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 ِعررره يررلت تيرقرِررر يعرردض عررو تهُـررُع ت تهً ررٕ تيرر   ٯ       

م، 9109أشررر ر لرر٠ر ظررًر شرررر       ٖطرذًرر  يورررُتر ت عورقرر  

خرٕ عر ّسٔ عو عفكرٓ ته وكٕ ت طبروف تجملر ٟت،  ن٨ َن قعً 

 ٘ٔ َعقرتذرر تً  تد ض ررٕ ذررُر   َتيررلِو أورررَت تسبررُتر مررلرتًٙ  تيرهٯرر    

 تيقف ِ  تير يّٕ:  

ٕٸ •   .  َع هّٱّٱش٠عإ تسبخ.. تيقُٔ تيه ع ٕ ت١كثر ظب ع

 َتيره ّٕ. ؼه عٕ تيصّه  .. تيفٰو •

 صعُضِٕ.كُض مه ٘ يو ص جد ت ته وكٕ تيعرمّٕ تي •

 عًدضتت أعو تيُطو تيدتلوّٕ َتشب رجّٕ. •

 .9101تيثرَٔ تسبُّتنّٕ َتيره ّٕ َرِٕٝ  •
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ʘ ٙاملمخط التٍفٗذ: 

 م عررر رٍ تيقرُٔٵ   ته َر ض. شعُض ك تب ت تيُرقٕ تيرّٙصٕ تسبخٯ

يو  وكرٕ تيعرمّرٕ تيصرعُضِٕ، َ ير  عرو لر٠ر عردٔ         تيه ع ٕ ت١ي ٯ

ث عرو تيه رُ د تيصرول يوقرُٔ تيه ع رٕ، َـرر        ضب َر؛ ذّث ذبردٯ 

ي  معرردٔ ضَر عثررص تيؽرر. َقٴررر. ك رر  أَـرر  كّررف أى أعثورٕ يررل 

ٕٸتيقُٔ تيه ع ٕ ميكو أى ت٨  َـ رٔ، عهدع  ٟ دبد قو٠ّٸ  ؽر  شورّ

 َ ذرردِو إ ت ي ٨ِرصررو   عررو تٟير رر م َذرررٖ ت٥ضرتا مينًرر  شررّف٫  

 ً ً  َتيرع عص ععً . َأظ ر إىل أي ّٕ تيدموُع شّٕ تيع عرٕ تزبّردٔ   

ًٰرر  قررُٔ تيه ع ررٕ م يرع ِررٕ تهصررر رٔ،  د عؽرر ضر تيتيرر  تع ررص عوررٖ تع

َكلي  قُٔ ت٣لرِو تيه ع ٕ َتشرخدتع تً  َـرَرٔ تٟنرر ٍ در ،  

د ي تع٨ررر شرررّ   أى تيرحرمرررٕ أورررررا أى تزبرًررر ت تسبرمّرررٕ تيّرررُم٧ َٟ

،  تقرؽر عوٖ تو  تي ِٕ َتزبُِٕ َتيرررِرٕ، َيكهًر  تعر ص أِف٪ر    

ٕٵ    ُع تّررٕ. ك رر   ت٥ع٠عّررٕ تهعو َمررلتت تيقرردر عررو ت١ي ّررٕ، تزبرًرر

عرره ض. شررعُض ك تررب  كرررٔ أى تسبررخ قررُٔ ن ع ررٕ، َقرر رى  يرر   

َكرص تيرحًّرستت    ،شرهُتت  4مإق عٕ عر رِ ت كريط تيعر ي كرص    

تعرر    ت ذر.  ،تي  ذبر جًر  تيرورد تهقرّ  َعردض تسب ـررِو در       

  َمرحًّرستت ـرخ ٕ     شرهُِٱ ته وكٕ عوٖ تسبخ مهفض تيعدض تقرِر٪ر 

 ت.جدٱ

عّس  يظ ر ت تيرعقّرب ت١َر إىل أنهر  قوقرُى    أع  ض. إمرتيّ  تير

٠م ت  يرر  معررد شوصررروٕ   عوررٖ ؼررُرٔ ته وكررٕ ت تشبررر رد، َٟ ن٨رر    

يررلت  ؛عرر معررٕ عررو ألررر ر َتقرر رِر شررورّٕ ١كثررر عررو ععررر شررهُتت  

شرُت٘ عورٖ    -أـرا قّ ٕ كرص جًرد أَ  عرص أَ شروُا نقرُم مرٌ       

ت  عريُنررٕ مقرردرته  عوررٖ تشرررث  رٍ   -عصرررُٗ تيدَيررٕ أَ ت١ رررتض  

اًحصسبةةةتبتذ حةةةخبت ب

اًص هةة ثباًعسب ةةتب

َ ب ةةةةباً ةةةةي دبملبجع 

جلحرصةةب ةةكبجٌةةىب

اًربيةةةتبىاًصييةةةتب

ىاً عسيةةتوبىًواهةة ب

وبىبراثب جؼمٍبتيل ب

اًلدزبمنباألهم توب

اإل الم ةةتبباًص هةةت ب

 املعٌيم ج ت
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َيه  تك و ت٥ظك يّٕ.  ِفرته أنه   ،ذبص. ؼُرته  ت تشب رد

 ؛ ض عصررقٸ رردٯ نقُم ملي  تزبًد أَ  تا تيصروُا درد  ععررَ  َع٨   

 ًلت أعر ِدلص ـر و   ،و ؼُرته  ت تشب رد أم ٟرصٳكُى  ي  ٨ِ

"تيقّ  تهف  ٕ" َت١يدت  تيث نُِرٕ يرلي  تزبًرد أَ تيصروُا. َيرلت      

 ررر زبًُض تيررر  ترررر  يرررْ ت تيُتقررر  َ ررر ٘   عررر  ِهٴررررا عورررٖ تسبرررخ.

م يرستعه  شبدعٕ ـرُّ  تيرر و َتصرًّص أضتًٙر  يفرِفرٕ تسبرخ،       

ز عرو  عرسٳ َيرلت عر  ٨ِ   ،ه  ذبصر. ؼرُرته  ت تشبر رد   َي ِكو يرد ٶ 

قّ ٕ َأي ّٕ تسبخ ت عهظُعٕ عه ؼر تيقُٔ تيه ع رٕ يردِه . يرُ أنهر      

ذبقّرررا  تنٴوقهررر  عرررو يرررلٍ تيفوصرررفٕ ت كرررص جًُضنررر  يهحرهررر  ت 

 تيدموُع شّٕ تيع عٕ َع  تعر ص عوٌّ عو عه ؼر يوقُٔ تيه ع ٕ.  
ت ذ. أَـ  ض. عص عد تحملّ  ت تيرعقّرب تيثر نْ أى عفًرُم    

تيكثري عو تيرررِر َت٥ِفر ،، ك ر  أنرٌ    إىل تيقُٔ تيه ع ٕ ؼبر د 

ؼبر د إىل تيرررر عو تيرّٕٚ تيصّ شّٕ تي  قرد تعّرد تؽرهّف كرص     

ت، ت ذرر. أى ت١عررر ِكصررب يررلٍ   و جرردٱنرر ع  مينررٌ لعررو َلعرر  

عرو تيرقردِر ت    تهٞشصٕ أَ تو  تيدَيرٕ أَ تور  تيعخؽرّٕ تيكرثري٧    

عررررو أضَتت تيقررررُٔ  تيعررر ي. َتيُتقرررر  أى ته وكررررٕ  رورررر  تيكررررثري٧ 

تيه ع رررٕ، َيعرررص أمرزيررر  تسبرعررر ى تيعررررِف ى َتهعررر عر تهقدشرررٕ.   

عررو  ٫َ٘تيُتقرر  أنررٌ ذرر. نرع عررص عرر  تيقررُٔ تيه ع ررٕ عوررٖ أنًرر  جررس        

تيصّ شررٕ ت٥ع٠عّررٕ َجررس٘ عررو تيدموُع شررّٕ تيصّ شررّٕ َجررس٘ عررو     

  ت تيرعررر طْ عررر  تسبرررخ  تدُِرررٕ تيُطهّرررٕ شرررهكُى أكثرررر ظب ذ٪ررر  

َعبررررر    عورررررٖ  َلدع ترررررٌ، َشرررررهحد أنهررررر  نكصرررررب تيكرررررثري٧ 

 عكرصر ته .

 تير يّٕ: َتف ها تهدتل٠ت ذُر تيقفّٕ تحمل َر٧

 .ٕ عفًُم تيقُٔ تيه ع 
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  وكٕ ـ و عٞظرتت تيقُٔ تيه ع ٕ.تسبخ َذبص. ؼُرٔ ته 

 ى ت َشررر ٙص تيرُتؼرررص تٟجر ررر عْ َتكٴّرررٕ عه شررر    َتهرررٞور

 تسبخ.

 يص تيركرِدتت "تشبعهٕ" تعر  عو تيقُٔ تيه ع ٕ؟ 

 ؾ ضقّا ِرعوا مإع٠م تسبخ.عدٗ إعك نّٕ َجُض ربٰؽ 

 .ٕ عقرتذ ت ٥  ضٔ ته وكٕ عو تسبخ كقُٔ ن ع 

تهرررر َرَى ت عورقررٖ  إيًّرر  َٖعررو أمرررز تيرُؼررّ ت تيرر  تنرًرر 

ٕٸ     " أشر ر ذُر قفرّٕ    إشر٠عّٱ  تسبرخ.. تيقرُٔ تيه ع رٕ ت١كثرر ظب عر

 ع  ِوْ: " َع هّٱ

   َتهرثقف.  ر٬٧ـرَرٔ َعْ ت٥ع٠عّ. َق ضٔ تيرأٓ َتيكٶ -1

خبٴرررُرٔ "تيدموُع شرررّٕ تيه ع رررٕ تيعررررِرٔ" أَ "تيصرررورّٕ" َعقررردتر       

 وٌ يو  وكٕ.رد٭تيفرر تيلٓ ت٨

ل مفرررر تيركرِرردتت َتهقرر ط  تهصررّٕٚ    تيررُعْ تيعررع ٷررر٧ -2

وررٌ عررو أوررر شررول عوررٖ جًررُض      رد٭رررص، َعرر  ت٨ هٳوررص َتييوعررعُ  َته٭

 ته وكٕ ت لدعٕ تسبرع. تيعرِف. َتسبٶحٯ د َتهعر رِو.

ʘ تيُرقٕ تيرّٙصٕ: ض. شعُض ك تب: 
تيه ع رٕ ت١ير     عو تسبرخ م عررر رٍ تيقرُٔٵ    قرص أى أمدأ تسبدِث٧

ٟٸ عُضِٕ،  إنْ أَٰضيو  وكٕ تيعرمّٕ تيص  ٓتسبدِث عو عفًرُم    أَ

ٌ عررو  ع٠قررٕ عرررتر  مررر "تيقررُٔ تيه ع ررٕ"، أررري أنررٌ ي ِيلررل ذقٽرر        

تٟير رر م، َيررلت تهفًررُم يررُ "تيقررُٔ تيه ع ررٕ تيصررورّٕ"، أَ ك رر         

   "تيقُٔ تيه ع ٕ تيعرِرٔ".ًّ  أذّ ن٪مسٳأٶ
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 ٕ تيه ُ د تيصول يوقُٔ تيه ع:  

تيقررُٔ $حب رر ط ظرردِد عررو عفًررُم    ِرررردث تيكررثريَى تيّررُم 

 ٕ ررص تيردَر يررصرر.   َأي ّرٕ تُيّفررٌ عرو ق٭   soft power# تيه ع ر

َذبقّا أيدت ً  تيصّ شّٕ، َٟ ُِجد أضنٖ ظر  ت    ؼُرتً  ع هّٱ

يكههرر  ظبررد ت تهق مررص قورر٠ّٸ عررو تٟير رر م َذرررٖ       ؛ذقّقررٕ  يرر  

ي  ذردِو إ ت  ت   ت٥ضرتا ميى تيقُٔ تيه ع ٕ ميكو أى تكُى شّفٸ

ٗ   ٨ِرصو  ً ٨  رإى أٓ صبًرُضتت    ،ً  َتيرع عص ععً . عرو ن ذّرٕ ألرر

يررلت تيعرريى ميكررو أى تررليب أضرتد تيرِرر ، إ ت ي     ت ً  ِررر  مررليٶ 

ِهظر إيًّر    ،تره أ  ع  لٴُتت ع وّٕ تؽرّرّٕ عوٖ أره تيُتق 

تقررُم عوّررٌ    َتكررُى أش ش٪رر  ،تيعرر ي تشبرر رجْ مإعحرر   َتقرردِر   

َ ل٨ حّ تً . َمًرلت تيؽردض ِقرُر جُزِرف     شررتتتّ إٴ  تيقُٔ تيه ع رٕ 

يو روقررْ تشبرر رجْ أي ّررٕ قؽررُٗ،  ررإ ت ي    $نرر ٓ َتـرر  تهفًررُم:  

 إى إشرتتتّحّٕ  ؛تر كو عر ضرتت تيقُٔ تيه ع ٕ عو جلمٌ َإقه عٌ

 #.عوًّ  م يفعص تيقُٔ تيه ع ٕ ضبكُم٫

عررر  ترررٞضٓ إىل َـررر  تيدَيرررٕ ذبرررا   يرررلٍ ت٥شررررتتتّحّٕ عررر ضٔٸ

رّرص ت١نعرٴٕ تيثق  ّرٕ َتيفهّرٕ َتهظرّ       ت١ـُت٘ عر   ع يّر ت عرو ق٭   

تهعرر ره تيرح رِررٕ َتهه شررر ت تيرِ ـررّٕ تيكرر ٗ، أررري أى يررلٍ      

ت١ـُت٘ ت٥ػب مّٕ ميكو ت أٓ َقرا أى تهررر  يررحرٌ مقؽرد أَ     

ٕٸ      ضَى قؽررد ؼررُ ٧   معررا ته  رشرر ت تيرر  ِرتيرر  ت٣لررر عر ُـرر

ٕٸ ٕ يورورد   ركُى م يرر يْ تيدموُع شرّٕ تيع عرٕ َتيقرُٔ تيه ع ر      ؛َشورّ

 ـرر َإش ٘ٔ يٌ أكثر عو   ٙدٔ َنف . عؽدر٧

 رو  عؽ ضر قُٔ ن ع ٕ ي ٙوٕ - شرّص تهث ر ٖعو-تيؽ. 

مكررص تهعرر ِري عدعُعررٕ مقررُٔ تقرؽرر ضِٕ َعصرركرِٕ ـررخ ٕ، َعرر   

ّٱ    يررّض    يرر   ررإى تقّّ ًرر  ت عٞظرررتت تيقررُٔ تيه ع ررٕ ِعررر  عررردن

اًليةباًا  متبميوةنبب

بـةةةةة غبطةةةةةٌ  ت بت بج ب

ىكة زةوب اةدم بتبجصةةدب

كٌةة ال بمةةنباتهةةح َب

ىظحةةاباإلازانببهاهةة ب

ب ذىبظدينبإذابملببط ف 

ي عظةةةةةنب همهةةةةة ب

بىاًحع مٍبمعه 

 

شيشيةةفباةة  بيلةةييب

ىاكةةةةفبامل:هةةةةيَ ب

ًٌمحٌلةةاباًرةة زشاب»

تهم تبكـةيًوب ةئذاب

ملبجةةةحمونبم ةةة ازاثب

اًلةةيةباًا  مةةتبمةةنب

 ةةئ بب؛شربةةوبىإكا  ةةو

إطةةةياج ص تباًلةةةيةب

َ ب باًا  مةةةةتبمعوةةةةةي

 « ٌ ه بب ً:ؼٍ
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ٕٸ ت عهً  كثري٪ تقٰص مدَيٕ عثص أعرِك ، مص َم دهد تي   ق  عق رن

ت تو  تهؽ ضر. َتيصرب يُ أى إشرتتتّحّٕ تيقُٔ تيه ع رٕ تيؽرّهّٕ   

٧َ   رِٕٝ ظر عوٕ ضبوّرٕ َل رجّرٕ تكرُى إػب مّرٕ      ـ٩ي تر كو عو 

 َذبظٖ م يقرُر عو عهظُر تيع ي تشب رجْ. ،ت صب وً 

ٴر     يفعرص ل٨   ؼر رل٪ تعرر  قٴرر ذُ ج٪ر    ،َعوٖ ؼعّد آلر

ٕ تيدموُع شرررّٕ تيع عرررٕ  ا عوًّررر  عٚررر ت  َتيررر  أٶنف٭ررر  ،َتيقرررُٔ تيه ع ررر

ٴ  أنً  ٟ تًد  يررقّرا رِٝرٕ ته ُِرٕ    تهوّ رتت. ععكوٕ تو  تشبٶ

 ُٰ ٘ عك نرررٕ ضَيّررٕ ترُت رررا عررر  ذحرر  تيرورررد َقدرتترررٌ   ععرررَعٕ َترررر

مررص تصررعٖ يررقّررا أيرردت  َط ُذرر ت أكرر  مكررثري عررو   ؛تيفعوّررٕ

َ  ، يررر  تسبحررر  يرررٕ َمُشررر ٙص تقرررُم عورررٖ تشررررعدت٘ ت٣لررررِو َضب 

تررردعريي ، َإظرررع ر تيثرررُرتت َعقرررد تيرر يفررر ت عررر  رعرررُز تيعرررر    

 َت٥ري  ، َتٟعر  ض تير م عوٖ ت١عُتر يعرت٘ تيلع  َتيهح ذ ت.

      ٕ عثررص   ،قٴررر أضركررا أنًرر  ٟ  ورر  عقُعرر ت تيقررُٔ تيه ع رر

تيثق  ٕ تزب  مٕ َتيفهرُى تيرتقّرٕ َتيرفرُل تيرِ ـرْ َتير َز تيعو رْ       

ا أى مبقرردَري  ظررت٘ كررص  يرر   َتيع را تيررر رؽبْ َتيردِظ، َيهرر  

  يورحهّض َظررت٘ تيرلع  ت رٙ شرٕ     ينفقا تهوّ رتت رِ ـّٱ ،م ه ر

أنفقرا تهوّر رتت يرهر ٘      ،َإع٠عّٱ .تٟذب ض ت٣شُّٓ َكيط تيع ي

قررُٔ ن ع ررٕ إع٠عّررٕ شبدعررٕ أيرردت  شّ شررّٕ ظرررِرٔ ِقررُم عوًّرر      

ّٱرررر  ٓ تذرفررررها تيقرـرررر َ  ،عرتسقررررٕ إعرررر٠م شررررُّٚ تيصرررر عٕ. َضِه

 ٕ عرر ٔ َأنفقررا مصررخ ٘ عوررًّ  َعوررٖ ذررسمّ. َض٨ ،َمج عررٌ ت٥ري مّرر

   يوفرقٕ.َمثٱ  عرٴر . َعيجُرِو يّعّثُت ت ضَد  ربرِر٪

َذ يررٕ ضرتشررّٕ  رِرردٔ     كررص  يرر  ػبعررص عررو قٴررر أذُ ج٪رر     

هقررررتت كوّرر ت تيصّ شررٕ َتيع٠قرر ت تيدَيّررٕ كيشررُأ تٴرّقرر ت   

ٕٸت ََأكثري  تدعري٪ ،هفًُم تيقُٔ تيه ع ٕ  .شورّ
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  ٕٸعرٖ ت٨  ؟َـ رٔٸ ؽر  تيقُٔ تيه ع ٕ شورّ

ًٰرر عهرردع  تكررُى عُجررُضٔٸ دي  م يرع ِررٕ َتٟير رر م، َٟ ِررر  تع

 رررُر ع  تيُقا إىل قُٔ شورّٕ نرّحٕ يعُتعص طبروفٕ.  عوٖ شرّص 

تيع  يٕ ت١جهرّٕ ت ته وكرٕ تيعرمّرٕ تيصرعُضِٕ يورا يعقرُض       ،تهث ر

رئ مكررص ؼرر ا َيرردَ٘، يكررو   طُِوررٕ تررهع  مبستِرر  َ ُتٙررد كررر  

ر إذردٗ تيعررك ت تيكر ٗ    َمبحرض ذدَث ععكوٕ ترعوا مرريلٰ 

ُٯ ت تصرروّ  رَتتررب عُيفًّرر  َع ٯ   ر تهُـررُإ إىل عهرر َِو   درر ، ذبرر

نفررض يررلٍ تيقررُٔ    طبروفررٕ عصررّٕٚ يو  وكررٕ ت ت٥عرر٠م ت١جررهل.     

رررص أطرررت  ل رجّررٕ عرر    رـررٕ ي٠شرررًدت  عررو ق٭  تيه ع ررٕ يررْ ع٨ 

َيهرر  ترر ز أي ّررٕ تيدموُع شررّٕ تيع عررٕ   ته هًحررٕ.  مرررتعخ تيرررررِا

ًٰررر  د عؽررر ضر تيقرررُٔ تيه ع رررٕ م يرع ِرررٕ  تزبّررردٔ تيررر  تع رررص عورررٖ تع

تهصر رٔ حبّث تؽر  أقرُٗ عرو أى ترريور مبعر كص عر مرٔ، أَ أى      

 رص أٓ أطرت  ل رجّٕ. كص عو ق٭رت٨ص

   ٗ  رإى تيقرُٔ تيه ع رٕ ٟ تع رص عورٖ ت٥ػب مّرٕ        ،عو ن ذّرٕ ألرر

مبعرررررسر عرررررو تيعُتعرررررص ت١لررررررٗ تهرر ِهرررررٕ،   ١نظ رررررٕ   يُذررررردي  

َتيصّ شرر ت َته  رشرر ت تيصررورّٕ ميكررو أى تعّررا ع ررص  رر رط      

إ ت  : عورٖ شررّص تهثر ر    تيدموُع شّٕ تيع عٕ عوٖ تيؽعّد تشبر رجْ.  

كرر ى تجملر رر  تصررُض  ّررٌ وق  ررٕ تيعهؽرررِٕ، َتٟ رقرر ر يوعدتيررٕ،        

ته  رشرر ت  ررإى مجّرر  يررلٍ   ؛َأظررك يٌ ٍَتيرعؽررب مك  ررٕ ؼررُر 

ت عررو تهرر ضرتت ت٥ػب مّررٕ يوقررُٔ  كررثري٪ شرُ  تع ررص كررر ٙ  ِؽردٰ  

 تيه ع ٕ.  

 ٕ قُٔ ت٣لرِو تيه ع:  

ت كر مررٌ  Joseph Nyeتشرررع رتٌ عررو   يررلت تيعهررُتى  ررا    

َتيررلٓ أ رررض  "تيقررُٔ تيه ع ررٕ: َشررّوٕ تيهحرر ، ت تيصّ شررٕ تيدَيّررٕ".  

جةةةةةةةةربشبتهم ةةةةةةةةتب

اًدبٌيم ط تباًع مةتب

اًص ةةدةباًحةةابجعمةةٍب

دبمـةة ازب ةةكبجعه ةة

اًلةةةةةةيةباًا  مةةةةةةتب

ب ًس  يةةتباملظةةحمسةب

بع زبجـ غبتكيًبمنب

ت بجحةةةةهذسبلؼةةةة هٍب

   بسة
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ورٔ عوٖ تيُِٟر ت  يوردِث عو تيقُٔ تيه ع ٕ ت١لرٗ تهٞ  ٌّ  ؽ٠ٸ

ت إىل أنررٌ مرر يرأ  عررو تعررر٠ا تيُِٟرر ت تهررردٔ ت١عرِكّررٕ، ععررري٪ 

تهررررردٔ يقرررُٔ ن ع رررٕ ـررر رمٕ  كهرررا عرررو تشررررخدتعً  مف عوّرررٕ    

ّٱرر   ؛يررقّررا أيرردت ً     َقّ ضتتًرر  إٟ أى عُقرر  تيُِٟرر ت تهرررردٔ ع ه

يعؽر تهعوُعر ت ِفرر  تيٴرِرا أع عًر  ي٠شرررُت  عورٖ تهسِرد عرو         

أرري أى تيُِٟر ت    تيه ع ٕ ت ذ ر تع عوً  ع  تهُـُإ مبًر رٔ.   تيقُٔ

عدِردٔ    ى يهر ا أطرت ٸر  إيّصا يُذدي  عوٖ تيصر ذٕ، مرص    تهرردٔ 

 ضَيّرررٕ َكرررلي  عهظ ررر ت أرررري ذكُعّرررٕ  روررر  مررردَري  تيقرررُٔٵ   

َتيررر  ميكرررو تشررررخدتعً  إعررر  هصررر عدٔ  ،تيه ع رررٕ تشب ؼرررٕ مًررر 

أَ إع قرًر  عرو ذبقّرا تور      تيُِٟ ت تهررردٔ ت ذبقّرا أيردت ً ،    

لررِو  إِر٠٘ عُـرُإ قرُٔ ت٣     أِف٪ر   إى عرو تهًر ٳ    ٯَعو و٧ ؛ت١يدت 

 تيه ع ٕ أي ّٕ قؽُٗ، َيُ عُـُإ ي ِيلل ذقٌ عو تٟير  م.  

ت م يهصررٕ يو  وكرٕ تيعرمّرٕ تيصرعُضِٕ     تيُـ  ٟ ؽبروف كثري٪ 

ت ت عهٴقرًرر  ت٥قوّ ّررٕ تيرر  ترصرر  م يقرردر ت١كرر  عررو تيرررُترت       

َتيؽرررتع ت َتيرهرر  ض معرركص أظرررط عررو  يرر  تهُجررُض ت أٓ       

ٕٸ عهٴقٕ ألرٗ عو تيع ي.  ، يُ ذقّقرٕ  َع  ِسِد يلت تهُـُإ أي ّ

 أى ته وكرررٕ تيعرمّرررٕ تيصرررعُضِٕ يرررْ عرررو أكثرررر تيررردَر تيررر   ٯ     

 ٕ َيكررو  ؛تشرررًدت ً  م دح رر ت يررّض  قرر  تيعصرركرِٕ َت٥ري مّرر

ت لفّررٕ عوررٖ عرردٗ شررهُتت  دح رر  ـررً  تعٰر َمقرردر ٟ ِقررص لٴررُرٔٸ

طُِوٕ، ق ٙ ٕ عوٖ ش٠، تيقُٔ تيه ع ٕ، يرلت تيصر٠، تيرلٓ ميرور      

 عورٖ   صرً ى مً  عهد تشررخدتعٌ ١أررته ظررِرٔ.    تدعريِٕ ٟ ٨ِ قُٔٸ

عدٗ شهُتت طُِوٕ ق عا ضَيٕ صب َرٔ عره يّٕ ت تيؽكر يْ ضَيرٕ  

ٓ قٴر، مرُجٌّ عُترضي  ته يّٕ تيفرخ ٕ ٟلررتتل تجملر ر  تيصرعُض    

عو جً ت عدِردٔ ق ٙ رٕ عورٖ أضَتت عو ّرٕ َضِهّرٕ َرِ ـرّٕ َ هّرٕ        

ةب ئ بمنباملهة  ب ب تيل 

إيةةالمبميكةةيةبكةةيةب

خةةةةةسينباًا  مةةةةةتبالب

تهم تبكـيًوبىهةيب

بيهخربظلوبميكيةبمل

 منباتهح َ
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ُ يلت تٟشرًدت  ٟ مي ووٌ ت رؽبّٱر  َأشرِٕ.   ير  تيرلٓ ذردث     ٗ  شر

لرر٠ر تسبررر  تيررر رضٔ مرر. تيُِٟرر ت تهرررردٔ َتٟذبرر ض تيصررُ ّ        

 ت، مص إى ّ ت َذرٖ أَتٙص تيرصعّهَّذوف ًٙ   ت عهرؽف ت١رمعّه

ى أرري عصررُل حبحر  تهرُترض تهصرخرٔ يرٌ       تٟشرًدت  تيقٴرٓ كر  

  ُٰ عًرررر  عررررو ذّررررث تزبهصررررّٕ    َتٟشرررررقٴ م ت تهصرررررخدعٕ مررررٌ َته

َت ذر. أى تهُتجًرٕ أوهر ٘ تسبرر       َتيرُجً ت تيفكرِرٕ تهخروفرٕ.   

تير رضٔ ك نا تر  م. عدَِو يدَضِو ِرع عص كص عهً   ع  ت٣لر 

ِرر    رإى تٟشررًدت  تيقٴررٓ يو  وكرٕ كر ى       ؛عوٖ يلت ت١شر ط 

ت١لُِرررٕ مررر. تيروررردِو َتنر  ٘ي ررر      تيررررَتم ٵ تشبفررر ٘ عصررررك٠ٸ ت 

يو هظُعٕ تشبوّحّرٕ ذبرا عظورٕ صبورض تيرعر َى تشبوّحرْ تيعرمرْ.        

 رإى يرلت تيررلعر َتٟشررًدت  تيقٴررٓ ي ِكرو        ،َت َتق  ت١عرر  

ٟٸ   يو  وكٕ َذدي ، َيكهٌ ط ر٧ً٪ُجٯع٨  :أي ً  ،عرمّٕ عدِدٔ ضَ

 ،َتررُنض ،َيّرّرر  ،َتيرررررِو ،مّررٕ تهرررردَٔت٥عرر رتت تيعر ،عؽررر

تشبٴررررُٔ ت١َىل ٥ِقررررر   يرررررلت   َأرييررررر .  ،َتيرررررّ و ،َتيؽررررُع ر 

تٟشرًدت  تشبٴرري َتهردعر ك نرا عر  نقورٌ عرو تشبفر ٘ ََـرعٌ         

عوررٖ تيٴ َيررٕ، َ يرر  عهرردع  قررررت ته وكررٕ َت٥عرر رتت َعؽررر        

م، َيرررْ 9107ُِنّرررُ  5َتيررررررِو قٴررر  تيع٠قررر ت عررر  قٴرررر ت 

ٕ تر ثص ت عسر تهره يررّّد لٴرٍ َتيرع عص عر   ير    ً علٴُٔ 

يررلٍ لٴررُٔ ـرررَرِٕ ضَى ظرر ، َيكهًرر  أررري ك  ّررٕ،      تشبٴررر. 

د تقرؽر عورٖ   ًلٍ تيرحرمٕ أوررا أى تزبرً ت تسبرمّٕ تيُّم ي تع٨

  ٕ َمررلتت  -  َيكهًرر  تعرر ص أِف٪رر  ؛تورر  تي ِررٕ َتزبُِررٕ َتيرررِرر

ٕٵ - تيقدر عو ت١ي ّٕ عوُع تّٕ، َتو  تشب ؼرٕ  ت٥ع٠عّٕ ته تزبرً

م يقُٔ تيه ع ٕ َتي  أورررا ت١زعرٕ تيقٴرِرٕ أنرٌ ػبرب عهرًر  نفرض        

ٗ      عرو  قدر  تتفر  عرو    إ  ؛تٟير ر م تيرلٓ ِرر  عهررٌ يوحًر ت ت١لرر
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سبر ل ت١ـررتر   إت عوٖ تو  ت١زعٕ أى ش٠، تيقُٔ تيه ع ٕ يّض ق ضر٪

سبرر ل تيرردع ر مرردَر   إ  عوررٖ تهعهُِررٕ  رصررب، َيكهررٌ قرر ضر أِف٪رر   

ُِوررررررررً  إىل ضَر   ظرررررررروٕ َتكرّرررررررردي  لصرررررررر ٙر ت ت١رَت،   َذب

 :عثررص ،َته روكرر ت َتيرهررٖ تيرررّررٕ ك رر  ذرردث ت ضَر عدِرردٔ      

تيكرِررب ت ت١عررر يررُ أى تورر      َأرييرر .  ،َتيررّ و ،َشررُرِ  ،يّرّرر 

تيدَيٕ تي  تصررا ت كص  ي  تيدع ر َتشبرت  م شرخدتم شر٠،  

ٓٯ "تيقُٔ تيه ع ٕ" ٟ  و  أؼ٠ٸ ن ع ٕ ل ؼٕ مً ،  ر٠ وق  رٕ   قُٔ   أ

أَ  و أَ ت رِخ أَ إظب زتت عو ّٕ أَ تهُإ مّْٚ، ك   أنً  ٟ  ور   

عرو عقُعر ت تيقرُٔ تيؽرورٕ شرُٗ تيثررَٔ تيفرخ ٕ َتير  شرعا عررو          

 قٴرر    . ظررذٌ شر مقٸ   ل٠د  يعرت٘ قُٔ ن ع ٕ ل ؼٕ مً  عثو ر   ٯ 

 ت َتقررر  ت١عرررر ٟ  وررر  تيقرررُٔ تيعصررركرِٕ َٟ عررردض تيصرررك ى      

هً  عو ذبُِص تيقُٔ تيه ع رٕ إىل قرُٔ ظرر    َتزبكرت ّ ، َقؽٕ  كپ

تصرررررا  َضعرر ر ي ٙرررص يرررُ عُـرررُإ ِهركررْ تيهظرررر إيّرررٌ كظررر يرٔ   

تيدرتشررٕ ت كوّرر ت تيصّ شررٕ َتيع٠قرر ت تيدَيّررٕ، مررص َذرررٖ ت      

 تيكوّ ت تيعصكرِٕ َت١عهّٕ.

 

 ٕ تسبخ كقُٔ ن ع : 

تسبررع.   ته وكٕ تيعرمّٕ تيصعُضِٕ يْ عًرر  تيرُذْ َأره  

ً  مبستِررر  ٟ ميكرررو تؼرررٴفٖ تذ يرررلٍ ت١ره َلؽٯررر تيعررررِف.: 

عق رنرًرر  مصررُتي  ت أٓ مقعررٕ عررو مقرر إ ت١ره ت١لرررٗ. َته وكررٕ  

يررْ قوررب تيعرر ي ت٥شرر٠عْ،  هرُيرر  ِرُجررٌ قرتمررٕ عوّرر ر َنؽررف   

  َؼبفررر شررهُِٱ تهوّرر ر عصررو  ١ضت٘ تيؽرر٠ٔ تررض عرررتت ت تيّررُم.  

َيررُ نظرنرر  ت   ١ضت٘ عه شرر  تسبررخ َتيع رررٔ. إيًّرر  ع٠ِرر. تهصررو .

إىل مٴُيررٕ كرريط تيعرر ي  - شرررّص تهثرر ر عوررٖ-عق رمررٕ مصررّٴٕ 
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م َتيررر  تشرفررر  رً  رَشرررّ ،  قرررد      9108يكررررٔ تيقررردم عررر م    

 عررو تيقّ شررْ تيرررق  َكرر ى ظررخؾ، ع٠ِرر. ٣ذفررري  ذررُتيْ  

قّ ررا ت تيُِٟر ت تهرررردٔ ت١عرِكّرٕ عرر م   أٶ تير    تيرٴُيررٕ نؽرّب 

َمٴُيررٕ   ظررخؾ. .ِررع٠ 0559، ذّررث ذفررري  ذررُتيْ  م0994

قرر م كررص ت٨ ٕكرريط تيعرر ي يكرررٔ تيقرردم يررْ مٴُيررٕ رِ ـررّٕ ضَيّرر 

أرمر  شرهُتت ت ضَيرٕ ضبردضٔ معرد أى تثررا قردرتً  عورٖ تشرفرر  ٕ         

تيرٴُيٕ عو ك  ٕ تهعر ِري، مبر   ًّر  تههعرلت َتيرهّرٕ تيرررّرٕ عرو        

َمجّرر   ، ع٠عررب َ هرر ضل َعرت ررا ع عررٕ َعٴرر رتت َأعررو َؼرررٕ     

تشبردع ت ت١لررٗ تهٴوُمرٕ َتي٠زعررٕ ٟشررقر ر كرص يرلٍ ت١عرردتض       

 رإى معرا    ؛ت إىل ـرخ عٕ تيركر يّف َتهرٴورر ت   عو تيرعر، َنظر٪

تيرٴُٟت ترتظ  د  تيدَر مبوف ت ععررتكٕ، ك ر  كر ى تسبر ر     

كُرِر  تزبهُمّرٕ     م َتير  تشرفر  رً  ضَيرر    9119ت مٴُيرٕ عر م   

 َتيّ م ى. 

ص كّررف تقررُم ته وكررٕ تيعرمّررٕ تيصررعُضِٕ  ّٰررَيهرر  ميكررو رب 

  َمدَى أٓ تنقٴر إ، ذّرث أعوهرا تدّٚرٕ تيع عرٕ      مرهظّ  تسبخ شهُِٱ

م مورر  9109تيصررعُضِٕ ي٦ذؽرر ٘ مرريى إمجرر يْ عرردض ذ٨حٯرر د عرر م       

 لرر رد عررو ذرر د  عوّررُى 85550عررهً   عوّررُى ذرر د،  9594ذررُتيْ 

ميثرص    د، أيرف ذر   64054ذ٨حٯر د تيردتلص    عردض  مو   ّ   ته وكٕ،

َ كرررت تدّٚررٕ أى أعرردتض   . %67أررري تيصررعُضِ. عررهً  عرر  نصررررٌ   

عا لردع تً  يفرُّ  تيرر و عرو     تيقُٗ تيع عوٕ يوحً ت تير  قردٯ  

وررُى  ثٳ٨ِ  ظخؽ٪رر  8015501ك  ررٕ تيقٴ عرر ت كرر ى أكثررر عررو    

 جًٕ ذكُعّٕ َل ؼٕ.  47أكثر عو 
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لرر٠ر كررص عُشرر  ذررخ، يررُ  َعررو ت١عررُر تهوفرررٕ تيرر  ذبرردث  

تورر  تشبرردع ت تيٴرّررٕ تجمل نّررٕ ع يّررٕ تهصرررُٗ تيرر  ِررر  تقرردميً      

ع وّرررٕ  061إجررررت٘  :م9109يور٨حٯررر د، َعرررو أعثورًررر  سبرررخ عررر م  

قصٴرٔ قورّرٕ، َور٠ث ع وّر ت قورب عفررُ، يو رـرٖ عرو تسبٶحٯر د         

 ضَى عق مص.

يررلٍ تهك نررٕ تيعظّ ررٕ يو  وكررٕ تيعرمّررٕ تيصررعُضِٕ كقوررب    

 ٌ أكثرر عرو عوّر ر َنؽرف تهوّر ر عصرو         يوع ي ت٥ش٠عْ ِرحٌ إيّر

  ع٠ِر. تسبٶحٯر د   صررقرص شرهُِٱ  ِ ، َتض عرتت ت ؼوُتتً  ُِعّٱر 

د  أقؽٖ ضرجر ت تٟير ر م َتيرع ِرٕ، معركص       ع٪قدٳَتهعر رِو ع٨

ْٲ  ب  ي  جًرد٫ يّض يٌ عثّص ت تيع ي، يص ؼ ذ٧ ُٯ  نرُع مهرر ٙخ    د٫عرر

يررلٍ تهك نررٕ، عوررٖ نفررض قّ ررٕ َعصرررُٗ تسبرردث مًررد  ترشررّخ   

َتعرِف تيع ي مًلت تيع ص تيعظرّ  تزبرر ر تيرلٓ تقرُم مرٌ ته وكرٕ        

  ؟شهُِٱ

َذررخ  يررلت تيعرريى، ت رررلر ت ٨ِت كرررري٪يهرر ا جًررد٪ ٟ ظرر  أىٯ

ت تيرُتجررررد َتيركٴّررررٕ ت٥ع٠عّررررٕ      ٟ ر٪ررررع٪م ظررررًد تقرررردٰ  9109

ت،  رررإى ذحررر  يرررلٍ تيقرررُٔ تيه ع رررٕ  ض٪حررردٯتيدَيّرررٕ، َعررر   يررر ، َع٨

ًرر  تيرر  ترحرر َز ت١رقرر م َت٥ظبرر زتت، م رتر طًرر  مبعرر عر      َأي ّر

َعقّدٔ َعُتطف أكثر عو عوّ ر َنؽرف تهوّر ر عصرو  ت طبرورف     

كص يلت ػبعص تهصَٞيّٕ َتيٴ رُ، أكر  مكرثري عرو        ؛ضَر تيع ي

ٗ  ا. ررق ررتهٶ معررا تيرردَر تيرر  تصررعٖ    ررإى يهرر ا ،عررو ن ذّررٕ ألررر

عرو َشر ٙص إعر٠م "َقرُٔ     مكص تيٴرل إىل تُيّف كص ع  حبُزتً  

ن ع ٕ ظرِرٔ" يرصّّض تسبخ َي٦ش ٘ٔ إىل عك نٕ ته وكرٕ َكرص   

عررر  تقرررُم مرررٌ عرررو صبًرررُضتت جرررر رٔ شبدعرررٕ تسبررررع. تيعررررِف.    

َـرُّ  تيرر و، َعورٖ رأط تورر  تيردَر قٴرر َإِررتى َأريي رر .       

ىمنباألمةيزباملٌ:حةتب

خةاليبهةٍبباًحابجعددب

ميط بظضوبهةيبجٌةىب

اًرةةةةدم ثباًو  ةةةةتب

املص ا ةةةةةتب  ً ةةةةةتب

املظحيًباًحابيةح ب

 جلدميه بًٌع صَّ س

بببذًةىبشهةد بهٍبؿ ظ ب

باحةة بضبببس بمحةةيَّبباةةي ا ب

 ةةةكبا:ةةةعبك مةةةتب

ىمظةةةةحيًباًعةةةةددب

بهةةدتبجسطةة هبهةةر ب

ىجعسيةةةةفبباملو اةةةةتوب

ًعمةةٍباًعةة ملببهةةرابا

باًةر ب اًعظ  باًص  ز

جلةةيَببةةوباملمٌوةةتب

ب ؟طايي ب
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د عو تجملردٓ عُتجًررٌ م ١شروُ  ت٥ع٠عرْ     يلت تٟشرًدت  ي ِع٨ 

 َ  ررإى  يرر  ِررر  عرر     ،  كرررٍ شرر مقٸ  ك رر   ٯتيرقوّرردٓ، َيكررو 

ًٰرررر    دي  م يرع ِررررٕ َتٟير رررر م  عؽرررر ضر تيقررررُٔ تيه ع ررررٕ نفصررررً  َتع

، َيكو  أَ عٞقر٪  َت٥شرتتتّحّ ت تيلكّٕ، معكص يّض عُمسّٱ

٪٘ ت عرو  ت كررري٪ عوٖ عدتر تيع م، َمدَى  ي   إى تو  تيقُٔ تفقد جس

َيهرر  أى  ٢عرردت٘.   ي  مثّه٪ررؽررر  يررد ٸتيورييرر  َقُتًرر ، ك رر  أنًرر  ت٨ 

ررر ب م ١عرردت٘ عهعررئ إشرررتتتّحّٕ    نرخّررص أى ِكررُى يرردٗ موررد ع٨   

ررررص ً رررٕ ضَى أى ِرررر  ترررُ ري تسب  ِرررٕ تي٠زعرررٕ دررر  عرررو ق٭  عَذُِّرررٕ 

   !تدح  ت تهع ضِٕ

ت َيكهرٌ ـررَرٔ ذر ّرٕ، َك ر  شررا      يلت ت١عر يّض لّر ر٪   

ّٱرر ،أى  ررا ت٥ظرر رٔ ي تزبرًرر ت تسبرمّررٕ تيّررُم    أى  قررد ورررا ع و

ٕٸتع٨رر جرًررٕ "تيقررُٔ   َيكررو يهرر ا أِف٪رر ؛َجُِررٕ َحبرِررٕ د  قرر  مرِرر

ٕٸ عرررو مقّرررٕ  تيه ع رررٕ " َتيررر  تعررر ص ت٥عررر٠م، َيرررْ ٟ تقرررص أي ّررر

 .تٟير  م تيك ت مجّعً   ت عهرًتزبرً ت، َعو تهً  جدٱ

إع٠عررْ  ؾ يرٌ جًر ز٫  خؽٯر أى ٨ِإىل تسبرخ ميي ّررٌ تور  ؼبرر د     

يرعرِررف  ؛قوّرردٓ طررُتر تيعرر مَوقرر ت ضبرررت  ِع ررص ميشرروُ  أررري ت 

تيع ي مب  تقُم مٌ ته وكرٕ شبدعرٕ تسبرخ َتهعر عر تهقدشرٕ. َيرُ       

ؼبرررر د إىل جًرررد ِرررردأ عرررو لررر رد ته وكرررٕ ت ضَر تسبٶحٯررر د قررررص   

يوقّ م مبً م تيرعرِف َتيرُعّٕ َتيرثقّف، َتع رّ  عرر ضرٔ    ؛قدَعً 

طرِرا عكرٕ يرعر ص أكر  عردض  كرو عرو تيردَر. عهردع  ِعررُض          

حٯررر د يروررردتنً  َيررردًِ  أ فرررص تنٴرررر إ يرحرمرررٕ ذحًررر   رررإنً   تسبٶ

  شرررفرت٘ يو  وكرررٕ َلررر  تيرررد  إ ت١كثرررر تؽررردِقٸ     ىشّؽرررررُ

ٕٸ  ت َجٌ أٓ  ٠ت إع٠عّٕ ـد ته وكٕ. َعُوُقّ
 

إىلبشهةةدبي ةةةدتبمةةةنب

خةةة زسباملمٌوةةةتب ب

ةةةة سبك ةةةةٍب صَّ اىيباًع 

ًٌل ةةة َبب؛كةةةدىمه 

لهةةةة َباًحعسيةةةةفب

ىاًحي  ةةتبىاًحرل ةةفوب

ىجعمةةةةة  بم ةةةةة ازةب

هسيةةمبموةةتبًحؼةةمٍب

تهةةربب ةةدابمموةةنبمةةنب

 اًدىي
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ʘ :تيرعقّر ت 
 تيرعقّب ت١َر: ض. إمرتيّ  تيرعّس: 
 شرًص ض. شعُض َرقرٌ م سبدِث عو عفًُم تيقُٔ تيه ع رٕ  ت

إىل  ًّ  مر "تيقُٔ تيه ع رٕ تيعررِرٔ". كهرا أتٴور ٨    ص ٳ  ٨ِتيصورّٕ أَ ع

ّٳ عقدعٕ تعرر، عفًرُم تيقرُٔ تيه ع رٕ َت٨     ـٳر   و أير ٯ رر   عه ؼرري  َتُ

 ع٠قرً  م يدموُع شّٕ تيع عٕ.   
 ُٰ   َتيقوا عرو أى عؽرٴو  "تيقرُٔ    ضتٙ   ع  ِص َرنْ تيرخ

نررررٕ   إىل ق ٙ ررررٕ تهؽررررٴور ت تيرن تيه ع ررررٕ" مرررردأ ِرصرررروص ترررردرػبّٱ

ا أررري تهرخؽؽرر. يوكر مررٕ أَ تسبرردِث  تهصرررًوكٕ مصرررب تصرر م٨

  ٗ ل ؼررٕ  ،عهًرر  ضَى  ًرر  ذقّقررْ ه يّرًرر . َيهرر  إظررك يّٕ كرر 

ص إيررًّ  عًرر م ُكٵررو ت٨عهرردع  ِكررُى  يرر  تيفًرر  تشبرر طٛ يرردٗ ع٧رر   

َعررر ضرتت ترعوررا معه ؼررر تيقررُٔ تيه ع ررٕ. عبررو قوقررُى عوررٖ ؼررُرٔ     

معررد شوصرروٕ عرر معررٕ عرررو    ٠م ت  يرر   ته وكررٕ ت تشبرر رد، َٟ ن٨رر   

يرلت أـررا قّ رٕ     ؛ألر ر َتق رِر شورّٕ ١كثرر عرو ععرر شرهُتت    

شُت٘ عوٖ عصرُٗ تيدَيٕ أَ -كص جًد أَ  عص أَ شوُا نقُم مٌ 

عريُنررٕ مقرردرته  عوررٖ تشرررث  رٍ ت ذبصرر. ؼررُرته  ت  -ت١ رررتض 

فرته أنهر  نقرُم مرلي  تزبًرد     َيه  تك و ت٥ظك يّٕ. ٨ِ ،تشب رد

و رصٳر كرُى  ير  ٨ِ   ، ض عصرقٸا دد  ععرَ  َضبدٯأَ  تا تيصوُ

 ٟ  ًرلت أعررر ِردلص ـرر و "تيقرّ  تهفرر  ٕ"     ،ؼرُرته  ت تشبرر رد أم 

َت١يدت  تيث نُِٕ يرلي  تزبًرد أَ تيصروُا. َيرلت عر  ِهٴررا عورٖ        

      ٫٘ م يرستعهرر  شبدعررٕ   تسبررخ.  رر زبًُض تيرر  تررر  يررْ ت تيُتقرر  َ رر 

ه  ، َي ِكرو يرد ٶ  ـُّ  تير و َتصًّص أضتًٙ  يفرِفرٕ تسبرخ  

ز عرو قّ رٕ َأي ّرٕ تسبرخ     عرسٳ ذبص. ؼُرته  ت تشب رد. َيرلت عر  ٨ِ  

ت عهظُعرٕ عه ؼرر تيقرُٔ تيه ع ررٕ يردِه . يرُ أنهرر  تنٴوقهر  عرو يررلٍ        

تبىاًلٌةمبمةنباًحري ب

ت بمـةةةوٌغبقاًلةةةيةب

اًا  مةةتقببةةدتبيحظةةٌٍب

 بإىلبك مئةةةتبجةةةدزيص  ب

املـةةوٌع ثباًسا اةةتب

املظةةةحهٌوتببظةةة بب

مبغةةةةةةةة بجظةةةةةةةة ب ب

املحرــةةلبًٌوح بةةتب

تىباًعديزب اهة باى ب

 هةةةةةة بظل لةةةةةةاب

 مل ه حه 

 ةة ًصهياباًحةةابجةةح ب

هةةةةاب باًياكةةةةفب

ب ًحصاما بًردمةتببى  م ب

كةةةةةة يتباًةةةةةةسظمنب

ىجظةةةةه ٍبتاابهةةةة ب

ً:سيلةةةتباًعةةةضوبىملب

ا بجعظةةلبيوةةنبهةةد  ب

 ؿيزجا ب باًر زس
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جًُضن  يهحره  ت ذبقّا تيدموُع شّٕ تيع عٕ َع   تيفوصفٕ ت كصٳ

 تعر ص عوٌّ عو عه ؼر يوقُٔ تيه ع ٕ.  
 ؽررر. ت ضرتشرررٕ تٟتؽررر ر مررريى عرررو تهرخؽ ِرفرررا كرررثري٫

ت عررو َشرر ٙص ت٥عرر٠م، َأى قرر ضٔ    تٟتؽرر ر تيعخؽررْ أقررُٗ ترريوري٪   

تيررررأٓ يررر  أقررردر عرررو َشررر ٙص ت٥عررر٠م ت تكرررّري ت٣رت٘ َتعررركّص   

تٟدب ير ت. َيررلت عر  ؼبرردث عررو دبرمرٕ تسبررخ،  فًّر  شوصرروٕ عررو     

رأٓ عرو يرلٍ    ص تسبر د يّكرُى ق ٙرد٧   تيورظ ت َتهُتقرف تير  تٞيٳر   

عررر  ترفررر هٌ عرررو تنٴر عررر ت عرررو ته وكرررٕ َتجملر ررر     َ ،تيرحرمرررٕ

 تيصعُضٓ.  
   مصرب تسبدتوٕ تيهصرّٕ هفًُم تيقُٔ تيه ع ٕ، ٟ ِررُ ر ت

أضمّررر ت تيدموُع شرررّٕ عٞظررررتت يقّررر ط تيقرررُٔ تيه ع رررٕ َذبدِرررد      

(. يرلت  9105ر قررص أرمر  شرهُتت     عه ؼري . تهٞظرر تيُذّرد ؼرد٧   

ًررُض تيرر   تهقّرر ط ِرفرر و عه ؼررر ترحوررٖ معرركص َتـرر  ت تزب   

عرردٗ كفرر ٘ٔ  :عهًرر  ،تقررُم مًرر  ته وكررٕ شبدعررٕ ـررُّ  تيررر و  

ُٰ ،ت١جًسٔ تسبكُعّٕ ْ   ،ر تيررقظ تيرٴ تيع٠قر ت   ،تيع رص تهٞشصر

د حصٳرررتشب رجّرررٕ.  ررر يرٴُرتت تيررر   رررا ت تيصرررهُتت ت١لررررئ ت٨   

 إظب زتت َتـرٕ عوٖ يلٍ تهٞظرتت. 
  ّتيرعقّب تيث نْ: ض. عص عد تحمل: 

ت تيُرقرررٕ تيرّٙصرررٕ زبُتنرررب عدِررردٔ    ك تررربأهررر  ض. شرررعُض  

َعً ٕ.. رمب  أنٌ تلر ر تيقُٔ تيصورّٕ يّررردث عهًر  ت تيردتِرٕ مّرد     

رررص أنررٖ تُقعرررٌ شررّرردث عررو ته  رشرر ت تيصررورّٕ ت تسبررخ عررو ق٭    

 رررإى توررر  ته  رشررر ت   ،تهٴرررُ . أَ عٞشصررر ت تسبرررخ أَ ت١ ررررتض  

ته وكررٕ..  تيصررورّٕ  رر  ًِرردم تيقررُٔ تيه ع ررٕ يورررخ َععٴّ تررٌ ت      

اًعةةضوب : هةة ببجصسبةةت

طٌظٌتبمنباًٌعظة ثب

ىاملياكةةةةفباًحةةةةاب

ةة ٍباًعةة سبً وةةي بجؤه 

زت ب ةةنبهةةر ببك بةةد ب

بجحلةماوببواًحصسبت ىم 

مةةةنبااو   ةةة ثب ةةةنب

املمٌوةةتبىاملصحمةةفب

 اًظعيا 
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ت عرو  ير . مّرد أنرٌ أمردإ ت ت٥ظر رٔ إىل جُتنرب        يكهٌ  يرب معّرد٪  

 ن ع ٕ. عدٔ    ِرعوا م سبخ مُؼفٌ قُٔٸ

عفًررُم تيقررُٔ تيه ع ررٕ ؼبررر د تيكررثري عررو تيرررِررر َت٥ِفرر ،   

عّررد ك رر  أنررٌ ؼبررر د إىل تيرررررر عررو تيرّٚررٕ تيصّ شررّٕ تيرر  قررد ت٨    

ذرر. أى ت١عررر  ت  ،تتؽررهّف كررص نرر ع  مينررٌ لعررو َلعررو جرردٱ    

عو  ِكصب يلٍ تهٞشصٕ أَ تو  تيدَيٕ أَ تو  تيعخؽّٕ تيكثري٧

 تيرقدِر ت تيع ي.  

 ،تيقُٔ تيه ع ٕ عفًُم أطوقٌ جُزِف ن ٓ عرو ج ععرٕ ي ر ر رض   

ضَى إكرتٍ أَ تشرخدتم يوقُٔ    َتيف ٳل٩َِعظ مٌ تيقدرٔ عوٖ تزبٵ

"قرررُٔ  ى تيقرررُٔ تيه ع رررٕ يرررْإقهررر إ. أَ ك ررر  قررر ر كُشرررّوٕ ت ت٥

  م يهصرررٕ ي٤لرررِو، ٟ أى تفررعً  ت  تم٪تزب  مّررٕ، أى تكررُى جررلٯ 

ؼررف  َن نررر  مُتشررٴٕ ت٥كرررتٍ َتشرررخدتم تيصرر٠،، أَ مررد       

َيعرررص  ،عرررو أضَتت تيقرررُٔ تيه ع رررٕ ت١عرررُتر" عبرررو ذروررر  تيكرررثري٧ 

 أمرزي : 

 تسبرع ى تيعرِف ى َتهع عر تهقدشٕ. .0
 قٌ. تيهف  َعٞشص تٌ َذح  تد پ .9
 ِهّٕ َتيعرمّٕ.تيقّ  تيد .0

ٕٸ ت٥ظ رتت تي  أذصرر٨  ص معا٧شحٳْ يه  أٶَيعو  ت يرلت   ً  عً ر

 تيؽدض:

   ٪ًرر  ت ذرر. تكررُى أضَتت٨تيقرُٔ تيه ع ررٕ تكررُى أكثررر تريوري

ٕٸ  فًرر  يرهر ٘ ؼررُرٔ  ُي مًر   ٨ّ  و يررُ ذقّرا٫ عرو تذ ميهرًرر  تذ ع٧ر   يرر

َأى  ،َتسبرعر ى تيعررِف ى َتهعر عر    ، يهّٕ مجّوٕ َؼب    عوًّ 
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 رإى  ير   رّا     ؛ُى عثُٗ ت١ ٚدٔ َعقؽد تسبٶحٯ د َتهعر ررِو تك

 عو عٴ ٘ تذ دلٍ تير٠ض. 

    تسبررررخ َت١عررررر كو تهقدشرررررٕ َيرًرررر  تذ درررررلٍ تيرررررر٠ض

َأتررر ، ١يورررً  أى ِعرررر ُت خبدعرررٕ   "،ته وكرررٕ تيعرمّرررٕ تيصرررعُضِٕ"

تذ َِرردركُت عهرر        ّره  صررُت ت  يرر  يّروكررُت رـرر   ،تسبحررّخ

ث ت إطر ر  ذرد٧  عظر  تيقرُٗ تيه ع رٕ. كرص  ير  إى٩     د ..  ًلٍ عو أ

 إنرررٌ ِؽررره  يررردٗ   ؛وٍّ أَ أ ٗصرررو تيرقررردِ  ضَى ع٧ررر َذ٨  عرررو تيرـررر 

و ص٩ر معظ ٕ يرلٍ تيرر٠ض َمس ذرٕ أيورً  َذ٨     تسبٶحٯ د َأي يًّ  قه عٕٸ

 َتيعكض ؼرّ . ،َ  ضتً 
     ٕتيدَر تره  ض يورؽُر عوٖ تهظّ  مٴُيرٕ رِ ـرّٕ ضَيّر

َيُ عرٔ ت تيع ر مرأ  كص ترع تً   رّ ضعثص كيط تيع ي أَ ت١َه

ٕ   ؛َتك يّفًرر  َيّعر ررُت عررو يررلٍ   ،يررريٗ تيهرر ط قرردرتً  تيرهظّ ّرر

تيدَيٕ تيكثري، َته وكٕ ذر ي  تذ عُش  تسبخ َعُتشر  تيع ررٔ   

ِرريتُى عرررٴوع. يرّررا تذ  ،ضَر تيعرر ي صٳيررظررٖ مستٙرررِو عررو كٶرر

َيررٕ عرر  كررص   ررإى تيد ،َهصررحد رشررُر تذ َيكررص تهعرر عر. يررلت 

 -عً  عُيفًّ  عو تهٴ ر ذّث تصرقروً  َذرٖ تهٴر ر ذر. ترُضٳ   

ميكو أى تُؼص دٟٞ٘ رشر ٙص إػب مّرٕ َتشرعٕ عر  عصررُٗ نرُعْ       

 عو تٟير  م َتيرع ِٕ َتشبدع ت ته رسجٕ م يؽدل َتيثقٕ.
 م يور٨حٯررررر د َخب ؼرررررٕ تيؽررررررّٕ  قررررردٯتشبررررردع ت تيررررر  ت٨

  ٕ أى  تص إى عوُكًرر  أذرررُمرر ،َتيوُجصرررّٕ يررْ عررو عفرر لر ته وكرر

ٟٸ وقٽ٨ِ عرررو ج٠يرررٕ تهوررر ؛ َ يررر  ِعرررظ أى    ررررُت خبررر ضم تسبررررع. مرررد

 ته وكٕ  خُرٔ خبدعرً  يكص ذ د.
         تيرعررُز تيعو ّررٕ َتيدعُِررٕ ت يررلٍ تيررر٠ض يرر  عررو أمرررز

كرر ر   ُؼ٪ر  أضَتت يلٍ تيقُٔ تيه ع رٕ ت تيعر ي ت٥شر٠عْ، َلؽ   

اًدىًةةةةتب ةةةةرببهةةةةٍب

ميظ: ه بمنباملو زب

ظ ةةةةزبجظةةةةحل ٌه ب

ىظحةةاباملوةة زبظةةلب

ميوةةنبت بب- ه بجةةيا ب

جيؿٍبًهةؤتمبزطة بٍب

بإيص ب ةةتبىاطةةعتب ةةرب

مظةةحيًباةةي ابمةةنب

اتهةةةح َبىاًس  يةةةتب

ىاًرةةدم ثباملمحصشةةتب

 ب ًـدقبىاًرلت
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 ًررٟٞ٘ أضَتت تتؽرر ر ٙ ررٕ َعررٞ نْ تسبرررع. تيعرررِف.؛  أتيعو رر ٘ َ

 عً ٕ ع  كثري عو تهصو . ت طبروف تيدَر.
        تهُوُقّررٕ تيرر  ذظّررا مًرر  ته وكررٕ لرر٠ر شررهُتت عررو

  ٕ َخب ؼرررٕ ت مهررر ٘ تهصررر جد  ،تزبًررُض تيدعُِرررٕ َتهك نرررٕ تزب ّورر

يْ عو  ؛َتهرتكس ت٥ش٠عّٕ َرع ِٕ ظَٞى تهصو . َتيد  إ عهً 

ٕٸ أضَتته  تيصّ شّٕ تيه ع ٕ تير  ظركٽ   كرررئ يو  وكرٕ    وا عك نر

 َيععرً  ت قوب تيع ي ت٥ش٠عْ كوٌ.
   قرررردعً  تررررستر ت٨ عرً  َٟتشبرررردع ت ت٥نصرررر نّٕ تيرررر  قرررردٯ

عرررر  تيٴرررر ٙرتت   ته وكررررٕ يوعدِررررد عررررو تهرفررررررِو َتحملررررر ج.  

أ وّرررٕ، َكرررلي  تشبررردع ت تيع٠جّرررٕ كفؽرررص     َتيعررر ذه ت ت٥

جرررت٘ ع وّرر ت  تيرررُتٙ  أَ قّرر م ت١طررر ٘ مسِرر رٔ عرردض عررو تيرردَر َإ     

أضَتت ََشرر ٙص تيقررُٔ    ٗذرردإيررْ   ؛عرُشررٴٕ َؼرركرئ يو رررر ج.  

تيه ع ٕ تي  ِهركْ تشرث  ري .. َته وكٕ د  ذفُري  تيكررري ت  

ص هقٵررت عهررٌ ِررر  ضَى تعرِررف ِه شرررٌ أَ ٨ِ كررثري٪ يررلت تيعرريى، يكرروٯ 

 مٴرِقٕ ٟ تُؼوٌ يوح ًُر.
        ُٔمجّررص يهرر  تيرررلكري مرريى أٓ تشرررث  ر أَ تصررُِا يوقرر

تهًظ يو رُتض ت٥ع٠عّرٕ تشب ؼرٕ مًر ، َأى      تيه ع ٕ ِرٴوب ت٥عدتض٧

َتيثهر ٘ عورٖ تيرلتت يرُ      ،أٓ تقدِ  د  ِقُم عورٖ تيدع ِرٕ تهر ظررٔ   

 عو أشر   تقُِا تيرش يٕ َيدعً .
    َْش ٙص تيرُتؼص تٟجر  عْ تيُّم يْ تٟعرردتض ت٥ع٠عر

ٕٸت١كثرر تنرعرر ر٪  و تهًرر  تيع ررص ت؛ يرلت  ررإى عرر َرمبرر  ترريوري٪ ت َعقرَّٙرر

عوٖ تشرث  رٍ عو ل٠ر ؼه عٕ تيرشر ٙص تيع عرٕ تير  دبعرص أ يرب      

   ٪٘ ت عرو ععررَإ ته وكرٕ ت    تيعخؽّ ت  تت تسبفرُر تيكررري جرس

تحمل  ظررٕ عورررٖ ؼرررُرتً  تيليهّرررٕ َتع ّرررا عك نرًررر  َخب ؼرررٕ ت  

اًرةةدم ثباإلاظةة ا تب

بمحه بىتاًحةةةابكةةةدَّب

لةةةةةةدمه بجةةةةةةصايبج ب

املمٌوتبًٌعديدبمةنب

املحرضةةةةةةةةةةةةةةةزينب

 ةةةةربببىاملعحةةةة شل

اًو بساثبىاًؼ ظا ثب

غ ذ ةةةةتوبىهةةةةرًىباإلب

 اًردم ثباًعالش ت
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تيعرر ه. تيعرمررْ َت٥شرر٠عْ، َعوررٖ عبررُ لرر ؿ ت تسبررخ َظررَٞنٌ   

 َلدع تٌ.
  هسِد عو تٟير  م م يقُٔ تيه ع رٕ   ذ جٕٸعبو تيُّم أكثر

ع  طبروف ت١ضَتت تيدموُع شّٕ َتهدنّٕ َتيثق  ّٕ تهرتكرسٔ عورٖ   

تيثق  ررٕ َتيقررّ  تحملوّررٕ.. إ  كررص قررُٔ ن ع ررٕ وق  ّررٕ ظبورًرر   إنهرر       

ُٳن٨  ل َم جمل ى يقُٗ ن ع ٕ  هّٕ َوق  ّٕ أري شعُضِٕ.ص
      ع ررٕ َِرقررٖ تسبررخ ت إطرر ر  يرر  كوررٌ يررُ تيرشرر يٕ تيه 

تهٞشصرر ت  تٴورر  أى ترك عررص ت مهرر ٘ لرردع تً  كررصٰ أتيقُِررٕ تيرر  

٧ْ ٕٸ ؼررررُرٔٸ يرعٴرررر مجّوررررٕ ِعررررُض تسبرررر د َيررررُ ِصررررر ر  مًرررر      يهّرررر

 رص  ت  يهٌ َعقورٌ َقوررٌ َيرُ ِررضض ج٨     َتظص ضبفُرٔٸ ،َِرلكري 

تيعكر َتيثه ٘، َأى نع ص عوٖ ضب شررٕ كرص عٞشصرٕ أي ورا ت     

 د.تقدِ  أٓ لدعٕ تيرسعا مً  يكص ذ 
 جًررر ز  تفرررا عررر  ض. شرررعُض مررريى تسبرررخ ِرٴورررب ربؽرررّؾ٧أ

إع٠عررْ َوقرر ت ضبرررت  ِع ررص ميشرروُ  أررري تقوّرردٓ طررُتر تيعرر م    

يرعرِرررف تيعررر ي مبررر  تقرررُم مرررٌ ته وكرررٕ شبدعرررٕ تسبرررخ َتهعررر عر    

ٕٸ و٩تهقدشٕ. َيركٶ   ِهرخ تيكرثري  ت عرخؽؽ٪إع٠عّٕ أَ عركس٪ يّٚ

ًهّررٕ تيرعّرردٔ عررو تيوكررٕ    عررو تهررُتض تهقرررَ٘ٔ َتهرّٙررٕ َتهصرر ُعٕ ته    

 تهر ظرٔ أَ تيثه ٘ أري تهه شب.
 ٫٘ عرو تيصّ شرٕ    ذ. نرع عص ع  تيقُٔ تيه ع ٕ عوٖ أنً  جس

ت٥ع٠عّرررٕ َجرررس٘ عرررو تيدموُع شرررّٕ تيصّ شرررّٕ َجرررس٘ عرررو تدُِرررٕ    

ٌ    شهكُى أكثرر ظب ذ٪ر   ؛تيُطهّٕ  ،  ت تيرعر طْ عر  تسبرخ َلدع تر

٨ّ َعب    عوٖ عكر تيكثري٧ َشهحد أنه  نكصب٨ ا رق صر ته . َشر

ت عررو تيرررُتزى مرر. قررُٗ ته وكررٕ تيؽررورٕ َتيه ع ررٕ ت     يررلت كررثري٪ 

طبرورررف عقُعررر ت تيدَيرررٕ تسبفررر رِٕ َتير رؽبّرررٕ َتيثق  ّرررٕ، َأى     

ظةةةلباحع مةةةٍبمةةةفب

اًليةباًا  متب ةكب

مةةةةةنببتاهةةةةة بشةةةةةصم ب

اًظ  طةةتباإل الم ةةتب

ىشةةةةةةةةةصمبمةةةةةةةةةنب

اًدبٌيم طةةةةةةةةةةة تب

اًظ  ط تبىشصمبمةنب

ب؛اًهييةةةتباًيها ةةةت

ةة  بطةةاوي بتهةةاباص ظ 

 باًحعةةة هابمةةةفب

 اًعضبىخدم جو
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٪٘ ٕ     تكُى يلٍ جس  ،ت عو إشررتتتّحّٕ ع عرٕ ََتـررٕ يقُتهر  تيه ع ر

٘٪          ٯَعو و٧   ذقّقّٱر  تيع رص عورٖ تشررث  ري  عورٖ عبرُ ضتٙر  ِعر ص مهر 

  .تع٪صرد٧  َع٨َعظّ ٪
 
ʘ ّٕتهدتل٠ت ذُر تيقف:  
 ٕ عفًُم تيقُٔ تيه ع: 

 كررر ض. شررعُض ك تررب أى عفًررُم تيدموُع شررّٕ تيع عررٕ مرردأ       

تيُّم ت تٟنرع ر معكص شرِ  ت ته وكٕ، َأؼرر  يرلت تهفًرُم    

ت عوٖ َشر ٙص  ن نب عؽٴو  "تيقُٔ تيه ع ٕ تيصعُضِٕ" ِرتضض كثري٪

د يرٌ  عقٵر تيرُتؼرص تٟجر ر عْ، َت٨   ت٥ع٠م تهخروفرٕ َعورٖ ظررك ت   

  عوٌّ َعوٖ أضَتتٌ َعؽر ضرٍ،  تيهدَتت َتحمل ـرتت مكره تيرعٰر 

َذقّقررٕ ترريوري يررلت تزبرردر َتيهقرر ػ تيؽرررْ تيرردتٙر ت تيصررعُضِٕ  

ذُر تيدموُع شّٕ تيع عٕ يُ أعرر ؼبردث ت تيُتقر  ت طبرورف ضَر     

 ِؽرص معرد٨    ك نا ته٠ذظرٕ عوّرٌ أنرٌ ت تيصرعُضِٕ هٽر      تيع ي، َإى٩

َ ير  نرّحرٕ يكّر   تزب ععر ت تيصرعُضِٕ       ؛إىل ضرجٕ تيع ا تهٴوُمٕ

يررلت تشبؽررُؿ، َيوكّرر    ت  عررو تيقّرر م مرردَري  معرركص كرر  ٮ 

ظرررٌ تيك عررص هرتكررس تيفكررر َتيدرتشرر ت عهررٌ، رأرر  أي ّرًرر       

 ٕ َت َشررر  تزبررردتر َتيهقررر ػ تيررردتٙر ذرررُر     .تيقؽرررُٗ يو  وكررر

ض ُؼُر إىل تعرِف َتـ  َضبردٯ ت ز أي ّٕ تي ،تيدموُع شّٕ تيع عٕ

 وت٥ج مرٕ عر   دلت تهفًُم، م عرر ر أى  ي  يرُ تيرلٓ شرّفر  طرِرا٧    

ثرر رٔ ذررُر تيدموُع شررّٕ تيع عررٕ َآ  قًرر  َتيورييرر   ك  ررٕ ت١شررٚوٕ تهٶ

َشقف تيرُقع ت عهًر ، ك ر  أنرٌ شرّكُى مبث مرٕ ت١ره تيؽرورٕ       

    ٕ تيع عرٕ   تي  تقُم عوًّر  أٓ تُؼرّ ت أَ إشررتتتّحّ ت يودموُع شرّ

 تيصعُضِٕ.

اح صةةةةةةتبً  ةةةةةة  ب

اًص معةةةةةةةةةةةةةةةة ثب

اًظةةةةةعيايتب ةةةةةنب

اًل ةةةةة َببةةةةةدىزه ب

هةراب بببؼوٍبه ت ب

اًرـةةيؾوبىًٌ  ةة  ب

ػ وباًو مةٍبملساهةصب

اً:وةةةسبىاًدزاطةةة ثب

بزغة بتهم حهة ب  اوو

 ٌممٌوتاًلـيًبً
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ّٱرر    َيررّض يهرر ا تعرِررف٫     يودموُع شررّٕ َتذررد عرفررا عوّررٌ ع ه

 ًررر  ضتٙررررٔ تهعررر ر  تي ِٴ نّرررٕ مينًررر  "ك  رررٕ   عرٳتيع عرررٕ، َتيررر  ت٨

أظك ر ت١نعٴٕ تسبكُعّٕ تي  تصعٖ إىل تيرُتؼرص تهر ظرر عر     

مكرره تيرريوري ت٥ػبر مْ عورٖ تور  تيعرعُ         ؛ظعُ  تيدَر ت١لرٗ

ت١يرردت  ت٥شرررتتتّحّٕ يرورر    ىَِرردع ُ ىِرقروررُمعرركص ػبعوررً   

 ًرر  َزترٔ تشب رجّررٕ ت١عرِكّررٕ مينًرر  "ك  ررٕ   تسبكُعرر ت". َتعرٳ

    ٕ َتيرر  تًررد  إىل   ،تيرر تعخ تهدعُعررٕ عررو تسبكُعررٕ ت١عرِكّرر

 تط٠إ أَ تيريوري ت تيرأٓ تيع م تشب رجْ".  

َت تيصررعُضِٕ ِررر  تشرررخدتم تهؽررٴور. يورعرررري عررو نفررض       

عرررعرّٕ"، تي"تيدموُع شرررّٕ تيع عرررٕ "َ "تيدموُع شرررّٕ     رررتيعرررْ٘، َي

 publicت  publicَِعررُض  يرر  إىل تٟلررر٠  ت ترمجررٕ كو ررٕ    
diplomacy ذّث ترمجً  تيرعا "ظعل" ت ذ. ترمجً  آلرَى ؛

َتصررخدم َزترٔ تشب رجّرٕ تيصرعُضِٕ عؽرٴو  "تيدموُع شرّٕ        "ع م".

"َك يررٕ تيررُزترٔ َتُجررد يرردًِ  َك يررٕ عرخؽؽررٕ م شرر     ،تيع عررٕ"

  يررررررلٍ تيُك يررررررٕ ت عرررررررٳيعررررررَٞى تيدموُع شررررررّٕ تيع عررررررٕ"، َت٨ 

ٕ   9105إشررتتتّحّرً  يعرر م    عرر  تيرُتؼررص" مينًر   تيع عررٕ تيدموُع شرّ

 تُيّررف عرر  تشب رجّررٕ، تيصّ شررٕ أيرردت  ذبقّررا ١جررص تيعررعُ 

َتٞكد يلٍ ت٥شرتتتّحّٕ عورٖ أي ّرٕ تهًهّرٕ     ."يورود تيه ع ٕ تيقُٔ

  عوررٖ تهؽرردتقّٕ، ذف يٸرر  propagandaب تيدع ِررٕ ت ت١ضت٘ َدبٰهر 

َتفررررّف مرررريى تيدموُع شررررّٕ تيع عررررٕ يررررْ إذرررردٗ أ رإ تيصّ شررررٕ   

تشب رجّررٕ،   ررو تهعوررُم أى تورر  تيصّ شرر ت تقررُم عوررٖ تيع٠قرر ت      

      ُٰ ر تيدموُع شررّٕ  تيثه ّٙررٕ َتيع٠قرر ت عرعرردضٔ ت١طرررت ، َمعررد تٴرر

جّررٕ، تيع عررٕ ألررلت عك نًرر  كحررس٘ رٙررّض عررو تيصّ شررٕ تشب ر    

ذّث تكريت تٟتؽ ٟت تيدموُع شّٕ معركص عوررُي،  ر ٥ـر  ٕ    
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إىل ضموُع شّٕ تيدَيٕ عق مص تيدَيٕ، أؼر  يه ا ضموُع شّٕ تيدَيٕ 

ٕ   ،عق مرررص تيعرررعب  َكرررلي   ،َضموُع شرررّٕ تيعرررعب عق مرررص تيدَيررر

 ضموُع شّٕ تيععب عق مص تيععب.

َربروررررف تيدموُع شررررّٕ تيع عررررٕ عررررو تيدموُع شررررّٕ تيرقوّدِررررٕ  

ٕٸ   أكثرررر تتصررر ع٪مكُنًررر ت  تَتررريوري٪  ، ذّرررث إنٯًررر  أكثرررر  ع يّررر

ٕٸ ت يكُنًررر  ٟ ترقّرررد م جمل ُعررر ت  نظرررر٪ ق عررردتً ، َأكثرررر عرَنررر

عرررو ذركرررٕ   تيرمسّرررٕ أَ تي َتُكرررُٟت تيررر  ميكرررو أى ذبررردٯ   

 إى نر ٙخ تيدموُع شرّٕ تيع عرٕ قرد     ،عو ن ذّٕ ألرٗ تيدموُع شّ.. 

وُع شرّٕ تيرقوّدِرٕ، َإذر     ك   يُ تسب ر ت تيدم ٟ تظًر عر ظرٔٸ

  تظًر تو  تيهر ٙخ معد  رتٔ زعهّرٕ ميكرو أى تٴرُر أَ تقؽرر َ قٸر     

 ١شوُ  تشرخدتعً .  

َترتكررس تيقررُٔ تيه ع ررٕ عوررٖ و٠وررٕ عؽرر ضر يررْ: وق  ررٕ تيروررد  

تزبلتمٕ ي٤لرِو، َقّ ٌ تيصّ شٕ ذر. ِرر  تٴرّقًر  مرإل٠ؿ ت     

رتيرر  ت٣لرررَى  تيرردتلص َتشبرر رد، َشّ شرر تً  تشب رجّررٕ عهرردع  ِ    

 َ تت شوٴٕ ععهُِٕ أل٠قّٕ. ععرَعٕٸ

ت ذرر. ِرررٗ م. أشرر عٕ كرررضٓ أى تسبكُعرر ت يّصررا يررْ     

 ٓ َت١نصررب أى  ،تهٴ يرررٕ مرريى تقررُم م يدموُع شررّٕ مرعرِفًرر  تيرقوّررد

تيقّررر م م يدموُع شرررّٕ تيه ع رررٕ. َعورررٖ   تررررتا يو حر ررر  تهررردنْ ضَر٧

٠ذر  رأررٕ   ٟ أنرٌ ٨ِ   إع ع٪ر  91عهرل   تل٪هفٽتيرأ  عو أى يلت ك ى ع٨

َتلرف ٘ تهصر ندٔ يو حر ر  تهردنْ     ،تيقّ م مًلت تيدَرت ذكُعّٕ 

يوقّرر م مًررلت تيرردَر.. مرردَى ت١لررل ت تٟعرررر ر أى تهروقررْ ِرُقرر  أى    

ِصررر   ؼرررُت تجملر ررر  تهررردنْ عهررردع  ِرعورررا ت١عرررر م يدموُع شرررّٕ  

ٕ   تيه ع ٕ. َٟ ٘ تعرحٳ  9101مد عو ع٠ذظٕ أى رِٝرٕ ته وكر    إنعر 
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 ٕ َعررررو تهفّررررد أى تُت ررررا  ،تزب عّرررر ت ت١يوّررررٕ مينُتعًرررر  تهخروفرررر

 تسبكُعٕ عوٖ إنع ٘ مجعّ ت يودموُع شّٕ تيه ع ٕ.

َمررردَرٍ أظررر ر ض. شرررعُض ك ترررب إىل أى َزترتت تشب رجّرررٕ ت  

ععظ  ضَر تيع ي   رط تيدموُع شّٕ تيع عٕ، مص َيردًِ  َكر ٟت   

َعررو تورر  تيرردَر  عرخؽؽررٕ يوقررُٔ تيه ع ررٕ َيودموُع شررّٕ تيع عررٕ،  

أعرِكرررر  َمرِٴ نّرررر   تجملوررررض تيثقرررر ت تي ِٴرررر نْ(. َم يهصرررررٕ      

ّٱ   ً ٱر ع ت  ضَر٪يو هظ  ت أري تسبكُعّٕ،  إى در  أِف٪ر   ت   َأش شر

قرص  رتٔ َجّسٔ تهظّ   ع يّ ت  أنعٴٕ تيدموُع شّٕ تيع عٕ. َقد  ٯ

وق  ّٕ ت أه نّ  جمل ُعٕ عو تيعر   َتيع م ت تيصعُضِ ت، ذّرث  

ركا تهً ٕ ههظ ٕ أري ذكُعّٕ، ذرٖ ٟ ٨ِهظر ي٢عر عورٖ أنرٌ   ت

 مرَم أ ندت.

 

     ُٔتسبررخ َذبصرر. ؼررُرٔ ته وكررٕ ـرر و عٞظرررتت تيقرر

 :تيه ع ٕ

ِرررٗ ض. شررعُض ك تررب أنررٌ ٟ ُِجررد أٓ عرر ن  عررو أى ِكررُى       

عررو رأررهرر  ت ذبصرر. ؼررُرته    تُيّفهرر  يورررخ كقررُٔ ن ع ررٕ ن مع٪رر

نرٌ يرّض   إعرٕ ـرُّ  تيرر و. إ       إىل جهرب عر  تيرأررٕ ت لد   جهر٪

عبرو حب جرٕ ع شرٕ إىل     ،مص عوٖ تيعكض ؛صْ٘ ت  ي يه ا ع  ٨ِ

َـ  تسبرخ َتسبررع. تيعررِف. عورٖ رأط عؽر ضر تيقرُٔ تيه ع رٕ        

ٴررر  تيصرررعُضِٕ يكرررْ نرررر كو عرررو عهرًررر  عررر  تصرررررقٌ عرررو ل٨   

َعر ضرتت دبعوه  عبقا أقؽٖ   ٙدٔ  كهٕ شرُت٘ عرو ذّرث قرُٔ     

ذبصر. ؼرُرتً  ت تيعر ي. ك ر  يفرا تيهظرر       تيريوري يو  وكرٕ أَ  

ٕ   إىل أى يهرر ا تيعدِررد٧  عهًرر : عٞظررر   ،عررو تهٞظرررتت يوقررُٔ تيه ع رر

َعٞظرر   ،مُرت٠ند يوقُٔ تيه ع ٕ، َعٞظرر عُنُكرُر يقرُٔ ت٥قهر إ    

ب0202زؤيةةتباملمٌوةةت

فبإاؼةةةةةةة مبجؼةةةةةةةص ب

اًصمع ةةة ثباألهٌ ةةةتب

بوبهايا هةة باملرحٌ:ةةت

ىمةةةةةنبامل: ةةةةةدبت ب

جيا مباًعويمتب كب

إاؼةةةةة مبشمع ةةةةة ثب

ًٌدبٌيم طةةةةةةةةةةةةة تب

 اًا  مت

مةنببت بها نباًعديةد ب

املةةةةؤلاثبًٌلةةةةيةب

ماه  بمؤلببواًا  مت

بيزجالاةةةةةةدبًٌلةةةةةةيةب

اًا  مةةةةتوبىمةةةةؤلب

ميايهةةةةةييبًلةةةةةيةب

ىمةةةةةؤلببواإلكاةةةةة ة

بورشةةةةةةببسااةةةةةةد  يج

ىمةةةةةؤلباً ٌةةةةةدا ب

 اًص دةوبىغ ه 



55 

–1029  1025  
31 

 ،َعٞظرررر تيروررردتى تزبّررردٔ، َأرييررر . َي٢شرررف   ، ُّتعرررر مرتنرررد 

 وكرٕ  ه  ت مجّ  تو  تهٞظرتت ٟ ِعكض ذقّقٕ عك نٕ تهَـع٨

 ت أَ أنٌ أري عُجُض أؼ٠ٸ.ه  إع  عريلر جدٱَقُتً  تيه ع ٕ،  رتتّر٨

تيرف ؼررّص خبؽررُؿ  َمرردَرٍ أَـرر  ض. إمرررتيّ  تيرعّررس معررا٧ 

عٞظر مُرت٠ند يوقُٔ تيه ع ٕ، ذّث مردأ إؼردتر يرلت تهٞظرر قررص      

ضَيررٕ ت تيعرر ي ذصررب    01ف ؽررهٳَيررُ ٨ِ ،(9105أرمرر  شررهُتت   

مرِٴ نّر  َ رنصر  َأه نّر  َتيُِٟر ت تهررردٔ      "قُتً  تيه ع ٕ". ذبرص 

عرو مجًُرِرٕ تيرعرّ ،     تهرتكس ت١َىل عورٖ تيرتتّرب، َأترا كرصٲ    

َتيؽ.، َرَشرّ ، َتي تزِرص َت١رجهرر. ت أشرفص تيق ٙ رٕ. َِقرُم       

تهٞظررر عوررٖ ضبررُرِو: تحملررُر ت١َر حبررث عكرررل ذررُر ترتّررب       

  ٕ تيؽررر ضرٔ عرررو  تيدَيرررٕ ت عررردض عرررو تهٞظررررتت َتهقررر ِّض تيع هّررر

عهظ  ت أ ّٕ َذقُقّٕ َأريي ، َِقُم يلت تحملُر عوٖ عٞظرتت 

ترعوررررا م يثق  ررررٕ َتيرٴررررُر تيرررررقظ َتيرعوررررّ  َتيع٠قرررر ت تيدَيّررررٕ    

َعٞشصر ت تيقٴرر إ تشبر ؿ َأضت٘ تهٞشصرر ت تسبكُعّرٕ. َتحملررُر    

أيرف ظرخؾ    00تيث نْ نرر ٙخ تشررٴ٠إ يوررأٓ تيعر م يعّهرٕ قُتعًر        

ذّرث ِرر  قّر ط تيررأٓ تيعر م دبر ٍ تسبفرُر        ضَيٕ،  95ِقّ ُى ت 

تيثقررر ت، َتههرحررر ت تيفررر لرٔ، َتههرحررر ت تيرقهّرررٕ، َت١طع رررٕ،      

٠ذرررر  أى يررررلٍ  َتيرأرررررٕ ت تدحرررررٔ، َتيصّ شررررٕ تشب رجّررررٕ. ٨َِ  

   َ   مًر   ظبر زتت ي تقٶر  إتهٞظرتت تعر د عوٖ عرركريتت ترعورا نًرُض 

١يردت   تيدَر عو أجص ذبص. ؼُرتً  ت تشب رد، مص ق عرا مًر    

ترعوا م يره ّٕ َذبص. عصرُٗ تهعّعٕ، َذبص. تيؽُرٔ أَ تعسِرس  

تيقررُٔ تيه ع ررٕ قّ ررٕ عفرر  ٕ. َت يررلت ت٥طرر ر ميكررو طررر، معررا  

 ت١شٚوٕ عوٖ شرّص تهث ر ٟ تسبؽر:

الظةةةةةهبت بهةةةةةر بىي ب

املةةةةؤلاثبجعحمةةةةدب

 كبمح  اثبجحعٌةمب

اصةة شاثبملبإببصهةةيابىب

 ببهةة باًةةدىيبمةةنبجل ةة

تشٍبجعظةلبؿةيزجه ب

 باًر زسوببٍبك مةخب

بهةة بألهةةداتبجحعٌةةمب

ب ًحام ةةةتبىجعظةةةلب

مظةةحيًباملع ؼةةتوب

ىجعظةةلباًـةةيزةبتىب

جعصيصباًليةباًا  مةتب

 ك متبمل  ت
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 ٨ِ ٕٸ فرررته أى ن٨يررص  ذصررهٕ عررو أجررص   ع عررص تيُت رردِو عع عورر

 ذبص. ؼُرته  ت تشب رد، أم ١يدت  إنص نّٕ نرّوٕ؟

  نهظف عه زيه  ١نه  نرِرد أى نظًرر مبظًرر ذصرو، أم     يص

 ١نه  عبب تيهظ  ٕ؟

     يرررص جًرررُض تيدموُع شرررّٕ تيثق  ّرررٕ يررصررر. ؼرررُرته  ت

تشب رد، أم ١نه  نرِرد أى نهفرر  عورٖ تيعر ي َنعر ركً  ت تعسِرس       

 تحملرٕ َتيص٠م؟  
 ٴ يررب مررصرر. عصرررُٗ تيرعوررّ  يرعسِررس ؼررُرته  ت   يررص ن٨

 ْ َطهه ؟ه ٳِد أى ن٨تشب رد، أم ١نه  نر

كه  يد ه  َتركّسن  عوٖ تيؽُرٔ  َيُ تدد  تيثر نُٓ(   إى٩

  ه  عوٖ جًُضن  م يفعص.ِصرا تدد  تيص عْ،  هرو ذكٵ

َأكرررد أ. ضب رررد تيدنررردنْ أنرررٌ ػبرررب أى نصرررعٖ ي٢يررردت       

تيصررر عّٕ، َعررر  ذبصررر. تيؽرررُرٔ إٟ ذبؽرررّص ذ ؼرررص. َت يرررلت       

 ،ًردعُى م يردتلص َتشبر رد   و ِعو تهًر  تيرصر ٝر معريى ع٧ر     ،تيصّ ل

مإيًرر ر تيصررعُضٓ صبرررض عرر ضٔ أَ "كرر ػ" ميعررْ مرر. تيهرر ط، أَ     

 ؟إشر ٘ٔ تيرع عرص عر  ت٣لررِو َم يررلتت ت تيردتلص، عر  تسبرص ععًرر        

 َيص ػبُز عر معرً  َذص مً ؟ 

    ٧َ   تيؽرُرٔ  ي٩ر َعو جدِد  كرر ض. إمررتيّ  تيرعّرس أى ير جض 

ؼررره  ٟ نفكرر إٟ   ت تشب رد ِردَ أنٌ َؼص  ّه  إىل تيهخر إ، َأ 

ت يلٍ تيؽُرٔ، َتيُتقر  أنرٌ يرُ ع وهر  ج يردِو عرو أجرص ذبصر.         

ترررا إيّهررر  تيكرررثري عرررو عٞظررررتت تيره ّرررٕ َتيرع ِرررٕ تٟجر  عّرررٕ ١

ٕٸتيؽُرٔ ت٥  . ػب مّٕ يرَي

ها بهد ا بىجسه صاة ببإ  ب

 ةةكباًـةةيزةب ىهةةيب

اًهةةةةدتباًرةةةة اي  ب

يظةةةةةة مباًهةةةةةةدتب

اًظةةةةة ماوب ةةةةةاعنب

ماة ب ةكبشهيااةة بظو ب

 ب ً:ؼٍ

منباملهة باًحظة ؤيب

نبيهةةدمي ببؼةةه بم ةة

بوب ًةةةةداخٍبىاًرةةةة زس

بئظهةةة زباًظةةةعيا ب

مصسابم اةبتىبقهة غقب

مييشةةببةةلباًاةة ضوب

تىبإط مةباًحع مٍبمفب

الخةسينبىب ًةةراثب ب

ًعةةةٍباًةةةداخٍوبمةةة با

ىهةةٍبيصةةيشبب؟معهةة 

محةةةةةةةةةةةةةةةةة بعحه ب

 ىظظ به ؟
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َتتفررا ض. شررعُض ك تررب عرر  تيريكّررد عوررٖ أي ّررٕ ت١يرردت      

   ّ ٕ تيصرر عّٕ، َيررُ أعررر ِهٴرررا عوررٖ كررص ت١عررُر َيررّض تيدموُع شرر

ٕٸ  نرر٠ّٸ  تيع عٕ َذدي ،  ًص تهعو  ِقُم مبًهرٌ يكُنً  ع ر٠ٸ   َرأرر

عهررٌ ت ترمّررٕ أجّرر ر َتعّررٕ َعرعو ررٕ، أم أنررٌ ميرر رط تيرعوررّ  ١نررٌ     

ا يررٌ ؼررُرٔ ععّهررٕ جّرردٔ ت تجملر رر  َميهرررٌ تيرـرر  تيررلتتْ؟   رق رر٨ِ

ٌ  قرر  عررو أجررص تيقررّ    َعرر  ت عررو رجررص ت١عررو، يررص ميرر رط ع وٵرر   

قوررص مرريٓ ألرررٗ  تت تير رر م ٟ ت٨ تيهرر ا أعررُر٪ تيهرّوررٕ َذرردي  أم أى

إى  :ظكص عو ت١ظك ر عرو قّ رٕ تدرد  تيهرّرص؟ ل٠ؼرٕ تيقرُر      

ّٱرر  ،تيفؽررص مرر. ت١عرررِو ؼررعب     أررري عُجررُض. َذرر  س  مررص يررُ ع و

"تدررد  تيصرر عْ" ِسِررد ضَى ظرر  عررو   شرره  َرأررهرر  ت ذبقّررا   

عثرص   رعورا ت١عرر معريى   ِأيدت  تيدموُع شّٕ تيع عٕ، ل ؼٕ عهدع  

ت ك نا تيدموُع شّٕ تيع عٕ، َتيقرُٔ تيه ع رٕ يهر  ذبدِرد٪     تسبخ. َإى٩

يّصا تسبخ  ق ، َيكو يهر ا أريير  َعهًر  تيثق  رٕ َتهُشرّقٖ      

يرد  شر مټ     َتيكه ٘ َت٣و ر َتيرتتث َأرري  ير ، َيكرص عهًر  أِف٪ر     

مررٌ. تعرِررف تيدموُع شررّٕ تيع عررٕ يررُ تيرُتؼررص عرر  تيعررعُ       لرر ؿٲ

يصّ شٕ تشب رجّٕ ع  تُيّف تيقُٔ تيه ع رٕ  ١جص ذبقّا أيدت  ت

يورود؛ يلت يُ تدرد  تيرلٓ نصرعٖ إيّرٌ، يرّض ؼرُرته  ت تشبر رد        

ثررص تيصرر عّٕ َذرردي ؛  وررّض عررو تزبّررد أى َذرردي  َيررّض تيقررّ  َتهٶ

نع ص مدَى أيدت  ش عّٕ، ك   أنٌ يّض عو تيُتقعّرٕ أى عبكر    

٘ طّررٕ  كص ذبرك ته   ق  مييدت  شر عّٕ. ت ذر. تررٗ ض. َ ر     

م يفعرص؛ َيكههر  ٟ ظبرد      أى تيفؽص م. ت١عررِو قرد ِكرُى ؼرعر٪    

ٓٯ أَ تير ر م   ضع ْٙ تقُم مرٌ ضَر أَرَمر  تيعر  يّٕ عرث٠ٸ     ع صټ عث٠ٸ أ

 م يؽُرٔ تشب رجّٕ،  ع وً  ضتلوْ َيععرً  َذقُقٌ.
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وهر   ظك يّٕ أنهر  ضل٧ َعو جدِد  كر ض. إمرتيّ  تيرعّس أى ت٥

٧ْ   ت جًرررُض تيدموُع شرررّٕ تيع    عرررٕ عرررريلرِو، َم يريكّرررد أى تررريت

ٌ  –عو أى ٟ تيتْ. َيُ أى تيدموُع شّٕ تيع عٕ  لري٫ تعريلر٪  - مرأِر

يررْ تيرُتؼررص مرر. تيعررعُ . َيهرر  ترر ز أي ّررٕ عٞشصرر ت تجملر رر      

 رن   ٌّ.تهدنْ َتهٞشص ت تيثق  ّٕ أري تسبكُعّٕ. َيلت ع  تيلٯ

عررو تيقررُٔ  د ض. شررعُض ك تررب أى يرردِه ، أكٽررٌَت ت٥طرر ر  تترر

عررو تيرردَر، عبررو  قرر  حب جررٕ     تيه ع ررٕ عرر  ذبورر  مرعفررٌ كررثري٫   

يرُيّفًررر  عرررو ك  رررٕ تيهرررُتذْ م يعررركص تيصررروّ  َعررر٠د ك  رررٕ 

تو  تيقُٔ تيه ع رٕ.  رهرو يصره  تيُذّردِو      ص تيوري٧تهعُق ت تي  تقو 

ت تيعرر ي تيررلِو تُجررد يرردِه  عٞشصرر ت ذكُعّررٕ تع ررص يرُيّررف  

كررض عبررو ضلوهرر  عررريلرِو َعبررر د   قُتيرر  تيه ع ررٕ، مررص عوررٖ تيع 

ًد َتيرهصّا يوقّ م ملي . تيهظر زبس٘ َتذد مصرّ   يكثري عو تزبٶ

ت عر  نقر   ّررٌ.   كرثري٪  ت عهرٌ لٴريٹ    تيكرثري جرردٱ عرو تيؽرُرٔ ور  تُقپر    

 يههظر إىل تيؽُرٔ ت١مشص.  

َأـرر   ض. ؼرردقٕ   ـررص أى تسبرردِث عررو تيقررُٔ تيه ع ررٕ يررٌ   

 ،لدعرٕ تسبحرّخ لدعرٕ جّردٔ    أمع ض ألرٗ كثرئ، رمب  عرو مّهًر    

َيكو تيُتق  َتهُـُإ أك  عو  ير  مكرثري؛ ذّرث إى عك رو     

 ٕ ت -ك رر  ػب رر  عو رر ٘ تٟجر رر إ َتيصّ شررٕ     - تيقررُٔ تيه ع رر

تٟيرستم م هر ضٜ تهرحوٕ. َمدَرٍ أكد ض. شعُض ك ترب أنهر  م يفعرص    

٧٘    يهحعرص٧  فروټ حب جٕ يع ص كررري َع٨  عرو   تزب ّرص٧  تيعر ي ِررٗ تزبرس

عرو   َمعرا٫  أعردتٝن   َقر م  شرهٕ،  01رتمٕ َتيلٓ ألفّه ٍ قٶ ع٠ضبه 

  ه  مً  ي٢شف.تحملصُم. عوّه  مرعٌُِ معا تو  ته٠ع  ََش٧

عررو ج نرررٌ  كررر أ.ض. شررعد آر شررعُض أى تسبررخ َتيع رررٔ نع ررٕ   

تذ مًررر  م٠ضنررر  تيك يّرررٕ، َم ٥عكررر ى تشررررث  ري      كررر ٗ لرررؾٯ 

إ بمومةةةةةنباًلةةةةةيةب

هةة بيصمةةفب-باًا  مةةت

 ٌةةةةةة مباتشةةةةةةح ةب

 ب-ىاًظ  طةةةةةةةةتب

اتًحةةةصاَبب مل ةةة ااب

 امل صٌت
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ّٱ  َتقرؽررر ضِٱشرررّ ذّٱ نررر  ت عؽررر   تيررردَر ض٨م٠   يركرررُى٧  َشّ شررر

ت عوررٖ عصرررُٗ تيعرر ي. تهعرركوٕ تيكرر ٗ أى ؼررُته  ت١كثررر ترريوري٪

ت٥ع٠عْ عدتٍ قؽرري َتريوريٍ ـرعّف ذررٖ عورٖ تهصررُٗ تحملورْ،        

  ت يررص َجررُض َشرر ٙص إع٠عّررٕ ع هّررٕ       رر  م يهرر  مررريوريٍ ل رجّٱرر   

ت يرص    َأِف٪ !رش ٙص شورّٕ عو ته وكٕ تعر ضت عوٖ مثٳ ،عٞورٔ

إشررررتتتّحّٕ إع٠عّرررٕ َتـررررٕ، َعررردم إنعررر ٘ عٞشصررر ت      أّررر  

يوخررر رد عورررٖ َجرررٌ    ًٕرررُجٯََشررر ٙص إع٠عّرررٕ  تت جرررُضٔ ع يّرررٕ ع٨  

تشبؽرررُؿ. َأـررر   أ.ض. شرررعد آر شرررعُض أى عرررو ت١عرررُر تهرررثرئ       

إجرتٝير    يوديعٕ أنٌ ت ضرتشٕ ذدِثٕ ذُر تيدموُع شّٕ تيع عرٕ  ٯ 

ّٯ   عوٖ تيرعثر ت تيدموُع شرّٕ ت١جهرّرٕ تهقّ رٕ ت     و عرو  ته وكرٕ، ترر

نر ٙحًرر  أى َشرر ٙص إع٠عهرر  يّصررا عررو ـرر و أيرر  َشرر ٙص َأضَتت   

تورر  تيرعثرر ت تهقّ ررٕ ت تٟطرر٠إ عوررٖ وق  ررٕ ته وكررٕ َتكررُِو        

تيُشرر ٙص تيرر   تيؽررُرٔ تيليهّررٕ ذُدرر ، َي تكررو ذرررٖ عررو أيرر ٳ  

تصرخدعً  تيرعث ت تيدموُع شّٕ ت١جهرّٕ تهقّ ٕ يورعرِرف مثق  رًر    

خ يدَد  ضتلص تجملر   تيصعُضٓ! َأَـر  ض. عصر عد تحملّر     َتيرتَِ

د أى ت ِٞك ررريرررلٍ تيهرررر ٙخ تهعررر ر إيًّررر  عً رررٕ مُؼرررفً  عٞظرررر٪   أىٯ

 ررر٠ يرررُ ِصررررقْ عهًررر    ،َشررر ٙوه  تفرقرررد تهُوُقّرررٕ يررردٗ ت١جرررهل 

 ععوُع تٌ. ععوُع تٌ َٟ يُ ِصرخدعً  يّرثٯ

عررررو  توه  كررررثري٪َ يررررب ض.  ّررررد تيعرررر ػبْ إىل أنهرررر  ذبرررردٯ 

ت٥شرررررتتتّحّٕ ت٥ع٠عّررررٕ تشب رجّررررٕ كرررريضتٔ عررررو أضَتت تيقررررُٔ      

    ٕ  - َي٢شرف  – تيه ع ٕ، َيكرو ِرردَ أى إشررتتتّحّره  تشب رجّر

عرهّٕ عوٖ تجرً ضتت ظخؽّٕ َضَى تهصرُٗ تهٴورُ .  وردِه  أعرُر    

ٕ   ٔم ٥عكرر ى تشرررخدتعً  ك رر ض   ٔكررثري  ،إع٠عّررٕ يوقررُٔ تيه ع رر

َت ٨ٞتيرلٓ يرُ كر ى عهرد أرينر  هوٵر         تيكفرري  ٩ر ًلت تزبٵ َعهً  تسبخ، 

اًوةةربًبت بباملؼةةوٌت

ؿيجا باإل المابمةدا ب

كـ بىجهذ  بكةع فب

ظحاب كباملظحيًب

املعةة وب ةة بب ًاةة ب

 ب ببحةةةهذ  بخ زش  ةةة

ظةةةٍبىشةةةيابىطةةة بٍب

إ الم ةةةةةتب  مل ةةةةةتب

ا حةة اثب ةةكببومةؤذسة

زط بٍبطةٌ  تب ةنبببز ب

 !املمٌوت

ت بىطةةةة بٍبإ الماةةةة ب

ً ظخبمنبكمنبتهة ب

ىطةة بٍبىتاىاثبجٌةةىب

اً عرةةةة ثباملل مةةةةتب

 باتهةةةةالةب ةةةةكب

ذل  ةةةةةتباملمٌوةةةةةتب

ىجوةةةةةيينباًـةةةةةيزةب

 اًرها تبظيًه 
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معقوّررٕ  ه  أنهرر  غب طررب ت٣لررر٧ تيرردنّ  ميلررر رٍ ت٥ػب مّررٕ. إظررك يّر٨ 

تيرردتلص، َٟ نصرررخدم ت١ضَتت تشب رجّررٕ تحملوّررٕ يهعررر عرر  نرِررد،   

ُٯ     ت عررو تيصّ شررّ.  يررا عرردض٪ ك رر  تفعررص إِرررتى َأرييرر .  ررإِرتى ع

عرّٙررٕ  ٔ ضَت٥ع٠عررّ. َتشررركورً  َتشرررف ضت عررهً . يررص أعرردضن  عرر 

مرررهفض تٟذرتت ّرررٕ رب طرررب تيعقوّرررٕ تيكرمّرررٕ؟ َيرررص تشررررفدن  عرررو   

و ِرردت   عهرر ؟  َجعوهرر ي  يرر  ع٧رر   ،عرردعه ؼرررِه  ت تشبرر رد عررو م٨  

ُٰ ت تيٴر ق  ت٥ع٠عرْ تهرخؽرؾ      ر كلي  أى يه ا نقؽ٪ر َتيرؽ

 تيلٓ ِع ص ت شف رتته .

 ٕ  ررإى تيقررُٔ تيه ع ررٕ َتشرررخدتعً     ،َت تعرقرر ض ض. َ رر ٘ طّررر

 عًرر ٲ يهرر ا ضَر٫ ّض ضَر تسبكُعررٕ مبٞشصرر تً   قرر ، َيكررو٩  يرر

ت يه  عبرو كري رتض ت تسبرخ َت تسبررع. معركص عر م، َيرُ        جدٱ

  تيقر ضع. عرو تشبر رد.    ذصو تشبوا َتيرع عص ع  تزب ّ  َلؽُؼ٪ر 

ت٥ذصر ى َيرُ مكو رٕ أَ مصر ٕ أَ      ٌص عوٖ ع تق   ٵعهٯ ك٠ٸ يُ أىٯ

ٕ ِهر  ت عص عدٔ سب د أَ أكثرر ١ض٬  رت َتكّٯر  ،  عرو تذ ن٧ر ر٩ج٭َأٶ ،١ع نر

ه  َؼُرٔ م٠ضن  أع م تيع ي، َيلت مر يٴر  ؼبرر د إىل تُعّرٕ    ؼُرت٨

تيعر عوُى    كررئ ت تهدترط َت ت٥ع٠م. َ   ِٞور ت  ير  أِف٪ر  

  ع  نرٗ معا ت٥ش ٘ٔ عرو تهرظردتت   عوٖ لدعٕ تسبرع.،  يذّ ن٪

يرررررٟٞ٘ تيعررررر عو. ٟلرّررررر ر  َتهرظررررردِو؛ َيرررررلت  ًهررررر ا ـررررررَرٔٹ 

َٯ تر مّررا تذ تسبرررتم، َكررلي  تهظررّ  ضَرِرر تً  َتحملرررك. عرر  ز

ل ؼرررٕ ت أَقررر ت تيرررلرَٔ حبّرررث ترررهخفا عررردض شررر ع ت تيع رررص    

َِسِد عدض تيع عو. ذرٖ ِصررٴّعُت تيرع عرص    ،ر تٟشرتتذ تَتكث٨

مًرردَ٘ عرر  يررلٍ تسبعررُض، َمرر يٴر  زِرر ضٔ ترردرِرً  عوررٖ عًرر رتت        

 تيرُتؼص.

ا بتاا بار هةببإػو ً ح ب

داخٍوببعلٌ تباًةبالخس ب

ىتباظةةحردَباألاىاثب

اًر زش ةةةةتباملعٌ ةةةةتب

 ًارشبم باسيد

بةهةةةٍبت ةةةداا بمةةة ا

مسب ةةةةةةةتببةةةةةةةا:عب

اتظيا  ةةةتبجر هةةةبب

اًعلٌ ةةةةتباً سب ةةةةت؟ب

ىهةةٍباطةةح:دا بمةةنب

ما رصياةة ب باًرةة زسب

ىشعٌاةة ه ببوعةةد ةةنبب ب

 نبيدا فب ا ؟ه بم ب

ةةماَّةةبهةةال بًةةيبت َّب ٍب بظم 

اإلظظة  ببو كب  جلة

ىًيببوٌمةتبتىببظةمتب

ىبتىبمظةة  دةبًعةة سبتب

بوياةة باألم اةةتتهةةابألا ب

بو بمةةةةةنبها ةةةةةس بش بىت ب

ا بثبؿةةةةةيزج بىج ةةةةة َّب

ىؿةةيزةببالااةة بتمةة َب

 اًع مل
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 شرر ٙص تيرُتؼررص تٟجر رر عْ َتكٴّررٕ عه شرر     ى ت ََتهررٞور

 :تسبخ

ل ض. ل يرررد تيرضِعررر ى إىل ضَر معرررا تهرررٞورِو ت َشررر ٙص تٴررررٯ

َيرر  ِكٴررُى  ٌوُنرررد٭ػبرر مْ تيررلٓ ٨ِتيرُتؼررص تٟجر رر عْ َت١وررر ت٥

يرررلت تشبؽرررُؿ تشرررر  يٕ َتشرفررر  ٕ ت عه شررر  تسبرررخ، َتقررررت، 

عّٕ؛ معا ظبُم تيرُتؼص عو ل رد ته وكرٕ عرو ضَر عرمّرٕ َإشر٠    

يررلت ِهرردرد ـرر و تيدموُع شررّٕ    َيعررصٯ ، رشرر ٙوً  تؽررص هررر معًّ  

 إ ت ج ٘ تيريوري عو أري شعُضِ.. تيه ع ٕ ل ؼٕٸ

أعررر  ض. عصررر عد تحملّررر   يظررر ر إىل أنرررٌ ذررر. أرتض تهصرررَٞر       

عع يري َش ٙص تيرُتؼص تٟجر  عْ ي٦ع٠م عرو لردع ت    تشرث  ر٧

ٕٸ   ،تسبخ ٕ َٝجر   تنرقٖ عرهً  صب ُعر ت َلوٴرُت  م  لرٕ جردٱ   َت مٴرِقر

 عررو أىٯ ت مررللر يرر زر أ قررد رشرر يرً  قّ رًرر ،  فرر٠ٸ     جرر ضٱ ع رر٠ٸ

ٕٸ    عبررر د أى  ضبوّررٕ. عبررو  عرر٠ٸ   َجررُضي  ٟ ِعرردَ أى ِكررُى رشرر ي

و ي َأى ترتصرر  ت أ يرر ى تيكررثريِو  ٽرر  ،ه  يوخرر ردرشرر ير٨ تؽررص٧

ٕٶ  ررلر  كرثري عرو تزبًرُض تير  ت٨     ِر كهُت عو تسبخ أَ تيع رٔ ععر ر

أَ أ ٗ، َيه  ميكرو تشررث  ر    وٍّحٯ د َيوررع. َتهع عر م٠ ع٧يور٨

عدض عرو تسبٶحٯر د أَ تشررقٴ   آلررِو يوررخ عرو ععر يري طبرورف         

مرررْ قررر م َت تيررردَرٓ ت١َر  تيررردَر. َك ثررر ر: يرررُ أى يهررر ا ٟعر٪ررر 

ٓٲ م سبخ؛  ميى ِرر  تشررث  ر ذفرُرٍ مٴرِقرٕ عًهّرٕ معّردٔ عرو         رر

٧َ ٘. إ  عررو تهًرر  جرردٱ إأرتقررٌ م ٟشرررقر ٟت َتٟذرفرر    مرنرر عخ ـ٩ررت 

عه شررب يرؽررص إيّررٌ تيؽررُرٔ تيك عوررٕ ذررُر تيعدِررد عررو تزبًررُض؛      

 رر ٥ع٠عُّى َتهعرر يري ت١ج نررب وقرر  رً  طبروفررٕ ت تُيّررف عرر      

 ُى ذ. تسَرنر  ظخؽرّٕ أجهرّرٕ    ّٯر٧م د  عو ععوُع ت. َعبو ع٨قدٯ٨ِ

خل، إ .رل..َدبًّرستت َأضَتت َطٶر   م يرعرِف مب  ذروكرٌ عرو عرر ىټ   

اطةةةح ًتبىاطحلةةة  تب

بعةةمباصةةيَباًحياؿةةٍب

منبخ زسباملمٌوةتبمةنب

اىيب سب تبىإطةالم ت؛ب

 سطةةةةةة بٌه بجـةةةةةةٍب

ٍَّببوملح بع ه  هراببىًع

ياةةةةةةةةةدزسبكةةةةةةةةةمنب

اًدبٌيم طةة تباًا  مةةتب

إذابشةة مباًحةةهذ ببخ ؿةةت ب

 منبغ بطعيايل.

ميونباطحر زب دابمنب

ةةة سبتىباطةةةحلو  باًع ب صَّ

آخةةةةسينبًٌعةةةةضبمةةةةنب

مؼةةةةة ه بمرحٌةةةةةفب

اًدىي.بىهمرة ي بًةيبت ب

 بب هاةةةةةة نبت   ةةةةةة

يببك َبىباًدىز باألىزب

بةه بيةح ببعس  ب ب ًعض؛ب

اطةةةةةةحر زبظلةةةةةةيز ب

بوسيلتبمها تببع ةدةب

 ةةةةةةةةةةنبإغساكةةةةةةةةةةوب

 ب تطحل  تثبىاتظح: م
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ور   ب ت٥نص ى تيصعُضٓ َع  ميروكٌ عو قردرتت َع٭ كّٳت ذ. أنه  ن٨

َ كر؛ َيُ ع  ِهركْ أى ِدَر عوٌّ ضبُر تيقُٔ تيه ع ٕ ت إِؽر ر  

 رش ٙوه  ت٥ػب مّٕ.

عرررو ن ذّررررٌ أكرررد ض. إمررررتيّ  تيرعّرررس عورررٖ أي ّرررٕ تٟتؽررر ر 

تهر ظرررر، ذّرررث أظررر ر إىل أى يهررر ا نظرِرررٕ ِعر ًررر  تيدترشرررُى       

ي٦عررر٠م معررركص لررر ؿ َتٟتؽررر ر معررركص عررر م، َيرررْ نظرِرررٕ  

َعف ضي  أى تيوريتت َش ٙص ت٥عر٠م   ،two-step modelتشبٴُت. 

  تررر  عوررٖ عرررذور.: ت١َىل عررو َشرر ٙص ت٥عرر٠م عوررٖ تجملر رر  أ ير٪رر

َتيث نّررٕ عررو قرر ضٔ تيرررأٓ إىل   ،إىل قرر ضٔ تيرررأٓ  تتؽرر ر مجرر يريٓ( 

  ِكرررُى تٟتؽررر ر  تحملرررّٴ. مًررر   تتؽررر ر ظخؽرررْ(. َعرررو يهررر    

عق مرص أى   ،تيعخؽْ أقُٗ عو ت٥عر٠م ت تكرّري ت٣رت٘ َتيقه عر ت   

ّٳرررَشررر ٙص ت٥عررر٠م ت تيك يرررب ٟ ت٨  ٧٘ك مقررردر تعسِسيررر  يررر٤رت٘   ر ت٣رت

عرررو مررر. تيُشررر ٙص    تيصررر ٙدٔ، ذّرررث إىٯ تيفررررض ت تيك يرررب ؽبرررر ر٨   

 درر .  ص ذبرردِ٪عرر  ميثٳرر ز قه ع تررٌ َِرر ظررٖ كررصٯ عررسٳَتهفرر ع. عرر  ٨ِ

َعٞي٠ت ق ضٔ تيررأٓ يورؽرُر عورٖ وقرٕ تحملرّٴ. مًر  ٟ تقرؽرر        

مرص تعر ص تيرحرمرٕ تيعخؽرّٕ، ذّرث       ، قر  عورٖ عصررُٗ تيرعورّ     

 ،رأٓ ت كثري    ِرعورا مر سبخ   مرحرمٕ تسبخ ِكُى ق ٙد٧ عرٯ و٩ع٧

 ت عو َش ٙص ت٥ع٠م. َأقُٗ تيوري٪

 

 يص تيركرِدتت "تشبعهٕ" تعر  عو تيقُٔ تيه ع ٕ؟ 

ر ض. زِرر ض تيرردرِض: يررص تيركرِرردتت "تشبعررهٕ" ت تررُِرت      تصرر ٘

م شرر  تيُطهّررٕ، تعررر  عررو  تيقررُٔ تيه ع ررٕ(، أم أنًرر  عه قفررٕ درر       

ِرررٗ ض. عصرر عد تحملّرر  أى تيركرِرردتت     ،؟! َت يررلت تيصررّ ل    ع٪رر

رٔ هف ررر عررو عُتقررف لعررهٕ َنفررُط لعررهٕ َميشرر يّب ع٨ تشبعررهٕ تعرٳرر

اتجـةةةة يباًؼر ةةةةب

تكيًبمنباإل ةالَب ب

بوج   بالزامبىاًلا   ث

ىطةةةةة بٍببمل بةةةةةٍبت 

اإل ةةالَب باً  ًةةببتب

بلةةةةةةدزبببالزام ب ةةةةةة  بج ب

 جعصيصه بًآلزامباًظ بدة

جظةةةةةةة ميبا.بشيةةةةةةة اب

اًةةةةةةةةدزيع بهةةةةةةةةٍب

اًح سيةةداثبقاًرؼةةاتقب

 بجةةةةةيييبب طةةةةة ب

اًيها ةةةتوبجعحةةةرببمةةةنب

 اًلةةةيةباًا  مةةةت وبتَب

تاهةةة بما كلةةةتبًهةةة ب

 ؟! مت م ب
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رققرررٌ يرررُ  ، َكرررص عررر  ت٨َطررر رضٔ ٟ تعرررر  يوقرررُٔ تيه ع رررٕ طرِقٸررر

و ب مًر  تيررعا  ٽر   ًِوص َِرذٳ ،ظر ع ت  تتّٕ  تت تدب ٍ تنرق عْإ

٨ِرر ٕٵٟ    عررو عثررص تسبررُتر َتيهقرر ػ، َٟ ِرركررُى أيرردت ٸ  دركُى تيك ِرر

يهر    شُٗ تيهعُٔ م ٟنرؽ ر م شرخدتم أيف ي أرري عصرَٞيٕ. َجردِر٫   

أَ   م يثهرر ٘ عوررٖ تيررلتت  فع٧ررتيرررلكري مرريى كررص ضبرررُٗ إع٠عررْ ع٨ 

تشبدع ت يُ ضبرُٗ ؽب طب تيلتت َٟ ِؽص ت رش يرٌ ي٤لررِو؛  

تهر يكررٕ ت  :عقرررر. ذبررُٟى ضَى َؼررُر تيرشرر يٕ ي رر     يررلت  رريي ٰ 

 َتهر ظرٔ ت تيرش يٕ. ،تيثه ٘

َ يب ض. شعُض ك تب إىل أى أك  ع ٙا أع م تيقرُٔ تيه ع رٕ   

عررر ر أى  عوٖ ت ،١ٓ مود عً   ك نا ج  مّرً ، يُ تٟ رق ض يوقّ 

ع  ترهٌّ تيقُٔ تيه ع ٕ عو ج  مّٕ َتيوري تًدعٌ ته  رش ت تشب طٚرٕ  

رررص تسبكُعرر ت أَ صب ُعرر ت عررو تيعررعُ . َعررو  يرر  ت       عررو ق٭

ّٱ  ، تيُتق  تيع هْ تهع ؼر ذ يٕ تيرديُر تي  تعًدي  أعرِك  ذ ي

ت ؼرُرٔ أعرِكر    عرب تير  يرسٯ   تَِعسَي  تيرعا إىل   رشر ت تر 

 تسبرِٕ َتيفرؿ. ك   ِرتي  تيرعا مود٧ تيدميقرتطّٕ أَ

 

 عدٗ إعك نّٕ َجُض ربؽؾ ضقّا ِرعوا مإع٠م تسبخ: 

تص ٘ر ض. ل يرد تيرضِعر ى: عر  عردٗ إعك نّرٕ َجرُض ربؽرؾ        

ضقّرررا أَ صب ُعرررٕ عرررُتض ت أقصررر م ت٥عررر٠م ترعورررا مرررإع٠م تسبرررخ  

 َربرِخ كُتضر ت يلت تجمل ر؟

     ٌ عررو تهه شررب   َت يررلت تيؽرردض ِعرقررد ض. عصرر عد تحملّرر  أنرر

تكّّررف تههرر يخ َعفرضتتًرر  ٥عرر٠م تسبررخ؛   يٴ يررب ِرررعو  أضَتت   

تيع ص ت٥ع٠عْ تيؽررفْ َتيروفسِرُنْ تهًهّرٕ َِرردر  عوًّر  عورٖ       

عبُ ع م، َيرُ ت إطر ر  ير  ميكرو أى ِقرُم م هعر ركٕ ت نقرص        

بةةةةه بهةةةةٍبمعحةةةةيًب

ةإ المابم ب  بب ًراة مب:ع 

 كباًراثبتىباًردم ثب

هةةيبمعحةةيًبير هةةبب

اًةةةةراثبىتبيـةةةةٍب ب

 زط ًحوبًآلخسين؛

 ةةكببوات حلةة ابًٌلةة  

ا ح ةةة زبت بمةةة بج ا ةةةوب

اًلةةةيةباًا  مةةةتبمةةةنب

تبىجةةهذ بجهدمةةوبش ذب ةة

امل زطةةة ثباًر هةةةةتب

 ةٍباًعويمة ثبتىبمنبك ب

مصمي ةةةةةةة ثبمةةةةةةةنب

 اًؼعي 

جظةةةةةةة ميبا.بخ ًةةةةةةةدب

اًسايعةةة   بمةةة بمةةةدًب

إمو ا تبىشةيابجرـةفب

اك ةةةةمبتىبمصمي ةةةةتب

مةةةةةيااب بتكظةةةةة َب

إل ةةالَبجحعٌةةمببةةئ الَبا

اًعةةةضبىجرةةةسيضبهةةةياازب

  بهراباملص ي؟
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ذبرك ت تسبحرّخ َِعرّغ ععًر  َِهقرص  ررذً  َتأررر طً  مريضت٘        

ِهقررص ؼررُرٔ مجّوررٕ عررو تشبرردع ت تيرر    صرر . ك رر  ميكررو أىتيٰه

م د . َع  ذبررؿ عوّرٌ أقصر م ت٥عر٠م يرُ إعردتض تيكفر ٘تت        قدٯت٨

تهًهّٕ تيق ضرٔ عوٖ تيع ص مكف ٘ٔ عقرُيرٕ ت َشر ٙص ت٥عر٠م. َقرد     

ِكرررُى عرررو ت١نصرررب ت٥ظررر رٔ إىل إعك نّرررٕ ربؽرررؾ عررردض عرررو    

ٕ َترض م يهصرررر ت٥ع٠عرررّ. ت ظرررَٞى تسبرررخ ت٥ع٠عّرررٕ، َيرررُ أعرررر٫

ي٦ع٠عررّ.؛ إ  َجررُض تورره. أَ و٠وررٕ ِكررُى أكثررر تير  عرر تً        

فر ض  ت٥ع٠عّٕ ع  ِرعوا م سبخ ِرّ   رؼٕ َجُض ل ت٘ ميكرو أى ٨ِ 

َيُ ع  تفعوٌ معرا َشر ٙص ت٥عر٠م تيكرمّرٕ      ،عهً  عوٖ عبُ أع ا

رًِ  عرخؽؽر. ت طبرورف تهُـرُع ت    ررٳت عو ع٨تي  دبعص عدض٪

 َتيقف ِ .

 

  ضٔ ته وكٕ عو تسبخ كقُٔ ن ع ٕعقرتذ ت ٥ : 

تقرت، ض.  د تي ِثو ع رص صب ُعرٕ ضَيّرٕ تركرُى عرو أمهر ٘       

يّصرا قؽررئ    َتيلِو أعفُت ع  أي يًّ   رتٔٸ ،تهررعث. َتهررعث ت

٘٪م٨عررو تيررسعو َضرشررُت عرر  أمهرر ٘ َمهرر ت تورر  تيرورردتى، َتعرررٯ    تُت جررس

مع ررص مرررتعخ  عررو وق   تًرر  َع ضتتًرر . تقررُم يررلٍ تجمل ُعررٕ     تكرررري٪

ًررٕ  عرترٴررٕ مرر سبخ َتيع رررٔ َزِرر رٔ ته وكررٕ( يرورر  تيرردَر،      ُجٯع٨

رشررص عررو طرِررا َشرر ٙص تيرُتؼررص تٟجر رر عْ حبّررث تهرقررص ت      َت٨

  كّرف  ى   ع٪ر ٧ُن ط  أمه ٘ َمه ت تهررعرث.( ِع٧ر  رص أٶكص ضَيٕ عو ق٭

ر ظرررعُ  توررر  تيررردَر َكّفّرررٕ إِؽررر ر تيؽرررُرٔ ت٥ػب مّرررٕ   تفك ررر

 يو  وكٕ.

ُٰ و  إى تيع ص عر  تسبٶحٯر د شرُت٘ ع٧ر     ،ر أ. َيّد تسب روَْت تؽ

و. ررررررر ٧ر تذ يرررررٌ تيضِرررررٕ  رِفرررررٕ تسبرررررخ، أَ تسبٶحٯررررر د تهٶ   ِصٯررررر

 مةةٍبمصمي ةةتباىً ةةتب

جحوةةةةي بمةةةةنبتباةةةة مب

بوامل حعرلبىامل حعر ث

ىاًةةةرينبتملةةةيابمةةةفب

ً ظةخببته ً ه ب ةية ب

كـةةةة ةبمةةةةنباًةةةةصمنب

ىازطةةةةيابمةةةةفبتباةةةة مب

ىباةةة ثبجٌةةةىباً ٌةةةدا وب

منبباه   ببايابشصم بب بىجرشَّب

 ذل   جه بى  ااجه 
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ر ت١رـررّ ت تيرر  تصرر عد عوررٖ َتهصرررقروّ.، عوررٖ تيرررأ  عررو تررُ پ

عر  تٴُِرر    ،ذبرر د إىل مررتعخ ـرخ ٕ َعصرر رٔ طرُتر تيعر م       ؛ ير  

تيؽررُرٔ تسبدِثررٕ، َتقهّرر ت   يو ررُتض تهرّٙررٕ َتهصرر ُعٕ، َتقهّرر ت    

تيلك ٘ تٟؼرٴه عْ، َتفعّرص ت١نظ رٕ مكفر ٘ٔ ع يّرٕ عرو سبظرٕ        

 تسبر د  عسم تسب د عورٖ تيضِرٕ يرلٍ تيفرِفرٕ تيعظّ رٕ، ذررٖ ِؽرص       

ت ١ضت٘ تهه شرر . ِرت ررا  يرر  تيع ررص عرر    صرررعد٪إىل أره تسبرررع. ع٨

عٞشصرر ت تسبررخ ت تشبرر رد، َتيرردلُر ععًرر  ت كررص تيرف ؼررّص      

قررررُإ ت أِررررٕ ألٴرررر ٘ أَ تر ِهرررر ت ت تيرخٴررررّ  يفرررر  ى عرررردم تيُ

َتيرررفكري َتيرهفّررل عرر  أجًررسٔ تسبررخ يرردِه . َتٟقرررتت، أى تفررٴو    

معثرر ت ته وكررٕ ت تشبرر رد مًررلٍ تهًرر م معرركص عر ظررر عررو لرر٠ر  

ربؽررّؾ ع٨ورقّرر ت يورررخ َتيع رررٔ تع ررص عرر  "تشب رجّررٕ" َ"تسبررخ    

شررررعُض ض يوع ررررص عررررو تشبرررر رد. َت تعرقرررر ض ض.  ٞشٳررررَتيع رررررٔ"، َت٨

 إنه  ت ته وكٕ حب جٕ إىل عركرس  كرر عرخؽرؾ ت     ،ك تب

 تيدموُع شّٕ تيع عٕ َتيقُٔ تيه ع ٕ.

ت ذرر. تقرررت، ض.  ّررد تيعرر ػبْ أى ِكررُى يهرر ا مرنرر عخ     

ٕٸ ثٯتمرعررر ث ععررررتا مررر. َزترٔ ت٥عررر٠م ع٨  ت٥عررر٠م تشبررر رجْ ت  وررر

 بط ير  0111ََزترٔ تشب رجّٕ، حبّرث ِرر  تمرعر ث عر  ٟ ِقرص عرو       

يو رسد مر.    تيروردتى؛  عو عدض ت تيدَيّٕ َتيع٠ق ت ت٥ع٠م يدرتشٕ

عٴرُى ضَرتت عرخؽؽرٕ ور  ِرر        وق  ٕ تيرود، َحبّرث ٨ِ تيعو  َتعوپ

ث يرلت  صرررد٧ تعّّهً  ت عكررب تهوررا ت٥ع٠عرْ ت شرف رتته   ٨ِ    

ت( ت تيرردَر تيرر  ضرشررُت  ًّرر . َمًررلٍ ي ِكررو عُجررُض٪ تههؽررب إى٩

  وق  رررٕ تجملر ررر ،  هصررررٴّ  أى  ٩ًررركفررر ٘ٔ َ ٵتيٴرِقرررٕ نفررر و تي 

 غب طرً  موكرً  َنعر  عف ؼص صبر عً  َوق  رً .

جعحةةةةة سبإىلببةةةةةسامضب

كةةةةةرمتبىمظةةةةةحمسةب

مةةةةفببوهةةةةيايباًعةةةة َ

ب ةتبجوييفبًٌميااباملسب

بىجلا  ثب ىاملظمي تو

اًـةةةةةيزةباًعديرةةةةةتوب

ىجلا ةةةةةة ثباًةةةةةةره مب

اتؿةةوا  اوبىج:ع ةةٍب

األاظمتببو: مةب  ً ةتب

باًعةة سب مةةنبًعظةةتب ةةَص

 ةةةةكبجهايةةةةتبهةةةةر ب

اً:سيلةةةتباًعظ مةةةتوب

إىلبباًعةة سبظحةةابيـةةٍ

ابظةحعد بتزقباًعسملبم ب

 ألاامباملا طى.

نببسا مضبابحع دبمؼةيب

بةةةةةلبىشازةباإل ةةةةةالَب

اإل ةةةةالَب ببٌةةةةت بمرَّبم ب

اًرةةةةةةةةةةة زشابىىشازةب

اًر زش ةةتوببع ةةزبيةةح ب

ابحعةة دبمةة بتبيلةةٍب ةةنب

بًدزاطةةةتبه ًةةةبب0222

بىاًعالكةةةة ثباإل ةةةةالَ

بمةةنب ةةداب باًدىً ةةت

ًٌمةةةصسببةةةلبباً ٌةةةدا ؛

 بذل  ةةتباًعٌةة بىجعٌ ةة

 اً ٌد
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 ررإى تيقررُٔ  ،َعررو َجًررٕ نظررر ض. عرررد تذ مررو ؼرر   تسب ررُض  

تيه ع ررٕ يررْ عهًحّررٕ عرعرردضٔ ت١ضَتر، َميكررو ١ٓ ضَيررٕ أى تر رر   

ّٱ ّٱر   َإقوّ ّٱر عو كف ٘ٔ ضَري  ضبو  ضٔ عررإ ت تٟشررف    ذر. ت٨   َضَي

طرّعّرٕ َكرلت عرو أشرض وق  ّرٕ دبعرص در              وكٌ عو عرُترض٧ 

 ررإى  ،. َم يررر يْ.تيقرردرٔ عوررٖ إمرررتز عهرح تًرر  أعرر م تيهرر ط أمجعرر  

رَذّٕ َععهُِرٕ عرو لر٠ر     تيقُٔ تيه ع ٕ تعظ أى ِكُى يودَيٕ قُٔٹ

دٍ عررو أ كرر ر َعررر ضٜ َألرر٠ل، َعررو لرر٠ر تيرردع  ت    عرر  دبصٳرر 

ٕ   َتير ذقرُل ت٥نصر ى   صبر ٟت  عرر  َيرُ  َتيفرو؛   هّرٕ تيرررّرٕ َتيثق  ّر

تررر إ تِررٞضٓ مرر ٣لرِو إىل تذرررتتم يررلت ت١شرروُ  َت٥عحرر   مررٌ ورر   

ض َتهقُعر ت  عؽ ضرٍ. َته وكٕ تيعرمّٕ تيصرعُضِٕ يردًِ  عرو ت١ش٨ر    

 أذرد٧  ٰدع٧ر ع  ػبعوً   رور  قرُٗ ن ع رٕ عرعردضٔ ت١ؼره  ، َتسبرخ ٨ِ      

  وكرٕ عرو عرُترض٧   ع ر   روكرٌ ته   يلٍ ت١شض َتهقُعر ت،  فر٠ٸ  

ٕٮ َأري طرّعّٕ، َت١عر تهً  ت  ير  أنهر  نصرعٖ إىل تيشرّض      طرّعّ

ت٣يّرر ت تيرر  عررو ل٠درر  نكررُى قرر ضرِو َ رر عو. عبررُ مهرر ٘ قررُٔ       

ن ع رررٕ تقرررُم عوررررٖ مهررر ٘ جصرررُر مرررر. ت٣لررررِو، جصرررُر وق  ّررررٕ       

عرر  ِهرررخ عهررٌ عك شررب ععهُِررٕ َع ضِررٕ،   َيررُ َؼرردتق ت َتعرر َى؛ 

ضترٔ تيرُتمٕ ت١ش شّٕ عبُ كّفّٕ مه ٘ قرُٔ  مد أى تكُى ت٥ َيه  ٟ

 ر ن ع ٕ، َكّفّٕ تُيّفً  تيرُيّف ت١عثص. َمدَى نًرخ إضترٓ  عٯر  

تّر ى  فررته ت٥ هرخ عو تيقُٔ تيه ع رٕ عر  ٨ِ  رك  يو نصرٴّ  أى ن٨َع٨

 عُترض تيدَيٕ.  مٌ، َجعوٌ أذد٧

أعرر  ض. ل يررد تيرضِعرر ى  ررريٗ إعك نّررٕ ع ررص "عٞظررر شررهُٓ"     

 ، ت٥جرررت٘تت تيرر  ترخررلي  ذكُعرهرر  ت لدعررٕ  يورررخ ِقررّض ظبرر

عردٔ عه ؼرر ك شبردع ت َتيرع عرص َتيرهّرٕ       حبّث ِفر ٰ  ،تسبٶحٯ د

. ترتك  نر ٙخ تٴرّرا تهقّر ط    َنعر نر ٙخ تهقّ ط شهُِٱ ،تيرررّٕ

 ةةئ باًلةةيةباًا  مةةتب

جعاابت بيوي بًٌدىًةتب

زىظ ةتبىمعاييةتببكية ب

د بمنبمنبخاليبم بجصظ ب

ت و زبىم  اابىتخالقوب

ىمنبخةاليباًةد  ب ب

ظلةةةةةةةيقببمصةةةةةةة تث

ىاً ا ةةةةةةتبباإلاظةةةةةة  

اًحعح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتب

 ىاً:ن؛بىاًرل   ت

 ةة ًبإمو ا ةةتب مةةٍب

بًٌعةضب قمؤلبطةاي ق

يل عباصة طباإلشةساماثب

جحرةره بظويمحاة باًحاب

ةةةة س صَّ بو بخدمةةةةتباًع 

 دةب اة رصبببع زبيل  ب

ه ًرةةةدم ثبىاًحع مةةةٍب

ىارشةببوىاً ا تباًحعح ت

  اح بضباملل  ضبطايي ب
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 د تهق رنر ت يرر٠ت أَجرٌ تيقؽرُر إى٩    قٷر ع  تيصهُتت ِص عد عوٖ ع٧

 جدت.٨َ

عرررو تيرشررر ٙص  ؼرررُرت.هررر ا َأَـررر  ض. عصررر عد تحملّررر  أى ي

إذردتي   سبٶحٯر د ِعّعرُى     ؛ت٥ع٠عّٕ تي  ميكو تيرتكّرس عوًّر   

م. تهع عر يعدٔ أِ م، َت١لرٗ يوع ي كوٌ تيلٓ ِهركرْ أى تؽرص   

إىل تيكررثريِو عهررٌ رشرر ٙص ِفً ُنًرر  حبّررث تهقررص معررا صبرِرر ت    

تسبخ تزب ّوٕ    تقدعٌ عٞشصر ت َظررك ت تسبرخ َتيٴُت رٕ أَ     

   عٞشص تً  أَ عٞشص ت تجملر   تهدنْ.تيدَيٕ ع

ُـُإ تسبخ قرص مبعهٖ َتقرت، أ. ضب د تيدندنْ ع ص رتمٴٕ ت٨

 ؛ رررْ تسبرررخ ت م٠ضيررر هظ تيقررردَم. تورقرررْ م سبٶحٯررر د عرررو طرِرررا ع٨ 

 ،و ؼبرر جُى َتهصر عدٔ ت ذرص ععر كص ع٧ر     ،يرعرِفً  م شبردع ت 

درِو عرو أيرص   َيُ موكا تهص عدٔ ته ضِٕ تكرُى عرو تهرر ع. تهقرر    

  إىل جهررب عرر  َـرر   . جهر٪رر تشبررري ت م٠ضنرر  َعررو تهصررو . ع ُع٪رر  

  ت تير٠ض ت٥ش٠عّٕ ت عوُم تيدِو َتيعورُم  جُتٙس يو رفُق. عو ّٱ

ل أَ ُت٥نصررر نّٕ َتيعو ّرررٕ. تزبرررُتٙس عرررر رٔ عرررو أضت٘ تسبرررخ يو رفررر     

رمبرر  تررهرر ٍ   ررردٓ تير  عهرر  مرر يعو  َأيوررٌ، َأِف٪ررَتيدِررٌ، َمررلي  ن٨

إذدٗ ج عع ته  مب  عو ظرينٌ إوررت٘ صبر عهر  تيعو رْ َت١كر ضميْ      

 فّدَى َِصرفّدَى.ق. ٨ُِمبرف

َت شّ ل تشرث  ر تسبخ يررص. ؼُرٔ ته وكٕ،  قرد أظر ر   

 ض. شعّد تيع ُضٓ إىل تيهق ب تير يّٕ:

ج  مّرٕ!   ترتّرب َيرّض    - ي٢شرف - تهٞ ر تيصهُٓ يورخ -0

رّ  تيفرؼٕ يور ذث. تهصو . عرو    ِت عو ّٱعٞ ر٪ يه ا يُ أىع  ت 

معررب تهعر ركٕ    ؛ك  ٕ أعب ٘ تيعر ي يورؽرُر عورٖ  ّرسٔ تسبرخ     

ىاكةةةةةةيطبت.بمعمةةةةةةدب

بوةةتباًداةةدعب مةةٍبزا

يكةةيةباًعةةضبلعاةةابج ب

ك ةةٍباًلةةدىَ.بجٌحلةةاب

ةةة سب ةةةنبهسيةةةمب صَّ ب ًع 

مةةةةاباًعةةةةضب باظ بم ب

ًحعةةةسي:ه بب؛بالاهةةة 

ىاملظ  دةببوب ًردم ث

نب بظةةٍبمؼةة هٍبم ةة

 يعح شي 

باملؤمتسباًظاي بًٌعض

زج ةةببىًةة عب-بًؤلطةةف-

بًةةيبت ش ذب ةت!بمة ذابباذ

 باب ٌم  ةةمةةؤمتس ببهاةة ن

يح غباً:سؿةتبًٌ ة ظرلب

املظةةٌملبمةةنبه  ةةتب

تاع مباًعة ملبًٌعـةييب

برشةنبب؛ كب  صةباًعض

املؼةةةةة زهتببيزكةةةةةتب

  ٌم تببعر تباي  ت



55

 –1029     
44 

مُرقٕ عو ّٕ حبثّٕ نُعّٕ ت تيعورُم تهخروفرٕ  تت ت١ورر تٟقرؽر ضٓ     

 َتيرّْٚ َت٥نص نْ؟ 

ع. تهصرو . عرو   ررد٭ ٟشرقٴ   تهٶ ع  ت يُ ك ى تسبخ  رؼٕٸ -9

 تيع ي يوع ص ت َتضٓ عكٕ؟  

  تيرعرررٓ تشرررث  ر تيرحٰ ررت يررُ كرر ى تيرررفكري تزبرر ض  عرر  ت -0

 تهرهُإ مإجرت٘ أحب ث ت عوُم تٟجر  إ َتيهفض َتيؽرٕ َأريي ؟ 

َضعرُٔ   ،٠ت.ّتشرث  ر تسبخ ت تُيّد ؼه ع ت تزبوُض َتزبر  -4

 تيعرك ت تيع هّٕ ي٠شرث  ر  ًّ . 

س ض.  ررسٔ مّررا تهرر ر عوررٖ أى ععرركوٕ تيقررُٗ تيه ع ررٕ   َركٽرر

أَ م ١ؼرر  أ  رَذررْ،   ،أنررٌ ٟ ُِجررد درر  عرجعّررٕ ضبرردضٔ  عهرردن  

 ًرررْ مررر. ت٥عررر٠م َتيثق  رررٕ َتسبرررخ َتيعرررَٞى ت٥شررر٠عّٕ. تسبرررخ    

 إذرردٗيًّرر  كإَتيع رررٔ ي رر  عررو تهه شررر ت تيرر  ميكررو تيهظررر     

  يررقّا  ير . يكرو ػبرب     ميكو تُيّفً ذّثقهُتت تٟتؽ ر 

َ    أى تكررُى يهرر ا جًررٕ عصررَٞيٕ ٨ِ    تفرر   هرر ب مًرر  يررلت تيرُتؼررص 

  رررو تهًررر   ،أَيُِررر ت تهُـرررُع ت َتعرررر  عورررٖ تيرهفّرررل. يرررلي  

م يفعص تشرردتث جًٕ عوّ  ترُىل تيرخٴّ  َتيرهفّرل ير تعخ تيقرُٔ    

تيه ع ررٕ ت تسبررخ َتيع ررررٔ َأرييرر . َأَـررر  ض. شررعُض ك ترررب أى     

ر عرررٌ   ٯ ،سبرررص يرررلت تهُـرررُإ تهًررر   عركررر ع٠ٸ  يهررر ا ععررررَع٪

 ر إقرررترٍ أى ِكررُى يررٌ ترريوري٫ص، َعررو تهرُقرر  ت ذرر معرركص عفؽٯرر

تيدموُع شّٕ تيع عٕ يّض د  تيُّم أ ؛ َيلت ِرصررب   ،. َ ع٠ٸكرري٫

ت كررثري عررو تدرردر ت تيُقررا َتهرر ر َتزبًررد، َتزضَتجّررٕ تيع ررص.    

 تسبص.- حبُر تذ-َتيوحهٕ تيُطهّٕ يودموُع شّٕ تيع عٕ يْ 

اطةةةةحر زباًعةةةةضب ب

جيً ةدبؿةا   ثباًصٌةةياب

ىا ةةةةيةببوالجةةةةل ىاًص

اًرشةةةةه ثباًع مل ةةةةتب

 ًالطحر زب  ه 
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ّٱر َتٴرقا ض. عرري مري . إىل أى ع  ِقُم مٌ ت٥عر٠م ذ     ت ي

م ت تسبرخ ت َشر ٙٴٌ تهخروفرٕ تهرّٙرٕ     قردٯ تصوّ  تيفُ٘ عورٖ عر  ٨ِ  

ٕٸَتهصرر ُعٕ َتهقرررَ٘ٔ ٟ ِعررد٨  ذٴّررٕ إىل ذررد تهوررص   َ كُنررٌ ضِر جرر

و ر ٟ تزب   . َتصوّ  تيفُ٘ عوٖ تشبردع ت أقرر  إىل تير رهٰ   هف تهٶ

َتيرففرررص عورررٖ ـرررُّ  تيرررر و عهًررر  إىل تيقرررُٔ تيه ع رررٕ تيررر       

ت و ِع رص  يكٕ تشبٴ   َتيوًحٕ تي  ِرردث مًر  معرا ع٧ر   . ي نهعد

  كرثرئ عرو تيرًرلِب    قٕ ت تحملوّٕ َمعّدٔ أذّ ن٪كرٻ  ع٨ت٥ع٠م ذ يّٱ

َتٟذررررتتم. َيههظرررر إىل تهرررلِع. أَ  ععررر يري( ت٥عررر٠م تسبررردِث   

َعهؽ ت تيرُتؼص تٟجر  عْ َي  ِررردوُى عر  أٓ ذر د أعح رْ.     

ٴُى تيوكرٕ تيعرمّرٕ. َي   ً  أنًر  ِرصٳر    عهِرردوُى موكٕ عكصرٔ يهٱ

ِرر ضر إىل  يهً  أنً  عرو ع٠عر ت تٟزضرت٘ أَ تٟشررخف  . تيهُتِر      

عو تهًر     يكو تيرهفّل ِعكض أري  ي . أِف٪ ،طّرٕ إى ظ ٘ تذ

 ،رل تذرتت ّررٕ.  فرر٠ٸ عررو  يرر  تُيّررف ت٥ذؽرر ٘تت َت١رقرر م مٴٶرر 

أى نع جل ععر كوه    ّحب  إنٌ إ ت أرضن  تو ّ  ؼُرته  ل رد تيرود 

ٟٸ  رل تيرع عرص َتزبفر ٘   إىل يكرٕ تيرخ طرب َطٶر    ر٩. يههظٶر ضتلص تيرورد أَ

ه  َعبرو أ ررتض   ٙو ؽبروف ععه  ت آرتَتيكوظٕ ت تيقُر َتيع ص ع  ع٧

ب قوررر٠ّٸ ت عفررررضتت تيرعٰؽررر   ر٩صبر ررر  َتذرررد، َكرررلي  يهفك ررر  

َتٟزضرت٘ َعررردم تيكّ شرررٕ ت ت١عررر كو تيع عرررٕ َتهصررر جد. قرررد      

ٕٸ  تكررُى َيررلت عرر    ،تيرستِرردت  ٔٹلررلآَيكهًرر   يررلٍ تيه رر  د قوّورر

يهرر ا أي ّررٕ ٥ظرررتا تيعررر   َتيعرر م ت ت     ،قوررا. َم يريكّررد ٨ِ

تشب رد، يكو  ير  ِعرظ   ت تفعّص تيقُٔ تيه ع ٕ َل ؼٕ تهررعث. 

 ٪٘ م يعرريى تيعرر م َعررُتطو تيقررُٔ   أى ِكُنررُت عوررٖ شررعٕ تطرر٠إ تمررردت

١ى عؽدر  ؛ف ِفرقر دلت تيُعْم٠ضي . تيكثري ي٢ش  ّ   ؽبٰؾ

أررري  نرر طټتهعوُعررٕ أؼررر  تيصرره م ت َتيركرِرردتت تيعخؽررّٕ عررو أٶ    

مةةةنباملهةةة بجيظ ةةةفب

اإلظـةةة ماثبىاألزكةةة َب

 سقباظيا  تبو ب

إذابتزاا بجٌم ةفبؿةيزجا ب

 صةةببت ب ٌةةدبخةة زسباً 

اعةة ًضبمؼةة هٌا بااخةةٍب

 اً ٌدبتىت 
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عرررو  عرخؽؽررر. َأرررري عق٠نرررّ. ت ت١أورررب ت طررررَذً . يعرررصٯ   

أش يّب تيقُٔ تيه ع ٕ أري تهر ظرٔ َتي  د  ع٠قرٕ مركرّري تيؽرُرٔ    

 تيه ٴّررٕ تيرتكّررس عوررٖ تهُتقررف ت٥نصرر نّٕ لرر٠ر تسبررخ، َتصرروّ  

 يدَر تيع ي.  ٰثر٧تيفُ٘ عوًّ  ت ؼُرٔ أ ٠م َو ٙقّٕ قؽرئ ت٨

 

 أ ك ر َرضت ت نق ػ تيقفّٕ:

     عورررٖ ؼرررُرٔ    ذبصررر. تيررردتلص تيصرررعُضٓ ِرررهعكض إػب م٪ررر

 ته وكٕ ت تشب رد.

  و هرر  تهررعررث. َأمهرر ًٙ  َمهرر تً   ٽرر  مـرررَرٔ ت٥ رر ضٔ عررو ط٠

عررو  ؛ وكررِٕرررردوُى طبروررف تيوكرر ت مٴ٠قررٕ ت ذبصرر. ؼررُرٔ ته

 ل٠ر ع ضٔ عه شرٕ شُت٘ إع٠عّٕ أَ م ٟتؽ ر تهر ظر.

      ؛  ًررُ  تيريكّررد عوررٖ أى تصررّّض تسبررخ أررري عقرررُر إط٠قٸرر

خ  ير  مرلك ٘   عر يٵ ِرعوا مصّ ضٔ ته وكٕ عورٖ أرتـرًّ ، عورٖ أى ٨ِ   

 عو تيفحّخ. تإع٠عْ معّد٪

    ٌإظرررتا عٞشصرر ت تسبررخ ت تيرردتلص َتشبرر رد  ّ رر  تقررُم مرر

 ً .َقُإ ألٴ ٘ ميكو تدتركٶ ته وكٕ ير٠ت

    تيريكّررررد عوررررٖ أى لدعررررٕ تسبرررررع. تيعرررررِف. َتسبٶحٯرررر د

 أؼّص عو عً ره  َيُِره  تيثق  ّٕ كصعُضِ.. َتهعر رِو جس٫٘

  ستت هح٧رررررربؽرررررّؾ جرررررُتٙس عرعررررردضٔ تهصررررررُِ ت يكرررررص تهٶ

َتهعرررررَع ت تيرررر  ؼبققًرررر  تيصررررعُضُِى ت تشبرررر رد ت طبروررررف   

ْ تجمل ٟت َخب ؼرٕ  تت تيرعرد ت   ظر ضٔ مًر  َتصرُِقً ،    َت٥ ،٥نصر ن

َِعر ص  يرر  تهرخؽؽرر. ت طبروررف تجملرر ٟت َتهررعررث.، حبّررث  

تو  تههحستت َتقُميً  عو ذّرث تزبرُضٔ َتيف عوّرٕ     ِر  رؼد كصٳ
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  سبح ً  َتيريوري و  ِر  ذُك رً  َتقدِ  تزبُتٙس ١ؼر مً  َ قٸ

 َقّ رً  َتيوريي .

 ٕٸ َذّٕ َععهُِٕ ت تيعر ي  ر تيريكّد عوٖ أى يو  وكٕ عك ن

ه ع رٕ  تيصرً  ت زِر ضٔ تفعّرص تيدموُع شرّٕ     ت٥ش٠عْ؛ ت١عر تيلٓ ٨ِ

 ت صب ٟت عدٔ. تؽر  ته وكٕ أكثر تُتجد٪ير٨

  طررر، عصرر مق ت وق  ّررٕ عررو ته وكررٕ َعررو ت٥شرر٠م َتسبررخ، 

  ٕ مرع ِٕ عٞشص ت عو تيقٴ إ تشب ؿ.ّٳَرؼد جُتٙس ق
 

ʘ تيرُؼّ ت:  
   َتهررثقف. رٯررعررّ. َقرر ضٔ تيرررأٓ َتيكٶـرررَرٔ تُعّررٕ ت٥ع٠ (0

خبٴرررُرٔ "تيدموُع شرررّٕ تيه ع رررٕ تيعررررِرٔ" أَ "تيصرررورّٕ" َعقررردتر       

وررٌ يو  وكررٕ، َر رر  تيررُعْ مفرررر تيركرِرردتت     رد٭تيفرررر تيررلٓ ت٨ 

 وص.َتهق ط  تهصّٕٚ يوععُ  َته٭

( Talk Showتشررررك٠ر ت٥عررر٠م تزبدِرررد َتيررررُا ظرررُ    (9

ٕ َتشرفر  رً  أوهر ٘ عُشر  تسبرخ     عو ضَر عرمّرٕ َإشر٠عّ  تهه شب 

يركٴّررٕ تهه شرر ، َمررث رشرر ٙص إػب مّررٕ عررو ته وكررٕ َضَريرر  ت      

 َتسبٶحٯ د َتهعر رِو. تيعرِف. لدعٕ تسبرع.

ربؽررّؾ عورقّرر ت ت تشبرر رد ععهّررٕ  قرر  معررَٞى تسبررخ        (0

تع ص م يرهصّا عر  َزترٔ تسبرخ َتيع ررٔ ََزترٔ تشب رجّرٕ      ،َتيع رٔ

ع ررص عورقّرر ت إع٠عّررٕ ت كررص شررف رٔ   ََزترٔ ت٥عرر٠م. َميكررو

دررلت تيكررره، َميكررو أى تررردأ تيصررف رتت نًررُض إع٠عّررٕ يعررر، 

تمررٕ َأررري تقوّدِررٕ   رشرر يٕ تسبررخ تيصرر عّٕ ميشرر يّبٮ عرركرررٔ َجلٯ    

 .ته شب تير  ع ت كص ضَيٕ
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ربؽرررّؾ جًررر ز إع٠عرررْ عرك عرررص َضبررررت  َإع٠عرررّ.     (4

شرررقٴ    ضتلررص ته وكررٕ يركٴّررٕ عه شرر  تسبررخ، َٟ عرر ن  عررو ت      

تيع٠قررر ت تيع عرررٕ عرررو لررر رد ته وكرررٕ،     طرررُتق  ضبرت رررٕ ت  ررروٳ 

   يوحهٕ تيعوّ  يورخ.ث تزبً ز يّكُى ت مع٪صررد٧َميكو أى ٨ِ

تشرقٴ   معا طورٕ تزب ععرٕ ت٥شر٠عّٕ مردَتم جسٙرْ أوهر ٘       (5

جً  َعُضتً  إىل َى شفرت٘ ير٠ضن  معد ربٰرٰدع٧عُش  تسبخ،  ً  ٨ِ

 ضِ ري . 

 مررررتعخ َإشررررتتتّحّ ت تزبًررر ت تشبدعّرررٕ    إعررر ضٔ تيهظرررر ت  (6

حبّرررررث تره شرررررب عررررر  تيسِررررر ضتت تيكرررررررئ ت أعررررردتض تسبٶحٯررررر د  

٧َ كإق عررٕ ضبٴرر ت ذبوّررٕ  ؛9101ا رِٝررٕ ته وكررٕ  ٷررَتهعر رررِو، 

جدِدٔ، َتُشّ  لردع ت تيؽرر  تيؽررْ، َظررك ت تيصرُّر،      

صرررْ٘ َتيٴرررل َأع رر ر تيهظ  رررٕ؛ ١ى أٓ نقررؾ  ًّررر  ميكررو أى ٨ِ    

 ته وكٕ. يص عٕ َعك نٕ
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  ّتيُرقٕ تيرّٙصٕ: ض.  ًد تيّر 
 :تيرعقّر ت 
ʘ ٖتيرعقّب ت١َر: ض. عصفر تهُش 

ʘ تيرعقّب تيث نْ: أ.   ٙسٔ تيعحرَػ 

 إضترٔ تسبُتر: ض.  ُزِٕ تيركر 
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ʘ ٓتهوخؾ تيرهفّل: 
ٕ تيرّٙصٕ إىل أى ؼه عٕ تيصرّه    أظ ر ض.  ًد تيّرّ  ت تيُرق

ٕٸ ت ؼر، تيره ّٕ؛  هّحريِ  عرث٠ٸ  ٕٸ أش شّ  ميكو د  أى تكُى يره

، َتؽررر    ررّو  قؽررري َطُِررص شررهُِٱ    9111-0511هرررخ مرر.  ت٨

 رِقّرر ". َت١عرُتر تيرر  تردَر ت يررلت تسبقرص تسِررد عوررٖ    إ"يُيّرَُض  

ّٱررر، يررررررص تهركرررس تيثررر نْ ت ت٥نرررر    تهوّررر ر ضَٟر شرررهُِٱ   ، د ع ه

ٕٸ مود٪ع٨   عثرص تدهرد، تير  يرْ "مُيّرَُض"        ت رؽبّٱر   قُِٱر ه  ص٪ر ت ع٨قؽّ

تفررر   -كؽرره عٕ تقهّررٕ - يُيّررَُض آشررّ (! ك رر  أى تيصررّه   

ٟٸ كرررري٪  ضقّقررٕ   91ى إنررر د  ررّو  رَتٙررْ عدتررٌ    إت يوع ررص، إ   صبرر 

ظرررخؾ يكرررص عرتذرررص ت٥نرررر د. َت   011ؼبرررر د إىل أكثرررر عرررو 

 ٕ ِرفر عف يرلت تيررق . َإ ت أـرفه  إىل يرلت َجرُض        ت١ ٠م تهور ّر

أشررررُضُِي ت كرررررئ أَ عررردى شرررّه  ّٕٙ، َعصررررُضع ت ضِكرررُر   

صرررررسِد  رررررؿ تيع ررررص إىل  َع٠مررررض َإكصصررررُترتت َأرييرررر ، 

م ٥ـررر  ٕ إىل أنًررر  شررررفر  صبررر ٟت ع رررص ت تيرُزِررر        .تيفرررعف

ك ررر  عبرررو عورررٖ   -َتيرصرررُِا. َإنرررر د أ ررر٠م شرررّه  ّٕٙ ِرررٞضٓ   

وّررر  َكوّررر ت ت ؼررره عٕ   إىل إنعررر ٘ عع يرررد ع٨  -ععررر ر ٌ ت٣ى 

ك يصرررّه رُِ َت٥لررررتد َتيرؽرررُِر  ؛  عررردٔذبرررُٓ أقصررر ع٪ ،تيفرررّو 

تيُي ٙف تي  شرُ ري  يلٍ تههعرلت   َ ف٠ٸ عو .َتير ثّص َتيهقد

يهرر ا تههرر يخ َتيكرررب َتيُشرر ٙص تيرُـررّرّٕ   ،َتهخرجرر ت عهًرر 

شررّسِد عررو  ن نررب أى َجررُض ضَر عررره .َتيرحرر ر  تيفّو ّررٕ.. إخل

  رؿ تيع ص ت يلٍ تيدَر َؼّ نرً  َت٥ظرت  عوًّ . 

َأَـ  ض. عصفر تهُشٖ ت تيرعقّرب ت١َر أى دبرمرٕ تيصرّه      

ُتٔ تيرلِو  تيصعُضِٕ مدأت ته ُ ع  مدتِٕ ت١يفّٕ تيث يثٕ عو ل٠ر تدٶر 

ًر  عرو   وپٟ ِهر ُى ت ت١ؼص إىل أٓ قٴ إ ِرؽص م ٥نر د تهرٙرْ، ج٨ 
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هفرررُن. معرركف تيؽررُرٔ تهررركررٕ َضلررُر دبرمررٕ      ٚررٕ تيعررر   ت 

ت٥نر د تيصرّه  ْٙ َإورر ت تيُجرُض، ععظر  يرٟٞ٘ ي ِرخرجرُت عرو        

ت٥نرررر د، َي مي رشرررُت تهًهرررٕ ضتلرررص   ت أك ضميّررر ت عرخؽؽرررٕ  

أشُتر تيروفسُِى. ش ي  ت تُتجدي  َمررَزي  تغبفر ه تكر يّف    

تذرتت ّرررٕ ر ت٥نرررر د تيرق رررْ َيًرررُر كررر عريتت  ت٥نرررر د معرررد ترررُ پ 

ٕٸ  م يصرر ما، ك رر  أضت تهًرج نرر ت تجملرر َرٔ    رلّؽررٕ تيررث و عق رنرر

ي٢ ٠م ت تشبوّخ إىل جل  تيكثري عو يٟٞ٘ تيعر   يودلُر ت 

يلٍ تيؽه عٕ. َعو أمررز عر  ميّرس يرلٍ تهرذورٕ يرُ َـرُ، تيؽرُت         

تسبكررُعْ ت ضعرر  َترررظ قٴرر إ تيصررّه   تيصررعُضِٕ، َتشررر رتر      

ُٯ  رر ط ؼرر نعْ ت١ رر٠م تيرر   رت.  مرررزت ت تهرذوررٕ تيصرر مقٕ َتٴرر

َتر ثص أمرز تيرردِ ت تي  تُتجرٌ ؼره عٕ تيصرّه   ت ته وكرٕ ت     

عرردم َجرررُض أشرررردُِي ت عرخؽؽررٕ ت ت٥نرررر د تيصرررّه  ْٙ ذررررٖ   

ت٣ى، ك ررررر  أنرررررٌ ٟ تُجرررررد عٞشصررررر ت عرخؽؽرررررٕ ت ت٥نرررررر د    

 تيعرك ت تسب يّٕ تع رص ت ت٥نرر د تهرٙرْ تيعر م     ٰصتيصّه  ْٙ، َج٨

شرررُت٘ تيروفسِرررُنْ أَ ١ ررر٠م تيع٠قررر ت تيع عرررٕ ََشررر ٙص تيرُتؼرررص   

 تٟجر  عْ.

عو ج نرً  أكدت أ.  ر ٙسٔ تيعحررَػ ت تيرعقّرب تيثر نْ أنرٌ      

ٟ     ٟ ُ ِ مد عرو تٟعررتت  مريى تيكرثريِو  ِعرقردَى أى تيصرّه      ىستير

َت١ ٠م يْ عفّعٕ يوُقا َته ر، َيكو ت تسبقّقرٕ يرْ كريٓ    

عررو ت٥ػب مّرر ت تيعررْ٘ تيكررثري ك رر  يررٌ عررو نعرر ب ت تسبّرر ٔ يررٌ 

٨ِ تيصررورّ ت، َيررْ مرر٠ ظرر     صرررً ى مًرر ؛   يصررّه   َشررّوٕ    أضتٔ ٟ 

ر تسبفر رٓ، َيركرّري أ كر ر ت٥نصر ى َععرقدتترٌ عبرُ        يٕ يوركّٰر  عٯ

َشرررّوٕ ضقّقرررٕ يورعررررري عرررو ذّررر ٔ ت٥نصررر ى    ت١ فرررص، َيرررْ أِف٪ررر

  َأ ك رٍ.
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 تير يّٕ:َتف ها تهدتل٠ت ذُر تيقفّٕ تحمل َر 

 .ّٕ أي ّٕ ؼه عٕ تيصّه   َضَري  ت تيره 

   .ٕ تيصّه   كقُٔ ن ع 

 .ّٕضَر تهرأٔ تيصعُضِٕ ت تيصّه   تحملو 

   .  تيرَتِٕ تيصعُضِٕ َتيهًُه مؽه عٕ تيصّه 

   .  تيعهف ت تيصّه 

إيًّرر  تهرررر َرَى ت عورقررٖ  َٖعررو أمرررز تيرُؼررّ ت تيرر  تنرًرر 

 ع  ِوْ: "تيفو َتيره ّٕ ؼه عٕ تيصّه  .." أشر ر ذُر قفّٕ

 أيدت ً  ت٨رق ا أى أجص عو تيصعُضِٕ تيصّه   ؼه عٕ ذبر د -0

ٕ  تٟقرؽ ضِٕ تيره ّٕ ت  تيلرل  عرك عورٕ،  إشررتتتّحّٕ  إىل َتيثق  ّر

 َتصرررروً  تيؽررره عٕ، درررلٍ تيرررّرررٕ تيرهّرررٕ عرررو تيررررد٘ تٟعررررر ر ت

ٕ  عثرص  تيؽره ع ت،  عرو  تيهرُإ  يرلت  ضع  ت تيدَيّٕ تيرح ر   تيرحرمر

 ؼرر نعْ ظرركف  رؼررٕ عررو قُتًرر  َتصررر د َتيفرنصررّٕ، تي ِٴ نّررٕ

 .تهًهٕ مًلٍ َتعوپقً  تيصعُضِ. ت١ ٠م
 ؼرره عٕ صبرر ر ت تيُطهّررٕ تهررر ضرتت يرردع  ـرررَرٔ تُجررد -9

 َتيرر  تيقؽرررئ، ي٢ رر٠م عحرررم أمررُ عصرر مقٕ عّهررٕ عررو تيصررّه  

 عررو  وكررٌ عرر  عوررٖ عرر٠َٔٸ نصرررّٕ عّررسٔ تزبررُ  عهٴقررٕ أعٴررا

 .َتسبف رٓ تير رؽبْ َت٥رث ك يسرتعٕ ه ُِٕت عقُع ت
 

ʘ  ّتيُرقٕ تيرّٙصٕ: ض.  ًد تيّر 
، َقرررص مررد٘ تيعرر م تيدرتشررْ، عررره ؼرردِقْ عرررد        تعررٞلر٪ 

( تيررلي   ت  ع ع٪رر 04  َع ع٪رر 94تيرر و َزَجرررٌ عوررٖ تمهرًّ ر     

إىل تيررررِو! َكر ى تيررض: "كهر  نفرر،       ٕنً ِرٕ أشررُإ طُِور   عٴورٕ  
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تيصرّه   عهردن "!  يرلٍ ت١شررٔ      ، َت٣ى٧م يرررِو عرو أجرص تيصرّه     

 رت عوٖ تيرود "قرظ." ك ى ميكو ؼر ً   ت تيرررِو(!َ ٽ

عوٖ تعرِف تيره ّٕ  0956تؼٴورا يّٕٚ ت١ع  تهرردٔ ع م 

عرو ت١ير يْ    ٌ تزبًرُض يكرصٍّ  ُجٯر مينً  "تيع وّر ت تير  مبقرفر ي  ت٨   

   َ تيثق  ّرٕ  َتسبكُعٕ، مررص. ت١ذرُتر تٟقرؽر ضِٕ َتٟجر  عّرٕ 

ت تجملر عرر ت تحملوّررٕ، هصرر عدتً  عوررٖ تٟنرردع د ت ذّرر ٔ ت١عرر        

  كو.عً  مي فص ع  ٨َِت٥شً م ت تقٰد

َعو يلت تيرعرِف نرٗ أى عفًُم تيره ّٕ َأأرتـً  َآ  قًر ،  

 .أ فص يورعر ٔتع ص كص جُتنب تسبّ ٔ، َيد ً  تقدِ  ذّ 

عررو ت١عرر   " تيؽرر ضر 0995ت تقرِررر "تيره ّررٕ تيرعرررِٕ يعرر م   

ى عفًررُم تيره ّررٕ تيرعرررِٕ ِركررس عوررٖ كُنًرر  "ع وّررٕ     أتهرررردٔ: 

وً  ض. عررررد تدررر ضٓ تيعُـرررْ ت  تُشرررّ  تشبّررر رتت يوهررر ط"! َ ؽٯررر 

 ضب ـرٔ يٌ، عوٖ تيُجٌ تير يْ:

 أى ِعّغ تيه ط ذّ ٔٸ عدِدٔٸ َؼرّرٕ. -0
 أى ِكرصرُت ععر ٕ. -9
 أى ؼبؽوُت عوٖ تهُترض تي٠زعٕ هصرُٗ ععّعٕ ٟٙا! -0

ت كر مررٌ "تيوكررٕ  ِقررُر "ع رشررّص عرر رتو" ، ذّررٕ ألرررٗعررو ن

تيصرررّه  ّٕٙ": "إى ؼررره عٕ  تيصرررّه  ( تعررر ص ذقّقرررر. طبروفرررر.     

عورٖ ذعرد َشر ٙص  هّرٕ      :  ًْ ت تهعهٖ ت١َر د  تردرٰ  ه٪ّٳم٧  تلر٠ ٸ

ؼه عّٕ، مكره إنر د نُإ عع. عرو تههرحر ت تٟشرر٠ًكّٕ. عورٖ     

ّٱررتكررُى تيؽرره عٕ تهظّ ٪ررذرر. ميكررو ت تهعهررٖ ت٣لررر، أى      ع ي

ِرردِرٍ أظررخ ؿ  ََ أأرررته تنرف عّررٕ، ت نٴرر ل نظرر م تقرؽرر ضٓ   

 َشّ شْ عع.."

اؿةوٌعخبه ةةتباألمة ب

ب0591املحعةةةةدةب ةةةة َب

 ةةكبجعسيةةفباًحام ةةتب

بقاًعمٌ  ثباًحةاب بهاه 

ةةةةةةللحلةةةةةة ه بج ب وبيشَّ

ٍ ب مةةةةنبباًصهةةةةيابًوةةةة

األهةةة ابىاًعويمةةةتوب

بحعظةةةةةلباألظةةةةةيايب

اتكحـةةةةةةةةةةةةةةةةةة ايتب

ىاًرل   تبىاتشح   تب

 باملصحمعةةةةةةةةةةة ثب

املعٌ ةةتوبملظةة  دجه ب

 ةةةةكباتاةةةةدم سب ب

ظ  ةباألم بىاإلطةه َب

مه ببه لٍبم ب بجلد ب

 ونمي ب
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ى إعررو يررلِو تيرعرررِف.، ميكررو يو ررر٘ أى ِقررُر م ط ٚهرر ى:    

ؼه عٕ تيصّه    َم يهُع. تهرلكُرِو ت عرر رٔ "عر رتو"( ميكرو     

ٕٸ ت ؼر، تيره ّٕ ٕٸ أش شّ  .د  أى تكُى يره

 ررّو  قؽررري   9111-0511تهرررخ مرر.  - عررث٠ٸ –نّحريِرر  

 رِقّر ". َت١عرُتر تير  تردَر ت     إ ، َتؽرر  "يُيّرَُض   َطُِص شهُِٱ

، و  ذبررص تهركرس تيثر نْ     يلت تسبقص تسِد عوٖ تهوّ ر ضَٟر شهُِٱ

ٕٸ موررد٪ ، ع٨ت ت٥نررر د ع هّٱرر   عثررص تدهررد،   ت رؽبّٱرر  قُِٱررت عه  ص٪ررقؽررّ

 يَُّض آشّ (!تي  يْ "مُيَُّض"  يُ

ٟٸ كررري٪  -كؽه عٕ تقهّٕ-تيصّه    ت يوع رص، إ   تفر  صبر 

 011ضقّقررٕ ؼبررر د إىل أكثررر عررو  91ى إنررر د  ررّو  رَتٙررْ عدتررٌ إ

ظخؾ يكص عرتذرص ت٥نرر د. َت ت١ ر٠م تهور ّرٕ ِرفر عف يرلت       

تيرررق . َإ ت أـررفه  إىل يررلت َجررُض أشرررُضُِي ت كررررئ أَ عرردى      

َع٠مض َإكصصُترتت َأريير ،  شّه  ّٕٙ، َعصرُضع ت ضِكُر 

ٕٸ ؛صرسِد  رؿ تيع ص إىل تيفعف  إىل أنً  شررفر  صبر ٟت    إـ  

 ع ص ت تيرُزِ  َتيرصُِا.

ك ررر  عبرررو عورررٖ ععررر ر ٌ -إنرررر د أ ررر٠م شرررّه  ّٕٙ ِرررٞضٓ 

وّرر  َكوّرر ت ت ؼرره عٕ تيفررّو  ذبررُٓ  إىل إنعرر ٘ عع يررد ع٨ -ت٣ى

 . ثّررص َتيهقرردك يصررّه رُِ َت٥لرررتد َتيرؽررُِر َتير ؛عرردٔ  أقصرر ع٪

تيُيرر ٙف تيرر  شرررُ ري  يررلٍ تههعررلت َتهخرجرر ت     عررو  َ فرر٠ٸ

يهرر ا تههرر يخ َتيكرررب َتيُشرر ٙص تيرُـررّرّٕ َتيرحرر ر        ،عهًرر 

 .إخل .تيفّو ّٕ..

َجرررُض ضَر عرررره شرررّسِد عرررو  ررررؿ تيع رررص ت يرررلٍ تيررردَر 

َؼّ نرً  َت٥ظرت  عوًّر . َتيرلي   إىل تيصرّه   ٟ ِقرؽرر عر ضٔٸ      

ررررلكرٔ، َيكرررو يهررر ا تهعررر رِب َتيفعررر ر     عورررٖ ض ررر  مثرررو تي  

جاحضببلب-بمرال ب–ا ص ي ب

 ةةةةةةةة ٌ بب0922-0222

 وبكـ بىهييةٍبطةايي ب

ىجـةةةة غبقهيً ةةةةةيىاب

 سيل ةةةة ق.بىاألمةةةةيايبإ

اًحةةابجةةدىزب بهةةراب

اًعلةةةةٍبجصيةةةةدب ةةةةكب

  املٌ  زباىتزبطايي ب
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َتهرريكُٟت تشبفّفرررٕ. َيهررر ا عرر عوُى ت يرررلٍ ت١نعرررٴٕ. يرررلت،   

يُ ت نفض تيُقرا صبر ر ي ٙرص ي٠شررث  ر      ،كر أع٠ٍَكص ع   ٨

 َتدَر ت  وكٌ عر ي  ط ٙوٕ.

إىل تيصررًص َتزبرررص    وكرهرر  تر ّررس مٴرُأرت ّرر  عررو تيررررر  

   َ تيٴررل تيصررِعٕ تيُتشرعٕ    َتيؽررت٘ َتيُتذر ت، َتهردى تيكرررئ 

تر ّرررس مثق  ررر ت ضبوّرررٕ  ،ألررررٗ َتيره ِررر ت تيعررر يقٕ. َعرررو ن ذّرررٕ

ٕٸ- عرر  معررا تيرصرر٠ًّت - رر  ػبعوررً   ؛عرهُعررٕ يرؽررُِر  عكرِرر

 .أ ٠م ع هّٕ  ًّ  أَ ذرٖ أجست٘ عو أ ٠م

ُٰ   يوصرّ ذٕ.  ل٩ع عرص ج٧ر    إ تيٴرُأرتت َتيثق ت أِف٪ر يلت تيره

أى تكررُى - ٠ ضع ِررٕ عر ظرررٔمؽررفٕ رَتّٙررٕ َمرر - ًررص يوصررّه   

 .نع  :  شّ ذْ؟ ت٥ج مٕل٩ج٧ ع عص٧

 ( َتيرررلٓ  ٯ0996معرررد عرررره  رررّو  "تهررررِا ت٥ظبوّرررسٓ"    

، إىل ترُنض! َقرورٌ، معرد عرره     ّٯ تؽُِرٍ ت ترُنض زتض عردض تيٰصر   

َيرلت   .( زتض عردض تيصر ٙر. إىل تشركروهدت   0995"قورب ظرح إ"    

ُٳ  يد عرو  رّو  ظر. كرُنرٓ     رت ععع  ذدث ت ع يّسِ  معدع  ؼ٨

رجرْ  ت م٨ Entrapment 0999و يعرب ضَر جرّ ض مُنرد(     أظًر ع٧

 كُتٟهرُر، َت١عثوٕ كثرئ.

ؽره عٕ أ رر٠م ذبرُٓ عقرر ط  عرو تيثق  ررٕ      ٌ،ت تيصرّ ل نفصرر 

تحملوّرررٕ، عثرررص تيررررقؾ َتيفهرررُى تيعرررعرّٕ مينُتعًررر ، ميكرررو أى      

  .يوصّ ذٕ  ص ع ع٠ٸ ج  م٪عك ت٨

    ت عرو   ، نب ته ضٓ يؽه عٕ تيصّه  ع  شرا ك ى عو تزب

مؽرُرٔ ع عرٕ    -تزب نب تهعرت َت٥نصر نْ َتٟجر ر عْ َتيثقر ت    

 ؟يؽه عٕ تيصّه   -

بعةةةةدب ةةةةسقب ةةةة ٌ ب

قاملةةسيمباإلاصٌ ةةص قب

ب بىاًةةةةر بجةةةة َّب0551 

جـييس ب بجةياعبشااب

ةةةةة طبإىلب َّ  ةةةةةداباًظ 

جةةةياع!بىك ٌةةةووببعةةةدب

 ةةةسقبقكٌةةةببػةةةص ةقب

 بشااب ةةةةةةةةةةةةةداب0559 

اًظةةةةةةةةةةةةة بعلبإىلب

 اطوحٌادا
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ٕٸ  رظ إمردتعْ.    تيفرّو  ع رص٫   د أى تيصرّه  / ػبب أى نٞك  مدتِ

َيْ تيفو تيص م : يقب٫ أطوقرٌ تيه قرد تيفرنصرْ، ت٥ِٴر يْ ت١ؼرص      

(. إ  ك ى ِررٗ أى تيصرّه     0990-0879"رِرعُّتُ ك نُضَ"  

دب ررر  تيفهرررُى تيصررررٕ تيررر  عر ًررر  تيرعرررر: تيع ررر رٔ، َتيعرررعر،        

مص يْ تيفو تيرعركّوْ   ؛َتيرش ، َتهُشّقٖ، َتيهرا، َتيرقؾ

ت ذركرررٕ،  ًّررر  عرررو طرّعرررٕ تيفهرررُى تيرعررركّوّٕ، َعرررو طرّعرررٕ  

َيرلي   ًرْ تيفرو تيصر م . َأذرد       ؛تيفهرُى ت٥ِق عّرٕ ت  تت تيُقرا   

١نًر    ؛يصّه   تيفرنصْ جُرد عّوٌّ ِقُر: "تيصّه    وٲكر ر آم ٘ ت

 نر د مجّ  تيفهُى".  

ورررً  عررر ٟ  ر ٳَأى ٟ ن٨ ،يرررلت ػبرررب أى نهظرررر يوصرررّه   كفررروٍّ    

َأى نرع عص ععًر  تع عوهر  عر  تيرَتِرٕ َتيرمسرٕ َتيقؽرّدٔ..        ،ذبر ص

تيقؽررررّدٔ إ ت ك نررررا عفرعوررررٕ، َ قرررردت رَذًرررر  َتوق ّٙرًرررر    .إخل

ُٯ ؛َٕع طفرًررر  تيؽررر ضق  يرررا إىل نظررر ! َتيقؽرررٕ إ ت ذبُيرررا إىل   ذب

ٕٸ عسِهٕ م يردِ  يّض إٟ!  مرَم جهدت، ؼ رت لٴر

أَر ظررررَب تيفرررو يرررُ تهرعرررٕ. َوررر نْ تيعررررَب: تٟتصررر ل عررر   

ع رررص  رررظ يرررٌ أضَتترررٌ   أٓ أى كرررصٯ ؛قُتنّهًررر  َظررررَطً  تشب ؼرررٕ

ِرٴرل تيفه ى إىل ع  ِعر ٘ عرو عُتـرّ  ِع زبًر        ٯَعو و٧ ،تشب ؼٕ

 .تيفظ موُنٌ

ت نظرِرررٕ "أرشرررٴُ" يوررردرتع  أى تهرفررررد ِهررردعخ ت تهعرررًد      

تهصرررذْ، َأى ِر رر يٖ عرر  تيرٴررص تهيشرر َٓ يورتتجّرردِ ، َمًررلت       

ر رررٳ (؛ مبعهرٖ تٟنفعر ر تيرلٓ ٨ِ   Catharsisؼبؽص عورٖ تيررٴًري    

عو تهع عر.  قد رم  "أرشرٴُ" مر. تيررٴًري َتٟنفعر ر تيهر تخ عرو       

يورٴرص. َتعرر  أى تيررٴًري تيرلٓ ِرهح  عرو        عر معٕ تهؽري تهيش َٓ

ص ع وّٕ تهقّٕ َتفرِ  يعرهٕ تيعهف تهُجُضٔ عك عع يدٔ تيعهف ٨ِ

بةةةةةٍبهةةةةةاباً:ةةةةةنب

اًحؼةةو  ب بظسهةةتوب

  هةةةة بمةةةةنبه  عةةةةتب

اً:اةةةةي باًحؼةةةةو ٌ توب

ىمةةنبه  عةةتباً:اةةي ب

اإليل   ةةةةةةةتب بذاثب

ىًةةرًىب هةةابب؛كةةخاًيب

 اً:نباًظ بف

تىيبلىنباً:ةةةنبهةةةيب

املحعةةةةةةت.بىذةةةةةة عب

اًرشىن باتجظة قبمةفب

كياا اهةة بىلىههةةة ب

ٍَّبب؛اًر ؿةةةةت بت بت بهةةةة

 مةةٍب اةةابًةةوبتاىاجةةوب

ب َّبىمةةةةنبذ ةةةةبواًر ؿةةةةت

يحوسقباً:اة  بإىلبمة ب

يؼةةة مبمةةةنبمياكةةة فب

ب.يع ًصه ببٌياوباً:اا
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رٍ عررو أيُتٙررٌ. َرمرر  مرر. ععرر عر تشبررُ  عهررد تهرفرررد،  رر  ؼبرررٳ

َتيعررفقٕ تيوررلِو ِعررعر مً رر  تهرفرررد تيررلٓ ِر ثررص نفصررٌ ت تيرٴررص   

 تهيش َٓ، َم. تيرٴًري.  

مرررر. تيرررررٴًري َتهُشررررّقٖ ذصررررب   كررررلي  رمرررر  "أرشررررٴُ"

عرررر  تهُشرررّقٖ ت قرررد  ،أنُتعًررر ، َ يررر  عرررو عهظرررُر طرررل حبرررا

يعرر٠د معررا تسبرر ٟت تهرـررّٕ، تيرر  ِكررُى   "تيرٴًريِررٕ" ؼرر سبٕٸ

م ١رَت،.  ي  أى تهُشرّقٖ تيعهّفرٕ تصرّٴر      تهرِا  ًّ  عصكُن٪

عوٖ تهصر   َ روكٌ َذبقرا تيهعرُٔ تٟنفع يّرٕ َتيورلٔ،  ركرُى      

َظبرد تيفكررٔ    ،تهصر   َِٴًرٍ َِهقٌّ ٓمٕ تيع٠د تيلٓ ِدتَمبث 

  تتً  عهد تيف رتمْ.

ذ ظّٕ ؼكرئ: يه  رقؽ ت "تيستر" تهعرَ ٕ ت تيع ي تيعرمْ. 

شرُِّٕ. َيرْ    رِقّرٕ َت٣ َد  كثري  ر  ِعر مًً  ت تجملر عر ت ت٥   

 ررو إنصرر نْ مجرر عْ  يررٌ جررلَرٍ ت تيررُعْ تي٠مجعررْ( ًِررد  إىل  

 .مً  عو آٟم َأَج إ ض تهرِا    أيٯتٴًري نف

عرو    َتيرٴًري م يهصرٕ ١رشٴُ يرّض صبررض عر٠د،  ًرُ أِف٪ر     

ا تهرعٕ يدٗ تهروقرْ.  رإىل ج نرب تهرعرٕ تزب  يّرٕ      تيُش ٙص تي  ذبق 

تي  ترتر  م يره ٘ تشبّ يْ تيلٓ تص   مرٌ تيرتتجّردِ ، عرو لر٠ر     

ذْ؛ يهرر ا تهرعررٕ تيرر  ذبقّررا تحمل كرر ٔ  تيرردرتع ( َت٥ًِرر م تهصررر 

ل إيّرٌ تمرو شرّه  ت ظررذٌ     ترُيد عو ع وّٕ تيرٴًري. َيلت ع  تٴررٯ 

َتوخّؽررٌ يكر مرر ت أرشررٴُ، ذرر. قرر ر: "تيكرر٠م تهرخّررص  أٓ       

( يرُ تيكر٠م   تتيععر،   هصرذّ ت ت٥أرِقّٕ ك نرا ت٨ؽر ش ظرعر٪   

تيلٓ تلعو يٌ تيهفض،  رهرص  عو أعُر، َتهقررا عرو أعرُر عرو     

ٕٮ   ٟٸ    َ  أررري رَِرر  كرررر َتلرّرر ر، َم زب وررٕ تهفعرررص يررٌ تيررهفض تنفعررر 

 أري  كرٓ".   إنص نّٱ
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ر يوردرتع ، َتيردرتع    ١ى أرشٴُ أَر عرو نظٽر   ؛أطوا يه  قو٠ّٸ

ك ررر  أى  ،وب تيصرررّه    َتهصرررر، َت١ع ررر ر تيروفسُِنّرررٕ(يرررْ ؼ٨ررر

ت٥ًِررر م تهصررررذْ عررر  يرررُ إٟ ظرررْ٘ ِصرررري م هق رنرررٕ عررر  ت٥ًِررر م       

 تيصّه  ْٙ.

وررٖ تير رر يْ َتيرررٴًري تٟنفعرر يْ ت تيرردرتع   َيررْ     عرر٠َٔٸ ع

 ُٰ  -جدِردٔ    إ عُتـرّعً  تررَض آ  قٸر   تيصّه  ّٕٙ يه (،  إنً  ت تهر

ٕ  عصررررهدٔٸ إىل تيؽرررُرٔ   َتيصرررفر ت تيسعررر ى   (َتيؽرررُرٔ تهررركررر

َتهك ى، َتٟشرع نٕ مر هٞورتت تيرؽررِٕ َتيصر عّٕ، َت تيعقردِو     

شرر  تيررهفض تيرعرررِٕ   إىل - ت١لريِررو مرر يك رُّتر جرررت ّكض 

َتؽررررررُِر تنفع ٟتًرررررر ، َتيع٠قرررررر ت تيرّهررررررررعخؽّٕ َت١شرررررررِٕ     

ت عررو تهعرر زب. تيهفصررّ. ِصرررخدعُى  َتٟجر  عّررٕ! ذرررٖ أى عرردض٪ 

ت عررو ت١ رر٠م تيع٠جّررٕ. َزعّوررٕ يررْ تشرررٴ عا عع َنررٕ أذررد       عرردض٪

َك ى ِع نْ عو "تـٴرت  كر  ع  معد  -ـر ِ  ذر  تيّ و 

عورٖ تيركورب   - (Post Traumatic Stress Disorderتيؽردعٕ"   

 عوٖ تـٴرتمٌ م ٟشرع نٕ مرعا ت١ ٠م!

تقرردميً  نررُضٔ  هّررٕ ع يّررٕ،   ت١ رر٠م تيصررّه  ّٕٙ عهرردع  ِررر ٰ 

فّررد معرركص َتشرر  ت تهعرر ركٕ ت ذررص تهعرر كص تٟجر  عّررٕ.    ت٨

ت تيرصرر ع  تٟجر رر عْ،    َيررْ ميكررو أى تكررُى عرر ع٠ٸ ن جع٪رر    

ت ر ر . َت "رَتنردت" يعررا تيصرّه   ضَر٪    َتيرق ر  مر. عكُنر ت تجمل  

ت تيرٚررر م جررررت، تسبرررر  ت٥وهّرررٕ تيدعُِرررٕ تيعرشرررٕ مررر.     تععرررًُض٪

"تدُتُ"  ظوٯ 0994مرِص ع م إ"تدُتُ" َ"تيرُتصْ".  فْ تيص م  عو 

ٕٵ إمرر ضٔ مج عّررٕ يقٴرر  ضتمررر "تيرُتصررْ" ت تيررر٠ض. َعوررٖ عرردٗ    ورر

عررو  0,111,111َ 511,111عبررُ عٚررٕ ِررُم  قرر ، قٶرررص عرر  مرر.   

ُِيّرررُ! َعرررو يرررلٍ  05"تيرُتصرررْ" َ"تدُترررُ" تهعرررردي.  تُقفرررا ت 

أل بتزطةةةويبتىيبمةةةةنب

سبًٌةةدزام وبىاًةةدزام باظَّةة

ةةة اًظةةة ا بٌببهةةةابؿ 

 ىاملرسةةةطبىاأل ةةة يب

هةةة بت ببواًحٌ:صييا ةةةت 

اإليه َباملرسةظابمة ب

هةةةةيبإتبسمبيظةةةة ب

ب ملل زاتبمفباإليهة َب

 اًظ ا يئ

األ ةةةالَباًظةةة ا ب تب

جلةةدميه بب اةةدم بيةةح  ب

بصةةةياةب ا ةةةتب  ً ةةةتوب

: دببؼوٍبىاطةفب بج ب

املؼةةةة زهتب بظةةةةٍب

املؼةة هٍباتشح   ةةت.ب

ىهةةابميوةةنبت بجوةةي ب

ةةةةةة  بب  ةةةةةة مال با شع 

اًحظةة مغباتشح  ةةاوب

ىاًحل ز ببةلبموياة ثب

 املصحمف.



55 

–1029  1025  
59 

( تيلٓ ؼبكرْ عرو عردِر  هردل     9114  تت١ ٠م  ّو  أَتّص رَتند

عررو َقرر ٙ    ٖعررو "تدُتررُ" عرررسَد مرر عرأٔ عررو "تيرُتصررْ"؛ َعصرررُذ    

 ذقّقّٕ!

عررتت قروّرٕ   زيهر  نعر نْ ن٨   عر   -منر  عرو تقردٰ   س٩عً   ذ٨-عبو 

ه طقّٕ َط ٙفّرٕ. َتُيّرف تيصرّه   مرلك ٘ َمعركص      َعهؽرِٕ َع

َتي َم جهرردت َتشبٴ مرررٕ   ت عررو تهر ظررررٔ أٓ معّرررد٪-ضرتعررْ شرروّ    

ر رٕ    ت تُوّرا تيوپ عو ظرينٌ أى ػبعرص عهًر  عر ع٠ٸ قُِٱر     -َتيُع  

 مص َت تُوّا تيع٠قٕ م. تزبهص.: تيرجص َتهرأٔ! ،تيُطهّٕ

عرررِٕ عررو لرر٠ر   َتصرررٴّ  تيصررّه   أى تصررً  ت تيره ّررٕ تير   

يررقّررا  -ت ق يررب ضرتعررْ  ررر -تقرردِ  قؽررؾ ظبرر ، ١ رررتض 

 ٕ أَ رِرر ضٔ أع رر ر جدِرردٔ.   ،أذ٠عًرر  ت تيع ررص، َت ذّرر ٔ كرميرر

قؽٕ تند  إ تيصعُضِ. يوع ص تيؽه عْ ت أرتعكرُ عثرِرٕ َعرثرئ    

و يرررإ إىل تورر  تيفرررؿ ك نررا ت  ٽرر  َأى عرردض٪لؽُؼ٪رر ،َعوً ررٕ

  ترررررينف عرررررو تيع رررررص تيّررررردَٓ  صبر عررررر تً  تيؽررررركرئ أَ أشرررررري

و ع ورُت  و ِقُم مٌ،  م هه شرٕ عردض ع٧ر  َتصرؽكرٍ، َتهظر مدَنّٕ هٵ

 .( ر ر رج ر ت١ع  ر ٟذقٸت أرتعكُ تو  ت١ِ م أـرُت عو ك٭

ك رر  ميكررو يوصررّه   تشررروً م ظخؽررّ ت عررو "تيعقرر٠ّت"      

و ِعرُض أؼروً  إىل أ عرد َؼر رَت مبث مرٕ تسبررط        ٽر عث٠ٸ أَ عردض  

ر "نظر م" ذّردر آمر ض  نظر م يرُ يقرب تسبر ك ( ذررٖ عر م          تهوكْ ي

ٕٸ تر رر  مًر  "ذّردر آمر ض"       ذّث ـ رً  تدهرد ع٨ ، 0948 ٕٸ تتف قّر وكّر

ٙقْ تيرردِ   م تهخرد " ّؽص تيعرّل"  ّو رٌ تيُور   حبك   تتْ. َقدٯ

 "م ركض: جدٓ ك ى يه "

 https://www.youtube.com/watch?v=hafuk7h_BUY .)

كرررلي  ميكرررو تشرررروً م ذّررر ٔ ظخؽرررّ ت عرررو تيررررتتث تيعرررعل   

ىجيظ ةةةةفباًظةةةة ا ب

بةةره مبىبؼةةوٍبازامةةاب

اب ةةنبت ببع ةةد ب-طةةٌ  ب

ىاًربىب شاةداببامل  لة

مةنب-ىاًرو بتبىاًي هب

ػةةهاوبت بيصعةةٍبماهةة ب

بكيي ب  ب بجيذ ةمب  مال 

بةةٍببوعمةةتباًيها ةةتاًٌ ب

ى بجيذ ةةمباًعالكةةتب

بةةلباًصاظةةل باًسشةةٍب

 ىاملستة!

https://www.youtube.com/watch?v=hafuk7h_BUY
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 ْ ت٥شرر٠عْ، ظبرررا ت ذبقّررا ط ُذ تًرر ،     / َتيررر رؽبْ تيعرمرر

   .َلدعا صبر ع تً 

 رِقرْ.. كر ى   إَؼبفرنْ "ضَى كهخ" ت١عرِكرْ عرو أؼرص    

عردٔ    ، ََكّص ري ن ت موٴحرْ، قفرٖ ت تيصرحو     ي َِ٪ع٠ك ٪

  عرررو "عررر ركُط أَرِوّرررُط": ق ٙرررد   شرررهُتت. َ ّرررٌ ظررر يد  ّو ٪ررر  

-090عصررركرٓ، َإع تطرررُر رَعررر نْ، َ ّوصرررُ  "رَتقرررْ"     

ر يررٌ ت عرر  تّصٯرر َألررل ِقرررأ عهررٌ كررصٯ ،ت ررريور مررٌ كررثري٪ ؛م(081

ورررً . َعهررردع  لررررد عرررو شررررُعب أقُتيرررٌ َ ثٯتَ ،عكرررررٕ تيصرررحو

٨ّ وٽا ش٨تيصحو تصوٽ ّ     تيهحر ، ي   عر رِر ت ته٠ك رٕ   ؽرر  عور  تهظر

َظبرر  ت تهظررّ  عررر رتٔ ته٠ك ررٕ تيعررًرئ ت "زتٙررري"      ،تيكرر ٗ

مررر. "ضب رررد عورررْ كررر٠ٓ" َ"جرررُ     0974ع ؼررر ٕ "كّهع شررر "  

  ُرع ى" ذّث تشرع ض "ك٠ٓ" يقب تيرٴُيٕ.     
 ،ت، يلت تهُـُإ حب جرٕ إىل كرر   ٟ إىل َرقرٕ ؼركرئ    ألري٪

  حررر ٟت  . ت، َذّرررد٪َإىل جًرررد مررر ذث.، ٟ جًرررد تيفقرررري إىل تذ

تيره ّٕ َآ  قً  َعقر تً  عرعدضٔ عركرئ، َتيصرّه   مبخسَنًر  عورٖ    

ْ  َتعررٰد ،عرر م 011عرردٗ ِسِررد عررو     ،ض نظرِرر ت تيصرررض تيصررّه  ٙ

ُٰ َُٰته رير  َتلر٠ ر ت عهر يخ تيرر رِخ     إ تقهّ ت ؼه عٕ تيصّه   َتٴ

 ْ ُٯ ؛تيهقرردٓ تيصررّه  ٙ يررا عررو حبرررئ إىل حبررر   رررّ      كوررً  ذب

   .ط  تهُد ع ّا تيكُرعر٠

ٕٸ لر ع٪ جدِدٔ ت ت رؽبهر ، َطرِقًر  يرّض     ؛ عبو نع ؼر ذقر

 ت. َتيره ّٕ ت ععه ي  تيع عص يْ ظع ر تهرذوٕ. ِصري٪
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ʘ :تيرعقّر ت 
 ٖتيرعقّب ت١َر: ض. عصفر تهُش: 

رت عوٖ تيرود قرظ. ك ى ميكو ؼر ً   " يلٍ ت١شرٔ َ ٽ

ف ض.  ًد تيّرّ  َرقررٌ.. َيرُ تُقٽر   ت تيرررِو".. مًلٍ تيقؽٕ تشرًص 

ف معرررد  يرر  رِٝرررٌ مرر يكثري عرررو    عهرردي  يكفررٖ، َيكهررٌ كثٯرر    

ثرررا ع٠قررٕ تيصررّه   م يره ّررٕ ت طبروررف  تحملرر َر َتيرحرر ر  تيرر  ت٨

 ر تً  تٟقرؽ ضِٕ َتٟجر  عّٕ َتيثق  ّٕ.تعٰع

ِرٞعو مًرلٍ    ك   تيردكرُر تيّرّر    ؼ ن  تيقرتر ت تيصعُضِٕ

٘٪    عرث٠ٸ  9101تيع٠قٕ، رِٕٝ  عرو مرنر عخ جرُضٔ     تجعورا تيفهرُى جرس

عررو تيره ّررٕ تٟجر  عّررٕ َتيثق  ّررٕ، ك رر     تسبّرر ٔ م عرر ريرر   رع٪رر

َـرعا تيصرّه   ـر و ق ٙ رٕ تحملررُٗ تسبّرُٓ تٟقرؽر ضٓ عهردع          

 ِكُى تسبدِث عو ت٥ِرتضتت ته يّٕ َتُ ري  رؿ تيع ص.

عرر   ت ت١شررُإ ته ـررْ تيرقّررا مفرِررا تشرعرر رٓ ضَيررْ ِع ررص 

يّٕٚ تيثق  ٕ يرٴرُِر قٴر إ ؼره عٕ تيصرّه   ت تيصرعُضِٕ، كر نُت       

  ررّو  011ِرررردوُى عررو إعك نّررٕ تيُؼررُر ٥نررر د عرر  ِقرر ر  عررو   

. يررلت تيرررق  عررو ت٥نررر د تيرحرر رٓ 9101  حبوررُر عرر م شررهُِٱ طُِررص

ؼبرررر د إىل عفررر عفٕ عررردض تيعررر عو. ت يرررلٍ تيؽررره عٕ معررركص      

 ٧٘ ك ضميّررر ت عرخؽؽرررٕ، عع يرررد َأ شررهُٓ، َيرررلت ِرٴورررب إنعررر 

ت ك   شّرر د إىل عع عص َأشرُضُِي ت ذدِثٕ عرخؽؽٕ  قر   

 ت٥نر د تيصّه  ْٙ.

ب شررريكس عوررٖ ذ جررٕ  قرف٧ررَم يررر يْ،  ررإى يررلت تيرعقّررب تهٶ 

ٟٸ  عو إشً عً  ت تيره ّٕ. تيصّه    تتً  إىل ته ّٕ مد

 

شعٌةخببمةرال ب0202ؤيتبزب

منببسا مضببااً:اي بشصم ب

شياةباًع  ةبب  ح  زهة ب

مةةةةنباًحام ةةةةتبب  س  ةةةة

اتشح   تبىاًرل   ةتوب

هةة بىكةةعخباًظةة ا ب

كمنبك مئتباملعحةيًب

 اًع ي باتكحـ ا 
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 تسب يٕ تيص مقٕ:

فّرٕ تيث يثرٕ   مدأت دبرمٕ تيصرّه   تيصرعُضِٕ ته رُ عر  مدتِرٕ ت١ي     

عررو لرر٠ر تدررُتٔ تيررلِو ٟ ِهر ررُى ت ت١ؼررص إىل أٓ قٴرر إ ِرؽررص     

ًر  عرو  ٚرٕ تيعرر   تهفررُن. معركف تيؽرُرٔ        وپح٨ م ٥نر د تهرٙرْ،  

تهررركرررٕ َضلرررُر دبرمرررٕ ت٥نرررر د تيصرررّه  ْٙ َإورررر ت تيُجرررُض،    

ت٥نرر د،  ت ععظ  يٟٞ٘ ي ِرخرجُت عو أك ضميّ ت عرخؽؽرٕ  َ

ش ي  ت تُتجردي   َقد هٕ ضتلص أشُتر تيروفسُِى. َي مي رشُت تهً

ر ت٥نررر د تيرق رررْ  َمرررَزي  تغبفررر ه تكرر يّف ت٥نرررر د معررد ترررُ پ   

ٕٸ   م يصر ما، ك ر     َيًُر ك عريتت تذرتت ّٕ رلّؽٕ تيرث و عق رنر

أضت تهًرج ن ت تجمل َرٔ ي٢ ٠م ت تشبوّخ إىل جل  تيكرثري عرو   

 يٟٞ٘ تيعر   يودلُر ت يلٍ تيؽه عٕ. 

  معرردي  تشررركص معررا يررُتٔ ؼرره عٕ   َعرر 9112 نً ِررٕ عرر م ت

تيفّو  تيصعُضِ.  رؼٕ مرن عخ ل ضم تسبرع. تيعرِف. ي٠مرع ث 

عثرررص أك ضميّررررٕ   ،تشبررر رجْ، َتيررقرررُت مي فررررص ت١ك ضميّررر ت   

 ْ َربرجرُت عهًر  ت ربؽؽر ت تيرؽرُِر      ،نُُِّرا  ّو  أكر ضمي

 ت٥نرررر د َجُضترررٌ. ر ت زِررر ضٔ ت١عرررر تيرررلٓ أوٯررر  ؛َت٥نرررر د َت٥لررررتد 

 تسب يٕ تيرتيهٕ:

س يرلٍ تهرذورٕ يرُ َـرُ، تيؽرُت تسبكرُعْ ت        ّٳر أمرز ع  ٨ِ

ضعرر  َترررظ قٴرر إ تيصررّه   تيصررعُضِٕ، َتشررر رتر  رر ط ؼرر نعْ    

ُٯ رت. َميكو شرض أمرز ت١ ٠م تي  مرزت ت تهرذوٕ تيص مقٕ َتٴ

 ع٠ع  يلٍ تيفرتٔ ت تيهق ب تير يّٕ:

ت يّٚررٕ  ٕٸوررر ثٳّررٕ دررلت تيقٴرر إ ع٨ َجررُض جًررٕ ذكُعّررٕ رتع  -0

 تيثق  ٕ َتجملوض تيصعُضٓ ي٢ ٠م.

ب0221 باه يةةتب ةة َب

 ببعةةةده باطةةةح ٍبىمةةة

بعةةةمبهةةةياةبؿةةةا  تب

اً:ةةة ٌ باًظةةةعيايلب

 سؿةةةتببساةةة مضبخةةة اَب

باًعةةةةسملباًرشةةةةي:ل

ًالبحعةةةة دباًرةةةة زشاوب

ىاًحعلةةةةةياببه لةةةةةٍب

 األه امي  ث

ىشةةيابشهةةتبظويم ةةتب

زا  ةةةتبًهةةةراباًلوةةة ةب

 به ةةةةةتببت بٌةةةةحمر بم ب

اًرل  ةةةةتبىاملصٌةةةةعب

 اًظعيا بًؤل الَ.
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تشرردتث مرتعخ يودع  َتيردرِب شُت٘ عرو لر٠ر عٞشصرٕ     -9

ضب د مو شو  ى تشبريِٕ  عصر ( أَ تجملورض تيصرعُضٓ ي٢ ر٠م أَ     

 ورت٘(.إعركس تهو  عرد تيعسِس تيثق ت تيع هْ  
ك نرا تيصرّه      تيص  ، مؽ ٟت تيصّه   ت تيصرعُضِٕ َإى٩  -0

ٕٸ  عو جدتَر تيعره. تيصعُضِٕ تيرح رِٕ أ ٙر
عع ركٕ معا تيرح ر  تيصّه  ّٕٙ تحملوّرٕ ت تهًرج نر ت    -4

  ّهّصّ .عًرج ى َ ،تيدَيّٕ، عثص: عًرج ى ك ى
تٴُر تهًرج ى تحملوْ  أ ٠م تيصرعُضِٕ( معرد ظررتكرٌ عر       -5

  يّؽرررر ،إوررررت٘، َتٟشررررف ضٔ عرررو ت٥عك نررر ت تيع رتنّرررٕ ي٢لرررري 

 خرٕ.ت عوٖ تيٰهت يوح  يري معد أى ك ى عقرؽر٪تهًرج ى عستر٪
 تشرردتث عًرج ى تيررر ت١ ر تيدَيْ ي٢ ٠م. -6
يًرررُر تشررر  تيصرررّه   َتيفرررّو  كرخؽرررؾ أكررر ضميْ ت     -7

كر ى  ير  ت كوّرٕ َتذردٔ يرْ كوّرٕ        تزب عع ت تيصرعُضِٕ، َإى٩ 

 ت٥ع٠م َتٟتؽ ر ن ععٕ ت٥ع م.
 تقّّ  تهُقف:
قررررت٘ٔ تيصررررِعٕ يو ررررذور. تيصررر مقر. ميكرررو  عرررو لررر٠ر تي

َ ير  عورٖ تيهررُ     ،ع٠ذظٕ معا تيفرؿ َتيعدِرد عرو تيررردِ ت   

 تير يْ:

ٟٸ  :تيفرؿ- أَ

ْ  -عو أمرز تيفرؿ قه عٕ عرخلٓ تيقررتر    -خبر٠  ته ـر

ت إضرتد ؼه عٕ تيصّه   ـ و عص رتت تيره ّٕ تيُطهّرٕ، َعر  نررخ    

  . م ٥ـر  ٕ إىل َجرُض   عهٌ عرو ضعر  َتردرِب َ رر  ؼر ٟت يوصرّه      

صررررً ى مرررٌ عررررو تحملرت ررر. ت يرررلٍ تيؽررره عٕ ت عرررردٔ      عررردض ٟ ٨ِ 

منبتبسشباً:ةسؾبكا  ةتب

برةالتب-محرر باًلةسازب

 بإازاسبب-املةةةةةة ي

ؿا  تباًظة ا بكةمنب

مظةةةةة زاثباًحام ةةةةةتب

 اًيها ت
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 ٕ تشرررررررٴ عُت أى ِؽرررررروُت مإظبرررررر زتتً  إىل   ،ربؽؽرررررر ت  رعّرررررر

 ك نا ت عرَه عؽ ذرٕ. تهًرج ن ت تيدَيّٕ َإى٩

٪ّ  :تيرردِ ت -  و ن

ميكو تشرهر د تيرردِ ت ت ـرُ٘ تيرٴوعر ت تهصررقروّٕ درلٍ     

 طُِص دب رٓ  ّو  011  عو رٴوب إنر د ع  ِقر٨تيؽه عٕ، َتي  ت

 َ ي  عوٖ تيهرُ تير يْ: ،9101 حبوُر

عرردم َجررُض أشررردُِي ت عرخؽؽررٕ ت ت٥نررر د تيصررّه  ْٙ    -0

 ذرٖ ت٣ى.

 ٰصٟ تُجد عٞشص ت عرخؽؽٕ ت ت٥نرر د تيصرّه  ْٙ، َج٨ر    -9

تيعرك ت تسب يّرٕ تع رص ت ت٥نرر د تهرٙرْ تيعر م شرُت٘ تيروفسِرُنْ        

 م تيع٠ق ت تيع عٕ ََش ٙص تيرُتؼص تٟجر  عْ.أَ ١ ٠

  إىل ع  ِسِرد عرو تصرٕ آٟ     شهُِٱ  ّو  011ؼبر د إنر د  -0

 ٕ ت١عررر تيررلٓ  ؛عًررظ ضبرررت  دررلٍ تيؽرره عٕ ت ربؽؽرر ت عرهُعرر

 ِرٴوب أك ضميّ ت َعع يد نُعّٕ ت ؼه عٕ تيصّه  .

أ يررررب ت٥نررررر د تسبرررر يْ ِهرررررخ عررررو أجررررص تهعررررر ركٕ ت        -4

َيرّض يوصرُل َتهه  صرٕ تيرح رِرٕ، َيرلت ِرٴورب        تهًرج ن ت  قر  

   ت٥نر د.٩ًت  ٵ تتكّري٪

أى ؽبرر طر مب يررٌ ت دبرر ر   أّرر   تهصرررث ر تيررلٓ ٟ ؼبررٰب -5

 َيّض د  شُل عف ُى تيعُتٙد. ،أري عدرَشٕ
  :لر ع٪

ً  ا أيردت ٵ رق ر ذبر د ؼه عٕ تيصرّه   تيصرعُضِٕ عرو أجرص أى ت٨    

  ٕ إىل لٴرٕ إشررتتتّحّٕ عرك عورٕ،     ت تيره ّٕ تٟقرؽر ضِٕ َتيثق  ّر

٧٘ عو تيرهّٕ تيرررّٕ درلٍ تيؽره عٕ، َتصرروً      تيلل ت تٟعرر ر تيرد

 ةةةةةةةةةدَبىشةةةةةةةةةياب

ـةتبتطحدييه ثبمحرـ

 باإلاح سباًظ ا يئب

بظحابال .

تبجيشةةةةدبمؤطظةةةة ثب

محرــةةتب باإلاحةة سب

 اًظ ا يئ
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تيرح ر  تيدَيّٕ ت ضع  يرلت تيهرُإ عرو تيؽره ع ت، عثرص تيرحرمرٕ       

تي ِٴ نّررٕ َتيفرنصررّٕ، َتصررر د قُتًرر  عررو  رؼررٕ ظرركف ؼرر نعْ   

 قً  مًلٍ تهًهٕ.ت١ ٠م تيصعُضِ. َتعوپ

 

 :ث نْ: أ.   ٙسٔ تيعحرَػتيرعقّب تي

ٕٸ ٟ  ٟ مدتِرر ِعرقرردَى أى  ىستيررُِ مررد أى نعرررت  مرريى تيكررثريِو 

تيصررّه   َت١ رر٠م يررْ عفررّعٕ يوُقررا َتهرر ر، َيكررو ت تسبقّقررٕ  

يررْ كرريٓ نعرر ب ت تسبّرر ٔ يررٌ عررو ت٥ػب مّرر ت تيعررْ٘ تيكررثري      

٧ُ تهررلتل عررو  ك رر  يررٌ عررو تيصررورّ ت، َضَرنرر  أى نؽرره  عؽررري٪ت ذورر

 . عاتيوّ ُى تسب
 عورررٖتيصرررّه   َتيورييررر    ورررٖع ٕٸدتلو  عهؽررررٯَشرررركُى ع٨ررر 

ٕٹ  تيره ّٕ تيرعرِٕ؛  ًْ م٠ ظ  أضتٔ ٟ ٨ِ  صرً ى مً ؛   يصرّه   َشرّو

ر تسبفر رٓ، َيركرّري أ كر ر ت٥نصر ى َععرقدتترٌ عبرُ        ع يٕ يوركّٰر 

َشرررّوٕ ضقّقرررٕ يورعررررري عرررو ذّررر ٔ ت٥نصررر ى    ت١ فرررص، َيرررْ أِف٪ررر

 :و ل٠ر ع  ِوَْأ ك رٍ، َِرف  ضَري  ع
ت ت ؼرره عٕ دٱقررُٔ ترريوري ت١ رر٠م عوررٖ ت١ كرر ر كررررئ جرر    -0

لٴررٕ أَ   0111تيُعْ تيع م؛  قد ِفعص تيفّو  تيُتذد ع  ٟ تفعورٌ  

  قُِٱ أنً  قد تكُى ع ع٠ٸ تيه  ع  ض.  ًد تيّرّ   تفا٨أعُعظٕ. َ

 ر ٕ تيُطهّٕ، َت تُوّا تيع٠قٕ م. تزبهصر.: تيرجرص  ت تُوّا تيوپ

 َتهرأٔ.
تصررر عدن  ت١ ررر٠م عورررٖ تٟنفرررر ، عورررٖ تيعرررعُ  ت١لررررٗ،  -9

  عوررٖ عرر ضتتً  َتق يّرردي ، َتذرررتتم ذّرر تً  َععرقرردتتً   َتيرعررٰر

 .  يك تً َضِ ن تً ، َتيرأرٕ ت تعوپ

ب  ًظةةةةة ا بىطةةةةة ٌت ب

ب ع ًةةةةةةةةتبًٌح ةةةةةةةة  ب

اًعلةةةة ز وبىًح  ةةةة ب

ت وةةةةةةة زباإلاظةةةةةةة  ب

ىمعحلداجةةةةةةوباعةةةةةةيب

ةة ب األ لةةٍوبىهةةابتيل 

ىط ٌتباك لتبًٌحع ة ب

 ةةةةنبظ ةةةة ةباإلاظةةةة  ب

 ىت و ز 
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توعررب معررا ت١ رر٠م تزبّرردٔ ضَر٪ت كرررري٪ت ت تيررريوري عوررٖ        -0

ٕٸعرر ي٭تهعرر عر، َترررتا ت تهٶ  رتٔ طُِوررٕ إػب مّررٕ تصررر ر يفرر   د ط قرر

ٌ عررو َتدع ررٌ ت عصرررئ ذّ تررٌ تيُّعّررٕ، َتد عررٌ ٟكرعرر   نفص٧رر

 جدِد.

دبعوهرر  نعررّغ   - عوررٖ شرررّص تهثرر ر  -ت١ رر٠م تيُو ٙقّررٕ   -4

ٕٸ أى  ي ِصررر   يهررر  تيع رررر ،ت ته ـرررْ تيرعّرررد  رِررردٔ ععًررر  دبرمررر

كهّهررر  عرررو قررررت٘ٔ ععررررتت تيكررررب  نعّعرررً  مينفصررره ، َم يفعرررص ت٨ 

ص يهر ٙخ ععر ّرٕ َقه عر ت عقوّرٕ ي    رُٰؼتير رؽبّٕ؛ يرص عدن  ت تي

نكو يهؽص إيًّر  مينفصره . َأظرّد يهر  م يه ر  د تير   كرير  ض.        

تيّرّررر  ت َرقررررٌ، َتيررر  عرررو تيُتجرررب تيرررُطظ إمرتزيررر  معررركص  

عررٕ تيرر   َورر ٙقْ  ٟ ِفُتهرر  يهرر  أى نرٴرررل يوهررر ٙخ ت٥ػب مّررٕ تهرُقٽ   

يرتذررص شررعُض  شرررظًر معررد عررره تيفررّو  تيُورر ٙقْ يصرر ُ ت١عررري ت   

ٕ   ُوٳر تيفّؽص، َتهٶ يّرعرر  عوًّر  تيعرر       ؛ا هصرريتٌ تيع وّرٕ َتهًهّر

 يع ي أمج (.تَ ،ىُتيصعُضٓ تيلٓ ي ِع ؼرٍَ، َتهًر 

معا أ ٠م تيف نر زِ  َتشبّ ر تيعو ْ دبعو  تعرّغ عرُتي    -5

عررو تهُتـررّ   تتيررلٓ نعررّغ  ّررٌ، َترهرر َر عرردض٪  ألرررٗ أررري تيعرر ي

٘ تٟؼررٴه عْ، َتٟشرهصرر ا، َتسبفرر ي   َت١ كرر ر كررر:  تيررلك  

    ٖ عه قعررٕ قفرر ِ    َت٥ظرررت  عوررٖ كُكرهرر (، َقررد تصرر عد عورر

 وصفّٕ أع ا معركص عرركرر َ رر  أكثرر، ذّرث ِرر  إشرق ب        

 ،تيقفرر ِ  تيُتقعّررٕ عوررٖ عررُتي ت رتتـررّٕ َعه قعرررً  عررو ل٠درر    

 .عوٖ عؽرتعٌّ يو ُيُم. ت يلت تجمل ر ر  َتفر  تي
تيعو ررْ أ ير٪رر  عرر  ترهرر َر تيركهُيُجّرر  ت١ رر٠م  تت ت٥طرر ر  -6

تيعو ّررٕ تسبدِثررٕ  جرت ّرر  عرٴررُر(؛ َيررلت عرر  ِعررظ زبررُ٘ ع٨هرررخ        

-األ ةةةةالَباًيذ بل ةةةةتب

ب-ب ةةكبطةة  ٍباملرةة ي

عٌاةة باعةة ؽبمعهةة بجص

 بب سيةةةةةدةبجصسبةةةةةت ب

ملببواملةةة يباً ع ةةةد

ت ببيظةةةمغبًاةةة باًعمةةةس

اع ؼةةةةه ببها:ظةةةةا وب

 ا اةةة ب ةةةنبىب ً:عةةٍبج ب

كةةسامةب رشةةاثباًوحةةبب

 اًح زير ت
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تيفررّو  ي٠شرررع نٕ م يعدِررد عررو لرر ت٘ تزبرررت ّكض ٥نررر د تيفررّو     

م يعررركص تهررررقو َتهٴورررُ  ٥مًررر ر تهعررر يد م شبررردتإ تيرؽررررٓ       

ٕ  ؛تزبرت ّكررْ  َيررلت ِصرر عد عوررٖ نقررص تورر  تهعر ررٕ تيركهُيُجّرر

 . ً يوع عو. ععً ، َتستِد تيرأرٕ ت تعوپ
تيصّه رُِ  يُ جس٘ ٟ ِرحسأ عو تسب يٕ تيصّه  ّٕٙ(، َيرُ    -7

ًٻررَشررّوٕ ضقّقررٕ ت٨  أِف٪رر ر عرقرِررٕ َلّرر ر ك تررب ت تيرعرررري عررو   ظ

ِقررُم  ذّرر ٔ ت٥نصرر ى َأ كرر رٍ؛ يّررُِررٌ  ٭كررر َرِٝررٕ طبرررد  ررلٍّ     

ًٻرر مررُِررص نرررؾ تيصرررّه رُِ إىل  رررّو  ع٨      َع طفّٱرررِٱمؽرررر  قه٭رررر َع٨ر

 . َتكهُيُجّٱ
أعر  عهررد تسبردِث عررو تيصررّه   كؽره عٕ،  ك رر   كررر ض.    

   ٕ  ًرْ م يريكّرد شررفر      ، ًد ت َرقرٌ: تيصرّه   كؽره عٕ تقهّر

صب يٸ  كرري٪ت ََتشع٪  يوع ص َ رؿ َيّفّٕ كثرئ ت كص عرتذص 

ت٥نررررر د َتيرُزِرررر  َتيرصررررُِا، َيؽررررّ نٕ ضَر تيعررررره، َتقرررردِ       

 .هعرَم ت تهخؽؽٕ يؽ ٟت تيصّه  تهيكُٟت َت
مؽرفٕ رَتّٙرٕ   -وظ عوٖ ع   كرٍ كلي  عو أى تيصّه   َأٶ

عرو عُتعرص تيقرُٔ تيه ع رٕ      قد تكُى عر ع٠ٸ  -َم٠ ضع ِٕ عر ظرٔ

زبررررل  شررررّ ذْ يو  وكررررٕ، ظرررررِٴٕ أى ِررررر  تقرررردِ  ت١ رررر٠م       

َتكعرررف تيعدِرررد عرررو تيعررر ضتت  ،تيصرررّه  ّٕٙ نرررُضٔ  هّرررٕ ع يّرررٕ

 ُ ضِٕ تزب ّوررٕ، َدبررل  تهعرر يد يرِٝررٕ ت١عرر كو    َتيرق يّررد تيصررع

 َتيدعُٔ يرحرمٕ طع عه  تحملوْ. ، تت تيٴرّعٕ تشب٠مٕ ت م٠ضن 
   ْ تهرُقرر  عررو تيصررّه   كؽرره عٕ     ،َعررو ن ذّررٕ تهرررضَض تهرر ي

ً ٕ  تت عرضَض تقرؽ ضٓ يودَيٕ،   يُقا عركر يورؽرُر عورٖ   ع

يو تيهرررر ٙخ ل ؼرررٕ معرررد تعرررخّؾ ض. عصرررفر تهُشرررٖ يوُـررر  تيررررت 

اًظة ا زييب هةيبشةصمبتب

يحصةةةةصتبمةةةةنباًع ًةةةةتب

اًظةةةة ا ب ت وبىهةةةةيب

ةة ىطةة ٌتباك لةةتبب تيل 

ةةج ب سب  لسيةةتبىخ ةة يبظه 

ه جةةبب باًحع ةة ب ةةنب

ت وة ز ؛بظ  ةباإلاظ  بىب

ً عحييةةوب  وةةسبىزؤيةةتب

يلةةةةيَببمرةةةةسسب ةةةةر ب

بحعييٍبافباًظة ا زييب

 س ه بإىلب  ٌ بم ب
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  َ "أى تيصررّه    ععررٌ   ع٪رر  ت  تفررا٨أَتقّّ ررٌ يوفرررؿ َتيرررردِ ت، 

  يره ّٕ مديٸ  عو إشً عً  ت تيره ّٕ، َأنً  ذبرر د  ّٱ تتً  ذبر د ذ ي

شبٴٕ إشرتتتّحّٕ ك عورٕ ترردأ م يرهّرٕ تيرررّرٕ َتهرًرْ م ٟشررف ضٔ       

  ٕ ًٻ ير٨ ،عرررو تيرحررر ر  تيدَيّررر   ت ذبقّرررا تيره ّرررٕ تٟقرؽررر ضِٕ   صررر

 تهرجُٔ عهً  ت ته وكٕ".َتيثق  ّٕ 

ّٱرر    :تشب٠ؼررٕ   ؼرره عٕ تيصررّه   ؼرره عٕ عرِقررٕ، َتسضيررر ع ه

ُِع٪  معد ُِم، َمدأت تهرعر أكثر َأكثرر يرّض عر  ضَر تيصرّه       

نرتنرا  ت عر  ت٥ جردٱ  ، مص أؼر  تسبؽُر عوٖ ت١ ٠م ش٠ًٸرصب 

و َتسبُتشّب تيعخؽّٕ َتدُتتف تحمل ُيٕ؛ يلت   يكصر ى يرُ ع٧ر  

ر تٟشرف ضٔ عو ضع  تسبكُعٕ تسب يْ َترهًّر  يقٴر إ تيصرّه      قرٳ٨ِ

 رررّو   011ت ته وكرررٕ يررقّرررا تيرٴوعررر ت تهصررررقروّٕ ت إنرررر د     

 -، َتنرً ز تيفرؿ تهر ذٕ َتي  عو أي ً  9101دب رٓ حبوُر 

" قه عررٕ عرخررلٓ تيقرررتر مررإضرتد ؼرره عٕ  - ك رر   كررر ض. تهُشررٖ

ٕ"، َتيركورب عورٖ تيررردِ ت    تيصّه   ـ و عص رتت تيره ّٕ تيُطهّر 

تهررلكُرٔ؛ يورؽررُر عوررٖ تهرررضَض تٟقرؽرر ضٓ يوصررّه   كؽرره عٕ  

  تت عصرقرص ععرل.

 

ʘ ّٕتهدتل٠ت ذُر تيقف:  
 ّٕ أي ّٕ ؼه عٕ تيصّه   َضَري  ت تيره: 

صرً   أكدت ض. ع ٙعٕ ت١ دٓ أى ته ّٕ تيصرّه   يرْ مر   ٨ِ   

   ّ ر   شرّ   َٟت ذص كرثري عرو ععرك٠ت صبر عهر  تيصرعُضٓ،      

 عر ظررټ  َأرري٧  ت  عر ظرر٪ ت٥رث تيثق ت تيثقّص تيلٓ ك ى شرر٪ ؽبٰؾ

ت عسيهرر  عررو تيعرر ي م قررردتر،   ررو لرر٠ر ؼرره عٕ شررّه   َتعّررٕ     
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ميكهه  إزتذٕ كرثري  ر  عورا ت تيليهّرٕ تيصرعُضِٕ عر  أجّ در         

ميكرو ترشرّخ     فره  تيكثري، َعرو ل٠در  أِف٪ر   عو ععرقدتت كوٽ

 ت عو ج نرً  تٟقرؽ ضٓ تهر ظر.  ّٕ، معّد٪زٔ يورهعسٳقّ  ع٨

َ يب ض. ل يد تيرضِع ى إىل أى تيصّه   ـرَرٔ ته ُِرٕ، َعرو   

تيظورر  تلرستدرر  ك وررً ٔ ظررعرّٕ أَ َشررّوٕ تر ّررٌ؛  ُيّفرًرر  مرررص        

ى: تقرؽر ضٓ َتجر ر عْ.     ير . َيوره ّرٕ ظرقٽ    َي ٙفً  ترح َز كرصٯ 

ت ذرر. أى تيعررا تٟقرؽرر ضٓ ِصررًص قّ شررٌ عررو لرر٠ر عٞظرررتت،  

تيعررا تٟجر رر عْ ِؽررعب قّ شررٌ حبكرر  أى تيره ّررٕ تٟجر  عّررٕ      

ع وّٕ طُِوٕ َ رردٔ َتررتر  م زب نرب تيقّ رْ َتيثقر ت يو حر ر .       

ت تيعا تٟقرؽ ضٓ تيرلٓ    َضَر تيصّه   قد ِكُى أكثر َـُذ٪

  نرررتٍ ت ع وّررٕ ت٥نررر د تيفّو ررْ َتصررُِقٌ؛   يصررّه   ربوررا  رؼ٪رر    

ج. َ هّ.، خرٻَع٨   م٪رٯَعرخؽؽ. َكٶ  ًه٪تقرؽ ضِٕ عرعدضٔ، َع٭

ت َتعرد٪   شرُقٸ  ٰدع٧ر َتصررُ  عوٖ جس٘ عًر  عرو شرُل تيرت ّرٌ تيرلٓ ٨ِ     

ت تيصررررعُضِٕ ت يررررص أّرررر   تهصررررر، تيرررردتٙ ، َمعررررا ت١نعررررٴٕ 

تيرت ًّّررٕ تيرر  ظبرردي  ت ضَر ألرررٗ. شررّظًر كررلي  ظرررك ت  

يؽرره عٕ ت تيصررُل تيصررعُضٓ، َت ت  إنررر د كررررئ دبررد درر   رؼ٪رر 

 تت كررري٪ َيلت ج نب ٟ ميكو إأف يٌ. ك ر  أى عردض٪   ،تيصّه  ّٕٙ

ت تيصرررّه  ؛    ن. َته رررثو. تيه ظرررٚ. شرررّحدَى  رؼ٪ررر  عرررو تيفهٯررر 

ٟ ِصررر ر طرر٠ُِٸ ت عًهررٕ تير ثّررص مصرررب      ه ثررص تيصررعُضٓ عرر ضٔٸ 

عرر  ِع ررص ت   عرردم تنرظرر م ضلوررً  َنرردرٔ ت١ع رر ر تيدرتعّررٕ، َأ ير٪رر 

كٴْ يلت تزب نب َيّض ذر ٕ، يكو تيصّه   شر٨ تير ثّص كًُتِٕ

 ى عررو تيرقرر ٘ ت عًهرررٌ مررص َدبُِرردي . َضَر و تيفهٯررر عرر  ٨ِ ك ررُ  َت٨ر 

ى  ًّر  َظرر مّ  تيررلتكر تهردرد كرلي  ـر و       ُتيصّه   َتيعر عو 

ِرتتررب عورررٖ َجررُض تيصرررّه       تزب نررب تٟقرؽرر ضٓ يوصرررّه  . أِف٪رر   

ت باًظةةةةةةةة ا ب ىزةب

جامييةةتوبىمةةنباًظٌةة ب

اخحصاًهةةةةة بهمٌهةةةةة ةب

ػةةةةةع  تبتىبىطةةةةة ٌتب

جس  ةو؛ب يظ :حهةة ببةةٍب

ٍَّب بىظ ب:هةة بجحصةة ىشبهةة

 ذًى.
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ٕٸ  عر  ِعر  َيرُ  ه.؛ عو٭ر نع ب شُل ت٥ع٠ى َتهٶ عرو   ظ أى يهر ا شوصرو

تيهعرر ط ت تٟقرؽرر ضِٕ تيرر  ِرررتر  يًُريرر  َتنرع ظررً  مؽرره عٕ     

 تيصّه  .

شّ شرْ ٟ   ظراٲ   َأـ   ض. ؼدقٕ   ـص أى تيره ّٕ در  أِف٪ر  

ٕٸ ِقٰص عو تيعق. تٟقرؽ ضٓ َتٟجر ر عْ. َم يهصررٕ يوصرّه       أي ّ

ٕ تَتهصررر، يرردِه    رر  زتر   َضَر ك هصرر ر،  ،هقؽرره  تيرهّررٕ تيرررّرر

ٕٸإ ؛تيصّه   تهه شرٕ درٔ َجُض ته رثو. َته رث٠ت. َػبرب    إىل ن٨ ـ  

مبر  ِره شرب عر      ،أى نر ّس مإنر د نُعّٕ ععّهٕ عو ت١ ٠م تيُو ٙقّٕ

عررر  عررر  َرض ت تعقّرررب ض. عصرررفر    تيقرررُٔ تيه ع رررٕ ير٠ضنررر . َتتف قٸررر 

ٟٸ ،تهُشٖ ته ّٕ قٴ إ تيصرّه   َتهصرر،  تترٌ قررص أى       إنٌ ػبب أَ

ّٱرر ترُقرر  ضَر٪ن ت   خٴٽرريوصررّه   ت تيره ّررٕ تيعرر عوٕ تيرر  ت٨     إػب م

 تير٠ض. 

ُٰ ْ  َت تؽ ترقرٖ تيرُعّرٕ مفُتٙرد تيصرّه        ،ر أ. ضب رد تيدنردن

ت طب طررررٕ تيعرررعُ  َشرررًُيٕ تنرعررر ر ت١ ررر٠م تيرؼرررّهٕ، َيهررر      

روٕ َتيورظٕ تسب ّ ّرٕ َتير    م يلتت تيرُعّٕ ميى تيصّه   يّصا تيقٶ

تنرررر ٍ تهعرر يد؛   يصررّه   َشررّوٕ  ٥نررر د  ررّو  ِعررٰديّصررا ـرررَرٔ 

رٴهرٕ مكر٠  وقر ت    رتقّٕ يوره ّٕ، َيه  تكُى تيدع ِرٕ تيرح رِرٕ ع٨  

 ذقّقْ. 

ته٠ذظررر ت  َعرررو ج نررررٌ أـررر   ض. عصررر عد تحملّررر  معرررا٧     

 تحملدضٔ ت يلت ت٥ط ر ك   تُـرً  تيهق ب تير يّٕ:

     ٞشصرٕ  ؼه عٕ تيصّه   يّصرا دبًّرستت تقهّرٕ تعررتًِ  ع

مّٚرٕ  إىل ؼبرر د   ،َإذ  يْ  كر َإمدتإ َإنر د  ظ مجّص ؛أَ جًٕ

إنر جّٕ ضتع رٕ يرٌ َعهر ا َتشر  عرو تسبرِرٕ كرْ ِرردإ ت تشرروً م          

ت ٟ هرررخ أ كرر ر٪َتقرر  تسبّرر ٔ َكررص أذرر ب تهع نرر ٔ  ًّرر ؛ كررْ ٟ ٨ِ 

ىيصةببت باحم ةةصببئاحةة سب

اي  ةةةتبمع اةةةتبمةةةنب

لة ببواأل الَباًيذ بل ةت

مةةةفباًلةةةيةبيحا طةةةبب

 اًا  متبً الاا 
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 عٕ يٌ.. َيكْ ٟ ِكرُى أضتٔٸ ؽ ض٭تهر ْ يٴرّعٕ تجملر   َمّٚرٌ أَ ع٨

 و ِعرتًِ  َميٓ مثو.هخرجُى أ ك ري  هٵمً  ت رّ ِ

    ت ت ت٥نرررر د تيفّو رررْ تيعرمرررْ   تيررررَ، تيرقوّدِرررٕ َتشرررعٕ جررردٱ

َت٥نررر د تيصررّه  ْٙ ت كررثري عررو ضَر تيعرر ي، َٟ غبرر ر أى مّٚرهرر  

ّٱ    رو  تيقدرٔ عوٖ إنر د قر ضر عورٖ جرل  تزب ًرُر َعه  صرٕ      ذ ي

 تيعرَه تيصّه  ّٕٙ ت١لرٗ.

 ٨ِ يعرره عهرحر ت شرّه  ّٕٙ     ؽر   ق  عرر جر٧ قوا يُ أى ن٨ع  

 تهقص تيكثري عو تيع ضتت تيثق  ّٕ َتٟجر  عّٕ.   ،أرِرٕ عو يُِره 

 ُٰ ر أى تكُى تيصرّه   ت ـرُ٘ ركفره  أرري     عو تيؽعب تؽ

ته هًخ عبُ ت٥نر د تيصّه  ْٙ ضَى إشررتتتّحّٕ َتـررٕ، ك ر  أى    

  ُٰ ًٻ  أَ ع٨ر كرررُى  يررر  ؼررر نع٪  عرررو تيؽرررعب تؽررر ره ّرررٕ    ت تي ٪صررر

م تيّرُم عررو أ ر٠م قؽرررئ يرْ أ كرر ر    قرردٯتسبقّقّرٕ؛ إ  أ يررب عر  ٨ِ  

ُذْ عصرررُذ ٔ عررو ذرر  د أ رر٠م أجهرّررٕ عرر  معررا تيرتررُػ تيرر  ت٨رر  

 مينً   تت َتق  ضبوْ.

     ت١ رر٠م تيقؽرررئ يررْ مدتِررٕ مجّوررٕ ههرحرر ت  ّو ّررٕ أ فررص؛

يكو تيُتق  ت٥نر جْ د  َع  تع نٌّ عو قوٕ تيدع  َتيرصُِا ػبعص 

 . َتهرجرُ أى  ت ؼرعر٪ تيُؼُر يوفّو  تيصّه  ْٙ م هع ِري تيع هّرٕ أعرر٪  

تش  معرا عٞشصر ت      أ ِٕ ع  ذروكٌ  ًّ  أى نف ٧هرخ أ ٠ع٪ٟ ن٨

 َيْ ت ذقّقرً  إنر د أجهل. ،ت٥نر د عوٖ ظ رٔ نً ِرً  أَ ترتي 

األ ةالَباًلـةة ةبهةةاب

بدايتبشم ٌةتبملاحصة ثب

  ٌم ةةتبت لةةٍ؛بًوةةةنب

اًياكةةفباإلاحةة شابًهةة ب

ىمةة بجع ا ةةوبمةةنبكٌةةتب

اًةةةةد  بىاًحظةةةةييمب

يصعٍباًيؿييبًٌ:ة ٌ ب

اًظة ا يئبب ملعة ي ب

  ابؿع  باًع مل تبتمس ب
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  عصر مقٕ أمرُ عحررم    َ كر ض. ذ عد تيعرترٓ أنرٌ ت٨قر م شرهُِٱ   

َقد مدأت عهل ع ع. مبر ضرٔ نُعّٕ َجرِٕٚ عو  ،تيقؽرئي٢ ٠م 

مودِررٕ أمررُ عحرررم، ِعرر را ت يررلٍ تهصرر مقٕ ععرررتت تيعررر   عررو   

ظبرررُم تيفرررو َتيثق  رررٕ ت ته وكرررٕ.    َؼبفرررري ،أعبررر ٘ ته وكرررٕ

تيقرِررٕ تقرر  ت َشرر  عهٴقررٕ تزبررُ  َترعررد عررو تيرِرر ه مبصرر  ٕ   

س تسبف رٓ ت تيقرِٕ ق م ت تهركت٨ َتهص مقٕ. ك 0011 رر مقدٯت٨

ُٓ عوٖ ؼ يٕ شّه  ّٕٙ ترو  عص ذٕ ظ ظرٕ تيعرره  ًّر     رتيلٓ ؼب

ؽرٕ يوعرره   خؽٯعررت َع٨  9أعرر ر َعرره    4ميطُتر  ٕأعر ر عرمع 8

تيرردتلوْ، َيررْ أَر ظ ظررٕ عررو نُعًرر  ت عهٴقررٕ تزبررُ  َمشرر ر    

  عرترٴرٕ ميذردث   َتُجرد أر رٕ ذبكپر    ،تيُذّردٔ  ٰدع٧تيصعُضِٕ، َت٨

تؽررر ّ  تيق عرررٕ   ّرررٕ  تت تيعرررره تيصرررّه  ْٙ، َ ٯ ت١جًرررسٔ تيوُذ

ّٱررر  ؼرررُتّٱ زت تيرعرررد   ميذررردث تيرقهّررر ت. َيرررلٍ تهصررر مقٕ عرررسٯ َعرٙ

َأذرردوا  ،تيثقرر ت َتيفررظ ت ته وكررٕ َ ٭ررْ تيعرر  ر مُجررٌ لرر ؿ 

عررو لرر٠ر نصرررٕ إظررك ر تيفهرر ضل َل٠ ررٌ، َعوررٖ      ته ُِٱرر  ذرتكٸرر

تههٴقرٕ َتهًرر .    يقر ٘تت عر ظررٔ مر. ظرر       ير عغ تهصر مقٕ ترر ٯ   

ر ر. َمر يرأ  عرو ذدتورٕ يرلٍ     مؽه عٕ تيصّه   َعثقف. َ ه ن. ك٭

ٕٸقررررا ش٨رررر تهصرررر مقٕ تيصررررّه  ّٕٙ تيصررررهُِٕ إٟ أنًرررر  ذقٽ    ،جّرررردٔ  ع

 بمظة بلتبج ل َبطةايي ب

بًؤل ةةةالَب تبةةةيب صةةةَس

ىكةةدببةةدتثببواًلـةة ة

 ةةة ملبل ةةة ازةببماةةر

اي  ةةةتبىشسيةةةةتبمةةةنب

وب بٌديةةةةتبتبةةةةيب صةةةةَس

يؼةةةةة زنب بهةةةةةر ب

املظةةةة بلتب رشةةةةاثب

اًؼةةة   بمةةةنبتاعةةة مب

 املمٌوت
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ى معرركف. يرررلٍ تيقرِررٕ تيسرتعّرررٕ   َُِهرظريرر  أمهرر ٘ تههٴقرررٕ تهًر رر   

ٖ   ،قرِٕ تيصّه   ت ته وكٕ. أِف٪ هظ ٕ يْ حباٍَّتزب ّوٕ َتهٶ  عور

ٗ     ي عغ تهصر مقٕ ت٨  عر را  ّرٌ   ٨ِ ،قر م أعصرّ ت ظرعرِٕ َ هرُى ألرر

َأريي ؛ َمرلي    ،َظبّب تيستعص ،ض. تيكلتعْ :عثص ،ق ع ت َطهّٕ

  عثرص  ع٩ت جُتنب عدِدٔ. َعو تهً  ض٧  ث ذرتكٸرد٭ إى تهص مقٕ ت٨

نصرررّٕ  يررلٍ تهررر ضرتت تيُطهّررٕ تيرر  أعٴررا عهٴقررٕ تزبررُ  عّررسٔٸ   

ٕ عرر٠َٔ عوررٖ عرر   وكررٌ عررو    ك يسرتعررٕ َت٥رث  ،عقُعرر ت ته ُِرر

 تير رؽبْ َتسبف رٓ.

 

 ٕ تيصّه   كقُٔ ن ع:  

 يرررا ض. َ رر ٘ طّرررٕ إىل أى تيصررّه   عررو أيرر  َشرر ٙص تيقررُٔ       

عرررو  تيّرررُم مرررد٠ِٸ ٰدع٧رررتيه ع رررٕ؛  رررإ ت ك نرررا ت١ ررر٠م َتيصرررّه   ت٨ 

ت ذررد  تيكررر   يرردٗ كررثري عررو تيعررر   م ٥ـرر  ٕ إىل أنًرر   رروٲ   

  يررلت تيع ررص أى نفرر  تيقُتعررد َت١نظ ررٕ تيرر  تررهظ  مررد   رر٠ ؛ تتًرر 

  َِرقرٖ م يعخؽرّٕ تيصرعُضِٕ،     ٪ر ق٬ّ تهً ، مب  ػبعوٌ م يفعص ع ٠ٸ

هرر  معرركص ٟٙررا ك رر  عرـرررٌ كررثري عررو    هرر  َت رؽبٵَِعررره قّ ٧

  ؽرر  عر هّ. أِف٪ر   ، إىل أى ن٨تيكرب َتيرَتِ ت تيصعُضِٕ عو قررص٨ 

 ت يلت تجمل ر.  

٧٘ ٴا ض. عرري مرري  َشوٽ عورٖ كرُى ؼره عٕ تيصرّه        . تيفرُ

ٓ   ًه٪ررع وّررٕ عرهُعررٕ َع٭  تفررر  آ  قٸرر  ؛جدِرردٔ عوررٖ تجملر رر  تيصررعُض

رْ ؽررررررٳَع٨ ،َتهررررردقق. تيوكرررررُِ. ،   تيصرررررّه رُِي ترٯرررررككٶ

 ،َ هرررر نْ تهرررر كّري ، ْ ته٠مررررض تير رؽبّررررٕؽرررر ٳَع٨ ،تيوررررًح ت

 ،َعهفرلٓ تهعر يد تشبٴررٔ    ،َكلي  ت٥ـ ٘ٔ َتهٞورتت تيؽُتّٕ

َأرييرررر . َمرررر يرٴرل إىل تيقررررُٗ تيه ع ررررٕ تيرررر  ترصرررروص مهعُعررررٕ      

ب دبظساه ةعد باملظ بلتبج ب

 بشيااةةةةبب ديةةةةدة.ب

 بمرةٍب  بىمنبامله با ب

هةةةةةةر بامل ةةةةةة ازاثب

اًيها ةةتباًحةةابت وةةخب

بماولةةتباًصةةيتبم ةةصة ب

 اظ  ت

 ةةةئذابه اةةةخباأل ةةةالَب

ةةىاًظةة ا بج ب اً ةةيَببد بع 

ًةدًب ةنباًوحة  بببديال 

هرةةةة بمةةةةنباًؼةةةة   ب

بب إلك  تبإىلبتاه ب ةن ب

بةدبب ةالب؛ بظدبذاجهة 

ت بالةةةةةةفباًليا ةةةةةةدب

 بىاألاظمتباًحةابجةاظ ب

 هراباًعمٍبامله 

ب ؿا  تباًظ ا بج:حغبآ  ك ب

ب ها ةةةم ب مٌ ةةةتبمحاي ةةةتبىب

شديةةةدةب ةةةكباملصحمةةةفب

  بحَّةةةةةةةهو ب؛اًظةةةةةةةعيا 

بواًظةةةةةةةةةةةةةةةةة ا زييه ث

بوىاملةةةةدكللباًٌ ةةةةييل

بوعاباًٌهصةةةةة ثـةةةةةع بىم ب

ماباملالبةةةةةعبـةةةةةم بىم ب

ى اةةةةةة عببواًح زير ةةةةةةت

ىهةةرًىباإلكةة مةببواملةة ه  

بوىاملةةةةةؤذساثباًـةةةةةيج ت

ىما:ةةةةةةر باملؼةةةةةة هدب

 اًروسة
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ّٳررَت٨ ،َش٠شررٕ ت ألرررٗ ضَى  عّررد تيهظررر٧عررو تهفرر يّ  َت٨ تر كررثري٪ك

عهررف أَ عُتجًررٕ ضبررردٔ؛  وررّض أ فررص عررو ؼرره عٕ تيصررّه   ت        

ّٱرر      إىل أى عصوصررص "طرر ػ عرر    ذبقّررا  يرر . َميكررو ت٥ظرر رٔ ضبو

عورررٖ عررردض عرررو  طررر ػ" تشررررٴ إ تصررروّ  تيفرررُ٘ َتعوّرررا تزبررررط 

عثرص: تكر  ٞ تيهصرب، َإجر٠ر      ،تهُتـّ  تحملوّٕ تهصكُت عهًر  

تهورررر.، َرمرر  تيرقررُٗ َتيررردِو مبظًررر ضبرردض  تيثررُ  تيقؽررري      

َأرييرر .  ،َتيورّررٕ تيعررعث ٘(، َعع نرر ٔ تهعو رر ت ت تيقرررٗ َتدحررر  

َرأ  أى تهصوصص ي ِٞض إىل تكّري جلرٓ أَ ذص يو عركوٕ إٟ أنرٌ   

٧٘شوٽب يٌ أى رص٨ِ٧ ورً   عوٖ عدض عرو تهعر كص تحملوّرٕ َجع٧      تيفُ

ٕٸ ُٰ ق مورر ر أى ؼرره عٕ تيصررّه   ت ته وكررٕ شررركُى يوررردتَر. َتيرؽرر

ه ضٓ مؽه عٕ ضبرُٗ ي ض  َجّرد َعررسى   و ٨ِمبث مٕ عّدتى ع٠ٙ  هٵ

 ،ّ  مؽرررُرٔ تذرتت ّرررٕ معّررردٔ عرررو أشررروُ  تيرررُع  تهر ظرررر إ ت ؼ٭ررر

تيعقرررص َتيُجررردتى.   َمٴررررل ت٠عرررض ععررر عر ت٥نصررر نّٕ َرب طرررب   

 إى ؼه عٕ تيصّه   يْ صب ر عه شرب يورفر ي عورٖ معرا       ،أِف٪

نر  عر  إنرر د    ض٧َتي  ت٨ظًر تفٰر ،تيع ضتت َتيرق يّد تزب ّوٕ ت مودن 

ُُٰوٳأ ٠م َو ٙقّٕ ت٨ ن  تٟجر  عْ َعُرَوهر  تيعرعل. َتهكرررٕ    ر٧ا تٴ

ؽرررؾ ت١ضمّرررٕ يررردِه  م ه وكرررٕ تسلرررر معررردض يرررّض مقوّرررص عرررو تيق  

َتيرَتِ ت ت١ضمّٕ تي  ميكو ذبُِوً  إىل أ ٠م. ك ر  أى قؽرؾ   

كفررر ، ت٣مررر ٘ َت١جررردتض عورررٖ مصررر طرً  يرررْ  تت قّ رررٕ ععهُِرررٕ      

مًررر  تيعدِرررد عرررو تيررردرَط تيررر  ٟ ميكرررو أى َ ،َأل٠قّرررٕ ع يّرررٕ

 نكرشً  ت نفُط تيهغ٘ إٟ مإمً ر شّه  ْٙ ِرَل تيلتٙقٕ يو روقْ. 

عرِكّرٕ تير     أى عرو ت١ ر٠م ت١  َأظ ر ض. ل يرد تيرضِعر ى إىل  

  تيفرررّو  تيعرررًري  كرتعرررر ـرررد كرتعرررر(   ت تعررررِعّٱأذررردوا أورررر٪

Kramer vs Kramer،  يُ  ر ى َعريِرص شرررتِب  .شرر تمٴُيرٕ ض ، 

ت بكـةةفبه:ةة طبالبةة مب

ىاألشةةةةةةةدااب ةةةةةةةكب

بظةةة هحه بهةةةةابذاثب

ك مةةةةةةةتبمعاييةةةةةةةتب

ب  ً ةت بهة بىببوىتخالك ت

اًعديةةدبمةةنباًةةدزىضب

اًحةةةةةةابتبميوةةةةةةنبت ب

ا سطةةةه ب با:ةةةيضب

هةةةةة زباًةةةةةاؽمبإتببئب

طةةةةةة ا يئبيةةةةةةسىقب

 اًرابلتبًٌمحٌلا
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،  ريوريٍ ِعرٌ تيوري 0535َتيلٓ ذ ز عوٖ ج ٙسٔ ت١َشك ر يع م 

 رِد ذ٠ٸ( يف تو   عٕ؛  قد أو ر تيفّو  قفّٕ تشبر٠  مر.   ّو   أٶ

تيرررسَج. َتنفؽررر د   َعررر  ِرتترررب عوّرررٌ ت عصرررييٕ تسبفررر نٕ ت     

ترعرررٌ إؼررردتر  تٗ كررررري٪ث ؼرررد٪تجملر ررر  ت١عرِكرررْ، َقرررد أذرررد٧ 

آلرر   كر ى هريِرص شررتِب  رّو ٫      تعرِع ت ل ؼرٕ م سبفر نٕ. أِف٪ر   

َتيررلٓ تهرر َر ت٣ورر ر تشبٴرررٔ يوٴ قررٕ     ، (Silkwood  0980يررُ 

ت تيهَُِررررٕ عررررو تيهَُِررررٕ َعرررر  ِرعررررره يررررٌ تيعرررر عوُى ت تهفرررر ع٠  

ك ٥ؼررر مٕ م يصررررط ى. تيفرررّو  رَٗ قؽرررٕ     ،ععرررك٠ت ؼررررّٕ 

ـررا يوصرررط ى  ذقّقّررٕ هًهدشررٕ تمسًرر  كرر ترِو شررّوكَُض تعرٯ   

ِررٕ. َقررد يًررر تيفررّو  معررد شررهُتت عررو   َمصرررب ع وررً  ت ضبٴررٕ نُ

  تيهررَُٓ تيعررًري ت ضبٴررٕ ورررٓ عرر ِوس آ٠ِنررد ت     ذرردَث تيرصرررٰ 

ٍ إىل لٴررر تهفرر ع٠ت تيهَُِررٕ  مهصرروف نّ ؛ ت١عررر تيررلٓ يفررا تٟنرررر   

وفرررا ََجُضيررر  ت عهررر طا عييُيرررٕ م يصرررك ى. َمعرررا ت١ ررر٠م ت٨   

   ٕ َ يرر  مإورر رٔ تزبرردر    ؛تٟنرررر ٍ َمقررُٔ إىل قفرر ِ  ت أ ِررٕ ت١ي ّرر

 ًْ ترعوا مُجُض تيرعر َش٠عرً ، َتيقّ   ،تهفّد َتيُتعْ ذُد 

ٕ ذقّقّرٕ تصرررا تيرفررّ     تي  ِٞعهُى مًر ، َعر  إ ت ك نرا قّ ٪ر    

عؽٴهعٕ. يلت ج نرب ِرعورا م يصرّه   عهردع       عو أجوً  أم أنً  قّ ٫

 كرلي  ذ ـررٔٸ   عرو ت١ضزبرٕ تير  تظرصٰ     تتؽر  أضتٔ تثقّف، معّرد٪ 

 ت كثري عو ت١ ٠م.

  ً ٱر ع ت قد أكدت ض. يهد تشبوّفٕ أى تيصّه   د  ضَر٪  ،أِف٪

 ر  أى  ت إو رٔ تيقف ِ  تجملر عّٕ، َتيريوري عوٖ ؼ نعْ تيقررتر. ك 

د إىل عرر ي عوررْ٘ م يديعررٕ َتهرعررٕ عررو  عرر ي٭تيفررّو  تزبّررد ِهقررص تهٶ

  ٕ  ،َت٥لرررررتد ،َتيصررررّه رُِ ،لرررر٠ر عهظُعررررٕ عرك عوررررٕ: تيقؽرررر

مسيو ةةتبمةةنباأل ةةالَباألب

اباًحةةةةابتظةةةةدذخبتذةةةةس ب

 باً:ةةةةة ٌ بجرشةةةةةيع  ب

اًؼةةةه ب هسامةةةسبكةةةدب

 Kramer vsهسامةةةس ب

Kramerبويًةةةةةةةةةةةتببو

بهةةةةةي   بلطةةةةةحاا

بوىم يةةةةةةٍبطةةةةةةييب

ىاًر بظ شب كبشة بصةب

 0595األىطو زبًع َب
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خل، َيهرر  ٟ ميكررو تٟقرؽرر ر عوررٖ ت١ رر٠م تيقؽرررئ  إ َتير ثّررص...

 َيّض تيكص.  ً  جس٫٘م يرأ  عو أي ّرً ، يكهٯ

 

 وّٕضَر تهرأٔ تيصعُضِٕ ت تيصّه   تحمل: 

ٟٸ  عفر ضٍ: عر  ضَر تهررأٔ ت      عً ٱر  طرذا ض.  ُزِٕ تيركر شرٞت

جرٕ تيصرعُضِٕ يّفر ٘ تههؽرُر قرد      خرٻتيصّه   تحملوّٕ؟ ل ؼٕ َأى تهٶ

صرررّ  ّعّرررا يعرررره أذررردث أ ٠عًررر  " رررر ٔ عث يّرررٕ" هًرجررر ى  ّه   ض٨

دبرمررٕ  ٓرًرررٔ يقرررُر  ررّو  ِرريتْ عررو موررد     ت١لررري، َيررْ ضعررُٔ ع٨ 

َم يكر ض ترُتجرد  ًّر  ضَر يوصرّه  . َت      ،تشّه  ّٕٙ ضبدَضٔ جردٱ 

أظرر رض.  ًررد تحملّرر  إىل أى  ررّو  يّفرر ٘ تههؽررُر قررد   ،يررلت تيصررّ ل

َيرٴورٕ تيفرّو  عر٠ّ     ،يو خرجٕ يّف ٘ تت َتقدِر٪  كرري٪ٟقٖ ترذّر٪

س مررريٓ جررر ٙسٔ، إٟ أى ععررر ركرٌ ت  تيسيرتنرررْ، َعررر  أنرررٌ ي ِفٶررر 

  عظررررر   ،عصررررر مقٕ تهًرجررررر ى تيرمسّرررررٕ ظرررررر  يرررررٌ. َي٢شرررررف 

تيصرررّه  ّٙ.  عرررو تزبهصررر.( ت ته وكرررٕ ِرحًرررُى إىل ت٥لررررتد، 

   رٯر ضَت عرُقفً  َتقرؽررَت عورٖ تهُنرر د عرث٠ٸ! َكٶ     َقوٕ عرهً  ذردٯ  

وُت تٟشرررر رتر ت تيصرررّه رُِ  عورررٖ تيررررأ  عرررو قورررٕ عررردضي (  فٯررر 

 ُ َيرلت تيكرر  تد ٙررص عرو تهخرررج. َتهخرجرر ت    . كر مرٕ تيصررّه رِ

  ت ت١ ر٠م تيقؽررئ، َعهردع  ِرحًرُى إىل     تهرؽر أأورّٕ أع  د

ي  عوررٖ َجررٌ ٧ً٘  َأيررُتذّهًرر  عّررُيٵ ضَىت١ رر٠م تيٴُِوررٕ؛ شررّردٳ

 ٕ ُټ يوك ِررر َٟ عررر ن  عرررو دبرمررررٌ ت مدتِرررٕ  ،تيدقررٕ؛ ١ى ت٥لررررتد عكررر

 تً  تيفهّٕ. ذّ

َعرررو ج نرًررر  أكررردت أ.  ررر ٙسٔ تيعحررررَػ عورررٖ أى ت١ ررر٠م    

عوٖ تيركرّري َقورب تهرُتزِو إ ت    ق ضرٔ  ،  ًْتيصّه  ّٕٙ قُٔ ذقّقّٕ

و تهفّلي ، َتيفو تزب ّرص ِرٞور ت تزب ّر ، شرُت٘ أكر ى      ذص٭ع  أٶ
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كر ى تهقؽرُض عرو تصر ٝر ض.  ُزِرٕ       أم أنثٖ، إٟ إى٩ تعٌ  كر٪قدٳع٨

م ٟير  م م يقف ِ  تهرعوقٕ مُـرعّٕ   ٖعهتيركر شّه   تهرأٔ تي  ت٨

ٟ   ت١ ر٠م، َيهر  أِف٪ر   تهرأٔ ت ته وكٕ َتيرعررري عهًر  عرو لر٠ر     

 ،و يُ تيعخؾ تهرردإ تيرلٓ ِؽرص مر يفّو  يع عرٕ تيعرعب      إٟ ع٧ ًِٰ 

َِع ص عوٖ تكرّري قرُتن. عُجرُضٔ أَ عر ضتت َتق يّرد أرري ع٠ٙ رٕ،        

ٕٸ  عً .  هرو نرِد أ ٠ع٪مؽر  تيهظر عو جهض عرد٭ صً  ت٨ شعُضِ

رِٝرٕ   ت تيره ّٕ تيرعرِٕ، َت ذبص. جُضٔ تسبّ ٔ تي  تًرد  در   

، َتوفررا تيهظررر إىل أَـرر إ َظخؽررّ ت َأزعرر ت إنصرر نّٕ      9101

َدبرر ر  ظخؽررّٕ، َربوررا تيرعرر طف ععًرر ، َتع ررص عوررٖ إػبرر ض        

ب ت رِرد ذوٸر ( تيرلٓ تصررٯ    تسبوُر در  عورٖ أررتر تيفرّو  تهؽررٓ  أٶ     

إعرر ضٔ تيهظررر ت قررُتن. ت١ذررُتر تيعخؽررّٕ ت عؽررر، َتيصرر  ،      

، معررب تيرخورْ عرو مجّر      يو رأٔ حبا تشبو  َتيرخوْ عرو زَجًر   

عصررررق تً  َذقُقًرر  ته ضِررٕ، َكرر ى تيفررّو  عررو إلرررتد رجررص يررُ   

شررعّد عرررزَل. َكرر ى يررلت و يررث تنرؽرر ر يوفررو تيصرر م  ت عؽررر،  

ض   تيق نُى ٥ع ضٔ تيهظرر ت ذر ٟتٮ إنصر نّٕ تصرررا تيرع ِرٕ معرد       

 ّو . عؽررِ. آلررِو، أَد ر :  رّو   جعورُنْ صبرع٪ر (، َتيرلٓ        

ت إعر ضٔ تيهظرر ت تيقر نُى تزبهر ْٙ تهؽررٓ، َشرو قرر نُى       ب تصررٯ 

جدِد ِقفْ مإيكر ٘ تصرحّص تيصر مقٕ تزبه ّٙرٕ ت١َىل ت تيؽررّفٕ      

  أٓ صبرررم ت ٙررب  رؼررٕ تيعررُضٔ سبّ تررٌ  ه٩تزبه ّٙررٕ يو ؽرررِ.، َع٧رر

تيٴرّعّررررٕ، َتسبؽررررُر عوررررٖ ع ررررص إ ت كرررر ى ؼرررر ضقٸ  ت تُمرررررٌ.  

ب ت إعرر ضٔ تيهظررر  َو نًّ رر :  ررّو   كو ررٕ ظررر (، َتيررلٓ تصرررٯ     

يور ٟت ت٥نص نّٕ يوصحه ٘ تهؽرِ.، َ ا مصرررٌ إعر ضٔ ؼرّ إٔ    

تيقررُتن.، َتظرررق ل قرر نُى جدِررد ِصرر   يو صررحُى مسِرر رٔ أيوررٌ        

مفررررُتم  ضبرررردضٔ، ل ؼررررٕ أ رررررتض ع ٙورررررٌ تيررررلِو ٟ ِصرررررٴّعُى 

نبهيباًؼرفبامل دةبم ب

اًةةر بيـةةٍببةة ً: ٌ ب

يعمٍبىبوًع متباًؼعب

 ةةةكبج  ةةة بكةةةياالب

ميشةةةةياةبتىب ةةةة ااثب

ىجل ً ةةدبغةة بمالمئةةتوب

برصتباًاظسب ةنبشةاعب

  ه م د ب

 ةةةةةة ٌ ب شعٌةةةةةةيعب

ببمصسم   وبىاًةر بجظة َّب

 بإ ةة اةباًاظةةسب ب

اًلةةةةة اي باًصاةةةةة يئب

بىطنبكة اي ب املرص و

شديةةدبيلبةةببئً ةة مب

جظةةةةةص ٍباًظةةةةة بلتب

اًصا ب ةةةةةتباألىىلب ب

اًـةةةةع :تباًصا ب ةةةةتب

ةةة ت بغبا بًٌمرصةةةيلوبىم 

بج بةةةبب سؿةةةتب مصةةةَس

اًعةةةةةةةياةبًع  جةةةةةةةوب

 اًو  ع ت
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تسبركرررٕ َزِ رترررٌ ت تيصرررحو. َصبررررض َؼرررُر أ ررر٠م هخرجررر ت    

َ ُزيرررر  م زبرررر ٙسٔ عرررردع ٔ يوفخررررر شررررعُضِ ت هًرج نرررر ت ع هّررررٕ 

إىل أي ّرٕ تٟشرر رتر ت    ٌَتيرف ٝر، َيكهٌ ِردعُ ت تيُقرا نفصر   

  ٗ َمبرر  ؼبرر كْ َتقرر  تجملر رر    ،إنررر د أ رر٠م ألرررٗ مررهفض تهصرررُ

تيصعُضٓ، َيلٍ تٟشرر رترِٕ يرْ تحملر  تسبقّقرْ يهحر ، ؼره عٕ       

 تيصّه   ت ته وكٕ.

 

   تيرَتِٕ تيصعُضِٕ َتيهًُه مؽه عٕ تيصّه: 

أظرر ر ض. ل يررد تيرضِعرر ى إىل أعررر ي تره َيررٌ تيُرقررٕ ت١ؼرروّٕ      

"شرُل تيرَتِرٕ تيصرعُضِٕ"     رمر  تَتيرعقّب عوًّ ، َيُ ع  ِرعوا ذبدِد٪

ٕٸ  ٰدع٧ر تي  ت٨ ت ؼره عٕ ت١ ر٠م،   ٥نرر د تيرَتٙرْ تيصرعُضٓ       أش شرّ

 ر ز يوك ِٕ؛ َ ي  عو َتق  عر  نررتٍ ت ععر ره تيكررب عرو رَتد      

ّٱيورَتِٕ تحمل  مً  عو رٯ  َكثرٔ كٶوّٕ َت٥قر ر عوًّ  َتنرع ري  ضبو

 ررإى َجررُض ؼرره عٕ شررّه  ّٕٙ ت    ،تزبهصرر.. َت يررلت تشبؽررُؿ 

مرص   ،م تيرَتِٕ تيصرعُضِٕ َنفرحً  كرلي    ته وكٕ شّصً  ت تقٰد

كرَتِررر ت ظبّرررب ضبفرررُي تيررر    ،َرَتجًررر  لررر رد قٴرنررر    ع٪ررر

َتنرع ري  َع٠عصررً   ش ي ا تيصّه   تهؽرِٕ ت زِ ضٔ عقرِٝرً  

يّرؽص  ،ت١عر تيلٓ جعوً  تؽص يوع هّٕ ؛عد إنص نْيقف ِ   تت م٨

 َيرّض (. 0540ت تيهً ِٕ ت١ضِب ظبّب ضبفُي عورٖ جر ٙسٔ نُمرص     

ٕ  تيفهّٕ تزبُضٔ ملتت ِرص  تهؽرٓ تيفّو  أى تهقؽُض  تير   َتيرقهّر

ٖ  تدهدٓ أَ ت١عرِكْ تيفّو  ت ظبدي  ٌ َيك تهثر ر،  شررّص  عور  هر

ذررد ت  َيررلت َتنرعرر ري ، ضبفررُي ظبّررب رَتِرر ت  ِررُإ ت شرر ي 

، َعررو ب يوصررّه   تهؽرررِٕ رأرر  كررص ظررْ٘ رص٧رر تتررٌ إظبرر ز عًرر  ٨ِ

ىشةةةةةةةةيابؿةةةةةةةةا  تب

طةةةةةةةةةةةةة ا ب تب ب

املمٌوةةةةتبط ظةةةةه ب

َباًسىايةةةةتب بجلةةةةد ب

اًظةةةعيايتبىالةةةصه ب

بةةةٍبىزىاشهةةة ببوهةةةرًى

َ ب  خ زسبكوسا بمت 
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 تيوررؾ َتيكرر٠ ، تسبرررت ّغ، تيكرنرر ، أَٟض ذ رتهرر ،      يرر 

 خل(. إورورٔ  ُل تيهّص.. 

  عً ٱر  تَجُض شّه   َرَتِٕ ضبوّرٕ شرّحعص عرو تيثق  رٕ عهؽرر٪     

 ُِرٕ عورٖ ت١قرص عورٖ تهصررُٗ تٟجر ر عْ، مؽرر         ت تيع وّٕ تيره

تيهظر عو تهرضَض تٟقرؽ ضٓ،   يصّه   يْ أضتٔ تثقّرف، ََشرّوٕ   

ا ذرتا وٷعً ٕ ت تعكّص تيُعْ تٟجر  عْ، ََشّوٕ   عوٕ ت ل٧

ص تجملر ر  عرو ذر ر إىل ذر ر، حبّرث ِرُتكرب       قٷوق ت ِص عد ت ن٧

 .  ً  تٟقرؽ ضٓ ي  ع  تيره ّٕ ت ظق  كٰص

ل أ. ضب د تيدنردنْ إىل عر   كررٍ ض.  ًرد تيّرّر  ذرُر       َتٴرٯ

عُـرُإ تيعقرر٠ّت َقؽررؾ أ ررتض ظبرررُت َ ّررسَت عر  قوررٕ تيرعوررّ     

َتيرررردرِب، ذّرررث  يرررب إىل أنرررٌ ميكرررو ي٢ ررر٠م تيصرررّه  ّٕٙ أى  

ص تهعر ل  س عوٖ تشبؽ ٙؾ ته ّرسٔ يوعرعب تيصرعُضٓ ت ذبٰ ر    رك ت٨

شررّ   أنررٌ قررد مرررز ت  يرر     َٟ،   َتيررريقو َتدحرررٔ َشرررعٕ تيرررعوپ 

 ٘ ك يك ترررب تيعقّورررْ تههّرررف ت  ؛أضمررر ٘ ق ررر  ت ت٥مررردتإ َت٥وررررت

إنًرر   :َتيرر  قرر ر عهًرر  جرر ت إمرررتيّ  جرر ت  (،عرردى تهورر  عور رررٌ 

مررر  َظررر م ت أَرر تيع٭عرررترررلكرنْ مإمررردتإ رَتٙرررْ تيقررررى تير شررر  ع

 مٕ نؾ َأريي  عو ت١ضم ٘. يلٍ تيرَتِٕ ع  أريي  عو تيرَتِ ت مبث

 قُٓ يكثري عو شّه رُِي ت ت١ ٠م تزب ضٔ َتهفّدٔ. 

 ررإى تيؽررُرٔ تهررركررٕ يررْ  ،َعررو َجًررٕ نظررر ض. َ رر ٘ طّرررٕ

مدِص تيكر   يكثري عو ظر   تزبّص تزبدِد تيرلٓ ٟ ؼبر رص أى   

ِقررررأ عررردض أذرررر  أكثرررر  ررر  يرررُ عُجرررُض ت تكرِررردتت ترررُِرت.     

َتِررررٕ ت ررررر   َتيرَتيصررررّه   ؼرررره عٕ يررررْ ظرررررًّٕ مؽرررره عٕ تيك٭ 

ضبرُتيرر  َنقوررً  يو عوُعررٕ أَ تهعرر عر َت١ذرردتث، َت كررثري عررو    

مررص َو٠وّررٕ  ،إٟ أنًرر  عررركررٕ َوه ّٙررٕ ت١معرر ض  ؛أيرردت  تيكررر  

ًؤل الَباًظة ا ب تبت ب

صب ةةكباًرـةة بفبسه ةةج ب

املم ةةةةةصةبًٌؼةةةةةعبب

ةة ٍباًظةةعيا ب بجعم 

املؼةةةة قبىاًهصةةةةسةب

 بىرس ةةةةةةتباًةةةةةةحعٌ ب

ط  بتاوببتىبهكٌ وبىاًح

كدببةسشب بذًةىبتابة مب

كمةةةةة ب باإلبةةةةةداةب

ه ًو جةةةةةببب؛ىاإلذةةةةةسام

اًعلة  باملا ةةفب ب

  مد باملٌغ مٌعمحوب
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عرو   تت١مع ض ت كثري عرو ت١ ر٠م يرلٍ ت١ِر م. َتٟعرقر ض أى كرثري٪      

وق  ررٕ تزبّررص تسبرر يْ َتيقرر ضم شررّر  توقًّرر  عررو تيفررّو  َيررّض عررو     

ُت ٨ًر  َتيصرعُضِ ت تُجٯ .ت عو تيصرعُضِ قٕ أى كثري٪تيكر  . َتسبقّ

جمل ر ت٥لرتد َت٥نر د تيصّه  ْٙ، َت١عهّٕ أى ِهحرُت ت أع  د  

ٟٸَِقرردٳ م عررو أ رر٠م قرردٯ  ٨ِ ررٕ تهقررلن  عررو كررثري  ٽرر ق٬ّ عُت يهرر  أع رر 

ًٻّ رٌ، مرص َت٨  َعصوص٠ت ٟ ترقٖ إىل نقص وق  رٕ تيصرعُضٓ َق٭   رنر   ظ

 ل ت كثري عو ت١ذّ ى. كععب ع ضٓ عصرًرت َأ

أعرر  ض.  ًررد تحملّرر   يظرر ر إىل أى تيرَتِررٕ ععرر. أؼررّص يوفررّو    

تيصررّه  ْٙ، َيكررو كر مررٕ نررؾ شررّه  ْٙ عررو رَتِررٕ يررّض مرر ١عر 

 96تيّصررري! َيررُ ع ررص إمرردتعْ طبروررف..  هحّررب ضبفررُي كرررب    

٘٪، َيكهٌ ي ِكرب شّه رُِ َتذد٪ شّه رُِ طبروفٸ عوٖ رَتِٕ  ت مه 

 ٌ  99مورر  عرردض ت١ رر٠م تهصررر دٔ عررو رَتِ تررٌ     ت ذرر. ؛أَ قؽررٕ يرر

ٌ       ّو ٪رر َميكررو  .  ؛  يرر  ١نررٌ ِررٞعو مرريى تيصررّه رُِ عصرررقص ملتترر

ت٥ظرر رٔ يهرر  إىل  ررّو  "تيكّررا تيكرر ت" تيررلٓ ألرجررٌ ضتَض عرررد   

ؼرفرٕ   091تيصّد َتشر دٍ عرو رَتِرٕ قؽررئ ٥مررتيّ  أؼر٠ى       

     ُ تقر  أنرٌ مثرٕ  رررل    عرو تيقٴر  تيؽركري( معهرُتى "ع يرر  تسبرسِو". َتي

كرررلي  ميكرررو ت٥ظررر رٔ إىل  رررّو    .كررررري مررر. تيرَتِرررٕ َتيفرررّو  

أعرِكرررْ مررررإ  ّرررٌ تيصّه رِصرررا أميررر  مرتعرررٕ يرررُ  رررّو  تقررررر ط  

(Adaptation 2002)،       ذّرث تؽردٗ تعر ريْ كُ  ر ى يررُِرص

يهر ا رَتِر ت شرعُضِٕ عدِردٔ       يكو أِف٪ ؛كر   ج   إىل رَتِٕ

َعوررٖ  . عفررً  عور ررْ أِف٪رركررررئ، َم  تؽررو  ١ى تكررُى أ ٠ع٪رر

 إى تيرَتِٕ تهؽررِٕ تيقؽررئ "ذررمي٠٘: قرِرٕ رأررٕ"       ،شرّص تهث ر

  ثص ععرَإ  ّو  مجّص إنر د عؽرٓ شعُضٓ ععرتا.

بلابمةنباًظةةعيايهرة  ب

بجيشَّب يابه ةىاًظعياي ث

ملص يباإلخساسبىاإلاحة سب

اًظةة ا يئوبىاألما ةةتب

ت بياصعةةةةةةةةةةةةةياب ب

ميابًاة بت  ًه بىيلد ب

متبجالرا بمنبك  ببت  ت 

َبمةةنبلةةدَّببي بهرةة بمةة َّب

ت ةةةالَبىمظٌظةةةالثبتب

جسكابإىلبالةٍبذل  ةتب

  مواًظعيا بىك ب

اًسىايةةتبمعةةلبتؿةة ٍب

ًٌ:ةةة ٌ باًظةةة ا يئوب

ىًوةةةةنبهح بةةةةتباةةةةفب

طةة ا يئبمةةنبزىايةةتب

ًةة عببةة ألمسباً ظةة !ب

ىهةةةيب مةةةٍبإبةةةدا اب

 مرحٌف
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َتص ٘يا أ.   ٙسٔ تيعحرَػ: إ ت ك نا كر مٕ شرّه رُِ  رّو    

ربروررف عررو كر مررٕ رَتِررٕ أَ قؽررٕ قؽرررئ ك رر   كررر ض.  ًررد         

  يُ ععرَ  ِقُم عورٖ تسبرُتر أكثرر عرو     تيّرّ ، َتيصّه رُِ ك 

ّٯتيُؼررف، هرر  ت ِظًررر تيفررّو  ك رر  يررُ ع٨   و ت تيؽررُرٔ تير يّررٕ، ررر

تيكر    ق ، َذُيرٌ تسبرُتر َععر يد،     بٯَكينٌ ي ِيلل إٟ يٶ

٪٘  كثرئ عو تيكر  ؟! مّه   ترا أجست
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َعو ن ذّرً  تعرقد ض. َ  ٘ طّرٕ أى تلرّر ر تيعركص تيردتٙرٓ    

 ُ ى مبعهررٖ أنررٌ ِرردَر ذررُر  كرررٔ تيكررر   َٟ   عقؽررُض، قررد ِكرر

ِوررررسم مكرررص عررر   ّرررٌ. ت ذررر. أَـررر  ض.  ًرررد تحملّررر  أى تيفرررّو      

تيصرررّه  ْٙ ِقرررُم عورررٖ تيؽرررُرٔ َتسبركرررٕ، َتيُؼرررف أش شرررْ      

َأؼررّص، َذب ظررْ تسبررُتر عرر  ي ِكررو عررو نررُإ ت١ رر٠م تسبُترِررٕ  

 Dialogue Film  ررررإى تهصوصرررر٠ت   ،(. عوررررٖ تزب نررررب ت٣لررررر 

ٕ   تيروفسُِنّرٕ ت    ًررَآ ر ل تيرَتِرٕ َعُته   .عر رد عورٖ تسبررُترتت تيٴُِور

  عو تيصّه   عً   مو  تقدم تيرقهّٕ  تيورً     َأمعد أ قٸأكثر تتص ع٪

يررلت عررو ن ذّررٕ. َعررو ن ذّررٕ   ،إٟ ت أ رر٠م تيرررِرر  "ت٣نّ ّعررو"(

طُِوٕ َرمب  تدَر ع  أزعهرٕ طبروفرٕ؛ يرلت      إى تيرَتِٕ ع ضٔٸ ،ألرٗ

كررثري عررو  .ى أَ و٠وررٕ  ررّو  عدتررٌ شرر عر  عررو تيؽررعب تقرردميً  ت 

 ي   ؛  ِقُر إى تيرَتِٕ أ فصتيه ط إ ت قرأ رَتِٕ و  ظ يدي   ّو ٪

ّٱررعررد٪أى يهرر ا م٨   تيؽررُر ت طبّورررٌ  َيررُ ِقرررأ تررر م٧   إ  إنررٌ ، ت  تت

ٕ    ركُى  ّو ٪ ّٱ     . ط٠ُِٸ مٴُر تيرَتِر   َأـر   ض.  ًرد أنرٌ ظخؽر

ّو ، َي ميرص عرو تيفرّو ،    َظر يد تيفر   " يرب عر  تيررِ    "قرأ رَتِرٕ  

يكررو مؽررُرٔ ع عررٕ  ،ك رر  ي ِفقررد عرعررٕ تيرَتِررٕ ت تيُقررا  تتررٌ
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  مرر. تيرَتِررٕ  ل ضتٙ ٪ررفرررٳ إنررٌ ٨ِ ،َكه قررد شررّه  ْٙ عوررٖ عبررُ عرر   

رَتِررٕ تسبررر  َتيصرو  يررر تُيصرررُٓ.. ي ِصرررٴ  أٓ   ، َتيفرّو . أِف٪رر 

 ررّو  تٟقرررتت  عررو رَذًرر  عوررٖ تيرررأ  عررو تحملرر َٟت تيكررثرئ؛        

 ،تض ظخؽّ تً  َتيرف ع٠ت تيهفصّٕ  ّ   مّرهً . ألرري٪  د  َتعٰديٴُ

ذبُِرررص تيث٠وّرررٕ إىل   معرررد  رررُز ظبّرررب ضبفرررُي نررر ٙسٔ نُمرررص  ٯ     

 عصوص٠ت ن جرٕ، َت تهصوصص شعٕ يوك تب أكثر عو تيفّو .

َتتفقررررا أ.  رررر ٙسٔ تيعحرررررَػ عرررر  تيقررررُر مرررريى تهصوصرررر٠ت   

ّ   تيروفسُِنّررٕ قررد ت٨  و ، َعررو ته كررو  عٴررْ عصرر ذٕ أكرر  عررو تيفرر

  يررُ تففررّص جّررص ّٱررجعوررً  ت أجررست٘ عرر معررٕ، َعرر  نرررتٍ ذ ي  أِف٪رر

تيعر   هع يدٔ تهصوص٠ت رأ  عؽرر تيصررعٕ، َمر يرأ  عرو أى     

 ٌ َتنرظر ر  ررتتت زعهّرٕ قرد      ،تهصوصص ؼبر د  رتتت طُِوٕ هعر يدت

    ٕ َيكهًرر   ؛تٴررُر أَ تقؽررر يهررسَر ت١جررست٘ ت١لرررٗ هُتشرر  ق ضعرر

  يضعهُي ! ،  َتير  ع تً ٟعصا َجدتنً

 

   تيعهف ت تيصّه:  

تص ٘يا ض. َ  ٘ طّرٕ: يص أ ٠م تيعهف أَ ععر يدٔ تيعهرف ت   

أَ أى تيُتقررر  عكرررض  يررر ؟  ،تيصرررّه   ِفررررش تيعهرررف ت تهعررر يد

َمرردَرٍ أَـرر  ض.  ًررد تحملّرر  أنررٌ أَرض  يرر  ت تيُرقررٕ تيرّٙصررٕ ت  

ذّرث   ت.هُى( ذبدِرد٪ شّ ل عفًُم "أرشٴُ" يودرتع  َتهصر،  أمُ تيف

 ععررر يد تيعهرررف رعسِرررٕ َيّصرررا  ًّررر  َتقعّرررٕ تيفرررّو   شرررّه  ْٙ/  

  "أَضِرب" يعّهّرٌ ت عصررذّٕ    وٷر َميكو ـر  عث ر مقٵ ،توفسُِنْ(

"أَضِب عوك " ير "شُ ُكوّض" ت عؽر ت٥أرِا،   هعًد ك ى 

 ، َيررُ ع٨ررره عوررٖ تهصررر، ت٣ى عرر  تقهّررٕ تهكّرر د   َمصررّٴٸ  رعسِٱرر

ّ٪صررّ َتهررٞورتت   ررإى تيعهررف ت  ،  يوك ِررٕ. َمؽررفٕ ع عررٕكُى ق شرر

زىايتباًعس بىاًظٌ بًةب

جيًظةةةةةةةةةةةةحي ..بملب

يظةةةةةحوفبت ب ةةةةة ٌ ب

اتكةةيا بمةةنبزىظهةةة ب

مةةةةنبب ةةةةكباًةةةةسغ 

املعةةةة ىتثباًورةةةة ة؛ب

ابًويًهةةةةةة بىجعةةةةةةد ب

بىاًح:  الثب ػرـ  جه 

 اًا:ظ تب   بب اه 
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ْٲ   إىل ضرجررٕ كررررئ َعررثري   تيصررّه    َيررُ عرعرردض تيرردرج ت( َتقعرر

َت ضرتش ت عرهُعٕ َجدَت لٴري  عورٖ ت١طفر ر    .يعُتطف تيعهف

ذّرث ِظًرر أورير  معرد أكثرر عرو عقرد أَ عقردِو          ،أك  َأقُٗ

 عو تيسعو عهدع  ِك  يٟٞ٘ ت١طف ر. 

 

ʘ تيرُؼّ ت:  
ا أيردت ً   رق ر ذبر د ؼه عٕ تيصّه   تيصرعُضِٕ عرو أجرص أى ت٨    -1

 ت تيره ّٕ تٟقرؽ ضِٕ َتيثق  ّٕ إىل إشرتتتّحّٕ عرك عوٕ.
تُجرررد ـررررَرٔ يررردع  تهرررر ضرتت تيُطهّرررٕ ت صبررر ر ؼررره عٕ    -2

َتيرر   ،تيصررّه   عررو عّهررٕ عصرر مقٕ أمررُ عحرررم ي٢ رر٠م تيقؽرررئ      

 وكررٌ عررو  عرر٠َٔ عوررٖ عرر  ،أعٴررا عهٴقررٕ تزبررُ  عّررسٔ نصرررّٕ 

 عقُع ت ته ُِٕ ك يسرتعٕ َت٥رث تير رؽبْ َتسبف رٓ.

ل تيررردتمري َتيقررُتن. تيفرررَرِٕ يكررْ ٟ ربرررسر ؼرره عٕ  ل٩ررأٵ  -3

ر تهرعرررٕ تٟشرررر٠ًكّٕ تهٞقررررٕ تيررر  ترررُ      إىلتيصرررّه   ت م٠ضنررر   

 ، عورررٖ ذصررر   ته ّرررٕ تيرررلَل َتيلتٙقرررٕ ت١ضمّرررٕ  ت تقرؽررر ضِٱعررررضَض٪

 تيرتقّٕ.

تيكُتضر تهرخؽؽٕ ت صب ر إنر د َإلررتد   تٟير  م مرييّص -4

تيصررّه   َكر مرررٕ تيصرررّه رُِ، َتير ثّررص، َإنرررر د ت١ ررر٠م تيٴُِورررٕ   

 ،عرو لر٠ر إنعر ٘ أك ضميّرٕ يوصرّه        ؛م ٥ـ  ٕ ي٢ ٠م تيقؽرئ

 َتيرع َى تيدَيْ ت يلت تجمل ر.

   َتههرح. رٯتٟير  م مصّه   ت١طف ر، َضع  َتعحّ  تيكٶ -5

نررررر د ت١ رررر٠م تهه شرررررٕ ١طفرررر ر تيعؽررررر تسب ـررررر     َتيفهرررر ن. ٥

 َععٴّ تٌ.
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تيع رص عورٖ أى تصررً  ت١ ر٠م تيصررعُضِٕ ت تيره ّرٕ تيرعرررِٕ،      -6

، َأى 9101َت ذبصررر. جرررُضٔ تسبّررر ٔ تيررر  تًرررد  دررر  رِٝررررٕ       

َ  صرخد٧ت٨ توفرا  أى م كقُٔ ن ع ٕ يهقص وق  ره  تسبقّقّرٕ َت رؽبهر ، 

ٕ َدبر ر  ظخؽررّٕ  تيهظرر إىل أَـر إ َظخؽرّ ت َأزعرر ت إنصر نّ    

 ضبوّٕ عً ٕ.
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1049114 

 

  ّتيُرقٕ تيرّٙصٕ: ض. عع رٓ تيهع 
 :تيرعقّر ت 
ʘ  )ٖتيرعقّب ت١َر: ض. أ د طُع ى  ـّف تهورق 
ʘ ٓتيرعقّب تيث نْ: ض. عهؽُر تهٴري 

  ػبْإضترٔ تسبُتر: ض.  ّد تيع 
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ʘ ٓتهوخؾ تيرهفّل: 
ركس ض. ععر رٓ تيهعرّ  ت تيُرقرٕ تيرّٙصرٕ عورٖ إظرك يّر.       

أش شّر.: ت١َىل عرترٴرٕ م ه وكرٕ تيعرمّرٕ تيصرعُضِٕ تير  ُِجرد       

ض عصرر ذرً   ٩ررم إٟ ل٨صرررخد٧أيررف عصررحد ٟ ٨ِ 81 ًّرر  أكثررر عررو 

ظررك يّٕ مك ّرر ت ي ٙوررٕ. َت٥  َتصرررًو  ط قررٕ كًرم ّٙررٕ َعّ ي٪رر

أيرف عصرحد ذرُر     611 َ.ِر ع٠ 0رٴرٕ مُجرُض ذرُتيْ    تيث نّٕ عرت

تيعررر ي ذبرررر د إىل َجرررُض ععررر ِري عرجعّرررٕ تصرررً  ت ر ررر  كفررر ٘ٔ  

ل ض. ععر رٓ إىل أى َجرُض     يورّٕٚ. ك   تٴررٯ وٌ ؼدِقٸع٩تهصحد َج٧

عع ِري أَ أكُتض يع  رٔ تهص جد أؼررا  ثرص أي ّرٕ قؽرُٗ عرو     

    ٟ ٕ  تيه ذّٕ تهع  رِرٕ تزب  يّرٕ َعرو تيه ذّرٕ ت  ؛قرؽر ضِٕ َتٟجر  عّر

 ٕ مرررص عورررٖ تهصررررُٗ تيعررر هْ، َقرررد        رصرررب يرررّض ت ته وكررر

ت ا عررٞلر٪طو٭ررتيرتكّررس عوررٖ "ععرررَإ كررُض مهرر ٘ تهصرر جد" تيررلٓ أٶ  

ً ٕ؛ َتيلٓ ذظْ م ير ر م تيدَيرٕ   كيذد تهع رِ  ت٥شرتتتّحّٕ ته

َزترٔ تيعَٞى ت٥ش٠عّٕ َتيدعُٔ َت٥رظ ض؛ ذّث أقّ را  ت وٕ  ثٯ

ت َرظررٕ ع ررص يكررُض تهصرر جد نظ رًرر  جرر ٙسٔ عرررد تيوٴّررف   عررٞلر٪

أأصرٴض   99-98تيفُزتى يع  رٔ تهص جد َتيُزترٔ ت تيرِر ه   

( َمريِّد عو تهق م تيص عْ؛ ت١عر تيلٓ ػبعرص يرلٍ تهصرييٕ    9109

 .  9101ٴرً  ـ و أَيُِ ت ته وكٕ ت ل٨

َتشرررًص ض. أ ررد طُعرر ى تيرعقّررب ت١َر مرر جرست٘ مجوررٕ موّكررٕ 

رضت ت عقدعٕ تجملود ت١َر عو شرحص نردَٔ ع ر رٔ تهصر جد تير       َ

عقررردتً  كوّرررٕ تيع ررر رٔ َتيرخٴرررّ  ت ج ععرررٕ تهوررر  شرررعُض عررر م  

ً : "   ِصرتعْ تٟنرر ٍ أى تهصحد تيلٓ ِعر  عرو  َنٰؽ ،0409ٍ

أي  تهر نْ تي  ربدم تجملر ر  تهصرو ، ي ؼبر  مبر  ِصرررقٌ عرو       

تًةفبب02  ه بتهابمةنب

َبإتبظةةحرد بمظةةصدبتبي ب

ةةةةةخ ب عبمظةةةةة ظحه بم 

ىجظةةةةةحهٌىبه كةةةةةتب

ةةةةة ب ههسب ب ةةةةةتبىم  ه 

بوم ةةةةةةة ثبه بٌةةةةةةةت.ب

ػةةةةو ً تباًر ا ةةةةتبىاإلب

مسج وتببيشيابظةيااب

تًةةةفبب122بىليةةةمالبب0

مظةةصدبظةةييباًعةة ملب

ىلبىشةةةةةيابجعحةةةةة سبإ

معةةةةةة ي بمسشع ةةةةةةتب

جظه ب بز فبه: مةب

 بٌوبؿديل بع باملظصدبىش ب

 ًٌ  ةت
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تيرر  تعكررض عك نرررٌ تيصرر عّٕ  ضرتشرر ت َحبررُث عو ّررٕ م يؽررُرٔ

ى تيرٴررُر تهصررر ر ت عه ؼررر إ :. َأـرر   ض. أ ررد"يرردٗ تهصررو .

٪٘ ُٰ تهصررحد مهرر  إ تٟذرّ جرر ت َعررُتض َتقهّرر ت تيرهرر ٘ ِرٴوررب عوررٖ تهرر

ٕٵ ٕٸ   تهُتكررر  ، إٟ أى س شرر مقٸظب٭ررإىل عرر  أٶ مدرتشرر ت عرحرردضٔ إـرر  

 ُ ٔ ت١عرررر يرررّض م يعررركص تهٴورررُ ، َٟ أضر عورررٖ  يررر  عرررو تيفحررر

يرر  0409  م. ندَٔ ع  رٔ تهص جد ع م ع ع٪09تيسعهّٕ تي  موكا 

تهٞ ر تيعر هْ ت١َر يع ر رٔ تهصر جد تيرلٓ عقدترٌ ج ععرٕ ت٥عر م        َ

عرد تيرر و مرو  ّؽرص  ج ععرٕ تيردع م( م يرعر َى عر  جر ٙسٔ عررد          

ى إيررررر. مررررص  0408تيوٴّررررف تيفررررُزتى يع رررر رٔ تهصرررر جد ت عرررر م    

ي ف ج٧ررررٕ ت ع رررر رٔ تهصرررر جد ٨ِتهصرررررعره يودرتشرررر ت تهرخؽؽرررر 

 مبردَضِٕ عدضي ، َـعف مشُد  يكثري عو تيقف ِ  تهً ٕ.

٧َ٘شرروٽ  ت تيرعقّرررب تيثررر نْ عورررٖ    ض. عهؽرررُر تهٴرررريٓ تيفرررُ

ع  رٔ تهص جد  إظ رتت شرِعٕ إىل معا تيهق ب تيع عٕ تي  ربٰؾ

مبفًُعً  تيع م، عهً  أى ع ر رٔ تهصر جد َتيعه ِرٕ مًر  ع رص   ـرص       

د ت١ش ط تيلٓ ؼبث عوٌّ ت آِ ت َأذ ضِث كثرئ ععرَ ٕ، ُِج

تيرر  ََٟ ظر  أى يهرر ا إظررك ٟت تُتجًًرر  تهصرر جد تهرهّررٕ ت٣ى  

عرررو أضت٘ َيررر ٙف  تقررر ر  تيرصرررع. أيرررف عصرررحد دبعورررً  ق ؼررررٔٸ 

عورٖ ذُِّرٕ  تهصرحد َج  مّررٌ، َأى       تهصحد ك عوٕ، َترٞور شرور٪  

٪ّ ٕ  تع نْ عع كص ت  تهص جد تيق ٙ ٕ ذ ي يعرص   ، تيرعركّص َتيؽرّ ن

أي ًرر  يرردر ت تيكًرمرر ٘ َتهرر ٘، َيررلت ِصررردعْ عع زبررٕ لرر رد     

 ١نً  ق ٙ ٕ َعُجُضٔ قرص ؼدَرٍ.  ؛نٴ ل كُض تيره ٘ تزبدِد

 َتف ها تهدتل٠ت ذُر تيقفّٕ تحمل َر تير يّٕ:

   ًرر  َعكُن تًرر  َمعررا  ٙت٥ظررك يّ ت تهرعوقررٕ م هصرر جد َمه

 عقرتذ ت ع٠جً .
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  ث رٔ معيى كُض مه ٘ تهص جد.ع٨تص ٟٝت 

 .٘ كُض مه ٘ تهص جد َعؽوّ ت تيهص 

    ٔضَر تزب ععررررر ت ت إجررررررت٘ تيرررررررُث  تت تيع٠قرررررٕ مع ررررر ر

 تهص جد.

إيًّرر  تهرررر َرَى ت عورقررٖ  َٖعررو أمرررز تيرُؼررّ ت تيرر  تنرًرر 

 ٕ كرررُض مهررر ٘ يو صررر جد ت ته وكرررٕ تيعرمّرررٕ   " أشرررر ر ذرررُر قفرررّ

 ع  ِوْ: "تيصعُضِٕ

جًُض تزبً ت تهخرؽٕ يُـر  ععر ِري ربٴّٴّرٕ     تيرهصّا م. .0

ل ؼررٕ مكررص  حبّررث تكررُى  يو صرر جد ذصررب عصرررُٗ تهصررحد،   

تره شررررب عرررر  تف رِصررررً  َعه لًرررر  َيرَ ًرررر  تشب ؼررررٕ َعهٴقررررٕ 

 َيرَ  ت١ذّ ٘.

9. ٨ِ ُـرررر  كررررُض لرررر ؿ مبؽرررروّ ت تيهصرررر ٘ معررررد ضرتشررررٕ      أى 

َذبدِرررد أَقررر ت تيرررلرَٔ ت تشررررخدتم تهؽررروٖ يررررُ ري  ،ذ جررر تًو

 تيٴ قٕ.  
ʘ يُرقٕ تيرّٙصٕ: ض. عع رٓ تيهعّ ت: 

ت١َىل  :تركررررس يررررلٍ تيُرقررررٕ عوررررٖ إظررررك يّر. أش شررررّر.

 81عرترٴٕ م ه وكٕ تيعرمّٕ تيصعُضِٕ تي  ُِجد  ًّ  أكثر عرو  

َتصررررًو  ط قرررٕ  ، رررض عصررر ذرً صررررخدم إٟ ل٨أيرررف عصرررحد ٟ ٨ِ

ظررك يّٕ تيث نّررٕ عرترٴررٕ  مك ّرر ت ي ٙوررٕ. َت٥  كًرم ّٙررٕ َعّ ي٪رر

أيف عصحد ذُر تيعر ي ذبرر د إىل    611 َ.ِع٠ 0ْ مُجُض ذُتي

  ورٌ ؼردِقٸ  ع٩َجُض عع ِري عرجعّٕ تصً  ت ر   كف ٘ٔ تهصرحد َج٧ 

ص يورّٚرررٕ. َجرررُض ععررر ِري أَ أكرررُتض يع ررر رٔ تهصررر جد أؼرررررا  ثٳررر

ٕٸ قؽررررُٗ عررررو تيه ذّررررٕ تهع  رِررررٕ تزب  يّررررٕ َعررررو تيه ذّررررٕ   أي ّرررر
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   ٕ مرررص عورررٖ   رصرررب  تٟقرؽررر ضِٕ َتٟجر  عّرررٕ؛ يرررّض ت ته وكررر

س عوررٖ "ععرررَإ  رك تهصرررُٗ تيعرر هْ، يكههرر  ت يررلٍ تيُرقررٕ شرره٨   

ت كيذررررد تهعرررر رِ  ا عررررٞلر٪طو٭رررركررررُض مهرررر ٘ تهصرررر جد" تيررررلٓ أٶ 

ورٕ   ثٯً ٕ.  يقد ذظْ يلت تهعرَإ م ير  م تيدَيٕ ع٨ت٥شرتتتّحّٕ ته

ت قّ ا عرٞلر٪ َزترٔ تيعَٞى ت٥ش٠عّٕ َتيدعُٔ َت٥رظ ض ذّث أٶت 

رًرر  جرر ٙسٔ عرررد تيوٴّررف تيفررُزتى كررُض تهصرر جد نظ ٯَرظررٕ ع ررص ي

( 9109أأصٴض  99-98يع  رٔ تهص جد َتيُزترٔ ت تيرِ ه  

   ْ ت١عرر تيرلٓ ػبعرص يرلٍ تهصرييٕ ـر و        ؛َمريِّد عرو تهقر م تيصر ع

 .  9101أَيُِ ت ته وكٕ ت لٴرً  

أذد ت١شر   تي  جعوا تهصحد ِرتتج  معكص كررري ع ر    

ُٰ كرر ى عوّررٌ ت ته   ر عفًررُم ر عبررُ تسبدتوررٕ َتكّٰرر ـررْ  قرررص تيرررر

تيرّٚررٕ تيع رتنّررٕ َنظ ًرر  تٟجر  عّررٕ( يررُ أى تهصررحد ؼرر ر ُِتجررٌ  

  َيّفررْ،  فررْ ذرر. أى يهرر ا تير  ع٪رر      -عرردم تتررستى عع رر رٓ   

معركص َذحر  َزلر رٕ تهصرحد، يهر ا إي ر ر كررري ت         تكرري٪

ض ٖ ِصرًص تشررخدتعٌ تر   عه ؼرٍ تيُيّفّرٕ تير  دبعرص عهرٌ عره٪ر     

ضَى ععررقٕ َعهرر ٘ أَ ترررلِر َيرردر يو ررُترض. َِررردَ أى     عرررتت ُِعّٱرر

عدم تٟتستى يلت نعي نرّحٕ يفحُٔ ت رؽبّٕ مدأت عهل تٟنرقر ر عرو   

تيعؽررررر تيرقوّرررردٓ ت عٴورررر  تيقرررررى تيععرررررِو ت ععظرررر  تيرررردَر  

ت٥ش٠عّٕ، عهدع  َجدت تجملر ع ت تحملوّٕ ت تور  تيردَر نفصرً     

 تٖ عع ؼرر٪ رٔ تهصرحد كرْ ِكرُى عره٪ر    أري ق ضرٔ عوٖ تٴُِر ع ر  

ُٰ  ر تيرقهّٕ ت صبر ع تً .نرّحٕ يقؽُر تيررث تيعو ْ َعدم تٴ
أنرٌ معررد عررَر قرررى عرو تيررسعو ي ترٴرُر ذوررُر       تهٞشرف ذقٿرر 

أعررر كو تيُـرررُ٘ ََـررر     ن جعرررٕ هُتؼرررف ت تهصرررحد، لؽُؼ٪ررر  

ت١ذلِرررٕ َتيففررر ٘ تيررردتلوْ يو صرررحد كرررْ ِصررررُعب تيرقهّررر ت    
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 ،ش ع ت تسبُتٙ ، َأع كو جورُط كرر ر تيصرو   عثص:  ،تزبدِدٔ

ير   ٝ  تهدِهرٕ َأذّ  خٴٽر ً ص تهصحد عهدع  ت٨َت تيك يب ٨ِ .َأريي 

رع عص ععٌ ك ر ا ِر  إـ  رٌ ضَى ضرتشٕ يع٠ق ترٌ  ٨َِ ،تيصكهّٕ

ف   إىل  ير  أنرٌ   تيفرتإّٔ َتيرؽرِٕ ع  م قْ تيهصّخ تيع رتنْ. ٨ِ

  ت عررر  تشررررثهّه  معرررا٧ٟ ُِجرررد أٓ "كرررُض" ت تيعررر ي يو صررر جد إ 

يرْ   ٗتٟجرً ضتت تي  ٟ ميكو تيركُى إيًّ . تهعركوٕ تيكر   

 أنٌ ٟ ُِجد جً ت تًر  مًلت ت١عر معكص َتـ . 

 7ِؽرررهف ععرررررَإ تيكررررُض أذررر ب تهصرررر جد ت ته وكررررٕ إىل   
 يْ: ،أذ ب

 عص جد تيعّد. -
 تهص جد تهركسِٕ  عص جد تيدَيٕ تيرعسِٕ(.  -
 ذّ ٘ تيصكهّٕ.     ضتلص ت١عص جد تزبٶ -
 عص جد تيؽوُتت تيُّعّٕ.   -
 عص جد تيٴرل.   -
 تهص جد تير رؽبّٕ.   -
 تهؽوّ ت.   -

يلت تيرؽهّف عث٠ٸ ٟ ِره َيٌ كُض تيرهر ٘ تيصرعُضٓ َٟ ِعرري    

تيرهررر ٘  فررره  ت تهصررر ٙص تيرخٴّٴّرررٕ، ٟ ظبرررد كرررُض٧  يرررٌ، َيرررُ ل٨

ِرردث عو تهصحد َع٠قرٌ م يكث  ٕ تيصك نّٕ َذبدِد تيهٴ ل 

ض  ير  عورٖ جُتنرب    ك نْ َتيكروٕ تيع رتنّٕ تشب ؼرٕ مرٌ، َق٭ر   ته

تيصررر٠عٕ َتهصررر ٙص تيرقهّرررٕ،  فررر٠ٸ عرررو أى تيوّرررث َعك ررر٠ت      

٘   تهصحد  تت تيٴرّعٕ تشب ؼٕ يّض د   كر مر ت٪  ،ت كُض تيرهر 

همٍباملظةصدب اةدم بي ب

ىباملدياةةةةةةةتبروَّةةةةةةةج ب

بوهةةة باًظةةةوا تؤبىتظ  

حع مٍبمعوبهمس ةمبىي ب

يةةةةةح بإكةةةةة  حوباى ب

ازاطةةةةةةتبًعالك جةةةةةةوب

اً:ساغ تبىاً رصيتبمةفب

بةةةةةةة كاباًاظةةةةةةة ضب

 اًعمساع
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ٕٸ َجرُض   ،تيو ص ٙص تيعرعّٕ َتيرهظّ ّٕ تهرترٴٕ م هصحد. إ ٪ إـ  

 عورٕ ت َقره  تيرتيو. رَرٔٸكُض مه ٘ ل ؿ م هص جد أؼر  ـ

عو لر٠ر إمي نًر  ميي ّرٕ إػبر ض      -َزترٔ تيعَٞى ت٥ش٠عّٕ 

ذوُر ن جعٕ َعٞورٔ يركّري تيُـر  تسبر يْ ت أشروُ  مهر ٘ َتعركّص      

رأت أنررٌ عررو تيفرررَرٓ تٟير رر م مُـرر  ععرر ِري َأضيررٕ   - تهصرر جد

ه فررت ح  تهؽ  . َتهعركو. عورٖ تٟيررستم مبُتؼرف ت ٨ِ    عٕ ت٨وسٻع٨

ضي  َِع ص عوٖ تٴُِري ، َق عا م يعررتكٕ عر    ردٳأى "تيكُض" ٨ِ

جرر ٙسٔ تيفررُزتى عوررٖ ترررظ يررلت تهعرررَإ َمبعرر ركٕ ورر٠ث جًرر ت   

 ألرٗ يْ:

 َزترٔ تيعَٞى تيرودِٕ َتيقرَِٕ. -
 تيوحهٕ تيُطهّٕ يكُض تيره ٘ تيصعُضٓ. -
 َزترٔ تيٴ قٕ. -
 إضترٔ تيد  إ تهدنْ. -

٨ِ  ععرر ت تيصررعُضِٕ َتدّٚررٕ فرر   درر  تزبفرررته أى ت٨َمرر يٴر  

عثرررص يّٚررر ت  ،تيصرررعُضِٕ يو ًهدشررر. َتزبًررر ت تهًر رررٕ مررر يع رتى 

تيرٴُِر ت تهه طا. يلت تهعرَإ تيرُطظ ػبرب أى ؼبظرٖ م ير ر م     

ل ؿ؛ َيكو تقرؽر تيكُض عورٖ يرلٍ تزبًر ت ت١رمر  م ٥ـر  ٕ      

ل عُت قرررٕ يرررلٍ  ل٩ررريرررُزترٔ تيعرررَٞى ت٥شررر٠عّٕ؛ كُنرررٌ ِعررررتب أٵ   

 ع وّٕ ترلّؾ مه ٘ تهصحد.    تزبً ت أوه ٘ 

ت١َتى يرردِررد أَيُِرر ت تيررررث تيعو ررْ/  رمبرر  ِكررُى قررد آى٧

٧َ   ،تيرقظ تي  ؼبر جً  تهصحد   ـ٩ر َيلت يو ؼبدث إٟ عرو لر٠ر 

تيرررلٓ ميكرررو أى ِصرررً  ت ذبدِرررد    َ ،كرررُض لررر ؿ يو صررر جد  

  أَيُِ ت تيررث تيعو ْ ه  ؼبر د يرٌ تهصرحد عرو تقهّر ت لؽُؼ٪ر     
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س عوررٖ تهّرر ٍ َتيٴ قررٕ َتصررًّص تٟشرررخدتم يررلَٓ    تورر  تيرر  ترك رر 

ت٥ع قٕ تيرؽرِٕ َتسبركّٕ َذرٖ تيصر عّٕ. َِرردَ أنرٌ أؼرر  عرو      

تيفرررَرٔ أى تقررُم كوّرر ت تيع رر رٔ َتدهدشررٕ ت ته وكررٕ مررررظ       

ػبررر ض ذورررُر عر ظررررٔ ت تيٴ قرررٕ َتهّررر ٍ  إمررررتعخ حبثّرررٕ تصرررً  ت 

تزبُتنرررررب  تهرترٴرررررٕ ميشررررروُ  تعررررركّص تهصرررررحد، م ٥ـررررر  ٕ إىل

كّفّرررٕ  :عثرررص ،ص "ذ يرررٕ شررروُكّٕ" ثٳرررتيرعررركّوّٕ ت١لررررٗ تيررر  ت٨ 

 تشرخدتم أع كو تيُـُ٘ َأع كو لو  ت١ذلِٕ َأريي .   

تٴررررُِر عصررررُضتت أَيّررررٕ  لرررر٠ر ت١ظررررًر تيقوّوررررٕ تيف ٙرررررٕ  ٯ

 ( أضيٕ يْ:6تعكص   ،يوكُض

كرررُض تيرخٴرررّ  تيع رتنرررْ يو صرررحد َضبّٴرررٌ تسبفررررٓ       -

نْ يو صرررحد كرررْ ِررررتر  م يكث  ررر ت   ـرررُتم  تيرُزِررر  تهكررر  

َِر  ذبدِد ذح ٌ ذصب يرلٍ تيكث  ر ت عر  أي ّرٕ      ،تيصك نّٕ

   ٌ َتعررحّ    ،عُتقررف تيصررّ رتت  :عثررص ،تهظررّ  تههٴقررٕ تحملّٴررٕ مرر

ٟٸ  عو تشرخدتم تيصّ رٔ(.   ذركٕ تهعْ يو صحد مد
كُض تيرؽ ّ  تهع  رٓ  ـُتم  تيركرُِو تهع ر رٓ َإعر ضٔ     -

  ُٰ ر تيفررررررو تهع ررررر رٓ ت تسبفرررررر رٔ  ضَرٍ ك خرررررر  ع ّررررررا يرٴررررر

 َعص ي رٌ ت١ش شّٕ ت مه ٘ تدُِٕ تيثق  ّٕ(.   ،ت٥ش٠عّٕ
س معرركص لرر ؿ عوررٖ رك ررَت٨ ،كررُضتت تقهّررٕ مهرر ٘ تهصرر جد -

ظرر  تيرهرر ٘ َظرررك ت تهّرر ٍ َتيؽررر  تيؽرررْ َتيركّّررف    أضيررٕ ن٨

ّٱرر عوررٖ كررُض تيرهرر ٘ تيصررعُضٓ عرر  معررا    َِعر ررد يررلت تيررديّص كو

  جُتنب تيص٠عٕ(.ت  تيرٴُِر لؽُؼ٪
أع كو تيُـُ٘ َت١ذلِرٕ   ،كُض هك ٠ت تهص جد  َعهً  -

 َكرتشْ كر ر تيصو(.  

تؿةة غبمةةنباًرضةةىزةبت ب

جلةةيَبهٌ ةة ثباًعةة زةب

هادطةةةةةةةةةةةةتب بىاً

املمٌوتببح اةاببةسامضب

بعر ةةةةتبجظةةةةه ب ب

يصةة ابظٌةةييبم ةة لةبإب

 باًو كةةةتبىامل ةةة  ب

املسج وةةةةتببهطةةةةٌي ب

جؼةةةةة  ٍباملظةةةةةصدوب

ب إلك  تبإىلباًصيااةبب

اًحؼةةةة  ٌ تباألخةةةةسًب

ٍبقظ ًةةةةتبر ةةةةاًحةةةةابمت ب

ه : ةتبب مرٍبوطٌيه تق

اطةةةةةةحرداَبتمةةةةةة هنب

اًيكةةيمبىتمةة هنبخٌةةفب

 األظريت
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 كُض يورعكّص َتيؽّ نٕ.  -
 كُض يوحُتنب تيعرعّٕ َتيرهظّ ّٕ تشب ؼٕ م هصحد.  -

فررته  ورسم ت ذردٍ ت١ضنرٖ تيرلٓ ٨ِ    تيكُض يُ ضيّص إرظر ضٓ ع٨ 

   مًردر تهرُترض   أنٌ ٟ ِرعر ره عر  ظررَب تيصر٠عٕ تيع عرٕ َٟ ِصر      

د ت١ كر ر، َٟ ػبعرص عرو مهر ٘ تهصرحد      قّٳر ضَى ذ جٕ، يكهرٌ ٟ ٨ِ 

ث ر ذُر "كرُض  ع وّٕ إنر د عؽهعْ عركرر. إذدٗ تيقف ِ  تي  ت٨

مه ٘ تهص جد" يْ ع٠قرٌ مكُض تيرهر ٘ تيصرعُضٓ، َتسبقّقرٕ أنرظ     

ٖ "كرُض" ١ٓ نرُإ عرو أنرُتإ     صر ٯ ٟ أعو  ه  ت يلٍ تسبص شّٕ عرو ع٨ 

ر نْ ط ه  أنٌ ع  زتر ِق  ـ و ضتٙرٔ كرُض تيرهر ٘ تيصرعُضٓ؛ أٓ    ته

  نٴر ل ضتٙررٔ كرُض    أى كُض مه ٘ تهص جد يُ حبث تفؽرّوْ ُِشٳر  

 تيره ٘ تيصعُضٓ ت صب ر ع  رٔ تهص جد َِفؽص  ًّ .

  ٓ  ،ت تعرق ضٓ أى َجُض ع ُض  قرٓ يُ كُض تيرهر ٘ تيصرعُض

و يٌ عصييٕ ـرَرِٕ، َع٧ر   ع٪َتُٰش تترفرإ عهٌ أكُتض تكُى تعردتض٪

  ع  ع رص تيوحهرٕ تيُطهّرٕ يوكرُض تيصرعُضٓ      ـ٪ِرٗ أى ت يلت تع ر٨

ًرر   كرررٔ إعٴرر ٘  رؼررٕ يوع ررص تيرخؽؽررْ  شررّكُى قررد أشرر ٘  ٵ

ٕٸع٥٩ورت٘ ضبرُِ ت كُض تيره ٘، َج٧ ٟٸ عو  وً  أكثر ق موّ يورهفّل مد

تٟعر  ض عوٖ كُض ع م  ق  تهقؽٌ كثري عو تيرف ؼرّص. تهصرييٕ   

  تق  ت كّفّٕ إضترٔ تيع ص َتيرُ ّا م. تيع م  كُض تيرهر ٘(  كوً

َتشبررر ؿ  كرررُض تهصررر جد أَ أٓ عرررر ىټ  تت لؽُؼرررّٕ(، َيرررلت    

مرٌ ت مجّرر  أعبر ٘ تيعر ي. يهرر ا كرُضتت ل ؼرٕ م هررر نْ       عع رُر٫ 

عرٕ،  وسٻكر ، َيرْ كرُضتت ععر ردٔ َع٨    ِتيؽررّٕ ت مرِٴ نّر  َأعر  

، مص تدع ٌ َتكلٌِ، َيلت تيكهً  ٟ ترع ره ع  تيكُض تيع م أمد٪

 ع  ػبب أى ؼبدث يدِه  ت ته وكٕ. 

هياببا مباملظ شدبهةيب

ةةبعةةزبج:ـةة   فببييط 

او قباابسةبهياباً اة مب

اًظةةعيا ب بمصةة يب

 ةةةةةة زةباملظةةةةةة شدب

 ىي:ـٍب  ه .
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طرر٠ُِٸ ذرررٖ نفرر  تهصررحد     أنرر  عوررٖ ِقرر. أى أع عهرر  طرِقٸرر   

تيرررلِو ِع ورررُى عورررٖ  ،ـررر و أَيُِررر ت تهًرررر . م هدِهرررٕ َتيع ررر رٔ

٘٪ تٴُِر تقهّ ت عرٴُرٔ زبعوً  أكثر كف ٘ٔٸ . ترتج  أي ّرٕ  َ ك 

قظ، رأر  تنرعر رٍ َأي ّررٌ م يهصررٕ     تهصحد تيررثّٕ ت تجملر ر تيرر  

١كثر عو عوّ ر َنؽف تهوّ ر إنص ى ِعّغ عوٖ يلٍ ت١ره يرّض  

إٟ ضيرر٠ّٸ عوررٖ أنهرر  ي نصرررٴ  أى نُؼررص ؼررُته  يوعرر ي. َرأرر  أى    

َِكفْ رقعٕ عرو ت١ره كرْ تقرُم     ،تهصحد ت  وصفرٌ "مصّ "

و تيع رص  مُيّفرٌ؛ إٟ أنٌ عو تيه ذّٕ تيرعسِرٕ ؼبرر د إىل تيكرثري عر    

 ، َِعر  عررو رعسِرررٌ  َأرري عريررا تقرؽرر ضِٱ   كرْ ِكررُى عصررردتع٪ 

٨ّ  صر َشًُيٕ.تيدِهّٕ َتيثق  ّٕ م
 

ʘ :تيرعقّر ت 
 )*  )ٖتيرعقّب ت١َر: ض. أ د طُع ى  ـّف تهورق: 

ْ أمدأ تيرعقّب م جرست٘ مجوٕ موّكٕ َرضت ت عقدعٕ تجملود يعو 

ً  كوّرٕ تيع ر رٔ   ت١َر عو شرحص نردَٔ ع ر رٔ تهصر جد تير  عقردت      

َنؽررً : " رر   ،يررر0409َتيرخٴررّ  ت ج ععررٕ تهورر  شررعُض عرر م  

ِصرتعْ تٟنرر ٍ أى تهصحد َتيلٓ ِعر  عو أي  تهر نْ تي  ربردم  

تجملر   تهصو ، ي ؼب  مب  ِصرررقٌ عرو ضرتشر ت َحبرُث عو ّرٕ      

 .م يؽُرٔ تي  تعكض عك نرٌ تيص عّٕ يدٗ تهصو ."

٘٪ك رر  أى تيرٴررُر تهصررر  ُٰ ر ت عه ؼررر تهصررحد مهرر  إ عوررٖ تهرر

تٟذرّ جررر ت َعرررُتض َتقهّررر ت تيرهررر ٘ ِرٴورررب تهُتكررررٕ مدرتشررر ت   

                                                           
عفررُ يّٚررٕ تيررردرِض ت كوّررٕ تيع رر رٔ     ،أ ررد مررو رظرردٓ طُعرر ى  ض.  *( 

  .َتيرخٴّ  ت ج ععٕ تهو  شعُض

املظصدب ب ٌظة:حوب

ىيو:ابزكعتببوقبظ ىق

مةةةنباألزقبقبجلةةةيَب

بيظ :حةةو؛بإتبتاةةوبمةةنب

اًا ظ تباًسمصيةتبيعحة سب

إىلباًور بمةنباًعمةٍب

ب قبيوةةةي بمظةةةحدام ب

 وبىغ بمسهمباكحـة اي ب

ىيعةةةةربب ةةةةنبزمصيحةةةةوب

ل   ةةةةتباًديا ةةةةتبىاًر

 رسبىطهيًتب  ب
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ٕٸ  ، إٟ أى ت١عررر يررّض م يعرركص س شرر مقٸظب٭ررإىل عرر  أٶ عرحرردضٔ إـرر  

  ع ع٪ر 09تهٴوُ ، َٟ أضر عوٖ  ي  عو تيفحُٔ تيسعهّٕ تي  موكرا  

يعرر هْ ت١َر يررر، َتهررٞ ر ت 0409مرر. نرردَٔ ع رر رٔ تهصرر جد عرر م   

يع  رٔ تهص جد تيلٓ عقدتٌ ج ععٕ ت٥ع م عرد تير و مرو  ّؽرص   

 ج ععررٕ تيرردع م( م يرعرر َى عرر  جرر ٙسٔ عرررد تيوٴّررف تيفررُزتى يع رر رٔ 

 ير.0408تهص جد ت ع م 

ه يودرتشرر ت تهرخؽؽررٕ ت ع رر رٔ تهصرر جد   صرررعرٻى تهٶإمررص 

  ي مبردَضِررٕ عرردضي ، َـررعف مشُدرر  يكررثري عررو تيقفرر ِ    ف ج٧رر٨ِ

 تهً ٕ.

ظبرررد أى تزبررُتٙس تيع هّرررٕ تيدتع ررٕ يع ررر رٔ    ٌَت تيصررّ ل  تترر  

ي   عرخؽؽرٕ َيرْ جر ٙسٔ    تذرد إ ؛تهص جد ي ربرد عرو جر ٙست.  

َجرر ٙسٔ آأرر  لرر ى يوع رر رٔ  ،عرررد تيوٴّررف تيفررُزتى يع رر رٔ تهصرر جد

 َيْ ج ٙسٔ عع  رِٕ ع عٕ َهع رِ  عرعدضٔ.

د إيّرٌ  صره٧ ٔ عهردع  ٨ِ ٌ ت ذرري َته  رط هًهٕ تيع  رٔ ػبد نفص٧ر 

رب تهع ِري َأضيٕ تيره ٘ َت١كُتض ترردث عو تؽ ّ  عصحد،  كٶ

ع عٕ، َٟ تره َر تيرف ؼّص تشب ؼٕ م هصحد تي  ترر٠٘م عر     عر ىټ

  ط ت تهدِهٕ، َطرّعٕ تهصرخدع..ضَرٍ تسبصٯ

ر جًُض تزب ّ  ير   كر ػبعص عو تيفرَرٓ تف  ٶكص ع   ٨

يرتقرٖ   ،ٕ هفًُم تهصحد عو ظررٖ تزبُتنرب  عصرُٗ ت١طر تيريؼّوّ

 جُضٔ تههرح ت تيره ّٕٙ يو صرُٗ تي٠ٙا.

عررو كررُض    قٸررهٴو٭إى َجررُض كررُض مهرر ٘ تفؽررّوْ يو صرر جد ع٨    

ٕٸ    عرو تيفعرص،    تيره ٘ تيصعُضٓ كق عدٔ أش شّٕ ي ِعرد صبررض ن  ور

اًصةةةةةيابصباًع مل ةةةةةتب

اًدا مةةةةةةتبًعةةةةةة زةب

املظ شدبملبجرةسسب ةنب

ه باظةةةةةدإبب؛شةةةةة بصجل

محرــتبىهةابشة بصةب

  ةةدباًٌو ةةفباً:ةةيشا ب

بوًعةةةةة زةباملظةةةةة شد

ىشةةةةة بصةبآغةةةةة بخةةةةة  ب

ًٌعةة زةبىهةةابشةة بصةب

مع زيةةةةةةتب  مةةةةةةةتب

 ىملؼ زيفبمحعداة
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 ، تق  عصَٞيّرٌ ورٱ  ع٨مص أؼر  عٴور٪ ؛أَ  رؼٕ يورحرمٕ ٟجرً ضِٕ

 تزب ّ . عوٖ ع تا

 ٓتيرعقّب تيث نْ: ض. عهؽُر تهٴري: 
تعقرررّل شرررّكُى عورررٖ ظررركص إظررر رتت شررررِعٕ إىل معرررا    

 ع  رٔ تهص جد مبفًُعً  تيع م: تيهق ب تيع عٕ تي  ربٰؾ

   ُِجرد ت١شر ط    ،ع  رٔ تهص جد َتيعه ِٕ مً  ع رص   ـرص

قُيررٌ  :عهًرر  ،عوّررٌ ت آِرر ت َأذ ضِررث كررثرئ ععرَ ررٕ تيررلٓ ؼبررٰث

٨ٌ   ٭﴿ :تع ىل ٧ًر  تش٩ر ٨ ٨ِل٩كٵر٧  ٭ّ ٧َ ٨ٌ أٵى ت٨ر٩ ٵ ٧  ٨ُّتٮ أٵ ٭ى٧ تيوٽ  06 ت٣ِرٕ   ﴾ْ م٨

ٌ٭        ﴿ :شُرٔ تيهُر(، َقُيٌ تع ىل ٌ٭ ع٧رو٩ آع٧رو٧ م٭ يوٽر إٻنٯ ٧ر  ٧ِع٩ ٨رر٨ ع٧ص٧ر ج٭د٧ تيوٽر

   ٧ٌ ٧َيٵ ٩ ٧ِخ٩رغ٧ إٻيٽر  تيوٽر ٔٵ  ٧َآت٧ٖ تيسٯكٵ  ٔٵ  ٧َأٵقٵ م٧ تيؽٯوٵ  ٩ُمٻ تيٷلل٭رٻ  ٧ّ  ت٣ِرٕ   ﴾٧َتيٷ

َٟ ظ  أى ع  رتً  تصروسم م ٥ـر  ٕ إىل مه ًٙر     .شُرٔ تيرُمٕ( 08

تيعه ِٕ مً  َتعكّوً  َؼّ نرً  يكْ تٞضٓ َيّفرًر  تيكر ٗ تير     

ر تذ  ًّرر  َإق عررٕ تيؽرر٠ٔ ورر  ترفرررإ عررو  يرر  َترصرر        كٷرريررْ  ٭

ٌ    دٳَي ٙفًرر  ت١لرررٗ حبصررب ج٭رر     ،تجملر رر  تهصررو  َنعرر طٌ ََعّرر

رٔ لك ٟجر  عّٕ َتهعر ّٕ َتيرعسِرٕ تهٶر  يرع ص تيُي ٙف تيرتمُِٕ َت

 َكينررٌ كرر ٙو٫  إىل تهصررحد ضتٙ ٪رر م دُِررٕ ت٥شرر٠عّٕ. أنظررر٨  ضتٙ ٪رر

ذْ يٌ ظخؽّٕ عر ّسٔ ترص  م يع ُا َتيعرسٔ، َعفعر  م يرَذ نّرٕ    

٧٘ تشبعُإ َتشبفُإ، َِرؽف م يٴًر رٔ َتيصرعٕ    تي  تعظ يْ أجُت

كّرٕ تيرهفض.. يرلٍ تهعر نْ     تيعو  َتهعر رٕ َتس  َتيرذ مٕ، َعهٌ ِعٰ 

ذصررب عرر  أ ًرر  عوررٖ تيرررأ  عررو ظرر عرِرً  إٟ أنررظ أتُقرر  أى أٓ     

١نًرر    ؛أوهرر ٘ تؽرر ّ  تٌ يو صررحد   ت عع رر رٓ ٟ مررد أى ِصررروً ً    

 تعكص َي ٙف تهصحد ت١ش شّٕ.  

 تُتجًً  تهص جد تهرهّرٕ ت٣ى   ٟ ظ  أى يه ا إظك ٟتٮ

عرو أضت٘ َير ٙف    رٔٸدبعوً  ق ؼ ،تي  تق ر  تيرصع. أيف عصحد
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عوٖ ذُِّٕ تهصرحد َج  مّررٌ. َترهرُإ      ر شور٪ٞوٳتهصحد ك عوٕ، َت٨

يلٍ ت٥ظك ٟت يرعر ص تزبُتنرب ت٥ضترِرٕ َتيثق  ّرٕ َتٟقرؽر ضِٕ      

عوررررٖ ج نررررب مهرررر ٘   تَتيصّ شررررّٕ يو حر رررر  تيصررررعُضٓ، َتقرؽرررر ر٪ 

٧َ  ؛تهصرر جد   ضيّررص إرظرر ضٓ ـ٩رر ررإى يررلٍ ت٥ظررك ٟت ذبررر   عرر٠ٸ 

  م يديّص ت٥رظر ضٓ  ِكُى ضبكُع٪ ،يره ٘ تهص جد ل ؿ  كُض(

تيع م يوره ٘ ت ته وكٕ ك ر   كرر ض. ععر رٓ، يكرهظ أتصر ٘ر:      

ع  تيع٠قٕ م. تيديّص ت٥رظ ضٓ  تيكُض( تيلٓ ػبررٓ تيع رص عورٖ    

إظبرر زٍ َتهعرر ِري تيرخٴّٴّررٕ تيصرر مقٕ تيرر  أؼرردرتً  َتعر رردتً        

عصر جد تزب عرٕ أَ    جً ت ذكُعّٕ عرعدضٔ معيى تهص جد، شُت٘

رً  عر  أعردتض   ض أعدتض تهصر جد َته ش٨ر  ردٳتهص جد تحملوّٕ، َتي  ت٨

تيصك ى َتهص ذ ت تي٠زعٕ عو ت١رتـْ ٥نعر ٘ تهصر جد َنٴر ل    

لدعررٕ تهصررحد؟ عررو أيرر  يررلٍ تزبًرر ت: أع نررٕ عدِهررٕ تيرِرر ه،         

َى تيرودِرررٕ َٞتدّٚرررٕ تيعوّررر  يرٴرررُِر عدِهرررٕ تيرِررر ه، ََزترٔ تيعررر   

، ََزترٔ تيعَٞى ت٥شر٠عّٕ، َربررؾ معرا يرلٍ تهعر ِري      َتيقرَِٕ

ته وكرررٕ  مبدِهرررٕ تيرِررر ه  قررر ، َمعفرررً  ت٣لرررر ِعررر ص عررردى٧    

 ت١لرٗ.

   ّٱررر تعررر نْ ععررر كص ت تيرعررركّص     تهصررر جد تيق ٙ رررٕ ذ ي

٘     ،َتيؽّ نٕ َيرلت ِصرردعْ    ،يعص أي ًر  تدردر ت تيكًرمر ٘ َتهر 

ق ٙ ٕ َعُجُضٔ قررص   ١نً  ؛عع زبٕ ل رد نٴ ل كُض تيره ٘ تزبدِد

ؼرررردَرٍ. تررررلكر إذرررردٗ تيدرتشرررر ت أى تشررررر٠ًا تهصررررحد عررررو 

تيكًرمرر ٘ ِؽررص إىل أكثررر عررو أرمعررٕ أـررع   ععرردر تشررر٠ًا       

تههرررسر عرررو تيكًرمررر ٘ ت ته وكرررٕ، عورررٖ تيررررأ  عرررو ضبدَضِرررٕ    

 شر ع ت  6- 0َتي  ترتتَ، ع  مر.   ،ش ع ت تيرعكّص ت تهصحد

رف ضٔ عررو تيٴ قررٕ تيع صررّٕ،    . َعررو يهرر  ترريتْ أي ّررٕ تٟشرر    ُِعّٱرر

م باًعالكتببةلباًةدً ٍب

اإلزػةةةة ا ب اًوةةةةيا ب

اًةةر بيصةةس باًعمةةٍب

 كبإاص ش بىاملعة ي ب

اًحرو و ةةتباًظةة بلتب

اًحةةةةةةةابتؿةةةةةةةدزجه ب

ىا حمةةةةدجه بشهةةةة ثب

ظويم تبمحعداةببؼه ب

 املظ شد

جةرهسبإظةدًباًدزاطة ثب

ت باطةةحهالنباملظةةصدب

إىلبمنباًوهسب مبيـةٍب

تهابمنبتزبعةتبتكةع تب

معةةةةةديباطةةةةةةحهالنب

املاةةصيبمةةنباًوهسبةة مب

  باملمٌوت
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ٕٸ        َأي ّٕ عع زبٕ تهّر ٍ تهصررخدعٕ كرردِو. يوُـر  تسبر يْ إـر  

إىل ضعررررُتت َشّ شرررر ت تيرتظررررّد ت تٟشرررررع  ر. َقررررد  كرررررت    

ت ت عص ذ ت تهص جد؛ ذّث ت كرري٪أى يه ا يدر٪ ً تيدرتشٕ نفص

ورث  مر  َو٨ إىٯ ععدر تشرك٠ر تهؽو. هص ذ ت تهصحد ِررتتَ، مر. ر٨  

صرر ذٕ َ يرر  ت أَقرر ت تيررلرَٔ، َعررو تهٞكررد أى يررلت تدرردر ت   ته

 ،ت طبرورررف تيعه ؼرررر تهرترٴرررٕ م هصررر ذٕ    تهصررر ذٕ ِررعرررٌ يررردر٫  

وفررٕ تيرعرركّص َتيؽررّ نٕ، َتشررر٠ًا  ك شررر٠ًا عررُتض تيرهرر ٘ َكٶ 

ت١عررر تيررلٓ ػبعررص عررو تهصررحد مُـررعٌ تسبرر يْ   ؛تهّرر ٍ َتيكًرمرر ٘

ت يررلت تٟشررر٠ًا تهرتفرر    يو ررُترض،   يصرررب تيرررّٙض      ٸصرررهسٻع٨

ِعُض إىل تهر يكٕ ت عصر ذٕ َذحر  تهصرحد ذصرب تيدرتشرٕ،  قرد       

أيًرت أى نصرٕ تهص ذٕ تهصركوٕ عرو تهؽرو. ت تيك يرب ٟ ترعردٗ     

ٕ عؽرررروٖ تهصررررحد. يررررلٍ تهعرررركوٕ ميكررررو   عصرررر ذ عررررو % 01

ّٱ معسر تهص ذٕ ت١لررئ عرو     تيرخفّف عهً  ت تهص جد تيق ٙ ٕ ذ ي

معرر زر زجرر جْ يركررُى يررْ تهؽرروٖ تيرردتٙ  ت تيفرررَه      تهصررحد

تيُّعّٕ، َقؽر ع ص أجًسٔ تيركّّف ت يلت تزبس٘  ق ، َيرلت  

عرر  مرردأت ت تٴرّقررٌ معررا تهصرر جد، َِقرؽررر تيرعرركّص تيك عررص  

 عوٖ ُِم تزب عٕ  ق .   

   ذبررررر د عؽرررر رِف تعرررركّص َؼررررّ نٕ تهصرررر جد ضتلررررص تهرررردى

ُِررص ألرررٗ أررري تهؽرردر   َل رجًرر  أٓ عوررٖ تيٴرررل إىل عؽرر ضر    

  ت ت١َقر   عورٖ تيعه ِرٕ    تسبكُعْ، َعو يه  تيتْ أي ّٕ تيرُٰش

م هصر جد، َتشرررث  ر  كرررٔ تيؽرره ضِا تيُقفّررٕ ت يررلت تهؽررر .  

َقد ق عرا مجعّرٕ تيعه ِرٕ م هصر جد مريشرّض ؼرهدَل َقفرْ درلت         

عرر  َيررُ  ،شررّردأ تٟكرررر    ّررٌ عٴورر  أكرررُمر تيقرر ضم   ،تيكررره

 ُعّٕ رتٙعٕ ت ذ يٕ ظب ذً . ِعكص نقوٕ ن

تهم تباتطةح: اةبمةنب

اًو كةةةتباًؼمظةةة توب

ىتهم ةةةةةتبمع ًصةةةةةتب

امل ةةة  باملظةةةحردمتب

ه ديٌلبًٌيكفباًع اب

إىلبا ةةةةياثببإكةةةة  ت ب

ىط  طةةةة ثباًيػةةةة دب

  باتطحع ي

ك مخبشمع ةتباًعا يةتب

ب ملظةةة شدببحهطةةة عب

ىقبىك:ةةابًهةةرابؿةةاد

ط  دتباتهحح  ببواً سق

  ةةةوبموٌةةةفبتهحةةةيبسب

م بيؼوٍبىهيببواًل اَ

الٌتباي  تبزابعةتب ب

 ظ ًتباص ظه 



55

 –1029     
100 

ʘ ّٕتهدتل٠ت ذُر تيقف:  
ʘ   ًررر  َعكُن تًررر  ٙت٥ظرررك يّ ت تهرعوقرررٕ م هصررر جد َمه

 :َمعا عقرتذ ت ع٠جً 

يه ا إظك يّر. أش شرّر. ت  أى أظ ر ض. ضب د تهور  إىل 

 َي  : ،ً  َعكُن تً ٙظيى تهص جد َمه 

 أّ   ت١َق   تيدتع ٕ يؽّ نٕ َتعكّص تهصحد. -1

ُض تيفكررر ذررُر َيّفررٕ تهصررحد َذؽررري  ت تيؽرر٠ٔ      مجرر -2

  ق .

 إى ترتج  عّستنّٕ تزبًٕ تيرمسّٕ  َزترٔ  ، ر يهصرٕ ي٢َق  

ٗ إىل   ت١ضت٘ ت٥ضترٓ  ًّرر  أضٯت١َقرر  ( يؽررّ نٕ تهصرر جد َتفعف٨رر 

 ا درلٍ تزبًرٕ مر  رتته    و هّا َش٨إي  ر كثري عو تهص جد تي  م٨

ت ت عًُض ش مقٕ َيُ ع  ك ى ش ٙد٪ ،أنً  ترُىل ؼّ نرً  َتعكّوً 

ر ع ع٠ى ي ر : َ ررٔ   أِ م تهّستنّ ت تيف ٙفٕ، َيكو معدي  تف  ٵ

  ي٢جرر  إ عو تهّصُرِو َأظر ٍ تهّصُرِو ت مه ٘ تهص جد طور٪تيرٰ 

عر  جعرص   َيرُ   ؛َترتجر  تهّستنّر ت   ، (  ي٠ش  أذّ ن٪تيعظّ   ََـع٪

ٕٸ   تهف جٛ ت كر  تهصر جد أ  عو تيرُٰش كرررئ عحرست أع عًر      زعر

تيررُزترٔ  و٬ص٭ررتهّستنّرر ت تيفررعّفٕ َت١ضت٘ تهرُتـرر ، َعرر   يرر  ي ت٨  

  عر   تع طفٸر  ؛"َقرف رِعرْ" يؽرّ نٕ تهصرحد     رم تهرر ع. مر  ورسٻ   ٨ِق نُن٪

َتعرررحّ  مهررر ٘ تهصرررحد نفصرررٌ   ،عرررردأ رع ِرررٕ تيؽررردقٕ يُجرررٌ تذ 

 َعدم َـ  "عرتقّص" يلي ، َيُ تع طف ت ،كُقف ت ذد  تتٌ

أري ضبورٌ، َيكرو ذردوا ت٥ظرك يّٕ َتنرعررت تهصر جد أكثرر        

كررئ يوُؼرُر إىل   عو تهرُق ، َأؼر  تيص كو ٟ ميعْ عص  ٕٸ

أى كرُض تيرهر ٘ ػبرب أى     عصحدٍ ل ؼٕ ت تهردى تيفرعّرٕ. َتيظروٰ   

ذررررٖ ت٣ى ت أنظ رررٕ  و٬ص٧رررك نرررا ي ت٨ إى٩ ،ِرفررر و يرررلٍ تيهقٴرررٕ

هاةةةةة نبإػةةةةةو ً حلب

طةةة حلب بػةةةه بتط 

هةةةةة بباملظةةةةة شدبىبا 

بىه  بوىمويا جه 

غ   باألىك تباًدا متب

ًـةةةةة  اتبىجؼةةةةة  ٍب

باملظصد.

شمةةةياباً:وةةةسبظةةةييب

ىظ :ةةةةةتباملظةةةةةصدب

ىظرصةةةه ب باًـةةةالةب

ب لى.
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 ٕ إ م هصررحد ضَى َقررف  رٰ صرر   مرر ي مبعهررٖ أى ٟ ٨ِ ،ؼرررؼبٕ ل ؼرر

رِعْ ع  ذبدِد ذح  تيُقف َرِعٌ تهرُق  مب  ِره شب ع  عصر ذٕ  

  .َُإعك نّ ت تهصحد تهُق

تزب نب ت٣لر ذُر َيّفٕ تهصحد ك كر ى يوؽر٠ٔ  قر ،    

كرررثري عرررو ت٥عك نّررر ت تهر ذرررٕ يرُيّرررف يرررلٍ    إأفررر رذّرررث 

     ٗ ، تهصرر ذٕ عررو أجررص ضعرر  َتشرررك  ر رشرر يٕ تهٞشصرر ت ت١لررر

 ر ٥ـ  ٕ إىل ذوق ت تيقرآى تيكررِ  ميكرو أى ِكرُى تهصرحد     

ي٠شررررلك ر يوٴررر٠  َمهظررر م َإظررررت  عررررقو، ذّرررث       عك ن٪ررر

  مبك  رئ إـرر  ّٕ    رمسّٱررص( تكوّفٸر ٞيٯررف إعرر م تهصرحد  تهٶ كوٽر ٨ِ

م ٥ظرررت  عوررٖ طورررٕ تسبررْ تيررلِو ػبر عررُى  ّررٌ يرعررحّعً  عوررٖ  

َِروقررٖ ت٥عرر م  أَ تهررٞ ى(   ، هظٽتٟشرررلك ر تيرعرر َنْ ميشرروُ  ع٨رر 

َعوٌّ  ،  يلي ، يلت صبرض عث ر  يدٗ َزترٔ تيرعوّ  َترلّؽ٪تدرِر٪

ميكو أى ِرتتب ربؽرّؾ عصر ذ ت ععّهرٕ أَ دبًّرستت ـررَرِٕ      

ر ت أعثورٕ ألرررٗ   كههر  أى نفك رر يرصر عد عورٖ يررلٍ تيُيّفرٕ، ٨َِ   

 ٕ ٨ّ ،عرر  رمرر  تهصررحد م هدرشررٕ أَ م هٞشصرر ت تهرهُعرر ت  رر رط ضَر٪ي

  ـرررر و عهظُعررررٕ عٞشصررررّٕ ترع يرررر  َتعررررر  عوًّرررر      تجر  عّٱرررر

ت    ك نا ت١ كر ر تير  تؽربٰ   عٞشص ت تيدَيٕ تٟجر  عّٕ. َأِٱ

َإعدتضتت إـ  ّٕ ـ و تهرهرٖ    ًْ ترٴوب دبًّستتٮ ،يلت تجمل ر

قّ رًر  تٟجر  عّرٕ عً رٕ     ت ذر. أى  ،تفرٕ جردٱ  كو قد ٟ تكرُى ع٨ 

تيرر  ترِررد أى تؽررص ي٢ رررتض   َ ع يررٕ يو حر رر  َشبدعررٕ عٞشصرر تٌ   

 صر.مصًُيٕ ٨َِ

  ّ   ِرعوا مبصييٕ يدر تيٴ قٕ َته ٘؛  إنً  ذبر د  عر٠ٸ   أِف٪

إىل كررررُض، َأي ًرررر  عرررر  ِعرررر ص تيٴ قررررٕ تيع صررررّٕ َخب ؼررررٕ ت  

تزبُتعررر   تت تهصررر ذ ت تيكرررررئ ذّرررث عصررر ذ ت شرررٴُ، يرررلٍ 

هاةةةةة نبإػةةةةةو ً حلب

تط طةةة حلب بػةةةه ب

هةةةةة بباملظةةةةة شدبىبا 

بىه  بوىمويا جه 

غ   باألىك تباًدا متب

ًـةةةةة  اتبىجؼةةةةة  ٍب

باملظصد.

وةةةسبظةةةييبشمةةةياباً:

ىظ :ةةةةةتباملظةةةةةصدب

ىظرصةةةه ب باًـةةةالةب

ب لى.
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ثري ر تيكر ًدرٔ ميكو أى تعروًّ  أيُت، مشصّٕ ترُ   تهص جد ورَٔ ع٨

رٕ تيُّم مُـر  ذبكر  عركرسٓ    ٴ يٵعو تيٴ قٕ. ك   أى تيُزترٔ ع٨

 رتيركّّرررف يرفررر و عررردم شرررُ٘ تشررررك٠ر تهرررٞ ن. َت١ٙ رررٕ يررر    ت 

مرررتا تهكّفرر ت تع ررص طررُتر تيّررُم ذرررٖ إ ت      ،"صب نّررٕ" تيفرر تُرٔ 

تهكّفر ت   اوقف٭ت خب٠  يُ أٶت جدٱضلص تيه ط تهصحد َجدٍَ م رض٪

ُ  ّررررر د تهكررر ى َقر٪ررر   ر كرررْ ِررر ض  ررر  ِرررسعخ تهؽرررو.        أطررر

َعرر  إىل  يرر  عررو تير ِرررتت أررري تهقرُيررٕ أعرر م تدرردر      ،تهركرررِو

عرو مررَضٔ      تعرركْ أؼر٠ٸ  % عو تيه ط تقرِر٪ر 51تيكرري، ع  أى 

عكّفرر ت تهصررحد ًَِرمررُى عهًرر ! َتهصرر ذ ت تيستٙرردٔ  ررُل ذ جررٕ 

تسبْ يْ ي يرٔ عحّرٕ تعرر  تيصررب تيررّٙض ت يردر تيركّّرف      

م ت أع  تددر ت تهّ ٍ َعدم عرتقرٕ تصررٰ  ؛ ٘ٔ مكص تهق ِّضَت٥ـ

تيصرر٠عٕ َعرٴور تًرر  تهً وررٕ    ،تتهّرر ٍ  ًررُ معررد آلررر عًرر ، َألررري٪    

  ت تهصررر جد عصرررييٕ عصررركُت عهًررر . َتيقفرررّٕ أمعرررد عرررو     ع٪ررر

ت تٴرّا تيكُض َشرو  ت١ي  تيكُض، َيُ عً  كردتِٕ، َيكو 

تهرحرر َز عرو تههفررلِو   ؛َتهً رص قرُتن. يورٴرّرا َضب شرررٕ تهرحر َز    

فرررته أى ِؽررُنُت  أٙ ررٕ َعررٞ ن.، َتهً ررص عررو تهرررتقر. تيررلِو ٨ِ    

 َِعر ُت عوٖ تٴرّا ت١نظ ٕ.

أعررر  أ.ض عث ررر ى تيعث ررر ى  رررريٗ أى عرررو أيررر  أشرررر   كثررررٔ     

  عكُنر ت تسبرْ   تهص جد ت تسبْ تيُتذد يُ عدم عُت٘عرٕ َتهر أٶ  

  ، دبرد تهصرحد قرِر٪ر   ٠ٸع  معفً  َعرتع ٔ َيّفٕ كص عر ا.   ث

ت عو معا تيرُّت عو ذّث تهص  ٕ، يكو يّض يه ا  رتت جدٱ

مد عو تٟيرف   يوُؼُر يو صرحد. ََجرُض    َٟ ،عٞضِٕ إيٌّ عر ظرٔ

ـ٪رر   ذبررص يررلٍ ت٥ظررك يّٕ، أَ تؽرر ّ   رررتت ٟ ترحرر َز تهرررت عر

تسبْ ذُر عهٴقٕ لدعّٕ عركسِرٕ عرو ـر هً  تهصرحد. ك ر  أى      

 ةتبو ً به بت باًيشازةبم ب

اً ةةةيَببيكةةةفبجعوةةة ب

اًحو  ةةةفب بمسهةةةص ب

ًحلةةةمنب ةةةدَبطةةةيمب

اطةةةةح اليباملةةةةؤذالب

قمص ا ةةتقببةىاألمئةةتبًةة

بةةةةةةةينببواً:ةةةةةةة جيزة

املو : ثبجعمٍبهةيايب

اً ةةيَبظحةةابإذاباخةةٍب

اًا ضباملظصدبىشدى ب

 اابشد بب زا ب
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تيرؽرر ّ  َتسبحرر   ت عرردم ترررا تهررر إ ِرؽررر     عررو تيفرررَرٓ  

َتهك ى ك   ِرأب يُ، مص ذصر   تقرفٌّ تسب جٕ َِرُت را عر    

ععرر ِري ضبرردضٔ. َيهرر ا ذرر ٟت كررثرئ ذررُر تدرردر تيررلٓ شرررررٌ       

ررص عق ؼردي .   رأر ت تهرر ع.، عر  ك عرص تيرقردِر يصرخ ًٙ  َن٨     

   ٕ تيرقهّر ت   م يرعرد عرو   ؛َعو تهً  عرتع ٔ قفر ِ  تيؽرّ نٕ تهصررقروّ

    ٕ كرر يُقف  ،تهعقرردٔ َتهكوفررٕ إٟ مُجررُض ـرر  ن ت ع يّررٕ ععقُيرر

 ٠ذ  ذرٖ ت أري تهص جد.. َيلت ع٨عث٠ٸ

َ يررب ض. ل يررد تيرضِعرر ى إىل أى تيع رررتى  أٓ ع رررتى( يررّض     

٘٪كوپ عو وق  ٕ تجملر  . َمب   تٌ جدرتى َعر نْ، مص إنٌ ِعكض جس

ؼبرفررررو  أى تهصررررحد عركررررسٓ ت ذّ تهرررر  ك صررررو . َكروررررد 

 إى عو تهً  تيهظر يو صحد كرلي  ك هررخ    ؛تسبرع. تيعرِف.

   ٪٘ عرو وق  رهر  ت٥شر٠عّٕ. تهصررحد     أؼرر٠ّٸ تتجر ر عْ، َمُؼرفٌ جرس

َيكهرررٌ يُِرررٕ َوق  رررٕ    رصرررب، يوؽررر٠ٔ َتيعرررر ضٔ  يرررّض عك ن٪ررر

ت. َميكرررو ت يرررلت تيعررريى تيُقرررُ  عورررٖ    َ  رشرررٕ يررر٠ّٸ َنًررر ر٪ 

 –تنرررْ عررر  تٟجر ررر عْ  صب ُعرررٕ ع٠ذظررر ت ِرررردتلص  ًّررر  تيع ر 

 َ ي  عوٖ تيهرُ تير يْ: ،تيثق ت

تفرقررد ععظرر  عصرر جدن  يوًُِررٕ تيع رتنّررٕ تحملوّررٕ. َتيُتقرر  أى  -1

َى يورحرِب ت ذ  تيع ر رٔ، َن٠ذر   ير     ٞأأوب تهؽ  . ِوح

ت تؽرر ّ  تهررل ى عوررٖ شرررّص تهثرر ر؛ ذّررث نرررٗ تؽرر ّ  ت أرِرررٕ  

. َت١نصرررب يرررُ أى ِكرررُى يكرررص  َمعفرررً  ِهررررُ عهررررٖ دبرِررردِٱ

شررُت٘ عرر   ،عهٴقررٕ عررو عهرر طا ته وكررٕ يُِررٕ ع رتنّررٕ ل ؼررٕ مًرر  

ِرعوررا مرره   تهع رر ر أَ عررُتض تيرهرر ٘؛ ٥عٴرر ٘ تهصررحد يُِررٕ  ّررسٔ   

 ذصب تههٴقٕ.
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عصررر ذ تً    عرررو عصررر جدن  َت مجّررر  تهررردى تقرِر٪ررر    كرررثري٫ -2

 . صركوٕ مدرجٕ ك  ّٕ، ك   أظ ر ض. عع رٓ تيهعّكررئ َأري ع٨

َمعررا يررلٍ تهصرر جد ِؽررعب ع ررص "م رتعرر." ضتلوررً ؛ حبّررث ِررر   

ت يوٴ قرٕ  تعكّص جس٘ عهً  يوؽ٠ٔ ذصب عدض شرك ى تسبرْ ترُ ري٪   

ٌ  إتيكًرم ّٙررٕ، َيعرردم   يررلي  ِؽررر    ؛ترر٠  تيصررح ض مرر هرَر عوّرر

 ت أ ِٕ ت١ي ّٕ. تكُض تيره ٘ أعر٪

ترصرررر  أعرررر كو تيُـررررُ٘ مععررررُتّٕٙ تيرهظررررّ  َيرررردر تهّرررر ٍ؛  -3

ر عرر ٘ ُ  رل ت٨ررطٶررت تيرررفكري  تشررّكُى عررو تيع وررْ جرردٱ  َم يررر يْ

ك شرخدتم تيرستمّس تي  تع ص م ١ظعٕ، َتٟ  ضٔ عو ع ٘  ؛تيُـُ٘

تيُـُ٘ ت شقْ أظح ر ذبرّ  م هصرحد، َتهقؽرُض تهّر ٍ تير  ٟ      

 رب يٴً  ظب شٕ.

4-      ٕ مرررد عرررو   َٟ ،طرِقرررٕ َـررر  ت١ذلِرررٕ أرررري عرـرررّٕ يوك ِررر

ط ت١ذلِرٕ عهرد تهردتلص    ي يرٔ تكردٰ  طرِقٕ هع زبٕت تيرفكري 

ر تيرردتلو. مًرر . َجررُض ؼررهدَل  يررُكر( عهررد تهرردتلص ؼب ررص  َتعٰثرر

 ٌ قد ِكُى أذد تسبوُر.ٙتهؽوْ عفر ذٌ سبف  ذلت

 ،٠ذرر  ت معررا تزبُتعرر  ؼرركر أمررُت  تشبرررَد َتيرردلُر   ٨ِ -5

أى َجرُض مر      َِرف   ي  عهد تٟنرً ٘ عو ؼ٠ٔ تزب عٕ.. ؼرّ ٫

  ط قٕ تيركّّف، يكو تٟقرتت، يرُ أى ِكرُى   َتذد عفّد سبف

  عهرد تشبررَد..   يه ا عدٔ أمُت  تظرص عكوقرٕ يوردلُر يكهًر  ت٨فرر٧     

يلت أ فص ت ذ ٟت تيٴُترٜ  ّ   يُ ذردث ظرْ٘ ضتلرص تهصرحد     

    ِصًص لرَد تيه ط ضَى تدت  . ،ٟ مس  تذ

ععظرررر  تهصرررر جد تعرررر نْ عررررو ععرررركوٕ ت ـررررر  ؼررررُت       -6

َيّض ل رجٌ؛  ّقُم تيرعا مر   ضرجرٕ   تهّكر ُى ضتلص تهصحد

  تهّكر ُى ضَى ت١لل ت تٟعرر ر أى تيؽُت قد ِكرُى عصر ُع٪  

الظةةةةةةهب ببعةةةةةةمبي ب

مةةفبؿةة سبتبةةيا باًصيا

بواًرةةةةةسىسبىاًةةةةةدخيي

ىيحلةةةةغبذًةةةةىب اةةةةدب

اتاحهةةة مبمةةةنبؿةةةالةب

 اًصمعت
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 ًرلت أضعرٖ شبورا تشبعرُإ عهررد      ،رص" ضتلرص تهصرحد  ّ"مدرجرٕ ضِصر  

 تهؽو..

تفرقرررر تهصرررر جد كررررررئ تسبحررر  إىل ؼرررر يٕ طعرررر م حبحرررر     -7

ٟٸ  عرررو تشبرررّ   عه شرررب؛ حبّرررث ت٨صررررخدم ي٦ ٴررر ر تيرعفررر نْ مرررد

ميكرررو تشررررخدتعً  كفؽرررص يررفرررّ     ًررر قررررٕ. َتيؽررر يٕ  تت تهٞ

يورفرررر ي عوررررٖ نظ  ررررٕ تهصررررحد. َميكررررو تشرررررخدتعً   ،تيقرررررآى

 يسم ت١عر شبدعٕ تسبْ.  ك كررٕ ع عٕ إى٩

 كررٔ ض. عهؽرُر تهٴررريٓ ذرُر تيؽررهدَل تيرُقفْ يو صررحد      -8

رتٙعرررٕ، َميكرررو تٴرّقًررر ؛ حبّرررث ِكرررُى يوصرررك ى تحملرررّٴ.    

تكر يّف تهصرحد يّررقرا أرـر.:     ت تكٴّٕ معرا   م هصحد ضَر٫

ت١جررر َتهثُمررٕ عررو تذ، َتيعررعُر م ٟنر رر ٘ تٟجر رر عْ يو صررحد،  

 عو جس٘ عو نفق ت تهصحد. َأى ش كو تسبْ عصَٞر٫

9- ٨ِ  ٕ  ،٠ذرر  أى ععظرر  تهصرر جد ت٨رهررٖ مٴرِقررٕ تقرؽرر ضِٕ يوك ِرر

٨َِصرخدم  ًّ  عُتض مه ٘ رضِٕٚ ترعره يوروف مبرَر تيُقرا، ك ر    

يصررر كٕ كرر يرستمّس َتسبهفّرر ت َتيعررٴ   ت َعقرر مض  أى أضَتت ت

َيررلي   ررإى  ؛تيكًرمرر ٘ تكررُى عررو تيهررُإ تيرررلّؾ شرررِ  تيروررف  

تٟقرتت، يُ أى ِكُى يه ا عُتؼف ت دلٍ ت١ظرّ ٘ يورفر ي عورٖ    

تهصررحد َتٟشررركه ٘ عررو ؼررّ نرٌ تيدتٙ ررٕ مؽررّ نٕ شررهُِٕ أَ كررص      

نفعرص   ً  معكص ؼررّ  ك ر   ٙمد عو مه  شهر... يلٍ عص جد َٟ

تذ؟ نع  يه ا عص جد م٨هّرا مٴررل    مّا٧ ع  مُّته ، أيّض تهصحد٨

يكو تسبدِث يرُ عرو أ يرّرٕ تهصر جد      ،ؼرّرٕ َعكوفٕ يوك ِٕ

 تي  ِرهًّ    عوُ لري.

ب ض. عع رٓ تيهعّ  عوٖ ع٠ذظ ت ض. تيرضِع ى، مينٌ ِر  َعقٽ

 ورٕ  ع  تزب عّرٕ تيصرعُضِٕ يورلَل تيعر م عورٖ تٴرُِر         تيع ص ذ يّٱ

بدبمةنببهر بمظ شدبىت

هةة ببؼةةوٍبؿةةع غبببا 

هة با:عةٍبمةفبب يجاةة وب

بب ةةةخ ببتًةةة عباملظةةةصد ب

 ه؟
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ع رص عصر مقٕ ضَيّرٕ     شوُكّٕ معهُتى "آضت  تهصحد"، ك   أنرٌ  ٯ 

.  فر٠ٸ   شرّر  ت٥عر٠ى عرو نر ٙحًر  قرِر٪ر      ،عو عك ٠ت تهصحد

 رررإى عرررو أش شرررّ ت تيكرررُض ع رررص طبررر رد تيصررر٠عٕ     ،عرررو  يررر 

َكلي  ربؽرّؾ عصر ذٕ عه شررٕ يوؽروُتت تيُّعّرٕ، َيرلت  ّرٌ        

ك ررر  أى يهررر ا ترررُ ري يوٴ قرررٕ َضب  ظرررٕ عورررٖ شرررح ض تهصرررحد.   

عر ذثرررر ت عرررر  معررررا تهؽرررر ن  ت تيؽرررر. يرٴررررُِر شررررح ض ـررررد  

تيركرريِررر ، َكرررلي  تٴرررُِر جًررر ز ميكرررو مرصبررررٌ عرررو أجرررص    

تيرهظّف تيلتتْ يوصح ض، ع  تيفؽص تير م هكر ى تيُـرُ٘ تيرطرب    

عررو ق عررٕ تيؽرر٠ٔ. كررلي   فررْ جرر ٙسٔ تيفررُزتى   تٴررُِر ورر٠ث     

 َيْ:قُتعد ععوُع ت شبدعٕ تهص جد ذُر تيع ي، 

 https://asfaar.org/enشف ر" أتهكررٕ تيرق ّٕ م ش  " -1
عُشررررررررررررررررررررررررُعٕ تهصرررررررررررررررررررررررر جد "عُشرررررررررررررررررررررررركرّدِ "   -2

https://mosqpedia.org/en 
ق عرردٔ ععوُعرر ت عًهّررٕ يو ؽرر  . َتسبررر ّ. َتيعرررك ت    -3

 https://mnaber.org/enَتمسً  "عه مر"  ،تهًر ٕ م هص جد
. ضب د تهور  أى تهوفا ي٠نررر ٍ أى أأورب تهصر جد    َأـ   ض

ّٱت٨   م ١شرررر يّب تيرقوّدِررررٕ  تصرررروّ  تسبدِررررد َتيؽرررررٕ   رهررررٖ إنعرررر ٙ

ٕٸتشبرش نّٕ( َيْ أكثر كٶ عرو    أِف٪ تهفّل َأقص كف ٘ٔٸ ََقا٧ وف

  عو ٪رر holocoreعثررص تدُيُكررُر  ،أشرر يّب ذدِثررٕ أوررررا جرردترتً 

َعثر يْ   ،لت تسبكُعّرٕ َت١مررتد  ت ت مه ٘ تههعم كثري٪صرخد٧أنٌ ٨ِ

  ٕ ُٳَتيرر  ت٨ ،ي٢شررقف تيكررررئ يرقوّررص ت١ع رردٔ تسب عورر ٍ تههظررر عرر

 د تيكُض عوٖ  ي .ذرلت يُ أكٽ تيدتلوْ َتعّا تيُيّفٕ، َِ 

أعررر  أ. عررررد تذ تيفرررُؼبْ  يكرررد أى مهررر ٘ تهصررر جد يررردِه    

١نًرر  ت ععظ ًرر  ق ٙ ررٕ عوررٖ ت عرر ت    ؛ؽبفرر  ٟجرًرر ضتت  رِرردٔ 

https://mnaber.org/en
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َيّصرررا ععررر رِ  يورررُزترٔ تهصرررَٞيٕ.   ،  عرررو ضبرررل تشبرررري َأَقررر 

 َتهر عُى يه  نُع ى:  

عررر إ مكررص ظررْ٘ عررو ت١يررف إىل تيّرر ٘ عررو تؽرر ّ  َمهرر ٘          -1

 َؼّ نٕ َعر معٕ.  

عررٌ يوررُزترٔ يررررُىل ؼررّ نرٌ َِرردلص    عررر إ ِرررُىل تيرهرر ٘ َِقدٳ   -2

  حملصررهُى ِقُعررُى  ،يكهًرر  ؼررّ نٕ  عرجرر ٘(  ،ـرر و ععرر رِعً 

   ّ رر  ِرعوررا مررريع. كررص عرٴوررر ت تهصررحد،    ر٪ررمكررص ظررْ٘ تقرِ 

ٍ تسبقّقرْ؛  ر٠ ًِرر  مبرت را تهصرحد      َمعا ت١ٙ ٕ ٟ مير رط ضَر٧ 

 م ٥ع عٕ  َذرٖ يلٍ تيرعا عقؽر  ًّ (.  َنظ  رً  عكرفّ٪

  معف٪ يكوٯ ،َأنُتإ تهص جد تي  أظ ر د  ض. عع رٓ ؼرّ 

ت تشب ررض ؾ يوؽرروُتخؽٯررت١نررُتإ، َمعفررً  ع٨ عهًرر  ِعرر ص مجّرر ٧

 قرر   عرردت تزب عررٕ(، َمعفررً  ِعرر وً  َتزب عررٕ َت١عّرر ض، َيررلٍ  

َم يرر يْ  ثرص    ،ورث عصر ذرً (  يْ تي  ِهٴررا عوًّر   تشررخدتم و٨   

عررر جل تدررردر تيكررررري ت تشبررردع ت. َيرررلٍ تهعررر كص ػبرررب أى ت٨     

مجّعًرر ، َعررو  يرر  عرر   كرررٍ ض. عهؽررُر خبؽررُؿ عرر  تقررُم مررٌ     

  ٧َ   تهصررحد حبّررث   قصٳرر  جرردتر زجرر جْ ٨ِ  ـ٩ررمعررا تهصرر جد عررو 

يوٴ قررٕ. َِرررتر  مررلي   تم عصرر ذٕ ك  ّررٕ يو ؽررو. تررُ ري٪صرررخد٧ت٨

أَ عرردم  ًرر  يو عهررٖ تسبقّقررْ   ،يرردر تهّرر ٍ أررري تهرر ر م ي٠عررر ٟٔ 

 ٥شر ش تيُـُ٘.  

ُٰ ْ َت تؽرر   ررإى تهصرر جد أعرر كو َعررر ىټ   ،ر ض.  رر ِسٔ تسبرمرر

     ٕ َعرررو تهًررر     ،كرررثرئ عهرعررررٔ َشررر  ت١ذّررر ٘ ميذحررر م طبروفررر

تٟشرررف ضٔ عررو يررلٍ تهصرر ذ ت مبًرر م ألرررٗ، عثررص تقصررّ  كررص         

َجس٘  ،َجس٘ ي٠جر  ع ت ،َجس٘ يوع مدِو ،جس٘ عكررٕ :عصحد

سبوقررر ت تيررفرررّ ؛ ذّرررث ميكرررو تسَِرررد معرررا ت١ركررر ى أرررري    
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تهصركوٕ ميو ث عرى عرررا ذصب تيوسَم ي٦  ضٔ عهًر  لر رد َقرا    

 ررص. لفّفررٕ شررًوٕ تيٴررْ َتسب    تيؽرر٠ٔ، َِكررُى شررح ضي  قٴع٪رر   

ص ربؽررّؾ عُقرر  ضبرردض يعرمرر ت ت١طفرر ر؛ كررُى عرمرر ت     ففٯرر٨َِ

ٖ  ت رصرررب تت١طفرر ر  تيرررستذ . تررٞضٓ إىل َ ،إأرر٠ل عرردلص تهؽررو

تهصر جد مُـر  كر عريتت أَ    ت   تيهرُم  ه٩ر ك   أى عو تيفرَرٓ ع٧

ذرر رط؛  رررعا ت١ظررخ ؿ ِفرررتػ تهؽرروٖ َرمبرر  ِهرر م يصرر ع ت       

 طُِوٕ. 

إىل أى عرو تيفررَرٓ ت   َعو ج نرٌ  يب ض. ل يد مرو ضيرّغ   

ذبفررّ  تيقرررآى تيكرررِ ،   تيررلت تيصررّ ل ت٥ظرر رٔ إىل َـرر  ذوقرر

ستر َـررعً  ك رر  يررُ، َعررو ته كررو أى تكررُى ت زَتِرر      ِرر  رر٠

تهصحد ع  َـر  كرتشرْ عورٖ ظركص ضتٙررٓ َعكر  يوؽرُت،        

ََـرررر   ،عرررر  إضلرررر ر تيرقهّررررٕ ت تكرعرررر   ألٴرررر ٘ تهرررررعو .     

إِررلتًٙ  عررو  ي  عرردم٧شررركرر عريتت عرتقرررٕ عوررًّ  ذرررٖ تفرر و أٶ  

 ررررإى ذوقرررر ت  ،ـررررع   تيهفررررُط. َت تعرقرررر ض ض. ضب ررررد تهوررررر  

َيررْ  ،تيررفررّ  عررو ظرريى تهٞشصررٕ تيرر  تعقرردي  َتعررر  عوًّرر   

و ِفررته مًر    تزب عّٕ تشبريِٕ يررفرّ  تيقررآى تيكررِ ، َيرْ ع٧ر     

  تسبدِثرررٕ َتيرررردرِب عوًّررر . ك ررر  أى عرررو     ترررُ ري تقهّررر ت تيررررعوپ  

ى عهد تؽر ّ  تهصر جد أَ تزبُتعر  أى    تسبصر ت تيفرَرٓ ت١لل 

  يصررك ى تسبررْ ػبر عررُى ق عررٕ دبٰ رر :عثررص ،ِكررُى درر  عورقرر ت

 ًّ  عرٔ كص ظًر هه قعٕ َـ  تسبْ َتذرّ ج تٌ، ن نب إػبر ض  

عقر سبوق ت ذبفّ  تيقرآى َتهكررٕ، َم يٴر  ن نب مّا ت٥ع م 

َتهررٞ ى، َشرركو تيع عررص. َميكررو أى ِكررُى يو صررحد صبوررض       

تهفّررلٓ أَ أعهرر ٘ عررو شررك ى تسبررْ ك رٴررُع. عرر  ت٥عرر م    إضترٔ

َتهٞ ى؛ ِرُيُى إضترٔ ظرَٞى تهصرحد َِرر معُى تذرّ ج ترٌ َؼرّ نرٌ      
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عررر  َزترٔ تيعرررَٞى ت٥شررر٠عّٕ َأرييررر . يكرررو ض. ل يرررد تيرضِعررر ى   

ه يلٍ تيفكرٔ ت١لرئ؛ م عرر ر أنٌ قد ِهررخ عهًر  ععر ذه ت    ع ر٧

ت تههر طا تيرِفّرٕ َتدحرر    َل ؼرٕ   ،َتلر٠  ت تيرأٓ ك يعر ضٔ 

 ب ت١عُر عوٖ َزترٔ تيعَٞى ت٥ش٠عّٕ.  ؽعٳ   ٨ِ

َأكرردت أ.  رر ٙسٔ تيعحرررَػ عوررٖ أي ّررٕ تيكررُض ت تفعّررص      

يرررُ ري تقهّرر ت دبعررص تهصررحد أكثررر  ؛تيهررُتذْ تيرقهّررٕ ت تهصررحد

ٕٸَأقص كٶ كف ٘ٔٸ  تعكّوّٕ، َعهً : وف

ٕ ذحرر  تشرررخدتم تيرّ نرر ت ت٥ذؽرر ّٕٙ يكررص ذررْ ت ععر رر     -1

َعدض تزبُتع  َتهص جد تهٴوُ  إق عرً ؛  ًه ا تفر َت كررري ت   

تٟذرّررر د َتٟشررررخدتم عرررو عصرررحد ٣لرررر، َإعك نّرررٕ تُشرررعرٌ       

 م قرتتذرر ت لرر رد تيؽررهدَل( عهررد تسب جررٕ معررد أى ِفررّا عوررٖ        

 تهصرفّدِو عهٌ ع  زِ ضٔ عدض شك ى تههٴقٕ تحملّٴٕ.

ًرَـررُّٕٙ تركّررب أمررُت  إيكرتَنّررٕ تع ررص م شب٠ِرر  تيك    -2

      ْ   ررو  ؛حبّررث تقررُم مرر يفر  َت٥أرر٠ل معررد ضلررُر َلرررَد تهؽررو

  تدررُت٘ أكثررر ت١عررُر تيرر  تعرر نْ عهًرر  معررا تهصرر جد يررُ تصرررٰ   

 يفرتتت طُِوٕ.  تير رض ل رد تهصحد يرق ٘ تير   عفرُذ٪

ت عؽررر تيركهُيُجّرر ، عررو تيفرررَرٓ أى ؼبرررُٓ تيكررُض      -3

دع  عه ظ  تزبر ع ،  عوٖ تُ ري لدعٕ إنرتنا َأجًسٔ ك رُّتر ي

َعهً  عوٖ شرّص تهثر ر: تهكرررٕ ت٥يكرتَنّرٕ، يّصررٴّ  تير ذرث      

 َتهًر  عو تشرخدتعً  يوقرت٘ٔ.

ذبُِص تهص جد ت ته وكٕ هر ىټ لفرت٘ ؼدِقٕ يورّٚرٕ،   -4

تع رررص م يٴ قرررٕ تيع صرررّٕ، َأى تع رررص عورررٖ إعررر ضٔ تررردَِر َإنرررر د    

ٟٸ عو أى تكُى عر نْ ع٨صرًو٭ ٘٪.كتيف ٙا عهً  مد  ٕ ؼّفٸ  َظر 
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أى ِررر  عررسر ت١قصرر م تيهصرر ّٕٙ معررُتزر عررركررٕ؛ يّررر        -5

وررً  ق عرر ت تدرِرّررٕ أَ ق عرر ت  ع٩تٟشرررف ضٔ عهًرر  معررد رعفرر ى، َج٧ 

 ٟجر  إ أي يْ تسبْ طُتر تيع م.

ٌ ٙررررر  تهصرررررحد مكررررر عريتت عرتقررررررٕ سب  ِرررررٕ أرج م٩رررررر٧ -6

ت ع  نص   عرو  كثري٪أنه  َضبرُِ تٌ َتهؽو. عو أٓ لٴر، ل ؼٕ 

وّرر ت شرررقٕ َأرييرر  ذبرردث ت تهصرر جد َتهؽرروّ ت ت تيٴرررل   ع 

 تيصرِعٕ َت١قص م تيهص ّٕٙ ظرٌ تهًحُرٔ طُتر تيع م.

َعرررو ن ذّررررٌ أَجرررس ض. عصررر عد تحملّررر  َجًرررٕ نظررررٍ ذرررُر         

ًررر  َعكُن تًررر  ت تيهقررر ب ٙت٥ظرررك يّ ت تهرعوقرررٕ م هصررر جد َمه 

 تير يّٕ:

   ري عرررو رتعرررٖ  ًّررر  تيكرررث  يهررر ا عصررر جد جدِررردٔ ت٣ى ٟ ٨ِ

عقرفّ ت تيكُض تيلٓ تف هرٌ تيُرقٕ تيرّٙصٕ َتيرعقّرر. عوًّر ؛   

ٴًر  أى  يكهً  تيلل ذ   كرٔ جدِدٔ ِرِد تهًهردط تيرلٓ لٴٽ  

 ًررص  ،   ل ؼٱررل َترقررٖ  كرتررٌ؛ َمبرر  أى تهصررحد يررّض عوكٸرر هفٽررت٨

 ،ؼبا يكص عًهدط أى ِف  تيعكص َتيرقصّ  َتيرٝٗ تي  ِرِد

ٌ عورٖ مجّر  تهصر جد ميظرك د      أم شّكُى درلت تيكرُض شرٴُت   

 ؟تهخروفٕ

  د َمجرر  كررص تيرحرر ر  ت تيرخٴررّ    ؼ٩ررعررو تهًرر  أى ِررر  ر٧

 يرف   يوكُض تيصعُضٓ تشب ؿ مره ٘ تهص جد. ،يره ٘ تهص جد

   آعصررحد تهورر   ّؽررص ت إشرر٠م ٕ  ،مرر ض ذبفررٕ عع  رِررٕ مجّورر

 فْ تيدتلص أظرٌ مع٠ٟت ع ّٕٙ جدترِٕ، َمرأ  مج يّرًر  إٟ أى  

ٞتر تهً  يُ: يص عثص يرلٍ ميكرو أى تكرُى عرو عرٴورر ت أَ      تيص

عه ؼر كرُض تهصرحد، َيرص ت١عرر ِرُقرف عورٖ تهر٠٘ٔ أَ تهقردرٔ         

 ته يّٕ؟
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   ... قر ر تعر ىل:    تيهؽُؿ ج ٘ت مففص مه ٘ تهصر جد َع  رتًر

٧َأٵقٵر م٧       ٧ِع٩ ٨ر٨ إٻنٯ ٧ ﴿ ٩ُمٻ ت٣ل٭ررٻ  ٧ّر ٧َتيٷ ٌ٭  ٌ٭ ع٧رو٩ آع٧رو٧ م٭ يوٺر ٔٵ   ع٧ص٧ ج٭د٧ تيوٺ تيؽٯر٠ٵ

٩َيٵرررٚ٭ ٵ أى ٧ِكٶُن٨ررُتٷ ع٭ررو٧        ٧ٌ  ٵع٧ص٧ررٖ أٶ ٟٽ تيوٺرر ٧َيٵرر ٩ ٧ِخ٩ررغ٧ إٻ ٔٵ  ٧َآت٧ررٖ تيسٯكٵرر 

٩ًر٧ررد٭ِو  عررو َعصررو  تيرخرر رٓ َرَٗ ،(تيرُمررٕ شررُرٔ 08 ت٣ِررٕ  ﴾تيٷ ٨

ؼوٖ تذ عوٌّ - : أى تيهلعهٌ تذ رـْ عف ى مو عث  ى ذدِث

ٌ٭،$ق ر: - َشو  ٨ٌ       ع٧و٩ م٧ه٧ٖ ع٧ص٩ح٭د٪ت ي٭وٽ ٕ٭ ع٭ث٩وٵر ٨ٌ  ٭رْ تيٷح٧هٯر ٨ٌ يٵر  .#م٧ه٧رٖ تيوٽر

ؼرروٖ تذ  - َرَٗ تيرررستر ت عصررهدٍ عررو ذرردِث أنررض: أى تيررهل  

ٍ٭ م٧ع٩رد٧     $ق ر:  - عوٌّ َشو  ٧ُ  ٭رْ قٵر٩ررٻ ٧َي٨ر ش٧ر٩ ٫ ٧ِح٩رٻٓ ي٭وٷع٧ر٩د٭ أٵج٩ر٨ي٨وٯ 

٩ٚر٪ت، أَ ٩ًر٪ت، أَ ذ٧فٵر٧ م٭ ٌ٭: ع٧و٩ ع٧وٽ ٧ ع٭وٷ ٪ ، أَ أٵج٩ر٧ٗ ن٧ ٩ُت٭ أٵر٧ط٧ ن٧خ٩وٸر ،   ع٧

٨ٌ م٧ع٩ررد٧    ٧َيٵررد٪ت ٧ِص٩ررر٧ك٩ف٭ر٨ يٵرر ٧َرٯث٧ ع٨ؽ٩ررر٧فٸ ، أَ ت٧ررر٧اٵ  أَ م٧ه٧ررٖ ع٧ص٩ررح٭د٪ت، أَ 

ٌ٭ ٩ُت٭رر و ؼبررب تسبؽررُر عوررٖ يررلت  يكررص ع٧رر َيررلت تيففررص كرر  ٮ .#ع٧

  يو رر إ  وسع٪ر ت١جر تيعظّ ... يكو إىل أٓ عدٗ شّؽر  تيكرُض ع٨ 

 يره ٘ عصحد؟

   ٴّّرًررر ، َدبهّرًررر   جررر ٘ت تيهؽرررُؿ مرهظّرررف تهصررر جد َت

تيرَتٙ  تيكرًِٕ. مب   ًّ  تهص جد ت تيدَر، َرَٗ ت٥عر م أ رد   

أٵع٧ر٧ن٧ر   $ق يرا:   -رـرْ تذ عهًر   -ت عصهدٍ عو ذدِث ع ٙعرٕ  

ٌ٭  ٘٭ تيٷ ٧ص٧ر ج٭د٭  ٭رْ تيرٰدَرٻ،     - ؼوٖ تذ عوٌّ َشو -ر٧ش٨ُر٨ تيوٽ م٭ر٭ه٧ر 

ّٯررب٧ ٧َت٨ٴٵ ٧ًرر  أى ت٨ه٧ظٽررف٧  ؽرررّر. ذرردِث أمررْ يرِرررٔ َت تي#. ٧َأٵع٧ررر٧ م٭

ذُر تهرأٔ تير  كٵ ن٧را٩ ت٧قٶرٰ  تهٵصرح٭د٧، َذر.      - رـْ تذ عهٌ-

 يُّم َعر  كثررٔ    ع تا ذرؿ تيهل أى ِليب َِؽوْ عوًّ .. يلت 

 ض أذررُتد  َعصرررُٗ نظرر  رً ؛ ذبررر د تهصرر جد  عرر٠ٸ تهؽررو. َتعررٰد

   رإى    َتٴّّرً ، َضَى ظر يرحًّستت ترّ  إعك نّٕ تهظّفً  ُِعّٱ

ت تيُؼرررُر  كرررُض تيرهررر ٘ َذٴرررٌ َع٠قررررٌ م يرّٚرررٕ تحملّٴرررٕ عًررر ٲ

 َعبُ  ي . ،هصرُٗ جّد ِقْ تهص جد عو كثرٔ تيكر ر



55

 –1029     
112 

ʘ ث رٔ معيى كُض مه ٘ تهص جدتص ٟٝت ع٨: 

تص ٘ر ض.  ّد تيع ػبْ: يص ُِجد ت تيردَر ت١لررٗ كرُض    

  أَـر  ،يره ٘ ضَر تيعر ضٔ ك يكهر ٙض َتهع مرد؟ َت يرلت تيؽردض    

 ًُ ِصرخدم تض  ؛ض. عع رٓ تيهعّ  أى تهصحد يٌ طرّعٕ طبروفٕ

 ، ت تجر  عّٱررَت عًررُض طبروفررٕ كرر ى ميثررص عركررس٪  ، عرررتت ُِعّٱرر

يو ّرر ٍ معرركص ضتٙرر ، َعرر   يرر  ُِجررد ععرر ِري    َِرٴوررب تشرررخدتع٪

 يره ٘ تيكه ٙض.

َأـ   ض. عهؽُر تهٴريٓ تص ٟٝت عف ضير : يرص كرُض مهر ٘     

يو صرحد، أَ ِرردلص    تد٪ُذٯر ع٨  ععّه٪ فره ظك٠ٸتهص جد تهقرت، ِ

ت تيه ذّررٕ تزب  يّررٕ، أَ ميهرر  تيرعرردض ت أظررك ر تهصرر جد؟ َيررص 

ورررسم حبرررد أضنرررٖ ِفررر و َجرررُض عه ؼرررر تهصرررحد      يرررلت تيكرررُض ٨ِ 

ك هه رٔ عث٠ٸ؟ َعو ن ذّرٌ أظر ر ض. ععر رٓ تيهعرّ  إىل     ،ت١ش شّٕ

 تد٪ُذٯررع٨  ّه٪ررعع أى كررُض مهرر ٘ تهصرر جد تهقرررت، ٟ ِفررره ظررك٠ٸ     

يو صرررحد، َٟ ِرررردلص ت تيه ذّرررٕ تزب  يّرررٕ، ك ررر  أنرررٌ ٟ ميهررر    

ض ت أظك ر تهص جد. ك   أى تيكُض ٟ ِورسم مُجرُض عهر رٔ    تيرعٰد

عر.  مؽررِٕ تشرردٟيّٕ ت٨   كُنً  إظر رٔٸ  ؛  عوٖ َجُضي يكهٌ ِعحٳ

 عٴٌّ يُِرٌ.ٔ يوُؼُر يو صحد َت٨ته رٯ

ي تكو ت تيعًُض  ه رٔ َإى٩َأكد ض. ضب د تهور  عوٖ أى ته

ْٯ     إٟ أنً  م تا ـرَرٔٵ ،تتهركرٔ جدٱ  تيُّم؛  عهرد ضلرُر  ررض تسبر

 إنٌ يرّض عرو تهه شرب      ٯيوؽ٠ٔ ِررث عو تهصحد م هه رٔ، َعو و٧

 يرررب ض. رتظرررد تيعررررد  ،أى ِرح َزيررر  تيكرررُض. يكرررو َت تهق مرررص

  ٟ  عرريلرٔ. َيرْ   تيكرِ  إىل أى تهه رٔ ي تظًر ت مهر ٘ تهصر جد إ

ف ت مه ًٙرر  َؼررّ نرً  ضَى   ٙرردٔ ع وّررٕ، َٟ أؼررص ظرررعْ.  كو ررت٨

٘٪ت رعسِٱرر         عررو مهرر ٘  َت١نصررب أى ِررر  تٴُِريرر  حبّررث تكررُى جررس
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تهصحد، ضَى عر يكٕ. َعرو تهًر  كرلي  عرتعر ٔ أى يرلٍ تهصر جد       

ٞلررل ت شرررقٖ ععرررتت تيصره. َرمبرر  عٚر ت،   ررو تهفررته أى ٨ِ    

ذرررررٖ ت ذرررر ر نقررررؾ تيكًرمرررر ٘ أَ تهّرررر ٍ أَ  تٟعرررررر ر  ع يّرًرررر 

تيركّّررف َتيؽررّ نٕ. ك رر  أى إعرر ضٔ ترردَِر تهّرر ٍ َتيرعررحري عررو      

ُٰ  يْ أعُر ػبب أل٩ر َ ،تيفرَرٓ ر أ. عهرٖ  لي  ت تٟعررر ر. َت تؽر

 إنرٌ َم يهصررٕ هعظر  عصر جد ت١ذّر ٘ تيؽركرئ؛  رإى         ،أمُ شوّ  ى

يركرر يّف معررد تيرتذررٕ  تت س تهع رر رٓ ِرريتْ م يدرجررٕ تيث نّررٕ  تير ّٰرر

نعررٴٕ. َتيرردَر ت١َر يو صررحد يررُ تيرَذررْ  َتيهظ  ررٕ َتشررردتعٕ ت١

 َتٟجر  عْ و  تزب  يْ.  

 - َجررصٯ  عررسٯ-عررو ج نرررٌ ِرررٗ أ. ضب ررد تيدنرردنْ أى تذ     

  مهر   أيّض ذرِٱ  ٯ  عهد كص عصحد، َعو و٧ه  أى نيلل زِهرطوب عهٯ

٘ تيرَذرْ َتهر ضٓ تيؽررّ     تيره  ،تذ م زب  ر؟ نع  س مُّت٧ ّٳأى ن٨

  رو   ،َيلت يُ يد  تهصحد ن نب َجُض تزب  عٕ. يرلت  ،عٴوب

ٕ   ؽ٪ررخؽٯ  َيررّض ع٨تم٪تهًرر  أى ِكررُى تهصررحد جررلٯ     يوعوررُم تيدِهّرر

تيه ط ت ذّ تً . أع  ض. َ ر ٘ طّررٕ  يَـررا     مص ع  ًِٰ   رصب،

تير   َ ،أنً  تِٞد أي ّٕ تهه رٔ َتيع ر رٔ تزب ّورٕ ت ذردَض تهعقرُر    

ه  تيؽرك ر  دبرل  ظرر م٧   ٌذب    عوٖ يّرٕ تهصحد َت تيُقا نفص

يورررلي   يوؽررر٠ٔ َتيرف عرررص عررر  أنعرررٴٕ تهصرررحد ت١لررررٗ، َعرررو    

ٕٸ تزب ّررررص أى تظررررصٯ م يثق  ررررٕ ت٥شرررر٠عّٕ  ع رررر رٔ تهصررررحد عرترٴرررر

َتيصررعُضِٕ ل ؼررٕ. َتسبقّقررٕ أنررٌ أؼررر  عررو تيفرررَرٓ أى ِكررُى  

رُتزنررٕ َأررري عررر ي   ًّرر  عررو   ت ت تيع رر رٔ مٴرِقررٕ ع  ّررس٪تهصررحد ع٨

تزب نرررب تيعررركوْ تزب ررر يْ، َأى تكرررُى عدرَشرررٕ عرررو تزب نرررب 

ٕٸ      تيُيّفْ َعو ن ذّٕ ت١نعٴٕ تهصرًد ٕ، َتير  قرد تكرُى َشرّو

 يعُضٔ تيعر   يوؽ٠ٔ ت تهصحد تيؽوُتت تشب ض.



55

 –1029     
114 

أعررر  ض. عررررد تذ تهٴرررريٓ  رررلكر أى تهصررر جد ت ته ـررررْ      

ب ه ش٭ر  ٕ ير٨ؽ ٯأري عرر عدٔ َع٨عو ذّث تيرؽ ّ  َ ك نا مصّٴٕٸ

ٕٸ  تيفؽررُر٧  ؽرروْ  تيعررر ٘ َتيؽررّف(، َي ِكررو     تهخروفررٕ ل ؼرر

ُِجررررد مًرررر  زلرررر ر  َٟ  رررررػ  رررر لر. َميكررررو تٟشرررررف ضٔ عررررو 

تؽ ّ ً  ت كُض تيره ٘؛ يورقوّص عو تكر يّف تيرهر ٘ َتيكًرمر ٘.    

مّه   أكد ض. ل يد تيرضِع ى أنرٌ ـرد تيرقوّرص عرو  خ عرٕ تهصرحد       

تهرع يْ عورٖ مقّرٕ تهرر نْ، يكهرٌ عر  تشررخدتعٌ مكفر ٘ٔ        َرَنقٌ 

 ع يّٕ َضَى يدر يٴ ق  ته ٘ َتيكًرم ٘.

ٕٵ  تيرصرر ٟٝت تير يّررٕ معرريى   َطررر، أ. ضب ررد تيدنرردنْ صب ُعرر

 كُض مه ٘ تهص جد:

رتعرْ تيكرُض   مفرـّٕ ؼ٠ٔ تهرأٔ ت تهرهٖ تيرّٙصرْ، يرص ٨ِ   -1

ّ   ر طٸَِكُى عك نًو ع٨ ،َجُض عدلص يوهص ٘  د عرو تهردلص   مصر

 تشب ؿ إىل تهدلص تيرّٙصْ؟

ع  ت عو ضَر تهصحد تيرعوّ ْ َتيرُعُٓ عو ذّث  ؽرص مًرُ    -2

 ؾ يوؽ٠ٔ عو أع كو تحمل ـرتت َتيدرَط؟ خؽٯتهصحد تهٶ

يص يه ا صب ر ذصب تيكُض يرعدِص ع  أعكرو تعدِورٌ عرو     -3

 تهص جد تيق ٙ ٕ؟

4-       ْ  يرررص يهررر ا نّرررٕ أَ رأررررٕ هرتعررر ٔ عررردض تهصررر جد ت تسبررر

 َذبُِص تيق ٙ ٕ إىل عك ى أنعٴٕ وق  ّٕ َضِهّٕ؟ ،تيُتذد

ٖ م هُكّررا أررري صرر ٯعرر  يررُ تيكررُض يفرررػ تهصررحد،   رر  ٨ِ  -5

 ع وْ عو ذّث شرعٕ تتص لٌ َؼعُمٕ تهظّفٌ؟ 

يص ِرتعْ تيكرُض عكر ى تهصرحد مريى ِرُشر  تسبرْ،  ر٠         -6

 ت عو تيرعا ت٣لر؟  جدٱت عو تيرعا َقرِر٪ِكُى معّد٪
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7-   ُ ملتتررٌ؛ كررُى    رحبّٱرر تى تهصررحد عركررس٪ عرر  ت عررو أى ِكرر

ض يررٌ ن نررب تيعررر ضٔ؟   شٳررتيكررثري عررو ضَرٍ تيررلٓ أٶ   د٧تهصررحد  قٵرر 

عورٖ شرررّص   -عقرد مًر    َتهقؽرُض أى ِكرُى تهصرحد مرٌ ع٠ذرا ت٨     

ضَرتت يرقُِرررٕ أمهررر ٘ تسبرررْ ت عهررر يحً  تيدرتشرررّٕ أَ     - تهثررر ر

تررردرِرً  عورررٖ عًررر رتت ألررررٗ عفّررردٔ، َكرررلي  إعك نّرررٕ مهررر ٘   

ورقٕ م هصرحد عورٖ   ت دب رِٕ ؼكرئ ي٠ذرّ ج ت تيرّٙصّٕ ع٨ضب٠

ٕ  معا٧ عبُ ِدٰر  ،تيدلص يوؽر  عوٖ تذرّ ج ت تهصحد عو ؼرّ ن

 َأريي .

تُزِرر   َعررو ج نرررٌ أَـرر  ض. أ ررد طُعرر ى أنررٌ َ ّ رر  ؽبررؾٰ  

تهص جد ت ت١ذّ ٘،  ًه ا ضرتشٕ شرا َأى أظبسير  ذرُر تهعر ِري    

ٌ     تيرخٴّٴّٕ يو ص جد، َن قعا َيرْ   ،م يرفؽرّص عر  شررا طرذر

تقررررُِ  تهعرررر ِري تيرخٴّٴّررررٕ يو صرررر جد ت طبٴٴرررر ت    "معهررررُتى: 

تزبُتنرررب تهرعوقرررٕ مفررررػ  . أعررر   ّ ررر  ؽبرررٰؾ"تقصرررّ  ت ت١رتـرررْ

تهص جد  قد ع زبًر  عصرحد "عع رُر"؛ َيرُ عرو تهصر جد تهر ّرسٔ        

ليا  ٌّ ضرتشر ت عصرفّفرٕ يرر٠ت كرثري عرو      ت تيرِ ه، َقد م٨

تهررلكُرٔ، َعهًرر   رظررٌ مصررح ض عوررٖ ظرركص يفرر ت     ته٠ذظرر ت 

ٞلرل يوكصرص عهرد تسب جرٕ،     عصرقوٕ، َكص يفرٕ در  رقر ، حبّرث ت٨    

 َم ١لؾ ع  ِق  عهً  عهد تهدتلص.

َتتفا ض. زيري رـُتى ع  تيٴر، تهرعوا مإعك نّرٕ أى ِكرُى   

ْٲ يه ا عركس٫ ض تيهعر ط ت  رردٯ معررب أى ت٨  ،ا م هصرحد ور٧ر ع٨ رحب

٥ط ر، شُت٘ لدعّرٕ عثرص: لدعرٕ ؼره ضِا تي ِرد      تهدرجٕ ت يلت ت

َتيؽرررررت  ت٣يررررْ، أَ دب رِررررٕ عثررررص: تيؽررررّديّٕ َتيرق يررررٕ، أعرررر      

د تيدَرتت َع  ظ مٌ   ١نصب أى تكُى قٷتشبدع ت تٟجر  عّٕ َع٧

مره ٘ ق ع ت ؼكرئ تصررُعب أكثرر عرو     ؛ت تيدَر تيث نْ يو صحد
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   ٧َ خفررّا   كررُض يرـ٩ررنعرر ب ت تيُقررا  تتررٌ. ك رر  أنررٌ ميكررو 

ترتفرر إ شررقف تهصررحد؛ يّصرر عد عوررٖ لفررا تشررر٠ًا تيكًرمرر ٘  

د ض.  ّرررد تيعررر ػبْ  كررررٔ أى  يوركّّرررف َت٥ـررر ٘ٔ. ك ررر  أِٯررر 

مً  ت  ، َأـ   أى تيفكرٔ عع ُر٫ رحبّٱ تِكُى تهصحد عركس٪

ٌ يؽ   أع  ر معا تهص جد ذّث ُِجد َقف يو صحد ِعُض رِع٨

 ضٔ.تهصحد عو ؼّ نٕ َ ُتتري َمرتعخ عرعد

مّه ر  َت تعرقرر ض ض. إمررتيّ  تيرعّررس  ررإى تهصرحد يررُ عكرر ى    

عررر ضٔ، َم يفعررص كرر ى يررٌ أضَتر ألرررٗ ت زعررو شرر ما، أعرر  ت٣ى       

ُٰ عًر  تـرٴوعا مًرلٍ ت١ضَتر. َإعر م       هٞشص ت تٟجر  عّٕ عوٖ ته

تهصحد ك ى ت ِرُم عرو ت١ِر م يرُ ذكرّ  َعفر  َظرّخ تسبرْ،         

د قهرررُتت تٟتؽررر ر َتيرُتؼرررص   أنرررٌ َعررر  تستِررر   يكرررو تيُتقررر  ت٣ى٧ 

. كررلي   ررإى إعرر م تهصررحد   د ي٦عرر م  يرر  تيرردَر٨ َت٥عرر٠م ي ِع٨رر 

يعررركص يرررلٍ  تيكرررثريَى َتهرررٞ ى عُيفررر ى ذكُعّررر ى، َِرصررر ما 

     ٕ َٟ نهصرٖ   ،تيُيّفٕ ه  مً  عرو  ّرستت َعك نرٕ تجر  عّرٕ َيّرر

عوررٖ تقؽررريي  ت   ت١ٙ ررٕ َتهٞ نررُى  ر شرربتيصرركو.  و رر  ت ٟ ٨ِ 

ذرررردث  يرررر ؟ َمرررردَري  أكرررردت أ. مصرررر ٕ    هصررررحد إى٩تيعه ِررررٕ م 

تيرُػبرٓ عوٖ أى ت٥ع م َتهٞ ى حبك  أنً   عُيف ى ذكُعّ ى 

ػبب أى ؽبفع  يهرُإ عرو تقّرّ  ت١ضت٘؛  كرُض مهر ٘ تهصر جد عًر         

ٕٸ ت،جدٱ  .َيكو ع  ِر  ضتلص تهصحد ٟ ِقص أي ّ

َأَـ  أ. عررد تذ تيفرُؼبْ أى تهصر جد ك نرا تعر نْ عرو       

يرلي  كر ى ت١ج نرب ؼبرورُى  ير .       ؛٥قر ر عوٖ تيع رص  ًّر   عدم ت

َقررد تنررًررا تيدَيررٕ دررلت ت١عررر  ُـررعا عّررستت يوع ررص م هصرر جد    

  مر. تيع رص    ٩َعو يلٍ تهّستت: تيصر  ، مر زبٵ   ،َتظرتطا تيصعُضٔ

  شررركو  عهرررسر( ن نرررب   ه٩تيرمسرررْ َتيُيّفرررٕ ت تهصرررحد، َع٧ررر  
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، َإعفرر ٘ ت٥عرر م عررو تهصررحد عرر  تيصرر  ، م يصرركو  ّررٌ أَ ترريجريٍ

 ؛( ضَتعرٌ  إ ت كر ى عُيفٸر    كُنً  تُت ا َقرا٧  ؛ؼ٠ٔ تيظًر  ق 

َتعررر  عرر    ،ؽررر  يررٌ يرُ عك  ررئ َيّصررا عرتر٪ر  يرلي   ررإى عر  ٨ِ  

 يلٍ تهّستت عه شرٕ.

ٟٸ عفر ضٍ: يرص ميكرو تفر .       َطر، ض.  ّد تيع ػبْ تصر ٝ

ل كُض مه ٘ تهص جد ذبدِد ترتف إ شقف تهصحد؟ َت يرلت تيصرّ   

 ٟ   مرررد أى ِكرررُى عًّر٪ررر   يرررب ض. ل يرررد تيرضِعررر ى إىل أى تهصرررحد 

َر   تيصقف ِدلص ـ و يلت تيصرّ ل، َل ؼرٕ    ،ك رهٖ يوعر ضٔ

عهدع  ِكُى يو صحد قررٕ مجّورٕ. يكرو ض. ضب رد تهورر  أَـر        

و ي تردلص  أنٌ ع  لفرا ترتفر إ تيصرقف، َأعر  يّررٕ تهصرحد   ٧ر       

ف ت  ر يظو أى تيركوپر   ،ٕتدّرٕ ت نفصٌ عرو قّ رٕ تهصرحد تهعهُِر    

تيرهرر ٘ يررو ِكررُى يررُ تسبررص، َعرر  تيُقررا شررّرعُض عوررٖ تيعرركص      

رًررر  ت تيردتِررٕ( ورر  ؽبرفررْ عررو َعّررٌ. َيهرر ا معررا    َتٟرتفرر إ تهٶ

عررٌ تهصر جد تيكهر ٙض عرو ن ذّرٕ تٟرتف عر ت       تيعو ر ٘ كررٍ أى ت٨  

  م ٥ـرر  ٕ طرع٪رر ،َتيرر   ّررست مًرر  تيكهرر ٙض  ،تيع يّررٕ ي٢شررقف

لرررٗ عرو نقررُػ عركوفرٕ َؼررُر َترسِ. َأرييرر . مّه رر     ي٢عرُر ت١ 

   ٕ  رإى ذبدِرد ترتفر إ شرقف تهصرحد       ،َعو َجًٕ نظرر ض. َ ر ٘ طّرر

ٓٲ ّٱ     ـررررَر   يررررُ ري تيٴ قرررٕ  َيكرررو عررر  ـررررَرٔ ذصررر مٌ يهدشررر

 َٟشرّع   تيسذ م ذرٖ ٟ ِرصرب ت ـّا تيرهفض يو ؽو..

َعررو ن ذّررٕ ألرررٗ، أظرر ر ض.  ّررد تيعرر ػبْ إىل أى يهرر ا      

ر إك رر ر مهرر ٘ معررا تهصرر جد يعرردض عررو    تر ثررص ت تعٰثرر  ٕك يّإظرر

َعو أي ًر  عردم تٟتصر ل مر. عّستنّرٕ تهرر إ َتؽر عّ          ،ت١شر  

رٍ. ك رر  أى يهرر ا ف تيرهرر ٘ َتعٰثررعرر  ِررٞضٓ إىل تُقپررَيررُ  ،تهصررحد

تهررخ عرو تيرعردٓ عورٖ أرتـرْ تيكرري        ك نا ضبردَضٔٸ  ععكوٕ َإى٩
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٨ِر  ،عهد مه ٘ تهصحد  عرٕ تهصرحد َؼر ذب ت١ره ت    ص مجدل٭   

ت  ععرر كص كرر نُت ت أهررٖ عهًرر .  ًررص تيكررُض شررّكُى يررٌ ضَر٫ 

تسبرررد عرررو يرررلٍ تهعررر كص؟ َمررردَرٍ أَـررر  ض. ضب رررد تهورررر  أى     

تهعر كص ت تهعر رِ  ٟ تهرًرْ َيّصرا ل ؼرٕ م هصر جد َيكهًر         

َيّٕ ٞععّرٕ ت ذا تهص جد؛ َيرلي  تقر  عورٖ تزبًر ت تهعهّرٕ تهصر      

تيقرُتن. تهوسعرٕ يو رر ع.،     وٳص٧ر م٭ ؛إِق   يلت تهظًرر تيك ٗ ت 

تهًرر  تٟعرررتت   ،َت١ كرر ر  ّررٌ كررثرئ ، ت ؼررعر٪َيررلت يررّض أعررر٪

ٓ  ا  كرٔ ر٩م هردأ َت٧ َيرْ نك رٕ    (،ٟ تقفُت ت َجٌ تيع ص تشبرري

 ثوً  عثص شد م   تيلرتٙ . ع٭

َتقرت، ض. ل يد تيرضِع ى َـ  ؼهدَل ظعل ِف  تيه ط  ٌّ 

َِكررُى تيؽررهدَل ذبررا    ،عرر ت ع يّررٕ ل ؼررٕ مرهرر ٘ تهصرر جد    ت 

إظرت  َزترٔ تيعرَٞى ت٥شر٠عّٕ َصبورض أعهر ٘ عرو لر رد تيرُزترٔ        

يو رتقرررٕ َتسبُك ررٕ. ت عثررص يررلت تيؽررهدَل ِصرررٴّ  أٓ عررُتطو   

حبّررث ِعرررتا  ت(أَ كررثري٪  كرر ىقور٠ّٸ  تهصر ي ٕ مرريٓ عرورر  عرر يْ  

قررت، عرو نفقر ت َزترٔ    ف يلت تهخف ت١جر. َميكو أى ٨ِت تزب ّ  

ٕٵ   ،تيعررَٞى ت٥شرر٠عّٕ  يو ررُتطو يو عرر ركٕ   ك رر  ِعٴررْ تيفرؼرر

َتسبؽُر عوٖ ت١جر َتيثُت . َت ذر ر زِر ضٔ تير عر ت إىل عرر ي      

كررررررئ ميكررررو عررررو ل٠درررر  ؼررررر  رَتتررررب ت١ٙ ررررٕ َتهررررٞ ن.    

َيكررلت. َأَـرر  ض. عهؽررُر تهٴررريٓ أنررٌ أظررر ر ت       ،َتيفرتظرر. 

 ٘ تيررُقفْ تيررلٓ تررررٍُٟ مجعّررٕ تيعه ِرررٕ    تعقّرررٌ إىل ؼررهدَل ت٥ذررر  

ؽر  عو رِعٌ عوٖ ؼّ نٕ م هص جد مبرو  قدرٍ عٕٚ عوُّى رِ ر، ٨ِ

 عرر  ِعررظ أى تيفكرررٔ تهٴرَذررٕ عُجررُضٔٹ  ؛عصرر جد تيٴرررل َأرييرر 

 َتر دض عو تيؽّ نٕ إىل تيره ٘. ،َق ٙ ٕ
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ʘ ٘ كُض مه ٘ تهص جد َعؽوّ ت تيهص: 
 ، ٘ تهررأٔ ذرا تيؽر٠ٔ   أظ ر ض. ضب رد تهورر  إىل عصرييٕ إعٴر    

يه  تهصر جد ت ت١عر كو تيع عرٕ ٟ ت ت١ذّر ٘؛      تَتهقؽُض ذبدِد٪

 ،تجمل عر ت  ،فرته أى تهرأٔ ت ت١عر كو تيع عرٕ  ت١شرُتل   ذّث ٨ِ

ؽوْ تهٞشص ت تسبكُعّٕ َظرٌ تسبكُعّٕ( ذبر د أى ت٨ ،تيٴرل

تيرررلٓ ترٴًرررر  ّرررٌ  َيكهًررر  ٟ دبرررد تهكررر ى٧ ،تيؽررر٠ٔ ت َقرًررر 

ْ ميع ى ك   ػبدٍ تيرجص، َيلٍ عصييٕ ِهركرْ تٟنررر ٍ در ؛    ؽوَت٨

ٕٸ     ذّث تنرعرت عٞلر٪ ١نًر    ؛ت عؽروّ ت تيهصر ٘ يكهًر   يّصرا آعهر

، َيرلت ِصرردعْ   أري عٴرَقرٕ م شرر رتر ت معرا ت١عر كو عرث٠ٸ     

إػبرر ض "ذرر رط" عهرر َ  م شررر رتر يكررص عصررحد ت عكرر ى عرر م        

 تهررردتلص ِكفرررص أعررر ى تهررررأٔ، عررر  َـررر  كررر عريتت عرتقررررٕ ت    

َأرري  ير  عرو ت٥جررت٘تت تير  دبعرص        ،يرص عد عوٖ ـرر  ت١عرو  

  يو ررأٔ، ك ر  ميكرو أى ِكرُى عكر ى        آعه٪ر عو تهصحد عك ن٪

عرسر ت  ضَى أى ت٨ ،تهرأٔ يرُ نفصرٌ عكر ى تيرجر ر عر  َـر  شر تر       

 أر ٕ ل ؼٕ عصرقوٕ    ػبعوً   ت لٴر يه ا.

 معرررا َ كررررت ض. َ ررر ٘ طّررررٕ أى ع وّرررٕ َـرررُ٘ تيهصررر ٘ ت  

ت مٴرِقرررٕ تسبهفّررر ت تشب ؼرررٕ  تهصررر جد أَ تهؽررروّ ت ؼرررعرٕ جررردٱ  

 ؛َتي  ٟ تره شرب َع٠مرض تهررأٔ لر رد تههرسر      ،تيقرِرٕ عو ت١ره

ت عورٖ  عو تيهص ٘ يوروص، ك   أنً  ؼعرٕ جدٱ ته كثري٪عرٳع  ٨َِيُ 

ر كررريتت تيصررو، َذررلت يررُ ك نررا عثرص أذررُته تههر زر عرر  تررُ پ    

حبّررث  ،يقردم تيرر  تنرعررت ت٣ى يكرر ر تيصرو    تهكصروٕ تشب ؼرٕ م   

  ،ِهسر تهر ٘ عورٖ تيقردم مفرك  تيقردم عورٖ ق عردٔ تسبرُه. أِف٪ر         

 إى عدتلص تهصحد َتشب ؼٕ معرم ت كر ر تيصرو َتهعر ق. ػبرب    

 شرر  01عرررت طرُيْ يكررص    أى ترتعرْ تيكررُض تهعرررَ  َيرُ تقرِر٪رر  
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 تيعرمررر ت درررلٍ ل ؼرررٕ أعررر كو ربؽرررّؾ ػبرررب ك ررر . ترتفررر إ

ْ و ت٨هٵررر م يكرتشرررْ ل ؼرررٕ وَأعررر ك أَ أى  ،ؽررروْ عورررٖ كرشررر

تكررُى عوررٖ يّٚررٕ عق عررد لعرررّٕ و مرررٕ ٟ ترررررا. كررلي   ررإى      

معا تهص جد َمصرب قوٕ تهؽرو٭ّ ت عرو تيهصر ٘ ت ضَريرو تيعورُٓ      

َم يررر يْ  ،ِكررُى يررلت تيرردَر تيعوررُٓ تشبرر ؿ م يهصرر ٘ نؽررف ضَر  

 َيررلت يرردر ،عوررٖ عصررحد تيرجرر ر  ِكررُى تيهؽررف ت٣لررر عفرُذ٪رر

  ،ت يوٴ قررٕ ت ع وّرٕ تير ِرد يكررص يرلت تٟرتفر إ. أِف٪رر    كررري جردٱ  

ت َٟ تفررْ م سب جررٕ.   ررإى معررا تهؽرروٵّ ت ت ت١شررُتل ؼرركرئ جرردٱ   

ك   أى عرو تهه شرب ترُ ري عكر ى َتشر  َعق عرد يوررض ت١ذلِرٕ         

ل ؼٕ معد تنرعر ر يررض أذلِرٕ تيرِ ـرٕ؛  كررريتت تيصرو ِعر ن.        

تشرررخدتم كرتشررْ تهؽرروٖ      تَػبرردى ذرج٪رر  ،ؼررعُمٕ ت  يرر  

 لي  إىل تشب رد.َأل٩

َِرررٗ ض. رتظررد تيعرررد تيكرررِ  أى عؽرروّ ت تيهصرر ٘ ميكررو      

ضصبًرر  ت تهصررحد، يكررو تيررلِو  ؽرروُي  ِررردَ أنًرر  رتعررُت أنًرر    

  َتشررتتذٕ يوهصر ٘ عر  أطفر دو، عر  ؼبرر د إىل         عك ى دبٰ ر أ ير٪

 نُإ عو تٟنعستر.

 جد عورٖ تيٴررل مر.    َ كر ض.  د تير ِثو أنرٌ َمعريى تهصر    

َضَرتت تهّر ٍ أرري    ،٠ذ  أى ت١قص م تيهص ّٕٙ أري نظّفٕتهدى، ٨ِ

ؼر سبٕ ي٠شرررخدتم ت٣ضعرْ،  ًررص عرو ته كررو ع رص تؽرر عّ  درر      

ِفرر و تشررردتعٕ تهصررحد َتهرت ررا؟ َعررو جدِررد أَـرر  ض. ععرر رٓ   

  عصر مقٕ يرؽر ّ  عصر جد تيٴررل، ك ر       تيهعّ  أنٌ شرهٴوا قرِر٪

 ،عر  مجعّرٕ عصر جد تيٴررل عورٖ َـر  تي نر عخ         ّٱر ِر  تيع رص ذ ي 

ِررر    ،حبّررث ِكررُى مهظرر م إنعرر ْٙ ظررف   َلفّررف تيررُزى. أِف٪رر  

تيع ص عوٖ تٴُِر عكرب يهدشْ ت رتتـْ ِع ص عر  تيررتأر. ت   
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َشرررّهٴوا ت مدتِرررٕ تيعررر م تيقررر ضم،   ،مهررر ٘ تهصررر جد ذرررُر تيعررر ي 

 َشّكُى يه ا تركّس ل ؿ عوٖ قص  تيهص ٘.  

ʘ ت ت إجرررت٘ تيررررُث  تت تيع٠قررٕ مع رر رٔ   ضَر تزب ععرر 

 :تهص جد

أكد ض.  ّد تيع ػبْ عوٖ أي ّٕ ضَر تزب ععر ت ت إجررت٘   

رأِرٌ يرُ   ت تيررُث  تت تيع٠قٕ مع ر رٔ تهصر جد؛ يكرو ته٠ذر      

أى تزبً ت  تت تيع٠قرٕ م يع رص عورٖ َـر  كرُض تهصر جد ي ِرر         

عر ت ت عفرُِرً ،   عفُ أَ جًٕ  ثرص تزب ع  ت٥ظ رٔ  ًّ  إىل ـ ٳ

يررلي ؟ َعررو ج نرررٌ   ٕٟ تُجررد ذ جرر أنررٌ أم    ًررص يررلت ِعررر  نقؽ٪رر  

أَـ  ض. عع رٓ تيهعّ  أنٌ ِر  تيع ص ت ج ٙسٔ تيفُزتى عوٖ إق عرٕ  

َرظٕ ع  قصر  تيرؽر ّ  تيردتلوْ ن ععرٕ تهور  عررد تيعسِرس ذرُر         

شرررُت٘ ضتلرررص تهصررر جد أَ تهصررررقوٕ ت تهرت رررا   ،عؽررروّ ت تيهصررر ٘

َمجّررر  ت١عفررر ٘ تيرررلِو تلرررر رتً  تزبررر ٙسٔ يوع رررص ت  َت١شرررُتل. 

تيكررُض يرر  عررو أعفرر ٘ يّٚررٕ تيررردرِض ت تزب ععرر ت تيصررعُضِٕ،    

تزب ععر ت نفصرً  ٟ ُِجرد عهردي  عرتكرس       -ي٢شرف   -يكو 

َيرُ عركرس    ،حبث طبرؽٕ ت تهص جد ع  عدت ج ععٕ تهور   ًرد  

  ّس حبثْ ع زتر ت مدتِرٌ.

 

 أ ك ر عً ٕ َرضت ت تيهق ػ:

ʘ ل عُقر  تهصرحد معر.    ل٩عوٖ ت١ع ن ت َتيرودِ ت ـرَرٔ أٵ

تٟعرررررر ر ذرررر ر ربٴررررّ  ت١ذّرررر ٘، َ يرررر  م شرررررخدتم تيرّ نرررر ت    

ت٥ذؽرر ّٕٙ يكررص ذررْ ت ععر ررٕ ذحرر  َعرردض تزبُتعرر  َتهصرر جد   

  َذبدِررد عُقعًررر  حبّررث ِكرررُى تيُؼررُر دررر    ،تهٴوررُ  إق عرًررر  

 َؽبدم أك  عدض عو شك ى تسبْ. ،ش٠ًٸ
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ʘ ٨ِ تٟعرر ر عهد إعدتض تهخٴ  تيرهظّ ْ يورْ ٞلل ت أى 

 أى ِكُى عُق  تهصحد ت جًٕ عو ذدِقٕ تسبْ.
ʘ   ٕ عؽروّ ت   ،َـ  عُتؼف ت يكص عصرُٗ  تهصر جد تزب ععر

   ضتلص ت١ذّر ٘ تيصركهّٕ( مبُتؼرف ت ع عرٕ     عص جد تزبٶ ،تيعّد

 .أش شّٕ َعُتؼف ت ل ؼٕ َيّفّٕ يكص عصرُٗ
ʘ ٩ررد َج٧ؼ٩ر ر٧   ُ م مًر  تهًهدشررُى َتيرر     كرص تيرحرر ر  تير  ِقرر

٪٘ ٕ    ػبعوُنً  جس يرفر     ،ت عو طبٴٴر ت مهر ٘ تهصر جد ت ته وكر

 يوكُض تيصعُضٓ تشب ؿ مره ٘ تهص جد.

ʘ ٨ِ  ،م عهرررد تٟزضذررر مصررررخد٧  ت كرررص عصرررحد قررررُ ٨ِؽررر ٯأى 

 م ك وحي ت ذ يٕ تسب جٕ ٟ مس  تذ.صرخد٨َِ٧

ʘ     ٕإضرتد ع٠ذررا كصرر ذ ت ل رجّررٕ َق عرر ت هه شررر ت ععّهرر

مقرررر ٟت أَ   ست٘ أَ عقررررد قرررررتى أَ ضرط أَ ضب ـرررررٔ(. َأِف٪رررر عرررر

 ضب٠ت يف  ى عُرض عصردتم يوؽّ نٕ.
ʘ      ٔأى ؼبرررررُٓ تيكررررُض عوررررٖ تررررُ ري لدعررررٕ إنرتنررررا َأجًررررس

 ك رُّتر يدع  عه ظ  تهصحد. 

ʘ  ٍ حبّررث ميكررو تشرررخدتم  ،تيرؽرر ّ  تهصررردتم يرردَرتت تهّرر

ر تحملّٴررٕ  ( ت شررقْ ت١ظررح  تهّرر ٍ تيرع ضِررٕ  عّرر ٍ تيُـررُ٘ عررث٠ٸ    

 م هصحد.

ʘ ُّٕٙتركّررب أمررُت  إيكرتَنّررٕ تع ررص م شب٠ِرر  تيكًرَـرر، 

  ؽرروْ؛ ههرر  تصرررٰ  َتقررُم مرر يفر  َت٥أرر٠ل معررد ضلررُر َلرررَد تهٶ    

 تدُت٘ تير رض ل رد تهصحد.

ʘ  َضبرُِ تررٌ ٙرررمرر  تهصررحد مكرر عريتت عرتقرررٕ سب  ِررٕ أرج ٌ

 َتهؽو. عو أٓ لٴر.
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ʘ    ؛تيٴ قررررٕ َتهّرررر ٍ  تشرررررخدتم تيرقهّررررٕ ت ترظررررّد تشررررر٠ًا 

َتسبهفّ ت َتهرتذّا تيلتتّٕ  ،رٔ يوٴ قُٕ  ك عر  ض تهؽ مّ  تهٶ

 .تيرهظّف
ʘ     تيريكّررد عوررٖ تهعهررّ. م عر رر ض تهخٴٴرر ت ـرررَرٔ تٴرّررا

 زب ّر   تيرٴرّرا  ِكرُى  ىٔ  تهع ِري مدقٕ ضَى إ رتب أَ تفرِ ، َت

 ري َيّض يرعفً . تهع ِ عه ؼر
ʘ ٨ِ جد عهررد تسب جررٕ معررد أى   رتعررٖ إعك نّررٕ تُشررعٕ تهصرر    أى 

 ِفّا عوٖ تهصرفّدِو عهٌ ع  زِ ضٔ عدض شك ى تههٴقٕ تحملّٴٕ.

ʘ   أى ِررررر  عررررسر ت١قصرررر م تيهصرررر ّٕٙ معررررُتزر عررركررررٕ؛ يّررررر

وررً  ق عرر ت تدرِرّررٕ أَ ق عرر ت  ع٩تٟشرررف ضٔ عهًرر  معررد رعفرر ى، َج٧ 

 ٟجر  إ أي يْ تسبْ طُتر تيع م.

ʘ َإى٩ ،دَرص أى تكرررُى عؽررروّ ت تيهصررر ٘ ت نفرررض تيررر    ففٯررر٨ِ 

ك نررا ت "ضَر تهّررستن." ػبررب إـرر  ٕ عؽررعد يكرررريتت تيصررو      

 .َتيكرتشْ تهررركٕ َعرم ت ت١طف ر
ʘ   تصررًّص َترصرررّ  تهعررر ِري تيرخٴّٴّرررٕ تيررر  ذبكررر  َترررهظ  

عُتقرر  َعصرر ذ ت تهصرر جد، َتقرِررب  ًرر  َتشرررّع   يررلٍ تهعرر ِري 

٥ رررتب ب تيرحٰهرر ؛ٟ شررّ   تهررر ع. مرهرر ٘ تهصرر جد عررهً   َيوهرر ط 

َتهر يكٕ ت عص ذ ت َأعدتض تهص جد ت ت١ذّ ٘، َتهصّا تزبًرُض  

 مّهً .

ʘ .زِ ضٔ تٟير  م م زب نب ت١عظ ت قص  تيهص ٘ ت تهصحد 

ʘ        ٕتيع ررص عوررٖ تعر رر ض يفرر  عرمررْ  ؽررّ  ؼبررص ضبررص كو رر

 ١نً  كو ٕ أري عرمّٕ،  تيديّص تهعر د عث٠ٸ(. ؛"كُض"
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ʘ تيرُؼّ ت:  
ʘ ٟٸ  تيرخٴّ :: أَ

تيرهصرررّا مررر. جًرررُض تزبًررر ت تهخرؽرررٕ يُـررر  ععررر ِري       -1

ل ؼرٕ  حبّث تكرُى  ربٴّٴّٕ يو ص جد ذصب عصرُٗ تهصحد، 

تره شب ع  تف رِصً  َعه لً  َيرَ ًر  تشب ؼرٕ،   َمكص عهٴقٕ 

 َيرَ  ت١ذّ ٘.

ʘ ٪ّ  تيرؽ ّ  تهع  رٓ::  و ن

تكثّف تيدرتش ت َتيررُث تهرعوقٕ م هع ِري تيرخٴّٴّٕ  -1

عوٖ َجٌ تشبؽُؿ، َعو  ي  تُجٌّ تهك تب ع ُع٪  َيو ص جد 

تٟشرعررررر رِٕ َطررررر٠  أقصررررر م تيرخٴرررررّ  ت كوّررررر ت تيع ررررر رٔ   

َيرّض صبررض ت١لرل     ،َتيرخٴّ  أَ ع  ظ مًً  مهقد َتقّّ  تهع ِري

 تيصٴرْ مً .
2- ٨ِ ـ٧رررأى    كرررُض لررر ؿ مبؽررروّ ت تيهصررر ٘ معرررد ضرتشرررٕ   ُ

َذبدِرررد أَقررر ت تيرررلرَٔ ت تشررررخدتم تهؽررروٖ يررررُ ري  ،ذ جررر تًو

 يٴ قٕ.  ت
 تيرقهّٕ::  و يث٪

تشرررخدتم تيرقهّرررٕ تسبدِثررٕ يررررُ ري تيٴ قررٕ كو ررر  أعكرررو،     -1

َذبُِرص تهصر جد ت ته وكررٕ هرر ىټ لفررت٘ ؼرردِقٕ يورّٚرٕ، تع ررص      

م يٴ قٕ تيع صّٕ، َأى تع ص عوٖ إع ضٔ تدَِر َإنر د تيف ٙا عهً  

.٪٘ ٟٸ عو أى تكُى عر نْ ع٨صرًوكٕ ؼّفٸ  َظر    مد
َطبرررر رد  ،كرررريجرتط تيرررردل ى ؛٠عٕتعر رررر ض َشرررر ٙص تيصرررر -2

 .َرظ ظ ت ته ٘ ،َطف ِ ت تسبرِا ،تيٴُترٜ
ʘ  تيرعكّص َتيؽّ نٕ:: رتمع 
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  ت ت١َقرررر   َعؽرررر ضر تير ُِررررص تهصررررردتعٕ  أي ّررررٕ تيرُٰشرررر -1

يوؽررر  عوررٖ تعرركّص َؼررّ نٕ تهصررحد، َعررو  يرر  إنعرر ٘ ؼررهدَل  

َِكررُى ذبررا إظرررت  َزترٔ تيعررَٞى   ،عرر م ِصررً   ّررٌ تهُتطهررُى 

 ٕ.ت٥ش٠عّ

ضعررر  مجعّرررٕ تيعه ِرررٕ مبصررر جد تيٴررررل مبخرجررر ت تيكرررُض    -2

ٕٸ   ،تيصعُضٓ تهرعوا مرهر ٘ تهصر جد   َعهرظ رٕ ت إطر ر    يررردَ عرق رمر

 رظ ضتت تيع عٕ يره ٘ تهص جد ت ته وكٕ.ت٥

ʘ  تيرعرِع ت َتيرهظّ  ت: :ل عص 

o    ٕتهرتجعٕ تيدَرِٕ َتيرردِث تهصر ر يو عر ِري تيرخٴّٴّر

 يو ص جد.
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ʘ ٓتهوخؾ تيرهفّل : 
ض ًردٳ مٌ َطهه  عو أذدتث ت تيصهُتت ت١لررئ ت٨  ت يص ع  ميٰر

ّٱ  ٌ تجر  عّٱررأعه٧رر َآلريرر  َرمبرر  يررو ِكررُى    ، َتقرؽرر ضِٱ  َشّ شرر

تصرعٖ يفرر    ـرا يرٌ أرتعكرُ َمقّرا عرو يح ر ت       ع  تعرٯ ت١لري٧

ٕٸ ع  تذرف ٘ ته وكرٕ مر يُّم تيرُطظ     تقرؽ ضٍ، َتي  ج ٘ت عرستعه

ؾ لؽٯر   قرد  ،9105 شررر    90َتيلٓ َت را   ،.تير ش  َتيث  ن

عورقررٖ أشررر ر يررلٍ تيقفررّٕ َ يرر  يوررردِث عررو تيررُطو َعًدضتتررٌ    

 ض جرًررٌ تيدتلوّرٕ ََذدترٌ.  رهرو تيّرُم٧     ًردٳ شُت٘ تشب رجّٕ أَ عر  ٨ِ 

رعسِس يلٍ تيُذدٔ َتيُقرُ  عر  قّ ضتهر  تيرظرّدٔ     أذُد ع  نكُى ي

 ض أعو َطهه  تيك يْ. ًدٳت كص ع  ٨ِ

ت  .َقد تهُعا َجً ت نظر أعف ٘ عورقٖ أشرر ر تهعر رك  

تسبرُتر، ذرُر عًردضتت أعرو تيرُطو تيدتلوّرٕ َتشب رجّرٕ، َمؽررفٕ        

 ع عٕ  قد تف ها تهدتل٠ت ذُر تيقفّٕ تحمل َر تير يّٕ:

 ِرعوررا مإعرر ضٔ تيهظررر ت    ِٕ: َعهًرر  عررتهًرردضتت تٟقرؽرر ض

هرا  حبّرث ٟ ِكرُى يهر ا ع٨    ،إشرتتتّحّ ت إنر د تيهف  َتؽدِرٍ

عرررو ت٥نرررر د أَ تيرؽررردِر، َعررردم تشررررقرتر أشرررع ر     زج جرررٕ ذبررردٰ 

تيهف ، َـعف ت٥ِرتضتت تيع عٕ أري تيهفٴّٕ، َـعف تيؽر ضرتت  

 تيُطهّٕ أري تيهفٴّٕ.

 ي ً : تيفقر، َتيرٴ يرٕ،  عو أ ٰدع٧تهًدضتت تٟجر  عّٕ: ٨َِ

َتيفصر ض، َتيرٴررر ، َتيعؽررّٕ، َتيعهؽرررِٕ، َتشررك٠ر ت٥عرر٠م    

، َتنرع ر معا تيعر ضتت تيصرّٕٚ كرعر طْ تهخردرتت      تزبدِد شور٪

َأرييرررر ، إىل ج نررررب َجررررُض تّرررر رتت عرعرررردضٔ تقرررر َم تيركررررّريتت  

ت٥ػب مّررٕ تهٴوُمررٕ َتيفرررَرِٕ يورِٝررٕ، تق موررً  عٴ يررر ت عفرر ضٔ      
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ص أررررري عر ظرررررر مر ّّرررر  تيقرررررّ  َتدُِررررٕ تيدِهّرررررٕ    تهرررر ضٓ معرررررك 

 َتٟجر  عّٕ.

       ٟ  تهًررردضتت تيثق  ّرررٕ: َت عقررردعرً  تنرعررر ر ت١عّرررٕ َتيررر

قؽررد مًرر  يهرر  عرردم تيقرردرٔ عوررٖ تيقرررت٘ٔ َتيكر مررٕ  رصررب؛ مررص    ٨ِ

 عو تيُعْ مبف عّهً .  و أِف٪َعدم تير كپ

    تهًررردضتت تيعصررركرِٕ:   رررو تيُتـررر  أى ته وكرررٕ ترعرررره

صّقفررْ  عصرركرٓ عرردَتنْ، َإ ت ي ِررر  تيرؽرردٓ يررٌ     يرًدِررد

عوٖ عكرصر ته  تٟقرؽ ضِٕ َتسبف رِٕ تي  مهّه ي  ل٠ر أكثرر  

عو نؽرف قررى، َعرو أير  َتجرر ت تيدَيرٕ يرُ تيرد  إ عرو تيرُطو           

َأى ِر  تصخري ك  ٕ ت٥عك نّ ت  ،َأعهٌ َ  ِرٌ عو أٓ تعردت٘

 تهر ذٕ دلت تيكره.

     خررب َ َٓ تشبرر تت  تً ررّغ تيٰهعًرردضتت ألرررٗ: َعررو مّهًرر

َتيقررردرتت ت كرررثري عرررو تيقررررترتت تيررر  ترخرررلي  أجًرررسٔ تيدَيرررٕ 

 َعٞشص تً .

   ٰدع٧ر تيُذدٔ تيُطهّٕ كإظب ز ِوسم تسبف ي عوٌّ؛ م عررر ر أنرٌ ٨ِ 

ت عفررد  أذررد تهًرردضتت تيدتلوّررٕ تيرّٙصررٕ تهرر عْ كررص عرر  ِفرراٰ    

ٕ   تيوپ لرر ن نرب   ص ت٣َعردم تقٰرر   ،ر ٕ تيُطهّٕ عرو عؽررّٕ َعهؽررِ

 تيٴرقّٕ تهقّرٕ.  

   رِٝررٕ تشرعرررت ّٕ: َتعرردضت ت إط ريرر  َجًرر ت تيهظررر معرريى

أنصررررب ت١شررررر يّب هع زبررررٕ عًررررردضتت أعررررو ته وكرررررٕ تيدتلوّرررررٕ    

 َتشب رجّٕ.
إيًّرر  تهرررر َرَى ت عورقررٖ  َٖعررو أمرررز تيرُؼررّ ت تيرر  تنرًرر 

 ع  ِوْ: "عًدضتت أعو تيُطو تيدتلوّٕ َتشب رجّٕ"أشر ر ذُر 
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تٴررُِر ت٥شرررتتتّحّٕ ت١عهّررٕ تيُطهّررٕ، َت٥شرررتتتّحّٕ   مهرر ٘ َ -1

ٕٸ حبّث تكرُى  تيعصكرِٕ تهعرتكٕ  ض  عّٕ َأعهّٕ(،  عورٖ   عرهّر

ّٱ  رٝٗ تهرخؽؽ. َ َٓ تشب تت ل رجّٱ ع٨رتكسٔٸ عورٖ  َ ، َضتلو

َعوررٖ ت١حبرر ث  ،وررٕ م شررر رتردٯتيرّ نرر ت َتهعوُعرر ت تيدقّقررٕ َتهٶر

يقررُتت تهصررورٕ مك  ررٕ ربؽؽرر تً    ، َمهرر ٘ تَٕتيدرتشرر ت تيعو ّرر 

َتعك٠ّتً  تيقر يّٕ َع  ِصروسم  ي  عرو ؼره ع ت عصركرِٕ أَ    

 تصوّ  أَ دبهّد إجر رٓ. 

ذبقّررا تيعرردر َتهصرر َتٔ زب ّرر  أ رررتض تجملر رر  ت تسبقررُل        -2

َتيقفررر ٘ عورررٖ  ،َتيُتجرررر ت مبررر  ؼبقرررا تيرـررر  َتيقررررُر يوح ّررر 

 تيفص ض ت٥ضترٓ مبخروف أَجًٌ.
 

ʘ :ٕعقدع 
ض ًردٳ مٌ َطهه  عو أذدتث ت تيصهُتت ت١لررئ ت٨  ع  ميٰرت يص 

ّٱ   ٌ تجر  عّٱرر أعه٧رر    َآلريرر  َرمبرر  يررو ِكرررُى      َتقرؽررر ضِٱَشّ شرر

ـرا يرٌ أرتعكرُ َمقّرا عرو يح ر ت تصرعٖ يفرر          ت١لري ع  تعرٯ

ٕٸ ع  تذرف ٘ ته وكرٕ مر يُّم تيرُطظ     تقرؽ ضٍ، َتي  ج ٘ت عرستعه

 لؽرؾ   قرد  ،9105 شررر    90 َتيلٓ َت را  ،.تير ش  َتيث  ن

 َعًدضتتررٌ تيررُطو عررو يوررردِث َ يرر  تيقفررّٕ يررلٍ أشررر ر عورقررٖ

ض جرًررٌ تيدتلوّرٕ ََذدترٌ.  رهرو تيّرُم      ًردٳ ٨ِ عر   أَ تشب رجّٕ شُت٘

ع  نكُى يرعسِس يلٍ تيُذدٔ َتيُقرُ  عر  قّ ضتهر  تيرظرّدٔ      أذُد٨

 ع  ًِدض أعو َطهه  تيك يْ.  ت كصٳ
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ʘ ِٕتهًدضتت تٟقرؽ ض: 
 عو أمرز تهخ طر تٟقرؽ ضِٕ ك   ِرتي  م. ش ي تهرٓ: ٰدع٨ِ٧

 ،إعررر ضٔ تيهظرررر ت إشررررتتتّحّ ت إنرررر د تيرررهف  َتؽررردِرٍ    -0

 عو ت٥نر د أَ تيرؽدِر. ها زج جٌ ذبٰدحبّث ٟ ِكُى يه ا ع٨

ص معفً  إىل عه طا معّدٔ عو لٴُب قٷتُزِ  تيؽه ع ت َن٧ -9

  .ر تيد  إ عهًّصٳتهُتجًٕ، عوٖ عبُ ٨ِ

رأٓ ض. شرررروّ  ى  ت-أعرررر  تهًرررردضتت تٟقرؽرررر ضِٕ تيدتلوّررررٕ 

 ررف و ك٠ٸ عو: - تيٴفّص

ٍبل ةجيشيفباًـا   ثبىا ب

بعلةةةه بإىلبماةةة همب

بع ةةةدةب ةةةنبخوةةةينب

املياشهةةتوب ةةكباعةةيب

بي ب بباًد  ةب اه . رس 
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 عدم تشرقرتر أشع ر تيهف .   .0

 ـعف ت٥ِرتضتت تيع عٕ أري تيهفٴّٕ.   .9

 ـعف تيؽ ضرتت تيُطهّٕ أري تيهفٴّٕ.   .0

 م يدَٟر. ر ترتر ب تيرِ  .4

 ر.  قفّٕ تيرصٰر .5

 شّٴرٔ تيع  يٕ ت١جهرّٕ.   .6

  ّٕٙ. تهُترض ته ظ٨ ٬ .7

 تيه ُ تيصك نْ َععكوٕ ت٥شك ى.  .8

 تيرريَقرتطّٕ ت٥ضترِٕ ت تيقٴ إ تيع م.   .9

ـرررعف ععررر ركٕ تيقٴررر ع. تشبررر ؿ َأرررري تيرحبرررْ ت       .01

 تيره ّٕ.

تهًردضتت تٟقرؽر ضِٕ    َأـ   أ. مج ر ع٠ٙكرٕ  ّ ر  ؽبرؾٰ   

 ١عو ته وكٕ ع  ِوْ:

 َيْ أش ط تهع كص ت أٓ ضَيٕ. ،تيرٴ يٕ .0

َتيررلٓ ٟ ِررردَ أنررٌ ذصررب تهرريعُر،   ،  رتزبررُ تيعرر م ي٠شرررث .9

ففّٕ إىل إىل تيدرتشٕ تهع قٕ ي٢شر   تهٶ  إى يه ا ذ جٕٸ  ٯَعو و٧

  ي  عو أجص تيع ص عوٖ ذوً .

ٴورا عوّرٌ عرر  تيعر  ر     نظرٔ تيع ي َتيعر  َل ؼرٕ عر  ن٨   .0

 يو  وكٕ؛ ذّث ِرع. تيقّ م مع ص ع  ت يلت تزب نب.

و مرر. تهًرردضتت تيدتلوّررٕ ع٭رر َتٴرقررا ض. عرررري مررري . إىل أى

١عو ته وكٕ أّ   تيع ص تهٞشصر تْ مبفًُعرٌ ت٥ػبر مْ، َجرُضٔ     
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س ت٥نررر د ٟ تٟشررر٠ًا، َتسب جررٕ إىل   رف ررتيرعوررّ  تيهررُعْ تيرر  ت٨  

  ك ى نُعرٌ. َأـر  ا أى آم ٘نر  َأجردتضن      تٟعرستز مقّ ٕ تيع ص أِٱ

ع  عبو  ّرٌ ت٣ى عرو   عا يه    مصّٴٕ يكهً  قدٯر ٸ  َذ٭ًه٪تعرًهُت ع٭

تيؽرر  ك نررا مسررٕ مجّوررٕ ِفرقررد درر  جّررص  َأد وٵررطّررب عررّغ. تزبٵ

رَى قرردٳظررْ٘ ذرررٖ أؼررررُت ٟ ٨ِ رمبرر  ١نهرر  قرردعه  درر  كررصٯ ؛تيّررُم

 ععهٖ تيهع ٕ.  

 

ʘ ّٕتهًدضتت تٟجر  ع:  
 إى تهًدضتت تٟجر  عّرٕ   ،عو َجًٕ نظر ض. ع ٙعٕ ت١ دٓ

 ررٕ تيُطهّررٕ؛  كوهرر  ِعررر  أى   ريررْ ت١لٴررر عررو نُعًرر  عوررٖ تيوپ   

ي  إٟ تهًررردض تٟجر ررر عْ،  ا تشررررقرتر٧رررررٳر رررٕ تيدتلوّرررٕ ٟ ٨ِ تيوپ

ب َتيعهررف،  ًررْ ععفرروٕ ت َألٴرر عه ؼررري  ععررك٠ت تيرعٰؽرر 

كررص جصررد ترصرروص إيّررٌ، َيررْ ضت٘ ِفررر  مكررص تهٞشصرر ت، َٟ       

طررٕ مكرررط قررّ  عع كصررٕ  ُشررّ   ضتلررص تهٞشصرر ت تيرعوّ ّررٕ، تهه 

إ قررّ  تيررُٟ٘ ر٩تهعررك٠ت تهعّقررٕ يررس٧ ٗذرردإمررص إى َعه يفررٕ درر ، 

يوُذرررردٔ تيُطهّررررٕ يررررُ تفعررررْ ضت٘    َْتٟنر رررر ٘، تسبررررستم تيفرررر ع 

 تيعهؽرِٕ مك  ٕ أَجًً  َأظك د . 

َركررست أ.  رر ٙسٔ تيعحرررَػ عوررٖ أى تيرٴررُرتت تٟجر  عّررٕ    

ت٥ػب مّرررٕ تيررر  ذررردوا لررر٠ر تيصرررهر. ته ـرررّر.، َعرررو أي ًررر    

ٔ تهرأٔ، َضلُر تهررأٔ يو ٠عرب تيرِ ـرّٕ،     إشق ب تيُِٟٕ، َقّ ض

َت ررررر ، ضَر تيصرررّه  ، ن نرررب تهسِرررد عرررو تشبٴرررُتت يرررر ك.       

ت١عر  ؛ي  عوٖ ععظ  ت١شر ت م٠ضن تهرأٔ(، م٠ ظ  تنعكض أور٨

  مجّعرر  تكثّررف تيع ررص تيرُعررُٓ يورفرر ي عوررٖ    تيررلٓ ِرٴوررب عهٯرر 

عورٖ   شركً     رت١شرٔ تيصعُضِٕ هه  أٓ ترتدتضتت شورّٕ قرد ترٞوٳ  

ا ت؛ب وٌا بعمتباًيهاًٌ ب

عمةةةةةتبيعةةةةةستبت باًٌ ب

نبعةةةةةس باًداخٌ ةةةةةتبتبي ب

ه بإتباملهةةداباطةةحلساز ب

اتشح  ةةةةاوبىتخوةةةةسب

 ا رصهةةةةة بمؼةةةةةوالثب

ـ ب  ببىاًعافاًحع
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َتررررتم  أ رتضيررر ،   رررو تيٴرّعرررْ أى ذبررردث معرررا تدرررستت مررر.   

وررً  دررلٍ تيرٴررُرتت عررو    أ رتضيرر  عٴفٸرر  عوررٖ كّفّررٕ َعرردٗ تقرٰ    

 عدعٌ.

عو أي  تًدِدتت ت١عرو   َأظ رت ض. تزب زٓ تيعرّكْ إىل أىٯ

 ، تيررررُطظ تيدتلوّررررٕ: تيفقررررر، َتيرٴ يررررٕ، َتيفصرررر ض، َتيرٴرررررٰ    

، َتنرعر ر   تشرك٠ر ت٥ع٠م تزبدِد شرور٪ َتيعؽرّٕ، َتيعهؽرِٕ، َ

معررا تيعرر ضتت تيصررّٕٚ كرعرر طْ تهخرردرتت َأرييرر ، إىل ج نررب       

َجررررُض تّرررر رتت عرعرررردضٔ تقرررر َم تيركررررّريتت ت٥ػب مّررررٕ تهٴوُمررررٕ       

َتيفرررَرِٕ يورِٝررٕ، تق موررً  عٴ يررر ت عفرر ضٔ تهرر ضٓ معرركص أررري  

 عر ظر مر ّّ  تيقّ  َتدُِٕ تيدِهّٕ َتٟجر  عّٕ.

شرروّ  ى تيٴفّررص أى عررو أكرر  عًرردضتت ذّ تهرر       َأـرر   ض. 

 تٟجر  عّٕ ع  ِوْ:

 ت١عّٕ.   -

 ب.  تيرعٰؽ -

 تيعهف.   -

 تنعدتم تيثقٕ.   -

َمجّعًررر  ترررهعكض مؽرررُرٔ عررر  عورررٖ ذّ تهررر  تٟقرؽررر ضِٕ        

 عوٖ تشرقرتر َأعو ته وكٕ.  ٯَتيثق  ّٕ َتيرّٕٚ، َعو و٧

ٕ    تَأَـ  ض. ضب رد تهورر  أى كرثري٪     عرو تهًردضتت تٟجر  عّر

 عهً : ،نرّحٕ يرُت ر عُتعص ٰدع٧ت٨

 أّ   تيع ص تهٞشص تْ. -

 ـعف تيرق مٕ. -

 أّ   تحمل شرّٕ تيهُعّٕ. -

غ ةةةةةةةة  باًعمةةةةةةةةٍب

باملؤطظ يت.

بكعفباًسك بت.

غ ةةةةة  باملع طةةةةة  تب

باًاي  ت.

 كعفباًحعٌ  باًع ا
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 ـعف تيرعوّ  تيع يْ. -

َمرردَرٍ أرجرر  ض. شرروّ  ى تيٴفّررص ـررعف تيرعوررّ  تيعرر يْ إىل      

 –عدم تهُت٘عٕ م. طبرج ت تيرعوّ  َشُل تيع ص؛ ذّرث إىٯ يهر ا   

هر  َمه تهر  تيعرر   ِرخرجرُى كرص      عًُيٕ عو أمه ٙ تأعدتض٪ - مرأٌِ

َٟ ِصرررٴّعُى تيرع عررص عرر  عرٴوررر ت تيع ررص أَ   ، ؽررص َكررص عرر م

 رصرب، ص تهصَٞيّٕ؛ ت١عرر تيرلٓ ِهصررب يرّض عورٖ تيرعورّ         ذبٰ 

 ؛  رّه رر  ِرتمررٖ تيعررر   ت مّٚررٕ رلررُٔ أررري   مررص عوررٖ تيرتمّررٕ أِف٪رر 

 يْ عر يّٕ م يررردِ ت تسب يّرٕ أَ تهصررقروّٕ  رإنً  شرّكُنُى م يرر      

 ت ضتلص تجملر  .  س٪رف ت َيّض ع٨ض٪عًدٳ تعهؽر٪

َترٗ ض. عررري مرري . أى أّر   تيعدتيرٕ َتهصر َتٔ مر. تيهر ط        

د ف٨ر ت ع٧ ت تيرع ع٠ت َتسبقُل َتيُتجر ت عو ت١ظّ ٘ تير  تفراٰ  

ٕ تيوپ ُٰ    ،ر ٕ تيُطهّر ر َعردم َزى ت١عرُر ََـرعً      فر٠ٸ عرو أى تيرًر

ّٱعره عّٕ ت  ت نؽ مً  مسٕٹ ُزى تيكو ر ت أَ   ٠ ت٨ ، صبر عه  ذ ي

  .ن  إىل ع  نهدم عوٌّ أ ير٪  ت    ػبٰرتيرؽٰر

 - م يريكّرررد  –َم ٥ـررر  ٕ إىل تهعررر نْ تيفررر هّٕ تهرعوقرررٕ    

 يعرردر َتهصرر َتٔ،  قررد أكررد ض. ضب ررد تهوررر  عوررٖ أى ذبقّررا        م

عًر  يوُؼرُر إىل ضَيرٕ تيقر نُى؛ َيرلت ٟ       تيعدتيٕ ت تيقف ٘ عٴوب٫

مر.     يّؽرررُت قفر ٔٸ  تٖ م لرّ ر عه ؼر أرري ن ـرحٕ تجر  عّٱر   ِري

 دَيٕ تيقر نُى أشر ط ي٦مردتإ َتٟمركر ر َت٥نرر د تحملورْ        ،تيه ط

مرررص َتجررررلت  تيرفرررُل إيّهررر . َتتفرررا ض. ععررر رٓ  ،ت١ؼرررّص َتيرفرررُل

تيهعّ  ع  يلت تيٴر،؛ كُنٌ ِرٗ أى إؼر٠، تيرعررِ  َت٥جررت٘تت    

 َ إىٯ يهرر ا  حررُٔ   إ يُِرر ت تيره ُِررٕ؛  تيقفرر ّٕٙ ترريتْ عوررٖ رأط ت١

َتـرٕ ت تيرعرِع ت َت١نظ رٕ َت٥جررت٘تت تيقفر ّٕٙ ٟ تره شرب     

 . َقا أشرإ ت مرحصريي  نقُم أى عوّه  َػبب ،9101ع  لٴٕ 
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نعرر نْ - َي٢شررف –مّه رر  أظرر ر أ. ضب ررد تيدنرردنْ إىل أنهرر   

 ،درتً  يررّض ت صبرر ر تيقفرر ٘  رصررب   عررو قوررٕ تيكفرر ٘تت أَ ن٨رر   

شررّ   تشبدعّررٕ عهًرر . تيظرر يرٔ أى    َٟت أأوررب تجملرر ٟت  َيكررو 

تيكرشرررْ عوكررٌ َيرررّض عوررر  تيدَيرررٕ   تهُيررف ِرؽرررر  َكررريىٯ 

يررّض ت  the ethicsَتهررُتطو. ك رر  أى عؽررٴو  ألرر٠ل تيع ررص    

 َيّض مجّعً  م يٴر .  ،ق عُط أأوب تهُيف.

 

ʘ ّٕ  تهًدضتت تيثق: 
ت تيدتلوّرٕ يرُ    إى أك  تهًدضت ،ت تعرق ض ض. ضب د تهور 

تنرعرر ر ت١عّررٕ، َيررّض تهقؽررُض  رصررب تورر  تيرر  تعر ًرر  َزترٔ       

تيرعوّ  معدم تيقدرٔ عورٖ تيقررت٘ٔ َتيكر مرٕ؛   يقردرٔ عورٖ تيقررت٘ٔ       

و عو َعْ عف ُن تً  ٟ تكفْ يهدعْ أنه  َتيكر مٕ ضَى تير كپ

ضبُن  ت١عّٕ!  فْ  تت تيُقا تيلٓ أعوه   ٌّ "ضبُ ت١عّٕ" يًرت 

َتي  تكرعفه  أى ضرَط ع ضٔ "تهٴ يعرٕ"   ،  تيقرت٩ًٔ٘أعّٕ  ٵ أع عه 

ٕٸ " كرر." تيفرررض تيصررعُضٓ "تهرررعو "  ريرر تهرُتـررعٕ ي تكررو ك  ّرر

ٍ. يقرد تضعّهر  ت   ٝعو أى "ِفً " معكص ؼرّ  َِصررُعب عر  ِقرر   

  تحملررُٗ  ٩ًر يكٕ تسبُتر، َتيلٓ أَىل لٴُتترٌ  ٵ   رتٔ ع  أنه  شههعر٨

ت عٞ رتتهررر  َعورقّ تهررر  َمعرررا تيررر تعخ    ؛ يهحرررد   ؼررررّر٪ ً ٪ررر

فررته مًر    عر  أى يرٟٞ٘ ٨ِ   ،خفرا ت  ير   و ٨ِيه ا ع٧ر  ت٥ع٠عّٕ أىٯ

ٕ   يه ا صبر ر يوررفكري ت م٨    خرٕ. أِف٪أنً  ن٨ َيرُ   ،عرد آلرر ي٢عّر

 ٰدع٧رر  فررْ تيُقررا تيررلٓ ت٨   ،أعّررٕ تسب شررب ت٣يررْ َتقهّررٕ تهعوُعرر ت    

ّرٕ مكرص أطّ  ًر ؛    ته وكٕ عو أك  أشُتل ظرت٘ ت١جًرسٔ تيلك 

 ه  ت تيث نُِٕ َتزب ععرٕ ٟ ِرقهرُى مرنر عخ "ََرض" َإى٩   ستر ط٠م٨ِ  ٠

كررر نُت ِصررررع وُنٌ معررركص شرررٴرْ، ن يّررر  عرررو تيرٴرّقررر ت       
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و ألٴر عًدضتت ت١عرو  تيع ٙعٕ ت١لرٗ. يلت تيرًدِد تيثق ت يُ ع٭

 و "ٟ ِفً ". ٠ أؼعب عو أى ترف ي  ع  ع٧ ،تيدتلوْ

 

ʘ ِٕتهًدضتت تيعصكر: 
 كررر م. شرر ي تهرررٓ أنررٌ عررو تيُتـرر  أنهرر  نرعررره يرًدِررد      

َقد ِكُى عو تهه شب ضب َيٕ تشرك٠ر يلٍ  ،عصكرٓ عدَتنْ

 تيظرَ  معكص إػب مْ عو طرِا تير يْ:

تٟشرف ضٔ عو ت١ِدٓ تيع عورٕ تيعر مٕ تيع طورٕ عرو تيع رص ت       -0

إعدتض قُٔ ض  إ عصكرِٕ ق ضرٔ عوٖ تيرضإ عو طرِا تفعّرص نظر م   

 ٍ صبوض تيعُرٗ.تيلٓ شرا َأعدٯ "عٕ تيعو لد"

تنرًرر ز يرررَ  تيرًدِررد تسب يّررٕ يرٴررُِر ؼرره عٕ عصرركرِٕ  -9

   عوٕ َج ضٔ.

0-    ْ  ،صب رتٔ تيُِٟ ت تهرردٔ ت ـكٴً  عورٖ تيهظر م ت٥ِرتنر

ً  تيُِٟرر ت تهرررردٔ َكررص عرر  ميكررو أى   َتعررحّ  أٓ ذررر  تعررهٰ 

عوٕ ِرررٞضٓ إىل شرررقُب نظررر م ته٠يرررْ ضَى تيررردلُر ت ذرررر  ظررر      

 عر ظرٔ.

 ضع  مجّ  أطّ   تهع رـٕ ت٥ِرتنّٕ مفع يّٕ. -4

شرررتإ م سبصرر  ت  إقهرر إ ت١عرِكرر ى َت٥ظبوّررس ميي ّررٕ ت٥  -5

 َض   تيعرعّٕ يرررِ  تزبرً ت إىل ؼهع ٘. ،تيّ و

عثررص ت١كرررتض   ،ضب َيررٕ  ررر  جرًرر ت جدِرردٔ ـررد إِرررتى      -6

 َيره ى عو طرِا تهصّرّ. َتيصهٕ.
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نرر ير إىل أى تيرًدِرردتت تيرر     َعررو ن ذّرررٌ أظرر ر م. إمرررتيّ   

   ٕ ّٱرر  ،ِرعررره درر  تيررُطو كررثرئ َعرهُعرر أي ًرر   ٰدع٧رر  ٨َِيكررو ذ ي

 ،َألٴريرر  تيرًدِررد تيعصرركرٓ تيررلٓ ؼبررّ  مهرر  عررو عرردٔ جًرر ت

ُٱ  ت؛ َتيررلٓ إ ت ي ِررر  تيرؽرردٓ يررٌ   ت َمرررٱت َحبررر٪َميمعرر ض عرهُعررٕ جرر

صّقفرْ عوررٖ عكرصررر ته  تٟقرؽر ضِٕ َتسبفرر رِٕ تيرر  مهّه يرر     

٠ر أكثر عو نؽف قرى، َعو أي  َتجرر ت تيدَيرٕ يرُ تيرد  إ     ل

   ٘ َأى ِرر  تصرخري ك  رٕ     ،عو تيُطو َأعهٌ َ  ِررٌ عرو أٓ تعرردت

 ت٥عك نّ ت تهر ذٕ دلت تيكره.

 

ʘ ٗعًدضتت ألر: 

 يررب ض. عصرر عد تحملّرر  إىل أى عررو أمرررز تهًرردضتت تيدتلوّررٕ      

قرررترتت خررب َ َٓ تشبرر تت َتيقرردرتت ت كررثري عررو تي تً ررّغ تيٰه

م تيعو رْ  تي  ترخلي  أجًسٔ تيدَيٕ َعٞشص تً ؛  فرْ ـرُ٘ تيرقردٰ   

عررو  ََ رررٔ تيكررثري عررو تيكفرر ٘تت ت ظرررٖ تيرخؽؽرر ت،  ررإىٯ     

تيُتجرررب أى تكرررُى ع وّرررٕ تشررررث  ر توررر  تيقررردرتت َتهُتيرررب ت    

 عقدعٕ أَيُِ ت تيدَيٕ.

َتتفا ض. شوّ  ى تيٴفّص ع   ي  تيٴر،، َأـ   أنرٌ م يفعرص   

ر ي٢ج نررب،  فرر٠ٸ عررو تُيّررف  ٯ ا تشرررقٴ   أررري ع٨ررزتر يهرر عرر 

 معا تيعر   أري تيق ضر عوٖ تيرخٴّ  َقّ ضٔ تهرذوٕ.

يهرر ا  َأـرر   ض. ضب ررد تهوررر  إىل عرر   كرررٍ ض. عصرر عد أىٯ

رردإ  ص" تهرردع.؛   رو ؼرف ت تهٶ   ي يرٔ ألرٗ تر ثص ت "عدم ذبٰ ر 

 ،رتطّرررررٕتي٠ذٴّرررررٕ َعررررردم تٟنرظررررر م  مقّرررررُض تيررررررَت. َتيرريَق 

ؽف ت تيَكص يلٍ  ؛ وٖ عوٌّد مب  ٨ِكُٓ َعدم تيرقَّٰتٟنٴ٠ل تيوپ

رت تررُ ٽ ٟ ترررُ ر درر  تيرّٚررٕ تشبؽرررٕ ت وق  رر ت تيع ررص يرردِه ، َإى٩ 



55

 –1029     
138 

     ٕ َعهردع    ،يلٍ تيفٕٚ  إنً  تكرُى عرترٴرٕ معخؽرّٕ قّ ضِرٕ ععّهر

 ،ص يررلٍتكرر ضر يررلٍ تيعخؽررّٕ عهؽرررً ، تكرر ضر ععًرر  وق  ررٕ تيررٰ رر

 وّٕ تُيّرف تهرردع. َتٟشررف ضٔ عرهً ، مرص قرد تظًرر        َترف ٘ر ع

  "، َتيلِو أ ير٪ر .معد عك ضرتً  ي يرٔ "تيرٴفّغ" ١َيٚ  "تهسعح

ع  ِرٗ ت٣لرَى عو أؼر   تيقُٔ ت تههظ ٕ أى عو ت١ فص عردم  

يهرر : كّررف شررههًا مرردَى    ورر ٬إـرر عٕ تيُقررا ععًرر . َتيصررٞتر تهٶ 

  ر ت ألررٗ طر رضٔ يوهًفرٕ      رّٕٚ تيع رص َوق  ؟تفكّ  يلٍ تيثق  ٕ

َدبرررر تهٞشصررر ت إىل تشبورررف أَ عورررٖ أ فرررص   ،َتيرقررردم َتيرفرررُل

 . status quaرقًّ  عك نً  ت١ذُر ت٨

 

ʘ ٌّتيُذدٔ تيُطهّٕ كإظب ز ِوسم تسبف ي عو: 
 يرررب ض. زِررر ض تيررردرِض إىل أى تيرًدِررردتت َتيررررردِ ت تيررر    

ُعررٕ، عدِرردٔ َعره (تيقرررِر. َتيرعّرردِو  عررو ت١عرردت٘  رررّ  مهرر   ت٨

يكو ع  يرُ أكر  َألٴرر عرو تيررردِ ت تشب رجّرٕ يرُ تيررردٓ         

تيدتلوْ تيلٓ ع  زتر ِره عٖ مكص أشرف ذررٖ ت أذور  تيظررَ      

رررّ  مُطههرر  تيكرر يْ؛ َِر ثررص ت  ظرررا( تيرعررظْ َ  رشررٕ  تيرر  ت٨

يرلت تيرُطو يرو ِرصر  يوح ّر ، أَ أى       تيرؽهّف َت٥قؽ ٘، َكيىٯ

مكص َـُ،، ي تصررٴ  ضَيرٕ   أرزتقٌ َلريتتٌ يو تكفْ تزب ّ ! 

ّٱعُتجًٕ ذبدِ ت ل رجّٕ قرص أى ترؽ   أطّ  ٶ َترُقف   ،ً  ضتلو

عو تشر٠ًا قُتًر  َع طفرًر  ت تيررر ر   ّ ر  مّهًر . َتتفقرا ض.       

أذرد تهًردضتت تيدتلوّرٕ تيرّٙصرٕ      ٰدع٧ر عرري مري . ع  تيقُر مينرٌ ٨ِ 

رّٕ َعهؽررِٕ  ر ٕ تيُطهّٕ عو عؽد تيوپت عف٨ ته عْ كص ع  ِفٰا

 ص ت٣لر ن نب تيٴرقّٕ تهقّرٕ.َعدم تقٰر

ىم زطةةةتباًحـةةةا فب

هةةراببىاإلكـةة موبىهةةه َّب

اًةةةةيهنبًةةةةنبيحظةةةةفب

تىبت بتزشاكةةوببًٌصم ةةفو

ىخ اجةةةوبًةةةنبجو:ةةةاب

 اًصم ف
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َأكررد ض. عرررد تذ تهٴررريٓ عوررٖ أي ّررٕ أى ِعررر  تيعررر         

ُٯ  نررا َذرردٔ ته وكررٕ، تهرهّررٕ عوررٖ تيعقّرردٔ    تيصررعُضٓ كّررف تك

َذرردٔ عرمّررٕ إشرر٠عّٕ.   ررو أقررُتر تهورر  عرررد     َيررْ ت٥شرر٠عّٕ، 

ررر   َتيصررهٕ عرر ٙا  و ِعرقررد أى تيكع٧رر تيعسِررس ت يررلت تيؽرردض: "إىٯ 

ُٰ  م  ًُ ي ِقرأ تيقرآى أَ ي ِفً  تيقرآى".ر أَ تيرقٰديورٴ

 َأظ ر ض. ل يرد تيرضِعر ى إىل أى عصرييٕ تيُذردٔ تيُطهّرٕ تظرصٰ      

ل ض. كإظبرر ز كرررري ِوررسم تسبفرر ي عوّررٌ. َقررد تٴرررٯ  ذ ـرررٔٸ  ضتٙ ٪رر

تيرضِع ى إىل تيُذدٔ تيُطهّٕ عو ل٠ر ذُ د "عورقٖ أشرر ر" تيرلٓ   

ٌ َعفررُتتٌ؛ ذّرررث ِصرررر ر تهورقرررٖ ت  ٙد َذررردٔ مررر. أعفررر صٳرر ح٨ِ

تقرردِ  عرر  ِفّررد تيررُطو، ت يررص تيريكّررد عوررٖ تهررر ضٜ تيرّٙصررٕ      

َتهر ثورررٕ ت عررردم تٟظبررررت  إىل تيٴ ٙفّرررٕ َتهليرّرررٕ،   ،يو ورقرررٖ

َ ي  عهرد عه قعرٕ عُقفهر  عرو ضَيرٕ عر  أَ مج عرٕ عر ؛  ر يُتق  أى          

ّ شررّٕ ت تهقرر م ت١َر  ل٠  تهرر  عرر  معررا تيرردَر يررْ ل٠ رر ت ش   

 ،ض عق ٙدِررررٕ أَ عليرّررررٕ. َمٴرّعررررٕ تسبرررر ر   َيّصررررا عوررررٖ أش٨رررر  

  ذبك ًر  تهؽر       يصّ شّٕ ش ٙوٕ َعررركٕ َٟ تثرا، َأ ير٪ر 

  َٰ ن  مر ١عض قرد ِؽرر  ؼردِقه  تيّرُم،      َيّض ت١ِردُِيُجّ ت؛  عرد

 ٕ َيرْ أى عورقرٖ    ،َتيعكض ؼرّ . عصييٕ ألرٗ ت أ ِٕ ت١ي ّر

ٕ عررو طبروررف عهرر طا ته وكررٕ، َم يررر يْ  ًررُ      خرررن٨ أشررر ر ِفرر ٰ 

ُٰ إ تيثق ت تيلٓ ِرحصد ت إورت٘ تسبرُتر َتنٴ٠قرٌ إىل   ِعكض تيره

آ  ل أَش ، عر  تذررتتم كرص طرر  هُقرف تيٴرر  ت٣لرر ضَى أى        

ِرره ٍ؛   دد  عو تسبُتر يُ عره َجًٕ تيهظرر ميشروُ  َعهٴرا    

ت عر  أظر رت   عقرُر َيّض أكثر عو  ي . َتيُتق  أى قّ ضته  كرثري٪ 

عورٖ    يّض ل٠ ٸر -عوٖ شرّص تهث ر -إىل أى تشب٠  ع  تيًُّض 

َيكررو تشبرر٠  يرُ عرر  تيؽررًُّنّٕ كعقّرردٔ   ،ًِرُضِرً  أَ ضِررهً  

 منبتكيايباملٌىب  دب

اًعصيصب بهراباًـدا ب

ةةةةةبقإ َّب نبيعحلةةةةةدبت بم 

اًوحةة  بىاًظةةاتب ةة بمب

َبزبتىباًحلةةةةد بًٌحوةةةةي ب

 هيبملبيلستباًلسآ بتىب

 ملبي:ه باًلسآ ق.

-اًرةةالتبمةةفباً هةةياب

- ةةكبطةة  ٍباملرةة يب

 ةةةةكبب ًةةةة عبخال  ةةةة

بويهيايحه بتىباياه 

تبهةةيبمةةفبىًوةةنباًرةةالب

اًـةةةه يا تبهعل ةةةدةب

ط  طةةةةة تبجسشمةةةةةخب

ط  طةةةة جه ببةةةة ظحاليب

ىلاثببوىهةةةنبه مةةةٍ

 معظ بطو او
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َظررضت ععظر     ،شّ شّٕ ترمجا شّ ش تً  م ذر٠ر َطو ك عرص 

ع ضًِرر  شررك نٌ، عرردت  يرر    يًُّضِررٕ تهُشررُِٕ عوررٕ عررو تهوررص ٟ ن٨    

قًّرر  رأررر  تٟلررر٠  تيعق ٙرردٓ، َيكههررر     عرر ضٓ ععره يررلتتً  َٟ ن٨ 

ٔٸ  ن٨ شّ شررّٕ ي٠ـررٴً ض َتًدِررد َجُضنرر .     ع ضًِرر  عهرردع  تؽررر  أضت

  ٧ثررا تصر ع٨  مبر  ٨ِ  ذ  رص٫   ت رِخ ت٥ش٠م تيلٓ ميرد أرمعٕ ععر قرن٪ر 

َت١ضيرٕ عورٖ  ير      ،رص تهخروفٕتهصو . ع  أؼر   تيدِ ن ت َتيهٳ

 كثرئ.

 

ʘ ّٕ رِٕٝ تشرعرت: 
ُٰ  إى تيرًدِدتت تي  ِرعره در    ،وّ  ى تيٴفّصر ض. شت تؽ

ّٱ ّٱ  َل رجّٱأعو تيُطو ضتلو َعصرقر٠ٸ يْ نرّحٕ ه  تر ر  مرٌ      ذ ي

 كُنً :عو ته وكٕ 

ʘ إظع إ ت٥ش٠م.  َعركس٧ عه رٔٵ 

ʘ ٕٵ  تهصو ..   قرو

ʘ  .طبسَى تيهف  تد ٙص 

ʘ ّٱ ت رٱ  يوع ي.   ضَي

يكرثري عرو تيردَر      جعوا عو ته وكٕ عٴ ع٪ ،َأريي  كثري

   يررقّا عٴ ع  ضَيّٕ أَ  ٕٚ أَ مج عٕ ل رجّٕ أَ ضتلوّٕ.َيد ٸ

َأكررد ض. عرررد تذ تهٴررريٓ عوررٖ أى َتجررب تيررُطو عوّهرر  أى    

ت شرررّص ر عرررٌ َتزضيرر رٍ   َإلرر٠ؿ َتفرر ىټ   رررض نرردٍّ  ِع ررص كررصٰ 

 ،َتٟمرعررر ض عرررو تهه طقّرررٕ َتيعرررووّٕ ،َتسبفررر ي عورررٖ عكرصرررر تٌ

 وهر  ت تيرر رِخ عر ٔ. تهور       ،  ت٥شر٠عّٕ تيصر رٕ    مر يقّ َتير ٰص

 قررص أى   ،د ته وكٕ م يدِوَذٯ - ب تذ ورتٍطّٯ -عرد تيعسِس 
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ٴررر ل؛ ذّرررث تزبًرررص م يررردِو،   دي  ك نرررا تسبّررر ٔ  ًّررر  ٟ ت٨ ُذٳررر٨ِ

  إ تيٴرل، َتيفقر تهدق .ٴٽَتيقر ٙص تهره ذرٔ، َقٶ

 د إىل صبر ر   عو ج نرٌ  يب أ. ضب رد تيدنردنْ إىل أنهر  عبرر    

َأى نعر ررد عوررٖ أنفصرره  عررو ظررَٞى تيرّررا إىل تيع ررص؛    ،خهررر٭ع٨ جرر ضٍّ

ت تدبررر ٍ تقُِرررٕ ت١عرررو تٟجر ررر عْ َتٟقرؽررر ضٓ    َيرررلت شّؽررربٰ 

َتيرّٚررْ َت١عررو تيررُطظ. كررلي   ررإى عررو تيفرررَرٓ مؽررفٕ ع عررٕ   

 تٟير  م مدرتشٕ َعع زبٕ ت١مع ض تير يّٕ:  

  ت٥قوّ رررْ ت يرررص يررركّرررف ترشررر  تيصرررعُضِٕ أَ ت٨ث٧ر٭رررا ضَر٧  

 رتت تيع هّٕ تهرستعهٕ؟  تيركّٰ

   خبٴرٕ تيره ّرٕ َ را تيرِٝرٕ      يٗكّف تصرٴّ  ته وكرٕ أى تهر

   تههٴقٕ؟ ؼرتع ت عو 9101

 ع  يْ تيعُتعص تي  تر   عو قُٔ تزبرًٕ تيدتلوّٕ؟ 

     ٰم كّررررف نرر ظررررٖ ضب رمررررٕ ععرررررَعه  تيررررُطظ ت تيرقررررد

 َتٟكرف ٘ تيلتتْ َتٟعر  ض عوٖ تيهفض؟

ُٰ  ررإى ته وكررٕ حب جررٕ   ،ر ض. ع ٙعررٕ ت١ رردٓمّه رر  َت تؽرر

   إىل:

ُٳ -0 ز قرّ   عوْ عو قّ ٕ تيرفكري تيهقردٓ، َِعرسٳ  ر، ٨ِتعوّ  عرٴ

تهُتطهررٕ، مبرر  عررو ظررينٌ إذرردتث تكررّري إػبرر مْ ت وق  ررٕ تجملر رر ، 

 مب   ًّ  وق  ٕ تيع ص.

ٓٯ   -9 ععّررر ر يورررررتا تيؽررر عد ضتلورررً ،      عٞشصررر ت ترررلِب أ

 دترٔ.يؽ   ععّ ر تزب

َأظرر ر ض. عرررد تذ تهٴررريٓ إىل أنهرر  نعررّغ ت عرذوررٕ تفررره  

عرر  ِرٴوررب نظرررٔ عُـررُعّٕ ظرر عوٕ   َيررُ تيكررثري عررو تيرررردِ ت،  
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ّٱر        عورٖ    يرٴُِر آيّر ت تٟقرؽر ض، َيرُ تٴرُِر ػبرب أى ِكرُى عره

 ض تيعو ّٕ تيؽرّرٕ. تيدرتشٕ َت١ش٨

  ررإى تيرعوررّ  تزبّررد َتيهررُعْ عًرر ٲ    ،َمرررأٓ ض. عرررري مررري .  

يعؽرن  تسب يْ إٟ أنٌ ػبب أى ِقررتى مر يفً  أَ تيرُعْ؛ مبعهرٖ أى     

كرر  ٖ م يرظرد ك ر   ٨  صر ٯ ر ت١عُر ذصب أي ّرًر  أَ يرُ عر  ٨ِ   ت٨قدٯ

  ت تيقرآى أَ تيرؽرئ أَ تسبؽ  ٕ.  ك  عو عرعو  ٟ ميرور  ظرّٚ٪  

ٌ  ُ ٽر  ر٠ ٨ِ  ،عو تيُعْ تيك ت أَ تيرؽرئ تيرهرئ   !ا ت ع ورٌ أَ رأِر

  مررر شبوا تيقرررُِ ؛  قرررد جر رررا   يررر  ـررررَرٔ تير ٰصرررفررر   إىل٨ِ

صررو  ت عررو عررر ضٜ ذ٨  تهدنّررٕ تسبدِثررٕ َر  تسبّرر ٔ تهرصرر رإ كررثري٪    

 تشبوا تيلٓ ِرع ِغ مٌ تيه ط ت تجملر ع ت.  

 عو جًرً  تير ا ض. عً  تيعّدتى ميى ِر  تيع ص عوٖ ع  ِوْ:

 ته  خبر  أعهرٖ عرٴرُر ِره شرب عر       لهعر   ِٕ ذدَضن  َع٨

 ثكهٕ تيعصكرِٕ.  تٴُر تي

        تيرقوّرررص عرررو ذحررر  تيرٴ يرررٕ م ٟعر ررر ض عورررٖ كُتضرنررر

 تيُطهّٕ َإذ٠د  ضبص تيع  يٕ ت١جهرّٕ.

  .ٌتيقف ٘ عوٖ تيفص ض ت٥ضترٓ مبخروف أظك ي 

        تٴُِر تيرهّٕ تيرررّرٕ يك  رٕ عردى َعهر طا ته وكرٕ عرو

 َمّٕٚ. ٕتعوّ  َؼر

   قرُل  ذبقّا تيعدر َتهص َتٔ زب ّ  أ ررتض تجملر ر  ت تسب

 ا تيرـ  َتيقرُر يوح ّ .  رق َتيُتجر ت مب  ٨ِ

   .  تفعّص ضَر تيقٴ إ تشب ؿ َعع ركرٌ ت ته ّٕ تجملر 

ُٰ  ررإى تيقررُٔ تك ررو ت ـرر  ى    ،ر ض. ععرر رٓ تيهعررّ  َت تؽرر

 تسبقُل َتيُتجر ت َتيععُر تيدتلوْ يدٗ تزب ّ  م هص َتٔ.
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٘٭  ٌَعو ن ذّرًر  تررٗ ض. عررتم تسبرمرْ أنر      تررظ  نصر ى  ت٥ ت مهر 

ك ى ضتلص أشرٔ أَ عدرشٕ أَ ج ععٕ أَ ت شُت٘ -ت ١َط ى  رض٪ت

٘٪ح٪هر٭ع٨- ع ص َِفرخرر   ،سير  ِععرا يُِررٌ ميؼر يرً  َ ّٰ    ،  ععٴ 

 ٌ ر رٕ َتٟذررتتم َتهصرَٞيّٕ َم يرقردِر     م يوپ ،مً  َِؽرُ عبُ أيدت ر

ض ًردٳ أَ ع٨ ذبردٮ  يوقدَٔ. َت مهر ٘ يرلٍ تههظُعرٕ شرهكُى أعر م كرصٳ      

ٕ    ضتل ت ِهعرر وق  رًر     كرصٲ  ؛وْ أَ ل رجْ؛   ر  عبر جرٌ يرْ تد ر

 ُطو مكص ذب َإِث ر. تيتلرؽ ؼٌ َصب يٌ، ِعٴْ عو أجص 

عرو تهخر طر َتيرًدِردتت      تنٴ٠قٸر -د م. إمرتيّ  ن ير َأكٽ

 ـرَرٔ تيع ص عوٖ:-تيعصكرِٕ تي  تُتجًً  ته وكٕ

مهرررررررر ٘ َتٴررررررررُِر ت٥شرررررررررتتتّحّٕ ت١عهّررررررررٕ تيُطهّررررررررٕ،  .0

تتّحّٕ تيعصررركرِٕ تهعررررتكٕ  ض  عّرررٕ َأعهّرررٕ(، َمهررر ٘    َت٥شررررت

تيقررُتت تهصررورٕ مك  ررٕ ربؽؽرر تً  َتعررك٠ّتً  تيقر يّررٕ َعرر      

 ِصروسم  ي  عو ؼه ع ت عصكرِٕ أَ تصوّ  أَ دبهّد إجر رٓ. 

تسب جرررٕ إىل إظررررتا تهخرؽررر. عرررو أؼرررر   تيفكرررر      .9

ت٥شرتتتّحْ عو كص تيرخؽؽ ت  شّ شٕ، َتقرؽ ض، َتجر  إ، 

 ٴ  َتيصّ ش ت تيُطهّٕ.ضِو...( ت رش  تشبٶ َظُّا

 قرررد أكررردت أ.  ررر ٙسٔ تيعحررررَػ عورررٖ أى أذرررد أيررر     أِف٪ررر

تيرًدِرردتت تيدتلوّررٕ تيرر  ذبررر د إىل عه قعرررً  مع ررا قرررص  ررُتت      

رررر ر تهرررُيف. ضَى  ت١َتى؛ عررر  ِرعورررا مإمعررر ض َتً رررّغ ععظررر  ك٭    

إ ت تٟشرف ضٔ عو تعر٠كً  يكثري عو تشب ٔ َتيدرتِٕ، َت٥شررت 

ً ٕ ضَى تٴعّ  ضَري  ع  تيعر   قوّوْ تشب ٔ عه ؼب ذُِّٕ َه٩ع٧

يورف ي عوٖ تيرُتزى  ،كف َ٘تهً م تهٴوُمٕ عهً  ملَٓ تشب ٔ َت١

 تهٴوُ  ت ك  ٕ أع  يه .  

ج اةةةاباإلاظةةة  ببباةةة م ب

طةةيامب-ابألىهةة  ب ةةسا با

هةةةة  بااخةةةةٍبترسةبتىب

مدزطةةةتبتىبش معةةةتبتىب

  ب مٍ
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إىل  َ يب ض. ل يد تيرضِع ى إىل أنه  عبر د كصرعُضِ. تيّرُم٧  

ف عرو  ّٕ، َتيرُقپو تيرُتؼص ع  مقّٕ تيععُ  تيعرمّٕ َت٥ش٠عص٩ذ٨

  يكرهرررر  ت َشرررر ٙص تيرُتؼررررص ًررررلٳتهعرررر جرتت تيك٠عّررررٕ، َأى ن٨

تيعرررعُ     عرررو شررربٳ  ع٪ررر مررر يكفٳ ؛شرررّ   ترررُِرت َٟتٟجر ررر عْ 

َتيدَر، ذرٖ تيلِو غبروف ععً . عبر د إىل  وٕ إع٠عّٕ تُعُِٕ 

  عرر  مجّرر  تيعررر  ضَى تشرررثه ٘، َأى غبرر طرً    ترردعُ إىل تيرقرر ر٨

عو تيرردلص ت   ك   يْ ع ضته  ت تيص ما، َأى نكفٯموكٕ رتقّٕ 

ُٯ   رقررٕ، ٔ مّههرر  َمّررهً ، َميهرر  تيفٶ ظررَٞى ت٣لرررِو إٟ مبرر  ِرررضم تدرر

 د تيؽفُ ،  ًص عبو   عوُى؟َُِذٳ

َتتفقا أ.   ٙسٔ تيعحررَػ عر  عر   يرب إيّرٌ ض. تيرضِعر ى عرو        

عررو  تررُِرتت و ِكرررب ن ذّررٕ تذرّ جهرر  سب وررٕ إع٠عّررٕ تُعُِررٕ هٵرر  

تيصررعُضِ.؛   يركرِرردتت أؼررررا ٟ ربرررد عررو تؽررفّٕ ذصرر م ت، 

َمقدر ع  أعٴا ؼُرٔ ذصهٕ عو قُٔ َت٠ذ  تيععب تيصرعُضٓ ت  

صررّٕٚ يو  وكررٕ ت تيرررض تزب رر عْ تيفررُرٓ َتيصرررِ  ١ٓ تكرِرردٔ ع٨ 

 اترُِرت َتيررلٓ ِؽرص يرتنررد ت كررثري عرو ت١ذّرر ى، مقردر عرر  أعٴرر    

 َد  عوررٖ تيكررري  يرٴرر ،ؼررُرٔ شررّٕٚ عررو تيصررعُضِ. معرركص عرر م    

  مييف ي أري ٟٙقٕ، َتيعخؽرهٕ َتيعهؽررِٕ َتيرخرُِو عهرد     َتيروفپ

رل تيدِهّٕ َتيثق  ّرٕ، َتيرردلص ت ظرَٞى    تسبُتر عو ت١ذست  َتيف٭

عر   َيرُ  تيدَر تيعرمّٕ ت١لرٗ، َعردم تذررتتم ع ضتتًر  َتق يّردي ؛     

يهرر  َعبررو ت َقررا أذررُد عرر  نكررُى      ب ت زِرر ضٔ كرتيّرًرر تصرررٯ

تيؽررف تيعرمررْ. َيررلت عرر  أظرر ر إيّررٌ تيرردكرُر تيكررلتعْ ت  يُذرردٔ

ٌ كر مٌ  وق  ٕ تُِرت: ذرِٕ تيرعررري أَ عصرَٞيّٕ تيرعررري(؛ ذّرث نرٯر     

إىل أى ذرِٕ تيرعررري عرترٴرٕ مبصرَٞيّٕ تيرعررري، َأى ذرِرٕ تيرعررري       

و ِصرررر ٬ ت مّررا  ًً  مب٧ررت تررُِرت يررْ تهسِررٕ َتيعّررب عع٪رر ، َظرررٯ     

ىاًحةةةدخٍب بػةةةؤى ب

اًدىيباًعسب تباألخةسًوب

ى دَباظياَب  ااجهة ب

مةة بىهةةيبىجل ً ةةده ؛ب

ةببب بشيةةةةة اجظةةةةة َّب

ًا بىاعنب بب هساه حه

ىكةةخبتظةةيسبمةة باوةةي ب

 ًيظدةباًـفباًعسيب



55 

–1029  1025  
145 

/ عكعرررُ ٕ. َأـررر   ض.  ّرررد   ٕزجررر جْ عورررٖ ظ ظرررٕ ك ظرررف  

، َِظرو أنرٌ ِصررٴّ     تيع ػبْ أى تيرعا ِفً  ذرِرٕ تيرعررري لٴريٸ   

أى ِقُر ع  ِع ٘ ضَى أٓ تعررر ر هعر عر َذقرُل ت٣لررِو. َتيُتقر       

٧َ   ك٠عهر  عورًّ  يرُ عر      قٷر أى إذص شه  مبع عر ت٣لرِو َع  يُ 

 تشبٴي.  ت ؼب ْ عو تيصقُب 

أى تهرذوررررٕ تيق ضعررررٕ ت  س ض. عرررررد تذ تيعصرررر   عوررررَٖركٽررر 

 عصرقرص ته وكٕ ترٴوب ع  ِوْ:

ـرَرٔ تيع رص عورٖ تعسِرس تيُذردٔ تيُطهّرٕ، َته ّرٕ ذرب         •

 بٯتيررُٟ٘ َتٟنر رر ٘ دررلت تيررُطو يرردٗ تيررهغ٘ ل ؼررٕ، َمّرر ى أى ذ٨رر     

َمرٴرُِر أنفصرً  مر يعو      ،تيُطو ِكُى خبدعرٌ ت ظرٖ تجمل ٟت

ُعّرٕ مريى ذرب تيرُطو     َتهعر ٕ يو صر ي ٕ ت تك ورٕ تهصررئ، َتير   

ذب  كلي   إى ،إىل جهب  ت تيد  إ عهٌ م يكو ٕ َتيرَ،، جهر٪

تيُطو مبر رمٕ تيرّ رتت تيفكرِٕ تههرر ٕ َعردم تررظ أ ك رير     

 َتسبلر عهً . 
صررهُتت تيتيهظررر ت عوفرر ت تيع٠قرر ت تشب رجّررٕ،  خرر٠ر  •

تيععر ته ـرّٕ ترتجعرا تيع٠قر ت تيصرعُضِٕ ت١عرِكّرٕ إىل أشرُأ       

ذوً  ذرٖ ت تهرذوٕ تيرتتعرّٕ تهرقورٕ،  ّ   شرا ي تكو أِرٕ  عرت

تظررع ر   ضَيٕ ت تيع ي ترحرأ م ٟعردت٘ عوٖ تيصعُضِٕ ذررٖ ت أَدٳ 

َرأرر  قررُٔ َعهرر ض تشب ررّظ  ،تههٴقررٕ ت تسبررر  ت٥ِرتنّررٕ تيعرتقّررٕ

َععر رٌ أى تيصرعُضِٕ يرْ عؽردر  ُِرص تيعررتل َضع رٌ ي ِرحررأ        

  إٟ ت عُش  تسبخ، َكلي  تسبر ر عر  ؼردتم    عوٖ تٟقرتت  عهً

عهدع  تجر ، تيكُِا ي تفؽوٌ عو تيصعُضِٕ شرُٗ عصر  ٕ قوّورٕ    

ر؟ َع  تيرلٓ  يكهٌ ك ى ِدرا لٴُرٔ تٟقرتت  عهً . ع  تيلٓ تكّٯ

َ ّ رر  ؽبررؾ عوفرر ت تههٴقررٕ:  شررُرِ ،     ػبررب عوّهرر  ع وررٌ؟ أِف٪رر 
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ت َإأ٠قً  َشرد  َتيعرتل، َتيّ و، َيره ى( ػبب تصُِٕ يلٍ تهوف 

عه  ل ظرَري ، ع  ت٥قرتر ميى يلت ت١عرر ضَنرٌ عقرر ت َذبردِ ت     

َرمبرر  طبٴٴرر ت ضَيّررٕ. كررلي   ررإى تيع٠قرر ت تشبوّحّررٕ ػبررب       

ًرر  عوررٖ أشررض طبروفررٕ عررو تيصرر ما، تصرررُعب ت١لٴرر ر  ٙإعرر ضٔ مه 

 إى ع٠ق ت ته وكٕ تيدَيّٕ ػبب إع ضٔ  ،تزب  عّٕ. َمؽفٕ ع عٕ

ُٳ  ن٨تقّّ ً  َتهُِعً  ك   إ شوره  تٟقرؽ ضِٕ.ه

إع ضٔ مهر ٘ إعر٠م ته وكرٕ مٴرِقرٕ طبروفرٕ َتعردِص عصر رتتٌ         •

تيدتلوّٕ َتشب رجّرٕ، ك ر  أى ؼرُرٔ ته وكرٕ ت تشبر رد حب جرٕ       

 يوع ص عوًّ ، َتيدتلص حب جٕ ٥ع٠م ِعْ رش يرٌ.

ى يكههرر  ُ كوهرر  شررعُضِ  ،شررعُضِٕ ععرررتكٕ  ٕػبرر ض يُِرر إ •

َيرررلت عررررتر  مررر يرعوّ     ،صحب جرررٕ إىل ترشرررّخً  معررركص أ فررر  

 َت٥ع٠م َت١شرٔ م يدرجٕ ت١َىل.

ٓ   ،َطرو ط رُ،   عرتكستت تيرِٕٝ  • َتقرؽر ض   ،َعرُتطو ذّرُ

يررو تررقررا إٟ ت مّٚررٕ تعوّ ّررٕ عر ّررسٔ عدعُعررٕ مررإع٠م       (عسضيررر

 يدٌِ رش يٕ ذقّقّٕ. ،  عص
 يه ا أي ّٕ ٥ع ضٔ ترتّب أَيُِ ته  تيدتلوّٕ َتشب رجّٕ. •

و تيعقرررُر َتيكفررر ٘تت تيصرررعُضِٕ ت   ـررررَرٔ تٟشررررف ضٔ عررر   •

َتيرعرررد عرررو ت١جرررهل إٟ  ّ ررر    ،عرتكرررس تيدرتشررر ت َتزب ععررر ت 

ر مقرردري ، َكررلي  تٟشرررف ضٔ عرررو    قرردٯ تفرـررٌ تيفرررَرٔ تيرر  ت٨   

وررٕ تهُجررُضٔ ت تزب ععرر ت َتيررررث عهًرر ، َتُشررّ    عٴٽتيٴ قرر ت تهٶ

ٗ تّررا در  تيفرؼرٕ شرهر    ضتٙرٔ تٟلرّ ر؛  ودِه  عهح  َعقُر يرُ أٶ 

 ن  مإ ى تذ.ع  ِصٰر
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٧٘  ٌَت تيصررّ ل  تترر عوررٖ  شرروٴا ض. تزبرر زٓ تيعرررّكْ تيفررُ

 تيهق ب تحملدضٔ تير يّٕ:

عرهّرٕ   ،عبو حب جٕ إىل إشرتتتّحّٕ أعو َطظ ظ عوٕ َضقّقٕ •

ّٱ  عوٖ رٝٗ تهرخؽؽ. َ َٓ تشب تت ل رجّٱ ع٨رتكرسٔ  َ ، َضتلو

م شررررر رتر َعوررررٖ وررررٕ دٯعوررررٖ تيرّ نرررر ت َتهعوُعرررر ت تيدقّقررررٕ َتهٶر

ت١حبررر ث َتيدرتشررر ت تيعو ّرررٕ تيرّهّرررٕ تهرك عورررٕ عرررو ج عع تهررر        

 َع٨صرتظدٔ م يرأٓ تجملر عْ تيع م.   ،َعرتكسن  تيعو ّٕ

ِهقؽه  عرتكس تشرٴ٠إ يورأٓ تيعر م تعكرض َجًر ت نظرر      •

خرررب تٟجر  عّرررٕ  تجملر ررر  َتٴوع ترررٌ ضَى تٟقرؽررر ر عورررٖ آرت٘ تيهٰ   

ِععر تزب ّ  مينً  ععر ركُى ت   ذرٖ ؛َتيصّ شّٕ َتيعو ّٕ  ق 

 ّرسضتض تيِّردي  َعصر ندتً  َضع ًر       ،م٠ضير   تيقرترتت تي  تًٰ 

 د . 

مقهرُتت   رٯيُ أى كص قرتر أَ عقرت، ِر  طرذٌ عوٖ تجملر   ع •

عدرَشرٕ َتشرررٴ٠إ رأٓ قرررص أى ٨ِٴررر،؛ يصررو ه  عررو أِررٕ رضَض  عررص  

ًٻرررشرررورّٕ قرررد ت٨  ر عهررر  ر يوعررر ي تيُجرررٌ تيرررلٓ ٟ نرِررردٍ عرررو صب    ظ

ّٱر   صبر عّٱر  تتًدِرد٪  ٰدتيصعُضٓ، َتيلٓ قرد ٨ِع٧ر     ميكرو    عرٴه٪ر ضتلو

 أى ِرتتك  ع  أريٍ مبرَر تيُقا. 

ز تهُتطهرٕ  عرسٳ ترردَ تسب جرٕ عوررٕ إىل قررترتت ع وّرٕ ت٨       ،أِف٪ •

 ُٰ إ َتيرعدضِرررٕ ت تهعررر ركٕ ت َتسبقرررُل َتكررر  ٞ تيفررررؿ َتيرهررر

  َ ت٥ضترتت َتزب ععرر ت تهه ؼررب َتيقّرر ضتت عوررٖ عصرررُٗ تيررُزترتت 

٪٘ قرٕ مدقرٕ   رٯٴعوٖ عع ِري تلرّ رتت َتـررٕ يوح ّر  َع٨   َأريي ، مه 

 َعدر. 

•       ٕ  ؛تسب جررٕ إىل إطرر٠ل ععرررَإ َطررظ عوررٖ عصرررُٗ ته وكرر

 ،عررو ذّررث تيعرركص َتهفرر ُى   9101يورعرِررف مرِٝررٕ ته وكررٕ  

يالـا بمساهصباطةحوالةب

ًٌةةست باًعةة َبجعوةةعب

ىشه ثباظةسباملصحمةفب

ىجوٌع جةةةةةةةةةةةةةوباى ب

اتكحـةةةة زب ةةةةكبآزامب

رةةةةةبباتشح   ةةةةةتباًا ب

بىاًعٌم ةتب ىاًظ  ط ت

ظحةةةابيؼةةةعسبب؛ لةةةى

اًصم ةةةةةةةفببةةةةةةةهاه ب

مؼةةةةةةةةةةةةة زهي ب ب

باًلةةسازاثباًحةةابجهةة  ب

 بالاه 
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َمبصرررُِ ت تره شررب عرر  تيفٚرر ت تيع رِررٕ َتيرعوّ ّررٕ َتٟجر  عّررٕ     

عررتكٕ عر  تهٞشصر ت تيرعوّ ّرٕ َت٥ع٠عّرٕ َأريير        م ي ،تهخروفٕ

 عو تهٞشص ت  تت تيع٠قٕ.  

عررو تهًرر  تيرردعُٔ إىل ربفّررف تهركسِررٕ ت٥ضترِررٕ ههرر طا    •

ّٱر   ته وكٕ م دب ٍ تي٠عركسِرٕ تهه طقّرٕ تحملوّرٕ إضترِٱر       ذبرا  َع ي

عر   َيرُ  د يور٠ض َتُجً تٌ تيعوّر ؛  ُذٯشّ شٕ نظ م تسبك  تيع م تهٶ

َِصررر    ،ص ت١جًرررسٔ تسبكُعّرررًٕ  ت ربفّرررف أعرررر ٘ ترٰيرر شّصرر 

ٕٸ  َ  عوّٕ َته  صّٕ. م هر معٕ ت١كثر ضق

 

ʘ تيرُؼّ ت: 
مهرررررررر ٘ َتٴررررررررُِر ت٥شرررررررررتتتّحّٕ ت١عهّررررررررٕ تيُطهّررررررررٕ،  (0

حبّرررث َت٥شرررتتتّحّٕ تيعصرركرِٕ تهعررررتكٕ  ض  عّررٕ َأعهّررٕ(،     

ٕٸتكررررُى    عوررررٖ رٝٗ تهرخؽؽرررر. َ َٓ تشبرررر تت ل رجّٱرررر عرهّرررر

ّٱرر وررٕ دٯع٨رتكررسٔٸ عوررٖ تيرّ نرر ت َتهعوُعرر ت تيدقّقررٕ َتهٶر  َ ، َضتلو

، َمهررر ٘ تيقرررُتت  ٕم شرررر رتر َعورررٖ ت١حبررر ث َتيدرتشررر ت تيعو ّررر    

تهصررورٕ مك  ررٕ ربؽؽرر تً  َتعررك٠ّتً  تيقر يّررٕ َعرر  ِصررروسم     

  ي  عو ؼه ع ت عصكرِٕ أَ تصوّ  أَ دبهّد إجر رٓ. 

 تسبقرُل  ذبقّا تيعدر َتهص َتٔ زب ّ  أ ررتض تجملر ر  ت   (9

َتيقفررر ٘ عورررٖ  ،ا تيرـررر  َتيقررررُر يوح ّررر رق رررَتيُتجرررر ت مبررر  ٨ِ

 تيفص ض ت٥ضترٓ مبخروف أَجًٌ.

ـرررَرٔ تيع ررص عوررٖ تعسِررس تيُذرردٔ تيُطهّررٕ، َقرررترتت        (0

ز تهُتطهٕ َتسبقُل َتكر  ٞ تيفررؿ َته ّرٕ ذرب تيرُٟ٘      عسٳع وّٕ ت٨

َتٟنر رر ٘ دررلت تيررُطو يرردٗ تيررهغ٘ ل ؼررٕ، َمّرر ى أى ذررب تيررُطو    
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َمرٴرررُِر أنفصرررً  مررر يعو      ،ِكرررُى خبدعررررٌ ت ظررررٖ تجملررر ٟت   

 َتهعر ٕ يو ص ي ٕ ت تك وٕ تهصرئ.  
تسب جرررررٕ إىل إظررررررتا تهخرؽررررر. عرررررو أؼرررررر   تيفكرررررر    (4

ص تيرخؽؽ ت  شّ شٕ، َتقرؽ ض، َتجر  إ، ت٥شرتتتّحْ عو كٶ

ٕ َظررُّا ضِررو...( ت رشرر  تشبٶ    إىل جهر٪رر ،ٴرر  َتيصّ شرر ت تيُطهّرر

 ٖ كررٰصعٴٵررَأى ٨ِ ،و لرر تت كررر ر تهررُيف.  جهررب عرر  ت٥ رر ضٔ عرر  

ٍ َعك نررررررٌ ت تجملر ررررر  يّرررررٞضٓ ضَرٍ ت١ش شرررررْ  ظرررررخؾ قررررردر٧

َتيرعررد عررو ت١جررهل إٟ  ّ رر  تفرـررٌ تيفرررَرٔ تيرر      ،َتسبقّقررْ

 ر مقدري .قدٯت٨

إعرر ضٔ تقّررّ  ع٠قرر ت ته وكررٕ تيدَيّررٕ َتهُِعًرر  مبرر  ؽبرردم      (5

تررردعُ إىل عؽررر   ته وكرررٕ، َتيقّررر م حب ورررٕ إع٠عّرررٕ تُعُِرررٕ      

خرر طرً  موكررٕ رتقّررٕ   عرر  مجّرر  تيعررر  ضَى تشرررثه ٘، َأى ن٨تيرقرر ر٨

عررو تيررردلص ت ظررَٞى   ك رر  يررْ ع ضتهرر  ت تيصرر ما، َأى نكررفٯ 

ُٯ  د ٔ مّههرر  َمّررهً ، َميهرر  تيفرقررٕ، َُِذٳرر ت٣لرررِو إٟ مبرر  ِرررضم تدرر

 تيؽفُ .
إنعرر ٘ عرتكررس تشرررٴ٠إ يورررأٓ تيعرر م تعكررض َجًرر ت نظررر  (6

خرررب تٟجر  عّرررٕ  ترررٌ ضَى تٟقرؽررر ر عورررٖ آرت٘ تيهٰ  تجملر ررر  َتٴوع 

ذررٖ ِعرعر تزب ّر  مرينً  ععر ركُى       ،َتيصّ شّٕ َتيعو ّرٕ  قر   

 ّرررسضتض تيِّررردي  َعصررر ندتً     ،م٠ضيررر  ت تيقررررترتت تيررر  تًررر ٰ  

 َضع ً  د . 
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9449114 

 

 ٕض.  د تيرٴع ى  ـّف تهورقٖ(تيُرقٕ تيرّٙص : 
 :تيرعقّر ت 
ʘ تيرعقّب ت١َر: ض. ل يد تيفًّد 

ʘ ٓتيرعقّب تيث نْ: ض. عرد تذ تهٴري 

 إضترٔ تسبُتر: ض. شوّ  ى تيٴفّص 
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ʘ ٓتهوخؾ تيرهفّل: 
ت تيُرقرررٕ تيرّٙصرررٕ أى تيٴفرررررٔ    ض.  رررد تيرٴعرررر ى أَـررر   

ٕ تيقٴ عررر ت   ت تيقٴررر إ تيسرتعرررْ عثورررٌ عثرررص مقّرررأذررردوا تيرُٰشررر

تٟكرف ٘ تيلتتْ عو - َمدع  عو تيدَيٕ-ا رق ت١لرٗ، ذرٖ ت٨

تيق   َمعرا تحمل ؼرّص تيسرتعّرٕ َعهرحر ت تيثررَٔ تسبُّتنّرٕ، مرص        

ّٯ  َؼ٨رردٳ يو رر ّٙ. َتيررسرتعّ. أى    و ٟذقٸررر تيرررعا عهًرر . يكررو تررر

  عو تيصّ شر ت ته ّٙرٕ َتيسرتعّرٕ رمبر  ي تكرو عُ قرٕ. َعر         معف٪

ا تيرُزترٔ  تره٬ر  ،تيسرتعٕ ََزترٔ تهّر ٍ َإسبر ل تيرّٚرٕ مً ر     ضعخ َزترٔ 

إشرتتتّحّٕ عرنرٕ يو ُتزنرٕ مر. قٴ ع تًر  مًرد  ترظرّد تشررخدتم        

تهررُتض تيٴرّعّررٕ؛ ذّررث تصرررًد  تيررُزترٔ عُتزنررٕ ع ّٙررٕ ي٠شرررخدتم 

ُٰ   0م تتعوّرر ر 01-8تيسرتعررْ عرر  مرر.    ر؛ /عرر م، َقررد مرردأ تيرررر

٠ذً . َتيقٴر إ تيسرتعرْ َتيثررَٔ    ت ٥ؼر كررري٪  ت  يرّٕٚ ذبر د جًرد٪ 

تسبُّتنّرررٕ عورررٖ َجرررٌ تشبؽرررُؿ ػبرررب أى ترررررُر إىل قٴ عررر ت     

 عصردتعٕ.

ت تيرعقّرررب ت١َر إىل أى  ض. ل يرررد تيفًّررردعرررو ج نررررٌ أظررر ر 

ٓٲ قٴرر إ تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ قٴرر إ٫   ا عهحررستت ت، ذقٽررعًرر  جرردٱ  ذّررُ

دت يرردٗ عهصررُمٌّ لرر تت شررعُضِٕ ترتك ّررٕ، ك رر    ته ُِررٕ َتُيٽرر

 - مففص عو تذ -عو تيرردِ ت َتزبُتن  تشرٴ إ  تَتجٌ عدض٪

  ررٖ  :عثررص ،ب عوًّرر  ذرررٖ ذظررْ مرقرردِر تههظ رر ت تيع هّررٕتيركوپرر

نفوُنست تيٴُّر، َأريي (. يكو َرأر  تزبًرُض   إتيُتضٓ تهرؽدإ، َ

  ُٰ ر إىل قٴر إ  ته ّسٔ تي  ِقُم مً  تهصَٞيُى عو يلت تيقٴر إ يوررر

تي  تصرروسم تيرع عرص ععًر      تجٌ معا تيرردِ تإٟ أنٌ ُِ ،عصردتم

 مُتقعّٕ.

مةةةةةنببادا بىاشةةةةةوب ةةةةة

اًحعةةةةدي ثبىاًصةةةةيااغب

ب:لةةٍبمةةنبب-اطةةحو ةب

بب ٌ هةةة باًح ٌ ةةةب-به

ظحةةةابظظةةةاببحلةةةديسب

بواملةةاظ ثباًع مل ةةت

 ظمةةاباًةةياا بب مرةةٍ

ا:ٌةةةياصابإباملحـةةةدةوبىب

 اًو يزوبىغ ه  
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ٓ  أعر    س ت تيرعقّرب تيثر نْ عوررٖ    قررد ركٽر  ض. عررد تذ تهٴرري

 ٕ ت عورٖ ععر ركرٌ   ععر رد٪  ،ضبُر تيرعْ َتهرتعْ َتزبُتنب تيرّّٚر

ت ضرتشررٕ يوك مرر ت َتهرتعررْ ت ته وكررٕ تيعرمّررٕ تيصررعُضِٕ مرع ِررٕ 

م. َتلررررر  9116َتيرقهّرررٕ عررر م عدِهرررٕ تهوررر  عررررد تيعسِرررس يوعورررُم 

تعقّررررٌ م ٥ظررر ضٔ مبرررر ضرتت َزترٔ تيرّٚرررٕ َتهّررر ٍ َتيسرتعرررٕ تهعهّرررٕ   

م يثرَٔ تسبُّتنّٕ، َعهً  عر ضرٔ مرن عخ تٟشرقؽ ٘ َتيصّٴرٔ عوٖ 

  ُٰ ر تيرررُطظ ت١عررررته تسبُّتنّرررٕ، َيرررُ مرنررر عخ عرررو مررررتعخ تيررررر

 نرر ٙخ جّردٔ ترهعكض   - مإ ى تذ-، َتيلٓ شّكُى يٌ 9191

 عوٖ زِ ضٔ ذؽٕ تيصُل عو تيورُم تسب رت٘.

 َتف ها تهدتل٠ت ذُر تيقفّٕ تحمل َر تير يّٕ:

 .ّٕأ فص تيه   د ت تيره ّٕ تهصردتعٕ يوثرَٔ تسبُّتن 

 . ًَتق  تذرّ ج ت ته وكٕ عو تيورُم َعدٗ تددر عه 

 ّٕ تيثررَٔ تسبُّتنّرٕ ت    تص ٟٝت ذُر إجرت٘تت َشّ ش ت ته

 ته وكٕ.

 ع  قٴ إ ته ظّٕ.مرتعخ ض 

   َٔعرررردٗ تيرهصررررّا مرررر. تزبًرررر ت  تت تيع٠قررررٕ مره ّررررٕ تيثررررر

 تسبُّتنّٕ.

      تيعّ ضتت تيرّٴرِٕ تهرهقوٕ كه رُ د يو عر رِ  ته ّرسٔ يقٴر إ

 تيثرَٔ تسبُّتنّٕ.

إيًّرر  تهرررر َرَى ت عورقررٖ  َٖعررو أمرررز تيرُؼررّ ت تيرر  تنرًرر 

  ع  ِوْ: "9101تيثرَٔ تسبُّتنّٕ َتيره ّٕ َرِٕٝ " أشر ر ذُر قفّٕ

أى تقُم َزترٔ تيرّٕٚ َتهّ ٍ َتيسرتعٕ م يرهصرّا عر  صبورض     -1

تزب عّررر ت تيرع َنّرررٕ يرهظرررّ  َضعررر  َتٴرررُِر تزب عّررر ت تيسرتعّرررٕ 
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َتعرررحّ  مجعّررر ت   ،تيثررررَٔ تسبُّتنّرررٕ َلررردع تً  ت تهرخؽؽرررٕ 

 ألرٗ دلت تيكره.

أى تقررُم َزترٔ تيرّٚررٕ َتهّرر ٍ َتيسرتعررٕ مرُشررّ  تيعرررتكٕ    -2

إ تشب ؿ َتيقٴ إ أري تيرحبْ، َتعحّ  قّر م ظررك ت   ع  تيقٴ 

عرخؽؽٕ مرٴُِر َتشرث  ر تيثرَٔ تسبُّتنّرٕ يرررُىل عًر م تيرٴرُِر     

َتشبدع ت تيوُجصرّٕ يوقٴ إ َخب ؼٕ ت صب ر تيرّٴررٔ َتيرررُث   

َتُيْ ع وّ ت تيرؽدِر َتٟشرريتض يو  ظّٕ َتهظّ ً ،  ،َتهع رِ 

ٴرررٕ مًررر  عررر  تحمل  ظرررٕ عورررٖ َتعرررحّ  تيؽررره ع ت تيررُِوّرررٕ تهرتر

 تهكرصر ت تيُطهّٕ.  

 
ʘ )*  )ٖتيُرقٕ تيرّٙصٕ: ض.  د تيرٴع ى  ـّف تهورق: 
ʘ :ت رؽبّ ٸ تعر د أمه ٘ تزبسِرٔ تيعرمّٕ ت  ته ـْ تيرعّد

قُتً  عوٖ تهُتظْ  ت٥مص، تيفيى َتهع ز( َعوٖ زرتع ت ضبدَضٔ 

ر ضر َع  دبُض مٌ ت١ره عو عُترض ظرّرٕ، َكلي  عوٖ تير

تيرح رٓ ع  ت١قٴ ر تيقرِرٕ عهً  َك ى يو ه ا َيٴرّعٕ ت١ره 

تيّد تيٴُىل ت تزضي ر أَ تعبص ر تهص ذ ت تهسرَعٕ َأعدتض 

تهُتظْ، َي ِكو يودَتجو َتيرقر إشً م٫ َتـ ٫ ت تُ ري 

( م. Equilibriumتذرّ ج ت مق ًٙ ، َك ى يه ا ضَع ٸ تُتزى  

يرعْ( َعص ، ت١رتـْ تهسرَعٕ َكث  ٕ تهُترض تهر ذٕ  تهٴر َت

تيثرَٔ تسبُّتنّٕ َيْ شهٕ تذ ت تيٴرّعٕ ت تيرُتزى َتيرهُإ 

                                                           
َكّرص َزترٔ تيرّٚرٕ َتهّر ٍ َتيسرتعرٕ     :  ى *( ض.  رد مرو عررد تيعسِرس تيرٴعر     

رّٙض َ د ، َظ  ت١ألِٕ َتيسرتعٕعصرع ر ت شّ ش ت َن٨، يوثرَٔ تسبُّتنّٕ

 (.G20تيُزترٔ هف َـ ت صب ُعٕ تيععرِو  
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( َيفً  قٴ إ تيثرَٔ تسبُّتنّٕ ٟ Biodiversityت٥ذّ ْٙ  

 ميكو عرـٌ مبعسر عو تيرّٕٚ َتهّ ٍ َتيسرتعٕ َذبُٟتً  مإػب ز. 

ʘ  إ ته ـْ تيقرِب: أذدوا تيٴفرٔ تيرُش  ت تيقٴ

تيسرتعْ عثوٌ عثص مقّٕ تيقٴ ع ت ت١لرٗ ذُتٸ عٴرضتٸ، َإور 

تيصّ ش ت تيسرتعّٕ. َمدع  عو تيدَيٕ أعسي  تذ مرُزِ  ت١رتـْ 

تيرُر َتشرك  ر تيرهٖ تيرررّٕ ت تيهقص َتيكًرم ٘ َتقدِ  

تيقرَه َتيدع ( ذرٖ ذبقا تٟكرف ٘ تيلتتْ عو تيق   َمعا 

يثرَٔ تسبُّتنّٕ َؼدر تيرعا عهً . تحمل ؼّص تيسرتعّٕ َعهرح ت ت

تر. ٟذق ٸ  يو  ّٙ. َتيسرتعّ.( أى معف ٸ عو تيصّ ش ت ته ّٕٙ 

َتيسرتعّٕ رمب  ي تكو عُ قٕ  َنعسَي  يعدم ضقٕ أَ تُ ر 

تيرّ ن ت َمعا عو تٟجرً ض تيلٓ مهّا عوٌّ(  ؽدر عوٖ إور 

أ ت  ي  قرتر٫ مُقف زرتعٕ تيق     دبًا تيسرتعٕ عبُ ت١شُ

تشرهست  تهّ ٍ ذّث مدأ تيرُش  ت زرتع ت ضب ؼّص ألرٗ 

َلؽُؼ ٸ زرتعٕ ت١ع٠  ك رؽُر نقدٓ مدِص عرم  َأري 

عكوف  أرتـْ صب نّٕ، قرَه، ضع  تيٴ قٕ ك يكًرم ٘ 

َتيدِسر( َتعرًو تيسرتعٕ عو يّصا عًهرٌ، َِرح َز عدض 

أيف يكر ر َع  تُ ر  611تدكر رتت تهسرَعٕ م ١ع٠  

١ع٠  َتشر رتر تيدع  تزيرت أعدتض تهُتظْ ت ته وكٕ ذرٖ ت

عوُّى رأط عوٖ أقص تقدِر، ذّث ق عا تيدَيٕ مدع   95  قا 

تشرريتض عدل٠ت ت١ع٠  َأؼّب قٴ إ ته ظّٕ "مبر٠زعٕ 

ع٠ِ. طو، َمب   01تيععري" ذرٖ تؼرره  نصرُرض ع  ِقر  عو 

 ّ ت تهر ذٕ % ت معا تيصهُتت عو تيك51ِع ضر ذُتيْ 

يوردتَر ت ت١شُتل تيع هّٕ. تٟشرريتض َكوفرٌ ته يّٕ رمب  يّصا 

تيع عص تهقوا َإذ  تيرُش  ت زرتعٕ ت١ع٠  تشبفرت٘ تهك وٕ 
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يوركلِٕ عوٖ تيععري. تزضتضت أعدتض تيثرَٔ تسبُّتنّٕ َتزضتض ععً  

ٍ َترضتت تيععري َسبقً   زرتعٕ ت١ع٠  ذرٖ َؼص تشرخدتم تهّ 

%    نصرًوكٌ تيُّم  نصرًو  كص ع م ع  85ت تيسرتعٕ إىل 

ت تيقٴ ع. تيرودٓ  0عوّ رتت م 0عهً   0عوّ رم 94ِفُل 

 0عوّ ر م 05يوسرتعٕ َعهً  ع  ِفُل  0عوّ ر م 90َتيؽه عْ، 
يسرتعٕ ت١ع٠ (. َأور أعدتض ته ظْ َتـ  عوٖ تؽرر تيرّٕٚ 

  ( َٟ ظ  أى يلٍ ن تخ عو تيرعْ تزب ٙر  إـ  ٕ ي٠ذرٴ

 ت١عدتض تفُل مكثري عقدرٔ عُترضن  تيٴرّعّٕ. 

ʘ  تسب ـر: إور تيدع  َتيرص٠ًّت يوقٴ إ تيسرتعْ نهرخ

% عو سبُم تيدَتجو 51% عو تذرّ ج ته  عو تيرّا، 005تيُّم 

% عو تسبوّب َت١ير ى تيٴ زجٕ، إٟ أنه  نهرخ  ق  011َذُتيْ 

٘ رأ  تيعدض تيكرري عو % عو تذرّ جه  عو تيورُم تسب رت01

تهُتظْ. قٴ إ تيدَتجو عصرًد  تيه ُ َتسبف ي عوٌّ كُنٌ أنٌ 

ق مص ي٠شردتعٕ. قٴ إ ت١ير ى كلي  عصرًد  تحمل  ظٕ عوٖ 

عكرصر تٌ رأ  تتً عٌ مينٌ عصرهس  يو ّ ٍ  صب ص ع  ِصرًو  

%  ق  عو تشر٠ًا ت١ع٠  ت 05ت قٴ إ ت١ير ى ِق ر  

ِك و ت قٴ إ ته ظّٕ تيرقوّدِٕ َقد مدأ  ته وكٕ(. َتشبوص

تيع ص عوٖ تؽرّ  عص رٔ مررُِوٌ عو قٴ إ ععُتْٙ َتقوّدٓ 

عصرهس  يو ُترض تيٴرّعّٕ إىل قٴ إ عصردتم َعهرخ. ََجًا 

مُؼوٕ تيسرتعٕ َتيثرَ ٔ تسبُّتنّٕ مؽدَر قرترٓ صبوض تيُزرت٘ 

إور  إع ضٔ تُجٌّ تيدع (  905 تهظّ  تيسرتعٕ( َرق   66رق  

ضرتشر. أعدتً   تيُزترٔ  ضرتشٕ إِق   زرتعٕ ت١ع٠  تشبفرت٘ 

َتي تعخ تيره ُِٕ تهقرتذٕ يرهفّل تيقرتر َعص ندتٌ َضرتشٕ إػب ض 
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مدتٙص تيععري َذبص. كف ٘ٔ ت٥نف ل عوٖ ت١ع٠  َعدل٠تً ( 

َع  تكر  ر إعدتض تشرتتتّحّ ت تيرّٕٚ َتهّ ٍ َتيسرتعٕ هع زبٕ 

 . 9101ّ ش ت تيص مقٕ َعُتكرٕ رِٕٝ ته وكٕ تشبوص ت تيص

ʘ  ّٕتهصرقرص: تيصعْ تسبثّث عبُ تٟشردتعٕ َتيُزترٔ ع ـ

ت تهفّل تشرتتتّحّ تً  تيقٴ عّٕ ٟشردتعٕ يلٍ تيقٴ ع ت. يو 

ترُقف تيسرتعٕ َيو ِرُقف إنر د تسبُّتى، َيكو   رش  ل رطٕ 

هّ ٍ، َ ي  عو طرِا يرهظّ ً  َأٟ تكُى عرٚ ٸ عوٖ تيرّٕٚ َعوٖ ت

ل٠ر ذبُر قٴ ع تً  أري تهصردتعٕ إىل قٴ ع ت عصردتعٕ 

مرتكّس عوٖ تهّس تيهصرّٕ يو ه طا َتشرًدت  تحمل ؼّص تيُتعدٔ 

 يورُش  ت  ي  أضعُك  ي٠ط٠إ عوٖ تشرتتتّحّ ت تيرّٕٚ َتهّ ٍ 

َتيسرتعٕ َت١عو تيكلتْٙ َأعره يه  عو تيثرَٔ تسبُّتنّٕ 

 مإػب ز(. 

ʘ  تيدَتجو عو تيقٴ ع ت تهصرًد ٕ ت مرن عخ قٴ إ

 تحمل  ظٕ عوٖ عكرصر ت قٴ إ  9101تيررُر تيُطظ َرِٕٝ 

%( يرعسِس 61تيرّا َتعسِس تيه ُ ت قٴ إ إنر د سبُم تيدَتجو ير 

ت١عو تيكلتْٙ َيعدم تعر  ضي  عوٖ تهُترض تيٴرّعّٕ تحملوّٕ. قٴ إ 

يلت  قد   عه  ت١ير ى عصرًد  تسبف ي عوٖ عكرصر تٌ  ع  

ظرك ت ت١ير ى عو زرتعٕ ت١ع٠  تشبفرت٘ ََجًا م ١شرث  ر 

تيسرتعْ ل رد ته وكٕ( َيلتى تيقٴ ع ى عرٴُرتى َعهظ  ى 

 معكص كرري. 

ʘ  أع  قٴ إ ته ظّٕ  ّرر د يع ص كرري شبفا أعدتض

% عو 01تهُتظْ أري تههرحٕ َر   أنر جّرً  يرُ ري ع  ِق ر  عو 

تيورُم تسب رت٘ َرمب  أكثر تعر  ضتٸ عوٖ عقدرٔ تذرّ ج ته  عو 
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يلت تيقٴ إ يوررُر عو ترمّٕ تقوّدِٕ إىل ترمّٕ عًهّٕ أري 

عصرهس ٕ يو ُترض تيٴرّعّٕ ععر دتٸ عوٖ ت١ع٠  تيك عوٕ 

َتؽرّ  ته  رش ت تيصورّٕ ت تيركلِٕ، َ ي  ٟعرر رتت 

 ضرتت ت تقرؽ ضِٕ َتجر  عّٕ تعسِس ي٢عو تيكلتْٙ. عو أي  تهر

يُ ذبُر تيقٴ إ  9101ذبُر تيقٴ إ ـ و رِٕٝ ته وكٕ 

تيسرتعْ ي٠شرث  ر تيسرتعْ تشب رجْ تهصَٞر  ترظّد تشر٠ًا 

تهّ ٍ(، إنع ٘ تيعركٕ تيُطهّٕ يوخدع ت تيسرتعّٕ  ر   كف ٘ٔ 

ت٥نف ل َدبُِد تشبدع ت تي  تقدعً  تيُزترٔ(، إظرتا تيقٴ إ 

يوق ذ ت تيرّٴرِٕ(، تشب ؿ  لؽخؽٕ عركس إنر د ت

تٟشرقؽ ٘ َتيصّٴرٔ عوٖ أعرته تيثرَٔ تسبُّتنّٕ، ذبص. 

ت٥نر د َتٟنر جّٕ، إع ضٔ تُجٌّ تيدع   يو صررق. عو عرمْ 

ته ظّٕ( َتشبٴٕ تيُطهّٕ يرٴُِر قٴ إ ته ظّٕ  مرن عخ تيره ّٕ 

 تيرِفّٕ تيسرتعّٕ تهصرًدتعٕ تيلٓ أٶقر٧ عٞلرتٸ(. 
 
ʘ  :ٕ  ل 

ترٔ تيسرتعررٕ ََزترٔ تهّرر ٍ َإسبرر ل تيرّٚررٕ مً رر  ترهررا   عرر  ضعررخ َز

( يو ُتزنٕ م. قٴ ع تًر   Lean Strategyتيُزترٔ تشرتتتّحّٕ عرنٕ  

مًررد  ترظررّد تشرررخدتم تهررُتض تيٴرّعّررٕ ذّررث تصرررًد  تيررُزترٔ     

م/ عر م  0عوّ ر م 8-01عُتزنٕ ع ّٕٙ ي٠شرخدتم تيسرتعْ ع  م. 

 ُ ضتٸ كررررئ ٥ؼرر٠ذً . ذبوّررٕ َقررد مرردأ تيررررُر   يرّٚررٕ ذبررر د جًرر

تهّ ٍ ته سبٕ أري عصردتعٕ َضبفُ ٕ م هخر طر  عورٖ ت١قرص ت يرص     

تيرقهّرر ت تسب يّررٕ تهرررُ رٔ(. تيقٴ عرر ى تيسرتعررْ َتيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ  

عورررٖ َجرررٌ تشبؽرررُؿ ػبرررب أى ِرررررُٟ إىل قٴ عررر ت عصرررردتعٕ.   
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    ٕ  تشرتتتّحّٕ تيسرتعٕ َت١عو تيكرلتْٙ لوؽرا إىل عصر ي ٕ تيسرتعر

ٟٸ عرو      001ت تيه تخ تحملورْ ت٥مجر يْ مبقردتر      69عوّر ر رِر ر مرد

 ع  ذبُد  ي٠شردتعٕ. 9101عوّ ر رِ ر حبوُر 

 
ʘ :تيرعقّر ت 
 تيرعقّب ت١َر: ض. ل يد تيفًّد : 

ٓٲ   ا عهحرستت  ت ذقٽر جردٱ  عًر ٲ  قٴ إ تيثرَٔ تسبُّتنّٕ قٴر إ ذّرُ

َقد َتجٌ  دت يدٗ عهصُمٌّ ل تت شعُضِٕ ترتك ّٕ،ته ُِٕ َتُيٽ

 - مففرررص عرررو تذ -عرررو تيررررردِ ت َتزبرررُتن  تشررررٴ إ  تعررردض٪

  ررٖ  :عثررص ،ب عوًّرر  ذرررٖ ذظررْ مرقرردِر تههظ رر ت تيع هّررٕتيركوپرر

نفوُنست تيٴُّر، َأريي (. يكو َرأر  تزبًرُض   إتيُتضٓ تهرؽدإ، َ

ته ّسٔ تي  ِقُم مً  تهصَٞيُى عو يلت تيقٴر إ يورررُر إىل قٴر إ    

ظ ر ض.  د ت وه ِ  طرذٌ مب  ِر  ظرٖ عر  رِٝرٕ    عصردتم عثص ع  أ

 .إٟ أنٌ ُِتجٌ معا تيرردِ ت ،9101
َشررُ  أمرردأ عررو ذّررث تنرًررٖ ض.  ررد تيرٴعرر ى ت تيُرقررٕ       

ً  تصر عد ت تكٴّرٕ معرا    يعوٽ ،تيرّٙصٕ م شرعرته معا تيُقف ت

 جُتنب تيقفّٕ:  
   ْقٴرر إ تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ تك ررو أي ّرررٌ ت أورررٍ تيؽررر

َتيرّْٚ ت تجملر  ، َيرُ عرر رٔ عرو عهظُعرٕ ترردتلص       َتٟقرؽ ضٓ

عرر  عرردٔ قٴ عرر ت شررُت٘ ت عدل٠تررٌ أَ طبرج تررٌ، َتيُتقرر  أنررٌ      

عو تيعُتٙرا مصررب ترتفر إ تكر يّف ت٥نرر د َتيرصرُِا        تُِتجٌ عدض٪

 تي  تؽ ذب شوصوٕ ت٥عدتض دلت تههرخ.
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     ،قٴررر إ تيثررررَٔ تسبُّتنّرررٕ ِعررر ص ته ظرررّٕ تسبّرررٕ  ت٥مرررص

َت١مق ر، َت١أه م( َتيدَتجو ٥نر د مّا ته ٙدٔ َسبرُم   َتشبُّر،

ٕٸ إىل تسبُّتنرررر ت تيدتجهررررٕ َتسبُّتنرررر ت تي ِررررٕ   تيرررردَتجو، إـرررر  

عر  ِعرظ أى لردع ت يرلت تيقٴر إ      َيرُ  َتيص ٙرٕ َتيٴُّر تهً جرٔ؛ 

  عفر عفٸ  تَعر معٕ ت١َـ إ تيؽررّٕ يرور  تسبُّتنر ت ِرٴورب جًرد٪     

ٕ   يوقّ م م هر معٕ تيدقّقٕ، يرر  ب َيرحٰهر  ،٠ت َقرُإ لصر ٙر تقرؽر ضِ

ٕٸ    إىل لررردع ت ت٥نرررر د   ت١عررررته تهعررررتكٕ عررر  ت٥نصررر ى. إـررر  

َتيرصُِا هخرج ت يلت تيقٴ إ، َيه  ِر ز ضَر تيٴرّرب تيرّٴررٓ    

 رر  ِعررظ  ،تيررلٓ ِرع عررص عرر  يررلت تيهررُإ عررو تيك ٙهرر ت تسبُّتنّررٕ

تيلٓ ِقرُم   ً  َتسبُّٓت يودَر تهأي ّٕ ر   قدرتتٌ َذبفّسٍ تقدِر٪

 .مٌ
  أظرررر ر ض.  ررررد ت وه ِرررر  طرذررررٌ يوقفررررّٕ إىل أى قٴرررر إ

ُٰ ر تيُطظ َرِٕٝ تيدَتجو عو تيقٴ ع ت تهصرًد ٕ ت مرن عخ تيرر

ته ُِررٕ  ا قفررستتٮذقٽرر ته وكررٕ ت تيرردَتجو قٴرر إ أى َعرر  ،9101

نرّحررٕ يورردع  َتيرعررحّ  مرقرردِ  تيقرررَه َت١جررُر رعسِررٕ يو ُتقرر   

عرَإ، َتشبدع ت تيوُجصرّٕ ت١لررٗ، ١َي ّرٕ   ق م عوًّ  تهتي  ٨ِ

طبرج تررٌ كصرروعٕ ألتّٙررٕ شررُت٘ تيرررّا أَ سبررُم تيرردج د تههرررخ      

ّٱرر ترتفرر إ  :عثررص ، ؛ إٟ أى يررلت تيقٴرر إ ُِتجررٌ معررا تيرررردِ ت  ضبو

 إمجرررر يْ عررررو ٪31- 21تكرررر يّف ت١عرررر٠    ثررررص عرررر  مرررر.  

 رٔ،ت٥ضت كف ٘ٔ َتغبف ه َتيع  يٕ، ،(يوٴري ت٥نر جّٕ تيرك يّف

تي  قد تؽرص ت معرا تهعر رِ  تيؽركرئ إىل      تيهفُل نصرٕ َترتف إ

ف معا تهع رِ  عرو ت٥نرر د أَ لفرا    تُقپ إىل ِٞضٓ قد    11٪

س تهعر رِ  تيكرررئ َقرُٔ عه  صررً      ط قرً  ت٥نر جّٕ، ت يرص  ّٰر  

ا تيع ٙررد عوررٖ تيصررعٕ" َقرردرتً  عوررٖ     َتشرررف ضتً  عررو عررردأ "ذبقپرر   
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ٕٸلفرررا تكررر يّف تيُذررر إىل عه  صرررٕ تيررردج د  دٔ تههرحرررٕ، إـررر  

ّٱ  . تهصرُرض ميشع ر أقص عو تههرخ ضبو
         ٕعو أي  تشبردع ت تير  ِقرُم مًر  قٴر إ تيثررَٔ تسبُّتنّر

ت ضبحرر٪  01ظررت  عورٖ ذرُتيْ    ت َزترٔ تيرّٕٚ َتهّر ٍ َتيسرتعرٕ ت٥  

ّٱرر   ت عه  ررل ضلررُر ته وكررٕ:  تي ِررٕ، َتيرررِررٕ، َتزبُِررٕ(.  ذُّتن

أي ّررٕ يررلٍ تحملرر جر ت عهرر  ضلررُر تسبُّتنرر ت تهُمررُ٘ٔ      َتك ررو 

ع  ِعظ أي ّٕ ر   كفر ٘ٔ تيكرُتضر   َيُ َل ؼٕ ت عُش  تسبخ؛ 

 .تيرعرِٕ َأجًسٔ تيكعف ت تهه  ل
 :َعهً  ،َميكو طر، معا تيرٝٗ هه قعرً 

١ي ّٕ إػب ض قٴ إ عصردتم ِص ي  ت ترُط. أمهر ٘ تيرِرف     -0

ت يرررردتلص عًررر م قٴررر إ تيثررررَٔ  َتسبرررد عرررو تدحررررٔ يو ررردى، َنظرررر٪ 

تسبُّتنّرررررٕ م يعدِرررررد عرررررو تزبًررررر ت  َزترٔ تيرّٚرررررٕ، َتيؽررررررٕ،      

َتيروررردِ ت، َيّٚرررٕ تيكرررلت٘ َتيررردَت٘، َتيرحررر رٔ(، َت يرررص تستِرررد   

تٟير ررر م مًرررلت تيقٴررر إ، َتستِرررد ت١ضَتر تهرترٴرررٕ مبح يرررٌ عثرررص       

ميكرو تقررتت، إنعر ٘ كّر ى      ؛عًرج ن ت ت٥مرص َتشبّرُر َتيؽرقُر   

 .  كف ٘ٔ طبرج تٌ َذبقّا تٟشردتعٕعصرقص ير 
أي ّٕ تعحّ  قّ م تهصرعفّ ت َتيعّ ضتت تيرّٴرِرٕ َزِر ضٔ    -9

أعرردتض عؽرر ن  تيوق ذرر ت تيرّٴرِررٕ ت عهرر طا ته وكررٕ، َكررلي  

زِ ضٔ أعردتض ت١طرر ٘ تيرّٴررِ.، َر ر  قردرتتً  َذبفّرسي  يوع رص        

 .مكف ٘ٔ
0-    ٕ  عرردٗ إعك نّررٕ قّرر م ؼررهدَل تٟشرررث  رتت مإنعرر ٘ عدِهرر

جررسر جرر زتى ٟشرررقر ر تهُتظررْ تسبّررٕ،  ٗذرردإأنعرر م عرك عوررٕ ت 

عوررٖ أى ِررر   حبًرر  ت عصرر خل، َِررر  تُزِعًرر  عوررٖ تهرردى ضتلررص         

تهم ةةتبجؼةةص فبك ةة َب

املظحؼةةةةةةةةةةةةة:  ثب

ىاًع ةةة ااثباً  وسيةةةتب

ىشيةة اةبت ةةداابمـةة افب

اًٌل ظ ثباً  وسيتب ب

ماةةةةة همباملمٌوةةةةةتوب

رًىبشيةة اةبت ةةةداابىهةة

 األه  مباً  وسيل
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ته وكٕ معكص ُِعْ، ع  تٟشرف ضٔ عو طبوف ت تهُتظرْ َتسبرد   

 .عو ت١عرته تسبُّتنّٕ
 

 ٓتيرعقّب تيث نْ: ض. عرد تذ تهٴري: 
رتعررْ َتزبُتنررب تيرّّٚررٕ شررُ  أركررس عوررٖ ضبررُر تيرعررْ َته

عوررٖ ععرر رك  ت ضرتشررٕ يوك مرر ت َتهرتعررْ ت ته وكررٕ   تععر ررد٪

تيعرمّرٕ تيصررعُضِٕ مرع ِررٕ عدِهررٕ تهور  عرررد تيعسِررس يوعوررُم َتيرقهّررٕ   

 م.9116ع م 

عر ررد ت٥نصرر ى ت ألتٙررٌ َتهق٠تررٌ َشرركهٌ َعورصررٌ عوررٖ       ت

٨َ ٕٸ   ٧َع٭و٧ تيٷيٵ﴿جد عوٖ ت١ره، ِقُر تذ: تسبُّتى عهل أى  ن٩ع٧ر مٻ ذ٧ ٨ُيٵر

       ٨ٌ ٩ّٴٵ ىٻ إٻن٬٧رر ٧ُتت٭ تيع٬٧ر ٧َيٵر  ت٧ر٬٧ر٭ع٨رُت ل٨ٴٶرر  ٨ٌ ٧َ ٵر٩ظ٪ر  كٶوٶرُت ع٭ ٬٧رر  ر٧ز٧قٵكٶر ٨ تيوٵ٬رر

٬٫َ ع٨ر٭.٫   (.049 شُرٔ ت١نع م، ت٣ِٕ  ﴾يٵكٶ ٩ ع٧د٨

ك ى ذ  ذّ ٔ تير ضِٕ ت ته وكٕ يُ تيه   تيص ٙد ل ؼرٕ  

ٕ عرو تيقررى تههؽررم.     ت ته٠ّضِر ّت َشٴً  َمش د  ذرٖ تيصررعّه 

ٌ     -َكر ى شرك ى تير ضِرٕ      ذصرب عر  أَرضٍ  رٞتض  رسٔ ت كر مر

% عررو مجوررٕ تيصررك ى 58وُى عبررُِعررك -" قوررب جسِرررٔ تيعررر "

% عررو شررك ى تيعرر  ر، َعبررُ  71م، َ كررر أى عبررُ 0909عرر م 

69 َ عررررو شررررك ى تسبصرررر     % تقرِر٪رررر67% عررررو شررررك ى ظبررررد، 

 إى ذّ ٔ شك ى  ، ت١ذص ٘( ِعّعُى ت تير ضِٕ. َك   يُ ععوُم

تير ضِٕ تعر د عوٖ ته ظرّٕ ت تيكرلت٘ َتريع. عر  ؼبرر جُى إيّرٌ عرو        

ـرررَرتت تسبّرر ٔ. َكرر نُت ِعر رردَى ت ترمّرًرر  عوررٖ عرر  دبررُض مررٌ    

 ؛، َي ِكو يه ا عؽردر أرلت٘ يو  ظرّٕ شرُتٍ    ت١ره عو تيك٢

َكر ى تيرتذر ر    ،يلت ك نا أعدتض ته ظّٕ تريور مصهُتت تزبفر   
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ُذّدٔ يرُ ري تيكرلت٘ يو  ظرّٕ، مر يرأ  عرو ضبدَضِرٕ      يُ تيُشّوٕ تي

تهص ذ ت تي  تصررٴّ  كرص قرّورٕ تيرهقرص َتيرعرْ مًر ، َت رؽبهر         

قرص تُذّد ته وكٕ ظ يد عورٖ تيؽررتإ مر. تيقر ٙرص عورٖ عهر طا       

 تيرعْ.

ّٰرر  ُٰ  َقرد أضٗ تك ر تٟجر رر عْ يوصررك ى ر أشروُ  تسبّرر ٔ َتيررر

تض ته ظرررّٕ َنُعًررر  َأنرررُإ  ت ته وكرررٕ إىل َجرررُض تكرررريتت ت أعرررد 

عهًرر  عرر  يررُ  ؛ت١عرر٠  َتيرّٚررٕ تيرعُِررٕ،   ه ظررّٕ أؼررررا دبرر رٔٸ

َعهً  ع  يرُ عٞشصرْ، ك ر   كرر ض.  رد ت تيُرقرٕ        ،ععُتْٙ

 تيرّٙصٕ.

ّٯ عرو زِر ضٔ     ن دبٸر  تج ٙر٪  و عو ضرتشٕ تهرتعْ أى يه ا رعّ٪تر

  َ جردن  أى  أعدتض ته ظّٕ ل ؼٕ ت١أه م،   و ل٠ر مجر  تيرّ نر ت 

ٕٸ  عرو ت٥  عرو ت١أهر م َعٚر تٮ     ميوكُى آٟ ٸ تيه ا أ رتض٪  مرص، إـر  

عررو ت١أهرر م ترردعر تهرتعررْ عررو طرِررا نررسإ جررلَر          إىل أى أنُتع٪رر

ٕ  ت١ععر    ر  ِرٞضٓ إىل أنًر  يررو ته رُ عررٔٸ       ك ر  أى شررًُيٕ   .و نّر

َعرردم  ،نقررص ته ظررّٕ عررو عهٴقررٕ إىل عهٴقررٕ عهررد يٴررُر ت١عٴرر ر   

ٗ َشرّٞضٓ إىل زِر ضٔ رقعرٕ    أضٯ ؛ص ذُ ت١عع  تٟنرظ ر ذرٖ ِكر 

تيرؽرر. ك   يُذ  أى عه طا تيرعْ تيرقوّدِٕ ل ؼرٕ ت مشر ر   

ٕٸ   نرّحررٕ يسذررف تيسرتعررٕ عوررٖ    ته وكررٕ َعهٴقررٕ ظبررد أعصررا قوّورر

 عه طا تيرعْ تهعرَ ٕ، َي٠ذرٴ   َتيرؽرر.

َتعررر نْ تيرّّٚرررٕ تيرعُِرررٕ عرررو تنرعررر ر تيهف ِررر ت تيه دبرررٕ عرررو   

َيوهف ِر ت   .ع٠  َتيرع ٔ َتزبًص مٴرل تيررخوؾ عهًر   طبوف ت ت١

ٕ   تير٠شرّكّٕ ل ؼٕ تيوري٫ َقرد  كرر معرا     .عوٖ تيهرر ت َته ظرّ

عرررو عرمرررْ  تعهٴقرررٕ تيؽررر  ى أى كرررثري٪ت  ا تهُتظرررْ ل ؼرررٕ وٽرررع٨

ته ظّٕ تشبوّحّ. ٟ ِكرتوُى م يرخوؾ عرو تيهف ِر ت، َ هرُت يرُ     
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 ت  ١نً  ميوكُى أعردتض٪ َإذ ؛ِر  عهعً  يّض  ق  مصرب تيهف ِ ت

 كثرئ عو ته ظّٕ َِهرقوُى مً  ضَى قُّض.

 ،، أظرركر َزترٔ تيرّٚررٕ َتهّرر ٍ َتيسرتعررٕ عوررٖ جًُضيرر  لر ع٪ر 

ل ؼٕ عه ِرً  م يثرَٔ تسبُّتنّٕ، َعهً  عر ضرٔ مرن عخ تٟشرقؽر ٘  

 ٕ َيرررُ مرنررر عخ عرررو مررررتعخ   ،َتيصرررّٴرٔ عورررٖ ت١عررررته تسبُّتنّررر

نرر ٙخ  - مرإ ى تذ -لٓ شّكُى يٌ ، َتي9191تيررُر تيُطظ 

 جّدٔ تهعكض عوٖ زِ ضٔ ذؽٕ تيصُل عو تيورُم تسب رت٘.

 

ʘ ّٕتهدتل٠ت ذُر تيقف:  
ʘ ّٕأ فص تيه   د ت تيره ّٕ تهصردتعٕ يوثرَٔ تسبُّتن: 

ٕ تص ٘يا  : عر  عردٗ إعك نّرٕ عرره أعثورٕ يردَر       ض. َ  ٘ طّرر

ّٱرر     ّررٕ ت تيره ّررٕ  أَ أقررر  إىل تهث ي  ألرررٗ ِعررر  تيُـرر   ًّرر  عث ي

 ٕ َعررر  يرررْ ت٥جررررت٘تت تهث يّرررٕ تيررر     ؟تهصرررردتعٕ يوثررررَٔ تسبُّتنّررر

ِررعُنًرر  ت تٟكرفرر ٘ تيررلتتْ عررو يررلت تههرررخ َربفررّا تشررر٠ًا  

ْ  ض.  ررد تيرٴعرر ى تهّرر ٍ؟ َعررو ن ذّرررٌ عررره      ،يوعرركص تيررر ي

َتيلٓ ِرف و أ فص تيه   د ََـعه  ت ته وكٕ عق رنرٕ عر  يرلٍ    

 تيدَر. 
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ʘ رّ ج ت ته وكٕ عو تيورُم َعدٗ تددر عهً َتق  تذ: 

 عررررو %01هرررررخ  قرررر  عبررررُ   عوررررٖ أى ته وكررررٕ ت٨   تيشّص٪رررر

ٟٸ عف ضٍ: إىل أٓ  عو تذرّ ج ته  تيورُم، طرذا ض. َ  ٘ طّرٕ تص ٝ

ْ يرلت تيقٴر إ؟ أم أنهر  ظرعب     ه ٳذد ِعظ يلت تيرق  أنه  ػبب أى ن٨

تيفعوّررٕ ِيكررص تيورررُم معرركص كرررري قررد ٟ ِرُت ررا عرر  ذ ج تهرر     

د ي نع٨رر ،أنررٌ ذرر  ذّرر ٔ عرررُترث َٖتٴررُِر ؼرررره  تيع عررٕ؟! مبعهرر

ر ت١ألِرٕ  حب جٕ يٌ ع  يرَ  تسبّ ٔ تزبدِدٔ َقوٕ تسبركٕ َترُ پ 

  ِعر ررد عوررٖ تيورررُم يقوررٕ    تهخروفررٕ، ذّررث كرر ى ت٥نصرر ى شرر مقٸ    

ّٯ عررو ت١عرررته  تو أى كررثري٪تيسرتعررٕ َؼررعُمٕ تٟشرررريتض، يكررو تررر

ورررُم َل ؼرٕ تسب رررت٘ عهًر ،  ًررص عبررو   عؽردري  كثرررٔ أكرص تي  

 حب جٕ  عوّٕ يسِ ضٔ ت٥نر د أَ تٟشرريتض عو يلٍ تيثرَٔ؟
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 أنهر  ظرعب أكرُر٫    ض.  رد تيرٴعر ى  َت يلت تيصّ ل أَـر   

 .ِر ع٠ 01-2يورُم تسب رت٘، َنصررُرض ن نرب إنر جهر  عر  مر.      

د َتيُجرررر ت تيصررررِعٕ   رأط/عررر م، َ يررر  لررر٠  تهررر ض َتجمل ٯررر    

هؽرررررهعٕ. ٠َِذررررر  أى تيرررررُزترٔ ٟ تصرررررعٖ إىل ذبقّرررررا َتيوررررررُم ت

  ٘ ّٱرر  ،تٟكرفرر ٘ تيررلتتْ عررو تيورررُم تسب رررت   عّررسٔ  وررّض يرردِه  ذ ي

عورٖ ذبصرّهٌ عرو لر٠ر عردٔ       نصرّٕ ت يلت تيقٴر إ، َتيع رص جر رټ   

    ٕ َعرر  ذبصر. إنر جّرًرر    ،عرر ضرتت شبفرا أعرردتض تيثررَٔ تسبُّتنّر

ّٱ  ألررٗ،  ن ذّٕ َعو. ٪01 َرمب  01  حبدَض نرُق  أى نكرفْ  تت

 إى أَر ضرتشرٕ أجرتًر  َزترٔ تيرّٚرٕ َتهّر ٍ َتيسرتعرٕ يرردِرد لر         

أَـررررا أى يررردر تيكرررلت٘ ت ته وكرررٕ    ،ت١شررر ط يوفقرررد َتدررردر 

٘  َتهقؽُض ،٪01ِرح َز   ت تيرجرُإ  َميكرو . عر م  معركص  تيكرلت

ٕ  أعردتً   تير   تيدرتشٕ إىل تيؽدض يلت ٕ  تهٞشصر  ت يورررُ   تيع عر

 .  ته وكٕ

مينٌ قد نكُى عبر د إىل ع  نهرحرٌ َعر     ض. َ  ٘ طّرٕرا عقٽَ

و ِصررًو  تيوررُم   أري ع ضر؛  ًه ا ع٧ر   إ تُزِع٪نصرُرضٍ يكهٌ عُزٯ

و ٟ ِرلَقً  إٟ عررٔ ت تيعر م، يردِه      أكثر عرو ذ جررٌ، َيهر ا ع٧ر    

ٕ   يرررردر٫ َعهررررٌ تدرررردر ت تيثرررررَٔ    ،كرررررري ت تيكررررلت٘ ت ته وكرررر

ؼبرر د ت٥نصر ى ت     صرب كر  جرتع٪ر   تسبُّتنّٕ، يص نصرٴّ  أى عب

 ّكررُى  ،َنفرررمً  ت عرردض تيصررك ى ،تيّرُم تيُتذررد عررو تيورررُم 

 يدِه  عرُش  ُِعْ و  شهُٓ ه  ػبب أى ِكُى عوٌّ تٟشر٠ًا؟

أى تقُم َزترٔ تيرّٕٚ َتهّ ٍ َتيسرتعرٕ   أ. ضب د تيدندنَْتقرت، 

 َعو يٌ ظيى ت يلت ت١عر م ٣تْ: 

 تشررر٠ًا تيورررُم تسب رررت٘ تعر رر ض٪ تيرُعّررٕ ميي ّررٕ تقوّررص ت  -0

 عوٖ تهخ طر تيؽرّٕ تهرتترٕ عوٖ ت٥ رتب  ًّ . 
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  عورٖ ضب رمرٕ تدردر َت٥شررت  عر       أى تع ص تيدَيرٕ ع ُع٪ر   -9

 ...ع ضتت ٟ ترصا ع  تيعقص َتيدِو، َل ؼٕ ت ت١عّ ض َتيسَتج ت

 خل. إ

  يّعرر ص أِف٪رر  ؛تُجّررٌ تجملر رر  يورهُِرر  ت عؽرردر تيرر َت.   -0

 َتيدج د. ت١مس ا

ع  يلٍ تهقرتذ ت َأـ   أنٌ شرّر    ض.  د تيرٴع ىَتتفا 

       ٕ ت َذبدِررد٪  ،تيع ررص عوًّرر  عرر  ظرررك ٘ تيررُزترٔ ت تيؽرررٕ تيع عرر

 َزترٔ تيؽرررٕ، َيّٚررٕ تيكررلت٘ َتيرردَت٘، َتهركررس تيررُطظ يوُق ِررٕ  

 (.CDCعرته َعك  ررً  عو ت١

إىل أنرررٌ عرررو لررر٠ر تيرررررث عرررو  ض. شررروّ  ى تيٴفّرررصَأظررر ر 

 نرر ت َتهعوُعرر ت ت٥ذؽرر ّٕٙ عرر  عُقرر  تيررُزترٔ َتدّٚررٕ تيع عررٕ    تيرّ

 ٕ ظبررد ؼررعُمٕ َرمبرر    ،ي٦ذؽرر ٘ عررو تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ ت ته وكرر

 - ك رر  نعورر   -نرردرٔ ت تيرّ نرر ت َتهعوُعرر ت تههعررُرٔ، َيررْ   

ـرررَرِٕ يُـرر  تيصّ شرر ت ته يّررٕ َت٥ضترِررٕ َتٟشرررث  رِٕ َرشرر        

عً ، َتٟقرتت، أى ِر  تيشرّض  ٴ  َععر ٕ تٟذرّ ج ت عو عدتشبٶ

ٕ إعهؽٕ  هعر رٕ عر  ِرر  تشررريتضٍ      ؛يكرتَنّٕ كق عدٔ مّ ن ت رق ّر

  ٕ   َعرر  ِرررر   حبررٌ َشررروخٌ ُِعّٱررر   ،أَ تؽرردِر عرررو تيثرررَٔ تسبُّتنّررر

يك  ررٕ أنررُتإ تسبُّتنرر ت َتيٴّررُر ت ته وكررٕ معررد أى ِررر  ترررقّ    

مجّرر  تورر  تسبُّتنرر ت َتيٴّررُر هعر ررٕ ذحرر  تيفرر ٙا أَ تيعحررس        

أى  ض.  رد تيرٴعر ى  خل. َعرو ن ذّررٌ أَـر     إَتٟذرّ د َل٠ ٌ.. 

 يكرتَنْ تير يْ:تيُزترٔ أنعيت عهؽٕ "أنع م" عوٖ تهُق  ت٥

https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login/  

 ، كًر  وٽدتض تيثررَٔ تسبُّتنّرٕ َع٨  ص مًر  أعر  صرحٯ َيلٍ تههؽرٕ ع٨ 

 . عوٖ ترقّ  مجّر  تهُتظرْ ت ته وكرٕ يدقرٕ تيرّ نر ت      تيع ص ج رټَ

https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login/
https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login/
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  عوررٖ مّ ن تهرر  يررُ عر يكررٕ تهرر٠ا يعرردضي  ي٠شرررف ضٔ مقرردر  عرر  ِعرر

َترف و:  ت١ضَِٕ، َتيوق ذ ت  ،أك  عو لدع ت تيُزترٔ تجمل نّٕ

ق م يّٕٚ ت٥ذؽر ٘  تيرّٴرِٕ، َرلؾ تيع  يٕ(، َع  ٠ِذ  عوٖ أر

مد  يلت ك ى ٟ ؛يُ ذبف  ته٠ا لعّٕ تيسك ٔ أَ  ره ـرتٙب

 ،تهعررَإ  أعو ترقّ  مجّ  تيثرَٔ تسبُّتنّرٕ ت ته وكرٕ، َقرد مرد    

رررر ر مقّرررٕ كَقرررد ِصرررركرل عبرررُ وررر٠ث شرررهُتت. َذررر ر تيرررُزترٔ   

ِررصررو  أ ؛ يكررو يررلت ت١عررر مررد تيررُزترتت ت ضقررٕ تيرّ نرر ت شرر مقٸ 

تيرُزترتت عر  مرد٘ مرنر عخ تيرررُر تيرُطظ        معكص كرري ت مجّ 

َزترٔ تيرّٚررٕ َتهّرر ٍ َتيسرتعررٕ    ٥ٗنعرر ٘ لرر  ت١شرر ط. َتيّررُم يررد    

تقرردِرتت أ فررص، َِررر  تيع ررص عوررٖ دبُِرردي  عررو لرر٠ر تيرتقررّ       

. أعر  خبؽرُؿ تههؽرٕ تهقرتذرٕ     RFIت٥يكرتَنْ م شرخدتم تقهّرٕ  

  ًْ عُجُضٔ َعكر وٕ عهل و٠ث شهُتت.

 

ʘ تيثرَٔ تسبُّتنّٕ تص ٟٝت ذُر ش ٕ ّ ش ت َإجرت٘تت ته ّ

 :ت ته وكٕ

ْ  عو َجًرٕ نظرر    يّصرا   تعردتض٪ أ رإى يردِه     ،أ. ضب رد تيدنردن

َععرَ  ع  ذبر د إيٌّ عو أرلت٘، ك ر  أى عرو     ،م يقوّوٕ عو ت٥مص

أى تيرررُتزى عٴوررُ  مرر. عرر  ِصرررًو  تسبّررُتى َعرر       تهعرررَ  أِف٪رر 

ر َتزبورُض. مٴرّعرٕ   ِصرف ض عهٌ كورُم َأريير  عرو تيؽرُ  َتيرُم    

َقررد تؽررص  ،  عررو تيرر َت.ت١مسرر ا رمبرر  ت١كثررر إنر ج٪رر  ،تسبرر ر

  تيدج د و  تيرقر َتوًّ  َِوًّ ،% 41ت٥نر جّٕ  ًّ  إىل ع  ُِتزٓ 

ت ت٥مررص. َتيصررٞتر تهًرر  يهرر : عرر  يررْ نظرررٔ تيررُزترٔ   َألررري٪ ،ت١أهرر م

 يرُتزى تيكٴ ٘ تيهر تْ َكثرٔ ت٥مص َت١أه م؟ 



55

 –1029     
168 

ت يلت تيعيى أى َزترٔ تيرّٕٚ َتهّ ٍ  د تيرٴع ىض.  َأَـ  

َتيسرتعٕ تع رص  ّ ر  ؽبرؾ تيكٴر ٘ تيهرر تْ عورٖ ععررَع.؛ زِر ضٔ         

َتسبرررد عرررو تيرعرررْ  ،تيكٴررر ٘ تيهرررر تْ عرررو لررر٠ر زرتعرررٕ ت١ظرررح ر

 ،َقرف ضلرُر رعر ٔ َعُتظرْ ضَر صبورض تيرعر َى       تزب ٙر. ك    ٯ

٘٪  مهر عوٖ إلرتد تيلِو ضلوُت شر مقٸ  َتيع ص ج رټ عورٖ قررتر صبورض      

 إى تيُترضتت عو تهُتظْ تسبّرٕ ي تكرب عرو     ، تيُزرت٘ تهُقر. أِف٪

إشرررتتتّحّٕ تحمل  ظررٕ عوررٖ تهررُترض تيٴرّعّررٕ؛   هُتظررْ تهصرررُرضٔ    

  ض، َعررو ِصرررُرض أَزتن٪رر  ررردٯتيّررُم ػبررب أٟ ِقررص َزنًرر  عررو َزى ع٨   

    ٟ ٕ صرر ٯت٨ عهخففررٕ عوّررٌ تشرررريتض أع٠ ًرر  ذرررٖ   و ضتلررص ته وكرر

 َتصرهس  تهّ ٍ أَ ترعٖ.

موفررا تٟنرررر ٍ إىل أى ذوّررب ت٥مررص   ض. عهؽررُر تهٴررريَٓتيررر  

 ا ت٥مص تسبقّقّ. وٽورَٔ عًدرٔ معكص أري طرّعْ؛ َتيصرب أى ع٨

ِفرقدَى تيدع  َتيرُعّٕ م ١ش يّب تٟقرؽ ضِٕ تسبدِثٕ ت تصرُِا  

عهررررحً ، َيررر  ؼبرررر جُى إىل عٞشصررر ت َشرررّٴٕ تصررررقرص عرررهً     

  .عهرحً

: أٟ ميكرو إػبر ض َشر ٙص    ض. شروّ  ى تيٴفّرص  ت ذ. تص ٘ر 

  ،عرٴُرٔ َذدِثٕ ي٠شرث  ر ت قٴ إ ت٥مص؟    زتر ت٥نر د تقوّردِٱ 

  َٟ ُِجررد ععرررق ت دررلت تههرررخ تيؽررررتَٓ تهعرررَ  يرردِه  قرردمي٪   

أى َزترٔ تيرّٕٚ َتهّ ٍ  ض.  د تيرٴع ى  ت تزبسِرٔ. َأكد َذدِث٪

عوٖ  ير  عرو لر٠ر تشبٴرٕ تيُطهّرٕ يرٴرُِر قٴر إ        َتيسرتعٕ تع ص 

ته ظرررّٕ َعهًررر  ت٥مرررص، َقرررد   تعر ررر ض مرنررر عخ تيره ّرررٕ تيرِفّرررٕ      

تيسرتعّٕ تهصردتعٕ درلت تيكرره. ك ر  تع رص تيرُزترٔ عورٖ إؼردتر        

إظرررتا  ت١نظ ررٕ  ّ رر  ِرعوررا مرر يرعْ يو ُتظررْ تحملوّررٕ. ك رر   ٯ    
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ٕٸ تيقٴ إ تشب ؿ ت يلٍ تشبٴرٕ ذررٖ تؽرر  أكثرر      َتورل   ،َتقعّر

 تذرّ ج ت تيصُل.

ُٰ  رررإى عرررو أشرررر   تيرعرررْ   ،ض. عررررد تذ تهٴرررريٓر َت تؽررر

 ل ؼرٕ ت١أهر م  -تزب ٙر تشررخدتم َشر ٙص تيهقرص ت نقرص تهُتظرْ      

مصرعٕ يو ه طا تيرعُِٕ تير  ترردأ  ًّر  ت١ععر   مر يه ُ قررص        -

أى تررر  َيررُ نؽررف  رررتٔ ذُيرر ؛  فررْ  رررتٔ قؽرررئ ِهرًررْ عُشرر         

َعوّررٌ ِكررُى تيرصرر ٝر: يررص م ٥عكرر ى َـرر  ذررص دررلٍ       ؛تيرعررْ

تزضِرر ض َعهرر طا تيرعررْ ت  ت تهعرركوٕ ل ؼررٕ أى أعرردتض تهُتظررْ  

أنرٌ شّؽردر تهظرّ      ض.  رد تيرٴعر ى  ته قؾ؟ َعو جًررٌ أَـر    

 ملي  ت إشرتتتّحّ  تهرتعْ َتيرّٕٚ.

: يررص يهرر ا ضرتشرر ت أَ عررر ضرتت أ.ض عث رر ى تيعث رر ىَتصرر ٘ر 

و تيرحرمررٕ تيؽررّهّٕ ي٦ رر ضٔ عررو أيررر ى ت٥مررص،      ذررُر تٟشرررف ضٔ عرر  

ت عورٖ  َكلي  تٟشرف ضٔ عو ت٥مص ت١شرتتيّٕ م ٟشرث  ر  ًّ ؟ َرضٱ

أَـ  ض.  د تيرٴع ى أى صبوض إضترٔ ن ضٓ ت٥مرص   ،يلت تيرص ٝر

 ِع ص عوٖ  ي .

: كرررر  ذحرررر  إشررررً م تيثرررررَٔ  ض. شرررروّ  ى تيٴفّررررصَتصرررر ٘ر 

ذؽر ّٕٙ عرو أنرُتإ    إه ا ضرتشرٕ  تسبُّتنّٕ ت تيه تخ تحملوْ؟ َيص ي

ت تيؽرررره ع ت تيدتلوررررٕ ت تؽررررهّ  عهرحرررر ت تيثرررررَٔ تسبُّتنّررررٕ     

ته وكٕ؟ َ كر ض.  د تيرٴع ى أى ععظ  إنر د تيثرَٔ تسبُّتنّٕ 

ٕ ّرر. أعرر  خبؽررُؿ تيؽرره ع ت تيررُِو ل ع٪رر   أى تكررُى عررُتضٯتقررر٨

أعر    ؛ ًْ  ق  ت قٴ عْ ت١يرر ى َتيردَتجو   ، تت تيقّ ٕ تهف  ٕ

 ررإى   ،قٴرر إ ته ظررّٕ  ت٥مررص، تيفرريى َتهرر عس(  ًررْ نرر ضرٔ. أِف٪رر      

تيُزترٔ يدًِ  مرن عخ تيره ّٕ تيرِفّٕ تيسرتعّٕ تهصرردتعٕ، َكرلي    

تشبٴٕ تيُطهّٕ يرٴُِر قٴ إ ته ظّٕ، ن نرب إشررتتتّحّٕ ؼرهدَل    
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أنرٌ ت يرص    ض. شروّ  ى تيٴفّرص  تيره ّٕ تيسرتعّٕ. َعو جدِد أَـ  

أؼررر  عررو ت١ي ّررٕ أى ترردعُ َزترٔ تيرّٚررٕ     م9101رِٝررٕ ته وكررٕ  

إطررر٠ل إىل ورررٕ ت َك يرررٕ تيثررررَٔ تسبُّتنّرررٕ  َتهّررر ٍ َتيسرتعرررٕ  ثٯ

ي كرر وُى يوثرررَٔ تسبُّتنّررٕ أَ تيرردعُٔ يرقرردِ  عررر ضرتت َأ كرر ر    

َتمركرر رتت جدِررٕ تصررً  ت ته ّررٕ يررلت تيقٴرر إ تهًرر  َتسبّررُٓ ت 

ى إظررتا تيقٴر إ   تٟقرؽ ض َتيصوُا تهعّعْ سبّ ٔ تيه ط. ك   أ

 جدِررد َعرو . م9101د أذرد عرتكرستت رِٝرٕ ته وكرٕ     ع٧ر تشبر ؿ ٨ِ 

ّٱ ض.  د تيرٴع ى أكد   ت تيُزترٔ أى أى أي  عقُع ت تيع ص ذ ي

تشبدع ت َتٟشرث  ر ػبرب   ت ذ. أى ، إ َتههظ عرٳتكُى يْ تهٶ

ت م عررو ج نررب تيقٴرر إ تشبرر ؿ، َتيقٴرر إ تشبرر ؿ أكفرري  قرردٯأى ت٨

ع ت م يعررركص تهررريعُر، َت١عثورررٕ كرررثرئ ت قٴررر إ  تقررردِ  تشبرررد

ت  قرررد أؼررردرت تيرررُزترٔ قررررتر٪   :َك ثررر ر ؛تيسرتعرررٕ َقٴررر إ تهّررر ٍ 

٥نررر د تيوق ذرر ت تيرّٴرِررٕ. أعرر  مقّررٕ تشبرردع ت   مرخؽررّؾ عؽرره ټ

 ، فررْ تيقرِررب شررررُقف عررو إضترتًرر     ،تيرر  تع ررص عوًّرر  تيررُزترٔ   

 91َ  دَضِٱذر  عهفرل٪ت  09َِع ص  ي  عوٖ شررّص تهثر ر ٟ تسبؽرر:    

عررو تيررُزترٔ    ً٪ررتُٰج يهرر ا أى ك رر . مّٴرِررٕ عّرر ضٔ 049ت َطبررر ٪

 :مرخؽّؾ تحمل جر تسبُّتنّرٕ؛  ردَر تيرُزترٔ ت مجّر  تيقٴ عر ت     

  أى َرشرر  تيصّ شرر ت َت٥شرررتتتّحّ ت. عو ٪رر ،َتيرهظررّ  ،تيرعرررِ 

َيكرو تيرؽرُر أى تيقٴر إ     ،تيُزترٔ يو ترخوٖ عو تقردِ  َتجر تًر   

كررُى أكفرري ت تشرررك٠ر تهررُترض تهر ذررٕ يرقرردِ      تشبرر ؿ رمبرر  ِ 

َتهرذوٕ ت١َىل عبُ  ي  م هُت قٕ عوٖ إنع ٘ تيعرركٕ   ،تشبدع ت

تيُطهّررٕ يوخرردع ت تيسرتعّررٕ ته وُكررٕ يودَيررٕ َرمبرر  ربؽّؽررً       

م تيقٴ إ تشبر ؿ  قدٳ ، عوٖ أى ِكُى يوعركٕ تسبا ت أى ٨ِٟذقٸ

ُٰ  تحملر جر.  عورٖ شررّص تهثر ر تعركّص     ،عو لدع تً   معف٪ ر َت تؽر
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 إى تيُزترٔ ملي  تصررٴّ  م يفعرص أى تر  ظرٖ     ،ض. شوّ  ى تيٴفّص

عرر  أيرردت  تيرِٝررٕ يررقّررا عفًررُم تيعرررتكٕ مرر. تيقٴرر إ تيعرر م       

َتشب ؿ ير   تيكف ٘ٔ َت٥نر جّٕ َتقوّص ت١عر ٘ َتيرك يّف عرو  

ن نرررب تعظرررّ  تٟشررررف ضٔ عرررو تهرررُترض ته يّرررٕ َتعررركّوً     ،تيدَيرررٕ

 ٔ أك .مكف ٘

 ُْيأى تيرُزترٔ ت٨ر   ض.  د تيرٴعر ى َعو ن ذّٕ ألرٗ، أـ   

 مرتمّررٕ تيهرررص ت تيصررهُتت ت١لرررئ. َيرردٗ تيررُزترٔ مرنرر عخ٫   تير  ع٪رر

ضعرر  عرمررْ  ٰدع٧رر ّررس عرر  مجعّررٕ تيهررر ي. ت جهررُ  ته وكررٕ، ٨َِ 

تيهرص ـ و تير تعخ تيصررعٕ تير  ِردع ً  مرنر عخ تيره ّرٕ تيرِفّرٕ        

ّٱتيسرتعّٕ تهصر   .دتعٕ ع ي

ٕ  ض.  د تي ِثوت ذ. تٴرل   ،إىل طبوف ت تيثرَٔ تسبُّتنّر

عثص تيعرُم َتزبوُض َتيؽُ  َتيرق ِ  ت١لرٗ، ذّث تص ٘ر: يص 

ض.  ررد يه يرر  ضعرر  يدرتشرر ت تزبرردَٗ؟ َت يررلت تيصررّ ل أَـرر  

س يررررُث تيثرررَٔ ٥نعرر ٘ عركررس تير ّٰرر  أى يهرر ا عررر ضرٔٸ تيرٴعرر ى

 ض. ل يرد تيرضِعر ى  عخ تيرررُر تيرُطظ. َِررٗ    تسبُّتنّٕ ـر و مرنر   

و إعك نّررٕ أى تقررُم َزترٔ تيرّٚررٕ َتهّرر ٍ َتيسرتعررٕ مرر تعخ ضعرر  هٵرر      

َى ت٥  ضٔ عو يرلٍ تهخوفر ت ت تيشرّض َرػ أَ عؽر ن  يعرسر      ُِٰض

ؼررُ  تشبرررت  َظررعر تهرر عس؛  رّررُت تيعررعر تيرر  نصرررخدعً  ت   

َأأورب تيظرو عرو     ،تٟشرتتذ ت ِر  ع ضٔ تشرريتضي  عو ضَر ألرٗ

م كصر ى أَ تركّ . َٟ نهصٖ كلي  أى ؼه عٕ تيصرح ض تحملورْ   

َيرُ   ،تقرُم عورٖ تيؽرُ    - ـرٕ ي٠نقررته  عرٯَيْ ؼه عٕ ع٨ -

٨ِرلم  ت   :ع ضٔ ع  ِر  تيرخوؾ عهرٌ عر  تزبورد، َعورٖ شررّص تهثر ر      

َعررو تدرردر   ،عكررٕ لرر٠ر عُشرر  تسبررخ أكثررر عررو عوّررُى ذّررُتى   

 تيرخوؾ عو طبوف تً . 
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ؾ َك يرٕ تيرُزترٔ يوثررَٔ    خؽٳر أى ت٨ ض. شوّ  ى تيٴفّص، َتقرت

تسبُّتنّرررٕ عّستنّرررٕ يو رررر ضرتت تيهُعّرررٕ  تت ت١ورررر ير ررر  كفررر ٘ٔ     

ّٱرر  ،َ  عوّررٕ تيقٴرر إ  . َعررو ج نرررٌ ك رر   عوررا تهّرر ٍ َتيسرتعررٕ ذ ي

أى يهرر ا تررض عررر ضرتت ـرر و مرنرر عخ  ض.  ررد تيرٴعرر ىأكررد 

تيره ّرررٕ تيرِفّرررٕ   تيرررررُر تيرررُطظ ن نرررب عرررر ضرٔ ـررر و مرنررر عخ   

 رِ ر.  تتتيسرتعّٕ تهصردتعٕ مهرُ و٠وٕ عوّ ر

 إنررٌ يررُ تعر رردت تيررُزترٔ   ،ض.  ررد تيرر ِثوَعررو َجًررٕ نظررر 

عرررر ي  طبؽؽرررٕ يدرتشررر ت تزبررردَٗ، َضع رررا ت١قصررر م ت٥ضترِرررٕ 

َتيعو ّٕ يوقّ م مرور  تيدرتشر ت، عر  َجرُض طر٠  ضرتشر ت عوّر ،        

يكر ى   ؛َتُ ري ت٥ذؽر ّٙ ت م ٥ـ  ٕ إىل تقدِ  تيدع  تيوُجص  

ض.  رد  ت. يكرو  جدٱ  عصرُٗ رِ ضٔ ت١ع  ر مرو  تيدرتش ت عرتفع٪

َيرردًِ  عقررُض  ،أَـرر  مرردَرٍ أى تيررُزترٔ ترردع  ت١حبرر ث  تيرٴعرر ى

 رِ ر، ك   تردع   .ِع011٠عٕ ع  أرم  ج عع ت مبرو  ِفُل عُقٽ

طرر٠  تيدرتشرر ت تيعوّرر ، أعرر  ضرتشرر ت تزبرردَٗ   هصرررث ر تيررلٓ    

 َأقوً  قّ ٕ تيدرتشٕ. ،ٔ ته يّٕ٘أب ػبب أى تكُى يدٌِ ته٠ِر

َ ّ رررر  ِرعوررررا مبرررردٗ َجررررُض إشرررررتتتّحّٕ عصرررررقوٕ يوثرررررَٔ      

أى درر  م يفعررص إشرررتتتّحّٕ     ض.  ررد تيرٴعرر ى  تسبُّتنّررٕ،  كررر  

عصرررقوٕ ـرر و قٴرر إ تيسرتعررٕ؛  رر٠ ميكررو يكررص قٴرر إ مرر يُزترٔ    

  ٕ ٖ   ،ع رررص إشررررتتتّحّٕ عهفؽرررو و٠ورررٕ  ذّرررث تعرررر ص تيرررُزترٔ عوررر

 interضتلوً  َم. تيقٴ عر ت   قٴ ع ت ذبر د أى تكُى عرح نصٕٸ
and intra  ؛  ٠ ميكو عث٠ٸ يوسرتعٕ أى تع ص إشرتتتّحّٕ مردَى أى

ٕٸ  عررر  إشررررتتتّحّٕ تيثررررَٔ تسبُّتنّرررٕ، ك ررر  ٟ     تكرررُى عرك عوررر

 ،ميكرررو ع رررص إشررررتتتّحّٕ يورّٚرررٕ مبعرررسر عرررو تيسرتعرررٕ أَ تهّررر ٍ  

 َتيعكض.  
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أى تههعلت معكص ع م تعر نْ عرو    تيٴفّص ض. شوّ  ىَ كر 

َكرلي  شّ شرٕ    ،رشُم تهق مص ته يْ يوع  يٕ َأريير  عرو تيرشرُم   

تٴرّرررا تيصررررعُضٔ، َتيصررررٞتر: كّرررف شرررر ي ا تيررررُزترٔ ت ضعرررر    

َعهعرررلت تيثرررررَٔ تسبُّتنّرررٕ مؽررررفٕ    ، تههعرررلت تيسرتعّرررٕ ع ُع٪رررر  

ض.  ررد ف عرر  تهرذوررٕ تزبدِرردٔ؟ َمرردَرٍ أَـرر    يوركّٰرر ،ل ؼررٕ

أى تيررُزترٔ شررعا عرر  َزترٔ تيع ررص عررو أجررص عرردم  ررره     عرر ىتيرٴ

رشررُم عوررٖ تهررسترع. َعرمررْ تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ تيررلِو يرردًِ  ذرررٖ   

، يوح عّ ت م شرقدتم تيع  يرٕ تهُمسّرٕ   رٳؼ٨ ك   ع عو.، 2عدض 

 َتيجريي .

: عر  ت عرو ضَر تسبورُر    ض. شوّ  ى تيٴفّرص  قد تص ٘ر   ،أِف٪

َنّررٕ ت تٴررُِر تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ ت     تيرقهّررٕ َتيرٴرّقرر ت ت٥يكرت  

عرر   ٨َِخب ؼٕ شوصوٕ تيكرص أَ ع   ،رص تيرع عص ععً ته وكٕ َش٨

ٟٸ   ،تعررر. مرقهّرررٕ تيرورررُا  عرررو  يرصرررًّص ت٥جررررت٘تت َعر معرًررر  مرررد

ض.  ررد  كررر  ،ت٥جرررت٘تت ت٥ضترِررٕ تيرقوّدِررٕ؟ َت يررلت ت٥طرر ر    

ُٰ تيرٴع ى َتهصر خل( عرو   ر أشُتل تيهفر  تيعر م  ت١شرُتل    أنٌ ع  ذب

َزترٔ تيعرررَٞى تيرودِرررٕ َتيقرَِرررٕ، َقرررد مررردأت َزترٔ تيرّٚرررٕ َتهّررر ٍ 

 ،٥ضترٔ تيقٴر إ  blockchainَتيسرتعٕ تٟشررعدتض يرلي  م شررخدتم    

 . َترٗ تيرُزترٔ ت تيرورُا  traceability  َتيعف  ّٕ َعهً  نظ م تيررٰر

كررئ يررصر. َته ّرٕ تيثررَٔ     تع. َتيلك ٘ تٟؼٴه عْ  رؼٕٸ

 تسبُّتنّٕ.

 

ʘ ّٕمرتعخ ضع  قٴ إ ته ظ: 

ت تيُرقرٕ تيرّٙصرٕ    ض.  رد تيرٴعر ى     أظ ر إيّرٌ    تنٴ٠قٸ

     ُٰ ر عررو خبؽررُؿ تٟذرّرر د ي٦نررر د تسبّررُتنْ تيررلٓ ِصررروسم تيرررر



55

 –1029     
174 

ْ  تيرتمّٕ تيرقوّدِٕ إىل ترمّٕ عًهّٕ، تص ٘ر  : كّرف  ض. عورْ تسبر رو

عرخؽؽٕ  شركُى يلٍ تيرتمّٕ تهًهّٕ؟ َيص تعظ إػب ض ظرك ت

ر درلت  قردٯ أَ أشوُ  آلر؟ َع  علر تيرتمّٕ تيرقوّدِرٕ؟ َعر  تيُقرا تهٶ   

ُٰ  ر َكلي  تيرك يّف ته ضِٕ؟تيرر

أى ته ّررٕ قٴرر إ   ض.  ررد تيرٴعرر ى َت يررلت تيؽرردض أَـرر    

 ُٰ  ،ر يو ّررر ًٍرررد٭يرررٌ إىل قٴررر إ عصرررردتم أرررري ع٨  ته ظرررّٕ ِعررررتب ذب

دتً  تيرُزترٔ،  ذصب تيدرتشر ت تير  أعر    َتٟعرق ض أى  ي   كو٫

َتيهحرر ، ِك رررو ت إظررررتا أؼررر   تهؽرررورٕ  عرمرررْ ته ظرررّٕ(.   

كلي   ّ   ِرؽص مقٴر إ ته ظرّٕ،  رإى تيرُزترٔ تصرعٖ إىل تيع رص       

ر قردٯ تيرقوّدٓ، َتيُقرا تهٶ  ع  ؼك ر عرمْ ته ظّٕ يوع ص تهًظ مدر٧

رٔ دررلت تيررررُر  ًررْ حبرردَض  يررُ شررر  شررهُتت؛ أعرر  تهّستنّررٕ تهقرردٯ  

ِررر ر م ٟعر ررر ض عورررٖ مرنررر عخ تيره ّرررٕ تيرِفّرررٕ تيسرتعّرررٕ        عوّررر ر ر 

َيرو ترخورٖ    تقوّردٓ،  عرمْ أيف 011تهصردتعٕ. َتيُّم ُِجد عبُ 

تيررُزترٔ عررهً  مررص شررّر  تيع رررص ععًرر ؛ َتدررد  أى تكررُى ترمّرررٕ        

 ٕ و ك رر  تصررعٖ تيررُزترٔ إىل إػبرر ض عؽرردر ضلررص هٵرر     ،تهُتظررْ عًهرر

 .ِع ص ت يلت تيقٴ إ عهدع  ِرقدم مٌ تيع ر

: ع  يُ أشوُ  عًهرٕ ترمّرٕ   ض. عوْ تسب روَْعو جدِد تص ٘ر 

ته ظّٕ َعرٴور تً   ترتلّؾ، ظرَب، أعدتض، نُإ تيكرلت٘، َأرري   

٨ِر   ض.  د تيرٴع ى  ي (؟ َمدَرٍ  كر  درد أى تيع عص مًرلٍ تهًهرٕ 

 ررره  َوّقرررٕ تيع رررص ت َزترٔ تيع ررص ظرررينٌ ظررريى تهًرررو ت١لررررٗ، ٨َِ 

 ترررٌ َزترٔ تيرّٚررٕ َتهّرر ٍ َتيسرتعررٕ عررٞلر٪هرر  أعوه  تسبررر، َ يرر  َ قٸرر

 م يرع َى ع  َزترٔ تيع ص.

م بهةيبتطةٌي بمهاةتب

جسب ةةةةةةةتبامل ػةةةةةةة تب

ىمحوٌ  جهةة ب جةةساخ فوب

لىنوبت ةةةةدااوباةةةةيةب

 اً راموبىغ بذًى ؟
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مينٌ َرض ـ و تيعررَب: أٟ ِعركص    ض. شوّ  ى تيٴفّصب َعقٽ

تهرقدم أٓ َيّفرٕ ت تيقٴر إ تيعر م أَ تشبر ؿ َأٟ ِكرُى ط يرر ،       

  عوررٖ  رررًظ ترمّررٕ ته ظررّٕ أَ    ر َتشررع٪يكررو يررلت تيعرررب ذحٯرر   

 ،عٴرٖ ١ٓ عرُتطو  ظ م َوّقرٕ تيع رص تسبرر ت٨   تسبُّتن ت َتيٴُّر؛  ه

ت قٴر إ عر م أَ لر ؿ أَ ت قٴر إ أرري رحبرْ         عُيفٸشُت٘ ك ى 

ض.  و   ت يرلت تيرفرّّا؟ َعرو ج نررٌ أَـر         ،أَ ط ير٪ تأَ عرق عد٪

مررريى  "أٟ ِكرررُى ط يرررر "أنرررٌ   تشررررردتر ظررررب   رررد تيرٴعررر ى
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يكرو  شهٕ؛ ذّث ميكهٌ تيع ص َٟ أذد ميهعرٌ؛   90ِكُى تيع ر 

 رره  يو صررررق.  قرر  ذصررب تُجّررٌ صبوررض تيررُزرت٘،   ت٥ع نرر ت ت٨

 ."أٟ ِكُى تيدع  إٟ يو صررق."َتُجٌ تيدَيٕ معكص ع م 

  ٕ  ُّـررً    ،َخبؽُؿ تشبٴٕ تيُطهّٕ يرٴُِر قٴر إ ته ظرّ

 تيعكص تير يْ:

 
تيؽرره عٕ َتيقٴرر إ تشبرر ؿ  ؽررهدَل تيره ّررٕ     أعرر  عرر  ؽبررؾٰ 

 ؛ي  ترُت ا عر  إشررتتتّحّٕ تيرُزترٔ   تيسرتعّٕ ِدع  مجّ  تهع رِ  ت

كقرررَه ععرر رِ  تيرردَتجو َت١يررر ى َتشبرردع ت تيرّٴرِررٕ. َِررر.  

 تيعكص تير يْ عهظُعٕ تيع ص يرعسِس ع ص تيقٴ إ:
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ٓ َ كررر  أى تيرررعا ِررردتَيُى أى عرمررْ    ض. عرررد تذ تهٴررري

صرإ ع وّٕ ذُ ت١أه م َؼبقهُنً  حبقو ت٨  ته ظّٕ ِصرخدعُى ذقه٪

د ت١عرررته َِرّعُنًرر  عر ظرررٔ،  ًررص يررلت ؼرررّ ؟ َإ ت ألرررٗ ـرر

ض. ، ع  يْ إجرت٘تت تيُزترٔ؟ َت يرلت تيعريى أظر ر     ك ى ؼرّر٪

إىل أنٌ م يفعص يه ا معا ته  رش ت تيصرورّٕ تير      د تيرٴع ى

صرو تسبر   إنرٌ ميكرو تكرعر  ً  مصرًُيٕ يردٗ        تر ، َيكرو سبٶ 

ّٱر  ررص ت١ع نر   تهص خل َ هر  عرو تشرر٠ًكً  عرو ق٭       ت  تهعرر ٕ ذ ي

رررص سٔ  هررُإ تشرررريتضي  عررو ق٭ عوررٖ تهصرر خل(. َيررلٍ ت١ضَِررٕ تحملف رر  

 ٘ َِررر  تًرِرًرر . َقررد ل يفررا تيررُزترٔ   ،تدّٚررٕ تيع عررٕ يوكررلت٘ َتيرردَت

عو تيؽّديّ ت َتير  ترّعًر  عرو ذبرا تيٴ َيرٕ إورر م٠أر ت          معف٪

عررو معررا تهررُتطه. تيكّررُرِو. َميكررو تكرعرر  ً  مصررًُيٕ معررد      

ةةةةة صةباألاىيةةةةةتباملع: 

بمةنب ممايةباطح ااه 

 ةةٍباًه ةةةتباًع مةةتبك ب

ىيةح ببوًٌ رامبىاًةدىام

جهسي هة .بىكةةدبخ ً:ةةخب

ةةةة مةةةةنبب اًةةةةيشازةببعل 

اًـةةةةة دً  ثبىاًحةةةةةاب

هةةةة بمةةةةنبجعةةةةخبج  ع

اًو ىًتبإذسببالغ ثبمةنب

بعةةةةةمباملةةةةةياهالب

 اً  يزين
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٠ذر  َجرُض أورر عورٖ تيلمّررٕ، أعر  ت تسبُّتنر ت        ذّث ٨ِ ،م تيل

 تسبّٕ  ٠ ميكو تكرع  ً .

: يررص   تربرر   أٓ إجرررت٘ معرريى ض. عرررد تذ تهٴررريَٓتصر ٘ر  

تهظرررّ   ررررتتت تيرعرررْ َزِررر ضٔ رقعرررٕ تحمل ّررر ت تشب ؼرررٕ مررر هرتعْ  

 ٕ َيرررص أعكرررو تٟشررررف ضٔ عررو تحمل ّررر ت تشب ؼرررٕ تيررر    ؟تيٴرّعّرر

ٔ عو أ فرص عهر طا تهرتعرْ تيٴرّعّرٕ؟ َعرو      تكٴْ عص ذ ت كرري

أى قٴ إ تيرّٚرٕ َـر و إشررتتتّحّٕ     ض.  د تيرٴع ىجًرٌ أَـ  

 ٕإنعررر ٘ تصررر  تتيرّٚرررٕ َإشررررتتتّحّٕ تيرعرررْ، قرررد تعر رررد عرررٞلر٪   

ٕ معرتكس تًرر    عهًر  عركرس عك  ررٕ تيرؽررر، كرلي        ، يرّٚر

   تيرد٘ ت إنع ٘ تحمل ّ ت تهوكّٕ.

 رصرر ٘ر: عرر  ضَر عك تررب تيررُزترٔ ت  أ.ض عث رر ى تيعث رر ىأعرر  

َأِو  ؟تحمل  ظ ت ت تُعّٕ تهسترع. َعرمْ تهُتظْ َتهصرًوك.

 ض.  رد تيرٴعر ى  ضَر تزب عّ ت تيسرتعّرٕ ت١يوّرٕ؟ َمردَرٍ  كرر     

  ي تكرررو تفرررْ مًرررلت، َكررر ى تيرتكّرررس أى تهررُترض ته يّرررٕ شررر مقٸ 

 قررٕ عوررٖ  ررا تهُت ت  عوررٖ ت٥رظرر ض تيرّٴرررٓ  قرر . َعررٞلر٪ عهؽرررٱ

ُٳ ر عوّرٌ تيرُزترٔ تيكرثري ت  ُِرص     مرن عخ تيره ّٕ تيرِفّٕ َتيلٓ تع

تشبٴرررٕ تيُطهّرررٕ يرٴرررُِر قٴررر إ ته ظرررّٕ. َيهررر ا جًرررُض عرلَيرررٕ      

يررص. ع وّٕ ت٥رظ ض َعع زبٕ أَجرٌ تيقؽرُر  ّرٌ، ذّرث تٴ ر       

، مص تهريعُر أى ِرر    رصب   تشبٴٕ إىل أى ٟ ِكُى ت٥رظ ض نظرِٱ

 Hand onسترإ إرظر ضِٕ ذُ جّرٕ هرمرْ ته ظرّٕ     تٟشررث  ر ت عر  
experienced  

ُٰ ٓ ر َت تؽ  إنرٌ َمكرا تيهظرر ع ر  قرد ِقر ر        ،م. ش ي تهرر

عررو ضقررٕ ت٥ذؽرر ّٙ ت ذررُر نصرررٕ تيصررك ى تهررستَي. هًهررٕ ترمّررٕ    

إٟ أنررٌ ٟ ظرر  ت أى ذّرر ٔ تيصررك ى ت تزبسِرررٔ تيعرمّررٕ  ،ته ظررّٕ
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ّررٕ ته ظررّٕ َتيسرتعررٕ عهررل تيقرردم،      مرتم  َوّقٸررقررد ترترٴررا ترتر طٸرر 

َأؼررر  يررلتى تيهعرر ط ى عررو تيعرر ضتت َتيرق يّررد؛ َيررلي   ررإى أٓ      

تكررّري ذقّقررْ َ  عررص ػبررب أى ِعر ررد عوررٖ تيقرردرٔ عوررٖ تيُؼررُر      

يعرؼبٕ كررئ عرو تجملر ر  َإقه عًر  أَ  رره َتقر  جدِرد تقرهر         

ٕ أٓ أنٌ ٟ مد عو تدلص تيدَيٕ يركّري ته  رش ت تسب يّ ؛مؽ٠ذّرٌ

٪ً ٟٸ  ن  ع٪َتُجًًّ  تُجّ ا رق ٨َِ ،ؽبدم تهُتطو  كفرض( ،  َعصَٞ

 َؼب    عوٖ تيرّٕٚ. ،تيدَيٕ أيدت ٧

إىل أى إؼرر٠، قٴرر إ تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ  م. شرر ي تهرررَٓ يررب 

  يو ُترض إىل قٴ إ صرهسٻِعظ ذبُِوٌ عو قٴ إ تقوّدٓ ععُتْٙ ع٨

ٕ ق موررٕ ي٠شررردتعٕ. خ ِعر ررد عوررٖ ترمّررٕ عًهّررٕ عهرحرر هررر٭عصررردتم َع٨

ّٱرر    ،  َعرررُ ر عررو ع ظررَّٕيرلت ػبررب أى ِهٴوررا  رر  يررُ عُجرُض ذ ي

ٟٸ   عرو تيُـر  تسبر يْ، ذّرث      َتٟشرف ضٔ عهً  مٴرِقٕ ؼررّرٕ مرد

ٟٸ     ط ٙورررٕ مررردَى جرررردَٗ    ِؽرررر  عوًّررر  أؼرررر مً  َتيدَيررررٕ أعرررُت

تقرؽرررر ضِٕ ذقّقّررررٕ. أعرررر  تيرعُِررررص عوررررٖ تٟشرررررث  رتت تحملوّررررٕ أَ 

عا َتقعرْ، إٟ إ ت قردٯ   قٴر إ ت ته وكرٕ  كرري٨   تشب رجّٕ ت يلت تي

  عوًّر ،  تيدَيٕ تص٠ًّت كررئ دبعص عرو يرلٍ تٟشررث  رتت عرٚ٪ر    

َت تيهً ِررررٕ ِفعرررررص تيع رررررص عهرررررد َقرررررف تيرصررررر٠ًّت أَ تيررررردع   

 إنًرر   ،رن  أشرع ري  ي٠شررث  رتت. َإ ت ذصرره  أعردتض ته ظرّٕ َقردٯ     

تٟشررف ضٔ عرو   تعر  ورَٔ ي ٙوٕ صب ردٔ، َتيصرٞتر: كّرف ميكرو     

دٔ أَ عورٖ ت١قرص َقرف تشبصر ٙر     رٔ م ير٠ِ. تجمل ٯقدٯيلٍ تيثرَٔ تهٶ

َتيررريوري تيصررول عوررٖ تيرّٚررٕ؟ َميكررو يهرر  ت٥ رر ضٔ عررو تهقرتذرر ت   

 تير يّٕ:

دب ّررر  ته ظرررّٕ تسب يّرررٕ ت صب ُعررر ت تقرؽررر ضِٕ عورررٖ    -0

  ظرركص ظرررك ت أَ مجعّرر ت تع َنّررٕ  ورر  تيدَيررٕ  ًّرر  شررً ٪       

تببدبمةنبجةدخٍباًدىًةتب

ًح  ةةةة بامل زطةةةة ثب

اًع ً ةةةةتبىجيش ههةةةة ب

ةةةةةةةجيش ه ةةةةةةة  ب با  ع 

يرةةةةةدَببوىمظةةةةةؤىت 

بواملةةةةةياهنب ه:ةةةةةسا 

ةةةةةةىي ب بعل  بمبتهةةةةةةدات 

ىيعة  هب ةكببواًدىًت

 اً  ةت
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َتكرررُى عصررر ي  ت   ،دَل تٟشررررث  رتت تيع عرررٕ(  ؼررره تعصرررّٴر٪

، َِفر  يو رُتطه.  تهُتطه.  ًّ  عّهّٕ مب  ِرُ ر يدًِ  عو عُتػټ

َيّفّرررٕ ت تعررركّص َإضترٔ يرررلٍ تزب عّررر ت أَ تيعررررك ت    رؼ٪ررر ٶ

ذبا رق مٕ َإرظر ض تزبًر ت تهخرؽرٕ ت تيدَيرٕ. َمإعكر ى تيدَيرٕ       

   إ ت ظ ٘ت.مّ  أشً ً  ٟذقٸ

ٖ  ا ته ظرّٕ  وٽر   ع٨حٳعر َـ  شّ شر ت ت٨  -9 تيردلُر ت يرلٍ    عور

 تيركر٠ت تٟقرؽ ضِٕ ضَى إجر ر أذد. 

قّررر م يرررلٍ تزب عّررر ت أَ تيعررررك ت مرُجّرررٌ َضعررر   رررظ    -0

َتشرع رٓ عو تيدَيٕ مرٴرُِر تيثررَٔ تسبُّتنّرٕ تسب يّرٕ، َذبردِث      

تيرقهّ ت تهصرخدعٕ، َتٟشرف ضٔ معكص تقرؽ ضٓ َمرقهّٕ ذدِثرٕ  

َذبُِورً    ،تظرْ َتيؽره ع ت تهعر ردٔ عوًّر     عو مجّ  عهرح ت تهُ

 إىل أؼُر عرحبٕ.

َقررف أٓ ضعرر   رررضٓ إٟ عررو لرر٠ر تيكّ نرر ت تٟقرؽرر ضِٕ   -4

 ع٠ٍ.أتهقرتذٕ 

5-  ٕ ََـرر   ،تيرعردِد عوررٖ تهفّررل أنظ ررٕ   ِررٕ تيرّٚررٕ تسب يّرر

   تيرؽرر.ه٩شّ ش ت جدِدٔ سب  ِٕ تيرّٕٚ َتقه. تهرتعْ َع٧

   َتيرعرًري م هصرَٞي.   تيرعدض ت تٴرّا عقُم ت تٟذرٴر  -6

 تيلِو ؽبوُى ملي .

ʘ    َٔعرردٗ تيرهصررّا مرر. تزبًرر ت  تت تيع٠قررٕ مره ّررٕ تيثررر

 :تسبُّتنّٕ

ٟٸ عررٞضتٍ: يررص يهرر ا رِٝررٕ أَ    أ.ض عث رر ى تيعث رر ى طررر،  تصرر ٝ

تهصّا تك عوْ م. تزبً ت  تت تيع٠قٕ يورُتزى مر. تيكرلت٘ َتهر ٘    

ٌ تُجررد مررُزترٔ  أنرر ض.  ررد تيرٴعرر ىَتيٴ قررٕ؟ َذررُر يررلت  كررر  

هةةةٍبهاةةة نبزؤيةةةتبتىب

جاظةة مبجوةة م ببةةلب

اًصهةة ثبذاثباًعالكةةتب

اش ببةةةلباً ةةةرامبًٌحةةةيب

 ىامل مبىاًو كت؟
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   ٕ َيررْ: تيرّٚررٕ،   ،تيرّٚررٕ َتهّرر ٍ َتيسرتعررٕ أرمرر  إشرررتتتّحّ ت عرسنرر

َته ٘، َتيسرتعٕ، َت١عو تيكلتْٙ. َمجّ  يلٍ تيدرتشر ت  را عر     

رـا عورٖ تيع رُم َ  إقرترير . ك ر  تهصرا      أؼر   تهؽورٕ َع٨

٘٪   َك يٕ تيرّٕٚ ع  َزترٔ تيٴ قٕ. َتعٰد  تؼه عٕ تيثرَٔ تسبُّتنّرٕ جرس

ٖ عه٧رر و إشرررتتتّحّٕ تيسرتعررٕ، م عرررر ر أى إشرررتتتّحّٕ تيسرتعررٕ ت٨    عرر

 م يعق. تسبُّتنْ َتيهر تْ.

: أٟ ميكررو تؽرر ّ  إشرررتتتّحّٕ ض. شرروّ  ى تيٴفّررصَتصرر ٘ر 

أنرٌ قرد    ض.  رد تيرٴعر ى  ل ؼٕ م يثرَٔ تسبُّتنّٕ؟ َمدَرٍ أَـ  

ى  ي  م يفعص، َيكو ػبب أى نعْ أى يلِو تيفرع. عرردتل٠   ٯ

مبعسر عو ت٣لر، ك ر  ٟ   أذدي   َٟ ميكو ع ص ،مّهً     ّ 

ميكرررررو أى ِع ررررر٠ مبعرررررسر عرررررو إشررررررتتتّحّٕ تيرّٚرررررٕ َكرررررلي  

 إشرتتتّحّٕ تهّ ٍ.

: أيّض عو تهٴورُ  أى ِكرُى أٓ ضعر     ض. رِ ه ظب َتص ٘ر 

  عرر  تقوّررص    َعقرَن٪رريره ّررٕ تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ ت ته وكررٕ عرُتزن٪رر    

ٟ شرررّ   تيوررررُم تسب ررررت٘  َيثررررَٔ ت٥شررررت  ت تشرررر٠ًا يرررلٍ ت 

أى  - عررث٠ٸ –َعؽرر ضر تهّرر ٍ َتيرّٚررٕ ت ته وكررٕ؟ َيررص ميكررو     

عو تيفرِرٕ عوٖ تٟشر٠ًا أري تهصَٞر عو تيورُم ت  ُـ  نُإ٨ِ٫

إ عورٖ تحملرر ج.   ُزٯتٟذرف ٟت َتيُٟٙ ؟ َتسبحٕ ميى تيستٙد عهً  ٨ِ

ميكررو أى ِررر   َتزب عّرر ت تشبريِررٕ أررري عقهرر  َأررري ع وررْ؛ ١نررٌ    

ت يررل  ض.  ررد تيرٴعرر ى  . َأظرر ر مٴرِقررٕ أ فررص َأكثررر تقهّه٪رر  

  ذ جررٕ يو ُتزنررٕ مرر. تهررُترض تيٴرّعّررٕ     تيؽرردض إىل أى يهرر ا ضَع٪رر  

َته ّٕ تيثررَٔ تسبُّتنّرٕ، َيرلت عر  نؽرا عوّرٌ إشررتتتّحّٕ تيثررَٔ         

عٕ ع  إشررتتتّحّ  تيرّٚرٕ َتهّر ٍ؛    ٘تسبُّتنّٕ عو ذّث ـرَرٔ تهُت

 َت١ فص رمب  تيرُعّٕ.   ،يفرِرٕ رمب  تكُى أري عه شرٕإٟ أى ت
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أنهر  ذ َيهر  م يرُعّرٕ تسبرد      ض. رِر ه ظبر   َعو جدِد أـ   

عررررو:  تيرررررردل.، َععرررررَم ت تيٴ قرررررٕ، َتهعرررررَم ت تيك زِرررررٕ،    

َي نفور  ت  ير ؛ يرّض عبرو  قر  َيكرو        ،َتهعرَم ت تحملر٠ٔ( 

 يٕ يوررد عرو   تيُش ٙص تيفع ٗذدإععظ  ضَر تيع ي، َتيفرِرٕ يْ 

ب ١ٓ شرروعٕ. َعررو ته كررو أى نررردأ م يرُعّررٕ ورر   فرررٻتٟشررر٠ًا تهٶ

 . َت٥شرررت  ت تشررر٠ًا تيورررُم ٟ  مفررره تيفرررِرٕ َيررُ ترردرػبّٱ 

عررو معررا يررلٍ تهررُتض. َيررلت ت٥شرررت  ت تيكررلت٘ يررٌ     لٴررُرٔٸ ِقررٰص

 م ٥ـ  ٕ ي٢ـرتر تيؽرّٕ. ،أـرتر تقرؽ ضِٕ َمّّٕٚ

ٕ َ يررب  إىل أى ته ّررٕ تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ إ ت   أ. مجرر ر ع٠ٙكرر

 ًرلٍ قفرّٕ لٴررئ يوك ِرٕ.      ،ك ى شّٞور عوٖ طبسَنهر  عرو تهّر ٍ   

يهقؽرررً  ت تيعررر ي.    ب ذرَم٪رررصررررٳرمبررر  ت٨   هّررر ٍ شرررركُى عررر ضٔٸ  

 رإى أٓ تريوري عورٖ تهّر ٍ      عرو و٧ر ٯ  َ ،َتشرريتض تيورُم مينُتعًر  عرر ،٫  

وررُم نصررٴّ  تيرقوّرص عرو     . ذررٖ تي تت جردٱ لٴرري٪  تأعرر٪  عردٰ تزبُ ّٕ ٨ِ

 ته َد ، أع  ته ٘  قفّٕ ذّ ٔ أَ عُت. 

تيرُـررّ  م يُرقررٕ   مينررٌ َك رر   ٯ  ض.  ررد تيرٴعرر ى َعقررب 

ٕٸ    ،تيرّٙصررٕ   ررإى ته ّررٕ تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ ػبررب أى تكررُى عصررردتع

 تهّر ٍ  عرو  0عوّر ر م  90ذّث شرخفا تيُزترٔ عُتزنٕ تيسرتعرٕ عرو   

 .ع م/0م عوّ رتت 01-4 إىل

إىل أنررٌ َرض ت تيُرقرٕ تيرّٙصررٕ أى   ض. شرروّ  ى تيٴفّرص ب َ ير 

تيرُزترٔ ع ـرّٕ يررقّررا تٟشرردتعٕ، ذّررث إنٯرٌ يررو ترُقرف تيسرتعررٕ      

َيرررو ِرُقرررف ت٥نرررر د تسبّرررُتنْ؛ َ يررر  مررُِرررص أرررري تهصرررردتم إىل  

عصررردتم مرر يرتكّس عوررٖ تهّررسٔ تيهصرررّٕ ت معررا تههرر طا، َيررلٍ     

رصر ت تيُطهّٕ تي  ميكرو  يْ أمرز تهك عع ضيٕ ؼعرٕ؛ يكو ع 

ض.  ررررد أى تصرررر ي  ت ذبقّررررا  يرررر ؟ َت يررررلت ت٥طرررر ر أَـرررر  
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 رإى َقرف زرتعرٕ     :أنً  يّصا م هع ضيٕ تيؽعرٕ، َك ث ر تيرٴع ى

ت١عرررر٠  ِق مورررررٌ إنرررررر د زرتعررررر ت عكثفرررررٕ؛   شررررررخدتم تقهّرررررٕ  

ُٰ   تهّر ٍ؛  عرو  %51ر كُتمُن  ُِ  تدّدرَمُنّ  َت١ ر ن نرب تيررر

ِرررٕ َتكلِرررٕ تهُتظرررْ عرررو ت١عررر٠  تشبفررررت٘ إىل       ت أنظ رررٕ رع 

ت١عرر٠  تيك عوررٕ؛ َزرتعررٕ تيررؾب َتيفُتكررٌ ت جهررُ  ته وكررٕ،    

َتيسرتعٕ تيرعوّٕ ت أر  ته وكٕ، َزرتعٕ تهدرج ت تيسرتعّرٕ عرو   

َتٟعر رر ض عوررٖ ذؽرر ض ت١عٴرر ر، َذبصرر.  ،جرر زتى ذرررٖ تيٴرر ٙف

ثررَٔ، َتٟشررث  ر   ت١ؼُر تيُرتوّٕ َتقهّرٕ تزبّهرُم ير ر  إنر جّرٕ تي    

ت تٟشررررسرتإ تيصررر كْ ت تهّررر ٍ ته سبرررٕ. أعررر  خبؽرررُؿ أمررررز     

تهكرصررر ت تيُطهّررٕ  ًررْ ؼرردَر ت١نظ ررٕ َتيرعرررِع ت  ت١َتعررر    

تيص عّٕ تهخروفٕ َقرترتت صبوض تيُزرت٘( تهرعوقٕ م يسرتعرٕ َتيرّٚرٕ   

ر مّ نررر ت أ فررص، َإضرتا تيرررأٓ تيعررر م َقرر ضٔ يرررلٍ    َتهّرر ٍ، َتررُ پ  

أيررر  تهكرصرررر ت تيُطهّرررٕ تيررر  شرصررر ي  ت تيرررررُر. ي  تيرررر٠ض

َيكررو قّرر ضتت تيررُزترٔ شررعا مقّرر ضٔ ععرر يْ    ،تِكررو ت١عررر ِصررري٪ 

عبرُ أيرردت    - عهرل ضعرخ تيررُزترٔ ََٟضٔ َزترٔ جدِردٔ    -تيرُزِر  

تيره ّررٕ تهصررردتعٕ َعُتزنررٕ تيقٴ عرر ت تهخروفررٕ عرر  عرتعرر ٔ قرردر         

و ك ر تهرسترع.  ٽر  ت٥عك ى ت١ور تٟجر ر عْ. َك ثر ر،  رإى ؼر    

ٕ ت   د  م ٟشر رتر  ٭أَ أقص ش٨ يكر ر٪ت ٠٥ميوكُى  ت  ؛تيسرتعر

عرو  ير  م ٟشررث  ر تيسرتعرْ      اـُٳفا َع٨َق٭تيعرك ت أٶ ذ. أى

إطرر٠ل مرنرر عخ إعرر ضٔ تُجّررٌ  ،عثرر ر آلررر .تهصررَٞر لرر رد ته وكررٕ

َتهُجرٌ يؽرك ر عرمرْ ته ظرّٕ،  فر٠ٸ عرو إطر٠ل         ،تتيدع  عرٞلر٪ 

 عخ عدِدٔ ألرٗ يوررُر.مرت

 



55

 –1029     
184 

ʘ قوررٕ كه ررُ د يو عرر رِ  ته ّررسٔ  هتيعّرر ضتت تيرّٴرِررٕ تهر

 :يقٴ إ تيثرَٔ تسبُّتنّٕ

إىل أى َزترٔ تيرّٚررٕ َتهّرر ٍ َتيسرتعررٕ   ض.  ررد تيرٴعرر ىأظرر ر 

تصرع. م يعّ ضتت تيرّٴرِٕ تهرهقورٕ يرعرُِا تيرهقؾ َتيُؼرُر إىل     

ّٱرر    تيررُزترٔ ذررُتيْ   ٗ  يرردعرمررْ ته ظررّٕ ت ت١عرر كو تيه ّٙررٕ، َذ ي

ٗ  عّر ضٔ  011تُرِد  َج رټ عرهقوٕ، عّ ضٔ 041 . يكرو تيرُزترٔ   ألرر

ُٳ ُٰ تعرر ر ت تقرردِ  تشبرردع ت تيرّٴرِررٕ عررو تيررُزترٔ إىل   ر عوررٖ تيرررر

يرقدِ  لردع ت أ فرص  ر      ،تيعركٕ تيُطهّٕ يوخدع ت تيسرتعّٕ

ِر  تقدميٌ تيُّم مصرب قورٕ تهرُترض تيرعررِٕ، ذّرث ذبرر د تيرُزترٔ       

ت ذرر. أى تيكررُتضر   مّٴرررٓ، طرّررب 0111ىل عرر  ٟ ِقررص عررو   إ

! َأع ر ر تيرُزترٔ تفرُل مكرثري لدعرٕ عرمرْ        قر   411تيُّم عبرُ  

عرتقرررٕ  ذبررر د إىل مّٴرِررٕ عّرر ضٔ 9111 ًهرر ا ذررُتيْ  ،تهُتظررْ

ك ر  تقرُم    .خلإ ضَتجرو...  ععررَإ  0911َإظرت  ن نرب ذرُتيْ   

ه ، تهرؽردإ،   رٖ تيفر   :عثرص  ،تيُزترٔ مبك  رٕ نُتقرص تهرره  

َأرييرررر  عررررو ت١عرررررته تهعرررررتكٕ مرررر. ت٥نصرررر ى    ،َتي َشرررر٠ّ

ٕٸ هررر ضرتت مرنرر عخ تيررررُر تيررُطظ، َتهرريعُر أى  َتسبّررُتى، إـرر  

 ِٞضٓ ربؽّؾ تشبدع ت إىل تقدميً  مؽُرٔ أ فص.  

 

 عقرتذ ت َرضت ت تيهق ػ:

ضرتشٕ إنع ٘ يّٕٚ عصرقوٕ يوثرَٔ تسبُّتنّٕ ِررأط صبورض    -1

 ،ترُىل عً رٕ تٴرُِر تشبردع ت    ؛تيرّٕٚ َتهّ ٍ َتيسرتعٕ إضترتً  َزِر

َتيررررُط. َتيره ّرررٕ َتٟشررررث  ر يقٴررر إ   ،َضعررر  َتهظرررّ  تههعرررلت

 تيثرَٔ تسبُّتنّٕ م ه وكٕ. 

اًةةيشازةبظةةيااببًًةةد

بمحالٌةةةةتوب  ةةةة اةب002

ب  ة اةب022جيزيةدببىش ز ب

 سًتخ
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َترررليّص تيعقرررر ت تيررر   ،أي ّرررٕ ضعررر  ععررر رِ  تيررردَتجو -2

تُتجٌ تههرح. ت عرتذرص ت٥نرر د َتيرصرُِا، َ  ِرٕ يرلت تيقٴر إ       

ْ     ير   ععدٟت عصر   ؛ ي رٌ ت تيهر تخ تحملورْ َذبقّرا ت١عرو تيكرلتٙ

ت    ٸصررًد٧ ت ١ي ّٕ قٴ إ تيدَتجو َضَرٍ تٟقرؽ ضٓ كُنرٌ ع٨ نظر٪

 . 9101َت تيرِٕٝ تيصعُضِٕ  9191مرن عخ تيررُر 

إنع ٘ مجعّٕ تع َنّٕ عو عً عً  تشرريتض ت١ع٠  َمّعًر    -3

َكرلي  إنعر ٘ مجعّر ت ألررٗ يرقردِ  تشبردع ت        ،مصعر عه شب

 تيوُجصرّٕ يقٴ إ تيثرَٔ تسبُّتنّٕ.  

تعسِس تزبًُض يو ر  ظٕ عورٖ تيصر٠ٟت تيُطهّرٕ تزبّردٔ      -4

  تت ت١ؼُر تيُرتوّٕ ت ت٥مص َت١أه م َتيدج د تيرودٓ. 
تيع ص عوٖ نقص تلرؽ ؿ أشُتل تيهفر  تيعر م ك هصر خل     -5

ٟٸ    عرررو َزترٔ تيعرررَٞى تيرودِرررٕ    يرررُزترٔ تيرّٚرررٕ َتهّررر ٍ َتيسرتعرررٕ مرررد

ي٠لرؽ ؿ َير   تيكفر ٘ٔ َتيف عوّرٕ ت قٴر إ تيثررَٔ      ،َٕتيقرَِ

 تسبُّتنّٕ.  

ت يؽررعُمٕ تٟشرررث  ر تيسرتعررْ ت تشبرر رد َطبرر طرٍ   نظررر٪ -6

قررت، إعر ضٔ تيهظرر ت قؽرر تٟشررث  ر تحملورْ عورٖ         إنٌ ٨ِ ؛تهرعدضٔ

َ رر  تجملر ر    ،أَ أقرص  يكر ر٪ت ٠٥و ميوكُى ؼك ر تهسترع.  ٽ

 يوعرك ت كلي .  
ٕ  تيرعدِد  -7 ََـر    ،عوٖ تهفّل أنظ ٕ   ِٕ تيرّٚرٕ تسب يّر

شّ شرر ت جدِرردٔ سب  ِررٕ تيرّٚررٕ َتقرره. تهرتعررْ َعهرر  تيرؽرررر،     

 َعقُم ت تٟذرٴ  .

تيع ص عوٖ تٴُِر ق عدٔ تيرّ نر ت َتهعوُعر ت ت٥ذؽر ّٕٙ     -8

َر   عصررُٗ تيرهصرّا عر  تدّٚرٕ تيع عرٕ       ،تهرعوقٕ م يثرَٔ تسبُّتنّٕ
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ُّتنّٕ ضبص تير  م تهصرث رِو َجرلمً   زبعص تيثرَٔ تسب ؛ي٦ذؽ ٘

 دلت تيقٴ إ عو تيدتلص أَ تشب رد.
 

ʘ تيرُؼّ ت:  
َـ  مرن عخ زعرظ يرٴرّرا إشررتتتّحّٕ تيثررَٔ تسبُّتنّرٕ       -1

 لل ت تٟعرر ر ت٥شرتتتّحّ ت تشب ؼٕ م هّ ٍ َتيرّٕٚ.ع  ت١

أى تقُم َزترٔ تيرّٕٚ َتهّ ٍ َتيسرتعٕ م يرهصرّا عر  صبورض     -2

يرع َنّرررٕ يرهظرررّ  َضعررر  َتٴرررُِر تزب عّررر ت تيسرتعّرررٕ تزب عّررر ت ت

َتعرررحّ  مجعّررر ت   ،تيثررررَٔ تسبُّتنّرررٕ َلررردع تً  ت تهرخؽؽرررٕ 

 ألرٗ دلت تيكره.

أى تقررُم َزترٔ تيرّٚررٕ َتهّرر ٍ َتيسرتعررٕ مرُشررّ  تيعرررتكٕ    -3

ع  تيقٴ إ تشب ؿ َتيقٴ إ أري تيرحبْ، َتعحّ  قّر م ظررك ت   

ُّتنّرٕ يرررُىل عًر م تيرٴرُِر     عرخؽؽٕ مرٴُِر َتشرث  ر تيثرَٔ تسب

َخب ؼررررٕ ت صبرررر ر تيرّٴرررررٔ     ؛َتشبرررردع ت تيوُجصرررررّٕ يوقٴرررر إ  

َترُيْ ع وّر ت تيرؽردِر َتٟشررريتض يو  ظرّٕ       ،َتيررُث َتهع رِ 

َتهظّ ً ، َتعحّ  تيؽه ع ت تيررُِوّٕ تهرترٴٕ مً  ع  تحمل  ظٕ 

 عوٖ تهكرصر ت تيُطهّٕ.  

يثرَٔ تسبُّتنّٕ إطر٠ل  َك يٕ تت وٕ أى ترُىل تيُزترٔ  ثٯ -4

يرعررحّ  تهررر ضرتت َتقرردِ  ت١ كرر ر   ؛ي كرر وُى تيثرررَٔ تسبُّتنّررٕ

 َتٟمرك رتت تي  تصً  ت ته ّٕ تيقٴ إ.  

  ػبرررب أى ِكرررُى ضعررر  ته ّرررٕ تيثررررَٔ تسبُّتنّرررٕ عرُتزن٪ررر   -5

 ٕ هع زبٕ عظ ير ت٥شررت     ع  تيفُتم  َتزبست٘تت تههظ َعقرَن٪
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َعؽرر ضر  ،شررّ   تيورررُم تسب رررت٘(  َٟت تشررر٠ًا يررلٍ تيثرررَٔ   

 تحمل  ظٕ عوًّ   تهّ ٍ َتيرّٕٚ(. 

دب ّررر  ته ظرررّٕ تسب يّرررٕ ت صب ُعررر ت تقرؽررر ضِٕ عورررٖ    -6

  ظرركص ظرررك ت أَ مجعّرر ت تع َنّررٕ  ورر  تيدَيررٕ  ًّرر  شررً ٪       

 ؼررررهدَل تٟشرررررث  رتت تيع عررررٕ(، ََـرررر  تيصّ شرررر ت    تعصررررّٴر٪

ّهّٕ مب  ِررُ ر  تهه شرٕ يلي ، َتكُى عص ي  ت تهُتطه.  ًّ  ع

َيّفّررٕ ت تعررركّص    رؼ٪ررر، َِفرررر  يو ررُتطه.  ٶ يرردًِ  عرررو عررُتػټ  

َإضترٔ يرلٍ تزب عّر ت أَ تيعررك ت ذبرا رق مرٕ َإرظر ض تزبًرر ت       

   إ ت ظ ٘ت.تهخرؽٕ ت تيدَيٕ. َمإعك ى تيدَيٕ مّ  أشً ً  ٟذقٸ

أى تصرررعٖ تيرررُزترٔ إىل تٴرررُِر َشررر ٙص تيرقهّرررٕ تسبدِثرررٕ       -7

ٕ ت َخب ؼٕ تقهّٕ تيروُا  ،ع. َتيرٴرّق ت ت٥يكرتَنّٕ تهرخؽؽر

يرصرررًّص تهعررر ع٠ت َت٥جررررت٘تت هُتكررررٕ رَ، تيعؽرررر َعصررررقرص    

 تهعر ٕ.  

تعررحّ  َضعرر  تهصرررث رِو عوررٖ تٟشرررث  ر ت تٟشرررسرتإ    -8

تهرررر ْٙ َتٟشرررررسرتإ تيصرررر كْ عررررو لرررر٠ر تقهّررررٕ تدّرررردرَمُنّ   

 َت١كُتمُنّ  يررقّا عفًُم تيسرتعٕ تيرظّدٔ. 

 

 



55

 –1029     
188 

 

 

 )حضب احلزٔف األظدٖٛ(
  

   رّٙض تدّٕٚ ت٥ظرت ّٕ ض. رِ ه ظب) 

 تيرقرِر ض. إمرتيّ  إمس عّص عردٍ  ع٨ع٭ٰد) 

 ض. إمرتيّ  تيرعّس 

  .مرتيّ  ن يرإم 

  ض. أ د طُع ى 

  ٓم. أش عٕ تيكرض 

  ٓأ. مص ٕ تيرُػبر 

 ْض. تزب زٓ تيعرّك 

 ٕأ. مج ر ع٠ٙك 

 عرترٓض. ذ عد تي 

   ض.  د تي ِثو 

  ض.  د تيرٴع ى 

  ض.  سٔ مّا ته ر 

 ْض.  ّد تيع ػب 

  ض. ل يد مو ضيّغ 

 ض. ل يد تيرضِع ى 

  ض. ل يد تيفًّد 

   ِض. رتظد تيعرد تيكر 

  ض. زيري رـُتى 

 ض. زِ ض تيدرِض 

  ٓم. ش ي تهر 

 ض. شعد آر شعُض 

  ٓض. شعّد تيع ُض 
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 ض. شوّ  ى تيٴفّص 

 ض. ؼدقٕ   ـص 

 ٙعٕ ت١ دٓض. ع  

  ْأ. عرد تذ تيفُؼب 

   ض. عرد تذ تيعص 

 ٓض. عرد تذ تهٴري 

 ض. عرد تذ مو ؼ   تسب ُض 

  . ض. عرري مري 

 ض. عث  ى تيعث  ى 

 ْض. عوْ تسب رو 

 ْض.   ِسٔ تسبرم 

  أ.   ٙسٔ تيعحرَػ 

  ّض.  ًد تيّر 

 ض.  ُزِٕ تيركر 

 ْأ. ضب د تيدندن 

  ض. ضب د تهور 

 ْض. عرتم تسبرم 

   ّض. عص عد تحمل 

 ٖض. عصفر تهُش 

   ّض. عع رٓ تيهع 

 .عً  تيعّدتى ض 

 ٓض. عهؽُر تهٴري 

 أ. عهٖ أمُ شوّ  ى 

 )ض. َ  ٘ طّرٕ  رّٙصٕ زبهٕ تيرق رِر 

 ْأ. َيّد تسب رو 
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