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 د. إبرأٍه إمساعٔل عبدِ

ٍراىٕد. شعٔد الدحٔ٘ الس

-  
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ايعسٜدس  ّ  1028ؾٗط فرباٜط أغباض خ٬ٍ  ًتك٢ْاقـ أعها٤ َ

ًشٛاض ع٢ً َساض ايؿٗط، اكل١ُٗ، ٚاييت متٻ ططسٴٗا ي ٛنٛعاتَٔ اكل

 ٚمشًت ايكهاٜا ايتاي١ٝ:  

 ٔايتٛاظٕ اكلايٞ احلهَٛٞ.. بٓا٤ كلػتكبٌ ٚط. 

 ْفام ا٭غطٟايهطا٥ب ٚتكٓغل اٱ.   

  ٞطايتأثري ٚايتأثټ َا بغل. ٚاكل٪غٸػٞ.َ٪ؾطات ا٭زا٤ ايٛولٝف.   

 ايػعٛز١ٜ؟ ايفها٤ يٛناي١ ٚقت دا٤ أَا 

 ٛٛټٍ.. ٚاقع اكلٓؿآت ايػع ز١ٜ مل ب١٦ٝ ايعٌُ جتداٙ  َا بعس ايتش

  .ؽلهغل اكلطأ٠
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  :٘مشارٖ اليعٔه د.الْرق٘ الرئٔص.   

َٶدددد     ا َدددع ا دددداش  ٖدددصٙ ايكهددد١ٝ تددددأتٞ مل ٚقتٗدددا اكلٓاغدددب ؽلا

إدطا٤ات َاي١ٝ قدس ٜطاٖدا ايدبعق سقاغد١ٝس ٚعدري َعتداز٠       احله١َٛ 

مل تاضٜذ ب٬زْدا، ٚيهدٔ ٖدصٙ اٱددطا٤ات أغاغد١ٝ َُٚٗد١ يهدُإ        

نل َٔ أددٌ ا٭دٝداٍ   دڀِّاكلػتكبٌ. ـلٝع سهَٛات ايعامل تعٌُ ٚتٴ

ّ  -ٚاحلكٝك١ أْٓا .ايكاز١َ ْعُدٌ ٚزلتٗدس َدٔ أددٌ      -بؿهٌ عدا

عًدد٢ َػددت٣ٛ َددٔ  سلددٔ َددٔ خدد٬ٍ اٱبكددا٤   اغددتُطاضْاا٫غددتُطاض، 

غددٝأتٞ بعددسْا. ايػدد٪اٍ اكلٗددِ ايددصٟ ؿلهددٔ     ٔٵاحلٝددا٠ ايهطؿلدد١ كلځدد 

احلهَٛد١ غدتهٕٛ    ا دصتٗا ٌٖ اٱددطا٤ات ايديت   ٖٛ: ططس٘ ٖٓا 

ٍ ناف١ٝ يتشكٝدل اكلػدتكبٌ اٯَدٔ     ايكازَد١؟ َٚداشا صلدب إٔ     يٮدٝدا

ٜددتِ عًددد٢ اكلػدددت٣ٛ اٱدطا٥ددٞ ٚاكلػدددت٣ٛ ا٫غدددتجُاضٟ يًٛقدددٍٛ إػل   

ز ا٭ظَددداتس؟  ٖدددٌ غدددتهفٞ ايهدددطٜب١   َػدددتكبٌ اقتكدددازٟ سخددداض 

ٚضفددع أغددعاض ايڀاقدد١ ٚاخلددسَات، أّ إٔ اكلددٛاطٔ ٜٓتىلددط     ،اكلهدداف١

إدطا٤ات تكؿف١ٝ ناعڀ١ مل اكلػتكبٌ اكلٓىلٛض؟ ـلٝع ٖصٙ ا٭غد١ً٦  

ٚجتعً٘ ٜؿعط بعسّ ا٫ط٦ُٓدإ   ،ؽلجٌ رلاٚف سكٝك١ٝ تكًل اكلٛاطٔ

 بٓا٥٘. أع٢ً َػتكبً٘ َٚػتكبٌ 
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عٓدددد٢  ددددس٣ٚ ٜٴ اجتدددداٖغل: ا٭ٍٚ،مل  قهددددٝتٓا ايٝددددّٛ تكددددبټ

ٝدات ايديت ؿلهدٔ إٔ تتبعٗدا     يَٚا١ٖٝ اٯ ،ايتٛاظٕ اكلايٞ احلهَٛٞ

 ٞ ايهدا١َٓ   ٖدٛ اٱددطا٤ات   :احله١َٛ يتشكٝل ٖصا ايتٛاظٕ.  ٚايجداْ

ٚزضدد١ ايؿدفاف١ٝ اكلايٝد١ ايديت تتبعٗدا احلهَٛد١        ،اكلاٍ ايعاّ ٱْفام

كٝدل ٖدصا   ڀًدب َٓد٘ اكلؿداضن١ مل     ست٢ ٜڀ٦ُٔ اكلدٛاطٔ عٓدسَا ٜٴ  

ا عٓسَا أقطت ايهطٜب١ ع٢ً نُا فعًت احله١َٛ َ٪خطٶ ،ايتٛاظٕ

ا ٖٓاى ساد١ ًَش١ يتشكٝل ايتٛاظٕ اكلدايٞ يفدت    شٶإايك١ُٝ اكلهاف١.  

تكابًدٗا ستُٝد١ ايؿدفاف١ٝ ٚاكلؿداضن١ مل      ،ايكاز١َ يٮدٝاٍايفطم 

 بٌ اجملتُع اكلسْٞ.  اض٠ اكلاٍ ايعاّ َٔ قٹإز

عٓد٢  ٫ٚ تٴ ،غٝاغ١ ت١ُٜٛٓ َتها١ًَغٝاغ١ ايتٛاظٕ اكلايٞ ٖٞ 

فدض  إٔ ليٝدات  كٝدل ايتدٛاظٕ     فكنل بتشكٝل استٝاهل ْكسٟ، إش ٜٴ

   ٛ  دسثٓا   اكلايٞ تٓبع َٔ اغضاتٝذ١ٝ ت١ُٜٛٓ ٚط١ٝٓ ؾدا١ًَ. ٚيهدٔ يد

عٔ بعدق اٯيٝدات ايديت تتبعٗدا احلهَٛدات عداز٠ يتشكٝدل ايتدٛاظٕ         

ٕ أٟ أ ؛ساكلؿددداضن١س  أاكلدددايٞ غدددٛف زلدددس أْٗدددا تٓڀًدددل َدددٔ َبدددس      

 اٚإٔ ٖٓدداى عكددسٶ  ،احلهَٛدد١ ٚاجملتُددع ؾددطنا٤ مل بٓددا٤ ايسٚيدد١    

فدددطاز أٚبدددغل  ،بدددغل ايػدددًڀ١ سنذٗددداظ إزاضٟ ٚتٓفٝدددصٟس اادتُاعٝٽددد

 ،اجملتُددع منُػددتفٝس َباؾددط َددٔ اٱزاض٠ ايتٓفٝصٜدد١ احلهَٛٝدد١    

ٚإقدددطاض  ،ٚبٓددٛز ٖددصا ايعكدددس تضنددع مل أُٖٝددد١ اٱزاض٠ احلهُٝدد١    

ٚ كٝدل َبداز٨ ايعدسٍ     ،كازٟا٫دتُاعٞ ٚا٫قت غلايٓىلاّ ٚايتٛاظْ

ٚبايتددايٞ  ؛ٚايتٛظٜددع ايعددازٍ يًدددسَات ،ايفددطم ٪ٚاكلػدداٚا٠ ٚتهدداف

تهددٕٛ َؿدداضن١ اجملتُددع يًشهَٛدد١ باكلػددا١ُٖ مل ؽلٜٛددٌ اٱزاض٠  

ٚاكلؿاضن١ مل ايت١ُٝٓ  ،ٚضفع اٱْتاز ،ٚايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ايهطا٥ب
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ُٿدددبؿدددهٌ عددداّ. فهدددط٠ سايعكدددس ا٫دتُددداعٞس مل أغاغدددٗا ٫ تٴ  ٌ ش

 ،مل ايػدابل يدسٜٓا   انا١ًَ، نُا نإ َتبعٶ ١اكلػ٪ٚيٝه١َٛ احل

سٝددددح تكددددّٛ احلهَٛدددد١ باٱْفددددام عًدددد٢ نددددٌ اخلددددسَات ٚعًدددد٢ 

َددٔ اجملتُددع مل ؽلٜٛددٌ احلهَٛدد١.     ١َؿدداضنزٕٚ أٟ  ،اكلددٛاطٓغل

ُٿددايتعاقددس ا٫دتُدداعٞ ٜٴ مل  كٝددل ايتددٛاظٕ  َ٘ػدد٪ٚيٝاتٌ اكلددٛاطٔ ش

ُټ فٗٛ َػ٪ٍٚ، ،اكلايٞ احلهَٛٞ ٘ ٌ َٚعًٝ٘   ٚنُدا   ،ػد٪ٚيٝات

  ٔ ٔ   ،أْدد٘ ٜطٜددس إٔ ٜعددٝـ مل ٚطددٔ لَدد  ،ٜٚتُتددع اددريات ٖددصا ايددٛط

٘ ف اكلؿداضن١ مل ؽلٜٛدٌ ايتدٛاظٕ     :َٚٓٗدا  ،عًٝ٘ إٔ ٜكّٛ بأزا٤ ٚادباتد

 اكلايٞ احلهَٛٞ.   

ٚاحلكٝك١ إٔ فهط٠ اكلؿاضن١ مل ؽلٜٛدٌ ايتدٛاظٕ احلهدَٛٞ    

بدددٌ اكلدددٛاطٓغل ٖدددٞ فهدددط٠ تطبٜٛددد١ مل عُكٗدددا ايفًػدددفٞ،       َدددٔ قٹ

ٌٿفاحلك عدسّ اسدضاّ َدا     ِ ايٓاؽعِّؾ٤ٞ بسٕٚ َكابٌ ٜٴ ٍٛ ع٢ً ن

ؼلكاض١ْ غدًٛى   :عِ، ٚمل زضاغ١ قاّ بٗا أسس ايباسجغلبأٜسِٜٗ َٔ ْٹ

ا٭غددددط اخلًٝذٝدددد١ ممل بعددددق زٍٚ اخلًددددٝر  ايدددديت تددددسفع فددددٛاتري     

ٚتدبغل يد٘ إٔ ا٭غدط ايديت تتشُدٌ       ،ٚاييت ٫ تدسفع  ،ايهٗطبا٤ ٚاكلا٤

 ؛ا باكلػد٪ٚي١ٝ ٚأنجدط ؾدعٛضٶ   ،اتهايٝف اخلدسَات أنجدط اْهدباطڄ   

سٝاتٗددا َباؾددط٠. ٖددصا  ٚاٱغددطاف ؿلددؼټ ،٭ْٗددا تؿدداضى مل اٱْفددام

ٜٓڀبددل عًدد٢ فهددط٠ اكلؿدداضن١ مل ؽلٜٛددٌ خعٜٓدد١ ايسٚيدد١ َددٔ أدددٌ    

ا أْ٘ ٜعٌُ َدٔ أددٌ  كٝدل    فض  أقًڄ كٝل ايتٛاظٕ اكلايٞ ايصٟ ٜٴ

 ٌٜ.ايت١ُٝٓ ٚايضفٝ٘ هلصا اكلٛاطٔ ايصٟ ٜؿاضى مل ع١ًُٝ ايتُٛ

َؿددداضن١ اجملتُدددع مل  فعٿدددٌُهدددٔ إٔ تٴأسدددس ا٭َجًددد١ ايددديت ٜٴ 

 ٞ ٛټ  ،ؽلٜٛددٌ ايتددٛاظٕ اكلدداي َٴٖددٞ  دد ع تُٓددٟٛ مل شفِّددٍ ايهددطٜب١ إػل 
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َٚٓٗا دلداٍ ايتُٓٝد١ احلهدط١ٜ، ٚأقكدس ٖٓدا إٔ       ،دلا٫ت َتعسز٠

ع عًد٢ تُٓٝد١ اكلدسٕ ٚاكلٓداطل ا٭قدٌ      ؿدذٿ تڀبٝل ايهطا٥ب صلدب إٔ ٜٴ 

تتفدداٚت ايهددطٜب١ َددٔ َسٜٓدد١ ٭خددط٣     حبٝددح  ،تُٓٝدد١ مل اكلًُهدد١ 

فهًُدددا ناْدددت اكلسٜٓددد١  ؛ٚايفدددطم اكلتاسددد١ فٝٗدددا ،سػدددب ؾلٖٛدددا

ظازت ايهدددطٜب١،  ،ٜٚٛددددس فٝٗدددا فدددطم عُدددٌ ٚاغدددتجُاض   ،داشبددد١

تتفاٚت ايهطٜب١ مل اي٫ٜٛات اكلتشدس٠ َدٔ ٫ٜٚد١     ا:َُٗ اٚأنطب َجًڄ

ٚ  :افُجًڄدد ،٭خددط٣ ٫ تتذدداٚظ ايهددطٜب١ اكلهدداف١   مل ٫ٜٚدد١ نٛيددٛضاز

 ٖصا ايتفداٚت َدب پ   ،%27تعٜس مل ْٜٝٛٛضى إػل مل سغل  ،8,5%

يصيو أض٣ إٔ اخلڀ٠ٛ ايكاز١َ ٖٞ ضبدنل   ؛ع٢ً أغؼ ت١ُٜٛٓ ٚانش١

ٚايعُددٌ عًدد٢   ،ايٛطٓٝدد١ يًتُٓٝدد١ ايعُطاْٝدد١  با٫غددضاتٝذ١ٝايهددطٜب١ 

ٛٶتؿذٝع ت١ُٝٓ َٓاطل ا٭ َٔ خد٬ٍ   ،ا مل اكلًُه١ططاف ٚا٭قٌ ؾل

تدفٝدف َدٔ ايهد ٛهل عًد٢ اكلدسٕ      ٚاي ، فٝق ق١ُٝ ايهطٜب١ فٝٗدا 

 ضفع ق١ُٝ ايهطا٥ب.   ٍايهرب٣ َٔ خ٬

أٖددددِ ليٝددددات ايتددددٛاظٕ اكلددددايٞ     ٣سددددسإهدددداف إػل شيددددو إٔ  ٜٴ

ٚ ٜٛددٌ اكل٪غٸػددات ايدديت تٓفددل    ،ٖددٞ تكًٝددٌ اٱْفددام  ،احلهددَٛٞ

عًٝٗددددددا احلهَٛدددددد١ إػل َ٪غٸػددددددات َػددددددتك١ً َٚٓتذدددددد١ تتشُددددددٌ 

يتعًدددِٝ َػددد٪ٚيٝاتٗا. ٚيعًٓدددا ـلٝعدددا وعٓدددا عدددٔ تٛدٗدددات ٚظاض٠ ا     

 ،ٚايكش١ يتشٌٜٛ اجلاَعدات ٚاكلػتؿدفٝات إػل َ٪غٸػدات َػدتك١ً    

ٚتػددتكٌ عددٔ احلهَٛدد١ بٓػددب١ نددبري٠. ٖددصا     ،تٓفددل عًدد٢ ْفػددٗا 

ٚيهدٔ   ،ؼ ٚاكلػ٪ٚي١ٝ٭ْ٘ ٜطفع َٔ زضد١ ايتٓافڂ ؛ا٘ َِٗ دسٽايتٛدټ

٘       ي٬غدتك٬ي١ٝ  ا خكٛقٶد  ،مثدٔ صلدب عًد٢ اجلُٝدع إٔ ٜعٝد٘ ٜٚتشًُد

إٔ إعاز٠ ضغِ ايػٝاغ١  ،يٞ. مل اعتكازٟمل َ٪غٸػات ايتعايِٝ ايعا
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ز َكدددازض ايتُٜٛدددٌ َٚكددداضف اٱْفدددام ٚضبڀٗدددا   شدددسٿاكلايٝددد١ ايددديت تٴ

طدطاف  ٚ سٜدس َػد٪ٚي١ٝ ـلٝدع ا٭    ،باهلسف ايتُٟٓٛ ايعداّ يًسٚيد١  

ٚاكلددٛاطٔ ايعددازٟ  غددٝذعٌ ٖددصٙ    ،ٚايكڀدداا اخلددام  ،احلهَٛدد١م

 اي١ َٚ٪ثط٠.  ايػٝاغ١ فعٻ

َٳددد   اكلددددعٕٚ اكلدددايٞ يًسٚيددد١    ٜدددجري َٛندددٛا  ٔٵعًددد٢ إٔ ٖٓددداى 

 ٟ ٚإٔ إزاض٠ ٖددصا ايكددٓسٚم صلددب إٔ تهددٕٛ     ،ٚقددٓسٚقٗا ايػددٝاز

ط عًدد٢ َػددتكبٌ ٚإزاضتدد٘ تدد٪ثٿ ،٭ْدد٘ ًَددو جلُٝددع اكلددٛاطٓغل  ؛ؾددفاف١

اجلُٝدددع. ٖدددصٙ ايط٩ٜددد١ َبٓٝددد١ عًددد٢ أْددد٘ قبدددٌ إٔ ْڀايدددب اكلدددٛاطٔ      

  ٞ عًٝٓددا إٔ ْعًددِ   ،باكلؿدداضن١ مل  كٝددل ايتددٛاظٕ اكلددايٞ احلهددَٛ

ٚنٝدددف ؿلهدددٔ إٔ ْػدددتجُط َدددا ؾلًدددو بايؿدددهٌ      ؟َددداشا ؾلًدددو 

ٚضعِ إٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ َبٓٝد١ عًد٢ ندٕٛ قدٛض٠ ايكدٓسٚم       ؟ايكشٝ 

 ؛ايػٝازٟ نباب١ٝ ٚعري ٚانش١ بايٓػب١ يكڀاا نبري َٔ اكلٛاطٓغل

ٖٚددصا صلعًددِٗ عددري ٚاثكددغل بددإٔ َؿدداضنتِٗ مل ؽلٜٛددٌ احلهَٛدد١   

 ا٭َط ؛نٞ تكّٛ بٛادباتٗا ايٛط١ٝٓ غتهٕٛ مل َهاْٗا ايكشٝ 

ٚأُٖٝددد١ َؿددداضن١   ،ايدددصٟ ٜكٛزْدددا ٱؾدددهاي١ٝ ايؿدددفاف١ٝ اكلايٝددد١   

 ،ا سلدٔ أَداّ َعهد١ً ندبري٠    اجملتُع اكلسْٞ مل إزاض٠ اكلاٍ ايعداّ. إشٶ 

ٛټ ٚإٔ  ،مل إزاض٠ ايت١ُٝٓ صلدب إٔ ضلدسخ   انبريٶ ايڄٖٚٞ إٔ ٖٓاى  

ٛٸ  اٱ غلايٓىلاَ ٖدصٙ   اندٞ ٜػدتٛعب   اضزاضٟ ٚايػٝاغٞ صلدب إٔ ٜتڀد

ٌ   ٛؾهايٝات اييت غتُٓاٱ ٚصلدب إٔ ْهدٕٛ    ،ٚتتڀدٛض مل اكلػدتكب

 ع٢ً اغتعساز كلٛادٗتٗا.   

    ِ ٚيهٓدد٘ ٫  ، كٝددل ايتددٛاظٕ اكلددايٞ احلهددَٛٞ َڀًددب َٗدد

 أغددددعاضٚضفددددع  ،ؿلهددددٔ إٔ ٜتشكددددل ؼلذددددطز فددددط  ايهددددطا٥ب    
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ٛټٍ اجلسٜددس مل دلتُعٓددا غددٝتبع٘ بؿددهٌ  ؛اخلددسَات ٭ٕ ٖددصا ايتشدد

ٛټ  ٛ  ستُٞ  د ٞ  ٜات:ٍ عًد٢ اكلػدت ٞ  ،ٚاٱزاضٟ ،ا٫دتُداع  ؛ٚايػٝاغد

ٛټ٫ت ايهدبري٠         يصيو صلب إٔ ْهدٕٛ عًد٢ اغدتعساز تداّ هلدصٙ ايتشد

ٚصلددب إٔ ْعددٞ إٔ  ،ايدديت غٝعٝؿددٗا دلتُعٓددا مل ايػددٓٛات ايكازَدد١ 

     ّ ٛټ٫ت غتسفع باكلعٜدس َدٔ اكلؿداضن١ مل إزاض٠ اكلداٍ ايعدا  ،ٖصٙ ايتش

ٚإٔ ؾددهٌ ايٓىلدداّ اٱزاضٟ احلددايٞ غددٛف  ،ٚايتُٓٝدد١ بؿددهٌ عدداّ

 ٜت ري.  

عًدد٢ ايتبعددات ايدديت غددتٓتر ايٛضقدد١ عت فكددس ضن دد ،ّٚمل اخلتددا

 ،عٔ ع١ًُٝ ايتدٛاظٕ احلهدَٛٞ ايدصٟ بدسأت احلهَٛد١ مل تٓفٝدصٙ      

َٚدداشا ؿلهددٔ إٔ ٜٓددتر  ،ٚايدديت أؾددطنت مل َػدد٪ٚيٝات٘ اكلددٛاطٓغل

عددٔ ٖددصٙ ايػٝاغدد١ٝ اجلسٜددس٠ َددٔ ت ددريات عًدد٢ َػددت٣ٛ سؾددهٌ        

   ؟ايسٚي١س اجلسٜس٠ اييت بسأْا ْتذ٘ هلا

  :د. ىْف الغامدٖالتعكٔب األّل.   

ْكددداهل   ثددد٬خٜعتُدددس بطْددداَر  كٝدددل ايتدددٛاظٕ اكلدددايٞ عًددد٢      

 ٞ ٞ      :أغاغ١ٝ، ٖد ٚشيدو   ؛ضفدع نفدا٠٤ اٱْفدام ايطأودايٞ ٚايتؿد ًٝ

يتفازٟ َؿه١ً غابك١ تتعًل بإْفدام إٜدطازات ايدٓفنل اكلطتفعد١ عًد٢      

ٝٽايتؿ ٌٝ، ٚيٝؼ إْفاقڄ ا، ٚ ػغل اٱٜطازات عدري ايٓفڀٝد١   ا ضأواي

ضغدّٛ عًد٢ ايٛافدسٜٔ، ٚندطٜب١ ايكُٝد١ اكلهداف١،       َٔ خ٬ٍ فدط   

ٚايهدددطٜب١ ا٫ْتكا٥ٝددد١ عًددد٢ اكلٓتذدددات ايهددداض٠، ٚضغدددّٛ ا٭ضاندددٞ   

ايبٝهدددا٤، ٚضغدددّٛ ايتأؾدددريات، إػل داْدددب ضفدددع نفدددا٠٤ ايدددسعِ     

 احلهَٛٞ.
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اٱْفددام احلهددَٛٞ اكلتكدداعس َددٔ عدداّ يعدداّ بٓػددب تكددٌ   ٕٻإ

ٛ     ٫ ٜع  ؾلٛ ٪4إػل  ْٛعٝد١ ٖدصٙ    مل َؿاضٜع ايتُٓٝد١ فكدنل، بدٌ ؾلد

ٛ  ًُٓددٛي٪ؾددطات احلايٝدد١  اكلاكلؿدداضٜع، َٚددع قددطا٠٤     ايػددهاْٞ ٚؾلدد

ٛ  ،ايٓاتر احملًٞ ٞ   بٌ ست٢ ايُٓد فإْٓدا ْتٛقدع إٔ    ؛مل ا٫قتكداز ايعداكل

ع اكلًُه١ عٓس ْٗا١ٜ َس٠ خڀ١ ايتٛاظٕ اكلدايٞ غدٝهٕٛ أفهدٌ    نٵٚٳ

ا ٚقددسض٠ عًدد٢ إْتدداز َددا ضلكددل    ٚأنجددط اغددتكطاضٶ  ،بهددٌ اكلكدداٜٝؼ 

 س، بهٌ َا فٝٗا َٔ طُٛح ٚعاٜات نرب1030.٣أٖساف سض١ٜ٩ 

فس ا هلصٙ اكلعڀٝات يٝػت خڀد١ ستكؿټد  خڀ١ ايتٛاظٕ اكلايٞ ٚفكڄ

ٚٿ ٛٿ ز هلددا أٚنُددا نددإ ايددبعق ضلدداٍٚ إٔ ٜددط ٙ َفَٗٛٗددا، فُددٔ ٜؿدد

َٶد   ا أْٓددا أَداّ خڀد١ َٛاظْددات تٛغدع١ٝ، ٚقدٓاع١ َٛاظْدد١     ايٛاند  ؽلا

ٖدصٙ اخلڀد١    ٖدٛ ددٖٛط  بكدسض َدا    إزعدا٤ٶ إْفام قٝاغ١ٝ، ٖٚصا يدٝؼ  

ٝٽدد     ٚفكڄدد ا خدد٬ٍ ا يهددٌ َددا أعًٓددت عٓدد٘ ٚظاض٠ اكلايٝدد١، َٚددا ثبددت فعً

 .1028َٚٛاظ١ْ عاّ  ،1027َٝعا١ْٝ عاّ 

يهٔ ايتٛاظٕ اكلدايٞ ٜعد  أ٫ ٜهدٕٛ ٖدصا اٱْفدام اكلتكداعس       

زٕٚ خڀدد١ ٚانددش١ ٚقددطضل١ ٱصلدداز اٱٜددطازات ايهفًٝدد١ بت ڀٝدد١     

عًدٔ عدٔ   ٕ تٴٖصا اٱْفدام، يكدس ندإ َدٔ ايػدٌٗ عًد٢ احلهَٛد١ أ       

 ٛ ايددصٟ  ا٫يتددعاّمل اٱْفددام، يهددٔ  طُٛساتٗددا َددٔ اكلؿدداضٜع ٚايُٓدد

  ٛ ايؿدفاف١ٝ ٚاحلٛنُد١ ا٫قتكداز١ٜ ٜتڀًدب إٔ      أعًٓت٘ اكلًُهد١ سلد

 ؟َٔ أٜٔ غٝتِ  كٝل اٱٜطازات ايهاف١ٝ ،  بهٌ د٤٬تٛنٿ

 بعق ايٓكاهل ٫بس َٔ قطا٤تٗا:  ىٖٚٓا

بػدبب  اى اكلتٛقع١. ٚيعٌ شعسّ  كٌٝ ناٌَ اٱٜطازات  •

عدٔ تٓفٝدص    ١نعف زق١ بٝاْات ا٭غاؽ، ٚقعٛبات تك١ٝٓ ف١ٝٓ ْاجت

 ليٝات  كٌٝ، َٚت ريات قس  سخ.
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بًددٛا ا٭ثددط ايػددًا عًدد٢ ا٭غددط أعًدد٢ َددٔ اكلتٛقددع، ٚعددسّ   •

ت ڀٝددد١ قُٝددد١ ايتعدددٜٛق يٮغدددط شات ايدددسخٌ اكلدددٓدفق يًعٜددداز٠ مل 

نعف زق١ بٝاْات سكط ؾدطا٥   ؛ ٚشيو ضؼلا بػبب تهًف١ اكلعٝؿ١

بدغل َػد  َٝدساْٞ     ،خٍٛ أفطاز اجملتُدع ٚسذدِ ايڀبكد١ اكلتٛغدڀ١    ز

ٚغدددذ٬ت، إنددداف١ إػل عٝددداب قدددسضات تكٓٝددد١ ايؿدددطا٥  اكلػدددتشك١  

أثددط بددطاَر أخددط٣  اعكبددات َٓىلَٛتدد٘ ايفٓٝدد١، ٚأخددريٶ  أٚ ،يًتػددذٌٝ

 ،ٚا٭دددددددٛض ،َػددددددت٣ٛ تٛولٝددددددف ايػددددددعٛزٜغل  :َجددددددٌ ،َطتبڀدددددد١

 ٚأغعاض فٛاتري َهْٛات ايتهدِ. ،ٚاٱغهإ

ثددط ايػددًا عًدد٢ ايؿددطنات أعًدد٢ َددٔ اكلتٛقددع،     بًددٛا ا٭ •

ٚسذددِ ٚغ٬غدد١ تٛظٜددع    ،زقدد١ بٝاْاتٗددا يددد سا ٚايددصٟ قددس ٜعددٛز أٜهٶدد  

بايتدددايٞ تدددٛاظٕ ٚ ،َٓىلَٛددد١ إدطا٤اتٗدددا بدددغل ا٭دٗدددع٠ احلهَٛٝددد١س  

ٚشيدو قدس    .نًف١ ضفع ايسعِ ٚايطغّٛ عًٝٗا َع ق١ُٝ بطاَر زعُٗا

 ،ايعُددٌَددٓٗرس  ػددغل نفددا٠٤ غددٛم  ٖددٛ سا٭ٖددِ ٖٓددا ٜعددٛز إػل إٔ 

ٕ َدع  ست٢  _ عاٍٜايصٟ ٫ ؼلٓؿدآت   ١ا اكلتعًكد بطادلد٘ خكٛقٶد   إعد٬

ٜػري ٚفدل قايدب ؾلدٛشز إزاضٟ َدايٞ ٚقداْْٛٞ ٫       _ق ري٠ َٚتٛغڀ١

 ا.ا ٚادتُاعٝٽاقتكازٟ، بٌ َعانؼ اقتكازٜٽ

عددددسّ نفاٜدددد١ غٝاغددددات ايددددسعِ ايكددددٓاعٞ يًكڀاعددددات  •

ٍ ا٫ْتكايٝدد١، ٚاكلػدتٗسف١ خدد٬ٍ ايفددض٠   يٝػددت  ْٗدداإ :ؿلهدٓ  ايكددٛ

ٞ ناف١ٝ حبهِ  ًَٝداض   49ٚنُجداٍ:   ،بأحباثٗدا ٚأعُاهلدا   اضتبداط

ضٜدددداٍ فكددددنل سذددددِ قددددٓسٚم ايتُٓٝدددد١ ايكددددٓاع١ٝ، ٚعٝدددداب بٓددددو   

َتدكل يًكازضات َٚٓك١ هلا، ٚنعف خسَات ٚتهايٝف َسٕ 

ٕ ٯإػل اٚبدد٬ إعدد٬ٕ  ،قددٓاع١ٝ حلذددِ َؿدداضٜع قدد ري٠ َٚتٛغددڀ١  

 كلٓڀك١ جتاض٠ حبط١ٜ.
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فلتٗدددددا ٫غدددددتجُاضات  ظٜددددداز٠ تهدددددايٝف ايتشفٝدددددع َٚعا   •

وٝٗدددا ض٩ٜددد١ إزاضٜددد١ أٖدددصٙ .ٚعازٜددد١، ْٚػدددب١ قدددطٚ  َتعجدددط٠ أع٢ً

ٚ  ؛َايٝددددد١ ٫ اقتكددددداز١ٜ َدددددٓ   ٭ْٓدددددا ْفدددددض  عٓدددددس ايتدڀدددددٝنل أ

زقدددددددد١ عايٝدددددددد١ يسضاغددددددددات اجلددددددددس٣ٚ ٚا٭حبدددددددداخ    :ايكددددددددطٚ 

َٛاظٜددد١ خاقددد١   اغتؿددداض١ٜبدددطاَر عٝدددازات   ٚددددٛزا٫قتكددداز١ٜ، ٚ

ُټدد  ،ط بهددٌ دٗدد١ يتكددِٜٛ ايتعجټدد  يعٓكددط اكلددداطط٠   ٌ ايسٚيدد١َددع  

 مل َجٌ ٖصا ايٓٛا َٔ ا٫غتجُاض ايتُٟٓٛ.

أقٌ َٔ اكلتٛقع يًتشفٝع،  ٜعسټ ا٭ثط ا٫قتكازٟ اٱصلابٞ: •

 ا٫قتكازٟ اكلتٛقع. ٚعسّ بًٛا ايُٓٛ

ا زق١ ٚتٛافط بٝاْدات ا٭غداؽ اكلٛندش١    أٜهٶ َٚٔ اكلداطط •

ٛټٍ، ٚا٭خط٣ ٖٞ:  بعهٗا بد سداضٟ استػاب٘س بربْاَر ايتش

بٓا٤ بطْاَر  كٝل ايتٛاظٕ اكلايٞ بؿهٌ غدطٜع،   رلاطط •

سٝح زلس بؿهٌ عدري َباؾدط إٔ ا٭ٚيٜٛد١ مل ايربْداَر ٖدٞ تكٜٛد١       

٭ٖدددساف َطتبڀددد١ بٗدددا    ،ًشهَٛددد١ َٚتڀًباتٗدددا يايٞ اكلدددطندددع اكل

ٚخفددق  ،نُهددٕٛ أٍٚ، ٚأخددصت َددٓٗر غددطع١ تعب٦دد١ اٱٜددطازات  

تٓفٝددص ، ٚتٓفٝددصٖا قبددٌ  اأٚيڄدد آفكددات بددأزٚات ٫ تتڀًددب اغددتجُاضٶ  اي

َٚهدددٕٛ ايكڀددداا   ،َٓىلَٛددد١ اٱقددد٬ح ٚايدددسعِ كلهدددٕٛ اجملتُدددع  

قددس تتددأخط ٖدددصٙ اكلهْٛددات َددٔ ايًشدددام      يدددصيو ْٚتٝذدد١  ؛اخلددام 

اكلًُهد١   اض اكلؿه١ً اييت عاْت َٓٗد باكلهٕٛ ا٭ٍٚ، ٚبصيو ْهطٿ

  ُٝع خڀڀٗا ايت١ُٜٛٓ.

 ،مل زَدددر أدٗدددع٠ تٓىلدددِٝ سهَٛٝددد١    ٖٝهًٝددد١رلددداطط  •

يتشكدل أٖدساف    ؛ز٠ ٫ َتعدسز٠ ٚأزٚاض ذلدس  ،َفض  هلا ايتدكدل 

ٛټٍ ٚايتٛاظٕ اكلايٞ، أُٖٗا  ٚايعٌُ. ،ايكٓاع١ :ايتش
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•    ٞ خكٛقٶددا  ،رلدداطط نددعف قددسض٠ ايكڀدداا اكلددايٞ احلدداي

كلٛانبدد١ َتڀًبددات َٓتذددات ا٫غددتجُاض ٚايتُٜٛددٌ  ؛ايبٓددٛى ٚايتددأَغل

ٛټٍ.  ٚاخلسَات ايسٚي١ٝ هلصا احلذِ َٔ َهْٛات ايتش

ٚفدطم   ،يكاز١َرلاطط نعف عساي١ فطم ايتدكٝل ا •

عًدد٢ ٚأثطٖددا  ،ا٫غددتجُاض فٝدد٘ جلُٝددع َهْٛددات ايكڀدداا اخلددام    

 أٖساف أخط٣. 

رلدددداطط خاقدددد١ ؼلكاَٚدددد١ ايت ددددٝري ٚايتددددسضٜب، ٚسؿددددس   •

إزضاى قدداز٠ ٚأٍٚ ٚثددإ يًربْدداَر،  غلايكددسضات ايبؿددط١ٜ يكدداز٠ قددف 

ٛټٍ قددف ع٬قددات ٚأزٚاض ٚأثددط بددطاَر نددٌ قڀدداا  يأٍٚ ٚثددإ  غلايتشدد

٫قتكاز ايهًٞ، ٚنٝف ٜعُدٌ قدإْٛ   نٛسسات دع١ٝ٥ مل عٌُ ا

ب ٖدددصٙ بتذٓټددد ،بدددإشٕ اه ،نفًٝددد١ -ايفطقددد١ ايبسًٜددد١  تهًفددد١

 .عاي١ٝاكلداطط بسضد١ 

 

  :ٕأ. مجال مالئه٘التعكٔب الجاى.   

ٔ  ا يًتأندس ندطٚضٟ ددسٽ   ٖدٛ بطْداَر  بطْاَر ايتٛاظٕ اكلدايٞ    َد

٫ إٚ ،إٔ َكددطٚفات ايسٚيدد١ ٜكابًددٗا زخددٌ ٜفددٞ بٗددصٙ اكلكددطٚفات      

ٛټا ْىلدددطٶ ؛فددد٬ؽ مل ايكطٜدددب ايعاددددٌيٲب٬ز تعطندددت ايددد ضات يًتڀددد

ٛټ ،ايعاكلٝددد١ اخلاقددد١ بايڀاقددد١ ا َكدددازضٖا ٚبسا٥ًدددٗا ايٛاندددش١ ٚتٓددد

تٜٓٛدع َكدازض زخدٌ ايسٚيد١ َدٔ خد٬ٍ ضفدع أغدعاض بعدق           ٕٻإيًعٝإ. 

ٞپ  ٖٛ أَطٷ -ٚفط  بعق ايهطا٥ب ،اكلٓتذات ٚاخلسَات مل  ستُد

ٌ    أغاغٶدا عًد٢  بًدس ٜعتُدس    أٟ  ٕٻإ. ٖٚدٛ ايددٓفنل  ،َكدسض ٚاسدس يًدسخ

 ٚأعادًڄدا  يهدٛاضخ اقتكداز١ٜ   َٴعطنٶدا  بًسٺ مل َجٌ سايتٓا غٝهٕٛ 
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  ٖصا اكلكسض ٚتعطټ ،َكسض ٚاسس يًسخٌ ع٢ً٭ٕ ا٫عتُاز  ؛اأدًڄ

 خڀدريٷ  ٖٛ أَدطٷ  -صلاز ايبسا٥ٌإيًدڀط بػبب ايت ريات ايعاكل١ٝ مل 

ٚسغدددٛفس  ا دددصتٗاأُٖٝددد١ اٱددددطا٤ات ايددديت تدددأتٞ َٚٔ ٖٓدددا ددددسٽا،

 تدصٖا ايسٚي١.ت

ا بددددايتٛاظٟ َددددع ضفددددع   ا للتدددداظٶايسٚيدددد١ قددددطاضٶ  ا ددددصتٚقددددس 

ٖٚدددددٛ بطْددددداَر سسػددددداب   ،ا٭غدددددعاض ٚفدددددط  بعدددددق ايهدددددطا٥ب  

شٟٚ ايدددسخٌ احملدددسٚز مصلدددب  عًددد٢للدددا طلفدددف ايعدددب٤  ؛اكلدددٛاطٔس

  ِ  .ٚ سٜددددس اكلػددددتشكغل بكددددف١ زٚضٜدددد١     ،َطادعدددد١ سذددددِ ايددددسع

  ٍ ٕ  ا٭خدددط٣ايف٦دددات   عًددد٢ إٕ ايتدددأثري  :َٚدددٔ ْافًددد١ ايكدددٛ  غدددٝهٛ

َٶ ا أٚذلسٚزٶ  .  اَعسٚ

 ٢ع إٔ تكّٛ ايسٚي١ مل حلىل١ َا بفط  ندطٜب١ زخدٌ عًد   ٚأتّٛق

اكلددددٛاطٓغل  عًدددد٢ ِٻثٴدددد ،ايؿددددطنات ٚاكل٪غٸػددددات نُطسًدددد١ أٚػل  

يهددُإ  ؛ا غددتهٕٛ ايهددطا٥ب تكدداعس١ٜ  ٚطبعٶدد ،نُطسًدد١ ثاْٝدد١ 

 ايعسٍ ا٫دتُاعٞ.

يهددددُإ  ؛اٚنددددٌ ٖددددصٙ اٱدددددطا٤ات اكل٪كلدددد١ نددددطٚض١ٜ دددددسٽ    

ّ ٖصٙ ايب٬ز، ٚتكسټ ٚبايتايٞ ضفاٙ ٚؾلٛ ،ي١ ٚزخًٗاس ايسٚاغتُطاض١ٜس

ا ٫بس َدٔ ايٛفدا٤ بٗدا يٝدٓذ  ايعكدس ا٫دتُداعٞ       إ٫ إٔ ٖٓاى ؾطٚطڄ

 ٖٚصٙ ايؿطٚهل ٖٞ: ،َؿاضٟ .ايصٟ أؾاض إيٝ٘ ز

ا مل نددطب ايفػددداز بددد٬  إٔ تكددّٛ ايسٚيددد١ بددسٚضٖا ناًَڄددد   -2

 ٚمل نٌ ا٭ٚقات. ،ٖٛاز٠

1-  ٚ ف ٚايب٦ٝددددد١ إٔ تكدددددّٛ ايسٚيددددد١ اًدددددل ايكدددددٛاْغل ٚايىلدددددط

يٝكّٛ ايكڀداا اخلدام بدسٚضٙ مل ا٫غدتجُاض      ،ٚاٱدطا٤ات ٚايتشفٝع
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ددداطط كلمل ضلددسخ شيددو فػددٛف ْتعددط   ٚإشاٚايتٛولٝددف ٚايتٛغددع. 

 نبري٠ مل اكلػتكبٌ.

 إش ؛نُإ ايؿفاف١ٝ ايها١ًَ مل نٌ َدا تكدّٛ بد٘ ايسٚيد١     -3

َٚٔ سدل اكلدٛاطٔ    ،س مل ؽلٌٜٛ اكلٝعا١ْٝإ اكلٛاطٔ أقب  سَؿاضنڄإ

 ي٤.١ٚسل اكلػا ،َطاقب١ اكلٝعا١ْٝ ٘جًٝأٚ لل

 ،اكلدددا٤ :َجدددٌ -إٔ تهدددٕٛ اجلٗدددات اكلكسَددد١ يًددددسَات   -4

ٍٍ َدٔ   ٣َػتٛ ع٢ً -خل إ ،...ٚايٛقٛز ،ٚايبًسٜات ،ٚايهٗطبا٤ عا

ٚإٔ تهددٕٛ تهددايٝف تكددسِٜ ٖددصٙ اخلددسَات   ،ايٓعاٖدد١ ٚايهفددا٠٤

َٶد  يهدُإ   ؛ٚغد٤ٛ اٱزاض٠  ،اس َدٔ ايفػداز ٚاهلدسض   َعكٛي١ ٚخاي١ٝ سؽلا

ِٻ  ٚ ،اغعط ٖصٙ اخلسَات سكٝكٝٽٜهٕٛ إٔ  ٫ ٜتشُدٌ اكلدٛاطٔ   َٔ ثٳد

 مثٔ عٝاب ٖصٙ اكلتڀًبات ايڀبٝع١ٝ.

خًدًدددد١ اٱزاض٠ مل ا مل ايددددتفهري ايسٚيدددد١ دددددسٜٽ تبددددسأإٔ  -5

ٚخًدددل ْىلددداّ َؿددداب٘ يًٓىلددداّ ايدددصٟ تتبعددد٘      ،اكلطنعٜددد١ يًدددٛظاضات 

إٔ تكددددّٛ نددددٌ َٓڀكدددد١ بددددإزاض٠  بدددد ؛َجددددٌ اي٫ٜٛددددات اكلتشددددس٠ ،زٍٚ

ٚإٔ ٜهدددٕٛ هلدددا دلًدددؼ ذلًدددٞ يددد٘      اغدددتك٬ي١ٝ،٘ ؾددد٪ْٚٗا بؿدددب 

ّ َدددع ايب٦ٝددد١ ٤ؼلدددا ٜتدددٛا ،قددد٬سٝات ٚاغدددع١ ٱزاض٠ ايؿدددإٔ احملًدددٞ

 خل.إ ...احمل١ًٝ ٚللٝعاتٗا

ؾطح نطٚض٠ اٱددطا٤ات ايديت تتددصٖا     اغتُطاض٫ٚ١ٜ ؾو إٔ 

ٖددٛ   _ ٚايكٝدداّ بايددسٚض اٱع٬َددٞ ايٓؿددنل ٚاكلػددتُط ٚاكلكٓددع  ،ايسٚيدد١

بدٌ ٚيًُؿداضن١    ،طٓغل هلصٙ اٱددطا٤ات نطٚضٟ يهُإ قبٍٛ اكلٛا

ا ا َباؾدطٶ ٕ ٖدصا اكلدٛاطٔ أقدب  ؾدطٜهڄ    إسٝح  ،مل ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ

 يًسٚي١ ْىلري َا ٜسفع٘ َٔ نطا٥ب.
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  :٘ٔاملداخالت حْل الكض 

ٕ تٓددداٍٚ  ظاٜٚددد١ قهددد١ٝ ايتدددٛاظٕ اكلدددايٞ َدددٔ    ز. خايدددس ايطزٜعدددا

نشػداب   ؛عاْدات تتعًل بػدًٛى احلهَٛد١ مل تكدسِٜ اٱ    ،رلتًف١

ٕ تكددسؿلُٗا ضؼلددا مل ٜددتِ عًدد٢   أٚ ،ٚبددسٍ عدد٤٬ اكلعٝؿدد١   ،اطٔاكلددٛ

ٖددٛ قًددل احلهَٛدد١ َددٔ سددسٚخ     أغددؼ اقتكدداز١ٜ حبتدد١ بكددسض َددا   

ٕ نُدا سدسخ مل    ،تٛتطات ادتُاع١ٝ قس ٜكدعب ندبڀٗا   قبدٌ   إٜدطا

 عس٠ أٜاّ.  

ػتبعس بايڀبع سدسٚخ ؾد٤ٞ َؿداب٘ كلدا سدسخ      ٚأناف قٛي٘: ْ

ِ     إٜطإ؛مل  ٝعد١ ايع٬قد١ بدغل    ٚطب ،بػدبب ايتبدأٜ مل أْىلُد١ احلهد

َٶد    ا تهدع  احلانِ ٚاحملهّٛ مل ايبًسٜٔ، يهدٔ احلهَٛدات عُٛ

 ٖٚصا عٌُ سكٝف.  ،مل سػباْٗا ـلٝع ا٫ستُا٫ت ايػ١٦ٝ

ايكطاضات اييت قسضت فض٠ سهِ اكلًو  _اَجًڄ _ سلٔ ْتصنط

ْٗدا  أٚ ،ا قدطاضٶ  18م 1811ّمل ؾٗط َداضؽ   _ضفل٘ اه _ عبس اه

 ضلددا٤ٶإيتعڀددٞ  ،ٞ بددايطبٝع ايعطبددُٞٿغٴدد دددا٤ت مل خهددِ ثددٛضات َددا 

ٕ ايكدشاف١  إٟ تدٛتطات ادتُاعٝد١ ذلتًُد١؛ بدٌ     أقدسضت كلٓدع    بأْٗا

مل سددغل إٔ ايكددشاف١ احملًٝدد١ نعازتٗددا  ،ايعاكلٝدد١ قددٛضتٗا ٖهددصا

 قسَتٗا بكٛض٠ رلتًف١.

احلهَٛد١ إػل   أكلاشا تًذد  :صٖٔ ٖٛايايػ٪اٍ ايصٟ ٜتبازض إػل 

غٝاغد١ٝ يدٝؼ هلدا ع٬قد١      إقساض َطاغِٝ ٚقطاضات مل ولٌ َت ريات

 ايٛنع اكلايٞ يًسٚيد١. سلدٔ ْعًدِ إٔ ايكدطاضات     َباؾط٠ با٫قتكاز أٚ

 إٔ ؼلع٢ٓ يًربٌَٝ؛ ز٫ٚض 100يٓفنل ٜتذاٚظ ا ٚغعط دا٤ت  20م ايد

ٕ ايٛندددددع أٚ ،ا يًسٚيددددد١ مل سٝٓدددددَ٘طضلڄددددد ندددددإ اكلدددددايٞ ايٛندددددع
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ا نُددا ٖددٛ احلدداٍ عًٝدد٘ ايٝددّٛ؛ عددسا  ا٫قتكددازٟ مل ٜهددٔ ندداعڀڄ

  _ َٚٓددص شيددو ايٛقددت   _هٔ ايدديت  دداٍٚ احلهَٛدد١  َؿدده١ً ايػدد 

 ع٬دٗا زٕٚ ْتا٥ر ًَُٛغ١.

ٚقدددس ٫سىلٓدددا َدددا ٜؿدددب٘ شيدددو مل قدددطاض قدددطف بدددسٍ اي ددد٤٬   

ٔ       أمل سغل  ،ا٭خري  أٚ ،ْد٘ ندإ ؿلهدٔ زدلد٘ َدع سػداب اكلدٛاط

ضفددع ا٭خددري إػل َبًددب َٓاغددب بددس٫ َددٔ تهددطاض تكددسِٜ اكلػدداعس٠      

بددغل اٱدددطا٤ٜٔ مل تهددٔ بكددٛضتغل رلتًفددتغل، ٫ٚغددُٝا إٔ ايفددض٠ 

ٝٽ  ا.بعٝس٠ ظَٓ

كلاّ تاّ بسٖايٝع ايٛنع ا٫قتكازٟ إيٝؼ نٌ اكلٛاطٓغل ع٢ً 

يًسٚي١ ٤٬َٚتٗا.. فهٌ َا ٜسضن٘ اكلٛاطٔ ايبػدٝنل ٖدٛ إٔ اي د٤٬    

مل سدغل ٜدط٣ إٔ ايسٚيد١ تدربّ عكدٛز       ،ٕ زخً٘ مل تٓاقلأٚ ،فاسـ

اكلدٛاطٔ  َدا دعدٌ    ؛ٚتكسّ َػاعسات يسٍٚ أخط٣ ،تػًٝ  باكلًٝاضات

 ،غاغد١ٝ مل سري٠ َٔ أَطٙ؛ فٗٛ َٔ دٗد١ ٜطٜدس تدٛفري استٝاداتد٘ ا٭    

خدط٣ ٜعتكدس   أَٚدٔ دٗد١    ؛ٚاييت ٜٛاد٘ قعٛبات مل احلكدٍٛ عًٝٗدا  

 ٘ يهٓٗدا مل تفعدٌ    ،إٔ ايسٚي١ يسٜٗا ايهجري ايصٟ ؿلهٔ إٔ تكسَد

 ،ٚغدس ا٫ستٝاددات اكلتٓاَٝد١    ،َا ٜهفٞ خلًل ا٫ط٦ُٓدإ ايؿدعا  

َٚؿدداضٜع ايبٓٝدد١  ،ٚايطعاٜدد١ ايكددش١ٝ ٚخاقدد١ مل قڀدداعٞ ايػددهٔ

 خط٣.ايتشت١ٝ ا٭

ٚايدديت تددجري ايبًبًدد١ عٓددس      _ احلًكدد١ اكلفكددٛز٠ مل ٖددصٙ ايسٚاَدد١   

ٚعددسّ قددسض٠   ،ٖددٞ عٝدداب ايؿددفاف١ٝ مل َددساخٌٝ ايسٚيدد١     _ اكلددٛاطٔ

حبٝدح ٜهدٕٛ    ،ايسٚي١ ع٢ً خًل ا٫ط٦ُٓإ يدس٣ اكلدٛاطٔ ايبػدٝنل   

يكدددطاضات َهدددط٠   ا هلدددا مل ايػدددطا٤ ٚايهدددطا٤ زٕٚ ايًذددد٤ٛ  ؾدددطٜهڄ
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ٕ ناْت يكدا  اكلدٛاطٔ مل   إست٢ ٚ ،ا ع٢ً اكلس٣ ايڀٌٜٛاقتكازٜٽ

 اكلس٣ ايكطٜب.

ايتددٛاظٕ اكلددايٞ عًدد٢ ايددطعِ  إػل إٔ  ز. إسػددإ بٛسًٝكدد١ ٚأؾدداض

 ،َٔ أُٖٝت٘، يهٔ مل ساٍ اكلًُهد١ ٫بدس إٔ ٜتػدل َدع أَدٍط لخدط      

 ا٫قتكازٟ. ٕ ايطٖإ ٖٛ  كٝل َػت٣ٛ إصلابٞ َٔ ايُٓٛإإش 

فڀٓت احله١َٛ يصيو عٓسَا َسزت أَس ايتٛاظٕ اكلدايٞ   ٚقس

ٝٽ1013إػل  ا، ٚست٢ بعس قسٚض اكلٝعا١ْٝ، فُا بدطح اهلدادؼ   . ٚساي

 ػغل َػت٣ٛ اكلعٝؿ١ ؼلكساض أع٢ً للا قس ٜكهُ٘ ايتهددِ َدٔ   

ضٜدداٍ  4000نددإ زخددٌ ؾدددل    يددٛ :زخددٌ اكلػددتًٗهغل. ؼلعٓدد٢  

سددغل اضتفددع زخددٌ مل  ،اكل٦دد١مل  5ا، ٚاضتفددع ايتهدددِ ؼلعددسٍ ؾددٗطٜٽ

اكل١٦، فٝهٕٛ اهلدسف مل احلفداول عًد٢    مل  7شيو ايؿدل ؼلعسٍ 

 َػت٣ٛ اكلعٝؿ١ قس  كل إػل سسٺ بعٝس، ٚايعهؼ بايعهؼ.

َٚددع اٱقددطاض إٔ  سٜددس َكددساض ايددسعِ ٚايهددطا٥ب ٖددٛ ؾددإٔ     

ٕ   _  غٝازٟ يًشه١َٛ إ٫ إٔ تدعأَ   _نُا ٖٛ ا٭َط مل غدا٥ط ايبًدسا

اض ؼلدددا مل شيدددو ندددطٜب١ ايكُٝددد١ طفدددع ا٭غدددعي عٛاَدددٌايايعسٜدددس َدددٔ 

ٍ   -اكلهدداف١ ٜدد٪زٟ    إػل ضفددع تهًفدد١ اكلعٝؿددد١،    -بڀبٝعدد١ احلددا

ضفدع َ٪ؾدط ا٭غدعاض،     ِٻٚبايتايٞ ظٜاز٠ ايه ٛهل ايتهد١ُٝ، َٚٔ ثٳد 

، عٓدسَا  1027٘ َعدانؼ كلدا ندإ عًٝد٘ احلداٍ مل ايعداّ       مل تٛدټ

 ا يًُٓڀك١ ايػايب١ يعؿط٠ أؾٗط.ؾٗس َ٪ؾط ا٭غعاض ٖبٛطڄ

  1027طم دٖٛطٟ بغل ايعاَغل؛ فايعاّ اكلاندٞ م يهٔ مث١ ف

 ٛ اكل٦دد١، با٭غددعاض مل  0.5نددإ عدداّ ضنددٛز، سٝددح اْهُددـ بٓشدد

، ٚعًدد٢ ايٓكددٝق َددٔ ايعدداّ ايددصٟ غددبك٘، 1028ايجابتدد١. أَددا ايعدداّ 
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   ٍ ٛٽ  إٕ ا٫قتكددداز :فدددإٕ ايتٛقعدددات احلهَٛٝددد١ تكدددٛ ا غٝؿدددٗس ؾلددد

. ٖٚددصا 1028اكل٦دد١ مل ايعدداّ مل  1.7مل سددسٚز  - با٭غددعاض ايجابتدد١-

    ٛ عًدد٢ ايتهدددِ بٓتٝذدد١ قدداف١ٝ     ٜعدد  أْدد٘ ٜتٛدددب إٔ ٜت ًددب ايُٓدد

 .%1.7، أٟ إٔ ٜتشػٔ َػت٣ٛ ايسخٌ ؼلا َعسي٘ %1.7قسضٖا 

ُٽددد ا إٔ تتشدددطى عذًددد١ اٱْفدددام زٕٚ إبڀدددا٤ يتػدددبل ٚندددإ َٗ

سا٭ٚاَدط   إٕ تأثري :سايتهدِس إػل ا٭غٛام. ٖٚهصا، ؿلهٔ ايكٍٛ

تٛنددٝ  ١ٜ بٝددس غٝاغددات ايُٓددٛ. ٚاكلًهٝدد١س إبكددا٤ اكلبددازض٠ ا٫قتكدداز

 شيو نُا ًٜٞ:

خ نددطٜب١ قُٝدد١ اٚاغددتشس ،أثددط اضتفدداا أغددعاض ايڀاقدد١ إٔ  -2

تهدُٞ، إش أخصت أغعاض ايػًع ٚاخلسَات تطتفدع   ٖٛ أثط َهاف١

 َباؾط٠.

ٚعددسّ  ،َددٔ دٗدد١ أخددط٣، أثددطت ايتهددايٝف اكلتكدداعس٠     -1

عًد٢ َعٜٓٛدات    ،ٚدٛز  ػدٔ َتدعأَ مل ايدسخٌ مل ا٭فدل ايكطٜدب     

بتذطب١ قدعب١   فأخص ضلذِ عٔ اٱْفام، ٫غُٝا أْ٘ َطٻ ،ًواكلػتٗ

ٞ ، جتػٻددد1027مل ايعددداّ اكلاندددٞ   ،ست مل تطاددددع ايڀًدددب ايهًددد

 ا. ـلايڄإٚنػاز ا٭غٛام 

أْددددد٘ مل سددددداٍ اغدددددتُطاض شيدددددو: اضتفددددداا ا٭غدددددعاض َدددددٔ    -3

ندددإ ٚعدددعٚف اكلػدددتًٗو عدددٔ اٱْفدددام َدددٔ دٗددد١ أخدددط٣،   ،دٗددد١

ٗٶدددد    ْ٘أَددددٔ ؾدددد  ا يٛددددد٘ أَدددداّ  إٔ ٜهددددع ا٫قتكدددداز ايػددددعٛزٟ ٚد

 سضنٛز تهدُٞس.  

اس، عددرب فددت  قٓددٛات نددذ ْكددسٟ   إٔ ايعدد٬ز أتدد٢ سإغددعافٝٽ  -4

نددددد١ُ يٮغددددٛام، تدددد٪زٟ ٱْعدددداف َعٜٓٛددددات اكلػددددتًٗو بسفعدددد٘   
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ى ا٭غددٛام ٜٚٓعؿددٗا، للددا ضلددطٿ ؛يٲْفددام، ٚبايتددايٞ ظٜدداز٠ ايڀًددب 

 ا٫قتكاز احملًٞ.  ٜٚ٪زٟ يُٓٛ

كازَددد١  ٚمل اكلددس٣ ايكطٜددب مأٟ خددد٬ٍ ا٭ؾددٗط ايج٬ثدد١ اي     -5

ٝٴ   عًٔ عددددٔ تتذػددددس اكلبددددازضات ا٫قتكدددداز١ٜ احلهَٛٝدددد١ ايدددديت غدددد

س ، 1030سض١ٜ٩ اكلًُهدد١ يدددرباَر ايتػددع١ اكلتبكٝدد١  ايددتفاقددًٝٗا مل 

 ٖٚٞ بطاَر تٜٓٛع اقتكازٟ باَتٝاظ.  

 ،ٚجتدددسض اٱؾددداض٠ إػل إٔ تدددأثري سا٭ٚاَدددط اكلًهٝددد١س َباؾدددط     

خلددام للددا ٜعدد  اضتفدداا اٱْفددام ا ؛ٜٚددسعِ دٝددب اكلددٛاطٔ َباؾددط٠ڄ

ٚبددٛتري٠ ؾددٗط١ٜ َددع    ،ماغددت٬ٗى ا٭غددط  يٝكددٌ يٮغددٛام بػددطع١   

قددطف نددٌ َعدداف. ٚنددصيو غٝكددٌ اٱْفددام ا٭نددرب يٮغددٛام     

، ايدديت ٜكددٌ إـلددايٞ   1028ا للددا أعًددٔ مل َٝعاْٝدد١ ايعدداّ    ٫سكڄدد

ًَٝدداض ضٜدداٍ إْفددام    338تطيٝددٕٛ ضٜدداٍ، َٓٗددا    2.220إْفاقٗددا إػل 

 ضأوايٞ ٚاغتجُاضٟ.

ٚتدددري٠  ايُٓدددٛ ٠قددد١ً بتذددداٚظ ٚتدددري  ٚمل ٖدددصا ايػدددٝام، ٚعًددد٢ 

ا بكددا٤ َػددت٣ٛ ا٭دددٛض مل ايكڀدداا اخلددام   ايتهدددِ، فًددٝؼ خٝدداضٶ 

ٝٽدد     َددٔ   ٣ا، حبٝددح تعُددٌ ايؿددطضل١ ايهددرب   عًدد٢ َددا ٖددٛ عًٝدد٘ ساي

ٌټ ا، ٚيٝؼ إْكافڄضٜاٍ ؾٗطٜٽ 3000ايػعٛزٜغل بأدط   ا إٔ ٜصٖب دد

ٛٽ   ٚيّٝٛيدس ٚولدا٥ف، ثدِ تٓكدطف     ا،اقتكدازٜٽ ا ٖصا اٱْفام يٝشكل ؾلد

ٔ  طعِعًد٢ ايد   ،احملك١ً ٫غدتكساّ عُايد١ ٚافدس٠    إٔ ايبڀايد١ بدغل    َد

ْددداخ، ٚددددٌ ايباسجدددات  اكل٦ددد١، دًدددٗا بدددغل اٱ مل  21.8ايػدددعٛزٜغل 

ايػددعٛزٜات عددٔ عُددٌ داَعٝدداتا اخلٝدداض اكلڂذددسٟ إٔ تٓددتر ا٭َددٛاٍ   

ٛٽ  اا ْػٛق٘ يعٜاز٠ ايڀًب ع٢ً اكلدٛاضز ايبؿدط١ٜ ايػدعٛز١ٜ مشندٛضٶ    ؾل
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ا، ٔ ا٭دددٛض إـلايڄددٚولٝفٝدد١ دسٜددس٠، ٜٚٴشػٿددا  ، يٝفددت  فطقٶدداْاثٶددإٚ

ا يًُٓؿآت َتٓاٖٝد١ ايكد ط ٚايكد ري٠ ٚاكلتٛغدڀ١. فدإشا      س فطقٶٜٚٛيِّ

ا يٛقا١ٜ ا٭غدٛام َدٔ ؾدب  ايطندٛز     ناْت سا٭ٚاَط اكلًه١ٝس َكًڄ

 ايتهدُٞ، فُا َبازض٠ ايكڀاا اخلام؟ا

 َدٔ أُٖٝد١   ْدٛف  ز. ٘نطتد سٍٛ َدا ش  ّ. سػاّ حبريٟ ٚتػا٤ٍ

يت ڀٝدد١  ١ظَدد٬اٱٜددطازات اي ٱصلدداز ١ٚقددطضل ١ٚانددش ١ٚدددٛز خڀدد

قطاضٖدا نفًٝد١ بت ڀٝد١    إ ايديت متٻ  اٱنداف١ٝ ٖدٌ اٱٜدطازات   : اٱْفام

ْػدددب١  َدددا ١،شا مل تهدددٔ ناًَددد إيٲْفدددام؟ ٚ اكلڀًٛبددد١اٱٜدددطازات 

 ؟اكلتٛقع١ايت ڀ١ٝ 

ٟ   ٚمل ٖدصا اٱطداض، أٚندشت    ٚ  ز. ْدٛف اي اَدس سػدب َدا   أْد٘ 

ـلدددايٞ اٱٜددطازات عددداّ  % َددٔ إ 37تىلٌ َػددداُٖتٗا غدد ٖددٛ َتٛقدددع  

إٜدطازات ْفڀٝد١    %63ًَٝاض ضٜاٍ، بُٝٓدا   783، ٚاكلڂكسض٠ بد 1028

 ضٜاٍ.ًَٝاض  491َتٛقع١ بك١ُٝ 

ٛ ع  ػټد ٖدصٙ ايتٛقعدات بٴٓٝدت ْتٝذدد١ تٛق د      ٟ  ٔ ايُٓد  ،ا٫قتكداز

 َٓٗا: ،ٚتٓفٝص عس٠ إدطا٤ات يتٜٓٛدع َكازض اٱٜطازات

   نطٜبد١ ايك١ُٝ اكلهاف١.طٵفځ -2

 ١ ايجا١ْٝ َٔ اكلكابٌ اكلايٞ ع٢ً ايٛافسٜٔ.تڀبٝل اكلطسً -1

 تٓفٝص اكلطس١ً ايجا١ْٝ َٔ بطْاَر تكشٝ  أغعاض ايڀاق١. -3

َٚددٔ ايٛاندد  إٔ ايسٚيدد١ تػددتٗسف تُٓٝدد١ اٱٜددطازات بؿددهٌ    

 ،نُكددسض ض٥ددٝؼ يتُٜٛددٌ ْفكدددات اكلٝعاْٝددد١     ،ٖٝهًددٞ َٚػددتُط 

 ايعذع.ٚخفق 
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ٕ قددٓسٚم  فددإ سػددب َددا شنددط ا٭َددري ذلُددس بددٔ غددًُإ،       

ًَٝاض ضٜاٍ خ٬ٍ ايعاّ اكلايٞ اكلكبدٌ   83اضات ايعا١َ غٝٓفل ا٫غتجُ

ًَٝددداض ضٜددداٍ َدددٔ   50زاخدددٌ اكلًُهددد١، ٚغدددٝتِ  كدددٝل   1028

   ٛ ٌ ٜددقددٓازٜل ايتُٓٝدد١ ايدديت تكددع  ددت قددٓسٚم ايتُٓٝدد١ ايددٛط  يتُ

 ،َؿدداضٜع غدده١ٝٓ ٚقددٓاع١ٝ ٚتعسٜٓٝدد١، نُكددسض ثايددح يٲْفددام  

 ا عٔ اكلٛاظ١ْ.  بعٝسٶ

ٚاندد  اكلعددامل مل ضغددِ ا٫قتكدداز بايتددايٞ سلددٔ أَدداّ َؿددطٚا 

٫  ١ايػعٛزٟ كلس٠ غت غٓٛات َايٝد١ َكبًد١، ٖٚدصا غدُٝٓشٓا فطقد     

 ا٫قتكاز.مل ٚتععٜع ايجك١  ،ذلسٚز٠ جلصب ا٫غتجُاضات

 ٍ ّ. سػدداّ حبدريٟ: ؼلددا إٔ ـلٝددع اٱٜددطازات   َٚدٔ دسٜددس، قددا

ـلداٍ  أ. شندطٙ   ُٖٝد١ َدا  أ فُدا َدس٣   ١،َتٛقع اكلػتكب١ًٝ ايهطٜب١ٝ

 اكلاٍ؟ إزاض١ُٖٝ٠ َؿاضن١ اجملتُع مل أٚ اكلاي١ٝ، ايؿفاف١ٝعٔ 

 ،اَُٗد١ دددسٽ أْٗددا  أ. ـلداٍ ٥٬َهد١   ٚمل ٖدصا ايكدسز أٚندد   

ٚايٛقدت اكلٓاغدب ٖدٛ عٓدس فدط        ،تٞ مل ايٛقت اكلٓاغدب غتأ ٗاأْٚ

 أغدعاض ضفدع   إٕ :ٕ فتػتڀٝع ايسٚي١ إٔ تكٍٛا اٯَٻ، أنطا٥ب ايسخٌ

ا ٫ ٚعايبٶد  ،ٖدٞ سندطٚض٠س  اكلهاف١ ايك١ُٝ اكلا٤ ٚايٛقٛز ٚايهٗطبا٤ ٚ

ٛټأٜػتڀٝع   .خاق١ عٓسَا تهٕٛ ايكٝاز٠ ٚاع١ٝ ،ضسس َعاْس٠ ايتڀ

ْكڀ١ اجلاْب ايضبدٟٛ  مل تعكٝب٘ ع٢ً  ز. ذلُس اكلًشِ ٚضن ع

ٟ  .اييت شنطٖدا ز  ايٓعدِٝ مل ايٛضقد١ ايط٥ٝػد١، ٚأٚند  شيدو       َؿداض

 مل ايٓكاهل ايتاي١ٝ:

ٔ ٫ ندددإدطا٤ات ٚولٝفٝددد١ َددد  ّنُفٗدددٛإٔ تطبدددٟٛ  :اأٚيڄددد •

 ٘ فاكلككددٛز إٔ ٜضبدد٢ ايٓدداؽ عًدد٢    ؛خدد٬ٍ ٚظاض٠ ايتعًددِٝ َٚ٪غٸػددات
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احملافىل١ عًد٢ اكلُتًهدات احلهَٛٝد١ ايديت زفعدٛا       َٖٔصا ايُٓنل 

 .قُٝتٗا

ٝٶدد •  ددٛز٠ ٖددصا ايتٛددد٘ ٚأثددطٙ مل غددًٛى     ؿلددإاٱَددع  :اثاْ

ا بإٜفدا٤ احلهَٛد١ كلدا    ا ٚثٝكڄد َا ٖدٛ َدطتبنل اضتباطڄد    يهٔ ،اجملتُع

ٔ     دت بد ٚقفت٘ ايٛضق١ ٚايتعًٝكدا  بدإٔ   ؛سايعكدس ا٫دتُداعٞس َدع اكلدٛاط

 ،تٛفط ي٘ َا ٜكابدٌ ٖدصٙ ايهدطٜب١ َدٔ اجلدٛز٠ مل ايبٓد٢ ٚاخلدسَات       

يڀاكلدا ناْدت ايٓكاؾدات ايٛطٓٝد١      ،انبري بٌ ندِ دسٽ ٖٚٛ  سٺ

 سٛي٘؟ابٌ ٌٖ ٖٞ إ٫  ،سٛي٘

ٚبػبب قدعٛب١ ٖدصا اجلاْدب ٚسادتد٘ إػل ايكهدا٤       ،َٚٔ ٖٓا

عداز٠ ٖٓسغد١   إٚ ،ٚؽلدتغل ايكٝدازات   ،ضٟع٢ً ايفػازٜٔ اكلايٞ ٚاٱزا

ٍ   ٖٚٞ نًٗا إددطا٤ات ٫  ؛اٱدطا٤ات إٔ  ا٫عتكداز ف ؛ تداز إػل اكلدا

احلهَٛددد١ اغدددتعذًت ٚداظفدددت بتعدددطٜق ْفػدددٗا يًؿدددهٛى مل     

ٚايبدددس٤ مل ايهدددطٜب١ قبدددٌ إٔ  كدددل   ،شيدددومل إَهاْٝددد١ زلاسٗدددا 

ٛ   ،قٌعًبٗا ع٢ً ا٭أ زلاساتٗا مل تًو اجملا٫ت اجملا١ْٝ أٚ  ستد٢ ٚيد

ٌ ايكدطاضات بدطٚح   ٣ إػل أْد٘ َدع تكبټد   ا٭َدط ايدصٟ أزٻ   أٚي١ٝ؛مل َطس١ً 

ٟ     ،ٚط١ٝٓ ٫بس َٓٗا  -ٚه احلُدس  -ٖٚدٞ ود١ اكلدٛاطٔ ايػدعٛز

ستد٢  ا تطٜجت احله١َٛ قًًٝڄد  يٛٚ ٛسبت بؿ٤ٞ َٔ ايكًل.إ٫ أْٗا قٴ

ثددِ  ،ا ا ًُٜػدد٘ نددٌ َددٛاطٔ مايػددهٔ َجًڄدد    ا ٚاسددسٶ كددل إزلدداظٶ 

 .بجٛب أقٌ قًكڄا ّمل تكسِٜ اكلفٗٛفطنت ايهطٜب١ يهإ أدس٣ 

ايكددطاضات احلهَٛٝدد١ َددع   إػل إٔ  أ. ـلدداٍ ٥٬َهدد١  ٚشٖددب

 ٕٻإس٫ تتشُددددٌ ايتأدٝددددٌس.  ٚ ،اْٗددددا نددددطٚض١ٜ دددددسٽأ٫ إؾددددس٠ أكلٗددددا 

ايتشدددسٜات اكلايٝددد١ ٚتًدددو اكلتعًكددد١ ؼلٛندددٛا ايدددٓفنل ٫ تتشُدددٌ أٟ      
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ٝٶددد .اٚيڄدددأٖدددصا  ،تػدددٜٛف  ايؿددده٣ٛ ٜدددعاٍ َدددٔ عدددري اكلفٗددد٫ّٛ  :اثاْ

َددع إٔ ايسٚيدد١ أْؿددأت ْىلدداّ سػدداب    ،ػددتُط٠ ٚا٫ْتكدداز اي طٜددب اكل

اكلددٛاطٔ ايددصٟ خفددف بؿددهٌ نددبري َددٔ تددأثري ٖددصٙ اٱدددطا٤ات         

٘   :اثايجٶد  .ايهطٚض١ٜ سدساخ سقدس١َس يًُذتُدع    إ٫بدس َدٔ    ا٫عتكداز أْد

عددداز٠ ٖٝهًددد١ إْددد٘ عًٝددد٘ أٚ ،جتعًددد٘ ٜفٝدددل َدددٔ اهلدددسض ٚا٫غدددطاف 

 .ٚبايتايٞ ٫ زاٍا يتأدٌٝ ايكطاضات ،َكاضٜف٘

هددددٌ أْدددد٘ َٚددددع ا٫عددددضاف بددددإٔ ي  ّ. سػدددداّ حبددددريٟٜٚددددط٣ 

ولطٚفٗدددددا، فدددددإٕ ٖٓدددداى خكٛقددددد١ٝ ٫قتكددددداز اكلًُهددددد١؛  زٚيدددد١  

َددددٔ ايكددددعب  ١، ٚض٥ٝػدددد ١ٜعتُددددس عًدددد٢ ايددددٓفنل نػددددًع  نْٛدددد٘ 

 ٠،٭غددددباب عسٜددددس ؛خددددط٣أا َكاضْدددد١ إزاض٠ اقتكددددازْا بددددسٍٚ دددددسٽ

 ،ٚاسددددس٠ يًتكددددسٜط ١عددددسّ اعتُازٖددددا عًدددد٢ غددددًع١ ض٥ٝػدددد  :ٚهلدددداأ

 ،دٗدددع٠ اقتكددداز١ٜ ذلضفددد١ َتُطغددد١ أبدددٌ ٔ قٹٚإزاض٠ ا٫قتكددداز َددد

ٗ  اكلعطٚفددد١، ا٫قتكددداز١ٜتٓتُدددٞ يعدددسز َدددٔ اكلدددساضؽ     اٜٛددددس يدددسٜ

فكددددددداح َٚػدددددددت٣ٛ اٱ ،مل إزاض٠ ا٫قتكددددددداز ١اغدددددددتك٬ي١ٝ تاَددددددد 

 ،يددددددسٜٓا َكاضْتدددددد٘ ؼلددددددا ٫ٔ ؿلهدددددد ٚاكلكددددددساق١ٝ، ٚايؿددددددفاف١ٝ

َدددددددٔ إٜدددددددطازات  ٜدددددددأتٞٚسكٝكددددددد١ إٔ زخدددددددٌ ايسٚيددددددد١ ايدددددددط٥ٝؼ  

َدددددددٔ اكل٪غٸػدددددددات عدددددددري  ٚٚددددددددٛز عدددددددسز ندددددددبري ،ايهدددددددطا٥ب

إػل  باٱندددددداف١ اكلطاقبدددددد١،تكددددددّٛ بددددددسٚض   NGO's هَٛٝدددددد١احل

ْىلُددد١ زٚهلدددِ. عًددد٢ ايدددطعِ َدددٔ   أا٫خدددت٬ف ايؿاغدددع مل ٖٝهًددد١  

ؿلهدددددٔ ٚ ،يدددددسِٜٗ اكلٛددددددٛز٠ايٓادشددددد١  ا٫قتكددددداز١ٜايتذددددداضب 

ِ  ع٫ ْػدددتڀٝٚيهدددٔ  ،َٓٗدددا ا٫غدددتفاز٠ بػدددبب  ؛تڀبٝدددل جتددداضبٗ

 .شنطٖا ْ٘ تٓككٓا ايهجري َٔ ايعٛاٌَ اييت متٻأ
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 :٘التْصٔات املكرتح 

٘  ز. فلٝددس اكلددعضٚا   أن ددس ٘ عدداز٠  إصلددب   أْدد اٱٜددطازات   تٛدٝدد

َٝعاْٝدات ايبًدسٜات ٚفدل     إػل 60%ٚبٓػب١ ٫ تكدٌ عدٔ    ،ايهطٜب١ٝ

يتُٓٝددد١ اكلٓددداطل   ؛ٝددد١ قدددطف ٚاندددش١ ا٭ٖدددساف   ليٚ ،قدددطاض ٚظاضٟ

 زا٥ِ.بؿهٌ 

يًدعاْد١   اٱٜدطازات  فهٌ تٛدٝ٘ا٭إٔ  أ. ـلاٍ ٥٬َه١ ٜٚط٣

ب دق   ،٘ ايكطف يهدٌ اجملدا٫ت  غاؽ تٛدٿٚايسٚي١ مل ا٭ ،١َايعا

 .ايٓىلط عٔ سَكازض ايسخٌس

 ّ. سػدداّ حبددريٟٚاعتُددازٶا عًدد٢ َددا ٚضز باكلددساخ٬ت، أن ددس   

ٚايتٛاقددددددٌ ، ايتدڀددددددٝنل، ٚاكلؿدددددداضن١١، ٚايؿددددددفافٝنددددددطٚض٠ 

ُٖٝدد١ َؿدداضن١ اكلددٛاطٓغل مل ت ڀٝدد١ أيًضنٝددع عًدد٢  ،ا٫دتُدداعٞ

 ١.ْفكات ايسٚي

 ؼلا ًٜٞ: يس ايطزٜعإز. خاٚأٚق٢ 

س زَر سػاب اكلٛاطٔ َع بسٍ ع٤٬ اكلعٝؿ١ مل َبًدب َٛسٻد   -2

٫ كدددس ٜهدددٕٛ ٖٓددداى ف٦ددد١ َدددٔ اكلدددٛولفغل   ؛ فٚقدددطف٘ يًُػدددتشكغل

بسٍ ع٤٬ اكلعٝؿد١، عًد٢ إٔ ٜكدسّ ايبدسٍ بكدٛض٠ ؾدطا٥         ٕٜػتشكٛ

يتهدٕٛ ايفا٥دس٠ ٭قدشاب اكلطاتدب      ؛َتعسز٠ سػب اكلطتب١ ايٛولٝف١ٝ

 ايسْٝا أنجط.

بطاَٗدا عًدد٢ دلًدؼ ايؿددٛض٣   إٛز ايتػددًٝ  قبدٌ  ط  عكد عد  -1

 بسا٤ ايطأٟ فٝٗا.إٚ ،يسضاغتٗا

ٛټض ٚيٜٛدات  أإٔ ٖٓاى  اٱؾهاي١ٝ ، فإّٕ. غامل اكلطٟ ٚمل تك

ٚؿلهدٔ عدٔ ططٜكٗدا ضفدع      ،تباعٗا قبٌ ضفع غعط اخلدسَات اصلب 
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  ٔ فُددا تكسَدد٘ اجلٗددات   ؛اٱٜددطازات َددع  فٝددف ايعددب٤ عًدد٢ اكلددٛاط

ا دسا َدا  فٓازضٶ اات يٝؼ بايهطٚض٠ زقٝكڄيًسٚي١ َٔ َعًَٛا اخلس١َٝ

 ،ٚدددد٘ ايككدددٛض مل عًُدددٗاأتطندددع ٖدددصٙ اجلٗدددات اخلسَٝددد١ عًددد٢ 

 :اناف١ٝ، فُجًڄإٚنطٚض٠ ايتكشٝ  قبٌ  ٌُٝ اكلػتًٗو نًف١ 

ٚٚظاض٠  ،قفدددعت ٦ٖٝددد١ تٓىلدددِٝ ايهٗطبدددا٤ ٚٚظاض٠ ايڀاقددد١    -2

 مل سدغل أْٗدا تٗدسض    ،ايب١٦ٝ ٚاكلٝاٙ إػل ضفدع تعطٜفد١ ايهٗطبدا٤ ٚاكلدا٤    

ٔ   ٪٠٦ٜكداضب   َا إْتداز اكلدا٤ ٚايهٗطبدا٤. ٚايفاقدس مل      مل ايٛقدٛز  َد

ٚندددإ   ،٪٠٦ؾدددبهات اكلٝددداٙ مل بعدددق اكلدددسٕ ايهدددرب٣ ٜكددداضب 

تكشٝ  قاضّ هلصا ايٛنع قبٌ  ٌُٝ اكلػدتًٗو   إدطا٤ بإَهاِْٗ

يطفدددع ايهفدددا٠٤ ٚإقددد٬ح  ٚاندددش١ نددداف١ٝ. فٗٓددداى طدددطمٷإنًفددد١ 

غل عددٔ ٖددصٙ  ْفػددِٗ َػدد٪ٚي أيهددٔ ايددٛظضا٤ ٫ ٜددطٕٚ   ،ايؿددبهات

ٌ تطنع عًد٢   غ١٦ٝ،عٔ غٝاغات  ايٓاجت١اكلؿانٌ   ،ايڀدطم  أغدٗ

ٚتُٗدٌ اكلكدًش١ ايٛطٓٝد١ عًد٢ اكلدس٣       ،َٚكًش١ اكل٪غٸػ١ ٚاكلػ٪ٍٚ

 ايبعٝس.

ا عًدد٢ اكل٪غٸػددات ٚايؿددطنات   ٚيڄددأايضنٝددع  باٱَهددإ -1

َجدٌ خفدق    ،ايعا١َ اخلع١ٜٓٚخفق نًفتٗا يكا   ،احله١َٝٛ

ضنٝددع عًدد٢ ايَددع  ،اٱزاضٜدد١ ٚايهًفدد١ ،ضٚاتددب نبدداض اكلػدد٪ٚيغل 

 ١ضباح بعق ايؿطنات يكا  اخلعٜٓأٚخفق  ،ايفٓٝغل ٚايتكٓٝغل

 .َجٌ ؾطن١ ا٫تكا٫ت ،ايعا١َ

 فًددٛ اكلُٗدد١،تددب  اجلٗددات احلهَٛٝدد١ َباؾددط٠ ايددرباَر    -3

ا؛ فٝذددب إٔ تتددٛيٞ ٚظاض٠ ايعُددٌ َباؾددط٠    خددصْا ٚظاض٠ ايعُددٌ َجايڄدد  أ

ايددٛظٜط عًدد٢ ٖددصا ٚذلاغددب١  ،َػدد٪ٚي١ٝ تددسضٜب ٚتٛولٝددف ايعدداطًغل 
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ٜهددٕٛ اكلػدد٪ٍٚ عٓٗددا   ١َددا ا٫عتُدداز عًدد٢ بددطاَر ٚضقٝدد  أغدداؽ. ا٭

ُٶددد ا طدددطف ثايدددح دلٗدددٍٛ فًدددٔ تٛقدددًٓا حلدددٌ. ٚتتدددٛػل ايدددٛظاض٠    زا٥

. ٖٚصا بايڀبع ٜتڀًدب  ١ؾطاف اكلباؾط ع٢ً غعٛز٠ قڀاعات َعٝٓاٱ

 ٜطٟضفدددع َػدددت٣ٛ اكلػددد٪ٚيغل مل ٖدددصٙ ايدددٛظاض٠ َدددٔ ايدددٛن٤٬ َٚدددس 

قدددشاب ايهفدددا٤ات ٚاخلدددربات  أَدددٔ حبٝدددح ٜهْٛدددٕٛ  ،زاضاتاٱ

ٕ ايددٛظٜط ٜجددل  ٭ ؛ٔ ٜعٝٓددٕٛ فكددنل ٚيددٝؼ لل دد  ،عُدداٍمل ا٭ ايڀًٜٛدد١

 ٜطتاح هلِا أٚ ،ِٗفٝ
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  :٘د. حصني احلهنٕالْرق٘ الرئٔص.    

سكدددا١ٝ٥ ْؿدددطٖا َٛقدددع ايعطبٝددد١ ْدددت مل زٜػدددُرب      حبػدددب إ

 تدصٖب  ايػعٛز١ٜ مل اكلعٝؿ١ تهًف١ َٔ 2211أولٗطت إٔ  ،اكلانٞ

ٌ  ندد ٚاكلؿددطٚبات يٮعصٜدد١ ًٜٝدد٘ مل  ،أنجط َددا ٜكددطف َددٔ ايددسخ

 ٚاي ددداظ ٚاكلٝددداٙ ايػدددهٔ َكدددطٚفات 0218اكلطتبددد١ ايجاْٝددد١ بٓػدددب١ 

0218 ثِ مل اكلطتب١ ايجايج١ ايٓكٌ بٓػب١ ٚايٛقٛز،
)1(. 

ايعاٌَ ا٫قتكازٟ أسدس أٖدِ ايعٛاَدٌ ايديت ت دري اجملتُدع        سټٜع

فدددايجٛض٠ ايكدددٓاع١ٝ  ايبؿدددطٟ،ٚايضنٝبدددات ايػدددها١ْٝ ٚايػدددًٛى 

، طت َدددٔ ؾدددهٌ اجملتُعدددات ايطٜفٝددد١ ٚايبسٜٚددد١ ٚاٱقڀاعٝددداتعٝٻددد

ا: اْتكًددت َجًڄدد اجملتُعٝدد١،ت ددري نددجري َددٔ ايعددازات ٚايكددِٝ    سٝددح 

    ٛ  ،ٟٚ بؿددهٌ أنددرب ا٭غددط٠ َددٔ ايؿددهٌ اكلُتددس إػل ايددُٓنل ايٓدد

ٚباغدتك٬ي١ٝ عدٔ ايكبًٝد١     ،ٚأقبشت ا٭غط تعٝـ نهٝإ َٓفطز

ٚباعتُدداز أنددرب عًدد٢ ضب ا٭غددط٠، ٚا٭َجًدد١    ،أٚ ايعا٥ًدد١ ايهددبري٠ 

ٚعًددد٢  ،نددجري٠ َٚتٓٛعدد١ عًدد٢ َػددت٣ٛ ايفددطز ٚا٭غددط٠ ٚاجملتُددع       

   ا٭ْػام ا٫دتُاع١ٝ ناف١.

                                                           
اكلكسض:  - 1

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/09/28/ ٌٖ 

 htmlاخلًٝذٝغل؟. إْفام اكلهاف١ع٢ً ايك١ُٝ ت٪ثطنطٜب١

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/09/28/
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/09/28/
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 ،فددإٕ ايهدٌ ٜتددأيف َدٔ أدددعا٤   ،ٚحبػدب ايٓىلطٜدد١ ايٛولٝفٝد١  

ٜعتُدددس عًددد٢ عدددريٙ َدددٔ  ْ٘فػددد ايٛقدددتمل ّٛ ندددٌ ددددع٤ بدددسٚض ٜٚكددد

فٝتِ ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ ٚايتػاْس ايٛولٝفٞ بدغل ا٭ْػدام    ،ا٭دعا٤

ٚمل زاخٌ ايٓػل ا٭نرب نهٌ. َٔ ٖصا اكلٓڀًل ٜتهد    ،َٓفطز٠

ا َددا بددغل ا٫قتكدداز بهددٌ َهْٛاتدد٘   ا ٚتددساخًڄيٓددا إٔ ٖٓدداى تفاعًڄدد 

ايتفاعدٌ ٚايتدساخٌ    ٖدصا  اجملتُدع. ٚا٭غط٠ نُهٕٛ َٔ َهْٛات 

صلعٌ َٔ ايكطاضات اييت طايت دٛاْب اقتكداز١ٜ َُٗد١ مل اجملتُدع    

إقددددطاض ايهددددطا٥ب عًدددد٢ ايػددددًع ٚاخلددددسَات   :َٓٗددددا -ايػددددعٛزٟ

ٜددٓعهؼ  -َٚٓتذددات نددجري٠ أغاغدد١ٝ مل سٝددا٠ ايفددطز ٚا٭غددط٠     

َدددٔ خدد٬ٍ ذلاٚيددد١ تطؾدددٝس   ،أثطٖددا عًددد٢ ا٭غددط بؿدددهٌ ٚاندد    

١ َدٔ ايػدعٛزٜغل ٜهفدٞ    ا إٔ زخٌ ايٓػب١ اي ايبد خكٛقٶ ،ايكطف

َٳ ،ْعِ .فكنل يتًب١ٝ ا٫ستٝادات ا٭غاغ١ٝ يًُعٝؿ١ ٜدصٖب   ٔٵٖٓاى 

ا إٔ ٚضلكٌ أسٝاْٶ ،جا١ْٜٛايَٛض ا٭ػل ايهُايٝات ٚإدع٤ َٔ زخً٘ 

ٜػددتكڀع ايددبعق َددٔ َكددطٚفات اكلعٝؿدد١ ا٭غاغدد١ٝ يٝشكددٌ عًدد٢  

 .ٖٚصا يٝؼ َهدإ غدطزٖا   ،يصيو أغباب٘ٚدع٤ َٔ ايهُايٝات، 

َٶٚبعس ايهطٜب ا ع٢ً ا٭غط٠ ايػعٛز١ٜ إٔ ١ ٚع٤٬ اكلعٝؿ١ أقب  يعا

ٚتعٌُ ع٢ً إعاز٠ تطتٝبٗدا. ايتشدسٟ    ،تطادع َٝعاْٝتٗا َٚكطٚفاتٗا

ٕٻٗددٛادتايددصٟ  خددنل ايهفاٜدد١ قبددٌ ايهددطا٥ب   ٘ نددجري َددٔ ا٭غددط أ

 تحبػب زضاغ١ قاَد  ا٭غط،٫ٚ تكٌ ي٘ نجري َٔ  ،انإ َطتفعٶ

كلتٛغددنل ايعدداّ كلهْٛددات  فددإٕ ا ،بٗددا َ٪غٸػدد١ اكلًددو خايددس اخلريٜدد١ 

 ٜتٛظا إػل: ،8916أؾدام  5خنل ايهفا١ٜ ٭غط٠ َه١ْٛ َٔ 

  ٔ2390ايػه 
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  ٌ2520ا٭ن 

  2307اكلًبؼ 

  496ايهُايٝات 

  633اكلٛاق٬ت 

  2353اخلسَات ا٭غاغ١ٝ 

  ٘ٝ905ايضف 

  102ايطعا١ٜ ايكش١ٝ 

  148احلادات اكلسضغ١ٝ 

  883سادات ا٭طفاٍ ايطنع 

ٚخ٬ً مل اكلٝعاْٝد١ مل ا٭ؾدٗط    ،غتٛاد٘ ا٭غط قس١َ نبري٠

غتهددڀط إػل إٔ ت ددري َددٔ غددًٛنٗا    اغددٝضتب عًٝدد٘ أْٗدد  ؛ايكازَدد١

نإٔ تٓكدٌ أطفاهلدا َدٔ     ؛ٚايضؾٝس مل بعق ا٭َٛض ،ا٫غت٬ٗنٞ

اكلددساضؽ ا٭ًٖٝدد١ إػل احلهَٛٝدد١ مٖددصا غددٝضتب عًٝدد٘ ندد نل عًدد٢  

اكلددددددساضؽ احلهَٛٝدددددد١ ، َددددددٔ نددددددإ ٜػتػددددددٌٗ ايددددددصٖاب إػل 

غٝبسأ بايتٛفري َٔ خد٬ٍ اغدتدساّ اخلدسَات     اكلػتؿفٝات ا٭١ًٖٝ

ايكددددش١ٝ احلهَٛٝدددد١، غددددتفهط ا٭غددددط٠ بؿددددهٌ رلتًددددف مل   

بػددبب تهددايٝف ٚقددٛز ايػددٝاضات ايدديت ٚقددًت   ؛تٓك٬تٗددا ٚغددفطٖا

إػل أنجط َٔ ايهعف، اغت٬ٗى اكلدا٤ ٚايهٗطبدا٤ غدتعٌُ ا٭غدط     

ٕ ايعٜاز٠ غدتهٕٛ  إ إش ،ا ايهٗطبا٤ٚخكٛقٶ ،ع٢ً ا٫قتكاز فٝ٘

مل فكٌ ايكٝف. غدتعٌُ ا٭غدط عًد٢ ايدتفهري مل      غُٝا٫نبري٠ 

٘    ٚاكلؿضٜات، ٚنٌقٌ تهًف١ يًدسَات أبسا٥ٌ   ،َدا تكدطف عًٝد

 ا٫قتكاز١ٜ.ّ َع قسضات ا٭غط٠ ٤حبٝح ٜتٛا
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  :د. خالد الردٓعاٌالتعكٔب األّل.    

ات اكل٬ٝزٜدد١ َٚددا ت٬ٖددا َددٔ غددٓٛات    ٝأفددطظت طفددط٠ ايػددبعٝٓ 

ًل بأؾلاهل إْفام اكلاٍ ٚايتعاٌَ بعهٗا ٜتع ،ضخا٤ غًٛنٝات غًب١ٝ

 ٘ ٚشيددو مل ـلٝددع زٍٚ اخلًددٝر ايعطبٝد١ زٕٚ اغددتجٓا٤، بددٌ ستدد٢   ،َعد

 َٛاٍ اخلًٝر.  أقٌ ثطا٤ للٔ اغتفازٚا َٔ عٓس ايعطب ا٭

دعًدددت َدددٔ ايؿدددعٛب  ،ٖدددٞ مل ايعُدددّٛ غدددًٛنٝات َصََٛددد١

بدٌ َٚداز٠ إع٬َٝد١ زود١      ،يًػدط١ٜ خاضز أٚطاْٗدا  ااخلًٝذ١ٝ َجاضٶ

 ٌ مل ايٛقدددت ايدددصٟ بدددطظ فٝددد٘    ،اٱعددد٬ّ ايعاكلٝددد١  يًكدددشف ٚٚغدددا٥

اٱغددد٬ّ ايػٝاغدددٞ نُشدددطى يًؿدددعٛب ي٬ْعتدددام ٚايتشدددطض َدددٔ      

 ٚيًشام بطنب احلهاض٠.   ،ا٫غتبساز

ٕ ناْدت  إٚ _فإٕ تًو ايػًٛنٝات ا٫قتكداز١ٜ  ،يػ٤ٛ احليل

ٛٻٖت _ايعطبٝددد١إنددداف١ إػل فػددداز ا٭ْىلُددد١   ،فطزٜددد١ مل اي ايدددب  ؾددد

ِ  قٛض٠ اٱغ٬ّ َٔ سٝح ْعًِ أٚ ا َدٔ ايكدٛض   يٝدربظ ندجريٶ   ،٫ ْعًد

ايُٓڀٝدد١ ايدديت اخددتًنل فٝٗددا اٱغدد٬ّ ايٓاقددع َددع ايتدًددف ٚايفػدداز  

يٝدطز يٓا  ؛ٚايًٗاخ خًف ايؿٗٛات ،ٚغ٤ٛ تسبري اكلاٍ ،ٚا٫غتبساز

ٟ َػدذ عداكلٞ اودد٘ سؾدٝذ ايددٓفنل ايعطبدٞس      ٜطتددسٟ  اكلهتٓددع، ٚايدص

 ٚ ددٝنل بدد٘ احلػددٓاٚات.  ،ٜٚطنددب غددٝاض٠ فاضٖدد١  ،ْىلدداض٠ غددٛزا٤

ٖددصٙ ايكددٛض٠ ايهطتْٛٝدد١ ايهطٜٗدد١ ضغٳدددتٵ مل اكلدٝدداٍ ا٭ٚضٚبددٞ    

ضٖددا اٱعدد٬ّ َٚددٔ ايكددعب ذلٖٛددا بػددٗٛي١ بعددس إٔ نطٻ  ،ٚاي طبددٞ

اي طبٞ. أظعِ إٔ ٖصٙ ايكٛض٠ ٖٞ عاٌَ َِٗ مل تؿٜٛ٘ يٝؼ ايعطب 

ٖٚددٛ َددا ْعدداْٞ َٓدد٘ ايٝددّٛ      ،فشػددب؛ ٚيهددٔ اٱغدد٬ّ فُٝددا بعددس    

ٜطاْٝدد١ ايدديت ؽلددت باغددِ  ٚبهددٌ َددطاض٠. ٫ ْٓػدد٢ نددصيو ايجددٛض٠ اٱ 

 للا ظاز ايڀغل ب١ً. ،ٚقه١ٝ ايطٖا٥ٔ ،اٱغ٬ّ
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 ايهطا٥ب:

ل َددساخٌٝ بعددق زٍٚ اخلًددٝر ايعطبٝدد١ ايدديت ت٬ٖددا   َددع تٓدداقڂ

ٚظٜددداز٠  ،نفدددط  ايهدددطا٥ب ؛فايكٝددداّ بدددبعق إددددطا٤ات ايتكؿټددد 

فدإٕ ايكدٛض٠ ايهطتْٛٝد١ ايكسؿلد١      ،أغعاض بعق ايػدًع ٚاخلدسَات  

  ٞ ٬َٓدا قدٟٛ ؼلدا فٝد٘ ايهفاٜد١ يًكٝداّ       ٕ إعيدٝؼ ٭  ،٫بدس إٔ  تفد

ؼلُٗدد١ تكددشٝ  ايكددٛض٠، ٚيهددٔ ٭ٕ ايىلددطف ا٫قتكددازٟ ايددطأٖ 

 ت ٚئ تعٛز.فأٜاّ ايڀفط٠ ٚي  ،ٚبهٌ ق٠ٛ ،ٜفط  شيو

 _تكددسٜطٟ مل ٕ نددإ عًُڄددا َتػددطعٶا   إٚ  _إزخدداٍ ايهددطا٥ب

ٚنٝددف َٚتدد٢   ،غددٝذعٌ ا٭عًبٝدد١ تعٝددس ايٓىلددط مل أؾلدداهل إْفاقٗددا   

ب احلهِ ع٢ً غًٛى ا٭فطاز قبٌ َهٞ فدض٠  ع٢ً أْ٘ ٜكع ؟تٓفل

ٛټ ٫ت اقتكدداز١ٜ ٚادتُاعٝدد١ نافٝدد١ َددٔ ايٛقددت؛ فددٓشٔ مل طددٛض  دد

 َٛدا ٖد  بٓتا٥ذٗدا ٚسلدٔ مل خهدُٗا.     ايتٓب٪ٜكعب  ،ٚثكاف١ٝ عُٝك١

َدا  ٚندٌ   ،ْد٘ ٜكدعب ايطددٛا يًدًدف    أٚ ،َ٪نس إٔ ايعذًد١ زاضت 

ٞ  متٻ ُٶددا غددٝدًل قددعٛبات يًف٦دد  ،ا دداشٙ َددٔ قددطاضات غُٝهدد ١ ٚست

َٚددٔ  ،شات ايدسخٌ اكلددٓدفق َدٔ اكلددٛولفغل اكلدسْٝغل ٚايعػددهطٜغل   

 ،عاْدددددات ايهدددددُإ ا٫دتُددددداعٞ؛ ناكلڀًكدددددات إٜعٝؿدددددٕٛ عًددددد٢ 

ٌ ٚا٭ ٚشٟٚ ا٫ستٝادددات اخلاقدد١. ٚغددتهٕٛ  ،ٚنبدداض ايػددٔ ،ضاَد

ِټ اكلعاْا٠ أؾسٻ دٝدٛب ايفكدط مل اكلدسٕ     مل اكلٓاطل احلهط١ٜ اييت ته

 ايهرب٣.

ٛم ايعٌُ؛ فذع٤ ندبري َدٔ   غٝشسخ طبكا يصيو خًد١ً مل غ

ٚغددٝهٕٛ ٖٓدداى إسدد٬ٍ يًذٓػددغل مل     ،ايعُايدد١ ايٛافددس٠ غددت ازض  

 ز٫  تدا ٚاكلٗدٔ ايبػدٝڀ١ ايديت     ،ٚخاق١ بٝع ايتذع٥د١  ،بعق اكلٗٔ

 إػل تسضٜب َهجف.
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ٍ  ،ايهدددطا٥ب ٚظٜددداز٠ ا٭غدددعاض   ،ٚظٜددداز٠ ايدددٛعٞ بأُٖٝددد١ اكلدددا

سقددددددسس تػددددددِٗ ٖددددددصٙ ا٭َددددددٛض مل ت ددددددٝري بعددددددق ايػددددددًٛنٝات      

 ،حبٝدددددددح تهدددددددطٸؽ قدددددددِٝ ايعُدددددددٌ ٚاٱزلددددددداظ     ،ا٫دتُاعٝددددددد١

ٚضؾددددددسا١ْٝ إْفددددددام اكلددددددداٍ عٓددددددس ا٭فدددددددطاز. قددددددِٝ ايطأوايٝددددددد١     

 ٚغًٛنٝاتٗا غتػٛز ع٢ً اكلػت٣ٛ ايفطزٟ.

َددٔ تددأثري ايعاَددٌ  َ٘دا ْعطفدد صلابٝددات َتٛقعدد١ بٓددا٤ عًدد٢ إٖدصٙ  

قدس ْؿدٗس    ٘ا٫قتكازٟ مل ايػًٛى ايبؿطٟ؛ يهٓٓدا مل ايٛقدت شاتد   

ت أخ٬قٝدد١ مل غددبٌٝ احلكددٍٛ  تفؿددٞ للاضغددات غددًب١ٝ ٚاسلطافددا 

جتداض باكلُٓٛعدات   ٚاٱ ،ٚايفػداز  ،ٚايطؾد٠ٛ  ،ع٢ً اكلاٍ؛ نايػدطق١ 

خل . ٖددددصٙ ايػددددًبٝات إباسٝدددد١... ماكلدددددسضات، ايػدددد٬ح، اكلددددٛاز اٱ

ٚعُدٌ   ،ا احلصض ٚايٝكىلد١ ٚا٫يتفدات يًڀبكدات اكلُٗؿد١    تػتٛدب َٓٻ

بدطاَر زعدِ ٚخڀدنل هلدا يًشددس َدٔ غدًبٝات اكلطسًد١، ٚيعدٌ ايكڀدداا         

ام ٜأخددص ايطٜدداز٠ مل ٖددصا اجلاْددب َددٔ خدد٬ٍ تڀبٝددل َبدداز٨    اخلدد

 ساكلػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝس.  

يددٔ  -ٗددا٥ٚبػددبب ظٜدداز٠ أعبا  -أقددٍٛ شيددو ٭ٕ احلهَٛدد١  

زخًدت سػداب   أْٗدا  أتهٕٛ قازض٠ ع٢ً ايكٝاّ بهٌ ؾد٤ٞ. قدشٝ    

 ؛يهدددٔ شيدددو قدددس ٜهدددٕٛ َ٪قتٶدددا  ،عاْددد١ بدددسٍ اي ددد٤٬إٚ ،اكلدددٛاطٔ

َدددٔ  اٜػدددريٶ ااخلدددام ددددع٤ٶ  ٚبايتدددايٞ ٜفدددض  إٔ ٜتشُدددٌ ايكڀددداا  

عاْدات ايديت ٜكدسَٗا    َػ٪ٚي١ٝ ايت١ُٝٓ اكلػدتسا١َ؛ حبٝدح تهدٕٛ اٱ   

ٕ تهدٕٛ شات طبٝعد١ تُٜٓٛد١    أٚ ،charityسػإ بعٝس٠ عٔ قٝب اٱ

ِ كلػدداعس٠ ا٭فددطاز عًدد٢ َػدداعس٠     ؛ حبٝددح ٜتعًُددٕٛ قددٝس   أْفػددٗ

 ا َٔ تكسؿل٘ هلِ.ايػُو بسيڄ
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  :ٕد. محٔد الشاجيٕالتعكٔب الجاى.  

فٗٓدداى فددطم بددغل    ؛ايت ددٝري ٚيددٝؼ ايت ٝٸددط   :أقددٍٛ، ساٜدد١مل ايب

ايجدداْٞ  مل سددغل إٔ ،اكلكددڀًشغل، فددا٭ٍٚ َككددٛز َٚٛددد٘ ٚغددطٜع 

قهدد١ٝ ايت ددٝريات ا٫قتكدداز١ٜ ٚتعددسټ . اٜٚأخددص ٚقتٶدد ،طبٝعددٞ ٚغددًؼ

 اٯْٝددد١ٚأثطٖدددا عًددد٢ ا٭غدددط٠ مل اجملتُدددع ايػدددعٛزٟ َدددٔ ايكهددداٜا   

َٔ دٛاْب ايت دٝري  ع٢ً داْب  ٚقس ضنعت ايٛضق١ ايط٥ٝػ١، اهلا١َ

ٚفدددط  ايهدددطٜب١ عًددد٢    ،أ٫ ٖٚدددٛ اضتفددداا ا٭غدددعاض  ،ا٫قتكدددازٟ

 ايبها٥ع ٚاخلسَات.  

إيٝ٘ قشٝ  مل ندجري َدٔ    ٠اٱؾاض تإٔ أ٩نس إٔ َا ؽل ٚأٚزټ

ٝٽ  ادٛاْب٘، فا٫قتكداز ٜعتدرب عٓكدطٶ    َدٔ عٓاقدط ايت دٝري مل     اأغاغد

أقدددددشاب ايٓىلدددددطٜتغل  ٙاحلٝددددا٠ ا٫دتُاعٝددددد١، ٖٚددددصا َدددددا أنددددس   

فُاضنؼ ٜط٣ إٔ ا٫قتكداز ٖدٛ عكدب     ٚايطأواي١ٝ؛ ان١ٝا٫ؾض

اغددتدساّ ٚشيددو ب ،مل اجملتُددع ٚايٓٗهدد١ٚعكددب ايت ددٝري   ،احلٝددا٠

لزّ وٝدح، عدامل ا٫قتكداز     ااكلبسأ ا٫ؾدضانٞ، ٚمل اكلكابدٌ زعد   

، قددداسب نتددداب سحبدددح مل طبٝعددد١ ثدددط٠ٚ ا٭َدددِ      ا٭غدددهتًٓسٟ

كلٓافػ١، ٚسط١ٜ  ، إػل تععٜع اكلبازض٠ ايفطز١ٜ، ٚا2776ٚأغبابٗاس م

ايتذاض٠، بٛقفٗا ايٛغ١ًٝ ايفهد٢ً يتشكٝدل أندرب قدسض َدٔ ايجدط٠ٚ       

 ٚايػعاز٠.  

ٚظٜدداز٠   َػددت٣ٛ اكلعٝؿدد١، ٚإشا َددا ْىلطْددا إػل َػددأي١ اضتفدداا    

 ٚايبٓدعٜٔ،  ،ٚاي داظ  ،ٚاكلدا٤  ،نايهٗطبدا٤  ؛أغعاض بعق اخلدسَات 

نايهددددطٜب١  ؛ٚفددددط  ايهددددطا٥ب  ،باٱندددداف١ يددددبعق ايبهددددا٥ع  

 ٖدصا نٌ  ؛ٚنطٜب١ ايك١ُٝ اكلهاف١ ،اكلٓتذات ا٫ْتكا١ٝ٥ ع٢ً بعق
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ُٶا غدٝهٕٛ يد٘ اْعهداؽ عًد٢ ناٖدٌ ا٭غدط٠ ايػدعٛز١ٜ        قدس  ٚ .ست

بكدطف بعدق اٱعاْددات    ؛ف ٚطدأ٠ شيدو  ساٚيدت احلهَٛد١ إٔ  فِّد   

ٔ  اجلع٥ٝددد١ ٚايدددسعِ اجلع٥دددٞ يدددبعق   ،عدددٔ ططٜدددل سػددداب اكلدددٛاط

 ؛ٚإعفدددددا٤ خدددددسَات أخدددددط٣ َدددددٔ ايهدددددطٜب١  اكلٓتكدددددا٠،اخلدددددسَات 

أؾددداضٚا إػل إٔ ٖددددصا ايٛاقددددع   ِٕٚٝ. ٚايهددددجريٚايتعًدددد نايكدددش١، 

غدددددًٛى تطؾدددددٝس اٱْفدددددام   ٫ْتٗدددددازغدددددٝٛد٘ ا٭غدددددط٠ ايػدددددعٛز١ٜ  

غٝتِ تٓاٍٚ ٖدصا ا٭َدط َدٔ     ا ايتعكٝبٚا٫غت٬ٗى ا٭غطٟ. ٚمل ٖص

 داْبغل، َدع َٛافكتٓدا عًد٢ أُٖٝد١ اٱددطا٤ات ا٫قتكداز١ٜ ايديت متٻ       

 ا اشٖا.  

سػغل، إٔ ٖصٙ  ٚقس طلتًف عٔ ٚد١ٗ ْىلط ز. :اجلاْب ا٭ٍٚ

ا َددٔ ؾلددنل سٝددا٠ ا٭غددط٠ ايػددعٛز١ٜ مل   ط نددجريٶاٱدددطا٤ات يددٔ ت ٝٿدد 

ع٢ً  ١ٕ ٖٛ دلطز ضز٠ فعٌ لْٝايكطٜب اكلٓىلٛض، فهٌ َا ضلسخ اٯ

ثددِ  ،ستدد٢ ٜددتِ ٖهددُٗا ٠قكددري ١ظَٓٝدد ٠ٖددصٙ ايكددطاضات، تأخددص فددض

غتعٛز احلٝا٠ يٛنعٗا ايڀبٝعٞ، َجٌ إبط٠ ايتڀعِٝ أٍٚ َا ْأخدصٖا  

ِ  احلطاض٠،ٚتطتفع  ،اقًًٝڄ ْتعبٴ ٜٚطددع   ،ثِ غطعإ َا ٜتعٛز اجلػد

فٝتشُدٌ ايكدسَات    َٓاعد١ ، ٚيهٔ تتهٕٛ عٓدسٙ  ايڀبٝع١ٝحلايت٘ 

ٕ َٚددا ٜكدداٍ َٚددا ٜهتددب دلددطز   . فُددا ضلددسخ اٯ ايكازَدد١ اجلسٜددس٠

غطعإ َا تت٬ؾ٢ ٜٚتعٛز ايٓاؽ ع٢ً ايٛندع، ثدِ    ١فعاٍ لْٝأضزٚز 

ٚزعْٛدا   اكلعتداز٠. ِٗ ، بكدطفِٗ ٚللاضغدات  ايڀبٝع١ٜٝعٛزٕٚ حلٝاتِٗ 

ايعدازات ٚايتكايٝدس  تًعدب    ٚ ، فايعٝباكلعتاز٠ْطنع ٖٓا ع٢ً َفطز٠ 

صلدددب عًٝدددو  ايتكًٝدددسٟ، عدددازاتمل اجملتُدددع ايكبًدددٞ  اندددبريٶ ازٚضٶ

بطاتدب   ،َٛولدف بػدٝنل   :ا، َجاٍ شيودلاضاتٗا ٚإ٫ أقبشتٳ َٓبٛشٶ
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 ١ٜػددتسٜٔ َددٔ أدددٌ إٔ ٜؿددضٟ شبٝشدد    ،ٜعُددٌ مل ايطٜددا   ،بػددٝنل

كلطادعد١ اكلػتؿدف٢، ٚعٓدس     ايكطٜد١ ٘ ايدصٜٔ أتدٛا َدٔ    نٝٛف ٱنطاّ

ٍ اكلاشا مل ٜكتكس ٜٚهٝٸفِٗ زدادٶد  :غ٪اي٘ متبدِٝٗ ٜفهدشْٛٞ    :؟ قدا

 اٜأتٞ يًطٜدا   ١نِ َطادع َٔ اجلُاع :ا  ٚيٓتػا٤ٍاجلُاع١عٓس 

 ٚنٝف غٝهٕٛ ٚنع قاسبٓا؟ا

نُدددا إٔ اكلباٖدددا٠ ٚاجملددداضا٠ ٚايتكًٝدددس تًعدددب زٚضٶا ندددبريٶا مل  

ُدا تطغدد٘ ٚغدا٥ٌ ايتٛاقدٌ     فٝٚخكٛقدا   ،اّدلتُعٓا بؿدهٌ عد  

ا٫دتُدداعٞ َٚؿدداٖريٖا َددٔ ؾلددنل اغددت٬ٗنٞ فىلٝددع. نددٌ شيددو    

 ا َٓٝعٶا مل ٚد٘ ايضؾٝس ا٭غطٟ.غٝكف غسٽ

ٜتعدٛز   ،ايضؾٝس ٚا٫غت٬ٗى ٜٴعسٸ ندٌ َُٓٗدا ؾلدنل سٝدا٠     اشٶإ

بٗدِ   ١عًٝ٘ ايٓاؽ ٜٚتؿطبْٛ٘ َٔ ٚغا٥ٌ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ احملٝڀ

قس ايؿ٤ٞ ٫ ٜعڀٝ٘. فايضؾٝس ؾلنل ٚأغًٛب سٝا٠ َٓص ايك ط، ٚفا

  ٔ َٚدٔ قبدٌ فدط  ايهدطٜب١ ٚضفدع       ،ٜتؿطب٘ ايفطز ٚؿلاضغ٘ َدٔ ظَد

ٚندصيو   ٠،ا٭غعاض، ٖٚصا سداٍ بعدق ف٦دات اجملتُدع عدري اكلكتدسض      

بعدددددق اجملُٛعدددددات ٚايف٦دددددات ايعطقٝددددد١ مل اجملتُدددددع، نُدددددا إٔ   

 ،ب٘ ايدددبعق ٚؿلاضغددد٘ا٫غدددت٬ٗى ٖدددٛ ؾلدددنل ٚأغدددًٛب سٝدددا٠ تؿدددطٻ

ٝػددتُط ؿلاضغدد٘ ستدد٢ بعددس فددط  ايهددطٜب١ ٚاضتفدداا ا٭غددعاض.        ٚغ

عاٍ تػددتًٗو ٚتٓفددل عًدد٢ ايهُايٝددات،   تدد فهددجري َددٔ ايؿددعٛب ٫ 

 ٞ ٍ   -فددداجملتُع ا٭َطٜهددد أندددرب دلتُدددع   -عًددد٢ غدددبٌٝ اكلجدددا

ٚأنرب دلتُع ٜطَٞ ْفاٜات، ع٢ً ايدطعِ َدٔ ٚددٛز     ،اغت٬ٗنٞ

ٕ ايؿدددل ايددصٟ ٜكتكددس مل طعاَدد٘  إايهددطا٥ب ٚاضتفدداا ا٭غددعاض. 

ٚقطف٘، ٫ ٜفعٌ شيو ٭ْ٘ ٫ ؿلًدو َايڄدا، بدٌ ٭ْد٘ ْؿدأ عًد٢ عدسّ        
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. بُٝٓدا ايؿددل ايدصٟ تعدٛز     اكلداز٠ ست٢ ٚإٕ تدٛفطت يسٜد٘    غطافاٱ

 ؛ع٢ً اٱغطاف ٚايتبصٜط غٝػتُط مل شيو نًُا ساْت ي٘ ايفطقد١ 

دددٌ إٔ ٜؿددضٟ  أنددا٭َطٜهٞ ايفكددري اكلددسَٔ ايددصٟ ٜؿددشص َددٔ      

َٴػددهط. فايػددًٛ ،دطعدد١ رلددسض ى اٱْػدداْٞ ضلتدداز إػل أٚ قدداضٚض٠ 

ٝٽا.ٚيٝؼ فعًڄ ،يٝت ري ٜٚجبت َتعاقب١أدٝاٍ   ا لْ

ولددٌ اغددتُطاض ايددُٓنل أْدد٘ مل  ،َددا اجلاْددب ايجدداْٞ ٚا٭خڀددط أ

ا٫غت٬ٗنٞ يس٣ بعق ا٭غط، ٚايصٟ غٝػتُط َعٗا يفض٠ ط١ًٜٛ 

 ١َدددٔ ايدددعَٔ إػل إٔ ٜدددت ري، ٚمل ولدددٌ عدددسّ اضتفددداا ايطٚاتدددب بٓػدددب  

غددتهٕٛ ٖٓدداى  ؛ا٭غدعاض ٚايهددطٜب١  َددع اضتفدداا َٚت٬ظَدد١ ١َتٛافكد 

بعددق فددإٕ عٛاقددب َٚؿددانٌ ٚإفددطاظات ادتُاعٝدد١ غددًب١ٝ. يددصيو    

نُدا سكدٌ    ،ايسٍٚ  اٍٚ إٔ تعاجل شيو بطفدع ايطٚاتدب ٚا٭ددٛض   

ٍ َ٪خطٶ ١َاض٠ ايؿاضقإمل   سٜدس احلدس    سٝدح متٻ ، ا ع٢ً غبٌٝ اكلجدا

زضٖددِ  27500ا٭زْدد٢ يطاتددب اكلٛولددف حبهَٛدد١ ايؿدداضق١ يٝكددب   

ِ  21000نإ بعس إٔ   ،ٖدِ زٕٚ ايجاْٜٛد١ ايعاَد١    ٔٵٚشيدو كلځد   ،زضٖد

 ،عٓددس بساٜدد١ ايتعددٝغل   28500أَددا ايجاْٜٛدد١ ايعاَدد١ فٝشكددٌ عًدد٢     

ٚؽلدت   ،عٓس بسا١ٜ ايتعدٝغل  15000ٚاخلطٜر اجلاَعٞ ضلكٌ ع٢ً 

 . 2مظٜاز٠ ناف١ ايسضدات بايهازض بٓػب رلتًف١

 ١،بٝددٚٚا٭ٚض ١،ٖٚددصا ٖددٛ سدداٍ نددجري َددٔ ايددسٍٚ اخلًٝذٝدد       

ٚعريٖدددا. فعٜددداز٠ ايطاتدددب ا٭غاغدددٞ غتػددداعس أفدددطاز   ،ٜهددداطأَٚ

ُټ  ٌ تبعات٘.اجملتُع ع٢ً َٛاد١ٗ اضتفاا َػت٣ٛ اكلعٝؿ١، ٚ 

                                                           
2

-https://www.google.com/amp/www.albayan.ae/across-theاكلكسض:  - 

uae/news-and-reports/2017-12-21-1.3138240%3fot=ot.AMPPageLayout 
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ٚيهدددٔ إشا مل ٜٛاندددب اضتفددداا اكلعٝؿددد١ اضتفددداا مل ا٭ددددٛض     

ٚايطٚاتب، فإٕ ٖصا ا٭َط قس ٜسفع ببعق ف٦دات اجملتُدع إػل غدًو    

 ،اتٗدا ا٫غدت٬ٗن١ٝ  يت ڀٝد١ استٝاد  ١أٚ عري غدٜٛ  ١ٌ عري َٓاغببٴغٴ

َٳ ٜػافط يًػٝاس١ َٔ خ٬ٍ قط   ٔٵبٌ ٚست٢ ايهُايٝات، فٗٓاى 

ٜٚكددع مل َؿدده١ً تػددسٜس   ،َددٔ ايبٓددو أٚ َددٔ ؾددطنات ايػددٝاس١  

َػدددت٣ٛ اضتهددداب  غددٝعزاز عًٝددد٘. نُدددا  ١ايددسٜٔ ٚايفٛا٥دددس اكلضتبدد  

ٚاجلددطا٥ِ نددس ا٭خدد٬م  ١ٚايفػدداز ٚاي ددـ ٚايػددطق ٠دددطا٥ِ ايطؾددٛ

للدا   ؛تُدع، ٖٚٓدا تهُدٔ خڀدٛض٠ ايٛندع     مل اجمل ١بغل ف٦ات رلتًفد 

ٚٳ   اكلؿدده١ًكلٛادٗد١   ايٓادعدد١ ا٫غدتباق١ٝ ع احلًددٍٛ نٵد ضلدتِ نددطٚض٠ 

 قبٌ اغتفشاهلا.

 

 :الْرق٘ الرئٔصّ٘ردت يف  ٘لغْٓ ٘اصطالحٔ مصأل٘تعلٔل علٙ 

ٚا٭غدط٠   اكلُتس٠َكڀًشٞ ا٭غط٠ ز. سػغل احلهُٞ شنط 

   unclear familyغلا٭دٓبدٝ  غليًُكدڀًش  ١تطـلد  ُدا ٖٚ ايٜٓٛٚد١، 

ٚextended family  ،   ٜٚدددددطز شيدددددو مل ندددددجري َدددددٔ اكل٪يفدددددات

ْدد٘ خڀددأ ؾددا٥ع، ٚيهٓدد٘ َددع نجددط٠ للاضغددت٘  أا٫دتُاعٝدد١، ٚأض٣ 

ٛٻ  مل تكػددددُٝٗا  ١زلًٝعٜدددداٱ ١ٕ ايً ددددإْدددد٘ ٖددددٛ ايكددددٛاب. أٍ إػل  ددد

ثدددِ   familyفتبدددسأ با٭غدددط٠ ،اددددسٽ ١ندددٝك ١يًتذُعدددات ايبؿدددطٜ

يًتفطٜدل   ٠ٚاكلُتدس  ١يٜٓٛٚد ، ٚيصيو اغتدسَٛا ٚقف ا٠clan ايعؿري

ٚشيددو يعددسّ  ؛بددغل ؾلڀددغل َددٔ ا٫دتُدداا ايبؿددطٟ ايكدد ري ٚايهددبري

 ١اجلًُٝد  ١ايعطبٝد  ١. بُٝٓا ايً ٠ٚدٛز َكڀً  ٜكف ا٭غط٠ ايهبري

فٝٗددا َددا ٜػددع ٖددصٜٔ ايٛقددفغل. فٗٓدداى َكددڀً  ا٭غددط٠ يٛقددف       
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ا٫دتُاا ايبؿطٟ ايك ري اكلهدٕٛ َدٔ ايٛايدسٜٔ ٚا٭٫ٚز، ٚايعا٥ًد١     

ُٻ ٖٚٛ َا ٜٴ ،ا َٔ ا٭غط٠دتُاا ايبؿطٟ ا٭نرب قًًٝڄيٛقف ا٫ ٢ ػد

. يدددصا لَدددٌ َدددٔ اكلؿدددت ًغل مل ٠ا٭غدددط٠ اكلُتدددسب ١زلًٝعٜددداٱ ١ايً دد مل 

ايعًددّٛ اٱْػددا١ْٝ ايعُددٌ عًدد٢ تطغددٝذ اغددتعُاٍ َكددڀًشٞ ا٭غددط٠   

 .  ٠ٚا٭غط٠ اكلُتس ١ٚايعا١ً٥ بسيڄا َٔ ا٭غط٠ ايٜٓٛٚ

 

  :د. ٍيد اخللٔف٘التعكٔب الجالح. 

ٕٻ  ،احلهُٞز. ا يًبٝاْات اييت أؾاض هلا كڄٚف ْػدب١ ندبري٠    فدإ

 ،عًد٢ تدٛفري ا٫ستٝاددات ايَٝٛٝد١     ٓفدل  َٔ زخٌ ا٭غدط٠ ايػدعٛز١ٜ ٜٴ  

ٔ ٚتٓكددٌ َٚددا ؾدداب٘   َأنددٌ َٚؿددطب َددٔ  فددإٕ ٖددصٙ   ِٻثٳدد شيددو، َٚدد

َددٔ زخددٌ  ٣اٱسكددا٥ٝات  ُددٌ َ٪ؾددطات عًدد٢ إٔ ايٓػددب١ ايهددرب  

كلعٝؿددد١ٝ فكدددنل. َٚدددٔ ٓفدددل عًددد٢ ا٫ستٝاددددات ا٭غاغددد١ٝ اا٭غدددط٠ ٜٴ

عغل ا٫عتبداض  ب١ُٖٝ ؼلهإ عٓس تٓاٚيٓا هلصٙ اكل٪ؾطات إٔ ْأخص ا٭

 ٞ تعُكدددت ايفذددد٠ٛ بدددغل   ،إٔ اجملتُدددع ايػدددعٛزٟ ٖدددٛ دلتُدددع طبكددد

ايڀبكدددات ا٫دتُاعٝددد١ فٝددد٘ يػدددٓٛات عسٜدددس٠ َٓدددص عكدددط ايڀفدددط٠   

٬ٜسدديل إٔ  ٕ اكلطاقددب يتدداضٜذ اجملتُددع ايػددعٛزٟ، إش إ ،ا٫قتكدداز١ٜ

ٔ دلتُددع نفدداف مل اكلطسًدد١ ايتكًٝسٜدد١، ٚايدديت    اجملتُددع اْتكددٌ َدد  

َدٛض  أب مل ايدسخٌ ا٫قتكدازٟ يٮغدط٠ ٚاكلػداٚا٠ مل     ؽلٝعت بايتكاضٴ

سٝاتٗا ٚتعا٬َتٗا، إػل دلتُع اغت٬ٗنٞ طبكدٞ بعدس انتؿداف    

ٔ مل ايددددسخٌ ا٫قتكددددازٟ للددددا أز٣ إػل ايتبدددداٜٴ ؛ٚتٛولٝددددف ايددددٓفنل

ٓٝدددد١ اي  تغلٚؾلددددٛ ايػددددًٛى ا٫غددددت٬ٗنٞ بددددغل ايڀبكدددد  ،يٮغددددط٠

 ٚاكلتٛغڀ١.  
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ت بد٘ دلتُعدات اخلًدٝر َٚدٔ     ايػدطٜع ايدصٟ َدطٻ    ٖصا ايت ريٕ إ

 ِ  ،ٚإعدداز٠ تطتٝددب ا٭ٚيٜٛددات ،بٝٓٗددا اكلًُهدد١، أغددِٗ مل ت ددري ايكددٝ

 عُاٍ ايديت تدسضټ  فبُٝٓا تطادعت ق١ُٝ ايعٌُ اكلٓتر، اضتفعت ق١ُٝ ا٭

ٚعريٖددددددا َددددددٔ ت ددددددريات مل ا٭زٚاض ٚاكلهاْدددددد١    ا،ا غددددددطٜعٶضحبڄدددددد

، ٫غُٝا بغل أفدطاز  ٫ّ تٴكاٚ.ٚأقبشت يص٠ ا٫غت٬ٗى ا٫دتُاع١ٝ..

ٚٴ  يس مل عكط ايڀفط٠.اجلٌٝ ايصٟ 

ٕ نددٌ ٖددصٙ اكلعڀٝددات ٚعريٖددا عٓاقددط أغاغدد١ٝ ٫بددس َددٔ       إ

َٚدددع ذلاٚيددد١ تفعٝدددٌ زٚض   ،إصلددداز َٓٗذٝددد١ ٚاقعٝددد١ يًتعاَدددٌ َعٗدددا 

 ايهطٜب١ مل تطؾٝس اٱْفام ا٭غطٟ.

فػدددددري  تڀدددددطم ز. احلهُدددددٞ إػل ايٓىلطٜددددد١ ايٛولٝفٝددددد١ مل ت   

٘ احلهَٛددد١ سلددددٛ فددددط  ْىلدددداّ  ٚتٛدټدددد ،زٚض اكلدددٛاطٔ َددددٔ دٗدددد١ 

ايهددددطٜب١ َددددٔ دٗدددد١ أخددددط٣، ٚيهددددٞ ْكددددٌ إػل ايتهاَددددٌ مل      

َطسًدددد١ ؽلٗٝسٜدددد١  ايٓىلطٜدددد١، ٖٓدددداىٟ تڀطسدددد٘ ٖددددصٙ صا٭زٚاض ايدددد

نددددطٚض١ٜ؛ نتددددٛفري ايبددددسا٥ٌ مل اكلٛاقدددد٬ت ايعاَدددد١ اكلٓاغددددب١،      

دات، ٚ ػددددددغل اٚت٦ٝٗدددددد١ ايڀددددددطم ٚايؿددددددٛاضا يًُؿددددددا٠ ٚايددددددسض  

 ،ٚجتُٝدددٌ ا٭َدددانٔ ايعاَددد١  ،ْٗدددا٤ أعُددداٍ احلفطٜدددات إٚايڀدددطم 

زٚض اجلُعٝدددددات،  اي صا٥ٝددددد١، ٚتفعٝدددددٌندددددصيو تدددددٛفري ايبدددددسا٥ٌ  

َطانددددددع ٚتكًددددددٝل ايتٛددددددد٘ ايعدددددداّ ا٫غددددددت٬ٗنٞ َددددددٔ بٓددددددا٤ 

اكلٓتؿدددددط٠ مل ندددددٌ َهدددددإ، ٚاغدددددتبساهلا ؼلطاندددددع       ايتػدددددٛم

 اكلٛدٻدددددد٘، ٫ا٭سٝددددددا٤ ٚاكلهتبددددددات ايعاَدددددد١ ٚايضفٝدددددد٘ ايجكددددددامل   

. ْاٖٝدددددددو عدددددددٔ ايبدددددددسا٥ٌ ايتعًُٝٝددددددد١    قدددددددت٪اكلا٫غدددددددت٬ٗنٞ 

 ٚاييت تأتٞ مل َكس١َ ا٭ٚيٜٛات. ،ٚايكش١ٝ
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ٕ ٚبددايعٛز٠ إػل ايتدددٓىلري مل    ايبدددسا٥ٌ قدددسعٝدداب   ايتفػددري، فدددإ

 ،َدددٔ ايتٓددداقق طلًدددل ععيددد١ بدددغل اكلدددٛاطٔ ٚٚطٓددد٘، ٚطلًدددل سايددد١ڄ 

تفػطٖا ْىلطٜات ايكطاا بأْٗا ٚيٝس٠ ايت ري ايصٟ ٜٓتر عٓ٘ تٓداقق  

زٟ إػل عدددسّ ا٫غدددتكطاض ٪طدددطاف اكلدتًفددد١، ٜدددمل اكلكدددا  بدددغل ا٭

ا عًدد٢ خددنل َٚددا ُٜٗٓددا ٖددٛ إٔ ْكددف َعٶدد ٚايٓددعاا، ثددِ ضلددسخ ايددت ري.

 سس.اٚ
 

  :٘ٔاملداخالت حْل الكض 

ٌ  ٜط٣ ايهدطا٥ب ٚتكدٓغل اٱْفدام    إٔ َٛندٛا   أ.ز. قسق١ فاند

ايهدازح،   َٟٛنٛا ايػاع١ بايٓػب١ يًُدٛاطٔ ايػدعٛز   ٖٛا٭غطٟ 

ا اكلدٛاطٔ ايبداشر فًدٔ ُٜٗد٘ ا٭َددط.     َٻد أ ٕ.ٛٚأعًبٝد١ اكلدٛاطٓغل ندازس   

بدٌ   ،شػدب فٚاكلٛنٛا ٫ ؿلهٔ اختكاضٙ مل ايٓاسٝد١ ا٫قتكداز١ٜ   

. ٚا٭َددط ٟٖددِ َددٔ بعددسٙ ا٫قتكدداز إٔ أبعددازٙ ا٭خددط٣ قددس تهددٕٛ  إ

َٚدس٣ ايعسايد١ ا٫دتُاعٝد١     ،كاؽ ؼلا يس٣ ايٛطٔ َٔ ثدط٠ٚ ٚطٓٝد١  ٜٴ

 .  اكلع  تتٛفط يًُذتُعٚا٫قتكاز١ٜ اييت صلب إٔ 

ٞ اتفدددل ٚ إٔ  ١ َدددٔقدددسق ز.َدددع َدددا شندددطٙ    ز. عًددد٢ احلددداضث

ايضنٝددع عًدد٢ ايعٓكددط ا٫قتكددازٟ قددس ٫ صلددسٟ يت ددٝري غددًٛى        

طٝافٗدا. ا٭غدط   أا٫غت٬ٗى ٚايضؾٝس يس٣ ا٭غط٠ ايػعٛز١ٜ بهدٌ  

 ايضؾدٝس  فطنت ضٜاٍ ل٫ف  3888ايفكري٠ اييت ٫ ٜتذاٚظ زخًٗا م

فدددع أغدددعاض  ٚض ،ٚايكُٝددد١ اكلهددداف١  ايهدددطا٥ب، قبدددٌ ْفػدددٗا عًددد٢

 ،َٚددٔ فددٛم خددنل ايفكددط غددٝتأثط     ٚعريٖددا. ،اكلؿددتكات ٚاخلددسَات 

. أَا ا٭غط ا٭ع٢ً َٔ شيو فػٝٗهدُٕٛ  ١ٚيهٔ بسضد١ٺ عري َطٖك

ٜٚػدتُط ا٫غدت٬ٗى نُدا ٖدٛ ٫عتبداضات ادتُاعٝدد١       ،شيدو غدطٜعٶا  
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ٖٓاى أبعداز أخدط٣   ٚدت مل ايعُل ايصٖ  ٚايػًٛنٞ. غتط ١ٚقبًٝ

ا ا٫غدت٬ٗنٞ ٚايضؾدٝسٟ مل   ٖٞ اييت غت ري َدٔ ايػدًٛى ايػدً   

يًُدٛاطٔ   عدس ٖدٛ اٱقد٬ح ايػٝاغدٞ، ايدصٟ ضلدلټ      اجملتُع، ٚأِٖ بٴ

يت دٝري أؾلداهل    ،َٔ خ٬ي٘ إٔ ٜفدط  َدا ٜدطاٙ َدٔ ندطا٥ب ٚعريٖدا      

ٚذلاغددب١  ،ايػددًٛى إشا َددا أقددب  يدد٘ احلددل مل َٓاقؿدد١ َكدداضفٗا 

فدط  عًٝد٘ يدبعق    اكلككطٜٔ ٚايفاغسٜٔ. قس ٜػتػًِ اكلدٛاطٔ كلدا ٜٴ  

 ،ٖٚٛ ٜط٣ إٔ ايهطا٥ب ا٫غتػ٬ّ،ت، ٚيهٓ٘ ئ ٜػتُط مل ايٛق

يٝٓدتر   ،تتػا٣ٚ فٝٗا ندٌ ؾدطا٥  اجملتُدع    ١ٚضفع ا٭غعاض اكلفطٚن

٫ٚ ٚدددٛز يڀبكدد١  ١،ٚطبكدد١ عٓٝدد ١،عايٝدد ١عٓٗددا طبكدد١ فكددري٠ ٚبٓػددب

 .مل ا٭َس ايڀٌٜٛ ١َتٛغڀ

ٛټض  ٟ  ٚمل تكددد ٟ جتطبددد١ إقدددد٬ح  ، فددددإٕ أز. عا٥ؿدددد١ ا٭فلدددس

اقتكددازٜات  هددٕٛ هلددا تبعددات ستدد٢ مل أنجددط اقتكددازٟ ٫بددس إٔ ٜ

، غدددٛا٤ ناْدددت ٖدددصٙ ايتبعدددات اقتكددداز١ٜ أٚ     ٚؾلدددا٤ٶ ايعدددامل قددد٠ٛڄ 

ادتُاع١ٝ،  ٚقس ٜهٕٛ اي ايب١ٝ َٔ بٝٓٓا ٫ ٜط٣ إ٫ اجلاْب اكلد٪مل  

َػداف١   ايصٟ تىلٗدط لثداضٙ غدطٜع١، يهدٔ يٓدصٖب مل تفهريْدا إػل      

 َددا ،٤ٞيددٛ إٔ ٖددصٙ ا٫قددڀ٬سات تددأخطت بعددق ايؿدد  بعددس، ٚيٓددطٳأ

أغعاض ايدٓفنل   باشلفا يصٟ ؿلهٔ إٔ ٜهٕٛ، مل ن٤ٛ تٛقعات ا

مل اكل٦دد١  مل  1ا، ٚؾلددٛ غددهاْٞ ٜكددٌ إػل    ز٫ٚضٶغلج٬ثايددإػل زٕٚ 

ايدديت ْعٝؿددٗا ٖددٞ أفهددٌ ولددطٚف  فٖٚددصٙ ايىلددطٚ ؟أفهددٌ ا٭سددٛاٍ

ٛٽ   ا بعٝدسٶ  ٜٽا،اقتكداز  اؿلهٔ إٔ تتِ فٝٗا جتطب١ إق٬ح، تهدُٔ ؾلد

ٓتىلدط  خدط، ٜٴ لٚفٹدٞ داْدب    ؛ داْبعٔ ا٫غتٓهاب يًُٛاضز، ٖصا مل

ُٶ َععظ٠ ٚ قِٝ ايڀفط٠،عٔ  ١دسٜس٠، بسًٜ اإٔ تفطظ ٖصٙ ايتذطب١ قٝ
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 ؛يًتُٓٝددد١ زاخدددٌ ا٭غدددط بكدددٛض٠ خاقددد١، ٚاجملتُدددع بكدددٛض٠ عاَددد١   

ُټدددد    نكُٝدددد١ ا٫غددددتجُاض  ٌ ٚا٫زخدددداض نبددددسٌٜ ي٬غددددت٬ٗى، ٚ 

ُټا عٔ اكلػ٪ٚي١ٝ بسٌٜ ٌ ا٭غدط كلػد٪ٚيٝاتٗا ناًَد١    ٫تهاي١ٝ، ٚ 

ٔ ا٫عتُاز ايهًٞ ع٢ً ايسٚي١، أنف إػل شيو إٔ ايڀبك١ٝ عٌ ٜبس

عكددس دلتُددع، يهددٔ ايػدد١ُ ايدديت ٜٴ ٭ٟٚايضاتددب ٖددٛ سايدد١ طبٝعٝدد١ 

َدٔ ولٗدٛض    َٙا ْؿٗسمل ن٤ٛ  -ق٬س١ٝ  كٝكٗاع٢ً ايتذطب١ اٱ

٠ أٖددٞ تععٜددع قُٝدد١ ضبددنل اكلهافدد     -يهددجري َددٔ قددِٝ احملاغددب١ٝ   

دددب ٚفددل َددا ؿلتًهدد٘ باٱزلدداظ، ٚ كٝددل احلددطاى ا٫دتُدداعٞ اكلٛ

ا٭فددطاز َددٔ قددسضات، نُددا ٖددٛ مل اجملتُعددات اكلتكسَدد١، ٖددصا مل     

خددط فاكلًُهدد١ َددٔ اجملتُعددات ايدديت سككددت    لداْددب، ٚفٹددٞ داْددب  

ٝٽ  تاكلانددٝغل َعددس٫ خدد٬ٍ ايعكددسٜٔ   ا عًدد٢ َعاَددٌ  َٓدفهدد١ ْػددب

بفعدٌ ايدسعِ    ؛كلعس٫ت تفداٚت ايدسخٌ، َكاضْد١ بدسٍٚ اكلٓڀكد١      دٝ 

إٔ  ٚايىلدددٔبدددٌ احلهَٛددد١، ُاعٝددد١ َدددٔ قٹايهدددبري يًددددسَات ا٫دت

أٚ  ٘ٱبكدا٤ عًد٢ اكلعدسٍ ْفػد    اسػاب اكلٛاطٔ ٖٛ دع٤ َٔ نُاْات 

ٖصا ايكٍٛ، جتداضب بًدسإ أَطٜهدا     َِا ٜسعٜكطب٘، ٚيعٌ  ست٢ َا

مل  افطعِ إٔ ٖصٙ ايبًسإ ٖٞ أنجط بًدسإ ايعدامل تفاٚتٶد    ؛اي٬ت١ٝٓٝ

شدغل عاؾدت   ف ،ْٗا سككت إزلاظات اقتكاز١ٜ َبٗط٠أايسخٍٛ، إ٫ 

 ،1811-1880 َدددا بدددغل مل  ايفدددض٠  ااقتكدددازات ايعدددامل ضندددٛزٶ  

 ٚتٓاقكدت  َتكداعس٠،  ؾلٛ َعس٫ت  كل ايهاضٜا بًسإ ناْت

ٖدددا َدددٔ ٚعري ايبڀايددد١، َعدددس٫ت ٚاشلفهدددت ايفكدددط، َعدددس٫ت مل

ٚا٫دتُاعٝد١، يهدٔ ٖدصا ٫ ٜعد  إٔ      َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ

ًد٢ ايتُٓٝد١ ا٫دتُاعٝد١،    ٖصٙ اٱق٬سات ئ ٜهٕٛ هلا رلداطط ع 
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يٝػدت بايكدسض ايدصٟ     ٗدا ايكدش١ ٚايتعًدِٝ، يهٓ   ٫ٞغُٝا مل قڀاع

 تكٛضٙ بعق ايػٝٓاضٜٖٛات.

 ،ز. خايدددس ايطزٜعدددإ: ٫ أزافدددع عدددٔ ْىلددداّ ايهدددطا٥ب     ٚقددداٍ

ٚنٓدددددت أؽلٓددددد٢ يدددددٛ مت تدددددأخريٙ غددددد١ٓ أٚ غدددددٓتغل ضٜجُدددددا ٜدددددتِ       

ٚايتهٝددددف َعٗددددا،   ،اغددددتٝعاب ٖٚهددددِ ايددددت ريات ايدددديت دددددطت    

ٝٽددد إ اايهدددطا٥ب داْبٶددد يهددد  أض٣ مل  ؾلدددٛ  مل ٜتُجدددٌ   ،لخدددط اصلاب

ُٶا مل عًُٝددد١ ايتُٓٝددد١  أؿدددعٛض عٓدددس اكلدددٛاطٔ اي ْددد٘ غدددٝهٕٛ َػددداٖ

  ٚ مل َػددددأي١   ايدددد٘ قددددٛتٶ  ٕٻأا٫قتكدددداز١ٜ ٚا٫دتُاعٝدددد١ مل بًددددسٙ، 

تععٜدددع ايؿدددفاف١ٝ اكلايٝددد١؛ فُدددا غدددٝسفع٘ َدددٔ ندددطا٥ب غٝؿدددهٌ     

عًدددددد٢ ا٭دٗددددددع٠ ايطوٝدددددد١ يٲفكدددددداح عددددددٔ أَٛاهلددددددا      ندددددد ڀڄا

ٚغدددٝهٕٛ ٖٓددداى   ؟َٚتددد٢ ؟ٚأٜدددٔ ؟ ٚنٝدددف تٓفكٗدددا  ،ٚخڀڀٗدددا

فُددددا ٜسفعدددد٘   ؛عسايدددد١ َٓاطكٝدددد١ مل تٛظٜددددع اخلددددسَات ٚاكلؿدددداضٜع   

اكلدددٛاطٔ َدددٔ أَدددٛاٍ صلدددب إٔ ٜدددطاٙ َؿددداضٜع مل َسٜٓتددد٘. نُدددا إٔ  

اكلػدددددداعسات اخلاضدٝدددددد١ يددددددبعق ايددددددسٍٚ غتدهددددددع يًُٓاقؿدددددد١  

َٴ ،ايؿعب١ٝ كلعطف١  ؟ٓشت تًو ايسٚي١ ٚدس٣ٚ َٓشٗاكلاشا 

 يهطا٥ب غٝدًل بعق ايدت ريات ايديت تكدبټ   زخاٍ ْىلاّ اإٕ إ

 َٚدددا غددد١ٓ 20مل َكددًش١ ا٭غدددط٠ ايػدددعٛز١ٜ عًددد٢ اكلدددس٣ ايبعٝدددس م 

ِ       ، بعس حبٝدح   ،َٚٓٗا: ايتٛدد٘ سلدٛ ا٭غدط٠ ايٜٓٛٚد١ قد ري٠ احلذد

شيددو بٓدا٤. ٜضتددب عًد٢   زلدداب عًد٢ عدسز قدد ري َدٔ ا٭   ٜدتِ قكدط اٱ  

 فٝف ايه نل عًد٢ اخلدسَات ايكدش١ٝ    ، ٚٚدٛز ا٭غط٠ ايك ري٠

للددا غٝػددِٗ  ؛ٚاجلاَعددات ،ٚاكلددساضؽ ،ناكلػتؿددفٝات ؛ٚايضبٜٛدد١

 ٔ ٖصٙ اخلسَات.  مل  ػټ
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عددساز اكلػددٓغل ٚاكلتكاعددسٜٔ بفعددٌ   أٜتبددع نددٌ شيددو ظٜدداز٠ مل   

ٔ ْىلدداّ ٔ اخلسَد١ ايكدش١ٝ ٚغدٗٛي١ ٚقدٛهلا يًذُٝدع، ٚ ػټد       ػټد 

نُدددا إٔ ايهدددطا٥ب غدددتسفع ا٭غدددط سلددددٛ      ايطعاٜددد١ ا٫دتُاعٝددد١.  

ٚ َدٔ ْاسٝد١ اي  ًٝد١ ايتهًفد١   اكلػانٔ ايك ري٠ قً  ؛سَاتاخلد كدٝا١ْ 

َهاْٝددد١ تكدددسِٜ اكلػدددهٔ كلدتًدددف ايؿدددطا٥     إللدددا غدددٝٓتر عٓددد٘  

ايهددطا٥ب غتػدداعس مل أٜهٶددا فددإٕ  ٚبأغددعاض َٓاغددب١. ،ا٫دتُاعٝدد١

فػدداح اجملدداٍ يًٓكددٌ ايعدداّ   إٚ ،تطؾددٝس ايڀاقدد١ مايبٓددعٜٔ ٚايددسٜعٍ   

 اقتكاز١ٜ َٓاغب١.   اايصٟ غٝدًل فطقٶ

زٚاض ا٫دتُاعٝدددد١ عٓددددس  ًدددد١ مل ا٭غددددٝشسخ بايتأنٝددددس خًد 

ٚغددتهٕٛ فددطم ايعُددٌ َتاسدد١ يًُددطأ٠ أنجددط َددٔ شٟ     ،اجلٓػددغل

 ،ٚظٜدداز٠ تهًفدد١ اغددتكساَِٗ ،ل أعددساز ايٛافددسٜٔقبددٌ؛ بفعددٌ تكً دد

َٚٗدٔ أخدط٣    ،ٚقڀاا ايتذاض٠ ٚايبٓٛى ،ٚخاق١ مل اكلٗٔ اكلهتب١ٝ

 يهض١ْٝٚ ٚايتٛاق١ًٝ.قس تربظ َع ايتكسّ مل تك١ٝٓ ايتڀبٝكات اٱ

َٶددا ؾددطپ ا فددض  إٔ ْٓىلددط يددبعق  ٜٚٴ ،٫بددس َٓدد٘ يهددطا٥ب عُٛ

 صلاب١ٝ ضعِ نٌ َػا٥ٚ٘.دٛاْب٘ اٱ

فدط  ايهدطا٥ب ٚايطغدّٛ    إٔ  ز. ٚفا٤ ايطؾٝس مل سغل ٫ تط٣

ٌټ  ب ايكددا٥ِ مل نددٌ ايددسٍٚ اي طبٝدد١ َددٔ     ، ٚايددسيٌٝ ايتٗددطټ  ٖددٛ احلدد

َدددٔ  َتهاًَددد١َٓىلَٛددد١ ، يهدددٔ احلدددٌ ٖدددٛ ايدددبعق َٓدددص غدددٓٛات

 .ايكها١ٝ٥ٚاحملاغب١  قب١ٚاكلطا ،ايتؿطٜعات

نُدا   -إػل أْ٘ إشا ناْدت ايڀبكٝد١    أ. وري قلٝؼ ٚشٖب

، ا مل سٝاتٓدددداأقددددبشت ٚاقعٶددددا سكٝكٝٽدددد  - ز. ٖٓددددس ٚضز بتعكٝددددب

ؿلهٓٓدددا جتػددري ٖدددصٙ  إشٶا نٝددف  ، ٚايفذددٛات ٫ تددعاٍ مل اتػددداا  

 ايفذٛات؟
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جتػدددري إٔ  ز. ٖٓددس اخلًٝفدد١  ٚسددٍٛ ٖددصٙ ايٓكڀدد١، أٚنددشت     

ٕ ٜهٕٛ ـلٝع أفطاز اجملتُدع ؾدطنا٤،   ايفذٛات ئ ضلسخ زٕٚ أ

ايؿدددفاف١ٝ  فدددإٕ ندددصيو، تتدددٛفط هلدددِ ايبدددسا٥ٌ يًشٝدددا٠ ايهطؿلددد١  

 .ٚاحملاغب١ عٓكطإ أغاغٝإ مل عساي١ تٛظٜع اكلٛاضز

ا٥ب ٚتكددٓغل إػل إٔ َٛنددٛا ايهددط  ايسْددسْٞ أ. ذلُددسٚأؾدداض 

ندددط فتددأثريٙ يدددٝؼ  ٚنُددا شٴ  ،اٱْفددام ا٭غدددطٟ َٛنددٛا َتؿدددعب  

ايت دددٝري  ٢كافٝٽدددا ٚادتُاعٝٽدددا أٜهٶدددا، ؼلعٓددد  بدددٌ ث، احبتٶددد ااقتكدددازٜٽ

 ايسٚيددد١ْعددٝـ ْىلدداّ    -ٚيعكددٛز  -ْٓددداأ. ٫ ُْٗددٌ سكٝكدد١   ٚايددت ري 

ٚمل ندٌ اجملدا٫ت. ستد٢ ايكڀداا اخلدام ٜٓهدٟٛ  دت         ،ايطع١ٜٛ

كدداب بايعندداّ ٚاٱْفًددْٛعا َددع نددٌ   ْدد٘ ٜٴأٚايددسيٌٝ  ،ٖددصا ايٓىلدداّ

 ٚق١ً اكلؿاضٜع.  ،اشلفا  ٭غعاض ايٓفنل

ٕٻ ٚا٫عتكدداز ٚظٜدداز٠ ا٭غددعاض،ايهددطٜب١ ٛد٧ اجملتُددع بفڂدد أٟ  أ

ا٭َدط ا٭ٖدِ    ت٦ٝٗت٘ بػبب تأثري ٖصا ا٭َط. ١ ٫ تػتڀٝعق٠ٛ إع٬َٝ

يدددٔ ا إٔ أسدددسٶٚايىلدددٔ  ،يدددٝؼ ايضؾدددٝس مل ا٫غدددت٬ٗى َدددع أُٖٝتددد٘

ٝٶ ،طلايف ٖصا ا ٚفٹٞ اكلػتكبٌ ايكطٜدب ٚاحلاندط ٖدٛ عدٔ     ٚيهٔ لْ

ٗدا  إْسٝدح   ،غت٬ٗنٗا٫ تػتڀٝع إٔ تطؾس ا اييتايف١٦ أٚ ايڀبك١ 

َا احلاد١ فكدنل أٚ عدٝـ ايهفداف. ٫ سادد١ يٲعداز٠ عدٔ       إتعٝـ 

ٞ فٗٛ  ،ضافل ايهطٜب١ ايصٟايسعِ  َڀًدٛب ٚسػدٔ يدسعِ ٖدصٙ      ٤ؾد

ٖددٌ ٜهفددٞ؟ ٖٚددٌ ٖددٛ اكلكدددسض      :ايڀبكدد١ ايهددعٝف١. ايػدد٪اٍ ٖٓددا    

 ايهطٜب١؟ايٛسٝس يسعِ ٖصٙ ايڀبك١ ٚعريٖا َٔ َكاقس 

ٚذلاٚيدد١  ٜٛددٌ اجملتُددع   ،كلٛنددٛا ايسٚيدد١ ايطعٜٛدد١  ٚبددايعٛز٠

ٚدددا  ،مل غددٔ ايكدٛاْغل  ايسٚيد١ إػل دلتُدع َٓددتر عدٔ ططٜددل إزاض٠   
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٫ٚ أقددددٍٛ  ١،نددددٞ تهددددٕٛ زٚيدددد١ َٓتذدددد    ٚاكلطاقبدددد١ ،ايهددددطا٥ب

 فطم نبري.  ىسه١َٛ، فٗٓا

ْتىلط ْىلداّ  أنٓت أؽل٢ٓ أٚ قٛي٘:  ايسْسْٞ أ. ذلُسٚأناف 

ٖ  أسددسمل تعطٜفٗددا أٚ  ٚايدديت ،نددطٜب١ ايددسخٌ ١ُ أغددبابٗا ٖددٛ َػددا

ٚسػدب   ايجدط٠ٚ، ايهطٜب١ سػب اغتفازت٘ َدٔ َكدازض    هلصٙايسافع 

 . ايٓتٝذ١زخً٘ مل 

ا ٚأٜهٶدد ،٩ٜددس ايهددطٜب١ اكلڂهدداف١ ٚاكلٓتكددا٠ ٭غددباب مت ططقٗدداأ

نددعاف ايڀبكدد١  إ. َددا ٜٴدؿدد٢ ٖددٛ  ٗاٖددساف نددطٜب١ ايددسخٌ ْفػدد  ٭

ٕ ٜٓشدسض ْػدب١   أٖٚدصا يدٝؼ  سٜدس     ،اايٛغڀ٢ ايديت عاْدت ندجريٶ   

 أٚ ايڀبك١ ايفكري٠.  ،غڀ٢ ا٭نعفَٓٗا إػل ايڀبك١ ايٛ

طعت نددطٜب١ ايددسخٌ يت ڀٝدد١ اهلددسف اكلددايٞ َددٔ تؿددطٜع  يددٛ ؾٴدد

ا مل ايهددطٜب١ اكلڂهدداف١ ٚظٜدداز٠ ا٭غددعاض يهددإ ا٭َددط أنجددط تٛاظْٶدد    

ٛټ ١ْٗا لتٝأعتكس أتأثريٙ ٚفٹٞ ْتا٥ذ٘.   ،ض ايڀبٝعٞفكنل َٔ باب ايتڀ

 طٚف. ٚخاق١ مل ٖصٙ ايىل ،ا َٔ تباط٪ ايُٓٛٚضؼلا أڂدًت خٛفڄ

ٌټ دددع٤ٶا َددٔ         ٚقددس أندداف ز َػدداعس احملٝددا إٔ ايهددطٜب١ تىلدد

اجلٛاْب ايديت أثكًدت نٛاٖدٌ اجملتُدع، ٫ غدُٝا أْٗدا تعآَدت َدع         

دلُٛع١ َٔ اٱددطا٤ات، َجدٌ ضفدع أغدعاض ايڀاقد١ ٚاكلٝداٙ، َٚدع إٔ        

احلددسٜح يددٝؼ عددٔ نددطٜب١ ايددسخٌ إ٫ إٔ اكلعددطٚف مل نددجري َددٔ      

اا ايددسخٌ، ٚباكلؿدداضن١ مل  اجملتُعددات إٔ ايهددطٜب١ تددطتبنل  باضتفدد  

قٓاع١ ايكطاض؛ ٚيصا ٜتشدسثٕٛ عدٔ اكلٛاقدف ٚايكدطاضات، ٚزٚض زافدع      

ايهطا٥ب مل تًو ايسٍٚ. نُا إٔ تڀبٝل شيو قبدٌ إْٗدا٤ ؾدبهات    

ايكڀدداض عاَدد١ غددٝجكٌ نٛاٖددٌ أفددطاز َددٔ اجملتُددع، إندداف١ إػل إٔ   
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ايفهط٠ سغل مت تڀبٝل بطْاَر سػاب اكلٛاطٔ تبغل أْٗا مل تؿدٌُ  

طٓغل عًد٢ اخدت٬ف زخًدِٗ، ٚإؾلدا مت شيدو ٚفكڄدا جملُٛعد١ َدٔ         اكلٛا

ايهددٛابنل ٚاكلعدداٜري ٚايددسخٌ، ايدديت أخطدددت عددسزٶا عددري قًٝددٌ َددٔ      

ٚ   2000اكلٛاطٓغل .. ٚقس ددا٤  سٜدس َبًدب      500ضٜداٍ يًُدٛولفغل، 

ضٜددداٍ يًُتكاعدددسٜٔ نبدددسٍ عددد٤٬ َعٝؿددد١ سًڄدددا َكبٛيڄدددا َٚٓاغدددبٶا       

ٜددتِ إقددطاض بكددا٤ ٖددصا  ٫َتكددام نددجري َددٔ لثدداض شيددو . ٚا٭َددٌ إٔ  

ايبسٍ يٝهٕٛ دع٤ٶا َٔ ايطاتدب ا٭غاغدٞ، ٫غدُٝا إٔ اكلًُهد١ ٫     

تكسض ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايٓفنل، ٚتبٝع٘ بػعط  _ٚه احلُس  _تعاٍ

 دٝس.

َٶدددا ٖدددٌ أ. ودددري قلدددٝؼ:  ٚضزٶا عًددد٢ تػدددا٩ٍ ايهدددطا٥ب عُٛ

ٖٚددٌ َددٔ أفهدداض ٯيٝددات أٚ بددطاَر    غددتدفف َددٔ إزَآْددا يًددٓفنل؟ 

 أْٗدددا ايسْدددسْٞ أ. ذلُدددسأٚنددد   طا٥ب ايػدددًب١ٝ؟كلطاقبددد١ لثددداض ايهددد

سٝددح غددتُٓٞ اٱسػدداؽ بكُٝدد١    ٠،غددتدفف بڀطٜكدد١ عددري َباؾددط  

ف دفِّد ْٗدا تٴ أ أَدا ت فل٢ ا٫غدت٬ٗى.  فٚاكلاٍ، ٖٚٓا ضؼلا خف ايجط٠ٚ

ٝٽ اعترب زخًڄٕ ايهطا٥ب ٫ صلب إٔ تٴ٭ ؛زَآْا ع٢ً ايٓفنل ف٬إ  اٚطٓ

عٜٓددد١ ايسٚيدد١ َدددٔ  َٓدد٘. ايدددسخٌ ايددٛط  ٖدددٛ َددا ٜددسخٌ خ     اأٚ دددع٤ٶ 

ا ٜٛددددس طبعٶددد ..١أٚ عا٥دددس اغدددتجُاضات ٚأعُددداٍ خاضدٝددد  ،قدددازضات

اقتكاز زاخًٞ نُٔ ايسخٌ ايٛط  أٚ ايكدَٛٞ  اْدب ايكدازضات    

ٚإنداف١   ا،سكٝكٝٽد  اٚيهدٔ ايهدطا٥ب ٫ تعتدرب زخًڄد     ،ٚا٫غتجُاضات

 .ي٬قتكاز

ٞ  َع َدا شندطٙ أ.    ز. خايس ايطزٜعإٚاتفل  ٔ  ذلُدس ايسْدسْ  َد

 -اس ٜعٜدس َدٔ ايدسخٌ ايدٛط ، يهٓٗدا     يٝػت سَٓتذٶإٔ ايهطا٥ب 
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َٔ ْعف ا٭َٛاٍ ٚخطٚدٗدا   اغتٛقف دع٤ٶ -ٚبڀطٜك١ عري َباؾط٠

إػل زٍٚ أخط٣. أعساز ايعُاي١ ايٛافدس٠ غدتٓدفق بػدبب تهًفتٗدا     

  ٍ ٜٚبكددد٢ ايطٜددداٍ زاخدددٌ  ،ايعايٝدد١؛ ٚبايتدددايٞ غدددضتفع ْػدددب اٱسدد٬

 اكلًُه١.

ايهدطا٥ب   إصلابٝدات َدٔ  إٔ  ز. فلٝس اكلعضٚا َٚٔ ْاسٝت٘ ٜط٣

تؿددذٝع زخددٍٛ ض٩ٚؽ ا٭َددٛاٍ ا٭دٓبٝدد١ مل بٓددا٤ اكلؿدداضٜع ايهددد١ُ  

ٌ  ،ٚاكلتك١ً بايب١ٝٓ ايتشتٝد١  ايڀدطم  ٚذلڀدات ايڀاقد١ ايٜٓٛٚد١،     :َجد

ّ     ،ايسٚيٝد١  فددطم  بدسٚض٠ ضلفِّدع  ٖٚدصا  .  Botٚشيدو عدٔ ططٜدل ْىلدا

ا ، سٝددح غددتهٕٛ تهًفدد١ اخلددسَات ٚفكڄدد    دسٜددس٠ يًؿددباب عُددٌ 

 ع١ٝ.يتهًف١ ا٭غعاض اكلطد

قدس ْتفدل أٚ شلتًدف عًد٢ أْىلُد١      فدري٣ أْٓدا    ز. ضٜا  زلِأَا 

 ،ْهدٕٛ ٚاقعدٝغل   ٢؛ ٚستد ايهطا٥ب ٚلثاضٖا عًد٢ اجملتُدع ٚا٭غدط٠   

فاي ط  ا٭غاغدٞ َٓٗدا ٖدٛ ظٜداز٠ زخدٌ احلهَٛدات. ٚندجري َدٔ         

 سهَٛات ايعامل يٝؼ هلا زخٌ إ٫ َٔ ايهطا٥ب ؼلدتًف أْٛاعٗدا. 

ٝٽ َبسأڄإٔ ٖٓاى إ٫   ،ضؼلدا ٜتفدل عًٝد٘ اجلُٝدع     ،بٝكٗدا ا َٔ تڀإصلاب

ٖٚدٛ إٔ س٫ نددطا٥ب بد٬ ؽلجٝددٌس. ٚبايتدايٞ فددإٕ تڀبٝكٗدا ٜعتددرب أسددس     

ايٛغا٥ٌ ٱؾطاى اكلٛاطٔ مل ا اش ايكطاضات اييت  سَ٘، ٚتػدُ   

 ي٘ بڀطح ا٭غ١ً٦ اييت نإ ٜٗاب َٔ ططسٗا.

فددط  ايهددطا٥ب يددٔ ٜهددٕٛ يدد٘  إٔ  ّ. سػدداّ حبددريٟٜٚعتكددس 

بدٌ غدٝ٪زٟ إػل    ،َكاضٜف ا٭غط٠ ايػعٛز١ٜ صنط مل تكٓغلٜٴ تأثري

ايدديت تتفدداز٣ زفددع ايهددطا٥ب. طاكلددا إٔ   اكلايٝدد١اظزٜدداز مل ايتعددا٬َت 

يٝد١ قدطف ا٭َدٛاٍ    ل ١مل َطاقبد  ١اكلٛاطٔ يٝؼ ي٘ ؽلجٌٝ أٚ َؿاضن
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َػاُٖت٘ مل  ١قٓاع٘ ؼلس٣ أُٖٝإػٝهٕٛ َٔ ايكعب ف احملك١ً،

 . ايسٚي١َكاضٜف  ١َٛاظْ

ٜٴد  ع عسّ ٚددٛز  َ ز. ظٖري ضنٛإ ٚاتفل يًهدطا٥ب   صنطتدأثري 

إٔ اكلددٛاطٔ يددٝؼ يدد٘   ٚأَددا اكددٛم ،تكددٓغل َكدداضٜف ا٭غددط٠  مل

ؽلجٝددٌ أٚ َؿدداضن١ مل َطاقبدد١ ليٝدد١ قددطف ا٭َددٛاٍ احملكدد١ً عًدد٢   

أَددا  ،مل سايدد١ فددط  نددطٜب١ ايددسخٌ بطأٜدد٘ ايهددطٜب١ فٗددصا قددشٝ 

بسيت عددٔ نددطٜب١ اكلبٝعددات مل ايددسٍٚ   ايهددطٜب١ اكلهدداف١ ايدديت اغددتٴ  

فط  ع٢ً َطاسدٌ َدٔ ٚقدت ايتكدٓٝع إػل ايتٛظٜدع      ٚاييت تٴ ،اكلكٓع١

اهلددسف َٓٗددا قٝدداؽ أسددس اكل٪ؾددطات ا٫قتكدداز١ٜ ف ،اكلػددتًٗو ٢ستدد

َٓٗا ٖدٛ   أسس ا٭ٖسافٕ إف ٠سٚي١ َػتٛضزنأَا مل سايتٓا . يًسٚي١

للدا   ؛َعطف١ ايفطم بغل غعط تهًف١ ايػًع١ ٚغعط ايبٝع ايٓٗا٥ٞ هلا

ؿعغل افدق  ضعاّ ايتذاض اجلٱخٌ يتسمل اا ٜػاعس ايسٚي١ َػتكبًڄ

 .ٛاطٔع٢ً اكلٖٚصا بايڀبع غٛف ٜعٛز بايٓفع ، ا٭غعاض

ِ ٚعك ب  بأْد٘   س. ظٖدري عًد٢ ٖدصا ايدطأٟ ا٭خدري يد      ز. ضٜا  زلد

ٚيهددٔ  ،ضؼلددا ٖددصا أسددس ا٭غددباب يفددط  نددطٜب١ ايكُٝدد١ اكلڂهدداف١

ٚ ايػدددبب اكلٗدددِ اٯ ٫ ناْدددت إخدددط ٖدددٛ  كٝدددل زخدددٌ يًشهَٛددد١، 

 .طنت َٔ غٓٛاتفڂ

ايددسخٌ احلكٝكددٞ إػل إٔ  ز. ظٖددري ضنددٛإ ٔ دسٜددس، أؾدداضَٚدد

 ،هددطا٥بَددٔ ايأْددٛاا  ١إػل أضبعدد ١يًشهَٛدد١ ٜددتِ َددٔ خدد٬ٍ ث٬ثدد   

، ٚنددطٜب١ ايعكدداض مل سددسٚز %18نددطٜب١ ايددسخٌ مل سددسٚز  ٖٚددٞ:

فدط   ندطا٥ب تٴ  ٚـلٝعٗدا  %3سسٚز مل ٚنطٜب١ ايػٝاضات  ،1%

ٚايطابعدد١ نددطٜب١ عًدد٢ ايددطب  َددٔ بٝددع     ،عًدد٢ ايؿدددل نددٌ غدد١ٓ  
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ٚندصيو ندطٜب١   ، %08تهدٕٛ َطتفعد١ تكدٌ إػل     ٠ٚعاز ،يعكاضا

 .%38ايبٓعٜٔ اييت تكٌ إػل ٚايٛقٛز 

حبهددِ إٔ ايهددطٜب١ أَددط عددري  أْدد٘ ز. خايددس ايطزٜعددإ ٚأٚند  

ٕ تأثريٖا ع٢ً ؾلنل إْفام ا٭غدط٠ يدٔ   إف ،َأيٛف يٮغط٠ ايػعٛز١ٜ

بٌ ضلتاز فدض٠ َدٔ ايدعَٔ ستد٢ ٜدتِ ايتهٝدف َدع         ،َباؾط٠ ًْشىل٘

ٟ     أقدعب ٚا٫غدتذاب١ يد٘. َدٔ    ايٓىلاّ   ،ا٭َدٛض ت دري ايػدًٛى ايبؿدط

َٚددٔ تددٓدفق   ،ٚخاقدد١ َددٔ اعتددازٚا عًدد٢ ْىلدداّ ايسٚيدد١ ايطٜعٝدد١      

نُددا مل دلتُعٓددا  ،إْتددادٝتِٗ بػددبب َعٛقددات ثكافٝدد١ ٚادتُاعٝدد١ 

ٜٚتأفف بعق أفطازٙ َدٔ   ،ايصٟ ٜعتُس نجريٶا ع٢ً ايعُاي١ ايٛافس٠

ّ  َٗٓد١  11غل قسض قطاض يدٛظٜط ايعُدٌ بتدٛط    َ٪خطٶاَِٗٓٗ.   بٗدا  ٜكدٛ

 َددٔ فددض٠ إػل ضلتدداز ايػددعٛزٜغل َددٔ اكلٗددٔ ٖددصٙ ٚقبددٍٛ ٚافددسٕٚ،

 ،ادتُاعٝدد١ –أنجددط اكلعٛقددات مل دلتُعٓددا ٖددٞ ثكافٝدد١  إٕ  .ايددعَٔ

 قبٌ إٔ تهٕٛ ْكل َٛاضز اقتكاز١ٜ.

َا شنطٙ ز. ايطزٜعدإ، ٚأنداف إٔ    ايسْسْٞ أ. ذلُسٚأنس 

ٛ َٔ ايفطم ٫ تٴ انجريٶ ْٗدا  أ اكلؿده١ً قدات.  ػتجُط بػبب ٖدصٙ اكلع

َٶا ٫ٚ٣ ْط ١،ڀطم  س٫ٜ تٴ  ؛ع٢ً ايػڀ  نُؿده١ً  ٜهعٗا إع٬

يصيو ْٛاد٘ َؿه١ً مل تٛطغل . فا٫عضاف باكلؿه١ً ْكف احلٌ

 بعق اكلٗٔ ضعِ إٔ زخًٗا للتاظ.

ايددددسخٌ ٚايهددددطا٥ب   ، فددددإٕ  ز. فلٝددددس اكلددددعضٚا  ٚمل تكددددسٜط  

َتهاًَددددددد١، نًُدددددددا ظاز ايدددددددسخٌ ظاز  ١ٚا٫غدددددددت٬ٗى َٓىلَٛددددددد

غطاف، سلتداز مل ٖدصٙ اكلطسًد١    ايتبصٜط ٚاٱ ْ٘ٚفص َع ،٬ٗىا٫غت

ٕ إفٗدٞ   ؛نافد١  ا٫ْتكاي١ٝ إٔ ٜجُٔ اكلدٛاطٔ قُٝد١  اكلدٛاضز ايڀبٝعٝد١    
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ٕ تػددعريٖا إٚؾددو ايٓهددٛب باكلػددتكبٌ ايكطٜددب، فدد  عًدد٢مل تهددٔ 

ُٶدد عاكلٝٽدد  ،ا غٝهددعف َددٔ قُٝتٗدداا َددع زخددٍٛ ايڀاقددات اكلتذددسز٠ ست

 .ٚا٫عتُاز عًٝٗا نسخٌ ٚط  ثابت

ات ٝد يدٛ ضدعٓدا كلٓتكدف ايجُاْٝٓ   أْد٘   ز. خايس بٔ زٖٝـٚشٖب 

 ٞ اهلا٥دددٌ مل أغدددعاض  ا٫شلفدددا ٚسًًٓدددا تدددأثري  ،َدددٔ ايكدددطٕ اكلانددد

َٚا تبع٘ َٔ إي ا٤ ٚ فٝق ايهجري َٔ اكلعاٜا ايديت ندإ    ،ايٓفنل

فكس نإ أثط شيو ع٢ً  ،ايكڀاا احلهَٛٞ ٛضلكٌ عًٝٗا َٛولف

بددٌ  ،عددسّ فددط  نددطا٥بايددطعِ َددٔ عًدد٢  ا،إْفددام ا٭غددط ذلددسٚزٶ

َعكدددٍٛ مل ايٛقدددٛز. َٚدددٔ ٚاقدددع اكلعاٜؿددد١ مل    اضتفدددااندددإ ٖٓددداى 

ٕٻ٬ْ ٟ  آٖدداى تددأثريٶ  سدديل أ بددٌ نددإ ٖٓدداى   ،عًدد٢ اٱْفددام ا٭غددط

جتاٚب ٚتعاٜـ َع احلاي١ اييت أتت بعس فض٠ ايڀفط٠ اييت َطت بٗا 

 ات.ٝاكلًُه١ مل َٓتكف ايػبعٝٓ

ٞ ز.  َٚٔ ٚد١ٗ ْىلط إٔ  ُٟدٔ ايهدطٚض  ، ففٗس ايعطابٞ احلداضث

ْدددطبنل َٛندددٛا ايهدددطا٥ب ؼلدددا ٖدددٛ أمشدددٌ، ٖٚدددٛ إعددداز٠ ٖٝهًددد١   

إقدد٬سات ٖٝهًٝدد١ نددإ  بايفعددٌ ٖٓدداى  ا٫قتكددازات ايػددعٛز١ٜ.

عًددد٢ غدددبٌٝ  _سٝدددا٠ اكلدددٛاطٓغل، َٚٓٗدددا ٫بدددس إٔ تتعدددط  كلدددا ؿلدددؼټ

ٔ    ،ايكُٝدد١ اكلهدداف١  :_اكلجدداٍ  ،ٚايعٜددازات مل أقٝدداّ ايڀاقدد١ مايبٓددعٜ

ٖدددصٙ اٱقددد٬سات إػل إٔ ٜٓتكدددٌ  ٚعريٖدددا. ٚتٗدددسف ،ايهٗطبدددا٤ ٚ

ا٭بددٟٛ إػل ا٫قتكدداز   ٞا٫قتكدداز ايػددعٛزٟ َددٔ ا٫قتكدداز ايطٜعدد    

اٱْتددادٞ. ٚنددجري َددٔ ايٓدداؽ مل ٜػددتٛعبٛا فهددط٠ إندداف١ ايكُٝدد١  

٭ْٗددِ تعددٛزٚا عًدد٢ ؾلددنل  ؛أٚ ستدد٢ اضتفدداا أغددعاض ايڀاقدد١ ،اكلهدداف١

َعغل َٔ احلٝا٠، يهِٓٗ غٝسضنٕٛ مل ٚقت ٫سدل إٔ َدا ضلدسخ    
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ٟ  ايٝددّٛ  ٚمل َكددًش١ ا٭دٝدداٍ   ،ٖددٛ مل َكددًش١ ا٫قتكدداز ايػددعٛز

ايػعٛز١ٜ ايديت غدتأتٞ، فٗدٛ ٜعد  مل ايٛقدت ْفػد٘ إعداز٠ ٖٝهًد١         

ايڀاقد١ َجًڄدا،    باغتدساَاتسغًٛىس ايػعٛزٜغل أْفػِٗ فُٝا ٜتعًل 

 ٚفُٝا ٜتعًل بايط١ٜ٩ ايبعٝس٠ كلػتكبٌ ا٫قتكاز ايػعٛزٟ.  

ذس إٔ اقتكدازاتٗا  يٛ ضدعٓا إػل نجري َٔ بًدسإ ايعدامل غدٓ   ٚ

َدٔ ايٓداؽ، ٚيدٛ     ٠َٚٝعاْٝاتٗا تعتُس نجريٶا عًد٢ ايهدطا٥ب اجملتبدا   

ٚ ضدعٓددا إػل قددٛا٥ِ ايهددطا٥ب ايدديت تٴ   فددط  عًدد٢ بعددق اخلددسَات أ

بعق اكلٓتذات مل بعق بًدسإ ايعدامل يٛددسْا إٔ اكلًُهد١ ايعطبٝد١      

ايػددعٛز١ٜ ٖددٞ ا٭قددٌ بهددجري مفطْػددا َجًڄددا تهددع عًدد٢ احملطٚقددات     

َٚدددط٠ أخدددط٣ يدددٝؼ اهلدددسف زعدددِ   ، %70ٌ إػل ندددطٜب١ قدددس تكددد 

بدٌ ٖٓداى بٴعدسٺ َٗدِ ٖٚدٛ       ،َٝعا١ْٝ ايسٚي١ َدٔ ٖدصٙ ايعٜدازات فكدنل    

يدد٘ أعدد٬ٙ، ٖٚددٛ اكلتعًددل بٗٝهًدد١ غددًٛى      اكلؿدداض ايبٴعددس ايضبددٟٛ،  

 ٗ ايڀاقدددد١ ٚعريٖددددا َددددٔ   ِايػددددعٛزٜغل فُٝددددا طلددددتل باغددددت٬ٗن

 غددًٛى ا٭غددط٠ مل اكلٓدداظٍ فددإٕ :ا٫غددت٬ٗنات. فعًدد٢ غددبٌٝ اكلجدداٍ

َٔ أٚي٘ ٯخدطٙ بدا٭ْٛاض    ائ ٜضنٛا ايبٝت َؿعًڄ ْافأ٫ٚز ،غٝت ري

ايػا٥كٕٛ يكها٤ بعدق   ٗاٚاكلؿاٜٚط اييت نإ ٜكهٝ ،ٚاكلهٝفات

عٛز إػل َٓڀل دسٜس ٓكاض إػل تطؾٝسٖا، ٚغايًٛاظّ عري اكل١ُٗ غٝٴ

مل غدددًٛى ا٭غدددط٠ ٚا٭٫ٚز، َدددا ٜعددد  يدددٝؼ فكدددنل تدددٛفريٶا يدددسخٌ   

فددٓشٔ ْعددطف أْدد٘  ؛ا يڀاقدد١ ايددب٬ز ْفػددٗاأٜهٶدد اتددٛفريٶ بددٌ ،ا٭غددط٠

نإ َٔ نُٔ اكلداطط اييت تٛاد٘ اقتكازْا إٔ ْػب١ نبري٠ َدٔ  

 ػتًٗو مل ايساخٌ.ايڀاق١ ناْت تٴ
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ّ. خايس ايعجُإ إػل أ١ُٖٝ ْىلاّ ايهطا٥ب فُٝدا ٜتعًدل   ٚأؾاض 

ٌ َداز٠ أغاغد١ٝ يكدٓاع١ اخلڀدنل     باكلعًَٛات ٚايبٝاْات اييت تؿدهِّ 

َٶدددد ا٫غددددضاتٝذ١ٝ ايتُٓ ايٓىلدددداّ . ٚاٜٛدددد١ َٚػدددداضات ايتدڀددددٝنل عُٛ

ط اكلعًَٛدددات عدددٔ ايػدددهإ  كٵدددع ٚسٳايهدددطٜا أزا٠ َُٗددد١ مل ـلڃددد 

ٖٚدٛ بدصيو أسدس     ؛ٚا٫قتكاز ٚايتذاض٠ ٚايػًع َٔ رلتًف اجلٛاْدب 

ب دق   ،أضنإ ع١ًُٝ ايتدڀٝنل ايتُٟٓٛ ٚإزاض٠ ايت١ُٝٓ ٚا٫قتكداز 

ٚمل سددداٍ ندددطٜب١ ايكُٝددد١   ،ايٓىلدددط عدددٔ ْػدددب١ ايهدددطٜب١ ٚقُٝتٗدددا  

اكلهداف١ فدإٕ اكلعًَٛددات اكلػدتٗسف١ تتعًدل بكڀدداا ايػدًع ٚاخلددسَات      

عدد٠ٚ٬  ،ٚتهايٝفٗددا َٚهْٛاتٗددا ٚسطنتٗددا ٚنددٌ َددا ٜتعًددل بٗددا   

ٌ أزا٠ فاعًدد١ تػددِٗ مل  كٝددل َهافشدد١ ايتػددض  عًدد٢ أْٗددا تؿددهِّ 

 .ايتذاضٟ ايصٟ ٜٓدط مل دػس ا٫قتكاز ايٛط 

ٟ ٚعك بدت   ابددٞ فٗدس ايعط عًد٢ َدا شنددطٙ ز.    ز. عا٥ؿد١ ا٭فلددس

ٕ  احلاضثٞ ايػدًٛى ايبؿدطٟ مل ت دريٙ ضلتداز يفدض٠       بأْ٘ بايفعٌ، فدإ

، إشا ناْددت ٚغددا٥ٌ ت ددٝريٙ َعٜٓٛدد١،    ٤ايؿددٞظَٓٝدد١ للتددس٠ بعددق   

يهدددٔ إشا ناْدددت ٚغدددا٥ٌ ذلاٚيددد١ ت دددٝريٙ ٚفدددل ندددٛابنل َازٜددد١،   

طلتًدددف ا٭َدددط، فدددايت ٝري غدددطٜع، ٚؾددداٖسْا مل شيدددو اكلدايفدددات      

  ْػب١ تًو اكلدايفدات  افاكلطٚض١ٜ، اييت تؿري اٱسكا٤ات إػل اشل

شيدددو  إٔ ىلدددٔايٚػل يًتڀبٝدددل، ٚإػل ايٓكدددف، مل ايػدددت١ أؾدددٗط ا٭ 

غددٝهٕٛ ٖددٛ يػددإ احلدداٍ بايٓػددب١ يت ددٝري ايكددِٝ ا٫قتكدداز١ٜ َددٔ     

ا٫غددت٬ٗى إػل ا٫غددتجُاض ٚا٫زخدداض، ٖٚددصٙ أنجددط ايكددِٝ احملفددع٠   

ع ايُٓددٛ ا٫قتكددازٟ مل اجملتُددع، فڃدديُٓددٛ ايٓدداتر احملًددٞ، ٚبايتددايٞ زٳ

ٚايدديت ؽلجددٌ َددسخطات ا٭فددطاز فٝٗددا أعًدد٢   ،ٖسآددا مل ايكددغل ؾددٚي

ْػددب١ َددٔ ايٓدداتر ايددٛط  مل ايعددامل، ٚايددصٟ ٖددٛ أعًدد٢ ْدداتر ذلًددٞ 
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ا مل ايعددامل، َعددسٍ ا٫زخدداض أنجددط َددٔ ثًددح ايٓدداتر احملًددٞ،   أٜهٶدد

ا َٔ تًو اكلسخطات ٖدٞ َدسخطات ؾدكد١ٝ، ٚإشا    ٚدع٤ نبري دسٽ

بٓٝد١ ا٫قتكداز ايػدعٛزٟ،     ا ملَا أقدب  جتػدٝس تًدو ايكُٝد١ ٚاقعٶد     

فٝهفٞ ٖصٙ ايهطا٥ب َػاس١ مل اٱغٗاّ  مل ايُٓٛ ا٫قتكدازٟ،  

 تععٜع  ق١ُٝ ا٫زخاض.ٚ

ا مل ْٓدا ْتفدا٤ٍ ندجريٶ   أ ز. َػداعس احملٝدا   َٚٔ ْاسٝت٘، ٜعتكدس 

ا مل نجددددط اْهددددباطڄإٔ ايهددددطٜب١ غددددتذعٌ اجملتُددددع أػل إْىلطتٓددددا 

ز عًد٢ اٱْفدام   ش ايػًٛى ايبؿطٟ سغل ٜعتدا ؛ إاٱْفام ا٫غت٬ٗنٞ

٫ إغطاف ٚايبصر ٚاكلباٖا٠ ساهلٝداهلس فًدٔ ٜتكٗكدط    ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً اٱ

ا فػٝػددتُط ايػددًٛى زاّ قددازضٶ ا َدداَٻدد، أ ددت ٚقددع احلاددد١ اكلاغدد١ 

ـ  بٓا٤ٶأٚ ٤ٶإ ايبٝٛت ْػأنُا  ،ْفػ٘  ،اعتازٚا ع٢ً ؾلنل َٔ ايعدٝ

ٔ عددٔ  ؛ ٚاحلددسٜح ٖٓددا يددٔ ٜ ددريٚٙ ٚ ٫ ٜباؾددطٕٚ عًُٝدد١   أٚي٦ددو ايددصٜ

ٕ   أفِٗ غٝىلًٕٛ ٜڀًبٕٛ َٔ عا٥ًِٗ  ،اماٱْف  ،ٕ ؿلدٓشِٗ َدا ٜطٜدسٚ

ٕ أٚ نددٌ  ،َددط ا٫غددتسا١ْ ٕ تڀًددب ا٭إٚ ،ٕ ٜػددافطٚا سٝددح ٜؿددا٤ٚ

. ض مل دلتُعٓدداايددصٟ جتددصٻ ٟا يددُٓنل ايػددًٛى ا٫فتددداضشيددو  كٝكڄدد

يهدٔ سلدٔ    ،ٗدا إْفاقغدط غدتعٝس دسٚيد١ ؾلدنل     ٕ بعق ا٭أشٝ  ق

  ٔ زاض٠ اكلدداٍ مل . إسلتداز يهددجري َددٔ ايٛقددت ستد٢ ْهددٕٛ ندداٯخطٜ

ٖٚددصٙ ٫ ْتُٓاٖددا ، ٫ احلاددد١ ٚاحلاددد١ اكلاغدد١إغددط يددٔ تهددبڀ٘ ا٭

ٚمل  ،ا ٫غددُٝا ٚسلددٔ اددري  عٛاقبٗددا ٚخُٝدد١ دددسٽ  ، إش إٕ جملتُعٓددا

 .٠٤٬َ َاي١ٝ دٝس٠

ايهددطٜب١ اكلهدداف١ َددٔ ٖددٌ اهلددسف : ز. ظٖددري ضنددٛإٚتػددا٤ٍ 

 أٚ ، ايػًٛى ايبؿدطٟ َدٔ ا٫غدت٬ٗى إػل ا٫غدتجُاض ٚا٫زخداض     ريت 

 ؟زعِ َٝعا١ْٝ ايسٚي١ مل اٱْفام ايطعٟٛ
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َا ْطاٙ إٔ  ز. عا٥ؿ١ ا٭فلسٟٚسٍٛ ٖصا ايتػا٩ٍ، أٚنشت 

ت دري ايػدًٛى َدٔ     احلادد١ إػل  سٜ٪نِّ َٔ غًٛى يًػٝاح ايػعٛزٜغل

ا يهدددٌ ايػدددٝاح مل فد٬فڄددد ؛ا٫غدددت٬ٗى إػل ا٫غدددتجُاض ٚا٫زخددداض 

عًد٢   ايعامل، ٜهٕٛ اهلسف َٔ ايػٝاس١ ٖٛ ا٫غتذُاّ، ٚايتعطف

ثكافات اجملتُعات اكلدتًف١، ٚظٜداز٠ ايطقدٝس اكلعدطمل، ٚعريٖدا َدٔ      

يٝٗدا ثآَد١، تكدسَت    إايفٛا٥س ايػدبع، يهدٔ ايػدا٥  ايػدعٛزٟ ظاز     

ٞ  قا١ُ٥ تًو ايفٛا٥دس بهدجري،   ايتػدٛم اجلٓدْٛٞ، فدطعِ َدا      أ٫ ٖٚد

ْؿدداٖس نٝددف إٔ  أْٓددايددسٜٓا َددٔ غددٛم ثطٜدد١ بهددٌ اكلٓتذددات، إ٫   

ْٶددأاز إػل قُٝدد١ َايٝدد١ تفددٛم ا٭غددط ايػددعٛز١ٜ تهدداز  تدد ا قُٝدد١ سٝا

ا، ا ٚسهدددداضٜٽتددددصانطٖا قُٝدددد١ يؿددددشٔ بهددددا٥ع ايتػددددٛم، قُٝٝٶدددد 

ٝٽ ندٌ شيدو ٫بدس إٔ     - عٓدا  يٰخط ػغل ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ  -اٚـلاي

١ٖ اٜددسفعٓا حلددافط ت صٜدد١ نافدد١ ايعٛاَددٌ ايدديت تكًددل يددسٜٓا ؾددط       

 ا٫غت٬ٗى اكلفطهل.

ٕ   ٚعكب باخلداضز   ٜغلايػدعٛز عداز٠ تػدٛم   بدإٔ   ز. ظٖدري ضندٛا

ات ٚايجُاْٝٓٝدات  ٝعدٛاّ ايػدبعٝٓ  أباكلكُٝغل اكلكطٜغل خ٬ٍ  ٙطتصنِّ

صٖب يًُڀدداض ْٚؿدداٖس ـلٝددع ا٭دٗددع٠    نٓددا ْدد عٓددسَا  ،اكلدد٬ٝزٟ

 سكا٥دب َدع   ٜدتِ ؾدشٓٗا  ايهٗطبا١ٝ٥ َٔ َطاٚح ٚفٝسٜٛ ٚتًفعْٜٛات 

ِ بػبب عسّ تٛف  ؛ايعفـ باٱنداف١   ،ط دٛز٠ ٖصٙ ا٭دٗع٠ مل بًدسٖ

إٔ يدس٣ ايػدا٥     ٫عتكداز عدٔ ؾدطا٥ٗا مل بًدسِٖ، ٚا   غعطٖا  ١إػل قً

 .يًتػٛم بؿطا١ٖ مل اخلاضز ٘ايػعٛزٟ ايػبب ْفػ

ٟ  بُٝٓا اختًفدت   َدع ايدطأٟ ايػدابل، سٝدح      ز. عا٥ؿد١ ا٭فلدس

  ٕ مل ا٭ظٜددا٤،  بټَؿددضٜات ايػددعٛزٜغل تٓكدد  تددط٣ أْدد٘ ٚيٮغددف فددإ
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ٞ ٜٓككٗا ٫ غٛاقٓا ٚأٚاكلٛاز ا٫غت٬ٗن١ٝ قكري٠ اكلس٣،  ٔ  ٤ؾد  َد

عددٔ ايػددٛق١ٝ  تكددٌ قُٝتٗدداو، ٚعًدد٢ ا٭قددٌ فأغددعاض تًددو ايػددًع  شيدد

بددغل ا٭غددعاض مل زبددٞ َددٍٛ،     ٕكدداضْغددٛاقٓا، ٚيٓددا إٔ  اكلٛدددٛز مل أ

 َكاض١ْ ؼلطانع ايتػٛم مل َسْٓا ايهرب٣.

ٕ ٖددصٙ إْٓددا إشا نٓٸددا بڀبٝعتٓددا َػددتًٗهغل، فددأ اكلٗددِ ٤ايؿددٞ

ٝٶد     ٚيڄد أايهطا٥ب  عٜدس  غدٛف ت  :اا غدتٓفل عًد٢ اكلدٛاطٔ ايػدعٛزٟ، ثاْ

 يٮؾددٝا٤إٔ زٚض٠ اكلدداٍ  ا:ايددٛعٞ بهددطٚض٠ احلددطم عًدد٢ اكلدداٍ، ثايجٶدد 

ؽ اكلددداٍ ايػدددعٛز١ٜ، ٚفٹدددٞ أا٫غدددت٬ٗن١ٝ غدددتهٕٛ زاخدددٌ زٚض٠ ض

ٕ    اْددب اٯاجل ظٜدداز٠ اغددت٬ٗى،   :خددط ٫ صلتُددع عًٝٓددا أَددطإ غدد٦ٝا

زاخددٌ زٚض٠ ٫ ٜددتِ ٖددصا اٱْفددام إٔ  :ٚبايتددايٞ ظٜدداز٠ إْفددام، ٚاٯخددط

 .ؽ اكلاٍ ايػعٛزٟأض

يٲْفددام  ٠ٖٓدداى عددٛزإٔ  ايسْددسْٞ أ. ذلُددسسددغل ٫ ٜعتكددس  مل

ٚأُٖٗدا   ٠،٭غدباب ندجري   شيو ٜػتشٌٝ، َٚٔ ٚد١ٗ ْىلطٙ ايطعٟٛ

ٚ  أ ٚندددصيو تعاٜدددس عدددسز   ،سدددسآْدددا َاظيٓدددا ْعتُدددس عًددد٢ َكدددسض 

. اهلدسف  ١ٓتذد اكلٚعدري   ٠عُاض ايكد ري ٜعٜس ف١٦ ا٭ ٚايصٟ ،ايػهإ

ـ     ٓٸدا ْعدٝـ ب دري    بأْٓدا ن  ١ضغداي  ٖٙٚدص  ،ضؼلا ٖدٛ ت دٝري ؾلدنل ايعدٝ

 َػتٛاْا اكلازٟ. 

فدددط  ايهدددطا٥ب بهافددد١ إػل إٔ  أ. ـلددداٍ ٥٬َهددد١ ٚشٖدددب

ٚبعهدددٗا  ،ندددجري٠ َٚتٓٛعددد١ ٫عتبددداضاتأؾدددهاهلا ندددطٚض٠ ًَشددد١ 

ٟٸ. ايٓفنل أقبشت عا٥سات٘ أَدطٶ  عدري َػدًِ حبذُٗدا، عدسز      اَكري

َددا ٫ ْٗاٜدد١  إػلٟ زٚيدد١ ايكددُٛز أاكلددٛاطٓغل مل تعاٜددس، ٫ تػددتڀٝع 

 ،أنجدط َدٔ غدًع١    ستد٢ أٚ  ،سدس٠ اغًع١ اغضاتٝذ١ٝ ٚا ع٢ً اعتُازٶ
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، ٚاٱقًُٝٝدد١َُٗددا بً ددت أُٖٝدد١ ٖددصٙ ايػددًع١، ايتشددسٜات ايسٚيٝدد١     

 ٚاكلددد٪اَطاتَدددٔ مل عدددامل ؿلدددٛز بدددايفعل   َتڀًبدددات ا٭فهدددًڄا عدددٔ  

 أفهٌٕ ا ايسٚا٤ اكلط اٯبايتايٞ ف٬ بس َٔ جتطټٚ خل.إ ...ٚايتسخ٬ت

ٌ  َٔ نٛاضخ اقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ ٚادتُاعٝد١  ٚفلاٜد١   ،مل اكلػدتكب

 يٮدٝاٍ ايكاز١َ.  

زعدِ شٟٚ ايدسخٌ احملدسٚز ٖدٞ ايؿدبه١ اٯَٓد١        ٚاغضاتٝذ١ٝ

ِ   أكلٓددددع   ،ايػددددطقات :َجددددٌ ،ٟ َؿددددانٌ ادتُاعٝدددد١ َددددٔ دددددطا٥

شيدو َدٔ    بَٚدا ٜكداس   ،ٚظٜداز٠ ضقعد١ ايفكدط    ،ٚايػڀٛ ،ٚايطؾاٟٚ

خل، َٚڀًدددٛب َطادعددد١ َدددٔ إْٛاعٗدددا، أَؿدددانٌ أغدددط١ٜ بهافددد١ 

ْٶا ؛٘ بكدددف١ زٚضٜددد١ ٜػدددتشل ايدددسعِ ٚسذُددد   كلٓدددع  ادتُاعٝٽدددا ندددُا

 .اكلب١ٓٝاكلؿانٌ 

ٕٻ  أ. عبس اه ايهٛضلٜٞٚط٣  با٫ٖتُداّ،  ْكڀد١ ددسٜط٠    ١مثد أ

َٳددد  ٖٚدددٞ   ايهدددطٜب١ اكلهددداف١ يتشكٝدددل   طٵفځددد اغدددت ٌ ٔٵإٔ ٖٓددداى 

ٖٓداى  ٚ ضقٝدب.  ٚأَهاغب إناف١ٝ زٕٚ ضازا َٔ نُري أٚ سػٝب 

ف١ أٚ تتذاٚظٖدا بكًٝدٌ   ضفع ا٭غدعاض بٓػدب١ تكداضب ايكُٝد١ اكلهدا      ٔٵَٳ

ٚعٓدددسَا مت   ،حبٝدددح ٫ ٜؿدددعط اكلػدددتًٗو   ،قبدددٌ تڀبٝكٗدددا بؿدددٗط  

 اايتڀبٝددل أعًددٔ أْدد٘ غددٝتشًُٗا ْٝابدد١ عٓدد٘ يٝهػددب ضندداٙ ٚضندد      

. مْػدددتج  ف٦ددد١ ناْدددت قدددازق١ مل إع٬ْٗدددا ٖٚدددِ قًددد١..   اجملتُدددع.

َٳ َدٔ اكل٦د١    قًًٝد١ مأددعا٤  ضفع ا٭غعاض بعس ايتڀبٝل بٓػدب   ٔٵٖٚٓاى 

ُٶددا قددشٝشٶا بعددس إندداف١ ايهددطٜب١يتهدد ،َدٔ اهلًًدد١   حبذدد١  ،ٕٛ ضق

ٖٚٓدا تهدطض   ، ٚبعهدِٗ أنجدط   عسّ تٛفط ايع١ًُ اكلعس١ْٝ ٚأدعا٥ٗدا. 

اكلػتًٗو ٚزفع أنجط َٔ ايهطٜب١ مل ولٌ عٝاب ايطقاب١ َٔ فلاٜد١  
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ُٸدددفدددض  إٔ تٴٜٴ اكلػدددتًٗو.. يدددٞ بايبڀاقددد١  ِ أدٗدددع٠ ايكدددطاف اٯ ع

ٌ   ،فدددط  عًدد٢ اجلُٝدددع ٚتٴ ،مَددس٣   ٜٶددا ندددإ احملدد صٙ  دددٌ ٖٚددد ،أ

 بٌ ٚتػِٗ مل ايكها٤ ع٢ً ايتػض. ،اٱؾهاي١ٝ

اكلؿدده١ً يٝػددت بڀطٜكدد١  ٜددط٣ إٔ  ز. فلٝددس ايؿدداصلٞيهددٔ 

 ١.ٖٞ مل اكلبًب اكلڀًٛب ق١ُٝ يًػًع ايسفع بكسض َا

ٞ يهددٔ  إشا فطنددت أٚندد  بددسٚضٙ أْدد٘    أ. عبددس اه ايهددٛضل

يڀطٜكدد١ ؛ فااحملدد٬ت ثبتددت قُٝدد١ ايػددًع١   ٚؽلددت َطاقبدد١  ،ا٭دٗددع٠

 .َٚهافش١ ايتػض ،عس مل تجبٝت ايػعط َٚطاقبت٘عاٌَ َػا

َٚدددددٔ ْاسٝددددد١ أخدددددط٣، ٚفُٝدددددا ٜدددددطتبنل باجلاْدددددب اكلتعًدددددل    

ُٶددددددا َددددددااٱع٬ّبدددددد ْتشددددددسخ عددددددٔ اٱعدددددد٬ّ ٚزٚضٙ  ، فددددددٓشٔ زا٥

 ا،ٖٚددددددٛ ٜبٝددددددع َٓتذٶدددددد  ،اٱعدددددد٬ّ مَٝهٝددددددافًٝٞ  ، ٚايتٛعددددددٟٛ

 اكلػتًٗو.  ٚاكلتًكٞ ٖٛ 

  َٔ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ:غلأَآَا ْٛعٚايٛاقع إٔ 

يهٓ٘  ،ٜكّٛ بايسٚض ايتٛعٟٛ: َٔ اكلُهٔ إٔ ّ ضوٞإع٬ •

 عري َتابع.

يٝػددت ؽلددت اٱؾدداض٠ إيٝدد٘ أعدد٬ٙ، ٖٚٚددٛ َددا : إعدد٬ّ جتدداضٟ •

 ٖصٙ بهاعت٘.

مل ٜػددبل فددط  ايهددطٜب١ أٟ ْددٛا َددٔ     أْدد٘  اخلڀددأ ا٭نددرب  

يدصيو ناْدت ضز٠ ايفعدٌ     ؛ٚاهلسف َٓٗدا  ،ايتٛع١ٝ ؼلعٓاٖا ٚز٫٫تٗا

خاقدد١ ٚإٔ ايتٛقٝددت مل   ،اٖاجتاٖٗددا بٗددصٙ ايكددٛض٠ ايدديت ؾدداٖسْ   

 .ؽلت اٱؾاض٠ إيٝٗا غًفڄاٜهٔ َٓاغبٶا ٭غباب 
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ِ أْد٘   ،مل تعداطٞ اٱعد٬ّ َعٗدا   ٣ اكلؿه١ً ايهدرب  إػل  اْكػد

 فطٜكغل:

ٜٚددددربض بأغددددًٛب تكًٝددددسٟ    ،إعدددد٬ّ ضوددددٞ ٜددددج  ٜٚ٪ٜددددس    •

 َػتًٗو.

َجددٌ تدددٜٛض   ،ٚإعدد٬ّ عددري تكًٝددسٟ مايتٛاقددٌ ا٫دتُدداعٞ       •

ٖٚدددصا تعاَدددٌ َعٗدددا بكدددٛض٠  ؛ٖٚدددٛ ا٭نجدددط تدددأثريٶا ،ٚعددريٙ 

ٚتؿدهٌٝ ضأٟ عداّ َٓداٖق هلدا..      ،ؽلجًت مل ايٓكس ،غًب١ٝ

ايفطقدددد١  اغددددتجُطتغدددداعسٙ مل شيددددو َعطفددددات أدٓبٝدددد١    

 ثاض٠ ايطأٟ ايعاّ.إٚ ،يٲغا٠٤

ٌ ندددددطٜب١ ٖدددددصا ايتبدددددأٜ مل اكلٛاقدددددف أز٣ إػل عدددددسّ تكبټددددد    

 اَددا تكبًٖٛدد بكددسض  ،ايكُٝدد١ اكلهدداف١ َددٔ قبددٌ ايعُددّٛ عددٔ قٓاعدد١      

 نأَط ٚاقعا

ٕ أ. ـلاٍ ٥٬َه١أٜهٶا ٚباعتكاز  َدا مل   آٖداى تككدريٶ   ، فدإ

كدداسب ايكددطاض ٜعًددِ فٚيهددٔ يددٓهٔ ٚاقعددٝغل،  ،َٛنددٛا ايتٛعٝدد١

َٶددا ناْددت ٖٓدداى أغددٛا٤  ،ْدد٘ غددتهٕٛ ٖٓدداى ضز٠ فعددٌ غددًب١ٝ أ ؽلا

ٛٻ ،ّ ٫أفلًدد١ تٛعٝدد١  ز عًدد٢ ايطفدداٙ ٚايكددطف فدد٬ ْٓػددٞ إٔ َددٔ تعدد

ٝٽددأعكددٍٛ باكلكاضْدد١ َددع اكلعددري   ...فًددٔ ٜكبددٌ ٚغٝؿددتهٞ ،اقطاْدد٘ عاكل

 ؛ٜٚتشُددٌ سايهدد٬ّس ،ٚبايتددايٞ قدداسب ايكددطاض ضلػددِ ا٭َددط  ،خلإ

قددطاضٙ َددٔ زعددِ كلددس٠ غدد١ٓ    إَٚددا مت  ،ادًڄددل أٚا ٭ْدد٘ غددٝٓتٗٞ عادًڄدد 

ًٝددٕٛ ضٜدداٍ غددتٓعـ  ب 50غددهتت اكلددتهًُغل يكددا٤  أ ،نددطب١ َعًددِ

   .ا٫قتكاز بايتٛاظٟ
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 :٘التْصٔات املكرتح 

 ،ٟ ْٛا َٔ ايهطا٥بأيفط   إػل أْ٘ أ. ـلاٍ ٥٬َه١أؾاض 

  ٌ ا٭َددٛض   ا٫عتبدداض٬بددس َددٔ ا٭خددص مل   ف ،ٚخاقدد١ نددطا٥ب ايددسخ

 ايتاي١ٝ:

ا مل نددطب ايفػددداز بددد٬  ٕ تكددّٛ ايسٚيددد١ بددسٚضٖا ناًَڄددد  أ -2

 ٚمل نٌ ا٭ٚقات. ،ٖٛاز٠

إٔ تكدددددّٛ ايسٚيددددد١ اًدددددل ايكدددددٛاْغل ٚايىلدددددطٚف ٚايب٦ٝددددد١   -1

 ُاضا٫غددتجٚاٱدددطا٤ات ٚايتشفٝددع يٝكددّٛ ايكڀدداا اخلددام بددسٚضٙ مل  

ددداطط كلٚايتٛولٝددف ٚايتٛغددع. ٚإشا مل ضلددسخ شيددو فػددٛف ْتعددط  

 نبري٠ مل اكلػتكبٌ.

 إش ،نُإ ايؿفاف١ٝ ايها١ًَ مل نٌ َا تكّٛ بد٘ ايسٚيد١   -3

َٚٔ سدل اكلدٛاطٔ    ،س مل ؽلٌٜٛ اكلٝعا١ْٝإ اكلٛاطٔ أقب  سَؿاضنڄإ

 ي٤.١أٚ للجًٝ٘ َطاقب١ اكلٝعا١ْٝ ٚسل اكلػا

4-  َ  ،اكلددددا٤ :َجددددٌ -اتإٔ تهددددٕٛ اجلٗددددات اكلكسَدددد١ يًدددددس

ٛ  -خل إ ،ٚايٛقددٛز ،ٚايبًددسٜات ،ٚايهٗطبددا٤ ٍٍ َددٔ   ٣عًدد٢ َػددت عددا

ٚإٔ تهددٕٛ تهددايٝف تكددسِٜ ٖددصٙ اخلددسَات   ،ايٓعاٖدد١ ٚايهفددا٠٤

َٶاَعكٛي١ ٚخاي١ٝ س ٕ  ؛س َٔ ايفػاز ٚاهلسض ٚغد٤ٛ اٱزاض٠ ؽلا  يهدُإ أ

٫ٚ ٜتشٌُ اكلٛاطٔ مثٔ عٝاب  ا،غعط ٖصٙ اخلسَات سكٝكٝٽ ٜهٕٛ

 ت ايڀبٝع١ٝ.ٖصٙ اكلتڀًبا

مل ايدددددتفهري اًدًددددد١ اٱزاض٠   اإٔ تبدددددسأ ايسٚيددددد١ ددددددسٜٽ  -5

ٚخًددل ْىلدداّ َؿدداب٘ يًٓىلدداّ ايددصٟ تتبعدد٘ زٍٚ   ،اكلطنعٜدد١ يًددٛظاضات

مل إٔ تكددّٛ نددٌ َٓڀكدد١ بددإزاض٠ ؾدد٪ْٚٗا      ،َجددٌ اي٫ٜٛددات اكلتشددس٠  
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ٚإٔ ٜهددٕٛ هلددا دلًددؼ ذلًددٞ يدد٘ قدد٬سٝات       اغددتك٬ي١ٝ،بؿددب٘ 

 ٞ ّ َددددع ايب٦ٝدددد١ احملًٝدددد١  ٤ٛاؼلددددا ٜتدددد ،ٚاغددددع١ ٱزاض٠ ايؿددددإٔ احملًدددد

 خل.إ ،ٚللٝعاتٗا

ؾطح نطٚض٠ اٱددطا٤ات ايديت تتددصٖا     اغتُطاض٫ٚ١ٜ ؾو إٔ 

ٚايكٝدداّ بايددسٚض اٱع٬َددٞ ايٓؿددنل ٚاكلػددتُط ٚاكلكٓددع ٖددٛ       ،ايسٚيدد١

بدٌ ٚيًُؿداضن١    ،نطٚضٟ يهُإ قبٍٛ اكلٛاطٓغل هلصٙ اٱددطا٤ات 

 اَباؾدطٶ  إ ٖدصا اكلدٛاطٔ أقدب  ؾدطٜهڄ    إسٝح  ،مل ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ

 يًسٚي١ ْىلري َا ٜسفع٘ َٔ نطا٥ب.

َدددٔ  ا٫غدددتفاز٠ ايعىلُددد٢ ، فدددإٕز. خايدددس ايطزٜعدددإ ٚبتكدددسٜط

ايؿدددفاف١ٝ بأُٖٝددد١ اًدددل ٚعدددٞ عددداّ   تڀبٝدددل ايهدددطا٥ب غدددتهٕٛ

َدددع تڀبٝدددل ايعسايددد١ مل تٛظٜدددع    ،ٚذلاغدددب١ اكلككدددطٜٔ كلٓدددع اهلدددسض  

 نددبريٶا مل ٦ٶدداٖددصا غددًٝكٞ عًدد٢ احلهَٛدد١ عبنُددا إٔ  اخلددسَات.

ق٬سات أخط٣ تتعًل إق٬سات غٝاغ١ٝ دصض١ٜ، ٚإاٍ زخإَػأي١ 

حبط١ٜ ايتعبري مل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚذلاغدب١ اكلككدطٜٔ َدٔ ايدٛظضا٤     

 ٚأَطا٤ اكلٓاطل ٚغا٥ط اكلػ٪ٚيغل مل دٗاظ ايسٚي١.

إشا اعتربْا إٔ فط  ايطغّٛ  إػل أْ٘ أ.ز. قسق١ فانٌ ٚشٖب

غددّٛ فدد٬ بددس إٔ ٜددت٬ظّ َددع فددط  ايط  ،قدد٬س١ٝإَددٔ عًُٝدد١  دددع٤ٷ

 نٌ اجملا٫ت. ٚمل ،ق٬ح ؾاٌَإ

 أبددس ايهددطا٥ب تڀبٝددلأْدد٘ نُددا إٔ ايسْددسْٞ  أ. ذلُددسٜٚددط٣ 

َٶ يتكًٝدٌ   ؛تهٕٛ َطاقبد١ اٯثداض ساظَد١ ٚزقٝكد١    فُٔ اكلِٗ إٔ  ،اساظ

ٚايتعدسٌٜ سػدب    يًُطادع١ ١يٝسٝح تٛدس اٯ ،ٟ غًبٝات قس تٓترأځ

 بري٠ايهد عدطٚف إٔ ايكدطاضات   ٚمل ايػٝام شاتد٘ فدإٕ َدٔ اكل   احلاد١. 
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ٞ   ١،غدًب١ٝ ٚيدٛ َ٪قتد    تأثرياتهلا  ٚايؿا١ًَ ٚا٫عتكداز   ،ٖٚدصا طبٝعد

َٚعاجلد١   ١ٚيٝؼ َٔ ايكعب اكلطاقبد  ،قاسب ايكطاض ٜسضى ٖصاإٔ 

 :ٚثاْٝددا ،ٚاحلُددس ه ،كلددا سباْددا اه َددٔ خددري  :اٚيڄددأ ؛بعددق ا٭َددٛض

ٖٚدددصٙ ْعُددد١ ٚه احلُدددس.   ،ٚددددٛز ايطفلددد١ مل دلتُعٓدددا ٚقٝازتٓدددا 

ٚتفعٝدٌ زٚض اجملتُدع    ايؿدفاف١ٝ ٫ بدس َدٔ    ؟ا٭َط انٝف ْطقس ٖص

   ؟مل ٬َسىل١ أ١ٜ لثاض غًب١ٝ. نٝف ْفعٌ زٚض اجملتُع

سددٛاٍ بعددق َددٔ أ، جتُعددإ ٜعددطف ايٓدداؽ اكلسضغدد١اكلػددذس، 

ٚأخكدددا٥ٞ ايؿددد٪ٕٚ ا٫دتُاعٝددد١   ١خ٬هلُدددا، عًددد٢ َدددسٜط اكلسضغددد 

عهددؼ َػددت٣ٛ أغددطت٘. ٜٟ طايددب أ، فشدداٍ ايڀًبدد١سددٛاٍ أَطاقبدد١ 

ّ إَدا ططٜدل   زٚض عٔهلا  ٠ادس ا٭سٝا٤ ايك ريَػ ١ٚخاق ،اكلػذس

َٳدد ،اكلػددذس ٟ أيطقددس  ؛عتددس بدد٘ َددٔ أسددس ايػددهإ ايددٛاعغل ٜٴ ٔٵأٚ 

 ١يٛدٗدد ١ٚضفعٗددا عددرب قٓددٛات ضوٝدد ،تػددتسعٞ ايتعددطف عًٝٗددا ١سايدد

ٚظاض٠ ايؿدد٪ٕٚ ا٫دتُاعٝدد١ ٚفطٚعٗددا مل   ٖٚٓددا ٜددتعغل عًدد٢  ،٠سددساٚ

طفدع يدٛيٞ   اي ِٻَٚٔ ثٳ َٛض،سقل مل ٖصٙ ا٭تطاقب ٚتنٌ اكلٓاطل إٔ 

 . َطا٭

زقٝكدد١ ٚفعايدد١.   ي دد١ً دد١ ا٭ضقدداّ  ، فايطوٝدد١ ١يٝدداٯأَددا عددٔ  

ٚنِ ضلتاز ايفطز ٚا٭غط٠ َدٔ َكدطٚف    ١،تهًف١ اكلعٝؿ١ َعطٚف

صلددب أ٫  ،كلعددسٍ َتٛغددنل indexعُددٌ ؿلهددٔ ٚ ،ؾددٗطٟ َعددطٚف

َٳددد     ا ٚظاض٠ ايؿددد٪ٕٚ ٜكدددّٛ بددد٘ أٜهٶددد   ٔٵٜهدددٕٛ ايدددسخٌ أزْددد٢ َٓددد٘. 

٦ٖٝٚد١ اٱسكدا٤. َدع    اكلاي١ٝ ع١ًَٛ َٔ ٚظاض٠ ٚتػتكٞ اكل ،ا٫دتُاع١ٝ

يًُددٛاطٔ احملتدداز إٔ ٜٛقددٌ ٚنددع٘ إػل ٚظاض٠    ١يٝددلٚنددع ٜددتِ ٖددصا 

٘  ِٻَٚٔ ثٳ ،ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ سكٝكد١  ٚايتأندس َدٔ    ،ايتٛاقٌ َعد

 ٚنع٘. 
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 ١ٟ لثداض غدًب١ٝ نٓتٝذد   أيٝؼ فكنل  إيٝتإ غضقسٖاتإ اٯ

عًدد٢  إغددتتعطف ٚيهددٔ أٜهددا ،يطفددع ا٭غددعاض ٚايهددطٜب١ اكلڂهدداف١ 

ٖددِ حباددد١ قبددٌ قددسٚض ايكددطاضات َددٔ ضفددع     ٔٵايٛنددع احلكٝكددٞ كلځدد 

 . ١ا٭غعاض ٚايهطٜب

 ض زعدِ احملتدادغل  اقٓسٚم اكلٛاطٔ ٚقدط ٚقس ٜكٍٛ ايبعق: إٕ 

ؽلددت ٚيهددٔ َددا  ،غددًب١ٝ لثدداضٛز دددبٛ ١َعطفددٜؿددريإ إػل إٔ ٖٓدداى 

 ٘ ٚنددصيو   ،غددٝهٕٛ ايطقٝددب عًدد٢ ٖددصا ايكددٓسٚم     اٱؾدداض٠ إيٝدد

 .١تكشٝ  ٚاكلطادعًا٭زم ي ١كلعًَٛاحلكٍٛ ع٢ً ا

 صلددب إٟٔ قددإْٛ أٚ ْىلدداّ  أح ايٓذددٚمل ايػددٝام شاتدد٘، فإْدد٘   

ٜٚعطفددٕٛ إٔ ٖٓدداى ْتددا٥ر طٝبدد١  ،ٜهددٕٛ نددٌ ايؿددطنا٤ َكتددٓعغل

يدصا فأسدس أٖدِ ؾدطٚهل      ؛مل يدبعق ايكدطاضات  غتشكٌ ست٢ َدع ا٭ 

 َٚ٪١َٓ بايت ريات. َكتٓع١ ١ايٓذاح إٔ تهٕٛ اي ايبٝ

 اكلايٝددد١ ، فدددإٕ ايؿدددفاف١ٝاّ حبدددريّٟ. سػدددَٚدددٔ ٚدٗددد١ ْىلدددط 

 َڀًٛبددد١ ١ٚاحملاغدددب احملضفددد١ اكلايٝددد١زاض٠ ٚاٱ ايٛطٓٝددد١ٚاكلؿددداضن١ 

 إزضاىيٝؼ ٖٓاى  ْ٘أٜبسٚ ٟٚ دلتُع. أٟ ْىلاّ نطٜا مل أيٓذاح 

 ،ْىل١ُ ايهدطا٥ب أاكلتشفعٜٔ يفط   اَػ٪ٚيٝٓ ٣كلاّ تاضطلٞ يسإأٚ 

فددط  ايدديت للهددٔ إٔ  كددٌ عٓددس   اخلڀددري٠يٮبعدداز ايػٝاغدد١ٝ 

ٚايدديت مت  ا،هلدد اكلػدداْس٠يٝددات قددٛاْغل ايهددطا٥ب بددسٕٚ اغددتٝفا٤ اٯ  

 شنطٖا.

ػددًٛنٝات أْدد٘ قددس تددعزاز بعددق اي  ز. فلٝددس ايؿدداصلٜٞٚددط٣ 

ِٻ    ١اكلٓشطف أ هلدا  صلدب إٔ ْػدتعس ْٚتٗٝد   َع فط  ايهطا٥ب، َٚدٔ ثٳد

 ايطعاٜددد١ٚبدددطاَر  ،ػدددذٕٛايانِ ٚاحملدددٚمل  اكلتابعددد١،مل أدٗدددع٠ 
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إػل إٔ ٜعدددٞ ايٓددداؽ خڀدددٛض٠    ،ٜاتا مل ايبدددسا ، خكٛقٶددد اي٬سكددد١

ْٗددددِ بددددسفعِٗ يًهددددطا٥ب أٜٚػددددتٛعبٕٛ  ،ب َددددٔ ايهددددطا٥بايتٗددددطټ

ٕ ندداْٛا إٜػداُٖٕٛ مل ْٗهد١ ب٬زٖدِ، ٖٚدصا ايدٛعٞ ٫ ٜتدأت٢ إ٫       

 ٚقٓٛات قطفٗا. ،عٗاَؿاضنغل مل قطاض ـلڃ

ِ   ٚباعتكاز اكلػدأي١ ا٫دتُاعٝد١ ايضبٜٛد١    ، فدإٕ  ز. ذلُدس اكلًشد

socio-educational كٝكٗددا ؼلذددطز ا٭ٚاَددط ايعًٝددا     ؿلهددٔ ٫ ، 

بددٌ ٖددٞ عًُٝدد١ زٚعُاتٝدد١  تدداز إػل      ،ٚفددط  ا٭ْىلُدد١ اجلسٜددس٠  

  .ز قٓٛات ايتأثري ٚايت ٝري يت٪تٞ مثطتٗاٚتعسټ ،عسازايهجري َٔ اٱ

زٚض اجلٗددددات عًدددد٢ أُٖٝدددد١  عبددددس اه ايهددددٛضلٞ ٚأنددددس أ.

تٛند  اهلدسف َددٔ    ،ٚندع بددطاَر تٛعٜٛد١ عدري تكًٝسٜدد١   مل ايطوٝد١  

ٚتػددتجُط اٱعدد٬ّ بكٓٛاتدد٘ اكلدتًفدد١   ،١ ٚأٖددسافٗا ٚأبعازٖدداايهددطٜب

 ٚعري شيو. ١،ٚاحلسٜج ١ايتكًٝسٜ
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 د. عبد الرمحً الشكري لْرق٘ الرئٔص٘:ا. 

اضتبڀددت َ٪ؾددطات قٝدداؽ ا٭زا٤ ايددٛولٝفٞ بايعكددط ايكددٓاعٞ  

٘     ايطأوايٞ، ٚإَهاْٝد١   ،َٔ خ٬ٍ ضبڀٗدا بطاتدب اكلٛولدف ٚتطقٝتد

 سكٛي٘ ع٢ً َٓاقب.  

 ٛ ُٶددا مل دلدداٍ إسكددا٤ات    ٚقددس ْف ددصت ايْٝٛػدده بطْادلڄددا َٗ

١ٝ اكل٪ؽلط ايعداّ  اغتڀاعت َٔ خ٬ي٘ اعتُاز تٛق ،ايعًّٛ اكلعاقط٠

ّ، تتعًدددل بايتٛسٝدددس ايدددسٚيٞ   2978ٖدددد/ 2398عددداّ  يًْٝٛػدددهٛ

ٱسكددددا٤ات ايعًددددّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝددددا، ٚقددددسض مل نتدددداب سزيٝددددٌ   

بٗدسف تػدٌٗٝ تكدُِٝ َ٪ؾدطات      ؛إسكا٤ات ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝداس 

 ا٭زا٤ ايٛولٝفٞ يًعًّٛ ٚاكلٗٔ.

ٚغٛف أؾري بإكلاس١ عٔ َ٪ؾطات ا٭زا٤ ايٛولٝفٞ احلهَٛٞ 

 ا. ػٞ، ٚاكل٪ؾطات اجلسٜس٠ اكلعَع تٓفٝصٖا قطٜبٶٚاكل٪غٸ

 ؛مل سغل ٫ ٜٛدس غذٌ تاضطلٞ يتكِٝٝ أزا٤ اكلٛولف ايػعٛزٟ

ٚشيددو ٫ْتكدداٍ اجملتُددع َددٔ ايعكددط ايعضاعددٞ أٚ ايطعددٟٛ إػل عكددط  

ا٫غت٬ٗى زٕٚ اكلدطٚض بعكدط ايتكدٓٝع، أٚ بٓدا٤ خدربات سهَٛٝد١       

 شات١ٝ ناف١ٝ. 
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ػل َ٪ؾددددطات ا٭زا٤ إ ٖددددصٙ ايٛضقدددد١  يددددصيو غددددٛف أؾددددري مل  

ايٛولٝفٞ احلهَٛٞ ٚاكل٪غٸػدٞ، ٚتكٝدِٝ تأثريٖدا ٚتأثطٖدا حبػدب      

 َٓ٘. اَا اطًعت عًٝ٘ ٫ٚسىلت٘، أٚ عاٜؿت دع٤ٶ

 ٔ  ،ْفددصت ٚظاض٠ اخلسَدد١ اكلسْٝدد١ زيٝددٌ إسكددا٤ ايٛولددا٥ف ٚاكلٗدد

 ٚ َدددٔ اكلعدددطٚف إٔ ْىلددداّ  ٚبدددسيٌٝ ايْٝٛػدددهٛ،  َتدددأثط٠ فُٝدددا ٜبدددس

ٱزاض٠ ايعاَد١ اكلكدطٜغل،   اخلس١َ اكلس١ْٝ نإ َدٔ تأغدٝؼ خدربا٤ ا   

ٜٚتهُٔ:    ٖٚسف ايسيٌٝ ٖٛ ٚنع َ٪ؾطات تكِٝٝ َٛولفٞ ايسٚي١.

تٛقع ايٛولٝفٞ، ٚتٛقٝف٘، ٚتكٓٝف َطاتب ؾاعًٝ٘، َٚا ٜٴ اكلػ٢ُ

 َِٓٗ إزلاظٙ، حبٝح ٜ٪خص ايتكِٝٝ مل ا٫عتباض عٓس تطق١ٝ اكلٛولف.

عبددأ ٚقددس قدداسب ٖددصا ايددسيٌٝ ؾلدداشز تكٝددِٝ َددٔ ٦َدد١ زضددد١ تٴ    

اٱزاضات كلدٛولفِٝٗ، ٚاغدتج٢ٓ ايٓىلداّ تكٝدِٝ      ٜطَٟٔ قبٌ َدس ا غٜٓٛٽ

َٔ: ايكها٠، ٚا٭نازؿلٝغل، ٚبعق اكلٗٔ ايعًٝا اييت  هدع   نٌٍّ

 طبٝع١ عًُٗا يتكِٝٝ زاخًٞ َٔ قبٌ َ٪غٸػاتٗا.

مل سدددغل تدددأثطت َ٪ؾدددطات ايتكٝدددِٝ ايدددٛولٝفٞ يدددس٣ ايكڀددداا     

ٚبٓددددٛى ، ٚبعددددق اهل٦ٝددددات   ،ٚؾددددطنات ،اخلددددام مَ٪غٸػددددات 

بايٓىلددداّ ايكدددٓاعٞ ايطأودددايٞ اكلدددب  عًددد٢ غدددكف    احلهَٛٝددد١،

طادددع بكددف١ زٚضٜدد١ يهددُإ    ت ، ٚتٴدددإْتادٝدد١ يهددٌ َٛولددف متاض  

 ا٫ضتفاا اكلػتُط ٱْتاد١ٝ اكلٛولف.

ٚقس اطًعت ع٢ً ؾهًغل َٔ أؾهاٍ تكِٝٝ اكلٛولدف َعُدٍٛ   

ايتكٝدددِٝ ضبدددع   ُٖدددا:بٗدددا مل عدددسز َدددٔ ايؿدددطنات ا٭َطٜهٝددد١،     

ؿهط عًد٢  ٌ َٛولف، ٜٚٴايػٟٓٛ، حبٝح ضلسز َٝعات ٚعٝٛب ن

ٛٻٜٚٴ ،اكلٝددعات اكلعددسٍ ض ٚسكددل ايٓػددب١ أٚ شددصض َددٔ ايعٝددٛب، ٚإشا تڀدد
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  اكلڀًٛب َٓ٘، فإْ٘ ٜعٜس زخً٘ ٜٚطتفدع َٓكدب٘، ٚإشا مل   مايتاضدت

فكٌ، ٖٚدصا ايؿدهٌ ٖدٛ اكلعُدٍٛ بد٘      ٜتڀٛض خ٬ٍ أضبع١ إْصاضات ٜٴ

 اكلًُه١ باخت٬ف ايتفاقٌٝ يهٌ ؾطن١.مل 

ايتكٝددِٝ بايطاتددب ٚاكلٗدداّ، سٝددح   ضبددنل ٖددٛ:ٚايؿددهٌ ايجدداْٞ 

تهع ايؿطن١ ث٬ثغل َ٪ؾطٶا َجًڄا، ٚيهٌ َ٪ؾط َبًب ٜٓاغب٘، ثِ 

عط  ع٢ً اكلٛولف َُٗا ناْت ؾٗازت٘ أٚ َطتبت٘، ٚندٌ َ٪ؾدط   ٜٴ

ٜط٣ أْ٘ غدًٝتعّ بد٘ نعدسز غداعات ايدسٚاّ، ٚاٱؾدطاف اكلٝدساْٞ،        

 غددًفڄا، ٚفا٥ددس٠ ٖددصا ايتكٝددِٝ أْدد٘ ٫ اٚاكلعُددٌ، ٜهددٕٛ ضاتبدد٘ ذلددسزٶ

طلهدددع يًتدددأثط بايؿدددٗاز٠ ٚاخلدددرب٠، إش ٜتدددٝ  يًُٛولدددف اجلددداَعٞ      

اجلسٜس إٔ ٜػتًِ ث٬ثغل أيف ز٫ٚض، بُٝٓا ٜػتًِ ايسنتٛض اخلدبري  

 عؿط٠ ل٫ف ز٫ٚض.

 ،ٚقدددددس تڀدددددٛضت أغدددددايٝب قٝددددداؽ َ٪ؾدددددطات أزا٤ اكلٛولدددددف 

ٚتهاًَدددت ايسضاغدددات سٛهلدددا، ٜٚٛددددس ؾدددطنات َتدككددد١ مل   

٪غٸػددات َددٔ  سٜددس   تكددُِٝ اختبدداضات ا٭زا٤، حبٝددح ؽلهددٔ اكل  

َٓكدددب اكلٛولدددف ٚضاتبددد٘ ايعدددازٍ، بٓدددا٤ عًددد٢ َ٪ؾدددطات ايؿدددٗاز٠،  

ٚاخلددددرب٠، ٚايكددددسضات اٱبساعٝدددد١، ٚتكددددسّ خددددسَاتٗا يًؿددددطنات  

 ٚاكل٪غٸػات احله١َٝٛ اييت تعٌُ ع٢ً أغؼ ١َٝٓٗ عاي١ٝ.

 ّاملؤّشصٕ:تأثري مؤشرات األداء الْظٔفٕ 

ٯٕ أْٗا َ٪ؾطات ا٭زا٤ احلهَٛٞ اكلعٍُٛ بٗا ا ع٢ًسيل ٬ٜٴ

ٚع٬قاتد٘   ،ٚتطنع ع٢ً أْاق١ اكلٛولف ٚايتعاَ٘ بايسٚاّ ،اْڀباع١ٝ

   ٘ يددصيو ٫ تدد٪ثط مل تڀددٜٛط    ؛ا٫دتُاعٝدد١ بايعُددٌ، ٚضأٟ ض٥ٝػدد٘ فٝدد

ايعٌُ، ٫ٚ تڀٜٛط اكلٛولدف، ٚضلكدٌ أنجدط اكلدٛولفغل عًد٢ تكدسٜط       
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ٜٴ شدددطّ َدددٔ ايضقٝددد١، ٖٚدددٛ ُٜٗدددٌ دٛاْدددب اٱبدددساا   للتددداظ ستددد٢ ٫ 

 ٔٵصا َا أفكسٖا ٚاقعٝتٗا، ٚأحلدل ايهدطض ؼلٳد   ٚاكلٗاضات ايفطز١ٜ، ٖٚ

 ٜعٌُ بٓؿاهل. 

٭ٕ  ؛ٚقدددس ًْدددتُؼ بعدددق ايعدددصض كل٪ؾدددطات ايتكٝدددِٝ ايتكًٝسٜددد١

اكلٛولدف احلهددَٛٞ ٜعُدٌ طددٍٛ خربتد٘ ايٛولٝفٝدد١ بهدُا١ْ ايسٚيدد١،     

يصيو ٫ صلس اكلٛولدف احلهدَٛٞ ايتكًٝدسٟ أْد٘      ؛٫ٚ ؿلهٔ فكً٘

 أٚ إٔ أَاَ٘  سٜات. ،َٗسز

ؾطات أزا٤ َٛولف ايكڀاا اخلام أنجدط  مل سغل زلس إٔ َ٪

ٚفِٗ أغدايٝب٘ ٚأغدطاضٙ، ٚبٓدا٤ خدربات      فعاي١ٝ ٚتطنٝعٶا مل ايعٌُ،

 شات١ٝ نبري٠ يًُ٪غٸػ١ ٚيًُٛولف.

 جدٓدٗ:آفام 

تعتددددعّ ٚظاض٠ اخلسَدددد١ اكلسْٝدددد١ إدددددطا٤ ت ددددٝريات دصضٜدددد١ مل     

ٚأقددسضت سايددسيٌٝ  أْىلُتٗددا، ؼلددا فٝٗددا َ٪ؾددطات ا٭زا٤ ايددٛولٝفٞ، 

إزاض٠ ا٭زا٤ ايٛولٝفٞس نُٔ بطْاَر اكلًدو غدًُإ    اٱضؾازٟ ي٥٬ش١

يت١ُٝٓ اكلٛاضز ايبؿط١ٜ، ٖٚٛ ٜعتُس ع٢ً َٝجام ا٭زا٤ ايٛولٝفٞ، َٔ 

خ٬ٍ تكِٝٝ اكلٛولف َٔ قبٌ ض٥ٝػد٘ بكدف١ زٚضٜد١ َػدتُط٠، ٚيدٝؼ      

ٚٳ ع َ٪ؾدطات قابًد١ يًكٝداؽ ًَُٚٛغد١، ٚيٝػدت      نٵمل لخط ايػ١ٓ، ٚ

سضدددد١ تكٝدددِٝ ٚفكڄدددا ي١ٜ ٠ٚ ايػدددٓٛاْڀباعٝددد١، ٚتتفددداٚت ْػدددب١ ايعددد٬

 .  ايفع١ًٝ اكلٛولف

عٌُ بٗصا ايتكِٝٝ إ٫ بعس إٔ تتشٍٛ إزاضات ؾد٪ٕٚ  ٚيهٔ ئ ٜٴ

 َٛاضز بؿط١ٜ. اتاكلٛولفغل بايٛظاضات إػل إزاض
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  :هالعبد الهرٓأ. د. راشد التعكٔب األّل. 

ٜتفدددل عًددد٢ عكدددِ ْىلددداّ    -ا تكطٜبٶددد -٫ ؾدددو إٔ اجلُٝدددع  

عف٘، ٜٚط٣ أْ٘ غاعس مل إصلداز  أٚ ع٢ً ا٭قٌ ن ،ايتكِٜٛ ايتكًٝسٟ

ٕٚ ٚضتابدد١ مل ايعُددٌ اٱزاضٟ، ٚأعددام ايتڀددٜٛط  اسثكافدد١س نػددٌ ٚتٗدد 

ٚعُدٛ  مل   ،احلكٝكٞ يٮزا٤، ؼلا ضلدٟٛ َدٔ عَُٛٝد١ ٚاْڀباعٝد١    

 -بايتأنٝدس   -سغاعس مل إْتازس، إ٫ إْ٘  :ٚأقٍٛ بعق ا٭سٝإ.

 يٝؼ ايعاٌَ ايٛسٝس مل شيو. 

   ِ مل ايكڀداا اخلدام تعتُدس     بُٝٓا ناْت فعايٝد١ ْىلداّ ايتكدٜٛ

عًدد٢ ٚدددٛز مَ٪ؾددطات أزا٤  َطتبڀدد١ ؼلعدداٜري إزلدداظ أٚ أٖددساف مأٚ 

دلددا٫ت ، ؿلهددٔ قٝاغددٗا، ٚإعڀددا٤ ؾددٛاٖس أزا٤ ٚانددش١ هلددا،      

حبٝددددح تطبڀٗددددا بددددا٭زا٤ ايددددٛاقعٞ ٚيددددٝؼ بايػددددُات ايؿدكدددد١ٝ    

 ٚا٫ْڀباعات.  

 ؾري مل ٖصا ايػٝام إػل ْكڀتغل:أٚأضٜس إٔ   

١ مل ْفػدد٘، أٚ ٚغدد١ًٝ إػل ؾدد٤ٞ   أ٫ ٜهددٕٛ ايتكددِٜٛ عاٜدد   -2

فددايع٠ٚ٬  ا يدد٘، َجددٌ احلكددٍٛ عًدد٢ ايعدد٠ٚ٬.    ا أقددًڄيددٝؼ َككددٛزٶ 

يٝػت ٖٞ اكلككٛز ايط٥ٝؼ مع٢ً ا٭قٌ بايٓػدب١ يكداسب ايعُدٌ ،    

بددٌ اكلككددٛز جتٜٛددس ايعُددٌ ٚإزلدداظٙ بفعايٝدد١، أٟ  كٝددل أٖسافدد٘،   

 ٚايصٟ بٓا٤ عًٝ٘ تأتٞ ايع٠ٚ٬. 

مل ثكافد١ تكٛؿلٝد١،    _تكدِٜٛ  أٚ اعتُداز اي  _إٔ ٜتِ ايتكدِٜٛ   -1

 حبٝح ْهُٔ:  

بٓىلددداّ ايتكدددِٜٛ  -ؼلدددا فدددِٝٗ ايط٩غدددا٤   -ٚعدددٞ اكلدددٛولفغل  .أ 

 اجلسٜس مٚأخصِٖ ايٛقت ايهامل يصيو . 
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َٓاغب١ اكل٪ؾطات يٓٛعٝد١ ايعُدٌ، ٚتٛافكٗدا َدع اكلتڀًبدات       .ب 

 اكلتٛفط٠ ٭زا٤ ايعٌُ.  

ِٸ، ٜتٓددداعِ َعددد٘      .ز  ٚددددٛز ٖدددصا ايٓىلددداّ مل ْىلددداّ عُدددٌ أعددد

ٜٚهددُٔ سكددٛم  ،افدد٘، ٜٚهددٕٛ ؾددفافڄ ٜٚٓػددذِ َددع أٖسا

 ٚعساي١ ايفطم أَاَ٘.   ،اكلٛولف

نُددا أْدد٘ َددٔ ايهددطٚضٟ إٔ ٫ ٜهددٕٛ ٖددصا ايٓىلدداّ اجلسٜددس   

 ا ع٢ً اكلٛولف ٚايط٥ٝؼ:ا دسٜسٶعب٦ٶ

ٜطندددع عًددد٢ ايؿدددهًٝات   صلعًددد٘ عًددد٢ اكلٛولدددف، بدددإٔ    -2

 مٚايٛغا٥ٌ  ع٢ً سػاب اجلٖٛط ٚاي اٜات. 

ٖدددساف عًددد٢ ايدددط٥ٝؼ، بدددإٔ ٜسخًددد٘ مل زٚاَددد١ ٚندددع ا٭    -1

َٚ٪ؾددطات ا٭زا٤ هلددا، ٖٚددٛ َددا    -ٚأسٝاْددا اخضاعٗدداا   _يًُددٛولفغل 

 ضلتاز إػل ٚسسات خاق١ بصيو.

فددٓشٔ حباددد١ إػل ليٝددات تڀبٝددل ٭ْىلُدد١ مٚيددٝؼ بايهددطٚض٠      

َٶ   ايتكِٜٛ تهٕٛ مشٛي١ٝ ايط٩ٜد١، ٚتطاعدٞ ْىلطٜدات ايسافعٝد١     اْىلا

ٚاٱزلاظ ٚفعاي١ٝ ا٭زا٤، حبٝح تهٕٛ ٖصٙ ا٭ْىلُد١ قُٝد١ َهداف١    

 يٮزا٤.  اذلفعٶ ايٓىلاّ ايعٌُ، ٚعاًَڄ

أْٓددا ١ ايط٥ٝػدد١، َددٔ  ٛضقددايّ امل ختدد َددا ٚضزٚيددصيو فأْددا َددع  

حبادددد١ َاغددد١ إػل  ٜٛدددٌ إزاض٠ ؾددد٪ٕٚ اكلدددٛولفغل إػل إزاض٠ َدددٛاضز   

بؿددط١ٜ، ٚإصلدداز ٚسددس٠ يتڀددٜٛط اكلددٛاضز ايبؿددط١ٜ مل نددٌ إزاض٠ أٚ      

ٍٛ ع٢ً ناٌٖ ايط٥ٝؼ، فٝتشد  ٦ٶا٫ ٜهٕٛ ايتكِٜٛ عب ٞيه ؛قػِ

 ػٓس إػل سدلطزس َٛولفغل.  إػل سإدطا٤ات ٚضق١ٝس، تٴ
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ْكڀ١ أخري٠، ٖٚٞ: ٌٖ يًعاٌَ اٱْػاْٞ َٔ اعتباض مل أْىلُد١  

َتددأثط٠  -عبددس ايددطفلٔ  ز.نُددا أؾدداض  -ايتكددِٜٛ؟ ففًػددف١ ايتكددِٜٛ 

بايعكددط ايكددٓاعٞ ايطأوددايٞ، ٚبددد ساٱزاض٠ ايعًُٝدد١س َٚددا قدداسبٗا  

ا مل ايطقُٓد١ مل  يجدٛض٠ أٜهٶد  َٔ سَه١ٓٓس اٱْػإ، فأخؿ٢ أْ٘ َع ا

دلاٍ ايتكِٜٛ إٔ ٜٓػشل َا تبك٢ َٔ اٱْػإ مل ساٱزاض٠ ايطق١ُٝس. 

 فايطقِ َِٗ، يهٓ٘ يٝؼ نٌ ؾ٤ٞ. 

 

  :ٕد. خالد بً دٍٔشالتعكٔب الجاى. 

مل تعكددٝا غدددٝهٕٛ تطنٝددعٟ عًددد٢ َػددتكبٌ قٝددداؽ ا٭زا٤    

َبازضات بطْداَر   إسس٣ايصٟ ؿلجٌ  ،اكل٪غٸػٞ يٮدٗع٠ احله١َٝٛ

ٛټٍ ايٛط  مل ولٌ ض١ٜ٩ اكلًُه١   20302ايتش

ٛټٍ ايهددبري ٚاكلٗددِ مل قٝدداؽ ا٭زا٤    ٚايدصٟ أض٣ أْدد٘ ؿلجددٌ ايتشد

ٚايدددصٟ ٜطتهدددع عًددد٢ أٖدددساف   ،اكل٪غٸػدددٞ يٮدٗدددع٠ احلهَٛٝددد١ 

 خڀڀٗا ا٫غضاتٝذ١ٝ.

ايددديت تتڀًدددع إػل َػدددتكبٌ   1030ففدددٞ ولدددٌ ض٩ٜددد١ اكلًُهددد١  

ايبؿدط١ٜ ٚايڀبٝعٝد١   َدٔ ثطٚاتٓدا    ا٫غدتفاز٠ ؾطاقڄا َٔ خ٬ٍ إأنجط 

 ٚاكلهتػب١ اييت أْعِ اه بٗا عًٝٓا.

ٚأٖدسافٗا   ا٫غدضاتٝذ١ٝ ٚيتشكٝل أفهٌ أزا٤ يكٝاؽ اخلڀدنل  

عًدد٢ َبددسأ   ا٫عتُدداز٫بددس َددٔ   ،ايتُٜٓٛدد١ ايدديت تكددّٛ عًٝٗددا ايط٩ٜدد١  

ايؿدفاف١ٝ ٚاحملاغدب١ ايفٛضٜد١، ٖٚدصا ٜػدتًعّ إصلداز َطندع ٜكدٝؼ         

َدٔ   ،ي١ عًد٢ ا٭زا٤ ٤اكلػدا  يتػٌٗٝ عًُٝد١  ؛أزا٤ ا٭دٗع٠ احله١َٝٛ
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خددد٬ٍ تڀبٝدددل َبدددسأ ايؿدددفاف١ٝ ٚاكلكددداضس١ مل سددداييت ايتككدددري       

بٗددسف ايطقددٞ بددا٭زا٤ احلهددَٛٞ ايفعٸدداٍ خلسَدد١ ايددٛطٔ   ؛ٚايٓذدداح

ايهاًَدد١ َددٔ   ا٫غددتفاز٠نددُإ  ٘ٚاكلددٛاطٓغل، ٚفٹددٞ ايٛقددت ْفػدد   

 َكسضات ٚخريات ايٛطٔ.

ٛټٍ ايدددددٛط     اخڀڀڄددددد 1010ٚيكدددددس تهدددددُٔ بطْددددداَر ايتشددددد

 ادٗداظٶ  14 داتٝذ١ٝ شات أٖدساف اغدضاتٝذ١ٝ َٚ٪ؾدطات أزا٤ يد    اغدض 

 .اسهَٛٝٽ

ٖٚددٛ ؿلجددٌ ضأؽ اكلدداٍ   ،ْػددإ ٖددٛ ٖددسف ايتُٓٝدد١  ٚيهددٕٛ اٱ

ايبؿددطٟ، ف٬بددس َددٔ ضفددع نفا٤تدد٘ ٚتعٜٚددسٙ باكلعدداضف ٚاكلٗدداضات       

غدٛم   استٝاددات اي٬ظ١َ يتشكٝل ٖسف َٛا١َ٤ قسضات٘ ٚتأًٖٝد٘ َدع   

َٚطْٚد١ ا٭دٗدع٠    ٚإْتادٝد١ ٣ أزا٤ ؼلػتٛ ي٬ضتكا٤ ،ايعٌُ اكلػتكبًٞ

احلهَٛٝدد١، ٚ ػددغل ثكافدد١ ايعُددٌ احلهددَٛٞ، ٚتڀددٜٛط َعدداٜري   

، ٚإصلداز ب٦ٝد١ عُدٌ    ٚا٫عتُداز جلدٛز٠ ٚا٭زا٤  اَٚكاٜٝؼ َٚ٪ؾدطات  

 ١َٓ ٚداشب١.ل

 ا٫قتكدداز٧١ٜ مل دلًددؼ ايؿدد٪ٕٚ  ْؿٹددٚيتشكٝددل نددٌ شيددو أڂ  

 َٚطندددعٷ ،يكٝددداؽ أزا٤ ا٭دٗدددع٠ احلهَٛٝددد١   ٚايتُٜٓٛددد١ َطندددعٷ 

 َٚطندعٷ  ،ا٫غضاتٝذ١ٝ زاض٠يٲ زلاظ ٚايتسخٌ ايػطٜع َٚهتبٷيٲ

ٚقٝدددداؽ َددددس٣  كٝددددل   ،مل َتابعدددد١ ا٭زا٤ ًُػددددا١ُٖيًُؿدددداضٜع ي

ا٭دٗع٠ احله١َٝٛ ٭ٖسافٗا اڀڀٗدا ا٫غدضاتٝذ١ٝ. َٚدٔ أزٚات    

بڀاقدد١ ا٭زا٤ اكلتددٛاظٕ   اغددتدساّ :قٝدداؽ أزا٤ ا٭دٗددع٠ احلهَٛٝدد١  

Balanced Scorecard  ؾدطات يكٝداؽ ا٭زا٤   ّ َاييت تكدسٿ٪KPI's ،

يهدٌ دٗداظ سهدَٛٞ     ١ا٫غدضاتٝذٝ اييت تضدِ ايط١ٜ٩ ٚا٭ٖساف 
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ّ َكددداٜٝؼ َٚعددداٜري  ٚتكدددسٿ ،إػل دلُٛعددد١ َدددٔ ا٭ٖدددساف احملدددسز٠  

تػددددداعس ا٭دٗدددددع٠   ،َػدددددتٗسف١ َٚبدددددازضات يًتشػدددددغل اكلػدددددتُط  

احلهَٛٝدددد١ ٚايطقابٝدددد١ مل  سٜددددس ٚقٝدددداؽ َددددس٣ تكددددسَٗا جتدددداٙ 

أٚ َػدداعستٗا يًت ًددب   ،ٚذلاغددبتٗا يددُٝهٔ َػددا٤يتٗا  ؛أٖددسافٗا

ٛٸقاتٗدددا  َدددٔ خددد٬ٍ َطندددع اٱزلددداظ ٚايتدددسخٌ ايػدددطٜع     ،عًددد٢ َع

ٚايت١ُٜٛٓ، فًهٌ ٖسف تػع٢ اجلٗد١   ا٫قتكاز١ٜؼلذًؼ ايؿ٪ٕٚ 

احلهَٛٝدد١ يتشكٝكدد٘ قُٝدد١ َػددتٗسف١ تكددٝؼ ٖددصا ا٭زا٤ مل فددض٠       

ظ١َٝٓ ذلسز٠، ٚايك١ُٝ اكلػدتٗسف١ ٖدٞ قُٝد١ َطدعٝد١ تكدٝؼ ا٭زا٤      

مت ايتٛقٌ إيٝٗا َٔ جتداضب ْادشد١ يدسٍٚ أخدط٣ زلشدت       ،اكلتشكل

مل  كٝكٗدددا. ٚبدددصيو تدددتِ اكلػدددا٤ي١ عدددٔ ايتككدددري بتڀبٝدددل َبدددسأ      

 ٚتؿذٝع ثكاف١ ا٭زا٤. ،ايؿفاف١ٝ، ٚتععٜع ايهفا٠٤ ايتؿ ١ًٝٝ

ٕ َدددٔ أٖدددِ ا٭ٖدددساف ايددديت تطقددد٢ ؼل٪ؾدددطات قٝددداؽ أزا٤       إ

ًٜٛدد١، ا٭دٗددع٠ احلهَٛٝدد١: تكًددٝل اٱدددطا٤ات ايبريٚقطاطٝدد١ ايڀّ  

اخلدددسَات اٱيهضْٚٝددد١، ٚ ػدددغل ب٦ٝددد١     اغدددتدساّع مل ٚايتٛغټددد

ٚتٛولٝدددف أفهدددٌ ايهفدددا٤ات، ٚٚندددع َ٪ؾدددطات تكدددٝؼ    ،ايعُدددٌ

٫ستٝادات غٛم ايعُدٌ، ٚتععٜدع    اكلٛا١ُ٥َػت٣ٛ رلطدات ايتعًِٝ 

فدددطم ايتأٖٝدددٌ ٚايتدددسضٜب اكلػدددتُط، ٚتڀدددٜٛط بطْددداَر اكلددد٪٬ٖت    

 ضٜا.ايٛط١ٝٓ يهٌ َػاض تعًُٝٞ أٚ تأًٖٝٞ أٚ تس

ٚ ٚيكدس بدازضت ٚظاض٠ اخلسَد١ اكلسْٝد١       زاض٠َدع َعٗددس اٱ  ٕبايتعدا

ػل تڀدددٜٛط ليٝدددات دسٜدددس٠ يًعُدددٌ مل ا٭دٗدددع٠ احلهَٛٝددد١ إايعاَددد١ 

ش صلددطٟ ايعُددٌ عًدد٢ َؿددطٚعغل   إؼلٓىلَٛدد١ دسٜددس٠ عددري تكًٝسٜدد١،   

ٚتأٖٝددٌ اكلطؾددشغل يًكٝددازات اٱزاضٜدد١ مل  ،يكٝدداؽ إْتادٝدد١ اكلٛولددف
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اكلسْٝدد١ عًدد٢ إْؿددا٤   ٚظاض٠ اخلسَدد١ش تعُددٌ إا٭دٗددع٠ احلهَٛٝدد١،  

 ،  يًكٝدددازات اٱزاضٜددد١َطندددع قٝددداؽ يتأٖٝدددٌ ايدددطاعبغل مل ايضؾټددد

ٜٚعُددٌ َعٗددس اٱزاض٠ ايعاَدد١ عًدد٢ َؿددطٚا خددام بإْتادٝدد١ َددٛولفٞ  

ايسٚي١. ٖٚصا بايڀبع إػل داْدب تدب  ٚظاض٠ اخلسَد١ اكلسْٝد١ بطْداَر      

 500ب ايددصٟ ٜٗددسف يتددسضٜ  ،اكلًددو غددًُإ يتُٓٝدد١ اكلددٛاضز ايبؿددط١ٜ 

يتأًٖٝددِٗ يتڀبٝددل   ؛يددف َٛولددف سهددَٛٞ خدد٬ٍ قلددؼ غددٓٛات    أ

اييت تطندع  ٚ ،َباز٨ إزاض٠ اكلٛاضز ايبؿط١ٜ مل ا٭دٗع٠ احله١َٝٛ

 ِ ٚتدٛفري ب٦ٝد١ ايعُدٌ يتؿدذٝعِٗ      ،ع٢ً تٓىلِٝ ا٭فطاز ٚتڀٜٛط أزا٥ٗد

ٚا٫غتفاز٠ َٔ تأًِٖٝٗ، ٚيتڀبٝل َبسأ اجلساض٠، ٚتأغدٝؼ قاعدس٠   

ٌ َددٔ اكلٛاٖددب ٚايهفددا٤ات ايبؿددط١ٜ مل  يربْدداَر بٓددا٤ قدداز٠ اكلػددتكب 

فٝٗددا  ٣تتػدداٚنددٌ دٗدداظ سهددَٛٞ، ٚيًددتُهغل َددٔ إصلدداز ب٦ٝدد١    

هافدأ فٝٗدا اكلتُٝدعٕٚ ؼلدا ٜتفدل َدع أٖدساف ٚطُٛسدات         ايفطم ٜٚٴ

ٛټٍ ايٛط   .1030ٚض١ٜ٩ اكلًُه١  ،بطْاَر ايتش

 

  :د. عبري برٍننيالتعكٔب الجالح. 

زا٤ ت ا٭مل إٔ َ٪ؾدددطا  تفدددل َدددع ز. عبدددس ايدددطفلٔ ايؿدددكري    أ

خدددربا٤  تأغدددٝؼَدددٔ  ٕٞ ٖدددايدددٛولٝفٞ ٚاكل٪غٸػدددٞ ٚاكلعُدددٍٛ بٗدددا اٯ

 بَددا ٜكدداضأٟ  ،ات اكل٬ٝزٜدد١ٝاٱزاض٠ ايعاَدد١ اكلكددطٜغل َٓددص ايػددبعٝٓ

َٶ مل سٝٓد٘. إ٫   اا ٚأنجط. ٖٚٛ ْىلاّ قس ٜهدٕٛ َٓاغدبٶ  اخلُػغل عا

ٚيددد١ اْددد٘ َدددٔ عدددري اكلعكدددٍٛ ٫ٚ اكلكبدددٍٛ إٔ ٜدددتِ ايعُدددٌ بددد٘ زٕٚ ذل أ

ايعسٜدس َدٔ    ٚددٛز َدع   ،َٕٓدص تاضطلد٘ ٚستد٢ اٯ    ٙط سٜج٘ أٚ تڀدٜٛ 

اخلربا٤ ٚاكلدتكغل مل اٱزاض٠ ايعاَد١ َدٔ ايػدعٛزٜغل للدٔ ضلًُدٕٛ      
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ٕ إش إ ؛ؾٗازات َٔ َكازض عطب١ٝ. ٖٚصا َجري يًتػا٩ٍ ٚا٫غدت طاب 

بٓدا٤  أَا اْعساّ ايجك١ مل ايؿٗازات اييت ضلًُٗا إعسّ ايتڀٜٛط ٜع  

َددط إٔ ٚا٭ ٚا٭زٖدد٣٢. ٚتًددو َكددٝب١ نددرب  ،ايددٛطٔ مل ايتدكددل

تهددٕٛ ٖددصٙ ايكددسضات اكلتددٛفط٠ سكددًت عًدد٢ ؾددٗازاتٗا عددٔ دددساض٠ 

ٚيهددٔ مت تُٗٝؿددٗا ٚعددسّ ا٫غددتفاز٠ َٓٗددا مل زفددع       ،ٚاغددتشكام

ٕ فددإ  ،سددٛاٍعذًدد١ ايتُٓٝدد١ ٚايتڀددٜٛط يػددبب أٚ لخددط. مل نددٌ ا٭     

خدددربا٤ اٱزاض٠ ايعاَددد١ اكلكدددطٜغل ايدددصٜٔ ٚندددعٛا ٖدددصا ايٓىلددداّ مل       

بت دددٝريات عدددس٠ عًددد٢ ايٓىلددداّ اكلعُدددٍٛ بددد٘ مل ايػدددعٛز١ٜ قدددس قددداَٛا 

ٌ بًدساِْٗ. ٚيٝػدت اكلػدأي١ مل نددٕٛ ايت دٝريات       ،غددٛأأٚ ا٭ يٮفهد

سدساخ أٟ  إكلاشا مل ٜدتِ   :فٗصا ؾأِْٗ. إ٫ إٔ ايؿإٔ ايصٟ ٜعٓٝٓا ٖٛ

 ؟ت ٝري مل بًسْا

ْىلاّ ايتكِٝٝ ايٛولٝفٞ يٛولا٥ف اخلس١َ اكلس١ْٝ اعتُدست عًد٢   

ٚقتدددٌ َفٗدددّٛ   ،زا٤تػدددڀٝ  ا٭  ٚعُدددست إػل ،ايكؿدددٛض زٕٚ ايًدددبٸ 

بتبٓٝٗدا َبدسأ    ،زا٤زلاظ ٚايتٓدافؼ احملُدٛز مل ددٛز٠ ا٭   ايتفاْٞ ٚاٱ

سَكاؽ ٚاسس ٜٓاغب اجلُٝدعس.  فهدإ ايضٖدٌ ايدٛولٝفٞ ٚايتػدٝب      

 ٕ.  ْتذطا َطاضت٘ إػل اٯ اَٚا ظيٓ ،ِٖ مثاض ٖصا ايتكِٝٝأٖٛ 

غدايٝب ايتكٝدِٝ   أايؿدكٞ عسّ ذلاٚيد١ ايت دٝري مل    ٞٚمل ضأٜ

باؾددط٠ يًبڀايدد١. فايؿددباب َددٔ  اكل ا٭غددباب عددريسددس أايددٛولٝفٞ ٖددٛ 

ا مل ٜطتهٞ باجلًٛؽ عاطًڄد  -باغتجٓا٤ات ق١ًًٝ  -اجلسز  اخلطصلغل

قدددٌ إٔ ايٓىلددداّ ٜهفدددٌ يددد٘ ٭ ؛ا عدددٔ ٚولٝفددد١ سهَٛٝددد١َٓعيددد٘ حبجٶددد

 اٜٚهُٔ ي٘ َطتبٶد  ،١ أٚ ايفكٌا٤يٚعسّ تعطن٘ يًُػ ،زا٤أَػت٣ٛ 

ا عددعٚف ايعسٜددس عددٔ ا أٜهٶددنددجريٶط خددط ايؿددٗط. ٖٚددٛ ٜفػٿددل اَعكٛيڄدد
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زا٤ ٚايصٟ زل  مل ا٫ضتكدا٤ ؼلػدت٣ٛ ا٭   ،ا٫يتشام بايكڀاا اخلام

 . لغًٛب ايتاضدت أٚ ايبْٛأتباا اأٚ  ،بڀطم ايتكِٝٝ ايطبع غ١ٜٛٓ

ٝٽ زا٤ ايٛولٝفٞ عٔ ططٜل ا٫عتُداز  ا تڀبٝل تكِٝٝ ا٭صلطٟ ساي

. ٖددصا ا٤يددٮزبتكٝددِٝ َػددتُط   ٢عٓددٖٚددٞ تٴ ،عًدد٢ اكلٛاثٝددل ايٛولٝفٝدد١ 

ٌٷ إ٫ إٔ  ،تڀبٝك٘ بؿهٌ َٓاغدب ٚقدشٝ    شا متٻإا دسٽ ايت ٝري ـلٝ

مل ليٝددد١  َٔدددا تهُدددَؿدددهًتٓا مل ايكڀاعدددات احلهَٛٝددد١ عددداز٠  

قدس ٜػدت طب ايدبعق     بٛقفٞ أنازؿلٝٸد١ ض  ايٛاقع. أايتٓفٝص ع٢ً 

 ؛اجلداَعٝغل  يٮغداتص٠ زا٤ ٚولٝفٞ أا بٛدٛز تكِٝٝ ضسب نجريٶأْ  إ

بٌ بعق ايدع٬َٝت ٚايدع٤٬َ   ُٗت َٔ قٹتټْ  اإبٌ  ،سسِٖأنْٛٞ 

قدابع ايٓدسّ   أ أعدقټ ٚيػدٛف   ،تكٓع ايبڀٛي١ مل عري ذلًدٗا أْ  أب

 ٛ ْدد  َددٔ ٚاقددع  أإ٫  ،ل شيددو. يػددت ؼلتكددٓع١ يًبڀٛيدد١  بٿددطڂ فُٝددا يدد

ايتذطب١ عري ضان١ٝ عٔ نجري للا ٜٓذِ َٔ للاضغات خاط٦د١ َدٔ   

ِ  اكلػددتجٓا٠ ايف٦دد١  انددبريٶ ازٶإ٫ إٔ عددس ،عُددِأٚيػددت  ،َددٔ ايتكٝددٝ

ٞ أيكدددب  ل٫ ٜػدددتش ٚيٮغدددف ،اددددسٽ ا عًددد٢ قٝاغٶددد ،غدددتاش دددداَع

٘ خڀا٥٘ ايع١ًُٝ أللاضغات٘ ٚ كلتڀًبدات ٚولٝفتد٘ ايديت ٖدٞ َدٔ       ٚأزا٥د

 ف٦دددد١طدددد٬م. ٚايڀاَدددد١ ايهددددرب٣ مل  عًدددد٢ اٱ تاكلػدددد٪ٚيٝاأنددددرب 

سهددداّ ايكهدددا١ٝ٥ ددددطا٤ات ٚا٭اٱ تفددداٚتط فػٿدددٖٚدددصا ٜٴ ،ايكهدددا٠

َٚدا ٜتعًدل بتڀبٝدل ٚتكدسٜط      ،ٜاايهاضث١ٝ مل ايبدت مل بعدق ايكهدا   

 ايعكٛبات فُٝا يٝؼ ي٘ َػتٓس أٚ َطدع زٜ  أٚ قها٥ٞ. 

فٝٗدا تػداضا    ،عتاب َطس١ً دسٜس٠أسلٔ ع٢ً  :خ٬ق١ ايكٍٛ

َددٌ إٔ ٜؿددٌُ شيددو  أْٚ ،فهددٌأسددساخ ٚايت ددٝري كلػددتكبٌ  يددٛتري٠ ا٭

ٞ تكُٝٝددات ا٭ عًدد٢  ايتددأثريٕ َددٔ ؾددأْٗا  ٭ ؛زا٤ ايددٛولٝفٞ ٚاكل٪غٸػدد
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ْىلُدددد١ َٚ٪غٸػددددات ايسٚيدددد١ أّ أٚ تكٗكددددط ايعُددددٌ مل َػددددت٣ٛ تكددددسټ

 طٝاف اجملتُع.أا ع٢ً ـلٝع صلابٶإا أٚ ط غًبٶللا ٜ٪ثٿ ؛اكلدتًف١

 

  :٘ٔاملداخالت حْل الكض 

ٞ باعتكددداز  ٫ ْػدددتڀٝع اي دددٛم مل  ، فإْٓدددا أ. ذلُدددس ايسْدددسْ

ا٭غد١ً٦   ٔزلٝدب عد  ٚاكل٪غٸػٞ زٕٚ إٔ ا٭زا٤ ايٛولٝفٞ  تكِٝٝ ١َػأي

 :ايتاي١ٝ

اكلبداْٞ   اكلدٛولفغل، ٖٚدصٙ  ٖصا ايهِ اهلا٥ٌ َدٔ  ٌٖ سلتاز  -2

زاضات إٖدددٞ  ١؟يٝػدددت ضحبٝددد ١يعًُٝددد اكلهًفددد١ٚايهدددبري٠  ايفدُددد١

ٚضؼلددا اعتددربت   ،َددٔ ايكهددا٤ إػل عاَددٌ ايبًسٜدد١    ،خلسَدد١ دلتُددع 

إٔ تهدددٕٛ  َ٪غٸػدددات َفدددض خلسَددد١  ايتشتٝددد١َدددٔ ايبٓٝددد١  ادددع٤ٶ 

ع٢ً ٖصا تعتُس  ١خريٶا زٚيأٚ ،دلتُع َٓتر ِٻَٚٔ ثٳ ٚضحب١ٝ، ١َٓتذ

تكددسِٜ  ١ُٖٝددأ٫ٚ ٜكددٌ  ايجددط٠ٚ،ٚفٹددٞ تٛظٜددع   ،ْتدداز مل َٝعاْٝتٗددا اٱ

 يًُذتُع.َٚفٝس٠  ١خس١َ ضاقٝ

عددسزْا اكلددٛولفغل   أح عددٔ تكٝددِٝ ا٭زا٤، ٖددٌ   ٜقبددٌ احلددس  -1

   ؟ا قبٌ إٔ ْكّٛ بتكُٝٝ٘ا دٝسٶعسازٶإ

تُٝٝددع بددغل اكلٛولددف ايفدد  ٚاكلدددتل مل  ًي ١ٖددٌ ٖٓدداى ليٝدد -3

ا ، َجًڄد اكلػداْس٠ ٜعُدٌ مل ا٭قػداّ    صٟايد ٚاكلٛولف  ،زاضت٘إٚظاضت٘ أٚ 

ا تٴعٓدد٢ بددايجط٠ٚ  ْٗددا أٜهٶدد أٚاكلٝدداٙ، ٫ ْٓػدد٢   ٚايعضاعدد١ٚظاض٠ ايب٦ٝدد١ 

احلٝٛاْٝدد١ ٚايػددُه١ٝ ٚنددصيو ايددسٚادٔ. ٖٓددا عُددٌ فدد  نددبري     

 ،ٚرلتكددٞ ايب٦ٝدد١  ،ٚأطبددا٤ بٝڀددطٜغل  ،ٜؿددٌُ َٗٓسغددغل ظضاعددٝغل 
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فددٕٛ ا ٜكددّٛ ٖدد٪٤٫ اكلٛولخل. ٖٚددٌ فعًڄددإَٚٗٓسغددغل ٖٝددسضٚيٛدٝغل، 

َدٔ  ٖدٌ  ٚ ؟زاضٟ قدطف إأٚ عٌُ  ،عٌُ ف  َٚٝساْٞ سكٝكٞ بأزا٤

ٜٚٓشكددط زٚض ٖدد٪٤٫    ،ٜكددّٛ بايعُددٌ ايفدد  ٖددٛ ؾددطن١ رلتكدد١      

    اكلطاقب١؟اكلٛولفغل مل 

ٌٖ عدسز اكلدٛولفغل ٜتٓاغدب َدع      ،ا ع٢ً ايٓكڀ١ ا٭ٚػلعٛزٶ -4

 :اعذع. َجًڄد  يسٜٗاٚبعهٗا  ١،بعق ايسٚا٥ط َتدُ ؟ٚاهلسف ١احلاد

إػل َددددطاقبغل  -نايطٜددددا –تدددداز َسٜٓدددد١ ٖددددٌ ْعددددطف نددددِ  

   ؟ٌٖٚ يسٜٓا ايعسز اكل٪ٌٖ ٚايهامل ،قشٝغل

ْٚكددٌ ايكدد٬سٝات إػل اكلٓدداطل تػدداعس  ٬١َطنعٜددايٖددٌ  -5

ٚتكًٝدٌ أٚ ايكهدا٤ عًد٢ ايػد١ُٓ      ،يعدسز اكلدٛولفغل   احلاد١ط كٵمل سٳ

 ايدديتيددبعق ايددسٚا٥ط   ١ٚنددصيو تًبٝدد١ احلاددد   ،مل عددسز اكلددٛولفغل 

  ؟يسٜٗا عذع

ت يتشٜٛددٌ ايددٛظاضات إػل ٦ٖٝددات َؿددطع١     ٌ سددإ ايٛقدد  ٖدد -6

ايكهدددددا٤ عًددددد٢  ؟ط ايكدددددطاض مل اكلٓددددداطلكٵدددددٚسٳ ،ٚضقابٝددددد١ فكدددددنل

َٓٗدا تفطٜدب    ،ٚعدريٙ َدٔ ايفٛا٥دس    ،ايبريٚقطاط١ٝ ٚتػطٜع اكلعدا٬َت 

ايددٛظاض٠ يتشػددغل ا٭زا٤ ٚتكُٝٝدد٘. ٚظٜددط َددع فطٜددل رلددتل بأٖددساف   

 .ٚظاضت٘

ٓٝد١  ٚيهٔ صلدب إقد٬ح ايب   ،بايتكِٝٝ ع٬ق١يٝؼ ي٘  لَا غب

ندٞ   ؛نطٖدا ٜدتِ ش ٖٓاى أَٛض مل  سبايتأنٝٚضؼلا أٚ  ،بؿُٛيٝتٗا

م  ػدغل ا٭زا٤.  ٛتعد  ايديت ْػتڀٝع إٔ ْدتدًل َدٔ بعدق ا٭غدباب     

تكًٝددٌ اكلعددا٬َت ايٛضقٝدد١ ٚتفعٝددٌ ايعُددٌ    فعًدد٢ غددبٌٝ اكلجدداٍ: فددإٕ   

طغٌ بايربٜس تٴ ست٢ اٯٕ ُاظايت اكلعا٬َتف ؛ايهضْٚٞ َِٗ دسٽاٱ
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. ٚولٝفدد١ ايٛاسددس٠ٚستدد٢ زاخددٌ اكلٓڀكدد١   ،اضاتَددٔ اكلٓدداطل إػل ايددٛظ 

َاشا ْػتفٝس َدٔ ايكڀداا اخلدام    نصيو  .َٛدٛز٠َطاغٌ َاظايت 

ٚدٛز أٖساف مل ٖصا ايكڀداا غداعس مل    ؟أٚ جتطب١ ايكڀاا اخلام

 ،خددط٣أٚأٖددساف  ،ايطحبٝدد١ اضأغددّٗ ا٭زا٤ ٚتكُٝٝدد٘، ٚعًدد٢  تكددسټ

ٌٖ أٜهٶا  .ٚتععٜع ايتٓافػ١ٝ ٚا٫غتسا١َ ،ضفع ق١ُٝ ايؿطن١ :َٓٗا

ٖٓاى أٖساف مل ايكڀاا ايعاّ تػداعس اكلدٓىلِ يػدٔ بدطاَر  ػدغل      

ِ يٚنصيو قدٛاْغل   ،ا٭زا٤ يًكڀداا   اكلٓاغدب١ ٖدٞ ايدرباَر    َدا  ؟ًتكٝدٝ

بدد٬ أٖددساف غددٝهٕٛ ايٛنددع نُددٔ ٜتشػددؼ ططٜكدد١ مل       ؟ايعدداّ

 .ايىلًُا٤

ٕ  ٜٚط٣ مل ايكڀداا اخلدام ٜػدٌٗ قٝداؽ     أْد٘   ز. خايس ايطزٜعدا

إ٫ إٔ شيو عري للهٔ  ،از١ٜ تتعًل بايطب أزا٤ اكلٛولف ؼلكاٜٝؼ َ

  ٞ ٕ يدددصيو  ؛مل ايكڀددداا ايعددداّ عدددري ايطحبددد خكدكددد١  فكدددس تهدددٛ

فإْدد٘ ٜػددٌٗ   اعٓددسَا ٜهددٕٛ ايكڀدداا ضحبٝٽدد ف ٖددٞ احلددٌ. اجلاَعددات

نايكڀدددداا  -ٕ نددددإ عددددري شيددددوإا َٻددددأزا٤، أٚنددددع َ٪ؾددددطات 

ٝٽدد  -احلهددَٛٞ ٓٶ  افكٝدداؽ ا٭زا٤ ٜىلددٌ ضٚتٝٓ ا، نُددا بددٌ َؿدكدد

ٞ      ٣ٚ عايبٶا ااٜتػ  ،كلٛولدف اجلداز ٚعدري اجلداز مل ايكڀداا احلهدَٛ

ٚبايتددايٞ ٖٓدداى َؿدده١ً حباددد١ إػل سددٌ؛ نُددا إٔ ايتشفٝددع ؾددب٘   

 َعسّٚ.

ا إػل سدس  ضؼلا ٜهٕٛ ٖدصا قدشٝشٶ   بأْ٘ ز. ضٜا  زلِ ٚعك ب

ندإ   إشايهٔ ؿلهٔ إٔ ٜهٕٛ تكِٝٝ اكلٛولف أنجط فعايٝد١   َا؛

يهدٌ   ٚظٖاجتاٚع٢ً  سٜس ْػب ٫ ؿلهٔ  ،ا ع٢ً اٱْتاد١َٝبٓٝٶ

 ،%٠٦تكددسٜط للتدداظ   ٜتذدداٚظ٫  :اتكددسٜط مل اٱزاض٠ ايٛاسددس٠. َجًڄدد  
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ايتكٝدددِٝ اجلسٜدددس مل  ، ٚايتٛقدددع إٔ ٖٚهدددصا، %٠٢ا ٚدٝدددس ددددسٽ 

 .ع٢ً ٖصٙ ايكٛاعس اخلس١َ اكلس١ْٝ َب پ

ِ  ٚ ٜتػا٤ٍ ز َػاعس احملٝا عٔ َس٣ قدسضتٓا مل تڀبٝدل     تكٝدٝ

ّٛ عًدد٢ َٓىلَٛدد١  تكدد  عددرب ليٝددات َٚعدداٜري ٚولٝفٝدد١    ايددٛولٝفٞ ا٭زا٤

ايتڀبٝدددل مأٚ اكلُاضغددد١ ايتكٛؿلٝددد١    ٖدددصا. يدددٮزا٤ اكلػدددتُط ايتكٝدددِٝ

غددٝهٕٛ دٝددسٶا يددٛ اغددتڀعٓا تڀبٝكدد٘ عًدد٢ سلددٛ ٜطتهددع عًدد٢ تًددو  

اكلعددداٜري، ٜٚڀبكٗدددا عًددد٢ سلدددٛ َتهددداف٧ زٕٚ إٔ ٜهدددٕٛ ٖٓددداى      

ايهجري َٔ احلا٫ت ا٫ْڀباع١ٝ مل عًُٝد١ ايتكدِٜٛ ايديت تكدّٛ عًد٢      

ايتكٛؿل١ٝ فكنل، َٚس٣ ع٬ق١ اكلٛولف بط٥ٝػ٘ ايفطز١ٜ مل اكلُاضغ١ 

 .ٚططٜكدد١ تڀبٝكٗددا ايتٓفٝددص، ...ٚبايتددايٞ فاكلؿدده١ً غددتىلٌ مل ليٝدد١ 

ٚاكلؿه١ً ايهرب٣ إٔ ٖصٙ اكلُاضغ١ ئ ٜهٕٛ هلدا بايتدايٞ أٟ أثدط    

ايعٌُ، ٫ٚ ع٢ً دٛزتد٘، ٫ٚ عًد٢ أزا٤ اكلدٛولفغل     تڀٜٛط مل إصلابٞ 

قددد١ إٔ ايفهدددط٠  ايدددصٜٔ قدددس ٜٴكدددابٕٛ بإسباطدددات ؾدددسٜس٠، ٚاا   

 اكلكضس١ غتشطّ ايعسٜس َٔ اكلٛولفغل َٔ ايضقٝات.

ٖٓدداى ايعسٜددس َددٔ ايسضاغددات إٔ  ز. خايددس بددٔ زٖددٝـٚشنددط 

َٳدد   مل ٜددتِ  ٚاكلعًُددات   ايطخكدد١ اكلٗٓٝدد١ يًُعًُددغل ٓٵَٓددص ظَددٔ سددٍٛ 

تڀبٝكٗددا ستدد٢ اٯٕ، ٚاحلكددٍٛ عًدد٢ ايطخكدد١ أٚ جتسٜددسٖا ؽلددٓ    

نددٌ  اختبدداضدددطا٤ إِ بعددس مل َٗٓدد١ ايتعًددٝ ا٫غددتُطاضسددل  ٠اكلعًددِ/

عًدد٢  ٚاط٬عٗددَِِٗ كلعطفدد١ َددس٣ تكددسټ  ؛٢-٣عددسز َددٔ ايػددٓٛات  

  ِ َددٔ خدد٬ٍ ايددرباَر ايتسضٜبٝدد١ ايدديت     ،اكلػددتذسات مل َٗٓدد١ ايتعًددٝ

ٜتشكددٌ عًٝٗددا، ٖٚددٞ ؼلجابدد١ قٝدداؽ يكددسض٠ اكلعًددِ ٚتكٝددِٝ كلػددتٛاٙ     

 .٠نُعًِ/ اغتُطاضَٙٚس٣ َٓاغب١  ،اكلٗ 
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هلسف َٔ قٝاؽ أزا٤ اكلٛولدف  اإٔ  ز. إسػإ بٛسًٝك١ ٚأٚن  

اخلكدَٛات ٚخڀابددات   اٚيدٝؼ يتػدًٝنل عكدد   ،ٖدٛ  فٝدعٙ أغاغٶددا  

ًدددٝؼ َددٔ ايسقدد١ قٝددداؽ فكددنل أزا٤ اكلٛولددف بطتابددد١ٺ     ف يفددت ايٓىلددط.  

ا مل ا٫عتبداض  َدٔ ندٌ، أخدصٶ    ابعٝسٶا عٔ دعٌ ايتكِٝٝ دع٤ٶ ،ن١ُٝٺ

ٚبصيو فًٔ ٜهٕٛ ايكٝداؽ   إٔ اكلٛولف دع٤ َٔ َٓىل١َٛ َتها١ًَ.

ضتهددعت َ٪ؾددطات٘ عًدد٢ ضأؽ اكلٛولددف، ٚأًُٖددت ب٦ٝدد١     ٕ اإزقٝكڄددا 

نُدا ٜعدس ايتشفٝدع عاًَڄدا َد٪ثطٶا       ايعٌُ، ٚأزا٤ ض٩غا٥٘ َٚط٩ٚغٝ٘.

يٝػددددددت  managementمل اٱزاض٠  motivationٚايتشفٝددددددع دددددددسٽا. 

٘ قهدد١ٝ تفكدد١ًٝٝ، بددٌ دٖٛطٜدد١ اضتهاظٜدد١. ؼلعٓدد٢ إٔ اكلٛولددف شاتدد  

 ،ٚفطٜكددد٘ ،ايعُدددٌٚتٶدددا ٖا٥ًڄدددا مل سددداٍ ت دددري ب٦ٝددد١ اأزا٩ٙ تف ٜتفددداٚت

 ٚططٜك١ ايتشفٝع اكلتبع١.

ٕٻ مل سدغل ٜدط٣    ا ٖٓداى سدٛافع ندجري٠ دددسٽ    ّ. خايدس ايعجُددإ أ

ٞ  ،ٚيغل٪عا٥ب١ عٔ ش١ٖٝٓ اكلػ ، أَدا  خكٛقا مل ايكڀاا احلهدَٛ

 -َٓٗدا  ،م تدب  سدٛافع َتعدسز٠   ٛا٭ْىلُد١ تعد  فمل ايكڀاا اخلدام  

 .ٚاكلًهٝات اكلتكاعس٠ ،خٝاضات ا٭غِٗ :-اَجًڄ

َ٪ؾطات ا٭زا٤ ٖٞ  ، فإٕز. عا٥ؿ١ ا٭فلسٟ ْىلط َٚٔ ٚد١ٗ

ٛ  تٛدټ٘كلعطف١ اي ؛احلسٜج١ مل اكل٪غٸػاتنطٚض٠   ايصٟ تػري عًٝ٘ سلد

 كٝل أٖسافٗا، ٚنصيو تػاعس مل ايتكٝدِٝ ايدصاتٞ يًفدطز، ٖدصا     

َا اغدتدساَٗا  أزا٤ اكلٛنٛعٞ، َعٝاض يٮ -زٕٚ ؾو -ْٗاأعسا 

بٛابد١ عبدٛض سكٝكٝد١     ٝعدس ف ،نُػڀط٠ يتكِٝٝ اكل٪غٸػدات ٚا٭فدطاز  

خددط٣ ايدديت دلتُددع اٱزلدداظ، بكددطف ايٓىلددط عددٔ ايتددأثريات ا٭ سلددٛ

 تٓؿأ عٔ غٝاغات ا٫يتعاّ بٗا.



53 

–1028  1023  
89 

َ٪ؾددددطات ا٭زا٤ ايددددٛولٝفٞ إٔ  أ.ز فٛظٜدددد١ ايبهددددط ٚشنددددطت

 -اَجًڄد - ٫ تػُ  ،ْٗا َٓار عاّ بكِٝ ثكاف١ٝ عا١َإ ،يٝػت لي١ فكنل

 تػدددُ  نُدددا ٫ ،غدددبب فهدددطٟ أٚ عدددا٥ًٞ ٭ٟيًُدددسٜط بدددايتُٝٝع 

نداف١ إػل  ، إخلإ ،ع ايتُٝع كلعاٜري عا١ًٝ٥ أٚ ؾدكد١ٝ يًُٛولف بتٛق 

َ٪غٸػات  إٔ َكاٜٝؼ ا٭زا٤ مل احله١َٛ يٝػت َك١ٓٓ بسق١ بعق

ِٻ ٜهدٕٛ ايتػدا٩ٍ اكلڀدطٚح: َد     كڀاا اخلام. اي ا ٖدٛ اكلددطز   َٚٔ ثٳد

 احلهَٛٞ؟ا تڀبٝكٗا مل ايكڀاا فعًڄ أيتٓذ  ايتذطب١ اييت بس

إػل ايٓكڀدد١ اكلتعًكدد١ ب  ذلُددس ايسْددسْٞ أ. َٚددٔ دسٜددس تڀددطم

ٖدٛ مل قدًب ٖٜٛتٓدا     ْٴفعٹٸٌ َدا نٝف ٌس؛ سٝح تػا٤ٍ: خ٬م ايعُأس

خددد٬م. ٫ ٜٛددددس قدددٛاْغل مل تددداضٜذ ٚاٱ ا٭َاْددد١ٚثكافتٓدددا ٚزٜٓٓدددا، 

ٌ يخد٬م  أتػدتڀٝع  ػدغل ا٭زا٤ ٚاٱْتداز بد٬      ايبؿط١ٜ  workًعُد

ethics  س-ٝدد٘عً ٘قددًٛات اه ٚغدد٬َ -مل ٜكددٌ ايطغددٍٛ، أ: 

ٗٳاز ايڃأځنڃبٳط ٗٳاز ايڃأځقٵ ٳط ِإيځ٢ ايڃذٹ ٓٳا َٔ ايڃذٹ  .س ضٳدعٵ

ٚيهددٔ  ،اايكددٛاْغل ٚايتؿددطٜعات تددٓىلِ ٚتػدداعس نددجريٶ  ،ْعددِ

ي طبٝدد١ زلشددت مل ا احلهدداض٠صلددب إٔ تػددضز ٚتفعددٌ.  ١ٖٓدداى ثكافدد

ٚيهٔ ي٫ٛ اجلعا٤ ٚايتشفٝدع   ،ظضا تكسٜؼ ايعٌُ َُٗا نإ ْٛع٘

عُدٌ  ٌ ٜٚٴفعٻد ٜٴ ا. عٓسَا ٜهعٕٛ قاْْٛٶسضد١ايٚايعكاب كلا زلشٛا هلصٙ 

 .ٚؾفاف١ َتشهط٠عسٍ بڀطم ٜٚٴ ،إٔ ٜػبك٘ ايعَٔ إػل ،ب٘

ِ ٚأنددس  ِ  ز. ذلُددس اكلًشدد ٔپ  ،َػددأي١ سٝازٜدد١ ايتكٝددٝ  ٚأْٗددا فدد

state of art  ًِنُا أْٗدا قدِٝ أقد١ًٝ أنجدط َٓٗدا       ،أنجط َٓٗا ع

قددِٝ عُددٌ تددسعٝٗا اكل٪غٸػدد١ أٚ ا٭فددطاز، ٚعٓددسَا ْهددٕٛ بكددسز        

فددأنرب عكبدد١ ٖددٞ    Program Evaluationَؿددطٚا تكٝددِٝ بددطاَر  
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ٖٚدٛ أَدط    ،احلكٍٛ ع٢ً اكلكُٝغل اكلسضبغل أٚ اكلُاضغغل ع٢ً ا٭قٌ

 ؛ا مل اي٫ٜٛدات اكلتشدس٠  بُٝٓا ٖٛ َؿه١ً ذلًٛي١ تكطٜبٶد  ،ْازض يسٜٓا

ُٻ ٫ْتؿداض َدا ٜٴ   . Licensed Program Evaluatorضخدٝل اكلكدِٝ   ب٢ ػد

ؼلؿددده١ً أظَددد١ ايتكدددِٜٛ نُٗدددسز   َر تعدددرټٚأزبٝدددات تكدددِٜٛ ايدددربا 

ٚنٝددف ؿلهددٔ تدد٬مل غددًڀت٘ اكلٗددسز٠ َددٔ   ،يًُ٪غٸػددات ٚا٭فددطاز

ا إػل احلكدٍٛ  تٗدسف أغاغٶد   ،mitigationخ٬ٍ إدطا٤ات تًڀٝف١ٝ 

ِ   اع٢ً تع  ،ٕٚ ا٭فطاز ٚؾعٛضِٖ أْ٘ مأٟ ايتكِٜٛ  عاَدٌ َػداعس هلد

إؾددطاى أقددشاب  -اَجًڄدد -، َٚددٔ ٖددصٙ اٱدددطا٤اتاٚيددٝؼ َٗددسزٶ

مل بٓددا٤ أزٚات ايتكددِٜٛ  clientsأٚ ايعُدد٤٬  stakeholdersكددًش١ اكل

 بٌ ٚضؼلا قٝاع١ ؾلٛشد٘ ا٭ْػب. ،ٚايتدڀٝنل ٱدطا٤ات٘

ٚأْ٘ ٫ ٜٓب دٞ   ،ظ١َ ايتكَِٝٝٚا تكسّ اهلسف َٓ٘ اٱؾاض٠ إػل أ

َٳدددد  ٜددددتكٔ  ٔٵايتٗددددٜٛٔ َددددٔ َتڀًباتدددد٘ يًُُاضغدددد١ ايكددددشٝش١، ٚ٭ٕ 

 ،ايبٝاْددددات ٚتبٜٛبٗدددداع ُٵدددددٳ َددددٔ -ٚضلكددددل َتڀًباتدددد٘ ،ايتكددددِٜٛ

ا، بُٝٓدا أعًدب   ٚق١ًًٝ ددسٽ  ،ِٖ ف١٦ ق١ًًٝ -ٚضقسٖا بسق١ ٚفعاي١ٝ

ٚهلصا فكدس أثبدت    ؛مل ٚنع ا٭ضقاّ ا٫ْڀباع١ٝاكلُاضغات تكّٛ ع٢ً 

ا مل تكٝددِٝ ا٭زا٤ مل نددٌ  ا شضٜعٶددا٫عتُدداز عًدد٢ ٖددصا ايعاَددٌ فؿددًڄ    

ٚأقدبشت ايضقٝد١ ايكا٥ُد١ عًد٢      ١،ٚاخلاقد  ١ايكڀاعات احلهَٛٝ

جلص٠ٚ ايعڀا٤ ٚيطٚح ايد٤٫ٛ، ٚمل   shut downكِٝٝ عاٌَ إقلاز ايت

    ٌ َٴجٴدددددٌ ايدددسٜٔ   ،ٜبدددل غددد٣ٛ احلدددس ا٭زْددد٢ َدددٔ أخ٬قٝدددات ايعُددد ٚ

ٝٸط ايعُددٌ يٝتكددسّ بددايبنل٤ ايددصٟ ْؿدداٖسٙ      ٚايعددازات ٖددٞ ايدديت تػدددددد

 ا.َٜٛٝٽ
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 :٘التْصٔات املكرتح 

ايكهدد١ٝ ٫ تهُددٔ  ددسٜاتٗا مل  إٔ  ز. إسػددإ بٛسًٝكدد١ٜددط٣ 

ٕ إإش  ،١ ٚايتؿددده٬ٝت اٱزاضٜددد١ فكدددنل، بدددٌ مل ايتشفٝدددع اهلٝهًددد

 فٝددع اكلٛولددف ٖددٛ ايعٓكددط ا٭غددداؽ يٝعڀددٞ أفهددٌ َددا يسٜددد٘،        

ايتشفٝدددع طٝدددف عدددطٜق َدددٔ ٚ ٚبايتدددايٞ تتشػدددٔ َ٪ؾدددطات أزا٥ددد٘.

ا٭غايٝب ٚايڀطم. ٚبايكڀع يدٝؼ ا٭ٖدِ ٖدٛ اجلاْدب اكلدايٞ، إ٫ مل      

٘ ٫ ٜٛددس  ض أْد ساٍ َٔ ٫ ٜعٍٛ نجريٶا ع٢ً تٓافػد١ٝ ا٭زا٤، باعتبدا  

َٳدد  نددبري فددطم َٳدد  ٔٵبددغل  ٫ ٜدد٪زٟ. ٚاكلجدداٍ ايتكًٝددسٟ ٖددٛ     ٔٵٜدد٪زٟ ٚ

 ـلايڄا.إايكڀاعات احله١َٝٛ 

ِ َٚٔ داْب٘ ٜط٣  ٫ ؿلهدٔ إٔ ٜٛددس سدٌ    أْد٘   ز. ذلُس اكلًشد

 ،عس٠ دٛاْب مأٚ ضؼلدا ندٌ اجلٛاْدب     ٚاسس كلؿه١ً عُٝك١ ؽلؼټ

َ   تٴصلدب إٔ   َتهاًَد١ بٌ دلُٛع١ سًٍٛ   ،تكٓد١ ٛندع بڀطٜكد١ فٓٝد١ 

أؾلدٛشز  ؿلهٔ اقدضاح  ػٝام ٖصا ايتابع بطٚح ٚط١ٝٓ قازق١. ٚمل تٴٚ

أٖدساف اكل٪غٸػدد١،   ؛ٚددد١ ايتكٝدِٝ با٭ٖدساف  اإْػداْٞ ٜكدّٛ عًد٢ َع   

ٚأٖدددساف ايعددداًَغل، فٝذدددب إٔ ٜهدددٕٛ يهدددٌ َٛولدددف أٖدددساف       

ٜػددتكٝٗا َددٔ أٖددساف اكل٪غٸػدد١ مٜٚددب  يهددٌ َٓٗددا َ٪ؾددطات أزا٤    

KPIs   ،ّٷحبٝح ٜتهٕٛ يسٜٓا أٜهٶ ٜبسأ َدٔ   ،هلصٙ اكل٪ؾطات ا ٖط

ٜٚٓتٗددٞ ْددع٫ٚ بتًددو  ،اكل٪غٸػدد١ ١باغددضاتٝذٝا٭عًدد٢ بتًددو اخلاقدد١ 

اكل٪غٸػددد١ ا. ٚبكدددسض ٚندددٛح أٖدددساف  ايددديت ؿلاضغدددٗا اكلٛولدددف َٜٛٝٽددد 

يًكٝاؽ بكسض َا ٜٓذ  ٖصا ايُٓٛشز، ٖٚدصا ٜتڀًدب ليٝدات    ٚقابًٝتٗا 

فعايدد١ يكٝدداؽ  كددل أٖددساف اكل٪غٸػدد١، فددإشا َددا  ككددت بٓػددب١        

ٚإشا  ،يدددد١ ناْددددت ايعدددد٠ٚ٬ ايػدددد١ٜٛٓ يًذُٝددددع مزٕٚ اغددددتجٓا٤ َكبٛ
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 ككت بٓػب١ احلس ا٭ز٢ْ احلطز مٖٚٛ أقدٌ َدٔ اكلكبدٍٛ  مل ؽلدٓ      

فإْدد٘  ،إشا  ككددت بٓػددب١ عايٝدد١ اكلددسضا٤ ؛ أَدداايعدد٠ٚ٬ ٭سددس مستدد٢ 

فُٔ ؽلهٔ َٔ  كٝدل أٖسافد٘    ،ٓىلط مل  كل أٖساف اكلٛولفغلٜٴ

كهدد٢ عًدد٢ ٚبٗددصا ٜٴ اكلهدداف١ . بٓػددب١ عايٝدد١ اغددتشل ظٜدداز٠ مايكُٝدد١ 

نُدا تتشكدل ايعد٠ٚ٬ يًذُٝدع َدع فدط         ا٫ْڀبداعٞ، تكِٝٝ اكلسٜط 

للدا صلعدٌ ايعُدٌ فٝد٘      ؛ايتكِٝٝ اكل٪غٸػٞ نأغاؽ يتكٝدِٝ ا٭فدطاز  

ُٶدسٜٶ  ا ع٢ً أغؼ غ١ًُٝ ٚق١ٜٛ.ا ٚقا٥

زا٤ مل ايكڀدددداا َ٪ؾددددطات ا٭ إٔ ز. خايددددس ايطزٜعددددإٚأنددددس 

َٶددا   ا٭نددازؿلٞ ٕ تهددٕٛ مل قددًب عًُٝدد١   أٚ ،صلددب إٔ تددت ري ؽلا

ٚفُٝدددا طلدددلټ  تڀدددٜٛط اجلاَعدددات ٫ْتؿددداهلا َدددٔ ايضٖدددٌ ٚايطتابددد١.

ٛددددٛز َ٪ؾدددطات يندددطٚض٠ ايكڀددداا ا٭ندددازؿلٞ  سٜدددسٶا، فٗٓددداى 

ٜكَٕٛٛ بعًُِٗ بكٛض٠ ضٚت١ٝٓٝ  ا٭نازؿلٝغل؛ فبعق ٚانش١تكِٝٝ 

ِ ٥تڀدٜٛط أزا مل ٚنأْ٘ ٚولٝف١ يًهػب زٚؾلدا أٟ ضعبد١    ،لل١ً  ،ٗد

با٫بتهددداض ٚا٫ٖتُددداّ  ،نازؿلٝددد١ايعًُٝددد١ ا٭ ٚ ػددغل رلطددددات 

 ،ا٭غددتاش. قددشٝ  إٔ ٖٓدداى َتڀًبددات يًذددٛز٠ تؿددٌُ أزا٤  ٚايٓؿددط

 ٟ يهدٔ شيدو عدري ندافٹ؛ بدٌ إْد٘ عدري         ،ٖٚٓاى تكِٝٝ زاخًٞ غدٓٛ

َٚددا ضلكددٌ عًٝدد٘ َددٔ عدد٠ٚ٬ غدد١ٜٛٓ  ا٭نددازؿلَٞٛقددع  َدد٪ثط عًدد٢

١ ٕ ايتكٝددِٝ ٫ ٜضتددب عًٝدد٘ نددطض بايٓػددب    إخددط٣، بددٌ   أٚاَتٝدداظات 

تكددع مل ْڀددام سايكڀدداا   ا٭نددازؿلٞطاكلددا إٔ ٚولٝفدد١   ،يًُككددطٜٔ

 ،خكدك١ اجلاَعات قدس تهدٕٛ سًڄدا هلدصٙ اكلؿده١ً     ٚيعٌ ايعاّس. 

تبددددداا َعددددداٜري َٚ٪ؾدددددطات رلتًفددددد١ يكٝددددداؽ أزا٤     احبٝدددددح ٜدددددتِ  

 زا٤ٙ يًعٌُ ع٢ً أنٌُ ٚد٘. أتهُٔ  ا٭نازؿلٞ،
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ٖدددٞ  ا٭ندددازؿلٞخدددط٣ تدددجري ا٫ٖتُددداّ مل ايكڀددداا   أَػدددأي١ 

ب ايؿدكدددٞ؛ فاحلكدددٍٛ عًددد٢ بعدددق ا٫َتٝددداظات طلهدددع    اجلاْددد

بكددطف ايٓىلددط عددٔ    ،يٮٖددٛا٤ ٚايكددطب ٚايبعددس َددٔ َتدددص ايكددطاض    

َجًدد١ مل ٖددصا ايبدداب أنجددط َددٔ إٔ ٚا٭ ،نفددا٠٤ ايؿدددل ٚقسضاتدد٘

ٕ شيو ٜٓػشب ع٢ً ايضقٝات ايع١ًُٝ اييت تتڀًب َٔ إبٌ  ،شك٢تٴ

زٕٚ  ،ايبعق سغًلس بعدق ايبشدٛخ ٚتكدسؿلٗا نُتڀًبدات يًضقٝد١     

 صنط جلػِ اكلعطف١.  إٔ تكسّ إناف١ تٴ

ٜٚععظ ٖصا ا٭َط ز َػاعس احملٝا بتػدا٩ي٘ سدٍٛ َدس٣ ضعبتٓدا     

فعًڄددا مل إصلدداز ب٦ٝدد١ تعًُٝٝدد١ َتڀددٛض٠، تڀبددل َفٗددّٛ اجلددٛز٠ عًدد٢      

أض  ايٛاقع، ٚيٝؼ ع٢ً ايٛضم، إش ٖٓاى ايّٝٛ أعدساز ندبري٠ َدٔ    

ايڀ٬ب تًتشدل باجلاَعدات؛ للدا تڀًدب ٚددٛز َتعداْٚغل َدٔ خداضز         

ا٭َط ايدصٟ ٜكدعب َعد٘ تڀبٝدل     اجلاَع١ يًكٝاّ بايعب٤ ايتسضٜػٞ، 

ليٝددد١ تكدددِٜٛ َٓاغدددب١ ٚسٝازٜددد١ َدددع ٖددد٪٤٫، ٫ غدددُٝا إٔ ٚددددٛزِٖ    

َٚؿاضنتِٗ نجريٶا َا تكّٛ ع٢ً ا٫ختٝاضات ايصات١ٝ، ايبعٝس٠ عدٔ  

 اكلعاٜري ايع١ًُٝ ايسقٝك١.

ٛټض  ٕ ٚمل تك ٕ  ،ّ. خايس ايعجُدا ايكڀداا احلهدَٛٞ أنجدط     فدإ

بدايٓىلط إػل ايتڀبٝدل    ،١ساد١ حلعّ َتٓٛع١ َٔ احلدٛافع عدري اكلازٜد   

 .ا٭فكٞ يهازض زٜٛإ اخلس١َ اكلس١ْٝ

ضبددنل ايعدد٠ٚ٬ ايػدد١ٜٛٓ  إٔ  ز. عا٥ؿدد١ ا٭فلددسٟ بُٝٓددا أنددست

 ملؼل٪ؾطات ا٭زا٤، ٖٛ باب ايٓٗٛ  بطفع إْتاد١ٝ ايفطز، ٫غُٝا 

عًد٢ َػدت٣ٛ    ا ايكڀاا ايعاّ مل اكلًُهد١ ٜعدسټ  ايكڀاا ايعاّ، فتكطٜبٶ

قدٌ  أَدٔ   -ْػدا١ْٝ ايعطبٝد١  ت١ُٝٓ اٱحبػب تكاضٜط اي -اكل٪غٸػات

ٞ     شا َدا إايبًسإ ايعطب١ٝ إْتاد١ٝ،  ٕ إ .قٝػدت بػداعات ايعُدٌ ايفعًد

ٖٛ اكلدطز ايٛسٝس يًتدًل َدٔ   ؼل٪ؾط ا٭زا٤  ضبنل ايع٠ٚ٬ ايػ١ٜٛٓ

 ايضٌٖ ايصٟ تعاْٞ َٓٗا َ٪غٸػات ايكڀاا ايعاّ.
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 نردٖ. أشام٘. الْرق٘ الرئٔص٘: و  

ّ  عبدس ايععٜدع   اكلًو َس١ٜٓ تكّٛ ٝٽدا  ايتكٓٝد١  ٚ يًعًدٛ ٍ  ساي  بأعُدا

 ايتدددابع ايڀدددريإ ٚ ايفهدددا٤ َعٗددس  عدددرب ايػدددعٛز١ٜ ايفهدددا٤ ٚنايدد١ 

ٌ . يًُس١ٜٓ ٌ  ٜٚؿدُ ٔ  دلُٛعد١  اكلعٗدس  عُد  ٝذ١ٝا٫غدضات  ا٭ٖدساف  َد

 اكلعًَٛددات  ْىلدداّ ا٭ض ، ٚتڀددٜٛط ضقددس أزٚات إْتدداز َٓٗددا: ايدديت

 اكل٬سددد١ ايكدددٓاع١ٝ، ٚتڀدددٜٛط ا٭قُددداض اجل طافٝددد١، ٚاغدددتدساَات

 ايفهدددا١ٝ٥، ايبعجدددات مل اكلًُهددد١ ايفهدددا٤، َٚؿددداضن١ ٚ اجلٜٛددد١

ٍ  مل ٚايتسضٜب ايعايٞ ايتعًِٝ َػت٣ٛ ٚضفع ايڀدريإ   ٚ ايفهدا٤  دلدا

ٔ  عسز اكلعٗس ٜتبع ٚ ..  ايدٛط   اكلطندع  َجدٌ:  ايٛطٓٝد١،  طاندع اكل َد

 ايكدٓاع١ٝ،  ا٭قُداض  يتكٓٝد١  ايدٛط   ٚاكلطنع بعس، عٔ ي٬غتؿعاض

 يتكٓٝدددد١ ايددددٛط  ٚاكلطنددددع ايڀددددريإ، يتكٓٝدددد١ ايددددٛط  ٚاكلطنددددع

 اكلسٜٓد١  قدٓعت  ٚقدس  يًفًو .. ايٛط  ٚاكلطنع ايٓفاث١، احملطنات

ٔ  أطًكدت  ايع١ًُٝ، يٮعطا  قٓاعٝٽا قُطٶا 13 ٚأطًكت  طندع َ َد

إػل  باٱندداف١  ناظاخػددتإ، مل ايكددٛاضٜذ  ٱطدد٬م مبدداٜهْٛٛض 

ٚيهدٔ   يًفهدا٤،  ايعًُٞ با٫غتدساّ اكلتعًك١ ايرباَر َٔ لخط عسز

 بكددٓاع١ َتعًكدد١ بددطاَرأٟ  تؿددٌُ ٫ اكلسٜٓدد١ بددطاَرإٔ  ايٛاندد  َددٔ

 إطدد٬مأٚ  ا٭ٚنطاْٝدد١ ، بايڀددا٥ط٠ ٜتعًددل َددا عددسا مَددا ايڀددا٥طات

 َطاسددٌ نافدد١ َددٔ ايددتُهٔ ٜؿددٌُ ؼلددا ايفهددا٤،إػل  ايكددٛاضٜذ

 .إط٬قٗا ايكٓاع١ٝ ثِ ا٭قُاض قٓاع١
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 اهلٓددس ـلٗٛضٜدد١ بددطاَر َددع اكلسٜٓدد١ بددطاَر َكاضْدد١ ؿلهددٔ ٚ

ٞ  َػباض إط٬م مشًت اييت يًفها٤،  مل اغدتُط  ايكُدط، إػل  فهدا٥

 ،1884 أعػددڀؼإػل  1883 أنتددٛبط َددٔ ايكُددط سددٍٛ ايددسٚضإ

 ،1810 ْددٛفُرب مل اكلددطٜذإػل  فهددا١ٝ٥ َطنبدد١ ٚنددصيو إطدد٬م 

ٔ  18102 غبتُرب مل ايهٛنب سٍٛ ٚبسأت َػاضٶا  َٛقدع  ٚشيو َد

 مثَٛبا . اكلػ٢ُ اهلٓس مل ايكٛاضٜذ إط٬م

 ٱطد٬م  بطْداَر  بتٓفٝدص  اٱَاضاتٝد١  ايفها٤ ٚناي١ تكّٛ نُا

إػل  ٚيدسٜٗا بدطاَر   ،1818 مل اكلدطٜذ  نٛندب إػل  ا٭ٌَ  مَػباض

 .غ١ٓ 188 بعس َا

 ايفهددا٤  ٚنايدد١ ٱْؿددا٤  قطٜددب ضقددطا ا دداش  اكلددأٍَٛ َددٔ إٕ

 اكلِٗ، ايٓازٟ هلصا زخٛيٓا أ١ُٖٝ َٓٗا: َتعسز٠، ٭غباب ايػعٛز١ٜ؛

ّ  ايبؿدددط١ٜ ايكددد٣ٛ َدددٔ ايتشتٝددد١ ايبٓٝددد١ ٚتدددٛف ط  ايػدددعٛز١ٜ، ٚايتكدددسټ

 ٚندددا٫ت َدددٔ ايهدددجري ٚاغدددتعساز اكلسٜٓددد١، أعُددداٍ مل احلاقدددٌ

ٕ  ايعاكل١ٝ ايفها٤ ٔ   َعٓدا،  يًتعداٚ ٌ  ٚا٭ٖدِ َد ٛ  ا٭غدباب  ٖدصٙ  ند  ٖد

ٚاحلطندد١   اكلًُهدد١، اقتكدداز  عًدد٢ ايٛنايدد١  ٖددصٙ ْؿدداهل  تددأثري

 .ٚايكٓاع١ٝ فٝٗا ايع١ًُٝ

 

 رضْاٌ. زٍري. التعكٔب األّل: د   

 ٚايفهدا٤  ايڀريإ حبٛخ َعٗس أعُاٍ نطزٟ أغا١َ. ّ تٓاٍٚ

 ا٫غدددضاتٝذ١ٝ ٚبطادلٗدددا  ٚأٖدددسافٗا ايععٜدددع، عبدددس اكلًدددو ؼلسٜٓددد١

 ندددُٔ اكلعٗدددس ٜ ڀٗدددا مل َُٗددد١ ْكڀددد١إػل  أؾددداض أْددد٘ إ٫. اكلتعدددسز٠

ايفهددا٤؛ إػل  ايكددٛاضٜذ بددإط٬م اكلتعًكدد١ ايددرباَر ٖٚددٞ بطادلدد٘،
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ٍ  بطْداَر  عًد٢  بدايضنٝع  تعكدٝا  غٝهٕٛ يصيو  يًفهدا٤،  ايٛقدٛ

 .  ايتشسٜات أنرب َٔ ٜعترب ٚايصٟ

ِ  تدددسفع أٖددسافڄا  ٖٓدداى إٔ  فٝددد٘، ٫ؾددو  ٚللددا   يًتػدددابل ا٭َدد

أٚ  ػدهط١ٜ، عأٚ  اقتكداز١ٜ،  أٖدساف  َٓٗدا:  ايفها٤،إػل  يًٛقٍٛ

ٌ  حبتد١،  َعطفٝد١  ست٢  ٱْؿدا٤  تدسفعٗا  ٚأٖدساف  تڀًعدات  أَد١  فًهد

 َددٔ اكل٬ٜددغل ٦َددات شيددو غددبٌٝ مل ٚتبددصٍ فهددا٤، بددطاَر ٚتڀددٜٛط

ٝٶا، ٚدلٗدددددٛزٶا ايدددددس٫ٚضات،  تتذددددداٚظ تهددددداز ٚإخفاقدددددات َهدددددٓ

ٝٶا ايٓذاسات؛ ٍ  مل ايطٚاز َٔ تهٕٛ ٭ٕ غع  ٱثبدات  ايفهدا٤،  دلدا

ٛټض  تفددٛم َهاْدد١ مل تهددعٗا كلعطفدد١ ٚاَت٬نٗددا ٚضقٝٗددا، ا٭َدد١ تڀدد

 ٚا٫قتكدددددازٟ، ايتهٓٛيدددددٛدٞ، اجملدددددا٫ت: مل ا٭خدددددط٣ ايدددددسٍٚ

 .ٚايعػهطٟ

 ايفهددا٤ بطْادلددا اٱطدد٬م: عًدد٢ ايفهددا٤ بددطاَر أؾددٗط َٚددٔ

 أٖسافدددد٘ َُٓٗددددا يهددددٌ نددددإ ٚايدددديت ٚايػددددٛفٝيت، ا٭َطٜهددددٞ

 ايفهددا٤ بطْدداَر إطدد٬م ايػددٛفٝيت ا٫ دداز أعًددٔ فشددغل اخلاقدد١،

 ايفهدددا٤ بطْددداَر عدددٔ أڂعًٹدددٔ عػدددهط١ٜ، ٭ٖدددساف 2930ّ عددداّ

 َددددطٿ ٚعًدددد٢. ٚعًُٝدددد١ َسْٝدددد١ ٭ٖددددساف 2958ّ عدددداّ ا٭َطٜهددددٞ

 بطْداَر  سكدل  فكس أٖساف٘، َٔ ايهجري َُٓٗا نٌ سكل ايػٓٛات

 قدددداضٚر أٍٚ نددددإط٬م نددددبري٠؛ زلاسددددات ايػددددٛفٝيت ايفهددددا٤

 ايهددط٠ سددٍٛ زاض اكلددساض، مل قددٓاعٞ قُددط أٍٚ ٚإطدد٬م بايٝػدديت،

 ٚاَدطأ٠ڄ،  ضدًڄدا،  أضغٌ َٔ أٍٚ ِٖٚ اجلٟٛ، فاي ٬ خاضز ا٭ضن١ٝ

ْٶا  َٔ باخلطٚز ضٚازٙ قاّ ٚأٍٚ َٔ اجلٟٛ، اي ٬ف خاضزإػل  ٚسٝٛا

ٔ  ٚأٍٚ ايفهددا٤، مل اكلطنبدد١ ٔ  عٝٓدد١ أسهددط َدد  ايكُددط،  تددطاب َدد
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. يٮبدس  ايػدٛفٝيت  ا٫ داز  باغِ غٴذًت اييت اٱزلاظات َٔ ٚعريٖا

 سكددل سٝددح سىلًّددا، أقددٌ ا٭َطٜهددٞ ايفهددا٤ بطْدداَر ٜهددٔ ٚمل

 :-اكلجددداٍ غدددبٌٝ عًددد٢ -َٓٗدددا أٜهٶدددا، اٱزلددداظات َدددٔ ايهدددجري

ّ  ايكُدط  غدڀ   ع٢ً اهلبٛهل ٌ  ٚإْؿدا٤  ّ،2964 عدا  مل ايفهدا٤  َعُد

 ا٫غدتدساّ؛  ٱعداز٠  ايكابًد١  ايفها١ٝ٥ اكلطنبات ٚاغتدساّ اكلساض،

 ذلڀ١ بتؿ ٌٝ ٜكّٛ أْ٘ نُا ٚزٜػهفطٟ، تؿايٓذط ناكلطنب١

 غدڀ   عًد٢  ٖبنل فها٥ٞ َػباض إضغاٍ ٚاغتڀاا ايسٚي١ٝ، ايفها٤

 ا٭َطٜهددددددٞ ايفهددددددا٥ٞ بطْدددددداَر ٚأغددددددؼ. اكلددددددطٜذ نٛنددددددب

ٚ  اكلطاقبد١  عدرب  ا٭ضن١ٝ ايهط٠ ٚفِٗ ٫غتهؿاف  بكدط١ٜ  ايهٗدط

 يڀبٛعطافٝدد١ أفهددٌ كلعطفدد١ احلُددطا٤؛  ددت ٚبا٭ؾددع١ ٚايطازاضٜدد١،

 ٚايتكدشط  اجلٛفٝد١،  اكلٝداٙ  ٚجتُعات ٚايتًٛخ، ٚايڀكؼ، ا٭ض ،

 ا٭ضند١ٝ  ايهدط٠  كلعطف١ ا٭َطٜهٞ َرايربْا ٜػع٢ نُا ٚعريٖا،

 .ايفها٤ اغتهؿاف عرب ايؿُػ١ٝ ٚاجملُٛع١

ٞ إػل  إنداف١  ٔ  ايفهدا٤  بطْدادل ٔ  ا٭ؾدٗطٜ َٶا،  ٚا٭نجدطٜ  تكدسټ

 ٚندا٫ت  بإْؿدا٤  أخدط٣  زٍٚ قاَدت  ٚايػدٛفٝيت،  ا٭َطٜهٞ ُٖٚا

 ٚايػدددٛفٝيت، ا٭َطٜهدددٞ بايربْدددادلغل يًشدددام ذلاٚيددد١ مل فهدددا٤

ّ  اكلتٛاندع  ادلٗدا بطْ بإْؿدا٤  ايكدغل  قاَت سٝح  ٚمل ّ،2950 عدا

ّ  ستد٢  اخلاضدٞ ايفها٤إػل  بؿط إضغاٍ َٔ تتُهٔ  ّ،1003 عدا

 خدداضز اكلددساضإػل  بؿددط إضغدداٍ تػددتڀٝع زٚيدد١ ثايددح بددصيو يتكددب 

 ٱْؿدددا٤ ايكددد١ٝٓٝ احلهَٛددد١ ٚ ڀِّدددنل ٚإعازتددد٘، اجلدددٟٛ اي ددد٬ف

ّ  ايكُدط  غدڀ  إػل  بؿط ٚإضغاٍ ايفها٤، مل ثابت١ فها٤ ذلڀ١  عدا

1010ّ. 
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ٍ  بطندددب ايًشدددام  اهلٓسٜددد١ احلهَٛددد١  قدددطضت نُدددا  ايدددسٚ

 ايفهدا٤،  ٭حبداخ  اخلاقد١  ٚنايتٗدا  بإْؿدا٤  يًفهدا٤  اكلػتهؿدف١ 

 ضا٥ددس قٝدداّ ضعددِ اكلددساضإػل  بؿددط إضغدداٍ أٚيٜٛاتٗددا َددٔ ٜهددٔ ٚمل

 َطنبد١  َدعل  عًد٢  2984ّ عاّ اكلساضإػل  بايڀريإ اهلٓسٟ ايفها٤

 بطْداَر  تدب   ايٛناي١ قطضت 1007ّ عاّ ٚمل ايػٛفٝت١ٝ، ايفها٤

 اكلدساض إػل  فها٤ ضا٥سٟ إضغاٍإػل  ٜفهٞ بايهاٌَ، ٖٓسٟ فها٤

ِٻ َٚدددٔ زٚضات، بعدددس٠ يًكٝددداّ  ايربْددداَر ٜٚڀُددد . يدددٮض  ايعدددٛز٠ ثٳددد

 ٟ  فهددا٤ َطنبدات  يكددٓاع١ ايهافٝد١  اكلعطفدد١ إػل انتػداب  اهلٓدس

 .َٚػافطٜٔ ضنابٶا  ٌُ يٮض ، ٚتعٛز يًُساض، تٴڀًل

 زٚيدد١،أٟ  مل سٗدداٚزلا ايفهددا٤ بددطاَر َهتػددبات ٚحلكددس

 ايكٜٛدد١، ٚايطعبدد١ ٚاكلعطفٝدد١، اكلايٝدد١ ايكددسض٠ يددسٜٗا ٜتددٛفطإٔ  ف٬بددس

ٔ  أٜهٶدا  زلاسٗدا  ٜتڀًدب  نُدا  يًربْاَر، اكلتٛاقٌ ٚايسعِ  ايتهداَ

 اجملدداٍ،  ٖددصا  مل غددبكتٗا  أخددط٣ فهددا٤  َٚٓىلُددات  ٚنددا٫ت  َددع

 يتشكٝددل اي٬ظَدد١ ايعَٓٝدد١ ايفددض٠ ٫ختكدداض خرباتٗددا؛ َددٔ ي٬غدتفاز٠ 

ناْدت   غدٛا٤  ايربْداَر،  أٖدساف  ناْدت  َُٚٗدا  ْاَر،ايرب أٖساف

 نُعطفد١  عػدهط١ٜ؛ أٚ  ايكدٓاع١ٝ،  ا٭قُداض  نإط٬م اقتكاز١ٜ؛

 نا٭حبداخ  َعطفٝد١؛ أٚ  ايبا٫غت١ٝ، ايكٛاضٜذ قٓاع١ تهٓٛيٛدٝا

ٍ  اجلاشبٝد١  اْعساّ ساي١ تٴػتدسّ اييت ٚايفػٝٛيٛد١ٝ ايڀب١ٝ  يًٛقدٛ

 اكلطدددد٠ٛ فاكلهتػدددبات ا٭ٖدددساف، عدددٔ ايٓىلدددط ٚب دددق يًٓتدددا٥ر،

 :-اكلجاٍ غبٌٝ ع٢ً -َٓٗا بعهٶا ْصنط نجري٠،

 .اكلعطف١ٝ ٚاٱناف١ ا٫غتك٬ي١ٝ •

•  ّ  َسْٝدددددد١ تڀبٝكدددددات  مل ايفهددددددا٤ تهٓٛيٛدٝدددددا  اغدددددتدسا

 ٚعػهط١ٜ.
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 . َػاْس٠ تك١ٝٓ ٚولا٥ف خًل •

 باغددتدساّ اكلسْٝدد١ ايكددٓاعات زعددِ ايفهددا٤ يددرباَر ٚؿلهددٔ

 مل نددطزٟ أغددا١َ. ّ إيٝٗددا أؾدداض دلددا٫ت، عددس٠ مل أحباثٗددا ْتددا٥ر

 ايدديت ايتهٓٛيٛدٝدد١ اجملددا٫ت َددٔ عريٖددا ٖٚٓدداى. ايط٥ٝػدد١ ايٛضقدد١

 ايفهدددا٤ ٚندددا٫ت بٗدددا تكدددّٛ ايددديت ا٭حبددداخ عًددد٢ تعتُدددس باتدددت

ٌ  َدطزٚز  ٚهلا ايفها٤، مل ٫غتدساَاتٗا ٛټض  عًد٢  ندبري  ٚفهد  ايتڀد

 . ايبؿط سٝا٠ طلسّ ايصٟ ايتك 

ٍ  ـلٝدددع بددسأت  يددصا   احلايٝددد١، ايفهددا٤  يدددرباَر اكلؿدد ١ً  ايددسٚ

 حبجٝددد١ َٚطاندددع ٚايڀدددريإ، ايفهدددا٤ بكدددٓاع١ َعٓٝددد١ ٚؾدددطنات

ّ  مل َتدككد١   ايفهددا٤ َطنبدات  مل ايٓىلدط  بإعداز٠  ايفهدا٤،  عًدٛ

 اكلطنبددددات فهددددط٠ يتددددب  اجلُٝددددع ٜتٛددددد٘ سٝددددح ٚتكدددداَُٝٗا،

 يًدديت  َؿدداب١ٗ َددساضز عًدد٢ ٚاهلبددٛهل يٲقدد٬ا اكلكدد١ُُ ايفهددا١ٝ٥

 َٔدد ٭قددٌ اٱطدد٬م تهًفدد١ تددٓدفق ٚبددصيو يًڀددا٥طات، تٴػددتدسّ

ٔ  َددٔ ٚغددٝهٕٛ ايٓكددف،  ايڀددا٥ط٠،  اكلطنبدد١ اغددتدساّ اكلُهدد

ِٻ َٚددٔ ٚ ًُٝددٗا، بددايٛقٛز تعٜٚددسٖا ٜددتِ حبٝددح  َددط٠  إط٬قٗددا ثٳدد

ِ . أخط٣ ِ  ٚغدٝت ٌ  اكلطنبدات  تكدُٝ ٔ  حلُد  اي د٬ف  خداضز  اكلػدافطٜ

ٕ  نُا ٚا٫غتهؿاف، ٚا٭حباخ ايتٓكٌ ٭عطا  اجلٟٛ  غدٝهٛ

ُٵٌ بإَهاْٗا  .َساضٖا مل ٚإط٬قٗا ايكٓاع١ٝ، ا٭قُاض سٳ

ٛټٍ َطسًددد١ ٖدددٞ احلايٝددد١ ايعَٓٝددد١ ايفدددض٠ تعتدددرب يدددصيو  مل  ددد

 اكلعٓٝددد١ اجلٗدددات ـلٝدددع تتػدددابل سٝدددح ايفهدددا٤، بدددطاَر َػدددتكبٌ

 ي٬غدددتدساّ قابًددد١ َتڀدددٛض٠، فهدددا٤ َطنبدددات ٱْتددداز بايفهدددا٤

 يكددددٛاضٜذ احلاددددد١ ٚبددددسٕٚ اكلسْٝدددد١، يًڀددددا٥طات للاثًدددد١ بڀطٜكددد١ 
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 اكل٬بددددؼ سا٫٤ضتدددد ايطندددداب ساددددد١ ٚبددددسٕٚ إطدددد٬م، َٓكدددد١أٚ 

 يدددددس٣ فكدددددنل يدددددٝؼ ايتٛدددددد٘ ٖٚدددددصا. ايفهدددددا٤ بدددددطٚاز اخلاقددددد١

 عدددس٠ َدددٔ تٛدټددد٘ ندددصيو إؾلدددا احلهَٛٝددد١؛ ايفهدددا٤ ٚندددا٫ت

 سٝدددددح ا٭حبددددداخ، َٚطاندددددع ٚايفهدددددا٤، يًڀدددددريإ ؾدددددطنات

 قاَدددددت ايؿدددددطنات إسدددددس٣. ٚاعدددددس٠ أٚيٝددددد١ يتكددددداَِٝ تٛقدددددًٛا

 مل اكلهددددددٛى بفكددددددٌ ٜكددددددّٛ َهددددددٛى بدددددد٘ قدددددداضٚر بتكددددددٓٝع

 بڀطٜكددددد١ ٜٚٗدددددبنل ا٭ض ،إػل  ٚرايكددددداض ٜعدددددٛز ثدددددِ ايفهدددددا٤،

 اٖتُددددت أخددددط٣ ٚؾددددطن١ أخددددط٣، يطسًدددد١ ٫غددددتدساَ٘ غدددد١ًُٝ

 َدددددٔ  طضٖدددددا زفدددددع قددددد٠ٛ شات ايٓفاثددددد١ يًُشطندددددات بتكددددداَِٝ

ِٻ َٚدددٔ اجلدددٟٛ، اي ددد٬ف خلددداضز اجلاشبٝددد١ إػل  اكلطنبددد١ إعددداز٠ ثٳددد

 ايػدددددبام دلددددداٍ مل ددددددسٽا ندددددبري٠ قفدددددع٠ ٜعتدددددرب ٖٚددددصا  ا٭ض ،

 ايتهًفددد١ َدددٔ ايهدددجري طغدددٝٛف ٚايدددصٟ ايفهدددا٤، بدددطاَر يعًدددّٛ

 ايفهدددا٤ بدددطاَر َدددٔ اكلدددطزٚز٠ ايفا٥دددس٠ مل ظٜددداز٠ َدددع ،١ايتؿددد ًٝٝ

 .ايسٚي١ ع٢ً

 ايعطبٝددد١ يًًُُهددد١ ددددسٽا َٓاغدددبٶا ايٛقدددتإٔ  أض٣ ٖٓدددا َٚدددٔ 

 يًكُدددط يًٛقدددٍٛ غدددعٛزٟ فهدددا٤ بطْددداَر مل ي٬غدددتجُاض ايػدددعٛز١ٜ

 ٚخاقد١  مل اكلًُهد١،  ٚايعًُٝد١  اكلسْٝد١  ا٭ٖدساف  كلػداْس٠  ٚاكلدطٜذ، 

 ايفهدا١ٝ٥،  يًطس٬ت دسٽا َٴٓاغب اجل طامل اخلايٞ ايطبع َٛقعإٔ 

ُٻ٢  ت  عبدس  اكلًدو  َسٜٓد١  بإؾطاف ايػعٛز١ٜ، ايفها٤ ٚناي١ َٴػ

ّ  ايععٜدع  ٕ  ٚايتكٓٝد١،  يًعًدٛ  مل عًددّٛ رلتكد١  زٚيٝد١  دٗد١  َدع  بايتعداٚ

 ٚيسعِ ايفها٤، بطاَر َػتكبٌ بصيو يتٛانب ٚايڀريإ، ايفها٤

 . اكلًُه١ تؿٗسٖا اييت د١ٝٚايتهٓٛيٛ ايع١ًُٝ ايٓٗه١
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 امللخه. حمند. التعكٔب الجاىٕ: د   

ٛٸٍإٔ  أٚزټ ٍ  أس ٌ  ٖٚدٛ:  أعدِ،  غدٝام إػل  ايػد٪ا ٕ  ٖد  ايٛقدت  سدا

إٔ  أض٣ ٭ْددددٞ ايػددددعٛز١ٜ؟ ايعطبٝدددد١ اكلًُهدددد١ مل زٚيٝدددد١ كل٪غٸػددددات

أٚ إٔ  حبتدد١، ذلًٝدد١ تهددٕٛإٔ  إَددا ايػددعٛز١ٜ، مل ايڀاقدد١ ٚنايدد١

 غدٛا٤  ايٛاقعٝد١، إػل  ا٭قدطب  ٖٞ ١ايجاْٝإٔ  أض٣ ٚأْا، زٚي١ٝ تهٕٛ

 أْٗدا  أعتكدس  فد٬  احمل١ًٝ ايكٝ ١ أَا، َجًڄا خًٝذ١ٝأٚ  عطب١ٝ ناْت

 .ايڀٌٜٛ اكلس٣ ع٢ً خاق١ اقتكازٜٽا، دلس١ٜ

ٔ  احلدسٜح  ٚعٓس ٞ  ايسٚيٝد١،  ايكدٝ ١  عد  جتطبد١  ٖٓدا  أندع  فدإْ

ٍ  ايڀاٚيد١  عًد٢  ناٚغت إٔ  بٝدس  ايتٛدټد٘،  ٖدصا  عًد٢  ؾداٖس  نُجدا

 َتكاضبدد١ يٝػددت  ٚداَعدد١ فهددا٤ ٚنايدد١م ػددتغلاكل٪غٸ بددغل اكلكاضْدد١

 اجلاَعددد١ تٛفطٖدددا ايددديت ايهدددرب٣ اكلػددداس١إػل  بدددايٓىلط ندددجريٶا،

  تًددددددف ايفهددددددا٤ ٚنايدددددد١ مل بُٝٓددددددا ا٭نددددددازؿلٞ، ْٚڀاقٗددددددا

ِ  اييت ٚايٓىلِ ايتؿ ٌٝ، ٚأغًٛب ا٫يتعاَات، ٍ . شيدو   هد  ٚغد٪ا

ٞ  زٚيٝد١  َ٪غٸػدات  إْؿا٤ ٘  أنجدط  غٝاغد  َدطتبنل أٚ  اقتكدازٟ،  َٓد

 .ايفٔأٚ  ايجكاف١أٚ  بايعًّٛ

 ًَهٝددد١ ٜعددد  زٍٚ، دلُٛعددد١  دددسّ فهدددا٤ ٚنايددد١ إْؿدددا٤

 َتڀددٛض٠  بتكٓٝددات   هددِ َٚطانددع  إطدد٬م، ٚقٛاعددس  قددٛاضٜذ،

، احلعَد١  ٖصٙ َجٌ فٝٗا تعٌُ اييت اٱزاض١ٜ ا٭ْىل١ُإٔ  نُا، دسٽا

ٛ م اكلڀًدب  ٖصا يتٛا٥ِ قٝاعتٗا ٚنٴبڀت أڂسهُت َُٗا ٌ  ٖٚد  أغدٗ

ٕ إٔ  ف٬بس  ٖٓا سًك١ ٔ  ايتڀبٝدل  مل سػد١ٓ  وعد١  شات تهدٛ  ٚسػد

ٟ  تؿطٜعٞم قاْْٛٞ ْىلاّ ٜطعاٖاإٔ  ٫ٚبس ا٭زا٤، ، َتُٝدع   ٚتٓفٝدص

ٕ إٔ  ف٬بدس  ددس٣ٚ  شات ايٛنايد١  تهٕٛ ٚيهٞ  مل أشضا هلدا  تهدٛ
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ٍ  َددٔ ٚخاقدد١ ، َٚػدداْستٗا زعُٗددا  مل تػدداِٖ ايكددٓاعات،  خدد٬

 ايتكٓٝدد١ خلددسَات ْٛعٝدد١ بأحبدداخ R&D ٚايتڀددٜٛط ايبشددح أقػدداّ

ٞ  اجلاَعدات إٔ  نُا، إاٱْػ ٚقش١ ٕ إٔ  ٜٓب د  سهدٛض  هلدا  ٜهدٛ

 ، ايضقٝدد١ أحبدداخ دلددطز ٫م ا٭غاغدد١ٝ ايعًُٝدد١ ا٭حبدداخ مل أنددرب

إٔ  ٜٓب ٞ ايٛناي١ تًو فإٕ ٚأخريٶا، ايفها٤ ٚناي١ عًُٝات يتجطٟ

ٔ  َٓاغدب  قدسض  ع٢ً تهٕٛ ٌ  ا٭زا٤ مل اجلدٛز٠  َد  بكٝد١  َدع  يتتهاَد

 .ايفها٤ ٚنا٫ت

ٌ  تٓتىلدط  ندبري٠   دسٜات  ٖدصٙ  نٌ ٌ  ايُٓدٛشز  ٖدصا  َجد إٔ  قبد

ٔ  يسٜٓا َتٛفط ٖٛ فُٝا ْفهط ٔ  أغاغدٝات  َد  َعٶدا  جتتُدع إٔ  ؿلهد

 .اكلكضس١ ايٛناي١ َهْٛات يتؿهٌ

 

  :٘ٔاملداخالت حْل الكض 

 ايفهدا٤  يدرباَر  ايعًُٝد١  ضندٛإ إػل إٔ ايفٛا٥دس   ظٖري. أؾاض ز

 :-اكلجاٍ غبٌٝ ع٢ً -َٚٓٗا دسٽا، نجري٠

 ا٭ض . يػڀ  ايسقٝل ايڀبٛعطامل اكلػ  -2

 ٚاكلٓدفهدد١ دددسٽا، ايعايٝدد١ احلددطاض٠ نددس احلُاٜدد١ ٬َبددؼ -1

 ٚاٱؾعاعات. دسٽا،

 ٚبطدلٝاتٗا. اكلٝهاْٝه١ٝ ا٭شضا ٚلي١ٝ عٌُ تڀٜٛط -3

 ٚايػددددفٔ ايڀددددا٥طات يكددددٓاع١ اكلطنبدددد١ اكلددددٛاز أحبدددداخ -4

 ٚايػٝاضات.

 اكلعًَٛات. ْٚكٌ ا٫تكا٫ت -5
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 نفا٤تٗا. ٚظٜاز٠ ايڀاق١ تٛفري -6

 ا٥ل.احلط َٚهافش١ نؿف أدٗع٠ -7

ُٵع -8  ايؿُػ١ٝ. ايڀاق١ ٚ عٜٔ دٳ

 احلُطا٤.  ت ٚا٭ؾع١ ايًٝعض، أؾع١ اغتدساَات -9

 اكل ٓاطٝػٞ. بايطْغل ا٭ؾع١ ٚأدٗع٠ ايڀب١ٝ، ا٭دٗع٠ -20

 ٚا٭دٗع٠. يًُعسات ايصاتٞ اٱق٬ح -22

 أغددددددبابٗا َٚعطفدددددد١ ايڀبٝعٝدددددد١، ايهددددددٛاضخ َتابعدددددد١ -21

 ٚتػًػًٗا.

ٞ  ايػدعٛز١ٜ  ايفها٤ نطزٟ إٔ ٚناي١ أغا١َ. ٚأٚن  ّ  تًتكد

ٚاغددتدساّ  تڀددٜٛط أُٖٗددا: دلدداٍ، َددٔ أنجددط مل 1030 ض٩ٜدد١ َددع

احلٝا٠. ٚسٍٛ َس٣ ٚدٛز تٛاقٌ أٚ تعإٚ  َٓاسٞ ناف١ مل ايتك١ٝٓ

 دٗدداتأٚ  أخددط٣ زٍٚ َددع ايفهددا٤ أحبدداخ دلدداٍ مل ايػددعٛز١ٜ بددغل

   ٕ  اكلٓىلُددات َددٔ ايعسٜددس َددع يًُسٜٓدد١ زٚيٝدد١، فٗٓدداى بايفعددٌ تعدداٚ

 أقُداض  ٚيدٝؼ عدعٚٙ.   ايفهدا٤  اّباغدتدس  ٚيهٓٗدا َطتبڀد١   ايسٚي١ٝ،

 نُددا إٔ يددسٜٓا .نُجدداٍ ٚايددت ريات اجلٜٛدد١ بعددس، عددٔ ا٫غتؿددعاض

ٝٽددا  قبددٌ َددٔ ٚايڀًبدد١ اكلبتعددجغل ايكددازض٠، ايعًُٝدد١ ايبؿددط١ٜ ايكدد٣ٛ ساي

 .اكلػتكب١ًٝ احلاد١ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ اكلس١ٜٓ

 فتددا٠ أٍٚ ايؿددُُٝطٟ زٖددٝـ إٔ َؿدداعٌ بددٔ خايددس. ٚشنددط ز

ٍ  مل تعٌُ غعٛز١ٜ  ايفهدا١ٝ٥،  ٚاكلطنبدات  ايكدٛاضٜذ  سغد١ ٖٓ دلدا

 َددددٔ ايعسٜددددس ؾدددداب٘ عًٝدددد٘ غدددداضت ايددددصٟ ايڀطٜددددلإٔ ٚأؾدددداض إػل 

 ٚيهدددٔ ندددجري٠، قدددعٛبات ٚادٗدددت : سقايدددت ايكدددعٛبات، سٝدددح
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 ٕ  ٚأضٜدددس  ايكدددعٛبات،  ٖدددصٙ  أ ڀددد٢  ساٚيدددت  -ه ٚاحلُدددس  -يدددٰ

ٟ  ايكداضٚر  فكدنل،  ْٜٛٚد١  قٛاضٜذ يٝػت ٖٞ ايتٛنٝ  ٕ  ايٓدٛٚ  ندا

 ايكدٛاضٜذ  تكُِٝ سكٞ ايتدكل هٔٚي ْاغا، ٚناي١ َع حبجٞ

ٕ  اكلادػددتري مل عاَد١،   ايدديت ايٜٓٛٚدد١ ايكدٛاضٜذ  عًدد٢ ايضنٝددع ندا

 ايؿدددداب١ بٗددددصٙ ْفتدددددط ..س اكلددددطٜذإػل  اٱْػددددإ ٱضغدددداٍ تٴػددددتدسّ

 ٖدددصا مل يٮحبددداخ ْدددٛا٠ عريٖدددا َدددع تهدددٕٛإٔ  ٚاكل٪َدددٌ ايػدددعٛز١ٜ

َدددٔ  ٚعريٖدددا ٚزعُٗدددا هلدددا، ايسٚيددد١ يطعاٜددد١  تددداز فكدددنل اجملدداٍ، 

 اجملاٍ. ٖصا مل كغلاكلتدك

ٕ  ظٖدددري. ز ٚعك دددب  أغػدددت ايؿدددُُٝطٟ َؿددداعٌ ضندددٛإ بدددأ

 ٫ جتاضٜددد١ فطقددد١ ٚددددستإٔ  بعدددس اكلتشدددس٠ اي٫ٜٛدددات مل ؾدددطن١

 يددددصا ايكدددد ري٠؛ ايكددددٓاع١ٝ ا٭قُدددداض إضغدددداٍ مل ايػددددٛم ٜ ڀٝٗددددا

 ايكدددٓاع١ٝ ا٭قُددداض ٖدددصٙ ْؿدددط  دددسّ قدددٛاضٜذ بتكدددُِٝ بدددازضت

 َػدددت٣ٛ عًددد٢ اقتكدددازٟ َهػدددب فٗدددصا..  ايفهدددا٤ مل ايكددد ري٠

 نددددٌإٔ  نُددددا ازٚيدددد١؟ َػددددت٣ٛ عًدددد٢ ٜهددددٕٛ ففددددطز .. فهٝدددد

 ايتٓػدددٝل عًٝٗدددا ايكدددٓاع١ٝ أقُاضٖدددا إضغددداٍ زٚيددد١أٟ   تددداز َدددط٠

 يدددسٜٗا ٜكدددب  ايػدددعٛز١ٜ ٚندددٕٛ .زٚضٖدددا ٜدددأتٞإػل إٔ  ٚا٫ْتىلددداض

 اجلدددٟٛ، اي ددد٬ف خددداضز َهٛنٝددد١ ٚضسددد٬ت فهدددا٤، ٚنايددد١

غدددداٍ  ٚبإض ايددددصاتٞ، با٫نتفددددا٤ ا٫قتكدددداز١ٜ ايتهًفدددد١ غددددٝععظ

 اكلعددددطمل ايٓفددددع ٚنددددصيو ا٭خددددط٣، يًبًددددسإ ايكددددٓاع١ٝ ا٭قُدددداض

 ايدددسٍٚ بدددغل بايجكدددٌ ايػٝاغدددٞ ايسٚيددد١ ٜٚدددسعِ. ايٛطٓٝددد١ يًهدددٛازض

 ٚدلددداٍ ايبشدددح اكلعدددطمل، اجملددداٍ مل اكلكدددٓع١ ٚايدددسٍٚ اجملددداٚض٠،

 ٚايتڀٜٛط.
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ٌ  ايسْسْٞ، فإٕ ايؿُُٝطٟ ذلُس. يهٔ بطأٟ أ  ب٦ٝد١  مل تعُد

ٚٚددٛز   ايتشتٝد١،  ا َا ٜتعًدل بايبٓٝد١  نجري٠، ٫غُٝ ْٛاح َٔ  تًف

 َٚعاٖدددس داَعددات  َدددٔ ا٭نازؿلٝدد١  ٚايبشددح، ٚايٓاسٝددد١  ايٓؿدداهل 

 إخل. أحباخ،

ٚعك ددددب عًدددد٢ ٖددددصا ا٭َددددط اكلتعًددددل ؼلؿدددداعٌ ايؿددددُُٝطٟ،     

قدٛاضٜذ ..   َٗٓسغد١  أْٗا ٚاكلكاب٬ت اييت اْتؿطت هلا، سٝح تسعٞ

  ٚاكلتدككدددغل، اكلٗدددتُغل بعدددق عًٝٗدددا ٚقدددس غدددبل ٖٓدددا إٔ عً دددل  

 بٗددا تتُتددع ٫ اؾددضاطاتٗا إش ْاغددا،  يددس٣ تعُددٌ ٫ أْٗددا فأنددسٚا

ٌ  أٟ _ ٚأْٗا .. َؿاعٌ ٌ  بڀًدب  تكدسَت  سدغل  _ َؿداع  كلسٜٓد١  ايتُٜٛد

ٟٻ تكسّ مل ايععٜع عبس اكلًو  ايؿطٚهل. بػاط١ َع يبشجٗا َػٛا أ

 زضاغدددتٗا تهًفددد١ ٚزفعدددت تبٓتٗدددا، ْاغدددا بدددإٔ ٜدددسعٞ َٚدددٔ

دسٽا،  ٚاكلعكٛي١ ايٝػري٠ اتا٫ؾضاط تكسِٜ عًٝٗا سكٝل اجلاَع١ٝ،

  اكلٓؿدددٛض٠ ٚا٭حبددداخ ايعًُٝددد١ يًسضدددد١ ايجبٛتٝددد١ ايٛثدددا٥ل ٚندددصيو

 احبجٗا يتٌُٜٛ

 ٫سكڄدا  ٚتدبغل  يًكدٛاضٜذ،  ؾدطن١  يسٜٗا إٔ شنطت طبعٶا ٖٞ

  اٚضم ع٢ً ؾطن١ أْٗا

 يتشىلدد٢ ايفطقدد١ ناَددٌ هلددا عبددسايععٜع ٚف ددطت اكلًددو َسٜٓدد١

 مل َؿددطٚعٗا تػددٌٗٝي َعُددٍٛ، ٖددٛ َددا ٚفددل يبشجٗددا َددازٟ بددسعِ

 أز٢ْ ٖدصٙ اكلتڀًبدات،   تكسّ مل ٖٞ يٮغف ٚيهٔ ايفها٤، َعٗس

 أٚ َٓٗددا، يًتشكددل شاتٝدد١ يػددري٠ ٚثددا٥ل أٚ اكلؿددطٚا َػددٛعات غددٛا٤

.. ٚيدصا غدبل ٚإٔ أؾداض ٖٓدا ايعَٝدٌ ز. ْكدط         إخل َٓؿدٛض٠،  أحباخ

ٌ  ٚايتك١ٝٓ يًعًّٛ ايععٜع عبس اكلًو كلس١ٜٓ ايكشاف بأْٗا تكسَت  قبد
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 طًددب تكددسِٜ َٓٗددا فڀًبٓددا كلؿددطٚعٗا، ؽلٜٛددٌ بڀًددب ٓٛاتغدد عددس٠ 

ٌ  اكلٛنددٛع١ اكلعداٜري  ٚفددل َؿدطٚا   ٚمل ا٭حبدداخ، َددٔ ايٓدٛا  ٖددصا كلجد

 ا شيو بعس َٓٗا ْػُع

ٝٽا بٞ اتكًت أْٗا إ٫  ٚطًبٓدا  باكلسٜٓد١،  ايعٌُ مل يطعبتٗا تًفْٛ

 بعددس َٓٗدا  ْػدُع  ٚمل ايعًُٝد١،  يددسضدتٗا ٚقدٛضٶا  شاتٝد١،  غدري٠  َٓٗدا 

 ا اأبسٶ شيو

 ٜتذداٚظ  ٫ ايٝٛتٝدٛب  مل ب٘، َٚا تعطن٘ يصا فٝبسٚ إٔ َا تكّٛ

 ايڀريإ. مل ايعًّٛ زضد١ إػل ٜطتكٞ ٫ٚ اكلٗاٜڀ١،

ذلُددس ايسْددسْٞ،   .ضنددٛإ َددع َددا شنددطٙ أ    ظٖددري. ز ٚاتفددل

ايععٜدع   عبدس  اكلًدو  َس١ٜٓ تػع٢، بايٝكغل ايؿو ٚأناف أْ٘ ٚيكڀع

 با٫غدتعا١ْ بؿدطنات   ٚخ٬فد٘،  ايتشتٝد١  ايبٓٝد١  مل ايج طات يت ڀ١ٝ

ٌ   ٖدصا  مل زٚي١ٝ ٚدٗات عاكل١ٝ، ٔ  اجملداٍ .. ٚيعد ٌ  َد ٔ  ٫أ ا٭فهد  ٜٴعًد

 هلددا، اكلكَٛددات ـلٝددع تهتُددٌ ستدد٢ غددعٛز١ٜ، فهددا٤ ٚنايدد١ عددٔ

 ايكٓاع١ٝ با٭قُاض ذل١ًُ قٛاضٜذ إط٬م ع٢ً ايكسض٠ شيو ٜٚؿٌُ

 يًفها٤.

 َسٜٓدد١ بددغل تعددإٚ ٜٛدددس احلطفددإ أْدد٘ عبددس ايععٜددع. ٚشنددط ز

 حبجٝدد١، َؿدداضٜع عددس٠ مل ْٚاغددا ٚايتكٓٝدد١ يًعًددّٛ بددس ايععٜددعع اكلًددو

 ٚوددٛ ْاغددا، َٞػدد٪ٚي نبدداض سهددطٙ َدد٪ؽلطٶا، ْفددصتإٔ  ٚغددبل

 بًددس ٭ٟ ايفهددا٤ غددًڀإ. ٚمل ايػددٝام شاتدد٘، فددإٕ بطْدداَر    ا٭َددري

 اخلددام ايكڀدداا ٚتعددإٚ ٚتكٓٝددات نددجري٠،  قددٓاعات عًدد٢ ٜعتُددس

ٔ  نددٌ إَهاْٝددات اغددتجُاض مل ٚايعدداّ  يددصيو، طتفتكدد دٗدد١، ٚسلدد

ٔ  ايهدطٚض١ٜ ٫  ايتكٓٝدات  َٔ نجريٶاإػل إٔ  إناف١  يًًُُهد١  ؿلهد

 ٚعػهط١ٜ. قٓاع١ٝ أغطاض ٭ْٗا عًٝٗا؛ احلكٍٛ َٔ
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 قدس  ايديت  ا٫غدتجُاضات  ايطزٜعدإ سدٍٛ ْٛعٝد١    خايس. ز ٚتػا٤ٍ

ٍ  ضداٍ ٜٛولفٗا ٍ  مل اخلدام  ٚايكڀداا  ا٭عُدا ايفهدا٤. ٚسدٍٛ    دلدا

 ّ ٕ  خايدس . شيو ٜعتكدس  ٘    ا ايكڀداا إٔ  ايعجُدا أٟ  خلدام يدٔ ٜهدٕٛ يد

 يتٓفٝدص  نْٛد٘ َكاٚيڄدا   غد٣ٛ  بساٜاتد٘،  مل ايربْداَر  ٖصا َجٌ مل زٚض

 َعاكلدد٘ ٚتتهدد  ايربْدداَر، ٜٓهددرإٔ  بعددس ضؼلددا ايربْدداَر .. َؿدداضٜع

 بُٓددداشز اخلدددام ايكڀددداا إؾدددطاى ايدددٛاضز َدددٔ ٜهدددٕٛ ٚأٖسافددد٘،

 اغتجُاض١ٜ.

ٕ   ساَس. ز َٚٔ ٚد١ٗ ْىلط  جتطبد١  هلدا  اكلًُهد١  ايؿدطاضٟ، فدإ

 ا٫تكددا٫ت كلٓىلُدد١ اكل٪غٸػددغل َددٔ فٗددٞ ايفهددا٤، دلدداٍ مل طًٜٛدد١

 هلدددصٙ ا. ًَٚهٝتٗددد1421 عددداّ مل  معطبػدددات ايعطبٝددد١ ايفهدددا١ٝ٥

 فهدا٤  ضا٥س أٍٚ أٜهٶا ا٭ع٢ً، ٖٚٞ  %37م ايجًح تتذاٚظ اكلٓىل١ُ

ِ  عطبٞ ٛ  َػدً ٕ  ا٭َدري  غدعٛزٟ،  ٖد ٔ  غدًڀا ٌ   بد  أنجدط  غدًُإ، قبد

ّ  ايديت  يًذٗدٛز  باٱنداف١  غ١ٓ، 38 َٔ عبدس   اكلًدو  َسٜٓد١  فٝٗدا  تكدٛ

ٍ  ٖدصا  مل يًتكٓٝد١  ايععٜدع  ٞ  أخدط٣. ٚاكلًُهد١   ٚدٗدات  اجملدا  قًدب  ٖد

ٔ  أقد٣ٛ  نُٔ َٚٔ ٚثكً٘، اٱغ٬َٞ ايعامل  ٖدصٙ ، اقتكدازٶا  عؿدطٜ

ٍ  يًبدس٤ مل  نافٝد١  تعدسټ  اكلعڀٝات ٔ  ايفهدا٤  عدامل  اكلًُهد١  زخدٛ  َد

 ٖصا مل خربات ٚبٓا٤ بايفها٤، دٗاظ َع  إصلاز ع٢ً ايعٌُ خ٬ٍ

تتذدداٚظ  أبعدداز هلددا اكلؿدداضٜع ٖددصٙ ٌَجدد .. يًفهددا٤ نايدد١نٛ اجملدداٍ

 ا٫قتكاز١ٜ. ا٭بعاز

 ٍ  بدددطاَر تدددأثري ٱولٗددداض: ندددطزٟ أغدددا١َ. ّ َٚدددٔ داْبددد٘ قدددا

 ٬َبؼ قك١ بػطز غأقّٛ اجملتُع، مل احلٝا٠ ْٛاسٞ ع٢ً ايفها٤

 نُٔ ايكُط.. ع٢ً يًٗبٛهل ا٭َطٜهٞ ايربْاَر نُٔ ايفها٤ ضٚاز
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 فًذدأت ، ايفهدا٤  ضٚاز ٬َبدؼ  يتڀٜٛط ْاغا استادت ايربْاَر ٖصا

 َددٔ دلُٛعدد١ تعُددٌ سٝددح ايٓػددا١ٝ٥، ي٬ًُبددؼ قدد ري َكددٓعإػل 

ٔ  اكل٬بدؼ،  ٖدصٙ  تڀدٜٛط  عًد٢  ايعٌُ َٓٗٔ ٚطًبت ايػٝسات،  ٚيهد

ٌ  َٓفدطزات،  تضنٗٔ مل ْاغا ٔ  بد  ايػدابك١،  ْاغدا  ادربات  زعُدتٗ

 يبددسا٥ٌ اكلكددٓع١ ا٭َطٜهٝدد١ ايؿددطنات اددربات زعُددتٗٔ نُددا

 اكلڀًٛبد١  ايكاْْٛٝد١  ٚبداخلربات  اكل٬بدؼ،  ٖصٙ مل سّاكلػتد ايكُاف

 ايتكددٓٝع بڀددطح ْاغددا قاَددت ٚ ايٓددٛا، ٖددصا َددٔ عكددس َددع يًتعاَددٌ

 ٚ ا٭َطٜهٝدد١. ايؿددطنات َددٔ عددسز أَدداّ اكل٬بددؼ هلددصٙ ايٓٗددا٥ٞ

 ايكد ري٠  اكل٪غٸػدات  تڀدٜٛط  ٜهٕٛ نٝف ايكك١: ٖصٙ َٔ ٜٴػتفاز

 ايتڀدددٜٛط ٚ ايبشدددح زعدددِ ٜهدددٕٛ ٚنٝدددف احلهَٛددد١؟ قبدددٌ َدددٔ

ٕ  ٚنٝف ؟ اكلػتدسّ يًكُافم  بدغل  ستد٢  ايكدشٝ   ايتٓدافؼ  ٜهدٛ

 ٚم احلهَٛٝدد١ اكلؿددضٜات ْىلدداّ: ٬َسىلدد١ ايهددرب٣؟ ايؿددطنات

 بڀددطح  ا٭َطٜهٝدد١  اكلػددًش١  يًكددٛات ٜػددُ    ايعػددهط١ٜ  بايددصات

ِ  تهدايٝف  زفدع  َع ، ايع١ًُٝ اكلٓافػ١م بڀطٜل َٓاقكاتٗا  ايتكدُٝ

 ا٭َطٜهددٞ اجلددٝـ استدداز فعٓددسَا .ايٓدداد  عددري يًتكددُِٝ ستدد٢

 ٚقدددٓاع١ بتكدددُِٝ َانسْٚايدددس فددداظت عػدددهطٟ، ْكدددٌ يڀدددا٥ط٠

ـ  طًدب  ٚ دا٫نػٞ، 5 غٞ ايڀا٥ط٠  ٚ َٓٗدا،  طدا٥ط٠  088 اجلدٝ

ٛ  ايٓاد  عري ايتكُِٝ نإ ٕ  بدٜٛٓر،  يؿدطن١  ٖد  تكدُُٝٗا  ٚندا

 ٚ ايككددد١  َسْٝددد١. طدددا٥ط٠ 1888 َٓٗدددا قٴدددٓع ايددديت 202 يًڀدددا٥ط٠

 يًتددعٚز طدا٥ط٠  ناْدت  ايديت  282 بددٜٛٓر طدا٥ط٠  عًد٢  ْفػدٗا تٓڀبدل  

 ا  اجلٛ مل بايٛقٛز

Please Search in YouTube: moon landing space 

suites. 
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 ايكُدط،  عًد٢  اهلبدٛهل  بطْداَر  أددعا٤  نافد١ إٔ  اكل٬سديل  َٚٔ

ٛټٍ عطبدد١ شيددو مل ؼلددا ا٭َطٜهددٞ، اخلددام ايكڀدداا بٗددا قدداّ  ايتذدد

ٌ  بتڀبٝكٗدا  ٜػدُ   ؼلدا  اخلاقد١،  ٚعذ٬تٗدا  ايكُط غڀ  ع٢ً  زاخد

 ٚانتفدت  ، اهلبدٛهل  بعدس  فتشٗدا  ٚإعداز٠  ايكُط، ع٢ً هلاهلبٛ ٚسس٠

 اكلكدٓٔ،  ٚزٚض احملفدع،  زٚض ٖٚدٞ:  ايج٬ث١، اكل١ُٗ ا٭زٚاض بًعب ْاغا

٘  بطْاَر ٖٚٛ ايرباَر، أٍٚ شيو َٔ ٜٴػتج٢ٓ..  اكلطاقب ٚزٚض  ايتٛدٝد

 MIT اٍ َدددددع ايتعاقدددددس متٻ ايدددددصٟ Navigation اٯيدددددٞ باحلاغدددددب

 ٜددٓعهؼإٔ  ؿلهددٔ نٝددف إٜهدداح ٖددٛ ٖٓددا اي ددط  ٚ يتٓفٝددصٙ،

 اخلددام، ايكڀدداا عُددٌ أغددًٛب تڀددٜٛط عًدد٢ ايفهددا٥ٞ بطْادلٓددا

 ٚولددا٥ف ٚإسددساخ يددسٜٓا، ايددتك  ٚايطقددٞ ٚايتڀددٜٛط ايبشددح ٚتُٓٝدد١

 اؾ٦ٝٶا تكٓع ٫ ْاغاإٔ  ايٛاقع .. يًُٛاطٓغل

ٛټض ّ ٘  سػددداّ. ٚمل تكددد أٟ  ٖٓددداى ٜهدددٕٛ يدددٔ حبدددريٟ، فإْددد

 غددعٛز١ٜ، فهددا٤ ١ٚنايدد ٱْؿددا٤ زٚيٝدد١أٚ  إقًُٝٝدد١ غددٛا٤ إعاقددات،

 ٔ ٕ  َدداشا ٚيهد ٌ  أٖددسافٗا؟ غدتهٛ  عًٝٗددا غددتعٌُ ايديت  اكلؿدداضٜع ٖد

أٟ  َدددٔ ا٫غدددتفاز٠ َدددٔ يتدددتُهٔ جتاضٜددد١، قدددب ١ هلدددا غدددٝهٕٛ

 ا٭حبداخ  َٝعاْٝات ٚاخضاعاتٗا؟ قٓاعاتٗا َٔ اقتكاز١ٜ َطزٚزات

ٕ  ي٬خضاعدات  ٚايتڀٜٛط ٌ   غدتهٛ  تهٓٛيٛدٝدا  ٜٛددس  َهًفد١، ٖد

 َجددٌ ذلًٝدد١ َؿدده١ًأٚ  ستٝدداز،ا يػددس ْػددتٗسفٗاإٔ  ْطٜددس َعٝٓدد١

ٌ   قدٓع أٚ  اغدتدطاز أٚ  احلطاض١ٜ، ايڀاق١ ِ  اكلٝداٙ؟ ٖد  ايسٚيد١  غدتسع

ٝٽا بطادلٗا ٝٽا؟ أٚ دع٥ ٌ  نً  ٚطٓٝد١ قدٓاع١ٝ   أغاغد١ٝ  بٓٝد١  ٖٓداى  ٖد

 خدددربا٤ عًددد٢ اعتُدددسْاإشا  ٭ْددد٘ ايفهدددا٤؟ بطْددداَر كلػددداْس٠ ٚتكٓٝددد١

ٔ  قڀعٶا أداْب، ِ  ْػدتفٝس  يد ٍ  ٖدصا  مل ايهدجري  َدٓٗ  ت،بايدصا  اجملدا

 ٚتعكٝسات٘. سػاغٝت٘ كلس٣
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 مل اهلٓدددس ض٥دددٝؼ ايبددداظعٞ إػل َدددا شندددطٙ عًٝدددا٤. أ ٚتڀطقدددت

 اكلدطٜذ  ٚقًٓاس زبٞ مل يًشهَٛات ايعاكل١ٝ ايك١ُ َ٪خطٶا مل نًُت٘

 .سٖٛيٝٛٚز أف٬ّ َٔ فًِٝ تهًف١ َٔ أقٌ بتهًف١

اهلٓدس   ض٥دٝؼ ٚظضا٤  ايؿبٝهٞ إػل خڀداب  اجلاظٟ. ز ٚأؾاضت

٘  ِٜ غدهٜٛط  مل أثٓدا٤  تدا م غاس١ مل 1024 عاّ مل  ي٫ًٜٛدات  ظٜاضتد

 ٕٻإ، ا٭َطٜهٝددٕٛ أٜٗدداس اكلتشددس٠، عٓددسَا خاطددب اجلُٗددٛض قا٥ًڄددا:   

 باتدت  فكدس ، ايجعدابغل  ؾعبٗا ٜطاقل اييت ايػشط٠ تعس بًس اهلٓس مل

ٌ  اكلتٓا١َٝ ا٫قتكاز١ٜ ايك٣ٛ إسس٣ اهلٓس ٌ  ٚمل، َتػداضا  بؿده  ولد

 بطْادلٗدددا تػدددتجُط اهلٓدددس بدددسأت، ا٫قتكددداز١ٜ يًُدددٛاضز سادتٗدددا

 مل ٚاكلػدددا١ُٖ ا٫غتهؿددداف أددددٌ َدددٔ فكدددنل يدددٝؼ، ايفهدددا٥ٞ

ِ  أٜهٶدا  ٚإؾلا بايهٕٛ؛ ايع١ًُٝ اكلعطف١ َطان١ُ ٟ  نُدٓذ  اقتكداز

 .سيًسٚي١ ١َُٗ إٜطازات ٜٴسخٹٌ

 ٚبدغل  بٝٓٓدا  ندبريٶا  فاضقڄدا  ايسْسْٞ بإٔ ٖٓداى  ذلُس. أ ٚعكب

 ذلددٛض مل زٚيددٞ َٚتڀًبددات زٚض َٚٛقعٶددا د طافٝٽددا، غددهاْٶا اهلٓددس؛

ٔ  ْاٖٝو. ايعًُٞ ايتفٛمإػل  باٱناف١ بسأ ٜتؿهٌ،  ٫ اهلٓدس  إٔ عد

 تددب   ايػددهإ، ٚا٫عتكدداز أْٗددا زٚيدد١    عددسز عًدد٢  خڀڀٗددا تددب 

 ايػهإ.   عسز ضبع ع٢ً ا٭سٛاٍ أسػٔ مل خڀڀٗا

 َٓدص  اغتشٝا٤ ع٢ً بسأ اهلٓس َٚٔ اجلسٜط بايصنط إٔ بطْاَر

ٔ  ايهدجري  ٚتًكدت  قدسِٜ،  سًٝدف  فٗٞ ايػٛفٝيت، ا٫ از ِ  َد  ايدسع

ُٶا بطْادلڄددا تبٓددت نٝددف باختكدداض، ٖددصا. اٯٕ ٚإػل  َددا َددع نددد

ٌ  ت١ُٜٛٓ؟ َؿانٌ َٔ يسٜٗا ٔ  أٖدسافٓا  ٖد  بطْداَر نٗدصا   ْاسٝد١  َد

ٝٽدا؟  إقًُٝٝٽدا  ٚغٝاغد١ ايسٚيد١   ايتُٜٓٛد١،  َدع خڀڀٓدا   تتُاؾ٢  ٫ ٚزٚي
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ٔ  ايربْاَر ٖصا َجٌ فكٌ ؿلهٔ  يًسٚيد١، ستد٢   ايعًٝدا  ايػٝاغد١  عد

 ٚعًُٝٽا حبتٶا. ُٝٽاغً ايربْاَر نإ ٚيٛ

ٕ  اكلًشددِ إٔ اهلٓددس اغددتجُطت   ذلُددس. ز ٚأٚندد    مل ايػددها

 اكلكدددداْع فبٓددددت ْادشدددد١، بطعاٜدددد١ َ٪غٸػددددات١ٝ ايتُٓٝدددد١، يكددددا 

ٌ  ٚبٓت ايعاكلٞ، ايربدلٝات غٛم ٚساظت اكلٓافػ١،  ٚا٭قُداض  اكلفاعد

 اهلٓس َٛقف  ًٌٝ اهلٓس١ٜ. ٚعٓس MIT داَع١ ٚأْؿأت ايكٓاع١ٝ،

 ايعُدددٌ مل اغدددتجُاضٖا أغدددباب َعطفددد١ مل ْفًددد  ضؼلدددا ايػٝاغدددٞ،

َٶدا  اكلتكسّ. يهٔ ايفها٥ٞ  ايتڀدٜٛط  فهدط٠  َدٔ ايكدعب تدب     عُٛ

ٌ  ايعٝـ ضفا١ٖٝ ٚ كٝل ايؿاٌَ، ٔ  يهد ٌ  َدٛاط ٌ  بدس٤  قبد  ٖدصٙ  َجد

 ٚقتٶددا تأخددص احلهددط١ٜ ايتُٓٝدد١ ٭ٕ َػددتشٌٝ؛ ؾددب٘ فٗددٛ اكلؿدداضٜع؛

 ٗد١، ٚدٝ ٚاقتكداز١ٜ  عًُٝد١  َربضات اكل٪نس ٖٛ ٚدٛز أطٍٛ. يهٔ

 اخلڀ٠ٛ. ٖصٙ شلڀٛإٔ  قبٌ سكٝك١ٝ ٚداٖع١ٜ

 ايؿداٌَ،  ايتڀدٜٛط  ايسْسْٞ َع ايطأٟ بكعٛب١ ذلُس. أ ٚاتفل

 َددٔ عايٝد١  بإْتادٝد١  تدطتبنل إٔ  ايعدٝـ، بدٌ ٚصلددب   ٚ كٝدل ضفاٖٝد١  

 َٚهتػددباتٗا ب٬زْددا  ُددٞ ضازعدد١ يكدد٠ٛ ا٭ٚيٜٛدد١ ٚتبكدد٢ ايؿددعب،

 أخط٣. ت١ُٜٛٓ يرباَر ا٫يتفات ثِ أٚيڄا،

 اهلٓدس  ٚبغل بٝٓٓا اكلكاض١ْ بطُٖغل إٔ عكس عبري. ز ط٣مل سغل ت

ّ  ٚايعٓكط١ٜ، اٱدشاف َٔ نجري فٝ٘ . ؼلٛندٛع١ٝ  ايدتفهري  ٚعدس

 ٚعُددداٍ ٚايعُددداٍ ايػدددا٥كغل بًدددس ٖدددٞ اهلٓدددس يٮغدددف ْىلطْدددا ففدددٞ

َٶددا ْٚٓىلددط ايٓىلافدد١،  زخددٌ َٚػددت٣ٛ اكلعٝؿدد١، َػددت٣ٛ تددسْٞإػل  زٚ

ٌ  ٖدٛ:  ٚايػ٪اٍ. ايفكط اْتؿاض َٚػت٣ٛ ايفطز، ٔ  ٖد ٌ  فعًڄدا  سلد  أفهد

 اهلٓس؟ َٔ سايڄا
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 اهلٓددددس ْكدددداضٕإٔ  ْػددددتڀٝع ٫ ضنددددٛإ أْٓددددا ظٖددددري. ز ٜٚددددط٣

 ٖٚددِ ايددبضٍٚ يددسٜٓا سلددٔ...  َٛاضزْددا عددري َٛاضزٖددا ٭ٕ باكلًُهدد١؛

 ايكد٣ٛ  تكدسٜط  بٴٓٝدت عًد٢   ا٭غاغ١ٝ ِٚاغضاتٝذٝتٗ ايبؿط، يسِٜٗ

ٌ  َٔ بعس َٔ ايعُاي١أٚ  اهلٓس، خاضزإػل  غٛا٤ يًعامل، ايعا١ًَ  زاخد

ٍ  ايعايٝد١  ايٓػدب  بٗصٙ جتسِٖ يصا اهلٓس؛ ٕ    ايعدامل،  سدٛ ِٻ فدإ  َٚدٔ ثٳد

 عددٔ بددسيڄا اهلٓددس َددٔ ايبؿددط١ٜ ايكدد٣ٛ ٖددصٙ ؼلجددٌ إٔ ْػددتعغل عًٝٓددا

 ٚخ٬ف٘. ٚاحلاضؽ، ايػا٥ل،

ٔ  ْىلدط  عكٌٝ إػل ٚدٗد١  َٗا. أ ٚتڀطقت ٟ  ايبػدٝنل  اكلدٛاط  ايدص

ٖٚٛ َدا   ايفها٤؟إػل  ْصٖب نٞ ا٭ض  ع٢ً زلشٓا ٌٖٚ غٝكٍٛ:

 ٚع٬قت٘ ايفها٤ بطْاَر بأ١ُٖٝ اجملتُع ٪نس احلاد١ إػل تجكٝفٜ

 ايتشتٝددد١ ايبٓٝددد١ تأغدددٝؼ ْهُدددٌإٔ  صلدددب ٖدددٌ ٚيهدددٔ. بايتُٓٝددد١

 أّ ايفهددا٤، بطْدداَر مل ايؿددطٚا قبددٌ ٚايتكٓٝدد١ ٚايبؿددط١ٜ ٚايبشجٝدد١

 عًٝٗدا  ْطندع  ايربْاَر َٔ  ع١ٝ٥ ْبسأ ٌٖٚ بايتٛاظٟ؟ شيو ٜهٕٛ

 ناًَڄددا؟ بطْادلڄددا ْتبٓدد٢ أّ فٝٗددا، تفددٛم َطنددع ْٚكددب  ْٚتكٓٗددا،

 ايڀٜٛددٌ، اكلددس٣ عًدد٢ ايتهًفدد١ مل ايددتفهري نددطٚض٠إػل  باٱندداف١

 ٚا٫غتُطاض١ٜ.

ٕ  خايدس . ّ ٚسٍٛ ٖصٙ ايٓكڀد١، ٜعتكدس    ا٭ٍٚ ايطافدس إٔ  ايعجُدا

 غٴدددًِّ مل ايفهدددا٤ بطْددداَر َٛقدددع بتكدددسِٜ اكلدددٛاطٔ يكٓاعددد١ ٚا٭ٖدددِ

 ؼلٓتٗدد٢ ًٝدد١ٚايعُ اكلٓڀكٝدد١ ا٭ٖددساف  سٜددس ٖددٛ ايتُٓٝدد١ أٚيٜٛددات

ٔ  بعٝسٶا ايربْاَر، ٖصا َٔ ايٛنٛح  ٚاكلٓىلدط٠  اٱع٬َٝد١  ايبٗطدد١  عد

ٟ  ايدُٓنل  ايربْداَر  ٖدصا  ٜٴتبدع إٔ  أبسٶا صلب ٫..  ٚايفؿدط٠  ْدطاٙ  ايدص

ْٶا ٚ  ٫ ايديت  ايرباَر بعق مل أسٝا ٕ إٔ  تعدس  إع٬َٝد١  فكاعدات  تهدٛ

 سكٝكٞ. َهُٕٛ ب٬
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 ضا٥دس  أٍٚإٔ  ْٓػ٢ ٫أ زٖٝـ إػل أْ٘ صلب بٔ خايس. ز ٚشٖب

ٛ  غدعٛزٜٽا،  نإ َػًِ عطبٞ فها٤ ٕ  ا٭َدري  ٖٚد ٔ  غدًڀا ٕ  بد  غدًُا

 ذلسٚزٶا. زٚضٙ نإ ٚإٕ ، ست1430٢ عاّ

 ث٬ثدغل  َٔ أنجط َطت أْ٘ قس ايعجُإ خايس. ّ ٚبسٚضٙ أٚن 

ٕ  ا٭َدري  ضس١ً ع٢ً غ١ٓ  سكٝكٝٽدا  اغدتجُاضٶا  ْػدتجُطٖا إٔ  زٕٚ غدًڀا

 تٴط٣؟ ٜا شيو َٔ خػطْا نِ..  ا٭ؾهاٍ َٔ ؾهٌ بأٟ

 َددٔ اخلػدداض٠، ٖددصٙإػل  أكلدد  ايددسضٜؼ إػل أْدد٘ ظٜدداز. ز ٚأؾدداض

ِ  فهدا٤  ضا٥س أٍٚ ضس١ً اغتجُاض عسّ ٞ  َػدً ٟ  عطبد  َكايد١  مل غدعٛز

ٟ  ايفها٤ ضا٥س: عٓٛإ  ت ي٘  ملسٚددا٤ فٝٗدا:    ابعدس  ٜٗدبنل  مل ايدص

ٛ  27 اكلٛافل ٖد2405 ضَهإ 19 ّٜٛ  اكلهدٛى  أقًدع  2985ّ ْٜٛٝد

ٚٸازٙ بغل َٔ ساًَڄا زٜػهفطٟ ايفها٥ٞ  فهدا٤  ضا٥دس  أٍٚ ايػدبع١  ض

 .عبس ايععٜع بٔ غًُإ بٔ غًڀإ: او٘ غعٛزٟ، عطبٞ َػًِ

ٓٶدا،  احلسخ ٜهٔ مل ٞ  اكلػدت٣ٛ  عًد٢  ٫ ٖٝٸ ٞ  ٫ٚ ا٭للد  ايكدَٛ

ٓٶا ظاٍ َٚا نإ، َع٘ تفاعًٓا يهٔ ايٛط ، ٫ٚ  ا ٖٝٸ

 ٚايتؿدهٝو  اي طبدا٤،  َٓذعات تعىلِٝ ا٭غف َع أيٹفٓا ٚ٭ْٓا

 نإٔ أَري، ٭ْ٘ اڂختري إْ٘ ايبعق: قاٍ فكس قطبا٤،ا٭ َٓذعات مل

 ٌ ٞ  اكلُٝتدد١ ٚأعطانددٗا اجلاشبٝد١  فكددسإ عٛاَد ٞٵ غدتشاب  ا٭َددري، ض٥تٳدد

 ي ؿدددٝإ ٚايًٝاقٝددد١ اجلػدددس١ٜ اجلاٖعٜددد١ يسٜددد٘ تهدددٔ مل يدددٛ ستددد٢

 ٚإٔ أقدًڄا  ايفها٤إػل  اكلطنب١ قعٛز مل لخطٕٚ ٚؾّهوا ايفها٤

 أغددتٛزٜٖٛات سأسدد زاخددٌ َؿدداٖس َددٔ نًددٗا ناْددت ايطسًدد١ أٜدداّ

 ٭ٕ ٚيهدددٔ ايفهدددا٤، باضتٝددداز ٜ٪َٓدددٕٛ ٫ ٭ْٗدددِ يدددٝؼ ٖٛيٝدددٛٚز،

 اأَري فٝٗا اكلطنب١
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ٔ  ايطسًد١،  أثٓدا٤  َتساٚيد١  ايعبجٝد١  ايؿدهٛى  تًو ناْت  يهد

ٌ  ا٭ٍٚ ايعطبدددٞ ايفهدددا٤ ضا٥ددس   بعدددس اكلهٛنٝددد١، ضسًتددد٘ اغددتهُ

ٔ  عٛزت٘ ّ  ايعدامل  زٍٚ بدغل  ايفهدا٤،  َد ٕ  اكلتكدس ٘ إػل  ٜػدتُعٛ  جتطبتد

ٕ  أدطاٖا اييت ا٭حباخ ْٚتا٥ر ايفطٜس٠، ٞ  ايفطٜدل  َدع  بايتعداٚ  ايعًُد

ِ  بٛنددع  ايفهددا١ٝ٥  ْاغددا  ٚنايدد١  ٚقاَددت . ايهددبري  ايػددعٛزٟ  اغدد

 بددٌ ايفهددا٤، اضتددازٚا ايددصٜٔ أوددا٤ قا٥ُدد١ نددُٔ غددعٛز لٍ غددًڀإ

 ٘ ٘  ايٝدددّٛ ستدد٢  َٛقعٗددا  مل ٚتكددف إػل  ٜدددصٖب ؾدددل  أقدد ط م بأْدد

َٶا 11ٚ ؾٗطٶا 11ٚ غ١ٓ 13 بعُط ايفها٤ ٜٛ.  

ِ  ٜسضغٕٛ ايعطب ٚفتٝات فتٝإ فإٕ ٚنعف، فأغ بهٌ  اغد

ِ  أَريندٞ،  فهدا٤  ضا٥دس  أٍٚ ٚاغِ ضٚغٞ، فها٤ ضا٥س أٍٚ  يهدٓٗ

 اكلاشا؟ عطبٞ، فها٤ ضا٥س أٍٚ اغِ ٜعطفٕٛ ٫ٚ ٜسضغٕٛ ٫

ٛ  ايػبب ٌٖ ّ  ا٫ْٗعاَٝد١  ٖد  مل ٚايعٖدس  اٯخدطٜٔ،  أدلداز  أَدا

 عطبدددٞ فهدددا٤ ضا٥دددس أٍٚ ٜهدددٕٛإٔ  َدددٔ اي دددري٠ ٖدددٞ أّ أدلازْدددا،

 ساايفها٤إػل  اخل١ُٝ َٔ اْڀًلس زٜٽاغعٛ

خكدكدددد١ َكايڄددددا هلددددا بعٓددددٛإ: س اي اَددددسٟ ْددددٛف. ٚأٚضزت ز

ٚٳايضيٝدددْٛري  اقتكددداز اٱبدددساا  س، ٚشندددطت مل إطددداضٙ إٔ س ايفهدددا٤ 

تبًددب إٜطازاتدد٘  إش ،َددٔ أٖددِ ا٫قتكددازات  ٚايجكافدد١ ٜعددسټ ٚا٫بتهدداض

ٝٽدد ، ًَٝددٕٛ فطقدد١ عُددٌ 30بًٝددٕٛ ٜددٛضٚ، نُددا أْدد٘ ٜددٛفط  1.2ا عاكل

 694غددٝا لًَٝدداض ٜددٛضٚ، ٚفٹددٞ    661فددإٜطازات ايكڀدداا مل أٚضٚبددا   

ًَٝاض ٜٛضٚ، ٚفٹٞ أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ  54فطٜكٝا إًَٝاض ٜٛضٚ، أَا مل 

ًَٝداض ٜدٛضٚ. َٚددٔ    579ًَٝداض ٜدٛضٚ، ٚفٹدٞ أَطٜهددا ايؿدُاي١ٝ      225

ٝٽدد  ا ٖددصٙ ا٫قتكددازات ساقتكددازات ايفهددا٤س ايدديت ؾددٗست ضٚادٶددا عاكل
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ا َدٔ ا٭ْؿدڀ١ ا٫قتكداز١ٜ    ٠، باعتباضٖا ؾلڀڄخ٬ٍ ايػٓٛات ا٭خري

ٚاٱْتادٝددددد١ اكلػدددددتٓس٠ إػل اكلعطفددددد١ ايعًُٝددددد١ اكلطتبڀددددد١ بايفهدددددا٤   

ايهددْٛٞ، ؼلددا ٜػددِٗ مل  كٝددل ايُٓددٛ اكلددٓىلِ يٮْؿددڀ١ ايفهددا١ٝ٥ 

  ٟ ٚايتُٓٝد١ اكلػدتسا١َ مل ـلٝدع     ،اكلٛات١ٝ ٫نڀطاز ايُٓدٛ ا٫قتكداز

 .ايبًسإ

ايػدددٓٛات ايعؿدددطٜٔ  ٚايتػدددا٩ٍ: ٖدددٌ غٝؿدددٗس عاكلٓدددا خددد٬ٍ   

ٚاغدتجُاض َٓدادِ اكلعدازٕ     ايفهدا٤ َدٔ   تطيٝدْٛري؟ ايكاز١َ ولٗدٛض أٍٚ  

 !اكلتٓاثط٠ ٖٓاى مل ا٭عُام ايكطٜب١ ٚايبعٝس٠

ٝٽد       330ا َدا ٜكدطب َدٔ    يكس بًدب سذدِ اقتكدازات ايفهدا٤ عاكل

َكاضْد١ڄ   %9ؼلعسٍ ؾلٛ ٜعٜدس عًد٢   ،  1024ًَٝاض ز٫ٚض ْٗا١ٜ عاّ 

ٟ 1023حبذُٗا مل عاّ  َٴكدسضٶا بٓشدٛ     ، ٚايدص ًَٝداض   301.5ندإ 

ز٫ٚض. ٜٚػدداِٖ ٖددصا ايددُٓنل ا٫قتكددازٟ مل تٛولٝددف سددٛايٞ ًَٝددٕٛ   

ل٫ف  220ؾدل سٍٛ ايعامل، إش ٜبًب َتٛغنل أدط ايٛاسس َِٓٗ 

 .از٫ٚض غٜٓٛٽ

ٚبًددددب ْكددددٝب اي٫ٜٛددددات اكلتشددددس٠ فكددددنل َددددٔ إـلددددايٞ ٖددددصا  

% َدددٔ سذُددد٘، فُٝدددا   23ًَٝددداض ز٫ٚض ؼلدددا ٜعدددازٍ    43ا٫قتكددداز 

 36إْفدددام بددداقٞ ايدددسٍٚ اكلٓدططددد١ مل اقتكدددازات ايفهدددا٤       ٜبًدددب

%، ٚٚقدددددددًت ا٭ْؿدددددددڀ١ ايكدددددددٓاع١ٝ   22ًَٝددددددداض ز٫ٚض بٓػدددددددب١  

 ،ًَٝددددداض ز٫ٚض 218ٚايتذاضٜددددد١ ايفهدددددا١ٝ٥ إػل َدددددا ٜكدددددطب َدددددٔ    

% َدددٔ سذدددِ اقتكدددازات ايفهدددا٤، نُدددا ٜبًدددب ْكدددٝب 39بٓػدددب١ 

ًَٝدددداض  213ا٭ْؿددددڀ١ اخلسَٝدددد١ اخلاقدددد١ باكلٓتذددددات ايفهددددا١ٝ٥   

 .%37 ١ز٫ٚض بٓػب
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إٕ دلدددا٫ت اقتكدددازات ايفهدددا٤ ٜٓدددسضز  تٗدددا ايعسٜدددس َدددٔ   

َٓٗددا إطدد٬م   ،ا٭ْؿددڀ١ ا٫قتكدداز١ٜ مل إطدداض اقتكددازات ايفهددا٤   

ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ ٭عطا  ا٫تكا٫ت ٚاكلطاقب١ ا٭ضند١ٝ، فايعدامل   

ٜؿٗس ثٛض٠ عدري َػدبٛق١ مل دلداٍ إْتداز ايكدٛض٠ ٚتٛظٜعٗدا، ْتٝذد١        

ر تهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ عدرب ايٛغدا٥نل   يًٓذاح اهلا٥ٌ مل تٛولٝف ْتا٥

يريفددع َددٔ إَهاْٝددات تعُددِٝ  ،ايفهددا١ٝ٥ مل دلدداٍ اٱعدد٬ّ اكلط٥ددٞ

 .ايبح ايفها٥ٞ عرب ل٫ف ايفها٥ٝات اٱع١َٝ٬

 1027ٜٚضاٚح عسز ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ ايفعٳٸاي١ ست٢ أعػڀؼ 

تعُدٌ   ،َٓٗدا أقُداض اتكدا٫ت    %54قُطٶا، ٜؿدهٌ   2429سٛايٞ 

تٛقددع إٔ ٜهددٕٛ  ا٠ تًفعْٜٛٝدد١ فهددا١ٝ٥، ٜٚٴ قٓدد 35650َددٔ خ٬هلددا  

قٓدا٠، ٚيكدس أثداضت اهلٓدس      47000ايعسز خ٬ٍ عؿط غٓٛات قاز١َ 

أقُدددداض  204ا بعددددس ؽلهٓٗددددا َددددٔ إطدددد٬م  اْتبدددداٙ ايعددددامل َدددد٪خطٶ

َدددٔ خددد٬ٍ قددداضٚر فهدددا٥ٞ ٚاسدددس فكدددنل، ا٭قُددداض   ،اقدددڀٓاع١ٝ

زٍٚ رلتًفددد١، ٖٚدددٛ َدددا ٜدددسعْٛا يًتػدددا٩ٍ: َدددا ايدددسٍٚ   7ؽلًهٗدددا 

٢ ايفها٤ احملٝنل بدا٭ض ؟ َٚدٔ ؿلًدو أندرب عدسز َدٔ       اكل١ُٓٝٗ عً

 ا٭قُاض ا٫قڀٓاع١ٝ؟

ٝٶٸدداأْدد٘  "huffpost" ٚشنددط َٛقددع قُددطٶا  2382، ٖٓدداى ساي

قُطٶا ؽلًهٗدا   976سٚض سٍٛ ا٭ض ، َٔ بٝٓٗا ٜاقڀٓاعٝٶا عاًَڄا 

زٍٚ دلتُعددد١؛ ٖدددٞ: اي٫ٜٛدددات اكلتشدددس٠ ا٭َطٜهٝددد١، ٚايكدددغل،   5

، ناْددت 2966كلتشددس٠، مل عدداّ  ٚضٚغددٝا، ٚايٝابددإ، ٚاكلًُهدد١ ا 

زٍٚ فكدددنل ؽلًدددو أقُددداضٶا اقدددڀٓاع١ٝ، ٖدددٞ: اي٫ٜٛدددات       6ٖٓددداى 

اكلتشددددس٠، ٚضٚغددددٝا، ٚنٓددددسا، ٚاكلًُهدددد١ اكلتشددددس٠، ٚإٜڀايٝددددا،    
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، ٖٓاى أقُداض اقدڀٓاع١ٝ ؽلجدٌ سلدٛ     1026بُٝٓا مل عاّ  ؛ٚفطْػا

زٚيددد١، ٚندددإ ا٫ ددداز ايػدددٛفٝيت ٖدددٛ أٍٚ َدددٔ أطًدددل قُدددطٶا     75

ا٤، بُٝٓددا زٚيدد١ ٫ٚؽ ٖددٞ لخددط ايددسٍٚ ايدديت    ا إػل ايفهدداقددڀٓاعٝٽ

ٖٓدداى  مل سددغل إٔؽلًددو قُددطٶا اقددڀٓاعٝٶٸا خاقٶددا بٗددا مل ايفهددا٤، 

زٚيدد١ مل اْتىلدداض إطدد٬م أقُدداض اقددڀٓاع١ٝ عًدد٢ فددضات ظَٓٝدد١       18

 .رلتًف١ قاز١َ

ٝٽدد   ا َددٔ أَدا فُٝددا طلددل اكلطاقبدد١ ا٭ضند١ٝ ٚاكل٬سدد١، فتددتِ ساي

قُدط   200م َدا ٜكدطب َدٔ    خ٬ٍ ا٭قُاض ايٓاْْٛٝد١، سٝدح مت إطد٬   

. ٚتٛندع ا٭قُداض ايٓاْٜٛد١ عداز٠ مل     1024َٔ ٖصا ايٓٛا خ٬ٍ عداّ  

ٜٚدددتِ جتُٝعٗدددا مل اكلدددساضات ا٭ضنددد١ٝ     ،ندددِ 300َدددساضات زٕٚ 

ا٭ز٢ْ ي ط  اكلطاقب١ ا٭ضن١ٝ اي١َٝٛٝ، حبٝح تهٕٛ زقد١ ايكدٛض   

ايٓاجت١ حبسٚز أَتاض قًًٝد١ فكدنل، نُدا ٜٴكدسض سذدِ ا٫غدتجُاض مل       

ًَٝددداض ز٫ٚض  2.4َٚٓىلَٛدددات إط٬قٗدددا حبدددٛايٞ   قُددداضقدددٓاع١ ا٭

ط فطقٶدا اقتكداز١ٜ ندد١ُ. ٚنُجداٍ عًد٢      أَطٜهٞ، ٖٚٛ َا ٜٴدٛفِّ 

شيددو، ٚقعددت ؾددطن١ سٜٛتًػدداتس ايفطْػدد١ٝ ي٬تكددا٫ت ايفهددا١ٝ٥   

  ٕ إّس ايطٚغددد١ٝ مل عًُٝدددات   -عكدددسٶا ٫غدددتدساّ قدددٛاضٜذ سبطٚتدددٛ

ض٠ َدددٔ مل ايفددد ،إطددد٬م ا٭قُددداض ايكدددٓاع١ٝ إػل َدددساض مل ايفهدددا٤ 

1026- 1013. 

ا تهٓٛيٛدٝددددا اكلعًَٛددددات َٚددددٔ ا٭ْؿددددڀ١ ا٫قتكدددداز١ٜ أٜهٶدددد

َٴٛغددع َددٔ         ٚاٱْضْددت، ٜددتِ اغددتدساّ ؾددبه١ اٱْضْددت بؿددهٌ 

اغدتعٌُ سدٛايٞ ًَٝدٕٛ     1008خ٬ٍ ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ، ففدٞ عداّ   

 Bandwidth ؾددددل بٛاغدددڀ١ ا٭قُددداض ايكدددٓاع١ٝ، اٱْضْدددت    
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ّ .  K-Uسعَدد١ بتهٓٛيٛدٝددا اغددتعُاٍ تهٓٛيٛدٝددا  ٚب -أَددا ايٝددٛ

فكدس   -اٱْضْدت  ٫غدتعُا٫ت أنجدط ٤٬ََد١    اييت تعسټ   K-Iسع١َ

اضتفددع عددسز اكلػددتدسَغل إػل ًَٝددْٛٞ ؾدددل، ٜٚتٛقددع إٔ ٜطتفددع       

 عسزِٖ إػل مثا١ْٝ ٬َٜغل مل ايػٓٛات ايعؿدط ايكازَد١، سٝدح تعدسټ    

ٖددصٙ اخلسَدد١ أنجددط ٤٬ََدد١ يًُٓدداطل ايٓا٥ٝدد١ ايدديت ٫ تٛدددس بٗددا        

 .ت أضن١ٝخسَات اتكا٫

ايتٓكٝددددب ٚايتعددددسٜٔ مل ايفهددددا٤ َددددٔ ا٭ْؿددددڀ١   ا ٜعددددسټأٜهٶدددد

ع ايدط٥ٝؼ ا٭َطٜهدٞ سبداضاى أٚباَداس     ا٫قتكاز١ٜ اكلُٗد١، فًكدس ٚق د   

عًددد٢ سقدددإْٛ اكلٓافػددد١ ايتذاضٜددد١ عًددد٢ إطددد٬م    1025مل زٜػدددُرب 

اكلطنبدددات مل ايفهددددا٤س، ٜٚتهددددُٔ ٖددددصا ايكددددإْٛ بٓددددٛزٶا تػددددُ   

ع٢ً ايٓٗٛ  بأْؿڀ١ ايتٓكٝدب   ٚتؿذعِٗ ،يًُٛاطٓغل ا٭َطٜهٝغل

ٚاغتدطاز اكلٛاضز َٔ ايفها٤، ع٢ً ايطعِ َٔ عسّ أسكٝد١ أسدس مل   

اَددت٬ى أٟ أدددطاّ فهددا١ٝ٥، ٚحبػددب زضاغدد١ يڀدد٬ب ايسضاغددات      

غدضايٝا سدٍٛ   أايعًٝا مل ن١ًٝ ا٭عُاٍ  اَع١ ْٝدٛ غداٚخ ًٜٚدع مل    

اقتكازات تعسٜٔ ايفها٤، فدإٕ إْؿدا٤ َدٓذِ ٚتؿد ًٝ٘ عًد٢ غدڀ        

أقٌ تهًف١ َٔ بٓا٤ أنرب ذلڀدات اي داظ عًد٢ ا٭ض ،     ٜعسټايكُط 

 .ًَٝاض ز٫ٚض 17سٝح تٴكسض ايتهًف١ بٓشٛ 

أَا فُٝا ٜتعًل بػٝاس١ ايفها٤، ٚاييت ٜٴككس بٗدا ايػدفط إػل   

 ؛ٖددصٙ ايددطس٬ت ذلددسٚز٠ يً اٜدد١  ايفهددا٤ ٭عددطا  تطفٝٗٝدد١، ٚتعددسټ 

ها٤ ع٢ً ْىلطٶا يتهًفتٗا ايعاي١ٝ. ٚقڂسضت أغعاض ضس٬ت غٝاس١ ايف

ًَٝددٕٛ  35 -10َدعل َطنبدد١ غدٜٛٛظ ايفهددا١ٝ٥ ايطٚغد١ٝ َددا بدغل     

، سٝددح غددافط 1009-1002ز٫ٚض أَطٜهددٞ خدد٬ٍ ايفددض٠ َددٔ  
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أفددطاز فكددنل. ٚقددس أٚقفددت احلهَٛدد١   7خدد٬ٍ ٖددصٙ ايفددض٠ سددٛايٞ 

نل دڀِّد ضسد٬ت غدٝاس١ ايفهدا٤، إ٫ أْٗدا تٴ     1020ايطٚغ١ٝ مل عداّ  

اّ، َاظايدت غددٝاس١  ، ٚبؿددهٌ عد 1028غدت٦ٓافٗا مل ٖدصا ايعداّ    ٫

ايفها٤ مل خڀٛاتٗا ا٭ٚػل، إ٫ أْ٘ بايٓىلط حلذِ اكلؿاضٜع اكلطتكب١ 

َٶا غطٜعٶا مل ايػٓٛات اكلكب١ً. َٚٔ اكلتٛقدع إٔ  ٜبسٚ أْٗا غتشكل تكسټ

عدازٍ قُٝد١ ًَٝداض ز٫ٚض خد٬ٍ ايدد      تٴتكب  ايػٝاس١ ايفهدا١ٝ٥ غدٛقڄا   

ي١ ايڀدريإ  عٔ ٚنا 1020غ١ٓ ايكاز١َ ٚفكڄا يتكطٜط قازض مل  25

 .ايفٝسضاي١ٝ ا٭َطٜه١ٝ

ا فُٝددددا ٜتعًددددل بايٓكددددٌ ايفهددددا٥ٞ، اتفكددددت ايٛنايدددد١    أٜهٶدددد

َددع  "NASA" ايفٝسضايٝدد١ ٱزاض٠ ايڀددريإ ٚايفهددا٤ ا٭َطٜهٝدد١  

يبٓدا٤ أغدڀٍٛ جتداضٟ َدٔ      "BOEING" ٚ"SPACE-X" ؾطنيت

يٓكدددٌ ضٚاز ايفهدددا٤ إػل  ،1029ستانػدددٞ ايفهدددا٤س حبًدددٍٛ عددداّ  

ٓتٗددٞ بددصيو ا٫عتُدداز ا٭َطٜهددٞ عًدد٢ ذلڀدد١ ايفهددا٤ ايسٚيٝدد١، يٝ

 4.1غفٔ ايفها٤ ايطٚغ١ٝ. ٚسكًت سبٜٛٓرس ؼلٛددب ا٫تفدام عًد٢    

ًَٝددداض  1.6ًَٝددداض ز٫ٚض، بُٝٓدددا  كدددًت سغدددبٝؼ إندددؼس عًددد٢    

ًَٕٝٛ ز٫ٚض َكابٌ ضسًد١ فدطز ٚاسدس عًد٢      70ز٫ٚض، ٚتسفع سْاغاس 

َطنبات ايفهدا٤ ايطٚغد١ٝ سغدٜٛٛظس، ٖٚدٞ ٚغد١ًٝ ايٓكدٌ ايٛسٝدس٠        

اسددد١ َٓدددص إسايددد١ ا٭غدددڀٍٛ ا٭َطٜهدددٞ َهدددٛى ايفهدددا٤ إػل    اكلت

  .1022ايتكاعس مل عاّ 

ا احلكددٍٛ عًدد٢ ايڀاقدد١ َددٔ   َددٔ ا٭ْؿددڀ١ ا٫قتكدداز١ٜ أٜهٶدد  

تعتددرب َكددازض ايڀاقدد١ اكلتذددسز٠ عٴطندد١ يًتكًددب ٚعددسّ  إش ايفهددا٤، 

ا٫غتكطاض، سٝح تتعط  َكازض ايڀاق١ ايؿُػ١ٝ يًتصبصب ْتٝذ١ 
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ٝٽ ٚيصيو تكّٛ ايٛناي١ ايٝابا١ْٝ  ؛ايڀكؼ ا ع٢ً ساي٫١عتُازٖا نً

بايعُددٌ عًدد٢ إعددساز أقُدداض    (JAXA) ي٬نتؿددافات ايفهددا١ٝ٥ 

ايدديت  Solar Power Satellites ايڀاقدد١ ايؿُػدد١ٝ ايكددٓاع١ٝ  

أقدددبشت دلايڄدددا ْؿدددڀڄا يٮحبددداخ ٚايسضاغدددات ٚايتڀدددٜٛط بايٓػدددب١ 

ا تٗدسف إػل ايبدس٤ مل ايبدح ايبعٝدس يًڀاقد١ ٫غدًهٝٽ       يًٛناي١ ايديت 

َٶدا، ٚشيدو َدٔ خد٬ٍ دلُدع مشػدٞ ٜدعٕ أنجدط          25عهٕٛ مل  عا

عًدد٢ َددساض ثابددت   ،ٚبعددط  عددس٠ نًٝددَٛضات  ،ل٫ف طددٔ 20َددٔ 

 .نًَٝٛضٶا 36ٜطتفع عٔ ا٭ض  

ٖٚٓددداى لثددداض َُٗددد١ ي٬غدددتجُاضات مل ايفهدددا٤، فاقتكدددازات 

ا َتعاٜددددسٶا مل اظزٖدددداض ٚتٓؿددددٝنل اجملتُعددددات     ايفهددددا٤ تًعددددب زٚضٶ  

ا ا٫قتكدددازٟ ٚتڀٛضٖدددا اغدددضاتٝذٝٽط عًددد٢ ؾلٖٛدددا احلسٜجددد١، ٚتددد٪ثٿ

بفهٌ ا٫غتدساّ اكلهجف يتهٓٛيٛدٝدا ايفهدا٤، خاقد١ڄ ا٭قُداض     

ايكدددٓاع١ٝ مل دلدددا٫ت اكل٬سددد١ اجلٜٛددد١ ٚايبشطٜددد١، ٚا٫تكدددا٫ت، 

عددٔ بعددس، َٚتابعدد١    ٚا٫غتؿددعاض ٚاغتهؿدداف اكلددٛاضز ا٭ضندد١ٝ،   

ا٭سدددٛاٍ اجلٜٛددد١، نُدددا تددد٪ثط تهٓٛيٛدٝدددا ايفهدددا٤ مل دلدددا٫ت  

يعضاعدددددٞ، ٚإزاض٠ ايهدددددٛاضخ ٚا٭ظَدددددات، َٚطاقبددددد١   ايتدڀدددددٝنل ا

ا٭ض ، ٚسطن١ ايٓكٌ، ٚايتدڀٝنل ايعُطاْٞ احلهطٟ، ٖٚدٛ َدا   

َٴشطنڄدا يًُٓدٛ ا٫قتكدازٟ، فهدًڄا          صلعٌ َدٔ ندٌ ٖدصٙ ا٭ْؿدڀ١ 

عدٔ تدٛفري ايعسٜدس َدٔ ايٛولدا٥ف مل ـلٝدع َطاسدٌ اٱْتداز اخلاقدد١         

   ٍ فهدا١ٝ٥  تعدس ايكدٓاعات اي   :باكلعسات ايفها١ٝ٥، فعًد٢ غدبٌٝ اكلجدا

ايربٜڀا١ْٝ ٚاسس٠ َٔ أنرب َكازض ايسخٌ يًشه١َٛ، نُا تٛقع 

 ٚظٜط ايكٓاع١ ٚايتذداض٠ ايسٚيٝد١ اكلدايٝعٟ سَكدڀف٢ ذلُدسس غدابكڄا      
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ًَٝداض ضزلٝدت    21.6إٔ تهػب قٓاع١ ايفها٤ اكلايٝع١ٜ َا قُٝتد٘  

ًَٝاضات ز٫ٚض أَطٜهٞ  َٔ ايعا٥دسات خد٬ٍ عداّ     3َايٝعٟ مسلٛ 

ًَٝداض ز٫ٚض   1.8ًَٝاض ضزلٝدت مسدٛايٞ    22.8، باكلكاض١ْ َع 1025

 .1024أَطٜهٞ  مل عاّ 

نُا غاِٖ زخٍٛ أقشاب ؾطنات ايفهدا٤ ساخلاقد١س إػل   

تٴكددسض  ،ٖددصا اجملدداٍ، مل ا٫ْڀدد٬م إػل لفددام اغددتجُاض١ٜ بدد٬ سددسٚز  

فٝٗدددددا ا٫غدددددتجُاضات ٚا٭ضبددددداح ؼلًٝددددداضات ايدددددس٫ٚضات، ٚبايتدددددايٞ 

ٌ شدددح عدددٔ غٴدددبٴسخكدكددد١ اقتكدددازات ايفهدددا٤س، ففدددٞ إطددداض ايب

خلفق تهًف١ ايٓكٌ ايفها٥ٞ، خاق١ڄ مل اي٫ٜٛات اكلتشس٠ ْتٝذد١  

تكًٝل َٝعاْٝد١ ٚنايد١ ايفهدا٤ ا٭َطٜهٝد١ سْاغداس، تكدطض إزخداٍ        

ٚنػدط ا٫ستهداض احلهدَٛٞ     ،ايكڀاا اخلام مل عامل ايفها٤

عًددد٢ ٜدددس ضددددٌ  1008هلدددصا اجملددداٍ، سٝدددح ناْدددت ايبساٜددد١ عددداّ 

، .(SPACE-X) قاسب ؾدطن١  ًٜٕٛ َاغوسإا٭عُاٍ ا٭َطٜهٞ س

ففددٞ ٖدددصا ايعدداّ ٚقعدددت ٖدددصٙ ايؿددطن١ اتفاقڄدددا َددع سْاغددداس تًتدددعّ     

ؼلكتهدداٙ بإضغدداٍ إَددسازات سٜٝٛدد١ يددطٚاز فهددا٤ احملڀدد١ ايسٚيٝدد١،    

ز٫ٚض أَطٜهددٞ،  ًَٝددٕٛ 600ٚا سٝددح بً ددت قُٝدد١ ا٫تفددام ًَٝدداضٶ   

ٚناْددت ٖددصٙ ٖددٞ اكلددط٠ ا٭ٚػل مل عددامل ايفهددا٤ ايددصٟ تكددّٛ فٝدد٘      

 .ا٤ قاضٚر فها٥ٞؾطن١ خاق١ ببٓ

ٖٚٓدداى أغددباب َتعددسز٠ ٚضا٤ اقتشدداّ ايكڀدداا اخلددام دلدداٍ    

اقتكددازات ايفهددا٤، ٚايددصٟ ولددٌ يفددض٠ طًٜٛدد١ سهددطٶا عًدد٢ ايددسٍٚ  

اضتفدددداا تهًفدددد١ ايٓكددددٌ ايفهددددا٥ٞ  :فكدددنل، َٚددددٔ ٖددددصٙ ا٭غددددباب 

ٚتؿددهًٝٗا عب٦ٶددا عًدد٢ َٝعاْٝددات ايددسٍٚ قدداسب١ بددطاَر ايفهددا٤،     
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ٚنددا٫ت ايفهددا٤ ايسٚيٝدد١  ٚغددٝاز٠ ايددُٓنل ايبريٚقطاطددٞ عًدد٢ أزا٤  

ٚتهدددِ َٛاظْاتٗددا، فهددًڄا عددٔ ضعبدد١ ٚنددا٫ت ايفهددا٤   ،اكلدتًفدد١

ا يتڀٜٛط َؿاضٜع أنجط أُٖٝد١ ٚتعكٝدسٶا،   اكلًُٛن١ يًسٍٚ مل ايتفطټ

ٚايٛيددددٛز إػل انتؿددددافات فهددددا١ٝ٥ أنجددددط تددددأثريٶا عًدددد٢ َػدددداض     

 ،يكدس تدأثطت بعدق ايكدٓاعات بتكٓٝدات ايفهدا٤       :اٱْػا١ْٝ، فُجًڄا

فاكلطنبد١ ايفهدا١ٝ٥ تتٗؿدِ     ،ضقدا٥ل ايبڀاطدا اكلكطَؿد١   َٓٗا قٓع 

للددا  ؛عٓددس زخٛهلددا اجملدداٍ ا٭ضنددٞ إشا مل تهددٔ غددطعتٗا عايٝدد١     

ِ تعب٦دد١ ايطقددا٥ل مل أنٝدداؽ بػددطع٘    تٚسدد٢ هلددصٙ ايكددٓاع١ إٔ ٜدد   أ

ا ايٛغدددا٥س ايٛقا٥ٝددد١ مل عايٝددد١ للدددا ؿلٓدددع ٚضلدددس تهػدددطٖا، أٜهٶددد

  ا٤.تكٓٝات ايفه ْكًٗا َٔ َٔ ايتكٓٝات اييت متٻ اايػٝاضات ٚعريٖ

ٚيكددس بددسأت ايددسٍٚ ايعطبٝدد١ مل ايػددٓٛات ا٭خددري٠ ايعُددٌ عًدد٢   

ٔٸ خٴڀاٖددا         خًددل َهاْدد١ هلددا مل دلدداٍ اقتكددازات ايفهددا٤، يهدد

ٕ أعًدددب ا٭قُددداض ايكدددٓاع١ٝ ايعطبٝددد١ ٖدددٞ  إ٫تدددعاٍ بڀ٦ٝددد١، سٝدددح 

َددٔ بددغل ايددسٍٚ    عددسټقددٓاع١ أدٓبٝدد١ ٚ٭عددطا  جتاضٜدد١، فُكددط تٴ    

س مل 2يكُدطٜٔ ايكدٓاعٝغل سْاٜدٌ غدات     ايعطب١ٝ ا٭ٚػل اييت أطًكدت ا 

زٚيدددد١  نُددددا إٔ .1000س مل عدددداّ 1، ٚسْاٜددددٌ غددددات 2998عدددداّ 

اٱَاضات ايعطب١ٝ اكلتشس٠ َٔ أٚػل ايسٍٚ ايعطب١ٝ ايديت زخًدت غدبام    

عدددرب  ،إطددد٬م ا٭قُددداض ايكدددٓاع١ٝ ٭عدددطا  جتاضٜددد١ ٚاغدددتجُاض١ٜ    

ايتعإٚ َع ؾطن١ سطايٝؼس ايفطْػد١ٝ، سٝدح مت إطد٬م أٍٚ قُدط     

، َٚددٔ اكلددطد  إٔ ٜكددٌ عددسز   1022سٜدداٙ غدداتس مل عدداّ    قددٓاعٞ

، نُددا 1028ا مل َٛعددس أقكدداٙ قُددطٶ 28أقُاضٖددا ايكددٓاع١ٝ إػل 

غتشكٌ اٱَاضات ع٢ً أْىلُد١ أقُداض قدٓاع١ٝ عايٝد١ ا٭زا٤ تطاقدب      

 .1025ؼلٛدب عس٠ عكٛز أبطَت مل عاّ  ،ا٭ض 
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ٚتعتددرب قڀاعددات ايفهددا٤ ٚا٫غتهؿددافات ايفهددا١ٝ٥ بسٚيدد١    

ٝٽدد    اٱَدداضات  ا، ايعطبٝدد١ اكلتشددس٠ َددٔ أٖددِ ذلطنددات ا٫قتكدداز ساي

سٝح  ڀت ا٫غتجُاضات اٱَاضات١ٝ مل دلاٍ تهٓٛيٛدٝا ايفها٤ 

ًَٝداض ز٫ٚض ، ٚقدس    5.5ًَٝاض زضٖدِ إَداضاتٞ مسلدٛ     10ا عتب١ سايٝٽ

أغػددت سهَٛدد١ زبددٞ َطنددع ذلُددس بددٔ ضاؾددس يًفهددا٤ مل عدداّ     

ٝٽ    1025 بدازض٠ ا٫غددضاتٝذ١ٝ  ا مل اكل، ٜٚعتدرب اكلطندع عٓكدطٶا أغاغد

اييت ٚنعتٗا احلهَٛد١ يًتؿدذٝع عًد٢ ا٫بتهداض ايعًُدٞ ٚايتكدسّ       

ٞ   ،ايتهٓٛيدددٛدٞ ٚاٱَددداضات  ،ٚتڀدددٜٛط ايتُٓٝددد١ اكلػدددتسا١َ مل زبددد

بؿددهٌ عدداّ، نُددا أعًٓددت اٱَدداضات عددٔ إْؿددا٤ ٚنايدد١ ايفهددا٤   

ٚبددس٤ ايعُددٌ عًدد٢ َؿددطٚا ٱضغدداٍ أٍٚ َػددباض عطبددٞ      ،اٱَاضاتٝدد١

ٞ  ٚإغد٬َٞ يهٛنددب اكلددطٜذ  مل ضسًدد١  ،بكٝدداز٠ فطٜدل عُددٌ إَدداضات

، 1012اغتهؿاف١ٝ ع١ًُٝ تكٌ إػل ايهٛنب ا٭فلدط مل عداّ   

يتهػدددط بدددصيو ايضنٝدددع ايتكًٝدددسٟ عًددد٢ تهٓٛيٛدٝدددا ا٭قُددداض      

ايكٓاع١ٝ، ٚبصيو غتهٕٛ زٚي١ اٱَاضات ايعطب١ٝ اكلتشس٠ َدٔ بدغل   

 .تػع زٍٚ فكنل تڀُ  ٫غتهؿاف اكلطٜذ

ٚم ا٫غدتجُاضات ايعاَد١ َدع    أَا مل ايػدعٛز١ٜ فًكدس ٚقدع قدٓس    

دلُٛعددد١ سفريددددٔس َدددصنط٠ تفددداِٖ َدددٔ أددددٌ ؾدددطان١ بُٝٓٗدددا،   

ٜػدددتجُط ؼلٛدبٗدددا ايكدددٓسٚم ايػدددعٛزٟ ًَٝددداض ز٫ٚض أَطٜهدددٞ مل  

ٚسفريدددددٔ  ،ٚسغددددبٝؼ ؾددددٝبس ،ؾددددطنات سفريدددددٔ عا٫نتٝددددوس

ًَٝددٕٛ ز٫ٚض أَطٜهددٞ ندٝدداض إنددامل  480أٚضبددتس، إندداف١ إػل 

 .سَات ايفها١ٝ٥مل اكلػتكبٌ ي٬غتجُاض مل قڀاا اخل

ٚاحلكٝكدد١ إٔ سذددِ اخلڀددٛات ايدديت  ڀٖٛددا اكلًُهدد١ سلددٛ     

َتٓدٛا ٚقدا٥ِ عًد٢ اكلعطفد١،     ٚ كٝل ض٩ٜتٓا يتڀدٜٛط اقتكداز ندبري    

 .َٚػتكبٌ اكلًُه١ ٖٛ َػتكبٌ ٜعتُس ع٢ً ا٫بتهاض
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فدد٬ ٜفكددًٓا عددٔ اْڀدد٬م ضسًدد١ فريدددٔ عا٫نتٝددو اكلأٖٛيدد١   

تٓڀًل ضسًدد١ بايبؿددط سلددٛ ايفهددا٤ غدد٣ٛ بهددع١ أؾددٗط، نُددا غدد      

فريدٔ أٚضبت إػل ايفها٤ يتهع عسزٶا َدٔ ا٭قُداض ايكدٓاع١ٝ سدٍٛ     

ا٭ض ، ٚغددُٝهٓٓا ٖددصا ا٫غددتجُاض َددٔ تڀددٜٛط اجلٝددٌ اكلكبددٌ َددٔ  

أْؿڀ١ إط٬م ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ ٚتػدطٜع بطْادلٓدا اكلتعًدل بايػدفط     

 .بػطع١ تعٜس عٔ غطع١ ايكٛت ،عرب ايفها٤ َٔ ْكڀ١ إػل أخط٣

ػددداعس مل تڀدددٜٛط أْىلُددد١  ٝيؿدددطان١ غإٕ ٖدددصا ايٓدددٛا َدددٔ ا 

ايددطس٬ت ايفهددا١ٝ٥ اكلأٖٛيدد١، ٚأْىلُدد١ َػددتكب١ًٝ ٱطدد٬م أقُدداض       

قدددٓاع١ٝ قددد ري٠ شات تهًفددد١ َٓدفهددد١، باٱنددداف١ إػل تڀدددٜٛط     

قددسضات ايٓكددٌ ا٭غددطا َددٔ ايكددٛت، نُددا ٜؿددٌُ شيددو استُدداٍ         

تڀدٜٛط قڀداا ايضفٝد٘ اكلددطتبنل بايفهدا٤ مل ايػدعٛز١ٜ، ٚعًد٢ عددطاض       

ٖددٌ غددٓط٣ قطٜبٶددا ٚنايدد١ ايػدددعٛز١ٜ      ،يًفهددا٤  ٚنايدد١ اٱَدداضات  

 ؟َٔ ٚولا٥ف اكلػتكبٌ اٚاييت غتدًل دًٝڄ ،ايًفها٤ أٜهٶ

َٶا،  َٴشطنڄدا أقدًٝڄا يًُٓدٛ       ٚختا أقدبشت اقتكدازات ايفهدا٤ 

ٚدددع٤ٶا ٫ ٜتذددعأ َددٔ َٓىلَٛدد١ ا٭َددٔ ايكددَٛٞ يًددسٍٚ؛    ،ا٫قتكددازٟ

ٛټ  هددٕٛ ض اكلّڀددطز ٜددتعغل عًدد٢ ايددسٍٚ ايعطبٝدد١ إٔ ت  ْٚىلددطٶا هلددصا ايتڀدد

فاعًڄا َ٪ثٸطٶا مل ٖصٙ اكلٓىل١َٛ، ٫ ططفڄا َػتًٗهڄا فكنل، ٚشيو ئ 

ٕ اَدددت٬ى إٜتدددأت٢ إ٫ َدددٔ خددد٬ٍ تُٓٝددد١ ايكدددسضات ايصاتٝددد١، سٝدددح 

ايتهٓٛيٛدٝددددا اكلٓكٛيدددد١ ٫ ٜهفددددٞ، بددددٌ صلددددب بٓددددا٤ ايكددددسضات       

ٚايهفددا٤ات ايكددازض٠ عًدد٢ اغددتدساّ تًددو ايتهٓٛيٛدٝددا ٚتڀٜٛطٖددا 

ٝٽدد مل ١ٜ اجلسٜددس٠ ايدديت ضؼلددا غددتتشّهِ   ٕ اكلعازيدد١ ا٫قتكدداز إ .اذلً

ضسدددد٬ت فهددددا١ٝ٥ ْادشدددد١ إػل    ٖددددٞ اغددددتجُاض  -ؾدددد٪ٕٚ عاكلٓددددا 
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تطيْٝٛدات أٚ   يهػدب  ؛ايهٜٛهبات ٚايهٛاندب ا٭خدط٣ تباعٶدا   

بٓددا٤ ٚ ،نٛازضيْٝٛدات ايدس٫ٚضات َددٔ َٓدادِ اكلعدازٕ اكلتٓدداثط٠ فٝٗدا     

ٚاغدددتجُاضٖا مل ايدددرباَر  ،ذلڀدددات تٛيٝدددس ايڀاقددد١ اهلا٥ًددد١ ٖٓددداى  

َددانٔ تٛدددس فٝٗددا َٝدداٙ أٚ  أْػددإ مل ٚضؼلددا يعددٝـ اٱ ،ايفهددا١ٝ٥

ٚايدديت نددإ لخطٖددا قُددط    ،نُددا ٜٴعًددٔ بددغل سددغل ٚلخددط    ،اكلٝجددإ

ٛٸضت٘ غدف١ٓٝ ايفهدا٤ مناغدٝ   مل ؾدٗط       متاٜتإ  مل ظسٌ اييت قد

 .بٞ مٖاصلٓع  ع٢ً َتٓٗاٚٚاجملؼ ا٭ٚض ،1027أًٍٜٛ 

ٕ أٍٚ ستطيٝددْٛريس غددٝهٕٛ ٖددٛ شيددو ايؿدددل أٚ     ٚأخددريٶا فددإ 

اكلٛدٛز٠ مل تطنٝدب   ٚاكلعازٕ ايٓفٝػ١غتػتجُط اكلٛاضز  ١ٗ اييتاجل

أٚ  ،مل عكددسٜٔ َددٔ ايػددٓغل   ،ايهٜٛهبددات بؿددهٌ َجُددط ٚبٓٸددا٤   

 س.ث٬ث١ عكٛز قاز١َ

 

 :٘التْصٔات املكرتح 

 بايتٛقٝات ايتاي١ٝ: نطزٟ أغا١َ. ّ أٚق٢

 ايػعٛز١ٜ.   ايفها٤ ٚناي١ إْؿا٤ -2

َسٜٓد١   إطداض  زخداض  ايكدٓاع١ٝ  ا٭قُداض  يبٓدا٤  بطْاَر إْؿا٤ -1

   .اكلًو عبس ايععٜع يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ

 ا٭قُددددداض حلُدددددٌ ايكدددددٛاضٜذ ٱطددددد٬م بطْددددداَر إْؿدددددا٤ -3

 .عػهط١ٜ عري ٚ٭عطا  أخط٣ ايكٓاع١ٝ،

 مل ٚاجلدداَعٞ، ٚمل ا٫بتعدداخ  ايجدداْٟٛ ايتعًددِٝ مل ايتٛغټددع -4

  .َٚؿاضٜعٗا ايٛناي١ خس١َ
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 ايددسٍٚ مل ايفهددا٤ ٚنددا٫ت َددع ايٛنايدد١ تعددإٚ تڀددٜٛط -5

 .ٚايعاكل١ٝ ٚايؿطنات احمل١ًٝ ١،ايكسٜك

أعدددطا  ٚنايددد١   سٜدددس ندددطٚض٠ ايعجُدددإ خايدددس. ٚأندددس ّ

 ؾسٜس. ايفها٤ ايػعٛز١ٜ اكلكضس١ بٛنٛح

ِ   بٔ خايس. ز ٚأٚق٢  اكلٖٛدٛب  ايؿدباب  ٚتؿدذٝع  زٖدٝـ بدسع

 ايػددددًُٞ اجملددددايغل مل ٚايكددددٛاضٜذ ايكددددٓاع١ٝ ا٭قُدددداض دلدددداٍ مل

    ٚايعػهطٟ.

 ًٜٞ: ايطزٜعإ ع٢ً َا خايس. ٚأنس ز

عبدس   اكلًو َٚس١ٜٓ ايػعٛز١ٜ اجلاَعات بغل اجلٗٛز تٓػٝل -2

 ٚتكٓٝاتدد٘، ايفهددا٤ أحبدداخ طلددل فُٝددا ٚايتكٓٝدد١، يًعًددّٛ ايععٜددع

 .اكل١ُٗ هلصٙ ايػعٛز١ٜ ايفها٤ ٚناي١ ٚإْؿا٤

 ٚايكددغل، ناهلٓددس ايكددسٜك١؛ ايددسٍٚ جتدداضب َددٔ اٱفدداز٠ -1

 .اي ط  هلصا َٓٗا عًُا٤ ٚاغتكساّ

 تهدددٕٛإٔ  إَهاْٝددد١ بسضاغددد١ ايؿدددطاضٟ ساَدددس. ٚأٚقددد٢ ز

 ا٭قُداض  ٱطد٬م  َٓكد١  فٝٗا تهٕٛ اييت ايسٍٚ نُٔ َٔ اكلًُه١

 ايڀكددؼ نُددا إٔ أدددٛا٤  ا٫غددتٛا٤، خددنل َددٔ يكطبٗددا ايكددٓاع١ٝ،

 . نجٝف... عباضأٚ  ضنا١َٝ غشب ٫م ايعاّ أعًب َٓاغب١

 ٦ٖٝدد١ عددطاض عًدد٢ َػددتكٌ دٗدداظ زلددِ إْؿددا٤ ضٜددا . ز ٚاقددضح

 بدددد اكلكدددضح اجلٗددداظ تػددد١ُٝ َدددع عدددسّ ٠،ٚاكلتذدددسز ايٜٓٛٚددد١ ايڀاقددد١

ُٻ٢ ٭ٕ ؛ ٚنايدد١م  نذددع٤ إ٫ اكلًُهدد١ مل عًٝدد٘ َتعدداضف عددري اكلڂػدد

 بٗدددصٙ ٜتعًدددل َدددا ندددٌ اكلكضسددد١ ايفهدددا٤ هل٦ٝددد١ ٜٚٴهدددِ. ٚظاض٠ َدددٔ
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عبدددس  اكلًدددو َسٜٓددد١ خكٛقدددا احلهَٛٝددد١، ا٭دٗدددع٠ مل ايكدددٓاع١

 ٚايتك١ٝٓ. يًعًّٛ ايععٜع

إٔ  ايهدددطٚضٟ ايطؾدددٝسٟ، فُدددٔ ٜٛغدددف. َٚدددٔ ٚدٗددد١ ْىلدددط ز

 ايفهدا٤،  دلاٍ مل ٚأعُاٍ أحباخ َٔ ٜٴكسّ فُٝا إغٗاّ يٓا ٜهٕٛ

 ايتهًفدد١، يتكًٝددٌ َؿددضن١ زٚيٝدد١ َؿدداضٜع مل ايددسخٍٛ خدد٬ٍ َددٔ

َٓتذدٕٛ.   أْٓدا  ٱثبات َػتك١ً َؿاضٜعأٚ  قٛاعس ٱقا١َ زٕٚ احلاد١

 ستددد٢أٚ  ايسٚيٝددد١ ا٭حبددداخ َطاندددع خددد٬ٍ َدددٔ اكلؿدددضى ايتعدددإٚ

 ايتهددايٝف، بأقددٌ اهلددسف إػل ٜٛقددًٓاإٔ  َٔددٔ اكلُهدد  اٱقًُٝٝدد١

ٔ  َا ع٢ً ا٭ثط بايب ي٘ ٜٚهٕٛ ّ إٔ  ٜٴُهد  اجملداٍ. أَدا   ٖدصا  مل ْكدس

ٌ  بددسٚض  فُٝددا ٜتعًددل    ٚولٝفٝدد١،  فددطم  تٛيٝددس  مل اكلؿدداضٜع  ٖددصٙ  َجدد

 بدطاَر  اغدتشساخ  تػدتشل  ْٚٛعٝتٗدا  ايٛولدا٥ف  فا٫عتكاز إٔ ن١ُٝ

 ايضنٝدع  َٔ اكلِٗ دسٽا؛ يصيو ذلسٚز٠ نْٛٗا ١َٝٓٗٚ، أنازؿل١ٝ

ٔ  ذلسز داْب ع٢ً ٚايضنٝع ٚايتعإٚ، اكلؿاضن١ ع٢ً  قدٓاع١  َد

 سددسٜجٶا بددسأت ايدديت ايددسٍٚ َددٔ اٯخددطٜٔ عددٔ َٝددع٠ ٜعڀٝٓددا ايفهددا٤

 ٚاكلٝدددع٠ اكلؿددداضن١ ٖدددصٙ تهدددٕٛإٔ  عًددد٢، ايفهدددا٤ عدددعٚ ذلاٚيددد١

٘  ع١ًُٝ مل يٓاغا أغضايٝا تكسَ٘ َا َجٌ خس١َٝ، أٚ قٓاع١ٝ  َتابعد

  للٝع. د طامل ؼلٛقع تتُٝع انْٛٗ ايفها١ٝ٥؛ اكلطنبات

 ّ  ضلتدداز ايفهددا٤ بددطاَر َددع حبددريٟ إٔ ايتعاَددٌ سػدداّ. ٜٚدط٣ 

ِ  ٚبطاـلاتٝد١؛  ذلضف١ َط١ْ إزاضاتإػل  ٕ  ٭ْٗد ٌ  َدع  غدٝتعاًَٛ  أفهد

 أّ داشبٶددا ايعًُددٞ اكلٓددار غددٝهٕٛ ٖددٌ ايددٛطٔ، َددٔ َٛدددٛز٠ عكددٍٛ

 ٚنايد١  ْٓؿد٧ إٔ  قطضْدا إشا ٚ اكلڀًدٛبغل؟  ٚاكلدتكدغل  يًعًُدا٤  طداضزٶا 

 نٝإ ٱْؿا٤ أٚيڄا اكلڀًٛب١ اكلتڀًبات ْٛفطإٔ  ف٬بس ٚط١ٝٓ، ها٤ف
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 جتاضبٓددا َجددٌ ،سغددط َهاْددوس سٝددع مل ايددسخٍٛ يٓتفدداز٣ ندددِ؛

 ٚأْفكٓددا َٓٗددا، ا٫غددتفاز٠ ٜددتِ مل للاثًدد١ أدٗددع٠ إْؿددا٤ مل ايػددابك١

 إْتادٝاتٗددا َددٔ بددايطعِ ايٝددّٛ ستدد٢ ٫ٚ ْددعاٍ ايهددجري، اكلدداٍ عًٝٗددا

َٚددٔ . هلددا قڂددسٿّ ايددصٟ اكلددايٞ ايددسعِ سذددِ ٫ تددربض ٚايدديت ايهددعٝف١،

 ايعػدددهط١ٜ؛ ٚايتهٓٛيٛدٝدددا ايكدددٓاع١ قڀددداا ْػددداْسإٔ  ا٭فهدددٌ

 َتكسَددد١، قدددٓاع١ٝ قاعدددس٠ يبٓدددا٤ َُٗددد١ َكسَددد١ غدددتهٕٛ ٭ْٗدددا

 .فعاي١ فها٤ ٚناي١ تهٜٛٔ مل يًُػا١ُٖ

 ِ  ٚاٱيهضْٚٝد١  ايعػدهط١ٜ  ايكدٓاعات  نصيو َٔ اكلِٗ زعد

 ٚاخلام؛ فأٟ زٚيد١  احلهَٛٞ ايكڀاعغل مل اكلػاْس٠ ٚايكٓاعات

ٝٽا، بطْادلڄدددا ت٪غٿدددؼإٔ  تطٜدددس  قاعدددس٠ هلدددا ٜهدددٕٛإٔ  ٫بدددس فهدددا٥

 ايدديت ايددسٍٚ فددإٕ ـلٝددع  ايٛاقددع ٚمل. قٜٛدد١ ٚتهٓٛيٛدٝدد١ قددٓاع١ٝ

 ايكددٓاع١ٝ بٓٝتٗدداإٔ  زلددس َػددتكٌ، فهددا٥ٞ بطْدداَر يددسٜٗا ٜٛدددس

 َع تتعإٚ اٯٕ ايسٍٚ َٔ ايهجري ٚيهٔ. َا ْٛعٶا َتكس١َ ٚايتك١ٝٓ

ٔ  ي٬غدتفاز٠  َؿضى، فها٥ٞ بطْاَر يتأغٝؼ هٗابع  اخلدربات  َد

 بطْادلڄددإ إ. ا٭ٚضٚبددٞ ا٫ دداز زٍٚ َددع ساقددٌ ٖٚددصا اكلؿددضن١،

ٝٽا ٝٽدددا فهدددا٥ ٕٻ  كٝكددد٘؛ للهدددٔ إغددد٬َٝٽاأٚ  عطب  َجدددٌ: -زٚيڄدددا ٭

 للاثًد١،  يدرباَر   تداز  -ٚإْسْٚٝػٝا َٚكط، َٚايٝعٜا، تطنٝا،

 بطادلٗدا  ٱْؿدا٤  اكلاغ١ ا٭١ُٖٝأٚ  اكلاي١ٝ ايكسض٠ يسٜٗا يٝؼ ٚيهٔ

 .اكلػتك١ً

ٚنايدد١ إػل إٔ اي اٜدد١ َدٔ   ز. َػدداعس احملٝدا ٚمل اخلتداّ أؾداض   

 غلٕ ٜهٕٛ ٖٓداى بدطاَر عًُٝد١ تفٝدس مل اجملداي     أايفها٤ ايػعٛز١ٜ 

ٜٴدد    أٚٚايعػددهطٟ، اكلددسْٞ  طاز فٝٗددا ٫ تهددٕٛ َددٔ اجلٛاْددب ايدديت 
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يتػددًل  . ٚضؼلددا تهددٕٛ ٚغدد١ًٝ فكددنل.ٚ زٚيددٞ أذلًددٞ  سؾددٛسقددٓاع١ 

. ا٭َدط ايٛاددب ٖدٛ    بدصيو  ددسٜطٶا يٝؼ  ٔٵَٳ ازعا٤ٚفطم  ،نجرئٜ

ع٢ٓ بهٌ بطْاَر سكٝكٞ ٜػتفٝس َٔ جتطبتٓا عرب َس١ٜٓ اكلًو ْٴإٔ 

ٜٚػددتفٝس َددٔ اخلددربات ايػددعٛز١ٜ    ،ٜٚ٪غددؼ عًٝٗددا  ،عبددس ايععٜددع 

 .جملاٍات ا٫ٖتُاّ بٗصا اٚعري ايػعٛز١ٜ ش
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 ٌالْرق٘ الرئٔص٘: د. رٓه الفرٓا. 

شات  ٠ٖٞ ض١ٜ٩ طُٛس١ تعتعّ خًل غعٛز١ٜ دسٜس 1030ض١ٜ٩ 

 ٚدلتُع سٟٝٛ. ،طٔ طُٛحاقتكاز َعزٖط، َٚٛا

ٚتعترب اكلطأ٠ ذلنل ضعا١ٜ ٚتكدسٜط ٚاٖتُداّ ًَشدٛول مل دٛاْدب     

فُٝددا تؿددتًُ٘  ايط٩ٜدد١ ايػددسٜس٠، ٚنذددع٤ َددٔ ٖددصا اجملتُددع حبجددتٴ 

٭دس إٔ ؽلهدغل اكلدطأ٠    ،ٖصٙ ايط١ٜ٩ عٔ ْكف اجملتُع ٖٚٞ اكلطأ٠

قس ٚضز مل ذلٛض ا٫قتكاز اكلعزٖط بًفيل اكلطأ٠  سٜسٶا َط٠ ٚاسدس٠  

  فكنل.

ٚدا٤ فٝ٘ ظٜاز٠ َؿاضن١ اكلطأ٠ مل غٛم ايعٌُ ؼل٪ؾط ٚاند   

% 11ٖٚٛ سضفع ْػب١ َؿاضن١ اكلدطأ٠ مل غدٛم ايعُدٌ َدٔ      ،ٚذلسز

٫ غددُٝا إٔ ْػددب١ ايبڀايدد١ بددغل اٱْدداخ ٖددٞ أعًدد٢ َددٔ        ،%س30إػل 

 ْىلريتٗا بغل ايصنٛض.  

ٚقدددددس تٛايدددددت ايبؿدددددا٥ط مل ايكدددددطاضات ٚا٭ٚاَدددددط ايػدددددا١َٝ     

 ايػدددددددددٝسات مل ايكڀددددددددداا احلهُٝددددددددد١ اكلباضنددددددددد١ يدددددددددتُهغل

ٚتعٝٝٓدددددات عسٜدددددس٠ يػدددددٝسات مل دلدددددايؼ إزاضات    ،احلهدددددَٛٞ

 مل ايٛطٔ. ١ؽلجٌ قڀاعات َُٗ
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ٛټ ضات اكلتػاضع١، نإ ٫ بس َدٔ ايٛقدٛف عًد٢    َٚع ٖصٙ ايتڀ

سكٝك١ تڀبٝل ؽلهغل اكلطأ٠ َٔ اكلؿاضن١ ايفاعًد١ مل غدٛم ايعُدٌ    

اغد١  َٔ خ٬ٍ ٚاقع َٓؿآت غٛم ايعٌُ، ٖٚٓا غعٝت َٔ خد٬ٍ زض 

حبج١ٝ قُت بٗا جتاٚبٶا َع َدا ؽلًٝد٘ ايط٩ٜد١، ٚأتد٢ ايبشدح بايٓتدا٥ر       

 ت١ٝ:  اٯ

 طبٔع٘ البخح ّاألشلْب املتبع لتخكٔكُ:

اتبع ايبشح ؾلنل ايسضاغ١ اكلٛنٛع١ٝ ا٫غتككا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ 

تٓٛعددت بددغل ايكڀدداا احلهددَٛٞ    ،تككددٞ َٚتابعدد١ ثدد٬خ َٓؿددآت  

نددٌ َددٔ مقا٥ددس  طحبددٞ، مت إدددطا٤ اكلكدداب٬ت َددعايٚاخلددام ٚعددري 

ٚا٫طدد٬ا عًدد٢ ايٛثددا٥ل    ،اكلٓىلُدد١ / اكلٛولفددات / َددسضا٤ اكلؿدداضٜع   

/ ات / ٚثا٥ل تعٛز يًُٛاضز ايبؿدط١ٜ ٠ مذلانط/ ًَفأاخلاق١ باكلٓؿ

باٱندداف١ كلددا مت ْؿددطٙ َددٔ أخبدداض مل ايكددشف ، نددصيو اكلتابعدد١     

ٚضقس سكٝك١ ايتُهغل َٔ خ٬ٍ سهٛض ا٫دتُاعدات ٚايفعايٝدات   

 اكلكا١َ.

 لبخح:ىتاج ا

تؿري ايبٝاْات إػل أؾلاهل يًعداًَغل مل اكلٓؿدآت جتداٙ ؽلهدغل     

 :مل ١اكلطأ٠ َتُجً

 ايساعِ احلكٝكٞ يتُهغل اكلطأ٠. •

 .اكلسعٞ يسعِ ؽلهغل اكلطأ٠ •

 .ا يتُهغل اكلطأ٠اكلٓاٖق دٗطٶ •

 عري اكلبايٞ بتُهغل اكلطأ٠. •
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 ٜٚته  َٔ خ٬ٍ نٌ ف١٦ ايتايٞ:

 اكلطأ٠:   ف١٦ ايساعِ احلكٝكٞ يتُهغل2

 ح بأ١ُٖٝ ؽلهغل اكلطأ٠ ٚنطٚض٠ زعُٗا.ٜكطٿ -

 ا يتٛولٝف ايهفا٤ات َٔ اٱْاخ.ٜػع٢ داٖسٶ -

 اتضلددطم عًدد٢ اعتبدداض َؿدداضن١ اٱْدداخ مل اكلؿدداضٜع ش    -

 أ١ُٖٝ ٚإناف١ ْٛع١ٝ جلٛز٠ اكلؿطٚا.

ا مل ظٜدداز٠ عددسز ايعكددٛز ايتذاضٜدد١ اكلربَدد١ َددع     ٜبددصٍ دٗددسٶ  -

َٴأؾطنات َٚ٪غٸػات للًٛن١   اض٠ َٔ قبٌ إْاخ.سٚ 

   ف١٦ اكلسعٞ يسعِ ؽلهغل اكلطأ٠:1

تتىلاٖط ٖصٙ ايف١٦ َٔ خ٬ٍ ايتكطٜ  بأُٖٝد١ ؽلهدغل اكلدطأ٠    

٘        ،بأْٗا تسعِ اكلطأ٠ َٶدا كلدا تكدطح بد  ،ٚيهٔ ٚاقدع ساهلدا َ داٜط ؽلا

 ْٗا:إسٝح 

 يٝؼ يسٜٗا خڀ١ أٚ ١ْٝ يتٛولٝف اٱْاخ مل اكلٓؿأ٠.  -

١ ٱْددداخ بدددغل ايٓدددسض٠   تدددضاٚح اكلٓاقدددب ايكٝازٜددد١ اكلٛنًددد   -

 ْعساّ.ٚا٫

مل  ٔٓدددسضدٜاٱْددداخ شٚات اكلٓاقدددب ايكٝازٜددد١ مل اكلٓؿدددأ٠   -

 اٖٚددٞ  ددٛظ َػدد٢ُ ٚولٝفٝٽدد  ،: ا٭ٚػل ساكلعٖطٜدد١سقددٛضتغل

ساكلٓػدددد١ٝ سددددس  :فكددددنل زٕٚ أٟ زٚض مل اكلٓؿددددأ٠، ٚايجاْٝدددد١

َٴ َدٔ اكلؿداضن١ مل اكلؿداضٜع     ١ُّٓها٫نڀٗازس ٖٚٞ عري 

عًد٢ ايدطعِ َدٔ     ،صنط ٜٴد ٫ٚ إسساخ أٟ ت دٝري  ،ايهرب٣

 نْٛٗا ؽلتًو ايهفا٠٤ ٚايكسض٠ ع٢ً شيو.
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ؿلٝدددٌ ٖدددصا ايٓدددٛا إػل عدددسّ إبدددطاّ عكدددٛز َدددع ؾدددطنات    -

أٚ تٛافدل   ،إ٫ عٓدس احلادد١ اكلًشد١    ،َٚ٪غٸػات للًٛند١ 

 ايعكس َع َٓافع َٚهاغب ٫  ككٗا عكٛز أخط٣.

تتعُدددس أٜهٶدددا ٖدددصٙ ايف٦ددد١ إؾددد اٍ اٱْددداخ َدددٔ اكلٛولفدددات   -

أٚ  ،اعدات رلتًكد١ َدع أقدطاِْٗ َدٔ اكلدٛولفغل      بعساٚات ْٚع

 أٚ مل أعُاٍ عري ١َُٗ. ٔ،فُٝا بٝٓٗ

 ا يتُهغل اكلطأ٠:  ف١٦ اكلٓاٖق دٗطٶ3

 ،٫  فدددٞ ٖدددصٙ ايف٦ددد١ ٚقٛفٗدددا مل ٚدددد٘ ؽلهدددغل اكلدددطأ٠   -

ٓٶا بعسّ أ١ُٖٝ ايتُهغل يًُطأ٠.ٚتٴ  كطح عً

ٚخًدل   ،تتعُس تعڀٌٝ أٚ احلس َٔ َؿاضٜع ؽلهدغل اكلدطأ٠   -

 يصيو.  اكلعٛقات

   ف١٦ عري اكلبايٞ يتُهغل اكلطأ٠:4

 ٫ تعًٔ ٖصٙ ايف١٦ قبٛهلا أٚ ضفهٗا يتُهغل اكلطأ٠. -

 ،تعتُددس عًدد٢ ضأٟ اي ايبٝدد١ مل تهددٜٛٔ ْىلطتٗددا يًُٛنددٛا -

 ٕ ايتُهغل خاضز إطاض اٖتُاَاتٗا.إسٝح 

٫ٚ تػددع٢ مل  ،٫ تػدع٢ ٖددصٙ ايف٦د١ يددسعِ ؽلهدغل اكلددطأ٠    -

 يتعڀًٝ٘. ٘ايٛقت شات

نْٛٗدا   ؛ٌ ٖصٙ ايف١٦ يتڀبٝل ايكطاضات اكلتعًكد١ بداكلطأ٠  ؽلٝ -

 .اضوٝٽ اقطاضٶ

 التْصٔات:  

 ٚبعس إعساز ايسضاغ١ اته  احلاد١ يًتٛقٝات ايتاي١ٝ:

2-    ٞ  ،إٔ ٜتِ إعساز زضاغ١ َٛغع١ تعتُدس ا٭غدًٛب اٱسكدا٥

 ٚٚفل اكلٓاطل اجل طاف١ٝ.
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يًتٛعٝددد١ ْٚؿدددط ثكافددد١  ،إطددد٬م فلددد٬ت ٚٚضؾدددات عُدددٌ -1

 مل ناف١ ايكڀاعات. ؽلهغل اكلطأ٠

 ٚإبطاظ زٚضٖا مل اجملتُع. ،زعِ اكلٓؿآت اكلُه١ٓ يًُطأ٠ -3

ايعٌُ ٱٜكداٍ ايدٛعٞ بأُٖٝد١ اكلدطأ٠ مل اجملتُدع يٮدٝداٍ        -4

 اجلسٜس٠ َٔ خ٬ٍ ايتعًِٝ.

 

 ٌالتعكٔب األّل: و. خالد العجنا. 

ٚضق١ ز. ضِٜ ايفطٜإ اكلعترب٠ أـلًت بٓا٤ عًد٢ زضاغدتٗا َدا ٖدٛ     

ٔ تكدٓٝف َٛاقدف ؾدطا٥  اجملتُدع اكلدتًفد١ َدٔ       َعًّٛ بايهطٚض٠ ع

ٜهددٔ ٖددصا ايتكددٓٝف ذلددٌ   مل ستدد٢ ٚيددٛ   ،قهدد١ٝ ؽلهددغل اكلددطأ٠ 

ايصٟ ٜتب٢ٓ َٛاقدف َجايٝد١ مل عايدب     ،إقطاض ٚقبٍٛ مل اكلؿٗس ايعاّ

ا٭سٝددإ. مل ضأٜددٞ قهدد١ٝ ؽلهددغل اكلددطأ٠ ٖددٞ إسددس٣ ايكهدداٜا ايدديت  

تتُجدددٌ  ،ٜٛولفٗدددا ايدددبعق يًُعاٜدددس٠ ٚايتبددداٖٞ زٕٚ قٓاعددد١ سكٝكٝددد١

للاضغددد١ فعًٝددد١ عًددد٢ أض  ايٛاقدددع. ٚؽلٓٝدددت يدددٛ إٔ زضاغددد١ ز. ضٜدددِ  

َت بعق ا٭ضقاّ عٔ ْٹػب ايتُجٌٝ يهدٌ ؾدطضل١ َدٔ ايؿدطا٥      قسٻ

ست٢ ْٳعٞ َكساض ايتبدأٜ بدغل ايتدب  احلكٝكدٞ      ،ا٭ضبع اييت سسزتٗا

هلصٙ ايكهد١ٝ، ٚايتدب  ايكدا٥ِ عًد٢ اكلكدًش١ ايؿده١ًٝ، ٚايدطفق        

اٜددس٠ َٓٗددا. ٚإٕ نددإ ايددتدُغل َكبٛيڄددا مل  ٚاكلٛاقددف احمل ،ايػدداطع

فإْ  أٌَٝ إػل إٔ اي ايب١ٝ ٖٞ تًو ايؿدطضل١   ،َجٌ ٖصٙ ايسضاغات

اييت تٓازٟ بدايتُهغل بؿدهٌ َىلٗدطٟ حبدت، ٚتًدو ايطافهد١ يد٘        

ضفهٶددا غدداطعٶا. ؾدداٖسٟ عًدد٢ شيددو ٖددٛ ايٓتددا٥ر عًدد٢ أض  ايٛاقددع     

 كلؿداٖس ايدتُهغل مل نددٌ احلدا٫ت ايديت تػددٓ  فٝٗدا فدطم دًٝدد١      
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َطٚض ايهطاّ زٕٚ إٔ ٜتشكل ٖصا  فإشا بٗا ؽلطټ ،يتشكٝل ايتُهغل

ايتُهغل ايصٟ ٜٓازٟ ب٘ ايهجريٕٚ مل ساي١ َٔ ايٓفام ا٫دتُداعٞ  

اكلطٜددع. غأغتؿددٗس مل ططسددٞ بكهدد١ٝ قٝدداز٠ اكلددطأ٠ يًػددٝاض٠، ٖٚددٞ   

ٝٶددا طًٜٛڄددا بددغل ايددطفق ٚاحلٝدداز    ايكهدد١ٝ ايدديت ؾددٗست دددسيڄا دلتُع

أت٢ ايكدطاض احلهدَٛٞ ايطودٞ ايػدٝازٟ     ست٢  ،ٚايكبٍٛ ٚاكلڀايب١

ٚضلًٝ٘ أَطٶا ٚاقعٶا َفطٚنٶا ع٢ً اجلُٝع. َجٌ  ،يٝشػِ ٖصا اجلسٍ

 ٞ  ؛ٖصٙ ايكهاٜا اجلسي١ٝ ئ ضلػُٗا اخلٝاض ايسؿلٛقطاطٞ اجملتُعد

٭ٕ اجملتُع ببػاط١ تػٝڀط عًٝ٘ َفاِٖٝ ٖٞ أبعس َدا تهدٕٛ عدٔ    

كهدددداٜا ايسؿلٛقطاطٝدددد١ احلكٝكدددد١. يددددصيو، فددددإْ  َكتٓددددع بددددإٔ اي   

اجلسيٝددد١، َٚٓٗدددا قهددد١ٝ ؽلهدددغل اكلدددطأ٠، يدددٔ ضلػدددُٗا ايٓكددداف     

اجملتُعدددٞ اكلٛندددٛعٞ اي ا٥دددب، بدددٌ ايكدددطاض ايػدددٝازٟ احلهدددَٛٞ   

ؼ كلطسًد١ َدٔ   احلاغِ، ٚيٛ ع٢ً غبٌٝ ايتڀبٝل اكلطسًٞ ايصٟ ٜ٪غٿد 

 ٟ يددتُهغل اجملتُددع َددٔ جتدداٚظ رلدداٚف ايت ددٝري       ،ايت ددٝري ايكػددط

كلطأ٠. مل ٖدصا اكلػداض أض٣ إٔ   خاق١ فُٝا ٜتعًل بكهاٜا ا ،ٚايتذسٜس

ا ٜفػ  ي٘ اجملاٍ بكد٠ٛ ايكدطاض   ًڄا سهَٛٝٽؽلهغل اكلطأ٠ ٜتڀًب تسخټ

مل تعٝغل قٝازات ْػا١ٝ٥ مل  اٙمل َػتٜٛات عسٜس٠، بعهٗا بسأْا ْط

بعددق ا٭دٗددع٠ احلهَٛٝدد١، ٚبعهددٗا َددا ظيٓددا ْٓتىلددطٙ عددرب فددط    

 ،نٛتدددا ْػدددا١ٝ٥ مل اكل٪غٸػدددات ايددديت تؿدددٗس للاضغدددات اْتدابٝددد١  

عذددعت اكلددطأ٠ فٝٗددا ستدد٢ اٯٕ َددٔ  كٝددل اخددضام سكٝكددٞ، َٚٓٗددا  

 ٍ ٚاهل٦ٝدددات  ،دلدددايؼ إزاضات اي دددطف ايتذاضٜددد١  :عًددد٢ غدددبٌٝ اكلجدددا

ٞ      ،اكلٗٓٝد١  ٚايكڀداعغل ايعدداّ   ،ٚعريٖدا َدٔ َ٪غٸػدات اجملتُدع اكلدسْ

ٚاخلددام. إٕ فدددط  نٛتدددا ْػدددا١ٝ٥ ؿلجددٌ اغدددتُطاضٶا يًدددٓٗر ايدددصٟ   
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عٓددسَا أعًددٔ -ضفلدد٘ اه  -ٜددعاختڀدد٘ اكلًددو عبددس اه بددٔ عبددس ايعع 

َددٔ أعهددا٤ دلًددؼ ايؿددٛض٣ َددٔ       %10قددطاضٙ ايتدداضطلٞ بتعددٝغل    

ايٓػا٤، ٖٚٛ ايكطاض ايصٟ صلب إٔ ٜهٕٛ ْرباغٶا كلُاضغد١ ؽلهدغل   

اكلددطأ٠ َددٔ اكلؿدداضن١ مل رلتًددف َػددتٜٛات ايعُددٌ مل اكل٪غٸػددات       

 ،غددبكتٓا إيٝدد٘ زٍٚ عسٜددس٠  اكلدتًفدد١. فددط  ايهٛتددا ايٓػددا١ٝ٥ أَددطٷ 

ٌ ايت ددٝري اكلدد٪زٟ إػل ايددتُهغل ايكػددطٟ ايددصٟ ٜعٝددس  عاؾددت َطاسدد

 ،َٚكددط ،ا٭ضزٕ :َجددٌ ،احلكددٛم إػل ْكددابٗا، َٚٓٗددا زٍٚ دلدداٚض٠

ٚعريٖددا. ايهٛتددا ٚغدد١ًٝ يددتُهغل اكلددطأ٠ َددٔ        ،ٚايعددطام  ،ٚيبٓددإ

جتددداٚظ ايعكبدددات اجملتُعٝددد١ اكلكاَٚددد١ يًت دددٝري ستددد٢ تٓددداٍ فطقدددتٗا   

دٓبٶدا إػل دٓدب َدع     ايها١ًَ ٱثبات قسضتٗا ع٢ً اكلػدا١ُٖ ايفاعًد١  

ايطدٌ مل إزاض٠ ايت١ُٝٓ َٚ٪غٸػات اجملتُع. ٖٚدٞ بايهدطٚض٠ ٚغد١ًٝ    

      ٔ بعدسَا ٜتشكددل   ،َ٪قتد١ قدس تٓتفددٞ احلادد١ هلدا بعددس فدض٠ َدٔ ايددعَ

ٚتضغذ ايكٓاع١ اجملتُع١ٝ بكدسض٠ اكلدطأ٠ عًد٢ أزا٤     ،ايتٛاظٕ اكلڀًٛب

ٚايددصٟ تٓددازٟ ٚتڀايددب بفطقدد١ سكٝكٝدد١ ٱثبددات  ،ايددسٚض اكلٓددٛهل بٗددا

 قسضتٗا ع٢ً أزا٥٘ بهٌ اقتساض. فٌٗ إػل  كٝل شيو َٔ غبٌٝ؟

 ٖالتعكٔب الجاىٕ: د. ىْف الغامد. 

ٞٻسكٝكدد١ َددٔ ايتػددا٫٩ت اكلُٗدد١ ايدديت تٴ مل نددٌ َددط٠  ڀددطح عًدد

أٚ مل ادتُاا خاضز ٖصا ايدٛطٔ: س َدا ايدصٟ     ،أقف فٝٗا نُتشسث١

عٝد١  ت ري مل اكلطأ٠ ايػدعٛز١ٜ بعدس ٖدصٙ ايدت ريات ايػٝاغد١ٝ ٚا٫دتُا     

 ،ٚا٫قتكدداز١ٜ؟ َدداشا ضلددسخ يددسٜهِ؟ ْػددُع ايهددجري َددٔ ا٭خبدداض

ٚيهٔ ٌٖ ٖصا فعًڄا ضلدسخ؟ نٝدف عدري قدطاض ايكٝداز٠ ٚاقدع اكلدطأ٠        

 يسٜهِ؟ نٝف تػتڀٝع اكلطأ٠ إٔ تٓذ  مل دلتُعهِ؟ س 
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ٚايٛاقع إٔ ٖصٙ ا٫غتفػاضات ٖٞ ْتٝذ١ عدسّ ٚندٛح ت دريات    

ٜهدددٕٛ ايػدددبب   اجملتُدددع اكلتػددداضع١ َددد٪خطٶا بايٓػدددب١ هلدددِ، ٚقدددس   

  ٞ ٚعدددسّ ٚددددٛز قٓدددٛات تٛاقدددٌ    ،ايدددط٥ٝؼ ٖدددٛ ايككدددٛض اٱع٬َددد

 َ٪غٸػٞ ٱٜكاٍ قٛض٠ اجملتُع ايػعٛزٟ احلكٝك١ٝا  

خددد٬ٍ ضسًددديت ا٭خدددري٠ يدددد ٚاؾدددٓڀٔ يًُؿددداضن١ مل َددد٪ؽلط    

ايكدددإْٛ بايػدددعٛز١ٜ ٚايؿدددطم ا٭ٚغدددنل َدددع داَعددد١ ددددٛضز تدددإٚ،    

يضفٝد٘  ؾاضنت بٛضق١ عٌُ عٔ ض١ٜ٩ اكلًُه١ مل دلاٍ ايطٜان١ ٚا

 ،1030ٚايهددددٝاف١، ْٚاقؿددددت خ٬هلددددا زٚض اكلددددطأ٠ نددددُٔ ض٩ٜدددد١    

 ٚايت ريات اييت سسثت يكاحلٗا. 

قابًتٗددا  ،ٚناْدت ايبساٜدد١ َددع فتددا٠ تعُددٌ َددع َاٜهطٚغددٛفت 

  ٔ بعدددس ضسًددد١ عُدددٌ هلدددا مل    ،عًددد٢ ايڀدددا٥ط٠ َدددٔ ددددس٠ إػل ٚاؾدددٓڀ

احلذداب   ٟطتدس تأٜداّ، َٚدا يفدت ْىلدطٟ إٔ ايفتدا٠       3ايػعٛز١ٜ كلس٠ 

٘    ،فٝ٘ بؿهٌ َبايب ٖٚدٞ   ،َٚا إٔ أقًعت ايڀا٥ط٠ ستد٢  ًدت عٓد

َدع   ،  يٞ أْٗا َػ١ًُ َدٔ أقدٍٛ ٖٓسٜد١ يهٓٗدا عدري ذلذبد١      تٛنٿ

ٖٚددصٙ أٍٚ ظٜدداض٠ هلددا  ،ايعًددِ أْٗددا زضغددت مل ا٭نازؿلٝدد١ بٛاؾددٓڀٔ

فٗٞ ٫ تعدطف َدا ٖدٛ     ،ٚناْت َطتبه١ خ٬ٍ إقاَتٗا ،يًػعٛز١ٜ

ٚعدددٔ  ،َٛٝددد١ٚغدددأيت  عدددٔ احلٝدددا٠ ايٝ  ؟سدددسٚز اكلػدددُٛح هلدددا ٖٓدددا 

 .ٚايكدددعٛبات ايددديت تٛادٗٗدددا َدددٔ ٚاقدددع جتدددطبيت  ،إزلددداظات اكلدددطأ٠

ٚاحلكٝكدد١ أْٗددا تفادددأت أْدد  نٓددت أ ددسخ عددٔ ايٛاقددع بكددٛض٠      

ٚؾلداضؽ   ،ٚنٝدف أْٓدا ْعدٝـ سٝدا٠ طبٝعٝد١      ،رلتًف١ عٔ تٛقعاتٗا

ٚيهٓٗددا أَددٛض   ،ٚاحلٝددا٠ ٫  ًددٛ َددٔ بعددق اكلٓ كددات     ،أعُايٓددا

ػأيت : ٖدٌ ٖدصا ٚاقدع سكٝكدٞ     طبٝع١ٝ  تًف َٔ زٚي١ ٭خط٣، فد



53

 

 –1028     
140 

أّ يڀبكدد١ َعٝٓدد١؟ا بددايڀبع ٚنددشت هلددا إٔ اكلددطأ٠ ايػددعٛز١ٜ أزلددعت  

ٚهلدددا زٚض ندددبري  ،ٚناْدددت ؾدددطٜه١ يًطددددٌ ،ايهدددجري ٚايهدددجري

َٚدد٪ثط مل ٖددصا اجملتُددع قبددٌ إٔ تكددٛز ايػددٝاض٠ا ٚإٔ ٖٓدداى ايهددجري  

َددٔ ايطددداٍ ٜددسعُٕٛ اكلددطأ٠ ٚؾددطنا٤ مل زلاساتٗددا، ٚقددس زعٛتٗددا  

تكباٍ ايدصٟ سهدطٙ عدسز ندبري َدٔ ايػدفاض٠ ايػدعٛز١ٜ        يعؿا٤ ا٫غ

ٚأبست إعذابٗا ؼلا ضأت٘  ،ٚاكلًشك١ٝ ٚقٝازات َٔ داَع١ دٛضز تإٚ

 ٞ ٚؽلجًٝددٗٔ يًددٛطٔ  ،َددٔ ايػددعٛزٜات عًدد٢ اكلػددت٣ٛ ايجكددامل ٚايعًُدد

 بكٛض٠ َتأيك١.  

ٕٻ ٘ عًد٢ ت دٝري   ٥د ٖصا ايٛطٔ عٌُ ندجريٶا بايؿدطان١ َدع أبٓا    إ

ٚخددد٬ٍ ايعددداّ  ،ٚاحلدددٛادع اجملتُعٝددد١ ،إضخ َدددٔ ايعدددازات ايبايٝددد١ 

ا اكلانددٞ عُددٌ بكددٛض٠ ددداز٠ ْٚٛعٝدد١ عًدد٢ ؽلهددغل اكلددطأ٠ ادتُاعٝٽدد  

 ايػٝاغٞ ٚايسبًَٛاغٞ. غلػل ايتُهٝٓإباٱناف١  ،اٚاقتكازٜٽ

   ٕ شندددطت إٔ ايػدددعٛز١ٜ   ،ٚمل نًُددديت  اَعددد١ ددددٛضز تددداٚ

فكس ْطتهب بعدق ا٭خڀدا٤ ٖٓدا أٚ     ،ب٬ أخڀا٤ ١يٝػت زٚي١ ضا٥ع

ُٶا  ت اٱْؿا٤، ٚايسٚيد١  ٚي ،ٖٓاى هٔ ططٜل ايٓذاح ٚايت ٝري زا٥

ٚٚاقدع اكلدطأ٠ إػل    ،ٚاجملتُع ٚاكلطأ٠ ٜعًُٕٛ غٜٛٶا يت ٝري ٖصا اجملتُع

َٳددد ،٭ْٓدددا ْػدددتشل ا٭فهدددٌ ؛ا٭فهدددٌ صلربْدددا  ٔٵٚيدددٝؼ ٭ٕ ٖٓددداى 

نُدا   ،ٚاحلكٝكد١ أْٓدا ْعدٛز يٛغدڀٝتٓا     ،ؼلٛاقف٘ ع٢ً ٖدصا ايت دٝري  

 ٖٚصا َا نٓٸا عًٝ٘. ،شنط ا٭َري ذلُس بٔ غًُإ

  ٞ طايبدت فٝد٘ بإْؿدا٤ س٦ٖٝد١ عاَد١       ،شنطت مل َكاٍ غدابل يد

إٔ ايعسٜددس َددٔ ايبٝاْددات أولٗددطت إٔ خٴُددؼ ايكدد٣ٛ   ،يؿدد٪ٕٚ اكلددطأ٠س

ٚٳؽلجدٌ     ايعا١ًَ َٔ ايػعٛزٜغل ايعاًَغل مل اكلًُه١ ِٖ َدٔ ايٓػدا٤، 
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ٕٸ اكلدطأ٠ ايػدعٛز١ٜ       ٖصٙ ايبٝاْات َفادأ٠ يًهدجرئٜ للدٔ ٜععُدٕٛ أ

ٕٸ ايبڀاي١ بدغل   ٫ تعاٍ شات َػا١ُٖ ذلسٚز٠ مل اقتكاز اكلًُه١. إ

ٚٳٖددٞ ٚاسددس٠ َددٔ أزْدد٢  مل  33ايٓػددا٤ ايػددعٛزٜات تكددٌ إػل  اكل٦دد١، 

ٚٳ ضؼلدا مل ايعدامل بأنًُد٘، إ٫ إٔ ٖدصٙ       ايٓػب مل ايعامل ايعطبدٞ، 

ايبٝاْات تع  إٔ اكلطأ٠ ايػعٛز١ٜ ٫ ٜعاٍ بٛغعٗا إٔ تسخٌ ايهدجري  

َٔ ايڀفط٠ ا٫قتكاز١ٜ عري ايٓفڀ١ٝ ايديت   ٚٳتػتفٝس ،َٔ ايكڀاعات

ٕٸ   تٓتىلطٖا اكلًُه١، ٚاحلكٝك١ إٔ اكلتابع يًُت ريات ٬ٜسيل دٝدسٶا أ

ايسٚيدد١ عٓددس إعددساز خڀڀٗددا ايتُٜٓٛدد١ تطنددع عًدد٢ تُٓٝدد١ ايددٛعٞ        

ٚٳت ددٝري ايٓىلددط٠ ايتكًٝسٜدد١     حبكددٛم اكلددطأ٠ زاخددٌ اجملتُددع ايػددعٛزٟ، 

عٛز١ٜ عًدد٢ نددٌ  يددسٚضٖا، ٚتٗددسف اهل٦ٝدد١ إػل ؽلهددغل اكلددطأ٠ ايػدد    

ٚٳتععٜدع   ،ٚٳتػاِٖ مل تأغٝؼ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يتُهٝٓٗدا  ،اكلػتٜٛات

     ٍ ٛټ ٚٳايتؿطٜعات اكلتعًكد١ بٗدا خد٬ٍ َطسًد١ ايتشد كلٛانبد١   ؛ايكطاضات 

ٚٳايتٓػدٝل َدع ندٌ اجلٗدات ٱزَداز اكلدطأ٠        ،اكلت ريات بؿهٌ َدٛاظٍ 

بدٌ ٜٗدسف ٱقد٬ح اخلًدٌ      ،افٗصا اكلكضح يٝؼ دٓدسضٜٽ  ،مل اجملتُع

 مل تكٓٝف اكلطأ٠.

ٚإشا ناْت اكلطأ٠ ْكف اجملتُع، فُداشا ضلتداز ٖدصا ايٓكدف     

يهددٞ ٜددٓذ ؟ ٖددٌ ٚدددٛز ضدددٌ عىلددِٝ مل سٝددا٠ اكلددطأ٠ ٖددٛ نددطٚض٠،  

ٚبٓددا٤ َػددتكبٌ ٚولٝفددٞ مل    ،ّ ٚتڀددٜٛط ايددصات يددسفعٗا سلددٛ ايتكددسټ  

ـلٝدددع دلدددا٫ت احلٝدددا٠؟ نُدددا شندددطت ز. ضٜدددِ ندددساعِ؟ أّ إٔ    

سددغل تتدڀداٙ ٚتػددبك٘ خڀددٛات  ايطددٌ ٜكددف عا٥كڄدا أَدداّ زلاسٗدا،    

عًدددد٢ سدددس ضأٟ ز. ضٜددددِ نددددد   ،ٚاغدددع١ مل دلدددداٍ عًُدددٗا َٚٗٓتٗددددا  

ٍٍ ،َٓاٖق  ؟أٚ َسعٞ أٚ عري َبا
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مل نٌ ا٭سٛاٍ باتت اكلطأ٠ تعطف إٔ زٚضٖدا مل ٖدصا اجملتُدع    

ا، بٌ ٖٛ زٚض َهٌُ ٚأغاغدٞ، يهٓٗدا تعدطف أٜهٶدا     مل ٜعس ثاْٜٛٽ

از إػل أزٚات أْٗدددا ندددٞ تدددٓذ  مل ايكٝددداّ بٗدددصا ايدددسٚض فٗدددٞ  تددد   

ٚإَهاْات، َٓٗا َا ٖٛ مل َتٓاٍٚ ٜسٖا، َٚٓٗا َا ٜتعغل عًٝٗا إٔ 

 تٓانٌ ٚجتتٗس يًشكٍٛ عًٝ٘.

ُٻٚايٛاقع إٔ اكلطأ٠ تكڀسّ ؼلا ٜٴ ٢ بد سايػكف ايعددادٞس مل  ػ

ايػٝاغددد١ٝ، ٚا٫قتكدداز١ٜ،  ٚا٫دتُاعٝدد١،   :نددٌ دلددا٫ت احلٝدددا٠  

ٱزاض٠ احلسٜجدد١، ٚا٭غددط١ٜ، ٖٚددٞ ْىلطٜدد١ عطبٝدد١ مل عًددِ ا ،اكلٗٓٝدد١ٚ

بددطظت مل ايجُاْٝٓٝددات، ٚتتُشددٛض سددٍٛ احلددادع اكلدداْع يتكًددس اكلددطأ٠   

ايػٝاز١ٜ، ٚعريٖا، باعتباضٖدا اَدطأ٠   ٚايكٝاز١ٜ،  ؛اكلٓاقب اكلطَٛق١

ضعدددِ نفا٤تٗدددا، أٚ تفٛقٗدددا عًددد٢ ايطددددٌ مل اجملددداٍ شاتددد٘، إ٫ إٔ  

اعت٤٬ٖا ٜكڀسّ بػدكف ُٖٚدٞ ؾدفاف عدري َعًدٔ، أطًكدٛا عًٝد٘        

ٛنددع سظدددادٞس، فددأٟ غددكف ٜٴ  ٛعدددادٞس، ٚبددايڀبع ٖدد سايػددكف اي

يًُطأ٠ ئ ٜهدٕٛ إ٫ عدري َط٥دٞ، ٱٜٗاَٗدا بعدسّ ٚددٛزٙ، فإقدطاض        

ايٓػا٤ ع٢ً  سٟ اكلُٓٛا ٜفٛم ايطدداٍ بهدجري، شيدو بدإٔ ايطددٌ      

ٚاغددتشكٗا جملددطز أْدد٘ ضدددٌ، أَددا اكلددطأ٠ فعًٝٗددا   ،للٓٛساتدد٘ ٚاغددع١

 سٚادبس إثبات نفا٤تٗا َازاَت تتٓفؼا

ْىلددطٟ، إٔ اكلددطأ٠ ٫ تتددأثط بايعاطفدد١ مل قطاضاتٗددا،   َددٔ ٚدٗدد١

إ٫ سسذ١ ٚاٖٝد١س، ٜدتِ ايدسفع بٗدا ٱقكدا٤       ؼٚايػكف ايعدادٞ يٝ

 زٚضٖا، فاكلطأ٠ ايػعٛز١ٜ نػطت سايػكف ايعدادٞس، ايدصٟ ضلدسټ  

ُٶدد اٚأقددبشت ؾددطٜهڄ ،َددٔ فطقددٗا مل  كٝددل ض٩ٜدد١ اكلًُهدد١   اَٗ

ايت دددٝري، مل قدددٓاع١  ا، َٚػدددتكبٌ ٖدددصا ايدددٛطٔ، ٚؾدددطٜهڄ1030

 ٚبسعِ َٔ ؾطٜهٗا ايطدٌ.
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 ٘ٔاملداخالت حْل الكض:  

أؾاض ز. خايس ايفٗٝس إػل أ١ُٖٝ ططح ٖصٙ ايكه١ٝ ايديت تدأتٞ   

 ٞ ٔ  ؛مل ولددٌ احلددطاى احلدداي ٚعًدد٢ ا٭خددل مل  ،بٗددسف تددٛطغل اكلٗدد

 ٍ ٖددٌ ؽلهددغل اكلددطأ٠ ٜؿددٌُ ايػددعٛزٜات    :ايكڀدداا اخلددام. ٚتػددا٤

غددتكساّ اخلددربات للددا ٜعدد  تػددٌٗٝ إدددطا٤ات ا  ؛ٚعددري ايػددعٛزٜات

 أٚ إٔ ايتُهغل ٜكتكط فكنل ع٢ً اكلطأ٠ ايػعٛز١ٜ؟ ،ايٓػا١ٝ٥

َع ّ. خايس سٍٛ أ١ُٖٝ ٚددٛز نٛتدا يدتُهغل     ٚاتفكت ز ضِٜ

خكٛقٶدا ايهدرب٣ َٓٗدا، ايديت ؿلهٓٗدا تدٛفري        ،اكلطأ٠ مل اكلٓؿآت

فددطم عُددٌ عًدد٢ ـلٝددع اكلػددتٜٛات.  ٚأُٖٝدد١ اجلاْددب اٱسكددا٥ٞ     

 دتُاع١ٝ.يسضاغ١ َجٌ ٖصٙ ايىلٛاٖط ا٫

       ٞ  ،نُدا اتفكدت أٜهٶدا َدع ز. ْددٛف سدٍٛ ٚددٛز غدكف ظددداد

مل  انًُا اظزازت اكلدطأ٠ ؽلهٓٶد   ،وٓيتإػل دساض إٚأسٝاْا ٜتشٍٛ 

ٚشيو يٝؼ قكطٶا عًد٢ اكلدطأ٠ ايػدعٛز١ٜ.      ،َٗاضاتٗا ٚقسضاتٗا اكل١ٝٓٗ

فشتدد٢ تكددٌ اكلددطأ٠ ايكٝازٜدد١ كلطسًدد١ مل سٝاتٗددا اكلٗٓٝدد١  تدداز فٝٗددا    

بتُهٝٓٗا مل َٛاطٔ قٓع ايكدطاض، أنجدط َدٔ     ا٭ؾدام اكل٪َٓغل

ٝٶددا، ٚقددس مت طددطح شيددو مل نتدداب         ا٭ؾدددام اكلطؾددسٜٔ هلددا َٗٓ

 . Forget a Mentor Get a Sponsorيػًفٝا ٖٝٛٚت 

بدإٔ أنجدط َدا يفدت اْتباٖد٘       ،ٚافكٗا مل شيو ز. ظٖري ضنٛإ

مل ٖددصٙ ايكهدد١ٝ َددا ططستدد٘ ز. ْددٛف اكددٛم ايػددكف ايعدددادٞ  

ادع اكلددداْع يتكًدددس اكلددطأ٠ اكلٓاقدددب اكلطَٛقددد١،  ٚاكلتُشددٛض سدددٍٛ احلدد  

ٕ اكلدددطأ٠ ٫ تتدددأثط بايعاطفددد١ مل إٚشندددط إٔ ٚدٗددد١ ايٓىلدددط ايكا٥ًددد١:  

ٚايػددكف ايعدددادٞ سذدد١ ٚاٖٝدد١؛ بُٝٓددا ٜددط٣ َددٔ ٚدٗدد١     ،قطاضتٗددا
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ْىلدطٙ إٔ سذدد١ ايػدكف ايعدددادٞ َدٔ تٛولٝددف ايٓػدا٤ مل اكلٓاقددب     

ٞ ايتٓفٝص١ٜ ٚاكلطَٛق١، إَا أْٗا َتعًكد١ ؼلٛندٛا ايتشدطټ     ،ف اجلٓػد

ستُايٝدد١ احلُددٌ  اَٚددا ٜضتددب عًٝدد٘ َددٔ إخدد٬ٍ يػددٝام ايعُددٌ، أٚ      

عدٔ ايعُدٌ،    اٚاٱزلاب َٚا ٜضتب عًٝ٘ َٔ فض٠ طًٜٛد١ تٓكڀدع فٝٗد   

ضلتِ عًٝٗا ا اش قطاض َدا   ،عًٝ٘ تكب  اكلطأ٠ مل ٚنع قعب ٚبٓا٤ٶ

 . اأٚ تٓذب أطفايڄ ،َطأ٠ عا١ًَابغل إٔ تػتُط نْٛٗا 

 ؛أٜهٶا يًطدٌ يسٜٓا مل ايعٌُ اظدادٝٽ اٚأناف إٔ ٖٓاى غكفڄ

غبب٘ ايعٓكط١ٜ، ٚايجاْٞ غبب٘ تهاضب اكلكدا  ايؿدكد١ٝ    :ا٭ٍٚ

فددض  إٔ ٫ ٜٓتابٓددا قًددل   عًدد٢ سػدداب َكددا  ايعُددٌ. ٚبايتددايٞ ٜٴ    

فٗدصا غدٝتشكل َدع ايط٩ٜد١، يدٝؼ ٭ٕ ثكافد١        ،بؿإٔ ؽلهغل اكلدطأ٠ 

ٌ اجملتُددددع ت ددددريت، ٚيهددددٔ ٭ٕ احلاددددد١ يًُددددطأ٠ مل غددددٛم ايعُدددد  

يددسٚاعٞ ايتددٛطغل َددٔ  ؛غددتهٕٛ ًَشدد١ يً اٜدد١ مل ايػددٓٛات ايكازَدد١

 د١ٗ، ٚبػبب ايتهٝٝل ع٢ً اغتكساّ ايٛافسٜٔ ٚنًف١ اغتكساَِٗ

 .َٔ د١ٗ أخط٣

فددط  فددإٕ بعددق ايكددٛاْغل ايدديت تٴ ،ٚيهددٞ ٜتشكددل ايددتُهغل

نُػددددأي١  -عًدددد٢ اكلٓؿددددآت ٚايؿددددطنات مل ايكڀدددداا اخلددددام 

ؾدددداض أ نُددددا ،غددددتهٕٛ نددددُٔ ٚغددددا٥ٌ ايددددتُهغل -ايهٛتددددا

اكلٗٓددسؽ خايددس ايعجُددإ. نددصيو فددإٕ قهدد١ٝ ؽلهددغل اكلددطأ٠ تتعًددل  

ؼلدطدددددات تعًددددِٝ ايبٓددددات، ٖٚددددصا ٜػددددتسعٞ فددددت  نددددجري َددددٔ     

غددٛم ايعُددٌ. مل ايتدككددات اجلاَعٝدد١ أَدداّ اكلددطأ٠ ستدد٢ تٓدددطهل   

ٚخاق١ مل اكلٗدٔ اكلهتبٝد١    ،أٜهٶا فإٕ خطٚز بعق ايعُاي١ ايٛافس٠

ًد٢ ؽلهدغل اكلدطأ٠. عدسز     ٚاحملاغب١ٝ غٝفت  ْافدص٠ أخدط٣ تػداعس ع   

 ٚغتُٮٖا اكلطأ٠. ٠،عطاؾهٕٛ نبري َٔ ايٛولا٥ف غت
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ٜٚدددط٣ خايدددس ايطزٜعدددإ إٔ َدددا ٜفدددض  إٔ ْكًدددل بؿدددأْ٘ ٖدددٛ    

ع ٚايتأقًِ ا٫قتكاز ايٛط  بؿهٌ عاّ، فٌٗ ٖٛ قازض ع٢ً ايتٛغټ

ْىلُد١ اجلسٜدس٠؟ ٚاتفكدت َعد٘ ٚفدا٤ ايطؾدٝس مل       َع اكلػدتذسات ٚا٭ 

 يّٝٛ ٖٛ ا٫قتكاز ايٛط  بؿهٌ عاّ. إٔ ايتشسٟ ٚاهلِ اكلكًل ا

ٚمل تكسٜطخايس ايطزٜعإ أٜهٶا، فإٕ اكلطأ٠ داٖع٠ ي٬شلدطاهل  

ت٦ٝٗد١  مل ايػٛم، ٚنصيو اجملتُع، ٜٚبك٢ زٚض ايكڀاا اخلام مل 

ٚعدددسّ ايتبددداط٪ مل قبدددٍٛ اكلدددطأ٠ طاكلدددا أْٗدددا   ،ْفػددد٘ هلدددصا احلدددسخ

   ٔ ٚخاقددد١ اكلهتبٝددد١   ،تػدددتڀٝع غدددس ايدددٓكل مل ندددجري َدددٔ اكلٗددد

ٕٻ ٚاهل َددٔ اكلبتعجددات غددٝ ڀٞ   انددبريٶ آٖدداى عددسزٶ  ٓسغدد١ٝ. نُددا أ

ُٽ ادع٤ٶ ٜٚبك٢ ع٢ً داَعاتٓا ت ٝري بعدق أْىلُتٗدا    ،َٔ احلاد١ اَٗ

 يتًتشل بٗا اكلطأ٠. ،ٚ ككاتٗا

ٚأناف ز. اجلاظٟ ايؿبهٞ إٔ  ًَتك٢  أغباض  مل تكطٜطٙ ايد 

ٜد١  ٖٚٞ: ساكلدطأ٠ مل ض٩  ،، ْاقـ  قه١ٝ  قطٜب١  َٔ ٖصٙ ايكه26١ٝ

 ،ٗددا َدٔ ٚدٗدد١ ْىلددطٙ فٝططسدد٘  س. َٚددٔ أٖددِ  َدا متٻ 1030اكلًُهد١  

ٛټيٞ، ندٞ ضلكدل      1030ض١ٜ٩ اكلًُه١ ايڀُٛسد١   ٚبطْادلٗدا ايتشد

قتكداز١ٜ  زلاسٶا مل إؾطاى اكلطأ٠ ايػعٛز١ٜ بفاع١ًٝ مل ايت ٝريات ا٫

تًددددو  دتُاعٝدددد١ ايدددديت تؿددددٗسٖا  ايددددب٬ز، عًٝدددد٘  إٔ ٜٴكدددداسبٚا٫

ات ايتفكدددد١ًٝٝ ٚايكددددطاضات ايساعُدددد١ اٯيٝدددد، ايتڀًعددددات مل ايط٩ٜدددد١

َعاجلددات دصضٜدد١  ٚنددصيو  ،يتشكٝددل ايددتُهغل احلكٝكددٞ يًُددطأ٠  

بعٝدسٶا عدٔ احلًدٍٛ اجلع٥ٝد١ أٚ ايتذع٦ٜٝد١ اكلتٓداثط٠        ،ٚزقٝك١ ٚؾدا١ًَ 

أٚ ضٚابدددنل بدددغل ندددٌ اجلٗدددات شات   ،َدددٔ زٕٚ تهاَدددٌ أٚ تٓػدددٝل 

 أٚ قڀاعٶا ثايجٶا.، سه١َٝٛ ناْت أٚ قڀاعٶا خاقٶا، ايع٬ق١
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سادددددد١  إػل خڀدددددنل قٜٛدددد١  يطفدددددع َػدددددت٣ٛ ٚعدددددٞ   ٖٚٓدددداى 

اجملتُددددددع  بأُٖٝدددددد١ زٚض اكلددددددطأ٠  مل اكلؿدددددداضن١ ايتُٜٓٛدددددد١ عًدددددد٢  

 ٛ  ١ٚايجكافٝدددددد ١اكلٗاضٜدددددد ٜات:رلتًددددددف ا٭قددددددعس٠، ٚضفددددددع  اكلػددددددت

بعٝدددسٶا عدددٔ   ،بدددرباَر دددداز٠  تت٫ٖٛدددا  ايسٚيددد١     ،يًُدددطأ٠  ١ٚاكلٗٓٝددد

اكلعاٖددددس ٚاكلطانددددع ايتذاضٜدددد١ عدددددري اكل٪ًٖدددد١، نُددددا إٔ ٖٓددددداى       

نددددطٚض١ٜ ٱؾددددطاى اكلددددطأ٠  مل َطاسددددٌ قددددٓع ايكددددطاض مل     ساددددد١ 

ٱنػدددابٗا اكلعٜدددس َدددٔ     ؛رلتًدددف ايدددرباَر ايتُٜٓٛددد١ مل  اجملتُدددع   

 تٗا ايتع١ًُٝٝ.  اخلربات اييت  تسعِ  َ٪٬ٖ

زعددِ تٛدٗاتٗددا ٚخڀڀٗددا    اكلٓؿددآت  بهافدد١  أْٛاعٗددا إشا متٻ  

بكدددطاضات غٝاغددد١ٝ،  َدددع ٚددددٛز َددد٪٬ٖت ْػدددا١ٝ٥ ثطٜددد١ اكلعطفددد١      

َٴدددسِضى، غدددتفت  دلايڄدددا أٚغدددع ٚأضسدددب     ٚاخلدددرب٠، ٚ دلتُدددع ٚاٍا  

بؿددهٌ تًكدا٥ٞ ٚزا٥ددِ، ٚقدس ٜهددٕٛ    ٚؽلهٝٓٗدا  ،كلؿداضن١ اكلددطأ٠ 

َٔ أغباب ٚدٛز َٓاٖه١ يتُهغل اكلطأ٠ َٔ قبدٌ بعدق اكلٓؿدآت،    

عٛاَددٌ زٜٓٝدد١ أٚ أعددطاف أٚعددازات دلتُعٝدد١، ٚتػددتڀٝع  اٯيٝددات      

ُٶٚاكلددددڀنلڄ هلددا  ڀٝڀڄدد  ١َددٔ قٹبددٌ ايسٚيدد  ١اكلٛدٗدد ا تٛدٝٗٗددا ا غددًٝ

ايٛدٗددد١ ايكدددشٝش١، بددددايرباَر ايتٛعٜٛددد١  ايسٜٓٝددد١  ٚا٫دتُاعٝدددد١     

اكلطتهع٠ ع٢ً اكلطدع١ٝ ايؿطع١ٝ، ٖٚدصا  ٜتڀًدب َدٔ ايسٚيد١  بدصٍ      

اجلٗددددٛز َددددع اجلٗددددات شات ايع٬قدددد١ يتكددددشٝ  ايٓىلددددط٠  يًُددددطأ٠، 

ٚإعڀا٥ٗا  احلل  مل أزا٤ زٚضٖا ايڀبٝعٞ مل احلٝا٠ باكلؿداضن١ َدع   

أ٠ اكلتٓدداثط٠ ٖٓددا ٖٚٓدداى، ٚفددل  تذددعٻايفتددا٣ٚ اكلڂايطدددٌ، بعٝددسٶا عددٔ   

ض٩ٜددد١ ندددٌ عدددامل أٚ طايدددب عًدددِ، نُدددا سدددسخ  قبدددٌ  أٜددداّ مل        

 ٚظٜاض٠ ايٓػا٤ يًُكابطس.  ،َٛنٛعٞ سايعبا٠٤ 
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 ٚإشا نددإ ضفددق اكلٓؿددآت يعددسّ ايجكدد١ مل َدد٪٬ٖت ايٓػددا٤      

ٚخرباتٗٔ، فٗٓاى  أٜهٶا ليٝات تفك١ًٝٝ  ندإ َدٔ اكلفدض  عًد٢      

ٛټيٞ  إعڀا  ايط١ٜ٩ ٚايرب ا٭ٚيٜٛد١. أَدا إٕ ندإ ا٭َدط       ٖدا ٩ْداَر ايتشد

ٜتعًل  بإداظات احلُدٌ ٚا٭ََٛد١ ٚعريٖدا، فا٫غدتفاز٠ َدٔ جتداضب       

ايدددديت  زلشددددت مل   كٝددددل  ١غدددد١َٝ٬ ٚعددددري اٱغدددد٬َٝايددددسٍٚ اٱ

َؿدداضن١ يًُددطأ٠ مل ايعُددٌ بكددٛاْغل ٚأْىلُدد١ َػدداْس٠ يًُددطأ٠ ا٭ّ،   

 ا٭ْىل١ُ ايسٚي١ٝ ايساع١ُ.ؿلهٔ ا٫غتفاز٠  َٓٗا، َٚٔ ايكٛاْغل ٚ

خددد٬ٍ  ١ٚشندددطت ز. ضٜدددِ ايفطٜدددإ َدددٔ ايٓتدددا٥ر عدددري اكلتٛقعددد  

 ٠تفػريٶا ٭غباب عدسّ ؽلهدغل اكلدطأ    غلاكلكاب٬ت إٔ ايػٝسات أعڀ

غددباب مل َددٔ اكلٓاقددب ايكٝازٜدد١. فُددٔ ٚدٗدد١ ْىلددطٖٔ تطنددعت ا٭  

 :١ايعٛاٌَ اٯتٝ

 أغباب ز١ٜٝٓ. -

ٝدازٟ ايدصٟ   خٛف َٔ إٔ  كٌ ايػٝس٠ عًد٢ اكلٓكدب ايك   -

 ا يًتٛدٗات اجلسٜس٠ يتُهغل اكلطأ٠.ْىلطٶ ؛ٜڀُشٕٛ يًشكٍٛ عًٝ٘

 عسّ ايطعب١ مل تأًٖٝٗٔ يتًو ايفطم. -

شا ناْددت إعددسّ أُٖٝدد١ ايف٦ددات ايدديت  ددسَٗا ايػددٝس٠ م      -

  سّ غٝسات .

خايدس ايعجُدإ إػل إٔ سدسٜح ز. اجلداظٟ عدٔ تأٖٝدٌ        .ٚأؾاض ّ

َٓد٘ مل َٓاغدب١ غدابك١    سهدط بعهٶدا    ،سٛاضمل ٚتعًِٝ اكلطأ٠ شنطٙ 

.. ايهدجري َدٔ اكلدتشفىلغل عًد٢ َؿداضن١ اكلدطأ٠       ٘سٍٛ اكلٛنٛا شاتد 

َٶدد  ْٚكددل اكلعاٖددس  ،امل ايعُددٌ ٜتددصضعٕٛ بهددعف تأٖٝددٌ اكلددطأ٠ عُٛ

ٚايهًٝات ايعًُٝد١ ٚايتڀبٝكٝد١.. سٝٓٗدا ططسدت تػدا٩يڄا سدٍٛ ٚاقدع        
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َٚكددري ٚعددسز ايػددعٛزٜات احلاقدد٬ت عًدد٢ ؾددٗازات مل دلددا٫ت   

أٚ أٚي٦ددو  ،غددٛا٤ عددرب بددطاَر ا٫بتعدداخ ،اكلًُهدد١عًُٝدد١ َددٔ خدداضز 

اي٥٬ٞ نٔ َكاسبات ٭ٖدايٝٗٔ مل اٱقاَد١ خداضز اكلًُهد١ ٭سدس      

ٞ  ا٭غباب اكلتعسز٠ يصيو.. أشنط َٔ ٖ٪٤٫ َجًڄ  ،ا ز. ٖٜٛدسا احلداضث

احلاقد١ً عًد٢ زضدد١ عًُٝد١ َطَٛقد١ َدٔ        ،زنتٛض٠ ايعُاض٠ اكلُٝدع٠ 

اض٠ َٓددص فددض٠ مل  ٖٚددٞ اٯٕ ض٥ٝػدد١ قػددِ ايعُدد   ،داَعددات أَطٜهددا 

ا أ٫ جتدددس َجدددٌ ٖدددصٙ اجلاَعددد١ ا٭َطٜهٝددد١ بدددبريٚت.. أيدددٝؼ عذٝبٶددد

 اايػٝس٠ سىلٗا َٔ ايتُهغل مل ب٬زٖا ؟

 ٚاعتدددرب سػددداّ حبدددريٟ إٔ ؽلهدددغل اكلدددطأ٠ َدددٔ ايعُدددٌ سدددلپ     

، ٜٚعتكددددس إٔ أفهددددٌ ٚغدددد١ًٝ ١ٚايؿددددطعٝ ١َددددٔ سكٛقٗددددا ا٭غاغددددٝ

ٔٸ         يًت ًددددب عًدددد٢ ايعكبددددات ايدددديت للهددددٔ إٔ تٛادٗٗددددا ٖددددٞ غٳدددد

ٛاْغل ٚايتؿدددطٜعات اكلڀًٛبددد١ ايددديت ت٪ندددس عًددد٢ َػددداٚاتٗا مل    ايكددد

اخلدددددام ٚاحلهدددددَٛٞ.  غلسددددل ايعُدددددٌ، خكٛقٶدددددا مل ايكڀدددداع  

غددددددتهٕٛ ٖٓدددددداى عٛا٥ددددددل   ١بددددددسٕٚ غددددددٔ ايكددددددٛاْغل اكلٓاغددددددب  ف

 َٔ ؽلهٓٗا.  سټ ١َػتسؿل

ففددٞ َطسًدد١  َدداشا عددٔ احلددٛافع؟  :خايددس  ايعجُددإ .ٚتػددا٤ٍ ّ

َر ايػدعٛز٠، يهدٔ   شػب بؿدكغل مل بطْدا غابك١ ناْت اكلطأ٠ تٴ

ٖددصا ا٭َددط مل ٜعددس َػددتُطٶا،  يػددت َٛافكڄددا بايهددطٚض٠ عًدد٢ ٖددصا    

يهٓ٘ ٜڀطح ْٛعٶا َٔ احلٛافع اييت تسعِ فطم اكلطأ٠ مل  ،اٱدطا٤

ا يتٛدٝد٘ ٖدصا   ٖٚدٞ بدايڀبع ٚغد١ًٝ أٜهٶد     ،ايعٌُ مل ايكڀاا اخلام

ٚ ككدات   ،ايتُهغل يٝڀاٍ قڀاعدات َعٝٓد١ أنجدط َدٔ غدٛاٖا     

 ٖا. َع١ٓٝ أنجط َٔ غٛا
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 ٚػلٚافكتدد٘ مل شيددو ز. فٛظٜدد١ ايبهددط بكٛهلددا: مل ايكددفش١ ا٭  

ٕ ايٓػددا٤ ايػددعٛزٜات   أتٛندد    ،َددٔ دطٜددس٠ احلٝددا٠ ايٝددّٛ زضاغدد١    

يًػدعٛزٜغل، أٟ إٔ ندٌ عداًَتغل     ٢عڀٜعًُٔ بٓكف ا٭دٛض اييت تٴ

عطم ايػدٛم بايعداط٬ت    غعٛزٜتغل بعاٌَ ضدٌ. ٚأعازٙ ايباسح إػل

 عٔ ايعٌُ.  

 ٚددٛز  1838زضاغت٘ يط٩ٜد١ اكلًُهد١   َٔ  ٫ٚUMKurdiسيل 

 عًددد٢ ٚايعُدددٌ ايط٩ٜددد١ أٖدددساف ؼلتابعددد١ َهًفددد١ ٦ٖٝٚدددات ٚظاضات

ّ ايعُدٌ يتشكٝدل ٖدصا اهلدسف.     تكدسټ  سٍٛ ايتكاضٜط ٚتكسِٜ  كٝكٗا،

نُدددا ٫سددديل عدددسّ ٚددددٛز أٚ عدددسّ اٖتُددداّ َدددٔ أٟ َدددٔ اجلٗدددات    

، َٚٔ تًو ا٭ٖساف ااحله١َٝٛ ببعق ٖصٙ ا٭ٖساف َٚتابعتٗا هل

 َٚٓٗدا  ايكدَٛٞ،  ايٓداتر  مل %10يكڀاا اخلدام بٓػدب١   َؿاضن١ ا

ٞ  احملتددد٣ٛ َؿدداضن١  ٔ  %08 بٓػدددب١ احملًدد  ايكدددٛات استٝاددددات َدد

 مل %38طأ٠ بددد اكلدد ؼلؿدداضن١ ٜتعًددل َددا نددصيو َٚٓٗددا اكلػددًش١،

 سهَٛٝد١  دٗد١  أٟ تهًٝف عسّ اكلًفت َٔ ٚيهٔ ايعا١ًَ، ايك٣ٛ

 َٓشكط٠ ايط١ٜ٩ مل اكلطأ٠ َػا١ُٖ إٔ ٚأناف. اهلسف ٖصا بتشكٝل

ُٽد  ددع٤ٶا  ٖٓاى إٔ ايعًِ َع ايعا١ًَ، ايك٣ٛ َٔ ْػبتٗا مل ا مل ٜدط  َٗ

ٖٚٛ زٚض اكلطأ٠ نُػتجُط٠ ٚغٝس٠ أعُاٍ ؽلتًو  ،اٖتُاّ ايط١ٜ٩ ب٘

 غتجُاضاتٗا ٚؾطناتٗا.اٚتسٜط 

ٛټ ٭ٕ  ؛اض ذلُس ايسْسْٞ، إٔ ؽلهدغل اكلدطأ٠ َٗدِ ددسٽ    ٚمل تك

ْكدٝب َجدٌ َدا يطددٌ     ٚطبٝع١ َٛاظْتٗا إٔ ٜهٕٛ هلا  ٠طبٝع١ احلٝا

مل ايعُددٌ ٚايضقددٞ إػل َطانددع قٝازٜدد١ سػددب ايهفددا٤ٙ. ٫ٚ أ٩ٜددس   

ضؼلدا   ،فٗصا تسخٌ مل ايػٛم ٚأَط عري طبٝعٞ ،ٚنع نٛتا يٓػا٤

 .  ٠َع احلطم عٳ٢ً ايهفا٤ ،تذاٚظ عٓ٘ مل ايكڀاا ايعاّٜٴ
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 ،٫ ْٓػ٢ أْ٘ مل ايكڀاا اخلام ست٢ ايطدٌ ٜٛادد٘  دسٜات  

عا٥ًٝددد١، أٚ إٔ  ١يدددصات إٕ ناْدددت ؾدددطنٚبا ،ايعُدددٌ إَدددا َدددٔ ضبٿ

أٟ إٔ ذلاضبدد١ اكلددطأ٠ ضؼلددا تكددع    ،أدٓبٝدد١ أٚ عطبٝدد١  ٠تهددٕٛ ايكٝدداز 

 َطأ٠. اأٚ  اضدًڄ ١،أسٝاْٶا  ت سطب ايعُاي١ ايٛطٓٝ

ٚخًل إػل أْ٘ صلب ع٢ً اكلدطأ٠ أ٫ تٓتىلدط اكلػداٚا٠ َدٔ بعدق      

سٝددح  ،ايطددداٍ ايكٝددازٜغل، ٚنددطب َجًڄددا ؼلددا ضلددسخ َددع ا٭قًٝددات 

 ٘يهدٞ تجبدت ٚدٛزٖدا. فُدا  تادد      اأنجط َجابط٠ ٚنفاسٶجتسٖا 

 قطاض.ٖٛ ضٚح ايعٌُ ٚاٱ -ٚأقكسٙ -اكلطأ٠

ٚأؾاض ز. ضٜا  زلِ إٔ َا ٜٴڀُ  إيٝد٘ مل ْٗاٜد١ ْكداف قهد١ٝ     

تفعٝدٌ ٖدصا اهلدسف مل     ،ؽلهغل اكلدطأ٠ مل ب٦ٝد١ ايعُدٌ مل اكلًُهد١     

ػل ايكهدا٤  إ كٝل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ مل اكلًُه١، ٜٚد٪زٟ ندصيو   

عًددد٢ بعدددق ايػدددًبٝات ايكا٥ُددد١ مل اجملتُدددع. ٜٚدددط٣ إٔ اخلدددٛ  مل 

 مل اكلانددٞ غٝفهددٞ إػل سددٌ ٖدددصٙ    غلأغددباب عددسّ ٖددصا ايددتُه    

 اٱؾهاي١ٝ.

 ،٫ٚ بدددس َدددٔ ٚندددع غٝاغدددات ندددُٔ تٓىلُٝدددات ٚظاض٠ ايعُدددٌ

      ٌ  ،تٗدسف إػل اٱغدطاا مل ظٜداز٠ تٛولٝدف ايػدعٛزٜات مل غدٛم ايعُدد

َدددٔ  ندددربأٚٚندددع ذلفدددعات يًؿدددطنات يتشكٝدددل شيدددو بؿدددهٌ  

ْٝدح مايػدعٛز٠  مل اكلؿدآت    أتٛولٝف ايػعٛزٜغل، َع ٚنع نٛتا يت

ٍ  ايهددبري٠، ٚيددٛ يبهددع غددٓٛات ثددِ ٜٴ     كلدداشا  :ً دد٢ فطنددٗا. ٜٚتػددا٤

تٛقفت ٚظاض٠ ايعٌُ عٔ استػاب ْكاهل ايػعٛز٠ يٲْداخ أعًد٢ َٓٗدا    

 ؟ايصنٛض

ٚاختًددف َددع ذلُددس ايسْددسْٞ، مل اعتبدداض إٔ اقددضاح ايهٛتددا   

بددٌ ٖددٛ ٜددط٣ أْدد٘ نددطٚضٟ كلكاَٚدد١ عٛاَددٌ   ًڄا مل ايػددٛم،ٜعتددرب تددسخټ
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ثكافٝدد١ ٚتاضطلٝدد١  تعْٗددا ايجكافدد١ احملًٝدد١، ٚيددٛ مل ٜػددتدسّ اكلًددو  

ٟ      اعبس اه ْىلاّ ايهٛتد   ،ايطودٞ مل زخدٍٛ اكلدطأ٠ جملًدؼ ايؿدٛض

٘  %18كلا أَهدٔ يًُدطأ٠ بدأٟ سداٍ  إٔ تؿدهٌ       ٝٽد   َٓد ٖٚدٞ   ،اساي

 ٕ. غٛا٤ مل اجلًػات أٚ ايًذا ،فاع١ً ٚ ساض٠ نُا ٜٴط٣

مل ايكڀداعغل ايعداّ ٚاخلدام كلكاَٚد١      ٘يدصا ضلتداز ايٓىلداّ شاتد    

نُددا   -خل. نُددا ضلتدداز  إ ،ٚايجكافدد١ ،ٚاكلٓددار  ،عٛاَددٌ ايتعددٛز 

 ٟ أشضعددد١ َدددٔ زاخدددٌ ايط٩ٜدددا  إػل -شنددط اكلٗٓدددسؽ أغدددا١َ ندددطز

نُدا ٖدٞ ا٭شضا ايديت تتدابع  كٝدل       ،كلتابع١  كٝل ؽلهغل اكلدطأ٠ 

ٛټٍ.  أٖساف ايط٩ٜا ٚايتش

سٜات ايديت ٜٛادٗٗدا ايطددٌ مل ايكڀداا اخلدام      نُا إٔ ايتش

٫ ؿلهددٔ َكاضْتٗددا بددأٟ سدداٍ با٭ٚندداا ايدديت تٛادٗٗددا ايٓػددا٤،       

فتشددسٜات ايطدددداٍ ٖدددٞ ددددع٤ َدددٔ  دددسٜات غدددٛم ايعُدددٌ، يهدددٔ  

هاف يًٓػا٤ ٖصٙ ايتشسٜات ايجكاف١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايتكًٝس١ٜ اييت ٜٴ

َٳدد  زضغددٔ مل دلددا٫ت عددري  ٔٵتكددف نددس ؽلهٝددٓٗٔ، نددجريات ٖددٔ 

أٚ ايكبدددٍٛ بدددايعٛز٠    ،ٚاندددڀطضٕ يًبكدددا٤ خددداضز ايدددب٬ز    ،كًٝسٜددد١ت

 ٚجتاٌٖ ايتدكل.

نددڀطاض اٚسددٍٛ شيددو ت٪نددس عا٥ؿدد١ ا٭فلددسٟ عددسّ ٚدددٛز    

يٛنع ْػب١ َٔ اكلكاعس حبػب اجلٓؼ، إٕ ايتُهغل ٜع  إعڀدا٤  

ؿدد ٌ أٟ َهددإ مل ايسٚيدد١ بددأٟ دددٓؼ،    نافدد١ ا٫ستُددا٫ت ٭ٕ ٜٴ 

ٞ  اا كلعداٜري َعٝٓد١، أَدا ايهٛتد    ٚفكڄد  فعًڄدا يدٝؼ يًدتُهغل، إؾلدا      فٗد

َددٔ ايددتُهغل، أَددا ايددتُهغل، فٝبددسأ   يهددب  ايعٛاَددٌ ايدديت  ددسټ

أٚيڄددا بايتؿددطٜع، َددٔ إي ددا٤ ايٛقددا١ٜ، كلددٓ  احلكددٛم مل ايٓكددٛم،     

 فط  اغضاتٝذٝات ايتُهغل. ِٻَٚٔ ثٳ
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 ّ ا مل فعًڄدد خايددس ايعجُددإ بددإٔ ايهٛتددا ٫ تكدد ټ   .ٜٚ٪ٜددس شيددو 

يهددٔ عًدد٢ ا٭قددٌ   ،ايٛاقددعٜٚكددعب فطنددٗا مل  ،ايكڀدداا اخلددام

 ،ٚاهل٦ٝددات ٚاجلُعٝددات ،ؿلهددٔ ايبددس٤ ؼل٪غٸػددات اجملتُددع اكلددسْٞ

ٚدلدددايؼ  ،ٚاهل٦ٝدددات اكلٗٓٝددد١ ،َٚٓٗدددا اي دددطف ايتذاضٜددد١  ،ٚعريٖدددا

 اجلاَعات ع٢ً غبٌٝ اكلجاٍ.

بُٝٓددا فٛظٜدد١ ايبهددط تددط٣ أْدد٘ مل ايددسٍٚ ايسؿلكطاطٝدد١ ٖٓدداى   

 ،ا فٝٗا ايٓػدا٤ َتابع١ يتُجٌٝ ناف١ َهْٛات ايسٍٚ َٔ أقًٝات بٹُ

فُددا ايفددطم؟ ٚبايتددايٞ ْػددتڀٝع فعددٌ شيددو بددإيعاّ   ،ٚمل نددٌ قڀدداا

 ٠.  أَٓا حبل اكلطلَيت  ،أْفػٓا بكًٌٝ َٔ ايؿفاف١ٝ ٚاكلتابع١

 ،ٚاتفدل َعد٘ خايدس ايطؾدٝس     ،خايس ايعجُإ .أداب عٔ شيو ّ

٫ ؿلهدٔ   ،ا َايٝد١ بإٔ دلايؼ إزاضات ايكڀاا اخلام ؽلجٌ سكٛقڄ

إ٫  ،ا َٔ أٟ ْٛا فُٝا ٜتعًل بداحلكٛم اكلايٝد١  إقٓاا أسس بتب  نٛت

شا تهافأت إا٫عتباض مل ايتٛولٝف نأٚي١ٜٛ مل أْ٘ ؿلهٔ ٚنعٗا 

 ايكسضات.

ٚسٍٛ ايتُهغل عاَد١، أٚند  ز. عبدس اه احلُدٛز إٔ اكلدطأ٠      

ايػددعٛز١ٜ أتددٝ  هلددا ايعسٜددس َددٔ ايفددطم ٚاحلكددٛم مل أعًددب َٛاقددع   

تٛغدددع ايكاعدددس٠ ٚ خاقددد١. تبكددد٢ إٔ تأسهَٛٝددد١ ناْدددت  ،ايعُدددٌ

ٝٽ  ا.َطسً

٫ مل ايكڀاا ايعاّ ٫ٚ  ،مل سغل إٔ فٛظ١ٜ ايبهط ٫ تط٣ شيو

ايكڀدداا اخلددام، ٚنددطبت عًدد٢ شيددو َجايڄددا بددٛظاض٠ ايتعًددِٝ، ٖٚددٞ    

اكل١٦ َٔ ٚولا٥فٗدا،  مل  ٠٦ايٛظاض ٠ اييت تؿ ٌ اكلطأ٠ فٝٗا أنجط َٔ 

ٛ   ؟َا عسز ايٓػا٤ للٔ ٖٔ مل اكلٓاقب ايعًٝا :ٚتػا٤يت ٍ َٚجداٍ سد
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عسز عهٛات ايًذإ اكل١ُٗ اييت تكٓع ايكطاضات اكلايٝد١ ٚا٭غاغد١ٝ   

 اخلاق١ ٚايعا١َ. ،يًُ٪غٸػات ناف١

ٛټ ض ذلُددس ايسْددسْٞ، فددإٕ َجددٌ دلًددؼ ايؿددٛض٣ بعٝددس ٚمل تكدد

عددٔ ايكهدد١ٝ اكلڀطٚسدد١، فدد٬ ؿلهددٔ َكاضْدد١ قڀدداا عدداّ بايكڀدداا    

َٓٗددددا َددددطتبنل بػٝاغدددد١  ٠،باٱندددداف١ ٭غددددباب نددددجري ،اخلددددام

 ٠فط  نٛتدا، فدايفطم َٛددٛز   ًٝؼ ٖٓاى ساد١ ٭ٕ تٴاكلطس١ً، ف

اب ٚايفتٝدددات، ٚؿلهدددٔ إٔ تهدددٕٛ ندددُٔ بطْددداَر احملتددد٣ٛ بيًؿددد

ٚغٝكددٌ إػل قددف١ بطْدداَر ٚطدد  يڀبٝعدد١      ،ايددصٟ ٜتبًددٛض  احملًددٞ

 ٚاييت غتتدص.  ،ا٭سساخ ٚايكطاضات اكلتدص٠ إػل اٯٕ

َٔ ايسٚي١، ٚتدطى   ١ٚزعا إٔ تهٕٛ ايكطاضات تٓىل١ُٝٝ ٚضقابٝ

ٚايدديت ٖددٞ مل قددا     ٠،تفاعددٌ سػددب ايىلددطٚف اجلسٜددس  ت ايػددٛم

 ٚأٜهٶا ايطدٌ. ٠اكلطأ

 ٟ أٚندشت ٖٓدس    ،ٚسٍٛ َفّٗٛ ايتُهغل مل اجملتُع ايػدعٛز

لٍ ايؿددٝذ، أْدد٘ َفٗددّٛ َطبددو، ٜٚددطتبنل بدداجلٛ ايػٝاغددٞ ايػددا٥س     

 ايكبٍٛ أٚ ايطفق ا٫دتُاعٞ. ٙايصٟ ٜؿهٌ بسٚض

تِ ٚاتفكددددت َددددع ز. ضٜددددِ مل أْدددد٘ مل نددددجري َددددٔ ا٭سٝددددإ ٜدددد   

 ٞ يهدددددٔ اٯٕ  ،إنددددداف١ ايعٓكدددددط ايٓػدددددا٥ٞ يًتشػدددددغل ايؿدددددهً

اْعهدددؼ عًددد٢ تٛدٗدددات َتددددصٟ ايكدددطاض   ،ٖٓددداى اْفدددطاز ندددبري

يتٛولٝدددددف عدددددسز أندددددرب َدددددٔ    ،مل ايكڀددددداعغل ايعددددداّ ٚاخلدددددام 

 ،ايٓػددددددا٤، ٚيددددددٝؼ بايهددددددطٚض٠ ؽلهٝددددددٓٗٔ. ٚمل ولددددددٌ ايط٩ٜدددددد١   

ٚأٖددددددساف ايتُٓٝدددددد١  ،ٚايتددددددعاّ اكلًُهدددددد١ باكلعاٖددددددسات ايسٚيٝدددددد١ 

 يتكسّ مل ا٫جتاٙ ايكشٝ . ًُْؼ ا ؛اكلػتسا١َ
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أٜهٶددا، اختًفددت َددع ايڀددطح اكلتعًددل بأُٖٝدد١ ايضنٝددع عًدد٢        

ؿلهدددٔ احلدددسٜح عدددٔ   ٭ْددد٘ ٫ ؛ا٫قتكددداز ٚيدددٝؼ ؽلهدددغل اكلدددطأ٠ 

َِٚٓٗ قد٠ٛ   ،ا٫قتكاز زٕٚ ايتڀطم يهفا٠٤ تٛولٝف اكلٛاضز اكلتٛفط٠

تكددٛضاحلسٜح عددٔ تعىلددِٝ ايعا٥ددس َددٔ   سٝددح ٫ ٜٴ ،ايعُددٌ ايٓػددا١ٝ٥

 ايتڀطم يًُطأ٠.   ا٫غتجُاض زٕٚ

ٚططسدددت بعدددق احلًدددٍٛ ؿلهدددٔ تٓفٝدددصٖا َدددٔ خددد٬ٍ عدددس٠   

 ذلاٚض:

ٕ تهددٕٛ َطاعٝدد١ يًٓددٛا أٟ أ ،ا: دٓددسض٠ ا٭ْىلُدد١ ٚايًددٛا٥ أٚيڄدد

   .ٚتٗسف يطزّ ايفذ٠ٛ ايٓٛع١ٝ ،ا٫دتُاعٞ

ٝٶ ا: ايعٌُ اجلاز ع٢ً ت ٝري ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ كلتددصٟ ايكدطاض   ثاْ

 ٚضاوٞ ايػٝاغات ايعا١َ.

 ايب١٦ٝ احملفع٠. ا: تٛفريثايجٶ

 ٠ٚشنددددطت َٗددددا اكلٓٝددددف إٔ احلددددسٜح عددددٔ ؽلهددددغل اكلددددطأ    

 ٠ٖدٞ أَدٛض َعتُدس    ؛غٛم ايعُدٌ ٚاكلٓاقدب ايكٝازٜد١   ٚمل  ،ااقتكازٜٽ

ع٢ً قطاضات ايسٚي١ ٚاٱضاز٠ ايػٝاغد١ٝ يدتُهغل اكلدطأ٠، ٚشيدو َدٔ      

 ٠ٚ فددت  دلددا٫ت عُددٌ دسٜددس  أخدد٬ٍ ْىلدداّ ايهٛتددا أٚ ايػددعٛز٠،   

يتهددٕٛ  ٠ايددتُهغل ا٫دتُدداعٞ يًُددطأ خل.. . يهددٔ ٜبكدد٢إيًُددطأ٠، 

٭ْد٘   ؛سدس شاتد٘ قدعبٷ   مل ٖٚصا  ،َػتك١ً بصاتٗا ؾأْٗا ؾإٔ ايطدٌ

 .٠َٚفاِٖٝ َ ًٛط١ عٔ اكلطأ ،ضلهُ٘ عازات ٚتكايٝس

ّ  ٠اٯٕ َتٛادس ٠اكلطأ بعدس فدت  دلدا٫ت     ،أنجط بايفها٤ ايعدا

عٌُ نجري٠ هلا مل عس٠ ٚولا٥ف، ٚيهٔ ْط٣ ايتهٝٝل ا٫دتُداعٞ  

ْاس١ٝ إيعاَٗا بدعٟ ٚسذداب َعدغل، ٚٚددٛز ضدداٍ َدسضا٤       عًٝٗا َٔ 
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إػل إٔ اكلعاضندغل   ١نداف ا. باٱعًٝٗا، َع تسضٜب َٗ  ندعٝف ددسٽ  

َدٔ أددٌ    ؛ٜه ڀٕٛ عًٝٗدا بدايتشطف بٗدا    ،ٛدٛزٖا بايفها٤ ايعاّي

يددصيو فددإٕ ت ددٝري ثكافدد١   ؛خفددام َؿددطٚا ايسٚيدد١ مل ؽلهددغل اكلددطأ٠ إ

 غل.ٖٛ َٔ أٚيٜٛات ايتُه ٠اجملتُع عٔ اكلطأ

ٚتدددط٣ َٗدددا اكلٓٝدددف، إٔ َدددا ٚضز َدددٔ ْكددداف سدددٍٛ ؽلهدددغل      

اكلدددطأ٠ مل ايكڀددداا اخلدددام ٜىلٗدددط بٛندددٛح ايفذددد٠ٛ بدددغل ايڀدددطح         

غل أٚ ٜٚايدددصٟ قدددس ٜػدددتعغل ببددداسجغل َكدددط    ،ا٭ندددازؿلٞ اكلُٓدددل 

َٳددددٜغددددٛض ٜعُددددٌ مل ايكڀدددداا اخلددددام  ٔٵغل ٱزلدددداظ ايعُددددٌ، ٚبددددغل 

 ٌ ٜٚطجتددددددٞ  ،ٜكدددددداضا ايكددددددٛاْغل ،نُػددددددتجُط ٚقدددددداسب عُدددددد

يهددددددٞ ٫ ٜ ددددددطم مل ٖددددددصا ايٛقددددددت   ،ٌ ٜددددددّٛايهفددددددا٤ات ندددددد

ايعكددددٝب ايددددصٟ ْعٝؿدددد٘... غددددٓٛات طًٜٛدددد١ َهددددت نددددإ فٝٗددددا    

ٚايهددددٌ  ،ايتددددٓىلري ٖددددٛ ايػددددا٥س، ٚٚضقددددات ايعُددددٌ ٚاكلدددد٪ؽلطات    

 ٜٓتىلط اكلهاكل١ ا٭ِٖ ببؿط٣ ايتعٝغل.  

ايبؿددط٣ احلكٝكٝدد١ ايٝددّٛ إٔ ايٛولددا٥ف ايكٝازٜدد١ احلهَٛٝدد١      

ْتادٝدد١ و ٖٓدا ٖدٛ اٱ  ٭ٕ احملدد ؛أقدبشت عب٦ٶدا ثكًٝڄددا عًد٢ َٓتىلطٜٗدا    

 ٚيٝؼ ا٫غِ ٫ٚ ايؿعاضات. ،  the meatم

ٌ     ؛تفل َع ايهٛتاأ٫  فهٝدف   ،نْٛٗدا عٓكدط١ٜ ندس ايطدد

ٚأ٩َددٔ بددإٔ   ؟يٓددا إٔ سلدداضب َددٔ ْددتِٗ بايعٓكددط١ٜ بعٓكددط١ٜ َجًددٗا    

َداّ يًهدٌ يًعُدٌ ٚايتٛولٝدف     عڀًدل اي ٕ ٜٴأاكلٝسإ َفتٛح يًذُٝع، ٚ

ٜهدددٕٛ ٖٓددداى غدددكف مل ـلٝدددع اكلطاتدددب ٚاكلػدددُٝات، بؿدددطهل أ٫ 

ظددددادٞ، ٚعٓدددسٖا فكدددنل غدددتٛيس غدددٛم قدددش١ٝ طبٝعٝددد١ مل تدددتِ      

 ٫ٚ فًضتٗا. ،دٓسضتٗا
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ططس٘ ز. خايس احلُدٛز، سدٍٛ اخلڀدٛات     ،ٚمل تػا٩ٍ دسٜس

ايدديت ؿلهددٔ إٔ صلددطٟ َددٔ خ٬هلددا ت ددٝري ثكافدد١ اجملتُددع يهػددب   

 َعٜسٶ َٔ ايتُهغل.

   سلتاز إػل: ١أْ٘ يهٞ ْ ري أٟ ثكاف إػل أؾاضت َٗا اكلٓٝف

 ايدتُهغل،  قهد١ٝ  عٔ عا١َ بكف١ اجملتُعٞ ايٛعٞ ظٜاز٠ .2

ايدددٛعٞ بايجكافددد١ احلكٛقٝددد١، ٚظٜددداز٠ ايدددٛعٞ   ٠ظٜددداز َجدددٌ:

 خل. إ، ٠حبكٛم اكلطأ

ع تؿدددددطٜعات ٚقدددددٛاْغل ؽلٓدددددع ايتُٝٝدددددع بٓدددددا٤ عًددددد٢ نٵدددددٚٳ .1

 اجلٓسض. 

 ٞنُدا ٖد   -ثكافد١ اجملتُدع  مل َٚاْطاٙ اٯٕ َٔ ت ٝري بػٝنل 

خري زيٝدٌ   -ٚايطٜان١ ايٓػا١ٝ٥احلاٍ بايٓػب١ يًُٛغٝك٢ ٚايضفٝ٘ 

 إٔ ايتؿطٜعات ٚايكٛاْغل قدازض٠ ع٢ً ت ٝري ايجكاف١ ايػا٥س٠.

إ ٚفٛظٜدد١ ايبهددط، َددٔ إٔ  عددٖٚددٛ َددا شٖددب إيٝدد٘ خايددس ايطزٜ  

ٞپ  عًدد٢ ايت ددٝري ايددصاتٞ أٚ ايڀددٛعٞ بػددبب    اجملتُددع ايػددعٛزٟ عكدد

ايدٛعٞ، ٚبايتددايٞ فدإٕ ايكددطاض احلهدَٛٞ ٖددٛ ايدصٟ ٜكددٛز ايت ددٝري،     

 يو ٖططك١ غٛغٝٛيٛد١ٝ.َٚاعسا ش

ٚسددٍٛ تػددا٩ٍ ز. عبددس اه احلُددٛز، أيٝػددت ايػددعٛز٠ ؽلاثددٌ    

مايهٛتا ؟ تط٣ ٚفدا٤ ايطؾدٝس، بدإٔ ايدٛعٞ ٚايجكافد١ ٚقبدٍٛ اٯخدط        

ٝٴ  ٛاد٘ بعددسّ ايكبددٍٛ َددٔ ٖددٛ ايػددبٌٝ، نُددا إٔ فددط   ايهٛتددا غدد

ايڀددطف اٯخددط، ٚٚقددِ اكلددطأ٠ بأْٗددا تٛولفددت يػددبب دٓددسضٟ يددٝؼ   

 أنجط.
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ٛټ ايطزٜعإ، فإٕ ايهٛتدا ندطٚض١ٜ عًد٢ ا٭قدٌ      ض خايسٚمل تك

ضٜجُددا تتٓاغددب رلطدددات تعًددِٝ ايفتددا٠ َددع       ،يعددس٠ غددٓٛات قازَدد١  

َتڀًبات غٛم ايعٌُ. نُدا إٔ ايهٛتدا غدتدفف َدٔ سدس٠ ايكٝدٛز       

َددٔ ؽلهددغل اكلددطأ٠، ٖٚددٞ تعتددرب    ا٫دتُاعٝدد١ ٚايجكافٝدد١ ايدديت  ددسټ 

يٝدس ايديت   اهلسف َٓ٘ تفهٝو ثكافد١ ايعدازات ٚايتكا   اسهَٛٝٽ اعًُڄ

 ٌ اكلطأ٠.هبٿتٴ

ٜٴد   ،فض  ايعٌُ بايهٛتا مل اكلطاسٌ ا٭ٚػلٚبايتايٞ ٜٴ ضى ثدِ 

ايددصٟ طلتدداض ا٭فهددٌ بكددطف ايٓىلددط عددٔ       ٠،ا٭َددط يًػددٛم احلددط  

 .ْفػٗا ًٜٚفيل ا٭غٛأ بايڀطٜك١ ،دٓػ٘

 ا،دددصضٜٽ اٚأؾدداضت َٗددا اكلٓٝددف، إٔ ايهٛتددا ٖددٞ يٝػددت سًڄدد   

ٌپ  بدددغل  ٠ايهدددبري ٠ايفذدددٛإػل إٔ ْػدددتڀٝع ضزّ  ،ٚقددديتپ ٚيهدددٔ سددد

بٝد١ ايديت   ٚعُدٌ أثبتدت ددساضتٗا مل ايدسٍٚ ا٭ٚض     ١اجلٓػغل. ٖٚٞ ليٝ

 اغتدسَتٗا قبًٓا.

ايديت تٛادٗٗدا مل اجملتُعدات     ١بايهد ٛطات ا٫دتُاعٝد   ٠ٚاكلطأ

اخلًٝذٝد١   ٠ٚخدري زيٝدٌ اكلدطأ    ،ئ تدٓذ  مل اكلٓاقدب ايعًٝدا    ١ايؿطقٝ

يو سلتددداز يدددص ؛ايددديت زخًدددت اْتدابدددات دلدددايؼ ْٝابٝددد١ ٚمل تدددٓذ  

ددساضتٗا تػدتڀٝع    ٠ٚبعدس إٔ تجبدت اكلدطأ    ١،ا٭ٚيٝد  ٠ايهٛتا مل ايفدض 

 َع ايطدٌ. ١إٔ تتٓافؼ ع٢ً اكلٓاقب ايكٝازٜ

ٚبددددسٚضٖا شنددددطت ٚفددددا٤ ايطؾددددٝس جتطبدددد١ سددددسثت مل زٚيدددد١ 

عٓدددسَا أددددربت احلهَٛددد١ ايؿدددطنات ايددديت ٫ تًتدددعّ     ،ايٓدددطٜٚر

 ٕٙ عددريت ٖددصأتػددٌٝٝ، فايددصٟ سددسخ  عًدد٢ اي ْػددا٤ 40%بهٛتددا 

ايؿددددطنات غددددذ٬تٗا إػل َ٪غٸػددددات َٚطانددددع يت ددددٝري ٦ٖٝتٗددددا  
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ٌ ايتػدٌٝٝ، ٚعٓدسٖا   ا٫عتباضٜد١ يًدٗطٚب َدٔ ايٓىلداّ، ٚايبداقٞ فهٻد      

ا٭ٚػل مل اكلػدداٚا٠ بددغل  تطادعددت احلهَٛدد١، ٚايٝددّٛ أقددبشت تعددسټ 

أعددساز ايط٩غددا٤ ايتٓفٝددصٜٔ مل ايؿددطنات ايٓطٚصلٝدد١ بددغل ايطددداٍ    

 ٚايٓػا٤.

ٚغدددتدسَو  ،بكدددٛض٠ طبٝعٝددد١ زٜٓاَٝهٝددد١ ايػدددٛم تعُدددٌ اٵزٳ

ع أٟ إقدبع بٗدصٙ ايعذًد١ غدضبو     عذًتٗا ا٫قتكاز١ٜ، ٚباكلكابٌ نٳد 

َٛاظٜٓٗا... نٌ َدا سلتادد١ ٖدٛ قدٛاْغل ٚاقعٝد١ ٚعدري َطبهد١  دٛ         

 ٭ٕ اكلاٍ دبإ. ؛عاّ قشٞ ٫ ٜػٛزٙ أٟ تؿٓر

ٕٻ   ٖٓددداى عدددس٠ ودددات يًُذتُدددع     ٚأٚنددد  خايدددس ايطزٜعدددإ أ

   ٔ اجلُدددٛز مل َػدددأي١ قُٝددد٘    ايػدددعٛزٟ جتعًددد٘ ٜتػدددِ ؼلػدددت٣ٛ َددد

َٚعدداٜريٙ، َٚددا ٜتعًددل بدداكلطأ٠ عًدد٢ ٚددد٘ اخلكددٛم. ٚأٚضز بعهددٗا    

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

ؼلعٓدد٢ إٔ ايددصات ايفطزٜدد١ تددصٚب مل  ؛ نًٝدداْٞم دلتُعٓددا .2

ضٚح اجلُاع١؛  ٚبايتايٞ ٜكعب عًد٢ ا٭فدطاز اخلدطٚز عدٔ     

ٚعكًدددٗا اجلُعدددٞ بػدددٗٛي١. اٱقكدددا٤     ،َعددداٜري اجلُاعددد١ 

 ،ٜتذدداٚظ خڀددٛهل اجلُاعدد١   ٔٵعكٛبدد١ كلځدد  ٚايٓبددص ٚاضزإ ن

ا منعُدٌ اكلدطأ٠ مل   اقتكدازٜٽ  است٢ يٛ نإ اخلطٚز َفٝسٶ

 بعق اكلٗٔ اكلسض٠ يسخٍٛ َطتفع١ .

١ دلتُعٓا يًكٝاز٠ ٚثكت٘ بكٝازت٘ ٚا٫غتذاب١ هلا. َٚٔ قابًٝ .1

 ،مايؿددٝٛر أاددل   :ا٭َجًدد١ عًدد٢ شيددو ايعبدداض٠ ايؿددٗري٠    

َٴ  ٠فٗدصٙ ايعبداض   فٗدٞ َٓ طغدد١ مل   ،ف ناَددٌ٪ي د ت دد  عدٔ 

ايٛدددسإ ايؿددعا. ٖددصا ٜعدد  إٔ اجملتُددع ٫ ٜأخددص بعَدداّ   
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اكلبازض٠ َُٗا ناْت َفٝس٠، يهٓ٘ ٜتفاعٌ َعٗدا إشا أتدت   

 بكطاض َٔ سايؿٝٛرس.

٫ضتبداهل اكلدطأ٠ ؼلدا ٖدٛ أٚغدع َدٔ        اكلدطأ٠؛  قهداٜا  سػاغ١ٝ .3

ٚأقكددددس بددددصيو مايعددددط  ٚايؿددددطف   ،تعًُٝٗددددا ٚعًُددددٗا

ض  أ٫ ْػدتبعسٖا َدٔ   فد ٖٚصٙ قهاٜا َُٗد١ ٜٴ  ،ٚايػُع١ 

نددايتُهغل عًدد٢ غددبٌٝ  ؛أٟ  ًٝدٌ ٜتٓدداٍٚ قهدداٜا اكلددطأ٠ 

 اكلجاٍ.

أخًدل َدٔ ٖدصٙ ايػدُات أٚ اخلكدا٥ل ايديت تػدِ دلتُعٓددا        

ا َُٗدا قًٓدا   دتُاعٝٽد اػل إٔ قه١ٝ ؽلهدغل اكلدطأ٠ يدٔ تهدٕٛ عًُڄدا      إ

 -عري شيو. ايكهد١ٝ ٖدٞ تٓىلدِٝ ٚقدٛاْغل ٚعُدٌ سهدَٛٞ ز٩ٚب       

 ،ايػددٛممل ضٜجُددا ْهددع أضدًٓددا   -٭ٚػل عًدد٢ ا٭قددٌ مل اكلطاسددٌ ا 

ٜٚؿددتس عٛزْددا ْٚددسضى َددس٣ فٛا٥ددس ؽلهددغل اكلددطأ٠ عًدد٢ اكلػددت٣ٛ        

 ا٫قتكازٟ.

ٚأنددس ّ خايددس ايعجُددإ إٔ ايهٛتددا ٚغدد١ًٝ َطسًٝدد١ يفددط       

ا نددس ا ٚثكافٝٽدددتُاعٝٽدداجتطبدد١ ايت ددٝري اكلكدداّٚ يًُٓڀٝدد١ اكل٪زجلدد١     

٪غٸػدات اكلسْٝد١   َؿاضن١ اكلطأ٠.. أنطض أْ  أْازٟ بايهٛتا مل اكل

ٚيددٝؼ مل ؾددطنات ايكڀدداا اخلددام     ،ٚاكلٗٓٝدد١ َٚددا مل سهُٗددا  

 اكلطتبڀ١ حبكل اكلًه١ٝ.

بُٝٓا تط٣ ز. ْٛف عبس ايععٜع إٔ ايهٛتا إشا  ٛيدت هلدادؼ   

 ،٭ْٗا قدس تد٪ثط عًد٢ ايهفدا٠٤ َكابدٌ  كٝكٗدا       ؛فػتهٕٛ نسٖا

ستد٢   ،نُا ضلسخ مل ْىلاّ ايتٛطغل ايصٟ  ٍٛ إػل ١َُٗ إيعا١َٝ

أٚ  ككدت بػدعٛز٠ ُٖٚٝد١ فكدنل يتشكٝدل       ،أتت ع٢ً ايهفدا٠٤  ٚإٕ

 ايٓڀاما  
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      ٟ  ،ٚأندددافت أْٗدددا تتفدددل َدددع اغدددضاتٝذ١ٝ ايتدددٛاظٕ اجلٓدددسض

ٚايتعاٌَ بؿفاف١ٝ ٚنفدا٠٤، ٚندطٚض٠ بٓدا٤ ايتشايفدات بدغل ايكڀداا       

 ٞ ْدسَاز  يطفدع ايدٛعٞ بأُٖٝد١ ا٫    ؛اخلام َٚ٪غٸػات اجملتُع اكلدسْ

ع٢ً ايهفدا٠٤، َدع ايضنٝدع     ٚايفهط ايكٝازٟ اكلب  ،دتُاعٞا٫

ع٢ً ايٓػا٤ مل اكلٓاقب ايكٝازٜد١، ٚايٓػدا٤ مل اكلٝدازٜٔ اكلتدككد١     

 ٚايتك١ٝٓ، ٚت١٦ٝٗ ب١٦ٝ عٌُ تسعِ ايتٛاظٕ بغل اجلٓػغل.

َٻ ثدِ   ،ا ايتڀبٝل فا٭فهدٌ إٔ ٜبدسأ َدٔ اجلٗدات احلهَٛٝد١     أ

 ٚقٛيڄا يًكڀاا اخلام. ،َ٪غٸػات اجملتُع اكلسْٞ ٚاهل٦ٝات

يهُإ  ا؛بطُٖغل إػل ٚدٛب فط  َبسأ ايهٛتٚشٖبت عبري 

عًددد٢ ا٭قدددٌ مل اكلطسًددد١ ايطآٖددد١، ٚمل اكلٓاقدددب    ،ؽلهدددغل اكلدددطأ٠

ٚايددٛظاض٠ ٚاجملددايؼ.  بددٌ إْدد  طايبددت بدد٘ مل  ،ايكٝازٜدد١ احلهَٛٝدد١

اجملددددايؼ ايبًسٜدددد١ يددددتُهغل اكلددددطأ٠ ٚزٚضٖددددا فٝدددد٘. ففددددٞ دلتُددددع  

 إٔ ٖٓداى  ٜدعا بدايكطلٕ.  إ٫   ٫ ٜدعا اه بايػدًڀإ َدا    ،نُذتُعٓا

َٳدد  ،ولدداٖط٠ أؾدداضت إيٝٗددا ز. ضٜددِ مل ٚضقتٗددا    ڀًددل عًددٝٗٔ  ٜٴ ٔٵٖٚددٔ 

ٔٸ مل  ماكلعٖطٜددد١ . ندددجري يٮغدددف َدددٔ ايػدددٝسات ٜطتهدددغل إٔ ٜهددد

   ِ ٫ٚظّ  ،ٚدلدطز زٜهدٛض ٫ ضلدٌ ٫ٜٚددطبنل    ،َٓاقدب قٝازٜد١ با٫غد

ٜطدع كلطدع١ٝ ضدٌ ايبٝت مل نجري َٔ ايؿ٪ٕٚ، ٖٚصٙ َٛددٛز٠ مل  

 َ ٚمل نًٝددات رلتًفدد١  اَعدد١ أّ    ،هدد١قٝددازات ٚظاض٠ ايتعًددِٝ مل 

 ايكط٣ ؼله١ اكلهط١َ.  

َٳدددد ٜٓتىلددددطٕٚ ايددددسعِ  ٔٵايتٛعٝدددد١ ٚايتجكٝددددف قددددس صلددددسٟ َددددع 

ٚايتشفٝددددع، يهددددٔ اكلعٖطٜددددات َددددٔ ايػددددٝسات ٚعددددري ايددددساعُغل    

َداشا ؿلهدٔ    ،َٚٔ ِٖ نس ؽلهدغل اكلدطأ٠   ،ايكاَتغل َٔ ايطداٍ

 إٔ صلسٟ َعِٗ ْفعٶا؟



53 

–1028  1023  
161 

ُٶا سٍٛ: اكلدطأ  ٠ مل اجملدايؼ ايبًسٜد١.. بدغل    ٚأٚضزت َكايڄا هلا َٗ

بعددس َددطٚض عدداّ   ، ٚدددا٤ فٝدد٘: س   2م !ايڀُٛسددات ٚغددكف ايتٛقعددات  

 ْٚكف ايعاّ ع٢ً ايتذطبد١.. ٜبكد٢ ايػد٪اٍ: زلداح أّ فؿدٌ؟. ٚأضزتٴ     

فٝ٘ ٚقف عسز َٔ ايػٝسات ايتذطبد١ ايٓػدا١ٝ٥ مل ايعُدٌ ايبًدسٟ،     

زلُددت عددٔ زخددٍٛ ايػددٝسات  س٠،ت عسٜددااي٬تددٞ أؾددطٕ إػل إصلابٝدد

ؼ، ٚاكلؿاضن١ مل قٓاع١ ايكطاض َدع ايطدداٍ، ٚايتعدبري عدٔ     اجملاي

ُّٖٛ َٚڀايب ْكف اجملتُع، إػل داْب إثبات أ١ًٖٝ اكلدطأ٠ يًعُدٌ   

َػددت٣ٛ َؿدداضن١ اكلددطأ٠ يتُجددٌ ثًددح أٚ    بتٛغددٝعايبًددسٟ، ٚطددايظل  

 ْكف عسز أعها٤ اجملايؼ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ بٓىلاّ ايهٛت١.

٠ مل أجتطبد١ اكلدط  ٚمل اكلكابٌ اْتكست بعدق ا٭ٚغداهل ايٓػدا١ٝ٥    

اجملايؼ ايبًس١ٜ، َؿدريات إػل أْٗدا يٝػدت بدصات أثدط ٚاند ، ٚمل       

 ت ري ؾ٦ٝٶا مل ٚاقع اخلسَات ايبًس١ٜ.

ٚأٚضزت عددبري ايددرباُٖغل قكدد١ تعٝٝٓٗددا ٖددٞ ٚإسددس٣ ظ٬َٝتٗددا 

 ،مل اجملًددؼ ايبًددسٟ ؼلهدد١ اكلهطَدد١ مل زٚضتٗددا ايجايجدد١ احلايٝدد١      

 ،ٗسٜددسْا ٚتطٖٝبٓددا نددإ َٓٗددا ت  ١،ٚقايددت: ٚادٗٓددا قددعٛبات ـل دد  

َٶا مل عهدد١ٜٛ اجملًددؼ َددٔ قبددٌ         ٥ٚذلاٚيدد١ إثٓا  ٓددا عددٔ اكلهددٞ قددس

 ،دلٗٛيغل تٛقًٛا إػل أضقاّ ٖٛاتفٓا فدٛض إعد٬ٕ تؿدهٌٝ اجملًدؼ    

بٌ تعدساٙ إػل فلد٬ت تػدٝٝؼ اغدت ًٛا فٝد٘ َؿده١ً دًدٛؽ اكلدطأ٠         

 ،عًددد٢ طاٚيددد١ ٚاسدددس٠ َدددع بكٝددد١ ا٭عهدددا٤ مل دلًدددؼ بًدددسٟ ددددس٠  

اتٓا. ٚيٮغدف قدطاض ايدٛظٜط بععيٓددا مل    غددهٚأيبػدٛٙ يبداؽ ايدسٜٔ ٱ   

ضعدِ عدسّ قاْْٛٝتدد٘ طبكٓداٙ يهػدب دٛيد١ أخددط٣       ،َٓفكد١ً  ١عطفد 

 َٔ ٚدٛزْا نػٝسات مل اجملايؼ ايبًس١ٜ. 

                                                           
1 http://www.al-madina.com/article/535622/ 
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ْٴ كدب أعٝٓٓدا إٔ ؾلٗدس ايڀطٜدل كلدٔ ٜدأتغل بعدسْا يهدٞ         نإ 

ٚايدصٟ   ،ٚأخصْا عًد٢ عاتكٓدا ًَدف ؽلهدغل اكلدطأ٠      ،ٜهًُٔ اكلػري

ٝٽدد   بٓؿددط  -ٕ ؾددا٤ اهإ -ْٗاٜدد١ فضتٓددا ٚستدد٢  ،اْعُددٌ عًٝدد٘ ساي

ٚحبددل  ،ايددٛعٞ ايهددامل يًددٛا٥  ٚأْىلُدد١ اجملددايؼ ايبًسٜدد١ ٚزٚضٖددا   

 ،ٚنٝفٝد١ ؽلهدغل اكلدطأ٠ مل اجملدايؼ ايبًسٜد١      ،ايضؾ  ٚا٫ْتداب

 ٚاكلڀايب١ بٓىلاّ ايهٛت١.

َٳدد    ٜتىلدداٖطٕٚ بددسعِ   ٔٵٚأؾدداض ز. عبددس اه احلُددٛز إٔ ٖٓدداى 

ٌ كلكدا  ؾدكد١ٝ، ٚيهدٔ مل    ػت ا، ٚقس تٴاكلطأ٠ ٚتكسَٗا ولاٖطٜٽ

ْٗا١ٜ اكلڀاف َداظايٛا ٜكدٓفْٛٗا مل خاْد١ احلدطِٜ. ٚتػدا٤ٍ: نٝدف       

ٚايسنتٛض٠ ضِٜ ندإ هلدا ت طٜدس٠     ؟ٜتِ ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايتكٓٝفات

 .ٖٚصا اكلكڀً  ،بٗصا اخلكٛم

نًُد١ مسدطِٜ   قًٝدت يٓدا مل      :أدابت عٔ شيو عدبري بدطُٖغل  

بددٌ ض٥ددٝؼ اجملًددؼ،  دًػدد١ اجملًددؼ ايبًددسٟ ا٭خددري٠ ؼلهدد١ َددٔ قٹ   

 ٘  ،بعددس َهددٞ عدداَغل َددٔ ٚدٛزْددا :ٚضززت بكددٛيٞ ،فاعضندت عًٝدد

َٴ    ُٻأضددددٛ إٔ تهْٛدددٛا قدددس تعًُدددتِ  عهدددٛات   -٢ ايدددع٬َٝت ػددد

٭ٕ نًُددد١ سدددطِٜ َهاْٗدددا بٝدددٛتهِ.    ؛ايدددسنتٛضات -اجملًدددؼ

ًٝدت مل أسدس دلدايؼ ايهًٝد١ أٜهٶدا َدٔ       اي طٜب إٔ ٖصٙ ايه١ًُ قٹ

 . ٘ايطز ْفػب٘ قبٌ أنازؿلٞ يٮغف، ٚٚقتٗا ضززت عًٝ

ٚأٚند  ز. عبدس اه احلُدٛز أْد٘ مت اقدضح ْىلداّ سايهٛتداس أٚ        

 كٝل سكل يًٓػا٤ خد٬ٍ اكلد٪ؽلط ايعداكلٞ ايطابدع يًُدطأ٠، مل      

، نآيٝدد١ ؿلهددٔ اغددتدساَٗا نشددٌ َطسًددٞ   2995بهددغل عدداّ 

ٚعدعٚفٗٔ   ،كلؿه١ً نعف َؿداضن١ ايٓػدا٤ مل احلٝدا٠ ايػٝاغد١ٝ    
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 ،، ٚيًشددس َددٔ اٱقكددا٤  عددٔ اكلؿدداضن١ مل َطانددع قددٓع ايكددطاض   

 ٚعسّ ؽلجًٝٗٔ أٚ نعف ٖصا ايتُجٌٝ.

ايفطٜددإ، سٝددح أفددازت إٔ مل ا٫ دداز     ِأنددست شيددو ز. ضٜدد  

 اكلٓاقدددب عًددد٢ %08ٚضٚبدددٞ غدددعت ايػدددٝسات يٛندددع نٛتدددا     ا٭

 َددٔ %10باهلددسف. نُددا إٔ  امل تهددٔ ايهٛتددا فطنٶدد  ايكٝازٜدد١،

ٚيهددٔ ناْددت   ايػددٝسات، َددٔ ٖددِ يددسِٜٗ، اجلاَعددات خددطصلغل

ٖٚٓددا ٜهُددٔ ٚددد٘     ،ٓاقددب ايكٝازٜدد١  ٫تددعاٍ بعٝددس٠ عددٔ اكل    ٠اكلددطأ 

 ع٢ً َٔ اخلطصلغل.   أعسز اخلطصلات  ،ايتؿاب٘ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ

 ،أَا َٛنٛا ساكلٝسإ ٜا فلٝسإس ايصٟ اقضست٘ ٚفا٤ ايطؾٝس

تٛدددس فٝدد٘  ٠٭ٕ َٝددسإ فلٝدسإ أَدداّ اكلدطأ   ؛فٗدصا عددري عدازٍ يددسٜٓا  

 تٛدددس فٝدد٘ أٟ  سفددط ٚخٓددازم، أَددا َٝددسإ ايطدددٌ فٗددٛ غددًؼ ٫ٚ     

عڀدد٢ ايطدددٌ سكٝبدد١ فٝٗددا نددٌ َددا   اكلٝددسإ ٜٴ ١َؿددانٌ، ٚمل بساٜدد

فتددسخٌ  ٠ضلتدداز هلددصا اكلٝددسإ َددٔ عًددِ ٚتددسضٜب ٚخددربات، أَددا اكلددطأ 

  ٍ  :اكلٝسإ زٕٚ سكا٥ب أسٝاْٶا مل بعق ايكڀاعات، ع٢ً غدبٌٝ اكلجدا

ٌٖ ٖٓاى داَعات تسضؽ اهلٓسغد١ ايهٗطبا٥ٝد١   ، ايكڀاا اهلٓسغٞ

 خل يًػٝسات؟إ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ...

ايددصٟ ٜعدداجل ولددٛاٖط عددري   ،ْددا َددع ايتُٝٝددع اٱصلددابٞ اكل٪قددت أ

 ٚدلايؼ إزاضات اي طف زضٚؽ. سهاض١ٜ، ٚيٓا مل ايؿٛض٣

َٳ ٍ  ٔٵٚضزٶا ع٢ً   ؟َدا ايفدطم بدغل ايػدعٛز٠ ٚؽلهدغل اكلدطأ٠       :ٜكدٛ

أؾداض ذلُدس ايسْدسْٞ إٔ     ؟طندت، َدا ايدصٟ ت دري    فڂ ٠ٖاٖٞ ايػعٛز

٭ْٗدا تدأتٞ َدٔ فدٛم      ؛٠ غدٓغل ٚيهٔ فؿدًت يعدس   ،طنتايػعٛز٠ فڂ

إٔ ايػدعٛز٠   ؛ٚيٝػت َب١ٝٓ ع٢ً أغؼ قشٝش١. ٚأٜهٶا ٖٓداى فدطم  

 . ٠ا يًطدٌ ٚاكلطأْىلطٜٽ
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فٗدددٌ ٖدددصا سدددٌ    ،إشا َهٓدددت اكلدددطأ٠ بدددا٭َط ْٚػدددب َعٝٓددد١    

يًُؿددانٌ اجلصضٜدد١ ايدديت تعدداْٞ َٓٗددا اكلددطأ٠؟ ٖٚددٌ ٖددٛ سددٌ يهددٌ   

ٔ تتشكدل  شٌ ا٭َط، نُا إٔ غطع١ ايدتُهغل يد  ايٓػا٤؟. أبسٶا ئ ٜٴ

ٚ ايطدددٌ. ٖٓدداى عٛا٥ددل يددس٣    ٠إ٫ بددايتٛطغل احملًددٞ ايؿدداٌَ يًُددطأ 

َٚٓٗدا َداٖٛ خدام بداكلطأ٠. يٓعُدٌ       ،َٓٗا َداٖٛ َؿدضى   ،اجلٓػغل

 ١،ع٢ً  ػغل ٚنع اكلطأ٠ مل ايكٛاْغل ٚايكها٤ ٚاحلٝا٠ ا٫دتُاعٝ

ٚبتدعأَ   ،ٚعٓدسٟ إؿلدإ بدإٔ اكلدطأ٠ ايػدعٛز١ٜ قدازض٠       ،فٗٞ دداٖع٠ 

 ٔ يًُدطأ٠، ٚنددصيو مل اجلاَعددات يسضاغدد١ نددٌ   َدع فددت  نددٌ اكلٗدد

 ايتدككات.  

ٗٿصلب إٔ ْٴ َٶدا      ١ع ايبٓٝذ ايتشت١ٝ اكلعٜٓٛد١ يًُدطأ٠ ٚاجملتُدع عُٛ

ايكددطاضات ايػددٝاز١ٜ أغددطا  ،ْعددِ .قبددٌ ا دداش قددطاضات َجددٌ ايهٛتددا

. ٠ٚقددٛاْغل  ُددٞ َػددري٠ اكلددطأ    ١ُٝٝددىلٚيهددٔ مل أَددٛض تٓ  ،ٚأزلددع

ٛټٍ َددٔ    ْٚطٜددس إٔ ٜ  ١،غدد٦ُٓا ايكددطاضات ايطعٜٛدد   هددٕٛ بعددق ايتشدد

أٚ َٔ ايٛغدنل إػل أعًد٢. نُدا إٔ اجملتُدع ٜدت ري       ،أغفٌ إػل أع٢ً

ٚيهدٔ   ؛ٜٚتكبٌ ايت دٝري، يدٝؼ فكدنل ٭ٕ اٱضاز٠ ايػٝاغد١ٝ تدسخًت     

ٚنددس  ،عددري طبٝعددٞ -ٚكلددس٠ أضبعددغل غدد١ٓ -٭ٕ ايٛنددع ايػددابل 

 بٓا٤ زٚي١ سسٜج١. 

 قددطاضات ١قتكددازٜإـلايڄددا صلددب إٔ ٜتددعأَ َددع ايكددطاضات ا٫   

ٚاٱزلداظ ٚاٱْتداز، َٚعٗدا     ١تٓىل١ُٝٝ جترب ايكڀداعغل عًد٢ ايؿدفافٝ   

َٳد   ١ُٝات ضقابٝد ىلتٓ أٚ ٜتشاٜدٌ َدٔ أددٌ تعڀٝدٌ      ،دڀد٧ ٜٴ ٔٵ اغدب 

ٛټٍ.  َػري٠ ايتشسٜح ٚايتش

ٚمل ٖددصا اٱطدداض تددط٣ فٛظٜدد١ ايبهددط إٔ ايهٛتددا ٚسددسٖا ٫      

ف٬بس َدٔ ب٦ٝد١ تؿدطٜع١ٝ عدري دٓسضٜد١ يتشكٝدل َعٜدس         ،تهفٞ أبسٶا
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 ُ هغل؛ نُددا ٫بددس َددٔ قددطاضات غٝاغدد١ٝ يٛنددع اكلددطأ٠ مل     َددٔ ايددت

ٚض٥ٝػد١ دلًدؼ إزاض٠ ٚنًٝد١...     ،ْٚا٥بد١  ،نٛظٜط٠ ؛َٓاقب قٝاز١ٜ

 ٖٚهصا.

خايس ايعجُإ أْ٘ ٫ ٜط٣ سكدط ايدتُهغل    .َٔ داْب٘ شنط ّ

مل اكلٓاقددددب فكددددنل. ا٭ٖددددِ ٖددددٛ ايددددتُهغل مل ايعُددددٌ اكل٪غٸػددددٞ   

ُعٝدات اكلٗٓٝد١   ٚاجل ،اجلُداعٞ، ٚدلدايؼ إزاضات اي دطف ايتذاضٜد١    

 َٚ٪غٸػات اجملتُع اكلسْٞ ٖٞ ايبسا١ٜ. ،ٚايٓكاب١ٝ

 .ذلُس ايسْسْٞ

ٚيهدٔ   ،عطف ٖصا، ٖٛ ْكداف دداْا  أؾهطٶا أغتاش خايس. 

ٚ اهل٦ٝدات احلكدٛم ٚايٛادبدات    أٌٖ هلصٙ اجلُعٝدات   :َا قكست٘ ٖٛ

 ؟ اكلعطٚف١ يس٣ ايٓكابات

ٛټ ُ  ،ض فلٝس اكلعضٚاٚمل تك  ٝدع اخلفدٞ ندس ؽلهدغل    ٝفدإٕ ايت

ٝٽدد   ٝٽدداكلددطأ٠ بػددٛم ايعُددٌ ذلً ب أضبدداب ا ضؼلددا ٜهددٕٛ مل  تٗددطټ  ا ٚزٚي

ايعُددٌ َددٔ إعڀددا٤ اكلددطأ٠ سكٛقٗددا  اكلطتبڀدد١ با٭ََٛدد١ ٚاٱزلدداب،       

ْكڀداا  عدٔ ايعُدٌ  يفدضات ٫ ٜفهدًٗا قڀداا       ٚايصٟ ٜضتب عًٝ٘ ا٫

 اكلاٍ ٚا٭عُاٍ.

  ٞ بدإٔ أضبداب ايعُدٌ ْػدٛا       ،ٚاتفل َع٘ مل شيو ذلُدس ايسْدسْ

 سٚض اٱزلاب ٚا٭١ََٛ،يضلتذٔ َطاعا٠  ٔ،ٚظٚداتٗ ٔٛاتٗأْٗٔ أخ

شػددددب هلددددا ٚيددددٝؼ عًٝٗددددا، ففددددٞ بعددددق ايددددسٍٚ  ا ٜٴٖٚددددٛ َٓڀكٝٽدددد

ٜعتدددرب عُدددٌ اكلدددطأ٠ نطبددد١ بٝدددت عًُڄدددا مل عذًددد١      ١غدددهٓسْافٝاٱ

 ٚتأخص ضاتبٶا عًٝ٘.  ،ا٫قتكاز ايٛط 
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ٚضأ٣ ساَددددس ايؿددددطاضٟ أْٓددددا شلڀددددٛ مل ايڀطٜددددل ايكددددشٝ     

 ٚللا ٜسيٌ ع٢ً شيو: -سكٗاٖٚٛ  -يتهُغل اكلطأ٠ 

 َددٔ ايعسٜددس إقددساض مل َٚؿدداضنيت اط٬عددٞ خدد٬ٍ َددٔ 12

مل دلًددؼ  عهددٜٛيت إبددإ اكلددطأ٠ بددتُهغل ايع٬قدد١ شات ايتٛقددٝات

 ايؿٛض٣. 

 َٚددٔ - ايككددِٝ إَدداض٠ قبددٌ َددٔ اكلانددٞ ا٭غددبٛا زٴعٝددت 12

 ا٫دتُداا  حلهدٛض  - اكلٓداطل  ؾدباب  دلايؼ مل اٖتُاَاتٞ نُٔ

 ٖدددٛ ايكدددسض أثًدددر َٚدددا ايككدددِٝ، َٓڀكددد١ ؾدددباب جملًدددؼ ايػدددٟٓٛ

ط٬ا ع٢ً َبازض٠ وٛ أَدري اكلٓڀكد١ ا٭َدري ز. فٝكدٌ بدٔ َؿدعٌ       ا٫

  ِ  ،بتهددٜٛٔ دلًددؼ فتٝددات ايككددِٝ َٓدداولط جملًددؼ ؾددباب ايككددٝ

ٔٻ ؾدطٜهات مل قدٓاع١ ايكدطاضات       بط٥اغ١ وٛ سطّ ا٭َدري، يدٝه

 شات ايع٬ق١ بكهاٜأٖ.

احملداٚض ايط٥ٝػد١    أسدس  ٛؾطاى ايفتا٠ مل قٓاع١ ايكطاض ٖد إإٕ 

  .٢نُا أؾاضت ي٘ ايسنتٛض ضِٜ مل تٛقٝتٗا ضقِ م ،يًتُهغل

عددد١  اَ يًبٓدددات ٖٓسغددد١ نًٝددد١ بافتتددداح ايػددداَٞ ا٭َدددط 32

 ا٭َري٠ ْٛض٠.

ٚأؾددداض ز. عبدددس ايععٜدددع احلطقدددإ إٔ تهًفددد١ اكلدددطأ٠ ايعاًَددد١    

ايعُدددٌ أنجدددط َدددٔ ايطددددٌ، نُدددا إٔ ايطددددٌ    اكلتعٚدددد١ عًددد٢ ضبٿ

ِ ٚانتػدداب ٚف ٖددٛ ا٭قددسض عًدد٢ ايددتعً  اكلٛولددف حبهددِ عددس٠ ولددط 

 ا .اكلٗاضات اكلڀًٛب١ يًٛولا٥ف ايعًٝا معايبٶ

ايبداظٟ أْٗدا تتفدل َدع ٖدصا ايدطأٟ       ًٝدا٤  أندست ع  ،َٔ داْبٗا

إٔ ايطدددٌ  َددع َددٔ داْددب لخددط. تتفددل    َعدد٘  ٚ تًددف  ،َددٔ داْددب 



53 

–1028  1023  
167 

شيدو أسدس...ٜٚتفطا   مل ٫ٚ ٜٓاقؿد٘   ،للهٔ إٔ ٜهٕٛ عًُ٘ أٚي١ٜٛ

َٶددا يدددصيو  طأ٠ إٕ ناْدددت مظٚددد١/أّ  فددد٬ فڀطتٗدددا ٫ٚ  أَددا اكلددد  ؛ؽلا

َٶددا مل       ولطٚفٗدا تػدُ  بددإٔ ٜهدٕٛ ايعُددٌ ٖدٛ ا٭ٚيٜٛدد١. ٚأختًدف ؽلا

 ،داْددب إٔ ايطدددٌ أقددسض عًدد٢ ايددتعًِ ٚانتػدداب اكلٗدداضات اكلڀًٛبدد١ 

 غٛا٤ ٚولٝف١ عًٝا أّ بػٝڀ١.

عبدسايععٜع احلطقدإ إٔ ا٭َدط ٫     .أٚند  ز  ،مل ايػٝام ْفػ٘

تعًِ، يهددٔ تٛدددس بعددق ايعٛا٥ددل،   ٜعدد  إٔ ايطدددٌ أقددسض عًدد٢ ايدد  

فُجًڄا بعق اجلٗات احله١َٝٛ تطفق اغتكباٍ ٚفس أٚ جل١ٓ عٌُ 

َؿضن١ فٝٗا  ْػا٤، ٚبايتايٞ فٗٞ ئ تهتػب خدربات أٚ تبدازٍ   

ٛٿٕ ع٬قددات عُددٌ. ٖٚٓدداى بعددق أٚيٝددا٤ ا٭َددٛض        ،َعًَٛددات ٚتٴهځدد

ٜطفهٕٛ تسضٜب بٓاتٗٔ خاضز ايػدعٛز١ٜ أٚ خداضز اكلدسٕ، باٱنداف١     

ْٶددا ا٫خددت٬هل، ٚتددطفق بعددق       إػل إٔ بعددق ا٭عُدداٍ تتڀًددب أسٝا

اكلٛولفات شيو، ف٬ تتڀًع ع٢ً ناٌَ دلطٜدات ايعُدٌ. ٚاتفدل َدع     

فٗٓداى ايعسٜدس َدٔ اكلعٛقدات ايجكافٝد١       ،إعد ٖصا ايدطأٟ خايدس ايطزٜ  

 ٫ٚ تٛاد٘ ايطدٌ.  ،ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تٛاد٘ اكلطأ٠

 ّ ضٜددددد١ خايدددددس ايعجُدددددإ إٔ ايفدددددطٚم اجلٓس   .مل سدددددغل ٜدددددط٣ 

بددٌ للاضغدد١ اْتكا٥ٝدد١    ،ا٫دتُاعٝدد١ ٚايجكافٝدد١ يٝػددت قاعددس٠ ثابتدد١   

٭ْٗددا تددت ري بددت ري   ؛٫ٚ ٜكدد  ايبٓددا٤ عًٝٗددا قاعددس٠  ،َتفاٚتدد١ ايتددأثري

ٌ ٚددددٛز اكلدددطأ٠ مل ادتُاعدددات ايًذدددإ مل    ايىلدددطٚف، فُجًڄدددا: تكبټددد  

دلددايؼ اي ددطف ٚعريٖددا ٜؿددٗس تكدداعسٶا َتددٛاتطٶا بؿددهٌ نددبري،  

َٚٓٗا  ،ايػٝسات مل اكل٪ؽلطات ٚعريٖا ؼ شيو أٜهٶا ع٢ً سهٛضقٹ

َٓتس٣ أغباض ايدسٚيٞ، ففدٞ ايدسٚض٠ ا٭ٚػل ندإ دًدٛؽ ايػدٝسات       
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َٶا. ٖصا  خًف سذاب سادع، ٚمل ايسٚض٠ ايجا١ْٝ أظًٜت احلٛادع ؽلا

 ،ايت ٝري ٖٛ َدا دعدٌ َڀًدب ؽلهدغل اكلدطأ٠ أنجدط قابًٝد١ يًتشكٝدل        

 ا َٔ شٟ قبٌ.ٚأنجط إحلاسٶ

ٛټ فإٕ عامل ايعٌُ شندٛضٟ حبدت مل    ،ض سػاّ حبريٟٚمل تك

ٚٳ   ع ايعٛا٥دل أَداّ ؽلهدغل اكلدطأ٠ َدٔ      نٵد ـلٝع زٍٚ ايعدامل تكطٜبٶدا، ٚ

ُٶا غٝهٕٛ َٛدٛزٶ ٔ اكلطأ٠ َدٔ ايعُدٌ   . سلٔ ْٓىلط يتُه اايعٌُ زا٥

نددجري٠  ٠ٚزلددس أَجًدد١ دٝددس  ،مل ايعددامل اي طبددٞ مل ٚقتٓددا احلانددط  

ب ندإ  َٓٗا، ٚيهٔ َؿٛاض عٌُ اكلطأ٠ مل اي ط ٠ؿلهٔ ا٫غتفاز

ُٶا ٦ًَٝٶ كداٍ  ٜٴ بايتشسٜات، ٚيٛ ضدعٓا يًتاضٜذ قًًٝڄا غٓذس إٔ َدا  ازا٥

ٓٗدا َدٔ ايعُدٌ ؾددبٝ٘    ٝعدٔ اكلدطأ٠ مل دلتُعٓدا ايٝدّٛ يًشدس َدٔ ؽله      

 ُاضؽ مل ايعامل اي طبٞ مل أٚا٥ٌ ايكطٕ اكلانٞ. ا ؼلا نإ ٜٴدسٽ

يًعُدٌ   أ٠ٚضٚبا عٓسَا زخًت اكلطأمل بطٜڀاْٝا ٚأَطٜها ٚزٍٚ 

ٌ  مل ٜهدٔ ب  ٚإؾلدا نددإ بػدبب زخدٍٛ ٖددصٙ     ،ػدبب سكٗددا مل ايعُد

ايددسٍٚ مل احلددطٚب ايعاكلٝدد١ مزخددٍٛ ايٓػددا٤ مل بطٜڀاْٝددا مل احلددطب  

 ، ١ايجاْٝددد ١ٚأَطٜهدددا ٚأٚضٚبدددا مل احلدددطب ايعاكلٝددد  ،ا٭ٚػل ١ايعاكلٝددد

نإ ٖٓاى ْكل خڀري مل ايك٣ٛ ايعا١ًَ اكلڀًٛبد١ كلػداْس٠ اٱْتداز    

ٛ  ؛احلطبدددٞ اكلڀًدددٛب تدددٛفريٙ َدددٔ اكلكددداْع    ا٭ٕ َعىلدددِ َدددٔ ايتشكددد

 ٛ َدٔ طبكد١ ايعُداٍ احلدطفٝغل ٚاكلٗٓدٝغل ٚاكلدعاضعغل        اباجلٓس١ٜ نداْ

َدددٔ ايطدددداٍ، ٚبعدددس احلدددطب عدددازت ا٭َدددٛض كلدددا ناْدددت عًٝددد٘. مل   

 ٔايٓػددا٤ مل اي٫ٜٛددات اكلتشددس٠ مل تهددٔ هلدد  ،ات اكل٬ٝزٜدد١ٝايعؿددطٜٓ

  1920ّمل عداّ   .غٛا٤ مل ايعٌُ أٚ ايتكٜٛت ،ْفؼ سكٛم ايطداٍ

ٍٚ ٭ ٢ٚأعڀدد ا٭َطٜهددٞ، يًسغددتٛض عؿددط ايتاغددع تعددسٌٜاي قددسض
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هلددا  ٢ّ أعڀدد2913احلددل يًُددطأ٠ يًتكددٜٛت فكددنل، ٚمل عدداّ     ٠َددط

احلددل كلػدداٚاتٗا مل ايعُددٌ أغدد٠ٛ بايطددداٍ، ٚيهددٔ مل ٜهددٔ هلددصٙ   

ايكددٛاْغل أٟ فعايٝدد١ باغددجٓا٤ سددل ايتكددٜٛت، ٚاغددتُط ايٛنددع سدديت 

 Feministsم ١ٚولٗددٛض احلطنددات ايٓػددٜٛ   ،ات اكل٬ٝزٜدد١ٝايػددتٝٓ

Movement    ٚخددددطٚز عددددسز َددددٔ ايكددددٛاْغل ٚايتؿددددطٜعات ايدددديت ، 

ات، ٚايددديت أندددست عًددد٢ سدددل اكلدددطأ٠ مل ٝاغدددتُطت ستددد٢ ايػدددبعٝٓ

 ايعٌُ، َٚٔ ٖٓا نإ اْڀ٬قٗا يتكٌ كلهتػباتٗا احلاي١ٝ.  

ٚباعتكدددازٟ، إٕ اكلدددطأ٠ مل ايػدددعٛز١ٜ أَاَٗدددا َؿدددٛاض طٜٛدددٌ     

 ٍٚ  ،طدددداٍَدددع اي يًشكددٍٛ عًددد٢ سكٛقٗدددا مل ايعُدددٌ بؿدددهٌ َتػدددا

ٚغٝڀٍٛ َؿٛاضٖا نجريٶا مل عٝاب ايكٛاْغل ٚايتؿطٜعات يًشكٍٛ 

 .١ع٢ً سكٛقٗا اكلڀًٛب

بدغل ايطدداٍ ٚايٓػدا٤ مل     ٚأندس فلٝدس اكلدعضٚا إٔ ا٫خدت٬ف    

َٛض احلٝات١ٝ ٜصنطٙ ؼلا أثاضٙ ايدسنتٛض  ططم  ايتفهري ٚتكِٝٝ ا٭

ٟس مل نتابددد٘ ايؿدددٗري؛ مايطدددداٍ َدددٔ اكلدددطٜذ  اايٓفػدددٞ سددددٕٛ عدددط 

َٔ ايعٖط٠ . َٚٔ أبطظ ايٓتا٥ر اييت تٛقدًت هلدا زضاغدت٘ إٔ     ٚايٓػا٤

ايڀبددددا٥ع ٚايكددددسضات تبكددددٞ عطٜعٜدددد١ بددددغل ايطددددداٍ   مل ا٫خددددت٬ف 

ٚايٓػا٤، ب ق ايٓىلط عدٔ فدض٠ ايتعداٜـ بدغل اجلٓػدغل، ٚإٔ ندٌ       

ددددٓؼ ؿلهدددٔ إٔ  ٜدددتكٔ َٗددداضات ٫ ٜػدددتڀٝع إٔ ٜتكٓٗدددا اجلدددٓؼ    

 ا.٤ُ بٝٓٗايتهاٌَ  ٚا٫ستٛامل اٯخط، ٚإٔ ايٓذاح ٜهُٔ 

تؿددري إيٝدد٘   فددإٕ بعددق َددا  ضلٞ،ٛهددٚمل اعتكدداز عبددس اه اي 

أٚ عسّ ايػدُاح هلدا بداجلًٛؽ     ،ايع٬َٝت فُٝا ٜتعًل بإقكا٤ اكلطأ٠

نددإ مل ظَددٔ َهدد٢ ستدد٢ يددٛ نددإ بهددع١ أؾددٗط.        ،أٚ ايددسخٍٛ
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ٜٛدت مل ندجري َدٔ    ٚأعتكدس إٔ تًدو قدفش١ طڂ    ،ايٛقدت اٯٕ اختًدف  

 اكلٛاقف.

 ،ٯضا٤ اكلتٓاقهد١ مل احلدٛاض ايدسا٥ط   ٚمل ذلاٚي١ يًتٛفٝدل بدغل ا  

إ إػل أْدد٘ ٜبددسٚ ٚدددٛز َعٛقددات عسٜددس٠ تٛاددد٘   عددأؾدداض خايددس ايطزٜ

قددس ٫ْطاٖددا سلددٔ َعؿددط ايطددداٍ حبهددِ اعتٝازْددا عًدد٢         ،اكلددطأ٠

فدض   ٚدٛزٖا، ٚحبهِ أْٗدا ددع٤ َدٔ ثكافد١ اجملتُدع. ٚبايتدايٞ ٜٴ      

ٚإٔ ْؿددري إيٝٗددا مل تٛقددٝات ايكهدد١ٝ   ،إٔ ْهددع شيددو مل احلػددبإ

 خلاق١ بايتُهغل.ا

َٚدددٔ اكل٪ندددس إٔ يدددس٣ ندددٌ غدددٝس٠ َدددا تكٛيددد٘ سدددٍٛ ٖدددصٙ      

ٓٶددد   بدددغل اجلٗدددات احلهَٛٝددد١    ااكلعٛقدددات، َٚ٪ندددس إٔ ٖٓددداى تباٜ

زٕٚ ٚدٛز مندٛز   ،ٚايكڀاا اخلام مل َػأي١ تصيٌٝ تًو اكلعٛقات

 َٔ ٖصٙ اكلعٛقات أٚ ٜعاجلٗا. قطٜ   ضلسټ

ٕ ايبڀايد١  إ :ضزز َكٛي١تٚمل قه١ٝ سؽلهغل اكلطأ٠س نجريٶا َا 

فًُدداشا ْتشددسخ عددٔ نددطٚض٠ عُددٌ اكلددطأ٠؟     ،َطتفعدد١ بددغل ايددصنٛض 

ٚمل ٖددددصا ايىلددددطف؟ ٚاحلكٝكدددد١ إٔ ايفددددطم َتاسدددد١     ،ٚكلدددداشا اٯٕ

ا؛ فإشا نإ ايبًدس  ٚبًسْا تػتٛعب اجلُٝع شنٛضٶا ٚإْاثٶ ،يًذٓػغل

ٜعًُدٕٛ ٜٚهػدبٕٛ مل َٗدٔ     ٚافس، ًَٕٝٛ 10نجط َٔ أٜػتهٝف 

فإْ٘ ئ ٜعذع عٔ اغدتٝعاب ًَٝدٕٛ     تاز َٗاضات عاي١ٝ، بعهٗا ٫

ٛټٍ ايهبري ايصٟ ْؿٗسٙ.   َٛاطٔ َٚٛاط١ٓ مل ولٌ ايتش

يهدددٔ  ،مل بعدددق ايكڀاعدددات اقدددشٝ  إٔ ٖٓددداى اْهُاؾٶددد 

ٝهٕٛ اكلػتكبٌ ٚاعس، ٚايفطم غدتهٕٛ أندرب، َٚعٜدس َٓٗدا غد     

ٚاخلددطٚز  ،. نددٌ َدداٖٛ َڀًدٛب ٖددٛ ايكددرب يتذداٚظ اكلطسًدد١  اسلڄاغد 

 َٔ ا٫ْهُاف.  
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ٜٓب دٞ إٔ ٜهدٕٛ سهدٛض اكلدطأ٠      ،َػاعس احملٝاٚمل تكسٜط ز. 

ُٶددا عًددد٢ َعٝاضٜددد١ ا٭فهددد١ًٝ ٚايتُٝددع   ٚايكدددسض٠ عًددد٢ اكلُاضغددد١  ،قا٥

 ايع١ًُٝ بهفا٠٤ عاي١ٝ. 

ٚأ٫ ٜهٕٛ ايتُهغل ب ط  نػدب بعدق ايسعاٜد١ أٚ ايؿدٛ     

 ،ددب َٗطٚيد١ يتشكٝدل ٚاقدع    ع٬َٞ .. بٌ ٫ ٜٓب دٞ إٔ تهدٕٛ ايٓټ  اٱ

ٚاحلهدددٛض أَددداّ   ،اٱع٬َٝددد١ ضؼلدددا ٫ زلددد  َٓددد٘ غددد٣ٛ ايسعاٜددد١   

 أٚ َػ٪ٚيٞ ايسبًَٛاغ١ٝ ايسٚي١ٝا  ،ناَريات ايكٓٛات ايسٚي١ٝ

ا َدٔ زخدٍٛ اكلدطأ٠ يعدسز َدٔ      ا أقدبشت أنجدط إسباطڄد   ؾدكٝٽ

غٛا٤ ناْدت َػد٪ٚي١ عدٔ إزاض٠ ٖدصا اجملداٍ أٚ ايعُدٌ        ،ايكڀاعات

أقددب   ،٘. نددجري َددٔ ايُٓدداشز ايٓػددا١ٝ٥ ايدديت تػددًُت َُٗددات     فٝدد

ٕ بٛدٛزٖا ْتٝذ١ عسّ قسضتٗا ع٢ً إزاضتٗدا عًد٢   نجريٕٚ ٫ ٜطسبٛ

اٍ، ٚيدسٜٓا مل اجلاَعد١ عايدب ايڀايبدات ٜؿدتهغل      سلٛ  غًؼ ٚفعٻد 

أٚ َڀايددب عددري ْىلاَٝدد١ أٚ ٫ تتهددُٔ  ،أٚ عددسّ تعددإٚ ،َددٔ تػددًنل

 ضٚح ايٓىلاّ.

يه  أ٩ندس عًد٢    ،٫ أضٜس بٗصا إٔ أغتُڀط عهب ايٓػا٤

ظ ٚخسَد١ اجملتُدع،   زلدا إٔ ٜهٕٛ ايتُهغل َطتبڀڄا بايهفا٠٤ ٚاٱ

ٚإٔ ْتٛقف عٔ ايجٓا٤ اكلبايب فٝ٘ سٍٛ َا تتػِ ب٘ اكلٛولفات ايًدٛاتٞ  

ٜتِ تعٝٝٓٗٔ، ست٢ ٜط٣ اجملتُع َدٓٗٔ َدا ٜدجًر ايكدسض ٜٚدبٗر. َٚدع       

أْددٞ أتفٗددِ فلدداؽ اكلددطأ٠ يٛدددٛز ايٓػددا٤ ٚاْتؿدداضٖٔ مل رلتًدددف        

ا اكلٛاقع، يه  أتڀًع إٔ تهٕٛ ْىلط٠ ايٓدب ايجكافٝد١ بعٝدس٠ ددسٽ   

ٟ  عددٔ إٔ  ٜددسٚض شيددو َددع   بٓددا ايتكددفٝل أٚ ايتأٜٝددس اكلڀًددل، إش سددط

ٚنفا٤تٗدددا مل خسَددد١   ،قدددسض٠ ٚنفدددا٠٤ اكلدددطأ٠ ايددديت ٜدددتِ تعٝٝٓٗدددا   

 اجملتُع.
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أْدد٘ يددٝؼ َددٔ ايعددسٍ إٔ سلهددِ َددٔ    اي اَددسٟ ْددٛف ز ٚتددط٣ 

ْٚعُُٗدا عًد٢ ـلٝدع ا٭قػداّ ايٓػدا١ٝ٥ ا       ،جتاضب ؾدكد١ٝ فطزٜد١  

   ٔ طبيت ناْدت جتداضب   َٚدٔ جتد   ،احلكٝك١ تعاًَت َدع ايهدجري َدٓٗ

ٚبعهددٗا عددري دٝددس يهٓٗددا ذلددسٚز٠، ٚفٹددٞ اكلكابددٌ  ١،َتعددسز٠ ضا٥عدد

ظيدددت ا٭خڀدددا٤   سدددسخ ْفدددؼ ايؿددد٤ٞ َدددع جتددداضب ضدايٝددد١، فُدددا     

ٚعددسّ احلهددِ احملاٜددس ٚاكلٛنددٛعٞ عًدد٢ ا٭َددٛض َددٔ    ،ايؿدكدد١ٝ

ٛندددع مل أٚيٜٛدددات خڀدددنل اكلدددداطط عًددد٢ َػدددت٣ٛ  ايعٛاَدددٌ ايددديت تٴ

 َتهطض٠.٭ْٗا تٓڀبل ع٢ً اجلُٝع ٚ ؛ايعامل

 ٚتڀبٝكٗا يٝؼ شْدب ايعداًَغل غدٛا٤    ،احلكٝك١ أْىلُتٓا قسؿل١

، ٚاحلهددِ ٖٓددا عًدد٢ ايتددسضٜب ٚايتڀددٜٛط    ْػددا٤ٶ ّأ اضدايڄدد أندداْٛا

 ٫ أْج٢ ٚضدٌ. ،نشا٫ت فطز١ٜ

 ٞ ؿلهددٔ  ْدد٘ ٫إسٝددح  ،ٚاتفددل مل شيددو ز. اجلدداظٟ ايؿددبٝه

ٌپ ايتعُددِٝ َددٔ خدد٬ٍ بعددق ايتذدداضب  ايؿدكدد١ٝ، فًددٛ سهدد٢ ندد

يًعُدددٌ مل اجلٗدددات   ًددد١ڀَدددع ايبريٚقطاطٝددد١  اكلڂع  بددد٘عدددٔ جتاض َٓدددا

عدددس َدددٔ تًدددو   ٫ ٜٴ ٚددددسْا  َدددا َدددٔ اجلٓػدددغل، يطؼلدددا  احلهَٛٝددد١

 اكلآغٞ. 

أ. فاطُدد١ ايؿددطٜف اتفكددت َددع َددا شٖددب إيٝدد٘ ز.      مل سددغل إٔ 

َػاعس َٔ إٔ ا٭قػاّ ايٓػا١ٝ٥ مل بعق اجلٗات ٖٞ ؾلٛشز غد٧ٝ  

إٔ تٴكددسّ نتذدداضب دددسٽا يعُددٌ اكلددطأ٠ ٚؽلهددغل اكلددطأ٠، ٫ٚ ًٜٝددل بدد  

ْػددا١ٝ٥، تػددتڀٝع اكلددطأ٠ ايٓذدداح َجددٌ ايطدددٌ ٚأعتكددس إٔ ايڀطٜكدد١     

اكلجًدد٢ يهددُإ ٖددصا ايٓذدداح ٖددٛ اكلػدداٚا٠ مل ايفددطم زٕٚ ؽلهددغل    

أسدددس اجلٓػدددغل عًددد٢ اٯخدددط، فكدددنل ؽلهدددغل اٱْػدددإ ايهدددف٤    

 اكلٓاغب يًُٓكب.
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عكبدددت ز. ْدددٛف عبدددس ايععٜدددع عًددد٢ شيدددو بكٛهلدددا: أعتكدددس إٔ    

مل ايعسٜدددس َدددٔ ايدددٛظاضات احلهَٛٝددد١ تفتكدددط    ا٭قػددداّ ايٓػدددا١ٝ٥  

يًك٬سٝات اي٬ظ١َ، ددطٸا٤ اكلطنعٜد١ مل ا داش ايكدطاضات، ٖٚدصا      

بػبب غٝڀط٠ اٱزاضات ايط٥ٝػ١، فهٝدف ؾلهدٔ بد٬ قد٬سٝات     

يصا أزعٛ يًتُهغل ٚتأٌٖٝ ايكٝازات. نُا أزعٛ  ؛َٚطنع١ٜ عاي١ٝ

ٚإثبددات  ،اكلدطأ٠ مل ولددٌ قٝددٛز ادتُاعٝدد١ ٚثكافٝد١ يًتڀددٜٛط ٚاكلٓافػدد١  

 نفا٤تٗا مل ولٌ ٖصٙ ايتشسٜات.

ٚأض٣ أٜهٶدددددا إٔ ؽلهدددددغل اكلدددددطأ٠ مل ايعُدددددٌ اخلدددددريٟ َدددددٔ     

َعٛقددات تكابددٌ اكلددطأ٠ مل ايعُددٌ   ١اكلٛنددٛعات اكلُٗدد١، فٗٓدداى ث٬ثدد 

َعٛقدددات إزاضٜددد١ تٓىلُٝٝددد١، َٚعٛقدددات َايٝددد١،     :َٓٗدددا ،ايتڀدددٛعٞ

 َٚعٛقات بؿط١ٜ.

 فاكلعٛقات اٱزاض١ٜ ايتٓىل١ُٝٝ تٓشكط مل:

ط ايعُددددٌ ايٓػددددا٥ٞ  دددددٛز يددددٛا٥  ٚانددددش١ تدددد٪طِّ   عددددسّ ٚ -

 َٚاظاٍ ايعٌُ ايتڀٛعٞ يًُطأ٠ عري ٚان . ،ايتڀٛعٞ

 ،ايٓػدددا٤ بُٓددداشز ذلتدددصا٠ ٫ ٜٛدددس َطاندددع حبدددح ؽلدددسټ  -

 تػاعسٖٔ ع٢ً اٱبساا.

ندعف ايًكدا٤ات ٚاكلًتكٝددات ايٓػدا١ٝ٥ ايدديت تطتكدٞ بايعُددٌ      -

 زاضٟ ايٓػا٥ٞ.اٱ

اكلدداسلغل يًعُددٌ اخلددريٟ ٚبايٓػددب١ يًُعٛقددات اكلايٝدد١: فددأنجط  

ِٖ َٔ ايتذاض ٚضداٍ ا٭عُاٍ، ٜٚكعب ع٢ً اكلطأ٠ ايتٛاقدٌ َعٗدِ   

أسٝاْٶا، فبايتايٞ ٫ تػتڀٝع إٔ تٛدس ندٌ ايدسعِ اكلدازٟ ايهدامل     

 كلا تكسَ٘ َٔ أعُاٍ.
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 ٖٚٞ تٓشكط مل: ،ٚأخريٶا اكلعٛقات ايبؿط١ٜ

كس ف ،اخت٬ف اخلكا٥ل ا٫دتُاع١ٝ َٔ َٓڀك١ ٭خط٣ -

 ػا٤ َٔ ا٭عُاٍ ايتڀٛع١ٝ اييت تكّٛ اكلطأ٠ بٗا بٓفػٗا.ُٓع ايٜٓٴ

ايعاَددددٌ ايتذددددطٜا، ٜٚتُجددددٌ مل عددددسّ ٚدددددٛز َددددسضبات     -

ٛٸٜػددتڀعٔ إٔ ٜٴ ضٕ ايعُددٌ، فُددا ظايددت ايكٝازٜدد١ قًًٝدد١ ٚؾددشٝش١،   ڀدد

 ٖٚٛ َعٛم نبري يًعٌُ ايٓػا٥ٞ اخلريٟ.

تؿددذٝع اكلددطأ٠ نددعٝف عًدد٢ ايعُددٌ ايتڀددٛعٞ، َٚددا ظاٍ        -

ٜدربظ فٝد٘ قٝدازات ْػدتڀٝع إٔ ْػدُٝٗا ايُٓدٛشز        اكلٝسإ ايٓػدا٥ٞ مل 

 شتص٣.ايصٟ ٜٴ

فددددإٕ ايعُددددٌ اخلددددريٟ  ،إعددددَٚددددٔ ٚدٗدددد١ ْىلددددط خايددددس ايطزٜ

ايتڀدددٛعٞ عددداز٠ ٜكدددّٛ بددد٘ ضدددداٍ؛ ٚبايتدددايٞ قدددس ٜتشػدددؼ بعهدددِٗ  

ٌټ     أبدددٛاب  َدددٔ ٚددددٛز اكلدددطأ٠  دددٛاضٙ مل ٖدددصا اكلٝدددسإ، يهدددٔ تىلددد

 ايعٌُ ايتڀٛعٞ نجري٠.

 

 ٘التْصٔات املكرتح: 

صلدددابٞ اكل٪قدددت غٝػددداِٖ مل ت دددٝري ثكافددد١  ٝدددع اٱإٕ ايتُٝ -

أندددرب يهػدددب   ١ٚغدددٝعڀٞ ايػدددٝسات فطقددد  ،اجملتُدددع

َددددٔ خدددد٬ٍ نٛتددددا عًدددد٢ دلددددايؼ   ،اخلددددربات ايكٝازٜدددد١

 اٱزاضات ٚاكلٓاقب ايٛولٝف١ٝ ايكٝاز١ٜ مل اكلٓؿآت.

ٚيددٝؼ فطنٶددا عًدد٢   ،اا تددسضصلٝٽإٔ تهددٕٛ ايهٛتددا ٖددسفڄ  -

 اكلٓؿآت.
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ٝح ٜتِ ؽلهغل ايفتا٠ َٔ حب ،ا٫عتٓا٤ ؼلدطدات ايتعًِٝ -

 زضاغ١ ايتدككات اجلاَع١ٝ اييت ضلتادٗا غٛم ايعٌُ.

ٚنع نٛتا يًتُجٌٝ ايٓػدا٥ٞ مل دلدايؼ إزاضات اهل٦ٝدات     -

ػات اجملتُدع  ٪غٸَٚعريٖا َٔ  ،ٚاي طف ايتذاض١ٜ ،اكل١ٝٓٗ

 اكلسْٞ.

يتشفٝدع تٛولٝدف    ؛ع ْكاهل إنداف١ مل بطْداَر ْڀاقدات   نٵٚٳ -

ٛغددددڀ١ ٚايكٝازٜدددد١ ٚايفٓٝدددد١ مل  ايفتٝددددات مل ايٛولددددا٥ف اكلت

 ايكڀاا اخلام .

ٔٸ - ايكدددٛاْغل ايددديت تهفدددٌ يًُدددطأ٠ سكٛقٗدددا ايؿدددطع١ٝ     غددد

 ٚاكلس١ْٝ، ٚت ًل باب ا٫دتٗاز ٚا٫خت٬ف سٍٛ شيو.

تٛفري اكلىل١ً ايطو١ٝ يًُبازضات ايٓػا١ٝ٥ ايديت تعُدٌ عًد٢     -

  ّ ػدددات غٸ٪٫غدددُٝا َ ،تفعٝدددٌ زٚض اكلدددطأ٠ مل ايؿدددإٔ ايعدددا

 اجملتُع اكلسْٞ.

َٚ٪غٸػددات ايتعًددِٝ ايعددايٞ    ،إيددعاّ اكل٪غٸػددات ايطوٝدد١   -

يهددُإ ؽلجٝددٌ َٓاغددب يًُددطأ٠ مل  ؛بتڀبٝددل ْىلدداّ ايهٛتددا

 ٚفٹٞ ايًذإ ايط٥ٝػ١. ،اكلٓاقب ايكٝاز١ٜ

 تهدددُغل اكلٓددداٖر ايتعًُٝٝددد١ ايعًٝدددا يًسضاغدددات اخلاقددد١      -

 باكلطأ٠.

ٚايددتفهري  ،ٚسددٌ اكلؿدده٬ت ،تهددُغل َٗدداضات ايكٝدداز٠ -

ا شندددٛضٶ ،مل ـلٝدددع اكلطاسدددٌ ايتعًُٝٝددد١   ايٓكدددسٟ يًڀًبددد١ 

 ا.ٚإْاثٶ
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 َانٔ ايعٌُ، فُٝا طلدلټ أَٓع ايتُٝٝع بغل اجلٓػغل مل  -

طبٝعدد١ نددٌ َٗٓدد١، ٚاكلهافددآت ٚا٫َتٝدداظات ٚايضقٝددات     

 ٫ ،ؾددطعٞ ٚاندد   فٝدد٘ ْددلپ  اخلاقدد١ بٗددا، باغددتجٓا٤ َددا 

 ضلتٌُ ايتأ٬ٜٚت.

ايتٛقدٝات  تٗتِ ؼلتابع١  ،ٚ جل١ٓ تابع١ يًط١ٜ٩أإصلاز ١٦ٖٝ  -

 اكلدتًف١ يتُهغل اكلطأ٠.

تؿهٌٝ دلدايؼ يفتٝدات اكلٓداطل أغد٠ٛ ؼلذدايؼ ؾدباب        -

يٝػددددأُٖ مل قددددٓع ايكددددطاضات ايدددديت تعدددداجل     ،اكلٓدددداطل

َٳٓاطكٹٗٔ. ،قهاٜأٖ  ٜٚؿاضنٔ مل ت١ُٝٓ 

 فٝع اكلٓؿآت اييت ؽلٓ  فطقٶا ؽله١ٝٓٝ أنجدط يًُدطأ٠    -

َؿداضٜع  َدع ا٭ٚيٜٛد١ يدسعِ     ، ٛا٥ع  تكسٜطٜد١ َدٔ ايسٚيد١   

 تًو اكلڂٓؿآت.

ا٫عددددضاف بأًٖٝدددد١ اكلددددطأ٠ ايهاًَدددد١ مل تددددٛيٞ أَٛضٖددددا      -

ا ايػددُاح يٓفػددٗا بايػددفط زٕٚ إشٕ خكٛقٶدد ،َٚعا٬َتٗددا

ٔٸ ايتؿطٜعات اييت تهفٌ هلا سكٛقٗا  َٔ اٯخطٜٔ، َع غ

 ايؿدك١ٝ يس٣ ناف١ َ٪غٸػات ايسٚي١.
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 (حصب احلرّف األجبدٓ٘)

 

  َٴعٹسٸ    .  ايتكطٜط ز. إبطاِٖٝ إواعٌٝ عبسٙ م

 ز. إسػإ بٛ سًٝك١. 

 ٟأغا١َ نطز .ّ. 

 ًُأ. لَاٍ اكلع.ٞ 

 ٞز. اجلاظٟ ايؿبٝه. 

 أ. ـلاٍ ٥٬َه١. 

 ٟز. ساَس ايؿطاض. 

 ٕز. خايس ايطزٜعا. 

 ايفٗٝس. خايس. ز   

 ٟسػاّ حبري .ّ. 

 ُٞز. سػغل احله. 

 ٞز. فلٝس ايؿاصل. 

 ز. فلٝس اكلعضٚا. 

  .َّ أغباض  ًتك٢خايس ايعجُإ مض٥ٝؼ ايًذ١ٓ اٱؾطاف١ٝ ع٢ً. 

 ز. خايس بٔ زٖٝـ. 

 ِايعبس ايهطٜضاؾس  .أ. ز. 

 ِز. ضٜا  زل. 

 ٕز. ضِٜ ايفطٜا. 

 ضنٛإ. ظٖري. ز 

 ز. ظٜاز ايسضٜؼ. 

 ٟغامل اكلط .ّ. 

 أ. وري قلٝؼ. 

 ٌأ.ز قسق١ فان. 

 ٟز. عا٥ؿ١ ا٭فلس. 

 ز. عبس ايطفلٔ ايؿكري. 

 طفإز. عبس ايععٜع احل. 
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 ٞأ. عبس اه ايهٛضل. 

 ز. عبس اه بٔ قا  احلُٛز. 

 ز. عبري بطُٖغل. 

 ٞأ. عًٝا٤ ايباظع. 

 ٞايًٛا٤ ز. عًٞ احلاضث. 

 ايؿطٜف. فاط١ُ. أ 

  .فٗس ايعطابٞ احلاضثٞز. 

 أ.ز. فٛظ١ٜ ايبهط. 

 ِز. ذلُس اكلًش. 

 ايسْسْٞ أ. ذلُس. 

  ز. َػاعس احملٝا مض٥ٝؼ جل١ٓ ايتكاضٜط. 

 ِٝز. َؿاضٟ ايٓع. 

 ز. َٗا اكلٓٝف. 

 ٌٝأ. َٗا عك. 

 ٟز. ْٛف اي اَس. 

 ْأ. ٖازٟ ايعًٝا.ٞ 

 ز. ٖٓس لٍ ايؿٝذ. 

 ز. ٖٓس اخلًٝف١. 

 ايطؾٝس. ٚفا٤. ز 

 ٟز. ٜٛغف ايطؾٝس. 
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 52 لزّ وٝح -

، 208 غددًُإ بددٔ غددًڀإ ا٭َددري -

224 
 بٔ عبددددسايععٜع غددددًڀإم ا٭َددددري -

223 

 233 ا٭َري ز. فٝكٌ بٔ َؿعٌ -

ٕ  ا٭َددد - ، 13 ري ذلُدددس بدددٔ غدددًُا

240 

 233 ا٭َري٠ ْٛض٠ -

 211 ًٜٕٛ َاغوإ -

 222 باضاى أٚباَا -

 232 ٟادٕٛ عط -

 48 دٝ  -

 245 غًفٝا ٖٝٛٚت -

 52 َاضنؼ -

 214 ذلُس بٔ ضاؾس -

 203 ايؿُُٝطٟ َؿاعٌ -

 54 اكلًو خايس -

 82، 13 اكلًو غًُإ -

، 23، 23 عبدددددس ايععٜددددددع  اكلًدددددو  -

202 ،203 ،201 ،208 ،
213 ،211 ،218 ،250 

 ًدددو عبدددس اه بدددٔ عبدددس ايععٜدددع اكل -

10 ،258 ،232 
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 223 غٝال -

، 28، 21 ايػددددددٛفٝيت ا٫ دددددداز -

222 ،228 
 258 ا٭ضزٕ -

 223 فطٜكٝاإ -

، 215 اٱَدداضات ايعطبٝدد١ اكلتشددس٠ -

214 ،213 

، 223، 48، 41 أَطٜهدددددددددددددددددا -

248 ،238 
 212 إْسْٚٝػٝا -

 238، 223 ٚضٚباأ -

 53، 10 إٜطإ -

 221 إٜڀايٝا -

 23 باٜهْٛٛض -

 238 بطٜڀاْٝا -

 231 بهغل -

 248 بريٚت -

 222 تاِٜ غهٜٛط -

 212 تطنٝا -

 232، 252 دس٠ -

 240، 252 دٛضز تإٚ -

 222،214، 31 زبٞ -

 221 ضٚغٝا -

 83، 42 ايطٜا  -

 41 ١ايؿاضق -

 211، 221، 28، 32 ايكغل -

 258 ايعطام -

 228، 38 فطْػا -

 233 ايككِٝ -

 48 ايهاضٜا -

 23 ناظاخػتإ -

 221 نٓسا -

 22 نٛيٛضازٚ -

 258 يبٓإ -

 228 ٫ٚؽ -

 212 َايٝعٜا -

، 81، 82، 15، 32 َكدددددددددددددددط -

215 ،212 ،258 ،233 

 221 اكلًُه١ اكلتشس٠ -

 238، 231 ايٓطٜٚر -

 22 ْٜٝٛٛضى -

، 225 – 222، 22، 23 اهلٓدددس  -

221 ،211 
 252 ٚاؾٓڀٔ -

، 33، 22، 22 اي٫ٜٛات اكلتشدس٠  -

20 ،203 ،223 ،221 ،
211 ،238 

 212، 221 ايٝابإ -
 
 



 

–1028  1023  
181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 د. فَد العرابٕ احلارثٕ -

-  

  
 (اهلٔئ٘ رئٔض) و. خالد عبدالرمحً العجناٌ -

  (امللتكٙأمني عاو )أ. عبداهلل الضْحيٕ  -

 اجلازٖ الشبٔهٕد.  -

 حامد الشرارٖد.  -

 خالد بً دٍٔشد.  -

 ٓاد الدرٓضزد.  -

 عبداهلل العصافد.  -

 عبداهلل صاحل احلنْدد.  -

 علٔاء البازعٕأ.  -

 فآس الشَرٖد.  -

 فْزٓ٘ البهرد.  -

 مصفر املْشٙأ.  -

 ميريٗ الغدٓرد.  -

 ىاصر الكعْدد.  -
 

  
 للنلتكٙاألماى٘ العام٘  -

 اإلشرافٔ٘ اهلٔئ٘ -

 جلي٘ التكارٓر الشَرٓ٘ -

 جلي٘ الهتاب الصيْٖ -

 أشبار" ملتكٙٓ٘ للكاء الصيْٖ "اللجي٘ التخضري -

181023  


