿاااظ ٚاطااتخذاّ ٚايااشد ، ايؼااتِ ؾٛاؿااٌ ٚيعااٌ. عٛآٖاا٘  هااٌ

ٌ  َٓـاات  يف ش١ٜٚايعٓـا  ايٓا ١ٝ، ٞ  ايتٛاؿا  أمساا٤  ذبات  ا٫جتُااع

ٔ  تعرري ٖٞ َظتعاس٠   ازبٝاٌ،  ٖازا  ْؿاٛغ  يف املهراٛت  ايػلا   عا

 . ذٛهلِ َٔ ايڀرٝع١ٝ اير١٦ٝ يف املٛج٘ ٚجٛد ٚعذّ

ٞ   َٗااا. أ َٚاأ ٚجٗاا١ ْظااش   َاأ عكٝااٌ، ؾرْٓااا نُااا ٜرااذٚ ْعاااْ

ّ  َااأ َضَٓاا١  َؼااه١ً   ٚايذساطاااات،  اٱذـااا٥ٝات  ا٫ٖتُااااّ عااذ

ٕ  ٫أٚ   تٛؿٝاتٗا، ٜٴ٪لز ٫ دساطات ٌعُ ٜتِ ٚعٓذَا  ٖٓااى  تهاٛ

 . يتٓؿٝزٖا َتا ع١

اي٬صَا١؟   ا٫جتُاعٝا١  ايذساطاات  عٌُ َٔ ايتخڀٝط ٚصاس٠ أٜٔ

ٔ  ٚاٱَاسات احملاؾظات ٚأٜٔ  ا٭نادميٝا١   ايذساطاات  ا٫طاتعا١ْ  َا

 ا٫جتُاع١ٝ؟ املؼانٌ سبٌ ٚايتڀرٝك١ٝ

ٞ ٚ ا٫جتُااع،  عًِ َاد٠ َٔ إيػا٤ محٝذ. د رنشٙ َا  ا٭لـاا٥

أٚ  ايااٛعٞ عااذّ عًاا٢ ٜااذٍ َ٪طااـ، ػاا٤ٞ املااذاسغ يف ا٫جتُاااعٞ

 . ايعًِ  ٗزا ا٫ٖتُاّ

 ايذساطااااات أُٖٝاااا١ إ ااااشاص اسباياااا١ ٖاااازٙ يف ايلااااشٚسٟ َاااأ

 أؾاشاد  رباحا   ايامت  ا٭حبااث  ْؼاش  عارب  ريو ٜٚهٕٛ ا٫جتُاع١ٝ،

ِ  ٚيؿات  تُٗٗاِ،  ايامت  ٚا٭َاٛس   ايكلاٜا اجملتُع  ؼباذث  ملاا  اْترااٖٗ

ٌ  ٚنٝؿٝا١  تػريات، َٔ ؼبذث قذ ملا اطتكشا٤ٚ تػريات، َٔ  ايتعاَا

ٞ  ٚاياربد  ايتآظري   اني  ايؿح٠ٛ طذ ع٢ً طٝظاعذ ٖٚزا. َعٗا  ايعااج

 اياازٟ اجملتُااع ٚ ااني  ٝاآِٗ ؾُٝااا ا٭لـااا٥ٕٝٛ ؾٝاا٘ ٜتراااٚس اياازٟ

٘  ٚ ٝك١ دسا١ٜ ع٢ً أِْٗ ٜؿرت  ِ  سمباا .  ا ٌ  ٜات  تًٝؿضْٜٛٝا١   اشاَخ  عُا
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 املٗٓٝا١،  َٔ عاٍ مبظت٣ٛ ١ا٫جتُاعٝ ايكلاٜا  ع  تتٓاٍٚ ذٛاس١ٜ

ِ . املؼااعش  ٚتاأجٝخ  ايظاڀر١ٝ،   ذٍ ٚاملتا ع١ ٕ إٔ  املٗا  ٖٓااى  تهاٛ

 .  َٚٛكٛع١ٝ ػؿاؾ١ٝ

 َااأ صبُٛعااا١ ظباااذ اشبااااسد يف َهترااا١إىل  ْااازٖ  عٓاااذَا

 َرٝعٶاا،  ا٭نثاش  ايهتا   قا٥ُا١  عًا٢ أٚ  اٱؿاذاس،  ذذٜث١ ايهت 

 يف َٓاقؼاااتٗا ٜٚااتِ ٚغريٖااا، اجتُاعٝاا١، ٚأحبا ٶااا دساطااات تتٓاااٍٚ

ٔ . إخل امل٪ياـ...  ًٜكٝٗاا  ٚاحملاكشات ايامت  اسبٛاس١ٜ ايرباَخ  ٖازا  أٜا

 عٓذْا؟

 أذباااذث طاااٛف: ايلااارٝرإ ْاااٛاٍ. ٚيف ايظاااٝام راتااا٘ قايااات د 

ٔ   ـااشاذ١  ٚايااذٜٔ ايعًااِ يف ايٓخراا١ دٚس أطاطااٝات ٚالتـاااس.. َاا

 اجملتُاع   ٗاا  مياش  ايامت  ا٫جتُاعٝا١  ٚايتر٫ٛت ايكلاٜا يف ٚايثكاؾ١

 ٚ ؼاااؿاؾ١ٝ ٚا٭َاااني، ٚايـاااادم ايـاااشٜس  اساسباااٛ ايظاااعٛدٟ  ٖاااٛ

 ٱٜـااهلا  ..ايؼاشع١ٝ  ايثٛا ات  ٚؾال  اجملتُاع  ٚطبااٚف  ُّٖٛ ت٬َع

 طااٝٓاسٜٖٛات ٚؾاال ملعازباتٗااا ذًااٍٛ اقاارتا  ايكااشاس،  ااِ ٭ؿااراب

 ٜـااٌ ايكًاا  َاأ ٜـااذس ذااذٚ ٗا   ؾُااا  َتٛقااعأٚ  ٚاقعٝاا١ عذٜااذ٠

ٌ  يًكً ، ٫ٚ ٔ  يترذٜاذ ...  ايـاادم  اسباذٜث  إ٫ ٜـا ٌ اشب َهااَ  ًا

 َاأ يًتخؿٝااـ طااٛا٤ َعٗااا، يًتعاَااٌ إجشا٥ٝاا١ ٚلڀااٛات ذًااٍٛ َااع

 عاأ عراااس٠ تهاإٛ اياامت املكااا٫ت َعظااِ أَااا ..َعازبتٗاااأٚ  ذااذتٗا

 ...أٖااذاؾٗا ذبكچاالأٚ  قشا٤تٗااا ٜااتِ ٫ ايػاياا  يف ن٬َٝاا١ صلاااسف

 تٓاااصع عـااٝر١، َؼااانٌ حباياا١ ميااش اسبااايٞ ايٛقاات يف ؾاااجملتُع

 تٗااذد ٚاشباااسد يااذالٌا َاأ ٚذبااذٜات جاْاا ، نااٌ َاأ ا٭طااش٠

ٞ  ايٛقت يف ٚأعلا٩ٖا ا٭طش ؾأس اب ...تٛاجذٖا إىل  حباجا١  اسبااي
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ٍ  ٚإتاذا١  ٚػؿاؾ١ٝ،  ـذم َعِٗ ايتراٚس ٚإىل ا٫ذتٛا٤، ِ  اجملاا  هلا

 ٖااازٙ َاااع ايتعاَاااٌ عًااا٢ َٚظااااعذتِٗ..  ٚاملخااااٚف اهلُاااّٛ يتؿشٜاااؼ

٘  عذٜذ٠   ذٝث أذٛاٍ يف ٚا٫عبشاؾات املؼانٌ  عًا٢  ؽبؿا٢  ٫ إْا

ٍ  ايظااعٛدٟ اجملتُااعإٔ  ازبُٝااع ٛٻ  اشبُااع  يف ناارري  ؼااهٌ ذباا

 !ا٭لري٠؟ ايظٓٛات

)  قٍٛ عٔ ٚآطؿ١ ا٭عُاس، يهٌ اجتُاعٞ  كايف ٖٓاى ذبٛټٍ

 ؾكاط،  ايؼاراب أٚ  املاشاٖكني  ؾ١٦ ع٢ً َكتـشٶا يٝع ، ٖٚزا(تشدٟ

ٔ  نرااس  أٜلٶاا   ٌ ٌ  ،(50ٚ 40)  ايظا  ربـاٝف إىل  عبتااد  ٚ ايؿعا

 ا٫ْظاااحاّ عًااا٢   يًرؿااااظايذٚيااا١ َظًااا١ ذبااات َظااا٪ٚي١ جٗاااات

 اجملتُااع ٜعااذټ ذٝااث ٚايظٝاطااٞ، ٚايعكا٥ااذٟ اجملتُعااٞ ٚا٫ذاارتاّ

 .ٚذاقاذ  ٚذاطذ َعح ،  ني ايعامل أْظاس ضبط ذبذٜذٶا ايظعٛدٟ

 ايٓټخرااا١ َااأ ايثشٜااا١ املاااذال٬ت ٖااازٙإٔ  ْٓظااا٢ ٫أ ػبااا  ٚأٜلٶاااا

ٌ   تظ١ُٝ تكرتٕ مل إرا َع٢ٓ  ذٕٚ تركٞ ايٛح١ٝٓ ٚايكاَات  املؼاان

 اشبڀاٛس٠،  َظات٣ٛ  ذبذٜاذ  َاع  اسبكٝكٝا١،  مبظُٝاتٗا اعاتٚايـش

 يًُعازبا١،  ؼبتااد  نُاش   َعٗاا  يًتعاٌَ إجشا١ٝ٥ لڀٛات ٚتكذِٜ

 ريو. َٔ أنثش ا٫ْتؼاسأٚ  ايتؿؼٞ قرٌ

ِ  ؿااااذق١. د.ٚأػاااااس أ  تاااازلش املتكذَاااا١ ؾاكااااٌ إىل إٔ ا٭َاااا

 ْٚاااٛع ؾهاااِ.  تُٗٗاااا ايااامت اجملاااا٫ت ناااٌ يف ا٭حبااااث مبشانااض 

.  ايتخًڊاااـ/  ايتكاااذټّ َ٪ػاااشات أنااارب ذاااذأ ٖاااٛ ايرراااث َشاناااض

ٌ إٔ  ؾظآحذ  ٚذاذٙ  املكٝااغ   ٗازا  ألزْا يٛ أْٓا ٫ٚػو  ايار٬د  نا

 ٫ قااذ َٓٗااا نااٌ  يف ا٭حباااث َشانااض عااذد ٭ٕ َتخًؿاا١  ايعش ٝاا١

ٔ  -إرٶا-ْذع٢ نٝـ.  ايٛاذذ٠ ايٝذ أؿا ع عذد ٜتعذ٣  ٖٓاا  عبا
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 َشانااض قٝاااّ منٓااع ٚعباأ املتكذَاا١، اياار٬د َاأ أْٓااا يف املًُهاا١

 ؟ تعحٝض١ٜ ػشٚ  ذبت إ٫  ايكٝاّ هلا ْظُس ٫أٚ  ا٭حباث،

 جًاااذ ٚدٕٚ. َُٗااا١ ذًٝكااا١ إٔ ايكلااا١ٝ   اااٛ إذظاااإ. ٜٚاااش٣ د

 ؾٗاااٛ ٚظاااٛاٖشٙ، صبتُعٓاااا ْاااذسغ ٫أْٓاااا  اٱقاااشاس عًٝٓاااا يًااازات،

٘  اسبـاش:  ٫ املثاٍ طرٌٝ ع٢ً َٓٗا عذٜذ٠، مل٪ شات ؽبلع  اْؿتاذا

 ايذْٝا  ًذإ يهٌ حَٓٝ٘ٛا ٚطؿش َهإ، نٌ َٔ ايٛاؾذٜٔ ع٢ً

 ؾلاااا٤ات عًااا٢ ا٫ْؿتاااا  يااازيو ٜٴلااااف  كاؾاتٗاااا، َاااع ٚايتعاَاااٌ

 مبااا َٝذاْٝاا١ دساطااات ظبااذ ٫ ريااو نااٌ َٚااع املتعااذد٠  اٱْرتْاات

ٔ  ؼباذث  َاا  يؿِٗ ٜهؿٞ  صبتُعٓاا  َهْٛاات  يف ٖا٥ًا١  ذبا٫ٛت  َا

 عًا٢  ْكتات جعًٓا ايكـٛس ٖزا .نزيو عبظر٘ ايزٟأٚ  احملاؾ ،

 املعااؾ،  ايٛاقاع  ع٢ً تٓڀرل  ايلشٚس٠ يٝظت َٚشٜٚات، اْڀراعات

 .ٚايؿِٗ ايتؼخٝف يـعٛ ١ ٜٴلاف مما

 صبتُعٶااا ٚيظاآا صبتُعااات،أْٓااا  اٱقااشاس َاأ ٫ ااذ ريااو ؾااٛم

يف املاذال٬ت   تٓاٚي٘ ط َا ؾكط يٝظت ايؿاؿ١ً ؾاشبڀٛ  ٚاذذٶا 

 ايااضَٔ، لڀااٛ  َااع تتُااا٢ٖ تكظااُٝات مثاا١ ناازيو  ااٌ ايظاا ك١، 

ٔ  ٫ٚ اذ . ٚاذذٶا ًٝڄاج ٚيٝع أجٝاٍ ؾُحتُعٓا  ايتؿااٚت إٔ  اٱقاشاس  َا

 .ْاذ١ٝ َٔ أنثش يف ا٭جٝاٍ  ني نرري

 :ايتايٞ اقرتا  ايلشٚس٠ َٔ ٚيعٌ

 َاأ ا٫جتُاعٝاا١ ايعًااّٛ ٚأقظاااّ ٚنشاطااٞ َشانااض تٗاارط إٔ .2

  كـاذ  اجملتُعٝا١   ايترا٫ٛت  دساطا١  ٚتراػاش  ايعاجٝا١،  أ شاجٗا

 ملاا  ذادٶااَتا   اعتراسٖاا  تأحريٖا  كـذ ٚيٝع ٖٞ، نُا ؾُٗٗا

 .ا٭جٝاٍ َٔ َل٢
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ٝٶا َشنضٶا اسبه١َٛ ت٪طٿع إٔ .1 ٘  ا٫جتُاع١ٝ، يًعًّٛ ٚحٓ  ٖذؾا

 ٚمتٜٛااٌ ايٛحٓٝاا١، ٚا٫ٖتُاَااات يًكلاااٜا ٚحٓٝاا١ أجٓااذ٠ ٚكااع

 .ٚاشباسد ايذالٌ َٔ َتخــني قرٌ َٔ تٴعذټ ايمت حبٛ ٗا

 ايعكًٝاااا١إٔ  ؾكااااط  أْاااا٘ ؽبؼاااا٢  ايعثُااااإ لايااااذ. ٚعكاااا  ّ

أٚ  ايعًُٝاا١ ايهشاطااٞ عًاا٢ طااٛا٤ ٠،َظااٝڀش ايرريٚقشاحٝاا١ طااتظٌ

 ياازيو ؾرْاا٘ ٜعٝااذ ايهااش٠  تأطٝظاا٘  ط اقاارتا  اياازٟ املشنااض عًاا٢

ٔ  يًراذٜث  َٚشات َشات ٞ  اجملتُاع  دٚس عا ٌ  يف املاذْ  َٓظَٛا١  صبُا

 ٖااٛ جٛدتٗااا  ٚاْتكاااق ايتُٓٝاا١ تعثټااش أطااراب أٖااِ أذااذٕ ايتُٓٝاا١. إ

 ايتٛاؿاااٌ ٚؾكاااذ ايثكااا١، ػاااشخ ظاااٌ يف املاااذْٞ اجملتُاااع دٚس غٝااااب

ّ  ايكڀااع  ٚ اني .. أٚيڄاا  ٚاجملتُاع  اسبهَٛا١   ني يؿعاٍا  ٚايكڀااع  ايعاا

ٝٶا اشباق  طاٝتألش،  ايت١ُٝٓ ٚتڀًعات ايش١ٜ٩ أٖذاف ذبكٝل إٕ . اْ

 دٚس  تؿعٝااٌ ْظاااسع ملٕ إ َٚعٜٓٛٽااا، َادٜٽااا نًؿاا١ أنثااش ٜٚهاإٛ

 املذْٞ. اجملتُع

ٛ  إذظااإ. د ٚ ااذٚسٙ أٚكااس  ِ إٔ  ذًٝكاا١، أْاا٘ ٫ ااذ    اا  تظتظااً

ٛټٍ ايڀُٛذاا١ ايش٩ٜاا١ يتركٝاال ؾايظاارٌٝ هَٛٝاا١،اسب ايعكًٝاا١  ٚايتراا

 .ْؿُٗ٘إٔ  عب  نُا ٚيٝع ٖٛ، نُا ايٛاقع ؾِٗ ٖٛ املڀًٛب 

 ايعكًٝاا١ اطتظاا٬ّإٔ  ايعثُااإ إٔ املؼااه١ً  لايااذ. ٚأكاااف ّ

 املذْٞ. اجملتُع َٔ  ذؾعإ٫  ٜتركل ئ اسبه١َٝٛ

 َااذالًمت طااتهٕٛ: ايؿٝؿااٞ عرااذ ايااشصام . َٚاأ جاْراا٘ قاااٍ أ 

 يف ٚطأشبـااٗا(  ٚاملااأٍَٛ ايٛاقااع...اجملتُعااٞ اشبڀاااب:)   عٓااٛإ

 : ضباٚس  ٬ ١

 ٚآ اسٖا؟ اجملتُع١ٝ املتػريات  كلاٜا ا٫ٖتُاّ ٖزا نٌ ملارا .2
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اجملتُعٞ.. ايرذاٜات.. املشاذٌ.. ايعٛاس ..  اشبڀاب أص١َ تاسٜ  .1

 .املآ٫ت

 .  ا٭َإ ؿُاّ...اجملتُعٞ اشبڀاب إؿ٬  .2

ٞ  املهٕٛ ٞ إ صبتُاع  ٭ٟ ايڀرٝعا ٔ  ٜٓڀًال  ْظااْ  ع٬قا١  ْاٛا٠  َا

ِ  ،( ا٭طش٠)  ايـػري٠ أؾشادٙ جبُاع١  ِ  ايؿشد، ايؿشد  مبحُاٛع   ا

 َٓٗاااا تٓڀًااال ايااامت(  ا٭طاااش صبُٛعااا١)  ايـاااػري٠ ازبُاعاااات َااأ

ٞ  ٚؾاال َتظًظاا١ً َهْٛااات  ايشعاٜاا١ أُٖٝاا١ ٖٓااا َاأ تٛطااعٗا. تااأت

(  اجملتُااع تهااٜٛٔ تظًظااٌ)  ٭ٕ ٚريااو اجملتُااع   كلاااٜا ٚايعٓاٜاا١

 : ٖٞ َتتا ع١، أَٛس  ٬ ١ ٜظٌٗ

 . ايتٗذِٜأٚ  ايرٓا٤ اطرتاتٝحٝات ذبكٝل ٜظٌٗ .2

 . ايظًر١ٝأٚ  اٱػبا ١ٝ ا٫طرتاتٝحٝات تًو آ اس دبزس ٜظٌٗ .1

ٌ  يف ايظاًر١ٝ أٚ  اٱػبا ٝا١  طٛا٤ اٯ اس تًو اْذؾاع ٜظٌٗ .2  َظاتكر

ٗٴٌ ٚعًٝ٘ ايت١ُٝٓ ٚطؿ١ٓٝ َشن   . ايٛج١ٗ قٝاد٠ ٜٳظٵ

 ايضلِ رات(  اجملتُع١ٝ اسبشن١)  َٔ ذاي١ ٜعٝؽ اٯٕ ٚاقعٓا

  ٬ ا١  عًا٢  اجملتُعٝا١  ٚايعكٝاذ٠  ٚايظاًٛى  ايٛعٞ تؼهٌٝ يف امل٪ ش

 : ٖٞ أػهاٍ،

 اجملتُع١ٝ. اسبشن١ طشع١ -2

   اجملتُع١ٝ. اسبشن١ ػهٌ -1

 اجملتُع١ٝ. اسبشن١ ادباٙ -2
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(  اجملتُعٝاا١ اسبشناا١)  تهاإٛ عٓااذَا ٖٓااا ا٭َااش يف اشبڀااري

 ٌ  يف َٚتٓاطاااار١ َتٓاطااااك١ غااااري ظااااا ك١اي ايث٬ اااا١ أػااااهاهلا  هااا

 . ايـرٝس ادباٖٗا

 أصَااا١)  أْٗاااا اجملتُعٝااا١، ا٭صَااا١ ذبذٜاااذإىل  أْڀًااال ٖٓاااا َااأ

 ٚؾكااذ..)َااا َشاذااٌ يف(  ايااٛعٞ أًٖٝاا١ ؾكااذ)  ،( صبتُعااٞ لڀاااب

ٞ  ٚجٛد َع ايٓڀل أ١ًٖٝ ٌ  يف (اياٛع ٛ  ٚاٯٕ ..َاا  َشاذا ٘  يف ٖا  حشٜكا

ٔ  يعكا٤٬ ا ٜتاذاع٢  . ٖٚٓاا  (املظ٪ٚي١ٝ ؾكذ) َٔ ذاي١ عبٛ  َظتؼاعشٜ

 . املآ٫ت لڀٛس٠ٚ ا٭ص١َ،  ٛادس

ٛ  عًا٢  ٚتذٍ حرٝع١ٝ، ذاي١ اجملتُع١ٝ املتػريات ذاي١  ٚذٝاا٠  منا

 ايتٛجٝااا٘ ًَُٗااا١ غاااري طاااٝاقات ٚؾااال ناْااات إرا اجملتُاااع ٚذٜٝٛااا١

ٞ  . َٚرذأ  ايعهع ٚايعهع ٚايع٬د، ايتـرٝسٚ  ايـارٝس  اياٛع

 ًِٝايظاااا  اجملتُعااااٞ اشبڀاااااب  عاااارب ٜٓڀًاااال  اجملتُااااع قلاااااٜا يف

 .  ايٛعٞ ريو َهٕٓٛ عٔ ٜعرب ايزٟ ٚايـرٞ،

ٞ  اشبڀااب  أصَا١ إٔ )  ػباذ  اٯٕ ٚاملؼااٖذ    ٬ ا١  هلاا (  اجملتُعا

 : ٖٞ َٓڀًكات،

 . اشبًط  ذاؾع ازبٌٗ -2

 . ايعادات  ذاؾع ايهرب -1

 . ايؿكذ  ذاؾع اسبظذ -2

 :  عٛاس   ٬ث ٚهلا

 . ا٫ْلراح١ٝ  ؿكذٙ ..ايؿشد يف .2

 ظ٪ٚي١ٝ .امل  ؿكذٖا...ا٭طش٠ يف .1
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 ٚا٭١ُٖٝ . ا٫ٖتُاّ  ؿكذٖا...امل٪طظات يف .2

 : َآ٫ت  ٬ث ٚهلا -

 يًؿٛك٢ . قا ًٝت٘ ..ايؿشد يف .2

 يًتؿهو . قا ًٝتٗا...ا٭طش٠ يف .1

 يًؿظاد . قا ًٝتٗا...امل٪طظات يف .2

ّ إٔ  ظباذ  يزيو ٕ  ؿاُا ٞ  ٖاٛ اشبڀااب   ا٭َاا ِ  اجملتُعا ، ايظاًٝ

 : تظا٫٩ت عرب ٚطأْاقؼ٘

 ؟ ٞاجملتُع اشبڀاب ٜتؼهٌ نٝـ

  ثٛا تٗااااا)  ٚايذٚياااا١ اجملتُااااع ٖٜٛاااا١ َاااأ َٓڀًكڄااااا ٜتؼااااهٌ

 طٝاطااتٗا،  يف اسبانُا١  قُٝٗاا ٚ ايٛطڀٞ، َٚٓٗحٗا َٚتػرياتٗا،

ٕ  َع اٱْظا١ْٝ ٚع٬قاتٗا ٘  ايهاٛ ٘   أػاٝا٥ . (  أؾهااسٙ ٚ ٚأػخاؿا

 ايٓٗلااا١ تتركااال اهلٜٛااا١، ٫ٚصَٝااا١ ٚٚكاااٛ  ٚمساااٛ ْلاااخ ٚ كاااذس

 . ا٭مم١ٝ ٓاؾظ١ٝٚايت اسبشاط١ٚ ايٛح١ٝٓ، ٚايٝكظ١ ايت١ُٜٛٓ،

 اشبڀااااب َٓٗاااا يٝٓڀًااال اجملتُاااع ٖٴٜٛااا١ تتؼاااهٌ نٝاااـ إرٕ

 ؟ ايظًِٝ اجملتُعٞ

 ايٛطااڀٞ، َٚٓٗحٗااا َٚتػرياتٗااا،  ثٛا تٗااا) اهلٜٛاا١  تتؼااهٌ

ٕ  َاع  اٱْظاا١ْٝ  ٚع٬قاتٗاا  طٝاطاتٗا، يف اسبان١ُ قُٝٗاٚ  ايهاٛ

 ٚايتااضاّ، تاااّ  ااٛعٞ اٱجا اا١ عاارب(  أؾهاااسٙٚ ٚأػخاؿاا٘  أػااٝا٥٘

 :ُٖا تظا٩يني، عٔ، َظ٪ٍٚ

  ؟ عبٔ َٔ .2

  ؟ ْهٕٛإٔ  ْشٜذ َٚارا .1
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ٞٵ عٔ اٱجا ١ عٔ املظ٪ٍٚ َٚٔ .2  ؟ اهلڂ١ٜٛ تظا٩يځ

 َٳاا ) عًٝٗاا  ٚٴياذ  ايمت ؾڀشت٘ حبُا١ٜ...ا٭طش٠ يف ايؿشد َ٪طظ١

ٔٵ ٛٵيڂااٛدٺ َٹاا ٛٳاٙٴ ايڃؿٹڀڃااشٳ٠ٹ، عٳًځاا٢ ٜٴٛيځااذٴإ٫  َٳ ٘ٹ ؾځااأځ ٳ ْٹاا ٛٿدٳا ٗٳ ٘ٹأٚ  ٜٴ ْٹ ـٿااشٳا ٓٳ أٚ  ٜٴ

ُٳحٿظٳاْٹ  ٚاسباذٜث ) ٚاسبش اٯَٔ ايتؿهري أدٚات َٔ ٚمتهٝٓ٘(...٘ٹٜٴ

٘  تتؼهٌ ذت٢ ،(ٜڀٍٛ عٓٗا ٔ  يف يذٜا ـ  طا ٘  ايتهًٝا  اسباش٠  إسادتا

 . اطتعرادأٚ  اطتٗحإأٚ  اطتٓظاخ دٕٚ ايٛاع١ٝ،ٚ

 ٖٜٛااا١ َظًااا١ ذبااات ا٭طاااش٠ أؾاااشاد ناااٌ اْظاااحاّ ..ايٓتٝحااا١) 

 .(ا٭طش٠

ٞ  متاي ا٭طش٠ ْظاّ حبُا١ٜ...ايذٚي١ يف ا٭طش٠ َ٪طظ١  ْاٛا٠  ٖا

أٚ  اياااذالًٞ ضبٝڀٗاااا َااأ ٖٜٛتٗاااا َٗاااذدات َااأ ..ايذٚيااا١ صبتُاااع

 َٓٗااا َٓڀًاال دطااتٛس طاأ ٚ ٖٜٛتٗااا ٚإعاا٬ٕ...اشباااسجٞ ضبٝڀٗااا

 . آ١َٓ ٚ داع١ُ  ١٦ٝ ٚؾل دٚسٖا أدا٤ َٔ ٚمتهٝٓٗا

ّ  ..ايٓتٝح١) ٌ  اْظاحا  ٖٜٛا١  َظًا١  ذبات  اجملتُاع  َهْٛاات  نا

 .(ايذٚي١

 َٔ  (تٛؿٝات) ؟ شذ١ًامل ٖزٙ يف ازبشغ ٜعًلإٔ  ٜؿرت  

  ايتؼاحٝع  املختـا١  ايٛحٓٝا١  اشبارب٠  يرٝٛت اٱْلاد ذاي١ دعِ

 ٚايثك١ . ايتڀٜٛش ٚ ايرتنٝض ٚ

 ْؼااش َرااادسات ٚ ايكااٛاْني عاارب اجملتُااع ٚألاا٬م قااِٝ تعضٜااش

  ايظ١ًُٝ . ٚاملُاسطات ايٛعٞ

 - ايتعًااِٝ) قٓٛاتٗااا عاارب يًذٚياا١ اجملتُعااٞ اشبڀاااب تٛذٝااذ

   .(ا٭َٔ- ايكلا٤- ايعٌُ- اٱع٬ّ
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  اااأدٚات أدٚاسٖاااِ مماسطااا١ َااأ يًُختـاااني ايؿشؿااا١ إتاذااا١

  ا٫ؾرتا  . ٚ ايتٓظري ٫ ٚا٫ذتٝاد ايٛاقع دا٥ش٠ عرب َٓٗح١ٝ

 ايكُٝٝاا١) اجملتُعٝاا١ يًُااتػريات عاااّ َشؿااذ يتأطااٝع عبتاااد

ِ  ٚإعااد٠  ٚاملخشجاات  ٚايعًُٝات املذل٬ت يتكِٝٝ (ٚايظًٛن١ٝ  سطا

 . َّا ًٜض

 ٚاٱمجااع  ايڀاش   عًا٢  إىل أْٗا تاث   ايؼٝ  آٍ ٖٓذ. د ٚرٖرت

ٍ  تڀرٝكٝا١  حباٛث  حش  أ١ُٖٝ ع٢ً  املًرا١  ا٫جتُاعٝا١  ايكلااٜا  ذاٛ

 دساطاااات حاااش  أُٖٝااا١ ٚتلاااٝـ  اااذٚسٖا  صبتُعٓاااا، متاااعټ ايااامت

 َااا طٝاطاا١ عاأ تٓااتخ قااذ اياامت ٚايترااذٜات يًكلاااٜا اطااتڀ٬ع١ٝ

(policy .) نااأؾشاد ٚتأ ټشْاا  تؿاعًٓاا  َاذ٣  ذباذد  إسباقٝا١  ٚألاش٣ 

ٞ  ايتػاٝري  ٚتٝظش ذٛيٓا،  املتػريات ٛعاتٚصبُ  ٚتكَٛا٘،  ا٫جتُااع

 ايذٚيٝاا١ ايتحاااسب. ايعاَاا١ ايظٝاطااات ٚتكااِٜٛ يااذعِ ْااٛا٠ ٚتهاإٛ

 / ٚذااذ٠ ايٛاقااع يف ٖااٞ أحباااث، ملشانااض عذٜااذ٠ منااارد حشذاات

 ٚاجملتُعااٞ، ٚا٫قتـااادٟ ايظٝاطااٞ ايكااشاس يااذعِ حبثٝاا١ ٚذااذات

 ايعاَاا١ ًظٝاطااٝاتي ٚايتكااِٜٛ ٚايتكٝااِٝ ا٭ ااش دساطااات عًاا٢ تشنااض

ٝٽااا. اجملتُعااٞ تأ ريٖااا عًاا٢  ٓااا٤  يف ناارري ذبااٍٛ ؾاارت٠ ْعااٝؽ ٚذاي

 ناؾاا١ يف َٛاناا  تػااٝريإىل  ٚؼبتاااد احملًااٞ، ا٫جتُاااعٞ ايٓظاااّ

 املڀًاٛب   ا٭ اش  ٚيٝرذث تٓظُٝٞ، ٚتػٝري  كايف، تػٝري امل٪طظات 

 ايتػاٝري  ٖازا  تظٌٗٝ ػأْٗا َٔ ٚلربات ع١ًُٝ َعشؾ١ تٛؾري َٔ ٫ ذ

 اجملتُاع،  أؾشاد  ني ٚايتؿاِٖ ايٛعٞ ٚتضٜذ ْعٝؼ٘، ايزٟ ًٜٞايترٛ

ٞ  ايكاشاس  َتخزٟ َع سمس١ٝ قٓٛات ٚربًل ٛ  ٚايتُٓاٟٛ،  اجملتُعا  ٖٚا

 يًؿاااشق" ايتڀرٝكاااٞ ايترـاااش" ايذساطاااات  عااا  عًٝااا٘ تڀًااال َاااا
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 يًُحتُاع  ٚتتٝس اجملتُعٞ، ايتػٝري اطتذا١َ تٛاج٘ ايمت ٚايتٗذٜذات

 ٚا٭ٖذاف اشبڀط ذبكٝل يتايٞٚ ا اسباي١ٝ، ايؿشق َٔ ا٫طتؿاد٠

 َاا  إرا ناثريٶا  ازباْا   ٖازا  ٜٴڀش  ا٫قتـادٟ صبايٓا يف. املشط١َٛ

 تٛظٝاااـ ٚأُٖٝااا١ ا٫قتـااااد١ٜ، ايظٝاطاااات اطاااتذا١َ عااأ ذباااذ ٓا

ـ  ملعشؾاا١( ا٫جتُاااعٞ ا٫قتـااد )  ا٫قتـااادٟ، ايٓؼااا  ٜاا٪ ش نٝا

ّ  نٝـ ٜٚكٝع ا٫جتُاع١ٝ، ايعٛاٌَ َع ٜٚتؿاعٌ  اجملتُعاات  تتكاذ

 ايظٝاطااات  ٓااا٤  ظاار أٚ  احملًااٞ، اقتـااادٖا  ظاار  رتاجااع تأٚ 

 .ٚايثكاؾ١ٝ ا٫جتُاع١ٝ املعڀٝات عٔ مبعضٍ/ أٚ َع ا٫قتـاد١ٜ

 يًُشناض  ايررثٝا١  ا٭جٓاذ٠  ع١ًُٝ َأ املٗاِ تػزٜا١    نتٛؿٝات

 ذاااذٜثٶا، أڂْؼااا٧ ايااازٟ ايتُٜٓٛااا١ ا٫طااارتاتٝح١ٝ يًذساطاااات اياااٛح 

 دعااِ مبشنااض زباَعاااتا يف ايررثٝاا١ املشانااض يااش ط آيٝاا١ ٚاقاارتا 

 .املًهٞ  ايذٜٛإ ايكشاس اربار

ِ " ايلٛؼبٞ يف َذالًت٘:  عرذ اهلل. يف ذني قاٍ أ ٟ  ايعًا  عٓاذ

 املثٌ ٖزا .. تزنشت " عـٝت٘ ػ٦ٝٶا ؾشاد  ػ٢ ٚإٕ يؿشاد، ٚاٱَاس٠

 ايثشٜا١  ايؼرٝهٞ ازباصٟ .د ٚسق١ قشا٠٤ َٔ اْتٗٝتإٔ   عذ ايؼع 

 ايكلااااااٜا َعازبااااا١ يف نيا٫جتُااااااعٝ املتخــاااااني دٚس"  ذاااااٍٛ:

ٟ  اجملتُاااع يف يًتػااٝري  املـاااذر١   َٚاااذال٬ت تعكٝاا    اااِ"  ايظااعٛد

 . آلش ٚ شا٤ٶ  ٴعذٶا صادتٗا ايمت ايض٤٬َ

 ذاذ ٶا  ياٝع  اجملتُعات تػري إٕ :٭قٍٛ اٯٕ جاْرٶا املثٌ طأتشى

 يف ٚٚجٛدٖاااا اشبًٝكااا١ يااآؽ٤ َـااااذرٶا َٕاااا ناااا  كاااذس َعاؿاااشٶا

ٌ  ا٭س ، ٘   ا ِ  يتااسٜ   كااس٨ ٚاي، نْٛٝا١  طا١ٓ  إْا  ٚاسبلااسات  ا٭َا

  اٯٜااات ًَاا٤ٞ ايهااشِٜ ٚايكااشإٓ اسبكٝكاا١، ٖاازٙ ٜااذسى ايظااا ك١
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ٔٵ      ﴿ ريو  َٚٓٗاا قٛيا٘ تعااىل:    ع٢ً ايذاي١ َٹا ٓٳاا ؾٹاٞ ايضٻ ٴاٛسڇ  ٚٳيځكځاذٵ نځتٳرٵ

ٕٳ   ـٻاايٹرٴٛ ٟٳ اي ٗٳا عٹرٳاادٹ ٕٻ ايڃأځسٵ ٳ ٜٳشڇ ٴ ز، 204ش ا٭ْرٝاا٤:  ﴾ ٳعٵذٹ ايزٿنڃشڇ أځ

ٝٽاااا ايـااااسبني ٫ تعااا  ٓااااٖ(  ايـااااسبٕٛٚ)   َاااا تعااا    كاااذس دٜٓ

 ٖٚااِ دٜاْاااتِٗ، عاأ ايٓظااش  ػاا  ٚ كاؾٝٽااا، اجتُاعٝٽااا ايـاااسبني

 .ٚ ٓا٥ٗا عُاستٗا ع٢ً ايـ٬   ٗزا ايكادسٕٚ

ٕٻ ﴿ إيٝاا٘، تٴكاااد ٫ٚ ايتػااٝري، ٜكااٛد َاأ ٖااٞ عاااد٠ ٚاجملتُعااات إڇ

ّڈ ذٳتٻا٢     ٛٵ َٳاا  ٹكځا ٝٿاشٴ  ٘ٳ يځا ٜٴػٳ َٳا   ۚ  ايًډ ٝٿاشٴٚا  ِٵ  ٜٴػٳ ٗڇ ز، 22ش ايشعاذ:   ﴾ا  ٹأځْؿڂظٹا

٘  س ط ؾكذ  ٚياٝع  راتٗاا،   تػاٝري  يًُحتُعاات  تػاٝريٙ  ٚتعااىل  طارراْ

 .ايعهع

 ٔ ٕ  ٖٓاااا َٚاا ٔ  َٞااا ٜاااأت  عااااد٠ ٞاجملتُعاا  ايتػاااٝري ؾاار  لااا٬ٍ َاا

 :حشٜكني

ٔ  املظاتُذ  ايكاشاس   ك٠ٛ إَا .2 ٔ  ؿااذر٘،  قا٠ٛ  َا ٍ  َا  ايكاٛاْني  لا٬

ٌ  ٚا٭ْظ١ُ،  ٚإجااص٠  ٠،يًظاٝاس  املاشأ٠  قٝااد٠  قاشاس  يف نُا ذـا

 . ٚغريٖا ايرتؾٝ٘، ْٚؼاحات ا٭طرٛع، ْٗا١ٜ

 َشترڀا١  َٚعتكاذات  طًٛنٝات متثٌ ايمت اجملتُع  كاؾ١ عرب أٚ .1

ٔ  ٚرياو  ٚايتكايٝذ،  ايعادات ٍ  َا  ألاش٣،   ثكاؾاات  تأ شٖاا  لا٬

ٌ  َٔ  كاؾت٘ ٜظتُذ إر  ڀرٝعت٘، َتػري ؾاجملتُع  ايظاا ل،  ازبٝا

 .املعاؿش ٞا٫جتُاع َع ٚاقع٘ َا ٜتٓاط  عًٝٗا ٜٚلٝـ

 اسباش ني  عكا   املُٓٗخ ايڀا ع ٜألز اجملتُعٞ ايتػٝري  ذأ ٚقذ

ٝٽاا   ٜظاري  نإإٔ   عذ ايعاملٝتني، ٘  مبعٓا٢  تًكا٥  َكـاٛدٶا  أؿارس  أْا

ٔ  قشْٶا َا ٜٴكاسب ٚ عذ .َظتذا١َ ت١ُٝٓ يتركٝل  يف ا٫ْكا٬ب  ٖازا  َا

 ! ؟ ريو َٔ عبٔ أٜٔ :املِٗ ايظ٪اٍ ٜربص ا٫جتُاعٞ ايتػري َؿّٗٛ
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 َاأ اجملاااٍ ٖاازا يف املتخــاا١ يااذٜٓا ايهاارري٠ ا٭عااذاد سغااِ

ٔ  ناثريٶا إٔ  أػاعش  أْا  إ٫  ازباَعاات،  ٚأقظاّ ازبٓظني،  ٖازٙ  َا

 . َٗذس٠ حاقات ٖٞ ايهؿا٤ات

 مل -ياذٜٓا  اجملتُعٝا١  ايتر٫ٛت مجٝع تهٔ ملٕ إ -َعظِ

 ايتراا٫ٛت ٖٓااا أعاا  ٫ٚ  كااشاس، جااا٤ت إمنااا دساطااات، عًاا٢ تٴااؾب

 تشتكااٞ ٫ ايامت  ايترا٫ٛت إىل  رياو  ذا ميتا َا   كاذس  ؾكاط،  ايهارب٣ 

 .ايعًٝا ايظًڀ١إىل 

 إَهاْٝااا١أٚ  اجتُاعٝااا١ دساطاااات ذ٫ تٛجااا أْااا٘ ٜعااا  ٫ ٖااازا

ٔ  املؼه١ً يهٔ يعًُٗا،  ايذساطاات   ٗازٙ  ايكٓاعا١  َاذ٣  يف تهُا

 .ايكشاس ؿاذ  َٔ

ٍ  ٚاملظررات يٮطراب أتڀشمإٔ  ٖٓا أسٜذ ٫  يهآ  ، ٚاسبًاٛ

 يف ٜعااٛد ٚجااذٚاٖا ايذساطااات  ٗاازٙ اعاا١ايكٓ عااذّإىل إٔ  ٖٓااا أػاري 

 :  يظررني ْظشٟ

 ٚايتكايٝاااذ، نايعاااادات راتااا٘   ااااجملتُع تتعًااال ٭طاااراب إَاااا .2

 . َذالًتٗا يف إ شاِٖٝ صٜٓ  .د ي٘ تڀشقت مما ٚغريٖا

  عا  أٚ  ازبٗاات،   ع   ٘ تكّٛ َا ٖٚزا(  عًُٓا)   اب َٔ أٚ .1

 َٓٗاااا أنثاااش ػخـااا١ٝ ٭ٖاااذاف ازبٗاااات، ٖااازٙ يف ا٭ؾاااشاد

 .عا١َ َـًر١

 ايكااشاس املظاا٪ٍٚ ٜٚتخااز ايذساطااات، ٖاازٙ ذبؿاا  ايٓٗاٜاا١ ٚيف

 قاّ ممٔ ٚتأًٖٝڄا نؿا٠٤ أقٌ املظ٪ٍٚ ٖزا نإ ٚسمبا ٜشاٙ، ايزٟ

٘  ٖٚاازا عًٝٗاا،  ٚتعاا   ايذساطا١،  ٌ  َاا عٓٝتاا   اا٘ اؾتترات  اياازٟ  املثا

 .املذال١ً ٖزٙ
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 اسبااااٛاس املعًُااااٞ ؾُٝااااا ؽباااافټ َشنااااض  آَاااااٍ. ٚأٚكاااارت أ

 يف املظاا١ُٖ  يف اياٛح  ذبذٜاذٶا   اسبٛاس حش ١ايٛح ، ٚ ايٓظر١ يت

ٌ  عًا٢ أٚ  اجملتُاع،  تػٝري ٍ  ا٭قا ٍ  ايتػاٝري،  ٖازا  قراٛ  ايتعذدٜا١  ٚقراٛ

 تأطااٝع  ذاٜاا١ ؾؿااٞ .أ ااذٶا طاا١ًٗ تهاأ مل ايؿهشٜاا١، إْٗااا دبش اا١

 اٯَاااٍ َاأ ايهااثري عًٝاا٘ ٚعٴًكاات ناارري،  اٖتُاااّ ذظااٞ املشنااض

 َظااااات٣ٛ عًااااا٢ يٝهااااإٛ  اااااذٚسٙ املشناااااض ٚطاااااع٢ ٚايتٛقعاااااات،

 اياٛح  َأ ٚجٗا١    اسباٛاس  َظاري٠  يف ايٓكاا   َٚٔ أِٖ. ايڀُٛذات

 ْظشٖا:

 ا٫لت٬ف َٚؿاِٖٝ اسبٛاس  كاؾ١ يٓؼش ايرذا١ٜ يف قاّ املشنض .2

ٛټع  .ايضَٔ َٔ يؿرت٠ طادت ؾهش١ٜ أذاد١ٜ ظٌ يف ٚايتٓ

 ذٍٛ اجملتُع َٔ َتٓٛع١ أحٝاف اطتكڀاب يف املشنض ظبس .1

 آي١ٝ ٚؾل ٛاس١ٜذ جًظات إداس٠ يف ٚظبس اسبٛاس، حاٚي١

 .ايتحاٚصات َٚٓعت املذال٬ت، قٓٓت ضبذد٠،

 ؾهش١ٜ قلاٜا ا٭ٚىل ايًكا٤ات اشبُظ١ يف املشنض تٓاٍٚ .2

 َع ٚايع٬ق١ ٚايؼراب، ٚاملشأ٠، ٚايػًٛ، ايٛح١ٝٓ، َثٌ: حبت١،

 .اشباسدأٚ  ايذالٌ يف طٛا٤ اٯلش

 ٚاجتُاع١ٝ ؾهش١ٜ ٚقٝادات نتٸاب ايًكا٤ات ٖزٙ يف ػاسى .3

 حٝاتٗا يف ٚمحًت ايتٛجٗات، طبتًـ َٚٔ ٓاحل،امل نٌ َٔ

 ايؿهشٟ، ٚايتٓٛع ،ٟاجملتُع ايظعٛد يف  ايتعذد١ٜ اعرتاؾڄا

 املؼاسن١ يًُشأ٠ أتاذت ايمت ازبٗات أٍٚ َٔ املشنض ٚيعٌ

 .عا١َ ٚح١ٝٓ قلاٜا يف ايشجٌ َع املتظا١ٜٚ
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ِټ لذ١َٝ قلاٜا عبٛ ايتٛج٘ طٻ ايتاي١ٝ ا٭س ع١ ايًكا٤ات يف .4  تٗ

 ٚػاسى ٚاٱع٬ّ، ٚايـر١، ٚايتعًِٝ، ايعٌُ، َثٌ: احٔ،املٛ

 ٚمل اجملتُع، ػشا٥س نٌ َٔ اجملتُع يف ألش٣ ؾ٦ات ؾٝٗا

 .غبرٜٛٽا ٜعذ

 ملٛاج١ٗ ٚح١ٝٓ  اطرتاتٝح١ٝ  ٓا٤ ع٢ً ايعٌُ ط ايعاػش ايًكا٤ يف .5

 .ايٛح١ٝٓ ايًر١ُ ٚتعضٜض ايتڀشف،

 ٍ ٔ  ايااٛح   اسبااٛاس  تٓاااٚ ٍ  َاا  ايثكاااايف اشبڀاااب  يكااا٤ات  لاا٬

 تٓاٚيااات ايٛحٓٝااا١ ايااامت ايًكاااا٤ات َاااع  اااايتٛاصٟ ؾهشٜااا١، قلااااٜا

 ايتٛاؿااااٌ ٚطااااا٥ٌ ٚأ ااااش ٚاملٓاحكٝاااا١، ايكرًٝاااا١، َثااااٌ: قلاااااٜا،

  ااشاَخ ساؾكاا٘ ايؿهااشٟ اسبااشاى ٖاازا ٚغريٖااا. نااٌ ا٫جتُاااعٞ،

٘  اسباٛاس  َٗاسات ع٢ً تذسٜر١ٝ ٝٽا  َظااسٶا  تظاع١ عؼاش   يف ٚآدا ا  تاذسٜر

 ٚايذٚيٞ. احملًٞ، املظتٜٛني ع٢ً

 يف نااثريٶا أطااِٗ اطااتراقٝٽا، إجااشا٤ٶ نااإ ايااٛح  اسبااٛاسإٕ 

ٔ  لـٛؿٶاا  اجملتُعٞ، ايٓظٝخ محا١ٜ ٌ  ْاذٝا١  َا  املٓااحل،  يف ايتٓكا

 ايؼراب . دٚس ٚتؿعٌٝ اجملتُع، َٔ طبتًؿ١ ٚؾ٦ات أحٝاف ٚإػشاى

 ازبااااااصٟ. آَااااااٍ، أكااااااؾت د. ٚاطاااااتهُايڄا ملاااااا رنشتااااا٘ أ

 يف إغؿاياا٘ ٔهاا٫ مي دٚسٶا ايااٛح  اسبااٛاس ايؼاارٝهٞ إٔ ملشنااض 

 اجملتُااع يف ٚإؾشاصاتاا٘ ا٫جتُاااعٞ ايتػااٝري قلاااٜا  رذااذ٣ ا٫ٖتُاااّ

 اٱطاشاع  أعاقات  ايامت  ٚايتؼاذد  ايتڀشټف قل١ٝ ٫ٖٞٚ أ، ايظعٛدٟ

 .أَٓٝااا١ َؼاااه٬ت ٚأؾاااشصت ايتُٜٓٛااا١، املؼااااسٜع َااأ ايعذٜاااذ يف

ٓٶا  اا٤٬ٶ أ ًاا٢  ؾاااملشنض  تااأ ريٷٶ ياا٘ ٚنااإ اشبـااٛق، يف ٖاازا ذظاا

 . ٬َذ  صبتُعٞ



31

 

 –1027     
196 

 اسباااٛاس ايؿٝؿاااٞ، ؾااارٕ َشناااض   عراااذ اياااشصام . ٚيف اعتكااااد أ

  كاؾا١  ت٦ٝٗا١  يف اٯٕ ٚايٛذٝاذ٠  ٚاملٓاطر١ ايكاد١َ ايرٛا ١ ٖٛ ايٛح 

ٛ  ؿاااْع َااع اجملتُعٝاا١ املؼاااسن١  صبًااع َاأ أؾلااٌ ايكااشاس، ؾٗاا

َٶا ؼبكااالإٔ  ٜٚظاااتڀٝع، ايؼاااٛس٣  َتڀًراااات  اااني نااارريٶا اْظاااحا

 ؿاااذ  ٚس٩ٜاا١  حُااٛ ٚ ااني اجملتُااع، ٚتـااٛسات قلاااٜاٚ ُٖٚااّٛ

 ؾاعًٝااا١، أنثاااش ْتاااا٥خ طٝلااأُ مماااا ايعًٝاااا  ايكٝااااد٠ يف ايكاااشاس

 ايرعٝذ. املذ٣ ع٢ً إػبا ١ٝ ٚاطتذا١َ

ايؼاارٝهٞ إٔ ٜااتِ ايرتنٝااض َاأ جاْاا    ازباااصٟ. ٚاقرتذاات د

 ظاااٖش٠أٚ  ٚاذااذ٠ إػااهاي١ٝ التٝاااس  أعلااا٤ ًَتكاا٢ أطااراس عًاا٢   

ٔ  ضباذد٠  طاًر١ٝ  ٔ  تٴاذسٳد إٔ  ميها  عًُٝاا١اي تعٝال  ايامت  ايكلااٜا  كاُ

ِٻ ٚكٵاع    ايظاعٛدٟ،  يف اجملتُاع  ايتڀٜٛشٜا١  ايتُٜٓٛا١  ايتػٝري١ٜ  َٚأ  ٳا

ـټٗا تٛؿ١ٝ ٌ  ٚعًا٢  . رب ٍ  طارٝ ٕ -ْظشٖاا  َأ ٚجٗا١   -املثاا  : ؾار

 ايكاااذس٠  َااأ ذباااذټ نااارري٠ إػاااهاي١ٝ اجملتُاااع يف ايظاااٗش ظااااٖش٠

 اٖتُاااّ ٜٴٛجاا٘إٔ  ٖٓااا ٚايتٛؿاا١ٝ . ٚاٱْتاااد ايعُااٌ عًاا٢ ٚايهؿااا٠٤

  ٚدقٝكا١  َٛطٸاع١  عًُٝا١  دساطا١  إجاشا٤ إىل  نيا٫جتُاعٝ املتخــني

ِ  املًُه١، َظت٣ٛ ع٢ً عًٝ٘ املؼحع١ ٚايعٛاٌَ ايظٗش، ٭طراب   ا

ٌ  تٓؿٝزٖا يف تتظاْذ َٓ٘، اسبذأٚ  يًتكًٌٝ  ع١ًُٝ لڀط حش   نا

،  اٱعااا٬ّ، ٚايتعًاااِٝ ايرت ٝااا١) ايع٬قااا١ رات ٚا٭جٗاااض٠  ازبٗاااات

 ( .اايرتؾٝ٘، ٚغريٖ، ٚاملڀاعِ ٚا٭طٛام  ايتحاس٠،

ُٸااش ظاااٖش٠ )ايؿٝؿااٞ عًاا٢   عرااذ ايااشصام . ٚسنااض أ  ايؿهااش  تٓ

ٞ  اشبڀااب  يف  ااسص٠  ذٝث ظباذٖا ( اجملتُعٞ  ٚايؿهاشٟ،  اٱع٬َا

 :امل٪طظات. ٚع٬جٗاإىل  حشٜكٗا يف ٖٚٞ
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 - ايعٓـااش١ٜ) حملاس اا١ ازبااضا٤ات َٚكٓٓاا١ ٚاكاار١ قااٛاْني طاأ .2

ٌ  ٚتڀرٝكٗاا  ،(ايهٝذ١ٜ- اسبض ١ٝ - ايڀا٥ؿ١ٝ  ؼبكال   ؼاه

 اجملتُعٞ. دعٚايش ايعذٍ

 اياااااشأٟ، ايتعااااارري سبشٜااااا١ ايـااااارٝس  ااااااملؿّٗٛ اياااااٛعٞ ْؼاااااش .1

 . اسبٝات١ٝ ٚاملُاسطات

 ا٭َأ،  ذبكال  َٓظ١َٛ ٚؾل ايشأٟ عٔ يًتعرري آ١َٓ  ٦ٝات إػباد .2

 ْك١ٝ.  ١٦ٝ يف يًؿهش اٱْلادٚ

 َٓااٖخ  يف املٓٗحٞ ايٓكذ ٚأدٚات اٱْظاْٞ اسبٛاس أد ٝات إدساد .3

 . املُاسط١ ٚ ني  ٝٓٗا ا١َ٤ٚاملٛ َرهش٠، َشاذٌ َٔ ايتعًِٝ

 ػااااٛا٥  َاااأ ٚتٓكٝتاااا٘ اجملتُعااااٞ، اشبڀاااااب تأٖٝااااٌ إعاااااد٠ .4

 عًاا٢، اجملتُااع يف ؽبًكٗااا اياامت ايتااٛتشٚ ايااتُرتغٚ ا٫ؿاڀؿاف 

 دٚس ٚتـارٝس (  ا٭طاش٠ ٚ ٚاجملتُع ايذٚي١، َ٪طظات)  َظت٣ٛ

 ريو . يف ايظً  اٱع٬ّ

ِ   ٛؿؿ٘ َٔ ا٭ ش ايلرٝرإ أ١ُٖٝ قٝاغ ْٛاٍ. د ٚأنذت  أٖا

 ٘  ايكٝاّ ايلشٚسٟ ايٓؿظٞ، َٚٔ ايكٝاغ يف املظتخذ١َ ا٭طايٝ 

 ٚجٗاات   اني  ايتكشٜا   يف اياٛح   اسباٛاس  َشناض  ٚتأ ري دٚس ملعشؾ١

 ٚجااٛد اذاارتاّأٚ  ٚقرااٍٛ ٚاملتٓٛعاا١، ايعذٜااذ٠ ا٭حٝاااف  ااني ايٓظااش

 املؼاااانٌ  عااا  ذاااذ٠ َااأ ايتخؿٝاااـ اٯلاااش، ٚ ايتاااايٞ ايڀاااشف

ّ  املٛجااٛد٠ ا٫جتُاعٝا١   عًُٝاا١ يٝظات  ا٭ ااش يكٝااغ  ذساطاا١  . ٚايكٝاا

 عًاا٢ تااذس ت عٝٓااات عًاا٢ إجشا٩ٖااا املٗااِ َاأ جااذٽا، ٚيهاأ ؿاعر١ 

 يًُااااتػريات كاااارط كااااشٚس٠ َااااع املشنااااض، يف املختـااااني أٜااااذٟ
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 ا٭ؾاااشاد،  ٚإَهاْٝاااات  كاااذسات ا٫ستكاااا٤ يف ايذلًٝااا١، ٚاملااا٪ ش٠ 

ٛټس ٚ كؿتِٗ، ٚعِٝٗ ٚاتظاع  يذِٜٗ . ٚاسبٛاس ايتٛاؿٌ َٗاسات ٚتڀ

 ٚا٫طااتؿاد٠ ايلاارٝرإ عًاا٢ أُٖٝاا١ ايتڀرٝاال ْااٛاٍ .ٚسنااضت د

ٔ  ا٭طاطٞ ايػش  ٖٛ ؾٗزا ..ا٭حباث ْتا٥خ َٔ ٌ  َا  ..ا٭حبااث  عُا

  لااشٚس٠ هلااا أٚؿاات ش٫ ذـاا ريااو: ٖٓاااى أحباااث عًاا٢ ٚنُثاااٍ

ٔ  َهثؿاا١  ااذٚسات ايااضٚاد عًاا٢ املكاارًني تأٖٝااٌ  ذٝااث ٚجاااد٠، َاا

اف، ا٭حااش زبُٝااع ٚأل٬قٝاتٗااا ايضٚجٝاا١ اسبٝااا٠ ٚٚاجرااات ذكااٛم

ربڀٝٗااا،  ٚنٝؿٝاا١ اسبٝااا٠ ؿااعٛ ات َااع ايتعاَااٌ عًاا٢ ٚتااذسٜرِٗ

 املؿاااااِٖٝ ٚؾاااال ا٭حؿاااااٍ ٚسعاٜاااا١ تش ٝاااا١ عًاااا٢ ايتااااذسٜ  ٚأٜلٶااااا

 أُٖٝاا١ اجملتُااع. ٚسغااِ يف عًٝاا٘ اَااا تش ٝٓاا ٚؾاال ٚيااٝع ايـاارٝر١،

 تًااضّ قااٛاْني تـااذس مل اٯٕ ذتاا٢ ايتٛؿااٝات  إ٫ أْاا٘ ٖاازٙ ٚجذٜاا١

ٌ َ ذلاٛس   لاشٚس٠  ايضٚاد ع٢ً املكرًني  ْٚؼااٖذ ، اياذٚسات  ٖازٙ  ثا

 ذااا٫ت ايتٛؿااٝات اصدٜاااد ٖاازٙ تٓؿٝااز عااذّ عًاا٢ املرتتراا١ اٯ اااسإٔ 

ـ  ٚايتؿهو ايڀ٬م ا٭حؿااٍ، ذٝاث    َاع  ا٭طشٟ، ٚاطتُشاس ايعٓا

ِ   سبُاٜا١  ناؾٝا١  ٚقاٛاْني  تؼاشٜعات  تٛجاذ  إْ٘ ٫ إٔ  ا٭حؿااٍ، سغا

ٍ  ايڀؿٌ، ٚيهٓ٘ محا١ٜ ذٝث َٔ ايظا ل، َٔ أؾلٌ ايٛكع  َااصا

 ٣ٛ .املظت دٕٚ

ٕ   شْاااَخ املٓٝااـ إىل دبش اا١  َٗااا . ٚتڀشقاات د ٟ  ا٭َااا  ا٭طااش

، 1004 عااااّ ًَهاااٞ مبشطاااّٛ تأطاااع  شْااااَخ ٖٚاااٛ اياااٛح ،

  ا٭طشٟ: ايعٓـ ٖٚٞ صبتُع١ٝ،  كل١ٝ ٚطبتف

 ايكلاا١ٝ ٖاازٙ ْڀااش إٔ  يٓااا ٫ ااذ نااإ ايربْاااَخ تأطااٝع َٓااز .2

ٔ  اجملتُعٝاا١  ايعاَاا١  ايـاار١  َٓظااٛس  ٖٚااٛ طبتًااـ،  َٓظااٛس  َاا
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public health approach    ذبات  ايربْااَخ  تأطاع  يازيو 

ٞ  ؿار١ٝ،  ج١ٗ َظ١ً ٕ  ٖٚا  اياٛح ،   ااسبشغ  ايـار١ٝ  ايؼا٪ٚ

 يف تاا٪ ش  ااٌ ؾرظاا ، أطااش١ٜ يٝظاات ايكلاا١ٝ ٖاازٙإٔ  مبعٓاا٢

 ػاااإٔ ػاااأْٗا ايذٚيااا١ اقتـااااد ٚيف نهاااٌ، اجملتُاااع ؿااار١

 ايكلا١ٝ  ٖازٙ  حاش   يف ا٫طتُشاس ٚج  يزيو املض١َٓ  ا٭َشا 

   املٓظٛس. ٖزا َٔ

 ٚإٔ َؼه١ً، ٖٓاىإٔ  اجملتُع ْكٓعإٔ  أٚيڄا عًٝٓا اٚاجرٶ نإ .1

َٶااا ْعڀااِٝٗ   عُااٌ ٚقُٓااا ٚاسبااذٚث، ا٫ْتؼاااس ْظاار١ عًاا٢ أسقا

 ايعٓااااـ اْتؼااااس  يف ايعايٝااا١  ايٓظااا   أ رتااات  َظااار١ٝ  دساطاااات 

 ػرٝر١. املٛكٛع ٖزا يف ايذساطات صايت يهٔ ا٭طشٟ،

 ٚحًٜٛا١  املاذ٣  قـاري٠  املؼاه١ً   عٛاقا   ْكٓعِٗإٔ  ػب  نإ .2

ٌ  ؾرظ ،  ايه٬ّ يٝع ،املذ٣ ٔ   ا ٍ  َا ٚط  ايذساطاات،  لا٬

ـ  ايظا١٦ٝ،  ايڀؿٛيا١  دبااسب  عٔ دساط١ عٌُ  يف ايـاػش،  ٚايعٓا

 ؿااارتِٗ طاااٛا٤ ايراااايػني، ؿااار١ عًااا٢ املاااذ٣ حٜٛاااٌ ٚتاااأ ريٙ

   طبٝؿ١ . ٚايٓتا٥خ ايٓؿظ١ٝ،أٚ  ازبظذ١ٜ

 ايتخــااات َتعااذد ؾشٜاال ؾهااش٠ حااش  عًٝٓااا ٚجاا  ٚألااريٶا

 التـااااق َااأ يٝظااات ملؼاااه١ًا ٖااازٙ ٭ٕ ايكلااا١ٝ  ٖااازٙ سباااٌ

 ا٭حرااا٤، رباافټ قلااٝ٘ ٚيهٓٗااا ؾكااط، ا٫جتُاااعٝني املختـااني

 . إخل ٚاحملاَٝني... ٚاٱع٬َٝني، ايٓؿظٝني، ٚاملختـني

 ايعٓااـ َثااٌ صبتُعٝاا١، قلاا١ٝ يف ايربْاااَخ لاارب٠ َاأ ٚياازيو

 َظاأي١  ذٍٛ َا ٚسد يف  ع  املذال٬ت ايظا ك١ َع أتؿل ا٭طشٟ،

 ناؾ١ َٔ املٗٓٝني إػشاى ٚنزيو ات،ايتخــ َتعذد٠ ايررٛث
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 اجملتُااع عًاا٢ ا٫جتُاعٝاا١ املااتػريات تااأ ري دساطاا١ يف ايتخــااات

 ٚيااٝع ،(ايعٓااـ ذااذٚث قرااٌ) ايٛقاٜاا١ عًاا٢ ايظااعٛدٟ. ٚايرتنٝااض 

 َ٪طظااااااتٓا يٮطاااااـ ،(ايعٓاااااـ ذاااااذٚث  عاااااذ) اسبُاٜااااا١ ؾكاااااط

 . ؾكط اسبُا١ٜ ع٢ً تشنٝضٖا ا٫جتُاع١ٝ

 اسبًٍٛ:

 مجعٝاا١  َااع  ايتعااإٚ سا٥ااع  شْاااَخ ٖٚٓاااى ايٛايذٜاا١، اياارباَخ -

٘  ايڀؿٛي١، سعا١ٜ ـ  امسا  ا٭ب أدلًٓاا  ٚاٯٕ ٚايڀؿاٌ،  ا٭ّ تثكٝا

 . أطرٛعٶا مخع ٚعؼشٕٚ َذت٘ ؾٝ٘،

٘  َعشؾٝٽاا،  املاشأ٠  متهني عٔ آلش  شْاَخ -  أطاا ٝع،  مثاْٝا١  َذتا

إىل  ايـاارا  َاأ طاارت نااٌ املعٓؿااات  ايٓظااا٤ املذس اا١ دبتُااع

 ايثايث١.

 ٚايرت ٝا١   ا٭طاش٠،  ايظ٬ّ َرذأ ع٢ً ٝضايرتن ع٢ً أَثً٘ ٖزٙ

 اٱْظإ.  ٚ ٓا٤ ٚايٛقا١ٜ اٱػبا ١ٝ،

اسباااس ٞ ؾكااذ سنااض يف َذالًتاا٘ عًاا٢ ايٓكااا        ٚيٝااذ . أ أَااا

 :  ايتاي١ٝ

 َا أنثش ٖٞ اجملتُع  يذ٣ ايظا٥ذ٠ ايتؿهري حشٜك١ تػٝري إٕ

 ؿاااسبڄا نااإ ؾُااا. ا٫جتُاااعٝني ا٫لتـاؿااني عاااتل عًاا٢ ٜٴًكاا٢

ٌ  ايامت  ايااتؿهري ٚحشٜكا١  ايٝاّٛ،  ػبااذٟ ٜعاذ  مل  اا٭َع،    ٗااا ْعُا

 ايهارري٠  اياتػريات  ملشذًا١  املٓاطر١ ايـرٝر١ ايڀشٜك١ يٝظت ايّٝٛ

 تكاذَٓا  إعاق١ يف طررٶا ناْت تًو ايتؿهري حشمٕ إ.  ٗا منش ايمت

 .ايتكااذّ إذااذاث يف ا٭قااٌ عًاا٢أٚ  ٚا٫جتُاااعٞ، ٚايعًُااٞ ايثكااايف

ٕ  ايظاا٥ذ  اياتؿهري  مناط  ٜربص ايظٝام، ٖزا يف  ظٝط ٚنُثاٍ   اأچ
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ٔ  ذتا٢  ا٭طااغ،  ٖٞ ايٛظٝؿ١" ٌ  ٚتشناٛا  هلاا،  ايؼاراب  استٗا  ايعُا

يف  ا٫جتُاعٝا١  ايتُٓٝا١  ذبكٝال  يف أنارب   ؼهٌ ٜظِٗ ايزٟ اسبشٸ

 .اجملا٫ت طبتًـ

  ٗااازا ٚؿاااًتٗا ا٫جتُااااعٞ، ايتػاااٝري آيٝاااات عااأ اسباااذٜث يف

ـ  ايتػاٝري إٔ  ا٫جتُاعٕٝٛ ٜذسى املٛكٛع،  ٚايتُٗاٌ،   اايرط٤  ٜتـا

ِ  ؼبتاد ٖٚزا ايظشٜع، ايتػٝري يلػط ْتعش  ٚأْٸٓا  ٜٴخًكاٛا إٔ  َآٗ

 املاااآٗخ ْؿااااع عًاااا٢ ٚتظااااري ايظااااشع١، ٖاااازٙ تٓاطاااا  آيٝااااات يٓااااا

 يف طاااشٜع١ ؾعاااٌ سدٚدإىل  ٜااا٪دٟإٔ  ػاااأْ٘ َااأ ٖٚااازا. ا٫جتُااااعٞ

ٞ  ايتػاٝري  ادبااٙ  كُإ ٔ . ايـارٝس  ا٫دبااٙ  يف ا٫جتُااع ِ  يها  سغا

 انتؼاااف  يف ُاأته ايـااعٛ ١ ؾاارٕ ايتػااٝري، انتؼاااف طااٗٛي١

 املٛكاٛع  ٖٚٓاا . ظباع١ ٚا٭نثش َٓٗا، ا٭نٝذ ٚانتؼاف، آيٝات٘

 .ٜڀٍٛ

 مبؿاااِٖٝ تتعًاال طااشٜعٶا إيٝٗااا ميهاأ اٱػاااس٠  قلاا١ٝ ٖٓاااى

ٔ أٚ  ايآؿع  عاأ ٚايرتٜٚاس  ايرتؾٝا٘،   املتـاا١ً ٚا٭ْؼاڀ١  اجملتُااع، عا

ٞ  ا٫دبااٙ  يف تظاري  ذٝاث  ايّٝٛ، تػريات ٚيٝذ٠ ٖٚزٙ.  زيو  اٱػباا 

ٌ  ڀااٛسٚتت ايظااًِٝ،  أمنااا  إٔ  يف ؼبـااٌ ٚايتػااٝري . ناارري  ؼااه

ٔ  مل ٚايرتٜٚاس ايامت   ايرتؾٝ٘ ٌ  ياذ٣  تها ٔ  اٯ اا٤  جٝا أٚ  طاركِٗ،  َٚا

ٌ  ٜذسنٗا مل تكًٝذ١ٜ  ڀشم ناْت أْٗا ّ  جٝا  َاا  عًا٢  عا٠ٚ٬ . ايٝاٛ

 اياازٟ اسبلااشٟ ايتخڀااٝط غٝاااب َاأ َٚااذْٓا  ٦ٝتٓااا َٓاا٘ تؼااهٛ

ٌ  زٟايا  ايتػاٝري  ٚذحِ ٚايرتٜٚس، ايرتؾٝ٘ ذاجات َع ٜتٓاط   ؼبـا

 ػاشٚحٗا  تؿاش   ايامت  ا٫جتُاعٝا١  ايتػاٝريات  َٚظت٣ٛ ٚطٝرـٌ،

 .عًٝٓا
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 ا٫لتـاؿاااٞ َؿٗاااّٛإٔ  ايػاَاااذٟ  ذاٜااا١ أمسٗاااإ. أ ٚتعتكاااذ

..  َٓعاااذّ ػااار٘..  ذكٝكاااٞ ٚمبعٓااا٢ ٚاطاااع نُؿٗاااّٛ ا٫جتُااااعٞ

إىل إٔ  ٜٓترااا٘إٔ  دٕٚ..  ايظاااًرؿا٠ طاااري ْٗاااخ ٜٓاااتٗخ َٓااا٘ ٚاملٛجاااٛد

 ظاشٚف  ناؾا١  يف ايكؿاضات  ْٗاخ  حتاْتٗ ازبذٜذ٠ ايظعٛد١ٜ ايذٚي١

 . َٚؿاؿًٗا اسبٝا٠

 ؿآع  دؾا١  عٔ ايرعٝذ اجملتُع يذ٣ لًل املؿاج٧ ايترشٜو ٖزا

ٌ   أؿارس  ذتا٢  ٚاملكا١َٚ  ايـذ١َ، َٔ ْٛعٶا ايكشاس  عًا٢  امل٪ٜاذ ٜعُا

 تأٜٝذٙ . يتربٜش ْؿظ٘  ذبـني

ٍ  دٚس ا٫جتُااعٝني  ي٬لتـاؿٝني ٜهٕٛإٔ  ػب  ٖٓا ..  ؾعاا

ٝٶاا ..  جملتُاع ا تڀُني يف أٚيڄا ٌ  يف  اْ  تٓاطا    ڀشٜكا١  اياتػريات  ذبًٝا

ٟ  ايعش اٞ،  ايؿهاش   يف تـاا ټ اياتػريات  ٚإٔ ٖازٙ  لاؿاا١، ٚايظاعٛد

٘  َـًر١ ٕ إٔ  ػبا   اياذٚس  ازبُٝع. ٚذكٝكا ٝٽاا،  ٜهاٛ  طاٛا٤  تهاًَ

ٔ  َاااااأ  ايٓؿظااااااٝني،ٚايعًُااااااا٤،  ا٫جتُاااااااعٝني، أٚ غريٖااااااِ َاااااا

 إخل . ... ٚايظٝاطٝني ٚا٫قتـادٜني،

 اجملا٫ت، ناؾ١ يف ا٫لتـاؿني  ني ري٠نر ؾح٠ٛ ظبذ ٖٓا

 تًو تٴشَِإٔ  ٚػب ..  ٚا٫قتـادٟ ايظٝاطٞ، اجملايني َا  ني عذا

 لااا٬ٍ َٚااأ اسبايٝااا١، اسبشنااا١ َٛانرااا١ لااا٬ٍ َااأ ايؿحاااٛات 

 ٠٫ٚ ٚتٛجټااا٘ املًُهااا١، س٩ٜااا١ ذظااا  ايرؼاااش١ٜ ايڀاقاااات اطاااتػ٬ٍ

 .ا٭َش

 يٝاااا١ايكلاااا١ٝ اسبا يف: احملٝااااا َظاااااعذ. د ٚيف اشبتاااااّ، قاااااٍ

 يف ػبااشٟ َااا عًُٝاا١  ڀشٜكاا١ ْعااشف إٔ ْظااتڀٝع نٝااـ ْترااذث
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 ٖااازا ػاااو عُٝكااا١ يف تٓاٚهلاااا، ٚدٕٚ ازبااااصٟ د. ٚٚسقااا١ اجملتُاااع،

 .ايهثرئٜ ٜ٪سم اجتُاعٞ ِٖ  يف أْو تؼعش ػبعًو املٛكٛع

ٔ  ايازٟ ذباذث    ايشمحٔ عرذ َٚعًكڄا ع٢ً ن٬ّ  د. ٘  عا  سغرتا

 طااٝاد٠ ٖٓاااى ٜهاإٛ حبٝااث يًُحتُااع، املشجعٝاا١ ا٭حااش تػااري يف

ذٝااث قاااٍ د.   ٚايعااادات. ايؿتاا٣ٛ عًاا٢ ٚا٭ْظُاا١ ايظٝاطااٞ يًكااشاس

 ايكاااشاس َاااع ٜتكااااحع اجملتُاااع إٔ ياااٞ ٜراااذٚ ٫ اسبكٝكااا١ احملٝاااا: يف

ٛ  ٖازا  سمسٝا١،   ؿتا٣ٛ  ٜألاز  ذني ايظٝاطٞ، ٌ  ٖا  إٔ ٫طاُٝا  ا٭ؿا

 إٔ ايشمسٝا١، نُاا   ايؿتا٣ٛ  َاع  أٜلٶا ٖٛ ٜتكاحع ايشمسٞ ٫ ايكشاس

ٟ  تُعاجمل يف ايتذٜٔ حرٝع١ ٌ  يف َٓظاح١ُ  ايظاعٛد  ايكاشاس  َاع  ا٭ؿا

 يٓظاااااّ ٚؾكڄااااا- ايشمسااااٞ ٚايكااااشاس َعاااا٘، َٚتُاٖٝاااا١ ايشمسااااٞ،

ُٶا اهلل نتاب جعٌ -اسبهِ  ايظاا ع١  ؾاملااد٠  َاٛادٙ،  ع٢ً ذان

 َاأ طااًڀت٘ ايظااعٛد١ٜ ايعش ٝاا١ املًُهاا١ يف اسبهااِ ٜظااتُذ تكااٍٛ:

 ٖااازا عًااا٢ اسبانُاااإ ُٖٚاااا. سطاااٛي٘ ٚطااا١ٓ تعااااىل، اهلل نتااااب

 .ايذٚي١ أْظ١ُ ٚمجٝع ّ،ايٓظا

 ياذٜٓا  املؼه٬ت حرٝع١ ملعشؾ١ ؾعًڄا عبتاد أْٓا يٞ ٜرذٚ يهٔ

٘  أػااس  ملا إكاؾ١ ايررٛث إٔ ْذسى ٚإٔ ٚاقع١ٝ، ع١ًُٝ  ش٣٩  د. إيٝا

 أنثشٖااا ؾاارٕ ايعًُٝاا١  اير٦ٝااات َاأ عااذد يف ايتاآظري  ؼااإٔ محٝااذ

 ّ  املؼاااه٬ت تٛؿاااٝـ يف قاؿاااش٠ َٓٗحٝاا١  أطاااايٝ  ميااااسغ ايٝااٛ

عًااا٢  تٓـااا ټ أؿاااررت ايرراااٛث أغاااشا  إٔ ، لاؿااا١َٚعازبتٗاااا

 حشٜل. َٔ أطشع ايع١ًُٝ ايذسج١ ع٢ً اسبـٍٛ نٝؿ١ٝ
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 عًُٝااا١ دساطاااات ْتاااا٥خ عًااا٢ قشاساتٓاااا تٴرٓااا٢ إٔ عبتااااد عبااأ

ٔ   اذيڄا  ازبٗٛد، ٖزٙ َٔ ْؿٝذ حبٝث َٓٗح١ٝ،  ْتا٥حٗاا  تركا٢  إٔ َا

 ا٭دساد. ذرٝظ١

٘  أعضص سأٟ مث١ ٘  اٱػااس٠  متات  مماا  جاْرٶاا  ؾٝا ـ  ٍٛذا  إيٝا  كاع

ٌ  ٖٓاا:  امل١ُٗ ا٭ط١ً٦ أذذ إٕ إر  ا٫جتُاع، أقظاّ تٛاؿٌ  ياذٜٓا  ٖا

ّ  حبٝاث  املًُها١،  س٩ٜا١  َٔ تٓرثل صبتُع١ٝ ع١ًُٝ س١ٜ٩ ّ  تكاٛ  أقظاا

 دساطااات يف إْتاااد تظااِٗ َتهاًَاا١، اطاارتاتٝح١ٝ  ٛكااع ا٫جتُاااع

ٔ   اذيڄا  ايكاشاس،  ؿااْع  َٓٗا ٜؿٝذ جٝذ٠، ع١ًُٝ ِ  َا  املعاشيف  ايرتانا

 يًُهتراا١ عًُٝاا١ دساطااات إكاااؾ١ طاا٣ٛ َٓاا٘ ؿااادٜٴ ٜعااذ مل اياازٟ

 ايعًُااٞ اهلااذس أػااهاٍ َاأ ػااهًڄا ٜهاإٛ قااذ ممااا ا٫جتُاعٝاا١ 

 املؼااه٬ت عاا٬د قـااش إٔ أجااذٴ ألااش٣ جٗاا١ َاأ ٚاملااادٟ. يهاا 

 يف ٜظاااِٗ سمباااا ا٫جتُااااع، يف املتخــاااني عًااا٢ ذًٛهلاااا ٚحاااش 

 ازبُٗٛس هلا. تكرټٌ يف ٚأقٌ ٚعشكٶا، مشٛيڄا أقٌ تٛؿٝـ

 َاأ عااذد إر ٚايااذٜ ، ا٫جتُاااعٞ  ااني اَتااضاد اىٖٓاا ايٝااّٛ

 يف َتخــاإٛ ٖااِ ٚمماسطاا١ عًُڄااا ا٫جتُاااعٞ  ايؼااإٔ املٗااتُني

 ّ  ٚايٓااااغ ػاااشع١ٝ، أٚ  كاؾٝااا١، أٚ حرٝااا١، أٚ ْؿظااا١ٝ، ألاااش٣ عًااٛ

 ٕ ِٻ ٜعٝؼااإٛ  ٛؿاااؿِٗ َعازبااااتِٗ، َااأ ايهاااثري َااآِٗ ٜتكرًااٛ  اهلااا

ٍ  عٔ ايررث قـش إٔ أجذ اجملتُعٞ  يزا  ــاني املتخ عًا٢  اسبًاٛ

ِ  يف قـٛسٶا طٝٓتخ غريِٖ دٕٚ ؾكط ٔ  عاذد  ؾٗا  ٚيف املؼاه٬ت  َا

 ايكااٍٛ املعشؾاا١ اذتهاااس َٹاأ ؾاارٕ   ٚ ايتااايٞ هلااا املٓاطاار١ اسبًااٍٛ

ِ  دٕٚ املتخــاني  عًا٢  ريو  كـش ٔ  غريٖا ِ  مما ِٻ  ٜؼااسنْٛٗ  اهلا

 . اجملتُعٞ



31 

–1027  1022  
205 

ٕٻ ؿرٝس ٔٵ ٖٓاى أ  ؾٗٛ ٚ ايتايٞ ريو، يف اشبٛ  ٜٴرظٔ ٫ َٳ

ٔ  إ٫ إٔ ناثريٶا  ؼبظآ٘،  ٫ َٝذإ ع٢ً َتڀؿٌ ٕ  املٗاتُني  َا   ايؼاأ

 ٚيف ا٫جتُااااعٞ، اٱؿااا٬  يف َُٗاااا دٚسٶا مياسطااإٛ ا٫جتُااااعٞ

ٔ  نااثري  َعازباا١  ِ  ٚيف املؼااه٬ت،  َاا  إعاااذاد ٚيف دٚسات، تكااذٜ

 اطاااااارتاتٝحٝات ٚكٵاااااع  يف املؼااااااسن١  ٚيف َتخــااااا١،   اااااشاَخ 

 . ١َُٗ اجتُاع١ٝ

 التىصًات املكرتحُ

 مماااثًني ٜلاااِ، َؼااارتى  ٚحااا اجتُااااعٞ عُاااٌ ؾشٜااال إْؼاااا٤ .2

 ٜكااّٛ، ايظااعٛد١ٜ ازباَعااات يف ا٫جتُاعٝاا١ ايذساطااات ٭قظاااّ

ّ  طارل  ايمت ٚا٭حباث ايذساطات  شؿٵذ ٔ   ٗاا  ايكٝاا ٌ  َا  تًاو  قٹرا

 املتعًكا١  ٚا٫جتُاعٝا١  ايررثٝا١  املشاناض  َٔ ٚغريٖا ازباَعات،

   ايظعٛدٟ. اجملتُع يف يًتػٝري املـاذر١  ايكلاٜا

 َٝذاْٝاااااا١ دساطااااااات يف ُاااااااعٝنيا٫جت املتخــااااااني ػااااااشٚع .1

 تاارتاٚ  اياامت ايعُشٜاا١ ايؿ٦ااات َؼااه٬ت يتؼااخٝف ٚتڀرٝكٝاا١ 

 ع٢ً اْؼػاهلِ أكر٢ ٚايزٜٔ، ط١ٓ 1١إىل  10 َا  ني أعُاسٖا

 تعًااُِٝٗ عًاا٢ تشنٝااضِٖ َاأ أنثااش ايعايٝاا١ ايتكٓٝاا١ ا٭جٗااض٠

 . ايظاٖش٠ تًو َٔ ذبذټ َعازب١إىل  ٚؿٛيڄا، ايشمسٞ

2.  ٌ  ْااٛعٞ قٝاااغ إػباااد عبااٛ تُاااعٝنيا٫ج املتخــااني دٚس تؿعٝا

 يًُحتُااع،  كااايف تػااري يف تظاار  اياازٟ ا٫جتُاااعٞ ا٭ ااش عاأ

 ا٭َااش ؼبتاااد اجملتُااع، طااًٛنٝات يف طااًرٝات ْؼاا٤ٛإىل  ٚأد٣

 . ايظًرٝات تًو تؿاقِ َٔ ا٭قٌ ع٢ً ذبذټ َعازب١إىل  َع٘
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3.  ّ ٟ   ااايتخڀٝط ا٫ٖتُاا  اجملتُااع  كاؾاا١ َاع  املتااٛا٥ِ غااري اسبلاش

 غاري   كاؾاات  انتظاب ع٢ً َع٘ ا٭َش ٜٓعهع مما ايظعٛدٟ 

 دٚس يف ا٭َااش ٜهُاأ ٖٚٓااا، ا٫جتُاعٝاا١ ايع٬قااات يف محٝااذ٠

 ايتخڀااااٝط طااااًرٝات َٚعازباااا١ تكٝااااِٝ إعاااااد٠ عبااااٛ ايرًااااذٜات

  عاااذٶا تعڀاااٞ طاااه١ٝٓ أذٝاااا٤ ظٗاااٛس ٜلااأُ مباااا اسبلاااشٟ،

 . َأَٛيڄا اجتُاعٝٽا

4.  ٌ  َتعااااذد٠ ربــاااات  رٟٚ َاااأ اشباااربا٤  َاااأ ؾشٜااال  تؼاااهٝ

ِ - ا٫جتُااع   عًِ) يف نُٓظشٜٔ  - ايؼاشٜع١ - ايآؿع  عًا

 - ٚايتعًااِٝ ايرت ٝاا١- ايڀاا - َعًَٛااات تكٓٝاا١ -اٱعاا٬ّ

 أؾهاااس تكااذِٜ يف ايؿشٜاال ٖاازا يٝظااِٗ  ( ايظٝاطاا١ - ا٭َاأ

 سبُاٜاا١ يًُحتُااع  ا٫جتُاااعٞ يًُظااتكرٌ حشٜاال لشٜڀاا١ تشطااِ

 َٚتعاذد٠  َتظااسع١  اجتُاعٝا١  َاتػريات  َٔ مما ٜٛاجٗ٘ اجملتُع

 .  لاق  ٛج٘ املعًَٛات ٚتك١ٝٓ ا٫تـا٫ت،  ٛس٠ ر  ظ ا٭ٚج٘ 

 أحبااااث َشاناااض  رْؼاااا٤ املاااذْٞ اجملتُاااع مل٪طظاااات ايظاااُا  .5

ٌ  دٚسٖاا ، َتكذ١َ لاؿ١ ّ  يف ٜتُثا  اطاتڀ٬ع١ٝ   ذساطاات  ايكٝاا

 ايكلاااٜا ملعشؾاا١ ا٫جتُاعٝاا١  اجملتُااع أذااٛاٍ عاأ ٚاطتكـااا١ٝ٥

ٌټ ايمت  ايذاعُا١  املكرتذات ٚتكذِٜ، ٚآلش ٚقت  ني  اجملتُع ذب

 . طً  َا ٖٛ نٌ ع٬د يف

 ٚكااع عًاا٢ ٜكااّٛ، ا٫جتُاعٝاا١ يًعًااّٛ ٚحاا  َشنااض تأطااٝع .6

إٔ  عًا٢ ، ايٛحٓٝا١  ٚا٫ٖتُاَات يًكلاٜا ٚح١ٝٓ  شاَخأٚ  أجٓذ٠

ٌ  َٔ املكرت  املشنض ٖزا  تٌُٜٛ اسبه١َٛ تكّٛ  يًرراٛث  متٜٛا
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 اياامت ٚا٫طتكـااا١ٝ٥ ا٫طااتڀ٬ع١ٝ ٚاسبُاا٬ت،  ٗااا ٜكااّٛ اياامت

 . ٗاََ٘ إذذ٣ تعذ

 يٓؼاش  َٚراادسات  قاٛاْني  ؾاش   ع٢ً اجملتُع ٚأل٬م قِٝ تعضٜض .7

 . ايظ١ًُٝ ٚاملُاسطات ايٛعٞ،

 ايكُٝٝاا١)  ا٫جتُاعٝاا١ املااتػريات يشؿااذ عاااّ َشؿااذ تأطااٝع .8

ٝٽا  رياو  ٱظٗااس   ( ٚايظًٛن١ٝ  ايامت  املكرتذاات  ٚإ اشاص ، إذـاا٥

 .  املٓلرڀ١ غري ايظًٛن١ٝ ايظٛاٖش َٔ اسبذ يف تظِٗ

 يًذساطااااااات ايااااااٛح  يًُشنااااااض ايررثٝاااااا١ ذ٠ا٭جٓاااااا تػزٜاااااا١ .20

 يف ايررثٝا١  املشاناض  يش ط آي١ٝ ٚاقرتا ، ايت١ُٜٛٓ ا٫طرتاتٝح١ٝ

 . املًهٞ  ايذٜٛإ ايكشاس اربار دعِ مبشنض ازباَعات

 َٓااٖخ  يف املٓٗحٞ ايٓكذ ٚأدٚات اٱْظاْٞ اسبٛاس أد ٝات إدساد .22

 .املُاسط١ ٚ ني  ٝٓٗا ٚاملٛا١َ٤، َرهش٠ َشاذٌ َٔ ايتعًِٝ

، ايكا٥ُا١  ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫طتؼاسات ايررٛث َشانض دٚس تؿعٌٝ .21

 عاذدٖا،  صٜااد٠  عًا٢  ٚاسبث، ا٭١ًٖٝأٚ  َٓٗا اسبه١َٝٛ طٛا٤

 َاااأ أعلااااا٩ٖا ٜهاااإٛ ٚإٔ، ٚاشبريٜاااا١ اشباؿاااا١ لـٛؿٶااااا

 .ا٫جتُاعٝني املتخــني

 يف ٚتؿـااًٝڄا، املااذاسغ يف ا٫جتُاااعٞ ا٭لـااا٥ٞ َٗٓاا١ إعاااد٠ .22

ٕ إٔ  ريو: ٌ  ٝٽاا ذاي املُااسغ  ٜهاٛ ٞ  سلـا١  عًا٢  ذاؿا  ألـاا٥

ٔ  اجتُاعٞ ٌ ، سمسٝا١  جٗا١  َا  املؼاه٬ت  ملٛاجٗا١  دٚسٙ  ٚتؿعٝا

 .ٚاملٓضٍ املذسط١  ني ٚؿٌ ُٖض٠ ٚيٝهٕٛ ايڀ٬ ١ٝ،
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 َشانااض تهاإٛإٔ  يلااُا١ْ ايررثٝاا١  يًُشانااض أٚقاااف إْؼااا٤ .23

 .َظريتٗا ع٢ً ت٪ ش قذ اقتـاد١ٜ َتػريات أَاّ ؿاَذ٠

ٞ  صبًاع  إْؼا٤ .24 ٕ  تٓظاٝك ٘  تتهاٛ  ايررثٝا١  املشاناض  َٔا  علاٜٛت

 .ٚاشباؿ١ َٓٗا اسبه١َٝٛ ٚا٫طتكـا١ٝ٥ ٚا٫طتڀ٬ع١ٝ

ٞ  طٛا٤، اجملتُعٞ اشبڀاب تأٌٖٝ إعاد٠ .25 َاا  أٚ  َٓا٘،  اسبهاَٛ

٘  مماا  ٚتٓكٝت٘، ازبُاع١أٚ  ايؿشد َظت٣ٛ ع٢ً ٖٛ ٔ  ٜعرتٜا  أٟ َا

 .تٛتشأٚ  ػا٥ر١
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 د. إذظإ  ٛ ذًٝك١ 

 ٟأطا١َ نشد .ّ 

 ًٞايظؿري أ. أطا١َ ْك 

 ٟأ. أمسٗإ ايػاَذ 
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 َ أطراس( ًتك٢ّ. لايذ ايعثُإ )س٥ٝع ايًح١ٓ اٱػشاؾ١ٝ ع٢ً 

 ايٛا ٌ أ. لايذ 

 د. لايذ  ٔ دٖٝؽ 

 د. صٜاد ايذسٜع 

 إ شاِٖٝ صٜٓ . د 

 ٟطامل املش .ّ 

 ٟأ.د. طا١َٝ ايعُٛد 

 ؾاكٌ ؿذق١ د.أ 

 ايؼكري عرذايشمحٔ. د 

 ٟأ. عرذايشمحٔ ايڀشٜش 



31

 

 –1027     
210 

 ؿٝؿٞأ. عرذايشصام اي 

 ٞأ. عرذاهلل ايلٛؼب 

 د. عرذاهلل ايعظاف 

 د. عرذ اهلل  ٔ ؿاح اسبُٛد 

  د. عرذاهلل  ٔ ْاؿش اسبُٛد 

 شُٖني عرري. د  

 أ. عرري لايذ 

 ٞ ايًٛا٤ د. عًٞ اسباس 

 ٞ د. ؾٗذ اسباس 

 أ.د. ؾٛص١ٜ ايرهش 

 ايعٓضٟ ملٝا٤. أ 

 ٕأ. ضبُذ  ٔ ؾٗذ ايعُشا 

 ّ .ايؼٗشٟ ضبُذ 

 ١ٓ ايتكاسٜش(د. َظاعذ احملٝا )س٥ٝع زب 

 ِٝد. َؼاسٟ ايٓع 

 أ. َڀؼش املشػذ 

 املٓٝـ َٗا. د 

 ٌٝأ. َٗا عك 

 ٟد. َٓـٛس املڀري 
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23 ،26 -16 ،20 ،22 ،

24 ،25 ،30 ،32 ،33-

37 ،226 

 222 ايراذ١ -

 265  شَٓحٗاّ -

، 16، 14، 22  شٜڀاْٝا -

228 ،230 

 17، 14، 13 ايرـش٠ -

 13، 12، 8  ػذاد -

 233  ًحٝها -

 221 ترٛى -

 226، 12 تشنٝا -

 223 تْٛع -

 222 جاصإ -
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