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 عٔ ٜكسض ؾٗطٟ تكطٜط          

-  

 اذتازثٕ العسابٕ فَد د.

-  

 العياد محْد بً السمحً عبد د. أ.

-  

 علٕ بً صدٓق اذتكنٕ د.

-  

 اللحي٘( )زٜٔظ السدٓعاٌ عنس بً خالد د.

 عبدِ امساعٔل إبسأٍه د.

 املْضٙ مطفس أ.

-  

 الػسٓف فاطن٘ أ.

-  

 عآؼ عبدالسذٔه إبسأٍه أ.

-  

 مصطفٙ د. زضا ستند
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 11 ٚإؿاِٖٝ يًكِٝ ايجكاٗ ايػطؽإٍ  ايذلؾٝ٘ َٔ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب -

 12ٚكاطط ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ. اـؿ١ٝ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ا٭بعاز -
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 3;الضْحيٕ عبداهلل. الالتٔئ٘: أ ّأمسٓكا قن٘ العسب ذْل 

 5;احملٔا مطاعد. ضابق٘: د قنه ّاقع مً تأمالت 

 ٘ٔ6;مداخالت ختام 

 اذتكنٕ. علٕ. الْزق٘ السٜٔط٘: د;; 
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ايعسٜهس َهٔ   ّ 5151 ْهٛؾُدل ْاقـ أعها٤ َٓتس٣ أغباض خ٬ٍ ؾهٗط  

إُٗهه١, ايههر طڂطسههت يًشههٛاض عًهه٢ َههساض ايؿههٗط, ٚسلًههت      ٛنههٛعاتإ

 ايكهاٜا ايتاي١ٝ: 

 اٱيهذلْٚٞ. ا٫تكاٍ ب١٦ٝ ٗ ايتػاضع َتتاي١ٝ 

 ٘ا٭يعهههههاب ُٖٝٓههههه١: ٚا٫تكهههههاٍ يٲعههههه٬ّ اـؿٝههههه١ ايٛغههههها٥ 

 اٱيهذل١ْٝٚ.

 داشب١؟ ب١٦ٝ لعًٗا ٚنٝـ إسضغ١, أبٓا٩ْا وبټ ٫ ٕاشا 

 اي٬ت١ٝٓٝ. ايعطب١ٝ قطا٤ات ٗ أبعاز ايك١ُ 
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     ايؿػهههاز: اٱؾهههها٫ت إتهههه١ُٓ, ٚغهههبٌ إٛادٗههه١ ٗ نههه٤ٛ

 ايتذاضب ايسٚي١ٝ.

 .ايتؿذرلات اٱضٖاب١ٝ ٗ ؾطْػا: تساعٝاتٗا ٚا٭بعاز إته١ُٓ 
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 الصٍساىٕ ضعٔد. الْزق٘ السٜٔط٘: أ 

 ٛالسؤٓ٘: عسض: األّل ادتص 

 ٗ ايػهطع١  زل١ قٛض١ٜ دطا٤ ن١ُٝٓ عًٌ ٚدٛز ايٛضق١ ٖصٙ تؿذلض

 اـكههها٥ل إظا٤ دٓهههب إٍ دٓبٶههها تػهههرل اٱيهذلْٚهههٞ, ا٫تكهههاٍ ب٦ٝههه١

 ؼُههٌ ايههر ايٓٛطٜهه١ بعًّهه١ ؾههب١ٗٝ سايهه١ أَههاّ ٚنأْٓهها.. إٛدبهه١ ٚإٝههعات

 ايط٥ٝػه١ ( إكٛيه١ ) إٍ ا٫ػهاٙ  ٖهصا  ٗ َػهتٓس٠ .. طٝاتٗا بٌ ؾٓا٥ٗا بصٚض

ٛ  ه ايٛضق١ تٓتذٗا إٔ ؼاٍٚ اير ٛٸض  أٚ قهٛض٠  ٗ ٚيه ٌن  تكه  ٚإتُجٸًه١  هه  أٚيهٝ

 (.اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ ب١٦ٝ ٗ ايتػاضع َتتاي١ٝ) ٗ

 :الْزق٘ افرتاضات

ٔ  ٗ ٜتُٛٗهط  اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ ب١٦ٝ ٗ ايػطع١ َعاٌَ إٔ  َػهاضٜ

 :ض٥ٝػٌ

 أٚ ا٭دٓهههههاؽ, ٚٚٗهههههٛض ٫ٚز٠ تػهههههاضع سٝهههههح َهههههٔ إػهههههاض ا٭ٍٚ: -

 ا٫تكاٍ ب١٦ٝ زاخٌ ا٫تكاي١ٝ ايكٝؼ أٚ ايدلفٝات, أٚ ايتڀبٝكات,

 تػههاضع١ٝ سايهه١ ٖٓههاى إٔ ايٛضقهه١ تؿههذلض إش.. نهههٌ اٱيهذلْٚههٞ

 قهٝػ١,  ٫ٚٚز٠ بٛٗٛض تبسأ سٝح.. َڀطز٠ َتتاي١ٝ ؾهٌ ٗ تتُٛٗط

ٞ  ادتُاعٞ اتكايٞ دٓؼ أٚ تڀبٝل, أٚ بطف١ٝ, أٚ ِ .. إيٝهذلْٚه  ثه

 ٚههٌ ٗ.. ايهههُٛض أٚ ٚايؿٓهها٤ ايت٬ؾههٞ ٗ ٜأخههص ثههِ.. ٜٚٓتؿههط ُٜٓههٛ

 اتكهههايٞ دهههٓؼ أٚ تڀبٝهههل, أٚ بطفٝههه١, أٚ قهههٝػ١, ٫ٚٚز٠ ٚٗهههٛض

 تػههتذٝب دسٜههس٠ أزا٠ َڀههٛضٶا وهههط.. دسٜههس إيهذلْٚههٞ ادتُههاعٞ

 ُٜٓهههٛ ثهههِ.. ّٜٛؾطٖههها ايػهههابل ايتڀبٝهههل أٚ اؾهههٓؼ ٜههههٔ مل ؿادههه١

ِ .. ٜٚٓتؿط ٛ  ٜأخهص  ثه ٛ  اٯخهط  ٖه ٞ  مه  ٗ.. ايههُٛض  أٚ ٚايؿٓها٤  ايت٬ؾه
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ٌٸ  أزا٠ َهٛؾطٶا  وههط .. أسهسخ  بطفٝه١  أٚ تڀبٝل, أٚ دٓؼ, ٫ٚز٠ ٚ

 أٚ ايتڀبٝكهات,  أٚ ا٭دٓهاؽ,  ٗ يٝػت خاق١ٝ أٚ َٝع٠ تٴًيب دسٜس٠

 .إتتاي١ٝ تػتُط ٖٚهصا.. ايػابك١ ايدلفٝات

 أٚ ا٫غههههتدساّ, ٗ ايػههههطع١ اعتُههههاز سٝههههح َههههٔ ايجههههاْٞ: إػههههاض -

ٌ  ايتعاطٞ أٚ ايتؿاعٌ,  أٚ ايدلفٝه١,  أٚ ايتڀبٝهل,  أٚ اؾهٓؼ,  زاخه

 .سس٠ ع٢ً نٌ ْؿػٗا ا٫تكاي١ٝ ايكٝػ١

 :االتصال بٔٝ٘ يف ّالتطازع الطسع٘ جرّز

 ؾهههاٜع ز. اؾسٜهههس اٱعههه٬ّ أغهههتاش عبٸهههط َباؾهههط ؾهههؿاٖٞ اتكهههاٍ ٗ

 خهه٬ٍ َههٔ ايعاَهه١ ا٫تكههاي١ٝ اؿايهه١ تتٓههاٍٚ ؾًػههؿ١ٝ ض٩ٜهه١ عههٔ ايؿههٗطٟ

ٍ ( ٚمُٖٛها  ايػٝاض٠ أٚ ايعطب١ عذ٬ت) ايعذ١ً ِ  أسهس  ايعذًه١ : بهايكٛ  أٖه

 بًٝػ١ إؾاض٠ ٗ.. ٚايتٛاقٌ ا٫تكاٍ ٚتعاِٚ تٓاَٞ إٍ أزٸت اير ا٭زٚات

ٌ  إَها١ْٝ َٔ ب٘ ٜتعًل َٚا إػتسٜط ايعذ١ً ؾهٌ إٍ ٍ  ايٓكه  هه  ٚا٫ْتكها

بٝػهههط,  هههه ٚتؿهههاع٬ڄ ٚاتكههها٫ڄ, ٚتٛاقههه٬ڄ, ٚثكاؾههه١, َٚتاعٶههها, إْػهههاْٶا,

 ايتتبههع اَتههساز ٚعًهه٢ ايٝههّٛ ْؿههاٖس َجًُهها.. ٚتػههاضع ٚغههطع١, ٚغههٗٛي١,

 َٓتذههات عههدل اٱْػههاْٞ ايتٛاقههًٞ ايؿعههٌ ٚقههرلٚض٠ يػههرلٚض٠ ايتههاضىٞ

 .ا٫تكاٍ/ا٫ْتكاٍ

 ٚٗ ,(ايػههطع١) تعههين( عذًهه١) ٕؿههطز٠ إعذُٝهه١ ايس٫يهه١ إٔ ايعذٝههب

 َٝههسإ ٜعههسټ ايههصٟ ايؿٝعٜهها٤, عكههٌ إههطتب٘ ٚاؾههدل اٱسكهها٤ قههاَٛؽ

ٞ  ٚأبٖٛهها  ايػههطع١   بإٛدهههات ٚاْتٗهها٤ٶ  بايههه٤ٛ,  بههس٤ٶا  ٚايطٚسهههٞ ايؿههطع

ِ  ايػٴٸهطع١  تػٝرل َٴعسٳٸٍ: تعين ه ايعذ١ً أٟ ه بأْٗا تؿٝس ٚا٫ٖتعاظات؛  ؾػه

ٔ  إبتههسأ؛  إٍ إٓتٗهه٢  تٴعٝههس  َههجرل٠  َؿاضقهه١  ٗ.... َتشههطٸى ٌ  إٔ يههتعً  أقهه

 (..ايعَٔ) ا٫تكاٍ

ٔ  يّٓٓكهب  ايعطبٝه١  ايًػ١ أقٌ إٍ ْعٛز سٌ ٖصا َٔ ا٭عذب  دهصٚض  عه

ٞ ) نًُه١  ؾػٓذس.. اٱيهذلْٚٞ ا٫تكايٞ باؿكٌ إطتبڀ١ إعاْٞ  ,(آيه

 ب٦ٝهه١) بههه ٜٴعههطف َهها أضنههٗا عًهه٢ ْؿههأ ايههر ايط٥ٝػهه١ إٓكهه١ تعههسٸ ايههر

ٞ  ٗ لهس  ؛ إش(اٯيٞ/اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ ٞ ) تؿهٝههات  َعهاْ  إٔ( آيه
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ٍٳٸ)  ٚنًُه١ .. ايػهطاب  تعهين ( اٯٍ) ن١ًُ ٍٸ)ٚ ٕٚهع,  بهطم : أٟ(  أ ٛ ( ا٭  ٖه

 إٍ ْٓتٗههٞ هعًٓهها ٖهها.. ا٭زا٠ َعٓهه٢ تههأتٞ( اٯيهه١)ٚ ٚاٱغههطاع. ايػههطع١

ٝٽهها إػههتدس١َ شاتٗههاإعههاْٞ   ٜٴعبٸههط  سٝههح.. اؿههايٞ ايعكههط ٗ إيهذلْٚ

ٞ  أٟ :(ايٛاقهع  ٚيٝؼ ايٛاقع) عٔ ايػطاب ٞ .. ا٫ؾذلانه  هه  اؿاغهٛب  ٚاٯيه

٘  ٚسذُ٘, َكاٜٝػ٘, ناْت أٜٽا ه اٯيٞ اؿاغب ٟ .. ٚقسضاته ٘  ٚايهص  بسْٚه

 إعههدل ايػههطع١ غاقهه١ٝ وهههط ايههصٟ اٱيهههذلٕٚ ٜٛدههس إٔ ّهههٔ ٫

 . ٚبايدلم با٫يتُاع ايًػٟٛ اؾصض َع٢ٓ ٗ عٓٗا

 :املتتالٔ٘ أمنْذد.. اإللكرتّىٔ٘ االجتناعٕ التْاصل غبكات

 ا٫تكهههاٍ ب٦ٝههه١ ٗ ايػهههطع١ َعاَهههٌ اغهههتٗساف مهههٛ ايكههها٥ِ ا٫ػهههاٙ

 خهه٬ٍ َههٔ ظهه٤٬ ٜٴٛٗههط ا٫دتُههاعٞ؛ ايتٛاقههٌ َٛاقههع عههدل اٱيهذلْٚههٞ

ّ  ايٛٚٝؿٝه١  ا٫غهتذاب١  دػٸهسا  ايًصٜٔ ٚاْػتكطاّ تٜٛذل َٛقعٞ  ي٬غهتدسا

 .ايتػاضع إػتُط ٚؾعًٗا ايػطع١ ٖٚٛ ايط٥ٝؼ, ايب١٦ٝ ؾطٙ ع٢ً ايكا٥ِ

ِ  تهٜٛذل  ٜكطٸض ؾشٌ  (362) سهسٚزٖا  ْكه١ٝ  ضغهاي١  ٗ إؿهاضن١  سذه

 سٝهههح َهههٔ.. بػهههطع١ ايٛقهههٍٛ ؾهههطٙ ؼكٝهههل ٖهههصا إٍ ؾٝؿهههرل.. سطؾڄههها

ٔ  ا٭بعهس .. ٚا٫ْتؿهاض  ٚايتؿاعهٌ,  ٚاٱْتهاز,  ٚا٫ْؿعهاٍ,  ايؿهط٠,  ٖهصا  َه

ٌ  ادتُاعٞ اتكايٞ دٓؼ ٜٛيس سٌ  ٚايطَهع  ايطَهع,  عًه٢  َعتُهسٶا  ناَه

ّ  َٛقع اعتُسٙ َا ٖٚٛ.. ؾك٘ ٞ  اْػهتكطا ٞ  ايٓهاَ .. ضٖٝبه١  بػهطع١  ٚإتٓهاَ

ٞ  سٝح َٔ ايػطع١ سسٚز آخط إٍ تصٖب قٛض٠ ٗ  سكٝكه١  ٗ تهصٖب  ٖه

ِ  ايبؿطٟ ٚايتٛاقٌ ا٫تكاٍ ع١ًُٝ ٗ ا٭ٍٚ إبتسأ إٍ ا٭َط  عًه٢  ايكها٥

ٌ  َها  َطسًه١  أٟ ٚاٱؾهاضات,  ايطَهٛظ  ٞ  قبه ّ  ٚنأْٓها .. ايؿهؿاٖ  ٚسههس٠ أَها

 .(ايَٛض) ع٢ً ايكا٥ِ ايعَٔ

 :العنٔق٘ التأثريات.. اإللكرتّىٕ االتصال بٔٝ٘ يف التطازع متْالٔ٘

ٛ  ٫ ايصٟ ايتشصٜط قؿ١ وٌُ تٓب٪ٟ مٛ ع٢ً ٔ  ىًه  ٜٴڀًهل .. ضعهب  َه

ٞ  إػههتكبًٝات عهامل  ٍ : ايؿههٗرل ايؿطْػه ٘ .. ؾرلًٜٝههٛ بهٛ  عبٸههط َها  سههٍٛ ض٩ٜته

ٔ  سسٜج٘ فط٣ ٗ( اؿازخ) به عٓ٘  ايعاَه١  اٱْػها١ْٝ  اؿايه١  ؼه٫ٛت  عه

 ٜههعاٍ َهها سههازخ َههٔ قههصضٶا.. اؿسٜجهه١ ا٫تكههاٍ بتهٓٛيٛدٝهها إطتبڀهه١
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 يس٣ إتٓاَٞ ايتػاضع عٔ غٝٓتر ه تعبرلٙ ٚؾل ه ايٛاقعٞ ايعَٔ ٗ نآَٶا

 ايػهٝاضات  عهٛازخ  تهٕٛ َا أؾب٘ ساي١ ٗ.. اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ ب١٦ٝ

 .ايتاضٜذ اَتساز ع٢ً اٱْتاز خڀٛٙ أؾطظت٘ َا ٚنٌ ٚايكڀاضات

ٛ  ٜكههٍٛ ٍ  يؿههبه١  اؾسٜههس٠  ايتهٓٛيٛدٝههات  إٕ: ؾرلًٜٝهه  - ا٫تكهها

 اؿهازخ  طٝاتٗا ٗ ؼٌُ -..غرلٖا بأخط٣ أٚ بإْذلْت ا٭َط تعًّل غٛا٤

 ٚدههٛز يعههسّ اؿههازخ شيههو عًهه٢ ايتعههطف ّهههٔ ٫ يهههٔ اـكٛقههٞ؛

 ايهؿههـ إٕ.. ٖعقه١  أدػههازٶا أٚ قڀُه١  غههٝاضات ْهط٣  ٫ ٚ٭ْٓهها قتًه٢؛ 

 إٕ.. ايتكٓٝه١ ُٚهسٜٓٗا   تڀهٜٛط  َٔ ّّهٔ تهٓٛيٛدٝا أٟ ٗ اؿازخ عٔ

 ..اؿازخ أ٫ٚڄ ٖٞ ايتك١ٝٓ

 ايػههطعات إٔ ؾههرل٣ ,(تههٛيط ايؿههٌ) ايؿههٗرل إػههتكبًٝات عههامل أَهها

ٔ  زضده١  بًػهت  ايههطٚض١ٜ  ِ  إبهسأ  ْتهصّنط  َعٗها  قهطْا  ا٫ضتؿهاع؛  َه  ايكهسٜ

( ٌ ٌ ( ايكههسِٜ إجه ٔ  ايٛقههت: ايكا٥ه ٔ .. شٖههب َه ٌ  ٖههصا ٚيهه  عًٝهه٘ ٜڀههطأ إجه

ٔ  ؿػاب ّٜٛ؛ إٍ ّٜٛ َٔ ايتشسٜح ٍ  َه ّ  ٜكهٛ ٌ  إٕ: ايٝهٛ  ُهطٸ  زقٝكه١  نه

 .غبكتٗا اير ايسقٝك١ عٔ قُٝتٴٗا تعٜس

ٔ  ايسضاغات إسس٣ نؿؿت ٚقس   تٓهتر  ٚغهًٛن١ٝ  تطبٜٛه١  كهاطط  عه

 بههٌ اْتؿههاضٖا ٗ بهه٘ تتُتٸههع ايههصٟ ٚايتػههاضع ايؿههبه١, اغههتدساّ عههٔ

.. ٚإٗههين ايؿدكههٞ إػههت٣ٛ عًهه٢ خڀههٛض٠ إٍ غههٝ٪زٟ إش.. إػههتدسٌَ

 ناؾٝهه١؛ يؿههذل٠ َعههٌ َٛنههٛع عًهه٢ ايذلنٝههع نههعـ َؿههه١ً نههصيو

 أٚ ايعًُٝه١,  اؿٝها٠  ٗ اٱلهاظ  عًه٢  ايكهسض٠  نعـ ايٓٗا١ٜ ٖصا ٗ ٜٚعين

٘  سػبُا.. اٱبساعٞ اٱلاظ ع٢ً ايكسض٠  ٗ ايڀهب  نًٝه١  ٗ أغهتاش  ٜكٛيه

 عًههه٢ ٜطّنهههع زضاغهههات َطنهههع ٚض٥هههٝؼ ا٭َطٜهٝههه١ ٖاضؾهههاضز داَعههه١

 َههههع تُٓههههٛ ايههههر ا٭طؿههههاٍ عكههههٍٛ ؾههههإٕ ا٭طؿههههاٍ", ٚقههههش١ "اٱعهههه٬ّ

ٛٸٕ ايتهٓٛيٛدٝهههها  عًهههه٢ قههههازض٠ غههههرل هعًههههٗا كتًههههـ بؿهههههٌ تتههههه

 إٍ ؾه٤ٞ  َٔ بػطع١ ا٫ْتكاٍ ع٢ً َعتاز عكيب ْؿاٙ ٚشات ايذلنٝع,

٘  أَط ٖٚٛ تٛقـ؛ ب٬ آخط ٍ  سته٢  تهسضهٝٽا  ايتهٓٛيٛدٝها  تٴػصٸٜه ٛٸ  إٍ ٜتشه

 .اٱْػإ عكٌ ع٢ً َػٝڀط إزَإ

 ٚاٱْتههاز ايتههأيٝـ بعًُٝهه١ إتكههٌ ايجكههاٗ إعههطٗ إػههت٣ٛ عًهه٢ أَهها

 ايطقُٝه١  أسهسثتٗا  ايهر  ايعُٝكه١  ايتشه٫ٛت  أِٖ إسس٣ ؾتتُجٸٌ.. ايهتابٞ
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 ايهتابٝههه١ ايكُٝههه١ تطادهههع ٗ ٚا٭زبهههٞ ايجكهههاٗ ايتٛاقهههٌ عًُٝههه١ عًههه٢

 ْهطزز  سٝاشلها  بتٓا َ٪غؿ١؛ زضدات إٍ َػتٛاٖا انؿض اير اؿكٝك١ٝ,

٘  أّ سكًّها؟  نتاب ايؿ٤ٞ ٖصا ٌٖ: َط٠ أيـ اشل١ٜٛ غ٪اٍ ـ  َػهذ  أْه  َعٜه

 !!نتاب ١٦ٖٝ ع٢ً

 ايػههطع١ َعاَههٌ عههدل تكههٛز تؿطٜعاتٗهها َدتًههـ اٱْذلْههت تڀبٝكههات إٕ

ٞ  فتُهع  إههاز  إٍ يسٜٗا؛ ا٭بطظ ايػ١ُ ٖٛ ايصٟ ٚايتػاضع,  غهرل  إْػهاْ

ٔ  ا٭بعهس .. َٚبعجهط  عبجٞ أٚ َِٓٛ  عهدل  إعًَٛهات  تهسّؾل  غهعاض٠  إٔ ٖهصا  َه

ٔ  َٓههبڀ١؛  غهرل  بكهٛض٠  اٱيهذلْٚٞ ايٓؿط َٓكات تٛدهس   إٔ ؾهأْٗا  َه

ٕ  ايهر  اؿايه١  تًهو  ٖٚٞ إعًَٛاتٞ, ايتبًّس َٔ ساي١  ؾٝٗها  إعًَٛه١  تههٛ

ٌ  عًُٝههه١ تػهههڀٝ   خڀهههط  عهههٔ ْاٖٝهههو .. قُٝههه١  بههه٬  ايٛهههٛاٖط  ٗ ايتأَههه

ٍٕ, ٚقطا٤تٗا ٚا٭سساخ, ٌ  ٚعُهل,  ٚسهُه١,  ٚٚعٞ, بتأ ٌ  ٖهصا  ٚقبه  بعه

 .ْاقس٠

.. التيظريٓــــ٘ ّامليَحٔــــ٘ املطــــازات، ..اإللكرتّىــــٕ التطــــازع متتالٔــــ٘

 :املطتقبلٔ٘ ّالتخطٔطٔ٘

 ايؿهههههبهات زضاغههههه١ زضٚب ٗ إتأَهههههٌ تػهههههتٛقـ سكٝكههههه١ ٖٓهههههاى

ٛ  عًههٞ ٜػهرل  ايٛاقهع  إٔ َ٪زاٖها  ا٫دتُاعٝه١,   َههع تتٛانهب  مل غهطٜع  مه

 ٘ ٌ  ايهر  ايعًُٝهه١ ٚإٓٗذٝهات  ايٓٛطٜهات  غهطعت  ايؿههبهات بسضاغه١  تٓؿهػ

 ..ا٫دتُاع١ٝ

ِ  ٗ إبس٥ٝهه١ ؾايٓكڀهه١.. إٓٗذههٞ ايتڀبٝههل بههأزٚات ٜتعًههل ٚؾُٝهها  عًهه

 إٔ عًُٓهها ٚإشا .(بايػههطع١ إههطتب٘) ايههعَٔ نًٝهه١ ٖههٞ ايطقُههٞ ا٫دتُهاع 

ٞ  ايعكط َٓتذات أِٖ أسس ٌ  ايطقُه ٔ  إَهاْٝه١  ٗ تتُجٸه  إعًَٛهات  ؽهعٜ

اٱيهذلْٚٝهه١  أٚ ايطقُٝهه١ ايب٦ٝهه١ ٗ إػههتدسَٕٛ ٜٓتذٗهها ايههر ٚايبٝاْههات

 ٗ ٜعهين  ٖها .. اؿكٝكٞ ايعَٔ إْتاز ع٢ً غٝٓعهؼ ٖصا ؾإٕ ٚؼًًٝٗا؛

 يًٛقهت  إػهتًٗو  ايبشح إٍ ساد١ ٖٓاى تهٕٛ ئ أْ٘ ايتؿػرلات أسس

ُٸٔ ايههصٟ  ؾٗههٞ َههج٬ڄ, تكًٝسٜهه١ طههطم عًهه٢ اعتُههازٶا ايعٝٓههات فتُههع ٜتههه

 .زقٝك١ ٚغرل بڀ١٦ٝ
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٘  ٜتعًهل  ؾُٝها  ا٭َهط  ٜٚتعس٣ ٍ  إَهاْٝه١  إٍ ؼسٜهسٶا,  بهايتدڀٝ  ايكهٛ

 با٫تكههههاٍ إتعًكهههه١ ايعُههههٌ ب٦ٝهههه١ ٗ ا٫غههههذلاتٝذٞ ايتدڀههههٝ٘ َههههٛت

ْٶا  تتڀًب ا٫غذلاتٝذ١ٝ ايط٣٩ إٔ بسا١ٖ إعًّٛ َٔ إش.. اٱيهذلْٚٞ  َٝهسا

ٌ  ٗ.. ا٭دٌ طٌٜٛ ٟ  اؿه ٌ  ايهعَين  إهس٣  ٗ ٜهتكًّل  ايهص  ايتػهاضع,  بؿعه

ٞ  َػت٣ٛ إٍ اٱيهذلْٚٞ؛ ا٫تكاٍ ب١٦ٝ زل١ ٖٛ ايصٟ  قطٜهب  تهتٝهه

 .إٓٛٛض إس٣ إطاض ٗ أٚ ا٭دٌ,

 ؽڀٝڀٝٽها  َساضٶا بات ايككرل ايتهتٝهٞ ايتدڀٝ٘ َساض إٔ َع٢ٓ

ٞ  ايتدڀههٝ٘ أَها .. اغهذلاتٝذٝٽا  ٘  ايتهتٝهه  أقههٌ َػهت٣ٛ  إٍ تطادههع ؾكه

 ٚشيههو.. ايككههرل٠ ايٛقتٝهه١ اؾسٚيهه١ َههساض عٓهه٘ ٜٴعبٸههط إٔ ّهههٔ ٚأنههٝل

 زلهه١ ٜعههسٸ ايههصٟ ايتػههاضع, َعاَههٌ ٗ إتُجًهه١ ايٛضقهه١ َكههٍٛ إٍ بههايٓٛط

 .اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ
 

 ّٛالتْصٔات: اليتاٜخ: الجاىٕ ادتص 

 :اٯتٞ ايٓشٛ ع٢ً ايٓتا٥ر َٔ ١ًْ أع٬ٙ ايڀطح ن٤ٛ ع٢ً تتؿّهٌ 

 سٝههههح َههههٔ تتؿههههّهٌ ,(ايتػههههاضع إػههههتُط ٚؾعًههههٗا ايػههههطع١) -

 ا٫تكههاي١ٝ ايكهٝؼ  أٚ ايدلفٝهات,  أٚ ايتڀبٝكهات,  أٚ ا٭دٓهاؽ, 

 .ٚنُٛضٶا ٚٗٛضٶا.. نهٌ اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ ب١٦ٝ زاخٌ

 ؾهههٌ ٗ ٚتتُٛٗههط تتدًّههل( ايتػههاضع إػههتُط ٚؾعًههٗا ايػههطع١) -

: َكٛيهه١ عٓٗهها ٜٚٴعبٸههط اٱيهذلْٚههٞ ا٫تكههاٍ ب٦ٝهه١ نههُٔ َتتايٝهه١

 (.اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ ب١٦ٝ ٗ ايتػاضع َتتاي١ٝ)

ٍ  ب٦ٝهههههه١  ٗ ايتػههههههاضع إػههههههتُط  ٚؾعًههههههٗا  ايػههههههطع١) -  ا٫تكهههههها

 عًههه٢ غهههايب١ اْعهاغهههات طٝاتٗههها بهههٌ ؼُهههٌ ,(اٱيهذلْٚهههٞ

 ٚطؾٝٽهها قػٛغهه١ أٚ َط٥ٝهه١ غههرل قههؿ١ تأخههص عُٝكهه١, َػههتٜٛات

 (.ايهأَ اؿازخ) به عٓٗا ٜٴعدل

ٍ  ب٦ٝهههههه١  ٗ ايتػههههههاضع إػههههههتُط  ٚؾعًههههههٗا  ايػههههههطع١) -  ا٫تكهههههها

 عًههه٢ غهههايب١ اْعهاغهههات طٝاتٗههها بهههٌ ؼُهههٌ ,(اٱيهذلْٚهههٞ
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ْٶهها, ٚتطنٝههعٶا, إبههساعٶا, بههايٓـ٤: تتعًّههل عُٝكهه١ َػههتٜٛات  ٚإتكا

ٝٽا ٚٚعٝٶا ْٚكسٶا,  .ٚخ٬ّقڄا ضقٝٓٶا ؼًًٝ

 مل.. غهههطٜع مهههٛ عًهههٞ ٜػهههرل اٱيهذلْٚهههٞ ا٫تكهههاٍ ب٦ٝههه١ ٚاقهههع -

 .ايع١ًُٝ ٚإٓٗذٝات ايٓٛطٜات غطعت٘ َع تتٛانب

ٌٸ ٗ - ٍ  ب٦ٝه١  ُهسز  ٚ ٞ  ا٫تكها ٛٸ٫ت  تبهس٫ت  تهدلظ  اٱيهذلْٚه  ٚؼه

ٌ  إٓٗذٝه١,  ايبشج١ٝ ا٭زٚات ُؼٸ دٖٛط١ٜ .. ايعٝٓهات  فتُهع  َجه

ٔ  ايهر  بايػطع١ إطتب٘ ايعَٔ عاٌَ إٍ بايٓٛط ٚشيو  ؾهأْٗا  َه

 .اجملتُع شيو تًػٞ إٔ

 ؽڀٝڀٝٽههها َهههساضٶا بهههات ايككهههرل ايتهتٝههههٞ ايتدڀهههٝ٘ َهههساض -

 إٍ تطادههههع ؾكهههه٘ ايتهتٝهههههٞ ايتدڀههههٝ٘ أَهههها.. اغههههذلاتٝذٝٽا

 ايٛقتٝه١  اؾسٚيه١  َساض عٓ٘ ٜٴعبٸط إٔ ّهٔ ٚأنٝل أقٌ َػت٣ٛ

 َعاَهههٌ ٗ إتُجًههه١ ايٛضقههه١ َكهههٍٛ إٍ بهههايٓٛط ٚشيهههو.. ايككهههرل٠

 .اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ زل١ ٜعس ايصٟ ايتػاضع

ٌ  ؾهصٚض  ايًػٜٛه١  ايتؿهٝهات تتڀابل - ٘  ايتػهاضع  ؾعه  ٚاؾهتكاقات

ِ . اؿسٜجه١  اٱيهذلْٚٝه١  ا٫تكهاي١ٝ  ايب٦ٝه١  َكهڀًشات  َع  ٚا٭ٖه

 قهٛض٠  ٗ.. بُٝٓٗها  ؾُٝها  ايس٫يٝه١  ايتڀابكهات  تٛٗهط  سٌ ٖصا َٔ

 .اـايس٠ ايعطب١ٝ يػتٓا تهتٓعٙ َٗٝب يػٟٛ ثطا٤ ع٢ً تدلٖٔ

 ٗ ٚايتػهاضع  ايػهطع١  يػه١ُ  ايػايب١ ا٫ْعهاغات قطا٠٤.. أخرلٶا -

 ايههههصٜٔ احملههههٛضٜٔ ٗ ٚؼسٜههههسٶا اٱيهذلْٚههههٞ, ا٫تكههههاٍ ب٦ٝهههه١

.. إيػا٥ٗهها  أٚ َٓٗهها باؿههسٸ إٓههازا٠  تعههين ٫.. ايٛضقهه١ اغههتٗسؾتُٗا

 ا٭غههه١ً٦, إثهههاض٠ تػهههتٗسف ْاقهههس٠ ض٩ٜههه١ يڀهههطح قاٚيههه١ ٚإِههها

ٔ  َها  مههٛ ٚا٭ؾههاض  ايهط٣٩  ٚاغهتٓٗاض  ّ  إٔ ّهه  ٖههصا ٗ ٜٴكهسٸ

 .اٱطاض

 :١ٝٓٚ تٛقٝات ٜٴُجٸٌ إٔ ّهٔ ٚؾُٝا

ٍ  ٚٛاٖط إطاض ٗ ايٓاقس٠ ايبشج١ٝ إؿاضٜع تؿعٌٝ نطٚض٠ -  ا٫تكها

 قهههسزات ٚؾهههل ٚإػهههًُات إعڀٝهههات َٚػههها٤ي١.. اٱيهذلْٚهههٞ

 .إٓٗذٞ بايؿطٙ َٓهبڀ١ ع١ًُٝ
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 ٗ ايتذطٜهب  ٚقاٚي١.. باؿكٌ إتعًك١ إك٫ٛت إْتاز مٛ ايسؾع -

 ..إػاض ٖصا

 اٱيهذلْٚههٞ؛ ا٫تكههاٍ ب٦ٝهه١ تتٓههاٍٚ عًُٝهه١ ِههاشز إْتههاز أُٖٝهه١ -

 سٝهههح َهههٔ اٱهابٝههه١ اٱؾهههاز٠ زضدهههات أعًههه٢ ؼكٝهههل ٗ تٴػهههِٗ

 .ا٫غتدساّ

 َٚػهها٤يتٗا ايجابتهه١ إكههڀًشات قههطا٠٤ إعههاز٠ عًهه٢ ايعُههٌ أُٖٝهه١ -

ٝٽا  .اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ بب١٦ٝ ٜتعًل ؾُٝا ز٫ي

 ايٛهٛاٖط  اغهتٝعاب  عًه٢  قازض٠ ع١ًُٝ َٓٗذٝات إْتاز ع٢ً ايعٌُ -

 .اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ ب١٦ٝ نُٔ ايٓاؾ١٦ ٚتؿػرلٖا

ٍ  ب٦ٝه١  بسضاغهات  ٜٴع٢ٓ عًُٞ كتدل تأغٝؼ ٗ ايتؿهرل -  ا٫تكها

 .ٚتڀبٝكٝٽا َٓٗذٝٽا اٱيهذلْٚٞ

ٔ  هه  ايتأنٝس ٜٚبك٢ ٌ  َه ٘  َها  إٔ عًه٢  هه  ٚبعهسٴ  قبه .. ايٛضقه١  ٖهصٙ  تههُٓت

 إٍ ا٫مطاف ٚضَا.. ايككٛض ٜعذلٜٗا.. عج١ٝ ٚاغتؿٗاَات ض١ٜ٩ إ٫ يٝؼ

 .نجرلٶا بكا٥سٜٗا ٚإطنبات ايػٝاضات عذ٬ت تؿعٌ َجًُا.. اشلا١ٜٚ

 

 السدٓعاٌ: خالد. التعقٔب األّل: د 

 ايههر" إػههتكبٌ قههس١َ" ْعههٝـ ؾعهه٬ڄأْٓهها ب ايتػههًِٝ َههٔ ٫بههس بساٜهه١

َٶهها ٔػههٌ قبههٌ تههٛؾًط ايؿههٌ عٓٗهها ؼههسٸخ  ..ايكههٝت شا٥ههع نتابهه٘ ٗ عا

 ٚغطٜع َصٌٖ ٚايتٛاقٌ ا٫تكاٍ ٚغا٥ٌ ٗ ٚوسخ سسخ ايصٟ ؾايتكسّ

 ا٭نجط ٖٞ ؼسٜسٶا؛ ايباب ٖصا ٗ ا٫نتؿاؾات إٕ بٌ ايه١ًُ؛ َع٢ٓ

 إٕ بههٌ نههصيو؛ ا٭َههط ٚيههٝؼ, ا٭خههط٣ با٫نتؿههاؾات َكاضْهه١ ٚا٭ٖههِ

ٍ  ب٦ٝهه١  عًهه٢  ٜههٓعهؼ  ا٭خههط٣  اجملهها٫ت  ٗ ايتكههسّ ٌ  ا٫تكهها  ٚايتٛاقهه

 ٚا٫دتُهههاعٞ؛ اٱْػهههاْٞ إػهههت٣ٛ عًههه٢ كٝهههـ ا٭َهههط ٖٚهههصا .ٚتكٓٝاتههه٘

ُٽههها دهههع٤ٶا اٱْػهههإ تػهههًب ايهههر ٚتأثرلاتٗههها ايتكٓٝههه١ زٚض عههههِ  َهههٔ َٗ

 نا٥ٓههات" فههطز يٝكههبشٛا ايبؿههط اختههعاٍ ؾٝههتِ ٚنْٝٓٛتهه٘, إْػههاْٝت٘

ٌٸ ٗ"  ضقُٝهه١  عٓكههطٶا ايطقُٝهه١ ايجههٛض٠ أقههبشت ٚقههس". ايههسهتاٍ ثههٛض٠" ٚهه
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ُٽا ٔ . ايٛنع تكٛٸض ّهٔ ٫ زْٚٗا َٚٔ سٝاتٓا, ٗ َٗ  إؿهه١ً  ٚتهُه

ٌ  يٮخهص  اتباعٗها  عًٝٓها  ايهر  ايػطع١ ٗ ٟ  ا٭َهط  دسٜهس؛  بهه  دعًٓها  ايهص

 .خٛٗ َبعح ٖٛ ٖٚصا ..آ٫ت أٚ ؽعٜٔ بأزٚات َا ْهٕٛ أؾب٘

 ؾههٛى  َٔ ْؿػٞ ٗ ٜعتٌُ ٕا اْعهاغٶا ن٬َٞ ٜهٕٛإٔ  أٚزٸ ٫

 بهههاٍ تؿهههػٌ ٚأْٗههها عاَههه١, إدهههاٚف ٖهههصٙإٔ  أظعهههِ يههههين ٚكهههاٚف؛

 اٱهابٝات ضغِ أضاٙ؛ َٚا سٛيٞ هطٟ َا بايڀبع غعٝسٶا يػت ..اؾُٝع

 ٚغهبب . ايهتكين  إػهت٣ٛ  عًه٢  ّٜٛ نٌ ًُْٚػٗا ْؿاٖسٖا اير ايهجرل٠

ٛ  بكسض تكسَٓا ٚيٝس٠ يٝػت ايتك١ٝٓ ٖصٙإٔ  تؿا٩َٞ ّ  َا ٖه ٔ  تكهسٸ  اٯخهطٜ

 ٗ ا٭خط٣؛ اؿكٍٛ ٗ يتكسَِٗ طبٝعٝٽا بٛقؿٗا ْتادٶا ابتهطٖٚا ايصٜٔ

 ٗ اغتدساّ غ٤ٛ َع ؾطظ, زٕٚ ٕٓتذاتِٗ َػتًٗهٌ أقبشٓاأْٓا  سٌ

 ايهر  (,Cultural lag) ايجكاؾٝه١  اشل٠ٛ َؿه١ً يسٜٓا ّنطؽ ٖا ايػايب؛

ٕ  ايهر  ,(ُْٚٝههٛف  أٚددلٕ) ا٫دتُاع عًُا٤ بعض عٓٗا ؼسٸخ  ٜؿهرلٚ

 ٚادتُاعٞ؛ ؾهطٟ تكسٸّ ٜكاسب٘ ٫ ايصٟ ٚايتكين إازٟ ايتكسّإٍ  بٗا

ٛ  ؼسٜهسٶا "  ايجكاؾٝه١  اشل٠ٛ" .. ٚؾذٸ.ايٓا١َٝ ايسٍٚ زلات َٔ ٜٴعسٸ َا ٖٚٛ  ٖه

ّ  ٚايتٛاقهٌ,  ا٫تكاٍ تك١ٝٓ أض٣ اغتدساّ عٓسَا أنجط ٜكًكين َا  ٚعهس

ٞ  ايكهعٝس  عًه٢  ٚاغهتٝعابٗا  ايتكٓٝه١  ٖهصٙ  َٛانب١ ع٢ً قسضتٓا  ا٫دتُهاع

 تكٓٝههه١إٔ  سهههٌ ؾؿهههٞ باتػهههاع؛ أْٗههها اشلههه٠ٛ ٖهههصٙ َٚؿهههه١ً. ٚايؿههههطٟ

 َا ٖٚٛ اؾسٜس٠, ايتڀبٝكات بؿعٌ ايبؿط بٌ ايتكاضب َٔ تعٜس ايتٛاقٌ

 اقذلبٓها  نًُها  يهٓٓها  دًٝه١؛  بكٛض٠ ا٫دتُاعٞ ايتٛاقٌ ٚغا٥ٌ ٗ ْطاٙ

ٌ  أقهبشٓا  ايهر  َؿه٬تٓا ٚظازت بٝٓٓا, ؾُٝا ايتٓاؾط ظاز بعض؛ َٔ  أقه

بٛقهههؿٓا  –ْٓههها إ ايكهههٍٛ: َهههج٬ڄ ّههههٔ ..ٖهههٌ.عًٝٗههها ايػهههٝڀط٠ ٗ قهههسض٠

 ا٫تكههههاٍ تكٓٝهههه١ بؿعههههٌ قبههههٌ شٟ َههههٔ أنجههههط غههههعسا٤ -َػههههتًٗهٌ

٘  َعًل غ٪اٍ ٖصا ٚايتٛاقٌ؟ ٔ  أتطنه ٘  اٱدابه١  ٜهٛز  ٕه ٔ . عٓه ِ  مه إٔ  ْعًه

 ؼّكههل ؾٗههٌ اٱْػهها١ْٝ, إُٗههات إلههاظ تػههٌٗٝ ايٓٗاٜهه١ ٗ ايتكٓٝهه١ ٖههسف

ٍ  ٖهصا  ٚاحملاؾٛه١؟  ايتكًٝس١ٜ فتُعاتٓا ٗ ؾع٬ڄ شيو ٘  آخهط  غه٪ا . أططسه

ٞ  ا٫تكهاي١ٝ,  ٚايهدلاَر  ايتڀبٝكهات  نجط٠ إجاٍ, غبٌٝ ع٢ً ْؿاٖس  ٖٚه

ٛ  َها  ايػهٛم  ٜؿاد٦ٓا ّٜٛ ٚنٌ َتػاضع١, بايؿعٌ أْه٘   يسضده١  دسٜهس؛  ٖه

ٌ . ٖٚههُٗا  ٬َسكتٗا ع٢ً قازضٜٔ ْعس مل تڀبٝكات ؽ١ُ يسٜٓا أقب   به
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ـ  ٚأنجهط  أنجهط  ًْٗح قطْآْا إ ٌ  خًه ٛ   نه ٛ  سته٢  دسٜهس؛  َها ٖه  مل ٚيه

ٌ  أقهبشٓا .. يٓها  َؿٝسٶا ٜهٔ ِ  ايًهٗاخ  ٖهصا  بؿعه  اغهت٬ٗنڄا  أنجهط  ايهسا٥

ٞ  أَهط  ٖٓاى ..َؿاضق١ ٖٚٞ إْتادٶا, ٚأقٌ ّ  إههاب ّ  ًٜهع ٛ  إغؿايه٘,  عهس  ٖٚه

َٶهها ٚإدذلعههات ايتكٓٝهه١إٔ   َُٗهه١, بٜٓٝٛهه١ ادتُاعٝهه١ تػههرلات تٴشههسخ عُٛ

ٔ  فتُعاتٓها  ٗ سسخ َا ؾٌٗ  ايػهًبٝات إٔ  أّ إهابٝه١,  أَهٛض  تػهرلات  َه

 .َِٗ ثايح غ٪اٍ ٖصا ايڀاغ١ٝ؟ ٖٞ

 َٚٔ ْاسٝه١ أخهط٣, ّههٔ ايتڀهطٸم إٍ ْكڀه١ َُٗه١ تتعًهل َٓٗذٝه١        

 ايبشههح عٝٓههات غكههٛم ايبههاسجٌ بههٌ ٚاؾههسٍ ا٫دتُههاعٞ ايبشههح

ٌ  َٚهس٣  اٱيهذل١ْٝٚ, ٔ  عٛنٶها  عًٝٗها  ايتعٜٛه  ايهر  ايتكًٝسٜه١  ايعٝٓهات  عه

ِ  اٱيهذل١ْٝٚ ايعٝٓات ؾؿٞ. َباؾط٠ اؾُٗٛض َٔ تٴػشب ٌ  ٜهت  َهع  ايتعاَه

 ٚخكا٥كهههِٗ أَهههانِٓٗ عهههٔ ايٓٛهههط بكهههطف خًؿههه٘؛ َٚهههٔ ايهٝبهههٛضز

 ؾذل٠, قبٌ إٓتس٣ ٖصا ٗ ططسٓاٙ َا ٖٚٛ اؾسٍ, ٜٚجٛض. ايسّٛغطاؾ١ٝ

.. ٫ أّ ايبشههح جملتُههع ٖجًهه١ اٱيهذلْٚٝهه١ ايعٝٓهه١ ناْههت إشا َهها سههٍٛ

 . إػأي١ ٗ اتؿام عسّ ٖٓاى

 عهههههِ _فتُعٓهههها ٗ ا٭قههههٌ عًهههه٢_ ٖجًهههه١ عٝٓهههه١ أَٝههههٌ إٍ أْٗهههها

 أعههههسازِٖ ٚظٜههههاز٠ اٱيهذلْٚٝهههه١, يًتكٓٝههه١  إػههههتدسٌَ ْڀههههام اتػهههاع 

إٔ  ٜعههههين ٖهههها ايصنٝهههه١؛ اؾههههٛاٍ أدٗههههع٠ خاقهههه١ َصًٖهههه١, بكههههٛض٠

ِٻ َٚهههٔ نهههبرل؛ سهههسٍّإٍ  تٛدٗاتههه٘ ٗ َتذهههاْؼ ْٗٛضْههها  إَهاْٝههه١ ثههه

. ا٫ؾذلانههههٞ ٚاجملتُههههع اٱيهذلْٚٝهههه١ ايعٝٓههههات ْتهههها٥ر عًهههه٢ ايتعٜٛههههٌ

ٕ  ٫ ٚقهههههس َٛنهههههٛع ايٛضقههههه١    ايكههههه١ً  ٚثٝهههههل إٛنهههههٛع  ٖهههههصا  ٜههههههٛ

 ايتٛاقههههٌ تكٓٝههههاتإٍ إٔ  اْتبههههاٖٞ يؿتههههت ايٛضقهههه١ يهههههٔ ايط٥ٝػهههه١...؛

أٟ أْٓهها   ايؿهههطٟ؛  إػههت٣ٛ  عًهه٢  ػاْػٶهها أنجههط  دعًتٓهها  قههس  ايػههطٜع

 ٚبكهههههههٛض٠ ْهههههههسضٟ,إٔ  زٕٚ َتؿهههههههاب١ٗ كًٛقهههههههات يٓكهههههههب  ْتذههههههه٘

ِٻ َٚههههٔ تسضهٝههه١؛  ٔ  ثهههه .. بٛقههههؿٓا بؿههههطٶا خكٛقههه١ٝ أٟ  يٓهههها ٜهههههٕٛ يههه

 ْػهههد١ غهههٓهٕٛ... ػُٝهههع خههه٘ ٜٓتذٗههها ايهههر ايبهههها٥ع َجهههٌ غٓكهههب 

 ايتكٓٝهههه١؛ بؿعههههٌ خكا٥كههههٓا َههههٔ نههههجرل ٗ ٚغههههٓتڀابل بعههههض, َههههٔ

ِٻ َٚٔ  ٚكٝؿڄا؟؟! َكًكڄا ا٭َط ٖصا أيٝؼ... إْػاْٝتٓا ْؿكس ث
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ٔ  ايههجرل  ُٓشٓا اؾذلان١ٝ ادتُاع١ٝ اتكاي١ٝ ب١٦ٝ ٗ ايّٝٛ ْعٝـ  َه

 يهٓٗها  اٱؾهباعات؛  َٔ ايهجرل ٚتعڀٝٓا..  اؿكٝك١ َٔ ٚايكًٌٝ ايِٖٛ,

 ٚايػههطع١ ... ٚايٛقههت ايكههش١, ْؿتكههسٙ: َهها أعههع َههٔ ايهههجرل َٓهها تػههًب

 ايذلنٝههع؛ ٜؿكههس اؾُٗههٛض دعًههت ٚتڀبٝكاتٗهها؛ ا٫تكههاٍ ب٦ٝهه١ ٗ ٚاٯْٝهه١

 ايكهش١  نهٝاع  َهع  ايٓتها٥ر,  ٬َٖٝهات  عًه٢  َكبًه١  فتُعاتٓها  أخاٍ ٚيصا

 ٚايعًُا٤. ٚإؿهطٜٔ, ايٓټدب, يس٣ ست٢... ٚايتٛتط ايكًل ٚاْتؿاض

ٌ  ٚا٫ْػتكطاّ تٜٛذل ٗ ٚضقت٘ ع٢ً ضّنع أ. غعٝسإٔ  َع ٌ  َجهاي  َُٗه

 ايػهٓاب  َع ٜعٝـ ايّٝٛ ايؿباب دٌٝ يهٔ ا٫تكايٞ؛ ايتػاضع عامل ٗ

 نههٌ دعًههت سههاٍ ٖٚههٞ..  َصًٖهه١ غههطع١ ٚٗ ,أٚغههع مههٛ ؾههات عًهه٢ 

ٕ  قڀه١  أنهش٢  قس بأْ٘ ٜؿعط ايتڀبٝل ٖصا ْٗٛض ّ  َٜٛٝه١  تًؿعٜهٛ  تكهس

 ْؿػ٘؛ ايّٝٛ ٗ ٜؿاٖسٖاإٔ  عًٝ٘ ٚتؿطض يًذُٗٛض, "ايؿٝس١ٜٜٛ" َٛازٖا

ٔ  ؾًٔ ٜتُّهٔ ٚإ٫ ٔ  ٫سكڄها.  َؿهاٖستٗا  َه ٘  ٜٴتهاح  ٫ َٚه  شيهو؛  َؿهاٖس٠  يه

َٶها  ؾطنت ا٫تكاي١ٝ ايب١٦ٝ اْتٗت. ٖٚصٙ قس ؾإْٗا غتكرل َٛاز  غهرل  إيعا

 أنجهط  ٗ إكس١َ إاز٠ تؿا١ٖ بطغِ إؿاٖس٠؛ بع١ًُٝ َهتٛب ٫ٚ َٛثل

 َههٔ ايهههجرل هههّٞ اؾُٗههٛض دعههٌ ايههصٟ ا٭َههط تٛانههعٗا؛ ا٭سههٛاٍ أٚ

َٶا ٖتع١ تبسٚ قس َؿاٖس٠ ٖاضغ١ ٗ ايٛقت  ٗ ايٛاقع, نتًؿعٜٕٛ ُا

 ٗ نجرلٶا ٜٴجرل ايصٟ ٚايتػا٩ٍ ..ٜؿعطإٔ  زٕٚ ٚقت٘ تػتػطم ايصٟ ايٛقت

ٔ إٍ  ٖهٛ:  ا٫تكهاي١ٝ  ايب٦ٝهات  ٖصٙ تػاضع  إٍ قطٜبٶها؟  بٛقهًتٓا  غهتتذ٘  أٜه

ٌ  سًه٣ٛ إٍ  ًْٝه١  س٣ًٛ َٔ ٜٓتكٌ نُٔ ؟ مٔ... تڀبٝلأٟ   َٓٗها  أْه

ِ  أَاّ يًشٛات ٚيٛ ايتٛقـ زٕٚ َػتُط ضنض ٗ  ْػهتًٗه٘,  َها  سذه

ٔ  ..ٚايٓؿػه١ٝ  ايكهش١ٝ  آثهاضٙ  ٚاْعهاغهات  ٚأنهطاضٙ,  آثهاضٙ,  ٚطبٝع١  أٚه

 َعٗهها تتعكههس قههس ؾههسٜس٠ ْٚؿػهه١ٝ قههش١ٝ آثههاض تههطانِ عًهه٢ َكبًههٕٛأْٓهها 

 ؾعهه٬ڄأْٓهها  ْهتؿههـ ٚقههس ا٭ظَههات, ٖههصٙ َههٔ اـههطٚز أٚ ايعهه٬ز قههٛض

ٔ  مل أٚقاتٶها  ا٫تكاي١ٝ ايب١٦ٝ ٖصٙ َٔ نجرلٶا َٓشٓا أٟ  خًهس  ٗ ٜهسض  ٜهه

ٛٸضإٔ  اٱع٬َههٞ ا٫تكههاٍ ب٦ٝهه١ ٜههسضؽ باسههح  ٚقههت سذههِ ٚقههٍٛ ٜتكهه

ٔ  يعهسز  ساي١ زضاغ١ بإدطا٤ باسح قاّ يٛ ...ايٛقت ٖصا ٕجٌ ا٫غتدساّ  َه

أٚقههات  نههٌ تؿههٌُ أْٗهها انتؿههـ يطَهها ايتڀبٝكههات؛ ٖههصٙ َػههتدسَٞ
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ٕ ... ٚايطٜانه١  ٚايذلؾٝه٘,  ايڀعهاّ, أٚقهات   ؾٝٗا َا ا٫غتٝكاٚ,  ؾههجرلٚ

ِ  ٜٓؿهوّ  ٫ ٍ  ايتڀبٝكهات  ٖهصٙ  عهدل  تٛاقهًٗ  إْٓها نٓهها  ..ا٭ٚقهات  تًهو  خه٬

ٛٸف  ايعا٥ًٝهه١, با٫دتُاعههات تػههعس ناْههت ايههر فتُعاتٓههاإٔ  َههٔ ْتدهه

ٔ  بعههٓا  يكها٤  عًه٢  تكّٛ اير ٚاجملتُع١ٝ ٚا٭غط١ٜ, ٘  وهب,  َه  ٚدًٛغه

 ٘ ٘  َٚهٛثهه  يهٓٓههها ا٫دتُاعههات؛  ٖهههصٙ ضٚح غههتؿكس  طًٜٛهه١؛  أٚقاتٶههها َعهه

ـ  أقهبشٓا  ٚدٝع٠ ؾذل٠ ٚخ٬ٍ ٔ  سايه١  ٗ ْعهٝ أٚدهست   ايهر  ايؿطزاْٝه١  َه

 نهجرلٶا  ْؿكهس  أقهبشٓا  يهٓٓا ظُايٝتٗا؛ تُٖٛٓا اؾذلان١ٝ اتكاي١ٝ ب١٦ٝ

ٔ  سايه١ إٍ  ا٫دتُهاعٞ؛  ٚا٫غهتكطاض  ايٓؿػٞ ا٭َٔ عٛاٌَ َٔ  ا٭ْاْٝه١  َه

ٌ  اير إػٝڀط٠ ٌ  يتٓتهعع  نهجرلٶا  تتّٛغه ٔ  َها يهسٜٓا   أْه ٔ  سهب  َه  يٰخهطٜ

 بؿعٌ ايٓؿؼ بإٜٗاّ إُعٚد١ ايٓطدػ١ٝ َٔ ساي١ بٓا٤إٍ  َعِٗ؛ ٚتعاطـ

 ٚايههههسِٜٗ, بًكهههها٤ وتؿههههٕٛ ايهههههجرلٕٚ ٜعههههس مل ... َتڀههههٛض ادتُههههاعٞ

ِ  ٚإخٛاِْٗ ٚأبٓا٥ِٗ, ٚظٚداتِٗ, ِ  ٚأقهبشٓا  ا٭ٖهِ؛  ٖٚه  ْهبين أْٓها   ْتهٖٛ

 أْؿػههٓا مههبټ أقههبشٓاأْٓهها  ٚاؿكٝكهه١ ٚأنههدل,أٚغههع  ادتُاعٝهه١ ع٬قهه١

 بعههض  دؿههاف  َههع سٛيٓهها,  َههٔ سههبٿ  عًهه٢ سكههٛيٓا  َههٔ ٚبههس٫ڄ  أنجههط.

ٔ  ْبشهح  أقهبشٓا  عاطؿت٘؛  ٚاٱعذهاب؛  ٚايؿههط,  ايتُٝٸهع,  ّٓشٓها  عُه

 ٜسٚضٕٚ َٓتذٝٗاإٔ  ٚأخاٍ ايتڀبٝكات. ٖصٙ باغتدساّ نجرلٶا ْٛغٌ ٚيصا

 ... نجرلٶا ا٭ْا َع

ُٸ٢ أقبشت أْٗا بطغِ_ ايتڀبٝكات إٕ ٖصٙ  ايؿهبهات  تڀبٝكهات  تٴػ

 ٜبهههسٚ ؾُٝههها يهٓٓههها _ا٫دتُهههاعٞ ايتٛاقهههٌ َٓكهههات أٚ ا٫دتُاعٝههه١,

 بكههٛض٠ ٚايتكههسٜط اٱعذههاب قههٌ هعًٓهها َهها نههٌ عههٔ ْبشههح أقههبشٓا

ٞ  ا٫تكهاي١ٝ  ايب٦ٝه١  ٖهصٙ  َهع  دعًٓها  ايتػهاضع  ٖٚهصا  ... ٚأندلأٚغع   متؿه

ِ  تههأتٞ بتڀبٝكههات نهجرلٶا  ٌٸ تطسههٌ؛ ثه  ٗ ؾتهڄهها أؾههس تڀبٝههل قًهٗا  يٝشهه

 أٚقاتٓهها, نػههط مههٔ..  اـػههاض٠ ٗ ٚأنجههط ؾساسهه١ ٚأعُاضْهها, أٚقاتٓهها

ٔ  ا٫دتُاعٝه١؛  سٝاتٓها  ٗ ا٭ِٖ ع٬قاتٓا ٚنػط قشتٓا, ٚنػط  ٚايهجُ
 ٚشيهو ..  ا٭ٚإ ؾهٛات  بعهس  إ٫ شيهو  ْسضى ئ ٚضَا غؼ؛ _تكسٜطٟ ٗ _

 قهسٸَت  ٚاؾسٜهس٠  إتػهاضع١  ا٫تكاي١ٝ ايب١٦ٝ ٖصٙ إٔ عاٍ ٜعين ٫ نً٘

 اجملتُعٝهههه١ ٚإٓههههاؾع اٱهابٝههههات َههههٔ ايهههههجرل يٓهههها تكههههسّ تههههعاٍ َٚهههها

 عٓ٘. ايتػانٞ أٚ إْهاضٙ ّهٔ ٫ أَط ٖٚٛ ٚايؿدك١ٝ,
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  ٘  بٔٝـــــ٘ يف التطـــــازع املــــداخالت ذـــــْل القضـــــٔ٘: )متتالٔـــــ

 اإللكرتّىٕ( االتصال

 ّماذا عً إجيابٔات البٔٝ٘ االتصالٔ٘؟

ٚضقهههه١ أ. غههههعٝس إٔ  عههههاّ ايعٓههههاز بؿهههههٌ عبههههسايطٓٔ. ز.أ ٫سههههٜ

ايعٖطاْٞ, ٚتعكٝب ز. خايس ايطزٜعإ, ٚنصيو ز. َػاعس احملٝا عًٝٗها  

 - هس ٚمل ايتػاضع, ٖصا َٔ ٚإداٚف ايػًب١ٝ اؾٛاْب ضّنعت ع٢ً

 أيػههتايههر  ايعإٝهه١ ا٫تكههاي١ٝ ايب٦ٝهه١ ٖههصٙ ٱهابٝههات تًُٝشٶهها -بطأٜهه٘ 

ٍ  ٚنجاؾه١  غهطع١  ٗ ٚغاُٖت إػاؾات,  َٛهات, ٚإعً ا٭ؾههاض,  تبهاز

 خهههههسَات يٓههههها ّٚٚؾهههههطت ,(سهَٛٝههههه١) قٝهههههٛز زٕٚ ٚاٯضا٤ ٚا٭خبهههههاض,

ّ  َتعهسز٠  إيهذل١ْٝٚ ٔ  بٗها  ْكهٛ ٍ  َه  ْٚبٝهع,  ْؿهذلٟ,  قهػرل٠  أدٗهع٠  خه٬

ٌ  اٱيهذل١ْٝٚ؛ اؿه١َٛ َع ْٚتعاٌَ ْٚتعًِّ, ٚمذع,  ٚدبه١  ْٚڀًهب  به

 ... ٖٚهصٙ  نهجرل  شيهو  ٚغهرل  تانػهٞ, أٚ  تٛقهٌٝ,  غٝاض٠أٚ  َڀعِ, َٔ

ٛٸض َع تطانُت ايهبرل٠ ايؿٛا٥س  ايتڀبٝكات, ٚتڀٛض اٱْذلْت غطع١ تڀ

ٍ  تكٓٝه١  ٭ٟ ايػًب١ٝ ايتأثرلات َٔ إداٚف ٚنٌ  ؾهذل٠  اْتٗها٤  بعهس  غهتعٚ

أٚ  شلهها, اغههتدساَِٗ تطؾههٝسإٍ  ا٭ؾههطاز ٚغههٝعُس بايٛغهه١ًٝ, ا٫ْبٗههاض

ّ  َٓتؿهط٠  َؿهاب١ٗ  ؽٛؾات ناْت.... أسسخ إٍ ٚغا٥ٌ ايتشٍٛ  شٜهٛع  أٜها

 ايبههح بههس٤ َههع ؽٛؾههات ٚٗههطت ثههِ أؾ٬َهه٘, تههأدرل ٚقهه٬ت ايؿٝههسٜٛ

...  ٖٚهههصا...  ٚايػههاسات ٚبههساٜتٗا, ؾاٱْذلْههت ايؿههها٥ٞ, ايتًؿعٜههْٛٞ

ٔ  ايعٓاز َساخًت٘ بكٛيه٘: اغهتؿٝسٚا   عبسايطٓٔ. ز.ٚاختتِ أ  ايتڀهٛضات  َه

 إػههاعس٠ أطؿههايهِ ٚأغههايٛا إتعهسز٠,  اـههسَات ٚتڀبٝكههات إت٬سكه١ 

 مل طؿهههٌ َهههٔ َػهههاعس٠ ا٭ب ٜڀًهههبإٔ  عٝبٶههها ؾًهههٝؼ. .. اغهههتدساَٗا ٗ

 غٓٛات. عؿط ٜتذاٚظ

إٍ  ايٝههّٛ أْٛههط عٓههسَا ايؿههٗطاْٞ ؾكايههت ٗ َههساخًتٗا:  يًٝهه٢. أ أَهها

ٞ  تعهٛز  اؾسٜهس٠,  ايهدلاَر  ٖهصٙ  نٌ ٍ  إٍ بساٜه١  ايهصانط٠  به  ايٓهت  زخهٛ

 ايسضزؾههه١, ٚغهههطف إٓتهههسٜات, إ٫ ٖٓهههاى ٜههههٔ مل ٚقتٗههها, يًػهههعٛز١ٜ

ِ , ٚإػٝٓذط ٚايبايتٛى,  ايؿهٝؼ  ٚتبعٗها  ايؿدكه١ٝ,  إهسْٚات  زخًهت  ثه
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 ٫ ٚبهطاَر  ؾهات,  ٚغهٓاب  ٚا٫ْػهتكطاّ,  تٜٛذل,إٍ  ايّٝٛ ٚٚقًٓا بٛى,

ٔ  غهطقت  ْعهِ,  بٗها.  بعهٓا ؾٌٗ ؾ٦ٝٶا؛ عٓٗا ْعطف , ايههجرل  أٚقاتٓها  َه

ٝٽا؛ ؾٝٗهها ايعههامل ٜهههٕٛ قههس نههجرلٶا. أؾازتٓهها ٚبإكابههٌ  ٚيهٓهه٘ اؾذلانهه

 ٚإػهههتٜٛات ايجكاؾهههات ْٝهههع َٚهههٔ ايبًهههسإ, نهههٌ َهههٔ بؿهههط سكٝكهههٞ.

إٔ  بعههس قڂههطب عههٔ عًههِٝٗ تتعههطف, ٚا٫دتُاعٝهه١ ٚايعًُٝهه١, ايؿهطٜهه١,

 ايعٕٛههه١ .. عذًههه١. َسٜٓتههه٘أٚ  قطٜتههه٘ سهههسٚز إ٫ ٜعهههطف ٫ اٱْػهههإ نهههإ

 يههٝؼ ٚاـًههٌ, َػههتُط زٚضإ سايهه١ إْٗهها ٗ تتٛقههـ, ٫ ايتهٓٛيٛدٝهه١

إٔ  بايهطٚض٠ ٚيٝؼ ي٘. خٴًل ٕا َٝػط ؾهٌ َعٗا؛ ٜتعاٌَ ؾُٝٔ بٌ ؾٝٗا؛

ٔ  مٔ, سػاب بطْاَر نٌ ٗ يٞ ٜهٕٛ ٔ  ٜٓاغهبٓا  َها  ٜٴشهسٸز  َه  زٕٚ َه

 أطؿايٓا. سٝا٠ ع٢ً ٜٓڀبل اؿاٍ ٖٚصا, ٜػطقٓاإٔ 

 مستكصات اإلعالو ادتدٓد:

 أزٚاتهه٘ ٗ اؾسٜههس ايؿههٗطٟ ٗ َساخًتهه٘ إٔ اٱعهه٬ّ  ؾههاٜع. ز أٚنهه 

 اْههههسَاز: ا٭ٍٚ: أغاغههههٌٝ َطتهههههعٜٔ ٚؾههههل ٚاْتؿههههط ٚٗههههط ٚقتههههٛاٙ

ٔ إٍ  ايهههتشهِ اْتكهههاٍ: ٚايجهههاْٞ ايٛغههها٥ٌ,  مًهههٌ ٖٓههها اؾُٗهههٛض. َٚههه

 قهههه١ٝ ناْهههت ا٭ٍٚ إطتههههع ٗ غهههعٝس. أ. قهههٛضٖا نُههها ايٛهههاٖط٠

 ٚغهههطع١ إعًَٛههه١, إْتهههاز غهههطع١ تؿهههٌُ ٚايػهههطع١. ٚايتػهههاضع ايػهههطع١

ٔ  اْتؿاضٖا. ٚغطع١ تٛظٜعٗا, ٛ  ٖٚهصا  أخهط٣,  دٗه١  َٚه  غهطع١  ا٭ٖهِ,  ٖه

 ٚدههه٘ عًههه٢ ايصنٝههه١ ٚاشلٛاتهههـ اٱْذلْهههت عهههدل ايٓاقهههٌ ايٛغهههٝ٘ تڀهههٛض

إٍ  أزٸت ٚتٛظٜعٗها؛  احملته٣ٛ ْٚكًهٗا,   إْتهاز  ٗ ايػهطع١  ٖٚصٙ. اـكٛم

ٕ  ا٫غهتكباٍ,  زٚض ٗ ٖٚٛ إػتدسّ اضتباى ٍ  إباؾهط  ايتهأثرل  ٚنها  غه٪ا

ٍ  بعهس  ايسٚض غ٪اٍ ثِ إكساق١ٝ,  ٖهصٙ  أقهبشت  ٚشلهصا  إعًَٛه١؛  اغهتكبا

 َػهههتدسَٞ بهههٌ ا٭ؾههههاض تهههسٜٚط ٱعهههاز٠ َكهههٓعأنهههدل  ايؿهههبهات

ٍ  إعهاز٠ ) ايتسٜٚط ٚأقب . ا٭دٗع٠ ّ  زله١ ( ايتػطٜهس  - اٱضغها  يًُػهتدس

 تػٝٸههط غههطع١ ٖٚههٛ آخههط, تكههين عاَههٌإٍ  ْٚههأتٞ. ايٛغهها٥٘ شلههصٙ ايٓؿهه٘

 إٓتههسٜات ثههِ ٚاختؿههت, ا٭خبههاض فُٛعههات سٝههح ٚٗههطت  , ايٛغهها٥٘

ِ  تطادعهت,  اير إسْٚات ثِ ٚتها٤يت, ٘  بعهض  ثه  ٚايؿهبهات  ايٛغها٥

ٌ  غهطٜع,  ٚاْڀؿا٤ غطٜع ٚٗٛض بٌ سٛٛٚٗا تؿاٚتت اير ا٫دتُاع١ٝ  َجه

ٌ  ٚٗ .ٚغرلٖا غبٝؼ َاٟ َجٌ ايؿبهات ٚبعض ايهٝو  ايتػهاضع  عاَه
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ٔ  ٗ) ايهبهاض  بٝس ايػابل ٗ ايتكًٝس١ٜ ايٛغا٥ٌ ناْت ٚايػطع١  ,(ايػه

ٌ  ٖصٙ ٚطبعٛا اٱع٬َٞ, ايعٌُأٚ  اٱزاض٠ سٝح َٔ غٛا٤  بطتابه١  ايٛغها٥

 دٗهه١  َٚههٔ ايتكًٝههسٟ. اٱعهه٬ّ  زلهه١ ايطتابهه١ ٖههصٙ  ٚأقههبشت ايهبههاض,

ٛٸض  ايؿهباب,  ٜهس  عًه٢  اؾسٜهس  اٱعه٬ّ  ٚٗهط  أخهط٣,  ِ  ايؿهباب  ٚطه  َعٛه

ٞ  إؿهٗس  غاز٠ ايّٝٛ ِٖٚ أزٚات٘؛ ٘  ؾٗٓهاى ا . إشٶاٱيهذلْٚه  تػهُ   ٚغها٥

٘  أبطظ ايؿباب َٔ دسٜس ٚدٌٝ يًػطع١, تٴععٸظ ٚثكاؾ١ بايػطع١  خكا٥كه

 َٚعٗا ا٫بتهاضات, ٚتػاضع احملت٣ٛ تػاضع َٔ ؾعاز ٚاؿ١ٜٛٝ؛ ايػطع١

 بٛقههؿ٘ تطاثٶهها  اؾسٜههس اٱعهه٬ّ ٖههٌ. ايٓتٝذهه١ ٚاغههتبام اؿهههِ تػههاضع

ٝٽا  ٔ  ايؿههٛض٠  بعههس  غٝشػههب  إْػههاْ ٕ أّ  ايطؾههس,  َههٛاظٜ إٔ  بعهههس غههٝهٛ

 ؟......ٚعذهب  تٓهسٸض  قٌ قازّ عكط ٗ ْتكاشؾ٘ ايصٟ احملت٣ٛ ٖصا ٜكب 

 .   ايكاز١َ يٮدٝاٍ اؿهِ

ٍ   بٝههت ٓههع٠. ز ٚأؾههاض ٛٸض َػههاض إههاٍ ٗ َساخًتهه٘ سههٛ  تكٓٝههات تڀهه

إٍ  فهايٌ: ا٭ٍٚ: ا٫غههتذاب١  بههٌ ا٫تكهاٍ, إٍ إٔ ايتكٓٝه١ قههس غهاضت   

 أَٓٝات إٔ ساده١  ؼكٝل اٯخطٜٔ. ٚايجاْٞ: َع يًتٛاقٌ اؿاد١ ايبؿط١ٜ

 ٕ ٌ  اٱْػها ٔ  َههع يًتٛاقه  ايٛغهها٥ٌ ا٭ظٍ؛ سٝههح دها٤ت  َٓهص  قا٥ُهه١ اٯخهطٜ

ٛٸضت ٚٚغٸعت ِ  ايدلٜهس,  أبطظٖها  اؿاد١, َٚٔ ٖصٙ ٚط ـ  ثه إخل ... .....اشلهات

 ؾههإٕ إخل؛ يههصيو....ايكههٛض٠ ثههِ بايكههٛت, غههطٜع١ تهههٕٛإٔ  ٚا٭َٓٝههات

 ٚا٭َٓٝات بايڀبع؛ إٍ اؿاد١ ٜػتذٝبٕٛ ا٫خذلاعات فاٍ ٗ ايعاًٌَ

 ايتدُههه١ َهههٔ سايههه١ ْعهههٝـ ايتدهههعٜٔ... أقهههبشٓا ٚقهههسض٠ ايػهههطع١ بػهههبب

 إٕ ايتشهههسٟ -َعهههاضف  ٚيهههٝؼ َعًَٛهههات ٖٓهههاٚايكهههٍٛ  -إعًَٛاتٝههه١ 

ٞ  َعاضف, ٖٚصٙإٍ  إعًَٛات ؼٌٜٛ ٌ  ايهر  ٖه ٟ  اؾٗهس  ٜهسخ  ٗ ايبؿهط

٘  ُط إٔ َا ا٫تكاٍ عًُا٤ ٜط٣ إْتادٗا .. ٚ  بعهس  غهتٗسأ  ثهٛض٠  ايبؿهط١ٜ  به

 ؾٝٗهها َهها إتعههسز٠, ايتكٓٝههات بههٌ ا٭زٚاض تٛظٜههع إطاٖكهه١, ٜٚٴعههاز  ؾههذل٠

ٌ  ٚغا٥ٌ ٔ   ايعهٛز٠  ٜعهين  ٫ .. ٖٚهصا ا٫دتُهاعٞ   ايتٛاقه  إٍ إانهٞ؛ يهه

 .ايٛاقع تػٝٸط أخط٣ ثٛض٠ باْتٛاض عًٝ٘ ايتعٛز ٜتِ دسٜس ٚاقع ٖٛ

 مساذل التطْز التقين:

إدتًؿ١ قهس   بأؾهاشلا ايبعٝع إٔ ايتك١ٝٓ إبطاِٖٝ. َٔ داْب٘ أٚن  ز

 َطاسٌ: بج٬خ َطٸت
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 ايتكٓٝهه١ ناْههت سٝههح ايكههٓاع١ٝ, ايجههٛض٠ َههع ايبساٜهه١ ناْههت (3

 َطسًهه١ ػههاٚظإٔ  بعههس, muscles اٱْػههإ يعههه٬ت اَتههسازٶا

 إٛاقههه٬ت, فهههاٍ ٗ خاقههه١ اؿٝهههٛإ, عهههه٬ت تػهههدرل

 ايكڀههههاضات,إٍ  اؿٝٛاْههههات َههههٔ ايتشههههٍٛ ٗ شيههههو ُٚجٸههههٌ

  ٚايڀا٥طات. ٚايػٝاضات,

 brain يعكههٌ اَتههسازٶا ايتكٓٝهه١ يتهههٕٛ إعًَٛاتٝهه١ ايجههٛض٠ أتههت (4

 سؿهههٜ ٗ إصًٖههه١ ٚقسضاتههه٘ اؿاغهههب خههه٬ٍ َهههٔ اٱْػهههإ,

 نههٌ ٗ شيههو ُٚجٸههٌ ٚاغههذلداعٗا؛ َٚعاؾتٗهها, إعًَٛههات,

  اؿاغب. تڀٛض َطاسٌ

 ايتكٓٝهه١إٔ  ٗ تتُجٸههٌ ثايجهه١ َطسًهه١ عههسٸ ّهههٔ ؾُٝهها اٯٕ يعًٓهها (5

 ٚا٫تكههاي١ٝ ا٫دتُاعٝهه١ ٚع٬قاتهه٘ اٱْػههإ يعٛاطههـ اَتههساز

 ,(اٱعه٬ّ  /اؾُاٖرلٟ _ اؾُعٞ _ ايؿدكٞ إػت٣ٛ ع٢ً)

 ٗ إتؿهاب١ٗ  إتتايٝه١  ايتڀبٝكهات  ٖهصٙ  ٗ ْؿٗسٖا بسأْا ٚاير

 أؾهاشلا. ٗ اختًؿت ٚإٕ ٚٚا٥ؿٗا,

 ٬ْ٘سٛه  ... َها ( ا٫خهذلاع أّ  اؿاده١ ) َكٛيه١  ٗ ايٓٛهط  ْٴعٝسإٔ  عًٝٓا

ٌ  ساده١؛  يتًب١ٝ تأتٞ ٫ ايتك١ٝٓإٔ  ٞ  أْٗها  ايعههؼ  به  ْبهسأ  شيهو  ٚبعهس  تهأت

 َػهاؾات  ػاٚظت أْٗا ْٚهتؿـ َٓٗا, ا٫غتؿاز٠ نٝؿ١ٝ عٔ بايبشح

ٔ  ْتٛقع٘ نٓٸا َا بعٝس٠  ايتكٓٝه١  شلها ... ؾٗهصٙ   قتًُه١  ٚاغهتؿاز٠  تڀبٝهل  َه

 شلا. ؾٛا٥س َٔ ْتدًٝ٘إٔ  ّهٔ ٖا بهجرلأندل  بػطع١ تػرل

  ارتفٔ٘: التقئات اذتدٓج٘ ّاذتسب

ايعٖطاْهٞ:   غهعٝس . اؿطبٞ ٗ َساخًتٗا سٍٛ ٚضق١ أ ؾاٜع٠. أ شنطت

٘  ا٫تكههاٍ ب٦ٝهه١ ٗ ايتػههاضع َتتايٝهه١  اٱيهذلْٚههٞ؛ إٔ اٱْذلْههت ٚخسَاتهه

 َههع خؿٝهه١ سههطب قههه١ٝ؛ ؾًكههس أقههبشٓا ٗأٚ  َطسًهه١ ٜعههس مل ٚتڀبٝكاتهه٘

 ... ايػههطع١ غههًبٝاتٗا ٗ ْٚتٗهها٣ٚ إهابٝاتٗهها, ٗ ْٴشًّههل ايتڀبٝكههات ٖههصٙ

ٍ  خههسَات ٚؾطتٗها  ايهر  ٞ  ا٫تكها  تطاٚزْهها, خهاطط٠  تهههٔ مل اٱيهذلْٚه

ٛٸم إيهذلْٚٝهههه١, عهَٛهههه١ يٓهههها ؾهٝههههـ  ٚإدههههطا٤ إيهذلْٚههههٞ, ٚتػهههه
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 َٚههٝع١  َٚؿاٜٚط بايڀابٛض اقڀؿاف ٗ تطٖكٓا ناْت اير إعا٬َت

٘  ٚايعهامل  ظض بهػڀ١ اٯٕ أٚقاتٓا ... ٌ  نًه  أقهابعو, إنهاؾ١   أطهطاف  به

 فههههاٍ ٗ إٗههههتٌُ بههههٌ ٚاـههههدلات ا٭ؾهههههاض ػههههاْؼ إٍ خههههسَات

أٚ  خدلاتهههوأٚ  أؾههههاضى بإٜكهههاٍ تتهًهههـ عهههاّ, ؾههه٬ أٚ  َتدكهههل

 زٖههٛضٶا عًٝٓهها اختكههطت ٚأؾهههاضِٖ ... تكٓٝههات  إٍ اٯخههطٜٔ بايٛقههٍٛ

 ٚاٯٕ ؾههٝذ,أٚ  عههامل يًكهها٤ ٚايذلسههاٍ ايػههؿط نههٛض نٓهها ٚعكههٛضٶا.

 قهطا٠٤ أٚ  قانهطاتِٗ,  يػهُاع  ٚقتٶها  ؾ٬ ػهس  ايعًُا٤, ٖ٪٤٫ بٌ متاض

ٍ  بكههسض َتػههاضع نتههبِٗ ... عههامل أٚ  ْكهها٥شِٗ  ٫ بهه٘ اي٬سههل َهها ؼههاٚ

 ٗ ايهٝاع ٚعسّ َٓ٘, سادتٓا ع٢ً ايذلنٝع إِٗ ؾُٔ يصيوتػتڀٝع... 

 زضاغههٞ َههٓٗر ٚنههع بٓهها ا٭ُٖٝهه١. ٜٚؿههذلض  بههايؼ أَههط ٚشيههو َتاٖاتهه٘,

ٌ  ثكاؾ١ ْؿط ع٢ً بايذلنٝع ٚإطبٌ اٯبا٤ ٚعٞ تعُٝل َع يصيو,  ايتعاَه

ٞ  ايتػهاضع  اٱيهذلْٚٝه١... أَها   ا٫تكاٍ قٓٛات َع اؾٝس ٔ  اٱيهذلْٚه  َه

 ٚتتڀًّههب تػههتشح ٚأؾهههاض بههسضض إٛنههٛع أڂثههطٟ ؾكههس غههًبٝات٘, داْههب

 ٚعكٛيٓها,  بٝٛتٓها,  اخذلم ايصٟ ايًلأٚ  ايٛسـ ٖصا َٔ ٚاؿسٸ اؿُا١ٜ

ٌ  اؾًُٝه١, ٚقهس   ٚعازاتٓها  قُٝٓها  ٗ ؾكهس أثهط   ٚيٮغـ ٚأبٓا٥ٓا؛ إٍ  ٚقه

ٔ  ايهجرل ؾٓؿط ؾٝٗا؛ ٜٚعاسِ ايعكٝس٠ ٘  ايهسٜٔ؛  نهس  ايؿههط  َه  يٝععععه

 ٜٴػهتؿاز إٔ  يٮغـ... ْطٜس إػًٌُ, أبٓا٤ بعض عٓس إٍ اٱؿاز ٚٚقٌ

 ٚغًبٝات٘. اخذلاقات٘ نسٸ ق١ٜٛ ٓا١ٜ َع ايتكٓٝات ٖصٙ َٔ

 ٍل التقئ٘ أصبرت خٔاًزا ال ميكً جتاّشِ؟

ايؿهههٗطاْٞ ٗ َساخًتههه٘ عًههه٢ ٚضقههه١ أ. غهههعٝس   غهههعس. زايًهههٛا٤ تڀهههطم 

 تعههس يهٓٗهها مل ايتكٓٝههات؛ ٖههصٙ غههًبٝات َههٔ ايعٖطاْههٞ إٍ أْهه٘ ٚبههايطغِ

ٌ  غهرلٙ؛ إٍ  ػهاٚظٙ  ّهٔ خٝاضٶا ٞ  به ٘  قڀهاض  ٖه إٍ إٔ  اٱْػها١ْٝ  تػهتكًّ

ٔ  ٚ ا٭ضض اهلل ٜطخ ٔ  عًٝٗها... ْعهِ,   َه ِ  مل مه  ْػهتڀٝع  ٫ٚ ؾٝٗها,  ْٴػهٗ

 يهٓٗها قهسض   ؛(ْهٓذ   ٫ قهس  ٚ دهسٽا,  قهسٚز٠  بسضده١  إ٫) ؾٝٗا ايتشهِ

 اغههت٬ٗنڄا ايعههامل ؾههعٛب أنجههط َههٔأْٓهها  ٚايػطٜههب ْعهها٤, يٲْػهها١ْٝ

َٶا  ٖهههصٙ ٗ إازٜههه١ ايهههٛؾط٠: ٚٚانههه  َعهههطٚف ٚايػهههبب شلههها, ٚاغهههتدسا

تٴشكهه٢,  ٫ٚ تٴعههسٸ ٫ ٚإعًَٛههات ا٫تكهها٫ت تكٓٝههات .. إهابٝههات.إطسًهه١

إٍ  ؾٝٗا اْػُاغ٘ ايؿطز ع٢ً غًبٝاتٗاإٔ أِٖ  نجرل٠ ... ٚضَا ٚغًبٝاتٗا
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 قشٝ أْ٘  ؾطن١ٝ ع٢ً ٜٚٓؿطٙ ؾٝٗا َا نٌ ٜٚػتدسّ ٜكسٸمأْ٘  زضد١

ٝٶا: َٚؿٝس. ٌٸ ٜهطٸؽ اٱْػإ أقب  ٚثاْ ٕ  ٚٗ شلها,  ٚقت٘ د  نهجرل٠  أسٝها

 ٚقهههشت٘, َٚكهههاؿ٘, ا٫دتُاعٝههه١, ٚقُٝههه٘ ع٬قاتههه٘, سػهههاب عًههه٢

...  (َههج٬ڄ ايػههٝاض٠ ٗ اغههتدساَٗا)  ٚإازٜهه١ ٚايٓؿػهه١ٝ ايعكًٝهه١ ٚغهه٬َت٘

َٶا ٚإٛاطٌٓ إُٗؿٌ َّهٓت أْٗا ايتك١ٝٓ إهابٝات ٖصٙأِٖ  َٚٔ  عُٛ

ٌ  إ٪غػات ٚتككرلٖا, ٚقكٛض َؿه٬تِٗ, عٔ ٱب٬ؽا َٔ  ٚإهٛٚؿ

 نٌ ٚأقب  ٚا٫دتُاع١ٝ, ايٛط١ٝٓ ايكهاٜا ٗ آضا٥ِٗ ٚعٔ بٌ ايعاًٌَ؛

َٶا َطاقبٶا َٛاطٔ  .أضازإشا  عا

 َجههههٌ ا٫دتُههههاعٞ ايؿههههٗطاْٞ إٔ اٱعهههه٬ّ غههههعس. زايًههههٛا٤ ٚأنههههاف 

 زلهها٤ َههٔ َُٓٗههطٶا ٚغٝػههتُط تكطٜبٶهها, ؾهه٤ٞ نههٌ ٜػُههط ايههصٟ ايؿٝهههإ

ـ   تبًع٘ ئ ٚ ايعًِ؛ ٕ  ا٭ضض ... ٚايػه٪اٍ: نٝه ٕ  غهٝهٛ ٌ  إْػها  إػهتكب

 قُٝهه١ آخههط ٚ عاطؿهه١, آخههط ستهه٢ ايؿٝهههإ ٖههصا ٗ ايػههاضم ٚ إههٓػُؼ

أٚ  ضٚح بههه٬ َازٜٽههها إْػهههاْٶا غهههٝهٕٛ ٖهههٌ !عكهههٌ؟ شض٠ آخهههط ٚ إْػههها١ْٝ,

 ايتكٓٝهههات ٖٚهههصٙ !إسػهههاؽ بههه٬أٚ  خذهههٌ,أٚ  خهههٛف بههه٬أٚ  عاطؿههه١,

 :اٯت١ٝ اـكا٥ل شلا عذٝب بتػاضع إتڀٛض٠ ٚايٛغا٥٘

 احملت٣ٛ. نجاؾ١ -

 ٚايٓؿط. ايتٛظٜع غطع١ -

 ٚإهإ. ايعَإ اختعاٍ -

 ا٭ؾطاز. ُهٌ -

  اـكٛقٝات. اخذلام -

 يٮؾطاز. ايٓؿػٞ ايتهٜٛٔ خًد١ً -

 يًُذتُعات. ايك١ُٝٝ إَٓٛٛات خًد١ً -

 ايتكًٝس١ٜ. ايػًڀات تٗسٜس -

 . اـكا٥ل َٔ ٚغرلٖا

 ايتكين, ايكڀاض ضنٛبإ٫  خٝاض َٔ ٫ٚ عٛز٠ ططٜل َٔ ٖٓاى ٚيٝؼ

 شلههها, سهههسٚز ٫ إهابٝهههات ...ٖٓهههاى ٜٛقهههًٓا أٜهههٔإٍ  ْعًهههِ ٫ قهههس ايهههصٟ

 تؿازٜٗا. ّهٔ ٫ ٚيهٔ َٓٗا؛ ايتكًٌٝ ّهٔ ٚغًبٝات
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 اإلبداع: تّْلد اذتاج٘

ِٸ إٔ  اؿُهههٛز ٗ َساخًتههه٘: أٚزٸ  عبهههساهلل  ضا٥هههس . أ قهههاٍ ٞ  أنههه  قهههٛت

 قطا٤تهههٞ ؾؿهههٞ .(اٱبهههساع تّٛيهههس اؿادههه١) بهههإٔ ايكا٥هههٌ ايهههطأٟ ٭قهههشاب

 ايبؿههههههط١ٜ اٱلههههههاظات أغًههههههبإٔ  يههههههٞ ٚٗههههههط, يًتههههههاضٜذ إتٛانههههههع١

ٔ  أتهههت  ايههههبرل٠  دههها٤ت  أْٗههها . أٚ اؾُاعٝههه١ أٚ  ايؿطزٜههه١ اؿادهههات  َههه

. اؿادههههه١ َٓعيههههه١ أْعيتٗههههها نهههههجرل٠ ٭غهههههطاض ؾهههههسٜس٠ ضغبهههههات َهههههٔ

 نهههبرل٠ فاظؾهههات عهههاز٠ ٜكهههاسبٗا ايتهههاضٜذ ٗ ايههههبرل٠ ٚاٱلهههاظات

, ايكطٜهههب ايهههطب  عهههٔ تبشهههح ايهههر ايؿهههطنات تكبًهههٗا ٫ ًُٜٛهههٗا, ٗ

 ٛ ٌٸ إٔ  يطأٜٓههها  عهههسْا  ؾًههه ٛٸيهههت  ايههههبرل٠  إؿهههاضٜع  ٖهههصٙ  دههه ٔ  َٴ  قٹبههههٌ َههه

 َٚ٪غػهههات٘. ايبؿهههط إلهههاظات أعٛهههِ َهههٔ.. َهههج٬ڄ .. ايتعًهههِٝ.سهَٛهههات

 ٚنههههههدل ٚيعُٛهههههه٘. ايعههههههامل ٗ اـسَٝهههههه١ إ٪غػههههههاتأنههههههدل  َههههههٔ

 ؾٝههه٘ زخًهههت ٚإشا. اؿهَٛهههات َػههه٪ٚيٝاتأٖهههِ  َهههٔ بكهههٞ َػههه٪ٚيٝت٘

ٝٽههها ْٛعٝٽههها بهههسا اـهههام ايكڀهههاع ؾهههطنات , ْٛهههطٟ .. ٚٗ.أٜهٶههها ْٚؿع

ِ  ٚغاقههههه١  ب٬زْههههها,  ٗ عًٝٓههههها  اهلل أْعُٗههههها  ايهههههر  ايٓعُههههه١ إٔ   سذههههه

 َهههع  ٜتٛاؾهههل ٫ بهههٌ كطداتههه٘؛  َهههع ٜتٛاؾهههل ٫ ايتعًهههِٝ,  عًههه٢ اٱْؿهههام

, إڀًهههههٛب بايؿههههههٌ إٓهههههتر ٜبهههههسٚ مل .. ٚيٮغهههههـ,.تؿهههههػًٝ٘ ٚاقهههههع

 نهههجرل ٜههههذلخ ٫) دههه٬ٝڄ أْؿهههأ ضؾهههٝس تؿعٝهههٌ بهههسٕٚ ٚإهههاٍ ؾههها٭َٔ

يهههههٔ  دههههسٽا؛ َهًههههـ ايتعًههههِٝ ايعههههامل زٍٚ أغًههههب .. ٗ(.أؾههههطازٙ َههههٔ

ـ  ٚيٝعُههٌ,  يٝههتعًِ,  ٜههسؾعٗا  ايؿههطز ٛ ... ٚيٝعههٝ ٔ أْهه٘   ٜعههطف  ٖٚهه  غههرل  َهه

ّٶهههها ٜعههههٝـإٔ  َههههٔ ٜههههتُّهٔ يههههٔ اؾٝههههس؛ ايتعًههههِٝ  أٜهٶهههها .. مههههٔ.نط

ٟ  إهههتعًِ ْهههاؾ٧  ٌ  ْههههٕٛ ؾهه٬ . ٜهههتعًِ ٫ ايههص  سهههل تڀبٝهههل ٗ قههاضَ

 بإػهههه٪ٚي١ٝ ا٫سػههههاؽإٔ  يههههٞ بههههسا ٖٓهههها َٚههههٔ أبٓا٥هههه٘؛ عًهههه٢ اجملتُههههع

 ايؿهههباب بعهههض عٓهههس غا٥بههه١ ٚايسٜٓٝههه١ ٚايٛطٓٝههه١, ايصاتٝههه١, اٱْػههها١ْٝ

 إههه٪ثطٕٚ نهههإإشا  َػهههتكبًٓا, عًههه٢ دهههسٽا كٝهههـ أَهههط ٖٚهههٛ ايٝهههّٛ,

 ..يكهههس.ايتعًهههِٝ َكاعهههس ٗ ايٝهههّٛ ْهههطاِٖ َهههٔ بهههٌ َهههٔ غهههٝهْٕٛٛ ؾٝههه٘

 يًتعًهههههِٝ, ٚألعْههههها نهههههد١ُ َ٪غػهههههات بإْؿههههها٤ ايبساٜههههه١ ٗ ألعْههههها

 ٗ أٜهٶههههها ْٓذهههههعإٔ  يتڀهههههٜٛطٙ, ؾٝذهههههب  نهههههبرل٠ َبهههههايؼ بتدكهههههٝل

 غٴس٣. ٚإاٍ اؾٗس غٝصٖبأٚ  ضؾٝس, بؿعٌ شيو نٌ تؿعٌٝ
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ايعٖطاْههههٞ عًهههه٢ فُههههٌ إههههساخ٬ت ٚ ايتعكٝبههههات   غههههعٝس. ٚعًههههل أ

 ٛ  إ ايٛضقهههه١: َتتايٝهههه١ايػههههابك١ سههههٍٛ ٚضقتهههه٘ بكٛيهههه٘: إْهههه٘ بههههايعٛز٠ يعٓهههه

 ؼههههاٍٚ( َكٛيهههه١) بٛقههههؿ٘.. اٱيهذلْٚههههٞ ا٫تكههههاٍ ب٦ٝهههه١ ٗ ايتػههههاضع

 تتعًههههل خاضدٝهههه١ غههههطع١ ايؿهههههط٠: ؾطنههههٝر ٚؾههههل..  ايٛضقهههه١ إْتادٗهههها

ّ  تتعًههههل  زاخًٝهههه١  ٚغههههطع١.. ٚنههههُٛضٶا  ٚٗههههٛضٶا  بايتڀبٝكههههات  باغههههتدسا

٘  ايتڀبٝهههههل  ٘  ٚايتعههههههاطٞ ْؿػههههه  ا٫ْعهاغههههههات تتبهههههع  ٚبايتههههههايٞ.. َعههههه

 ب٦ٝههه١ إهابٝهههات ظهههٌ ايتػهههًِٝ َهههع.. ايتػهههاضع١ٝ اؿايههه١ شلهههصا ايػهههايب١

 .ٚايتػاضع ايػطع١ َعاٌَ ّٚيسٖا اير اٱيهذلْٚٞ ا٫تكاٍ
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 اذتنْد عبداهلل زاٜد. الْزق٘ السٜٔط٘: أ: 

ّ  دهسٽا  َُٗه١  ٚغا٥٘ عٔ ايػڀا٤ إٍ نؿـ ٖصٙ إساخ١ً تػع٢  تكهٛ

ٌ  اؾُهاٖرل,  ٗ ٚؾعايه١  َه٪ثط٠  ٚاتكاي١ٝ إع١َٝ٬ بأزٚاض  َتدهٍـّ  ٚبؿهه

 . نجرلٕٚ ٜسضن٘ ٫ بڀبٝعت٘

ٕ  ع٬قه١  إٕ ٘  اٱْػها  ْتٝذهه١ ضَها , أٚ ؾڀطٜه١  ع٬قه١  ٚا٭يعهاب  بايذلؾٝه

 ٚايتؿاعههٌ أقطاْهه٘ كايڀهه١ عًهه٢ اجملبههٍٛ يٲْػههإ, ا٫دتُههاعٞ يًڀبههع

 ٚتٴّٛيهس  إٓاؾػه١,  ٚتهدلظ  بإتعه١,  تأتٞ ْعٞ بؿطٟ غًٛى ؾايًعب١. َعِٗ

 ٗ ا٭غاغهه١ٝ ايطنهها٥ع إسههس٣ بههصيو ٖٚههٞ. ايػههرل َههع ٚا٫ضتبههاٙ ا٭يؿهه١

 ؾههّهًت اؿٛاغههٝب؛ ٚٚٗههٛض ايههتكين ايعكههط بساٜهه١ َٚههع. ايبؿههط سٝهها٠

 زل١ ٚضزلت خاق١, ٚا٭طؿاٍ ايؿباب أٚغاٙ ٗ قٜٛٽا سهٛضٶا ا٭يعاب

 .ايعكط ٖصا ٗ ا٭غاغ١ٝ ا٫تكايٞ ايؿعٌ زلات َٔ ١َُٗ

 ٗ بهههساٜاتٗا َٓهههص ايعطبهههٞ عإٓههها ٗ اٱيهذلْٚٝههه١ ا٭يعهههاب َٚهههع ٚدهههٛز

ِ  ٚع٢ً, إان١ٝ ا٬ٕٝز١ٜ ايجُاْٝٓٝات ٘  ٖها  أٜهٶها  ايهطغ ٘  ؾعًته  بٓها  ٚتؿعًه

ٞ  اٱزضاى َٔ ْكٝبٗا تأخص مل يهٓٗا ٚأطؿا٫ڄ؛ ؾبابٶا ٘  ٕها  اؿكٝكه  تؿعًه

 . سٛشلُا َٔ إٍ اؿٝا٠ ْٚٛطتُٗا ٚايڀؿٌ ايؿاب عك١ًٝ تؿهٌٝ ٗ

 ْٓٛهط  ظيٓها  َها , ٚأدٗعتٓها  بٝٛتٓها  أغًب ٗ ايّٝٛ ا٭يعاب تٛدس ٚسٝح

ٔ  تؿاعًٝتٗها  عهِ أْٗا َسضنٌ غرل ,(يعب١)بٛقؿٗا  إيٝٗا  داْهب,  َه

ٕ  قهس  آخهط؛  داْهب  َٔ إتكس١َ ٚقتٜٛاتٗا  ايؿهطز  ٗ أثهطٶا  ا٭نجهط  تههٛ

 . أخط٣ اتكاي١ٝأٚ  إع١َٝ٬ ٚغ١ًٝأٟ  َٔ
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 ا٬ٕٝزٜههه١ اـُػهههٝٓٝات ٗ ا٭ٚيهههٞ ؾههههًٗا ٗ ا٭يعهههاب بهههسأت يكهههس

 اؾاَعههات ٗ اؿاغههب عًههّٛ بأقػههاّ خاقهه١ بٛقههؿٗا عٛثٶهها  إانهه١ٝ

 ستهههه٢ ٚاغههههع ْههههاٖرلٟ بؿهههههٌ تٴعههههطف مل ٚيهٓٗهههها ا٭نازّٝهههه١؛

 ا٭يعهاب  ٚٚسهسات  ايؿدك١ٝ اؿٛاغٝب ٚٗٛض عٓس ا٬ٕٝز١ٜ ايجُاْٝٓٝات

 .اـاق١

 يؿههطنات نههبرل بؿهههٌ ايؿدكهه١ٝ اؿٛاغههٝب اْتؿههاض أتههاح ٚقههس

ٍ  نهد١ُ  بٛاب١ ا٭يعاب ٔ  إػهتًٗو؛ إٍ  يًٛقهٛ ـ  ٚيهه  َعاؾهات  يههع

ّ  ٚ٭ٕ اؿكبه١,  بسا١ٜ ٗ اؿٛاغٝب ٌ  ْٛها  بهايهُبٝٛتط  اـهام  ايتؿهػٝ

ٔ  نهبرلٶا  سٝهعٶا  ٜأخهص   عًه٢  اتهههههههه ايؿطن بعهض  تههههههه أقسَ ر؛ههههههه إعاي َه

ُٸٝ ٘ههههؾك ابهههيٮيع ١هههههككك ِههههههاؿذ ط٠هههههقػٝ سٛاغٝب بٓا٤  تهههههغٴ

 .ايؿٝسٜٛ أيعاب ٚسس٠أٚ , Video Game Console به

ٌ , َػتُط٠ يٮيعاب إدكك١ ٚايٛسسات ٖصا َٜٛٓا ٚإٍ ٌ  ؾهه  دٝه

 ا٭دٗههع٠ ٖههصٙ َههع ايتؿاعههٌ ٚطههطم, قبًهه٘ ايههصٟ اؾٝههٌ َههٔ ٚأغههطع أقهه٣ٛ

َٶا ٚتتذسز تتؿّهٌ  . ّٜٛ بعس ٜٛ

 غهٛم  ٗ ت٪ثط, ايّٝٛ ند١ُ غٛم اؿاغٛب١ٝ اٱيهذل١ْٝٚ ٚيٮيعاب

 َٚٓههههص. اؾُٗههههٛض َههههٔ نههههبرل٠ ْػههههبٶا ٚؼتهههههط, ا٭خههههط٣ ايٛغهههها٥ٌ

,  ًَشههٛٚ بؿهههٌ تُٓههٛ ا٭يعههاب بههسأت إانهه١ٝ ا٬ٕٝزٜهه١ ايتػههعٝٓٝات

 إتٛغهه٘ أقههب  ستهه٢ ايػههٛم؛ سذههِ َههٔ عايٝهه١ ْػههب١ يًهبههاض َعڀٝهه١

 . غ١ٓ (53) ي٬عب ايعُطٟ

إٍ اْتؿههاض  ٜعههٛز اضتؿاعهه٘ ٚيهههٔ يبعهههٓا؛ َؿاد٦ٶهها ايههطقِ ٜبههسٚ ٚقههس

 ا٭يعههههاب ٖههههصٙإٍ  ايٛقههههٍٛ يٮغًبٝهههه١ أتههههاح ٖهههها ايصنٝهههه١؛ ـاشلٛاتهههه

ٓٸع١ يًؿههطنات ٚأتههاح بػههٗٛي١, اٱيهذلْٚٝهه١  إٍ ا٭ؾههطاز ايٛقههٍٛ إكهه

ِ  أٜهٶها  غطٜع بؿهٌ ٔ  قهسٚز  غهرل  بهسع  ايصنٝه١  ايتڀبٝكهات  ػهاض٠  َه

 ناٯٜبهاز,  اؿذهِ,  قهػرل٠  ا٭دٗع٠ َٔ ٚمٖٛا احملُٛي١ اشلٛاتـ ع٢ً

 . ٚغرلُٖا بو, ٚايٓٛت

ّ  ا٭يعهاب  أغًهب  ٚاضتباٙ, ايكطق١ٓ قاضب١إٔ  نُا  باٱْذلْهت؛  ايٝهٛ

 ٚا٭يعهاب  ا٭دٗهع٠  ؾهطا٤  عًه٢  ايٓاؾ١٦ ايسٍٚ ٗ إػتًٗهٌ أغًب أددل
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 اٱيهذلْٚٝه١,  ا٭يعهاب  يػهٛم  نهبرل  اضتؿاعإٍ  أزٸ٣ ٖا إكطق١ٓ؛ غرل

 ؾههصب ايًػههات؛ َدتًههـ ٚتعًٓٗهها أيعابٗهها تذلدههِ ايؿههطنات ٚأقههبشت

ِٸ  .اؾُٗٛض َٔ ا٭ندل ايه

ٌ إٔ  ايذلؾٝٗٝه١  ا٫قتكهاز١ٜ  ايب١٦ٝ ٖصٙ أتاست ٚقس  ا٭يعهاب  غهٛم  وته

 قهههٓاع١ فهههاٍ ٗ ايعهههامل ٗ ا٭ٍٚ ا٫قتكهههازٟ إطنهههع اٱيهذلْٚٝههه١

 َٓاؾػٶهها ايٝههّٛ ايػههٛم ٖههصا أقههب  ستهه٢ ٚإعًَٛههات؛ ٚا٫تكههاٍ اٱعهه٬ّ

ٌ  اقتكهاز  عهطف  عًه٢  تطبٸعهت  ايهر  شاتٗها,  ٖٛيٝهٛز  ػهاٚظ  ؾطغٶا  ايٛغها٥

ٟ  ايهطب  إٔ  يسضده١  َههت؛  نجرل٠ يعكٛز ّ  ٗ يٮيعهاب  ايػهٓٛ  4235 عها

 .با٭ؾ٬ّ اـام ايطب  نعـ نإ

 ا٭خهرل  ٚإقهساضٖا , ايؿهٗرل٠  ا٭يعهاب  إسس٣( ايػٝاضات غاضم) ٚيعب١

ّ  سّڀِ  ٗ نػهبت  سٝهح  ايذلؾٝٗٝه١؛  اجملها٫ت  ؾهت٢  ٗ ايكٝاغه١ٝ  ا٭ضقها

 ناْههت ٚتهًؿتٗهها, ز٫ٚض ًَٝههٕٛ (22:) قههسٚضٖا َههٔ غههاع١ 46 أٍٚ

(488)  ٕ  Call Of Duty( أٚ ايٛادهب  ْههسا٤) اؿهطٚب  ٚيعبهه١. ز٫ٚض ًَٝهٛ

َٶها  (37) أٍٚ ٗ نػبت أٜهٶا ا٭يعاب عُايك١ إسس٣ , ايػهٛم  ٗ شلها  ٜٛ

ِ  أل  ٖٚٛ ايؿٗرل,( Avatar) ٚيًُٛاظ١ْ ؾإٕ ؾًِٝ ز٫ٚض. ًَٝاض  عًه٢  ؾهًٝ

ٔ  ايتاضٜذ َطٸ ٟ  ايهػهب  ْاسٝه١  َه ٌ  أخهص  إهاز ٌ  ٜهَٛ ٌ  إنهاؾٝ إٍ  يٝكه

 . ز٫ٚض إًٝاض

ـ  اٱيهذلْٚٝه١  ا٭يعهاب  ُٖٝٓه١ إٔ  ٜبسٚ ٫ٚ , اؿهس  ٖهصا  عٓهس  غهتتٛق

 ٚأدٗهع٠ , ايصنٝه١  ٚاشلٛاتـ, تؿػًٗا اير ايتك١ٝٓ َع تتهٝٸـ ؾا٭يعاب

 عًههه٢ تهههسٍ نًهههٗا ايههههبرل٠؛ ايتكٓٝههه١ ٚايتڀهههٛضات, ا٫ؾذلانهههٞ ايٛاقهههع

ٞ )ايتؿاعٌ  طاٱيهذل١ْٝٚ. ٚعٓك ا٭يعاب شلصٙ أنجط ٚاعس َػتكبٌ  عهاي

 اتكهاي١ٝ  ب١٦ٝ َٓٗا هعٌ اٱيهذل١ْٝٚ؛ ا٭يعاب ب٘ تٓؿطز ايصٟ( ايهؿا٠٤

 . اؾس َأخص أخصٖا َٔ ايّٝٛ ايبؿط١ٜ ايت١ُٝٓ يكٓٸاع بس ٫ دسٽا, ١َُٗ

 ًٜعبههٕٛ نًههِٗ ٚا٭طؿههاٍ, ٚايؿههابات, ٚايؿههباب ٚايبٓههات, ٚا٭بٓهها٤

ٝٽهها,  بعههض تسضنهه٘ ٫ قههس ايههصٟ يهههٔ ايًعههب؛ ٗ ٚغٝػههتُطٕٚ إيهذلْٚ

 إتعهه١ عًهه٢ ؾكهه٘ وكههًٕٛ ٫ ؾههإِْٗ ًٜعبههٕٛ, عٓههسَا ٖهه٪٤٫إٔ  أغههطْا,

 . عُٛٝتٌ ٚتطب١ٝ تعًِٝ ضسًر ٜعدلٕٚ ِٖ بٌ ايًعب؛ َكابٌ ٚايذلؾٝ٘
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 ايب٦ٝهه١ ٖههصٙ ٗ ٜتكههطؾٕٛ نٝههـ مل ٜههتِ تعطٜههـ أٚيٝهها٤ ا٭َههٛض,   إٕ

 إٛدٗهه١ ايطغهها٥ٌ ٜعطؾههٕٛ ٚنٝههـ ٚبٓههاتِٗ, بأبٓهها٥ِٗ ي٬تكههاٍ اـؿٝهه١

ٍ  َٔ يًذٌٝ ـ  ا٭يعهاب,  خه٬ ٕ  ٚنٝه ٘  ههب  َها  ؿُاٜه١  ٜتكهطؾٛ  ٓاٜته

 . خڀرل دسٸ ايٓاتر ؾإٕ ايبؿط١ٜ؛ ايٓؿؼ َهْٛات َٔ

 ب٦ٝهه١ ٗ تههتِ ايٝههّٛ إُهٓهه١ ايٓاؾهه٧ اؾٝههٌ اخههذلام أغههايٝب ٚنههٌ

 . ٚاٱقٓاع ايتأثرل ايعاي١ٝ ايتؿاع١ًٝ ايهؿا٠٤ بصات اٱيهذل١ْٝٚ, ا٭يعاب

ٚٸز قههههاضت إتڀطؾهههه١, اؾُاعههههات ٚستهههه٢  إتڀههههطف يؿهطٖهههها تههههط

 عايٝه١  َٚٗهاض٠  اٱيهذلْٚٝه١,  ا٭يعهاب  عدل إؿٌ اٱدطاَٞ ٚيػًٛنٗا

 ايهؿهها٠٤ شات اٱيهذلْٚٝهه١ ا٭يعههابإٔ  تههسضى اؾُاعههات ؾتًههو. دههسٽا

. ا٭خهط٣  إهؿٛؾ١ ا٫تكاٍ ٚغا٥ٌ نٌ َٔ أَه٢ اـؿ١ٝ, ا٫تكاي١ٝ

 سٛادعْههها ٚىذلقهههٕٛ ؾهههت٢, بڀهههطم ٚايهههسَاض ايكتهههٌ ٭يعهههاب ٜطٚدهههٕٛ

ٔ  إٍ َعٜهس  ٚههين ٗ ؼتهاز  قهه١ٝ  ..ٖههٞ.ٚايجكاؾٝه١  ا٫دتُاعٝه١   ايتأَههٌ َه

 . ٚايٓٛط

 

 اذتكنٕ: ذطني. التعقٔب األّل: د 

 اٱزضاى َههههٔ ْكههههٝبٗا تأخههههص مل إْٗهههها قٛيهههه٘: ٗ أ. ضا٥ههههس َههههع أتؿههههل

ٌ  ايعطب؛ مٔ ىكٓا ٫ اٱزضاى نعـإٔ  نُا, اؿكٝكٞ  ٖٓهاى ٕ إ به

ٖڄهها  ٭ُٖٝتٗهها؛ ٚعٝٓههاأْٓهها  يههٛ, ْعههِ. إؿههه١ً ٖههصٙ تؿههاضنٓا أخههط٣ أ

 ؾبابٓا. عكٍٛ تڀٜٛط ٚٗ ايػًِٝ, بايؿهٌ َٓٗا ا٫غتؿاز٠ ع٢ً يعًُٓا

ٕ  ا٭يعهاب,  عٔ ا٭ٜاّ ٖصٙ أسسِٖ ٜتشسخ ايصٟ ايٛقت ٗ  َها  أٍٚ ؾهإ

ٍ  ع٢ً ىڀط ٛ  ايبها  ُٖٚٝٓتٗها  اْتؿهاضٖا  بػهبب  اٱيهذلْٚٝه١؛  ا٭يعهاب  ٖه

 نهجرلٶا ٕ إ سته٢  باٱيهذلْٚٝهات؛  شلا ع٬ق١ ٫ اير ا٭خط٣ ا٭يعاب ع٢ً

 بؿههههههٌ َتهههههٛؾط٠ أقهههههبشت ا٭خهههههط٣؛ ا٭يعهههههاب نهههههٌ ٜههههههٔ ملٕ إ

 ْؿػ٘, َع ايًعب١ ٗ ايؿدل ًٜٚعب ؾطا٩ٙ ّهٔ َا َٓٗا, إيهذلْٚٞ

 اٱْذلْت عدل ايؿدل ًٜعب٘إٔ  ّهٔ َا َٚٓٗا سٛي٘, ٖٔ أسس َعأٚ 

 .ايعامل أقك٢ ٗ ضَا أؾدام َع" ٫ٜٔ إٔٚ"
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 ٚا٭يهههٛإ, ايتكهههٜٛط, خههه٬ٍ َهههٔ داشبٝههه١ اٱيهذلْٚٝههه١ ٚيٮيعهههاب

 ؾٝهتكُل  سكٝكٝه١,  أْٗها  ّاضغهٗا  ٕٔ تكٛٸض اير ٚإ٪ثطات ٚا٭قٛات,

 ايذلنٝهههع, عًههه٢ نهههجرلٶا ٚتعتُهههس.  تؿاقهههًٝٗا ٜٚعهههٝـ ٜٚعٝؿهههٗا ايهههسٚض

 ٚغطٜهههع٠ إػهههاَط٠ سٴهههب تهههجرل َٓٗههها ٚعهههسز. ٚايهههتؿهرل ايبسٜٗههه١ ٚغهههطع١

ٞ  تأثرل سكٍٛ زٕٚ اشلسف ٚؼكٝل ا٫ْتكاض, ٟ  ايؿهدل  عًه٢  بهسْ  ايهص

 غطٚضٙ, ٜؿبع شيو ؾإٕ ٜٚتكسّ؛ ؾٝٓتكط ايؿدل واٍٚ ٚعٓسَا ًٜعبٗا.

 .ٚعُٛت٘ بكٛت٘ ٜٚٴؿعطٙ

ِ  نبرلٶا؛ إقبا٫ڄ ٫ٚقت اْتؿطت ا٭يعاب َٔ عسز ٖٚٓاى  ؾٝٗها  َها  ضغه

ٌ  أثٸط ٚضَا ا٭عُاض, َٔ نجرل َع ٜتٓاغب ٫ قس عٓـ َٔ  غهًيب  بؿهه

ٔ  ايٓهٛع  ٖٚهصا  ايػًٛنات. َٔ نجرل ٗ  بؿهط١ٜ  غطٜهع٠  سهطٸى  ا٭يعهاب  َه

إٔ  َهع  إزَاْٗها؛  سسإٍ  ًٜعبْٛٗا ٖٔ نجرلٶا أٚقًت ٚإثاضتٗا َٓٗا. ٚظاز

 !ٚايعٓـ ٚايتسَرل, ايكتٌ, ٖٛ ؾٝٗا َا

 ٖههٔ عههسز ؾكههسإٔ  ا٭يعههاب َههٔ ايٓههٛع ٖههصا ٖاضغهه١ عههٔ ٚقههس ْههتر 

ٌ  َٗهاضات  ًٜعبْٛٗا , اؿكٝكٝه١  ١ا٫دتُاعٝه  اؿٝها٠  ٗ ايٓهاؽ  َهع  ايتٛاقه

 ِ  ْههاؽ, بهه٘ فًهؼ  ٗ ٜهههٕٛ عٓهسَا  ٚنههٝل بععيهه١ ٜؿهعط  أقههب  بعههٗ

 يعبههه١إٍ  ايٛقهههٍٛ خ٬شلههها َهههٔ ٜهههتُّهٔ ٚغههه١ًٝ يسٜههه٘إٔ  يهههٛ ٜٚطغهههب

 -ٚنبههاضٶا قههػاضٶا - ايٓههاؽ َههٔ نههجرل ٜؿعًهه٘ َهها ٖٚههصا إيهذلْٚٝهه١,

 سته٢  ايًعهب؛  ٗ ٜٚبهسأ  احملُهٍٛ,  ٖاتؿ٘ ٜٚٴدطز ضنٔ, ٗ ٜٓعٟٚ عٓسَا

 اؾههٛ َههٔ يسٜهه٘ أؾهههٌ يهٓٗهها نههجرلٶا؛ يهه٘ قببهه١ غههرل يعبهه١ ناْههت يههٛ

 .َع٘ ٜتهٝٸـإٔ  ٜػتڀع مل ايصٟ ا٫دتُاعٞ

 ا٭غههط٠ عههدل تههتِ ا٫دتُاعٝهه١ ايتٓؿهه١٦ عًُٝهه١إٔ  عًٝهه٘ إتعههاضف َٚههٔ

ٌ  إٍ إسضغه١,  باٱناؾ١ ا٭ٍٚ, بايسضد١  ٚإ٪غػهات  اٱعه٬ّ,  ٚٚغها٥

 اٱيهذلْٚٝهه١ ا٭يعههاب َههٔ دعههٌ ٚايتهٓٛيههٛدٞ ايههتكين ٚايههتػرل. ايسٜٓٝهه١

ٌ  ا٭ؾهاض, ٚتػٝرل ايتٓؿ١٦, ٚغا٥ٌ َٔ ٚغ١ًٝ أٚ  غهًبٶا , ايػهًٛى  ٚتعهسٜ

 دٝههٌ ؾدكهه١ٝ ٗ تهه٪ثطإٔ  ّهههٔ ايهُبٝههٛتط ؾأيعههاب يههصيو إهابٶهها؛

ٝٸهههط ناَهههٌ, ٝٸهههط فتُهههع, ٭ٟ إػهههتكبٌ ٖٜٛههه١ َهههٔ ٚتٴػ  بٓا٥ههه٘ َهههٔ ٚتٴػ

 .نًهٗا  ايعاَه١  أْػاق٘ ٚؾهٌ أؾطازٙ, بٌ ا٫تكاٍ ٚطبٝع١ ا٫دتُاعٞ
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 اجملتُهههع؛ َهههٔ دهههع٤أٟ  ٗ تػهههرلأٟ  ؾهههإٕ ايٛٚٝؿٝههه١, ايٓٛطٜههه١ ٚعػهههب

ٌ  ا٭دعا٤؛ بك١ٝ ٗ أثطٙ ٜٓعهؼ ٞ  ايهتػرل  ؾٝشكه ٌ . ا٫دتُهاع  دهع٤  ٚنه

ّ  ايٓػهل  أدعا٤ َٔ ٘  ايعها ـ  َٓه٘,  ْابعه١  بٜٓٝٛه١  ٚٚٝؿه١  يه  بهاخت٬ف  ٚؽتًه

ٌ  بٝٓٗا ٜهٕٛإٔ ٚوسخ  ايٛٚا٥ـ,  اٱيهذلْٚٝه١  ا٭يعهاب  ٚ٭ٕ. تهاَه

 أثطٖها  ؾإٕ اؿايٞ؛ ايعكط ٗ ا٫دتُاعٞ ايٓػل َهْٛات أسس أنشت

ٝٶا ٜٛٗط َٚا. ٚاقع أَط ا٭ْػام بك١ٝ َع ٚتهاًَٗا ٛ  ساي  ايػهًيب  ا٭ثهط  ٖه

ّٚؿهه٘ ايههصٟ  إهابٝهه١ آثههاضٶا ٖٓههاىإٔ  ايعًههِ َههع اٱيهذلْٚٝهه١, ا٭يعههاب تٛ

 . ايٓاؽ َٔ ايهجرل وػ٘ ٫ َا َٚٓٗا َعًّٛ, ٖٛ َا َٓٗا أٜهٶا,

ٞ  ؾإْٓها  ,Gane Mcgonigal ٗ 4234 يهه  َكاٍ ٚعػب ٕ  ِهه  بًٝهٛ

ٕ  ٖها  %72 به أنجط, ايهُبٝٛتط أيعاب ع٢ً َٜٛٝٽا غاع١  ايٛنهع  نها

ٔ إٍ إٔ  تٛقٸهًت  ايسضاغات بعضإٔ  إكاٍ ٜٚصنط. ;422 عاّ عًٝ٘  َه

 ٕ ٕ  ايهُبٝههٛتط  أيعههاب  ّاضغههٛ ٔ  إهابٝهها  ٜتههأثطٚ  ايصٖٓٝهه١,  ايٓاسٝهه١  َهه

ٕ  َُٗها , ا٭يعهاب  ٖهصٙ  ّاضغٕٛ َٔ ٚإٔ, ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ,  نها

 ٚايسقه١,  ٚايذلنٝهع,  ايػهطع١,  اختباضات ٗ غرلِٖ َٔ أؾهٌ عُطِٖ؛

ٕ  ا٭يعهاب  ٖهصٙ  ّاضغٕٛ ايصٜٔ ا٭طؿاٍ ٚإٔ. إتعسز٠ ٚإٗاضات  وكهسٚ

 إسهههس٣إٔ ا٫ْتبهههاٙ  ًٜؿهههت ٖٚههها اٱبهههساع. اختبهههاضات ٗ أعًههه٢ زضدهههات

 ٗ ٚقتٶهها ٜكهههٕٛ ايههصٜٔ ا٭طؿههاٍإٔ  َؿازٖهها بٓتٝذهه١ خطدههت ايسضاغههات

ِ  ٚإدٝؿهه١؛ ايعٓٝؿهه١ ا٭يعههاب  ؾُٝهها ٜتعًههل بتذههاٚظ   أعًهه٢ تهههٕٛ قههسضاتٗ

 قههها٤إٔ  .. نُهها.ٚايػهههب اـههٛف َجههٌ ايكههعب١, ايعاطؿٝهه١ إٛاقههـ

بهههٌ  ايع٬قههه١ قههه٠ٛ َهههٔ ٜعٜهههس أطؿهههاشلِ؛ َهههع ايًعهههب َهههٔ يٛقهههت ايٛايهههسٜٔ

 .ايڀطؾٌ

 

 اذتكنٕ: علٕ. التعقٔب الجاىٕ: د 

ُٸٔ تعكٝيب اٱؾاض٠ إٍ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:   ٜته

 بههٌ إعاقههط٠؛ سٝاتٓهها ٗ عاضنٶهها ؾهه٦ٝٶا يٝػههت اٱيهذلْٚٝهه١ ا٭يعههاب (3

٘  بهسأ  عٓهسَا  نايتًؿهاظ  ؾٗٞ َٓٗا, ض٥ٝػٶا دع٤ٶا أقبشت ٔ  بهْٛه  َه

 ٜػههع٢ ايههر ايهههطٚضات َههٔ أقههب إٍ إٔ  ايهُايٝهه١؛ اؿٝهها٠ أَههٛض

 .َعٗا ٚايتعاٌَ عًٝٗا يًشكٍٛ اٱْػإ
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 َاظيٓها  بٌ اٱيهذل١ْٝٚ؛ ا٭يعاب قٓاع١ ٗ ايصض٠ٚإٍ  ْكٌ مل مٔ (4

 .إص١ًٖ ٚإؿادآت بايتڀٛضات ٤ًَٞ ٚإػتكبٌ ايڀطٜل, َٓتكـ ٗ

 بؿههههٌ ٚتُٓهههٛ َعزٖهههط٠, قهههٓاع١ اٱيهذلْٚٝههه١ ا٭يعهههاب قهههٓاع١ (5

ٔ  ايهجرل ٗ نشايٓا َػتًٗهٌ, ْبك٢إٔ  إَا ٚمٔ َهڀطز,  َه

ٌ  َػاٌُٖ ْهٔأٚ  ٚايػًع, ايتكٓٝات  ٚاٱبهساع  قهٓاعتٗا  ٗ ؾهاعً

 .ؾٝٗا

 اؿسٜجه١  اٱيهذلْٚٝه١  ا٭يعابإٔ  ٚدست عس٠ ْؿػ١ٝ زضاغات ٖٓاى (6

ٛ  ٗ إهابٝهههه١ تههههأثرلات شلههها   انتػههههاب٘ ٚٗ يًڀؿههههٌ, ايههههصٖين ايُٓههه

 ٗ وتادٗهههها ايههههر ٚإٗٓٝهههه١ ا٭نازّٝهههه١ إٗههههاضات َههههٔ فُٛعهههه١

 .َػتكبً٘

7) ٗٚ  ٌ ٔ  أٜهٶها  زضاغهات  ٖٓهاى  إكابه ٝٸ  شلهها اٱيهذلْٚٝه١  ا٭يعهاب إٔ  تبه

 عك١ًٝ, ّأ قش١ٝ, أناْت تأثرلات غٛا٤ ايٓـ٤, ٗ غًب١ٝ تأثرلات

 .دػس١ٜ ّأ

 تكسٜطْا ٜ٪ثط ٫أ ٚهب طبٝعٞ, ؾ٤ٞ ٚإهاب١ٝ غًب١ٝ تأثرلات ٚدٛز (8

 ههب  نُا اٱيهذل١ْٝٚ, ا٭يعاب ٕٓاؾع إزضانٓا ٗ ايػًب١ٝ يٰثاض

ٕ  اٱهابٝهات  عًه٢  ْطّنع ٫أ ٛٸ ٔ  ْٚٗه  ؾسضاغه١  ايػهًب١ٝ,  ايتهأثرلات  َه

 اٯخههط؛ عههٔ َُٓٗهها يهههٌ ٚاغههتك٬ي١ٝ َٛنههٛع١ٝ ٚإٓههاؾع إدههاطط

 .َعٗا أؾهٌ ٚتعاٌَ ؾِٗ ع٢ً ٜػاعسْا

 ا٭ٍٚ داْبهإ,  ي٘ ايٓـ٤ ٗ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب تأثرل سٍٛ ايٓكاف (9

 َجههٌ َجًهه٘ ؾٝهه٘, ْههتشّهِإٔ  ْػههتڀٝع يههٔ ٖٚههصا بههاحملت٣ٛ, ٜتعًههل

 ٗ ايهههٓـ٤ بػهههًٛى ٜتعًهههل ٚايجهههاْٞ ٚاٱْذلْهههت, ايؿهههها١ٝ٥ ايكٓهههٛات

ٟ  ايٛقت َكساض َجٌ َعٗا, ايتعاٌَ ٘  ايهص ٌ  ٜكههٝ  ٗ ايؿهاب أٚ  ايڀؿه

 ايػههًب١ٝ؛ اؾٛاْههب َههع يًتعاَههٌ ا٫غههتعسازأٚ  ايًعههب ِهه٘أٚ  ايًعههب

 تطبٜٛه١  َٚ٪غػهات  ٚأغهطٶا,  أؾطازٶا, عًٝ٘, ْطّنعإٔ  هب َا ٖٚصا

 .عاّ بؿهٌ ٚفتُع١ٝ

 ٫ اٱيهذلْٚٝهه١ ا٭يعههاب َههع ايػههعٛزٟ فتُعٓهها ٗ ايههٓـ٤ تعاَههٌ (:

 ايٛقهت,  إزاض٠ نٝؿٝه١ أٚ  ا٭خط٣, ايتكٓٝات َع تعاًَ٘ عٔ ىتًـ

 َٔ ٜعاْٞ-َٚ٪غػات ٚنباضٶا, قػاضٶا, – ؾُذتُعٓا. اؿٝا٠أٚ 
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 غههٛا٤ٶ ا٭سههٛاٍ, َههٔ ايهههجرل ٗ اْعساَهه٘ بههٌ ا٫ْهههباٙ ؛ نههعـ

 .ٚنباضٶا قػاضٶا غًٛنٓاأٚ  ْكط٩ٚٙ,أٚ  ْؿاٖسٙ, ؾُٝا

 ايػهههًب١ٝ اٯثهههاضإٍ  أزٸت ايهههر ٖهههٞ ٖهههصٙ ا٫ْههههباٙ عهههسّ سايههه١ (;

ِٸ ٗ ٚايؿهههباب؛ ايهههٓـ٤ ٗ اٱيهذلْٚٝههه١ يٮيعهههاب  ا٭غهههط٠ َٚهههٔ ثههه

 ايطاؾس ٚست٢ ايؿاب,أٚ  ايڀؿٌ ٜكهٝٗا اير ؾا٭ٚقات ٚاجملتُع.

ْٶهها,  ايٓػههب َههٔ _ايؿدكهه١ٝ ٬َسٛههر َٚههٔ_ أْٗهها أسػههب أسٝا

ٝٽهها, ا٭عًه٢  ٘  ٖٚههصا عإ  ٚأَههطاض ايػهه١ُٓ, ْػهب  باضتؿههاع ع٬قهه١ يه

 .ايٓؿ٘ غرل اؿٝا٠ بُٓ٘ إطتبڀ١ ا٭خط٣ ٚا٭َطاض ايػهط,

 أيعههاب َههع ايكههػاض تعاَههٌإٍ  ا٫ْهههباٙ عههسّ سايهه١ أزٸت نُهها (32

ٛ  ايهسٚيٞ,  بايتكٓٝـ أخصْا يٛ ست٢ ٭عُاضِٖ؛ َٓاغب١ يٝػت  ٖٚه

َٚهٔ   َٓٗها؛  َُٗه١  دٛاْهب  ٗ فتُعٓها  تٓاغهب  ٫ َعاٜرل ع٢ً َبين

ِٸ تعطنِٗ ٞ  يًُشته٣ٛ  اـڀهرل٠  يًتهأثرلات  ث ٟ أٚ  ايػهًٛن  ايؿههط

 (.ٚغرلٖا ٚايعٓـ ايتڀطف,)

 عًهه٢ ا٭يعههاب ايكههػاض يعههب ػههاٚظت أٜهٶهها ا٫ْهههباٙ عههسّ سايهه١ (33

ٌ  َع ٚايتٛاقٌ اٱْذلْت, ؾبه١ ٔ  ٫عهب  ايعهامل,  أمها٤  ْٝهع  َه

ٞ  بتأثرلات٘؛ ٚعٝٗا ٚعسّ نً٘, ٖصا عٔ ا٭غط٠ ٚبٴعس ّ  ٚبايتهاي  عهس

 .ايع٬د١ٝأٚ  ايٛقا١ٝ٥ ايتسخ٬ت َٔ ا٭ز٢ْ باؿس قٝاَٗا

 اٱيهذلْٚٝهه١, يٮيعههاب ايػههًب١ٝ اٯثههاض َههٔ مههسٸإشا إٔ  إشا أضزْهها (34

 أعطانههٗا, َههع ٚيههٝؼ إؿههه١ً, أغههاؽ َههع ْتعاَههٌإٔ  ؾٝذههب

 َهههٔ ايهههجرل  ٗ َٓههههب٘ غههرل  فتُهههعأْٓهها   ْٛهههطٟ ٗ ٚا٭غههاؽ 

ٕ إٔ  ههب  ٚايتعاٌَ ؾ٪ْٚ٘, ٙ  تععٜهع  ٗ ٜههٛ  عهس٠  عًه٢  ا٫ْههبا

 :َػتٜٛات

 ا٭يعهههههاب ؾػهههههٛم ,ٚاجملتُعهههههٞ إ٪غػهههههاتٞ إػهههههت٣ٛ عًههههه٢ 

ٔ  غرل اٱيهذل١ْٝٚ ٌ  َكهٓ ٔ  ا٭يعهاب  ْٚٝهع  دٝهس,  بؿهه  ّهه

ٔ  ٚسته٢  قهٌ؛ أٟ  َٔ ايڀؿٌ ٜؿذلٜٗاإٔ  ٌ  َه  إتذهٛيٌ,  ايبها٥ع

 .نٛاب٘ أز٢ْ زٕٚ

  هب ايصٟ ايتعًِٝ, زٚض ٜأتٞ أٜهٶا, إ٪غػاتٞ إػت٣ٛ ٚع٢ً 

ٙ  إٍ غهطؽ  ٜتٛد٘إٔ  ٘  ا٫ْههبا ٌ  ٚثكاؾته ٘ إٔ  قبه ِ  ٜتذه  إٍ تعًهٝ
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 ٜػههههتشك٘؛ ايههههصٟ ا٫ٖتُههههاّ شيههههو ٜٚعڀههههٞ اجملههههطز٠, إعطؾهههه١

 ٚغهًٛن٘,  ايڀايب ؼكٌٝ ع٢ً إهابٶا غٝٓعهؼ ؾا٫ْهباٙ

 .٫سكڄا اجملتُع ٚاْهباط١ٝ

  ٚطهين,  إٍ بطْهاَر  ؾٓشتاز ,ا٭غطٟ إػت٣ٛ ٚع٢ً  ٘ إٍ  َٛدٸه

 ع٢ً ٜٚػاعسِٖ يسِٜٗ, ايذلب١ٜٛ إٗاضات ٜٴععٸظ ٚا٭َٗات, اٯبا٤

 ٗ ايؿعٸهههاٍ بهههسٚضِٖ قٝهههاَِٗ ٚعًههه٢ أعًههه٢, اْههههباط١ٝ ؼكٝهههل

 .أطؿاشلِ ٗ غطغٗا

 اٱيهذلْٚٝهه١؛ ا٭يعههاب بػههًبٝات تههأثطإشا  ايههٓـ٤, ًْههّٛ ٫أ هههب  (35

 .إؿه١ً ٗ ض٥ٝؼ غبب _َٚ٪غػات نباضٶا _ ٭ْٓا

 تأغهههٝؼ ٗ ايؿعٸهههاٍ بهههسٚضِٖ بًهههسْا ٗ إػهههتجُطٜٔ قٝهههاّ أُٓٸههه٢  (36

 يٮيعههههههاب عإٝهههههه١ َٚٛاقههههههؿات َٓٛههههههٛض غههههههعٛز١ٜ, قههههههٓاع١

 ٚيهٓٓهها دههسٽا؛ نههبرل٠ إتاسهه١ إٓاؾػهه١ َٚػههاس١ اٱيهذلْٚٝهه١,

 ا٫غههتجُاض شيههو ٗ ٚايؿههباب ايههٓـ٤ عكههٍٛ َههٔ ْػههتؿٝسإٔ  ْطٜههس

 .يٝكسَٛٙ ٚا٫بتهاض اٱبساع َٔ ايهجرل ؾًسِٜٗ ايٓاد ,

 

 لإلعــــالو ارتفٔــــ٘ املــــداخالت ذــــْل القضــــٔ٘: )الْضــــاٜط 

 اإللكرتّىٔ٘( األلعاب ّاالتصال: ٍٔني٘

ــاب ــ٘ األلعـــ ــً اإللكرتّىٔـــ ــُ مـــ ــسعإىل  الرتفٔـــ ــايف الػـــ ــٔه الجقـــ  للقـــ

  ّاملفأٍه:

 ػهاٚظت  اٱيهذلْٚٝه١  ايؿهٗطٟ, ؾهإٕ ا٭يعهاب    ؾاٜع. ْٛط ز ٚد١ٗ َٔ

ّ  تڀبٝكاتٗا ٗ ٘  َؿٗهٛ ّ إٍ  ٚايتعًهِٝ؛  ايذلؾٝه ٗ  ايػهطؽ  َؿٗهٛ ِ  ايجكها  يًكهٝ

 ٜٚههههط٣ ز. ؾههههاٜع إٔ ا٭يعههههاب   .ٚايػههههًٛى ايههههتؿهرل َٚٓٗهههها ٚإؿههههاِٖٝ,

ٚ  ٖٛ َٔ َؿاِٖٝ ٗ ت٪ثط اٱيهذل١ْٝٚ  يٮظَه١  ٚت٪غهؼ  ٚايكهسٜل,  ايعهس

 ّ ـ  َٚؿٗههٛ ٌ  ٚسٝههس٠  بٛقههؿٗا يػهه١   ايعٓهه  .. ٚايتڀبٝكهههات.إؿههه٬ت  ؿهه

 ٜتشههاٚضٕٚ اؾذلانهه١ٝ فتُعههات َعٗهها بههايتٛاظٟ أڂغٸههؼ يٮيعههاب اؿسٜجهه١

 تبههسأ تهههت٬ت ٗ ٚايجكاؾههات ايكههاضات عههدل ْٚاعههات ؾطقڄهها ٜٚؿههّهًٕٛ
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 اجملتُهههع َهههٔ يتتشهههٍٛ اجملُٛعههه١ بجكاؾههه١ إٍ ا٫يتهههعاّ ٚتٓتٗهههٞ بط٦ٜههه١,

 .ايڀبٝعٞ ايٛاقعإٍ  ا٫ؾذلانٞ

  ِ ـ  قڀعههإ بعههض ٚأنههاف ز. ؾههاٜع: ضأٜههت ٌ  نٝههـ زاعهه  ٗ تتؿههّه

ِ  إيهذلْٚٝه١,  َٓكات عدل ا٭غاؽ ٌٸ  ٗ تٓڀًهل  ثه  غٝاغه١ٝ  قؿهعات  ٚه

ٌ  تؿذلؽ َػعٛض٠ ٚسٛفإٍ  ٚايكس٠ٚ؛ ايبڀٌ َٚؿّٗٛ ٚادتُاع١ٝ  ا٭قهطب

 ٗ سًكههه١ إعكههه١َٛ ايهههٓؿؼ قتهههٌ ٚنهههإٔ زٜهههٔ,أٚ  خًهههل َهههٔ ٚاظع زٕٚ

 َٔ اثٌٓ َع تكسٸَت ا٭غاؽ ٖصا .. ٚع٢ً.اٱيهذل١ْٝٚ ايؿاؾ١ َباضٜات

ّ  َكهذلح  ايؿهٛض٣  َذًؼ ظ٥٬َٞ ٌ  دسٜهس  ْٛها  بٗهسف  غهبع١ أؾهٗط؛   قبه

ٛ  اٱيهذلْٚٝه١ َٚطاقبتٗها,   ا٭يعاب تكٓٝـ ٕ إٔ  ٚأضده ٔ  ٚاسهسٶا  ٜههٛ  َه

 . اؿًٍٛ

ٞ  يًٝه٢ . أ َٚٔ داْبٗا قايت ٍ  اٱيهذلْٚٝه١  ا٭يعهاب : ايؿهٗطاْ  يٮطؿها

ٌ  ت٪ضٸم ٌ  ٚيٮغهـ,  ٚأّ. أب نه  يهجهط٠  أعُهاضِٖ؛  َهع  ٜتٓاغهب  َها  لٗه

 ٫ دٝههٌ ؾههٓشٔ, ا٭يعههاب ٖههصٙ َههع ايتعاَههٌ بهٝؿٝهه١ ٚؾًٗٓهها إعههطٚض,

ٕ  ٚا٭تاضٟ, قدط نُبٝٛتطإ٫  ٜعطف ٔ  ؾٝٗها  ٜٴعهطض  َٚا نها  أيعهاب  َه

 خرلٶا غب١ٝ... ْتأٌَ أيعابٶا أْٗا ٜطٕٚ بٌ اؿايٞ؛ اؾٌٝ يػدط١ٜ َجاضٶا ٜعسټ

 ٗ إ٪ثط٠ ا٭يعاب َٔ خاي١ٝ أغٛاقٓا تهٕٛإٔ  ْٚڀُ  ؾبابٓا, ٚعٞ ٗ

 ا٭طؿاٍ ْٚؿػٝتِٗ. غًٛى

 ا٭يعهههاب  يتهههاضٜذ ْههه٪ضٸر  ٔهههٝؼ إٍ أْههه٘ إشا بهههسأْا   زلهههرل . أ ٚأؾهههاض

 ايعامل ٗ يسٜٓا ايهطت١ْٝٛ ا٭ؾ٬ّ يٛٗٛض ْ٪ضٸرإٔ  بس ؾ٬ اٱيهذل١ْٝٚ,

٘  مل ايهر  ايبساٜه١  ناْهت  ؾُٓٗا بايصات, ٚإسبًذ١ ايعطبٞ,  اٯٕإٍ  تٓته

 إباؾههط٠ َههٔ ؽًههٛ يًُتعهه١, خكٝكٶهها َكهه١ُُ اٱيهذلْٚٝهه١ ا٭يعههاب ..

ٌ  َجًهٗا  ايؿهر,  ٚايتػٜٛل ِ أٟ  َجه ٕ  َها  ٚعهاز٠  نطتهْٛٞ.  ؾهًٝ  َبٓٝه١  تههٛ

أّ  ناْههت خههرل٠ قههٛض بعههس٠ ايبڀههٌ ؾٝٗهها ٜتُٛٗههط قبٛنهه١ قكهه١ عًهه٢

ٌ  َجًهٗا  ا٭يعهاب  ٖصٙ اغتكبًٓا ايعطب١ٝ عٛإٓا ٚٗ ..ؾطٜط٠ ٔ  غرلٖها  َجه  َه

ٔ  عهاز٠  إػهتًٗو  ؾٝ٘ ٜكع ؾُٝا ٚٚقعٓا بٛقؿٓا َػتًٗهٌ, إٓتذات  َه

 ؾٝ٘. ايتشهِ ًّو ٫ َٓترأٟ  أَاّ ٚاضتباى ٚسرل٠ ٚضط١

 ا٭دٗهههع٠ غهههڀ٠ٛ َهههع خاقههه١ إتههههطض٠, اٱؾههههاي١ٝ شلهههصٙ ٚاؿهههٌ

 َههه١ .. قههِٝ.يههسٜٓا ايههر اشلا٥ًهه١ ايجكاؾٝهه١ ايكههِٝ بتععٜههع ٜبههسأ ايًٛسٝهه١؛
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ٔ  عهدل  ٖٚتهع  غهًؼ  بأغًٛب ٚايبشط ٚاؾبٌ, ٚايكشطا٤, ٚإس١ٜٓ,  ايؿه

 َكطضات َؿطزات ٚاغتبساٍ ايكك١, ٫ٖٛٚ أ ا٭طؿاٍ, قًٛبإٍ  احملبب

ٔ  اـايٝه١  اؾاَهس٠  ايًػ١ ٔ  ْهسض,  ؾُٝها إ٫  إؿهٛق١  ايككه١  َه  ايكهٛض٠  َٚه

ٔ  ٚايبعٝس٠ ايعاي١ٝ ايؿ١ٝٓ ايكؿ١ شات إًؿت١  ايؿهر,  ٚايتػهٜٛل  إباؾهط٠  عه

 ٚغا٥ٌ ٗ َعِٗ ْتڀٛض شيو بعس ثِ ٚعكٛشلِ, قًٛبِٗ َٔ قطٜب١ َؿطزات

ٞ  ٫ٚ ايتًؿعٜهٕٛ,  َٔ بس٤ٶا إدتًؿ١, اٱع٬ّ ٞ  دٗهاظ  آخهط  عٓهس  ْٓتٗه  يهٛس

 ٖهههصٙ َجهههٌ أطؿايٓههها ٚدهههسإ ْكهههتشِ . ٚعٓهههسَا..ا٭غهههٛام ٗ غٝكهههسض

 ٭يعابٓهها ْ٪غٸههؼإٔ  قههذلف تكههين َٚػههاعس٠ ٚقتٗهها ْػههتڀٝع ايككههل؛

 ٭يعهههاب  ا٫يتؿهههات َهههٔ ٜؿهههعطٕٚ زِٚههها  ٚقتٗههها ِٚهههٓعِٗ ْطٜهههس, ايهههر

 اٯٕ. َعٓا ساقٌ ٖٛ نُا ٚقرل٠ قاز١َ إيهذل١ْٝٚ

 عٴطض نطتْٛٞ ٔٝؼ َساخًت٘ بايتصنرل َػًػٌ زلرل. ٚاختتِ أ

ٕ  ؾههٗط  ٗ ٘ " MBC" ؾاؾههه١ عًهه٢  ضَههها ٌ " ازلهه سٝههح قهههاٍ:   ؛"إكههاقٝ

ٌ  ايعاي١ٝ اؾُاٖرل١ٜ يٓتأٌَ ٟ  يًشهسٸ  يًُػًػه ٘  تتػهابل  ايهص  ؾهطنات  ؾٝه

 بًعبهههه١ أشّنههههطإٔ  أڂضٜههههس نُهههها ..ؾٝهههه٘ إٍ اٱعهههه٬ٕ ٚاٱعهههه٬ٕ ايسعاٜهههه١

ٛٸم" ؾعع١" اغِ ؼٌُ إيهذل١ْٝٚ  ٚإهط٠٤ٚ  ايؿهٗا١َ  َٔ إيٝ٘ ْٓتُٞ ٕا تػ

 ٚايٓٗب. ايػًب غاضات ببعض بأؽ ٫ٚ ,"ايؿعع١"ٚ

 ّشتاطس األلعاب اإللكرتّىٔ٘: ارتفٔ٘ األٓدْٓلْجٔ٘ األبعاد

 إؾهاض٠  أْتٛهط  نٓهت , َها  يػهبب ايبعٝهع ٗ َساخًته٘:    إبطاِٖٝ. ز قاٍ

 ٗ ٚأْهها ا٭يعههاب, ٖههصٙ َههٔ بعههض ٗ اـؿٝهه١ ا٭ٜسٜٛيٛدٝهه١ ا٭بعههازإٍ 

ٕ  شيوإٔ  أتكٛٸض ٫ اؿكٝك١ ٌ  بها٭َط  غهٝهٛ  إٕ) بعهض إٔ  ٚأعتكهس . اشله

 إه٪اَط٠,  َٓشه٢  أخص قس يصيو؛ ايتٓٛرل ٗ اغتعذٌ َٔ( نٌ ٜهٔ مل

ٟ   ايتشكلأٚ  إثبات٘ ّهٔ ٫ َا ا٫غتؿٗازإٍ  انڀطٚا ٚقس  َٓه٘... يهس

ٌ  خًـ ٖٞ ٚاير _ ايطأزلاي١ٝ ا٫غتجُاضات بإٔ قٓاع١  ا٭يعهاب  تًهو  نه

ٔ  تٓڀًهل  _ ٚاغع ْڀام ع٢ً إٓتؿط٠ ٘  ٫) ٚاسهس  َبهسأ  َه  َهع  قُٝهو  ؽًه

 أخهط٣,  .. ٚبعبهاض٠ .أسسُٖا ؾكسإإٍ  غت٪زٟ اـًڀ١ تًو ٭ٕ ؛(أَٛايو

 ٚايٛسٝهس  ٚا٭خهرل  ا٭ٍٚ ٖهسؾٗا  ا٭يعهاب  تًهو  تٓتر اير ايؿطنات ؾٗصٙ

 ٞا٭ٜهسٜٛيٛد  ايتعبٟٛ اشلسف تسخٌإٔ  أبعس َٔ ؾٗٞ يصا ايتذاضٟ؛ ايطب 

 ا٫غتجُاضات. تًو ٗ
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ٌ  خايس. ٚأٚن  ز ِ  ضأٟإٍ  دهسٽا  ايطزٜعإ أْ٘ ّٝه  ايبعٝهع,  ز. إبهطاٖٝ

 ببعهس  ق١ًُ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب تهٕٛإٔ  ايهطٚضٟ َٔ يٝؼأْ٘  ٖٚٛ

 ٖٚههصٙ. أٜهسٜٛيٛدٝٽا  عُه٬ڄ  ا٭ضبهاح  عههٔ ايبشهح  عهسزْا إ٫ إشا  أٜهسٜٛيٛدٞ؛ 

 دسٜههس٠ َٓتذههات تػههٜٛل َٓٗهها ٚاشلههسف ػههاضٟ, تٓههاؾؼ ْتههاز ا٭يعههاب

 اؿُاٜه١  بهطاَر  شيهو  ٜٚ٪ٜهس .. ٖٚههصا  ٚبٝعه٘,  غرلٖها  ٚابتههاض  ٚبٝعٗا,

 ايكطقهه١ٓ؛ َههٔ َٓتذاتٗهها ؿُاٜهه١ ايؿههطنات إيٝٗهها تًذههأ ايههر ايؿهطٜهه١

ٔ  َايٞ ضب أندل  ع٢ً اؿكٍٛ يهُإ ِ إٔ  . قهشٝ  .ٖهه  ٖهصٙ  َعٛه

 ايجكاؾهه١ َههٔ دههع٤ َٓٗهها داْههب ٗ ٚتعهههؼ إٓؿههأ, أَطٜهٝهه١ ا٭يعههاب

ٞ  َها  نٌ ْطؾضْٓا إ قاٍ: َٔ يهٔ ا٭َطٜه١ٝ؛ ٔ  ٜهأت ٌ  َه . ا٭َهطٜهٝ

 .ايطأزلايٞ ايبعس إككٛز نإإشا  غًٛنڄا ايطأزلاي١ٝ ِاضؽ مٔ

 :ًٜٞ ؾُٝا تتُجٸٌ ا٭يعاب ٖصٙ ٗ ٚاـڀٛض٠

 ايٛقههت ٚنُٝهه١ ايٓاؾهه١٦, قٹبههٌ َههٔ ا٭يعههاب ٖههصٙ عًهه٢ اٱزَههإ :أ٫ٚڄ

 ّههههٔ ٚقهههت ٖٚهههٛ ا٭يعهههاب, ٖهههصٙ عًههه٢ إْؿاقههه٘ ٜهههتِ ايهههصٟ

 .ؾا٥س٠ أنجط أَٛض ٗ اغتجُاضٙ

ٝٶا ٌ  عًه٢  بعههٗا أٚ  ا٭يعاب ٖصٙ تهطٸؽ :ثاْ  ععيه١ أٟ  ايععيه١,  ا٭قه

ٔ  اي٬عههب  ٌ  عهه ٘  احملههٝڀ ٞ  ا٭غههط٠,  نههأؾطاز  بهه  ٚهههاٖط٠ ٖٚهه

 ايػههًيب ا٭ثههط ٚأثبتههت شيههو, أثبتههت زضاغههات ٖٚٓههاى غههًب١ٝ.

 .اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب ع٢ً إسٌَٓ ا٭ؾطاز ٗ يًععي١

 ا٭طؿههاٍ, عٓههس ٚا٫ْتكههاّ ايعٓههـ ػههصٸض ا٭يعههاب ٖههصٙ بعههض :ثايجٶهها

 ٖٓهههها إكههههاّ يههههٝؼ شيههههو, أثبتههههت أخههههط٣ زضاغههههات ٖٚٓههههاى

ٌ  سازثهه١إٍ  ؾكهه٘ أڂؾههرل. ٫غتعطانهٗا   ايعههاّ ط٬بٓهها أسههس َكته

 أبٓا٤ َع ًٜعبْٛٗا إخٛت٘ نإ إيهذل١ْٝٚ, يعب١ بػبب إانٞ

 ٚاقعهه١ ٖٚههصٙ..  call of duty يعبهه١ ٚأٚٓٗهها أ٬ْٜٚههٔ, اؾههرلإ

 ٚهاٖط٠  تكهب   ٫ سته٢  تتههطض؛  ٫ ٚيعًهٗا  دٝهسٶا,  أعطؾٗها  س١ٝ

 .اؾػسٟ ا٭ش٣إٍ  ٜكٛز ايصٟ ايعٓـ ٚأقكس ؾا٥ع١,

 غههٛف اغههتدساَٗا؛ ٗ ٚايتٛغههع ايتكٓٝهه١ بههإٔ تتٓبههأ زضاغههات ٖٚٓههاى

 ٚقهههت ٖٚهههٛ َػهههتكب٬ڄ, يٲْػهههإ إتهههاح ايؿهههطاؽ ٚقهههت ظٜهههاز٠ ٗ ٜٴػهههاِٖ
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ُٶا غٝكهٝ٘  اْتؿهاضٖا  بػبب اٱيهذل١ْٝٚ؛ ا٭يعاب َٚٓ٘ ايذلؾٝ٘, ٗ ست

ُٶهها ؾطزٜهه١,أٚ  ْاعٝهه١ بكههٛض٠ غههٛا٤ ٖاضغههتٗا, ٚغههٗٛي١  ايتٛدهه٘إٔ  عً

 ا٭دٗهع٠  ٗ ٖاضغهتٗا  ايؿهطز  ٜػهتڀٝع  ايهر  ايؿطزٜه١  ا٭يعهاب  مٛ ٚان 

 ايٓههّٛ, غطؾهه١ ٗأٚ  إهتهب,  ٗ َهههإ:أٟ  ٚٗ نههاؾٛاٍ, ايصنٝه١ 

ٕ     .آخط َهإأٚ أٟ  ايكڀاض, ٗأٚ   ايًعهب  . َٚهٔ إٗهِ نهصيو ايكهٍٛ بهأ

ٝٽا بٛقههؿ٘ ْؿههاطڄا  ؾكهه٘ ٚأْهه٘ ٜٴؿههاع, نُهها َعٝٓهه١ بػههٔ ٜههطتب٘ ٫ إْػههاْ

ٔ  ٚايذلؾٝه٘؛  ايًعهب  ٚوب ًٜعب ؾايهٌ ايڀؿٛي١؛ ٕطس١ً ِٸ  َٚه ٞ  قهس  ثه  تهأت

ٝٽا, َڀًبٶههها اٱيهذلْٚٝههه١ ا٭يعهههاب  ٜتڀًّهههب ٫ يعبٗهههاإٔ  غهههُٝا ٫ إْػهههاْ

ٞ  إش ايؿها٥ع١؛  نايطٜانات ٚاغع١ أَانٔ ٫ٚ َهُاضٶا ٍ  ٜهؿه  اؿكهٛ

ٞ  قًه٬ٝڄ؛ أندل  ٚضَا ايٝس, عذِ شنٞ دٗاظ ع٢ً  ايًعهب  ِهاضؽ  يهه

 أيعههاب تڀههٜٛط نههطٚض٠ ٖٚههٛ ا٭ُٖٝهه١, غاٜهه١ ٗ أَههط . ٜبكهه٢.اٱيهذلْٚههٞ

 َههٔ عٓههس ا٭يعههاب ٗ ا٭ٜههسٜٛيٛدٞ اؾاْههب مٝٸههس ستهه٢ ٚقًٝهه١؛ عطبٝهه١

 .با٭ٜسٜٛيٛدٝا ق١ًُ ا٭يعاب ٖصٙإٔ  ٜطٕٚ

 غههرل يعبهه١ ٖههٞ ا٭طؿههاٍ عٓههس ايطأزلههايٞ ايبعههس تٴذههصٸض يعبهه١ إٕ أنجههط

ٕ  ٔػهٝٓٝات إٍ  تعهٛز  ٚقسّه١,  إيهذل١ْٝٚ ٞ  ايعؿهطٜٔ,  ايكهط  يعبه١  ٖٚه

 عًهه٢ َٚٓتؿههط٠ زاضدهه١ تههعاٍ َهها ٖٚههٞ... ايؿههٗرل٠ monopoly إْٛٛبههٛيٞ

ٚڄهها, أَههطٶا .. نُهها إٔ ٖٓههاى.ٚاغههع ْڀههام  ا٭يعههاب َعٛههِإٔ  ٖٚههٛ ًَشٛ

 ٚقتههٌ, سههطٚب, ؾُعُٛٗهها ايهه٬ظّ, َههٔ أنجههط عٓههـ ؾٝٗهها اٱيهذلْٚٝهه١

 ٖٚهصا. غطٜب١, كًٛقات َع ٚسطب َٚؿادطات,

 بهٌ ايتهأثرلات ايجكاؾٝه١    ْؿهطٸم إٔ  ايبعٝع: عًٝٓا إبطاِٖٝ. ز ٚبسٚضٙ قاٍ

 اٱيهذلْٚٝهه١ .. أْهها  يٮيعههاب يتًههو إككههٛز٠ ٚغههرل ٚايٓؿػهه١ٝ إككههٛز٠ 

ٞ  ٚايتشهههصٜطات إدهههاٚف َعٛهههِإٔ  أعتكههس   ايتهههأثرلات غهههرل تًهههو َهههٔ ٖهه

 ٖٓههاىإٔ  ْعتكههس هعًٓهها َٓٗهها؛ ٚايتٜٗٛههٌ ؾٝٗهها إبايػهه١ يهههٔ إككههٛز٠؛

 ٚؾبابٓا. أطؿايٓا يتػتٗسف عًٝٗا ايؿطنات تًو تعٌُ َ٪اَط٠

 نْٛٝه١  َه٪اَط٠  ٖٓاى يٝؼأْ٘  ٗ ايؿٗطٟ بكٛي٘: أتؿل ؾاٜع. ز ٚعًل

ٔ  ا٭خه٬م  يتسَرل ٔ  ا٭يعهاب؛  ططٜهل  عه ٗ  ايتهأثرل  ٚيهه ٞ  ايجكها  ايذلانُه

 تعاطاٖههها ٚغهههًٛن٘ َهههٔ تكهههطؾات عًههه٢ ٚانههه  ا٭يعهههاب ٖهههصٙ حملتههه٣ٛ

ُٶا ٔ  أضبع١. شلا َػتػً ٞ  َه ـ  فطَه ٔ  زاعه  ناْهت  ايهسَا٤  غهؿهٛا  ايهصٜ

 ٚايساضغهات  ايٝهَٛٞ,  بطْافِٗ َٔ ا٭ندل اؾع٤ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب
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 بههٌ ايؿههباب عًهه٢ ا٭يعههاب شلههصٙ ايٛانهه  ايتههأثرل أثبتههت ٚايعإٝهه١ احملًٝهه١

 بههٌ ايههٓـ٤ تٛدٝهه٘ ٗ ايتههٛاظٕ يعههسّ ايٓػههب١؛ تعٜههس ٚيههسٜٓا (,34-44)

 .اٱيهذل١ْٝٚ ايٛاضزات ٖصٙ ٚبٌ َٚ٪غػات٘ اجملتُع َطادع

ايبعٝههع َعًكڄهها عًهه٢ َهها ططسهه٘ ز. ؾههاٜع   إبههطاِٖٝ. ز َٚههٔ داْبهه٘ أٚنهه 

ٔ  ايتههأثرل بكٛيه٘: إٕ زضاغههات  ٞ  ايسضاغههات أقههعب َه  يهجههط٠ َعكههس٠؛ ٖٚه

 ٖههصا ٗ َككههط٠ ايعًُٝهه١ عٛثٓههاإٔ  ٚأعتكههس, ؾٝٗهها إتساخًهه١ إههتػرلات

ٔ  ٚتأخهص  ايذلانُٝه١,  ؼتهاز  زضاغات ٭ْٗا اؾاْب؛ ٌ  َه  ٚايٛقهت  ايتُٜٛه

ٕ  ا٭سهساخ  .. ٚتعأَ اؾاَعات تٛؾطٙ مل ايصٟ  ٜعهين  ٫ إهتػرلات  ٚاقهذلا

ٙ  .. يهصا  غهبب١ٝ  بٝٓٗها  ايع٬ق١إٔ  بايهطٚض٠  اٱيهذلْٚٝه١  ا٭يعهاب  ؾاضتبها

 شيو. ٗ ايط٥ٝؼ ايػببأٚ  ايػبب ٖٞ أْٗا ٜعين ٫ زاعـ فطَٞ َع

 ايڀهههب نًٝههه١ ٗ إتُٝهههعٜٔ ايڀههه٬ب َهههٔ نهههجرلٶا ٚأنهههاف: أعهههطف

ُٽهها دههع٤ٶا اٱيهذلْٚٝهه١ ا٭يعههاب تٴؿههّهٌ  - .. ٚبايكٝههاؽ سٝههاتِٗ ٗ َٗ

 ْٓهط يهٓٓا -ايكطإٓ ؼؿٜٝ َساضؽ ٗ ناْٛا اٱضٖابٌٝ َٔ بعض

ٌ  عًه٢  ٔ  نه ٘  َه ٌ  ضبه  ْههط٣ ٫ ٭ْٓها  اٱضٖهابٞ؛  ٚايؿههط  إهساضؽ  تًهو  به

 غبب١ٝ. بُٝٓٗا ايع٬ق١

 ٗ ايطزٜعههإ َههع ٖههصا ايههطأٟ ا٭خههرل بكٛيهه٘: ٜكههعب     خايههس. ٚاتؿههل ز

 ا٭غهباب  بعهض ... َتػرلأٚ  ٚاسس غببإٍ  ايٛاٖط٠ ععٚ ايتأثرل زضاغات

ْٶا.. بعض َع تعٌُ ُٸ٢ َا ٖٓاى ٜهٕٛ ٚأسٝا ٟ  اـؿٞ بإتػرل ٜٴػ  مت ايهص

 .ايه١ُٝ ايسضاغات عٝٛب َٔ ٖٚصا تأثرلٙ,أٚ  قٝاغ٘ ػاٌٖ

 ايتهأثرل  احملٝها: إٕ أقهعب َها تٓڀهٟٛ عًٝه٘ زضاغهات       َػهاعس . ز ٚقاٍ

إٔ  ايبشهح,  َٓهاٖر  ٚتسضٜؼ ػطبر ٚاقع أض٣ َٔ ٚيصا .. ايكٝاؽ ع١ًُٝ

ٌ  أَههط  ايهُٝهه١  ا٭غههايٝب  عههدل  ايتههأثرل  زضاغههات  تڀبٝههل   ٫ٚ ... َػههتشٝ

 ايتذطٜبٝه١,  ايسضاغهات  عهدل إ٫  بايتهأثرل  تتعًهل  إٍ ْتا٥ر ايٛقٍٛ ّهٔ

 نابڀ١. إسساُٖا فُٛعتٌ ع٢ً تعتُس اير ٚغاق١

 ايتهههأثرلات عهههٔ ْتشهههسٸخ ايهههسضٜؼ ؾأّنهههس أْههه٘ عٓهههسَا   ظٜهههاز. أَههها ز

 كڀ٘( َ٪اَط٠) ْعينأْٓا  بايهطٚض٠ ؾًٝؼ ا٭يعاب, شلصٙ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ

ٓٳٸاع اي٬أخ٬ق١ٝ ايذلع١ٝ ايطأزلاي١ٝ ايسٚاؾع يهٔ شلا؛  ا٭يعهاب  ٖصٙ يكٴ
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ٛ  ايعٓهـ؛  تهههطٜؼ ٗ ايػه١٦ٝ  تأثرلاتٗها  َهع  سته٢  ٘  سهس  ٗ ٖه  دطّهه١ شاته

 .إ٪اَط٠ َٔ غ٤ٛٶا أؾس

ٕ  ايّٝٛ ايؿباب: احملٝا َػاعس. ٗ سٌ قاٍ ز ٍ  سته٢  _ وبهٛ  ا٭طؿها

ٕ  .. عٓؿڄها  ُت٧ً اير ايًعب١ _َِٓٗ ٟ  ٚايػهطق١,  ايكتهٌ,  وبهٛ  ٫... ٚايتعهس

ـ  غهًٛى  ُتلأّ  ايػًٛى, تععظ ٖصٙ ٌٖ أعطف ِ  ايعٓه  ؟ ٖٓهاى .. يهسٜٗ

 إٛنٛع. ٖصا ٗ ضأٜإ

 أَٝههٌ ايؿهٗطاْٞ عًه٢ طهطح ز. َػهاعس احملٝها بكٛشلها:       يًٝه٢ . أ ٚعًّكهت 

 طايههب  ْههط٣إٔ  ٜٴعكههٌ ٖههٌ ٚإ٫ يههسِٜٗ, ( ايعٓههـ غههًٛى تعههعظ) أْٗههاإٍ 

 عٓههس ايكتههٌ أقههب  َؿههادط٠. أتؿهه٘ ٗ قههسٜك٘أٚ  َعًُهه٘ ٜڀعههٔ إتٛغهه٘

 يتعصٜب َكاطع َٔ ٜٓؿط ٜٚٴهاف إٍ شيو َا, ا٭َٛض أبػ٘ َٔ بعهِٗ

 ايػٔ. قػاض بعض قٹبٌ َٔ بؿط ٚست٢ سٝٛاْات

 ؾطٜٚهس  قهاغٗا  ايهر  ايتٓؿٝؼ ايػًٗٞ ؾأؾاضت إٍ ؾطن١ٝ ٖٝا. أ أَا

 إههڀطب  ايؿهدل إٍ إٔ  ٚتؿهرل  ,اشلػهترلٜا  ٫نڀطاب َعاؾت٘ أثٓا٤

 َعٓاٙ عسٚاْٝت٘؛ ٖٚصا عٔ بايتعبرل ي٘ ايػُاح عٓس با٫ضتٝاح ٜؿعط ْؿػٝٽا

 َعٝٓهه١؛ َٓاؾههص عههدل إهبٛتهه١ اْؿعا٫تهه٘ تؿطٜههؼ عًهه٢ ايؿههطز َػههاعس٠إٔ 

٘   ٜٴؿهطٸؽ  ي٘ َٓؿصٶا هس مل ٚإٕ بايطاس١. ٜؿعط ػعً٘ ا٫ْؿعايٝه١؛   ؾٝه٘ طاقته

٘  تٗسأ ست٢ طاقت٘؛ ٱؾطاؽ غب٬ٝڄ هس ست٢ ٜٚبشح ٜبشح ؾػٌٝٛ  ْؿػه

 ٚتػتكط. 

 ٜؿههتسإٔ  َذههطز ٚقههػاضٶا نبههاضٶا ايػههًٗٞ: أعههطف  ٖٝهها. ٚأنههاؾت أ

ِ أٚ  َعٗهِ,  اؿٛاض ِ  تهعزس ٕ  بٗهِ؛  تههٝل أٚ  ا٭َهٛض,  بٗه  إٍ ٖهصٙ  ٜٗطعهٛ

 اؿكٝكٝهه١ ايطٜانهه١إٍ  .. ٚيٓٓٛههط ْؿٛغههِٗ َهها ٗ ُههتل ستهه٢ ا٭يعههاب؛

  عسٚاْٶا؟ تٛضخ ٌٖ ٚإباضظ٠ ا٬ٕن١ُ

ْٶا تٛضخ ٚمل غٌٓ تابعٓاٖا ا٭نؿٔ أؾ٬ّ  .. يٓا عسٚا

ٚإَها   تٗصب,إٔ  ؾإَا ايبعض, ٗ تٓؿأ زاخ١ًٝ ْٛاظع ايعسٚإإٔ  أٚٔ

 ٚتتذصض. تذلى

ـ  أيعهاب  تعٚز قس ٔ  َٓٗها؛  ايعٓه ٔ  ٚيهه ـ  تعضعٗها؛ إٔ  ٫ أٚه ٘  ؾهايعٓ  يه

 اعتسا٤. قٛض٠ ٗ ىطز ست٢ تتعانس عٛاٌَ
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 ٖهههصٙ غهههٝٓاضٜٛ إهههعضٚع عًههه٢ شيهههو بكٛيههه٘: أنؿههه١ٓ ٓٝهههس. ز ٚعًهههل

ٔ  دهع٤  ا٭يعهاب  ٟ  ايتػهٜٛل  أٖهساف  َه ّ  ايهص ـ  ٜكهسٸ ٍ  ايعٓه بٛقهؿ٘   ٚاـٝها

 .اٱثاض٠ َٔ دع٤ٶا

 قهههههه١ٝ ايتؿاعهههههٌ ؾهههههسعل ٗ َهههههساخًتٗا عٓهههههس طًشههههه١. ز ٚتٛقؿهههههت

 ٜهههههٕٛإٔ  ّهههههٔ َههههس٣أٟ  ٚإٍ ا٭يعههههاب, تًههههو َههههع اٱيهذلْٚههههٞ

.  بأغههطِٖ _ ؼسٜههسٶا _ إههطاٖكٌأٚ  ا٭طؿههاٍ ع٬قهه١ عًهه٢ اْعهاغههٗا

ٞ  ا٫دتُاع عًِ تٓاٍٚ ٔ  ايعسٜهس  ٚتڀهطٸم  ايكهه١ٝ,  ٖهصٙ  اٯيه  ايٓٛطٜهات  َه

 ا٫دتُاعٞ اؿهٛض ْٛطٜ٘ َٚٓٗا اٯيٞ, ا٫دتُاعٞ ايتؿاعٌ إٍ تؿػرل

social presence ..يًٛغ٘ ّهٔ نٝـ ع٢ً ايتػا٩ٍ: ايٓٛط١ٜ تطنع 

 ٚإؾههعاضِٖ بههٌ إؿههاضنٌ؛ بههٌ َؿههذلنڄا َعٓهه٢ ٜههّٛؾطإٔ  اٱيهذلْٚههٞ

 خاقه١  سكٝكه١,  َ٪ضقه١  ايكهه١ٝ  ٖٚصٙ اؿكٝكٞ؟ ا٫دتُاعٞ عهٛضِٖ

 ٗ غههٛا٤ ايٝههاؾعٌ, ٚايؿههباب ٚإهطاٖكٌ,  ا٭طؿههاٍ, بعههامل ٜتعًههل ؾُٝها 

 ؾدٛم, َٔ ؼٜٛ٘ َاأٚ  اٱيهذل١ْٝٚ, ٚب٦ٝتٗا ا٭يعاب بتًو ع٬قتِٗ

ِ  ا٫دتُاعٝه١  ايصات تؿبعإٔ  اغتڀاعت ٚعٛامل ٚنا٥ٓات,  تًهو , يهسٜٗ

 .ا٭ٚي١ٝ ايع٬قات تؿبعٗاإٔ  ٜؿذلض اير

ّٶا  ٚدهههسٙ يهههٛ ايؿهههطاؽ ٚقهههت ٜٴػهههتػٌ نهههإ _ ايٓػهههيب بهههإعين _ ٚقهههس

 ا٭ٖههٌ َههٔ إكههطبٌ عًهه٢ يٝڀُهه٦ٔ غههطٜع١؛ ٖاتؿٝهه١ َهإهه٘ ٗ ايؿههدل

 ؾإْه٘ غهٝتابع   ٚقتٶها  ٚدهس  أْ٘ يٛ ٚأبػڀٗا ايٛنع, اختًـ اٯٕ... ٚاـ٬ٕ

ٔ  َؿهههً٘ إيهذلْٚٝهه١ يعبهه١ َهها ٫  ٚاٱؾههباع ٚايػههعاز٠ اؿبههٛض تٛدههس َهه

ٞ  ..ا٭ؾدام بأٚي٦و ايڀبٝع١ٝ تٛدسٙ ايع٬قات  اؿههٛض  أقهب   ٚبايتهاي

ٞ  ا٫دتُاعٞ اؿهٛض َكابٌ ٜتها٤ٍ ايڀبٝعٞ ا٫دتُاعٞ .. ايتهٓٛيهٛد

 ايجكاؾه١  سٍٛ ضا١ٖٓ إؾهايٝات ع٢ً ايه٤ٛ ًٜكٞ ؾك٘ بػٝ٘ دع٤ ٖصا.

 .ٚغرلٖا اٯي١ٝ ٚاشل١ٜٛ ايطق١ُٝ

بكهههٓعٗا  ا٭غهههط سٝههها٠ ٗ سكٝكٝٽههها اْك٬بٶههها أسهههسثت ا٭يعهههاب إٕ تًهههو

 ٜٚعْٛٗها  ٜؿُْٗٛٗها  شٚاتٗهِ,  تؿهبع  عهٛامل ..  ا٭بٓها٤  سٝا٠ ٗ أخط٣ يعٛامل

ٔ  شيهو؛  إٜكهاف  ٫ ّهٓٓها ..  اٯبها٤  عٔ ؽتًـ بڀطٜك١ ٔ  قهس  يهه  ّهه

 تككهههرل ٗ أٜهٶههها.. ايعهههٛامل تًهههو بعهههض ٗ ا٭بٓههها٤ َؿهههاضن١ ؽؿٝؿههه٘

 اؿكٝكهههٞ ا٫دتُهههاعٞ ايتؿاعهههٌ َػهههتٟٛ عًههه٢ ٚبٝهههِٓٗ بٝٓٓههها إػهههاؾات

 ٕكٛيهه١ َعهههسٶا ٚضَهها َؿتٛسٶهها, اجملههاٍ ٜٚبكهه٢.. ادتُاعٝهه١ نها٥ٓههات
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ٔ  َععٍ اٱْػإ ٗ ْؿّهطإٔ  َكسٚضْا ٜعس مل" شنط: ايصٟ أسسِٖ  عه

 ".َاظيٝـ بطٚؽ _ اٯي١

ؾسعل ع٢ً َا ططس٘ ز. ع٢ً اؿهُٞ بكٛشلها:   طًش١. ز أٜهٶا عكبت

ـ  ٫ اٱيهذلْٚٝه١؛  ا٭يعهاب  َع ايػعٛزٟ فتُعٓا ٗ ايٓـ٤ تعاٌَ  ىتًه

. اؿٝهها٠أٚ  ايٛقههت, إزاض٠ نٝؿٝهه١أٚ  ا٭خههط٣, ايتكٓٝههات َههع تعاًَهه٘ عههٔ

ا٫ْهباٙ  نعـ َٔ ٜعاْٞ _َٚ٪غػات ٚنباضٶا, قػاضٶا, – ؾُذتُعٓا

 ْكهط٩ٚٙ, أٚ  ْؿهاٖسٙ,  ؾُٝها  غٛا٤ ا٭سٛاٍ, َٔ ايهجرل ٗ اْعساَ٘ بٌ ؛

ٞ  َع أتؿل ١َُٗ .. ْٚكڀ١.ٚنباضٶا قػاضٶا غًٛنٓاأٚ   ؾٝٗها,  ز. اؿهُه

  ايعك١ًٝ تًو أبٓا٥ٓا يس٣ ْطبٿ مل _ إْا٫ڄ_ بٛقؿٓا أغطٶا أٜهٶاأْٓا  ٚأظٜس

ٔ  يٝتُّهٔ اؿٛاض؛ ثكاؾ١أٚ  ايٓكس١ٜ أٚ  شنهطٶا  نهبرلٶا, أٚ  قهػرلٶا )  ا٫به

ٔ ( أْجه٢  ٘  َه ٌ  ؾهه٤ٞ َٓاقؿه ٘  َهع  َعه ٕ  أٜٽهها ٚايسٜه ٞ ... نها  ٜٓذههطف ٚبايتهاي

 ٜٚؿههههٌُ شيههههو... ا٭قههههسقا٤ َعٝهههه١أٚ  َؿههههطزٙ ايعههههٛامل ٫غتهؿههههاف

 ا٭يعهههاب تًهههو َهههٔ غٝتؿهههطبٗا ايهههر ٚايػهههًٛن١ٝ ايؿهطٜههه١ إههههاٌَ

 عا١َ. بكؿ١ َٚهٛٸْات٘ اٯيٞ ايعاملأٚ  خاق١,

 عههٔ اؿهُههٞ عًههٞ. ز سههسٜح عًهه٢ تعكٝبٶهها ايبههاظعٞ عًٝهها٤. أ ٚقايههت

 تبهسأ  ا٫ْهباٙ ( َػتٜٛات33ٚ ,32ٚ ,;ٚ ,:) ايٓكاٙ ٗ ..ا٫ْهباٙ

 ا٭ؾهه٬ّ ّٓعههٕٛ إػهه٪ٚيٌإٔ  سههٌ ؾؿههٞ...ايبٝههت ٗ ٚتٓتٗههٞ بإػهه٪ٍٚ,

ٞ  بؿهٌ ايتساٍٚ َٔ :3+ ِ ...ايػهٛم  ٗ ضزله ٕ  ؾٗه  أيعهاب  ببٝهع  ٜػهُشٛ

 ايًعبهههه١ يهههههٔ...تؿههههاعًٞ غههههرل ايؿههههًِٝ ٭ٕ...ا٭ؾهههه٬ّ َههههٔ غهههه٤ٛٶا أؾههههس

 ضزلههٞ, بؿهههٌ َٴٓعههت يههٛ ستهه٢ اٯخههط اؾاْههب...داْههب ٖههصا...تؿاعًٝهه١

 !!ٚاؾٛا٫ت ٚاٱْذلْت, ايكطق١ٓ, ؾٗٓاى

ـ  ايؿٗطاْٞ ؾكس شنهط ٗ َساخًته٘ إٔ ثكاؾه١    غعس. زايًٛا٤  أَا  ايعٓه

 ٚعًههه٢ غطبٝههه١, ثكاؾههه١ ٖهههٞ اٱيٝهذلْٚٝههه١ ا٭يعهههاب تكٓٝهههات ٗ احملًُههه١

ٞ  باَتٝهاظ,  أَطٜه١ٝ ثكاؾ١ اـكٛم ٞ  ؾٗه ٛٸض  ؼهان ٞ  ٚتكه  ا٭َطٜهه

 ايههصٟ إههسَط ايطزلههٞ ا٭َطٜهههٞ ايػههًٛى ؼههانٞ بههٌ ضاَبههٛ؛ ايبڀههٌ

 .. ٚقههس ايعههامل َههٔ َهههإ نههٌ ٗ ببػههاط١ ٚهههٍٛ ٜٚكههٍٛ, ٜههسٚؽ,

ٌ  ايعهامل  ٖٚا ٖٛ ايجكاؾ١, ٚيًعامل ٖصٙ يٓا قسٸضت ُٶها  ْؿكڄها  ٜهسخ ًَٛ  ٔ  َه

 ْؿػهه٘؛ ايػههطب ٗ ايؿهباب  ايجكاؾهه١ أٚقهًت ٖههصٙ  أٜههٔ ٚؾههاٖسٚا ايعٓهـ..  

 خكٛقٶها  ايبؿهط١ٜ,  اجملاَٝع ع٢ً ايعؿٛا٥ٞ ٚايكتٌ اشلذّٛ تهاثط ؾكس

 ؾاٖس. خرل ٚايػٜٛس USA ٗ ا٭خرل٠ ٚا٭سساخ إساضؽ, ع٢ً
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ٟٻ) ؾههههو  َههههٔ ٖٓههههاى يههههٝؼ  ايعٓههههـ أيعههههابإٔ  ,(ا٭قههههٌ عًهههه٢ يههههس

 عٓٝؿڄهها غههًٛنڄا ٚتّٛيههس ا٭طؿههاٍ, بعههض غههًٛى ٗ تهه٪ثط اٱيٝهذلْٚٝهه١

ٌ  ض٩ٜه١ ٕ إ عٝهح  يٲسػهاؽ؛  َٚٛتٶها  ٚتبًهسٶا  ايعٓـ, ع٢ً ٚاعتٝازٶا  ٚ ايكته

ٌ  ا٫عتهسا٤  عًه٢  ٚدهطأ٠  طبٝعٽٝا؛ بٌ ؾ٦ٝٶا ٜكب  ايتسَرل  ٚٴدهست إشا  ٚايكته

 عُههط ٗ ٚؾههبابٓا أطؿايٓهها ٜههعاٍ . َٚهها.يههصيو ٚاحملؿههعات ايب٦ٝهه١ ٚتههٛؾطت

 بايتُٗٝـ اٱسػاؽ َٔ بعض َع ق٬ًٝڄ ٜهدلٕٚ ٚعٓسَا يصيو, ايت١٦ٝٗ

ٛ   ٗ ٚتػهرلٶا  ايعٓهـ,  ٚترل٠ ٗ تكاعسٶا ْط٣ ؾكس ٚايٓك١ُ؛  أِاطه٘ .. ٚأزعه

 قٝاؽإٔ  ع٢ً أٚاؾل إٓٗذ١ٝ ايعا١ٜٚ شيو... َٚٔ َٔ ؾ٦ٝٶا وسخ٫ أ اهلل

 ٗ ٫ٚ ا٭غههباب, ٗ ٫ ا٭َههٛض, أقههعب َههٔ ٜعههسٸ ٚايتههأثرل ا٭ثههط تٓههاٍٚ

 ا٭غهباب  إٍ زضاغه١  متهاز  ا٫ػاٌٖ ن٬ ٚٗ ... ٚاـڀ٘ ايػٝاغات

 ٚٗ ايٛههاٖط٠, ٗ نههعؿ٘ َههٔ ايتأنههس بعههسإ٫  غههببٶا ْػؿههٌ ٫ٚ نًههٗا,

 غٝاغات. سع١َإٍ  متاز ٚايع٬ز ايٛقا١ٜ

 ايبعٝههع إبههطاِٖٝ. ز ضأٟ ايهههٛوٞ أْهه٘ ّٝههٌ َههع   عبههساهلل. ٚأٚنهه  أ

ٕ . ٚ ز, ؾاٜع ايؿٗطٟ. ز َٔ ٚتأٜٝسٙ ٕ  خايس ايطزٜعها  ْٛطٜه١  اغهتبعاز  بؿهأ

ٜ ) فتُعٓهها  اغهههتٗساف ستهه٢ أٚ  قههٓاعتٗا,  ٗ إهه٪اَط٠  ؾٗهههصٙ  (احملههاؾ

 :بٌ ػُع ايهٛوٞ عبساهلل. ْٛط أ ٗ ا٭يعاب

 .ػاضٟ عٌُ -

 .إع٬ّ ٚٚغ١ًٝ -

ٟ  ٚإٓتر َٓتذٶا, ٜكسٸّ ٚن٬ُٖا ٞ أٚ  ايتذهاض ٘  ٫ اٱع٬َه ِ  تُٗه  ايكهٝ

أٚ  َهه٪اَط٠ نْٛٗههاإٍ  ؾههايٓٛط يههصا ايتػههٜٛل؛ َهها ُٜٗهه٘ قههسض إبههاز٨ ٫ٚ

 دٗهات  تػتجُطٙ قس ْعِ,..  ايٛقت ٚإناع١ ايعبح َٔ ْٛع ٖٛ اغتٗساؾڄا؛

 َتاسه١  ايؿطق١إٔ  ٜعين ٖٚصا َعٌ؛ ؾهط.. أٚ  َا ضغاي١ يتٛقٌٝ َع١ٓٝ

 ؟!عًٝٗا ايٓٛاح َٔ بس٫ڄ ْػتجُطٖا ٫ ؾًُاشا يًذُٝع,

ّ  شيههو ٗ ْادشهه١ ػههاضب ٚيٓها   ايؿههٗرل ايدلْههاَر َجههٌ ايهههاضتٕٛ, أٜها

 يههسٍٚ إؿههذلى ايدلافههٞ اٱْتههاز َ٪غػهه١ إْتههاز َههٔ ٜهها زلػههِ(, )اؾهت  

 ايهههسعِ شلههها تهههٛؾطإٔ  بعهههس لشهههت ٖٚهههصٙ ,"َادهههس نهههابً"ٚ اـًهههٝر.

 ٚمل..  ايػههعٛزٟ ايههسٚضٟ عههٔ إيهذلْٚٝهه١ يعبهه١ أٜهٶهها ٚدهها٤ت ٚايؿهههط.

 َؿطزٙ َؿهاضنڄا  ايؿدل ًٜعب سٝح ايبًٛت؛ يعب١ ايهباض ٖ٪٤٫ ٜٓؼ

 .آخطٜٔ
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ٌ  تػهتػًٗا  ٚشلهصا  ايهصات؛  ٚتععٜع ا٭نؿٔ أيعاب تػتٜٗٛ٘ ٚايڀؿٌ  َجه

أٚ  إهههسضز ٗ لًهههؼ ٚنعازتٓههها تػهههٜٛك١ٝ. ٭غهههطاض ايؿهههطنات ٖهههصٙ

إٍ  أطؿاشلا تسؾع ا٭غط َٔ إٕ نجرلٶا ثِ .. يٲبساع قاٚي١ زٕٚ ْػتًٗو

ِ  ا٭يعاب ٖصٙ ِ " ٚ عهِٓٗ,  بٗها  يتؿهػًٗ  ـڀٛضتٗها,  إزضاى زٕٚ"  إظعهادٗ

 ٗ ٚاْههسَادِٗ قههشتِٗ عًهه٢ أٜهٶهها ؛ ٚيهههٔ ؾكهه٘ ايؿهههط عًهه٢ يههٝؼ

 .اجملتُع

 يههس٣ ايههصنا٤ تُٓٝه١  ٗ نههجرل٠ إهابٝههات شلها  اٱيهذلْٚٝهه١ ٚا٭يعهاب 

 ٌ ٌ  اغههتػ٬شلا أسػههٓا َها إشا  ثكاؾتهه٘, ٚتٜٓٛههع ايڀؿه  ٚعًهه٢ َعٗهها, ٚايتعاَه

 .عًٝٗا ْتؿطٸز دًػٓا َاإشا  ايعهؼ

 ٖههصا يههسِٜٗ يههٝؼ ا٭عُههاٍ ٚضدههاٍ ايتذاضٜهه١ إ٪غػههات ناْههت ٚإشا

 ا٭٫ٚز, َتابعه١  َػه٪ٚي١ٝ  ايذلبٝه١  ٚزٚض ا٭غهط٠  ؾع٢ً تكٓٝعٗا, ٗ ايبٴعس

 .اٱهاب١ٝ دٛاْبٗا َٔ ا٫غتؿاز٠ ٚقاٚي١

ٟٸ   عبساهلل. ٚاختتِ أ  ٫ أخهرل٠  ًَشٛٚه١  ايهٛوٞ َساخًت٘ بكٛيه٘: يهس

ٔ  أنجهط  ا٭بٓها٤  تػتٗسف ا٭يعاب ٖصٙإٔ  زقتٗا, َس٣ أزضٟ  ايبٓهات,  َه

 َٚٓاقؿههات  إٍ تعًٝكههات ؾإْٗهها ؼتههاز  إًشٛٚهه١؛  ٖههصٙ قههشٸت َهها ٚإشا

 .أخط٣

 اإللكرتّىٔ٘:  باأللعاب املستبط٘ التقئات لتدزٓظ متخصص معَد

ٕ  اؾذلنهٓا  إهعضٚع ٗ َساخًته٘ إٍ أْه٘ إشا َها     ٓٝس. ز أؾاض  ٖهصٙ  بهأ

, بايتػ١ًٝ إطتب٘ إعطٗ با٫قتكاز ٜٴعطف ٕا ْتاز اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب

ايهتاب١ بٓكهٛم   َٔ اؿايٞ اؾٌٝ ْٚؿذٸع ْٛدٸ٘إٔ  إٓاغب َٔ أيٝؼ

ٌ  ؽهطٜر  ٚنهصيو , ا٭يعاب َٔ ايٓٛع١ٝ ٖصٙ ِ  كتكه ٔ  بعًه , ا٭ُْٝٝؿه

ٔ  ايٓٛع ٖصا بتٛطٌ ْبسأ ست٢ َٚدلفٌ؛ ٌ  َه ٘ ايذل ٚغها٥ ٔ  ؾٝه , ْاسٝه١  َه

 غههٝام َههع َتٛاؾههل ايؿهههطٟ قتٛاٖهها إٔ ا٭خههط٣ ايٓاسٝهه١ َههٔ ْٚهههُٔ

 اٱضٖابٞ. ايؿهطأٚ  ايعٓـ َٔ خاي١ٝ ٚتهٕٛ ايعطب١ٝ, ثكاؾتٓا

 ايتكٓٝههات يتههسضٜؼ َتدكههل َعٗههس ٖٓههاى ٜهههٕٛ بههإٔ ٚأنههاف: أقههذلح

ٌ  َا ػُع يهْٛٗا اٱيهذل١ْٝٚ؛ ا٭يعاب بٗصٙ إطتبڀ١ ٌ  به  تكٓٝه١  تهٛط

 ٚا٫غتجُاض. ايدلفٝات
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 السدٓعاٌ خالد. الْزق٘ السٜٔط٘: د: 

ٟ  إٛنهٛع  ٖصا ؾهط٠ ٚٴيست ٔ  ايذلبهٛ ٕ  أڂزضٸغهٗا  نٓهت  َهاز٠  َه  بعٓهٛا

ٔ  إادػهترل,  يڀايبات" عح سًك١" ٔ  أَٗهات  بعههٗ ٔ  ٗ أبٓها٤  ٚيهسٜٗ  غه

ٔٸ... إٛنههٛع عههح عًهه٢ ايههطأٟ اغههتكطٸ ثههِ ايسضاغهه١,  طايبههات عؿههط نهه

ٔ  عهسز  َهع  َڀٛي١ َكاب٬ت بعٌُ َٓؿك٬ت قُٔ ٔ  ا٭َٗهات  َه  ظٖها٤  بًػه

َٽ (92) ٞ  ٫ قكهس١ٜ  ع١ٓٝ) اأ ّ  يهٓٗها  ٖجًه١؛  أْٗها  ْهسع (. َ٪ؾهطات  تكهسٸ

 أغههباب َهها ٕٚههاشا؟ إسضغهه١؟ أبٓهها٩ى وههبټ ٖههٌ: ايههط٥ٝؼ ايػهه٪اٍ نههإ

ـ  يًُساضؽ, إشا ناْٛا ؾع٬ڄ ٜهطْٖٛٗا؟ أبٓا٥ٓا نطا١ٖٝ ٌ  ٚنٝه  لعه

 ٭طؿايٓا؟ داشب١ ب١٦ٝ إسضغ١

ٛٸعت ٚقس ٔٸ اتؿكٔ إبشٛثات؛ إدابات تٓ ٔ  عهسز  ع٢ً يهٓٗ ٙ  َه  ايٓكها

 . ٫سكڄا عطنٗا غٝأتٞ اير

ٕ  تهاز إسضغ١ نطا١ٖٝ ٚاٖط٠إٔ إٍ  اـكٛم بٗصا أؾرل  تههٛ

٘  ع٢ً اؿه١َٝٛ يًُساضؽ عا١َ  عٓهس  َٛاظْه١ بايٛنهع   اـكهٛم,  ٚده

ٔ  ا٭ًٖٝه١  إهساضؽ  ط٬ب ٕ  ايهصٜ ٌ  تهصَطٶا  ٜبهسٚ ِ  إؾهاز٠  سػهب  أقه . أَٗهاتٗ

 بهههايتعًِٝ ٫ضتباطٗههها َعاؾههه١؛إٍ  ٚعادههه١ تطبٜٛههه١, بطَتٗههها ٚإؿهههه١ً

 .ايت١ُٜٛٓ ايع١ًُٝ ضنٝع٠

أٚ  إههٓٗر ٗ تتُجٸههٌ عٓاقههط عههس٠ عًهه٢ ٜكههّٛ ايتعًههِٝإٔ  سضىْٴهه إْٓهها

ٌ  ٚايع٬قه١  سان١ٓ, بٛقؿٗا ب١٦ٝ ٚإسضغ١ ٚإعًِ, إكطضات,  ايبٝهت  به

 . ايعٓاقط ٖصٙ تٓاغِ َٔ ٫بس ٚأْ٘ ٚإسضغ١,
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 ايٓشههٛ عًهه٢ إسضغهه١ نطاٖٝهه١ أغههباب عههٔ ا٫غتككهها٤ ْتهها٥ر دهها٤ت

 :ايتايٞ

ِ  إكطضات: نجط٠ (3 ٕ  ايڀه٬ب  ؾُعٛه ٕ  َكهطضات  ٜسضغهٛ  ٜعتكهسٚ

.. ناؾٝهه١ َٗههاضات تٴهػههبِٗ ٫ٚ ًٖهه١ ٚأْٗهها نههطٚضتٗا, بعههسّ

إٍ  عادهه١ يٝػههٛا يهههِٓٗ َعًَٛههات؛ شلههِ تكههسٸّ أْٗهها قههشٝ 

 َكهههازض عهههس٠ َهههٔ تتهههٛؾط اٯٕ ؾإعًَٛههه١ ٜتًكْٛههه٘, َههها َعٛهههِ

 .ايسضاغ١ٝ إكطضاتإٍ  إناؾ١

 اـكهٛم  بٗصا أؾاضت إسضغ١: َٔ ٚاـطٚز ايسخٍٛ تٛقٝت (4

 9) َبههههطٶا إسضغههه١ زخهههٍٛ تٛقٝهههتإٍ إٔ  ا٭َٗهههات بعهههض

 بعهس  ايسضاغه١  تبهسأ إٔ  ٜٚٴؿهذلض  إط٬قڄا, َٓاغب غرل( قباسٶا

 ٚقهههت عًههه٢ ايت٬َٝهههص وكهههٌ عٝهههح ,(قهههباسٶا ;) ايػهههاع١

 بههٌ ستهه٢ َتؿؿهه١ٝ ايػههٗط ٚههاٖط٠إٔ  ٫ٚغههُٝا يًٓههّٛ, نههافٺ

 أنجهط  ايتٛقٝت َؿه١ً ٚتبسٚ.. غٓٽا ا٭قػط ا٭طؿاٍ أٚغاٙ

 ٜٴههاف . قهباسٶا  ايكاضؽ ايدلز سٝح ايؿتا٤؛ ؾكٌ ٗ ٚنٛسٶا

ٝٴدّؿـ قههباسا ايتاغههع١إٍ  ايتٛقٝههت تػههٝرلإٔ  شيههوإٍ   َههٔ غهه

 ايت٬َٝههص زخههٍٛ ٜهههٕٛ عٝههح إههطٚضٟ, ا٫ظزسههاّ َؿههه١ً

 ايت٬َٝههص َٚعٛههِ...عًُههِٗ أَههانٔإٍ  إههٛٚؿٌ شٖههاب بعههس

 اىٖٓه  يٝؼ ٚبايتايٞ َسضغ١ٝ؛ ساؾ٬تأٚ  غا٥كٌ َع ٜصٖبٕٛ

 .إٍ إساضؽ أبٓا٤ِٖ ٜٓكًٕٛ َٔ ِٖ اٯبا٤ٕ إ ٜكٍٛ: ٕٔ عصض

 , ٖٚههههههٞ bullyingايتُٓههههههط  ٚههههههاٖط٠ إههههههساضؽ ٗ ٜٓتؿههههههط (5

ْٶهههها بعههههض, عًهههه٢ ايڀهههه٬ب بعههههض اغههههتكٛا٤  إٜههههصا٩ِٖ ٚأسٝا

ٝٽا  .يؿٛٝٽاأٚ  بسْ

6)  ٍ  ٗ ايڀههه٬ب  ؾعهههسز  َهتٛههه١,  غايبٶههها  اؿهَٛٝههه١  ايؿكهههٛ

 أنجهههط إؿهههه١ً ٚتبهههسٚ ايهههج٬ثٌ, ٜتذهههاٚظ ايٛاسهههس ايؿكهههٌ

 إٗٝهأ٠  ٚغرل ايهٝك١ ايػطف شات إػتأدط٠ إباْٞ ٗ ٚنٛسٶا

 .ا٭غاؽ ٗ إٔ تهٕٛ َساضؽ
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 ؾٝٗههها؛ ايتٛغهههع ٚعهههسّ إسضغههه١, ٗ ايذلؾٝٗٝههه١ ا٭ْؿهههڀ١ قًههه١ (7

ٔ  يهصيو  ٜٴدكٸهل  َها إٔ  عهِ ٍ  َه ٕ  ضَها  َٚطاؾهل  أَهٛا  نها

 .نافٺ غرل

 بايتًُٝهص  ا٫غهتٗعا٤ )  إعًٌُ بعض عٓس ايًؿٛٞ ايعٓـ ؾٝٛع (8

 ّٜٓؿههط ٖهها ؛(إعًههِ قٹبههٌ َههٔ ظ٥٬َهه٘ أَههاّ ٚؼكههرلٙ ٚتٛبٝدهه٘

 ٜعهٛز  ٚقهس .. ْؿػه١ٝ  َؿه٬ت ٜٚٛدس ي٘ إسضغ١, َٔ ايتًُٝص

 يًعكاب ٜػتدسَْٛ٘ بٛقؿ٘ بس٬ٜڄ ايًؿٛٞ إعًٌُ عٓـ ؾٝٛع

 .إُٓٛع ايبسْٞ

 َؿهههههه٬ت َعاؾههههه١ ٗ ا٫دتُهههههاعٞ إؿهههههطف زٚض نهههههعـ (9

ّ  ايت٬َٝص, ّ  عًه٢  إؿهطف  قهسض٠  ٚعهس ٘  ايكٝها  ا٭قه١ًٝ؛  َٗاَه

 ٜٚههتِ. ؽككهه٘ ْڀههام ٚخههاضز إزاضٜهه١ بأعُههاٍ تهًٝؿهه٘ بػههبب

 سهههٍٛ يًُؿهههطؾٌ ا٭َهههٛض أٚيٝههها٤ بعهههض َهههٔ ؾهههها٣ٚ تكهههسِٜ

أٚ  ظسٜهه١ َعٗهها ٜتعههإًَٛ ٫ قههس يهههِٓٗ أبٓهها٥ِٗ؛ َؿههه٬ت

 َٛاظْه١ بعهسز   ايڀًبه١  أعهساز  ٚنجهط٠  نجطتٗها  بػبب ًُْٜٗٛٗا؛

 .إؿطؾٌ

 عًهههه٢ ايتًُٝههههص قههههسض٠ ٚعههههسّ إسضغهههه١ٝ, ايٛادبههههات نجههههط٠ (:

ٔ  إسضغهههه١؛  ٗ إلاظٖهههها ِٸ َٚهههه ٘  ثهههه  َٓعيهههه٘,  ٗ بٗهههها  إؾههههػاي

 بأعُههههههاٍ تهًؿهههههه٘ دٗهههههه١ فههههههطز إسضغهههههه١ ٜههههههط٣ عٝههههههح

 .ٜهطٖٗا

 ػعًهههٗا ايهههر بهههإطاؾل ؾٝعٜكٝٽههها فٗهههع٠ غهههرل إهههساضؽ بعهههض (;

 غههههههاعات (8) ايتًُٝههههههص ؾٝٗهههههها ّهههههههح يهههههههٞ َٓاغههههههب١؛

 ا٭طعُههههه١ _ إككهههههـ _ ا٬ٕعهههههب _ إٝهههههاٙ زٚضات) ..َٜٛٝٽههههها

 ايتهٝٝهههـ _ يًؿهههطب ايٓكهههٞ إههها٤ _ إككهههـ ٗ تٴبهههاع ايهههر
 (.ايكٝا١ْ.... إخل نعـ _

 نُههها _ ٖٚهههٞ يًُسضغههه١, ت٬َٝهههصْا نطاٖٝههه١ أغهههباب بعهههض ٖهههصٙ

 .أَٗات َع َكاب٬ت عس٠ خ٬ق١ _شنطت
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 احملٔا: مطاعد. التعقٔب األّل: د 

 ١َُٗ َجاب١ َ٪ؾطاتإته١ُٓ ٗ ٚضق١ ز. خايس ايطزٜعإ  تعسٸ ايٓتا٥ر

 ب١٦ٝ ٗ اـًٌ َهُٔ أٜٔ ؼسٸز اير ا٭غباب َٔ فُٛع١ يٓا تهؿـ

ٌٸ  ؾهو  ٚزٕٚ  ٚأبٓا٩ْا؟ ط٬بٓا ٜبػهٗا ٕٚاشا..  إسضغ١ٝ ايتعًِٝ  ٖهصٙ  تٛه

 .َتٛقع١ ايڀايبات يطقس ٚؾكڄا إؿاض إيٝٗا ا٭غباب

ٞ  بٝهس  َا مت اٱؾهاض٠ إيٝه٘,   ٚئ أنطض  يٝػهت  َساضغهٓا إٔ  أ٩نهس  أْه

 إهههٓٗرأٚ  إههههإ, .. غهههٛا٤ اؾاشبههه١ ايتعًُٝٝههه١ يًعًُٝههه١ َٓاغهههب١ ب٦ٝههه١

 .ايكسز ٖصا ٗ اغتجٓا٤ات َع إعًِ,أٚ  ٚإكطض,

ٌٸ قههباسٶا, ٜسخًهه٘ غههذٔ أْٗهها ايڀايههب ٜؿههعط ؾُساضغههٓا  ٜٓتٛههط ؾٝٛهه

 غايبٗها  ٗ ُتًهو  ٫ ٭ْٗها  شيهو؛  نٌ ؾطسٶا.. َت٬ًٗڄ يٝدطز ايؿطز؛ غاع١

 .إُتع ٚايذلؾٝ٘ احملبٛب ايتعًِأٚ  اؾصب َكَٛات

 دسٜهس٠,  تكٓٝه١  بٛغا٥ٌ ايؿاب تطؾٝ٘ اضتب٘ نًُا غ٤ٛٶا ا٭َط ٜٚعٜس

 ايهتاتٝههب بسضاغهه١ أؾههب٘ اؿههايٞ بُٓڀٗهها ايتعًههِٝ عًُٝهه١ تكههب  عٝههح

 .طبعٶا ايؿاغع ايبٕٛ َع يسٜ٘

ٞ  أعاقهب  نٓت يٞ: قاٍ ايع٤٬َ أسس ٌ  أبٓها٥  أَطٜهها  ٗ نٓهت  سه

ٕ  أخڀههأٚاإشا  ٍ  بههأ ٕ  إٍ إسضغهه١,  غههسٶا  تههصٖبٛا  يههٔ شلههِ:  أقههٛ  ؾٝبهههٛ

 ٖتعٶهها ؾهه٦ٝٶا تٴعههسټ يههسِٜٗ إسضغهه١ ٭ٕ شيههو نههٌ ايعؿههٛ؛ َههين ٜٚڀًبههٕٛ

 ايتٗسٜههس ٖههصا ٜعههس ؾًههِ إٍ إًُههه١, ضدعههت سههٌ أَهها عًٝهه٘. وطقههٕٛ

 .ثك٬ٝڄ عب٦ٶا إسضغ١ أقبشت بٌ ْاؾعٶا؛

 أطؿايٓههها وهههبٸ نٝهههـ ٫سهههٜ...  إسضغههه١ ب٦ٝههه١ بػهههبب ٖهههصا ٚنهههٌ

 إُتعه١  بهايدلاَر  ُتًه٧  ٭ْٗها  ْٛطٶا َج٬ڄ؛ ايتُٗٝس١ٜ إطس١ً ٗ َسضغتِٗ

 تهههٕٛ سههٌ إش..  بهه٘ اٜؿههعطٚإٔ  زٕٚ ّههطټ ايٝههّٛ ػعههٌ ايههر ٚإتعههسز٠

 . ٜػازضٖٚا ٫أ ايڀ٬ب غٝشبٸ ٬ْٝٚڄ؛ قببٶا َهاْٶا إسضغ١

ِ  اؾاَعهات,  طه٬ب  أغتجينإٔ  أضٜس ٫ٚ ٕ  يهسٜٓا  ؾٗه ٕ  ٜؿهعطٚ  ب٦ٝه١  بهأ

 .أٚ بػٝه١ قبب١ غرل ايتعًِٝ

ٞ  طايب بٌ ايهبرل ايؿاضم ٚبطغِ  ٗ اؾاَعه١  ٚطايهب  َهج٬ڄ  ا٫بتهسا٥

ٔٿ, ٔ  بإػهه٪ٚي١ٝ؛ ٚايؿههعٛض  ٚايؿٗههِ, ٚاٱزضاى, ايػهه ٚ  اؿايهه١ يههه  تبههس
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ٔ  ّٜٛ أٍٚ َع تّٛيس تطانِ إْ٘ .. َتؿاب١ٗ ّ  َه َٶها  ٜٚهعزاز  ايسضاغه١,  أٜها ٜٛ 

 .ّٜٛ بعس

 .. ايڀ٬ب ططز ٗ دٖٛطٜٽا غببٶا بٛقؿٗا إسضغ١؛ يب١٦ٝ بايٓػب١ ٖصا

 َٓٗا: دسٽا ١َُٗ أخط٣ أغباب مث١ يهٔ

إٔ  ّهههٔ ٫ٚ ايعًُٝهه١, سٝاتٓهها ٗ دههازٜٔ غههرل مههٔ تطبٜٛٽهها :أ٫ٚڄ

ِ  مبٸ ٜطْٚا ملٕ إ ٚتطبٜٛٽا عًُٝٽا دازٜٔ أبٓا٩ْا ٜهٕٛ  ايهتعً

 ايتعًِٝ. ٚع١ًُٝ

ٝٶههها  ٚؾهههبابٶا, ٚأَٗهههات, آبههها٤, دهههاز٠: قهههطا٠٤أٟ  ْكهههطأ ٫ مهههٔ :ثاْ

 ايػطٜع١. بايكطا٤ات ؾك٘ ْهتؿٞ..  ٚؾتٝات

ٔ  ثايجٶا: ٘  ْٚتهٛم  اؾهاز٠,  اؿٝها٠  مهبټ  ٫ اؾًُه١  ٗ مه  إٍ ايذلؾٝه

 ٫ يهههصا دهههاز٠؛ عًُٝههه١ ٚايتعًهههِٝ..  شيهههو ٗ ْٚبهههايؼ ٚايسعههه١,

 مبٗا.

 ٚبههٌ بٝههِٓٗ دعًههت ايبٝههٛت َههٔ نههجرل يههس٣ إطؾٗهه١ اؿٝهها٠ :ضابعٶهها

َٶا ايتعًِٝ ع١ًُٝ ٛٸ٠ ضز ٖٴ  نبرل٠. ٚ

ٝٽا ٚاقعٶا ْعٝـ مٔ :خاَػٶا  أبٓا٩ْا أقب ..  َص٬ٖڄ ٚاؾذلانٝٽا تكٓ

ِ  َها  ؾٝه٘,  قذلؾٕٛ ِ  عًُٝه١  بُٝٓها  ا٭طؿهاٍ؛  ؾهٝٗ  َها  ايتعًهٝ

ُٸـ تعاٍ ٕ  ؾڀ٬بٓها  يهصا ..  شيو تٗ ٟ إٔ  ٜؿهعطٚ ٘  ايهص  ٜتعًُْٛه

 إٍ ايٛضا٤. نأِا ٜعٝسِٖ أَط

 

 الضْحيٕ: عبداهلل. التعقٔب الجاىٕ: أ 

 ض٩ٜتههه٘ داْهههبإٍ ؾُٝههها ططسههه٘ بايٛضقههه١ ايط٥ٝػههه١    خايهههس. اعتُهههس ز

 ا٭َٗهات,  َٔ ع١ٓٝ ع٢ً إادػترل يڀايبات عح إدطا٤ ع٢ً ايؿدك١ٝ

 يهٓٗا ٖج١ً؛ أْٗا ْسعٞ ٫ قكس١ٜ ع١ٓٝ) ٜكٍٛ: نُا ناْت ٚإٕ ٖٚٞ

 زقٝك١.أٚ  ؾا١ًَ يٝػت يهٓٗا ض١ٜ٩؛ أعڀت ؾكس ؛(َ٪ؾطات تكسٸّ

 عٓههس غههأتٛقـ يهههٓين أغههباب؛ َههٔ َهها شنههط  نههٌ ٗ َعهه٘ أتؿههل

 :ايجاْٞ ايػبب
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ٔ  نجرل -3 ٕ  اٯبها٤  َه ٌ  ٜكَٛهٛ  ايعههؼ,  ٚيهٝؼ  أبٓها٥ِٗ,  بتٛقهٝ

 مل ايٛاسهس  ؾايػها٥ل  إطاسٌ, كتًـ ٗ أبٓا٤ يسٜ٘ ٕٔ خاق١

ٌ  تٛؾط ٚيٛ آَٔ, غرل إسضغٞ ٚايٓكٌ يٮغط٠, ٜهؿٞ ٜعس  ْكه

ٌٸ ٭َهٔ آَٔ؛ ٔ  ايسٚاّإٔ  .. نُا.إؿه١ً َٔ دع٤ س  ;) َه

 غهههرل إسضغههه١ٝ ايب٦ٝههه١ ٚ٭ٕ يًػهههبب شاتههه٘,  َػههها٤ (7إٍ  م

 سٝح َٔ ٫ٚ َٚڀعِ, قش١ٝ ٚدب١ تٛؾرل سٝح َٔ ٫ َؿذع١

 .ايكٝـ ٗ خاق١ اؾٛ,

إٔ  ٚههههب ا٭غهههط٠, َػههه٪ٚي١ٝ ٖهههصٙ ايٓهههّٛ ٗ ا٭طؿهههاٍ تهههأخط -4

 .ايعهؼ ٚيٝؼ ايسٚاّ, َع ا٭غط٠ تتهٝٸـ

ٌ  ٗ َبهطٶا ايٛقتإٔ  َع أتؿل -5 ٌ  ايؿهتا٤,  ؾكه  تػهٝرل  ٗ ٚاؿه

 ٗ ساقهههٌ ٖهههٛ نُههها تأخرلٖههها,أٚ  غهههاع١ بتكهههسِٜ ايتٛقٝهههت

 .ايعامل زٍٚ َعِٛ

 اؾاشب١؟! إسضغ١ٝ بايب١٦ٝ ْعين َاشا :إِٗ ايػ٪ٍ

 ايتًُٝهههص استٝادهههات تًهههيب ايهههر اٯَٓههه١ ايب٦ٝههه١ ٖهههٞ" :أْٗههها ْٛهههطٟ ٗ

 ."ٚايذلؾ١ٝٗٝ ايتع١ًُٝٝ

 ػهاٙ  َؿهاعطٙ  ٜػٝٸط ايتًُٝص ػعٌ اير ٖٞ اؾاشب١ ايب١٦ٝ ؾإٕ :ٚعًٝ٘

٘  ٚتػههرل ٚضغبه١,  سههب َؿهاعط إٍ  إسضغه١   َهههإ أْٗها  عًهه٢ إيٝٗها  ْٛطته

 .بايذلٖٝب ٚيٝؼ بايذلغٝب, تعًِٝ

٘  ايعكًٝه١  قسضات٘ تطاعٞإٔ  هب أْٗا :ٜعين ٖٚصا  ايكهش١ٝ,  ٚأٚنهاع

 ٚتڀههٜٛط ٚاػاٖاتهه٘, َٝٛيهه٘ تُٓٝهه١ خهه٬ٍ َههٔ شاتهه٘, ؼكٝههل ٗ ٚتٴػههِٗ

 . ٚضٜان١ٝ ٚؾ١ٝٓ, ٚثكاؾ١ٝ, ع١ًُٝ, َٔ ايٓٛاسٞ نٌ ٗ َٛاٖب٘

 اـهههسَات؛ ِهههٛشدٞ َبٓههه٢ يٝػهههت اؾاشبههه١ إسضغههه١ٝ ؾايب٦ٝههه١ :إشٶا

 ٚايبٓٝههه١ ايؿٓٝههه١, ايتذٗٝههعات  ؾٝٗههها ٜهههسخٌ َتهاًَهه١  ََٓٛٛههه١ ٚيهٓٗهها 

ٔ  ايتعًُٝٝههه١ ٚاشل٦ٝههه١ ٚإكهههطض, ايتشتٝهه١,   عًههه٢ قهههازضٜٔ َٚعًُهههٌ إزاض٠ َهه

 . شيو اغتجُاض

 :ؾكٌ شات ايب١٦ٝ ٖصٙ ٖٓا؛ ؾإٕ َٚٔ

 .بتػرلٖا تتػٝٸط ٫ ايتعًِٝ َطاسٌ يهٌ :ثٛابت -

 .َٚتڀًباتٗا َعڀٝاتٗا ٚؾل َطس١ً نٌ َع تتٓاغب :َتػرلات -
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أٚ  إتٛغهههڀ١ يًُهههطسًتٌ ٜكهههً  ٫ ا٫بتسا٥ٝههه١, يًُطسهههٌ ؾُههها ٜكهههً 

 .ايعَينأٚ  ايعكًٞ يعُطٖا ٚؾكڄا ٖٚهصا..  ايجا١ْٜٛ

 ْػتڀٝع؟! ٌٖ ايب١٦ٝ؟! بٌ ٖصٙ تٛؾرل اغتڀعٓا ؾٌٗ

ٔ  أنجهط  ٞ  ْكههـ َه  أزْهه٢ ؾٝٗها  ٜتههٛؾط ٫ٚ َػهتأدط٠,  إسضغهه١ٝ إبهاْ

ٌٸ ايسٚيهه١ عًٝهه٘ تؿههذع ايههصٟ ا٭ًٖههٞ ٚايتعًههِٝ إكَٛههات.  َههٔ دههع٤ٶا يٝشهه

 َسضغه١  عهسا  َها  شاته٘,  ا٫ػهاٙ  ٗ ٜٚػرل ػاضٟ, َعُٛ٘ ٗ إؿه١ً,

 ."داشبهه١ ب٦ٝهه١" عًٝٗهها ْٴڀًههلإٔ  ّهههٔ ايهههدل٣ إههسٕ ٗ َسضغههتٌأٚ 

 تطٜس ٫ٚ َكابٌ, ا٭َط ٚيٞ َتڀًبات تطاعٞ ٭ْٗا َطغٛب١؛ َٓٗا ٚنجرل

 .أدً٘ َٔ قاَت ايصٟ"  ايسخٌ"  ؽػطإٔ 

 ٚظاض٠ بههسأت( 3648/  3647 ايسضاغههٞ ايعههاّ)  غههٓٛات عؿههط قبههٌ

 ثه٬خ  ٗ ا٫بتسا٥ٝه١  إطس١ً ع٢ً" اؾاشب١ إسضغ١" َؿطٚع تڀبٝل ايذلب١ٝ

 ؼّكهل  َٛاقؿات( ٚايباس١ عػرل, ٚقاٌٜ ايؿُاي١ٝ, اؿسٚز)  َٓاطل

 :أبطظٖا َٔ أغباب, يعس٠ تٓذ  مل ايتذطب١ يهٔ ؛١ايب٦ٝ ٖصٙ

 تٓؿٝهههص نٝؿٝههه١ ٗ ٚانهههش١ ض٩ٜههه١ يسٜههه٘ ٜههههٔ مل إعًهههِ إٔ -3

 .ايٓؿاٙ سكل

 ٗ دسٜتههه٘ نهههعـإٍ  أزٸ٣ ٖههها إعًهههِ؛ عًههه٢ ا٭عبههها٤ ظٜهههاز٠ -4

 .ايتٓؿٝص

 يعههسّ ايتذطبهه١؛ عههٔ ايڀًٜٛهه١ اـههدلات شٟٚ إعًُههٌ إعههطاض -5

 .ؾٛا٥سٖا َٔ تٝكِٓٗ

 بعههههض يتههههٛؾرل يًُؿههههطٚع إعتُههههس٠ إايٝهههه١ إدككههههات قًهههه١ -6

 . نًٗا إتڀًبات ٚيٝؼ

 :التعلٔنٔ٘ الطٔاض٘

 َههاز٠, (458) َههٔ ٚإهْٛهه١ يههسٜٓا ايتعًُٝٝهه١ ايػٝاغهه١ عًهه٢ اطًعههت

ٌ  َباؾهط٠؛  بكهٛض٠  اؾاشبه١  إسضغه١ٝ  ايب٦ٝه١ إٍ  َها ٜؿهرل   ؾٝٗا يٝؼ إٕ  به

 .عًٝٗا ٜؿذٸع ٫ ٚبعهٗا تٓٛرلٟ, َعُٛٗا
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 َهههههٔ ايجهههههاْٞ ايٓكهههههـ ٗ :بٓؿػهههههٞ عاٜؿهههههتٗا بتذطبههههه١ ٚغهههههأختِ

 )سهههههٞ ايطٜهههههاض ظٓهههههٛب خًهههههسٕٚ ابهههههٔ َتٛغهههههڀ١ ٚٗ ايػهههههتٝٓٝات,

 بهههٔ عبهههسايطٓٔ ا٭غهههتاش آْهههصاى إسضغههه١ َهههسٜط ٫سهههٜ َتٛانهههع(,

 َؿههههطٚعٶا ؾتبٓهههه٢ ايت٬َٝههههص, يههههس٣ ايبٓٝهههه١ نههههعـ ايؿههههٜٛعط عبههههساهلل

 :ًٜٞ ؾُٝا ٜتًدل

ّ  بهٝض )  يًتًُٝهص  َٜٛٝٽا( َٚطب٢ دي)  ـغاْسٜٚت تٛؾرل -3  ٗ ٜهٛ

 .ايڀاظز اؿًٝب َٔ نٛب غاخٔ َع ,( ا٭غبٛع

 ت٬َٝههص فُٛعهه١ قٹبههٌ َههٔ إسضغهه١ َككههـ ٗ ػٗٝعٖهها ٜههتِ -4

ِ  بايتٓهههاٚب,  َٜٛٝٽههها ٔ  ٖٚههه ٕ  َههه ـ  ٗ اـسَههه١  ٜكهههسٸَٛ  إككههه

 .َعًٌُ بإؾطاف

ِ  نا١ًَ غاع١إٍ  ايؿػش١ ُسٜس -5 ٔ  زقها٥ل  (7) عػه ٌ  َه  نه

 .سك١

 ا٫عتُهههههازات, يكًهههه١  تٛاؾههههل؛  ٚمل ايهههههٛظاض٠ عًهههه٢  إٛنههههٛع  عٴههههطض 

 تتكهههٛضٕٚ . ٖهههٌ.إؿهههطٚع عًههه٢ ٚاؾكهههٛا ايهههصٜٔ ا٭ٖهههايٞ عًههه٢ ٚعطنههه٘

 , َعههههسٍ ؾكهههه٘ ؾههههٗطٜٽا ضٜهههها٫ت تًُٝههههص؟! ٔػهههه١ نههههٌ ٜههههسؾع نههههِ

 .. ٚنههههإ.زضاغهههه١ ٜههههّٛ نههههإ اـُههههٝؼ باعتبههههاض َٜٛٝٽهههها, قههههطٚف (6)

 ايهههصٜٔ ا٭َهههٛض أٚيٝههها٤ َهههع َٚطْٶههها َتػهههاقڄا -عُهههطٙ ٗ اهلل أَهههسٸ -

 .قسٚز٠ زخٛشلِأٚ  ابٔ َٔ أنجط يسِٜٗ

أٚ  ٚادبههههههاتأٟ  ايتًُٝههههههص إعڀهههههها٤ بتاتٶهههههها ٜٴُٓههههههع :اٯخههههههط ايؿهههههه٤ٞ

 ٜٚٴُٓههههع .ا٭غههههبٛع ْٗاٜهههه١ بإدههههاظ٠ يٝػههههتُتع ايػههههبت؛ يٝههههّٛ اختبههههاضات

ٔ  أنجههههط  إعڀهههها٩ٙ ٔ  َهههه  ٗ ٚاختبههههاض  ٚادههههب أٚ  ٚادههههبٌ, أٚ  اختبههههاضٜ

 .ّٜٛ نٌ

ٝٸٔ ايككهههههه١ ٖههههههصٙ إٔ  ّهههههههٔ ايعُههههههٌ ٗ ٚايطغبهههههه١ اٱضاز٠إٔ  تبهههههه

 .اٱَهاْات نعـ ضغِ داشب١؛ ب١٦ٝ تٛدس
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    ــا حيــب ال املــداخالت ذــْل القضــٔ٘ )ملــاذا  املدزضــ٘؟ أبياؤى

 جاذب٘؟( بٔٝ٘ صتعلَا ّكٔف

 الطازدٗ: ّاملدزض٘ ادتاذب٘ املدزض٘

 ٚإسضغهه١ اؾاشبهه١ إسضغهه١ ايههسضٜؼ ٗ َساخًتهه٘ سههٍٛ ظٜههاز. ز أؾههاض

ِ  إسضغٞ, ايٓكٌ َٔ تبسأ عهػ٘,أٚ  اؾصب ايڀاضز٠ إٍ إٔ عٛاٌَ  ثه

 ايسضاغهٞ,  ٚإٓٗر ,(ؼسٜسٶا إعًِ)  ايتسضٜػ١ٝ ٚاشل١٦ٝ إسضغٞ, إب٢ٓ

 . ٚايتكسٜط ٚايتكِٜٛ

 ٗ ايڀؿٌ, ٚتبًٝؼ إسضغ١ َع ا٭غط٠ تعاٌَ ططٜك١ نً٘, ٖصا ٚقبٌ

 ! يًُسضغ١؟ ٜصٖب ٖٛ ٕاشا ٚاي٬ؾعٛض, ايؿعٛض

إٍ  ايٝههَٛٞ شٖابهه٘ زٚاؾههع ٜههسضى ٫ _يٮغههـ _ أطؿايٓهها َههٔ نههجرل

 َكههاؿ١إٍ  ايٛقههٍٛ ٜػههتڀع مل ْؿػهه٘ ٚاجملتُههع ا٭غههط٠ ٭ٕ إسضغهه١؛

٘  أخ٬قٝهه١ بههٌ ُٸههلإٍ  ؼتههاز اٱؾهههاي١ٝ ٖٚههصٙ !ايههتعًِّ ٚبطاغُاتٝتهه  تع

 .أنجط

 غٓٝههه١ إسضغههه١ تههههٕٛ سذهههاظٟ أْههه٘ عٓهههسَا   عا٥ؿههه١. ز ٚأٚنهههشت

 طاقاته٘,  ٜؿهطؽ  ٭ٕ يًڀايهب  ٚتطؾٝ٘؛ ؾإْٗا تتٝ  ؾطق١ تعًِٝ بايٓؿاطات:

 مثهههاْٞ ؾكههه٘ ٚيهههٝؼ. ايعُهههٌ ٜٚؿهههاضنِٗ أقهههسقا٥٘ َهههع ٚقتههه٘ ٜٚكههههٞ

ٞ  عًه٢  سكل  عٓهسَا  َعًَٛهات قهُا٤ ..ٚإٓهاٖر    ٜتًكه٢  ٚطاٚيه١  نطغه

. . ٚاٱبهساع  ا٫ْڀه٬م  ع٢ً ايڀايب ؾإْٗا تػاعس عًُٞ؛ دع٤ ؾٝٗا ٜهٕٛ

 داشبه١  َسضغ١ٝ ب١٦ٝ يت١٦ٝٗ نبرلٶا َكسضٶا ٜٚعسٸ نبرل, زٚض عًٝ٘ ٚإعًِ

 .اؿسٜج١ يًتكٓٝات اغتدساَ٘ ٗ يًڀ٬ب

 تًبٝهه١ َعٓهه٢ ايڀايههب؛ َههع إٍ ايتٛاقههٌ تؿتكههط ؾُساضغههٓا ٚيٮغههـ,

إٍ  متهاز  ا٫بتسا١ٝ٥ يًُطس١ً ؾُج٬ڄ نعٝؿ١, ايتعًِٝ َع ايڀايب سادات

 ٭ٟ إطؾهس  قٹبٌ َٔ َتابع١إٍ  باٱناؾ١ إساضؽ, ْٝع ٗ يًعب غطؾ١

  طبٝع١ٝ. غرل ع٬َات عًٝ٘ تٛٗط طايب

 َهههٔ إٍ غهههاعات ؾٓشتهههاز ٚايجاْٜٛههه١ إتٛغهههڀ١ يًُهههطسًتٌ ٚبايٓػهههب١

 إؿٝهههس عهههطض ؾٝٗههها ٜهههتِ عهههطض ؾاؾهههات ناْهههت يهههٛ ستههه٢ ايذلؾٝههه٘؛
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ُٶا اجملا٫ت, شلصٙ َتدكل ٚتٛؾرل ٚايتعًُٝٞ,  زٚضٙ ايٓؿاٙ ضا٥سإٔ  عً

ٔ  ؛أنههدل ـ  – يههه ٙ  ضا٥ههس  ٚٚٝؿهه١  ؾعٓههسْا  -يٮغهه  ٜطتههاح أْهه٘   ايٓؿهها

 أنهدل ا٭ثهط   يٛدهسْا  قهشٝش١؛  بڀطٜك١ قاّ بسٚضٙ ٚيٛ ب٬ عٌُ, ٚهًؼ

 يصيو.

سهسخ   َُٗها  ايڀايهب إٔ ٚ إٍ إسضغه١,  ايٓٛط٠ ٗ ؾعٸاٍ زٚض ٚيٮغط٠

ٞ  يههه٘؛ أٚ  ايڀايهههب إٍ ايههههطب  ٜتعهههطٸض قهههس ٫ ٜبهههايٞ. ا٭َهههط ؾهههإٕ ٚيههه

٘  غط ٕعطؾ١ أبٓا٥٘ َع باؾًٛؽ َٗتِ ٚٚيٞ ا٭َط غرل إهاٜك١, أٚ  ضؾهه

   يًُسضغ١. نطٖ٘

 إٍ شيو:ٜٚٴهاف 

 ٚإػهههاس١, ايتكهههُِٝ, سٝهههح َهههٔ إسضغههه١ٝ ايب٦ٝههه١ نهههعـ -

 ايتك١ٝٓ. ٚا٭دٗع٠

ٛ )  َعًَٛهات  عًه٢  ٚاستٛا٥ٗها  ايتعًُٝٝه١  إٓاٖر ْٛز - ٔ  سؿه  َه

 ظاٍ ايتهٓٛيهٛدٞ .. ؾُها   يًتڀهٛض  فاضاتٗا ٚعسّ ,(ؾا٥س٠ غرل

  بايتًكٌ. إع١ًَٛ تٛقٌٝ أغًٛب

 إٗين يًُعًٌُ. ايتأٌٖٝ نعـ -

 ايتڀٛض. ع٢ً إعًِ تؿذٸع سٛاؾع ٚدٛز عسّ -

 إعًِ. عاتل ع٢ً ايهبرل ٚاجملٗٛز ايهػ٘ -

ٔ  غهههٛاٙ َههها  إعًهههِ فٗهههٛز  َػهههاٚا٠ -  ٚٚٝؿههه١, أٟ  دٗهههٛز َههه

 عًُ٘. ٗ إعًِ ٜبصي٘ ايصٟ اجملٗٛز َتذاًٌٖ

 غه١ٓ  (37) بعهس  إعًهِ, تبهسأ   عٓهس  اٱْتادٝه١  يًڀاق١ سسپ ٖٓاى -

 بايطنٛز.

 ٚاحملانط٠. ايتًكٌ اغذلاتٝذ١ٝ ع٢ً إعًٌُ أغًب اعتُاز -

تٓڀههههٟٛ عًهههه٢   يًُسضغهههه١ يًههههصٖاب ايذلغٝبٝهههه١ ا٭غههههايٝب ٕإ -

 ؾإْٗههههها ٫ ايبؿههههط١ٜ؛  ايههههٓؿؼ  ٚبڀبٝعهههه١  ْههههٛع َههههٔ اٱدبههههاض,   

 اٱدباض. ؼبٸص
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إتعًكهه١   إ٪ؾههطات َههٔ ايعههٜٛٔ إٍ فُٛعهه١  عبههسايًڀٝـ. ز ٚأؾههاض

ُٸٔ:  بايكه١ٝ إڀطٚس١, ٚتته

ٔ  دههع٤  إكههطض  إٔ -3  ع٬قهه١  شلهها  ا٭خههط٣  أدههعا٤ٙ ٚإٔ , إههٓٗر  َهه

 َ٪ثط٠ أٜهٶا.

 إههههٛاطٔ إعههههساز)  ٖههههٞ ا٫غههههذلاتٝذ١ٝ غاٜتهههه٘ ايعههههاّ ايتعًههههِٝ -4

 ايعٌُ. غٛم َٗاضات عٔ ٫ڄَػ٪ٚ ٚيٝؼ ,(ايكاحل

 ايڀايهههب قبههه١ ٗ نهههبرل زٚض شلههها يًتعًهههِٝ اـاضدٝههه١ ايب٦ٝههه١ -5

 ايساخ١ًٝ. ايب١٦ٝ أسٝاْٶا تتذاٚظ ٚقس يًتعًِٝ,

 ٚايتُٓٛٝات. ا٭١ُْٛ -6

 ْٴعٝههسإٔ  ّهههٔ نٝههـ ٜبكهه٢ ايتػهها٩ٍ: إعًههِ َههتػرل ىههلٸ ٚؾُٝهها

 ٚإعًِ؟ إتعًِ بٌ ايٓب١ًٝ إؿاعط تبازٍ ْهُٔ ست٢ يًُساضؽ؛ إطبٞ

 ٕهاشا ) بعٓٛإ: أتت اير اؿُٛز: إٕ ايٛضق١ قاحل بٔ عبساهلل. ز ٚقاٍ

ـ  إسضغه١؟  أبٓا٩ْها  وهب  ٫  َٚهها شاتٗها  عهس ( داشبه١؟  ب٦ٝه١  لعًهٗا  ٚنٝه

ٕ  عههٔ تٴعبٸههط أْٗهها ٫ ؾهو  ْتهها٥ر؛ َههٔ بهه٘ أتهت   ا٭غههط تعٝؿهه٘ ايههصٟ إهٓهٛ

 ايكٍٛ: أٚز ... ٖٚٓا( ٚايتعًِٝ ايذلب١ٝ)  ُٖٚا َُٗتٌ, قهٝتٌ سٍٛ عا١َ

 اْڀ٬قهه١ بساٜهه١ َٓههص ايػههعٛز١ٜ ايعطبٝهه١ إًُههه١ ٗ ايتعًههِٝ غٝاغهه١ٕ إ

َٶا أعڀت ايٓٛاَٞ؛ ايتعًِٝ ٌ  ٚمل يًتعًهِٝ,  ا٭ُٖٝه١  بهايؼ  اٖتُا  ايذلبٝه١  تٓه

 أٚدس َا ٖٚصا ايتعًِٝ؛ ظاْب ض٥ٝػٶا ؾطٜهڄا تهٕٛ ٭ٕ ايهاٗ اؿل

 ايههر يًههٛظاض٠ إػهه٢ُإٔ  شيههو ٜ٪نههس َٚهها ايتعًُٝٝهه١. إػههرل٠ ٗ خًهه٬ڄ

 ؛(إعههاضف ٚظاض٠)  ازلٗهها نههإ ايعههاّ ايتعًههِٝ َ٪غػههات عًهه٢ تؿههطف

 قبههٌ إعطؾهه١ تههأتٞإٔ  ٫ٚ ّهههٔ ,(ايتعًههِٝ) َػهه٢ُ تهههٔ مل ٚستهه٢

 .ايتعًِٝ

 شيههو بههٌ قههشٝ ؛ غههرل ٖٚههصا ٚاسههس, إعٓهه٢ٕ إ قا٥ههٌ: ٜكههٍٛ ٚضَهها

إٔ  آْهههصاى ايتعًهههِٝ ٕػههه٪ٚيٞ اْڀباعٶههها أعڀههه٢ َهههٔ ٖهههٛ ايكهههسِٜ إػههه٢ُ

 تههساعٝات ا٭َههط شلههصاإٔ  أ٩نههسإٔ  ٚأغههتڀٝع ؾكهه٘ . تعًُٝٝهه١ َُٗههتِٗ

 بٗها  اٱتٝإ ٚإؿذلض ايذلب١ٝ, ضغاي١ ع٢ً طاغٝٶا ايتعًِٝ دعٌ ٗ تػبٸبت

 . ايتعًِٝ ضغاي١ َع دٓبإٍ  دٓبٶا
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ٔ  ططسٗهها  أسببههت  َكسَهه١  تًههو  ٞ  َههسخ٬ڄ  يههته سهههٍٛ  ايٓكههاف  ٗ يهه

ِ  يعًهٗا  َباؾهط٠؛  َكذلسهات  بڀطٜكه١  ْكاطڄها  أغهطز  ٚغٛف إٛنٛع,  تٴػهٗ

 سب يعسّ يٝؼ سايت, اير ا٭غباب تعط١ٜ َٓٗا اير ايتعًِٝ, َػرل٠ ٗ

ٌ  قس ؾشػب؛ بٌ إسضغ١ إٍ  ٚايڀايبهات  ايڀه٬ب  بعهض  يهس٣  ا٭َهط  ٜكه

 ايهاضث١. تأتٞ ٖٚٓا ايسضاغ١؛ عٔ ايععٚف

 غايبٝهه١إٔ  ًْشههٜ ايتعًههِٝ, يههٛظاض٠ ايهههد١ُ إايٝهه١ ا٫عتُههازات َههع -3

 ٖههٞ اؿهَٛٝهه١ إههساضؽ ٚإٔ, قههش١ٝ ٚغههرل َػههتأدط٠ إههساضؽ

 . ٚايٓٛاؾ١ ايكٝا١ْ ٗ نعـ َٔ تعاْٞ ا٭خط٣

 ايتدهعٜٔ؛  ٗ ٤غٛ َٔ تعاْٞ إسضغ١ٝ إكاقـ ٗ ا٭طع١ُ خسَات -4

 . اٯزَٞ ي٬غت٬ٗى قاؿ١ غرل أطع١ُ هعًٗاٖا 

ٌ  تطؾ١ٝٗٝ ب١٦ٝ تٛاؾط عسّ -5 ٜ , إسضغه١  زاخه  ا٭ؾٓٝه١  بعهض إٔ  ٬ٜٚسه

 . اؾ١ٜٛ ايتكًبات َٔ ق١ُٝ غرل

 ٚعهسز  ٫ تتٓاغب ايسضاغ١ٝ يًؿكٍٛ ا٫غتٝعاب١ٝ إػاس١إٔ  ٬ٜسٜ -6

 .ؾكٌ نٌ ٗ ايڀ٬ب

ٌ  عٓهس  ايتع١ًُٝٝ ايطغاي١ إٜكاٍ ٗ إؾهاي١ٝ ٖٓاى -7 ٌ  ُهه  َعًُه

 َطاسٌ خكٛقٶا ا٫بتسا١ٝ٥, إطس١ً ط٬ب يتسضٜؼ ايتدطز سسٜجٞ

ٌ  أقهعب  تعهسټ  ايؿ٦ه١  ٖهصٙ ٕ إ سٝهح  ا٭ٚي١ٝ؛ ايكؿٛف  ايتعًهِٝ؛  َطاسه

 َطس١ً ٗ أَه٢ َٔإ٫  ايؿ١٦ ٖصٙ بتسضٜؼ ٜك٫ّٛ أ ٜػتٛدب ٖٚصا

 .غٓٛات (32) َٔ أنجط ايتسضٜؼ

 ايڀهه٬ب, يههس٣ اغههتٝعابٗا قههعٛب١ َههع ايسضاغهه١ٝ إههٛاز نجههط٠ إٕ -8

 إعًُهههٌ بعهههضإٔ  عهههٔ ؾهههه٬ڄ, احملهههسٚز٠ ايعكًٝههه١ شٟٚ خكٛقٶههها

ٕ  ؾهٝـ ايسضاغ١ٝ, إٛاز بعض تسضٜؼ ٗ قعٛب١ ٜٛادٕٗٛ  ٜههٛ

يههٔ   ايسضاغه١ٝ أٜهٶها؛   إهٛاز  نجط٠ َٚع ايڀايب١؟!أٚ  ايڀايب ساٍ

ٔ  عًُٝٽها  نتابٶا ّجٸٌ ايٛاسس إسضغٞ ايهتاب ٔ  ٫ ّهه ٕ  ٕه  ٜٴعهسٸٚ

 ؾكههٌ ٗ ٚاغههتٝعاب٘ قطا٤تهه٘ َههٔ ٜتُّهٓههٛاإٔ  ايڀؿٛيهه١ َطسًهه١ ٗ
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 ٚا٭عٝهاز  ا٭غهبٛع١ٝ  اٱداظات بٝٓ٘ تهجط َا ٚغايبٶا ٚاسس, زضاغٞ

 .أخط٣ َٚٛاغِ

 باغههتُطاض, ايڀ٬بٝهه١ ايطقابهه١ ؾٝٗهها ٫ تتههٛاؾط إههساضؽ َههٔ ايعسٜههس -9

 يًڀهه٬ب خكههب١ ب٦ٝهه١ ٜٛدههس ٖهها إسضغهه١ٝ؛ ايؿػههش١ ٗ خكٛقٶهها

 ظ٥٬َٗهههِ عًههه٢ ا٫عتهههسا٤ ٗ ايعسٚاْٝههه١ ايتٛدٗهههات ٚشٟٚ إؿهههاغبٌ

 . إػإٌ

 ََٓٛٛهه١ شات ٚايذلبٜٛه١  ايتعًُٝٝه١  ايطغهاي١ إٔ  ْكههطإٔ  يٓها  ٫بهس  ٖٚٓها  -:

ٌ  َتها١ًَ ِ  تؿهُ ٝٽا  إٗٝهأ  إتدكهل  إعًه  ٚإبٓه٢ , يًتهسضٜؼ  ْؿػه

 ٚتههٛاؾط, يًُعًههِ ايسضاغهه١ٝ اؿكههل ٚخؿههض, ايٓههٛعٞ إسضغههٞ

 .ناؾ١ ايتشسٜات َٛاد١ٗ ع٢ً قازض٠ ْٛع١ٝ َسضغ١ٝ قٝاز٠

ِ  ّهٓٓها  ٖٓها  َٚٔ ٞ  أغهباب  عًه٢  اؿهه إٔ  ايتعًُٝٝه١  ايطغهاي١  تهسْ

 .ٚٴدست

ٗ   يًٝه٢ . أ َٚٔ داْبٗا قايت ٟ  ايؿهٗطاْٞ ٗ َهساخًتٗا:   نٓهت  قهػط

ـ إٔ  إسضغ١ بام ٗ ٚأْا قباح نٌ اهلل أزعٛ , ا٭ضض بٗها  اهلل ىػه

 ٗ أضاٙ َها  أقاضْٗا نٓت, ٚايػِ اشلِ ٜٚكٝبينإ٫  َعإٗا تٛٗطإٔ  َٚا

ٕ  ٚأؾ٬ّ إػًػ٬ت ٔ  ًْٝه١؛  ب٦ٝه١ , ايهطتهٛ ٔ  بٗها  قٴهسَت  يهه  أٍٚ َه

ٍ  ت١ُٝٝٛٓ, ؾٛن٢, زضاغٞ ّٜٛ  ٜٛدهس  ٫, كٝؿه١  َعًُه١ , نهٝك١  ؾكهٛ

 . ؾك٘ ٚايتػً٘ ٚايتدٜٛـ ايعكاب َبسأإ٫  ؾٝٗا

 أقههبشت بههٌ نُهها ٖههٞ؛ اؿهَٛٝهه١ إههساضؽ ٚبعههض ايػههٌٓ زاضت

ٞ  ايتهاضٜذ؛  َتاسـ ٗ تٴٛنعإٔ  تكً  بعهٗا, ٖط١َ عذٛظٶا ـ  ٕهه  ْكه

ٛ  ا٭دٝاٍ ٚتػتكبٌ ٚقاَس٠ باق١ٝ ظايت َٚا بٓا٥ٗا, ع٢ً قطٕ  ا٭خهط٣  تًه

 ٖههس٤ٚٶا أنجههط يهٓٗهها أقههبشت ٚاٱُٖههاٍ ْؿػهه٘؛ ٗ ايؿكههٍٛ ْؿػههٗا,

 .ايٛاعٝات ٚاٱزاضٜات إعًُات بعض بٛدٛز

, دهسٽا  خاْكه١  ب٦ٝهات  اؿهَٛٝه١  إهساضؽ  بعهض  ٗ إسضغ١ٝ ايب٦ٝات

 دهطؽ  ٜكطعإٔ  َا َٜٛٞ, غذٔإٍ  ٜصٖب َٔ َجٌ ٚايڀايبات ؾايڀ٬ب

ِ إ٫  ايػههابع١  اؿكهه١  ٌ  ٚتههطاٖ ٌ  ؾههطس  ايػههاعات  تًههو  باْتٗهها٤  َبههتٗذ

 . ايجك١ًٝ
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ٔ  ؾه٤ٞ  إٍ زَر عاد١أْٓا  أٚٔ ٘  َه ِ  َهع  ايذلؾٝه ٔ  ايعًه  غهاع١  بهاب  َه

 َهههٔ ٖهههصا نهههإ , ٚإٕ ؾكههه٘ يعهههب بايذلؾٝههه٘ إعٓههه٢ ٚيهههٝؼ, ٚغهههاع١

 ٚايطغِ, إهتبات, َجٌ اي٬قؿ١ٝ با٭ْؿڀ١ ا٫ٖتُاّ بٌ ايهطٚضٜات؛

 .اشلٛاٜات بعض ٖٚاضغ١ ٚايعًّٛ, ٚايهُبٝٛتط,

ٌ  َٔ تعاْٞ َسضغ١ٝ ب٦ٝات ٗ  ا٭ْؿڀ١ تكاّ ٖصٙإٔ  ّهٔ ٫ٚ  تعّڀه

 ايٓٛاؾه١  ٚغه٤ٛ  ؾٝٗها,  إٝهاٙ  زٚضات ٚضزا٠٤ ؾكهٛشلا,  ٚنهٝل  َهٝؿاتٗا,

 .بعهٗا ٗ

ٕ  إههساضؽ ا٭بٓهها٤ وههب ٚستهه٢ , ؾػههٝ  إٍ َهههإ ؾههإِْٗ وتههادٛ

 ايڀايبهه١ قبعهه١ يههٕٛ عًهه٢ ايكٝههٛز بعههض ٚؽؿٝههـ, ٚضؾههل سػهه١ٓ َٚعاًَهه١

 َبهايؼ  تؿهسز  ؾٝٗها  ايكهطاضات  ؾبعض بًٛؾطٖا.أٚ  ؾباقتٗا,أٚ  ايؿت١ٜٛ,

 غرل َٓتذات َٔ ؾٝ٘ ٜعطض َٚا إسضغٞ أٜهٶا بإككـ ٚا٫ٖتُاّ ؾٝ٘.

 .قش١ٝ

ٟ ساَهههس عًههه٢  آٍ عبهههساهلل. أ ٚأنهههس  أُٖٝههه١ َٛنهههٛع ايٛضقههه١, ايهههص

 ٌ ٕ  قههس بطأٜهه٘ َعهه١ً  ٜٴؿهّه  إكًكهه١ ايذلانُهات  َههٔ يههجرل  سهه٬ڄ تههٛ

  إسضغ١. عُط ٗ ٚا٭طؿاٍ ايؿباب ضغبات ٚإؾباع ايتعًِ, ػاٙ

ٔ  أبهسأ إٔ  ٚأناف: أزلشٛا يٞ ِ  ٚظاض٠ قهطاض  َه ٌ  ا٭خهرل  ايتعًهٝ  بتشٜٛه

 ايهههجرل َٓهه٘ غههدط ايههصٟ إههساضؽ, قههاز٠إٍ  إههساضؽ َههسٜطٟ َػهه٢ُ

 ٚاؿكٝكه١  ايهٛظاض٠.  تتبٓاٖها  ايهر  ايؿهه١ًٝ  اٱق٬سات َٔ دع٤ٶا ٚعسٸٚٙ

٘  ههب  َها إٍ  َُٗه١  إؾهاض٠  أْٗا ْٛطٟ, ٚد١ٗ ٗ ٕ إٔ  عًٝه  ايكا٥هس  ٜههٛ

ِ   َههبٸ٬ڄ  ٜعهس  مل ايصٟ اـ٬م, ٌ  ٚايكهطاضات,  بأعبها٤ ايتعهاَٝ ٫ٚ  ٚأؾعه

٘  َههٔ ٜػهتڀٝع  دسٜهس  أؾهل إٍ  تؿعهٌ؛   ؾطٜكهه٘ استٝادهات  ٬َٜهؼ إٔ  خ٬يه

ٌ  ؾهٌ ٜٴػٝٸط إبساعٞ ؾها٤ مٛ ٚط٬ب٘ ايتعًُٝٞ إٍ  ايتكًٝهسٟ,  ايؿكه

ِ  استٝادهات  َهع  ٜٓػذِ تِٓٛٝ ِ  ايڀه٬ب.  ٚعهسز  ايهتعً  َػهابك١  ٗ ٜٴػهاٖ

ٌ  ٖٓهاى,  ضٜان١ٝ َٚٓاؾػ١ ٖٓا, ثكاؾ١ٝ  ٚايهطس٬ت  إهتبه١,  قُٝه١  ٜٴؿعٸه

 َػههههاس١ ٚظٜههههاز٠ ٚظٜههههاضات, قانههههطات, ٚا٫غتهؿههههاؾ١ٝ, ايعًُٝهههه١

 عًه٢  ايڀه٬ب  ٚتؿهذٝع  أْسٜه١,  ٚقٓاع١ بايذلؾٝ٘, ايتعًِ ٚتبين ايذلؾٝ٘,

ٔ  عٝح ٜػتؿٝس ايتًُٝهص  ؾٝٗا؛ ٚإػا١ُٖ إؿاضن١  ٚخهدلات  َٛاٖهب  َه

 . ٖٚهصا ٚايهتاب١, ٚاٱيكا٤, إػطح, تععٜع ٗ َعًُٝ٘
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ّ  سلهؼ  تؿهطم  عٓهسَا أْه٘   ايڀايب ؾعطإشا ؾ ٚباحملك١ً, ٞ  ٜهٛ  زضاغه

٘  سبهٝؼ  ٜهٕٛ ؾًٔ دسٜس؛ ُٽها نهبرلٶا    ٜتًّكه٢  غهاعات  ـُهؼ  طاٚيته ن

 عههٔ َػٝٸههب اٱبههساع, َكتههٍٛ ٚا٫ْتٛههاض, ايكههُت ٚعًٝهه٘ إعًَٛههات, َههٔ

ٞ  ؾإْه٘ غهٝشب   إْتهاز؛  به٬  ب٬ ٖٛا١ٜ, ,١ب٬ َػ٪ٚيٝ ايعكٌ إؾػاٍ  ٜٚٓتُه

 .ٕسضغت٘

 ايكا٥هس  ٚقهٓاع١  ايبشهح,  عًه٢  اؿطم _ٚأ١ُْٛ ٚظاض٠_ ايتعًِٝ ٚزٚض

٘  ايتػٝرل, ٱسساخ إ٪ٌٖ ٌ  َٚٓشه ٚ  َهع  ايكه٬سٝات,  نه  عهل  ا٫ستؿها

 .ٚاحملاغب١ اٱؾطاف

ٍ ...ايػهبب  ْعطف ست٢: ايباظعٞ عًٝا٤. أ ٚقايت  بػهٝڀ١  دٛيه١  ؾًٓتذهٛ

 بايػههذٔ أؾههب٘ ..ن٦ٝبهه١ إههساضؽ ب٦ٝهه١...إههساضؽ َههٔ عؿههٛا١ٝ٥ عٝٓهه١ ٗ

ّ  أبهسٶا  إسضغه١  ا٭طؿاٍ وب ئ ...بإسضغ١ َٓٗا  ايڀايهب  /ايڀؿهٌ   َهازا

 .ا٫ٖتُاّ َٚطنع إعازي١ أغاؽ يٝؼ

ؾههإٕ  إبههسأ, سٝههح ايكههشاف ٗ َساخًتهه٘ أْهه٘ َههٔ ْكههط. ّ.ز ٚشنههط

 ٚاقهع  عًه٢  َڀهطز  تهأثرل  ٗ ٚضقت٘ شات خايس.ز شنطٖا اير ايٓكاٙ نٌ

 أخههط٣ ْكههاٙ أضبعهه١ ططسهه٘إٍ  أنههٝـ ٚيهههٔ أخههط٣؛أٚ  بسضدهه١ اؿههاٍ

 بٗهسف  َككهٛز؛  باختكاض ٚاسس٠ نٌ ٚأشنط با٭١ُٖٝ ْؿػٗا, أدسٖا

 :ْؿػ٘ ايٛقت ٗ ٚإثطا٥٘ ايٓكاف إثاض٠

ِ  ٦ٖٝه١  َ٪٬ٖت -3 ٔ  بإهساضؽ  ايتعًهٝ  َطسًه١  ٚسته٢  ايطٚنه١  َطسًه١  َه

 ايجاْٟٛ.

 إسضغ١. ٗ إعًِ زٚض َكابٌ ايبٝت ٗ ا٭غط٠ زٚض -4

 قههعب١ ٚههطٚف ٗ ايَٝٛٝهه١ ايٓا٥ٝهه١ إٓههاطل ٗ إعًُههات َعاْهها٠ أثههط -5

ٌ  غاعات) ٚخڀط٠ ٌ  بػهبب  ايڀًٜٛه١  ايعُه ( إطٚضٜه١  ٚاؿهٛازخ  ايتٓكه

 ٕساضغٗٔ. ايڀايبات نطٖٗٔأٚ  سب ٗ شيو ٚأثط عڀا٥٘, ع٢ً

 ٚايههصٟ ايٛقههت, َههٔ ايهههجرل تػههتٓعف ايههر إكههطضات, ٗ اؿؿههٛ -6

ِ  إسضغه١؛  أغٛاض زاخٌ تطؾ١ٝٗٝ أْؿڀ١ ٗ ٜٴهطؽإٔ  ّهٔ  يهسع

 !!يًُسضغ١ ايڀايب/  ايڀايب١ سب َٚٔ ثِ تّٛيس إسضغ١ٝ؛ ايطٚح
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 ٚتؿكٌٝ ٖصٙ ايٓكاٙ نُا ًٜٞ:

أّ إٔ  ٜسضغههْٛٗا, ايههر يًُههٛاز ا٭غههاؽ ٗ َ٪ًٖههٕٛ إعًُههٕٛ ٖههٌ -3

ٌ  ٗ ايڀًب١ أعساز ٚنجط٠ اؿاد١  ٗ خايهس . ز شنهط  نُها ) ايؿكه

ُٸً٘إٍ  أزٸت ؛(يًُٛنٛع ططس٘  ؽكك٘؟؟  غرل ٗ َٛاز ؼ

 إسضغهه١؛ ؿهب  ايط٥ٝػهه١ ا٭غهباب  أسههسإٔ  عسٜهس٠  زضاغههات ت٪نهس 

 طايههب تؿهههٌٝ ٖههٛ نُهها ؾكههً٘, ٗ بايٓذههاح ايڀايههب ؾههعٛض َههس٣

 َاز٠ نطٙ َٓا نِ إكابٌ ٖصا ٚٗ يًُاز٠. ؾُٗ٘ ٖٛ آخط عٔ ٕكطض

 إع١ًَٛ؟؟ إٜكاٍ ٗ إعًِ نؿا٠٤ عسّ بػبب أنجطأٚ 

ٌ  َتابعه١  ٗ إسضغ١ َع تٛاقًٗا َٚس٣ ا٭غط٠, زٚض -4  أبٓا٥ٗها  ؼكهٝ

ٕ  ٜهاز ٚأْؿڀتٗا؛ بإسضغ١ َٶها  غا٥بٶها  ٜههٛ  ٖٚٓها ! فتُعٓها  ٗ ُا

 ايڀايبههه١ يههس٣  إسضغهه١  سههب  تٛيٝهههس ٗ ا٭غاغهه١ٝ  إهه٪ثطات  إسههس٣ 

 !! ايڀايب/

 ٗ إؿاضن١ ع٢ً اؿطم خ٬ٍ َٔ ؾدكٝٽا شيو اغتؿعطت ٚقس

ٌ  إدتًؿه١,  إسضغه١  َٓاؾ٘ ٞ  ٚيهه ـ  عًه٢  أبٓها٥  َطاسًهِٗ,  كتًه

 نُتابعهه١ شيههو بعههس ا٭بٓهها٤ َٚٓاقؿهه١ ٚايذلبههٌٜٛ, إعًُههٌ ٚيكهها٤

 .َػتكبًِٗ اٖتُآَا ٚدسٜٸ١

 ته٪ثٸط  ايٓا٥ٝه١؛  إٓهاطل  ٕعًُهات  اي١َٝٛٝ( ٚايٓؿػ١ٝ اؾػس١ٜ) إعاْا٠ -5

ِٸ ت٪ثط ٗ أزا٥ٗٔ, ايڀايبات؛ ؼكٌٝ ٗ غًبٶا ِٸ  َٚٔ َٚٔ ث ٔ  ثه  سهبٗ

 !يًُسضغ١ نطٖٗٔأٚ 

ٌ  ٗ ايتعًِٝ ٚظاض٠ َكطضات ٗ إؿٝس غرل اؿؿٛ -6  اؿايٝه١  إطسًه١  ٚه

 !عازٌٜ يڀًب١ ايتسعؿٔ َٔ

٘  يهههٝؼ زيٝهههٌ, ٖههصا  إٍ  ٜتؿهههٛم بهههٌ يًُسضغههه١؛ سههب  عهههسّ عًههه٢ ؾكهه

ِٸ َٚٔ يًُسضغ١؛ نطا١ٖٝ  !بأنًُ٘ يًُذتُع نطا١ٖٝ ث

 َههههٔ ايجاْٝهههه١ ايٓكڀهههه١إٍ  ايكههههشاف: بههههايعٛز٠  ْكههههط. ّ.ٚأنههههاف ز

 ايػهههههطب أثبتهههههت  ٗ ايعًُٝههههه١ خايهههههس .. لهههههس إٔ ايسضاغهههههات  . ز طهههههطح

 ٚيهههههٝؼ ا٭َجهههههٌ, ٖهههههٞ قهههههباسٶا إسضغههههه١أٚقهههههات  تهههههأخرلإٔ  َههههه٪خطٶا

 !!ايعهؼ
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 ايٝهّٛ,  ٗ ايٛقهت  تهأخط  نًُاأندل  ا٫غتٝعاب ع٢ً ايڀؿٌ ؾُكسض٠

 ا٭َطٜهٝه١  إسضغه١  غٝٸطت ؾكس إٓڀًل ٖصا َٔ. قباسٶا ايعاؾط٠ ٚست٢

 _ م 52::إٍ  4:67ّ _ م 9:67 َههٔ ايسضاغهه١ بههس٤ َٛعههس بايطٜههاض

 !ايسضاغٞ ايعاّ ٖصا بسا١ٜ َٓص َٜٛٝٽا 5:52ّ

 عههٔ اؿههسٜح اؿهُههٞ, أْهه٘ ٚعٓههس   سػههٌ. َٚههٔ داْبهه٘ أٚنهه  ز  

ِ  عاٌَ َٔ أنجط ٖٓاى ؾإٕ ٚايڀايب؛ إسضغ١  ُتهس  قهس  ؾإسضغه١ , َٗه

ٕ  ٜٚعهين  عؿط٠؛ ايجا١َٓ غٔ إٍ غٓٛات (6) غٔ َٔ  ؾهذلات  ٖٓهاى  ٖهصا أ

 إبههط٠,  ٚإطاٖكه١  ايڀؿٛيه١,  َٓٗها  ايؿهدل  عًه٢  ُهطٸ  كتًؿ١ عُط١ٜ

 َطس١ً ؾًهٌ, ي٘ اعتباضات ٚنع هب شيو ٚنٌ إتٛغڀ١, ٚإطاٖك١

 ٚا٫ٖتُاَههات, ٚايػههًٛى, ايههتؿهرل, َههٔ بٗهها اـههام ِڀٗهها عُطٜهه١

 .ٚايبس١ْٝ ايٓؿػ١ٝ ٚايتػرلات ٚايػًٛنات,

 ٗ ايڀايهب  دصب ؾُٝهٔ, ا٭خط٣ إطاسٌ غرل ا٫بتسا١ٝ٥ ٚإسضغ١

٘  بايًعهب  ايتعًِٝ عدل إطس١ً ٖصٙ ٌ  ٚٗ. ٚايذلؾٝه  ا٭ٚيٝه١  ايسضاغه١ٝ  إطاسه

ٌ  ٚأٟ. إيٝٗها  ٚايهصٖاب  إسضغ١ ٗ ايڀايب ْٴشبٸب إٔ دسٽا َِٗ  ّٜٓؿهط  تعاَه

٘  إطسًه١؛  ٖهصٙ  ٗ ايڀايب  ٖها  ٗ ايػهٓٛات اي٬سكه١؛   ٜهطٖٗها  غهٝذعً

ٔ  ٚبايتأنٝس, ؾإٕ ايتػطب. ؿ١ٛ أٟ ٗ ايتػطب َٓٗا ٗ ٜتػبب قس  َه

٘  ايجهاْٟٛ؛  ايتعًِٝ ع٢ً _ا٭قٌ ع٢ً _ اؿكٍٛ ٚعسّ إسضغ١,  ٗ أثهطٙ  يه

بٓها٤   عًه٢  غًبٶا ٜٓعهؼ قس ٖا َػتكب٬ڄ؛ ايؿدل ٚغًٛن٘ ؾدك١ٝ

 . نهٌ يًُذتُع ايٓػل ايعاّ

ُٽا يٝؼ يًُسضغ١ ايڀايب ؾإٕ سب إكابٌ, ٚٗ  ٗ نهبرل٠  بسضده١  َٗ

 ايڀايههب َعطؾهه١ إٔ نُهها ٜهطٖٗهها. أ٫ ٚإٗههِ, ا٫بتسا٥ٝهه١ بعههس إطاسههٌ

ٞ  شلا أثطٖها  ي٘؛ ٚؾا٥ستٗا بكُٝتٗا ٚٚعٝ٘  بهسٚض  ايڀايهب  ٚتبكهرل .  اٱههاب

 ٚبٓهههها٤ ٚطُٛساتهههه٘, أٖساؾهههه٘, ؼكٝههههل عًهههه٢ َػههههاعست٘ ٗ إسضغهههه١

 ٜؿطنهٗا  ايهر  اؿٝات١ٝ ي٬يتعاَات ايڀايب تكبٸٌ ع٢ً ٜػاعس ؾدكٝت٘؛

 . إٍ إسضغ١ شٖاب٘ عًٝ٘

 ٚاٖتُاَههاتِٗ ٜٴسضٸغههِٗ, ايههصٜٔ ايڀًبهه١ يٓٛعٝهه١ ٚإعًههِ إسضغهه١ ٚؾٗههِ

 وهب  ايڀايب دعٌ ع٢ً نجرلٶا تػاعس تؿهرلِٖ؛ ٚططٜك١ ْٚؿػٝاتِٗ,

 .ا٭ٚي١ٝ ٗ ايكؿٛف خكٛقٶا ٜهطٖٗا, ٫ ا٭قٌ ع٢ً أٚ إسضغ١,
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 إٔ ا٭بههٜٛٔ أسههس عًهه٢ ٚنههإ ايطٚنهه١, ٗ ابٓتهه٘ يههٞ قههسٜل غههذٌ

٘  يٓها:  ٜكٍٛ إسضغ١. ع٢ً تتعٛز ست٢ ا٭ٍٚ ا٭غبٛع ٗ ايبٓت ٜكاسب  إْه

 إع١ًُ بأغًٛب ٜٚػتُتع ٜٚػتُع, ٜطاقب دايػٶا نإ ا٭ٜاّ َٔ ّٜٛ ٗ

ٍ  عًه٢  غه٪ا٫ڄ  إعًُه١  ططست. ايكػاض تعًِٝ ٗ  اؾًهٛؽ  ايكهػاض  ا٭طؿها

ٞ  ػًؼ نُا أَاَٗا ا٭ضض ع٢ً ٍ  ؾطؾهع , ٖه ِ  ا٭طؿها  ؾتشهسٸخ , أٜهسٜٗ

٘  أؾهاضت  إٔ بعس طؿٌ ٘  إعًُه١  ضزٸت, بإدابه١  إعًُه١  إيٝه ٞ  عًٝه  تٓٛهط  ٖٚه

 إدابههه١ ٖهههصٙ, أسػهههٓت: بكٛشلههها بػهههٝڀ١ ٚابتػههها١َ ٚقبههه١, بهههٛزٍّ إيٝههه٘

 .كتًـ يػ٪اٍ يهٓٗا قشٝش١؛

ّ  إٔ ايبعٝع ع٢ً َساخ١ً ز. سػٌ بكٛي٘: أعتكهس  إبطاِٖٝ. ز ٚعًل  عهس

َٶا ايڀ٬ب أٚ ا٭طؿاٍ سب ٞ  يٝػهت  يًُسضغ١, عُٛ  بكهسض  إؿهه١ً,  ٖه

 . أندل ٕؿه١ً عطض تهٕٛ َا

ٔ  ٜعهعظ  ٚتطابڀٗها , َذلابڀه١  قهاٚض  ث٬ثه١  عًه٢  ايتعًِٝ ٜكّٛ  قٓاعه١  َه

 ( ٚقُٝت٘. قِٝ _َٗاضات  _)َعاضف  ايتعًِٝ بأ١ُٖٝ ايڀ٬ب

 إٔ إٍ ايذلنٝهع,  ٗ ٚبهايؼ  إعهاضف,  عًه٢  نجرلٶا تعًُٝٓاٚقس ضّنع 

ٌ  ؽُهه١ إٍ ٚقههٌ ِ  إٗههاضات ايههتًكٌ.. ٚأُٖهه  يٝػههت ٖٓهها ٚايكههِٝ.. ٚايكههٝ

ِ  عًهه٢  َككههٛض٠ ٌ  ايسٜٓٝهه١؛  أٚ ا٭خ٬قٝهه١ ايكههٝ ِ  إٍ شيههو  تتذههاٚظ بهه  قههٝ

 ٚاٱلاظ. ٚإٓاؾػ١, ايعٌُ,

٘  ايڀايهب  ٚأقب  ٘  َعهاضف؛  يسٜه  ٗ َٓٗها  ا٫غهتؿاز٠  ٜػهتڀٝع  ٫ يهٓه

 َُٗهه١ يٝػههت َعههاضف آخههط ... َعٓهه٢ غههًٛن١ٝ قههِٝ أٚ تڀبٝكٝهه١ َٗههاضات
useless information 

ٕ  ٗ ايڀ٬ب إٔ َط٠ قطأت: ا٭ضبـ نٛثط. أ َٚٔ داْبٗا قايت  ايٝابها

َٶهها كتًههـ يههسٜٓا ايٛنههع! اٱدههاظات ٫ وبههٕٛ  تعههسټ ا٭غههبٛع ْٗاٜهه١. ُا

 أغهباب . إسضغه١  َٔ ايڀ٬ب تّٓؿط عس٠ أغباب ٖٚٓاى. يًڀايب استؿاي١ٝ

ِ  أغهًٛب  َٚٓٗا. ٚإعًٌُ ايسضاغ١ٝ بإٛاز َتعًك١ ٌ  إعًه  ايؿهطح,  ٗ إُه

 ٚغٝههاب ايڀايههب, قاغههب١ ٗ ٚايؿههس٠ ٚايكههطا١َ ايٛادبههات, ٚنجههط٠

ِ  َٗهاض٠  ْٚكهل  إؿذلن١, ٚايٓؿاطات ايذلؾٝٗٞ اؿؼ ٍ  ٗ إعًه  إٜكها

 ٚغرلٖا. إع١ًَٛ
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ٌ  ٗ غًٛن١ٝ ٭غباب عا٥س٠ أغباب ٖٚٓاى ٘  ايڀؿه ٔ  ُٓعه  قهٓاع١  َه

ٔ  ٜػٝب قس غبب ٖٚٛ. ايڀ٬ب بك١ٝ َع قساق١ ٕ  اٯبها٤؛  عه  ايڀايهب  نهٛ

ٔ  طه٬ب  ٚدٛز أٚ ظ٥٬َ٘, بٌ َُٗؿٶا ُٸهطٜ ٘  ٚايتُٓهط . َتٓ ٔ  أقهٓؿ ِ  َه  أٖه

 عههٔ ٚا٭ب إعًههِ ٜعذههع َهها ٚغايبٶهها إسضغهه١, َههٔ ايڀايههب تههٓؿرل أغههباب

 ٭ْٗهههِ أبٓههها٥ِٗ؛ َهههٔ ايػهههدط١ٜإٍ  اٯبههها٤ ؾٝعُهههس إؿهههه١ً, َعاؾههه١

ٔ  َػتٗسؾٌ ٔ  َه ٕ  ايكهـ,  ٗ إتُٓهطٜ ٌ  ٜٚڀهايبٛ  أقه٣ٛ  ٜكهب   إٔ ايڀؿه

 .إساضؽ ٗ ايتُٓط َع ظس١ٜ تتعاٌَ ٫ ٚإسضغ١. ْؿػ٘ عٔ ٜٚساؾع

َٶها  إهساضؽ  ٗ ايكش١ٝ ايب١٦ٝ تٛيٞ إٔ ٫ٚبس ِ  اٖتُا  ٚبايذلبٝه١  بهايتعًٝ

َٽهها أٚ أبٶهها ايٛقههت َههع ٜكههب  ٚإعًههِ. أٜهٶهها إٍ  ايڀايههب ٜٚتڀًههع أخههط٣, أ

 ايهههر ايع٬قههه١ إٍ ٖهههصٙ ًٜتؿتهههٕٛ ٫ إعًُهههٌ ٚبعهههض. َعههه٘ أبٜٛههه١ ع٬قههه١

 َههع ٜٚتعاَههٌ إسضغهه١, َههٔ تههٓؿرلٙ ٗ غههببٶا ٜٚهههٕٛ ايڀايههب, ٜؿذلنههٗا

 .ٚسػب ضاتبٶا عًٝٗا ٜتكان٢ بٛقؿ٘ ١َٓٗ ايتعًِٝ

 :إبطاِٖٝ ساؾٜ ايؿاعط إعضٚع بكٍٛ ٓٝس. ز َٚٔ داْب٘ اغتؿٗس

 ا٭عطام طٝب ؾعبٶا .. أعسزت أعسزتٗا أشا َسضغ١ ا٭ّ 

 ؾُٝههع ا٭ٍٚ ايتأغٝػهه١ٝ إسضغهه١ ايبٝههت ٚبٓهها٤ عًٝهه٘؛ أنههاف: ٜعههسٸ  

ِ  َٚٗهاضات  ايػًٛنات انتػاب ٗ ؾك٘ يٝؼ, ا٭طؿاٍ  ا٭ٚيٝه١؛  ايهتعً

ِ  تطغهٝذ  ٗ أٜهٶا بٌ ٟ , ٚا٫ْههباٙ   ايعاَه١  بهاٯزاب  إطتبڀه١  ايكهٝ  ايهص

 قههس٠ٚ ٚدههٛز عههسّ إٕ. يًػاٜهه١ قههعب١ ٚإعًُهه١ إعًههِ َُٗهه١ تكههب  بسْٚهه٘

 ابتعاز َٔ ٜعٜس ايؿاضع؛ ثكاؾ١ إٍ ا٭طؿاٍ بعض ٚاْع٫م بإٓعٍ, سػ١ٓ

 َتڀًبهههات َهههٔ بٗههها ٜهههطتب٘ َٚههها ,إسضغههه١ٝ ايب٦ٝههه١ اسهههذلاّ عهههٔ ا٭بٓههها٤

 ايههر اٯضا٤ إٔ ؾههو ٫ تطبٝهه١؟! زٕٚ ايعًههِ قُٝهه١ َهها. ٚايههتعًِ ا٫ْهههباٙ

 ايڀههه٬ب بهههٌ َههها ايع٬قههه١ ْٛعٝههه١ ؼسٜهههس ٗ نهههبرل زٚض شلههها طڂطسهههت

 .ٚإسضغ١

ٞ  ايكٓٝب٘ إٔ إٓٗر ْس٣. ٗ سٌ ضأت أ ٘  يهسٜٓا  إڀبهل  إسضغه  زٚض يه

 إهتٛب١, ٚإاز٠ إع١ًَٛ ططح سٝح َٔ ايڀ٬ب, دصب عسّ ٗ نبرل

ِ  ايهر  ٚايكهٛض  ايٛضم ْٚٛع١ٝ  نتهب  َهع  َكاضْه١ , ايڀايهب  َهع  تٓاٚشلها  ٜهت

 ٖتههاظ٠ تهههٕٛ ايهتههب سٝههح إًُههه١؛ ٗ إٛدههٛز٠ا٭دٓبٝهه١  إههسضاؽ
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ِ  ْٚٛعٝتٗها.  إعًَٛه١  عطض ٚططٜك١ ايڀباع١, ْٛع١ٝ سٝح َٔ  تهٛؾرل  ٜٚهت

 َٛاقهههع أٚ آخهههط َ٪يهههـ ططٜهههل عهههٔ إعًَٛههه١ عهههٔ أخهههط٣ أٜهٶههها َكهههازض

 َههع ايتؿاعههٌ أٚ يًڀًبهه١ بٛقههؿٗا َطدعٶهها ايهتههاب ْؿػهه٘؛ ٗ إيهذلْٚٝهه١

 !!!بڀطٜكت٘ اٱيهذلْٚٞ اؾٌٝ

ٞ  اؾاظٟ. ز ٚد١ٗ ْٛطَٚٔ  ٕ  ايؿبٝهٞ, ؾإْ٘ ٚيهه  إسضغه١  تههٛ

 إسضغه١ٝ  ايب١٦ٝ تهٕٛ إٔ هب َع٢ٓ داشب١, تهٕٛ أ٫ ؾٝذب داشب١؛

 إههٓٗر سٝههح َٚههٔ ايتعًههِٝ, ٗ إعًههِ أغههًٛب سٝههح َههٔ ٚسٜٝٛهه١ َٛضنقهه١

ٕڂعٌ ايسضاغٞ ٛٸع  سٝح َٚٔ يًعكط, ٚإٛانب ايتعًِ, ع٢ً ا  ٚدهٛز٠  تٓه

 .اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿڀ١

 عًهه٢ سكههٛي٘ َههس٣ ٚنههصيو َازتهه٘, َههٔ ُّٚهٓهه٘ إعًههِ ٚنؿهها٠٤

 طهههٛاٍ ايڀًبههه١ َهههع ايتؿاعهههٌ عًههه٢ ٚإعتُهههس ايٓؿٹههه٘, ايهههتعًِ ٗ زٚضات

ٔ  ٜٚعٜس ايتع١ًُٝٝ, ايع١ًُٝ أغاؽ ايسضؽ؛ ٘  لهاح  َه ٞ  َهٓٗر  َُٗته  تعًُٝه

ٍٍ َػت٣ٛ قٟٛ ٔ  عا ٞ  ٚايتكهاعس  ٚايذلابه٘,  ايتػًػهٌ,  َه ٔ  إعًَٛهات  َه

 .ايجا١ْٜٛ إطس١ً ْٗا١ٜ إٍ ا٭ٍٚ ايكؿٛف ٗ ايتع١ًُٝٝ إطاسٌ بسا١ٜ

 إعٝاضٜه١  با٭عساز تتعًل ٚأغؼ َطتهعات ؾٗٓاى نً٘ شيو ٚيٓذاح

 إبٓهه٢ َههٔ ايتشتٝهه١ إٍ ايبٓهه٢ باٱنههاؾ١ ايٛاسههس, ايؿكههٌ ٗ ايڀًبهه١ َههٔ

 إسضغهه١ بههٌ ايبٓٸهها٤ ٚايتعههإٚ يٮْؿههڀ١, ايهاؾٝهه١ ٚإٝعاْٝهه١ إسضغههٞ,

ٔ  ٚغرلٖا ا٫دتُاع١ٝ, اـس١َ َٚطانع إسضغ١ٝ, ٚايكش١ ٚايبٝت,  َه

 .ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يٓذاح ا١ُٕٗ إتڀًبات

 ٗ خاقه١  يٮغهـ,  إكَٛات تًو َٔ يهجرل فتُعٓا ٗ ْؿتكس إْٓا

ِ  غٝابٶها,  إكَٛهات  تًهو  ٚأنجط اؿه١َٝٛ, إساضؽ ٔ  إعًه  شٚ إهتُّه

ٌ  عًه٢  ايذلنٝهع  عًٝٓها  يصا ايتع١ًُٝٝ؛ ايع١ًُٝ ٗ ايتؿاعًٞ ا٭غًٛب  تأٖٝه

ٝٶهها تههأ٬ٖٝڄ إعًُههٌ  بايههسٚضات ٚاؿههاقِٗ ايعههايٞ, تعًههُِٝٗ خهه٬ٍ َههٔ عاي

 ضؾههع أُٖٝهه١ داْههب إٍ ٚخاضدٗهها, إًُههه١ زاخههٌ إػههتُط٠ ايتڀٜٛطٜهه١

 .إدتًؿ١ ٚبس٫تِٗ َطتباتِٗ

ٍ  ؾاؿهسٜح  َساضغهٓا,  ٗ بإٓهاٖر  ٜتعًهل  ؾُٝها  أَا ٔ  ٜڀهٛ ٛ  عه  اؿؿه

 ٚيههههٔ إٍ ضبعٗههها؛ إ٫ ايػايهههب ٗ ايڀايهههب وتهههاز ٫ ايهههر ٚإعًَٛهههات
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ٔ  إٔ تتدٝٸًهٛا  إٔ ٚيهِ. كتًـ بذلنٝع  ٜهسضؽ  ايػهابع١  أٚ ايػازغه١  ابه

 .ايتؿاقٌٝ َٔ ٚغرلٖا ٚاٱبٌ ايبكط ظنا٠ عٔ

 ضسههه٬ت, َهههٔ اي٬قهههؿ١ٝ ا٭ْؿهههڀ١ إٕ ْكهههٍٛ: إٔ ْػهههتڀٝع ٚأخهههرلٶا,

ٔ  ٚغرلٖها... تعهسټ   ٚادتُاعٝه١  ٚطٓٝه١  َٚؿاضنات ٚكُٝات,  َكَٛهات  َه

إٍ  عٓهههسْا ٚتؿتكهههس, تعًُٝٝٽههها إتكسَههه١ ايهههسٍٚ ٗ إهههساضؽ ٗ اؾهههصب

 .ٚإٓؿٛز إڀًٛب ٚا٭غًٛب بايؿهٌ ا٫ٖتُاّ

 املعله املؤٍل عيصس زٜٔظ للحرب:

 ٗ ػههطبر َههٔ ْكًههٞ َساخًتهه٘ بكٛيهه٘:   أغهها١َ. َههٔ داْبهه٘, أٚدههع أ  

ٌ إٔ  غ٬قه١  خطدت عاّ, ٕس٠ َاضغت٘ ايصٟ ايكٓكًٞ ايعٌُ ٌ  نه  عُه

 يًهٓؿؼ.. ؾُها   ؾسٜس ٚنب٘ عاي١ٝ َٗاض٠إٍ  وتاز يًذُٗٛض َٛاد١ٗ ؾٝ٘

 ٚتؿاٚت ؾطا٥شِٗ, َدتًـ ايڀًب١ َع َٜٛٝٽا ٜتعاٌَ ايصٟ بإسضؽ بايو

 غًٛنٝاتِٗ..

 ا٫نت٦هاب  ٚيًڀايب يٓؿػ٘ هًب اؾُٗٛض؛ ٕٛاد١ٗ إٗٝأ غرل ٚإعًِ

ٔ  أنجهط  َٗهاضات إٍ  ؼتهاز  ايتعًِٝ ٖاضغ١إٔ  اعتكازٟ ٚٗ ايؿسٜس.  َه

 بكسض ايذلب١ٜٛ, بصيو أعين ؾ٬ إٗاضات, عٔ أؼسخ ؾٗازات .. ٚعٓسَا

 إٛاقـ. ناؾ١ َع ٚايتعاٌَ ٚايػًٛن١ٝ ايٓؿػ١ٝ

 َههٔ إعًُههات َههٔ ٖٓههاى: اؿطبههٞ ؾههاٜع٠. أ ٚٗ َساخًهه١ ٫سكهه١ قايههت

 غطٜعٶا. اؿك١ ُهٞ تسضٜػٗا أغًٛب َٔ طًباتٗا ٚقًب بكط ؽڀـ

 ...ٚايتڀٜٛط باـدل٠ تٴككٌ َٖٛب١ ؾايتسضٜؼ سكٝك١, ىتًـ ٚايعڀا٤

ٌ  ؾكس احملؿع٠, ٚايب١٦ٝ اٱزاض٠ ١ٝأُٖ عٔ أٜهٶا ٫ٚ ْػؿٌ  إهسٜط٠  تؿهع

 نهههٌ تڀؿههه٧ ٚقهههس ايعًهههِ, ٚطًهههب يًتُٝهههع ٚطًباتٗههها َٛٚؿاتٗههها ٓهههاؽ

 بههاـدل٠ تٴكههكٌ ٚؾههٔ َٖٛبهه١ ؾههٝٗٔ .. ؾايكٝههاز٠  اٱبههساع ٚتكتههٌ ٓههاؽ,

 .ٚايتسضٜب

 إسضغهههه١ سههههب ظضع ٗ زٚض ا٭غههههط٠ ٝهههه١أُٖ نههههصيو عههههٔ ٫ٚ ْػؿههههٌ

ٙ  شلهِ.. ٚتععٜهع   دٝهس٠  َهساضؽ  ٚاختٝهاض  أبٓا٥ِٗ, ْؿٛؽ ٗ ٚايسضاغ١  ْكها

 إسضغه١؛  َهع  ٚايتٛاقٌ إٛاز, بعض ٗ نُٖٛبتِٗ أبٓا٥ِٗ, يس٣ ايك٠ٛ
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ٔ  أخؿهل إشا ٚ ٚايعهؼ. شيو, ٗ ايتعإٚ يتشكٝل ِ أٚ  َهاز٠,  ٗ ا٫به  ٚڂًه

 ٗ يهٝذلانِ  ا٭َط إُٖاٍ ٚعسّ َػاْست٘, َٔ ؾ٬بس َعًِ,أٚ  ظٌَٝ َٔ

٘  عٓس ؾٓكطت٘ إسضغ١. نطا١ٖٝإٍ  ا٭َط ؾٝتشٍٛ ابِٓٗ؛ ْؿػ١ٝ  تعطنه

َٶا ... بٝسٙ ٚا٭خص ٚزعُ٘ يًًِٛ,  زٚ

 سًكهه٘ ؾهههٌ أططاؾهه٘, اغههتٝؿا٤ ّهههٓين ٫ٚ ؾههذٕٛ, شٚ ٚاؿههسٜح

أٚ  يًُسضغهه١ ؾههػؿڄا تههعضع قههس ايههر ايتعًههِٝ ََٓٛٛهه١ ٗ بهها٭خط٣ َطتبڀهه١

ٖٶا  شلا. نط

ِ  بههٔ خايههس. ز ٚأؾههاض إٔ  قبههٌ ايذلبههٟٛ زٖههٝـ َههٔ دسٜههس إٍ إٔ إعًهه

 إكابًههه١  هتهههاظ إٔ  ٫بهههس  إعًُهههٌ,  نًٝههه١ أٚ  ايذلبٝههه١  نًٝههه١  ٗ ٜٴكبهههٌ

 بإسضغه١  ايتڀبٝهل  هتاظإٔ  َٔ ٫بس ٜتدطٸزإٔ  ٚقبٌ, يًكبٍٛ ايؿدك١ٝ

 َسضغٶها  ٜٴعٝٸٔإٔ  ٚقبٌ, ايع١ًُٝ ايسضد١ ع٢ً يًشكٍٛ زضاغٞ؛ ؾكٌ ٕس٠

 قٝاؽ. ٚاختباض ايؿدك١ٝ إكاب١ً هتاظإٔ  ٫بس

ٌ : اؿطبٞ ع٢ً ٖصا ايهطأٟ بكٛشلها   ؾاٜع٠. ٚعًكت أ ِ  وتهاز  بايؿعه  إعًه

ٙ  ٜعطفإٔ  أغاغٞ بؿهٌ ٙ  ايؿدكهٝات,  أِها ـ  ايكه٠ٛ  ْٚكها  ٚايههع

 َهههٔ يٝهههتُّهٔ إتعهههسز٠؛ ايهههصنا٤ات ٜػهههتٛعب ؾدكههه١ٝ, ٚإٔ يههههٌ

 ؾدكٝاتِٗ. اخت٬ف ٚؾِٗ ٚؾُِٗٗ, إٍ ط٬ب٘ ايٛقٍٛ

 ايهههٛوٞ: إْهها٫ڄ, ؾههإٕ َهها مت اٱؾههاض٠ إيٝهه٘ نًهه٘ عبههساهلل. ٚقههاٍ أ

 غه١ٓ,  ث٬ثٌ عٔ سَا ٜعٜ ايتعًِٝ ٗ خدلتٞ ٚعهِ ٚػاضب. خدل٠ ْتاز

 :اؾٓػٌ عٔ ٚسسٜجٞ ٚيًُساخ٬ت غايؿ١ ايصنط إٍ تعكٝيب أنٝـ

 ٫ َٗٓهه١ سكٝكتهه٘ ٗ ؾٗههٛ ٚٚٝؿهه١, ٚههاٖطٙ ٗ نههإ ٚإٕ ايتعًههِٝ إٔ -3

 ٚشلهصا  ؛"ايٓهٛازض  ْػهتجين "  ٖٚٛاٜه١  بطغبه١  إيٝٗا أت٢ َٔ إ٫ ؾٝٗا ٜٓذ 

ٌ  َٔ بعض ٜٓذ  ٌ  ٗ إعًُه ٔ  ٚقطٜبه١  يًتًُٝهص,  قببه١  إهاز٠  دعه  َه

 .شٖٓ٘

 أْههين إٍ اٱؾههاض٠ َهههڀط يهههين ْؿػههٞ؛ عههٔ أؼههسخ إٔ أضٜههس ٫

ُٶا نٓت  ايطٜانٝات بسا١ٜ َٚع إتٛغڀ١. إطس١ً ٗ يًطٜانٝات َعً

 ت٬َٝههصٟ َعٛههِ  _اؿُههس ٚهلل  _ شيههو َٚههع ايؿعههٌ, ٚضزٚز اؿسٜجهه١
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 ايٝههّٛ َههٔ اؿهههٛض عًهه٢ وطقههٕٛ ٚنههاْٛا زضاغههتِٗ, ٗ تؿٛقههٛا

ٛٸزتِٗ سٝح ايسضاغ١؛ ٗ ّٜٛ ٯخط ا٭ٍٚ  .ا٫ْهباٙ ع

 ٭ٟ أقههٌ ٚمل إٍ اٱزاض٠, َههِٓٗ أسههسٶا أضغههٌ ٚمل عكهها, أٓههٌ مل

 ساي١ َٔ أْكً٘ نٓت يهٓين اٱداب١؛ ٗ أخڀأ يٛ ست٢ خڀأ؛ َِٓٗ

ِ  أعطف ٚنٓت ايكٛاب. ساي١ إٍ اـڀأ ٟ  ْٝعٶها,  أزلها٤ٖ  ٚأْهاز

ٌ  أَهعز  ٚا٫ٖتُهاّ.  َٓ٘ بايكطب ؾٝؿعط ا٭ٍٚ, بازل٘ ن٬ڄ  اؾهس  به

 َها أخهطز   ٚنجرلٶا اـؿٞ, إٓٗر ٚأغتدسّ ايٛطٚف, سػب ٚإطح

 .شيو بهطٚض٠ أؾعط عٓسَا إيٝ٘ ٚأعٛز ايسضؽ َٔ

 أَهاضؽ  إٔ أضٜهس  ٫ٚ تػهُ ,  ٫ ؾإػهاس١  نجرلٶا, أؼسخ إٔ أٚزٸ ٫

 .إاز٠ أٚ ايتدكل ٚسب ايطغب١ ع٢ً تأنٝس يهٓ٘ ايصات١ٝ؛

 إڀًٛبهه١, ايٛٚهها٥ـ عههسز عًهه٢ ايتعًههِٝ ٚظاض٠ تؿههاٚض إايٝهه١ ٚظاض٠ -4

, ٚتٴؿههطٸع,  ؽڀهه٘ ؾأقههبشت ايكڀاعههات, نههٌ َههع زٜههسْٗا ٖٚههصا

 أقههب  ؛ يههصيو ؾكهه٘ تٓؿٝههصٜٽا دٗههاظٶا تهههٕٛ إٔ ٚإؿههطٚض ٚتّٓؿههص,

 .ْٚٛعٝت٘ اؿكل عسز ٗ إعًِ ع٢ً ايهػ٘

ِ  عسٜهس٠  بتذهاضب  يسٜٓا ايتعًِٝ َطٸ -5 ٚڂًه ٚ  ٔ ٌ  َه  ؾايكُٝه١  عًٝه٘.  ايكها٥ُ

 يه٘,  سل ٖٚٞ اٱداظ٠ ع٢ً قػٛز ٖٚٛ َتس١ْٝ, يًُعًِ ا٫دتُاع١ٝ

 ايههسٚاّ عًهه٢ فههدل ٖٚههٛ إٛٚههـ, ٜعڀٝهه٘ َهها أنههعاف ٜعڀههٞ ؾٗههٛ

 .زقا٥ل بهع ايتأخط ٜػتڀٝع ٫ ايَٝٛٞ

ٌٸ  ايػهبعٝٓٝات  بسا١ٜ ٗ -6 ّ  دها٤  ايًػه١ اٱلًٝعٜه١   ٕؿهه١ً  ٚنشه  زبًهٛ

 َٓتكهههـ ٚٗ .َههه٪ًٌٖ غهههرل َعًُهههٕٛ ٚؽهههطٸز ,(غهههٓتإ)  بطٜڀاْٝههها

ٔ  إعًُهههٌ يهههٓكل  ٚنشهههٌ ايجُاْٝٓٝهههات, ٝٸ  اٱعههه٬ّ,  خطههههٛ عٴههه

 .ابتسا٥ٞ َعًُٞ اٱزاض١ٜ ٚايعًّٛ ٚايعضاع١,

 إيٝٗهها ٜتذهه٘ يههصيو يًدههطٜر؛ ا٭زْهه٢ إعههس٫ت تكبههٌ ايذلبٝهه١ نًٝههات -7

٘  نٓها  دًٝٓها  ٚٗ ضغبه١.  ٚيهٝؼ  َههڀطٶا,  ايڀايب  ضغبه١,  إيٝٗها  ْتذه

 .ايهًٝات يبك١ٝ َتاس١ ؾب٘ ايؿطم ناْت ؾكس
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 َٗٓه١  إٍ بايتٛد٘ ايڀ٬ب أغط٣ 4:;3 طڂبٸل عٓسَا إعًٌُ نازض -8

 .إاز٠ عٔ عجٶا ايتعًِٝ؛

 ايت٬َٝهص,  بعض َٓٗا ٚاغتؿاز ايؿا١ًَ, ايجا١ْٜٛ طڂبٸل ايؿذل٠ ًْو ٗ -9

ِ  ايهطٚتٌ,  ع٢ً خطٚدٶا ٚناْت آخطٕٚ, ٜٴٛؾل ٚمل  بػهبب  أڂيػٝهت  ثه

 إههههساضؽ بعههههض ٚٗ .عهُهههه١ ْعاؾٗهههها مل ؾعههههٌ ٚضزٚز أخڀهههها٤

 ْٝهههع ؾٝٗههها َعًهههِ يههههٌ ؾكهههٌ ؽكهههٝل ْٛهههاّ طڂبٸهههل ا٫بتسا٥ٝههه١

 ٚيههٝؼ إعًههِ ٜتبههع ايتًُٝههص"  ايؿكههٍٛ بههٌ ايت٬َٝههص ٜٚتٓكههٌ أزٚاتهه٘,

 .ايٓٛاّ ٖصا أڂيػٞ ثِ ,"ايعهؼ

 يًه١ًٝ ايسخٍٛ قبٌ ايؿدك١ٝ ٚإكاب١ً نعٝـ, يسٜٓا إعًِ إعساز -:

 ٚبعههههض بههههايتدطز, ٜٓتٗههههٞ ِههههٛشدٞ ايعًُههههٞ ٚايتڀبٝههههل ضٚتٝٓٝهههه١,

 َتڀًبٶها  أٚ بٛقهؿ٘ َكهطضٶا   إيٝ٘ إش ٜٓٛط نجرلٶا, ب٘ ٜٗتِ ٫ إؿطؾٌ

 عًهه٢ تعٜٛههسٙ ٜتڀًّههب ايههصٟ إعًههِ إعههساز َههٔ دههع٤ٶا , ٚيههٝؼ ؾكهه٘

ٕ  ٚإؿطؾٕٛ اؾُٗٛض. َٚٛاد١ٗ ايتٛاقٌ, َٗاضات ٕ  ايذلبٜٛهٛ  َعًُهٛ

ِ  ٜهسٚض  يصيو غابكٕٛ؛ ِ  شاته٘,  ايؿًهو  ٗ بعههٗ ِ  ههدل  ٚبعههٗ  إعًه

 .ططٜكت٘ ع٢ً

٘  إزاض٠ ٗ ايٓهاد   إتُٝع إسٜط( تعاقب)  ايتعًِٝ إزاض٠ -; ٘  َسضغهت  بٓكًه

غهههرل (  تههههاؾ٧) ٚ ٱقههه٬سٗا, َٓههههبڀ١ ٚغهههرل ؾٛنههه١ٜٛ ٕسضغههه١

 .إعًٌُ َع شات٘ ٚايعٌُ َٓهبڀ١ إٍ َسضغ١ بٓكً٘ إبايٞ

ٕ  َٚسٜطٕٚ, َعًُٕٛ, ؾٗٓاى با٫غتجٓا٤, أختِ -32  َتُٝهعٕٚ,  َٚؿهطؾٛ

 شاتٗههِ, تڀههٜٛط عًهه٢ ٚوطقههٕٛ َٗٓهه١, ايتعًههِٝ أسبههٛا ايههصٜٔ ٖٚههِ

 .ٚٚٝؿ١ ٜهٕٛ إٔ قبٌ َٚػ٪ٚي١ٝ أَا١ْ أْ٘ ع٢ً إيٝ٘ ٜٚٓٛطٕٚ

ٛ  ايڀ٬ب ؾصب ٚغ١ًٝ اؿطبٞ إٔ أق٣ٛ ؾاٜع٠. أ ٚتعتكس  ايتهسضٜؼ  ٖه

ٌ  ٚايعڀها٤  ٚاؿُاؽ, ايٛز, ٜٓؿط ٚط٬ب٘؛ ا٭غتاش بٌ عب .. اؿب  به

 نهههٌ ٗ فسٜههه١ تعهههس مل ايطاتهههب ٭دهههٌ ايعُهههٌ ايڀهههطؾٌ .. إؾههههاي١ٝ

 خؿٝؿڄا ٜٛدس زضغٶا ايكـ زاخٌ ايتعًِٝ .. اؿب ٗ خكٛقٶا ايٛٚا٥ـ,

ُٶا  عُاؽ. ٚعً
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 ْؿػهه٘ بتڀههٜٛط ٜبههسأؾإْهه٘  ايتههسضٜؼ أسههب َهها َتهه٢ إٔ إعًههِ أعتكههس

ِ  تسضٜػه٘,  ٚأغًٛب ٌ  ٚتعًه ٘  ٖها  إتاسه١؛  ايتكٓٝهات  نه  َػٓاطٝػٶها  هعًه

ِ  ٜٚػههشطِٖ سٛيهه٘ ايڀهه٬ب هههصب  ٖههصا ٫ ٜكههڀسّأ بعڀا٥هه٘... ٚا٭ٖهه

 قبڀ١.أٚ  عك١ُٝ بإزاض٠ اؿب

  ادتنٔع: ٓكسِ العاو: ادتنٔع التعلٔه ميظْم٘

 ٚقههطب ؽكههل َههٔ ايػههًٛيٞ إٔ َساخًتهه٘ تٓڀًههل   َػههؿط. ز أٚنهه 

 اغههتجٓا٤ات ٚدههٛز َههع عاَهه١ ض٩ٜهه١ ٖٚههٞ نجههب, َههٔ َٚتابعهه١ يًُٝههسإ,

 .ايؿ١٦ ٖصٙ عٔ يٝؼ ٖٓا بايتأنٝس, ٚاؿسٜح ٖٝع٠

 َعطؾه١  ساٚيهت  ايهر  ايػهابك١,  ا٭ططٚسهات  ْٝهع  َهع  ٚأناف: أتؿل

 ٖٓههاىإٔ  ؾههو ٫ٚ. إسضغهه١ ٜهههطٙ ايڀايههب هعههٌ ايههصٟ ايػههبب ٚبٝههإ

 َها ٜتعًهل   َٚٓٗها  إسضغه١ٝ,  بايب٦ٝه١  ٜتعًل َا َٓٗا شٴنطت نجرل٠ أغباب

 يهههٔ نههبرل؛ زٚض شلهها اؾاشبهه١ ايب٦ٝهه١إٔ عًهه٢  بؿههس٠ ٚأتؿههل. بههاجملتُع

 يًُههههساضؽ, ايڀًبهههه١ نههههطٙ ٗ قكههههٛض٠ يٝػههههت ٚههههين ٗ إؿههههه١ً

ِ  ََٓٛٛه١  ٗ اؾُٝهع  ٜهطٙ اؾُٝعإٔ  ٚإؿه١ً ّ  ايتعًهٝ  ايڀايهب . ايعها

 إسضغههه١, ٜهههطٙ  ٚإعًهههِ ايسضاغهه١ٝ,  إهههاز٠ ٜٚهههطٙ  إسضغههه١, ٜهههطٙ 

ٍ  ايههطٙ  ٖٚهصا . ايٛظاض٠ ٜبػض ٚإعًِ إعًِ, تهطٙ ٚايٛظاض٠  بهسأ  إتبهاز

 ايبٓهس  عًه٢  إعًِ ٜٚبك٢ غابك١, ؾذل٠ ٗ (327) بٓس ع٢ً إعًٌُ بتعٌٝ

ٖهصا   ٚقس أسسخ إٓاغب؛ َػتٛاٙ َٔ أقٌ َػت٣ٛإٍ  ٜعسٸٍ ثِ غٓٛات,

 ايع٬قه١  بهسأت  ٖٚٓا. ٚإسضغ١ إٍ ا١ٕٓٗ ٚاْتُا٥ِٗ إعًٌُ يس٣ َؿه١ً

ٟ  ٗ ايتهٛتط؛  ٚايهٛظاض٠  إعًٌُ بٌ ِ  عًه٢  اْعههؼ  ايهص ٘  إعًه إٍ  ْٚٛطته

 أَههط _اهلل ضٓهه٘ _ عبههساهلل إًههو عٗههس ٚٗ. ٚإٗٓهه١ ٚإسضغهه١, ايههٛظاض٠,

 أَههاّ ؾطقهه١ ؾهاْههت سكهه٘؛ إعًههِ ٚإعڀهها٤ إعًُههٌ أٚنههاع بتكههشٝ 

 سهسثت؛  ايهر  ايؿذه٠ٛ  ٚضزّ ايكهسع,  ٚضأب إعًهِ,  َهع  بايتكهاحل  ايٛظاض٠

ٝٽا إٛنٛع ٚسػبت أبسٶا, أبسٶا تّٛؾل مل يهٓٗا  إكًش١ سػاب ع٢ً َاي

 ٫ تٓڀبل اير إس١ْٝ, اـس١َ ٚٚا٥ـ يٛا٥  إعًِ ع٢ً ٚطبٸكت ايعا١َ,

٘  بٗهسف  أغاغٶها؛  عًٝ٘ ٔ  َٓعه ٘  إڀايبه١  َه ٍ  إايٝه١.  عكٛقه ٕ  ٚسهاٚ  إعًُهٛ

 ايهٛظاض٠  أقهبشت  ٖٚٓها . تأتٹ مل يهٓٗا َػتشكاتِٗ؛ ع٢ً اؿكٍٛ عبجٶا

ٚٽا إعًِ ْٛط ٗ ُٶا عس ٔ  اؿكهٛم  ٜػهًب  يسٚزٶا ٚخك ـ . أقهشابٗا  َه  أنه

 إٖاْهه١ بعهههٗا ٜٚهههٕٛ ٗ ايههٛظاض٠ َههٔ تكههسض ايههر ايتعههاَِٝ ٖههصاإٍ 
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 ايڀه٬ب  ع٢ً تٴڀبٸل اير ايعكٛبات إعًِ ٚقُٝت٘, خاق١ قسض َٔ ٚتكًٌٝ

ٔ  ٜعٜههس ٖههصٙ َٚجههٌ إعًههِ؛  عًهه٢ ا٫عتههسا٤ عٓههس  ايههٛظاض٠  بههٌ ايؿذهه٠ٛ َهه

ّ  ٚإعًُٕٛ. ٚإٝسإ ٕ  ايٝهٛ ٔ  أنجهط  باٱدهاظ٠  ٜؿطسهٛ ٌ  ايڀه٬ب؛  َه ِ  به  ٖه

أنهإ   غهٛا٤  ٚبعهسٖا,  اٱداظات قبٌ ايػٝاب ع٢ً ايڀ٬ب وطٸنٕٛ َٔ

 ٚايعُههٌ إسضغهه١ ٜهههطٙ إعًههِإٔ  عًهه٢ زيٝههٌ ٖٚههصا تكههطوڄا؛أّ  تًُٝشٶهها

 يًعًُٝهه١ ايؿكههطٟ ٚايعُههٛز ايههٛظاض٠ بههٌ ايكههطاع ٖههصا ؽًٝٓههاإشا ٚ. ؾٝٗهها

ٔ . إسضغه١  ٜهطٙ ايڀايب ٕاشا ؾػٓؿِٗ ؛(إعًِ) ايتع١ًُٝٝ ٟ  َه  ٜهعضع  ايهص

 إسضغه١؛  ايڀايب وبټ ست٢ا إشٶ إعًِ؟ أيٝؼ ايڀايب؟ يس٣ إسضغ١ سب

ٔ  ؾ٬بههس ِ  ٚدههٛز  َهه  ٜسضغههٗا,  ايههر  إههاز٠  ٚوههبٸ  إسضغهه١,  وههب  َعًهه

 .بٗا ٜٚػتُتع شلا َا هصب٘ إسضغ١ ٗ غرل٣ ايڀايبإٔ  أعتكس ٚعٓسٖا

 غهههٝشب...َٗٓتههه٘ أسهههبٸإشا  إعًهههِ: ايبهههاظعٞ عًٝههها٤. أ بهههسٚضٖا قايهههت

 أؾهٌ َهاْٴا إسضغ١ دعًٛا ٠/َعًِ سٝاتٓا ٗ ٚنًٓا...إسضغ١ ايڀايب

 .ٚتؿذٝعٶا ٚاستٛا٤ تكبٸ٬ڄ وتاز ايڀايب...يٓا بايٓػب١

 إعًههِٕ ايطزٜعههإ عًهه٢ َهها شنطتهه٘ أ. عًٝهها٤ بكٛيهه٘: إ    خايههس. ز ٚعًههل

ٌ  بٛقهؿٗا ٚٚٝؿه١   إٗٓه١  ٖصٙ ع٢ً ٜكبٌ عٓسْا  سبٽها  ٚيهٝؼ  ايعهٝـ,  ٭نه

 .اٱداظاتأٚ  إطتب ٚيٝؼ ايعڀا٤, ٗ ا٭غاؽ ٖٛ ا١ٕٓٗ إٕ سب...بٗا

٘  ٕٗٓت٘ إعًِ ٚنطا١ٖٝ ٔ ... بهايڀبع  نهجرل٠  أغهباب  يه ٌٸ  يهه  ا٫ْتُها٤  ٜٛه

ُٽا ٔ  ؾإْ٘ شيو؛ ٗ ْكل ٜعذلٜ٘أٚ  اْتُا٩ٙ ٜكٌ ؾُٔ دسٽا, َٗ ٞ  يه  ٗ ٜٴعڀه

 .ايؿٗط ٗ ضٜاٍ ًَٕٝٛ َطتب٘ نإ يٛ ست٢ عًُ٘

 ٍ  ٖههٛ زٖههٝـ ٗ َساخًتهه٘: نُهها  بههٔ خايههس. ز ٚٗ ايػههٝام شاتهه٘, قهها

 ٖٚٓاى, شلا ٚاؿان١ٓ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ عٓاقطأِٖ  َٔ ؾإسضغ١ َعًّٛ

َٶهها (87) ايههه ٚخهه٬ٍ بإًُههه١, َسضغهه١ أيههـ (57)  َٓههص)  إانهه١ٝ عا

َٶهها (77) ٚايههه ,(إعههاضف ٚظاض٠ تأغههٝؼ  تعًههِٝ تأغههٝؼ َٓههص)  إانهه١ٝ عا

ِ  عًه٢  ايكا٥ُه١  يًذٗهات  إدككه١  إٝعاْٝهات  تػتڀع مل ؛(ايبٓات  ايتعًهٝ

ٞ  إبٓه٢  بتهٛؾرل  ايتعًهِٝ,  ٫ْتؿاض ايػطٜع ايتٛغع َٛانب١ ٌ  إسضغه  يهه

ِٸ اػٗههت  دسٜههس٠؛ َسضغهه١ ٍٕ اغههت٦ذاضإٍ  ٚايط٥اغهه١ ايههٛظاض٠ َٚههٔ ثهه  َبهها

ٝٶا يتهٕٛ ايعا٥ًٞ؛ يًػهٔ ككك١  ْػهب١  ٚقهًت  سته٢  َسضغه١ٝ؛  َباْ



5 

 

 –5102  5102  
83 

ٌ  ٚشيهو  تكطٜبٶها,  %77 ع٢ً تعٜس ْػب١إٍ  إػتأدط٠ إباْٞ ٞ  قبه  سهٛاي

َٶا (37)  َايٝه١  َبهايؼ  ايسٚيه١  ؾكهس خكٸكهت   ا٭خهرل٠  ايػٓٛات ٗ أَا. عا

ٍٕ يبٓهها٤ تعٜههسأٚ  ًَٝههاض (42) عههٛايٞ تٴكههسٸض  ٚٗههطت يهههٔ َسضغهه١ٝ؛ َبهها

 ًَهٝههات يٓههعع ايهاؾٝهه١ إٝعاْٝههات تههّٛؾط عههسّ ٖٚههٞ أخههط٣ إؾهههاي١ٝ

 اٱدهطا٤  ٖٚهصا  ايػهه١ٝٓ,  إدڀڀهات  ٗ يًُساضؽ إدكك١ ا٭ضانٞ

ِ  إايٝه١,  ٚظاض٠ ٗ ايسٚيه١  أَه٬ى  قڀاع خ٬ٍ َٔ ٜتِ  إدهطا٤ات  ٚؾهل  ٜٚهت

 .أنجطأٚ  يعاّ ُتس َٚعكس٠ ط١ًٜٛ

إههساضؽ  يٓٛاؾهه١ إدككهه١ إبههايؼ ٗ ايهههبرل ايهههعـإٍ  إنههاؾ١

 .َٓؿط٠ ب١٦ٝ إسضغ١ هعٌ ٖا ٚقٝاْتٗا؛

ٜ  غههبل,  ٖٚهها  داشبهه١,  غههرل  إسضغهه١ ب٦ٝهه١  أقههبشت  نٝههـ ٜٴ٬سهه

 يههصيو اؾاشبهه١؛ ٚايعٛاَههٌ ايڀ٬بٝهه١ ا٭ْؿههڀ١ َتڀًبههات ٭بػهه٘ ٚتؿتكههس

 :ايتايٞ ايعاّ ايتعًِٝ يتڀٜٛط عبساهلل إًو َؿطٚع عٓاقط نُٔ ٚٴنع

 ٌإسضغ١ٝ. ايب١٦ٝ ؼػ 

 ّٚتٛؾرلٖا. إسضغ١ٝ ا٭ْؿڀ١ َتڀًبات بتڀٜٛط ا٫ٖتُا 

ٞٸ إنههاؾ١, داشبهه١ إسضغهه١ إٍ دعههٌ ٜٗههسف شيههو ٚنههٌ  تهٝٸههـ إيهه

ٍ  ٚإكهطضات,  إٓاٖر تڀٜٛط َتڀًبات َع يتتٛاؾل إسضغ١  ايتكاْه١  ٚإزخها

ٝٶا ايكا١ُ٥ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ٗ  . ساي

 يٮْؿههڀ١ ا٭غههطاض َتعههسز٠ قههاي١ إقاَهه١ َؿههطٚع إنههاؾ١ مت نُهها

 إهساضؽ  َؿهاضٜع  ايكاعهات  إقاَه١  ٚتهٌُ ,ايكا١ُ٥ يًُساضؽ إسضغ١ٝ

 يًڀهه٬ب دصابهه١ تهههٕٛإٔ  َههٔ ّّهٓٗهها َهها ٚايبٓههات يًبههٌٓ اؾسٜههس٠

ّ  أثٓا٤ ا٭ْؿڀ١ ٕعاٚي١ ٚايڀايبات؛ ّ  ٚقهت  ٚخهاضز  إسضغهٞ,  ايهسٚا  ايهسٚا

ٞ  ْازٜٶا إسضغ١ تهٕٛ ٚإٔ إسضغٞ, ٍ  يًشه ٘  ٜهعاٚ ِ  ايؿهباب  ؾٝه  ٖٛاٜهاتٗ

 .تطبٟٛ إؾطاف ؼت َٚٗاضاتِٗ
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 ٚٚقهًت  اؿهَٛٝه١,  إباْٞ ْػب١ ؼػٸٓت ايسٚي١ ٚزعِ هلل ٚبؿهٌ

 %2: ع٢ً تعٜس عاي١ٝ ْػب١إٍ 

َٔٚ  ٘ ٕ إٔ  إٛنهٛع١  اـڀه  ايب٦ٝه١  تهٛؾرل  بعهس  داشبه١  إسضغه١  تههٛ

 َٚؿههاضن١ ايذلبٜٛهه١, ٚاٱزاض٠ ايڀ٬بههٞ اٱضؾههاز تههّٛؾط ظاْههب اؾاشبهه١,

 خههسَات  ٚتههٛؾرل  إسضغهه١ٝ ٚتؿههػًٝٗا,  ايب٦ٝهه١  إزاض٠ ٗ اـههام  ايكڀههاع

ٍ  عسّ َع بايڀبع, إطغٛب١ ايكش١ٝ ايتػص١ٜ ٔ  ا٭خهط٣  ايعٓاقهط  إُٖها  َه

 . إؿٛم إسضغٞ ٚإكطض إتُّهٔ, ٟتّٛؾط ايذلبٛ
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 ــسب ــ٘ ّأمريكـــا العـ ّٔـ ــ٘: ادتيْب ّٓ٘ قنـ ّٔ٘:  ال ذضـــاز ضٔاضـــ

 الػَسٖ فآص.د

ُٸهه١ تطتٝبههات ٚقههع عًهه٢ ٝٸهه١ ايههسٍٚ ض٩غهها٤ ْعههت ايههر ايطٜههاض ق  ايعطب

ٝٸ١, أَرلنا زٍٚ َٔ ٚض٩غا٤ ُٸهع  ٜٴعهطف  بات َا نُٔ اؾٓٛب  ASPA بتذ

ٝٸهه١ اٱع٬َٝٸهه١ إعاؾههات تتذههاٚظ إٔ أُٓهه٢ نههبرل: ٱع٬َههٞ قًههت  ايعطب

ُٸ١ ـ  ايػٝاغٝٸ١ ا٭سساخ عٓاٜٚٔ يًك  ٚإبهطاظ  تؿهدٝل  إٍ إعًٓه١؛  ٚإٛاقه

ٝٸ١ ٚإؿذلنات ايسٍٚ ٖصٙ يؿعٛب ٚاؿهاضٟ ايجكاٗ ايبعس  .َعٗا ايعطب

 ايع٬قههات ٚتععٜههع ٚتكٜٛهه١ إؿههذلى, ايؿٗههِ ٗ غتٴػههِٗ ا٭بعههاز ٖٚههصٙ

ٝٽا, ايػٝاغ١ غتكٛز اير اؿهاضٜٸ١ عهٔ   ٜعٜهس  َها  ٚدهٛز  َع خاق١ إهاب

ٝٸ١, أَرلنا ٗ عطبٞ ًَٕٝٛ (45) ٌ  َا َِٓٗ إػًُٕٛ ٜؿّهٌ اؾٓٛب  به

 ْٚكهههـ ًَٝهههٕٛ ٚايدلاظٜهههٌ أيهههـ, 922 ا٭ضدٓهههتٌ) ٬َٜهههٌ, (6-8)

 (.إجاٍ غبٌٝ ع٢ً إًٕٝٛ

ٝٸهه١ أَرلنهها ؾههعٛب إٔ ٚإعههطٚف ٝٸهه١) اؾٓٛب  خكهها٥ل يههسِٜٗ( اي٬تٝٓ

ٝٸه١  أَرلنها  ؾهعٛب  عاْهت  ٚقهس  ايعطب١ٝ, ايؿدكٝٸ١ َٔ قطٜب١ ٔ  اؾٓٛب  َه

٘  ٚأخهط٣  قت١ً, دعض بكا٤ َع اغتكًت ست٢ ؛(ايعطب َجٌ) ا٫ست٬ٍ  ؾهب

 أَرلنههها زٍٚ ٗ إهههجكؿٌ زٚا٥هههط ظايهههت َٚههها. ٖهههصا َٜٛٓههها ستههه٢ قتًههه١

ٝٸهه١ ٝٸهه١ ٚايتشههـ ايهٓههٛظ باغههذلزاز أخههط٣ آْٚهه١ بههٌ تڀايههب اؾٓٛب  ايذلاث

ٔ  ٚغرلٖهها  ٟ  َهه ٕ  أٜههس ٔ  ,"ايػههعا٠ " اٱغههبا  إٍ ٚأخهههصٖٚا" غههطقٖٛا " ايههصٜ

ٝٸهه١ أَرلنهها ؾههعٛب أؾههطاز ٜٚتُٝٸههع. ب٬زٖههِ  -ايعههطب  َجههٌ - اي٬تٝٓ

ٝٸههه١  بايكههه٬ت  ٕ  ايكٜٛٸههه١,  ايعا٥ً  ٜٚؿههههاططِْٚٗ ا٭قهههسقا٤,  زٚض ٜٚٴكهههسٸضٚ

 َههههٔ ادتُاعٝٸهههه١ أنجههههط بههههصيو ٖٚههههِ ؼّؿههههٜ؛ زٕٚ ٚآضا٤ٖههههِ ُٖههههَِٛٗ
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ٝٸ١" ٝٸ١  أَرلنها  ٗ ٚدرلاِْٗ أٚضٚبا, ٗ ايؿطز" اغتك٬ي ٌ . ايؿهُاي  زٚض ٚيعه

ٝٸ١ ايكهه٬ت  إٛاقههـ ٜؿػٸههط ٖههصا اؾٓههٛبٞ ا٭َرلنههٞ سٝهها٠ ٗ ايؿدكهه

ٝٸ١  تهأثرل  إٔ ْٓػ٢ ٫ٚ. ايعطب قهاٜا َع َ٪خطٶا ايسٍٚ ٖصٙ يبعض اٱهاب

ِ  اٱغهطا١ًٝٝ٥  ايسعاٜٸ١ ٝٸه١,  أَرلنها  زٍٚ ٗ قهسٜ  ٗ غهاُٖت  ايهر  اؾٓٛب

ٞ  يًُذتُهع  إغطا٥ٌٝ تكسِٜ ٝٸه١  أَرلنٝٸه١  زٚيه١  (36) بتكهٜٛت  ايهسٚي  ٫تٝٓ

ٝٸ١  ايٓدبه١  ًّٚهت  ٚقهس . 69;3 غه١ٓ  ؾًػڀٌ تكػِٝ ع٢ً  ٖهصٙ  ٗ ايػٝاغه

 َههٔ بؿهه٤ٞ إٛقههـ تػٝٸههط ستهه٢ ؛(نٛبهها َاعههسا) ٱغههطا٥ٌٝ زاعُهه١ ايههسٍٚ

ٝٸهه١  ٚنٛبهها, ٚتؿههًٝٞ, ا٭ضدٓههتٌ, باتههت إش ّ؛95;3 سههطب بعههس اٱهاب

 اٱغهههطا٥ًٝٞ, ي٬سهههت٬ٍ ضاؾهههه١ ْٚٝههههاضغٛا ٚا٭نهههٛازٚض, ٚايهههبرلٚ,

ـٸ  ٚأٚضغهٛاٟ,  ٚباضغٛاٟ, ٚؾٓع٬ٜٚ, ٚإهػٝو, ايدلاظٌٜ, امٝاظ ٚخ

 ٚايههسَٚٝٓٝهإ, ٚنٛغههتاضٜها, بٛيٝؿٝهها, َجههٌ زٍٚ ٚاقههًت سههٌ ٗ

 .ٱغطا٥ٌٝ ا٭ع٢ُ زعُٗا ٚغٛاتُٝا٫ ٚايػًؿازٚض,

 ٗ ايعههطب َههع ايههسٍٚ ٖههصٙ ؾههعٛب َههٔ نههبرل قػههِ ثكاؾهه١ ٚتتؿههاب٘

 ؾهههط٠ أغههاؽ عًهه٢ ايههعَٔ ٚسػههاب ايٛقههت عٓكههط َههع ايتعاَههٌ َػههأي١

ٕ  ٖٓها  َٚٔ ؛"بإزاضت٘ تٓؿػٌ ٫ٚ بايٛقت ُتٸع" ٌ  ؾهإ ٌ  ا٭َرلنهٝ  ايؿهُايٝ

ٍ  عذٝهب  عٔ ٚايطنض ايتدڀٝ٘ ظ١ٓ ٗ ٜتػا٤يٕٛ ِ  أسهٛا  ٗ درلاْٗه

ٝٸعٕٛ ٫ٚ بعؿٜٛٸهه١, ٖههٞ نُهها اؿٝهها٠ ّاضغههٕٛ ايههصٜٔ اؾٓههٛب  ٚقتٶهها ٜٴههه

 .إػتكبٌ ٗ ايتؿهرل ٗ نبرلٶا

ٝٸ١ أَرلنا َجكؿٞ بعض ٜٚط٣ ٝٸ١ ايكٛض إٔ اؾٓٛب ٝٸ١ ايصٖٓ  اير ايػًب

ٛٸضتِٗ ايههر ا٭َرلنٝٸهه١ ايػههُٝٓا إٍ َطدعٗهها عههِٓٗ ضادههت  نػههاٍ قهه

ٛٸم( ا٭بٝض) يًطدٌ ايؿٛقٝٸ١ ايٓٛط٠ نُٔ عكابات ٚضداٍ  .إتؿ

ٝٸهه١ أَرلنهها يؿههعٛب ٚايدلتػههايٞ اٱغههباْٞ ا٫سههت٬ٍ إٔ َٚههع  اي٬تٝٓ

ٌ  ٚيػتههههه٘؛ إػهههههتعُط ثكاؾههههه١ ؾههههطض   ثكاؾههههه١ أٜهههههها َعههههه٘ يهٓهههه٘ ٓههههه

 بههٌ تػههًًّٛا أٚ ؾههاضنٛا ايههصٜٔ ٚإػههًٌُ ايعههطب َههٔ" إٛضٜػهههٌٝ"

ٝٸ١, اؿؿٛز ٞ  ايجكاؾه١  ٖصٙ بكاٜا َٚٔ. زِٜٓٗ ىؿٕٛ ًٚٚٛا اٱغباْ  ٜهؿه

ٝٸ١ ايًػ١ ٗ ايعطبٞ ا٭قٌ شات ايهًُات عسز إٔ تعطف إٔ ٌ  اٱغباْ  ٜكه

ٝٸهه١ نًُهه١ آ٫ف (5) ٚسههٛايٞ نًُهه١, آ٫ف (7) َههٔ أنجههط إٍ  ٗ عطب

ٝٸ١, ايًػ١  .ايسٍٚ ٖصٙ ٗ تسأ٫ٚڄ ا٭ٚغع ُٖا ايًػتإ ٖٚاتإ ايدلتػاي
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ٝٸ١ إؿذلنات ٖٓا دا٤ت َٚٔ ٝٸه١؛  أَرلنها  ؾهعٛب  َهع  ايعطب ٔ  اؾٓٛب  َٚه

 ٖصٙ َع" creative approach"دسٜس إبساعٞ تعاٌَ إٍ ايعطب وتاز ٖٓا

ٔٵ" ٜكههٍٛ: اؾٓههٛبٞ ا٭َرلنههٞ ؾإجههٌ ٚؾههعٛبٗا, ايههسٍٚ  عًهه٢ ٜعههٝـ َٳهه

 .He who lives on illusions, dies of disillusion" ا٭ٌَ غٝب١ ّٛت اـٝاٍ؛

 

 ُــ ــ٘ القنـــ ــْب العسبٔـــ ــات(:   ادتيـــ ــال ّتطلعـــ ــ٘ )آمـــ أمسٓكٔـــ

 اذتنْد: ىاصس بً عبداهلل.د

 َههٔ -ٚههين ٗ - ٫بههس أَههٛض أَطٜهٝهه١ اؾٓههٛب ايعطبٝهه١ ايكُهه١ ٗ

ٕ  إٔ. إٓاقؿات طاٚي١ ع٢ً ٚنعٗا ٞ  ٖهصٙ  تههٛ ؾٗهصا   ايطابعه١؛  ايكُه١  ٖه

ٛ  ؾهه٤ٞ ٕ  ا٫ط٦ُٓههإ إٍ ٜههسع  تٓػههٝل  ٗ دٝههس  بؿهههٌ ٜػههرل  ا٭َههط بههأ

 اؾٓهههٛب ايعطبهههٞ ايٛؾهههام َهههٔ سايههه١ إعههه٬ٕ ٚػسٜهههس ايعاَههه١, إٛاقهههـ

 .ٚايعامل ا٭ٚغ٘ ايؿطم َٓڀك١ ٗ ١َُٗ َكرل١ٜ قهاٜا ػاٙ أَطٜهٞ

 ايكهههطاع  إزاض٠ ٗ ي٬ط٦ُٓهههإ َٚهههجرلٶا دٝهههسٶا ٖههههصا ا٭َهههط ٜٚبهههسٚ

 أعُل؛ بؿهٌ درلآْا َٚع خام, بؿهٌ َٓڀكتٓا ٗ اؾٝٛبٛيٝتهٞ

٘  ٜكهٛز  إٔ ّهٔ ٕا ايتڀًعات َػت٣ٛ ٚاضتؿاع أَط, ٖصا يهٔ  ٖهصا  إيٝه

ٕ  ؾهإشا . آخهط  أَهط  دسٜهس٠  اغهذلاتٝذ١ٝ  تٛاظْات َٔ ايتهتٌ  ايتكهاضب  نها

 ٜؿههرل نُهها ؾكهه٘ , تتكسٸَهه٘ أَطٜهٝهه١ ٚاؾٓههٛب ايعطبٝهه١ ايؿههعٛب بههٌ

 داْهههب, َهههٔ ٚاجملتُعٝههه١ ايكطابٝههه١ ايكههه٬ت ايؿهههٗطٟ, ؾهههاٜع ز. اـهههبرل

 بههههايتدڀٝ٘ ا٫ْؿههههػاٍ ٚعههههسّ ايًشٛهههه١, عههههٝـ ٗ إتُجههههٌ ٚاـُههههٍٛ

 ٖههصا ٚاقههع عًهه٢ ؾهه٪ّ ْههصٜط ا٭َههط ٖههصا ؾههإٕ آخههط؛ داْههب َههٔ إػههتكبًٞ

 . َٚػتكبً٘ ايتهتٸٌ

 ٚؼطٜهو  ايّٝٛ, ايعامل ٗ ؾاع١ً دسٜس٠ إهاز تٛاظْات ع٢ً ٚايعع١ّ

 فطٜهههات ٚٗ ايسٚيٝههه١ ايكهههطاضات ٗ إههه٪ثط٠ ايكههه٣ٛ اضتههههاظ َطانهههع

ٝٽا, عػهههطٜٽا, ايهههدل٣: ا٭سههساخ  ٜكههعب ؾهه٤ٞ ٚاقتكههازٜٽا ٚغٝاغهه

 (. ايطدا٤ ٚخاٜيب إتعٛغٌ) بٌ هُع تهتٸٌ خ٬ٍ َٔ تكٛٸضٙ

 َعڀٝاتٗهها, ناؾهه١ إٍ ٚبههايٓٛط ايكُهه١, ٖههصٙ إٔ أعتكههس ٖٓهها, َٚههٔ

 َههع تعُههٌ, اغههذلاتٝذٞ اَتههساز شات َُٗهه١ خٝههاضات تهههع إٔ بٗهها هههسض
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ٝٶا إُٗٝٔ ا٭َين ايػٝاغٞ اٖتُاَٗا  َؿهطٚعات  ٱقهطاض  ايك١ُ, ع٢ً ساي

( ايتعاغهه١)ٚاقههع  يههتػرل إتهتًهه١؛ ايههسٍٚ زاخههٌ ايؿاعًهه١ يًتُٓٝهه١ نههدل٣

 ؾكه٘ ,  ٚعٓهسٖا . َتٌ قٟٛ زاخًٞ َػتكبٌ إٍ تًو؛ ايؿعب١ٝ( اـٝب١)ٚ

ّ  عٓهسَا  اغهذلاتٝذٝٽا,  ٚؾعها٫ڄ  َ٪ثطٶا ايتهتٌ ٖصا ٜهٕٛ إٔ ّهٔ  ٜكهٛ

ٌ  ػُهع  زٍٚ ع٢ً ٞ  ايڀُهٛح  به  اؾُاٖرلٜه١  ايؿهعب١ٝ  ٚايهؿها٠٤  ايػٝاغه

 ٗ ايؿاعًه١  يًُٓاٚض٠ اي٬ظ١َ بايك٠ٛ ايػٝاغ١ٝ أُْٛتٗا إَساز ع٢ً ايكازض٠

 ع٬ُقهه١ َٚبههازضات َؿههطٚعات اغههتشساخ يههصيو ًٜٚههعّ. ايههسٚيٞ إػههطح

 ا٭ُْٛه١  إٔ أغهاؽ  عًه٢  أَطٜه١ٝ, ٚاؾٓٛب ايعطب١ٝ بايؿعٛب يًٓٗٛض

ٔ  تأثرلٖا تػتُس إِا ايعامل ٗ إ٪ثط٠  إٓهتر  إػهتٓرل  ايؿهعيب  عُكٗها  َه

 . اؿٝا٠ إزاض٠ ٗ ايهؿا٠٤ شٟ إدڀ٘

 

 ٘القنــ   ٖ  عبــداهلل. الالتــٔين: د _ ّأٍنٔــ٘ التقــازب الطــعْد

 اذتنْد: صاحل بًا

 تهههٕٛ إٔ ٜٴؿههذلض ع٬قههات ْؿهه٤ٛ إٍ ٚدههٛب ؾكهه٘ أتڀههطم إٔ أٚزٸ

 اي٬تٝٓٝهه١. أَطٜههها ٚزٍٚ ايػههعٛز١ٜ ايعطبٝهه١ إًُههه١ بههٌ ُٝههعٶا أنجههط

ٔ  خكهب١  ب١٦ٝ يًػعٛز١ٜ بايٓػب١ تعسټ ايسٍٚ ؾٗصٙ  أزضٟ ٫ٚ, عهس٠  ْهٛاحٍ  َه

ٛ  ٗ تباط٪ْا إٍ زعت اير ا٭غباب عٔ  ايبًهسإ,  تًهو  َهع  ايع٬قهات  ِه

ٌ   َعٗها  ٚا٫قتكهاز١ٜ  ايػٝاغه١ٝ  ايع٬قهات  تڀهٜٛط  ٗ إٔ أض٣ اير  َها ّجٸه

 إطسًهه١ ٖههصا ٗ خكٛقٶهها يًػاٜهه١, َُٗهه١ اغههذلاتٝذ١ٝ أبعههاز شات ع٬قهه١

 .ٚاقتكاز١ٜ غٝاغ١ٝ تكًبات َٔ إٓڀك١ بٗا ُطٸ اير

 إٔ َههع أْهه٘, ايههسٍٚ ٖههصٙ َههع تكههاضب ٚدههٛب أُٖٝهه١ يٓهها ٜ٪نههس َٚهها

ٟ  ايؿهطٜو  تعهسٸ  ايػعٛز١ٜ ٌ  ايهط٥ٝؼ  ايتذهاض  ا٭ٚغه٘ ؛  ايؿهطم  ٗ يًدلاظٜه

ٍ  سذِ بًؼ سٝح ٟ  ايتبهاز ٌ  ايتذهاض ٔ  به ّ  ايبًهسٜ ٛ  4233 يعها  (:757) مه

 مههٛ يًدلاظٜههٌ ايػههعٛز١ٜ ايكههازضات ؾٝهه٘ تٴُجٸههٌ أَطٜهههٞ, ز٫ٚض بًٝههٕٛ

 مهههٛ إٍ ايػهههعٛز١ٜ ايكهههازضات بُٝٓههها أَطٜههههٞ, ز٫ٚض بًٝهههٕٛ (4597)

 . أَطٜهٞ ز٫ٚض بًٕٝٛ (45:5)
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ٌٿ ٗ طُٛسٶا ٜعسټ ٫ شيو ٚيهٔ  ايهط٥ٝؼ  ايؿطٜو ٖٞ ايػعٛز١ٜ إٔ ٚ

 قٝههس  َاظايههت ايدلاظٜههٌ َههع إؿاٚنههات إٔ نُهها ا٭ٚغهه٘ , ايؿههطم ٗ

 ا٫ظزٚاز ٚػٓٸهههب ا٫غهههتجُاض ٚٓاٜتههه٘, بتؿهههذٝع ٜتعًهههل ؾُٝههها ايتباسهههح

 ٚٗ اؾاَعههات, بههٌ ٚايتعههإٚ ايجكههاٗ ايتعههإٚ عههٔ ؾههه٬ڄ, ايهههطٜيب

 . ا٭َين ٚنصا ايطٜانٞ, اجملاٍ

ٜ  ؾإْٓها  ا٭ضدٓتٌ؛ زٚي١ إٍ اػٗٓا إشا آخط, َٚجاٍ ٕ  إٔ ٬ْسه  ايتعهاٚ

 أَههههاّ ايعضاعههههٞ ي٬غههههتجُاض ض٥ٝػٶهههها خٝههههاضٶا ٜعههههسټ ايعضاعههههٞ اؾاْههههب ٗ

 ٚأضاض طبٝعٝهههه١ َهههٛاضز  تتُتٸهههع  ا٭ضدٓههههتٌ إٔ خكٛقٶههها  إػهههتجُطٜٔ, 

ٛ  ؾٝٗا ايعضاع١ٝ احملاقٌٝ فُٛع ٜبًؼ إش خكب١؛ ٕ  (322) مه ٔ  ًَٝهٛ  طه

 ٗ ايعضاعههههٞ ايكڀههههاع ٜٚٴػههههاِٖ اؿبههههٛب, أْههههٛاع كتًههههـ َههههٔ غههههٜٓٛٽا

 . ايساخًٞ اـاّ اٱْتاز َٔ% 32 بٓػب١ ا٭ضدٓتٌ

 اؾٓهههٛب ايهههسٍٚ بكٝههه١ إٍ تڀطقٓههها َههها إشا سكٝكههه١ ٜڀهههٍٛ ٚاؿهههسٜح

 إعهههاز٠ َهههٔ ٫بهههس ايهههر إهههٛاضز, َهههٔ بهههايهجرل تتُتهههع ٖٚهههٞ أَطٜهٝهه١, 

 ناؾهه١ ٗ ايع٬قههات تڀههٜٛط مههٛ إبههازض٠ بههٌ ٚايػههعٞ سٛشلهها, ايههتؿهرل

ٞ  ايههسٍٚ؛ ٖهصٙ  َههع اجملها٫ت   ا٫غههذلاتٝذ١ٝ ايكٓهٛات  إسههس٣ تعهسٸ  عههل ؾٗه

 .إطس١ً ٖصٙ ٗ ػاٖٗا ايبٛق١ً تٛدٸ٘ إٔ ٜٴؿذلض اير

 إٔ .. ٫بههس.أَطٜهٝهه١ اؾٓههٛب ايعطبٝهه١ ايكُهه١ ختههاّ بعههس أْهه٘ ٚأعتكههس

ٌ  اـهام  ايكڀاع بٌ سجٝج١ ٚتٛدٗات خڀ٘ ٖٓاى ٜهٕٛ  ٚإتدككه

 ٖٚهصٙ  إًُهه١  بٌ ا٫قتكاز١ٜ ايع٬ق١ يتٓؿٝ٘ ا٫قتكازٟ؛ اٱع٬ّ ٗ

َٶا ا٫قتكاز ايسٍٚ؛ ٭ٕ  -اـكهٛم  ٚد٘ ع٢ً إطس١ً ٖصٙ ٚٗ - زٚ

 با٫قتكههاز؛ ْٗهههٓا ؾههإٕ ايبًههسإ, بههٌ ايع٬قههات يتڀههٜٛط ايڀطٜههل ٖههٛ

 .ا٭خط٣ ٚاجملا٫ت ايكٓٛات بك١ٝ ْٗهت

 

 الضْحيٕ: عبداهلل. الالتٔئ٘: أ ّأمسٓكا قن٘ العسب ذْل 

 إٍ ايكُهه١  أْٛههط  يهههٓين ا٫قتكههاز؛  ٫ٚ ايػٝاغهه١ ٗ نههًٝعٶا  يػههت

 ايٛقههت ٗ تههأتٹ أْٗهها عًهه٢( أٚ اؾٓٛبٝهه١ اي٬تٝٓٝهه١ ا٭َطٜهٝهه١ _ ايعطبٝهه١)

 .إٍ ايتكاضب ؾٝ٘ َا ٜهْٕٛٛ أسٛز ٚقت ٚٗ يًُذُٛعتٌ, إٓاغب
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 أٜهٶا ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ, ايػٝاغ١ٝ, ايٛطٚف ٗ تؿاب٘ ٚمث١

 غهههرل أٚ َباؾهههط٠ بكهههٛض٠ عطبٝههه١ أقهههٛشلِ ؾايػايبٝههه١ اجملُهههٛعتٌ, بهههٌ

 .(ٚايدلتػاٍ إغباْٝا)  َباؾط٠

ِ  ٜطٜهس  ٫ َذلبهل  عسٚ اجملُٛعتٌ َٔ ٚيهٌ ٌ  ا٫غهتكطاض,  شله  ٜٚعُه

 ؾٝٗها.  ٚايسّكطاطٝه١  ايتُٓٝه١  تعڀٌٝ ٚقاٚي١ ٚايؿً, ايك٬قٌ إثاض٠ ع٢ً

ِ  ٚؼهت  ٖصا, َٔ ؾذل٠ اؾٓٛب١ٝ أَطٜها عاؾت ٚقس  ايعػههط,  سهه

ِ  عٔ اؿسٜح َٚا ظاٍ شيو, ٗ زٚضٖا ا٭َطٜه١ٝ ٚأزت ايػٝاغ١  تٓٛهٝ

 بايٓٛط اٱطاض ٖصا ٗ ٜسٚض ب٘ , ٚايؿٛظ:9;3 ايعامل يهأؽ ا٭ضدٓتٌ

 .ايؿذل٠ تًو ٗ ٚا٫قتكازٟ ايػٝاغٞ ا٭ضدٓتٌ إٍ ٚنع

 عكهٛز  َس٣ غهبع١  ع٢ً ظايت َٚا إغطا٥ٌٝ ًٚت ايعطب١ٝ اجملُٛع١ ٚٗ

 .يبكا٥ٗا ايػبٌٝ ٭ْٗا إٓڀك١؛ ٗ ا٫غتكطاض ٚعسّ ايك٬قٌ, تٴجرل

ٔ  بسأت اؾٓٛب١ٝ أَطٜها زٍٚ ناْت ٚإشا ٌ  ايتههٜٛ ٍ  ْٚٝه  ا٫غهتك٬

 بعس؛ ايكطٕ تهٌُ مل ايعطب١ٝ ايسٍٚ نجرلٶا َٔ ؾإٕ اٯٕ؛ َٔ قطٌْ قبٌ

 مل)  ايجا١ْٝ ايعا١ٕٝ اؿطب بعس اغتك٬شلا ْايت ايعطب١ٝ ايسٍٚ بك١ٝ إٕ بٌ

 .قطٕ ْكـ َٔ أقٌ ٚبعهٗا ,(غبع١ عكٛز تهٌُ

ٔ  ٚقس أعڀه٢ ٖهصا   ٍ  ايتبهاٜ ٔ  ايؿطقه١  اي٬تٝٓٝه١  ايهسٚ  ْؿػهٗا,  يتههٜٛ

ٔ  ٚخطدهت  اغتكطاضٶا, أنجط ؾباتت ٚايسّكطاطٞ؛ ايػٝاغٞ ٚايٓهر  َه

 إٔ بعهس  غٝازتٗا اسذلاّ ع٢ً ا٭خرل٠ ٚأددلت ا٭َطٜه١ٝ, اشل١ُٓٝ عبا٠٤

ٍ  ًّٚهت  ؾُٝا غٝاغتٗا, ٜسعِ َا ا٫غتكطاض ٖصا ٗ ٚدست  ايعطبٝه١  ايهسٚ

ٍ  غ٤ٛٶا اظزازت بٌ ٚنعٗا؛ ع٢ً  ٚايهتػرلات  ٚاٱضٖهاب,  ايڀا٥ؿٝه١,  بهسخٛ

 .ايسّٛغطاؾ١ٝ ٚضَا ايػٝاغ١ٝ,

 ايهج٬خ  ايكُِ سّككت إٔ بعس ايك١ُ ٖصٙ دا٤ت ايٛطٚف ٖصٙ ٌٚ ٚٗ

 زعهههِ ٗ ٚايػٝاغهههٞ ايتذهههاضٟ ايتبهههازٍ فهههاٍ ٗ ايتكهههاضب َهههٔ إانههه١ٝ

 غههرل تكههاضب يهٓهه٘ إتشههس٠؛ ا٭َههِ ٗ ٚعهههٜٛتٗا ايؿًػههڀ١ٝٓٝ ايكههه١ٝ

 أنجط اؾٓٛب١ٝ أَطٜها ٚزٍٚ تأتٞ اير إطس١ً ٖصٙ ٗ خاق١ نافٺ,

 ايكُهههِ ٗ عًٝههه٘ ناْهههت عُههها تباعهههسٶا أنجهههط ايعطبٝههه١ ٚايهههسٍٚ تكاضبٶههها,

 . ايػابك١
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 ضدههاٍ ادتُههاع ايػههعٛز١ٜ ايػههطف فًههؼ ؾههٗس ٚعًهه٢ ٖههاَـ ايكُهه١,

ٍ  تُٓٝه١  ٜعهين  ٖها  اجملُهٛعتٌ؛  َٔ أعُاٍ ٟ  ايتبهاز  ٚا٫قتكهازٟ.  ايتذهاض

ٔ  ايعطب١ٝ ايسٍٚ تعاْٞ ٚغٝاغٝٽا  ٚٚٗهٛض  ا٭قهسقا٤,  أٚ اؿًؿها٤  تباعهس  َه

ٌ  ا٭ٖهِ,  ثِ إِٗ ع٢ً ايذلنٝع َٔ بس ٫ ٖٓا َٚٔ دسز؛ أعسا٤  ٚايتعذٝه

 يًُذها٬َت  ٚقهت  ٫ إش ا٫خهت٬ف؛  َٛانهٝع  ٚتأدٌٝ عًٝ٘, َتؿل َا ٖٛ

 .اٱع٬َٞ ا٫غت٬ٗى شات ٚايتكاضٜ 

ٕ  ٖٓاى؛ ايعطب١ٝ اؾايٝات تٛادس اغتجُاض إٔ ٚأعتكس ٘  غهٝهٛ  زٚض يه

 خهه٬ٍ َههٔ ا٭َههٛاٍ, ٚض٩ٚؽ ايٓؿههٛش أقههشاب خاقهه١ ايتكههاضب, ٖههصا ٗ

 ايعطبٝهه١, ايًػهه١ يتعًههِٝ َعاٖههس ؾههت  عههدل ايعطبٝهه١ إٍ ثكههاؾتِٗ إعههازتِٗ

 ٚايطٜانهه١ٝ, ايجكاؾٝهه١, ايًكهها٤ات ٚإقاَهه١ ٚايعًٝهها, اؾاَعٝهه١ ٚايسضاغههات

 ْػؿههٌ إٔ زٕٚ اي٬تٝٓٝهه١ ٚايؿههعٛب اجملتُههع نػههب بٗههسف ٚا٫دتُاعٝهه١؛

 .إؿذلى ا٫ٖتُاّ شات ٚا٫قتكاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ اؾٛاْب

 

 احملٔا: مطاعد. ضابق٘: د قنه ّاقع مً تأمالت 

  ... ايك١ُ َٛنٛع بؿإٔ

 .دسٜسٶا ٜهٕٛ ٚقس ايؿ٤ٞ, بعض كتًؿڄا ٜهٕٛ قس ضأٜٶا غأبسٟ

 ... غابك١ قُِ ٚاقع َٔ تأ٬َت يهٓٗا

 .ايك١ُ بٗصٙ ع٬ق١ شات بٛقؿٗا ايعطب١ٝ ايكُِ عٔ أؼسخ يعًٞ

ٚقههس أٚٗههطت  اقتكههاز١ٜ. أٚ دػطاؾٝهه١, أٚ غٝاغهه١ٝ, تهههت٬ت ايكُههِ

 إزاض٠ ٗ أؾهههٌ تأٖٝههٌ شات ب٦ٝههات ٗ نههبرلٶا لاسٶهها ايتهههت٬ت ٖههصٙ

 .ٚا٫قتكازٟ ايػٝاغٞ ايعٌُ

ِ  ٖهصٙ  بعهض  مثاض إٔ ٚايٛاقع ٌ  ايب٦ٝهات  ٗ ايكُه  ٗ َٚٗهاض٠  قهسض٠  ا٭قه

 عب٦ٶهها تهههٕٛ قههس بههٌ.. َٓعسَهه١ ؾههب٘ أٚ َٓعسَهه١ ايػٝاغههٞ ايعُههٌ إزاض٠

ُٸٌ  .آثاضٙ بعض ا٭سٝإ أنجط ٗ ْتش

ّ  ايٛاٖط َٔ أقب  ٚقس ٞ  ايجٓا٥ٝه١  ايع٬قهات  إٔ ايٝهٛ ٔ  ايهر  ٖه  ّهه

ِ  أَها  ا٫قتكهاز١ٜ,  اٱلهاظات  بعهض  ؼكٝل خ٬شلا َٔ َها   ؾػايبٝه١  ايكُه
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 غههه٣ٛ ايعطبٝههه١ زٚيٓههها ٗ اإلاظاتٗههه َهههٔ عًٝٗههها ٜذلتهههب ٫ دٛاْهههب تجُهههطٙ

 دسٽا. ٚايكًٌٝ ايكًٌٝ,

 ٚا٫ؾهذلاى؛  ايتذهاْؼ  َعڀٝات نٌ بطغِ ايتعإٚ؛ فًؼ قُِ ست٢

ٞ  َها  سذِ إٍ تطق٢ ٫ٚ .. ايتڀًعات أٚ إأٍَٛ َػت٣ٛ زٕٚ يهٓٗا  ٜٓبػه

 .هب أٚ

 غ٣ٛ شلا َهإ ٫ إلاظات تٛقع ٗ ْبايؼ أ٫ ٜٓبػٞ أْٓا ٚاـ٬ق١,

 . ايِٖٛ بعض ْػٛم س٦ٓٝص ؾإْٓا اـٝاٍ؛ ٗ

 .ألعت٘ َٚا ايػابك١ ايكُِ نٌ ْٚتصنط ٚاقعٌٝ, ْهٕٛ ٚإٔ

 

 :٘ٔمداخالت ختام 

ٕ   اؾاظٟ. ز أؾاضت ٕ   ايؿبٝهٞ ٗ ٖهصا ايكهسز إٍ أ  َهٔ ايٛانه  أ

َها   َته٢  أُٖٝتٗها,  شلها  اؾٓٛب١ٝ أَطٜها زٍٚ ٚب٬ز ب٬زْا بٌ ايع٬قات

 ايػطٜهب  يهٔ فا٫تٗا؛ كتًـ ٗ ايػ١ًُٝ ايٛد١ٗ ايع٬ق١ ٖصٙ ٚٴدٸٗت

 يٮسههساخ دٝههس٠ َتابعهه١ ْؿػههٞ أعههسٸ ٚأْهها ايطابعهه١, ايكُهه١ ٖههٞ ٖههصٙ إٔ

 مل شيهو  َٚهع  ٚايعإٝه١؛  اٱقًُٝٝه١  ٚا٫قتكهاز١ٜ,  ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاعات

 أَطٜههها زٍٚ َههع ايعطبٝهه١ ايههسٍٚ ٫دتُاعههات ايػههابك١ ايكُههِ عههٔ أزلههع

 !!!!! اؾٓٛب١ٝ

 َعڀٝههات ٚؾههل اغههذلاتٝذٞ ؽڀههٝ٘ عًهه٢ ٜكههّٛ َؿههذلى عُههٌ نههٌ

ٌ  دٝهس٠؛  ْتها٥ر  عٔ ٜجُط إٔ ي٘ ٫بس َٚٛنٛع١ٝ؛ ٚؾا١ًَ ٚزقٝك١ ؾؿاؾ١  به

ٕ  ٚايُٓٛ, يًػًِ, إتعڀؿ١ ايؿعٛب إيٝٗا تڀًعات تڀُ  ٖتاظ٠  ٚايتعهاٚ

 .ٚايتعاٜـ

 ا٫قتكههههاز١ٜ, ايطزٜعههههإ إٔ اٱَهاْههههات خايههههس. ز ٗ سههههٌ أٚنهههه 

 اي٬تٝٓٝههه١ أَطٜهههها زٍٚ عٓهههس اؿٝٛاْٝههه١ ٚايجهههط٠ٚ ايػصا٥ٝههه١, ٚإٓتذهههات

ِٸ ؾٗههصٙ َٚههٔ   َٗٛيهه١؛ ٍ  ثهه  َٓتذاتٗهها,  ٗ بٝههع  تؿّهههط  أْٗهها ٫ ؾههو  ايههسٚ

 اقتكهاز١ٜ  اتؿاقهات  ٚعكهس .. إٓتذهات  شلهصٙ  نبرل غٛم ايعطب١ٝ َٚٓڀكتٓا

 تععٜههع غههبٌٝ ٗ َُٗهه١ خڀهه٠ٛ-بتكههسٜطٟ – غههٝهٕٛ ايههسٍٚ ٖههصٙ َههع
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ُٶا غٝٓعهؼ ايصٟ أ٫ٚڄ, ا٫قتكازٟ ايتعإٚ  ايػٝاغ١ٝ إٛاقـ ع٢ً ست

 .ايط٥ٝؼ احملطى ٖٛ ؾا٫قتكاز.. ٫سكڄا

 ض٩ٜهه١ تههبين إٍ أَٝههٌ أْهها اؿكٝكهه١ ٗ: ايعجُههإ بكٛيهه٘ خايههس. ّ ٚعًّههل

ٟ  ؾايطخها٤ ..  اؿهصض  داْب إغؿاٍ عسّ َع إهاب١ٝ,  ٚإكهاحل  ا٫قتكهاز

 َههههٔ إعٜههههس نػههههب ٗ ا٭َههههه٢ ايػهههه٬ح ُٖٚهههها ايػٝاغهههه١, َؿتههههاح

 ا٭عسا٤. َها٥س ٚتؿٓٝس ا٭قسقا٤,

ِ  إٔإهههعضٚع إٍ   ٓٝهههس. ز بُٝٓههها أؾهههاض  ٔ  ا٫غهههتؿاز٠ سذههه  ٖهههصٙ  َههه

 تػههٜٛل عًهه٢ زٚيهه١ ٚإضازتٗهها نههٌ ضغبهه١ عًهه٢ ٜعتُههس ايسٚيٝهه١ ايتهههت٬ت

 بعههض عًهه٢ ايتٛاؾههل داْههب إٍ َٓٗهها, يهههٌ ا٫غههتجُاض ٚؾههطم ػاضتٗهها

 ايسٚي١ٝ. احملاؾٌ ٗ خاق١, إؿذلى ا٫ٖتُاّ شات ايسٚي١ٝ إٛاقـ

 ايكُهه١ ٖههصٙ َههٔ ا٭غاغههٞ اشلههسف زٖههٝـ, ؾههرل٣ إٔ بههٔ خايههس. أَهها ز

ٟ  اي٬تٝٓٝهه١ ايعطبٝهه١ ٗ  ايبٴعههسٜٔ بػههب  ا٭ٍٚ؛ إكههاّ ٗ اقتكههاز  اؾػههطا

 ايتههت٬ت  تٛادهس  ٚأُٖٝه١ , إان١ٝ ايعكٛز ٗ اجملُٛعتٌ بٌ ٚايجكاٗ

 ؾههطم ٚدٓههٛب أٚضبهها ٗ إانهه١ٝ ايعكههٛز ايههج٬خ ٗ يٓذاسٗهها ا٫قتكهاز١ٜ 

ٍ  كتًؿه١؛  بٓػب بإًُه١ َٓٗا ْػتؿٝس ٚقس, آغٝا  ستأٜٝه  عًه٢  يًشكهٛ

ٔ  ايؿهطع١ٝ  ٱعهاز٠  إًُهه١؛  ؾٗهٛز  اي٬ت١ٝٓٝ ايسٍٚ ٕ  ٚإبعهاز , يًهُٝ  إٜهطا

ٝٽا, ٔ  ٚاقتكههازٜٽا, غٝاغهه  أٚدههست إٜههطإ نههٕٛ ايههسٍٚ؛ تًههو ٚثكاؾٝٽهها عهه

 إبعازٖههها؛ إٗهههِ َٚهههٔ, ايهههسٍٚ تًهههو َهههع ا٭خهههرل٠ ايػهههٓٛات ٗ تكاضبٶههها

. َههه٪خطٶا ا٭ؾطٜكهههٞ ايكهههطٕ عهههٔ إٜهههطإ أبعهههاز ٗ ؾٗٛزٖههها اغهههتهُا٫ڄ

َٶا,  .ضزلٝٽا إع٬ْٗا بعس ايك١ُ ْتا٥ر غٝهٕٛ عٔ اؿسٜح ؾإٕ ٚعُٛ
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 اذتكنٕ علٕ. الْزق٘ السٜٔط٘: د: 

 نا٥ٔ اٱْػإ إٔ اؾذلاض ع٢ً ايتكًٝس١ٜ ايكطاض اؽاش ْٛطٜات تكّٛ

ِٸ ؾٗٞ( Rational) ضاؾس أٚ عك٬ْٞ, َٶا تٓهط أٚ تكًٌ ؛ َٚٔ ث  تهأثرل  ُا

 أٚ اٱْػهههإ ٜتدهههصٖا ايهههر ايكهههطاضات ٗ ايٓؿػههه١ٝ أٚ ايجكاؾٝههه١ ايعٛاَهههٌ

 .إُٓٛات

 َههٔ ايهههجرل قٹبههٌ َههٔ َكههساقٝت٘ ٗ ايتؿهههٝو بههسأ ا٫عتكههاز ٖٚههصا

 ا٫دتُاعٝههه١ ايعًهههّٛ ؾهههطٚع ٚبعهههض ايهههٓؿؼ عًهههِ ٗ ٚايبهههاسجٌ ايعًُههها٤

ٔ  ٖطبطت قسٸّ ٚقس. ا٭خط٣ ٚاٱْػا١ْٝ ّ  غهاّ  احملهسٚز٠  ايعك٬ْٝه١  َؿٗهٛ

 إٔ ؾٝههه٘ ٜ٪نهههس ايهههصٟ(, Bounded Rationality) احملهههسٚز ايطؾهههس أٚ

ٛ  اٱْػهإ,  قهطاضات  تٴؿػٸهط  ٫ ٚسسٙ ايعك٬ْٞ ايتؿهرل ِاشز  عٓهسَا  ٖٚه

 نؿاٜهه١ َٓٗهها عٛاَههٌ, بعههس٠ ٜتههأثط ضؾههسٙ َػههت٣ٛ ؾههإٕ قههطاض؛ أٟ ٜتدههص

 بؿههههٌ َعٗههها ايتعاَهههٌ عًههه٢ ايصٖٓٝههه١ ٚقسضتههه٘ يههه٘, إتاسههه١ إعًَٛهههات

٘  إتهاح  إٍ ايٛقت باٱناؾ١ قشٝ , ٘ ) ايكهطاض  ٫ؽهاش  يه  ,(ايٛقهت  نهػ

 .ٚا٫ْؿعا٫ت إؿاعط ٚتأثرل

 ْٚٛطٜههات, أعههاخ, ٚٗههطت إهه٬ٝزٟ ٚايجُاْٝٓٝههات ايػههبعٝٓٝات ٚٗ

 بؿهٌ اٱْػإ قطاضات ٗ ايٓؿػ١ٝ ايعٛاٌَ تٓاٚيت تأثرل ْؿػ١ٝ ِٚاشز

 بعٓههٛإ: َكهها٫ڄ 96;3 عههاّ ٚتؿطغهههٞ نآُٖٝههإ ْؿههط سٝههح عههاّ؛

 أٚٗهطا  ٚؼٝعات, َبػڀ١ اغذلاتٝذٝات: ايٝكٌ عسّ ساي١ ٗ ا٭سهاّ

 ,(Heuristics) َبػهڀ١  عكًٝه١  اغهذلاتٝذٝات  ٜػتدسَٕٛ ا٭ؾطاز إٔ ؾٝ٘

 اغههههتدساّ عٓههههس( Algorithms) َٓتُٛهههه١ ٚخڀههههٛات عًُٝههههات ٚيههههٝؼ

ّ  ْٚتٝذه١  ٚبايتهايٞ,  أسههاّ؛  ٫غهتٓتاز  إعًَٛات  يتًهو  ايٓهاؽ  ٫غهتدسا
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 ايههر ايعك٬ْٝهه١ إبههاز٨ عههٔ ٜٓشطؾههٕٛ ؾههإِْٗ إبػههڀ١؛ ا٫غههذلاتٝذٝات

 .إعٝاض١ٜ اٱسكا١ٝ٥ ايُٓاشز تكسٸَٗا

 أعهاخ  تٓاٚيتٗها  ايهر  ايعكًٝه١  ٚا٭خڀها٤  ايتشٝهعات  قا٥ُه١  ناْت ٚإٕ

 بعض ع٢ً ايٛضق١ ٖصٙ ٗ اؿسٜح غأقكط يهٓين ط١ًٜٛ؛ ايكطاض اؽاش

 سٝاتٝه١  فها٫ت  ٗ ايكهطاضات  اؽهاش  ٗ تڀبٝكاتٗا إٍ اٱؾاض٠ َع َٓٗا,

 .َعٗا ايتعاٌَ ططم ٚإٍ َتٓٛع١,

 

 املػكل٘: صٔاغ٘ _( القساز تأطري تأثري) 

ٞ  قهطاض  أٟ ٫ؽهاش  اـڀٛات أٍٚ  ٜٴڀًهل  َها  أٚ إؿهه١ً,  قهٝاغ١  ٖه

 ايبههسا٥ٌ ٗ تهه٪ثط ؾايكههٝاغ١(. Decision Framing) ايكههطاض تههأطرل عًٝهه٘

ٔ  نهجرل  ٗ وهسخ  َٚا. أٜهٶا إتدص ٚٗ ايكطاض تٴٛنع, اير ٕ  َه  ا٭سٝها

 قههسٸَت ايههر بايكههٝاغ١ إؿههه١ً إٍ قبههٍٛ ٜٓععههٕٛ ايكههطاض َتدههصٟ إٔ

ِٸ ٫  ٚايبههسا٥ٌ؛ اـٝههاضات عههٔ ايبشههح ٗ َباؾههط٠ ٚإهههٞ شلههِ,  َٚههٔ ثهه

 ٚيههصيو ايكههشٝ ؛ اٱطههاض ٗ إؿههه١ً يٛنههع ايهههاٗ اؾٗههس ٜبههصيٕٛ

 .قسز اػاٙ ٗ اختٝاضات ٜٴععٸظ بؿهٌ ٜ٪طط قس ؾايكطاض

ٟ  اٱدٗهاض,  َٛنهٛع  ايكهطاض  تهأطرل  تهأثرل  عًه٢  ا٭َج١ً َٚٔ  ٜعهسٸ  ايهص

 ؾاؾٗهه١ ا٭َطٜهٝهه١, إتشههس٠ اي٫ٜٛههات ٗ ايػٝاغهه١ٝ ايكهههاٜا أٖههِ َههٔ

٘  إٓا١٥ٚ ٛٸض  يه ٌ " أْٗها  عًه٢  ايكهه١ٝ  تكه ٍ  قته  تػهُٝٗا  بُٝٓها  ؛"أبطٜها٤  أطؿها

 بإزَهههإ إتعًكههه١ يًكهههطاضات ٚبايٓػهههب١". اختٝهههاض سطٜههه١" إ٪ٜهههس٠ اؾٗهههات

 قهههش١ َؿهههه١ً" أّ" ٚقهههإْٛ ْٛهههاّ َؿهههه١ً: "ٖهههٞ ٖهههٌ إدهههسضات,

ٝٽا ؟"فتُع ٌ : ٚقً  أّ" ادتُاعٝه١ " َػهأي١  يًػهٝاض٠  إهطأ٠  قٝهاز٠  قهه١ٝ  ٖه

 ايكهطاض  ؾاؽهاش  ا٭َجًه١,  ٖهصٙ  ْٝهع  ٚٗ" ؾطع١ٝ؟" أّ ,"قا١ْْٝٛ ْٛا١َٝ"

ٔ . ايكطاض ؾٝ٘ ٜٴٛنع ايصٟ اٱطاض أٚ إؿه١ً قٝاغ١ بڀطٜك١ غٝتأثط  َٚه

 بڀههطٜكتٌ طڂههطح ايههصٟ ايػهه٪اٍ ٖههصا اجملههاٍ, ٖههصا ٗ ايڀطٜؿهه١ ا٭َجًهه١

ٛ  َؿاعطى َا" ا٭ٍٚ:: كتًؿتٌ  ؟"ايؿهُاي١ٝ  نٛضٜها  ض٥هٝؼ  غٝاغه١  مه

 نٛضٜا ض٥ٝؼ غٝاغ١ مٛ َؿاعطى َا إبًٝؼ, بكإْٛ َكاض١ْ" ٚايجا١ْٝ:

 "ايؿُاي١ٝ؟
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 :ايكطاض تٛدٝ٘ ٗ إؿه١ً قٝاغ١ تأثرل ع٢ً آخط َٚجاٍ

ٕ  ايهط٥ٝؼ  طًب إٔ , ٚبعس Gallup اغتؿتا٤ ٗ ّ;8;3 عاّ  ْٝهػهٛ

 .ايكاز١َ ايج٬ث١ ا٭ؾٗط ٗ ؾٝتٓاّ َٔ دٓسٟ (475222) اْػشاب

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً نإ ا٫غتؿتا٤ ٗ ايػ٪اٍ

 أبڀأ؟ أٚ أغطع بؿهٌ اؾٓٛز ٜػشب إٔ تط٣ ٌٖ

 أغطع. قايٛا:%  64 -

 أبڀأ. قايٛا:%  38 -

 َٓاغب١. اؿاي١ٝ ايػطع١ قايٛا:% ;4 -

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ناْت ا٫غتؿتا٤ بعس ايكشـ عٓاٜٚٔ

 .((يًذٓٛز أغطع اْػشابٶا ٜؿهًٕٛ ا٭َطٜهإ))

 بكهههٝاغ١ ايػههه٪اٍ ٚدٝهههع٠ بؿهههذل٠ شيهههو بعهههس Harris اغهههتؿتا٤ ٚطهههطح

 :كتًؿ١

 :اؾٓٛز بٗا ٜٴػشب اير ايػطع١ إٔ تؿعط ٌٖ

 .%;6 دسٽا غطٜع١ -

 .%;4 دسٽا بڀ١٦ٝ -

 .%8 َٓاغب١ -

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ناْت ا٫غتؿتا٤ بعس ايكشـ عٓاٜٚٔ

 .((خاط٧ ايػابل ٚا٫غتؿتا٤ اؿايٞ, ايٛنع ٜؿهًٕٛ ا٭َطٜهإ))

 ايههههتؿهرل عًهههه٢ ايٓههههاؽ اعتُههههاز إٍ ايكههههطاض تههههأطرل تههههأثط ٜٚعههههٛز

 ٚبايتههههايٞ إؿههههه١ً؛ عًههههِٝٗ تعههههطض عٓههههسَا ايػههههطٜع ا٭تَٛههههاتٝهٞ

 قبهههٌ َعهههٌ خٝهههاض تؿههههٌٝ إٍ بهههٌ قهههسز٠؛ إٍ أسههههاّ ٜكهههًٕٛ ؾٗهههِ

 أغهههباب٘ َهههٔ إٔ نُههها. ايبهههسا٥ٌ ٚنهههع أٚ إؿهههه١ً زضاغههه١ ٗ ايتعُهههل

 ّ  بايكهههههٝاغ١ ٚا٫نتؿههههها٤ يًُؿهههههه١ً, أخههههط٣  قهههههٝاغات ٚنهههههع عههههس

ّ  إعطٚنهههه١,  ٔ  ا٭ؾههههدام  ٗ ايتٓههههٛع  ٚعههههس ٕ  ايههههصٜ  بتشسٜههههس  ٜكَٛههههٛ

 .أغاغٶا ٚقٝاغتٗا إؿه١ً
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 ارتطأ؟ ٍرا جتّيب ٓته كٔف

  ٍ ـ  ايٛقههت َههٔ إعٜههس بهص  بؿهههٌ ٚؼسٜههسٖا إؿههه١ً يتعطٜه

 .شلا اؿايٞ اٱطاض ٚؾِٗ دٝس,

 يًُؿهه١ً  بسًٜه١  قٝاغ١ َٔ أنجط ٚنع ( ٔ ٍ  َه ـ  خه٬  ايعكه

 .(ا٫غذلاتٝذٝات َٔ ٚغرلٙ ايصٖين

 كتًؿ١ ظاٜٚا َٔ إؿه١ً إٍ ايٓٛط. 

 با٫خت٬ف ٚايذلسٝب اٯخط ايطأٟ عٔ ايبشح . 

 غهٛف  ْٛهطى؛  يٛد١ٗ إدايؿٌ إٔ ا٫ؾذلاض  ٕ  ايكهطاض  ٜٓاقؿهٛ

 . اؽصت٘ ايصٟ
 

 :املفسط٘ الجق٘

 ٗ ايكطاض َتدصٚ ؾٝٗا ٜكع اير ا٭خڀا٤ أنجط َٔ إؿطط١ ايجك١ تعسٸ

٘  َدلض ٫ اعتكاز إٍ ٚتؿرل اجملا٫ت, ْٝع " اجملُٛعه١  أٚ" ايؿهطز  عٓهس  يه

 . إػتكب١ًٝ ا٭سساخ تٛقع ع٢ً ٚقسضت٘ أسهاَ٘, قش١ ٗ

 اير ٖٞ ا٭َطٜهإ عٓس إؿطط١ ايجك١ إٔ احملًًٌ َٔ ايهجرل ٜٚعسٸ

 ايجاْٝهه١, ايعإٝهه١ اؿههطب ٗ بههرلٍ َطؾههأ ؽطٜههب َههٔ ايٝابههاٌْٝ َّهٓههت

 ا٭َطٜهٝههه١ ايؿهههها٤ ٚنايههه١ قهههطاض ٚضا٤ نهههإ ايجكههه١ ؾهههطٙ إٔ نُههها

NASA ناضثههه١, إٍ أزٸ٣ ايهههصٟ تؿهههايٓذط, ايؿهههها٤ َطنبههه١ ٱطههه٬م 

 سهازخ  بٛاقهع  َؿذهع  سهازخ  ٚقٛع استُاٍ قسضٚا ايٛناي١ ٗ ؾإػ٪ٚيٕٛ

 إطنب١ ْاغا أطًكت يٛ أْ٘ أٟ) إط٬م ع١ًُٝ( 322.222) يهٌ ٚاسس

 سازثٶهها إ٫ تتٛقههع ٫ ؾإْٗهها تكطٜبٶهها؛ قههطٕٚ ث٬ثهه١ َههس٣ ٚعًهه٢ ٜههّٛ, نههٌ

 (.ٚاسسٶا

ـ  ؾكهس  تاٜتاْٝو إٓهٛب١ ايػؿ١ٓٝ قبڀإ أَا ٌ  أَاَٗها  ٚقه  اْڀ٬قٗها  قبه

 :قا٬٥ڄ

 ايػهههؿ١ٓٝ بٗهههصٙ ٜههه٪زٟ إٔ ّههههٔ ٚهههطف أٟ أؽٝهههٌ إٔ أغهههتڀٝع ٫"

 ؼكههٌ إٔ ّهههٔ ًَٗههه١ ناضثهه١ أٟ أؽٝههٌ إٔ أغههتڀٝع ٫ٚ يًػههطم,
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 ٖههصٙ  ٜػههطم إٔ ٜػههتڀٝع ٫ ْؿػهه٘ اٱيهه٘" نههصيو: يهه٘ ظَٝههٌ ٚقههاٍ ."شلهها

 ."ايػؿ١ٓٝ

 :َٓٗا عس٠, ٭غباب إؿطط١ ايجك١ ٚتعٛز

 ّقهس  بػببٗا اير ايعٛاٌَ ٗ ايكطاض َتدص تؿهرل عس  ٕ  ٜههٛ

 .قطاضٙ ت٪ٜس اير إعڀٝات ع٢ً ٚايذلنٝع خڀأ, ع٢ً

 ًٌٝـ  إهتٌُ غرل ايتش ٔ  ٚايتٛقه ٔ  ايبشهح  عه ٌ  عه  أخهط٣  بهسا٥

 .ايكطاض اؽاش َطاسٌ َٔ َبهط٠ َطس١ً ٗ

 ٚإعڀٝههات يًُعًَٛههات ايٛههاٖط٠ إعههاْٞ عًهه٢ ا٭سهههاّ بٓهها٤ 

 عههٔ ايبشههح ٚبههسٕٚ َكههساقٝتٗا, َههٔ ايتشكههل زٕٚ إتههٛؾط٠,

 .ايكطاض َتدص يس٣ إػبك١ ا٭ؾهاض تٓاقض قس دسٜس٠ ز٥٫ٌ

 

 املفسط٘؟ الجق٘ مً التقلٔل ميكً كٔف

 ِٜٛايهههر أٚ ايػهههابل, ٗ إهههط٤ اؽهههصٖا ايهههر ايكهههطاضات تكههه 

ِ  َؿاب١ٗ, ٚطٚف ٗ آخطٕٚ اؽصٖا ٍ  َٓٗها,  ٚايهتعً  ٚاؿكهٛ

 .سٛشلا ايطادع١ ايتػص١ٜ ع٢ً

  بأسهاَهه٘ تهه٪زٟ قهس  ايههر ا٭غههباب ٗ ايكهطاض  َتدههص تؿههرل 

ٛٸع  ٖصا إٔ ٜٚتڀًّب إٍ اـڀأ, ٔ  ايكهطاض  َتدهص  ٜٓه  اـهدلات  َه

ّ  ايكهطاض,  ٚاؽهاش  إعًَٛهات,  ْهع  ٗ عًٝٗها  ٜعتُس اير  ٚعهس

 ٚإٗٓٝه١,  ايعًُٝه١  اـًؿ١ٝ ٗ َتذاْػ١ فُٛع١ ع٢ً ا٫عتُاز

 ٚا٫ْتُهههها٤ات ايعًُٝهههه١, ٚاـههههدلات ٚايههههط٣٩, ٚا٫ػاٖههههات,

 .إ٪غػ١ٝ

  ٞ  إههدلض غهرل  ا٫عتكهاز  عًه٢  إؿططه١  ايجكه١  بتهأثرل  ايؿهدل  ٚعه

ٔ  نهجرلٶا  ٚإٔ خاق١ ا٭سهاّ, بكش١ ّ  َه  ٗ تٴتدهص  ا٭سهها

 تأثرلات َٔ ٜؿاقِ ٖا ايٛقت؛ ٚنػ٘ إعًَٛات قسٚز١ٜ ٌٚ

 .ايػًب١ٝ إؿطط١ ايجك١
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 :بالقساز املتصاعد االلتصاو ّحتّٔص الػازق٘، التكلف٘ خدٓع٘ 

 إٍ fallacy sunk costايػاضقهه١   ايتهًؿهه١  خسٜعهه١ َكههڀً   ٜؿههرل

 إػههتكبًٞ ايكههطاض ْٛعٝهه١ ٗ غههابل اغههتجُاض ؾٝهه٘ ٜههتشهِ ايههصٟ إٛقههـ

ّ  إط٤. ٜتدصٙ ايصٟ ٕ  ٚايتهعا  َؿهطٚع  ٗ ا٫غهتجُاض  ٗ با٫غهتُطاض  اٱْػها

ٍٸ إ٪ؾطات إٔ َٔ بايطغِ َا, ٟ  ؾإٕ ٖصا ْاد ؛ غرل أْ٘ ع٢ً تس إٍ  ٜه٪ز

ُٸ٢ َههها  ٗ ا٫غهههتجُاض  ظاز نًُههها أْههه٘ أٟ - إتكهههاعس بههها٫يتعاّ ٜٴػههه

 .ب٘ ٚايتُػو ا٫يتعاّ ظاز إؿطٚع؛

 َهههٞ بعههض يهه٘ تأنههس ايههصٟ إػههتجُط شيههو: إجههاٍ عًهه٢ ٖههصا خههص

إٍ  ٜٚٓتكههٌ ٜٛقؿهه٘ إٔ َههٔ ٚبههس٫ڄ خاغههط, َؿههطٚع ٗ ٜػههتجُط أْهه٘ ايٛقههت

 ٖٚهصا . دهس٣ٚ  بسٕٚ ؾٝ٘ دسٜس٠ َٛاضز نذٸ ٗ ؾإْ٘ ٜػتُط آخط, َؿطٚع

 ا٫غهتُطاض  ٜهدلض  ٫ إؿهطٚع  ٗ ايػابل اغتجُاضٙ ٭ٕ عك٬ْٞ؛ غرل غًٛى

 َههههٔ ايهههههجرل ٗ ْؿههههاٖسٙ ٖٚههههصا خاغههههطٶا, نههههإ إشا َػههههتكب٬ڄ ؾٝهههه٘

ٌ  يعؿهطات  خػهاض٠  ٗ تػهتُط  اير ايؿطنات  ايؿهطنات  بعهض ) ايػهٓ

 (.شيو ع٢ً ٚان  َجاٍ إػا١ُٖ ايػعٛز١ٜ
 

 :املتصاعد االلتصاو ّحتّٔص الػازق٘ التكلف٘ خدٓع٘ أضباب

 ت٪ٜس اير إعًَٛات ؾك٘ سٝح إْٓا ٬ْسٜ إزضان١ٝ, أخڀا٤ 

 .قطاضاتٓا

 إعًَٛات تكِٝٝ ٗ أخڀا٤. 

 ٍإؿطٙ. ايتؿا٩ 

 دٝههسٜٔ, قههطاض َتدههصٚ أْٓهها ْبههسٚ إٔ هههب ا٫ْڀباعههات: إزاض٠ 

 .شيو غرل ٜٛٗطْا قس ايكطاض عٔ ٚايذلادع

 ّهههٔ ؾههدل َههٔ أنجههط ٚٚدههٛز إػهه٪ٚي١ٝ, ٗ إؿههاضن١ 

 .ؾك٘ ٚاسس ؼٌُٝ ؾدل ٚيٝؼ ايكطاض, ؾؿٌ ؼًُِٝٗ

 ٔ  اـهههاط٧ ا٫يتهههعاّ يتذٓٸههب  اؽاشٖههها ّههههٔ ايههر  ا٭غهههايٝب َٚهه

 :بايكطاض
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 اؿسٚز بتًو ٚايتُػو ايبسا١ٜ, ٗ بايكطاض ي٬يتعاّ سسٚز ٚنع 

. 

 عًههه٢ ههههب َههها يتشسٜهههس اٯخهههطٜٔ؛ ٫ْڀباعهههات ايٓٛهههط ػٓٸهههب 

 .اؽصٖا اير يًكطاضات بايٓػب١ ٜعًُ٘ إٔ اٱْػإ

 إؿطٚع: ٗ ا٫غتُطاض هب ٕاشا زقٝل بؿهٌ ايتشسٜس 

o ٌٖ ٖٛ ايكشٝ ؟ اـٝاض 

o ٌٖ عٓهس  دٝهس  اْڀبهاع  ع٢ً احملاؾ١ٛ  ٔ ِ  اٯخهطٜ ٔ  أٖه  اؽهاش  َه

 قشٝ ؟ قطاض

o إؿطٚع ٗ اير غتسخٌ اٱناؾ١ٝ ايتهايٝـ ؼسٜس. 

 ٯخط ٚقت َٔ َٚٓاؾع٘ ايكطاض ٚكاططٙ, تهايٝـ تكِٝٝ إعاز٠. 

 

 اذتازثٕ:العسابٕ  فَد. التعقٔب األّل: د 

 َتدككههه١ َٓٗذٝههه١ ٚضقههه١ اؿهُهههٞ عًهههٞ. ز أعهههسٸٖا ايهههر ايٛضقههه١

 ايكههطاضٜٔ ٗ ٚايكهه  اـڀهأ  عههٔ ٖٚههٞ.  طه٬ٜٛڄ  عٓههسٖا ايٛقههٛف تػهتشل 

 .  ٚايػٝاغٞ اٱزاضٟ

ُٶهها ٜٴكههاٍ َهها ايٛضقهه١ أقههطأ ٚأْهها تههصنطت ٕههاشا أعههطف ٫ٚ "  إٔ َههٔ زا٥

ُٶها  إؿػٍٛ ؾايٛظٜط ."ايٛظٜط ٖٛ ايٛظٜط غهطترل ٕ , زا٥ ّ  ٚإػههٛ  بُٗهٛ

 ؾشهه٣ٛ عًهه٢ ا٭سٝههإ َههٔ نههجرل ٗ قطاضاتهه٘ اؽههاش ٗ ٜعتُههس, نههجرل٠

ٞ  َها  ضٓه١  ؼهت  ؾٗٛ, غهطترلٙ ي٘ ٜكسَ٘ ايصٟ" ايعطض" ٘  ٜؿه  شيهو  به

ٔ  َٚا إكسٸّ ايعطض إٔ ٚايجابت إوا٤ات. َٔ ايعطض ٔ  ٜتههُ " تهأطرل " َه

ٟ  ٖههٛ يًُؿهه١ً؛   ايكهه  ٚزضدهه١ إتدهص. " ايكههطاض"  قاعهس٠  ٗ ٜهههٕٛ ايهص

"  ؼسٜس نٝؿ١ٝ إٍ ا٭قٌ ٗ تعٛز إِا عسَٗا؛ َٔ ا١َ٤٬ٕ أٚ ٚاـڀأ

 .ايػهطترل غعاز٠ قٹبٌ َٔ إيٝٗا ايٓٛط ثِ ايعٚاٜا, أٟ َٚٔ ,"إؿه١ً

ٞ , اٱزاضٜه١  ثكاؾتٓها  ٗ َُٗه١  َػأي١ إٍ ٜعٝسْا ايتٓاٍٚ ٖصا َٚجٌ  ٖٚه

 إػههأي١ ٚتًههو, ايٓههاؽ ؾهه٪ٕٚ إزاض٠ ٕههٓٗر اٱغهه٬َٞ تكههٛضْا ٗ ضاغههد١
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 اـههههدلا٤, تؿههههٌُ ايههههر ,"ايكههههاؿ١ ايبڀاْهههه١" بههههه ٜٴعههههطف َهههها تتكههههٌ

 َػهه٪ٚيٕٛ ؾٗهه٪٤٫ ايكههطاض. بكههاْع ٚاحملههٝڀٌ ٚاؾًػهها٤, ٚإػتؿهاضٜٔ, 

 ٗ َباؾط بؿهٌ ٜػُٕٗٛ ٭ِْٗ إتدص؛"  ايكطاض"  عٔ بآخط أٚ بؿهٌ

 ايكهههطاضات أٚ ايكهههطاض ٜكهههسض ايهههر إؿهههه٬ت أٚ"  إؿهههه١ً" تهههأطرل

ٔ  قطٜبه١  ايكطاضات تًو ٖا هعٌ بؿأْٗا؛ . عٓٗها  بعٝهس٠  أٚ اؿهل  َٛٓه١  َه

 ٔ  اٱغهه٬َٞ ٚاٱزاضٟ ايػٝاغههٞ إدٝههاٍ ٗ تطغههدت ٕههاشا ْؿٗههِ ٖٓهها َٚه

ٌ  َػادس نٌ ٗ بايك٬ح شلا ْسعٛ اير"  ايبڀا١ْ"  أ١ُٖٝ  ٗ, إػهًُ

٘  ْسعٛ ايصٟ بايكسض ْؿػ٘( َج٬ڄ) ْع١ ّٜٛ نٌ ٕ  أٚ يٮَهرل  ؾٝه  ايػهًڀا

 ٜٳكٓع َٔ ا٭َط ٚاقع ٗ ايبڀا١ْ ٭ٕ بڀاْت٘؛ اختٝاض ٗ ٚايتٛؾٝل بايؿ٬ح

ْٶهها ٚتهههٕٛ ايبڀاْهه١  فههاظٶا. أٚ سكٝكهه١ ايكههطاض  سٝههح َههٔ, َػهها١ٜٚ أسٝا

 . تتذاٚظٙ اؿا٫ت بعض إْٗا ٗ بٌ ْؿػ٘؛ ايكطاض يكاْع ايتأثرل,

ٜ  ايسٚيٝه١  ايع٬قهات  َػت٣ٛ ٚع٢ً ـ  ٬ْسه ٌ  لشهت  نٝه  ٗ إغهطا٥ٝ

ٔ  ا٫قههذلاب ٟ  َههعاز  َهه ٍ  ٜطدههع  ٫ ٚشيههو  ايػههطب؛  ٗ ايعههاّ ايههطأ  إٍ عههس

ٔ  قهٝتٗا؛ , اجملتُعهات  تًهو  ٗ ٫ٚغهُٝا , أْؿهأتٗا  ايهر  ايًٛبٝهات  ٚيهه

ِ  إٔ شلها  ٜٴطاز اير"  إؿه١ً" ت٪طط اير ؾٗٞ ـ " ؼسٜهس  ٗ تٴػهٗ  ؛"إٛقه

ٌ  َٚكبٛيه١؛  غا٥ػ١ إغطا٥ٌٝ تطٜسٖا اير"  ايط١ٜ٩"  هعٌ َا  ٚقطنه١  به

 ٖهصا  َكابٌ ٚٗ. بٓؿػ٘ عٓٗا ايسؾاع ٜٚتٍٛ, ايعاّ ايطأٟ ٜتبٓاٖا إٔ ع٢ً

ٌ  عًُت نُا ايعطب ٜعٌُ مل ٕ  ؾهانتؿٛا , إغهطا٥ٝ  ؾههط٠  إٍ بهايطنٛ

ٞ  ٚسهسٙ  ايعسٍ ٚنإٔ, قهٝتِٗ"  عساي١"  بهايٛقٛف  ايعهامل  ٱقٓهاع  ٜهؿه

٘  ايكاضر"  ايعسٍ"  ست٢ إٔ انتؿؿٓا ايٛقت َطٚض َٚع, داْبِٗ إٍ  شاته

ّ  نٌ ْؿاٖس ٚمٔ.  ٚتػٜٛل إعساز إٍ ٚوتاز ,"تأطرل"  إٍ وتاز  ٜهٛ

 َههع إغههطا٥ٌٝ, أَههٔ عههٔ ايعههامل ٜتشههسٸخ نٝههـ ْؿػههٗا ايكههه١ٝ ٖههصٙ ٗ

 عػههط١ٜ  قه٠ٛ  أٟ ٜههاٖٝٗا  ٫ ايعػههط١ٜ  إغطا٥ٌٝ ق٠ٛ بإٔ ايتاّ عًُ٘

ٌ  ْؿػ٘ ٚأٚباَا .(َتؿطقٌ أٚ فتُعٌ)  إٓڀك١ ٗ أخط٣ ّ  قبه  قًًٝه١  أٜها

ٗٸس ٌ  أَٔ عُا١ٜ ايعامل أَاّ ٜتع  عطبٝه١  أَه١  ػهاٙ ! َهاشا؟  ٚػهاٙ , إغهطا٥ٝ

شاتٗهها  ايكههه١ٝ ٚٗ. ٚايػٝاغهه١ٝ ايتُٜٓٛهه١ بإخؿاقاتٗهها َؿههػٛي١ َؿهههه١

 تتشٍٛ ايكسؽ ٗ ايؿًػڀٝين إكاّٚ" غهٌ"  إٔ أعٝٓٓا بأّ ضأٜٓا أٜهٶا

ِ  تٗسٜس إٍ ٘  ايعهامل  ٗ يًػهً ٔ  ايهر  ايعػههط١ٜ  اٯيه١  بُٝٓها , نًه  تڀشه
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ٞ  َؿهطٚعٶا  تكهطؾڄا  ايعامل شيو ْٛط ٗ تعسٸ ايكسؽ؛ ٗ ايؿًػڀٌٝٓٝ  ؾٗه

ٍ  سٝه١  شانطتٓها  َٚاظايهت !! ايهٓؿؼ  عٔ يًسؾاع ٌ  دهط٣  َها  سهٛ ٌ  قبه  عهاَ

ِ  اُْٗطت سٌ اٱغطا٥ًٝٞ, اٱدطاّ ٜس ع٢ً غع٠ ٗ ٱخٛتٓا ٌ  عًهٝٗ  قٓابه

 شيهو  إٔ تط٣ أَطٜها ناْت َٜٛٗا, اػاٙ نٌ َٔ اٱغطا٥ًٝٞ ايبڀـ

 ايكههإْٛ ٗ ايههٓؿؼ عههٔ ايههسؾاع َبههسأ إٔ عًُٗهها َههع, ايههٓؿؼ عههٔ زؾههاع

 ٜػههُ  ٫ٚ, إههسٌْٝ بهههطب ٜػههُ  ٫ ضعاٜتهه٘ ٖههٞ تههسعٞ ايههصٟ ايههسٚيٞ

 بعههض ٗ ٜعههٛز إِهها شيههو نههٌ. ايكهه٠ٛ اغههتدساّ ٗ ٚايؿشههـ بإػهها٠٫

 تكهسّٗا  أٚ تػهٜٛكٗا  ٚططٜكه١  إؿهه١ً, " تأطرل" ٗ ا٭غاؽ إٍ َآ٫ت٘

ٞ  ٫ ٚسهسٙ  ٚاؿهل .  ايعهامل  إٍ ٕ  ٜهؿه ّ  يههُا ـ  امهطاف  عهس "  أٚ إٛقه

 إكَٛهههات ٚاختٝهههاض اشلهههسف, ؼسٜهههس عًههه٢ ايعُهههٌ َهههٔ ٫بهههس إنشٵ ؛"ايكهههطاض

ُٶهها ٚغههانٓٶا َٚكبهه٫ٛڄ, غهها٥ػٶا, ؾعًهه٘ ا٭غاغهه١ٝ  أٟ, ايٛدههسإ ٗ َكٝ

 اؿهُٞ.. ز ٚضق١ إيٝ٘ أؾاضت ايصٟ" ايتأطرل"

 

  :ٕالػَساىٕ: ضعد. داللْاٛ التعقٔب الجاى 

 ايهر  ايؿطزٜه١  ايكهطاضات  عًه٢  نهبرل  سهس إٍ  ٜكهسم  عًٞ ز. قسٸَ٘ َا

 ٚغأسكههط ايعاَهه١, ايكههطاضات عًهه٢ َهها سههسٍّإٍ  ٚيهههٔ ايؿههطز, ُههؼٸ

ٔ  ا٭بعهس  ٚايؿٛقٝه١  ايعا١َ ايكطاضات ع٢ً تعًٝكٞ ِ  اٱْػهإ؛  شات َه  بهايطغ

 ايكطاضات. َٔ إػتٌٜٛأٚ  ايٓٛعٌ ٖصٜٔ بٌ ايهبرل إؿذلى َٔ

٘  ٚ ايكهطاض  اؽاش ٕ  قهٓع ٔ  ٜعهسٸا ٘  َها أٖهِ   َه ّ  تتٓاٚيه ايػٝاغه١ٝ,   ايعًهٛ

ّ ( ابٓتٗها )ٚ ِ  , ٚقههُٖٓٛا(اٱزاضٜه١  )ايعًهٛ  اؾاْههب ٖٚهصا  ا٫قتكهاز(.  )عًه

ُٽها  سٝهعٶا  ٜؿػٌ اٱْػإ؛ سٝا٠ َٔ إِٗ  ايكٝهاز٠,  أزبٝهات  ٗ ٚدٖٛطٜٽها  َٗ

ٔ  ؾهه٬ڄ  ْٚٛطٜاتُٗها,  اٱزاض١ٜ, ٚايكٝاز٠ ّ  عه  ٚايعػههط١ٜ  ا٭َٓٝه١  ايعًهٛ

 . بايصات

 : ًٜٞ َا ؼٝعٙ, ٚعسّ ايكشٝ  ايكطاض اؽاش ٗ إ٪ثط٠ ايعٛاٌَ َٚٔ

 اؽاش ؿ١ٛ ايكطاض َتدص شٖٔ ٗ ضغدت اير إعًَٛات زق١ :أ٫ٚڄ -

  ٚسساثتٗا. ٚقشتٗا, ايكطاض, ٚسلٛشلا,
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ٝٶا -  ايكطاض. َتدص َػتؿاضٟ ْٚٛاٜا ا٫غتؿاضات غ١َ٬ :ثاْ

 ايكطاض. اؽاش َٔ ا٭ٖسافأٚ  اشلسف ٚنٛح :ثايجٶا -

 ايكطاض. ٕتدص ايٓؿػ١ٝ ايكش١أٚ  ايٓؿػ١ٝ اؿاي١ :ضابعٶا -

 ايكههطاض, ٜعٓههِٝٗ ٖههٔ ايكههطاض قههٓع ٗ إؿههاضن١ زضدهه١ :خاَػٶهها -

 َٓؿصٜ٘. خكٛقٶا

 ايهر أٚ  ,ضَتدهص ايكهطا   اؾذلنهٗا  ايهر  ايؿطنٝات غ١َ٬ :غازغٶا  -

 قطاضٙ. عًٝٗا ٚب٢ٓ ي٘ قڂسٸَت

  ْٚڀاقٗا. ايكه١ٝ ٚطبٝع١ َٚػتٛاٙ, ايكطاض ْٛع :غابعٶا -

ٟ  ايكهطاض أٚ  َٓه٘,  تتؿطٸع اير ايكطاضات ؾذط٠ :ثآَٶا - َٓه٘   تؿهطع  ايهص

 .(ايكطاضات ؾذط٠ َؿّٗٛ)

ٔ  ؾٝٗها  ٚغرلٖا ايعٛاٌَٖصٙ  ٚنٌ ٟ  قهس  ايهر  ا٫ستُها٫ت  َه إٍ  ته٪ز

 ٚايهبرل٠. ايكػرل٠ ٚا٭خڀا٤ ايتشٝع

 ٭ٕايعك٬ْٝه١؛   ؾطنه١ٝ  عًه٢  ٜكّٛ ا٫قتكاز عًِ بإٔ ايكٍٛ َٔ بس ٫ٚ

بٛقهؿ٘   قطاضت٘؛ ٚأ١ُٖٝ إاز٠ ق١ُٝ ٜسضى ايصٟ ؾك٘ ٖٛ ايعاقٌ اٱْػإ

٘  َكاؿ٘, ٚؼكٝل أٖساؾ٘, يبًٛؽ غٜٛٽا عاق٬ڄ ؾطزٶا ُٶها  ٚأْه  ٫ ٚأبهسٶا  زا٥

تهايٝؿٗهها  غههًع١ ٜؿههذلٟ ٫ٚ نههطٚض١ٜ, غههرل تهههايٝـ ؼُههٌ ٗ ٜطغههب

  ؾٛا٥سٖا. َٔ طأنج

 ٚايكههههطاضات ايػههههٟٛ. اٱْػههههاْٞ ايػههههًٛى ٗ َؿذلنهههه١ ٚايعك٬ْٝهههه١

ٌ   ايعك١ًٝ ايػ١َ٬ ؾٝٗا ا٭قٌ اٱْػا١ْٝ ـ  َها  ٚايٓؿػه١ٝ, ٚنه  شلها  أڂنهٝ

ٞ  ٭ُٖٝتٗهها. تطنٝههع  ٖههٛ ِ  ؾؿهه  ايػههًٛن١ٝ,  إسضغهه١  ٖٓههاى اٱزاض٠ عًهه

 ٚبعههض اٱزاضٟ. ايههٓؿؼ ٚعًههِ ايتُٓٛٝههٞ, ٚايػههًٛى اٱزاضٟ, ٚايػههًٛى

 ايػهههًٛنٞ اؾاْهههب ٗ ْٛبهههٌ دهههٛا٥ع عًههه٢ سكهههًٛا ا٫قتكهههاز عًُههها٤

 ا٫قتكاز. يعًِ ٚايٓؿػٞ

 ٚاـاط٦ههه١, ايكهههشٝش١)ايكهههطاضات  َهههٔ غًػههه١ً اٱْػهههإ إٕ سٝههها٠

 اؽاشٖا..  ٗ ايؿؿٌ َٚٔ ,(ٚاحملاٜس٠ ٚإتشٝع٠
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 :ايكطاضات َٔ ْٛعإ ٖٚٓاى

 ا٭ؾههطاز ؾشٝهها٠ ْؿػهه٘. ايؿههطز أثطٖهها ٜتعههسٸ٣ ٫ قههطاضات ايٓههٛع ا٭ٍٚ:

ٞ  َٚتباعهس٠.  َُٚٗه١,  ٚآْٝه١,  بػهٝڀ١,  قهطاضات  اؽهاش  تتڀًب  َٓٗها  ٚاٯْه

ٝٽهها؛ ٜكههب   بههايؿُٝتٛ ستهه٢) إعاؾهه١ ايَٝٛٝهه١ اؿٝهها٠ ىاطههب ٭ْهه٘ ضٚتٝٓ

 .ايكطاض قؿ١ تؿكس ايكطاضاتٕ ٖصٙ إ ؛ ست٢(ثا١ْٝ

ْٶهها تػههٝرلٟ,إٍ أْهه٘  ٜطتكههٞ َهها ايؿطزٜهه١ ايكههطاضات َههٔ ٖٚٓههاى  ٚأسٝا

 غهًبٶا  تتهأثط  َباؾهط٠؛  ايػهرل  ُهؼٸ  ٫ ايهر  ايكطاضات يًؿطز.. ٖٚصٙ َكرلٟ

 َها  َٚٓٗها  ْؿػ٘, ايؿطز بؿدك١ٝ ٜتعًل َا َٓٗا نجرل٠, بعٛاٌَ ٚإهابٶا

 تهههساخ٬ت ايعٛاَهههٌ َهههٔ ايٓهههٛعٌ ٖهههصٜٔ ٚبهههٌ ؾدكهههٝت٘, خهههاضز ٖهههٛ

 ٚآثهاضٙ,  َٓه٘,  ٚاشلهسف  ايكهطاض,  طبٝعه١  ع٢ً تٓعهؼ َتبازي١, ٚتأثرلات

 ٚقشت٘. ايكطاض غ١َ٬ َٚس٣

ٛ  ٜٚتعًهل بهايكطاضات,   ايجاْٞ: ايٓٛع ٟ  ايٓهٛع  ٖٚه  بهاٯخطٜٔ,  ٜتعًّهل  ايهص

 ِ  ايهههر ايكهههطاضات خكٛقٶههها ,قههههاٜاِٖ ٚ ٚٗ َكهههاؿِٗ ٜٚههه٪ثط ؾهههٝٗ

 ا٫دتُاعٝهه١, ا٭َههٛض بعَههاّ ّػهههٕٛ ٖههٔ ايٓدبهه١ أٜههسٟ ٗ تذلنههع

ٌ  أٜهٶا قهّٛ ايٓٛع ٖٚصا ٚايػٝاغ١ٝ, ٚا٫قتكاز١ٜ,  َٚه٪ثطات  بعٛاَه

 . ْؿػ٘ شات خاضز ٚأخط٣ ؾدك١ٝ

ٔ  ايٓهٛع  ٖصا ٗ ٚايتشٝعات ٚتعسٸ ا٭خڀا٤  نهجرلٶا  أخڀهط  ايكهطاضات  َه

 .ا٭ٍٚ ايٓٛع َٔ ايكطاضات ٗ َٓٗا دسٽا

ٌ  ٚإه٬ى,  ايٛايهسٜٔ,  قطاضات ٗ ٚايتشٝعات ٔ  ,ٚإػه٪ٚي ٍ  َٚه  ٜتهٛ

ٔ  ٖٚٞ خڀرل٠, قه١ٝ ايعا١َ اي٫ٜٛات أَٛض َٔ أَطٶا  ايؿػهاز  ع٬َهات  َه

 بط٤ٟ. ٚغرل َتعُس عٌُ ايتشٝع ٭ٕ ايهدل٣؛

 ؼكٝهههل ٗ ا٭خڀههها٤ خكٛقٶههها ايعاَههه١, ايكهههطاضات ٗ ا٭خڀههها٤ أَههها

ٌ  َٔ ٜتبعٗا َٚا إٗسزات َٚٓع ايعا١َ, إكاحل ٟ  ؾؿه  اؿهطب  ٚٗ تُٓهٛ

ٌ  قهس  اغذلاتٝذ١ٝ أخڀا٤ ؾٗٞ ايػ٬ّ؛أٚ  ٙ إٍ  تٛقه  اؿهَٛهات  غهكٛ

 ايسٍٚ. ٚاْٗٝاض

 ٚخًؿٝتٗهههها ٚبٓا٩ٖهههها, ايؿدكهههه١ٝ, تهههه٪زٟ زلههههات  ٖههههصا نههههٌ ٚٗ

 ََٚٓٛٛهه١ ايكهه٠ٛ, َطانههع َههٔ ايؿههدل َٚٛقههع ٚايجكاؾٝهه١, ا٫دتُاعٝهه١

 ب٘؛ زٚضٶا احملٝڀ١ ايب١٦ٝ عٛاٌَ عٔ ؾه٬ڄ ؾدكٝت٘, ؼهِ اير ايكِٝ

 ايتشٝٸع. عٔ ٚايبٴعس ٚايؿؿٌ, ايٓذاح ٗ ٚدٖٛطٜٽا َطنعٜٽا
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   الترٔـصات  املداخالت ذْل القضـٔ٘: )بعـض  ٛ  يف ّاألخطـا

 القساز( اختاذ

 مساذل اختاذ القساز ّتصئفاتُ

ٔ  عبههسايًڀٝـ. ز أؾههاض  إٓٛههٛض ايعههٜٛٔ ٗ َساخًتهه٘ إٍ إٔ ايكههطاض َهه

 َطاسٌ: ث٬خ اٱزاضٟ ي٘

 ايكطاض. قٓاع١ -

 ايكطاض. اؽاش -

 ايكطاض. تٓؿٝص -

ٛ  ايكطاض َتدص ٜهٕٛإٔ  ّهٔ ايصٟ ايٛقت ٚٗ ٘  قهاْع٘؛  ٖه  ٫ ؾإْه

ٛ  ايكهطاض  قاْع ٜهٕٛإٔ  ٜكبٌ ٘  َتدهصٙ؛  ٖه ٕ  غايبٶها  ٭ْه ٚ  ٫ ٜههٛ  ٫ڄَػه٪

 وكك٘.إٔ  ٜأٌَ ايصٟ اشلسف عٔ ؾٝشٝس أثطٙ؛ عٔ

 :ايكطاض أْٛاع

 َجايٞ. -

 َٓاغب. -

 َٛدٸ٘. -

ٔ  ايكهطاض؛  قٓاع١ غ١َ٬ ع٢ً ٜػاعس ِٸ  َٚه ٌ  اؽهاشٙ  ثه  َٓاغهب  بؿهه

. إػهههتكب١ًٝ ٚآثهههاضٙ ٚبسا٥ًههه٘, ٕتػرلاتههه٘, ا٫غهههذلاتٝذٞ ايتشًٝهههٌ عاَهههٌ

 غههرل ايكههطاضات عًهه٢ ايذلنٝههع ايكههطاض ؼًٝههٌ قههش١ ٜٛادهه٘ َهها ٚأقههعب

 عًهه٢ ٚايذلنٝههع اؿٝازٜهه١, عههسّ ايتشًٝههٌ ٜعههٛم نُهها غههابكڄا. ايػهه١ًُٝ

 ايؿدك١ٝ. إكاحل

ٛ  ايطؾهٝس  ساَهس إٍ إٔ ايكهطاض   آٍ عبساهلل. أ ٚأؾاض  ايهر  ايكهٓاع١  ٖه

 ٚضدا٫ته٘؛  َٚكَٛاته٘,  أزٚاته٘,  غٝهاب  ايعطبٝه١  أٚطآْا نٌ ٗ شلا ْؿتكس

 .ايڀبك١ٝ ايكطاعات ٚأدر يًُشػٛب١ٝ, ٚأقٌ ايت١ُٝٓ, َا أخط

ٌ  إٍ قهٓاع١  أزٸ٣ أيِٝ قسض بايكطاض ٚا٫غت٦جاض  ّ  ٫ ايهر  ايتُاثٝه  ؽهس

 ايبا٥ػ١. بٗٝانًٗا ٜتُػٸشٕٛ ايصٜٔ ٚأٚي٦و ْؿػٗا,إ٫ 

ٌ  عُٛٝه١  ْكُه١  ٚقتٝه١  ٚقٝاغات ٚطٚف ؼت إطسًٞ ٚايكطاض  ٕػهتكب

 .بأغطٖا ٚأَِ أدٝاٍ
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ٌ  َهأظم  َٔ ؽطز ز٫ٚڄ ٚقس دعٌ ايكطاض ـ  اؾٗه إٍ  ٚايطشًٜه١؛  ٚايتدًه

 .تتذسز بطٚح ٚاؾُاٍ ايٓٛض قاؾٌ

ٖڄهها ْكههٌ ٚايكههطاض  خٓههازم ٗ بٗهها يرلَههٞ ٚايػههع١؛ ايطخهها٤ ٗ تعههٝـ أ

 ...ٚاؿػط٠ ٚايذلقب, ا٭مل,

 ٚنههسٙ. ايههطأٟ ٚقههاؾ  باٱقهه٬ح, استؿهه٢ َههٔ ٖههٛ ايطؾههٝس ٚايكههطاض

.. ا٫يتعاّ نس ٚإؿاضن١ اي٤٫ٛ, نس ايٓكس عسٸ َٔ ٖٛ ايؿطٜس ٚايكطاض

 . إكطب١ ايسٚا٥ط سؿ١ً ٜٚباضى إكؿكٌ, ىسّ قطاض

 ٚاٱْتههاز, ايعُههٌإٍ  ٜٚههسعٛ ا٭َههٌ, ٜٴشٝههٞ َههٔ ٖههٛ ايطؾههٝس ٚايكههطاض

 .ٚإهاؾأ٠ يًُشاغب١ ايعازي١ إعاٜرل ٜٚهع

ٔ  ايهُرل ٜطٜ  َٔ ٖٛ ايعبجٞ ٚايكطاض  ثكاؾه١  ٜٚٴعهعٸظ  ا٭َاْه١,  أعبها٤  َه

 .ايؿ١ٜٛ٦ إكاحل ٜٚباضى ب٬ تعب, ايهػب

ٌ  ايكطاضاؿطبٞ: إٕ  ؾاٜع٠. أ ٚقايت ٘  ٗ وُه ٛ  ايههجرل,  طٝاته  شٚ ؾٗه

 لس: ايٛقت سٝح َٔ إٍ أْٛاع٘ ْٛطْا اؾٛاْب.. ٚيٛ َتعسز تؿعٸب

إٔ  ٚايكٛاب, ٚوتهاز  اـڀأ استُاي١ٝ وٌُ َػتعذ٬ڄ قطاضٶا -3

 ايتػٝرل. ٚتڀًب إَها١ْٝ َع ؾٝ٘, ايذلادع يٝػٌٗ َطْٶا ٜهٕٛ

ٌ  ب٦ٝه١  زاخٌ غٛا٤ - اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ ٌ  -خاضدٗها أٚ  ايعُه  َجه

ٌ  إؿاد٦ه١,  ا٭َهٛض  ٗ خكٛقٶها  ايكطاضات, ٖصٙ  ايكهطاضات  َجه

 بؿهههٌ إباؾههطٜٔ ايط٩غهها٤ قههطاضاتأٚ  ايَٝٛٝهه١, ايؿدكهه١ٝ

 ٚإط١ْٚ. بايعذ١ً ٜٚتُٝٸع ٚضٚتٝين, َٜٛٞ

ٝٽا ثابت ٖٚٛ ظ١َٝٓ ؾذل٠ ىسّ َتٛغ٘ قطاض -4  َهع  ٜتػٝٻط ٚقس ْػب

 قههطاضات َجههٌ اؿٝهها٠, َٚتڀًبههات ٚا٭ؾههدام ايٛههطٚف تػٝٸههط

 بايكطا١َ. ّتاظ ٚاٱزاضات؛ ٚقس إسٜطٜٔ

ٔ  ٜٓبهع  اغذلاتٝذٞ قطاض -5 ٌ  عهس٠  آضا٤ َه  ٜٚٴبٓه٢  ٚخهدلا٤,  َػه٪ٚي

 تػههٝرل ٖههصا ايكههطاض,   ٜٚكههعب َتؿطعهه١؛ أخههط٣ قههطاضات عًٝهه٘

 نههد١ُ, َجههٌ َٚٝعاْٝههات ؾازسهه١ خػهها٥ط تػههٝرلٙ عًهه٢ ٜٚذلتههب

 ايٛظاضات. تكسضٖا اير ايكطاضات
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 ٚإع٬ْٗهها, اؽاشٖهها قبههٌ فٗههٛزٶا ا٫غههذلاتٝذ١ٝ ايكههطاضات ٚتتڀًههب

٘  ٚغايبٶا ٍ  بعكٛبهات  َا تهطتب ّ  سها  قهه١ٝ  ٗ زخًٓها  تٓؿٝهصٖا .. إ٫ إشا  عهس

 ايؿػاز.

 غهڀٛضٶا  هعًٗا ٚتهًٌٝ بتشطٜـ يهٔ ايكطاضات؛ ٖصٙ تٓؿص قس ٖٚٓا

ٔ  نًُهات  ٚفهطز  ٚضم, ع٢ً ٍ  َه  ٚعهٛزٶا إ٫  ٫ٚ ػهس  تٴّٓؿهص,  ؾه٬  َػه٪ٚ

ٍ  به٬  ضْاْه١  بهًُهات  عًٝ٘ ٚتهشو اجملتُع, أؾطاز تػتػؿٌ ٚا١ٖٝ  أؾعها

 طهههاٍ َُٗههها ٚايعَهههإ إههههإإٔ  ٚتػهههابٞ تٓاغهههٞ َكهههساق١ٝ ... َهههع ٫ٚ

 ايبؿط. أَاّ ايهاشب١ ٚايٛعٛز عٔ اؿكا٥ل غٝهؿؿإ

ٔ  ملٕ إ يكهطاضات  متاز ٔ  ساظَه١,  تهه ٔ  قاتًه١  ؾًهته  ؾػهازٙ  أْهتر  ٕه

 ٫بهس  ايكهطاض  ا٭ضٚاح ..ٖٚٓها  وكهس  بؿػهاز  يٓها  ؾهٝـ ٚاسس٠, ضٚح قتٌ

ٗٸط(ٜكتههٌإٔ  ٫بههس ٜكتههٌ؛ ؾػههاز) يًذُٝههع بٛنههٛح ٜؿههطعٔإٔ   أَههاّ , ٜٚٴؿهه

  ايٓٛاح. ٚنجط٠ ايه٬ّ نجط٠ عٔ ٚعذعْا ٚعدل٠. ع١ٛ يٝهٔ اؾُٝع؛

 َهها ٚٗههطت, َتهه٢ إأغهها٠ إْٗهها٤ أ٫ٚڄ ض٥ٝػٶهها بٛقههـ شيههو طًبٶهها  ْطٜههس

 إ٪زٜه١  ا٭غهباب  ٚقڀهع  دهصٚضٖا,  بعه٬ز  إْٗا٩ٖها  دس٠. أَڀاض نُأغا٠

ٝٶا ايهاضث١ ٖصٙ إٍ َجٌ ٝٽها  َڀًبٶا َٚػتكب٬ڄ, ثِ ساي ٛ  ٚؾطعٝٽها ..  ثاْ  ْهسع

 غب٬ٝڄ. إٍ شيو اغتڀعٓا َا َت٢ َٚعاقبتِٗ إؿػسٜٔ إٍ إسهاض

 ّاإلغكالٔات ذات الصل٘: القساز تأطري

 تههأطرل َػههأي١ ايعجُههإ ٗ َساخًتهه٘ َجهها٫ڄ آخههط عًهه٢  خايههس. أنههاف ّ

 طهطح  عًه٢  بٓا٤ ؽطهٗا ٚنٝؿ١ٝ ايؿطع١ٝ ايؿتا٣ٚ قه١ٝ ٖٚٞ ايكطاض,

 اغههتؿتا٤ ٜڀههطح ايػهها٥ًٌ بعههض نههإ نٝههـ َههج٬ڄ ا٫غههتؿتا٤ .. ْههصنط

 ايههر ايؿههها١ٝ٥ ٚايكٓههٛات اي٬قڀهه١ ا٭طبههام تطنٝههب سهههِ َهها ٜكههٍٛ:

 بايتههايٞ ايؿتهه٣ٛ ٚتههأتٞ ؟..ا٭خ٬قههٞ ٚا٫مهه٬ٍ ٚايؿذههٛض ايعههطٟ تعههطض

 ِ  َٛقؿڄهها ٜٚعهههؼ يًُؿههر, َهههًٌ سكٝكتهه٘ ٗ ايػهه٪اٍ بُٝٓهها..  بهايتشطٜ

 َأغػههه١ َػهههأي١ ايهههسؾع ايههههطٚضٟ ؾُهههٔ ايػههها٥ٌ .. يهههصيو َهههٔ َػهههبكڄا

 إباؾط. ا٫غتؿتا٤ ع٢ً إبين ايًشٛٞ اٱؾتا٤ ٚاٖط٠ ٚؼذِٝ ايؿت٣ٛ,
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 ٚتأطرلٙ؛ ايكطاض ىلٸ ايطزٜعإ ٗ َساخًت٘: إْ٘ ٚؾُٝا خايس. ٚقاٍ ز

 ٍ ٛٸٙ إ ٕ  ٚإٔ ايكههطاض, ؾهطع١ٝ  ا٫عتبههاض ٗ ا٭خهص  نههطٚض٠ أْه  ايكههطاض ٜههٛ

إٔ  عهههِ قبٛيهه٘؛ ٜههتِ مل ٚإٕ ستهه٢ ا٫دتُههاعٞ؛ إػههت٣ٛ عًهه٢ ؾههطعٝٽا

 ؾههطع١ٝ, ٜعڀٝهه٘ َههاإٍ  ايكههطاض ٜػهتٓس إٔ  ٫ٚبههس. َٓهه٘ ٜتهههطض َههٔ ٖٓهاى 

 . ٚإيٝٗا َٓٗا ٜٓڀًل اير ٚايب١٦ٝ اجملتُع بجكاؾ١ تطتب٘ أْٗا أعتكس

 ا٫ساطههه١ تػهههتٛدب ايكهههطاض اؽهههاش عًُٝههه١ٕ إ ايكهههٍٛ: ّههههٔ نُههها

 :ايتاي١ٝ بايكهاٜا

 َٚهها ,(يًكههطاض اٱهابٝهه١ اؾٛاْههب) ايكههطاض دههس٣ٚ عًهه٢ ايتعههطف 

 إػهتٗسؾ١  ايؿ٦ه١ أٚ  ايعطٜض, اؾُٗٛضأٚ  ايعٌُ, يب١٦ٝ غٝهٝؿ٘

 .بايكطاض

  ٚنهههع نهههصيو ًٜهههعّ يًكههطاض  اٱهابٝههه١ اؾٛاْهههبإٍ  ٚباٱنههاؾ١ 

 قههس ايههر ايؿ٦ههات ٚؼسٜههس يًكههطاض, ايػههًب١ٝ يًٓتهها٥ر ا٫ستُهها٫ت

ِٸ َٚٔ َٓ٘؛ تتهطض  .إٓاغب١ ايبسا٥ٌ ٚنعأٚ  شيو َع ايتعاٌَ ث

 بٗههسف إهابٝاتهه٘؛ ٚتبٝههإ قههسٚضٙ, قبههٌ يًكههطاض ايذلٜٚههر قههه١ٝ 

 .َٓ٘ بعهِٗ تهطض ساٍ ٗ َكاَٚت٘ ْػب تكًٌٝ

 ٗ ايككهه٣ٛ أُٖٝتهه٘ ٚضغههِ ؾإْهه٘ غههاٖط, بٓٛههاّ ا٭خههص قههطاض ؾُههج٬ڄ

ٔ  ٚاؿهسٸ  إطٚضٜه١,  ايع١ًُٝ تِٓٛٝ  أعهساز  ٚتكًهٝل  ايػها٥كٌ,  ؾٛنه٢  َه

 اْتكازات ٚاد٘ ايٓٛاّ يهٔ يًػا١ٜ؛ إهاب١ٝ أَٛض ٖٚٞ اؿٛازخ, ٚؾٝات

ٔ  عايٝه١  زضده١  ٚعًه٢  َجكؿ١, ؾ٦ات َٚٔ ؾسٜس٠, ٔ  ايهٛعٞ,  َه ٕ  ٖه  نها

 .ايعا١َ يؿٛا٥سٙ ٚايذلٜٚر ايكطاض عٔ يًسؾاع ػٓٝسِٖ إُهٔ َٔ

ِ  ٚمل  يػههههاٖط, ايتُٓٛٝههههٞ اؾاْههههبإٍ  ا٫ْتكههههازات تًتؿههههت َعٛهههه

ٔ  إتشكه١ً  إبهايؼ  قهه١ٝ  عًه٢  ٚضّنهعت  إٍ  تههصٖب ٚأْٗها  إدهايؿٌ,  َه

 . ٚانش١ غرل دٗات

ٕ  قهسٚضٙ؛  قبٌ يًكطاض ايذلٜٚر ٜتِ ملأْ٘  نُا ٘  يتبٝها . إتٛقعه١  َٓاؾعه

ٞ  إٓؿهص٠  اؾ١ٗإٔ  ايكطاض, تٓؿٝص بعس يًذُٗٛض تبٝٸٔ شيو ٚؾٛم  قڀهاع  ٖه

" ا٫دتُاعٝه١  إؿهطٚع١ٝ " َٔ أنعـ ٖا قڀاعٶا سهَٛٝٽا؛ ٚيٝؼ خام
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 اـههام ايكڀههاعإٔ  يًتههصنرل ٫ٚ زاعههٞ إهابٝاتهه٘, نههٌ ضغههِ يًكههطاض؛

 شات زٚيهه١ ٗ نٗههصا ؾهه٤ٞ عًهه٢ ٜعتههس مل اؾُٗههٛضإٔ  سههٌ ٗ ضعههٞ؛

 . ضٜعٞ اقتكاز

ٍ  هٝبٗها  ايهر  إدايؿهات  َبهايؼ إٔ  َهج٬ڄ  اؾُٗٛض ٜٚسضى  إهطٚض  ضدها

 بكڀههاع تتعًههل خههسَات عًهه٢ غههتٓؿكٗا ٚأْٗهها ايسٚيهه١, خعٜٓهه١إٍ  تههصٖب

ٍ  اـكدكه١ إٔ  ٜهسضى إٔ  ٜطٜس ٫أٚ  ٫ ٜسضى يهٓ٘ إطٚض؛  أؾهٝا٤  تڀها

 .إطٚض١ٜ إدايؿات ْٛاّ َٚٓٗا نجرل٠,

 قههٛضٖا بعههض ُجٸًههت ادتُاعٝهه١ َكاَٚهه١ ٜههعاٍ َهها ايٓٛههاّ ٚادهه٘ ٚقههس

 .ٚغا٥كٝٗا غاٖط غٝاضات نس عٓـ بأعُاٍ

 نُها  ,"قهطؾ١  ضأزلاي١ٝ" ب١٦ٝ يٝػت ؾٝٗا ايكطاض قٴٓع اير ايب١٦ٕٝ إ

 أْٗها  عًه٢  يًسٚي١ ْٓٛط َا ْعاٍ ؾٓشٔ ايػطب١ٝ, ايسٍٚ ٗ عًٝ٘ اؿاٍ ٖٞ

 ٞ ٞ  إبههازض٠,  ٖهه  خهههطقِٗ عٓههس  ا٭ؾههطاز  عًهه٢  ايعكٛبهه١  ُههاضؽ  ايههر  ٖٚهه

 ا١ُٕٗ ٖصٙ تٴٛنٌ ٚعٓسَا ٚايهطا٥ب, ايطغّٛ ػيب اير ٖٚٞ يًٓٛاّ,

ٕ  اـههام؛  ايكڀههاعإٍ   َؿههطٚع١ٝ  تتعًههل  غههٝٛدس تػهها٫٩ت   ا٭َههط  ؾههإ

 إػهههت٣ٛ عًههه٢ قبٛيههه٘ ؾهههطم َهههٔ ٜكًهههٌ ٖههها ٚدهههٛزٙ؛ ٚغهههبب ايكهههطاض,

 .ا٫دتُاعٞ

ٕ )  ايكهطاض  ظَهاْٝه١  غبل َاإٍ  ٜٴهاف ٕ  ظَها ٔ  ,(َهها  ٜٴڀبٸهل؟  ٚأٜه

 عههسّأٚ  َكاَٚتهه٘ سههاٍ ٗ ْؿعههٌ َٚههاشا َ٪قههت؟ أّ ٜػههتُط ٖٚههٌ َٚتهه٢؟

 ايكهطاض  قهاسب  وؿٜ ٚنٝـ اؾُٗٛض؟ َٔ نبرل٠ ْػب١ َٔ ب٘ ايكبٍٛ

 إيػا٥٘؟أٚ  ايكطاض غشب أضاز ساٍ ٗ َا٤ ٚدٗ٘

 ٕعطؾهه١ ايعههاّ؛ ايههطأٟ يكٝههاؽ َطانههع ٚدههٛز نههطٚض٠ ٚتههدلظ نههصيو 

 ت٬قههٞ قههطاضات قههٝاغ١ عًهه٢ نهجرلٶا  ٜػههاعس ؾٗههصا اؾُٗههٛض, اػاٖهات 

أٚ  َباؾههط٠ سٝههاتِٗ ُههؼ ايههر تايكههطاضا خاقهه١ اؾُٗههٛض, َههٔ ايكبههٍٛ

 .ضظقِٗ َكازض
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 ٗ ٚا٭خڀهههها٤ زٖههههٝـ إٔ قههههه١ٝ ايتشٝههههعات بههههٔ خايههههس. ز ٚأٚنهههه 

 ْڀطسٗههههاإٔ  إٓاغههههب َٚههههٔ, َتدككهههه١ ايكههههطاض تعههههسٸ قههههه١ٝ اؽههههاش

أٚ  طبٝهه١,أٚ  عًُٝهه١, خًؿٝهه١ َههٔ ايكههازّ ايكههطاض َٴتٳٸدٹههص ٖههٌ ظاٜٚهه١: َههٔ

 إزاضٜٽههها؟  دٗهههاظٶا  ٜهههسٜط إٔ عًههه٢   قهههازض  ٚمهههٛٙ؛  عػههههط١ٜ أٚ  ؾهههطع١ٝ,

 ٚاؽههههاش َههههج٬ڄ, ايكههههش١ ٚظاض٠ إزاض٠ عًهههه٢ قههههازض ايڀبٝههههب ٖههههٌ ؾُههههج٬ڄ

 ٖٚهههٌ, ؾهههٔ ٚ عًهههِ اٱزاض٠إٔ  ا٫عتبهههاض ٗ ا٭خهههص َهههع ٜههه١؟إزاض قهههطاضات

ٝٸٔ نههههههإٔ ايسبًَٛاغههههههٞ, ايعُههههههٌ ٗ إزاض٠ ايعػهههههههطٟ ٜههههههٓذ   ٜعهههههه

 ٫ قههههههس ايعػهههههههط١ٜ اـًؿٝهههههه١إٔ  با٫عتبههههههاض ا٭خههههههص َههههههع غههههههؿرلٶا,

  إتدص؟ ايسبًَٛاغٞ ايكطاض استٝادات َع تتٓاغب

 ٍ  ايكههههطاض بههههٌ: اؿُههههٛز قههههاحل بههههٔ عبههههساهلل. ز َٚههههٔ داْبهههه٘ قهههها

 ٜعههههين أقهههه٬ڄ.. ايكههههطاض  ايكههههطاض ٖههههٛ ايكههههطاض ايكههههطاض .. قههههٓع  َٚتدههههص

ٔ  ٜعبٸهههط ٜكهههسض قهههطاض ؾههههٌ, إكههرل   ٚمهههٛ قهههه١ٝ, ٕعاؾههه١ عههه٬ز عهه

 .شيو

 إقههههساض ٗ ايػههههبب ٖههههِ غايبٶهههها ايههههصٜٔ ا٭ؾههههدام َههههٔ ٚيهههههٔ

 ٜٴػههههِٗ ايتٓؿٝههههصٟ ٚاؾٗههههاظ غههههبب, إػتؿههههاضإٔ  ٫ ؾههههو ايكههههطاضات؟

إٔ  ؾٗهههههههس ز. شنهههههههط ٚنُههههههها ايكهههههههطاض. تههههههههٜٛٔ ٗ سهههههههس َههههههها إٍ 

 بٗٝهههه١ بكههههٛض٠ إٚٗههههاضٙ أٚ ضَهههها ايكههههطاض, تههههأطرل ٗ زٚضٶا يًػهههههطترل

 اعتكهههاز  عًههه٢  بٓههها٤  ايكهههطاض  ؾٝعتُهههس  ايكهههطاض,  َتدهههص  َؿهههاعط  تسغهههسؽ 

 . اٯخطٜٔ

 ّتههههاظ َٚهههها, ايكههههطاض قههههاسب ٖٚههههٛ اشلههههطّ, ضأؽإٍ  ْعههههٛز ٖٚٓهههها

 إُٓٛههه١؟أٚ  ايهههٛظاض٠ بٓؿهههاٙ عٗهههس سهههسٜح ٖهههٛ ٖهههٌ َعٓههه٢ خهههدل٠. َهههٔ

 يههه٘ ٫ ٚقهههت ؾهههدلأْههه٘  أّ ٫ٚ تػهههأٍ, تكهههطأ ٫ ؾدكههه١ٝ بڀبعههه٘ ٖهههٌ

 بهههههأزٚاض ٫ضتباطههههه٘ ا٭غاغهههههٞ؛ ايهههههٛٚٝؿٞ َطنهههههعٙ ايؿا٥كههههه١ يًعٓاٜههههه١

ٓٶههها دعًتههه٘ أخهههط٣ ٓٶههها ٖٝ  غهههٛف ايهههر ايٓتههها٥ر َههها قطاضاتههه٘؟ يههههٔ ٗ يٝ

  قطاضات؟أٚ  قطاض َٔ اؽص َا تتأت٢ دطا٤
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 ٖههٛ ؾاؾهه١ً؛ قههطاضات َههٔ اڂؽههص َهها َعٛههِإٔ  ْههسضىإٔ  ٚدههب ٚشلههصا

 ىههسّ َهههُْٛٗاأٚ إٔ  ايتڀبٝههل, ٚاقههع عههٔ ايبعههس نههٌ بٴعههسٖا بػههبب

 . ٫ عا١َ خاق١ َكاحل

 َعٝٓههه١ َطسًههه١ ٗ تٴتدهههص سهههٌ ايكهههطاضات بعهههضإٔ  ا٬ٕسهههٜ ٚأخهههرلٶا

 تعههٛز أخههط٣ ٕطاسههٌ ايكههطاضات تًههو تڀبٝههل ٜػههتُط إطسًهه١؛ تًههو يتدههسّ

٘ إٍ إٔ  ٜٚكٛزْا ٖصا إطاسٌ؛ تًو يعَٔ ايػًب١ٝأٚ  بايهطض  ٗ ايتدڀهٝ

 . آخط ٚازٺ ٗ ايكطاضات ٚاؽاش ٚازٺ,

 ادتيدز ّعالقتُ باختاذ القساز:

 ؾُٝا ٜتعًل باؽاش ايكطاض؟ تأثرلٙ ي٘ ايٓٛع: ؾسعل طًش١. ز تػا٤يت

أٚ  ايتشٝههعات بتًههو ع٬قهه١ يهه٘ أْجهه٢أٚ  شنههطٶا ايؿههدل نههٕٛ ٖههٌ

  ٚايػٝاغٞ؟ اٱزاضٟ اجملاٍ ٗ خكٛقٶا ايكطاض, اؽاش ٗ ا٭خڀا٤

ٟ  أْهسٜطا  َهج٬ڄ:  ايٓػها١ٝ٥,  ايػٝاغه١ٝ  ايؿدكٝات بعض يٓأخص  غاْهس
 بعهض  تكِٝٝ ّهٔ َس٣ أٟ إٍ... نًٓتٕٛ ٬ٖٝضٟ _ تاتؿط َاضدطٜت_

 ؟"ْػا٤" بهِْٛٗ ؾؿً٘أٚ  لاس٘ سٝح َٔ ٚضبڀ٘ أزا٥ِٗ,

 إ٪غػههههات  ٖٚههههٛ قًههههٞ َجههههاٍ ٖٓههههاى اٱزاضٜهههه١, ايٓاسٝهههه١ َٚههههٔ

ٌٸ ٗ يهههسٜٓا ا٭نازّٝههه١  ايكٝهههاز٠ ٚاغهههتُطاض١ٜ ايٓهههٛعٌ بهههٌ ايؿكهههٌ ٚههه

 ايػههههٝام, ٖههههصا نههههُٔ أتػهههها٤ٍ..  يًطدههههٌ ايكههههطاض ٚاؽههههاش اؿكٝكٝهههه١

ٌٸ ٚٗ  ايٓػههها٤ َٴٓشهههت يهههٛ: إذلانُههه١ ا٭خڀههها٤ َهههٔ ايعسٜهههس ٚدهههٛز ٚههه

 ٚاؽههههههاش بٗههههههٔ اـاقهههههه١ ٚا٭قػههههههاّ إ٪غػههههههات تًههههههو إزاض٠ سطٜهههههه١

 ٚنٝـ؟ ايؿهٌ؟ غٝتػرل ٌٖ , ايكطاضات

إٔ إٍ  أٜهٶههههههها ٚأَٝهههههههٌ تهههههههأثرلٙ, ٚأنهههههههاؾت: أَٝهههههههٌ إٔ يًذٓهههههههسض 

 ايتُٓٛٝٝهههه١  بإ٪غػههههات  احملٝڀهههه١ ٚايجكاؾٝهههه١  ا٫دتُاعٝهههه١  يًػههههٝاقات

 ايكهههطاض اؽهههاش ٗ ايتٛدههه٘ ٜٴعهههعٸظ َههها ايٓهههٛعٌ؛ ؾههههط تهههأطرل ٗ زٚضٖههها

 بههههٌ ايؿطٚقههههات ٚتٛههههٌ...خڀههههأ ّأ أنههههإ قههههشٝشا غههههٛا٤ ٜٚسعُهههه٘,
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 بههههٌ ٚايتٓاغههههب ايٓػههههب١ ٗ ايؿههههطم ٖههههٞ ا٭َههههط ٖههههصا ٗ اجملتُعههههات

 .ٚاـڀأ ايك 

 َهههٔ يًشهههسٸ َٗهههِ؛ دهههسٽا ٖهههٛ أٜهٶههها, (إؿهههه١ً تهههأطرل)  َٚٛنهههٛع

 عًُٝه١؛  ٚعكًٝه١  َٛنهٛع١ٝ  ايٓٛهط  مت إشا.. اـڀهأ  ٗ ٚايٛقهٛع  ايتشٝعات

 إطهاضٶا  تؿهطض  فتُعهات  لهس  ؛(ايٓهٛع ) اؾٓهسض  َٛنٛع ٚبايطب٘ يهٔ

ٔ  ؼٝعٙ يهٔ َتشٝعٶا؛ إؿه١ً يتشسٜس ٍ  ثكاؾٝٽها  َؿهطع ٍ ..  َٚكبهٛ  َجها

ٔ  َعٗا ايتعاٌَ ٚنٝؿ١ٝ يسٜٓا, ايٓػا٤ قهاٜا بعض شيو ع٢ً  ايكهها٠  َه

ٔ  نجرل ٗ ٚانش١ ؾايتشٝعات.. عا١َ بكؿ١ ٚاحمله١ُ ٕ  َه  نهس  ا٭سٝها

 ٭ْٗهها َػههتُط٠؛ ٖههصا َٚههع دها٥ط٠,  تبههسٚ( ا٭سهههاّ)  ٚايكههطاضات إهطأ٠, 

 ٚتأثرلٙ. قٛت٘ ي٘ َعٌ ثكاٗ إطاض ٚزاخٌ َعٌ, تؿػرل َٔ تٓڀًل

 بتهأثرل  ٜتعًهل  ؾُٝها  طًش١ ز. َع َا شٖبت إيٝ٘ايطزٜعإ  خايس. ز ٚاتؿل

 نُههتػرل ا٭خههط٣, إههتػرلات ٚبعههض ايكههطاض قههٝاغ١ ٗ اؾٓههسض َههتػرل

٘  ٜٚكهعب  إٓهاطل,  إسهس٣  ٗ َها  قطاض ٜٓذ  ؾكس َج٬ڄ؛" إٓڀك١"  تڀبٝكه

 إهتػرلات  ْٝهع  زضاغ١ ايهطٚضٟ َٔ ٜكب  ٖٓا َٚٔ... أخط٣ َٓاطل ٗ

 ايكهطاض إٔ َٔ  يًتشكل ٚايعَها١ْٝ؛ ٚا٫دتُاع١ٝ, ايجكاؾ١ٝ, إ٪ثطاتأٚ 

 .ايػهإ َٔ ٚاغع١ ؾ١٦ بكبٍٛ و٢ٛ

 َٓهاطل  ٗ ا٭َهط  له   ؾًطَها  يًػهٝاض٠,  إهطأ٠  قٝهاز٠  قهطاض  أخصْا ٚيٛ

ٔ ... أخهط٣  َٓهاطل  ٗ ٚؾؿٌ إًُه١, َٔ قسز٠  عهاّ,  إٓهع  قهطاض  يهه

 .ٚا٫دتُاع١ٝ ايجكاؾ١ٝ ايؿطٚم ا٫عتباض ٗ ٜأخص ٚمل

ٛ  إغؿاشلها,  عسّ ًٜعّ قه١ٝإٍ  ٖصا ٜٚؿرل  ٚتڀبٝهل  إطنعٜه١ إٔ  ٖٚه

 .َؿٝسٶا ع٬ُڄ ٫ ٜهٕٛ قس اؾُٝع؛ ع٢ً ايكطاض

ٞ  باؼهاز  إؿه١ً ٖصٙ إتشس٠ اي٫ٜٛات ٚقس سًّت  ؾههؿاض  ؾٝهسضاي

ٜ  سٝهح  ٫ٜٚاتٗها؛  بٌ ٌ  تٓٛعٶها  ٬ْسه ِ  ٗ اي٫ٜٛهات  ٖهصٙ  به ْٶها  ايهٓٛ  ٚأسٝا

٫ٚ  اي٫ٜٛهات,  بعض ٗ تٴڀبٸل إجاٍ غبٌٝ ع٢ً اٱعساّ ؾعكٛب١ ايكٛاٌْ؛

 .أخط٣ ٫ٜٚات ٗ تٴڀبٸل

 ايكههطاضإٔ  يًذُٝههع َعًههّٛ ٖههٛ ايؿههبٝهٞ: نُهها  اؾههاظٟ. ز ٚقايههت

ٌ  ٜتػِ ايصٟ ٔ  قهسض  بأقه ٛ  ٚا٭خڀها٤؛  ايتشٝهعات  َه ٔ  ايكهازض  ايكهطاض  ٖه  َه
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 عًهه٢ بٓهها٤ ايكههطاض اؽههاش ؾٝهه٘ ٜههتِ ايههصٟ اجملههاٍ ٗ َههتُّهٔ قههطاض قههاْع

ٔ , ٚؾههها١ًَ ٚٚاؾٝههه١, ٚقهههشٝش١, زقٝكههه١, َعًَٛهههات  تهههسخٌ بعٝهههسٶا عههه

, أٚ اؾُاعٝهه١ ايؿدكهه١ٝ ٚإكههاحل ٚايتعكههب١ٝ, ايؿهطٜهه١, ايتٛدٗههات

 ايػايههب, ٗ ْههاعٞ ٚضأٟ ض٩ٜهه١ عًهه٢ بٓهها٤ اؽههاشٙ مت ايكههطاض ايههصٟ ٖٚههٛ

 . ٚايتػً٘ ٚايسٜهتاتٛض١ٜ, ايتؿطز, عٔ بعٝسٶا

 غهٛا٤  _ ايٓػا١ٝ٥ ايكڀاعات َع ايكٝازٟ ايعٌُ ٗ ايتذاضب ٚاقع َٚٔ

ٜ _ فتُعٓها  ٗ ايتڀٛعٝه١  ا٭ًٖٝه١ أٚ  اؿه١َٝٛ  ٗ ايٓػها٤  خهٛف  ٜٴ٬سٳه

ٔ  نهجرل  ٗ ايكٝازٜه١  إطانع ٕ  َه ٔ  ا٭سٝها ٌ  َه ُٸه  اؽهاش  ٗ ١إػه٪ٚيٝ  ؼ

ِٸ ايًههّٛ اـڀههأ؛ ٗ ايٛقههٛع َههٔ خٛؾڄهها ايكههطاض؛  ايػههًڀات قٹبههٌ َههٔ َٚههٔ ثهه

 قٝاغٶا دسٽا قكرل٠ ايكٝازٟ ايعٌُ ٗ إطأ٠ ػطب١ ٭ٕ اجملتُع؛أٚ  ا٭ع٢ً

ٌٸ ٗ دسٽا ايهطٚضٟ َٔ ؾإْ٘ يصا ايطدٌ؛ بتذطب١ ٌ  تٛغهع  ٚ  ٗ إهطأ٠  عُه

ـ   ٗ أنههدل تَٚػهه٪ٚيٝا إزاضٜه١  قهه٬سٝات إعڀا٥ٗها  ايكڀاعههات كتًه

ٌ  ٚإٕ سته٢  ٚاؽهاشٙ؛  ايكهطاض  قٓع  ا٭خڀها٤؛  بعهض  ايبساٜه١  ٗ َٓٗها  سكه

 ٗ ايجكه١  ٚبايتايٞ اـدلات؛ َٔ َعٜسٶا إيٝٗا غٝهٝـ تطانُٝٽا شيو ؾإٕ

 . اـڀأ ٗ ايٛقٛع َٔ اـٛف عٔ بعٝسٶا ايكطاضات اؽاش

 ٔ ٔ  ٚيهه ـ  َه ٌ  ٜػهتُع  َههٔإٔ  إ٪غه ٌ  ٜههّٛ نه  فًههؼ يكهطاضات  اثهٓ

 سٜ َٔ ٖٞ ايعًٝا إطاتب ٗ ايتعٝٝٓاتإٔ  ٬ٜسٜ ايتعٝٝٓات؛ ٗ ايٛظضا٤

 .%;; بٓػب١ ايطداٍ

 تٴتهٝ   اير ايكٝاز١ٜ إٓاقب عٔ إطأ٠ بٴعس زا٥ط٠ دسٜس َٔ ٜٴعٝس ٖٚصا

 َههٔ ٜٚعٜههس ػطبتٗهها, ثههطا٤ َههٔ ٜٚٴكًّههٌ ايكههطاضات, ٫ؽههاش ايؿطقهه١ شلهها

ِٸ ٜٴهعٹـ ؛أنجطؽٛؾٗا   .قشٝ  بؿهٌ اؽاشٙ ع٢ً قسضتٗا َٚٔ ث

 إعڀها٤  ايكٓٝب٘ َا شٖبت إيٝه٘ ز. اؾهاظٟ ؾُٝها ىهلٸ     ْس٣. أ ٚأٜٸست

ٞ  ايكهطاض....  ٚاؽاش ايكٝاز١ٜ إٓاقب ٗ يًُطأ٠ ايؿطق١  اؿهصض  زا٥ُه١  ؾٗه

ٌ ) اٯخهط  ايڀهطف  َٔ ايتأْٝبأٚ  ايؿؿٌ َٔ  خهدل٠ أنجهط  بٛقهؿ٘   ؛(ايطده

 .ا٭عُاٍ فا٫ت ٗ
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 :ُمفَْو الفطاد ّأٍنٔ٘ مْاجَت 

 سسٸزتههه٘ نُههها اؿُهههٛز إٔ ايؿػهههاز  قهههاحل بهههٔ اهلل عبهههس. ز أٚنههه 

ُٸٔ عُههٌ نههٌ" ٜؿههٌُ" ايسٚيٝهه١ ايؿههؿاؾ١ٝ َُٓٛهه١"  اغههتدساّ غهه٤ٛ ٜتههه

 ". ْاعت٘أٚ  يًؿطز ْؿػ٘ شات١ٝ خاق١ َكًش١ يتشكٝل ايعاّ؛ إٓكب

ٌ  زٖهٝـ إٔ ايؿػههاز  بههٔ خايهس . ٚأنهاف ز  , ايكهه٬ح نهس  ٖههٛ َها  نه

ٗٳا(  تعاٍ: قاٍ ٚٳيځا تٴؿڃػٹسٴٚا ؾٹٞ ايڃأځضٵضن بٳعٵسٳ إق٬س  (.٦٥اٯ١ٜ )ا٭عطاف:)

ّ  غٝاْتٗها,  ايعاَه١  إكًش١ ٜٗسٸز غًٛى نٌ ٚايؿػاز ّ  ٚعهس  ا٫يتهعا

 أٟ ٚنهصيو  ايعاَه١.  إكهًش١  عًه٢  اـاقه١  إكهًش١  بتػًٝب ٚشيو بٗا؛

ٔ  ْكه٬ڄ ))  خاقه١  َهاغهب  يتشكٝهل  ايعا١َ؛ ايٛٚٝؿ١ ٫غتدساّ إغا٠٤  َه

 ايكههازض٠ ايؿػههاز, َٚهاؾشهه١ ايٓعاٖهه١ ؿُاٜهه١ ايٛطٓٝهه١ ا٫غههذلاتٝذ١ٝ

 (.:3/4/364 بتاضٜذ ,(65) ضقِ ايٛظضا٤ فًؼ بكطاض

ٕ  اؿاضثٞ إٍ إٔ ايؿػهاز  ؾٗس. ٚأؾاض ز  ايٝهّٛ,  ٚأنهش٢  أَهؼ,  نها

ٛ , يهسٜٓا  اٱزاضٜه١  ايجكاؾ١ َٔ دع٤ٶا غسٶا ٚضَا ٌ  ٖٚه  َػهُٝات  بعهس٠  ٜتٛغه

, ٖبهات  َٚهط٠ , عُه٫ٛت  ؾُهط٠ , أخ٬قٝه١  ٫ٚ ؾاقعه١  بأقٓعه١  تتهسثٸط  نًٗا

 ٖصٙ ٚنٌ!! يًُػتؿٝس بايك٠ٛ َؿطٚع١ سك١ َٚط٠, يٮ٫ٚز ٖساٜا َٚط٠

 ! ايعاض غًػ١ً ازلٗا ٚاسس٠ ق١٦ُٝ غًػ١ً ؼت تسخٌ إؿَٗٛات

ٕ  ؾؿه٦ٝٶا  ؾه٦ٝٶا  ُٖٚها , ايعاض ٚنصيو, ْػيب إشٶا ؾايؿػاز إٍ  ٜتشه٫ٛ

 ٫ ا٫غهتكا١َ  بُٝٓها  ٚايهصنا٤؛  ٚايطدٛيه١,  ٚايبڀٛيه١,  بهايك٠ٛ,  تؿٞ قِٝ

 بههسٕٚ أٚ... ا٭غههـ ٚايػههصاد١, َههع  ٚايسضٚؾهه١, ايهههعـ, غهه٣ٛ تعههين

 !!!أغـ
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 ا٭ٚد٘, َتؿٸعب اؾٛاْب, َتعسز إطظٚقٞ إٔ ايؿػاز سامت. ز ٜٚط٣

 عٓهه٘ ْتشههسٸخ َٚهها ايؿػههاز عههٔ غايبٶهها ْتشههسخ. ا٫ختكاقههات َٚتههساخٌ

ْٶهها ٚيهههٔ أخ٬قههٞ؛ غههرل ٜهههٕٛ قههس غههًٛى  بٓكههٛم فههطّ غههرل أسٝا

 َتبآٜه١  أْٛاع ٖٚٓاى. ايٓكٝش١ ٜتشاٚظ ٫ عٓ٘ اؿسٜح ٚبايتايٞ ْٛا١َٝ؛

 ٜهههٕٛ ٚايػههًٛى.. غههًٛى ايؿػههازإٔ عًهه٢  ْٚتؿههل ايؿػههاز, أٚدهه٘ َههٔ

 دطّهه١ عههٔ ايػهههٛت َجههٌ َباؾههطت٘؛ بعههسّأٚ  اجملههطّ ايؿعههٌ َباؾههط٠

 ٚضقهسٖا,  ايٛٛاٖط ٖصٙ ؼطٜط َٔ ٫بس اؿايتٌ ن٬ ٚٗ. َج٬ڄ ؾػاز

 َطادعههه١ ٗ نهههبرلٶا دٗهههسٶا ٖهههصا ٜٚتڀًّهههب. ْٛهههاَٞ بهههٓلٍّ ػطّٗههها ثهههِ

 ٚبهه٬. ايؿػههاز أٚدهه٘ ٜعههاج مههٛ عًهه٢ ٚتڀٜٛطٖهها ايتؿههطٜع١ٝ ََٓٛٛتٓهها

ٟ  ايػًٛى ؾإٕ ْٛا١َٝ؛ ْكٛم ٛٸض  ايهص ٚ  ٫ ضَها  ؾػهاز؛ أْه٘   ْتكه إٔ  ٜػهس

٘  أخ٬ق١ٝ؛ يكاعس٠ كايؿڄا غًٛنڄا ٜهٕٛ ّ  غهرل  ٚيهٓه ٛ  ٖٚهصا . َٴذهطٸ  ٖه

 ٫ َباؾههطت٘ ا٭ٍٚ:. ايكاْْٛٝهه١ ٚايكاعههس٠ ا٭خ٬قٝهه١ ايكاعههس٠ بههٌ ايؿههطم

ّ  ٚايجاْٝه١:  عكٛب١, عًٝٗا ٜذلتب ٘  ٜٚذلتهب  َٴذهطٸ ٔ  . ٖٚٓها .دهعا٤  عًٝه  ٜهُه

 . إًـ ٖصا يتٓاٍٚ اؿكٝكٞ ايٓذاح

 ٍ ٕ  خايهس . ز ٚقها ٕ  ايؿػههاز: ايطزٜعها ٞ : ْٛعها  ٜهههٕٛ ٚقهس .. ٚإزاضٟ َهاي

 ٞ  ايذلنٝههعإٔ  أعتكهس  ٫ يههصيو اٱزاضٜه١؛  إَٓٛٛهه١ ٜٚتدڀه٢  أٚغههع, إهاي

ٔ  .. قكهست .نهافٺ  اٱزاضٟ اٱقه٬ح  ع٢ً  ٗ َٛدهٛز  ايؿػهاز إٔ  شيهو  َه

 .ٚغرلٙ اٱزاضٟ ايتِٓٛٝ

 ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ: ايؿػاز إڀرلٟ ض٩ٜت٘ سٍٛ قُس. أ ٚسسٸز

 ٚآثاضٙ, خڀٛضت٘ زضد١ ٗ ىتًـ ْٛع ٚنٌ أْٛاع, إٔ ايؿػاز أ٫ٚڄ:

 ايؿػههاز, أْههٛاع ٚأخڀههط, ْههٛع نههٌ زاخههٌ تؿطٜعههات ٖٚٓههاى

 ؾػههاز ثههِ ايتؿههطٜع, ؾػههاز ثههِ ٚايتٛدٗههات, ايػٝاغهه١ ؾػههاز

 إعاؾ١. ٗ كتًـ أغًٛب ْٛع ٚيهٌ ايتٓؿٝص,

ٝٶهها:  يههٔ ٚايٓتهها٥ر ا٭عههطاض, عًهه٢ تطّنههع يًؿػههاز َعاؾهه١ إٕ أٟ ثاْ

ٌٸ َ٪ثط٠؛ تهٕٛ ٔ  باغهتُطاض  ٜههذٸ  ايؿػهاز  َكهسض  ؾٝٛ  ٚمه

 .ْتا٥ذ٘ ًْتشل
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 ايب٦ٝه١  خكا٥ل أندل َٚٔ سان١ٓ, ب١٦ٝ ٗ ُٜٓٛ إٔ ايؿػاز ثايجٶا:

 ايٓكهٛم,  ٚعَُٛٝهات  ايتؿهطٜع,  نعـ يًؿػاز, اؿان١ٓ

 ايطقابههه١, أُْٛههه١ ٚنهههعـ ايٛاغهههع١, ايتكسٜطٜههه١ ٚايػههًڀات 

 ايؿؿاؾ١ٝ. ٚاْعساّ ايعٛاقب, ٚغ١َ٬

 

  :٘الفطاد ّمطتْٓات الترلٔل املالٜن 

٘     َٓكههٛض. َههٔ ٚدٗهه١ ْٛههط ز    إڀههرلٟ, ؾههإٕ َٛنههٛع ايؿػههاز ٜههطتب

 .ٚايٓٛط ايتشًٌٝ َٔ َػتٌٜٛ

ــاد ظـــاٍسٗ ذـــْل: األّل املطـــتْٚ ــسأٗ الفطـ ــال علـــٙ ّادتـ ــاو املـ  يف العـ

  العاو: إطازٍا

ٌ  بعهض  ٜط٣ ٍ  أغًهب  ٗ احملًٝه١  ايكه٣ٛ إٔ  ايساضغه  إكهسض  شات ايهسٚ

 ع٢ً اؿكٍٛ ع٢ً ايتٓاؾؼإٍ  ا٭سٝإ أغًب ٗ تتذ٘ ايٛاسس ايڀبٝعٞ

 َايههت ٚقههس..  اجملتُههع ٗ ٚطبكٝهه١ ؾػههازٶا ٜعههين ٖهها..  إكههسض ٖههصا ضٜههع

 ايڀبٝعٝهه١  ايجههط٠ٚ شات ايههسٍٚإٍ إٔ  يًكههطاع إؿػههط٠ ايٓٛطٜههات بعههض

 أڂدطٜهت  ٚعٓهسَا ..  ؾٝٗا ايكطاع يٛقٛع غرلٖا؛ َٔ عطن١أنجط ايٛاسس٠ 

 ز٫ٚڄ ؾػهازٶا  اإٔ أنجطٖ ٚدست ايعامل؛ ٗ ايؿػاز سٍٛ ايسضاغات بعض

ٍ إٔ  قطأت أْين ٚأشنط.. ْؿڀ١ٝ  قهسض٠  طايٓؿڀٝه١ أنجه   غهرل  ايؿكهرل٠  ايهسٚ

 ايههسٍٚ َههٔ ٚتٛظٜعٗهها ٚاغههتػ٬شلا, َٛاضزٖهها, ٗ ايتكههطف عًهه٢ ٚعسايهه١

 إكههسض يًعٓهه١ تتعههطض مل ٭ْٗهها ايٛسٝههس؛ ايڀبٝعههٞ إكههسض شات ايػٓٝهه١

 .ايٛاسس ايڀبٝعٞ

 قهس  ا٭غاؽ, ٗ ْع١ُ ايڀبٝعٞ ؾإكسض.. َتؿا٥ِ َٓٛٛض ٖصا ٚطبعٶا

 ٍ ٛٸ  عًههه٢ ايكهههسض٠ ٚتػٝهههب ا٭ْاْٝههه١, أخهه٬م  تتػًهههب سُٝٓههها ْكُههه١إٍ  ٜتشهه

 ٚبؿهههٌ تههسضهٞ, بؿهههٌ تٓؿههأ ايعههاّ إههاٍ عًهه٢ ٚاؾههطأ٠.. احملاغههب١

 ٭ؾعاشلهها, ايتدلٜههط عًهه٢ قههازض٠ قهه٠ٛإٍ  ايٓٗاٜهه١ ٗ ؛ يتكههٌ ًَشههٛٚ غههرل

ٟ  ايتؿهطٜع  غٓت ٚضَا  دٖٛطٖها  ٗ ؾايكهه١ٝ .. ايتذهاٚظ  بٗهصا  ٜػهُ   ايهص

 عٓههس َعسَٚهه١ تهههٔ ملٕ إ نههعٝؿ١, أخ٬قٝهه١ بٓٝهه١ ؾٗٓههاى..  أخ٬قٝهه١



5

  –5102     124 

 ٚعذهع  اجملتُهع,  بك١ٝ عٓس دبا١ْ أخ٬ق١ٝ ب١ٝٓ ٖٚٓاى..  إتذاٚظ ايٓاٖب

.. ايؿتههات ٗ يڀُههع غڀهها٤ٶ اؾههي ٖههصا ٜهههٕٛ ٚقههس إٓهههط. إْهههاض عههٔ

 .ٚاحملاٜس إػتكٌ ايكٟٛ يًكها٤ ٚغٝاب عذع ايهعـ ٖصا ٜٚتبع

 ٚ ايتذاٚظ ٖصا يهؿـ ضا٥ع١ ٚ سط٠ َٓك١ اؾسٜس ٜٚؿهٌ اٱع٬ّ

 .. إٜكاؾ٘

ــتْٚ ــْل الجـــاىٕ املطـ ــاو األخالقـــٕ اذتـــّظ ذـ  للفطـــاد، الـــسافض العـ

  ّحتٔٔدِ: جتاّشِ ٓته ّكٔف

 ِ ٞ  اؿههؼٸ  ػههاٚظ  ٜههت ّ  ا٭خ٬قهه ٞ  سُٝٓهها  يًؿػههاز  ايههطاؾض  ايعهها  ٜههأت

ٔ  ايتذهاٚظ  ٕ  سُٝٓها  با٭قه  .. أٚ  ٚايطقابه١  احملاغهب١  أزا٠ ًّهو  ٖه  ٜههٛ

ٕ  سُٝٓها  أٟ..  سطاَٝٗها  ساَٝٗا ٍ  ٜههٛ ٖٶا  إػه٪ٚ ٍ  ٗ ؾهط  عًه٢  اؿكهٛ

 ٖهههصا إػههه٪ٍٚ ْؿهههؼإٍ  ؾٝٗههها ٜتػهههًٌ ايهههر ايًشٛههه١ ٚٗ..  ايعهههاّ إهههاٍ

ٕ  ايؿٛض ع٢ً ٜٓؿت  إاٍ ٖصاإٍ  ٜسٙ ُتس ثِ ايؿعٛض, ٔ  ٫ بابها إٔ  ّهه

 :بػٗٛي١ ٜٴػًكا

ٔ  َها  ٚسٝهاظ٠  ا٫ظزٜهاز,  ٗ ايطغبه١  باب • ٘  ّهه ٔ  سٝاظته ٌ  َه  قٹبه

 .تؿبع ٫ ْؿؼٷ زاخً٘ ٗ تتدًّل سٝح إػ٪ٍٚ؛ ايًل ٖصا

ٍ  ٭ٕ ايًكهٛم ٚتهاثطٖها؛   تٛايس ٚباب •  ههس  إتذهاٚظ  إػه٪ٚ

 ٘ ٘  ٜٚؿكههس..  ٚايطقابه١  احملاغههب١ عًه٢  قههازض غهرل  ْؿػه  عههٔ سسٜجه

ٔ  يس٣ َكساق١ٝ أ١ٜ ٚا٭خ٬م ٚا٭َا١ْ, ٚايٓٛاّ, ايكإْٛ,  َه

ٕ  ايصٜٔ ِٖ ٜعطؾ٘ َٔ ٚأٍٚ..  ٜعطؾ٘  ٗ ؾٝههڀط  َعه٘؛  ٜتعهاًَٛ

 ٜكب  أخرل٠ َطس١ً ٚٗ.. ػاٚظاتِٗ عٔ إٍ ايػهٛت ايٓٗا١ٜ

 ثكاؾهههه١ بعٜههههاز٠ ايؿػههههاز ٜٚههههعزاز..  يًكههههػاض قههههس٠ٚ ايهبههههاض

 ..ٚإٛٗط١ٜ ايتؿاخط ٚثكاؾ١ ا٫غت٬ٗى,

ٍ  اؾٗهاظ  ؽهذلم  ََٓٛٛه١  ايؿػاز ٜكب  ٖٚهصا   ٜٚكهعب ..  إػه٪ٚ

 .. شيو عٛاقب ٚىاؾٕٛ عٓ٘, بكطاس١ اؿسٜح ايهجرلٜٔ ع٢ً

 ثهههِ ا٫ستٝادهههات, اخهههت٬مإٍ  ايؿاغهههسٕٚ ّٝهههٌ إػهههت٣ٛ ٖهههصا ٚٗ

 ٚٗ..  ايطقابٝه١  اؾٗات ٚؾطا٤ يٮْٛاض, ٚخازع قٛضٟ بؿهٌ تٓؿٝصٖا
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ٕ  ايتٓؿٝص ؾإٕ اؿكٝكٞ؛ ا٫ستٝاز ساٍ  أْهٛاع  ٚأضزأ ا٭غهعاض  بهأغ٢ً  ٜههٛ

 . اؾٛز٠

 باٍ ع٢ً ؽڀط ٫ بڀطم ٜٚتشاًٜٕٛ ايؿاغسٕٚ, ٜتؿٓٸٔ ايباب ٖصا ٚٗ

 ِ ٌ  عٝهههح  ايٓاقهههش١؛  ايٓٝهههه١ قهههاسب  ايؿههه٪از,  غهههًٝ  اٱساطهههه١ ٜػهههتشٝ

 .بأغايٝبِٗ

ٔ  إػ٪ٍٚ ٜتٛقـ اير ايًش١ٛ ٚٗ ـ  ايػهًٛى  ٖهصا  عه .. اؾُٝهع  ٜتّٛقه

 ايطقابهه١ ٚتهتُههٌ..  ايطقابهه١ ٗ سٛيهه٘ َههٔ ؾههسٸز ايطقابهه١؛ ٗ ؾههسٸز ؾههإشا

 ايٓعٜ٘.. بايكها٤ َسع١َٛ َ٪غػ١ٝ تهٕٛ سُٝٓا

 ٗ ْككٶهههها ٫ٚ إعطؾهههه١, ٗ ْككٶهههها يٝػههههت ؾايكههههه١ٝ ٚباختكههههاض,

 ٘  ْكههل ا٭نهدل  ػًٝٗهها ٗ ايكهه١ٝ  ..اؿُاغهه١ ٗ ْككٶها  , ٫ٚ ايتدڀهٝ

ٍ  ع٢ً باؾطأ٠ إتعًك١ ا٭خ٬م َٓػٛب ٗ ّ  إها ٔ  ايعها ٌ  َه  إػه٪ٍٚ,  قٹبه

 ايعساي١. َٚ٪غػات اجملتُع أؾطاز قٹبٌ َٔ قاغبت٘ عٔ ٚعذع
 

 :)ٕالفطاد ّضْٔل جدٗ )مجال عنل 

ٍ   نُجاٍ  . ّ.ز: عًُٞ ؾُٝا ٜطتب٘ بكه١ٝ ايؿػاز ٚاؽهاش ايكهطاض, قها

 ٚتهطاضٖههها ظههس٠,  ايػهههٍٝٛ َؿههه١ً  كٝهههـ ؾهه٤ٞ : ايكهههشاف ْكههط 

 ٜٚسٚض, ايٓكاف ٜٴجاض َط٠ نٌ!! سٌ إان١ٝ بسٕٚ ايػٌٓ طٍٛ إأغاٟٚ

تعههٛز  ؛أٚ أقههٌ ,أنجههط أٚ ؾههٗط, بعههس ايعاقههؿ١ ٖههس٤ٚ بعههس ايٓٗاٜهه١ ٚٗ

 !!! ٜهٔ مل ؾ٦ٝٶا ا٭َٛض نُا ناْت, ٚنإٔ

 اٱزاض٠. ثِ اٱضاز٠ تٓكل ٚيهٔ َعطٚف؛ إع١َٓ إؿه١ً شلصٙ اؿٌ

ٔ  خايهس . ز ٚقاٍ ـ  به ّ  ٔػه١  َههت : زٖهٝ ٍ  عًه٢  تكطٜبٶها  أعهٛا  ايػهٝٛ

 َٓڀك١ أَرل بط٥اغ١ عًٝا ؾ١ٓ ؾٴّهًت بعسٖا, دس٠ َس١ٜٓ ع٢ً ايػابك١

 ٖٚههٌ بايهاضثه١؟  إتػههببٌ نهس  قههطاضات اؽهصت  ؾٗههٌ, يًتشكٝهل  َهه١ 

 إؿاضٜع تًو أثاض ٚٗطت ٌٖٚ شلا؟ خڀ٘ نُا ْٴّؿصت ايع٬ُق١ إؿاضٜع

 ايّٝٛ؟ أَڀاض َٛاد١ٗ ٗ

ٟ  ايٛنهع  ٖهصا  احملٝا إٍ أْ٘ َا زَٓا ْعٝـ َػاعس. ز ٚشٖب  إأغهاٚ

ٔ  عسز ٗ ٘  َها  بػهبب  إهسٕ؛  َه ٍ  ا٭َڀهاض  تهؿهؿ ٔ  ٚايػهٝٛ  نهٛاضخ؛  َه
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ٛ  ْطاٙ َا نٌإٔ  ْسضن٘إٔ  ٜٓبػٞ َا ؾإٕ  أؾهدام  اؽهصٖا  قهطاضات  ٖه

َههها إ٫  ايٛطٓٝههه١ َهههٔ وًُهههٕٛ ٫ٚ ا٭َاْههه١, ٫ٚ اٱخههه٬م ّتًههههٕٛ ٫

 . ؾك٘ َكاؿِٗ ب٘ ٜبتاعٕٛ

 ٱزاض٠ ا٭ؾهدام  ٖ٪٤٫ اختٝاض ؾٝٗا مت قطاضات ٖٞ ٚبعسٙ شيو ٚقبٌ

 .شلصا أ١ًٖٝ وًُٕٛ ٫ ِٖٚ َطؾل,أٚ  د١ٗ

ِ إٔ  ايكهطاضات؛  خڀاٜها  ٚأؾهسٸ  ايؿػهاز,  أْهٛاع  أغٛأ إٕ  غهرل  اختٝهاض  ٜهت

 ٚتهههٝع إػهه٪ٚي١ٝ, ؾتهههٝع .. عًُههٗا ٜٓهه٤ٛ َػهه٪ٚيٝات يٝتههٍٛ ايهههـ٤

 .ايٓاؽ َكاحل

ٔ  ؾ٬بهس  اـػهاض٠,  َٔ ؾطن١ تٓتؿٌإٔ  أضزت إشا  ؽتهاض  قهطاضات  َه

 ؾهههؿاؾ١ٝ نههه٤ٛ ٗ إهههٛاطٌٓ ٚيكهههاحل يًهههٛطٔ, تعُهههٌ نؿههها٤ات ؾٝٗههها

 .زقٝك١ ٚقاغب١ ٚاغع١,

ٔ  اؿُٛز قاحل بٔ اهلل عبس. ٚتػا٤ٍ ز  زٕٚ سايهت  ايهر  ا٭غهباب  عه

 ا٭َا١ْ أّ, إايٞ ايسعِ ايػبب ٌٖ ايب٬ز, ٗ ايتشت١ٝ ايب٢ٓ اغتهُاٍ

ٞ  تٓؿٝهص  أّ, ايعٌُ ٗ ٕ  عًه٢  إبهاْ َؿهطٚع١ ؼتهاز    أغه١ً٦  ا٭ٚزٜه١؟  بڀهٛ

  إٍ ْكاف َػتؿٝض.

ٕ   اؾاظٟ. ز َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط ٔ  إؿهه١ً  ايؿهبٝهٞ, ؾهإ ُٴه إٔ  ٗ ته

 ٚتٓؿٝههصٖا َعٗهها ايتعاَههٌ ٜههت٫ِ  اـكهٛم  ٚدهه٘ عًهه٢ اـسَٝهه١ إؿهاضٜع 

ٌٷ,  إؿههاضٜع بكٝهه١ َههع َذلابهه٘ َتهاَههٌ بؿهههٌ  ايػايههب ٗ ٜعُههٌ ؾههه

 بعهههض إلهههاظ ٜػهههتعذٌ إػههه٪ٍٚإٍ إٔ  باٱنهههاؾ١ اْؿهههطازٟ, بؿههههٌ

 اؾهههٛز٠, سػهههاب عًههه٢ َ٘ػههه٪ٚيٝتأٚ  ٚظاضتههه٘ يؿهههذل٠ يتٴشػهههب إؿهههاضٜع

 ٖهههٛ ايههههش١ٝ ٜٚههههٕٛ ا٭خهههط٣؛ إؿهههاضٜع َهههع ٚايتٓػهههٝل ٚايتهاَهههٌ,

 . إٛاطٔ

ِ  ايتُٜٓٛه١  ثكاؾتٓها  تؿتكهس  عاّ, ٚبؿهٌ  ٚاحملاغهب١ٝ؛  إػهتُط  يًتكهٜٛ

 .ٚايؿػاز ٚاٱُٖاٍ, ايتػٝب, َٔ ْكًٌ ا٭قٌ ع٢ًأٚ  مسٸ نٞ

ُٸٞ ٫ مٔ: ايؿٗطاْٞ ي٢ًٝ. أ ٚقايت  إؿهاضٜع , بأزلا٥ٗها  ا٭ؾهٝا٤  ْٴػ

 بايٛههاٖط َكههاٍٚ ايتُٜٓٛهه١ إؿههاضٜع َٚعٛههِ ."إتعجههط٠" ْػههُٝٗا إٓٗٛبهه١

 ٗ ٚثههٛاب. ٚعكههاب ٚإؾههطاف, َتابعهه١ ٖٓههاى ٚيههٝؼ, بايبههاطٔ َٚكههاٍٚ
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 ٜههتًُؼ طبٝههب إڀههط ٚنههإٔ, إؿههاضٜع خباٜهها ؽههطز ا٭َڀههاض َٛاغههِ

 -يٮغهههـ – يههههٔ يٓههها؛ ٜٚؿدٸكههٗا  ا٭مل َههههأَ قڀطاتههه٘ َبهههع 

ـٸ إڀط, ٜٓتٗٞ  ايٓهاؽ,  ٜٚٓػ٢ إٍ ٚنعٗا, ا٭َٛض ٚتعٛز ا٭ضض, ٚػ

 ٚأضم. غطم ناضث١ ع٢ً عاّ نٌ ٜٚكشٕٛ

 ساظَههه١( قهههطاضاتإٍ ) ايؿهههٗطاْٞ أْٓههها متهههاز غهههعس. ز ايًهههٛا٤ ٜٚهههط٣

 َٚػهها٤يتِٗ, اؿهَٛهه١, َههٔ ايؿاغههسٜٔ ٚإخههطاز ايؿػههاز, ٕهاؾشهه١

 نُها  ايكهه١ٝ  ُٝٸهع  إدهطا٤ات  ٚيهٝؼ  ْهادع٠,  ٚعسايه١  ععّ ٚقاغبتِٗ

 ايؿػاز. ع٢ً اٱضاز٠ غٝكهٞ ٚٴدست ايػابل... إشا سسخ ٗ

 

 السدٓعاٌ: خالد. األكادميٕ: د القطاع يف الفطاد 

 اعتكازٶا ا٭نازّٞ؛ ايكڀاع ٗ ؾػاز وسخإٔ بعهِٗ  قس ٜػتػطب

 ٚايذلبههٌٜٛ, إههجكؿٌ, َههٔ ٖههِ ايكڀههاع ٖههصا عًهه٢ ايكهها٥ٌُ بههإٔ َههِٓٗ

ٔ  ٚا٭غاتص٠ ٕ  ايهصٜ ِ  يػرلٖهِ,  قهس٠ٚ  ٜٴعهسٸٚ ِ  ٚأْٗه ِ  ٚعهه ٟ  عًُهٗ  ايذلبهٛ

 .ايؿػاز عٔ ٜهْٕٛٛ َا أبعس

ٕ  اؿٜ ٚيػ٤ٛ ٘  قهس  ايكڀهاع  ٖهصا  , ؾهإ ٌ  ايؿػهاز  طايه  ٚشيهو  غهرلٙ  َجه

 ايعُههٌ ٗ ػطبهه١ عًهه٢ َههبين أنتبهه٘ َٚهها بعهههٗا, أعههطض قههٛض بعههس٠

 ؾههإ ٗ ايعُههٌ َٓٗهها غهه١ٓ, ٚث٬ثههٌ ٔههؼ عههٔ تعٜههس ٕههس٠ ا٭نههازّٞ

 .غٓٛات عؿط تكاضب ٕس٠ ايعًٝا يًسضاغات ايكبٍٛ

 :األّىل الصْزٗ

 ايؿػههاز قههٛض َههٔ ٚاسههس٠ plagiarism ايعًُٝهه١ ايػههطق١أٚ  ا٫ْتشههاٍ

 اٯخهطٜٔ,  أؾههاض  عًه٢  ا٫عتسا٤ ٜتِ سٝح ؾٝٛعٶا؛ ا٭نجط ا٭نازّٞ

 ْؿػه٘, إٍ  ايباسهح  ٜٓػهبٗا  عٝح د٬ٗڄ,أٚ  قكس عٔ أعُاشلِ ٚغطق١

أٚ  ايبشههٛخ إعههساز أثٓهها٤ َٓهه٘ ا٫قتبههاؽ عٓههس إٍ إكههسض ٜؿههرل ٫أٚ أْهه٘ 

ٔ  يًشهسٸ  اقذلست ٚقس. ٚايسنتٛضاٙ إادػترل ضغا٥ٌ إٔ  ايٛهاٖط٠  ٖهصٙ  َه

 قهههؿش١ عًههه٢ ٚايهههسنتٛضاٙ إادػهههترل يطغهههاي١ ا٭ٍٚ ايكهههؿش١ تؿهههتٌُ

ُٸٔ ُٶاأٚ  تعٗسٶا تته ٘  عًُه٘,  ٖصاإٔ  ايباسج١أٚ  ايباسح َٔ oath قػ  ٚأْه
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ّ  بٛنههٛح أؾهاض   ٗ َتبههع اٱدههطا٤ ٖٚهصا .. عٓٗهها أخهص  ايههر إكههازضإٍ  تها

 بػههشب ٜكههٍٛ ْٛههاّ قههٝاغ١ نههصيو ٚاقذلسههت. ايدلٜڀاْٝهه١ اؾاَعههات

ٛ  ؾُٝها  ايع١ًُٝ ايسضد١ ـ  يه ٍ  اڂنتؿه ٌ  غهٛا٤  اْتشها أٚ  إٓاقؿه١  دًػه١  قبه

 بسضد١ ٚوسٸ يًُ٪يؿات, ايؿهط١ٜ اؿُا١ٜ ايؿطٙ ٜٚهُٔ ٖصا ..بعسٖا

 .ا٭ناز١ّٝ ايب١٦ٝ ٗ ايؿػاز ٚبايتايٞ ايع١ًُٝ؛ ايػطق١ َٔ نبرل٠

 : الجاىٔ٘ الصْزٗ

 بايؿههٗازات عٴههطف َهها ٚٗههٛض إعطٚؾهه١ ا٭نههازّٞ ايؿػههاز قههٛض َههٔ

 أْٗها أٚ  أنازّٝٽها  َعتُس٠ غرل داَعات َٔ ايكازض٠أٚ  ٚإعٜؿ١ اي١ُٖٝٛ

ٞ  أقه٬ڄ  َٛدهٛز٠  غرل اؾاَعات ٖصٙ ٚبعض.. نعٝؿ١  َهتهب  فهطز  ؾٗه

 ايؿههٗاز٠ طباعهه١ بعًُٝهه١ ٜكههّٛ بٓهههٞ ٚسػههاب ضزلههٞ, ٚخههتِ ػههاضٟ,

ٌ  ٚيتُطٜهط .. إڀًٛبه١  إايٝه١  ايطغّٛ اغتٝؿا٤ بعس يكاسبٗا ٚإضغاشلا  ايعُه

ٕ  قس اـتِ ؾإٕ ؾطع١ٝ؛ ٚإعڀا٥٘ ُٶا  ٜههٛ ٕ  ٗ ؾػهاز  بػهبب  غهًٝ  َهها

 أعها٤ أسس تّٛياٙإٔ  بعس بًب١ً اي١ُٖٝٛ ايؿٗازات َٛنٛع أثاض ٚقس. آخط

 إػهه٪ٚيٌ َههٔ نههبرلٶا عههسزٶا نؿههـ سٝههح ايػههعٛزٟ؛ ايؿههٛض٣ فًههؼ

 .َعتُس٠ غرلأٚ  ١ُٖٝٚ داَعات َٔ ؾٗازات وًُٕٛ ايصٜٔ

 :الجالج٘ الصْزٗ

ٚٸز  سٝح ؛"إعٚض٠ ا٫ختباضات" اؾاَع١ٝ ايب١٦ٝ ٗ ايؿػاز قٛض َٔ  ٜهع

. زضؽ قهههس ٜههههٕٛإٔ  زٕٚ َههها اختبهههاض بادتٝهههاظٙ تؿٝهههس بؿهههٗاز٠ ايڀايهههب

ٌ  اختباض ٖٛ ايسا٥ط٠ ٖصٙ ٗ ٜكع اختباض ٚأؾٗط  اختبهاض أٚ  TOEFL ايتٛؾه

 ايههر ا٭َطٜهٝهه١ ايؿههطن١ ؾههإٕ ٚسكٝكهه١,... أدٓبٝهه١ نًػهه١ اٱلًٝعٜهه١

ٞ  ٫ٜٚه١  ٗ تكهع  ٚايهر  ا٫ختبهاض,  ٖصا ع٢ً ٚتؿطف تسٜط  تتدهص  ْٝٛدرلغه

 ضقههِ بإعڀهها٤ ٚشيههو ا٫ختبههاض؛ ٖههصا تعٜٚههط َههٔ يًشههسٿ نههجرل٠ استٝاطههات

 ٗ ا٫ختبهاض  تعكهس  ايهر  ٚاؾٗات ٚن٥٬ٗا, خ٬ٍ َٔ يًُٓٛشز باضنٛز

ٍ  ْٝع ٙ   ٚبأٚقهات  ؾٝٗها,  ٜٴعكهس  ايهر  ايهسٚ  ٚاسهذلاظات  قهسز٠, ٚبؿهطٚ

 قسّه١  ِهاشز إٍ  ايتٛؾٌ َعٚضٚ ًٜذأ. دس٣ٚ زٕٚ أسٝاْا ٚيهٔ نجرل٠؛

 عًٝٗهها,( ُٖٚههٞ بههاضنٛز) ضقههِ ٚعُههٌ طباعتٗهها, ٚإعههاز٠ ا٫ختبههاض, َههٔ

 ا٭زْه٢  اؿهسٸ  زضده١  ٚإعڀا٥٘ إڀًٛب١, ٚإعًَٛات إُتشٔ قٛض٠ ٚٚنع
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 ٜڀًههع َههٔ ٱٜٗههاّ شيههو؛ تؿعههٌ ٖٚههٞ... ايعًٝهها ايسضاغههات بههطاَر ٗ يًكبههٍٛ

 ٚقههس. ؾٝٗهها َبههايؼ غههرل ايسضدهه١ ٚإٔ قههشٝ , ا٫ختبههاضإٔ  ايههسضدات عًه٢ 

 َههع إباؾههط ايههطب٘ خهه٬ٍ َههٔ شيههو,إٍ  ايػههعٛز١ٜ اؾاَعههات ؾڀٓههت

ٌ  ؾطن١ ٔ  تتشّكهل  عٝهح  ْٝٛدرلغهٞ؛  ٗ ايتٛؾه ٘ أٚ  ايتعٜٚهط  َه ٔ  عسَه  َه

 ا٫ختبههاض ٖههصا ؿههاًَٞ َههعٚض٠ سهها٫ت ٖٚٓههاى... ايبههاضنٛز ضقههِ خهه٬ٍ

 .ايػابل باٱدطا٤ ايعٌُ قبٌ أؾًتت

 ايؿػههاز عههٔ ايطزٜعههإ خايههس ز إيٝهه٘ تڀههطم ٕهها ٚتعكٝبٶهها ٚاغههتهُا٫ڄ 

 َا َٓٗا أخط٣, أَٛضٶا ؾسعل إٍ إٔ ٖٓاى طًش١. ا٭نازّٞ, أؾاضت ز

ٔ  ٜػهتڀٝع  ايهر  ٚا٭١ُْٛ بايتؿطٜعات ٜتعًل  ا٫يتؿهاف  ايػهًڀ١  ّتًهو  َه

 :اٯتٞ َٔ ُّهٓ٘ أخط٣ بكطا٠٤ تكسّٗا ٚإعاز٠ عًٝٗا

 ايٛٚهها٥ـ عًههٞ ايتعٝٝٓههات. ايتعاقههسات ٚأٜهٶهها ايتعٝٝٓههات ٗ ايؿػههاز (3

ٔ  خكٛقٶها  ا٭ناز١ّٝ, ٔ  يًُعٝهسٜ ِ  ٚاحملانهطٜ ْٶها  تهت  بڀطٜكه١  أسٝا

ّ  بڀطٜكه١  إ٪ٌٖ يًعٓكط ٚاغتبعاز اْتكا١ٝ٥ بٗا . َعٝٓه١  أٖهساف  ؽهس

 ايتهسضٜؼ  ٦ٖٝه١  أعها٤ َٔ ايػعٛزٟ غرل ايعٓكط َع ايتعاقس ٚأٜهٶا

ٌٸ  ٗ َِٓٗ ا٭قػاّ َٔ نجرل اَتٮ ست٢ ًَؿت١؛ بڀطٜك١ ٜتِ  تهٛؾط  ٚه

 . ايػعٛز١ٜ إدطدات

ٍ  سٝهح  بعههِٗ,  َٔ ا٭نازّٞ ا٭زا٤ ٗ ايؿػاز (4 ّ  تتشهٛ  شلها  أقػها

ٔ  َهساضؽ  إٍ أناز١ّٝ َٚكطضات زضاغ١ٝ خڀ٘  ايڀايهب  ؾٝٗها  ٜٴًكه

 ٜٴكهاٍ: ( بايتعبرل ايهساضز  ٬َظّ) َصنطات َٔ ايعاّ ايتعًِٝ أظسٜات

ٍ  ثِ نا٬َڄ, إكطض ؽتعٍ إْٗا ٔ  ْتػها٤ ٞ  عه ٔ  إدطدهات,  تهسْ  ٚعه

 ؾُهاشا  ٚطايباتٓها,  يڀ٬بٓها  ٚايتشًًٝٝه١  ايٓكس١ٜ غرل ايتًك١ٝٓٝ ايص١ٖٝٓ

 (.أق٬ڄ ؾاغس٠ بهاع١)  ٖٛ إيِٝٗ قڂسٸّ َا نإ إشا َِٓٗ ْٓتٛط

 ا٭نازّٝهه١, يًُ٪غػههات ٚايتُٓٛٝههٞ اٱزاضٟ ايهههازض ٗ ايؿػههاز (5

. شاتٗهها ٗ سههس اؾاَعههات إٍ ايهًٝههات, إٍ ا٭قػههاّ, َههٔ بساٜهه١

ٔ  إ٪غػهات,  بعهض  ٗ َٛدهٛز٠  ٖٚهصٙ  ٍ  َٚه  ٜٴشهاضب  اٱقه٬ح  وهاٚ

 . ايڀطم بؿت٢ أَٛضٙ ٚتٴعطقٌ ٜٚٴػتبعس,
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 ًَٛه١  ؼهت  ٚتدلٜطٙ ببػاط١, ُطٜطٙ ّٚهٔ ؾٝض, َٔ غٝض ٖصا

 َكههاحل ؽههسّ بڀطٜكهه١ تأًٜٚههٗا ٚإعههاز٠ ٚايتؿههطٜعات, ايًههٛا٥  عٓههل يههٟٛ

 .إػتؿٝس

 

  :َ٘الفطاد: آلٔات التصدٖ ّمعْقات املْاج 

إٔ  بهس  ٫ ايؿػهاز  ٕهاؾشه١  ايٛطٓٝه١  إطظٚقهٞ إٔ اشل٦ٝه١   سهامت . ز ٜط٣

 يًػٝاغهههات ٦ٖٝههه١ تههههٕٛ ٚإٔ اؾاْهههب, ٖهههصا اختكاقهههٗا ٚؾهههل تتهههٍٛ

َٶا تتٍٛإٔ  - هب ٫ بٌ - تتٍٛ ٫ٚ ٚايتؿطٜعات,  قهس  تٓؿٝص١ٜ, َٗا

 .اؾاْب ٖصا ٗ ا٫ختكام شلا اْعكس دٗات َٗاّإٍ  بٗا تٓشطف

 ٫ بهههاٍم ٚايؿػهههاز ايعهههامل, زٍٚ ْٝهههع ٗ َٛدهههٛز٠ ٚهههاٖط٠ ٚايؿػهههاز

 ٭ٕ َهاؾشتههه٘ ّههههٔ ٚيههههٔ َتذهههسز؛ ٭ْههه٘ عًٝههه٘؛ ايكهههها٤ ّههههٔ

 يًتؿههطٜعات. إػههتُط ايتڀههٜٛط ٗ تهههٕٛ َٚٛادٗتهه٘ تتذههسز, ايكههٛاٌْ

 آثاضٖهها؛ َههٔ ايتدؿٝههـأٚ  ايؿػههاز أٚدهه٘ تكًههٝل ٗ لشههت ايههر ٚايههسٍٚ

 ٚتڀٜٛطٖا ٚػسٜسٖا, تڀبٝكاتٗا, َٚتابع١ ايكٛاٌْ, بتؿطٜع نإ إِا

 .َػتُط بؿهٌ

 بٛنههههع نههههصيو ٚتهههههٕٛ.. بايتٓؿٝههههص َٚهاؾشهههه١ ايؿػههههاز تهههههٕٛ

 شلههها ٜٓعكهههس دٗههه١ ٚنهههٌ. تٓؿٝهههصٖا َٚطاقبههه١ ٚايتؿهههطٜعات, ايػٝاغهههات

ٔ  أڂْؿه٦ت  ايهر  ٚأٖهساؾٗا  ٜتٓاغب َا اختكام ٔ . أدًهٗا  َه ِ  َٚه ٫ أ إٗه

 .إٗاّ ٚتتٓاثط ا٭زٚاض ؽتً٘

 َبههاز٨  ٚتععٜههع  ايؿػههاز,  ٕهاؾشهه١ ايتؿههطٜع١ٝ  إَٓٛٛهه١  تڀههٜٛط إٕ

 .إًـ ٖصا ٕٛاد١ٗ إٓڀًل ٖٛ ايٓعا١ٖ؛

 ثهه٬خ يههسٜٓاإٔ  اؿُههٛز إٔ إؿههه١ً  قههاحل بههٔ اهلل عبههس. ز ٜٚههط٣

 ٕهاؾشه١  يهٝؼ  اؾهصضٟ,  اؿٌ تهٕٛإٔ  ٜٴؿذلض ندل٣ ضقاب١ٝ دٗات

ٝٽا يًكها٤ ٚإِا ايؿػاز؛ ٔ  َؿهطز٠  ٚعسٖا بٌ ايؿػاز؛ ع٢ً ْٗا٥ ٞ  َه  إانه

 إؿػههس, ػههاٙ إطعٝهه١ ا٭ُْٛهه١ تڀبٝههل ٚدههط٣ زٚضٖهها تؿعٝههٌ مت َهها إشا

ٖٞٚ: 
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 ٚايتشكٝل. ايطقاب١ ١٦ٖٝ -

  ايعا١َ. إطاقب١ زٜٛإ -

 ايؿػاز. َهاؾش١ ١٦ٖٝ -

 ٗ َٚتذهصض  ؾهطٜه١  بٓٝه١  ايطزٜعهإ, ؾهإٕ ايؿػهاز    خايس. ٚٗ تكٛٸض ز

ٔ  ْؿػهٗا,  ايجكاؾه١  عًه٢  ثهٛض٠  ايؿػهاز  عًه٢  ايجٛض٠.. قٛض بعس٠ ثكاؾتٓا  ؾُه

ـ  ايؿػاز... ْبسأ؟ أٜٔ ـ  ٜكه ٔ   خًه ّ  تعهٛم  ايهر  إؿهه٬ت  نهجرل َه  تكهسٸ

 اٱَػهاى  تػتڀٝع ؾ٬ ٜتُسٸز ايصٟ با٭خڀبٛٙ أؾب٘ ايؿػاز... فتُعٓا

 غطٜبهه١,  َػههُٝات ايؿػههاز ؾههطع١ٓ قههه١ٝ ٗ إؿههه١ً ٚتهُههٔ.. بهه٘

ْٶها  ٜتساخٌْ٘ إ بٌ بطاق١؛ ٚأسٝاْٶا ٌ  ايكهِٝ,  ََٓٛٛه١  َهع  أسٝا  أسهس  ٜٚعهسٸ  به

 ّ  شيهههو عًهه٢  ٚا٭زيهه١  ٚايؿههٛاٖس .. ٖاضغهههات٘ بعههض  ٗ ا٭خهه٬م  َهههاض

 .نجرل٠

 ّهههٔ َهها ٖٚههٛ ايطٜعههٞ, با٫قتكههاز نههبرل٠ بكههٛض٠ ايؿػههاز ٜههطتب٘

ٛ  نهجرل٠,  ٕهدلضات  ايسٚي١ تػطم ؾايٓاؽ.. غٗٛي١ بهٌ ٬َسٛت٘  َها  ٖٚه

 .َٓاقؿت٘ هب

 بههٌ غٝاغههٞ؛ بٓٛههاّ ٜههطتب٘ ٫ ايؿػههاززٖههٝـ إٔ  بههٔ خايههس. ٜٚههط٣ ز

ٕ  عٓههسَا ٜٛٗههط ٘  َٛاتٝهه١ ايٛههطٚف تهههٛ , َتبآٜهه١  بههسضدات يًٛٗههٛض يهه

 :َجٌ ايٛٗٛض, أغباب ي٘ َا تٛؾطت َت٢ ٜٛٗط زٚي١ٝ ٚاٖط٠ ؾايؿػاز

 ٚاحملاغب١ٝ. ايطقاب١ نعـ -

ّ  بػبب اؿٝات١ٝ؛ ا٫ستٝادات تٛؾرل قعٛب١ -  ايعسايه١  تهٛؾط  عهس

 اجملتُع. أؾطاز بٌ ايجطٚات تٛظٜع ٗ

ٌ أٚ  ا٭١ُْٛ بٌ ايتهاضب - ّ  ٚ ايكهٛاْ  ٖها  بٝٓٗها؛  ايتٓاغهل  عهس

 تڀبٝكٗا. إغا٠٤إٍ  ٜ٪زٟ

 ٚايتڀٜٛط. اٱق٬ح بطاَر نعـ -

 ا٫غههذلاتٝذٞ ٚايتدڀههٝ٘, َٛدههٛز٠ اـُػهه١ٝ ايتُٜٓٛهه١ إٕ اـڀهه٘

ِ  اػٗههههت  ٚايتشكٝههههل,  ايطقابهههه١,  ٚأدٗههههع٠ , مههههٛٙ ايكڀاعههههات  َعٛهههه

ٚتهُههٔ  , ظَههٔ َٓههص َٛدههٛز٠ نًههٗا ايؿػههاز َٚهاؾشهه١ ٚاحملاغههب١,
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ٔ إٍ  اؿاد١ ٚٗ ايكشٝ , ايتڀبٝل ٗ إؿه١ً ٌ  اختٝهاض  سٴػه  ايكها٥ُ

 يه٘ زٚض  ايكهاؿ١  ايكهس٠ٚ  تهٛؾط إٔ  نُها  ٚإتابع١. ٚايتؿػٌٝ ايتٓؿٝص ع٢ً

 .اهلل ٚكاؾ١ ٚا٭َا١ْ, بايعٌُ, ا٫يتعاّ ٗ نبرل

 اْتؿهاض  َهع  ايتُٓٛٝٝه١  ايجكاؾه١  ايعهٜٛٔ إٔ ع٬قه١   عبسايًڀٝـ. ٜٚط٣ ز

 َػههت٣ٛ انؿههض َػههتٛاٖا؛ اضتؿههع ؾهًُهها عهػهه١ٝ, ع٬قهه١ ايؿػههاز

ّ  ٚايعسايهه١,  ٚايٛنههٛح, ايؿههؿاؾ١ٝ,  تههدلظ  سٝههح  ايؿػههاز,  ايتؿههطز  ٚعههس

 إكههاحل تكههسِٜ ٚعههسّ ا٭ُْٛهه١, كايؿهه١ عًهه٢ ايكههسض٠ ٚعههسّ بههايكطاض,

 ْؿههط عًهه٢ تػههاعس ايٓٛههاّ تڀبٝههل ٗ اـاقهه١. ٚنههصيو ؾههإٕ إطنعٜهه١

 ؾههإشا إجههاٍ, غههبٌٝ ٚؾطٚعهه٘ .. ٚعًهه٢ قههاسبٗا ضنهها ٜؿههذل٣ إش ايؿػههاز؛

 َكههاحل ناؾهه١أٚ  َعٝٓهه١ دٗهه١ عٓههس ايههٛظاضات َكههاحل ناؾهه١ ناْههت

 إُههههٔ َهههٔ أقهههب  ايهههٛظاض٠ ْؿػهههٗا؛ ٗ َعٝٓههه١ إزاض٠ يهههس٣ إػههه٪ٚيٌ

 ٖٚ٪٤٫. ٖ٪٤٫ ٗ ايتشهِ

 إُٗه١  ا٭زٚات إاي١ٝ ٜعسٸ أسس ايص١َ إعضٚع إٔ قإْٛ ٓٝس. ٜٚط٣ ز

 ْٝهع  عًه٢  عازٍ بؿهٌ طڂبٸل َا إشا خاق١ إايٞ, ايؿػاز ؽؿٝض ٗ

ـ  ايتشسٜس ٚد٘ ٚع٢ً, ايسٚي١ َٛٚؿٞ ٍ  إزاض٠ ُهاضؽ  ايهر  ايٛٚها٥  أَهٛا

 ايههصَِ ْٝههع ضقههس ّهههٔ سٝههح َؿههاضٜعٗا؛ عًهه٢ تٴؿههطفأٚ  ايسٚيهه١,

ٔ   ٜٚعهعظ  ايٛٚٝؿه١؛  تهطى  ٚبعس ٚخ٬ٍ, قبٌ, إاي١ٝ ّ  ٖهصا َه  ايطقابه١  ْٛها

 .ايعاّ ٚإاٍ ايسٚي١ أ٬َى ع٢ً إاي١ٝ

ٝٸهههطإٔ  ايٛابهههٌ إٍ أْههه٘ ٫بهههس  خايهههس. أ ٚشٖهههب  ْٚههههٕٛ َؿطزاتٓههها, ْػ

إٔ  اؿههٌ .. ٫بههس ْكههـ ا٫عههذلاف بإؿههه١ً ٭ٕ أْؿػههٓا؛ َههع قههطوٌ

ٔ  بهس٫ڄ  َٓٗٛبه١  َؿهاضٜع  ْكٍٛ: ٚإٔ ,ناي١ ؾ١٦ َٔ بس٫ إضٖابٌٝ ْكٍٛ:  َه

 َٔ بس٫ڄ ايٛطٔ, ٖصا ٗ يًطدٌ ؾطٜو إطأ٠ ْكٍٛ: ٚإٔ َتعجط٠, َؿاضٜع

 ىكٗا. أَط نٌ ٗ" ايؿطع١ٝ ايهٛاب٘"اؿسٜح عٔ 

 َههع بهسأت  ايؿػههاز ٬َسكه١  ايهًٜٛٝهت إٔ َٛنههٛع  ٜٛغههـ. أ ٚأٚنه  

 إًو إػؿٛض ي٘ ظَٔ إاي١ٝ, ٚظٜط عبسايطٓٔ بٔ َػاعس ا٭َرل إطسّٛ

 ٚإٛههامل إطاقبهه١ زٜٛاْهها ٖههصا؟ ٚتأغههٝؼ يههو أٜههٔ َههٔ َؿههطٚع ؾٝكههٌ,

 ايتذاضٟ, ٚايػـ ايؿػاز, َهاؾش١ ٫سكڄا ٦ٖٝات ثِ إايٌٝ, ٚإُجًٌ
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 تٓهتر  مل َٛنهٛعٶا؛  ٫ ؾهه٬ڄ  إجاي١ٝ ايبساٜات ٖٚصٙ ٚغرلٖا, ٚايتػذل,

  ٚتٓؿٝصٙ. ايتؿطٜع يهعـ ايكا١ْْٝٛ؛ ا٬ٕسكات َ٪غػٶا ع٢ً ع٬ُڄ

ٌ  َؿهه١ً  ايسضٜؼ إٔ أندل ظٜاز. ز ٜٚعتكس  ايؿػهاز  َهاؾشه١  تعطقه

ٝٽا..  ايؿػاز"  ؾطع١ٓ"  ٖٛ  .ْٚٛاَٝٽا زٜٓ

ٕ  إمثٶا؛ ٜطتهب ٫ بأْ٘ ايؿػاز, ٗ ايطاتعٌ َٔ نجرل ٜؿعط سٌ  ؾهإ

 ايؿاغهس  ٜؿهعط  ٚسٌ َٴًػٶ٢. ٜكب  إهاؾش١ ٗ ايسٜين ايطازع اغتدساّ

َٶا ٜطتهب ٫ بأْ٘  ؾإٕ ؛!(يًذُٝع ايهاٗ) ايعاّ إاٍ ع٢ً اعتسا٤ٶأٚ  دط

  !دس٣ٚ ب٬ ٜٴكب  ايٛطين ايٛاظع اغتدساّ

ٌٻ ٫ !إشٶا؟ اؿٌ َا  .ايعكٛبات ٚضازع ايكٛاٌْ ٚاظع غ٣ٛ س

 يهٝؼ  ايؿػهاز إٔ  ْهسضى إٔ  عًٝٓا: اؿُٛز قاحل بٔ اهلل عبس. ز ٚقاٍ

ٌ  إٓاقهب؛  اغتػ٬ٍأٚ  ايطؾاٟٚ ٗ قكٛضٶا ٔ  يًٓٝه  اقتكهاز١ٜ  َٓهاؾع  َه

 بٛقهؿٗا نهطضٶا   ؾػهازٶا  تٴعهسٸ  اير إٓاؾص َٔ ايعسٜس ٜؿٌُ إِا, ؾشػب

 :شيو َجاٍ, اٯخطٜٔ ع٢ً ٜعٛز

 .يًٛٚٝؿ١ َٓ٘ أسل ٖٛ َٔ ٖٓاىإٔ  َع, عٌُ طايب تٛٚٝـ -

ٙ  عسّ - ٌ  ٗ ا٫ْههبا ٔ  ايعُه ٌ  اؿههٛض أٚ  ا٭زا٤ ْاسٝه١  َه  يًعُه

 .احملسز٠ ا٭ٚقات سػب

 ٜهههٔ مل ٚإٕ ستهه٢ اْعههساَٗا؛أٚ  إؿههاضٜع عًهه٢ ايطقابهه١ ٤غههٛ -

 تؿطٜڀڄها  بٛقـ شيهو  شيو؛ دطا٤ أٚ َعٟٓٛ َازٟ َطزٚز ٖٓاى

 .يًُػ٪ٍٚ إٛن١ً يًُٗاّ

ِٸ َٚهههٔ, اؿاغهههٛب١ٝ ايتكٓٝههه١ تڀهههٜٛط, إٔ إطسًههه١ ٖهههصٙ ٗ ٚأدهههعّ  ثههه

ٍ إٔ  َع٢ٓ اؿه١َٝٛ. ايتعا٬َت ناؾ١ إلاظ ٗ ايتك١ٝٓ تػدرل  تتشهٛ

ُٸ٢إٍ  اؿه١َٝٛ اٱدطا٤ات ناؾ١ ؛ (اٱيهذلْٚٝه١  اؿه١َٛ)  َا ٜٴػ

ٌ  ٜٴػِٗ غٛف ّ  ٗ ايتدؿٝـ َٔ سس٠ ايؿػاز. به  َٚؿه١٦ٝ  - أٜهٶها  أدهع

ٕ ٫ أ ٚدٛب َع, بٝٓٓا ئ ٜهٕٛ ي٘ ٚدٛز ايؿػازإٔ  -تعاٍ اهلل  ٜههٛ

ٔ إ٫  إدهطا٤  أٟ ٖٓاى ٍ  َه  أٟ قه٬س١ٝ  ٚأ٫ تٴعڀه٢  ايعايٝه١,  ايتكٓٝه١  خه٬

ٔ  إعهين,  اؾٗهاظ  ٗ قهسز٠  فُٛعه١  خ٬ٍ َٔإ٫  إناؾ١أٚ  تعسٌٜ  َٚه

 .ٚاٱخ٬م با٭َا١ْ شلِ إؿٗٛز
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ٍ : احملٝا َػاعس. ز َٚٔ داْب٘, قاٍ ٛ  ٕهاشا  إٗهِ:  ايػه٪ا  ايؿػهاز  ُٜٓه

 .. أّ ٚايؿؿاؾ١ٝ احملاغب١ غٝاب بػبب شيو قٛضٙ؟ ٌٖ بهٌ اجملتُع ٗ

ٔ أٚ  شلِ نُرل ٫ ٖٔ نجرلٕٚ إيٝ٘ ٜكٌ ٚإزاضٟ ادتُاعٞ غًٛى ٖٛ  َه

 اهلل؟ ىاؾٕٛ ٫

 ٚيهههٔ ايؿػههاز؛ ٗ يًُؿههاضن١ ٦َٝٗهه١ غايبٗهها ايٓؿههٛؽ ٖههٌ َعٓهه٢:

ٚ  ٯخهط أٚ  يػبب تكسض ٫ ٭ْٗا  إتهٓيب  ططٜكه١  عًه٢  .. ٚقهازق١  أَٝٓه١  تبهس

 قاٍ: سٌ

 ٓظله ال فلعل٘ عف٘ ذا جتد فإٌ    اليفْع غٔه مً ّالظله

 ٜػٝهههب سهههٌ أعُايٓههها أزا٤ عًههه٢ سطقهههٓا َهههس٣ ٗ ٖهههصا نتهههدل مهههٔ

 .َٓا ٜٴڀًب َا بهٌ قٝآَا َٚس٣ ايطقٝب,

ـ  عٌُ نٌ ٗ ايٛاغڀ١ ْڀًب سٌ مٔ ٌ أٚ  يًٓٛهاّ,  كهاي  يٓشكه

ٔ  ؾهه٬ڄ  ِاضؽ ؾٓشٔ ايڀٌٜٛ؛ ا٫ْتٛاض بعسإ٫  ْػتشك٘ ٫ أَط ع٢ً  َه

 .ايؿػاز أؾهاٍ

ٌ  َٓهها ٚإهط٤  ؾإْهه٘  بٝتهه٘؛ ٚؽهلٸ  ؽكٸهه٘ أعُها٫ڄ  ايعُههٌ ٗ ّههاضؽ سه

 ؾٗههٛ ٚبايتههايٞ .. يٓؿػهه٘ يٝٗبٗهها غههاعات بهههع ايعُههٌ غههاعات َههٔ ٜكتڀههع

 .ؾػازٶا ّاضؽ

 ٌ ّ  ٚسههه ّ  ٗ َٚطنبتٗههها  ٚأق٬َٗههها,  اؾٗههه١,  أٚضام ٜػهههتدس  ايكٝههها

 .ايؿػاز أؾهاٍ بعض ّاضؽ ؾٗٛ خاق١؛ بأعُاٍ

 قاٖط غبب زٕٚ َٓ٘ ٜٴڀًب َا ايكٝاّأٚ  عًُ٘, أزا٤ عٔ ٜتػٝٸب ٚسٌ

 .ٚإزاضٜٽا ْٛعٝٽا ؾػازٶا ّاضؽ ؾإْ٘ قا١ُ٥؛ ساد١أٚ 

 ٚسههٌ ... ٚعُهه٬ڄ قههسض٠ بهه٘ ٜكههّٛ َههٔ َههع ٜٚههسٚض ْػههيب, ؾايؿػههاز إشٶا

َٶهها وتؿههٞ ؾًههٔ ايٝػههرل٠؛ ايؿػههاز أؾهههاٍ اجملتُههع ٖاضغهه١  ٜههطؾض ٜٛ 

َا  خرل١ٜ أعُاٍ َٔ بعهِٗ ب٘ ٜكّٛ َاإٔ  غرل٣ بٌ ايهباض؛ بايؿاغسٜٔ

 َٓٗا. عؿ١ٓ ٜتكسم عا١َ غطق١ َٔ دع٤إ٫  ٖٞ

 ٜكٌ تطغٝذ ٖٚٛ إع٬َٝٽا, آخط ايعٜٛٔ داْبٶا عبسايًڀٝـ. ز ٚأناف

 زٕٚ تههتِ ايههر ا٭ططٚسههات خهه٬ٍ َههٔ يههو, سههل بأْهه٘ يههو سههل يههٝؼ َهها
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ٔ  ٚيٛ ع٢ً أخصٖا اٱقطاض َٔ تعٜس ٖا ٚاؿكٛم؛ ا٭١ُْٛ ٗ ايتُعٔ  عه

 ٚاٱؾػاز. ايؿػاز ططٜل

 ٖٓههاى ؾطقهه١ هعههٌ ٚنههٛسٗا؛ ٚعههسّ ا٭ُْٛهه١ ٚنههصيو ؾههإٕ تعكٝههس

ٛٸع  سػههب ا٭ُْٛهه١ تًههو ٚتػههٝرل ايكهه٬س١ٝ, قههاسب عٓههس ايتؿػههرل يتٓهه

ٌ   تبازٍ ع٢ً إؿاٚنات أسٝاْٶا بٌ اٯخطٜٔ؛ عٓس َكاؿ٘  إكهاحل. ٚقبه

ِ  ٜعهعظ  ايصٟ ايٛطين ثِ ايسٜين, ايٛاظع نعـ نً٘ شيو  اٱخه٬م,  قهٝ

 َٓت٢ٗ شيو ضب٘ ٚعسّ ,ًُِٚٚٗ اٯخطٜٔ سكٛم عٔ ٚايتعؿـ ٚاٱٜجاض,

 .ٚنبرل٠ قػرل٠ نٌ ع٢ً غٝشاغبأْ٘  ٚنٝـ اٱْػإ,

 ٗ نههجرل ايتٛغههع إٓاغههب َههٔ إههاٍ: إْهه٘ يههٝؼ  بٝههت ٓههع٠. ز ٚقههاٍ

٘  اؾٌٝ إانٞ.. ؾٗصا .. ١ايتُٜٓٛه  ايبًهس  َػهرل٠  ٗ تاضىٝه١  ١َػه٪ٚيٝ  عًٝه

ٍ  ايبًس َػاعس٠ ع٢ً ايعاّ ايهػ٘ ٜػتُطإٔ  هب  اٯؾه١  ٖهصٙ  ٫غت٦كها

ٔ  ايتأنهس  ا٫ػاٙ, ٖصا ٗ دٗس .. ٚأٍٚ ٍ  َه  ايتُٓٛٝٝه١  ايب٦ٝه١  اغهتهُا

اٱع٬َٝه١؛   إُاضغه١  ٗ ايتشطٟ تكاضٜط َؿّٗٛ ايؿػاز ٖٛ تڀٜٛط حملاضب١

 إ٪غػهههات ٗ ايؿػهههاز ٖاضغهههات عهههٔ ايهؿهههـ ٗ اجملتُهههع ٕػهههاعس٠

 َػهههاعس٠ ّٚهٓههه٘ َػهههتك١ً, َ٪غػهههات ؾهههاٱع٬ّ ..ٚاـاقههه١ ايعاَههه١

 بسٚضٖا. ايكٝاّ ٗ يًؿػاز ا١ُٕٛٓ اؾٗات

ٌ  غهطٜع١,  خڀٛات ٫ؽاش عاد١ مٔ: إطؾس َڀؿط. أ ٚقاٍ  ٚتؿعٝه

 .ايؿػاز ٚسذُ٘ خڀٛض٠ سػب ايكڀاعات ؽلٸ إدطا٤ات

  اؿه١َٝٛ. ٚإؿاضٜع ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ قڀاع -

 إخل. ٚتعًِٝ... قش٘, يًُذتُع إكس١َ اـسَات قڀاع -

 ٚا٭َٔ. ايسؾاع عكٛز قڀاع -

ِ  ٚأؾهدام  ؾػاز, ٖٓاى اجملتُعات نٌ ٚٗ  يتذهاٚظ  ايكابًٝه١  يهسٜٗ

 ايتُٓٛٝٝهه١, اشلٝانههٌ عًهه٢ ايذلنٝههع ٜههتِ يههصيو..  ٚايكههٛاٌْ ا٭ُْٛهه١

 ا٭زا٤ تڀهٜٛط  ٚاشلهسف ..  إٗاّ ٚتٛظٜع ٌ,ايعُ ٚآيٝات ايتؿطٜعات ٚتڀٜٛط

 ... ايؿػهاز  شيو ٗ َا ٚاشلسض, ايتذاٚظات َٔ اؿس+  ا٭ٖساف ٚؼكٝل

 اؿه١َٝٛ إؿاضٜع ْٝع ٗ ٚاٱؾطاف ايتٓؿٝص َػ٪ٚي١ٝ تكب  ٫ ٕاشا

 ٚاسس٠؟ ظ١ٗ َطتبڀ١
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ٔ  _باختكهاض  _ ايؿػهاز  إطظٚقٞ إٍ إٔ َٛاد١ٗ سامت. ز ٚشٖب  ٜهُه

 عٔ ايٓاؽ ٜتشسٸخ. ٜڀبكٗا َٚٔ تڀبٝكاتٗا َطاقب١ ٗ ثِ ايتؿطٜعات, ٗ

 إَٓٛٛههههه١ ٗ تعهههههس٬ٜت ٚتتڀًّهههههب فطَههههه١, غهههههرل أؾعهههههاٍ ٗ ايؿػهههههاز

 ثههِ ايػههًٛنٝات, ٖههصٙ َٓٗهها تٓؿههص ايههر ايجػههطات ٚإغهه٬م ايتؿههطٜع١ٝ,

 . ايتٓؿٝصٟ اؾٗاظ ٗ ايتٓؿٝص َػتٜٛات َعاؾ١

 .ايتؿطٜع١ٝ ا١َٕٛٛٓ تڀٜٛط -3

 .ايساخ١ًٝ ايطقاب١ أدٗع٠ زٚض تؿعٌٝ -4

 يًُباسهههح ايعاَههه١ اٱزاض٠ ؼٜٛهههٌ) ايههههبڀ١ٝ ا٭دٗهههع٠ تؿعٝهههٌ -5

 ٗ ا٫ختكههام شلهها ٜٚعكههس َػههتك١ً, إزاضٜهه١ ٦ٖٝهه١إٍ  اٱزاضٜهه١

 .(ٚايتشكٝل ايهب٘ إدطا٤ات

 .(إايٌٝ إُجٸًٌ) ايػابك١ ايطقاب١ تؿعٌٝ -6

 .(ايعا١َ إطاقب١ زٜٛإ) اي٬سك١ ايطقاب١ تؿعٌٝ -7

 .(ايؿٛض٣ فًؼ) ايتؿطٜع١ٝ ايطقاب١ زٚض تؿعٌٝ -8

 .(ٚاٱع٬ّ ايجكاؾ١) ايتٛع١ٝ زٚض تؿعٌٝ -9

. ٚاـههام اؿهههَٛٞ ايكڀههاعٌ ٗ اؿٛنُهه١ أزٚات تؿعٝههٌ -:

 ٚأبعس أعُل اـام ايكڀاع ٗ ايؿػاز َِٗ, ؾكهاٜا ٚا٭خرل

 .تأثرلٶا

 اشل٦ٝه١ ) ايتڀبٝهل  َٚطاقبه١  ٚايػٝاغهات,  ايتؿطٜعات زٚض تؿعٌٝ -;

 .(ايؿػاز ٕهاؾش١ ايٛط١ٝٓ
 

 :البعٔص  إبسأٍه. د اإلعالو ّمكـافر٘ الفطــاد)*(: 

ٜتٓسض ايػعٛزٜٕٛ ٗ قٓهٛات ايتٛاقهٌ ا٫دتُهاعٞ َها ؼهطم اشل٦ٝه١       

ايٛطٓٝهه١ ٕهاؾشهه١ ايؿػههاز عًهه٢ ْؿههطٙ ٗ ٚغهها٥ٌ اٱعهه٬ّ عههٔ سهها٫ت      

ايؿػههاز ايههر نؿههؿتٗا, ٚيعههٌ آخطٖهها قههه١ٝ تكؿههط ايههسٖإ ٗ أسههس        

خط إٍ سايهه١ َههٔ آبؿهههٌ أٚ بهه ٜٚؿههرل ٖههصا ؛َػتؿههؿٝات ٚظاض٠ ايكههش١

                                                           
ٗ اشلهت٬ٕ  ٖا ز. إبهطاِٖٝ ايبعٝهع   ٕ ْؿهط ١ ٖٞ َكاي١ غهبل ٚأ ساخًإأغاؽ َٚكسض  )*(

 http://www.hattpost.com/?p=26943بٛغت, 

http://www.hattpost.com/?p=26943
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ا عًه٢ اشل٦ٝه١   اٱسباٙ ايؿعيب َا ألعته٘ اشل٦ٝه١. ٚأْها ٖٓها أؾهؿل نهجرلٶ      

ظايههٛا ٜٓههاٚضٕٚ ٗ إٓڀكهه١ ايطَازٜهه١ بههٌ ايطغبهه١       َههاٚيٝٗا ايههصٜٔ ٪َٚػهه

 ٱلهاظ ضاغبهٕٛ ٚسطٜكهٕٛ ٗ دٗهٛزِٖ     -بسٕٚ ؾهو  -ٚايكسض٠. ؾِٗ 

ٕ بإخ٬م عًه٢ ؼكٝهل َها دها٤     ٚيٝات, ٜٚعًُٛ٪ٚنٌ إيِٝٗ َٔ َػَا أڂ

ٗ اـڀهه١ ا٫غههذلاتٝذ١ٝ ايٛطٓٝهه١ ؿُاٜهه١ ايٓعاٖهه١ َٚهاؾشهه١ ايؿػههاز,  

 ؛ايههر غههبل إقطاضٖهها َههٔ فًههؼ ايههٛظضا٤ قبههٌ قٝههاّ اشل٦ٝهه١ بههأضبع غههٓٛات 

١ ايػٝاغهه١ٝ ٦ههؾههو ٗ قههسضتِٗ عًهه٢ شيههو. ؾايبٝ  أيهههٔ ٗ ايٛقههت شاتهه٘   

اي٬ظ١َ ايهر تػهُ    ٚايتؿطٜع١ٝ ٗ إًُه١ مل تتٛؾط ؾٝٗا بعس إكَٛات 

ٚ     _ي٦ًٝٗهه١  عًهه٢   _ا٭ًٖٝهه١  أٚ ستهه٢ غرلٖهها َههٔ إ٪غػههات اؿهَٛٝهه١ أ

ٕ غههاضعت اشل٦ٝهه١ ٗ  إؿههذلض إٔ ْػههتػطب  يههصا ٫ ٜٴ ؛ايكٝههاّ بههصيو ايههسٚض  

قههطب إٍ غه٤ٛ اٱزاض٠ َهٔ إٔ تهههٕٛ   أايٓؿهط اٱع٬َهٞ عههٔ سها٫ت ٖهٞ     

ب٤ ـ َهٔ عه  دّؿه ٟ َٓذهع ٜٴ أسا٫ت ؾػاز, ٜٚبسٚ إٔ شيو قاٚي١ يتكسِٜ 

 عات يس٣ ايؿاضع ايػعٛزٟ.شيو ايػكـ ايعايٞ َٔ ايتّٛق

ايؿػهههاز, َٚههها ٜذلتهههب عًٝههه٘ َهههٔ نهههٝاع يًُكهههاحل ٚاؿكهههٛم, ُٜٓهههٛ  

ٚخًههـ ا٭بهٛاب إػًكهه١, ٚيههٝؼ ٖٓههاى َههٔ   ,ٜٚذلعهطع ٗ إًؿههات ايػههط١ٜ 

بههٛاب زٕٚ إٔ َ٪غػهه١ قههازض٠ عًهه٢ نؿههـ تًههو إًؿههات ٚؾههت  تًههو ا٭       

ي١ٝ ٚاٱدهطا٤ات  ٜٚعڀٝٗا اٯ ,طع١ٜٝهٕٛ شلا َػتٓس قاْْٛٞ ّٓشٗا ايؿ

 ٓٗها َهٔ تًهو إُٗه١. ٜٚٛٗهط يهٞ إٔ شيهو َها مل تػهعٳ         ايتٓؿٝص١ٜ اير ُّه

 ,اضنٶه أيٝ٘ اشل١٦ٝ, ؾهإ بٗا إٔ ععَت ع٢ً قڀـ مثاض مل ؼهطخ شلها   إ

 .اؾذاضٶأٚمل تعضع شلا 

تؿههرل إٍ إٔ اٱعهه٬ّ ٖههٛ    –قههسّٗا ٚسههسٜجٗا   –ايتذههاضب ايعإٝهه١  ٚ

بهٛاب  ٚؾهت  تًهو ا٭   ,ع٢ً نؿهـ تًهو إًؿهات ايػهط١ٜ     إ٪غػ١ ايكازض٠

 ,إػًكهه١. ؾإ٪غػههات اٱع٬َٝهه١ سههٌ تتههٛؾط شلهها ب٦ٝهه١ تؿههطٜع١ٝ ْانههذ١   

ايؿػاز َٚٛاٖطٙ َاز٠ ٚظاٍ شلا قكب ايػبل ٗ ٖصا إهُاض.  َانإ ٚ

َجرل٠ يؿ١ٝٗ اٱع٬ّ, ؾٗٛ َتعڀـ يًهتابه١ عٓٗها َهٔ َٓڀًكهات ٚطٓٝه١      

 ,ايؿػاز َاز٠ تتػِ بايسضا١َٝ ٚاٱثهاض٠ ٚا. أسٝاْٶ ١أٚ ست٢ ضعٝ ,أٚ ١َٝٓٗ

ُٶ  ا.ٖٚٛ َا وطم عًٝ٘ اٱع٬ّ زا٥
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ٚي١ٝ إطاقبه١ يًػهًڀات   ٪غهًڀ١ ضابعه١ تتهٍٛ َػه    –ا فهاظٶ  –اٱعه٬ّ  ٚ

يهٔ ٖصا ايسٚض َطتب٘ بتٛؾط ايتؿهطٜعات ٚايتُٓٛٝهات    ؛ايج٬خ ا٭خط٣

ُٸ  ٗ ٖههصٙ  ٔ يهه٘ اغههتك٬يٝت٘ ايػٝاغهه١ٝ ٚا٫قتكههاز١ٜ. ٜٚؿههذلض  ايههر تههه

 ايب١٦ٝ إٔ تؿتٌُ ع٢ً قٛاٌْ ٚيٛا٥  تٓؿٝص١ٜ تهُٔ ٗ اؿس ا٭ز٢ْ:

    عٝهههح ٫ تؿهههٌُ قهههٛاٌْ    ؛سطٜههه١ ايكهههشاؾ١ ٚسطٜههه١ ايتعهههبرل

َههٔ ٖههصٙ   ايعكٛبههات أٚ غرلٖهها َههٔ ايكههٛاٌْ ا٭َٓٝهه١ َهها وههسٸ     

 .أٚ تتِ َعاقب١ ايكشؿٌٝ بٓا٤ عًٝٗا ,اؿط١ٜ

   ٚاـاقههه١  ٚيٌ ٚإ٪غػهههات ايعاَههه١ ٪َعاًَههه١ اٱعههه٬ّ يًُػههه

ؾدكٝات عا١َ, ّهٔ ايٓؿهط عٓٗها بؿهؿاؾ١ٝ زٕٚ    بٛقؿِٗ 

 .٘ي١ ايكا١ْْٝٛ عذر ايتؿٗرل ٚشضا٥عا٤خٛف َٔ إػ

     ُهههٌ ايكههشؿٌٝ َههٔ ايٛقههٍٛ إٍ إعًَٛههات ايعاَهه١ ٚؾههل

 .إدطا٤ات إزاض١ٜ ٚانش١ َٔ سٝح إس٠ ٚايتهًؿ١

 غههههرل ايكههههاْْٛٞ  –ٚيٌ ٗ سايهههه١ ايههههطؾض ٪قاغههههب١ إػهههه– 

 .ٜسخٌ ٗ ْڀام إعًَٛات ايعا١َ يًهؿـ عُا

   ٚعسّ تًكٞ إ٪غػات اٱع١َٝ٬ أٚ ايكشؿٌٝ َٓاؾع )َايٝه١ أ

 .أزا٥ِٗ إٗين ١ٜٗ اَتٝاظات( ت٪ثط أ

    ٌ ٓٗهها َههٔ  َٚهها ّّه ,تؿعٝههٌ ايههسٚض ايٓكههابٞ شل٦ٝهه١ ايكههشؿٝ

 .ي١ تتعًل بأزا٥ِٗ إٗينا٤ٓا١ٜ َٓػٛبٝٗا َٔ أ١ٜ َػ

   ايهؿهـ عهٔ   بٚايكهشؿٌٝ   عسّ إدباض إ٪غػهات اٱع٬َٝه١

 .َكازضِٖ

ٚسطٟ ب١٦ٝٗ َهاؾش١ ايؿػاز إٔ تعٌُ عًه٢ تععٜهع ايب٦ٝه١ ايتؿهطٜع١ٝ     

ٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َٔ ايعٌُ بؿاع١ًٝ ٕهاؾش١ ايؿػهاز, ٖٚهصا   اير ُّه

يٝٗها ا٭َهط إًههٞ    إ اير أؾاضاشل١٦ٝ  تاختكاقاايسٚض دا٤ ع٢ً قا١ُ٥ 

ض٠ َطادعهه١ ناؾهه١ ا٭ُْٛهه١   ب عًٝٗهها إبههاز سٝههح ٜتٛدٸهه  ؛اشل٦ٝهه١ بإْؿهها٤

 ٘ ست ّنههههأٚغههههبل إٔ  .ٚايػٝاغههههات اي٬ظَهههه١ ٕٓههههع ايؿػههههاز َٚهاؾشتهههه

 ,َبهسأ ايٛنهٛح )ايؿهؿاؾ١ٝ(   "ا٫غذلاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ ؿُا١ٜ ايٓعا١ٖ عًه٢  

عهههٔ ططٜهههل نؿايههه١ سطٜههه١ تهههساٍٚ    ,ٚتععٜهههعٙ زاخهههٌ َ٪غػهههات ايسٚيههه١ 

 ."إعًَٛات عٔ ؾ٪ٕٚ ايؿػاز بٌ عا١َ اؾُٗٛض ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ
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 ٘القـساز  صياع٘ يف ّدّزٍا االضتقصأٜ٘ الصراف  ٛ  ّالقضـا

 املْضٙ: مطفس. الفطاد: أ علٙ

 ايتكًٝسٜهه١, ايكههشاؾ١ عههٔ ا٫غتككهها١ٝ٥ ايكههشاؾ١ ّٝٸههع َهها أبههطظ إٕ

 بههٌ.. ا٭خبههاض قههاي١ ٗ ٜههتِ ايههصٟ ايػههطٜع ايٝههَٛٞ بايعُههٌ تٗههتِ ٫ أْٗهها

.. إخؿا٤ٖها  إكهًش١  أقهشاب  ٜطٜس اير اؿكا٥ل يتهتؿـ بعٝسٶا تصٖب

ٞ  ٫ إش  أزا٥ٗهههِ, ٗ تبشهههح ٚإِههها إػههه٪ٚيٌ, تكهههطوات بٓكهههٌ تهتؿهه

.. َؿههاضٜعِٗ إتعًكهه١ ايٛثهها٥ل نههٌ ٚتههسضؽ ٖاضغههاتِٗ, ٚتػتهؿههـ

٘  سٝهح  ٌ ( De Burgh) بهٛضؽ  زٟ ٜؿهب ٞ  ايعُه ٌ  ا٫غتككها٥  احملكهل,  بعُه

 َهع  ْٝعٶها  ٜتعإًَٛ سٝح ايطقاب١ٝ؛ ٚاشل٦ٝات إايٞ, ٚإسقل ٚاحملاَٞ,

أٚ  اؿكها٥ل, أٚ  ايٓتها٥ر, إٍ  يٝكًٛا َِٓٛ؛ بؿهٌ ٚوًًْٛٗا ايٛثا٥ل,

 .ٚايكٛاب اـڀأإٍ 

ٔ  ايٓهٛع  ٖهصا  ٖاضغٞ أسس( Hunter) ٜٚعسٸ ٖٓذل سٝهح  .. ايكهشاؾ١  َه

ُٶا ٜطب٘ نإ ٌ " بأْٗها  ٜكهؿٗا  عٓسَا ايؿػاز قهاٜا ٚبٌ بٝٓٗا زا٥  تؿهُ

 َٓكهب  شٚ ؾهدل  عُسٶا أخؿاٖا إَا.. اؾُٗٛض ع٢ً خؿ١ٝ أَٛض نؿـ

ـ  قههسؾ١  اختؿههت أٚ  ايػههًڀ١,,  ٗ ّ  خًهه ٟ  ضنهها ٔ  ؾٛنههٛ  اؿكههها٥ل َهه

 ".ؾُٗٗا ايكعب َٔ بات اير ٚايٛطٚف

 ٗ تتذًههه٢ ا٫غتككههها١ٝ٥ ايكهههشاؾ١ ٚٗهههٛض إضٖاقهههات ٚقهههس بهههسأت 

 بػبب عؿط؛ ايتاغع ايكطٕ َٓتكـ ٗ ايسّٛقطاط١ٝ ايػطب١ٝ اجملتُعات

ٍ  ظٜهاز٠   ايكههشاؾ١ ناْهت  إش.. ايٛقههت شيهو  ٗ ايكهشاؾ١  اغههتك٬ي١ٝ َعهس

 تههأثرل ؼههت تكههسض ;3 ايكههطٕ بههساٜات ٗ ٚؼسٜههسٶا ايتههاضٜذ, ٖههصا قبههٌ

 عًه٢  ٚتػهٝڀط  ايههطا٥ب,  َٓٗا تأخص اير ايػٝاغ١ٝ ايػًڀ١ َٔ َباؾط

 .اغتك٬يٝتٗا ٚتكٝٸس َعًَٛاتٗا

ٕ  َٔ اـُػٝٓٝات ٚٗ ٘  ايكهط ٔ  فُٛعه١  ٚٗهطت  شاته ٌ  َه  ايهر  ايعٛاَه

ٞ  ايعاَههٌ ٜهدلظ  سٝهح  ايكههشاؾ١؛ اغهتك٬ي١ٝ  ٗ غهاُٖت  بٛقههـ  ايػٝاغه

ٌ  ٜهدلظ  نُها .. اؿطٜه١  زعِ ٗ إػتُط ايٓهاٍ َٔ دع٤ٶا ايكشاؾ١  ايعاَه

ٌ  ا٫قتكهاز١ٜ  يًڀبكات إتعاٜس٠ ايك٠ٛ ٚٗٛض ٗ ا٫قتكازٟ  اجملتُهع  زاخه

 استههاض  ٗ ايػٝاغه١ٝ  يًڀبكات إػتُط٠ احملاٚي١ قاَٚت اير ايػطبٞ,

 .ٚإْؿا٥ٗا ايكشاؾ١ٝ إ٪غػات زعِ خ٬ٍ َٔ إعًَٛات
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 عهههاّ ٗ ا٫غتككههها١ٝ٥ ايكهههشاؾ١ َ٪ؾهههطات يٛٗهههٛض ايبهههصض٠ ٚبهههسأت

 ٚيٝههاّ اؿطبههٞ ٚايكههشاٗ ,(The Time) قههشٝؿ١ خهه٬ٍ َههٔ 3:75

 سهطب  يتػڀٝه١  شٖهب  , ايصٟ(William Howard Russell) ضاغٌٝ ٖاٚضز

ـ  ايدلٜڀهاٌْٝ,  بهاؾٓٛز  ايعٓاٜه١  ْكل ٚانتؿـ ايكطّ,  ايطعاٜه١  ٚنهع

 .إيِٝٗ تٴكسٸّ اير ايكش١ٝ

 ٗ ؾٛدهٛزٙ  آْهصاى,,  ايكهشاؾ١  ٗ اعتٝازٜٽها  ضاغٌٝ تكطٜط ٜهٔ ٚمل

 أغههًٛب ٗ َػههتشسثٶا أَههطٶا نههإ يتؿاقههًٝٗا؛ َٚعاٜؿههت٘ إعطنهه١ أضض

 قٹبههٌ َههٔ إٍ ايكههشٝؿ١ تٴطغههٌ شيههو قبههٌ ناْههت ايههر إعًَٛههات ْههع

ٌ  تكطٜهط إٔ  ا٭ٖهِ,  ٚا٭َهط .. ايطزلٌٝ إتشسثٌ ٕ  ضاغهٝ  ٗ كتًؿڄها  نها

ٔ  ايبشح َكابٌ ٗ ايػٝاغ١ٝ ايػًڀ١ ٜٴشابٞ نإ ايصٟ ايعاّ ا٫ػاٙ  عه

 قههٓاع١ ٗ غههاِٖ سٝههح بههاٖط٠؛ ضاغههٌٝ تكطٜههط ْتهها٥ر ناْههت.. اؿكٝكهه١

 ٗ اؾٓهههٛز ٭سهههٛاٍ اؿهَٛههه١ َطادعههه١ خههه٬ٍ َهههٔ ايػٝاغهههٞ ايكهههطاض

 .اؿطب

ٍ  بٍٛ قشٝؿ١ ٗ( W.T.Stead) غتٝس ٚيٝاّ قك١ ؾإٕ شيو, َٚع  َهٛ

ٗٸهههس َهههٔ أٍٚ تبهههسٚ ؛(Pall Mall Gazette) داظٜهههت  ايكهههشاؾ١ يعٗهههس َ

 سكههٛم َُٓٛههات إسههس٣ أثههاضت عٓههسَا 7555::3 عههاّ ٗ ا٫غتككهها١ٝ٥

.. ايهههسعاض٠ ٖاضغههه١ ٭ٖهههساف ايكاقهههطات ايؿتٝهههات بٝهههع قهههه١ٝ اٱْػهههإ

 ا٬ٕسٛه١  أغًٛب خ٬ٍ َٔ بايتككٞ ٚقاّ ايسع٣ٛ, شلصٙ ٚيٝاّ اغتذاب

 ٫ ٕههاشا" عٓههٛإ: ؼههت أدههعا٤ ٔػهه١ ٗ قكههت٘ نتههب ثههِ.. بإؿههاضن١

 ."ايهشاٜا بها٤ تػُعٕٛ

 ؾهه٦ٝٶا تتههه  ١ا٫غتككهها٥ٝ ايكههشاؾ١ ٬ََهه  بههسأت ٚيٝههاّ قكهه١ بعههس

ِ  دعًٗا ايصٟ ا٭َط.. ٜتكاعس ايعاّ ايطأٟ ٗ تأثرلٖا ٚبسأ.. ؾؿ٦ٝٶا  تٴػهاٖ

ٔ  ايػٝاغٞ ايكطاض ٗ ٍ  َه  اؾُهاٖرلٟ,  اؿؿهس  بأغهًٛب  ٜٴعهطف  َها  خه٬

 .ايكطاض أقشاب ع٢ً ٚايهػ٘

 أٍٚ ْؿهههطت..  ا٫غتككههها١ٝ٥ ايكهههشاؾ١ بهههساٜات ٚٗ أَطٜهههها ؾؿهههٞ

ٝٽا  تكطٜطٶا( McClure) َهًٛض تسع٢ أَطٜه١ٝ ْكاب١ٝ قشٝؿ١  اغتككها٥

ٌ  غهتاْسضز  ؾهطن١  اخذلام عٔ ٌ ( Standard Oil) أٜٚه  ا٫ستههاض  يكهٛاْ

ّ  ٗ ايتكطٜهط  ٖصا ْٚٴؿط..  ايٓؿ٘ بؿطنات اـاق١  بٛاغهڀ١  24;3 عها
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 خهه٬ٍ َههٔ عايٝهه١ ؾههٗط٠ انتػههبت ايههر ,(Tarbell) تاضبههٌ ايكههشاؾ١ٝ

 بعكهههٛز أٜٚهههٌ غهههتاْسضز ؾهههطن١ ت٬عهههب نؿهههـ ٗ ايههههبرل دٗهههسٖا

 ٜڀًل ضٚظؾًت ا٭َطٜهٞ ايط٥ٝؼ دعٌ ايصٟ ا٭َط إُٓٛس١؛ ا٫َتٝاظات

 ايكهههههشاؾٌٝ عًههههه٢( Muckrakers) ايؿهههههها٥  َهتؿهههههؿٞ َكهههههڀً 

 .ايكشاٗ ايُٓ٘ ٖصا ٗ إؿتػًٌ

 ايكههههشاؾ١ بههههسأت إانههههٞ ايكههههطٕ َههههٔ ا٬ٕٝزٜهههه١ ايػههههتٝٓٝات ٚٗ

ٓٸاع اؿهَٛهه١ ٗ يًعههاًٌَ قههاضخٶا تٗسٜههسٶا تٴؿههّهٌ ا٫غتككهها١ٝ٥  ٚقهه

ٟ  بػهبب  يٝؼ.. ايكطاض ٔ  ايتشهط  إٓاطه١  ايعاَه١  ٚإػه٪ٚيٝات  ايٛادبهات  عه

ٔ  ٚإِا.. ؾشػب بِٗ ٍ  ططٜهل  عه ِ إٍ  ايهسخٛ ـ  اـاقه١,  عهٛإٗ  ٚنؿه

 .ايعاّ ايؿإٔ ٗ ٫سل أثط شلا ٜهٕٛ قس اير أغطاضِٖ,

ٍ  بٝذل ايكشاٗ قك١ ٖٓا ٚتدلظ ٟ  ,(Peter Earle) إٜهط ـ  ايهص  انتؿه

ٞ  اؿهطب  َٚػتؿهاض  اؿهَٛه١  ٚظٜط بٌ ايج٬ث١ٝ ايع٬ق١ ٕ  ايدلٜڀهاْ  دهٛ

 ؾتٝههههات ٚإسههههس٣ غههههٛؾٝر, ٚداغههههٛؽ ,(John Profumo) بطٚؾَٛههههٛ

ّ ( News of the World) قهشٝؿ١  ْؿطتٗا اير ايكك١ ٖصٙ.. ايسعاض٠  عها

 ع٬قهه١ عًهه٢ نههإ ايدلٜڀههاْٞ ايههٛظٜطإٔ  تهؿههـإٔ  اغههتڀاعت 85;3

ـ  ٚأْ٘ ايسعاض٠, ؾتا٠ َع غطا١َٝ  ايعػههط١ٜ  إعًَٛهات  بعهض  شلها  نؿه

 .اغتسضدٗا ايصٟ ايػطٟ يًذاغٛؽ بعؿ١ٜٛ ْكًتٗا اير

 ؾذلتٗا ٗ ا٫غتككا١ٝ٥ ايكشاؾ١ ق٠ٛ ع٢ً ا٫غتؿٗازات ٖٓا ٚتتٛاتط

 ايؿػهههاز قههههاٜا انتؿهههاف عًههه٢ ٚقهههسضتٗا اؿكبههه١, تًهههو ٗ ايصٖبٝههه١

 إؿهب١ٖٛ  ايع٬قهات  انتؿـ ايصٟ ايكشاٗ ايعٌُ َٔ بسأ..  ٚايت٬عب

ٞ  ايهٛظضا٤  يط٥ٝؼ ٕ  دهُٝؼ  ايدلٜڀهاْ  عكهٛز  ٗ ايؿػهاز  ٚقهه١ٝ .. نا٫ٖها

 قٹبهههٌ َهههٔ ايعكٛبهههات ٚخهههطم.. ٚاْسغهههٛٚضخ فًهههؼ عهههٔ ايكهههازض٠ ايبٓههها٤

 بؿهههٝش١ اْتٗهها٤ ٚيههٝؼ.. ظّبههابٟٛ ٗ بذلٚيٝههّٛ بههطٜتـ ايههٓؿ٘ ؾههطن١

ٔ  دعًهت  اير دٝت, ٚٚتط ٕ  ايهط٥ٝؼ  َه ٌ  عًه٢  ٜڀًهل  ْٝهػهٛ  ايكهشاؾٝ

 ".Watchdog( "اؿطاغ١ ن٬ب) ا٫غتككا٥ٌٝ

 ايػطبههٞ ٚاجملتُههع ايكههشاؾ١ ٗ يًعههاًٌَ ايهههدل٣ ايكههس١َ ناْههت

 مل اير بايه٬ب إعٕٓٛ: نتاب٘( Starkman) غتاضنُإ ْؿط عٓسَا
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 ايكههشاؾ١ خؿههٛت سكٝكهه١ غههتاضنُإ ؾٝهه٘ انتؿههـ ايههصٟ.. تٓههب  تعههس

.. ٚايػٝاغ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ايعٛاٌَ بعض بػبب أَطٜها؛ ٗ ا٫غتككا١ٝ٥

 ايكههههشـ ٭ؾههههٗط َطادعتهههه٘ خهههه٬ٍ َههههٔ ؾطنههههٝت٘ غههههتاضنُإ بٓهههه٢

 عُهههٌ ؾٝٗههها ٜٛدهههس ٫أْههه٘  انتؿهههـ َٚعٗههها أَطٜهههها, ٗ ا٫قتكهههاز١ٜ

 ٚمل ,:422 عهههاّ ا٭َطٜهٝههه١ ا٫قتكهههاز١ٜ با٭ظَههه١ تٓبهههأ اغتككههها٥ٞ

 .َٓٗا ٜٴشصٸض ٚمل إٍ ا٭ظ١َ إ٪ز١ٜ ايعٛاٌَ عٔ أسس ٜهتب

َٶههها ايػهههعٛزٟ فتُعٓههها ٚٗ  ا٭ُْٛههه١ شات اجملتُعهههات ٗ نُههها ُا

 ٖاضغتٗا تتِ ٚمل ا٫غتككا١ٝ٥, ايكشاؾ١ ؾهط٠ تٓتؿط مل.. ايؿُٛي١ٝ

 ايههُٓ٘ شلههصا ايؿطقهه١ أڂتٝشههت يههٛ إش. ايػههابك١ ايعإٝهه١ ايُٓههاشز ٗ نُهها

 .ايؿػاز َهاؾش١ ١٦ٖٝ ٱْؿا٤ اؿه١َٛ استادت ٕا ايكشاٗ؛

 َهههٔ ٚاسهههس٠ تعهههسټ ؛(ايهههٛطٔ ؾكهههطا٤) ؾهههًِٝ َهههع ايؿدكههه١ٝ ٚػهههطبر

ٔ  ايٓهٛع  ٖهصا  ْؿهط  قهعٛب١  ع٢ً احمل١ًٝ ايؿٛاٖس ٍ  َه  إ٪غػه١  ٗ ا٭عُها

 ٖهههصٙ قهههٛت ٜٛدههه٘ ايهههصٟ إًهٝههه١ ِههه٘ بػهههبب.. ايطزلٝههه١ اٱع٬َٝههه١

 . ايتٓؿٝص١ٜ يًُ٪غػات اـاق١ إكًش١ ـس١َ إ٪غػات

ٕ  قه٬ح  بهسأ  ٌ  ٚعبههسايطٓٔ ايػٝهسا ٔ  اؿػه  قههٓسقذٞ ٚعبهسايطٓ

 ٗ ٚيهٓٗههها.. ا٫غتككههها١ٝ٥ ايٛثا٥كٝههه١ يٮؾههه٬ّ ًْٝههه١ ِهههاشز ٜكهههسٸَٕٛ

 تهؿـإٔ  تػتڀٝع ٫ اير اـؿٝؿ١, با٭عُاٍ ٚقؿٗا ّهٔ فًُٗا

 .ايعايك١ ايؿػاز سكا٥ل

 عُهههٌ يكهههٓاع١ اي٬ظَههه١ إٍ إعًَٛهههات ايٛقهههٍٛ قهههعٛب١إٔ  نُههها

ٝٽا عا٥كڄهها ٜٴعههسټ ا٭زيهه١؛ َهتُههٌ اغتككهها٥ٞ  ايههُٓ٘ ٖههصا ٫ْتؿههاض أغاغهه

 ا٭سٝههإ بعههض ٗ أْؿػههِٗ ايكههشاؾٌٝإٍ إٔ  باٱنههاؾ١.. ٚقسٚزٜتهه٘

ٕ  ايهصاتٞ,  ايطقٝهب  بسٚض ٜكَٕٛٛ ِ  ٚوطَهٛ ٔ  أْؿػهٗ  ايكهشاؾ١  َعاٚيه١  َه

 َههٔأنجههط يًػههًڀ١  ٫لههصابِٗأٚ  ايعكٛبههات, َههٔ خٛؾڄهها ا٫غتككهها١ٝ٥؛

 .َكسَتٗا ٗ إعطؾ١ سل ٜأتٞ ايصٟ ض,اؾُٗٛ عكٛم اٖتُاَِٗ

٘  ٖصا ع٢ً ايتسضٜب ٚنعـ ٗ  ايهُٓ ٔ   أٜهٶها  ايكهشا  ا٭غهباب  ٜعهسٸ َه

 .عٓ٘ اٱسذاّإٍ  أزٸت اير ا١ُٕٗ
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 يٮبعهههاز  ٚإكهههسض٠ إٗٓٝههه١  ا٫غتككههها١ٝ٥ ايكهههشاؾ١ إٔ  ٚاـ٬قههه١:

 ٚتػٓٝٓها  ايؿػاز, عًُٝات َٔ غتشس ناْت.. ايعا١َ ٚإكًش١ ايػٝاغ١ٝ

ٍ  اؾتشهٛا .. ايطقابٝه١  إ٪غػهات  بعض عٔ  ا٫غتككها١ٝ٥؛  يًكهشاؾ١  اجملها

 ايؿػاز. يؿه  ايٛسٝس ايػبٌٝ ؾٗٞ
 

 

 :ٕالفطاد مً ميظْز ىفطٕ: د. علٙ اذتكن 

ٛٸٍ نٝؿٝههه١ ؾٗهههِ: إبًهههٝؼ تهههأثرل: نتابههه٘ ٗ  إٍ ا٭خٝهههاض ايٓهههاؽ ؼههه

ٌ  ا٭َطٜهٞ, ايٓؿؼ عامل ٜكسّ أؾطاض, ٚ  ؾٝه  َتهها٬َڄ  ؼًه٬ٝڄ  ظَبهاضز

ُٶا ٚتؿػرلٶا ايٛاٖط٠, شلصٙ  َٔ ٖٛ نإ اير ايٓؿػ١ٝ, ا٭عاخ ع٢ً قا٥

 ػطب١ ٖٚٞ ايٓؿػ١ٝ, ايتذاضب أؾٗط َٔ ٚاسس٠ ٗ عًٝٗا عٌُ َٔ أٚا٥ٌ

ٔ  ؾٝٗا ُّهٔ اير غتاْؿٛضز, غذٔ ٌ  َه ٌ  طه٬ب  ؼٜٛه ٌ  دهاَعٝ  عهازٜ

ٔ  ظ٥٬َِٗ بتعصٜب ٜكَٕٛٛ غذاٌْ إٍ ِ  ايهصٜ بٛقهؿِٗ   ايتذطبه١  ٚنهعتٗ

 .  غذٓا٤

 أؾههدام َههٔ ايؿػههاز ٫قههذلاف ايٓؿػهه١ٝ إػههببات يؿٗههِ قاٚيهه١ ٗ

 نههجرلٶا تٓڀبههل ظَبههاضزٚ تؿػههرلات إٔ ٚدههست آثههاضٙ, ٜعههٕٛ أْٗههِ ٜٴؿههذلض

 .  شيو ع٢ً

 :بٝٓٗا ؾُٝا تتؿاعٌ عٛاٌَ ث٬ث١ ؾٝ٘ ت٪ثط اٱْػإ غًٛى إٔ ٜط٣ ؾٗٛ

  ٌ  ايٓهههاؽ, ؾهههبعض يًؿهههطز, ايؿدكههه١ٝ ايػهههُات :ا٭ٍٚ ايعاَهه

 يًٛقٛع استُا٫ڄ أنجط ٜهْٕٛٛ قس ايٓؿػٞ؛ يتهِٜٛٓٗ ْٚٛطٶا

 ب٦ٝههه١ ٗ تطبٸههه٢ ايهههصٟ ايڀؿهههٌ ٫سهههٜ آخهههطٜٔ. َهههٔ ايؿػهههاز ٗ

 ٜهتػههب غههٛف ؾإْهه٘ ٚاـٝاْهه١؛ ٚاـههساع ايهههصب ٜػههٛزٖا

 . ّٚاضغٗا ايكؿات ٖصٙ

 ٌٚقههت ٗ ايؿههدل ؾٝهه٘ ٜتٛادههس ايههصٟ ايػههٝام :ايجههاْٞ ايعاَهه 

 ايؿػههاز ؾٝهه٘ اٱْػههإ ٜٴُههاضؽ ٭ٕ َٗٝٽههأ ٜهههٕٛ ؾكههس َعههٌ,

 . ْؿػ٘ ايتكطٸف يػٗٛي١ أٚ ايطقاب١, يػٝاب
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 ٌٜعُههٌ ايههر ٚايتُٓٛٝٝهه١ ايتؿههطٜع١ٝ ايب٦ٝهه١ ٖههٛ :ايجايههح ايعاَهه 

 ايؿػهاز,  انتؿاف ع٢ً قازض٠ تهٕٛ ٫ ؾكس ايؿدل, ؾٝٗا

 . ٚقٛع٘ قبٌ بؿاع١ًٝ َع٘ ايتعاٌَ أٚ َٓع٘, أٚ

ٚ  ٜٚ٪ّنس ِ  َتعهسز٠,  ايػهًٛى  ٗ إه٪ثطات  إٔ ظَبهاضز ٘  ٚيؿٗه  ٫ أغهباب

 أسهههس عًهه٢  ْطّنهههع إٔ ٫ فتُعهه١,  اؾٛاْهههب ٖههصٙ  عًههه٢ ْطّنههع  إٔ بههس 

 . ا٭خط٣ ْٚػؿٌ ا٭غباب

ٔ  ٚقا٥ٞ بطْاَر أٟ ؾإٕ ٖٓا؛ َٚٔ ِ  إٔ ههب  ايؿػهاز  َه  بايػهُات  ٜٗهت

 ٚايعؿهه١؛ ٚايكههسم بايٓعاٖهه١ ٜتػههِ عٝههح ْؿػهه٘؛ يًُػهه٪ٍٚ ايؿدكهه١ٝ

  غٝام ٗ ؾٛدٛزٙ ايؿػاز, ٗ ٚقٛع٘ عسّ يهُإ ٜهؿٞ ٫ ٖصا ٚيهٔ

 إٍ ٖاضغهت٘,  –قكهس   بػهرل  أٚ بككس - ٜسؾع٘ قس ايؿػاز ؾٝ٘ ٜٓتؿط

ٌ  ْؿػ٘, بٗا ٜكٓع تدلٜطات ع٢ً ٚيًشكٍٛ ٌ  اؾُٝهع  إٔ َجه  أٚ شيهو,  ٜؿعه

٘  ايٓؿػه١ٝ,  ايطاس١ ي٘ تّٛؾط أخط٣ تدلٜطات أٟ ٔ  ٚتٴدًّكه ٌ  ايتٓهاقض  َه  به

 ايههصٟ ايؿػههاز غههًٛى ٚبههٌ ٜعتٓكٗهها, ايههر ٚايكههِٝ يسٜهه٘ ايههر ايػههُات

 . اقذلؾ٘

ْٶا ٗٶا, إػ٪ٍٚ ٜهٕٛ قس أخط٣ ٚأسٝا ٔ  ٚايب٦ٝه١  ٚايػهٝام  ْعٜ ٘  َه  سٛيه

 ايتُٓٛٝٝههه١ اٱدهههطا٤ات إٔ ٬ٜسهههٜ ٚيهٓههه٘ ايؿػهههاز؛ اػهههاٙ ٗ تهههسؾع ٫

 بٗها  َػهُٛح  َعٝٓه١  تكهطٸؾات  إٔ ؾٝعتكهس  نافٺ, بؿهٌ قاض١َ يٝػت

 ٚايبٓههه٢ ايتؿهههطٜع١ٝ ايب٦ٝههه١ غٝهههاب بػهههبب عٓٗههها؛ ايڀهههطف َػههههٛض أٚ

 ايكاض١َ. ايت١ُٝٝٛٓ
 

 :جتازب دّلٔ٘ يف زتال مكافر٘ الفطاد 

 الْابل: خالد. زؤٓ٘ البيك الدّلٕ: أ

 ايؿػههاز َههٔ ٕهاؾشهه١ اغههذلاتٝذٝات ايٛابههٌ إٍ غههت خايههس. تڀههطٸم أ

ايههههسٚيٞ, بههههايطدٛع إٍ َٛقههههع ايبٓههههو ايههههسٚيٞ عههههدل ايههههطاب٘       ايبٓههههو

(http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/ar/node/122)  ,

ُٸٓت اٱؾهههههاض٠ إٍ إٔ   خٝهههههاضات اٱقههههه٬ح إتاسههههه١ أَهههههاّ   سٝهههههح تهههههه

ُٸٔ:َٔ ايؿػاز ٚايتدؿٝـ َٔ آثاضٙ اؿهَٛات يًشسٸ  , تته

http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/ar/node/122
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   :زؾع أدٛض ناؾ١ٝ ٕٛٚؿٞ اـس١َ إس١ْٝ -3

ٌٸ غٛا٤ سكٌ َٛٚؿٛ اـسَه١ إسْٝه١ عًه٢ أدهط ٥٬َهِ أٚ       ا نهجرلٶ  ٜكه

ايسٚاؾع ٚاؿٛاؾع. ٚإشا ناْت ا٭دٛض  ٗؾإٕ شيو ٜ٪ثط  ؛عُا ٜػتشكْٛ٘

ٗ ايكڀههاع ايعههاّ َٓدؿههه١ دههسٽا, ؾكههس هههس إٛٚؿههٕٛ أْؿػههِٗ ؼههت       

نهػ٘ يتهًُهه١ زخههٛشلِ بڀههطم "غههرل ضزلٝه١". ٚقههس قههاّ ؾههإ ضههههٝػِ   

بههإدطا٤ بعههض ا٭عههاخ ايتذطٜبٝهه١ ايههر أٚنههشت ٗ  (e) (2001)ٜٚٚههسض 

ٛٽ    إٔ ٖٓههاى ع٬قهه١ عهػهه١ٝ بههٌ َػههت٣ٛ     اعٝٓهه١ َههٔ ايبًههسإ ا٭قههٌ ِهه

  ا٭دٛض ٗ ايكڀاع ايعاّ ٚتؿؿٞ ايؿػاز.

   :خًل ايؿؿاؾ١ٝ ٚا٫ْؿتاح ٗ اٱْؿام اؿهَٛٞ -2

ِ, ٚاٱعؿا٤ات ايهطٜب١ٝ, ٚإؿذلٜات ايعا١َ َهٔ  ٌ نٌ َٔ ايسعّجٸ

ايػًع ٚاـسَات, ٚايتػ٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ إٝػط٠, ٚإدككهات خهاضز   

عٓاقط يًڀطم إدتًؿه١ ايهر    ؛اير ؽهع يػٝڀط٠ ايػٝاغٌٝ ,إٛاظ١ْ

تههسٜط بٗهها اؿهَٛههات إههٛاضز ايعاَهه١. ٚػُههع اؿهَٛههات ايهههطا٥ب,   

ُههع ا٭َههٛاٍ, ٚؼكههٌ عًهه٢ َػههاعسات  ٚتًذههأ إٍ أغههٛام ضأؽ إههاٍ ؾ

بػهطض تًبٝه١ استٝادهات     ؛خاضد١ٝ, ٚتهع آيٝات يتدكهٝل ٖهصٙ إهٛاضز   

ٝٽ   ؛اٚتبهصٍ دٗهٛزٶ   ا,َتعسز٠. ٚتكّٛ بعض ايبًسإ بصيو بڀطم ؾؿاؾ١ ْػهب

 يهُإ اغتدساّ إٛاضز ـس١َ إكًش١ ايعا١َ. ٚنًُا ناْهت ايعًُٝه١  

ّ إدايؿات ٚا٫غتػ٬ٍ. ٜٚكسٸت ؾطق١ ٚقٛع قًّ ؛ٚؾؿاؾ١ٝ اأنجط اْؿتاسٶ

عًهه٢ ايتههأثرل ايػههًيب يٮُْٛهه١ غههرل     ازيهه٬ٝڄ َكٓعٶهه  (e) (2007)نٛيٝٝهه٘ 

ايؿعايهه١ ٕطاقبهه١ إٛاظْهه١. نُهها إٔ قههسض٠ إههٛاطٌٓ عًهه٢ ؾشههل أْؿههڀ١     

َٓاقؿ١ َعاٜا ايػٝاغات ايعا١َ إدتًؿ١ يه٘ أثهطٙ. ٚٗ ٖهصا    ٚ ,اؿه١َٛ

ٌ  ,ايكهههسز, ؾهههإٕ سطٜههه١ ايكهههشاؾ١   ؛ٚانؿهههاض َػهههت٣ٛ اؾٗهههٌ, بإجههه

٬ٕ غٝام اٱق٬سات. ٚغٛا٤ نإ بًس َا يسٜه٘ فتُهع َهسْٞ    غٝؿّه

ُٽه ؾإٕ ٚدٛز ثكاؾ١ إؿاضن١ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ عٓكهطٶ  ؛ْؿ٘ أّ ٫ ا ا َٗ

  َٔ ايؿػاز. اير تٗسف إٍ اؿسٸ ٜسعِ ا٫غذلاتٝذٝات إدتًؿ١

ُٶهه  -ٚتعههس ْٝٛظًٜٓههسا   ا ٚاسههس٠ َههٔ أؾهههٌ ايبًههسإ أزا٤ٶ ٗ    ٖٚههٞ زا٥

ٛٸ     ض ايؿػهاز اـهام َُٓٛه١ ايؿهؿاؾ١ٝ     عٓكط ايؿهؿاؾ١ٝ عًه٢ َ٪ؾهط تكه

https://openknowledge.worldbank.com/bitstream/handle/10986/16909/WPS6704.pdf?sequence=1
http://xa.yimg.com/kq/groups/22199541/798268931/name/The+Bottom+Billion.pdf
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عهههساز ا ٗ ٚنهههع عًُٝهههات تتػهههِ بايؿهههؿاؾ١ٝ ٱ ا ضا٥هههسٶبًهههسٶ -ايسٚيٝههه١,

إػه٪ٚي١ٝ إايٝه١   عًه٢ قهإْٛ    6;;3إٛاظ١ْ, ٚشيو بعهس إٔ ٚاؾكهت عهاّ    

ٝٽ اط إطاضٶايصٟ ّٚؾ   ا ٱزاض٠ يًُٛاضز ايعا١َ تتػِ بايؿؿاؾ١ٝ.قاْْٛ

   :َٔ ايطٚتٌ اؿسٸ -3

ٜؿرل ا٫ضتباٙ ايكٟٛ بٌ اْتؿاض ايؿػهاز ْٚڀهام ايبرلٚقطاطٝه١ نُها     

ٍ  ٖاضغ١ َ٪ؾطات  -ع٢ً غبٌٝ إجاٍ -سسزتٗا  إٍ  ؛أْؿهڀ١ ا٭عُها

َهع اؿؿهاٚ    ,ايطغب١ ٗ ايتدًل َٔ ايعسٜس َهٔ ايًهٛا٥  غهرل ايههطٚض١ٜ    

أْههٛاع  ٗ ايٛقههت ْؿػهه٘ عًهه٢ إٗههاّ ايتُٓٛٝٝهه١ ا٭غاغهه١ٝ يًسٚيهه١. ٫ٚ تعههسٸ

ٟ  –ايًهههٛا٥  إٛدهههٛز٠ ٗ ايعسٜهههس َهههٔ ايبًهههسإ    ,يبهههس٤ ايٓؿهههاٙ ايتذهههاض

فُٛعه١ نههبرل٠  ٚ ,ٚإؿهاضن١ ٗ ايتذههاض٠ ايسٚيٝه١   ,ٚتػهذٌٝ إًهٝه١  

ٗ بعههض ا٭سٝههإ َطٖكهه١ يًػاٜهه١   -غرلٖهها َههٔ ايؿههٗازات ٚايذلاخههٝل  

ا إٍ إٔ اؿهَٛههات مل تكههـ َههع ْؿػههٗا   بههٌ إْٗهها تؿههرل أٜهٶهه   ؛ؾشػههب

ٕطادع١ َا إشا نإ ايػطض ايصٟ مت تڀبٝكٗا َٔ أدًه٘ ٜتؿهل بهأٟ     اغايبٶ

ؾههههٌ َهههٔ ا٭ؾههههاٍ َهههع استٝادهههات ايٛقهههت اؿانهههط. ٜٚؿهههرل ضٚظ      

 ,ٖههٛ ببػههاط١  اإٍ إٔ "ايههٓٗر ا٭نجههط ٚنههٛسٶ   (e) (1998)  أنطَههإ

  ايتدًل َٔ ايكٛاٌْ ٚايدلاَر اير تػاعس ع٢ً ايؿػاز".

  :١ٗاغتبساٍ ايسعِ ايتٓاظيٞ إؿٛٙ بتش٬ٜٛت ْكس١ٜ َٛدٸ -4

ٌ أْهههٛاع ايهههسعِ َجههها٫ڄ آخهههط عًههه٢ نٝؿٝههه١ تؿهههٜٛ٘ ايػٝاغهههات       ُجٸهههتٴ

ا يسضاغه١ يكهٓسٚم   ا يًؿػاز. ٚٚؾكڄه ؾطقٶإهازٖا ٚ ,اؿه١َٝٛ اؿٛاؾع

ؾإٕ زعِ إػتًٗو ٗ فاٍ َٓتذهات ايڀاقه١    ؛(e)(2013)  ايٓكس ايسٚيٞ

ٗ  (457)ا, أٟ َها ٜعهازٍ مهٛ    تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض غٜٓٛٽ (;35)إٍ مٛ ٜكٌ 

ٗ إا٥ه١ َهٔ ايعا٥هسات     (:)إا١٥ َهٔ ايٓهاتر احملًهٞ اٱْهايٞ ايعهإٞ أٚ      

ٜٴه ٛظٸٜٴاؿه١َٝٛ. ٚ ع َها ٜعٜهس عًه٢    ٛظٸع ٖصا ايسعِ بؿهٌ تٓاظيٞ دسٽا, 

ٗ إا٥ه١ َهٔ ا٭غهط     (42)ٗ إا١٥ َٔ إْايٞ ايؿٛا٥س عًه٢ أغٓه٢    (82)

بايٓػب١ يًبٓعٜٔ. ّٚهٔ ٱيػا٤ ٖهصا ايهسعِ إٔ ٜه٪زٟ إٍ خؿهض نهبرل      

ٗ اْبعاثات ثاْٞ أنػٝس ايهطبٕٛ, ٚؼكٝهل آثهاض إهابٝه١ أخهط٣ غهرل      

إٍ ايتٗطٜههب, ْٚكههل إعههطٚض, ٚٚٗههٛض   اَباؾههط٠. ٜٚهه٪زٟ ايههسعِ غايبٶهه 

http://arabic.doingbusiness.org/
https://openknowledge.worldbank.com/bitstream/handle/10986/16909/WPS6704.pdf?sequence=1
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf
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١ًٜ )َها ٖهٛ   َػأي١ تهًؿ١ ايؿطق١ ايبس اأغٛام غٛزا٤. ٚإشا ٚنعٓا داْبٶ

عهسز إهساضؽ ايهر ّههٔ بٓا٩ٖها بتهًؿه١ زعهِ ايڀاقه١ عهٔ َهس٠ غهه١ٓ           

 ؛ٚاسس٠؟(, ٚاٯثاض ايب١ٝ٦ٝ إطتبڀ١ با٭غعاض إٓدؿه١ بؿههٌ َكهڀٓع  

ؾإٕ أْٛاع ايسعِ ّهٔ ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ إٔ تهع اؿه١َٛ ٚغ٘ 

ِْٛ َٛيهس٠ يًؿػهاز. ٚا٭ؾههٌ َهٔ شيهو اغهتبساٍ أْهٛاع ايهسعِ ايتٓاظيٝه١          

  تش٬ٜٛت ْكس١ٜ َٛد١ٗ.ب

 : عكس اتؿاقٝات زٚي١ٝ -5

عههس عههابط يًشههسٚز عًهه٢ مههٛ     ٭ٕ ايؿػههاز ٗ ا٫قتكههاز إعههٛمل يهه٘ بٴ   

ا ٌ عٓكهطٶ ؿههّ ٜٴ ؛ؾإٕ اٱطاض ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ ٕهاؾش١ ايؿػاز ؛َتعاٜس

ٝٽ ٔ ٖههصا ا نههُٔ اـٝههاضات إتاسهه١ أَههاّ اؿهَٛههات. ٚقههس ؼػٸهه   أغاغهه

  ٕ باٱنهههاؾ١ إٍ اتؿاقٝههه١ ٚانهههٞ. اٱطههاض بؿههههٌ نهههبرل خههه٬ٍ ايعكههس ا

َهاؾشهه١ ايطؾهه٠ٛ ايههر اعتُههستٗا َُٓٛهه١ ايتعههإٚ ٚايتُٓٝهه١ ٗ إٝههسإ     

ع سٝٸهه (e) اتؿاقٝهه١ ا٭َههِ إتشههس٠ ٕهاؾشهه١ ايؿػههازا٫قتكههازٟ, زخًههت 

م عًٝٗهها ٗ ايػايبٝهه١  سٸقٴهه 4235ٚٗ أٚاخههط عههاّ   .4227ٓؿٝههص عههاّ  ايت

ٌ ُجٸه ا. ٚتٴبًهسٶ  (362)ٚايبهايؼ عهسزٖا    ,ايع٢ُٛ َٔ ايبًسإ إٛقعه١ عًٝٗها  

ا ّ إطههاضٶكههسٸ٭ْٗهها تٴ ؛اتؿاقٝهه١ ا٭َههِ إتشههس٠ ٕهاؾشهه١ ايؿػههاز أزا٠ ٚاعههس٠

ٝٽهه ا ٜؿههٌُ ايههسٍٚ إتكسَهه١ ٚايٓاَٝهه١, ٚتػڀههٞ فُٛعهه١ ٚاغههع١ َههٔ       عإ

إٛانٝع, َا ٗ شيو ايؿػاز ايساخًٞ ٚاـاضدٞ, ٚا٫بتعاظ, ٚايتسابرل 

ايٛقا٥ٝهههه١, ٚأسهههههاّ َهاؾشهههه١ غػههههٌٝ ا٭َههههٛاٍ, ٚقههههٛاٌْ تهههههاضب  

بههٌ  إكههاحل, ٚٚغهها٥ٌ اغههذلزاز ا٭َههٛاٍ غههرل إؿههطٚع١ إٛزعهه١ َههٔ قٹ       

إػهه٪ٚيٌ ٗ بٓههٛى خاضدٝهه١, ٚشيههو عًهه٢ غههبٌٝ إجههاٍ ٫ اؿكههط. ٚ٭ٕ  

ؾههإٕ ؾعايٝهه١ ا٫تؿاقٝهه١   ؛يٝػههت يههسٜٗا قهه٬سٝات تٓؿٝصٜهه١ َههِ إتشههس٠ ا٭

غههتعتُس إٍ سههس نههبرل عًهه٢ ٚنههع آيٝههات    ؛أزا٠ يههطزع ايؿػههازبٛقههؿٗا 

  ضقس ٚط١ٝٓ ناؾ١ٝ يتكِٝٝ َس٣ اَتجاٍ اؿهَٛات يبٓٛز ا٫تؿاق١ٝ.

تبهههاع ْٗهههر قابهههٌ   إإٔ  (e)(4228ُٖٝٓهههإ ُٖٚٝهههإ( ) ) ِٗٚضأ٣ بعهههه

ُٸ   ؛يًتٓؿٝص بؿههٌ أنهدل ٗ فهاٍ َهاؾشه١ ايؿػهاز      ٔ تٓؿٝهص  قهس ٜتهه

قههٛاٌْ َهاؾشهه١ ايؿػههاز َعٜههس َههٔ ايؿههس٠ ٗ ايبًههسإ ا٭ضبعههٌ ايههر     

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://www.foreignaffairs.com/articles/61705/ben-w-heineman-jr-and-fritz-heimann/the-long-war-against-corruption
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ٗ ّٚق  إٝهههسإ ا٫قتكهههازٟ عهههت عًههه٢ اتؿاقٝههه١ َُٓٛههه١ ايتعهههإٚ ٚايتُٓٝههه١ 

    ٕ أنجهط اغهتباق١ٝ    ٕهاؾش١ ايطؾه٠ٛ. ٚؼتهاز اؿهَٛهات إٍ إٔ تههٛ

ٗ تههههٝٝل اـٓهههام عًههه٢ ايؿهههطنات ٗ ايبًهههسإ ا٭عهههها٤ ٗ اتؿاقٝههه١   

َُٓٛهه١ ايتعههإٚ ٚايتُٓٝهه١ ٗ إٝههسإ ا٫قتكههازٟ ايههر تػههتُط ٗ ضؾهه٠ٛ     

احل إػههه٪ٚيٌ ا٭داْهههب. ٚٗ إطهههاض دٗٛزٖههها ايطاَٝههه١ إٍ ٓاٜههه١ إكههه   

ايتذاضٜههه١ يًؿهههطنات ايٛطٓٝههه١, تكهههّٛ اؿهَٛهههات ٗ بعهههض ا٭سٝهههإ  

ٗ  ؛عُا١ٜ ايؿطنات َهٔ نهطٚض٠ ا٫َتجهاٍ يكهٛاٌْ َهاؾشه١ ايؿػهاز      

قاٚيهه١ غههرل غههسٜس٠ يعههسّ اٱنههطاض َٛقؿٗهها ٗ َٛادٗهه١ َٓاؾػههٝٗا ٗ     

يعطقًهه١  اغههببٶبٛقههؿ٘ بًههسإ أخههط٣. ٫ٚ ٜٓبػههٞ تههبين ايٓٗههٛض بايتذههاض٠    

 ٚ  ؛تهعاٍ اؿهَٛهات تعهاْٞ َهٔ اظزٚادٝه١ إعهاٜرل       َها َهاؾش١ ايؿػهاز. 

ٌ سٝههح تٴذهههطٸ  ا َهها تٓٛهههط إٍ ا٭َهههط  ٚيهٓٗههها غايبٶههه ؛ّ ايطؾههه٠ٛ ٗ ايههساخ

ل بطؾهه٠ٛ َػهه٪ٚيٌ أداْههب ٗ بًههسإ غهههرل     بڀطٜكهه١ أخههط٣ عٓههسَا ٜتعًّهه    

  أعها٤ ٗ ١َُٛٓ ايتعإٚ ٚايت١ُٝٓ ٗ إٝسإ ا٫قتكازٟ.

  :ْؿط ايتهٓٛيٛدٝا ايصن١ٝ -6

ب ؾٝٗهها اؿهَٛههات ايعسٜههس َههٔ   ايتؿههٖٛات ايههر تتػههبٸ نُهها تتههٝ  

ؾههههإٕ ا٫تكههههاٍ إباؾههههط إتهههههطض بههههٌ إػهههه٪ٚيٌ    ؛ايؿههههطم يًؿػههههاز

ا أَاّ إعا٬َت غرل اؿهٌَٛٝ ٚإٛاطٌٓ ّهٔ إٔ ٜؿت  ايباب أٜهٶ

ٌ إسهههس٣ طهههطم َعاؾههه١ ٖهههصٙ إؿهههه١ً ٗ اغهههتدساّ  إؿهههطٚع١. ٚتتُجٸههه

ع ٚدهٛز ع٬قه١ تتػهِ باغههتك٬ي١ٝ    يتؿههذٝ ؛ايتهٓٛيٛدٝها إتاسه١ بػهٗٛي١   

أنههدل بههٌ إػهه٪ٚيٌ ٚاجملتُههع إههسْٞ؛ ٚٗ ٖههصا ايكههسز ؾكههس أثبتههت        

 )4233 أْسضغهٕٛ ٚآخهطٕٚ,  (َهٔ ايؿػهاز   اي١ يًشهسٸ اٱْذلْت أْٗا أزا٠ ؾعٸ

(e)  .      ٌبعض ايبًسإ, سكل اغهتدساّ بهطاَر اٱْذلْهت يتػهٌٗٝ تعاَه ٗٚ

ا ٗ فهاٍ  نهبرلٶ  ااؿه١َٛ َع اجملتُع إسْٞ ٚفتُع ا٭عُاٍ لاسٶه 

ضَهها ٚؼكههٌٝ ايهههطا٥ب, ٚإؿههذلٜات ايعاَهه١, ٚايتػًههب عًهه٢ ايههطٚتٌ.   

 ٜطتب٘ أسس أِٖ إكازض اـكب١ يًؿػهاز ٗ ايعهامل بأْؿهڀ١ إؿهذلٜات    

ايعا١َ. ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ سذِ َؿذلٜات ايسٚي١ َهٔ ايػهًع ٚاـهسَات    

ُٶ ٗ إا١٥ َهٔ ايٓهاتر    (32ٚ 7)سٝح ٜذلاٚح ٗ َعِٛ ايبًسإ بٌ  ؛اند

https://openknowledge.worldbank.com/bitstream/handle/10986/13481/wber_25_3_387.pdf?sequence=1
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احملًهٞ اٱْههايٞ. ٚ٭ٕ تطغهه١ٝ ايعكهٛز ّهههٔ إٔ ٜٓڀههٟٛ عًه٢ قههسض َههٔ    

ٚ٭ٕ َعِٛ ايبًهسإ شلها تهاضٜذ طٜٛهٌ ٗ      ؛ايػًڀ١ ايتكسٜط١ٜ ايبرلٚقطاط١ٝ

ٚايتٛاطههه٪ ٗ إؿهههذلٜات  ,ٚايعُههه٫ٛت ,ٍ ايهػهههب غهههرل إؿهههطٚعفههها

ؾكههس اختههاض عههسز َتعاٜههس َههٔ ايبًههسإ تڀبٝههل إدههطا٤ات تهههُٔ      ؛ايعاَهه١

َػهههتٜٛات ناؾٝههه١ َهههٔ ا٫ْؿتهههاح, ٚإٓاؾػههه١, ٚتههههاؾ٪ ايؿهههطم أَهههاّ  

َٶإٛضٸ  .إخل..ازٜٔ, ٚإدطا٤ات عڀا٤ات ٚانش١ ُا

 أسهس ههاز  ٱ ؛ٓٝهات ايبًسإ اير اغتدسَت أسهسخ ايتك  ٣سسإٚؾًٝٞ 

ٔ َٛقهع "ؾهًٝٞ   ؾٸه أنجط ِْٛ إؿذلٜات ايعا١َ ؾؿاؾ١ٝ ٗ ايعامل. ٚقهس زٴ 

, ٖٚٛ ْٛاّ إيهذلْٚٞ عاّ يًُؿهذلٜات ٚايتٛٚٝهـ   4225نَٛدلا" عاّ 

َؿتٛح أَاّ اؾُٗٛض, ٜعتُس ع٢ً بطْهاَر عًه٢ اٱْذلْهت. ٚقهس انتػهب      

ايٓٛههاّ  ٚايهؿهها٠٤. ٚىههسّ ,ٚايؿههؿاؾ١ٝ ,زلعهه١ عإٝهه١ ٗ فههاٍ ايتُٝههع

ٚنهصيو ا٭ؾهطاز َهٔ إهٛاطٌٓ, نُها       ,ايؿطنات ٚإ٪غػات ايعا١َ

أندل َٛقع يًتعا٬َت بهٌ ايؿهطنات ٗ ٖهصا     -بعٝس إٍ سسٍّ -أْ٘ 

, 4234َ٪غػهه١ شلهها أْؿههڀ١ َؿههذلٜات. ٚٗ عههاّ  (72:)ايبًههس, ٜٚهههِ 

ٚأقهههسضٚا  ,ًَٝهههٕٛ عًُٝههه١ َؿهههذلٜات (453)أنُهههٌ َػهههتدسَٛ إٛقهههع 

٫غههتدساّ   اًَٝههاض ز٫ٚض. نُهها أْهه٘ نههإ قؿههعٶ     (53;)ؾههٛاترل بكُٝهه١  

  ؾبه١ اٱْذلْت ٗ ْٝع أما٤ ايب٬ز.

ًهههت ايؿًػهههؿ١ ايهآَههه١ ٚضا٤ ايعسٜهههس َهههٔ ايتهههسابرل ايهههر مت  ٚقهههس ُجٸ

ٗ ايكهههههها٤  ؛ٚايطاَٝههههه١ إٍ َهاؾشههههه١ ايؿػهههههاز   ,َٓاقؿهههههتٗا أعههههه٬ٙ 

 عًهههه٢ ؾههههطم ايؿػههههاز عههههٔ ططٜههههل تػههههٝرل اؿههههٛاؾع, َههههٔ خهههه٬ٍ غههههسٸ 

عًههههه٢ َؿهههههاِٖٝ  تٓڀهههههٟٛٚايكهههههها٤ عًههههه٢ ايكٛاعهههههس ايهههههر   ,ايجػهههههطات

ع عًهه٢ ايػههًٛى ايؿاغههس. ٚيهههٔ َههٔ إههطد  إٔ ٜهههٕٛ       خاط٦هه١ تؿههذٸ 

ا ع ؾكههه٘ عًههه٢ تػهههٝرل ايكٛاعهههس ٚاؿهههٛاؾع َكهههشٛبٶ  ايهههٓٗر ايهههصٟ ٜطّنههه 

أنجهههط  ٗ سايههه١ خهههطم ايكٛاعهههس,   بعكٛبههه١ َؿهههسز٠ عًههه٢ مهههٛ نهههافٺ   

َٶ   ؽ ا ظٗههههٛز يههههسعِ ا٭غهههها  أٜهٶهههه اؾعايٝهههه١ بهههههجرل إشا نههههإ َههههسعٛ

٘ اٖتُآَهههها إٍ شيههههو ٗ ا٭خ٬قههههٞ يًػههههًٛى اٱْػههههاْٞ. ٚغههههٛف ْٛدٸهههه

  َس١ْٚ أخط٣ ٗ إػتكبٌ.
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 املسغد: مطػس. جتسب٘ مصسفٔ٘ ملكافر٘ الفطاد: أ

ٌ  ايؿػهاز  إطؾس إٔ َؿهه١ً  َڀؿط. أ أٚن  ٔ  ايعهامل  َعٗها  تعاَه  َه

 تڀههٜٛط ٖٚٓههاى..  اٱؾكههاح َٚعههاٜرل يًشٛنُهه١ ايكههاضّ ايتڀبٝههل خهه٬ٍ

 َهههع تٓهههتر ايهههر َهههٔ ايجػهههطات  يًشهههسٸ ٚايطقابههه١؛ ايعُهههٌ ٯيٝهههات َػهههتُط

 .إٓؿآت َٗاّ ٚتٛغٸع ايتڀٛضات

ٕ  ْهو  ازل٘ بطٜڀاْٞ َكطٗ اغتڀاع 3ّ;;3 عاّ َج٬ڄ  إخؿها٤  يٝػهٛ

 اڂنتؿههـ ٚسههٌ..  َبتهههط٠ بڀههطم َؿههتكات عكههٛز ٚؾههطا٤ بٝههع عًُٝههات

 عًهه٢ تعههس٬ٜت بههإدطا٤ ٚؾطْػهها ٚأَطٜههها, ٚبطٜڀاْٝهها, ايٝابههإ, قاَههت

ٌ  ٚؾكهًت  إايٝه١,  اٱزاضات ٖٝهٌ ّ  به  ٚايؿهطا٤,  ايبٝهع  قهطاض  أخهص  َٗها

. ٚايؿههههطا٤ ايبٝههههع عًُٝههههات َكابههههٌ ا٫غههههت٬ّأٚ  بايههههسؾع ايكٝههههاّ ٚبههههٌ

 ايتذهههاٚظات َهههٔ إٍ اؿهههسٸ تٗهههسف َٚػههه٪ٚيٝات َٓاقهههب ٚاڂغهههتشسثت

 ايعهامل  ٚػاضب..  إخل ٚتڀبٝل.. ايتعاّ, َٚسٜط كاطط, َسٜط َػتكب٬ڄ:

 ٚأٜهٶهها ٚاٱؾههطاف, إطاقبهه١ آيٝههات تڀههٜٛط ٜٚههتِ اـكههٛم, بٗههصا ثطٜهه١

 . ؾػاز ع١ًُٝأٚ  اخذلم بٗا ٜٴهتؿـ َط٠ نٌ ٗ اٱزاضات ٖٝه١ً

ٔ  َػهتُط,  إؾهطاف  ٖٓاى إاي١ٝ غرل ايتعاقسٜٸ١ ايٓٛاسٞ ٚٗ ٍ  َه  خه٬

ٌ  ًَؿهات  ع٢ً بايذلنٝع ٜكَٕٛٛ سٝح ايهطا٥ب؛ زؾع إدطا٤ات  إػه٪ٚي

 ٚنههصيو ايهههبرل٠, إؿههاضٜع عًهه٢ إؿههطؾٌ خاقهه١ ايعههاّ, ايكڀههاع ٗ

 اـس١َٝ.

 

 

ٕ   جتازب دّلٔـ٘ يف زتـال مكافرـ٘ الفطـاد      (: )مـدخل إعالمـٕ اتصـال

  اذتنْد ىاصس بً عبداهلل. د

ػطبهه١ َهتههب ايتشكٝكههات ٗ ٚقهها٥ع ايؿػههاز ٗ غههٓػاؾٛض٠     .1

(CPIB )Corrupt Practices Investigation Bureau 

َٶٌ غٓػاؾٛض٠ َطنعٶؼتٸ هعهٌ   ؛عًه٢ غهًِ ايؿهؿاؾ١ٝ ايسٚيٝه١    ا ا َتكس

بايؼ ا٭ُٖٝه١. ٚتعهٛز    أَ ايٛقٛف ع٢ً ػطبتٗا ٗ َهاؾش١ ايؿػاز أَطٶ
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ْؿه٧  عٓهسَا أڂ  ,74;3ػطب١ غهٓػاؾٛض٠ ٗ َهاؾشه١ ايؿػهاز إٍ ايعهاّ     

٦ٖٝههه١ َػهههتك١ً تػهههتُس بٛقهههؿ٘ َهتهههب ايتشكٝكهههات ٗ ٚقههها٥ع ايؿػهههاز 

 Prevention ofؾهههطعٝتٗا ايكاْْٛٝههه١ َهههٔ قهههإْٛ َهاؾشههه١ ايؿػهههاز  

Corruption Act (Chapter 241)  ٜٚتبههع َههسٜط إهتههب ض٥ههٝؼ ٚظضا٤ .

٢ َٓهه٘ ايتعًُٝههات ٜٚتًّكه  ,ٜٚطؾهع إيٝهه٘ ايتكههاضٜط  ,غهٓػاؾٛض٠ تبعٝهه١ َباؾههط٠ 

بؿههٌ َباؾهط. ٚتهتًدل إُٗه١ ايط٥ٝػه١ يًُهتهب ٗ قاضبه١ ايؿػههاز        

 ته٘. ٚيهٓٗها عازيه١ ٗ ايٛقهت شا    ؛ٚساظ١َ ,ٚؾاع١ً ,عدل إدطا٤ات غطٜع١
Combat Corruption through Swift and Sure, Firm but Fair 

Action 

ٚقهههس أتهههاح ا٫طههه٬ع عًههه٢ ػطبههه١ غهههٓػاؾٛض٠ ٗ َهاؾشههه١ ايؿػهههاز     

 :اغتد٬م ا٬ٕسٛات ايتاي١ٝ

 :تٓههبين ايػٝاغهه١ اٱع٬َٝهه١ يًُهتههب بؿهههٌ أغاغههٞ عًهه٢        أ٫ٚڄ

ٚايٛقههٛف عًهه٢ بعههض   ,تٛعٝهه١ اؾُٗههٛض َٛههاٖط ايؿػههاز إدتًؿهه١   

َٔ اْتؿهاض ٖهصٙ    يًشسٸ؛  Preventive Measuresاٱدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ 

عهاّ بكا٥ُه١ َهٔ ا٭ؾعهاٍ ايهر      َج٬ڄ تعٜٚهس إٛٚهـ اي   ,ايٛاٖط٠ َٓٗا

 "A list of "Dosتباعٗها اٚتًو اير هب عًٝ٘  ,ٜٓبػٞ عًٝ٘ ػٓبٗا

for public officers and a list of "Don’t's"  نههٞ ٜتؿههاز٣ ؛

 اضتهاب أٟ َٛٗط َٔ َٛاٖط ايؿػاز.

ُٶ عٓهه٢ بتجكٝههـ َػههتك٬ڄ بٗههصا اـكههٛم ٜٴ اٚقههس أؾههطز إهتههب قػهه

, ٚإيكههههها٤ ايهههههه٤ٛ عًههههه٢ بعهههههض ا٫عتبهههههاضات Educationاجملتُههههع  

ايههههر ٜٓبػههههٞ عًهههه٢ ,  Strategic Considerationsا٫غههههذلاتٝذ١ٝ 

َٓٗهها َههج٬ڄ تٛنههٝ  إٔ اؿهَٛهه١ ٗ     ا,اؾُههاٖرل إزضانٗهها دٝههسٶ  

غٓػاؾٛض٠ يسٜٗا َٔ اٱضاز٠ ايػٝاغه١ٝ اؿاظَه١ َها ٜهؿهٞ يتڀبٝهل      

ت َٚعاقبهه١ إتههٛضطٌ ؾٝهه٘ َُٗهها اضتكهه    ,قههٛاٌْ َهاؾشهه١ ايؿػههاز  

 زضداتِٗ ايٛٚٝؿ١ٝ.

 ٝٶ  ,ّ إٛقع اٱيهذلْٚٞ يًُهتب خسَات تجكٝؿٝه١ تؿاعًٝه١  ٜكسٸ :اثاْ

ٜههتِ َههٔ خ٬شلهها اختبههاض َػههت٣ٛ َعههاضف ايعا٥ههطٜٔ َٛههاٖط ايؿػههاز   
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 Interactiveا٭غه١ً٦ ايتؿاعًٝهه١   اٚطهطم َٛادٗتهه٘, َٓٗهها َههج٬ڄ ْاؾههصت 

Quiz  , ٚا٭يعههاب ايتؿاعًٝهه١Interactive Game إنههاؾ١ إٍ ايعسٜههس ,

ايهههر ٜتٝشٗههها   E Servicesَهههٔ اـهههسَات اٱيهذلْٚٝههه١ ا٭خهههط٣  

سٍٛ  Prevention Talksنا٫ؾذلاى ٗ قازثات ْاع١ٝ  ,إٛقع

 .يكڀههاع ايعههاّ أٚ اـههام إٍ اٚههاٖط٠ ايؿػههاز بههٌ أطههطاف ٜٓتُههٕٛ  

نإٓؿههههٛضات  ,نُههها ٜتههههٝ  إٛقههههع خهههسَات إيهذلْٚٝهههه١ أخههههط٣  

Publicationsات , ٚاـڀابههههههSpeeches ٚايعههههههطٚض ايتكسّٝهههههه١ ,

Presentations .شات ايك١ً بٛاٖط٠ ايؿػاز 

 ٓهه٬ت  ,ع إٛقههع اٱيهذلْٚههٞ يًُهتههب يعههٌ أٖههِ َهها ّٝٸهه   :اثايجٶهه

 Corruption Prevention video clipsايتٛعٝهه١ ايٛقا٥ٝهه١ إكههٛض٠ 

٬ٜٚسٜ ايعا٥ط إٔ ٖصٙ اؿ٬ُت قهس مت   .اير ٜتٝشٗا إٛقع يعا٥طٜ٘

بڀطٜك١ غا١ٜ ٗ ا٫سذلاؾ١ٝ ٚاؾاشبٝه١ َهٔ سٝهح ايؿههٌ      قٝاغتٗا

 ٚإهُٕٛ.

 إطههاض ايػههعٞ ٱؾههطاى إههٛاطٌٓ ايعههازٌٜ ٗ َهاؾشهه١     :اضابعٶهه ٗ

تٓبين ايػٝاغ١ اٱع٬َٝه١ يًُهتهب ٗ أسهس أٚدٗٗها عًه٢       ,ايؿػاز

 ّ ٔ إهٛاطٌٓ َهٔ   ُّهه  ؛تكسِٜ خسَات إيهذل١ْٝٚ غ١ًٗ ا٫غهتدسا

 ,عهدل َٛاقهع ايتٛاقهٌ ا٫دتُهاعٞ إدتًؿه١     اٱب٬ؽ عٔ ٚقا٥ع ؾػاز 

ٚٸ .ٕػهها٤ي١ ايكاْْٛٝهه١إٍ ازٕٚ خؿههٝتِٗ َههٔ ايتعههطض  ز إٛقههع ٗ ٜٚههط

ٖهصا اٱطهاض ؿًُهه١ إع٬َٝه١ تطؾههع ؾهعاض: َهٛاطٔ ؾههطٜـ ٜعهين أَهه١       

 .A Clean People .. A Clean Nationؾطٜؿ١ 

 

( MACCػطبههههه١ ايًذٓههههه١ إايٝعٜههههه١ ٕهاؾشههههه١ ايؿػهههههاز )    .2

Malaysian Anti-Corruption Commission   

ٌټ  َهع   ٝٽ ا َتهأخطٶ َطنهعٶ  إٔ َايٝعٜها ؼته ا عًه٢ َكٝهاؽ ايؿههؿاؾ١ٝ   ا ْػهب

ٌٸ  ؛ايسٚيٝههه١ ٝٽههه (82)إطتبههه١ ضقهههِ   سٝهههح ؼتههه ػطبتٗههها ٗ  ؛ يههههٔاعإ

ٖٚٛ َا زؾع ايؿبه١ ايعطب١ٝ  ؛َهاؾش١ ايؿػاز ػطب١ تػتشل ايسضاغ١



5 

 

 –5102  5102  
153 

أعهها٥ٗا ي٬غهتؿاز٠ َهٔ    يتععٜع ايؿهؿاؾ١ٝ َٚهاؾشه١ ايؿػهاز إٍ زعه٠ٛ     

 ٞ  س عًٝههه٘ ايكهههطاضٖٚهههٛ َههها أّنههه, ايتذطبههه١ إايٝعٜههه١ ٗ ادتُاعٗههها ايجهههاْ

 إايٝعٜههه١( َههٔ نهههطٚض٠ " أخههص ايعًهههِ بإبههازض٠    33)بٓههس ضقهههِ   3/4232

اـاقهه١ بتُٓٝهه١ قههسضات اؾٗههات إعٓٝهه١ َهاؾشهه١ ايؿػههاز ٗ بًههسإ       

بهإط٬م   ٚايتعبرل عهٔ ضغبه١ أعهها٤ ايؿهبه١     ١َُٛٓ إ٪ُط اٱغ٬َٞ,

ايتعههإٚ َههع أنازّٝهه١ َهاؾشهه١ ايؿػههاز إايٝعٜهه١ إعٓٝهه١ بتٓؿٝههص ٖههصٙ    

إبههازض٠, بايتعههإٚ َههع بطْههاَر ا٭َههِ إتشههس٠ اٱِهها٥ٞ, ٚتٛدٝهه٘ ٚسههس٠    

ايسعِ اٱق١ًُٝٝ إٍ ايعُهٌ َهٔ أدهٌ َػهاْس٠ أعهها٤ ايؿهبه١ ايعطبٝه١؛        

 بازض٠".ي٬غتؿاز٠ َٔ اـسَات ايتسضٜب١ٝ ا١ُٕٗ اير تكسٸَٗا ٖصٙ إ

ْؿه٦ت ايًذٓهه١ إايٝعٜه١ ٕهاؾشه١ ايؿػههاز َٛاؾكه١ َهٔ ايدلٕههإ      ٚقهس أڂ 

يتشهههههٌ قهههههٌ ايٛنايههههه١ إايٝعٜههههه١ ٕهاؾشههههه١   ؛;422إهههههايٝعٟ عهههههاّ 

, ايصٟ ٜعهٛز تهاضٜذ إْؿها٥ٗا    Anti- Corruption Agency (ACA)ايؿػاز

, ٖٚهههٛ َههها ٜعهههين أْٓههها إظا٤ ػطبههه١ ثطٜههه١ ٗ َهاؾشههه١  95;3إٍ ايعهههاّ 

يٛقٛف إٍ اٚٗ إطاض ايػعٞ  .عدل َا ٜكطب َٔ أضبع١ عكٛز ايؿػاز ُتس

ٞ    اٚؼسٜسٶ ,ع٢ً أِٖ ٬ََ  ٖصٙ ايتذطب١  ؛ؾُٝا ٜتكهٌ بايؿهإٔ اٱع٬َه

أؾه٢ ا٫ط٬ع ع٢ً إعڀٝات إتاس١ سٍٛ ايتذطب١ إايٝعٜه١ إٍ اـهطٚز   

 بايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

 :١ ٕهاؾشهه١ ا إٔ ايػٝاغهه١ اٱع٬َٝهه١ يًذٓهه١ إايٝعٜههٜبههسٚ ٚانههشٶ أ٫ٚڄ

ِٗ عًه٢  ايؿػاز إِا تكّٛ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ عًه٢ إؾهطاى إهٛاطٌٓ ٚسهجٸ    

ٖٚهٛ َها ٜتهه  ابتهسا٤ َهٔ خه٬ٍ إكٛيه١ ايط٥ٝػه١          ؛َهاؾش١ ايؿػهاز 

ايهههصٟ  ,ايههر ٜتههههُٓٗا ايبهههاْط ايهههط٥ٝؼ يًُٛقههع اٱيهذلْٚهههٞ يًذٓههه١  

ط إايٝعٌٜ بإٔ َؿاضنتِٗ ٗ َهاؾش١ ايؿػاز ٖهٞ ايههأَ   ٜصّن

 You Can Make aاؿكٝكههٞ ايههصٟ َههٔ ؾههأْ٘ إٔ وههسخ ايؿههطم   

Difference.. Fight Corruption .ٚ زت ؾكهس ؼههسٸ  ,شيهو إٍ إنههاؾ١

ٚٚٝؿتإ )ايػازغه١ ٚايػهابع١( َهٔ أقهٌ غهبع ٚٚها٥ـ أٚنهٌ يًذٓه١         

 تٓؿٝصٖا يًشسٜح سٍٛ:
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 To educate theت َهاؾشه١ ايؿػهاز   تجكٝـ اؾُاٖرل بآيٝها  -

public against corruption 

 ٕهاؾشه١ ايؿػهاز   ٙايعٌُ ع٢ً نػب ايسعِ ايؿهعيب ٚتععٜهع   -

To enlist and foster public support against corruption 

ُٶ     اٚيتشٜٛهههٌ ٖهههصٙ ايٛٚههها٥ـ إٍ بهههطاَر عًُٝههه١ أْؿهههأت ايًذٓههه١ قػههه

 Community Education Divisionبهايتجكٝـ اجملتُعهٞ    ٢عٓه َػهتك٬ڄ ٜٴ 

ُٶ  ا٭قػاّ ايط٥ٝػ١ يًذ١ٓ. اٌ َعٶؿّها آخط تٴَٔ بٌ ث٬ث١ عؿط قػ

 ٝٶ َٶ :اثاْ ٚڄ ا٬ٜسٜ إٔ مث١ اٖتُا ا أٚيته٘ ايًذٓه١ بههطٚض٠ تٛٚٝهـ     ًَشٛ

يعٜهاز٠ ايهٛعٞ اؾُهاٖرلٟ ٕهاؾشه١      ؛كتًـ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ إتاسه١ 

ايؿػههاز, ٖٚههٛ َهها اْعهههؼ بؿهههٌ َباؾههط ٗ اغههذلاتٝذ١ٝ تععٜههع       

إش  ؛ايههر تتبٓاٖهها ايًذٓهه١ Fortification Strategyَهاؾشهه١ ايؿػههاز 

 ؛ست خ٬شلا ع٢ً نطٚض٠ بٓها٤ ؼايؿهات قٜٛه١ َهع ٚغها٥ٌ اٱعه٬ّ      أّن

٢ ِٗ عًههٚسههجٸ ,بٗههسف ضؾههع َػههت٣ٛ ٚعههٞ اؾُههاٖرل َدههاطط ايؿػههاز 

 َكاَٚت٘.

 ٚعُهههه٬ڄ َبههههسأ  ,ٗ قاٚيهههه١ ٫ختبههههاض َػههههت٣ٛ َكههههساقٝتٗا :اثايجٶهههه

   ٘ ُٸُت  ؛ايؿههؿاؾ١ٝ ايههصٟ تٓههازٟ بهه عًهه٢  يًههطأٟ اايًذٓهه١ اغههتڀ٬عٶ قهه

ٜكهٝؼ اػاٖهات اؾُٗهٛض مهٛ َها إشا نهاْٛا        ,َٛقعٗا اٱيهذلْٚٞ

ع باؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ي١ٝ ٗ أزا٤ َُٗتٗها  ٜؿعطٕٚ بإٔ ايًذ١ٓ شاتٗا تتُتٸ

١ ايؿػههاز أّ ٫. ٚقههس عُههست ايًذٓهه١ إٍ ْؿههط ْتهها٥ر ٖههصا  ٗ َهاؾشهه

ٖٚٛ َا  ؛ا٫غتڀ٬ع بؿهٌ ؾٛضٟ َٚػتُط ع٢ً َٛقعٗا اٱيهذلْٚٞ

ٚتكِٝٝ ا٭زا٤  ,ٜعس قاٚي١ داز٠ يتڀبٝل َعاٜرل ايؿؿاؾ١ٝ ٚإكساق١ٝ

 بٌ ايًذ١ٓ.ايصاتٞ َٔ قٹ

 اجملتُهع  ا ٗ نٝؿ١ٝ إؾهطاى أعهها٤   ا ضا٥سٶّ ايًذ١ٓ ِٛشدٶكسٸتٴ :اضابعٶ

إسْٞ ٗ َُٗتٗا يًكها٤ ع٢ً ايؿػاز ٗ َايٝعٜا, َٔ خه٬ٍ تكهُِٝ   

َٛقع إيهذلْٚهٞ تؿهاعًٞ ؾهسٜس ا٫سذلاؾٝه١ ٜهتِ ؼسٜجه٘ ه عًه٢ َهساض          

ٚقٛاعهههس  ,ٚإههه٪ُطات ,ٚا٭خبهههاض ,ايػهههاع١ ه بهاؾههه١ إػهههتذسات     

ٚايؿعايٝهههات شات ايكهه١ً َهاؾشههه١   ,ٚايتكهههاضٜط ايػهه١ٜٛٓ  ,ايبٝاْههات 

  إٛقع ٕطتازٜ٘ إَها١ْٝ اٱبه٬ؽ عهٔ ٚقها٥ع ؾػهاز     ايؿػاز. نُا ٜتٝ
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إٍ عههدل َٛاقههع ايتٛاقههٌ ا٫دتُههاعٞ اٱيهذلْٚههٞ إدتًؿهه١, إنههاؾ١  

يههسخٍٛ ٗ َٓاقؿههات ْاعٝهه١ َههع نههٝٛف ٖههصٙ إٛاقههع سههٍٛ غههبٌ     ا

ٝٶ اٚدعٌ َايٝعٜا فتُعٶ ,َهاؾش١ ايؿػاز ا َهٔ ناؾه١ أؾههاٍ    خاي

 ايؿػاز.

 بإهٕٛ اٱع٬َٞ ٚتٛٚٝؿ٘ عًه٢   إناؾ١ ٫ٖتُاَٗا إًشٛٚ :اخاَػٶ

 ٌ  ؛يعٜههاز٠ ٚعههٞ اؾُههاٖرل بهههطٚض٠ َهاؾشهه١ ايؿػههاز     ؛ايٓشههٛ ا٭َجهه

َٶ  ,ا ٖاث٬ڄ باؾاْب ايعًُٞ ا٭نازّٞ إُٓٗرأٚٗطت ايًذ١ٓ اٖتُا

َههٔ خهه٬ٍ سطقههٗا عًهه٢ عكههس َهه٪ُط عًُههٞ غههٟٓٛ ٜٓههاقـ ٚههاٖط٠     

ٍ إإنههاؾ١ ٜٚٚػههتعطض ايڀههطم ايعًُٝهه١ اؿسٜجهه١ ٕكاَٚتهه٘.   ,ايؿػههاز

كت ايًذٓه١ ْٛاؾهص إيهذلْٚٝه١ َػهتك١ً عًه٢ َٛقعٗها       ؾكس خكٸ ,شيو

َهٔ ؾهأْٗا ظٜهاز٠ ايهٛعٞ ايعًُهٞ يًذُهاٖرل, َٓٗها عًه٢          ؛اٱيهذلْٚٞ

ٔ اؾُاٖرل َهٔ ا٫طه٬ع عًه٢ ا٭ٚضام ايبشجٝه١,     غبٌٝ إجاٍ َا ّّه

 Selectedٚإكههها٫ت ايعًُٝههه١ إتدككههه١  ,ٚإطادهههع ا٭نازّٝههه١

Article ٚاٱسكههها٤ات شات ايكههه١ً بهههإٛقٛؾٌ عًههه٢ قههههاٜا ؾػهههاز ,

Arrest Statistics ِٚايكهاٜا إٓٛٛض٠ أَاّ احملان ,Court Case , 

ٚغرلٖهها َههٔ ايٓٛاؾههص اٱيهذلْٚٝهه١ ايههر تعههاج ٚههاٖط٠ ايؿػههاز َههٔ       

 َٓٛٛض عًُٞ أنازّٞ.
 

  :ػطب١ ايؿبه١ ايعطب١ٝ يتععٜع ايٓعا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿػاز .3

ايؿههبه١ ايعطبٝهه١ يتععٜههع ايٓعاٖهه١ َٚهاؾشهه١ ايؿػههاز َ٪غػهه١    عههسٸتٴ

ُٳههإ عههاّ  ٌ ايؿههبه١ ٗ ا٭غههاؽ . ٚتتؿههّه:422عطبٝهه١ تأغػههت ٗ ع

َهاؾش١ ايؿػهاز َهٔ كتًهـ ايهسٍٚ      ٢عَٓٔ َ٪غػات ضزل١ٝ عطب١ٝ تٴ

نأعهها٤   ,بعض اؾٗات ا٭خط٣ غرل اؿه١َٝٛإٍ إناؾ١  ,ايعطب١ٝ

ٚايكڀاع اـام. ٚايػطض ايعاّ يًؿهبه١   ,ٚايدلٕاٌْٝ ,اجملتُع إسْٞ

 :كتٗا ايتأغٝػ١ٝ )ايػطض ايعاّ( ٖٛنُا ٚضز ٗ إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ ٚثٝ

 ,"إػا١ُٖ ٗ تععٜع ايٓعا١ٖ َٚهاؾشه١ ايؿػهاز ٗ إٓڀكه١ ايعطبٝه١    

 ٌ ًَتكه٢ إقًُٝهٞ زا٥هِ يًذٗهات ايطزلٝه١ ايعطبٝه١ إعٓٝه١,         َٔ خ٬ٍ تهأَ
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َٸٔ إطههاضٶا   ٜتههٝ  تبههازٍ إعطؾهه١, ٚاـههدلات,  ٚايتذههاضب ؾُٝهها بٝٓٗهها, ٜٚهه٪

اغهههههذلاتٝذٝٽا يهههههسعِ اؾٗهههههٛز ايٛطٓٝههههه١ اشلازؾههههه١ إٍ تڀبٝهههههل إٛاثٝهههههل  

 ٚا٫تؿاقٝات ايعطب١ٝ ٚايسٚي١ٝ شات ايك١ً".

ٚٗ إطههاض ايكههطا٠٤ إٛنههٛع١ٝ يهتههاب إطدعٝهه١ اـههام بايؿههبه١    

)ْٛههاّ ايٓعاٖهه١ ايعطبههٞ ٗ َٛادٗهه١ ايؿػههاز( ٚٚثٝكتٗهها ايتأغٝػهه١ٝ, ٚٗ    

 ؛ٗ ايؿهههبه١ ٘نههه٤ٛ ايتشهههطٟ عهههٔ طبٝعههه١ ايعُهههٌ اٱع٬َهههٞ ٚاػاٖاتههه 

 أَهٔ اـطٚز با٬ٕسٛات ايتاي١ٝ:

 :َها ٜٓبػهٞ" عًه٢     غًب١ اؾٛاْب ايتٓٛرل١ٜ ٚإٌٝ إٍ اـٛض ٗ أ٫ٚڄ"

 ,كطدات ايعٌُ اٱع٬َٞ يًؿبه١ ع٢ً سػهاب اؾٛاْهب ايعًُٝه١   

ٚقاقطت٘ ٗ ٚاغتعطاض اـدلات إٝسا١ْٝ ٗ ايكها٤ ع٢ً ايؿػاز 

لس ع٢ً غبٌٝ إجهاٍ ؾكه٫ٛڄ ناًَه١     ,أضض ايٛاقع. َٚٔ قبٌٝ شيو

" ٚٚنطٚض٠ ايتكسٟ ي٘",  ,تسٚض سٍٛ: "ايؿػاز بٌ ايتعطٜـ ٚايٛاقع

"اغهههذلاتٝذٝات َهاؾشههه١ ٫ٚ قهههٛت ٜعًهههٛ ؾهههٛم قهههٛت إهههٛاطٔ",   

"ايؿهههاعًٕٛ ٚاٯيٝههات ايسٚيٝهه١ يًٓعاٖههه١",   ٚايؿػههاز ..إطههاض ؼًًٝههٞ",    

ٚغرلٖا َٔ ا٭َج١ً  ,يٛٚٝؿ١ ايعا١َ ٗ َٛاد١ٗ ايؿػاز""أخ٬قٝات اٚ

ٚإٕ مل ىههٌ ايهتههاب   ,ايسايهه١ عًهه٢ َٝههٌ نتههاب إطدعٝهه١ يًتههٓٛرل  

 بايڀبع َٔ اغتعطاض بعض اـدلات ايٛاقع١ٝ.

 ٝٶهه ْٶهه :اثاْ ا بأُٖٝهه١ اٱعهه٬ّ ٚزٚضٙ إههأٍَٛ ٗ َهاؾشهه١ َٛههاٖط    إّا

 ٞ أؾههطز نتههاب إطدعٝهه١ ؾكهه٬ڄ َػههتك٬ڄ    ,ايؿػههاز ٗ ايعههامل ايعطبهه

ٚزٚض اٱعهه٬ّ ٗ تععٜههع   ,"اؿههل ٗ ايٛقههٍٛ إٍ إعًَٛههات : بعٓههٛإ

ٚسهل إهٛاطٔ    ,ٜسٚض سٍٛ قهإْٛ سطٜه١ تهسؾل إعًَٛهات     ,ايؿؿاؾ١ٝ"

إنههاؾ١ ٚايعطبههٞ ٗ ايٛقههٍٛ إٍ إعًَٛههات ٚتبازشلهها عطٜهه١ ناًَهه١.  

تععٜهههع ايؿهههؿاؾ١ٝ  ٜٓهههاقـ إكهههاٍ زٚض ٚغههها٥ٌ اٱعههه٬ّ ٗ ,شيهههوإٍ 

بتڀههٜٛط َٗههاضات  -ا يًهاتههبٚؾكڄهه -َٚهاؾشهه١ ايؿػههاز, ٚتبههسأ 

 ٍ ٚتهههسضٜبِٗ عًههه٢ نٝؿٝههه١ َهاؾشههه١ ايؿػهههاز    ,ايكههها٥ٌُ با٫تكههها

ٝٽ اإع٬َٝٽ اعتُاز أزٚات إع١َٝ٬ يكٝاؽ َ٪ؾهطات  إٍ ا, إناؾ١ َٚٗٓ
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نإطاقس اٱع١َٝ٬, ؾه٬ڄ عٔ إدهطا٤ زضاغهات ؼًًٝٝه١     ,ايؿػاز

بٗسف تٛع١ٝ إٛاطٔ ايعطبٞ بأؾهاٍ ايؿػاز  ؛أٟٚاغتڀ٬عات ايط

ؾكهس ٚضز ٗ إٝجهام ايتأغٝػهٞ     ,شيهو إٍ . إناؾ١ ٙإدتًؿ١ َٚٛاٖط

َا ٜؿرل إٍ أ١ُٖٝ زٚض  ,: ا٭ٖساف ا٫غذلاتٝذ١ٝ(5يًؿبه١ )إاز٠ 

 َههٔ خهه٬ٍ "تڀههٜٛط ضنهها٥ع   ,ٚغهها٥ٌ اٱعهه٬ّ ٗ َهاؾشهه١ ايؿػههاز 

ٝٸهه١ َٚٓتذهه١   ٞ َتٝٓهه١ ٚؾعٸايهه١ يؿههطان١ ؾعً  ,َههع ٦ٖٝههات اجملتُههع إههسْ

ٌ  ,ٚايكڀهاع اـهام   ,ٚاٱع٬ّ ا٭ُْٛه١  َها ٜٓػهذِ َهع     ؛ٚايدلٕهاْٝ

 .ايساخ١ًٝ يًسٍٚ ايعطب١ٝ" ١ايكاْْٛٝ

 بههايطغِ َههٔ أُٖٝهه١ اٱؾههاض٠ إٍ زٚض ٚغهها٥ٌ اٱعهه٬ّ ٗ تععٜههع   :اثايجٶهه

ايؿهههههؿاؾ١ٝ ٗ نتهههههاب إطدعٝههههه١ اـهههههام بايؿهههههبه١ َٚٝجاقٗههههها    

ذلدهِ إٍ بهطاَر عُهٌ سكٝكٝه١ ٗ أضض     شيهو مل ٜٴ  يهٔ ؛ايتأغٝػٞ

ايٛاقع ؾُٝا قسض عٔ ايؿبه١ َٔ قطاضات خ٬ٍ ادتُاعٝٗا ايًهصٜٔ  

, ٚايجهاْٞ ٗ قهٓعا٤   ;422كهسا سته٢ اٯٕ ) ا٭ٍٚ ٗ ايطبهاٙ عهاّ     عٴ

ٖٚٛ َا ٜ٪نس إٔ مثه١ ؾذه٠ٛ بهٌ ا٭طهط ايٓٛطٜه١ ايهر        ؛(4232عاّ 

ٕ   ,تتبٓاٖا ايؿبه١ ٛادٗه١ ايؿػهاز   َٚا تتدصٙ َٔ إدهطا٤ات تٓؿٝصٜه١ 

 أضض ايٛاقع. ع٢ً

 مث١ ؾذ٠ٛ أخط٣ أٚٗطتٗا ايكطا٠٤ ايتش١ًًٝٝ يًُٝجام ايتأغٝػٞ  :اضابعٶ

  ٞ نهطٚض٠  إٍ تتعًهل باٱؾهاض٠ إتههطض٠     ,يًؿبه١ ٚنتابٗها إطدعه

 ٞ ٚإؾهههطاى اؾُهههاٖرل ٗ  ,ايتٛاقهههٌ َهههع َ٪غػهههات اجملتُهههع إهههسْ

 شيو مل ٜكاسب٘ تٛٚٝـ عًُٞيهٔ  ؛ايهؿـ عٔ َٛاٖط ايؿػاز

ٔ اؾُهاٖرل َهٔ ايكٝهاّ بهصيو ٗ أضض     ٯيٝات ٚانش١ إعهامل ُّهه  

 ايٛاقع.

 قس تععٚ ٖصٙ ايؿذ٠ٛ بٌ َا تتبٓاٙ ايؿهبه١ َهٔ أططٚسهات     :اخاَػٶ

إٍ ١ٜٖٛ ا١ُٕٛٓ  ؛ٚبٌ آيٝات تڀبٝكٗا ٗ أضض ايٛاقع ,ٚض٣٩ ْٛط١ٜ

ٌ بٗههصا اؿذههِ  بٛقههؿٗا أٍٚ َ٪غػهه١ ضزلٝهه١ عطبٝهه١ تتؿهههّ   ؛شاتٗهها

ٕهاؾشهه١ ايؿػههاز عًهه٢ َػههت٣ٛ ايعههامل ايعطبههٞ, ٖٚههٞ قههه١ٝ بايػهه١   
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 ,شات ق١ً بايػٝاز٠ ايٛطٓٝه١ يههٌ زٚيه١    إؾها٫تجرل اؿػاغ١ٝ تٴ

 ٚسسٚز ايتعإٚ إتاح ٗ ٖصا ايكسز. ,ٚنٛاب٘ ,ٚقٛاعس

 

ػطبههه١ َُٓٛههه١ ايؿهههؿاؾ١ٝ ايسٚيٝههه١ ٗ َهاؾشههه١ ايؿػههههاز       .4

Transparency International (TI) 

١َُٛٓ ايؿؿاؾ١ٝ ايسٚي١ٝ َٔ أندل إُٓٛهات ايسٚيٝه١ ايعاًَه١ ٗ     تعسټ

ٛ    ,فههاٍ َهاؾشهه١ ايؿػههاز   ايعههامل.  ٣ٚتععٜههع قههِٝ ايٓعاٖهه١ عًهه٢ َػههت

 ٘,ٌ إُٓٛه١ ٗ ا٭غههاؽ َهٔ ٦ٖٝهات اجملتُههع إهسْٞ َٚ٪غػههات    ٚتتؿههّ 

زٚيهه١ َههٔ زٍٚ ايعههامل.  (322)ع َٛاقعٗهها اؾػطاؾٝهه١ ؾُٝهها ٜعٜههس عههٔ تتههٛظٸ

عامل  إٍ إهاز ٢بط١ٜ٩ طُٛس١ تػع 5;;3ا١ُٕٛٓ ٗ عاّ ٚقس أْؿأت 

ٍٍ َههٔ خهه٬ٍ ظٜههاز٠ ايههٛعٞ ايعههإٞ َدههاطط ايؿػههاز,      ,َههٔ ايؿػههاز  خهها

َههٔ سايهه١ اي٬َبهها٠٫ ٚايتػههاَ  ايػهها٥س٠ مههٛ َٛههاٖط ايؿػههاز ٗ  ٚاؿههسٸ

تههسعٛ إُٓٛهه١ نههصيو إٍ تههبين ٖاضغههات    ٚايهههجرل َههٔ زٍٚ ايعههامل.   

َههٔ ؾههأْٗا ايكههها٤ عًهه٢ ايؿػههاز. ٚتتههٝ  ايكههطا٠٤    ؛عًُٝهه١ قابًهه١ يًتڀبٝههل 

اـههههطٚز بههههبعض  ايتشًًٝٝهههه١ إتأْٝهههه١ يٮزبٝههههات إتاسهههه١ سههههٍٛ إُٓٛهههه١ 

 ,ٚغٝاغاتٗا ايعا١َ ,ا٬ٕسٛات ايعا١َ شات ايك١ً بڀبٝع١ عٌُ ا١ُٕٛٓ

 ٚأزٚاتٗا اٱع١َٝ٬, ٖٚٛ َا ْعطض ي٘ ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ: ,ٚتٛدٗاتٗا

 :يٝؼ  ,١ُٛ بكبػتٗا ايعا١ٕٝ بؿهٌ ٚان اْعهػت ١ٜٖٛ إٓ أ٫ٚڄ

   ٕ ٚاـههدلات  ,ٚايط٩ٜهه١ إتُاغهه١  ,ؾكه٘ َههٔ خه٬ٍ طبٝعهه١ إههُٛ

ا َٔ خه٬ٍ  ٚيهٔ أٜهٶ ؛ايعطٜه١ اير تڀطسٗا يًكها٤ ع٢ً ايؿػاز

ٖصٙ ايط٩ٜه١ ٚاـهدلات ٗ قٛايهب تؿاعًٝه١     ٚ .ططا٥ل تكسِٜ )ايؿهٌ(

١. ٜٚتههه  َٚكههط٠٤ٚ( ؾههسٜس٠ ايسقهه١ ٚا٫سذلاؾٝهه ,َٚػههُٛع١ ,)َط٥ٝهه١

ٝٽ ا إٔ كطدات بٗهصا ايؿههٌ ٚإههُٕٛ قهس تهٛاؾطت شلها خهدلات        دً

بٛقهؿٗا  َها ٜتؿهل ٚطبٝعه١ إُٓٛه١      ؛عطٜه١ َٔ كتًـ زٍٚ ايعهامل 

 ١٦ٖٝ زٚي١ٝ.

 ٝٶهه ّهههٔ ايكههٍٛ بههإٔ أغًههب إدطدههات ايههر تڀطسٗهها إُٓٛهه١      :اثاْ

ٚيٝػههههت كطدههههات ؾًػههههؿ١ٝ أٚ     ,كطدههههات عًُٝهههه١ ٗ ا٭غههههاؽ  
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َٶتٓٛرل١ٜ, ٜٚعين ش بٌ إُٓٛه١ بڀهطح   ا َٔ قٹا َتعاٜسٶيو إٔ مث١ اٖتُا

ٚاغتعطاض اـدلات ايع١ًُٝ ٕهاؾش١ ايؿػاز ٗ  ,اؿًٍٛ ٚايبسا٥ٌ

ْٛطٜههه١ ٚؾًػهههؿ١ٝ سهههٍٛ  إؾهههها٫تزٕٚ اـهههٛض ٗ  ,أضض ايٛاقهههع

ٚدههصٚضٙ ايتاضىٝهه١. ٖٚهها ٜ٪نههس قههش١   ,ٚأغههباب٘ ,َاٖٝهه١ ايؿػههاز

اؾُاٖرل ع٢ً ايكٝاّ  ٖصا ايكٍٛ إكٛي١ ايط٥ٝػ١ ي١ًُُٛٓ اير ؼحٸ

ٜكهٕٛ بٗا ع٢ً أؾهاٍ ايؿػاز إدتًؿه١ بٛقهؿٗا    ,بأؾعاٍ إهاب١ٝ

 "Corruption Ruins Lives. Take Action. Fight Back"تسَط اؿٝا٠ 

 عًه٢ عكٝهس٠ ضاغهد١ ته٪َٔ      تبٓه٢ ايػٝاغه١ اٱع٬َٝه١ يًُُٓٛه١     :اثايجٶ

اؾُههاٖرل ؾههطٜو سكٝكههٞ ٚؾاعههٌ ٗ ايتكههسٟ   /ايٓههاؽ/بههإٔ اجملتُههع

ٕ   ؾهطٜو ٜعهسٸ   .يًؿػاز بأؾهاي٘ إدتًؿه١  ؾٗهِ   .ايٛغه١ًٝ ٚايػاٜه١ ٗ آ

َٔ خ٬شلا ا١ُٕٛٓ يهاؾ١ أؾههاٍ   ٣َٔ د١ٗ, ايٛغ١ًٝ اير تتكس

 .عدل اؾٗٛز ا١ُٕٛٓ ايهر تهسعِٖٛ إٍ ايكٝهاّ بٗها     ٙايؿػاز َٚٛاٖط

عامل  إٍ إهاز إش تػع٢ ا١ُٕٛٓ  ؛ايػا١ٜ -َٔ د١ٗ أخط٣ -ِٖٚ 

ٍٍ  َٔ ايؿػاز. خا

 ؾُٝههها يههه٘ اتكهههاٍ بايع٬قههه١ ايٛطٝهههس٠ بهههٌ ٚغههها٥ٌ اٱعههه٬ّ       :اضابعٶههه

دههها٤ اؾُٗهههٛض ٗ َكسَههه١  ؛َٚهاؾشههه١ ٚهههاٖط٠ ايؿػهههاز ,ٚاجملتُهههع

 .4237ايعٓاقط ايػت١ اير تهُٓتٗا اغذلاتٝذ١ٝ ا١ُٕٛٓ سته٢ عهاّ   

ا ي١ًُُٛٓ "ٖهِ ؾكه٘ َهٔ باغهتڀاعتِٗ ايكهها٤ عًه٢       ؾاؾُاٖرل ٚؾكڄ

ِٸ ؛َٛاٖط ايؿػاز" ا يط٩ٜه١  ٚؾكڄه  -ٌ ؾايتشهسٟ اؿكٝكهٞ ٜتُجٸه    َٚٔ ث

ٗ "ا٫نهطاٙ بؿههٌ ٚاغههع َهع اؾُهاٖرل َهٔ كتًههـ       -إُٓٛه١ 

يتُهِٝٓٗ َٔ ايكها٤ ع٢ً ايؿػاز عدل اؽهاش خڀهٛات    ؛زٍٚ ايعامل

 ع١ًُٝ ؾاع١ً".

 اض ؼٌٜٛ ا٫عتكاز بأ١ُٖٝ اؾُاٖرل إٍ ٚاقع عًُٞٗ إط :اخاَػٶ, 

عُههست إُٓٛهه١ إٍ إؾههطاى اؾُههاٖرل َههٔ كتًههـ زٍٚ ايعههامل ٗ      

َههٔ خهه٬ٍ إغههٗاَِٗ َباؾههط٠ ٗ ايهؿههـ عههٔ َٛههاٖط     ,ؾعايٝاتٗهها

  ٞ َٚهههٔ خههه٬ٍ  ,ايؿػهههاز ٚإضغهههاشلا عهههدل َٛقهههع إُٓٛههه١ اٱيهذلْٚههه
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   ٞ ا َٚٓٗهههه ,كتًههههـ ؾههههبهات ايتٛاقههههٌ ا٫دتُههههاعٞ اٱيهذلْٚهههه

Facebook ,Twitter ,Google+ ,Stay Informed ,RSS Feed ,

Blog ,Linked In ,Yahoo Plus ,You Tube. 

 ا كتًؿه١ ّههٔ َهٔ خ٬شلها سهحٸ     تط٣ ا١ُٕٛٓ إٔ مث١ ططقڄ :اغازغٶ 

اؾُههاٖرل عًهه٢ ايتكههسٟ يهاؾهه١ َٛههاٖط ايؿػههاز, يههٝؼ ؾكهه٘ َههٔ   

 Virtualخههه٬ٍ َؿهههاضنتِٗ ٗ ايٛاقهههع ا٫ؾذلانهههٞ اٱيهذلْٚهههٞ 

Reality,    ٞيهؿههـ عههٔ ايؿػههاز عههدل    إٍ اعههدل َػههاُٖات تؿههه

ا َٔ خ٬ٍ ؽكٝل دها٥ع٠  ٚيهٔ أٜهٶ ؛َٛقع ا١ُٕٛٓ اٱيهذلْٚٞ

ُٸغ١ٜٛٓ )تٴ ُٓشٗا ا١ُٕٛٓ  ,(٢Integrity Awards ظا٥ع٠ ايٓعا١ٖ ػ

ٖهههٔ  ,ْٚؿهههڀا٤ اجملتُهههع إهههسْٞ َُٚٓٛاتههه٘ إدتًؿههه١  ,يًكهههشؿٌٝ

ِٗ ايٓازض٠ ٗ أضض ايٛاقهع  ٚؾذاعت ,ٚتهشٝاتِٗ ,أغُٗت دٗٛزِٖ

Real World    قاقهههط٠ ايؿػهههاز ٚايكهههها٤ عًٝههه٘, ٚقهههس بهههسأت ٗ

 .4222ا١ُٕٛٓ ٗ َٓ  ٖصٙ اؾا٥ع٠ ٗ عاّ 
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 ّتربٓسِ جسمي٘: قبٔح اإلزٍاب 

 بهههٌ اٱزاْهه١ تػههتشلٸ بههاضٜؼ ايعجُههإ إٔ ٖذُههات  خايههس. ّ أنههس

 تطٜٚههع َههٔ أنههدل ا٭زٜههإ نههٌ ٗ دههطّ َههٔ ٖٓههاى ؾًههٝؼ..  ايعبههاضات

 َههدلض أٟ ٜٛدههس .. ٫ بههطا٤ اجملههطٌَ ٖهه٪٤٫ َههٔ ايتٛسٝههس ؾههعاض..  اٯَههٌٓ

ٌ  اٱضٖهاب  تدلٜط..  يٲضٖاب ٌ ..  اـٝاْه١  تدلٜهط  َجه  ٜػه٤ٞ  ايتدلٜهط  ٖهصا  َجه

َٶا ٚيٓا إٍ اٱغ٬ّ  ايكت١ً. أٚي٦و ٜؿعٌ نُا ُا

 اشلذهههّٛ شلهههصا نسغههه١, ؾأؾهههاض إٍ إٔ ايتدلٜهههط  بهههٔ عبهههساهلل. أ أَههها

 سههٌ نههُرلْا َههع قههازقٌ ْهههٕٛإٔ  هههب يهٓٓهها..  دطّهه١ اٱضٖههابٞ

 .ايعامل ٖصا ٗ َهإ نٌ ٗ اٱضٖاب١ٝ ايتؿذرلات ٖصٙ أغباب ْهع

 يهٌ خكب١ أضن١ٝ ٖٛ ٚايًِٛ ٚايؿكط, ايكٗط, ٜٛدس ايصٟ ٚايؿػاز

 بعسايهه١ ا٭تبههاع ٚإقٓههاع إؿههاعط, ػٝههٝـ خ٬شلهها َههٔ ٜػههتڀٝع إضٖههابٞ

 .ض٩ٚغٓا ْسؽٸ ٫..  ايكه١ٝ

ِ  يًعطام أَطٜها زخٍٛ..  ًِٚ ؾًػڀٌ ٗ إغطا٥ٌٝ ب٘ َّا تكٛ ..  ًٚه

إٔ  ٫بهس  ا٭سساخ ٖصٙ نٌ..  ًِٚ غٛضٜا ٗ خعُا وس ايعامل غهٛت

 ئ َػًك١؛ غطؾ١ ٗ ٚؼبػ٘ تًُٛ٘ ايصٟ ايك٘ ست٢ .ؾعٌ ضز٠ شلا ٜهٕٛ

 ٖههصٙ يبههاب ؾتشههو عٓههس عًٝههو ٚغههٝٗذِ ٚاـههٛف, اؾههٛع عًهه٢ ٜكههدل

 . ٜػؿط َا ٚق٬ًٝڄ ٜٓػ٢, ٫ إًّٛٛ..  ايػطؾ١

 ايههُرل  تػًهب إٔ  هب تاضى١ٝ َٛاقـ ٖٓاىإٔ  ايسٍٚ تعًِإٔ  هب

 نًهٗا  يٝػهت  اؿٝها٠ ..  ٚا٫قتكهاز١ٜ  ايػٝاغه١ٝ  إكاحل ع٢ً ٚاٱْػا١ْٝ

  َٚها١ْ. َاٍ
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 َػ٪ٚي١ٝ ٖٚٞ ايٓاؽ عٔ ٚضؾع٘ ايًِٛ ْبص ع٢ً ايعامل ٜعٌُإٔ  هب

 ايكههسم, ًّٝهه٘ َهها ايعههامل ٖههصا ٗ ايعههسٍ ؾههطض عًهه٢ ايعُٛهه٢ ايكهه٣ٛ

 .ٚاٱْػا١ْٝ ٚايهُرل,

ٍ  اٱضٖابٝه١  ا٭سساخ: سذاظٟ عا٥ؿ١. ز ٗ سٌ قايت  ٗ تباعٶها  تتهٛا

ـ  ٚاسهس,  ٚإتػهبب  َهإ, نٌ ِ  زاعه ٔ  نُها  إػهً ٛ  ٜٛه . ٚايعهامل  ٖه

 أدػههاز ٗ قههػرل٠ عكههٍٛ يههسٜٓا َٚههاظاٍ .. إػههًٌُ عههٕٛ ٗ اهلل نههإ

 أَههانٔ ٗ اقهههٛ ٭بطٜهها٤ زٜههٔ ضز ٖههٛ َهها وههسخ  بههإٔ تتؿههسم نههبرل٠

 َتكٔ. ا٭سساخ أخط٣ .. غٝٓاضٜٛ ٚظض٠ ٚاظض٠ تعضإٔ  اهلل تعاٍ.. َتعسز٠

ِ  ٕهاشا : احملٝها  َػاعس. ز ٚتػا٤ٍ ِ  بهطغ  ٚأٚضٚبها  ؾطْػها  ٗ ا٭مل سذه

ٔ  أسس ٫ ٕاشا ايّٝٛ, ٔ أٚ  ؾطْػها  َه ٌ  َه ٔ  َؿهطٚعٳ  ٜتبٓه٢  ا٭ٚضبهٝ ـ  َه  ٜكه

ٛٸشلا؟ ٕٚهاشا  زاعـ؟ َٚٔ خًـ ٌ  أٚضٚبها,  عُهل  ٗ تههطب  ٜٴُ ٝٸ١  ٚتٛه  عكه

 ...؟ايؿتان١ اؿطب١ٝ ايٛغا٥ٌ نٌ ًُو دٝٛف تٗعَٗاإٔ  عٔ

ٍ إٔ  ايتعذب, بعض َع ايتػا٩ٍ ٜجرل أٜهٶا ٖا  يهسٜٗا  ايههدل٣  ايهسٚ

 قاضبهه١ ٗ تبههسأ ٫ ٕههاشا تههط٣ .. نههبرل٠ قههسضات شات اغههتدباض١ٜ أدٗههع٠

 تػهتڀٝع  ئ َطنب١ ؾساعـ ؟.. ٖٛيٝٗا عٔ ايهؿـ خ٬ٍ َٔ زاعـ

ٔ  ايٛقهٛز,  ٖصا ٜتٛقـ َٚا مل..  ٜسؾعٗا ٚقٛز بسٕٚ اؿٝا٠ ع٢ً ايبكا٤  ؾًه

ٍ  ٖصٙ َٚازاَت .. تذلادعأٚ  تتٛقـ ٔ  ايبشهح  ٗ تطغهب  ٫ ايهسٚ  شيهو..  عه

 َههٔ دههع٤ ٖههٛ ٚهههطٟ دههط٣ َههاإٔ  ٜههطٕٚٚ ايههصٜٔ أٚي٦ههو ْكٓههع ؾهٝههـ

 ؟!.... َ٪اَط٠

ٟ  ؾهاٜع . ٚأنهاف ز  ٕ  ؾهٛض٠  ٗ أعًهل  مل: ايؿهٗط  سَها بعهه  عاطؿه١  دٝؿها

 عطبٝهه١ قٓههٛات َهإههات أغههتكبٌ ٚمل زْا٤تهه٘, بهههٌ اٱضٖههابٞ اؿههسخ

  َطتهعات: ث٬ث١ ٗ نإ ٚأدٓب١ٝ؛ ٚايػبب

ٕ  إڀًهٛب  إٔ -3  َههٔ ٚنأْٓها  إػهًٌُ,  ٚتدل٥ه١  ؾٛضٜه١  إزاْه١  نها

 .شلا ٚخڀ٘ ايع١ًُٝ ٚضا٤ نٓا

ٕ  ايٓتا٥ر ؼًٌٝ قعٛب١ -4  سهسٜح  أٟإٔ  َعٓه٢ ...  إكهسَات  بهسٚ

 ئ َػًِ ٖٛ َا نٌ ع٢ً ايػهب ؾٛضإ ٌٚ ٗ إكسَات عٔ

 . ٜٴػُ  ٚئ ٜٴػُع



5 

 

 –5102  5102  
165 

 ايههجُٔ, مثههٔ ٫ٚ َٓٗها  ايعههامل ّٓشٓهها مل ايعإٝه١  ايػهههب١ ٖهصٙ  -5

 ايعكهههس ٗ خاقههه١ ب٬زْههها, ٗ اٱضٖهههاب بٓهههاض ْهتهههٟٛ ٚمهههٔ

 . إانٞ ٚايٓكـ

 دًههسأٚ  تؿهههٝو زٕٚ إٍ ايؿٗههِ زعهه٠ٛ أٚدٸهه٘إٔ  أسههاٍٚ نٓههت يههصا

ّ  ٚزٜٓٗها  ٚدٛزٖها  اخذلعهت  أَه١  ٚنأْٓا ٚزٜٓٓا ثكاؾتٓا ٚاتٗاّ ايصات,  ٜهٛ

 .أَؼ

 .. إػهه١َُٛ يًبههصٚض إههطٸ اؿكههاز. .. اٱضٖههاب ٜٛههٌ عكههط نههٌ ٗ

ٕ إ تكهههٍٛ: ايتاضىٝههه١ اؿكٝكٝههه١ٕ إ ٚقًهههت: َهههه٢ ؾُٝههها نتبهههت نٓهههت

ٔ  ٜسؾع٘ مثٔ أٍٚ ا٫غتكطاض ـ  َه ّٚه ـ  ْاعهات  ٜٛ ٔ  ٚاٱضٖهاب  ايعٓه  نهُ

ٝٸ١  أزٚات٘ ٌ  َٚها . ايػٝاغه ٌ  ا٭بهطظ  ايهسضؽ  ايػهبعٝٓٝات  َكهط  ٗ سكه  سه

ٔ  اٱغه١َٝ٬  اؾُاعهات  َتڀطٗ ايػازات أخطز ٕ  َه  ٚقهاؿِٗ؛  ايػهذٛ

ٔ  إٓؿًت" ايٝػاض" ؾِ بػطض إٔ  ايٓتٝذه١  ٚناْهت . ايٓاقهط١ٜ  اؿكبه١  َه

ً  ايؿعب١ٝ ا٭سٝا٤ إتڀطؾٕٛ ٖ٪٤٫ أؾعٌ ِ  ٚايؿٛنه٢,  ايڀا٥ؿٝه١  بهايؿ  ثه

ٌ  َؿطٚعِٗ ختُٛا ّ  ٗ"  ايػهازات " بكته ٍ  ايعٜٓه١  ٜهٛ  ٗ بايٓكهط  ٚا٫ستؿها

" قهاحل  عبساهلل عًٞ" أؾًؼ ؾشٌ ايُٝٔ؛ ٗ اؿاٍ ٚشات. ضَهإ سطب

 ٚتؿههههذٝع ٚاؾُاعههههات, ايؿههههطم اغههههتعضاع ٗ ؾههههطع بهههه٬زٙ, تُٓٝهههه١ ٗ

ٍ  استًّتإٔ  ايٓتٝذ١ ٚناْت. ػاٚظاتٗا عٔ ايٓٛط ٚغض تهٜٛٓٗا,  ؾًهٛ

ٌ  اؿٛثٕٝٛ ُسٸز ثِ بأنًُٗا, قاؾٛات ايكاعس٠ ّ  َجه ٞ  ايهٛض  ايػهططاْ

 .َس١ٜٓ أثط َس١ٜٓ ايُٝٔ ابتًعٛا ست٢

 َهها إٍ إههٛت؟ اؿٝهها٠ َكتبههٌ ٗ ؾههبابا زؾههع ٚايػهه٪اٍ اٯٕ: َهها ايههصٟ

ـ  ٖههصٙإٍ  ضخٝكهه١ اؿٝهها٠ دعههٌ ايههصٟ  أْكههاض أقههب  ايسضدهه١؟ ٚنٝهه

 ٚايؿاّ؟ ايعطام ٗ ايتِٓٛٝ عٓاقط َٔ إٛت ع٢ً أدطأ أٚضٚبا ٗ زاعـ

 بأْبٛبههه١ ايٓٛهههاّ ُهههسٸإ ايًتهههإ ٚإٜهههطإ ضٚغهههٝا ٚيٝػهههت....  ؾطْػههها ٕهههاشا

 اؿٝا٠؟

ٕ  خايهس . ز ٚأناف ٟ : ايطزٜعها  ٚايهتؿذرل,  يًكتهٌ,  ؾهاب  أٟ ٜهسؾع  ايهص

ُٸٞ ٌٖ.. ٜعٝـ اير اؿٝا٠ ب٪ؽ ٚا٫ْتشاض؛ ٞ  عإٓها  ٗ ْهطاٙ  َا ْٴػ  ايعطبه

 ٚتًكهههٞ ٚتتٓاغهههٌ, ٚتؿهههطب, تأنهههٌ, كًٛقهههات فهههطز مهههٔ سٝههها٠؟
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ٕ   ؾهاٜع . ٚعًل ز ...اٯخطٜٔ ع٢ً َؿه٬تٗا ـ  ايؿهٗطٟ بهأ  أٚضٚبها  زٚاعه

 ؾًُههاشا...  ايجايههح اؾٝههٌ أبٓهها٤ خاقهه١ ٚعطنٶهها, طهه٫ٛڄ اؿٝهها٠ ٜعٝؿههٕٛ

 بؿط١ٜ؟ قٓابٌإٍ  أغًبِٗ ٚؼٛٸٍ ايتِٓٛٝ ٗ انططٛا

 ٔ  نهههإ. .. إهههطٜض بًڀهههِ ْػهههتُتع نٓهها  إشا ايٛنهههع ْعهههاج يهههٔ مهه

ٌ  ؾكطٶا طأدسازْا أنج ُٶها؛  ٚأقه ٔ  تعًٝ ٕ  ٚعُاضٖها  اؿٝها٠  ٚيهه  قُٝه١  نها

 عًٝا.

 اٱضٖهاب  نهس  اؿهطب  َكڀً إٔ  ايڀطٜـ: ا٭ضبـ نٛثط. أ ٚقايت

 ٚأَطٜهههها. غهههبتُدل 33 أسهههساخ بعهههس إتشهههس٠, اي٫ٜٛهههات اخهههذلاع َهههٔ

 إػايڀهه١ شلههصٙ أغػههت ايههر ٖٚههٞ. إغههطا٥ٌٝ ٱضٖههاب ايههط٥ٝؼ اؿانههٔ

ـ  أعهين  إتعُهس٠؛  ّ  اٱضٖهاب  ٚقه ٘  إه٬ظ  تطتهبهه٘ َٚها  يًُػهًٌُ,  ؾكه

 بصيو. ٚقؿ٘ ٫ ّهٔ ايعطب عل إغطا٥ٌٝ

ٔ  َؿههتك١  باٱلًٝعٜهه١  ٚاٱضٖههاب  اغههتٗساف  تعههين  ٫تٝٓٝهه١  نًُهه١ َهه

.. ٚؽٜٛهههـ تطٜٚهههع+  غههه٬ح ٚدهههٛز اؾهههذلٙ بعههههِٗإٔ  نُههها. إهههسٌْٝ

َٶهها وههسٸزإٔ  بإَهاْهه٘ ٚإٓكههـ  ٗ ٚإؿههه١ً. يٲضٖههاب ٚانههشٶا َؿٗٛ

ٔ  زؾاعٶا يًٓاؽ ٚتطٜٚعٗا قتًٗا ا٭ٍٚ تعسٸ اير اٚا٭ٜسٜٛيٛدٝ ايػٝاغ١  عه

. اغتؿههههٗازٶا ا٫ْتشاضٜهههه١ ٚايعًُٝههههات اٱضٖههههاب ا٭خههههرل٠ ٚتعههههسٸ ايههههٓؿؼ,

 ٫ٚ إْػهاْٝتِٗ,  اِػهدت  - ايسٜين ٚإتؿسز ايػٝاغٞ - ٚن٬ُٖا

 َڀًكڄا. عًٝٗا ٜٴعٍٛ

ٝٽهها عًٝهه٘ َتؿههل ايبعٝههع إٍ أْهه٘ ٫ ٜٛدههس تعطٜههـ إبههطاِٖٝ. ز ٚأؾههاض  زٚي

 ٚعكهه١ٝ غاَههه١" اٱضٖههاب عًهه٢ اؿههطب" عبههاض٠ غههتٌٛ .. يههصا يٲضٖههاب

 ايؿِٗ. ع٢ً

ٍ  ٖٝههها. أ ٚشٖبهههت ٝٸٔ عًههه٢ زٚ  إتشههههط ايعهههامل ايػهههًٗٞ إٍ أْههه٘ ٜتعههه

ُٸٞإٔ  إههههتعًِ  ستهههه٢ اؾُههههٛع؛ عًٝهههه٘ ٜٚتؿههههل ٜٚعطٸؾهههه٘, اٱضٖههههاب ٜٴػهههه

 ٚتكههههؿٞ خًؿهههه٘, َههههٔ تػههههذلظم ٫ ْٚهاؾشهههه٘, اغت٦كههههاي٘ ْػههههتڀٝع

 ٫ ّجًههههٕٛ ٖههههصا ٜكٛيههههٕٛ ايههههصٜٔ !زٍٚ عههههٔ زٍٚ ٚؼههههابٞ سػههههابات,

ُٸهههِ ؾهههعٛبٗا؛ َهههٔ نهههبرل٠ ْػهههب١ ٫ٚ زٍٚ, غٝاغههه١  غهههرل ؾههههطٶا ؾههه٬ تع

 غا٥س.  
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 عػههطٖا  دٝؿهت  ايهر  أَطٜهها,  ؼايـ ؼاغبإٔ  ؾطْػا ٚع٢ً

َهها  ٚزاعههـ ,غههٛضٜا ٗ ٚضٚغههٝا ايعههطام, ٗ زاعههـ حملاضبهه١ ٚطا٥طاتٗهها

 ؾطْػها  تهطب زاعـ إط٠ ايسٍٚ. ٖٚصٙ ٫خذلام ق٠ٛ ًُٚو تتُسز ظايت

 !!اٱضٖاب؟ ٖصا َٔ ٕكًش١ !بؿاض بكا٤ نس أْٗا تٛٗط ايعًٔ, ٗ

ـ  يبهصٚضٙ,  ٚتػصٜه١  يٲضٖاب, َتعُس تكٓٝع ٖٓاى يٓععاته٘ ..   ٚتهٛسٝ

ْعٗسٖا؛  مل بًػ١ ٚآ٫ت٘ ٚإدطاَ٘, ٚسؿٝت٘, ٗ ٜتڀٛض إٍ اٱضٖاب اْٛط

 ٗ يٲضٖههاب ا٭ٍٚ إكههسض ٖههٞ أَطٜههها !ا٭ٍٚ ؾعًههٗا َههٔ يتٓٛههط ٚإِهها

 !َٓٗهها بطعاٜهه١ أخههط٣ زٍٚ ٗ َكههٓع١ َٓتذههات تكههسٸضٙ ٚيهههٔ ايعههامل؛

 ٬ٜٚتهه٘, عًهه٢ ايػههعٛز١ٜ أؾاقههت ٕهها ثههِ أبٓا٤ْهها, َههٔ ٭ؾػاْػههتإ قههسضت٘

ٔ أنجهط  َٔ  غًڀ١ تكسضٙ قاَت َٓابع٘؛ ٚػؿـ تكً  ٚبسأت  زٚيه١.  َه

 ايهبرل٠. ايٓػب١ ايػعٛزٜٕٛ ؾٝٗا ٫ ٜٴؿّهٌ زاعـ ٖٚصٙ

َٶا,: اؿُٛز قاحل بٔ اهلل عبس. ز ٚعًل  ٜدلأإٔ  ٭سس ٫ ّهٔ عُٛ

 اٯخههط, عًهه٢ ا٫عتههسا٤ ستهه٢أٚ  أٚ ايتذههاٚظ, اـڀههأ َههٔ ٚطٓهه٘أٚ  ْؿػهه٘

 . سػٝٽاأٚ  ؾهطٜٽا غٛا٤

أٚ  اشلٜٛه١  تػهٝرل  ٗ غهٛا٤  أثط, َٔ َا ٜٓتر ٖٛ ٖٓا ايكٝاؽ ٌٜٛ يهٔ

 .عًٝ٘ ي٬ستهاّ ايؿٝكٌ ٖٛ شيو, اٯخطٜٔ ػاٙ اؿطَإأٚ  ايجكاؾ١,

 :سسٚثٗا غبب ٜٴعًِ ٫ َؿاضق١ ٚٗ ايػٝام شات٘, ؾإٕ ٖٓاى

 ٚاسهس٠,  بڀطٜكه١  ؼهسخ  اٱدطاَٝه١  عًُٝاتٗها  ناْهت  ايكاعس٠ 

 ٞ ٔ  ٚتػههتٗسف  باـؿهها٤,  تؿذههرلات  ٖٚهه  ٗ سهَٛٝهه١  أَههان

 ٚٗ نههبرل٠ بأعههساز تػتههاٍ ناْههت أْٗهها أتههصنط ٫ٚ ايػايههب,

 .نسٖا ْٝع٘ ايسٚيٞ ٚاجملتُع, ٚاسس ٚقت

 بٌ باـؿا٤؛ تؿذرلات بأعُاٍ ٫ تكّٛ زاعـ ٗ  ٔ  نُها , ايعًه

٫ٚ  َػههه٪ٚيٝتٗا تعًهههٔ ؾٗهههٞ أٜهٶههها, َعًٓههه١ ؾهههب٘ أْؿهههڀتٗا إٔ

ٔ  ؾه٬ڄ, تبايٞ ٕ  أؾطازٖها إٔ  عه ٝٽها  ايعًُٝهات  ّٜٓؿهصٚ  أٜهٶها؛  عًٓ

ٚايكٛض٠ نػابك١ مل ؼسخ  بايكٛت أسساثٗا تٓكٌ أْٗا ست٢

 . ٗ ا٭عُاٍ اٱدطا١َٝ
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 ٖٚهههٌ ٚضا٤ٖههها اؾهههطأ٠؟ َٙههها ٖهههص ْٚػهههأٍ: ْتٛقهههـإٔ  يٓههها ٫بهههس ٖٚٓههها

 ايهر  ايكه٠ٛ  َٚها تًهو   َٓتؿهط٠؟  ؾهطٚع  ٚشلها  زٚي١ٝ, َُٓٛات أّ سهَٛات

 ٚضا٤ٖا؟ تكـ

ٛٸ ؾههدل ايػههڀٛض ٖههصٙ ناتههبٕ إ قا٥ههٌ: ٜكههٍٛ ضَهها   عههٔ زلههع يًتهه

ٌ  ٜػهتشل  ا٭َهط إٔ  أعتكس يهٓين عٓٗا؛ ؾ٦ٝٶا ٫ ٜعطفأٚ  زاعـ,  ايتأَه

 ْعٝؿهٗا  ايهر  اؿايٝه١  ٚإطسًه١  ايكاعس٠ سكب١ بٌ ايطب٘ ٖٚٛ ٚايتؿػرل,

 . ؾاسـأٚ  زاعـ َع

 قههه١ٝ بههسأت.. ْتدٝٸههٌ ٖهها أبػهه٘ ايكههه١ٝ: إٛغهه٢ َػههؿط. أ ٚقههاٍ

 ؾٝٗهها ٚٴيههست ايههر ايبًههس ايعههطام, ٗ 4225 عههاّ اٱضٖههاب عًهه٢ اؿههطب

 ٚيهههِ.. ايتههاضٜذ ٖههصا ٚبعههس قبههٌ اٱضٖههاب سذههِ بههٌ قههاضْٛا... زاعههـ

ٍ  عاقهههٌ ٜٛدههس  ٫.. اؿهههِ. ٚبإٓاغهههب١   ايؿههههط ْؿهههأ٠ غههبب  بهههإٔ ٜكههٛ

ٔ .. أَطٜهها  ايساعؿٞ ٍ  ٚيهه ٘  ايؿههط  ٖهصا  اغهتػ٬  غهًٛى إٍ  ٚؼًٜٛه

 يًٓكاف. قاب١ً ؾهط٠.. اٱضٖاب ع٢ً اؿطب ؾهط٠ بػبب إضٖابٞ

 ٗ ْؿاٖسِٖ ايصٜٔ اٱضٖابٌٝإٔ  ْتدٌٝ ٌٖ: ا٭َرل وٝٞ. أ ٚتػا٤ٍ

ٛ  َكاطع ِ  ايؿٝهسٜ ِ  ايكسّه١  ب٦ٝٗهاتٗ ٌ  ٜهسٜطٚا إٔ  ايؿهعج١,  ٚأؾههاشل  نه

ُٸعهات  نطبإٍ  ايڀا٥طات إغكاٙ َٔ..  يًعامل إٛدٸ٘ ا٭ش٣ ٖصا  .. ايتذ

 زاعـ. َع اـاق١ َعطنت٘ بًس ٚيهٌ..  ْػد١ َٔأنجط زاعـ 

ٌ  َا َٓص دط٣ َاإٔ  اؿُٛز: أعتكس ْاقط بٔ عبساهلل. ز ٚأناف  قبه

.. .اؿههطب غهه٣ٛ يههٝؼ. ٖههصا َٜٛٓهها ٚستهه٢ غههبتُدل, َههٔ عؿههط اؿههازٟ

 سلههاٍ قا٥ُهه١ ٖٚههٞ. قههطٕٚ َٓههص ٚاؾٓههٛب ايؿههُاٍ بههٌ َؿههتع١ً اؿههطب

 . أٜهٶا عكٛز َٓص دٓٛب ٚدٓٛب سلاٍ,

 ايكتههٌ ٜهههٕٛإٔ  ّٚهههٔ. بعهٶهها بعهههِٗ ايٓههاؽ ٜكتههٌ اؿههطب ٚٗ

 . اؿطب أخ٬م غرل َٔ ٜهٕٛإٔ  ّٚهٔ!! أخ٬قٝٽا

ٞ  ايتهاضٜذ  عهدل  بست اير ٚايؿطٚم ٘  َها  عػهب  ٖه ٌ  ًّهه  طهطف  نه

 :أضبع١ أَٛض َٔ إتشاضب١ ا٭ططاف َٔ

 . ٚاؿٝا٠ يًهٕٛ ٚض٩ٜت٘ ؾًػؿت٘ :أ٫ٚڄ •
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ٝٶهههها • أٚ  با٭َههههإ إتدٝههههٌأٚ  اؿكٝكههههٞ ايؿههههعٛض َػههههت٣ٛ :ثاْ

 .با١ًَٕٝٛٛ

 ٚايٛط١ٝٓ: ٚاٱق١ًُٝٝ, ايسٚي١ٝ, ٚاؿ٠ٛٛ ايٓؿٛش َػت٣ٛ :ثايجٶا •

 .ْٚاٖرلٜٽا ضزلٝٽا

 .ٚايكتٌ اؿطب أزٚات اَت٬ى :ضابعٶا •

ٌ  أزٚات بهأعت٢  ايهدل٣ ايسٍٚ تهطب ٚبايتايٞ ٌ  ٗ ايكته  َٓهاطل  نه

ٌ  .َٓ٘ نجرلأٚ  اٱع٬ّ ٜٚػهت ايٓاؽ, ّٚٛت خكاَٗا,  زٍٚ ٚتتكاته

٘  َا شيو زٕٚ ٔ  ًُهه ٘  ايػهابك١,  ا٭ضبهع  اـكها٥ل  َه  اٱعه٬ّ  ٚىًه

ٞ  بٌ ٌ  .ٚايههش١ٝ  اؾهاْ  ََٓٛٛه١  عػهب  إتڀطؾه١  اؾُاعهات  ٚتتؿهّه

 ٚتههههطب أسهههسٖا,إ٫  ايهههسٜٔ يهههٝؼ إتعهههسز٠, ٚايهههدلا٤ات ايههه٤٫ٛات َهههٔ

 عهاز٠,  ايتكًٝسٜه١  عٓٗها,  إعهدل٠  بأزٚاتٗا ْعُتٗا أٚيٝا٤ ٚخكّٛ خكَٛٗا

ٔ  ٚاسس ؾطز إتشاضبٌ بٌ َٔ ٜهٕٛإٔ  ّٚهٔ. غايبٶا ٚا٫ْتشاض١ٜ  ٜعًه

َٶها  دػهسٙ إ٫  ًّهو  ٫ٚ ايعهامل,  عًه٢  اؿطب ٌ  ْاغهؿڄا,  ٚسعا  َها  ؾٝشكه

 . وكٌ

 أزبٝههات نههٌ ْٚٛقههـ ٖهههصا, ْعٝٗهها ؾًعًٓهها. ؾههو زٕٚ اؿههطب ٖههٞ

 عًه٢  ؾٝذب غ٬ّ؛ ٗ ايعامل ٜعٝـإٔ  أضزْإ إ أَا. ا٭غباب عٔ ايبشح

 ٜٚٛقؿهٛا  اؿهطٚب,  ٖهصٙ  قاَهت  ٕاشا ٜعطؾٛاإٔ  نًِٗ, ايكازضٜٔ عك٥٬٘

 يههبٸ ٫ ٜؿههعًٗا َههٔ يهههٔ يههبٸ؛ شٟ عًهه٢ ؽؿهه٢ ٫ أغههباب ٖٚههٞ. أغههبابٗا

 قههسٸَٛا ستهه٢ أخههص؛ َهها ايههبڀـ َههِٓٗ ٚأخههص ا٭ْهها, أعُههتِٗ ؾكههس شلههِ,

 َا أضخل اٱْػإ زّ بصيو ؾهإ ؾ٤ٞ, نٌ ع٢ً ايهٝك١ َكاؿِٗ

٘  ٚنهاقت  ٚايتٛاقهٌ,  اؿهطٚب  بتكٓٝه١  عرٸ عامل ٗ ٜٗسض,  إػهاؾات  ؾٝه

 . ٚايباطٌ اؿل . بٌ.ٚايؿٛن٢ ايٓٛاّ بٌ ..ٚايؿعيب ايطزلٞ بٌ

ٌ . ز َٚٔ داْب٘ قاٍ ٞ  سػه ٔ  َهع  ْؿهذلى " ضَها : "اؿهُه ٕ  َه  ّٜٓؿهصٚ

ٔ , ناؾٓػ١ٝ ا٭َٛض بعض ٗ اٱضٖاب١ٝ ايعًُٝات بعض  ٚايًػه١؛ , ٚايهسٜ

ٔ  دًستٓا َٚٔ يسٜٓاإٔ  ْٓهط . ٫.ٚاسس ٚمٔ أِْٗ ٜعين ٫ ٖصا يهٔ  َه

ٌ  أقهً٘,  إْٓها  ْكهٍٛ: إٔ  أَا. ٚاٱضٖاب إتڀطف ايؿهط ٜ٪ٜس ٌ  ٚأقه  نه

 .قشٝ  غرل ؾٗصا ايعامل؛ ٗ ٚؽًـ ؾط
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 ايؿاعههٌ, بههاخت٬ف إكههاٜٝؼ ؽتًههـ اٱضٖههاب عههٔ ْتشههسٸخ عٓههسَا ٕههاشا

 ايؿعٌ؟ عًٝ٘ ٚقع َٚٔ

ٔ  غٛا٤ إػًٌُ, نسٸ اٱضٖاب ٜهٕٛ عٓسَا ٘  أؾهطاز؛ أٚ  زٍٚ َه  ؾإْه

ُٸ٢ ٫  بًههس, ؼطٜههطأٚ  ًٚههِ, زؾههعأٚ  ايههٓؿؼ, عههٔ زؾاعٶهها بههٌ إضٖابٶهها؛ ٜٴػهه

 ٜٚهههٕٛ !عكًههٞ َعتههٌ بهه٘ قههاّ إدطاَٝٽهها عُهه٬ڄ غههٝهٕٛ ٚقههـ ٚأقكهه٢

ُٸً٘ ٫ ؾطزٜٽا ع٬ُڄ  . غٛاٙ أسس ٜتش

ُٶا, ايؿاعٌ نإٕ إ أَا ِ  ٚقهـ,  أٍٚ اٱضٖاب ؾإٕ َػً ٘  ثه  بكٝه١  تًٝه

ُٸههٌ بههٌ ايؿاعههٌ؛ عًهه٢ ا٭َههط ٜكتكههط ٫ٚ ٚا٭ٚقههاف. ايههتِٗ  َػهه٪ٚي١ٝ ٜتش

ٔ  ايصٟ ٚايسٜٔ دٓػٝتٗا, وٌُ اير ايبًس ايؿعٌ ٟ  ٚايعهطم  به٘,  ٜه٪َ  ايهص

 .إيٝ٘ ٜٓتُٞ

 اٯخهههطٕٚ ٜهههتِٗ َههها نجهههط٠ ٜبهههسٚ َهههٔ: اؿهُهههٞ عًهههٞ. ز ٚأنهههاف

ؾكهههس  اٱضٖهههاب؛ عهههٔ َػههه٪ٍٚ ٚأْههه٘ بهههايتڀطف, عهههاّ بؿههههٌ فتُعٓههها

 .ي٘ إضٖابٞ سسخ أٟ ْٚععٚ بٌ ْٚتبٓاٙ, بٌ شيو؛ ْكسٸم أقبشٓا

ـ   بٝههت  ٓههع٠ . ز ٜٚههط٣ ـ  إههاٍ إٔ ايعٓهه  َجابهه١ سًكهه١   إهههاز  ٚايعٓهه

 ايػهههطب بأدػهههازْا َٚٓتذهههات ايعٓهههـ ِهههاضؽ ٚأْٓههها َؿطغههه١, خكٛقٶههها

 سهههاضٟ .. إٓاؾػهه١ َههأظم ٗ مههٔ ايؿهههط, تػههٝرل ايعػهههط١ٜ .. هههب

ٞ  اؿهههههههاض١ٜ   ٗ ايطنهههههههب ٚثههههههين  إعاَههههههٌ,  ٗ ا٫ْهؿهههههها٤  ٗ ٖهههههه

 ايٝابإ ٚيٓٓٛط يتذطبريًبؿط١ٜ ..  دسٜس سهاضٟ ٚد٘ ٚتكسِٜ...إكاْع

 .ٚإٔاْٝا

ٌٸ ٚاسهس غٝكههٞ عًه٢ نهٌ ٖهصا        َٚٔ دٗت٘ قاٍ أ. زلرل ٔٝؼ: سه

 ايكتٌ إٓؿًت عكاي٘ ٗ نٌ َهإ .. 

ُٸإٔ تسعِ ؾطْػا ٚزٍٚ ايعامل "اؿط" نُا تٴ ٞ ْؿػٗا سل ايؿعٛب ػ

 ٗ تكطٜط َكرلٖا.

ثهههِ تهههأتٞ ؾطْػههها    ,ًههه٫ِٗ ّههههٔ إٔ ٜٓتدهههب اؾعا٥طٜهههٕٛ َهههٔ ّجٸ  

ي٦ٝههسٚا  ؛ػهههط ايههصٟ ضبههتِٗ ٗ سانههٓاتٗا شٟ ا٭دٓههس٠ ا٫غههتعُاض١ٜ بايع

ٚٴ ٛٸسط١ٜ   .يست يًت
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َهه٘ عًهه٢ طبههل َههٔ قٗههط     ٌ أَطٜههها ايعههطام ٚتكسٸ ٫ ّهههٔ إٔ ؼتٸهه 

 ,: أْت إضٖابٞ, َٚٔ أَاَو زاعؿٞـثِ بعس شيو ْبسأ ايتكٓٝ ,ٱٜطإ

 اشل٣ٛ. َٚٔ خًؿو ظضقاٟٚ

"يٕٝٛ" َػتكبٌ ّجٌ  ٜأتٞ ثِ َػتكبًٗاإٍ ٫ ّهٔ إٔ تتڀًع يٝبٝا 

 ايعامل نً٘ َا عسا يٝبٝا ْؿػٗا.

٫ ّههههٔ يًػهههٛضٟ إٔ ٜهههط٣ قهههٛاضٜذ بؿهههاض َٚطتعقههه١ إٜهههطإ تعٝهههح  

يهٛ زلشهت    ْٚڀًهب َٓه٘ بههٌ بػهاط١:     ,بً٘كَٚػت ,ٚسانطٙ ,َانٝ٘

ٝٽ ,انٔ ٖٓسٜٽ  ا يتٓهِ إٍ ضنب اؿهاض٠.أٚ بطاظًٜ

سهطب عًه٢ أْؿػهِٗ    يٝعًِ ايعامل اؿهط ..إٔ سطبه٘ عًه٢ اٱضٖهاب ٖهٞ      

 قبٌ إٔ تهٕٛ ع٢ً غرلِٖ.

غههههتسٟٚ ٗ ٬َعبهههه٘   ؛ٞ بؿههههاضيههههٝعًِ إٔ عباضاتهههه٘ اـذٛيهههه١ بتٓشٸهههه  

 َٚػاضس٘ قٓابٌ ساضق١.

ٙ عًه٢  غٝٓكًب نهسٸ  ؛يٝعًِ إٔ تدلٜطٙ ٚغهٛت٘ ع٢ً سهِ ايعػهط

  ٔ ٜٔ ٫ٚدهه٦ٌ ٜڀُعههٕٛ ؾكهه٘ ٗ سٝهها٠   طَٗههاد ؾهههٌ غههٍٝٛ َتتابعهه١ َهه

 نط١ّ.

 :سٌ غٌٗ ٜا أٜٗا ايعامل اؿط

 .ٗانٔ َعٞ ٗ ضغاير اؿهاض١ٜ اير قس ٫ تهٕٛ  ضغايتو ْؿػ

ُٶ  تتؿل ٗ َباز٥و ٚأٖساؾو ايٓب١ًٝ .. ٜا أٜٗا ايعامل اؿط. ايهٓٗا ست

ٕ  غايبٶا: ايؿٗطاْٞ ي٢ًٝ. أ ٚقايت ٟ  اٱْػها ِ  ٜؿهعط  ايهص  ٚايكٗهط؛  بهايًٛ

ٕ  َع إْػا١ْٝ طٜهٕٛ أنج إْٗها   ْكهٍٛ:  عٓهسَا  ٚايهتؿذرلات  َجًه٘.  اٱْػها

 إط٤ ٜجبت با٫ْتكاّ اٱدطا١َٝ. ايكؿ١ عٓٗا ْٓؿٞ ؾهأْٓا اْتكاَٞ؛ عٌُ

ٔ  ىتًـ ٫أْ٘  ٕ  ٫ بهط٤ٟ  سهل  ٗ ؾاؾطّه١ , عهسٚٙ  عه  بايككهام  تههٛ

 آخط. بط٤ٟ َٔ

 ٫ اؾٓٛبٝهه١ ايهههاس١ٝ ٖذُههات ٚقبًههٗا بههاضٜؼ ٖذُههاتإٔ  ٚههين ٚٗ

 بعههس تٛقٝتٗهها, اٱغهه١َٝ٬ بايبًههسإ َههطٸ َهها ستهه٢أٚ  بههايػي, شلهها ع٬قهه١

 ٖهصٙ  َػهتكب٬ڄ.  غٝاغٞ َٛقـ أٟ ع٢ً يًهػ٘ ٜهٕٛ قس ؾٝٝٓا؛ َ٪ُط

 تكهٍٛ:  بعههٗا  َهع  ٚإتعآَه١  قهسز,  بتٛقٝهت  ٚإ٪قته١  ا١ُٕٛٓ اشلذُات

 باسذلاؾ١ٝ. ي٘ خٴّڀ٘ عٌُْ٘ إ
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 املطلنٌْ يف فسىطا.. ّماذا بعد األذداث؟ 

 ْػههب١ ؾطْػهها ٜٴؿههّهًٕٛ ٗ ايطزٜعههإ إٍ إٔ إػههًٌُ خايههس. ز أؾههاض

ٔ  اٯٕ ٚاـؿه١ٝ  أٚضٚبها,  زٍٚ ببكٝه١  َكاضْه١  نبرل٠  َههاٜكات  سهسٚخ  َه

 .غرلِٖ أؾعاٍ ع٢ً واغبٛا ٫أ ْتُٓٸ٢... شلِ

أٚضٚبها,   ٗ َػه١ًُ  داي١ٝ أندل.. ؾطْػا ٗ: ايسضٜؼ ظٜاز. ٚأناف ز

 !!!أٚضٚبا ٗ ٜٗٛز١ٜ داي١ٝ ٚأندل

 ٖها  يههجرل  َٚتكبًه١  َؿهش١ْٛ  ا٭دٛا٤ :احملٝا َػاعس. ٚبسٚضٙ قاٍ ز

أٚ  إػههًٌُ إٗههادطٜٔ نههس قههٛاٌْ بػههٔ إَهها إُٓٛههات, ٖههصٙ تتبٓههاٙ

 .ططزِٖ

ّ  ػاًٖهت  ايؿطْػ١ٝ عكٌٝ إٔ اؿه١َٛ َٗا. أ ٚتط٣  َؿهه١ً  ٭عهٛا

 ٚؾٝٗها  ٚايتُٗهٝـ,  ٚايتُٝٝع, ايعٓكط١ٜ, َٔ تعاْٞ اير إػ١ًُ اؾاي١ٝ

 دٝتٛؽ. ٗ ٜٚعٝؿٕٛ ايبڀاي١, َٔ ْػب١ عاي١ٝ

دٝتههٛؽ؟ َٚههٔ ثههِ  ٗ ٜعٝؿههٕٛ ؾعهه٬ڄ ٖههٌ: ايطزٜعههإ خايههس. ز ٚتػهها٤ٍ

 ..!!ا٫دتُاع١ٝ ايطعا١ٜ ْٛاّ َٔ نجرلٶا ٜػتؿٝسٕٚ أِْٗ أعتكس أداب:

 ٚإٔ ؾههههه٤ٞ, ا٫غهههههتؿاز٠: عكٝهههههٌ بكٛشلههههها  َٗههههها. أ ٗ سهههههٌ عًكهههههت 

 آخههههط.. ٖٓههههاى  ؾهههه٤ٞ بههههآزَٝتِٗ ٜٚؿههههعطٚا نطّهههه١, عٝؿهههه١ ٜعٝؿههههٛا

ٌ  نههههس ايتُٝٝههههع  ٜههههتِأْهههه٘   أٚٗههههطت زضاغههههات  عههههس٠  عٓههههسَا  إػههههًُ

 ايٛٚا٥ـ.إٍ  ٜتكسٸَٕٛ

ٌ  بهاضٜؼ  ٗ ٜعٝؿٕٛ: خايس. ز ٚأناف ٛ  ٖها  أؾهه ٘  ٖه ٍ  عًٝه  ٗ اؿها

 .ا٭ق١ًٝ بًساِْٗ

ٕ  ٫أ هب بأْ٘ َٗا,. أ ٚعًّكت َٔ دسٜس ٌ  ْكهاض ِ  به ِ  ٗ سٝهاتٗ  بًهسٖ

اؿههايٞ؛  بًههسِٖ ٗ سٝههاتِٗ ٚبههٌ عكههٛز, َٓههص تطنههٛٙ ايههصٟ ا٭قههًٞ

 ّ ـ  ؾايٓٛهها َٶههها...اْٛط ىتًهه ٌ إٍ  ُا ِ  ٗ إػههًُ  ٗ بطٜڀاْٝهها .. ػهههسٖ

 َعاْههها٠ َجهههٌ ٜعهههإْٛ ٫ٚ اـهههام, ايكڀهههاع ٗ ْٚهههادشٕٛ اؿهَٛههه١,

 ٗ إػههًٌُ َههع تعُههٌ ايدلٜڀاْٝهه١ اؿهَٛهه١ ٭ٕ ؾطْػهها؛ ٗ إػههًٌُ

 اٱضٖاب. َٛاد١ٗ
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 إ٪غهؿ١  ا٭سهساخ  ٖهصٙ  بعس إػًٌُ َٗا١ْ: عرلٟ سػاّ. ّ ٚقاٍ

ـ  ٗ ٚغٝهْٕٛٛ نايعاز٠ ٚاضز, أَط  اشلذُهات  ٚغهتعزاز  ايهسؾاع,  َٛقه

  ٚعطبٞ. َػًِ نٌإٍ  ا٫تٗاّ أقبع تٛدٝ٘ ٚغٝتِ اٱع٬ّ, ٗ نسِٖ

ٌ إٔ  أعتكس ٌ  إػهًُ ٚ إٔ  ٫بهس  ايٛقهت  ٖهصا  ٗ ايؿطْػهٝ ِ  اٜٛٗهط  أْٗه

 ؾطْػهها ٜكههٝب نههطض ؾههأٟ ٚبههصيو َػههًٌُ؛ أْٗههِ َههٔ طؾطْػههٌٝ أنجهه

 أقههٍٛ َههٔ إٗههاٌْ َههٔ ا٭عٛههِ ايػههٛازإٔ  تٛقعههاتٞ. أٜهٶهها ٜكههٝبِٗ

ُٶهها اؾعا٥طٜهه١ ٝتٗههاأقً َههع ايتاضىٝهه١ ؾطْػهها َٚؿههه١ً. دعا٥طٜهه١ َهها  زا٥

 إٗههاٌْ لههس غايبٶهها ؾطْػهها. ٗ تكههع ايههر اٱضٖههاب أسههساخ ٗ طتٛٗهه

ٔ  ٖها  دعا٥ط١ٜ؛ أقٍٛ َٔ ؾطْػٌٝأٚ  دعا٥طٌٜ ٝٸ  بعهسٶا  ٖٓهاى إٔ  يٓها  ٜبه

 ا٫غههتك٬ٍ, ٚسههطب ا٫غههتعُاضٟ ٚايتههاضٜذ. ايههسٜين ايتڀههطف غههرل آخههط

 أقٍٛ َٔ ايؿطْػٌٝ ع٬ق١ ع٢ً ب٬ٛشلا تًكٞ َاظايت ايسا١َٝ؛ ٚأسساث٘

 .إػه١ًُ  ايؿطْػه١ٝ  ا٭قًٝهات  ببكٝه١  َكاضْه١  ايؿطْػهٞ,  بهاجملتُع  دعا٥ط١ٜ

ٟ  اٱضٖهاب إٔ  ؾأعتكهس  ايتٛقعهات؛  قسقت ٚإشا اؿسخ, َٚع ؾساس١  ايهص

ٞ  ؾطْػها  أقاب ٔ أنجهط   home bornأٚ  قًه ّ أْه٘   َه ٞ  ٖذهٛ ٔ  خهاضد  َه

  42235 غبتُدل بأسساخ َكاض١ْ ؾطْػا اغتٗسؾت إضٖاب١ٝ ١َُٛٓ

 ٗ ٚاْههههسَادٗا َعٝٓهههه١, ٚتأقًُٗهههها,  ٝهههه١أقً اْػههههذاّ عههههسّ ْٚتهههها٥ر

٘  أْٗها  َٔ طق١ًٝ أنج ؾطْػ١ٝ َؿه١ً ٜعسټ فتُعِٗ؛  زٚيٝه١,  َؿههً

ٝههاتِٗ أقً قبههٍٛ ٗ يؿؿههًِٗ مههِٖٛ؛ تٛدٝٗٗهها غههٝعٝس ا٫تٗههاّ ؾأقههابع

 .ٚاستٛا٥ٗا

ٛٸض زؾههع   عًهه٢ َكڀههع  سػههاّ. ّ ٚعًههل إٍ  غههٝس٠ َػهه١ًُ  ٜٛتٝههٛب ٜكهه

٘  عًه٢  إكڀهع  ايكڀاض بعهس ا٭سهساخ بكٛيه٘: ٖهصا     عذ٬ت ِ  مل ؾٛاعته  ٜهت

 َٓٗهها, ايكًٝههٌ ٗ إ٫ ناؾٝهه١؛ بسضدهه٘ ايػطبٝهه١ اٱعهه٬ّ ٚغهها٥ٌ ٗ ْؿههطٙ

 إغهه٬َٛؾٛبٝا, عُههٌأْهه٘  عًهه٢ إكڀههع ْؿههطت اٱع٬َٝهه١ ايٛغهها٥ٌ ٖٚههصٙ

 ايههر اٱضٖابٝهه١ ا٭عُههاٍ ٚقههـ ٗ إػههتدس١َ اؾسٜههس٠ ايهًُهه١ ٖٚههٞ

ٕ  سٝهح  إػهًٌُ؛  نهس  ايػطبٕٝٛ بٗا ٜكّٛ ٔ  ٜتػانهٛ ـ  عه ِ  ٚقه  دهطا٥ُٗ

 ٚنهههٛح ٚانهههش١ ايٛقهههـ ٗ ٚايٓؿهههام ٚايعٓكهههط١ٜ. باٱضٖهههاب إُاثًههه١

ّ  ايهر  ايػطب١ٝ اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ نس بك٠ٛ ْكـإٔ  ٫ٚبس ايؿُؼ,  تػهتدس
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ّ  ْؿاقٗها,  َهس٣  يتٛنهٝ   اٱغ٬َٛؾٛبٝا؛ ن١ًُ ـ  ٗ سٝازٖها  ٚعهس  ٚقه

 تعهين  ايهر  )ؾٛبٝها(  ٚنًُه١  َٛاطِٖٓٛ.. بٗا ٜكّٛ اير اٱضٖاب١ٝ ا٭عُاٍ

ٞ  بػهبب  إػًٌُ نس اٱضٖاب١ٝ أعُاشلِ تٴكٓٸـ اـٛف؛ ٔ  َطنه  ّهه

ٝٽهها  بٛقههؿٗا ٚقههؿڄا  ٚيههٝؼ  َٓهه٘, ايعهه٬ز إٔ  إضٖههابٞ .. ٚانهه   يعُههٌ ؾعً

َٶا كتًؿ١ خا١ْ ٗ إػًٌُ ٜهع ايػطبٞ اٱع٬ّ ـ  ٗ ُا ٌ  أٟ ٚقه  عُه

 .ب٘ ٜكَٕٛٛ ؾعٌ ضزأٚ 

سػهههاّ بكٛيههه٘:  ّ. ايطزٜعهههإ عًههه٢ َههها شنهههطٙ  خايهههس. ز ٚبهههسٚضٙ عًهههل

 إيٝٗا, أؾطت اير ٚا٭سساخ اؾُاعٞ ايتِٓٛٝ َهاٌَ وٌُ اٱضٖاب

ٔ  قهسٚضٖا  عسّ َع٢ٓ ؾطز١ٜ, أعُا٫ڄ تعسټ اٱغ٬َٛؾٛبٝاأٚ  ِ  َه .. .تٓٛهٝ

 ؾك٘؟ إػًٌُ ع٢ً اشلذّٛ َُٗت٘ بطٜڀاْٝا ٗ َعطٚف تِٓٛٝ ٜٛدس ٌٖ

 ٗ َع َها شنهطٙ ز. خايهس    ٫ أتؿل عاضض شيو بكٛي٘: سػاّ. ّ يهٔ

ٔ  ْٛع أٟأٚ  اٱغ٬َٛؾٛبٝاإٔ  بػبب ايٓكڀ١؛ ٖصٙ  ٚاسهس٠  تعهسٸ  ايؿٛبٝها  َه

إٔ  باٱناؾ١ إٍ َٓٗا, ايع٬ز ّهٔ اير ايػٝهٛيٛد١ٝ ا٭َطاض َٔ

ُٸٌ اؾاْٞ ٘  ايؿههؿاض؛  قها٥ِٗ أَاّ أعُاي٘ عٛاقب ٫ ٜتش  َهطٜض  ٭ْه

 . عكاب٘ ٚيٝؼ َعاؾت٘ َٔ ٫ٚبس

 ُٜٚٛهه٘,  ٚتدلٜههط, ؽؿٝههـ, misleading ايهًُهه١ ٖههصٙ ٚاغههتدساّ

ُٶا ٚيٓتصنط ٞ  بايػطب؛ أعسا٥ٓا أيسإٔ  زا٥ ِ  أدٗهع٠  ٖه ايعٓكهط١ٜ   إع٬َٗه

 إقطاضِٖ. عًٝٗا ٚخڀطٶا ؿهاضتِٗ أعسا٤ ٚايعطب إػًٌُ ْكبت اير

 ايػههبب ؼطٜههـ عههٔأٚ ,  Deflection ايههه َههٔ ْههٛع ٖههٛ اغههتدساَٗا عًهه٢

ِ   ٚايعٓكهط١ٜ,  يذلٚهِٗ يًههطٙ,  اؿكٝكٞ ـ  ٗ ٚاٱدهطاّ .. سًٝهٗ  ٚقه

 عًٝٓا. تٓڀًٞ ئ ا٭سساخ

 

  :٘ٔتداعٔات أخسٚ ألذداث فسىطا اإلزٍاب 

ٔ  خايس. ز تٛقع ـ  به ٔ  زٍٚ)  أٚضٚبها  تتدهص إٔ  زٖهٝ  اٱدهطا٤ات ( ايؿهٓػ

ٌ  ,4223 غهبتُدل  أسهساخ  بعهس  أَطٜها اؽصتٗا اير ْؿػٗا ا٭١َٝٓ  َجه

 ٚمٛٙ. إڀاضات ٚإدطا٤ات ايتأؾرل٠, ع٢ً اؿكٍٛ قعٛب١
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 ع٢ً َطٸت أسساخ َٔ غبل نُا : ايؿطٜـ ؾاط١ُ. أ َٔ دٗتٗا قايت

 ا٭سههساخ ٖههصٙ تههساعٝاتأٖههِ  أسههس إٔ أعتكههس أٜبههسٚ؛ نؿههاضيٞ ؾطْػهها

ـ  ٗ إتڀهطف  ايٌُٝ  سطنات قاٚي١ غتهٕٛ  ا٭ٚضٚبٝه١  ايهب٬ز  كتًه

٘  تهههٕٛ غهٛف  ٖهها غٝاغه١ٝ؛  َهاغههب يتشكٝهل  اغهتػ٬شلا   تههساعٝات يه

 .ا٭ٚضٚب١ٝ ٚايسٍٚ ؾطْػا ٗ إكٌُٝ ٚإػًٌُ ايعطب ع٢ً ٚخ١ُٝ

َٶا  غهٝشّكل  يٛبٌ َاضٟ سعبإٔ  ٚأعتكس ٚڄها  تكهس  ا٫ْتدابهات  ٗ ًَشٛ

ّ  قٟٛ ٚسًٝـ بٗا, يًؿٛظ إطؾشٌ أندل أسس إكب١ً .. ٖٚٛ  بؿهاض  يٓٛها

 َعطٚف. ٖٛ نُا ا٭غس

 ا٭ٚضٚبٝه١  إدهاٚف  ٚتهط  عًه٢  ايًعهب  إتڀطف ايٌُٝ سعب ٚقس اعتاز

 اٱضٖابٝه١  ايعًُٝهات  ٚتهٛاتط  أٚضٚبا, تؿٗسٙ ايصٟ اؾٗازٟ إسٸ تٓاَٞ َٔ

 قعٛز َجاب١ ٜعسټ َا ٖٚٛ ا٭ٚضٚب١ٝ؛ ا٭ضانٞ ع٢ً َتؿسزٕٚ ّْؿصٖا اير

 .اٱضٖاب" ؾعاع١" ع٢ً

ٔ  تههاضٜذ  ؾطْػهها  ٗ ايٛطٓٝهه١  اؾبٗهه١  ٚؿههعب   إٗههادطٜٔ,  َعههازا٠  َهه

 اشلذههههط٠ يكهههههاٜا اغههههتػ٬ي٘ عٴههههطف نُهههها إػههههًٌُ, َههههٔ َٚعُٛٗههههِ

 .غٝاغ١ٝ َهاغب يتشكٝل ؾطْػا ٗ إك١ُٝ ٚاؾايٝات

 ايعهههسا٤ غهههٝعٜس عكٝهههٌ عًههه٢ ٖهههصا ايڀهههطح بكٛشلههها:   َٗههها. ٚأنهههست أ

 ٖهههصٙ َهههٔ ؾكههه٘ ْتهههدلأإٔ  ٜهؿهههٞ ٫ٚ. أٚضٚبههها ٗ ٚإػهههًٌُ يٲغههه٬ّ

 َهاز. َؿطٚع يسٜٓا ٜهٕٛإٔ  هب ا٭عُاٍ,

ٌ  خايس. ٚقاٍ أ ٚ : ايٛابه ٌ  ٜبهس ٘  ٜطادهع  بهسأ  ايعهامل  إٔ نه  بعهس  سػهابات

 ايػبب بأْ٘ بٛف ٜتُٕٗٛ ايسّكطاطٕٝٛ: أَطٜها باضٜؼ .. ٗ تؿذرلات

 زاعـ. قاضب١ ٗ يتكاعػ٘ أٚباَا ٜتُٕٗٛ زاعـ, ٚاؾُٗٛضٜٕٛ خًـ

 

 :آلٔات التعامل املياضب مع األذداث اإلزٍابٔ٘ بفسىطا 

ٕ   اؾههاظٟ. ز أٚنهشت   ايؿهبٝهٞ إٔ َههٔ إٗههِ إٔ ٜتكهسٸ٣ َههٔ ٜتكٓههٛ

ٗ  ايؿطْػهههه١ٝ  ايًػهههه١  ٌ  بايهتابهههه١  ٌ  اٱعهههه٬ّ  ٚغهههها٥  ايتٛاقهههههٌ ٚٚغهههها٥

 مت ايتٛاقههٌ َههع يههٛ ٚسبٸههصا, يًشههسخ إزاْههتِٗ عههٔ ؾطْػهها ٗ ا٫دتُههاعٞ
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 ايههشاٜا؛  أغط َع إػًٌُ ا٭عُاٍ ضداٍأٚ  اٱغ١َٝ٬ إُٓٛات بعض

 ضزٚز ي٘ غٝهٕٛ بٓٛطٟ ٖصا ا٭ظ١َ. ٖصٙ ٗ َعِٗ ٚايٛقٛف ٕٛاغاتِٗ,

 َههٔ ٖههِ إتػههببٌإٔ  ٜجبههت مل يههٛ ستهه٢ إػههًٌُ؛ ػههاٙ إهابٝهه١ ؾعههٌ

 .إػًٌُ

 إههجكؿٌ َههٔ فُٛعهه١إٔ  يههٛ ؽٝٸًههٛا ؾكهه٘: ايبعٝههع إبههطاِٖٝ. ز ٚقههاٍ

 ايتعههاظٟ بعبههاضات ايؿطْػهه١ٝ ايػههؿاض٠ َههع تٛاقههًٛاأٚ  أضغههًٛا ايػههعٛزٌٜ

 ايػعٛزٟ؟ ايؿاضع يس٣ ايؿعٌ ضز٠ غتهٕٛ تتّٛقعٕٛ .. نٝـ ٚإٛاغا٠

ٕ  خايهههس. ز ٚأدهههاب . ز ٚعًّهههل  ..بتكهههسٜطٟ غهههًب١ٝ  غهههتهٕٛ: ايطزٜعههها

 ِ  َهههٔ فُٛعههه١ .. أضغهههٌ ايؿطنههه١ٝ عهػهههٓا يهههٛ: ايبعٝهههع بكٛيههه٘ إبههطاٖٝ

 ٌ  إثههط ايتععٜه١ أٚ  ايهٛطين  بههايّٝٛ يًت٦ٓٗه١  ايػهعٛز١ٜ  ايػههؿاض٠ َهع  ايؿطْػهٝ

ايؿطْػههٞ؟ ٚأدههاب   ايؿههاضع ؾعههٌ ضز٠ غههتهٕٛ .. نٝههـ تؿذههرل سههازخ

ٕ  خايس. ز أٜهٶا ٔ : ايطزٜعها ٞ  ايؿهاضع  ٜههذلخ  يه ٚبهسٚضٙ   ..نهجرلا  ايؿطْػه

ٗٸِ سٌ بايػطبٞ متؿٞ: ايبعٝع إبطاِٖٝ. ز قاٍ  ْٛطْا .. ٚنٕٛ ٚد١ٗ ٜتؿ

ٗٸِ سٌ ايٛطٔ ابٔ  ايػطب. ْٛط ٚد١ٗ ٜتؿ

 

 العــسب قضــآا مــً ّالػــسب أّزبــا ّمْقــف بــازٓظ أذــداث 

  ّاملطلنني:

 ايػههطب ٖههصا اؿههاضثٞ ٗ ٖههصا اٱطههاض إٍ إٔ َٛاقهه١ً   ؾٗههس. أؾههاض ز

 َهههٔ َٛاطٓٝههه٘ َػهههت٣ٛ عًههه٢ غهههٛا٤)  َٚعتٓكٝههه٘ اٱغههه٬ّ عًههه٢ ايهههتٗذِ

إ٫  ْؿػهه٘ ايػههطب ٗ ايؿههباب ٜعٜههس يههٔ ؛(اٯخههطٜٔ إػههًٌُأٚ  إػههًٌُ

ٟ  اجملتُهع  عًه٢  ْٚكُه١  تڀطؾڄا ـ  ٫ ايهص ٔ  ٜتّٛقه ٘  عه ٘  ضؾهه ٌ  ٚتكطٜعه  ... قٝه

 إػ١ًُ... هب اجملتُعات ٚعٔ اٱغ٬َٞ, ايسٜين اـڀاب عٔ ايهجرل

 قُٝهه٘ زعهها٣ٚ عههٔ بعٝههسٶا غههًٛن٘ ؾٝشػههٔ, ْؿػهه٘إٍ  ايػههطب ًٜتؿههتإٔ 

 سٌ. نٌ ٗ تٴشذلّ ٫ اير

 ٜههههههٕٛإ٫ إٔ  ٜطٜهههههس ٫ ٖهههههٛ ٚ, قهههههٛت٘ غههههه٣ٛ ٜػهههههُع ٫ ايػهههههطب

 ايهههههٕٛ أخڀهههها٤ ؾههههإٕ ٚبايتههههايٞ !ٖههههٛ قههههٛضت٘ عًهههه٢ ايعههههامل َػههههتكبٌ
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ُٶهها  ٚيٝهْٛههٛا..  غههرلٙ أخڀهها٤ ٖههٞ بههٌ أخڀهها٤ٙ؛ أبههسٶا يٝػههت نًهه٘  زا٥

 . ا٭غـ َع إػًٌُ

 تذلززأٚ  ؽذٌ ٫أ ايعطب١ٝ ايسٜبًَٛاغ١ٝ ٚع٢ً ايعطب, إجكؿٌ ٚع٢ً

 ٚؾذاع١؛ ظطأ٠ ايػطب ٜٛاد٘ دسٜس ٚإع٬َٞ غٝاغٞ خڀاب تؿٝٝس ٗ

٘  غهطٚضٙ  أَاّ ٜهع٘ بٌ..  َػ٪ٚيٝات٘ أَاّ ؾٝهع٘  تػهتؿع  ايهر  ٚغڀطغهت

 ؼههت ٜطتهبٗهها ايههر دطا٥ُهه٘ أَههاّ ٜهههع٘ بههٌ..  ٚإهًههٌَٛ إًٛههٌَٛ

 .إعع١َٛ قُٝ٘ َٔ ٚاضؾ١ غشاب١

ٟ  ٚباختكاض, ٍ  ؾايهص ٛٸ ٞ  إضٖهابٌٝ؛ إٍ  ايعهطب  ؾهباب  سه  غٝاغهات  ٖه

 . قهههاٜاِٖ َٚههٔ, سهههاضتِٗ َٚههٔ َههِٓٗ َٚٛاقؿهه٘ ٚتكههطؾات٘, ايػههطب,

ٔ  شلِ ٫بس ِٖٚ ِ  ضاٜه١  َه ٘  ٕعهطنتٗ ٕ  ؾه٬ , َعه ِ  ههسٚ  ضاٜه١  غه٣ٛ  أَهاَٗ

ٛ , اٱغه٬ّ  باغِ ؾٝشاضبْٛ٘! ايسٜٔ  َهها٤  طأخهط٣ أنجه   ضاٜه١  ٚدهسٚا  ٚيه

 ايػطب./ إًعٕٛ إػتبس ٖصا ٚد٘ ٗ يطؾعٖٛا

 خايههس َهها ططسهه٘ ز. ؾٗههس اؿههاضثٞ بكٛشلهها: عًٝٓهها أبههٛ ؾٛظٜهه١. ز ٚأٜهست 

 ٗ ايػهطب  غٝاغ١ ػاٙ َٚبس٥ٞ ٚإع٬َٞ, غٝاغٞ, ْكسٟ خڀاب بًٛض٠

 ٚا٭ِٖ. عًٝٗا إػتك٣ٛ" أٚ  إػتهعؿ١"  اجملتُعات ع٢ً ُٖٝٓتٗا داْب

ٛٸضإٔ  ٌ  ؛(اؾًهس  يهٝؼ ) يًهصات  َعطؾٝٽا ْكسٜٽا خڀابٶا ْڀ ٞ  ايٓكهس  به  ايعك٬ْه

 ايبٓهههه٢  َػههههت٣ٛ  ٗ ٚايػههههًٛى  ٚايػٝاغهههه١,  ايؿهههههط,  َػههههت٣ٛ  عًهههه٢

 ػههاٙ ْكههس َٛاقؿٓهها  َٚٓٗهها ٚؾههعيب, ادتُههاعٞ َػههت٣ٛ ٚٗ ايػههًڀ١ٜٛ,

ٌٸ  ايصات ْكس ٚبسٕٚ .ايؿٛق١ٝ ٚعكس ايٓكل عكس بٌ إؿتت ايػطب  غهٝٛ

ٌ  َها  إعازٜه١ أٚ  بعُها٤,  إٛايٝه١  ا٭ٖهٛا٤  ْٗهب  ايػهطب  ػهاٙ  َٛقؿٓا  ٫ ٜكه

 عُا٤.

َٶهها ايػطبههٞ إٛقههـ عههرلٟ, ؾههإٕ سػههاّ. ّ َٚههٔ ٚدٗهه١ ْٛههط  َههٔ عُٛ

ِ  ايعطب قهاٜا ٌ إٍ  َٓكػه ـ . قػهُ ٍ  َٛاقه ـ  ١ايدلٚتػهتاْتٝ  ايهسٚ  ؽتًه

 بههههٌ ايكههههٟٛ ايههههسٜين ايهاثٛيٝهٝهههه١؛ ي٬ضتبههههاٙ ايههههسٍٚ عههههٔ َٛقؿٗهههها

ٝٽا يههٝؼ َٓهها َٚههٛقؿِٗ ٚايٝٗههٛز, ايدلٚتػههتاْت  زٜههين َهها ٖههٛ بكههسض غٝاغهه

ُٶهها شيههو ْههط٣إٔ  ْٚػههتڀٝع عكا٥ههسٟ,  أسههعابِٗ َٚٛاقههـ خڀابههات ٗ زا٥

 اؿعبأٚ  احملاؾٌٛ,أٚ  ا٭َطٜهٞ, اؾُٗٛضٟ اؿعب َجٌ اي١ُٝٓٝٝ,
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 ايهر  ,١ايدلٚتػهتاْتٝ  ايسٜا١ْ ٚٗٛض َعكٌ ا٭ٕاْٞ إػٝشٞ ايسّٛقطاطٞ

ُٶهها   َجهههٌ ٖٖٛههه١, َعهههاْٞ ًَبػههه١ زٜٓٝههه١ خڀابهههات عًههه٢ َههها ؼتهههٟٛ زا٥

 ٚإٍ ٚثكاؾتٓهها, سٝاتٓهها أٚ ططٜكهه١ إػههٝش١ٝ, قُٝٓهها نًُههات اغههتدساّ

 Judo نجكاؾه١  أْؿػِٗ ٜعطؾٕٛ اٚأقبشٛ ايّٝٛ اـڀاب تڀٛض بٌ شيو.

Christian ٚا٭زٜههإ إعتكههسات بكٝهه١ نههس ٖههِ أٟ َػههٝش١ٝ, أٚ ٜٗٛزٜهه١ 

ِ  ػهس  ١ايدلٚتػتاْتٝ ؾايسٍٚ ٚيصيو عا١َ؛ ٔ  َهٛاقؿٗ  ٗ ايعهطب  قههاٜا  َه

ٌ  غهًب١ٝ,  ٚاٱع١َٝ٬ ايطزل١ٝ قاؾًِٗ ِ  ٚٚغها٥ ٞ  بايههاز  إع٬َٗه  تػڀه

ُٶهها ,ايؿًػههڀٌٝٓٝ نههس إػههتس١ّ ايكهه١ْٝٛٝٗ ا٫ْتٗانههات  تطغٸههذ ٚزا٥

. يًُذههٕٛ إههتعڀـ ايجههطٟ ايكبههٝ  ايعطبههٞ عههٔ ايصٖٓٝهه١ ايػههًب١ٝ ايكههٛض٠

 َػهت٣ٛ  ٭ٕ اٱغهٓسْاؾ١ٝ؛ ايسٍٚ ٗ ػسٖا ا٫غتجٓا٤ات بعض ٖٚٓاى

ٝٽا,  نعٝـ ايسٍٚ ٖصٙ ٗ ايتسٜٔ اْتؿاض ٍ  ْػهب ٌ  غطبٝه١  أخهط٣  نهسٚ  َجه

 . ٚإٔاْٝا ٚبطٜڀاْٝا, إتشس٠, اي٫ٜٛات

 داْههب يهه٘ ٚإػههًٌُ ايعههطب َههٔ َههٛقؿِٗ ايهاثٛيٝهٝهه١ ايههسٍٚ ٗ

 اؿههههاض٠ َكابهههٌ ايػطبٝههه١ باؿههههاض٠ ٜتكهههٌ ايهههسٜين, يًذاْهههب إنهههاٗ

ٔ  طَهس٣ أنجه   عًه٢  ط١ًٜٛ ٚسطٚب قطاعات شلِ اير ايؿطق١ٝ, ٞ  َه  أيؿه

أٚ  ايؿهههطؽ, َهههع ٚقهههطاعٗا ايطَٚاْٝههه١ ايسٚيههه١ أٜهههاّ نهههإ غهههٛا٤ غههه١ٓ,

ِ  ٗ بكه٠ٛ  سانهط٠  َاظايهت  ايهر  إػًٌُ, َع ايكًٝب١ٝ اؿطٚب  أشٖهاْٗ

ُٶهها ايؿٓٝهه١, ٚأعُههاشلِ  أشٖههإ ٗ ايكههًٝبٌٝأٚ  Crusader ايههه ُذٸههس ٚزا٥

ِ  عا١َ ٚايهاثٛيٝو أدٝاشلِ. ٌ  ايٝٗهٛز؛  ٫ ٜعٓهٝٗ ٕ  به ِ  ٜهٓٸهٛ  بايعهسا٤,  شله

ُٸًٕٛ ْٛطِٖ ٚد١ٗ َٔ ِٖٚ  َٔ  إػٝ  زّ إٖساض ١َػ٪ٚيٝ ايٝٗٛز و

ُٶهها. ايطَٚههإ قٹبههٌ  يههصيو أٜههسِٜٗ؛ عًهه٢ إػههٝ  زّٕ إ َكٛيهه١: ٜههطززٕٚ ٚزا٥

 ,١ايدلٚتػههتاْتٝ ايههسٍٚ َههٔ غههًب١ٝأقههٌ  ػآٖهها عاَهه١ َههٛاقؿِٗإٔ  لههس

 -بايههصات نايؿًػههڀٌٝٓٝ - ايعطبٝهه١ ايؿههعٛب بعههض َههٔ َٚههٛاقؿِٗ

 ٚأقهطب . بِٗ ٜٚعذلؾٕٛ نؿعٛب, إلًِٝٗ ٗ َصنٛضٕٚ ٭ِْٗ إهاب١ٝ؛

ٟ  ٚايؿًػڀٌٝٓٝ ايعطب يكهاٜا َٓاقط أٚضٚبٞ غطبٞ ٚؾعب زٚي١  َٚعهاز

 .ناثٛيٝهٞ ؾعب ٖٚٛ ا٭ٜطيٓسٟ, ايؿعب يًكٗا١ٜٓ؛

ّ  قطاع ٖٓاى اؿايٞ ايٛقت ٚٗ ٟ  ٚاْكػها ٌ  بٝٓٓها  ٚانه   سههاض  ٚبه

 ٚايتٗسٜههس سٝههاتِٗ, ّههؼٸ خڀههط أنههدل مههٔ ايٝههّٛ ْٛههطِٖ ٗ ايػههطب.



5 

 

 –5102  5102  
179 

 ْٛهههاَِٗإٔ  دٝهههسا ٜهههسضنٕٛ ٖٚهههِ ا٭ٚضٚبٝههه١, ثكهههاؾتِٗ نهههس ايٛسٝهههس

 َههٔ ٚىؿههٕٛ سٝههاتِٗ, فههط٣ تٴػٝٸههطإٔ  يٮقًٝههات غههٝتٝ  ايههسّٛقطاطٞ

 ا٭سههعاب َههٔ نههبرل عههسز ٗ قٜٛٽهها قههعٛزٶا لههس ٚيههصيو نههجرلٶا؛ شيههو

ِ  ٗ إٛدههٛز٠ إتڀطؾهه١  ايُٝٝٓٝهه١ ٍ  َعٛهه ّ  ا٭ٚضٚبٝهه١ ايههسٚ  ٖٚٓههاى . ايٝههٛ

 ٗ -بٓٛطٟ –أنجط ٚغٝتكاعس  اٱغ٬ّ, نس ايعسا٤ ٗ قٟٛ قعٛز

ٝٸِ ايههصٟ ايػهه٧ٝ ا٫قتكههازٟ ايٛنههع بػههبب إػههتكبٌ؛  أٚضٚبهها عًهه٢ ىهه

 ايهههر َٓڀكتٓههها, ٗ ايكهههطاعات بػهههبب غههه٤ٛٶا ٜهههعزاز ٚايهههصٟ بايهههصات,

 .  ٚأنجط طزيِٖٛ أنج ٗ َؿانًٗا تػهب أقبشت

ُٸٌإٔ  بس ؾ٬ ايػطب ٚبطأٟ  َٓڀكتٓها  ٗ اؿاي١ٝ ايكطاعات ْتا٥ر ٜتش

َٸط ايعطام غع٣ ٟٖٛ ايص ايػطب نا١ًَ. ٘  ٚز ِ  ْٛاَه  عًه٢  إػهٝڀط  ايكها٥

 ايعههطام تكههعإٔ  ٚطبٝعههٞ عًٝهه٘, ايكتههاٍ اؾههتس عٓههسَا ضسههٌ ثههِ ايههب٬ز,

ٔ ايكهؿٌٜٛ,   ايعهطب  أعسا٤ بأٜسٟ ِ  ايهصٜ  َٚباضنه١  اٱدطاَٝه١,  بأؾعهاشل

 غهاُٖت  -َككٛز٠ غرل ّأ َككٛز٠ أناْت غٛا٤ - غطب١ٝ َٚػاْس٠

ّ  ٚاٱدهطاّ,  ٚايؿٛنه٢,  ايتڀهطف,  بصٚض ٗ ْؿط ٌ  ٚا٫ْتكها  إهسٌْٝ,  به

 أعُاشلِ؟ ْتا٥ر َٔ ايّٝٛ ٜتٛقعٕٛ ؾُاشا عًٝ٘, ٖٛ ٕا اؿاٍ ٚأٍ

ِ  أٜههسِٜٗ,  عًهه٢  تكههع  ايؿٛنهه٢  ٖههصٙ  ١َػهه٪ٚيٝ  ٔ  ؾٗهه  قههٓعٖٛا.  ايههصٜ

ٔ  أخڀا٥ِٗ. مثٔ ٜسؾعٕٛ اَا ظايٛ ٚايعطب ٚإػًُٕٛ  ٚيهٝؼ  ايههشاٜا  مه

 .إٍ إػًٌُ ايًّٛ تٛدٝ٘ عٔ اؾًٝهّؿٛ ِٖ؛

ٌ  ايٓكط٠, ٚدب١ٗ إٕ زاعـ, ٞ  ٚايتػًػه ِ  َٓڀكتٓها,  ٗ اٱٜطاْه  َٚعٛه

 ٗ بهايعطام  بهٛف  دهٛضز  ؿهطب  َباؾهط٠  ْتٝذ١ اؿاي١ٝ إ٪غؿ١ ا٭سساخ

. ايّٝٛ ْعٝؿٗا اير ا٭سساخ ٖصٙ نٌ ٗ ايط٥ٝؼ إػبب ٖٚٞ ,4225

 يٮَطٜههإ,  ايٛقت شيو ٗ َؿٗٛض٠ ن١ًُ قاٍ ايؿٝكٌ غعٛز ايطاسٌ

ٌٸ ايعطام غعٚإٔ  ٖٚٛ  ٖٚصا أخط٣؛ ٔػ١ ٚىًل ٚاسس٠, َؿه١ً غٝش

 ا٭َطٜهٝههه١ ايكهههٛات اغهههتٓعاف اؾهههتس عٓهههسَا. سكهههٌ ايهههصٟ بايههههب٘

 سػهب  سطب, دطا٥ِإٍ  تطق٢ أعُاٍ اضتهابِٗ ٚتهطاض ٚايدلٜڀا١ْٝ,

 ايعإٝه١  اؿهطب  بعهس  بأْؿػِٗ ايعامل ع٢ً ٚؾطنٛٙ نتبٛٙ ايصٟ ايكإْٛ

 ٖههصٙ تبعههات َههع يٓتعاَههٌ يٓهها ايػههاس١ ٚتههطى ا٫ْػههشاب قههطضٚا ايجاْٝهه١؛
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 غههكٛٙ بعههس خكٛقٶهها ا٫غههذلاتٝذٞ, إٓٛههٛض َههٔ ايهاضثٝهه١ ا٭سههساخ

 بعهس  دسٜس٠ غٝاغ١ ٚبسأت. ايعطبٞ يًعامل ايؿطق١ٝ ايبٛاب١ عاق١ُ بػساز

 عٔ غببٖٛا اير اٱق١ًُٝٝ ايك٬قٌ َٔ ا٫غتؿاز٠ ع٢ً تطّنع ا٫ْػشاب

ٌ  َههٔ عػهههط١ٜ تكهاضٜط  إقههساض ططٜهل   قًههب ٗ اـههٛف يهعضع  ٯخههط؛ سه

 أٟ نههس ايههٓؿ٘ سكههٍٛ اْهؿههاف َههس٣ عههٔ اـًٝذههٞ ايكههطاض قههاْعٞ

 ٭ْهه٘ نههسٖا؛ ٖذههّٛ أٟ قههس عًهه٢ قههسضتٓا ٚعههسّ خاضدٝهه١, اعتههسا٤ات

 ايكهههههؿكات غًػههههه١ً ٚبهههههسأت إٓاغههههب.  ٚايتػهههههًٝ  ايكهههههسضات ٜٓككههههٓا 

ٞ  ي٬قتكههاز ض٥ههٝؼ زخههٌ َكههسض  أقههبشت ايههر ايعػهههط١ٜ  ايدلٜڀههاْ

  ٚا٭َطٜهٞ.

 ٚيٝؼ ايػعٛز١ٜ ٖٞ أٜطٚغباٜؼ بطٜتٝـ يؿطن١ ظبٕٛ أندل ٚايّٝٛ

ٔ أنجهط  َٚٔ  بطٜڀاْٝا, ٔ  َه َٶها.  عؿهطٜ  إتشهس٠  ي٫ًٜٛهات  بايٓػهب١  أَها  عا

ٔ  طؾبٝع أنج ـ  َه ٕ  ْكه ٔ  ز٫ٚض تطيٝهٛ ٞ  ايتػهًٝ   َه  يًػهعٛز١ٜ  ا٭َطٜهه

ٔ  , ْاٖٝو ؾك٘ ٍ  ا٭خهط٣  اـًهٝر  زٍٚ عه ٔ  خه٬ َٶها  ايعؿهطٜ . إانه١ٝ  عا

ُٸٌ ْسؾع ايّٝٛ مٔ  ايعهامل  أقهابت  ايهاضث١ٝ اير غٝاغاتِٗ ْتا٥ر ْٚتش

ُٸًههٕٛ أْٗههِ إؿههطٚض بُٝٓهها بايههسَاض؛ ايعطبههٞ  عههٔ ناًَهه١ إػهه٪ٚي١ٝ ٜتش

َٸطت اير أعُاشلِ تبعات ٍ  ٚبكٝه١  ايػعٛز١ٜ. ايعطبٞ عإٓا ز  ايعطبٝه١  ايهسٚ

 أَطٜههها ؼُٝههٌ ططٜههل عههٔ يكههاؿٗا اؿكٝكهه١ ٖههصٙ هههب إٔ تػههتدسّ

 ٚإڀايبهه١ ٚتبعاتٗهها, 4225 ؿههطب ناًَهه١ أعُههاشلِ تبعههات ٚبطٜڀاْٝهها

ٛ  ايسٚي١ٝ؛ اؾٓاٜات قه١ُإٍ  بًرل ٚتْٛٞ بٛف دٛضز بتشٌٜٛ ُٸًه  ايٝتش

 ؾٛنهه٢ إهههاز ٗ ٚتػههبٸبِٗ َٓڀكتٓهها, ٗ َٚػههاَطاتِٗ غٝاغههاتِٗ ْتٝذهه١

 عٔ ا٫تٗاّ أقابع تٴٛدٸ٘ ٚشل٪٤٫. ٚايػطبٞ ايؿطقٞ ايعامل بأما٤ عكؿت

 .إتٛانع بطأٟ غرلِٖ أسس ٭ٟ ٚيٝؼ َا وسخ ايّٝٛ, ْٝع

 ٜتػٝٸهط.  إٔ ٫بهس  ايػطب ػاٙ اٱع٬َٞ َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣, ؾإٕ خڀابٓا

ُٸهههٌ ايهههر ايههههدل٣ ايهههسٍٚ بٝهههس زَٝههه١ َٚاظايهههت ناْهههت َٓڀكتٓههها  تتش

 إتشهههس٠ ٚاي٫ٜٛهههات. اؿايٝههه١ ا٭سهههساخ ْٝهههع عهههٔ ناًَههه١ إػههه٪ٚي١ٝ

ُٸ٬ٕ بايصات ٚبطٜڀاْٝا  ٗ يًعطام غعِٖٚ بػبب ايهدل٣؛ ١إػ٪ٚيٝ ٜتش

 ؾههاٌَ, زَههاض بأغههًش١ زٚشلههِ ٜٗههسٸز قههساّ ْٛههاّ إٔ ٚازعهها٥ِٗ ,4225

 إٔ ٚاتهه   إتڀطؾه١؛  بايكاعس٠ ايعًُاْٞ قساّ ْٛاّ تطب٘ ٚثا٥ل ٚتعٜٚط
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 إتشههس٠ ُٚههاضؽ اي٫ٜٛههات . ناشبهه١ ناْههت ايػههاشد١ ازعهها٤اتِٗ نههٌ

ٞ  َػًّؿه١ بػڀها٤   غٝاغه١  ٖٚٞ َٓڀكتٓا, ٗ عت١ ز١ٜٝٓ غٝاغ١  زّهٛقطاط

 ايٓٛههاّ ٖههٛ احملتههٌ, ايعٓكههطٟ ايكههْٗٝٛٞ ايٓٛههاّ إٔ ازعهها٤)  نههاشب

 ٚدههه٘ ٖهههصا نهههإ ٚإشا .( ا٭ٚغههه٘ ايؿهههطم ٗ ايٛسٝهههس ايهههسّٛقطاطٞ

 ؛ ؾٗههٞ ا٭ٚغهه٘ ايؿههطم ٗ ْؿههطٖا أَطٜههها تطٜههس ايههر ايسّٛقطاطٝهه١

 ايعهههطب زَههها٤ ٚتػهههتبٝ  تكتهههٌ ٭ْٗههها قاضبتٗههها؛ َهههٔ ٫بهههس زّٛقطاطٝههه١

 أٚضٚبهها أٚ أَطٜههها تؿههطض سههل بههأٟ ٖٚههٛ اٯخههط: ٚايػهه٪اٍ. ٚإػههًٌُ

  اٜؿطنٛ إٔ شلِ ْػُ  ٕٚاشا أخط٣؟ ٚؾعٛب زٍٚ ع٢ً ايػٝاغ١ٝ أُْٛتٗا

ٝٽها  دٗازٶا ٜسٜطٕٚ ِٖ عًٝٓا؟ سٝاتِٗ ططٜك١ ٔ  غهرل  َػهٝشٝٽا  زٜٓ  عًٝٓها  َعًه

 َٔ اقتكاز١ٜ أٚ غٝاغ١ٝ َكًش١ أٟ ٫ تٛدس. غ١ٓ أضبعٌ َٔ أنجط َٔ

ّ  َع ؼايؿِٗ ٞ  ايٓٛها ٍ  نهس  ايكهْٗٝٛ ٌ  ْٚٝهع  ايعطبٝه١.  ايهسٚ  ايػٝاغهٝ

 َٛادٗهه١ ٗ اؿكٝكهه١ ٖههصٙ ٚنههع َههٔ ٫ٚبههس شيههو, ٜههسضنٕٛ ايػههطبٌٝ

ٌ  إَها  طهطم,  َؿذلم ع٢ً أِْٗ ايٝسضنٛ ا٭َطٜهإ؛  إٓڀكه١  َهع  ايتعاَه

 َهههع ايتعاَهههٌ أٚ إكهههاحل. ٚتػًبههه١ عهههت, ٚاقتكهههازٟ غٝاغهههٞ َٓٛهههٛض

 ناشبههه١, َػهههُٝات َػًهههـ سههههاضٟ زٜهههين قهههطاع ٗ اؿهههايٞ ٚاقعٗهههِ

 َهاشا . بإجٌ َٚٛادٗت٘ ايّٝٛ قٹبًِٗ َٔ ؽَا ٜٴُاض ٖٚٛ نايسّٛقطاط١ٝ,

 اـًهههٝر زٍٚ َٝعاْٝهههات ٭َطٜهههها؟ يٝكهههسٸّ ايكهههْٗٝٛٞ ايهٝهههإ يهههس٣

 َههٔ!! ايكههْٗٝٛٞ ايهٝههإ َٝعاْٝهه١ نههعـ (33) تعههازٍ ؾكهه٘ فتُعهه١

 قهطاعاتٗا  ْٝهع  ٗ أَطٜهها  َهع  ٚقـ ايصٟ ايعػهطٟ اؿًٝـ نإ

 شلهههِ ايكهههٗا١ٜٓ َههها ؾا٥هههس٠  إانههه١ٝ؟ غههه١ٓ (52ايهههه) طهههٛاٍ إٓڀكههه١ ٗ

ٝٽا, اقتكههازٜٽا,  تٛدههس نههجرل٠ أغهه١ً٦ بٓهها؟ بإكاضْهه١ ٚعػهههطٜٽا ٚغٝاغهه

 غٝاغههِٝٗ ٚنههع َههٔ هٝبههٛا عٓٗهها؛ ٚعًٝهه٘ ؾ٬بههس إٔ ٫ ٜػههتڀٝعٕٛ يهسٜٓا 

ٔ  ا٭َٛض إٔ ٚإزضانِٗ ا٭َط ايٛاقع, أَاّ ٞ   عًه٢  تػهتُط  يه  عًٝه٘,  َها ٖه

ُٶههها غهههٝتػٝٸط َههها ؾههه٦ٝٶا ٚإٔ  إٔ ٫بهههس ؾههها٥ع١ َكٛيههه١ بهههايػطب ٚعٓهههسِٖ. ست

   We demand to be treated accordinglyٖٚٞ:  شلِ ْطززٖا

  َعِٗ. ٭ؾعايٓا ٚؾكڄا ْعاٌَ إٔ َٔ ٫بس

ُٸًههِٗ َٛادٗهه١ خڀههاب ٜهههٕٛ إٔ ٫بههس مههِٖٛ اؾسٜههس ٚخڀابٓهها  و

 غهههكـ ضؾهههع َهههٔ ٫ٚبهههس ا٭سهههساخ. ٖهههصٙ ْٝهههع عهههٔ ناًَههه١ ١إػههه٪ٚيٝ
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 ٚتعٜٛههات  إػ٪ٚيٌ, يٮؾدام زٚي١ٝ قانُات يتؿٌُ إڀايبات؛

ٔ  ٫بهس . َٓڀكتٓا ؿكت اير ٚإع١ٜٛٓ إاز١ٜ ا٭نطاض ْٝع عٔ َاز١ٜ  َه

 ّ  َٓڀكتٓهههها ٗ ايػههههابك١ سههههطٚبِٗ ٚقههههـ ٗ َعٝٓهههه١ نًُههههات اغهههتدسا

ٌ  بهًُهات   ٚاحملطقهه١ ايػهتٝٓٝات,  ٗ بهاؾعا٥ط  اَٛجًُهها ؾعًه  اٱبهاز٠,  َجه

 َػهههاْستِٗ ٚقهههـ ٗ ٚاٱضٖهههاب ٚأؾػاْػهههتإ, بهههايعطام َٛههها ؾعًههه َجهههٌ

٘  ٖٚهصا  ايكْٗٝٛٞ؛ يًهٝإ ٞ  اـڀهاب  بايههب ٟ  اٱع٬َه  ّاضغهٛٙ  ايهص

 بإجٌ؟ ٫٘ ِاضغ ؾًُاشا ايّٝٛ, ٚإػًٌُ ايعطب نس

ٌ  ؾٗههس ٚبههسٚضٙ قههاٍ ز.   ؾذعًههٗا أؾػاْػههتإ إٍ ايػههطب اؿههاضثٞ: زخهه

 ايههسٜهتاتٛض؛ َههٔ ايههتدًل بههسع٣ٛ ايعههطم غههعا ثههِ.  يٲضٖههاب َؿطخهه١

 بهههسع٣ٛ ثهههِ, أؾههه٤٬ٙ ٚقّڀهههع قػٸهههُ٘, ٚايهههسَاض يًدهههطاب ْٗبٶههها ؾذلنههه٘

 ٚايهر  ٚايٝهابؼ,  ا٭خههط  أنًهت  ايهر  ايڀا٥ؿ١ٝ ؾٝ٘ ظضع ايسّٛقطاط١ٝ

 .ايؿتاى نايٛبا٤ إٓڀك١ ٗ اْتؿطت

 ٚبعس, ايكصاٗ ع٢ً ايجٛض٠ َػاْس٠ بسع٣ٛ بكٓابً٘؛ يٝبٝا ايػطب أَڀط

 إٍ يٝبٝهها ٚؼٛٸيهت , ا٭ضدهها٤ ٗ ايؿتٓه١  ٚثهاضت , اؾههٛزٟ عًه٢  اغهت٣ٛ  إٔ

 ؾػههط٣, ا٭ؾطٜكههٞ يًؿههُاٍ ٚٗههطٙ أزاض أغههًشت٘؛ يتذههاض٠ ؾػههٝش١ غههاس١

, ايػههٛضٌٜ بههايجٛاض ايػههطب غههطض.  ا٭ؾطٜكههٞ ٚايػههطب َههايٞ إٍ اٱضٖههاب

 أعڀاٖها , يٝبٝا يٝػت إيٝ٘ بايٓػب١ ؾػٛضٜا, ٚعٛزٙ ٗ ٚنصب ٚٚعسِٖ

 أْهه٘ ٚظعههِ, زاعههـ بٓؿهه٤ٛ( زلهه  ا٭قههٌ عًهه٢)  ٚزلهه , ٚضٚغههٝا ٱٜههطإ

٘  يًٓهاؽ  ؾٛٗهط  واضب٘؛ ّ  أسهؼ  إشا سته٢  َٚطاٚغاته٘؛  نصبه  بتٗسٜهس  ايٝهٛ

ٗٶا كتًؿڄا أٚٗط زٚي٘؛ زاخٌ ٗ ٭َٓ٘ زاعـ  ْهٔ مل زاعـ ٕٛاد١ٗ ٚد

 .  ٚايػٛضٌٜ ايعطاقٌٝ ٜكتٌ زاعـ نإ عٓسَا ْطاٙ

ٌ  ايػههطب  زلهه   ٌ  بإبههاز٠  يٲغههطا٥ًٝٝ  ٚايكهههسؽ؛ غههع٠  ٗ ايؿًػههڀٝٓٝ

ٛٸٍ ٖٚهههٛ. ايهههٓؿؼ عهههٔ ايهههسؾاع بهههسع٣ٛ  إٍ نًههه٘ ايػههه٬ّ َؿهههطٚع سههه

 .ٚايتٓسض يًػدط١ٜ تصنط تاضى١ٝ أنشٛن١

ٟ  ايػطب ٖٛ ٖصا ٞ  ايهص ُٶها  ٜطَه ِ   عًه٢  ٚأٚظاضٙ بؿهطٚضٙ  زا٥  اٯخهطٜٔ. ثه

 ايتػا٩ٍ. يدلا٠٤ ٜا اٱضٖاب؟ ٕاشا ْٚتػا٤ٍ: ٜتػا٤ٍ

ٌ  َهع  قطاعٓا إٔ أعتكس ٛ  إذلبكه ٗ  قهطاع  ٖه ٌ  ثكها ٌ  قبه , ؾه٤ٞ  نه

 َ٪غػههات ا٭ٍٚ بايسضدهه١ بهه٘ تهههڀًع إٔ ٫ٚبههس, غههٝڀٍٛ قههطاع ٖٚههٛ
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 َٚطانهع  ٚاؾاَعهات , ايجكاؾ١ٝ ٚإُٓٛات ٚإ٪غػات, إسْٞ اجملتُع

 ايههر ايتدطٜههب َؿههطٚعات تؿهٝههو عًهه٢ ايذلنٝههع ٜٚهههٕٛ.  ا٭عههاخ

 ٌ  أدٗهههع٠  تكٛزٖههها  ايهههر  إًتبػههه١  ايػٝاغهههات  َٓڀكتٓههها  ٗ عًٝٗههها  تعُههه

ٌ  َٚكهاحل  ٚقهؿكات  ٚؾطنات, اغتدباضات, َٶها  تتذاٖه  طُٛسهات  ُا

ٌ  ٖها  ا٭قهًٌٝ؛  اؿههاض٠  ٚأٌٖ ا٭ضض أٌٖ ٚضغبات ُٶها  ايػهطب  دعه  زا٥

ٔ  ايهر  ا٭ٖهساف  وّكهل  إٔ ؾإِٗ, ٜؿعٌ َا بٓتا٥ر آب٘ غرل ّ  أدًهٗا  َه  قهس

 . إيٝٓا

 ايؿٛنهه٢ إٔ إٚٗههاض عًهه٢ إكبههٌ ايكههطاع ٗ أٜهٶهها ايذلنٝههع ٜهههٕٛ

 ايعهامل؛  بكهاع  ٚغهعا  ا٫ٺضٖهاب,  دها٤  إثطٖا ع٢ً اير إٓڀك١, ٗ إٓتؿط٠

 بايتههايٞ ٖٚههٞ إٓڀكهه١؛ ٗ ايؿاؾهه١ً ايػههطب َؿههطٚعات ْتٝذهه١ ٖههٞ إِهها

 .ايػطب ٖصا َػ٪ٚي١ٝ

 ٚإع٬َٞ غٝاغٞ زعِ إكبٌ ايكطاع إزاض٠ باػاٙ ايتشطى ٖصا ٜسؾع

ٔ  ْهههٕٛ إٔ َٚػهه٪ٍٚ. نؿاْهها   َطّنههع ُٶهها  مهه  ٖههصا  ؾههطٚض  َكههسض زا٥

 َههٔ َعٜههس يتكههسِٜ إْٗانٓهها ٗ تعٜههس ايهههػٛٙ ٖههصٙ َجههٌ ؾههإٕ ايعههامل؛

 ايعامل. ٖصا ٗ َػتكبًٓا سٍٛ ايتٓاظ٫ت

ٕ  ٫أ ؾعه٬ڄ  احملٝها, ؾهرل٣ أْٓها متهاز     َػاعس. ز أَا ٌ  ْههٛ  ٗ غهطبٝ

٘  غهُٝا  ٫ اٱضٖهاب,  ٜهس  بػهبب  أمل َٔ ايػطب ٜعٝؿ٘ ٕا تإٔٓا ِ  ٚأْه  ٜػهٗ

 َههع دههسٽا بههاضز بههسّ ْتعاَههٌ ٫أ ٚا٭ٖههِ ... ٚتػصٜتهه٘ قههٓاعت٘ ٗ ٜههعاٍ َٚهها

 أضانٝٓا.  ع٢ً ايػطب ّاضغٗا اير ايبؿع١ ايكتٌ َٛاٖط نٌ

ٟ  ٚأناف نهصيو إٔ ايػُهٛض   ـٸ  ايهص  ٚايذلتٝهب ..  ؾطْػها  أسهساخ  ًٜه

ٞ  ٚاؿؿس ؾطْػا, غتؿعً٘ ٕا إػبل خاقه١   َعٗها,  فٚا٫قهڀؿا  ايهسٚي

 ٜهههجرل..  ا٫ْتكهههاّ عًههه٢ قهههازض٠ غههرل أٚ  نهههعٝؿ١ بسٚيههه١ ٜتعًّهههل ٫ ا٭َههط  ٚإٔ

 اؿهسٸ  ٗ ٚغاقه١  أٚضٚبها,  تطٜهسٖا  ايهر  بإكاحل تتعًل ١َُٗ تػا٫٩ت

 ٔ ٌ  ٚؽٜٛههـ اشلذهط٠,  َه ٌ  .. ٚتؿههٜٛٗ٘ اٱغه٬ّ  َههٔ ا٭ٚضبهٝ  بعههض ٚتعهسٜ

 .ْاٖرل١ٜ قٓاع١ غڀا٤ ٗ أُْٛتٗا

 ايههر ا٭ٚضبٝهه١ ايههسٍٚ ٚبعههض ؾطْػهها بههإٔ ٜههٛسٞ هههطٟ َهها ٚبعههض

 نأِهها زخههٛشلِ َٚٓههع ٚأؾههطاز, دٗههات بإقكهها٤ تتعًههل قههطاضات أقههسضت

 .قٓاعت٘ ع٢ً تعٌُأٚ  نٗصا سازثٶا تٓتٛط
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 خًّؿتهه٘ ايههصٟ ايههسَاض سذههِ ٫ٚ ٚاسههس٠, دجهه١ ْؿههاٖس مل ايٝههّٛ ٚمههٔ

ٌ ..  ايتؿذرلات ٔ ٕ إ به ٌ  ٜعطؾهٛا إٔ  ايٓهاؽ  ٚعاَه١  اؾُٗهٛض  سهل  َه  تؿاقهٝ

 غرل ع٢ً ٚا٫ط٬ع إعطؾ١ ٗ اؾُٗٛض ٚسكٛم ايتعبرل, عل تتعًل ١َُٗ

 اؽههاش عًهه٢ اؾُٗههٛض تػههاعس ايههر ٚإعًَٛههات ٚايٛثهها٥ل, ايتشكٝكههات,

 تٛٚٝههـ غههٝتِ أّ شيههو اؾُٗههٛض غههٝعطف ٖههٌ تههط٣... ايػهه١ًُٝ إٛاقههـ

َٶا شيو,  ايدلدٌ؟ غكٛٙ أَطٜها ٚٚؿت نُا ُا

  ..ٖٚسَ٘ َايٞ ٗ ايذلاخ عٔ ؼسٸخ عكب ا٭سساخ ايؿطْػٞ ايط٥ٝؼ

ٚ  .. ٚإؾطٜكٝها  ٚتؿاز, غٛضٜا, ٗ ايعإٞ ايذلاخ عٔ إػ٪ٍٚ ٚنأْ٘  ٜبهس

 ٚاٖتُاَهات  أٚيٜٛات ٚؾل بإٓڀك١ ايعبح ؾطق١ ٖ٪٤٫ ُٓ  ا٭سساخإٔ 

 ٜههّٛ نههٌ ٜٴػههًب ايههصٟ إػههًِ, ايعطبههٞ إههٛاطٔ ٖههٛ ٚاـاغههط ..غطبٝهه١

 .ٚعطن٘ ٚأضن٘, سك٘,

ٍ  ظٜههاز. ز أَهها إٔ  هههٛظ ٖههٌ.. ٚدطّهه١ قبههٝ  اٱضٖههاب: ايههسضٜؼ ؾكهها

ٍٷ  ٖهصا  !بهاضٜؼ؟  عًه٢  معٕ ٌٸ  ٫ غه٪ا ٕڄها  ٜكه ٔ  أ  عًه٢  ايساَٝه١  اشلذُهات  عه

ٔ  ايؿه١ٝٗ  ؾتشت ٚاير باضٜؼ, ّ  ٚؾهاٌَ,  عهاّ,  يٓكهاف  دسٜهس  َه  ٚقهاض

 .إكٝت اٱضٖاب يسا٤

 دػههِ نههط عههٔ أبههسٶا ٜتٛقههـ مل اٱضٖههاب غههططإإٔ  ايتٓبٝهه٘ ٜٓبػههٞ

َٶهها؛ إٛبهه٤ٛ #ٚغههڀ٘$ َههٔ ايعههامل  ايعهه٬ز إٍ أُٖٝهه١ ْؿڀههٔ ٫ يهٓٓهها زٚ

... اؾػههس أطههطافٳ خ٬ٜههاٙ تٗههادٹِ سههٌإ٫  ايػههططإ شلههصا ايهُٝههاٟٚ

 !خكٛقٶا اي٢ُٓٝأٚ  ايٝػط٣

 ٖٚههصا ايعههإٞ, ايكًههل ٖههصا تػههتشل ٚاؾُههاٍ, ايؿههٔ َسٜٓهه١ بههاضٜؼ,

 نههشاٜا ٚعًهه٢ عًٝٗهها اؿههعٕ عههٔ يٲسذههاّ َههدلض ٫ٚ. ايهههْٛٞ اؿههعٕ

 ؾٓؿٛغههٓا ,طاؿههعٕ أنجهه  ٜػههتشل َههٔ ٖٓههاىإٔ  عذهه١ ؾٝٗهها؛ اٱضٖههاب

 إٛبههه٠٤ٛ ا٭َهههانٔ نهههٌ يتػڀٝههه١ ٜهؿهههٞ عهههعٕ ٦ًَٝههه١ اؿهههٜ يػههه٤ٛ

 .بايٛسؿ١ٝ

 زٕٚ ؾكهه٘ بههاضٜؼ نههشاٜا عًهه٢ بعهههِٗ وههعٕإٔ  ايعٝههب َههٔ ْعههِ,

ٔ  ِتٓعإٔ  أٜهٶا ايعٝب َٔ يهٔ غٛاِٖ؛ ٕ  عه ٞ  اؿهع  أٟ ؼهت  ايباضٜػه

 (.سسٚز ب٬ خٴًڂلٷ) ٖٛ ا٭بطٜا٤ َٛت نس ؾايٛقٛف شضٜع١,
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 ٚنايعههاز٠؛ بههايڀبع قههسٚز٠ ٚيؿههذل٠ فههسزٶا, نًههٗا ا٭ؾههٛاٙ تٓؿههت 

 ايبكٝه١  أَا تٓاقـ, اير ٖٞ ؾك٘ ؾك١ًّ ٚسكٝك١,. اٱضٖاب ًَـ ٕٓاقؿ١

ٍ  ٚ٭ٕ تؿهُت.  ٚؾ٦ه١  تؿهتِ,  ؾ٦ه١  ؾٗٞ ِ  َؿعهٛ  ٜڀهٍٛ؛  ٫ ٚايؿهُات١  ايؿهتا٥

ٔ  اؾهطٚح  تٴؿهت   سته٢  ْتٝذه١, إٍ  ايٛقٍٛ زٕٚ فسزٶا ٜٴػًل إًـ ؾإٕ  َه

 .دسٜس

ٍٷ( ؾعهههٌ؟ ضز أّ ؾعهههٌ اٱضٖهههاب ٖهههٌ)  َهههٔ نهههجرلٶا ٜكطٸبٓههها قهههس غههه٪ا

 !بعٝسٶا أضاٙ ايصٟ ايع٬ز َٔ ٚيٝؼ ايتؿدٝل,

ٛ  ؾكه٘ ,  ٚاسهس  ْٛعٷ اٱضٖاب ٌٖ  أّ إتڀطؾه١,  اؾُاعهات  إضٖهاب  ٖه

ٌ ) ٚأُٜٗها  اؿهَٛهات؟  ٚإضٖهاب  اؾُاعهات,  إضٖاب: ْٛعإأْ٘   ,(ايؿعه

 !؟(ايؿعٌ ضز) ٚأُٜٗا

ٓٸاع ٖٜٛههه١ سهههٍٛ اخت٬ؾٓههها إٍ  أبهههسٶا ٜكٛزْههها ٫أ ههههب اٱضٖهههاب قٴههه

 ؼت َاتت اير ايػٛض١ٜ ؾايؿتا٠ اٱضٖاب, نشاٜا ١ٜٖٛ سٍٛ ا٫خت٬ف

ٞ  ايؿطْػه١ٝ, أٚ  ا٭َرلنٝه١, أٚ  ايطٚغ١ٝ, ايكٓابٌ بؿعٌ بٝتٗا أْكاض  ٖه

 اْتشاضٟ بؿعٌ َػطحأٚ  ًَعب أْكاض ؼت َات ايصٟ ايؿطْػٞ ٚايؿاب

 .اؿعٕ ٚاغتشكام ايدلا٠٤ ٗ غٛا٤ ن٬ُٖا أعذُٞ,أٚ  عطبٞ

 ايصٖٓٝههه١ دٗٛزْههها غٝؿهههتت اٱضٖهههاب؛ نهههشاٜا بتكهههٓٝـ اْؿهههػايٓا

 .اٱضٖاب ٖاضغٞ ١ٜٖٛ ؼسٜس عٔ ٚايٛدسا١ْٝ

 ايتدؿٝـ ٜػتٗسف ٫ اٱضٖاب سًك١ ٗ ايؿعٌ ٚضز ايؿعٌ عٔ ٚغ٪ايٓا

ِٻ    ايتؿهدٝل,  َػهاض  ؼسٜهس  ٜػتٗسف ٚيهٔ أسسُٖا؛ دطّ َٔ َٚهٔ ثه

 .إعاؾ١

ٌ  سهطبٷ  اٱضٖاب َعطن١ ٔ  به ٔ  إتهادطٜ ٔ  بايهسٜ  بايػه٬ح,  ٚإتهادطٜ

 َههٔ إتههادط٠ إٜكههاف ايكههصض٠ إعطنهه١ ٖههصٙ ٱٜكههاف ايٛسٝههس٠ ٚايڀطٜكهه١

ٔ  إتادط٠ إٜكاف بإٔ ايٛٔ أَا اؾٗتٌ. ٘  ٚاسهس  طهطف  َه ٞ  ؾكه  غهٝهؿ

ِٷ ؾٗٛ إعطن١؛ يٛقـ  .َهًٌّ ٖٚ

ٛٸٍ َهههٔ بايهههسٜٔ, إتهههادط٠ ٚقهههـ ٗ سكًّههها لشٓههها أْٓههها يٓتدٝهههٌ  غهههُٝ

 إٜهطازات  ؼّكهل  أقبشت اير ايػ٬ح َٚكاْع( اـام ايكڀاع دٝٛف)

 ٗ ًَُٛغٶههها ؾاضقڄههها ٚتكهههٓع ,(إتكسَههه١) ايهههسٍٚ عًٝٗههها تتػهههابل ٚطٓٝههه١

ٛٸٍ يسٜٗا ايسؾاع ٚظاضات دعٌ ٖا َٝعاْٝاتٗا؛  !ٖذّٛ؟ ٚظاضاتإٍ  تتش
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ِّٛ ايتهػٸههب, ٚسؿهه١ٝ ؾههِ عًهه٢ سكًّهها قههازضٕٚ مههٔ ٖههٌ  ٚغههرل إههٓ

,ِّٛ  إػًٌُ؟ ٚغرل إػًٌُ ا٭بطٜا٤ زَا٤ ٚضا٤ َٔ إٓ

 سػههٌ قههساّ عًهه٢ ايكههها٤ اغههتڀاع ايههصٟ #ايعههإٞ ايهههُرل$ ٖههٌ

 بؿهاض  إظاس١ عٔ( سكًّا) عادع نا٬َڄ ايعطام ٚد٘ ٚتػٝرل دٝؿ٘, ٚغشٵل

 ايههر غههرل ٖٓههاى إكههاحلإٔ  أّ غههٌٓ, َٓههص ؾههعب٘ ٜكتههٌ ايههصٟ ا٭غههس,

 !ٖٓا؟

ٞ  َٓڀكتٓهها ٗ ايكههطاعات  ٱزاض٠ ا٫ْتٗاظٜهه١ إعههاٜرل  ٖههصٙ  ايٛقههٛز  ٖهه

 .اٯخطٜٔ َٓاطل ٚٗ َٓڀكتٓا ٗ يٲضٖاب إػصٟ

 ٔ ٔ  اٱضٖهههاب, ْكههٓع  ٫ مهه  ٖٚهههصا تكههٓٝع٘,  ْعٝهههس اؿكٝكهه١  ٗ مهه

 .َؿذلن١ هعًٗا يهٓ٘ َػ٪ٚيٝتٓا؛ ٜٴدًٞ ٫ ايتؿكٌٝ

ٔ  ايًبؼ إظاي١ غبٌٝ ٚٗ  نهس أٚ  ٖه٪٤٫  َهع  إٓذطؾه١  غهرل  قٓاعاتٓها  عه

ٍٕ غٜٛٽا ْكـإٔ  هب أٚي٦و؛  ناؾه١,  اٱضٖهاب  َػهٛغات  نس تاّ ٚبإّا

ٔ  أٚ إضٖهاب  ايسٍٚ,أٚ  اؾُاعات إضٖاب غٛا٤ٶ  ٚإٔ ايطأزلايٝه١, أٚ  ايهسٜ

. عهههطب.. غهههرل ّأ عطبٶههها أنهههاْٛا غهههٛا٤ ا٭بطٜههها٤, نهههشاٜاٙ َهههع ْتعهههاطـ

 يًتذع٥ه١؛  ايكابًه١  غرل ا٭خ٬ق١ٝ ا١َٕٛٛٓ ٚبٗصٙ. َػًٌُ غرل ّأ َػًٌُ

 .ايعٓـ شضا٥ع ناؾ١ إغ٬م ّهٓٓا

ٞ  ْاقههط بههٔ عبههساهلل. ز ٚقههاٍ ٚأنطٖهه٘؛  ايعٓههـ أَكههت اؿُههٛز: إْهه

ٔ  بهاضٜؼ  أسساخ ٗ يهٔ ٍ  نهجرل٠,  ض٩ٜه١  َهٛاط  ٜأخهص  مل َعُٛٓها  أخها

  ْتشسخ؟ إضٖاب أٟ ؾعٔ ...اٱضٖاب َٓٗا, ٚاسس٠ غرل

ٔ  ؾطْػا قتًت نِ.. سػٓٶا بايهِ؟ ٔ  ايعهطب  َه ِ  إػهًٌُ؟  َٚه  ٚنه

ٝٶها؟  تكتٌ ِ  ساي ٌ  تتٛعهس  ٚنه ٌ  تكهطواتٗا؟  آخهط  ٗ ٚايتهسَرل  بايكته  َكابه

ٝٶهها؟ ٜكتًههٕٛ ٚنههِ ايؿطْػههٌٝ؟ َههٔ إػههًُٕٛ قتههٌ نههِ.. شيههو  ٚنههِ ساي

ٓٶا..  بهههايهٝـ؟ بايكتهههٌ؟ ٜتٛعهههسٕٚ َٸهههطت نٝهههـ.. سػههه  ايبٓههه٢ ؾطْػههها ز

ٝٶا؟ طتسَ ٚنٝـ ٚاٱغ٬َٞ, ايعطبٞ ايعامل ٗ ايتشت١ٝ  تهسَرل  ٚبأٟ ساي

 َٚههاشا ايؿطْػهه١ٝ؟ ايتشتٝهه١ يًبٓهه٢ تههسَرل َههٔ إػههًُٕٛ ؾعههٌ َههاشا تتٛعههس؟

ٝٶا؟ ٜؿعًٕٛ   ٜتٛعسٕٚ؟ َٚاشا ساي
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ٔ  ؾطْػها  ًُه٘ َٟا ايص.. سػٓٶا بايعتاز؟  ٚايتهسَرل؟  اؿهطب  عتهاز  َه

٘  ايصٟ َا.. ٚبإكابٌ ٔ  ٚا٭ؾهطاز  اؾُاعهات  ٚأخهل  إػهًُٕٛ,  ًّهه  َه

  اؿطب؟ عتاز

ٓٶا  بههإٓڀل؟  ٚتؿههطٜس يكتههٌ ايعههامل ٜػهههتإٔ  ٗ لَهها إٓڀهه .. سػهه

ٞ  ايعهامل  ٗ نهجرل٠  َٓاطل ٗ ا٭غط َٔ اٯ٫ف  َٚها  ٚاٱغه٬َٞ,  ايعطبه

 ايعههامل ٜٗههٝر ٚإٔ ٚايؿطْػهه١ٝ, ايػطبٝهه١ اؿههطب بآيهه١ ٜتػههاقڀٕٛ ٜعايههٕٛ

ٔ  ْع ٗ ْؿػ٘ َٓتشط ٜؿذط عٓسَا ٌ  ايٓهاؽ؟  َه ـ  اهلل قاته ٞ  ايعٓه  ٚايبػه

  .نً٘

 مًههههٌ ستهههه٢ ...َٛقههههـ شٟ َههههٔ ّهههههٔ ٫ إٛقههههـ ؼًٝههههٌ يهههههٔ

 ٗ ٖٚههصا. ايڀههطؾٌ َههٔ أٟ َههع ا٫قههڀؿاف ِٓههعإٔ  هههب.. َٛنههٛع١ٝ

 .  إجكـ ؾإٔ ٚين

 ٚؾهها٤اتٗا  ثكاؾتٗها  ٚأعؿهل  ايؿطْػه١ٝ,  ٚأؼهسخ  ؾطْػها,  أسهب  إْٞ

 يٓؿػهه٘, ٜجههأض دا٤ٖهها ٖههٔ عذبٗهها َههٔ أعذههب أٜهٶهها يهههٓين ايطسبهه١؛

٘  ٖها .. نهجرل  شيو ٚغرل ٚب٬زٙ ٚعطن٘, ٚأًٖ٘,  ٚايػهطب,  ؾطْػها  ؾعًته

 ًّههو ٫ ٚبعتههاز بٓؿػهه٘ ؾؿههس٣ عٓهه٘ قكههطت زٚيهه٘إٔ  إٓتشههط ٖههصا ٚضأ٣

 . غٛاٙ

ٌ  ٚا٫ْتشهاض,  ايعٓـ, أَكت أْا  أَكهت  يههٓين  ضٚح؛ أٟ ا٭ضٚاح, ٚقته

َٶا ٚاؾٓٛز, بايڀا٥طات, ايكتٌ ٗ اٱثدإ  ايهٓؿؼ  قتٌ أَكت َا َجٌ ُا

 . ايٓاؽ َٔ ْع ٗ بايتؿذرلأٚ  با٫ْتشاض

 ؾههٛم إع٬َٗهها ْعًههلإٔ  ٫ ٖهههصا, تٴكههطأإٔ  هههب ؾطْػهها, أسههساخ

 إهًَٛهه١ ٚاٱغهه١َٝ٬ ايعطبٝهه١ ؾههعٛبٓا إعهه٬ّ ْٚٴبكهه٢ اقههڀؿاؾڄا, بٝٛتٓهها

 . ايتعًٝل ع٢ً قط١َ

ٕ  ايكتٌ ٘  دطّه١  َؿهطٚع,  سهل  بهسٚ ٘  ٚايبهاز٨ .. نًه ِ  ؾٝه َٶها  أعٛه . دط

 أز٢ٖ دط١ّ ؾٝٓا؛ إثداْ٘ ضغِ ؾٝ٘ ٚايٓؿٛش اؿ٠ٛٛ شٟ َع ٚا٫قڀؿاف

 .  ٚأَط

ِٸإٔ  ا٭َٛض, تبػٝ٘ َٔ إٕ  ٚإٕ سته٢  اٱضٖهابٞ؛  بايعٌُ سسخ َا ْٳك

 . زاعـ إضٖاب١ٝ, ْاع١ أعت٢ ازٸعت٘
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 ٍ  قههطاعْهه٘ إ. اٱضٖهاب  أزبٝههات نههٌ ٜٚتذهاٚظ  زاعههـ, ٜتذههاٚظ ؾاؿها

ِ ْه٘  إ.. أدً٘ َٔ ايٓاؽ ٚتساؾع..  ايبكا٤  بعههٗا  ًُٚهات .. ٚايتٛهامل .. ايًٛه

 سههسثت ٚإشا.. بايعههسٍإ٫  ٚاؾههٛض, ايًٛههِ تبعههات تطؾههع ٫ٚ.. بعههض ؾههٛم

٘  ٚيٝكههُ٘..  ثهأض  شٟ..  ؾههاْتٛط.. ٚاسهس٠  قتههٌ سازثه١   َهها شيهو  بعههس خكهُ

 ... بجأضٙ ْؿػ٘ ايجأض شٟ قتٌ ؾكس.. قؿات َٔ ؾا٤

 نهجرلٶا  ٚؾهطٸزت .. ايٓهاؽ  َٔ نجرلٶا.. ع٢ُٛ زٚي١ٝ ق٣ٛ قتًت إشا أَا

 .ايجا٥ط ؾعً٘ َا قًٛبٓا أز٢َ ٚإٕ ست٢.. ايجأض َٔ عذب ؾ٬.. ايؿعٛب َٔ

 ايػههطب, َههع ع٬قتٓهها ٚؾُٝهها ىههلٸ ايؿههٗطاْٞ أْهه٘ يًٝهه٢. ٚشنههطت أ

ُٶهها  تتكبههٌ ز٫ٚڄ أدههس مل إػههبب. ْٚههذلى ايػههبب ٗ ْتذههازٍ َهها ؾإْٓهها زا٥

 أقههههبشت اٱغهههه١َٝ٬. ايههههسٍٚ َجههههٌ تطغههههٝدٗا ٗ ٚتٴػههههاِٖ ا٫تٗاَههههات

ٔ ) ْتٝذ١ اٱضٖاب ٜهٕٛ إٔ ّهٔ ٫, غٝاغ١ٝ يعب١ يهٌ ايؿُاع١  زٜه

 ٗ ايتههأثرل ٚٗ, اٱع٬َههٞ ايهههػ٘ ٗ تٴػههتدسّ ٚضقهه١ اٱضٖههاب .(ٚتههسٜٔ

 ا٭ظَهههات بعهههض ٗ ايٓذههها٠ سبهههٌ ٖٚهههٞ ا٫ْتدهههابٞ, ايتكهههٜٛت ْتٝذههه١

ٔ  ا٭ْٛاض يكطف إشلا٤؛ ٚغ١ًٝ أْٗا نُا ا٫قتكاز١ٜ,  ايكههاٜا  بعهض  عه

٘  َٔ ٖٓاى .(ؾًػڀٌ نكه١ٝ) ايعايك١ اٱغ١َٝ٬  باغهتُطاض  َكهًش١  يه

ٔ  يهٔ اٱضٖاب؛ ٖصا ٘  ٜٚٛدٸٗه٘,  اٱضٖهاب,  ٖهصا  وهطٸى  َه ٛٸيه ّٚ  ٘  أؾهب

 ٜتشٌُ َتِٗ عٔ ٜٚبشجٕٛ باؾط١ّ, ًَڀذ بكُٝل ٜأتٕٛ ٜٛغـ بأخ٠ٛ

 َؿطزٙ. ٚاٱدطاّ اؾطّ نٌ

ِ  تعطنت: ايٛاٌٜ عبسايػ٬ّ. ز َٔ داْب٘ أناف ٌ  ٗ أَه  ;3 ايكهطْ

 تهه٪ش ,ٚمل إَدلٜايٝهه١أٚ  َػههتعُط٠ غطبٝهه١ أَههِ َههٔ ؾههٓٝع١ ٕٛههامل 42 ٚ

ٟ  ٚايسَاض ايعٓـ ٗ ٚأعسا٥ٗا ْؿػٗا إغطام ٗ ْؿػٗا ِ  ايهص  ده٬ٝڄ  ٜتعهاٚ

  إعتسٟ َٔ دعٌ ايصٟ ايٓذاح ِٛشز ٚاغتًُٗت ْؿػٗا بٓت بٌ آخط؛ بعس

 ٚاشلٓهس,  ايكهٌ,  سها٫ت  ٗ نُها  َٓتذه١  ق١ٜٛ فتُعات ؾتشٛيت ق٠ٛ,

 .َػب١ْٛ َػتعُط٠ ١ًََٛٛ ناْت زٍٚ َٔ ٚعؿطات ٚايدلاظٌٜ

 ايؿههٗطاْٞ, ؾإْهه٘ هههب إٔ ْههسٜٔ,    غههعس. زايًههٛا٤  َٚههٔ ٚدٗهه١ ْٛههط  

 ٖهصا  نس ٚبؿطٶا َٚػًٌُ, ٚعطبٶا, بٛقؿٓا غعٛزٌٜ, ْٚكـ ْٚطؾض,

 ٜبكهه٢إٔ  هههب ٚبعههسٙ, ٖههصا ٚقبههٌ اٯٕ ٚيهههٔ أْٛاعهه٘.. ٚنههٌ اٱضٖهاب 
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إٔ  سكٝك١ ع٢ً َكطٽا َسٜٚٽا قٜٛٽا نعؿ٘ ع٢ً ٚاٱغ٬َٞ ايعطبٞ ايكٛت

 اٱضٖههاب ٖٚههٛ ٚأؾٛههع, ٚأنههدل, أعٛههِ, ٖههٛ َهها اٱضٖههاب َههٔ ٖٓههاى

 ايعههطب ٚنههس ايعههامل, ؾههعٛب نههس إههِٓٛ إُههٓٗر, ايطزلههٞ, ايػطبههٞ

 .ٚإػًٌُ

ٌ  ٖها  بهط٤ٟ  ايػطب ٌٖ ٌ  ٚ سكه ٕ  ْٝهع  ٗ وكه  ايهه  ٗ ايعهامل  بًهسا

 !ا٭خرل٠ عاّ 522

 ٚايعهطام,  ٚأؾػاْػهتإ,  ٚؾًػهڀٌ,  اؾعا٥هط,  ا٭قٌ ع٢ً ْػٝٓا ٌٖ 

 !غرل اـ٬ق١ ٚايؿٛن٢ ايعطبٞ, ٚاؾشِٝ

ٕ  ايؿذهط٠  ايهؿهط٠  ٖ٪٤٫  ٫ٚ ّجًْٛٓها,  ٫ يٲغه٬ّ  ا٫ْتػهاب  إهسعٛ

ٔ  طبٓاضِٖ أنجه  ْٚهتٟٛ ماضبِٗ عل ٚمٔ إيٝٓا, ٜٓتُٕٛ ..  ايػهطب  َه

 ايًٛههِ, عههٔ ٜػهههت ٚايػههطب َعٗههِ, يٝ٪ظَْٛهها ايػههطب ٜٗههإْٛ ٖٚههِ

 َعٶا. ٚايؿعٛب ا٭١ُْٛ يٝبتع ٚا٫غتبساز؛ ٚاؾٛض,

 باٱضٖهاب  ٚسذُها  ْٚٛعٝٽا, تاضىٝٽا, ٜكاضٕ ٫ إيٝٓا إٓػٛب اٱضٖاب

ٌ  ؾكس إضٖابٓا, أقٍٛ:إٔ  بأؽ ٫ٚ) ايػطبٞ .. إضٖابٓا  ؾؿهًٓا  ايػهطب  اغهتػ

ٟ  ٚا٫غذلاتٝذٞ, ايػٝاغٞ, ٔ  بعهض  يُٖٝٛهٛا  ٚايتُٓهٛ ٕ  َه  إيٝٓها  ٜٓتػهبٛ

 ٚاٱش٫ٍ اشلُٝٓه١  َٛادٗه١  ٗ دطأ٠ ٚا٭نجط ٚايؿذعإ, ا٭بڀاٍ, بأِْٗ

 ٚإضٖههابِٗ عًٝٓهها, خاضدهه١ ٚتُٓٛٝههات أؾههطاز, إضٖههاب .. إضٖابٓهها( ايػطبههٞ

 سههههطٚبِٗ ٚايٝههههابؼ.. ا٭خهههههط ٜأنههههٌ اغههههذلاتٝذٞ سهههههَٛٞ ضزلههههٞ

  ٚإُٓٛات. ا٭ؾطاز إضٖاب أْٛاع أخڀط ّٚيست اٱضٖاب ع٢ً إعع١َٛ

ٔ  ٚإػًٌُ إٍ اٱغ٬ّ إٓػٛب اٱضٖاب ٘  مه ٘  ْٚتهدلأ  بهطا٤,  َٓه  َٓه

 ا٭ؾهطاز؛  ٖٚه٪٤٫  ايتُٓٛٝات, ٖصٙ إٕ يًعامل: ْٚكٍٛ ْٚٗاضٶا ي٬ٝڄ ٚماضب٘

 غرل إعتسٍ ايٛغڀٞ اؿكٝكٞ اٱغ٬ّ ّجًٛا إٔ ّهٔ ٫ٚ َٓا, يٝػٛا

 ٚغصٸتهه٘ ٚأخطدتهه٘, أٚدستهه٘, ؾههٝڀا١ْٝ ْبتهه١ اٱضٖههاب ٖٚههصا إتڀههطف.

ٌ  ٗ ايػهطب  غٝاغات ٞ  ايعهإ ٘  بػهبب  ٚاٱغه٬َٞ؛  ايعطبه ٘  ُٖٝٓته  ٚإش٫يه

 ا٭خط٣. ٚا٭َِ يًؿعٛب

 َههس٣ عًهه٢ َػههتُط سهههَٛٞ ضزلههٞ إضٖههاب ؾٗههٛ ايػههطب إضٖههاب أَهها

 ا٭زٚات.  تػٝٸطت ٚإٕ إان١ٝ, ايكطٕٚ
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 ٚههطٚف ٚٗ ايعَههإ, َههٔ عكههسٜٔ قبههٌ َهها إٍ ايسٚيهه١ إضٖههاب نههإ

ٛٸم ايبههاضز٠ اؿههطب  َههٔ إههسعّٛ ٚإُٓٛههات ا٭ؾههطاز إضٖههاب أْهه٘ عًهه٢ ٜػهه

 إضٖابٗههها أٚ َكهههاؿٗا, نهههس أٚ أخهههط٣, زٚيههه١ أضض عًههه٢ َعٝٓههه١ زٚيههه١

  ٚٚطٚؾ٘. ظَٓ٘ ٗ اؿكٝك١ بعض ٖصا ٚٗ يؿعبٗا,

 ؾٝٓػهشب  ,(ايهاؾٝه١  ايعٓاٜه١  ًٜل مل ايصٟ) اٱضٖاب زٚي١ َؿّٗٛ أَا

ٔ  إهه٪اَطات,  ٚتههسبٸط اجملههاظض  تطتهههب  ايههر ايسٚيهه١  عًهه٢  سكٝكهه١  ٚتؿهه

ٔ ) زَهاضٶا  ٚأنجطٖها  ا٭غهًش١  بأعت٢ اؿطٚب ٌ  ٚمه ٔ  اٯٕ ْهسخ  زٚيه١  ظَه

 ,(طٝهاض  بسٕٚ ٚايڀا٥طات ٚايصن١ٝ, إٛد١ٗ با٭غًش١ بٴعس عٔ اٱضٖاب

 أخط٣. زٚي١ أضض ع٢ً ٚشيو

 ٚؿُه٘؛  ٚبؿهشُ٘,  بعٝٓه٘,  اٱضٖهاب  ٖٛ اٱضٖاب ع٢ً اؿطب َؿّٗٛ

ٞ  اٱضٖاب ع٢ً إعع١َٛ اؿطب ٖصٙ ٭ٕ ٞ  ؾٛٝهع,  إضٖهاب  أقه٬ڄ  ٖه  ٖٚه

 ْؿاقڄهها, ٚإُٓٛههات.. نؿاْهها ا٭ؾههطاز ٱضٖههاب اؿكٝكههٞ ٚإػههبب إٛيههس

َٶا, ٚخٛؾڄا,  يًػطب. ٚتعيؿڄا ٚاغتػ٬

 ؾًػهههڀٌ, ٚقهههه١ٝ اؿهههسٜح, ٚا٫غهههتعُاض ايتكًٝهههسٟ, ا٫غهههتعُاض

 ايبؿهط  َٔ ا٬ٌٕٜ ٚعؿطات ٚايعطام, أؾػاْػتإ َٔ نٌ ع٢ً ٚاؿطب

 ٖههصا َههٔ ايػطبههٞ ايؿههُاٍ يكهه٣ٛ ٚايتدههب٘ يًُٗٝٓهه١ نههشاٜا شٖبههٛا ايههصٜٔ

 ٌ  أقههشاب ٜههسضنٗا ؾههٛاٖس َٓهه٘ ٚأؾٛهع  ٚأنجههط شيههو ايهٛنهب؛ نهه

 غرلِٖ. قبٌ ْؿػ٘ ايػطب ٗ اؿ١ٝ ايهُا٥ط

 ٗ ستههه٢ ايكههه٣ٛ َهههٛاظٜٔ اخهههت٬ٍ ٗ اؿكٝكهههٞ ٜٚهُهههٔ اٱؾههههاٍ

 اؿكههٛم ٗ َتكسَهه١ ََٓٛٛههات يسٜهه٘ ايػههطب إٔ ْكبههٌ اٱعهه٬ّ .. ْعههِ, 

 أ٫ .. يهههٔ هههب َٓٗهها ٜٓاغههبٓا َها  ا٭خههص ْٚطٜههس ,١ايساخًٝهه ٚاؿطٜهات 

ٔ  ٚايؿعٛب, ٚايسٍٚ ا٭َِ بٌ ٚاؿكٛم اؿطٜات ٗ ا٭غتاش١ٜ ْكبٌ  ٖه

 عازيه١,  ايػهطب  َهع  شلا .. قههاٜاْا  اْتٗانڄا ٚاؿهاضات ا٭َِ أنجط ِٖ

 نعٝـ. قٛتٓا ٚيهٔ

 ْكًٞ َع ايڀطح ايػابل؛ يهٓ٘ أؾاض إٍ أْه٘ َهع ٖهصا    أغا١َ. أ ٚاتؿل

 َههٔ عههسز إٍ ايٓٛههط زٕٚ إهه٪اَط٠, إٍ ْٛطٜهه١ ْههطنٔ إٔ عًٝٓهها هههب ٫

 عٓا. ايُٓڀ١ٝ ايكٛض٠ تطغٝذ ٗ اير تٴػاِٖ اؿكٝك١ٝ َؿانًٓا
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 تههسبط ايههسٍٚ إٔ ٜٓهههط َههٔ ٖٓههاى يههٝؼ: ايبعٝههع إبههطاِٖٝ. ز ٚأنههاف

 ٖٞ تهٕٛ سٌ يًُ٪اَط٠ اٱْهاض .. يهٔ بعهٶا بعهٗا نس تإ٪اَطا

 أٚ َعًهّٛ,  غهرل  أغهبابٗا  َٔ نجرل ٜعاٍ َا داض١ٜ أسساخ يتؿػرل اؿذ١

ـ  مل  ّههههٔ ٫ بأزيههه١ ا٫غتؿههٗاز  أٚ اٱؾهههاض٠ تهههتِ ٖٚٓهها  بعهههس؛ تٓهؿهه

 إٓڀك١ٝ. غرل" إ٪اَط٠ ْٛط١ٜ" ٖصٙ ْٛطٟ ٗ _ قشتٗا َٔ ايتشكل

 َؿهه١ً  إه٪اَط٠  ْٛطٜه١ : ايؿٗطاْٞ بكٛي٘ غعس. زايًٛا٤  ٚبسٚضٙ عًّل

ٞ  عًٝ٘, إتآَط ايعكٌ قسٸقٗا إٕ .نصبت إٕ َٚؿه١ً قسقت, إٕ  ٖٚه

ٛ  ؾٗهصا  قهشٝش١؛  ٚغهرل  شلا ٚدٛز ٫ ٌ  ٖه ٞ  اـًه ٟ  ايعكًه  بعٝٓه٘؛  ٚاؿههاض

 ٚىههسع إٍ اـههاضز, ٚأغههباب٘ ٚايتدًههـ ا٭ظَههات ٜعههعٚ ايعكههٌ ٖههصا ٭ٕ

 إؿٗههّٛ ٖههٛ ٖٚههصا ْؿػهه٘, نههش١ٝ أْهه٘ ٚاؿكٝكهه١ نههش١ٝ, بأْهه٘ ْؿػهه٘

 إ٪اَط٠. يٓٛط١ٜ ايتكًٝسٟ

ٌ  ٜٓؿٝٗها  ٚقهس  نعـ, زيٌٝ ؾٗصا قسقت؛ إٕ أَا  عًٝه٘,  إتهآَط  ايعكه

ٍٸ َٛدههٛز٠ ٖٚههٞ  ٚيهههٔ ايػههتاض؛ ٚضا٤ َههٔ ٚاؿهههِ ا٫خههذلام عًهه٢ ٚتههس

 أٚ ؽًّـ ٖٓاى نإ ٕا إ٪اَط٠ ي٫ٛ بأْ٘ ْؿػ٘ ع٢ً ايعكٌ ٖصا ٜهصب

 ٗ مههٔ ايهههعـ.. أخههط٣ َههط٠ ٚايػههبب سهههاض١ٜ, أٚ عػهههط١ٜ ٖعّهه١

 ؾؿههًٓا يتدلٜههط إهه٪اَط٠؛ إٍ ْٛطٜهه١ ًْٚذههأ نههعؿا٤, ايػههطب َههع ع٬قتٓهها

  ٚاؿهاضٟ. ٚايتُٟٓٛ, ا٫قتكازٟ, ٚؽًؿٓا

 إتهآَط,  ايعكٌ ٖٚٓاى عًٝ٘, إتآَط عكٌ عكًٌ: ٖٓاى إٔ ٚاؿكٝك١

  ٜڀٍٛ. سسٜح ٖٚصا َتهدل, دباض عكٌ ا٭خرل ٖٚصا

ٔ  أخهط٣  َػهأي١  ٚايٛاقهع  َػهأي١,  ٚايٓٛط١ٜ ٔ  ْتشهسخ  .. مه  ايٛاقهع  عه

 ٚستهه٢ ايكههًٝب١ٝ اؿههطٚب ٗ ٖعّتهه٘ َٓههص ايػههطب :ايتاضىٝهه١ ٚايؿههٛاٖس

 ٜهههاز ٫ٚ ٜطٜهس,  نُهها ًٜٚعهب  ٜتدههبٸ٘ اؿطده١  ايتاضىٝهه١ إطسًه١  ٖهصٙ 

 ا٫غهه٬َٞ ايعطبههٞ ايعههامل ٖههصا ٗ أخههط٣ أظَههات قههٓع إ٫ أظَهه١ ٜكههٓع

 قههٍٛ ٗ نههعؿا٤؛ ستهه٢ ٚمههٔ عٛههِٝ, ٚزٜٓٓهها عازيهه١, .. قهههاٜاْا إههأظّٚ

 ْكٛشلا. إٔ هب عٓسَا ٫ ن١ًُ

ٗ  َٓكهٛض . َٚٔ دٗت٘ قهاٍ ز  ٕ  إڀهرلٟ:  ٔ  ايكهط ٟ  عؿهط  ايجهاَ  إه٬ٝز

ـ  ٚايكهٛاَٝؼ(  إٛغهٛعات  )عكط ٕ  ٜٛقه  يتشسٜهس  قاٚيه١  ٗ ا٭ٚضٚبٝهٛ
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 ُهههسْٶا ا٭نجهههط تٗهههصٜبٶا, ا٭نجهههط ا٭ضض ؾهههعٛب"  بهههأِْٗ خكا٥كهههِٗ

 ٗ..  ٚايؿٓههٕٛ ايعًههّٛ ٗ ايعههامل ؾههعٛب ْٝههع ٜبههعٕٚ قههٓعٶا؛ ٚا٭سػههٔ

 إْٗهههِ ٚإسْٝههه١. ايعػههههط١ٜ ٚايؿهههها٥ٌ ٚاؿهههطب, ٚا٬ٕسههه١, ايتذهههاض٠,

َٶها,  أنجهط   ؾڀ١ٓ, ٚأنجط بػاي١, أنجط  ٚأنجهط  ْعَٛه١,  ٚأنجهط  نط

٘  ٖهصا "  إْػها١ْٝ  ٚأنجهط  ادتُاع١ٝ, ٛ " قهاَٛؽ  شنهطٙ  َها  بايههب " تطٜؿه

 ٖٚههصٙ.  إبههطاِٖٝ عبههساهلل. ز شيههو شنههط نُهها ّ,3993 عههاّ ايكههازض

 ا٭ْههسيؼ عًهه٢ اٱغههبإ غههٝڀط٠ عكههب بايتؿهههٌ بههسأت ايههر ايٓطدػه١ٝ 

 إُٗهههههه١, ايتايٝهههههه١ ايتڀههههههٛضات بعههههههض ٚزؾعتٗهههههها.. بايههههههصات ٚغطْاطهههههه١

 ايكهههطٕٚ ٗ ٚايعًُٝههه١ ايؿهطٜههه١ ٚايجهههٛض٠ اؾػطاؾٝههه١, نايهؿهههٛؾات

 ؾهههط٠ ٚضغٸههدت"  ا٭ٚضٚبههٞ ايػههُٛ"  ؾهههط٠ إٍ قههازت ايههر ايتايٝهه١,

..  ٚا٭خه٬م  ٚايعكهٌ,  ايهسٜٔ, : اٯخطٜٔ ٜٴعًِّ ايصٟ ا٭بٝض ايطدٌ ع١ُٛ

 تعين اير ايڀبا٥ع ْٛط١ٜ تكسٜل إٍ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ايص١ٖٝٓ َٚايت

 أضقه٢  ٚإٔ ا٭ٚضٚبهٞ,  اؾهٓؼ  أضقاٖا ٚإٔ َتؿاٚت١, ايبؿط١ٜ ا٭دٓاؽ إٔ

ٕ  ثِ اٱلًٝع, ا٭ٚضبٌٝ ّ  ٖتًهط  إٔ غهرل , ا٭ٕها ّ ..  ٚأخهط  قهسٸ  ا٭ٕهإ,  قهسٸ

 .اٱلًٝع ٚأخٸط

 ْٚتٓاغهه٢ ايطآٖهه١, ؿٛههتِٗ ٗ ا٭ٚضٚبههٌٝ إٍ ْٓٛههط إٔ ّهههٔ ٫ٚ

..  ا٭ٚضٚبٝه١  ٚاشل١ٜٛ ايٓؿػ١ٝ تؿهٌٝ ٗ ا٫دتُاعٞ ٚايػٝام ايتاضٜذ أثط

ٌ  ٗ ٚايكػه٠ٛ  اٱباز٠ إٍ ٌّٝ يًسَا٤, غّؿاى ايتاضٜذ عدل ا٭ٚضٚبٞ  غهبٝ

ّٶا بايههصات ايهاثٛيٝهٝهه١ إػههٝش١ٝ ْؿههط: ؾهه٦ٌٝ  ايجههطٚات ْٚٗههب, قههس

ّٶا ا٫قتكازٟ ٚا٫غتػ٬ٍ ٚغطقتٗا ٍ  تهاضٜذ  قهطا٠٤  إٕ.. ٚسهسٜجٶا  قس  زخهٛ

 تطتهههب ٚمل ٚبؿههع, ٚعَههط أَههط"  أَطٜههها"  إػههُا٠ ا٭ضض ا٭ٚضبههٌٝ

 ثِ..  ٖ٪٤٫ إيٝ٘ ٚقٌ َا إٍ ٜكًٛا مل ايتتاض ست٢ ا٭َِ؛ َٔ أ١َ ؾٛا٥ع٘

 .ايٓاضٟ ٚايػ٬ح ايػؿٔ بؿهٌ ايعامل ٚاست٬ٍ ا٫غتعُاض

 إٍ تههتعّڀـ ايههر ايٓؿػهه١ٝ ْؿػههٗا ٖههٞ ا٭ٚضٚبٝهه١ ايٓؿػهه١ٝ تههعاٍ َٚهها

 . ايطنا ٜٓؿع مل إٕ بايك٠ٛ عًٝٗا ٚتػتٛيٞ ايجطٚات,

 ايتههسخ٬ت ٚتعاُٚههت َهها, ْٛعٶهها ايعػهههط١ٜ ايتههسخ٬ت خّؿههت ْعههِ,

ٞ  عٓهس  ٚقٗهطٶا  غبٓٶها  أسهسخ  ٖها ..  ٚا٫قتكاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ..  ايؿهعٛب  بهاق
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..  ايػهههًٛى شلهههصا ٚإُاْعههه١ ايهههطؾض َٝهههع٠ اٱغههه١َٝ٬ ايؿهههعٛب ٚتتُٝٸهههع

 ْاقُهه١ سطنههات ؾهههٌ ٗ ٜٛٗههط ايههصٚبإ عههسّ عًهه٢ إقههطاض ٖٚٓههاى

 . أسٝاْٶا ٚعٓٝؿ١

ٕ  ا٭ٚضٚبٌٝ, َٚؿه١ً ِ  ٚا٭َطٜهها ِ  بهايڀبع,  َهٓٗ ٕ  أْٗه  ٫ٚ ٜعتهسٚ

.. َٚتٗهٛض٠  ٜا٥ػ١ سطن١ ايطزٸ نإ يٛ ست٢..  أسس عًِٝٗ ٜطز إٔ ٜطٜسٕٚ

ٌ  اٱضٖههابٌٝ إٔ"  ٚاسهس  أ٫ْٚهس  ٚخڀههاب بهٛف  خڀهاب   عههسّٞ إتٛسؿه

ّ "  اؿط١ٜ ٜهطٖٕٛ..  سٝاتٓا أغًٛب ٜهطٖٕٛ اٱْػا١ْٝ  ٖهصٙ  ٚتػهتدس

ّ  بٛف..  بأنًُٗا ؾعٛب نس ٚايكتٌ ايتسَرل ٕٛاق١ً ايهًٝؿ١  اغهتدس

ٔ  أنجههط  اٱضٖههاب  نًُهه١ ّ  بُٝٓهها  غرلٖهها,  َهه  َكههڀً   أ٫ْٚههس  اغههتدس

ٌ  اؾٗازٌٜ ٔ  أنجهط  اٱغه٬َٝ ٞ  ٖها  غرلٖها؛  َه  أنجهط  بها٫قذلاب  ٜهٛس

 .ايتاضٜذ عدل أعٝاِٖ ايصٟ إؿّٗٛ َٔ

 بههٌ ٚبكههطٙ؛ ايعههامل زلههع أَههاّ ايعههطام ٗ ؾعًههت َهها أَطٜههها ؾعًههت

ِ  ٕٚها  َٚؿاضنت٘, ِ  إٔ زٕٚ خطدهٛا  َتؿطقه١؛  ْاعهات  ٖهعَتٗ  واغهبٗ

ٞ  ايؿهعب  عًه٢  باي٥٬ُه١  أيكهٛا  ثِ أسس, ٟ  ايعطاقه  ايؿتٓه١  بهعضع  قهاَٛا  ايهص

ٞ  بهايٓٗٛض  ٭سهس  ٜػُشٕٛ ٫ ا٭ٚضبٕٝٛ..  بأْؿػِٗ زاخً٘ ٟ  ايڀبٝعه  ايهص

 َٚكههط, اؾعا٥ههط, ٗ ٖههصا سههسخ..  ٚاػاٖهه٘ ططٜكتهه٘ ايؿههعٛب ؽتههاض

ٔ  غهٛضٜا  ٗ اٯٕ ٖصا ٚوسخ..  ٚؾًػڀٌ ٍ  َه  اؿهطب,  أَهس  إطايه١  خه٬

 .قٝازاتٗا ٚاختٝاض ايكاز١َ ايسٚي١ عًُا١ْٝ ع٢ً اٱقطاض خ٬ٍ َٚٔ

 إٔ ٜعههسټ دههاضٚزٟ َجههٌ َؿهههطٶا ا٭ٚضٚبٝهه١ ايٓؿػهه١ٝ ٚقههس دعًههت ٖههصٙ 

٘  ٚإٔ ٚطهاض٨,  عاضض ايػطب َؿّٗٛ ٘  ؾهٖٛا٤,  ثكاؾته  عهاضض  أخڀهط  ٚأْه

ّ  ٜكهٛز  قس ٚايصٟ, ا٭ضن١ٝ ايهط٠ تاضٜذ ٗ ططأ ٜٚعهسٸ  .. ؾٓا٥ٗها  إٍ ايٝهٛ

 ٗ ٖتس٠ أق٫ٛڄ ي٘ ٚإٔ ايعطاق١, ازعا٥٘ ٗ ست٢ نصابٶا ايػطب داضٚزٟ

 شيههو عًهه٢ َجها٫ڄ  ٜٚهههطب..  ا٭َههِ عًه٢  ٚعايهه١ غههاضقڄا ٜعهسٸٙ  بههٌ..  ايتهاضٜذ 

٘  بازعا٤ ٔ  يًعك٬ْٝه١  ٚضاثته ٌ  إٔ ٜهصنط  سٝهح  ايْٝٛهاٌْٝ؛  َه ٔ  ايْٝٛهاْٝ  َه

 اؾهههتٗط َهههٔ إٔ نُههها إكهههطٌٜ. عًههه٢ عايههه١ , ٖٚهههِ إتٛغههه٘ ؾهههعٛب

ٔ  بػهٝڀ١  فُٛعه١  ٚايؿًػهؿ١  بايتؿهرل ٕ  نهاْٛا  ا٭ؾهدام,  َه  وػهٛ
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ٕ  فهتُعِٗ,  زاخٌ با٫غذلاب ِ  ٚنها ْٶها  بعههٗ سهسخ   نُها  ٜٴكتهٌ,  أسٝا

 .ؾًػؿت٘ بػبب _أٚٔ َا ع٢ً_ غكطاٙ َع

ٝٸهههط مل اؿهههسٜح ايعكهههط ٚٗ  ىؿهههٕٛ َههها ٚأنجهههط, ا٭ٚضٚبٝهههٕٛ ٜتػ

 بؿهههطٚٙ ْهههٓٗض ستههه٢ _إػهههًٌُ مهههٔ_ َهههِٓٗ ٚغهههٓعاْٞ, إػهههًٌُ

 .طٌٜٛ َٛنٛع ٖٚٛ ايٓٗه١,

ٌ  َؿادط٠ َعٓا ا٭ٚضٚبٌٝ ٚنع ٜصنطْٞ ٔ  به  ٚأْها  ؾهٗستٗا  تًُٝهصٜ

ٟ  نبرل طايب تؿادط سٝح.. ايڀا٥ـ ٗ ا٫بتسا١ٝ٥ أزضؽ  َهع  ايبٓٝه١  قهٛ

 بإغههكاٙ ايهههبرل ايڀايههب قههاّ ايؿههٛض ٚعًهه٢ بهههجرل, َٓهه٘ أقههػط طايههب

ِٸ َٚههٔ ا٭ضض؛ عًهه٢ ايكههػرل  ايكههؿعات ٚنځٝههٌ بطنبتٝهه٘ بتجبٝتهه٘ قههاّ ثهه

 بجهأضٙ,  ٚا٭خهص  إكاَٚه١  عًه٢  إقهطاضٶا  أبس٣ ايكػرل ٚيهٔ..  ي٘ إتتاي١ٝ

 ٚايڀايهب  إؿهادط٠  طايت..  ْٚٛطات٘ ن٬َ٘ ٗ ٚانشٶا إقطاضٙ ٚنإ

ٟ  ايكهػرل,  قهسض  ؾٛم داثِ ايهبرل ايهدِ ٌ  إقهطاضٙ؛  ٜتػٝٸهط  مل ايهص  به

ٔ  مل َها  ؾڂٛد٦ٓا ؛ٜتػرل مل ٖٛ نُا ٚايٛنع ط١ًٜٛ َس٠ ٚبعس ٜعٜس.  ٜهه

ِ  ايههبرل  ايڀايهب  بسأ باؿػبإ, ٟ  ايكهػرل,  قهسض  ؾهٛم  اؾهاث  مل ايهص

ـٸ ٔ  خٛؾڄها  ٚايعٌٜٛ؛ بايبها٤ قؿع٘ عٔ ٜه ٛ  ايكهػرل  َه ٘  يه  ٚقهس .. تطنه

 .يًُتذُٗطٜٔ ثِ أ٫ٚڄ, ي٘ تهؿٸؿت ايهبرل شلصا نبرل٠ ٚضط١ ناْت

ٛ  ٚايكػرل ايهبرل شات ِٖ ٚايعطبٞ اٱغ٬َٞ عإٓا َع ٚايػطب  ٖٚه

 ايكػرل. ْٗه١ ْط٣ سٝاتٓا ٗ ٚيعًٓا.. ايبها٤ ٚؾو ع٢ً
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 (طب اذتسّ  األظدٓ٘ع (
 

   َٙٴعٹسٸ ايتكطٜط(ز. إبطاِٖٝ إزلاعٌٝ عبس (.          
 ايبعٝع. إبطاِٖٝ. ز 
  أ. أغا١َ ْكًٞايػؿرل. 
 ايؿبٝهٞ. اؾاظٟ. ز 
 ّ .ّعرلٟ. سػا 
 .ُٞز. سػٌ اؿه 
 إعضٚع. ٓٝس. ز 
 إاٍ. بٝت ٓع٠. ز 
 ايطزٜعإ. خايس. ز 
 ّ .ايعجُإ. خايس 
 ايٛابٌ. أ. خايس 
 زٖٝـ. بٔ خايس. ز 
 اؿاضثٞ. خايس. أ 
 اؿُٛز. عبساهلل ضا٥س. أ 
 ايسضٜؼ. ظٜاز. ز 
 ايؿٗطاْٞ. غعس. ز ايًٛا٤ 
 ايعٖطاْٞ. غعٝس. أ 
 أ. زلرل ٔٝؼ. 
 ؾسعل. طًش١. ز 
 سذاظٟ. عا٥ؿ١. ز 
 ايعٓاز. عبسايطٓٔ. ز.أ 
 ايٛاٌٜ. عبسايػ٬ّ. ز 
 ساَس. آٍ عبساهلل. أ 
 ايعٜٛٔ. عبسايًڀٝـ. ز 
  .ز. عبساهلل بٔ ْاقط اؿُٛز 
 اؿُٛز. قاحل بٔ عبساهلل. ز 
 ايهٛوٞ. عبساهلل. أ 
 نسغ٘. بٔ عبساهلل. أ 
 اؿهُٞ )ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ اٱؾطاؾ١ٝ ع٢ً َٓتس٣ أغباض(. عًٞ .ز 
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 ايباظعٞ. عًٝا٤. أ 
 ايؿطٜـ. ؾاط١ُ. أ 
 ايؿٗطٟ. ؾاٜع. ز 
  .ؾاٜع٠ اؿطبٞأ. 
 اؿاضثٞ. ؾٗس. ز 
 ا٭ضبـ. نٛثط. أ 
 ايؿٗطاْٞ. ي٢ًٝ. أ 
 إڀرلٟ. قُس. أ 
 احملٝا. َػاعس. ز 
 ايػًٛيٞ. َػؿط. ز 
 إٛغ٢. َػؿط. أ 
 إطؾس. َڀؿط. أ 
 .ٌٝأ. َٗا عك 
 إڀرلٟ. َٓكٛض. ز 
 ايكٓٝب٘ ْس٣. أ 
 ايكشاف. ْكط. ّ.ز 
 .ْٞأ. ٖازٟ ايعًٝا 
 ايػًٗٞ. ٖٝا. أ 
 ا٭َرل. وٝٞ. أ 
 ايهًٜٛٝت. ٜٛغـ. أ 
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 3:6, 387 ايُٝٔ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4

  –5102     

200 

 


