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ايعدٜبد  ّ  1028غبٗس ٜٓباٜس   أضبااز الب٬ٍ    ًتك٢ْاقؼ أعكا٤ َ

امل١ُٗ، ٚاييت متٻ طسسٴٗا يًشٛاز ع٢ً َداز ايػٗس،  ٛقٛعاتَٔ امل

 ٚسًت ايككاٜا ايتاي١ٝ:  

 ١.ايتُٓٝ ع٢ً ٚأثسٙ ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ 

 إىل اشُٝٓبب١ َببٔ.. ٚاشببباف ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايػببسان١ 

 املٓاؾط١.

 ١َٓٗ ايتُسٜض يف ايطعٛد١ٜ.. استٝاز ٚذبدٜات.   

 .َكازبات ثكاؾ١ٝ ٚاقتؿاد١ٜايطُٝٓا .. 

 َطتكاٌ ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ. 

 



43 

–1028  1022  
7 

 



43

 

 –1028     
8 

 رضىاٌ. زٍري. الىرقُ الرئًصُ: د   

ُٻ٢  اياػبس١ٜ  تبازٜ   يف ددٜبد٠  َسس١ً ايعامل ٜعٝؼ  ببايجٛز٠  تٴطب

ٞ  ايؿبببٓاع١ٝ  ايبببرنا٤ تهٓٛيٛدٝبببا اضبببتمداّ ؾبببذ٠ ايسابعببب١. ٖٚببب

 عًببب٢ اسباضبببٛب١ٝ ايبببٓعِ قبببدز٠ بأْٗبببا: تٴعبببسف ا٫ؾبببڀٓاعٞ ايبببيت 

 ٚايعًُٝبببات ِايبببٓع ٚنؿبببا٠٤ ْٛعٝببب١ يتشطبببن ايبببرنا٤  اضبببتمداّ

. ٚايٓكبببٌ، ٚايڀاقببب١ ٚايتعًبببِٝ، ايؿبببش١، قڀاعبببات: يف اسباضبببٛب١ٝ

ٟ  املٓتد٣ َٚدٜس َ٪ضظ غٛاب ن٬ٚع ٜٚعتكد ٞ  ا٫قتؿباد  ايعبامل

ٔ  تهٓٛيٛدٝب١  ثبٛز٠  ساؾب١  عًب٢  ٜكـ ايعاملإٔ   تٴشبدٹخ إٔ  غبأْٗا  َب

ٌ  ْعٝػٗا، اييت اسبٝا٠ أمناط يف درزٜٽا تػٝرٶا ٟ  ٚايعُب  ْ٪دٜب٘،  ايبر

 . اياعض بعكٓا بٗا َع ْتعاٌَ اييت ٚايڀسٜك١

ٔ  ٚايتهٓٛيٛدٝن، ا٭نادميٝن اشبدا٤ زب١ٓ ٚأمجعت  ايبرٜ

 ايبببرنا٤ عبببٔ ضبببتاْؿٛزد زباَعببب١ عببباّ امل٦ببب١ دزاضببب١ يف غبببازنٛا

 بكببٛشِ:.( Computer World ملٛقببع تكسٜببس حبطبب ) ا٫ؾببڀٓاعٞ

 غٝٸبببس قبببد ا٫ؾبببڀٓاعٞ ايبببرنا٤ ضبببٝهٕٛ ،1000 عببباّ حبًبببٍٛ"

 ٚطسٜكببب١ اسبؿببب٬ت، ٚإىل ايعُبببٌإىل  بٗبببا ْبببرٖ  ايبببيت ايڀسٜكببب١

ِ  ٚطسٜكب١  بؿبشتٓا،  اعتٓا٥ٓا  ايدزاضب١  ٖبرٙ  ٚتسنبص  ."أطؿايٓبا  تعًبٝ

 ا٫ؾبببڀٓاعٞ، يًبببرنا٤ املكاًببب١ ببببايتڀٛزات ايتٓاببب٪ ضباٚيببب١ عًببب٢

 أؾبببدزتٗا دزاضببب١ أٍٚ ٚيف شبببا، املؿببباسا١ ٚايتشبببدٜات ا٭ال٬قٝببب١
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 د٠َطاع نٝؿ١ٝ َعسؾ١ يف اٯٕ اياد٤ ػب  أْ٘إىل  أغازت ايًذ١ٓ،

 يف يتأثرٖببببا ايرنٝبببب١  ايتڀببببٛزات َببببع ايتهٝببببـ عًبببب٢ ايٓبببباع

ـ  ا٫قتؿاد، ٞ  ضبٛف  ايبيت  اسبايٝب١  ٚايٛظبا٥  َٓٗبا  ببدًيا  ٚتٴٛيبد  تٓتٗب

" ا٫ؾببڀٓاعٞ ايببرنا٤" تكٓٝبباتإٔ  ظبببد ٖٓببا َببٔ. ددٜببد٠ ٚظببا٥ـ

ٔ  أُٖٝب١  أنجس عبٍٛ ع٢ً سٝاتٓا ع٢ً ت٪ثس باتت َكب٢    ٚقبت أٟ  َب

 ايؿبببٓاع١ٝ ايجبببٛز٠ ٖٛببب ا٫ؾبببڀٓاعٞ ايبببرنا٤ ببببسٚش ٚزا٤ ٚايطبببا 

 .ايسابع١

ٟ  ايسابعب١"،  ايؿبٓاع١ٝ  "ايجٛز٠ َؿّٗٛ ٜٚتًمـ ٔ  اْڀًبل  ايبر  َب

ٍ  ق١ًًٝ، ضٓٛات قاٌ أملاْٝا ٌ  ايؿبٓاع١،  أمتتب١  سبٛ ٔ  ٚايتكًٝب  عبدد  َب

 عًب٢  ايؿٓاع١ يف اٱْطإ دٚز ٜٓشؿس حبٝح ؾٝٗا، ايعا١ًَ ا٭ٜدٟ

 بٓٝبب١ ٫َببت٬ى عًُٝبب١ قببدزات اضببتمداّ ٜطببتًصّ ٖٚببرا اٱغببساف،

ٔ  ذا ضب٬سٶا  ازبدٜد٠ ايجٛز٠ ٚضتهٕٛ. َتڀٛز٠ ٚزق١ُٝ ١ٝٓتك : سبدٜ

 اجملتُعات ذيو يف مبا ازبُٝع، ضتڀاٍ عدٜد٠ ٚضًاٝات إػبابٝات

 ضببتعن أْٗببا ايسابعبب١" ايؿببٓاع١ٝ "ايجببٛز٠ إػبابٝببات َٚببٔ. املتكدَبب١

 ا٫قتؿبببباد١ٜ ايتُٓٝبببب١ َببببٔ عايٝبببب١ ْطبببب  ذبكٝببببل عًبببب٢ اٱْطببببإ

َٶبببا   ٚاٱْطبببا١ْٝ ٚا٫دتُاعٝببب١،  اٱْتببباز،  نًؿببب١ بتمؿٝكبببٗا عُٛ

ٌ  الدَات تأَن ٚبايتايٞ ٌ  ٚٚضبا٥ ٍ  ْكب  ايهؿبا٠٤  ببن  دبُبع  ٚاتؿبا

ِ  أْٗبا  نُبا . أقٌ ٚتهًؿ١ ايعاي١ٝ ِ  يف ضتطباٖ  ؾبش١ٝ  زعاٜب١  تكبدٜ

 ايتڀبٛز،  ع١ًُٝ يف ايٛقت َٔ ايهجر ٚضتمتؿس يٲْطإ، أؾكٌ

 ْؿطبب٘ ايٛقببت يف ضببتؿس  أْٗببا إ٫ ايعببامل. عًبب٢ َٓذصاتٗببا ٚتعُببِٝ

 ايجببببٛز٠ ٭ٕ اياػببببس١ٜ  اجملتُعببببات عًبببب٢ َطبببباٛق١ رغبببب ذبببببدٜات

 َكسْٚب١  غبا١ًَ،  اقتؿاد١ٜ ٖٝه١ً إعاد٠ تػذط ايسابع١ ايؿٓاع١ٝ
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 ايجكاؾٝبب١ ايكببِٝ يف تػٝٸببس ضببراؾكٗا ٚضٝاضبب١ٝ، ادتُاعٝبب١ بٗٝهًبب١

 املتٛضڀ١ ايػسنات دٚز اقُش٬ٍإىل  ضٝ٪دٟ ٚا٫دتُاع١ٝ  مما

 ايهبببد٣، ػبببسناتاي ُٖٚٝٓببب١ اٱْتادٝببب١، ايعًُٝببب١ يف ٚايؿببػر٠ 

 ٚاضبببع١، ٚضٝاضببب١ٝ ادتُاعٝببب١ إغببهايٝات إىل  ذيبببو ٜببب٪دٟ سٝببح 

إىل  إقباؾ١  املعٝػب١ٝ،  ا٭ٚقباع  ٚتبدٖٛز  ايؿكبس،  ساي١ اتطاع بطا 

 َبببٔ يًشبببد ا٫قتؿببباد١ٜ امل٪ضطببات  إدبببسا٤ات نؿاٜببب١ عبببدّ الڀببس 

 ايعامل. دٍٚ نٌ بن ايتعإٚ ٜتڀً  مما اٱيهذ١ْٝٚ  اشذُات

 املبببا٤ اضبببتمدَت ا٭ٚىل اع١ٝايؿبببٓ ايجبببٛز٠إٔ  املعبببسٚف َٚبببٔ

 ايڀاقببب١ ٚاضبببتمدَت ايجاْٝببب١ اٱْتببباز، َهٓٓببب١أدبببٌ  َبببٔ ٚايامبباز 

 ايجايجبببب١ ٚاضببببتمدَت ايٛاضببببع، اٱْتببببازأدببببٌ  َببببٔ ايهٗسبا٥ٝبببب١

اٱْتببباز، ٚتطبببتٓد  ٭متتببب١ املعًَٛبببات ٚتهٓٛيٛدٝبببا اٱيهذْٚٝبببات

 َٓبببر ببببدأت ايبببيت ايسقُٝببب١ ايجبببٛز٠ عًببب٢ ايسابعببب١ ايؿبببٓاع١ٝ ايجبببٛز٠

 يًتكٓٝات مبصدٗا ايسابع١ ايجٛز٠ متتاش سٝح. املاقٞ ايكسٕ َٓتؿـ

ٞ  ايببيت ٛ  َببا  نببٌ بببن  ايؿاؾبب١ً  اسبببدٚد  تًػبب ٞ  ٖبب ٞ  ؾٝصٜببا٥  ٚزقُبب

 أْٗا ع٢ً ع٠ٚ٬ عاي١ٝ، بطسع١ تڀٛزٖا ع٢ً ضاعد مما ٚبٝٛيٛدٞ 

 ٖببرٙ ٚعُببل ضببع١ ٚإٔ بًببد، نببٌ يف تكسٜاٶببا ؾببٓاع١ نببٌ تڀبباٍ

ٛټٍ تاػٿس ايتػٝرات  .ٚاسبٛنُب١  ٱداز٠،ٚا اٱْتباز،  ْعِ زبُٝع بتش

 َببٔ املًٝببازات أَبباّ ضبببدٚد٠ غببر ضببتهٕٛ ا٫ستُببا٫تإٔ  نُببا

شببا   ٜببس مل ايببيت احملُٛيبب١ ٖببٛاتؿِٗ عببد ٜتٛاؾببًٕٛ ايببرٜٔ اياػببس

 ٕ إىل  ٚايٛؾبببٍٛ ايتمبببصٜٔ، ٚضبببع١ املعازببب١،  قببب٠ٛ يف َجًًٝبببا اٱْطببا

ٔ  ا٫ستُبا٫ت  ٖرٙ تتكاعـ ٚضٛف. املعسؾ١  ا٫الذاعبات  طسٜبل  عب

 ا٫ؾببببببڀٓاعٞ ايببببببرنا٤ صبببببببا٫ت يف دٜببببببد٠ازب ايتهٓٛيٛدٝبببببب١
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 ث٬ثٝبببب١ ٚايڀااعبببب١ اسبسنبببب١، ذاتٝبببب١ ٚاملسناببببات ٚايسٚبٛتببببات،

 ٚعًبببّٛ اسبٜٝٛببب١، ٚايتهٓٛيٛدٝبببا ايٓببباْٛ، ٚتهٓٛيٛدٝبببا ا٭بعببباد،

ٔ  املبٛاد،   ٜبب٪دٟ ضبٛف  ٖٚبرا  ايهُٝب١،  ٚاسبٛضببا١ ايڀاقب١،  ٚرببصٜ

 يف يًطبببهإ اسبٝبببا٠ ْٛعٝببب١ ٚذبطبببن ايبببدالٌ َطبببتٜٛات زؾبببعإىل 

 .  ايعامل أعبا٤ مجٝع

 َٓتذبببباتإىل  ايٛؾببببٍٛ َببببٔ ايتهٓٛيٛدٝببببا َهٓتٓببببا ؾًكببببد

. ايػمؿببب١ٝ سٝاتٓبببا ٚدبببٛد٠ نؿبببا٠٤ َبببٔ تصٜبببد ددٜبببد٠ ٚالبببدَات

 ضًع١، غسا٤أٚ  طرإ، ترنس٠ سذصأٚ  أدس٠ ضٝاز٠ طً  ٚأؾاض

 ا٭ؾب٬ّ،  َػباٖد٠ أٚ  املٛضبٝك٢، إىل  ا٫ضتُاعأٚ  اغذاى، دؾعأٚ 

ٟ  اممب  ٚبطبٗٛي١   ممهٓٶا -بًعا١ ا٫ضتُتاعأٚ  ٌ  يف ضبٝ٪د  املطبتكا

 ٚاٱْتاد١ٝ، ايهؿا٠٤ يف ا٭دٌ َٚهاض  ط١ًٜٛ عدٜد٠ ؾٛا٥دإىل 

ٌ  تهبببايٝـ ؾكبببًًا عبببٔ ربؿبببٝض    ٚضتؿببباض  ٚا٫تؿبببا٫ت، ايٓكببب

 ٚضبٛف  ؾعايٝب١،  أنجبس  ايعامل١ٝ ايتٛزٜد ٚطسم ايًٛدطت١ٝ اشبدَات

 ايُٓببٛ عذًبب١ يببدؾع ددٜببد٠ ٚتؿببتض أضببٛام  ايتذبباز٠، تهًؿبب١ تكببٌ

 .  ا٫قتؿادٟ

ٕ ٚأغباز ا  ٕ  إزٜببو) ٫قتؿبادٜا ٚ /  بسٜٓٝٛؾًطبٛ  َهببايف( ٚأْبدز

 نبار٠  أقسازإىل  ت٪دٟإٔ  ميهٔ ايسابع١ ايؿٓاع١ٝ ايجٛز٠إٔ إىل 

 ايعاًَبب١ ا٭ٜببدٟ ضبببٌ ايعُببٌ أمتتبب١ ذبببٌ ؾعٓببدَا. ايعُببٌ ضببٛم يف

إىل  ٜبب٪دٟ قببد ذيببو ؾبب ٕ ا٫قتؿبباد، قڀاعببات طبتًببـ يف اياػببس١ٜ

 ٫ٚ ايعاًَبب١، ٜببدٟٚا٭ املبباٍ زأع عًبب٢ ايعا٥ببد بببن ايؿذبب٠ٛ تؿبباقِ

ٛ  املسسًب١  ٖبرٙ  يف ايتٓا٪ ميهٓٓا  أْٓبا إ٫  ايكادَب١،  املسسًب١  بطبٝٓازٜ

 ظٗبٛز  بطبا   ٚذيو ا٫ثٓن  َٔ َصػًبا تهٕٛ قد ايٓتٝذ١إٔ  ْتٛقع
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 ؼبؿببًٕٛ َتدْٝبب١ مبٗببازات عُبباٍ قطببُن:إىل  َٓكطببِ عُببٌ ضببٛم

 أدببٛز عًبب٢ ؼبؿببًٕٛ عايٝبب١ مبٗببازات ٚعُبباٍ َتدْٝبب١، أدببٛز عًبب٢

ٔ ٚضبببٝ عايٝببب١،  أؾبببشاب ا٫بتهببباز َبببٔ هٕٛ أنجبببس املطبببتؿٝدٜ

 ٚاملطبتجُسٜٔ   ٚاملطباُٖن  املمذعن َٔ ٚاملاد١ٜ ايؿهس١ٜ املٛاٖ 

ٔ  أٚي٦بو  ببن  ايجبس٠ٚ  يف اشب٠ٛ  اتطباع  ٜؿطٿبس  مما ٕ  ايبرٜ  عًب٢  ٜعتُبدٚ

 َببببٔ ٚاسببببد٠ ايتهٓٛيٛدٝببببا ضببببتهٕٛ يببببرا. ايعُببببٌأٚ  املبببباٍ زأع

 يػاياٝب١  ايٓطبا١ ب تسادع٘ ست٢أٚ  ايدالٌ، يسنٛد ايس٥ٝط١ ا٭ضااب

 عًب٢  ايڀًب   ٜبصداد  سٝح املستؿع، ايدالٌ ذات اياًدإ يف ايطهإ

ٍ  عًب٢  ايڀًب   ٜٚبٓمؿض  ايعاي١ٝ، املٗازات ذٟٚ ايعُاٍ ٌ  ايعُبا  ا٭قب

ُٶا  . َٚٗازات تعًٝ

ٔ  نبار  ساي١ اٱسااط يد٣ عدد تؿطر ع٢ً ٜطاعدْا ٖرا  َب

ٔ  ايعُاٍ ٕ  ايبرٜ إٔ  ببا٫ْكسا   ببايٓعس إىل   املٗبدد٠  اسببسف  ميتٗٓبٛ

 ٚأَببا َطببتكاًًا، ٚايتببدْٞ ايسنببٛد يف ضتطببتُس املايٝبب١ َداالًٝببِٗ

ٔ  دٝدٶا تطتؿٝدإٔ  املُهٔ ؾُٔ اشبًٝر ٚدٍٚ يًًُُه١ بايٓطا١  َب

 ا٭نجبس  ْهٕٛإٔ  ٜٓاػٞ ؾسؾ١ ٭ْٗا ا٫ؾڀٓاعٞ  ايرنا٤ تعصٜص

 يتشطبن  يبٝظ  تڀاٝكٗبا،  إَهاْٝب١  ٚتطبسٜع  تڀٜٛسٖبا  عًب٢  سسؾٶا

ٌ  ايٛاؾبد٠،  ايعُاي١ أعداد ـيتكًٝ بٌ ؾشط ، املػازٜع أدا٤  ٚتعبدٜ

 .ايطها١ْٝ ايذنٝا١

 الرابعُ: الصياعًُ الجىرَ تأثري

 ز٥ٝطبب١  ذببب٫ٛت ضتػببٗد ايڀًبب  عًُٝبب١إٔ  ؾٝبب٘ غببو ٫ ممببا

 ٚظٗٛز أمنباط  املطتًٗهن، َٚػازن١ ايػؿاؾ١ٝ، تصاٜدٕ إ سٝح

 تبا   ع٢ً ايػسنات ضتذد -ا٫ضت٬ٗنٞ ايطًٛى َٔ ددٜد٠
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. ٚاشبببدَات ايطبًع  ٚتطببًِٝ ٚتطبٜٛل  ؿببُِٝت يف املطبتًٗهن  طبسم 

 عًبب٢ يًتببأثر ٚايڀًبب  ايعببس  متببصز تهٓٛيٛدٝبب١ ٚضببتعٗس َٛاقببع

 ا٫ضببت٬ٗى اقتؿبباد يف ْساٖببا ايببيت تًببو َجببٌ ايكا٥ُبب١، ايؿببٓاعات

 -ايتهٓٛيٛدٝب١  املٛاقبع  ٖبرٙ  ايڀًب ".  "عٓبد  اقتؿادأٚ  ايتعاْٚٞ،

 ايٓببباع دبُبببع -ايرنٝببب١ اشٛاتبببـ َتٓببباٍٚ يف أؾببباشت ٚايبببيت

َٶببا ددٜببد٠ طسًقببا بببريو يتمًببل ٚاياٝاْببات ؾببٍٛٚا٭  ٫ضببت٬ٗى متا

 اسبببٛادص َببٔ تكًببٌ ؾ ْٗببا ذيببو،إىل  باٱقبباؾ١ ٚاشبببدَات. ايطببًع

 ايػمؿ١ٝ ايا٦ٝات ٚتػٝر ايجسٚات، يعٌُ ٚا٭ؾساد ايػسنات أَاّ

ٍ  ٚامل١ٝٓٗ ـ  ازبدٜبد٠  اٱيهذْٚٝب١  ايػبسنات  ٖبرٙ . يًعُبا  تتكباع

 ٚايتطبٛم،  ايػطبٌٝ،  َجبٌ:  َتعبدد٠،  البدَات  ٚتكدّ ؾا٥ك١، بطسع١

 .ايهجر ٚغرٖا ٚايطٝاس١، ٚايطؿس، ايطٝازات، َٚٛاقـ

 ايكڀباع  عًب٢  ايسابعب١  ايؿبٓاع١ٝ  يًجٛز٠ ز٥ٝط١ آثاز أزبع١ ٖٓاى

 املٓبتر،  ذبطن ع٢ً: ايجاْٞ ايصبا٥ٔ، تٛقعات ع٢ً: ا٭ٍٚ اشباف،

 ا٭غببببهاٍ عًبببب٢: ايسابببببع ايتعبببباْٚٞ، ا٫بتهبببباز عًبببب٢: ايجايببببح

ِ  َتصاٜبد  ٚبػهٌ ايصبا٥ٔ ٕٛٚضٝه. ايتٓع١ُٝٝ  ا٫قتؿباد  بب٪ز٠  ٖب

َٶببا، شببِ. املكدَبب١ اشبببدَات ذبطببن عًبب٢ ٜكببّٛ ايببرٟ  ؾبب ٕ ٚعُٛ

ٛټٍ  ايؿبٓاع١ٝ  ايجٛز٠إىل  ٚا٫ْتكاٍ ايجايج١، ايؿٓاع١ٝ ايجٛز٠ َٔ ايتش

ِ  ٚا٫بتهببباز ايتكٓٝبببات  َبببٔ َبببصٜر  عًببب٢ املعتُبببد٠  ايسابعببب١  ايكبببا٥

 عًُبٗا.  طسٜكب١  يف ايٓعبس  إعاد٠إىل  ايػسنات ضٝدؾع  -املطتُس

  ٍ ٍ  ٚعًب٢ زدبا ٔ  ٚناباز  ا٭عُبا ِ  -ايتٓؿٝبرٜن  املبدٜسٜ ِ  يؿٗب  ب٦ٝبتٗ

ٌ  ؾسم تكدَٗا اييت ا٫ؾذاقات ٚذبدٟ باضتُساز، تتػر اييت  ايعُب

 ٖٛاد٠.  ٚب٬ باضتُساز ٜاتهسٚاإٔ  -يدِٜٗ
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 َٚبببع _ ؾ ْببب٘ اسبهَٛبببات عًبب٢  ايؿبببٓاع١ٝ ايجبببٛز٠ تبببأثر أَببا 

 ضبببتتٝض _ٚاياٝٛيٛدٝببب١ يسقُٝببب١ٚا املادٜببب١ ايعبببٛامل تبببداالٌ اضبببتُساز

ٌ  يًُبٛاطٓن،  ازبدٜبد٠  ٚاملٓباٖر  ايتكٓٝات ٌ  َتصاٜبد  ٚبػبه  ايتؿاعب

 ايٛقبت  يف. دٗٛدِٖ ٚتٓطٝل آزا٥ِٗ، عٔ ٚايتعار اسبهَٛات، َع

 البب٬ٍ ددٜببد٠ َببٔ تهٓٛيٛدٝبب١ بكبب٠ٛ اسبهَٛببات ضببتشع٢ عٝٓبب٘

 بؿببٛز٠ ايتهٝببـ املػببسعن عًبب٢ تؿببس  ؾعايبب١، سٛنُبب١ تببا 

ُٶببا ٜهْٛببٛا ٚإٔ ايتػببٝر، ٥ُبب١دا ب٦ٝبب١ َببع َطببتُس٠  عًبب٢ قببادزٜٔ دا٥

ٕ  اييت ايكٛاْن ؾِٗ  اسبهَٛبات  عًب٢  ٜبتعن  نُبا . تٓعُٝٗبا  ٜتٛيبٛ

 ا٭عُببباٍ قڀببباع َبببع ٚثٝبببل بػبببهٌ ايتعبببإٚ ايتٓعُٝٝببب١ ٚاش٦ٝبببات

ٛټٍ يف اسبه١َٛ دٚز يتؿعٌٝ املدْٞ  ٚاجملتُع  . ايسقُٞ ايتش

 ١ٝايؿبببٓاع ايجبببٛز٠ تببب٪ثس ضبببٛف ٚايبببدٚيٞ ايبببٛط  ا٭َبببٔ ٚيف

 يًشبببببسب ٚضبببببتهٕٛ اسبدٜجببببب١، اسببببببسٚب غبببببهٌ يف ايسابعببببب١

 ايبببببببرنا٤ تهٓٛيٛدٝبببببببا يف ايتكبببببببدّ بؿكبببببببٌ _ اٱيهذْٚٝببببببب١

 اجملُٛعبببباتأٚ  اٱزٖبببباب ضبازببببب١ يف نببببار أثببببس _ا٫ؾببببڀٓاعٞ

ٔ  ٚاسببد  ٚاضبع،  دَاز إسداخ ع٢ً ايكادز٠ ايؿػر٠  ايعٓبـ   آثباز  َب

 َببٔ ؾكبب٬ عببٔ َصٜببد  يًشُاٜبب١، ددٜببد٠ ٚضببا٥ٌ تڀببٜٛس البب٬ٍ َببٔ

 ا٫دتُاعٝببببب١ اٯثببببباز أٖبببببِ َٚبببببٔ. ا٭ٖبببببداف إؾببببباب١ يف قببببب١ايد

 ْؿٗبببِ ٚعببببٔ املعًَٛاتٝببب١ َبببا ٜتعًبببل باشبؿٛؾببب١ٝ،  يًتهٓٛيٛدٝبببا

 املعًَٛببات  تكاضببِ ٚتببأثر اشبؿٛؾبب١ٝ،  أُٖٝبب١ غسٜببصٟ ٚبػببهٌ

 ٜبدؾعٓا  ممبا  املكاًب١   ايطبٓٛات  يف اشباؾب١  سٝاتٓبا  عًب٢  بٓا اشباؾ١

 . ٚا٭ال٬ق١ٝ املع١ٜٛٓ مبؿاُٖٝٓا ايتُطوإىل 

 ضبذاؾكٗا  ايبيت  ٚايتػبٝرات  ايتهٓٛيٛدٝبا ( إٔ غٛاب) ٜعتكدٚ

 ٚضببتهٕٛ َطبب٪ٚي١ٝ   اياػببس،  ضببٝڀس٠  ذبببت  ضببتاك٢  بًػببت  َُٗببا 
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 ايبببيت ايكبببسازات الببب٬ٍ َبببٔ ايتهٓٛيٛدٝبببا تڀبببٛز تٛدٝببب٘ ازبُٝبببع

أٚ  أٚ َطبتًٗهن،  َبٛاطٓن،  نٓبا  ضٛا٤ َٜٛٞ، بػهٌ ْتمرٖا

 يببدٜٓا ٚايكبب٠ٛ ايؿسؾبب١ اضببتػ٬ٍ عًٝٓببا ػببب  ٚبايتببايٞ. َطببتجُسٜٔ

ٛ  ٚتٛدٝٗٗبا  ايسابع١، ايؿٓاع١ٝ ايجٛز٠ يتػهٌٝ ٌ  عبب ٟ  املطبتكا  ايبر

ِ  ا٭ٖبداف  ٜعهظ  ْكبع إٔ  عًٝٓبا  ػبب   ٚيبريو . املػبذن١  ٚايكبٝ

 تببببأثر سببببٍٛ ايعبببباملٞ ايؿببببعٝد عًبببب٢ َٚػببببذن١ غببببا١ًَ ز٩ٜبببب١

 ايا٦ٝببببات ؾببببٝاغ١ ٚنٝؿٝبببب١ إعبببباد٠ سٝاتٓببببا، عًبببب٢ ايتهٓٛيٛدٝببببا

ٔ . ١ٜٚاياػببس  ٚايجكاؾٝبب١  ٚا٫دتُاعٝبب١  ا٫قتؿبباد١ٜ إىل  حبادبب١  ؾببٓش

 يًٓبباع، ا٭ٚيٜٛبب١ إعڀببا٤ البب٬ٍ َببٔ مجٝعٶببا  يٓببا َطببتكاٌ تػببهٌٝ

 ٚايتعببباطـ، اٱْطبببإ: اٱببببداع  ميًهببب٘ َبببا ٭ؾكبببٌ ٚمتهٝبببِٓٗ

ٞ  مجاعٞ ٚعٞإىل  باٱْطا١ْٝ يًسقٞ ٚاٱغساف، ٚايتٓعِٝ  ٚأال٬قب

 يتشكٝل داٖدٜٔ ْعٌُإٔ  ٚعًٝٓا. املػذى املؿرإىل  ٜطتٓد ددٜد

 . ذيو

ّ  ايٓٗاٜب١  املكذسب١ يف  اتٚايتٛؾٝ ٌ  َتڀًابات  َبع  يتبت٤٬  املطبتكا

 ايتايٞ:   ٖٞ ايسابع١ ايؿٓاع١ٝ يًجٛز٠ ازبدٜد ايعاملٞ

   :ُالتيظًنً اآللًُ حتديح: أوًلا

 تهٓٛيٛدٝبببا) َطببب٢ُ ذببببت سهَٛٝببب١ ٦ٖٝببب١ اضبببتشداخ -2

 ايكڀاعبببببات تڀبببببٜٛس يف تطببببباِٖ( ا٫ؾبببببڀٓاعٞ ايبببببرنا٤

 ايبببرنا٤ تقبببسٚزا ٫ضبببتكااٍ ٚتأًٖٝبببٗا بايدٚيببب١ املمتًؿببب١

 ٚاملتابعببببببب١ اٱغبببببببساف إيٝٗبببببببا ٜٚٛنبببببببٌ ا٫ؾبببببببڀٓاعٞ،

 ايعاَببب١ ايكڀاعبببات مجٝبببع َبببع ٚاملػبببازن١ ٚا٫ضبببتكڀاب

 بايببببببرنا٤ ٜتعًبببببل  ؾُٝبببببا  دٚيٝببببب١ أٚ  ضبًٝببببب١  ٚاشباؾببببب١، 

 .ا٫ؾڀٓاعٞ
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ٔ  اسبهَٛب١  َٛظؿٞ تدزٜ  -1 ٍ  َب ِ  الب٬  دٚزات يف إغبسانٗ

 ملعسؾب١  ٚذيبو   data science اياٝاْبات  عًِ يف َتمؿؿ١

 .ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ أدٚات اضتمداّ نٝؿ١ٝ

 ٖبرا  يف زا٥بدٶا  يٝؿاض ايٛطٔ ت٪ٌٖ اييت ايتشت١ٝ ايا١ٝٓ تٛؾُّس -0

 .اجملاٍ

 يًببببببرنا٤ اٯَببببببٔ ا٫ضببببببتمداّ بػببببببإٔ قببببببٛاْن إؾببببببداز -4

 .  ا٫ؾڀٓاعٞ

ًًا  واالجتناعًُ: األكادميًُ امليظىمُ تطىير: ثاى

 املببببدازع يف ا٫ؾببببڀٓاعٞ يًببببرنا٤ َطببببتك١ً َبببباد٠ تببببا  -2

 يًذاَعبات  املكابٛين  املتؿبٛقن  ڀ٬باي يتأٌٖٝ ٚازباَعات،

 ايؿٗبببِ ميًهبببٕٛ ايبببرٜٔ املكاًببب١، ايعػبببس ايطبببٓٛات الببب٬ٍ

 .ايٝد١ٜٚ ٚاملٗازات اسبطٞ

ّ  اجملباٍ،  ٖبرا  يف َتمؿؿ١ ع١ًُٝ نؿا٤ات بٓا٤ -1  ٚا٫ٖتُبا

 ٖبرا  دزاضب١  عًب٢  املبٛاطٓن  ٚتػبذٝع  اٯيٞ، اسباض  بعًّٛ

 .  املتمؿؿ١ اياػس١ٜ ايهٛادز َٔ قاعد٠ شبًل ايتمؿـ 

 َبع  ٫ضبتداَتٗا،  احملؿص٠ ٚاياشج١ٝ ا٭نادمي١ٝ ايا١٦ٝ تٛؾر -0

 َٓعَٛبب١ ٚالًببل اياػببسٟ، ايعٓؿببس تڀببٜٛس عًبب٢ ايذنٝببص

 .  ايػاب١ ايهؿا٤ات ٚتٛظٝـ ٚتڀٜٛس يدعِ َتها١ًَ

 ٚايكببدزات املتمؿؿبب١، ايعًُٝبب١ ايهؿببا٤ات ٚتڀببٜٛس تُٓٝبب١ -4

 .ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ صباٍ يف احمل١ًٝ

 عبببببد ازباَعبببببات يف ايتعًبببببِٝ َطبببببتكاٌ ٖٓدضببببب١ إعببببباد٠ -5

 .ايعًُٞ ٚاياشح ٚا٫بتهاز ايرن١ٝ ايتهٓٛيٛدٝا
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 اسبهَٛٝببب١  امل٪ضطبببات  ببببن ازبٗبببٛد  ٚتكببباؾس  تهببباتـ -6

 ٖببرا بأضاضببٝات اجملتُعٝبب١ يًتٛعٝبب١ ٚاٱع٬َٝبب١ ٚايتعًُٝٝبب١

ٞ  املٛاطٔ شبًل اجملاٍ  ٌ  عًب٢  ايكبادز  ايسقُب ٌ  َبع  ايتعاَب  َجب

 .ايتكٓٝات ٖرٙ

 اجملتُبببع  ٦ببباتؾ يبببد٣ ا٫ؾبببڀٓاعٞ ايبببرنا٤ ثكاؾببب١ الًبببل -7

 ٖبرٙ  عًب٢  تعتُبد  ايبيت  ايتڀاٝكبات  اضتمداّ اْتػاز يتطٌٗٝ

 .ايتكٓٝات

 اجملتُببع ؾ٦ببات ملمتًببـ اسبٝببا٠ َببد٣ ايببتعًِ ؾًطببؿ١ تسضببٝ  -8

 .ازبٛد٠ َعاٜر أع٢ً ٚؾل

 

 الربٍنتىشٌ. حصيني. د.التعكًب: أ  

 ايببببرنا٤ تڀاٝكببببات يتعصٜببببص تكبببب  د٫يببببٞ َعذببببِ بٓببببا٤ عٓببببد

 ناْبت  ا٫تؿبا٫ت،  ٚثبٛز٠  َٛبات املعً عؿس دالٍٛ َع ا٫ؾڀٓاعٞ

 ٚايذبٜٛب١  اياشجٝب١  ايعًُٝب١  ضبتب٣ٛ  يف ايٓعبس  إعاد٠إىل  ساد١ ٖٓاى

ٍ  يف ايبببتػرات  يتٛانببب   ٚتڀٜٛسٖبببا  ٚأٖبببداؾٗا،   تڀاٝكببببات صببببا

 اسباضببٛب١ٝ ايتكٓٝببات ملطببتمدَٞ ٜتببٝض مبببا ا٫ؾببڀٓاعٞ، ايببرنا٤

 .  باسباضٛب املتؿ١ً املعسؾ١ انتطاب

 ٖٓاى أؾاض ا٫تؿا٫ت ٚثٛز٠ املعًَٛات تك١ٝٓ عؿس دالٍٛ َٚع

ّٷ   ايتڀاٝكبببات ٚالاؾبب١  ٚاٱْذْببت  اسباضببٛب  َتصاٜببدٷ بتكٓٝبب١   اٖتُببا

 ايعًُٝبب١، اياشببٛخ سسنبب١ ْػبباط تڀببٜٛسإىل  أد٣ ممببا ايرنٝبب١ 

ٌ  ي٘ ؾهإ ٞ  اياشبح  َ٪ضطبات  مبطباعد٠  -ا٭ثبس  مجٝب  -ايعًُب

 ٚتڀببببٜٛس تعصٜببببص تٛانبببب  يهببببٞ ٚتكٓٝاتٗببببا بساصبٗببببا تڀببببٜٛس يف
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ٔ  ا٫ضبتؿاد٠  اي يًڀ أتاح مما بساصبٗا  ٌ  َب  ايتكٓٝبات  ٚأدٚات ٚضبا٥

 (.1001اسب١ًٝ،) ايدزاضٞ ذبؿًٝ٘ يف

 سٛضببا١ بعًُٝبب١ ٚاملببستا  ايتعًُٝببٞ اسباضببٛب تكٓٝبب١ ٚاْتػببست

 بڀسٜكببب١ ايعًُٝببب١ املببباد٠ ٚعبببس  تؿبببُِٝ أتاسبببت ٚايبببيت ايتعًبببِٝ،

 َٚعبببازف َٗبببازات انتطبباب  عًببب٢ ايڀايببب  ٜطبباعد  اتؿاعًٝبب١ ممببب 

 (.1004 عاابد٠،) ددٜد٠

ٔ  ٚاتكببض   يف َٝتػبببذإ داَعبب١  بٗبببا قاَببت  دزاضببات  الببب٬ٍ َبب

 ٚاملعببصش املببا  ٚايتعًببِٝ ايببتعُِّ أضببايٝ إٔ  ط٬بٗببا، عًبب٢ أَسٜهببا

ٕٸ أؾكٌ، ْتا٥رإىل  أدت اسبٛضا١ بتكٓٝات ٔ  ايڀ٬ب ٖ٪٤٫ ٚأ  ايبرٜ

 مل ممبببٔ قسْبببا٥ِٗ عًببب٢ تؿٛقبببٛا ايتكٓٝببب١ بٗبببرٙ با٫ضبببتعا١ْ تعًُبببٛا

ٌ  قبت ٚ تٛؾر مبعدٍ ايتكٓٝات ٖرٙ ٜطتمدَٛا ٕٸ ، % 88إىل  ٜؿب  ٚأ

 ا٫ضببببتٝعاب زؾببببعإىل  أد٣ ايتعًببببِٝ يف اسبٛضببببا١ تكٓٝبببب١ اضببببتمداّ

 ٖببب٪٤٫ غبببه٣ٛ ٚقًبببت يًُعًبببِ، ا٭دا٤ َطبببت٣ٛ ٚزؾبببع يًڀببب٬ب،

 (.  1001سطن، ) ايڀ٬ب

إىل  ايدزاضببب١ٝ ؾٝببب٘ املكبببسزات تتُسنبببص ايتعًُٝبببٞ ؾاسباضبببٛب

ٌ  عًب٢  ايدصبٝبات  ٖبرٙ  ؾٓاع١ تك١ٝٓ تعتُد سٝح بسصبٝات،  ذبًٝب

 ناْبت  ضبٛا٤  ايآا٥ٝب١،  املهْٛبات  َٔ َذابڀ١ صبُٛع١إىل  املكسز

 (.Course Ware) باملتعًِ أّ (Teach Ware) باملعًِ الاؾ١

ٔ  نبجر  ٜٚس٣  عًب٢  املآٝب١  اسباضبٛب١ٝ  ايتڀاٝكبات إٔ  ايعًُبا٤  َب

 ايتػبببٝر ٱسبببداخ ايٛسٝبببد ا٭َبببٌ ٖبببٞ ا٫ؾبببڀٓاعٞ ايبببرنا٤ عًبببِ

 اياشجٝببب١ طٝاضببب١يً غبببا١ًَ َسادعببب١ إدبببسا٤ طسٜبببل عبببٔ املڀًبببٛب

 ٚايبتؿهر  اٱببداع  ٚٚضا٥ٌ ٚطسم ٚايؿٓاع١، ٚايتعًِٝ، ٚايذب١ٜٛ،

 (.1001سطن، ) املٓٗر يف
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ِٻ َٚببٔ  َٛاٖبب  تكببدٜس يف ايتعًببِٝ ٦ٖٝببات دٚز عًبب٢ ايتأنٝببد ثٳبب

 سببٛاؾص بتكببدِٜ ٚتػببذٝعِٗ، اٱبداعٝبب١ أؾهببازِٖ ١ٚتُٓٝبب ايڀًابب١

 َببع عاَببٌٚايت، ٚايببتؿهر اٱبببداع سسٜبب١ ٚإعڀببا٥ِٗ، شببِ َٓاضببا١

ٔ  ببباملٗس٠  امل٪ضطببات  ٖببرٙ  تصٜٚببد  بعببد  املاببدعن   عًبب٢  املببدزبن  َبب

 ّ ِ  أضبببايٝ  اضببتمدا ، ايبببرٖٔ تُٓبببٞ ايببيت  اسبدٜجببب١ ايتكٓٝببب١ ايتعًببٝ

 دٚز عًب٢  ايتأنٝبد ، ٚاٱبداعٝب١  ايڀايب   قبدزات  تُٓٝب١  ع٢ً ٚتعٌُ

 ايداعُببب١ ايتكٓٝبببات ٚتبببٛؾر تصٜٚبببد يف ٚازباَعبببات ايتعًبببِٝ ٦ٖٝبببات

 ا٫بتهبباز عًبب٢ ايڀًابب١ قببدز٠ يتعصٜببص ٜٛبب١ ٚايذب اياشجٝبب١ يًٓببٛاسٞ

 حبٝببح بٓا٩ٖببا ٜببتِ ٚإٔ، املببٓٗر سذببِ يف ايٓعببس ٚإعبباد٠، ٚاٱبببداع

٘  ٚذبسز ايؿسد، ضٝهٛيٛد١ٝ تساعٞ ٛ ) اٱبداعٝب١  طاقاتب دبادٚ،   أبب

 (.1001 ايعُسٟ،ٚ 1004

، ٚايًػب١  اسباضبٛب  ببن  ايع٬ق١ بدزاض١ اٖتُت دزاضات ٖٚٓاى

 ايًطبباْٝات يف اشا٥ببٌ ايتڀببٛز بطببا  تتأؾببٌ أالببرت ايع٬قبب١ ٖٚببرٙ

ٔ  ايًػٜٛبب١ يًُعازببب١ َععُٗبا  ٚالكببٛع، اسباضبٛب١ٝ   تؿعٝببٌ طسٜببل عب

 ٚاسبطبببببببابات املٓڀكٝببببببب١، ٚاملكازْبببببببات ايسٜاقببببببب١ٝ، املعببببببباد٫ت

 -ايعسبٝبببب١ ايًػبببب١ َٓٗببببا -ايًػببببات بعببببض ٚتتُٝببببص، اٱسؿببببا١ٝ٥

ٝٽبببا بسصبتٗبببا ميهبببٔ ؾسٜبببد٠ مبٛاؾبببؿات  متتببباش إْٸٗبببا سٝبببح، تكٓ

 مجٌٝ شا ٜهٕٛ مما َهتٛب  ٖٛ َٚا ٓڀٛمَ َٛا ٖ بن بايتٛاؾل

ٝٽا يدصب١ قابًٝتٗا ع٢ً ا٭ثس ٌ  َا ذيو ٜٚعصش، آي ٘  مت ايتٛؾب ٔ  إيٝب  َب

 ٚايهتابٝبب١  ايػبؿ١ٝٗ  ايًػٜٛب١  ايكبسا٠٤  نتُٓٝب١  يػ١ٜٛ  تڀاٝكات بٓا٤

 (.1005 املڀرٟ، ،1005، عؿإ)

 ٜببتِ ايػببس  ٖببرا شبدَبب١ اسبدٜجبب١ ايتكٓٝبب١ تطببمر ضبباٌٝ ٚيف

 : داْان يف ايتك١ٝٓ تٛظٝـ ع٢ً -جٶاسدٜ -ايذنٝص
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 يف( ايڀاٝعٝب١  ايًػات َعازب١) ايًػ١ ٖٚٓدض١ ايتك١ٝٓ تٛظٝـ •

 .  ٚا٫التاازات ٚاملكسزات املٓاٖر ٚربڀٝ  بٓا٤

 تٛظٝبببببـأٟ  ،(اٱيهذْٚبببببٞ ايبببببتعُِّ/  ايتعًبببببِٝ) ايتعًبببببِٝ •

 . ٚايتعًِ ايتعًِٝ يع١ًُٝ ٚض١ًٝ باعتاازٖا اسبدٜج١ ايتكٓٝات

٘  ا٭ٍٚ  ازباْب   عًب٢  عكٝ ايت ٖرا ٜٚسنص  ٕ  ٜهباد  ٭ْب  ٜهبٛ

ٔ  ن٬إٔ  سن يف ايعسبٞ، ا٫ٖتُاّ عٔ َػٝاٶا ِ  َب ٟ  ايتعًبٝ  ايتكًٝبد

 ِ ٕ  اٱيهذْٚببٞ ٚايتعًبٝ  يتؿببُِٝ َكذسٶبا  ْٚكبدّ ٖٓببا . عًٝبب٘ ٜعتُبدا

 ذبتٝببب١ بٓٝببب١ مبجابببب١ تهبببٕٛ ساضبببٛب١ٝ َٓعَٛببب١ ٚتڀبببٜٛس ٚتٓؿٝبببر

Infrastructure،  َٚٓؿبب١أ Platform ايًػبب١ تعًببِٝ َٓبباٖر يتڀببٜٛس 

 .                                                       Arabic Language Curriculum Builderايعسب١ٝ 

   اللغُ: وتعلًه اللغُ ٍيدشُ

 ببببن ايع٬قببب١ دٛاْببب  بعبببض ْبببانإٔ  عبببباٍٚ ايكطبببِ ٖبببرا يف

 اٱؾبباد٠ دٛاْبب  بعببض بتذًٝبب١ ؾٓاببدأ  .ايًػبب١ ٚتعًببِٝ ٚايًػبب١ اشٓدضبب١

ِ  اسباضٛب، اضتعُاٍ َٔ يًػات املُه١ٓ  ايبيت  ازبٛاْب   تٛقبٝض  ثب

   ايًػ١: يتعًِٝ ٜكدَٗاإٔ  اسباضٛب١ٝ ٚايًطاْٝات يًشاضٛب ميهٔ

   احلاشىبًُ: اللصاىًات واللغُ: احلاشىب

 ايًػببات َكازببب١ صببباٍ يف -بايكؿببر٠ يٝطببت ؾببذ٠ َببٔ ظٗببس

 يف اسبٛاضبٝ   َعڀٝات ع٢ً ٜعتُد ددٜد حبجٞ صباٍ -ايڀاٝع١ٝ

 ايًػبب١ ٖٓدضبب١ عًٝبب٘أڂطًببل  اجملبباٍ ٖببرا. ايڀاٝعٝبب١ يًػبباتا َعازببب١

 َعازبب١  أٚ HLT (Human Language Technologies،)اياػبس١ٜ  

ٔ  (Natural Language Processing (NLP) ايڀاٝعٝب١  ايًػات  َب

 ٌ )أٚ يف ا٭ضبباع،  اسباضبٛب١ٝ  اشٓدضب١ٝ  اشبًؿٝب١  ذٟٚ اياباسجن  قٹاب
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ٌ  اسباضٛب١ٝ( َٔ ايًطاْٝات يف  ايًطبا١ْٝ  اشبًؿٝب١  ٟٚذ اياباسجن  قٹاب

ٍ  ٖٚٛ ا٭ضاع، ِ  صببا ٘  ٜبت ـ  ؾٝب  ايًػب١  َعازبب١  يف اسباضبٛب  تٛظٝب

 تٓؿٝببر عًبب٢ ٖا٥ًبب١ قببدز٠ َببٔ اسباضببٛب يببد٣ ٜتببٛؾس ملببا ايڀاٝعٝبب١ 

 . ٚضسع١ دق١ يف ا٭ٚاَس

ٍ  ٖبرا  ٚاٖتِ ٌ  اجملبا  َطبت٣ٛ  عًب٢  اٱْطبا١ْٝ  ايًػب١  ظبٛاٖس  بهب

 تكببدِٜأٚ  ،ايًػٜٛبب١ يًعببٛاٖس اسباضببٛبٞ يًتشًٝببٌ َٓٗذٝببات تكببدِٜ

 ٚمتجًًٝا. ٚتٛيٝدٶا ذبًًًٝا ايًػ١ ملعازب١ اسباضٛب١ٝ ٚا٭دٚات ايتكٓٝات

 ؾػبببًُت يًػببب١، اسباضبببٛبٞ ايبببدزع صببببا٫ت اتطبببعت نُبببا

 اٯيٝب١،  ٚايذمج١ ايًػ١ تعًِٝ َجٌ يًػ١، املمتًؿ١ ايتڀاٝك١ٝ ازبٛاْ 

 ايًػ١ٜٛ. املؿادز ٚبٓا٤

 ػبببٟٛٚي تكببب  َهبببٕٛ تؿبببُِٝ اقبببذاح ايتعكٝببب  ٖبببرا ٜتكبببُٔ

ٟ  ب٬غببٞ، د٫يببٞ، تببسنٝ ، ؾببسيف، َعذُببٞ،)  ؾْٛٛيببٛدٞ( ذ

 ايببببرنا٤ ٚتڀاٝكببببات َهْٛببببات َببببع يًتعاَببببٌ ساضببببٛب١ٝ  ٚادٗبببب١

 .  ا٫ؾڀٓاعٞ

 َسسًتٗببا يف ٚاٱظبًٝصٜبب١ ايعسبٝب١  يًػبب١ يػٜٛب١  تكٓٝببات ٜٚطبتٗدف 

ٝٶا ثاْٝببببب١،أٚ  أٚىل نًػببببب١ ا٭ٚىل،  ايًػببببب١ َٗبببببازات يتُٓٝببببب١ ضبببببع

ٟ  ٚايهتابٝب١  ٝب١، ٚايكسا٥ ،١ٚايتشدٜجٝ ا٫ضتُاع١ٝ، ٔ  يبد  املطبتؿٝدٜ

 نؿببا٠٤ ٚذبطببن ا٫ؾببڀٓاعٞ، ايببرنا٤ تڀاٝكببات يتعصٜببص َٓٗببا 

 ٚايٓكبٌ،  ٚايڀاقب١،  ٚايؿبش١،  ايتعًبِٝ،  قڀباع  َع ايتعاٌَ يف ْعُ٘

 .ٚايؿٓاع١ ٚا٭َٔ،

ٕ  ايؿببببسيف،  احملًببببٌ: ايًػٜٛبببب١  بايتكٓٝبببب١  ٚبا٫ضببببتعا١ْ  ٚاملعٓببببٛ

 يف ٜطببِٗ عُٝببل، يػببٟٛ ذبًٝببٌإىل  ايٛؾببٍٛ يف ٜطبباعد ايببد٫يٞ،
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 نبببٌ يف ايًػببب١ مبعازبببب١ اشباؾببب١ ايتڀاٝكبببات مبطبببت٣ٛ ا٫زتكبببا٤

ـ  َطبببتٜٛاتٗا، ٌ  اٯيٝببب١  ايذمجببب١  يف ٚببببا٭ال  ايٓؿبببٛف،  ٚذبًٝببب

 .إخ. اٯزا٤. ٚذبًٌٝ اياٝاْات، يف ٚايتٓكٝ 

ِ  َػبه٬ت  تعبدد إىل  ايًػٟٛ ايٛاقع ٜػر  ايعسبٝب١  ايًػبات  تعًبٝ

 َٚٔ ذيو، ع٢ً ذتا١امل ايطً  ايتأثر دٛاْ  ٚتتعدد ٚاٱظبًٝص١ٜ،

   تعًُٗا. َٔ ايڀ٬ب ْٚؿٛز يًُتعًِ، ايًػٟٛ املطت٣ٛ قعـ أبسشٖا

ِ  عًُٝب١  عٓاؾس بؿشـ املتمؿؿن بعض قاّ يرا  ايًػب١،  تعًبٝ

 ًٜٞ: َا أظٗست ٚقد ؾسٚعٗا  َع ايڀ٬ب ٚتؿاع٬ت

ٚضبدٚدٜبببب١  ايجكببببايف، ايًػببببٟٛ ايتأضببببٝظ َطببببتٜٛات قببببعـ •

 و.ذي ايتك١ٝٓ ملٛادٗ٘ ايتڀاٝكات تٛظٝـ

 ايؿببببٛت١ٝ،) ايًػٜٛبببب١ املعببببازف االتٝبببباز يف ايراتٝبببب١ ضببببٝڀس٠ •

 ٚايا٬غ١ٝ(. ٚاملعذ١ُٝ، ٚايٓش١ٜٛ، ٚايؿسؾ١ٝ، ٚاٱ١ٝ٥٬َ،

ٌ  ضبدٚد١ٜ • ٕ  متجٝب ٟ  املكبُٛ ٘  ايًػبٛ  ايجكاؾٝب١  يٮبعباد  ْٚؿٛؾب

ٌ  انتُاٍ ٚعدّ ايًػ١ٜٛ، ٞ  ايتشًٝب ٟ  ايًطباْ  يٓؿبٛف  ٚايذببٛ

 .ايًػٟٛ املمتاز٠ املكُٕٛ

 َٚعازبتٗببا، ايًػبب١ تٓبباٍٚ يف املٓعَٛٝبب١ ١ايتشتٝبب غٝبباب ايآٝبب١  •

 .ايُّػ١ٜٛ ايٓؿٛف ذبًٌٝ يعًُٝات َؿدزٶا تهٕٛ اييت

 َجبببٌ ٚذيبببو ْكؿبببٗا،أٚ  ا٭ضاضببب١ٝ ايًػٜٛببب١ املؿبببادز غٝببباب •

 .امل١ُ٥٬ ايتع١ًُٝٝ املساسٌ َعادِ

 سطبببباب عًببب٢  ٚايهتاببببب١ ايكبببسا٠٤  َٗببببازات عًببب٢  ايذنٝبببص  •

 .ٚايتشدخ ا٫ضتُاع
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 ا٫ضببتُاع َٗبباز٠ ربببدّ ايببيت طببُٛع١امل املبباد٠ بببن ا٫ْؿؿبباٍ •

 .املكسز٠ ٚايٓؿٛف

 َببٔ ذيببو ٜتڀًابب٘ ملببا ايجكببايف  ايًػببٟٛ ايٛاقببع تڀببٜٛس ؾببعٛب١ •

 اسبدٜج١. يًتكاْات تٛظٝؿٞ ٚتڀٜٛع ٚدٗد، ٚقت،

 ايتكٓٝبببات  تٛظٝبببـإىل  اسبادببب١ تصاٜبببدت ؾكبببد عًٝببب٘، ٚبٓبببا٤ٶ

 ٜٚتڀًببب . ا٫ؾبببڀٓاعٞ ايبببرنا٤ تڀاٝكبببات تعصٜبببص يف يًُطبببا١ُٖ

 :  يف ايتك١ٝٓ تٛظٝـ ع٢ً ايذنٝص ذبكٝل ذيو

 يف( ايڀاٝعٝب١  ايًػبات  َعازبب١ ) ايًػ١ ٖٓدض١ تك١ٝٓ تٛظٝـ -2

 .املكسزات ٚربڀٝ  املٓاٖر بٓا٤

 ايسقُبببٞ، ايبببتعًِ أضبببايٝ  تڀبببٜٛس يف ايتكٓٝبببات تٛظٝبببـ -1

 .ٚاملدَر اٱيهذْٚٞ ايتعًِ أضايٝ  َٚٓٗا

 إطببباز يف ايًػٜٛببب١ اسباضبببٛب١ٝ ايتكٓٝبببات دٛاْببب  بعبببض ٖٚبببرٙ

 ايبببرنا٤ تڀاٝكبببات صبببباٍ يف تڀاٝكاتٗبببا ٚبعبببض ايًػببب١، ٖٓدضببب١

 :ا٫ؾڀٓاعٞ

 نُببا Information Retrieval املعًَٛببات اضببتم٬ف تكٓٝببات •

 اياشح. ضبسنات يف

 .Machine Translation اٯي١ٝ ايذمج١ •

 .Automatic Speech Recognition املٓڀٛم ايه٬ّ ع٢ً ايتعسف •

 اياؿبس  يكبعاف  Text to Speech املهتبٛب  ايه٬ّ ْڀل تك١ٝٓ •

 .ٚاملهؿٛؾن

 Optical Character Recognition ايٓؿٛف ع٢ً ايتعسټف تك١ٝٓ •

 .بايٝد املهتٛب١أٚ  املڀاٛع١،
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 َتعبدد٠،  يػ١ٜٛ بتكٓٝات املصٚد Robotاملتڀٛز  اٯيٞ اٱْطإ •

 .اٱْطإ َع ايتٛاؾٌ َٔ متهٓ٘

 الووووووو كاء أشوووووووالًب باشوووووووت داو اللغوووووووُ وتعلوووووووًه احلاشوووووووىب

 االصطياعٌ:

 تڀاٝكببات َببٔ تؿٝببد ايببيت ازبٛاْبب  أٖببِ أسببد املعببادِ ٓببا٤ب ٜٴعببد

 َبببٔ ؾهبببجر ايڀاٝعٝببب١، ايًػببب١ َعازبببب١ يف ا٫ؾبببڀٓاعٞ ايبببرنا٤

. اسباضببٛبٞ املعذببِ ٚتڀببٜٛس بٓببا٤ عًبب٢ تعتُببد اٯٕ أؾبباشت ايًػببات

 :يف ايع٬ق١ ٖرٙ ٚتعٗس

 ايًػبب١ ٖٓدضبب١) :ايتؿببُُٝٞ ٚايتمڀببٝ  املعذببِ بٓببا٤ إعببداد •

 ايبببرالا٥س َعڀٝبببات َبببٔ ؾببباد٠اٱ بببب٘ ٜٚعببب  ايًػببب١(، ٚتعًبببِٝ

 بٓببا٤ َجببٌ ايڀاٝعٝبب١، ايًػببات َٚعازببب١ ٚاسباضببٛب١ٝ، ايًطببا١ْٝ

 .ايآا٤ شرا زاؾدٶا تعدټ اييت ايتك١ٝٓ ٚا٭دٚات ايًػ١ٜٛ، املؿادز

ِ  ايٓڀبببل َبببٔ ايتأنبببد تكٓٝببب١ :اٱيهذْٚبببٞ ايبببتعًِ •  ايطبببًٝ

 ايٓڀبل  عًب٢  املبتعًُن  ملطاعد٠ ٚازبٌُ، ٚايهًُات يًشسٚف

 ايهتابب١  تعًِٝ تك١ٝٓ (،Speak Correct ْعاّ) ِيًػتٗ ايطًِٝ

 ٚتؿبببٜٛ  اياػبببس١ٜ، ايهتابببب١ َسادعببب١ تكٓٝببب١ ٚاشبڀبببٛط،

 ايتعببار نتاببب١ تكببِٜٛ تكٓٝبب١ ٚايذنٝاٝبب١، اٱ٥٬َٝبب١ أالڀا٥بب٘

Automatic Essay Scoring .ُٶببا تڀببٛزٶا ٜٚعببد  عببامل يف َٗ

 اسباضبببببب  ٜكببببببّٛ إذ ا٫ؾببببببڀٓاعٞ، ايببببببرنا٤ تڀاٝكببببببات

 ايذنٝاٝب١ أٚ  اٱ١ٝ٥٬َ ضٛا٤ املكاي١، يف ا٭الڀا٤ بانتػاف

 .باملٛقٛع ع٬ق١ شا ٚاييت ايد٫ي١ٝ،أٚ  املٓڀك١ٝأٚ 
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 يتكببٝظ تٴآبب٢ ساضببٛب١ٝ ْعببِ ٖٚببٞ :ٚايتكببِٜٛ ايكٝبباع ْعببِ •

 ايطببًا١ٝ َٗازاتبب٘ يف يًُببتعًِ ايًػببٟٛ املطببت٣ٛ تكببِٝ/  ٚتكببّٛ

 ايتشببببببدخ) اٱػبابٝبببببب١ َٚٗازتبببببب٘ ،(ٚايكببببببسا٠٤ ا٫ضببببببتُاع)

 .TOEFL IBT TEST ع١ََٛٓ َجٌ ،(ٚايهتاب١
 

 :ًُاملداخالت حىل الكض 

ٕ  ايعًُبا٤  َٔ حبرٟ إىل إٔ ايهجر سطاّ. أغاز ّ ٔ  ٜتمٛؾبٛ  َب

 عًب٢  الڀبس  أند ٜٚعتدْٚ٘ ايؿٓاعٞ، ايرنا٤ تهٓٛيٛدٝا تڀٛز

ٕٻ اياػس  ٌ  ايتڀٛز ٭ ٌ  ايتهٓٛيٛدٝبا  ٖبرٙ  يف اسباؾب إىل  بٓبا  ضٝؿب

اٯٕ  أؾبببباشت ايببببيت ا٭سادٜبببب١(أٚ  )ايتؿببببسد Singularity ْكڀبببب١ اٍ

ٞ  ٚقببت،  َطببأي١  ٞ  غببسسٗا  سطبب   -ٖٚبب  إٔ اؾببذا  " :-ايعًُبب

 ؾببببٓاع١أٚ  الًببببلإىل  ٜبببب٪دٟ ضببببٛف ايؿببببٓاعٞ ايببببرنا٤ االببببذاع

٫  تػببراتإىل  ٜبب٪دٟ ممببا عًٝٗببا  يٲْطببإ ضببٝڀس٠ ٫ تهٓٛيٛدٝبب١

 ."اياػس١ٜ اسبكاز٠ يف عًٝٗا ايطٝڀس٠أٚ  تؿطرٖا، ٔميه

 ضبببٛا٤ ا٭دٗبببص٠، ؾٝٗبببا تابببدأ ايبببيت ايٓكڀببب١ ٖبببٞ Singularity اٍ

 اٱْطبببإ َجبببٌ ببببايتؿهر نُاٝبببٛتس أدٗبببص٠ ّأ زٚبٛتبببات أناْبببت

َٶا،  ٚمثب١ دبسبب١   عًب٢ أضاضب٘.   تتؿبسف  َٓڀل يدٜٗا ٚضٝهٕٛ متا

 مت ٚقببد ايؿببٓاعٞ، بايببرنا٤ َببدصبن دٗبباشٜٔ بببن سؿببًت قببد

 ايسٚبٛتببات تٛدٝبب٘ ؾٝٗببا ٚمت ،Facebook غببسن١ قاببٌ َببٔ عسقببٗا

 ٚيهببٔ اٱظبًٝصٜبب١  بايًػبب١ٚ بُٝٓٗببا ايتؿبباٚ  نٝؿٝبب١ عًبب٢ يًعُببٌ

 َؿَٗٛبب١ باٱظبًٝصٜبب١، ددٜببد٠ رباطبب  يػبب١ خبًببل بببدأت ايسٚبٛتببات

 ايػبببسن١ ٚاقبببڀست اياػبببس، ياكٝببب١ يبببٝظ ٚيهبببٔ َُٓٗبببا يهبببٌ

 ؾكبببدت Facebook غبببسن١إٔ  ٚاقبببشٶا نبببإ. ايدْببباَر ٱغببب٬م



43

 

 –1028     
26 

 إغبب٬م ٚمت َعاًَببٗا، يف ٚبسصبتٗببا ؾببٓعتٗا أدٗببص٠ عًبب٢ ايطببٝڀس٠

 .  بايهاٌَ ايدْاَر

 عًبببب٢ ا٭دٗببببص٠ قببببدز٠ ٖببببٛ Singularity اٍ يف اٯالببببس ساشبڀبببب

 اياػببس قاببٌ َببٔ تٴُببازع ايببيت اٱْطببا١ْٝ ايعًببّٛ مجٝببع انتطبباب

 عًبب٢ اسبؿببٍٛ عًبب٢ ايكببدز٠ عٓببدٙ ضببٝهٕٛ ايسٚبببٛت :()ٚنُجبباٍ

 ٜطبر  ٚقبت  ٚيف ايعًبّٛ،  َٔ طبتًـ عدد يف دنتٛزاٙ غٗاد٠ 055

أٚ  ايعببببامل، سببببٍٛ ا٭نببببادميٝن عًبببب٢ ذيببببو تببببأثر ؾُببببا ، دببببدٽا

 ضبببٝهٕٛ عٓبببدٖا ايكببباْْٛن  ستببب٢أٚ  ا٭طابببا٤،أٚ  املٗٓدضبببن،

 قاببببٌ بػبببسٟ عكبببٌإىل  ٤يًذبببٛ ضبببأستاز املببباذ ايابببدٜٗٞ: ايطببب٪اٍ

 ضبباعات ٚعببدد ببب٘، احملٝڀبب١ بايعٛاَببٌ ٚايتببأثس ٚاشبڀببأ، يًؿببٛاب

 ضبدٚد  ايَٝٛٞ إْتاد٘

 تهٓٛيٛدٝبببا َبببٔ ٠اي٬ضببببدٚد اٱػبابٝببب١ ايؿٛا٥بببد ْعًبببِ عببببٔ

 آثاز دزاض١ ع٢ً أنجس ْسنِّصإٔ  ػب  ٚيهٔ ايؿٓاعٞ، ايرنا٤

ٌ . اياػبس١ٜ  اسبٝبا٠  عًب٢  ايتهٓٛيٛدٝبا  ٖبرٙ  تكدټّ  ْڀًبل إٔ  ْسٜبد  ٖب

ٛټز ايعٓببإ أٚ  أطببس يف ضبببدٚد٠ دعًببٗاأٚ  ايتهٓٛيٛدٝببا، ٖببرٙ يتڀبب

 َع١ٓٝ  قدزات

 د. أ ايعجُببإ إٔ َببٔ أبببسش َببا تكببُٓ٘ تعكٝبب     الايببد ٚأٚقببض ّ.

ٞ  نا٤ايبر  تڀٜٛع ؾسف ع٢ً ايك٤ٛ تطًٝ  سطٓن ٖٛ  ا٫ؾبڀٓاع

 ازبدٜببد٠ ايتكٓٝبباتإٔ  ٜعتكببدٕٚ ايهببجرٕٚ. ايعسبٝبب١. ايًػبب١ شبدَبب١

ٛ .. ايعاملٝب١  ٚايًػبات  اٱظبًٝص١ٜ ايًػ١إىل  ا٫ظبساف قطسٶا تتڀً   ٖٚب

ٔ  ٚالًٛؾا د١ٗ، َٔ ايعسب١ٝ ايًػ١ ع٢ً الًٛؾا ٜػٝع َا ّ  َب  ايكبدز٠  عبد

 أالس٣. د١ٗ َٔ ايًػ١ سٛادص بطا  ايتكٓٝات  ٬َسك١ ع٢ً
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ا٫ؾبببڀٓاعٞ  ايبببرنا٤ زقبببٛإ إىل إٔ َٓببباؾع شٖبببر. د ٚأغببباز

 عكبببٌ مياثبببٌ عكًًبببا اسباضبببٛب ميًبببوإٔ  إَهاْٝببب١ سبببٍٛ تتُشبببٛز

 ا٭غببٝا٤، ٚمتٝٝببص ايكببساز، ٚارببباذ املٛاقببٝع، ذبًٝببٌ يف اٱْطببإ

ٔ  أنجبس  ٚدقب١  ٚال٬ؾ٘، بطبسع١   ْعبسٶا يًكبدزات   ٚذيبو  اٱْطبإ   َب

 :ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ يًشاضٛب. َٚٔ أْػڀ١ ضبدٚد٠ اي٬

• Speech recognition ايه٬ّ. ع٢ً ايتعسف 

• Learning .ًِايتع 

• Reasoning .املٓڀل   

• Planning . ٝايتمڀ 

• Problem solving ًٍٛاملػه٬ت. س 

• Knowledge .املعسؾ١ 

• Perception .ايتؿٛز 

• Ability to manipulate and move objects  عًبب٢  ايكببدز٠ 

 ا٭غٝا٤. ْٚكٌ َعازب١

ٌ  ُتٛغٞ إٔ ٖبرا ايدٖ سطٓن د. أ ٚأقاف   ايبرنا٤  يف ايتُاثب

 ٚطبسم  إسؿبا١ٝ٥  ٚأضبايٝ   َعكبد٠،  ٚسطابات زٜاق١ٝ يٓعِ ؼبتاز

ِٻ َٚٔ َٓڀك١ٝ، اضتد٫ٍ  عًب٢  با٫عتُباد  ايًػ١ٜٛ اسبٛضا١ ؾٓاع١ ثٳ

 .ايًػ١ٜٛ ٚاملؿادز املعادِ

ُٶببا يكببساز َػببازٟ. ٚأٚزد د ايؿ٬ضببٞ،  ببباشٍٛ ايٓعببِٝ َكاًيببا َٗ

ٌ  (2)ايؿببٓاعٞ   ا٤ايببرن َببٔ غببباف بعٓببٛإ: ملبباذا   ٚدببا٤ ؾٝبب٘: "ٖبب

                                                           
(2)

 - http://www.albayan.ae/opinions/by-the-way/2017-12-17-1.3133274 
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 أؾاد٦ببو دعبب  َبب٪السٶا  ايؿببٓاعٞ ايببرنا٤ تڀاٝكببات َببع تعاًَببت

 ٚايجببباْٞ: دببببٞ، َڀببباز يف اٱيهذْٚٝببب١ اياٛابببب١ ا٭ٍٚ: مبجببباين،

 اياطبباط١ غاٜبب١ يف َجببا٫ٕ ٖٚببرإ ضببايو، املسٚزٜبب١ ايتعسؾبب١ بٛابببات

 ٚؾببؿُٗا عببٔ ٜذؾببع ايبباعضإٔ  سببدإىل  ايؿببٓاعٞ، ايببرنا٤ عًبب٢

ٔ  ملبا  َاطبًڀا  منٛذدٶبا  ٜكدَإ يهُٓٗا ايؿٓاعٞ، نا٤باير  ميهب

 .اي١َٝٛٝ سٝاتٓاإىل  ددٽا ايٛاضع ايتڀاٝكٞ ايعًِ ٖرا ٜكٝؿ٘إٔ 

 ايؿٛزٜبب١ اٯيٝبب١ ايذمجبب١إىل  ايٛدببٛٙ عًبب٢ ايتعببسټف تكٓٝببات ؾُببٔ

إىل  ايڀاٝعٝبب١، ايًػببات مبعازببب١ ٜتؿببٌ َببا ٚنببٌ ا٭غببماف بببن

 ٚدزاضبب١ اياػببسٟ، ايطببًٛى ٚتٛقعببات ايدقٝكبب١، ازبٜٛبب١ ايتٓابب٪ات

 ا٭َببببسا  عبببب٬ز يتطببببٌٗٝ مبطببببازاتٗا ٚايتٓابببب٪ ازبٝٓٝبببب١ ايطببببر٠

َٶبببا، املطبببتكا١ًٝ ٚايتٓاببب٪ات املطتعؿببب١ٝ  ٚتٝطبببر تاطبببٝ إىل  عُٛ

 ذاتٝببب١ املسنابببات َجبببٌ املمتًؿببب١، ٚاسبهَٛٝببب١ ايعاَببب١ اشببببدَات

 ايؿببٓاعٞ ايببرنا٤ يكببد أؾبباض ٚغرٖببا،( ضببا٥ل بببدٕٚ) اسبسنبب١

ٔ  ؾكب   يبٝظ  ٓب٘، ع غٓب٢  ٫ دص٤ٶا ايّٝٛ  ٚإمنبا  اسباقبس٠،  سٝاتٓبا  َب

 .أ٫ٚدْا ٚسٝا٠ سٝاتٓا َطتكاٌ َٔ أٜكٶا

 يًتشرٜس اياعض ٜطٛقٗا اييت املماٚف َٔ نجرٶا ؾ ٕ ٚيٮضـ

ِ  َستا  ايؿٓاعٞ ايرنا٤ َٔ ٕ  يؿهستب٘،  الباط٧  بؿٗب  يف ٜٚهبٛ

 بؿببٛز٠ َتببأثسٜٔ ايٛظببا٥ـ، ؾكببدإ َببٔ اشبػبب١ٝ ببباب َببٔ ايػايبب 

ٞ  يًرنا٤ ٚيٝظ) يٮمتت١ شٍٛتت اييت ايطٝازات َؿاْع  ،(ايؿبٓاع

ٝٽببا ٜببتِ َببا ٭ٕ ؾٝٗببا  َاببايؼ الػبب١ٝ ٖٚببٞ  أدٚات اضببتمداّ ٖببٛ عًُ

ٍ  يتٝطبر  ايؿٓاعٞ ايرنا٤  ٚيبٝظ  املٛظبـ،  ؾعايٝب١  ٚشٜباد٠  ا٭عُبا

 .َهاْ٘ اٯي١ إس٬ٍ
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 تڀاٝبببل أبطببب  ٖٚبببٞ يًشبببسٚف، اٯيٝببب١ ايكبببسا٠٤ َجًًبببا ٚيٓأالبببر

 املكببس٠٤ٚ ايطببؿس دببٛاشات مبطببض يٓببا ٚتطببُض ايؿببٓاعٞ، يًببرنا٤

ٝٽببا، أٚ  َػببادزٜٔ املطبباؾسٜٔ، بٝاْببات قٛاعببد يف بٝاْاتٗببا ٚإدالبباٍ آي

 نٌ ٱدالاٍ ٜكڀسٕٚ املڀاز دٛاشات َٛظؿٞإٔ  يٛ ربٌٝ. قادَن

 شَٓٝب١  ؾبذ٠  يف" ايطبهاْس " عد إدالاشا َكابٌ ٜدٜٚٽا املعًَٛات تًو

 ٜطبببتكاٌ َڀبببازى ٜهبببٕٛ ٚعٓبببدَا. ا٫ثٓبببتنأٚ  ايجاْٝببب١ تتعبببد٣ ٫

ٕٻ ضٜٓٛٽا، امل٬ٜن اتعػس ٌ ) ايؿٓاعٞ ايرنا٤ ؾ   تڀاٝكاتب٘،  بهب

 ٚيببٝظ إيصاَٝٽببا الٝببازٶا ٜؿبباض( يًشببسٚف اٯيٝبب١ ايكببسا٠٤ ؾكبب  ٚيببٝظ

 .تسًؾا

 يًبببرنا٤ ا٭ٖبببِ املٝبببص٠إٔ  ْطبببترنسإٔ  ٖٓبببا ايڀاٝعبببٞ َٚبببٔ

 االتًؿببت َُٗببا ٚذبطببٝٓٗا، ايٓبباع سٝببا٠ تٝطببر يف ٖببٞ ايؿببٓاعٞ 

 ْكببّٛ دبببٞ يف ؾُجًًببا املعسؾٝبب١،أٚ  ايٛظٝؿٝبب١أٚ  اسبٝاتٝبب١ َطببتٜٛاتِٗ

ِ  ايعسبٝب١،  ازبٝٓٝب١  اياٝاْات قاعد٠ ب عداد ِ  تتمًٝبٛا إٔ  ٚيهب  سذب

 دزاضبب١ ٜببتِ يهببٞ ٖٓببا ايؿببٓاعٞ ايببرنا٤ ٜكببٝؿٗا ايببيت ايؿا٥ببد٠

أٚ  َٚعازبتٗبا،  غبؿا٥ٗا  يف يًُطباعد٠  َعٝٓب١   د١ٝٓٝ َسق١ٝ أمناط

 .َع١ٓٝ ٚزاث١ٝ شٚاز مبعاد٫ت ازتاڀتإذا  دبٓاٗا ست٢

 قبببٛاب  ٚإىل قْٛٓببب١،إىل  ذبتببباز نًبببٗا أَبببٛز ٖبببرٙ ٔٚيهببب

 ٚطٓٝبب١ ٚاضببذاتٝذٝات الڀبب إىل  ذيببو ٚقاببٌ ٚززٝبب١، تػببسٜع١ٝ

 اجملتُببببع ٜطببببتؿٝدإٔ  ٚتكببببُٔ ايؿببببشٝض، َطببببازٖا يف تكببببعٗا

 دٚيب١  ٚشاز٠ تأضبٝظ  يف ايطس ٖٛ ٖٚرا. ؾا٥د٠ أؾكٌ َٓٗا اٱَازاتٞ

ٔ  مل ؾايكك١ٝ ايؿٓاعٞ، يًرنا٤ ٚ أ ايػبٗس٠  يف زغاب١  صببسد  تهب

 تعببباج سهَٛٝببب١ َ٪ضطببب١ ٚدبببٛد ٭ُٖٝببب١ ٚإمنبببا املٛقببب١، اتاببباع
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 ايتڀاٝكبببببات ؾكببببب  ٚيبببببٝظ ٚايتٓعُٝٝببببب١، ايتػبببببسٜع١ٝ ازبٛاْببببب 

ٝٽببا. ايتهٓٛيٛدٝبب١  ٚشازتببٞ عُببٌ تطببتهٌُ ايببٛشاز٠ ٖببرٙ ؾبب ٕ ٚعًُ

 .املتكد١َ" ٚاملٗازات ايعايٞ ٚايتعًِٝ اسبٝا٠، ٚدٛد٠ ايطعاد٠

ٕ  الايبد . ٚيؿت ّ ٔ  ايٓعبس إىل إٔ ايباعض   ايعجُبا ٕ  ايعًُبا٤  َب  ٜبسٚ

 ايببرنا٤ تڀاٝكببات َببٔ ا٭نببد اشبڀببس ميجببٌ ا٭غببٝا٤ إْذْببتإٔ 

 ا٭دٗبص٠  ؾٝٗبا  رباطب   ايبيت  ايػباه١  ضٝهٕٛ ؾٗٛ ا٫ؾڀٓاعٞ،

ٌ  َتذبباٚشٶا ايعببامل، َطببت٣ٛ عًبب٢  ايبباعض بعكببٗا َببع ٚاٯ٫ّ  نبب

 ازبػساؾ١ٝ. اسبدٚد

 َٚبببا املعًَٛبببات، أَبببٔ ٚيف اٱطببباز ذاتببب٘ ؾ ْٓبببا ْعًبببِ مبػبببه١ً

. ا٭البر٠.  ايؿبذات  يف إيهذْٚٝب١  ٖذُبات  َٔ املًُه١ ي٘ تعسقت

ٝٽا َتكدَبب١ ايطببعٛد١ٜ ايعسبٝبب١ املًُهبب١إٔ  عًُٓببا َببا ٚإذا  عًبب٢ ْطببا

ٔ  نبببجر  ٍ  َببب ٍ  يف ايعسبٝببب١  ايبببدٚ ٔ  صببببا املعًَٛبببات، ٜهبببٕٛ    أَببب

 ايٛقبع  ٖبرا  ْتٝذ١ تڀايٓا قد اييت املماطس غهٌ ٖٛ ايتطا٩ٍ: َا

 ا٫ؾڀٓاعٞ  ايرنا٤ غاهات تڀٛز أَاّ

ايدُٖتٛغبببببببٞ أْببببببب٘   سطبببببببٓن د. ذيبببببببو أٚقبببببببض أ ٚسبببببببٍٛ 

 ٚضببببا٥ٌ يببببدٜٓا ٜهببببٕٛإٔ  ٜٚٓاػببببٞ طببببباٚف، تٛدببببد بايتأنٝببببد

. ا٭غببببٝا٤ إْذْببببت تكٓٝبببب١ َببببع ٚالاؾبببب١ َعٗببببا، يًتعاَببببٌ ٚآيٝببببات

 تهبببببٕٛإٔ  ٜٓاػبببببٞ ايًػٜٛببببب١ اجملبببببا٫ت يف ايتڀاٝكبببببٞ ؾازباْببببب 

ٔ  .عايٝببب١ ؾٝببب٘ داٖصٜتٓبببا  بعبببض االبببذام َٚبببٔ دٗببب١ أالبببس٣ ميهببب

 ٚبايتبببايٞ ايتڀاٝكبببات، يػببب١ عًببب٢ ُبببادبا٫عت اسباضببب  تڀاٝكبببات

ِٻ َٚبببٔ َٓٗبببا  ايعسبٝببب١ ايًػببب١  ايٓبببٛع ٖبببرا َبببٔ ْتشؿبببٔإٔ  ػبببب  ثٳببب

 . املماطس َٔ
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 ببن  املكاز١ْ يف ايعجُإ إىل أْ٘ الايد. ٚيف تطا٩ٍ ددٜد ذٖ  ّ

 ذنبا٤  َٚطت٣ٛ اٯ٫ت يف املطتٗدف ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ َطت٣ٛ

ٞ  إٕ ايبرنا٤  ٜكٍٛ: اياعض.. اياػس إىل  اياػبس  شٌٝضبٝ  ا٫ؾبڀٓاع

ٌ    .. ايػاا٤ َٔ ساي١ ٌ  ٚعًٝ٘ َٔ املٗبِ ايتطبا٩ٍ: ٖب ٔ  ٜٴمػب٢  بايؿعب  َب

 ايعكببٌ قببدزات تعڀٝببٌ إٔ تبب٪دٟ إىل ا٫ؾببڀٓاعٞ ايببرنا٤ ظبباٖس٠

 اياػسٟ 

 ايبببرنا٤ زقبببٛإ إٔ دبببٖٛس  شٖبببر. د ٚيف ٖبببرا اٱطببباز ٜبببس٣  

 ٜطبتعًُٗا  ايبيت  ايسَبٛش  َعازب١ ع٢ً ايكدز٠ يف ٜهُٔ ا٫ؾڀٓاعٞ

 أساضبٝظ أٚ  َػاعس ٚيٝظ حبكا٥ل َستا  َا، ٌُع ٭دا٤ اٱْطإ

ٔٵ ٖببٛ ٭ْبب٘ اٱْطببإ  ضبببٌ تأالببرإٔ  املطببتشٌٝ َببٔ يببرا بدٜٗٝبب١   َٳبب

 ٔ  اٱْطببإ، بٗببا ٜكببّٛ ايببيت ا٭عُبباٍ بعببض تأالببر ٜػببػًٗا. ٚيهبب

 ايبباعض ٜببس٣ َٗبباز٠. ٚقببدإىل  ذبتبباز َطببتشدث١ بأعُبباٍ ٚتٴطببتادٍ

ٟ  املب   تعڀٌٝ اٯالس ٔ  اياػبس ٌ  أالبس٣،  ْاسٝب١  َب  اٯيب١  ّاضبتمدا  َجب

 سبطابٗا. عكً٘ اضتمداّ َٔ بدًيا ٚايكسب ازبُع يف اسباضا١

 سٝبح  ايعُبٌ،  أدا٤ يف َسنصٜب١  اي٬ ؾُعٓاٙ ا٭غٝا٤ أَا إْذْت

 تهببٕٛ ضببٛف املؿببٓع يف -املجبباٍ ضبباٌٝ عًبب٢- قڀعبب١ نببٌٕ إ

ٌ إذا  املبٛزد  َٔ َااغس٠ تڀً إٔ  تطتڀٝع ذن١ٝ، إىل  عبددٖا  ٚؾب

إذا  ايباعض  بعكبٗا  تاِّبؼ  ؿٓٝعايت ال  ع٢ً ٚاملعدات ا٭د٢ْ، اسبد

 ايطسع١ إبڀا٤أٚ  بايتٛقـ ا٭الس٣ يتكّٛ ب ٤،أٚ  عڀٌ ؾٝٗا سدخ

 اٱْطإ. تدالٌ دٕٚ ٖرا نٌ... 

 ٜعتُببد ا٫ؾببڀٓاعٞ املببصزٚع إىل إٔ ايببرنا٤  محٝببد. ٚتڀببسم د

ٌ  ع٢ً اٱْطإ قدز٠ ع٢ً ٔ    ا٭دا٤ ذبٜٛب  طسٜبل  اسبسنبٞ بدقب١، عب
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 عًٝب١  ٜذتب   ممبا  ا٭دا٤  اعقٝب  ب َهاْٝب١  امله١ٓٓ تػؿرأٚ  تسَٝص

 .ايتهايٝـ ٚتكًٝـ ازبٛد٠ قُإ

 ا٫ؾببڀٓاعٞ ايدُٖتٛغببٞ إىل إٔ ايببرنا٤ سطببٓن د. أ ٚأغبباز

 َؿببڀٓع غبب٤ٞ إسبب٬ٍ ضببٝتِ ؾهٝببـ. اياػببس ذنببا٤ عًبب٢ َببا 

 تكٓٝبب١ ٚتڀببٜٛس ؾببٓاع١ عًبب٢ ْسنببص ؾببٓع٘  يببرا قببد أؾببٌ َهببإ

ٟ  ؾايعٓؿبس . اياػبس١ٜ  شبدَب١  تڀٜٛعٗا ٜطٌٗ ٌ  اياػبس  بعايڀبا  ضبٝع

 ايبيت  ٚضبٝازاتٓا  ؾٝٗبا  ْطبر  ايبيت  ؾػبٛازعٓا  .ايتكٓٝب١  يؿٓاع١ املُٝص

ٔٵ. ذن١ٝ ضتؿاض ْكٛدٖا ُٳ ُٿِ ؾ ٔٵ ايػٛازع   ٖرٙ ضٝٴؿ َٳ ٛٿز  ٚ ٝٴڀ  ضب

 ٚايببٛاعٞ ٚايببدازع ايؿبباِٖ اياػببسٟ ايعٓؿببس إْبب٘ ايطببٝازات  ٖببرٙ

 املؿببباْع َبببٔ قًٝبببٌ تڀبببٜٛس يًُطبببتكاٌ. َٚبببٔ دٗببب١ أالبببس٣ ؾكبببد مت 

 ٖبرا  ٚتطبا   ا٭غبٝا٤،  إْذْبت  يف ملدصبب١ ا باضتمداّ املطتػبعسات 

 املذابڀ١ ا٭دٗص٠ بن ايتاّ ايتؿاِٖ أتاست ٖٚرٙ. أعڀاشا تكًٌٝ يف

  .املؿٓع يف

 اياػببس، سٝببا٠ منبب  يف تػببٝر َببٔ ايتكٓٝببات أسدثتبب٘ َببا ٚبكببدز

 ايتعًبِٝ،  يف ددٜبد٠  اضبذاتٝذٝات  يف ايتؿهر ْعٝدإٔ  عًٝٓا ػب 

 ْببٛع ٖببرا. املٝبباٙ ٚذبًٝببٌ ،ايهٗسبببا٤ ٚتٛيٝببد ٚايٓكببٌ، ٚايؿببش١،

ٌ  أالبس٣  َطتػبعسات  ٖٚٓاى ٚاسد،  ٚزعٝب١  سطب١ٝ  اضتػبازات  َجب

 ١RFID بتسمجبببب ٖببببٞ املدصببببب١ ٚغرٖببببا. ٚاملطتػببببعسات ٚؾببببٛت١ٝ

(Radio Frequency Identification)ٞزادٜببببٛ تكٓٝبببب١ ، ٖٚبببب 

ِ  ٫ضببًه١ٝ  َببد٣  ٚشببا  ايسادٜببٛ، عببد تببسددات  عًٝٗببا  ايتعببسف ٜببت

ّ  ،َعٝٓب١  اضتمداَات ٚشا ضبدد،  ٖٜٛب١  عًب٢  ايتعبسف  يف ٚتٴطبتمد

 .ا٭غٝا٤
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َٶا ٜاك٢ ايعجُإ الايد. ٚيف تؿٛز ّ ٔ  ايط٪اٍ دٚ ٔ  ا٭ِٖ: أٜب  عبب

ٔ   ٖببرا َببٔ  ٚبٓٝتٓببا ٚثكاؾتٓببا بتعًُٝٓببا َ٪ًٖببٕٛ ايعٓببٛإ  ٖٚببٌ عببب

 ا٫ؾڀٓاعٞ  ايرنا٤ صباٍ يف املتكدّ ايعامل جملازا٠ ايتشت١ٝ

 تأًًٖٝا ٪ًٖنَ ايدُٖتٛغٞ، ؾ ْٓا غر سطٓن د. أ ٚيف اعتكاد

ٌ  ٚتبدزٜ   إعبداد  يف ْادأإٔ  ٫بد ٚيهٔ. ناًًَا  يف بباسجن  ٚتأٖٝب

 ٚايًػٜٛبببب١ اسبٜٝٛبببب١ ٚتڀاٝكاتبببب٘ ا٫ؾببببڀٓاعٞ، ايببببرنا٤ تكٓٝببببات

 .ٚاٱسؿا٤ ايسٜاقٝات ع٢ً ايذنٝص َع ٚاسباضٛب١ٝ،

ٕ  شٖر. د ٚيف اعتكاد ّ  َدٜٓب١  َػبسٚع  زقٛإ، ؾب   يف إطباز  ْٝبٛ

 ٚاضببتكڀاب ايؿببشٝش١، تشتٝبب١اي ايآٝبب١ ٜٗببتِ بٛقببع  0505 ز٩ٜبب١

 ربڀببببٞ َببببع ايتكٓٝبببب١، تًببببو ملجببببٌ امل٪ًٖبببب١ ٚايػببببسنات ا٭ؾببببساد

ّ   ايعبامل  جملبازا٠  اسبهَٛٝب١  ايارٚقساط١ٝ  يًطبعٛد١ٜ  املتكبدّ، ْٚٝبٛ

 عببٔ َٚطببتك١ً َتؿبب١ً يًؿببن. ؾٓٝببّٛ ٖببْٛر نببْٛر َجببٌ ضببتهٕٛ

 يًػبااب  ب٦ٝب١  ٚالًبل  بايطٝاد٠ ؾٗٞ َتؿ١ً ايطعٛد١ٜ يف ايٛقت ذات٘ 

ٔ  ڀُبٛح، ٖٚبٞ أٜكٶبا َطبتك١ً    اي ايطعٛدٟ  ٚايتػبسٜعات  ا٭ْعُب١  عب

ٛٿزٕٚ ٚاملطببتجُسٕٚ ا٭عُبباٍ ٚزدبباٍ .بايطببعٛد١ٜ. اشباؾبب١  ٖببِ ٚاملڀبب

 َدٜٓبب١ دعًببٗا عًبب٢ تطبباعد ايببيت ٚايكببٛاْن ا٭ْعُبب١ ٜكببعٕٛ َٳببٔ

 ازبدٜد.  ايعاملٞ ايتڀٛز تٛان 

ذبدد  ٚأْع١ُ قٛاْن ٖٓاى َٚٔ ْاس١ٝ ايكٛاْن، ؾهُا أؾاض

ذببببدد  ٚأْعُببب١ قبببٛاْن ٖٓببباى ضٝؿببباض هذْٚٝببب١،اٱي ازببببسا٥ِ

 ا٫ؾڀٓاعٞ. ايرنا٤ اضتمداَات

ِ  حببرٟ إٔ قبٛاْن   سطاّ. ّ يف سن ٜس٣  اٱيهذْٚٝب١  ازببسا٥

 ٭ْٗببا ا٫ستُببا٫ت  ٖببرٙ َببع ايتعاَببٌ يف ؾعايٝبب١أٟ  شببا يببٔ ٜهببٕٛ
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َؿببببدزٖا   ذبدٜببببد ٜٚؿببببع  دببببدٽا، َتڀببببٛز٠ دببببسا٥ِ ضببببتهٕٛ

 أدٗصتٗببا االببذام ٜببتِ ٓببدَاع املتكدَبب١ اسبهَٛببات َببٔ ؾببايهجر

 ازببباْٞ، يتشدٜببد طًًٜٛببا ٚقتٶببا تأالببر أَٛاشبباأٚ  َعًَٛاتٗببا ٚضببسق١

 املمذقب١،  يًدٚيب١  ايكاْْٛٝب١  ايطبًڀ١  الازز ازباْٞ َٕا ٜهٛ ٚعاد٠

٘  ٫ٚ ٜٓڀال  ضبًٝب١  قبٛاْن  ١أٜب  ؾا٥بد٠  ؾُبا ا . إذٶاحملًٝب١  قٛاْٝٓٗبا  عًٝب

ٞ  ا٫البذام  أالرْاإذا  اٱيهذ١ْٝٚ، يًذسا٥ِ ٟ  ايهبازث ٌ  ايبر  سؿب

أٚ  غببمـأٟ  د٫ ٜٛدبب ايٝببّٛ    ستبب٢ نُجبباٍ أزاَهببٛ يػببسن١

 ايكببسز َببٔ ايببسغِ عًبب٢ يًعدايبب١، ٚقڂببدّ عًٝبب٘ ايكبباض مت نٝببإ

 يف ععُببببب٢ دٍٚ ٚتبببببدالټٌ يًػبببببسن١، سؿبببببٌ ايبببببرٟ ايهبببببازثٞ

 .ازباْٞ ١ٜٖٛ يتشدٜد ايتشكٝكات

 سببدخ َببا بببإٔ أزاَهببٛ َػببه١ً زقببٛإ عًبب٢ شٖببر. د ٚعًببل

ِ   مناٚإ االذاًقا، يٝظ ؾٝٗا ّ  ضبسق١ اضب  ٚايهًُب١ ايطبس١ٜ   املطبتمد

 َبببٔ ايٓعببباّ عًببب٢ اشبببانس ٚدالبببٌ  .أزاَهبببٛ يف ايٓعببباّ ملٗٓبببدع

ٌ  ـَبا أتًب   ٚأتًـ املٗٓدع، ٖرا اشبازز باضِ  مل يبرا  ايٓعباّ   داالب

ّ  ٜطبتڀع  ٚمل بب٘،  ميطبو إٔ  أسبد  ٜطتڀع  ٖبرا إٔ  ٜعبسف إٔ  ايٓعبا

 يف أزاَهبببٛ َبببٔ قؿبببٛز بطبببا  ايطبببسق١ ٚمتبببت .دالٝبببٌ ايػبببمـ

 ايطبس١ٜ  ايهًُب١  ؼبؿغ ايهُاٝٛتس دعٌ ٖٚٛ ا٭١َٝٓ، شاتا٫سذا

 املٗٓببدع ؾتشبب٘ ايببرٟ اٱميٝببٌ طسٜببل ٚعببٔ تػببؿر، دٕٚ ازبٗباش  يف

 ايطس١ٜ. ايه١ًُ ضسق١ متَّت

 ايرنا٤ اسبازثٞ إىل إٔ تأثرايعسابٞ  ؾٗد. َٚٔ ْاسٝت٘ أغاز د

ٌ   َطبببتكاٌ يف ا٫ؾبببڀٓاعٞ  يٮَبببِ ايػببباغٌ ايتُٓٝببب١، ٖبببٛ ايػبببػ

 غسابب١  ٫ٚ ايهٛنب ،  ٖرا ؾٛم املطتكاٌ ع٢ً ٓاؾط١ٚاملت املتكد١َ
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 ايٓباْٛ،  تهٓٛيٛدٝبا  يف ايد٫ٚزات بذًْٜٝٛات ا٫ضتجُاز ٬ْسغإٔ 

ِ  ع٢ً ايرٟ ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ َطتكاٌ ٚؾٹٞ ٘  ممبا  ايبسغ  ضٝطباا

٘ إ٫  ٚتػبسٜع١ٝ،  أال٬ق١ٝ ذبدٜات َٔ ٕ  أْب  ا٭َجبٌ إىل  ايڀسٜبل  نبا

   ايؿٓاع١ٝ ايسابع١. ايجٛز٠ الازط١ زضِ

 ايجببٛز٠ عببٔ ايٝببّٛ اسبببدٜح ػبببسٟ أْبب٘ ٖٓببا، ْببرنسإٔ  ػبببدزٚ

 سببدٸإىل  ضببتعاج أْٗببا بٗببا املاػببسٕٚ ٜٚببس٣، اشباَطبب١ ايؿببٓاع١ٝ

ٌ  َا باشبًٌ ٖٓا ٚاملكؿٛد، ضابكتٗا أسدثت٘ ايرٟ اشبًٌ نار  دعب

ٟ  اٱْطببإ ٕ  ايببر ٞ  نببا أٚ  املٓذببص  عًبب٢  اٱغببساف  مبذببسد ٜهتؿبب

ٝٸس َبببا يف سبببن إٔ املٓتذبببات،  يف ايتكٓٝببب١ ٖبببٞ ٘ؾٝببب ايعًُٝبببات ٜطببب

 ضببتذعٌ اشباَطبب١ ايجببٛز٠ٕ إ ْكببٍٛ: ،( ايسابعبب١)  ازبدٜببد٠ ْطببمتٗا

 ؾبببايجٛز٠، املٓتذبببات ابتهببباز َبببع َتؿاعًًبببا ؾاعًًبببا اٱْطبببإ ذيبببو

 ٖٚببٞ ٚايتكٓٝبب١، اٱْطببإ بببن ايتهاًَٝبب١ َببٔ بٓببٛع تاػٿببس اشباَطبب١

 سطببباّ. ّ يببب٘ أغببباز ايبببرٟ" ايتؿبببسد" ٖبببادظ َبببٔ ضبببتشدٸ ٖهبببرا

. د إيٝٗبا  أغباز  ايبيت  ايعبامل  يف" ا٭غاٝبا٤ " ْطا١ َٔ ٚضتشدټ، حبرٟ

 ايجببببٛزات َببببٔ إيٝٓببببا أقاًببببت ايببببيت اشباَطبببب١ ؾايٓطببببم١.  سطببببٓن

 قبببدز٠ َبببٔ ا٫بتهببباز، َٚصٜبببد َبببٔ َصٜبببد عًببب٢ ذبؿڂٸبببص ايؿبببٓاع١ٝ

 ذبببت ا٭َببٛز ضببٝذعٌ ٖببرا ؾبب ٕ ٚبايتببايٞ املٛانابب١، عًبب٢ اٱْطببإ

   املتٛقع١.ٚ اسباي١ٝ ٚذبدٜاتٗا ايتك١ٝٓ، متسدات َٔ يًشد ايطٝڀس٠

 ايسابعبب١ ايجببٛز٠ َػاشيبب١ يف َػببػٛين َاشيٓببا ؾببٓشٔ. يٓببا. بايٓطببا١

ٞ  اشباَطب١  أَا. اضتشٝا٤. ع٢ً  بطبٝڀ١  يٝطبت  َطباؾ١  عًب٢  َٓبا  ؾٗب

 أبدٶا.

 ايجبٛز٠  خبؿبٛف  ؾٗبد . زقبٛإ عًب٢ طسٚسبات د    شٖر. ٚعًل د

 يف إٕ ٖببببرا ْكببببٍٛإٔ  ْطببببتڀٝع اشباَطبببب١، بكٛيبببب٘: ٫ ايؿببببٓاع١ٝ
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ٌ  اياعٝببد،  املطببتكاٌ ّ  ٭ٕ ْتؿببٛز  ممببا  أقببسب  ٖٛبب ببب  ايتكٓٝبب١  عًببٛ

ٔ  ؾايّٝٛ آالس  عًِ بأٟ َكاز١ْ ؾا٥ك١ بطسع١ تتشسى  ايعؿبس  يف عبب

ٍ  ْٚڀُبض  ايجايح ايسقُبٞ،  ايؿٓاعٞ ٞ  ايعؿبس إىل  ي٬ْتكبا  ايؿبٓاع

ٞ  يًٛاقع ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ باضتمداّ ايسابع  ب غبساف  ا٫ؾذاقب

ٞ  ايعؿبس إىل  ٜكٛدْبا  ٖٚرا ايتؿٓٝع، يف اٱْطإ اشبباَظ   ايؿبٓاع

إٔ  ميهٓٗبببا حبٝبببح ايتؿبببٓٝع، أدٗبببص٠ ببببن ايعؿبببا١ٝ يًػببباهات

 اٱْطإ. َٔ بأٚاَس تا١َ ١باضتك٬يٝ تؿٓع

الايببد ؾتڀسقببت إىل ازباْبب  ايعبباطؿٞ يف ايببرنا٤   عببار. أَببا أ

 ٜطبتمدَٕٛ ايتكٓٝب١   ايٓباع  َٔ ا٫ؾڀٓاعٞ، َٔ ْاس١ٝ إٔ ايهجر

ٍ  بػ٤ٞ أؾكٌ يٝػعسٕٚ ٌ  أْؿطبِٗ،  سٝبا ٍ  بب  طًاٶبا  ٖٓباى  : إٕ ٜٚكبا

 َعب٘،  ٚتتشبدخ  ايػمؿب١ٝ،  اٖتُاَات٘ ايؿسد تػازى آ٫ت يؿٓاع١

 .ٚسا٫ت٘ َؿك٬ت٘ ٚتعسف

 تؿٗبببِ آ٫ت يدصبببب١ ضببببا٫ٚت ٖٓببباىإٔ  ذيبببو َبببٔ ٚا٭نجبببس

 يتتذبباٚب ٚايكببشو  ايتببأؾـ َجببٌ يتعببارات، ٚتٓؿببت املػبباعس،

 ؾببباساٗا تػبببازىأٚ  يتتعببباطـ بسصبتٗبببا مت سٝبببح يبببريو، ٚؾًكبببا

 . ضعادت٘

ٍ  داَعب١  يف يًااسح ٚؾًكا ٕ  نٛيٝبدز  اَدٜبا ٕ " يٓبد " غبٛيس  بٝبٛز

ّ  املعٓٝب١  اشبڀ٠ٛ ٖرٕٙ ؾ   دبدٽا  َُٗب١  ايؿبٓاع١ٝ  بايعاطؿب١  با٫ٖتُبا

 بببدٚزِٖ اياػببس. اياػببس َببع ْبباعِ بػببهٌ ٚدصبٗببا اٯيبب١ ملطببتكاٌ

ٕ  اٯ٫ت  شرٙ ْعستِٗ االتًؿت ٌ  ؾبا٭ٚزٚبٝٛ ّ  بػبه ٕ  عبا  أْٗبا  ٜبسٚ

 ضبعدا٤  ايٝابباْٝن  يف سن إٔ سٝاتِٗ، َٓع١َٛ ع٢ً الڀسٶا تػهٌ

 .  ايتػٝرات ٖرٙ دباٙ َٚٓؿتشن
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 مبٓشٗبا  اٯيب١  تڀٜٛس بعد" أْ٘ نڂت  ايعاّ، ٖرا MIT تكسٜس يف

 ملسس١ً ْؿٌ قد َعٗا، ٚايتذاٚب اٯالسٜٔ َػاعس ؾِٗ ع٢ً ايكدز٠

ٔ  بٗبا،  البافپ  غعٛزٷ يٰي١ ؾٝٗا ٜهٕٛ  بػبسٶا  ػبعًبٗا  ٫ ذيبو  ٚيهب

 ".َجًٓا

 ٜهببٕٛ قببد زمبببا ٚايعا٥ًٝبب١ ملٗٓٝبب١ا سبٝٛاتٓببا اٯ٫ت دالببٍٛ ٚبعببد

ٛ  ٖرا ؾعًًا ٔ  ٖب ٍ  شَب  ا٭َبس  ٚايراتٝب١،  ايؿسدٜب١  ملطباساتٓا  اٯيب١  دالبٛ

 ٖٓببا َٚببٔ ا٫دتُاعٝبب١، ايتػببٝرات َببٔ نببجرإىل  ٜكببٛد قببد ايببرٟ

 ستُٝببب١ سبببٍٛ" َانًٖٛبببإ َازغببباٍ" ْعسٜببب١إىل  اٱغببباز٠ ميهبببٔ

 .ايتك١ٝٓ

 َطبببتكاٌ تسضبببِ ايػاَبببدٟ إىل إٔ ايدزاضبببات ْبببٛف. ٚأغبببازت د

 داَعبببب١ يف حبجٝبببب١ ٚزقبببب١ تٛقعببببت ؾًكببببد ا٫ؾببببڀٓاعٞ، ايببببرنا٤

 يف ٖبببٞ املتشبببد٠ اي٫ٜٛبببات يف ايٛظبببا٥ـ َبببٔ  % 47إٔ  أنطبببؿٛزد

 املٓاؾبب  مجٝببعإٔ  نُببا املكبباًن، ايعكببدٜٔ البب٬ٍ نببار" "الڀببس

ـ  ذيو يف مبا بايتُٗٝؼ، َٗدد٠ ٍ  يف ٚظبا٥ ٌ  صببا  ٚاشببدَات  ايٓكب

ّ  ٚإعداد ٚايتعدٜٔ، ٚايآا٤ ايًٛدطت١ٝ، ٍ  ،ايڀعبا  ايػبسط١،  ٚأعُبا

 ا٭طابببا٤ ٚظبببا٥ـ َجبببٌ ايكُٝببب١" "عايٝببب١ يًٛظبببا٥ـ بايٓطبببا١ ستببب٢

 ٚداَعبب١ بٛضببڀٔ داَعبب١ َببٔ ددٜببد٠ حبجٝبب١ ٚزقبب١ ٚؾٹببٞ ٚاحملبباَن،

إىل  تبببب٪دٟ ضببببٛف ايرنٝبببب١" "ا٭دٗببببص٠إٔ  ذنببببست نٛيَٛاٝببببا،

 نُببا ايڀٜٛببٌ، املببد٣ عًبب٢ ايببدالٌ ذات ايعُببٌ سؿبب١ يف اغبؿببا 

ٌ  ايدصبٝات صباٍ يف جُازا٫ضت ع٢ً ا٫عتُادإىل إٔ  الًڂؿت  ضبٝك

ٌ  ددٜبد٠  بسصب١ٝ يتعًُٝات ا٭قٌ اسباد١ بطا  أٜكٶا   أدٗبص٠  تػبػ

 املبدصبن إىل  بايٓطبا١  ست٢ أقٌ عٌُ ؾسف ٚبايتايٞ ايهُاٝٛتس،

 أْؿطِٗ.
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 تؿببباض ٭ٕ طسٜكٗبببا يف ايبببيت" ايؿبببن" ايعاملٝببب١ ايتذبببازب َٚبببٔ

ـ  ٭ٕ ايسٚبٛتبات   يف ظباسٶبا  ا٭نجبس  ٌ  تهبايٝ  بطبسع١  تستؿبع  ايعُب

 ايتػببػٌٝ البب٬ٍ َببٔ اٱْتادٝبب١ تصٜببدإٔ  إَببا أْٗببا نُببا نببار٠،

 ؾٝتٓباّ،  َجبٌ:  أالبس٣   دٚي١ يف ٜتِ ضٛف ايعٌُ ٖراإٔ  ٚإَا اٯيٞ،

 ايعببببامل يف ضببببٛم أنببببد ؾايؿببببن ايداشٜببببٌ،أٚ  نُاٛدٜببببا،أٚ 

 ٚؾًكببببا ايٝابببببإ َتمڀٝبببب١ ،1020 عبببباّ يف ايؿببببٓاع١ٝ يًسٚبٛتببببات

ٞ  ي٬ذباد ٛ  دٜٗاٚيب  ،IFR يًسٚبٛتبات  ايبدٚي  ؾبٓاعٝٶا زٚبٛتٶبا   00 عبب

 .َؿٓع عاٌَ آ٫ف 20 يهٌ

 املٓببتر دببٛد٠ ذبطببن عًبب٢ ايكببدز٠ يببدٜٗا ايؿببٓاع١ٝ ايسٚبٛتببات

 ايعُببٌ، تأدٜبب١ يف املتٓاٖٝبب١ ايدقبب١ البب٬ٍ َببٔ دببدٽا، عايٝبب١ بدزدبب١

ٞ  ا٫قتؿاد  عًُا٤ أزقت يڀاملا َػه١ً سًت ٚبايتايٞ  َطبت٣ٛ  ٖٚب

 .ٚاشبدَات ايطًع دٛد٠

 تعُببٌ سٝببح دببدٽا، ضببسٜع١ بببٛتر٠ تٓببتر اع١ٝايؿببٓ ايسٚبٛتببات

ـ  ٚدٕٚ ثابت١ بطسع١ ّ أٚ  يساسب١  تٛقب ٞ  إدباشات، أٚ  ْبٛ ٞ  ٚبايتباي  ؾٗب

ٌ  أٜكٶبا،  اٱْتادٝب١  شٜاد٠ َػه١ً ذبٌ  ازتؿباع  عٓبد  الباف  ٚبػبه

 شٜبباد٠ عببٔ ايٓاغبب٧ ايتكببمِ َعببدٍ َببٔ ٜكًببٌ ممببا ايڀًبب   َطببت٣ٛ

 ٌٝايتػببػ بطببا  ايٛقببع ٖببرا ْػببأإذا  املعببسٚ ، ثاببات َببع ايڀًبب 

 .ايعُاي١ يعٓؿس ايهاٌَ

 ٫ٚ ادتُببباعٞ، تبببأَنأٚ  ؾبببش١ٝ زعاٜببب١ ايسٚبٛتبببات تتڀًببب  ٫

 ايبيت  املاد١ٜ ايتهايٝـ تكٌ ٚبايتايٞ ا٭دس، يف ض١ٜٛٓ شٜاد٠ تتڀً 

 املايٝبب١، ايببٛؾس٠ ذبكٝببلإىل  ٜبب٪دٟ ممببا ايعُببٌ  ؾبباس  ٜتهاببدٖا

ٔ  ايٓامجب١  املادٜب١  ايٓؿاٜبات  َٔ تكًٌ أْٗا نُا  اٱْتباز،  عًُٝبات  عب

 .إٖدازٖا ٚعدّ ايڀاٝع١ٝ املٛازد تٛؾر ع٢ً تعٌُ ٚبايتايٞ
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 َببا ايعبباملٞ ا٫قتؿبباد يف ا٫ؾببڀٓاعٞ ايببرنا٤ َطببا١ُٖ ٚتاًببؼ

 ٚأغبببازت، 1024 عببباّ يف د٫ٚز، ًَٝببباز 770إىل  05956 ٜعبببادٍ

 ايبببببرنا٤إىل إٔ  يًتهٓٛيٛدٝبببببا َاضاتػٛضبببببتظ ملعٗبببببد دزاضببببب١

 اد٠شٜبببإىل  ضبببٝ٪دٟ اضبببتمداَ٘ ْڀبببام تٛضبببٝع بعبببد ا٫ؾبببڀٓاعٞ

 د٫ٚز، تسًٜٝبببٕٛ 1595ٚ 2549 ببببن ٜعبببادٍ مببببا ايبببدٚيٞ ا٫قتؿببباد

 بهبجر،  ذيبو  َٔ أند أزقاّإىل  تػر ايتكدٜسات بعضإٔ  نُا

ٔ " نبٛبسش  ٖباٚع  ٚٚتس بساٜظ" أنادمي١ٝ عٔ ايؿادز ؾايتكسٜس  عب

 أْٗببا ذنببس ايببدٚيٞ ا٫قتؿبباد يف ا٫ؾببڀٓاعٞ ايببرنا٤ َطببا١ُٖ

ٕ  2557إىل  تؿٌ ٔ  د٫ٚز تسًٜٝبٛ ّ  ٚستب٢  اٯٕ َب  َبا أٟ  ،1000 عبا

 يف ا٭الببر َببع َعٶببا، ٚاشٓببد يًؿببن اٱمجببايٞ احملًببٞ ايٓبباتر ٜؿببٛم

ٝٶٸبببا  ايهبببْٛٞ ا٫قتؿببباد قُٝببب١إٔ  ا٫عتابباز   د٫ٚز، تسًٜٝبببٕٛ 74ساي

ِ  ٚايصٜباد٠  ،1000 عاّ حبًٍٛ امل١٦ يف 24 بٓشٛ ٚضٝصٜد إىل  تٓكطب

 952ٚ اٱْتادٝببب١، َعبببد٫ت ازتؿببباع َبببٔ تبببأتٞ د٫ٚز تسًٜٝبببٕٛ 656

 قب٤ٛ  يف ا٫ضبت٬ٗن١ٝ  ازبٛاْب   شٜباد٠  ْتٝذب١  شٜاد٠  د٫ٚز سًٜٕٝٛت

 .املٓتذ١ ايطًع دٛد٠ َطت٣ٛ ازتؿاع

ـ إٔ  غبأْٗا  َٔ ايؿٓاع١ زقٛإ إٔ أمتت١ شٖر ٚأٚقض د.  تكًب

 ا٭ٜببدٟ َببٔ ٚايببدْٝا املتٛضببڀ١ ايؿ٦ببات بببن 05%إىل  ايعُببٌ ؾببسف

ـ  أؾبشاب  ِٖٚ ايعا١ًَ، ٘ ع البدات إىل  ذبتباز  ٫ ايبيت  ايٛظبا٥  ًُٝب

 يببد٣ َتببٛؾس٠ عبباد٠ ايعاًَبب١ ا٭ٜببدٟ َببٔ ايؿ٦بب١ عايٝبب١، ٖٚببرٙ ٚتكٓٝبب١

 ٜعب   ممبا  اٱْتادٝب١   ايعًُٝبات  يف ٚايؿبػر٠  املتٛضبڀ١  ايػبسنات 

 ايػببببسنات إؾبببب٬عأٚ  ٚإغبببب٬م ايهببببد٣، ايػببببسنات ُٖٝٓبببب١

 ٚاملتٛضڀ١. ايؿػس٣
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ٌ  احملٝببا، ؾبب ٕ ايتكٓٝبب١   َطبباعد . ٚيف تؿببٛز د  الدَبب١  يف ضببتع

ٔ  ٜعٌُإٔ  ٜٚٓاػٞ اٱْطإ، الدَتب٘، ٚنبٌ َبا     يف نْٛٗبا أدبٌ   َب

 ٚازد ٚأضببسع أدم إْتبباز ذبكٝببل عًبب٢ ٚقببدزتٗا ايسٚبٛتببات عببٔ ٌقٝبب

ٕ  ٖبرا  َجٌإٔ  ْدزن٘إٔ  ٜٓاػٞ َا ٚمجٌٝ  يهٔ ُٶبا  نبا  َكًًكبا  ٖ

 ٕ ٍ  ٚنبببإ ايجايجببب١، ايتهٓٛيٛدٝبب١  ايجبببٛز٠ إبببا  ضبببتكًـ بأْٗبببا ٜٴكببا

ِ  اياػبس١ٜ،  ٚايهؿبا٤ات  ا٭عُاٍ ع٢ً ٚضتككٞ ـ  يف ٚضتطبٗ  ْكب

 ايعا١ًَ. يك٠ٛا

 يهٓبب٘ ايطببٛم، َببٔ ٚظببا٥ـ إالببساز يف ٖببرا ظبببض اسبكٝكبب١ يف

ٔ  ايهجر ايطٛم يف ؾٓع ـ  َب إٔ  اضبتڀاعت  ايبيت  اياػبس١ٜ  ايٛظبا٥

ٌ  َببٔ عببدد يف ٚتطببتجُسٖا ايتكٓٝبب١ ٖببرٙ تطببتٛع  ٕ إ ا٭عُبباٍ، ببب

 يف دالًًببا ا٭نجببس ٖببٞ ايٝببّٛ تعببد ٚاملعًَٛببات ا٫تؿببا٫ت ٚظببا٥ـ

 ايعامل. دٍٚ َٔ نجر

 صبتُببببع ٚإمنببببا ؾببببٓاعٝٽا، صبتُعٶببببا يطببببٓا أْٓببببا الببببساٯ ا٭َببببس

ٔ  ايسٚبٛتات ٖرٙ َجٌ ٚٚدٛد باَتٝاش، اضت٬ٗنٞ  ذبكِّبل إٔ  ميهب

ايٛظبا٥ـ    َٔ ايهجر ضتٓتر يهٓٗا ا٫ستٝادات، َٔ ايهجر يٓا

 ٔ ِٻ ؾكد ٫ ٜهٕٛ َ٪ندٶا اسبدٜح عب ٘  عًب٢  ايتڀبٛز  ٖبرا  َٚٔ ثٳ  أْب

ٔ  نبار ٚ ٚاضبع  باب ٖٛ ٚإمنا َكا١ً، اقتؿاد١ٜ أش١َ  زشم أببٛاب  َب

 عاادٙ. ع٢ً ٚؾكً٘ اهلل

 اقببتشِ ا٫ؾببڀٓاعٞ املٛضبب٢ إىل إٔ ايببرنا٤  َطببؿس. ٚتڀببسم أ

 ؾكببببد.. ٚؾْٓٛٗببببا أْٛاعٗببببا ناؾبببب١ عًبببب٢ ايؿببببشاؾ١ صببببباٍ أٜكٶببببا

ٔ  ٜكبسب  َبا  إْتاز ايعاّ ٖرا" بٛضت ايٛاغٓڀٔ" اضتڀاعت ـ  َب  ا٭يب

ُٻ٢ َببببا بؿكببببٌ ؾببببشاؾ١ٝ  َبببباد٠  ايؿببببشايف بتكٓٝبببب١ سببببدٜجٶا ٜٴطبببب
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 تػڀٝتٗبببببا يف" ببببببسع ا٭ضٛغبببببٝتد" ؾعًبببببت َٚجًبببببٗا. ْٚبببببٞاٱيهذ

 نُبببا ا٭َسٜهٝببب١، املتشبببد٠ اي٫ٜٛبببات ادتاسبببت ايبببيت يٮعاؾبببر

ّ  ٖٚٞ ذيو، َٔ أبعد" إىل تٛدٟ إٜ٘ إع ٜٛ" ؾشٝؿ١ ذٖات  تطبتمد

 .بػس١ٜ تدال٬تأٟ  دٕٚ ايؿٝدٜٛ َكاطع إْتاز يف ايدصبٝات

 ايؿهسٜب١  اٍبا٭عُ ٚايتك١ٝٓ اٯي١ اَتصاز يف ازبدٜد ايٛاقع ٖرا

ٌ إىل  ذبتباز  اييت ايؿسؾ١  دبديٝتن:  يف ٜبدالًٓا  قبد  اياػبسٟ،  ايعكب

 يٮعُببباٍ اٯيببب١ تكبببٝؿ٘ قبببد ايبببرٟ اسبٝببباد بككببب١ٝ تتعًبببل ا٭ٚىل،

ٞ  ايؿشاؾ١ٝ، ٌ  ٖٚب  تًبو  ضب٣ٛ  ضبابك١  تٛدٗبات أٚ  َػباعس  بب٬  تعُب

 ايككببب١ٝ. عًٝٗبببا ايطبببٝڀس٠ ميهبببٔ ايبببيت ٚايدصبٝبببات املبببدال٬ت

 اياػبببسٟ اٱببببداع اقبببُش٬ٍ إَهاْٝببب١ ٖبببٞ ا٭البببس٣، ازبديٝببب١

 ؾهبببس٠إىل  ٚايتشبببٍٛ احملتببب٣ٛ، بؿبببٓاع١ ٜتعًبببل ؾُٝبببا ٚاٱْطببباْٞ

ٟ  ايٛقت يف ٚاملهسز٠، املتػاب١ٗ ٚاملٓتذات ايُٓرد١  ضتطبتأثس  ايبر

 .باٱبداع ايتك١ٝٓ ايؿٓاع١ ؾٝ٘

ٞ  ايبرنا٤  بسُٖن إٔ ثبٛز٠  عار. َٚٔ دٗتٗا تس٣ د  ا٫ؾبڀٓاع

 نػبعٛب  ْعذبص  ٖا٥ًب١  ع١بطبس  تتڀبٛز  ٚايبيت  احملتَٛب١،  ا٭َبٛز  َٔ

. عبٔ صبازاتٗبا   اشبؿبٛف  ٚد٘ ع٢ً ضعٛدٟ ٚصبتُع عا١َ، عسب١ٝ

ٔ  َطتًٗو نػع  إْٓا  تًكب٢  ايتكٓٝب١  ٚتڀاٝكبات . ا٭ٚىل ايدزدب١  َب

 َببٔ أنجببس ميجًببٕٛ ايببرٜٔ ايػببااب أٚضبباط يف دببدٽا نببارٶا زٚادٶببا

05% ٔأبطبببب إىل  تؿتكببببس أْٓبببباإ٫  ايطببببها١ْٝ، ايذنٝابببب١ َبببب 

 .  ايعًُٞ يًتڀٛز ايتك١ٝٓ ٚتٛظٝـ ا٫ضت٬ٗى، يف ايجكاؾ١ َكَٛات

 ا٫ضببببت٬ٗى ٖببببٛ ايدٚيٝبببب١ املٓاؾطبببب١ سببببدإىل  ؾٝبببب٘ ْببببدع ؾُببببا

 بببببدع٣ٛ اٯالببببسٜٔإىل  اٱضببببا٠٤ يف ايتكٓٝبببب١ ٚتٛظٝببببـ ايطببببڀشٞ،
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ٞ  ايعكببٍٛ تڀبٛز  ببن  ٚاضببع١ ؾباش٠ٛ  اسبسٜب١    ا٫ضببت٬ٗى ٚببن  ايساقب

 جاًڀبباَ قببد ٜهببٕٛ اسبببايٞ ٚقببع٘ يف ايتعًببِٝ دٚز. يًتكٓٝبب١ ايطببسٜع

 عبتباز . ٜعڀٝ٘ ٫ ايػ٤ٞ ؾؿاقد. ٚا٫الذاعات يٲبداع ضبؿصٶا ٚيٝظ

 ايتٛظٝببـ ٚتٛظٝؿٗببا ايتكٓٝببات، َببع ايتعاَببٌ يف أنببد َسْٚبب١إىل 

 ؾ٦بباتِٗ، بهببٌ املعًُببن تأٖٝببٌ. ايتعًببِٝ صببباٍ يف يًسقببٞ ا٭َجببٌ 

 ايطبعٛدٜن  عًب٢  ايدزاضب١  اقتؿباز . قؿب٣ٛ  قسٚز٠ بعكٛشِ ٚايسقٞ

 -ٚايتڀاٝكٝبب١ ٚاشٓدضبب١ٝ ايڀاٝبب١ اتايهًٝبب يف ٚالاؾبب١ -ؾكبب 

ٍ  يف املٓاؾط١ َٔ ؼبدټ  ا٭حبباخ  يف ٚالاؾب١  ايعًُٝب١،  اياشبٛخ  صببا

ٌ  نُا إٔ طبسم . ٚايدزاضات ايعًٝا ازباَع١ٝ  ايعًُٝب١  اياشبٛخ  متٜٛب

 ػبب   َٚجُبسٶا  ضبؿبصٶا  يٝهٕٛ ايعًُٞ ؾاياشح. ددٽا عك١ُٝ اسباي١ٝ

ٔ  َع١ٓٝ ْطا١ ي٘ ٜٴمؿـإٔ  ٌ  َب  َسْٚب١ إىل  إقباؾ١  ايكبَٛٞ،  ايبدال

   يًُػازن١. اشباف ايكڀاع ذبؿٝص

ٞ  اجملتُبببع نُببا إٔ َ٪ضطببات   إىل  ذبتببباز ايسحبٝبب١  غبببر املببدْ

 صببباٍ يف املٓاؾطبب١ زٚح ٚإذنببا٤ ٚتأٖٝببٌ تببدزٜ  يف َٚسْٚبب١ سسٜبب١

 َببد٣. ا٫ضببت٬ٗى بببدٍ ايتؿبٓٝع  عًُٝبب١ عبببٛ ٚايببدؾع ا٫الذاعبات، 

 ٭ْٓبا   ايبتك   يًتڀبٛز  دبدٽا  َِٗ اٯالس ع٢ً ايطعٛدٟ ايػع  اْؿتاح

 بداٜبب١ يف ا٭قببٌ عًبب٢ ا٭دٓاٝبب١ يًعكببٍٛ ٚاشبببدات حبادبب١ ضببٓهٕٛ

ٝٽبا  َٚبا ْبساٙ   ايتكٓٝب١،  تٛطن يٓعاّ تأضٝطٓا ٔ  ساي  ٚتبر٠  تؿباعد  َب

ٌ  قبد  -اٯالبس إىل  ٚاٱضبا٠٤  ٚايهساٖٝب١،  ايعٓؿس١ٜ  عكاب١  ٜػبه

 .ددٶا نار٠

 بايببرنا٤ ايٓٗببٛ  ايػببسازٟ إىل إٔ َتڀًاببات ساَببد. د ٚذٖبب 

 ٌ يف:تتُج ا٫ؾڀٓاعٞ
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 أَهٔ.ٕ إ ٚدبٓٝطٗا ايهؿا٤ات اضتكڀاب -2

 ازباَعبات  إغبساف  ذببت  اياشبٛخ  َٚسانص تٛؾر املعاٌَ -1

 سٜٝٛببب١ تأضٝطببب١ٝ َسسًبب١  املسسًببب١ تعتبببد ٖٚببرٙ  ٚاياشجٝببب١، ايتكٓٝبب١ 

ٞ  ايبرنا٤  ٚشزاع١ يتٛطن ٌ  عٓبد  ا٫ؾبڀٓاع ٟ  اسببايٞ،  ازبٝب  ٚايبر

ٔ  ضٝؿاض ضبٛزٶا ٟ  املعبسيف  ا٫قتؿباد  ضبباٚز  َب  ايعبامل  ضبٝكٛد  ايبر

 ايكادّ. ايعكد ال٬ٍ

 ايببببببببرنا٤ َٚٓٗببببببببا -ايعًُٝبببببببب١ نببببببببريو ؾبببببببب ٕ ايسٜبببببببباد٠

ٌ  َتهاًَببب١ َٓعَٛببب١ يتبببٛؾس ذبتببباز -ا٫ؾبببڀٓاعٞ  َبببٔ املساسببب

 ا٫بتهبببببباز  بأُٖٝبببببب١ اٱميببببببإ أٚشببببببا:  ٚايتدزٜاٝبببببب١  ايتعًُٝٝبببببب١

ٌ  ٚتصدٖببببس ٚاٱْتبببباز، ٌ  بتببببٛؾر ايتُٜٛبببب  ٚاٱغببببساف ايعًُببببٞ. ٚيعبببب

 إدازٜببب١ ك٬ي١ٝاضبببت َبببٔ بببب٘ ٜتُتبببع َٚبببا ازبدٜبببد، ازباَعبببات ْعببباّ

يف  َتمؿؿبببببب١ حبجٝبببببب١ َٚٓؿببببببات َسانببببببص ضببببببٝٛؾس ٚعًُٝبببببب١

 املببببايٞ ايببببدعِ ا٫ؾببببڀٓاعٞ. ٜاكببببٞ املتؿبببب١ً بايببببرنا٤ اياشببببٛخ

 يًٓٗببببٛ  اي٬شَبببب١ املتڀًاببببات بٛؾببببؿٗا َببببٔ ايهؿببببا٤ات ٚتببببٛؾر

 ايعًّٛ. َٔ ايٓٛع١ٝ بٗرٙ

 املتكدَبب١ بايتكٓٝببات ع٬قبب١ ذات دٚيٝبب١ قببٛاْن إػببباد َٚببٔ املٗببِ

 ايدٚيٝبب١ بببايكٛاْن أضبب٠ٛ...(   املعًَٛببات أَببٔ َاتٝبب١،املعًٛ )ازبببسا٥ِ

ٔ   أعببايٞ نكببٛاْن ا٭الببس٣   َٗبباّ قببُٔ اياشبباز، عًبب٢ إٔ تٴكببُ

 املًُهبببب١ ٚميهببببٔ إٔ تكببببدَٗا  )اٱْذبببببٍٛ(، ايدٚيٝبببب١ ايػببببسط١

 املتشد٠. يٮَِ نُكذح

  ٔ  ٖببرٙ ملٛانابب١ ايس٥ٝطبب١ املتڀًاببات َٚببٔ ْاسٝبب١ أالببس٣ ؾبب ٕ َبب

 يف:ؾٝٗا تتُجٌ  ٚاملطا١ُٖ ايجٛز٠
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 )ايسٜاقبببببٝات، َستهبببببص عًببببب٢ دٝبببببد عًُبببببٞ تأضبببببٝظ -2

 ..(.ٚاٱسؿا٤ املٓڀل عًِ اشبٛازشَٝات،

 ايدصبببب١ ٚيػبببات. اٯيببب١. يػببب١ َبببٔ ٤ٶابتبببدا ايدصبببب١ تعًبببِٝ -1

 اسبدٜج١.

ٕ  ايبيت  ايكبم١ُ  َسانبص يًاٝاْبات   إػباد -0  دٚز شبا  ضبٝهٛ

 ايجبٛز٠  س.... عؿب  ا٭غبٝا٤  ٚإْذْبت  ايؿٓاعٞ، ايرنا٤ يف

   ايسابع١. ايؿٓاع١ٝ

 املٛؾ٬ت. أغااٙ ٚؾٓاع١ تك١ٝٓ ٛطنت -4

 ٚؾببكٌ بايدصببب١، ايػببػٛؾن ايػببااب اضببتكڀاب ٚا٭ٖببِ -5

ِ  َبببٛاٖاِٗ،  ي٬ضبببتُساز يف  سبببٛاؾص َػبببذع١   ٚإعڀبببا٩ٖ

 ايؿسد١ٜ. اير١ٖٝٓ ايكدز٠ ع٢ً تعتُد اييت ايدصب١

 بػببهٌ اسبايٝبب١ ايتكٓٝبب١ ايتػببسٜعات ٖٚٓبباى قببسٚز٠ يتشببدٜح 

 باضبببتشداخ ابببد٤اي ٚأٜكٶبببا ضبببٓٛات، مخبببظأٚ  ثببب٬خ نبببٌ دٚزٟ

ٕ ...ايسابعب١  ايؿبٓاع١ٝ  ايجبٛز٠  َبع  تتٛاؾل ٚتػسٜعات تٓعُٝات  يتهبٛ

 َببٔ ٚاسبُاٜبب١ ا٭دٓاٝبب١، ايػببسنات ٫ضببتجُازات ٚداذببب١ ضبؿببص٠

 اجملتُع. ع٢ً ضًاٝاتٗا

ٔ  زقٛإ، ؾ ْب٘ ي٬ضبتؿاد٠   شٖر. َٚٔ ٚد١ٗ ْعس د  ايبرنا٤  َب

 ايتڀببٜٛس يف َػببانًٓا سبببٌ ْطببتمدَ٘إٔ  يٓببا ؾ٬بببد ا٫ؾببڀٓاعٞ

ٔٵ عببببٔ ببببٌ اسبًبببٍٛ ْطبببتٛزد ٫ٚ... ٚال٬ؾببب٘ ازببببٛد٠ٚ  ػببببدٖا  َٳببب

املػبانٌ. ٚدببدز اٱغباز٠     ٖبرٙ  سبٌ اسبسب١ زأع ٖٛ ٚا٫بتهاز...

 عببباّ َكببباٍ يببب٘ يف يف دبببسٜر أٚدبببص يف ٖبببرا ايؿبببدد إىل إٔ ضبببتٌٝ

 ٖٚٞ: ا٫بتهاز، َٔ ؾ٦ات أزبع 0500
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أٚ  ا٭عُبباٍ ٖٚببٛ :basic research ا٭ضاضببٞ اياشببح أًٚيببا:

 ا٭غٝا٤. عٌُ نٝؿ١ٝ ٫نتػاف ازباَعات بٗا تكّٛ اييت اياشٛخ

ٝٶا: ٛ  املبدعِ:  ا٫بتهباز  ثاْ ٟ  ايبسٚتٝ   ا٫بتهباز  ٖٚب  ٜٴڀبٛز  ايبر

 ايتك١ٝٓ. يف ذبدٜجاتأٚ  ٚايطٛم، ايع٤٬ُ ملڀاي  اضتذاب١ تدزػبٝٽا

٘  ٜٚٴكؿببد :املصعبصع  ا٫بتهباز  :ثايجٶبا  ٟ  ا٫بتهباز  بب  ٜطبباعد ايبر

ٌ  بطبااٗا  ،ددٜبد٠  ٚقُٝب١  ضبٛم  غاه١ الًل ع٢ً  غباه١  مت تعڀٝب

 َجببٌ ايطبابك١،  ايتهٓٛيٛدٝببا ببدثس  ٚذيبو  اسبايٝبب١  ٚايكُٝب١  ايطبٛم 

 َٛاؾ٬ت. نٛض١ًٝ ا٭سؿ١ٓ عسبات أيػت اييت ايطٝازات االذاع

٘  االذاع  ٖٛ اسبكٝك١ ٚيف اشبازم: ا٫بتهاز :زابعٶا ٟ  ٭ْب  ٜٓڀبٛ

َٶبا،  ددٜبد  ٤غٞ الًلأدٌ  َٔ منٛذدٞ ذبٍٛ ع٢ً ٌ  متا ـ  َجب  اشبات

 ؾٕٛ.ٟ آ ايرنٞ

ازباَعبببات  ا٭ضاضبببٞ يف اياشبببح عًببب٢ ببببايذنٝص ببببدأْا ٚإذا

 متهٓٓبا  دٝبد٠  الڀب٠ٛ  ضتهٕٛ يدٜٓا َا يتڀٜٛس املدعِ ٚا٫بتهاز

 ايسابع. ٚأٜكٶا ايجايح، ا٫بتهازإىل  ا٫ْتكاٍ َٔ

ٌ  َٔ ايػاَدٟ أْ٘ ٫بد ْٛف. ٚأندت د ٍ " عًب٢  ايعُب  بسٚتٛنبٛ

 ًتػبببسٜعاتي طسٜبببل الازطببب١ عًببب٢ ٚايعُبببٌ ،"ايؿبببٓاعٞ ايبببرنا٤

 ايذنٝبص  ػبب   ايبيت  ٚايكڀاعبات  ٚقبعٗا،  ػبب   اييت ٚايطٝاضات

 ا٫ؾببببڀٓاعٞ. ٜٚ٪ضببببظ ايببببرنا٤ َطببببتكاٌ ؽبببببـ ؾُٝببببا عًٝٗببببا

ٝٽبببا  ٚآَٓببب١ َتهاًَببب١ قبببم١ُ بٝاْبببات ب٦ٝببب١ ايدٚتٛنبببٍٛ  إيهذْٚ

 َببببع ذبببببدٜاتٗا، َٚٛادٗبببب١ ايسابعبببب١، ايؿببببٓاع١ٝ ايجببببٛز٠ يتشؿٝببببص

 رنا٤بايببببب ٚزبڀٗبببببا ٚاضبببببع ْڀبببببام عًببببب٢ اياٝاْبببببات َػبببببازن١

ٟ  ا٫ؾڀٓاعٞ،  سبٛنُب١  ٚتػبسٜعات  ضٝاضبات  تڀبٜٛس  َبع  ببايتٛاش
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 ايسابعب١،  ايؿبٓاع١ٝ  ببايجٛز٠  املتعًكب١  ٚاملٛاقبٝع  ازبدٜبد٠  ايكڀاعات

 اجملتُع. ٭ؾساد اشبؿٛؾ١ٝ ٚقُإ

 دبباٖصٕٚ عبببٔ ٖببٌ يًُطببتكاٌ  دبباٖصٕٚ عبببٔ ٖببٌ: ٚايطبب٪اٍ

 املػببببازٜع البببب٬ٍ َببببٔ اٱيهذْٚببببٞ ايببببرنا٤ عؿببببس يف يًببببدالٍٛ

ٔ  ٫بببد  ْٝببّٛ"   َػببسٚع " نببب  ايكببم١ُ ٔ  ايتأنببد  َبب  داٖصٜتٓببا  َبب

 ٚاضببذاتٝذ١ٝ َٚ٪غببسات َعبباٜر عًبب٢ ايعُببٌ البب٬ٍ َببٔ يًُطببتكاٌ

 ايهؿًٝببب١ ايعُبببٌ ٚأطبببس ٚايطٝاضبببات ايبببداَر يتڀبببٜٛس املطبببتكاٌ 

 ضتذت  اييت املكا١ً، املسس١ً يتشدٜات اسبه١َٝٛ ازبٗات ب عداد

 .١ايسابع ايؿٓاع١ٝ ايجٛز٠ تكٓٝات اْتػاز تٛضټع ع٢ً

 مل ا٫ؾببڀٓاعٞ ايببرنا٤ ٚشاز٠ يف ؾٓببص٬ٜٚ دبسببب١ البب٬ٍ َٚببٔ

 َاتػببادٚ أيارتببٛ يببٜٛظ ايؿٓصًٜٚببٞ ٚايػبباعس ايببٛشٜس َػببسٚع ٜهببٔ

ٔ  ْاغب٦ٶا  بب٬دٙ  يف ايبرنا٤  يتعًِٝ ٚشاز٠ إْػا٤ ٍ  عب ٌ  غبعسٟ،  الٝبا  بب

ٝٽببا، عاًًَببا يببٝظ ؾايببرنا٤ عًُٝبب١، سكٝكبب١ عببٔ  باٱَهببإ بببٌ ٚزاث

 ا٭ذنٝببا٤، عببٔ اياشببح ٖببٞ ٛسٝببد٠اي َُٗتٗببا ايببٛشاز٠ ٖببرٙ  تعًُّبب٘

 َٚعٜٓٛٽا. َادٜٽا ٚدعُِٗ ٚتػذٝعِٗ َٗازاتِٗ، ٚانتػاف

 ٍ  ايؿببٓاعٞ، ايببرنا٤ عؿببس يف ٚسببٍٛ َببد٣ داٖصٜتٓببا يًببدالٛ

ِ  يف ٚالاؾب١  -ايٛاقع أز  اياهس أْ٘ ع٢ً ؾٛش١ٜ د .تس٣ أ  ايتعًبٝ

 ايآٝب١  ٚاقعإ٫ إٔ  ايتعًِٝ، يٛشاز٠ املك١ٝٓ ٚزغِ احملا٫ٚت -ايعاّ

َٶببا تكؿببس املعًُببن ٚتببدزٜ  ٚدزدبب١ إعببداد يًُببدازع، تٝبب١ايتش  متا

ِ  تأدٜب١  عٔ ست٢ ـ  ايعادٜب١،  ايَٝٛٝب١  َٗباَٗ ٍ  ب عبداد  ؾهٝب  ا٭دٝبا

 ايتعًببِٝ تٓؿٝببر ذببباٍٚ اٯٕ اٱيهذْٚببٞ   ايببٛشاز٠ املطببتكاٌ يعؿببس

ٌ  بٛابب١  عبد  أٚىل نُسس١ً َدزض١ 0055 يف اٱيهذْٚٞ  املطبتكا



43 

–1028  1022  
47 

 ازبببباَعٞ ، ٚزمببببا ايتعًبببِٝأنبببد املعٛقبببات يهبببٔ اٱيهذْٚٝببب١،

ٝٽا.  أؾكٌ ْطا

٘  ضتٓذِ ايٛقع ٖرا ٔ  املبد٣   بعٝبد٠  إْطبا١ْٝ  َػبه٬ت  عٓب  َب

ٔ  ايعا١َ يد٣ بازبد٣ٚ اٱسطاع ٚعدّ ٚايؿساؽ، اياڀاي١ اْتػاز  َب

 شٜببباد٠ مبشاٚيببب١ َعاًَبببِٗ يف املػبببػٛين ايعًُبببا٤ ٚيبببٝظ ايعببباًَن

 . ايسٚباتص إْتاز نؿا٠٤

ّ . ّ َٚببٔ ٚدٗبب١ ْعببس    ٕ حبببرٟ،   سطببا ٌ  ا٫ضببتجُاز  ؾبب   بػببه

ٞ  ايتعًِٝ قڀاع يف َتٛضع  ًَشب١  ؾُٓبر   قبسٚز٠  أؾباض  ايتهٓٛيبٛد

 -ز٥ٝطببإ قڀاعببإ زنببص عؿببسْا، يف اٱْذْببت دالببٍٛ بببداٜات

 أحبباخ  يف ا٫ضبتجُاز  عًب٢  -ايهبد٣  ٚايػبسنات  ايآبٛى  ُٖٚبا 

 تببأتٞ دا٥ُبا  ناْببت ايتعًُٝٝب١  ا٭ضاضبب١ٝ ايآٝب١ . ايؿببٓاعٞ ايبرنا٤ 

 ٚايتڀبببٜٛس اياشبببح ٚيهبببٔ ملتمؿؿببب١،ا ٚاملعاٖبببد ازباَعبببات َبببٔ

ٔ  ٜأتٞ َععُ٘ ٛ  اشبباف   ايكڀباع  َب ٔ  ايٝتُهٓب ِ  شٜباد٠  َب  سؿؿبٗ

 .  املطتًٗو َتڀًاات ؾِٗ ال٬ٍ َٔ ايطٛق١ٝ

 عبببد٠ يف ْعُبببٌإٔ  ايدُٖتٛغبببٞ قبببسٚز٠  سطبببٓن د. أ ٚأنبببد

 ضباٚز َتها١ًَ، ٖٚٞ:

 ضب١ًٝ. نؿا٤ات إعداد أًٚيا:

ٝٶا:  ا٫ؾڀٓاعٞ. يرنا٤ا بتڀاٝكات تٗتِ تك١ٝٓ غسنات دبٗٝص ثاْ

 ٚايؿبٓاعات  ايتڀاٝكبات  أٚيٜٛبات  ذببدد  طسٜبل  الازطب١  زضِ  ثايجٶا:

 بٗا. ْادأ اييت

 يف ع٬ُقببب١ عاملٝببب١ َ٪ضطبببات َبببع تعبببإٚ ضٝاضبببات زضبببِ زابعٶبببا:

 ايتكٓٝات.
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إىل  ٜٗبدف  قَٛٞأٚ  ٚط  َػسٚع يف احملاٚز ٖرٙ ؾٝاغ١ الاَطٶا:

 .ايتك١ٝٓ ايجٛز٠ ٖرٙ بسن  ايًشام

ٔ  تٓؿٝبرٖا  ػب  ٖٚرٙ احملاٚز  بايتأنٝبد . َتٛاشٜب١  بآيٝب١  اٯٕ َب

 املطبتؿٝد٠  ازبٗب١  آالبس:  مبع٢ٓأٚ  ا٭١ُٖٝ، ق١ُ يف َهٕٛ ازباَع١

اياشبح. نبريو    ٱدبسا٤  ازباَعب١  متٍٛ َٔ ٖٞ اياشح اييت ذبتاز

٘  ػبتُبع  ٚطب   َػسٚع يٛدٛد ٖٓاى قسٚز٠ ٌ  عًٝب  ايتمؿبـ،  أٖب

ٔ  ايعًُبا٤  يتشؿٝبص  ٚط١ٝٓ ضٝاض١ ٚدٛد َع  ايبرنا٤  ٤البدا ) املتُٝبصٜ

ِ  اياشجٝبب١  داَعبباتِٗ يف( ا٫ؾببڀٓاعٞ  ايػببسنات يبب٬٦ تببتمڀؿٗ

 .ايع٬ُق١

 ٚاملتػبا١ُ٥  ايطبًا١ٝ  ايٓعبس٠  منڀٝب١  ملعازب١ عًُ٘ ٚسٍٛ َا ػب 

سٝباتِٗ،   ٚظبسٚف  ايٓباع  َعبا٥ؼ  عًب٢  ٚتبأثرٙ  ايتك  ايتڀٛز دباٙ

 ٚغبسع  ايتٛدٗبات،  ٖبرٙ  َبع  اٱػبابٞ ايتؿاعٌ ع٢ً ايٓاع ٚذبؿٝص

ِ  ٖرٙ ٕ  يف املؿباٖٝ  مخبٝظ إٔ ايابرز٠   زبر . ا٭طؿباٍ، ٜبس٣ أ   أذٖبا

 َطببازات ٚؾببتض ايعبباّ، ايتعًببِٝ َٚكببسزات َٓبباٖر يف تهببٕٛ ا٭ٚىل

 .ايعايٞ ايتعًِٝ يف ايتك١ٝٓ شرٙ الاؾ١

ٝٶبا  تؿًٛقبا  بٓبت  إضبااْٝا  َٚ٪السٶا ٚأملاْٝا نٛزٜا ٔ  تكٓ ّ  َب  ا٫ٖتُبا

 اْعهطببت أزسبب  آؾببامإىل  اْڀًكببت ثببِ اٱيهذْٚٝبب١، باشٓدضبب١

 بڀاي١. ن١ًُ َع٢ٓ تٓط٢ زمبا بدأت اييت عٛبٗاغ ع٢ً

 ٚبعض ايس١ٜ٩ يهٔ َطتش١ًٝ، تهٕٛ ٚتهاد مج١ ايؿعٛبات

ٕ إ ددٜبد،  ٚاقبع  ؾٓع ع٢ً قادز٠ ٚغرٖا نّٓٝٛ اسبدٜج١ املػازٜع

 نبارٶا نٗبرا   ؾب ٕ تػبرٶا   أٜكٶبا  .ايعصا٥ِ ٚؾًشت ايٓٝات، ؾدقت

٘  بد ٫ ايرٟ ْٓػدٙ ٔ  يب ٚايرٖٓٝب١    ؾٝب١ ايجكا اجملتُبع  بٓٝب١  يف تػبر  َب
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ٔ  ذيبو إىل  َٚبا  ٚايذاخ، ايكا١ًٝ ضًڀ١ َٔ ٜتشسز صبتُعٶا عبتاز  َب

 ايٛقبت  ايتشبدٜح يف إىل  تتذ٘ ايدٚي١ َ٪ضطاتإٔ  . ؾايٛاقض.قٝٛد

 ذيبببو عًببب٢ ٚا٭َجًببب١ عهطببب٘،إىل  اجملتُبببع ؾٝببب٘ ٜبببستهظ ايبببرٟ

 يًُذتُبع  ٚاتٗاّ يًشه١َٛ ذنسٖا. ٚيٝظ ٖرا تد١٥ ٜڀٍٛ نجر٠

ٕ إٔ  ١ٝ اشبڀٛات ايبيت ػبب   أُٖ بكدز ايعهظ،أٚ   َتكازبب١  تهبٛ

 قػببس٠ ْستببدٟ ٚعبببٔ ْؿببشٛ ٫ نببٞ. ضبباًًٝا. ذيببوإىل  أَهٓٓببا َببا

 دا١ًٖٝ. ايسٚح ؾُٝا اسبكاز٠

 يف تأالببرإٔ  ٫بببد إٔ أٟ اضببذاتٝذ١ٝ ايعجُببإ الايببد. ّ ٚأنببد

ٌ  ٖٚٓبببا.. ايع٬قببب١ أطبببساف طبتًبببـ اعتاازٖبببا  دٚز ٫ببببد َبببٔ تؿعٝببب

 غبببا١ًَ اضبببذاتٝذ١ٝإىل  ١حبادببب املبببدْٞ. عببببٔ اجملتُبببع َ٪ضطبببات

 املبد٣، َبع   ٚطًٜٛب١  َٚتٛضبڀ١  املبد٣  قؿبر٠  َسسًٝب١  الڀًڀبا  تتا٢ٓ

 املڀًٛبببب١ ٚاملبببٛازد َسسًببب١، يهبببٌ املطبببتٗدؾ١ املمسدبببات ذبدٜبببد

 ذبكٝكٗا. قٝاع َٚعاٜر يتٓؿٝرٖا،

ايتعًببِٝ   يف إغببهاي١ٝ ايٓعببِٝ إٔ ٖٓبباى  َػببازٟ. د بُٝٓببا ٜببس٣ 

 ايؿؿببببٍٛ ٫ٚ املٓبببباٖر يف تهُببببٔ ٫ املػببببه١ً يهببببٔ بايؿعببببٌ،

 سسٜبب١  يف تهُببٔ إْٗببا ا٭ضبباتر٠، نؿببا٠٤ يف ستبب٢ ٫ٚ ايدزاضبب١ٝ

 ايدٚيب١  َ٪ضطبات  قبدز٠  ٚيف أًٚيا، ازباَع١ يف تٴڀسح اييت ا٭ؾهاز

 اسبس٠. ا٭ؾهاز ذبٌُ ع٢ً

٘  أغًآببا  زمبببا   ٚزمبببا  اشبببازز،  يف داَعببات  يف دزضببٛا  أبٓببا٤  يبب

ّ  اييت املعًَٛات إٔ ٫سغ ٔ  ٫أٚ  الازقب١،  يٝطبت  ٖٓباى  تٴكبدٻ  ميهب

 ٕ ٘  مبجًبٗا،  اٱتٝبا  ايببرٟ اسببس  ايبتؿهر  نبريو َٓبا    ٫سبغ  يهٓب

 يف الًكببب٘ ٜؿبببعٴ  ا٭َبببس ٖٚبببرا ٖٓببباى، ايتعًبببِٝ ؾًطبببؿ١ ٜػبببهٌ

 صبتُعٓا.
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ٞ  ايتؿهر َٓا  ٚدٛد ذيوإىل  ٜٴكاف ٞ  ايعًُب ٟ  ايدامجبات  ايبر

ٟ  ٖٛ ايذاب  ٖٚرا ايؿٓاع١، مبٓذصات ا٭ؾهاز ٜسب  ٌ  ايبر  ػبعب

 ّٜٛ َا، يف ٚاقعإىل  تتشٍٛإٔ  هٔمم ايٓعسٜاتإٔ  ٜػعس ايڀاي 

 ملإذا  ٚسببدٙ ٜهؿببٞ ٫ ِايتعًببٝ. يببدٜٓا ذبكٝكبب٘ دببدٽا ٜؿببع  ٖٚببرا

 ا٭ؾهاز. دبسٜ  ع٢ً َٚكدز٠ ايتؿهر، يف سس١ٜ تتاع٘
 

 :ُالتىصًات املكرتح 

  :١ايتٓعُٝٝ اٯي١ٝ ذبدٜح: أًٚيا

 تهٓٛيٛدٝبببا) َطببب٢ُ ذببببت سهَٛٝببب١ ٦ٖٝببب١ اضبببتشداخ -2

 ايكڀاعببببات تڀببببٜٛس يف تطبببباِٖ( ا٫ؾببببڀٓاعٞ ايببببرنا٤

 ايرنا٤ قسٚزات ٫ضتكااٍ ٚتأًٖٝٗا يف ايدٚي١، املمتًؿ١

 ٚاملتابعبببببب١ اٱغببببببساف إيٝٗببببببا ٜٚٛنببببببٌ ا٫ؾببببببڀٓاعٞ،

 ايعاَبب١ ايكڀاعببات مجٝببع َببع ٚاملػببازن١ ٚا٫ضببتكڀاب،

 بايبببببرنا٤ ٜتعًبببببل ؾُٝبببببا دٚيٝببببب١أٚ  ضبًٝببببب١ ٚاشباؾببببب١،

 .ا٫ؾڀٓاعٞ

 يف إغبببسانِٗ الببب٬ٍ َبببٔ اسبهَٛببب١ َبببٛظؿٞ تبببدزٜ  -1

   ٚذيبو  data science اياٝاْبات  عًِ يف َتمؿؿ١ دٚزات

 .ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ أدٚات اضتمداّ نٝؿ١ٝ ملعسؾ١

 يف زا٥ببدٶا يٝؿبباض ايببٛطٔ ت٪ٖببٌ ايببيت ايتشتٝبب١ ايآٝبب١ تببٛؾس -0

 .اجملاٍ ٖرا

 يًبببببرنا٤ اٯَبببببٔ ا٫ضبببببتمداّ بػبببببإٔ قبببببٛاْن إؾبببببداز -4

 .  ا٫ؾڀٓاعٞ
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ٝٶا  ٚا٫دتُاع١ٝ: ا٭نادمي١ٝ املٓع١َٛ تڀٜٛس: ثاْ

 املبببدازع يف ا٫ؾبببڀٓاعٞ يًبببرنا٤ َطبببتك١ً َببباد٠ تبببا  -2

 املكاببببببٛين املتؿببببببٛقن ايڀبببببب٬ب يتأٖٝببببببٌ ٚازباَعببببببات 

ٔ  املكا١ً، ايعػس ايطٓٛات ال٬ٍ يًذاَعات ٕ  ايبرٜ  ميًهبٛ

 .ايٝد١ٜٚ ٚاملٗازات اسبطٞ ايؿِٗ

 اجملببببباٍ، ٖبببببرا يف َتمؿؿببببب١ عًُٝببببب١ نؿبببببا٤ات بٓببببا٤  -1

 ٢عًب  املبٛاطٓن  ٚتػبذٝع  اٯيبٞ،  اسباض  بعًّٛ ٚا٫ٖتُاّ

 ايهبببٛادز  َبببٔ قاعبببد٠ شبًبببل ايتمؿبببـ  ٖبببرا دزاضببب١

 .  املتمؿؿ١ اياػس١ٜ

 ٫ضببتداَتٗا، احملؿببص٠ ٚاياشجٝبب١ ا٭نادميٝبب١ ايا٦ٝبب١ تببٛؾر -0

 َٓع١َٛ ٚالًل اياػسٟ، ايعٓؿس تڀٜٛس ع٢ً ايذنٝص َع

 .  ايػاب١ ايهؿا٤ات ٚتٛظٝـ ٚتڀٜٛس يدعِ َتها١ًَ

 ٚايكبدزات  املتمؿؿب١،  ايعًُٝب١  ايهؿا٤ات ٚتڀٜٛس ت١ُٝٓ -4

 .ا٫ؾڀٓاعٞ ايرنا٤ صباٍ يف احمل١ًٝ

 عبببببد ازباَعبببببات يف ايتعًبببببِٝ َطبببببتكاٌ ٖٓدضببببب١ إعبببباد٠  -5

 .ايعًُٞ ٚاياشح ٚا٫بتهاز ايرن١ٝ ايتهٓٛيٛدٝا

 اسبهَٛٝببب١ امل٪ضطبببات ببببن ازبٗبببٛد ٚتكببباؾس تهببباتـ -6

 ٖبرا  بأضاضبٝات  اجملتُع١ٝ يًتٛع١ٝ ٚاٱع١َٝ٬  ٚايتع١ًُٝٝ

ٌ  َع ايتعاٌَ ع٢ً ايكادز ايسقُٞ املٛاطٔ شبًل اجملاٍ   َجب

 .ايتكٓٝات ٖرٙ

ٞ  ايببرنا٤  ثكاؾبب١  الًببل -7  اجملتُببع   ؾ٦ببات  يببد٣  ا٫ؾببڀٓاع

 ٖرٙ ع٢ً تعتُد اييت ايتڀاٝكات اضتمداّ اْتػاز يتطٌٗٝ

 .ايتكٓٝات
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ِ  ؾًطؿ١ تسضٝ  -8 ـ  اسبٝبا٠  َبد٣  ايبتعً  اجملتُبع  ؾ٦بات  ملمتًب

 .ازبٛد٠ َعاٜر أع٢ً ٚؾل

 ٜٚٴكاف إىل َا تكدّ ايتٛؾٝات ايتاي١ٝ:

 املتكدَب١  بايتكٓٝبات  ع٬قب١  ذات دٚي١ٝ قٛاْن ادإػب أ١ُٖٝ -2

ٔ  املعًَٛات١ٝ، )ازبسا٥ِ  ببايكٛاْن  أضب٠ٛ ...(   املعًَٛبات  أَب

 اياشاز، ع٢ً إٔ تٴكُٔ أعايٞ نكٛاْن ا٭الس٣  ايدٚي١ٝ

ٚميهببٔ إٔ   )اٱْذبببٍٛ(، ايدٚيٝبب١ ايػببسط١ َٗبباّ قببُٔ

 املتشد٠. يٮَِ نُكذح املًُه١ تكدَٗا

 ٚاملطبا١ُٖ  ايجبٛز٠  ٖبرٙ  ملٛاناب١  ٝطب١ ايس٥ املتڀًابات  تٛؾر -1

 ؾٝٗا، ٚتػٌُ:

 )ايسٜاقببببٝات، َستهببببص عًبببب٢ دٝببببد عًُببببٞ تأضببببٝظ .أ 

 ..(.ٚاٱسؿا٤ املٓڀل ٚعًِ ٚاشبٛازشَٝات،

 ايدصببب١ ٚيػببات. اٯيبب١. يػبب١ َببٔ ٤ٶابتببدا ايدصببب١ تعًببِٝ .ب 

 اسبدٜج١.

ٕ  اييت ايكم١ُ َسانص يًاٝاْات إػباد .ز   دٚز شبا  ضبٝهٛ

 ايجبٛز٠  س.... عؿب  ٭غبٝا٤ ا ٚإْذْبت  ايؿٓاعٞ ايرنا٤ يف

   ايسابع١. ايؿٓاع١ٝ

 املٛؾ٬ت. أغااٙ ٚؾٓاع١ تك١ٝٓ تٛطن .د 

 ٚؾبببببكٌ بايدصبببببب١، ايػبببببػٛؾن ايػبببببااب اضبببببتكڀاب .ٙ 

 ي٬ضبببتُساز يف سبببٛاؾص َػبببذع١ ٚإعڀبببا٩ِٖ َبببٛاٖاِٗ،

 ايؿسد١ٜ. اير١ٖٝٓ ايكدز٠ ع٢ً تعتُد اييت ايدصب١
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ٌ  اسبايٝب١  ايتك١ٝٓ ايتػسٜعات ذبدٜح .ٚ  ٌ  دٚزٟ بػبه  نب

 باضبببتشداخ ايابببد٤ ٚأٜكٶبببا ضبببٓٛات، مخبببظأٚ  ثببب٬خ

 ايؿببببٓاع١ٝ ايجببببٛز٠ َببببع تتٛاؾببببل ٚتػببببسٜعات تٓعُٝببببات

 ٫ضببببببتجُازات ٚداذببببببب١ ضبؿببببببص٠ً يتهببببببٕٛ...ايسابعبببببب١

 عًببب٢ ضبببًاٝاتٗا َبببٔ ٚاسبُاٜببب١ ا٭دٓاٝببب١، ايػبببسنات

 اجملتُع.

 ،"ايؿببٓاعٞ ايببرنا٤ بسٚتٛنببٍٛ" عًبب٢ ايعُببٌ َببٔ ٫بببد -0

 ايبيت  اتٚايطٝاضب  يًتػبسٜعات  طسٜبل  الازطب١  عًب٢  ٚايعٌُ

 عًٝٗببا ايذنٝببص ػببب  ايببيت ٚايكڀاعببات ٚقببعٗا، ػببب 

 ا٫ؾڀٓاعٞ.   ايرنا٤ َطتكاٌ ؽبـ ؾُٝا

ضبببباٚز  عبببد٠ ٚأالبببرٶا ؾببب ٕ َبببٔ ايكبببسٚزٟ ايعُبببٌ عًببب٢     -4

 َتها١ًَ، ٖٚٞ:

 :ضب١ًٝ. نؿا٤ات إعداد أًٚيا 

 :ٝٶببا  ايببرنا٤ بتڀاٝكببات تٗببتِ تكٓٝبب١ غببسنات دبٗٝببص ثاْ

 ا٫ؾڀٓاعٞ.

 :ايتڀاٝكبببات أٚيٜٛبببات دذببببدٿ طسٜبببل الازطببب١ زضبببِ ثايجٶبببا 

 بٗا. ْادأ اييت ٚايؿٓاعات

 :ع٬ُقب١  عاملٝب١  َ٪ضطبات  َبع  تعإٚ ضٝاضات زضِ زابعٶا 

 ايتكٓٝات. يف

 :أٚ  ٚطب   َػبسٚع  يف احملباٚز  ٖبرٙ  ؾٝاغ١ الاَطٶا ٞ  قبَٛ

 .ايتك١ٝٓ ايجٛز٠ ٖرٙ بسن  ايًشامإىل  ٜٗدف



43

 

 –1028     
54 

 



43 

–1028  1022  
55 

 

 الغامدٍ. ىىف. الىرقُ الرئًصُ: د  

ّ  ايكڀاعن بن ايػساناتإٔ  امل٪ند َٔ  أسبد  ٚاشبباف  ايعبا

ٛټٍ يدْاَر ايس٥ٝط١ املهْٛات  شٜاد٠إىل  ٜٗدف ايرٟ ايٛط ، ايتش

ٞ  ايٓاتر َٔ  % 40 َٔ اشباف ايكڀاع ١َػازن ّ  احملًب  1026 عبا

 ايتُٜٛببببٌ بٝببببت عببببٔ ؾببببدز تكسٜببببس ٚؾٹببببٞ، 1000 عبببباّ  % 65إىل 

ٕٻ ايهٜٛيت،  َٓشتٗبا  ايبيت  ايتشتٝب١  ايآب٢  َػبازٜع  قُٝب١  إمجايٞ ؾ 

 إطبببباز يف ايؿببببذ٠ تًببببو البببب٬ٍ ايتعببببإٚ صبًببببظ دٍٚ سهَٛببببات

 د٫ٚز، ًَٝبباز 618 بًببؼ ٚاشببباف ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايػببسان١

 بببن ايػببسان١ يُٓبباذز ضببٛقن أنببد ٚايطببعٛد١ٜ اٱَببازات َٚجٸًببت

 ايآببب٢ َػبببازٜع يف الؿٛؾٶبببا ٚاشبببباف، اسبهبببَٛٞ ايكڀببباعن

ٌ  ٚبدزد١ ٚاملٝاٙ، نايڀاق١ ايتشت١ٝ   ٜ٪نبد  ممبا  ايهٜٛبت   يف أقب

ٕ إ سٝببببح ايكڀبببباع، شببببرا نببببار٠ ٖٝهًبببب١ َسسًبببب١ ْعببببٝؼ أْٓببببا

 جببٛد٠  ىل ا٫زتكبا٤ إ تٗبدف  ٚاشباف ايعاّ ايكڀاعن بن ايػسان١

 َبببٔ ٚا٫ضبببتؿاد٠ اسبهَٛٝببب١، ازبٗبببات دالبببٌ ٚتُٓٝببب١ اشببببدَات،

٘  اشبباف،  ايكڀباع  نؿا٠٤ ٞ  ٚايؿٓٝب١،  املايٝب١  ٚقدزاتب  إشاسب١  ٚبايتباي

 .املماطس يف َٚػازنتٗا ايدٚي١، عٔ ايتٌُٜٛ ع ٤
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ّ  ايكڀباعن  ببن  ايػسان١ قڀاع إٕ  املًُهب١  يف ٚاشبباف  ايعبا

 ًَٝبباز 4159) زٜبباٍ ًَٝبباز 26059 اضببتجُازات٘ قُٝبب١ إمجببايٞ تاًببؼ

٘  َػذى تكسٜس سط ( أَسٜهٞ د٫ٚز  ٫ْبر  دبْٛص " غبسن١  ْػبست

 ٚزغبببِ ،"بببباٜد د٫" َٚ٪ضطببب١" إٍ إٍ دبببٞ إْهٛزبٛزٜتبببد، ٫ضببباٍ

٘  ا٫ضتجُاز َٚطتكاٌ ايكڀاع ٖرا قما١َ  حبادب١  ايدٚيب١ إٔ  إ٫ ؾٝب

 بببن ايػببسان١ َػببازٜع االتٝبباز يف سسؾٶببا أنجببس تهببٕٛإىل إٔ 

 أٖببببداؾٗا ذبكٝببببل أدببببٌ َببببٔ ٚذيببببو ٚاشببببباف  عبببباّاي ايكڀبببباعن

 تٓػب٧ إٔ  ٚعًٝٗبا  املااغبس،  ا٭دبٓ   ا٫ضبتجُاز  ٚشٜاد٠ ا٫قتؿاد١ٜ،

ٔ  تعبصٸش  ايبيت  املػبازٜع  َٔ صبُٛع١ ٞ  يًسعبا٠،  داذبٝتٗبا  َب إٔ  ٜٚٓاػب

ٕ  ايهبد٣  ايؿبسف  تتبٝض  ضبدد٠ قڀاعات ع٢ً أٜكٶا تسنِّص  يًتعباٚ

 ايكببٝاؾ١، اتقڀاعبب ذيببو ٜٚػببٌُ. ٚاشببباف ايعبباّ ايكڀبباعن بببن

 ٚايآٝبببب١ ايؿببببش١ٝ، ٚايسعاٜبببب١ ٚايتعًببببِٝ، ٚاملٛاؾبببب٬ت، ٚايٓكببببٌ

 ايكڀبباعن بببن ايػببسانات يُٓببٛذز َٛاتٝبب١ ب٦ٝبب١ ٚإزضببا٤ ايتشتٝبب١،

 .املعكد٠ املػازٜع ٚدبٓ  ٚاشباف، ايعاّ

 ايعببباّ ايكڀببباعن ببببن يًػبببسان١ املكازْببب١ يًكبببٛاْن ٚببببايٓعس

 ايعاَب١  ملٛاشْب١ ا يف املػبُٛي١  اسبهَٛٝب١  ازبٗات ربكع ٚاشباف،

 ممجًببب١ ٚتعبببدټ ٚاشبببباف، ايعببباّ ايكڀببباعن ببببن ايػبببسان١ يكبببإْٛ

 ايصَٓٝببب١ املبببدد عببباد٠ ٚتبببذاٚح ايػبببسان١، إطببباز يف ايعببباّ يًكڀببباع

َٶببا 25 بببن َببا يًُػببازٜع َٶببا، 00 أقؿبب٢ ٚنشببد عا  َببٔ ٜاببدأ عا

ّ  ايكڀباعن  ببن  ايػبسان١  عكبد  تٛقٝع  َٓبر  ٚيبٝظ  ٚاشبباف،  ايعبا

ِٻ َٚٔ ٚايآا٤، ايتذٗٝص إنُاٍ ّ  باملػبسٚع،  با٫ْتؿباع  اياد٤ ثٳ  بٓعبا

أٚ  ،BUILD, OPERATE & TRANSFER يببب  االتؿباز  ٖٚٛ Bot ايب
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 حببببل اياٝبببع ْٴطبببُٝ٘ َٚبببا املًهٝببب١، ْٚكبببٌ ٚايتػبببػٌٝ ايآبببا٤ ْعببباّ

ٞ ، PPP public-private-partnership ايبأٚ  ا٫ْتؿاع،  ايكبٛاْن  ٚتعڀب

 عكببد  عًبب٢  ػببسؾ١ امل اسبهَٛٝبب١  يًذٗبب١  َكٝببد٠  ؾبب٬س١ٝ  املكازْبب١

ٔ  َػبسٚط١  ٚاشباف، ايعاّ ايكڀاعن بن ايػسان١  زبٓب١  بتهبٜٛ

 ٜطببُِٝٗ أعكببا٤ تكببِ ٚاشببباف، ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايػببسان١

 تتذببباٚش ايبببيت املػبببازٜع سببباٍ ٚيف باملػبببسٚع  املعٓٝببب١ ازبٗببب١ ز٥بببٝظ

ِټ َعٝٓٶببا، سببدٽا اٱمجايٝبب١ تهايٝؿٗببا  ٚشاز٠ َببٔ ممجًًببا ايًذٓبب١ تكبب

ٞ  إداز٠ صبًظ مبٓصي١ ايًذ١ٓ ٖٙر ٚتهٕٛ. املاي١ٝ  يًُػبسٚع،  اْتكباي

 بأعُاٍ يًكٝاّ ددٜد٠ سه١َٝٛ د١ٗ إْػا٤ ذيو ٜتڀً  ٫ ٚبايتايٞ

 ٖبببرا يف زا٥بببد٠ تعتبببد ايبببيت املتشبببد٠ املًُهببب١ ٚيف. املعٓٝببب١ ايًذٓببب١

 ببن  ايػبسان١  ٱداز٠ َطبتك١ً  سهَٛٝب١  د١ٗ ربؿٿـ مل اجملاٍ،

 .ٚاشباف ايعاّ ايكڀاعن

 أْعُببب١ تٓؿٝبببر تعبببذ  قبببد ايبببيت تشبببدٜاتاي أنبببد متجبببٌ قبببد

 ْعبببباّ اعببببذا  يف ٚاشببببباف ايعبببباّ ايكڀبببباعن بببببن ايػببببسان١

 َبببٔ عبببددٶا ٜتكبببُٔ ايبببرٟ اسبهَٛٝببب١، ٚاملػبببذٜات املٓاؾطبببات

 ايصَٓٝبببب١، ٚازبببببداٍٚ ايعڀببببا٤ات، غببببسٚط خبؿببببٛف املتڀًاببببات

ّ  ٫ ايبيت  ايعكبٛد،  ٚغبسٚط   بببن ايػبسان١  عكبٛد  َبع  بطببٗٛي١ تبت٤٬

 عكبببببٛد يف ا٭ضببببباع املكاببببببٌ، ٚيف. افٚاشبببببب ايعببببباّ ايكڀببببباعن

 ازبٗببببب١ متبببببٓضإٔ  ٚاشبببببباف ايعببببباّ ايكڀببببباعن ببببببن ايػبببببسان١

 ٚايعكببد ايعڀببا٤ات، غببسٚط يتشدٜبد  املسْٚبب١ َببٔ دزدبب١ اسبهَٛٝب١ 

 ٖببٛ يًذضبب١ٝ ايببس٥ٝظ ٚاملعٝبباز سببد٠، عًبب٢ سايبب١ نببٌ أضبباع عًبب٢

 ٚيًذٗببب١ ٚايؿٓٝببب١، املايٝببب١ ايٓببباسٝتن َبببٔ ٤٬ََببب١ ا٭نجبببس ايعڀبببا٤
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 ٜػببهٌ مبببا ذيببو، تؿاؾببٌٝ يتشدٜببد ايتؿببسف سٜبب١س اسبهَٛٝبب١

ٔ . ايعڀبا٤  َطبتٓدات  يف ٚاملاي١ٝ، ايؿ١ٝٓ املعاٜر بن املٛاش١ْ  أببسش  َٚب

 زببب  ٚاشببباف ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايػببسان١ عكببٛد الؿببا٥ـ

ٛ  ،indexation أضعاز مب٪غس ايتعسؾ١ ّ  َبع  أببدٶا  ٜتٛاؾبل  ٫ ٖٚب  ْعبا

ٞ  ايبببرٟ اسبهَٛٝبب١  ٚاملػبببذٜات املٓاؾطببات   بطبببًٝڀا اَػٶببباٖ ٜعڀبب

 .ايعكد ق١ُٝ يتػٝر

 متًهٗبببا اسبهَٛٝببب١ يًذٗببب١ ػببببٛش ايبببيت يًشؿبببـ ٚبايٓطببا١ 

 يًتهٝٝببـ اٯثبباز بعببض ؾٗٓبباى ضبببدد٠، َطببتٜٛات ٖٓبباى ؾًٝطببت

 ٞ ٌ  ٚاستُبباٍ املػبسٚع،  يػبسن١  ايٓعباَ  غببسن١" نبب  َعٗبا  ايتعاَب

ٔ  املصٜد تتڀً  املطأي١ ٖٚرٙ ،"سه١َٝٛ  ايتؿؿب١ًٝٝ  ا٫عتابازات  َب

 شبببرا سهَٛٝببب١ دٗببب١ أٟ ممازضببب١ سايببب١ يف ٞايٓعببباَ يًتهٝٝبببـ

 يًػببسان١ ا٭البس٣  اٱقًُٝٝبب١ ايكبٛاْن  البب٬ف عًب٢  ٚذيببو اشبٝباز، 

 ايكڀباعن  بن ايػسان١ قإْٛ ؾ ٕ ٚاشباف، ايعاّ ايكڀاعن بن

 َبببٔ دبببص٤ تكبببدِٜ بػبببإٔ َتڀًابببات أٟ ٜؿبببس  ٫ ٚاشبببباف ايعببباّ

ٔ  يًعا١َ املػسٚع غسن١ ٍ  َب ِ  عًب٢  عباّ،  طبسح  الب٬ ٔ  ايبسغ ٘  َب  أْب

 ٜتبٝض  ذيو ؾ ٕ ضبدد٠، سؿ١ اسبه١َٝٛ يًذ١ٗ ناْت إذا يڀاعبا

 .املطتكاٌ يف َع١ٓٝ َسس١ً عٓد يًتداٍٚ طسسٗا استُاٍ

ّ  ببن  ْٛقبش٘ إٔ  ٫ببد  ؾبسم  ٖٚٓباى   َٚؿٗببّٛ اشبؿمؿب١  َؿٗبٛ

ٍ  تع  ؾاشبؿمؿ١ ٚاشباف، ايعاّ ايكڀاعن بن ايػسان١  تٓباش

 طبن ذب بٗبدف  اشبباف   يًكڀاع متًهٗا ٭ؾٍٛ اسبه١َٛ بٝعأٚ 

 تٓبباشٍ ؾببتع  ايػببسان١ أَببا ٚا٭ضببعاز، ايتهًؿبب١ ٚالؿببض ا٭دا٤،

ّ  أؾٍٛ عٔ اشباف ايكڀاع ٌ  يًشهَٛب١  بتأضٝطبٗا  قبا  َصاٜبا  َكابب
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 الببدَات تببٛؾر ٚبٗببدف زبببض، ٖبباَؼ َببع ايتأضببٝظ نًؿبب١ تػڀببٞ

 تكببدِٜإىل  ٜٗببدؾإ ٚا٫ثٓببإ أقببٌ، ٚنًؿبب١ أؾكببٌ ٚجبببٛد٠ َعٝٓبب١،

 نمبدَات  ايدٚيب١   ٚٚادابات  َط٪ٚيٝات قُٔ تكع اييت اشبدَات

 أعًب٢  جببٛد٠  ٚايڀبسم،  ٚايؿسف ٚاملٝاٙ ٚاملڀازات ٚايتعًِٝ ايؿش١

 اسبهَٛبب١ بٝببع: َجًًببا يببدٜٓا اشبؿمؿبب١ َػببازٜع َببٔ أقببٌ. ٚنًؿبب١

 ايطبعٛد١ٜ،  ٚاشبڀبٛط  ا٫تؿبا٫ت،  غباهات  يف أؾٛشا َٔ زبص٤

 ؾُبببٔ ايػبببسان١ أَبببا... ٚغرٖبببا ٚايهٗسببببا٤، ضبببابو ٚغبببسنات

 املدٜٓببب١ َڀببباز ٚبٓبببا٤ دبببد٠، ڀبببازَ يف اسبذببباز ؾبببا٫ت أَجًتٗبببا:

 .ٚغرٖا دد٠، َڀاز َٝاٙ ذب١ًٝ ضبڀ١ ٚإْػا٤ املٓٛز٠،

 ؾُٝببا دبببدٟ ٫ اشببباف ٚايكڀبباع اسبهَٛبب١ بببن ايػببسان١ إٕ

 ذيبببو ٭ٕ ايسحبٝببب١  اشبببباف ايكڀببباع أْػبببڀ١ َبببٔ ا٭ؾبببٌ يف ٖبببٛ

 يًكڀبببباع اسبهَٛبببب١ قاببببٌ َببببٔ َٓاؾطبببب١إىل  ايػببببسان١ ضببببٝشٍٛ

ٌ  ٚاجملتُبع  اشبباف  يًكڀباع  َٚكس٠ َؿطد٠ ٖٚرا اشباف،  بػبه

 ا٭دٗببص٠ ٭ٕ ٚاملٓتذببات  اشبببدَات تببسدٟ ايٓٗاٜبب١ يف َٚآيبب٘ عبباّ،

 اَتٝبببباشات عًبببب٢ اسبؿببببٍٛ يف ضببببًڀاتٗا ضتطببببتمدّ اسبهَٛٝبببب١

ٔ  َٓاؾطبٝٗا  بكٝب١  عًٝٗا ؼبؿٌ ئ ٚاضتجٓا٤ات  اشبباف،  ايكڀباع  َب

ٞ  غبر  َٚٔ ٍ  املٓڀكب  تٜٓٛبع أٚ  ايػبسان١  حبذب١  ايدٚيب١  أدٗبص٠  دالبٛ

٘  اشبباف،  ايكڀباع  ؼبطبٓٗا  ايبيت  ا٫تاجملب  يف ايدالٌ َؿادز  ٚيدٜب

 دالببببٍٛ ٜكتؿببببس ٚإٔ ٚإدازتٗببببا، تأضٝطببببٗا متٜٛببببٌ عًبببب٢ ايكببببدز٠

ٌ  تأضٝطبٗا،  ايكڀباع  ٜطبتڀٝع  ٫ ايبيت  اجملبا٫ت  ع٢ً اسبه١َٛ  َجب

 ايتشتٝبب١  ايآبب٢ تأضببٝظ صببباٍ يفأٚ  اياذٚنُٝاٜٚبب١، ايؿببٓاعات

 تبٛؾر  بٗبدف  ٚازبطبٛز   ٚايڀبسم  اسبدٜد١ٜ ٚاشبڀٛط ناملڀازات
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ٍ أٚ  ايذبببض  ٚيببٝظ  شبدَبب١ا ٍ  عًبب٢  اسبؿببٛ  شبصٜٓبب١  إقبباؾ١ٝ  دالببٛ

 تببببدؾع ا٭ؾببببٌ يف اسبهَٛبببباتإٔ  ٖٚببببٛ ايعهببببظ بببببٌ ايدٚيبببب١،

 ضببٝكدَٗا ايببيت اشبببدَات َكابببٌ اشببباف ايكڀبباع َببٔ يػببسنا٥ٗا

ِ  اييت ايسضّٛ َٔ دص٤ عٔ تٓاششا ال٬ٍ َٔ ايػسان١، َػسٚع  ٜبت

 .ايػسان١ عكد ؾذ٠ طٍٛ املػسٚع تػػٌٝ َٔ ذبؿًٝٗا

 ايكڀبباع زغابب١ ٜعهببظ يًُػببازٜع اسبببايٞ ايتببدؾلٕ إ الببرٶا،ٚأ

 ٚاشبببباف، ايعببباّ ايكڀببباعن ببببن ايػبببسانات دالبببٍٛ يف اشبببباف

 عبببد ايػبببسانات تبببتِ سٝبببح َٓعُببب١  قاْْٛٝببب١ ب٦ٝببب١ ٚدبببٛد ٚعبببدّ

 ٭ٕ ٚقببسٚز٠ سادبب١ ٖٓبباىإٔ  إ٫ ازببباْان، بببن ايتًكببا٥ٞ ايتعببإٚ

ٟ  ايتٓعُٝٞ اٱطاز تڀٜٛس ٜتِ ٔ  ايطبعٛد ٌ  َب ٛ  ذبكٝبل  أدب  أنبد  منب

 ايػببسان١ ظببباح ٜتٛقببـ ٫ٚ ايكڀبباعن، ٖببرٜٔ بببن ايػببسان١ يف

 زٚاببب  الًببل َببٔ ٫بببد ٚإمنببا ؾشطبب ، ٚا٭ْعُبب١ ايتػببسٜعات عًبب٢

 ذات َتعبببدد٠ أبعببباد شبببا ؾهًبببٗا اسبٛنُببب١، َؿٗبببّٛ ٚببببن بٝٓٗبببا

 ْكبباط يف تًتكببٞ ٚادتُاعٝبب١، ٚاقتؿبباد١ٜ ٚقاْْٛٝبب١ إدازٜبب١ دٛاْبب 

 ٚاملطببا٤ي١، ٚاٱؾؿبباح، ؾ١ٝايػببؿا َابباد٨إىل  َطببتٓد٠ َػببذن١،

 َببٔ املطبب٪ٚيٝات ٚذبدٜببد املؿببًش١، ٭ؾببشاب املتطببا١ٜٚ ٚاسبكببٛم

 .ايتٓاؾط١ٝ ايكدز٠ ٚتعصٜص املٛازد، اضتمداّ نؿا٠٤ زؾع أدٌ

 

 الكعىد. ىاصر. التعكًب األول: د  

 غبببسان١ َٚٛقبببٛع اشبؿمؿببب١ َٛقبببٛع ببببن ازتاببباط ٖٓببباى

ّ  إذ بببدأ ٚاشببباف، ايعبباّ ايكڀباعن   ا٭الببر ايسبببع يف بُٗببا ا٫ٖتُبا

 املاقٞ. ايكسٕ َٔ
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 ايٛقبببت يف ٚاشبببباف ايعببباّ ايكڀببباعن بػبببسان١ ا٫ٖتُببباّ شاد

 تتڀًابب٘ ملببا ٚايٓاَٝبب١  املتكدَب١  ايببدٍٚ َببٔ ايعدٜبد  قاببٌ َببٔ اسباقبس 

ٔ  ايعاَب١  ٚاشبدَات ا٭ضاض١ٝ ايا١ٝٓ َػازٜع  نبار٠  اضبتجُازات  َب

 املٝصاْٝبببات قبببدز٠ ٚعبببدّ ايطبببهإ، َبببٔ املتصاٜبببد ايعبببدد قببب٤ٛ يف

 َببٔ ا٫ضببتؿاد٠ عببٔ ؾكببًًا ايبب٬شّ، ايتُٜٛببٌ تببٛؾر عًبب٢ اسبهَٛٝبب١

 ٚتهًؿبب١ أعًبب٢ جبببٛد٠ اشبدَبب١ يف تببٛؾر اشببباف ايكڀبباع قببدزات

 أقٌ.

 مت _املاقببببٝن ايعكببببدٜٔ َببببد٣ ٚعًبببب٢ _ ا٭ٚزٚبببببٞ ا٫ذببببباد يف

 ايعبباّ ايكڀبباعن بببن غببسان١ 0055 عًبب٢ ٜصٜببد َببا عًبب٢ ايتٛقٝببع

 ٛزٚ.ٜ ًَٝاز 005 تاًؼ أَٛاٍ بس٩ٚع ٚاشباف

 يف اشببباف ايكڀبباع دٚز شٜبباد٠ عًبب٢ 0505 ز٩ٜبب١ زنببصت ٚقببد

 ٚثٝك١ ٚتٓاٚيت. ْٛف. د ٚزق١ يف ٚزد نُا اٱمجايٞ، احملًٞ ايٓاتر

 َببٔ ملصٜببد اشببباف ايكڀبباع ذبؿٝببص 0505 ايببٛط  ايتشببٍٛ بسْبباَر

ـ  يف املػازن١  عًب٢  ايتأنٝبد  ٚمت ا٫قتؿباد١ٜ،  ايكڀاعبات  طبتًب

 ايكڀاع يتشؿٝص زٜاٍ ًَٝاز 20 ٚربؿٝـ ،0502 َٝصا١ْٝ يف ذيو

 ايػببسنات زٜبباد٠ بسْبباَر املٓتعببس٠: ايببداَرإىل  اشببباف. إقبباؾ١ 

 ايٛطٓٝب١  ايؿبٓاع١  تڀبٜٛس  ٚبسْباَر  ايتمؿبٝـ،  ٚبسْاَر ايٛط١ٝٓ،

 ايًٛدطت١ٝ. ٚاشبدَات

 أضبباع عًبب٢ َػببسٚعٶا 02 َببٔ أنجببس املًُهبب١ يف أڂقببِٝ ٚقببد

ّ  ايكڀباعن  بن املػازن١  هإ،اٱضب  صببا٫ت:  يف ٚاشبباف  ايعبا

 005 عًب٢  دَبا ٜصٜب   اضبتجُازاتٗا  ٚغرٖا، بًػبت  ٚايٓكٌ، ٚايڀاق١،

 َٓٗا، ًٜٝ٘ امل١٦ يف 00 ع٢ً اٱضهإ قڀاع ٚاضتشٛذ زٜاٍ، ًَٝاز
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 ايعسبٝبب١ ايببدٍٚ َببٔ عببدد تآبب٢ املا٥بب١. ٚباملجببٌ يف 02ب ايٓكببٌ قڀبباع

 ٚاملػببببسب اٱَبببازات  َكببببدَتٗا يف ا٭ضبببًٛب،  ٖببببرا ٚؾبببل  َػبببازٜع 

 .ٚازبصا٥س

ّ  ايكڀباعن  بن ايػسان١ َّؿٗٛ ٚياٝإ  ٚاشبباف، ذنبس   ايعبا

ٔ  ايؿادز ٚاشباف، ايعاّ ايكڀاعن بن ايػسان١ ديٌٝ  بسْباَر  عب

 بببن ايػببسان١" إٔ "  ٜطببس"  اسبهَٛٝبب١ اٱيهذْٚٝبب١ ايتعببا٬َت

 ٚغبسٜو  سهَٛٝب١  دٗب١  ببن  اتؿاقٝب١  ٖٞ ٚاشباف ايعاّ ايكڀاعن

 ايرٟ ػذىامل ايتذازٟ ايعٌُ يف ٚايؿسف املماطس ٫قتطاّ الاف 

 ." ايعا١َ اشبدَات تكدِٜ ع٢ً ٜٓڀٟٛ

 َؿٗبببّٛ اٱَبببازات سبهَٛببب١ ايسزٝببب١ اياٛابببب١ أٚقبببشت ٚقبببد

 ٚاسبد٠  ببن  تعاقدٜب١  تستٝابات  عًب٢  تطتٓد ايػسان١ بإٔ ايػسان١

 ايكڀببباع غبببسنات ٚإسبببد٣ اسبهَٛٝببب١، ازبٗبببات َبببٔ أنجبببسأٚ 

 ايػبببسٜو قٝببباّ مبكتكببباٖا ٜبببتِ َعٝٓببب١، َػبببسٚعات يف اشبببباف

ّ  ايبيت  ٚاشببدَات  با٭ؾٍٛ اسبه١َٛ ب َداد اشباف  تكًٝبدٜٽا  تٴكبدٻ

ٌ  َااغبس٠،  بؿبٛز٠  ايعاّ ايكڀاع َٔ  ايتعاقبد  ايذتٝابات  ٖبرٙ  ٚتػبُ

 ارببباذ عًُٝبب١أٚ  اٱداز٠ َػببازن١أٚ  ْكببٌ تػببٌُ نُببا اشبببازدٞ،

 ربڀبٝ   يف ا٭نبد  ايبدٚز  اشبباف  يًكڀباع  ٜهٕٛ حبٝح ايكساز،

 تأالر ٚقد ايعا١َ. اشبدَات ٚؾٝا١ْ ٚتػػٌٝ ٚبٓا٤ ٚتؿُِٝ ٚمتٌٜٛ

 ايتاي١ٝ: ايُٓاذز أسد ٚؾل تعاقد١ٜ ؾٛزٶا ايػسان١

 عكببببٛدأٚ  اٱػببببباز عكببببٛد اٱداز٠، عكببببٛد اشبدَبببب١، عكببببٛد •

 ا٫َتٝاش.

 .BOT املًه١ٝ ْٚكٌ ٌايآا٤ ٚايتػػٝ •

 .BOOT املًه١ٝ ْٚكٌ ٚايتػػٌٝ ٚايتًُو ايآا٤ •
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 .BOO ٚايتػػٌٝ ٚايتًُو ايآا٤ •

ٔ  ا٭ضاع ٚاشدف ّ  ايكڀباعن  ببن  ايػبسان١  َب  ٚاشبباف  ايعبا

 ٚايتٓاؾطب١ٝ،  ٚاشببد٠  املعسؾب١  ع٢ً ٜطتٓد َطتداّ، اقتؿاد ذبكٝل

 أقٌ. ٚبتهًؿ١ أع٢ً جبٛد٠ َٓتذاتإىل  ٜٚ٪دٟ

ّ  ايكڀباع أٚ  اسبهَٛب١ إٔ  ٜتكض ذيو َٚٔ  َٓاؾطب١  يٝطبت  ايعبا

ٌ  اشباف، يًكڀاع  اضبتجُازات٘.  شٜباد٠  عًب٢  َٚػبذع١  يب٘،  ضبؿبص٠  بب

 ا٫ضبتجُازات  ؾبٓدٚم  اضبتجُازات  اؾطب١ َٓ عٔ اياعض َٔ ٜٴجاز َٚا

 يبٝظ  ؾايؿبٓدٚم  دقًٝكبا،  يبٝظ  اشبباف  ايكڀاع ٫ضتجُازات ايعا١َ

 املٛقبض  باملؿّٗٛ ٚاشباف ايعاّ ايكڀاعن بن بايػسان١ ع٬ق١ ي٘

ٔ  املد٣، ٚط١ًٜٛ َتٛضڀ١ أٖداف ي٘ ؾايؿٓدٚم أع٬ٙ  ٘  َٚب  أٖداؾب

ِ  ايببببسبض ذبكٝببببل  أذزعٗببببا  ٚأسببببد يًشهَٛبببب١  ممًببببٛى أْبببب٘ زغبببب

 يف اشبباف  يًكڀباع  اضبذاتٝذٝا  غسًٜها ٜهٕٛ ٚقد تجُاز١ٜ،ا٫ض

ٕ  .ايبسبض إىل  اشادؾب١  املػبسٚعات   ببن  ايػبسان١  َػبازٜع  يف سبن أ

 ٚاشببدَات  ا٭ضاضب١ٝ  ايآٝب١  عًب٢  تسنِّبص  ٚاشباف ايعاّ ايكڀاعن

 َٓٗبا  اسبهَٛب١  ٫ٚ تٗبدف  تكبدميٗا،  اسبه١َٛ َٔ املتٛقع ايعا١َ

 ازبببٛد٠، ؼبكببل بػببهٌ اَبب١ايع اشبببدَات تببٛؾر بببٌ ايببسبض،إىل 

 .ب ْتادٗا اشباف ايكڀاع قٝاّ دسا٤ َٔ ايتهايٝـ ٚؽبؿض
 

 العجناٌ.  خالد. التعكًب الجاىٌ: و  

 املٛقببٛع ٖببرا سببٍٛ ْببٛف. د ٚزقبب١ يف ٚزد ممببا نببجر َببع أتؿببل

ٌ  َبع  أالتًـ أٜكٶا يهٓ  املِٗ،  نبريو  ٚأٚدټ تكبُٓت٘،  ممبا  قًٝب

 نؿببا٠٤ َببٔ ٓببتكـت ٫ ايببيت اٱقبباؾات بعببض عًبب٢ ايكبب٤ٛ تطبًٝ  

 :ايتاي١ٝ ايٓكاط يف ذيو نٌ ٚأٚزد. ايٛزق١
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 يف ايتببببٛاشٕ تعبببب  أنجببببسأٚ  طببببسؾن أٟ بببببن ايػببببسان١ •

 ببببن ايػبببسان١ سببباٍ يف باسبطاضببب١ٝ ٜتطبببِ َبببا ٖٚبببٛ ايع٬قببب١،

 ايعبباّ ايكڀبباع ٜهببٕٛ عٓببدَا الاؾبب١ ٚاشببباف، ايعبباّ ايكڀبباعن

 بببببدٚزٙ َٚتُطببببًها يًػببببسان١، اسبكٝكببببٞ املعٓبببب٢ يؿٗببببِ ؾاقببببدٶا

 ايكڀبباع ٜهببٕٛ عٓببدَا ٚنببريو ايٓؿببٛذ، عًبب٢ ايكببا٥ِ ڀٟٛايطببً

 املاببادز٠ زٚح ٚغٝبباب ٚايببتشؿغ، ايتٛسببد حبايبب١ َتُطببًها اشببباف

ِ  َبا  ٖٛ أضـ بهٌ ايٛاقع ٖرا املايٞ. ايتػاع ْتٝذ١ ٚاملػاَس٠  ٜتطب

ّ  ايكڀباعن  تٛؾٝـ ب٘ ٛ  املًُهب١،  يف ٚاشبباف  ايعبا ُٿبل  َبا  ٖٚب  ٜع

ٌ  اشا٥ببٌ ايجكب١  غبس   إىل  ضبباٌٝ ؾب٬  ٚبايتببايٞ ايڀبسؾن.  بببن اسباؾب

 ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايػببسان١ تڀاٝكببات يف ؾعٻبباٍ تٛضټببع ذبكٝببل

 نب٬  ٚتٓاشٍ ايػس ، ٖرا َٚعازب١ اش٠ٛ، ٖرٙ جبطس إ٫ ٚاشباف

ٔ  ايڀسؾن ِ  ٚتبا   املهاًب١،  ايعكُٝب١  َؿاُُٖٝٗبا  عب ٌ  ْعب  ٖٚٝانب

 ٚأغبر  نبجر٠،  أالبس٣  عاملٝب١  دببازب  يف ٚؾعايٝتٗبا  ظباعتٗا أثاتت

 ظباسبات  سككبت  ايبيت  اياٛيٓدٜب١  ايتذسبب١ إىل  اشبؿبٛف  ٛد٘ب ٖٓا

 ٚايبببيت املبببرنٛز٠ ضبببًًؿا، ايدٜڀاْٝببب١ ايتذسبببب١ داْببب إىل  َُٗببب١،

 ايٛزق١. ناتا١ إيٝٗا أغازت

 بببببن ايػببببسان١ َػببببازٜع سبذببببِ د٫ٚز ًَٝبببباز 618 زقببببِ •

 يف ٚزد ايبببرٟ ايتعبببإٚ صبًبببظ دٍٚ يف ٚاشبببباف ايعببباّ ايكڀببباعن

 أنبباد تؿببدٜك٘. ٚعببدّ ؾٝبب٘، ويًتػببهٝ َكببڀسٶا أدببدْٞ ايٛزقبب١

 تٓكؿبب٘ ٚزمبببا ؾبباز ، بػببهٌ ؾٝبب٘ َاببايؼ ايببسقِ ٖببراإٔ  أدببصّ

 َببٔ تببأتٞ ا٭زقبباّ ٖببرٙإٔ  ٚا٭غًبب  َببا. َهببإ يف عػببس١ٜ ؾاؾبب١ً

 يًُعًَٛبببات، َٛثٛقببب١ َؿبببادز غٝببباب ظبببٌ يف سهَٛٝببب١ َؿبببادز
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ٔ  أْٗبا  نبريو  ٚا٭غًب   ٔ  طبتًؿب١  ؾبًٓٛؾا  تتكبُ  ببن  ايتعاقبدات  َب

 تؿبببٓٝـ قبببُٔ بڀاٝعتٗبببا تٓبببدزز ٫ ٚاشبببباف، ايعببباّ ايكڀببباعن

ٔ  ٚبعٝدٶا ٚاشباف. ايعاّ ايكڀاعن بن ايػسان١ ِ  عب ّ  تعُبٝ  ا٭زقبا

ٔ  ؾ ْ٘ نً٘، ايتعإٚ صبًظ ع٢ً ٟ  َب  دزاضب١  إعبداد  تبا   ايكبسٚز

 َببٔ سككبب٘ َٚببا ايطببابك١، ٚدبازببب٘ ايطببٛم ٖببرٙ ٚاقببع عببٔ غببا١ًَ

 ايعبد  ٚأالبر  عًٝٗبا  ايآا٤ ميهٔ ست٢ ٚعٛا٥د  ٚإالؿاقات ظباسات

 آَٓبببتٕ إ ٖبببرا يًػبببسان١، ْٚادشبب١  ؾاعًببب١ منببباذز يتڀبببٜٛس ٗببا  َٓ

 يتشكٝبببل ٚا٭ٖبببِ ا٭َجبببٌ ايطببباٌٝ ٖبببٞ ايػبببسان١ ٖبببرٙإٔ  ايدٚيببب١

 املتٓٛع١. ٚبساصبٗا 1000 ز١ٜ٩ يف ايڀُٛس١ املكاَن

ّ  ايكڀباعن  بن ايػسان١ مناذز •  َتعبدد٠  PPPٚاشبباف  ايعبا

 ٚايتػبببببببػٌٝ ايآبببببببا٤ منبببببببٛذز يف ؾكببببببب  تٓشؿبببببببس ٫ٚ ٚنبببببببجر٠

 يف غببٝٛعٶا ا٭نجببس ٖببٛ ايُٓببٛذز ٖببراإٔ  ؾببشٝض .BOTٌبببببٚايٓك

 ايُٓببباذز ٚؾٗبببِ دزاضببب١ ايكبببسٚزٟ َبببٔ يهبببٔ ايعاملٝببب١، ايتذبببازب

 أنجبس  بعكٗا ٜهٕٛ َا نجرٶا ٚاييت ٚاملتٓٛع١، ايهجر٠ ا٭الس٣

 املمتًؿبب١ ايتاآٜبباتإىل  بببايٓعس ايتببا ، يف ٚضببٗٛي١ ٚؾعايٝبب١ دببد٣ٚ

 ايػبببسان١، طبببسيف َبببٔ املتٛقعببب١ ٚا٭دٚاز املػبببازٜع، تعكٝبببدات يف

ٔ  ا٭الس٣. ايعٛاٌَ َٔ ٚايعدٜد  َجًًبا:  تؿؿبٌٝ،  دٕٚ ايُٓباذز  تًبو  َب

 َبببببٔ ايهبببببجر ٚغرٖبببببا ،BLT ،BOOT ،BOO ،BTOأْعُببببب١

 . ايُٓاذز

ُٶببا • إىل  املًُهبب١ يف بايتُٓٝبب١ ٜتعًببل ْكبباؽ أٟ يف ْؿببٌ َببا دا٥

 ايعكاببب١ ميجبببٌ اسببببايٞ بػبببهً٘ اسبهَٛٝببب١ املٓاؾطبببات ْعببباّإٔ 

 عًب٢  تٓڀابل  اسباٍ ٖٚرٙ ايت١ُٝٓ، َػازٜع حظبا ضاٌٝ يف ايهد٣
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 َػببانٌ ٖٓببا أؾٓببد يببٔ ٚاشببباف. ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايػببسان١

 دٚز يتؿعٝببٌ دببدٽا َٛاتٝبب١ ؾسؾبب١ إٕ ٖٓبباى أقببٍٛ: يهبب  ايٓعبباّ،

٘  بعبد  ايكڀاع ٖرا َٓع١َٛ ٱداز٠ يًتمؿٝـ ايٛط  املسنص  ؾؿبً

َٶا  ظب   ٚيف اسبهَٛٝب١.  املٓاؾطات يٓعاّ ايتٓؿٝرٟ اٱطاز عٔ متا

 ٜطببٝڀس ٚايببيت -املايٝبب١ ٚشاز٠ بٗببا تعُببٌ ايببيت ايعكًٝبب١إٔ  ا٭نٝببد

ٔ  -ايعاّ املاٍ محا١ٜ ؾهس عًٝٗا ٔ  أببدٶا  ميهٓٗبا  يب ـ  إداز٠ َب  ًَب

 ايببرٟ املتببٛاشٕ ببباملؿّٗٛ ٚاشببباف ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايػببسان١

 ايتعكٝ . ٖرا بدا١ٜ يف إيٝ٘ أغستٴ

 ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايػببسان١ َببٓٗر تببا  َببٔ ايػببس  إٕ •

 ٫ٚ ايتُٜٛببٌ، َؿببادزإىل  اسبهببَٛٞ ايٓؿبباذ ؾكبب  يببٝظ ٚاشببباف

ٛ  ٖرا ٜهٕٛإٔ  ػب  ٞ  ازباْب   شبكبع  ٚإ٫ اشبدف،  ٖب  اسبهبَٛ

ٔ  ٚا٭ِٖ ايس٥ٝظ ايػس  املٍُٛ. اشباف ازباْ  ابتصاشإىل   ٖبرٙ  َب

ٛ  ايػسان١  ٚاٱدازٜب١  ايتػبػ١ًٝٝ  املتمؿؿب١  اشببدات إىل  ايٓؿباذ  ٖب

 ٚايتُٜٛبببٌ املمببباطس يف املػبببازن١  داْبببإىل  املذانُببب١، ٚايؿٓٝببب١

 َببٔ أْبب٘ نُببا املػببازٜع. تًببو يف ايسحبٝبب١ ٚغببر ايسحبٝبب١ يًعٓاؾببس

َٶبببا اسبهَٛببب١ تطبببع٢ ٫ ببببإٔ ايتٛؾببب١ٝ ايكبببسٚزٟ  اياكبببا٤إىل  دٚ

 منبباذز تببا  ايكببسٚزٟ َببٔ إْبب٘ بببٌ املػببازٜع، تًببو يف نػببسٜو

 َببٔ تببدزػبٝٽا اسبهَٛبب١ ؾٝٗببا تتمببازز ايببيت املتٓاقؿبب١ ايػببسان١

ٕ  ٚذيبو  ايتأضٝطب١ٝ   ايداعُب١  أدٚازٖبا  أدا٤ بعبد  تايػسانا  يكبُا

 اسبهَٛٝب١،  ايارٚقساط١ٝ اٱداز٠ تأثرات َٔ املػازٜع تًو ذبسٜس

 يتًبببو ايتػبببػ١ًٝٝ اٱداز٠ يف اشبببباف ٚدٚز ايكڀببباع ؾهبببس ٚتؿعٝبببٌ

 املػازٜع.
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  :ًُاملداخالت حىل الكض 

 إيٝبب٘ تاسبُببٛد إىل إٔ َببا تڀسقبب  ؾبباح بببٔ اهلل عاببد. أغبباز د

 َببٔ اشببباف ايكڀبباع َػببازن١ شٜبباد٠ ٚدببٛب َببٔ ايس٥ٝطبب١ ١ايٛزقبب

 ايٓطبببا١ َبببٔ اْڀ٬ًقبببا  %  65إىل  يٝؿبببٌ اٱمجبببايٞ احملًبببٞ ايٓبباتر 

 َبببٔ أَبببسٶا ٜعبببدټ ، %  40 بايببب ْطبببا١ عٓبببد اٯٕ تكبببـ ايبببيت اسبايٝببب١

 َاتػا٠. ٚط١ٝٓ َهتطاات َٔ يًٌٓٝ إيٝ٘ ايطعٞ ايكسٚزٟ

َٶا ٜ٪ٌَ اييت ايػسان١ َٚطأي١  اقتؿادٟ احظبإىل  تؿٌإٔ  دٚ

 اضبببببذاتٝذ١ٝ ٚالڀببببب  أٖبببببداف ذات اقتؿببببباد١ٜ ملطبببببر٠ ضبكًكبببببا

 تستٝاببات عًبب٢ ذيببو ٜطببتٓدأٚ  ٜٴآبب٢إٔ  ايٛاقببع يف ٫بببد َسضبب١َٛ،

 ٚإسببد٣ اسبهَٛٝبب١، ازبٗببات َببٔ أنجببسأٚ  ٚاسببد بببن تعاقدٜبب١

 يٝبببتِ َعٝٓببب١، َػبببسٚعات الببب٬ٍ َبببٔ اشبببباف ايكڀببباع َٓػبببآت

 ٚاشبدَات. با٭ؾٍٛ اسبه١َٛ قٝاّ مبكتكاٖا

أٚ  اشببازدٞ،  يًتعاقبد  املاطبڀ١  ايؿٛز ايذتٝاات ٖرٙ ٚتػٌُ  

 ايكبساز،  ؾبٓع  عًُٝب١ أٚ  اٱداز٠، َػبازن١ أٚ  ْكٌ يتػٌُ متتد قد

 ٚمتٜٛببٌ، ربڀببٝ ، يف أنببد دٚزٷ اشببباف يًكڀبباع ٜهببٕٛ حبٝببح

 .ايعا١َ اشبدَات ٚؾٝا١ْ ٚتػػٌٝ ٚبٓا٤ ٚتؿُِٝ،

 عًبب٢ ٚاشببباف ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايتعاقببد غببهٌ ٜٚتٛقببـ  

 ببببن املػبببازن١ ٚسذبببِ اشبببباف، ايكڀببباع ٜت٫ٖٛبببا ايبببيت املٗببباّ

 :تػٌُ عدٜد٠، أطس يف ايكڀاعن

 ُِٝاملػسٚع. تؿ  

 .ًٜ٘ٛمت 
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 .ٙتػٝٝد 

  ً٘ٝٚؾٝاْت٘ تػػ. 

 املٗبباّ تًببو َببٔ أٟ بتشدٜببد اسبهَٛبب١ تكببّٛ ذيببو، عًبب٢ ٚبٓببا٤ٶ

 تعاقدٜب١،  ؾبٛز٠  مبكتكباٖا  يتٓػبأ  اشبباف  ايكڀباع  ضٝت٫ٖٛا اييت

 :ايتاي١ٝ ا٭غهاٍ أسد ٚؾل تٓعُٝٗا ميهٔ

 اشبد١َ. عكٛد 

 .عكٛد اٱداز٠ 

 اٱػباز. عكٛد 

 ا٫َتٝاش. عكٛد 

 املًه١ٝ ْٚكٌ ٚايتػػٌٝ ايآا٤ (BOT). 

 املًه١ٝ ْٚكٌ ٚايتػػٌٝ ٚايتًُو ايآا٤ (BOOT). 

 ايآا٤ ( ٌٝٚايتًُو ٚايتػػBOO.) 

 ا٭ضبببٛام يف ا٭ضبببِٗ بٝبببع الببب٬ٍ َبببٔأٚ  املااغبببس، اياٝبببع 

 ٚاٱداز٠. يًعاًَن ٝعاياأٚ  املاي١ٝ،

 غسان١ ٖٓاى ٜهٕٛ ملاذا ٖٚٛ: يًػاي١ٝ، َِٗ ٜدش تطا٤ٍ ٖٚٓا

 ٚاشباف  ايعاّ ايكڀاعن بن

ٔ  عاَب١  ايدٚيب١  الدَب١ إىل  تٗدف ايػسان١إٔ  ٖٞ: اٱداب١    َب

 ايساَٝب١  ايعاَب١  الڀڀٗبا  يف ززتٗا اييت ايعا١َ ا٫ضذاتٝذ١ٝ ال٬ٍ

 ٚايتٓاؾطبب١ٝ، ملعسؾبب١،ا عًبب٢ ٜطببتٓد َطببتداّ، اقتؿبباد ذبكٝببلإىل 

ٞ  ٚاشبببببببد٠،  ا٫قتؿبببببباد١ٜ ايتُٓٝبببببب١ ذبكٝببببببل ٚايتٓببببببٛع  ٚبايتبببببباي
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ٌ  ٚطبسدبات  إىل ْتا٥ر ٚايٛؾٍٛ ٚا٫دتُاع١ٝ،  ٜطبتڀٝع  ممبا  أؾكب

 .مبؿسدٙ ؾسٜل نٌ ؼبكك٘إٔ 

 يف اسبهَٛبببب١ دٚز إبببببساش عًبببب٢ ايػببببسانات تطبببباعد نُببببا

 ايآٝببب١ يكڀببباع ايطٝاضبببات ٚا٫ضبببذاتٝذٝات زضبببِ عًببب٢ ايذنٝبببص

 تٛؾرإىل  إقاؾ١ ٚتٓعُٝٗا، اشبدَات َٴكدٿَٞ َٚساقا١ ١،ا٭ضاضٝ

 ٍ ٘  اشبباف  ايكڀباع  زأزبا ٘  َٚعازؾب  ممببا املػبازٜع   إداز٠ يف ٚالداتب

 اشببدَات  تهًؿب١  ٚالؿبض  يتٓؿٝرٖا، ايص١َٝٓ املدد تكًٌٝ يف ٜطِٗ

 .ٚذبطٝٓٗا

 :ا٭الس٣ ا٭ٖداف َٚٔ

 ٚاٱقًُٝٝبببب١، ايٛطٓٝبببب١، ا٫ضببببتجُازات ٚتٓػببببٝ  دببببرب 

 ٚا٭دٓا١ٝ.

 باٱْؿببام ٜتعًببل ؾُٝببا ايٓكببٛد َكابببٌ أؾكببٌ قُٝبب١ كٝببلذب 

 ايعاّ.

 ٚا٫بتهببباز، املػبببازن١ عًببب٢ اشبببباف ايكڀببباع تػبببذٝع 

 ايدٚي١. يف ا٫قتؿادٟ ايُٓٛ ٚتعصٜص

 ددٜد٠. عٌُ ؾسف تٛؾر 

 اٱْؿبام  ٚطأ٠ ربؿٝض  ٌ  َٚػبازن١  اسبهبَٛٞ،  ٚايتُٜٛب

 .اشباف ايكڀاع َع املماطس

 ايكڀباع  ٌٖ: ايٓعِٝ ازَٟػ. ٚسٍٛ ايط٪اٍ املڀسٚح َٔ داْ  د

 ايكڀباع  َبع  ايػبسان١  يكٝباد٠  َ٪ٌٖ اسبايٞ بػهً٘ يدٜٓا اشباف

ٞ  ايكڀاع ميتًو اسبهَٛٞ  ٌٖٚ ٔ  زؾبٝدٶا  اسبهبَٛ  ايػبؿاؾ١ٝ  َب

 اشباف  يًكڀاع ثك١ َؿدز دبعً٘
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 ايڀببسؾن نبب٬ اسبببايٞ، ايٛقببع ايعجُببإ أْبب٘ يف الايببد. ٜببس٣ ّ

ِ  يتڀبٜٛس  ًَشب١  حبادب١  بُٝٓٗببا.  ػبسان١ اي دبباٙ  ٚايكٓاعبات  املؿباٖٝ

َٶببا ايطببعٛدٟ اشببباف ايكڀبباعإٔ  ٚاسبكٝكبب١  منبب  عًٝبب٘ ٜػًبب  عُٛ

 ايكڀباع  غبسنات  ببن  ٚايعا٥ًٞ، ٚايػسانات ستب٢  ايؿسدٟ ايعٌُ

 اشببباف ايكڀبباع عُببٌ منبب  ا٭غًبب . ٚيف ايُٓببٛذز يٝطببت اشببباف

 ملُازضب١  ٚتتطع ٚاٱداز٠، ايتشهِ يف يًطًڀ١ٜٛ غا٥ع١ ْصع١ ٖٓاى

 ايػبسان١  ؾهبس٠  ٜبسؾض  ايُٓ    ٖرانجر٠ أسٝإ يف املسنص١ٜ

 ا٫التؿاؾببات، بتٓبباشع ٜؿببڀدّ تكاًببٗإ إ ٚستبب٢ ا٭ضبباع، َببٔ

ـ  ٚا٫ٖتُاَات. أٜكٶا ؾ ٕ ظباٖس٠  ايسغاات ٚتٓاقض  امل٪ضطب١ٝ  ْكب

ٞ  اشبباف  ايكڀباع  عٌُ يف ِ  أسبد  ٖب ٌ  عكابات  أٖب  ايػبسنات  تؿعٝب

َٶا،  الؿٛؾٶا. اسبهَٛٞ ايكڀاع َع ٚايػسان١ عُٛ

 ؾببب ٕ ا٭دٗبببص٠  اسبُبببٛد، ؾببباح ٔبببب اهلل عابببد. ٚيف اعتكببباد د

ٔ  غب٦ٝٶا  تتاادٍ َ٪السٶا أقشت -اشسّ زأع َٚٔ -اسبه١َٝٛ  َب

 ؼببدخ  َبا  إمنبا  جبدٜد، يٝظ أَس ٖٚٛ اشباف، ايكڀاع َع ايس٣٩

 احملًببببٞ ايٓبببباتر يف نببببارٶا غببببسًٜها ٜعببببدټ قڀبببباع طُببببٛح ٫ ٜعببببدټ

 .اٱمجايٞ

 متببببت نًببببٗا أغبببباز إىل إٔ ايس٩ٜبببب١ ايعجُببببإ الايببببد. يهببببٔ ّ

 بببدأ ذيببو بعببد.. اشببباف ايكڀبباع عببٔ مبعببصٍ اياداٜبب١ يف ؾببٝاغتٗا

 بعبض  يف يًُػبازن١  اشبباف  ايكڀباع  َٔ أؾساد اضتدعا٤ َٔ غ٤ٞ

 زؾببع ضبباٌٝ عًبب٢ دعببٛات ناْببت ايػايبب  يف يهٓٗببا ايعُببٌ، ٚزؽ

 اشبڀبب  ٚقببع يف سكٝكٝبب١ َػببازن١ ٫ضببتكڀاب ٚيببٝظ ايعتبب ،

 ٚايداَر.
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ٞ  سساى ٜٛدد ٫ املكابٌ يف ِ  َ٪ضطب ٔ  َبٓع  شبباف ا ايكڀباع  َب

 يف املببب٪ثس٠ ايػبببسنات عًببب٢ ايكبببا٥ُن ؾُععبببِ.. ا٫دبببباٙ ٖبببرا يف

ُټبببٌ نبببجرٶا ُٜٗٗبببِ ٫ َذًٖبببٕٛ، َتػببباعٕٛ اشبببباف ايكڀببباع  ذب

 ا٫سذاؾٝبببب١إىل  ٜؿتكببببسٕٚ باطبببباط١ أْٗببببِ.. أٚ ايتػببببٝر يف طببببباطس

 ًَُٛع. أثس أٟ يتشكٝل اي٬ش١َ

 ٚايتػببهٝو، ايتشببسش يف ٚيف ايطببٝام ذاتبب٘ ؾبب ٕ ٖٓبباى َاايػبب١  

 اشبڀباب  ايجك١ بن ايكڀاعن اسبهَٛٞ ٚاشباف، ٚبعبض  ْٚكـ

ٔ  اسببدٜح .. ايجكاؾب١  ٖرٙ ٜػرٟ ايػعاٟٛ  ايبذاب  ٚدبباز  اشبٛاَر  عب

أضاضٶببا   ايػببسان١ ؾهببس٠ تطببٜٛل ايؿببع  َببٔ ػبعببٌ ذيببو ٚغببر

ٌ  ايڀبسؾن  ببن  ايجكب١  غس  َعازب١ َٔ ٫بد يريو ٔ  اسببدٜح  قاب  عب

 َابادز٠  عًب٢  ٜبٌ ٖٓبا  املأَٛي١. ٚايتعٛ بايؿعاي١ٝ ايػسان١ ٖرٙ تڀٜٛس

 اٯٕ اسبهَٛبب١ ٭ٕ باطبباط١ ازباْبب   ٖببرا يف اسبهببَٛٞ ايكڀبباع

 ا٭ببٛاب،  ؾبتض  يف دبدٜتٗا  تجاتإٔ  ٚعًٝٗا اشباف، يًكڀاع حباد١

ـ  ايطٝادٟ املٓٗر ٚتػٝر ٕ  غبر  املتعطب ٔ  ستب٢  ضبابًكا   املتبٛاش  ميهب

 ٚيببٝظ َٚطببتداّ، سكٝكببٞ ايتػببٝر ٖببراإٔ  اشببباف ايكڀبباع إقٓبباع

ٌ  ١َٝ. ٚبايڀاع يٝظ٬ٖ ٚعٛد صبسد  نبريو   اشبباف  ايكڀباع  نب

ّ  متطبو  ايبيت  ايػسؼب١ تًو يف عا١َ ز١ عٔ اسبدٜح يهٔ  بصَبا

 اشبباف  املٓعُات  ؾايكڀاع َٔ ٚغرٖا ايتذاز١ٜ ايػسف يف املاادز٠

 ٘  َببٔ ايػببااب متهِّببٔ ايػببسف بعببض ٚدبدٜببد، يػسبًبب١ حبادبب١ ْؿطب

 ر.ايتػٝ بعض ؼبدخإٔ  ميهٔ َا ٖٚٛ ؾٝٗا، ايدؾ١ تطُِّ

ّ  ايكڀباعن  بن ايػسان١ ايػاَدٟ ؾ ٕ ْٛف. ٚيف تؿٛز د  ايعبا

 َٔ أَجًتٗا: اشباط١٦، املؿاِٖٝ بعض عًٝٗا تطٝڀس ٚاشباف
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 :نًؿ١ أقٌ ٖٛ ايدٚي١ قاٌ َٔ املػسٚع متٌٜٛ-أ

 نٌ يف ْؿطٗا ٖٞ املػسٚع نًؿ١ٕ إ إذ ؾشٝض، غر أَس ٖرا

 ايبيت  اؾ١ٝاٱقب  ٚايهًؿب١  املمباطس  ا٫عتاباز  بعن آالرٜٔ اسبا٫ت،

ُٸًٗا  ايطبببٝاد١ٜ، ايبببدٜٕٛ سذبببِ شٜببباد٠ ْتٝذببب١ ايعببباّ ايكڀببباع ضبببٝتش

 عًب٢  ايڀًب   يف اشباف يًكڀاع ايعاّ ايكڀاع َٓاؾط١إىل  باٱقاؾ١

 .َٛقٛع ايكسٚ 

 ايكڀبباع َببٛظؿٞ ٚظببا٥ـ ؾكببدإإىل  ضببت٪دٟ ايػببسان١-ب

 :ايعاّ

ٕٻ  يبب٘ ضببٝاك٢ ايعبباّ ايكڀبباعٕ إ إذ أٜكٶببا، البباط٧ املؿٗببّٛ ٖببرا إ

ـ  اضبتشداخ  إَها١ْٝ ٖٓاى ٚبايتايٞ اشبدَات، تكدِٜ سل  ٚظبا٥

 .ددٜد٠ إْػا٤ات بٓا٤ بؿعٌ ددٜد٠

 :َكٓٸع١ الؿمؿ١ ٖٞ ايػسان١-ز

 ٚقببببع يف اسبسٜبببب١ اشببببباف ايكڀبببباع ٜٴعڀبببب٢ اشبؿمؿبببب١ يف

 عكببببٛد  يف يف سببببن إٔ ا٭ضببببعاز، ٚنببببريو اٱْتبببباز َٛاؾببببؿات

 اضبببتدزاز قبببُٔ ٚا٭ضبببعاز َطببباًكا املٛاؾبببؿات تٴشبببدٸد ايػبببسان١

 عًب٢  اشبد١َ تكدِٜ َط٪ٚي١ٝ ايػسان١ يف تاك٢ نريو. ايعسٚ 

 .اشبؿمؿ١ بعهظ ايعاّ ايكڀاع عاتل

 :ايدٚي١ سطاب ع٢ً ا٭زباح ذبكٝل ٜسٜد اشباف ايػسٜو-د

ٕٸ  ا٭طببببساف باضببببتؿاد٠ ٜككببببٞ ايٓادشبببب١ ايػببببسان١ َؿٗببببّٛ إ

 ايٓاتر املڀًٛب ايعا٥د ذبكٝل اشباف يًكڀاع ٜتٝض مّما املتػازن١ 

 ظبببباح سببباٍ يف -ايعببباّ يًكڀببباع ٝض أٜكٶببباٜٚتببب َػبببازنت٘، عبببٔ

 .ممه١ٓ إؾاد٠ أع٢ً ذبكٝل -ايػسان١
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 :املػسٚع يػسن١ املمتًڀ١ املًه١ٝ ٖٞ ايػسان١-بٖ

ٕٸ ٘  املػبسٚع،  غبسن١  ٜ٪ضبظ  اشباف ايكڀاع إ ٛٸيب  ٜٚبدٜسٙ،  ٚمي

 ايعببباّ ايكڀببباع أزاد ؾببب ذا. ؾكببب  عًٝٗبببا املتعاقبببد يًؿبببذ٠ ٚميًهببب٘

 ٚتهبببٕٛ ايػبببسن١، يف سؿٸببب١ يببب٘ تهبببٕٛ ايتُٜٛبببٌ، يف اٱضبببٗاّ

 .طبتًڀ١ غسن١ املػسٚع غسن١ عٓدٖا

 :ٚازبٛد٠ ايهًؿ١ ع٢ً ايطٝڀس٠ تؿكد ايدٚي١-ٚ

ٕٸ  تكبببدِٜ ٖبببٞ ايػبببسان١ عكبببٛد يف ايعببباّ ايكڀببباع َطببب٪ٚي١ٝ إ

ٛ  اشبد١َ، ٞ  ٖٚب  أضاضبٗا  عًب٢  ايبيت  اٱْتباز  َٛاؾبؿات  ٜكبع  بايتباي

ِٸ  .ايػسٜو االتٝاز ٜت

 سهَٛٝبب١ اتقڀاعبب قٝبباّ ظببٌ دٖببٝؼ: يف بببٔ الايببد. د ٚتطببا٤ٍ

 تٓؿٝببر شببا ٚتطببٓد بايهاَببٌ، ايدٚيبب١ متًهٗببا غببسنات ب ْػببا٤

ٕ  ٌٖ غرٖا، َٚػازٜع َػازٜعٗا ٍ  ضبٝهٛ  ملػبازن١  ٚاضبعٶا  اجملبا

 َجببٌ إْػببا٤ ٖٚببٌ اسبهَٛٝبب١  املػببازٜع تٓؿٝببر يف اشببباف ايكڀبباع

 بٗبرا  ايكٝاّ ع٢ً اشباف ايكڀاع قدز٠ عدّ بطا  ايػسنات ٖرٙ

 عًِ(  غسن١ )َجاٍ ايدٚز

ّ ٚيف ٖببببر  َٓڀببببل يف أْبببب٘ ايعجُببببإ الايببببد. ا اٱطبببباز أٚقببببض 

 ٚضبب١ًٝ اشببباف ايكڀبباع َببع ايػببسان١ ناْببت ضببابًكا اسبهَٛبب١

 قبد  املايٝب١  ٚشاز٠ ؾكب ، ٚناْبت   اشبباف  ايكڀباع  متٌٜٛإىل  يًٓؿاذ

 ازبطبس  َػبسٚع  يتٓؿٝبر  اشبباف  ايكڀباع  َع ايػسان١ منٛذز تآت

 متًببو ٚيبب١ايدإٔ  يببٝعًٔ ايطببابل املايٝبب١ ٚشٜببس الببسز ؾذببأ٠ ثببِ.. ايببدٟ

 اشبباف  ايكڀاع َع يًػسان١ حباد١ ٚيٝطت ناؾ١ٝ، َاي١ٝ َٛازد

 َػبسٚع  شاٍ َٚبا  ضبٓٛات،  عد٠ َٓر ايه٬ّ ٖرا.. املػسٚع ٖرا يف
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٘  ضبٝذد  َتب٢  ٜعًِ ٚسدٙ ٚاهلل َهاْ٘، ٜساٚح ايدٟ ازبطس  طسٜكب

 يًتٓؿٝر   

 ٍ  َبببٔ طڂبببسح َبببا َبببع أتؿبببل: ايكعبببٛد ْاؾبببس. د َٚبببٔ داْاببب٘ قبببا

ايطببابل،  يف ايكڀبباعن غببسان١ ع٬قبب١ ـتهتٓبب ايببيت ايتعكٝببدات

ٍ إٔ  يٓبا  ؼبل أ٫ يهٔ ٌ  ْتؿبا٤ ٘  مببا  ضبٝتػر  ايٛقبع إٔ  ْٚأَب  ٜسزب

ٔ  ٚايت١ُٜٛٓ ا٫قتؿاد١ٜ ايػ٪ٕٚ صبًظ  َٚسنبص  ٚآيٝبات،  ببساَر  َب

ٔ  ايػبسنات  أ٫  زٜباد٠  ٚبسْباَر  ٚبسْاصبب٘،  ايتمؿٝـ إٔ  ميهب

 ٌَجب  -اشبباف ؾٝٗبا   ايكڀاع إغساى املساد ايعا١َ اشبدَات تٴڀسح

 بببن غببؿاؾ١ َٓاؾطببات البب٬ٍ َببٔ -اياًدٜبب١ ٚاشبببدَات املڀببازات

 امل٪١ًٖ  ايػسنات

ٔ  ببايڀاع  أْ٘ ايعجُإ الايد. ٚبدٚزٙ أٚقض ّ  ْػبسم إٔ  اشبڀبأ  َب

 ببب٬ ٚزا٤ ايتؿببا٩ٍ ْٓذببسفإٔ  أٜكٶببا اشبڀببأ َببٔ يهببٔ ايتػبا٩ّ   يف

 َُٗببب١ يببب٘ يبببٝظ اٯٕ ستببب٢ يًتمؿبببٝـ ايبببٛط  املسنبببص.. ٚعبببٞ

 قكببب١ٝ يف ا٫التؿببباف تٓاشعببب٘ ١اسبهَٛٝببب ٚازبٗبببات ٚاقبببش١،

ٌ  زا٥بد٠  املسنص اشبؿمؿ١. ؾهس٠ ٘ .. بايؿعب  يهبجر  حبادب١  يهٓب

 ػب . نُا دٚزٙ ٜ٪دٟ ست٢ ٚايدعِ ايتُهن َٔ

 ٖببببٞ املُٗبببب١ ايػببببسانات ايٓعببببِٝ إٔ أسببببد َػببببازٟ. ٜٚببببس٣ د

 ازباَعبببببات يف ايعًُبببببٞ اياشبببببح ٜكبببببٛد ؾُبببببٔ ايعًُبببببٞ  اياشبببببح

 ايعبببباّ اعايكڀبببب اشببببباف، ٜٚٴؿببببذ  إٔ ايكڀبببباع ٖببببٛ اسبهَٛٝبببب١

 ايكڀبببببباع ذبكٝكٗببببببا يف ٜػببببببازى اضببببببذاتٝذ١ٝ أٖببببببداف يدٜبببببب٘

 ٖبببببرٙ يتشكٝبببببل اٯيٝبببببات إسبببببد٣ ايعًُبببببٞ ٚاياشبببببح اشبببببباف،

 ا٭ٖداف.
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 قڀبباع)  ايطببعٛد١ٜ دٖببٝؼ إٔ ازباَعببات  بببٔ الايببد. ٚأقبباف د

 صببباٍ يف ايعاَببٌ اشببباف يًكڀبباع َٓبباؾظ أنببد تعببدټ(  سهببَٛٞ

ٌ  سٝبح  ٚا٭حباخ، ٚايدزاضات ا٫ضتػازات  عًب٢  َعبات ازبا ذبؿب

 يف املٓاؾطبب١ عٓببد اشببباف ايكڀبباع عًٝٗببا ؼبؿببٌ ٫ عدٜببد٠، َصاٜببا

ٌ ، اسبهَٛٝب١  ٚغر اسبه١َٝٛ ا٫ضتػاز١ٜ ايدزاضات َػازٜع  َجب

 اشببببدَات َبببٔ تطبببتؿٝد نُبببا ايآهبببٞ، ايكبببُإ تكبببدِٜ عبببدّ

ْٶببا بازباَعبب١ املتببٛؾس٠ ايًٛدطببت١ٝ  ايتهًؿبب١، قببُٔ ذبطبب  ٫ٚ صبا

 نببٕٛإىل  إقبباؾ١ اشببباف، ايكڀبباع عًبب٢ تهًؿبب١ تعببدټ ٖببٞ بُٝٓببا

ٌ  عًب٢  ايكا٥ُن ِ  ايعُب ٔ  ٖب ٞ  َب ٔ  ازباَعب١  َبٛظؿ  ٚغبر  ضبعٛدٜن  َب

ِٻ ٜهببٕٛ ايتطببا٩ٍ   ايدٚيبب١، َببٔ زٚاتبب  ٜطببتًُٕٛ ضببعٛدٜن َٚببٔ ثٳبب

 ايكڀاعن  بن ايتػازن١ٝ ايع١ًُٝ يف ايعداي١ املڀسٚح: أٜٔ

ٞ  ايآببو زقبٛإ إىل ز٩ٜبب١  شٖببر. د ٚأغباز   بببن يًػببسان١ ايبدٚي

 ايتُٓٝبببب١ ذبكٝببببلإىل  تٗببببدف ايببببيت ٚاشببببباف، ايعبببباّ ايكڀبببباعن

ٍ  يف الاؾ١ ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتؿاد١ٜ  دٚز ٜبدش  سٝبح  ايٓاَٝب١،  ايبدٚ

 اشبباف  ايكڀباع  دٚز أَا ايطٝاضات، ٚزضِ ايكساز ارباذ يف ايدٚي١

 ؾهببس٠ عًب٢  بٓبا٤  أدا٥ٗبا،  يف ٚاملػبازن١  املػبازٜع  تٓؿٝبر  يف ؾٝبدش 

 عًب٢  اقتؿبست  َا إذا ا٫قتؿاد١ٜ ايت١ُٝٓ الڀ  تٓؿٝر نؿا٠٤ عدّ

ٔ  أٟ ٌ  اشبببباف  ايكڀبببباعأٚ  ٚأدٗصتٗبببا  ايدٚيببب١  َببب  َٓؿببببسد. بػبببه

 :ايتاي١ٝ يف ايٓكاط ايػسان١ ؾٛا٥د سؿس ٚميهٔ

 َببٔ أنجببس بببن املػببازٜع إقاَبب١ عببٔ ايٓامجبب١ املمبباطس تٛشٜببع -2

 .ايػسان١ أطساف ِٖ طسف،

 املعسؾبب١ َبببٔ ميتًهبب٘ َٚببا اشببباف ايكڀبباع َبباٍ زأع تببٛؾر -1

(Know how )عٓؿبس  ٜعتبد  ايبيت  املػازٜع، داز٠إ يف ٚاشبد٠ 
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 يتٓؿٝبرٖا   اي٬شَب١  ايصَٓٝب١  املبدد  ٚتكًٌٝ ؾٝٗا، سازٶا ايٛقت

 .ايعا١َ اٱداز٠ َٛقـ ذبطن ٚبايتايٞ

ٞ  ايبيت  املايٝب١  ايٛطأ٠ ربؿٝـ -0  ٚالًبل  ايعباّ،  ايكڀباع  َٓٗبا  ٜعباْ

 ايكدز٠ ذبطن َع املاي١ٝ، املس١ْٚ تٛؾسٖا اييت املكاؾ١ ايك١ُٝ

 .ايعاّ يًكڀاع اٱداز١ٜ

إٔ  ٜطببتڀٝع ممببا أؾكببٌ ْتببا٥ر ذبكببل ايػببسان١ تستٝاببات إٕ -4

ٍ  َٔ سدٙ، ع٢ً ؾسٜل نٌ ؼبكل  عًب٢  ايػبسنا٤  تبأثر  الب٬

ٌ  ايتؿباٚ   طسٜبل  عٔ اياعض، بعكِٗ ٚقِٝ أٖداف  ٚايتٛؾب

 ٖٓبباى ضببٝهٕٛ أالببس٣ ْاسٝبب١ َٚببٔ أؾكببٌ، عُببٌ َعبباٜرإىل 

 .ٗابٝٓ ؾُٝا ا٭طساف تعإٚ ْتٝذ١ املاي١ٝ املٛازد يتٛضٝع صباٍ

 .املٛازد إداز٠ نٝؿ١ٝ يف ٚاملطا٤ي١ اٱؾؿاح َااد٨ تعصٜص -5

 ايػببسنا٤، قاببٌ َببٔ ١اضببذاتٝذٝ أنجببس عُببٌ َٓبباٖر تببا  -6

ٞ  َٚبٓٗر  أؾكبٌ،  ١اضبذاتٝذٝ  أؾهاز تصٜٚد يف ممج١ًً  تٓطبٝك

 .أؾكٌ ٚتٓؿٝر ٚؾٝاغ١ أؾكٌ،

ٟ  اياعببد إٜبب٤٬ -7 َٶببا ا٫قتؿبباد  ذات ايطٝاضببات  يف أٚضببع اٖتُا

 ؼبكببل مبببا اقتؿبباد١ٜ، أضببظ عًبب٢ زٜعاملػببا ٚإداز٠ ايع٬قبب١،

 .ٚا٫قتؿاد١ٜ ا٫دتُاع١ٝ املهاض 

 ايتُٜٓٛب١  يًطٝاضبات  تطبتذٝ   ايبيت  املس١ْ اسبًٍٛإىل  ايتٛؾٌ -8

 ايببداَر َٛا٤َبب١ احملًببٞ ايػببسٜو ٜطببٌٗ سٝببح ٚايتڀٜٛسٜبب١،

 املػببانٌإىل  تٛؾببًٗا يػببس  ايطٝاضببات ٖببرٙ تػببًُٗا ايببيت

 .ايعٌُ ٭ضٛام املتاس١ ٚايؿسف احملدد٠،
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 َػببازن١ البب٬ٍ َببٔ يًُػببسٚع ٚاملؿببداق١ٝ ايػببسع١ٝ عڀببا٤إ -9

 ازبُاعات.

 ايتشؿٝبببص الببب٬ٍ َبببٔ ا٭عُببباٍ، يف ٚايتٛضبببع ايٓذببباح ذبكٝبببل -20

 يًُػبببانٌ اسبًبببٍٛ ٚإػبببباد املطبببتكا١ًٝ، ٚايٓعبببس٠ ٚاٱشببباّ

 اسببببٛاؾص ربًبببل ببببدٚزٖا ٚايبببيت ٚا٫دتُاعٝببب١، ا٫قتؿببباد١ٜ

 .املطتشدث١

 ارٚقساطٝببباتاي داالبببٌ يًتػبببٝر دٜٓاَٝهٝببب١ عُبببٌ ب٦ٝببب١ الًبببل -22

 يًشهَٛببات ايػببسان١ نُببا تطببُض احملؿبب١ٓ، اسبهَٛٝبب١

 املتعًكببب١  اسبكٝكٝببب١ أعُاشبببا يف ايتبببأثر  دٕٚ ايتػبببٝر بتٓؿٝبببر

 ٚإداز٠ املطبببتكاًٞ، ٚايتٛدببب٘ ا٫دتُاعٝببب١، ايطٝاضببب١ بتڀبببٜٛس

 .اشبدَات تكِٝٝ

ٟ   َٚٔ دٗتب٘ ٜبس٣   الڀبس َبا ٜٛادب٘ ايكڀباع     إٔ أ ّ. أضبا١َ نبسد

 ّ طببب١ اسبهَٛببب١ يببب٘ يف ا٫قتؿببباد  ٖبببٛ َٓاؾ ،اشبببباف ٖبببرٙ ا٭ٜبببا

 :ْٛاٍح أزبع يف ٜٚتُجٌ ذيو. ايٛط .

ٖا بطببسع١ ايببدم ٩سٟ إْػبباػبببايػببسنات اسبهَٛٝبب١ ايببيت  أًٚيببا:

ٚ ؾببٓدٚم أايببدٚا٥س اسبهَٛٝبب١  تٴٓػبب٦ٗا. ٚبأعببداد َتصاٜببد٠.

 ،قٓبببا٠ اٱالاازٜببب١  )ٚآالسٖبببا غبببسن١ ا٫ضبببتجُازات ايعاَببب١  

ٔ   (،ايطببببُٝٓا  ٚغببببسن١ دٚز ٙ إْػببببا٤ ٖببببر  ٚا٭الڀببببس َبببب

ايػببببسنات ٖببببٛ املعاًَبببب١ ايتؿكبببب١ًٝٝ شببببا َببببٔ ازبٗببببات      

ٚدؾببع  ٚتٛقٝببع ايعكببٛد، ،اسبهَٛٝبب١ يف إؾببداز ايذاالببٝـ

 ايصنا٠.
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ٝٶا: تٛقٝع عكٛد نار٠ َع ايػسنات ا٭دٓا١ٝ غر املسالؿ١ يف  ثاْ

ٖبببٞ طبايؿببب١ أْعُببب١ املًُهببب١   ٚاشبڀبببٛز٠ ٖٓبببا. املًُهببب١.

غسٜو ضعٛدٟ قبد ٜطباِٖ يف    ٚعدّ ٚدٛد ،بػهٌ ٚاقض

ٚعبببدّ  ،ايطبببعٛد٠ ٚاشببببد٠، ٚغٝببباب َتڀًابببات ايعًبببِ  ْكبببٌ

 .ايكٛاعد املاي١ٝ املعڀ١ً يًكڀاع اشباف تڀاٝل

 .عُاٍدا٤ ا٭أازتؿاع تهايٝـ  ثايجٶا:

 ،غٝاب دٚز ايكڀاع اشباف يف إدسا٤ات ايتمؿٝـ املتٛقع١ زابعٶا:

 ٫ضبتكڀاب   َٔ ايتمؿٝـ ٖبٛ َبايٞ حببت    ٚنإٔ ايكؿد

   .أَٛاٍ ايكڀاع اشباف عز٩ٚ

 

 لتىصًات املكرتحُ:ا 

 َػسٚع اسبُٛد، ؾ ْ٘ ٚيتشكٝل ؾاح بٔ اهلل عاد. يف تؿٛټز د

 تهببببٕٛإٔ  ٜؿببببذ  ،1000 املًُهبببب١ ٚز٩ٜبببب١ ايببببٛط  ايتشببببٍٛ

 ٚؾبام  عًب٢  َآٝب١  غبسان١  ٚاشباف ايعاّ ايكڀاعن بن ايػسان١

 تهاَببببٌإىل  ايٛؾببببٍٛ ا٭ٚسببببد ٖببببدؾٗا ٜهببببٕٛ َتااديبببب١، ٚثكبببب١

 .  َٓػٛد اقتؿادٟ

 ايتُٓٝبب١  يف ز٥ٝطٶببا غببسًٜها ٜعببدټ دٚيبب١أٟ  يف اشببباف ايكڀبباع

ػببب   ستُٝٽببا أَببسٶا أقببش٢ يبب٘ ٚاملبب٪اشز٠ ايببدعِ تكببدِٜ ؾبب ٕ ٚشببرا

ـ  املطبتكڀ   أؾباض  اشبباف  ؾايكڀباع  بب٘،  ا٫تٝإ  ايبس٥ٝظ  ٚاملٛظب

٘  يف ايعٌُ يڀاي  ٌ  أؾباض  أٜكٶبا  ا٭ٚدب٘،  املتعبدد٠  قڀاعاتب  ٜػبه

 .ٞاٱمجاي احملًٞ ايٓاتر يف بٗا ٜطتٗإ ٫ ْطا١
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 ع٢ً: تٴا٢ٓإٔ  ػب  ايػسان١

 ايجك١. -

   املطاْد٠. -

 ايػؿاؾ١ٝ. -

٘  مجاٍ. ٚذٖ  أ ٔ  أًٚيبا  ٫ببد  ٥٬َه١ إىل أْب  أٖبداف  ذبدٜبد  َب

ٔ  ٫بد أْ٘ نُا املػازٜع، إداز٠أٚ  يتًُو بايٓطا١ ايدٚي١  ذبدٜبد  َب

ٞ  بايٓطبا١  ايدٚي١ ؾٝٗا تؿهس اييت ايتمؿٝـ آي١ٝ  ايؿبش١  يكڀباع

 تداٚيبب٘ ٜببتِ َببإ إ سٝببح ايدٚيبب١  يبب٘ ربڀبب  ملببا ٚايتعًببِٝ، نُجبباٍ

ِ  ايدٚيب١ إٔ  ٖٛ املٛقٛعن، شرٜٔ بايٓطا١  يًكڀباع  املٓػبآت  ضتطبً

 ٚتكبّٛ ايدٚيب١   اشبباف،  يًكڀباع  َعبن  َاًبؼ  ٚتكّٛ بطداد اشباف،

ٓٳعٹِ ببببدٚز  اسبهبببَٛٞ ايكڀببباع ٚيف قببب٤ٛ ايكبببٍٛ ببببإٔ ٚقبببع  . املڂببب

ٟ  اشبباف  ايكڀباع  ٚقع نريوٚ اسبايٞ، ٘  أغباز  ايبر  الايبد  ّ. إيٝب

٘ إٔ  إىل بببايٓعس ٚ ُببإ،ايعج ٛ  ايدٚيبب١  تٛدټبب ّ  ٖبب ٍ  عببد أٟ  يف ايببدالٛ

ٌ  باشبؿمؿ١ تكّٛٚإٔ  الدَٞ،أٚ  إْتادٞ قڀاع ٕ  -بايهاَب  ؾب 

 ايدٚي١ َػازٜع ع٢ً ٜعتُد اشباف ايكڀاع ٭ٕ َعكدٶا  ٜؿاض ا٭َس

 قبد  ٖبرا  ايكڀباعن  ببن  ايػبسان١  َٛقٛع ؾ ٕ يريو عا١َ  بؿؿ١

ّ إٔ  ٖٛ ا٭ؾًضٚ يٓا، ٜؿًض ٫ ِ ٚ ايكبٛاْن  بٛقبع  يب١ ايدٚ تكبٛ  ايبٓع

 قُٝببب١  بتشدٜبببد تكبببّٛٚ إخ، املبببٛاطٓن.. تٛظٝبببـٚ املٛاؾبببؿات،ٚ

ِ  اشبدَب١ أٚ  املٓبتر ( range ذبدٜد)  اشبباف،  ايكڀباع  َبع  بايتؿباٖ

 ٖببرٙ يف ظبشببت قببد تهببٕٛ اشبببازز َببٔ" َعٝٓبب١" غببسنات دببربٚ

 ذببببدد) َعٗبببِ ضبًبببٝن َطبببتجُسٜٔ دالبببٍٛ تػبببذطٚإٔ  ايتذسبببب١،

  (املمببتً ) اشببباف يًكڀبباع ممًًٛنبا  سٚعاملػبب ٜعببٌٚإٔ  ،(ايٓطبا١ 
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 ٕ  املٛاؾببببؿات،  سطبببب  ايدٚيبببب١ زقاببببب١  ذبببببت بػببببسط إٔ ٜهببببٛ

 يٝطت زضّٛ ضداد َٔ طاعٶا ٫ٚبد إخ، املتڀًاات..ٚ ايتٓعُٝات،ٚ

َعكٛيب١. ٚعًٝب٘ ؾكبد ٫ ٜبٓذض      دالٌ قسٜا١ ؾس أٚ  يًدٚي١، باٖع١

٘  أًٚيا: بطا ، ايػسان١  َٛقٛع ٝٶبا:  ايدٚيب١،  تٛدټب ز٠ عبدّ قبد   ٚثاْ

ٚثايجٶبا:   املػبازٜع،  ٖبرٙ  إداز٠ عًب٢  طًٜٛب١  ضبٓٛات  ايعاّ بعبد  ايكڀاع

 ايدٚيبب١ َببع ايػببسٜو بببدٚز ي٬قببڀ٬ع اشببباف ايكڀبباع قببدز٠ عببدّ

٘  َٚا تعٛد عكًٝت٘، حبهِ ٔ  عًٝب  عاَب١  بؿبؿ١ ) إخ إداز٠.. طبسم  َب

 (.طاعٶا

 اسبهَٛبات  بن ايػسانات املصزٚع، ؾ ٕ محٝد. ٚيف تؿٛز د

يف  ايبٛط   با٭َٔ ٜستا  َا ع٢ً تكتؿسإٔ  ػب  اشباف ٚايكڀاع

ٕ إ ٚتؿبدٜسٖا   ا٭ضبًش١  ؾبٓاع١  ايتشدٜبد  ٚد٘ ٚع٢ً، ا٭ٍٚ املكاّ

 يًكڀباع  تٴذىإٔ  ؾاملكذح بأْٛاعٗا ا٭الس٣ ايؿٓاعات أَا، أَهٔ

 ٚاملادٜبب١ ايؿٓٝبب١ املتڀًاببات يتببٛؾس ٚؾًكببا ايببدٚيٞأٚ  احملًببٞ اشببباف

ٞ  املٓببتر يٓٗببٛ  ِ ، ٚا٫ٖتُبباّ ضبببٌ ايؿببٓاع  ٚقببع  بعببد يببوذ ٜببت

ّ  َٚٓٗبا  اي٬شَب١،  ايتػسٜعات ِ  اٱؾب٬ع،  ْعبا ايبدٚيٞ،   ٚايتشهبٝ

ِ  ا٭داْب   متًبو  ٚسس١ٜ ٌ  ملػبازٜعٗ ٌ  بػبه ٔ  ٚببريو ، ناَب  ْكبُ

 ؾبسف  اضبتشداخ  داْب   إىل يًا٬د، ا٭َٛاٍ عز٩ٚٚ ايتك١ٝٓ اْتكاٍ

 ايؿادزات. ٚتعصٜص يًُٛاطٓن، ايعٌُ

ٌ  ايتذازٜبب١  ايػببسف  ٜٚعببد دٚز  يكڀبباعن ا بببن  ايع٬قبب١  يف تؿعٝبب

 ببن  ايع٬قب١  يتڀبٜٛس  ا٭ٚىل ا٭ضاض١ٝ اشبڀ٠ٛ ٚاسبهَٛٞ اشباف

 تٛسٝبببد نُبببا ػبببب  ٚاسبهبببَٛٞ، اشبببباف ايكڀببباعن تڀًعبببات

ٌ  دٗببات ٕ  قببدز ايتعاَبب  إىل ا٫ضببتجُاز١ٜ  ايؿببسف  يتشٜٛببٌ اٱَهببا

 .ٚاقع
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 بػبهًٗا  ايتذازٜب١  ايػسف ؾ ٕ ايعجُإ، الايد. يهٔ يف زأٟ ّ

ٔ  ْاٖٝبو  ايتُٓٝب١،  يف َب٪ثس  دٚزأٟ  يع  عٔ قاؾس٠ اسبايٞ  أدا٤ عب

 ايعبباّ ايكڀاعببإ بببن ايػببسان١ تٓعببِٝ دٗببٛد قٝبباد٠ يف ؾاعببٌ دٚز

 سساًنبا  تػبٗد  ايػسف جملًظ اسباي١ٝ ايدٚز٠إٔ  ؾشٝض.. ٚاشباف

إٔ  نُببا. املببأٍَٛ. ايتشببٍٛ يتشكٝببل ايهببجر أَاَبب٘ يهببٔ. دٝببدٶا.

 ٚمجٝعٗببا.. ٚأدا٥ٗببا اسذاؾٝتٗببا َطببت٣ٛ يف نببجرٶا تتؿبباٚت ايػببسف

 املڀًٛب. يًُطت٣ٛ تسق٢ ٫ ڀًلبامل

 ايعبباّ ايكڀبباعن بببن ايجكبب١ غببس  عببٔ اسبببدٜح تببٛاتس ظببٌ ٚيف

 َببس٠ تببدش.. بُٝٓٗببا ٚايتٓببانـ ٚايتٓبباؾس ايتٓبباؾظ ٚسايبب١ ٚاشببباف،

 دٚز ٚتٛطٝبببد ٚتؿعٝبببٌ ٱببببساش إسبببباح أٜٸُبببا ًَشببب١ اسبادببب١ أالبببس٣

 ببن  اشب٠ٛ  دطبس  يف ضبٛزٜٽبا  دٚزٶا يعب   يف املدْٞ اجملتُع َ٪ضطات

ٕ  ٚاضببتهُاٍ.. يكڀبباعنا  ايتُٓٝبب١  يآببا٤ ايج٬ثٝبب١  ايكاعببد٠ أزنببا

 ايؿاعًبب١ املطببتك١ً املببدْٞ املطببتدا١َ. َٚ٪ضطببات اجملتُببع  املطببتكس٠

 ا٭عببببسا  َببببٔ نببببجر َعازببببب١ عًبببب٢ -اهلل حبببببٍٛ - قببببادز٠

 ضبٛزٜببب١، أدٚاز أدا٤ ٚاضبببتهُاٍ املػبببٗد، صبُبببٌ يف ٚاملػبببانٌ

ّ  ايكڀباعن  نب٬  ٚميتعض ٜٚذؾع ميتٓع ٔ  شبباف ٚا ايعبا ّ  عب  ايكٝبا

 ٚدبٜٛببد ٚتڀببٜٛس ٚتعببدٌٜ َسادعبب١ َٚببٔ املٗببِ يف ٖببرا اٱطبباز .. بٗببا

 ٚايتُٓٝبب١ ايعُببٌ ٚشاز٠ عًٝبب٘ تػببسف ايببرٟ ا٭ًٖٝبب١ امل٪ضطببات ْعبباّ

 املدْٝبب١ يًُ٪ضطببات َطببتكٌ ددٜببد ْعبباّ إؾببدازأٚ  ا٫دتُاعٝبب١،

 اٱغساف ازتااط َطت٣ٛ زؾع َع.. سهُٗا يف َٚا ٚايٓكاب١ٝ امل١ٝٓٗ

 مبذًببظ َستاًڀببا يٝهببٕٛ ايتٓؿٝرٜبب١  ايببٛشازات طببت٣َٛ ؾببٛم عًٝبب٘

 تكدٜس. أقٌ ع٢ً ٚايت١ُٝٓ ا٫قتؿاد١ٜ ايػ٪ٕٚ
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ٕ  محٝبببد. ٚعكببب  د  َبببع اسبهَٛٝببب١ ايػبببسان١ ايػببباػبٞ ببببأ

. د أثببازٙ ؾُببا. ٚقڀاعببات ٚصبببا٫ت أٚدبب٘ عببد٠ شببا اشببباف ايكڀبباع

 ايتؿببٓٝع، صببباٍ ٖٚببٛ ايػببسانات، ٖببرٙ أٚدبب٘ أسببد املببصزٚع ٜعببدټ

 ٚصببا٫ت  قڀاعات ٖٓاى ٚيهٔ ايعطهسٟ، ٝعايتؿٓ ٚالؿٛؾٶا

 ،(نايؿببٓاعٞ) إْتببادٞ َٛببا ٖبب  َٓٗببا يًػببسان١، نببجر٠ أالببس٣

 ا٫دتُاعٝب١،  ٚايسعاٜب١  ٚايتعًِٝ، نايؿش١،) الدَٞ َٛا ٖ َٚٓٗا

 يػببسانات سببد َبباإىل  ْادشبب١ ٚمنبباذز دبببازب ٖٚٓبباى ،(ٚاملببسٚز

 ناجملبببباٍ صبببببا٫ت  عببببد٠ يف اشببببباف ايكڀبببباع َببببع سهَٛٝبببب١

ِ  نػبسن١  ٚاملبسٚز  املطتػبؿٝات،  تػػٌٝ يف َتُج١ً ايؿشٞ،  ظبب

 ا٫دتُاع١ٝ. نُا ايسعا١ٜ دٚز بعض ٚإداز٠ املسٚز، سٛادخ ملااغس٠

ٚصبببا٫ت  اسبهببَٛٞ، ايكڀبباع إ٫ بٗببا ٫ّ ٜكببٛ صبببا٫ت ٖٓبباىإٔ 

 ؾُٝبا  ٜتٓاؾطبا  ٫إٔ  ٚػبب   اشبباف،  ايكڀباع  إ٫ بٗبا  ٜكّٛ ٫ أالس٣

 تٓؿٝرٖا. يف بُٝٓٗا

 اٱغهايٝات اييت تٛاد٘ ايػسان١ يهٔ َٔ املِٗ ع٬ز بعض

 ٚاشباف، ٚتتكُٔ: ايعاّ ايكڀاعن بن

 ٱداز٠ اشببباف ايكڀبباع قببدزات يف ايعبباّ ايكڀبباع ثكبب١ عببدّ -2

 .اسبه١َٝٛ املػازٜع

 يف اشببباف يًكڀبباع نُٓبباؾظ اسبهببَٛٞ ايكڀبباع دالببٍٛ -1

ّ  اقتؿبادٜٽا  اشبباف  ايكڀباع  ٜكعـ مما املػازٜع  بعض تٓؿٝر  يعبد

 املػازٜع. ع٢ً سؿٛي٘

ٌ  يبد٣  ايػؿاؾ١ٝ دّع -0 ٔ  نب ٞ  ايكڀباع  َب ٚايكڀباع   اسبهبَٛ

 .املػازٜع بعض تٓؿٝر اشباف يف
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 عٓبببد اشبببباف ايكڀببباع عًببب٢ اسبهبببَٛٞ تكبببٝٝل ايكڀببباع -4

 .ايهد٣ املػازٜع تسض١ٝ

 املػببببازٜع يبببباعض تٓؿٝببببرٙ عٓببببد اشببببباف ايكڀبببباع دػببببع -5

 .اسبه١َٝٛ

 املػذى. با٫ضتجُاز املتعًك١ ا٭ْع١ُ بعض ٚقٛح عدّ -6

 ملػازٜع.ا بعض يف ايؿطاد -7

 ٖبببٛ ايتُٓٝببب١ اسببببازثٞ إىل إٔ َػبببسٚع ايعساببببٞ ؾٗبببد. ٚأغببباز د

 َسسًب١  يف أْٓبا  ٫ٚضبُٝا  ازبُٝع، ِٜٗ ايرٟ ا٭َجٌ ايٛط  املػسٚع

 َببببٔ ايببببتمًـ طسٜببببل يف ا٭ٚىل اشبڀببببٛات بٛقببببع ؾٝٗببببا غببببسعٓا

 أسبببد ٖبببٛ ٖٚبببرا اٱْتبببادٞ، ا٫قتؿببباد بادبببباٙ ايسٜعبببٞ ا٫قتؿببباد

ٍ  بسْاَر أٖداف  عبكبل إٔ  1000 ايس٩ٜب١  تبٛال٢ ٚت ايبٛط ،  ايتشبٛ

ِ  أقًبٗا  يٝظ أٖداًؾا -ايٓٗا١ٜ يف -ؾٝ٘  اشبباف  ايكڀباع  إٔ ٜتطبً

 َكتؿبسٶا  ايعاّ، ايكڀاع دٚز بايتايٞ ٜٚتكًـ ايت١ُٜٛٓ، ايعسب١ َكٛد

 َٚعٓبب٢ ايطببٝاد١ٜ. ا٫قتؿببادات ٚإداز٠ ٚاٱغببساف، ايتػببسٜع، عًبب٢

ٌ  َٔ ايعاّ يًكڀاعن: ٖٚٝه١ً تأٌٖٝ َسس١ً يف ايّٝٛ أْٓا ذيو  أدب

 اشُٝٓببب١ يف ْصعاتببب٘ بعبببض عبببٔ ٚايتمًبببٞ ايتٛاقبببع عًببب٢ ٜتعبببٛدإٔ 

ٞ  غاياٶببا  ايطببًا١ٝ  بببريو ايكٝبباّ عًبب٢ قببادزٶا ٜهببٕٛ ٚاشببباف يهبب

 املٓتعس. ايهار ايٛط  ايدٚز

ٞ  ْٚؿطب١ٝ  أال٬قٝب١  أالبس٣  نبجر٠  أغٝا٤  ٖبرٙ  يف تٓذبص إٔ  ٜٓاػب

 ؾبب٬ الايببد،. ّ إيٝٗببا أغبباز ايببيت ايجكبب١ بٓببا٤ إعبباد٠ َٚٓٗببا ا٭ثٓببا٤،

ّ  ايكڀاع ٫ٚ ايدٚي١، أَٛاٍ يٓٗ  دا٥ِ َذبـ اشباف ايكڀاع  ايعبا

 .املصع١َٛ عٝٛب٘ َٔ ٚتڀٗرٙ اشباف، ايكڀاع قُع ٖدؾ٘
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ِ  ايڀٝا١ ايٓٛاٜا ع٢ً ٜدٍ مما  ايٛطٓٝب١  اشبڀب١  تٓؿٝبر  عًب٢  يًكبا٥

 عًببببب٢ 1028 املٝصاْٝببببب١ يف ايتأنٝبببببد ايتشبببببٍٛ ٚبسْببببباَر 1000

ٌ  عٔ ؾكًًا ٖرا اشباف. ايكڀاع يتشؿٝص ًَٝاز 71 ربؿٝـ  تأدٝب

 أالببس٣، َببددإىل  ضببٝ٪دٌ ، ٚزمبببا1010 ايعبباّإىل  املببايٞ ايتببٛاشٕ

ـ  بٗبدف  ٖبرا  ٚنٌ ِ  ؼبكبل  ممبا  اٱْؿبام   عًب٢  ايكبػ   ربؿٝب  أٖب

ٕ  ايت١ُٝٓ، غاٜات ٔ  َصٜبد  َٚٓٗا ْػبدا ّ  يًكڀباعن  ايهؿبا٠٤  َب  ايعبا

 شببرٙ اسبانُبب١ تٖٝهًبب١ ايتػببسٜعاإىل  نببريو ٚاشبباف. عبتبباز 

 .ايع٬ق١ َٔ املجر٠ املطر٠

ٍ   معاببد ايببسشا . أ أَببا  يف اسباؾببٌ ايؿٝؿببٞ ؾكبباٍ: إٕ اٱغببها

ّ  زأع تؿبٛزات  َا بن ا٫ْؿهاى ساي١ ٘  اشبس ٍ  ٚقاعدتب  )َباذا  سبٛ

 َؿبباح سببٍٛ دٚزإ سايبب١ يف دبعًٓببا اشببباف ( ايكڀبباع َببٔ ْسٜببد

ٌ  َٓڀكٝب١  يبريو   ٚغر َٚػتت١ َطتدا١َ غر  ضب٪اٍ:  ْطبال إٔ  اسبب

 ؾببٓع يف تطبباعد أضبب١ً٦ بج٬ثبب١ اشببباف  ( ايكڀبباع َببٔ ْسٜببد َبباذا)

  ٖٞ: ا٫ضتااق١ٝ، ايتطا٫٩ت َٚجُس٠، ٚتًو ؾاع١ً إدابات

   اشباف  ايكڀاع َٛا ٖ -2

 مبعٓبباٙ َؿببڀًض )قڀبباع(  عًٝبب٘ ْڀًببلإٔ  ٜؿببدم ؾعًًببا ٖببٌ -1

 قڀاع  غا٘ يدٜٓاأٚ  املٗ  

 ٚايٛادابات  ا٭دٚاز ٚاقبض  اشبباف(  )بايكڀاع ْطُٝ٘ َا ٌٖ -0

ُٶا ٜهٕٛ بإٔ ايتػسٜع١ٝ  ايدٚي١ ب١ٝٓ يف َٶا برات٘ قا٥  َٚتٝٓٶا َٚطتدا

 ،(ايسقببٝع ايكڀبباع) َبباشاٍ ٖببٛ أّ ايؿببسد  عًبب٢ ٚعا٥ببد إضببٗاّ ٚذا

  منٛ  ؾعٛبات َٔ ٜٚعاْٞ



43 

–1028  1022  
85 

ٔ  ْسٜد ٚاٱداب١ ع٢ً َاذا ٘  اشبباف  ايكڀباع  َب اسببايٞ    بػبهً

 اشبببباف ٚايكڀببباع اسبهبببَٛٞ ايكڀببباع ببببن ايػبببسان١ إٔ َسسًبب١ 

٫  زقبٝع(  الباف  ڀاع)ق ٖٛ اٯٕ بؿددٙ َتكد١َ، َٚا عبٔ َسس١ً

ٕ  ميهٔ إٔ غهٌ غسًٜها، ٚأقسب ٜهٕٛإٔ  ٜٞستك ٘  ٜهبٛ  بٝٓب

 )غببسان١(  ؾايػببسان١  ٫ ٫ٜٚبب١() ٖببٞ اسبهببَٛٞ ايكڀبباع ٚبببن

ٞ  ايكڀباع  ػبتٗد يف إطازٖاإٔ  ػب  ددٽا نار٠ َسس١ً  اسبهبَٛ

 ٜٚعتُببد ايسغببد، ضببٔ يٝاًببؼ ايسقببٝع اشببباف ايكڀبباع منببٛ يتطببسٜع

 ايكاْْٛٝب١  ٚايا٦ٝب١  ايآٝب١  يف إغهاٍ مث١ نإٕ ؾ  ذات٘. يريو ع٢ً

ٔ  ْاغ٧ ؾٗٛ يًكڀاعن اسباق١ٓ ّ  َب ٟ  عبد  ايػبسان١   طبسيف  تطباٚ

 ٖٓاىإٔ  اٱقساز ايڀسؾن، َع يف َتٛاؾس٠ تهٕٛإٔ  ٫بد ؾا٭١ًٖٝ

 ازبص٥ٝبب١ دا٥ببس٠ يف تاكبب٢ يهٓٗببا زا٥عبب١، ايكڀبباعن داالببٌ ظباسبات 

 ؾب١ الا ظسٚف شا تٛاؾست َطتك١ً، نٝاْات َطت٣ٛ ٚايرات١ٝ ع٢ً

  ظباسٗا. يف أضُٗت

ٛ   ٚأقببببباف ّ. أضبببببا١َ نبببببسدٟ:  ٕ ؾبببببٓدٚم أ َبببببٔ املٗبببببِ يببببب

باعتابباز  ،ا٫ضببتجُازات ايعاَبب١ زنببص عًبب٢ ا٫ضببتجُازات اشبازدٝبب١ 

ايداالًٝبب١ يًكڀبباع  ٚتببسى ا٫ضببتجُازات ،إَهاْٝتبب٘ ا٭نجببس تڀببٛزٶا

. نٝبببـ عبكبببل ٖبببدف ايس٩ٜببب١ يف زؾبببع ْطبببا١ َػبببازن١   اشبببباف.

إ٫ إذا عسٸؾٓبببا  ، 00%ىل إايكڀببباع اشبببباف يف ا٫قتؿببباد ايبببٛط  

ٕ أ٫ غببببببو  البببببباف  ايػببببببسنات اسبهَٛٝبببببب١ بأْٗببببببا قڀبببببباع 

 ٚيف ايٛقببت ،ا٫ضببتجُازات اسبهَٛٝبب١ َُٗبب١ يف ايكڀبباع املٓاضبب    

ْػا٤ ضابو يف ٚقت مل ٜهٔ يد٣ ايكڀاع اشباف ٫ إ. مت املٓاض .

غببسن١ ايؿببٓاعات  يف ٚا٭َببس ْؿطبب٘. اي٬شَبب١. ٫ٚ ايطببٝٛي١اشبببد٠ 
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َببا دٚز ايطببُٝٓا  أ. َبب٪السٶا.ٖا ٩ايببيت مت إْػببا  )ضبباَٞ(ايعطببهس١ٜ 

ايطا  ٚزا٤ نٌ ٖرا ٖٛ ايجك١ املؿكٛد٠ بن املبٛاطٔ   ٚقد ظبد ؾ٬ 

ٚايببيت  ،الببس٣أَببٔ دٗبب١  ٚايكڀبباع اشببباف ،دٗبب١ ٚاسبهَٛبب١ َببٔ

 ٱؾ٬سٗا.ىل تدالٌ ايػسف ايتذاز١ٜ إ ذبتاز

 املؿببباِٖٝ زقبببٛإ إٔ ٖٓببباى سادببب١ يتڀبببٜٛس    شٖبببر. د ٚأنبببد

 ٫ٚببد قابٌ ذيبو    كڀباعن اسبهبَٛٞ ٚاشبباف،   ببن اي  ٚايػسان١

 بڀببببسم تعُببببٌ ايببببيت اشباؾبببب١ ايكڀاعببببات عُببببٌ َهاؾشبببب١ َببببٔ

 تعُببٌ ايببيت ايعاَبب١ ايكڀاعببات يف ايؿطبباد َٚهاؾشبب١ ايعؿببابات،

ٌ  الد١َ ضتاز ذبت غمؿ١ٝ ملؿاح ٌ  َٛبا ٖب   ايٛطٔ، َجب  يف ساؾب

ٔ  دبص٤ٶا  اسبهَٛب١  شبا  باعت اييت ايػسنات  مل سٝبح  أؾبٛشا   َب

َستؿعب١. ٜٚتٛدب     بأضعاز يًُٛاطٓن ض١٦ٝ الد١َ دٿّبٌ ٚتٴك تتڀٛز،

 املػبببازٜع يف اشبببباف ايكڀببباع إغبببساى أزادت إذا عًببب٢ اسبهَٛببب١

 بٝٓٗبا  املٓاؾطب١  شبًبل  ا٭قٌ  ع٢ً غسنات يج٬خ إعڀا٩ٙ اشبد١َٝ

 اشببببازز َبببٔ غبببسنات جبًببب  ؾكببب  ٚيبببٝظ اشبدَببب١، تكبببدِٜ يف

 زٜب١، ا٫ستها ا٫تؿا٫ت، ٫ٚ يف غسنات اسباٍ َجٌ يًُٓاؾط١،

 ٚاملٝاٙ. ايهٗسبا٤ غسن١ ملجٌ
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 الىرقُ الرئًصُ: د. عبري برٍنني.  

سؾببت َٓببر  ٚايببيت عٴ ،تعتببد َٗٓبب١ ايتُببسٜض َببٔ املٗببٔ ايكدميبب١   

املٓڀك١ ايعسب١ٝ. إذ ناْت أٍٚ ممسقب١ يف  يف دز اٱض٬ّ عؿس ؾ

املدٜٓبب١ يف َببٔ قاًٝبب١ ببب  أضببًِ    ،اٱضبب٬ّ ٖببٞ زؾٝببد٠ بٓببت ضببعد   

ِ    -املٓٛز٠. ٚاييت عاؾست ايٓ  ٚناْبت   -ؾب٢ً اهلل عًٝب٘ ٚضبً

ؾبب٢ً اهلل  -  ازبسسبب٢ يف ضبباسات املعببازى مباازنبب١ َٓبب٘متببسٿ

ٜبد ٚايبدٖا    ٚقد تعًُبت أؾبٍٛ َٗٓب١ ايتُبسٜض عًب٢      -عًٝ٘ ٚضًِ

 ايڀاٝ  يف ذيو ايعؿس.  

تعًببِٝ ايتُببسٜض يببٝظ سببدٜح عٗببد يف ايطببعٛد١ٜ، ؾكببد َكبب٢   

ايطبببعٛد١ٜ أنجبببس َبببٔ ْؿبببـ قبببسٕ. إذ  يف عًببب٢ تعًبببِٝ املُسقبببات 

ضبببٓٛات بعبببد غبببٗاد٠    0املعاٖبببد ايؿبببش١ٝ )  2960اؾتتشبببت عببباّ  

باؾتتاح َعٗدٜٔ يًتُبسٜض يف َبدٜٓيت ايسٜبا  ٚدبد٠،      ،ايهؿا٠٤(

 ،ٚتبدزز يًسقبٞ بايسعاٜب١ ايتُسٜكب١ٝ     ،رٙ امل١ٓٗٚاضتُس ا٫ٖتُاّ بٗ

ا ملطببتذدات ايطببباس١  ٚتػببذٝع ايتُببسٜض عًببب٢ ا٫يتشببام بٗببا تاعٶببب    

َٚتڀًابات ايدٚيب١. َببٔ الب٬ٍ اؾتتباح ايهًٝببات ايؿبش١ٝ يًتُببسٜض      

ضبٓٛات دزاضب١ٝ   4ٚايهًٝبات ازباَعٝب١ )   ،ضٓٛات بعد ايجاْٜٛب١(  0)

ا٥ٞ ا٭ٍٚ ايبيت متبٓض دزدب١ ا٭الؿبا٥ٞ، ثبِ ا٭الؿب       ،ٚض١ٓ اَتٝباش( 
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ٚاْتٗبببا٤ با٫ضتػبببازٟ يف ايتُبببسٜض )دزدببب١     ،)دزدببب١ املادطبببتر( 

 ايدنتٛزاٙ(.

ٚعًببببببب٢ ايبببببببسغِ َبببببببٔ إٔ أعبببببببداد ايعببببببباًَن يف ايتُبببببببسٜض   

 تبًػبببببإذ  ،ايطبببببعٛدٟ يف ايكڀببببباع ايؿبببببشٞ يف تصاٜبببببد َطبببببتُس  

ٖذسٜببببب١ ٚستببببب٢ عببببباّ  2415يف ايؿبببببذ٠ َبببببٔ عببببباّ   % 55عببببببٛ 

إىل أعببببداد ٖذسٜبببب١. إ٫ إٔ ضببببٛم ايعُببببٌ َاشايببببت حبادبببب١  2400

  ا َببببٔ ايعبببباًَن ٚايعببببا٬َت يف قڀبببباع ايتُببببسٜض    نببببار٠ دببببدٽ 

يتًاٝبببببب١ استٝادببببببات ايكڀبببببباع ايؿببببببشٞ بايطببببببعٛد١ٜ. ٚسطبببببب        

ٖذسٜببب١ َبببٔ َٛقبببع ٚشاز٠ ايؿبببش١: ٜٛدبببد     2405إسؿبببا١ٝ٥ عببباّ  

( 11512ٚ) ،( َادطبببببتر209ٚ) ،( َبببببٔ محًببببب١ ايبببببدنتٛزاٙ 6)

 ( دبًّٛ.  59202ٚ) ،بهايٛزٜٛع

 ،ذ٠ اسباي١ٝ ايهبجر َبٔ ايتڀبٛز   غٗدت ١َٓٗ ايتُسٜض يف ايؿ 

ؾأؾبباض شببا ضٝاضببات ٚإدببسا٤ات َٚعبباٜر تطبباعد ٦ٖٝبب١ ايتُببسٜض    

عًبب٢ أدا٤ ايسعاٜبب١ ايتُسٜكبب١ٝ يف أطببس َٚعبباٜر ازبببٛد٠. إذ أؾبباض     

ايتطبببذٌٝ ٚايتؿبببٓٝـ يف اش٦ٝببب١ ايطبببعٛد١ٜ يًتمؿؿبببات ايؿبببش١ٝ  

ّ. نُبا مت اعتُباد    1001ا زبُٝع ١٦ٖٝ ايتُسٜض َٓبر عباّ   إيصاَٝٽ

َر ايتذطر ايرٟ ٜ٪ٖبٌ محًب١ دبًبّٛ ايتُبسٜض يًشؿبٍٛ عًب٢       بسْا

 ٛدببٛد املُببس ؾدزدبب١ ا٭الؿببا٥ٞ يف ايتُببسٜض )اياهببايٛزٜٛع(.  

ٚاملُسق١ ايطعٛد١ٜ أشاٍ ايهبجر َبٔ ايعٛا٥بل ٚاسببٛادص      ايطعٛدٟ

ٗټب  ،ايبيت ناْبت تعٝبل املٗٓب١، ٚايببيت نبإ َٓٗبا ايًػب١        ِ عببادات ٚتؿ

 ٟ إثاببات نببٛادز ايتُببسٜض  إقبباؾ١ إىل  ،ٚتكايٝببد اجملتُببع ايطببعٛد

 ايطعٛدٟ ٚقدزتِٗ ع٢ً تؿِٗ استٝادات َٚتڀًاات أبٓا٤ ٚطِٓٗ.
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ٚعًبب٢ ايببسغِ َببٔ ايتكببدّ ٚا٫ٖتُبباّ ايببرٟ ًٜكبباٙ ايتُببسٜض يف      

إ٫ إٔ ايؿذ٠ٛ بن ايتعًِٝ ايٓعبسٟ ٚايتعًبِٝ ايطبسٜسٟ ٫     ،ايطعٛد١ٜ

ٚذبتبباز إىل املصٜببد َببٔ ا٫ٖتُبباّ، إقبباؾ١ إىل دَببر    ،تببصاٍ نببار٠

يًٛؾببٍٛ إىل أزقبب٢ َببا مت ايٛؾببٍٛ إيٝبب٘ يف ايتعًببِٝ      ٛدٝبباايتهٓٛي

ايطببسٜسٟ. نُببا إٔ َعسؾبب١ ا٫ستٝادببات ايؿعًٝبب١ َببٔ ايتمؿؿببات   

متببسٜض ازبساسبب١ ٚايااطٓبب١، ٚؾببش١   :ايدقٝكبب١ يف ايتُببسٜض )َجببٌ

  ٍ ٚايعٓاٜب١   ،اجملتُع، ٚايؿش١ ايعك١ًٝ ٚايٓؿط١ٝ، ٚايتٛيٝبد ٚا٭طؿبا

ٞ   ،ٚايعًُٝبات  ،اسبسد١، ٚايڀٛاز٨ ٚاسبٛادخ  ،ٚايتعًبِٝ ايتُسٜكب

دزز يف أعًبب٢ ضببًِ أٚيٜٛببات ٚغرٖببا( ػببب  إٔ تٴبب ،ٚإداز٠ ايتُببسٜض

إذ ٫ ٜٛدد ببساَر َتمؿؿب١ يدزاضب١     ،ايتڀٜٛس يف ١َٓٗ ايتُسٜض

 ايتُسٜض يف ايطعٛد١ٜ ست٢ اٯٕ. 

بعكبببببٗا  ،ذبببببدٜات َٗٓببببب١ ايتُبببببسٜض يف ايطببببعٛد١ٜ َتعبببببدد٠  

ؾعببدّ  ،ٗٓبب١ٚاٯالببس ٜتعًببل بطٝاضببات ايعُببٌ ٚطاٝعبب١ امل  ،ادتُبباعٞ

اقتٓببباع نبببجر َبببٔ ا٭ضبببس ستببب٢ ايطببباع١ بأُٖٝببب١ َٗٓببب١ ايتُبببسٜض 

ٝٸ  ،ٚالاؾ١ يٲْاخ ٖٛ أسد أند ايتشدٜات ايكا٥ُب١  َبٔ ٜبدؾع    ٔٷؾاب

بآات٘ إىل ايتُسٜض يًشؿٍٛ ع٢ً ٚظٝؿب١ َكب١ُْٛ دٕٚ ايسغاب١ يف    

َبٔ املػبانٌ ا٭ضبس١ٜ تبٓذِ َبٔ       اظبد نبجرٶ إذ   ايتكٝد بأْعُتٗا

ب َبا ٜكبازب   َا أد٣ إىل تطبسټ   اي١ًًٝٝ َٓٗا ٚالاؾ١ ،َٓاٚبات ايعٌُ

َببٔ عببدد ايعببا٬َت بببايتُسٜض يتمببٝر ا٭شٚاز أٚ اٯبببا٤   % 50َببٔ 

 أٚ عدّ ايصٚاز.  ،أٚ ايڀ٬م ،شٔ با٫ضتُساز بايعٌُ

ؾُببع ايتٛدبب٘ ايعبباملٞ يتكًببٝـ     ،آالببس اٚايتٛظٝببـ ٜعتببد ذبببدٜٽ  

 ٜكتكببٞ ذيببو الؿببض أعببداد ايعبباًَن  ،اٱْؿببام ايؿببشٞ ٚتسغببٝدٙ
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 ٞ ممببببا ٜبببب٪دٟ إىل    َٚببببٔ قببببُِٓٗ ايتُببببسٜض  ،بايكڀبببباع ايؿببببش

تهًببٝؿِٗ بطبباعات عُببٌ طًٜٛبب١ )ايعُببٌ اٱقببايف اٱيصاَببٞ( تبب٪ثس   

ممببا   دٗببادا عًبب٢ َطببت٣ٛ ايسعاٜبب١ ايڀاٝب١ بطببا  اٱزٖببام ٚاٱ ضبًاٶ 

ؾتبببٓمؿض دزدببب١ زقبببا  ،ٜطبببِٗ يف سبببدٚخ أالڀبببا٤ طاٝببب١ عدٜبببد٠ 

ا عًب٢  اٶؾٝب٪ثس ضبً   ،املسٜض عٔ َطت٣ٛ اشبدَات ايؿبش١ٝ املكدَب١  

 زع١ ممازع ١َٓٗ ايتُسٜض.

ا نُا إٔ ايع٬قات "بن امل١ٝٓٗ" ٚايع٬ق١ َع املسق٢ ٖٞ أٜكٶب  

ٚايػبعٛز بعبدّ    ،ْٚكؿبد بٗبا اٯزا٤ املتكبازب١    ،َٔ ٖرٙ ايتشبدٜات 

ٚايبببببيت ميهبببببٔ إٔ تٓػبببببأ ببببببن املُسقبببببن   ،ا٫سبببببذاّ ٚا٫شدزا٤

َٚسقببباِٖ ٚش٥٬َٗبببِ يف ايعُبببٌ َبببٔ أطابببا٤ ٚإدازٜبببن. ٚحبهبببِ      

٬ق١ ايٛثٝك١ َع املسق٢ ؾب ٕ املُسقبن ٜهْٛبٕٛ عسقب١ يًتبأثس      ايع

ؾٗبِ   ،أٚ ؼبتكبس يُٝبٛت   ،ا عٓدَا ٜٓاقٌ املسٜض يف ع٬دْ٘ؿطٝٽ

 ٜٚتأثسٕٚ بؿكدِٖ.  ،ٜكازِْٛٗ آ٫َِٗ

 ،ايتشبببدٟ اٯالبببس ٖبببٛ طبببباطس املٗٓببب١ ٚايطببب١َ٬ يف ايٛظٝؿببب١     

 ،ٚا٭زقببٝات ايصيكبب١  ،ؾشاٜٚببات ا٭دٚات اسببباد٠ املُت٦ًبب١ ايؿا٥كبب١  

ٚايتعببس  يًعببد٣ٚ َببٔ املسقبب٢ املؿببابن   ،نٚزؾببع املسقبب٢ ايجكببًٝ

ٚضببًٛى اٯالببسٜٔ يف بعببض    ،بببا٭َسا  املعدٜبب١ غببدٜد٠ اشبڀببٛز٠  

ٚايبيت   ،ٲضا٠٤ ايًؿع١ٝياسبا٫ت قد ٜعس  املُسقن ٚاملُسقات 

ا َبٔ اٱدازٜبن ٚا٭طابا٤، ٚغرٖبِ َبٔ أعكبا٤ ؾسٜبل        قد تأتٞ أٜكٶ

ٚالاؾبببب١ باملُسقببببات  ،طببببٞايسعاٜبببب١. إقبببباؾ١ إىل ايتشببببسؽ ازبٓ

ٚعببدّ نؿبا٠٤ تڀاٝببل قبإْٛ ايتشببسؽ ٚا٫ضبا٠٤ ايٛظٝؿٝبب١     ،اٱْباخ 

ا عًب٢ ممازضبات   ا َكباعؿً ٜكٝـ عا٦ٶ   نٌ ٖراع٢ً أز  ايٛاقع

 ١َٓٗ ايتُسٜض.  
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ٚاسبؿببباظ عًببب٢ ضببباعات ايتعًبببِٝ  ،إثابببات ايهؿبببا٠٤ ٫ببببد َٓببب٘

ٖببٛ ذبببد   ٚايتكببدّ يف ايتهٓٛيٛدٝببا ،ٚايػببٗادات ايعًٝببا ،املطببتُس

يف َٗٓببب١ ايتُبببسٜض قبببد ٫ ٜبببتُهٔ عبببدد نبببار َبببِٓٗ َبببٔ    آالبببس

ُٶبب ،ٚايطبباعات ايڀًٜٛبب١ ٚايػبباق١ ،يڀاٝعبب١ ايعُببٌ  ذبكٝكبب٘ ا بببإٔ عً

 َٛانا١ ٖرٙ ايتڀٛزات ٖٛ أَس قسٚزٟ. 

ٖببٌ ميهببٔ إٔ ٜببتِ  :نببٌ َببا ضببال أعبب٬ٙ ٜببدؾعٓا إىل ايتطببا٩ٍ

اضبببتاداٍ ايهبببادز ايتُسٜكبببٞ اياػبببسٟ ببببآالس آيبببٞ  ٖٚبببٌ ضبببٝتِ   

١ٓٗ ايتُسٜض بسٚبٛتات ذات ذنا٤ اؾڀٓاعٞ تعٜٛض ايٓكـ يف َ

َتعدد يف املطتكاٌ ايكسٜ   ٌٖٚ املسق٢ ضٝكإًٛ بباملُس  اٯيبٞ   

ٟ  عٛقٶبب ِ   ا عببٔ املُببس  اياػببس ٚتكببدِٜ ايعٓاٜبب١   ،يتمؿٝببـ آ٫َٗبب

 ايؿش١ٝ شِ دٕٚ غه٣ٛ أٚ أالڀا٤ ١َٝٓٗ 

 

 ٌالتعكًب األول: د. اجلازٍ الشبًك.  

ايتُٜٓٛببب١ اسبدٜجببب١  تبببستا  ٖبببرٙ ايككببب١ٝ بتٛدببب٘ الڀببب١ ايدٚيببب١ 

ايببيت تسنببص عًبب٢ تُٓٝبب١ ٚتهجٝببـ ٚتڀببٜٛس      ،ٚز٩ٜتٗببا املطببتكا١ًٝ 

سذِ ْٚٛع١ٝ املٛازد اياػس١ٜ ايطعٛد١ٜ يف غت٢ اجملبا٫ت، ٚالاؾب١   

صبببا٫ت ايعُببٌ ايببيت تػببػًٗا ايعُايبب١ غببر ايطببعٛد١ٜ، َجببٌ َٗٓبب١        

 جملُبببٛع %50ايتُبببسٜض ايبببيت ٫ تتذببباٚش ْطبببا١ ايطبببعٛد٠ ؾٝٗبببا      

ٞ  يًڀاقِ ايهًٞ ايعدد َٔ ازبٓطن  بُٝٓبا  املًُهب١،  يف ايتُسٜكب

 سببٛايٞ ؾكبب  ايطببعٛدٜات يًٓطببا٤ ايتُببسٜض ٚظببا٥ـ غببٛاغس تاًببؼ

نُبا أغبازت إىل ذيبو     ،ػػًٗا غر ايطبعٛدٜات ت ٚظٝؿ١ أيـ 210

 إسد٣ املط٪٫ٚت يف اجملاٍ ايؿشٞ.
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تطببببتٗدف زؾببببع ْطببببا١   1000إٕ ز٩ٜبببب١ املًُهبببب١ املطببببتكا١ًٝ  

 .%00 إىل %10َػازن١ املسأ٠ يف ايعٌُ َٔ 

ٖٚببرا ٜتڀًبب   َٛادٗبب١ ايتشببدٜات املتٛقعبب١ عبببٛ ذبكٝببل ذيببو       

اشببدف، َٚببٔ  أٖببِ تًببو ايتشببدٜات ؾُٝببا ٜتعًببل مبٗٓبب١ ايتُببسٜض      

 ٌ ٚا٫قببڀساز  ،يًٓطببا٤ عًبب٢ ٚدبب٘ اشبؿببٛف   طببٍٛ ضبباعات ايعُبب

 ،ٚايٓعبس٠ ا٫دتُاعٝب١ غبر املڂٓؿٹبؿ١  شبرٙ املٗٓب١       ،يًُٓاٚبات اي١ًًٝٝ

  ٬الببت٬ط ٫ ٜٓطببذِ َببع ثكاؾبب١ اجملتُببع باعتاازٖببا صباًيببا ٚاضببعٶا ي

يببرا ؾاٱقابباٍ    ٭ْٗببا تعسقببٗٔ يًُكبباٜكات ٚا٫تٗاَببات ٚايتشببسؽ  

ػرٖا َٔ املٗٔ اٱداز١ٜ بإقااًيا قعًٝؿا قٝاضٶا  ع٢ً ا٫يتشام بٗا ٜعدټ

ٚايذب١ٜٛ، ع٢ً ايسغِ َٔ ايتٓاقض املڂ٬سغ ع٢ً ٖ٪٤٫ ايساؾكبن  

يٓطا٥ٞ َٔ سبعب١ دالبٛشِ   ايرٜٔ ٜڀايإٛ بكسٚز٠ تٛادد ايعٓؿس ا

 إىل املطتػؿ٢ 

باٱقببببباؾ١ يتًبببببو ايتشبببببدٜات ا٫دتُاعٝببببب١، تٛؾبببببًت بعبببببض  

ايدزاضببببات املٝداْٝبببب١ إىل إٔ اسبببببٛاؾص ٚاياببببد٫ت ٚايسٚاتبببب  ملٗٓبببب١ 

ِٗد ؾٝٗا.صبص١ٜ قٝاضٶ ايتُسٜض يف ايطعٛد١ٜ ٫ تعدټ  ا يًعٌُ املڂذ

إٕ ا٫ٖتُببباّ املتؿببباعٹد َبببٔ قٹابببٌ ايدٚيببب١، ٚايبببرٟ أغبببازت يببب٘   

َبببببٔ سٝبببببح تصاٜبببببد اؾتتببببباح ايهًٝبببببات    -. عبببببار يف ٚزقتٗبببببا د

 ،ٚبببببساَر ايدزاضببببات ايعًٝببببا  ،ٚايهًٝببببات ازباَعٝبببب١ ،ايؿببببش١ٝ

ٝٽببب   -ٚغرٖبببا َبببٔ اٱدبببسا٤ات ٚايطٝاضبببات   ٗٶبببا إػباب ا ٫ ٜٴعبببد تٛد

غبببو يف ذيبببو، ٚيهٓببب٘ ٜتڀًببب  َصٜبببدٶا َبببٔ اشبڀببب  ايتػبببذٝع١ٝ  

د املآٝببب١ عًببب٢ ا٭ضبببظ ايطببب١ًُٝ ٚقٛاعببب     ،ٚايتشؿٝصٜببب١ املڂؿببباسٹا١ 

 اياٝاْات ايدقٝك١.
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يٝٗا بعض ايدزاضبات  إٖٚٓاى ايعدٜد َٔ ايتٛؾٝات اييت اْتٗت 

أبببدأٖا بتٛؾبب١ٝ  ،ٖببرا اشبؿببٛفيف ٚاسبببٛازات ٚسًكببات ايٓكبباؽ 

ٖٚبببٞ سبببٍٛ أُٖٝببب١ ببببرٍ ازبٗبببٛد املهجؿببب١      ،اُٗببب١ دبببدٽ َأزاٖبببا 

بٗدف زؾع َطت٣ٛ ايٛعٞ بأُٖٝب١ َٗٓب١     با٭ضايٝ  امل٪ثس٠ املتعدد٠

ٚيًُببببسأ٠ عًبببب٢ ٚدبببب٘   ،ُببببع يهبببب٬ ازبٓطببببن ايتُببببسٜض يف اجملت

 اشبؿٛف.  

إتاس١ ايؿسؾ١ يًُسأ٠ ايطبعٛد١ٜ يًعُبٌ بايٓعباّ ازبص٥بٞ َبع       •

َٴذص١ٜ.   سٛاؾص َاد١ٜ 

بتمؿببٝـ املٓاٚبببات   ،َٷساعببا٠ ايتٛاؾببل َببع ثكاؾبب١ اجملتُببع    •

تػببببذٝعٶا شببببٔ    ايًًٝٝبببب١ يًُُسقبببب١ يف ا٭قطبببباّ ايٓطببببا١ٝ٥  

 ع٢ً ا٫يتشام بهًٝات ايتُسٜض.   ٔٚيرٜٚٗ

ض اسبكاْات ٭بٓا٤ املُسقات يف نٌ َٓػأ٠ طا١ٝ تعٌُ ؾت •

 بٗا املسأ٠. 

دعبببِ ايبببتُهن ٚزؾبببع املطبببت٣ٛ املٗبببازٟ ملٗٓببب١ ايتُبببسٜض       •

 َٔ ال٬ٍ تػذٝع ا٫بتعاخ يًدزاضات ايعًٝا. ،يًذٓطن

أَا بايٓطبا١  يًتطبا٩ٍ ايبرٟ طسستب٘ د. عبار يف التباّ ٚزقتٗبا،        

كبٞ اياػبسٟ ببآالس    ٚاملتُجٌ يف َد٣ قاٍٛ اضتاداٍ ايهادز ايتُسٜ

آيٞ يتعٜٛض ايٓكـ يف َٗٓب١ ايتُبسٜض، ؾب ْٞ أعتكبد إٔ ايهبادز      

ُٶا َٚكاًٛيا يف إظبباش ا٭عُباٍ ٚاملٗباّ ايسٚتٝٓٝب١      اٯيٞ قد ٜهٕٛ َٗ

٬ ػبب  إقباعت٘ يف صبباٍ    ؾب  ،املتهسز٠ اييت تطبتػسم ٚقتٶبا طًًٜٛبا   

ايؿببببٓاع١ ٚايصزاعبببب١ َٚببببا غببببابٗٗا، نببببريو يف صببببباٍ املعاَببببٌ    

ش١ٝ ٚغرٖببا، أَببا بايٓطببا١ يًتعاَببٌ املااغببس َببع      ٚاملمتببدات ايؿبب 
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ؾبب٬ أعتكببد إٔ ذيببو ضببٝهٕٛ َكاًٛيببا حبهببِ ايع٬قببات  ،املسقبب٢

 اٱْطا١ْٝ املڀًٛب١ َع َػاعسِٖ ٚاستٝاداتِٗ يف ٖرٙ ايعسٚف.

 

 ٌالتعكًب الجاىٌ: أ. علًاء البازع.   

ضبببأبدأ تعكبببٝ  بكؿببب١ قؿبببر٠... زٚت يٓبببا إسبببد٣ ايبببص٬َٝت     

ٚذببدثت بأضب٢    ،يف أسبد َطتػبؿٝات أببٛ ظب     دبسبتٗا ايع٬د١ٝ 

 ،ٚبببا٭الـ املُسقببات ايؿًاٝٓٝببات ايسا٥عببات  ،عببٔ ايڀبباقِ ايڀبب  

ٔٻ  َجببببٌ ايعطببببهسٟ    ٜعًُببببٔ يف َطتػببببؿٝات  ٚإٔ غبببباياٝتٗٔ نبببب

 ْٗٝت بدٕٚ ٚد٘ سل ٚنٝـ إٔ عكٛدٖٔ أڂ ،ٚايتمؿؿٞ

 ن٬َو أضعدْٞ : قًت شا

 اضتػسبت قا١ً٥: نٝـ 

ز ٚطٓٝبب١ سًببت ضبببٌ ايڀبباقِ   قًببت: ٖببرا ٜعبب  إٔ يببدٜٓا نببٛاد  

٭ْبب٘ ٜببدٚز سببٍٛ عببدّ ايجكبب١ يف   ا٭دببٓ .. يببٔ أنُببٌ بكٝبب١ اسبببٛاز

 ايطعٛدٜن.

نإ ٖبرا ًَمبـ سبدٜح ميجبٌ تٛدٗبات ايباعض عببٛ تبٛطن         

ٔ املٗٔ.. غمؿٝٽ  ،ا ٫ أقـ قد ٚدٛد غر ايطعٛدٜن يف مجٝع املٗب

ٛټ يف ع اشببدات َڀً ...ٚايهؿبا٤ات املتُٝبص٠ شبا قُٝب١.. يهب        ؾتٓ

ايٛقبببت ْؿطببب٘ ٜطبببعدْٞ إٔ أدبببد ممسقبببن ضبببعٛدٜن ٚممسقبببات 

 ضعٛدٜات يف َطتػؿٝاتٓا.

ئ أقٝـ ع٢ً َا ذنست د. عار عبٔ َٗٓب١ ايتُبسٜض.. يهبٔ     

 ضأشبـ سدٜجٞ يف عد٠ ْكاط:
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َببٔ املٗببٔ ا٭الببس٣ ايببيت تعتببد   اَٗٓبب١ ايتُببسٜض تػبباب٘ نببجرٶ  •

ٗببا ٖٚببرا ػبعببٌ ايٓعببس٠ شببا بأْ ،"َطبباْد٠" َببٔ ٚدٗبب١ ْعببس اجملتُببع

"أقٌ".. أٟ إٔ ايهجرٜٔ ٜٓعسٕٚ يًُُس /املُسق١ ع٢ً أْٗبِ أقبٌ   

ٚبكٝبب١ املٗبٔ ايؿببش١ٝ   ،َبٔ ا٭طابا٤...ٚإٔ ايڀبب  ٖبٛ املٗٓبب١ املسَٛقب١    

٫ٚ أُٖٝبب١ شببا...َع إٔ ايڀاٝبب  ٫ ميهببٔ إٔ  ،تعتببد َطبباْد٠ ؾكبب 

 ٜ٪دٟ عًُ٘ بدٕٚ ٖ٪٤٫ املمتؿن 

َٶبب   • ٛ  إٔ َٗٓبب١ ايتُببسٜض مل تهببٔ ٜٛ د٠ يف ا قببُٔ املٗببٔ املٛدبب

 -قباب    -املٓاٖر ايدزاض١ٝ. ؾٓذد يًآن املٗبٔ ايتايٝب١: طاٝب    

َببصازع، ٚيًآببات: َعًُبب١.. ٚممهببٔ طاٝابب١    -َعًببِ  -َٗٓببدع 

 ا.. ٖٚرا ٜؿطس ايتٛدٗات امل١ٝٓٗ يٮدٝاٍ ايطابك١.َ٪السٶ

َا ٜاػس باشبر إٔ اٖتُاّ ايدٚي١ ايهار بتبٛطن ٖبرٙ املٗبٔ     •

 ،ٛدٗببات ايػببااب ٚايػببابات  ا َببع ذبببٍٛ ت بببدأ ٜبب٪تٞ مثببازٙ تصآَٶبب   

 ٚالٛقِٗ يف صبا٫ت ددٜد٠ مل تهٔ َكاٛي١ َٔ قاٌ.

•   ّ َٚببا أد٣  ،إٔ ايػببه٣ٛ َببٔ ؾببعٛب١ ايعُببٌ ٚضبباعات ايببدٚا

َببٔ أٟ  ٗاْعببسٟ ٖببٞ ايػببه٣ٛ ْؿطبب   يف إىل تطببسب املُسقببات... 

ٚظٝؿ١ أالس٣.. ؾػها٣ٚ املعًُات اي٬تبٞ ٜؿبًٔ بٝبٛتٗٔ قابٌ أذإ     

 اايعٌُ ضٝعٌُ أٜٽب يف َٔ ٜسغ  ٚتػػٌ ايٓاع..  ،ايعٗس متٮ ايدْٝا

َٶب   ،ٚاملڀايا١ باسبكٛم أَبس َػبسٚع   ،ناْت ايعسٚف ا ٚؽبتًبـ متا

 عٔ ايػه٣ٛ 

عبتببباز إىل محببب٬ت ٚطٓٝببب١ يتشطبببن ايؿبببٛز ايرٖٓٝببب١ شبببرٙ     •

 ٚايتٛع١ٝ بأُٖٝتٗا ٚدٚزٖا يف الد١َ اجملتُع. ،املٗٔ

ٔٸعبتبباز أٜكٶبب  • تببٛؾس الٝببازات   ،أْعُبب١ تٛظٝببـ َسْبب١   ا إىل ضبب

 ٖرٙ املٗٔ.يف ع ع٢ً ايعٌُ يتػذٿ  َتعدد٠
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 ًُاملداخالت حىل الكض:  

أغبباز أ. عاببد ايببسشام ايؿٝؿببٞ إىل إٔ أُٖٝبب١ َٗٓبب١ ايتُببسٜض يف    

 ،اايطببعٛد١ٜ تهُببٔ يف أْٗببا َتؿبب١ً مبذبباٍ أضاضببٞ ٚسٝببٟٛ دببدٽ    

ٚازتؿبباع أٚ اغبؿببا  نؿا٤تبب٘ ٚدٛدتبب٘ ٜطببٌٗ ٬َسعتبب٘  يتببأثرٙ       

امل٥٬ِ اٱغاز٠ ٖٓا  املااغس ٚايطسٜع ٚامل٪ثس ع٢ً سٝا٠ املسٜض. َٚٔ

 ٖٚٞ: ،إىل بعض ايٓكاط احملٛز١ٜ

َببٔ املٗببِ عٓببد ايتعبباطٞ َببع قكبباٜا ايتُٓٝبب١ إٔ ْتٓابب٘ َببٔ     -2

ؾهبببس٠ )ازبٓدزٜببب١ امل٪ضطببب١ٝ(  ؾًهبببٞ ذبكبببل املبببسأ٠ َػبببازن١    

سكٝكٝبببب١ ٚاعٝبببب١ َتصْبببب١ تٓبببباٍ َٛثٛقٝبببب١ ٚدعببببِ مجٝببببع ا٭طٝبببباف     

ؾ٬ببببد إٔ تٓببباقؼ ٚتڀايببب  بببباسبكٛم املػبببذن١ شبببا   ،ٚا٭دٓببباع

ٚأ٫ ْتشٍٛ مبُازضاتٓا يتُهن املسأ٠ إىل سايب١   ،ػكٝكٗا ايسدٌٚي

ـټاؾڀؿاف ٚذبصب  ؾُجًً ع٢ً املسأ٠ ٚايسدٌ  ا: ١َٓٗ ايتُسٜض رب

سدٺ ضٛا٤...ؾ٬بد َٔ إٔ تهبٕٛ ْكاغباتٓا بعٝبد٠ عبٔ عٓؿبس دٓبدز       

ْجببب٢( إ٫ َبببا ٜطبببتدعٞ ا٭َبببس. ايتمؿبببٝـ يف أازببببٓظ )ذنبببس أٚ 

ذبب١ َأَٛيبب١. قببد ٜطتطبباؽ   ٗببِ ْٚتَْٝڀببام ضبببدٚد ٚٚاقببض يطببا    

ملػبسٚع  كاٌ ملسس١ً قؿر٠ ٚضبدد٠ ٚغر َعا١ْ يف املسس١ً ا٭ٚي١ٝ ٜٚٴ

 َٔ ازبٓدز١ٜ ايؿسد١ٜ ٫ امل٪ضط١ٝ. متهن املسأ٠ غ٤ٞ

 ،بايٓطا١ ملػه١ً عصٚف املٛاطٓن ٚاملٛاطٓات عبٔ املٗٓب١   -1

ؾ ٕ ايطا  اسبكٝكٞ ٖٛ اؾتكاز ب١٦ٝ ايعٌُ يف امل١ٓٗ يعٓؿبس ا٭َبإ   

ٞ ايٓؿطببٞ  ٚا٫تببصإ َببا بببن ايعُببٌ ٚا٭ضببس٠ يًعبباًَن        ،ٚا٭ال٬قبب

  زؾببض اجملتُببع  ممببا دعببٌ ذيببو ضببااٶا يعٗببٛز عٳببسٳ      ٚايعببا٬َت

)أضببس٠ أٚ شٚز أٚ أب( ٱسبببام أٚ اضببتُساز قسٜاتبب٘ يف ضببًو املٗٓبب١.    
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ا( َببببٔ ٖببببٞ أنجببببس )االت٬ًطبببب  اغبببباز٠ إٔ ٖٓبببباى َٗٓٶبببب دز اٱدبببببٚ

يف  ٔيكسٜااتٗ َٚع ذيو ظبد ا٭ضس َٔ أنجس ايداعُن ،ايتُسٜض

ٚذيو يتٛؾس عاٌَ ا٭َإ ايٓؿطبٞ    َصٜد َٔ ايتُهٔ يف تًو امل١ٓٗ

    ٞ  ،ٚا٭ال٬قببٞ يف تًببو املٗببٔ. ٚيتشكٝببل ا٭َببإ ايٓؿطببٞ ٚا٭ال٬قبب

 ٚا٫تصإ بن ايعٌُ ٚا٭ضس٠ يف تًو ايا٦ٝات ميهٔ اقذاح اٯتٞ:  

    ؿبذ  أ٫ تتذبباٚش  ٚايببيت ٜٴ ،َساعبا٠ ضباعات ايعُببٌ املٓاضبا١

ٗازٜبب١ شببا ٚيػرٖببا َببٔ املٗببٔ  ؾببٝؿذ  إٔ تهببٕٛ ايؿببذ٠ ايٓ

 ّ. 0ضاعات عٌُ املسأ٠ ٫ تتذاٚش ايطاع١ 

   تصٜٚد ب٦ٝات ايعٌُ املمتًڀ١ بهاَرات املساقا١ يف املٓباطل

 ٚاييت ٫ ت٪ثس ع٢ً الؿٛؾ١ٝ املسٜض. ،ايعا١َ

    َساعبببا٠ زغاببب١ ٚأُٖٝببب١ عبببدّ تٛادبببد ايعٓؿبببس ايسدبببايٞ يف

َببببع ايعٓؿببببس  َطبببباسات طبتًڀبببب١ ٚقببببٝك١ ٚغببببر َسؼببببب١ 

 ايٓطا٥ٞ.

 ؽتؿعٌٝ قإْٛ َهاؾش١ ايتشسټ،   ٘ ٖٚبٞ   ،ٚإقاؾ١ َباد٠ ؾٝب

ايٓعبس   ٠ٖٚبٞ سبد   ،َٛدٛد٠ يف بعض ايكبٛاْن )ايدٜڀاْٝب١(  

عًب٢ ايڀبسف    إذ ٖٛ تعدٺ ،عتد َٔ احملعٛزاتٜ ،)ايتشدٜل(

يًتڀاٝبل إٔ   ااٯالس. ٚؼبتاز ايكإْٛ يٝهتُبٌ ٜٚهبٕٛ قابًًب   

ابببات(  ستببب٢ ٜهبببٕٛ ثكبباف يببب٘ َبببٛاد تٛقبببض )ٚضبببا٥ٌ اٱ تٴ

عًبب٢ سؿببغ   اعتببد٣ عًٝبب٘ )اَببسأ٠ أٚ زدببٌ( قببادزٶ   ايڀببسف املڂ

 ٚؾٕٛ سك٘ ٚنساَت٘ بٛعٞ ٚزغد.

 ٔٸ ـټ ض ْػا٥ٞ يًُ٪ضطات ذات ايا٦ٝبات  ازباْ  اٱ ْعاّ ؽب

ٖٚببٛ: إٔ تهببٕٛ ازبببدزإ    ،ٚبايببرات ايؿببش١ٝ  ،املمتًڀبب١
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َبع َساعبا٠    ،ٚايؿٛاؾٌ َٔ َاد٠ غؿاؾ١ غبر ساداب١ يًس٩ٜب١   

 سبا٫ت اضبتدع٢ ا٭َبس سؿبغ الؿٛؾب١ٝ      إقباؾ١ ضبٛاتس يف  

 ،ذاتٝببب١ زقابببب١ تٓػبببأ بٗبببراايهػبببـ أٚ ايعببب٬ز يًُبببسٜض.  

 دٚا٥سٖبببا  يفتصٜبببد املٛثٛقٝببب١  ٚ ،ايتبببٛتس تبببٓمؿض سبببا٫ت  ٚ

 أال٬قٝببات ٚتاكبب٢، ٗبباؾٝ ايبتشهِ  ٜطببٌٗ ٚايببيت ،املُهٓب١ 

 .ا٭ضاضٞ ايكاب  ٖٞ ايػمـ

تأٖٝببٌ ايهببادز ايتُسٜكببٞ ايطببعٛدٟ يرتكببٞ يًهؿببا٠٤       -0

 أال٬قٝات امل١ٓٗ(. _ع٢ً املطت٣ٛ )ايؿ   يٛاقعا ،املڀًٛب١

غٝبباب ايتمڀببٝ  ايؿببشٝض ٚايٛاقببض يًتببٛطن ٚاٱسبب٬ٍ     -4

ا َبٔ دبسبب١ ٚشاز٠ ايتعًبِٝ يف    يٛ ٜتِ ا٫ضتؿاد٠ َجًًٚسارا ايٛظٝؿٞ.. 

ٚيهببٔ ٖببٞ أؾكببٌ املٛدببٛد. يببٛ  ،ذيببو )َببع َببا ؾٝٗببا َببٔ ضببًاٝات( 

٣ نبببٌ قڀببباع ادتٗبببد يف اضبببذاتٝذ١ٝ تبببٛطن يًٛظبببا٥ـ عًببب٢ َبببد

 َبببا نبببٌ. ضببب١ٓ نبببٌ %20مبعبببدٍ  ،طبببٓٛات ايعػبببس ايكادَببب١ اي

 يف املببدال٬ت نببٌ نؿببا٠٤ ٚزؾببع دبٜٛببد عببٔ عذصْببا إٕ عبتادبب٘

 %20غببسز َٓبب٘   اَسنبصٶ  ايهًٝبات ايؿبش١ٝ إٔ غبؿبـ َطببازٶ   ا

 ٚأٚشا ايؿشٞ. يدٜٓا، ايكڀاعات يتٛطن ممٝص٠ طبسدات

ٖبببٛ  ،ٚذٖابببت أ.د ؾٛشٜببب١ اياهبببس إىل إٔ ايطببب٪اٍ املٗبببِ طسسببب٘

ٔ  سغِعًب٢ ايب  أْب٘   :ٖرا ايكڀباع  ٚاملكؿبٛد ببريو    أْط١ٓ إٔ َٗٓب١   َب

إ٫ أْٓببا مل ْببتُهٔ َببٔ   ،يًتُببسٜض ٖببٞ ا٭نجببس إْطببا١ْٝ ٚعڀببا٤ 

ا تعُٝل ٖبرا اياعبد اٱْطباْٞ يف أذٖبإ املبتًكن يف اجملتُبع ذنبٛزٶ       

٫ٚ ٜهببٕٛ ايذنٝببص عًبب٢  ،يهببٞ ٜببسٚا ععُبب١ ٖببرٙ املٗٓبب١  اٚإْاثٶبب

ٚضبببا٥ٌ  ٣سبببد ٜٔ نا٫البببت٬ط ؾشطببب . ٚميهبببٔ اضبببتمداّ ايبببد
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قٓاع ب ْطا١ْٝ ٖرٙ امل١ٓٗ، ٚبايڀاع َبٔ ايكبسٚزٟ إؾبداز قبإْٛ     اٱ

ٚست٢ ع٢ً ْٛع ايٓعس٠ نُا ٜس٣ أ. عابد ايبسشام  يتبٛؾر     ،يًتشسؽ

ٖٚببرا بببايڀاع ٜعبب  محاٜبب١    ،ب٦ٝبب١ َٗٓٝبب١ ٚآَٓبب١ يهاؾبب١ ا٭طببساف   

 بػض ايٓعس عٔ دٓطٝاتِٗ. ،ازبُٝع

 ميهببٔ إعبباد٠  ا ايتطببا٩ٍ: أ٫ٚقببد ٜهببٕٛ َببٔ املٓاضبب  أٜكٶبب    

 ، عبٔ ايعُبٌ يف ربؿؿبات   ناشبسػبن ايعاطًٚاشبسػبات  تأٌٖٝ

 ٚا٭سٝا٤ ٚغرٖا ملصاٚي١ ١َٓٗ ايتُسٜض  ،ايهُٝٝا٤ :َجٌ

أٚقبض د. شٖبر زقبٛإ إٔ عًُٝب١      ،ٚسٍٛ ٖبرٙ ايٓكڀب١ ا٭البر٠   

ا، أٚ برٚقساطٝب١ دبدٽ   ،اايتأٌٖٝ ملصاٚي١ ايتُسٜض ع١ًُٝ ؾعا١ دبدٽ 

 0055 َبببٔ أنجبببس تعبببٝن ايؿبببش١ ز٠ٚشا زؾكبببت 0500يف عببباّ 

 ،بطا  قعـ َٓٗر ايتبدزٜظ  اشباؾ١  ايؿش١ٝ املعاٖد َٔ السٜر

ٚنريو يعدّ ادتٝاش ا٫التااز اشباف ملصاٚي١ امل١ٓٗ، ٚبعد قػٛط 

 يف ممببس  ٠٦٦الازدٝبب١ يتعببٝن ٖبب٪٤٫ قاَببت ايببٛشاز٠ بتٛظٝببـ      

ؾهٝبـ   ،ٚظا٥ـ إداز١ٜ، ٚايط٪اٍ: إذا مل تطتڀع ايٛشاز٠ تأًِٖٝٗ

 ٪ٌٖ أؾشاب ا٫التؿاؾات ا٭الس٣ تٕ أ اش

ْببصاٍ إٖببٛ عببدّ   املطب٪ٍٚ ا٭ٍٚ عببٔ ايٓعببس٠ ايطببًا١ٝ أٚ ايدْٚٝب١  

ُٶب  ،ٖرٙ ايؿ١٦ َهاْتٗا ايع١ًُٝ ٚا٫سذاؾٝب١  ا إٔ َٗٓب١ ايتُبسٜض   عً

تعتد ايكً  ايٓابض يًُٓػأ٠ ايؿبش١ٝ، ؾتذبد يف ايبدٍٚ ايٓاَٝب١ إٔ     

: املبببدٜس  ِٖٚببب ،َسانبببص ٚظٝؿٝببب١  ١داز بج٬ثببباملٓػبببأ٠ ايؿبببش١ٝ تٴببب 

ٌپ  ،ٚز٥ٝظ قطبِ ايتُبسٜض   ،ٚاملدٜس ايڀ  ،اٱدازٟ يب٘ عًُب٘    ٚنب

ٖٚبٛ ايػب٪ٕٚ ايؿببش١ٝ    ،ٚشبِ َسدببع ٚاسبد   ،املهُبٌ يعُبٌ اٯالبس   

ٖٚبببرا ٜٛقببض يًُسدبببع اجملتٗببد ٚاملكؿبببس يف    ،يًُدٜٓبب١ أٚ املٓڀكبب١  
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عڀب٢  ايعٌُ شبد١َ ٚزعا١ٜ املسٜض  يريو دبد إٔ ١َٓٗ ايتُبسٜض تٴ 

 ،ٚارببباذ ايكببسازات اي٬شَبب١ ٭دا٤ عًُببٗا ،شببا املػببازن١ ٚاملهاْبب١

 ٚاملدٜس اٱدازٟ. ،َجٌ ايڀاٝ 

َٚببٔ داْابب٘ قبباٍ أ. زببر مخببٝظ: يف ًَببـ ايتُببسٜض ٫بببد َببٔ  

ا٫عببذاف بأْٓببا ؾػببًٓا ؾٝبب٘ ؾػببًًا ذزٜعٶببا ستبب٢ ضببٓٛات قًًٝبب١ الًببت..  

َببببٔ .. ٜهؿببببٞ ٖببببرا ايهببببِ اشا٥ببببٌ  اٚصبتُعٶبببب ؾػببببًٓا سهَٛبببب١ً

َٚ٪السٶا اشٓبٛد   ،ايطس٬ْٜهٝنملُسقن ايؿًاٝٓٝن ٚٚا املُسقات

بٗببِ َطتػببؿٝاتٓا َٚطتٛؾببؿاتٓا َٚسانصْببا  ٚاشٓببدٜات ايببرٜٔ تعببرټ

 ايؿش١ٝ اسبه١َٝٛ َٓٗا ٚاشباؾ١.

ؾػببببٌ دبببببرز بايؿؿببببٌ ايعٓؿببببسٟ بببببن ايسدبببباٍ ٚايٓطببببا٤ يف   

ٚا٫زتٗببإ ياعاببع ا٫الببت٬ط ايببرٟ اضببتًٗهٓا ضببٓن   ،املطتػببؿٝات

ت ايٓعسٜبببب١ يف طًٜٛببب١.. ؾػببببٌ دبببببرز بببببايهِ اشا٥ببببٌ يًتمؿؿببببا 

َ٪ضطبباتٓا ا٭نادميٝبب١ عًبب٢ سطبباب ايتڀاٝكٝبب١ ايببيت عبببٔ أسببٛز     

نايتُسٜض.. ؾػٌ عٓبدَا ظبشٓبا يف تهبٜٛٔ ؾبٛز٠ ضبًا١ٝ        إيٝٗا

عٔ ١َٓٗ ٖٞ َٔ أزق٢ املٗبٔ عًب٢ أز  املعُبٛز٠، ٚعٓبدَا ناْبت      

 نٓا ٚيًطمس١ٜ ْػٝڀٓٗا. ،" ٖرٙ امل١ٓٗت٪ٜكٔايػعٛب ا٭الس٣ "

ٌ ٖرٙ املػه١ً بسشت َػانٌ أالس٣ شٓا إٔ تٴٚملا نٓا قد أًَّ

ٌ  ،َستاڀبب١ بٗببا  باٱقبباؾ١ إىل  ،ٚعببدّ اسذاؾٝبب١  ،َببٔ ْكببـ تأٖٝبب

أٚد٘ ايكؿبٛز ا٭البس٣ املستاڀب١ بايكڀباع ايؿبشٞ نهبٌ.. عًٝٓبا        

ا٫عذاف بؿػٌ ايطٓن املاق١ٝ أًٚيا، ست٢ ميهٔ إٔ ًُْظ ق٤ٛٶا 

 يف ْٗا١ٜ ايٓؿل.

يتُببسٜض َٗٓبب١ ؾبب ٕ َٗٓبب١ ا ،اعتكبباد أ. عاببد ايببسشام ايؿٝؿببٞيف ٚ

 ًُٖت ؾذ٠ َٔ ْاس١ٝ:أڂ
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 أال٬قٝات امل١ٓٗ(. -دٛد٠ ايتعًِٝ يف ازباْ  )ايؿ   -2

 سؿص املٛاطٓن ٚاملٛاطٓات عبٛ امل١ٓٗ. -1

 تٛؾر ب١٦ٝ عٌُ ٥٫ك١ ٚآ١َٓ. -0

ٕٻ ،ز د. عار بسُٖنٚيف تؿٛټ ايؿبٛز٠ ايُٓڀٝب١ ايطبًا١ٝ عبٔ      ؾ 

از ٚذبتبب ،د٠ يٮضببـ عًبب٢ نببٌ املطببتٜٛات  َٛٗٓبب١ ايتُببسٜض َٛدبب  

اجملتُع يف يدْاَر ٚط  يتؿشٝض ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ مل١ٓٗ ايتُسٜض 

ايطعٛدٟ. ؾازبُٝع دٕٚ اضتجٓا٤ ٜس٣ أْٗبا َبٔ املٗبٔ ايٛقبٝع١ ايبيت      

 ،أْٗبا يٮضبـ "الادَب١ مبطتػبؿ٢"    ع٢ً ٜٓعس إيٝٗا املٛاطٔ ايعادٟ 

عت بريو ؾساس١ عدد نار َٔ املُسقبات ايطبعٛدٜات َبٔ    ٚقد ْٴ

٫ إٔ ايػسٜ  أْ٘ قُٔ غسؼب١ أعكبا٤ ٦ٖٝب١   اٌ املسق٢ ٚذِٜٚٗ. إقٹ

ِٗ ٚبٓببباتِٗ ٥ايتبببدزٜظ بازباَعبببات ٜبببسؾض ا٭ٖبببايٞ ايتشبببام أبٓبببا   

ـ   ،بهًٝببب١ ايتُبببسٜض  ببببدؾع َؿبببازٜـ    ٜٚؿبببسٕٚ عًببب٢ ايتهًببب

دزاض١ٝ يف داَعات الاؾ١ ضب١ًٝ أٚ إق١ًُٝٝ يدزاض١ ايڀب  أٚ طب    

ْٶب   ،ا٭ضٓإ زغبِ   ،ا باملًُهب١ عٔ ا٫يتشام بهًٝات ايتُبسٜض صبا

 يػٗاد٠ ٖٞ دزد١ اياهايٛزٜٛع يف طبتًـ ٖرٙ ايتمؿؿات.إٔ ا

ٚؾًكا ٱسد٣ ايدزاضبات ايبيت اطًبع    -ٜٚس٣ د. الايد بٔ دٖٝؼ 

إٔ املًُهبب١ ذبتبباز البب٬ٍ اشبُببظ ضببٓٛات ايكادَبب١ ٍ       -عًٝٗببا 

 أيببببـ 020ٚ ايطببببهاْٞ، املعببببدٍ سطبببب  ٠/ممببببس  أيببببـ 005

 ا٭عبببداد ٚؾبببل ٚأْببب٘. يًطبببسٜس ايتػبببػًٝٞ املعبببدٍ سطببب  ٠/ممبببس 

 عببباّ يف ايتُبببسٜض ربؿبببـ يف باياهبببايٛزٜٛع ربسدٗبببا قبببعاملتٛ

 ازببببباَعٞ ايتعًببببِٝ َببببٔ ٠/ممببببس  0555 إىل ٜؿببببٌ ٖببببب 0000

َٳ اسبهَٛٞ ٔ ضٝهٕٛ عًب٢ زأع ايعُبٌ َبٔ    ٚا٭ًٖٞ ٚا٫بتعاخ. ٚ
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. أيًؿبا  05 سٛايٞ 0000ممس /٠ َٔ مح١ً اياهايٛزٜٛع يف عاّ 

 ،ع يف اؾتتببباح نًٝبببات ٚأقطببباّ ايتُبببسٜضيببريو َبببٔ املٗبببِ ايتٛضټببب 

ٛٳدٳ٠   ٚٚقببع املساٜببا ايتػببذٝع١ٝ يًًُببتشكن ٚيًمببسػبن   حملاٚيبب١ ضٳببع

ا بعد مخظ ضٓٛات. ٖٚٞ تكسٜاٶ %١َٓٗ20 ايتُسٜض يتؿٌ يٓطا١ 

ُٶببا بببإٔ بعببض ايببدٍٚ املتكدَبب١ تطببتعن باملُسقببن      أٚ  َكاٛيبب١، عً

 َٔ غر َٛاطٓٝٗا. املُسقات

    ٞ ؾبب ٕ اجملتُببع يببدٜٓا    ،َٚببٔ ٚدٗبب١ ْعببس أ. عاببد اهلل ايكببٛؼب

 قإ اٱقااٍ ع٢ً نجر َٔ املٗٔ:  ْٛٞ َٔ ظاٖستن تعٜعا

 ثكاؾ١ اجملتُع. -2

 َٔ ٜعًل ازبسع   -1

 ٜٚتِ سًٗا عاد٠ بأسد أَسٜٔ: 

 قساز ززٞ َٔ أع٢ً ضًڀ١.  -2

قببساز صبتُعببٞ بتعًٝببل ازبببسع َببٔ ايػببمـ ايساغبب  يف    -1

 امل١ٓٗ.

اسبببٌ ا٭ٍٚ ضببسٜع َٚؿعٛيبب٘ نببريو.. ٚاٯالببس.. بڀبب٤ٞ ٚؼبتبباز    

اسبًبببن ٚدبببٛد اسببببٛاؾص َادٜببب١ ناْبببت أٚ  كببباف شبببرٜٔ يٛقبببت.. ٜٴ

 َع١ٜٛٓ.

تعٛدْا يف صبتُعٓا ع٢ً نجر َٔ ايعصٚف عبٔ بعبض ايعبٛاٖس    

ا ببببايسادٜٛ َببسٚزٶا بايطبببا٥ل اشبببباف  ببببد٤ٶ ،ازبدٜببد٠ عًببب٢ اجملتُببع  

سًببٗا مباببادز٠   متٻٚقببد  ،ٚؾببًٛيا إىل دببٛاٍ ايهبباَرا  ،ٚايدغببٛؽ

 ؾؿازت أَسٶا َكاًٛيا. ،ٚاْتػاز
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ايطاعٝٓٝات نإ اٱقااٍ ع٢ً ١َٓٗ املعًبِ   ْترنس أْ٘ يف ْٗا١ٜ

ٚعٓببدَا مت  ،ٚقًبب١ اسبببٛاؾص املادٜبب١ ،بطببا  ْعببس٠ اجملتُببع  قببعًٝؿا

ثبِ غبشت ايٛظبا٥ـ اٱدازٜب١ ؾبذ٠ ايسنبٛد        ،تعدٌٜ زٚات  املعًُن

شاد اٱقااٍ عًب٢ َٗٓب١ ايتعًبِٝ ستب٢ ٚؾبًٓا ملسسًب١        ،يف ايجُاْٝٓٝات

 ا٫نتؿا٤ ايراتٞ ٚزمبا ايؿا٥ض. 

ظبد إٔ عٌُ املسأ٠  ،دْا تڀاٝل ذيو ع٢ً قك١ٝ ايتُسٜضإذا أز

       ِ ممبا أْػبأ     يدٜٓا ظٌ زدسٶبا َبٔ ايبصَٔ َكؿبٛزٶا عًب٢ َٗٓب١ ايتعًبٝ

ٚٴ     دببدت ثكاؾبب١ صبتُعٝبب١ ضببًا١ٝ دببباٙ ايٛظببا٥ـ ا٭الببس٣، ٚعٓببدَا 

أٚ ايتعبببٝن يف َٓببباطل ْا٥ٝببب١  ،نػبببض ايٛظبببا٥ـ  بعبببض املعٛقبببات

ايتُسٜض ستب٢  يهٔ ظًت ١َٓٗ  ،تٛدٗت املسأ٠ يتمؿؿات أالس٣

 بايٓطا١ يًسدٌ َٔ املٗٔ املتدْٞ اٱقااٍ عًٝٗا.

ايٓعببس٠ ملٗٓببب١ ايتُببسٜض ٖبببٞ دببص٤ َبببٔ ايٓعببس٠ ايعاَببب١ يًُٗبببٔ     

املطبباْد٠.. املعٝببد ٚايببدنتٛز.. املُببس  ٚايڀاٝبب .. املٝهبباْٝهٞ      

ٚاملٗٓدع.. ٚغرِٖ، ٚنريو ايٓعس٠ يًڀاٝ  ايعاّ أٚ ط  ا٭ضس٠ 

ُبسأ٠ ْعبس٠ دْٚٝب١ ازتطبُت     ٚا٫ضتػازٟ، ٜكباف يبريو بايٓطبا١ يً   

َٶبا     ممبا دعبٌ     يف ذٖٔ اجملتُع يف ؾذ٠ َعٝٓب١ دبباٙ املُسقبات عُٛ

َٔ ا٭ضس تسؾض عٌُ بٓاتِٗ يف ٖرٙ امل١ٓٗ.. عبٔ اٯٕ َٚبع   انجرٶ

أَباّ ذببٍٛ نبار يف ْعبس٠      1027ايكسازات اييت ؾبدزت يف عباّ   

ٌ    اجملتُع ٚثكاؾت٘ دباٙ ايعدٜبد َبٔ ايككباٜا ٚتؿُٗب٘ شبا       ممبا ٜطبٗ

 سٌ نجر َٔ املعك٬ت.

أٟ َٗٓببب١ ذبتببباز إىل )ا٭َبببإ ايبببٛظٝؿٞ(  ٚيف َٗٓببب١ ايتُبببسٜض   

 -باٱقباؾ١ ملبا ذنبس    -ؾ ٕ أِٖ َا ذبتاد٘ ،يدٜٓا الاؾ١ املسأ٠
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ٚيد٣  ،ٚايسؾع َٔ قُٝتٗا يف اجملتُع ،سؿغ ق١ُٝ امل١ٓٗ ٚاسذاَٗا

  ا، ٚذيببو َببٔ البب٬ٍ اسبببٛاؾص املادٜبب١ ٚاملعٜٓٛبب١ املببسٜض ْؿطبب٘ أٜكٶبب

ٞ   ،ؿببع  سؿببسٙ ممببا ٜ ٚتجكٝببـ اجملتُببع   ،غببا١ًَ ايتأٖٝببٌ ايعًُبب

٘     ،بأُٖٝبب١ املُببس   ٜٚببدزنٗا  ،نجكاؾبب١ تٓػببأ َببع ايڀؿببٌ ْؿطبب

 ٍٚ.٪ٚقاٌ ذيو املط ،املسٜض ٚاملسادع

ّ  ٚزدٶ ايٛزقبب١ ايس٥ٝطبب١ عببٔ َببد٣ قاببٍٛ     ا عًبب٢ ايتطببا٩ٍ يف التببا

اضبببببتاداٍ نبببببادز ايتُبببببسٜض اياػبببببسٟ بسٚبٛتبببببات ذات ذنبببببا٤    

ا    ٖٚبٌ املسقب٢ ضبٝكإًٛ بب٘ عٛقٶب     اؾڀٓاعٞ يف املطتكاٌ ايكسٜ

َِٗ  جباْ  تطا٩ٍ آالس عٔ ١َٓٗ ٫آعٔ املُس  اياػسٟ يتمؿٝـ 

ٗٶبب    ا ايتُببسٜض ايببيت َٓببر إٔ بببدأت ٖٚببٞ تكببدّ ايسعاٜبب١ ايؿببش١ٝ ٚد

   يٛد٘ َع املسٜض، أَا سإ ايٛقت يتػٝر ذيو 

َببٔ أنجببس   أٚقببض د. شٖببر زقببٛإ إٔ قكبب١ٝ ايتُببسٜض تعببدټ     

سعاٜببب١ ايؿبببش١ٝ سبببٍٛ ايعبببامل، ٖٚٓببباى  ايتشبببدٜات ايبببيت تٛادببب٘ اي

َكذسبات ٚأحببباخ ٚأعُبباٍ ٱدالبباٍ َٗٓب١ ايتُببسٜض ٚايڀبب  قببُٔ   

ٚذيبببو بتڀاٝبببل ايبببرنا٤ ايؿبببٓاعٞ يف   ايجبببٛز٠ ايؿبببٓاع١ٝ ايسابعببب١

املٓػببآت ٚاجملببا٫ت ايؿببش١ٝ، َببٔ املطتػببؿٝات، ٚضبباٌ ٚٚضببا٥ٌ      

ٚقكببباٜا ايؿبببش١ ايعاَببب١ ٚا٭حبببباخ املتعًكببب١ بٗبببا،        ،ايتػبببمٝـ

ٝببببا٠ ٚايطبببًٛى ايػمؿببببٞ، ٚإداز٠ ا٭َببببسا   ٚذبطبببن منبببب  اسب 

ٚاسبببببا٫ت املصَٓبببب١، باٱقبببباؾ١ إىل تڀببببٜٛس ٚانتػبببباف ا٭دٜٚبببب١   

 ٚايعكاقر اسبدٜج١.

كببببّٛ باالتابببباز أْعُبببب١ ايببببرنا٤  ٜٟ ر( ايبببب (MITَجببببٌ َعٗببببد

ايؿٓاعٞ ٫رباذ ايكساز ع٢ً ايسٚبٛتات يف ددٚيب١ َٗباّ املُسقبن    
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يٝاببإ ٜكَٛبٕٛ   ٚربؿٝـ غسؾ١ يًُبسٜض احملتباز إىل تٓبِٜٛ، ٚيف ا   

َبٔ   ٘ٚنبريو ْكًب   ،بتڀٜٛس زٚبٛت ملطاعد٠ املبسٜض عًب٢ ايٛقبٛف   

  ايطسٜس إىل اسبُاّ.

  ٛ ايبببرنا٤ ايؿبببٓاعٞ   ٚيف نٓبببدا ٜطبببتمدّ َطتػبببؿ٢ تٛزاْتببب

بٛاضببڀ١ ايسٚبببٛت يًكٝبباّ بعُببٌ املُببس  يف ؾببٓع ضببذٌ ٜطبباعد        

  ٌ ٚأالبببر  ،املبببسادعن يف تطبببٌٗٝ ٚضبببسع١ إظبببباش عًُٝبببات ايتطبببذٝ

باٱقباؾ١   ،ٚدزد١ اسببساز٠  ،ٔ قٝاع ايكػ َ  امل٪غسات اسب١ٜٛٝ

إىل ضببش  عٝٓبب١ َببٔ ايببدّ، ٚيببدِٜٗ نببريو زٚبٛتببات ميهببٔ شببا    

ايتٛاؾببٌ َببع املببسٜض بػببهٌ َااغببس عببٔ طسٜببل طببسح ا٭ضبب١ً٦         

ٚايبببتعًِ َبببٔ اٱداببببات املكدَببب١ َبببٔ قابببٌ املبببسٜض، ٚاضبببتشداخ      

 َٓتذات ؾسٜد٠ َٔ ْٛعٗا تطاعد ايڀاٝ  يف ايع٬ز.

ٚايبيت تتبٝض زعاٜب١     ،١ٝ عًب٢ ازببٛا٫ت  ٖٚٓاى ايتڀاٝكات ايرن

مما ٜكًبٌ َبٔ     يًُسق٢ املطتكس٠ سايتِٗ، أثٓا٤ ٚدٛدِٖ يف بٝٛتِٗ

ايڀً  ع٢ً اشبدَات ايؿش١ٝ داالٌ املطتػؿٝات، ٚميهبٔ يبٓعِ   

ايببببرنا٤ ايؿببببٓاعٞ ذبكٝببببل ا٫ضببببتػ٬ٍ ا٭َجببببٌ يٛقببببت ايڀاٝبببب  

با٫عتُبباد عًبب٢   ٘ا َببٔ شٜبباز٠ املببسٜض يف َطببهٓ   بببدًي ،ٚاملُببس 

ٝببات اسبدٜجبب١، َجببٌ إداز٠ اسبببا٫ت املصَٓبب١ عببٔ بعببد، ٚتببٛؾر     ايتكٓ

ايسعاٜبب١ ايؿببش١ٝ شبب٪٤٫ املسقبب٢ أثٓببا٤ ٚدببٛدِٖ يف َٓبباششِ، َببٔ    

البب٬ٍ َساقابب١ َٚتابعبب١ أعببسا  ٚع٬َببات َسقببِٗ، ٚتببرنرِٖ     

جبسعات َٚٛاعٝد أدٜٚبتِٗ، ٚتبٛدِٝٗٗ يصٜباز٠ ايڀاٝب  املعباج إذا      

 َا اضتدعت سايتِٗ ذيو.

سؾع َٔ غإٔ َٗٓب١ ايتُبسٜض ايبيت ضبتتشٍٛ     ٖٚرا نً٘ ضٛف ٜ

    ٚ  ايٛقبت يف َٔ عٌُ ٜدٟٚ إىل عُبٌ إغبسايف يف ايسعاٜب١ ايؿبش١ٝ، 
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ٚظببا٥ـ ايتُببسٜض يف   يفضببٝهٕٛ ٖٓبباى اغبؿببا  نببار    ْ٘ؿطبب

بطا  ا٭متت١ ٚايسٚبٛتات، سٝح ضٝتِ اضبتاداٍ    املطتكاٌ ايكسٜ 

 ّ ٚغرٖببا َببٔ املٗبباّ  ،َبٔ تأالببر دزدبب١ اسبببساز٠، ٚتكببسأ قببػ  ايببد

تهبببسز٠ بببباٯ٫ت. ٜٚاكببب٢ ايڀًببب  عًببب٢ ايبببرٜٔ ٜتعًُبببٕٛ ايڀبببسم    امل

ازبدٜببببد٠ يسؾببببد ْتببببا٥ر ايؿشٛؾببببات َببببع ا٭دٗببببص٠ ازبدٜببببد٠ أٚ   

ٚازباْ  اٱػببابٞ شبرا ايتػبٝر تعبٜٛض ايبٓكـ يف       آي١/ايسٚبٛتات.

ٚتكًٝبببٌ ا٭الڀبببا٤  ،ٚايذنبببص عًببب٢ شٜببباد٠ ايهؿبببا٠٤  ،ٖبببرٙ املٗٓببب١

 اياػس١ٜ.

اسبدٜح عبٔ املُبس  اٯيبٞ    ٚتس٣ أ. عًٝا٤ ايااشعٞ ؾُٝا ؽبـ 

إٔ ٖٓاى غكن يف ١َٓٗ ايتُسٜض: غل إْطاْٞ ٫ ميهبٔ إٔ ٜكبّٛ   

ٚأالبببر  ،أٚقبببات أالبببر ا٭دٜٚببب١   :َجبببٌ ،بببب٘ زٚببببٛت، ٚغبببل َٗببب    

     ٘ ٔ  ،ايكٝاضببات اي٬شَبب١ َببٔ ْبباض ٚقببػ  ٚال٬ؾبب  ،ؾٗببرا ممهبب

 ٚغاٖدْا تڀاٝكات تكّٛ باعض ذيو، ٚقد تتڀٛز ٭نجس َٔ ذيو.

 ٞ  مببا إٔ َٗٓب١ ايتُبسٜض، تٴعبدټ     ،ٚذنست د. ازباشٟ ايػباٝه

ايعُٛد ايؿكسٟ  ٭غً  اشبدَات ايع٬د١ٝ  يًُسق٢، سٝبح ٜتبٛىل   

 اشبببدَات صبُبٛع  َببٔ %80املٓتطبإٛ شبرٙ املٗٓبب١ تكبدِٜ  سبٛايٞ     

نُبببا أغبببازت إىل ذيبببو َٓعُببب١ ايؿبببش١    يًُسقببب٢، تٴكبببدٶّ ايبببيت

ُٶبببَ اربڀٝڀٝٽببب اايعاملٝببب١، ؾببب ٕ ٖٓببباى دٚزٶ  َبببٔ صبًبببظ  اَڀًٛبٶببب اٗ

ملٛادٗبببب١ ذبببببدٜات    ٫قتؿبببباد١ٜ ٚايتُٓٝبببب١ يف املًُهبببب١ ايػبببب٪ٕٚ ا

ٚعكاات ذبطن ٚتڀٜٛس أٚقاع  ١َٓٗ ايتُسٜض، نٞ تتِ َعازب١ 

ايتعًُٝٝببب١  تنا٭َبببس مبٓعَٛببب١ ربڀٝڀٝببب١ َتهاًَببب١ َبببٔ ايٓببباسٝ     

ٚاملُٝببببصات ٚاسبببببٛاؾص  ،ٚاملستابببات  ،ٚأْعُبببب١ ايعُببببٌ ،ٚايتدزٜاٝببب١ 

 ايببببدٜ  نَببببع أالببببر قكبببب١ٝ زؾببببع َطببببت٣ٛ ايببببٛعٝ   ،ايتػببببذٝع١ٝ

 ٚا٫دتُاعٞ يف ٖرا ازباْ  يف ا٫عتااز. 
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ٖٚٓبباى أُٖٝبب١ نببد٣ ملٛاشْببب١ أَببٛز ؾٛا٥ببد ٚعا٥ببدات تػبببػٌٝ       

 ،ٚاضببتجُاز تٛادببدٖا ايؿاعببٌ يف ٖببرٙ املٗٓبب١  ،ايهؿببا٤ات ايٛطٓٝبب١

َكابببٌ أعاببا٤ ٚالطببا٥س ايعُايبب١ ايتُسٜكبب١ٝ ايٛاؾببد٠ عًبب٢ اقتؿبباد       

 ايا٬د ست٢ ٚيٛ ناْت َستااتِٗ أقٌ.

ا ؾبببر٣ إٔ طاٝعببب١ الؿٛؾببب١ٝ اجملتُبببع    أَبببا د. َطببباعد احملٝببب  

ايطعٛدٟ تؿس  قسٚز٠ ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ عُبٌ تتهٝبـ َبع منب  اسبٝبا٠      

أٚ تتُببا٢ٖ َببع غاياٗببا  إذ أٖبِ َببا ذبتادبب٘ املببسأ٠ نببٞ   ،ٚطاٝعتٗبا 

ٖببٛ ب٦ٝبب١ عُببٌ دٝببد٠ َببٔ سٝببح    تڀُبب٦ٔ ٚتڀُبب٦ٔ أضببستٗا ٚشٚدٗببا 

ٌ    ،ايتٛقٝت َٚبٔ سٝبح اشبؿٛؾب١ٝ ٚعبدّ      ،َٚٔ سٝبح ٚقبت ايعُب

ٚػبعببٌ املببسأ٠ احملاؾعبب١ تػببعس   ،رٟ ٜؿكببٞ يًتشببسؽا٫الببت٬ط ايبب

ؾبب٬ تڀُبب٦ٔ ٫ٚ تستبباح.. ٖببرا ا٭َببس   ،أْٗببا يف ب٦ٝبب١ طبٝؿبب١ َٚسعابب١ 

أٚ قد ٜ٪ثس ع٢ً َطتكاًٗا  ،ٜستا  بع٬ق١ املسأ٠ بصٚدٗا أٚ الڀٝاٗا

ٍٍ َٔ دٛ احملاؾع١  ا٫دتُاعٞ.. َٚاداّ أْٓا ْطتڀٝع ذبكٝل قدز عا

 .اييت دبعٌ ب١٦ٝ ايعٌُ ب١٦ٝ َسؼب١

ٚتتڀًب  اياعبد عبٔ     ،اشب٬ؾ١ إٔ ١َٓٗ ايتُسٜض غباق١ َٚتعاب١  

٘    ،املٓببصٍ يف أٚقببات طًٜٛبب١    ،ٚقببد ذبتبباز املُسقبب١ إٔ تٓبباّ الازدبب

ٚتعٝؼ إداش٠ ْٗا١ٜ ا٭ضاٛع يف عٌُ َطتُس يف َٓاٚبب١ أضباٛع١ٝ أٚ   

ٕٻ  ،ا ٜػبذعٗا ربتاز ١َٓٗ ايتُسٜض ذبتباز صبتُعٶب   ٔٵَٳ ي١ًٝٝ. ٚيرا ؾ 

 ٝڀ١ بٗا.ٜٚتكاٌ نٌ ايعسٚف احمل

ٚأنببدت أ. آَبباٍ املعًُببٞ أُٖٝبب١ ايعُببٌ عًبب٢ تؿببشٝض ايؿببٛز٠   

ست٢ تؿباض َٗٓب١ داذبب١      اير١ٖٝٓ عٔ ايعٌُ بايتُسٜض يف اجملتُع

ٖٚببرا ٜػببٌُ شٜبباد٠    ،يًؿتٝببات املتؿٛقببات َببٔ نببٌ ؾ٦ببات اجملتُببع    

 ايعا٥د املادٟ.
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 ُالتىصًات املكرتح: 

إٔ ٚػبب    ،١َٓٗ ايتُسٜض ٖٞ ايكً  ايٓابض يًُٓػأ٠ ايؿش١ٝ -0

ٚٚقببعٗا يف َٓصيتٗببا   ،ٜستكببٞ ا٫ٖتُبباّ بٗببا إىل ٖببرٙ املهاْبب١   

 ايڀاٝع١ٝ.

يهبٞ    تعُٝل اياعد اٱْطاْٞ ملٗٓب١ ايتُبسٜض يف ذٖبٔ اجملتُبع     -0

ٚضا٥ٌ  ٣سد ٚتٛظٝـ ايدٜٔ ن ،عع١ُ ٖرٙ امل١ٓٗ ٣ أؾسادٜٙس

 اٱقٓاع يتأنٝد ٖرا ازباْ .

ايتُببببسٜض   املٗببببازٟ ملٗٓبببب١   املطببببت٣ٛ ٚزؾببببع  ايببببتُهن  دعببببِ -0

ايعًٝببا يف   يًدزاضببات تػببذٝع ا٫بتعبباخ  البب٬ٍ َببٔ ،يًذٓطببن

 طبتًـ ايتمؿؿات ايتُسٜك١ٝ املمتًؿ١.

زؾع َطبت٣ٛ ايبٛعٞ بأُٖٝب١ َٗٓب١ ايتُبسٜض يف اجملتُبع يهب٬         -0

َببٔ البب٬ٍ محبب٬ت   ،ازبٓطببن ٚيًُببسأ٠ عًبب٢ ٚدبب٘ اشبؿببٛف  

  ٚطٓٝببب١ غبببا١ًَ َٚستاڀببب١ بأٖبببداف َسسًببب١ ايتشبببٍٛ ايبببٛط      

ٚدٚزٖا يف الد١َ اجملتُبع.   ،١يتشطن ايؿٛز اير١ٖٝٓ شرٙ املٗٓ

ٚزب  ايتػذٝع ٚايدعِ ٚتػٝر ايؿٛز٠ ايُٓڀ١ٝ ايطبًا١ٝ ببداَر   

ايتشببٍٛ ايببٛط . ٖٚٓبباى سادبب١ َاضبب١ يًببدعِ َببٔ أعًبب٢ ضببًڀ١  

 بايدٚي١ شرا املًـ.

ع يف إؾتبببباح نًٝببببات ٚأقطبببباّ ايتُببببسٜض إدزاز بببببساَر يًتٛضټبببب -0

يسؾبببع ْطبببا١ ضبببعٛد٠   ايتمؿؿببب١ٝ يف ببببساَر ايتشبببٍٛ ايبببٛط  

 نشد أد٢ْ بعد مخظ ضٓٛات.    % 20ٚايٛؾٍٛ إىل  ،١ٓٗامل

 ٚايتكٓٝبب١ اسبدٜجبب١  ،تٛظٝببـ ايببرنا٤ ا٫ؾببڀٓاعٞ )ايسٚبببٛت(    -0

الاؾ١  ،ايتُسٜض ١َٓٗ يف ايٓكـ يتعٜٛض ازبٛاٍ( )تڀاٝكات

 يف ايٛظا٥ـ املطاْد٠ ي١ًُٓٗ ٚغر املااغس٠ يًتعاٌَ َع املسٜض.
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ٚ ،ايٛاقبع  أز  ع٢ً ايٛظٝؿ١ٝ ٚا٫ضا٠٤ ايتشسؽ قإْٛ تڀاٝل -2

تصٜٚببد ب٦ٝببات ايعُببٌ املمتًڀبب١ بهبباَرات َساقابب١ يف املٓبباطل      

 ٚاييت ٫ ت٪ثس ع٢ً الؿٛؾ١ٝ املسٜض. ،ايعا١َ

ٔٸ -2 تػبذع عًب٢    ،تبٛؾس الٝبازات َتعبدد٠    ،أْع١ُ تٛظٝـ َسْب١  ض

 َجٌ: ،ايعٌُ يف ١َٓٗ ايتُسٜض

 ٚايببيت تتٛاؾببل َببع  ،َساعببا٠ ضبباعات ايعُببٌ املٓاضببا١ يًُببسأ٠  -

 ٚربؿببٝـ ،اعات ايببدٚاّ ايٓٗازٜبب١َجببٌ ضبب، اجملتُببع ثكاؾبب١

 ا٭قطبببباّ يف عٓببببد ايكببببسٚز٠ يًُُسقبببب١ ايًًٝٝبببب١ اتاملٓاٚببببب

  ايٓطا١ٝ٥.

 ازبص٥ٞ. بايٓعاّ ايطعٛد١ٜ يًعٌُ يًُسأ٠ ايؿسؾ١ إتاس١ -

زؾع َطت٣ٛ اسبٛاؾص املاد١ٜ ٚاملعٜٓٛب١ مببا ٜتٓاضب  َٚهاْب١      -

 ٚايعٌُ اجملٗد ؾٝٗا. ،ٖرٙ امل١ٓٗ

 نٌ َٓػأ٠ طا١ٝ تعٌُ ؾتض اسبكاْات ٭بٓا٤ املُسقات يف -

 بٗا املسأ٠.

ٜبدٚز ضبتٛاٖبا    ،نًٝات ايتُبسٜض  ىلإإقاؾ١ َكسزات دزاض١ٝ  -9

  ٞ ٚتببأثر ايعٛاَببٌ ايجكاؾٝبب١ ٚا٫دتُاعٝبب١    ،سببٍٛ املٓببا  امل٪ضطبب

ضبٛا٤ يًسدبٌ أٚ    ،ٚنٝؿٝب١ ايتؿاعبٌ يف ايؿكبا٤ات ايعاَب١     ،ؾٝ٘

 املسأ٠.
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  :ُأ. عبري خالدالىرقُ الرئًص.    

َبببٔ املتعبببازف عًٝببب٘ إٔ ؾبببٓاع١ ا٭ؾببب٬ّ أسبببد ايكببب٣ٛ ايٓاعُببب١  

قٓببباع ايؿاعًببب١ يف تػبببٝر ايؿبببٛز ايُٓڀٝببب١، ٚزضبببِ املؿببباِٖٝ، ٚاٱ     

ٚا٫تؿبباٍ َببع ناؾبب١ دٍٚ ايعببامل. ٚقببد يببٛسغ إٔ ؾببٓاع١ ا٭ؾبب٬ّ   

مت اسببببدٜح عٓببب٘ بػبببهٌ ٚاؾبببس َبببٔ ْاسٝببب١    نكببب٠ٛ ْاعُببب١ أَبببسٷ 

  ًٜٝٗبا  ضباكٗا َٚبا   َٚبا  ايابازد٠ سٝبح ٜبتِ زبڀب٘ بباسبسب      ،ضٝاض١ٝ

ٚيببريو ؾكببد زنببصت يف ايٛزقبب١ أدْبباٙ عًبب٢ ازببباْان ا٫قتؿببادٟ      

ٚذبدٜببدٶا عًبب٢ ايتذسببب١ ايدٜڀاْٝبب١ ايطببُٝٓا١ٝ٥ ٚبٴعببدٖا     ،ٚايجكببايف

ملعسٚؾبب١ بٓذاسٗببا ايجكببايف ٚدبسببب١ نٛزٜببا ازبٓٛبٝبب١ ا ،ا٫ضببتجُازٟ

 ا.ٚاش١ُٓٝ ايػسب١ٝ ضُٝٓا٥ٝٽ ،يف َكا١َٚ ا٭َسن١

ؿذ  تؿعًٝبٗا يتكٜٛب١ ايطبُٝٓا احملًٝب١     اييت ٜٴ ٌَا ايعٛاَبدا١ٜ، 

ٚؾكببا يًدٚؾطببٛز٠ يف اقتؿببادٜات اٱعبب٬ّ    َببٔ ْاسٝبب١ اقتؿبباد١ٜ   

 :-Gillian Doyleجباَع١ د٬ضهٛ 

احملًببٞ َببٔ  دَببر ؾببٓاع١ ايطببُٝٓا َببع َٓعَٛبب١ اجملتُببع       -2

ا: اضبببتكڀاب َجًًببب دٗببب١، َٚبببع اجملتُبببع ايبببدٚيٞ َبببٔ دٗببب١ أالبببس٣.  

غسنات عامل١ٝ يًتؿٜٛس يف ايطعٛد١ٜ بػبسٚط تتكبُٔ ٚدبٛد سبد     

َعبببن َبببٔ املُبببجًن أٚ املمبببسدن أٚ املٓبببتذن ايطبببعٛدٜن )منبببٛذز   

ٝٽ  دْاٙ(.أا يف بسٜڀاْٝا نُا ضتتِ َٓاقػت٘ َڀاٸل ؾعً
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 عًب٢ ايهبد٣   سحٸ ٚتػذٝع زدباٍ ا٭عُباٍ ٚايػبسنات    -1

 ا٫ضتجُاز يف ؾٓاع١ ا٭ؾ٬ّ احمل١ًٝ.

تٛؾر ايتط٬ٝٗت َٔ ْاس١ٝ قا١ْْٝٛ ْٚعا١َٝ عٓبد ايتعاَبٌ    -0

 َع ا٭ؾ٬ّ ٚؾٓٸاعٗا ايطعٛدٜن.

 اسبد َٔ ا٫ستهاز يف املًهٝات.  -4

ؾُٝبببا ٜتعًبببل بايٓكڀببب١ ا٭ٚىل، ٚمنبببٛذز ا٫ضبببتجُاز يف ايطبببُٝٓا   

(، (inward investment ٢َبا ٜٴبدع  ايطعٛد١ٜ َٔ دٗات الازدٝب١  

يكببُإ َؿببًش١ اياًببد     َببع ا٫ستؿبباظ ببباعض ايتػببسٜعات ايعاَبب١    

املطتكٝـ، ؾكد أثات ظباس٘ يف بسٜڀاْٝا. َٓر إٔ مت تڀاٝبل ٖبرا   

ٞٸ يف       ايٓببٛع َببٔ ا٫ضببتجُاز عًبب٢ ايطببُٝٓا ايدٜڀاْٝبب١ بػببهٌ نًبب

زباسٗبا  أٚاشدادت  ايدٜڀا١ْٝ،ؾكد تكاعـ إْتاز ايطُٝٓا  ،0550

. ازبدٜس بايبرنس، أْب٘ يف   0500ؾ٫ٛ يعاّ ٚ ،أنجس َٔ ايكعـ

أٚ  ،ايُٓببٛذز ايدٜڀبباْٞ، تتكببُٔ ايتػببسٜعات إَببا َهاؾببأ٠ َايٝبب١   

إعؿبا٤ َبٔ ايكبسا٥  متبٓض يًُطبتجُس )ايبرٟ ٜهبٕٛ عباد٠ غببسن١         

ضبُٝٓا١ٝ٥ نببد٣( يف سباٍ ادتٝبباش/ذبكٝل َعباٜر ثكاؾٝبب١ ٚقاْْٛٝبب١    

 ضببببدد٠. تػبببٌُ املعببباٜر أًٚيبببا تؿبببٓٝـ ايؿبببًِٝ نؿبببٓاع١ ٚطٓٝببب١   

 ،)بسٜڀاْٝبب١( بهببٌ َببا ٜتكببُٔ ذيببو َببٔ متجٝببٌ يًجكاؾبب١ ايػببعا١ٝ     

ٝٶا: تٛظٝؿ٘ ملبٛاطٓن )بسٜڀباْٝن( َٓبتُن يكڀباع     إ ...ٚايًػ١ خ، ٚثاْ

   ٍ ٔ % 00ايطُٝٓا. ٚقبد تؿبٌ املهاؾبأ٠  هًؿب١ اٱْتباز دٕٚ أٟ   ت َب

عؿبا٤ َبٔ   نُبا ٜبتِ اٱ   ،ضكـ أع٢ً يًك١ُٝ املاد١ٜ يف ٖبرا ايطبٝام  

املصاٜا ٭ٟ غسن١ أٚ َ٪ضط١ ضُٝٓا١ٝ٥ ايكسا٥  َٚٓض ايعدٜد َٔ 

تسغبب  يف ا٫ضببتجُاز بدٜڀاْٝببا شبدَبب١ املببتًكن ايدٜڀبباْٝن. ٖببرا     
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ايُٓببٛذز ايدٜڀبباْٞ يف ايتعاَببٌ َببع ايطببُٝٓا َببٔ ْاسٝبب١ اقتؿبباد١ٜ     

يف تٓعِٝ ٚشٜاد٠ ايتٛظٝـ ايٛط   ٚضاِٖ ،ثات ظباس٘أاضتجُاز١ٜ 

ٛٸز املٗببازات ٚايكببدزات ايٛطٓ    ،يف ايطببُٝٓا ٝبب١ يف ؾببٓاع١  نُببا طبب

 ،ز ٚذيببو عببد االت٬طٗببا خبببدات َببٔ غببت٢ أؾببكاع ا٭   ا٭ؾبب٬ّ

ؾببٓاع١ يف ا٭َببس ايببرٟ ٫ أعتكببد أْبب٘ عطببر عًٝٓببا عٓببد ايػببسٚع       

ا ٖبٛ ٚقبع٘ ازبُٗبٛز ايبٛط      ايطُٝٓا. َٚا ميٝص ٖرا ايُٓٛذز أٜكٶب 

ؾٗٛ ٜكبع ؾباْعٞ ا٭ؾب٬ّ     ا٫عتااز،)ٚدزاضات ازبُاٖر( يف عن 

أٚ  ،ؾبع ايكبسٜا١ سايب١ نبإ ايتؿبٜٛس يف اياًبد      إَا د  أَاّ الٝازٜٔ

ٚيهٔ متجٝبٌ ازبُٗبٛز ٚايجكاؾب١ ايػبعا١ٝ مبطبت٣ٛ       ،أالر َهاؾأ٠

ٜسقبب٢ يًببرا٥كتن ايٛطٓٝبب١ ٚايعاملٝبب١. َجببٌ ٖببرٙ اسبببٛاؾص ايتػببذٝع١ٝ    

الببسٕٚ، ْٚطببتؿٝد َببٔ   اٯ اْتٗبب٢يًطببُٝٓا دبعًٓببا ْاببدأ َببٔ سٝببح     

َبا أتبت بب٘     عبٔ طسٜبل ايٓعبس شب٬ؾب١     ،سْا يف تؿعٌٝ ايطبُٝٓا تأالټ

ٚتٓؿٝببببرٙ يتشكٝببببل املٓؿعبببب١ ايجكاؾٝبببب١ ايطببببعٛد١ٜ، ٚاياعببببد  ،ايببببدٍٚ

الببسٜٔ، ٚيف أقؿببس ا٫ضببتجُازٟ ايببٛط ، ٚايتببأثر ايٓبباعِ عًبب٢ اٯ  

 .ؾذ٠ ممه١ٓ

 تٛقع َٔ ايطُٝٓا احمل١ًٝ ايتايٞ:َٔ ْاس١ٝ ثكاؾ١ٝ، ٜٴ

أٚ َٓشٗببا َطبباس١ أقببٌ َببٔ    ،عببدّ عٛملبب١ ايجكاؾبب١ احملًٝبب١   -2

 ايجكاؾات ا٭دٓا١ٝ.

عبببدّ ؾبببس  ثكاؾببب١ َٓڀك١/َدٜٓببب١ ٚاسبببد٠ عًببب٢ ثكاؾببب١       -1

 داالٌ اٱطاز احملًٞ/ايٛط  ْؿط٘.يف املٓاطل/املدٕ املتاك١ٝ 

يًتبأثر ٚتعصٜبص ايجكاؾب١ احملًٝب١ عًب٢        ايعٌُ نك٠ٛ ْاعُب١  -0

 ايؿعٝد ايعاملٞ. 
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 ،ؾببببٓاع١ ا٭ؾبببب٬ّ بكُٝتٗببببا ٚدٚزٖببببا _ اثكاؾٝٽبببب _يكببببد اشدادت 

منبباط أعببازؾِٗ ٚقببُِٝٗ ٚيببتعهظ َكبباَن اجملتُعببات ٚايببدٍٚ َٚ

يببريو ؾبب ٕ ايببدٍٚ إذا أزادت إٔ تصٜببد قٛتٗببا ؾاسبببٌ ٖببٛ      سٝببٛاتِٗ

إىل داْبب  ا٭َببٛز ايًٛدطببت١ٝ ٚايدؾاعٝبب١    ،بٗببرا ازباْبب   ا٫ٖتُبباّ

احملطٛضبب١ ٚاملتعببازف عًٝٗببا. ٚيعببٌ ذيببو ٜعٝببدْا ملببا ٜكٛيبب٘ "دٛشٜببـ  

ٛٸ٠ ايٓاعُبب١ بايتشدٜببد     :ٖببرا اشبؿببٛف يف ْبباٟ"  "َبباذا أعبب  بببايك

ٛٸ ٚايتٸببٞ ميهببٔ   ،٠ ايعطببهسٜٸ١ ٖببٞ َجبباٍ عًبب٢ ايكٝبباد٠ ايكٜٛبب١   ايكبب

اٯالبببسٜٔ بتػبببٝر َبببٛاقؿِٗ َٚبببٛاقعِٗ..، يهبببٔ   ٱقٓببباعاضبببتعُاشا 

ا طسٜك١ أالس٣ ْاع١ُ ٚغر َااغس٠ ٫ضتمداّ ٚممازضب١  ٖٓاى أٜكٶ

ٛٸ٠.  ٕ ايكبب  تسٜببدٖا يف  يتدٚيبب١ إٔ ذبؿببٌ عًبب٢ ايٓتببا٥ر ايبب     ؾا َهببا

ٕٸ ايببدٍٚ ا٭الببس٣  ايطٝاضبب١ ايدٚيٝبب١ ٚ  ٭   تٸااعٗببااتسٜببد ايًّشببام بٗببا 

ا يًٛؾببببٍٛ إىل أٚ تڀًّعٶبببب ،ا يُٓٛذدٗبببباأٚ تكًٝببببدٶ ،إعذابببببا بكُٝٗببببا

 ". ٚاْؿتاسٗاَطت٣ٛ اشدٖازٖا ٚزؾاٖٗا 

َٚٔ ٖٓا ميهٔ اٱغاز٠ إىل دبسب١ نٛزٜبا ازبٓٛبٝب١ ٚظباسٗبا    

ا ٚضبهاْٶ  ايؿبػر٠ َطباس١ً   ،ضب١ٜٛٝ يف ذيو. ظبشت ٖرٙ ايدٚي١ اٯ

ا َجبٌ أَرنبا يف قبُإ سبدٽ     ،ٍٚ ايعامليف صباب١ٗ ١ُٖٓٝ أند د

تعهببظ ايجكاؾبب١ ايػببعا١ٝ    ،ا َببٔ ؾببٓاع١ ضببُٝٓا١ٝ٥ ضبًٝبب١  َستؿعٶبب

ات امل٬ٝدٜبب١، مل ٜهببٔ يببد٣ نٛزٜببا    ٝبببدقبب١ َتٓاٖٝبب١. يف ايجُاْٝٓ 

  ٞ ٕ إ :ٚقباٍ نبجر َبٔ اياباسجن     ٤ٷ،ازبٓٛب١ٝ َٔ ؾٓاع١ ا٭ؾب٬ّ غب

عببس  يف ؾببا٫ت ايطببُٝٓا إٔ ذاى نببإ دعاٜببات ٜٴ َٕببا نببانببٌ 

أَببا ايٝببّٛ، ٚيعٛاَببٌ نببجر٠ ٜببدالٌ ؾٝٗببا ايببدعِ  ،زنٝهبب١ ٚؾذبب١

ايؿٓٝبب١،  ٚٚؾببس٠ املطببازح ، R&Dاسبهببَٛٞ، ٚاياشببح ٚايتڀببٜٛس   
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 يٮؾببب٬َّٚسانبببص اٱْتببباز املطبببتك١ً، ؾكبببد ازتؿبببع َعبببدٍ اٱْتببباز   

 بات امل٬ٝدٜبب١ ٚؾبب٫ٛ يبب ايجُاْٝٓٝبب يف %00ايطببُٝٓا١ٝ٥ احملًٝبب١ َببٔ  

ٛبٝببب١ يف تؿبببدٜس ببببٌ ٚقبببد ظبشبببت نٛزٜبببا ازبٓ  .0500 يف 02%

مبببا يف ذيببو ؾسْطببا   ،دٚيبب١ 005أعُاشببا ايطببُٝٓا١ٝ٥ ٭نجببس َببٔ   

 Korean Film Councilٟايهبٛز  ا٭ؾب٬ّ ٚؾكبا جملًبظ    ،ٚأَرنا

(KOFIC)  . 

ايٓطا١ٝ،  ا٫ضتك٬ي١ٝرنس إٔ نٛزٜا ازبٓٛب١ٝ مل تؿٌ شرٙ ٜٴ

ٝٽ ٚا٫نتؿببا٤ ا، ٚايكببدز٠ عًبب٢ ايتؿببدٜس إ٫ بعببد إٔ  ايجكببايف ضببُٝٓا٥

ؾانتطات َٓٗا اشببد٠   ،ت املطاس١ يػسنات ٚؾسٚع أدٓا١ٝأتاس

٫ متجٸبٌ َبٔ ال٬شبا إ٫     ،ٚاملٗاز٠ يتٓڀًبل يف بٓبا٤ ؾبٓاع١ ضبُٝٓا١ٝ٥    

ايببٛطٔ ٚثكاؾتببب٘ ٚغبببعا٘. تكببباّٚ نٛزٜبببا ازبٓٛبٝببب١ ببببريو أَسنببب١  

ٝٽببعڀببا٤ أؾ٬َٗببا طابعٶببإأٚ  ،ضبتٛاٖببا ايؿبب  ا ٫ ٜػببا٘ ايجكاؾبب١ ا غسب

ٍٛ ظببباح دبسببب١ نٛزٜببا ازبٓٛبٝبب١     ا َببٔ ٜعبب  احملًٝبب١. ٖٚٓبباى أٜكٶبب   

بٗبدف   ٚا٫التؿاؾٞ اسبهَٛٞ  ٚاٱغسافيدعِ ع٢ً اا ضُٝٓا٥ٝٽ

 قُإ ذبكٝل املؿًش١ ايعا١َ.

 التىصًات:

يتٓؿٝببر أعُبباٍ   ٠ يػببسنات ايطبُٝٓا ايعاملٝبب١ أٚقبع َهاؾبب  -1

اضبتكڀاب ضبعٛدٜن    ا٫غبذاط َبع   ،ضُٝٓا١ٝ٥ يف ايطعٛد١ٜ

 طبتؿن عٓد ايتٓؿٝر املٝداْٞ. 

حببببببدٚد املطبببببتڀاع: تػڀٝببببب١   ا٭ٚىلٜهبببببٔ تٓؿٝبببببر   إذا مل -2

تهببايٝـ دببص٤ َببٔ تٓؿٝببر أعُبباٍ ايػببسنات ايطببُٝٓا١ٝ٥      

 .  ٚا٫ضتكڀاببٗدف ايتشؿٝص   املٝداْٞ يف ايطعٛد١ٜ
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يؿباْعٞ احملتٜٛببات   ٚا٭ذْٚبات ايكاْْٛٝب١   اٱدبسا٤ات تطبٌٗٝ   -3

 ايطُٝٓا١ٝ٥.  

َجبببببٌ  ،ايطببببُاح يػببببسنات ا٭ؾببببب٬ّ ا٭دٓاٝبببب١ ايػببببٗر٠     -4

Twentieth Century Fox ٚDisney   َهاتب    بؿبتض

 تدزٜ  ٚإْتاز بداالٌ ايطعٛد١ٜ.  

 

 املصادر:

- Eungjun MIN, Jinsook JOO, Han Ju KWAK, Korean 
Film: History, Resistance & Democratic Imagination, 
Greenwood Press, 2003 . 

- Understanding Media Economics: by/ Gillian Doyle, 
2013. 

 

  د. فَد الًحًااألول: التعكًب.   

قساز ايطبُاح ببدٚز ايطبُٝٓا ٫ ٜعب  قبسازٶا      إىل إٔ  ػب  ا٫ْتااٙ

بؿببٓاع١ أؾبب٬ّ ضببعٛد١ٜ. ؾؿببٓع أؾبب٬ّ ضببعٛد١ٜ نتذببازب ؾسدٜبب١      

 ،ٚبعٝبببد٠ عبببٔ ايعُبببٌ امل٪ضطببباتٞ )ايتذبببازٟ ٫ ايسزبببٞ( قا٥ُببب١      

ٚمبٝصاْٝات َتٛاقبع١. ٖٚٓباى عبد٠     ،الؿٛؾٶا يف ا٭ؾ٬ّ ايكؿر٠

١ َجًبٗا قٝبد اٱْتباز. ٚيهبٔ ٚدبٛد دٚز عبس  ضٝطبسع        أؾ٬ّ طًٜٛب 

ٚقبد ٜب٪دٟ ٫سًكبا إىل     ،زدض َٔ ٚتبر٠ إْتباز أؾب٬ّ ضبعٛد١ٜ    ع٢ً ا٭

عبار،   أ.قٝاّ ؾٓاع١ ضبُٝٓا ضبعٛد١ٜ )بايػبهٌ ايبرٟ أغبازت يب٘       

ٚٴددت اٱ  ٕ ايطٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ.  ازادتٚغرٙ( إذا 
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 ،ذاتبب٘ ٫ٚ أعبب  بؿببٓاع١ ضببُٝٓا إْتبباز أؾبب٬ّ ضببُٝٓا١ٝ٥ حبببد     

ٜببٛؾس ؾببسف عُببٌ    ،اٚيهببٔ إٔ تهببٕٛ ايطببُٝٓا زاؾببدٶا اقتؿببادٜٽ   

  ٕ ٕ ؾبٓاع١ ايطبُٝٓا يف   إ :سكٝك١ٝ. ٚأقٍٛ بكدز نار َبٔ ا٫ط٦ُٓبا

 ،يف َؿببس ؾشطبب  ٠ايببدٍٚ ايعسبٝبب١ بايػببهٌ ايببرٟ أعٓٝبب٘ َٛدببٛد 

 ؾٗٞ زا٥د٠ ؾٓاع١ ايطُٝٓا يف ايعامل ايعسبٞ.

ْتبباز الببس عًٝٓببا إٔ ْطببُع أؾببٛات طبتؿببن يف اٱ  آَببٔ داْبب   

 ٞ )َبٔ سٝبح عبسٚ  ا٭ؾب٬ّ(      ١ٜكبدزٕٚ إٔ ايطبٛم ايطبعٛدٜ    ،املس٥ب

َٶ  % 98هٕٛ تض    ا.٭ؾ٬ّ غر ضعٛد١ٜ أٚ الًٝذ١ٝ عُٛ

  ٍ ايطبببُٝٓا ٖٓبببا ضبببتعتُد    إٕ ؾبببٓاع١ :ٖبببرا ٜبببدؾع  إىل ايكبببٛ

إقاَبب١ اضبببتٛدٜٖٛات   ع٢ً)ٚػببب  إٔ ٜهببٕٛ ٖبببرا أسببد أٖبببداؾٗا(   

ٕ أ٫ٚ ضبُٝا   ،زبرب تؿبٜٛس ا٭ؾب٬ّ ا٭دٓاٝب١ ٖٓبا      ضُٝٓا نار٠

ؾايتكببازٜظ َتعببدد٠ بػببهٌ ٜببدعٛ   ،املكَٛببات ازبػساؾٝبب١ ٚاضببع١ 

يًدٖػ١. نُا إٔ ٖٓاى عددٶا نارٶا َٔ ايطعٛدٜن َبٔ ازبٓطبن   

 ،دٚزات أٚ َب٪٬ٖت داَعٝب١  َبٔ الب٬ٍ    قد دزضٛا ؾٓاع١ ايطُٝٓا

طايب    5000ضب١ٓ املاقب١ٝ مت ابتعباخ َبا ٜكبازب ايبب        25ٚال٬ٍ ايب 

 َٔ نٓدا ٚأَسٜها. ٓاع١ ايؿًِٝ يف نٌٍّيدزاض١ ؾ  َٔ ازبٓطن

عببببار يف دعٛتٗببببا إىل تكببببدِٜ  أ. ٚإْببببٞ ٚإٕ نٓببببت أتؿببببل َببببع  

إ٫ أْب٘    ايتط٬ٝٗت يػبسنات أدٓاٝب١ يتكبّٛ ب ْتباز أؾ٬َٗبا يبدٜٓا      

ا َبٔ  ٜؿع  اضتٓطا  ايتذسب١ ايدٜڀا١ْٝ. ؾ٬ أظٓٓبا ضٓػبٗد إقااًيب   

ايتذسبب١   نُبا سبدخ يف   ،املطتجُس ا٭دٓ  يف إْتاز أؾ٬ّ ضعٛد١ٜ

إىل ايآٝبب١ ايتشتٝبب١ ايهببار٠ يؿببٓاع١   باٱقبباؾ١ْبب٘ إإذ   ايدٜڀاْٝبب١

ؾبببب ٕ املببببصاز ايدٜڀبببباْٞ ٚايجكاؾبببب١  ،ايطبببُٝٓا ايدٜڀاْٝبببب١ ايعسٜكبببب١ 
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ٚاَتببدادُٖا  ،بٝبب١ٚٚزا عببٔ َج٬ٝتٗبا ا٭ ايدٜڀاْٝب١ ٫ ربتًببـ نبجرٶ  

يف ا٭َسٜهتن. أَا بايٓطا١ يًطُٝٓا ايطبعٛد١ٜ املستكاب١ ؾُشتٛاٖبا    

ايف ٚايػسٚط ايسقاب١ٝ ضتشد َٔ إْتاز أؾ٬ّ مبكاٜٝظ أٚزٚبٝب١  ايجك

 أٚ عامل١ٝ.

الس ٖٛ ا٫دبباٙ ٱْتباز أؾب٬ّ أدٓاٝب١ ضبعٛد١ٜ      آيهٔ ٖٓاى باب 

ا بببٝن يف ازبصٜببس٠ ايعسبٝبب١ )ٚالؿٛؾٶبب  ٚٚزعببٔ قؿببـ ايسسايبب١ ا٭  

 أٚ بعجات ايتٓكٝ  عٔ اياذٍٚ عد ضسد دزاَٞ.  ،ايطعٛد١ٜ(

 2958ّٚ ٚايبدٙ إىل اشببسز عباّ    سدث  أسدِٖ عٔ قبد  َ٪السٶا

يف َػبببسٚع اشببببسز ايصزاعبببٞ  َٝببباٙ( )ؾبببٗسٜريًعُبببٌ ضبببا٥ل ٚاٜبببت 

 ،بٚأؾاب سسٜبل نبار ٜبد ا٭    ،ايٛيٝد. ٚسدخ سسٜل يف املػسٚع

    ٕ  ،ؾأزضبببًٛٙ بڀبببا٥س٠ أزاَهبببٛ إىل َطتػبببؿ٢ أزاَهبببٛ ببببايعٗسا

ٚيهٓ٘ بعد أضاٛعن ٖسب َٔ املطتػبؿ٢ يٝعبٛد إىل ايعُبٌ  ملباذا      

 دس  غ٦ٝٶا از٘ إداش٠ َسق١ٝ َٚدؾٛع١ ا٭٭ْ٘ مل ٜعسف 

سُٝٓببببا  ،الببببس سببببدث  عببببٔ دبسبتبببب٘ يف أَسٜهببببا   آٚؾببببدٜل 

َٶا يًدزاضببب١ يف أَسٜهبببا    ٚنٝبببـ تػبببهًت   ،ذٖببب  ؾكبببرٶا َعبببد

سٝبببح عُبببٌ يف أعُببباٍ طبتًؿببب١: َبببٔ   ،غمؿبببٝت٘ ايؿبببًا١ ٖٓببباى 

إىل َطببببباعد٠  ،عاَبببببٌ ْعاؾببببب١ يف ْبببببادٟ ايڀببببب٬ب ايطبببببعٛدٜن    

. يػٜٛٽبببببا.ؿبببببشٝض زضبببببا٥ًِٗ  طًاببببب١ املادطبببببتر ٚايبببببدنتٛزاٙ يف ت 

إىل  -ٖٚبببٛ َبببٔ أبٓبببا٤ اشببببسز     -خ  ذبٜٛبببٌ قؿببب١ نؿاسببب٘   إ

ضببببتهٕٛ َببببجر٠ َٚػببببٛق١ يًطببببعٛدٜن  و٫ غببببقؿبببب١ ضببببُٝٓا١ٝ٥ 

ٚايػبببببسبٝن عًببببب٢ ايطبببببٛا٤ )غبببببسٜڀ١ تكبببببدميٗا بًػببببب١ ضبببببُٝٓا١ٝ٥    

 زؾٝع١(.
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َبع ٬َسعب١ إٔ اجملتُبع     ،ايتذسب١ ايهٛزٜب١ دبدٜس٠ با٫ستبرا٤   

ٞ ٚا ،ايهٛزٟ )َٚجً٘ ايؿًاٝ  ( َتبأَسى إىل سبدٺ   اٚغرُٖب  ،يٝابباْ

ضببٜٝٛن( ؾبب٬ ٜٛدببد ذيببو اياببٕٛ ايجكببايف بببن ايهببٛزٜن )ٚاٯ   ،َببا

 ايًِٗ إ٫ يف ا٭ؾ٬ّ ايتازؽب١ٝ. ،ٚا٭َسٜهٝن

ٜببدٍ  ،َتٓببٛع ايجكاؾببات احملًٝبب١  -اجملتُببع ايطببعٛدٟ -عبببٔ 

خ. ٖٚببرا إ. ٚايًٗذبب١. ،ٚاملڀببا  ،عًبب٢ ٖببرا االببت٬ف ايؿٛيهًببٛز   

ٓٶبببا يف ؾبببٓاع١ أؾببب٬ّ    ،ٚثبببسا٤ ايتٓبببٛع َؿبببدز قببب٠ٛ  ٚضبببٝهٕٛ َعٝ

ضبببعٛد١ٜ. ٚيهبببٔ ػبببب  اسببببرز إٔ ٫ ْٓصيبببل إىل أؾببب٬ّ "ايهبببازت 

عًببب٢  ،البببس بايجكاؾببب١ املمتًؿببب١بٛضبببتاٍ" ايبببيت تٗبببدف إىل إبٗببباز اٯ 

 ٚايػسٚط ايدزا١َٝ. ،سطاب عٓاؾس ايعٌُ ايؿ 

 

  :ٌد. شعىد كاتبالتعكًب الجاى.   

"عٓببدَا  :بعٓببٛإ ،ضببال يببٞ نتاببب١ َكبباٍ سببٍٛ ٖببرٙ ايككبب١ٝ    

ذنبست ؾٝب٘ نٝبـ أْٓبا      ،الس نُا ٜػبا٤" غبؿٞ ٚدٗٓا ٜسز٘ اٯ

بكٝٓببا يعكببٛد ْػببهٛ َببٔ ايتػببٜٛ٘ ايببرٟ متازضبب٘ ؾببٓاع١ ا٭ؾبب٬ّ     

ايػسبٝب١ يؿببٛزتٓا نعبسب َٚطببًُن، ٖٚبٛ تػببٜٛ٘ مل ٜتٛقبـ ستبب٢     

ايّٝٛ زغِ االت٬ف أضايٝا٘ ٚأدٚات٘ اييت أؾاشت ايّٝٛ أنجبس قب٠ٛ   

البس يجكاؾتٓبا اسبكٝكٝب١    َٔ عدّ ؾِٗ اٯٚتأثر. عكٛد ٚعبٔ ْػهٛ 

اييت تعهظ سآا يًط٬ّ ٚايتعاٜؼ ٚايتطاَض، يف ٚقت نإ ؾٝ٘ 

ِ  -غببببسًقا ٚغسبٶببببا  -الببببسٕٚاٯ ٚػبطببببسٕٚ  ،ٜٓػببببسٕٚ ثكبببباؾتٗ

 -ايؿذبببٛات ؾُٝبببا بٝبببِٓٗ عبببد إْتبببادِٗ ايطبببُٝٓا٥ٞ، َٚبببٔ ذيبببو   

َٶب      -اَجًً ا عًب٢  املطًط٬ت ٚا٭ؾب٬ّ ا٭َسٜهٝب١ ايبيت ساؾعبت دٚ
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ٚإبساش ا٭َسٜهٞ بؿٛز٠ اياڀٌ  ،ؿٓٓت يف ْػس ثكاؾتٗاٚت ،تؿٛقٗا

احملبب  يًمببر ٚاملٓكببر ا٭ٍٚ يًاػببس١ٜ، بببٌ ٚإعڀببا٤ َببدزات ٭قطبب٢  

ٌ   ،املُازضات ٚأنجسٖبا ٚسػب١ٝ   ؾبًِٝ "ببرٍ    -َجًًبا   -نُبا ؾعب

ٖببازبس" بتدٜببسٙ ٫ضببتمداّ ايكٓابببٌ ايٜٓٛٚبب١ عًبب٢ ايٝابببإ، ٚأؾبب٬ّ      

ؿٜٛس بڀب٫ٛت ازببٝؼ   عُدت إىل ت ،عدٜد٠ عٔ اسبسب يف ايعسام

دٕٚ ذنبببس ٭ٟ ممازضبببات غبببر    ،ا٭َسٜهبببٞ يف أز  املعسنببب١ 

 نتًو اييت دست يف ضذٔ أبٛ غسٜ  ٚضٛاٙ.  إْطا١ْٝ

ٖببرا ايتٛظٝببـ ا٭َسٜهببٞ يًكبب٠ٛ ايطببُٝٓا١ٝ٥ ايٓاعُبب١ بببدأ يف      

ايٛاقع َٓبر عكبٛد طًٜٛب١، ٚقبد ٜبرنس ايهبجرٕٚ َطًطبٌ دشبِٝ         

هببٔ سٝٓٗببا َببٔ   ايببرٟ مت ،اتٝيف ايطبباعٝٓ" "combatاملعسنبب١ 

إعڀا٤ تؿٛز إػبابٞ ٫ ٜطبتٗإ بب٘ عبٔ ازببٝؼ ا٭َسٜهبٞ ٚقٛتب٘       

َٚااد٥بب٘، ٖٚببٛ باملجببٌ تٛظٝببـ دعببٌ امل٬ٜببن سببٍٛ ايعببامل ٜعسؾببٕٛ    

َٶا. ،ثكاؾ١ أَسٜها  ٜٚٛيعٕٛ بٗا دٕٚ ست٢ إٔ تڀأٖا أقداَِٗ ٜٛ

ٖبٛ إٔ ٜهبٕٛ يبدٜٓا صبُٛعب١ َبٔ       ،املؿسح احملبصٕ بايٓطبا١ يٓبا   

صباٍ ؾبٓاع١ ا٭ؾب٬ّ ايكؿبر٠ ممبٔ تٖٛذبت      ايػااب املادعن يف 

ٝٽ ،اأعُاشِ عاملٝٽ َٶا ضبً ا، يف ٚقتٺ عبٔ أسٛز َبا  يهٓٗا غابت متا

ْتذت أ إٜسإٕ : إْهٕٛ يتًو املٗازات ٚايكدزات. ٜهؿٞ إٔ أقٍٛ 

أؾ٬ّ َذمج١ بعد٠ يػات عٔ سادث١ ايتداؾع يف ٢َٓ، إقاؾ١ إىل  5

دٕٚ َببٔ ال٬شببا يف نببٌ  ايعدٜببد َببٔ ا٭ؾبب٬ّ ا٭الببس٣ ايببيت ٜتٛادبب  

 َٗسدإ َٚٓاضا١ ممه١ٓ يتشطن ؾٛزتِٗ يف ايعامل.

ؾب ٕ الػبٝيت ٖبٞ إٔ ْتشبٍٛ      ،ايّٝٛ ٚبعد دباٚش عكا١ ايتؿبسٜض 

طببتٛزد َٓتذببات ٖٛيٝببٛٚد ت ١نايعبباد٠ إىل صبببسد ضببٛم اضببت٬ٗنٝ
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عًببببب٢ غبببببساز اضبببببتراد َٓتذبببببات غبببببٛاْصٚ   ،ٚبٛيٝبببببٛٚد ٚغرُٖبببببا

ٚعببٔ يف بداٜب١ ايڀسٜبل أ٫     ٕ َبٔ املٗبِ يٓبا   إازت ٚدٜذٜٚت. ػٚغتٛت

ْٓعببس يًطببُٝٓا ْٚتعاَببٌ َعٗببا عًبب٢ أْٗببا صبببسد تسؾٝبب٘ ٚاضببتجُاز         

ُٗبب١ َببٔ َدبببازٟ اضببت٬ٗنٞ ؾكبب ، ؾايطببُٝٓا ايٝببّٛ ٖببٞ ٚضبب١ًٝ  

ٚقببب٠ٛ ْاعُببب١ داببباز٠ ٜٓاػبببٞ تٛظؿٗبببا      ،ٚضبببا٥ٌ ايجكاؾببب١ ٚاٱعببب٬ّ  

ٚعببدّ ا٫نتؿببا٤ جبعًببٗا صبببسد غببااى تًببر َببٔ   ،َجببٌايتٛظٝببـ ا٭

از ٚثكاؾبات ايػببعٛب غبسقٗا ٚغسبٗببا، مببا ؾٝٗببا    ال٬يب٘ إيٝٓبا أؾهبب  

ؾٛزْا عبٔ اييت ٜتِ ززٗبا ٚتػبٜٛٗٗا ٚؾًكبا يسغابات َبدٕ اٱْتباز       

   ايعامل١ٝ املمتًؿ١.

تأضببٝظ ؾببٓاع١ ضببُٝٓا ضببعٛد١ٜ ٜتڀًبب  دٕٚ غببو ٚدببٛد بٓٝبب١     

َتهاًَبب١ يعببس  ٚتٛشٜببع احملتبب٣ٛ ايطببُٝٓا٥ٞ، يهٓٗببا قاببٌ ذيببو    

َٓٗبا   ،د٠ ا٫دباٖبات ذبتاز إىل ذبسى ؾبٛزٟ يٛقبع الڀبٛات َتعبد    

 ع٢ً ضاٌٝ املجاٍ:

جباْب    ،ؾتض أقطاّ يًُطسح ٚايطبُٝٓا يف نًٝبات اٱعب٬ّ    •

ٕ  أقطاّ ايؿبشاؾ١ ٚاٱ   ،ٚايع٬قبات ايعاَب١   ،ذاعب١ ٚايتًؿصٜبٛ

 ٚايؿشاؾ١ ايسق١ُٝ.

تا  ٚدعِ ايهؿا٤ات ايطعٛد١ٜ ايػاب١ اييت أثاتت قبدزاتٗا   •

 ،ٚاسببٛاز ٚنتاب١ ايطبٝٓازٜٛ   ،الساز ٚاٱْتازيف صبا٫ت اٱ

ٝٽ ا قاعبد٠  ٚايتؿٜٛس ٚايٓكد ايطُٝٓا٥ٞ. ازبٌُٝ إٔ يدٜٓا ساي

أثاتبت تؿٛقٗبا    ،زبا٤ يف ناؾب١ تًبو اجملبا٫ت    زا٥ع١ َبٔ ا٭ 

 ق١ًُٝٝ.ٚتٖٛذٗا يف املٗسداْات ايعامل١ٝ ٚاٱ

 إط٬م دٛا٥ص َٚٗسداْات َسَٛق١ يًطُٝٓا بهاؾ١ ؾسٚعٗا. •
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•    ٞ ٚإقاَبببب١ َببببدٕ   ،تػببببذٝع َ٪ضطببببات اٱْتبببباز ايطببببُٝٓا٥

 ُٝٓا١ٝ٥ َتها١ًَ.ض

ؾببببٓاع١ يف َببببٓض تؿببببازٜض ٱقاَبببب١ مجعٝببببات َتمؿؿبببب١    •

َٚٛاثٝببل ايػببسف  ،َببٔ سٝببح ايتببدزٜ  ٚايتڀببٜٛس ،ايطببُٝٓا

 ٚغرٖا. ،ال٬مٚا٭

  ٚقببع َعبباٜر ٚأْعُبب١ ضبببدد٠ تتطببِ بايػببؿاؾ١ٝ ٚايٛقببٛح    •

يتٓعِٝ ٖرٙ ايؿٓاع١ بػهٌ ٜعسف َٓ٘ نٌ َبٔ ٜعُبٌ يف   

 ٖرا اجملاٍ سكٛق٘ َٚط٪ٚيٝات٘.

ٌ اٱعببب٬ّ املمتًؿببب١ عبببدّ تبببسى ٖبببرا اجملببباٍ      عًببب٢ ٚضبببا٥  •

ٚاياد٤ ب عداد نٛادز ٚأقطاّ  ،يؿشؿٝن غر َتمؿؿن

ٖبرا اجملباٍ ايبرٟ ٜتٛقبع إٔ ٜٓباؾظ      يف ٬َٚسل َتمؿؿب١  

ا َٔ سٝح اٖتُاّ غسؼب١ ايػااب ذنٛزٶ ،اجملاٍ ايسٜاقٞ

 ا.ٚإْاثٶ

 

  :ًُاملداخالت حىل الكض 

ٖٚببٞ َببٔ  -ُاؾببٓاع١ ايطببٝٓإىل إٔ  د. ْببٛف ايػاَببدٟأغببازت 

شببببا ؾٛا٥ببببد اقتؿبببباد١ٜ ٚادتُاعٝبببب١   -ا٭ْػببببڀ١ ايذؾٝٗٝبببب١ أٖببببِ

ػبابٝاتٗبا عًب٢ ضبًٛى ا٭ؾبساد بػبهٌ      إتبٓعهظ   ،ٚضٝهٛيٛد١ٝ

نببار، ؾعٓببدَا ربًبببل ب٦ٝبب١ ادتُاعٝبب١ ضبببعٝد٠ ؾٝٗببا ايعدٜببد َبببٔ       

َ٪نبببد ضبببٝهٕٛ شبببا تبببأثر إػببببابٞ عًببب٢  ،اشبٝبببازات ايذؾٝٗٝببب١

ا ١ اقتؿبببادٜٽربؿٝبببـ قبببػٛط اسبٝبببا٠، نُبببا إٔ ايطبببُٝٓا َسحبببب    

ٚشببا تببأثر اقتؿببادٟ ميهببٔ ايتشكببل َٓبب٘    ،يًُطببتجُسٜٔ احملًببٝن
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بٛاضڀ١ ذبًٌٝ منٛذز املدال٬ت ٚاملمسدات ايبرٟ ٜٛقبض يٓبا َبد٣     

عًب٢ اشببدَات   ( (Cinema Multiplier Effectتبأثر دٚز ايطبُٝٓا   

ا زٜاًيبب 00املستاڀبب١ بٗببا ٚا٫قتؿبباد نهببٌ، ؾبب ٕ إْؿببام ايطببعٛدٟ  

مما   ٜصٜد ع٢ً ايك١ُٝ ايؿع١ًٝ َكاعـي٘  ع٢ً ايترنس٠ ضٝهٕٛ

ٚايكڀاعات ا٭الس٣  ،ٜسؾع َٔ أدا٤ قڀاع اشبدَات بػهٌ الاف

 ٜٚعصش إمجايٞ ا٭ْػڀ١ ا٫قتؿاد١ٜ. ،بػهٌ عاّ

نببببجر َببببٔ ايدزاضببببات أظٗببببست إٔ اثببببٓن َببببٔ نببببٌ ث٬ثبببب١    

َطببببتًٗهن ٜستببببادٕٚ دٚز ايطببببُٝٓا، نُببببا إٔ عببببدد ايسدبببباٍ       

َبببببببا أد ايطبببببببٝدات، ايبببببببرٜٔ ٜستبببببببادٕٚ ايطبببببببُٝٓا ٜؿبببببببٛم عبببببببد  

ا٫ٖتُاَبببببات ايذؾٝٗٝببببب١ ؾًكبببببد تٛشعبببببت عًببببب٢ ايطبببببُٝٓا بٓطبببببا١   

 ، % 47َٚسانبببببص ايتطببببب١ًٝ ٚاملبببببدٕ ايذؾٝٗٝببببب١ بٓطبببببا١     ، % 65

 .  % 01ْد١ٜ ايؿش١ٝ بٓطا١ ٚا٭

    ٝ  ١،َ٪غببس غببااى ايتببرانس يف اشبًببٝر ٜػببر إىل أزقبباّ قٝاضبب

 850ٚبٝببع  ،٬َٜببن دزٖببِ 5َببازات ٜببسادات يف اٱبًػببت اٱ :ؾُجًًببا

 ، % 6 ًَٕٝٛ دزِٖ، ٚبٓطا١ منٛ بًػبت  121أيـ ترنس٠ ب مجايٞ 

 -"Cinecoٚؾٹببٞ اياشببسٜٔ أعًٓببت غببسن١ اياشببسٜٔ يًطببُٝٓا "      

    ٔ  أْٗببا سككببت  -ايػببسن١ ايسا٥ببد٠ يف قڀبباع ايذؾٝبب٘ يف اياشببسٜ

غبٗس  ًَٝبٕٛ دٜٓباز حببسٜ  يًطبت١ ا٭     05589بًػبت   ،أزباسٶا ؾاؾ١ٝ

 ا٭ٚىل.

ٜبب٪دٟ  ،أثببس اقتؿببادٟ نببارإٕ ايعُببٌ بايكڀبباع ايطببُٝٓا٥ٞ يبب٘ 

ٛٸع   ١إىل شٜبببباد٠ سذببببِ ايطببببٛم اٱع٬َٝبببب    ، ٚذبؿٝببببص ايُٓببببٛ ٚايتٓبببب

 ا٫قتؿادٟ.
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أيـ ٚظٝؿ١ دا٥ُب١، إقباؾ١    00نُا ضٝٛؾس ايكڀاع أنجس َٔ 

ِ 1000أيـ ٚظٝؿ١ َ٪قتب١ حبًبٍٛ عباّ     200إىل أنجس َٔ   :، َبٓٗ

 ،ٕٛٚاملُجًبببب ،ٕٛٚاملٓتذبببب ،ٕٛٚاملمسدبببب ،ابٚايهتٻبببب ،ٕٚاملؿببببٛز

نُببببا ضببببٝعٌُ عًبببب٢ دعببببِ اشبببببدَات  ،ٕٛٚايؿٓٝبببب ،ٕٛٚاحملاضببببا

 ،ٚاملبب٪ثسات ايؿببٛت١ٝ  ،ٚتؿببُِٝ امل٬بببظ  ،ناملهٝبباز  املطبباْد٠

 ٚغرٖا. ،ٚايتطٜٛل ،ٚاٱع٬ٕ

ؾًببٛ مت بٝببع  ،ًَٝببٕٛ ْطبب١ُ 17عببدد ضببهإ ايطببعٛد١ٜ ٜتذبباٚش 

ا يف ايسٜبا  سبككبت دٚز ايطبُٝٓا َبا     ؾك  ًَٕٝٛ ترنس٠ أضاٛعٝٽ

ٝطبِٗ  ضا، ؾايكڀباع ايطبُٝٓا٥ٞ   ٛعٝٽًَٕٝٛ زٜاٍ أضا 00ٜكٌ عٔ ٫ 

 ًَٝاز زٜاٍ. 90مجايٞ بأنجس َٔ يف ايٓاتر احملًٞ اٱ

 ٍ زقبباّ أ. عاببد اهلل ايكبٛؼبٞ: َببٔ الب٬ٍ ايدزاضببات ٚا٭   ٚتطبا٤

َببٔ ث٬ثبب١ ضببتٓڀال  اثببٓنايطببُٝٓا  ازتٝببادٖببٌ إٔ ْطببا١  .املڀسٚسبب١.

ايطبُٝٓا يبدٜٓا عًب٢ َبداالٌٝ      تأثر ٚدبٛد  َٛا ٖثِ صبتُعٓا   ع٢ً 

 دبٞ  طُٝٓا يف اشبًٝر الؿٛؾٶا اياشسٜٔ ثِ اي

َٚببع  ،ايتٛقعببات نببار٠إٔ  د. ْببٛف ايػاَببدٟٚسببٍٛ ذيببو تببس٣ 

 ،إٔ تهببٕٛ ايٓطببا١ نببار٠  َببٔ املتٛقببعٍٚ ا٭ؾبب٬ّ أبداٜبب١ إطبب٬م 

ٚضبٝهٕٛ ٖٓباى تبأثر ًَشبٛظ      ،غًاٝب١ ؾؿ١٦ ايػبااب يبدٜٓا ٖبٞ ا٭   

١ ٫ ٖببا َببٔ ايطببعٛدٜن ْطبباٚؾُستاد ،عًبب٢ دٚز ايطببُٝٓا يف اشبًببٝر

 أٜكٶا.طتٗإ بٗا ٜٴ

ٕ ئ ؼبتاز ازبُٗبٛز ايطبعٛدٟ بعبد ايٝبّٛ إىل تهاٸبد عٓبا٤       ؾاٯ

ايطببؿس ملػبباٖد٠ ظبُٗببِ أٚ عسقببِٗ املؿكٸببٌ، ايذؾٝبب٘ قببادّ إيٝبب٘      

بتٓعِٝ ٚدعِ اش١٦ٝ ايعاَب١ يًذؾٝب٘، ؾباسبساى ايذؾٝٗبٞ املتٓبٛع َبا       
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بببن ؾبب  ٚتساثببٞ ٚتسؾٝٗببٞ ٜطببتٗدف ايػببااب ٚا٭ضببس٠ ايطببعٛد١ٜ.    

ٖٚ   ٞ ٖٚبٛ أْطب١ٓ    ،ٛ يف غهٌ عاّ َٛدٸ٘ يتشكٝبل ٖبدف اضبذاتٝذ

ٚإسٝبببا٤ زٚسٗبببا اٱْطبببا١ْٝ بعبببد إٔ ذبٛٸيبببت إىل  ،املدٜٓببب١ ايطبببعٛد١ٜ

ضٛام دباز١ٜ. َا دؾع اياعض إىل ايعصيب١ أٚ ايطبؿس   أزٓت١ٝ ٚإنتٌ 

بػٝبب١ طًبب  ايذؾٝبب٘ ٚايتٛاؾببٌ اٱْطبباْٞ، ٚتطببتٗدف       إىل اشبببازز

١ يٲْطبببإ ايطبببعٛدٟ ٚاجملتُبببع ا تڀبببٜٛس املؿببباِٖٝ ا٫دتُاعٝبببأٜكٶببب

 يتٜٓٛع أضًٛب اسبٝا٠ ٚا٫ْؿتاح ايجكايف.  ػهٌ عاّب

ٛټز  ِ ٚيف تؿببب ضبببٝتڀً  َبببٔ ايطبببُٝٓا   ، ؾ ْببب٘ د. شٜٓببب  إببببساٖٝ

عبببس  يف ضبببُٝٓا دٍٚ  ايبببيت تٴ ْؿطبببٗاا٭ؾببب٬ّ تبببٛؾِّس ايطبببعٛد١ٜ إٔ 

قببٌ، نببريو بايٓطببا١ يٮؾبب٬ّ ايطببعٛد١ٜ ٫بببد إٔ    اشبًببٝر عًبب٢ ا٭ 

ٚ  ،نإزا٭ ١هٕٛ َهتًُت ايٛاقبع إٔ   ٚممبجًن، البساز  إَٔ قؿب١ 

ْٶب   َجبٌ املبٍٛ    ،يتذُبع ا٭ضبس٠   اايطُٝٓا يف ايطعٛد١ٜ ضبتهٕٛ َها

ٍ     ٚاملڀعِ  ٚبعبض املٓباشٍ    ،٭ْٓا يف ايٛاقبع ْػباٖد ا٭ؾب٬ّ يف املٓبص

تعس  ضب ا٭ؾب٬ّ ايبيت    املڀسٚح: ايط٪اٍ. يهٔ يدِٜٗ غسؾ١ ضُٝٓا

  َٳٔ ضتمكع يرا٥ك١ 

تعٌ ْٛعٝبب١ ا٭ؾبب٬ّ َٓتكببا٠  أْبب٘ ضبب د. ْببٛف ايػاَببدٟ ٚأٚقببشت

 ٞ  ،َٚكببـ ايسقٝبب  ضببٝعٌُ بػببهٌ دٝببد   ،يتٓاضبب  ايببرٚم احملًبب

ؾا٭ؾ٬ّ ايعاملٝب١ بٗبا ايهبجر َبٔ ازببسأ٠ ايبيت ضبتهٕٛ َطبتاعد٠         

ٚذيو نبإ ٚاقبشٶا يف ْٛعٝب١ ا٭ؾب٬ّ      ،َٔ دٚز ايطُٝٓا ايطعٛد١ٜ

ًِ ايبرٟ ٜتشبدخ عبٔ    ٝٚايؿب  ،ًِ ظببد ٝنؿ  ڀسح يف ايادا١ٜاييت ضتٴ

ا ضببٝهٕٛ ايتعاَببٌ َعٗببا تببدزػبٝٽ ٚاملتٛقببع أْبب٘ ،املًببو ؾٝؿببٌ سٝببا٠

 .يتمؿٝـ ٚطأ٠ ا٫ْتكاد
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ٚ  ٞ ٖبا ٖٓبا   ٚؾُستاد ،اسبكٝك١ ٫ تٛدد َػه١ً يف ايبرٚم احملًب

ٚيهببٔ بعببد  ،ايببرٜٔ ٜستادْٚٗببا يف اشبببازز أْؿطببِٗ غببمافٖببِ ا٭

َٶبا يبٔ تٴ   80َٓع أنجس َٔ  ؿبتض ايطبُٝٓا عًب٢ َؿبساعٝٗا ببٓؿظ      عا

أٟ أْٓببا   ا ؾكبب  ملٓببع ازبببدٍبببٌ ضببتهٕٛ تببدزػبٝٽ ،ْٛعٝبب١ ا٭ؾبب٬ّ

 ،ضببٓكع ذبببت ٚطببأ٠ ايٓٛعٝبب١ ازبػساؾٝبب١ يهطبب  ايتؿاعببٌ ايػببع  

 .ا ضتؿتض اشبٝازات ايعامل١ٝٚتدزػبٝٽ

طسٚسببات ايببيت بعٝببدٶا عببٔ ا٭إىل أْبب٘  د. الايببد ايسدٜعببإ ٚأغبباز

 ايعًٝببا أدا٠ ثكاؾٝبب١ ٚٚضبب١ًٝ يًتٛاؾببٌ ٚايجكاؾبب١     إٕ ايطببُٝٓا :تكببٍٛ

ايٓعببس  ؾُببٔ املٗببِضبب١ًٝ اقتؿبباد١ٜ شبًببل َببداالٌٝ ددٜببد٠،  ْٗببا ٚأٚ

ٜؿاس  ٖرا ايذؾٝ٘ َا َع  ،يًطُٝٓا نٛض١ًٝ تسؾٝ٘ ٚيٝظ أنجس

َببٔ طكببٛع ادتُاعٝبب١ تببستا  خبببسٚز أؾببساد ا٭ضببس٠ َببع بعكببِٗ       

 ،ايببرٖاب إىل َڀعببِ أٚ َهببإ آالببس ِٻَٚببٔ ثٳبب ،يًؿسدبب١ عًبب٢ ؾببًِٝ

ات تسؾٝٗٝب١  ٚقكا٤ ٚقبت ممتبع ببد٫ َبٔ ذٖبابِٗ ؾبساد٣ إىل ْػباط       

َتٓٛعببب١. ٚبايتبببايٞ ؾايككببب١ٝ ٖبببٞ قبببسٚز٠ ٚدبببٛد ٚضبببا٥ٌ ايذؾٝببب٘   

أٚ زسببب٬ت  ،ضبببٛا٤ ناْبببت ضبببُٝٓا أٚ َطبببسح  ،مبمتًبببـ ؾبببٛزٖا

 أٚ أْػڀ١ زٜاق١ٝ أٚ ثكاؾ١ٝ. ،حبس١ٜ أٚ بس١ٜ

أسد َ٪غسات "ايؿكبس   ٕ غٝاب٘ ٜعدټإبٌ  ،ايذؾٝ٘ قسٚز٠ قؿ٣ٛ

)ٖازاملاٛع،  ٘ايؿكس َٚديٛيٜعتكد َٔ ْعسٚا ملؿّٗٛ  " نُاايٓط 

 ،ضاضببٝات ا٭الببس٣ؾببايؿكس يببٝظ ؾكبب  ْكببـ ايڀعبباّ ٚا٭ .(1995

بٌ ٜػٌُ غٝاب ايذؾٝ٘ نريو. عببٔ عبتباز يًذٜٚبض ٚايذؾٝب٘ بعبد      

ٚأنجبس   ،ؾكٌأبؿٛز٠  ٭عُايٓاست٢ ْعٛد   ضاعات ايعٌُ ايڀ١ًٜٛ

 س١ٜٛٝ ْٚػاًطا.
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 ١ ٪ضطبببغبببر املَبببدْٓا ٜٓكؿبببٗا ايهبببجر َبببٔ ٚضبببا٥ٌ ايذؾٝببب٘   

 ،ٚاملڀبباعِ ايعا٥ًٝبب١  ،ٚاملكبباٖٞ ،ٚامل٬ٖببٞ ،املطببسحنايطببُٝٓا ٚ

ٚاملسانببص ايسٜاقبب١ٝ ٚايؿٓٝبب١، ٖٚببرا َببا ٜؿطببس يٓببا ظبباٖس٠ اْتػبباز   

"ا٫ضبذاسات اشباؾبب١" يف َبدٕ املًُهبب١ َٚببا تػبهً٘ َببٔ قببػ     

 ٚ زاقبببٞ  حبٝبببح ضبببعاز ا٭أعًببب٢ اشببببدَات  نايهٗسببببا٤ ٚاملبببا٤ 

     ٍ نبٌ ٖبرٙ   َبع   ،أؾاشت ٖٞ ايٛضب١ًٝ املتاسب١ يًذؾٝب٘ البازز املٓبص

عاا٤ اييت الًكتٗا ع٢ً املطت٣ٛ ايعاّ. َٚٔ ٜعتكد إٔ ا٫ضبذاسات  ا٭

ٚؼبؿبٞ   ،ؾًٝرٖ  الازز َدْٓا عد٠ نًَٝٛذات ،يٝطت َػه١ً

ٚؼبباٍٚ تكبدٜس َطباساتٗا يٝعبسف سذبِ ٖبرٙ        ،ٕ اضتڀاعإعددٖا 

ـ  ضبببٛا٤ عًببب٢ َطبببت٣ٛ ٬َنٗبببا أٚ    ،ايعببباٖس٠ باٖعببب١ ايتهبببايٝ

ٚتكبدّ شبا اشببدَات.     ،زٜضازبٗات اسبه١َٝٛ اييت متٓشٗا ايتؿا

ٕ إىل إٔ بعكٗا أؾاشت أٚناز ؾطاد،  ٚدٕٚ اٱغاز٠ ضبذ٬ت   ؾب 

 ّ َا ٜ٪ند ذيو.ايػسط١ تكدٿ

قبسٚز٠ تسؾٝٗٝب١ يًشبد َبٔ نبجر       إٕ ايطبُٝٓا  ٚال٬ؾ١ ايكبٍٛ: 

 ،َبببٔ ايٓػببباطات ايذؾٝٗٝببب١ غبببر ايآبببا٠٤. ايطبببُٝٓا ْػببباط الببب٬م   

َببٔ البب٬ٍ   د٠ٚٚضبب١ًٝ يتعصٜببص اسبُُٝٝبب١ بببن أؾببساد ا٭ضببس٠ ايٛاسبب   

عُببٌ َػببذى، ٖٚببٞ نببريو ٚضبب١ًٝ تجكٝببـ ٚشببٛ     يف اُْٗببانِٗ 

ؿبببذ  إٔ ْٓعبببس شبببا نمٝببباز تسؾٝٗبببٞ قبببُٔ الٝبببازات  ببببس٤ٟ، ٜٚٴ

ٕ ْببتمًـ َببٔ ايؿببٛز٠ ايُٓڀٝبب١ ايطببًا١ٝ ايببيت ززٓاٖببا  أٚ ،أالببس٣

 عٓٗا ط١ًٝ ايعكٛد املاق١ٝ.

ايطببتاز عًبب٢  أڂضببدٍا أالببرٶ د. إبببساِٖٝ اياعٝببص: َٚببٔ داْابب٘ قبباٍ

ٔ ايطُات اييت تؿسدت بٗا املًُه١ عٔ نٌ دٍٚ ايعبامل،  ٚاسد٠ َ
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ٚمل تعببد ايدٚيبب١ ايٛسٝببد٠ يف ايعببامل ايببيت ٫ تببدالٌ ايطببُٝٓا قببُٔ   

الٝازات ايذؾٝ٘ املتاس١ ملٛاطٓٝٗبا ٚاملكبُٝن ؾٝٗبا. مل ٜهبٔ ايكبساز      

غبببازات يف أالاببباز ؾبببشؿ١ٝ  ا، ؾكبببد ببببدأت ايتًُٝشبببات ٚاٱ َؿاد٦ٶببب

ٚ َتٓبباثس٠ ٖٓببا ٖٚٓبباى، ٚيف تببا  ٚشاز    ُعٝبب١ ازب٠ ايجكاؾبب١ اٱعبب٬ّ 

َجبببٌ َٗسدبببإ أؾببب٬ّ    ،ايعسبٝببب١ ايطبببعٛد١ٜ يؿعايٝبببات َٚٓاضببباات   

 .ضعٛد١ٜ

َٓببر إٔ ؾببدز ايكببساز، ٚاملػببٗد اٱع٬َببٞ ايطببعٛدٟ َببصدسِ      

ٚيكبببا٤ات إذاعٝببب١ ٚتًؿصْٜٛٝببب١،   ،بتؿبببسؼبات ٚذبًببب٬ٝت ؾبببشؿ١ٝ 

نًٗا تؿا٩ٍ ب٫ٛد٠ ؾبٓاع١ ضبُٝٓا ضبعٛد١ٜ، بعبض َٓٗبا ٜػبر إىل       

ضتأتٞ بٗا ايطُٝٓا إىل ايٓاتر احملًٞ، ٚٚؾٌ ايتؿبا٩ٍ   أزقاّ ْٚط 

َببببٔ   % 45عٛا٥ببببد ايطببببُٝٓا ضببببتعادٍ  إٔ ببببباياعض إٔ ٜػببببر إىل  

ٜبببسادات غبببر ايٓؿڀٝببب١. َجبببٌ ٖبببرٙ ايٓعبببس٠ ؾٝٗبببا ايهبببجر َبببٔ       اٱ

 -)اٱْتباز   :ايتطڀٝض ملؿڀًض ؾٓاع١ ايطبُٝٓا ٚقڀاعاتب٘ ايج٬ثب١   

ٚزؾبببع يطبببكـ  ،ٚؾٝٗبببا إغبببسام يف ايتؿبببا٩ٍ ،ايعبببس ( -ايتٛشٜبببع 

مبذبسد قبساز ٜطبُض     ،ؾٓاع١ ضُٝٓا ضعٛد١ٜ ؾكب   ايتٛقعات مل٬ٝد

عكبببد َبببٔ ذيبببو  أببببايذاالٝـ يؿبببا٫ت عبببس  ا٭ؾببب٬ّ. ايككببب١ٝ   

بهجر، ؾٗٓاى َطاؾ١ ط١ًٜٛ عًٝٓا إٔ ْكڀعٗا قاٌ إٔ ْٓكٌ زغاتٓا 

  .يف ؾٓاع١ ايطُٝٓا إىل ٚاقع

ُٻتتطببببِ ؾببببٓاع١ ايطببببُٝٓا مبببببا ٜٴ  عببببسف يف دزاضببببات ٜٴأٚ ٢ طبببب

قتؿاد باستهاز ايك١ً، سٝح اجملاٍ ٚايؿسؾب١ ي٬ضبتجُاز ؾٝٗبا    ا٫

َؿتٛس١ َٚتاس١ يًذُٝع، يهٔ َتڀًاات ايٓذاح ٫ ٜكبدز عًٝٗبا إ٫   

عدد قًٌٝ َٔ ايػسنات ايهبد٣ ممبٔ يبدٜٗا ايكبدز٠ املايٝب١ ايبيت       

 تطِ بايهجر َٔ املماطس٠. تمتهٓٗا َٔ املماطس٠ يف ضٛم 



43

 

 –1028     
130 

( ٫   %  80ٚ 70)بببببنع دبببببدز اٱغبببباز٠ إىل إٔ َععببببِ املػببببازٜ 

ا ملا تهتٓؿ٘ ؾبٓاع١ ايطبُٝٓا   ْعسٶ  تتُهٔ َٔ دباٚش ٖرٙ املسس١ً

َببببٔ طببببباطس اضببببتجُاز١ٜ عايٝبببب١. تػببببر نببببجر َببببٔ ايتكببببازٜس يف   

ؾكبب  َببٔ نببٌ أزبعبب١ أؾبب٬ّ ؼبكببل  ااقتؿببادٜات اٱعبب٬ّ إٔ ٚاسببدٶ

ٕ مل تهببٔ إا صبصٜبب١، ٚاياكٝبب١ بايهبباد تطببدد تهايٝؿٗببا     أزباسٶبب

ا ٜببتِ إْتادبب٘ يف ٖٛيٝببٛد ٫ ميجببٌ يف ايػايبب  إ٫    ا. َببالاضببس٠ أضاضٶبب 

ا َببٔ املػببازٜع ايطببُٝٓا١ٝ٥ ايببيت ناْببت تاشببح عببٔ      تكسٜاٶبب   %  15

 متٌٜٛ.  

إغهايٝتٓا ضتتُجٌ يف ٚدٛد َطتجُسٜٔ يدِٜٗ ايسغاب١ ٚايكبدز٠   

املاي١ٝ يًدالٍٛ يف ؾبٓاع١ ٜهتٓؿٗبا ايهبجر َبٔ املمباطس٠، ٖٚبرٙ       

 ١ٝ٥٘ٝ ايڀ١ًٜٛ. ٖٚرا َا تػر إيطاٝع١ ا٫ضتجُاز يف ا٭ؾ٬ّ ايطُٝٓا

ا دٚي١ٝ  ٚاسد ؾكب  َبٔ نبٌ أزبعب١ أؾب٬ّ ؼبكبل أزباسٶب       ايتذازب اي

صبصٜبببب١، ٚاياكٝبببب١ الاضببببس٠ أٚ بايهبببباد تطببببدد تهايٝؿٗببببا. ٖببببٌ    

امل٪ضطات املاي١ٝ يف املًُهب١ يبدٜٗا ايسغاب١ يف ايبدالٍٛ ي٬ضبتجُاز      

غبببشٝش١ يف  ،تبباز إىل نببٛادز ؾٓٝبب١ ٚإبداعٝبب١    ؼبٚايتُٜٛببٌ جملبباٍ   

تُبببع ايطبببعٛدٟ  ؾعًببب٢ ايبببسغِ َبببٔ ايجكاؾببب١ ٚايبببذاخ ايصاالبببس      اجمل

بايهجر َٔ ايكؿـ ٚايسٚاٜات اييت ميهبٔ ذبًٜٛبٗا إىل قؿبـ    

اب غببببهاي١ٝ تتُجببببٌ يف ٚؾببببس٠ نتٻبببب ٚأؾبببب٬ّ ضببببُٝٓا١ٝ٥، إ٫ إٔ اٱ

ايطببٝٓازٜٛ ٚاسبببٛاز ايكبببادزٜٔ عًبب٢ املعازببب١ ايؿٓٝببب١ ملببا يف ايبببذاخ      

ُا١ٝ٥، َٚبٔ ايػببٛاٖد  ٚايجكاؾب١ َبٔ قؿبـ يٝتشببٍٛ إىل أؾب٬ّ ضبٝٓ     

٬سبغ َبٔ ضبڀش١ٝ ايهبجر َبٔ املطًطب٬ت       ع٢ً ٖبرا ايعذبص َبا ٜٴ   

ايتًؿصْٜٛٝببب١ ايبببيت ُٖٝٓبببت املٛاقبببٝع ايهَٛٝدٜببب١ ايطببباذد١ عًببب٢    

 ايهجر َٓٗا. 
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ٚدٛد ؾبا٫ت ايعبس  ايطبُٝٓا٥ٞ يبٝظ ناؾٝبا يب٫ٛد٠ ؾبٓاع١        

ضُٝٓا١ٝ٥. ؾا٫ت ايعبس  َتبٛؾس٠ يف نبٌ ايبدٍٚ ايعسبٝب١، يهبٔ       

١ ضببُٝٓا١ٝ٥ إ٫ يف َؿببس، سٝببح ايببٛؾس٠ يف ايؿٓببٕٛ مل تٛدببد ؾببٓاع

 املطاْد٠ يٲْتاز ايطُٝٓا٥ٞ.    

ربؿببـ اسبهَٛبب١  ؾڀببسح ؾهببس٠: إٔ   د. محٝببد املببصزٚع  أَببا

 عًب٢ سٚقب١  ٚاملؿ املڂكباؾ١  ايكُٝب١  عٛا٥د َٔ %٫50 تكٌ عٔ  ١ْطا

َٝصاْٝات ٘ يدعِ ٛدٻٚتٴ ٚايذؾٝٗٞ(، -)اشبدَٞايكڀاع ايطٝاسٞ 

املبٛاطٔ   الد١َٝ يًُذتُع.ْػا٤ َساؾل إٚ ،سٝا٤٭يتڀٜٛس ا اياًدٜات

 ٌ ذا عًبببِ إايكببسا٥    ٖببرٙ دؾبببع َجببٌ   -ٚبؿببدز زسبب    -ضببٝتكا

ا  بباملٛازد ايڀاٝعٝب١   تالاؾب١ تًبو ايبيت ٫ تبس     ايعٛا٥بد،  ٖٙر َؿر

 .َجٌ اقتؿادٜات ايطُٝٓا ٚاملطسح ،يًدٚي١

طبُٝٓا ؾبٓاع١ ٫ببد ايٓعبس     ، ؾب ٕ اي د. الايد ايؿٗٝبد  ٚيف اعتكاد

 ٛ ٟ  شا َٔ َٓعب ْػبا٤ ؾبا٫ت ايعبس     إٕ ٜبتِ  أٚ ،ز اقتؿبادٟ ٚتُٓبٛ

ٌ   إشا الازز املدٕ ايس٥ٝطب١ يتطباِٖ يف    ٚايتعسٜبـ   ،تاسب١ ؾبسف عُب

حبٝببح  ،بازبٛاْبب  اسبكبباز١ٜ ٚايتُٜٓٛبب١ ملمتًببـ َٓبباطل املًُهبب١  

 تهٕٛ داذب١ َٚعصش٠ يًطٝاس١ ايداال١ًٝ.

ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ عٔ ايطُٝٓا يف صبتُعٓا ٖٞ منب  ؾطباد َعٗبا    

نٝبببإ أالببب٬م ٚعبببادات مت بٓا٩ٖبببا يف اجملتُبببع َبببٔ    َعبببٍٛ شبببدّ  

ممبببا ٜعببب  أُٖٝببب١   ٌَبببا ػبٗبببٚاٱْطبببإ عبببدٚ  ،عػبببسات ايطبببٓن

ػبابٝببات ايطببُٝٓا إعًبب٢  ٚعببدّ املاايػبب١ ببباتصإايتعسٜببـ ٚايذنٝببص 

ثباز ازباْاٝب١ ايبيت قبد تؿباس  ايؿٗبِ       ٚتٛقبٝض اٯ  ،بػهٌ َڀًبل 

 ٫ْڀ٬م ٖرٙ ايؿٓاع١ بػهٌ َهجـ. ٤ايطٞ
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 عًبب٢ ٖببرا ايڀببسح ا٭الببر بكٛيبب٘:  هلل ايكببٛؼبٞأ. عاببد ا ٚعكبب 

َبببا ٚتسدٜبببد  ،ٜ٪نبببد ذيبببو ْعبببس٠ اياطبببڀا٤ َبببٔ ايعاَببب١ يًطبببُٝٓا  

 ،أٚ َتابعب١ ا٭ؾب٬ّ   سٚنريو ايرٜٔ مل ٜطال شبِ ايطبؿ   ،ٕٜطُعٛ

ٚيببريو  دٓببدات احملببدد٠ اشببدف ٚايس٩ٜبب١..ٚالاؾبب١ َببٔ أؾببشاب ا٭

ٞ  ايتٛعٝببب١ؾببب ٕ  هجٝبببـ ا٭ؾببب٬ّ  ، ًٜبببٞ ذيبببو ت أًٚيبببا ػبببب  إٔ تبببأت

ٌ  ،ٚا٫دتُاعٞ ايتازؽبٞيدزا١َٝ أٚ ذات اياعد ا  ،عُبس املمتباز   :َجب

ـ  ؾٗبد ايٝشٝبا يف    ايبيت أغباز شبا د.    _ ٚايسضاي١، ٚغرٖا، ٚايكؿب

 .ضٝهٕٛ شا دٚز نار يف تػٝر ايٓعس٠ يًطُٝٓا -تعكٝا٘

ْعڀٞ َٛقبٛع ايطبُٝٓا أنبد     أْٓا د. الايد ايسدٜعإبُٝٓا ٜس٣ 

ٝبب١ ايببيت ززٓاٖببا عٓٗببا يف  زمبببا بطببا  ايؿببٛز ايُٓڀ ،َببٔ سذُبب٘

َٶ َٓعٗا مت عٓدَا 1979ا َٓر ٚذبدٜدٶ ،ايطٓٛات املاق١ٝ  ا.  متا

قاٌ ذيو ايتبازٜ  ناْبت َععبِ ا٭ْدٜب١ ايسٜاقب١ٝ يف املًُهب١       

ِټ يف َدٜٓبب١ ايسٜببا   ٚأؾكببًٗا أغببٗسٖاٚيعببٌ  ،ؾببا٫ت ضببُٝٓا تكبب

ؾكببد ناْببت  ،ؾبباي١ ضببُٝٓا ْببادٟ ايُٝاَبب١ )ْببادٟ ايسٜببا  ٫سًكببا( 

ٟ تػببهٌ دالًًبب  ا يهٓبب٘ َٓببتعِ.  ٕ نببإ ؾببػرٶ إٚ ،ا َٓاضبباٶا يًٓبباد

ا يطهإ ٚض  ايسٜا  ْٗا ناْت تػهٌ َتٓؿطٶا تسؾٝٗٝٽأنُا 

ٚمل ٜهٔ ٖٓباى أٟ ضبباذٜس َبٔ ٚدٛدٖبا      ،)سٞ املسبع َٚا سٛي٘(

ؾٝٗا َٔ أؾ٬ّ. ناْبت    َا ٜٴعسزغِ عدّ ٚدٛد زقاب١ دقٝك١ ع٢ً 

ا َببٔ  ا ٚاعٝٶبب ًًبباملطبب٪ٚي١ٝ ًَكببا٠ عًبب٢ إداز٠ ايٓببادٟ ايببيت قببُت دٝ     

 دازٜن.  اٱ

ٕ ٚبايتايٞ  َٶبا         ؾب  ازببدٍ سبٍٛ ايطبُٝٓا ضبٝٗدأ ببٌ ضبٝمتؿٞ متا

دالاٍ ٖرا ايٓػباط إىل َٓعَٛب١ أْػبڀتٓا ايذؾٝٗٝب١. ايهبجر      إعٓد 
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   ٌ ُبا  ؾ٫ إٚ ،مما ٜكاٍ ٖٛ صبسد ربُٝٓات ٚربسؾات يبٝظ شبا أؾب

عس  يف عس  يف ايتًؿصٜٕٛ ٚتًو اييت ضبتٴ ايؿسم بن ا٭ؾ٬ّ اييت تٴ

  ا٫ت ايطُٝٓاؾ

شببا  ٫١ ع٬قبباملمبباٚف ايببيت ٜعببد عٓٗببا بعببض أؾببساد اجملتُببع      

 ،مبكُٕٛ ا٭ؾب٬ّ، ٚيهٓٗبا تٓشؿبس يف البسٚز املبسأ٠ ٚا٫البت٬ط      

ؾٗرا َا ٜكًل اجملتُع. َػهًتٓا ٖٞ يٝطت َع ايطُٝٓا.. املػه١ً 

 ٖٞ َع املسأ٠.

عًب٢   ٘عًب٢ ايبسغِ َبٔ ذبؿعب    إىل أْ٘ ٚ ّ. أضا١َ نسدٟ ٚذٖ 

 ٘إ٫ أْب  ،هَٛب١ يًكڀباع اشبباف يف ا٫قتؿباد ايبٛط      َٓاؾط١ اسب

نْٛبب٘   تؿِٗ اضببتجُاز ؾببٓدٚم ا٫ضببتجُازات يف ٖببرا ايكڀبباعقببد ٜبب

 ٚتػببببػٌٝ دٚز. املكؿببببٛد ٖٓببببا ا٫ضببببتجُاز يف بٓببببا٤ ٚيٝببببدٶا. اقڀاعٶبببب

َبدعا٠ يكٝباّ ايؿبٓدٚم     ٚيعبٌ ٖبرا  . ا٭ؾب٬ّ.  ٚيبٝظ إْتباز   ،ايطُٝٓا

ٌ   -بدزاض١ قڀباع ايطبُٝٓا     بعبض ايبدٍٚ   يف - بػبهً٘ ايهاَب

 اٯالسٜٔ.َٔ الدات  ٚاٱض١َٝ٬ ٚايؿدٜك١  ي٬ضتؿاد٠ايعسب١ٝ 

 يًطبببُٝٓا،إؾبببداز ايبببسالـ إٔ  أ. ملٝبببا٤ ايعٓبببصٟ يف سبببن تبببس٣

 ١،ا ٜب٪دٟ إىل شٜباد٠ سذبِ ايطبٛم اٱع٬َٝب     ا اقتؿبادٜٽ ضٝشدخ أثبسٶ 

  ٟ  اٖٚببرا ٜببٛؾس ؾسؾٶبب   ٚذبؿٝببص ايُٓببٛ ٚايتٓببٛع ا٫قتؿببادٟ ايطببعٛد

ِ ا٫ت ددٜببببدٚظٝؿٝبببب١ يف صببببب  ،٠ يًطببببعٛدٜن بتعًببببُِٝٗ ٚتببببدزٜاٗ

ٚاشدف َٔ ذيبو ذبطبن ؾبٛز٠ املًُهب١ يف ايبداالٌ ٚاشببازز َبٔ        

 .ال٬ٍ غاغات ايطُٝٓا

ٞ  معابد ايبسشا  أ. َٚٔ داْاب٘ قباٍ    ٝٽ : ايؿٝؿب ا َبٔ امل٪ٜبدٜٔ   غمؿب

ٚيهبببٔ َبببع تبببٛؾر قبببُاْاتٗا ا٭ال٬قٝببب١ يف ضبتٛاٖبببا      يًطبببُٝٓا..
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ٛٿٕ َبٔ َهْٛبات اجمل      ٚطسٜك١ عسقٗا َٴهځب /  )ايؿبسد تُبع  ؾًهبٌ 

ضكاط بعكٗا عًب٢  إأدٚات٘ اشباؾ١ اييت ٫ ٜؿض ايدٚي١( ا٭ضس٠ / 

 ؾبب ٕ ؾببشت يببٞ سببسٜيت يف َ٪ضطببيت ايؿببػر٠ )ا٭ضببس٠(        بعببض

تًبو   إطب٬م ؾب٬ ٜؿبض   ؾًُٝٝب١،  بعس  َٚڀايع١ َا أغبا٤ َبٔ َبٛاد    

ؾؿببٞ الاؾبب١ ْؿطببٞ َٚببٔ )اجملتُببع(. اسبسٜبب١ يف امل٪ضطبب١ ايهببار٠ 

 ،ٚيٛ دبباٚشت يف ذيبو  املٓصٍ، تتعد٣ ضٛز عٍٛ يٓا سسٜتٓا اييت ٫ أ

٫ ٚيهببٔ َؿبب١ْٛ  ؾتاكبب٢ الؿٛؾببٝيت يف ْؿطببٞ ٚبببٝيت ضبؿٛظبب١  

 اَبٔ اسبسٜب١ طبايًؿب    اإٔ ْطتمدّ اسبس١ٜ نأدا٠ يؿس  منًڀب  ضٜؿ

 ٚأال٬قٗبا ٫ بعكٝبدتٗا   ا ٚدٚيب١ً ا ٚإْطباْٶ زقٶب أشٜٛتٓا ايبيت ازتكبٝٓٗا   

َبب١ عاديبب١  ٤ٛاَببٔ املٗببِ إٔ ٜٗببتِ ؾببٓاع ايتُٓٝبب١ مب  . بببايعسف ٚايعبباد٠

   .يتڀاٝكات ايت١ُٝٓ ايعؿس١ٜ َع َٓع١َٛ ٖٜٛتٓا ،ٚاع١ٝ ْٗك١ٜٛ

ـ  ٚأندت  ُ  أ. ؾاطُب١ ايػبسٜ ٝب١ ايذؾٝب٘ ٚدٚز ايطبُٝٓا    عًب٢ أٖ

ا الًبل  ا٫دتُاعٞ، ؾعدّ ٚدٛد ايطبُٝٓا ضبابكً   ايتأثرٚأ١ُٖٝ  ،ؾٝ٘

َٶب       ٕ ؾض ايتعارإعصي١ ؾسد١ٜ  ا ؾُععبِ ازبٝبٌ ايػباب ٜػباٖد أؾ٬

ٚيهببٔ عًبب٢ غاغبب١ ايهُاٝببٛتس أٚ   ،ايطببابك١ دٝبباٍأنجببس َببٔ ا٭

أٚ ستب٢ عًب٢ غاغبات اشٛاتبـ احملُٛيبب١ يف      ،تبٛب ايؿبػر٠   ايب٬ب 

عصيبب١ ؾسدٜبب١، بُٝٓببا ٜهُببٔ داْبب  نببار َببٔ ضببشس ايطببُٝٓا يف     

سطبباع املػببذى،  ا يًُتعبب١ املػببذن١ ٚاٱ ا مجاعٝٶببنْٛٗببا طكطٶبب 

ُٶببا يف ؾبباي١ ضببُٝٓا١ٝ٥ أٚ عًبب٢    أإقبباؾ١ إىل  ْٓببا عٓببدَا ْػبباٖد ؾًٝ

غاغبب١ ايتًؿصٜببٕٛ، أٚ عببد غببسٜ  تًؿصٜببْٛٞ َطببذٌ، ؾببٓشٔ إىل       

 ٞ  ،داْ  نْٛٓا ْكّٛ بعٌُ ثكايف تسؾٝٗٞ َٔ ازباْ  ا٫ضبت٬ٗن

ا ضٛا٤ استطبآا ذيبو أّ ٫، مبعٓب٢ أْٓبا ْػبهٌ      ؾ ْٓا ؾاعًٕٛ أٜكٶ
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ا يف سًكببب١ أضاضببب١ٝ ٫ يف اقتؿببباد ايطبببُٝٓا ٚسطببب ، ٚإمنبببا أٜكٶببب 

 .ايجكاؾ١ ايطُٝٓا١ٝ٥

طبُٝٓا إىل  ايتػٝر اضبِ   باٱَهإايؿٗٝد: ٌٖ د. الايد  ٚتطا٤ٍ

ٌ اجملتُبع  يًُطبا١ُٖ يف تكاټب    ٚذيبو  الس ٜتٓاض  َع ٚاقعٗاآَط٢ُ 

يتػبٝر ايؿبٛز٠ ايرٖٓٝب١ ايبيت تسضبمت يبد٣         بػسا٥ش٘ املمتًؿ١ شبا 

   الس ٚتؿاعً٘ َع ٖرٙ ايؿٓاع١ع٢ً اياعض اٯ ٚتأثرِٖ ،اياعض

ُٓا ٖٞ ضبُٝٓا  ايطٝإٔ  د. ضعٛد نات ٚيف ٖرا ايؿدد أٚقض 

إىل نْٛب٘   باٱقاؾ١ ا،طبتًًؿ ازٶايف نٌ أعبا٤ ايعامل، َٚٓشٗا 

ٝٽ ٟٳ -اغر ممهٔ عًُ إىل تػٝر ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ يد٣  ؾٗٛ ئ ٜ٪د

بعكببٓا عببٔ ايطببُٝٓا. ٖببرا ايبباعض يدٜبب٘ ؾببٛز٠ ذٖٓٝبب١ ضببًا١ٝ عببٔ      

ٚستب٢ قبسا٠٤ ايهتب      ،َٓٗا ايؿٔ ٚايطؿس يًطبٝاس١  ،أغٝا٤ نجر٠

تعآًَببا عًبب٢ أز  ايٛاقببع َببع ايطببُٝٓا ٖببٛ     إٕبٝبب١. ٚايسٚاٜببات ايػس

 ايرٟ ضٝشدد غهٌ تًو ايؿٛز٠.

. دتؿببل متاَببا َببع  أ: ؾكايببت يف َببداالًتٗا  د. عببار بببسُٖن أَببا 

 ،إػبابٝبب١ يؿببٓاع١ ايطببُٝٓا    ضببعٛد ناتبب  ؾُٝببا طسسبب٘ نٓببٛاحٍ    

ػبابٞ يف سٝا٠ اجملتُع. ؾٓاع١ ايطُٝٓا ػب  أ٫ ٜبرٖ   ٚدٚزٖا اٱ

سببد إْتبباز أؾبب٬ّ قببم١ُ ٖٛيٝٛٚدٜبب١ تٓبباؾظ     عكًٓببا ٚطُٛسٓببا إىل  

ٝٽببعًبب٢ ا٭ ،َج٬ٝتٗببا َببٔ أؾبب٬ّ ٖٛيٝببٛٚد  َٙببا ْكؿببدا. قببٌ يببٝظ ساي

بؿببٓاع١ ايطببُٝٓا ٖببٛ الًببل غببسؼب١ ددٜببد٠ َببٔ ا٭عُبباٍ ايببيت مل      

اب تٻببببَجببببٌ نڂ ،تهببببٔ َعسٚؾبببب١ َببببٔ قاببببٌ يف اجملتُببببع ايطببببعٛدٟ

َٚؿبُُٞ   ،ٚنرا ؾٓباْٞ املهٝباز   ،اب ايكؿـٚنتٻ ،ايطٝٓازٜٛ

ٍ    ،َٚهتػؿٞ املٛاٖ  ٚايٓذّٛ ،ا٤شٜا٭  ،ٚنبريو َبدزا٤ ا٭عُبا
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اياؿببببس١ٜ، املبببب٪ثسات  ٚتكبببب ٸ ،ٚاياببببد٤٫ ٭دا٤ املػبببباٖد اشبڀببببس٠ 

 ١. ٖٚببٞ ؾٓببٕٛ ٚأعُبباٍ ضببتهٕٛ ددٜببد٠ يف ايطببٛم احملًٝبب  ٚغرٖببِ

ُٶ ُٶ اؾاًقآضتؿتض ٚ ،است ا ددٜد٠ تعٛد بايٓؿع ع٢ً اجملتُع. ضٓس٣ ست

سبب٬ّ. إ٫ ػببدد ٚايػببازم يف ا٭ؾٛقبب٢ يف اياداٜبب١ َببا بببن ايتٝبباز املت 

أْٓا بڀاٝع١ اسباٍ ضٓمكع يكإْٛ ا٫ْتكبا٤ ايڀاٝعبٞ ايبرٟ ٜككبٞ     

شزع ايكبِٝ   ب َهاْٗبا ع٢ً ايػح ٜٚاكٞ ايجُن. ا٭ؾب٬ّ ايطبُٝٓا١ٝ٥   

َبببٔ الببب٬ٍ ببببح زضبببا٥ٌ غبببر       ،اٱْطبببا١ْٝ ٚاٱضببب١َٝ٬ ايطبببُش١   

تٛظٝؿٗبببا بػبببهٌ ؾبببشٝض يف نتابببب١    متٻ ٫ٚضبببُٝا إذا ،َااغبببس٠

ٜٖٛات. ؾهُببا ظبشببت ايطببُٝٓا املؿببس١ٜ يف تسضببٝ  بعببض ايطببٝٓاز

" املمببسز عبباٜص   :َجببٌ بأدَػتٓببا،ايعاببازات ٚا٫ؾٝٗببات ايببيت عًكببت    

دَػتٓبا إٔ  أا٭ؾب٬ّ ا٭َسٜهٝب١ يف    تَا زضمندٙ" ٚغرٖا. َٚجٌ 

ٖٚبٛ ضبٛبس    ،إْطبا١ْٝ عايٝب١   َاباد٨ اياڀٌ ا٭َسٜهبٞ ٖبٛ ؾباس     

ٔ ضٛد أٚ املًٕٛ ٚايسدٌ ا٭ ،َإ َكاد يًسؾاف  ،ٖٛ َٔ ايؿاضبدٜ

زٖابٞ. ْطبتڀٝع عببٔ تكبدِٜ ايُٓبٛذز املػبسم      ٚايسدٌ املطًِ ٖٛ اٱ

ٚتطببًٝ   ،َببٔ البب٬ٍ قؿببـ إْطببا١ْٝ سكٝكٝبب١  ،يًُطببًِ ايٛضببڀٞ

     ّ  ؾبب ٜسادات ،ايكبب٤ٛ عًٝٗببا. ايطببُٝٓا ٖببٞ أدا٠ االتابباز يًببرٚم ايعببا

غااى ايترانس َٚبد٣ إقاباٍ املػباٖدٜٔ عًب٢ ا٭ؾب٬ّ ازبٝبد٠ ٖبٛ        

َٚ٪غس يًرٚم ايعاّ. ٚاْتكا٤ ا٭ؾ٬ّ َٚكبـ   ،َ٪غس ٚعٞ يًُذتُع

ٕ أايسقٝبب  ٖببٛ بعببد آالببس. ٫   َببٔ  إٕ نببجرٶا :تؿببل َببع ايببرٜٔ ٜكٛيببٛ

اعتكبادٟ  يف ا عدّ ايرٖاب يًطُٝٓا. َؿكًً ،ايػع  ضٝعٌ يف بٝت٘

ميهبٔ َػباٖدت٘ يف ايعًبٔ. ٖٚبِ      ٫ َػباٖد٠ َبا   ِٖ ؾ١٦ ق١ًًٝ تبٛدټ 

دَػببتِٗ أٌ َببٔ ْؿببظ طٝٓبب١ َستببادٟ ا٫ضببذاسات ممببٔ ٜطببٌٗ غطبب   
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ِ  شُد عكااٙ. يهٔ ايطٛاد ا٭ؾُٝا ٫ تٴ  -ٕ غبا٤ اهلل إ -ععبِ ٖب

ا ٖبٛ الًبل دٝبٌ    البر ٚاملٗبِ دبدٽ   َٔ ايٛضڀٝن املعتبدين. ايػب٤ٞ ا٭  

 ،َٔ ايػااب ٚايػابات ايكادزٜٔ عًب٢ ايتعاَبٌ َبع بعكبِٗ ايباعض     

عبببٔ ايعصيببب١ ا٫دتُاعٝببب١  ابعٝببدٶ  ،يف إطبباز َبببٔ ا٫سبببذاّ ٚايتكبببدٜس 

الببس. ٚا٭ٖببِ إٔ اجملتُببع ضببٝهٕٛ َعبباؾ٢ َببٔ    اٯٚايعدٚاْٝبب١ دببباٙ  

 الس.أَسا  اشدٚاز ايػمؿ١ٝ يف ايتعاٌَ َع اٯ

دٚز ثكبببايف َبببٔ يًطبببُٝٓا َبببع َبببا  أ. ؾاطُببب١ ايػبببسٜـٚاتؿكبببت 

املمتًؿببب١  ا٫دتُاعٝببب١ٚعبببٞ ايػبببسا٥ض   تُٓٝببب١ٗبببِ يف َٚادتُببباعٞ 

اسبببظ ايٓكببدٟ يببد٣  تُٓٝبب١إقبباؾ١ إىل  ،اجملتُببع َُٖٚٛبب٘ بككبباٜا

 ،ٚاسبد٠  ٚطٓٝب١ يػبعٛز با٫ْتُبا٤ املػبذى ملٓعَٛب١     ا ٚت١ُٝٓ ،ايٓاع

 ايتُٗببٝؼٚتطببًٝ  ايكبب٤ٛ عًبب٢ املػببانٌ اجملتُعٝبب١ ايٓامجبب١ عببٔ   

 ايكِٝ. اْٗٝازٚ

إْتادٶببببا  إىل إٔ ايطببببُٝٓا اسبببببازثٞ ايعسابببببٞ د. ؾٗببببد ٚأغبببباز 

َٔ ايؿبٓاعات املُٗب١ ايبيت ًٜتكبٞ ؾٝٗبا ا٫قتؿباد       تعدټ ٚاضت٬ًٗنا 

ٔ ايؿعايٝببات ايببيت اضببذعت اْتابباٙ  ؾٗببٞ َبب  ٚايجكاؾبب١ يببدعِ ايتُٓٝبب١ 

ؾببباْع ايتُٓٝببب١ ازبدٜبببد٠ يف ايطبببعٛد١ٜ. ؾاعبببد إٔ غسقبببت ايطبببُٝٓا   

أٚ غببا٘ غببسع١ٝ،    غببسع١ٝ، عدٜببد٠ الًببـ ذزا٥ببع    تَتٛازٜبب١ ضببٓٛا 

َتػبببدد٠، ؾكبببد ٚدبببدت ايٝبببّٛ ؾسؾبببتٗا يًمبببسٚز َبببٔ ايكُكبببِ،        

ُٶببا ي٬ضببتجُاز، ٖٚبٞ ضببتمًل ؾسؾٶببا  ؾايطبُٝٓا ضببتهٕٛ صباًيب   ا َٗ

ا أْٗببا يف ايٛقببت ذاتبب٘ صببباٍ َٗببِ يًتُٓٝبب١     ٚظٝؿٝبب١ ددٜببد٠، نُبب  

ٚضبببٝتِ ايطبببُاح بؿبببتض دٚز  ايجكاؾٝببب١ ٚا٫دتُاعٝببب١ بڀاٝعببب١ اسبببباٍ.

ّ. ٚيف ٖبببرا ايطبببٝام 1028َٓبببر ايسببببع ا٭ٍٚ َبببٔ بداٜببب١   ُٝٓاايطببب
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تعاقببدت ايطببعٛد١ٜ َببع ٚاسببد٠ َببٔ أنببد ايػببسنات يف ايعببامل يف 

 IMAXصبببباٍ ايتػبببػٌٝ ايطبببُٝٓا٥ٞ، ٖٚبببٞ غبببسن١ آٟ َبببانظ  

ٚذيببببو ٱقاَبببب١ ٚتػببببػٌٝ عػببببسٜٔ قاعبببب١ ضببببُٝٓا يف    ٝبببب١ا٭َسٜه

ايطببعٛد١ٜ يف ايطببٓٛات ايببج٬خ املكاًبب١. ٚغببسن١ آٟ َببانظ تكببٍٛ  

ـٍ قد شازٚا دٚزٖا ايطُٝٓا١ٝ٥ َٓر  450ٕ إ :ْؿطٗا ٔع ًَٕٝٛ غم

ؾًدٜٗا أنجس َٔ أيبـ داز ضبُٝٓا١ٝ٥ يف أنجبس َبٔ      ،2970ّايعاّ 

٤ ايؿا٫ت "ايؿمُب١  ايطعٛدٜن بآا بًدٶا سٍٛ ايعامل، ٖٚٞ تعدٴ 66

ايؿسٜببد٠" ٚؾًكببا يتؿببسؼبات زٜتػببازد دًٝٛؾببٕٛ ايببس٥ٝظ ايتٓؿٝببرٟ     

ضبببتهٕٛ عايٝببب١   يػاغببباتا إٔ "اايبببرٟ ٜ٪نبببد أٜكٶببب  ،يًػبببسن١

 َع إقاؾ١ أسدخ ايتكٓٝات". ،ايدق١

تٛقعببببت ٚشاز٠ ايجكاؾبببب١ ٚاٱعبببب٬ّ    ،يتكببببازٜس ؾببببشؿ١ٝ  ٚٚؾًكببببا

ًبببٞ يطبببُٝٓا ضتطبببِٗ يف شٜببباد٠ ايٓببباتر احمل  اايطبببعٛد١ٜ إٔ ؾبببٓاع١  

أعًببٔ  ٚقببد. 1000ًَٝبباز زٜبباٍ حبًببٍٛ   90مجببايٞ بببأنجس َببٔ  اٱ

ؾٓدٚم ا٫ضتجُازات ايعا١َ عٔ تٛقٝع َرنس٠ َبع غبسن١ )آٟ إّ   

ضببٞ أْبببذ تُٝٓبببت( ٖٚبببٞ أنبببد َبببصٚد َٚػبببػٌ يبببدٚز ايطبببُٝٓا يف  

 أَبا ٚذيو ياشح ؾسف ا٫ضتجُاز ٚايػسان١ يف املًُه١.  ،ايعامل

ٝٽببؾببٓاع١ ايطببُٝٓا ايطببعٛد١ٜ ْؿطببٗا، أٟ إْت ؾطتػببٗد  ا،ادٗببا ضبً

ٖببٞ ا٭الببس٣ تڀببٛزات نببار٠، ٚضببتكدّ الببدَتٗا املٓتعببس٠ يًتُٓٝبب١  

ا ضبببتؿتض أسبببد اجملبببا٫ت املُٗببب١   ايجكاؾٝببب١ ٚايؿٓٝببب١، ٚيهبببٔ أٜكٶببب  

 ي٬ضتجُاز، ٚٱػباد ايٛظا٥ـ ازبدٜد٠ يًػااب.

ٜٚٓبببدزز يف ٖبببرا ايطبببٝام َبببٔ ايؿبببٓاعات ايجكاؾٝببب١ املُٗببب١ يف     

، ٚاٱْتببباز ايؿببب  د٠: املطبببسحازبدٜبببَػبببسٚع ايتُٓٝببب١ ٚؾبببل ايس٩ٜببب١ 
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)ايتًؿصٜبْٛٞ الؿٛؾٶببا( ؾكببد ظٗببس اٖتُبباّ ٚاقببض بٗببرٙ ايؿببٓاعات  

َب٪السٶا يف املًُهب١، َٚٓٗبا     ٓبت َتُجًًا يف بعض املابادزات ايبيت أعً  

َاببادز٠ "صبُٛعبب١ زٚتاْببا" ايببيت أعًٓببت البب٬ٍ ايببدٚز٠ ايجاْٝبب١ ملٓتببد٣ 

ٚتتكبببُٔ تٓعبببِٝ ٚزؽ ٚسًكبببات ٚدٚزات   ،1027أضبببااز ايبببدٚيٞ  

باملػازن١ َع اش٦ٝب١ ايعاَب١    ،الساز ٚاٱْتازٜا١ٝ يف ايتُجٌٝ ٚاٱتدز

 ٚع٢ً أع٢ً املطتٜٛات. ،يًُٓػآت ايؿػر٠ ٚاملتٛضڀ١

عًٔ َ٪السٶا َٔ ْٝٸ١ ١٦ٖٝ اٱعب٬ّ املس٥بٞ   ٜتُجٌ ذيو ؾُٝا أڂ نُا

ٚاملطببببُٛع اٱعبببب٬ٕ البببب٬ٍ أضببببابٝع عببببٔ "املدٜٓبببب١ اٱع٬َٝبببب١ يف     

تٝببب١ ٚايتذٗٝبببصات املڀًٛبببب١ ٖٚبببٞ ضتٓػببب٧ ايآٝببب١ ايتش ،ايطبببعٛد١ٜ"

يؿبببٓاع١ ايهبببجر َبببٔ املٓتذبببات ايؿٓٝببب١ ٚاٱع٬َٝببب١، ٚضبببتهٕٛ    

ٔ ؽبًببل ايعدٜببد    ،ا ثسٜٶببا َؿببدزٶا اضببتجُازٜٽ   ايؿببسف ايٛظٝؿٝبب١،    َبب

٫ٚضببُٝا إذا اضببتعادت ايطببعٛد١ٜ َػببسٚعاتٗا اٱع٬َٝبب١ ايهببد٣    

 املٛدٛد٠ ست٢ ايًشع١ يف اشبازز.

اؾ١ٝ ؾٓٝب١ ٚإع٬َٝب١   داْ  َا ضال ْػأت ايّٝٛ ؾٓاعات ثك إىل

آالر٠ يف ايتػبهٌ نُؿبدز َبٔ َؿبادز ايبدالٌ، ٚتٓبٛع        ،ددٜد٠

ٖٚبببٞ قبببد تهتطببب  أُٖٝببب١ أنبببد ٚأزسببب  يف ٚقبببت    ،ا٫قتؿببباد

 .َٚٓٗا قٓٛات ايٝٛتٝٛب ،٫سل

يتعصٜببببص ا٫ضببببتجُاز يف ايؿٓببببٕٛ ٚأدٚات ايذؾٝبببب٘  أٜكٶببببا ؾ ْبببب٘ ٚ

دبٛد٠  يًعٌُ ع٢ً زؾبع    ٚٚضا٥ً٘ أْػأت ايدٚي١ اش١٦ٝ ايعا١َ يًذؾٝ٘

قڀبباع ايذؾٝبب٘، ٚؾًكببا يًُعبباٜر ايدٚيٝبب١ َببٔ أدببٌ َٓاؾطبب١ قڀاعببات  

ؾُٝبا   ،الؿؿت ي١٦ًٝٗ َٝصا١ْٝ ض١ٜٛٓ َطبتك١ً  دايذؾٝ٘ ايعامل١ٝ. ٚق

ا تتأيـ َٛازدٖا َٔ طبؿؿاتٗا يف املٝصا١ْٝ ايعاَب١ يًدٚيب١، ٚأٜكٶب   

 املكابٌ املايٞ ايرٟ تتكاقاٙ عٔ اشبدَات ٚا٭عُاٍ اييت تكدَٗا.
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عبٔ   ٚضبٝٓتر  ،َٔ أبسش أدٚات ايذؾٝ٘ ايطُٝٓا ذاتٗاغو إٔ  ٫ٚ

تبببٛؾر  -ايطبببُٝٓاَٚٓٗبببا  -َػبببسٚعات ٚؾعايٝبببات ٦ٖٝببب١ ايذؾٝببب٘

 11ايببيت ٜتٛقببع إٔ ٜاًببؼ عببددٖا سببٛايٞ  ،ايعدٜببد َببٔ ؾببسف ايعُببٌ

 أيـ ٚظٝؿ١.

َػببسٚعات اش٦ٝبب١ إطبب٬م أٍٚ صبُببع تسؾٝٗببٞ حبًببٍٛ عبباّ   َٚببٔ

 50ٛايٞ نُبببا تٗبببدف طبڀڀبببات اش٦ٝببب١ إىل الدَببب١ سببب  ،  1029

تٛقبع إٔ تطبِٗ َػبسٚعات    . ٜٚٴ1000حبًٍٛ عباّ   ٜٽإًَٝٛ شا٥س ضٓٛ

ًَٝببازات زٜبباٍ   8شٜبباد٠ إمجببايٞ ايٓبباتر احملًببٞ مبكببداز   يف ايذؾٝبب٘ 

 ضعٛدٟ.

ضٗاّ يف ت١ُٝٓ ايطٝاس١ ايٛط١ٝٓ، إٔ َٔ أٖداف اش١٦ٝ اٱ نُا

ٚا٫ضببتؿاد٠ َببٔ ايببذاخ ايببٛط  يف املػببسٚعات املتٛقببع تٓؿٝببرٖا،     

 عسف بايطٝاس١ ايذؾ١ٝٗٝ.ُا ٜٴٚذيو ؾٝ

تببدالٌ يف سصَبب١  ايطببُٝٓا ٫بببد إٔ ْعًببِ إٔ  َٚببٔ دٗبب١ أالببس٣،  

ا َٚٓٗببببا ٗببببتتٛالاٖببببا ايس٩ٜبببب١ يتعصٜببببص ا٫ضببببتجُاز يف ايؿٓببببٕٛ مجٝع 

ُٶا َٖٔٚٞ  ايطُٝٓا، ٚؾٹٞ ٖرا ايطٝام  ،ٚٚضا٥ً٘أدٚات ايذؾٝ٘  ست

يًذؾٝبب٘ يًعُببٌ عًبب٢ زؾببع دببٛد٠ قڀبباع  يعاَبب١أْػببأت ايدٚيبب١ اش٦ٝبب١ ا

َٔ أدٌ َٓاؾط١ قڀاعبات ايذؾٝب٘    ،يذؾٝ٘، ٚؾًكا يًُعاٜر ايدٚي١ٝا

ؾُٝبا تتبأيـ    ،ايعامل١ٝ. ٚقد الؿؿت ي١٦ًٝٗ َٝصا١ْٝ ضب١ٜٛٓ َطبتك١ً  

ا املكاببٌ  َٛازدٖا َٔ طبؿؿاتٗا يف املٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١، ٚأٜكٶب 

 ٚضبٝٓتر  املايٞ ايرٟ تتكاقاٙ عٔ اشبدَات ٚا٭عُاٍ اييت تكبدَٗا. 

عايٝببات ٦ٖٝبب١ ايذؾٝبب٘ تببٛؾر ايعدٜببد َببٔ ؾببسف    عببٔ َػببسٚعات ٚؾ 

َػسٚعات اش١٦ٝ إط٬م أٍٚ صبُع تسؾٝٗٞ حبًٍٛ عباّ   َٚٔ ايعٌُ.
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ٚنٝببـ شببرا اجملُبببع إٔ ٜهببٕٛ يف َٓبببأ٣ عببٔ ايطبببُٝٓا      ،1029

ٚنٝبببـ تطبببتڀٝع اش٦ٝببب١ إٔ تؿبببٌ إىل غاٜتٗبببا   ايؿبببٛز٠ ٚؾبببٓاع١ 

ًَٝببٕٛ شا٥ببس ضببٜٓٛٶا حبًببٍٛ عبباّ      50سببٛايٞ  ٖٚببٞ الدَبب١  ،املعًٓبب١

ٔ  )ؾكبًًا ٜٚتٛقع إٔ تطِٗ َػبسٚعات ايذؾٝب٘     1000  ايطبُٝٓا(  عب

 ًَٝببازات زٜبباٍ ضببعٛدٟ. 8شٜبباد٠ إمجببايٞ ايٓبباتر احملًببٞ مبكببداز يف 

ٟ     )أٜكٶبا( ٓعبس إىل ايطبُٝٓا   إٔ ٜٴ ٜٓاػٞ  ،قبُٔ ٖبرا ايطبٝام ايتُٓبٛ

 عٓ٘.ا ٚيٝظ بعٝدٶ

٘ طاز يف اٱٚ  يبدٜٓا، ؾبٓاع١ َصدٖبس٠   ميهبٔ اٱغباز٠ إىل    ْؿطب

إذ  ايٝٛتٝببٛب.ؾببٓاع١  ٚذبدٜببدٶا ،٠ عببٔ ايطببُٝٓا ٖٚببٞ يٝطببت بعٝببد 

تػر بعض ايتكازٜس إىل إٔ َػباٖدات ايٝٛتٝبٛب يف ايعبامل تاًبؼ يف     

ٔ  ايعبباّ ايٛاسببد   ٚدببب  ٦َببات   َػبباٖد٠، ٕٛبًٝبب 800 َببا ٜصٜببد عبب

ٕ امل٬ٜببن َببٔ ايببد٫ٚزات ضببٜٓٛٽ    ٚؾببل تكسٜببس   -ا. ٜٚعببد ايطببعٛدٜٛ

 )بببدٕٚ َببٔ أنببد َطببتمدَٞ َٛقببع ٜٛتٝببٛب يف ايعببامل -ؾببٛزبظ

ٚظبببببض ايهببببجر َببببٔ زٚاد ا٭عُبببباٍ يف   (،قببببٛاب  ٫ٚ ضبببببددات

تهبببٜٛٔ َطببباز َٗببب  عبببد اضبببتمداّ ٜٛتٝبببٛب نُٓؿببب١ يعبببس     

قٓبببٛات عًببب٢  20 ببببن أغبببٗس نمثاْٝببب١ ضبببعٛدٜ ٗٓببباىببببساصبِٗ، ؾ

 ٜٛتٝٛب.

املكبببسز إٔ تكبببّٛ ٜٛتٝبببٛب باؾتتببباح َكبببس يف َدٜٓببب١ دببببٞ        َٚبببٔ

ٚضبب ، ٭ا ، ٚضببٝهٕٛ ا٭ٍٚ َببٔ ْٛعبب٘ يف ايػببسم   تي٬ضببتدٜٖٛا

 ٚضٝكّٛ بتكدِٜ ايدعِ ٚا٭دٚات ٚايٓؿا٥ض يتڀٜٛس احملت٣ٛ املؿٛز.

ايطببببعٛد١ٜ، ٚدٜببببٛإ املؿببببس١ٜ ايكٓبببباتن   Uturn اقٓاتبببب ٚتعتببببد

ٚضبب ، ٚتكَٛبإ بتكبدِٜ ضبتبب٣ٛ   املطبٝڀستن يف َٓڀكب١ ايػبسم ا٭   
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جببٌ َؿببدز دالببٌ  ميطبؿببـ يًذُٗببٛز ايعسبببٞ. نُببا إٔ ٜٛتٝببٛب   

  بسْباَر "أٜبؼ إيًبٞ" ايبرٟ     نار يٓذَٛ٘، َجٌ بدز ؾاح ؾباس 

 تدعُ٘ "نتهات" ٚ"ٖٛاٟٚ" نسعا٠ يًدْاَر.

 :ايٝٛتٝٛبايطعٛدٜن املػاٖر ع٢ً  َٚٔ

، ٚعبدد املػبذنن   MrMrsnb2سطٔ عُسإ، ٚاضِ ايكٓا٠ -

 .اًَْٝٛٶ 060ٚعدد املػاٖدات:  ٜن،٬َ 057

 051بدز ؾاح، ٚاضِ ايكٓا٠ أٜؼ إيًٞ، ٚعبدد املػبذنن    -

 .اًَْٝٛٶ 072اٖدات: ًَٕٝٛ، ٚعدد املػ

، ٚعبببببدد MjrmGamesمحبببببسٟ، ٚاضبببببِ ايكٓبببببا٠  زٜبببببإ ا٭ -

 . اًَْٝٛٶ 006ٚعدد املػاٖدات  ٜن٬َ 051املػذنن 

ٚعبدد   ،7oomy_999إبساِٖٝ، ٚاضِ ايكٓا٠  ٔٚعاد ايسمح -

  .اًَْٝٛٶ 492ًَٕٝٛ، ٚعدد املػاٖدات  159املػذنن 

ٚشبا إٔ   ،ع٢ً ٖرٙ ايكٓٛات ايؿهاٖب١، ٚايٓكبد ايطباالس    ٜٚػً 

تببدالٌ يف ْػبباط ايذؾٝبب٘. ٖٚببٞ يف ايٛقببت ْؿطبب٘ َٓؿبب١ يٲعبب٬ّ       

ِټ بٗبدف ذبطبن اسبٝبا٠ يف اجملُبٌ.       اجملتُبع  تٓاقؼ َػه٬ت تٗ

َٚببٔ ازبٗبب١ ا٭الببس٣ ؾٗببٞ ايٝببّٛ متجببٌ َؿببدزٶا َببٔ َؿببادز ايببدالٌ  

بببراتٗا، ٚإمنببا  ٛاتاملُٗبب١. ٚاٱغبباز٠ ٖٓببا ٫ تكتؿببس عًبب٢ ٖببرٙ ايكٓبب 

ٚايببرٟ أقببش٢ يف َٜٛٓببا ٖببرا   ،بسَتبب٘ متتببد إىل َػببسٚع ايٝٛتٝببٛب

َٔ سٝبح ْٛعٝب١ احملتب٣ٛ،     ،ا يًكٓٛات ايتًؿص١ْٜٝٛ ذاتٗآَاؾطٶا قٜٛٽ

ٚطاٝع١ املٓتذات، ٚايٛض١ًٝ اييت ٜؿٌ بٗا إىل ازبُٗٛز. ؾايٝٛتٝٛب 

ٚيببدعِ اقتؿببادات اٱعبب٬ّ   ،ايٝببّٛ ضبباس١ زسابب١ يؿببٓاع١ ايجكاؾبب١  
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ا َببا أٚ ٖببر ازبدٜببد٠ تؿهببس ايطببعٛد١ٜ  ٖهببرا .افبػببهٌ البب

 .ٜٓاػٞ إٔ ٜهٕٛ

 ،متجبببٌ ايكببب٠ٛ ايٓاعُببب١  ايطبببُٝٓاإٔ  د. ساَبببد ايػبببسازٟٜٚبببس٣ 

ٚنببجر َببٔ ا٭ؾبب٬ّ ا٭َسٜهٝبب١ تتشببدخ عببٔ بڀبب٫ٛت قببٛاتِٗ َببٔ  

. ٫ٚ ٚايعببسام.ؾػاْطببتإ أإىل سببسب ؾٝتٓبباّ ٚ ايجاْٝبب١ اسبببسب ايعاملٝبب١

ضٛا٤ اْتؿسٚا أٚ الطسٚا ست٢ ٜتاعٗبا إْتباز    ،َٔ َعسن١ ٕؽبسدٛ

قببد  ٠نببار اٚذبكببل أزباسٶبب ،١ٝ ذبٛشببا إىل بڀبب٫ٛتأؾبب٬ّ ضببُٝٓا٥

ببب٬ى ٖببٛى" يف ايؿببَٛاٍ الببر  ضببكٛط " ٚؾببًِٝ .الطببازتِٗ.تعببٛ  

طببًش١ ٚتكببشٝاتِٗ يف  امل كببٛاتايبڀبب٫ٛت َجبباٍ.. ٚبايتأنٝببد ؾبب ٕ  

َب١ ايعسبٝب١ ٚٚسبدتٗا، ٚإْطباْٝتِٗ يف ايتعاَبٌ      اسبؿاظ ع٢ً أَبٔ ا٭ 

َسنببص   - غاثٝبب١ اٱْطببا١ْٝ  ضببس٣، ٚنببريو ا٭عُبباٍ اٱ   َببع ا٭ 

يف ايبببُٝٔ ٚضبببٛزٜا تطبببتشل إْتببباز ضًطببب١ً َبببٔ     -املًبببو ضبببًُإ  

ٚقبد تعبس  يف    ،ايطبعٛد١ٜ ٚايعسبٝب١   ايطبُٝٓا ٚتعبس  يف   ،ا٭ؾ٬ّ

 .ايطُٝٓا ايعامل١ٝ

ٞ  َٚٔ ٚد١ٗ ْعس  ٕ د. عًبٞ اسببازث ايدٚيب١ أؾطبشت اجملباٍ     ، ؾب 

٘ اجملتُع َتؿاٚت بن ايسؾض  أبعادٙ.يًُػسٚع بهٌ   ٚايكاٍٛ. ايؿكب

 ٚ عٓاؾبببس  ٜهبببٕٛ عكاببب١ً يف دبعكبببٗا قبب  ،يهبببٔ بػبببسٚط٫ ميٓببع 

ا شببا تأثرٖببا ايهببار ملببا ذبككبب٘  اسبدٜجبب١ أٜكٶبب املػببسٚع. ايتكٓٝببات

 ايؿبببساؽ.ٚقبببت  ٚاٖتُاَبببات تسؾٝٗٝببب١ يف ١يًؿبببسد َبببٔ الٝبببازات شَٓٝببب

ؾهٝبببـ  ،املٓبببصٍ ضبببس مل تعبببد دبتُبببع َبببع بعكبببٗا يف   غاياٝببب١ ا٭

ِ  بايرٖاب ازبُاعٞ  أٚ  ٭ْعُب١ ا ٚايكاببٌ   ايبساؾض   يًطبُٝٓا ٚبٝبٓٗ

 ايطٝاضبببب١ٝ، ْٚٛعٝبببب١ٚاَببببس قببببد تببببتػر تاعٶببببا يبببباعض ايعببببسٚف  ا٭



43

 

 –1028     
144 

ؾبببدم أ، ٚٚاملدْٝببب١ٚبعبببض امل٪ضطبببات اسبهَٛٝببب١  ،املطتػبببازٜٔ

. امل٪ضطبات ا٫قتؿباد١ٜ   َدصبب١ َجاٍ إيػا٤ سؿ٬ت غٓا١ٝ٥ ناْبت  

الاؾبببب١ً يف ايعببببسٚف  عايٝبببب١، طببببباطسٙيببببٔ تطببببتجُس يف َػببببسٚع 

  اسباي١ٝ.ا٫قتؿاد١ٜ 

ضبببتجُاز ٚايبببدعِ يف ٖبببرا اجملببباٍ ملطببباٜستٗا  ايدٚيببب١ ميٓعٗبببا ا٫

الببببد٠ ايهتبببباب  ادتُاعٝبببب١.طٝبببباف أيبببباعض امل٪ضطببببات ٚبعببببض 

ًِ قبد ٜتعجبس   ٝيٝبات ا٭البس٣ ٱْتباز ؾب    ٚاملمسدن ٚاملٓتذن ٚنٌ اٯ

ٚتبببأتٞ إىل  ػببباَسايطبببُٝٓا١ٝ٥ املسَٛقببب١ يبببٔ ت  ظباسٗبببا. ايػبببسنات

ضببٝهٕٛ املػببسٚع يف بٛتكبب١ دباذبببات تؿببٌ إىل   ضببباؾغ..صبتُببع 

ب ػببباد َٓؿببات إطبب٬م   ٫٤ ميٓببع اياببد بعكببِٗ.َببٔ  فايتڀببسٸ سببد

 ١ٚاالتٝباز أؾب٬ّ ذات ذا٥كب٘ ادتُاعٝبب    ايس٥ٝطب١، )ؾبا٫ت( يف املبدٕ   

ٚايعببد٠  ،طٝبباف اجملتُببع أ٫ بببأع بٗببا َببٔ    ١تسقببٞ ْطببا  َكاٛيبب١

 ا٭زبع.ال٬ٍ ضٓٛات ايتشٍٛ  ا٭ٚي١ٝبايٓتا٥ر 

 -٘ؾكببباٍ يف َداالًتببب ،ببببٔ ْاؾبببس اسبُبببٛد عابببد اهللد. أَبببا   

ز٩ٜبببب١ يف .. ايطببببُٝٓا يف ايطببببعٛد١ٜٚايببببيت دببببا٤ت ذبببببت عٓببببٛإ: " 

أؾبـ ٖبرا ايتشبٍٛ املٓتعبس      عٓدَا: )املٓعٛز( ٚ)اسبل يف ا٫تؿاٍ(

ؾب ْ  أضبتٓد إىل الؿبا٥ـ َُٗب١ يف ٖبرا ايتشبٍٛ        ،ب )ايتازؽبٞ(

 ،ٚعًبببب٢ َطبببت٣ٛ )اسببببل يف ا٫تؿبببباٍ(   ،عًببب٢ َطبببت٣ٛ )ايس٩ٜببب١(   

 ٚضأعس  ٖرٙ اشبؿا٥ـ ؾُٝا ًٜٞ:

   .الصعىديىٌ والصًينا: جدلًُ الرؤيُ: واًلأ

ٓٳاٙٴ  ﴿ش١ٝ يف أؾٌ اشبًكب١ اياػبس١ٜ   َٓڀٛم ايكاعد٠ اٱ ٚؾل ٜٵ ٖٳبدٳ ٚٳ

ِٔ ٜٵ ، عُبٌ اجملتُبع ايطبعٛدٟ َٓبر     ص01ط ضٛز٠ اٱْطإ : آ١ٜ ﴾ ايٓٻذٵدٳ
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َسس١ً ايتأضٝظ ع٢ً بٓا٤ َٓعَٛبات قبم١ُ َبٔ ايبس٣٩ اجملتُعٝب١      

ٔ ايببببتػرات ايببببيت نٝٸببببـ عًٝٗببببا َطببببرت٘ اسباؾًبببب١ بهببببجر َبببب     

َٓبببر املساسبببٌ املاهبببس٠ يٓػبببأ٠ اجملتُبببع ايطبببعٛدٟ        ،ٚايتشببب٫ٛت

اياطببٝ  ستبب٢ َسسًبب١ ايڀؿببس٠ ا٫قتؿبباد١ٜ ا٭ٖببِ يف تازؽببب٘ إبببإ     

ٞ ٝعكد ايطاعٝٓ ذيبو ايعكبد    تًب٢ َٚبا   ،ات َٔ ايكسٕ امل٬ٝدٟ املاقب

َٚڀًببع  ،َببٔ ذببب٫ٛت َتطببازع١ البب٬ٍ ايجُاْٝٓٝببات ٚايتطببعٝٓٝات    

 يؿ١ٝ ازبدٜد٠.ا٭

ا إمنببا ٜببتِ قاببٍٛ أٚ زؾكبب٘ ٚؾببل    ٕ نببٌ غبب٤ٞ تكسٜاٶبب نببا يكببد

ذبببدد أٟ )ايٓذببدٜٔ( ؽبتببازٙ اجملتُببع يٝعببد َببٔ  ،)ز٩ٜبب١( صبتُعٝبب١

ٚيهبٔ إىل   ،ال٬ي٘ يٝظ إىل َؿاف اسبكاز٠ اٱْطا١ْٝ بايكسٚز٠

ا عًٝبب٘ أبببدٶ   ـ٫ ؽبتًبب الببسٟٚ احملُببٛد (، ٖٚببٛ َؿببر     )املؿببر ا٭

 ايعك٤٬ َٔ اياػس.

٫تؿاٍ يف صبتُعٓا َٓر سبعبات  ناْت ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا يكد

ات امل٬ٝدٜبببب١ املاقبببب١ٝ ٚؾببببل )ايس٩ٜبببب١    ٝدالٛشببببا ا٭ٚىل يف ايطببببتٝٓ 

إٔ تهبببٕٛ )ظببببدٶا( ٜكبببٛد   ٫ٚ تعبببدنجبببس اْتػبببازٶا(، اجملتُعٝببب١ ا٭

أٚ عبٛ )املؿبر املبرَّٛ(، ؾهاْبت نبجر      ،اجملتُع عبٛ ايهازث١

 ٖبرا  ايعكبٛد املاقب١ٝ تبدؾع يف    َبسٿ َٔ ايك٣ٛ اجملتُع١ٝ املب٪ثس٠ عًب٢   

 ا٫دباٙ نًُا ددٸ ددٜد يف ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا٫تؿاٍ يف اجملتُع.  

املؿازقات امل١ُٗ إٔ تًو ايبس٣٩ )املُاْعب١( يٛضبا٥ٌ اٱعب٬ّ      َٚٔ

ضببٛا٤ عًبب٢  ،ٚا٫تؿبباٍ ناْببت تؿعببٌ أؾاعًٝببٗا يف ضببًٛى اجملتُببع  

ًٖبٞ، سٝبح   املطت٣ٛ امل٪ضطٞ ايسزٞ أّ ع٢ً املطت٣ٛ ايػع  ا٭

)املؿر املرَّٛ(، ايبرٟ ذببرز َٓب٘ تًبو      ٓازنإ ايٓاع ؽبػٕٛ اي
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ٚايٓكًٝببب١ )املؿشُببب١ ؾكببب ( يف  ًٝببب١ديببب١ ايعكٚتطبببٛم يببب٘ ا٭ ،ايبببس٣٩

َٳبب أٚ يف سببا٫ت نببجر٠ )ٜعتطببؿٗا  ،ٜطببٛقٗا ٔٵاملٓعببٛز ايببرٟ ٜتآبباٙ 

 (.اعتطاًؾا

ٜٚكاٌ ا٭َس ايٛاقبع ستب٢ تتبان     ،صبتُعٓا ًٜتصّ ايؿُت ٚنإ

عًبب٢ ايٛاقببع اجملتُعببٞ    ؾتٓببتؿض ،ايكٝبباد٠ ايطٝاضبب١ٝ َؿببًش١ َببا   

يتكٛدٙ عبٛ َطتكاٌ طبتًـ مبٓعبٛز ٚ)ز٩ٜب١( طبتًؿب١ ملعٓب٢ ٚد٫يب١      

)ايٓذبدٜٔ( ؾُٝببا اْتؿكبت عًٝبب٘، ؾٝتٛاؾبل اجملتُببع يف زسًب١ ذبببٍٛ     

ددٜبدٶا( ؽبتًبـ عبٔ     ظببدٶا ٜٚطبًو )  ،نار٠ سٍٛ املٓعٛز ازبدٜبد 

٫ ٚيهبٔ ٜكببٛد يببرات )املؿبر احملُببٛد( ايببرٟ    ،ضبابك٘ يف ا٫دببباٙ 

 صبتُعٓا ايطعٛدٟ عٔ إٔ ٜكؿدٙ ٜٚٓػدٙ. وٜٓؿ

نٌ تًو املساسٌ اييت تطال اْتؿاق١ ايكٝاد٠ ٚايبيت تًٝٗبا،    ٚيف

ايبيت   ،تصدٖس يف صبتُعٓا أطسٚسبات ٚدباذببات )املٓعبٛز ٚايس٩ٜب١(    

َٚا ٜتُسد ع٢ً أال٬قٝاتب٘ إىل   ،بعك١ْٝ٬ ا٫الت٬ف ـَا ٜتؿَٓٗا 

 ؾكا٤ ايط  ٚايػتِ ٚا٫شدزا٤ ٚايكڀٝع١.

صبتُعٓببا عًبب٢ ٖببرٙ اسببباٍ َببٔ َسسًبب١ ايبب٬ اتؿبباٍ       عببد يكببد

ذاعببب١، إىل ايتًؿصٜبببٕٛ، إىل ايؿٝبببدٜٛ، إىل مجببباٖرٟ إىل عؿبببس اٱ

ايؿكبببا٥ٝات، إىل أدٗبببص٠ ا٫تؿببباٍ ايرنٝببب١ ٚتڀاٝكاتٗبببا. يهبببٔ     

ٚيبٛ   -صبتُعٓا زغِ ذب٫ٛت٘ ايهد٣ يف ب٦ٝب١ ا٫تؿباٍ ٚاٱعب٬ّ    

طبُٝٓا(  مل ٜطبتڀع إٔ ػبتباش عكاب١ )اي    -بايػهٌ ايطابل ذنبسٙ 

 نٌ تًو ايعكٛد اييت َكت.

ناْبت مثب١ أضبااب نُببا ٜابدٚ زضٸبمت )َٓعبٛز، ٚز٩ٜبب١(        يكبد 

املُاْعن يف دعٌ )ايطبُٝٓا( )ظببدٶا( ٜكبٛد عببٛ )املؿبر املبرَّٛ(،       
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ٍِ ايكٝاد٠ ايطٝاض١ٝ أ١ُٖٝ ْٛع١ٝ يؿٓاع١ ايطبُٝٓا يف   يف سن مل تٛ

ًبب٢ زتٗا ٖببٞ بايتأنٝببد. ؾاكببٞ صبتُعٓببا ع   ٭ضببااب قببدٻ   املًُهبب١

ا )ايطبببًٛى( مماْعٶببب طبببت٣ٛٚعًببب٢ َ ،َطبببت٣ٛ )املٓعبببٛز، ٚايس٩ٜببب١( 

 يًطُٝٓا نمٝاز صبتُعٞ عاّ.

مل ٜسم شِ ساٍ املُاْع١ تًبو ٚدبدٚا ببدا٥ٌ يف ايطبؿس ٖبِ       َٚٔ

ؿؿببت يف سببا٫ت نببجر٠   ٚأبٓببا٩ِٖ يببدٍٚ ازبببٛاز يف زسبب٬ت الٴ   

أْٗبببِ ٚدبببدٚا ببببدا٥ٌ ؾبببٓعٖٛا يف أقاٝببب١  ايطبببُٝٓا١ٝ٥، أٚيًطبببٝاس١ 

دٖببس ؾٝٗببا أؾبب٬ّ ايطببُٝٓا ايعا٥ًٝبب١ ايببيت ضبباعدِٖ عًبب٢  تص ،بٝببٛتِٗ

َبٔ   اٱيهذْٚٝب١  املٛاقع٦َات  َ٘ا تعسقددازتٗا ٚسداث١ أؾ٬َٗا 

  ؾسف يتٓصٌٜ ا٭ؾ٬ّ ايطُٝٓا١ٝ٥ ازبدٜد٠ ٚغا٘ ازبدٜد٠.

ٚبعد سٛايٞ ٦َب١ عباّ عًب٢ ظٗبٛز أٍٚ ؾبًِٝ ضبُٝٓا٥ٞ يف        ٚايّٝٛ

)َٓعببٛز ٚز٩ٜبب١( ٍ ١ ايعببامل، اْتؿكببت ايكٝبباد٠ ايطببعٛد١ٜ يف َٛادٗبب 

 -اا دبدٽ أٚ أْٗا ضٛف تؿاض قسٜاٶ -ؾأؾاشت ايطُٝٓا ،املُاْع١

)ظبدٶا( ٫ ٜكٛد بايكسٚز٠ عبٛ املؿر املرَّٛ ايرٟ زٚدت يب٘ قب٣ٛ   

 . َٔاملُاْع١ اجملتُع١ٝ زدسٶا َٔ ايص

يٝڀبببسح  ،دالبببٌ صبتُعٓبببا ايطبببعٛدٟ َسسًببب١ ايطبببُٝٓا   ٖهبببرا

ِ ..اايتبببازٜ  ضببب٪اي٘ ايععبببِٝ )   متٓعبببٕٛ (.. يٝبببأتٞ   ٯٕ: ٚقبببد نٓبببت

 ا.بدٶأَجٌ يف زأٜٞ: إٔ تؿٌ َتأالسٶا الر َٔ إٔ ٫تؿٌ ازبٛاب ا٭

ًًا:  :االتصال يف الصعىديىٌ واحلل ثاى

ٝٽا جبببببداز٠(،    ُٶببببا ضببببُٝٓا٥ تاببببدٚ سهاٜتٓببببا َببببع ايطببببُٝٓا )ؾًٝ

ؾاملُبباْعٕٛ عًبب٢ َطببت٣ٛ املٓعببٛز اجملتُعببٞ إمنببا نبباْٛا ميٓعببٕٛ        

 قستبب٘أ ايببرٟ يف ا٫تؿبباٍ()سكِّببا( َببٔ سكببٛم ايٓبباع، ٖٚببٛ )اسبببل   
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ـ  َٓبر  ايدٚي١ٝ املٓعُات ٕ  َٓتؿب ٟ  ايكبس املاقبٞ، ٚأْػب٦ت    املب٬ٝد

َبببٔ أدًببب٘ )زبٓببب١ َانداٜبببد( َڀًبببع ايجُاْٝٓٝبببات يتٴعٓببب٢ بككببباٜا   

  ايدٚيٞ. املطت٣ٛاٱع٬ّ ٚا٫تؿاٍ ع٢ً 

 ٭ٟ يًطبببُٝٓا املُببباْعن ٚتبببأ٬ٜٚت ،)ايٓذبببدٜٔ( قاعبببد٠ يهبببٔ

ٟ  ٜهٕٛ ايٓذدٜٔ() ٌ  احملُبٛد(  ؿبر )امل إىل ٚاملب٪د ٔ  نبجرٶا  دعب  َب

 َببٔ ايٓذببا٠ يف طُعٶببا ا٫تؿببايٞ  اسبببل ٖببرا عببٔ ٜتٓبباشيٕٛ ايٓبباع

ٔ  نبجر  املٓٗر ذيو ع٢ً ٚضاٜسِٖ ،املرَّٛ( )املؿر ٔ  ايٓباع  َب  َب

  .دُٖا٥ِٗ َٚٔ غباِٗ

ِ  ميهٔ ٚايّٝٛ  تػبسٜع  يؿباح  ايطٝاضب١ٝ  ايكٝباد٠  اْتؿاقب١  ؾٗب

 ا٫تؿباٍ(،  يف )اسبل ٱعاد٠ اْتؿاق١ أْٗا ع٢ً اجملتُع يف ايطُٝٓا

 ايصَٔ. َٔ ايعكٛد تًو نٌ صبتُع١ٝ ق٣ٛ يدٕ َٔ ضًا٘ مت إٔ بعد

 يف بببباسبل ايتُتبببع َبببٛاطٔ نأسبببد )ايطبببُٝٓا( ؾٗبببِ ٚميهبببٔ

 يًببٛعٞ تػببهٌٝ َببٔ ايكببم١ُ ايؿببٓاع١ تًببو تتٝشبب٘ َببا ا٫تؿبباٍ،

 ٚعببٞ شببا ٚؾًكببا ٜتػببهٌ ايببيت ا٭َببٛز َببٔ بهببجر يًٓبباع ازبُعببٞ

ٔ  نبار٠  َٓع١َٛ ذيو ٚؾل ؾتتهٕٛ ايعامل، يف اٯالسٜٔ ايٓاع  َب

 ايطبُٝٓا،  ؾبٓاع١  عٓٗبا  تعد اييت ٚايطًٛنٝات ٚا٫دباٖات اٯزا٤

 سكٝكبٝن  غبسنا٤  يبريو  تاعٶبا  ايٓباع  ؾٝؿباض  ايٓاع، يف ٚتػسضٗا

  ايٛعٞ. ٚيف ،املعسؾ١ يف

ٞ  يًٓباع  اسببل  ٖبرا  ملبٓض  ايطٝاضب١ٝ  ايكٝاد٠ اْتؿاق١ إٕ  ضتُكب

 ز٩ٜبب١ً اجملتُببع يؿبباح ايطببابك١ ا٫ْتؿاقببات ناؾبب١ َكببت َجًُببا

 عًب٢  املًُهب١  يف ايطبُٝٓا  ؾبٓاع١  تعبٛد  ؾطبٛف  ٚبايتايٞ ٚسكًٛقا،

 َببٔ نببجر ٣ٓببادت َببا َُٓٗببا يببٝظ ععببُٝن اثببٓن بعا٥ببدٜٔ اجملتُببع
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٘  ايٓبباع ٔ  ببب ٌ  ؾببسف  عٛا٥ببد  َبب ِ  ،ايعُبب  ا٫قتؿبباد١ٜ،  ايآٝبب١  ٚدعبب

 ايذؾ١ٝٗٝ. ٚاشبٝازات

ٔ  ايسغِ ؾع٢ً ٔ ا إٔ إ٫ ٚأُٖٝتٗبا  ايعٛا٥بد  تًبو  دبد٣ٚ  َب  يعا٥بدٜ

  :ُٖا ا٭ععُن،

 يًهببٕٛ اجملتُببع( ٚز٩ٜبب١ )َٓعببٛز يف املٗٝبب  ايٓببٛعٞ ايتڀببٛز •

   ٚاسبٝا٠.

 ؾبببٓاع١ عبببد ايهبببْٛٞ ا٫تؿببباٍ يف حبكٗبببِ ايٓببباع متتبببع •

 َطبت٣ٛ  عًب٢  اددٽ ١َُٗ عامل١ٝ تػازن١ٝ ىٚاَت٬ ايطُٝٓا،

 ٚايطًٛى. ٚايٛعٞ عسؾ١امل

ٕ  ٖرإ ُٶب  اتازؽبٝٽب  اًيب ذبٛټ ٕٜػبه٬  ضبٛف  َبا  ُٖبا  ايعا٥بدا  اَٗ

٘  قبد  ممبا  ايسغِ ع٢ً ٚذيو ايطعٛدٟ، يٲْطإ ِ  ايباعض  ٜعٓب  )ٖٚب

 ايطببُٝٓا ؾببٓاع١ أًٖٝبب١ عببدّ َببٔ ،أتابباعِٗ( َببٔ أٚ املُبباْعن َببٔ

 َٚٓبباؾع نببار ثببِإ ايطببُٝٓا يف إٔ أٚ َببا، دببٖٛسٟ تػببر يتشكٝببل

  ْؿعٗا. َٔ أند مثٗاإ ٚإٔ ،يًٓاع

 ٚاملُاْعب١  ٠امل٪ٜد ايتذاذبات َٔ َسس١ً صبتُعٓا يف ضٓػٗد ٓاإْ

 ددٜببدٶا( )َٓعببٛزٶا ْٓػببد إٔ بعببدٖا ًْاببح ٫ قادَبب١، قًًٝبب١ يطببٓٛات

 ايٓباع  دؾبع  يف اهلل ض١ٓ ٖٞ تًو أدً٘. َٔ ْٓتؿض ددٜدٶا(، ٚ)سكِّا

  ايٓذدٜٔ. َٔ أٟ يف اشبر يتًُظ

ٔ  ؾ ٕ ،نسدٟ أضا١َ ّ. اعتكاد ٚيف ِ  َب  دبص٤  إىل ْٓعبس  إٔ املٗب

 ٜتڀًبب  اٱْتبباز ..اٱْتبباز ٖٚببٛ ،ايطببُٝٓا قڀبباع دببصا٤أ َببٔ ز٥ببٝظ

ٝٽ عايٝبب١ أَببٛاٍ عز٩ٚ  ْٓبباأ ٜعبب  ٖٚببرا .ايؿببًِٝ. ْٛعٝبب١ سطبب  اْطببا

٘  يبٝظ  ٚيٝبد  قڀباع  يف ا٫ضبتجُاز  يف املػاَس٠ املٓتذن َٔ ضٓڀً   يب



43

 

 –1028     
150 

 ذبؿٝبص  ع٢ً ٚتعٌُ ،ذيو تساعٞ ايذؾٝ٘ ١٦ٖٝ يعٌ .اقتؿادٟ. تازٜ 

 ضببٓٛات  عببد٠ ا٫ْتعبباز ذيببو  عببٔ اياببدٌٜ .ايٛطٓٝبب١.  ا٭ؾبب٬ّ إْتبباز

 تأثرٖبا  ٜٚٴعبسف  ،ايطبُٝٓا  يبدٚز  ا٫قتؿاد١ٜ سؿا٥ٝاتاٱ هٕٛيتت

َٶب  20 َٔ أنجس اعدؾ ا٭ؾ٬ّ. إْتاز اقتؿادٜات ع٢ً ٔ  اعا  إْتباز  َب

 ايتاضبع(  )زمببا  البر ا٭ ًِٝايؿب  دالٌ بًؼ ،ايٓذّٛ سسب أؾ٬ّ ضًط١ً

 إط٬ق٘  َٔ غٗس بعد د٫ٚز ًَٝاز

 َٔبب أنجببس بٗببا ايطببُٝٓا ؾببٓاع١ إٔ املبباٍ بٝببت محببص٠ د. ٚذنبس 

 ٚناتبببب  ٚاملُجببببٌ املمببببسز إ٫ تعببببسف ٫ ٚايٓبببباع ،َٗٓبببب١ مثبببباْن

ٔ  ٕ ؾب  يرا ايطٝٓازٜٛ  ٕ  إٔ ا٭ُٖٝب١  َب  تڀاٝكٝب١  َعاٖبد  ٖٓباى  تهبٛ

 بٓببا٤ عتطببتڀٝ ٫ اٱعبب٬ّ ٚنًٝببات قطبباّا٭ ،يًطببُٝٓا ١َتمؿؿبب

٘  ايتؿبٜٛس  .١َٝٓٗ نٛادز ٔ  أنجبس  ؾكب   بب ٔ  عػبس  َب  ،املؿبٛز   َٗب

 ٕاٯ ،اَراتايهببب سٛاَبببٌ يف ـٚاملتمؿببب ،ايهببباَرا َٚػبببػٌ

ٍ  يف يًُمتؿبن  نجر٠ َٗٔ ٖٓاى  ،ٚاملْٛتباز  يهذْٚٝب١ اٱ ا٭عُبا

 طبتؿبببن ذبتببباز ا٫سذاؾٝببب١ ايطبببُٓٝا ٤،ايػبببٞ ْؿبببظ ايؿبببٛتٚ

 إخ. املبا٤..  ذبت يًتؿٜٛس ٕٛعاملٝ ٕٛطبتؿ ٖٓاى ،عاي١ٝ بدزدات

 ٚتٛؾبببٝـ سؿبببس يبببدٜٗا ٚأَسٜهبببا بسٜڀاْٝبببا يف املٗٓببب١ ٚاذببببادات

 .يٝٗاإ يسدٛعا ٔهمي ايطُٝٓا١ٝ٥ يًُٗٔ

 ملدزضب١  ٜ٪ضبظ  ؾهبس  تأضٝظ ع٢ً ايعٌُ مبهإ ا٭١ُٖٝ َٔ

ِ  ئ املدازع ْط   بايطُٝٓا الاؾ١ ضعٛد١ٜ  ضبُٝٓا  تڀبٜٛس  يف ٜطبٗ

 ذبتبباز ايطببعٛد١ٜ يف ايطببُٝٓا ،ايعسبٝبب١ املببدازع بايببرات ،ضببعٛد١ٜ

 َببٔ نببسذٴ ملببا بايٓطببا١ٚ ،املدزضبب١ شببرٙ ١الڀبب تكببع يكٝببادات ٕاٯ

ٟ  َسدٚد  دٍٚؾب  ا٭زقباّ،  يف نبار٠  َاايػب١  اىٖٓب  ؾسمببا  ،اقتؿباد

 .نسذٴ َا يٓؿـ تؿٌ مل بهجر ضاكتٓا
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 َببٔ ٚغرٖببا ايتؿببٜٛس يٮضببـ بأْبب٘ اسبسبببٞ ؾبباٜص٠ أ. ٚعكَّاببت

 ٫ٚ ،ايتبٛطن  ْبادز٠  َػذبب١  صاٍت ٫ ٚاٱْتاز بايتؿٜٛس املتعًك١ املٗٔ

  اٚظٝؿٝٽب  َػباع١  بتمؿؿبات  اشببسػبن  ٫فآ تؿبسش  نًٝاتٓبا  صاٍت

ـ  ،يب١ اياڀا لؽبً َا  أنبد  ملسْٚب١  عبتباز  .املمتؿبن  يػبر  ٚايتٛظٝب

 .ايتعًِٝ ٚشاز٠ قاٌ َٔ املڀًٛب١ يًتمؿؿات ايتشٍٛ يف

 يف املاايػب١  إٔ إىل ٌَٝأ :احملٝا َطاعد د. قاٍ ذات٘، اٱطاز ٚيف

ٛ  احملًٝب١  ايطبُٝٓا  ؾٓاع١ دباٙ اٯَاٍ ٕ  ٖب ٔ  يبٛ   ايبٓؿظ  طبادعب١  َب

ٔ  دؾبع  ا٭َبس  ٖرا ٔ  سبايب١  ايهبجرٜ  ؾبا٫ت  ػبباد إ يف زا٫ضبتجُا  َب

 ٚضبببتشكل ،عبٖٛبببا ضبببٝٗسٍٚ اجملتُبببع ببببإٔ ااعتكبببادٶ ايطبببُٝٓا دٚز

 .ايهجر٠ املداالٌٝ

 اضبتجُاز  ٟٚأ ،انبجرٶ  تػر غاابٓا يد٣ احمل١ًٝ املػاٖد٠ ضًٛى

 ٚضتؿبباض ضببٝماٛ، ذيببو يهببٔ ،اياداٜبب١ يف عازَبب١ زغابب١ ضببٝٛاد٘

 .قااٍاٱ قعٝؿ١ ايطُٝٓا ؾا٫ت

 يف ا٭ؾب٬ّ  َػاٖد٠ ٭دٌ إٜٛرٖ غاابٓا إٔ ٜعتكدٕٚ نجرٕٚ

 تؿبببتض سبببن احملًبببٞ ايؿبببًِٝ ضبببٝمتازٕٚ ٖببب٪٤٫ ٕأٚ ،صبببباٚز٠ دٍٚ

 طاٝعب١  ٭ٕ  ضبٝتشكل  الاي٘أ ٫ ا٭َس ٖٚرا أبٛابٗا  ايطُٝٓا ؾا٫ت

 ا٭ؾب٬ّ  ٜتابعٕٛ غاابٓا دعًت يدزد١ ،تعٛمل يدٜٓا املػاٖد٠ ضًٛى

 .اع.ا٫ضببتُت َببٔ ايهببجر ؾٝٗببا ٚدببدٚا بڀسٜكبب١ ضبب١ٜٛٝٚاٯ ايػسبٝبب١

َٶب  ؾًهبظ  ْببت عبد  ٜػباٖد -اَجًًب -ؾايػباب   طببٛاٍ نبجر٠  اأؾ٬

 َببع ؾٝبب٘ ٜطببتُتع البباف َهببإ ٚيف ،ادببدٽ شٖٝببد ٚمباًببؼ ،ايٝببّٛ

 ٜبرٖ   إٔ ٜؿبع   ايػباب  ٖبرا  اشبؿٛؾب١ٝ،  َٔ بهجر ؾدقا٥٘أ

َٶبب .آالببس. ؾببًِٝ ملػبباٖد٠ أنبد  اَاًػٶبب ٜٚببدؾع ،ضببُٝٓا١ٝ٥ يؿباي١   امتا
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 إٔ ٜؿكببٌ ابايػبب أؾبباض ،ايكببدّ نببس٠ َػبباٖد٠ يف ػبببسٟ نُببا

 ايبرٖاب  عٓا٤ ٜتهًـ ٫ٚ ،صبًط٘ أٚ اضذاست٘ يف املاازا٠ ٜػاٖد

 اسبكبببٛز عبببدد تٓببباقـ ت٪نبببد عببباّ نبببٌ يف ٚا٭زقببباّ ،يًًُعببب 

 ٫ اَجًًب  ببا ٚٚزأ يف ازبُٗبٛز  إٔ سبن  يف .نار. عبٛ ع٢ً يًُاازٜات

 ٕ ؾبب ٚبايتببايٞ ،أنببد َتعبب١ املٓببصٍ الببازز املػبباٖد٠ يف ػبببد ٜببصاٍ

 ٫عتابازات   ٚايطبعٛد١ٜ  ايػسبٝب١  ايا٦ٝبتن  ببن  َتػر املػاٖد٠ ضًٛى

 ال٬ٍ َٔ بح ٚدٛد عدّ ذيو ع٢ً ضاعد ٚزمبا ،عدٜد٠ َٚتػرات

ُٶبب أؾبباض غبباابٓا صبتُببع .يًُاازٜببات. ايؿكببا٥ٝات  باضتؿببشاب اَتٝ

 ذبكبل  ٫ ايعا١َ ٚاملػاٖد٠ ،ايذؾٝ٘ ع٢ً سؿٛي٘ ثٓا٤أ اشبؿٛؾ١ٝ

 .ٜسٜدٖا اييت غااعاتاٱ ي٘

ٕ  ،ايسغٝدٟ ٜٛضـ د. ْعس ٚد١ٗ َٚٔ  املًُهب١  يف ايطبُٝٓا  ؾب 

 يف نبار  بػهٌ تطِٗ ٚئ ،ايعامل١ٝ يٮؾ٬ّ عس  دٚز ضتهٕٛ

 ا٫قتؿبببادٟ أثسٖبببا ايبببا٬د... يف ايطبببُٝٓا ١ؾبببٓاع ٚتڀبببٜٛس تُٓٝببب١

ِ  اييت ايػسنات ال٬ٍ َٔ اٚاقشٶ ضٝهٕٛ  َٚبا  ،تأضٝطبٗا  ضبٝت

ٍٕ دالببٌ ذات َععُٗببا ٚظببا٥ـ َببٔ ضببتٛؾسٙ  عببددٖا ٚيهببٔ ،َتببد

 َ٪قببت ٚيببٛ ،يًتٛظٝببـ ددٜببد َؿببدز ػبببادإ يف ٝطببِٗض ايهببار

 ٕٛتهبب إٔ ُهببٔامل َببٔ َببداالٌٝ َببٔ ضببتشكك٘ َٚببا ... يًذٓطببن

 ا٭ٚىل. ايطٓٛات اشبُظ ٍال٬ عاي١ٝ

ِ  دبسبب١  ٚيهٔ ٕ  ٚإٕ _ بساٜبت  ؾبًٝ ٍ  نبا  َبا  ْكباؽ  عًٝٗبا  َباشا

 ٚمبٝصاْٝب١  ،Netflex ْتذت٘أ ٚايرٟ ،_ َٚعاز  َٚػذع َ٪ٜد بن

ٔ  حٚبٴ ،د٫ٚز ًَٕٝٛ 90اٍ تؿٛم ٍ  َب ٔ  ،غباهتٗا  الب٬ ٔ امل َب  ُهب

 ا٫غببذانات زٚاز إٔ ٚالاؾبب١ ،ببد ا٭ إىل ا٭ؾبب٬ّ ١ؾببٓاع ٜػبر  إٔ
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ِ  -ايطبعٛدٜن  عٓبد  ٚقاٛشا ٔ  دبص٤  ٖٚب ٍ  ٖبرا  َب ٞ  ايكابٛ  -ايبدٚي

ٔ  ايطُٝٓا ظباح ع٢ً سٜ٪ثٿ إٔ هٔمي ٚ  سٝبح  َب  ا٫قتؿباد١ٜ  ٖاادبد

 .اياعٝد َدا٭ ع٢ً

 ايطبُاح  بعبد  ٚتڀٛزٖبا  ايطبعٛد١ٜ  ايطبُٝٓا  ؿٓاع١ب ٜتعًل َا َاأ

ٕ  ٖبرا  يف ٠نبار  ١ْكًب  دخذبب  ئ أْ٘ ؾاملتٛقع ايطُٝٓا بدٚز  ،ايػبأ

 ،ا٭َببس يف ضبباكْٛا ،٠عببد َببازاتٚاٱ ٚاياشببسٜٔ ايهٜٛببت يف ٚيٓببا

 احملًببٞ اٱْتبباز ؾببعٝد عًبب٢ اٱغبباد٠ ٜطببتشل اإْتادٶبب ْببس مل ٚيهببٔ

 .١ٝايٛثا٥ك غر ايطُٝٓا١ٝ٥ يٮؾ٬ّ

ـ  ؾُٝبا  ضبدد٠ اطْك عد٠ إىل ْكًٞ أضا١َ أ. ٚأغاز  قكب١ٝ  ؽبب

 ًٜٞ: نُا ايطُٝٓا،

 إْػبا٤  ٚببن  طبُٝٓا، اي دٚز ؾبتض  ببن  ادبدٽ  غاضبع  ؾبسم  ٖٓايو •

 إىل ايذؾ١ٝٗٝ املػازٜع أسد إقاؾ١ مبجاب١ ؾا٭ٚىل طُٝٓا،اي ؾٓاع١

 بهاؾبب١ ايببدٚز ؾببتض عًبب٢ دٚزٖببا ٜٚكتؿببس ايكا٥ُبب١، ايذؾٝبب٘ ثببٛز٠

 َجبببٌ َجًٓبببا ٚا٭دٓاٝببب١ ايعسبٝببب١ ا٭ؾببب٬ّ عبببس  َبببع َطبببتًصَاتٗا،

ٔ  ايهجر  ضبُٝٓا  ؾبٓاع١   ْػبا٤ ب تٴعٓب٢  ٝب١ ايجاْ بُٝٓبا  ايعبامل.  دٍٚ َب

   َٚٛقٛعٶا. غهًًا ٚط١ٝٓ

 اشبًٝذٝب١  ايدٍٚ أٚا٥ٌ َٔ ناْت ايهٜٛت املجاٍ، ضاٌٝ ٚع٢ً

 َببازاتٚاٱ اياشببسٜٔ ذيببو يف اضببتتاعتٗا ضببُٝٓا، دٚز ؾتشببت ايببيت

 ذٛيب١ ال ضباٚي١ عدا ايدٍٚ، بٗرٙ ضُٝٓا ؾٓاع١ ٚدٛد دٕٚ ٚقڀس،

ٟ  حببس(  ٜبا  )بظ ؾًُٝٗا يف يًهٜٛت اددٽ ٌ  أْبتر  ايبر ٛ  قاب  أزبعب١  عبب

 تببٛؾس زغببِ ،ضببُٝٓا ؾببٓاع١ إْػببا٤ يًهٜٛببت ٜػببؿع ٚيځببِ عكببٛد،

 املطبببسح ؾبببٓاع١ يف ظبشبببت بُٝٓبببا ٚايؿٓٝببب١، املادٜببب١، َهاْببباتاٱ
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 ذيبببو يف طًُٝبببات شنبببٞ املؿبببسٟ املمبببسز مبطببباعد٠ ايهبببٜٛيت

 اسبايٞ. عؿسْا ست٢ ايهٜٛيت املطسح ٚاضتُس ايٛقت،

  ْػببا٤ب ايطببعٛدٜن ايؿٓبباْن بعببض ٍيتؿببا٩ َببدز ٖٓبباى يببٝظ •

ٞ  َٓتر َٔ ػاٖدتَ٘ متت َا ٕ٭ ايؿٓاع١   ا٭ؾب٬ّ  ٜتعبد٣  ٫ ؾًُٝب

 َببٔ ببب٘ سعٝببت َٚببا ؾعًًببا، ايببٓؿظ قؿببر٠ أؾبب٬ّ ٖٚببٞ ايكؿببر٠،

 تؿتكببس ا٭ؾبب٬ّ تًببو ٕ٭  ايتػببذٝع ببباب َببٔ نْٛبب٘ ٜعببدٚ ٫ غبباد٠إ

ٔ  ،يًذاذبٝب١  تكبد ٚتؿ سٚا١ٝ٥،ٚاي ايؿ١ٝٓ اسبسؾ١ إىل ؾعًًا  ايؿبع   َٚب

ٍ  ايٛثر َكعدٙ َٔ يًكٝاّ املػاٖد دبرب إٔ ّ أ بباملٓص ٘  َبا  ايبب  غاغبت

ّ أ ٚايٛقبٛف  املبسٚز  َعاْبا٠  يتهابد  بٛؾ١، 80  ايتبرانس  طبابٛز  َبا

  ايؿًِٝ. يدالٍٛ

 تؿاؾبببًٝٗا بهبببٌ ايطبببُٝٓا ؾبببٔ يؿبببٓاع١ يعكبببٛد عبتببباز ْٓببباإ •

 ايؿػبباز انٝٓبب١َ ٚغببسا٤ عببس ، قاعبب١ بٓببا٤ ؾكبب  ٚيببٝظ املعكببد٠،

 دٍٚ َببٔ %80 َجببٌ َجًٓببا ْببٓذض يببٔ ْٓبباإ ايػايبب  ٚؾٹببٞ ٚاياٝاطببٞ،

 ،ٚبٛيٝبببٛٚد ٖٛيٝبببٛٚد ٚغبببٗس٠ ٚسسؾٝببب١ ضبببڀ٠ٛ ظبببٌ ٚؾٹبببٞ ايعبببامل،

  ايعسبٞ. املطت٣ٛ ع٢ً املؿس١ٜ ٚايطُٝٓا

ايتجكٝببـ  ا،تسؾٝٗٝٽبب اسببٛاٍ تعببٌ ايطببُٝٓا َػببسٚعٶ نببٌ ا٭ يف •

إ ٚضببٛبس دببص٤ َببٔ زضببايتٗا ٚيببٝظ أضبباع زضببايتٗا، ؾببأؾ٬ّ بامتبب 

ٜببدٟ إًس َٚٝببإ ٚإٜببسٕٚ َببإ اسبسنٝبب١، إقبباؾ١ إىل أؾبب٬ّ بببٔ ضببت 

َببريف ايهَٛٝدٜبب١ ربًببٛ َببٔ ايتجكٝببـ، ٚيهٓٗببا ذبكببل َببسدٚدات  

  .ٚضهازَدالٍٛ أؾ٬ّ ا٭ بأقعافا تؿٛم عاي١ٝ ددٽ

د. املكبدّ يف ايطبُٝٓا تبس٣     تب٣ٛ احملقبا   ٚؾُٝا ٜتعًل مبطبأي١  

جملتُع بٛدٛد قبٛاب  أٚ  غ٤ٞ ؾڀسٟ ضٝكّٛ ب٘ اأْ٘  عار بسُٖن
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تشدخ عٔ َهإ عاّ ٜكِ عٛا٥ٌ تسغ  يف قكا٤ ؾٓشٔ ْغٝابٗا. 

َٳبب يببٔ ٜأْبب٘ ٚايعببٔ ٚقببت ممتببع َببع بعكببٗا.    ٔ ٜتكاببٌ هببٕٛ ٖٓبباى 

 .يبب٘ ازبببان ٣َببا ٜٓببدعببس  ؾٝبب٘ دًٛضبب٘ ٚعا٥ًتبب٘ يف َهببإ عبباّ ٜٴ

نبببجر َبببٔ ا٭َبببٛز    زبببب  -ببببسأٟ د. عبببار   -تشؿغ ايبببٜبببجر ٚ

الب٬ٍ عكبٛد    ٘٭ْب   ٚايكبِٝ اٱضب١َٝ٬   ١ايػبسعٝ اسبٝات١ٝ بايكٛاب  

٫ إٚ ،سبببٛاز ٫ٚ ٫ٍ دبببداَكبببت ناْبببت ٖبببرٙ ايهًُبببات تعببب     

ٝٽأ  أٚ ست٢ الازز عٔ امل١ً. ا،قؿٝت بٛؾؿو عًُاْ

ّ. الايببد ايعجُببإ إىل إٔ َطببأي١ قببا  احملتبب٣ٛ تػببا٘       ٚأغبباز

ْعُب١.. اسبببدٚد  اسببدٜح عبٔ ايكبٛاب  ايػبسع١ٝ يف ايكبسازات ٚا٭     

٫ٚ ٜتٛقبببع إٔ ؽبذقٗبببا أسبببد جببببسأ٠ دٕٚ  ،١ايعاَبب١ يبببٰداب َعًَٛببب 

 .َٛاد١ٗ تًكا١ٝ٥ َٔ اجملتُع

ؾببٓاع١ ايطببُٝٓا  أْبب٘ ٚيف صببباٍ أ. زببر مخببٝظ يف سببن ٜببس٣

ٖٓبباى زاؾببد َٗببِ ٜتُجببٌ يف "اسبسٜبب١" ايببيت تٓٗببٌ َٓٗببا، َتبب٢ َببا          

 ،ؾهسْببا يف تكٝٝببد ٖببرٙ اسبسٜبب١ ذبببت ذزا٥ببع دٜٓٝبب١ أٚ ادتُاعٝبب١     

 ؾطتؿػٌ ٖرٙ ايؿٓاع١ َٔ ايادا١ٜ.

ايعاَب١ ٫   ؾرٖ  إىل إٔ ايكٛاب  ِايعاد ايهسٜأ. د زاغد  أَا

ْبب٘ غببر أْٚتؿببل عًبب٢  ،بببد َببٔ ايببٓـ عًٝٗببا، َٚببا ٫ ْسٜببدٙ إٔ ٜكببع 

ؾ٬ غكاق١ يف ايٓـ عًٝ٘. ٚعدّ ٚدٛد ايكٛاب  ايعاَب١   ،َكاٍٛ

َٳب ػبسٿ ٔ ٜهبٕٛ ٖدؾب٘ ايبسبض املبادٟ، حبذب١ أْب٘ يف سٝٸبص املاباح.         ٨ 

ٔ "املاد٠" تبدز ايٛضب١ًٝ  أَبا ا٫عتُباد     يف شَ _نُا تعًُٕٛ  _ٚعبٔ 

ٚايرٚم ايعاّ يف ظٌ ضبٝڀس٠ َؿٗبّٛ ايبسبض ٚاٱعب٬ٕ      عسافع٢ً ا٭

يف ٖببرٙ ايٓكڀبب١ َببع ايٝٛتٝببٛب، قببد تهببٕٛ  املكازْبب١. طببباطس٠.ؾٗبٛ  
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غببر َٓاضببا١، ؾُببٔ ٜكببدّ ايٝٛتٝببٛب َعببسٚف بازبب٘، أَببا ايطببُٝٓا   

َٳببؾػاياٶبب )ٚزمبببا ٔ ٜببأذٕ بٗببا "زبٓبب١" أٚ غببمـ الًببـ ايهببٛايٝظ   ا 

 ذبتٗا ( ٫ ٜعسؾ٘ أسد. 

ٞ  ايعسابٞ د. ؾٗديهٔ  َٓبتر  أٟ إٔ  املكؿبٛد أٚقبض إٔ   اسببازث

ٚيهبٔ يبٝظ    ٚتػبسٜع، إىل قبٛاب   اسبباٍ  أٚ الد١َ ذبتاز بڀاٝع١ 

ٍ   ايتأٜٚبببٌ، ايتػبببسٜع املؿتبببٛح عًببب٢ استُبببا٫ت      "ٚؾبببل   :َجبببٌ ايكبببٛ

 ٖببرٙاملكؿببٛد٠. د ايكببٛاب  شببدٸرنس ٚتٴ. ؾًتٴبب".ايكببٛاب  ايػببسع١ٝ

. يهٓٗببا ٚاقببش١ اْؿتاسٶبا. نجببس َٛدببٛد٠ ستب٢ يف ايببدٍٚ ا٭ ا٭َبٛز  

ٚٸٍ.ٚغر قاب١ً   .اقٌ املؿسط أسٝاْٶ. ع٢ً ا٭يًتأ

ٕ يف سبن ٜببس٣   ايطبُٝٓا ٚايؿببشـ ٚايهتبب   إٔ  د. شٖبر زقببٛا

ٚضبا  ا٫البت٬ف إٔ    ،ْذْبت ٚضبتٜٛاتٗبا  ربتًـ عٔ ايتًؿصٜٕٛ ٚاٱ

اٍ اٱْطبإ ٫  اسب ١.... ٚبڀاٝعاا٭ٚىل َكابٌ دؾع َايٞ ٚايجاْٞ صباْٶ

٘   ٤غببَٞكابببٌ  ٜببدؾع إ٫  ٤ايػببٞ اَببأ ،ٜطببتشل ذيببو ٚؼبببسف عًٝبب

٫ ٜهًؿبب٘  ٭ْببٜ٘ٚطببتمدَ٘  ،ؾبب٬ ٜعڀٝبب٘ ذيببو اسبببسف    ٞاجملبباْ

ٕ تبأثر ايطبُٝٓا ٚايؿبشـ ٚايهتب  أنجبس عًب٢       ؾب  .... يريو ٤غٞ

ٚذبتببباز إىل زقابببب١   ،اجملتُبببع َبببٔ ايٛضبببا٥  اٱع٬َٝببب١ ا٭البببس٣    

   .اعٞ تٛدٗات ايدٚي١ ٚاجملتُعتس ،َطتُس٠ َٔ ازبٗات ايتػسٜع١ٝ

ٕ   َٚٔ ددٜد ذنبس  الاؾب١ٝ َُٗب١ يًطبُٝٓا    إٔ  د. الايبد ايسدٜعبا

ـ   يف تتُجبٌ    ،غبعاٜٛتٗا  ؾؿببا٫ت ايطبُٝٓا ٜستادٖببا يف ايعباد٠ املجكبب

ِ  ،ٚاملببببتعًِ ٚايؿببببػاز ٚايهابببباز َببببٔ   ،َببببٞٚا٭ ،ْٚؿببببـ املببببتعً

أٚ  ،َعبباز  ايهتبب يف ٖٚببٞ اشباؾبب١ٝ ايببيت ٫ تتببٛؾس  ،ازبٓطببن

ا ع٢ً ضاٌٝ املجاٍ. ٚقبد تٓڀابل عًب٢ املطبسح ذات ايؿبؿ١      ٚبسا٭ دٚز

 )ايػعا١ٜٛ(.
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َٔ "ايجكاؾب١ ايعًٝبا" حبهبِ     إٕ ايطُٝٓا :ايكٍٛ ٫ٔ ميه يريو

ممبا    غعاٜٛتٗا ٚدبربٗا يًذُٝبع َبٔ طبتًبـ ايڀاكبات ا٫دتُاعٝب١      

ٜؿباٍ ايسضبا٥ٌ املڀًٛببب١ ٚ٭نبد قڀبباع    إػبعبٌ َٓٗبا أدا٠ َُٗبب١ يف   

ايؿبًِٝ. ٫ ٜعب  ذيبو تٛدٝب٘ ايؿبًِٝ      ممهٔ َٔ ازبُٗٛز َٔ الب٬ٍ  

ّ زضببباي١ ايٓٗاٜببب١ ٜكبببدٿ يفايطبببُٝٓا٥ٞ يٝؿببباض دعاٜببب١ ؾذببب١  يهٓببب٘ 

 ،ٖٚرا َعٍُٛ ب٘  ؾُععِ َا تعسق٘ ايطُٝٓا ٖٛ َ٪دج ،ٚضبت٣ٛ

 ّ مل ٬ْسع٘.أ٫سعٓا ذيو  ،طسٚساتأٚ َجكٌ باعض ا٭

ْٗا ذبتاز زدسٶا َبٔ   ؾ ،ؽبـ ايطُٝٓا ايطعٛد١ٜ املتٛقع١ ٚؾُٝا

ٔ ياًٛؽ ضبٔ ايسغبد ٚايٓكبر يتكبدّ َباد٠ َٓاضبا١. ٚستب٢ ذيبو         ايصَ

  ضبٛا٤ عسبٝب١ أٚ أدٓاٝب١    ،اسبن ؾ ٕ ايؿساؽ ضتُٮٙ َباد٠ َطبتٛزد٠  

ا٭َببس ايببرٟ ًٜكببٞ مبطبب٪ٚي١ٝ نببار٠ عًبب٢ ؾببٓاع ا٭ؾبب٬ّ احملًببٝن   

 ضبًٞ الايـ. ت٣ٛٚتكدِٜ ؾًِٝ مبش ،يًشام بايسن 

ايطببُٝٓا  َببٔ أبببسش َٗببددات إٔ  د. عاببد ايببسمحٔ ايػببكر ٜٚببس٣ 

ايتكًٝدٜبب١ اْتػبباز ايطببُٝٓا املٓصيٝبب١، ٚشٜبباد٠ تڀاٝكببات ا٭ؾبب٬ّ يف       

أدٗص٠ اشٛاتـ ايرن١ٝ، ٚازباذب١ٝ ايتؿاع١ًٝ يٝٛتٝبٛب الاؾب١ بعبد    

تكدميبب٘ الدَبب١ شٜبباد٠ عببدد ضبباعات اياببح، َببع ادببباٙ نببجر َببٔ       

بٛؾبؿٗا   ،ايكٓٛات ايتًؿص١ْٜٝٛ ايعسب١ٝ يسؾع أزغٝؿاتٗا ع٢ً ٜٛتٝٛب

أقبداَٗا ايتٓاؾطب١ٝ. إقباؾ١ إىل إٔ املػبػٌ ايؿعًبٞ       ق٠ٛ ْاعُب١ تجابت  

يؿبببا٫ت ايطبببُٝٓا ٖبببٛ غبببسنات تٛشٜبببع ا٭ؾببب٬ّ، ٖٚبببٞ ايعٓؿبببس  

ا ادبٗت بعض ا٭ق٣ٛ يف ايتشهِ بايذٜٚر شا أٚ تُٗٝػٗا، ٚأالرٶ

ؾببا٫ت ايطببُٝٓا ايعسبٝبب١ َؿبب١ُُ يتهببٕٛ ؾبباي١ عببس  ضببُٝٓا        

ضِ. أَبا  يسؾع دٛد٠ اضتػ٬شا حبط  املٛ ،َٚطسح يف ايٛقت ْؿط٘
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املد٠ ؾٗٞ َستاڀ١ باٱْتباز ايطبُٝٓا٥ٞ. ٫ٚ ميهبٔ قٝاضبٗا بايطب١ٓ      

 ا٭ٚىل يعسٚف اياداٜات.

ٚدٛد ايكبٛاب  َبٔ أٖبِ َبا ٜٓاػبٞ      إٔ  د. َطاعد احملٝا ٚأند

ٚخباؾ١ يف غإٔ ايطُٝٓا اييت ضتهٕٛ ؾسؾب١ يتطبٜٛل    ،ايعٌُ ب٘

يف  ضبببٛا٤ .طبتًؿببب١.ْتذبببت ٚؾبببل ثكاؾببب١ أڂ ،ًُٝببب١ غسبٝببب١َٝٓتذبببات ؾ

 ٚا٫دتُاعٝب١ أٚ يف منب  اسبٝبا٠ ايطٝاضب١ٝ     ،أٚ يف اسبسٜات ،كِٝاي

ُٶب ٝزاد أسد إٔ ٜابح ؾ أيٛ  .ٚا٫قتؿاد١ٜ.ٚايذب١ٜٛ  ا ٜطبمس ؾٝب٘ َبٔ    ً

أٚ َٔ ايدٚي١  ،اٱض٬ّ أٚ َٔ ،ملسو هيلع هللا ىلصْاٝ٘  َٔ أٚ ايكسإٓ،أٚ َٔ  ،اهلل

 ،أٚ َببببٔ ا٭ضببببس٠ اسبانُبببب١ ،أٚ اجملتُببببع ايطببببعٛدٟ ،ايطببببعٛد١ٜ

. نٝبـ يًذٗب١ املطب٪ٚي١ إٔ متٓبع     قبٗا. عسبڀسٜك١ ٫ ميهبٔ تكابٌ   

سببد٣ دٚز إزادت أ ٚيببٛٚٚاقببش١  عببس  ذيببو دٕٚ َعبباٜر ضبببدد٠  

ُٶٝايعس  إٔ تكدّ ؾ باسٝب١ أٚ َػبٗد ٫َبسأ٠    إا ٜػبتٌُ عًب٢ يكڀب١    ً

أٚ ٜتذببسد َببٔ ٬َبطبب٘   ،أٚ زدببٌ يف ٚقببع طبببٌ أٚ بببدٕٚ ٬َبببظ   

   ميهٔ َٓع٘ دٕٚ َعاٜر ٚاقش١ ٚضبدد٠ نٝـ ،قڀع١ قڀع١

ٚضببببٓهٕٛ َٓؿبببب١ عببببس   ،ٓطببببتٛزد ا٭ؾبببب٬ّؾكبببب  ض عبببببٔ 

ٚنببببٌ سببببدٜح عببببٔ املػببببازن١ يف اياعببببد ايتُٓببببٟٛ ٖببببٛ        ،شببببا

ٛټ  عببببٔ  .املٓبببتر.اياعٝبببد٠ عبببٔ ٚاقبببع ٖبببرا   اٯَببباٍز ٜكبببّٛ عًببب٢ تؿببب

حبادبببب١ إىل إْتبببباز ضببببُٝٓا٥ٞ سكٝكببببٞ ٜسعبببباٙ ٜٚدعُبببب٘ ايكڀبببباع      

 ،ًُٝببببب١ أدٓاٝببببب١ٝؾبببببا٫ت عبببببس  ملٓتذبببببات ؾ ٚيبببببٝظ .اشبببببباف.

ُٿببب أٚ تػبببسع ؾٝببب٘  ،٫ٚ تؿبببٓع يببب٘ ٖٜٛببب١  ،ل عٛملببب١ ثكاؾببب١ ايؿبببسد تع

تابببدٚ ايٝبببّٛ   اٯَببباٍ ٖبببرٙ .ثكاؾٝببب١.ؾكببب١ًٝ أٚ قُٝببب١ ادتُاعٝببب١ أٚ  

 . ددٶٸابعٝد٠ 



43 

–1028  1022  
159 

 ،عبببٔ ايٝببّٛ ضببٛم نببار٠ يهببٌ َٓتذببات ايعببامل        ااقتؿببادٜٽ 

نٓبا مل ْبٓذض    .. ٚإذاعًب٢ عببٛ نبار    املٓتذاتَٚطتًٗهٕٛ شرٙ 

ستببببببب٢ ايٝبببببببّٛ إٔ منتًبببببببو اضبببببببتجُازات نبببببببار٠ يف ايتؿبببببببٓٝع   

ُٶبا  ٚمل ْكدّ  ،ٚيف تك١ٝٓ ا٫تؿا٫ت ٚاملعًَٛات ،يتهٓٛيٛدٝاٚا دع

ٚػبعبٌ ايٓمب     ٚاٯَباٍ، ايعًُٞ عًب٢ عببٛ ٜتطبل ٚايڀُبٛح      يًاشح

 إذا .نببجرٶا.ٚػبعًٓببا َتُٝببصٜٔ  ،ايعًُٝب١ تكببّٛ جباْبب  َببٔ ٚظٝؿتٗبا  

بٌ ضبٓهٕٛ   ،تهٕٛ إ٫ نأٟ َٓترئ ايطُٝٓا  ؾ ٕمل ْكِ بريو 

ذيببو  نببٌ .دببدٽا.ؾبب٬ّ ايػسٜابب١ َببٔ ا٭ ٭منبباطا أنجببس اضببت٬ًٗن

تكبببا  َطببباز   ،ٜعبببصش ؾهبببس٠ ٚدبببٛد قبببٛاب  ضببببدد٠ ٚدقٝكببب١     

 .ٚضتكدَٗا ٖٓا ،ايػسنات اييت ضتٓتكٞ بعض ا٭ؾ٬ّ

اٍ َبببع َبببا ش أْببب٘ اسببببازثٞ ايعساببببٞ د. ؾٗبببدٚيف اشبتببباّ ذنبببس 

ايطببُٝٓا يف َٛقعٗببا ايؿببشٝض َببٔ سٝببح ع٬قتٗببا      ٚقببع   ضباٚيبب١

عبببٔ  َبببع ا٫بتعبببادايتُٓٝببب١  ايطبببُٝٓا يف الدَببب١ؾ ايتُٓٝببب١ مبػبببسٚع 

ُٶبببا     ايتؿبببٛز ايُٓڀبببٞ ايػبببعاٟٛ احملًبببٞ ايبببرٟ ٜبببسب  ايطبببُٝٓا دا٥

ِٸ " اتٚايؿٓاْبب باشب٬عبب١،  . إٕٚاملمببسز تببادس اشبببدَات  "،ْببـ نبب

ايطببٝاس١ ٚايطببُٝٓا بٗببرا املعٓبب٢ ُٖببا عابباز٠ عببٔ "َؿبباْع" َٓتذبب١      

يًجكاؾب١، ُٖٚبا َطبتًٗهإ شببا بؿبؿتٗا َادتُٗبا اشبباّ يف ايٛقببت       

ٕ   )ايطبٝاس١ ُْٗا أٚ أ ذات٘، ْٶبا أ _ ٚايطبُٝٓا( ميبج٬ غبهًًا َبٔ    _سٝا

احملتبب٣ٛ  ٚأٜكببا يفأغببهاٍ إعبباد٠ تؿببٓٝع ايجكاؾبب١، يف املؿٗببّٛ،    

 ٚايطبُٝٓا( ٖهبرا   )ايطبٝاس١ ٚاملكَٛات ٚا٭دٚات ٚاملعازب١، ؾُٗبا  

َبببٛاٍ، ٚربًبببل ايٛظبببا٥ـ، ٚتعبببصش   ا٭ تتشببب٫ٕٛ إىل َٓتذبببات تبببدزټ  

يت١ُٝٓ، ٚتطُٗإ بڀسٜكتُٗا ا٫قتؿاد، ؾت٪ثسإ بايتايٞ يف عذ١ً ا
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يف سٌ َػه٬ت اياڀاي١. ُٖٚا َؿدزإ ٜتعاظِ دٚزُٖا َٔ ٜبّٛ  

ُٶببا  ٯالببس، بببٌ إُْٗببا داذبتببإ بڀاٝعتُٗببا ي٬بتهبباز ايببرٟ ٜكببٛد دا٥

 تكإ، ٚازبٛد٠ ايعاي١ٝ، ٚالؿض ايتهايٝـ.إىل ايتڀٜٛس، ٚاٱ

 ايعسابببٞ ؾٗببدَببع َببا ذنببسٙ د.  د. إبببساِٖٝ اياعٝببص ٚببدٚزٙ اتؿببل 

الب٬ف عًب٢    ٫، ٚأقباف أْب٘   أ١ُٖٝ ايطُٝٓا يًتُٓٝب١  سٍٛ ثٞاسباز

ا٭١ُٖٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًطُٝٓا، يهٔ ذيو ٫ ٜعب  دباٖبٌ   

ايكببِٝ املكبباؾ١ عٓببدَا تتشببٍٛ ايطببُٝٓا إىل صببباٍ اقتؿببادٟ ٜتطببِ   

ايعٌُ ؾٝ٘ بامل١ٝٓٗ ٚا٫سذاؾٝب١، ٚؼبٛشبا إىل ؾبٓاع١ تطبِٗ بٓطب       

نبجر َبٔ ايبدٍٚ ا٭ُٖٝب١      أدزنبت د َتؿاٚت١ يف ايٓاتر احملًبٞ. ٚقب  

ا دبببب  َٓٗبببا سساًنببب ،ا٫قتؿببباد١ٜ يكٝببباّ ؾبببٓاع١ ضبببُٝٓا ضبًٝببب١

 ا يف ايطٛم احمل١ًٝ أٚ ايدٚي١ٝ.ا اقتؿادٜٽا، َٚسدٚدٶثكاؾٝٻ

ثس املكاعـ يؿٓاع١ ايطُٝٓا تبساٚح  تكازٜس إٔ َ٪غس ا٭اي تػر

  1540أضبذايٝا، ٚاملتٛضب  ايعباملٞ     يف 1567ٚيف بسٜڀاْٝبا   1بن 

 –ٓؿببل يف ايكڀاعبببات ايج٬ثببب١ )اٱْتببباز  ممببا ٜعببب  إٔ نبببٌ د٫ٚز ٜٴ 

ايعببس ( يؿببٓاع١ ايطببُٝٓا ٜهببٕٛ َببسدٚدٙ عًبب٢ ايٓبباتر    –ايتٛشٜببع 

 .زد٫ٚ 1540احملًٞ 

ٝٽإىل ذيببو إٔ ؾببٓاع١ ايطببُٝٓا تعتببد ضبسًنبب    ٜكبباف ا ا أضاضبب

َجبببٌ ايٓػبببس )ايسٜٚببب١   ،بداعٝببب١ ا٭البببس٣ يعبببدد َبببٔ ايؿبببٓاعات اٱ 

يؿٓبببٕٛ ايتُجًٝٝببب١، ٚاملٛضبببٝك٢، ٚايتؿبببٜٛس،   ٚا ،ٚنتابببب١ ايبببٓـ( 

شٜببا٤، ٚايدصبٝببات، ٚايعُبباز٠ )تؿببُِٝ ٚدٜهببٛز    ٚايتؿببُِٝ، ٚا٭

 ،َٛاقبببع ايتؿبببٜٛس(، ايتًؿصٜبببٕٛ )أسبببد َٓاؾبببر ايعبببس  يٮؾببب٬ّ(    

 ٚاٱع٬ٕ )يتطٜٛل ا٭ؾ٬ّ(.
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شرٙ ايعٛا٥د ا٫قتؿاد١ٜ يؿٓاع١ ايطبُٝٓا، تآبت نبجر     اْٚعسٶ

ا يببببدعِ املػببببازٜع  دّ قسٚقٶببببَببببٔ ايببببدٍٚ بببببساَر َٚاببببادزات تكبببب  

 ،نُببا يف ؾسْطببا     %  10ايطببُٝٓا١ٝ٥، ٚؾٝٗببا إعؿببا٤ات تاببدأ َببٔ     

غببٗد ايعببامل البب٬ٍ   .ضببٓػاؾٛزانُببا يف    %  40ٚتستؿببع يتؿببٌ إىل 

عببدد  يفا ًَشًٛظبب ازتؿاعٶبا  1020ٚ 1005تطبع ضببٓٛات ببن عبباَٞ   

ُٶب  4641ا٭ؾ٬ّ ايطُٝٓا١ٝ٥، سٝح ازتؿبع عبددٖا َبٔ     يف عباّ   اؾًٝ

بٓطببا١ شٜبباد٠ ٚؾببًت إىل    1020يف عبباّ  أؾبب٬ّ 7620 إىل 1005

ٔ   .اتكسٜاٶبب   %  64 ْتذببت يف  أڂقببد  ٖببرٙ ا٭ؾبب٬ّ   إٔ ٚعًبب٢ ايببسغِ َبب

تطعن دٚيب١، إ٫ إٔ ٖٓباى ُٖٝٓب١ شبُبظ دٍٚ )اي٫ٜٛبات املتشبد٠،       

( %56  )دبباٚش إْتادٗبا ْؿبـ    إذ اشٓد، ايٝابإ، ايؿن، ؾسْطا( 

 ١ٝ٥.ايطُٝٓااٱْتاز ايعاملٞ َٔ ا٭ؾ٬ّ 
 

 :ُالتىصًات املكرتح 

ؿببذ  إٔ ْٓعببس يًطببُٝٓا نمٝبباز تسؾٝٗببٞ قببُٔ الٝببازات     ٜٴ -2

ؾٗٞ ْػاط ال٬م ٚٚض١ًٝ يتعصٜص اسب١ُُٝٝ بن أؾساد  ،أالس٣

عٌُ َػبذى، إىل  يف َٔ ال٬ٍ اُْٗانِٗ  ،ا٭ضس٠ ايٛاسد٠

 داْ  نْٛٗا ٚض١ًٝ تجكٝـ ٚشٛ بس٤ٟ.

 َببٔ ،َدزضبب١ ضببعٛد١ٜ الاؾبب١ بايطببُٝٓا  تأضببٝظايعُببٌ عًبب٢  -1

ؾٓطب  املبدازع    ،ال٬ٍ قٝبادات َ٪ًٖب١ ت٪ضبظ شبرٙ املدزضب١     

 ئ ٜطِٗ يف تڀٜٛس ضُٝٓا ضعٛد١ٜ.  

 ،اياببد٤ ب ػببباد َٓؿببات إطبب٬م )ؾببا٫ت( يف املببدٕ ايس٥ٝطبب١   -0

ثباز  ٚتٛقبٝض اٯ  ،ٚاالتٝاز أؾب٬ّ ذات ذا٥كب١ ادتُاعٝب١ َكاٛيب١    
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٫ْڀبب٬م ٖببرٙ    اشببباط٧ ازباْاٝبب١ ايببيت قببد تؿبباس  ايؿٗببِ     

 ايؿٓاع١ بػهٌ َهجـ.  

ٌ      إْػببا٤ -4  ،دٚز عببس  يف املٓبباطل املمتًؿبب١ شبًببل ؾببسف عُبب

 ،ٚايتعسٜببـ بازبٛاْبب  اسبكبباز١ٜ ٚايتُٜٓٛبب١ ملٓبباطل املًُهبب١  

   داذب١ َٚعصش٠ يًطٝاس١ ايداال١ًٝ.حبٝح تؿاض 

اٱْتباز ٚايعبس     ا٫ٖتُاّ بٛدبٛد ْعباّ ٜػبتٌُ عًب٢ قبٛاب       -5

 ايطببُٝٓا٥ٞ  ستبب٢ ٫ تهببٕٛ ؾببا٫ت ايطببُٝٓا ؾكبب  ؾسؾبب١      

.. طبتًؿبب١ ثكاؾبب١ ٚؾببل أْتذببت غسبٝبب١ ًُٝٝبب١ؾ َٓتذببات يتطببٜٛل

 ايطٝاض١ٝ اسبٝا٠ من  يف أٚ اسبسٜات، يف أٚ ايكِٝ، يف ضٛا٤

ٚيتطبببِٗ يف ؾبببٓاع١  ..  ٚا٫قتؿببباد١ٜ ٚايذبٜٛببب١ ٚا٫دتُاعٝببب١

 ٚيٝظ.. اشباف ايكڀاع ٜٚدعُ٘ ٜسعاٙ سكٝكٞ ضُٝٓا٥ٞ إْتاز

ُٿببل  أدٓاٝبب١  ؾًُٝٝبب١  ملٓتذببات  عببس   ؾببا٫ت  ثكاؾبب١  عٛملبب١  تع

 قُٝبب١ أٚ ؾكبب١ًٝ ؾٝبب٘ تػببسع أٚ ٖٜٛبب١، يبب٘ تؿببٓع ٫ٚ ايؿببسد،

 ..ثكاؾ١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ

ٚتببا   ،ؾببتض أقطبباّ يًُطببسح ٚايطببُٝٓا يف نًٝببات اٱعبب٬ّ    -6

ٚدعببِ ايهؿببا٤ات ايطببعٛد١ٜ ايػبباب١ ايببيت أثاتببت قببدزاتٗا يف    

 ٖرا اجملاٍ.

َٓض تؿازٜض ٱقا١َ مجعٝبات َٚعاٖبد َتمؿؿب١ يف ؾبٓاع١      -7

 ،َٚٛاثٝببل ايػببسف ،ڀببٜٛسَببٔ سٝببح ايتببدزٜ  ٚايت ،ايطببُٝٓا

ٌ  ٚغرٖببا.  ذْٚببات يؿببباْعٞ  دبببسا٤ات ايكاْْٛٝبب١ ٚا٭ اٱ ٚتطببٗٝ

 احملتٜٛات ايطُٝٓا١ٝ٥.

 ،إط٬م دٛا٥ص َٚٗسداْات َسَٛق١ يًطُٝٓا بهاؾب١ ؾسٚعٗبا   -8

ٚٚقبببع َعببباٜر ٚأْعُببب١ ضببببدد٠ تتطبببِ بايػبببؿاؾ١ٝ ٚايٛقبببٛح 
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َٳب     ،يتٓعِٝ ٖرٙ ايؿٓاع١ ٜعُبٌ يف ٖبرا    ٔٵحبٝبح ٜعبسف نبٌ 

 َٚط٪ٚيٝات٘. اجملاٍ سكٛق٘

ٖبا  ٩عؿاإٚ ،ذْٚاتٗبا أٚتطبٌٗٝ   ،ايػسنات ايعاملٝب١  اضتكڀاب -9

ٚايطببُاح شببا بؿببتض َهاتبب  تببدزٜ  ٚإْتبباز      ،َببٔ ايكببسا٥  

 يتدزٜ  ايطعٛدٜن ع٢ً ٖرٙ ايؿٓاع١.   بداالٌ املًُه١

تػڀٝبببب١ تهببببايٝـ دببببص٤ َبببببٔ تٓؿٝببببر أعُبببباٍ ايػبببببسنات       -20

ص بٗبببدف ايتشؿٝببب  ايطبببُٝٓا١ٝ٥ ايعاملٝببب١ املٝبببداْٞ يف ايطبببعٛد١ٜ

نْٛٗبببببا ؾبببببٓاع١ ٜهتٓؿٗببببا ايهبببببجر َبببببٔ    ٚا٫ضببببتكڀاب 

ن طبتؿبن عٓبد   َع ا٫غذاط باضتكڀاب ضبعٛدٜ  ،املماطس٠

 ايتٓؿٝر املٝداْٞ.

ٚإقاَب١ َبدٕ ضبُٝٓا١ٝ٥     ،تػذٝع َ٪ضطات اٱْتاز ايطُٝٓا٥ٞ -22

 ،زببببرب تؿببٜٛس ا٭ؾببب٬ّ ا٭دٓاٝبب١ يف ايطبببعٛد١ٜ    َتهاًَبب١ 

 .ضُٝا إٔ املكَٛات ازبػساؾ١ٝ تطاعد ع٢ً ذيو٫

ببٝن يف  ٚٚزإْتاز أؾ٬ّ أدٓا١ٝ ضعٛد١ٜ عٔ قؿـ ايسساي١ ا٭ -21

أٚ بعجببات ايتٓكٝبب   ،ا ايطببعٛد١ٜ(ازبصٜببس٠ ايعسبٝبب١ )ٚالؿٛؾٶبب 

ٍ  ٔعبب  ٚأؾببب٬ّ ٚثا٥كٝبب١ تتعًبببل بػمؿببٝات ٚطٓٝببب١ أٚ    ،ايبباذٚ

ٞ    أ بًػبب١  ،سببداخ نببد٣ شببا داْبب  تببازؽبٞ عببد ضببسد دزاَبب

 ذبؿغ شا قُٝتٗا. اسذاؾ١ٝ

ا٫دتُاعٝببببب١ ٚايعطبببببهس١ٜ  نبببببجر َبببببٔ ايٛقبببببا٥ع اضبببببتًٗاّ -20

اٱضبب٬ّ إىل تأضببٝظ  ٌَببا قاببٚايطٝاضبب١ٝ َببٔ تازؽبٓببا ايجببسٟ 

ٚؾبٝاغتٗا يف   ،ببٌ ٚأثٓبا٤ تأضٝطبٗا    ،ايدٚي١ ايطعٛد١ٜ ايجايجب١ 

 زٜ .اعٌُ دزاَٞ نار ؼبؿغ ٖرا ايت
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ٝٶب  -24 ا يب٫ٛد٠ ؾبٓاع١   ٚدٛد ؾا٫ت ايعس  ايطُٝٓا٥ٞ يٝظ ناؾ

ٖٚبرا   ،احمل١ًٝؾاجملتُع ايطعٛدٟ َتٓٛع ايجكاؾات  ،ضُٝٓا١ٝ٥

ٚضبٝهٕٛ َعٝٓٶبا يف ؾبٓاع١ أؾب٬ّ      ،ايتٓٛع َؿدز قب٠ٛ ٚثبسا٤  

 ضعٛد١ٜ.  

ربؿٝـ ْطا١ نار٠ َٔ عٛا٥د ايك١ُٝ املڂكباؾ١ ٚاملؿسٚقب١    -25

َجبببببٌ  ٚايذؾٝٗبببببٞ( -)اشببببببدَٞايكڀببببباع ايطبببببٝاسٞ  عًببببب٢

  اقتؿبببادٜات ايطبببُٝٓا ٚاملطبببسح يبببدعِ َٝصاْٝبببات اياًبببدٜات   

 .  ًُذتُعالد١َٝ يٚإْػا٤ َساؾل  ،سٝا٤يتڀٜٛس ا٭

 _إٔ ٜكبببّٛ ؾبببٓدٚم ا٫ضبببتجُازات بدزاضببب١ قڀببباع ايطبببُٝٓا       -26

 ٌ ٚاٱضببب١َٝ٬ يف بعبببض ايبببدٍٚ ايعسبٝببب١    _ بػبببهً٘ ايهاَببب

نْٛب٘ ضٝطبتجُس     َٔ الدات اٯالسٜٔ ٚايؿدٜك١  ي٬ضتؿاد٠

 يف ٖرا اجملاٍ.

إٔ تابببدأ ٚضبببا٥ٌ اٱعببب٬ّ املمتًؿببب١ ب عبببداد نبببٛادز ٚأقطببباّ   -27

سنب٘ يؿبشؿٝن   ٚعبدّ ت  ،ٖرا اجملاٍيف ٬َٚسل َتمؿؿ١ 

 غر َتمؿؿن.
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 احلارثٌ. العرابٌ الىرقُ الرئًصُ: د. فَد 

يف ْعسٟ إٔ ا٭ش١َ َؿدزٖا إٔ ايكا٥ُن ع٢ً ٖبرٙ امل٪ضطبات   

ٚإٔ  ٖا٥ًب١، طسع١ مل ٜهْٛٛا َ٪َٓن بإٔ ايعامل ٜتػر َٔ سٛشِ ب

َبببٔ   ٚبايتبببايٞ نبببجرٶا   أٜكٶبببا، ا َبببٔ أدٚات اسبٝبببا٠ تبببتػر    نبببجرٶ

ضببتتػر املؿبباِٖٝ ٚضببتتػر الٝببازات  ضببتمتؿٞ،ايٛظببا٥ـ ٚا٭عُبباٍ 

 ٚظا٥ـ.ؾشؿٝٛ ايّٝٛ ضٝذدٕٚ أْؿطِٗ ب٬  املعازب١.

٭ٕ  دبببرزٟ ايبببتػر ايبببرٟ طبببسأ عًببب٢ ؾبببٓاع١ ايؿبببشاؾ١ تػبببر  

ايتكًٝد١ٜ أؾباشت تكبدَٗا    املٓتذات اييت ناْت تكدَٗا ايؿشاؾ١

ايٛضبببا٥ٌ ٚاملٓؿبببات ازبدٜبببد٠ بڀبببسم تتُٝبببص بايطبببسع١ ٚايٓذاعببب١     

ُٻ َبببا ٜٴ  ٚتتُٝبببص بتشكٝببببل  ٚايتؿاعبببٌ،  "دميٛقساطٝبببب١  ب٢ ايٝببببّٛ بببب طببب

 ،ٚبايتبببايٞ يف تدغبببٔ باقتبببداز َسسًببب١ " َبببٛت ايٓماببب١ "   ،"املعسؾببب١

ؾايٓباع أؾبباشٛا ٜتببداٚيٕٛ ا٭الاباز ٚا٭ؾهبباز ٚاملعًَٛببات بطببٗٛي١   

ا ز٥ٝطٶا يًجكاؾب١ ٚاٱعب٬ّ   ٕ ازبُٗٛز ْؿط٘ أؾاض ؾاْعٶإ بٌ ٜٚطس،

 ازبدٜد٠.ٚاملعسؾ١ 

ؾتاتهببس  ،امل٪ضطببات ايؿببشؿ١ٝ مل تطببتڀع إٔ تًببتك  اشبببٝ  

اضبتٓدت ؾكب  إىل تساثٗبا     ايتٓاؾظ،الٝازات َػس١ٜ تاكٝٗا يف سًا١ 

ٚمل ذبطٔ تكدٜس ضسع١ ايتػٝر ايبرٟ ػببسٟ    املذانِ،" ايكدِٜ " 

 ايسقُٞ. ؾكا٤ات اجملتُع يف ايعامل ايطابض يف
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بببٌ  ايعاملٝبب١،ٖٚببرا ايتؿببسٜ  ٫ ٜكتؿببس عًبب٢ أٚقبباع ؾببشاؾتٓا  

َٓتػببس٠ ؾببٛم نٛنبب     ٚإع٬َٝبب١ أالببس٣ ٜػببٌُ ب٦ٝببات ؾببشاؾ١ٝ   

 ا٭ز .

عببٔ ايٝبّٛ يف    ايبدعِ. يطت َع ا٫ضبتٓذاد باسبهَٛب١ يتكبدِٜ    

ٜطبببتڀٝع ازببببسٟ يف ٖبببرا  ٚايبببرٟ ٫ ٚايتٓاؾطببب١ٝ،شَبببٔ ا٫بتهببباز 

 بػرٙ.ا٤ بدعِ اسبه١َٛ أٚ ضٛ املكُاز ضٝمسز

٫بد إٔ ْبدزى   ،يف ظٌ ايتڀٛزات ايتك١ٝٓ ٚاملؿا١ُٖٝٝ املتطازع١

 ايعببامل،بببإٔ ٖٓبباى نٝاْببات االتؿببت َببٔ آؾببام ؾببٓاع١ ايجكاؾبب١ يف 

ٕ ايجبٛز٠  إيف َهاْٗبا نٝاْبات ددٜبد٠ طبتًؿب١. ٫ ببٌ       ٚقد ظٗست

ايتكٓٝبب١ يف َطببت٣ٛ ايببرنا٤ ا٫ؾببڀٓاعٞ ٚايسٚبٛتببات، بًػببت َببٔ     

ٚازبٕٓٛ إٔ أؾاشت اٯي١ ذاتٗبا َٓتذب١ يًجكاؾب١، ؾٗبٞ قبادز٠      ايدق١ 

ؾتببرنس بعببض ايتكببازٜس إٔ ؾببشٝؿ١  اٱْطببإ عًبب٢ ايببتؿهر َجببٌ 

ايٛاغببببٓڀٔ بٛضببببت َجًًببببا غببببسعت يف اضببببتمداّ تكٓٝبببب١ ايببببرنا٤   

تكسٜبس   000ا٫ؾڀٓاعٞ، ٱْتباز زٚبٛتبات ؾبشؿ١ٝ قبدَت سبٛايٞ      

شٜبٌ. ثبِ تٛضبعت    قؿر. ٚقدَت تٓاٝٗات سٍٛ "أٚملاٝاد زٜٛ" يف ايدا

يف اضتمداَٗا تًبو ايتكٓٝبات يتػڀٝب١ ؾعايٝبات َبٔ بٝٓٗبا اْتماببات        

ايهٛظبسع، ٚؾعايٝات زٜاق١ٝ ضب١ًٝ، يٝؿٌ َا أْتذت٘ َٔ َٛاد 

ًًببا َببٔ  َبباد٠ ؾببشؿ١ٝ يف عبباّ ٚاسببد )مبعببدٍ أنجببس قًٝ      850إىل 

 َادتن يف ايّٝٛ ايٛاسد(.

اع١ ايبيت تسؾببد ايتڀبٛزات املتطبازع١ يف ؾببٓ    ٚتبرنس ايتكبازٜس  

 )ايرنا٤اٱع٬ّ إٔ ٚناي١ ا٭ضٛغتد بسع اضتمدَت ايسٚبٛتات 

يتػڀٝببب١ ا٭عاؾبببر ايبببيت ادتاسبببت بعبببض اي٫ٜٛبببات    ا٫ؾبببڀٓاعٞ(
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ا٭َسٜه١ٝ، أَا ؾشٝؿ١ "ٜٛ إع تٛداٟ" ؾكد اضتمدَت بسصبٝات 

 ٱْػا٤ َكاطع ؾٝدٜٛ قؿر٠.  

ٚتطببع٢ ؾببشٝؿ١ "ٚاغببٓڀٔ بٛضببت" ملعسؾبب١ نٝؿٝبب١ اضببتمداّ،   

ؿٞ اٱيهذْٚببٞ( ملطبباعد٠ ايؿببشؿٝن يف إعببداد  ايسٚبببٛت )ايؿببش

ايتكببازٜس ايؿٓٝبب١ ٚاملايٝبب١ ٚذبًًٝببٗا. ٚالبب٬ٍ ا٫ْتمابببات ا٭َسٜهٝبب١    

ا٭الر٠، اييت أضؿست عبٔ اْتمباب دْٚايبد تساَب  ز٥ٝطٶبا ي٫ًٜٛبات       

مدَت ٖبببرٙ ايدصبٝبببات، ٚؾبببل بعبببض املتشبببد٠ ا٭َسٜهٝببب١، اضبببتٴ

ا٥ر ا٫ْتمابات تتذب٘  ايتكازٜس، يتٓاٝ٘ غسؾ١ ا٭الااز عٓدَا بدأت ْت

مما أتاح يًؿشؿٝن ١ًَٗ يتػڀٝب١ ا٭الاباز ٚادباٖاتٗبا      يػر املتٛقع

بدق١. ببٌ تبرٖ  بعبض امل٪ضطبات ٭بعبد َبٔ ذيبو، عبد اضبتمداّ          

ايسٚبٛتات يًُطاْد٠ ايكا١ْْٝٛ يًؿشؿٝن بڀسم أالبس٣، ببٌ ٚتؿبٌ    

يتطبببٌٗٝ املعًَٛبببات ازباَبببد٠، ٚذبٛشبببا ملطببباز ددٜبببد، يهػبببـ    

ذبًٝببٌ اياٝاْببات املايٝبب١ ٚغرٖببا. ٚػبببسٟ عببٔ طسٜببل   ادباٖببات، أٚ 

َجبببٌ  ،ٖبببرٙ ايتكٓٝبببات ذببببدٜح ايكؿبببـ ازبازٜببب١ ضبببسٜع١ ايبببتػر  

 ا٭سداخ املٓاال١ٝ.

ػبببباز إىل إٔ ايتكببببازٜس ايببببيت ٜٓتذٗببببا ايؿببببشؿٕٝٛ اٯيٝببببٕٛ      ٜٚٴ

)ايببرنا٤ ا٫ؾببڀٓاعٞ( ميهببٔ إٔ ربببدّ املتمؿؿببن، ٚميهببٔ  

ُبببٛذز اٱالابببازٟ إٔ تصٜبببد َبببٔ ايٛؾبببٍٛ إىل َؿبببادز ا٭الاببباز. ٚايٓ 

ايسقُٞ ٜٓتر ايسضا٥ٌ ايكؿر٠ ٚاملااغس٠، ٜٚكدّ ْتبا٥ر ًَٚمؿبات   

أضببٌٗ، ٜٚعڀببٞ يًؿببشؿٝن اياػببسٜن احملذؾببن ايؿسؾبب١ يًكٝبباّ      

 بأعُاٍ أالس٣ أنجس ١َٝٓٗ.

ٚتكٍٛ ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ ايبيت تطبتمدّ )ايؿبشؿٞ ايسٚببٛت( أْٗبا      

    ٔ  تٗببدف إىل متهببن ايؿببشؿٝن َببٔ اياػببس َببٔ ايكٝبباّ مبصٜببد َبب
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عٌُ "ذٟ ق١ُٝ عاي١ٝ"، عٛقٶبا عبٔ إقباع١ ايٛقبت يًكٝباّ بٛظبا٥ـ       

 تكًٝد١ٜ اعتٝاد١ٜ أٚ 

يف امل٦بب١ َببٔ ايٛقببت    10ٚتكببدز ٚنببا٫ت ا٭ْاببا٤ أْبب٘ مت تببٛؾر    

ايرٟ ٜككٝ٘ ايؿشؿٕٝٛ يف ايتػڀ١ٝ، نُا ضباِٖ ٖبرا ايٛقبع يف    

 الؿض ايتهايٝـ.

َٚبا مل   ازبدٜبد٠، َا مل تدزى ايؿشاؾ١ احمل١ًٝ ٖبرٙ اسبكبا٥ل   

ضبٝهْٕٛٛ   ٚايتٓاؾط١ٝ، ؾِٜٗدالٌ ايكا٥ُٕٛ عًٝٗا سًا١ ا٫بتهاز 

ُٶا إىل   شٚاٍ.ست

ٚيٓأالببببر اسبهُببببب١ َبببببٔ َٛدببببب١ ايجبببببٛز٠ ايؿبببببٓاع١ٝ ايسابعببببب١  

ؾًعٌ أٖٕٛ َا قدَت٘ ٖرٙ ا٭ْٛاع َٔ ا٫بتهازات ٖبٛ   ٚايسٚبٛتات،

ٚالؿبببض  اٱع٬َٝببب١،ْتببباز ايؿبببٓاع١ إتسغبببٝد ايٛقبببت يف الڀبببٛط  

ٕ  ايتهبببايٝـ، يًتػًببب  عًببب٢ دبببص٤ َٗبببِ َبببٔ    ُٖٚبببا أَبببسإ َُٗبببا

 ايؿشاؾ١.ايتشدٜات اييت تٛاد٘ 

ٚملصٜببد َببٔ اضببتؿصاش املڀببايان بببدعِ اسبهَٛبب١ َببٔ أدببٌ بكببا٤ 

أغبر ٖٓبا َبس٠ أالبس٣ إىل ايتڀبٛز اشا٥بٌ يف ايتڀاٝكبات         ،ايٛزقٝات

ٚذبطببن قببدزات ايسٚبٛتببات  ،املعتُببد٠ عًبب٢ ايببرنا٤ ا٫ؾببڀٓاعٞ

٘   تكبٍٛ بعبض  إذ  اٱبداع١ٝ، طبر بأضبسع ممبا ْتٛقبع،     ٜ ايتكبازٜس: إْب

إٔ البدا٤ ؾبٝٓٝن متهٓبٛا    « تػبآٜا ْٝبٛش  »ا َٛقع سٝح ْػس َ٪السٶ

يف ايعبببامل قبببادز عًببب٢ نتابببب١   « ؾبببشايف»َبببٔ ؾبببٓع أٍٚ زٚببببٛت   

طًببل اضببتڀاع ايسٚبببٛت ازبدٜببد ايببرٟ أڂ  »املكببا٫ت. ٚٚؾكببا يًُٛقببع:  

يٝؿببباض أٍٚ  ،عًٝببب٘ اضبببِ )شاٚ ْبببإ( نتابببب١ أٍٚ َكايببب١ ؾبببشاؾ١ٝ  

ايعامل متهٔ َٔ إظباش امل١ُٗ املٛنًب١ إيٝب٘،   زٚبٛت )ؾشايف( يف 

زَببص نتبابٞ يف ظببسف ثاْٝب١ ٚاسببد٠    000ا َبٔ  ا َ٪يًؿببٚنتب  ْؿٽب  

 ٚبظ.. ٚاسد٠.. ٫سغ ثا١ْٝ «.ؾك 
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أٚي٦ببو امل٦ًٝبب١ ؾببدٚزِٖ    ٚيهٗٛشببا، أٟ َطببتكاٌ يًكببساطٝظ  

 ضعاٍ . ٚبكاٜا ايعٝؼ.بُّٗٛ 

ٛ   ،اَب٪السٶ  ؾٛؾكا يًتكازٜس ايعاملٝب١ سطباُا قبسأتٴ    ٍ عباّ  أْب٘ حبًب

يف امل٦بب١ َببٔ ايتكببازٜس ا٫قتؿبباد١ٜ َهتٛببب١       10ضببٝهٕٛ   1028

ٜٴب      ٖبٛ ايبرٟ ٜهتب      "Quill"دع٢ بأٜبدٟ زٚبٛتبات، ؾٗٓباى تڀاٝبل 

 «.ؾٛزبظ»ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ جمل١ً 

ٜٚ٪ند ايدنتٛز ضبُٛد عًِ ايدٜٔ، أضتاذ ايؿشاؾ١ بهًٝب١  

ٚعكببٛ اش٦ٝبب١ ايٛطٓٝبب١ يًؿببشاؾ١، أْٓببا    ،اٱعبب٬ّ داَعبب١ ايكبباٖس٠ 

 Robot - journalism« ايسٚبببٛت»ّ ؾببشاؾ١ ددٜببد٠ ٖببٞ ؾببشاؾ١ أَببا

ع١ًُٝ ايهتابب١ بػبهٌ آيبٞ ناَبٌ     » :ا بأْٗاعسف أنادميٝٽاييت تٴ

، «ٟيًكؿـ اٱالااز١ٜ املسنا١ ايهاًَب١ َبٔ دٕٚ أٟ تبدالٌ بػبس    

أٚ ايؿبببشاؾ١ املطبببتع١ٓٝ   ،قؿببب١ ؾبببشاؾ١ ايسٚببببٛت  »ا إىل إٔ ٫ؾتٶببب

َا ابتهببس َعٗببد ، عٓببد1020بأْعُبب١ ايببرنا٤ ا٫ؾببڀٓاعٞ عبباّ 

ا ؾببشاؾٝٽ اَعًَٛاتٝببات ا٭ْعُبب١ ايرنٝبب١ جباَعبب١ طٛنٝببٛ زٚبٛتٶبب    

ٜطبببتڀٝع بػبببهٌ آيبببٞ انتػببباف ايا٦ٝببب١ احملٝڀببب١ بببب٘، ٜٚهتببب   

ا عُببا ٚدببدٙ، ايسٚبببٛت ٜؿببتؼ عببٔ ا٭غببٝا٤ املببتػر٠ سٛيبب٘،    تكسٜببسٶ

ا بهاَرت٘ املدصب١ ثِ ًٜتك  ؾٛزٶ ،ز َا إذا ناْت ذات ق١ُٝكسٿٜٴ

٘  داالًبببب٘، ٚميهببببٔ إٔ ٜطببببأ   ٜٚطببببتعٌُ  ،ٍ ايٓبببباع بببببايكسب َٓبببب

يٝصٜد َٔ ؾُٗ٘ يٮَٛز احملٝڀ١ ب٘. ٚإذا   ضبسنات حبح اٱْذْت

ا يبب٘ قُٝبب١ إالاازٜبب١ ٜعٗببس يف ا٭ؾببل، ؾبب ٕ ايسٚبببٛت   َببا بببدا إٔ غبب٦ٝٶ

ٜٚٓػسٙ ع٢ً غباه١ اٱْذْبت عًب٢     ،اا إالاازٜٽضٛف ٜهت  تكسٜسٶ

 «.ايؿٛز
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  :عبد اهلل بً ىاصر احلنىد د.التعكًب األول.  

  :ٛط١٦ت

عًٝٓا املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يف ايٓعس ٚا٫ضتكسا٤ ٚايتشًٌٝ إٔ  تؿس 

منبببٓض صبُبببٌ ايبببس٣٩ سبببٍٛ َطبببتكاٌ ايؿبببشاؾ١ ايٛزقٝببب١ ؾسؾببب١       

إٔ املتمؿؿن ٚاياباسجن ؽبتًؿبٕٛ بػبهٌ نبار      ذيو  اسبكٛز

ا َبٔ ايتذبازب ايعاملٝب١ السدبت     . ضُٝا إٔ عبددٶ ا٭َس.يف ايٓعس شرا 

.. ضبببٛف أعبببس  تعكبببٝ  بػبببهٌ ايٞٚبايتبببدبببدٽا. بُٓببباذز َتاآٜببب١ 

 .ثِ أبن زأٜٞ يف ْٗا١ٜ ا٭َس ،َٛقٛعٞ قدز اٱَهإ

 .الرأٍ املىالٌ للصحافُ املطبىعُ: اأوًل

. ٚأْب٘  باقٝب١. عدد نار َٔ ايااسجن إٔ ايؿشاؾ١ ايٛزقٝب١   ٜس٣

 ٫ ٜصاٍ يف عُسٖا ؾطش١ ٚاضع١ َٔ ايصَٔ.

ٍ  ٖٚببببب٪٤٫  املتؿبببببا٥ًٕٛ ٜبببببسٕٚ إٔ ايؿبببببشاؾ١ نٛضببببب١ًٝ اتؿبببببا

َع ظٗبٛز ايسادٜبٛ ٚبعبدٙ ظٗبٛز      -مجاٖر١ٜ اضتڀاعت يف املاقٞ

عًب٢   ،إٔ تٓاؾظ ٚتطتُس -ايتًؿصٜٕٛ نٛضا٥ٌ اتؿاٍ مجاٖر١ٜ

ايبببسغِ َبببٔ ضبببڀ٠ٛ نبببٌ َبببٔ ايسادٜبببٛ ٚايتًؿصٜبببٕٛ ٚاَت٬نُٗبببا      

 الؿا٥ـ ايؿٛز١ٜ ٚاٯ١ْٝ.

ٍ ٚبايتببايٞ.  إٕ ايؿببشاؾ١ :. ٜببس٣ ٖببرا ايؿسٜببل أْبب٘ ميهٓٓببا ايكببٛ

ؿبببببشؿٝن نكبببببا٥ُن با٫تؿببببباٍ ضبببببٛف نٛضببببب١ًٝ إعببببب٬ّ.. ٚاي

ْذْبببببت ٚغببببباهات ايتٛاؾبببببٌ ٜتُهٓبببببٕٛ َبببببٔ عابببببٛز عؿبببببس اٱ

ايسأٟ ٜ٪َٔ ب٘ ا٭ضتاذ ايدنتٛز ضبؿسإ املكباطٞ    اا٫دتُاعٞ. ٖر

عاد ايًڀٝـ  د. اسباي١ٝ، ٜٚٛاؾك٘ ايسأٟكك١ٝ اييف سٛاز َع٘ سٍٛ 

ايؿبببشاؾ١  َٗٓببب١ ؾكببباٍ: ،ببببٔ ؾبببؿ١ٝ.. ايبببرٟ ساٚزتببب٘ يف املٛقبببٛع 
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ٝٽبب  عببٔ طبتًببـ أْػببڀ١ ايتعببار ايببيت ٜصاٚشببا املببٛاطٔ      اربتًببـ نً

تكتكٞ اياشح عبٔ   ؾايؿشاؾ١ باضتمداّ ايتهٓٛيٛدٝا املتاس١ ي٘.

َع َساعا٠ قٛاعبد   ،َٚتابعت٘ ،ٚايتعًٝل عًٝ٘ ،ٚايتشكل َٓ٘ ،اشبد

 يًذُٝع، ٚاسباد١امل١ٓٗ يٝطت َتاس١  ٖٚرٙ ١َٝٓٗ ٚأال٬ق١ٝ دقٝك١.

إٔ عبادات ايكبسا٠٤ ايٛزقٝب١،     انُب  إيٝٗا َاشايت قا١ُ٥ ٚئ تتٛقبـ. 

 ،بٔ ؾؿ١ٝ، ٫شايت ٫ش١َ يد٣ ايعدٜد َٔ ؾ٦بات اجملتُبع   .يف زأٟ د

َجًببٗا َجببٌ عببادات ا٫ضببتُاع يٲذاعبب١ ايببيت مل تٓكببس  نُببا بػببس  

.. ٚاملڀاببٛعات. ٝبببريو املٓعببسٕٚ بعببد ظٗببٛز ايتًؿصٜببٕٛ يف اشبُطببٝٓ 

ٝٽبب اَادٜٽبب آعببس إيٝبب٘ باعتاببازٙ ديًًٝبب  ٜٴ ضببٛا٤  ،ملببس٤ٜطببعد ببب٘ ا  اٚمجاي

ب٘ ٖبٛ تكًٝبد إْطباْٞ ممتبد يف      ٚا٫ضت٦ٓاع ا.أّ قاز٥ٶ أنإ ناتاٶا

إٔ  نُبا  َٚستا  مبعباٖس ايعًبِ ايبيت ٜؿمبس اٱْطبإ بٗبا.       ،ايصَٔ

خببب٬ف اسبٛاَببٌ  ،بايؿببش١ ااملڀاببٛع نتبباب أٚ غببرٙ يببٝظ َكببسٽ 

ٔ  أَبببااٱيهذْٚٝببب١.   ،اٱدَبببإ عًببب٢ ايهتببب  ؾٗبببٛ أَبببس َطتشطببب

 ص٠ اٱيهذ١ْٝٚ.بعهظ اٱدَإ ع٢ً ا٭دٗ

إذا.. َس٥ٝات َعتد٠.. دبعٌ احملًٌ يف َٛقـ سرز.. ٜطبتًصّ   تًو

ٌ  ا َٔ ايتأَبٌ يف َبآ٫ت ايؿبشاؾ١ ايٛزقٝب١.    َصٜدٶ ال٬ؾب١ ٖبرا    ٚيعب

أْ٘ ع٢ً ايسغِ مما ميهٔ إٔ ؼبؿٌ يًؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ َٔ  :ايسأٟ

 ا.. إ٫ أْٗا ئ تٓكس  أبدٶَٚٛقٛع١ٝ.ذب٫ٛت بٓا١ٝ٥ ٚغه١ًٝ 

 .رأٍ املضاد لكدرَ الصحافُ الىرقًُ علِ البكاءال: ثاىًا

إٔ ٖٓبباى َ٪ٜبدٜٔ يؿهببس٠ قببدز٠ ايؿبشاؾ١ عًبب٢ اياكببا٤..    نُبا 

إىل شٚاٍ ٫  ايؿبببشاؾ١ ايٛزقٝبببب١ ٖٓببباى بببباسجٕٛ آالبببسٕٚ ٜبببسٕٚ إٔ     

 ضباي١.
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ات ايكببسٕ املبب٬ٝدٟ املاقببٞ قببدّ ايدٚؾٝطببٛز زْٚٝبب٘   ٝتطببعٝٓ يف

د٠ يػب٪ٕٚ اٱعب٬ّ   زاؾٛ ٚشًَٝت٘ َطاعد٠ ا٭َبن ايعباّ يٮَبِ املتشب    

ٚا٫تؿاٍ ترٜظ بانٝ٘ ضٝؿٝ  ضباقس٠ يف داَعب١ نٓهٛزدٜبا   

ثا عٓبب٘.. ٖببٌ  ممببا ذبببدٻ  ٚنببإ يف َْٛذٜبباٍ.. ضببعدت حبكببٛزٖا..  

 يًاػس١ٜ  أّ غسٷ ايتك١ٝٓ الرٷ

عًبب٢ إٔ َببٔ الرٜبب١ ايتكٓٝبب١ أْٗببا ضببٛف تببدؾع باٱْتبباز        ٚاتؿكببا

َٶب  عن.. ضٝؿباشٕٛ  اايڀاٸب  ٚإٔ ا.املڀاٛع إىل ايصٚاٍ ال٬ٍ ث٬ثن عا

اين ايببرٜٔ شاٚيببٛا َٗٓبب١ إببب٬ؽ ايٓبباع بكببسازات ايطببًڀ١ يف  نايڀاٸبب

ٖببببرا ايٓطببببل َببببٔ ايببببتؿهر تصدٖببببس   ٚعًبببب٢، ايعؿببببٛز ايادا٥ٝبببب١

ايهتابببات ايػسبٝبب١ ايببيت تٓاببأت بببأعٛاّ ضببٛف تػببٗد ؾببدٚز آالببس    

عببدد َببٔ ؾببشٝؿ١ َڀاٛعبب١ يف ايعببامل.. ٚتاآٜببت تهٗٓبباتِٗ بببن        

0505 ٚ0505.ّ 

ٌّالرأٍ : اثالًج    الىشط

زأٟ ثايبببح ٜعتكبببد إٔ ايؿبببشاؾ١ املڀاٛعببب١ ضبببٛف تتمبببر      مثببب١

إدسا٤ات ساز١ يكبُإ اضبتُسازٖا.. ٚإٔ ايؿبشـ ايبيت تبتُهٔ      

 َٔ ذيو ضٛف تطتڀٝع اياكا٤.

املُٝبصٜٔ   ٚاياباسجن اٱع٬َبٝن  ع٤٬ ايػاَٞ أسد ا٭ضباتر٠   د.

ٖبرٙ ايككب١ٝ: إٕ   يف ايكاٖس٠.. قاٍ يبٞ يف سبٛاز َعب٘ سبٍٛ َٛقبٛع      

ٛٿ ايؿشاؾ .. نُبا  ٫ضبتُسازٖا ز آيٝبات َبٔ داالًبٗا    ١ املڀاٛع١ ضبتڀ

ْٶبببب        ا سبببدخ يف بعبببض ايؿبببشـ ايػسبٝببب١ َبببٔ ذبٛشبببا يًتٛشٜبببع صبا

ا َٔ ايؿشـ ضبٛف تتشبٍٛ إىل   إٔ عددٶ ٜٚعتكد ٚاضتُساز اٱع٬ٕ.

 -ا َجًًبب -نُببا سببدخ يف َؿببس ،ؾببشـ زأٟ ؾكبب  دٕٚ اشبببد
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ـ ضٛف تعُد بعض ايؿبش  نُا، املكاٍإؾداز دسٜد٠ ازٗا  َٔ

أنجبس عًب٢    ا٫عتُباد َع  ،تهٕٛ أؾػس سذُٗا، حبٝحإىل تػٝر 

 .ٖٚهرا، ايؿٛز

 .رأيٌ حىل مآل الصحافُ املطبىعُ: ارابًع

َٶ أعتكد  ٚإٔ ا.. إٔ ايؿشاؾ١ املڀاٛع١ إىل شٚاٍ َُٗا ؾعًبت. داش

ايؿببشؿٝن ايتكًٝببدٜن يببٔ ٜهببٕٛ شببِ َهببإ ٜعًُببٕٛ ؾٝبب٘ عًبب٢       

ٌ   إٔ  غبر  عكبدٜٔ أٚ ث٬ثب١.   ٍاٱط٬م الب٬  ٞ ، ا٭َبس ؾٝب٘ تؿؿبٝ  ؾؿب

تٛدببد ضببٝٓازٜٖٛات ثابتبب١ يتعبباطٞ ايؿببشـ َببع       السكٝكبب١ ا٭َببس  

نببٌ دبسببب١ ٚب٦ٝبب١ َببتػرات     ؾؿببٞ، ايتڀببٛزات ايتكٓٝبب١ املتطببازع١  

غر ايدٍٚ ايعسب١ٝ.. ٚايدٍٚ ايعسبٝب١ يٝطبت ضبٛا٤     ؾايػسب  سان١ُ

 .يف ٖرٙ ايا١٦ٝ

. أعتكبببد إٔ املبببد٣ ايبببصَ  يػٝببباب ايؿبببشـ ايٛزقٝببب١  ٚبايتبببايٞ.

ايٛقبع   ،ادٍٚ اشبًٝر َجًً يف. ا َٔ صبتُع ٯالسٛف ٜتاأٜ نجرٶض

  ضبببٝهٕٛ خبببب٬ف ايٛقبببع يف ايػببباّ أٚ يف املػبببسب أٚ يف َؿبببس    

ب٦ٝبب١ َببٔ ٖببرٙ ايا٦ٝببات َببتػرات سانُبب١ يطببسع١ غٝبباب         ؾًهببٌ

ابب١  ايطعٛد١ٜ سٝح دٚز٠ ا٫قتؿباد عٓبدْا ٚثٻ   ٚيف. ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ

َبٔ َػبسٚعات ع٬ُقب١ ممتبد٠      ا ملا تػٗدٙ ايا٬دْٚعسٶ  حبُد اهلل

ا أطببٍٛ يًؿببشـ  . ؾطببٛف ٜكببُٔ ذيببو اضببتُسازٶ   قادَبب١.يطببٓٛات 

ٚياكبا٤ أُٖٝتٗبا    ،سباد١ املعًٓن يٲع٬ٕ ؾٝٗبا َبٔ داْب      ايٛزق١ٝ

 .َٔ داْ  آالس نُتػر اتؿايٞ قسٚزٟ يد٣ ايطًڀ١

نُا إٔ طاٝع١ ايذنٝا١ ايطها١ْٝ ٚٚدبٛد َعبد٫ت ملبٛاطٓن    

 ٔ ٝٽ  َببع ازتؿبباع َعببد٫    ،نابباز ضبب ِ ت ايكببسا٠٤ ْطببا ضببٛف   ،ا يببدٜٗ

 .ٜطاعد يف اضتُساز١ٜ ايؿشـ ايٛزق١ٝ ملد٣ أطٍٛ
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ٝٽ   ا٫قتؿاديف ظٌ  ،أالس٣ َٚس٠ ا( عٓبدْا  اشبدَٞ ايسٜعبٞ )ْطبا

( ضبٝعٌ ايٓعبس يٛظٝؿب١    ذبب٫ٛت يف ايطعٛد١ٜ )زغبِ َبا ٜػبٗدٙ َبٔ     

. ٚبايتببايٞ، ؾبب ٕ ضببًع١.ايؿببشـ املڀاٛعبب١ بٛؾببؿٗا الدَبب١ ٚيٝطببت 

ايؿببشـ ٚايؿببشؿٝن ؾببذ٠ أطببٍٛ ضببتهٕٛ    إَهاْٝبب١ اضببتُساز١ٜ

 َسغش١.

إٔ منبب  املًهٝبب١ ايؿببشؿ١ٝ غببا٘ اسبهببَٛٞ عببد َببا        نُببا

ا..  ميهببٔ إٔ تٓايبب٘ ايؿببشـ َببٔ ايببدعِ املااغببس َببٔ ايدٚيبب١ َادٜٽبب    

 ا٭الس٣.ٜسدض ؾذ٠ سٝا٠ أطٍٛ يًؿشـ َكاز١ْ بايدٍٚ 

ٖبٞ إٔ   :ؾبشؿٓا املڀاٛعب١   َآ٫تٚال٬ؾ١ ا٭َس سٍٛ زأٜٞ يف 

يؿببشـ يبدٜٓا يف املًُهبب١ ضبتهٕٛ أطببٍٛ َبٔ غرٖببا    دٚز٠ سٝبا٠ ا 

.. يف يهٓٗبباٚضٝاضبب١ٝ، ثكاؾٝبب١ ٚاقتؿبباد١ٜ  ٫عتاببازات  َببٔ ايببدٍٚ

تكبسٜ .. زمببا تكبباّٚ    ٚمبٓعبٛز ْٗاٜب١ املڀباف ضبٛف تًشبل بػرٖبا..      

ثبِ بعبد عؿبس ايس٩ٜب١.. ضبٝادأ      ، 0505ؾشؿٓا ست٢ َٛعبد ز٩ٜتٓبا   

يبب٘.. ٜؿببازع َببٔ ضبب١ٓ نْٛٝبب١ ملببٔ ٖببرٙ سا ؾايؿٓببا٤ظبُٗببا بببا٭ؾٍٛ.. 

 .أدٌ اياكا٤

  :ٌد. زييب اخلضريٍالتعكًب الجاى.  

 اعتباد . َداالًيت بب "ايؿشاؾ١ ايٛزقٝب١ تبٛتس ببن شَباْن"     عْٓٛت

"ٜٚت برْت" إٔ ٜكٍٛ يت٬َٝرٙ يف داَع١ نٛيَٛاٝبا: "٫ أعتكبد إٔ   

ب َهببببباْهِ نتابببببب١ قؿببببب١ قؿبببببر٠ دٝبببببد٠، دٕٚ إٔ ٜهبببببٕٛ   

ٜهِ غب٤ٞ تكٛيْٛب٘   بداالًهِ قؿ١ دٝد٠، ٚأؾكبٌ إٔ ٜهبٕٛ يبد   

دٕٚ بٓبببا٤ ؾببب ، عًببب٢ إٔ ٜهبببٕٛ يبببدٜهِ بٓبببا٤ ؾببب  دٕٚ غببب٤ٞ      

ـ تكٛيْٛب٘". ٖٚٓبا ٜ٪نبد برْبت إٔ احملتب٣ٛ يف أٟ       ٖبٛ ا٭ضباع    ْب
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ٚيٝظ بٓا٩ٙ ايؿ ، ٚقٝاضٶا ع٢ً َٛقبٛعٓا إٔ   ،ايرٟ ٜستهص عًٝ٘

ٕ ايؿبشاؾ١ ايٛزقٝب١،   إسٝبح   ،احملت٣ٛ ٖٛ ا٭ضاع ٚيٝظ ايٛضب١ًٝ 

تتػر حبط  طاٝعب١ اجملتُبع ٚتڀبٛزٙ     ،ؾٌٚايسق١ُٝ ٖٞ قٓٛات تٛا

ايتهٓٛيبببٛدٞ ٚا٫قتؿبببادٟ، سٝبببح مجٗبببٛز ايؿبببشاؾ١ يف ايعبببامل 

ايسقُٞ ٖٛ أْبت، ٚأْبا، ٖٚبٛ، ٖٚبٞ، ٚعببٔ، ؾباملتًكٞ ميبازع يف        

تًكٝببب٘ يًمبببد أٚ املعًَٛببب١ زؾكٶبببا ٚقاًٛيبببا، ٜتؿاعبببٌ بػبببهٌ ضبببً   

ٚإػببببابٞ، ٜجببببسٟ ٜٚٓتكببببد، ٖٚببببرا ٜ٪نبببد يٓببببا إٔ املتًكببببٞ ميجببببٌ   

ُٶ اَػببازًن ْتبباز ْببٛع املعًَٛبب١ أٚ اشبببد، سٝببح إيف إعبباد٠  اَٚطبباٖ

ٟ ٜا  املتًكبٞ ز٩اٙ َبٔ الب٬ٍ طبسح ضبتب٣ٛ عُٝبل َٚكٓبع ٚس        ، ٝباد

ْتاز ايٓـ َٔ إؾٗٛ ٫ ٜتٛقـ عٓد قسا٠٤ ايٓـ املهتٛب، بٌ ٜعٝد 

البب٬ٍ َببا اضببتٛعا٘ ٚاالتصيبب٘ يف عكًبب٘ اي٬ٚاعببٞ، سٝببح بػببسٜتٓا      

ا ٦ًَٝٚببب١ ن١ دبببدٽازبدٜبببد٠ يف اجملتُبببع ايسقُبببٞ أؾببباشت َػبببذ   

ممببا دعببٌ    باياببدع، ٚا٭ٜببدٜٛيٛدٝات ايؿهسٜبب١، ٚايتٓببٛع ايجكببايف   

ايتهٓٛيٛدٝا ايسقُٝب١ أؾباشت    رٙؾٗ ،ا٭َٛز تؿاض أنجس تعكٝدٶا

ٕ ٚاسببد، ؾببٓشٔ ْطببر آَٛيببد٠ يًهببجر َببٔ املػببانٌ ٚاسبًببٍٛ يف  

ع٢ً َطازات ايرا٥كب١ اٱْطبا١ْٝ ٚمجايٝاتٗبا ٚايبيت تٓڀًبل َبٔ بٓب٢        

أضاضببٗا ايع٬قبب١ املااغببس٠ باملكبباَن ا٫دتُاعٝبب١   ،١عًُٝبب١ ٚثكاؾٝبب

   ٛ  ٫تايجابتببب١ ٚاملتشٛيببب١، ٚايآببب٢ ا٫قتؿببباد١ٜ ٚايطٝاضببب١ٝ، ٚايتشببب

ٚدٚز ايؿبشاؾ١   ،سٛيتٓا إىل صبتُع طبتًـ َتًٍل َٚػازى ١ايسقُٝ

ـ    ؾببٓشٔ ْاشببح عببٔ احملتبب٣ٛ،     ،ضببٛا٤ ٚزقٝبب١ أٚ زقُٝبب١ يببٔ ؽبتًبب

قببد تػببرت، ٚإٔ ؾٗببد يف إٔ ؾببٓاع١ ايؿببشاؾ١   ٚأتؿببل َببع طببسح د. 

ٌ  بٌ إػبباد  ،اسبٌ يٝظ ٖٛ ايدعِ اسبهَٛٞ أنجبس ؾاعًٝب١    ٚضبا٥

: سٝبح ايؿبشاؾ١ تعبٝؼ ببن شَباْن      ،٫ضتُساز١ٜ ايؿشـ ايٛزق١ٝ

ٚشَٔ زقُبٞ، ؾٗبٞ تعبٝؼ ايتبٛتس اٯٕ، ٚأتؿبل       ،ن٬ضٝهٞ شَٔ
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ٚعؿبس   ،ْٓا اٯٕ ْعٝؼ عؿس ايتهٓٛيٛدٝا ايسابعب١ أؾٗد يف  َع د.

ايؿٓاعٞ ٫ ٜؿهبس َجبٌ اٱْطبإ. ٖبٛ     ٚيهٔ ايرنا٤  ،بٛتاتٚايس

  ٕ ٚيهبببٔ ٫ ٜؿهبببس َجًببب٘، ٚتٛيٝبببد    ،ّٜٛيبببد ضبتببب٣ٛ َجبببٌ اٱْطبببا

ٛ   -احملت٣ٛ  احملتب٣ٛ ضاضٶبا عًب٢   أَعتُبد   -َجٌ َكبا٫ت أٚ ؾٝبدٜ

ايرٟ أٚددْاٙ عبٔ. َٚع زٜاقٝات ٚإسؿا٤ ٚاستُا٫ت ٜعٗس غ٤ٞ 

 غا٘ ددٜد. 

 ٠د. ؾٗببد يف َكايتبب٘ ايجسٜبب١ الًبب  بببن تڀاٝكببات نببجر        ٚزمبببا

ببداعٞ.  إا إْتباز ضبتب٣ٛ َبا ٜعب  أْب٘      يًرنا٤ ايؿبٓاعٞ. ٜعب  َجًًب   

َطبتكاًٞ َبا ٜعب      ٤ٚإذا اضتمدَت ايرنا٤ ايؿٓاعٞ يًتٓا٪ بػٞ

سؿبببا٤ ٚا٫ستُبببا٫ت  ، ٖٚبببرا َبببا شاٍ يف ْڀبببام اٱ  ١الازقببب اأَبببٛزٶ

. ٚاسبببدٜح ٱْطببإؼبتبباز ضبتبب٣ٛ ٜكدَبب٘ ا  َٚببا شاٍ ،ٚايسٜاقببٝات

ر٠ بايٓتببا٥ر، ايٛاقببع إٔ  عببٔ ايببرنا٤ ايؿببٓاعٞ ؾٝبب٘ َاايػبب١ نببا     

ايببرنا٤ ايؿببٓاعٞ ٜتكببدّ ٚايببدٍٚ ػببب  إٔ تػببتػٌ عًبب٢ ايتكٓٝبب١        

ٚيهبببٔ عبتببباز إىل تعسٜبببـ ٚٚقبببع َؿببباِٖٝ       ٚايتڀبببٜٛس ايبببتك ، 

َا ٖٛ ْٛع  :َٚكاٜٝظ يًرنا٤ ايؿٓاعٞ ايرٟ ْطتمدَ٘، ٚايط٪اٍ

 ايسٚبٛت   ٘الاازٟ ايرٟ ضٝهتاايتكسٜس اٱ

يف سبببدٜح عٓبب٘  ٚيهببٔ ا ١،ايببرنا٤ ايؿببٓاعٞ ٜتكببدّ بطببسع  

 ١عبببٔ تهٗٓبببات أٚ الٝبببا٫ت أٚ َاايػبببات َكازْببب    ٠ايؿبببشاؾ١ عاببباز 

غبببر ايبببرنا٤ ايؿبببٓاعٞ.  ٚايسٚببببٛتبايٓتبببا٥ر اسبكٝكٝببب١ يًاشبببٛخ. 

٘    ٠، أٟايرنا٤ ايؿٓاعٞ بسْاَر ي٘ قدز   أْ٘ ٜتعبد٣ سبدٚد بسصبتب

  ٞ  ١سسؾٝببب ١ٚيبببٝظ عًببب٢ بسصبببب  ،٭ْببب٘ ٜعتُبببد عًببب٢ منبببٛذز زٜاقببب

ٞ  هبٔ تٴب  مم آيب١ . ايسٚببٛت ٖبٛ   ١شبڀٛات َعٝٓ  ،صٚد ببرنا٤ ؾبٓاع

ٚذببسى  تعُبٌ أغبٝا٤    آيب١ أٚ ممهٔ ؾكب  تهبٕٛ    ١،ٚتؿاض ذنٝ

ٚيهٓب٘ يبٝظ    ،ايؿبشاؾ١ يف  ٝكبات ايبرنا٤ ايؿبٓاعٞ يب٘ تڀا    بٓا٤.

 عٔ اٱْطإ. ابدًًٜ
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 ٖٞ: ،التِ بٗاأاييت أزغ  إٔ  ٚايتطا٫٩ت

 ؾٝٗا أْتِ زاقٕٛ عٔ َطت٣ٛ ايؿشاؾ١ اٯٕ َٚا ٜٴڀسح  ٌٖ •

ٚمبببا تٓكًبب٘ َببٔ   ،ؾببشاؾتٓايف ًًببا تجببل ؾع أْببت نُتًببٍل ٖببٌ •

 َٚعًَٛات أالااز 

طببت٣ٛ املڀببسح يف ايؿببشاؾ١ َكٓعبب١ عًبب٢   اٯزا٤ ايببيت تٴ ٖٚببٌ •

 ٚاملٓڀكٞ املعسيف 

استكاز ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ اسبايٞ ٚؾبٝش١ ا٫ضبتٓذاد    ٌٖٚ •

غباٗٗا بؿبٝش١ ٖتًبس "ايصببد٠ أٚ     أ ٚايبيت املايو، الايد  أ.َٔ 

 ِ يف  ٌػبببانٖٓببباى َأٚ إٔ  ،املببدؾع " ٖبببٞ َػبببه١ً ايبببدع

ٞٻٚؽبٝببببٌ   عُبببل ايؿببببشاؾ١ أدت إىل ٖببببرٙ ايٓتٝذببب١   إٔ  إيبببب

 .ٚيٝظ املس  اسبكٝكٞ ،ٖٞ أعسا  املس  ؾٝشت٘
 

  :ًُاملداخالت حىل الكض 

ٚقع بعض ايٓكاط عًب٢   إىل أْ٘ َٔ املِٗ د. ضعٛد نات أغاز 

ٖٚبٛ بٓبا٤    ،اسبسٚف ست٢ ٫ تعٛقٓا عٔ ايٛؾٍٛ إىل اشدف املٓػٛد

َٚٛانبب  يًتڀببٛزات ايعاملٝبب١ ايببيت     ،إعبب٬ّ ضببعٛدٟ قببٟٛ َٚبب٪ثس   

بببببن  سبببببدٚدمت ؾٝٗببببا إيػببببا٤ ا ،سٛيببببت ايعببببامل إىل قسٜبببب١ ؾببببػر٠

 ااٱع٬َن اشبازدٞ ٚايداالًٞ، ٚأقشٞ ؾٝٗا ذيو اٱع٬ّ ض٬سٶ

ُٶببَ ٚداٗبب١ ٫ تكببٌ أُٖٝبب١ عببٔ داٗببات ايكتبباٍ ايدٜبب١ ٚازبٜٛبب١        ا،ٗ

ساعبب٢ ؾٝبب٘ ايٛقببع   ٚاياشسٜبب١. حبٝببح ٜببتِ ذبكٝببل ذيببو بػببهٌ ٜٴ     

ٚقببدزتٗا عًبب٢ ا٫ضببتُساز   ،ٞ يًؿببشاؾ١ املڀاٛعبب١ ايطببعٛد١ٜ اسببباي

 ٚايكاب١ًٝ يًع٬ز.
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 ايٓكاط ٖٞ: تًو

صاٍ ٖٓاى أٌَ يف ق  اسبٝا٠ يف عبسٚم ايؿبشاؾ١   ٌٜٖ ٫  :اأًٚي

يتعببٛد َٓتذبب١ َٚبب٪ثس٠، ٚنببريو اقتؿبباد١ٜ قببادز٠ عًبب٢      ،ايٛزقٝبب١

)٫( بببباعذاف  :ٖبببٞ ٚا٫دابببب١ ٚذبكٝبببل ا٭زبببباح  ،ايُٓبببٛ ٚايتڀبببٛز

 ٞ ايؿشـ ايعامل١ٝ ايهد٣ أْؿطِٗ.َط٪ٚي

ٝٶ ٖبٌ يبٛ    :البس آمبعٓب٢    ٌٖ املطأي١ َطبأي١ ضبتب٣ٛ ٚٚضب١ًٝ    :اثاْ

اضبتڀاعت ايؿبشـ ايٛزقٝب١ تڀبٜٛس ضبتٛاٖبا إىل أعًب٢ املطبتٜٛات        

٭ٕ احملتب٣ٛ    )٫( :اأٜكٶب  اٱدابب١  ا ملػانًٗا ضٝهٕٛ ذيو ع٬دٶ

ُٶَصاٍ ٜمل ٜعد "املًو". ْعِ ٫  ًت دٛدتب٘  ا، ٚيهٔ َُٗا ٚؾا ددٽٗ

 ٚمتٝصٙ ؾ ْ٘ ٜهٕٛ عدِٜ دد٣ٚ إذا مل ٜكذٕ بايكدز٠ ع٢ً:

 (.ضسع١ ايٛؾٍٛ )اٯ١ْٝ 

 ايٛاضع. ا٫ْتػاز 

 .ايتؿاعٌ ٚايتػازن١ٝ 

 ٍ(.اسب١ُُٝٝ )نُا يف ازبٛا 

 .َٛانا١ تٛدٗات ا٭دٝاٍ ازبدٜد٠ 

ٖرٙ اشبؿا٥ـ مل تعد َٛدبٛد٠ يف اسببد ٚايبٛزم، ٫ٚ     ٚمجٝع

يٝعٛد دٌٝ ايػااب ايٝبّٛ   ،ادباٖ٘ ٜٛدد أٌَ يف إٔ ٜعهظ ايصَٔ

 ا َٔ غاغات ازبٛاٍ.إىل ايٛزم بدًي

  َاذا عٔ تازٜ  ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ ٚإزثٗا ايععِٝ  :اثايجٶ

ٚايؿببشاؾ١ ايٛزقٝبب١  ٚاملتبباسـ،ذبؿعبب٘ نتبب  ايتببازٜ   ايتببازٜ 

ـ  ٭ْٗببا   يببٝظ َببٔ املٓڀببل دعُٗببا ؾكبب    ،ؾببٓاع١ عايٝبب١ ايتهببايٝ

 تساخ ٚتازٜ .
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 اٯٕ  َا ٖٛ اسبٌ :ازابعٶ

     ٚتسنٗبببا يتٛادببب٘   ،اعبببدّ دعبببِ ايؿبببشاؾ١ ايٛزقٝببب١ َادٜٽببب

َٳب   َؿرٖا اقتؿادٜٽ ٜٚتٛقبـ   ،ٖبٛ قبادز   ٔٵا، حبٝبح ٜطبتُس 

ٔ ٜعذص عٔ ذيو. أٟ دعِ سايٞ يًؿشـ ٖٛ ع٢ً سطباب  َٳ

ايتكببدّ يٮَبباّ ٚايتڀببٜٛس يًُطببتكاٌ، الاؾبب١ أْبب٘ ضببٝهٕٛ   

ُٶبب ٗٶبب ادع عاقبب١ تڀببٜٛس  إنببإ ايطببا  ايببس٥ٝظ يف   ٔٵملځبب اَٛد

ٚمتطببببه٘  ،يًتػببببٝر َتبببب٘مبكاٚ  يهذْٚٝبببب١ؾ١ اٱايؿببببشا

 بايٛقع ايسأٖ ايرٟ ٜعٛد عًٝ٘ مبؿاح ٚبسٜطتٝر الاف.

    ِْػبببا٤ ؾبببٓاع١  إَابببادز٠ سهَٛٝببب١ دببباد٠ تٗبببدف إىل دعببب

عاملٝبب١ املطببت٣ٛ َتعببدد٠ ايًػببات، َٚتعببدد٠  ،ؾببشاؾ١ زقُٝبب١

ثكاؾبب١، اقتؿبباد....(. ٖببرٙ ايؿببشاؾ١   ا٫دباٖببات )ضٝاضبب١،

٠ زيسغاات ايٓباع ٚاملعًبٓن، ٚقباد   ازبدٜد٠ تهٕٛ َٛانا١ 

عًببب٢ ايعبببٝؼ ٚذبكٝبببل ا٭زبببباح بعبببد ؾبببذ٠ ضببببدد٠، نُبببا   

ٚ   د١َتهٕٛ قادز٠ ع٢ً ال ٜؿباٍ ؾبٛتٗا   إأٖبداف املًُهب١ 

 عبا٤ ايعامل.أايطٝاضٞ ٚايجكايف يهاؾ١ 

 :صبا٫ت ايدعِ املڀًٛب١ 

يهذْٚببببٞ، ايببببداَر ٚايتڀاٝكببببات اشباؾبببب١ بايٓػببببس اٱ  -2

 اٯالسٜٔ.أؾكٌ  يٝ٘إٚاياد٤ يف ذيو مبا اْت٢ٗ 

ضببٛا٤ يػببسف  ،ٚتػببٌُ ناؾبب١ ا٭دٗببص٠ اي٬شَبب١  :املعببدات -1

ٞ   ،ايتشسٜبس املدصبب١   أٚ يتطبٌٗٝ ايعُببٌ   ،أٚ ؾبٓاع١ احملتبب٣ٛ ايسقُب

 ،َٚٓتذببببببببٞ ا٭ؾبببببببب٬ّ ،ٚاحملببببببببسزٜٔ ،اٱبببببببببداعٞ يًؿببببببببشؿٝن

 ٚغرٖا. ،ْؿٛدسافٚاٱ
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احملتببب٣ٛ ايؿسٜببببد: ٖٚببببرا ٜعببب  ؾببببٓاع١ ضبتبببب٣ٛ ممٝببببص    -0

َبانٔ أالبس٣ عًب٢ اٱْذْبت. ٖبرا      ٫ ميهٔ إػببادٙ يف أ  ،َسغٛب

احملت٣ٛ ايؿسٜد ضبٝعصش ايڀًب  عًب٢ املٓبتر َبٔ ْاسٝب١، َٚبٔ ْاسٝب١         

ٚبٝبع   ،أالس٣ ػبعٌ باٱَهإ دبرب ايبدالٌ املبادٟ با٫غبذانات    

 ٚؾٝدٜٛ.....(. ،ٚؾٛز ،ٚؾٛت ،احملت٣ٛ )ْـ

ٝٽبببب اٱ -4 ا َهاْببببات اياػببببس١ٜ عايٝبببب١ ايتببببدزٜ  ٚايتأٖٝببببٌ ؾٓ

 ٚإدازٜٽا. ا ٚذبسٜسٜٽ

آي١ٝ ايعٌُ: إذا ذبككت املتڀًاات أع٬ٙ ٚالاؾ١ ايدعِ  :االاَطٶ

اسبهببَٛٞ، تهببٕٛ اشبڀبب٠ٛ ايتايٝبب١ ٖببٞ االتٝبباز أؾكببٌ ايتذببازب  

ٚايتعاقبد َعٗبا يٓكبٌ ٚتبٛطن ٖبرٙ املعسؾب١        ،ايعامل١ٝ )ٖٚٞ َعسٚؾ١(

ا َٔ ايتؿاؾٌٝ يف ٖرا ازباْب  غبر إٔ   ٚتٛابعٗا. ٖٓاى ايهجر ددٽ

 ٚاْ٘.ٕ ضابل ٭طسس٘ اٯ

ِ دٚأغبباز  دببٖٛس املطببأي١ يببٝظ "ايٛزقٝبب١"   إىل إٔ  . ضبُببد املًشبب

عببامل  ؿببٞاملهتٛببب١  ؾبببٌ املهتٛببب١ َكابببٌ غببر  ،َكابببٌ "ايسقُٝبب١"

بببٌ ضبب١ٓ بعببد  ،ا بعببد دٝببٌؾبب ٕ ا٭دٝبباٍ ايٛاؾببد٠ تتكببدّ دًًٝبب ،ايٝببّٛ

ٚتػبببادز ايبببٓـ ... ستببب٢ ذيبببو   ،visualsإىل عبببامل املس٥ٝبببات  ،ضببب١ٓ

ٝٽ  .ااملدٕٚ إيهذْٚ

ا يًؿبشاؾ١  ٚيبٔ ٜهبٕٛ ْاضبؿً    ،ا٭شَب١  ٛ ضببٛز ٖايكسا٠٤  تؿذر

٘  ،ايٛزق١ٝ أٚ ايؿشؿٞ ايتكًٝدٟ  ،بٌ ضٝٓاٍ َٔ َؿّٗٛ ايتًكٞ ْؿطب

يٝؿببببباشٛا أدٚات أنجبببببس   clientsٚضبببببتتػر َعبببببامل املطبببببتؿٝدٜٔ  

ٌٵ  إ  طٛاعٝبب١ َػببؿس٠( يف ايؿببٛز٠   :ذ باتببت املعًَٛبب١ طبتؿببس٠ )أٚ قبب

يتشًٝببٌ ٚا اشبببدٚيٝببدالٌ َؿٗببّٛ ايببٓـ املؿتببٛح إىل عببامل     ،ؾكبب 
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ا عًبب٢ بببٌ ٚزمبببا املكايبب١ ايؿببشؿ١ٝ بعببد إٔ نببإ سؿببسٶ ،الاببازٟاٱ

 ايهتاب١ اٱبداع١ٝ 

ٖٓببا ميهببٔ ا٫ْڀبب٬م يف تؿببٛز ضًطبب١ً َببٔ ايتؿبباع٬ت        َببٔ

ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚازبٝٛضٝاض١ٝ ايٓادب١ َٔ ٖبرا ايٛاقبع ٖبٞ    

طببتمدّ يف ايكٓاًبب١  ٚايببيت تٴ ،أغببا٘ بايتؿبباع٬ت ايٜٓٛٚبب١ املتطًطبب١ً  

  .د١ٝٓٝاشٝدزٚ

ٚ   ٌ ؾٗبببٞ تهببباد تهبببٕٛ    ،بايٓطبببا١ شٝهًببب١ ضبتببب٣ٛ املطبببتكا

 Internet ofضبطب١َٛ إىل سبد نبار َبٔ الب٬ٍ "إْذْبت ا٭غبٝا٤"        

Things ،    أبطببببتُٛيٛدٝٽاٚايببببيت ضببببتػر ؾًطببببؿ١ املعًَٛبببب١ )ٚزمبببببا 

ٚتعٝبببد  ،ٚضبببٛف متبببظ ايؿبببشاؾ١ إذا مل تتػًػبببٌ ؾٝٗبببا   ،املعسؾببب١(

ببايؼ اٱْطبإ يف تعُُٝٗبا    ٚ ،اإذا َبا اْتػبست ؾعًًب    اٗاؾٝاغ١ أضبايٝ 

 .أنجس ٚأنجس

ايؿبشاؾ١ ٖبٛ    َٙا تسٜبد غا١ٜ ، ؾ ٕ د. الايد ايسدٜعإٚيف تؿٛټز 

ٕ ربًبل ايتبأثر املڀًبٛب    أ، ٚ٘إٔ تؿٌ يًذُٗبٛز ٚتهبٕٛ يف َتٓاٚيب   

ٚضا٥ٌ ايٛؾٍٛ يًذُٗٛز َتعدد٠، َٚٓٗا  ٚقد أؾاشت عٓد املتًكٞ.

  يهذ١ْٝٚ.ايؿشـ اٱ

ٞ  ؾٗبد  .ذنبسٙ د  َبا  ْتاباٙ تًؿبت ا٫ ايبيت  الس٣ ايكك١ٝ ا٭  ايعسابب

 ٞ يهذْٚٝببب١ ايبببيت تهتبب  ٚتعبببد تكبببازٜس  سبببٍٛ ايببداَر اٱ  اسبببازث

ٚإٕ  ،ددٜبدٷ  ؾبتضٷ  ، ٖٚرا ايعٌُؾشؿ١ٝ بٛاضڀ١ ايرنا٤ ايؿٓاعٞ

ٚزمببا   ،ظبشت ايتذسب١ ؾٗرا ضٝع  إٔ ايتكازٜس ضبتهٕٛ ضباٜبد٠  

بطبببا  تكًبببـ ايتبببأثر ايػمؿبببٞ يف    َٛقبببٛع١ٝ بدزدببب١ نبببار٠

ٚدع َا ٜسٜد ايهاتب  إٔ ٜدضب٘ يف ثٓاٜبا تكسٜبسٙ.      ،ٜسعداد ايتكسإ
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ٚبايتبببايٞ ضبببتهتا٘   ،ايتكسٜبببس ضبببتعدٙ آيببب١ ؾبببُا٤ ٫ َػببباعس شبببا  

 حبٝاد١ٜ ؾاز١َ ٚداؾ١.

َٚٔ ايتأثرات املتٛقع١ ٫ْكسا  ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ اقبذإ ذيبو   

باْتٗا٤ دٚز ايسقٝب  اسبهبَٛٞ، ٚببصٚؽ عؿبس ددٜبد َبٔ اٱعب٬ّ        

٫ يهذْٚٝبب١ ددٜببد مبببا ؾٝبب٘ ايؿببشاؾ١ اٱ  اسبببس ٚاملؿتببٛح... إعبب٬ّ 

اسبهَٛات ٫ٚ ٜڀاٌ شا  ببٌ ٜساقاٗبا ٚزمببا ٜؿكبشٗا دٕٚ      ٌػباَ

بكببدز َببا تهببٕٛ ايعًُٝبب١    ،إٔ تهببٕٛ ايؿكببٝش١ َكؿببٛد٠ يببراتٗا  

بسَتٗبا صببسد ْكبٌ ايٛقبا٥ع نُبا ٖبٞ دٕٚ زتبٛؽ َٚهٝباز ؽبؿبٞ          

ٚزمببا ؼبُٝٗبا    ،عٝٛبٗا. َٔ ايرٟ ضٝاهٞ ع٢ً ايؿبشاؾ١ ايٛزقٝب١  

ا٫ْكسا   بايتأنٝد ضتهٕٛ اسبهَٛبات ايبيت ضبٛف تابرٍ      َٔ

مبببٛت ايؿببشاؾ١ ايٛزقٝببب١    ايبببٛزم  ٭ْٗببا ايػببايٞ ٚايٓؿببٝظ يف بكببا٤    

ٛ  س شبا َٗباز٠ متسٜبس    ضتهٕٛ الطست سؿٓٶا َٓٝعا نإ ٜٛؾِّ  دټَبا تب

٫ ٚ٭ٕ اسبهَٛببات ايعسبٝبب١  ،متسٜببسٙ ٚتًؿٝكبب٘ بڀسٜكتٗببا اشباؾبب١ 

ملا ٜكدَ٘ شا َبٔ ؾٛا٥بد     "ضكٛط ٖرا "اسبؿٔ غر املٓٝعيف   تسغ

غرت تًبو   إذاْٗا ضتكاّٚ ضكٛط٘ بهٌ ايطاٌ، إ٫  ؾ ،٫٢ تٴشؿ

٫ حبٝبببح  ،ٚقبببسزت إٔ تؿببباض دميٛقساطٝببب١  ،اسبهَٛبببات زأٜٗبببا 

املعببٍٛ ايببرٟ ضببٝدى ذيببو  ،يهذْٚببٞاٱَببٔ تببأثر اٱعبب٬ّ  فربببا

ظٗبٛز ؾبشـ   َع ايٛقبع يف ا٫عتاباز إٔ   عسٚؽ ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ. 

ت حباد١ إىل تؿسٜض َبٔ ٚشازات اٱعب٬ّ ايعسبٝب١..    يهذ١ْٝٚ يٝطإ

يهذْٚٝبب١ ايسزٝبب١ ايببيت يببٔ  ؾببشـ ضببتهٕٛ زدٜؿبب١ يًؿببشـ اٱ 

 تؿًت بايڀاع َٔ تأثر ايسقٝ  ٚتٛدٝٗ٘. 

ٚايككببب١ٝ اسبازببب١ يف نبببٌ ذيبببو تهُبببٔ يف املتًكبببٞ ايبببرٟ     

ٌٿ   ُٶببا عببٔ نبب يهذْٚٝبب١ َببا ضببتهتا٘ ايؿببشاؾ١ اٱ  ضٝٓؿببسف ست
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ذيو إىل ؾشـ غر ززٝب١ ٜتٛضبِ ؾٝٗبا    ا َٔ ٜٚتذ٘ بدًي ،ايسز١ٝ

دٜٓاؾبٛز  دٕٚ البٛف َبٔ زقٝب  أٚ     ،دَبا تسٜب  ازبسأ٠ يف طبسح نبٌ   

 ٜذبـ شا يف َهإ َا َٔ ٖرا ايعامل. َا،

٘  د. عًببٞ اسبببازثٞ ٚاتؿببل  ، ٚأقبباف:الايببد د. َببع َببا ذٖبب  إيٝبب

ستب٢   دميٛقساطٝب١، غرت اسبهَٛات زأٜٗبا يتؿباض    إذاؾُٝا عدا 

ٟٳ   إٚ ٭ٕ ايتكٓٝب١    ا دعُٗبا سبؿبٓٗا املٓٝبع   َعٗب  ٕ أؾباشت ؾًبٔ ػببد

مل ٜعبد ٖٓباى َبٔ ٜػبذٟ ايؿبشـ       سذبسٶا. ٖدَت سؿْٛ٘ سذبسٶا  

طببتمدّ ت٪الببر يتٴ اسبهَٛٝبب١ دٚا٥سايبب يفع ٛشٻتٴبب ايببيتايٛزقٝبب١ ستبب٢ 

عتكبد نُبا ذنبس د. ؾٗبد إٔ عًب٢      أ ايهبجرٜٔ. يًڀعاّ عٓد  ٠ضؿس

 ٜٚاشجبٛا  بػبذاع١، ايٛزق١ٝ ٚؾبشؿٝٝٗا إٔ ٜعًٓبٛا ٚؾاتٗبا     ايؿشاؾ١

ٟ ٚايًشبام بسنب  ايبرنا٤ ايؿبٓاعٞ      ،تػٝر املطاز ببدأ ٜػبصٚ    ايبر

   اجملا٫ت.نٌ 

ٕ  ٚيف اعتكببباد  ،اسبهَٛببب١ تعبببٞ ذيبببو   ، ؾببب ٕد. شٖبببر زقبببٛا

ٚايديٌٝ أْٗا قُٔ بسْاَر ايتشبٍٛ تعُبٌ اٯٕ عًب٢ بسْباَر ايتشبٍٛ      

سبببببٌ ضببببببٌ اسبهَٛببببب١   اسبهَٛٝببببب١ ايبببببرٟايسقُبببببٞ يًذٗبببببات 

ؿبع  تؿعٝبٌ ايؿبشاؾ١    ٚايرٟ بدْٚ٘ ضٝهٕٛ َٔ اي ،اٱيهذ١ْٝٚ

 .اٯي١ٝ باضتمداّ ايرنا٤ ا٫ؾڀٓاعٞ

اسبببدٜح عببٔ احملتببب٣ٛ   ؾُٝببا ٜتعًببل ب   د. شٜبباد ايببدزٜظ  ٚذنببس  

ٝٳُٝبب١ ُٖٝٓبب١ ايؿببشاؾ١ ايٛزقٝبب١ ٚذبّهببِ   أٜبباّ، أْبب٘ ٚايتشبب٫ٛت ايكٹ

ٜٓػببس َٚببا ٫ ٜٓػببس َببٔ ن٬َٓببا ٚنتاباتٓببا، نٓببا    ؾُٝبباايسقٝبب  

ٚبعبد   اٯٕ، املڀًكب١،  ٚميٓشٓا اسبسٜب١  ،ْدعٛ اهلل إٔ ٜٴًٗو ايسقٝ 

ٝٳُٝب١ اشابڀب١ يف ٚضبا٥  ايتٛاؾبٌ املؿتٛسب١، أدعبٛ اهلل        ايتذسب١ ايكٹ

 ٜٚػؿس يٓا دعٛاتٓا ايعامل١ عًٝ٘  ،إٔ ٜػؿس يًسقٝ  ٜٚسمح٘



43 

–1028  1022  
185 

 ٍ د. َطببباعد احملٝبببا: نٓبببا ْتمبببٛف َبببٔ تٓببباَٞ عًُٝببب١         ٚقبببا

ٔ  .ايتعًُٝات.ايتهاٌٝ ٚايتكٝٝد يًؿشـ عد َصٜد َٔ  املكًبل   يهب

ٚز٥ببٝظ ايتشسٜببس َٚببدٜس ايتشسٜببس أؾبباض ٜهاببٌ    ٖببٛ إٔ ايؿببشؿٞ

ببببٌ أؾببباض ٫ ٜعابببأ حبسٜببب١   ،يٝببب٘ ايهبببٛابضإْؿطببب٘ قابببٌ إٔ تؿبببٌ 

غبعس إٔ  أ ٚيبرا َهتطاات٘ ايػمؿ١ٝ  ايؿشاؾ١ بكدز سسؾ٘ ع٢ً 

بكبدز َباٖٞ إٔ    ،املػه١ً يٝطت يف ايڀااع١ ٚايؿبشاؾ١ املڀاٛعب١  

 ٚأؾبباشتا٫تؿبباٍ، ضببًٛى ازبُٗببٛز تػببر يف تعاًَبب٘ َببع ٚضببا٥ٌ    

ٚسذبِ   ،ٚضبع أغااعات٘ ػبدٖا عد ايطٛغٌ َٝدٜا حبس١ٜ إت٘ ٚزغا

يبٛ ذبٛيبت ايؿبشاؾ١ املڀاٛعب١ يبدٜٓا يتؿباض        يبرا . َعًَٛات أنجبس 

ٌ ٚعبببا٤ ْػبببس ؾبببشؿٞ عْٗبببا ضبببتأ ؾاملػبببه١ً ،يهذْٚٝببب١ ؾكببب إ

ٍ     ،َٓاؾظ ؾكب   ٔ . ٚزمببا تكباّٚ ملبد٠ ٫ تڀبٛ ايٝبّٛ ٜاشبح عبٔ     املعًب

ٜٚسٚدببٕٛ يبب٘  ،يبب٘. ٖبب٪٤٫ ٜٓػببسٕٚ ايطببٓابٝن.ضببٓابٞ أٚ عببدد َببٔ  

ا عًبب٢ ؾكببد ايؿببشاؾ١ ٜهؿببٞ َ٪غببسٶ ٖٚببرا  ٟ ٚضبب١ًٝأأنجببس َببٔ 

 َهاْتٗا.يهذ١ْٝٚ ست٢ اٱ

ٖببٛ   أضببااب ايكببعـ ايببرٟ دعًببت أدا٤ ايؿببشاؾ١ ٜٓشببدز  أسببد

 شبببِ َببباٚمل تكبببدّ  يٲببببداع،ْٗبببا مل متبببٓض ايؿبببشؿٝن ايؿسؾببب١  أ

ٚاملػببه١ً إٔ ايؿببشؿٞ يف ايؿببشاؾ١   . تآٜطببتشكْٛ٘ َببٔ َهاؾبب  

ممبببا ٜعببب  عبببدّ ٚدبببٛد    يبببٔ ػببببد ايبببدعِ ايهبببايف يهذْٚٝببب١ اٱ

ٖببرا َببا ٜعببصش ؾهببس٠ عببدّ   .عايٝبب١.ؾببشؿٝن ذٟٚ نؿببا٠٤ َٚٗبباز٠ 

يهبٔ يبٛ مت دعبِ ؾكب       يهذْٚٝب١ ... ظباح ايؿشاؾ١ امل٪ضطب١ٝ اٱ 

ٞ دا٥ٗبا اٱ أأبسش ث٬خ ؾشـ يتڀبٜٛس   ِ ؾسمببا   ،يهذْٚب ٖبرا   أضبٗ

 .اٚزمبا دعًٗا أنجس قاًٛي ،َٝصيف ذبكٝل بعض اسبكٛز ا٭
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ٕ تطبتجُس نبٌ   أٚ ،املِٗ ٖٛ إٔ تتُتبع مبٓبا  ٚاضبع َبٔ اسبسٜب١     

ٕ ٜهبٕٛ ٖبرا ايبدعِ    أٚ، يهذْٚٝب١ ايطُات ا٫تؿاي١ٝ يًُٛاقبع اٱ 

ٓؿببل غببدٜد٠ َٚساقابب١ َببٔ دٗبب١ َعٓٝبب١ تكببُٔ إٔ ٜٴ   ٱدببسا٤اتا ٚؾًكبب

 .سف ي٘ؾُٝا ؾٴ

ٞ  َٚببٔ دٗتٗببا تببس٣  سكٝكبب١ ْٗاٜبب١ ايؿببشاؾ١  إٔ  أ. ؾبباٜص٠ اسبسببب

ٖٚببٛع  ،َببع ت٬سببل بببساَر املٝببدٜا   ،ٞايٛزقٝبب١ أَببس بببدٜٗٞ ٚستُبب  

يًُسْٚبب١ يف ايتشببٍٛ ٓببا حبادبب١ يهٓ  اجملتُعببات سببٍٛ ٖببرٙ ايببداَر

ٚايتشببٍٛ ، ايطببسٜع عبببٛ ايٛظببا٥ـ بػببت٢ أْٛاعٗببا ؾببشؿ١ٝ ٚغرٖببا 

ايطببسٜع ٚيببٝظ ايتببدزػبٞ إىل ؾببٔ ايؿببشاؾ١ اٱيهذْٚٝبب١ املعتُببد٠  

َٴ   ٛٸعًببب٢ اٱع٬ْبببات نُؿبببدز ز٥بببٝظ  ًبببِ ٜعبببد اضبببتذدا٤   ، ؾٍُببب

ازببببٛد٠ يف املٓبببتر ايؿبببشايف ٖبببٞ َڀًآبببا اٯٕ   . ات ٜٓؿبببعاملطببباعد

ٓا بايكا  ، َٖٚع ايتطٜٛل ا٫سذايف ملٓتذٓا ايؿشؿٞ ،اَٚطتكاًً

 .ٚضُٝٛت َٔ اْت٢ٗ عُسٙ ،ضٝشٝا سؿٝد ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ

َطبأي١ ا٫ضبتػٓا٤ عبٔ    إٔ  د. عاد اهلل بٔ ؾاح اسبُبٛد ٜٚعتكد 

 َٕا نبا  إذا ،ي١ٖٛ شَٔ ضٝؿس  ْؿط٘ ٫ ضبا ايٛزق١ٝ،ايؿشاؾ١ 

إمنببا ٫بببد إٔ ٜتببأت٢ أَببس نٗببرا َببٔ   . يًتكٓٝبب١ ايعايٝبب١ تڀببٛز َڀببسد 

 َٓٗا: ،٠ٜدَٛز عدتدزټدٞ، بايٓعس ٭ال٬ٍ ذبٍٛ اْتكايٞ 

  ٕٻ َٳأ  .اسبدٜج١ايدزا١ٜ أٚ اٱملاّ بايتك١ٝٓ  و٫ ميتً ٔٵٖٓاى 

  ٕٻ َٳبببأ مل تؿبببٌ إيٝٗبببا  ،ٜكڀبببٔ يف قسٜببب١ ٖٚذبببس٠ ٔٵٖٓببباى 

 الد١َ اٱْذْت. 

  ٕٻ َٳببأ ٔ ٜببس٣ إٔ ايؿببشاؾ١ ايٛزقٝبب١ ذبكببل يبب٘ َٓبباؾع ٖٓبباى 

 دبازٟ.اقتؿاد١ٜ سن ٜعٗس ي٘ إع٬ٕ 
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ٜابببدٚ إٔ املٝبببٌ نبببٌ املٝبببٌ يًؿبببشاؾ١ ايٛزقٝببب١ عًببب٢ سطببباب     ٚ

ٖبٛ أَبس ٫ ؽببدّ ٚاقبع ضبٝؿس        ؾبشٝض، اٱيهذ١ْٝٚ ٚايعهبظ  

ٕ اسبادبب١ ٚطاٝعبب١ قببدز٠ ٚنؿببا٠٤ ايتكٓٝبب١ إإذ  ايكبباز٨،ْؿطبب٘ عًبب٢ 

َٶ ٔٵَٳد يٓا شدٿضٝٴ اٖٞ َ  ا عبٛ ايجاات َٔ عدَ٘. ضُٝكٞ قد

بٗبببا ايؿبببشـ    إٔ ايعبببسٚف ا٫قتؿببباد١ٜ ايبببيت متبببسټ    و٫ٚ غببب

إقبباؾ١ إىل ربٛؾٗببا َببٔ قببادّ ا٭ٜبباّ ضببٝصٜد َببٔ تٛقعببات   ،ايٛزقٝبب١

ٕ سبدخ الب٬ٍ عكبد َبٔ     إٖٚبرا ا٭َبس    ايؿبشؿ١ٝ، تٛقـ أْػبڀتٗا  

بطببا  ؾببس  إعبب٬ّ    ؾكببد ذبببدخ َػببه٬ت ادتُاعٝبب١  ،ايببصَٔ

َٳأ يًهٌ،تك    ٫ ٜتؿل َع تطً  ايتك١ٝٓ ايؿشؿ١ٝ. ٔٵَاّ 

ا٫ْتؿباع َٓب٘،   بددٜد ٚددٜس  َٛا َٖاّ َٛانا١ أايتؿا٩ٍ دٝد 

بُٝٓا ايٓعبس إىل ايػبإٔ ا٫دتُباعٞ أَبس يف غاٜب١ ا٭ُٖٝب١ ي٬عتٓبا٤        

٘   ،ببب٘ حبذببر ايٛؾببٍٛ إىل تڀببٛز   ،ٚعببدّ تؿكببٌٝ تٛدبب٘ عًبب٢ تٛدبب

 تك  ٚاد  ايتعاٌَ َع٘ ؾشط .

ٕ ٚشرا  ا غبر  ڀاياب١ ب يػبا٤ ايؿبشاؾ١ ايٛزقٝب١ عادًًب     عًُٝب١ امل  ؾب 

ْباع قبدَت يٲعبب٬ّ   أٖبٛ أَبس َبسدٙ إٜكباع ايكبسز ملطبتكاٌ        آدبٌ، 

ْڀايبب  بطببسع١   ٚأ ،إٔ ْػؿًببٗا ٫ٔ ميهببإع٬َٝبب١  ادٗببٛدٶ ٤املكببسٚ

ٝٽبب  ٫ٔ ميهببا عببٔ أٚي٦ببو ايببرٜٔ   ؾكببًً إْتادٗببا،قؿبباٍ إ ا شببِ َسسً

ٱغبباز٠ إيٝٗببا  متببت ا ٮضببااب ايببيت ي  ايتعاَببٌ َببع ايتكٓٝبب١ اسبدٜجبب١  

  ضًًؿا.

عامل ايبرٟ ضبٝڀست   اييف  إىل أْ٘ د. محص٠ بٝت املاٍ بُٝٓا ذٖ 

ايؿببشاؾ١ َجًببٗا َجببٌ بكٝبب١ ايكڀاعببات بببدأت    ١، ؾبب ٕ عًٝبب٘ ايسقُٓبب 

ٚ  ،تعبباْٞ السادٝبب١ ٚاقتؿبباد١ٜ إٚدببست ضبببا٫ٚت َتعببدد٠ ذبسٜسٜبب١ 
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س َعذببص٠ تعببؾٗببٞ تٓ  نببدأيهببٔ ايڀٛؾببإ  ،يًاكببا٤ بؿببش١ دٝببد٠

ٜٚادٚ إٔ نبٌ َبا يب٘    ، ٟ َعازبات ٖٞ ٚقت١ٝإٔ ٜٚادٚ أ ٱْكاذٖا،

  ِ ٚػببببب  عًبببب٢ ، ع٬قبببب١ بببببايٛزم ضببببًٝشكٗا مبببببا يف ذيببببو ايتعًببببٝ

 .اجملتُعات اياػس١ٜ ت١٦ٝٗ ْؿطٗا يعامل بدٕٚ ٚزم

ايٓعبببباّ ازبدٜببببد  إىل إٔ  د. عاببببد ايببببسمحٔ ايػببببكر   ٚتڀببببسم 

يًُساؾعات ٚضبانِ ايتٓؿٝر ضٝهٕٛ ايتاًٝؼ ٚإع٬ْبات احملبانِ   

  ٛ اٍ. ٖٚبرا ضبٝصٜد َبٔ ضباؾبس٠ ايؿبشـ ايٛزقٝب١       عد زضبا٥ٌ ازبب

ا عببٔ زؾببع ؾكببًً ،ايببيت تعتُببد يف دالًببٗا عًبب٢ َجببٌ ٖببرٙ اٱع٬ْببات 

 -عًُبببا ببببإٔ َٛاقبببع ايؿبببشـ اٱيهذْٚٝببب١ ايبببدعِ اسبهبببَٛٞ.

 ٌ ا َبببٔ ٚتؿاعًًببب ٖبببٞ ا٭نجبببس قبببسا٠٤ً  -ٚعًببب٢ تڀاٝكبببات ايتٛاؾببب

 ايٛزق١ٝ.

ا ٚض١ًٝ ايٓػس غبر َُٗب١ يف ٖبر   ؾر٣ إٔ  د. عًٞ اسبهُٞ أَا

١ ٖببٞ يًُشتبب٣ٛ. ٫ ْسنببص عًبب٢    ٝببٖببِ ٚايكُٝبب١ اسبكٝك ايعؿببس. ا٭

 ،ٌٖ ضبتب٣ٛ ؾبشاؾتٓا ٜ٪ًٖبٗا يًاكبا٤     :ٍايط٪ا ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ...

ْٓبا ْسنبص   ا٫عتكباد أ  ٖٚٞ بٗرا ايػهٌ ضٛا٤ َڀاٛعب١ أٚ زقُٝب١   

 .ٖٚٛ ٚض١ًٝ ايٓػس ،١ُٖٝأع٢ً ازباْ  ا٭قٌ 

ببب٬ أدْبب٢  احملتبب٣ٛ َٗببِ  بببإٔ  اسبببازثٞ ايعسابببٞ د. ؾٗببد ٚعكبب 

مل ٜؿٌ إىل ازبُٗٛز بايڀسٜكب١   إذاٚيهٔ َا أ١ُٖٝ احملت٣ٛ  غو 

   ايؿشٝش١ ٚايؿعاي١ ٚا٭نجس سًٛيا

ٚضب١ًٝ ايٓػبس    َبع قبسٚز٠ إٔ تٛانب     أ. عًٝا٤ ايااشعٞٚاتؿكت 

 ،ميطببو بؿببشٝؿ١ أٚ صبًبب١  ايكببادّ يببٔزبٝببٌ اسبببايٞ/ ، ؾاايعؿببس

ٕ ٜتؿل َبع  ػب  أ سَا ٜٴٓػست٢ ، ٜاادآطاملا ٖٓاى ٖاتـ ذنٞ أٚ 
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ًِ ٜعد ٖٓاى ٚقبت يكبسا٠٤ َكبا٫ت طًٜٛب١...اشبد       ؾايعؿس ازبدٜد

ٚاٱتكبإ مبهبإ،   هبٕٛ َبٔ ايبرنا٤    تإٔ  ٚايسأٟ ٚايؿٛز٠ ػبب  

 .َٚطاس١ٜؿٌ أند قدز َٔ احملت٣ٛ بأقٌ ٚقت  بإٔ

ٚضبا٥ٌ تكٓٝب١   ٜس٣ أْب٘ َٚبع أُٖٝب١ ٚدبٛد      د. شٖر زقٛإ يهٔ

 ،ذبتباز إىل بٓٝب١ ذبتٝب١    ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ، ؾ ٕ تٛان  ايعؿس

 ضٝهٕٛ يبدٜٓا َٛاناب١  ٚبريو  ،ٚغر ذيو ،ٚسٛن١ُ آي١ٝ ايعٌُ

 احملتبب٣ٛ ٚايعا٥ببدايببيت تٗببتِ بايػببهٌ دٕٚ ، تًببو ًعؿببسي ضببڀش١ٝ

طببتڀٝع ايكؿببص َببٔ عؿببس ٚزقببٞ إىل عؿببس ْ ؾًببٔ ،ا٫قتؿببادٟ َٓبب٘

ٞ  زقُٞ يف ّٜٛ ٚي١ًٝ مبذبسد تبٛؾُّ   ؾ٬ببد َبٔ َسادعب١      س ايبدعِ املباي

يف اضبتمداّ   اٛاْن ايتػبسٜع١ٝ ايبيت قبد تهبٕٛ عا٥ًكب     ا٭ْع١ُ ٚايكب 

 إذاَبا  أ ،نإ اشدف َٛاناب١ ايعؿبس   إذا ،ٖرٙ ايٛض١ًٝ يًؿشـ

يًؿببشـ ايٛزقٝبب١ ؾبب٬  ١ٝنببإ اشببدف شبؿببض املؿببازٜـ ايتػببػًٝ 

 . يتشٍٛ ايسقَُٞٔ ابأع 

 د. ؾٗبببديف تعكٝاٗبببا، أغببباز  د. شٜٓببب ٚسبببٍٛ َبببا تڀسقبببت إيٝببب٘  

قببد دببباٚش   ٛز ا٭نببد َببٔ ايٓبباع ازبُٗببإىل إٔ  اسبببازثٞ ايعسابببٞ

ؾُبا  ، ؾبشاؾتٓا  ٘عٔ ايسقا عُا تڀسسب ايّٝٛ اٱداب١ ع٢ً ايط٪اٍ 

دبعبٌ نبٌ    ايٛزقٝب١(  )غبر ًٜتِٗ ايٓاع زآٖٶا َٔ املٓؿات املمتًؿ١ 

ٞ . ايتطا٫٩ت عٔ ايٛزقٞ أَسٶا ٜاعح ع٢ً ايكشو عبامل ايٓػبس    ؾؿب

ع ؾببسٚح دٚز ايٓػببس ٚايتٛشٜبب   املصعببّٛ( تٗبباٚت  )احملتبب٣ٛٚايهتبب  

 )احملتب٣ٛ ايتكًٝد١ٜ، ٚأؾاض اسبؿٍٛ ع٢ً ايهتاب أٚ املاد٠ ايؿ١ٝٓ 

ضبسنبات   ٚذيبو عبد   بٓاْ٘،إىل اٱْطإ َٔ  ( أقسبااملصعّٛ أٜكٶ

م ايرن١ٝ اييت تطبِٗ يف  اياشح ايكم١ُ، أٚ عد تڀاٝكات ايتطٛټ
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بٓػببببس املعسؾبببب١، ٖٚببببٞ يف ايٛقبببت ذاتبببب٘ تعٝببببد ٖٝهًبببب١   تطبببسٜع اي

دٗبب١ أالببس٣  َٚببٔ ٓاعات ايجكاؾٝبب١.اقتؿببادٜات ٖببرا ايٓببٛع َببٔ ايؿبب 

ؾكد سًت املٓؿات اٱيهذْٚٝب١ ايٝبّٛ ضببٌ ايٛضبا٥ٌ ايتكًٝدٜب١ يف      

تُٝبببص باملٛاناببب١  تاسببببٛاز، ٚيف ْػبببس ا٭الاببباز ٚا٭ؾهببباز. ٖٚبببٞ    

 ٚاٯ١ْٝ، ٚايطسع١، ٚايتؿاعٌ، ٚالؿض ايتهايٝـ.

يببٛ ٚضببعٓا َؿٗببّٛ  ، ؾ ْبب٘ د. عاببد ايببسمحٔ ايػببكر  ٚيف اعتكبباد

  ُ يتتكبببُٔ  ،ٌ أٚعٝببب١ املعًَٛبببات ايٛزقٝببب١  ايؿبببشـ ايٛزقٝببب١ يٝػببب

٭دزنٓا إٔ ايادا٥ٌ شبرٙ   ،ايؿشـ ٚاجمل٬ت ٚايٓػسات ٚايهت 

 ،ٚشبا ضببٛم اقتؿباد١ٜ نببار٠   ،ٚتٓتػببس ،احملتٜٛبات نًببٗا َتاسب١  

ٚأَبٔ   ،احملتب٣ٛ  َاتٚالد ،ٚايدصب١ ،ٚايتؿُِٝ ،تػٌُ: ايتؿٓٝع

عبامل  ئ ٜصٍٚ ايٛزم بٛؾؿ٘ ٚعبا٤ َعًَٛبات َبٔ اي    يريو .املعًَٛات.

ا ٚإمنببا ضٝطببتػسم مخطببن ضبب١ٓ تكسٜاٶبب  ،يف سبعبب١ تازؽبٝبب١ ٚاسببد٠

ٚذيببو حبطبب  ثكاؾبب١    ،ا بًشعبب١ شٚاٍ ايهتبباب املمڀببٛط(  )قٝاضٶبب

 ٚاقتؿاد نٌ دٚي١. ،نٌ صبتُع

أْٓببا أٚغًٓببا يف اسبببدٜح عببٔ ايٛعببا٤ ؾببر٣  أ. زببر مخببٝظأَببا 

ٖٚببرا ػبٓآببا عٓببا٤ طببسح ا٭ضبب١ً٦ "ايؿببعا١   ،عًبب٢ سطبباب احملتبب٣ٛ

ٖٚرا ػبعبٌ َبٔ الڀٛاتٓبا ايتُٜٓٛب١      ،إىل ايتًٗه١" امل٪د١ٜايؿاد١َ 

ضٛا٤ نتات تكازٜسْا "زٚبٛتات ؾا٥ك١ ايرنا٤" أٚ نتاٗبا   ،َتعجس٠

 ".ن سهَٛٝنؾشاؾٕٝٛ بستا١ َساضً دٕٚ"طب

 ،ٚأشَب١ ٖبدف   ،أش١َ ايؿشاؾ١ ايطعٛد١ٜ ٖٞ أشَب١ اضبذاتٝذ١ٝ  

ِٸ ايببببتػرات  َببببٔ سغِؾعًبببب٢ ايببببقاببببٌ إٔ تهببببٕٛ أشَبببب١ ٚزم،  نبببب

 ،ايٓهطببب١ :تڀبببٛزات اشا٥ًببب١ ايبببيت عؿبببؿت بٓبببا ٚباملٓڀكببب١ َبببٔٚاي
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ٚستب٢ سبٛادخ    ،ٚأش١َ اشبًبٝر  ،ٚسادث١ دُٗٝإ ،ٚايجٛز٠ اشب١ُٝٓٝ

مل تبٓذض ايؿببشاؾ١ نببجرٶا يف   _اٱزٖباب ايببيت اضبتٗدؾت املًُهبب١  

ايهبجر ايهبجر َبٔ     ْدز، ٚغرٖبا اشبسٚز َٔ عاا٠٤ ا٭َ  إ٫ َا 

 ا٭سداخ.

يتأَببٌ يف ضببر ذاتٝبب١ يؿببشؿٝن    ْاسٝبب١ أالببس٣ ميهٓٓببا ا   َٚببٔ

ؾاْٗببباز  ،سبباٚيٛا إٔ ٜسؾعبببٛا َببٔ ايطبببكـ قًًًٝببا    ،ضببعٛدٜن أؾبببراذ 

عًِٝٗ يُٝشٛ نًُاتِٗ اييت ٫ تصاٍ ٚيٝد٠ ست٢ َٜٛٓا ٖرا. يرا َبٔ  

 بب٘ ضببا٫ٚت  املِٗ إٔ ٜذاؾل َع ايتڀٛز ايتك  ايرٟ ْعر "ايٛزقٝب١"  

 ايٓػببس ٚايببدع٠ٛ إىل َسْٚبب١ أنببد يف  ،ٞيتٛضببٝع اشبباَؼ اٱع٬َبب 

َٳب   ،ٚايتعار عُبٌ يف ٖبرا اجملباٍ    ٜٔ ٚقُإ اسبُا١ٜ ٚايدعِ يهبٌ 

 يف عاملٓا ايعسبٞ.

شَٔ ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ قد اْتٗب٢،  سًٝك١ إٔ د. إسطإ بٛ ٜٚس٣ 

َٚا تاك٢ َٔ ايؿشـ ايٛزق١ٝ أالكع ْؿط٘ طٛعٶا ٚاضتااًقا يعًُٝب١  

ٝٽب إيٝؿاض  ،"تػٝر دٓظ" َٳب  يهذْٚ ـ  ٔ ٜؿعبٌ. ا، َٚبِٓٗ  ٍ ٚا٭ ايؿب

ٔ يببدِٜٗ َاببإ َٚڀببابع. َببٔ أدزى ذيببو      ٚيببٝظ ملځبب   ،ٖببٛ يًُشتبب٣ٛ 

َاهسٶا ؾاش، َٚٔ مل ٜطعؿ٘ إدزان٘ يٝعٞ املتػرات ايعات١ٝ أؾاض 

 ا.َٗددٶ

ٜتُجبٌ يف   آالس اَسٶأٖٓاى ٕ ايٓعس إىل إٔ د. الايد ايسدٜعاٚيؿت 

ْٶببا تكسٜاببا ملځبب     ايؿببشـ اٱإٔ  ميتًببو  ٔٵيهذْٚٝبب١ ٜببتِ قسا٤تٗببا صبا

إْذْت، يف سن إٔ ايؿبشـ ايٛزقٝب١ تٴاباع.. ؾبشٝض     ٚ اذنٝٽ ادٗاشٶ

الاؾبب١  ،إٔ ضببعسٖا شٖٝببد يهببٔ ا٫غببذانات ايطبب١ٜٛٓ َستؿعبب١     
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ـ عببد٠ يف يًػببسنات ٚازبٗببات اسبهَٛٝبب١ ايببيت تػببذى       ؾببش

   ٚعدد نار َٔ ايٓط .

ايببتػرات املتٛقعبب١ بعببد االتؿببا٤    ٚبؿببؿ١ عاَبب١ ميهببٔ ذبدٜببد    

 ؾُٝا ًٜٞ: ١يهذْٚٝايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ ٚضٝاد٠ ايؿشاؾ١ اٱ

 .اسبهَٛٞ ايسقٝ  دٚز اْتٗا٤ •

ّ  َاهببسٶا بببدأ ٖٚببرا املڀٛيبب١، ايهتابببات االتؿببا٤ •  َٓببر عببا

 ٜذ.تٛ يف" املهجؿ١ ايتػسٜد٠" ؾهس٠ َع 0550ّ

ٔٵ أعببداد شٜبباد٠ •  ّأ ضبذؾببن أنبباْٛا ضببٛا٤ ضببٝهتإٛ، َٳبب

 .ٖٛا٠

ٍ  ضتهٕٛ ؾايًػ١ املتًكٞ  عٓد ا٭دب١ٝ ايرا٥ك١ تكًـ •  ٱٜؿبا

 .غر ٚيٝظ املع١ًَٛ

 َٚؿبسدات  تسانٝب   ٚظٗٛز ايعسب١ٝ، ايًػ١ َعامل بعض تػر •

 ايٛقبت  مببسٚز  يهٓٗبا  َأيٛؾب١   غر َطتشدث١ تعار ٚأمناط

 .ددٽا َأيٛؾ١ ضتؿاض

ٔ  أساباز،  ٚزم،) طا١ً٥ َاايؼ تٛؾر •  تٛشٜبع،  طااعب١،  َهبا٥

 (.نجر٠ ٚٚظا٥ـ َٗٔ عاي١ٝ، نتٸاب أدٛز

 تؿببسد اي َببٔ ؼبببد ٚاٯزا٤ ا٫دباٖببات يف ادتُبباعٞ دببباْظ •

 .ٚاسد٠ بدزد١ يًذُٝع ٚٚؾٛشا املعًَٛات، تدؾل بطا 

 َتببٛؾس اٯالببس ٖببٛ نببإ ٚإٕ ايهتبباب، َٛقببع ٜتعببصش( قببد) •

ٝٽا  .إيهذْٚ
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  ٍ ِ  َٚببٔ داْاببب٘ قببا ايؿبببشاؾ١ " ذببببت عٓببٛإ:  د. َػبببازٟ ايٓعببٝ

ٜادٚ إٔ ؾسالات ا٭ضتاذ الايد املايو )ز٥ٝظ ذبسٜس ": "ايطٝدٜا١ْٝ

 ،اؾ١ ايٛزقٝب١ أثبازت ازبُٝببع  ؾبشٝؿ١ ازبصٜبس٠( سبٍٛ َعاْبا٠ ايؿبش     

ٚدعًببت ٖببرٙ ايككبب١ٝ يف دا٥ببس٠ ا٫ٖتُبباّ، ٖٚببٞ عًبب٢ نببٌ سبباٍ       

ايعدٜببد َببٔ ايؿببشـ   أطًكتٗبباقببُٔ ضًطبب١ً َببٔ ايؿببسالات ايببيت  

ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل َٓر َڀًع ا٭يؿ١ٝ، يهبٔ أنجبس َبا أثبازْٞ يف     

املٛقببٛع ٖببٛ "تػببؿٞ" ايبباعض ٚزغاببتِٗ ايدؾٝٓبب١ يف َببٛت ايؿببشـ   

ِ   ،ايٛزقٝبب١ . املطببأي١ بببدأت َببع تؿبباعد     اٚبٝٓٗببا ثببأزٶ   ٚنببإٔ بٝببٓٗ

ؾكد بدأ ايباعض ٜتشبدخ عبٔ َطبتكاٌ ايؿبشاؾ١       ْذْت،اْتػاز اٱ

ٖٚبرا يبٔ ٜهبٕٛ يف املطبتكاٌ      ،يهذْٚٝب١ باَتٝباش  إايبيت ضبتهٕٛ   

ا ؾُببا ٕ ٖببرا ايتشببٍٛ نببإ ٜڀببسم ا٭بببٛاب بػببد٠. إذٶ  إبببٌ  ،اياعٝببد

 ،عبسٚؽ َ٪ضطبات ؾبشؿ١ٝ عسٜكب١     ايرٟ سبدخ عٓبدْا ستب٢ تٗتبص    

ٌ ؿبب ٜٴ ٚتعاًَبببت َببع ايتشبببٍٛ مبسْٚببب١   ،ذ  أْٗبببا الڀڀببت يًُطبببتكا

ٕ     ،ٚبطاط١  ،ببايڀاع   ٫ دبعًٗا تٛادب٘ املؿباع  ايبيت تٛادٗٗبا اٯ

إٔ ايؿببشاؾ١ ٖببٞ احملتبب٣ٛ ٚيببٝظ ا٭دا٠، أٟ إٔ  عًبب٢ ايهببٌ ٜتؿببل 

ِ ا أٚ إيهذْٚٝٽتٛؾٌٝ احملت٣ٛ ٚزقٝٽ ٖٚبرا ػبعبٌ    ،ا ٖٛ اشدف املٗب

  ٝ بكبدز َبا    ،املػبه١ً  ظ ٖبٛ يب ټ  َٔ َػه١ً "ايٛزم" أٚ "ايكب٤ٛ" يب

ا ايببرٟ َببا شاٍ َتػبباجٶ ،ٖببٛ ايتهببٜٛٔ ايببرٖ  يًؿببشاؾ١ ايطببعٛد١ٜ

 بايتكايٝد ايؿشؿ١ٝ ايكدمي١.

ميهبٔ إٔ ْتٛقبـ ٖٓببا عٓبد َطبأيتن َُٗببتن متبظ ايؿببشاؾ١      

ٚتعتُبد   ،اٖٚٞ نٕٛ ٖرٙ ايؿشاؾ١ َهًؿ١ دبدٽ ا٭ٚىل:  ،ايٛزق١ٝ

ظٗببٛز آيٝببات ددٜببد٠  ٚبايتببايٞ ؾبب ٕ ،بايدزدبب١ ا٭ٚىل عًبب٢ اٱعبب٬ٕ
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دعبببٌ  ،ا يًُطببتٗدؾن دبعببٌ َبببٔ اٱعبب٬ٕ أنجبببس ؾاعًٝبب١ ٚٚؾبببٛيً   

ٚأذنس ٖٓا إٔ ؾشٝؿ١ بسٜڀا١ْٝ  ،اٯيٝات ايكدمي١ يف َأشم نار

 ،ٚايٓبباع تكسأٖببا  ،ا يف ضبڀببات املببذٚ ٛشع صباْٶببزٗببا "َببذٚ" تٴبب  ا

ع٬ْٝبب١ إٖٚببٞ ؾببشٝؿ١  ،ٚتعببٌ تكسأٖببا أثٓببا٤ زس٬تٗببا بايكڀببازات  

 َ ّ أؾبباشت 1027ٚيف عبباّ  ،ًٝببٕٛ ْٚؿببـ ْطببم١ باَتٝبباش )تببٛشع 

َٚببببع ذيببببو ؾٗببببٞ تؿببببدز     ،ا يف بسٜڀاْٝبببباأنجببببس صبًبببب١ تٛشٜعٶبببب  

ٝٽإ مما ػبعبٌ ؾهبس٠ ابتهباز ايٛضبا٥ٌ يًٛؾبٍٛ يًكباز٨         ا(يهذْٚ

أسبببد أببببسش قكببباٜا ايؿبببشاؾ١. املطبببأي١ ايجاْٝببب١ ٖبببٞ إٔ ؾبببشاؾتٓا    

ٚمل  ،ايٛزق١ٝ مل تطتڀع إٔ تا  ع٬ق١ َعسؾ١ٝ َع ايكبسا٤ ايػبااب  

ٚظًببت تعتُببد عًبب٢ احملتبب٣ٛ   ،ڀببٛز َببٔ قببدزات ضبتٛاٖببا املعببسيف  ت

َببٔ ٚضببا٥ٌ ايتٛاؾببٌ    يًكبباز٨يف ٚؾببٛي٘  أايببرٟ ٖببٛ أبڀبب   ٟاشبببد

 تٚبايتايٞ ؾ ٕ ايكُٝب١ ايؿعًٝب١ يًؿبشاؾ١ ايٛزقٝب١ تسادعب      ،ازبدٜد٠

 ٭ٕ ٖٓاى ٚضا٥ٌ بد١ًٜ أنجس ؾاع١ًٝ.        اددٽ

   ٌ ٚضبببا٥ٌ  ٚإٔ ،ػببب  إٔ ْعبببذف إٔ املعڀٝببات تػبببرت بايهاَبب

٘ "ايؿببشاؾ١ تطببُٝتايتٛاؾببٌ ا٫دتُبباعٞ ضببٛف تؿببٓع َببا ميهببٔ  

 ،أٟ إٔ نٌ ٚاسد ٜطبتڀٝع إٔ ٜؿبٓع ؾبشٝؿت٘ اشباؾب١      ايؿسد١ٜ"

ٝٽببب     ا عٓبببدَا تأضطبببت آ٫ف ايؿبببشـ   ٚزمببببا ٖبببرا َبببا سبببدخ دص٥

ا يًُ٪ضطبببات ا َااغبببسٶيهذْٚٝببب١. ٖبببرا ايتشبببٍٛ ميجبببٌ تٗدٜبببدٶ    اٱ

ز ْؿطبٗا َبٔ   ذببسٿ ايؿشؿ١ٝ ايهد٣ اييت ٜادٚ أْٗبا مل تطبتڀع إٔ   

ٛٻ    :اتكايٝدٖا، ؾُجًًب   ،زت َبٔ قبدزاتٗا اشباؾب١   ايؿبشـ ايػسبٝب١ طب

ٝٽببإٚأؾبباشت تؿببدز  ؾاملكبباب٬ت ٚايًكببا٤ات   ا بػببهٌ َببجريهذْٚ

ؾايكببباز٨ طببببر ببببن قبببسا٠٤ املكابًببب١ أٚ     ،ؾبببازت غبببا٘ تًؿصْٜٛٝببب١ 
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 ،ا ٚذٖٓٝب١ َػاٖدتٗا. ٖرا بايڀاع ؼبتاز إىل إَهاْات نار٠ ددٽ

ٚتٛظؿٗا شبدَب١ تٛؾبٌٝ    ،ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ اسبدٜج١تدَر بن نٌ 

 ع٬ْات.  ا٤ ٚاٱاملكُٕٛ ايرٟ ػبرب املصٜد َٔ ايكسٻ

ا املػه١ً ٫ ميهبٔ سًبٗا ؾكب  بتكبدِٜ ايبدعِ اسبهبَٛٞ       إذٶ

يًُ٪ضطببات ايؿببشؿ١ٝ، ٫ٚ صبببسد ايتشببٍٛ ايسقُببٞ شببرٙ ايؿببشـ  

ٚالطبببست ايهبببجر َبببٔ  ا،ا٤ دبببددٶسٻايبببيت مل تطبببتڀع إٔ دببببرب قڂببب

ٚيهبٔ   ،ايٛضا٥ٌ ازبدٜد٠ ا٭نجس ضبسع١ ٚاْتػبازٶ  بطا  ا  ٗاا٥قسٻ

 اسبٌ ٜهُٔ يف تػر ايا١ٝٓ اير١ٖٝٓ اييت تدٜس ٖرٙ ايؿشـ. 

يطبت َبع ا٫ضبتػٓا٤ عبٔ ايؿبشـ ايٛزقٝب١، ٫ٚ        اأْ ،بايتأنٝد

  ّ ٚيهبببٔ أز٣ إٔ ٖبببرٙ   ،أعتكبببد أْٗبببا ضبببتمتؿٞ يف ٜبببّٛ َبببٔ ا٭ٜبببا

ضببتتا٢ٓ ٚ ،ايؿببشـ ضببٛف تأالببر أغببهاًيا أنجببس دببربٶا يًكبباز٨    

ٚضا٥ٌ ددٜد٠ دبُع ؾٝٗا بن "ايسق١ُٓ" ايرن١ٝ ايبيت تٛظبـ نبٌ    

ٚببببن سكببٛزٖا ايببٛزقٞ املٗببِ ايبببرٟ     ،ٚضببا٥ٌ ايتٛاؾببٌ ازبدٜببد٠   

َٚبببا تٓكًببب٘ َبببٔ أالاببباز   ،ٜعڀبببٞ ايكببباز٨ ثكببب١ أنبببد يف ضبتٛاٖبببا  

 َٚعازف. 

ٓٸ١     فأْب٘ ٫ الب٬   أ. ؾاط١ُ ايػسٜـ ٚذنست عًب٢ إٔ ايتػبٝر ضب

ٚاقببع ػببب  تكاًبب٘ ٚايطببعٞ إيٝبب٘ يف  ستُٝبب١ َببٔ ضببٓٔ اسبٝببا٠، ٖٚببٛ  

ضٛا٤ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ا٫قتؿاد١ٜ أٚ ايا١ٝ٦ٝ  ،طبتًـ صبا٫ت اسبٝا٠

َبد٣   ٚاٱع٬ّ ع٢ًايؿؿ١ اييت ٫شَت ايؿشاؾ١  ٚيعٌ املعسؾ١ٝ،أٚ 

ايتڀبببٛزات  َبببعٚايكبببدز٠ عًببب٢ ايتبببأقًِ   ،«املسْٚببب١» ٖبببٞ اتازؽبُٗببب

٘  ،املمتًؿبب١ يف أٟ صبتُببع هساتبب٘ إىل َات ،َببٔ أؾهببازٙ َٚطببًُات

ٚأٜكبببببببا ايتهٓٛيٛدٝببببببب١. َٚبببببببع ظٗبببببببٛز   ،ايؿهسٜببببببب١ ٚايؿٓٝببببببب١
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اسبدٜجبب١ ايببيت شببا ايكببدز٠ عًبب٢ تؿطببر اياٝاْببات         ايتهٓٛيٛدٝببات 

ٚتڀاٝكببات ٫ سؿببس  ،ٚتڀببٜٛس الٛازشَٝببات زٜاقبب١ٝ َعٝٓبب١ ،املس٥ٝبب١

 ،يهتاببب١ ا٭الابباز  -نُببا ذنببس ايببدنتٛز ؾٗببد ضببابكا    -شببا

هٕٛ ٖٓبباى ضببٝ  ٚمجببع ٚذبًٝببٌ ايهُٝببات املتصاٜببد٠ َببٔ اياٝاْببات

ٚؾبببسف عدٜبببد٠ يًكٝببباّ بعُبببٌ   ،ٖبببِ َٚسنبببصٟ يًؿبببشاؾٝن أدٚز 

يببببببرا   ٚتكببببببازٜس َعُكبببببب١ ،اؾببببببشؿٞ ٚإع٬َببببببٞ أنجببببببس تٓٛعٶبببببب 

ؾايتهٓٛيٛدٝا ازبدٜد٠ ضتشٍٛ ايؿشاؾٝن إىل )ضٛبس ؾشؿٝن( 

اببٌ َببٔ قٹ ا١إذا تببٛؾس شببِ بببايڀاع ؾببسف تدزٜاٝبب١ َٓاضبب      ،الببازقن

هٓٛيٛدٝا املبتػر٠  ٫ضتعُاٍ ٖرٙ ايت ،ٗاؾٝايهٝاْات اييت ٜعًُٕٛ 

ٗا ٚضا٥ٌ اٱعب٬ّ َبع   بيرا ؾايڀسٜك١ اييت ضتتعاٌَ   بػهٌ ضسٜع

ٖببرا ايٛاقببع ازبدٜببد ضببتهٕٛ سازبب١ يف ذبدٜببد املطببتكاٌ ايببرٟ    

 أٚ ايؿٓا٤. ،َا اياكا٤إ  ٜٓتعسٖا

ٞ    ٚيف تؿٛز عؿبس اياكبا٤ يًؿبشـ    ، ؾب ٕ  أ. عابد ايبساشم ايؿٝؿب

ؾُٝبا ٜتعًبل   ٛقٝب١  ٖبٛ ببإٔ تؿبٓع شبا َٛث     -يهذ١ْٝٚايٛزق١ٝ أٚ اٱ

ببإٔ   ،عداي١ َٚٛقٛع١ٝ، ٚضبت٣ٛ ممٝصجباْان أضاضٝن، ُٖٚا: 

ـ  َبا ؾكبدت    َٚتب٢ . تكـ َٔ ازبُٝع ع٢ً َطاؾ١ ٚاسد٠ دٕٚ تڀؿٝب

 َٓاؾسٜٔ.ؾًٔ دبد شا  ،َسٜٖٔرٜٔ ا٭

َٳب  ٚبدٚزٖا اتؿكت  ذٖب  إىل إٔ ايؿبشـ    ٔٵد. عار بسُٖن َبع 

تڀٍٛ ايؿذ٠ يف ب٬دْبا  ض أْٗا عتكدٗا تيهٓ ،ايٛزق١ٝ زمبا إىل شٚاٍ

 بػببهٌ اٱيهذْٚٝبب١ ايؿببشاؾ١ يف لَببا ٜكًبب  زمبببا ،ستبب٢ شٚاشببا 

ٔ  أضٛأ ؾٝ٘ املطتمد١َ ؾايًػ١. احملت٣ٛ ٖٛ الاف ؾهبٌ  . ايٛزقٝب١  َب

بػببض ايٓعببس عببٔ   ،يف شَببٔ اٱْذْببت ناتاٶببا أؾبباض ٚدبٻ ٖبب ٻ َٳببٔ
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ٚتٛدٗبب٘ ايطٝاضببٞ أٚ ايعكببدٟ.  أٜدٜٛيٛدٝتبب٘،أٚ  ،أٚ الدتبب٘ ،ضببٓ٘

ٕ عًب٢ دزدب١ ٚعبٞ    ٕٛ نبإ ايهتباب ٚاملتًكب   َؿٝبد إ  ابب١ ايسقغٝاب 

َا ٖٛ َطتطباؽ طسسب٘ َٚٓاقػبت٘    تٴشدٿد طس عا١َ ، ٚيف ظٌ أدٝد٠

بببدع٣ٛ سسٜبب١ ايتعببار. يف ايؿببشاؾ١     ٍطبب٪ٚا٫ْؿبب٬ت غببر امل  دٕٚ

َبا  ، أشاض  نادزٖاٜٚٴ ،ػًل ايؿشٝؿ١ذسّ ٚتٴايٛزق١ٝ املمايؿات تٴ

ْبادع َبع    رسبعبس غب  ٚستب٢ ا  ،زقٝب   سطبٝ  ٫ٚ  يهذ١ْٝٚ ؾب٬ اٱ

٫ تطببببتڀٝع  أَببببساسذاؾٝبببب١ ايبببباعض يهطببببسٖا ٚربڀٝٗببببا. بكببببٞ 

ٚاسبُُٝٝب١ يف ع٬قب١    ا٭ْط١ٖٓٚٛ  ،ايؿشاؾ١ اٱيهذ١ْٝٚ ربڀٝ٘

ؾًٗا ْٛع الاف ذٚ ًَُظ ٚزا٥شب١ ٚالؿٛؾب١ٝ.    ،اٱْطإ باملڀاٛع١

 حببل. َا قٛاعد ايًػ١ ايعسبٝب١ يف ايؿبشـ اٱيهذْٚٝب١ ؾؿكبٝش١     أ

ُٶب   ،"ٖبٞ أالڀبا٤ طااعٝب١ ٜستهاٗبا ايهٝابٛزد"      َٛدبٛد  اٚايعرز دا٥

َٳ  ْدز ي٘ املطأي١. ٔٵٚنأمنا ًْػٞ عكٛيٓا ٚعكٍٛ 

ٕ  ٚعكبب  ايببٛزقٞ  بببن ايٓػببس س٣ ايؿببسم بأْبب٘ ٜبب  د. شٖببر زقببٛا

ايببرٟ  اٱذاعبب١ ٚايتًؿصٜببٕٛ، ٚايٓػببس اٱيهذْٚببٞ َجببٌ ايؿببسم بببن    

اٱيهذْٚبٞ ايبرٟ    يًُتًكبٞ، ٚايٓػبس  أقاف َٝص٠ اسبظ اياؿبسٟ  

ضبٛا٤ ببايتعًٝل أٚ إببدا٤ ايبسأٟ.      ،تؿاعبٌ َبع اسببدخ   أقاف سبظ اي 

 ضببدٚد٠، ٚيهٔ ضٛف تهٕٛ  ،تاك٢ايؿشـ ايٛزق١ٝ ضتطتُس ٚ

 .يهذ١ْٝٚٚضبتٛاٖا ضٝمتًـ عٔ ضبت٣ٛ ايؿشـ اٱ

ٕ يببٔ ايتشببٍٛ يًؿببشـ اٱيهذْٚٝبب١ اٯ ٚيف ايطببٝام ذاتبب٘ ؾبب ٕ  

ٜكبببٝـ ايهبببجر عبببٔ ايؿبببشـ ايٛزقٝببب١ ضببب٣ٛ ربؿبببٝض تهًؿببب١   

َبببدٜس  ِٗ، ٚنبببريوْؿطبببأاحملبببسزٜٔ  ّتمدضتطببب٭ْٗبببا   ايڀااعببب١

ٚيهبببٔ  ٘،ْؿطببب ٚاحملتببب٣ٛ ايبببٛزقٞ ،ٚز٥بببٝظ ايتشسٜبببس ،ايتشسٜبببس
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يف بٝببع اٱع٬ْببات ايسقُٝبب١  ١ضببتعٗس يببدِٜٗ َػببه١ً ضببٛم طبتًؿبب 

ٕ ضبتبب٣ٛ ايؿببشـ ايسقُٝبب١ يببٔ ٜٛانبب     أٚايطببا    عببٔ ايٛزقٝبب١ 

   ٌ ٕ يف سٝبح عببٔ اٯ   ،َتڀًاات ضٛم اٱع٬ْبات ايسقُٝب١ بايهاَب

ٝبب١ َببٔ ايٛزقٝبب١ إىل ايسقُٝبب١ ايببيت ضبباكتٓا ؾٝبب٘ ايببدٍٚ    َسسًبب١ اْتكاي

ٚبعبببد إٔ أؾببباض يبببدِٜٗ َؿبببدز املعًَٛببب١    ،ضبببٓٛات ٠ايٓاَٝببب١ بعبببد 

ناْببت َعًَٛبب١ عببٔ   أضببٛا٤  ،ٚاملطببُٛع١ ٚاملس٥ٝبب١ زقُٝبب١   ٠املكببس٤ٚ

 ١،تؿاعًٝب  ١ع٬ْبات زقُٝب  إمما  الًل ضٛم   اشباف أّايكڀاع ايعاّ 

عًبب٢ اشبدَبب١ عبب٬ٕ ذبؿببٌ مبذببسد ايكببػ  عًبب٢ اٱ :الببسآمبعٓبب٢ 

ٝٽإ ١املعًٓ ٛټ  إٖٚرا ئ ٜتشكبل يبدٜٓا     ا يهذْٚ ٍ ايسقُبٞ  ٫ بعبد ايتشب

 .يًكڀاعن ايعاّ ٚاشباف

ٞ  ٚدا٤ت َداال١ً "ايؿبشاؾ١  ذببت عٓبٛإ:    أ. عاد اهلل ايكبٛؼب

ٌٷسٝبببح قببباٍ: ايٛزقٝببب١ ٚأؾبببشاب ا٭عبببساف"   ِٷ ٖٓببباى عاَببب يف  َٗببب

  ٚ يبٝظ   ،١اٱيهذْٚٝب١ عبٔ ايٛزقٝب    ايتشٍٛ إىل ايؿبشاؾ١ ايسقُٝب١ أ

ٖبببرٙ  ْعبببِ . إخ.اسببببدخ.ضبببسع١ ْكبببٌ   أٚ ،ضبببٗٛي١ ايتعاَبببٌ َعٗبببا 

إٔ املتًكببٞ ؾكببد ايجكبب١ يف  ٖٚببٛ ،يهببٔ ٖٓبباى ضببا  آالببس  ،أضببااب

 ضبكك١ يتڀًعات٘. ؾًِ تعد داذب١ ي٘ أٚ ،ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ

َٶا ناْت أنجبس دبسأ٠ َٚؿبداق١ٝ ٚقسبٶبا      40قاٌ  ايؿشاؾ١ عا

 ٔ ٌٻ زايٝبببّٛ أؾببباشت تبببد  ؾبببشاؾ١ ،َبببٔ ُٖبببّٛ املبببٛاط  قبببساز نببب

أٚ تٓبباقؼ بعببض ضببًاٝات٘ زغببِ أْبب٘ قببساز  ،دٙسهببَٛٞ دٕٚ إٔ تؿٓٿبب

بببٌ ذببباٍٚ تًُٝعبب٘ زغببِ عببدّ قٓاعبب١    ،. يببٝظ ذيببو ؾشطبب  بػببسٟ.

ايٝببّٛ ٫ ميهببٔ إٔ تٓتكببد أدا٤ غببسنات     ؾببشاؾ١ املتًكببٞ بببريو. 

 ؾببشاؾ١ ٭ٕ ٖببرٙ ايػببسنات ضببتٛقـ اٱعبب٬ٕ عٓببدٖا..    الدَٝبب١

 .َكٓع غر َٓ٘ ٚنجر ،ايّٝٛ أؾاشت ؾشاؾ١ زأٟ



43 

–1028  1022  
199 

ممًٛنب١   ٭ْٗاايؿشاؾ١   ايكڀاع اشباف ٖٛ ايرٟ ٜدٜس أؾاض

 ٖٚبببرا ٫ ،ٚدالبببٛشِ ا٫قتؿبببادٟيسدببباٍ أعُببباٍ ُٜٗٗبببِ ٚقبببعِٗ   

َٳبب  ،ٖٚببٛ ايؿببساع بببن اٱداز٠ ٚايتشسٜببس  ،عُببٌ ؾٝٗببا ٔٵٜدزنبب٘ إ٫ 

ٛ  ،دبص٤ َبٔ املٓعَٛب١    ايتشسٜبس  ٚز٥بٝظ شَٓٶبا    ٚنِ عاْٝٓا َٓب٘    ؾٗب

اسبُببٛد  َٚببٔ ٚؾببؿِٗ د. دًٝببٞ ..بٗببِصبًببظ إداز٠ َٚببستٗٔ  عكببٛ

قكب١ٝ احملتب٣ٛ    دبٛد٠  أَا بايهٍٗٛ تعٛدْا ع٢ً ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ..

 ؾٗٞ تستٗٔ حبايتن:

 .َ٘ٓ ٌٗٓٚعا٤ داذب ٜػسٟ املتًكٞ باي 

 احملت٣ٛ. اؾهس ٚاع ٜؿٓع ٖر 

ايرٟ نإ ٜكدّ احملتب٣ٛ   ّ احملت٣ٛ ايسقُٞ ٖٛنإ َكدٿ ٚإذا

 ،مل ٜتِ تأًٖٝ٘ ٚتڀٜٛسٙ . َاا.غ٦ٝٶذيو َٔ ايٛقع  ايٛزقٞ ؾًٔ ٜػر

. ٚاملكؿبٛد ٖٓبا يبٝظ ؾكب      املسسًب١. ٜٛانب    اياشح عبٔ ؾهبس   أٚ

 ٚيهٓٗا ايعؿس بهٌ َتڀًاات٘. ،املسس١ً ايتك١ٝٓ

ببدًًٜا   اعتاازٖبا ايّٝٛ اٱيهذ١ْٝٚ يٝطت َكٓع١ يدزد١  ؾشاؾ١

ٚضبببا٥   ؾٝبببٖ٘ٚبببرٙ تٓاؾطبببٗا  ،عبببدا ضبببسع١ اشببببد ،يٛزقٝببب١عبببٔ ا

ٞ ايتٛاؾٌ  َٓٗبا   ٚايهبجر  ،ٚغبرٙ ، َجبٌ تبٜٛذ   ،البس٣ ا٭ ا٫دتُباع

 ْٚكٌ املكا٫ت. ،ٜٚعتُد ع٢ً ايكـ ٚايًؿل ،ْاقٌ َٔ اٯالسٜٔ

اسبسٜببب١ املٓػبببٛد يبببٔ ٜبببتػر طاملبببا إٔ ٖبببرٙ ايؿبببشاؾ١     ٚضبببكـ

ٚبايتايٞ تطتڀٝع إٜكاؾٗا عٓدَا  ،ضتؿدز بذالٝـ َٔ اسبه١َٛ

 ؾٝٗا.ٚقد ٜتشهُٕٛ  ،عٔ داعُن ٚضتاشح .اسبدٚد.تتذاٚش 

إسذبباّ عببٔ ايؿببشاؾ١ ايٛزقٝبب١  ٖٓبباى .غاَكٶببا.املٛقببـ  صا٫ٍ ٜبب

ـ  .يٲيهذْٚٝب١. َٓب٘ ٖسٚبٶبا    احمل١ًٝ أنجس بعبض ايؿبشـ    ضبتتٛق
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 قبادزٷ  -ٚيبٛ بعبدد ضببدٚد    -يهبٔ ضبٝعٌ بعبض َٓٗبا      ،ايٛزق١ٝ

عٓدَا ٜٓكس  ازبٌٝ ايرٟ ْػبأ  أٚ  .آالس.ع٢ً ايٛقٛف ست٢ إغعاز 

 يػتٗا. ٜؿِٗ ٫ٚ ،دٌٝ ٫ ػبٝد ايتعاٌَ َعٗا ٚؼبكس ،َعٗا

ممجًبب١ يف  -ايؿببشاؾ١ ايطببعٛد١ٜإٔ  أ.د ؾٛشٜبب١ اياهببسٚتعتكببد 

ٟ  ،ٚايؿشؿٝن ٚاحملًًن، ايهجر َٔ احملسزٜٔ،  -ٚنتٻاب ايبسأ

ّ ضببُٗت بػببهٌ ٚاقببض يف دؾببع عذًبب١ ايتٓببٜٛس   أ قببد  ٚايببٛعٞ ايعببا

نإ ٜكبٝل أٚ ٜتطبع سطب      ،مبكداز َا أتٝض شا َٔ ٖاَؼ سس١ٜ

يف  ٖٚببٞ -ٚإدازاتٗببا شـ إٔ ايؿبب إىل ايعاَبب١، إقبباؾ١ ا٭ٚقبباع 

ٚمتجبٌ ٚدٗب١    ،ٚربكع يسقاب١ ايبٛشاز٠  ،ايٓٗا١ٜ ؾشـ غر َطتك١ً

ا يف ت١٦ٝٗ ايبسأٟ ايعباّ يبتؿِٗ    ضاُٖت نجرٶ - ايٓعس اسبه١َٝٛ

ٚذبكٝبببل ايبببدعِ ايػبببع  يطٝاضببباتٗا   ،ٚدٗببب١ ايٓعبببس اسبهَٛٝببب١

 صاٍ تكّٛ بريو. تؾٗٞ ناْت ٫ٚ  ايعا١َ  يرا

ٔ  أَببببا خبؿببببٛف  إىلايؿببببٝػ١ ايٛزقٝبببب١  َعكبببب١ً ا٫ْتكبببباٍ َبببب

ـ  اٱ ٖٚببٞ املؿببر املتٛقببع البب٬ٍ ايؿببذ٠      ،يهذْٚٝبب١ شببرٙ ايؿببش

ّ إٔ ازبٗببباش ْهتؿبببٞ بايتطبببًِٝ ببببريو، أؾٗبببٌ  ،ايصَٓٝببب١ ايكادَببب١

ٓػببس َببٔ  صاٍ تبب٪َٔ مبؿببداق١ٝ َببا ٜٴ  تبب مل٪ضطببات ٫ااسبهببَٛٞ ٚ

ٚذبتادببب٘ يف ت٦ٝٗببب١ ايبببسأٟ يًعببباّ   ،تطبببٝڀس عًٝببب٘ ٭ْٗبببا  أالاازٖبببا

 ،ٛقع ٖٛ تكدِٜ ايدعِ اسبهَٛٞ شبرٙ امل٪ضطبات  يرا ؾاملت  يتكاٸً٘

يتتُاغ٢ َع ايتشٍٛ ايسقُٞ ايرٟ ْادت بب٘ ايس٩ٜب١ )ٖٚبٞ باملٓاضبا١     

ت٦ٝٗبب١ َببع  ،خبڀببٛات ٫بببأع بٗببا(   ؾٝبب٘ٚضببازت  ،ذيببو بببدأتقببد 

امل٪ضطببات ايؿببشؿ١ٝ يكاببٍٛ ؾببٝؼ ددٜببد٠ َببٔ ا٫ْببدَاز ٚايتشببٍٛ     

ؿبشـ  ٖبرٙ اي يف زؾع ضكـ اسبسٜبات املعڀبا٠ يتتٓاضب     ٚ ،ايسقُٞ

 .ٓػس يف ايطٛغٌ َٝدٜاَع ضكـ َا ٜٴ
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 ،ا َبٔ ايؿبٓاعات املعًَٛاتٝب١ ٚايتكٓٝب١    ا ددٜبدٶ ٕ عؿسٶأْعذف ب

َٳ ٚيرا ؾ٬ َٓاف َٔ ساد١ امل٪ضطات   ضٝهٕٛ ضٝد املٝدإ اٖٛ 

اٱطببباز ايسقُبببٞ   ىلإايتشبببٍٛ ايتبببدزػبٞ   ىلإايؿبببشؿ١ٝ يف ب٬دْبببا  

ايبببيت  َٚعازبببب١ املػببه٬ت اشٝهًٝببب١ ٚاملايٝبب١   ،ملٛانابب١ ايعؿببس  

اسبهَٛبب١ ٕ ايتٛؾبب١ٝ ٖٓببا ٖببٛ بكببسٚز٠ دعببِ  ٚيببرا ؾبب  تعباْٞ َٓٗببا 

ا َٚطباعدتٗا تبدزػبٝٽ   ،يف َعكبًتٗا اسبايٝب١   ايؿشؿ١ٝ يًُ٪ضطات

ايتٛؾبب١ٝ بػببد٠ ٘  ايٛقببت ذاتببيفٚ. ايعببامل ايسقُببٞ إىلايببدالٍٛ  ًبب٢ع

بتمؿٝببـ ٜببد ايسقاببب١ ايسزٝبب١ عببٔ ٖببرٙ امل٪ضطببات ايببيت ضببتدالٌ    

نًٝببب١ عببببٔ ايؿكبببا٤ ايببببٛاقعٞ    بػببببسٚط طبتًؿببب١  ،اا ددٜبببدٶ عامًلببب 

   .ٚاملسنصٟ ايرٟ ْعٝػ٘ ايّٝٛ

ايٓٗا١ٜ  ايكك١ٝ تتًمـ يفؾر٣ إٔ  د. عاد ايعصٜص اسبسؾإأَا 

ٟ ٛؾل يف تكبدِٜ  امل٪ضطات اٱع١َٝ٬ مل تٴؾ ٚق١ُٝ َٓتر  يف  َٓبتر ذ

يهذْٚٝببب١ قُٝببب١ ا٫غبببذاى يف ايٓطبببم١ اٱ  ، قُٝببب١ يبببد٣ ايكببباز٨  

ٚايبببٍٛٚ ضبببذٜت دٛزْببباٍ  ز،د٫ٚ 005تببباميص  ٍايؿآٜٓػبببازبسٜبببد٠ 

 .يك١ُٝ املع١ًَٛ ايكاز٨ َٚع ذيو ٜدؾع شِ،  005

ٞ    بُٝٓا ٜس٣ ضبُٗت  أايؿبشـ ايٛزقٝب١   إٔ  أ. عابد ايبساشم ايؿٝؿب

ببببٌ  ،ٚىل يف ؾبببٓاع١ ثكاؾببب١ قبببسا٠٤ يبببٝظ حملتٛاٖبببا يف َساسًبببٗا ا٭

 اددٜبدٶ  اٚزقٝٽب  اٚنْٛٗبا منًڀب   ،ددٜبد  َٛا ٖب رب يهٌ يعٓؿس ازب

ثببِ يف َسسًبب١  سٝٓٗببا، ايهتبب  ايٛزقٝبب١  ؽبتًببـ عببٔ منبب    ا،ًَؿتٶبب

 ،َسسًب١ اْتػباز زا٥عب١   يف الس٣ َتكد١َ اضتُست ايؿشـ ايٛزق١ٝ أ

ٛٶ     يًعاد٠ اي١َٝٛٝ اي٬ش١َ ازبُٗٛز أقسبٚإقااٍ َٔ   اممبا َٓشٗبا منب

ٝٽبب اٚاضبتكسازٶ  ؾكببٞ عًبب٢ ٬َنٗبا يسؾببع ٚتببر٠ اْتػبازٖا ا٭   ادعبب اَاي



43

 

 –1028     
202 

ا اسبببدٜح ٚيف عؿببسٖايعُببٛدٟ. سطبباب تُٗببٝؼ تأثرٖببا ٚدٚزٖببا  

 )َببببِٓٗغبابببب١  دٚاٜٚببببٔذبٛيببببت ايؿببببشـ ايٛزقٝبببب١ يف أغًاٗببببا إىل 

ملبا اعبذ٣ ب٦ٝبات ايؿبشـ ايٛزقٝب١ َبٔ ؾبٓاع١         إيِٝٗ(، باٱقباؾ١ ٚ

دبببدٙ يف ثٓاٜببا   ،ُٖٚٝبب١ تػببعسى باؾببڀؿا٤ َكببدع   ٬َٖٝبب١ٖايبب١ 

تًببو  َٟببا ٜعببذإىل  ، باٱقبباؾ١سادٜببح بعببض ٬َنٗببا ٚنتابٗببا أ

يتشكٝببل َببآزب   ٫١ أال٬قٝببٚزمبببا  ،ايا٦ٝببات َببٔ سببا٫ت ٫ َٗٓٝبب١   

نببٌ   ذْٚببات ا٫ْكببُاّ ٚايٓػببس ٚايتعاقببد أغمؿبب١ٝ عًبب٢ َطببت٣ٛ 

٘      ا يب٘ البٛاز  ا َٝتٶٖرا الًل َٓٗا دطدٶ . بطبا  َبسٚز ايبسٜض يف داالًب

زادت َ٪ضطات ايؿشاؾ١ إٔ ذبٝا نسمي١ عصٜص٠ ْاؾعب١ ؾ٬ببد   إٕ أ

 .٫ ًٜٝل َٔ ايعٛايل قاٌ إٔ ربڀٛ الڀٛتٗا ايكاد١َ َا ٤شا َٔ دز

ٕ د. ٚؾا٤ ايسغٝدتكدٜس ٚيف  ٚايتٛدب٘   ،شَب١ ايٝبّٛ عاملٝب١   ا٭ ، ؾب 

إٔ ٜهبببٕٛ ٚا٭َٓٝببب١  الٝبببازٶا،يهذْٚٝببب١ مل ٜعبببد إىل ايؿبببشاؾ١ اٱ

  ، ٚإٕ نإ عًب٢ ا٭زدبض غبر َٛدبٛد    ش١َٖٓاى طبسز َٔ ٖرٙ ا٭

يهذْٚٝب١  إٚضبٓٓتكٌ إىل سكاب١ ددٜبد٠     ،ٚايتًؿصٜٕٛ ضبًٝشل قسٜاٶبا  

ٚتدالًٓا إىل عامل  ،ت ازب١ًُٝآالس َٔ ايرنسٜا اتؿكد سٝاتٓا دص٤ٶ

ممبا استًُبت    أنبد ايؿبشاؾ١   يهٔ ذبٌُٝ ٚع١ًُٝ. اأنجس دؿاًؾ

 ٙؾكببد ظبشببت ٖببر  ،نهٔ َٓؿببؿن ٚٚاقعببٝٓظًببِ شببا، ٚيبب  مبجاببب١

بايسغِ َٔ نٌ ايعسٚف ايبيت قبد تهبٕٛ تعذٝصٜب١ يف      ،ايؿشاؾ١

ْٗببا اضببتڀاعت إٔ متػببٞ أإ٫  نًُبب١ سببٛاٍ ٭ٟ ؾبباس  بعببض ا٭

  .يًُتًكٞ بسضايتٗا ع٢ً الٝ  زؾٝع يتؿٌ

ٟ ٚأٚقببض  د ْكبباط ايكببعـ  شببدٿ٫بببد إٔ ْٴ أْبب٘ ّ. أضببا١َ نببسد

ؿشاؾتٓا ايٛزق١ٝ َؿدز َٗبِ  ، ؾيف ؾشاؾتٓا ايٛزق١ٝ ْٚكاط ايك٠ٛ
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إىل ايؿببؿشات  ٚايدٚيٝبب١، باٱقبباؾ١ َببٔ َؿببادز ا٭الابباز احملًٝبب١    

عبسَٗبا َبٔ    ٚبايتايٞ ٫ ،ٚا٫قتؿاد١ٜ ،ايجكاؾ١ٝ :َجٌ ،املتمؿؿ١

 .ٚعدّ َجايٝتٗاع٢ً ايسغِ َٔ عدّ انتُاشا ٖرٙ املٝص٠ 

ميهببببٔ يًؿببببشـ  إىل أْبببب٘ د. شٖببببر زقببببٛإيف سببببن ذٖبببب  

ايطعٛد١ٜ إٔ تصدٖس باضتمداّ ايؿبشاؾ١ اٯيٝب١ يف ذبسٜبس املكبا٫ت     

ٚا٭زقببباّ املتبببٛؾس٠ عًببب٢ ؾبببٝػ١     تاٱسؿبببا٥ٝاايبببيت تعتُبببد عًببب٢   

ٚايطبببٛم  ،: ْتبببا٥ر املاازٜبببات ايسٜاقببب١ٝ  ٌَجببب ،يهذْٚٝببب١ زقُٝببب١ إ

 ،ٚايكبببب٣ٛ ايعاًَبببب١  ،ٚذبًٝببببٌ ايعكبببباز  ،ضببببِٗٚضببببٛم ا٭ ١،ايٝببببامل

َٳب   تٴ ٔٵٚيهٔ تهُبٔ املػبه١ً ملځب    ،خإ... ٚاياڀاي١  ٔٵٓطب  املكايب١  ٚ

عبٔ ْػبس املكايب١  ٖٚبٌ يبد٣ ايؿبشـ ايطبعٛد١ٜ ؾب٬س١ٝ          ٍاملط٪ٚ

سٝببح ضببٝهٕٛ َببٔ ايؿببع  عًبب٢    ْػببس املكببا٫ت بٗببرٙ ايػببؿاؾ١ٝ

١ ٚنتاببب١ ايؿببشاؾ١  بببن نتاببب١ ايؿببشاؾ١ اٯيٝبب   ١ايتؿسقبب ٨ايكبباز

ادبٗٓببا إىل طُببظ ايؿببشـ ايٛزقٝبب١ ٚاضببتاداشا     ضببٛا٤، اياػببس١ٜ

 . بكٝٓا عًٝٗاأأٚ  ،بايسق١ُٝ

يف ٖببببرا ايٓكبببباؽ ٖببببٛ ايببببدعِ املببببايٞ َببببٔ  ٚايٓكڀبببب١ احملٛزٜبببب١

 أٟاْكطببببِ ايببببس قببببد ٚ ايٛزقٝبببب١ اسبهَٛبببب١ ٫ضببببتُساز ايؿببببشـ  

سببٍٛ ٖببرا املٛقبببٛع بببن َ٪ٜبببد َٚعبباز  َٚڀايببب  بتشٜٛببٌ ٖبببرا      

ٚن٬ُٖبببببا يببببب٘  ،ذببببببٍٛ ايؿبببببشـ إىل زقُٝببببب١ اٙبادببببببايبببببدعِ 

. ٚيبببببٛ تڀسقٓبببببا يٓكببببباط ايكبببببعـ  قبببببعـ.ْكببببباط قببببب٠ٛ ْٚكببببباط  

تعببببببدټ يف ايؿبببببشـ ايٛزقٝببببب١    ١ٝيٛدبببببدْا إٔ ايتهًؿببببب١ ايتػببببببػًٝ  

   ِ ٘ الايببد املايببو أْبب   .أٚايببرٟ أؾبباد   ،ايطببا  ايببس٥ٝظ يڀًبب  ايببدع

الؿبببببض ايتهًؿببببب١  ٝتِعًببببب٢ ايبببببدعِ ضببببب ٜبببببتِ اسبؿبببببٍٛمل  َبببببا
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ٚتكًٝببببٌ عببببدد ؾببببؿشات   ،هاتبببب بعببببض امل ايتػببببػ١ًٝٝ  ببببب غ٬م

ِ   ،ايڀااعببب١  ٖٙٚبببر ،ٚربؿبببٝض عبببدد املبببٛظؿن ٚنبببريو زٚاتببباٗ

إدببببسا٤ات تتمببببرٖا َععببببِ ايػببببسنات ايعاملٝبببب١ عٓببببدَا تٛادبببب٘    

ٚأَببببا ْكبببباط ايكببببعـ يًتشببببٍٛ يًؿببببشـ ايسقُٝبببب١  .َايٝبببب١.أشَبببب١ 

ٚايتببببدزٜ   ،ْٗببببا ذبتبببباز ايببببدعِ املببببايٞ ٚايؿبببب  ٚايببببتك   أ ٞٗببببؾ

 ،س٣ ٖبببٞ بٝبببع اٱع٬ْبببات  ْٚكڀببب١ ايكبببعـ ا٭الببب   ،ملصاٚيببب١ املٗٓببب١ 

 ا٫ضتُساز.ٚاييت بدْٚٗا ٜؿع  عًٝٗا 

ـ  اإٔ منطببو ايعؿبب  ميهببٔيببرا  ْٚڀايبب  بببدعِ   ،َببٔ املٓتؿبب

أٚ  ،ضٛا٤ ٫ضتُسازٖا ٚزق١ٝ ،َايٞ َػسٚط يًُ٪ضطات ايؿشؿ١ٝ

دزاضبب١ دببد٣ٚ شببرا  اّ نببٌ َُٓٗببعًبب٢ إٔ تكببدٿ ،ذبٛشببا إىل زقُٝبب١

ٔ عبببد٠ َببب ١عبببس  عًببب٢ ؾسٜبببل عُبببٌ أٚ زبٓببب١ َهْٛببب     تٴ ،ايبببدعِ

 ٚتكٓٝب١، َُٚٗتٗبا   ١ٚتطبٜٛكٝ ٚاقتؿاد١ٜ َٚاي١ٝ  ربؿؿات إع١َٝ٬

أٚ طًبب  ايتعببدٌٜ   ،أٚ زؾكببٗا ،َسادعبب١ ايدزاضبب١ ٚاملٛاؾكبب١ عًٝٗببا  

ٚبعد ذيو شبا اسببل إٔ تػبسف عًب٢ َساسبٌ تڀاٝبل دزاضب١         ،عًٝٗا

َٳب   ٚقد ٜ٪دٟ تسى ا٭َبس ازبد٣ٚ املكد١َ َٔ تًو امل٪ضطات.   ٔٵببن 

َٳ ٜسٜد ا٫ضتُساز ايٛزقٞ دبٛا٤  أ إىل الًبل ٔ ٜسٜبد ايتشبٍٛ ايسقُبٞ    ٚ

 .تٓاؾط١ٝ بن امل٪ضطات ايؿشؿ١ٝ يف تكدِٜ ا٭ؾكٌ يًكسا٤

ّ. الايببد ايعجُببإ إٔ ايؿببشاؾ١ ايٛزقٝبب١ قتًتٗببا ايُٓڀٝبب١     ٜٚببس٣ 

ايؿببشـ اٱيهذْٚٝبب١ ٚإٔ ٚضببكـ ايببسأٟ املببٓمؿض..  ،ٚايتكًٝدٜبب١

 ايهٓٗبا أٜكٶب   ،ا يتشكٝل ظباسات أنبد يدٜٗا ؾسؾ١ أند نجرٶ

ُٳهَّبٔ َبٔ دبباٚش اسببدٚد      ٗاْ٭ س ذات٘ تٛاد٘ اشبڀ مل تطتڀع أٚ تٴ

 .ايتكًٝد١ٜ
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ٞ َٚٔ ٚد١ٗ ْعس  أَباّ َػبٗد َهبٕٛ    ، ؾ ْٓبا  أ. ضعٝد ايصٖساْب

١، َبببٔ سكًبببن: ا٭ٍٚ ميجًببب٘ اٱعببب٬ّ ايتكًٝبببدٟ مببببا ؾٝببب٘ ايؿبببشاؾ

، يهذْٚبببٞ ازبدٜبببد٠ٚايجببباْٞ متجًببب٘ ب٦ٝببب١ ا٫تؿببباٍ ٚايتٛاؾبببٌ اٱ 

٘ يهببٌ سكببٌ "ثكاؾبب١" از ٚ ٚنببٌ ثكاؾبب١ َببٔ   ،تاڀببت ببب٘ ْٚػببأت ؾٝبب

بببٌ متجببٌ نببٌ ٚاسببد٠ َُٓٗببا    ، ٖبباتن ايجكبباؾتن تٓبباقض ا٭الببس٣  

 يًطٝام اسبكازٟ ايرٟ متجً٘ ا٭الس٣. اَكادٽ اسكازٜٽ اضٝاًق

ؾؿٞ سكٌ اٱع٬ّ ايتكًٝدٟ.. عببٔ أَباّ ضبٝام سكبازٟ قٛاَب٘      

ٚسببن ْطتشكببس  ،ٚأداتبب٘ ايس٥ٝطبب١ "ايهتاببب١" ٚذبدٜببدٶا ايؿببشاؾ١ 

ات ٖبببببرٙ ا٭دا٠ "أدا٠ ايهتابببببب١".. ؾطبببببٓذدٖا "زببببب١    أٖبببببِ زببببب 

ٚايهتابببب١ ٚايبببتؿهر عًُٝتبببإ َٓعُتبببإ تطبببتًصَإ    ،ايبببتؿهر"

ايط٪اٍ ٖٓا ٖٛ: ٌٖ ٫ ٜصاٍ  مج١ً َٔ املساسٌ يف ضٝاقٗا اٱْتادٞ.

ٝٽ   ا" ساقبسٶا اٯٕ  أّ أْب٘ تبٛاز٣    "ؾعٌ ايهتاب١ بٛؾؿ٘ َٓتذٶبا اتؿباي

 ٚالؿت سكٛزٙ بٓا٤ ع٢ً الؿٛت تأثرٙ 

ايبببرٟ ٜعٗبببس أْٓبببا أَببباّ َسسًببب١ ددٜبببد٠ قبببُٔ ضبببرٚز٠ ايآبببا٤  

اسبكبببازٟ اٱْطببباْٞ.. ٖبببرٙ املسسًببب١ تسادبببع ؾٝٗبببا "ؾعبببٌ ايهتابببب١ 

يهذْٚٝببب١" ايبببيت  ا٫تؿببباي١ٝ" يف ظبببٌ ٫ٚد٠ ٚظٗبببٛز "ايػبببؿا١ٖٝ اٱ  

السدببببت َببببٔ زسببببِ املٓعَٛبببببات ايػبببباه١ٝ ٚٚضببببا٥ٌ ايتٛاؾبببببٌ      

 ٖٚرا ٖٛ اسبكٌ ايجاْٞ. ،ا٫دتُاعٞ

ٝبب١: عبببٔ أَبباّ اعبطبباز ثكاؾبب١ اسبكبباز٠    ٚبؿببٝػ١ أنجببس سٛي 

ٝٶٸا ٚإع٬َٝٽ ا.. ٚبايتايٞ اعبطاز تأثرٖا.. ثِ اعبطاز ايهتاب١ٝ اتؿاي

يف املكابببٌ عبببٔ أَبباّ بببسٚش    امل٪ضطببات ايكا٥ُبب١ عًٝٗببا بايكببسٚز٠..  

ٚبايتببايٞ بببسٚش  ،يهذْٚٝبب١ ازبدٜببد٠تڀاٝكببات ايا٦ٝبب١ ا٫تؿبباي١ٝ اٱ
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 يهذْٚٝب١.. ز٠ ايػبؿا١ٖٝ اٱ تػهٌ ثكاؾ١ اسبكبا  ِٻَٚٔ ثٳ ،تأثرٖا

 .إىل سٝح ابتدأت ،ٚنإٔ اياػس١ٜ تعٛد َٔ سٝح اْتٗت

تسادبببع ؾبببٓاع١ ايؿبببشاؾ١ ايٝبببّٛ يبببٝظ ْتٝذببب١ يذادبببع ضبببٛم      

ٚيببببٝظ يعببببصٚف ايكبببباز٨ عببببٔ ايتعبببباطٞ َببببع ْػبببباطٗا    ،اٱعبببب٬ٕ

 ٞ بببٌ يعٗببٛز ٚيتػببهٌ ضببٝام ثكببايف ددٜببد ّٚيدتبب٘ ايا٦ٝبب١  ،ا٫تؿباي

َٴ ا٫تؿاي١ٝ ازبدٜد٠.. ايكك١ٝ أبعد َٴعًٹَٔ  ع.. ٖبٞ قكب١ٝ   تابٹٔ َٚٔ 

ثكاؾ١ بايدزد١ ا٭ٚىل.. ٖٚٞ بؿٛز٠ أدم ٚأسٌ: اْتكباٍ َبٔ َسسًب١    

سكباز١ٜ إىل َسسًبب١ سكبباز١ٜ أالببس٣.. اْتكبباٍ َببٔ َسسًبب١ ايهتاببب١  

إىل َسس١ً ايػؿا١ٖٝ.. ٖٚٞ غؿا١ٖٝ ددٜبد٠ أٜكٶبا.. إْٗبا ايػبؿا١ٖٝ     

دٜببد٠ يهذْٚٝبب١ )ٖٚببٞ َسسًبب١ أسببدخ َببٔ َسسًبب١ ايػببؿا١ٖٝ ازباٱ

عًبب٢ ٚضببا٥ٌ اٱعبب٬ّ(..   أْٚببر، ٚنٛشَٚٛتببٛز ايببيت أطًكٗببا ٚايببذز  

ٖببرٙ ايػببؿا١ٖٝ اٱيهذْٚٝبب١ قا٥ُبب١ عًبب٢ اضببتمداَات تڀاٝكببات       

ٚايؿبٝػ١   ،َٚٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ. ايتػسٜبد٠ املبٛدص٠ يف تبٜٛذ   

ّ  ،يف ؾببٝظ بببٛى  ا٫تؿبباي١ٝ ٚايتطببذ٬ٝت  ،ٚايؿببٛز٠ يف اْطببتكسا

.. ٖبٞ يف سكٝكتٗبا   رٛؾبٝـ ٚايبذ أْٚب   املس١ٝ٥ يف ضٓاب غبات ٚؾبل ت  

ٜكببّٛ عًبب٢ اضببتجُاز ا٫قتؿبباد     ،يهذْٚببٞ ددٜببد إؾعببٌ غببؿاٖٞ  

 ،ٚايا٬غببب١ ،ٚاملااغبببس٠ ،ايًػبببٟٛ املستهبببص عًببب٢ قبببِٝ اشبڀابٝببب١   

ٚا٫ْتػبباز.. عًبب٢ ايعهببظ َببٔ ؾعببٌ ايهتاببب١    ،ٚايتببرنس ايطببسٜع

ٌ  ،ٚايكبسا٠٤  ،املستا  ببايؿهس  ٚباسبايب١ ايٛاعٝب١.. ٜكبٍٛ     ،ٚبايتشًٝب

 :)ٜتطببا٤ٍ بعببض ايٓبباع :غببات  ظ ايتٓؿٝببرٟ يػببسن١ ضببٓاب ايببس٥ٝ

َٚبا ٫ ٜدزنْٛب٘ أْٗبا     ايّٝٛ آ٫ف ؾٛز٠ يف  20ملاذا تًتك  ابٓتِٗ 

٫سغ ؾبٝػ١   .َٔ تًو ايؿٛز.. إْٗا ؾك  تتشدخ( ٫٤ ذبتؿغ بػٞ

 ايػؿا١ٖٝ اٱيهذ١ْٝٚ ٚأدٚاتٗا.. إْٗا ايؿٛز٠ ٚايطٓاب١ ٚايتػسٜد٠.
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تشّؿغ عًبب٢ ايعببٔ ٜببيف اياببد٤،  إىل أْبب٘ د. شٜبباد ايببدزٜظٚأغبباز 

بببإٔ َببا ٜٴذببس٣ اٯٕ ٖببٛ سببسب بببن ايؿببشاؾ١ ايٛزقٝبب١ ٚايؿببشاؾ١      

اٱيهذْٚٝبببب١، ؾشببببسب ا٫ضببببتٓصاف ايببببدا٥س٠ اٯٕ يٝطببببت قببببد      

ناْببت أايؿببشاؾ١ ايٛزقٝبب١، بببٌ قببد ايؿببشاؾ١ ايتكًٝدٜبب١، ضببٛا٤    

 إيهذ١ْٝٚ. ّٚزق١ٝ أ

 ٖرا ايتُٝٝص ايكسٚزٟ بن ثٓا٥ٝبات ايؿبساع ضبٝذعًٓا منشٸبـ     

، ٖببٞ ٱْكبباذ ْببٛع  املايببوالايببد  أ.ٖببٌ اضببتػاث١ ايؿببشايف ايهببار   

 ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ أّ ٱْكاذ من  ايؿشاؾ١ ايتكًٝد١ٜ  

ٛټ ز ساي١ ايؿشـ َع تڀٛز ساي١ اشاتـ متهٓٓا املكازب١ بن تڀ

يف بٝتٓا، يف اياد٤ نإ اشاتـ ايجاببت ٖبٛ ٚضب١ًٝ ا٫تؿباٍ يعكبٛد      

اياٝت عٓ٘، ست٢ دا٤ اشباتـ   ط١ًٜٛ، ٚنٓا ْعٔ اضتشاي١ اضتػٓا٤

ازبببٛاٍ ؾأؾبباض ايٓبباع ٫ ٜطببأيٕٛ عببٔ زقببِ ٖبباتـ املٓببصٍ نُببا        

ا٭ٜباّ أٚ ا٭ضبابٝع َبٔ دٕٚ إٔ ٜبسٕ      ناْٛا ٜؿعًٕٛ، ٚأؾاشت متبسټ 

اشاتـ ايجابت ايرٟ أؾاض غبا٘ أبهبِ، ستب٢ إٕ نبجرٜٔ عُبدٚا      

إىل إيػببا٤ اشٛاتببـ ايجابتبب١ يف َٓبباششِ ستبب٢ ٫ ٜببدؾع زضببّٛ اغببذاى 

َٶا ناغذانات ايؿشـ اييت ٫ تٴكسأ غر   َطتمدّ، متا

املعسنببببب١ مل تٓتببببب٘ سٝٓبببببراى، ؾاشببببباتـ ازببببببٛاٍ نبببببإ يف  

بداٜاتبببب٘ ٜػببببا٘ ايؿببببشاؾ١ اٱيهذْٚٝبببب١ يف بببببداٜاتٗا، ٚعٓببببدَا      

ٛٸٍ ازبٝبببببٌ ا٭ٍٚ      السدبببببت اشٛاتبببببـ ايرنٝببببب١ إىل ايٛدبببببٛد ذبببببب

عًببببب٢  ،ٚايجببببباْٞ َبببببٔ اشٛاتبببببـ ازبٛايببببب١ إىل ٖٛاتبببببـ تكًٝدٜببببب١    

ياببببٕٛ ايػاضببببع بببببن تكًٝببببدٜتٗا ٚتكًٝدٜبببب١ اشبببباتـ     ا َببببٔ سغِايبببب

 ايجابت 
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ٖٚهببرا، ؾبب ٕ ايٓطبب  اٱيهذْٚٝبب١ املٓكٛيبب١ حبببراؾرٖا عببٔ      

ْط  ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ ضٝهٕٛ َؿبرٖا َجبٌ َؿبر ازبٝبٌ ا٭ٍٚ     

 َٔ ازبٛاٍ.

 ٕ ٫ ميهبٔ    ٌٖ اْتٗت َعسن١ ايتڀٛز ٚايتٓاؾظ ٚاٱسب٬ٍ اٯ

 إٔ ػبس٩ ع٢ً ايكٍٛ: ْعِ. أسدٷ

َٳبب ٔ ٜعببٔ إٔ اسبببسب قببد ايؿببشاؾ١ ايتكًٝدٜبب١ ٖببٞ يف   ؽبڀبب٧ 

ايٛضبب١ًٝ ؾكبب  أٚ يف احملتبب٣ٛ ؾكبب ، بببٌ ٖببٞ ؾُٝٗببا َعٶببا، أٟ ٖببٞ   

ؾريه١ ددٜد٠ يف ؾٝاغ١ احملت٣ٛ ٜتِ إٜؿباشا يًُطبتؿٝد بٛضبا٥ٌ    

 ددٜد٠.

احبببببح عببببٔ »ٚال٬ًؾبببا يًكببببإْٛ ايػببببٗر يف تأٜٚببببٌ ا٭سببببداخ:  

تڀبازد ايؿبشـ   ، ؾ ٕ ض٪ايٓا ٖٓا، عٔ ايتٗدٜبدات ايبيت   «املطتؿٝد

، ٖبٌ ٖبٛ ايكباز٨    «احبح عٔ املتكسز»ايتكًٝد١ٜ، ػب  إٔ ٜهٕٛ: 

ُٸٝ٘: املطبببتؿٝد ا٭ٍٚ َبببٔ اشبدَببب١(  أّ ٖبببٛ ايؿبببشايف    )ايبببرٟ ْطببب

 )ايرٟ ٖٛ يف اسبكٝك١ املطتؿٝد ا٭ٍٚ َٔ اشبد١َ(  

َٶببا، ؾبب ذا نببإ َببٔ أسببد أذبطٸببس عًبب٢ َٛتبب٘ َببع اٱعبب٬ّ    ٚالتا

٘  اايتكًٝدٟ، ؾٗٛ )ايسقٝ ( ايرٟ نٓٻب  ٚؾبسْا اٯٕ ْعبسف    ،ْٗامجب

قُٝتبب٘ ٚدٚزٙ يف محاٜبب١ ايببرٚم ايعبباّ، بعببد إٔ ذقٓببا بعببض َببسازات   

ٚايابببرا٠٤ ايًؿعٝببب١ ٚايؿهسٜببب١ ايبببيت تػػببب٢ اٱعببب٬ّ       ،ا٫ْؿببب٬ت

 ازبدٜد 

ٕ ايتهٓٛيٛدٝببا ايسقُٝبب١  ؾأغببازت إىل أد. ْببٛف ايػاَببدٟ  أَببا 

أتاست صبُٛع١ َتٓٛع١ َٔ َؿبادز املعًَٛبات ٚا٭الاباز يًُذتُبع،     

ددٜببد٠ يًُعًببٓن، ناْببت ايطببا  يف     اًكببت َطبباسات ٚؾسؾٶبب  ٚال
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ٚإغببب٬م ايؿبببشـ ٚاملڀاٛعبببات   ،عبببٔ بعبببض املبببٛظؿن ا٫ضبببتػٓا٤

ا٭الببس٣ يف ايعدٜببد َببٔ ا٭َببانٔ، إ٫ أْٗببا َّهٓببت ايؿببشاؾٝن      

ٚٸْن َببٔ تببأَن ٚضبب١ًٝ تٛاؾببٌ ؾعٸايبب١ ٚضببسٜع١ َببع اجملتُعببات . ٚاملببد

َطاٛق١ يًتٛشٜع  يف عؿس املٓؿات ايسق١ُٝ اييت ٚؾست ؾسؾٶا غرٚ

، ا٫دبباٖن ايطسٜع يًُشت٣ٛ، ٚايتؿاعٌ اسبكٝكٞ َبع ازبُٗبٛز يف   

َع تٛؾر طسم ددٜد٠ ٱالااز ايكؿبـ َبٔ الب٬ٍ َٛاقبع ايتٛاؾبٌ      

، نُببا َٓشببت ازبُٗببٛز إَهاْٝبب١ ايٛؾببٍٛ إىل َصٜببد  ا٫دتُبباعٞ

َبببٔ املعًَٛبببات أنجبببس َبببٔ أٟ ٚقبببت َكببب٢، إذا أزادت ايؿبببشاؾ١ 

ـ    ؾب ٕ ع  ،اياكا٤ يف املٓاؾط١ ًَٚتبصّ يف   ،ًٝٗبا تكبدِٜ ضبتب٣ٛ طبتًب

بايكِٝ ايؿشاؾ١ٝ، َٚكاعؿ١ احملت٣ٛ احملًبٞ املُٝبص،    ٘ايٛقت ْؿط

ٖٚببٞ الڀبب٠ٛ قببد تهببٕٛ قببسٚز١ٜ يًاكببا٤ عًبب٢ قٝببد اسبٝببا٠، ٖٚببرٙ   

يعدّ إَها١ْٝ ايعجٛز ع٢ً ٖرا احملتب٣ٛ    ايؿهس٠ قد تهٕٛ ١َُٗ

ا ٱْػببا٤ َٓببتر يف أَببانٔ أالببس٣، ٖٚببٛ "َاببدأ قببد ٜهببٕٛ قببسٚزٜٽ 

خ شبدٹ ٚذيبو ٭ٕ ايٓبدز٠ تٴ    ٚمنٛذز دبازٟ يًؿشاؾ١ احمل١ًٝ" ،عًُٞ

 . اؾسًق

ؾُٝهٔ يًُذتُع ايٛؾبٍٛ إىل َصٜبد َبٔ املعًَٛبات أنجبس َبٔ       

تكببدِٜ غبب٤ٞ إىل يببريو ذبتبباز ايٛنببا٫ت احملًٝبب١   أٟ ٚقببت َكبب٢

 طبتًـ َٔ سٝح احملت٣ٛ ٚاملٓعٛز ٚايكِٝ ايؿشاؾ١ٝ.

ٛټممازضب١ ايؿببشاؾ١ احملًٝبب١ ػببب  إٔ تهببٕٛ يف  ز َطببتُس،  تڀبب

٫ٚبببد َببٔ ايذنٝببص بػببهٌ البباف عًبب٢ ا٫ضببتُاع إىل اجملتُعببات 

ـ     ناضببتمداّ   احملًٝب١، ٚتطبمر املٓؿببات ايسقُٝب١ يطببسد ايكؿب

 ٚٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ.   ،ايؿٝدٜٖٛات
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ٚيف نببٌ ا٭سببٛاٍ ٖٓبباى سكٝكبب١ َ٪نببد٠ ٫ ميهببٔ إيػا٩ٖببا، 

ـ ايببيت رٍ َببٔ دٗببد، ؾبب ٕ ايهببجر َببٔ ايٛظببا٥  ٖٚببٞ أْبب٘ َُٗببا بٴبب 

ا، َٚٔ املطبتشٌٝ إعباد٠   االتؿت َٔ ايؿشاؾ١ احمل١ًٝ ئ تعٛد َڀًًك

عكازب ايطاع١ إىل عؿس ْدز٠ املعًَٛبات ٚاٱعب٬ٕ، عٓبدَا نبإ     

 ع٢ً اجملتُع ٚايػسنات إٔ تأتٞ إىل ايؿشٝؿ١ َااغس٠.

بايٓطبببا١ يًُذتُبببع، ملببباذا ػبببب  عًٝببب٘ إٔ ٜٗبببتِ إذا بكٝبببت تًبببو  

َببببٔ  3Dاز إىل الٝبببباٍ ايؿببببشـ عًبببب٢ قٝببببد اسبٝببببا٠ أّ ٫  عبتبببب   

أدببببٌ إداببببب١ َكٓٹعبببب١، ؾاملطببببتكاٌ نؿٝببببٌ بتشٜٛببببٌ ا٭سبببب٬ّ إىل    

ا ٫ ٜاببببايٞ مبببببا ؼبطبببب  عًبببب٢ املاقببببٞ،   سكببببا٥ل، يهٓبببب٘ أٜكٶبببب 

ٚنٝبببببـ   ،ٚازبسٜبببببد٠ َاقببببب١ٝ يف غبببببهًٗا ايبببببٛزقٞ املبببببأيٛف    

ٜٚتُتعببببببٕٛ بكسا٤تٗببببببا يف   ،ڀٗببببببا ايكببببببسا٤ ا٭ٚؾٝببببببا٤  نببببببإ ٜتأبٸ

  ِ نببٌ ذيببو    ١ٚ بعببد ٚدابب١ غببدا٤ دزبب   أ ،ايؿببااح البب٬ٍ أعُبباش

 ضٝأالر َطاس١ َٔ أزغٝـ ايتازٜ  ايؿشايف.

ضببببتعذف عٓد٥ببببر مجٝببببع سًببببٍٛ إْكبببباذ ايؿببببشاؾ١ ايٛزقٝبببب١       

بؿػببببًٗا، تػببببٝر زا٥شبببب١ ايؿببببشٝؿ١ ايٛزقٝبببب١ إىل عڀببببس َبببببٓعؼ       

٭ٕ ايببببصَٔ سٝٓٗببببا    ٚببببب٬ إغببببسا٤  ..نببببإ سًًببببا ؾاقببببدٶا زبببببدٚاٙ  

ضبببٝهٕٛ قبببد دبببباٚش ايبببٛزم، "يف بسٜڀاْٝبببا ببببدأت ايبببا٬د تػبببٝر     

٭ْببب٘ ٫ ميهبببٔ ايتعٜٛبببٌ عًببب٢     ٛزقٝببب١ إىل ب٬ضبببتٝه١ٝ ايعًُببب١ اي

ُٶا ببببن أٜبببدٟ ايٓببباع، ايعًُببب١ ايٝبببّٛ َڀاٛعببب١     تبببداٍٚ ايبببٛزم ضبببًٝ

عًببببببب٢ َببببببباد٠ ٫ ميهبببببببٔ تكڀٝعٗبببببببا أٚ إت٬ؾٗبببببببا  " ازبسٜبببببببد٠    

ٚباضببببِ طبتًببببـ ٫ ميببببت يًببببٛزم   ،َطببببتكا٬ ضببببتهٕٛ نببببريو 

 .بؿ١ً
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ايككب١ٝ يف ايٓكباط احملبدد٠     د. ضعٛد ناتب   ٚيف اشبتاّ سؿس

 ي١ٝ:ايتا

اغبؿبببا  َبببداالٌٝ ايؿبببشاؾ١ ايٛزقٝببب١  ذبدٜبببد املػبببه١ً: •

ٚٚؾببٛشا اسبتُببٞ إىل ساؾبب١  ،ٚعذصٖببا عببٔ ا٫ضببتُساز ،ايطبعٛد١ٜ 

اٱغببب٬م، ٚاسبادببب١ إىل سبببٌ ٜكبببُٔ شبببا ا٫ضبببتُساز نؿبببٓاع١      

أٚ ايتطببًِٝ ببباٱغ٬م ايٓٗببا٥ٞ. ٚعًبب٢ ْؿببظ املطبباز ٖٓبباى     ،َسحببب١

ٝٽبببسادببب١ َاضٸببب شاؾ١ زقُٝببب١ ا يتأضبببٝظ ؾبببٓاع١ ؾبببا ٚإع٬َٝٽببب١ ٚطٓ

عًب٢ َطبت٣ٛ. نبٌ ٖبرا حبادب١ يبدعِ سهبَٛٞ        أيهذ١ْٝٚ ع٢ً إ

َٚؿبازٜـ   ،٫ دعِ ٜتامس يف َستاات َبٛظؿن عايٝب١   ،ٜ٪تٞ مثازٙ

 ا٭ٍٚ.َٛز يًُسبع تػػٌٝ تعٛد بعدٖا ا٭

 أضااب َػه١ً ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ:

يٛدٝببا ايكٜٛبب١ ذات اشبؿببا٥ـ املتؿٛقببب١    َٛٓاؾطبب١ ايتهٓ  -2

 ٚايتهًؿ١ املٓمؿك١.

 .ز ايتٛشٜع ٚاٱع٬ْاتاْٗٝا -1

ٚذببببببٛشِ إىل غاغبببببات  ،عبببببصٚف ايٓببببباع عبببببٔ ايبببببٛزم  -0

 يٛدٝا ازبدٜد٠.ٛايتهٓ

 اسبًٍٛ: •

َٳببؾٝػببذى َٜاببادز٠ سهَٛٝبب١  -2 ٔ ٜسٜببد َببٔ امل٪ضطببات ٗببا 

يآا٤  أقؿ٢  حبد ضٓٛات 0ع الڀ١ ملد٠ ٜتِ ال٬شا ٚقٵ ،ايؿشؿ١ٝ

 إع٬ّ زقُٞ ضعٛدٟ َتؿٛم.

ايؿبشاؾ١  اځٟ دعِ سهَٛٞ ٫ ٜتِ تٛدٝٗ٘ يًؿبسف عًب٢    -1

يًػبو إٔ   اايٛزق١ٝ، بٌ ع٢ً ايتڀٜٛس، سٝح ثابت مببا ٫ ٜبدع صباًيب    
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َٶبب ايكبباز٨ بببٌ  ،يببٝظ بطببا  قببعـ احملتبب٣ٛ  ا عببٔ ايببٛزمعببصف متا

 بطا  تؿٛم ايادا٥ٌ ايسق١ُٝ.

 ،ٜبببتِ عببب٬ز َػبببانٌ ايؿبببشـ ايٛزقٝببب١ با٫ْبببدَادات    -0

 ٚربؿٝض املؿازٜـ إىل أقؿ٢ دزد١ ممه١ٓ.

ٕٛ يبدٜٗا إعب٬ّ قبٟٛ َٚب٪ثس     املًُه١ تسٜبد إٔ ٜهب  ٚأالرٶا ؾ ٕ 

عببببا٤ أٚبهبببٌ ايًػبببات إىل مجٝبببع  ،ٚقبببادز عًببب٢ ايٛؾبببٍٛ بطبببسع١

ايعامل. َٚع َٛت ايؿشاؾ١ ايٛزق١ٝ ؾ ٕ ايادٌٜ ايطسٜع ٖبٛ قبسٚز٠   

قٝبباّ َابببادز٠ سهَٛٝببب١ يؿبببٓاع١ إعبب٬ّ إيهذْٚبببٞ قبببٟٛ ببببأع٢ً   

ٚتكبدِٜ   ،عًب٢ ايبدؾاع عبٔ املًُهب١     اٜهبٕٛ قبادزٶ   ،املعاٜر ايعامل١ٝ

قببباعتٗا أٚ إايؿسؾببب١ ايٝبببّٛ ٫ ٜٓاػبببٞ  كٝكٝببب١ يًعبببامل.ؾبببٛزتٗا اسب

ؾبب ٕ عًٝٗببا إٔ  ،بايٓطببا١ يًُ٪ضطببات ايؿبشؿ١ٝ اسبايٝبب١ ، ٚتأدًٝبٗا 

    ٘  ،تجات أْٗا َطتعد٠ ٚقادز٠ ع٢ً ايتػبٝر ٚاملطبا١ُٖ يف ٖبرا ايتٛدب

 ٚإ٫ ؾ ٕ عًٝٗا َٛاد١ٗ َؿرٖا ٚسدٖا.

دتُببع ٚشٜببس ايجكاؾبب١ ٚاٱعبب٬ّ ايببدنتٛز عببٛاد بببٔ ؾبباح ٚقببد ا

يعببٛاد، يف َسنببص املًببو ؾٗببد ايجكببايف بايسٜببا ، بس٩ضببا٤ ذبسٜببس  ا

ٚدبببس٣ الببب٬ٍ ايًكبببا٤ َٓاقػببب١ صبُٛعببب١ َبببٔ       ايؿبببشـ احملًٝببب١. 

ٚقببع امل٪ضطببات ايؿببشؿ١ٝ احملًٝبب١، ٚدزاضبب١    :َٓٗببا ،املٛقببٛعات

ٌ ايتڀببٜٛس يف ايتشسٜببس ٚا٫ْتػبباز ٚايتببأثر، ٚتٛظٝببـ ايتكٓٝبب١      اٴضٴبب

 حملت٣ٛ اٱع٬َٞ.َٚٓؿات ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ شبد١َ ا

نُببا مت اضببتعسا  ايتذببازب ٚاملُازضببات ايدٚيٝبب١ ي٬ضببتؿاد٠    

ٌ تڀبببٜٛس قڀببباع  اٴَبببٔ اشببببدات املػببباب١ٗ، َٚٓاقػببب١ ٚضبببا٥ٌ ٚضٴببب   

ٚايٓٗٛ  بؿٓاع١ ايؿشـ يهبٞ تهبٕٛ َٓاؾطب١ ٚذات     ،اٱع٬ّ



43 

–1028  1022  
213 

  ٟ ٜتٓاضب  َبع َهاْب١ املًُهب١ ايطٝاضب١ٝ ٚا٫قتؿباد١ٜ        ،تبأثر قبٛ

 ٚايجكاؾ١ٝ.

ٌ َٛادٗبب١ اٴٯزا٤ ٚا٭ؾهبباز متببت دزاضبب١ ضٴببَٚببٔ البب٬ٍ تاببادٍ ا

ايٛقع املايٞ ايرٟ متس بب٘ امل٪ضطبات ايؿبشؿ١ٝ، ٚالبسز ا٫دتُباع      

ي٬ضبببتؿاد٠ َبببٔ   مبذُٛعببب١ تٛؾبببٝات َُٗببب١ يف صبببباٍ ا٫ضبببتجُاز  

 ،ٚنببريو ايٓعببس يف ضببٛم اٱعبب٬ٕ ،أؾببٍٛ امل٪ضطببات ايؿببشؿ١ٝ

ٍ   ٙٚاياشح عٔ املػازن١ ايؿعاي١ ٚامل٪ثس٠ يف ٖر  ايطبٛم، ٚيف صببا

ايتدزٜ  ٚا٫بتعباخ يتُٓٝب١ ايهؿبا٤ات ايؿبشؿ١ٝ املتُٝبص٠ يف ضباٌٝ       

 ايٓٗٛ  بايعٌُ اٱع٬َٞ احملًٞ ٚاشبازدٞ.
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 260 أضذايٝا -

 234 ؾػاْطتإأ -
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 د. فَد العرابٌ احلارثٌ -
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 (اهلًئُ رئًض) و. خالد عبدالرمحً العجناٌ -

  (امللتكِأمني عاو )أ. عبداهلل الضىحيٌ  -

 اجلازٍ الشبًكٌد.  -

 حامد الشرارٍد.  -

 خالد بً دًٍشد.  -

 زياد الدريضد.  -

 عبداهلل العصافد.  -

 عبداهلل صاحل احلنىدد.  -

 علًاء البازعٌأ.  -

 فايس الشَرٍد.  -

 فىزيُ البكرد.  -

 مصفر املىشِأ.  -

 ميريَ الغديرد.  -

 ىاصر الكعىدد.  -
 

  
 للنلتكِألماىُ العامُ ا -

 اإلشرافًُ اهلًئُ -

 جليُ التكارير الشَريُ -

 جليُ الكتاب الصيىٍ -
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