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731 اإلعالو ّالعنل اخلريٖ ا ّاقع ّآمال ا ) أ. عنر الربكاتٕ (

711 دّر العالقات العام٘ يف ىباء الوْرٗ الهٍئ٘ ) أ. حمند باصرٗ (
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 تقدٓه

 بقله/ صاحب الفضٔل٘ الشٔخ حمند بً سٓد آل صلٔناٌ 

 عضْ ٍٔئ٘ كبار العلناء باملنلك٘ رئٔط حماكه امليطق٘ الشزقٔ٘

 ّرئٔط اللجي٘ التيفٔذٓ٘ جبنعٔ٘ الرب بامليطق٘ الشزقٔ٘

 

 اذتىد هلل عمٜ ٌعىْ ٔآالْٟ ٔالصالٚ ٔالضالً عمٜ خريٚ خمقْ ٔخامت أٌبٗاْٟ ٔبعد:

البالد املباركٛ يف ٌعي وَ اهلل صببااٌْ ٔععبا م وٍبذ  بدل ارتمٗبن عمٗبْ        فىا سالت ِذٓ 

الضالً بالدعاٞ إ  ربْ صبااٌْ ٔععا  "ربٍا إٌين أصكٍت وبَ ررٖبب ببٕاد ذبري رٙ سرل عٍبد بٗ ب        

احملببزً ربٍببا لٗقٗىببٕ الصببالٚ فاةعببن أف٠ببدٚ وببَ الٍبباظ عّببٕٙ إلببّٗي ٔارس ّببي وببَ ال ىببزا  لعمببّي           

 ٖغكزُٔ".

اهلل الب الحتصٜ عمٜ بالدٌام عغزٖفّا بالبٗت الع ٗق ٔبعث ٌبْٗ الكزٖيم ثبي  ٔوَ ٌعي  

أُ  ٗض هلا صبااٌْ وبَ ٖٕدبدِا ٖٔقببق عبزل اهلل فّٗبا ٔلبزٙ عمبٜ أرابّا أدكاوبْ ٔ  باٞٓم           

 عكزًا لمىٕ  القاٟن "ٔل٠َ عكزمت ألسٖدٌكي".

ْ بني أِمبّا وبَ الحادبي    فممْ اذتىد ٔاملٍّٛ عمٜ وا مشن بْ ِذٓ البالد وَ الٍعيم ٔوا ةعم 

ٔال كافن ٔال عاطف الذٙ ٖ جمٜ يف أعىاه الرب ٔارتري الب ٖقبن عمّٗبا األفبزاد ٔادتىاعبا م ٔيف    

طمٗعٛ ِؤالٞ مجعٗٛ الرب باملٍققٛ الغز ٗٛ الب ظمبت وٍبذ وبا ٖزببٕ عمبٜ رببم  بزُ وبَ الشوباُ ع ببٕأ           

 الزٖادٚ يف وٗداُ العىن ارتريٙ ٔص بقٜ بإرُ اهلل.

  بم ألعىاه ادتىعٗٛ ٔوغزٔعاعّا ٖماظ اِ ىاوّبا بكبن وبا وبَ عبعٌْ دعبي أعىباه        إُ امل 

البرب ٔارتببري ٔععشٖشِببا ٔعقٕٖزِببا بكببن الضبببن ٔوٍّبا المقبباٞ الضببٍٕٙ لمجّببا  ارتريٖببٛ الببذٙ ٖعقببد   

دٔرعْ ارتاوضٛ ِبذا العباً حتبت عٍبٕاُ: "ا عبالً ٔالعال با  العاوبٛ ٔأثزِىبا عمبٜ العىبن ارتبريٙ"            

 ادب الضىٕ املمك٘ األوري ستىد بَ فّد بَ عبدالعشٖش أوري املٍققبٛ الغبز ٗٛ    ٔرل  ب ٕةْٗ وَ

ةمٕٙ بَ عبدالعشٖش بَ وضاعد ببَ  ٔرٟٗط زتمط إدارٚ ادتىعٗٛ ٔمب ابعٛ وَ  ادب الضىٕ األوري 

 ٌاٟب أوري املٍققٛ الغز ٗٛ ٌاٟب رٟٗط زتمط إدارٚ ادتىعٗٛ. ةمٕٙ آه صعٕد

  ِ ىبا صبٗكُٕ هلبا ببال عب  ببال  األثبز يف عبتسر ادتّبا           إُ ِذٓ المف ٛ الكزميٛ وبَ وٕ

العاومٛ يف ِذا املٗداُ ٔععأٌّا ل قدٖي أف ن وض ٕٝ ممكبَ وبَ األداٞ وبَ خباله اذتبٕار ٔعبباده       
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الزأٙ ٔارتربٚ ٔاملغٕرٚ ٔعضدري ا وكاٌٗبا  امل ادبٛ ٔعٕظٗفّبا وبَ أةبن اصب ىزار ادتّبٕد اهلادفبٛ         

 إ  حتقٗق األِداف املٍغٕدٚ.

املٍاصببٛ فإٌبْ ٖقٗببب لب٘ أُ أرفبم إ  وِٕىببا ةشٖبن الغبكز عمببٜ وبا حت بٜ بببْ         ٔبّبذٓ   

ادتىعٗببٛ ٔأٌغببق ّا وببَ رعاٖببٛ ٔعٍاٖببٛم كىببا ٖضببزٌ٘ أُ أخبب  بالغببكز أوببني عبباً ادتىعٗببٛ            

الببدك ٕر عبببداهلل بببَ دضببني القاابب٘ ٔمجٗببم العبباومني الببذَٖ صبباِىٕا يف ا عببداد هلببذا المقبباٞ         

 عْ مجٗعًأعٍ ٗىْ ٔإ  املغاركني يف فعالٗا

 صائاًل اهلل عش ّجل أٌ ٓلَه اجلنٔع التْفٔق ّالضداد، إىُ مسٔع جمٔب.
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 كلن٘

 بقله: الدكتْر/ عبداهلل بً حضني القاضٕ 

 أمني عاو جلنعٔ٘ الرب بامليطق٘ الشزقٔ٘

 

 اذتىد هلل ٔالصالٚ ٔالضالً عمٜ رصٕه اهلل ٔبعد

عادعّا وٍذ مخضبٛ أعبٕاً  بد ٌ ىبت يف الفبحٚ وبَ       فإُ مجعٗٛ الرب باملٍققٛ الغز ٗٛ ٔك 

ِب. المقاٞ الضٍٕٙ ارتاوط لمجّا  ارتريٖٛ باملٍققبٛ الغبز ٗٛو ٔرلب  اٌقال بًا     4/11/1421بب 2

وببَ دٔرِببا الزٖببادٙ يف زتبباه العىببن ارتببريٙم ٔعٍفٗببذًا ل ٕةّٗببا   ببادب الضببىٕ املمكبب٘ األوببري     

ٔرٟٗط زتمط إدارٚ ادتىعٗٛم البذٙ ٔةبْ بعقبد    ستىد بَ فّد بَ عبدالعشٖش أوري املٍققٛ الغز ٗٛ 

ِذا المقباٞ حتبت عٍبٕاُ: "ا عبالً ٔالعال با  العاوبٛ ٔأثزِبا عمبٜ ادتّبا  ارتريٖبٛ"م ٔمب ابعبٛ وبَ             

ٌاٟببب أوببري املٍققببٛ   ةمببٕٙ بببَ عبببدالعشٖش بببَ وضبباعد بببَ ةمببٕٙ آه صببعٕد     ببادب الضببىٕ األوببري  

 الغز ٗٛ ٌاٟب رٟٗط زتمط إدارٚ ادتىعٗٛ.

اهلدف األصاص٘ لمقاٞ ِٕٔ ع افز ادتّٕد ٔدغدِا ٔعٍضبٗق العىبن وبَ أةبن     ٔإ  ةاٌب  

عقدٖي أف ن ارتدوا  لمف٠ا  احمل اةٛ لمعبُٕ ٔاملضباعدٚ ٔالبب ع بن ستبن اِ ىباً ِبذٓ ادتّبا م         

ٔوببَ أةببن عقببٕٖز ِببذٓ ارتببدوا  ٔحتضببٍّٗا ٔععىٗىّبباو فقببد ِببدف المقبباٞ إ  عفعٗببن دٔر ا عببالً     

لعىن ارتريٙ ٔحتقٗق ذاٖاعْ ٔعباده الزأٙ ٔارتربٚ بني ادتّا  العاومٛ ٔالعال ا  العاوٛ يف خدوٛ ا

 يف ِذا املٗداُ.

ٔ د عارك يف المقاٞ عدد وَ األكادميٗني ٔالباد ني ٔاملد صني ٔاألصاعذٚ ٔاحملاابزَٖ   

يف الكمٗا  ٔادتاوعا  ٔاملضاِىني يف العىن ارتريٙ الذَٖ أثزٔا المقاٞ غرباعّي ٔدراصاعّيو مما 

ادتىعٗٛ حتزص عمٜ مجم وا  دوٕٓ وَ فعالٗا  مشمبت احملاابزا  ٔالٍبدٔا  ٔأٔرال العىبن      ةعن

ٔالدٔرا  ال درٖبٗٛ ٔٔاعْ بني أٖدٖكيو ععىٗىبًا لمفاٟبدٚ ٔعقبدٖزًا لمجّبٕد البب ببذلت يف إعبدادِا        

ٔعقدميّا ٔعزاّا وَ  بن األصاعذٚ املغاركني الذَٖ ع قدً ادتىعٗٛ هلي غال  الغكز ٔع ٗي 

 قدٖز عمٜ وا بذلٕٓ وَ ةّد ٔعىن.ال 

كىا ٖضزٌ٘ أُ أخ  بالغكز ادتشٖن  ادب الف ٗمٛ الٕالد الغٗذ ستىد بَ سٖد آه  

صمٗىاُ رٟٗط ستاكي املٍققٛ الغز ٗٛ ٔرٟٗط المجٍٛ ال ٍفٗذٖٛ لمجىعٗٛ عمٜ وا اً بْ ف ٗم ْ وَ 

ٖفببٕعين كببذل  أُ أعببكز ةّببٕد وباركببٛ كبباُ هلببا بببال  األثببز يف المقبباٞ ٔفعالٗاعببْ املد مفببٛم ٔال  
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أع اٞ زتمبط إدارٚ ادتىعٗبٛ ٔالمجٍبٛ املٍ ىبٛ لمقباٞ ارتباوط عمبٜ وبا ببذه وبَ ةّبٕد صباِىت يف             

 إجناح ِذا المقاٞ ٔحتقٗق أِدافْ.

كىبا أعقبدً بالغبكز ادتشٖبن إ  وؤصضبٛ صببمٗىاُ ببَ عببدالعشٖش الزاةاب٘ ارتريٖبٛ بببب          

 .املىٕه الزو٘ لمقاٞ بب ٔإ  مم م٘ ادتّا  املغاركٛ

صاٟاًل اهلل العم٘ القدٖز أُ ٍٖفم بّذا المقاٞ ٔأو الْم ٔأُ ٖٕفق املغاركني فْٗ ٔالعاومني 

عمْٗ لمٕ ٕه إ  كن وا فْٗ االرعقباٞ مبضب ٕٝ األداٞ يف ادتىعٗبا  ٔاملؤصضبا  ٔاهل٠ٗبا  ارتريٖبٛ       

 يف املٍققٛ الغز ٗٛ.

 ّاهلل اهلادٖ إىل صْاء الضبٔل.،،،.
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 قاءشعار الل

 وَ أةن عال ٛ أٔثق بني ا عالً ٔالعىن ارتريٙ
 

 رؤٓ٘ اللقاء 
 بٍاٞ  ٕرٚ رٍِٗٛ إلابٗٛ لدٝ أفزاد اجمل ىم عَ ادتّا  ارتريٖٛ بني أفزاد اجمل ىم

 

 رصال٘ اللقاء
متكني ادتّا  ارتريٖٛ وَ االص فادٚ وَ ٔصاٟن ا عالً ٔالعال ا  العاوبٛ املد مفبٛ ٔإلباد صببن      

 ا ٔبني أفزاد اجمل ىم ل  ىكَ وَ  ٗاوّا بدٔرِا ال ٍىٕٙ يف اجمل ىم ال ٕا ن بٍّٗى
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 حماّر اللقاء

 

 -اإلعالم والعمل اخلريي :  احملٕر األٔه :  

 أِىٗٛ ا عالً يف العىن ارتريٙ .-1

 ختقٗط ٔعٍفٗذ الرباوج ا عالوٗٛ .-2

 

 -العالقات العامة والعمل اخلريي:  احملٕر ال اٌ٘ :

 ٗٛ العال ا  العاوٛ يف العىن ارتريٙ . أِى-1

 . ختقٗط ٔعٍفٗذ بزاوج العال ا  العاوٛ .يف العىن ارتريٙ-2

 

 -تسويق املشروعات اخلريية: احملٕر ال الث :

 أِىٗٛ عضٕٖق وغزٔعا  ادتّا  ارتريٖٛ .-1

 .ٔصاٟن ٔأصالٗب ال ضٕٖق يف العىن ارتريٙ.-2

 عمىٗٛ ال ضٕٖق . العٕاٟق الب عٕاةْ ادتّا  ارتريٖٛ يف-3

 

 -تطبيقات عملية يف اجلهات اخلريية: احملٕر الزابم :

 .ٔا م ا عالً ٔالعال ا  العاوٛ يف ادتّا  ارتريٖٛ-1

 أصط ٔأصالٗب بٍاٞ الصٕرٚ الذٍِٗٛ لدٝ اجمل ىم عَ العىن ارتريٙ . -2

 دٔر ا عالً يف إص ققاب امل قٕعني.-3

 دٔر ا عالً يف عٍىٗٛ املٕارد.-4
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 تحدثٌْامل

 اجلَ٘ االصه

 ةاوعٛ املم  صعٕد بالزٖاض األوري الدك ٕر/فٗصن بَ عبداهلل املغارٙ آه صعٕد

 زتمط الغٕرٝ محٕد البدروعال٘ د . 

 ةاوعٛ املم  فّد لمبحٔه ٔاملعادُ خالد الضمقاُوعال٘ د . 

 املٍ دٝ ا صالو٘ بالزٖاض أ . إبزاِٗي بَ صمٗىاُ اذتٗدرٙ

 مجعٗٛ حتفٗظ القزآُ الكزٖي بالقاٟف د . أمحد الضّم٘

 األواٌٛ العاوٛ جملمط ال عأُ ارتمٗج٘ د . أمحد ال بٗباُ

 ةاوعٛ ا واً ستىد بَ صعٕد بالزٖاض د . أمحد صٗف الدَٖ

 ٠ِٗٛ ا ذاثٛ ا صالوٗٛ العاملٗٛ با دضاٞ أ . أمحد بَ محد البٕعم٘

 بَ صعٕد ا صالوٗٛ ةاوعٛ األواً ستىد د . إواعٗن بَ أمحد الٍشراٙ

 ةاوعٛ املم  خالد بعبّا أ . دضَ بَ ستىد األوزٙ

 ةاوعٛ املم  فٗصن بالدواً ً . خالد بَ إبزاِٗي العزفج

 ةاوعٛ املم  فٗصن با دضاٞ  د .  احل بَ صمىاُ الزعٗد

 ةاوعٛ أً القزٝ  د . عابد بَ ستىد الضفٗاٌ٘ 

 د بالزٖاض ةاوعٛ املم  صعٕ د . عبدالعشٖش الشِزاٌ٘

 ةاوعٛ املم  فٗصن بالدواً د . عبداهلل بَ دضني القاا٘

 ةاوعٛ ا واً ستىد بَ صعٕد ا صالوٗٛ د . عبداهلل بَ ستىد آه عٕٖي 

 ةاوعٛ املم  فٗصن با دضاٞ د . عبداحملضَ بَ دضني العزفج

 إدارٚ الحبٗٛ ٔال عمٗي عاٟن د . ع ىاُ بَ  احل العاوز

 ةاوعٛ ا واً ستىد بَ صعٕد بالزٖاض  الزمحَ الزٔو٘د . عم٘ بَ عبد

 ةاوعٛ أً القزٝ  أ . عىز بَ ٌصري الربكاع٘

 مجعٗٛ حتفٗظ القزآُ الكزٖي بالقاٟف ً . فٕسٙ بَ عمٕٗٙ ادتعٗد 

 وؤصضٛ الٕ ف ا صالو٘ د . ستىد بَ عبداهلل الضمٕو٘
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 اجلَ٘ االصه

 ةاوعٛ املم  صعٕد بالزٖاض د . واةد بَ ستىد املاةد

 ةاوعٛ املم  صعٕد بالزٖاض د . وال  بَ إبزاِٗي األمحد 

 ٔسارٚ العده بالدواً د . ستىد بَ  احل القاا٘ 

 مجعٗٛ الرب ظدٚ أ . ستىد بَ ستضَ با زٚ

 ةاوعٛ ا واً ستىد بَ صعٕد بالزٖاض  د . ستىد بَ عبداهلل ارتزعاُ

 غؤُٔ الصاٗٛ بالغز ٗٛال أ . ستىد بَ عم٘ الغاودٙ

 وؤصضٛ الرباِٗي ارتريٖٛ بالزٖاض ً . ستىد بَ ٌا ز الزعٗد

 ةاوعٛ املم  صعٕد بالزٖاض د . وضفز بَ ع ٗق الدٔصزٙ

 رةن أعىاه أ . جنٗب الشاون

 ةاوعٛ املم  عبدالعشٖش ظدٚ أ . ٌٕح الغّزٙ

 ةاوعٛ طبٗٛ باملدٍٖٛ املٍٕرٚ د . ِاعي محشٚ ٌٕر

 ادتاوعٛ ا صالوٗٛ باملدٍٖٛ املٍٕرٚ َ إبزاِٗي الٗاٜٗد . حيٜٗ ب

 مجعٗٛ ارتدوا  االة ىاعٗٛ باملدٍٖٛ املٍٕرٚ ً . حيٜٗ صٗف  احل 
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 املغزف العاً عمٜ المقاٞ 

 د.عبداهلل بَ دضني القاا٘ 

األوني العاً لمجىعٗٛ

 -المجٍٛ املٍ ىٛ :

 خالد عبدالمقٗف ادتِٕزأ. 

 الغاودٙ  ستىد عم٘أ . 

 عاوز دعٗج الدخٗن أ . 

 أمحد ٌا ز الزعادٚ أ . 

 أ . ةاصي ع ٗق أبٕفالصٛ

 أ . ٌا ز عٗد الغاودٙ

  ٌاٖف  احل املذُ

 ستىد عبداهلل بأسٖز

 

 -المجٍٛ العمىٗٛ :

 أ.ستىد عم٘ الغاودٙ

 د. وال  إبزاِٗي األمحد 

 د. ستىد عبداهلل ارتزعاُ

 د. عبدالعشٖش الشِزاٌ٘

 زٌِٔ٘اٌ٘ محد الق

 عىز الضٗف

 

 -دتٍٛ ال ٕ ٗا  :

 الغاودٙ  عم٘ أ. ستىد

 الزٔو٘ عبداهلل د. عم٘

 الزعٗد ٌا ز ً. ستىد

 ُد. أمحد ال بٗبا
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٟٗط

 ٌاٟب

 ع ٕ 

 ع ٕ

 ع ٕ

 ع ٕ

 صكزعري

 و عأُ

 
 

 

 رٟٗط

 ع ٕ

 ع ٕ

 ع ٕ

 و عأُ

و عأُ
 

 

 

 

 رٟٗط

 ع ٕ

 ع ٕ

 ع ٕ

 

 

 اٌٞاٟب املغزف العاً عمٜ المق

  ً. خالد بَ إبزاِٗي العزفج

 ٌاٟب األوني العاً لمجىعٗٛ 
 

 دتٍٛ ال قٗٗي 

 الدٔصزٙ ع ٗق د. وضفز

 ادتعٗد عمٕٗٙ ً. فٕسٙ

 أ.جنٗب الشاون

 ً.حيٜٗ صٗف  احل

 أ.ٌٕح الغّزٙ

 

  -المجٍٛ ا عالوٗٛ :

 وري العفٗصاُ 

 خالد عبدالعشٖش اذتضَ 

 عبدالمقٗف ال ٕٖين

 ستىد الدٔصزٙ

 

 -لفٍٗٛ :المجٍٛ ا

 عاوز دعٗج الدخٗن

 أمحد عم٘ عضكز 

 عبدالعشٖش بَ ستىد اذتج٘ 

 عبداهلل املٍٗصري

 ارتالدٙ صمىاُ

 خالد القاقاٌ٘

 أمحد ودٌ٘

 ٔةدٙ الضّم٘

 العباد عبداهلل  احل

 راعد الضين

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 رٟٗط

 ع ٕ

 ع ٕ

 ع ٕ

 ع ٕ

 

 

 
 

 

 

 رٟٗط 

 صكزعري 

 و عأُ

 و عأُ

 

 

 

 

 رٟٗط

 صكزعري

 و عأُ

 ُٔو عا

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ
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 -: ا  العاوٛدتٍٛ العال

 ةاصي بَ ع ٗق أبٕفالصٛ 

 الحك٘ إبزاِٗي أمحد

 فٕسٙ مجعٛ الزعداُ 

 عم٘ بَ أمحد الفقْٗ 

 واِز بَ أمحد الٍٕٖط

 صمقاُ صعٕد ارتالدٙ 

 فٗصن اذتٕاظ 

 ال ٍي  بَ أمحد واةد

 بٕعم٘ محد باصي

 رإاُ باستفٕظ

 الغّزٙ ذزواُ خالد

 الكعبٕر عبدالعشٖش فّد

 املّأش عبدالمقٗف لؤٙ

 دِن إبزاِٗي طارل

  الح الدٔصزٙ

 دِن إبزاِٗي عم٘

 حالصٗا وٍصٕر عبداهلل

 العٕاً دضني ستىد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 رٟٗط 

 صكزعري 

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -المجٍٛ ارتدوا  املضاٌدٚ :

 أمحد ٌا ز الزعادٚ 

 الدٔصزٙ إبزاِٗي فٗصن

 عبداهلل الضٗف 

 راعد الغىزٙ

 خالد الٕٗصف 

 بأسٖز  ستىد عٕض

 صمىاُ صمٗىاُ فقّ٘

 الصٕٖمح وقز صعد

 املضٍدوقبن فٗصن 

 جملٗد إبزاِٗيعبدا

 ستىد الغّزٙ

 عم٘ اذتىداُ
 

 عبداهلل الع ٗيب

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٟٗط

 صكزعري 

 و عأُ 

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ

 و عأُ
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 بزىامج الْٔو األّل

211142514122004 

7:308:00 

 الْقت
 الفعالٔات

 القاع٘
   

8
:0
0

1
2
:0
0

1   5 

2   2 

3    

    

1   4 

    

1   3 

 القاع٘ امليضق املضتشار جماالت االصتشارِ -اصتشارات اللقاء  و الْقت

89 1   

 
 

910 2   

1011 3   

1112 4   

02:11

02:31 
  

12:30

1330 
  

1:302:30   

 ىدّٗ اللقاء

 القاع٘ مدٓز اليدّٗ حدثٌْاملت العيْاٌ الْقت

57 
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 بزىامج الْٔو الجاىٕ

311142515122004 

      

0:110 55 

 

  

 

 

0:559 45 
 

 

9:4510:15 

01:0500 01 

 

  

 

 

00:0102 11

 
  

12:0012:30 

02:310 25 

 

 
 

 

 

0:252 05 
 

 

2:153:00 
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بزىامج الْٔو الجالح

411142516122004  

 القاعٛ ادتمضٛ رٟٗط وقدً الٕر ٛ عٍٕاُ الٕر ٛ ادتمضٛ الٕ ت

 10:11-

ادتمضٛ الزابعٛ   ص10:55

 ال قبٗقا  

ٔا م ا عالً يف ادتّا  

 ارتريٖٛ
األوري الدك ٕر /  د. واةد املاةد

فٗصن بَ عبداهلل 

 املغارٙ آه صعٕد

 عكاظ

 ص0:55-9:45
ا عالً ٔالعال ا  العاوٛ  

 يف ادتّا  ارتريٖٛ
 د. ع ىاُ العاوز

 / المقاٞ الصاف٘ )  اعٛ الغزل (  بادًا10:15-9:45اصحادٛ 

01:05-

 ص00:01
عابم لمجمضٛ 

الزابعٛ  

 ال قبٗقا  

دٔر ا عالً ٔالعال ا  

 العاوٛ يف عٍىٗٛ املٕارد

د. اواعٗن 

بَ  عبداهلل /الدك ٕر الٍشارٙ

 القاا٘ دضني
 عكاظ

 ظ00:01-02:11
ا عالً ٔدٔرٓ يف بٍاٞ 

 عال ٛ ٔطٗدٚ وم امل ربعني

د.عبداحملضَ 

 لعزفجا

 ظّزًا12:15-12:00 ٔاذتفن ارت او٘ ال ٕ ٗا 

 ظّزًا1:00-12:15 الٚ ال ّز ٔالغداٞ 

 األٔرال املعمقٛ :
 

   

0   

2   

3   
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 ملخص الورقة

يف محاٖبٛ اتمىبا االضب و٘ ه ِٔبٕ وبَ الملبسل اإٕ بمٛ إ    ٗب           ًاكبيري  ًاإُ لمعىن اخلريٙ أثس

اإ ا د الػسعٗٛ ه ٔقد اغمدت احلادٛ لْ يف ِرا لعصبس ه ٔرسربع عمبٜ ٔدبٕثٓ أثباز سطبٍٛ ضبٕاٞ        

ٞ  الضسٔز وَ الٍاسٗٛ الدٍٖٗٛ ه أٔ الدٌٕٖٗٛ ه ٔأضّي يف سفغ ه ٖات اخلىظ لمفسث ٔاتمىبا   ٖٔمطبا

البيع  عبَ دبٕاش الصببس  عمبٜ االعب ً اخلببريٙ واعميبازٓ ٔضبٗمٛ لممعسٖبب  والعىبن اخلبريٙ ٔثعىببْ          

 عٍْ ٌٔػسٓ ٔرٕضعٛ دلاالرْ   ٛٔثفا الػيّ

ٔإذا ثيت كُٕ االع ً ضسٔزٖا لمش ٗب  و ا بد العىبن اخلبريٙ ٔالمملبٕع٘ فصٗب  ٖصبس  عمٗبْ         

أٔ  بدقٛ   ِٔبن ٖػبسن أُ رملمبع      ٍِاك فسل وني وا ٖصُٕ وٍّبا شكباٚ    ٖٛ   ِٔنوَ األوٕاه اخلري

ٖٔطمفٗد وبَ  هاجلىعٗٛ رربعات ٔر ين ِيات الٌػاٞ دّاش إع و٘ ومملٕز ٖمٍاضع وا طيٗعٛ العصس 

الم ٍٗات اإعا سٚ ِٔن ٖصُٕ ِرا وَ وصمشٛ العىن اخلبريٙ   ٔكٗب  رضبيذ ِبرٓ اإصبمشٛ يف      

   ٔ ٝ أِببن العمببي   ٔقببد اغببمىمت الٕزقببٛ عمببٜ عببسه وببا ٖمعمبب  وّببرٓ         ضببٕٞ ٌصببٕش الػببسٖعٛ ٔفمببا

اإٕضبٕعات وببا ذكببس األثلببٛ الػببسعٗٛ ه ٔأقببٕاه أِببن العمببي ٔفمببأاِي اإعا ببسٚ ٔذكببس الضببٕاوذ  

ٔال ٕاعببد الف ّٗببٛ ذات الصببمٛ واإٕضببٕن ٔقببد اٌمّببٜ اليشببح إ  دببٕاش ذلبب  ٔفبب  ضببٕاوذ غببسعٗٛ    

 ٕف  لمطداث  اغمىمت ِرٓ الٕزقٛ عمٜ وٗاٌّا  ٔاهلل اإ
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رػىن ِرٓ الٕزقٛ اجلٕاب عمٜ أض٠مٛ اليشح ٔر بدٖي احلمبٕه اإٍاضبيٛ وبَ الٍاسٗبٛ الػبسعٗٛ ٔالب         

  بب  و ا ببد الػببسٖعٛ ٔ فببغ اإصببا  اإسعٗببٛ يف ضببٕٞ الٍصببٕش الػببسعٗٛ ٔالفمببأٝ اإمعم ببٛ     

ٕضبعٛ دلباالت العىبن    مبٕضٕعات العىن اخلريٙ   ٔالطؤاه السٟٗظ البرٙ ٖفبسه ٌفطبْ يف دلباه ر    

اخلريٙ ٔثعي اضمىسازٓ ِٕ : وا سصي إقاوٛ دّاش إع و٘ يف اجلىعٗٛ اخلريٖٛ ٔثعىْ وَ األوبٕاه  

ال  ردخن عمٜ اجلىعٗٛ اخلريٖٛ ضٕاٞ وَ أوٕاه الصكاٚ ه أٔ الصدقات ٔاألوٕاه ال  ال حيدث هلا 

لمبربن الٌػباٞ دّباش إع وب٘     أ شاوّا وصسفا وعٍٗا ون ٍٖف ٌّٕبا يف أٔدبْ البرب   ِٔبن طبٕش طمبع ا      

خيببمب وببدعي اجلىعٗببٛ عببَ طسٖبب  ٔضبباٟن االعبب ً ٔالدعاٖببٛ ٔاضببمدداً الم ٍٗببٛ احلدٖجببٛ لممعسٖبب     

وأٔدْ الرب ٔاحلح عمْٗ ٔاضم ملاب اإمملٕعني ٔاإمربعني ه ٔوماوعٛ كبن وبا وبَ غبأٌْ ثعبي العىبن       

ٌفبساث أٔ واالغبكاك وبا    الدّٛ ا اخلريٙ ٔاضمىسازٓ ٔرٕضٗا دلاالرْ   ضٕاٞ كاُ ذل  جلىعٗٛ عمٜ

مجعٗات أخسٝ  ٔلإلداوٛ عمٜ ِرٓ األض٠مٛ يف ِرٓ الٕزقٛ الود وَ االغازٚ إ  األوٕاه الب  ربدخن   

عمببٜ اجلىعٗببات اخلريٖببٛ ه ٔكببرل  االغببازٚ إ  األٌػببملٛ البب  رببدخن يف دلبباه أقطبباً الع قببات   

األِدا  ٔاإ ا د اإسدبٕٚ وبَ ذلب      العاوٛ ٔالدعاٖٛ ٔاالع ً ٔوا  مادْ وَ الٍاسٗٛ اإالٗٛ ٔوٗاُ

 ه ثي ٌيَّٗ األسصاً الػسعٗٛ اإمعم ٛ واإٕضٕن    

 األوٕاه اخلريٖٛ ال  ردخن عمٜ اجلىعٗات اخلريٖٛ :

 أوٕاه الصكاٚ ٔوصازفْ الجىاٌٗٛ اإعسٔفٛ   -4

أوبٕاه الصبدقات ٔالبرب اةبدثٚ اإصبس  وببَ أ بشاوّا   كبأُ ٖمصبدل ويٍباٞ وطببذد أٔ           -2

 ػفٜ  أٔ وطم ٛودزض

أربربن وصببرا ٔكببرا   (:  ببٕه) فٗأوبٕاه الببرب حمبري ذلببدثٚ اإصبس  ه كببأُ ٖمببربن ٖٔملمب       -3

 ألٔدْ الرب ٔرصسفْ اجلىعٗٛ فٗىا رسآ وَ دلاالت الرب  

ذلبببدثٚ الصبببس  لٍػببس البببدعٕٚ ه ٔالمعسٖببب  مبذبباالت العىبببن اخلبببريٙ ه ٔذلببب     هأوببٕا  -4

ّباش لإلعب ً ٔالدعاٖبٛ    كملياعٛ الصمع يف دلاه الدعٕٚ ٔالعىن اخلريٙ ه أٔ الٌػباٞ د 

ه هلببا أٔ الضببمدداً وعبب  الٕضبباٟن االع وٗببٛ كاالع ٌببات ٔهببٕ ذلبب  ه فّببرٓ األوببٕا      

 ٔاالع و٘ لمعىن اخلريٙ   وصس  ذلدث ِٕ اتاه الدعٕٙ
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 األٌػملٛ االع وٗٛ ال  ٖطمفٗد وٍّا العىن اخلريٙ  

ليٗاُ أِىٗمّا يف ثعي العىن اخلريٙ إُ دلاالت األٌػملٛ االع وٗٛ اإمعم ٛ والعىن اخلريٙ كجريٚ ٔ

ٔ  ٗ  و صد الػبازن احلصبٗي وبَ احلبح عمٗبْ ه فنٌٍبا ٌبركس رٕ بٗات الم باٞ الطبٍٕٙ الساوبا            

 4425لمذّات اخلريٖٛ واإٍمل ٛ الػسقٗٛ ٔعٍٕاٌْ ) اضم ملاب اإمملٕعني لمعىن يف اجلّات اخلريٖٛ 

االع وٗببٛ يف   ٗبب  و صببد الػببسٖعٛ   ِببب المليعببٛ الجاٌٗببٛ   ٌٔعمىببد يف وٗبباُ أِىٗببٛ رمبب  الٕضبباٟن      

االض وٗٛ وَ العىبن اخلبريٙ عمبٜ وبا ٔزث وبَ ٌمباٟر اليشبٕخ ٔالدزاضبات اإمعم بٛ وّبرا اإٕضبٕن ه            

ٌٔأخر وا ٔزث فّٗا وَ ٌماٟر أ ً  عمىًّٗا ٌيين عمْٗ ٌٔطمفٗد وٍْ يف ر سٖس أِىٗٛ اجلّاش االع وب٘  

 ٔكٌْٕ حي   و صد الػسٖعٛ يف ِرا اتاه  

 المٕ ٗات ال  رٕ ن هلا اإدمصُٕ يف ِرا اتاه وا ٖم٘ :وَ 

 العٍاٖٛ واالع ُ عَ أٌػملٛ اجلىعٗٛ ٔرٕعٗٛ اتمىا ورل    -4

اضببمدداً المصٍٕلٕدٗببا احلدٖجببٛ ٔر ٍٗببٛ اإعمٕوببات ه ٔإٌػبباٞ وٕقببا خبباش عمببٜ غببيصٛ   -2

 1االٌكٌت  

ٌفطبًٗا لمىػبازكٛ فٗبْ     ال  رجاز عمٜ العىن اخلريٙ   ٔر٠ّٗٛ اإمملبٕعني  ٛالسث عمٜ الػيّ -3

 2ٔاضمدداً الٕضاٟن االع وٗٛ الضم ملاوّي  

 

ٔمما ٖده عمبٜ ٔدبٕب العٍاٖبٛ وٕضباٟن االعب ً لمعىبن اخلبريٙ وبا ثيبت وبَ أُ أكجبس األوبٛ ال             

ٔالطيع السٟٗظ ِٕ دّمّي مبذاالت ه ٖػازكُٕ يف العىن المملٕع٘ وا ٔدٕث السحميٛ يف ذل 

   ٛ وأِىٗبٛ العىبن المملبٕع٘ عٍبد كبجري وبٍّي فب  ٖصفب٘          العىن المملٕع٘ ه ٔأوبا ٔدبٕث الج افب

لمش ٗ  اإػازكٛ ه ألٌّي ذلمادُٕ وصٕزٚ أكرب لممعسٖ  مبذاالت العىن المملٕع٘ ِٔرا ال 

ميصَ   ٗ ْ إاّل عَ طسٖ  أدّبصٚ إع وٗبٛ ومدصصبٛ لبدٝ مجعٗبات العىبن اخلبريٙ   ٔقبد         

المملٕع٘ الرٙ اِمي وْ االض ً ٔأغاز ث اخلسعاُ إ  أُ العىن  3أثيمت وع  الدزاضات ذل  

                                                 
4

 58-57اضم ملاب اإمملٕعني وني الٕاقا ٔاإأوٕه   ث   ذلىد وَ ضعٗد الصِساٌ٘  -
 426الٕضاٟن االع وٗٛ الضم ملاب اإمملٕعني  ث   ذلىد وَ عيد اهلل اخلسعاُ   -  2

غد وَ ضعٗد الياش ال  أعدِا عمٜ مجمٛ وَ ط ب اجلاوعٛ ٔرٕ ن وّا إ  رم  الٍمٗذبٛ ه ٔقبد ٌ مبّا عبَ ث   ذلىبد      أٌعس ثزاضٛ األضماذ زا   -3 

 لمببدكمٕز ذلىببد عيببد اهلل   34ش  ٔاٌعببس : ) ثٔز الٕقبب  يف ثعببي ٔضبباٟن االعبب ً االضبب و٘ ٔ ٕٖمببّا (    438-431عيببد اهلل اخلسعبباُ أٌعببس  



 باجلهات اخلريية                                                               د.عابد بو حممد السفياني لإلعالم وارتباطهرؤية شرعية 

 

  48                                                                                                                اللقاء السهوي اخلامس للجهات اخلريية باملهطقة الشرقية

مسٛ وَ مسات اتمىا االض و٘ ٔويدًأ وَ اإيباث  الب  قاوبت عمّٗبا      أ يحٔسح عمْٗ سمٜ 

احلضازٚ االض وٗٛ ال ميصَ أُ ٖ ًٕ إاّل واحلح عمْٗ ٔالعٍاٖٛ وبْ إع وٗبًا ه ٔ  ٗب  العٍاٖبٛ     

اعببدٚ : الٕضبباٟن هلببا  وببْ عببَ طسٖبب  ٔضبباٟن إع وٗببٛ ومدصصببٛ ه ِٔببرٓ العٍاٖببٛ ويٍٗببٛ عمببٜ ق    

 ٔقد أٔ ت ِرٓ الدزاضٛ ٔوجٗ رّا ومٕ ٗات وّىٛ وٍّا :  4أسصاً اإ ا د 

إٌػاٞ إثازات أٔ ٔسدات خا ٛ يف كبن وؤضطبٛ خريٖبٛ رّبمي وبالمملٕن ربٍعريًا ٔ ملٗملبًا         -4

ٔرملببٕٖسًا ه كىببا رّببمي واضببم ملاب اإمملببٕعني ه ٔٔضببا الببرباور اخلا ببٛ الضببمٗعاوّي         

 ٔاالضمفاثٚ وٍّي 

اإؤضطببات اخلريٖببٛ  ىبب ت إع وٗببٛ ٔمحبب ت عاوببٛ لمش ٗبب  األِببدا  لمعىبببن         قٗبباً   -2

 المملٕع٘  

 رطمٗذ الضٕٞ عمٜ مناذز اإمملٕعني ٔإوساش دّٕثِي   -3

 و ا د الػسٖعٛ وَ العىن اخلريٙ :

وَ اإعمًٕ أُ و ا د الػسٖعٛ يف اجلىمبٛ ِب٘ سفبغ البدَٖ ٔالبٍفظ ٔالع بن ٔالٍطبن ٔالعبسه         

مىا إض و٘ ٖ ًٕ فْٗ الٍاع مبصاحلّي الدٌٕٖٗٛ ه ٖٔعىمبُٕ فٗبْ عمبٜ    ٔاإاه ه ٔذل  ليٍاٞ دل

  ٗبب  وصبباحلّي األخسٖٔببٛ ه ٔرمذىببا ِببرٓ اإصببا  الضببعاث اإطببمي يف سٗارببْ الببدٌٗا  ٗببح  

ٖصُٕ عمٜ اضم اوٛ ٔرعأُ ٔخري ه ٔرصُٕ سٗارْ األخسٖٔٛ يف عبٗؼ ضبعٗد يف دٍبٛ عسضبّا     

ْ   تالطىأا يف ِبرا   –ٔالعىبن اخلبريٙ    5ٔسبدٚ ال غبسٖ  لبْ     ٔاألزه دصاٞ   ٗ ْ لعيباثٚ زوب

 ًٛ ٖعمببرب وببَ األوببٕز الضببسٔزٖٛ لمش ٗبب  ِببرٓ اإ ا ببد ضببٕاٞ والٍطببيٛ لمفببسث أٔ     –العصببس خا بب

والٍطيٛ لمىذمىا   ٔميصَ أُ ٌػري إ  وع  آثباز ٌٔمباٟر ٔع قبٛ العىبن المملبٕع٘ واتباالت       

   :اإمعدثٚ يف اتمىا ه ٔمشٕلٗٛ ألسٕاه األفساث ٔوَ ذل

 أثسٓ يف إطاث الٕع٘ االض و٘ ه ٔالمعأُ ٔاةيٛ ٔسفغ ثَٖ األوٛ ٔزفعٛ وطمٕاِا    -4

                                                                                                                       
ً     اخلسعاُ ه ٔقد وني أُ إ داز دلمٛ  والٕضباٟن االع وٗبٛ    غّسٖٛ أٔ اإػازكٛ يف وسٌاور إذاع٘ أٔ رمفصٖبٌٕ٘ ال حي ب  اإ صبٕث ه ٔال ٖبصاه االِمىبا

 (443ضعٗ  وَ رم  اإؤضطات اخلريٖٛ )الٕضاٟن االع وٗٛ الضم ملاب اإمملٕعني ش 
 426الٕضاٟن االع وٗٛ الضم ملاب اإمملٕعني ش    -4
       ِب ثاز الصمع العمىٗٛ ورئت 791و٘ إضشال الػاطيب  اإٕاف ات يف أ ٕه الػسٖعٛ  أل  -2
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أثببسٓ عمببٜ رٍىٗببٛ قببدزات الفببسث ه ٔذلبب  لسفببا وطببمٕآ ٔوػببازكمْ يف وٍبباٞ دلمىعببْ ه          -2

 ٔرضافس اجلّٕث السمسٗٛ ٔالمملٕعٗٛ وَ أدن   ٗ  ذل   

ٖبببٛ األفبببساث وبببَ الطبببمٕكٗات أثبببسٓ يف ر مٗبببن رلببباطس الفبببات ٔالعمبببن االدمىاعٗبببٛ ٔمحا -3

 اإٍشسفٛ  

 اضمصىاه الٍ ب يف اخلدوات االدمىاعٗٛ ٔالصشٗٛ   -4

 6رٍىٗٛ و دزٚ اتمىا يف وطاعدٚ ٌفطْ وٍفطْ ٔالمعأُ وني طي ارْ   -5

ٔإوببّا عمببٜ  هإوببّا عمببٜ ضببيٗن الٕدببٕب -ٔإذا كاٌببت ِببرٓ اإ ا ببد وملمٕوببٛ لمػببازن احلصببٗي

ُ ٌمٕ ببن هلببا ه أُ الٕضبباٟن البب    بب  ِببرٓ     فببنُ الٍمٗذببٛ البب  ميصببَ أ    -ضببيٗن الٍببدب 

ٔإوبّا عمبٜ ضبيٗن الٍبدب      هاإ ا د ِ٘ وملمٕوٛ يف الػسٖعٛ االض وٗٛ إوّا عمبٜ ضبيٗن الٕدبٕب    

ٔقد اغمىن الف ْ االض و٘ عمٜ وٗاُ وصاز  الصكاٚ ٔالصدقات ال  ُرعني عمٜ   ٗ  رم  

ٍيٍْٗ عٍبد احلبدٖح عبَ االعب ً     اإ ا د ه ٔكاُ لمعمىاٞ اإعا سَٖ عٍاٖٛ ورل  ِٔبرا وبا ضب   

 لمعىن اخلريٙ ٔوػسٔعٗٛ الصس  عمْٗ وَ رم  األوٕاه   

 : وػسٔعٗٛ الصس  عمٜ االع ً اخلريٙ

رٍ طي األوبٕاه الب  رصبس  يف ٔدبٕٓ البرب إ  أقطباً وٍّبا وبا ال طبٕش الصبس  وٍبْ إاّل عمبٜ             

البرب ٔاخلبري ه    وصس  وعني ه ٔوٍّا وا طٕش الصس  وٍْ عمٜ أكجبس وبَ وصبس  وبَ ٔدبٕٓ     

 ٔوٍّا وا ِٕ رلمم  فْٗ  

وا عني  اسيْ وصسفْ كأُ ٖمصبدل عمبٜ األٖمباً أٔ وٍباٞ اإطبادد أٔ وٍباٞ        -: ال طي األٔه

ٔوجمببْ لببٕ عٍٗببْ  7اإطمػببفٗات أٔ اإػببازكٛ يف ذلبب  فّببرا ال طببٕش  ببسفْ فٗىببا ضببٕٝ ذلبب     

 ذل    إصمشٛ طياعٛ الصمع أٔ الدعاٖٛ لمعىن اخلريٙ فنٌْ طع  سفْ يف

وا مل ٖعني وصسفْ كأُ ٖ ٕه اإمربن : أربربن وصبرا عمبٜ أٔدبْ البرب فّبرا        -: ال طي الجاٌ٘

فٗصس  ليٍاٞ اإطبادد أٔ فبمح ال ٍباطس ه ٔاإصبشات      هطٕش  سفْ يف أٙ ٔدْ وَ أٔدْ الرب

ه ٔكببرل  يف ٌػببس الصمببع ه ٔكببرل  يف إٌػبباٞ دّبباش إع وبب٘ أٔ االضببمفاثٚ وببَ ٔضببٗمٛ         

 العىن اخلريٙ أٔ العمى٘ ٔوا واثمٛ مما حي   وصمشٛ لمىطمىني   إع وٗٛ ضٕاٞ يف

                                                 
4

 465-452أٌعس : المدملٗذ ٔالمٍعٗي يف إثازٚ اإمملٕعني ً فٕشٙ وَ عمٕٙ اجلعٗد ش   -
 إاّل إذا اٌعدً اةن أٔ رعرز فنٌْ ٖصس  عمٜ وجمْ     -2
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فبب  خيمببٕ وببَ أُ  هوببا عٍٗببْ  بباسيْ ٔطمببع  ببسفْ يف وصبباز  الصكبباٚ    -: ال طببي الجالببح

  ٛ  (  يف ضبيٗن اهلل ) ضبٕٝ وصبس     هٖصُٕ اإمصدل عَّٗ وصسفًا وَ وصاز  الصكباٚ الجىاٌٗب

 فّرا سصىْ أُ ٖصس  فٗىا عٍْٗ ِٕٔ كال طي األٔه  

ٖعببني وصببسفًا وببَ وصبباز  الصكبباٚ فّببرا طببٕش  ببسفْ يف أٙ وببَ األ ببٍا           أالٔإوببّا 

 الجىاٌٗٛ  

فنُ  س  يف ) ضيٗن اهلل ( فّن ٖدخن فْٗ البدعاٚ ٔدلباالت ٌػبس العمبي ه ٔالمعسٖب  و ضباٖا       

ث افمبْ ٔثفبا الػبيّٛ عٍبْ ففٗبْ      االض ً ٔوٍّا المعسٖب  والعىبن اخلبريٙ ٔاالعب ً وبْ ه ٌٔػبس       

 خ   :

جلّاث اإطمىني ألٌْ وَ ا عَ ٛ: دٕاش الصس  عمٜ الدعٕٚ ٌٔػس العمي ٔثفا الػيّ ٕه األٔهال 

ٙ هأٌظ وَ وال  )  ٕه عَ يف ضيٗن اهلل ِٔرا ال ٕه وٍ ٔذِبع إلٗبْ الػبٗذ     ( ٔاحلطَ اليصبس

ذلىد وَ إوساِٗي ٔالػٗذ عيد العصٖص وَ وباش ه ٔأكجبس عمىباٞ اتىبا الف ّب٘ وساوملبٛ العبامل        

  8االض و٘ 

قٕلبْ رعبا  )البرَٖ ٍٖف بُٕ أوببٕاهلي يف ضبيٗن اهلل ثبي ال ٖميعبُٕ وبا أٌف بٕا وٍّببًا ٔال           -أثلبمّي : 

 262أذٝ( الي سٚ 

 9ٔقٕلْ عمْٗ الص ٚ ٔالط ً ) داِدٔا اإػسكني وأوٕالصي ٔأٌفطصي ٔألطٍمصي (

اإساوملني ٖسٝ مجّٕز الف ّاٞ قدميًا قصس ضّي يف ضيٗن اهلل عمٜ الغصاٚ ٔ  -:  ال ٕه الجاٌ٘

 يف الجغٕز ه ٔوٍّي وَ ٖمش  وْ احلر ف ذ  

وأُ اإ صبٕث يف الٖبٛ ) إمنبا الصبدقات لمف بسآٞ ٔاإطباكني ٔالعباومني عمّٗبا          -ٔاضمدلٕا : أ

ًٛ وبَ اهلل ٔاهلل عمبٗي       ٔاإؤلفٛ قمٕوّي ٔيف السقاب ٔالغازوني ٔيف ضيٗن اهلل ٔاوبَ الطبيٗن فسٖضب

د يف األ ٍا  الجىاٌٗٛ ٔأُ وعٍٜ يف ضبيٗن اهلل أٙ يف  ه داٞت عمٜ المشدٖ  61سصٗي( المٕوٛ

اجلّبباث ٔالغببصٔ ه ٔال ٖمشبب  وببْ ضببٕآ   ٔلببٕ ُعىببي لفببغ يف ضببيٗن اهلل لٗػببىن اجلّبباث ٔاإصببا   

 العاوٛ ليملن المشدٖد يف الٖٛ   

                                                 
 ٕخ الف ّٗٛ اإعا سٚ دلمٛ اليش  439أٌعس  ح ) وصس  يف ضيٗن اهلل وني العىًٕ ٔاخلصٕش    -4
 ه  ٔاحلاكي يف اإطمدزك عمٜ غسط وطمي ٔٔاف ْ الرِيب  3/41ه ٔأوٕ ثأث يف الطٍَ  4/254أخسدْ أمحد يف اإطٍد      -2
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 بس     -زضب٘ اهلل عبٍّي  -ٔاضمدلٕا وأٌْ مل ُٖعس  عَ أسد وَ اخلمفاٞ الساغدَٖ  -ب 

ري العاوٛ ٔاإصا  العاوٛ   ٔأّوا ثخبٕه احلبر فيشبدٖح وع بن ) احلبر يف      الصكاٚ يف طسل اخل

الثخباه حمبري احلبر ٔالعىبسٚ      - مٜ اهلل عمْٗ ٔضبمي -ضيٗن اهلل ( ٔمل ٖأت ٌ ن عَ السضٕه 

  10يف وعٍٜ يف ضيٗن اهلل  

أُ وصس  يف ضبيٗن اهلل عباً جلىٗبا اإصبا  العاوبٛ ٌٔ بن ِبرا عبَ أٌبظ           -: ال ٕه الجالح

اليصبببسٙ ٔاضبببمدلٕا وعىبببًٕ لفبببغ يف ) ضبببيٗن اهلل ( ٔلبببٗظ ٍِببباك ٌبببب ٖبببده عمبببٜ    ٔاحلطبببَ 

  11المدصٗب

ٔالرٙ أزٝ أُ السادح ِٕ ال ٕه األٔه ه ٔعمْٗ قساز اتىا الف ّ٘ وساوملٛ العامل االض و٘ ه 

ل ببٕه االضببمداله وببالٍب ٔاإعٍببٜ ه ِٔببٕ أُ لفببغ يف ضببيٗن اهلل وفطببس يف   ٔسا ببن أثلببٛ ِببرا ا

ِٕٔ ثفان عبَ  هاجلّاث : الطٍٛ ٔأثخن فْٗ احلر كىا يف سدٖح وع ن ه ٔوعٍٜ يف ضيٗن اهلل 

االض ً ٔاإطمىني ٌٔػس لمدري ٔاهلدٝ ه فٗمش  وْ وا كاُ وَ وعٍآ كدعي البدعٕٚ ه ٔثفبا   

ٔضذ وني األقٕاه   ٌٍٔ ن ٍِا قساز اتىا الف ّب٘ ) احلىبد    ٌٔػس العمي ه ِٔرا ال ٕه ٛالػيّ

هلل زب العبباإني ٔالصبب ٚ ٔالطبب ً عمببٜ ٌيٍٗببا ذلىببد ٔعمببٜ آلببْ ٔ ببشيْ أمجعببني ٔوعببد : فببنُ   

زوٗبا   27دلمظ اتىا الف ّ٘ االض و٘ ودٔزرْ الجاوٍبٛ اإٍع بدٚ مبصبٛ اإصسوبٛ فٗىبا وبني       

4415ًٞمجاثٝ األٔ   8ٔ 4415الخس  عمٜ اخلملاب اإٕدْ إ  مساسبٛ زٟبٗظ اتمبظ     ِب وٍا

  36/38/ضٗاضبٗٛ  4الػٗذ عيد العصٖص وَ عيد اهلل وَ واش وبَ ضبفازٚ الياكطبماُ  بدٚ زقبي      

ً ٔوػفٕعٛ وعٍٕاُ : ) مجا ٔر طبٗي الصكباٚ ٔالعػبس يف واكطبماُ (     4983ٌٖٕٕٗ  27ٔرازٖذ 

ذٙ  46ٔربازٖذ    2614/2 ٔاةاه وَ قيبن مساسمبْ إ  دلمبظ اتىبا الف ّب٘  ملاوبْ زقبي       

 ِب  4413ال عدٚ 

ٔوعد اط ن اتمظ عمٜ رسمجٛ االضمفماٞ الرٙ ٖملمع فْٗ االفاثٚ ِبن أسبد وصباز  الصكباٚ     

الجىاٌٗٛ اإركٕزٚ يف الٖٛ الصسميٛ ) ٔيف ضيٗن اهلل ( ٖ صس وعٍآ عمبٜ الغبصاٚ يف ضبيٗن اهلل    

  ٔاإصبا  العباً وبَ وٍباٞ اإطبادد      أً أُ ضيٗن اهلل عاً لصن ٔدبْ وبَ ٔدبٕٓ البرب وبَ اإسافب      

 خل   إٔالسوذ ٔال ٍاطس ٔرعمٗي العمي ٔوح الدعاٚ    

                                                 
 414 ح وصس  يف ضيٗن اهلل وني العىًٕ ٔاخلصٕش  ش   -3
 444اإسدا الطاو   ش  -4
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 ٔوعد ثزاضٛ اإٕضٕن ٔوٍاقػمْ ٔردأه السأٙ فْٗ ظّس أُ لمعمىاٞ يف اإطألٛ قٕلني : 

يف الٖببٛ الصسميببٛ عمببٜ الغببصاٚ يف ضببيٗن اهلل ِٔببرا  –يف ضببيٗن اهلل  –أسببدِىا : قصببس وعٍببٜ 

عمىاٞ ه ٔأ شاب ِبرا ال بٕه ٖسٖبدُٔ قصبس ٌصبٗع ٔيف ضبيٗن اهلل وبَ الصكباٚ         زأٙ مجّٕز ال

 عمٜ اتاِدَٖ الغصاٚ يف ضيٗن اهلل رعا   

ال ٕه الجاٌ٘ : إُ ضيٗن اهلل غاون عاً لصبن طبسل اخلبري ٔاإسافب  العاوبٛ لمىطبمىني وبَ وٍباٞ         

طببٕز ٔإعببداث اإببؤُ اإطببادد ٔ ببٗاٌمّا ٔوٍبباٞ اإببدازع ٔالببسوذ ٔفببمح الملببسل العاوببٛ ٔوٍبباٞ اجل  

احلسوٗٛ ٔوح الدعاٚ ٔحمري ذل  وَ اإساف  العاوبٛ ممبا ٍٖفبا البدَٖ ٍٖٔفبا اإطبمىني ِٔبرا قبٕه         

 قمٛ وَ اإم دوني ٔقد ازرضآ ٔاخمازٓ كجري وَ اإمأخسَٖ  

 ٔوعد ردأه السأٙ ٔوٍاقػٛ أثلٛ الفسٖ ني قسز اتمظ واألكجسٖٛ وا ٖم٘ :

قاه وْ طاٟفٛ وَ عمىاٞ اإطمىني ٔأُ لْ سعًا وبَ الٍعبس يف   ٌعسًا إ  أُ ال ٕه الجاٌ٘ قد  -4

وع  الٖات الصسميٛ وجن قٕلْ رعا  )الرَٖ ٍٖف ُٕ أوٕاهلي يف ضبيٗن اهلل ثبي ال ٖميعبُٕ    

أُ زدب     ) وا أٌف ٕا وًٍا ٔال أذٝ ( ٔوَ األساثٖح الػسٖفٛ وجن وا داٞ يف ضبٍَ أوب٘ ثأث  

       :  - مٜ اهلل عمْٗ ٔضمي -احلر ف اه هلا الٍيب دعن ٌاقٛ يف ضيٗن اهلل فأزاثت اوسأرْ

   ) ازكيّٗا فنُ احلر يف ضيٗن اهلل (

ٌٔعسًا إ  أُ ال صد وَ اجلّاث والط ح ِٕ إع ٞ كمىٛ اهلل رعا  ه ٔإُ إع ٞ كمىبٛ   -2

والدعٕٚ إ  اهلل ٌٔػس ثٍْٖ ونعبداث البدعاٚ    -أٖضا –اهلل رعا  ٖصُٕ وال ماه ٖٔصُٕ 

اعدرّي عمٜ أثاٞ وّىمّي فٗصُٕ ك  األوسَٖ دّاثًا إا زٔٝ االواً أمحد ٔثعىّي ٔوط

ْ -ٔالٍطاٟ٘ ٔ ششْ احلاكي عَ أٌظ   بمٜ اهلل عمٗبْ   -أُ البٍيب   -زض٘ اهلل عٍب

   قاه : ) داِدٔا اإػسكني وأوٕالصي ٔأٌفطصي ٔألطٍمصي ( -ٔضمي

سبببدٚ ٔالّٗبببٕث  وبببالغصٔ الفصبببسٙ ٔالع بببدٙ وبببَ اإ    –ٌٔعبببسًا إ  أُ االضببب ً ذلبببازب   -3

ٔالٍصازٝ ٔضاٟس أثاٞ الدَٖ ه ٔأُ هلؤالٞ وَ ٖدعىّي البدعي اإباثٙ ٔاإعٍبٕٙ فنٌبْ ٖبمعني      

 عمٜ اإطمىني أُ ٖ اومِٕي مبجن الط ح الرٙ ٖغصُٔ وْ االض ً ٔمبا ِٕ أٌصٜ وٍْ  

ٌٔعسًا إ  أُ احلسٔب يف الي ث االض وٗٛ أ يح هلبا ٔشازات خا بٛ وّبا ٔهلبا وٍبٕث والٗبٛ        -4

فنٌْ ال ٖٕدد لْ يف وٗصاٌٗات حمالع الدٔه  ؛ وٗصاٌٗٛ كن ثٔلٛ     اجلّاث والدعٕٚ يف

 وطاعدٚ ٔال عُٕ  
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ثخبٕه البدعٕٚ إ  اهلل رعبا  ٔوبا      –واألكجسٖبٛ اإملم بٛ    -لرل  كمْ فنُ اتمظ ٖ سز -5

 يف الٖٛ الصسميٛ   –يف ضيٗن اهلل  –ٖعني عمّٗا ٖٔدعي أعىاهلا يف وعٍٜ 

 عمٜ ٌيٍٗا ذلىد ٔعمٜ آلْ ٔ شيْ أمجعني   اٌمّٜ ٌب ال سازِرا ٔ مٜ اهلل 

 

 االٌفال عمٜ الٍاسٗٛ االع وٗٛ وَ األوٕاه اخلريٖٛ

االٌفال وَ وصس  يف )ضيٗن اهلل ( ٔكبرا أوبٕاه البرب األخبسٝ عمبٜ البدعاٚ العباومني يف         -4

 ٔلإلع ً مبٍاغذ العىن اخلريٙ ٌٔػسٓ  هِرا اتاه  ٗح ٖمفسحمُٕ لدفا الػيْ 

ألُ ِرا وبَ   ؛ االٌفال عمٜ الصماب االض و٘ ٔالػسٖذ االض و٘ ٔكن ٔضٗمٛ إع وٗٛ -2

 دّاث الدعٕٚ ٖٔػىمْ وصس  يف ضيٗن اهلل  

االٌفال عمٜ اجلّاش االع و٘ لمعىن اخلريٙ وبَ ضبّي يف ) ضبيٗن اهلل ( ٔوبَ أوبٕاه البرب        -3

أعىاه الرب وَ الرب  حمري اةدثٚ اإصس  ِٔرا وَ أٔضا أوٕاب الدعي ه ٔثلٗمْ أُ رٕضعٛ

ٔاالٌفبال عمبّٗي ٔالعٍاٖبٛ     ته ٔحي   و صد الػسٖعٛ وَ المٕضبعٛ عمبٜ أ بشاب احلادبا    

ومببٕعٗمّي ه ٔرعىببٗي ِببرٓ اإصببا  عمببٜ أفببساث اتمىببا ٔادببع أٔ وطببمشع ٔطببع العىببن  

و اعدٚ ) وا ال ٖمي الٕادع إاّل وْ فّٕ ٔادع ( ٔكبرل  ) وبا ال ٖبمي اإطبمشع إاّل وبْ فّبٕ       

( ٔعمٜ ذل  فنُ ثعي اجلّباش االع وب٘ اخلبريٙ ِبٕ وبَ ثعبي األعىباه اخلريٖبٛ         وطمشع 

فٗذٕش الصس  عمٜ ثعىْ وَ أوٕاه البرب ٔالصبدقات   ٔالٕضبٗمٛ إ      ه فٗصُٕ وطمشيا

 أفضن اإ ا د ِ٘ أفضن الٕضاٟن  

ٖ ببٕه العبببص وبببَ عيبببد الطببب ً يف كماوبببْ قٕاعبببد األسصببباً يف وصبببا  األٌببباً : ) الٕاديبببات  

ٔكببرل  اإصسِٔببات ٔاةسوببات   ه وات ضببسواُ أسببدِىا : و ا ببد ٔالجاٌٗببٛ ٔضبباٟن  ٔاإٍببدٔ

ٔلمٕضاٟن أسصاً اإ ا د ه فالٕضبٗمٛ إ  أفضبن    ( أسدِىا و ا د ٔالجاٌٗٛ ٔضاٟن:  ضسواُ

ٔقاه االواً  12اإ ا د ِ٘ أفضن الٕضاٟن ه ٔالٕضٗمٛ إ  أزذه اإ ا د ِ٘ أزذه الٕضاٟن (

إببالص٘ ) وببٕازث األسصبباً عمببٜ قطببىني و ا ببد ٔٔضبباٟن ه     أوببٕ ال اضببي ذلىببد وببَ دببصٙ ا  

فاإ ا د ِ٘ اإ صبٕثٚ وٍفطبّا ه ٔالٕضباٟن ِب٘ الب  رٕ بن إ  اإ ا بد فشصىّبا سصبي          

                                                 
 ثاز اإعسفٛ   4/46 -4
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و ا ببدِا إذا كاٌببت ال ٖٕ ببن إلّٗببا إال وّببا فالٕضببٗمٛ لمٕادببع ٔاديببٛ كالطببع٘ إ   بب ٚ     

  13اجلىعٛ ٔالٕضٗمٛ إ  احلساً سساً ٔكرل  ضاٟس األسصاً ( 

ٔقببباه الػبببٗذ عيبببد البببسمحَ وبببَ ضبببعدٙ يف كماوبببْ : ال ٕاعبببد ٔاأل بببٕه اجلاوعبببٛ ٔالفبببسٔل   

ٔالم اضٗي الٍافعٛ : ) الٕضاٟن هلا أسصاً اإ ا د فىا ال ٖمي الٕادع إال وْ فّٕ ٔادع ه ٔوبا  

وبَ عجبٗىني يف كمباب األ بٕه وبَ عمبي       أقاه الػبٗذ   14ال ٖمي اإطٍُٕ إال وْ فّٕ وطٍُٕ   (

 :األ ٕه 

وبأوٕزًا وبْ ه فبنذا كباُ اإبأوٕز وبْ        ن اإبأوٕز وبْ عمبٜ غب٘ٞ كباُ ذلب  الػب٘ٞ       رٕق  فع ) إذا

٘  إٔهٔاديا  ٞٔاديا كاُ ذل  الػ٘ وٍبدٔوا : وجباه    ُٞ كاُ اإأوٕز وْ وٍدٔوا كاُ ذلب  الػب

الٕادبع ضبك العببٕزٚ فبنذا رٕقبب  عمبٜ غببساٞ ثبٕب كباُ ذلبب  الػبساٞ ٔاديببا ه ٔوجباه اإٍببدٔب         

   15غساٞ طٗع كاُ ذل  الػساٞ وٍدٔوا ( عَرٕق  المملٗع لمذىعٛ ه فنذا 
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 255-253  ٗ  ث  ذلىد اإدماز اوَ الػٗذ ذلىد األوني الػٍ ٗمل٘   ش   4423أل ٕه  المليعٛ الجاٌٗٛ  ر سٖع الٕ ٕه إ  عمي ا -
 4443ه المليعٛ األٔ    41ش  -4
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 -خا ٛ يف الٍماٟر ٔالمٕ ٗات :

ضببسٔزٚ وٍبباٞ دّبباش إع وبب٘ خبباش والعىببن اخلببريٙ خيببدً أِببدا  اجلىعٗببٛ اخلريٖببٛ ه         -4

ٖٔمش بب  وببَ خ لببْ رعىببٗي العىببن اخلببريٙ ٔالمملببٕع٘ ٔ  ٗبب  و ا ببد الػببسٖعٛ يف وٍبباٞ   

 و٘  الفسث اإطمي ٔاتمىا االض 

ٖٔعس  مبذاالت العىن اخلريٙ هوػسٔعٗٛ الصس  عمٜ وٍاٞ ِرا اجلّاش لٗش   أِدافْ  -2

ٖٕٔضبا ثاٟبسٚ اٌمػبازٓ ٖٔبدفا الػبيْ عٍبْ ٖٔطبم ملع اإمملبٕعني سطبع وبا ضبي  وٗاٌبْ يف             

احلدٖح عَ وصاز  الصكاٚ ٔالصدقات   ٔطع أُ ٖصُٕ الصس  عمْٗ ٔفب  ضبٕاوذ   

ا ٖصس  وادمّاث مجباع٘ وبَ خب ه دلمبظ اجلىعٗبٛ      اإصمشٛ اإعسٔفٛ   ُٖٔشدث و داز و

ه فنُ مل ٖصَ فيىػبأزٚ عبدلني وبَ أ بشاب االخمصباش يف الػبسٖعٛ ه ٔيف دلباالت        

االعبب ً االضبب و٘ اخلببريٙ   ٔال طببٕش أُ ٖصببُٕ العىببن أٔ اإصببمشٛ عمببٜ خبب   ثلٗببن     

ً غببسع٘ وببَ الصمبباب أٔ الطببٍٛ ه كىببا ال طببٕش أُ خيببال  االمجببان ٔال طببٕش أُ ر ببد   

 وصمشٛ عمٜ وصمشٛ أِي وٍّا  

وبا  - بمٜ اهلل عمٗبْ ٔضبمي    -دٕاش إظّباز ٔإوبساش األعىباه اخلريٖبٛ كىبا  بٍا البٍيب         -3

الرٙ كاُ أكرب اإػبازكني يف هّٗبص حمبصٔٚ ريبٕك سٗبح       -زض٘ اهلل عٍْ-عجىاُ 

.عجىاُ وا فعن وعد الًٕٗ (  ) وا ضَس: قاه عٍْ 
 :ٖٔطمٍيذ وٍْ  16

 ٔاالع ً وْ   وػسٔعٗٛ إظّاز العىن اخلريٙ - أ

 ٔالطىعٛ  ػ٘ عمْٗ السٖاٞ رػذٗا اإمربعني ٔإظّاز وٍاقيّي ه إاّل وَ ُخ - ب

ٔوبا  مادبْ وبَ     هومليٕعارّبا : دٕاش الصس  عمبٜ أقطباً الع قبات العاوبٛ واجلىعٗبات       -4

وصسٔفات ٔدٕاٟص رػذٗعٗٛ لمٍػٗذ العىن اخلريٙ ه ٔوا  مادْ وَ كمع ٔوٍػبٕزات  

 لممٕعٗٛ  

ٔالدعي وَ الػسكات ٔاإؤضطات ٔاألفساث ه ٔإذا اغكطت الػسكٛ دٕاش قيٕه اهليات  -5

أٔ اإؤضطببٛ ٔضببا امسّببا فبب  طببٕش إاّل إذا كاٌببت أعىاهلببا وٕاف ببٛ ألسصبباً الػببسٖعٛ       

 االض وٗٛ   

                                                 
 2/244داوا الكورٙ  وٍاقع عجىاُ وَ عفاُ   -4
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ٌٕ ٘ وفمح دلاه المربن الٌػباٞ وساكبص إع وٗبٛ لصبن مجعٗبٛ لمش ٗب  أِبدا  العىبن          -6

 اخلريٙ ٔالمعسٖ  وْ   

 ٍا ذلىد ٔعمٜ آلْ ٔ شيْ أمجعني ؛؛؛ٔ مٜ اهلل عمٜ ٌيٗ

 ٔآخس ثعٕاٌا أُ احلىد هلل زب العاإني  
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 ملخص ورقة

 )حتذٜاد أَاّ ايعٌُ ارترلٟ يف صَٔ اٱع٬ّ املعٛمل...حتًٌٝ ذكايف يحًو ايحعذٜاد ٚطةٌ جتاٚصٖا(

 ٖٚٞ ٚسق١ َه١ْٛ َٔ: َكذ١َ، ٚذ٬ذ١ َةاظز، ٚخامت١ َع املشاشع.

٠ ١، ٚؿةةٛس: عشكةةخٴ هٝٗةةا ايةشٜكةة١ املكذلظةة١ يعةةشو َٛكةةٛل ايٛسقةة١ ثـةةةًعاجٗا اير٬ذةة    املكذَةة١

 ٚجحُرٌ يف ايعشو ايؼشعٞ ايركايف يًُٛكٛل.املؼاسن١ اييت أػاسى بٗا 

 : أَا املةاظز اير٬ذ١ هٗٞ

 . ( منٛرشإ يًع٬ق١ بني ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ )سبع قشٕ َل٢  ٚسبع قشٕ طٝأجٞاملةعز ا٭ٍٚ: 

 . يف عـشٖا اذتذٜزؿٛس٠ ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ يف جاسٜخ ا٭١َ اٱط١َٝ٬ ٚاملةعز ايراْٞ: 

 . ايحعذٜاد بني ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ املعٛملاملةعز ايرايز: 

 

يًع٬ق١ بني ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ )سبع قشٕ َل٢  ٚسبع قشٕ  منٛرشني أعشو يف املةعز ا٭ٍٚ: 

يٓهؼف ؿٛس اذتا٫د املٛشٛد٠ أٚ املحـٛس٠ يًع٬ق١ بني ايذا٥شجني دا٥ةش٠ ايعُةٌ ارتةرلٟ     ؛ طٝأجٞ(

ٚدا٥ش٠ اٱع٬ّ، هٗزٙ ايـٛس جٛكػ يٓا طةٝع١    ايع٬قة١ يف سبةع قةشٕ َلة٢، ٚاملحٛقةع ٚاملةأٍَٛ يف       

ايشبع ايكادّ. ٖٚٞ جهؼف ايـٛس املٓاطة١ ٚغرل املٓاطة١، ايظًِٝ َٓٗا ٚغرل ايظًِٝ، ٚقذ عشكةخ  

 املكـٛد، ٚٚكعحٗا يف منٛرشني: ايُٓارط ع٢ً ػهٌ سطَٛاد جكشّث

 . ٠ أٚ اشلشٚثمنٛرط عذّ املةا٫ غ1ؼ

       . منٛرط اذتا٫د ايظةع غ2ؼ

ظاية١ عةذّ املةةا٠٫ أٚ     :ـف اذتاي١ املعٗٛد٠ بني ايذا٥شجنيٜٚشبع ايكشٕ املاكٞ ب َحعًل ايُٓٛرط ا٭ٍٚ

املحٛقةةع  )ٚاملشظًةة١ ايكادَةة١ َةةٔ ٖةةزا ايكةةشٕ  ايحةاعةةذ ٚايحٓةةاهش، ٚايُٓةةٛرط ايرةةاْٞ عةةٔ ايشبةةع ايكةةادّ     

ٚبعلةٗا طةً     ؟ههٝف ْظةحرُشٖا ،بعلٗا إظتابٞ ٚذتا٫د ايظةع(، ، ٚزلٝح٘ )منٛرط ا(ٚاملأٍَٛ

 ٚعًٝٓا ايٛعٞ بٗا ٚنٝف١ٝ ايحعاٌَ َعٗا، بعلٗا اطحُشاس يًكذِٜ ٚبعلٗا شذٜذ.   ،

ؿٛس٠ ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ يف جاسٜخ ا٭١َ اٱط١َٝ٬ ٚيف عـشٖا اذتذٜز،  ٚيف املةعز ايراْٞ:

يعُةٌ ارترلٟ(ٚ)اٱعة٬ّ( َةٔ َٓ ةٛس جةاسغتٞ؛ ملةا يف ايٓ ةش        ًع٬قة١ بةني ايةذا٥شجني )ا   يهةأعشو هٝة٘   

 ايحاسغتٞ َٔ هٛا٥ذ، ٚقظُح٘ إىل قظُني:
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 .أ٫ٚ:ؿٛس٠ ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ يف جاسٜخ ا٭١َ اٱط١َٝ٬  

 . ذاْٝا:ؿٛس٠ ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ يف ايعـش اذتذٜز 

 ٍ ارتةةرلٟ عُةةا نةةإ عًٝةة٘ يف ادتاًٖٝةة١،   دٚس اٱطةة٬ّ يف ا٫سجكةةا٤ بايعُةةٌ   جٓاٚيةةخ يف ايكظةةِ ا٭ٚ

ٚحتًُٝ٘ قُٝا شذٜذ٠ ٖٞ ايةيت ظتةت عًٝٓةا اذتةشق عًة٢ مترًةٗا يف سطةايحٓا ارترلٜة١، ٚإٔ ايٛطة١ًٝ          

اٱع١َٝ٬ هُٝا َل٢ ناْخ ايه١ًُ عدل املظصذ يف املكاّ ا٭ٍٚ، هأغًةت املظةًُني ٜةزٖةٕٛ ٭دا٤    

ني، ٜٓةًةل َٓة٘ طًةت ايعةٕٛ ، ٚيف ريةو      ايـ٠٬ يف املظصذ، مما شعً٘ َٛطٔ اشحُال َٜٛٞ يًُظًُ

 سطاي١ يٓا يف إظٝا٤ دٚس املظصذ.

ظاٍ ايذا٥شجني)ارترلٟ ٚاٱع٬َةٞ( يف ايعـةش    اٱطٗاثهحٓاٚيخ هٝ٘ بؼ٤ٞ َٔ  ، أَا ايكظِ ايراْٞ

اذتذٜز، ٚقذ جتاٚصد ْكة١ ارت٬ف ظٍٛ حتذٜذ جةاسٜخ بذاٜحة٘، ٭ْةًةل َةٔ ايكةشٕ ايرايةز عؼةش        

يف ايحغرلاد َٚٓٗا دخٍٛ ٚطا٥ٌ إع٬ّ شذٜذ٠. ٚقذ ٚكةعح٘ يف ذة٬س هكةشاد    ٭ْ٘ ا٭ٚكػ ؛ اشلصشٟ 

 :ٖٞ 

 غايكشٕ ايرايز عؼش: عـش ايحعشف ع٢ً )ايـعاه١( ٚطةل ايٓـاس٣ يف اطحرُاسٖا 1ؼ

 غايكشٕ ايشابع عؼش: عـش ايحعشف ع٢ً )اٱراع١ ٚايحًفاص( ٚكعف ايع٬ق١ بني ارترلٟ ٚاٱع2َٞ٬ؼ

 ؼش: عـش )ايعٛمل١ اٱع١َٝ٬( ٚكعف ايع٬ق١ بني ارترلٟ ٚاٱع٬َٞغبذا١ٜ ايكشٕ ارتاَع ع3ؼ

 

ٝ      ،هفةةٞ ايفكةةش٠ ا٭ٚىل  ِ عًةة٢ بةة٬د املظةةًُني ٚأّذةةش بةةذٚسٙ عًةة٢ أغًةةت      صتةةذ ايلةةعف ايعةةاّ قةةذ خةة

ْؼاطاجِٗ ثا يف ريةو ايعُةٌ ارتةرلٟ َٚةٔ بةاث أٚىل اٱعة٬ّ. ٚيف املكابةٌ عٗةشد باعةاد جتةٛث           

بايعٌُ ارتةرلٟ َٚكـةذٖا رخةش، ٚقةذ صتعةٛا       جح اٖشايٝٗٛد ٚغرلِٖ ب٬د املظًُني َٔ ايٓـاس٣ ٚ

 يف ا٫طح٤٬ٝ ع٢ً اٱع٬ّ املعشٚف رْزاى ٖٚٛ ايـعاه١ رتذ١َ أغشاكِٗ.

 

ايزٟ ػةٗذ طةكٛد دٚية١ ارت٬هة١ ٚعٗةٛس ا٫ظةح٬ٍ       ،جٓاٚيخ ايكشٕ ايشابع عؼش  ،ٚيف ايفكش٠ ايرا١ْٝ

ذ بٝٓة٘ ٚبةني أعُةاٍ اعحُةع، ٚبعةذ اْظةعاث ايغةشث        ممةا باعة   ، ايغشبٞ ٚجّٛيٝ٘ إداس٠ اٱع٬ّ رْةزاى 

    ّ ٖٚةةٛ  ،ٚعٗةٛس ايةةذٍٚ اٱطةة١َٝ٬ بكٝةخ ايع٬قةة١ بةةني ارتةرلٟ ٚاٱعةة٬ّ َةةا بةني ايحصاٖةةٌ أٚ ايحـةةاد

ايٛقخ ايزٟ جعشهٓا هٝ٘ ع٢ً اٱراع١ ٚايحًفاص ٚدخٛشلُا إىل زتحُعاجٓا، َٚع ريةو هكةذ ناْةخ جًةو     

حِ عًٝٗا ٚكع بشاَض ظٍٛ ايعٌُ ارتةرلٟ ٚيهٓٗةا ٫جشقة٢    ايٛطا٥ٌ اٱع١َٝ٬ ست١ًٝ اٱداس٠ مما عت

 يذسش١ ايدلاَض ا٭خش٣.
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جٛقفخ َع ايشبع ا٭ٍٚ َٔ ايكشٕ ارتاَع عؼةش ايةزٟ ػةٗذْا هٝة٘ عٗةٛس ايةةز        ،ٚيف ايفكش٠ ايراير١

ايفلا٥ٞ ٚاٱْذلْخ ٚعٗٛس َفٗةّٛ ايعٛملة١ ٚأذشٖةا يف عٛملة١ اٱعة٬ّ ٚأذةش ريةو يف صٜةاد٠ ايفصة٠ٛ بةني           

 شجني.ايذا٥

 ٘ ًحعةةذٜاد ايكا٥ُةة١ بةةني ايعُةةٌ ارتةةرلٟ ٚاٱعةة٬ّ املعةةٛمل،      ي عشكةةخ أخةةرلا، املةعةةز ايرايز،ٚهٝةة

 ٚقظُخ جًو ايحعذٜاد إىل قظُني:

 .›ارتاسش١ٝ›ايكظِ ا٭ٍٚ: حتذٜاد َـذسٖا اٱع٬ّ املعٛمل 

 .ايكظِ ايراْٞ : حتذٜاد راج١ٝ يًعٌُ ارترلٟ صَٔ اٱع٬ّ املعٛمل

ٜٛاشٗ٘ ايعٌُ ارترلٟ َٔ اٱع٬ّ املعٛمل، َـذس املؼه١ً ٖٓةا ٖةٛ اٱعة٬ّ     هفٞ ا٭ٍٚ َُٓٗا، َا

ٚنٝةةف ٜكابًةةٗا ايعُةةٌ ارتةةرلٟ؟  ؟ َٚةةا أذشٖةةا عًةة٢ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ  ؟ املعةةٛمل، هُةةا جًةةو ايحعةةذٜاد  

 جٛقفخ َع أسبع١ َٓٗا، ٖٚٞ:

 . غاٱع٬ّ ادتُاٖرلٟ أؿةػ إع٬ًَا ٜفحكذ احمل1١ًٝؼ

 . ـٛس٠ طاظ١ اٱع٬ّس ايؼاػ١ َٚٔ ّذِ ايغجـذ7ُّؼ

 . غ طغٝإ مح١ً ايحؼٜٛ٘ يف اٱع٬ّ املعٛمل ظٍٛ عًُٓا ارترلٟ ٚأذشٖا0ؼ

 . غ هح١ٓ ايدلاَض ايركاه١ٝ ظٍٛ ايعٌُ ارترلٟ يف اٱع٬ّ املعٛمل4ؼ

ّٕ اٱ  -ٖٚةٛ أخةشٖةةا  ٳا٭ٍٚهفةٞ ايحعةةذٟ   عةة٬ّ عةة٬ّ ا٭نرةش جغًغةة٬ يف ايٓةاغ ٖةةٛ اٱ  ايكا٥ةٌ : بةةأ

٘  -اذتةةش يف إداسجةة٘ ٚطٝاطةةح٘، ٚستحةةٛاٙ يف ايغايةةت غةةرل ستًةةٞ،     َٚةةا ٖةةٛ  ةةش  -نُةةا ٜظةةُْٛ

ٍّ غرل ستًٞ؟   ههٝف جحعاٌَ َ٪طظاد خرل١ٜ ست١ًٝ َع إع٬

ِّ: جـذُّايراْٞٚيف  ايرابح١ ٚاملحعشن١، هٗٓاى  ايـٛس٠، ٚنإٔ اٱع٬ّ ٖٛ ايـٛس٠ س ايؼاػ١ َٚٔ ذ

 ٞ  ٚإقةةاٍ عًة٢ ػاػة١ اذتاطةت بعةذ      ، إقةاٍ نةرل ع٢ً ايؼاػ١ ايحًفاص١ٜ بعذ عاٖش٠ ايةز ايفلةا٥

عاٖش٠ اٱْذلْخ. ههٝف جحعاٌَ َ٪طظاد خرل١ٜ كعٝف١ اٱَهاْاد َع ػاػ١ باٖ ١ ايرُٔ  ػٝٛل

 ٚكعٝف١ ايكِٝ ٫طُٝا املعٛمل َٓٗا؟

أجٛقف َع اذت١ًُ املؼة١ٖٛ ايةاسص٠ ع٢ً طةػ اٱع٬ّ املعٛمل، راد ا٭طةشاف ارتفٝة١    ،ايرايزٚيف 

هٌ ٖزٙ اذتًُة١ املعٛملة١ َٚةا أذشٖةا يف حتٜٛةٌ ايعُةٌ ارتةرلٟ َةٔ شٗة١          ٚاملكاؿذ ارتةرل٠، هُا ػ

 ٚحتٌٜٛ املحعاطفني َع ايعٌُ ارترلٟ َٔ ش١ٗ أخش٣.
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ٕ اٱع٬ّ املعٛمل خاطت نٌ ه١٦ ثا ٜٓاطةٗا، َٚٔ ريو ه١٦ املركفني ٚايعك٤٬ ظٝةز  إ ،ايشابعٚيف 

ايهةررل َةٔ جًةو ايةدلاَض      دذ سنةض خاطةٗا اٱع٬ّ املعٛمل بايدلاَض ايركاه١ٝ َٚا يف ظهُٗا، ٚقة 

جلةاعفخ  ٫طُٝا يف ايفذل٠ ا٭خةرل٠، أٟ إٔ ايعُةٌ ارتةرلٟ     بغشو ايحؼٜٛ٘ع٢ً ا٭عُاٍ اٱط١َٝ٬ 

 شهع ايحلًٌٝ املٛش٘ يًصُٗٛس ٚاملٛش٘ يًٓخت.َعاْاج٘ ي

أَا ايكظِ ايراْٞ : حتذٜاد راج١ٝ يًعٌُ ارتةرلٟ صَةٔ اٱعة٬ّ املعةٛمل، هٗةٞ حتةذٜاد راجٝة١ ختةف         

س اٱع٬ّ ق١ُ ٖشّ ايحٛشٝ٘ ٚايحأذرل عٌُ ارترلٟ أَاّ املظحصذاد اٱع١َٝ٬، ٫طُٝا بعذ إٔ جـذ اي

 ٚؿٓاع١ املٛاقف ٚايش٣٩ بٌ ٚا٭رٚام.

ٜحعًةةل ثؼةةه١ً ْكةةف ايةةٛعٞ عٓةةذ    ، ا٭ٍٚ عةة١ َةةٔ ايحعةةذٜاد اخةةذلد َٓٗةةا أسبعةة١:   ٖٚٓةةاى زتُٛ

 ٞ ٛ    ، بعلةةٓا، ٚايرةةاْ  ،بايٛطةة١ًٝ ٚايشابةةع  ،ٚايرايةةز ، ْٗابحصذٜةةذ ايشطةةاي١ َ ٗةةشا ٚايعٓاٜةة١ ثلةةُ

 جبُٗٛسْا، ٖٚٞ:

 . عذّ إدساى حتذٜاد اٱع٬ّ املعٛمل غ1ؼ

 .ايعٓا١ٜ ثلُٕٛ ايشطاي١ َٚ ٗشٖا غ7ؼ

 .أ١ُٖٝ جٜٓٛع أطايٝةٓا ٚٚطا٥ًٓا اٱع١َٝ٬ غ0ؼ

 . إصاي١ اذُتصٴت قةٌ إسطاٍ ايشطا٥ٌ غ4ؼ

حٗإٚ يف َعادت١ ٖةزا ا٫ْفـةاٍ بةني دا٥شجةٞ     َٓٗا، هكذ جعشكخ هٝ٘ رتةٛس٠ اي ا٭ٍٚهأَا           

ارترلٟ ٚاٱع٬ّ، ٚخةٛس٠ ايحٗةإٚ بةٛعٞ ٖةزٙ املظةحصذاد اٱع٬َٝة١ ٚماؿة١ َةع عةاٖش٠ ايعٛملة١          

 اٱع١َٝ٬، ٚأ١ُٖٝ ٚشٛد اذتذ ا٭د٢ْ َٔ ايٛعٞ ايزٟ عتفظ يٓا َهاْحٓا يف ايعٌُ ارترلٟ.

ا٫جـاٍ ٚنرش٠ املٓاهظةني ٚا٭عةذا٤ عتةحِ     كّذهكذ بٝٓخ هٝ٘ إٔ اخح٬ف ا٭ظٛاٍ ٚجع ، ايراْٞٚأَا 

 عًٝٓا ايعٓا١ٜ ادتٝذ٠ بشطايحٓا اٱع١َٝ٬ يف ػهًٗا َٚلُْٛٗا.

هكذ عشكخ هٝ٘ إٔ ايحعذٟ ٜفشو عًٝٓةا ا٫عحٓةا٤ بةايحٜٓٛع يف ا٭طةايٝت ٚايٛطةا٥ٌ،       ،ايرايزٚأَا 

ٚ  دٕٚ إٔ ٜعين ريو ايحفشٜط رل ظظة١ٓ أٚ اطةحخذاّ   ٍ يف أطةايٝت غة  يف قُٝٓا أٚ ا٫طتشاد غرل املظة٪

 ٚطا٥ٌ ٫جح٥٬ِ َع عًُٓا ارترلٟ.

عٔ َؼهًحٓا عٓذَا طتاطةت ايٓةاغ عةدل ٚطةا٥ٌ اٱعة٬ّ دٕٚ إٔ       ، هحعذذخ هَٝ٘ٓٗا ٚا٭خرلٚأَّا 

جـًِٗ سطايحٓا، هٓخظش دٕٚ مثش٠، َٚٔ بني ا٭طةاث عذّ اْحةآٖةا يًعٴصٴةت املٛشةٛد٠ بةني ارتةرلٟ      

       قةٌ إسطاٍ سطاي١ إع١َٝ٬ ؟ْضًٜٗا  ٚادتُٗٛس، ههٝف ْعشهٗا ذِ
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 .املشاشعأبني هٝٗا أِٖ ايٓحا٥ض ٚأجةعحٗا بكا١ُ٥ أِٖ  مامت١ذِ خحُخ 

إٔ ظتعةةٌ ٖةةزا ايعُةةٌ خايـةةا يٛشٗةة٘ ايهةةشِٜ ٚإٔ ًٜةةُٗٓا هٝةة٘ ايـةةٛاث،     ٘أطةةأٍ اس طةةةعاْ      

 ٚؿ٢ً اس ٚطًِ ٚباسى ع٢ً ْةٝٓا ستُذ ؿ٢ً اس عًٝ٘ ٚري٘ ٚطًِ جظًُٝا نررلا. 
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 املقدمة:

اذتُذ س سث ايعاملني، ٚايـ٠٬ ٚايظ٬ّ عًة٢ اشلةادٟ ا٭َةني، ؿة٢ً اس عًٝة٘ ٚعًة٢ رية٘ ٚؿةعة٘         

 أبعني، ٚبعذ: 

أقةةةذّ َٛكةةةٛعا يةةة٘ أُٖٝحةةة٘ َٚهاْحةةة٘ ٚخةٛسجةةة٘، ٜحعًةةةل بأظةةةذ أٖةةةِ زتةةةا٫د ايٓؼةةةاد     

أظذ املظاساد ا٫شحُاع١ٝ ا٭خةش٣  ا٫شحُاعٞ يف عـشْا ٖٚٛ )ايعٌُ ارترلٟ( يٓةعز عٔ ع٬قح٘ ب

ٖٚةةةٛ )اٱعةةة٬ّ املعةةةٛمل(، ٚقةةةذ شعًةةةخ عٓٛاْةةة٘ )حتةةةذٜاد أَةةةاّ ايعُةةةٌ ارتةةةرلٟ يف صَةةةٔ اٱعةةة٬ّ     

 املعٛمل...حتًٌٝ ذكايف يحًو ايحعذٜاد ٚطةٌ جتاٚصٖا(.

ٜـةعت  )ايعٌُ ارترلٟ(ٚ)اٱع٬ّ(ٚ)ايعٛمل١( ذ٬ذ١ َـةًعاد راد أبعاد نررل٠ َٚحؼةعة١،  

بأ١ُٖٝ  ز ع٬ق١ ايعٌُ ارترلٟ -ِٖٚ ع٢ً ظل-ايًكا٤ قذ ػعشٚا اْا. َٚٓ ُٛادتُع بٝٓٗا أظٝ

َفٗةةّٛ ايعٛملةة١ ،د يةة٘ أَةةٛس أُٖٗةةا ٚأخةشٖةةا  بةةاٱع٬ّ، َةةع ايعًةةِ بةةإٔ اٱعةة٬ّ ايٝةةّٛ قةةذ اطةةحصذّ   

 اٱع١َٝ٬.

َٔ أهلٌ املذاخٌ يًشبط بني جًةو املفةاِٖٝ اير٬ذة١)ايعٌُ     )ايحعذٜاد(ٚسثا نإ َذخٌ •

 ع٬ّ ٚايعٛملة١( ٚهٗةِ ايع٬قة١ ايكا٥ُة١ بٝٓٗةا، هٗةٛ َٓاطةت ناطةاس ٜظةاعذْا يف س٩ٜحٗةا          ارترلٟ ٚاٱ

ٚايحٓكٌ بٝٓٗا بظٗٛي١؛ يًخشٚط ثعادت١ ػشع١ٝ ذكاه١ٝ ذتكٝك١ ٖزٙ ايع٬ق١ امللةشب١ بني ، زتحُع١

 ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ املعٛمل.

 ٌ عُةةٌ ممٝةةض  ٜٛاشة٘ نةةٌ ْؼةةاد إْظةةاْٞ زتُٛعةة١ َةةٔ ايحعةةذٜاد، ٚعةةاد٠ َةةا ٜهةةٕٛ يهةة

حتةةذٜاد ختـةة٘ ٚجٛاشٗةة٘. بعةةت ٖةةزٙ ايحعةةذٜاد طةٝعةةٞ ٫ٚ عهةةٔ إيغةةا٩ٙ، ٚبعلةةٗا ٜ ٗةةش يف         

جٛاشٗة٘ حتةذٜاد نةةرل٠ َةٔ قةةٌ      -ايزٟ َٔ أشً٘ صتحُع-َٓاطةاد دٕٚ أخش٣. ٚايعٌُ ارترلٟ 

اٱع٬ّ، بعلٗا َضَٔ َرٌ َؼه١ً ايحٛاؿٌ َع٘، ٚبعلٗا طاس٨ َرٌ َا ٜفشك٘ اٱعة٬ّ املعةٛمل   

 اد شذٜذ٠.َٔ حتذٜ

إٔ املؼاسنني هٝ٘ ِٖ َٔ ،ٚادتٌُٝ يف ٖزا ايًكا٤ املِٗ ظٍٛ ايع٬ق١ بني ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ •

يٝحذاسطةةةٛا املٛكةةةٛل ٜٚحؼةةةاٚسٚا ظٛيةةة٘،  اشحُعةةٛا  أٖةةٌ ايؼةةةإٔ يف اعةةةايني )ارتةةةرلٟ ٚاٱع٬َةةةٞ( 

 .يفِٗ ايكل١ٝ ٚايحعاٌَ َعٗا ع٢ً بـرل٠ إيٝخششٛا بارٕ اس بشأٟ َٚٛقف ٜـًعٚ

 ٛ ٚإٕ -ايًكةةا٤ ملةةٔ ٖةةِ خةةاسط دا٥ةةش٠ ايحخـةةف يف اعةةايني    ٚادتُٝةةٌ أٜلةةا إٔ أجةةاو َٓ ُةة

َٔ أَرايٓا باملؼاسن١ َعهِ، يعًٓا ْؼة٘ يف ريو املشاقةت  -ناْٛا أٌٖ ظشق يًُؼاسن١ هُٝٗا
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احملت. ٚسثا ػعش أؿعاث ايًكا٤ بإٔ أٖةٌ ايؼةإٔ أٚ ايحخـةف قةذ ٜغشقةٕٛ يف ختــةِٗ يذسشة١        

ـّة         جٓظِٝٗ سهاقِٗ َٔ  ت بك١ٝ ايحخــةاد، هًةٛ قةاّ اٱع٬َةٞ بذساطة١ ع٬قحة٘ بةارترلٟ يشثةا جع

يٲعةة٬ّ ٚجغاهةةٌ عةةٔ ُٖةةّٛ املٓؼةةغًني بايعُةةٌ ارتةةرلٟ، ٚنةةزا ايعهةةع هًةةٛ قةةاّ ؿةةاظت ايعُةةٌ     

ّّ غلة٘ ٚع ِٝ َعاْاج٘ ع٢ً اٱعة٬ّ ٚاٱع٬َةٝني    ارترلٟ بذساط١ ايع٬ق١ باٱع٬ّ يشثا قزف شا

ٜظُػ يٞ ختــةٞ املغةاٜش شلُةا س٩ٜة١ َةا ٫ٜشْٚة٘، َةع أْةٞ أعةذلف َةٔ            ٚجغاهٌ عٔ جكـرلٙ. هشثا

 ارترلٟ؛ ٭ِْٗ يف أقٌ ا٭ظٛاٍ ِٖ أؿعاث ايذع٠ٛ. املؼحغًني بايعٌُايةذا١ٜ بحعاطفٞ َع 

ايعةشو ايؼةشعٞ ٚايركةايف َةا      -طةشف ذايةز  -ٜغًت ع٢ً َرٌ ٖةزٙ املؼةاسن١ َةٔ    نُا 

 عاْ٘ ايحٛهٝل ٚايظذاد.بني جأؿٌٝ ٚحتًٌٝ ْٚكذ َٚعادت١، هٓظأٍ اس طة

 

 !؟سبع قشٕ َل٢ هُا ضتٔ ؿاْعٕٛ يف ايشبع ايكادّ•

ٜٓعكذ ٖزا ايًكا٤ يف جاسٜخ َِٗ ٜـًػ إٔ ٜهٕٛ َٛطٔ َشاشع١ ذتـ١ًٝ َا قُٓا ب٘ يف ٖةزا  

بني سبةع قةشٕ قةذ اْـةشّ ٚبةني سبةع قةشٕ         -جكشٜةا-عذ ريو يًُظحكةٌ. هٓعٔايةاث، ٚايحخةٝط ب

ضتٔ يف بذاٜح٘. ٚبةايعٛد٠ إىل ايشبةع املٓـةشّ ٬ْظةظ جةةٛساد نةةرل٠ قةذ ظةذذخ يًةذا٥شجني )ايعُةٌ           

ارتةرلٟ ٚاٱعةة٬ّ(، ٖٚةٞ يف اٱع٬َةةٞ أعٗةةش ٚأٚكةػ، َٚةةع ريةو هايعُةةٌ ارتةةرلٟ أٜلةا قةةذ قةةةع      

يف ايعامل اٱط٬َٞ عا١َ. هفٞ ٚقخ َل٢ نإ ٜٓذس س٩ٜة١ ػة٤ٞ َةٔ    ػٛطا سا٥عا يف بًذْا خاؿ١ ٚ

ذةِ ثةا ٚهةل    -طةةعاْ٘  -، ٚاٯٕ ٚس اذتُذ ٚبفلٌ َٓة٘  (1)ٖزٙ ادتُعٝاد ٚامل٪طظاد ارترل١ٜ

ب٘ أَرايهِ َٔ ظت ارترل ٚايعٌُ َٔ أشً٘ صتذ عؼشاد امل٪طظاد ارترل١ٜ، َا بني ايـغرل٠ اييت 

اشلةا أٚ ختــةٗا، ٚايهةةرل٠ ايةيت جتةاٚصد ستٝةٓةا ادتغةشايف        ٫ ٜٴظحغ٢ٓ عٓٗا يف ستٝةٗةا أٚ زت 

 يحـٌ إىل ايعامل نًّ٘.

هٗزا ايًكا٤ عرٌ هشؿ١ مثٝٓة١ يًُشاشعة١، ْٚكةة١ اْةة٬م ٚاكةع١ املعةامل ٚا٭ٖةذاف يًشبةع         

ايكادّ،  ٝز إرا جٛقف أٌٖ ايعٌُ ارترلٟ بعذ سبع قةشٕ َةٔ اٯٕ ٚشةذٚا بةارٕ اس بعةت مثةاس َةا        

يًكةا٤. ٚإرا نةإ ايشبةع املاكةٞ قةذ ػةٗذ ايحةةٛس ايهةةرل يف دا٥شجةٞ ايعُةٌ ارتةرلٟ            سٴطِ يف ٖةزا ا 

                                                 
 ايعٌُ ارترلٟ ٫ ٜٓكةع يف ٖزٙ ا٭١َ ٚإمنا املكـٛد حتٛي٘ إىل عٌُ َ٪طظٞ ظذٜز.(  1)
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ٚاٱعةةة٬ّ إ٫ أْةةة٘ قةةةذ ّٚسس يٓةةةا َؼةةةه١ً قاجًةةة١ بةةةشصد يف ا٫ْفـةةةاٍ ايٛاكةةةػ بةةةني ايعُةةةٌ ارتةةةرلٟ  

ٚاٱع٬ّ، ٚسثا أظٝاْا ايحخاؿِ بُٝٓٗا. ٚاصداد عُل املؼه١ً بٗزا اشلصّٛ املؼةٛٙ ع٢ً َ٪طظاجٓا 

طُٝا يف عٌ ايعٛمل١ اٱع١َٝ٬. هًٓعةاٍٚ يف ٖةزا ايًكةا٤ َعادتة١ ريةو ا٫ْفـةاٍ ٚختفٝةف        ارترل١ٜ ٫

يف  ( عُةةش عةٝةذ ظظةة١ٓ ) ْكةةع يف املةشو ايةزٟ ٚؿةةف٘ ايةذنحٛس     ٚأ٫ظةّذ٠ ايحةاعةذ بةةني ايةذا٥شجني،    

طةةةذلاجٝصٞ( ٚماؿةةة١ يف اعةةةاٍ ٖةةةٛ )ايحصةةةشد َةةةٔ قابًٝةةة١ ايةةةحفهرل اٱزتةةةاٍ ايع٬قةةة١ بةةةاٱع٬ّ ٚ

 . (2)طذلاجٝص١ٝإهل٬ عٔ ٚشٛد س١ٜ٩ اٱع٬َٞ، 

هًٓفهش جبذ١ٜ يف َظةحكةٌ ايع٬قة١ بةني ايعُةٌ ارتةرلٟ ٚاٱعة٬ّ، ٚيٓشطةِ َؼةشٚعا يشبةع          

ايكشٕ ايكادّ، نٌ َ٪طظ١ خرل١ٜ  ظت َٛقعٗا ٚعًُٗا، ٚنزا ع٢ً نٌ إع٬َٞ إٔ ٜـةةعت  

يحكذِٜ ايعةٕٛ شلةِ،   َع٘ ُّٖٛ إخٛاْ٘ يف ايعٌُ ارترلٟ هٝعحين بحخـٝف شض٤ َٔ  ٛذ٘ ٚدساطاج٘ 

 هإ املظ٪ٚي١ٝ ع٢ً ايةشهني نةرل٠ ٚع ١ُٝ.

 منٛرشإ يًع٬ق١ بني ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ: •

 . غمنٛرط عذّ املةا٠٫ أٚ اشلشٚث1ؼ 

 . غمنٛرط اذتا٫د ايظةع2ؼ 

 .ايشبع املٓـشّ )ايحصاٌٖ أٚ اشلشٚث أٚ ايحـادّ(  ايُٓٛرط ا٭ٍٚ:

 .ظاي١ ايحصاٌٖ أٚ اشلشٚث  -أ

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، أ.د. ستٞ ايذٜٔ عةذاذتًِٝ.  11اْ ش َكذَح٘ يهحاث إػهايٝاد ايعٌُ اٱع٬َٞ بني ايرٛابخ ٚاملعةٝاد ايعـش١ٜ، ق  (  2)

        

 اخلريي

   

 اإلعالم

 اإلعالم اخلريي
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عرٌ ايؼةهٌ ا٭ٍٚ ايحصاٖةٌ اذتاؿةٌ َةٔ قةةٌ نةٌ طةشف يٰخةش، بُٝٓةا عرةٌ ايؼةهٌ            

 ايراْٞ ظاي١ خاؿ١ ٖٚٞ ٖشٚث نٌ دا٥ش٠ َٔ ا٭خش٣، هُا قـحُٗا؟
 

 ٌ ٍٍ بةةاٱع٬ّ، مل ٜؼةةعش سثةةا بأُٖٝحةة٘؛ ٭ٕ ا٫جـةةاٍ يف     ظايةة١ ايحصاٖةة : هةةارترلٟ غةةرل َةةةا

ذ، ايٓةاغ قًّة١، ٚايحٛاؿةٌ ايؼخـةٞ ممحةاص، ٚادتٗة١ ارترلٜة١ قةذ         املشظ١ً ايظةابك١ نةإ غةرل َعّكة    

حتـٌ ع٢ً َةحغاٖا بٝظةش ٚطةٗٛي١ عةدل ايع٬قةاد ايفشدٜة١، ٫ٚ ظتةذ يف ْفةع ايٛقةخ خـة١َٛ َةع           

 اٱع٬ّ، ٚاملٓاهظٕٛ ق١ًّ.

ٌٳ ارتةرلٟ، نأْة٘ ٫ ٜعًةِ عٓة٘ ػة٦ٝا، اْؼةغٌ ظظةت سأٟ             ّٴ ايعُة ٌٳ اٱعة٬ ٚيف املكابةٌ جتاٖة

ٔ ايةعت بايذله ٜٚعشكةٗا بكٛايةت    ٝ٘ بايذسش١ ا٭ٚىل، قذ ٜغةٞ َٜٛٝا أخةاس ايشٜاك١ ٚايةكع ٚايفة

عٔ ايعُةٌ ارتةرلٟ هخةدل نغةرلٙ َةٔ ا٭خةةاس، قةذ ٜؼةذلٟ اٱعة٬ّ أعُةا٫            ب١ًٝ ، هإ شا٤ ػ٤ٞ

هةةارا شةةا٤ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ بٳخاةةٌ عًٝةة٘ اٱعةة٬ّ ٚطايةةة٘ بةةذهع قُٝةة١ اي ٗةةٛس يف جًةةو    ، هٓٝةة١ ٚسٜاكةة١ٝ

         ع١َٝ٬.ايٛط١ًٝ اٱ

ٛقةف  ملهٗةٛ منةٛرط طشٜةف، هكةذ جٗةشث َ٪طظة١ خرلٜة١ َةٔ اٱعة٬ّ إَةا           أَا ظاي١ اشلةشٚث:  

ٚراى خةأ نةرل، أٚ أْ٘ ٖشٚث َٔ بعت ايٛطا٥ٌ اٱع١َٝ٬ اييت جحاشش بعًُٓا  ، سزلٞ يًُ٪طظ١

 ٜٚؼعش بزيو أؿعاث ايعٌُ ارترلٟ هٝحٗشبٕٛ بةشٜك١ ٚأخش٣ ٚشلِ اذتل يف ريو.، ارترلٟ 

قذ جٗشث ٚط١ًٝ إع٬َٝة١ َةٔ ايعُةٌ ارتةرلٟ ٭ْٗةا ٫جتةذ هٝة٘ جًةو املهاطةت، ٚيف ْفةع           ٚ

ايٛقخ جتذ ظششا أَاّ ايٓاغ يف طًةٗا َةةاي  َكابةٌ عشكةٗا ػة٦ٝا يًعُةٌ ارتةرلٟ، هحخحةاس طشٜةل         

 اشلشٚث.

 ظاي١ ايحـادّ -ث

 

 تصادم                         

 اإلعالم الخيري
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ٌص ظاؿةٌ َةٔ ايةة        ٗةٛ  هشهني، ٚيهةٔ ايٛاقةع غةرل ريةو،     قذ ٜٛظٞ هعةٌ )ايحـةادّ( بأْة٘ هعة

املعٛمل بٗصُة١ ػشطة١ عًة٢     -٫طُٝا-أػة٘ بايـذّ َٔ طشف ٚاظذ، إر غايةا َا ٜكّٛ اٱع٬ّ 

َ٪طظ١ خرل١ٜ أٚ ايعٌُ ارترلٟ. ٖٚزا ايُٓٛرط بشص بؼّذ٠ يف ايظٓٛاد ايك١ًًٝ املاك١ٝ، ظٝز ػٗذْا 

 يةٝت.مح١ً إع١َٝ٬ خاسش١ٝ خةٝر١ ع٢ً ايعٌُ ارترلٟ يف بًذْا ا

ٚأَةةا َـةةاد١َ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ يٲعةة٬ّ هةةزاى ثعٓةة٢ ايؼةةه٣ٛ، إر َةةاصاٍ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ   

 كعٝفا َكاس١ْ باٱع٬ّ، ٫ٚ عًو َٔ ايٛطا٥ٌ َا ٦ٜٝٗ٘ عاب١ٗ خـَٛ٘.   

 

 : )منٛرط اذتا٫د ايظةع يف ايع٬ق١ بني ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ(ايُٓٛرط ايراْٞ 

عة١ يٲعة٬ّ َةٔ شٗة١، ٜٚعةشو بعةت اٯَةاٍ َةٔ شٗة١          ٜـٛس ٖةزا ايؼةهٌ اذتةاٍ املحٛق   * 

 أخش٣ يشبع ايكشٕ ايكادّ:

 

 

 

 

 

 

 ٜٛشذ يف ٖزا ايؼهٌ طةع ظا٫د ٖٚٞ:

 عٌُ خرلٟ دٕٚ إع٬ّ نٝف ْكٓع٘؟! -1

 !نٝف صتزب٘ يًخرلٟ؟رلٟ عٌُ إع٬َٞ دٕٚ َةا٠٫ بايعٌُ ارت -7

 ٚإٕ ٚشذ نٝف ْذعُ٘؟(؟ إع٬َٞ يف ٚطط ارترلٟ )نٝف ْٛشذٙ  -0

 ٚطط اٱع٬ّ )نٝف ْضٕ َظاسٙ؟(عٌُ خرلٟ  -4

 َؼذلى بني ارترلٟ ٚاٱع٬َٞ )نٝف ْـٌ إيٝ٘؟( -3

 جعإٚ بني ارترلٟ ٚاٱع٬َٞ )نٝف ْشجفع إيٝ٘؟( -3

 أٚ ْحكٞ كشسٖا؟( ؟َٓةك١ اطحغ٬ٍ بني ارترلٟ ٚاٱع٬َٞ )نٝف ْحكٝٗا  -2
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 : عاٖش٠ ايعٛمل١ اٱع١َٝ٬ ٚأذشٖا يف ع٬ق١ ايعٌُ ارترلٟ باٱع٬ّ•

هُٝا طةل طةٝع١ ايع٬ق١ بةني ايعُةٌ ارتةرلٟ ٚاٱعة٬ّ، ٚقةذ نةإ        -إبا٫-ا يكذ سأٜٓ

ا٭َش أطٌٗ عًٝٓا يف املعادت١ يٛ طًُٓا َٔ عاٖش٠ ايعٛمل١. جًو اي اٖش٠ ايةيت اقحعُةخ عًٝٓةا ٚاقعٓةا     

ٚضتٔ يف ا٭ؿةٌ يف ٚكةع َشجةةو َةٔ شٗة١ ع٬قة١ ارتةرلٟ بةاٱع٬َٞ. هحعُكةخ املؼةه١ً ٚعٗةشد            

عٓا إىل املظاسع١ يف سدّ ايفص٠ٛ َٔ ش١ٗ ٚإىل صٜةاد٠ ايةٛعٞ بأعُةام ايكلة١ٝ َةٔ      حتذٜاد أخةش جذه

ش١ٗ أخش٣. هًٓٓ ش إىل ا٭طشاف اير٬ذة١ َةٔ ايةةذاٜاد إىل ذت ة١ ا٭صَة١، ْكـةذ با٭طشاف)ايعُةٌ        

 ارترلٟ، اٱع٬ّ، ايعٛمل١( َٚا جفشك٘ َٔ حتذٜاد.

 

 .أ٫ٚ:ؿٛس٠ ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ يف جاسٜخ ا٭١َ اٱط١َٝ٬  •

نةةإ ايعةةشث يف ادتاًٖٝةة١ ّٜحـةةفٕٛ بـةةفاد ظظةة١ٓ أهظةةذٖا عًةةِٝٗ ٚقةةٛعِٗ يف ايؼةةشى       

احملةط يهٌ عٌُ، َٚٔ جًو ايـفاد ايهشّ ٚادتٛد ٚايٓصةذ٠ ٚإغاذة١ املًةٗٛف َٚظةاعذ٠ احملحةاط      

)إمنةةا بعرةةخ ٭متةةِ -: -ؿةة٢ً اس عًٝةة٘ ٚطةةًِ-َةةٔ عُةةٌ املعةةشٚف. ٚقةةذ قةةاٍ ايشطةةٍٛ   ٚغرلٖةةا

ِ -. هصةةا٤د دعةة٠ٛ ايشطةةٍٛ  (3)ؼَظةةٓذ اٱَةةاّ أمحةةذغ . َهةةاسّ ا٭خةة٬م(  -ؿةة٢ً اس عًٝةة٘ ٚطةةً

ٍّ ايٓةاغ يهةٌ خةرل        ٱخشاط ايٓاغ َٔ اي ًُاد إىل ايٓٛس، هأصاٍ اس ب٘ ايؼةشى ْٚؼةش ايحٛظٝةذ ٚد

ٍّ عًٝٗةا ايشطةٍٛ     ٚظزسِٖ َٔ نٌ ػش، ٚأ ؿة٢ً  -مّت َهاسّ ا٭خ٬م َٚٓٗا أبٛاث ارتةرل ايةيت د

 .-اس عًٝ٘ ٚطًِ

ٚقذ ظذس حتٍٛ َِٗ ٭عُاٍ ارترل بةني ادتاًٖٝة١ ٚاٱطة٬ّ، هةعةذ إٔ نةإ املكـةذ َٓٗةا        

ّٛشلا اٱط٬ّ إىل إساد٠ َا عٓذ اس طةعاْ٘، هٓصذ أنرةش أعُةاٍ ارتةرل     ظت ايؼٗش٠ ٚإساد٠ ادتاٙ ظ

 .-طةعاْ٘- ايٓـٛق ايؼشع١ٝ جٴشبط بةًت ذٛاث اٯخش٠ َٚا عٓذ اس ايٛاسد٠ يف

َٔ ٖٜٛح٘، ه٬ ٜهحٌُ إعإ املة٪َٔ إ٫   ًاهأؿةػ عٌُ ارترل ؿف١ َٔ ؿفاد املظًِ ٚشض٤

بٗا، َٚٔ بذاٜاد ْضٍٚ ايكشرٕ ايهشِٜ ٖٚٛ ٜٴةزنرش أٖةٌ اٱعةإ بفعةٌ ارتةرل، ٜٚهفةٞ إٔ ْشاشةع        

َش بفعةٌ ارتةرل ٚاذتةز عًٝة٘ يف أغًةت جًةو ايظةٛس، ٜكةذلٕ نةٌ          ايظٛس امله١ٝ يٓش٣ نٝف ٜشد ا٭

                                                 
 7/021( ٚاْ ش املظٓذ7042، ؿعٝػ ادتاَع بشقِ)ٚيف سٚا١ٜ ؿاحل ا٭خ٬م (3)
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قٛي٘ جعاىل)أس٤ٜخ ايةز٣ ٜهةزث بايةذٜٔ. هةزيو     ريو بايذع٠ٛ يًحٛظٝذ ٚجشى ايؼشى، ٚاطحُع إىل 

ايزٟ ٜذل ايٝحِٝ. ٫ٚ عتت ع٢ً طعاّ املظهني. هٌٜٛ يًُـًني. ايزٜٔ ِٖ عٔ ؿ٬جِٗ طةاٖٕٛ.  

، هاْ ش نٝف اشحُع اذتذٜز عةٔ ايةزْت ايع ةِٝ    (4)اعٕٛغايزٜٔ ِٖ ٜشر٤ٕٚ ٚعٓعٕٛ املاعٕٛ(ؼامل

ٖٚٛ ايهفش ذِ ايحفشٜط يف أدا٤ ايـ٠٬ ٚايشٜا٤، َع ايزّ بعذّ هعٌ ارترل َٔ سعا١ٜ ا٭ٜحاّ ٚإطعةاّ  

املظانني َٚٓع املاعٕٛ. ٖٚهزا ٜحـاظت عٓذ امل٪َٔ اٱعإ بايّٝٛ اٯخش ٚأدا٤ ايـة٠٬ َةع هعةٌ    

 ارترل ٫ اْفـاٍ بٝٓٗا.

ِ   -ٜححةع رٜاد ايهحاث ايعضٜةض ٚأظادٜةز ايشطةٍٛ    َٚٔ  ظةٍٛ هعةٌ    -ؿة٢ً اس عًٝة٘ ٚطةً

ارترل ٜذٖؽ َٔ ٖزا ايعذد ايهةرل َٔ ايٓـٛق ظٍٛ هعٌ ارتةرل ٚسبةٗةا بايعكٝةذ٠ ٚسبةط أششٖةا      

بةاٯخش٠. ٚنةةِ ٖةةٞ أَٓٝةة١ إٔ ٜحفةةشي أظةةذ ا٭خٝةاس يف بعٗةةا يحهةةٕٛ َششعةةا َُٗةةا يهةةٌ َ٪طظةة١   

امل٪طظةاد عًةة٢ مترةٌ َةةا يف جًةو ايٓـةةٛق ٚحتًٜٛةٗا إىل سطةةاي١     جعُةٌ ارتةرل؛  ٝةةز حتةشق جًةةو    

 جـٌ يهٌ ايٓاغ.

إٔ سطاي١ اٱط٬ّ ػا١ًَ نا١ًَ، ٚبكذس َا اعحٓةخ بايعكٝةذ٠ ٚايعةةاد٠ ٚاذتة٬ٍ      ، ٚاملكـٛد

ٚايكٝةةاّ عًٝةة٘ ٚايةةةزٍ هٝةة٘، ٚسجةةةخ عًةة٢ ريةةو ا٭شةةٛس    ،هكةةذ اعحٓةةخ أٜلةةا بعُةةٌ ارتةةرل   ،ٚاذتةةشاّ 

 ٢ط٬ّ عٌُ ارترل باٱخ٬ق ٚابحغا٤ ايرٛاث ٚا٭شش َٔ اس ٚظذٙ. ٚاعحٓايع ١ُٝ. ٚجشبط سطاي١ اٱ

اٱط٬ّ بإٔ جهٕٛ ػخـ١ٝ املظًِ ػخـ١ٝ باري١ َلع١ٝ عا١ًَ يًخرل، هاملظًِ اذتكٝكٞ ٚامل٪َٔ 

ظتُةع َةع   ،ٚايةعذ عٔ املٓٗٝاد ،ٚاذتشق ع٢ً ايعةاد٠ ،ايـادم ٖٛ َٔ ظتُع َع ؿعٝػ ا٫عحكاد 

 نٌ ريو هعٌ ارترلاد.

يف ايكةشٕٚ ايظةايف١ ٖةٛ املظةصذ يف املكةاّ ا٭ٍٚ، هُٓة٘ ٜحًكة٢ املظةًِ          املٓدل اٱع٬َٞ(ٚقذ نةإ ) •

ايحٛشٝ٘ ٜٚحًك٢ ايحعًِٝ ٚايذلب١ٝ، َٚٓ٘ جٓةًل أعُاٍ ارترل. هايٓةاغ ظتحُعةٕٛ هٝة٘ نةٌ ٜةّٛ  ةع       

 َشاد ٭دا٤ ايـ٠٬ ٖٚزا ايًكا٤ هشؿ١ ٱب٬ي ايٓاغ أٟ أَش ُِٜٗٗ. 

 

 

 

 

                                                 
 (12-12( ادتُٗٛس أْٗا َه١ٝ ، ٚأْٗا ايظابع١ عؼش٠ ف ايٓضٍٚ، ٚيف طٛس٠ ايفصش )ن٬ بٌ ٫ جهشَٕٛ ايٝحِٝ. ٫ٚ حتاكٕٛ ع٢ً طعاّ املظهني() 4)
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 : ايعٌُ ارترلٟ ٚاٱع٬ّ يف ايعـش اذتذٜز ذاْٝا:ؿٛس٠•

  

 غايكشٕ ايرايز عؼش: عـش ايحعشف ع٢ً )ايـعاه١( ٚطةل املٓـشٜٔ يف اطحرُاسٖا1ؼ

يكةةذ اطةةحُش اذتةةاٍ ايظةةابل يف بةة٬د املظةةًُني إىل إٔ ظةةذذخ جغةةرلاد يف ٚطةةا٥ٌ اذتٝةةا٠،       •

شذٜةذ٠ غةرلد نةررلا    ٚعٗشد انحؼاهاد ٚهل اس ايةؼةش إيٝٗةا. عٓةذٖا عٗةشد أٚكةال اشحُاعٝة١       

مما اعحادٙ ايٓاغ، َٚٔ ريو اذتاش١ إىل إقا١َ ادتُعٝاد ارترل١ٜ يحكّٛ جبض٤ َٔ ايعٌُ ارترلٟ يف 

اعحُةةع؛ ٭ْةة٘ ا٭ْظةةت يةةٝعةة١ ايحعكٝةةذ ايةةزٟ جؼةةٗذٙ اعحُعةةاد ايةؼةةش١ٜ يف ٖةةزا ايعـةةش. َٚةةٔ          

ِ إيٝٗا، ٚجٓؼش َٔ خ٬ي٘ ايةةٝعٞ ايحفاد ٖزٙ ادتُعٝاد إىل اٱع٬ّ يحعّشف ايٓاغ بٓفظٗا، هحذشل

 أٜلا سطاي١ ايعٌُ ارترلٟ اٱط٬َٞ.

هكةةذ طٴةةةكٓا َةةٔ أَةةِ أخةةش٣ طةةةكا نةةةرلا، ٚماؿةة١ ايٝٗةةٛد ٚايٓـةةاس٣ ٚايغةةشث  ٚيٮطةف •

ا بعٝاجِٗ ايهررل٠ ٚصتعٛا يف ؿٓاع١ إع٬َِٗ ارتةاق هلة٬ عةٔ سبةط ع٬قة١      ٚإبا٫، هأْؼ٪

ّ    اٱطة٬َٞ   ممٝض٠ َع اٱع٬ّ عَُٛا. ٚإرا عذْا إىل ايعامل ، يف قشْة٘ ايرايةز عؼش/ايحاطةع عؼةش 

صتذ ايفكش ٚادتٛل ٚاملشو ٚا٭َٝة١ يف نةٌ شٗة١، ٚايحخًةف عتةٝط بٓةا        ْٚ شْا إىل ظاٍ املظًُني،

َٔ نٌ َهإ، ٚبكٞ عٌُ ارترل ٜ ٗش ع٢ً املظح٣ٛ ايفشدٟ أٚ َٔ بعت ا٭ٚقةاف ٖٓةا أٚ ٖٓةاى.    

ارترلٟ يف ايحعًِٝ ٚايةذع٠ٛ َٚعادتة١ املؼةانٌ    ٚمل جؼٗذ ا٭١َ بعٝاد خرل١ٜ ظكٝك١ٝ جذٜش ايعٌُ 

ا٫شحُاع١ٝ إ٫ يف ظا٫د ستذٚد٠ كعٝف١. بُٝٓا يف املكابٌ صتذ اٱسطايٝاد جتٛث ايعامل اٱط٬َٞ 

يةةزا سنةةضد عًةة٢ ايةةةت    ،ػةةشقا ٚغشبةةا، ٚثةةا أْٗةةا ٫ جظةةحةٝع حتُةةٌ ْفكةةاد ادتاْةةت اٱغةةاذٞ        

ـّش يف ذٛث طةٝت ٜعاجل ايٓا غ ٜٚذعِٖٛ إىل ايٓـشا١ْٝ، ٚهحػ جباْت عٝادج٘ ٚايحعًِٝ، هٝذخٌ املٓ

 َذسط١ يًحعًِٝ ٜشهع هٝٗا ا٭١َٝ عٔ ايٓاغ بأطًٛث شتةط ي٘ ٚملكاؿذ ستذد٠. 

ٚذتاشحِٗ رْةزاى يٛطة١ًٝ إع٬َٝة١ هكةذ اطةحعإ املٓـةشٕٚ بأػةٗش ٚطة١ًٝ إع٬َٝة١ رْةزاى،           

 .(5)ٖٚٞ ايةةاع١ ٚابٓحٗا ايـعاه١، هظةكٛا املظًُني إيٝٗا

                                                 
َرةٌ ايرةشٟ ايٝٗةٛدٟ سٚجؼةًٝذ ايةزٟ ٚشةذ يف خضا٥ٓة٘        ( عشف ْؼاد شٗاد شتحًف١ يف ٖزٙ املشظ١ً َرٌ إسطايٝاد ايٓـةاس٣، ٚاملٓ ُةاد ايٝٗٛدٜة١     0(

غ ٚأخش٣ عًُا١ْٝ ٫د١ٜٝٓ َرٌ ايظةإ طة١ُْٝٛٝ ٚاملاطة١ْٝٛ. ٚقةذ اجظةع ا٭َةش هُٝةا بعةذ هفةٞ          747ق 7333خشٜة١ إطشا٥ٌٝ ايهدل٣ؼاْ ش مح٢ ط١ٓ 

 ١ً1233 ْٚؼةش٠، ٚأْة٘ ظتةشٟ جٛعٝةف     زت 7723ٜٴـذسٕٚ أنرش َٔ -هل٬ عٔ ادتُعٝاد ارترل١ٜ عٓذِٖ–إظـا١ٝ٥ ظذٜر١ بإٔ املٓـشٜٔ هكط 

 .      02ستة١ إراع١ ٚجًفاص رتذ١َ عًُِٗ. اْ ش اٱع٬ّ ٚقلاٜا ايٛاقع اٱط٬َٞ، د.عةذايكادس طاؾ، ق 
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ُٓةةارط شلةةزا ايظةةةل َةةا قةةاّ بةة٘ ايةةذنحٛس ايةةٝةةت املٓـةةش )نشًْٝٝةةٛغ هةةإ          َٚةةٔ بةةني اي 

ايزٟ اخحاسٙ زتُع املشطًني ا٭َشٜهاْٝني ٖٚٛ يف اذتاد١ٜ ٚايعؼشٜٔ  (6)ّ(1223-1212دٜو()

َٔ عُشٙ يٝهٕٛ َشط٬ ٚطةٝةا يًذٜاس ايظٛس١ٜ. هٛؿٌ برلٚد ٚجـاظت َع بةشغ ايةظحاْٞ ٚأّذةش  

ٌٍ دا٥ةةت ٚ٭نرةةش  َةةٔ  ظةةني طةة١ٓ صتةةػ يف أدا٤ سطةةايح٘ ، ٫طةةُٝا بعةةذ صتاظةة٘ يف     هٝةة٘. ٚعةةدل عُةة

اطةةحخذاّ ٚطةةا٥ٌ إعةة٬ّ عـةةشٙ. هأطةةع املةةذاسغ، أػةةٗشٖا َذسطةة١ )عٝةةة١( ذةةِ طةةاِٖ يف إْؼةةا٤       

ٚأطةةع أٍٚ  -ايةةيت ٖةةٞ ايٝةةّٛ ادتاَعةة١ ا٭َشٜهٝةة١ يف بةةرلٚد ٚايكةةاٖش٠ اخل-ايهًٝةة١ ايٝظةةٛع١ٝ

 بع١ٝ يف ب٬د ايؼاّ رْزاى، ....اخل.

اٱعةة٬ّ يف عًُةة٘ هكةةذ جةةٛىل َظةة٪ٚي١ٝ أٍٚ َةةعةة١ بايعشبٝةة١ جةةٓصػ يف ا٫طةةحكشاس       ٚ٭ُٖٝةة١ 

ٚايعٌُ يف ايعامل اٱط٬َٞ. ٚقذ نإ أِٖ َا طةعح٘ ٚ٭ٍٚ َش٠ يف جاسٜخ ايٓـشا١ْٝ )ايحٛسا٠( بايًغ١ 

ايعشبٝة١ يف ٚقةخ ناْةخ عاؿة١ُ ارت٬هة١ يف ْكةاؾ ظةاد ظةٍٛ شةٛاص اطةحخذاّ املةةعة١ ذةِ ُأشٝةةضد             

اعةة١ ايكةةشرٕ بٗةةا. ٚاملكـةةٛد بةةإٔ ٖةةزا ايششةةٌ قةةذ اطةةحرُش ايٛطةة١ًٝ ادتذٜةةذ٠ ٖٚةةٞ      بؼةةشد عةةذّ طة

 املةةع١، يف ٚقخ ناْخ املةةع١ جعاْٞ يف عاؿ١ُ ارت٬ه١ أٚ يف َـش.

أػٗش ٚطة١ًٝ إع٬َٝة١    -َٓز انحؼاهٗا-خ بٗا ناْخ املةةع١ ٚط١ًٝ ١َُٗ، ٚقذ اسجةة

ٚايٛظٝةذ٠، هصةا٤د أٍٚ ششٜةذ٠ غةرل      ٖٚٞ ايـةعاه١، ٚناْةخ رْةزاى ايٛطة١ًٝ اٱع٬َٝة١ ادتذٜةذ٠      

ٞ  ) سزل١ٝ يف ب٬د ايؼاّ باداس٠ ؿةذٜك٘ ايعشبةٞ ايٓـةشاْٞ     ّ(، 1220-1212) ( بةةشغ ايةظةحاْ

 .(7)ّ، ذِ ششٜذ٠ ادت١ٓ ذِ ادت١ٓٝٓ،...اخل1223ّ، ذِ زت١ً ادتٓإ 1233ه ٗشد ايٓفرل ط١ٓ 

ِّ   ٖٚهزا اسجةط ايعٌُ ارترلٟ ايحٓـرلٟ َٔ بذاٜح٘ يف ب٬د املظًُني  باداس٠ املةةع١ َٚةٔ ذة

عةذّ جفةشٜةِٗ يف ٚطة١ًٝ اٱعة٬ّ     : َٓٗةا   ًةِٝ اذتةذٜز، هةٓصػ َؼةشٚعِٗ ٭طةةاث،     ايـعاه١ ٚايحع

ٚأداج٘، ٚبكا٩ِٖ يفذل٠ ط١ًٜٛ َـذسا يًـعاه١ ٚاٱعة٬ّ ٚايحعًةِٝ اذتةذٜز، ٖٚةاٖٞ شةاَعحِٗ إىل      

 ٚاشحٗادا. ٤ًاٯٕ جظحكةت خرل٠ أبٓا٥ٓا رنا

بهرةش٠ املةحعًُني ٚعٗةٛس     اٜةاد ايرايةز عؼش/ايحاطةع عؼةش/ ،    يف ْٗٚعٓذَا ُاػحٗشد َـش 

ٚٴشةةذ هٝٗةةا َةةعةة١ َحُٝةةض٠، اْحكًةةخ زتُٛعةة١          ْؼةةاد حتةةذٜزل عٝةةٌ نةةررل َٓةة٘ ضتةةٛ ايحغشٜةةت، ٚ

ْـةةشا١ْٝ َةةٔ ايؼةةاّ ممةةٔ جًكةةخ ايحعًةةِٝ يف َةةذاسغ )هةةإ دٜةةو( إىل َـةةش، ٚهحعةةٛا رْةةزاى أػةةٗش     

                                                 
 . 37/ 7اْ ش ظٛي٘ : جشاشِ َؼاٖرل ايؼشم يف ايكشٕ ايحاطع عؼش ، شششٞ صٜذإ ،  (  6)

هحػ املذاسغ ٚجأطٝع ايـعاه١ ٚجأيٝف ايهحت ٚاملٛطٛع١ )دا٥ش٠ املعاسف(، اْ ش ظٍٛ بةشغ يعةخ هُٝا بعذ أطش٠ ايةظحاْٞ دٚسا نةرلا َٔ  (  7)

  7/03املششع ايظابل، 
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ٖا. ٚقةذ نةإ َةٔ ايٓةادس يف جًةو ايفةذل٠ ٚشةٛد        ٚغرل (اشل٬ٍ ٚاملكةِ ٚاملكحةف)ؿعاه١ عشب١ٝ َرٌ 

ؿةةعٝف١ أٚ زتًةة١ َؼةةٗٛس٠ ٫ ٜهةةٕٛ حتشٜشٖةةا بٝةةذ ايٝٗةةٛد أٚ ايٓـةةاس٣ باطةةحرٓا٤ ظةةا٫د ْةةادس٠،         

 يًؼٝخ ستُذ سػٝذ سكا سمح٘ اس، أظذ سٚاد ايعٌُ اٱع٬َٞ اٱط٬َٞ. (زت١ً املٓاس)أػٗشٖا 

حًفةةاص( ٚكةةعف ايع٬قةة١  بةةني ارتةةرلٟ   غايكةةشٕ ايشابةةع عؼةةش: عـةةش ايحعةةشف عًةة٢ )اٱراعةة١ ٚاي    2ؼ

 ٚاٱع٬َٞ

ّ، صتةذ ظةاٍ املظةًُني يف أٚية٘ عًة٢ َةا ٖةٛ         //ايعؼشٜٔايكشٕ ايشابع عؼشٚبا٫ْحكاٍ إىل •

ٛا ب٘ َٔ ا٫ظح٬ٍ ايغشبٞ ٭غًت ب٬دِٖ ٚطكٛد دٚي١ ارت٬ه١ ٚجكظِٝ جشنحٗا إىل ٥عًٝ٘ َع َا سٴص

ًةف ٚايلةعف ٚايفكةش ٚا٭َٝة١ ٚاملةشو يف ايٛاشٗة١،       أشضا٤ ٜظٌٗ اظح٬شلا ٚايحةأذرل هٝٗةا. ٚبكةٞ ايحخ   

ٚيف ْفةةع ايٛقةةخ اْحؼةةشد ادتُعٝةةاد ارترلٜةة١ ايحٓـةةرل١ٜ ٚايعًُاْٝةة١ يف عةةٌ اذتُاٜةة١ ا٫طةةحعُاس١ٜ.    

ٚجشاهل َع ٖزا اذتاٍ انحؼاف ادتٗاصٜٔ ارتةرلٜٔ )اٱراع١ ٚايحًفاص( ٚدخٛشلُا يًعامل اٱط٬َٞ 

 ١.يٝع ِ دٚس اٱع٬ّ يف اعحُعاد اذتذٜر

هحٛشٗةخ أْ ةاسِٖ إىل    ،ذِ شا٤ َة٬ٝد ايةة٬د اٱطة١َٝ٬ املعاؿةش٠ بعةذ َشظًة١ ا٫طةحعُاس       •

 إدخاٍ ٚطا٥ٌ اٱع٬ّ َٔ ؿعاه١ ٚإراع١ ٚجًفاص َٚا ٜشجةط بٗا.: ايحعذٜز َٚٔ ريو 

ٚقةةذ جةةأخش ايعُةةٌ ارتةةرلٟ عةةٔ اي ٗةةٛس بـةةٛسج٘ ايحٓ ُٝٝةة١ اذتذٜرةة١، َٚةةا عٗةةش َٓةة٘ بكةةٞ      

د ٚا٭ٖذاف، ٚاطحُش ٖزا اذتةاٍ إىل ايشبةع ا٭خةرل َةٔ ايكةشٕ، ظٝةز       ستذٚد املهإ ٚاٱَهاْٝا

يف  -بعةةذ إٔ نةةإ ايظةةا٥ذ ٖةةٛ ادتُعٝةةاد ايظٝاطةة١ٝ      ،بةةذأد ج ٗةةش ههةةش٠ ادتُعٝةةاد ارترل١ٜ   

ٚيهٓٗا جٛشٗخ بعذ ريةو يٲعة٬ّ    ١ٜ نُا ٖٛ َؼاٖذ يف ايغشث بايزادؿٛسجٗا ايحٓ ١ُٝٝ ٚاٱداس

ُٴظخخ ٖٜٛح٘ إ٫ َا ْذس. هاسلةأص ايةةعت َةٔ جًةو     هٛشذج٘ بعٝذا عٓٗا، ٚقذ طةٳل إيٝ٘ َٔ  طةل، ه

ايٛطا٥ٌ ٚعضّ ع٢ً ايعٌُ ارترلٟ دٕٚ ا٫طحعا١ْ بٗةا، ٚعٓةذ اذتاشة١ هةٛطةا٥ً٘ ارتاؿة١ أٚ عةدل َةا        

ٖٛ ظٳظٳٔ َٔ ايٛطا٥ٌ، َٔ نًُةاد يف جتُعةاد ايٓةاغ، أٚ َٓؼةٛساد أٚ يٛظةاد أٚيف إقاَة١ ظفةٌ        

ايةةعت ظةاٍٚ إٔ ظتةذ َٓفةزا إىل ٚطةا٥ٌ اٱعة٬ّ ٫طةُٝا        طٟٓٛ دتُع ايحدلعاد أٚ عدل ايع٬قاد. ٚ

 ايـعاه١؛ هايٛؿٍٛ إيٝٗا أطٌٗ.

ٚايزٟ ٜ ٗش يًُحابع بإٔ ايعٌُ ارترلٟ قذ عا٢ْ نررلا يف ع٬قح٘ باٱع٬ّ، ٚأْ٘ مل ٜٓصػ 

يف إظتاد ع٬ق١ إظتابٝة١ َعة٘، ٚأنةدل ػةاٖذ عًة٢ َعاْاجة٘ ٖةٛ اٱقـةا٤ اٱع٬َةٞ ايٛاكةػ يًعُةٌ            

٘      ارترلٟ، ه٬ ٚقةذ ٫ ٜعةشو إ٫   ،عتشق اٱع٬ّ ع٢ً ٚكةع ايعُةٌ ارتةرلٟ كةُٔ قا٥ُة١ اٖحُاَاج
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أخةاسا سزل١ٝ أٚ َاٜشطً٘ شلِ َذٜش ع٬قاد يف َ٪طظ١ خرلٜة١ بؼةهٌ باٖةخ، ٚيهٓةو جتةذٙ قةذ       

عتحفةةٞ بٓكةةٌ خةةدل عةةٔ إْكةةار هشٜةةل َةةا يةةذّث َةةشٜت يف أظةةذ ايكةةةةني أنرةةش َةةٔ اظحفا٥ةة٘ ايفعًةةٞ     

 بٗا أٌٖ ايعٌُ ارترلٟ َٔ إْكارل ٯ٫ف ايٓاغ ظظٝا َٚعٜٓٛا. بادتٗٛد ايشا٥ع١ اييت ٜكّٛ

 

ٕ ارتاَع عؼش: عـش )ايعٛمل١ اٱع3ؼ  :ٚاٱع٬َٞ ١َٝ٬( ٚكعف ايع٬ق١ بني ارترلٟ غبذا١ٜ ايكش
 

، ٚقعخ  //ْٗاٜاد ايحاطع عؼشايكشٕ ارتاَع عؼشَع بذاٜاد  :عاٖش٠ ايعٛمل١ اٱع١َٝ٬•

شذٜذ٠ َٚهحؼفاد خةرل٠. ٖزٙ ا٭ظذاس ظٛيخ أغًةت دٍٚ   ؿاظةٗا ٫ٚد٠ َفاِٖٝ ندل٣أظذاس 

هٌ دٚي١ جفهش َارا جفعةٌ يف عةٌ ٖةزا ايحةةٛس ايهةةرل!      هايعامل إىل ٚسػ١ عٌُ يذساط١ ايٛكع، 

ٚنٌ طا٥ف١ جذسغ َظحكةًٗا نٝف ٜهٕٛ! ٚنٌ ػشن١ َٔ ايؼشناد ايع٬ُق١ ٚنٌ َٓ ُة١  

جعُةةٌ َعٗةةا! ٖٚةةزا ٜةةذٍ عًةة٢ كةةخا١َ  أٚ َ٪طظةة١ عاملٝةة١ جةعةةز أذةةش ٖةةزٙ ايحةةةٛساد عًٝٗةةا، َٚةةارا  

اذتذس ايزٟ اطحٓفش ادتُٝع، هحعشى ايعك٤٬ َِٓٗ يذساط١ اذتاي١ ٚاختار املٛقةف املٓاطةت َٓٗةا،    

 هعكذد امل٪متشاد ٚايًكا٤اد ٚا٫شحُاعاد احمل١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايذٚي١ٝ.

ٚقةةذ نةةإ أنةةدل َةةٔ طةةاِٖ يف جؼةةهٌٝ ٖةةزا املٓعةةةف ارتةةةرل ٖةةٛ )اٱعةة٬ّ ٚا٫جـةةاٍ    

يحكٓٝاد اييت عٗش بٗا ٚايٓ شٜاد اييت خًفة٘( ممةا دهةع ادتُٝةع إىل إعةاد٠ ايٓ ةش ٚجشجٝةت ا٭ٚسام        ٚا

: إٕ أسدد إٔ جهةٕٛ َٛشةٛدا   ادتُٝع ٜكٍٛ يف ع٬قحِٗ باٱع٬ّ ٚهٕٓٛ ا٫جـاٍ؛ ٚنإٔ يظإ ظاٍ

ه٬بةةذ إٔ جةةشبط ع٬قةة١ ظظةة١ٓ بةةاٱع٬ّ هةةإ مل جظةةحةع هكةةذ خظةةشد ػةة٦ٝا نةةررلا ٚنأْةةو غةةرل     

أْخ جحعاَةٌ   َع بؼش شتذلقني َٔ خ٬ٍ اٱع٬ّ . ٚظظت جعةرل أظذ ايةاظرني" ٭ْو جحعاٌَ َٛشٛد؛

ٚقةةذ نةةإ َةةٔ بةةني أػةةٗش     ٜفُٗةةو إ٫ عةةٔ طشٜةةل ٚطةةا٥ٌ ا٫جـةةاٍ"     ٫  (8)َةةع )نةةا٥ٔ اجـةةايٞ(  

 املـةًعاد ايذاي١ ع٢ً ٖزا املٓعةف)ايعٛمل١ اٱع١َٝ٬(.

٢ أػةةٗش ٚطةةا٥ٌ اٱعةة٬ّ، جعشهةةٛا عًةة٢ جعةّشف ادتُٝةةع أٚ ايغايةةت يف ايكةةشٕ ايشابةةع عؼةةش عًة  

ادتشٜذ٠ ٚؿاظةاجٗا َٔ زت١ً ٚدٚس١ٜ َٚة١ٜٛ ٚنةٌ املهحٛبةاد اٱع٬َٝة١، ٚجعشهةٛا عًة٢ اٱراعة١       

ٚأِٖ أؿعابٗا ٖٚٛ ايؼشٜط املظصٌ ٚايحظص٬ٝد، ٚجعشهٛا ع٢ً ايحًفاص ٚأِٖ أؿعاب٘ ٖٚٛ ػشٜط 

يت ختاطةت ايعةني ٚا٭رٕ. هلة٬ عةةٔ    ايفٝةذٜٛ املٓضيةٞ ٚايظةُٝٓا َةٔ ايـةٛس املحعشنةة١ املظةُٛع١ اية       

                                                 
( 1اْ ش َكاٍ ذٛس٠ ا٫جـاٍ َٔ ا٭ٜذيٛشٝا إىل املٝذٜٛيٛشٝا )ضتٛ س١ٜ٩ ْكذ١ٜ( ستُذ ػهشٟ ط٬ّ، زت١ً عامل ايفهش ايهٜٛح١ٝ، عذد ) (  8)

 .َٚا بعذٖا 21/ ق  7330( ٜٛيٝٛ طةحُدل 07زتًذ )
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بذا١ٜ ايحعشف باٱع٬ّ راج٘ نحخـف أنادعٞ ي٘ َٓاٖص٘ َٚذاسط٘ ْٚ شٜاجة٘، ٚإٕ غًةت ا٭ٍٚ   

 ع٢ً ايراْٞ.

ٚقةةذ بكةةٞ ايةةحعهِ احملًةةٞ َعكةة٫ٛ يف نةةٌ بًةةذ، ظٝةةز ناْةةخ أغًةةت ستحٜٛةةاد ايٛطةةا٥ٌ   

إػةشاى ايٛطةا٥ٌ ايةر٬س يف    اٱع١َٝ٬ اير٬س ا٭طاطة١ٝ حتةخ ايظةٝةش٠ ٚاملشاقةة١، ٚعهةٔ أٜلةا       

َٛكٛعاد ايحعًِٝ ٚايح١ُٝٓ ْٚؼاد اعحُع، ٚناْخ نٌ دٚي١ جعحين شذا بادتُاٖرلٟ َٓٗا؛ ملا ي٘ 

 َٔ قذس٠ ع٢ً ؿٓاع١ ايشأٟ ايعاّ هحةعذ أٟ ستح٣ٛ ٫ ٜحٛاهل َع ايؼشٚد اٱع١َٝ٬.

شاقةةة١ ٚيهةةٔ َةةع جةةةٛساد جكٓٝةة١ ٚنؼةةٛهاد عًُٝةة١ ٚأظةةذاس عاملٝةة١ جضعضعةةخ اٱداس٠ ٚامل    

َةةا ظةةذس َةةٔ   ،احملًٝةة١ يٛطةةا٥ٌ اٱعةة٬ّ ٚماؿةة١ ادتُةةاٖرلٟ َٓٗةةا، َٚةةٔ أٖةةِ جًةةو ايحةةةٛساد         

بةةةني ايةةةةز ايفلةةةا٥ٞ ٚ ا٫ْحؼةةةاس ايعٓهةةةةٛجٞ )ػةةةةه١     -عًةةة٢ ا٭قةةةٌ يف زتحُعاجٓةةةا -جةةةضأَ

اٱْذلْةةخ(، راى يف ايفلةةا٤ ٖٚةةزا يف ا٭سو، راى عةةدل ا٭ذةةرل ٖٚةةزا عةةدل ا٭طةة٬ى     -املعًَٛاجٝةة١

 عُا قشٜت ٜٓذَض ا٫ذٓإ ٚختحفٞ املٛؿ٬د ايحكًٝذ١ٜ. املٛؿ١ً، ٚسثا

ٚبٗزٜٔ ا٫نحؼاهني ٚغرلُٖةا ظكةل اٱعة٬ّ اْحـةاسٙ ايهةةرل، ٚجشبةع عًة٢ َٓـة١ ايحةأذرل          

ٚايكٝاد٠ يف ايعامل، ٚأؿةػ َٔ عًه٘ عًو جٛشٝ٘ ايعامل ٚايحأذرل هٝ٘. ؿعٝػ أْ٘ ٜٛشذ يف نررل 

ٱع٬ّ إ٫ إٔ دٚسٖةا قةذ كةعف َةع ٖةزٜٔ ا٫نحؼةاهني،       َٔ ايذٍٚ ٚصاساد إع٬ّ أٚ دٚا٥ش جعحين با

ٚغتؼ٢ ايهررل إٔ ٜحعٍٛ دٚسٖا يف املظحكةٌ ايكشٜت إىل َةٛهش خذَة١ يًؼةشناد ايعاملٝة١ َحعةذد٠      

 ادتٓظٝاد ٚعابش٠ ايكاساد.

ٚيٛ نٓا ْ ُٔ بكا٤ اٱع٬ّ بعٝذا عٔ عًُٓا ارترلٟ ٫نحفٝٓا بايحفشط عًٝ٘، ٚيهٔ ا٭َش 

، ظٝز جّٛش٘ اٱع٬ّ املعٛمل يف ايظٓني ا٭خرل٠ إىل نةٌ أْؼةةحٓا ثةا هٝٗةا     أخةش َٔ ريو بهررل

 ارترلٟ. 

عًةة٢ اٱعةة٬ّ املعةةٛمل: هأذٓةةا٤ ظةةشث ارتًةةٝض ايظةةابك١ عٗةةشد قٓةةا٠ إخةاسٜةة١     َةةر٬ْٚلةةشث •

يحـةةةػ ايكٓةةا٠ اٱخةاسٜةة١ ا٭ٚىل يف املؼةةاٖذ٠ عًةة٢ َظةةح٣ٛ ايعةةامل، ٚظحةة٢  (9)أَشٜه١ٝ)طةةٞ.إٕ.إٕ(

 مل ٜـًٗا ايةز هٗٞ جـًِٗ بةشٜل غرل َةاػةش؛ ظٝةز جكةّٛ ٚطةا٥ٌ ستًٝة١ ثحابعة١       جًو اية٬د اييت

َا جةر٘ ايكٓا٠ ذِ جٓؼشٙ هُٝا بعةذ، هأؿةةػ املـةذس ٭غًةت املةحًكني ٚاظةذا، ٚعٓةذَا ٚشةذد ظةاشض          

                                                 
ٚٚؿفح٘ بأْ٘ )أَرل ايكش١ٜ ايه١ْٝٛ( ٚنأْٗا جعًٔ ٬َٝد ايعـش  1221( اخحاسد زت١ً )جاِٜ( ا٭َشٜه١ٝ َايو ايكٓا٠ )جٝذ جرلْش( سشٌ عاّ  9)

 . 142اٱع٬َٞ ادتذٜذ. اْ ش اٱع٬ّ ٚقلاٜا ايٛاقع اٱط٬َٞ، د.عةذايكادس طاؾ، ق 
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ايًغ١ عا٥كا َةٔ اْحؼةاسٖا هحعةخ هشٚعةا بًغةاد أخةش٣ يف ا٭َةانٔ املُٗة١ َرةٌ ا٭ملاْٝة١ ٚايذلنٝة١.            

ٚظةذْا َةٔ ٜكةع    ٞ مل٪طظة١ إع٬َٝة١ ٚاظةذ٠، ٚيظةٓا     ػ ايةعةذ ايعةامل  ٍ َا ٖٛ إ٫ منٛرط ٜٛك ة ٖٚزا املرا

عًٝ٘ ايحأذرل ههٌ ب٬د ايعامل جظحكةًٗا، ٚإٕ ٚشذ ظاشض ايًغ١ هايـٛس٠ ٚايذلب١ ٚايذبًص١ ختفةف  

 ريو.

َٚةةع ٖةةزٙ املظةةحصذاد حتٛيةةخ املٓاهظةة١ بةةني ايكةة٣ٛ َةةٔ ايحـةةاسل عًةة٢ طةةةػ ا٭سو إىل         

، هٗٓةاى ْكةاد ستةذٚد٠ يف ايفلةا٤     قةةع ا٭سو ايفلةا١ٝ٥  ؿةػ ايظةام ستَُٛا ع٢ً ايفلا٤، ٚأ

عهٔ اطحرُاسٖا َٛاص١ٜ رتط ا٫طحٛا٤، َٔ اَحًو ٚاظذ٠ َٓٗةا اَحًةو َٛكةع قُةش ؿةٓاعٞ ٜةةز       

َٔ خ٬ي٘ َا ٜؼا٤، ٚقذ ظظُخ َهاجت ايعكاس ايذٚي١ٝ ايكل١ٝ يـةاحل ا٭قٜٛةا٤. ذةِ شةا٤ ايظةةام      

طةةهإ جًةةو املٛاقةةع ايفلةةا١ٝ٥ ظةةٍٛ اطةةحكةاث أنرةةش عةةذد َةةٔ طةةهإ      احملُةةّٛ ٚا٭خةةةش بةةني  

 ا٭سو،ٚنإ املٓحـش هٝٗا ٖٛ ا٭نرش شزبا.

هةةٔ ٭غًةةت طةةهإ ا٭سو يف ٚقةةخ     أْةة٘ ع إٕ َةةٔ بةةني أٖةةِ َعةةاْٞ )ايعٛملةة١ اٱع٬َٝةة١(    

 زلال أٚ َؼاٖذ٠ أٚ قشا٠٤ خدل ٚاظذ عدل ٚط١ًٝ إع٬َٝة١، ٚإٔ ايٛطةا٥ٌ اٱع٬َٝة١ ا٭نرةش     ٚاظذ،

بٗةةٛسا غايةةةا َةةا جهةةٕٛ ممًٛنةة١ دتٗةة١ ٚاظةةذ٠ ٚراد رٜةةذيٛشٝا ٚاظةةذ٠، ممةةا ظتعةةٌ سطةةايحٗا ٚإٕ  

ِّ عٛملةة١ )ايـةةٛد            ِّ راد جةةأذرل ٚاظةةذ، هةةح جٓٛعةةخ يف ايؼةةهٌ هٗةةٞ راد َلةةُٕٛ ٚاظةةذ، َٚةةٔ ذةة

(. ٖٚٓا ٜ ٗش ايٛشٗإ املحعاسكإ يًعٛمل١ اٱع١َٝ٬، ايظايت كّذ املٛشت، 10ٚايـٛس٠ ٚايه١ًُ()

ابةٌ  ٚيهةٔ يف املك  ٔ ادتُٝةع َةٔ ا٫طة٬ل عًة٢ ْفةع ايؼة٤ٞ      اذتظٔ، هٗٞ َةٔ شٗة١ جٴُّهة   ٚ ٧ايظٝ 

 :َٔ أْحص٘؟ َٚا َلُْٛ٘؟ َٚا أٖذاه٘؟ َٚا ستحٛاٙ؟َٚا رذاسٙ؟ ٜ ٗش ارتةش يف ظكٝك١ ٖزا ايؼ٤ٞ

ٜـشو أنرش املشاقةني َٔ َ٪طظاد أٚ دٚا٥ش ذكاه١ٝ بإٔ احملحة٣ٛ ا٭نرةش ػةٗش٠ ٚا٭نرةش     

ٞ؛ ٚريةةو أْٗةةا حتحةةٟٛ عًةة٢ أنةةدل ايؼةةشناد ايعاملٝةة١ ٚأقةة٣ٛ امل٪طظةةاد        اْحؼةةاسا ٖةةٛ ا٭َشٜهةة  

اٱع٬َٝةة١ ٚأنةةدل َشانةةض اٱْحةةاط اٱع٬َٝةة١ ٚايفٓٝةة١، نُةةا إٔ هٝٗةةا أنةةدل امل٪طظةةاد ايحعًُٝٝةة١   

اٱع٬َٝةة١، ٚهٝٗةةا أٜلةةا ػةةشناد ع٬ُقةة١ جكٓٝةة١ ظٛيةةخ َظةةاس اٱعةة٬ّ ٚؿةةٓعخ خشٜةةة١ إع٬َٝةة١  

 لا٤ ٚػشناد اذتاطت اٯيٞ ٚاملعًَٛاج١ٝ.شذٜذ٠ يف ايعامل ٚأُٖٗا ػشناد ايف

بأْة٘ عُةا قشٜةت طةحعذس      عـةش املعًَٛاجٝة١  عٔ َظحكةٌ اٱع٬ّ يف  ٚعتذذٓا )بٌٝ شٝحع(

ذةٛس٠ نةةةرل٠ يف زتةاٍ ا٫جـةةاٍ عُةذجٗا )املعًَٛاجٝةة١( هُةٔ ٜةةحعهِ باملعًَٛةاد ٜةةحعهِ بايعةةامل،      

                                                 
  132-133اقع اٱط٬َٞ، د.عةذايكادس طاؾ، ق ( اْ ش اٱع٬ّ ٚقلاٜا ايٛ 10) 
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ع٬ّ؟ إْٗا ايةشٜل ا٭ظذس يحعٜٛةٌ  هُارا ٜكـذ بعـش املعًَٛاج١ٝ راد ا٭ذش املٛكٛعٞ يف عٛمل١ اٱ

بٝع املهحٛباد ٚاملظُٛعاد ٚاملش٥ٝاد إىل َعًَٛاد، ٖٞ املعًَٛاد ايشقُٝة١، ٚايـةعٛب١ اذتايٝة١    

عةشف يف   ٖٞ يف ايحعٜٛةٌ ٖٚةٞ ؿةعٛب١ َ٪قحة١، أَةا ْؼةشٖا بعةذ ريةو هةظةشع١ ايلة٤ٛ. هصُٝةع َةا            

ٗةض٠ إدخاية٘ هٗةٛ ٜحعةٍٛ إىل أسقةاّ      أٚ َظُٛل أٚ َش٥ةٞ ٚإٕ اخحًفةخ أش   اٱع٬ّ ٚا٫جـاٍ َٔ َكش٤ٚ

ختضٕ يف بٓو ٚاظذ ٖٛ بٓو املعًَٛاد، ذِ نٌ َحـٌ ب٘ ٜـشف َةٔ ٖةزا ايةٓةو، ٚقةذ ٫ٜظةحةٝع      

ٖهةةزا  نةةٌ هةةشد ا٫جـةةاٍ هحكةةّٛ شٗةةاد أخةةش٣ با٫جـةةاٍ ٚعشكةة٘ بٛطةةا٥ٌ َحةةٛهش٠ عٓةةذ ايةكٝةة١.   

ايعـةش ايشقُةٞ،   ()ؿفش:ٚاظذ( ٚيزا ٜكاٍ 1:3إىل سقُني ُٖا) ٚنُا ٜكٍٛ )بٌٝ( حتٍٛ نٌ ػ٤ٞ

ٚأؿةػ َٔ ايٝظرل يهٌ َٔ عًو ٚط١ًٝ ا٫جـاٍ ٚشٗاص ا٫طحكةاٍ إٔ عتـٌ ع٢ً املعًَٛةاد ايةيت   

    ٛ ٍ إىل َعًَٛةةاد أٚ أسقةةاّ ذةةِ خٴّضْةةخ يف  ٖةةٞ يف ايٓٗاٜةة١ نةةٌ َهحةةٛث أٚ َظةةُٛل أٚ َش٥ةةٞ قةةذ ظٴةة

 .(11)بٓٛنٗا ارتاؿ١

حاط يٲعة٬ّ إٔ ٜكةذس ٖةزٙ    هإ ع٢ً ايعٌُ ارترلٟ احمل،ٖزٙ ايـٛس٠ ع٢ً ٚإرا نإ اذتاٍ 

 املظحصذاد يف باث اٱع٬ّ ٚا٫جـاٍ، يٝٓحفع بٗا يف ا٭بٛاث ايٓاهع١ ٜٚحكٞ َٓٗا ا٭بٛاث ايلاس٠. 

ٔ إٔ ٜفحخش بٗزا ايعـش ادتذٜذ ٭ْ٘ أظةذ   (بٌٝ شٝحع) ٚإرا نإ ٜـػ ٍ ُ  ايةزٜ يف  ٛاطةاٖ

ايٛقةخ اذتةايٞ عًة٢ َة٤ٌ بٓةٛى       ٫ٚدج٘ هاْ٘ ٜفخش ثا ٜعةضص ايظةٝةش٠ ا٭َشٜهٝة١؛ ٭ْٗةِ ا٭قةذس يف     

ِّ ْةك٢ ضتٔ هكط ْـشف َٓٗا، هٓكع حتخ جأذرلٖةا، ٚيف َعًَٛة١ َةررل٠ عةٔ شاْةت       املعًَٛاد َٚٔ ذ

ظٍٛ بٝاْاد اطحخذاّ اٱْذلْخ اييت)جؼرل إىل إٔ  (ْةٌٝ عًٞ)ٚاظذ َٔ املٛكٛل ٜزنشٖا ايذنحٛس 

% 73س(يف ظني جٛصل ْظة١ أية% َٔ ظصِ ايةًت)عذد ايضٚا23َٛقع جظحعٛر ع٢ً  133َا ٜكشث َٔ 

٦ة١  ٜةني قةذ ٜهةٕٛ َـةذس أنرشٖةا يف امل     َةع إٔ ٖةزٙ امل٬  (12)املحةك١ٝ ع٢ً ٬َٜني املٛاقةع ا٭خةش٣(  

خ َؼةه١ً ا٫جـةاٍ إَةا َةع ا٭يٝةاف ايلة١ٝ٥ٛ أٚ ٚطةا٥ٌ        ايظابك١، ههٝف طٝهٕٛ اذتاٍ إرا ظٴًّ ة 

د ارتةةذَاد ايعايٝةة١ ٖةةٞ كةغط شذٜةةذ٠ أٚ عةةدل ا٭ذةةرل، عٓةةذٖا جـةةةػ بٓةٛى املعًَٛةةاد ايهةةةرل٠ را  

 ا٭نرش جأذرلا. 

ٖهزا صتذ أْفظٓا قذ هشطٓا يف ايحعاٌَ َع املةةٛل يف ايكشٕ ايرايز عؼةش ظحة٢ اطةحعٛر    

عًٝ٘ غرلْا، ٚهشطٓةا يف ايكةشٕ املاكةٞ يف املظةُٛل ٚاملش٥ةٞ ظحة٢ دُٖحٓةا ايعٛملة١ اٱع٬َٝة١، هُةارا           

                                                 
 ، جشب١ عةذايظ٬ّ سكٛإ.  41اْ ش نحاب٘ املعًَٛاج١ٝ بعذ اٱْذلْخ )طشٜل املظحكةٌ( ٚماؿ١ ايفـٌ ايراْٞ)بذا١ٜ عـش املعًَٛاد( ق  ( 11)

 . 223033اْ ش ايركاه١ ايعشب١ٝ ٚعـش املعًَٛاد، د. ْةٌٝ عًٞ، ق  (  12)
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٥ٞ ٚاٱْذلْخ!!!َع ايعًِ بةإٔ ايفةشق   ضتٔ ؿاْعٕٛ َع اذتاطٛث ٚعامل٘ ايشقُٞ ٚعـش ايةز ايفلا

ُِٗٗا ٚأظظٔ اطحرُاسٖا.  املحاظ١ يف ايعـش ايشقُٞ أندل بهررل مما طةل ملٔ طةل إيٝٗا هف 

يكةةذ سأٜٓةةا هُٝةةا طةةةل بةةإٔ ايحةةةٛس ايةةحكين قةةذ طةةاِٖ يف ٚشةةٛد عٛملةة١ إع٬َٝةة١ ٫ ٜٓهشٖةةا  •

٠ ظشٜةة١ اٱعةة٬ّ عًةة٢  أظةةذ، ٖٚةةٞ عٛملةة١ غةةرل ستهَٛةة١ بكةةٛاْني َعٝٓةة١ ٚريةةو بعةةذ إٔ اْحـةةش دعةةا    

غرلِٖ، ٚسأٜٓا بإٔ احملح٣ٛ شلزٙ ايعٛمل١ اٱع١َٝ٬ ٖةٛ َةٔ ايغةشث ٫طةُٝا أَشٜهةا، ٖٚٓةا ٜـةػ إٔ        

ْكٍٛ بأْٗا أَشن١ إع١َٝ٬ ٚريو بايٓ ش يف احملح٣ٛ ٫طُٝا ٖٚٞ املحعه١ُ بـةٓاعح٘ ٚا٭قة٣ٛ يف   

 .(13)إْحاش٘ ع٢ً َظح٣ٛ ايعامل

يهةةٌ ؿةاظت سطةةاي١؛ ٭ْةة٘ اخةةذلم ايهةةررل َةةٔ  ٖٚةزا احملحةة٣ٛ ا٭َشٜهةةٞ ٜؼةةهٌ َعاْةةا٠  

ايةؼش ٚغشغ هِٝٗ ايـٛاسف ٚاملٛاْع ملا يٝع ع٢ً َاذًح٘، ٚحتٍٛ اٱع٬ّ إىل جتاس٠ دٕٚ قِٝ ط٣ٛ 

ايكِٝ ايغشب١ٝ، ٖٚٞ ختذلم ايٓاغ يٌٝ ْٗاس، هأه٬ّ ا٭طفاٍ ايهشج١ْٝٛ أػةٗشٖا َٓةحض أَشٜهةٞ،    

ْةخ ٚا٭ػةشط١ ايـةٛج١ٝ ٚاملش٥ٝة١ ٖةٛ شتةذلم َةٔ        ٚايؼاث ايزٟ ٜحةابع ايـةعاه١ ٚايفلةا٥ٝاد ٚاٱْذل   

خ٬ٍ ٖزٙ ا٭َشن١ اٱع١َٝ٬، ٚيذٜٓا اٯٕ يف ايعامل ايعشبٞ ايهررل َةٔ قٓةٛاد ا٭هة٬ّ أنرشٖةا     

إٕ مل جهٔ نًٗا أَشٜه١ٝ، جةز ايٛاظذ٠ يف ايّٝٛ أنرش َٔ عؼش٠ أهة٬ّ. ٖٚهةزا َةا ٜظةحكةً٘     

ٓذْا هكط بةٌ يف نةٌ َهةإ َحـةٌ بايعةامل      أغًت اعحُعاد ايّٝٛ جةغ٢ عًٝ٘ ا٭َشن١، يٝع ع

ٟ  )عدل ٚطا٥ٌ ا٫جـاٍ، هٗزا  ٜةش٣ بةإٔ أٚسٚبةا جةشصو حتةخ غةضٚ ايفةًِٝ ا٭َشٜهةٞ          (سٚشٝة٘ شةاسٚد

(أيةف  73(أيف طاع١ بشاَض يف أٚسٚبا ٫ذٓيت عؼش٠ دٚية١، جٓةحض اعُٛعة١ نًةٗا)    733)هُٔ ب١ً )

% ممةا ٜٴعةذ غظةٌٝ    33ٜـةٌ إىل   طاع١ ٚايةاقٞ أَشٜهٞ، ْٚـةٝت ايظةُٝٓا ا٭َشٜهٝة١ يف هشْظةا    

، ٚايعصٝت إٔ ٖزا ارتٛف َٔ غظٌٝ املخ ممٔ ِٖ أٌٖ ذكاه١ ٚاظذ٠ هُارا (14)َخ ناٌَ يًؼعت(

 .؟ ْكٍٛ ٚيذٜٓا عذد نةرل َٔ ايكٓٛاد جـةعٓا ٚمتظٓا بٗزا اٱْحاط ا٭َشٜهٞ

                                                 
إٔ ايهررل َٓٗا ٜششع يًٝٗٛد نُشدٚخ ٚغرلٙ، أٚ يؼشناد ا٭طًع١ ٚسثا َٔ املفٝةذ ذتشنة١ جتةاس٠ ا٭طةًع١ ايحخٜٛةف َةٔ        ا٭نرش إػها٫ ( 13)

املظًُني، ٚمما يف ٖزا ايةاث إٔ ػشن١ ع٬ُق١ َرٌ )شٓشاٍ ايهذلٜو( أنةدل ممةٍٛ عحةاد يًصةٝؽ ا٭َشٜهةٞ، ؿةاْع١و وؿةاسٚخ بةاجشٜٛد ٚجةّٛ          

ٚا٭ٚانع ٚأقُاس ؿٓاع١ٝ ...اخل، متًو أػٗش ستةاد ايحًفض٠ يف أَشٜها هحًُو أكخِ ػةه١  37ابٌ ايع٬ُق١ ٖٛى ٚطا٥ش٠ طحًٝز ٚقاره١ ايكٓ

جًفض١ْٜٝٛ ٖٞ )إٕ.بٞ.طةٞ( ٚمتًةو إىل شاْةُٗةا ػةةهحني جًفضٜةْٛٝحني ُٖا)طٞ.بٞ.إغ(ٚ)أٟ.بٞ.طةٞ(، ٖةزا يف أَشٜهةا ٚيف أٚسٚبةا قشٜةةا َةٔ ريةو             

ا( ايفشْظ١ٝ متًو ػةهاد إع١َٝ٬ دٚي١ٝ ٖا١ً٥ ايحأذرل ٚمتًو أندل ػشناد ايٓؼش ٚايحٛصٜع ايفشْظة١ٝ،  هؼشن١ ع٬ُق١ يف ؿٓاع١ ايظ٬و )َاجش

ا٭ٚسٚبٞ.ظٛاس َٔ أشٌ املظحكةٌ، ٚسق١ ايةذنحٛس قةٝع ايعةضاٟٚ    -ٖٚٛ ديٌٝ ع٢ً ِٖٚ اذتش١ٜ يف ٖزٙ ايٛطا٥ٌ ِٖٚٚ اذتٝاد١ٜ. اْ ش اٱع٬ّ ايعشبٞ

 .     27-21ركاه١(ق )اٱع٬ّ ايعشبٞ ٚقلاٜا اشل١ٜٛ ٚاي

، َع ايعًِ بأْ٘ ٜٴةز ظايٝا يف ب٬دْا اٱط١َٝ٬ أنرةش َةٔ  ةع عؼةش٠ قٓةا٠      71عةذ طعٝذ، ق -أسقاّ ٚظكا٥ل–ايعٛمل١ ٚايعامل اٱط٬َٞ  (  14)

ظةني هًُٝةا، ٚيف   يٮه٬ّ ايغشب١ٝ، جهاد جهٕٛ نًٗا أَشٜه١ٝ جةز ايٛاظذ٠ َٜٛٝا َةا ٜكةشث َةٔ عؼةش٠ أهة٬ّ، أٟ يف ايٝةّٛ أنرةش َةٔ َا٥ة١ ٚ          
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عةشو ايظةابل ؿةٛسًا ٚأػةها٫ً َةٔ جًةو ايحعةذٜاد ايةيت ٜحةأذش بٗةا نةٌ            يكذ نؼةف يٓةا اي  

ْؼةةةاد يف أٟ زتحُةةةع، ٫ٚطةةةُٝا إرا نةةةإ ايٓؼةةةاد يف َكةةةاّ ايعُةةةٌ ارتةةةرلٟ املحـةةةٌ َةاػةةةش٠        

 بادتُٗٛس، ٚإدساى جًو ا٭بعاد ايظابك١ يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ عٌُ ايعٌُ ارترلٟ ٚقٝاداج٘ .

يعٌُ ارترلٟ يف ع٬قح٘ باٱع٬ّ املعةٛمل أٚ  ٚيهٔ ٖٓاى حتذٜاد أنرش خـٛؿ١ٝ جحعًل با

 يف صَٔ اٱع٬ّ املعٛمل، ْكف اٯٕ َع بعلٗا ٚطأقظُٗا إيٞ قظُني:

 ،‹ارتاسش١ٝ›ايكظِ ا٭ٍٚ : حتذٜاد َـذسٖا اٱع٬ّ املعٛمل 

 .‹ايزاٜح١ ›ٚايكظِ ايراْٞ : حتذٜاد َـذسٖا ايعٌُ ارترلٟ 

   

 َٚٓٗا :  ›ارتاسش١ٝ›عٛملايكظِ ا٭ٍٚ : حتذٜاد َـذسٖا اٱع٬ّ امل

 .اٱع٬ّ ادتُاٖرلٟ أؿةػ إع٬ًَا ٜفحكذ احمل١ًٝ -1

 .ا٫صتزاث ضتٛ ايـٛس٠  -7

  .طغٝإ مح١ً ايحؼٜٛ٘ ع٢ً ايعٌُ ارترلٟ يف اٱع٬ّ املعٛمل ٚأذشٖا -0

 .هح١ٓ اٱع٬ّ ايركايف )ا٭ه٬ّ ايٛذا٥ك١ٝ ٚايحعكٝكاد ٚايحكاسٜش( -4

 

 فحكذ احمل١ًٝ.        غاٱع٬ّ ادتُاٖرلٟ أؿةػ إع٬ًَا 1ٜؼ

ناْةخ ايٓؼةأ٠ اذتذٜرةة١ يٲعة٬ّ )أشٗضجةة٘ ايحكٓٝة١ َٚ٪طظةاج٘ ٚٚطةةا٥ً٘ ْٚ شٜاجة٘ ٚستحةةٛاٙ(       

غشب١ٝ يف أٚسٚبا ٚأَشٜها، ٜٚهفٞ ايٓ ش يًر٬ذٞ املؼٗٛس )ايـعاه١ ٚاٱراع١ ٚايحًفاص(. ٚناْةخ  

  ّّ ّ بعٓةٛإ  1232عةذ٠ طةٓ٘   جكشٜةش إىل ا٭َةِ املح   أغًت ب٬د ايعامل بعٝذ٠ عٔ ٖزا اذتذس، هكةذ ُقةذ

ٝٴعةدل عةٔ هكةٍش إع٬َةٞ يف أنرةش بًةذإ ايعةامل، ٚعٓةذَا هحعةخ           (15))زتاع١ اٱعة٬ّ يف ايعةامل(   ي

ٚإداس٠ ٚستحةة٣ٛ، َٚةةع ريةةو   ايةةذٍٚ اٱطةة١َٝ٬ بابٗةةا يٲعةة٬ّ جةةذهل اٱعةة٬ّ ايغشبةةٞ إيٝٗةةا: جعًُٝةةا   

                                                                                                                       
هًُٝا. ٚبعت ا٭ه٬ّ دهع عًٝٗا ٬َٜني ايذ٫ٚساد يحعذس جأذرلا ٫ عتذذة٘ جشبٝة١ َٓةضٍ أٚ جٛشٝة٘ َذسطة١ َةع َةا عتككة٘ َةٔ           4333 ايؼٗش أنرش َٔ

بُٝٓةا شٗةذ    ( ًَٝةٕٛ د٫ٚس، 233َهاطت َايٝ٘، ٜٚزنش ؿاظت ايهحاث ايظابل بإٔ هًُٝةا نشجْٛٝةا يٮطفةاٍ )ا٭طةذ املًةو( جتةاٚصد َةٝعاجة٘ )       

    .71( ًَٕٝٛ د٫ٚس.ق433عؼشٜٔ ًَٕٝٛ ه٬و َـشٟ يعاّ ناٌَ َٔ اٱْحاط ايضساعٞ مل ٜحصاٚص )

 َٚا بعذٖا. 21اْ ش ايْٝٛظهٛ ٚايـشال ايذٚيٞ ظٍٛ اٱع٬ّ ٚايركاه١، د.اطهٓذس ايذٜو، ق  (  15)
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ارتةاسشٞ ه٬بةذ َةٔ    ظذ بعٝذ يف جهٜٛٔ إع٬ّ ستًةٞ غتلةع يًؼةشٚد احملًٝة١، ٚأَةا       صتعخ إىل

ٍّ ستًٞ عهِٓٗ ايحفاِٖ  َشٚسٙ عدل أشٗض٠ سقاب١ٝ، ٖٚهزا يف ايغايت نإ جعاٌَ ايٓاغ َع إع٬

 َع شٗاصٙ اٱداسٟ أٚ حتذٜذ ستحٛاٙ عدل ايلٛابط.

ٚيهةةةٔ ْؼةةةأد َةةةع )ايعٛملةةة١ اٱع٬َٝةةة١( َ٪طظةةةاد إع٬َٝةةة١ خةةةاسط اذتةةةذٚد ادتغشاهٝةةة١ أٚ  

امل٪طظاد نٌ اية٬د ايعشب١ٝ، هادتٗاص اٱداسٟ يف جًةو   ايظٝاط١ٝ، ٚيف ْفع ايٛقخ اقحعُخ جًو

امل٪طظاد ٫ ٜعاْٞ َٔ سقاب١ إداس١ٜ ٚطٝاط١ٝ، ٚاحملح٣ٛ ٫ غتلع يشقابة١، ٚبةذأد جـةٌ إيٝٓةا عةدل      

         َ ٝة١ أٚ  ايفلا٤. ذِ ْؼأد َذٕ إع٬َٝة١ ظٴةّش٠ ، َٚةٔ أٖةِ َةا جكحلةٝ٘ اذتشٜة١ ْةضل ايظةٝاد٠ اذتهٛ

جةذهع جًةو امل٪طظةاد أشةشًا َعٝٓةًا هكةط يحًةو ايذٚية١ ٚجحُحةع          إٔ اعحُع١ٝ عٔ جًو ايٛطةا٥ٌ َكابةٌ   

  ش١ٜ يف اٱداس٠ ٚايشطاي١.

ٚقذ صتػ ٖةزا اٱعة٬ّ ايعةابش يًعةذٚد يف إٔ ٜهةٕٛ باٖرلٜةا، ٚإٔ ٜهةٕٛ يف سأغ قا٥ُة١         

ٖةةزا إٕ بكٝةةخ يف قا٥ُةة١  –املحابعةة١ ٚاملؼةةاٖذ٠ ادتُاٖرلٜةة١، ٚجشاشعةةخ ايٛطةةا٥ٌ احملًٝةة١ إىل ايةةٛسا٤    

، هفةةٞ دساطةة١ أنادعٝةة١ َٝذاْٝةة١ ظةةٍٛ أسبةةع دٍٚ خًٝصٝةة١ نةةإ َةةٔ ْحا٥صٗةةا َةةا ًٜةةٞ:   -١ املحابعةة

ٍ  -ٚاطع يٛطا٥ٌ ا٫جـاٍ ٚاملعًَٛاد، هفٞ ايعٝٓة١  اساْحؼ ٜٛشةذ ذ٬ذة١ أشٗةض٠ جًفضٜةٕٛ      -نُرةا

ايٓـٝت ا٭ٚهش ذِ اٱراع١ ذةِ اذتاطةت. ٚايكٓةٛاد     ٚيف املحابع١ : ظـٌ ايحًفضٜٕٛ ع٢ًيف نٌ بٝخ. 

% َٔ ايعٝٓة١ ٜةشٕٚ املـةذاق١ٝ جحةٛهش بؼةهٌ       23ًك٢ قة٫ٛ أنرش َٔ احمل١ًٝ، ٚاملضعض إٔ ايعشب١ٝ ج

 .(16)ندل يف اٱع٬ّ ارتاسشٞ. ٚإٔ أغًة١ٝ املؼاٖذٜٔ ٫غتلعٕٛ ٭ٟ سقاب١ أذٓا٤ َؼاٖذجِٗأ

هُا ايحعذٟ ٖٓا ايزٟ ٜٛاش٘ ايعٌُ ارترلٟ؟! إرا نإ ايعٌُ ارترلٟ قذ قاطة٢ َةٔ إُٖةاٍ    

ٖٚٞ يف ايٝذ نُا ٜٴكةاٍ، ههٝةف طةٝهٕٛ اذتةاٍ اٯٕ ٖٚةٞ بعٝةذ٠ عةٔ أٟ سقابة١         ٚطا٥ٌ اٱع٬ّ 

نُا إٔ ايعٌُ ارترلٟ ٖذه٘ ايةذع٠ٛ يًخةرل ٖٚةزٙ ايٛطةا٥ٌ ايعةابش٠ يًعةذٚد        اشحُاع١ٝ أٚ طٝاط١ٝ؟

 ١ٖٛاٖا يف ايذعا١ٜ ٚاملهظت املايٞ ه٬ ٜعٓٝٗا عٌُ ارترل َٚظا٥ٌ ايحُٓٝة١ ٚايٓؼةاطاد ا٫شحُاعٝة   

بكذس َا ٜٛهش شلةا َةٔ َهظةت، ختًةخ عةٔ سطةاي١ اٱعة٬ّ شلة٣ٛ اٱعة٬ٕ، ٚحتٛيةخ           يف أٟ بًذ إ٫ 

يحصاس٠. ذِ ٖٚٛ ا٭خةش إٔ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ ٖا١ُ٥ يف اٱعة٬ّ ايعةاملٞ ٚجظةرل يف هًهة٘ َٚحةأذش٠ بة٘ أٚ       

َكًةةذ٠ يةة٘، هًظةةاْٗا عشبةةٞ ٚقًةٗةةا غشبةةٞ، َٛطٓٗةةا يف ب٬دْةةا ٖٚٛاٖةةا يف َهةةإ رخةةش، يةةزا    : قةةٌ 

                                                 
 .00حُع ٚايذٚي١ يف ايعامل ايعشبٞ، ق اْ ش ايةعز ادتُاعٞ يف: ذٛس٠ املعًَٛاد ٚا٫جـاٍ ٚجأذرلٖا يف اع (  16)
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ملٓحؼةةةش ظايٝةةةا يف اٱعةةة٬ّ املعةةةٛمل إيٝٗةةةا ٚاملحُرةةةٌ يف جؼةةةٜٛ٘ ايعُةةةٌ ارتةةةرلٟ     ٜحظةةةشث ايفةةةرلٚغ ا

 ٚايحؼهٝو هٝ٘ ٚغُضٙ ٚملضٙ.

ٖةةزٙ املؼةةه١ً: اٱعةة٬ّ ادتُةةاٖرلٟ ٖةةٛاٙ غةةرل ٖةةٛاى ٚخةابةة٘ َلةةاد رتةابةةو   هةةاْ ش إىل

أْخ إٕ ٚإداسج٘ َظحك١ً ٫ جٗحِ بو، ٚأْخ يف ْفع ايٛقخ جعًِ أْٗا أنرش ايٛطا٥ٌ اْحؼاسا ٚجأذرلًا . 

مل جةةش املؼةةاسن١ هٝٗةةا ٚايحعةةةرل عةةٔ عًُةةو عدلٖةةا هعًةة٢ ا٭قةةٌ جشٜةةذ ايظةة١َ٬ َٓٗةةا ٚجٛقفٗةةا عةةٔ      

 َـاد١َ أعُايو أٚ جؼٜٛ٘ عًُو بـٛس٠ َةاػش٠ أٚ غرل َةاػش٠.

ايةٛعٞ بٗةزا ايةعةذ ادتذٜةذ يف اٱعة٬ّ املعةٛمل،        ايًعُةٌ ارتةرلٟ عًٝٗة    ١َظةحكةًٝ  ٠هأٟ ْ ةش 

اٱع٬ّ ٫ ١ٜٖٛ شلةا ٚراد شغشاهٝةا َحٓكًة١، جةعةز عةٔ َةذٕ ظٴةّش٠        هأِٖ َشانض اٱْحاط ٚاٱع٬ٕ ٚ

 نٌ َهإ.  ؼا٤ دٕٚ سقٝت أٚ ظظٝت ٖٚٞ جـٌ إىليحعٌُ َا ج

 

 غجـذس ايؼاػ١ َٚٔ ّذِ ايـٛس٠ طاظ١ اٱع٬ّ.2ؼ

يكذ ُاخحضٍ اٱع٬ّ يف أرٖإ ادتُٗٛس يف ايؼاػة١، ا٭غًةٝة١ جةش٣ اٱعة٬ّ يف ػاػة١ ايحًفةاص       

لةٝفٕٛ ػاػةة١ اذتاطةت اٯيةةٞ، ٚجٴعةةذ ايـةٛس٠ أطةةاغ ايؼاػة١. ٖٚٓةةاى ػةةه٣ٛ     ٚرخةشٕٚ قًًٝةةٕٛ ٜ 

ايع١ًُٝ ايركاه١ٝ ٚايفهشٜة١ َةٔ اطةحعٛار ايؼاػة١ عًة٢ ايٓةاغ ثةٔ هةِٝٗ أٖةٌ           دَشٜش٠ يف امل٪متشا

ِّ اجتٗةخ ايذساطةا   ايفهشٜة١ ٚايركاهٝة١    دايركاه١ أؿعاث ايكشا٠٤ ٚايحأيٝف ٚايةعز ايعًُٞ، َٚٔ ذ

 .(17)بعادٖاإىل ايؼاػ١ ٚرذاسٖا ٚأ

عٓذَا نإ ٜغًت ع٢ً زتحُعٓا ا٭١َٝ نإ املزٜال ٖٛ ؿذٜل ا٭غًةٝة١، جتةذٙ َةع ايشاعةٞ     

يف ايظةةٍٗٛ أٚ ادتةةةاٍ َٚةةع املةةضاسل يف َضسعحةة٘ ٚؿةةاظت ايةةذنإ يف دناْةة٘ ٚا٭طةةش٠ يف َٓضشلةةا،   

 ٜحٓكًةةٕٛ بةةني إراعةة١ ايكةةشرٕ ٚيٓةةذٕ، بةةني ايةةذاخٌ ٚارتةةاسط ،َٚةةع اْحؼةةاس ايحعًةةِٝ دخًةةخ ايـةةعاه١     

َشّنض٠ ع٢ً ايٓخة١ يف ايغايت أٍٚ أَشٖا، هًُا شةا٤ ايحًفةاص بكةٞ ٚطة١ًٝ جشهٝة٘ يف ايغايةت، إىل إٔ       

شا٤ ايةز ايفلا٥ٞ يٝعٛي٘ إىل ايٛط١ًٝ ا٭نرش ػٗش٠ ٚػةعة١ٝ َٚحابعة١، ٚيف ْفةع ايٛقةخ ا٭نرةش      

حُةع ٚدٚس  جةأذرلًا ٚقٛيةة١، يذسشة١ اطةح٤٬ٝ ايؼاػة١ عًة٢ دٚس ا٭طةش٠ يف املٓةضٍ ٚدٚس املذسطة١ يف اع         

ٚطا٥ٌ ايحأذرل ايحكًٝذ١ٜ. هارا نإ ٖذف سطاي١ ايعٌُ ارتةرلٟ اٱع٬َٝة١ ٖةٛ ايحعشٜةف ث٪طظةاد      

ايعٌُ ارترلٟ ٚطًت ايذعِ املعٟٓٛ ٚاذتظٞ ٚجفعٌٝ اعحُع يٝحٛشٗٛا يًعٌُ ارترلٟ، هإ ايٛط١ًٝ 

                                                 
َٞ. ( اْ ش َر٬: ا٭طش٠ املظ١ًُ أَاّ ايفٝذٜٛ ٚايحًفضٜٕٛ،َشٚإ نصو. ٚايركاه١ ايحًفض١ْٜٝٛ،طكٛد ايٓخة١ ٚبشٚص ايؼع ، د.عةذاس ايغزا 17)

 ايحًفضٜٕٛ ٚريٝاد ايح٬عت بايعكٍٛ، بٝرل بٛسدٜٛ...اخل. 
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ٗةا، بةٌ ا٭ٖةِ َةٔ     ا٭قشث يًكًٛث ٚا٭نرش َحابع١ ٖٞ ايؼاػ١، َع ايعًِ أْة٘ ٫ ٜهفةٞ اي ٗةٛس هٝ   

 ريو نٝف ْ ٗش؟! 
 

ٖٚٓا ٜضداد ايحعذٟ، هاٱع٬ّ ادتُاٖرلٟ هاسم احمل١ًٝ، ٚحتٍٛ يف ايغايت إىل ػاػ١، ممةا  

 ٜضٜذ بعذٙ عٓا َٔ شٗحني: ش١ٗ ايكشث ايٛاقعٞ ٚش١ٗ ايـعٛب١ يف اي ٗٛس املـٛس. 
 

ابة١. ٚقةذسجٗا   ْٚشنض ع٢ً ايؼاػ١ ٭ْٗا جتُع بني ايـٛد امل٪ذش ٚايـةٛس املحعشنة١ ٚايهح  

نررل٠؛ ٭ٕ ايـٛس٠ قذ ج ٗش يف ؿةعٝف١ أٚ َةٜٛة١ أٚ زتًة١، ٚايـةٛد قةذ       ديف ايذَض بني َ٪ذشا

ٜ ٗش يف ػشٜط أٚ إراع١، أَا ايذَض بني نٌ ريو هٗٛ يف ايؼاػ١، ٚبٗزا ختاطت نةٌ اذتةٛاغ   

 هح٪ذش أذشا ٫ عتـٌ َٔ غرلٖا.
 

ِّ ؿةةٝاغ١   ٚايٝةةّٛ عًةة٢ نةةٌ شٗةة١ جشٜةةذ ايحعاَةةٌ َةةع اٱعةة٬ّ إٔ جةةذسى  ٖةةزٙ ا٭بعةةاد، َٚةةٔ ذةة

سطايحٗا ثةا ٜلةُٔ شلةا ايحةأذرل، هأغًةت ايٛطةا٥ٌ حتةاٍٚ جكًٝةذ ايؼاػة١، ٚقةذ اطًعةخ عًة٢ أػةٗش              

ا٭عُاٍ ايـعف١ٝ اييت ناْخ يف بذا١ٜ ايكشٕ املاكٞ، ٭شةذ اٱعة٬ٕ هٝٗةا أٚ ايذعاٜة١ عةةاس٠ عةٔ       

ةرلا َةٔ شٗة١ جشنٝةض    طةش َهحةٛث ، ٚعٓةذ َكاسْحٗةا ثةا يف ؿةعف ايٝةّٛ هاْةو جتةذ هشقةا نة          

املعاؿش ع٢ً ايشطَٛاد ٚا٭ػةهاٍ ٚايـةٛس ٚاملة٪ذشاد، ٖٚةٛ ٜهؼةف طةعٞ ايـةعاه١ راجٗةا إىل         

 ٘ بايؼاػ١.ايحؼةُّ
 

 

ُٴظةحٳكةٳٌ اٱعة٬ّ   هٖٚزا ٜفشو ع٢ً ع٬قحٓا املظحكة١ًٝ باٱع٬ّ ايذلنٝض ع٢ً ٖزا اعاٍ؛ 

       ٔ َةٔ بةني شٗٛدْةا ايةحفهرل يف      ٜهاد ٜٴعظةِ يـةاحل ايؼاػة١ )ػاػة١ ايحًفةاص أٚ اذتاطةت( هًةٝه

ٛ سٖةةا نٝفٝةة١ ايٛؿةةٍٛ إىل بٗٛسْةةا عةةدل ايؼاػةة١، ٚإٕ بكٝٓةةا عًةة٢ ٚطةةا٥ًٓا ايحكًٝذٜةة١ ههٝةةف ْة   

 .    ؟!(18)ـٌ هع٬ يًٓاغيٓ

 

 

 

                                                 
أٚ َظاعذاد إغاذ١ٝ أٚ طة١ٝ أٚ...، ايةعت ٜش٣ أْ٘ يٛ حتٍٛ ريو إىل َا ٜؼة٘ ايفًِٝ ايٛذا٥كٞ املةظط ( عٓذَا جزنش بٓا٤ َظاشذ نررل٠،  18)

هًٛ  يهإ أنرش جأذرلا، هةعت ايٓاغ ٜحأذش يٛ سأ٣ قـ١ بٓا٤ َظصذ ٚاْح اس ايٓاغ ي٘ ذِ هشظِٗ ب٘ َٚحابعحِٗ ي٘ إىل إٔ ٜٝٓصض ذِ ايـ٠٬ هٝ٘،

 ذ ايةعت أنرش َٔ سّق ا٭سقاّ، ٚقٌ َرٌ ريو يف بك١ٝ ا٭عُاٍ ارترل١ٜ.عشكخ قـ١ َظصذ ٚاظذ يهإ أذشٖا عٓ
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 :غ طغٝإ مح١ً ايحؼٜٛ٘ ع٢ً ايعٌُ ارترلٟ يف اٱع٬ّ املعٛمل ٚأذشٖا3ؼ

ذتش( ايزٟ ٫ غتلع يظٝةش٠ طٝاط١ٝ أٚ يكذ سأٜٓا َٔ رذاس ايعٛمل١ اٱع١َٝ٬ بشٚص )اٱع٬ّ ا

اشحُاع١ٝ، هٗٞ ػشناد جةعز عٔ )َذٕ إع١َٝ٬ ظش٠( جةز َٓٗا دٕٚ قٝذ طٝاطٞ أٚ اشحُةاعٞ.  

 ٚإٔ ٖزا ايٓٛل ٖٛ ا٭نرش ػعة١ٝ ٚباٖرل١ٜ ٚسثا ا٭نرش جأذرلا.

ٚيٮطةف هةةأنرش ايؼةةشناد ٚامل٪طظةةاد اٱع٬َٝة١ ايعشبٝةة١ كةةعٝف١ يف بةةابني َُٗةةني، يف   

ٱْحةةاط اٱع٬َةةٞ ايةةزاجٞ ٚيف ايلةةٛابط ٚايكةةِٝ املٛشٗةة١ يعًُةةِٗ، هةظةةةت ايلةةعف يف ا٭ٍٚ      بةةاث ا

 ٛ م يٲعةةة٬ّ ايغشبةةةٞ أٚ ملشانةةةض إْحةةةاط راد ٖةةة٣ٛ جغةةةشٜ ، ٚبظةةةةت ايلةةةعف يف    حتٛيةةةٛا إىل َظةةة

ايراْٞ)ايلٛابط ٚايكِٝ( مت ايحظاٌٖ يف إسطاٍ ايهررل ممةا ٜحـةادّ َةع ايةذٜٔ ٚايكةِٝ َٚ٪طظةاد       

 اعحُع.

ةةةرل ٖٓةةا ٖةةٛ جّٛظةةذ املـةةذس يٲعةة٬ّ املعةةٛمل. عٓةةذَا ْةةزٖت إىل عةةامل اٱعةة٬ّ صتةةذ      ٚارت

ايؼشناد اٱع١َٝ٬ ايع٬ُق١ ٚٚنا٫د ا٭ْةا٤ ايهةرل٠، َٚشانض إْحاط إع٬ْٞ ٚإع٬َٞ ٚهين، 

ٚػشناد جًفض٠ ٚإراعاد ٚهلا٥ٝاد، ٚغرلٖا نررل ٚخةةرل، ٚعٓةذَا حتًةٌ احملحة٣ٛ جتةذٙ ٜششةع       

 ـادس ستذٚد٠.يف ايٓٗا١ٜ إىل َ

هُـذس ا٭خةاس يف ايعامل ٜششع أغًة٘ ٭سبع ٚنةا٫د أْةةا٤ عاملٝة١، َٚـةذس اٱْحةاط ايفةين       

املةة٪ذش ٜششةةع يف أغًةةة٘ يؼةةشناد ٖٛيٝٛدٜةة٘ ستةةذٚد٠، َٚـةةذس ايحعكٝكةةاد ٚايحكةةاسٜش ٜششةةع إىل         

زتُٛعة١ َعاٖةةذ أطاطةة١ٝ يف أَشٜهةا نُعٗةةذ )ساْةةذٍ( ٚغةةرلٙ، ٚجششةع أٖةةِ ايـةةعف ٚاٱراعةةاد    

لا٥ٝاد إىل عذد ستذٚد َٔ أباطش٠ اٱع٬ّ نُشدٚخ ٚغرلٙ، هُشدٚخ يٛظذٙ عًو َٔ ٚطا٥ٌ ٚايف

اٱع٬ّ َا ٜفةٛم َةا متًهة٘ نةررل َةٔ دٍٚ ايعةامل، ٚعٓةذٙ َةٔ امل٪طظةاد ايـةعف١ٝ يف أطةذلايٝا            

إىل سقِ ؿعت يف ٖةزٙ ايةة٬د، ٚعٓةذٙ َةٔ ستةةاد ايحًفةاص ا٭سكةٞ         ٚبشٜةاْٝا ٚأَشٜها َا عتٛي٘

ٚايفلةةا٥ٞ ػةة٦ٝا نةةةرلا، هٗةةٛ ؿةةاظت طةةحاس يف رطةةٝا ٚهةةٛنع يف أَشٜهةةا ٚطةةهاٟ يف أٚسٚبةةا    

 ٚهٝٗا ٦َاد ايكٓٛاد.

ػةةشناد إع٬َٝةة١ يف بًةةذإ أخةةش٣ هُةةا ٖةةٞ يف ايغايةةت إ٫ َةةٛصل يًُـةةادس         ٚشةةذدهةةإ 

 هةرل٠ ذِ جعٝذ جٛصٜعٗا َٔ شذٜذ بعذ جشبحٗا.ايهةرل٠، جؼذلٟ َٔ جًو املـادس اي

ٖٚٓا جدلص ايهاسذ١ اٱع١َٝ٬ صَٔ ايعٛمل١، ٖٚٞ ايحٛظذ يف املـذس، ٚج ٗش خةٛس٠ اٱع٬ّ 

١ عٓذَا ٜـةػ أدا٠ ظشث، ٚقذ أؿةػ هع٬ أدا٠ ظشث يف ٜذ زتُٛع١ ؿغرل٠ إٕ مل جهٔ أِٖ ٚطًٝ
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ٱع٬َٝة١ بفلةٌ ايحكةذّ اٱع٬َةٞ أػةذ      ٚأؿةعخ ايشطاي١ ا ظشب١ٝ ظظت سأٟ ايذنحٛس ايفاسطٞ،

، ٚقةذ ناْةخ َرةاس    (19)ف َٔ ايةؼش دهع١ ٚاظةذ٠ ٚسثةا امل٬ٜةني   ٫هحها؛ ٭ْٗا جـٝت عؼشاد اٯ

ْضال دٚيٞ ػذٜذ قةٌ ايعٛمل١ ههٝف اٯٕ ٚقذ حتككخ، يكذ اْؼغًخ بٗا ايْٝٛظةهٛ يف نةررل َةٔ    

هؼةًخ يف ايٓٗاٜة١ ايْٝٛظةهٛ     َ٪متشاجٗا، ٚداسد يف َة٪متشاد ايْٝٛظةهٛ ٚأسٚقحة٘ َعةاسى طاظٓة١     

 .(20)ٚاْحـشد ايؼشناد ا٭َشٜه١ٝ

هارا عشهٓا إٔ املـذس ٜحعهِ هٝ٘ ذ١ً ق١ًًٝ أنرشِٖ َةٔ ايٝٗةٛد ٚجظةشٟ هٝة٘ سٚو عًُاْٝة١      

سأزلاي١ٝ بؼع١؛ عشهٓا طةت جٛظذ اٱع٬ّ أظٝاْا يف بعت ايكلاٜا، َٚٔ ريو ٖصَٛ٘ ايظ٤ٞ ع٢ً 

عٔ َذو أٟ عُةٌ خةرلٟ عٓةذْا، َةع إٔ ايةذاْٞ ٚايكاؿةٞ        ايعٌُ ارترلٟ يف بًذْا بايزاد ٚطهٛج٘

 ٜعشف هلٌ ايعٌُ ارترلٟ َٔ ٖزا ايةًذ ايةٝت.
 

يكذ اختز اٱع٬ّ املعٛمل دع٠ٛ نارب١ ٖٞ اٱسٖاث رسٜع١ يغُةٓا ظكٓا ٚرسٜع١ يًحٗصِ ع٢ً 

بةٞ قةذ   ايٓؼاد ارترلٟ يف بًذْا َٔ إغاذ١ ٚدع٠ٛ ٚجعًِٝ ْٚؼش يٲط٬ّ. ٚيٮطةف هةإ إع٬َٓةا ايعش   

ٕ َـةذس َعًَٛاجة٘ ٖةٛ اٱعة٬ّ املعةٛمل، يةزا ػةاسى بةٛعٞ أٚ بغةرل          ٭اطتشد يف جًو اذت١ًُ؛ ٚريو 

ٚعةةٞ يف جًةةو اذتًُةة١، ْٚةةذس إٔ جتةةذ امل٪طظةة١ اٱع٬َٝةة١ ايةةيت شاٖةةذد يةةشد ايؼةةةٗاد عةةٔ عًُٓةةا     

 ارترلٟ ٚسهع اي ًِ ايٓاصٍ ع٢ً ايةاريني أعُاسِٖ ٚأٚقاجِٗ ٚأَٛاشلِ شلزا ايعٌُ ايع ِٝ.
 

ْٚ ةةشا ٭ٕ قةةذسجٓا ستةةذٚد٠ يف ايحةةأذرل عًةة٢ َـةةذس ايحؼةةٜٛ٘ ٚأجةاعةة٘ هةة٬ أقةةٌ َةةٔ إٔ ْعةةٞ    

طةٝع١ ا٭ذش ايٓاشِ ع٢ً ادتُٗٛس املظةحكةٌ يةزيو ايحؼةٜٛ٘، ٚإٔ ْـةٓع سطةاي١ إع٬َٝة١ جظةحٓكز يٓةا         

املحةةأذشٜٔ َةةع ايحخةةةٝط يًُظةةحكةٌ ثةةا ٜحٓاطةةت َةةع املظةةحصذاد. َٚةةٔ أَةةٛس ايةةٛعٞ املُٗةة١ إدساى        

 ٍ املخحًف١ يحًو اذت١ًُ ٚأذشٖا.ا٭ػها

 

ايٛعٞ بٗزٙ ا٭ػةهاٍ ٜشػةذْا يًةشٜةل ايـةعٝػ يف َعادتة١ ايٛكةع، ٚايفٗةِ ايـةعٝػ         إٕ 

 ثرٌ ٖزٙ ا٭ػهاٍ، َٚٔ أُٖٗا: -سثا دٕٚ ػعٛس-يةةٝع١ ادتُٗٛس املحأذش 

 

                                                 
 هكش٠ اٱع٬ّ ط٬و ايعـش. 70-77اْ ش اٱع٬ّ ٚايـشال ايعاملٞ، د. ه٪اد ايفاسطٞ، ق(17) 

 اْ ش جفاؿٌٝ املعشن١ يف : ايْٝٛظهٛ ٚايـشال ايذٚيٞ ظٍٛ اٱع٬ّ ٚايركاه١، د. اطهٓذس ايذٜو. (  20)
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 دٕٚ أدي١.ايؼهٌ ا٭ٍٚ: اشلصّٛ املةاػش ٚجًفٝل ايحِٗ 

ٖٓةةاى جؼةةٜٛ٘ إع٬َةةٞ يًعُةةٌ ارتةةرلٟ دٕٚ أديةة١، ٖذهةة٘ هكةةط ايحؼةةٜٛ٘، هـةةاظت َـةةذس    

ٚئ ٜةًت أدي١، ِٖٚ  -٫ طُٝا إٕ صٴخشهخ-ايحؼٜٛ٘ ٜذسى بإٔ ٖٓاى َٔ طٝـذم ٖزٙ اذت١ًُ 

َهظت يـاظت اذت١ًُ. ٜزنش أظذ اٱع٬َٝني ايةاسصٜٔ )صٜٔ ايعابةذٜٔ ايشنةابٞ( يف َكةاٍ ية٘:     

، ٜٚةزنش أٜلةا عةٔ جكشٜةش     (21)رلٟ ايظعٛدٟ قذ سص٨ بةأندل نةِ َةٔ ا٭نارٜةت    بإٔ ايعٌُ ارت

   ٘ ٌّ نةٌ املٓ ُةاد     -محًة١ َةٔ ا٭نارٜةت   عةذ  ب -سهع٘ خةرل ْٚؼشج٘ ٚطةا٥ٌ اٱعة٬ّ َةايةحة  ة

ارترل١ٜ َٚـادس٠ ممحًهاجٗا، ههٌ عاقٌ ٜعشف َكـذ ايحؼةٜٛ٘ ٖٚةٛ اٱغة٬م، ٚيهةٔ ايحكشٜةش      

 .(22)ٗذ ساْذٍ ظح٢ عت ٢ بكةٍٛ املحًكٞ يف ايعاملّعٛٙ بإٔ امُلعاذ ي٘ َٔ خدلا٤ َع

راد أذةةش َ٪قةةخ يف   َٕٚٚةةع ريةةو هٗةةزا ايٓةةٛل َةةٔ ا٭نارٜةةت ايةةيت قةةذ ٜـةةذقٗا ايهةةررل        

ادتُٗةةٛس يهٓةة٘ خةةةرل عًةة٢ َظةةح٣ٛ ؿةةٓع ايكةةشاس، ٭ٕ أعةةذا٤ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ عٓةةذ إسادجٗةةِ َٓعةة٘     

       ٕ ٜظةحٛعت ادتُٗةٛس ظكٝكةة١    ٚإٜكاهة٘ ٜـةذَٕٛ ايعةامل بةةةعت ا٭نارٜةت ذةِ ٜحخةزٕٚ ايكةةشاس قةةٌ أ

 ايهزث.

 ايؼهٌ ايراْٞ: ايحؼهٝو يف ايعٌُ ارترلٟ َٔ أشٌ حتٌٜٛ َظاسٙ .

قذ جذسى ادتٗاد املررل٠ ذتًُحٗا كذ ايعٌُ ارترلٟ اطحعاي١ إٜكاه٘ بظٗٛي١، هعُةٌ ارتةرل   

ٖٚةٛ أَةش ٫غتلةع يًُظةا١َٚ يف      ؟ظة٘ َغشٚغ يف قًٛث ايٓاغ عَُٛا ههٝف باملظًُني خـٛؿةا 

ههٝةةف بةًةةذ قةةٟٛ ٚيةة٘ ايشٜةةاد٠ يف هعةةٌ ارتةةرل نةًةةذْا ٚس اذتُةةذ. ٚيهةةٔ اٱعةة٬ّ      بًةةذ كةةعٝف

ِّ ايٛؿةةٍٛ يًصُٗةةٛس ٚايحةةأذرل هٝةة٘، ٚجهةةٜٛٔ ؿةةٛد غةةرل    املعةةٛمل قةةادس عًةة٢ ختةةةٞ اذتةةذٚد َٚةةٔ ذةة

طةٝعٞ داخٌ أٟ زتحُع، هٝلةةش ايعُةٌ ارتةرلٟ إىل حتٜٛةٌ َظةاسٙ إىل أبةٛاث قةذ ٜهةٕٛ غرلٖةا          

 ٍٛ عٓذ املحعاطفني َعٗا.أٚىل َٓٗا، أٚ عتذس ايحع

 : (أذشٙ يف حتٌٜٛ َظاس ايعٌُ ارترل1ٟ)

هكذ جتذ بعت َ٪طظاد ايعٌُ ارترلٟ إٔ ايظة١َ٬ َةٔ ايلةغط اٱع٬َةٞ ٖةٛ يف حتٜٛةٌ       

َظاسٙ إىل ش١ٗ ٫ جررل ػ١ٝٗ اٱع٬ّ، ٚيٮطف هكذ ٜهةٕٛ ريةو َةشاد أؿةعاث اذتًُة١ اٱع٬َٝة١       

 هٓهٕٛ بزيو قذ ظككٓا سغةحِٗ.

                                                 
 .  722يكةال ارترلٟ ٚدعا٣ٚ اٱسٖاث،د. ستُذ ايظًَٛٞ، ق اْ ش ا (  21)

 . 721اْ ش املششع ايظابل ، ق  (  22)
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حعةةٍٛ: ايحعةةٍٛ َةةٔ ايعاملٝةة١ إىل احملًٝةة١، أَٚةةٔ ايحٓةةٛل إىل ػةةهٌ ٚاظةةذ هٝةة٘     َٚةةٔ ؿةةٛس اي

ايهررل َٔ املٗحُني ب٘ ٖٚٛ غةرل ايحخـةف، أٚ َةٔ ايؼةُٛي١ٝ يًُةادٟ ٚايشٚظةٞ إىل املةادٟ هكةط،         

 َٚٔ ايحةٛعٞ إىل ايٛعٝفٞ، َٚٔ ايظٌٗ املٝظش إىل املعكذ، إىل رخش ايكا١ُ٥.

 ٌ ارتةةرلٟ ٖةةٛ ادتاْةةت ايشٚظةةٞ يهةةٌ َةةٔ جـةةًِٗ   ٜٓةغةةٞ إٔ ْةةذسى بةةإٔ أٖةةِ زتةةا٫د ايعُةة

أعُايٓا ارترل١ٜ، ٚأؿعاث اذت١ًُ اٱع١َٝ٬ املعٛمل١ ع٢ً عًُٓا ارترلٟ ٜشٜذٕٚ جـةٜٛش نةٌ عُةٌ    

خرلٟ ٜٗذف إىل بٓا٤ املظاشذ ٚاملشانض اٱط١َٝ٬ ٚاملذاسغ َٚظاعذ٠ ايذعا٠ ٚدعِ ظًكاد ايكشرٕ 

 دت١ًًٝ إىل أعُاٍ أخش٣ ٫ ْٓهش أُٖٝحٗا.بأْ٘ ج١٦ٝٗ يٲسٖاث، يٓٓـشف عٔ ٖزٙ ا٭عُاٍ ا

ٖةٞ ادتُعٝةاد ايةيت     -٫طةُٝا أَشٜهةا    - َع ايعًِ بةإٔ ادتُعٝةاد ايٓاشعة١ يف ايغةشث    

جظع٢ رتذَة١ ايةذٜٔ ايٝٗةٛدٟ أٚ ايٓـةشاْٞ، ٚإٔ ايحةدلل شلةا أنرةش َةٔ ايحةدلل يًُ٪طظةاد ارترلٜة١            

ّ ظةٍٛ  7331ٗٓةاى إظـةا١ٝ٥ يعةاّ    ايعًُا١ْٝ، ملا يًذٜٔ يف ْفٛطِٗ َٔ َها١ْ. َٚٔ بةاث ايحُرٝةٌ ه  

جٛصٜع ايعةةا٤ َةٔ قةةٌ املحةدلعني عًة٢ ا٭ْؼةة١ ٚاملٓ ُةاد غةرل ايش ٝة١، ههةإ أعًة٢ شٗة١ جًكةخ              

ًَٝةاس د٫ٚس ثةا ْظةةح٘ َةٔ ايعةةا٤ ايعةاّ        23.23ايعةا٤ ٖٞ ادتٗاد ايذ١ٜٝٓ، ظٝز ظـةًخ عًة٢:   

عًُٝٝةة١ ذةةِ بكٝةة١ ادتٗةةاد َةةٔ  %، ًٜةةٞ ريةةو ادتٗةةاد ايح 4.3% ٚصٜةةاد٠ عةةٔ ايعةةاّ ايةةزٟ قةًةة٘ بةةة  02.7

 .(23)ؿع١ٝ َٚذ١ْٝ

ٚنةةزيو عًٝٓةةا إٔ ْحةةزنش بةةإٔ عةةذد املٓ ُةةاد غةةرل ايش ٝةة١ ٜـةةٌ يف أَشٜهةةا إىل ًَٝةةٕٛ  

% َٓٗةا قةاّ عًة٢    43ٚظظةت إظةذ٣ اٱظـةا٥ٝاد هةإ      -ارترلٟ َٓٗا ٜـٌ إىل ايرًةرني  -ْٚـف

 .(24)أطاغ دٜين

٢ نةٌ ٖةزٙ ا٭َةٛاٍ باملًٝةاساد َةٔ      هٗزٙ ر٫ف املٓ ُاد ايذ١ٜٝٓ يف ب٬د عًُا١ْٝ حتـٌ عً

ِٳ صتةذ بعةت املٓ ُةاد اٱطة١َٝ٬ جلةعف يف ٖةزا           أشٌ خذ١َ دِٜٓٗ عٔ طشٜل ايعُةٌ ارتةرلٟ، هًاة

 .؟ادتاْت أٚ حتٍٛ َظاسٖا

 : ( حتٌٜٛ َظاس املحعاطفني َع ايعٌُ ارترل2ٟ)

خ برٗةا،  َٔ املحٛقع ذتًُة١ إع٬َٝة١ َعٛملة١ قٜٛة١ إٔ جة٪ذش يف املؼةاٖذٜٔ شلةا أٚ ايةٛاقعني حتة         

َٚةةٔ املعًةةّٛ إٔ أغًةةت ٚطةةا٥ٌ اٱعةة٬ّ َٛيعةة١ بايفلةةا٥ػ أنرةةش َةةٔ غرلٖةةا، ٚيف بابٓةةا: هًةةٛ عًُةةخ     

                                                 
  043اْ ش املششع ايظابل ، ق  (  23)

  002اْ ش املششع ايظابل ، ق  (  24)
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خ ٚأصتضد ملا اٖحِ بٗا اٱع٬ّ، ٚيهةٔ  َ٪طظ١ خرل١ٜ طٓني ط١ًٜٛ يف ايعٌُ ارترلٟ ٚبزيخ ٚكع 

ملةةػ يةةٛ ٚشةةذ عًٝٗةةا ذغةةش٠ ؿةةغرل٠ ٚيةةٛ نةةإ خة٦ةةا غةةرل َكـةةٛد أٚ ٚاقعةة١ َؼةةهٛى هٝٗةةا ُ٭رٜةةع يف   

 ايةـش.

ٚقةةذ ٜحعةةزس اٱعةة٬ّ بةةإٔ ٖةةزا َةةا ٜعصةةت ادتُٗةةٛس هٗةةٛ ٜكةةٍٛ بأْةة٘ يةةٛ خـةةف ؿةةفع١ َةةٔ    

ؿعٝف١ ٭عُاٍ َ٪طظ١ خرل١ٜ ملا قشأٖا أظذ، بُٝٓا يٛ عشكخ هلةٝع١ ٚيةٛ ناْةخ غةرل َ٪نةذ٠      

عٔ َ٪طظ١ خرل١ٜ ذتـًٓا ع٢ً جٛصٜع أندل، ٚإٕ أسدد دي٬ٝ هلع أخةةاس ٚأعُةاٍ َ٪طظة١ خرلٜة١     

يهٓةو يةٛ ٚكةعخ نزبة١ ٚاظةذ٠ عةٔ َ٪طظة١ خرلٜة١ يشأٜةخ           !ههِ َحـةفػ شلةا   دٜايف أظذ املٓحذ

 ٦َاد املحـفعني.

! َةارا  ؟نٝف يٛ اشحُع ٖزا املٓةةل اٱع٬َةٞ َةع اذتًُة١ اٱع٬َٝة١ املعٛملة١       ٚايظ٪اٍ ٖٓا:

 عتذس يًُحًكٞ ايزٟ هحػ قًة٘ ٚعكً٘ شلزٙ ايٛطا٥ٌ، ٜظحكةًٗا يف ايًٌٝ ٚايٓٗاس؟

سط٘ ٚطةا٥ٌ اٱعة٬ّ املعٛملة١ عٓةذَا جٓؼةش َةا ٜلةّش بةأعض َةا ٜكةّٛ بة٘            إْ٘ ٭َش خةرل َا متا

اعحُع َٔ عٌُ أٚ بأعض َا ٜعحكذٙ اعحُع. ٚامل٪طف أْو جتذ َٔ ٜحأذش بزيو َُٗا ناْةخ َٓضية١   

 هُا ايظةت؟!املحِٗ ٫طُٝا إرا ناْخ اذت١ًُ ثرٌ ٖزا اذتصِ ٚاٱَهاْٝاد 

 ٓا ايظةت، َٚٔ ريو: إٕ ايعٛد٠ يةعت ايٓـٛق ايؼشع١ٝ طحٛكػ ي

، ٚيٓحةزنش َةا ظةذس ٭ّ املة٪َٓني عا٥ؼة١      قـة١ اٱهةو  يٓكشأ َةر٬ اٯٜةاد ايةيت ْضيةخ يف      •

سكٞ اس عٓٗا، ظٝز ناْخ ايٛط١ًٝ اٱع١َٝ٬ يٓؼةش اذتًُة١ ػةف١ٝٗ، ٜةحهًِ ٖةزا ٜٚظةُع ٖةزا        

    ٚ حتظةةْٛ٘  ٜٚٓكً٘ ٖزا، قاٍ جعاٍ)إر جًّكْٛ٘ بأيظٓحهِ ٚجكٛيٕٛ بأهٛاٖهِ َا يةٝع يهةِ بة٘ عًةِ 

غ، ٚيف ذت ةاد أؿةةةػ ظةذٜز اٱهةو ظةةذٜز املذٜٓة١، َةع أْةة٘      13ٖٝٓةا ٖٚةٛ عٓةةذ اس ع ِٝ(ؼايٓةٛس:   

إهو، ٚجٓاقً٘ ايٓاغ سغِ ستذٚد١ٜ ٚط١ًٝ ا٫جـاٍ، يذسش١ إٔ جأذش ب٘ بعت ايـعاب١، ههٝف يةٛ  

 ؟! نإ ظذٜز اٱهو يف صَٓٓا.

اد دٕٚ عًةِ )َةا يةٝع يهةِ     ٖٚهزا عٓذَا ٜفشد اعحُع يف ايحرةخ بٌ سثا ٜٓكٌ اٱػةاع 

ب٘ عًِ( ٜٚحظاٌٖ ا٭هشاد يف ْكًٗا ع٢ً أْٗا ١ٖٓٝ دٕٚ إٔ ٜٓحةٗةٛا رتةٛسجٗةا عًة٢ ادتُٝةع، ٚعٓةذَا      

جغٝت املعاٜرل اٱط١َٝ٬ ايؼشع١ٝ َع َا ٜظحكةًْٛ٘ َٔ )سطا٥ٌ اٱهو( هُٔ ايظةٌٗ ٚقةٛعِٗ هشٜظة١    

 ط١ًٗ يحًو ايشطا٥ٌ. 
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ظةذٜز  شا طشٜفا أملةػ إيٝة٘ بعةت أٖةٌ ايعًةِ يف ػةشو       ٚأجزنش أٜلا يف ٖزا املكاّ املِٗ أَ•

عٔ اطذلام ادتةٔ يًظةُع َةٔ ايظةُا٤ ذةِ إٜـةاٍ بعةت َةا زلعةٛٙ           -سكٞ اس عٓ٘- أبٞ ٖشٜش٠

)ذةةِ ًٜكٝٗةةا اٯخةةش إىل َةةٔ حتحةة٘، ظحةة٢ ًٜكٝٗةةا عًةة٢ يظةةإ ايظةةاظش أٚ  : يًهٗةةإ أٚ ايظةةعش٠، ٚهٝةة٘

يكاٖةا قةةٌ إٔ ٜذسنة٘، هٝهةزث َعٗةا      ايهأٖ، هشثا أدسن٘ ايؼةٗاث قةةٌ إٔ ًٜكٝٗةا، ٚسثةا أ    

َا١٥ ن زبٳ٘. هٝكاٍ: أيٝع قذ قاٍ يٓا ّٜٛ نزا ٚنزا، نزا ٚنزا؟ هٝـّذم بحًو ايهًُة١ ايةيت   

زلعخ َٔ ايظُا٤( أٚ نُا قاٍ ايشطٍٛ ؿ٢ً اس عًٝ٘ ٚطًِ ؼايةخةاسٟ ٚغةرلٙغ قةاٍ ايؼةٝخ ستُةذ      

١٦ نزب١( قاٍ ظذ٠ ٫ٚ ٜعحدلٕٚ ثف ٜحعًكٕٛ بٛا)ٚهٝ٘: قةٍٛ ايٓفٛغ يًةاطٌ، نٝ:  بٔ عةذايٖٛاث

)ٚهٝ٘: إٔ ايؼ٤ٞ إرا نإ هٝة٘ ػة٤ٞ َةٔ اذتةل هة٬ ٜةذٍ عًة٢ أْة٘ ظةل          :  ؿاظت هحػ اعٝذ ظٛشلا

٫ٚ $نًةة٘، ههةةررلا َةةا ٜٴًةةةع أٖةةٌ ايلةة٬ٍ اذتةةل بايةاطةةٌ، يٝهةةٕٛ أقةةةٌ يةاطًةةِٗ، قةةاٍ جعةةاىل:   

، ههٝةف إرا نةإ ايحًةةٝع    (25)غ(47ؼايةكةش٠: #جٳًةظٛا اذتل بايةاطٌ ٚجهحُٛا اذتل ٚأْحِ جعًُٕٛ

ٖٛ َا ٜكّٛ ب٘ اٱع٬ّ ايفاجٔ ٚظتذ َرٌ ٖزٙ ايكاب١ًٝ يف بعت ايٓفٛغ غرل احملـ١ٓ، هٝخًط اذتل 

 بايةاطٌ ٜٚٴخفٞ اذتكٝك١ يٝفنت املؼاٖذ ٜٚ٪ذش هٝ٘. 

ٚقةةذ شعةةٌ اس طةةةعاْ٘ ملةةٔ ٜهةةزث َرةةٌ ٖةةزٙ ا٭نارٜةةت ايةةيت جٓحؼةةش بةةني ايٓةةاغ عكٛبةة١  •

زلةش٠ بةٔ   بني ايٓاغ، َٚٔ ريو اذتةذٜز ايةزٟ سٚاٙ    خةرل َٚٔ طشع١ اْحؼاس ا َٔ أذشػذٜذ٠ ملا شل

ِ   -يف قـ١ ايش٩ٜا اييت أخدلِٖ بٗا ايشطةٍٛ   -سكٞ اس عٓ٘- شٓذث  -ؿة٢ً اس عًٝة٘ ٚطةً

اْةًةةل، هةةاْةًل َعُٗةةا هأسٜةةاٙ أظةةٛاٍ أْةةاغ ٜعةةزبٕٛ بأػةةهاٍ شتحًفةة١  : ٚقةةا٫ يةة٘ عةةٔ رجةةٝني أجٝةةاٙ

)هاْةًكٓا هأجٝٓةا عًة٢ سشةٌ َظةحًل يكفةاٙ، ٚإرا      :  - عًٝ٘ ٚطًِؿ٢ً اس-َِٚٓٗ َاٚسد يف قٛي٘ 

رخةةش قةةا٥ِ عًٝةة٘ بهًةةٛث َةةٔ ظذٜةةذ، ٚإرا ٖةةٛ ٜةةأجٞ أظةةذ ػةةكٞ ٚشٗةة٘ هٝؼشػةةش ػةةذق٘ إىل قفةةاٙ،   

َٚٓخشٙ إىل قفةاٙ، ٚعٝٓة٘ إىل قفةاٙ. ذةِ ٜحعةٍٛ إىل ادتاْةت اٯخةش هٝفعةٌ بة٘ َرةٌ َةا هعةٌ بادتاْةت              

ٜـػ ريو ادتاْت نُا نإ، ذِ ٜعٛد هٝفعٌ َرٌ َا هعةٌ   ا٭ٍٚ، هُا ٜفشي َٔ ريو ادتاْت ظح٢

َةةا ٖةةزإ؟ اذتةةذٜز( إىل إٔ شةةا٤ جفظةةرل املًهةةني   -طةةةعإ اس- : قًةةخ:  يف املةةش٠ ا٭ٚىل. قةةاٍ

ٚهٝ٘)ٚأَا ايششٌ ايزٟ أجٝخ عًٝ٘ ٜؼشػش ػذق٘ إىل قفةاٙ َٚٓخةشٙ إىل قفةاٙ ٚعٝٓة٘ إىل قفةاٙ، هاْة٘       

ً  اٯهام( أٚ نُا ٚسد يف اذتذٜزؼايةخاسٟ ٚغرلٙغ، قةاٍ  ايششٌ ٜغذٚ َٔ بٝح٘ هٝهزث ايهزب١ جة

                                                 
  723-732هحػ اعٝذ ، عةذايشمحٔ رٍ ايؼٝخ، ق  (  25)
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، هةاْ ش إىل طةٗٛي١   (26)ابٔ ظصش)ٚإمنا اطحعل ايحعزٜت ملةا ٜٓؼةأ عةٔ جًةو ايهزبة١ َةٔ املفاطةذ(       

ايعٌُ ايزٟ عًُ٘ هةً  اٯهام، ههزبة١ َرةٌ قـة١ اٱهةو بًغةخ رهةام املذٜٓة١ ٚجضيضيةخ شلةا، ٚايٝةّٛ           

طةةشع١ ايلةة٤ٛ، ٚجـةةٌ إىل نةةٌ َهةةإ يف ْفةةع ٚقةةخ   صتةةذ ايهزبةة١ املخحًكةة١ جةةةٛف ا٭سو يف  

 إيكا٥ٗا.

ط١ًٝ إع١َٝ٬ إٔ عتزس َةٔ  ٫ٚ ػو بإٔ ٖزا اذتذٜز هٝ٘ حتزٜش نةرل يهٌ َٔ عٗش يف ٚ

عدلٖا ٖٚٛ غرل َحأنذ َٓ٘، ٖٚةٛ ديٝةٌ عًة٢ خةةٛس٠ ايهةزث ٚايحؼةهٝو ٚايحؼةٜٛ٘         إع٬ٕ ػ٤ٞ

 ايزٟ ٜةًك٘ بعت ايهزابني هٝةً  اٯهام هٝحأذش ب٘ ايٓاغ.

ٚاملكـةةٛد ٖٓةةا إٔ أطةةايٝت اشلصةةّٛ عًةة٢ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ املعحُةةذ عًةة٢ ا٭نارٜةةت قةةذ ٜةًةة     •

اٯهةةام ٜٚةة٪ذش نةةررلا يف ايٓةةاغ إٕ مل ٜكابًةة٘ جٛعٝةة١ ظكٝكٝةة١ يًُظةةحكةًني  ٝةةز عحًهةةٕٛ ٚطةةا٥ٌ   

حتٍٛ عتـٌ -ٖٚٛ ارتةرل–ايحعًٌٝ ٚايٓكذ ايهاه١ٝ ٚإ٫ طٝظكط ايةعت يف أنارٜةٗا. عٓذٖا 

َع ايعٌُ ارترلٟ يٝٓكًت كّذٙ، هٝحٛقف عٔ دعِ ايعٌُ ارترلٟ أٚ ٜحهاطٌ أٚ  اطفيف َظاس املحع

ٜحعٍٛ ملؼاسٜع أخش٣...، ٚسثا جتذٙ قًكا عٓذَا ٜٟٓٛ ايحدلل مل٪طظ١ خرل١ٜ َٚحٛشظا ٚظزسا بظةت 

ايلغط ايزٟ َاسط٘ عًٝ٘ اٱع٬ّ املعٛمل. ٚمما ٜٴزنش يف ٖزا املكاّ َةا قاَةخ بة٘ قٓةا٠ عشبٝة١ َةٔ       

ظًك١ عٔ ايحدلعاد ارترل١ٜ اييت جحعٍٛ إىل اٱسٖاث، هعشكٛا ؿٓادٜل ايحدلعاد عظو بٗةا   إعذاد

ٚجهشسد عةاساد َٔ َرٌ: -ٜ ٗش إٔ ٖٓاى َٔ اطحفضِٖ قةٌ ايحـٜٛش-بعت ايششاٍ ايؼشطني

يف ٖةزٙ ايـةةٓادٜل ٜشقةةذ اٱسٖةاث، َةةٔ ٖةةزٙ ايـةٓادٜل ٜٓةًةةل املةةٛد ٚايكحةٌ ٚايةةذَاس، سثةةا ٜؼةةعش     

جهرفخ عًٝ٘ َرٌ ٖزٙ املؼاٖذ ٜٓغشغ يف داخً٘ خٛف َةٔ نةٌ ؿةٓذٚم يًحدلعةاد،      املحابع إٔ َٔ

 ٚايّٝٛ ايـٓادٜل ٚغذا نٌ َهإ ٜـٌ ي٘ ايحدلل.

ٖٚةٞ متًةو شةض٤ا َةٔ      (27)خحاَا، ٖٓةاى َكٛية١ طشٜفة١ جكةٍٛ )ايٓةاغ عًة٢ دٜةٔ إع٬َٗةِ(        

إَهاْٝة١ ايظةٝةش٠   اذتكٝك١، هارا عًُٓا بإٔ اٱع٬ّ ا٭نرةش ػةعة١ٝ ٖةٛ ريةو ايعةابش يًعةذٚد دٕٚ       

عًٝة٘، ٚإٔ َـةادسٙ ستةذٚد٠، ٚإٔ ٖةةزٙ املـةادس جغزٜة٘  ًُة١ عٓٝفةة١ ظةٍٛ ايعُةٌ ارتةرلٟ يف ٖةةزا          

ايةًذ، ٚجظحخذّ أطايٝت خةٝر١ نايحذهل ايهرٝف املٓٛل  ٝز ٜةك٢ املظةحكةٌ َةحًعةا دٕٚ قذسجة٘    

ظظةةت -هةشاد(  عًة٢ ٖلةةِ جًةو املةةٛاد أٚ هُٗٗةا أٚ حتًًٝةةٗا أٚ ْكةذٖا، هٝةةحِ )اغحٝةاٍ ػخـةة١ٝ ا٭     

                                                 
 ٜؼشػش أٟ ٜؼلَٚع٢ٓ  433/ 17اْ ش هحػ ايةاسٟ ، ٫بٔ ظصش ،  (  26)

 َٔ َكذَح٘ يهحاث : إػهاي١ٝ ايعٌُ اٱع٬َٞ بني ايرٛابخ ٚاملعةٝاد ايعـش١ٜ.  43اْ ش َكذ١َ عُش عةٝذ ظظ١ٓ، ق  (  27)
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ٚمتٝحة٘ َةٔ ايٓاظٝة١ املٛكةٛع١ٝ سغةِ ٚشةٛدٙ ػةهًٝا         ، هٝٴكل٢ ع٢ً ايؼةخف  -(ايفاسطٞ)جعةرل 

، عٓةةذٖا ْؼةةعش  صةةِ املعاْةةا٠ ايةةيت ٬ٜقٝٗةةا ايعُةةٌ ارتةةرلٟ، ْٚؼةةعش  صةةِ  (28)عًةة٢ قٝةةذ اذتٝةةا٠

املظةة٪ٚي١ٝ املًكةةا٠ عًٝةة٘ َةةٔ أشةةٌ ايحـةةذٟ يحًةةو اذتُةة٬د، ٚكةةخا١َ املظةة٪ٚي١ٝ يف اذتفةةاع عًةة٢       

 ملحعاطفني َع ايعٌُ ارترلٟ ظح٢ ٫ ٜٓـشهٛا عٓ٘.ا

 : غ هح١ٓ ايدلاَض ايركاه١ٝ ظٍٛ ايعٌُ ارترلٟ يف اٱع٬ّ املعٛمل4ؼ

 ص١ إٔ ٖزا َا ،جةك٢ ػ١ٝٗ اٱع٬ّ ادتُاٖرلٟ َفحٛظ١ ع٢ً ايفلا٥ػ ٚاقحٓاق ا٭خةا٤ 

      ٛ ٕ ٖةٛاٙ ايةعةٔ يف   ٜةًة٘ ادتُٗٛس، هارا اشحُع ٖزا املٓةل اٱع٬َةٞ َةع أٖةٛا٤ أخةش٣ نةإٔ ٜهة

ش١ٗ َا، عٓذٖا صتذ ٖصَٛا خةرلا، ٜ ٗش بأػهاٍ إع١َٝ٬ شتحًف١، هٝحؼهٌ  ظت ايٛط١ًٝ 

اييت طٝخشط هٝٗةا أٚ ظظةت ايف٦ة١ املكـةٛد٠ بايشطةاي١، ٚيهةٔ ٖةزٙ ا٭ػةهاٍ جحٓةاغِ هُٝةا بٝٓٗةا            

:  جعاىلبِٝٓٗ، قاٍ  ملشاقت ٌٖ ٖٛ اجفام ْفظٞ أّ جٛاٍقٚجحٛاهل ع٢ً ٖذف ٚاظذ َؼذلى، ٜزٌٖ ا

غ.إْةةو جةةزٌٖ أظٝاْةةا َةةٔ ٖةةزا ايحٛاهةةل ٚايحٛاطةة٪،    30)أجٛاؿةةٛا بةة٘ بةةٌ ٖةةِ قةةّٛ طاغٕٛ(ؼايةةزاسٜاد:  

ٚإىل ظةذ  -ٚنا٫د أْةا٤ ٚؿةعف ٚإراعةاد ٚػاػةاد َٚ٪طظةاد إْحةاط إع٬َةٞ...، جتةذ أغًةٗةا         

راد ؿٛد ٚاظذ، ريو إٔ املـذس ستذٚد شلزٙ ايهرش٠ َٔ ايٛطا٥ٌ، جٛكػ ٖزٙ اذتاية١   -نةرل

)إٕ : ّ، ظٝةةز قةةا1243ٍشٜفةة١ يهاجةةت هشْظةٞ ازلةة٘ )بًةةضاى( يف ؿةةعٝف١ هشْظة١ٝ طةة١ٓ   َكٛية١ ط 

ادتُٗةةٛس عهٓةة٘ ايحـةةذٜل بأْةة٘ ٜٛشةةذ ؿةةعف نةةررل٠، ٚيهةةٔ يف اذتكٝكةة١ ٫ جٛشةةذ إ٫ ؿةةعٝف١  

، ٚريةةو إٔ َـةةذس بٝةةع ايـةةعف ناْةةخ ٚنايةة١ أْةةةا٤ ٚاظةةذ٠ ٖةةٞ ايٛنايةة١ ايةةيت  (29)ٚاظةةذ٠...(

منٛرشا عتحز٣ ب٘، هفةحػ جًُٝةزٙ )ٚٚيةف ايٝٗٛدٟ(ا٭ملةاْٞ      عًهٗا )ٖاهاغ( ايٝٗٛدٟ، ٚقذ أؿةػ

. (30)يف أملاْٝا ٚناي١)ٚٚيف(، ٚجًُٝةزٙ اٯخةش ايٝٗةٛدٟ ا٭ملةاْٞ)سٜٚذل( ٚناية١ بازلة٘ يف بشٜةاْٝةا       

هارا نإ ٖاهاغ ٚٚيف ٚسٜٚذل عًهٕٛ أندل ذ٬س ٚنا٫د رْزاى، ٖٚٛ ايٛقةخ ايةزٟ ٫ إراعة١    

 ١: أْ٘ ٫ جٛشذ إ٫ ؿعٝف١ ٚاظذ٠.هٝ٘ ٫ٚ جًفاص، عشهٓا ؿع١ املكٛي

٫ٚ غتحًةةف ا٭َةةش ايٝةةّٛ نةةررلا، هةةُٝهٔ ايكةةٍٛ إْةة٘ ٫ جٛشةةذ إ٫ إراعةة١ ٚاظةةذ٠، ٚطةةُٝٓا     

َ      ٚاظذ٠، ٚجًفاص ٚاظذ، بٌ ٚسثةا َٛقةع ٚاظةذ عًة٢ ايؼةةه١      ٦ة١ َٛقةع   هكةذ سأٜٓةا إٔ َةا ٜكةشث َةٔ 

 % َٔ املحـفعني. 23جظحعٛر ع٢ً 

                                                 
   . 07-01اْ ش اٱع٬ّ ٚايـشال ايعاملٞ، د.ه٪اد ايفاسطٞ، ق ( 28)

 . 124ق ايعٛمل١ ٚايحةادٍ اٱع٬َٞ ايذٚيٞ، د.ؿابش هًعٛد،ٚ،د.ستُذ ايةخاسٟ،  (  29)

 . 122-123اْ ش املششع ايظابل ، ق  (  30)
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كاهٝةة١ ختحًةةف عةةٔ غرلٖةةا، ٚأْٗةةا راد َـةةذاق١ٝ ٚيهةةٔ ايةةةعت قةةذ ٜ ةةٔ بةةإٔ ايةةدلاَض اير•

)ايحكةةاسٜش ٚايحعكٝكةةاد  : بشطةةايحٗا. َرةةٌ   ٕٚأعًةة٢، ٚبظةةةت ريةةو ٜكةةع ايهةةررل يف هحٓحٗةةا، هٝحةةأذش     

ايـعف١ٝ املهحٛب١ أٚ املـٛس٠، ٚايدلاَض ايٛذا٥ك١ٝ( َٚا يف بابٗا، بُٝٓا املحأٌَ هٝٗا ظتةذٖا ْظةخ١   

  ٖ رل،ٚا٫خح٬ف هكةط يف أطةًٛث ايعةشو ارتةاق بف٦ة١      ٫ ختحًف عٔ جًو ايدلاَض املةشٚظة١ يًصُةا

 املركفني ٚاملحعًُني َٚٔ يف ظهُِٗ. 

يكذ عٗشد دساطاد أنادع١ٝ غشب١ٝ ملركفني ٚه٬طف١ ْٚكاد ٜهؼفٕٛ هٝٗا عةٔ ؿةذَحِٗ   

بٗزٙ اي اٖش٠، ٖٚٞ ايذشٌ اٱع٬َةٞ عةدل ايةدلاَض ايذزلة١؛ ملةا حتحٜٛة٘ َةٔ جًةةٝع ٚخةذال ٚجضٜٚةش           

 ايشؿني ِٖٚ أبعذ عٓ٘، َٚع ريو ٫ عتحفٞ اٱع٬ّ ثرةٌ ٖةزٙ ايذساطةاد ٚقةذ     باطِ ايعٌُ ايركايف

٫ جـةًٓا أٜلةا ٚإٕ ٚؿةًخ هكًة١ ٜةًةع عًٝٗةا َرةٌ نحابةاد )بةٝرل بٛسدٜةٛ، ٚجؼَٛظةهٞ، ٚإدٚاسد            

طةةعٝذ، ٚغرلٖةةِ(. هٗةة٪٤٫ عتةةزسٕٚ قةةَِٛٗ َةةٔ ٖةةزٙ ايًعةةة١ ارتةةةرل٠ ايةةيت عاسطةةٗا اٱعةة٬ّ عًةة٢      

 !بايهررل َٓٗا ٕٚشٖا عًٝٓا ٚضتٔ املكـٛدهُا بايو بأذ (31)ايٓخة١

ٚمما ٜ٪طف ي٘ إٔ بعةت امل٪طظةاد اٱع٬َٝة١ جحظةابل عًة٢ دبًصة١ أٚ جشبة١ جًةو ايةدلاَض          

ايٛذا٥ك١ٝ ٚعشكٗا دٕٚ اْحةاٙ ملرٌ جًو ا٭خةاس، ٫طُٝا إرا اؿةعةٓا َكٛي١ بًضاى ايظابك١. هٗٓاى 

اٱع٬ّ هٛقعخ يف َـٝذ٠ ايدلاَض ايركاه١ٝ زتُٛع١ َٔ ادتُٗٛس قذ جشهعخ عٔ ايذلهٝ٘ ايظا٥ذ يف 

ٚاٱخةاس١ٜ ٚادتاد٠ نُا ٜكةاٍ، ْٚ ةشا ٭ُٖٝة١ ٖةزٙ اعُٛعة١ ٜحٛشة٘ شلةا اٱعة٬ّ املعةٛمل مةةاث           

 خاق.

ٚطأنحفٞ ثراٍ ٚاظذ ٖٚٛ ٜعدل عٔ أػٗش َا ٜٛاشة٘ ايعُةٌ ارتةرلٟ ٖٚةٛ ايحكةاسٜش: أظٝاْةا       

    ٌ جكشٜةشا عةٔ َشنةض أٚ َعٗةذ أ ةاس َحخـةف،        جكّٛ امل٪طظ١ اٱع٬َٝة١ باعةذاد ايحكشٜةش أٚ جٓكة

ٚايراْٞ أِٖ َٚشانضٙ َٓحؼش٠ يف ايغشث، ٖٚٞ جعحدل َـذس ذك١ يف ايغةشث ٚراد جةأذرل نةةرل عًة٢     

ؿٓال ايكشاس. عٓذَا ٜحِ إعذاد ايحكشٜةش يف َشنةض َةا ٚيةٝهٔ َعٗةذ )ساْةذٍ( ٜةعةز أؿةعاب٘ عةٔ          

ّٛ اظحفةايٞ حت       لةشٙ ٚنةا٫د ا٭ْةةا٤ ٚامل٪طظةاد     ٚقخ َٓاطت ٱط٬قة٘ إع٬َٝةا، ٚقةذ ٜةًةل يف شة

ٝٴعًٔ ايحكشٜةةش، هٝةًةة  اٯهةةام يف ملةةػ ايةـةةش، ؿةةذّ  ق٘ َةةٔ ايـةةعف١ٝ ٚاٱراعةةاد ٚايحًفةةض٠ ٚغرلٖةةا، هةة

ب٘. ٜٚةك٢ يف ادت١ًُ را جةأذرل بةاي ، ٜٚـةةػ َششعةا يةدلاَض إع٬َٝة١ أخةش٣        ب٘ َٔ نّزق٘ ٚنّزؿّذ

                                                 
( ٜةش٣ جؼَٛظةهٞ إٔ ا٭ؿةةٌ يف ايركاهة١ ٚطتةحٗةا إٔ جٴظةةخش اٱعة٬ّ يـةاذتٗا ٚجةةذٜشٙ ٚيهٓٗةا حتٛيةخ إىل ايشكةةٛخ ملـةاحل اٱعة٬ّ ٚخذَحةة٘            31)

    ٞ ٚسقة١ ايةذنحٛس قةٝع ايعةضاٟٚ )اٱعة٬ّ ايعشبةٞ       ا٭ٚسٚبٞ.ظةٛاس َةٔ أشةٌ املظةحكةٌ،     -ٚبايحايٞ خذ١َ ايؼشناد اييت مّتٛية٘. اْ ةش اٱعة٬ّ ايعشبة

 .  27ٚقلاٜا اشل١ٜٛ ٚايركاه١(ق 
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ايحكاسٜش جهٕٛ َٔ ايك٠ٛ  ٝز متحذ َٔ ظٛاساد ٚأه٬ّ ٚذا٥ك١ٝ ٚجكاسٜش ؿعف١ٝ ٚغرلٖا،  ٚبعت 

 هذل٠ ؿ٬ظٝحٗا يٛقخ أطٍٛ.

يف بًةةذْا َٓةةز هةةذل٠ إٔ ايهةةررل َةةٔ ايحكةةاسٜش جحةةةاٍٚ  (32)ٚممةةا جعةةاْٞ َٓةة٘ اشل٦ٝةةاد ارترلٜةة١

عًٝٗةا بةاشلُض ٚايًُةض، َٚةةع جهةشاس ايهةزث هكةةذ ٜـةذق٘ بعةت ايٓةاغ ٫ طةةُٝا ٖٚةٞ َةٔ َعاٖةةذ           

؛ ٭ٕ اٱػةاع١ قةذ   ا هةإ ايةشد ٫ ٜةًة  ظصةِ اٱػةاع١     َشَٛق١ نُا ٜضعُٕٛ. َُٚٗا قُٓةا بةايشد عًٝٗة   

ِص ، أَا ايشدٚد هٗٞ ست١ًٝ غاٜحٗةا ايةذهال ٚجٛعٝة١ ايٓةاغ ٚػة٧ نٗةزا ٫ ٜة٪ذش        ُأعذ شلا إعذادص سته

 نحأذرل اٱػاع١ ايعامل١ٝ.

ٖٚةةزا ايٓةةٛل َةةٔ ايحعةةذٜاد ايةةيت شًةٗةةا يٓةةا اٱعةة٬ّ املعةةٛمل جكحلةةٞ َٓةةا إدساى أبعادٖةةا          

ٜٚحٛشةة٘ يًٓخةةت ٚادتُٗةةٛس نةةٌ ثةةا  ،اث إع٬َةةٞ خةةرلٟ ٜشاعةةٞ َةةا طةةةل  ٚرذاسٖةةا، ٚؿةةٓاع١ خةةة 

ٜٓاطة٘، ٫ٚبأغ َٔ ا٫طحفاد٠ َٔ ايذساطاد ايغشب١ٝ ايهاػف١ ذتكٝك١ اٱع٬ّ املعٛمل. هإ جٗةإٚ  

ايعُةٌ ارتةةرلٟ يف ريةو سثةةا ٜفكةذ ايهةةررل َةٔ املحعةةاطفني َعة٘ َةةٔ املةركفني ٚأٖةةٌ ايعًةِ ٚايفهةةش        

 ٚايٛعٞ هل٬ عٔ ادتُٗٛس.

إْين أجأمل ٚأْا أقشأ بعةت املكةا٫د ملفهةشٜٔ ٚنحةاث، ٜ ٗةش يف جًةو املكةا٫د اطتةشاطِٗ         

دٕٚ ٚعٞ يف ا٫ْحكاق َٔ ايعٌُ ارترلٟ، سثا حتخ جأذرل املٛش١ اٱع١َٝ٬ املعٛمل١، هٝحظشعٕٛ يف 

َةةٔ ايٛقةةٛل يف َـةةٝذ٠ ا٭ٖةةذاف ايظةة١٦ٝ املٛشٗةة١   اذتةةزسْكةةذ َ٪طظةةاد خرلٜةة١ دٕٚ ايحرةةةخ، ٚدٕٚ 

 ًٓا ارترلٟ بٌ ٚيةًذْا.يعُ

 

 . ايكظِ ايراْٞ: حتذٜاد راج١ٝ يًعٌُ ارترلٟ صَٔ اٱع٬ّ املعٛمل

 : غعذّ إدساى حتذٜاد اٱع٬ّ املعٛمل1ؼ

ناْخ ايٛط١ًٝ ا٭ػٗش يف هةذل٠ ايٓةة٠ٛ ٖةٞ ايؼةعش ٚارتةابة١ ٚايشطةاي١ ٚعُةذجٗا ايهًُة١،         

ًةةةةخ مةةا٥ٗةةةةا ٚػةةةةعشا٥ٗا أقة -ؿةةةة٢ً اس عًٝةةةة٘ ٚطةةةةًِ-ٚعٓةةةةذَا أقةًةةةةخ ايٛهةةةةٛد إىل ايةةةةٓ  

ِ -َٚحهًُٝٗا، ٚنإ ايشطٍٛ  ظتٝةةِٗ بأطةًٛبِٗ هٝخةشط شلةِ ػةاعشٙ أٚ       -ؿ٢ً اس عًٝ٘ ٚطةً

خةٝة٘، هكابٌ ايؼاعش بايؼاعش ٚارتةٝت بارتةٝت، هًةِ ٜهحةف بظةُاعِٗ ذةِ جةًةٝغِٗ اٱطة٬ّ       

                                                 
 طةل إٔ رنشد َرا٫ ع٢ً ريو يف هكش٠ اشلصّٛ املةاػش ٚجًفٝل ايحِٗ دٕٚ أدي١. (  32)
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ِ   -بٌ أبشص شلِ ػاعشٙ ٚخةٝة٘، ٚخةاطةِٗ ايشطةٍٛ    ٔ    -ؿة٢ً اس عًٝة٘ ٚطةً ْرةش   ثةا ٜعصةةِٗ َة

 ٚػعش.

ٚشةذْاٙ قةذ عٗةش يف ٚقةخل     ،هارا اْحكًٓا يعـشْا ْٚ شْةا يًعُةٌ ارتةرلٟ امل٪طظةٞ اذتةذٜز      

ناْخ ايع٬قاد ا٫شحُاع١ٝ هٝ٘ ٜظرل٠ ٚط١ًٗ، ٚا٫جـاٍ بني ايٓةاغ غةرل َعكةذ، َٚةا صاٍ ايضظةف      

د٠، ٚايٓاغ اٱع٬َٞ يف بذاٜاج٘، ٚاملٓاهظٕٛ يف َٝذإ ايعٌُ ارترلٟ ق١ًّ، ٚاملؼاسٜع ارترل١ٜ ستذٚ

 مل ٜحعشهٛا ع٢ً ٚطا٥ٌ ايحأذرل املخحًف١. 

ههإ ٜهفٞ اٱع٬ٕ يف املظصذ، أٚ عٌُ َة١ٜٛ ؿغرل٠، أٚ ٚسق١ دعا١ٜ جٴـٛس ذِ جٛصل، 

 أٚ صٜاس٠ ملٓضٍ هاعٌ خرل، أٚ إقا١َ ظفٌ طٟٓٛ يذعِ ايعٌُ ارترلٟ.     

ٛ   ٚيهٔ ايٛاقع اٯٕ قذ اخحًةف نةررلا، ٫ٚبةذ َةٔ ايةٛعٞ  صةِ ريةو ا٫        س يف خةح٬ف يٓةة

ذ ٔ ايع٬قاد ا٫شحُاعٝة١ قةذ جعك ة   ٜأطايٝةٓا ثا ٜٛاصٟ جًو ايحغرلاد. هإ ا٫جـاٍ بني ايٓاغ ٚجهٛ

نررلا، ٚقذ ٜهٕٛ طهإ َة٢ٓ ٚاظذ ٫ ٜعشهٕٛ بعلةِٗ إ٫ بايؼةهٌ ٚامل ٗةش أذٓةا٤ ارتةشٚط أٚ      

٭هشاد، ٚجهاد جهةٕٛ  ايذخٍٛ. ٚيف ْفع ايٛقخ هكذ اخذلقخ ٚطا٥ٌ اٱع٬ّ ايهررل َٔ ا٭طش ٚا

 جًو ايٛطا٥ٌ أظذ أهشاد ا٭طش٠، ٚبعلِٗ قذ ٫ ٜحخٌٝ إَها١ْٝ عٝؼ٘ دٕٚ إع٬ّ.

ذ ايع٬قاد ٚانة٘ جةٛس خةةرل يف جكٓٝة١ اٱعة٬ّ    إٕ نرش٠ ايٓاغ َٚا ؿاظت ريو َٔ جعكُّ

٫طُٝا عدل ايةز ايفلا٥ٞ َٔ ايظُا٤ ٚايؼةه١ ايعٓهةٛج١ٝ يف ا٭سو، يكذ اقحعِ اٱع٬ّ نةٌ  

١٦ طة١ٓ مل ٜهةٔ ػة٦ٝا َةزنٛسا،     هاٱع٬ّ اذتذٜز يف بًذْا قةٌ َ هإ ٚأخز عًٝٓا نٌ صَإ.َ

، ناْةخ املعًَٛة١ ػةف١ٝٗ ن٬َٝة١. أَةا      ًاأٚ َش٥ٝ ًاَظُٛع ًا٫ٚػشٜة ًا٫ ؿعاه١ ٫ٚ إراع١ ٫ٚ جًفاص

ايّٝٛ هكذ ظذذخ ْكًة١ نةةرل٠ يف َفٗةّٛ اٱعة٬ّ ظٝةز صتةػ اٱعة٬ّ اذتةذٜز يف إقـةا٤ ايٛطةا٥ٌ           

 ايكذع١ ٚهشو شذٜذٙٴ عًٝٓا.

ٖٚزا ٜعين إٔ ايةكا٤ ع٢ً ٚطا٥ٌ جكًٝذ١ٜ غةرل ْةاهع يعًُٓةا ارتةرلٟ، ٚإٔ ا٭طةايٝت ايكذعة١       

ٛ ةٛس ٫بذ إٔ جٴشاشع ٚجٴ  ع٬قحٓا باٱع٬ّ اٯخش.  س إع٬َٓا ارتاق ْٚةٛس ، هٓة

  : غايعٓا١ٜ ثلُٕٛ ايشطاي١ َٚ ٗشٖا2ؼ

ٚيهٔ دسشح٘ جةضداد صَةٔ اٱعة٬ّ     ،حِ بامللُٕٛ ٚامل ٗشَٔ امل٪نذ بإٔ ايعٌُ ارترلٟ َٗ

املعٛمل؛ ٭ْ٘ ٜفشو عًٝٓا حتذٜاد أندل، هٗٛ بكذس َا هحػ يٓا َٔ إَهاْٝةاد بكةذس َةا ٖةٛ خةةرل      

عًُٓا ارترلٟ  يفملٔ أطا٤ هُٗ٘ أٚ أطا٤ ايحعاٌَ َع٘. ٖٚزا ظتعًٓا ْعحين نررلا بشطايحٓا اٱع١َٝ٬ 
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ط١ ايظا٥ذ٠ يف سطايحٓا اٱع١َٝ٬ عٔ عًُٓا ارترلٟ مل جعذ جتةذٟ بةٌ   يف امل ٗش ٚامللُٕٛ، هايةظا

 قذ جٓعهع طًةا ع٢ً عًُٓا ارترلٟ.

ٚأطةًٛبٗا   بـةٛس٠ ايشطةاي١  هعٓذَا ْحعاٌَ َع )اٱع٬ّ املعٛمل( ه٬بذ َٔ ا٫ٖحُاّ ايهةةرل  

ا ٫ َٚ ٗشٖا، ٚضتذلغ يف نةٌ نًُة١ ْكٛشلةا أٚ ْهحةٗةا، أٚنةٌ جعةةرل ْعةدل بة٘ عةٔ عًُٓةا؛ ٭ْٓة           

طتاطت أؿعابٓا هكط أٚ َٔ عتةٓا ٜٚرل هٝٓا َٚٔ ٜعزسْا إٕ ظذس خةأ أٚ عتًُة٘ احملُةٌ اذتظةٔ    

٫جفةةاقٞ أْةةا ٚإٜةةاٙ عًةة٢ َعةةاٜرل ايكةةةٍٛ ٚايحكٝةةِٝ، ٚإمنةةا أخاطةةت بٗةةٛسا ٚاطةةعا َحعةةذد املؼةةاسث        

 ش.ٚاملعاٜرل، ٚهُٝٔ جـً٘ سطايحٓا زتُٛع١ َٔ ا٭عذا٤ ايزٜٔ ٜذلبـٕٛ بعًُٓا ارترلٟ ايذٚا٥

ٚسٚظٗةا؛   ثلُٕٛ ايشطةاي١ ٚعٓذَا ْحعاٌَ َع )اٱع٬ّ املعٛمل( ه٬بذ َٔ ايعٓا١ٜ ايهةرل٠ 

هآْا بحعآًَا َع اٱع٬ّ جكع عًٝٓا َظ٪ٚي١ٝ نةةرل٠؛ ٖةٞ نٝفٝة١ إعةةا٤ ؿةٛس٠ عةٔ دٜٓٓةا ٖٜٚٛحٓةا         

رلٟ ٚقُٝٓةةا عةةدل ايعُةةٌ ارتةةرلٟ. ٚيةةزا ه٬بةةذ إٔ ٜ ٗةةش بةةامل ٗش اي٥٬ةةل بةة٘؛ ٭ٕ ع٬قةة١ ايعُةةٌ ارتةة       

   اٱطةةة٬َٞ بةةةاٱع٬ّ يٝظةةةخ هكةةةط َةةةٔ أشةةةٌ ايحعشٜةةةف بايعُةةةٌ أٚ يًعـةةةٍٛ عًةةة٢ ايةةةذعِ املعٓةةةٟٛ   

ٚإمنا ٖٞ ع٬ق١ جحصاٚص ريةو إىل إبةشاص ؿةٛس٠ اٱطة٬ّ َةٔ خة٬ٍ ايعُةٌ ارتةرلٟ، ٚإبةشاص           ،ٚاملادٟ

أُٖٝةةة١ ايعُةةةٌ ارتةةةرلٟ راجةةة٘ ٚاطحؼةةةعاس أُٖٝحةةة٘ ٚإٔ ايةةةذهال عٓةةة٘ َظةةة٪ٚي١ٝ ادتُٝةةةع ٚإٔ دعُةةة٘       

 سن١ هٝ٘ َٓاط١ بادتُٝع.ٚاملؼا

 : غأ١ُٖٝ جٜٓٛع أطايٝةٓا ٚٚطا٥ًٓا اٱع3١َٝ٬ؼ

ْكّٛ بٗا إىل َ٪طظةاد ايعُةٌ ارتةرلٟ يف     صٜاس٠يٛ ختًٝٓا إٔ َشج  ٖزا ايًكا٤ قشسٚا جشجٝت 

ٖزٙ املذ١ٜٓ، ٚدخًٓا إيٝٗا َ٪طظ١ بعذ ا٭خش٣ َٔ أشةٌ ا٫طة٬ل عًة٢ ع٬قةحِٗ بةاٱع٬ّ ٚا٫طة٬ل       

 !ع١َٝ٬، هُارا طٓصذ؟أطايٝةِٗ اٱ ع٢ً

نٝف طٓصذ َٛاقف ايظةٝاساد؟ َةارا يف ايةٛابة١؟ نٝةف ٖةٞ يٛظة١ امل٪طظة١؟ نٝةف ٖةٛ          

ع٢ً  ًاإع٬َٝ ًااملُش؟ نٝف ٖٞ غشه١ ا٫طحكةاٍ؟ َٚٔ طٝظحكةًو؟ ٚنٝف طٝظحكةًو؟ نِ خةرل

ع٬ّ؟ ؿ١ً بامل٪طظ١، ٜظحؼاس ٜٚظحفاد َٓ٘؟ َا ايذساطاد املٛشٛد٠ عٓذ امل٪طظ١ ظٍٛ ايع٬ق١ باٱ

 يف امل٪طظ١ ظـٌ ع٢ً دٚساد إع١َٝ٬؟  ًانِ ػخـ

ذةةِ اطةةحعشو َٛشةةٛداد امل٪طظةة١ اٱع٬َٝةة١: ايًٛظةةاد ٚاملٓؼةةٛساد ٚاملةٜٛةةاد ٚا٭ػةةشط١     

 ايظُع١ٝ ٚاملش١ٝ٥ ٚايهحت ٚاملًفاد ٚايحكاسٜش.

يكذ قُخ ْٝاب١ عٓهِ جبٛي١ َٝذا١ْٝ يةعت امل٪طظةاد ارترلٜة١ أذٓةا٤ إعةذاد ٖةزٙ ايٛسقة١،       
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َةٔ ا٭مل َةٔ اعذلاهٗةِ ثعاْةاجِٗ يف ٖةزا ايةةاث ٚإٕ        صٜاسجٞ َؼصع١، هكذ عذد بؼة٤ٞ مل جهٔ ٚ

طةة٬ل عًةة٢ َٛاقةةع  إىل ايةةذعِ. ذةةِ قُةةخ جبٛيةة١ أخةةش٣ ي٬   نةةإ يةعلةةِٗ بةةذاٜاد َؼةةصع١ حتحةةاط    

ادتُعٝاد ارترل١ٜ املٛشٛد٠ ع٢ً ايؼةه١ ايعٓهةٛج١ٝ، هشغِ املةادس٠ َٔ قةةٌ ايةةعت ٜٚؼةهشٕٚ    

         -َا صاٍ ٜفحكذ يًهررل َكاسْة١ عًة٢ ا٭قةٌ بةةعت َةا سأٜحة٘ َةٔ َٛاقةع        ٚيهٓ٘ أٜلا  -ع٢ً ريو

حتُظةةو يًحـةةفػ ٚجةةذخًو يف َعاْاجٗةةا ٚجؼةةشنو يف َُٖٛٗةةا، ٚجتةةذ    ،دتُعٝةةاد غشبٝةة١ ستًٝةة١ 

إَها١ْٝ املؼاسن١ َعِٗ با٭ههاس أٚ ايذعِ َٔ املٛقع َةاػش٠، ههٝف يٛ اطًعٓةا عًة٢ ايٛطةا٥ٌ    

امل٪طظاد بأْٓا قذ اْؼغًٓا باملِٗ ٖٚٛ ايعٌُ املٝذاْٞ، ٖٚزا ايكٍٛ  قذ ٜكٍٛ أؿعاث ؟!ا٭خش٣ شلِ

غةةرل َٓاطةةت ملشظًحٓةةا اذتايٝةة١؛ هايٓةةاغ ٜفلةةًٕٛ س٩ٜةة١ ايؼةة٤ٞ َةةٔ بةةاث )ٚيهةةٔ يٝةُةةإٔ قًةة (           

ٞ املٛج٢( ٖةٛ قةذ جةٝكٔ َةٔ خةدل اس جعةاىل       ٝ)سث أسْٞ نٝف حت: هابشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ ايزٟ قاٍ 

٘)ٚيهٓ٘ أظت إٔ ٜؼاٖذٙ عٝاْا يٝعـٌ ي٘ َشجة١ عني ايٝكني، هًٗزا ايزٟ قذ شا٤ٙ ٫ػو عٓذٙ هٝ

)أٚمل ج٪َٔ قاٍ ب٢ً ٚيهٔ يٝة٦ُٔ قً ( ٚريو أْ٘ بحٛاسد ا٭دي١ ايٝك١ٝٓٝ مما ٜضداد بة٘  :  قاٍ جعاىل

. ٚنةررل ممةا طتةدل بة٘ اٯخةشٜٔ عةٔ       (33)اٱعإ ٜهٌُ بة٘ اٱٜكةإ ٜٚظةع٢ يف ًْٝة٘ أٚيةٛ ايعشهةإ(      

 .(34)سقاّ قذ ٜغين عٓ٘ ؿٛس٠ أٚ َؼاٖذ٠ يًضا٥شطشٜل ايهحاب١ ٚا٭

هفٞ ايٛقةخ ايةزٟ أظةاد اٱعة٬ّ بايٓةاغ إظاطة١ ايظةٛاس باملعـةِ ظحة٢ غةذا ايهةررل َةٔ             •

ايٓاغ ٫ٜعشهٕٛ َا ظٛشلِ بٌ ٚسثا رٚاجِٗ إ٫ عٔ طشٜل اٱع٬ّ؛ هاْة٘ ٜحعةحِ عًٝٓةا ايحعاَةٌ ادتٝةذ      

ٕ ايٓةةاغ غتحًفةةٕٛ يف سغةةةاجِٗ اٱع٬َٝةة١ ٚإٕ    َةةع اٱعةة٬ّ َةةع ايحٓةةٛل يف اطةةحخذآَا يًٛطةةا٥ٌ؛ ٭     

عًة٢ إٔ   ( َٔ سأ٣ يةٝع نُةٔ زلةع   : ) جـذسد ايـٛس٠ قا١ُ٥ اٱعصاث ادتُاٖرلٟ، ٚنُا ٜكاٍ 

ٚرخش ،املكـٛد بايـٛس٠ أعِ مما ٜ ٗش ع٢ً ايؼاػ١. َٚع ريو هٗٓاى َٔ ٜفلٌ ايٛطا٥ٌ ايظُع١ٝ 

ٚقةخ ٜفلةٌ هٝة٘ ايظةُال      ٌ ٚاظةذ، ٠، ٚأظٝاْةا ٜهةٕٛ يهة   ٚذايةز ٜفلةٌ املكةش٤ٚ    ،ٜفلٌ ايةـش١ٜ

ٚرخش يًكشا٠٤ ٚذت اد يًُؼاٖذ٠، هايٓاغ غتحًفٕٛ يف سغةاجِٗ ذةِ نةٌ ػةخف قةذ ٜفلةٌ يهةٌ       

ٚإٕ ٚؿةًخ   ٌ جـةٌ؟ ٚقخ أٚ ظاٍ ٚط١ًٝ ع٢ً أخش٣. هُٔ ارتةأ ا٫نحفا٤ بٛط١ًٝ ٚاظذ٠ ٫ْذسٟ ٖ

                                                 
 غ  733، طٛس٠ ؼايةكش٠: 117َٔ ن٬ّ ايؼٝخ عةذايشمحٔ ايظعذٟ يف جٝظرل ايهشِٜ ايشمحٔ، ق (  33)

عٔ َ٪طظ١ خرل١ٜ َٔ ٖزٙ املذ١ٜٓ، جعٌُ يف اعاٍ اية ، جكِٝ شتُٝا ملةذ٠ أطةةٛل يف ايفة٠٬ ٚجعةاجل هٝة٘ عؼةشاد اذتةا٫د         ( ػاٖذد بشْازتا 34)

جـٌ إىل  ظا١٥ ظاي١. هُرٌ ٖزا ايعٌُ ايع ِٝ ٚايشا٥ع يٛ عشو يف قايت نحابٞ أٚ زلاعٞ يشثةا ػةو هٝة٘ ا٭طةةا٤ هلة٬ عةٔ غرلٖةِ، ٚبايفعةٌ         

ظذ املؼاسنني يف ايدلْاَض إٔ أظذ ايٓاغ عٓذَا أخدلٚٙ بعًُِٗ قاٍ ٖزا َظحعٌٝ، َٚا ؿذم إ٫ بعذ إٔ سأ٣ بٓفظ٘. يهةٔ  هفٞ جًو اذتًك١ رنش أ

إ عُة٬  يٛ إٔ ٖزٙ امل٪طظ١ دٴعُخ َعٜٓٛا  رٗا ع٢ً جـٜٛش أظذ املخُٝاد يحعٛي٘ هُٝا بعذ إىل هًِٝ ٚذا٥كٞ ٜذيٌ ع٢ً َرٌ ٖةزا اٱصتةاص املٗةِ يهة    

 ريو يف َ٪طظاد أخش٣ ١َُٗ.   سا٥عا، ٚقٌ َرٌ 
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ٞ دٕٚ ارتةةةاث ٖةةٌ ٖةةٞ املفلةة١ً عٓةةذ َةةٔ ٚؿةةًح٘؟ نُةةا أْةة٘ َةةٔ ارتةةةأ ايعٓاٜةة١ بادتاْةةت ايعةةاطف 

 .(35)ايعكًٞ، أٚ ايراْٞ دٕٚ ا٭ٍٚ، بٌ يهٌ َا ٜٓاطة٘ ٚادتُع بٝٓٗا قذ ٜهٕٛ أشٛد

هأْةةخ عٓةةذَا جكةةذّ سطةةاي١ إع٬َٝةة١ راد ْظةةخ١ ٚاظةةذ٠ مل جةةشال جٓةةٛل ايٛطةةا٥ٌ ٚجٓةةٛل أرٚام  

ايٓاغ، ٚعدلد عٔ ْفظو بأطًٛث شاَةذ أظةادٟ ايؼةهٌ، ٚبعلةِٗ نأْة٘ ٜشٜةذ شتاطةة١ ْفظة٘         

بٌ اخذلق٘ بارتةاث  ، ْعٞ بإٔ اٱع٬ّ املعٛمل مل غتذلم زتحُعٓا بايؼٗٛاد هكط هكط. ٚعًٝٓا إٔ

ايعةةةاطفٞ ٚايعكًةةةٞ ٚايغشا٥ةةةضٟ، هٛؿةةةٌ يهةةةٌ طةةةشف ثةةةا ٜٓاطةةةة٘، ٚاطةةةحعاْٛا يف ريةةةو بأٖةةةٌ         

ايحخــاد ٚارتدلا٤ َٔ إع٬َٝني ٚعًُا٤ ْفع ٚاشحُال ٚغرلِٖ يحهٕٛ ادت١ًُ راد جأذرل هل٬ 

ادتض٤ َٔ ايذقٝك١ ايظةُع١ٝ أٚ املش٥ٝة١ را جةأذرل هلة٬ عةٔ ايذقٝكة١        عٔ ايظةش ٚايـفع١، ٜٚهٕٛ

ٚايذقا٥ل. ٖٚزا ٜحةًت َٓا إظظإ ؿةٝاغ١ سطةايحٓا اٱع٬َٝة١ َةع ا٫طةحعا١ْ بأٖةٌ ايحخـةف، ٫ٚ        

 ْظحعصٌ يف إخشاشٗا قةٌ إٔ جٓلض.

 : غإصاي١ اذتصت قةٌ إسطاٍ ايشطا4ٌ٥ؼ

ٖةٌ  ،ٔ ايظةٌٗ إٔ جهحةت يهةٔ    َٚة  ٌ إٔ جحهًِ ،ٚيهٔ ٖةٌ جتةذ َةٔ ٜظةُعو؟    َٔ ايظٗ

 ٌٖ جتذ َٔ ٜٓ ش هٝ٘؟،َٚٔ ايظٌٗ إْحاط عٌُ َـٛس ٚيهٔ  ؟ وي ٖٓاى َٔ ٜكشأ

ٜا ي٘ َٔ عشف ؿعت! ضتٔ عٓذَا ْشٜذ إٜـاٍ سطاي١ إع٬َٝة١ عةٔ ايعُةٌ ارتةرلٟ، هةٓعٔ      

ؿةٛس أخةار٠، أٚ إىل قًةٛث     ظصةحٗةا عٓةا   نُٔ عتاٍٚ هحػ ذغةش٠ يف ررإ طٴةةكٓا إيٝٗةا، أٚ إىل أعةني     

عـفخ بٗا املة٪ذشاد املذٖؼة١. َٚةٔ املعًةّٛ بةإٔ اٱعة٬ّ املعةٛمل ثةا عًةو َةٔ قةذساد نةةرل٠ قةذ              

ّٕٛ داخًةٗا ٚطةا٥ٌ اطحؼةعاس خاؿة١ أػةة٘ باملٓاخةٌ هُةا شةا٤              اخذلم أغًةت اعحُعةاد ايةؼةش١ٜ ٚنة

 َحٛاهكا َع ريو ادتٗاص قةً٘ املظحكةٌ َٚا مل ٜهٔ نزيو مل ٜكةً٘.

ٟ ؿةٓعح٘  إدساى ظصِ ايغةا٤ أٚ اذتصاث احملٝط باملظحكةٌ ايةز قةٌ إسطاٍ أٟ سطاي١ عًٝٓا 

م ٚؿةةٍٛ سطةةايحٓا. قةةذ ْشطةةٌ سطةةاي١ إىل َظةةحكةًني ستـةةٓني حتـةةٝٓا  ٚطةةا٥ٌ إعةة٬ّ َعٛملةة١، هحعةةٛ

طةةًةٝا، قةةذ طتظةةش خظةةا٥ش باٖلةة١ يف سطةةاي١ إع٬َٝةة١ جكًٝذٜةة١ بظةةةت عةةذّ اْحةآٖةةا إىل املةةاْع َةةٔ  

ٌ  ٚؿٛشلا أٚ ايـاد  فعٛشلا، هًٛ عشهٓا ٖزا اذتصةاث يشهعٓةاٙ قةةٌ إسطةاٍ ايشطةاي١، أٚ      مل شلا أٚ املعة

 أسطًٓا سطاي١ جشهع اذتصاث ٚختذلم املٛاْع.: قٌ 

                                                 
  َٚا بعذٖا، د. ٢َٓ اذتذٜذٟ، د. ط٣ًٛ إَاّ. 32اْ ش اٱع٬ّ ٚاعحُع، ايفـٌ ايراْٞ: عًُٝاد ايحأذرل ٚاٱقٓال ، ق (  35)
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ٜشٜذ )اٱع٬ّ املعٛمل( إٔ ٜـشف عٓا قًٛث ايٓاغ يٝظحعٛر عًٝٗةا يٛظةذٙ، نُةا اطةحعٛر     

: عشكةٛا عٓة٘   هةُٝٔ شةا٤ِٖ ارتةرل هأ    (قٛية٘ جعةاىل  )ع٢ً ايهررل يف ايعامل يذسش١ أْ٘ ٜـذم هةِٝٗ  

)ٚقةةايٛا قًٛبٓةةا يف أنٓةة١ ممةةا جةةذعْٛا إيٝةة٘ ٚيف ررآْةةا ٚقةةش َٚةةٔ بٝٓٓةةا ٚبٝٓةةو ظصةةاث هاعُةةٌ إْٓةةا        

، يف غةا٤ َظحعهِ َٓعٳ ا٭رٕ ٚايعني ٚايكًت َٔ ا٫طحكةاٍ، هُةٔ املٗةِ   (36)غ 3عإًَٛ(ؼهـًخ:

٘ ٚػةهً٘ ٚرذةاسٙ؛   إدساى َرٌ ٖزا ايغةا٤ ايزٟ ٜشاد جعُُٝ٘ ع٢ً ايعامل عدل اٱع٬ّ املعةٛمل ٚظصُة  

 يٓشطٌ سطاي١ صتذ َٔ ٜظُعٗا ٜٚشاٖا ٜٚكشأٖا ٜٚحفاعٌ َعٗا بارٕ اس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ا٭ن١ٓ : ا٭غة١ٝ، ٚايٛقش ايـُِ ، اذتصاث ايظاجش ه٬ ْشاى، اْ ش جفظرل ايظعذٟ.  (  36)
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 ارتامت١:

يف خامت١ ٖزٙ ايٛسق١ أعذلف بإٔ َٛكٛعا بٗزٙ ا٭ُٖٝة١ ٚبٗةزٙ ا٭بعةاد املحؼةعة١ ٫ جهفٝة٘      

حةة٘ املظةةحعص١ً ايـةةفعاد ايظةةابك١، ٚيهةةٔ ايكـةةذ َٓٗةةا ايحٛقةةف َةةع بعةةت َةةا ْظةةحةٝع ٚيةة٘ أُٖٝ   

 ٚاملًع١، َٚٔ بني أِٖ ايٓحا٥ض َا ًٜٞ: 

ٜعحدل ايعٌُ ارترلٟ امل٪طظٞ َٔ أع ِ ا٭عُاٍ اييت جكةّٛ بٗةا اعحُعةاد املظة١ًُ يـةاحل       -

 احملحاشني ٚاملظحفٝذٜٔ َٓ٘، ٚأْ٘ ا٭ْظت يعـشْا ٚٚاقعٓا املعكذ.

-   ٘ ٚطًةةت ايعةةٕٛ  عتحةةاط ايعُةةٌ ارتةةرلٟ يف نةةٌ صَةةإ َٚهةةإ إىل اٱعةة٬ّ؛ يحٛكةةٝػ سطةةايح

 ٚايذعِ َٔ اٯخشٜٔ، هٗٛ عٌُ غرل َغًل بٌ ٖٛ َحـٌ بايٓاغ.

َٔ أندل ايحعذٜاد ايةيت جٛاشة٘ ايعُةٌ ارتةرلٟ ايٝةّٛ : ايةعةز عةٔ ايةشٜةل ا٭ْظةت يةٓةا٤            -

 ع٬ق١ ظظ١ٓ َع اٱع٬ّ، ٚيعً٘ ٜهٕٛ َٔ َُٗاد املشظ١ً ايكاد١َ يعًُٓا ارترلٟ.

عـةشْا ػةإٔ شتحًةف، هكةذ أؿةةػ َةٔ أٖةِ        غتحًف اٱع٬ّ َةٔ عـةش إىل عـةش، ٚية٘ يف      -

ايعُةٌ ارتةرلٟ إدساى املظةحصذاد يف اٱعة٬ّ      ٢ٚطا٥ٌ ايعـش جأذرلا ٚخةشا، يزا ٜحعحِ عًة 

ٚيف رذاسٙ ٚعذّ ايحٗإٚ يف هُٗٗا ٚدساطحٗا؛ ٭ٕ يف جتاًٖٗا جفٜٛخ َـاحل نةرل٠ َةٔ شٗة١   

 ٚجٛطٝع ا٫ْفـاٍ بني ارترلٟ ٚاٱع٬َٞ َٔ ش١ٗ أخش٣.

ْؼةا٤ َؼةاسٜع إع٬َٝة١ َؼةذلن١ بةني اشل٦ٝةاد ارترلٜة١ يحكةّٛ ثٗةاّ إع٬َٝة١           أ١ُٖٝ  ةز إ  -

    ّ ٚسبةط ع٬قةاد َةع ٚطةا٥ٌ      ، ختذّ ادتُٝع: َٔ جةذسٜت ٚدٚساد ٚاجـةاٍ مةدلا٤ يف اٱعة٬

 ٚغرل ريو َٔ ارتذَاد. ، ٚهحػ َٛاقع ع٢ً ايؼةه١ ،ٚجكذِٜ ْـا٥ػ ، اٱع٬ّ

اٱع٬َٝةة١ عًةة٢ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ، هٝٴعٓةة٢  أُٖٝةة١ ايةةٛعٞ بايحعةةذٜاد ايةةيت ْحصةةخ عةةٔ ايعٛملةة١    -

 بشؿذٖا، ٚهُٗٗا، َٚكا١َٚ رذاسٖا بايةشم املٓاطة١.

إٔ ٜٛهةل ادتُٝةع ٭بةٛاث ارتةرل ٚإٔ ًٜةُٗٓا      -طةعاْ٘  -ٚيف ارتحاّ أطأٍ اس املٛىل ايهشِٜ

ايـٛاث ٚإٔ ظتعةٌ ٖةزا ايعُةٌ خايـةا يٛشٗة٘ ايهةشِٜ، ْٚظةأي٘ طةةعاْ٘ إٔ ٜةةاسى يف شٗةٛد           

ؿ٢ً -عُاٍ ارترل ٚإٔ ٜهحت شلِ ا٭شش، ٚؿ٢ً اس ٚباسى ع٢ً ْةٝٓا ستُذ أايكا٥ُني ع٢ً 

 .-اس عًٝ٘ ٚطًِ

       

 



 حسن بن حممد األمسريد.                                 التحديات أمام العمل اخلريي يف اإلعالم حتليل ثقايف                           

 لتلك التحديات وسبل جتاوزها

  32                                                                                                                اللقاء السنوي اخلامس للجوات اخلريية باملنطقة الشرقية

 اخلامتة واملراجع

 ًَعل يحٛكٝػ اذتا٫د ايظةع:

 ؟ اذتاي١ ا٭ٚىل: عٌُ خرلٟ دٕٚ إع٬ّ )نٝف ْكٓع٘(

أُٖٝة١ اٱعة٬ّ   يهٓة٘ غةرل َةةاٍ بةاٱع٬ّ. ٚيةٛ عًةِ ب       -شضاٙ اس خةرلا -غاسم يف ايعٌُ ارترلٟ 

َٚكذاس َا عتكك٘ ي٘ َةٔ َهاطةت ملةا هةشد هٝة٘. ٚأَةاّ ايعُةٌ ارتةرلٟ ٖٓةا َُٗة١ جٛعٝحة٘ ٚإقٓاعة٘             

 بأ١ُٖٝ اٱع٬ّ.

 ؟ اذتاي١ ايرا١ْٝ: عٌُ إع٬َٞ دٕٚ َةا٠٫ بايعٌُ ارترلٟ )نٝف صتزب٘(

ٟ ملرةٌ ٖةزٙ   غاسم يف اٱع٬ّ ٚيهٓ٘ مل ٜٓحةة٘ يًخةرلٟ ٚمل ٜكةذّ َظةاعذج٘....، ٚأَةاّ ايعُةٌ ارتةرل       

 اذتاي١ ١َُٗ شزث اٱع٬َٝني ٚايٛطا٥ٌ اٱع١َٝ٬ ضتٛ املؼاسن١ اٱظتاب١ٝ يف دعِ ايعٌُ ارترلٟ. 

 (؟ ٚإٕ ٚشذ نٝف ْذعُ٘ ؟ اذتاي١ ايراير١: إع٬َٞ يف ٚطط ارترلٟ )نٝف ْٛشذٙ

، نةإٔ جهةٕٛ َ٪طظة١ إع٬َٝة١ خرلٜة١      -هصةضاٙ اس خةرلا   -شعٌ اٱع٬ّ ٚط١ًٝ يًعٌُ ارترلٟ

 ايحعشٜف بايعٌُ ارترلٟ ٚدعُ٘ ٚخذَح٘ إع٬َٝا.-أٚ َٔ أِٖ أٖذاهٗا-ٗاٖذه

ٚأَةةاّ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ َُٗةة١ ا٫ْحةةةاٙ يًحخـةةف، هححفةةشي نةةٌ َ٪طظةة١ يحخةةذّ شاْةةةا أٚ زتةةا٫،        

 ٚيٝحفشي بعلٗا يًعٌُ اٱع٬َٞ، أٚ يحصعٌ َٔ بني َٗاَٗا ا٭طاط١ٝ ايؼإٔ اٱع٬َٞ.      

 ؟اٱع٬ّ )نٝف ْضٕ َظاسٙ اذتاي١ ايشابع١: عٌُ خرلٟ ٚطط

أّذشد هٝ٘ ايذع٠ٛ ٭١ُٖٝ اٱع٬ّ هاقحعُ٘ بك٠ٛ، ٚباي  يف إبةشاص ؿةٛسج٘ إع٬َٝةا، هشثةا ٜـةٌ إىل      

دسشةة١ ارتةةشٚط َةةٔ دا٥ةةش٠ ارتةةرلٟ إىل دا٥ةةش٠ املةايغةة١ اٱع٬َٝةة١، ٚسثةةا ٜهةةٕٛ اذتلةةٛس اٱع٬َةةٞ   

 أندل بهررل َٔ ظصِ ايعٌُ ارترلٟ. 

َُٗةة١ ايحعكةةٌ يف ايحفاعةةٌ َةةع ايحعةةذٜاد اٱع٬َٝةة١، ٚعةةذّ ارتًةةط بةةني    ٚأَةةاّ ايعُةةٌ ارتةةرلٟ ٖٓةةا  

         ّ ٚأٜلةا ٫   ، ا٭ٖذاف ٚايٛطةا٥ٌ،ه٬ جحكةذّ ايٛطة١ًٝ عًة٢ ايغاٜة٫.١ ْشٜةذ َةايغة١ يف اقحعةاّ اٱعة٬

 ْشٜذ اٱظصاّ عٓ٘.

 (؟اذتاي١ ارتاَظ١: َؼذلى بني ارترلٟ ٚاٱع٬َٞ )نٝف ْـٌ إيٝ٘

طذلاجٝص١ٝ َع اٱع٬ّ، ٫بذ إٔ ٜلةغط ايعُةٌ ارتةرلٟ    إػشان١  ايعٌُ املؼذلى َةًت َِٗ، ْعكذ

ع٢ً اٱع٬ّ  ٝز ٜفحػ ؿذسٙ يًعٌُ ارترلٟ دٕٚ ايةعةز عةٔ أسبةاو خٝايٝة١ ٚيٝصعًْٛةا َرةٌ ْؼةش٠        
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ا٭ظٛاٍ ادت١ٜٛ اييت ٜٓذس َٔ ٜحابعٗا َٚع ريو جهشس َشاسا يف أغًت ايٛطا٥ٌ، ضتةٔ ْشٜةذ أقةٌ َةٔ     

 جًو ايٛطا٥ٌ ع٢ً ا٭قٌ. ٫بذ إٔ ٜؼعش اٱع٬ّ بأْ٘ ػشٜو يًخرلٟ.  ريو: ْشٜذ اذتلٛس ايذٚسٟ يف 

 ؟ ()نٝف ْشجفع إيٝ٘،اذتاي١ ايظادط١: جعإٚ بني ارترلٟ ٚاٱع٬َٞ 

قةذ جشجفةةع دسشة١ ايؼةةشان١ إىل جعةإٚ ظكٝكةةٞ، جعةإٚ عًةة٢ ارتةرل، سطةةاي١ طةا١َٝ عٓةةذ ايةةةشهني،       

س ريةةو َةةع َةة٬ٝد َ٪طظةةاد إع٬َٝةة١  جلةةع١ٝ َؼةةذلن١ بُٝٓٗةةا، جظةةابل يفعةةٌ ارتةةرل، بةةذأد بةةٛاد  

إطة١َٝ٬ جشٜةةذ َةٔ ٜعٝٓٗةةا بايةذعِ املةةايٞ ٚيف ْفةةع ايٛقةخ ٫ جةخةةٌ عًة٢ امل٪طظةةاد ارترلٜةة١. إٕ يف      

َةة٬ٝد جتُعةةاد إع٬َٝةة١ إطةة١َٝ٬ َرةةٌ اشل٦ٝةة١ ايعاملٝةة١ يٲعةة٬ّ اٱطةة٬َٞ هشؿةة١ يـةةٓع َرةةٌ ٖةةزا    

 ايحعإٚ.  

 ؟(ع٬ّ )نٝف ْحكٝٗا أٚ ْحكٞ كشسٖااذتاي١ ايظابع١: َٓةك١ اطحغ٬ٍ بني ارترلٟ ٚاٱ

ٚقذ جٗةط دسش١ ايؼشان١ ٚا٫قذلاث يف اذتاي١ ارتاَظ١ إىل ا٭طفٌ، هٝهؼش اٱع٬ّ عٔ سغةحة٘  

يف ايهظت املايٞ ٚيٛ ع٢ً ظظاث ايعٌُ ارترلٟ، ٚقذ ٜلةةش ايعُةٌ ارتةرلٟ إىل اي ٗةٛس يف َرةٌ      

ا ٫ ٜحٛاهل َع أٖذاهٓا. ٜظع٢ نٌ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ  ص١ نْٛٗا باٖرل١ٜ ٚإٕ عٗش هٝٗا ايهررل مم

طةةشف يف اطةةحغ٬ٍ اٯخةةش ظظةةت ايفةةشق املحاظةة١، ٚقةةذ ظتةةذ ارتةةرلٟ بعةةت َةةا ٜعةةزسٙ يف طشٜكحةة٘   

 بظةت ادتؼع اٱع٬َٞ ٚيهٔ ريو َ ١ٓ اخح٬ف داخٌ ايعٌُ ارترلٟ َٔ املِٗ ايظ١َ٬ َٓ٘.
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  املراجع :

 أ.د. ستةةةٞ ايةةةذٜٔ إػةةةهايٝاد ايعُةةةٌ اٱع٬َةةةٞ بةةةني ايرٛابةةةخ ٚاملعةٝةةةاد ايعـةةةش١ٜ ،

 ٖة.   1412سبٝع ا٭ٚىل  34عةذاذتًِٝ، نحاث ا٭١َ، ايذٚظ١، عذد 

        ،ا٭طةةةةةةةش٠ املظةةةةةةة١ًُ أَةةةةةةةاّ ايفٝةةةةةةةذٜٛ ٚايحًفضٜةةةةةةةٕٛ، َةةةةةةةشٚإ نصةةةةةةةو، طٝةةةةةةةة١

 ٖة.731432ايشٜاو،د

        اٱعةة٬ّ اٱطةة٬َٞ ٚايع٬قةةاد اٱْظةةا١ْٝ،ايٓ ش١ٜ ٚايحةةٝةةل، أ ةةاس ٚٚقةةا٥ع ايًكةةا٤

ٖة، ايةةع١ ايرايرة١، ايٓةذ٠ٚ   1023ث اٱط٬َٞ يف ايشٜاو ايرايز يًٓذ٠ٚ ايعامل١ٝ يًؼةا

 ايعامل١ٝ يًؼةاث اٱط٬َٞ بايشٜاو.

          ،اٱعةة٬ّ ايعةةاملٞ: َ٪طظةةاج٘، طشٜكةة١ عًُةة٘ ٚقلةةاٜاٙ، د.هةةاسغ اػةةيت، داس أَةةٛاط

 ّ.1223، 1برلٚد، د

      اٱع٬ّ ايعشبٞ أَاّ ايحعذٜاد املعاؿش٠، عًٞ ايعاْةذٟ، َشنةض اٱَةاساد يًذساطةاد

 ّ. 1222، 1، د03ا٫طذلاجٝص١ٝ، أبٛ ع ،عذد  ٚايةعٛس

  ٞ ا٭ٚسٚبةةٞ ظةةٛاس َةةٔ أشةةٌ املظةةحكةٌ، َشنةةض ايذساطةةاد ايعشبةةٞ        -اٱعةة٬ّ ايعشبةة

ّ،)أعُةةاٍ املةة٪متش ايةةذٚيٞ ايظةةادغ ايةةزٟ   1222، 1ا٭ٚسٚبةةٞ، داس بةة٬ٍ بةةرلٚد، د 

 ّ(.     1222ْ ُ٘ املشنض يف ايةعشٜٔ 

 ٖة.1413، 1ا٥ع، برلٚد، داٱع٬ّ أ٫ٚ، د.أطعذ ايظعُشاْٞ، داس ايٓف 

  ٖة.1432اٱع٬ّ ٚايـشال ايعاملٞ، د.ه٪اد ايفاسطٞ، جٗا١َ، شذ٠،طةع١ 

 ،7334اٱع٬ّ ٚاعحُع، د.٢َٓ اذتذٜذٟ ٚ د.ط٣ًٛ عًٞ، ايذاس املـش١ٜ ايًةٓا١ْٝ.ّ 

       1اٱع٬ّ ٚقلاٜا ايٛاقةع اٱطة٬َٞ، د.عةةذايكادس طةاؾ، ايعةٝهةإ، ايشٜةاو،د ،

 ٖة.1413

 َ َٔ ٕ21ٓ ةٛس إطة٬َٞ، د. أمحةذ عٝظةاٟٚ، نحةاث ا٭َة١، ايذٚظة١، عةذد         اٱع٬ 

 ٖة.1473باد٣ ا٭ٚىل 

          ،جةةشاشِ َؼةةاٖرل ايؼةةشم يف ايكةةشٕ ايحاطةةع عؼةةش، شششةةٞ صٜةةذإ، َهحةةة١ اذتٝةةا٠

 برلٚد، دٕٚ جاسٜخ.
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         ايحًفضٜةةٕٛ ٚريٝةةاد ايح٬عةةت بةةايعكٍٛ، بةةٝرل بٛسدٜةةٛ، جشبةة١ دسٜٚةةؽ اذتًةةٛشٞ، داس

 ّ.7334، 1نٓعإ، دَؼل، د

         ،ٟجٝظةةرل ايهةةشِٜ ايةةشمحٔ يف جفظةةرل نةة٬ّ املٓةةإ، ايؼةةٝخ عةةةذ ايةةشمحٔ ايظةةعذ

 ٖة.1471، 1حتكٝل عةذايشمحٔ ايًٛعتل، َهحة١ ايشػذ، ايشٜاو، د

   ايركاهةةة١ ايحًفض١ْٜٝٛ،طةةةكٛد ايٓخةةةة١ ٚبةةةشٚص ايؼةةةع ، د.عةةةةذاس ايغةةةزاَٞ، املشنةةةض

 ّ.      7334، 1ايركايف ايعشبٞ، برلٚد، د

 ـش املعًَٛاد.س١ٜ٩ ملظحكةٌ ارتةاث ايركايف ايعشبٞ، د. ْةٌٝ عًةٞ،  ايركاه١ ايعشب١ٝ ٚع

 ّ.7331، ٜٓاٜش 733عامل املعشه١، ايهٜٛخ، عذد 

        ذةةٛس٠ املعًَٛةةاد ٚا٫جـةةا٫د ٚجأذرلٖةةا يف ايذٚيةة١ ٚاعحُةةع بايعةةامل ايعشبةةٞ، َشنةةض

 ّ.1222، 1اٱَاساد يًذساطاد ٚايةعٛس ا٫طذلاجٝص١ٝ، أبٛ ع ، د

  ٚا٫جـةةا٫د ٚجأذرلٖةةا يف اعحُةةع ٚايذٚيةة١ يف ايعةةامل ايعشبةةٞ، أ ةةاس   ذةةٛس٠ املعًَٛةةاد

املةة٪متش ايظةةٟٓٛ ايرايةةز، َشنةةض اٱَةةاساد يًذساطةةاد ٚايةعةةٛس ا٫طةةذلاجٝص١ٝ، أبةةٛ     

 ّ. 1222، 1ع ، د

  شاد شذٜذ٠ يف َظرل٠ ايـشال ايذٜين كةذ املظةًُني، عةةذايعضٜض    7333مّح٢ ط١ٓ ْ

 ٖة.1473 ،1َـةف٢ ناٌَ، املٓحذ٣ اٱط٬َٞ، د

        1دساطةةاد يف ايذلبٝةة١ اٱع٬َٝةة١، د.ستُةةذ َةةٓرل، املهحةةة١ ايعـةةش١ٜ، بةةرلٚد، د ،

 ٖة.1413

        سٜاو ايـاذتني، يًٟٓٛٚ، َشاشعة١ ػةعٝت ا٭سْة٪ٚد، داس املةإَٔٛ، بةرلٚد، ايةةعة١

 ٖة.1432ايعاػش٠،

     طاد٠ ايعامل ادتذد، د. شإ صٜغًش، جشب١د.ستُذ صنشٜا، َشنةض دساطةاد ايٛظةذ٠

 ّ.7330، 1رلٚد، دايعشب١ٝ، ب

 1222، 1عاٖش٠ ايعٛمل١ ا٭ٖٚاّ ٚاذتكا٥ل، د. ست٢ٝ ستُذ، اٱػعال ثـش،د.ّ 

        ايعٛمل١ ادتذٜذ٠ ٚاعاٍ اذتٟٝٛ يًؼةشم ا٭ٚطةط، طةٝاس ادتُٝةٌ، َشنةض ايذساطةاد

 ّ.1222، 1ا٫طذلاجٝص١ٝ ٚايةعٛس ٚايحٛذٝل، برلٚد، د
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      د. ستُةذ ايةخةاسٟ، داس عة٤٬    ايعٛمل١ ٚايحةادٍ اٱع٬َةٞ ايةذٚيٞ، د. ؿةابش هًعةٛد ٚ

 ّ.1222، 1ايذٜٔ، دَظل، د

 ٖة.1432، 1هحػ ايةاسٟ ٫بٔ ظصش، طةع١ داس ايشٜإ، ايكاٖش٠،د 

         هحػ اعٝذ ػشو نحةاث ايحٛظٝةذ، عةةذايشمحٔ رٍ ايؼةٝخ، َ٪طظة١ قشطةة١ املـةش١ٜ

 دٕٚ بٝاْاد أخش٣.

    طةعةةةخ يف ايظٝاطةةة١ ٚاٱعةةة٬ّ ٚقلةةةاٜا أخةةةش٣، د. هةةة٪اد ايفاسطةةةٞ، جٗاَةةة١، شةةةذ٠ ،

 ٖة.1413

  7ايكةةةةال ارتةةةرلٟ ٚدعةةةا٣ٚ اٱسٖةةةاث، د.ستُةةةذ ايظةةةًَٛٞ، املٓحةةةذ٣ اٱطةةة٬َٞ،د ،

 ٖة.1474

       اع١ً ايعشب١ٝ يًركاه١، املٓ ١ُ ايعشب١ٝ يًذلب١ٝ ٚايركاهة١ ٚايعًةّٛ، عةذد خةاق ثٓاطةة١

، جةةْٛع، 72َةشٚس سبةةع قةةشٕ يًُٓ ُةة١ يف ايركاهةة١ ٚايةذلاس ٚاٱعةة٬ّ ٚا٫جـةةاٍ، عةةذد   

 ٖة.1413

 ً7330ايعذد ا٭ٍٚ ٜٛيٝٛ طةحُدل  ١07 عامل ايفهش ايهٜٛح١ٝ، اعًذ زت.ّ 

    ،ٕاملعًَٛاج١ٝ بعذ اٱْذلْخ )طشٜل املظحكةٌ(، بٌٝ شٝحع، جشب١: عةذايظة٬ّ سكةٛا

 ٖة.1412، رٚ ايكعذ٠  701عامل املعشه١، ايهٜٛخ، عذد 

     ٪طظةة١ ايْٝٛظةةهٛ ٚايـةةشال ايةةذٚيٞ ظةةٍٛ اٱعةة٬ّ ٚايركاهةة١، د.اطةةهٓذس ايذٜو،امل

 ٖة.1410، 1ادتاَع١ٝ، برلٚد، د
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 ملخص الورقة

اذتٌد اهلل رب اهعاملني ٗ اهصالٝ ٗ اهسالالَ لوالٟ رفالاأل ايُءٚالا١ ٗ املانالوني ُءِٚالا ستٌالد ٗلوالٟ رهالٕ          

 ٗصشءٕ رمجعني ٗبعد :

ِّ : قالاي ععالا   ٠ رابطٞ ايب٘ٝ هقد دا١ اإلنالَ بت٘ثٚق اهعالقات بني رفااد اجملتٌع كوٕ فق

  (2): )) كفٟ باملا١ إمثا رْ ٙطٚع ًالّ ٙقال٘ت ((  ،رًا باالٓتٌاَ باهءِ٘ٝ، 0ٗ(1){ٗباه٘اهدّٙ إسساُا }

ٗربقالٟ  ،(3){اهلل ايرساَ بعطٍٔ رٗ  بءعض يف كتالاب  ٗرٗه٘ }: قاي ععا  ،ٗسح لوٟ صوٞ اهاسٍ

ٗسح لوٟ علافى رٓى اهءوالدٝ   (4): )) فقطٟ لوٟ اهعاقوٞ اهدٙٞ ((رباط اهقءٚوٞ هوتلافى فٌٚا بِٚٔا

لوالالٟ  )) عؤخالالم ًالالّ رئِٚالالا٢ٍٔ فالال ّد  نالالا٢ا املسالالوٌني ، فقالالاي يف اه كالالاٝ:ًٚالال ٝ  ِّالالاه٘اسالالدٝ ٗدعوالالٔا 

 . (5)فقاا٢ٍٔ (( 

ٗلٌالالٍ اه ابالال  بالالني نالالا٢ا املسالالوٌني : )) ًجالالى املالالؤًِني يف عالال٘ادٍٓ ٗ عالالاا ٍٔ ٗ ععالالا فٍٔ كٌجالالى       

ّ٘  (7)ًّ كاهءِٚالاْ ٙدالد بعطالٕ بعطالا ((    ، )) املالؤًّ هوٌالؤ   (6)ادتسد اه٘اسد ((  ٞ بالني  ٠ اهعالقال ، ٗقال

رٗهٚا١ ايًا ٗبني اجملتٌع كوٕ لّ  اٙق ستض اهِصح ٗ اهارٜ : )) اهدّٙ اهِصالٚشٞ هلل ٗ هانال٘هٕ   

 .  (8)ٗ ي٢ٌٞ املسوٌني ٗ لاًتٍٔ (( 

ٗفلا احملسّ ًالٍِٔ )) ًالّ ال   ،(9)ٗرًا اإلنالَ بإُ اي اهِاس ًِازهلٍ : )) رُ ه٘ا اهِاس ًِازهلٍ ((

، (11){إْ اهلل ًالالع اهالالالمّٙ اعقالال٘ا ٗاهالالالمّٙ ٓالالٍ ستسالالالِْ٘     }، (10)ٙدالاللا اهِالالاس ال ٙدالالاللا اهلل ((   

،   (13)، ٗرْ )) سسالالّ اهعٔالالد ًالالّ اإل الالاْ ((  (12) ٗاه٘فالالا١ يٓوالالٕ : )) رقٚوالال٘ا يٜٗ اهل٣ٚالالات زالعٔالالٍ ((  

اهغٚءٞ لّ ُفسٕ : )) فٌّ اعقٟ اهدءٔات  ، فاسٍ اهلل اًا١ا كفَّٗرّئب يف كف اهغٚءٞ لّ اهِفس

: )) إْ اهلل عتالب إيا لٌالى رسالدكٍ    ، ٗرًا جب٘دٝ اهعٌى ٗ إعقإُ(14) هدِٕٙ ٗ لاضٕ (( فقد انتربر

 . (15)لٌال رْ ٙتقِٕ (( 

إْ ٓمٖ اهت٘دٚٔات عصالب يف قِالاٝ اهعالقالات اهعاًالٞ بٚاُالا يٌٓٚتٔالا ٗلهالٍ فالرُٔا ٗخطالا إٌٓاهلالا ،           

 ٗرٌٓٚٞ ععآدٓا ، ٗعق٘ٙٞ رٗاصا اهصالٝ بني لاًٞ املسوٌني .

ريٖ يف عفعٚالى اهعالقالات هتقالَ٘ يف دٗرٓالا اذتٚالٜ٘ ًالع نالا٢ا اجملتٌالع         ٗاهعٌى ارتريٜ ٓ٘ رس٘ز ًالّ ئال  

 ًلاُاعٕ يف حتقٚق رٓداأل اهعٌى ارتريٜ اهِءٚوٞ .إفتستجٌا  اقاعٕ ٗ قدراعٕ ٗ 
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ٗضعف اهعالقات ٙعين ضالعف اهعٌالى ارتالريٜ يف ًال٘اردٖ ٗ إدارعالٕ ُٗفعالٕ ه،خالاّٙ ، بالى إْ ضالعفٔا          

االُقطالا  لالّ ادتٔالات اها ٚالٞ املدالافٞ ًالجال ٙعالين         جى خطاا لوٟ ٗدال٘د اهعٌالى ارتالريٜ ، إي إْ    

 اهدم يف نري اهعٌى ارتريٜ رٗ لوٟ ايقى قء٘ي اه٘فاٙات فٕٚ .

ٟ       كالءريا  ٗاهعٌى ارتريٜ ٙعتٌد التٌالادا   بالإدارٝ ًتٌٚال ٝ يات    لوالٟ كسالب ثقالٞ اجملتٌالع، ٗٓالما ٙتالرع

ٔاز اإلدارٜ كسب د٘دٝ لاهٚٞ عٔتٍ بايصاهٞ ٗع٘اكب املعاصاٝ ٗ اهتشدٙد، ًّٗ رٍٓ لِاصا ادت

 ثقٞ اهِاس، ٗٓ٘ اهدٗر اينانٛ اهمٜ عقَ٘ بٕ اهعالقات اهعاًٞ .

بالى ًفقال٘د    ،ى لِدٓاصتد رْ ٓما اهقسٍ قد ٙلْ٘ ئري ًفعَّ،لِد اهتتءع هعدد ًّ ادتٔات ارتريٙٞ 

ًّ ٓٚلى كجري ًّ ادتٔات ارتريٙٞ ، ًع رُٔا عٔتٍ آتٌاًا كالءريا جباُالب املال٘ارد ٗ اهعٌالى لوالٟ      

ا ٗ عٌِٚتٔا ، ًّٗ خالي اهتذابٞ رر٠ رْ قسٍ عٌِٚٞ امل٘ارد ال ِٙفم ربدا لّ اهعالقالات اهعاًالٞ   زٙادعٔ

بالى إْ عٌِٚالالٞ املالال٘ارد ال عقالالَ٘ إال لوالالٟ اهعالقالالات اهعاًالٞ ، فالالاهجالثٛ اهلالالاَ يف ادتٔالالٞ ارتريٙالالٞ ال ِٙفالالم   

الَ ٗ عٌِٚالٞ  فطا ًِٕ ٙعتٌد لوٟ اآلخالا ٗٓالٛ اهعالقالات اهعاًالٞ ٗاإللال      ٗكىُّ ،بعطٕ لّ بعطٕ ربدا

، حبٚالح علالْ٘ خطالٞ اإللالالَ ًاالٚالا       امل٘ارد ، فٔمٖ عستشق إدارٝ ًتدصصٞ يف كى دٔٞ خريٙٞ 

 امل٘ارد ٗ اإللالَ .: فٚٔا عٌِٚٞ امل٘ارد ، ئري ًغفوٞ رٌٓٚٞ اهعالقات اهعاًٞ يف دلٍ ٓمّٙ اهدطاّٙ 
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ٞ   ٗ لّ رْ ُعاأل اهعالقات برُٔا ""  ٗبِالا١ ثقالٞ لاهٚالٞ ًالع اآلخالاّٙ       ،علّ٘ٙ  عٞ  ٚءالٞ لالّ ادتٔال

لوالالٟ رنالالاس ًالالّ اذتقالالا٢ق ٗ املعوً٘الالات اهصالالشٚشٚٞ، ٗإأالالار اهصالال٘رٝ املدالالافٞ هوذٔالالٞ ارتريٙالالٞ  الالا      

 ٙتِانب ًع املدا ءني ""

فاه ٙالالارات ٗع٘زٙالالع املط٘ٙالالات ٗ اهتقالالارٙا ٗاملِدالال٘رات ٗع٘صالالٚى املعوً٘الالات إ  اآلخالالاّٙ فٔالالمٖ إلالالالَ     

 ات .ٗهٚست لالق

ي اهعالقات فإُٕ عتسّ رْ ٙتصالف باهالمكا١ ٗنالالٞ اهءدٙٔالٞ ، ٗسسالّ املعاًوالٞ ، ٗ ٚالب        رًا ًسؤٗ

املعدالالا ٗاهافالالق ٗاهوالالني ٗ  القالالٞ اه٘دالالٕ، ٗسسالالّ املهٔالالا، ٗإعقالالاْ اهوغالالٞ، ًٗعافالالٞ ُفسالالٚات اهِالالاس،   

ٗاهقدرٝ لوٟ انتٚعابٍٔ،كٌا ِٙءغٛ رْ عتسّ إلالداد ارتطابالات  الا ٙتِانالب ًالع ادتٌٚالع، ٗمجالع        

 عوً٘ات ٗعصِٚفٔا ًٗعافٞ ٗنا٢ى االعصاي بادتٌآري.امل

لْ٘ قادرا لوٟ اهتلٚف ًع ايسداخ ٗجتددٓا ، ٗرْ ٙكٌا ِٙءغٛ لوٟ ردى اهعالقات اهعاًٞ رْ 

 ٙلْ٘ لِدٖ انتٚعاب كاًى هعٌى ادتٔٞ ارتريٙٞ ٗهدٕٙ اهقدرٝ لوٟ اهتشدخ بٔد١ٗ ٗٗض٘ح. 

 

 

كسالالالب عرٙٚالالالد ٗثقالالالٞ اهالالالارٜ اهعالالالاَ بإًالالالدادٖ باملعوً٘الالالات اهصالالالشٚشٞ ٗ اذتقالالالا٢ق ٗ   اهعٌالالالى لوالالالٟ-1

 ًداٗلات ادتٔٞ ارتريٙٞ ٗ خدًاعٔا .

 ُدا اه٘لٛ داخى  ٗ خارز ادتٔٞ ارتريٙٞ .  -2

إظتاد لالقٞ إظتابٚٞ ًءِٚٞ لوٟ اهجقٞ ٗاالس اَ املتءادي بني رلطا١ ادتٔٞ ارتريٙٞ  الا ٙسالالد   -3

 خالص يف اهعٌى ًّٗ يهم : يف زٙادٝ اهعطا١ ٗ اإل

 .عءين فلاٝ صِدٗق اهقاض اذتسّ ) خاص باملِتٌني هوذٔٞ ارتريٙٞ ( -

إقاًالالٞ اهِدالالا ات االدتٌالٚالالٞ ًجالالى : اهالالاسالت ٗاه ٙالالارات "" اها ٚالالٞ ٗاه فٚٔٚالالٞ"" نالال٘ا١ بالالني         -

 رلطا١ ادتٔٞ رٗ ًع ئريٍٓ ًّ ادتٔات ارتريٙٞ .

 دتٌآري ه ٙادٝ فالوٚٞ ايدا١ .اهعٌى لوٟ االنتفادٝ ًّ رفلار ٗجتارب ا-4

علالالّ٘ٙ دتالالاْ ٗفالالاق ًتعاُٗالالٞ ًالالّ فالالاا٢ح اجملتٌالالع حتالالت ًسالالٌٟ ٙتِانالالب ًعٔالالا ، ٗدلالال٘ٝ كالالى  -5

 ٍ            فالالالاعتٞ ه٘سالالالدٓا ه ٙالالالارٝ ادتٔالالالٞ ارتريٙالالالٞ ٗإقاًالالالٞ رًسالالالٚٞ هعالالالاض رُدالالالطتٔا ٗاالنالالالتٌا  إ   را٢ٔالالال



  د. حييى بن إبراهيم اليحيى                                             العالقات العامة يف العمل اخلريي                                                

 

  77                                                                                                                اللقاء السنوي اخلامس للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية

 ٗ اُتقاداعٍٔ ٗ اق اساعٍٔ، ٗفتح اذت٘ار ًعٍٔ .

عوً٘الالات هوذٔالالٞ ارتريٙالالٞ،ٗإداراعٔا املتِ٘لالالٞ، ٗرُدالالطتٔا، ٗكالالى ًالالا ٙتعوالالق باهعٌالالى إُدالالا١ بِالالم ً-6

هًٚ٘ٛ ٗبسٚانٞ ادتٔٞ ارتريٙٞ كلى، ستٟ علْ٘ اهعالقات لوٟ دراٙٞ بلى ًستذدات ادتٔٞ ا

 ارتريٙٞ  ا ٙؤٓؤا هوت٘اصى ًع اآلخاّٙ لوٟ رنس لوٌٚٞ ٗق٘الد ًِهٌٞ ٗٗاضشٞ .

 

  

 ِٙءغٛ لوٟ اهعالقات اهعاًٞ رْ عطٌّ خطتٔا ايً٘ر اهتاهٚٞ :             

 ًا اهمٜ ظتاٜ اآلْ يف اه٘ن  االدتٌالٛ لّ اهعٌى ارتريٜ ؟اهءشح ٗ اهتشاٜ : -1

ٗٙدٌى حتدٙد ايٓالداأل اهقصالريٝ  ٗاهط٘ٙوالٞ املالد٠، ٗرنالٍ اهالرباًر اهتِفٚمٙالٞ..        اهتدطٚ  :  -2

ٌّاِٗٓا ِٙءغٛ اإلدابٞ    .ٕ ظتب اهقٚاَ ب ل

 ِٙءغٛ رْ ُِفم خطتِا برٙسا اهسءى ٗ رق٘ٓا عرثريا ٗرقؤا علوفٞ . اهتِفٚم :-3

ِٗٓا عسعٟ اإلدارٝ ملعافٞ ًا سققٕ اهربُالاًر .. ٗيف ٓالمٖ ارتطال٘ٝ صتٚالب      اهقٚاس ٗ اهتقٍ٘ٙ : -4

 لوٟ اهسؤاي اينانٛ : ًايا سققِا ًّ ُتا٢ر ؟

ات هوادال٘  إهٚٔالا لِالد اذتادالٞ .. ِٗٓالا      سٚح نٚسالالد يهالم يف عالدلٍٚ بِالم املعوً٘ال     اهت٘ثٚق : -5

 ( 16ُسري : كٚف ُ٘ثق ٓما اهِداط هٚسٔى اهاد٘  إهٕٚ لِد اذتادٞ ؟ )

إْ رصٚد اهعالقات ٗبِا١ اهجقٞ ٗكسب ععا ف اآلخالاّٙ ٙتءدالا    إبقا١ اهت٘اصى ًع ادتٌٚع :-6

 ٜ اهعالقات ًع ا٠،ٗقد ٙعًع ًاٗر ايٙاَ، فِٚءغٛ لوٟ إدارٝ اهعالقات ععآدٖ بني اهفِٚٞ ٗ ايخ

ًّ اهفت٘ر رٗ علدٙا هود٘ا ا ) ٗفآات (فِٚءغٛ لالدٔالا يف سِٚٔالا ٗلالدَ عرخريٓالا      رُاس ف١ٛ

 اهءتٞ.  

،ملا لوٍ ًا ٗقع يف ُف٘س ايُصار يف ٙالَ٘ سالِني    -اهلل صوٟ اهلل لوٕٚ ٗنوٍ-اُها إ  رن٘ي  

لطا٢الالٕ هوِالالاس ،ٗنالالءب قسالالٌتٕ ٗ فطالالؤٍ ًِٗالال هتٍٔ ٗرٗضالالح هلالالٍ نالالّا بالالادر إ  االدتٌالالا  بٔالالٍ ٗبالالنّي

 ٚٚ  ًسوٌٞ اهفتح لوٍٚٔ يف اهعطا١، ٗبالني قٌٚالتٍٔ ًِٗال هتٍٔ ستالٟ بلال٘ا ٗقالاه٘ا )) اهلل ٗرنال٘هٕ        

 رًّ ((.

ٗستٟ عءين رصٚدا ًّ اهعالقات ًع اآلخاّٙ ِٙءغٛ رْ ععاًالى  رْ ععاًى كى إُساْ ه٘سدٖ : -7

وٚالالق بٕ.ٗٓالالما ٙتطوالالب  كالالى إُسالالاْ لوالالٟ سالالدٝ ٗباملسالالت٠٘ اهالالمٜ ِٙانالالءٕ ٗاينالالو٘ب اهالالمٜ ٙائءالالٕ ٗٙ    
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اهتعالالاأل لوالالٟ  ءالالا٢ع اهِالالاس ًٗٚالال٘هلٍ ًٗالالا عتءالالْ٘ ًٗالالا ال عتءالالْ٘ ، ًٗالالا ٙتدالالذع هالالٕ كالالى فالالد       

طتا ءٕ ًٗا ال ٙتدذع هٕ ، فِدا ءٕ  ا ٙائءٕ ٗ ٙتعا ف ًعٕ ال  ا ٙصادًٕ ٗ ِٙفا ًِٕ . ٗهِعوٍ 

 ا؟رْ اهِاس صِادٙق ٗهلى صِدٗق ًفتاح فٔى جتٚد اهءشح لّ املفاعٚح ٗاالستفاا بٔ

ٗهقالالد دالالا١ت فالالاٙعتِا  االالالاٝ داُالالب املدا الالب ٗ اهتٌٚٚالال  بالالني املدالالا ءني ٗ بٚالالاْ لالالدَ         

  (18) اثؤٍ، قاي اهءدالارٜ : )) بالاب ًالّ خال  بالاهعوٍ قً٘الا دْٗ  خالاّٙ كاآٚالٞ رْ ال ٙفٌٔال٘ا ((         

ٗقاي لوٛ بّ ربٛ  اهالب رضالٛ اهلل لِالٕ : )) سالدث٘ا اهِالاس  الا ٙعافالْ٘ رعاٙالدْٗ رْ ٙلالمب اهلل          

، ٗقالاي ابالالّ ًسالع٘د: )) ًالا رُالالت ستالدثا قً٘الا حبالالدٙح ال عءوغالٕ لقال٘هلٍ إال كاُالالت        ( 19)ٗرنال٘هٕ (( 

، ٗقاي اهءدارٜ رٙطا : )) باب عان بعض االختٚار شتافٞ رْ ٙقصا فٍٔ بعالض   (20)لوٍٚٔ فتِٕ ((

 . (21)اهِاس لِٕ فٚقع٘ا يف رفد ًِٕ ((

 ٘د : ٗهعى نٚاق بعض ايًجوٞ اه٘اقعٚٞ ًّ ادتٔات ارتريٙٞ ع٘ضح املقص

سدخ رْ إسد٠ ادتٔات ارتريٙٞ قاًت ب ٙارٝ إ  رسد احملسِني اهلءار بغٚٞ دلٍ رسد رٗقافٔا ، 

ٗهلّ ٓالمٖ ادتٔالٞ ت عالدرس سالاي اهادالى ٗت ععالاأل ُفسالٚتٕ ٗ ًٚ٘هالٕ، فتصالادًت ًعالٕ ًءافالاٝ            

سٚالالح إْ ٓالالما احملسالالّ ٙالالا٠ رْ ايٗقالالاأل خطالالاٝ ِٗٙتابٔالالا يف ُهالالاٖ لالالدٝ شتالالا ا ، ٗرُٔالالا عطالالٚٚع      

ملسوٌني ، ٗقاي هلٍ باذتاأل اه٘اسد : )) إيا نولت  اٙقا ًهوٌا جتعالى اهسالااز خوفالم    يً٘اي ا

 رَ رًاًم (( . 

ٗدٔٞ رخالا٠ لاضالت ًدالارٙعٔا اهلالءريٝ لوالٟ رسالد احملسالِني املدالٔ٘رّٙ ب٘انالطٞ عقالارٙا مجٚوالٞ            

ًِٗسقٞ ًع لدٝ ًط٘ٙات ًوُ٘ٞ ، ٗسٚح ت ٙعاف٘ا ٗدٔٞ ُها ٓما اهادى فإٍُٔ عصادً٘ا ًعٕ يف 

ي دوسٞ، سٚح نرهلٍ ًءافاٝ كٍ علوفٞ  ءالٞ اهتقاٙا؟ ٗكٍ ُسدٞ  ءعتٍ ًِالٕ ؟ فردالابٖ٘   رٗ

حبٌاس ٗر ا زادٗا ًّ قٌٚٞ اهتلوفٞ اِا ًٍِٔ رُٕ نٚتءِٟ نا٢ا ًطء٘لاعٍٔ، ٗهلٍِٔ ف٘د٣ال٘ا  

بق٘هالالالٕ : ٓلالالالما عطالالالٚعْ٘ رًالالال٘اي املسالالالوٌني باملهالالالآا ٗ اهدالالاللوٚات ٗ عسالالالتقطعْ٘ ًالالالّ رًالالال٘اي      

ملجى ٓما ؟ كاْ ٙلفٚلٍ رْ عطءع٘ا اهتقاٙا لوٟ  هالٞ كاعءالٞ كٌالا فعوالت     املساكني ٗ اهفقاا١ 

 عوم ادتٔٞ .

ٗدٔٞ رخا٠ انتفادت ًّ رسد احملسِني ٗ هلٍِٔ رئفو٘ا إلالْ ا ٕ يف ًِد٘راعٍٔ ٗ عقارٙآٍ 

 فغطب لوٍٚٔ ٗ قا عٍٔ .
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طالٛ ايدالا   ٗباملقابى فِٔان دٔٞ رخا٠ رلوِت انٍ رسد احملسِني فغطب لوٍٚٔ ٗقاي هلالٍ : )) ًع 

باهسٌا١، رُا ال ررٙد يكا ا ٛ، ٗكى ًداٗ  ُفمعٕ هلٍ ال ًاُع رْ ٙلالْ٘ بانالٍ رٜ إُسالاْ    

 رسب، ًقسٍ اذتسِات باهسٌا١ (( .

ٗلاض لوٟ رسد احملسِني باُاًر عرٓٚى اينالا ٗعالدرٙءٍٔ فوالٍ ٙالاق هالٕ ٓالما ٗرر٠ رْ ٓالما اهعٌالى         

 ا ًّ ًٌٔٞ اهدٗهٞ .هٚس ًّ ًٌٔٞ ادتٔٞ ارتريٙٞ ٗال ًّ ًٌٔٞ احملسِني ٗ إمن

ٗباملقابالالى لالالاض لوالالٟ فالالد  رخالالا باُالالاًر إئالالاثٛ هضنالالا اهفقالالريٝ فافطالالٕ ٗقالالاي : إ  ًتالالٟ ِٙفالالق  

 لوٍٚٔ ؟ ملايا ال ٙؤٓوْ٘ فٚستغِ٘ا لّ اهِاس .

ٗبعالد ، هقالد عاكال ت ٓالمٖ ايًجوالٞ لوالٟ احملسالالِني ٗ  لالّ رْ ٙقالاس لوالٍٚٔ ئريٓالٍ ًالّ فالالاا٢ح            

 اجملتٌع .

 

إْ اهعالقات املتٌٚ ٝ بالني ادتٔالات ارتريٙالٞ ٗنالا٢ا اجملتٌالع  جالى سصالِا ًِٚعالا ٙالدرر ايخطالار لالّ            

اهعٌالالى ارتالالريٜ ٌِٗٙالالٛ قالالدراعٔا ٗإًلاُاعٔالالا ٗظتالالدد  اقاعٔالالا، ٗٙ ٙالالد ًالالّ ً٘اردٓالالا، ٗٙقوالالى ًالالّ       

اعتٞ ًالالّ فالالاا٢ح اهصالالاأل ًالالّ ًٚ اُٚتٔالالا، ٗستالالٟ ُالالءين لالقالالات سٚ٘ٙالالٞ ًٗتٌٚالال ٝ عتِانالالب كالالى فالال 

 اجملتٌع عتسّ عقسٍٚ اجملتٌع إ  اهف٣ات اهتاهٚٞ :

 ادتٔات اها ٚٞ املدافٞ . -1

 ادتٔات اذتلً٘ٚٞ . -2

 احملسِْ٘ . -3

 اهعاًوْ٘ عط٘لا . -4

 اإللالًْٚ٘ . -5

 املستفٚدْٗ . -6

 لاًٞ اجملتٌع . -7

إْ ٓما اهتقسٍٚ ًٍٔ ،يْ هلى ف٣ٞ ًّ ٓمٖ اهف٣ات عص٘رات ًٗطاهب ًٗفالآٍٚ ختصالٔا، فتشتالاز    

إ  رٗاب  عتِانالب ًالع ًقأًالا ستالٟ عالؤدٜ اهعالقالات اهعاًالٞ يف اهعٌالى ارتالريٜ مثارٓالا لوالٟ اه٘دالٕ             

 املقء٘ي ٗ اهص٘رٝ اهصشٚشٞ .
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 ادتٔات اها ٚٞ املدافٞ :-1 

ٗٙقصد بادتٔات اها ٚٞ املدافٞ إًارٝ املِطقٞ ٗادتٔٞ املد٘هٞ باإلفااأل لوالٟ ادتٔالٞ ارتريٙالٞ ًالّ     

 قءى اهدٗهٞ .

قات اهعاًٞ يف ادتٔالٞ ارتريٙالٞ إ الال  ادتٔالٞ اها ٚالٞ لوالٟ ًالا ٌٙٔٔالا  الا ظتالاٜ يف           فٌّ ًٔاَ اهعال

  ادتٔٞ ارتريٙٞ ن٘ا١ لّ  اٙق اهتقارٙا رٗ اهصالت املءافالاٝ ًعٔالا ٗٓال٘ ايٍٓ،هطٌرُتٔالا ًالّ داُالب       

 لِٔا ًّ داُب  خا، ٗهلسب دلٌٔا ٗاالنتفادٝ ًّ ع٘دٚٔٔا، ٗإدخاي اهساٗر لوٚٔا . اهمبِّٗ

 اذتلً٘ٚٞ ايخا٠: ادتٔات -2  

إْ ادتٔات ارتريٙٞ د ١ ًّ اجملتٌع ال عستطٚع رْ عستغين لّ خالدًات اهدٗهالٞ املٌجوالٞ يف    

دٗا٢آا اها ٚٞ، ٗكجريا ًا عتعجا ًعاًالت ادتٔات ارتريٙٞ، ٗٙغفى اهقا٢ٌْ٘ لوٚٔا لٌالا  لالّ   

از عوالالم رْ ٙقالدَ هلالالٍ ًالّ خالالدًات ًٗسالاُدات بسالالءب ضالعف اهعالقالالات ًالع ادتٔالالات اها ٚالٞ، ٗحتتالال      

ادتٔات كغريٓا ًّ اجملتٌع إ  ًعافٞ خدًات عوم ادتٔات ارتريٙٞ، ٗاال ال  لوالٟ رلٌاهلالا لالّ    

  اٙق انتطافتٔا يف ً٘اقع ادتٔات ارتريٙٞ، رٗ لّ  اٙق اهعاض لوٍٚٔ يف ً٘اقعٍٔ . 

 احملسِْ٘ املِفقْ٘ ًّ رً٘اهلٍ يف ارتريات : -3 

٘ كمهم ًّ لاًٞ اجملتٌع ٙسٌع ِٗٙقى إْ احملسّ ًسوٍ ستب هودري ٙفاح ٗٙسا بٕ، ٗٓ

هٕ اه٘فاٙات ًّ لدٝ ر ااأل، ٗادتٔات ارتريٙٞ عفقد كى نِٞ لددا ًالّ اهالدالٌني بسالءب ضالعف     

اهعالقالالٞ ًعالالٕ ٗحتالال٘ي احملسالالّ لِالالدٍٓ إ  ًالالرً٘ر صالالاأل،  خالالا لٔالالدٖ بتوالالم ادتٔالالٞ ٗصالال٘ي خطالالاب     

 فلا ًافق بٕ نِد قءض لّ عربلٕ هتوم ادتٔٞ ارتريٙٞ .

 ّ  را٢الالٕ ٗجتاربالالٕ ٗخرباعالالٕ ٗ اق اساعالالٕ فٔالالما يف  الالٛ اهِسالالٚاْ رٗ اهِلالالااْ لِالالد       رًالالا االنالالتفادٝ ًالال

 ادتٔات ارتريٙٞ. 

إْ احملسّ ٙتطوع إ  ًعافٞ ً٘اقع صاأل عربلٕ، هٚفاح رٗال، ٗٙط٣ٌّ ثاُٚا، ٗعِقطالع اهقاهالٞ لِالدٖ    

 ثاهجالالا،ٗٙءقٟ ًت٘اصالالال ًالالع عوالالم ادتٔالالٞ ارتريٙالالٞ، ًٗالالّ املعوالالَ٘ ضالالعف دالالد٠ٗ اهتقالالارٙا اهعاًالالٞ هالالد٠     

املتربلني يُٕ ٙعوٍ رْ ٓمٖ اهتقارٙا هلى اهِاس، ٗٓ٘ عتتاز إ  اهتقارٙا خاصٞ ٗٗاضالشٞ ٗفالفافٞ   

 لّ ً٘اقع صاأل عربلٕ، ستٟ ٗه٘ ٗقع فٚٔا خطر رٗ خوى .

  كٌا رُٕ عتتاز إ  اه ئٚب يف ارتري ًٗا رلد اهلل هوٌشسِني ًّ ايدالا اهعهالٍٚ ٗ اهجال٘اب ادت ٙالى    

 . ٗ املِازي اهعاهٚٞ يف ادتِٞ
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 : اهعاًوْ٘ عط٘لا  -4

اهعٌى اهتط٘لٛ ً رٗ  يف ُف٘س رفااد ايًٞ املسوٌٞ ًِم ٗالدعٍٔ ٗ ُعً٘الٞ رافالارٍٓ، ٗال   

 ٙ اي ركجا رلٌاي ايًٞ لرب عارغتٔا عط٘لٚا ابتغا١ ايدا ًّ اهلل ععا  .

ٕ، ٗ ا ٙتشتٍ لوٟ ادتٌعٚات ارتريٙٞ اهسعٛ يف عفعٚى اهعٌالى ارتالريٜ يف اه٘نال  اهالمٜ عِدال  فٚال      

 ٗبازتٞ اهتعاْٗ ادت ٢ٛ ٗنعٞ ايفق يف فٍٔ ٗ إدران رنو٘ب االنتفادٝ ًّ مجٚع  اقات اجملتٌع 

ًٗداركٞ ادتٌٚع فٕٚ، ٗاهعٌى لوٟ انتقطاب ركرب لدد  لالّ ًالّ املتطال٘لني، إي رْ ًقٚالاس     

 رقٛ ادتٌعٚات باصٚدٓا اهءداٜ ًّ املتط٘لني .

  ٗ ًالٍِٔ املتطال٘   اهالٕ : صالدقات، عربلالات، قالاٗض،       ٗ املتط٘لْ٘ رُ٘ا  : فرلالٍٓ املتطال٘  بعوٌالٕ. 

ًداركات يف فاكاعٕ، عٌِٚٞ ًاي، ًٍِٗٔ املتط٘  بءدُٕ : ًاانالت، ساأل، حتٌٚى، ساانالٞ..  

ًٗالالٍِٔ جبآالالٕ : فالالفالات، لالقالالات... ًٗالالٍِٔ املتطالال٘  با٢انالالتٕ. فٌٚتِٔٔالالا يف نالالءٚى ارتالالري. ًٗالالٍِٔ     

٘ ، يف امل٘انالٍ، لِالد اهطوالب ٗاهف لالات ..      املتط٘  ب٘قتٕ : كالى ٙالَ٘، نالالٞ بالاهَٚ٘، نالالٞ باينالء      

ًٍِٗٔ املتط٘  بفلاٖ : ررٜ، انتدارٝ، حبح، انتءاُات،  درانات، إسصالا١ات، خطال ، ُقالد،    

 عقٍ٘ٙ .... 

ٗ فاهعالقالالات اهعاًالالٞ ب٘ هٞ لالالّ االستفالالاا بٔالالٍ ٗلالالدَ عسالالابٍٔ  ابالالٞ انالالتقطاب املتطالال٘لني، ٗٓالالٛ املسالالؤ

ًِانءاعٍٔ لرب اه ٙارات ٗ املاانالالت ًالع اهتفقالد     فاهتعاًى اهطٚب ٗ اهت٘اصى ادتٚد ًعٍٔ يف مجٚع

 هلٍ ًّ رق٠٘ ل٘اًى االستفاا بٍٔ .

 اإللالًْٚ٘ :-5 

ًع ًا هإللالَ ًّ رٌٓٚٞ كرب٠ يف اهعٌى ارتريٜ نوءا ٗ إظتابا إال رْ كجريا ًّ ادتٔالات ارتريٙالٞ   

ٗ اإللالًالٚني  ضعٚفٞ االعصاي بادتٔات اإللالًٚٞ ٗرداي اإللالَ ستٟ رصءح كجري ًّ اهصشفٚني 

ٙعٚش ساهٞ فالاا  عالاَ لالّ اهعٌالى ارتالريٜ، فتسالاٜ هالدٍٙٔ اه٘فالاٙات ٗ اذتلاٙالات امل٘ضال٘لٞ ضالد            

اهعٌى ارتريٜ كٌا قٚى "" صادأل قوءا خاهٚالا فتٌلِالا "" فوال٘ نالرهت دٔالٞ خريٙالٞ ٓالى ُسالقتٍ زٙالارٝ          

 اهصشفٚني ٗ اإللالًٚني دتٌعٚتلٍ ٗٓى قٌالتٍ ب ٙالارٝ إ  ً٘اقالع اهصالشف يف ًِطقالتلٍ فقال  ؟      

 ٗرعان ادت٘اب هلى دٔٞ خريٙٞ .

ًع اهعوٍ رْ ٓ٘ال١ اإللالًٚني ًّ رصشابِا ٗ رسءابِا ٗ إخ٘اُِالا ٗ زًال٢ِالا ٗ رٗالدُالا، ٙعٚدالْ٘ ُفالس      

اهلالالٍ اهالالمٜ ُعٚدالالٕ ٗٙعالالاُْ٘ ًالالا ُعاُٚالالٕ، هلالالّ ضالالعف االعصالالاي ٓالال٘ اهالالمٜ رد٠ إ  ضالالعف اهتغطٚالالٞ      
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ٞ   ؟اإللالًٚالالٞ اهسالالوٌٚٞ هضُدالالطٞ ارتريٙالالٞ . فالالرّٙ قسالالٍ اهعالقالالات       ٗكٚالالف ؟ٗرٙالالّ خطتالالٕ اإللالًٚالال

لسالالب املتطالال٘لني ًالالّ ردالالاي اهصالالشافٞ ٗ اإللالالالَ هِٚطالالٌ٘ا إ  ادتٌعٚالالٞ لالالاًوني ًالالؤدّٙ دٗرٓالالٍ    ٙ

 . ؟ًغطني اهفاا  امل٘د٘د هد٠ ادتٔات ارتريٙٞ يف ايقساَ اإللالًٚٞ

 املستفٚدْٗ ًّ اهعٌى ارتريٜ : -6 

  ادتاُالب اإلئالاثٛ ٗاهتالرٓٚوٛ ٗٓالٍ اهفقالاا١       املستفٚدْٗ ًّ اهعٌى ارتريٜ رُ٘ا  : ًٍِٔ : املسالتفٚد يف 

ٗ املسالالاكني ٗايٙتالالاَ ٗايراًالالى، ًٗالالٍِٔ املسالالتفٚد ًالالّ ادتاُالالب اه بالالٜ٘ ٗ اهعوٌالالٛ إيا كاُالالت ادتٔالالٞ 

 ارتريٙٞ ًتدصصٞ يف يهم .

رًا اهف٣ٞ ايٗ  فتشتالاز رٗال إ  سفالم ًالا١ اه٘دالٕ ٗرفالع اهمهالٞ ٗ املِالٞ لالٍِٔ بالى رهلٙالٞ املِالٞ هلالٍ لوالٟ              

ٞ، قاي ًعٌا :)) ًّ رقالءح املعالاٗأل رْ حتال٘ز اهسالا٢ى إ  رْ ٙسالري ٗٓال٘ خذالى ًِالم ،         ادتٔٞ ارتريٙ

فال ظت١ٛ ًعاٗفم قدر ًا قانٟ ًّ اذتٚا١، ٗكالاْ ايٗ  رْ عتفقالد سالاي رخٚالم ٗعانالى إهٚالٕ ًالا        

، ٗقاي اهفطٚى ًّ لٚاض :)) ًّ املعاٗأل رْ عا٠ املِٞ يخٚالم  (22)عتتاز ٗال حت٘دٕ إ  اهسؤاي ((

، ٗقالاي ستالدخ ًصالا     (23)م ًِم ف٣ٚا، يُٕ ه٘ال رخمٖ ًِم ًالا سصالى هالم اهجال٘اب ..((    لوٚم إيا رخ

اهوٚح بّ نعد اهتادا : )) ًّ رخم ًين صدقٞ رٗ ٓدٙٞ فشقٕ لوٛ رلهٍ ًّ سقٛ لوٕٚ، يُٕ قءالى  

ٗكالالاْ ًطالالاأل بالالّ لءالالداهلل ٙقالال٘ي :)) ًالالّ كالالاْ هالالٕ لِالالدٜ سادالالٞ   (24)ًالالين قابالالاُٛ إ  اهلل ععالالا ((

س ٗ ٙانؤا إهٛ ، فإُٛ ركاٖ رْ رر٠ يي املسرهٞ يف ٗدالٕ ًسالوٍ، فالإْ اهسالؤاي     فوٚلتءٔا يف قا ا

 . (25)رردح ًّ اهِ٘اي ٗإْ دى ((

 كٌا رْ ًّ سقٍٔ لوٟ اهعالقات اهءشح هلٍ لّ نءى عغٍِٚٔ لّ اهسؤاي . 

 رًا اهف٣ٞ اهجاُٚٞ فتشتاز إ  سسّ اهتعاًى ًعٔا ًّ خالي ايً٘ر اهتاهٚٞ :

  ًٞهلٍ .د٘دٝ ارتدًٞ املقد 

 . ٍاس أًٍ  ٗإُ اهلٍ ًِازهل 

 ٕاملتابعٞ هلٍ ٗع٘اٚفٍٔ فٌٚا ٣ٚٓ٘ا ًّ ردو 

 لاًٞ اجملتٌع :-7

 اجملتٌع ًتصى جبٌٚع اهف٣ات ٗٙسٌع ًّ ادتٌٚع ٗ عصى اه٘فاٙات إهٕٚ ًّ املغاضني ٗاملتهوٌني
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ٞ ٗقالالد عتٌالالى صالال٘رٝ نالال٣ٚٞ لالالّ اهعٌالالى ارتالالريٜ، فٔالال٘ حبادالالٞ إ  ع٘لٚتالالٕ ٗ إلطا٢الالٕ اهصالال٘رٝ اذتسالالِ    

املدالالاقٞ لالالّ اهعٌالالى ارتالالريٜ ًالالّ خالالالي اهت٘اصالالى ًعٔالالٍ لالالرب اهالالرباًر اإللالًٚالالٞ ٗ اهت٘ل٘ٙالالٞ املتعالالددٝ  

 ٗاهِدٗات  ٗاذت٘ارات املفت٘سٞ، ٗاين٘اق ارتريٙٞ ٗئريٓا .

-رْ ٙ٘فق ادتٌٚع هلى ًالا عتءالٕ اهلل ٗرنال٘هٕ ًالّ ايقال٘اي ٗايلٌالاي        -ل  ٗدى-ٗرنري اهلل 

 . -ستٌد ٗ  هٕ ٗصشءٕ رمجعنيٗصوٟ اهلل ٗنوٍ ٗبارن لوٟ ُءِٚا 
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 املصادر واملراجع

 .83ن٘رٝ اهءقاٝ :  -1

 ًّ سدٙح لءداهلل بّ لٌاٗ رضٛ اهلل لٌِٔا 2/132رخادٕ رب٘ داٗد يف اهسِّ  -2

 .6ن٘رٝ ايس اب :  -3

 . 4/192نِّ ربٛ داٗد  -4

 . 1/50، صشٚح ًسوٍ 2/505صشٚح اهءدارٜ  -5

 . 5/2238شٚح اهءدارٜ ، ٗضتٖ٘ يف ص 4/1999صشٚح ًسوٍ  -6

 . 4/1999، صشٚح ًسوٍ  1/182صشٚح اهءدارٜ  -7

 . 1/74صشٚح ًسوٍ  -8

ًالّ سالدٙح ًٌٚالْ٘ بالّ ربالٛ فالءٚب لالّ لا٢دالٞ رضالٛ اهلل           4/261رخادالٕ ربال٘ داٗد يف اهسالِّ     -9

لِٔا ، ٗقاي ًٌْٚ٘ ت ٙدرن لا٢دٞ ، صششٕ رب٘ لءداهلل اذتاكٍ يف ًعافٞ لوَ٘ اذتالدٙح  

 . 108ًاَ اهِٜ٘ٗ ص . اُها : رٙاض اهصاذتني هض

 ،ٗقاي : سسّ صشٚح . 4/339، ٗ اه ًمٜ  4/255رخادٕ رب٘ داٗد   -11

 . 128ن٘رٝ اهِشى :  -11

 . 1/296رخادٕ ابّ سءاْ يف صشٚشٕ  -12

، ٗقاي : )) لوٟ فاط اهدٚدني .. ٗهالٚس هالٕ لوالٞ ((     1/62رخادٕ اذتاكٍ يف املستدرن   -13

 . 5/2237، ٗرصوٕ يف صشٚح اهءدارٜ 

 .  3/1219، صشٚح ًسوٍ  1/28صشٚح اهءدارٜ  -14

ًّ  اٙق ًصعب بّ ثابت لّ ٓداَ بّ لاٗٝ لالّ ربٚالٕ    7/349رخادٕ رب٘ ٙعوٟ يف ًسِدٖ  -15

لّ لا٢دٞ رضٛ اهلل لِٔا ، ًٗصعب بّ ثابالت ٗثقالٕ بعطالٍٔ ٗ ضالعفٕ  خالاْٗ . ٗدالا١ يف ٓالما        

 .  4/98املعِٟ رسادٙح رخا٠ ، فاُهآا يف زتٌع اه ٗا٢د 

ع ٗزارٝ اه بٚالٞ ٗاهتعوالٍٚ ، ٗاهعالقالات اهعاًالٞ يف ً٘قالع كوٚالٞ       اُها اهعالقات اهعاًالٞ يف ً٘قال   -16

 اجملتٌع يف اهدءلٞ اهعِلء٘عٚٞ . 

 .  2/738، صشٚح ًسوٍ  4/1574صشٚح اهءدارٜ  -17

 .  1/59صشٚح اهءدارٜ  -18
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 . 1/59املصدر اهسابق  -19

 . 1/11صشٚح ًسوٍ  -21

 . 1/59صشٚح اهءدارٜ  -21

 . 2/619صالح ايًٞ  -22

 . 2/620املادع اهسابق  -23

 . 2/621اهسابق   املادع -24

 .   2/620املادع اهسابق   -25
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 ملخص الىزقُ
 

اسبٌد هلل رث اهعاملني ٗاهص٩ٝ ٗاهض٩َ عوٟ أعرز  املزصروني ٗعورٟ  هرٕ ٗ رعةٕ ًٗرّ اجةر  ٓرداٖ          

 إىل َٙ٘ اهدّٙ.

ر٠ ) عبّ غب٘ض ظزبًا يف ا٪فلار باهقدر ُفضٕ اهذٜ غب٘ض فٕٚ اسبزث عوٟ اإلرٓاث، هذهم أ  

َّ  .1أفطى ٗصٚوٞ ه٩خرتاق (ربفٚف امل٩بط عرب اإلع٩َ ٓ٘  أ

مترررى ٓررذٖ املق٘هررٞ ُغررزٝ اهةررزث ٪ٌٓٚررٞ اإلعرر٩َ ٗجرراذفٖ اهةرراهي عوررٟ ا٪فررزا ، ٗجغررلٚى  ِاعرراجٍٔ   

ٗ ٘رٍٓ اهذِٓٚٞ عّ ا٪عٚا١، ٨ٗ ؽبحوف اذِاْ عوٟ ٓذٖ ا٪ٌٓٚٞ ٗإمنا ميلّ أْ غبحوف اخح٩فرا  

ع٩ًٚررٞ ، فرراهةزث هاٙحررٕ جررربر  ٙصررى إىل  رشررٞ اهحطررا  ظرر٘ي اه٘صررا٢ى املحةعررٞ يف ٓررذٖ اه٘صررا٢ى اإل   

ٗصررٚوحٕ، ٨ٗ ًرراُ  هدٙررٕ ًررّ اصررحدداَ أٜ ٗصررٚوٞ إع٩ًٚررٞ يف ذبقٚرر  ًضررحٔدفاجٕ  ٗهرر٘ شررا١د عوررٟ   

ظضررراث  رررٍٚ ًٗعحقرررداد  ا٬خرررزّٙ ، فررر٩ عصرررت إوْ أْ ُضرررٌ  ٓرررذٖ املق٘هرررٞ ًرررّ ًررردٙز ًلحرررت   

 ا٨جصا٨د يف اهةٚخ ا٪بٚض باه٨٘ٙاد املحعدٝ ا٪ًزٙلٚٞ.

ف٘صررا٢وِا اإلع٩ًٚررٞ ػبررت أْ ،ؼبلٌِررا  ِِٙررا ٗ ٌِٚررا ظٚررز  - اإلصرر٩ًٛيف اهعررام-أًررا عبررّ 

جلْ٘ ً٘افقٞ هغزٙعحِا اإلص٩ًٚٞ، ٗه٘ اصحددَ ضدُا اه٘صا٢ى هرف اهغرزعٚٞ، ٓرذا ٓر٘ اإلصر٩َ      

بز ٚررٕ ٗظطررارجٕ ٗفٌٔررٕ اهزا ررٛ ملعِررٟ ظقرر٘ق اإلُضرراْ يف اسبفرراع عوررٟ خص٘ ررٚحٕ ًٗعحقداجررٕ،       

 صو٘باْ اهغزعٚاْ يف اهفلز اإلص٩ًٛ يف جةٚف املعحقداد . فاسب٘ار  ٗاهقدٗٝ اسبضِٞ ٌٓا ا٪

اهزصراهٞ عرّ أًحِرا ٗظطرارجِا      إٙصراي جةدأ باُفضرِا عِردًا ُلرْ٘  را  ني يف      اإلع٩ًٚٞاملعزكٞ 

اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ جراجٛ جةعرا عِردًا ٙلرْ٘ ٓرٍ اهقرا٢ٌني عورٟ          كى ًلراْ  املضوٍ يف  اإلُضاْٗعّ 

اهرردّٙ اشبرراب، ٗبٚرراْ ضباصررِٕ،     إىلاهرردع٘ٝ  ٗاإلصرر٩ًٚٞٞ يف صبحٌعاجِررا اهعزبٚرر  اإلعرر٩َٗصررا٢ى 

ٗجزهٚت اهِاظ فٕٚ، ٗ ظض اهحٍٔ عِٕ، ًٗ٘اشٔٞ اهغةٔاد اهيت جرار ظ٘هٕ، ٗإ اًٞ اسبصٞ عوٟ ًّ 

، ٗاهقٚاَ ب٘اشت اهة٩غ املةني باهقدٗٝ عوٟ مجٚ  - وٟ اهلل عوٕٚ ٗصوٍ-م جصوٕ رصاهٞ ضبٌد 

 2هزمسٚٞ.ًضح٘ٙاجٔا: اهغدصٚٞ، ٗازبٌعٚٞ، ٗا

ٗظ٘ي أذرز اإلعر٩َ يف بِرا١ اعحٌعراد جاخرذ ٓرذٖ اه٘ر رٞ نزفرًا ًِٔرا ٗٓر٘ أذرز اإلعر٩َ عورٟ اهعٌرى               

اشبفٜ فحةدأ اه٘ر ٞ يف عزض جارؽبٛ ٪ذرز اإلعر٩َ ٗاهع٩ راد اهعاًرٞ يف امل٧صضراد اشبفٙرٞ بعرد        

                                                 
  .جعوٚقًا عوٟ ًغزٗع  ِاٝ جوفاسٙٞ زبذث اهغةاث اهعزث إىل أًزٙلا ج٘كز أصلٚ٘ / ًدٙز ًلحت اهةٚخ ا٪بٚض ه٩جصا٨د 1
 شاًعٞ اإلًاَ-أصحاو اإلع٩َ اهضٚاصٛ املغارن ، 43967صع٘  اهةغز ،شزٙدٝ ازبشٙزٝ ، اهعد   . ضبٌد بّ  2 
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 َز٨ً٘ كررةفًا أذَّرراربرراو جررارٙذ اسبررا ٜ عغررز ًررّ صررةحٌرب جارؽبررًا فا رر٩ً ذبرر٘ي فٚررٕ  ٗر اإلعرر٩َ ذبرر 

 بغلى ًةاعز ٗهف ًةاعز عوٟ اهعٌى اشبفٜ يف اهداخى ٗاشبارط.
 

 هذهم جةطٛ اه٘ر ٞ ذ٩ذٞ ً٘ض٘عاد أصاصٚٞ يف ذ٩ذٞ فص٘ي ٓٛ:

ٞ   –ٙةطٛ أذرز اإلعر٩َ ٗاهع٩ راد اهعاًرٞ يف امل٧صضراد اشبفٙرٞ        ا٪ٗي: ًرّ خر٩ي    -ُغرزٝ جارؽبٚر

ٗشٔٞ ُغز اهعاًوني يف اهعٌى اشبفٜ  ةى اسبا ٜ عغز  ذ٩ذٞ ًةاظز ، ٙةطٛ أظدٓا ٓذا ا٪ذز ًّ

ًّ صةحٌرب ٗبعدٖ، ٗاهراُٛ ٙحِاٗي ُفط ا٪ذز ٗهلّ ًّ ٗشٔٞ ُغز املحربعني ، ٗاهراهرز  راصرٞ أذرز    

 اهع٩ اد اهعاًٞ يف امل٧صضاد اشبفٙٞ .

ِراٗي  ٙةطٛ اهص٘رٝ اهذِٓٚرٞ هرد٠ اعحٌر  عرّ اهعٌرى اشبرفٜ ًرّ خر٩ي أربعرٞ ًةاظرز، ٙح           اهراُٛ:

ا٪ٗي اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ عّ اهعٌى اشبفٜ  ةى اسبا ٜ عغز ًّ صةحٌرب ٗبعدٖ، ٗٙحِاٗي اهراُٛ أصط 

بِررا١ اهصرر٘رٝ اهذِٓٚررٞ املاً٘هررٞ يف اعحٌرر ، ذررٍ ٙحِرراٗي اهراهررز أصرراهٚت بِررا١ اهصرر٘رٝ اهذِٓٚررٞ هررد٠    

يف بِررا١ اهصرر٘رٝ  اعحٌرر  عررّ اهعٌررى اشبررفٜ، ٗأخررفًا يف املةعررز اهزابرر  ٙحِرراٗي ا٪ ٗار املدحوفررٞ        

 اهذِٓٚٞ هلى ًّ امل٧صضاد اشبفٙٞ ٗاهدٗهٞ ٗاملحربعني.

ٙةطٛ أذز اإلع٩َ يف بِا١ امل٧صضاد اشبفٙٞ ًّ خ٩ي ًةعرني ، ا٪ٗي ٙدرظ ٓذا ا٪ذز يف  اهراهز:

بِا١ اهلٚاكى اإل ارٙٞ هو٧ٌصضاد اشبفٙٞ ٗذبدٙد ًد٠ اعحٌا ٙحٔا عوٟ جغلٚوٞ اهعاًوني فٚٔا ًّ 

حعرراُٗني ًٗحطرر٘عني ٗاهررذٜ ٙصررت برردٗرٖ يف ذبدٙررد اهةِررا١ اهررداخوٛ هو٧ٌصضررٞ اشبفٙررٞ.  ًرر٘عفني ًٗ

ٗاهراُٛ ٙحِاٗي ٓذا ا٪ذز يف اهةِا١ املاهٛ هو٧ٌصضاد املاهٚٞ ًٗد٠ اهحاذف يف جزكٚةٞ اإلٙزا اد ًٗرّ  

 ذٍ اهح٘شٔاد املاهٚٞ هو٧ٌصضٞ .

 

هةعرز بغرلى طبحصرز، صرا٢وني اهلل     ُٗقدَ يف ُٔاٙٞ ٓذٖ اه٘ر ٞ خ٩ ٞ ًا ج٘ وِا إهٚرٕ يف ٓرذا ا  

برى   ،ى  ر٘رٝ وِٓٚرٞ  روةٞ ٨ ميلرّ اهعةرز بٔرا      أْ ٙلرْ٘ ُافعرًا يف جاصرٚط عٌرى إع٩ًرٛ ٙغرل       

 جلْ٘ ُرباصًا ملر٩ٚجٔا فٚقحد٠ بٔا .
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 الفصل األول

 أثس اإلعالم والعالقات العامُ يف املؤسسات اخلرييُ

 -ُغزٝ جارؽبٚٞ-

جٔد  إىل ج٘شٕٚ اهزأٜ اهعاَ يف صبحٌ  ًا عوٟ كٚفٚٞ اهحعاًى ً   ٙعحٌد ظباح أٜ محوٞ            

امل٧صضاد اإلع٩ًٚٞ اهلرب٠، ٧ًٗصضاد اهع٩ اد اهعاًٞ يف ٓذا اعحٌ ، ٗاهيت جقَ٘ بح٘شٕٚ 

اهزأٜ اهعاَ ًّ خ٩ي عدٝ ٗصا٢ى، أٌٓٔا اهرباًض اإلع٩ًٚٞ ٗامل٧متزاد ٗاهِدٗاد ٗاهوقا١اد، ًّٗ 

عوٟ  -جقزٙةا–ًّ امل٧صضاد اإلع٩ًٚٞ اهلرب٠ اهيت جضٚطز  املعزٗ  أْ ِٓان عد ًا

اهزأٜ اهعاَ يف اه٨٘ٙاد املحعدٝ ا٪ًزٙلٚٞ ٗأٗرٗبا، ٗٓٛ متوم ٓذٖ اهضٚطزٝ ًّ خ٩ي   ج٘شٔاد

طبانةٞ عزا٢ح اهزأٜ اهعاَ بوةحٕ ٗبا٪صاهٚت ٗاه٘صا٢ى ٗاهرباًض املعدٝ بغلى اظرتايف، ًّٗ 

ٙٞ ٗاه٘ذا٢قٚٞ اهيت جحٌٚش باملصدا ٚٞ اهعاهٚٞ هد٠ أهوت عزا٢ح اهزأٜ أٌٓٔا ٗأبزسٓا اهرباًض اسب٘ار

 اهعاَ خا ٞ اهِدت اهضٚاصٚٞ ٗاهفلزٙٞ ٗاهرقافٚٞ.

كرراْ هررٕ ٗ فررٞ ًرر  ازبٌعٚرراد  -اهررذٜ ٙحرردخى يف كررى  ررةفٝ ٗكررةفٝ  -ٗٓررذا اإلعرر٩َ          

ذبررخ وهررم ًررا حبقٔررا يف أظٚرراْ أخررز٠، ِٗٙرردرط   اشبفٙررٞ، كرراْ يف بعطررٔا ً٘ضرر٘عًٚا، ٗأشعررف

ضد ازبٌعٚاد اشبفٙٞ اإلص٩ًٚٞ، ٗٙغلم يف أعٌاهلا   اإلع٩َ اهةزبٛ ًّ ا عا١اد ٗآٚٞ  ٙغِٕ

اشبفٙررٞ، ٗٙصررةح ا٪ًررز أكرررز ًررزارٝ عِرردًا ٙقرر  اإلعرر٩َ ا.وررٛ يف ازبعررز واجررٕ.. فاسبرردٙز عررّ  

غرل٩د  فصرزد شزٙردٝ )املدِٙرٞ ( بعرض امل      ظرني  7>>4ازبٌعٚاد اشبفٙرٞ بردأ يف املٌولرٞ عراَ     

ٗاهقطرراٙا اشبا ررٞ بازبٌعٚرراد اشبفٙررٞ  ررا اصررحفش اهلرررف ًررّ اهلحرراث ٗاهصررعفٚني هولحابررٞ      

بامل٘ض٘ع، ٗاهةعز يف ظقٚقٞ كى ًا ٙقاي عّ ٓذٖ ازبٌعٚراد كٌرا أْ سٙرا ٝ ازبٌعٚراد اشبفٙرٞ      

هع٩ رٞ  يف اهفرتٝ ا٪خفٝ أعقةٕ آحٌاَ بٔا، عدا ا٨جٔاًاد اهيت ج٘شٕ هلا.. ًٗرّ ِٓرا جحصورٟ أٌٓٚرٞ ا    

 َ ًرّ ٗشٔرٞ ُغرز     -اإلعر٩َ   –ٗفٌٚرا ٙورٛ صرِحِاٗي ٓرذا ا٪ذرز         .3بني ازبٌعٚاد اشبفٙٞ ٗاإلعر٩

اهعاًوني يف اهعٌى اشبفٜ  ةى اسبا ٜ عغز ًّ صةحٌرب ٗبعدٖ ذٍ ُحِاٗهٕ بِفط اهلٚفٚٞ ًّ ٗشٔرٞ  

 ز.ُغز املحربعني، ذٍ أذز اهع٩ اد اهعاًٞ يف امل٧صضاد اشبفٙٞ بني املاضٛ ٗاسباض
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 ف.ازبٌعٚاد اشبفٙٞ يف املٌولٞ اإلظباساد ٗاملع٘ اد، ضب٘ر أٌٓٚٞ اهع٩ ٞ بني ازبٌعٚاد اشبفٙٞ ٗاإلع٩َ، اهدكح٘رٝ هطٚفٞ اهعةد اهوطٚ ُدٗٝ 
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إْ اإلع٩َ ٙضحطٚ  أْ ٙصرِ   ر٘رٝ هوصٌعٚراد اشبفٙرٞ  رد جلرْ٘ صروةٚٞ، ٗ رد جلرْ٘ إػبابٚرٞ،           

ظضت نزٙقٞ جِاٗي اإلع٩َ هلا ٗازب٘اُت اهيت ٙطزظٔا ٗٙزكش عوٚٔا؛ ٪ْ اإلع٩َ ظوقٞ ٗ رى برني   

 زظٕ هوقطاٙا اهيت جعاُٚٔا ًِٔا ازبٌعٚاد ًٗا جقدًٕ ًّ أعٌاي .ازبٌعٚاد ٗاعحٌ  ًّ خ٩ي ن

يف اهح٘ا ى برني ازبٌعٚراد اشبفٙرٞ     -كعِصز ٓاَ شدًا  -هقد جاذز  اإلع٩َ يف اهعٌى اشبفٜ 

ٗاعحٌر  بٔرشٝ اسبرا ٜ عغررز ًرّ صرةحٌرب ٗاهرريت ضرزبخ فٚٔرا ظصررْ٘ اهحصرارٝ اهعاملٚرٞ يف ُٚ٘ٙرر٘رن          

  ٞ ظٚررز اجٌٔررخ اإل ارٝ ا٪ًزٙلٚررٞ املحطررزفني اإلصرر٩ًٚني ، ٗاهرريت       باه٨٘ٙرراد املحعرردٝ ا٪ًزٙلٚرر

أنوقررخ عوررٍٚٔ اإلرٓررابٚني بررأٍُ ٗرا١ ٓررذا اسبرردس ازبوررى ، ٗبرراهزهٍ ًررّ ضررٚاع اسبقٚقررٞ ٗعرردَ         

اهح٘ ى با٪ هٞ اهقطعٚٞ ملّ ٍٓ ٗرا١ ٓذا ا٪ًز إ٨ أْ اهعدٙد ًّ اهدٗي ٗاملِغٌاد اإلص٩ًٚٞ عاُرخ  

ِٓا أٗ ِٓان، ا٪ًز اهذٜ ٗضرعٔا يف  ا٢رزٝ ا٨جٔراَ فاُصرزفخ ازبٔر٘        ًّ ٞا١ عةٔاهلرف  ًّ شّز

، ًٌٗٔا كاُخ  ٘ٝ اإل ِاع يف اهز ٗ  عوخ ٓذٖ اهدٗي ٗاملِغٌاد أصرفٝ   ٞإىل اهز  عوٟ ٓذٖ اهغةٔ

ا٨جٔرراَ ٗبقٚررخ يف ً٘ ررف املررداف  فعصٌررخ أعٌاهلررا ٗضرراعخ شٔ٘ ٓررا ٗر ررا كاُررخ ٓررذٖ أظررد٠       

  ٝ.أٓدا  اإلع٩َ يف ٓذٖ اهفرت

اصررحفا د امل٧صضرراد اشبفٙررٞ كرررفًا ًررّ اإلعرر٩َ   ةررى اسبررا ٜ عغررز ًررّ صررةحٌرب ، فقررد كاُررخ  

ج٘عف ج٘شٕ اإلع٩َ اهعاملٛ هحفعٚى بعرض اهقطراٙا يف اهعرام هح٘افر  املصراا برني اهردٗي اهلررب٠         

ٗامل٧صضاد اشبفٙٞ اإلص٩ًٚٞ كٌا ٓ٘ اسباي يف  طٚٞ أفةاُضحاْ ٗاهصً٘اي ٗاهة٘صرِٞ ٗاهلزصرم   

ٗاهغٚغاْ، ٗأخفًا ك٘صر٘فا، ظٚرز عرى اإلعر٩َ اهعراملٛ ٙردف  عبر٘ ٓرذٖ اهقطراٙا بقر٘ٝ فررتٝ ًرّ             

 اهشًاْ اصحفا د ازبٌعٚاد اشبفٙٞ ًِٔا يف عدٝ أٗشٕ أٌٓٔا:

 ج٘عٚف اسبدس إع٩ًٚا، ٗا٨صحفا ٝ ًّ جصردر ٓرذٖ اهقطراٙا ه٘كرا٨د ا٪ُةرا١ اهعاملٚرٞ ٗبرزّ        -4

اإلع٩ًٚررٞ املقررز١ٗٝ ٗاملضررٌ٘عٞ ٗامللح٘بررٞ ، فاُرردف    اهعدٙررد ًررّ اهصرر٘ر املرر٧ذزٝ عرررب اهقِرر٘اد 

يف اصحة٩ي اسبدس ٗجفعٚى ٓذٖ اهقطاٙا هد٠  -بدٗرٍٓ  -اهعاًوْ٘ يف امل٧صضاد اشبفٙٞ 

 املحربعني ، ٗباهفعى أظدذ٘ا نفزاد عاهٚٞ يف  إٙزا اجٍٔ هصاا ٓذٖ اهقطاٙا.
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ٞ   كرراْ اهقوٚررى ًررّ ا   -5 اهعرراًوْ٘ يف اهعٌررى  ، فلرراْ  زبٔررد ٙلفررٛ يف إظررداس نفررزاد إٙزا ٙرر

اهح٘اشد فقر  يف أًراكٍِٔ ، ٗٙةقرٟ عورٟ اإلعر٩َ       -يف بعض ا٪ظٚاْ -اشبفٜ ٙلفٍٚٔ 

  ف  اهِاظ إهٍٚٔ فٌٚ٘هْ٘ ًغارٙعٍٔ املدحوفٞ.

أٗ جغلٚم يف اإلع٩َ اهعراملٛ دبراٖ ازبٌعٚراد اشبفٙرٞ ، فلاُرخ       ٞم ٙلّ ِٓان أٜ عةٔ -6

ٞ يف ٗشٕ اهدٗي اهيت جحةِرٟ ٓرذٖ امل٧صضراد،     ازبٌعٚاد اشبفٙٞ ٗشًٔا ًغز ًا ٗع٩ًاد ًط٣ٚ

رشا٨جٔا  عاٝ ًزً٘ ْ٘ يف صبحٌعاجٍٔ ، بى ٗٙدف  بٔرٍ يف كررف ًرّ ا٪ظٚراْ هحعزٙرم ا٪ًرٞ       

 دباٖ  طاٙا إخ٘أٍُ يف اهعام اإلص٩ًٛ.

عرّ اهقطراٙا اهضرراخِٞ    –املز٢ٚررٞ  ٗ املقرز١ٗٝ ٗاملضرٌ٘عٞ    – ردَ اإلعر٩َ اهعراملٛ املر٘ا  اهدمسرٞ       -7

اهذكز هوصٌعٚاد اشبفٙرٞ ، فورٍ ٙلرّ ِٓران أٜ  ردر ًرّ املعاُراٝ هرد٠ اهعراًوني يف           اهضاهفٞ

 امل٧صضاد اشبفٙٞ  يف اسبص٘ي عوٚٔا  ٗجفعٚى أعٌاهلٍ بٔا .

 سٙا ٝ عد  املحط٘عني ٗاهزاهةني  يف اهعٌى هد٠ ازبٌعٚاد اشبفٙٞ بغلى ٨فخ هوِغز . -8

        ٌ رب  ظٚرز اخحوفرخ ًصراا امل٧صضراد     ٗهلّ ٗشٕ اهعرام  رد أخحورف بعرد اسبرا ٜ عغرز ًرّ صرةح

، فلاْ اهصداَ ظحًٌٚا ، ٗاعحٌد ًِط  ) إْ م جلرّ ًعرٛ    اشبفٙٞ ً  ًصاا اإلع٩ًٛ اهعاملٛ

فاُخ ضدٜ(، ًّٗ ِٓا أ ةح اإلع٩َ بعد أْ كاْ ٗصٚوٞ  ف  هحِغٚ  أعٌاي امل٧صضراد اشبفٙرٞ   

 هم شوًٚا يف ا٪ً٘ر اهحاهٚٞ :أ ةح ٗصٚوٞ ضة  عوٟ ًصاسبٔا ٗ طاٙآا اهيت جحةِآا ظٚز عٔز و

 إىلً٘شٞ اهحغلٚم يف كافٞ ازبٌعٚاد اشبفٙٞ، حبصٞ أُٔرا  اعٌرٞ ههرٓراث اصرحِا ا      -4

 ظصض ٗآٚٞ أٗ بزآني هف كافٚٞ .

اصررحِٔاض ٌٓررٍ املعررا ّٙ ههصرر٩َ ٗاهررشط بٔررٍ يف صرراظٞ اإلعرر٩َ اهعرراملٛ ٗا٨صررحفا ٝ ًررّ     -5

رأٜ عاَ بٍٔ ًطا  هلافٞ أعٌاي  اهلزٖ املحا ى فٍٚٔ هلى ًا ٓ٘ إص٩ًٛ، ٗجلّ٘ٙ

 امل٧صضاد اشبفٙٞ.

 ز   در كةف ًّ شٔ٘  اهعاًوني يف اهعٌى اشبفٜ يف ٓذٖ املِاس٨د ازباُةٚٞ ، ا٪ًز  -6

 اهذٜ أضعف عٌى امل٧صضاد بغلى ًوع٘ع.

برراهزهٍ ًررّ اهحِغررٚ  اإلع٩ًررٛ املةررذٗي يف امل٧صضرراد اشبفٙررٞ إ٨ أْ اإلعرر٩َ املطررا          -7

  ٗ  املح٘   هلذٖ ا٪ُغطٞ اإلع٩ًٚٞ.أضعف كرفًا املز
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  5>                                                                                                                اللقاء السهىٍ اخلامس للجهات اخلرييُ باملهطقُ الشسقًُ

جفوررخ اهعدٙررد ًررّ املحطرر٘عني ٗاهعرراًوني وٜٗ اشبرررباد اهعاهٚررٞ ًررّ امل٧صضرراد اشبررفٝ،          -8

ٗإ ررابٞ اهقوررٞ املحةقٚررٞ باإلظةرران صرر٘ا١ ًررّ ظصررارٍٓ يف عٌوررٍٔ أٗ ًررّ اصررحفعاي أًررز         

 اإلع٩َ املطا .

 شبفٜإػبا  جةفاد يف ا٪ُغٌٞ ٗضة٘ن  اخوٚٞ ٗخارشٚٞ عوٟ اهعٌى ا -9

ًّٗ ِٓا كاْ أذز  جفصفاد اسبا ٜ عغز ًّ صةحٌرب فار ًا يف جةٚاْ أذز اإلع٩َ يف اهعٌى اشبفٜ 

ٗعوٟ اهعاًوني فٕٚ ، ٨ٗ ُح٘ ر  أْ ٙح٘ رف ٓرذا ا٪ذرز عورٟ ًرا ب وكرزٖ، برى ُح٘ ر  أْ ٙحعرد٠ ٓرذا            

 اهصد . ا٪ذز إىل ًا ٓ٘ أبعد ًّ وهم ، ٗهلّ ٙةدٗ أْ اهشًّ ٙوعت  ٗرًا كةفًا يف ٓذا

ذبررخ عررعار )ضباربررٞ اإلرٓرراث( اُطوقررخ اسبٌوررٞ ا٪ًزٙلٚررٞ عوررٟ امل٧صضرراد اشبفٙررٞ اإلصرر٩ًٚٞ      

ًٗاساهرخ عورٟ   ، صرةحٌرب  اسبرا ٜ عغرز ًرّ    إع٩ًًٚا ًٗٚداًُٚا يف ًعغٍ  ٗي اهعرام، عقرت أظرداس    

ًارصررخ ٗصررا٢ى اإلعرر٩َ اإلرٓاث.ح هحوررم امل٧صضرراد بأُررا جرردعٍ أٗشٔررا ظحررٟ ا٬ْ، يف اجٔرراَ  ررزٙ

ا٪ًزٙلٚررٞ با حرردار  ٗرًا اُحٔاسٙررًا هةررز ًغرراعز اهغررم ٗاهزٙةررٞ دبرراٖ كررى ًررا ِٙرردرط ذبررخ ًضررٌٟ   

امل٧صضررراد اشبفٙرررٞ اإلصررر٩ًٚٞ، ٗاربرررذد اإل ارٝ ا٪ًزٙلٚرررٞ اهلررررف ًرررّ اإلشرررزا١اد املٚداُٚرررٞ   

اد، ا٪ًز اهذٜ ٙطزح اهعدٙد ًرّ ع٩ًراد ا٨صرحفٔاَ ظر٘ي     ٗاهقاُُ٘ٚٞ ٗاهحغزٙعٚٞ ضد جوم امل٧صض

 4.جوم اسبٌوٞ ًٗا رافقٔا ًّ جٍٔ جضحوشَ اهةعز ٗاهِغز يف بعض اهقزا٢ّ ٗاهِحا٢ض هحوم اسبٌوٞ

هقد ُعٌخ امل٧صضاد اشبفٙٞ  زظوٞ ًّ اهلد١ٗ ً  ٗصا٢ى اإلع٩َ  ةى اسبا ٜ عغرز ًرّ صرةحٌرب     

 دٝ أٗشٕ:اُعلط إػبابًا عوٟ املحربعني يف ع

ُغ١٘ ذقٞ ٓا٢وٞ بني املحربعني ٗامل٧صضراد اشبفٙرٞ بفعرى اهصر٘رٝ املغرز ٞ اهريت ٙعلضرٔا         -4

 اإلع٩َ عّ أعٌاي امل٧صضاد اشبفٙٞ، ٗ عٍ كافٞ ازبٔاد اهزمسٚٞ ٪عٌاهلا.

                                                 
 . ٗاف  اسبٌوٞ اإلع٩ًٚٞ ا٪ًزٙلٚٞ عوٟ امل٧صضاد اشبفٙٞ اإلص٩ًٚٞ ،اهدكح٘ر / ضبٌد بّ عةد اهلل اهضوً٘ٛ 4
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اهحفاعررى اهضررزٙ  ًرر  كررى ًررا جطزظررٕ امل٧صضرراد اشبفٙررٞ ًررّ ًغررارٙ  ُحٚصررٞ هوررردف              -5

 اهت يف إظباح بزاصبٔا.اإلع٩ًٛ هو٧ٌصضاد اشبفٙٞ اهز

ضباٗهررٞ جةوٚررت اإلعرر٩َ هوصرر٘رٝ املغررز ٞ هو٧ٌصضرراد اشبفٙررٞ عوررٟ بعررض ا٪خطررا١ اهرريت    -6

 -ِٓرا  -ٗ عخ فٚٔا بعض امل٧صضاد، ٗاهريت ٨ ؽبور٘ ًِٔرا أٜ عٌرى، ٗكراْ اإلعر٩َ       

عا٩ًً ًضاعدًا يف ربطٛ اهلررف ًِٔرا  را ظرافػ عورٟ اصرحقزار اهع٩ رٞ اه٘نٚردٝ برني          

 ٧صضاد اشبفٙٞ.املحربعني ٗامل

اهفضررح اإلع٩ًررٛ اهررذٜ م ٙلررّ ٙحٌحرر  بررٕ أٜ شٔررٞ هررف امل٧صضرراد اشبفٙررٞ صرر٘ا١ يف         -7

اإلع٩َ امللح٘ث أٗ املضٌ٘ع أٗ املز٢ٛ أعطٟ سمخًا هلرى ًرا ٓر٘ خرفٜ،  فلراْ  عٌرًا       

 هلا ٗشذبًا هوٌشٙد ًّ املحربعني ٪عٌاهلا.

8-   ٗ أ ررةح هلررا   ٗر إػبررابٛ يف  أذةحررخ امل٧صضرراد اشبفٙررٞ ُفضررٔا يف مجٚرر  ًِرراظٛ اسبٚرراٝ 

ٗاصرحعةاث كفاهرٞ ا٪ٙحراَ    ،جفعٚى اهعدٙد ًّ اهغزا٢  اهدِٙٚرٞ املدحوفرٞ  كفقرٕ اهشكراٝ     

عوٟ ذبفٚػ اهقرز ْ، ٗهفٓرا ًرّ املغرارٙ       ٗاسبّز، ٗا٪راًى ٗبِا١ املضاشد ٗظفز ا٬بار

ًررّ وٜ اسبصررٞ ،  ٝاملحعرد ٝ خا ررٞ يف ا٪ٙرراَ ٗاهغررٔ٘ر اهفطررٚوٞ كغررٔز رًطرراْ ٗاهعغررز 

 لاْ هذهم ا٪ذز اهفعاي يف ذبفٚش ٗدباٗث املحربعني ً  أُغطحٔا املدحوفٞ .ف

 إػبا  ع٩ ٞ جةا هٚٞ بني اهعٌى اشبفٜ ٗاهعٌى اسبلً٘ٛ يف كرف ًّ ا٪ً٘ر. -9

د عِدًا ضزبخ ُٚ٘ٙ٘رن يف اسبا ٜ عغز ًّ صةحٌرب ، ًٗ  ً٘شٞ اهعدا١ هف املربر هو٧ٌصضا

٩َ دباٖ اهقطاٙا اهيت كراْ ٙضرعٟ هحةطٚحٔرا ٗؼبقر  بٔرا      جةفد هةٞ اإلعاشبفٙٞ اإلص٩ًٚٞ ، 

إظبراساد ٓرذٖ    دصةقًا  عفًٚا ، ٗجةدهخ ا٪ ٩َ اهشر ا١ هحعى ضبؤا ا٪ ٩َ اسبٌزا١، فحةد 

 إىل : ٠امل٧صضاد  ا أّ 

 آحشاس ذقٞ املحربعني يف امل٧صضاد اشبفٙٞ. -4

ُحٚصررٞ هلررذٖ اهصرردًاد اغبفرراض اهرردعٍ املوعرر٘ع هو٧ٌصضرراد اشبفٙررٞ ًررّ  ةررى املحررربعني  -5

 اإلع٩ًٚٞ املقص٘ ٝ.

جفوررخ اهعدٙررد ًررّ املحطرر٘عني يف امل٧صضرراد اشبفٙررٞ أفقررد ذقررٞ اهعدٙررد ًررّ املحررربعني يف       -6

 امل٧صضاد اشبفٙٞ، ٗاهذّٙ  دً٘ا هوحربع هلا  هقِاعاجٍٔ يف ١٨٧ٓ املحط٘عني .
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املحطرزفني   ظصت اهعدٙد ًّ ا٪ُغطٞ اهلاًٞ هو٧ٌصضاد اشبفٙرٞ بعرد اصرحة٩هلا ًرّ  ةرى      -7

ٗاهرتٗٙض هذهم إع٩ًًٚا  ا أذز عورٟ ٓرذٖ املغرارٙ  ٗهفٓرا ًرّ املغرارٙ  اهريت م جضرحةى         

 ًّ  ةى املحطزفني.

–عٔررر٘ر عرررآزٝ ًرررا ميلرررّ جضرررٌٚحٕ ) بررراهفح٘ر اإلع٩ًرررٛ ( ظٚرررز اغبفطرررخ               -8

لرّ  اصحصابٞ املحربعني ٪ذز اإلع٩َ ٗجفاعؤٍ ً  ا٪عٌاي اشبفٙرٞ ، ٗر را مي   -كرفًا

إرشاع وهم هههف اهذٜ جع٘ ٖ املحرربع ه٫صرو٘ث اإلع٩ًرٛ املحةر  يف ذبزٙلرٕ برٕ فا رةح        

 أ ى ظضاصٚٞ هٕ .

  امل٧صضراد اشبفٙرٞ فٌرّ برني     أذز اإلع٩َ عورٟ املحرربعني ا٪ذرز ا٪َ يف ذبزٙلرٕ دبراٖ ًغرارٙ       عدُُّٙ

اشبررف ٗٙةقررٟ  ٙرراجٛ مخضررٞ برردٗاف  عدصررٚٞ برراظرني عررّ ،٣ررٞ ٙرراجْ٘ إىل امل٧صضرراد اشبفٙررٞكررى ً

 مخضٞ ٗجضعْ٘ ٙدفعٍٔ اإلع٩َ دباٖ املغارٙ  املدحوفٞ ٗاهيت جض٘ق باإلسباح اإلع٩ًٛ. 

املاضرٚٞ ، ٗوهرم    منخ اهع٩ اد اهعاًٞ كٌفَٔ٘ إ ارٜ ٗعٌى ٧ًصضرٛ صرزٙعا يف اشبٌضرني عاًرا     

ا روٞ يف اعحٌر  اسبردٙز ، ٗاهقر٘ٝ املحشاٙردٝ هورزأٜ اهعراَ ، ٗأ رةعخ         ُحٚصٞ ظحٌٚٞ هوحطر٘راد اسب 

  35اهع٩ اد بني ا٪فزا  يف املِغاٝ أظد أٍٓ ًقً٘اد جط٘رٓا ٗمن٘ٓا 

ٗميلرّ ج٘ضرٚح أٌٓٚرٞ اهع٩ راد اهعاًرٞ ًر  ازبٌٔرر٘ر اشبرارشٛ ًرّ خر٩ي ًرا ج٧ ٙرٕ ًرّ جلررّ٘ٙ             

عورٟ  3ٔرا هرد٠ طبحورف ف٣راد املحعراًوني ًعٔرا       اهضٌعٞ اهطٚةٞ هوٌِغاٝ ٗاهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ املٌحراسٝ عِ   

  3أصاظ ًّ اسبقا٢  ٗاملعوً٘اد اهصا  ٞ 

ٗص٘ا١ كاْ ا٪ًز ًحعوقا بامل٧صضراد اشبا رٞ أٗ بازبٌعٚراد اشبفٙرٞ  بغرلى ًةاعرز فراْ  ٘جٔرا         

ٗذبضرني أ ا٢ٔررا ٙعحٌرد عوررٟ  رشرٞ ٗعررٛ ٗمحراظ رشررى اهع٩ راد اهعاًررٞ ًٗرد٠  درجررٕ عورٟ إعٔررار        

                                                 
 إ ارٝ اهع٩ اد اهعاًٞ يف ا٪شٔشٝ اسبلً٘ٚٞ باملٌولٞ / ًعٔد اإل ارٝ، ًّ اهِغاَ ا٪صاصٛ ه٘ظدٝ اهع٩ اد اهعاًٞ ٗاإلع٩َ اهرتبٜ٘ .  5
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و٧ٌصضرٞ اشبفٙرٞ اهريت ِٙحٌرٛ إهٚٔرا ، ًٗعزفرٞ ش٘اُرت اهقصر٘ر ٗاهطرعف فٚٔرا ،           اهص٘رٝ املغرز ٞ ه 

 3ٗحبز نزق ع٩شٔا باهعٌى ازبٌاعٛ املدرٗظ 

هقد كراْ  ٗر اهع٩ راد اهعاًرٞ  ةرى اسبرا ٜ عغرز ًرّ صرةحٌرب يف امل٧صضراد اشبفٙرٞ ٓر٘ ج٘عرٜ٘             

 اخى امل٧صضٞ اه٘اظدٝ ٗوهم  ا٪ُ٘اع املدحوفٞ هضةى اشبف يف إىلفق  ٙحٍ ًّ خ٩هٕ إرعا  اعحٌ  

 هح٘فز :

اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ املٌحاسٝ هد٠ اعحٌ  عّ امل٧صضاد اشبفٙٞ بفعرى اهز رٚد املرتاكرٍ هلرا      -4

ًررّ خرر٩ي  عرر٘ٝ كةررار رشرراي اهدٗهررٞ هلررا ًٗغررآف اهرردعاٝ عوررٟ ًِررابزٍٓ هرردعٌٔا باملرراي  

 ٗازبٔد.

ا أعطٟ هلا  ة٨ً٘ هد٠ جصدر اهدعاٝ املغٔ٘رّٙ عوٟ  ٌٞ بعض ٓذٖ امل٧صضاد اشبفٙٞ   -5

 اهزأٜ اهعاَ املٔحٍ بٔذٖ ا٪ً٘ر.

اهحعررانف املحرر٘فز بضررةت اإلعرر٩َ اهعرراَ اهعرراملٛ دبرراٖ اهقطرراٙا اهرريت جٔررحٍ بٔررا ٗجةطٚٔررا          -6

 امل٧صضاد اشبفٙٞ .

ٗهعررى ٓررذٖ ا٪صررةاث كاُررخ ع٘اًررى ر٢ٚضررٞ دبعررى ًررّ اهع٩ رراد اهعاًررٞ أًررزًا صرر٩ًٔ ًٚضرر٘رًا يف           

ٔا ف٩ جحلّةد عِرا١  يف ٓرذا   يف ًصوعح   اهة٣ٚٚٞ ا.ٚطٞ كؤا جصتُّفاهغزٗامل٧صضاد اشبفٙٞ، 

 اهصد .

ٚطرٞ  اخحوف ٓذا اهدٗر كرفًا بعد اسبرا ٜ عغرز ًرّ صرةحٌرب  ظٚرز اخحوفرخ اهغرزٗ  اهة٣ٚٚرٞ ا.        

د اهعدٙررد ًررّ ا٪ ر٩َ جطٌررط اهصرر٘رٝ اهذِٓٚرٞ اهِا ررعٞ با ٩ًٔررا   بازبٌعٚراد اشبفٙررٞ ، فقررد بردأ   

يف آحررشاس اهصرر٘رٝ هررد٠ اعحٌرر  دبرراٖ ٓررذٖ امل٧صضرراد فا ررةح  ٗر      ذٜ  ررّتاهضرر٘ ا١، ا٪ًررز اهرر 

 اهع٩ اد اهعاًٞ يف امل٧صضاد اشبفٙٞ عة٣ًا ذق٩ًٚ عوٚٔا، إو عوٕٚ أْ ٙةطٛ شاُةني ٓاًني :

اهقٚاَ بدٗرٖ ا٪صاصٛ يف اعحٌ  ٗٓر٘ اهضرعٛ هحِغرٚ  اهعٌوٚراد ا٨جصراهٚٞ  اإلُضراُٚٞ        ا٪ٗي :     

أعطا١ امل٧صضٞ اشبفٙٞ ، ًّ خ٩ي اهفٍٔ املحةا ي بٚرٍِٔ ٗبرني بعطرٍٔ أٗ بٚرٍِٔ ٗبرني      ٗاهعٌوٚٞ بني 

اعحٌ  اشبارشٛ ،  ا ٙشٙد ًّ اهحعاْٗ املغرتن ، اهذٜ ٙعٌرى عورٟ إػبرا  اهرقرٞ املحةا هرٞ ؛ ملعزفرٞ       
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 ا٨ظحٚاشاد،  ًٗ٘اشٔٞ املغل٩د ، ٗا رتاح اسبو٘ي بغ١ٛ ًّ امللاعفٞ املِطةطٞ اهيت جشٙد ًّ

 فاعوٚٞ امل٧صضٞ اشبفٙٞ.

 بذي املشٙد ًّ ازبٔد ًّ أشى: اهراُٛ:     

اهعٌى عوٟ كضت جاٙٚد ٗذقٞ اهزأٜ اهعاَ باًدا ٖ باملعوً٘اد اهصعٚعٞ ٗاسبقا٢  ًٗغزٗعاد  .4

 3امل٧صضاد اشبفٙٞ ٗخدًاجٔا 

  3ُغز اه٘عٛ باعٌاي اهرب ٗاشبف  اخى ٗخارط امل٧صضاد اشبفٙٞ    .5

ًةِٚررٞ عوررٟ اهرقررٞ ٗا٨ظرررتاَ املحةررا ي بررني أعطررا١ امل٧صضرراد اشبفٙررٞ  ررا خورر  ع٩ ررٞ إػبابٚررٞ  .6

 ٙضاعد يف سٙا ٝ اهعطا١ ٗاإلخ٩ص يف اهعٌى.

 جوقٛ اصحفضاراد اعحٌ  ، ٗاإلشابٞ عوٚٔا .  .7

   3 عٍ اهع٩ ٞ بني امل٧صضاد اشبفٙٞ ٗازبٔاد ا٪خز٠ يف اعحٌ   .8
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 الفصل الجانٌ

 جملتنع عو العنل اخلريٍالصىزَ الرههًُ لدى ا

اهحص٘راد اهيت ؼبٌؤا اهِاظ يف طبحوف اهدٗي عّ اهعام ًّ ظر٘هلٍ  : ٙعرب ًفَٔ٘ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ 

  خرباد ا٪فزا  املةاعزٝ ٗهرف املةاعرزٝ اهريت    ٚاهص٘رٝ ُحاشًا نةٚعًٚا زبٌ  لُ٘اجٕ املدحوفٞ، ٗجعدُّ

ٛ  يف بعردٓا  -ت اهصر٘رٝ  ٙحوقُ٘ٔرا عررب جفراع٩جٍٔ ا٨جصراهٚٞ املدحوفررٞ، ٗجلحضر      أٌٓٚررٞ  - اهردٗه

خا ٞ ًّ خ٩ي جاذفٓا يف اهزأٜ اهعاَ اهضا٢د عب٘ طبحوف ازب٘اُت واد اهع٩ ٞ باهص٘رٝ، ظٚرز  

     َ   جقَ٘ اهص٘رٝ ًّ خ٩ي جا ٙحٔا ه٘عا٢فٔا اهِفضٚٞ ٗا٨شحٌاعٚٞ بردٗر ر٢رٚط يف جلرّ٘ٙ اهرزأٜ اهعرا

ٗ صو٘كٍٔ. ٗاُط٩ ًا ًّ اهع٩ رٞ برني اهصر٘رٝ     را١ اهِاظ ٗ ادبآاجٍٔ ٗ ج٘شٕٚٔ باعحةارٓا ًصدر 

اهذِٓٚٞ ٗ جلْ٘ اهزأٜ اهعاَ آحٌخ اهدٗي  ٧صضاجٔا املدحوفٞ بدراصرٞ اهصر٘رٝ اهضرا٢دٝ عِٔرا يف     

صرتاجٚصٚاد اإلع٩ًٚٞ اهلفٚوٞ باػبا   ٘ر وِٓٚٞ اهعام، ًّ أشى اهحٌٔٚد ه٘ض  اإل طبحوف  ٗي

 6.ًِا ز هقطاٙآا ًٗ٘ا فٔا املدحوفٞ عاَ ٜلفى ٗش٘  رأإػبابٚٞ عّ ٓذٖ اهدٗي ج

بغرلى  ٗهقد ضاعفخ اهحةفاد اهدٗهٚرٞ اسبدٙررٞ ًرّ أٌٓٚرٞ  راصرٞ اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ عرّ املٌولرٞ          

يف طبحوررف  ٗي اهعررام، ٗاهع٘اًررى املحعوقررٞ بحلِ٘ٙٔررا     عرراَ ٗامل٧صضرراد اشبفٙررٞ بغررلى خرراص     

املطا ٝ، ٗٓذا ًرا صرِفعوٕ   ًٚٞ ٗاهرباًض اه٩سًٞ هحعضِٚٔا، ٗخبا ٞ يف عى جِاًٛ اسب٩ٌد اإلع٩

يف ٓذا اهفصى ًّ  راصٞ ٓرذٖ اهصر٘رٝ  ةرى اسبرا ٜ عغرز ًرّ صرةحٌرب ذرٍ  راصرٞ أصرط بِرا١ ٓرذٖ             

 اهص٘رٝ ٗأصاهٚت بِا٢ٔا ٗا٪ ٗار املدحوفٞ اهيت جقَ٘ بٔا امل٧صضٞ أٗ اهدٗهٞ أٗ املحربع .

ِّا كحابررٕ يف ( كِٚررز ب٘هرردُض )أٓررٍ اشبصررا٢ن اهِغزٙررٞ هوٌفٔررَ٘ كٌررا ظررد ٓا    ٗ  (اهصرر٘رٝ) هلررا

image The ،   ٞاهِقررران  يفاملعا رررز ميلرررّ إمجاهلرررا   اهعوٌرررٛاهررررتاس  يفجعرررد أصرررى  رررٚاه

 .7اهحاهٚٞ

 .امللاْ ا.ٚ  بٕ يفهد٠ اهفز  عّ ٗضعٕ أٗ ً٘ضعٕ  اهيتاهص٘رٝ امللاُٚٞ، ٟٗٓ اهص٘رٝ  - 1

 ٕ فٕٚ.ٙلُ٘ٔا اهفز  عّ صبز٠ اهشًّ ًٗلاُ اهيتاهص٘رٝ اهشًاُٚٞ، ٟٗٓ اهص٘رٝ  -2

                                                 
 ٘ ٙٞ يف اهعام . ٘رٝ املٌولٞ اهعزبٚٞ اهضع –املِحد٠ اإلع٩ًٛ اهضِٜ٘ اهراُٛ  6
 اهحقزٙز اإلصرتاجٚصٛ اهعزبٛ، ًزكش ا٪ٓزاَ هودراصاد اهضٚاصٚٞ ٗاإلصرتاجٚصٚٞ.  7
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هررد٠ اهفررز  عررّ اهلررْ٘ ًررّ ظٚررز ٓرر٘ ُضرر  ًررّ        اهرريتاهصرر٘رٝ اهعق٩ُٚررٞ، ٗٓررٟ اهصرر٘رٝ    - 3

 ا٨ُحغاًاد ٗاهع٩ اد.

عام ا٪فزا  أٗ ا٪عداص، ٗا٪ ٗار، ٗاهرِغٍ   يفاهص٘رٝ اهغدصٚٞ، ٗجحعو   لاْ اهفز   - 4

 ذبٚ  بٕ. اهيت

5 -     ٗ عز،ٗباهِضرةٞ هوعِا رز ٗا٪شرشا١     ٘رٝ اهقٌٚٞ،ٗجحاهف ًّ ا٪ظلاَ املحعوقرٞ  را ٓر٘ خرف 

 اهعام كلى . املدحوفٞ ًّ ر٦ٙٞ

جصرةي فٚٔرا ا٪شرشا١ املحِ٘عرٞ ًرّ ر٦ٙرٞ اهعرام بصرةةٞ          اهيتاهص٘رٝ اه٘شداُٚٞ، ٟٗٓ اهص٘رٝ  -6 

عانفٚٞ اُفعاهٚٞ. ٗٓذٖ اهص٘رٝ جحعو   ا عبت ٨ٗ عبت ًّ أششا١ اهلْ٘، ٗجحعور  أٙطرا  غراعز    

  وهم. عا ٝ ٗعب٘اشب٘  ٗاهزٓةٞ ٗا٪م ٗاهض

عِٟ وهم أْ ًقضٌٞ إىل ش٘اُت عع٘رٙٞ ٨ٗ عع٘رٙٞ ٗ ْٗ عع٘رٙٞ. ًٗ ٛاهص٘رٝ ًّ ظٚز ٓ - 7

 هدٍٙٔ، ظٚز ج٘شد  رشاد ًحفاٗجٞ اهيتكاًى بلى ش٘اُت ر٠٦ اهعام  ٛا٪فزا  هٚض٘ا عوٟ ٗع

 .ًّ اهغع٘ر بحوم ازب٘اُت

 ٗعدَ اهحاكد، ٗاه٘ض٘ح ٗاهةٌ٘ض. اهص٘رٝ ًِغ٘را إهٚٔا ًّ خ٩ي ُبعد اهحاكد أٗ اهٚقني - 8

 د جلْ٘ هف  ٗاهيت ،فِٔان بعض ازب٘اُت، ٗخا ٞ اه٘شداُٚٞ ا٨ُفعاهٚٞ ًّ ر٠٦ اهعام

 ٧ًكدٝ أٗ ٗاضعٞ فٟ وّٓ ا٪فزا ، بٌِٚا متحاس بعض ازب٘اُت ا٪خز٠ باه٘ض٘ح ٗاهحاكد.

ِرٟ وهرم ًرد٠ اجفراق ر٦ٙرٞ      اهص٘رٝ ًِغ٘را إهٚٔا ًّ خ٩ي ُبعد اه٘ا عٚٞ أٗ عدَ اه٘ا عٚٞ، ٗٙع - 9

 اه٘ا  . يفعوٕٚ  ٓٛ، كٌا اشبارشٛاهعام أٗ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ ً  بعض ش٘اُت اهعام 

اهص٘رٝ ًِغ٘را إهٚٔا ًّ خ٩ي ُبعد اشبص٘ ٚٞ أٗ اهعًٌ٘ٚٞ،  عِٟ ًعزفٞ إوا ًرا كاُرخ    - 11

زا ، ٗٙرذٓت  ر٦ٙٞ اهعام جلْ٘ ر٦ٙٞ فز ٙٞ واجٚٞ أٗ عدصرٚٞ، أٗ مجعٚرٞ ٙغررتن فٚٔرا مجٚر  ا٪فر      

اهصررر٘رٝ اهعاًرررٞ  ٓرررٛصبحٌررر  أٗ ذقافرررٞ فزعٚرررٞ أٗ ُغررراَ   ٪ٜإىل أْ اهزابطرررٞ ا٪صاصرررٚٞ  (ب٘هررردُض)

Public image اهرريتجغررف إىل اشبصررا٢ن ازب٘ٓزٙررٞ هز٦ٙررٞ اهعررام أٗ اهصرر٘رٝ اهعاًررٞ      اهرريت 

 .ٙغرتن فٚٔا أفزا  وهم اعحٌ 
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٨ ٙضرحطٚ  أظررد اهررشعٍ برراْ اهعرام كرراْ ٓا ٢ررًا  ةررى اسبررا ٜ عغرز ًررّ صررةحٌرب،  ٗهلررّ كاُررخ    

ٗصا٢ى اإلع٩َ أ زث إىل اسبٚا  ًِٕ إىل اهعٌى يف ادباٖ عوٟ ظضراث ادبراٖ  خرز ، فح٘هردد فز رٞ      

 ظقٚقٚٞ هحلّ٘ٙ  ٘رٝ وِٓٚٞ  عٚعٞ ًّ  ةى املحربعني ه٫عٌاي اشبفٙٞ .

اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ هوعٌى اشبفٜ ًّ اهدعٍ املةاعز ٗهف املةاعز هودٗهٞ ه٫عٌاي اشبفٙرٞ ملرا   جلُ٘خ 

رأد فٕٚ ًّ  درٝ عوٟ اهقٚاَ بدٗر فعاي يف إظداس ُق٩د ُ٘عٚٞ يف ف٣اد ًعِٚرٞ ذبحراط هلرذا اهردٗر      

ا١ اهعرام   اخى املٌولٞ  ، ٗجةين اهدٗهٞ ًّ خ٩ي ً٘ عٔا يف اهعام اإلص٩ًٛ اهدعٍ املةاعرز هفقرز  

اإلص٩ًٛ. ٗٙعد ٓذا اهردعٍ ًرّ أٓرٍ اهع٘اًرى اهريت أذرزد إػبابرًا يف خور   ر٘رٝ وِٓٚرٞ  حراسٝ عرّ             

 اهعٌى اشبفٜ ٗاهعاًوني فٕٚ.

٨ عررم أْ إخرر٩ص اهعرراًوني ٗ ررزبٍٔ هلل ٗهوعٌررى ا٪ ررزث إىل ازب٘اُررت اهغررزعٚٞ كرراْ هررٕ  ٗرٖ يف   

ف املحا ررى يف  ورر٘ث أٓررى ٓررذا اهةوررد إػبررا   رر٘رٝ وِٓٚررٞ ٢٨قررٞ بٔررذا اهعٌررى، كٌررا هعررت ظررت اشبرر 

املةررارن  ٗرًا كررةفًا يف اصررحقةاي ٓررذٖ اهصرر٘رٝ بغررلؤا اهصررعٚح ، بررى إُٔررا يف بعررض ا٪ظٚرراْ إْ  

عٔز يف ٓذٖ اهص٘رٝ هةػ أٗ اع٘شاط رفطٔا ا٪فزا  ٗأٗه٘ٓا هصاا امل٧صضراد اشبفٙرٞ ملعرزفحٍٔ    

ظحضراث ٗا٨صرحرِا١ ٓر٘ أْ دبرد صرقطاد      ا٪كٚدٝ باْ امل٧صضاد اشبفٙٞ ا٪ ى فٚٔا اهص٩ح ٗا٨

 .8أٗ اع٘شاط

ٗ ررت يف جلررّ٘ٙ اهصرر٘رٝ اهذِٓٚررٞ ازبٚرردٝ أٙطررًا اإلظبرراساد اهرريت ظققحٔررا امل٧صضرراد اشبفٙررٞ يف   

اهررداخى ٗاشبررارط ، ظٚررز  رردًخ ٓررذٖ امل٧صضرراد اهلرررف ًررّ أعٌرراي اهرررب متروررخ يف اهعدٙررد ًررّ      

ص٘رٝ اهذِٓٚٞ ًِٔا كفاهٞ ا٪ٙحاَ ٗا٪راًى املغارٙ ، ٗاهيت كاْ هلا ًز ٗ    حاس عوٟ جغلٚى اه

ٗ عررٍ اهرررباًض اهحعوٌٚٚررٞ املدحوفررٞ يف كفاهررٞ اهطاهررت ٗاملعوررٍ ٗامل٧صضرراد اهحعوٌٚٚررٞ ٗبِررا١ املرردارظ    

ٗ عٍ اهرباًض اهصرعٚٞ ،ٗاهريت مترورخ يف بِرا١ املضح٘ رفاد ٗجغرةٚؤا ٗبٚر  اهردٗا١ بضرعز ًرِدفض           

عرٍ اهررباًض اهدع٘ٙرٞ، ٗاهريت مترورخ يف كفاهرٞ اهردعاٝ        ٗجضٚف  ٘افى نةٚرٞ يف املِران  اهِا٢ٚرٞ ، ٗ    

ٗإ اًٞ ا.اضزاد ٗاهِردٗاد  ٗاهردٗراد اهغرزعٚٞ ، ٗبِرا١ املضراشد ٗا٬برار ، ٗهفٓرا اهلررف ًرّ          

                                                 
 ً  رفطِا ٪ٜ أصو٘ث هف ًِاصت اهذٜ ٙطز باهعٌى اشبفٜ ص٘ا١ فز ًٙا أٗ مجاعًٚا. 8
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 املغارٙ  اهيت ٨ ٙضٌح ٓذا املقاَ بضز ٓا كاًوٞ .

ني يف اعحٌر   ٗكاْ  اعًٌا ر٢ٚضًا أٙطًا هحغرلٚى اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ ازبٚردٝ جصردر اهردعاٝ املعرزٗف       

ٗ فعٔرٍ املحر٘اهٛ ٗاملةاعرز هردعٍ ٓررذٖ امل٧صضراد اشبفٙرٞ  ٗوهرم ًررّ خر٩ي ر٦ٙرحٍٔ إلظبراساد ٓررذٖ           

امل٧صضرراد أٗ ًضررآٌحٍٔ باُفضررٍٔ يف أُغررطحٔا أٗ جوٌررط  ذارٓررا يف ا٪ًرراكّ اهرريت جرردعٌٔا ٓررذٖ    

 امل٧صضاد .

دٝ يف أوٓرراْ أفررزا  ٗجعررد ٓررذٖ ا٪عررٚا١ ٓررٛ ا٪ًرر٘ر اهز٢ٚضررٞ اهرريت عررلوخ اهصرر٘رٝ اهذِٓٚررٞ ازبٚرر    

اعحٌر  عرّ امل٧صضراد اشبفٙرٞ  ةرى اسبرا ٜ عغرز ًرّ صرةحٌرب ، فِضرصحٔا يف أكررز ًرّ مخضررٞ             

ٗعغزّٙ عاًًا ًّ اهدعٍ املةاعز ٗهف املةاعز   ا صاعد عوٟ منر٘ امل٧صضراد اشبفٙرٞ منرً٘ا أفقٚرًا      

رٙعٔا ٗجشاٙد ًز ٗ ٖ عورٟ  مترى يف اهفزٗع املحعد ٝ هلا يف كى ًلاْ ٗمنً٘ا رأصًٚا مترى يف من٘ ًغا

 ًضح٠٘ ا٪فزا  ٗاعحٌعاد اإلص٩ًٚٞ.

ٗبعد ٗ ٘ع أظرداس اسبرا ٜ عغرز ًرّ صرةحٌرب جراذزد ٓرذٖ اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ ازبٚردٝ بفعرى ًر٧ذزاد             

  اخوٚٞ ٗخارشٚٞ يف امل٧صضاد اشبفٙٞ متروخ يف ا٪ً٘ر اهحاهٚٞ:

 أ٨ًٗ: ا٪ً٘ر اشبارشٚٞ.

4-     ٗ ر املٌولرررٞ اهعزبٚررٞ اهضررع٘ ٙٞ اهزٙررا ٜ يف اهعرررام    عٌررد اإلعرر٩َ اهةزبررٛ إىل جقرر٘ٙض  

ا٪ ٩َ ٗاهصعف هوعت ٓرذا اهردٗر ،    ٗر د ًّ أشى وهم املٚشاُٚاد ٗأشز٠اإلص٩ًٛ ، 

ًررّ أٓررٍ ا٪صررةاث اهرريت عٌوررخ  ًٗررا ساهررخ جعٌررى يف ٓررش اهصرر٘رٝ اهذِٓٚررٞ ازبٚرردٝ     ٔاٗهعورر

 هوٌٌولٞ مل٧صضاجٔا اشبفٙٞ يف اهعام .

اد اشبفٙررٞ اإلصرر٩ًٚٞ ًررّ املِرران  اهضرراخِٞ بعررد ًررا أذةحررخ  اهطررة  عوررٟ جِعٚررٞ امل٧صضرر -5

فاعوٚحٔا اإلُضاُٚٞ ٗاصحةعدد ٪ٓدا  خا ٞ باهدٗي واد املصوعٞ فٚٔا، ًٗا ٙحضرِٟ هلرا   

فعى وهم إ٨ بحغٕ٘ٙ  ٗر ٓذٖ امل٧صضاد يف ٓذٖ املِان  ٗهرٚط ِٓران أٗ ر  ًرّ ًصرطوح      

 إع٩ًًٚا  ٘شةٕ .اإلرٓاث اهذٜ ٙوقٟ  ة٨ً٘ هد٠ اهةزث ٗج٘شٕٚ اهعام 

اس ٓار امل٧صضاد اشبفٙٞ اإلص٩ًٚٞ ٙطز اهِغاَ اهعاملٛ ازبدٙرد اهرذٜ ٙقرَ٘ عورٟ ُغراَ       -6

 اهقطت اه٘اظد ٗاهذٜ جحعارض ًصاسبٕ ً  ٓذا ا٨س ٓار هلذٖ امل٧صضاد.
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 ذاًُٚا: ا٪ً٘ر اهداخوٚٞ.

اهرريت  اُغررةاي امل٧صضرراد اشبفٙررٞ باهررذٗ  عررّ ُفضررٔا  ررا أذررز عوررٟ اهلرررف ًررّ أعٌاهلررا   -4

 جغلى ًةاعزٝ عوٟ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ هد٠ ا٪فزا  دبآٔا.

اهحفرراد امل٧صضرراد اشبفٙررٞ إلعررا ٝ ٓٚلوررٞ إ اراجٔررا ٗبزصبررٞ ًغررارٙعٔا  ررا ٙحِاصررت ًرر    -5

اعحٌر  عرّ    ٟ إعرا ٝ ٓٚلورٞ اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ هرد٠     اهغزٗ  اهة٣ٚٚٞ ازبدٙدٝ  ا أذز عو

 امل٧صضاد اشبفٙٞ .

ٛ هو٧ٌصضاد اشبفٙٞ فق  بعد هٚراث أٜ ًرد  ًرّ اإلعر٩َ     ا٨عحٌا  عوٟ اإلع٩َ اهداخو -6

اشبارشٛ هدعٍ امل٧صضاد اشبفٙٞ ، ٗاهفزق بٌِٚٔا كةف ًرّ ظٚرز اهقر٘ٝ ٗاهقردرٝ عورٟ      

اه٘ ٘ي إىل اعحٌر  ا٪ًرز اهرذٜ أذرز بغرلى ًةاعرز يف جغرلٚى اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ بعرد           

 اسبا ٜ عغز ًّ صةحٌرب.

 ٘رٝ وِٓٚٞ شدٙدٝ م جلّ ً٘ش٘ ٝ  ةى اسبا ٜ عغرز ًرّ   ًروخ ٓذٖ ا٪ً٘ر اهداخوٚٞ ٗاشبارشٚٞ 

 صةحٌرب، ٗٓٛ باهحاكٚد أص٘أ  ا كاُخ عوٕٚ  ةى ٓذا اهحارٙذ.

 

ىل أخرز٠ ظضرت اخرح٩  ًصراسبٔا ٗعرلى اهصر٘رٝ       ربحوف أصط بِا١ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ ًّ شٔرٞ إ 

املِغرر٘ ٝ هلررا ، بررى إْ اهصرر٘رٝ اهذِٓٚررٞ هو٧ٌصضرراد اشبفٙررٞ ربحوررف ًررّ ٧ًصضررٞ إىل أخررز٠ ظضررت  

أُغررطحٔا ٗكُ٘ٔررا جعٌررى باهررداخى أٗ اشبررارط، ٗهلررّ إمجررا٨ً ميلررّ أْ ُرر٘ر  أصضررًا عاًررٞ هةِررا١    

 اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ هو٧ٌصضاد اشبفٙٞ فٌٚا ٙوٛ: 

ْ كى ا٪صط ًطابقٞ هوغرزٙعٞ اإلصر٩ًٚٞ ،  فر٩ ٗشر٘  هوٌلٚافٚوٚرٞ  يف      ٙوشَ أْ جل٘ -4

بِا١ ٓذٖ اهص٘رٝ ، فاهةاٙٞ عِدُا ٨ جربر اه٘صٚوٞ، ٗهذا كى أصاظ ٙحٍ ٗضعٕ هةِا١ ٓرذٖ  

اهصرر٘رٝ ٨ بررد أْ ٙحطرراب  ًرر  اهغررزٙعٞ اإلصرر٩ًٚٞ ٨ٗ ؼبٚررد عِٔررا ٗإْ اصررحددَ هفُررا          

 أصاهٚت هف ًغزٗعٞ يف ا٨دباٖ املطا .
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ا٨عحٌا  عوٟ اسبقا٢  ٗاإلظبراساد اهفعوٚرٞ هو٧ٌصضراد اشبفٙرٞ بر٩ ًةاهةراد فراْ وهرم            -5

 ٓاَ شدًا يف جغلٚى اهص٘ر اهذِٓٚٞ اهصعٚعٞ ٗهف اهقابوٞ هوعةز بٔا.

جفرا ٜ اهصرداَ ًر  اإلعر٩َ اهعراملٛ ٗا٨ُغرةاي بعرزض اإلظبراساد ًٗرا  دًحرٕ امل٧صضرراد            -6

ق إىل صراظاد ر ٗ  ا٪فعراي ًر  اإلعر٩َ اهعراملٛ      اشبفٙٞ ًّ ف٘ا٢د ًِٗاف ، ٗعدَ ا٨ُرش٨ 

 ٪ْ املِاسهٞ صحلْ٘ هصاسبٍٔ هعدَ جلاف٧ اهق٠٘ ٗيف اهةاهت أْ املداف  ضعٚف.

اهةعد عرّ ًر٘انّ اهغرةٔاد يف ا٪ُغرطٞ ٗا٪عٌراي اهريت  رد جلرْ٘ ًطرارٓا أكررز ًرّ             -7

ٙلورف  ًِافعٔا ظحٟ ه٘ ف٘جخ ًصاا شبدًرٞ املضروٌني ُٗصرزجٍٔ يف ًِطقرٞ ًعِٚرٞ فر٩       

اهلل ُفضًا إ٨ ٗصعٔا، ٗاصحدداَ اهردعا١ هِصرزجٍٔ ٗٓرذا أضرعف اإلميراْ، فراْ ٓرذا ًرّ         

 عإُ جلّ٘ٙ  ٘رٝ وِٓٚٞ  وةٞ ٙصعت جغ٘ٙٔٔا فٌٚا بعد ٗذبخ أٜ عز  ًّ اهغزٗ .

اهح٘اف  ً  اهغزعٚٞ اهدٗهٚٞ هو٧ٌصضاد اهعاًوٞ باشبارط ًا ج٘افقرخ ًر  اهغرزع، ٗجزجٚرت      -8

 اف  ً   ٘اُِٚٔا ٗا٨صحفا ٝ ًِٔا  در املضحطاع.ا٪عٌاي ٗا٪ُغطٞ  ا ٙح٘

 راصررٞ نررزق ٗأصرراهٚت عٌررى امل٧صضرراد اشبفٙررٞ اهعاملٚررٞ ٗا٨صررحفا ٝ ًررّ دباربٔررا ٗ هٚررٞ       -9

جغلٚى اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ هلا يف اهة٩  اهعاًوٞ فٚٔرا ٗكٚرف جحصرد٠ ملررى ٓرذٖ اسبٌر٩د       

 يف ظاهٞ جعزضٔا هلا.

ص٘رٝ اهذِٓٚٞ  ْٗ إٌٓاي شاُت عوٟ ظضراث  بِا١ إصرتاجٚصٚٞ ًحلاًوٞ هلافٞ ًِاظٛ اه -:

 شاُت  خز، ٗا٨صحفا ٝ ًّ املحدصصني يف كى شاُت.

ا٨عحٌا  عوٟ امل٘عفني يف امل٧صضاد اشبفٙرٞ أكررز ًِرٕ ًرّ املحطر٘عني يف بِرا١ اهصر٘رٝ         -;

اهذِٓٚٞ ظٚز إْ امل٘عفني هلٍ  فٞ ا٨صحٌزارٙٞ ٗاهححاب  يف ا٪عٌاي  ا ٙ٘شد اصحقزارا 

 ٚٞ ٙحٍ اعحٌا ٓا هةِا١ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ املاً٘هٞ.٪ٜ إصرتاجٚص

إػبا   ٚةٞ جعاُٗٚٞ بني امل٧صضاد اشبفٙٞ صر٘ا١ اهعاًورٞ باهرداخى أٗ اشبرارط فٌٚرا بِٚٔرا        ->

هح٘ظٚد اشبطراث اإلع٩ًرٛ امل٘شرٕ هورداخى ٗاشبرارط. إْ اُفرزا  كرى ٧ًصضرٞ بضٚاصرحٔا          

هصرد ، فطر٩ً عرّ إًلاُٚرٞ     اإلع٩ًٚٞ ًّ عإُ أْ ٙطعف ازبٔد اهعاَ املقدَ يف ٓرذا ا 

 ظدٗس جطارث فٌٚا بِٚٔا فحطٚ  ازبٔ٘  ٗجةد  امل٘ار .
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ا٨صحعاُٞ باملحدصصني يف بِا١ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ ٗه٘ كاْ ٓذا ًلوفًا هلا، فا٨شحٔرا    -43

 ْٗ عورٍ يف ٓرذٖ اهِ٘عٚررٞ ًرّ اإلصرررتاجٚصٚاد ًطرارٖ ًطراعفٞ ٪ْ ازبٚررد ًِٔرا ٗاهضرر٤ٚ       

 ٚ  فط٩ً عّ  ع٘بٞ اظح٘ا١ أٜ خطا بعد ٗ ٘عٕ. ٙغٔز ًةاعزٝ عوٟ اهزأٜ اهعاَ ا.

ٗبعد اصحعزاض ٓذٖ اهعغزٝ أصط ٨ ُدعٛ أُٔا فق  اهيت جةِٟ عوٚٔرا اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ ٗإمنرا ٓرٛ       

ٙةين  ر٘رٝ وِٓٚرٞ  روةٞ ، ٙصرعت      -إْ عا١ اهلل-ا٪كرز أٌٓٚٞ ، ٗاهيت ُعحقد أْ اهةِا١ عوٚٔا 

هةني يف اهِٚررى ًررّ ٓررذٖ امل٧صضرراد املةاركررٞ ٗجقرر٘ٙض اهعةرز بٔررا ٗجغرر٘ٙٔٔا ًررّ  ةررى اهعررابرني اهرزا  

  ٗرٓا يف بِا١ اعحٌ  املضوٍ املحٌاصم ا٪نزا  .

 

ّْ اهصرر٘رٝ اهذِٓٚررٞ ٓررٛ )اُطةرراع ٙلُ٘ررٕ اهفررز  عررّ ا٪عررٚا١    جغررف أ بٚرراد ٗصررا٢ى اإلعرر٩َ، إىل أ

ٕ ا.ٚطر   ا٢زٙرٞ اهع٩ رٞ برني     أٜ أُٔرا جقرَ٘ عورٟ     ًحراذزًا باملعوً٘راد املدحشُرٞ عِٔرا، ٗفٌٔرٕ هلرا(       ٞ بر

 ّ ٞ     املعزفٞ ٗاإل ران، اهورذٙ هرذهم فلرى أصرو٘ث ٙضرحددَ هةِرا١      هوفز . ٙر٧ذزاْ عورٟ اهصر٘رٝ اهذِٓٚر

 ًعًا . اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ ِٙةةٛ أْ ٧ٙذز يف نزيف ٓذٖ اهع٩ ٞ، ٌٗٓا املعزفٞ ٗاإل ران أٗ يف كوٌٚٔا

ٗجحِ٘ع ا٪صاهٚت اهيت ميلّ اصحددأًا يف بِا١ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ هد٠ اعحٌ  عّ اهعٌرى اشبرفٜ،   

ٗربحوف كى ًِٔا يف  ٘ٝ اهحاذف، ٗ ميً٘حٕ يف وّٓ ا٪فزا  ٗصزعٞ اه٘ ٘ي هلرٍ، ٗاهغرزؼبٞ اهريت    

زا  فرتصرذ ًرا   جةطٚٔا ًّ اعحٌ  ، ًٗد٠ اإلسباح اهذٜ جغلوٕ اه٘صٚوٞ عورٟ اهعقرى اهةرانّ ه٫فر    

 جزٙدٖ يف ا٪وٓاْ.

ّْ ًرا ٙقرزث   % ًرّ اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ، اهريت ٙةِٚٔرا اإلُضراْ هعاملرٕ،        71ًرّ   أذةحخ بعض اهدراصاد )أ

خبا ٞ اهزا٢رٛ )اهحوفراس( اهرذٜ اجفر  ًعغرٍ خرربا١ اإلعر٩َ عورٟ أُرٕ          ٗ َ( ًضحٌدٝ ًّ ٗصا٢ى اإلع٩

أوٓاْ اهِاظ، بضةت اُحغارٖ اه٘اص ،  اهيت جضٍٔ يف جلّ٘ٙ اهص٘رٝ اهٌِطٚٞ يف )ًّ أٍٓ اهقِ٘اد
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 ٕ ٕ    ٗ درجر  اهةاهةررٞ عورٟ ا٨صررحقطاث ٗاإلبٔررار، ٗاصرح٢٩ٕٚ اهطرراهٛ عوررٟ أٗ راد اهِرراظ، ًِٗافضررح

 .9اهغدٙدٝ هو٧ٌصضاد ا٨شحٌاعٚٞ ا٪خز٠، يف صباي اهحاذف ازبٌآفٜ(

 رٞ املز٢رٛ ًِٔرا    ٗبِا١ عوٕٚ عِد بِا١ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ ِٙةةرٛ اهرتكٚرش عورٟ اه٘صرا٢ى اإلع٩ًٚرٞ ٗخا     

ٗهلِٔررا هٚضررخ كررى عرر١ٛ ، فِٔرران أًرر٘ر أخررز٠ ِٙةةررٛ اهرتكٚررش عوٚٔررا هحغررلٚى ٓررذٖ اهصرر٘رٝ    

 اهذِٓٚٞ، ٗهذهم فا٪صاهٚت اهيت ميلّ ا٨عحٌا  عوٚٔا ٓٛ:

 أ٨ًٗ : اه٘صا٢ى اإلع٩ًٚٞ.

 اإلع٩َ املز٢ٛ.  -4

ٌر  إو جحر٘فز فٚرٕ    ٗٓ٘ أكرز اه٘صا٢ى اإلع٩ًٚٞ جاذفًا يف جغلٚى اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ هرد٠ اعح   

 كافٞ امل٘ا فاد املطو٘بٞ هحعقٚ  ٓذا اهلد  ٗٓٛ :

 أ .  ٘ٝ اهحاذف ٗصزعٞ اه٘ ٘ي ه٫فزا  .           

 ث. اهحاذف  املةاعز عوٟ ًعغٍ عزا٢ح اعحٌ .          

 ط.  ميً٘ٞ اهحاذف.          

 هوٌغآدّٙ. . ميلّ اإلسباح ًّ خ٩هٕ هوحاذف عوٟ اهعقى اهةانّ           

ٗهلّ ِٙةةٛ عِد اهحعاًى ًعٕ أْ ٙلْ٘ ًّ خ٩ي خطرٞ ًدرٗصرٞ  ضبرد ٝ ا٪ٓردا  ٗأْ ٙرحٍ      

اهرتكٚررش عوررٟ  اهرررباًض اسب٘ارٙررٞ ٗاإلع٩ُرراد يف أٗ رراد اهررذرٗٝ ٗج٘عٚررف ا٪ظررداس اهضرراخِٞ    

ٗإبزاس اإلظباساد ٗجقدٍٙ اسبقرا٢ ،  ْٗ ًةاهةراد ظحرٟ ٙلرْ٘ اه٘ ر٘ي إىل ا٪فرزا  ًطرًٌُ٘ا        

 عدَ اعاسفٞ باخةار  د ٙرةخ عدَ  عحٔا فٌٚا بعد أٗ ظحٟ صبز  اهحغلٚم فٚٔا .ظباظٕ ٗ

 اإلع٩َ املضٌ٘ع. -5

ٗٓ٘ إع٩َ يف ٓذا اهشًاْ ً٘شٕ، ظٚز ٨ ٙقةى عوٕٚ إ٨ ف٣اد ًعِٚٞ ، ًٗا ٙعِِٚرا ِٓرا ٓر٘ طبانةرٞ     

بقٚررٞ  اهغررزؼبٞ اهرريت جضررحٌ  إىل إواعررٞ اهقررز ْ اهلررزٍٙ يف كافررٞ ا٪ٗ رراد طبانةررٞ اعحٌرر  يف       

                                                 
ًزٙلٚٞ عوٟ امل٧صضاد اشبفٙٞ اإلص٩ًٚٞ،  . ،  ٗاف  اسبٌوٞ اإلع٩ًٚٞ ا٪43/5336/>٧ًمتز بارٙط اهدٗهٛ هوٌِغٌاد اإلُضاُٚٞ ٗاشبفٙٞ 9

 ضبٌد عةد اهلل اهضوً٘ٛ.
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اإلواعاد يف أٗ اد ًعِٚٞ، غبن ًِٔا فررتاد اهصرةاح ًرّ اهضا صرٞ إىل اهراًِرٞ ًٗرّ اهراُٚرٞ عغرز         

 عٔزًا ظحٟ اهزابعٞ عصزًا .

ٗٓرر٘ ؼبٌررى ُفررط ً٘ا ررفاد اإلعرر٩َ املز٢ررٛ ًررّ ظٚررز ا٪ٌٓٚررٞ إ٨ أُررٕ ٙقررى عِررٕ يف اهغررزؼبٞ  

 املةطاٝ ٗاه٘ خ املحاح هوحاذف.

 اإلع٩َ امللح٘ث. -6

ّ اإلع٩َ ٗإْ كاْ ٙةطٛ عزؼبٞ أ ى ًّ اهغزا٢ح اهريت ٙةطٚٔرا اإلعر٩َ املز٢رٛ     ٗٓذا اهِ٘ع ً

ٗاملضٌ٘ع إ٨ إُٔ ؽبانت ف٣رٞ ًر٧ذزٝ يف اعحٌر  ٗٓرٛ عرزؼبٞ املررقفني ،  ٗاهحراذف عورٛ ٓر١٨٧          

ًحعردٜ،  عِرٟ أُٔرٍ ٙر٧ذزْٗ فٌٚرا ظرر٘هلٍ ، ٗٓرٍ هاهةرًا اهغرزؼبٞ ا٪كررز أٌٓٚرٞ يف اعحٌرر            

 ى اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ عّ ا٪عٚا١، ٗاهيت ٙدخى ضٌِٔا اهعٌى اشبفٜ.ٗاهيت جق٘ ٖ يف جغلٚ

هذهم ٨بد ًّ اهحعاًى ً  ٓذٖ اه٘صٚوٞ حبلٌٞ، ٗاهحاذف يف ٓذٖ اه٘صٚوٞ ػبت أْ ٙعحٌد عوٟ 

 رر٘ٝ اإل ِرراع ًٗقارعررٞ اسبصررٞ باسبصررٞ  ْٗ اُررش٨ق إىل ًِا غرراد صفضررطا٢ٚٞ ٨ فا٢رردٝ ًِٔررا،     

 ٗاهيت ٙقى ُفعٔا عّ اهفا٢دٝ ًِٔا.ٗاهةعد عّ ا٪فلار املرفٝ هوصدي 

 ذاًُٚا اه٘صا٢ى ا٪خز٠.

 اهشٙاراد اشبا ٞ. -4

ٗٙحٍ ًّ خ٩هلا اصرحٔدا  أعرداص ضبرد ّٙ هلرٍ ًلراُحٍٔ ٗٗشرآحٍٔ يف اعحٌر  ، ٗٙضرٌ          

هلررررٍ عِرررردًا ٙحعرررردذْ٘، فٚررررحٍ خرررر٩ي ٓررررذٖ اهشٙرررراراد عررررزض أعٌرررراي امل٧صضرررراد اشبفٙررررٞ   

ٗضباٗهرٞ اصرحقطاث    –  اهلٌةٚ٘جز ا.ٌر٘ي  ٙفطى باهص٘د ٗاهص٘رٝ عّ نزٙ -ٗإظباساجٔا

  ٕ ْ      ١٨٧ٓ اهِاظ هوعٌى اشبرفٜ ٗ عٌر ضردٖ ٨ٗ ٙحعردذْ٘    أٗ عورٟ ا٪ رى ذبٚٚردٍٓ فر٩ ٙلُ٘ر٘

عِٕ بضر١٘. ٗجعحررب ٓرذٖ اه٘صرٚوٞ ا٪كررز فعاهٚرٞ عورٟ اإلنر٩ق إوا ًرا جر٘فزد فٚٔرا عرزٗنٔا،             

 ٘ٝ اإل ِراع ٗاهحعورٛ برا ث    ٗاهيت جحٌرى يف ج٘فز ً٘ا فاد خا ٞ يف اهشا٢ز ًّ ظضّ املغٔز ٗ

اسب٘ار ٗمتحعٕ باهقة٘ي هد٠ اهِاظ ، ٗأٙطًا ج٘فز اإلًلاُاد املا ٙٞ هوشٙارٝ كاسباصت ا٬هرٛ  

ا.ٌ٘ي، فطر٩ً عرّ اإلعردا  ازبٚرد هوشٙرارٝ حبضرّ اخحٚرار امل٘عرد ٗعردَ إناهرٞ سًرّ اهشٙرارٝ             

 ٗمحى ٓدٙٞ رًشٙٞ هوغدصٚٞ اهيت ٙحٍ سٙارجٔا.
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ٞ ٗأًاكّ دبٌر  ا٪فرزا ، ٗعٌرى عرزض ًةضر  ملردٝ ربر  صراعٞ         سٙارٝ اهدٗا٢ز اسبلً٘ٚ -5

 ٪فزا  اهدا٢زٝ ٙحٍ ًّ خ٩هٕ ج٘ ٚى رصاهٞ صزٙعٞ جرتن أذزًا يف أوٓاْ ا٪فزا .

اصرررحة٩ي ا٪ُغرررطٞ ا٨شحٌاعٚرررٞ اهررريت جقرررَ٘ عوٚٔرررا امل٧صضررراد اشبفٙرررٞ أٗ ٙقرررَ٘ بٔررررا           -6

عحٌ  ٗضباٗهرٞ  يف ا٨ظحلران برا   -صباهط ا٪صز ، ٗاملِحدٙاد اهفلزٙٞ  -ا٬خزْٗ

 غلى صزٙ  ًٗةض .باهحاذف عوٍٚٔ فٚٔا ٗعزض أعٌاي ٗإظباساد 

 عرر٘ٝ اهقٚررا ٙني ٗاه٘شٔررا١ يف اعحٌرر  هشٙررارٝ امل٧صضرراد اشبفٙررٞ ٗان٩عٔررٍ عوررٟ اهعٌررى    -7

ُزٙررد كِررا  ٗجصررٌٍٚ بررزاًض هلررذٖ اهشٙرراراد ؽبررزط  ٘شةٔررا املرردعْ٘ٗ بقِاعرراد شدٙرردٝ      

 إٙصاهلا هلٍ.

مل٧صضرراد اشبفٙررٞ ٗجصررٌٍٚ بررزاًض هوشٙررارٝ جحِاصررت ًرر  أعٌررارٍٓ   عرر٘ٝ املرردارظ هشٙررارٝ ا -8

هوحاذف عوٟ ازبٚى ازبدٙد ٗخو  اهقِاعاد املزش٘ٝ فٍٚٔ دباٖ اهعٌرى اشبرفٜ، ِٗٙةةرٛ أْ    

ُحعاًى ِٓا ً  ٓذٖ اهردع٘اد بطز ٔرا اهفِٚرٞ ٪ْ ٓرذٖ خطر٘ٝ يف إعرا ٝ جغرلٚى  ِاعراد         

 هحٕ بضٔ٘هٞ .ًاساهخ بلزًا ٗأْ أٜ أذز ٙ٘ض  عوٚٔا ٨ ٙحٍ إسا

ِٗٓان ٗصا٢ى ًحعد ٝ أخز٠ زبٌ  اهحربعراد جقرَ٘ عورٟ اهع٩ راد اهغدصرٚٞ ٗاهع٩ راد        -9

 .10ا٨شحٌاعٚٞ

إْ اهحاذف عوٟ املعزفٞ ٗاإل ران هد٠ أفرزا  اعحٌر  هحغرلٚى اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ املزشر٘ٝ عرّ اهعٌرى         

ح٘ ف عوٟ أعٌاي جقَ٘ بٔا امل٧صضاد اشبفٙٞ فق  ،ٗإمنا ٨بد أْ ٙلْ٘ ب٣ٚرٞ ضبٚطرٞ   اشبفٜ ٨ ٙ

 ابوٞ ًٗعِٚٞ عوٟ وهم ، فاهة٣ٚٞ ا.ٚطٞ جحٌرى يف اهدٗهٞ ٗجعاًؤا ً  ٓذٖ امل٧صضراد ًٗردٜ  فعٔرا    

  هلا بضّ اهق٘اُني اهداعٌٞ هلا ٗظرٔا ٪فزا  اعحٌ  عوٟ اهحعاْٗ ًعٔا، كٌرا ٙردخى أفرزا  اعحٌر    

يف ٓذٖ اهة٣ٚٞ ص٘ا١ ًحربعني هوعٌى اشبفٜ أٗ ًحط٘عني فٚٔا ًٗد٠  ابوٚحٍٔ ٗجفاعورٍٔ يف جغرلٚى   

 اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ .

                                                 
ٗصٚوٞ يف مج  اهحربعاد، باصٍ  433حبز هف ًِغ٘ر  زكش اهةع٘س ٗاهدراصاد  لحت ٣ٚٓٞ اإلهاذٞ اإلص٩ًٚٞ اهعاملٚٞ با٪ظضا١ بعِ٘اْ  10

 أمحد بّ محد اهة٘عوٛ.
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ٗٙعد اهدٗر اهذٜ جقَ٘ بٕ اهدٗهٞ أصاصًٚا ٗا٪كرز أٌٓٚٞ ًّ بني ا٪ ٗار مجٚعًا، إو  ٘شةٕ ٙحٍ  ف  

٪ٜ  ٗر أخرز. ًٗرّ فطرى اهلل إْ     اهعٌى أٗ جقٚٚردٖ، برى إُرٕ بردْٗ ٓرذا اهردٗر هرّ ٙلرْ٘ ِٓران أذرز          

املٌولٞ جدعٍ اهعٌى اشبفٜ ٗجفضح هٕ صبرا٨د هوعٌرى، برى إْ اهطر٘اب  اهريت ٙرحٍ ٓٚلوحٔرا ا٬ْ        

عّ نزٙ  اهدٗهٞ جصرت يف ا٨دبراٖ اهصرعٚح هحلرّ٘ٙ اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ اه٘اضرعٞ املعرام ظٚرز إْ          

 جانف اهعٌى ٗٗضعٕ ضٌّ أصط ٗاضعٞ ٙضاعد عوٟ وهم . 

٧صضاد اشبفٙٞ يف بِا١ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ هوعٌى اشبفٜ هد٠ أفزا  اعحٌ  فٔر٘  ٗر ٙقرَ٘   أًا  ٗر امل

عوٟ عدٝ أصط أٌٓٔا ٓ٘ اهحعزن ضٌّ اإلنار اهريت جطرعٕ اهقر٘اُني ازبدٙردٝ باملٌولرٞ ٗاملِغٌرٞ       

هوعٌى اشبفٜ ٗوهم با٨صحفا ٝ اهقص٠٘ ًّ اهفضح ٪عٌاي اهرب  ٗ ف  أفزا  اعحٌ  هلا ، كٌا أْ 

بِا١ إصرتاجٚصٚٞ ٗاضعٞ املعام ًّ ا٪صط اهلاًٞ هلذا اهةِا١ جغرٌى كافرٞ اشبطر٘ن اهريت جغرلى      

اهص٘رٝ ً  شدٗهحٔا ٗجقدٍٙ ا٪ٍٓ فاملٍٔ ًِٔا ، ٗٙعد اهحِضرٚ  اهةرٚين برني امل٧صضراد اشبفٙرٞ ٓراَ       

ٗضرررزٗرٜ هطرررٌاْ صررر٩ًٞ ٓرررذٖ اإلصررررتاجٚصٚاد ٗظضرررّ جِفٚرررذٓا بررر٩ جعرررارض أٗ إٓررردار ملررر٘ار      

ضاد اشبفٙٞ املاهٚٞ ٗاهةغزٙٞ ً  أٌٓٚٞ ا٨صحفا ٝ ًّ أخطا١ املاضرٛ. ٗجعرد ٓرذٖ ا٪صرط ٓرٛ      امل٧ص

ا٪ٍٓ ًّ ا٪صط املدحوفٞ يف بِا١ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ اهيت ب صز ٓا جفص٩ًٚ يف ً٘ض  صراب  يف ٓرذا   

 اهةعز.

ى ًعٔرا ٗاهعٌرى   أًا  ٗر ا٪فزا  يف اعحٌ  ص٘ا١ ًحربعني أٗ ًحطر٘عني، ٗٓرٍ اهف٣رٞ اهريت ٙرحٍ اهحعاًر      

عوٚٔا ، فِٔان أًر٘ر عردٝ جر٧ذز يف  ٗرٓرٍ يف بِرا١ اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ أٌٓٔرا امل٘رٗذراد اهرقافٚرٞ هرد٠            

ا٪فزا  ٗ ِاعاجٍٔ اهضابقٞ عرّ اهعٌرى اشبرفٜ ، ًٗرد٠ اهحردّٙ اهرذّٙ ٙحٌحعرْ٘ برٕ، ًٗرد٠ إميرأٍُ           

        ٗ ٓررذا اهرردٗر ِٙةةررٛ    فٔررَ٘ ازبضررد اه٘اظررد ه٫ًررٞ اإلصرر٩ًٚٞ ٗ ٗرٓررٍ يف ذبقٚرر  ٓررذا املفٔررَ٘. 

اكحغافٕ  ةى بِا١ ٗض  إصرتاجٚصٚٞ بِا١ اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ فةٌ٘شةرٕ ٙرحٍ اهةِرا١ ٗعوٚرٕ ٙرحٍ اهحِفٚرذ،       

 ٗبقدر اهد ٞ يف ر د ٓذا اهدٗر بابعا ٖ املدحوفٞ صٚحعق  اهِصاح هلذٖ اإلصرتاجٚصٚٞ.

ّ بعرض ، فلرى   ٗازبدٙز باهذكز أْ اهع٩ ٞ بني ٓذٖ ا٪ ٗار ع٩ رٞ جلاًوٚرٞ ٨ ٙةرين بعطرٔا عر     

 ٗر ؼبحاط إىل ا٬خز ٗر ا ٨ ٙقَ٘ إ٨ بٕ ، هذهم فاْ جطافز ازبٔ٘  ٗجعاُٗٔا هحصت يف بِا١  ٘رٝ 

وِٓٚٞ شٚدٝ أًز ٨سَ ٗضزٗرٜ هحعقٚ  اهص٘رٝ اهذِٓٚٞ املاً٘هٞ هوعٌى اشبفٜ هد٠ اعحٌ  ا.ورٛ  

 بى اهزأٜ اهعاَ اهعاملٛ .
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 الفصل الجالح

 ؤسسات اخلرييُاإلعالم وأثسه يف بهاء امل

ٙةين اهلرف ًِرا ع٩ حرٕ ًر  ا٪عرٚا١ عرّ نزٙر  ًرا ٙقدًرٕ اإلعر٩َ عِٔرا، ٗبقردر ًرا ٙلرْ٘ ٓرذا               

عرررّ ا٪عرررٚا١  رررعٚعٞ  اإلعررر٩َ  رررا  ًا يف ُقورررٕ هوٌعوً٘رررٞ ٗعزضرررٕ هوعقٚقرررٞ جلرررْ٘ فلزجِرررا      

 ًٗ٘ض٘عٚٞ..

ٙٞ، كراْ يف  ٗٓذا اإلع٩َ اهذٜ ٙحدخى يف كى  ةفٝ ٗكةفٝ كاْ هٕ ٗ فٞ ً  ازبٌعٚاد اشبف

ٕ     بعطٔا ً٘ض٘عًٚا، ٗأشعف اإلعر٩َ اهةزبرٛ     حبقٔا يف أظٚاْ أخز٠، ِٗٙدرط ذبخ وهرم ًرا ٙغرِ

ضررد ازبٌعٚرراد اشبفٙررٞ اإلصرر٩ًٚٞ، ٗٙغررلم يف أعٌاهلررا اشبفٙررٞ، ٗٙصررةح   ًررّ ا عررا١اد ٗآٚررٞ

فٙٞ بدأ ا٪ًز أكرز ًزارٝ عِدًا ٙق  اإلع٩َ ا.وٛ يف ازبعز واجٕ.. فاسبدٙز عّ ازبٌعٚاد اشب

فصرررزد شزٙررردٝ )املدِٙرررٞ( بعرررض املغرررل٩د ٗاهقطررراٙا اشبا رررٞ   ظرررني 1994يف املٌولرررٞ عررراَ 

بازبٌعٚاد اشبفٙٞ  ا اصحفش اهلرف ًّ اهلحراث ٗاهصرعفٚني هولحابرٞ بامل٘ضر٘ع، ٗاهةعرز يف      

ظقٚقٞ كى ًا ٙقاي عّ ٓذٖ ازبٌعٚاد كٌا أْ سٙا ٝ ازبٌعٚاد اشبفٙٞ يف اهفررتٝ ا٪خرفٝ أعقةرٕ    

حٌاَ بٔا، عدا ا٨جٔاًاد اهيت ج٘شٕ هلا.. ًّٗ ِٓرا جحصورٟ أٌٓٚرٞ اهع٩ رٞ برني ازبٌعٚراد اشبفٙرٞ        آ

 .11ٗاإلع٩َ

ٗيف ٓذا اهفصى صٚحٍ جِاٗي أذز اإلع٩َ عوٟ امل٧صضاد اشبفٙٞ يف ًةعررني ٌٓرا  راصرٞ ٓرذا ا٪ذرز      

جغلٚوٞ اهعاًوني فٚٔرا  يف بِا١ اهلٚاكى اإل ارٙٞ هو٧ٌصضاد اشبفٙٞ ٗذبدٙد ًد٠ اعحٌا ٙحٔا عوٟ 

ًّ ً٘عفني ًٗحط٘عني ًٗحعاُٗني، ٗاهذٜ ٙصت بدٗرٖ يف ذبدٙد على اهةِا١ اهرداخوٛ هو٧ٌصضرٞ   

اشبفٙٞ، ٗأٙطًا  راصحٕ يف اهةِا١ املاهٛ هو٧ٌصضاد اشبفٙٞ برى ٗذبدٙرد ج٘شٔاجٔرا املاهٚرٞ ٗاملغرارٙ       

 اهيت ٙحٍ اهرتكٚش عوٚٔا.

 

 

                                                 
د ٗاملع٘ اد، ضب٘ر أٌٓٚٞ اهع٩ ٞ بني ازبٌعٚاد اشبفٙٞ ٗاإلع٩َ، اهدكح٘رٝ هطٚفٞ اهعةد ازبٌعٚاد اشبفٙٞ يف املٌولٞ اإلظباسا ُدٗٝ  11

 اهوطٚف.
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جعحٌرررد اهلٚاكرررى اإل ارٙرررٞ هو٧ٌصضررراد اشبفٙرررٞ يف جغرررلٚؤا عورررٟ ذررر٩س ف٣ررراد ٓرررٍ امل٘عفرررْ٘       

 ٗاملحط٘عْ٘ ٗاملحعاُْٗ٘، ٗهلى ف٣ٞ ًّ ٓذٖ اهف٣اد ً٘ا فاد خا ٞ يف اهحعاًى املاهٛ ٗاإل ارٜ.

ةحرٕ عورٟ  ٗاَ كاًرى، ٗجِفٚرذ     فامل٘عف ػبزٜ عوٕٚ ًا ػبزٜ عوٟ امل٘عف يف كرى ًلراْ  ٘اع   

ًا ٙطوت ًِٕ خ٩ي صاعاد اهعٌى، ٗٓ٘ ٙضحع   ٘شت وهم راجةًا عٔزًٙا ٗهٕ كافٞ ا٨صحعقا اد 

 اهيت ِٙن عوٚٔا  اُْ٘ ًلحت اهعٌى ٗاهعٌاي ًّ ًلافآد ٗراظاد أصة٘عٚٞ ٗإشاساد صِ٘ٙٞ ..

أ رى ًرّ صراعاد اهعٌرى     أًا املحعاْٗ ً  امل٧صضاد اشبفٙٞ فٔ٘ ٙعٌرى صراعاد عٌرى ضبرد ٝ جلرْ٘      

اهيت ٙداًٗٔا امل٘عف ٙضحع   ٘شةٔا ًلافاٝ عٔزٙٞ جشٙد ٗجرِقن ظضرت خرباجرٕ ٗا٪عٌراي اهريت      

لررْ٘ أٗ رراد  ٗاًررٕ يف اهفرررتٝ  ًررا جٙقررَ٘ بٔررا يف امل٧صضررٞ ًٗررد٠ ُرردرجٔا يف صرر٘ق اهعٌررى ، ٗهاهةررًا   

ٙقدَ عٌورٕ ًرّ أٜ ًلراْ    املضا٢ٚٞ ، ٗأظٚاًُا ٙغرتن عوٕٚ أْ ٙداَٗ يف ًقز امل٧صضٞ اشبفٙٞ أٗ أْ 

 ص٘ا١ يف بٚحٕ أٗ عٌوٕ، املٍٔ أْ ٙقَ٘ بٕ هٚضحع  ًلافآجٕ .

أًا املحط٘ع ً  امل٧صضاد اشبفٙٞ فٔ٘ ًحرربع ٗهلِرٕ ًحرربع ًرّ ُر٘ع خراص ظٚرز ٙحرربع   رش١ ًرّ           

 ٗ حٕ ٙقدَ فٕٚ ًّ خربجٕ ٗشٔدٖ بدْٗ ًقابى ، ٗٓ٘ أٙطًا ٙقدَ ٓذا اه٘ خ يف اهفرتاد املضا٢ٚٞ .

ٓ  ٗكٌرا ُرر  ٚلررى إ ارٜ عوررٟ ٓررذٖ ز٠ ًررّ ٓررذا اهعرزض اهضررزٙ  مل٘ا ررفاد كررى ف٣رٞ أْ اظحرر٘ا١ أٜ 

ػبعرى ًِرٕ ٓرٚل٩ً ًعقردًا ٙصرعت اهحعاًرى فٚرٕ  عٚرار ٗاظرد ٙعٌرٍ عورٟ ازبٌٚر  ،              اهف٣اد اهر٩س

 ٗإمنا ػبت  ٚاهٞ ًعاٙف ًحعد ٝ يف اهلٚلى هحعقٚ  اهطة  اإل ارٜ ٗاملاهٛ فٕٚ .

ًا يف  رٚاهٞ اهلٚاكرى اإل ارٙرٞ هو٧ٌصضراد اشبفٙرٞ ًرّ خر٩ي جراذفٖ         ٗهقد هعت اإلع٩َ  ٗرًا كةف

عوررٟ ٓررذٖ اهف٣رراد ظٚررز كرراْ ِٓرران منرر٘ ٗاضررح يف أعرردا  املحطرر٘عني ٗاملحعرراُٗني ًرر  امل٧صضرراد     

اشبفٙٞ يف فرتٝ ًا  ةى اسبرا ٜ عغرز ًرّ صرةحٌرب ، ٗكراْ وهرم ًحِاصرقًا ًر  ازبر٘ اهعراَ يف ٓرذٖ            

ازبٔررراد املدحوفرررٞ يف اعحٌررر  شبدًرررٞ امل٧صضررراد اشبفٙرررٞ  اهفررررتٝ اهررريت كررراْ اهررردف  ًرررّ كافرررٞ

ًٗضاعدجٔا ٗارجفاع اهزهةٞ هد٠ عزؼبٞ املحردِٙني ٗاهردعاٝ يف اهحطر٘ع يف امل٧صضراد اشبفٙرٞ. بٌِٚرا       
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جةف اه٘ض   و٩ًٚ بعد اسبا ٜ عغز ًّ صةحٌرب بعد اهلصٌراد اهحدزٙةٚرٞ اهريت  ا ٓرا اإلعر٩َ اهعراَ       

 اَ ٗضد امل٧صضاد اشبفٙٞ بغلى خاص .اهعاملٛ ضد املٌولٞ بغلى ع

 مترى أذز اإلع٩َ يف جزكٚةٞ اهلٚاكى اإل ارٙٞ هو٧ٌصضاد اشبفٙٞ يف أْ جاخذ اهغلى اهحاهٛ:

  وٞ ا٨عحٌا  عوٟ امل٘عفني . -1

 سٙا ٝ ا٨عحٌا  عوٟ املحعاُٗني ٗاملحط٘عني . -2

ػبابٚاد ٗأكضرةحٕ بعرض   ٗهقد خوقخ ٓذٖ اهرتكٚةٞ مسحًا  ٚشًا هلذٖ اهلٚاكى، فاعطحٕ بعض اإل

 اهضوةٚاد ، ٗهعى أٍٓ اإلػبابٚاد ٓٛ :

ربفٚض جلوفٞ اهلٚلى. ظٚز ٙعحٌد عوٟ املحط٘عني اهذّٙ ٨ ٙحقاضرْ٘ أشرزًا    -1

 ٗعوٟ املحعاُٗني اهذّٙ ٙحقاضْ٘ يف اهةاهت ًلافآد رًشٙٞ.

اهضٌاح بحطدٍٚ اهلٚلى ٗج٘صٚعٕ. فوٚط ِٓان ًغلوٞ هرد٠  راُعٛ اهقرزار     -2

 ظحٟ عغزٝ أعداص ٪ْ جلوفحٕ عوٟ امل٧صضٞ جلْ٘  وٚوٞ شدًا.ًّ إضافٞ عدن أٗ 

 ٗهلّ كاْ هلذٖ اهرتكٚةٞ ًضا٥ٗ عدٝ أٌٓٔا :

ًعدي اهدٗراْ املزجف  هوٌحط٘عني يف امل٧صضاد اشبفٙٞ. ٗٓذا أًز نةٚعٛ شدًا  -1

حبضت امل٘ا فاد اهيت أٗر ُآا ًّ  ةى هلى ف٣ٞ، فاملحط٘ع ٗاملحعاْٗ ٨ ٙ٘شد ًا ٙوشًٕ 

أرا  أْ ؽبررزط ًررّ اهعٌررى أْ ٙعطررٛ خررربًا هو٧ٌصضررٞ  ةررى خزٗشررٕ ب٘ ررخ كررا  ،   إوا ًررا 

فط٩ً عّ إُٔ  د ٙلْ٘  دَ إىل اهعٌى اشبفٜ ُحٚصٞ ف٘راْ  اخوٛ ٗرهةٞ ٗ حٚٞ هوحطر٘ع  

يف امل٧صضاد اشبفٙٞ ًٗا إْ جشٗي ٓذٖ اهزهةرٞ اه٘ حٚرٞ ِٙفرز ٗٙررت   فٚراجٛ ظِٚرًا ٗٙحةٚرت        

 أظٚاًُا.

ارٙٞ يف ا٪عٌاي ٗوهم ُحٚصٞ ارجفاع ًعدي اهدٗراْ بني هٚاث اهح٘ا ى ٗا٨صحٌز -2

املحطرر٘عني ٗاملحطرر٘عني . فٌررا إْ ٙةرردأ أظرردٍٓ أفلررارًا جفعٚوٚررٞ أٗ ًغررزٗعًا شدٙرردًا ذررٍ       

ِٙصز  ، ٗٙراجٛ ًرّ بعردٖ فا ردًا هوعٌراظ ملرا بردأٖ هرفٖ فٚ٘ فرٕ ٗٙةردأ ًرّ شدٙرد أًرزًا              

 شدٙدًا ٗٓلذا .... .
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ورٟ ٗجرفٝ ضبرد ٝ . ُحٚصرٞ اهرحةفاد املححاهٚرٞ       ضعف اصحقزار اهلٚاكى اإل ارٙٞ ع -3

عوٟ أفزا ٓا. ٗٙش ا  ا٪ًز ص١ً٘ا إوا ًا كاُخ اهحةفاد يف امل٘ا   اهقٚا ٙٞ يف امل٧صضاد 

 اشبفٙٞ.

هٚرراث اإلصرررتاجٚصٚٞ املحلاًوررٞ يف امل٧صضرراد اشبفٙررٞ ، ٗوهررم ُحٚصررٞ كرررزٝ      -4

عراد هرد٠ ٗاضرعٚٔا ٗا٪عرداص     اهحةفاد اإل ارٙٞ ٗاهيت ِٙصٍ عِٔا جةف  ا٪فلرار ٗاهقِا 

 امل٧ذزّٙ يف بِا٢ٔا.

هٚاث رٗح اهفزٙ  اه٘اظد يف اهعٌى ، ٗوهم ُحاط نةٚعرٛ فٔرذٖ اهرزٗح جلحضرت      -5

باملعاٙغٞ ٗا٨صحٌزارٙٞ، فاوا آحشد ٓذٖ ا٪ً٘ر فرت  اإلظضاظ برزٗح اهفزٙر  اه٘اظرد يف    

 اهعٌى.

جفعٚرى رٗح اهحطر٘ع يف اعحٌر  ٗ فر      ٗهعى ٓذا اهعزض ٙةني أْ أذز اإلع٩َ يف ظرد واجرٕ إػبرابٛ يف    

ا٪فزا  هوةذي ًّ ٗ حٍٔ ٗشٔدٍٓ إ٨ أْ ٓذا ا٪ذز  ا   عردَ اهةرذي ًرّ  ةرى امل٧صضراد اشبفٙرٞ       

  ٔ يف اهعٌرى ٗا.افغرٞ    ٍيف جِغٍٚ أٗضاع املحط٘عني ٗاملحعاُٗني  ا ٙطٌّ اصحقزارٍٓ ٗاصرحٌزار ٙرح

 ٜ.عوٟ أْ جغى رهةحٍٔ ًحِاًٚٞ يف اهةذي يف اهعٌى اشبف

 

٧ٙذز اإلع٩َ بغلى ًةاعز يف جزكٚةٞ اإلٙزا اد هو٧ٌصضراد اشبفٙرٞ بةِ٘ ٓرا املدحوفرٞ ، فِٔران      

ع٩ ٞ نز ٙٞ بني أذز اإلعر٩َ ُٗر٘ع اإلٙرزا ، فلوٌرا سا  اإلسبراح اإلع٩ًرٛ باُ٘اعرٕ املدحوفرٞ عورٟ          

 عني ًّ اإلٙزا  سا  اهدخى فٕٚ بِفط اهقدر ٗر ا باكرز ًّ وهم.ُ٘ع ً

 جحٌرى جزكٚةٞ اإلٙزا اد يف هاهةٚٞ امل٧صضاد اشبفٙٞ يف:

 ا٪ٙحاَ، املضاشد ٗا٬بار ، اهشكاٝ  ( . )جربعاد طبصصٞ ) ٗيف هاهةٚحٔا هر -1

جربعاد عاًٞ. ٗٓٛ اهريت ِٙفر  ًِٔرا عورٟ ا٪ًر٘ر اهدع٘ٙرٞ ٗاهحعوٌٚٚرٞ ٗاهصرعٚٞ           -2

 ٗاإلهاذاد اهعاشوٞ.
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ٗبزهٍ ج٘اشد ٓذٖ املغارٙ  يف ًعغٍ امل٧صضاد اشبفٙٞ إ٨ أْ اإلٙزا اد املحعققٞ يف كى بِد ًرّ   

ٓررذٖ اهةِرر٘  ؽبحوررف برراخح٩  اهحرراذف اإلع٩ًررٛ عوٚٔررا، فرراوا ُغزُررا إىل اسبٌرر٩د اإلع٩ًٚررٞ اهرريت   

 ٓذا ا٪ذز . ٌٌخ هدعٍ  طاٙا ًعِٚٞ ٗكٚف كاْ ًز ٗ ٓا ُدرن عِدٓا ًد٠ أٌٓٚٞ 

ظفغرٕ اهلل  -فعوٟ صةٚى املراي ٨ اسبصز  يف اسبٌوٞ ا٪خفٝ اشبا رٞ خبرا َ اسبرزًني اهغرزٙفني     

ٓر ظققخ ٩ًٙني اهزٙا٨د 1421ٗاهيت  ٌٌخ هدعٍ ا٨ُحفاضٞ اهراُٚٞ يف فوضطني عاَ   -ٗرعاٖ

يف فوضررطني هرردعٍ ا٨ُحفاضررٞ    يف اهغررٔ٘ر اهحاهٚررٞ هوعٌوررٞ  خررى ًحصرراعد يف أٙرراَ اسبٌوررٞ ، ٗذبقرر

ٗٙعحرررب ٓررذا ًررّ بقٚررٞ ا٬ذررار اإلع٩ًٚررٞ هوعٌوررٞ. ُٗفررط اهغرر١ٛ ميلررّ  ٘هررٕ يف محرر٩د اهة٘صررِٞ        

 ٗاهلزصم ٗاهصً٘اي ٗهفٓا ًّ اهقطاٙا.

 خررز ٪ذررز اإلعرر٩َ ٗٓرر٘ أذررز  اإلعرر٩َ اهعرراملٛ عوررٟ جزكٚةررٞ اإلٙررزا اد يف امل٧صضرراد      ِٗٓرران بعررد

اهضراخِٞ أٗ امل٘ا ر  اهضراخِٞ، ٗٓرٛ امل٘ا ر  اهريت       اشبفٙٞ، ٗٓ٘ ًا ٙصطوح عوٟ جضرٌٚحٕ بامل٘اضرٚ    

يف ر٦ٗظ أخةارٖ ٗاهعِاٙٞ بٔرا ًرّ خر٩ي ا٪خةرار اهعاملٚرٞ       إٙا ٓارٖ ٙٔحٍ بٔا اهزأٜ اهعاَ اهعاملٛ ٗجصدُّ

اهيت ٙةرٔا هوعاَ، ٗٓذا ا٪ذز ٨ ميلّ جفا ٕٙ ًّ  ةى امل٧صضاد اشبفٙرٞ هق٘جرٕ اهلرةفٝ ٗصرط٘جٕ     

ٓذا ا٪ذز  هٚط يف  ٘جٕ ٗإمنا يف بررٕ هوقطرٚٞ اهضراخِٞ ًرّ ٗشٔرٞ ُغرزٖ       ازبارفٞ ، ٗاإلعلاهٚٞ يف 

اهيت هاهةًا ًا ٨ جحف  ً   ج٘شٔاد امل٧صضاد اشبفٙٞ ، فحططز  امل٧صضراد اشبفٙرٞ هوحعاًرى ًعٔرا     

 ٗج٘عٚفٔا هح٘شٔاجٔا  در اإلًلاْ.

إع٩ًٔرا اهرداخوٛ    ٗهذهم اهعدٙد ًّ بِ٘  اإلٙزا اد يف امل٧صضاد اشبفٙٞ ٙحٍ ذبزٙلٔا ًّ خر٩ي 

بٌِٚا ٙحاذز  خؤا هحةطٚٞ اهقطاٙا اهضاخِٞ اهيت ٙٔرحٍ بٔرا اهرزأٜ اهعراَ اهعراملٛ  بفعرى جراذف اإلعر٩َ         

 اهعاملٛ عوٚٔا. 
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 .التىصًات

جةني ًّ ٓرذا اهعرزض املدحصرز ا٪ذرز اهلرةف ههعر٩َ ٗاهع٩ راد اهعاًرٞ عورٟ امل٧صضراد اشبفٙرٞ            

 هيت ُ٘ششٓا فٌٚا ٙوٛ:ٗميلّ اصحد٩ص بعض اهح٘ ٚاد ا

إخ٩ص ا٪ًز هلل، ٗاهعٌى اهصعٚح املةين عوٟ  اعدٝ صوٌٚٞ ٓ٘ أصاظ اهقة٘ي  -1

يف ا٪رض، ٗعوررٟ  رردر متلررّ ٓررذا يف اهِفرر٘ظ عوررٟ  رردر ًررا ِٙحغررز ًررا ٙزٙرردٖ اإلُضرراْ   

 ٗٙ٘ض  هٕ اهقة٘ي يف ا٪رض.

ػبررت أ٨ ظبعررى ٌِٓررا ا٪كرررب ٗٓرردفِا ا٪ٗظررد أْ عبضررّ  رر٘رجِا اهذِٓٚررٞ يف    -2

اهةزبٚٞ ٗهد٠ اهزأٜ اهعراَ اهةزبرٛ، ُعرٍ ٓر٘ ٓرد  ٗهلرّ هرٚط ًقصر٘ ًا          اإلع٢َ٩ى ٗصا

هذاجٕ، ٗإمنا ميلرّ ذبقٚقرٕ ًرّ خر٩ي ُقرى اهزصراهٞ اهصرعٚعٞ عرّ اإلصر٩َ، ٗأخر٩ق           

 اهغع٘ث اهةزبٚٞ. إىلاملضوٌني 

بِا١ إصرتاجٚصٚٞ إع٩ًٚٞ جةطٛ كافٞ اشبط٘ن اهيت جغرلى اهصر٘رٝ اهذِٓٚرٞ     -3

ضٔا عورٟ بٚاُراد ٙرحٍ ر ردٓا بد رٞ ًرّ اه٘ا ر  اهريت جعٚغرٕ امل٧صضراد           املاً٘هٞ بعد جاصٚ

 اشبفٙٞ ٗاهة٣ٚٞ ا.ٚطٞ بٔا .

ا٨رجلاس عوٟ ا٪صط اهيت أٗر ُآا يف بِا١  ٘رٝ وِٓٚرٞ  روةٞ ٙصرعت اهوعرت      -4

 بٔا ًّ  ةى أ عاث ا٪ٓ٘ا١ ٗاسبا دّٙ عوٟ اهعٌى اشبفٜ ًٗا ؼبققٕ ًّ إظباساد.

اد اشبفٙررٞ ًررّ أشررى ج٘ظٚررد اشبطرراث اإلع٩ًررٛ  ضررزٗرٝ اهحِضررٚ  بررني ازبٌعٚرر -5

فٌٚا بٍِٚٔ، فراْ يف وهرم  ر٘ٝ هوصٌٚر  ٗؽبور  ُ٘عرًا ًرّ املٔابرٞ هورذّٙ ؼبراٗهْ٘ اهِٚرى ًرّ             

 امل٧صضاد اشبفٙٞ.

عرردَ اصررحرارٝ اهررزأٜ اهعرراَ اهعرراملٛ ضررد امل٧صضرراد اشبفٙررٞ  رردر اإلًلرراْ،        -6

برى  ٖ أكررز ًرّ ف٘ا٢ردٖ ،    ٗاهحعاًى ًعٕ حبلٌٞ ٪ْ ا٨ُش٨ق ًعرٕ يف ٓرذا اهصرد  ًطرار    

ٙح٘اف  ً  إصرتاجٚصٚحِا   إًِ ٗج٘عٚفٕ هصاا ًغارٙعِا  در املضحطاع  دبت ا٨صحفا ٝ

. 
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بِررا١ اهلٚاكررى اإل ارٙررٞ باصررحعٌاي املرر٘عفني يف اإل اراد اسبٚ٘ٙررٞ بامل٧صضرراد       -7

اشبفٙررٞ شبورر  ُرر٘ع ًررّ ا٨صررحقزار  هلررا  ررا  ميلررّ ًررّ جِفٚررذ إصرررتاجٚصٚٞ نٌ٘ظررٞ ،         

املحعاُٗني ٗاملحط٘عني يف اإل اراد اهريت ٨ عبحراط فٚٔرا إىل اصرحقزار  ا٢رٍ أٗ أْ       ٗاصحعٌاي

ٙضررحعاْ بٔررٍ يف ا٪عٌرراي امل٧ حررٞ ٗاملررحةفٝ ًٙ٘ررًا بعررد ٙررَ٘ ٗهررف املز رر٘ ٝ يف اشبطرر٘ن          

 اهعزٙطٞ يف اإلصرتاجٚصٚٞ.

إػبرررا  ظوررر٘ي إ ارٙرررٞ ٗاضرررعٞ شبوررر  ُررر٘ع ًرررّ ا٨ُطرررةان يف فررر٣يت املحطررر٘عني   -8

ا ميلّ ًّ جفعٚؤٍ يف امل٧صضراد اشبفٙرٞ ٗٙشٙرد ًرّ كرٍ ا٨صرحفا ٝ ًرّ        ٗاملحعاُٗني  

 خرباجٍٔ ٗؼبافػ عوٟ ً٘اعةحٍٔ يف خدًٞ امل٧صضاد اشبفٙٞ.

اسبزص عوٟ اهعٌرى يف ا٪نرز امل٘ضر٘عٞ هوعٌرى اشبرفٜ باهرداخى ، ٗاهعٌرى يف         -9

 أنز اهقاُْ٘ اهدٗهٛ ٗاملِغٌاد اهدٗهٚٞ باهِضةٞ هو٧ٌصضاد اهعاًوٞ باشبارط.

طبانةٞ اهغزا٢ح امل٧ذزٝ يف اعحٌ  باإلظباساد ٗاسبقا٢ ، فراْ وهرم أٗ ر  ًرّ      -11

 اشب٘ض يف أٜ أًز  خز.

ضرررزٗرٝ اهقٚررراَ  زاشعررراد ش٘ٓزٙرررٞ بازبٌعٚررراد اشبفٙرررٞ هحصرررعٚح ا٪ٗضررراع   -11

 اهداخوٚٞ ٗاهعِاٙٞ باهلٚف ٗاهحصدٜ هوعٚ٘ث بغلى ًضحٌز ٗاهعِاٙٞ باهلٚف .

ُحاشًا هححة  ٗر د  -ا٪ًط ٗاه٘ا   ٗاملاً٘ي –عٌى اشبفٜ كاْ ٓذا اهعزض ٪ذز اإلع٩َ عوٟ اه

ٓذا امل٘ض٘ع عّ  زث ، ًِٕ ًا ر د ًّ ٗصا٢ى اإلع٩َ املدحوفٞ ًّ شزا٢د ٗإواعاد ٗجوفاس ،ًِٕٗ 

ًا ب جحةعٕ يف اهدراصاد اسبدٙرٞ ظر٘ي ٓرذا امل٘ضر٘ع، ًِٗرٕ ًرا عرزض يف املر٧متزاد، ٗأخرفًا ًرّ          

ا٨ظحلان املةاعز  يف ٣ٚٓٞ اإلهاذٞ اإلصر٩ًٚٞ اهعاملٚرٞ باملٌولرٞ    خ٩ي  ارصاد عٌوٚٞ ًّ خ٩ي 

 اهعزبٚٞ اهضع٘ ٙٞ.

بذهخ شٔدٜ يف ا٨خحصار  در اإلًلاْ ٪ْ ٓذا املقاَ هٚط ًقاَ إصٔاث ٗاصرحطزا ،  ٗأخفًا فقد 

 إٙصاهٕ. أر دٗيف ُفط اه٘ خ أرش٘ ًّ اهلل أْ ٨ ٙلْ٘ اخحصارا طب٩ً باملطٌْ٘ ًٗا 

ِٙف  بٔذٖ اه٘ر ٞ، ٗأْ ٙزس ِا أشزٓا، ٗأْ جصت يف ا٨دباٖ اهصعٚح ًّ أشى إخ٘اُِا  أصاي اهلل أْ

 املضوٌني املضحفٚدّٙ ًّ ٓذٖ امل٧صضاد اشبفٙٞ املةاركٞ.
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 ملخص الورقة

 

ِٙااش ا بهثرااى ًااا٠ ةًلشُٚااٞ فكثٚاامل بلقلااشه ب"إدورااٞ قاأِخ مةءبهٝ    ااش  بهدٌاا ١م  

ُاإ ٙرااااَ  أذااا أٓااٍ ب"ِااشٓخ بهإ اا٘ٙرٚٞ ب"دشملااسٝت ا ب"ة، ااش  بةرلٙااٞ   ش  ااشقٞ ة          أ)ٗٓاا٘  

ششء  ٔاش ةاب ًاش أهبء  بالهاشٖ    تٌ٘ ٞ ًّ بةك٘ب  ب"رذلذٞ ميلّ  ءبهٝ ٓذٖ ب"ة، ش  بال،ذل

خ٘ ٓذب ب"ِٔخ. ٗبجلاٙس  شهذكس أْ ًِٔخ مةءبهٝ    ش  بهدٌ ١م ٙرَ٘  وٟ قلسٝ أ،ش،اٚٞ ٓاٛ    

 ااسٗهٝ  ِااش١    ااش  ا٘ٙوااٞ ب"ااا٠ ًااا تٌ٘ ااٞ ًِإرااشٝ ًااّ بهدٌاا ١ ًٗدااسقإٍٔ ٗقٌٔٔااٍ  ٗفِعااٍٚ    

 ى بلٓابف بهإشهٚٞ   ملف٘ف ب"ة، ٞ هإوثٚٞ ذشجشفٍٔ. ٗ شلى أكثس حتاٙاب ب،إٔاف بهثر

   .بهإدسٙف قِٔخ ةءبهٝ    ش  بهدٌ ١ .1

 .حتاٙا ًفَٔ٘ بهدٌ ١ ا ب"ة، ش  بةرلٙٞ .2

 .ف٘ ٚح أٌٓٚٞ بآلخذ قِٔخ ةءبهٝ بهد  ش  كٌِٔخ ف ٘ٙرٛ ا ب"ة، ش  بةرلٙٞ  .3

 .بةك٘ب  بل،ش،ٚٞ هإكثٚمل مةءبهٝ    ش  بهدٌ ١م ا ب"ة، ش  بةرلٙٞ .4

 

ش٢خ ٓااذب بهثرااى ا بهإ كٚااا  وااٟ  ااسٗهٝ بالٓإٌااشَ  إكثٚاامل ب"ِااشٓخ ب ءبهٙااٞ  ٗمتثوااأ أٓااٍ ُإاا

ب"دشملسٝ ا ب"ة، ش  بةرلٙٞ  ٗكذهم  اسٗهٝ بالهاشٖ خا٘ فكثٚامل ًأِخ ف ا٘ٙرٛ ًدشملاس ٓا٘         

جيش ٚٞ ًدعٍ أقلشهٖ  وٟ ء ٍ بهد  ٞ ب  مةءبهٝ    ش  بهدٌ ١م ا ب"ة، ش  بةرلٙٞ  ٗفذلكز

١ ب"ة، ٞ  ٗٓذب ٙإِش،  ًا ف٘جٕ ًٍٔ فإثِشٖ ب"ة، ش  بةرلٙٞ ذشهٚش ًةءبٖ ا٘ٙوٞ بلجى ًا  ٌ 

أال ف إٔاف ٓذٖ ب"ة، ش  ،ا ذشجٞ ب" إفٚاّٙ قرط   اى جيا  أْ فسكاز أٙعاش  واٟ فااهٙثٍٔ       

ٗحت٘ٙؤٍ ًّ ًإورٛ ة شُش  ة  أشخشص ًِإحني ٗأملرشب ءٗه قش ى ا تإٌدشفٍٔ.  ش  شقٞ ة  

جيش ٚاٞ ً اإٌسٝ ًاا ب"اشخني أٗ ًرااًٛ ب  شُاش  ةاب ًاش        ةأٙعش ٗج٘ء    ٞ  أْ ٓذب ب"ِٔخ ،ٚا ٍ

أخذُش  ش"فَٔ٘ ب"٘،ا هودٌ ١ ا ًة، ش  بهدٌى بةرلٜ  ٗالشم أْ ٓذب كوٕ ميلّ أْ ٙ ش ا 

ب"ة، ااش  بةرلٙااٞ  وااٟ ً٘بجٔااٞ بهإراااٙش  بهاا  ف٘بجاإ ً اارلٝ بهدٌااى بةاارلٜ ا  ش"ِااش بهدس ااٛ      

 ٞ.   ٗب ، ًٛ  صفٞ خشمل
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 مقدمة:

متلِااأ ب"ة، ااش  بةرلٙااٞ  ٔ٘ءٓااش بهإك٘ ٚااٞ ًااّ أءب١ ءٗه ٗب ااح ا تااشي بهس شٙااٞ   

ٗبهإٌِٚااٞ بالجإٌش ٚااٞ ٗب،ااإكش أ شاامل اسٙرٔااش ٗحترٚاامل أٓااابقٔش  شاالى ًوفااأ هوِعااس. كٌااش أْ     

اءٓش أ ابء ٓذٖ ب"ة، ش   ا بهففا  شلى ًور٘ظ قشجلٌدٚاش  بةرلٙاٞ  واٟ ،اثٚى ب"ثاشي  بء  ا      

٣ٞ مجدٚٞ غكأ مجٚاا ًااْ ب"ٌولاٞ ٗثشقعشفٔاش ٗ سبٓاش  ٗفشاسف  وٚٔاش أكثاس ًاّ          ً  ّ ث ث

 جٔٞ ًِٔش  هب كٞ بهدشمل ب ، ًٛ  ٗٗ بهٝ بهشةْٗ ب ، ًٚٞ ٗبلٗ شف ٗبها ٘ٝ ٗب هششء.

ةال أْ ٓااذٖ ب"ة، ااش  ف٘بجاإ بآلْ بهلااثرل ًااّ بهإراااٙش   ٗبهاا  ٙسجااا ًصاااهٓش ة         

رلب  بةشهجٚٞ ٗبهابخوٚاٞ  ٗبجلااٙس  شهاذكس أْ ًدعاٍ ب"ٔاإٌني  شهدٌاى بةارلٜ        تٌ٘ ٞ ًّ ب"إغ

ٙسْٗ  أْ ٓذٖ بهإراٙش  ميلاّ أْ فاةثس  اهجاٞ كاثرلٝ  واٟ ذحاٍ أ ٌاشي ٗاا٘ ًة، اش  بهدٌاى           

،اذلبفٚحٚش   بهرٚشَ   ٔ٘ء قدشهٞ  هإغاٚرل ب   بةرلٜ  ٗالشم أْ ً٘بجٔٞ ٓذٖ بهإراٙش   ا ٙ إوزَ

 ٞ ب"إثدااٞ ذشهٚاش  ذإااٟ ف ااإٌس ٓاذٖ ب"ة، ااش  ا بهرٚااشَ  ااٗهٓش ب"اا ً٘ي خاا٘ هقااا     ٗب"ِاشٓخ ب ءبهٙاا

جيااش ٛ ا بمإٌدااش  بهسٙفٚااٞ ٗببعااسٙٞ   ،ااو٘ب ٙاا٘ب٢ٍ  ااني    ً ااإ٠٘ ب"دٚشااٞ ٗةذااابث بهإغااٚرل ب  

 ذشجش  بمإٌا ٗفرشهٚاٖ ٗ ٌٕٚ بهاِٙٚٞ ٗببعشهٙٞ. 

   

هٙاٞ ب"دشملاسٝ قاش  رامل بلٓاابف      ٗٓذب بهثرى ٙةكاا  واٟ أٌٓٚاٞ بلخاذ  ش"ِاشٓخ ب ءب      

بهس٢ٚ ٞ به  ف دٟ ةهٚٔش ٓذٖ ب"ة، ش  بهلشًٞ  ةال بُٕ ٙسكز  وٟ ًأِخ ةءبهٝ بهد  اش   ٗهاذهم    

 مت فِشٗي ُرشط أ،ش،ٚٞ أٌٓٔش  

   بهإدسٙف قِٔخ ةءبهٝ بهد  ش.   

  ًٞٙفَٔ٘ بهدٌ ١ ا ب"ة، ش  بةرل. 

  ا ب"ة، ش  بةرلٙٞ أٌٓٚٞ بلخذ قِٔخ ةءبهٝ    ش  بهدٌ ١. 

 ٞٙبةك٘ب  بل،ش،ٚٞ هإكثٚمل م ةءبهٝ    ش  بهدٌ ١م ا ب"ة، ش  بةرل. 
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 ًفَٔ٘ ةءبهٝ    ش  بهدٌ ١  -أ

ًِٔخ ةءبهٝ بهد  ش  ٓ٘ ًِٔخ ةءبهٜ  ش٢ٍ  وٟ قلسٝ أ،ش،ٚٞ ٙإثِشٓش بهفلس بهإ ا٘ٙرٛ  

أال ٗٓااٛ بهإ٘جاإ  شهدٌٚااى ٗهااٚي  شهدٌوٚااش  أٗ  ااش"ِإخ  ٗٓاا٘ ًاأِخ  ااش٢ٍ  وااٟ    ذشهٚااش ٗ شاالى ًوااح

بهإ٘جٕ خ٘  ِش١ شسبكٞ  ٘ٙٞ  ني ب"ة، ٞ  ٗبلاسبف بةشهجٚٞ بل،ش،ٚٞ اب  بهد  ٞ  ٔش ٗأٌٓٔش 

بهدٌا ١  ٗفشااحٚا هٗل بهفسٙاامل  ااني جإوااف به٘ظااش٢ف بهاا  فااةء٠ ءبخااى ب"ة، ااٞ هإكاا٘ٙس    ااش   

بالذإفاشظ  بهدٌ ١. ٗ دثشهٝ أكثس حتاٙاب ٙدسف بهثدض ةءبهٝ بهد  اش   واٟ أُٔاش م   ا٘ٙوٞ بلجى ًا 

ا٘ٙوٞ بلجاى ًاا بهدٌا ١ ب"ِش،اثني   واٟ ب إثاشه أْ ٓاذب ٓا٘ به اثٚى ة  حترٚامل ب"ِاشقا              د  ٞ

 ٗبهد٘ب٢ا ا٘ٙوٞ ب"ا٠ ا أٜ ًة، ٞم
 

 ٓذب ب"ِٔخ فإٌثى ا ٗ شهإشهٛ قإْ أٍٓ ً ًح بهد  ٞ  ني ب"ة، ٞ ٗ ٌ ٢ٔش ا ةاشه 

 ا٘ي أجى بهد  ٞ. 

 بهإ كٚا  وٟ ب"صورٞ ب"شذلكٞ. 

 بهثرٞ ب"إثشءهٞ. 

 بهإِ ٚمل ب"إثشءي. 

 بها ٍ بهفين ٗفراٍٙ ب" شُاٝ. 

 بهدٌى  سٗل بهفسٙمل به٘بذا. 

 .حترٚمل بهس ح أٗ بهِفا هألاسبف ب"خإوفٞ  وٟ ب"ا٠ بهك٘ٙى 

ٍٙ بةاًاٞ  ٗبالفصاشال   ٗبهاس ط ب هلذلُٗاٛ      ةْ جٔاب ًَ ًِعٌاش  جيا  أْ ٙثاذي ا فصاٌٍٚ ٗفراا     

 ٗبهاهب،ش  ب"إدورٞ  شهدٌٚى .. هإررٚمل ًش ٙوٛ 

 فدسٙف ٗحتاٙا اثٚدٞ ٗبذإٚشجش  بهدٌ ١ بهذّٙ ٙإدشًوْ٘ ًا ب"ة، ٞ. 

 ةُشش١    ش  فس ط  ني ب"ة، ٞ ٗ ٌ ٢ٔش ٗاهم  وٟ ُكشق ٗب،ا. 

 .ةءبهٝ ٓذٖ بهد  ٞ هصشحل ب"ة، ٞ ٗبهدٌ ١ 
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 ةءبهٝ    ش  بهدٌ ١ ًرش ى بهإ ٘ٙمل بهإروٚاٜ  -ب

فِشٗي  دض هٗبء بهفلس بهإ ٘ٙرٛ ب"دشملس ب"رشهُٞ  ني ةءبهٝ    اش  بهدٌا ١ ٗبهإ ا٘ٙمل     

 بهإروٚاٜ  ٗٙوخص بجلاٗي بهإشهٛ  دض ج٘بُ  ٓذٖ ب"رشهُٞ  

 

 ت1جاٗي ه ٍ )

 ب"رشهُٞ  ني بهإ ٘ٙمل بهإروٚاٜ ٗةءبهٝ    ش  بهدٌ ١

 ةءبهٝ    ش  بهدٌ ١ مل بهإروٚاٜبهإ ٘ٙ

بهإ اااا٘ٙمل ٗبفصااااشال  بهإ اااا٘ٙمل بهلاااااف ًِٔااااش     

به٘ملااا٘ي ة  ًٚااازٝ فِشق اااٚٞ ٗبال،اااإ٣ثشه  شُإثاااشٖ 

ٗبٓإٌاااشَ بهدٌااا ١ ٗ/أٗ فشاااحٚا ء اااٍ شاااثلٞ     

 بهإحشه ٗب"٘  ني .

بهإ ٘ٙمل ٗبفصشال  بهإ ٘ٙمل بهلاف ًِٔاش ة شًاٞ    

   ٞ ا٘ٙوٞ ب"اا٠ اب  ًِفداٞ هوكاسقني  اشٗي     

٘ق خ هلااااش حت٘ٙااااى بهغس ااااش١ ة  أملااااا ش١  ب" اااا

 ٗبلملا ش١ ة   ٌ ١ ًا٠ ببٚشٝ .

 ٚاااا ب"ِإحاااش  ٗبذااااب  ٘بذاااا ة  أكااادل  ااااء    

 مملّ ًّ بهدٌ ١ ًّ خ ي ًاهب١ ب ُإشد.

فثٚاا أكادل  اااء مملاّ ًااّ ب"ِإحاش  هودٌاا ١     

 ٗبذاب  ٘بذا ًّ خ ي ًاهب١ بهدٌ ١.

 ١.ميٚز  ني بهدٌ  ميٚز  ني ب"ِإحش  .

 اااشٗي بكإ اااشب فااااقمل ً اااإٌس ًاااّ بهدٌااا ١  

 بجلاء.

حتااشٗي ببصاا٘ي  وااٟ فاااقمل ً ااإٌس ًااّ بهدٌااى  

 بجلاٙا ًّ خ ي بهدٌ ١ ببشهٚني.

 فدإدل بهدٌ ١ ٗب" ٘ ني ًإدشُٗني. ٙدإدل بهدٌ ١ ٗب" ٘ ني خصٌني.

 ٍ.فِخسط ا ذ٘به ًا بهدٌ ١  أملغ ٗفدوَّ ٙإراث ة  بهدٌ ١  فلوٍ ٗ ى ًش حتفغ .

ٙثااااى ُفااااي ب"دوً٘ااااش  ة  بجلٌٚااااا ا ملاااا٘هٝ  

 ًِعٌٞ ً ثرش.

فإااٚح هودٌاا ١ ب"ِفااسءّٙ به٘ملاا٘ي ة  ب"دوً٘ااش     

بهااا  ٙسٙااااُٗٔش  ا أٜ ٗ اااأ ٗأٜ ًلاااشْ ٗا    

 بهشلى بهذٜ ٙسٙإُٗ .  
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ٙة،ااي به اا٘ق  وااٟ ًدااشً   هزلٚااٞ ٙفرااص     

خ هلااش ب"شااذلْٗ ب"ِإحااش  ٗ إااشهْٗ  ِااش١  وااٟ   

 ذشجشفٍٔ بهفسءٙٞ

،اااي به ااا٘ق  واااٟ    اااش  ال ٙ ااادٟ قٚٔاااش    فة

بهدٌ ١ ة  ببص٘ي  واٟ ب"ِإحاش  قر ا   اى     

 بهِصٚرٞ ٗبهس شٙٞ ب" إٌسٝ أٙعش

  

  

ٙصااا٘ه ب"ِإحاااش   ش إثشهٓاااش ذزًاااش  ًاااّ ب"ِاااشقا   

ب"وٌ٘،ااااٞ ٗغاااارل ب"وٌ٘،ااااٞ هٌدٔااااش بهشااااسكٞ   

ٞ  بذإٚشد بهدٌ ١ هلش .  ًإ٘ د

شقا فصاا٘ه ب"ِإحااش   ش إثشهٓااش هٌدااش  ًااّ ب"ِاا 

بهفسءٙاااااٞ شاااااشهن بهدٌااااا ١ ا بخإٚشهٓاااااش ٗ/أٗ   

 فصٌٌٚٔش .

أٜ  -فثٚاااا ًزجياااش ًاااّ )ًِإحاااش / خااااًش ت     ٙثٚا ب"ِإحش  ٗ/أٗ بةاًش  .

بلشااٚش١ بهاا  فثاااٗ كٌِإحااش  ٗهلِٔااش فااةءٜ    

ٗظٚفٞ بةاًش  )ًث  جي  أْ ُاهن أُِش ُرااَ  

   ٞ  -ٗجثاااش  اداااشَ ٗهاااٚي تاااسء ًااا٘بء غذب٢ٚااا

ٚمل غ ااٚىت ً  ااي ُعٚفااٞ ٗهااٚي تااسء ً ااشذ  

 قلسٝ فراٍٙ ب"ِفدٞ ٗهٚي تسء ًِإخ .

ٙةكااااا  وااااٟ بهإخكااااٚط ٗبال،ااااإرسبه هإ٘ ااااا     

ٗحتاٙااا ٗةُإااشد ٗف٘ ٙااا ب"ِااإخ بلًثااى  شهكسٙرااٞ    

 ب"ثوٟ  شهِ ثٞ هو ٘ق  .

ًاّ أجاى بال،اإحش ٞ هودٌا ١      ٞفةكا  وٟ ب"سُٗ

 ٗفروٚى بهراهٝ ب"فر٘ءٝ .

ِاإخ ًاّ   ٙدإدل بهإ٘ ٙا قثش ٞ بهرِشٝ بها  ف خاذ ب"  

 ب"ِإخ ة  ب" إٔوم .

فدإدل بهإ٘ ٙا قثش ٞ  ٌوٚٞ ف ٌح هودٌٚى  شخإٚشه 

ب"لااشْ ٗبهشااخص بهوااذّٙ  صااى ًٌِٔااش  وااٟ    

 بهرٌٚٞ به  ٙسٙآش .

 

 ت2114  )بهسٙشض  ًلإثٞ جسٙس  ًش ٙر٘هٕ بل،شفذٝ  ّ بهإ ٘ٙملب"صاه  ج٘ ٙف ةفا  ٘ٙأ  

 

 

 بلاسبف اب  بهد  ٞ  ش"ة، ش  بةرلٙٞ  -أ
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ممش ،ثمل ٙإعح أْ ًِٔخ ةءبهٝ بهد  ش   ش٢ٍ  وٟ قلسٝ ء اٍ بهد  اٞ ا٘ٙواٞ بلجاى ًاا       

 أٍٓ ٓذٖ بلاسبف بلاسبف بةشهجٚٞ ب"خإوفٞ اب  بهد  ٞ ًا ب"ة، ٞ بةرلٙٞ ٗهدى 

 

 ْٗب" إفٚا   

 ٚ ٍٔ بهدٌا ١   قش"ة، اش  بةرلٙاٞ ٗجاا  " اش اٝ      ٍٗٓ بلقسبء أٗ بل،س بحملإشجٞ ٗٙكومل  وا

ٓةال١ بحملإشجني ٗبهإدشًى ًدٍٔ  اّ اسٙامل فرااٍٙ ب" اش اب  )بهدِٚٚاٞ أٗ بهِراٙاٞ أٗ غرلٓاشت ٗبها          

 فشٌى تشال   اٙاٝ    ا فلْ٘ ملرٚٞ أٗ فدوٌٚٚٞ أٗ ًِٔٚٞ أٗ بجإٌش ٚٞ أٗ أخس٠.

 

 ْ٘أقسبء أٗ شسكش ت    ب"شخ( 

ْ  ثاااشهٍٓ أٙعاااش   ٗب"اااشخني ميلاااّ ب إ  أقاااسبءب أٗ  ٌااا ١ هوٌة، اااش  بةرلٙاااٞ ٗ اااا ٙلُ٘ااا٘

أخااس٠  واٟ شالى خااًش  ملاارٚٞ      ش ًة، اش  متاِح ًدُ٘اش  ُراٙااٞ أٗ  ِٚٚاٞ أٗ فرااَ ًِرا      

 ٗخ قٕ.  فدوٌٚٚٞ  ءٗهب  ف ٓٚوٚٞ 

 

   ٌٞ بجلٔش  ببلً٘ٚٞ بهاب 

ّ ميل ا  ٗٓٛ كى ًة، ٞ أٗ ةءبهٝ ذلً٘ٚٞ فا ٍ بهدٌى بةرلٜ ،٘ب١ كشْ ء ٌش ه٘ج اإٚش 

ٔ   أٓذٖ بجلٌدٚش  ًّ بهرٚشَ  اٗهٓش بها  ٗجاا  ًاّ     أٗ ء ٌاش   ى هلاش  وا٘أ أٓاابقٔش    جوإ  ٗٙ ا

 ًثششسب ،٘ب١ كشْ ًشءٙش أٗ  ِٚٚش أٗ خاًٚش.

 

  ٞبجلٔش  ذلً٘ٚٞ ب"شسق 

ٗ   ٗفااةءٜ أٙعااش ءٗهب ءب ٌااش هودٌااى بةاارلٜ   ش  اا      هٞ  ااّ  شقٞ ة  أُٔااش فدإاادل بجلٔااش  ب" ااة

 شُٚٞ أٗ خاًٚٞ أٗ ذإاٟ ُشاشاش  ف ٓٚوٚاٞ )ًثاى     ةٙٞ  ،٘ب١ ُششاش  ُششاش  بجلٌدٚش  بةرل

ة شًااٞ بهاااٗهب  أٗ بهاادلبًخ بهإ ٓٚوٚااٞت  ٗفدكااٛ ٓااذٖ بجلٔااش  ببلً٘ٚااٞ ًشااسٗ ٚٞ ُٗعشًٚااٞ  

 بلُشكٞ به  فرَ٘  ٔش ٓذٖ بجلٌدٚش  بةرلٙٞ.    

   

   ٞٚأاسبف أخس٠ خشهج 
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سفثط ٓاذٖ بجلٌدٚاش  ًدٔاٍ  د  اٞ     ٗٓٛ أٜ جٔٞ أخس٠ )ذلً٘ٚٞ أٗ خشملٞ أٗ ذإٟ أقسبءت فا 

  ا فلْ٘ فدشُٗٚٞ أٗ ب،إششهٙٞ. 

 

 

 ًفَٔ٘ بهدٌ ١   -ب

بهفلااسٝ  ةاب قلااسٝ ء ااٍ بهد  ااٞ ًااا بلاااسبف ب"خإوفااٞ اب  بهد  ااٞ  ش"ة، ااٞ ٓااٛ       

بل،ش،ٚٞ به  ٙراَ٘  وٚٔاش ًأِخ ةءبهٝ بهد  اش   ٗهلاّ ٙسكاز ٓاذب ب"أِخ  صافٞ أ،ش،اٚٞ  واٟ            

 ب" ااإفٚاّٙب"ِعٌااٞ خاااًشفٔش  ٗالشاام أْ  ٍفراااَ هلاا ّبهكااسف بل،ش،ااٛ بهااذٙبهدٌاا ١  ش إثااشهٍٓ 

ٓش  ٍٗٓ أٙعش بهكسف بل،ش،ٛ بهذٜ ٙإورٟ بةاًٞ   ى ةُِش ؤ شهِ ثٞ هوٌة، ٞ بةرلٙٞ ٍٓ  ٌ 

ميلّ أْ ُشرل ة  أْ ب" إفٚاّٙ ٍٓ أ،اش  ٗجا٘ء ب"ة، اٞ بةرلٙاٞ  ٗبه٘ب اا أْ بلخاذ قفٔاَ٘        

" ااإفٚاّٙ ا ب"ة، ااش  بةرلٙااٞ  ٙةكااا  وااٟ  ااسٗهٝ أال ف ااإٔاف ٓااذٖ       ةءبهٝ بهد  ااش  ًااا ب 

ب"ة، ش  ،ا ذشجٞ ب" إفٚاّٙ قرط  ى جي  أْ فسكز أٙعش  وٟ فاهٙثٍٔ ٗحت٘ٙوأٍ ًاّ ًإوراٛ    

 ة شُش  ة  أشخشص ًِإحني ٗأملرشب ءٗه قش ى ا تإٌدشفٍٔ.

عا٘ه ةءبهٝ بهد  اش     شجاٞ ًوراٞ ة  بهإدشًاى ًدإ ًاّ ًِ     حبخاس  آ ش ٗبه٘ب ا أْ ِٓشن اسقا  

جيش ٚٞ ةقغشهثش ًش فلْ٘ ِٓشن ذشجٞ ة  ةءبهٝ    ٞ  . ب"دُ٘ش ٘ ْ أٗ ًراً٘ب"شخٓذب بهكسف ٓ٘ 

ً إٌسٝ ًا ٓذب بهكسف ٗالشم أْ ٓذب كوٕ ميلاّ أْ ٙ اش ا ب"ة، اش  بةرلٙاٞ  واٟ ً٘بجٔاٞ       

دس اٛ ٗب ،ا ًٛ  صافٞ    بهإرااٙش  بها  ف٘بجإ ً ارلٝ بهدٌاى بةارلٜ ا ب"ٌولاٞ  اى ٗا  ش"ِاش به         

 شًااٞ. ٗهااذهم قوفااغ بهدٌاا ١ ٗقرااش "فٔااَ٘ ً٘،ااا ميلااّ أْ ٙشاارل ة  ب" ااإفٚاّٙ ٗ ب"ااشخني  أٗ     

ميلّ ب ششهٝ  دثشهٝ أخس٠ ة  بُٕ  وٟ بل ى قٌٚش ٙإدومل  ٔذب بهثرى قشْ ب"رص٘ء  شهدٌ ١ كاى  

ٚاٞ فدإادل كاى ًاّ ب"ا٘ء ني      ًّ ب" إفٚاّٙ  ٗب"شخني )ٗال غسب ٞ ا اهم قشهثِ٘ن كٌة، اش  ًشه 

  ٗب"رذل ني  ٌ ١ت.   

 

ا أٌٓٚااٞ ا أْ فإحاإ ب"ة، ااش  خاا٘ فكثٚاامل ًاأِخ ةءبهٝ بهد  ااش  ًااا   صاافٞ  شًااٞ ف٘جاا

بهدٌ ١ ذٌِٚش فسٙا ٓذٖ ب"ة، ش  فا ٍٚ    اٞ بهإداشْٗ ٗبهإِ اٚمل ٗب"صاورٞ ب"إثشءهاٞ  واٟ ب"اا٠        
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بهك٘ٙى ًا  ٌ ٢ٔش  ٗالشم أْ كى ٓاذٖ بهااٗبقا فإا٘بقس ا ببشهاٞ ً٘ اا بهاهب،اٞ ِٓاش ا ٓاذب         

ٞت  قِٔشن ذشجٞ ًورٞ لْ فاا ٍ ب"ة، اٞ بةرلٙاٞ    إٔاش ًاا بلااسبف       بهثرى )ب"ة، ٞ بةرلٙ

 .بةشهجٚٞ اب  بهد  ٞ  ٔش ًٍِٗٔ بهدٌ ١ 

ٗجي  بهإ كٚا ِٓاش  واٟ  اسٗهٝ أْ ف خاذ ب"ة، اش  بةرلٙاٞ قاش ِٙش،اثٔش ًاّ ب"ِاشٓخ           

   ْ ٗ     ب ءبهٙٞ أٗ بهإ ٘ٙرٚٞ ب"دشملاسٝ  ق شام أ اثٚداٞ   هلاى ًِٔاش   ْ أهلاى ًة، اٞ ظسٗقٔاش كٌاش 

أْ ٙشرل ةهٕٚ ٓذب بهثرى ٓ٘ أْ ًِٔخ ةءبهٝ بهد  ش  ٙإِش،ا  ا كاثرل ًاّ     خشملٞ  ٗهلّ ًش ٙ٘ء 

أٓاٍ بلقلاشه   أقلشهٖ ًا بهكثٚدٞ بةشملٞ هوٌة، ش  بةرلٙاٞ. ٗبجلااٗي ،اشهف بهاذكس ٙ٘ اح      

فإٌٚاز    قلسٝ ة شًٞ بهد  ٞ ا٘ٙى بلجاى ًاا بهدٌا ١ ٗبها      به  متٚز ًِٔخ ةءبهٝ بهد  ش  ًِٗٔش

أٙعااش  شةص٘ملااٚٞ  بهإ٘جاإ  شهدٌٚااى ٗهااٚي  ش"ِإحااش   ببااسص  وااٟ ف٘ثٚاامل بهد  ااٞ  ااشهدٌ ١         

ببشهٚني ٗب،إٌسبهٙإٔش ٗ وٟ ة شًٞ ج ا٘ه بهإداشْٗ ًدٔاٍ  ٗأْ بهد  اٞ ًدٔاٍ فإ ،اي  واٟ قلاسٝ         

ٌٚاش  ة كش٢ٍٔ بهِصٚرٞ ٗبهس شٙٞ ب" إٌسٝ  ٗ وٟ ب"سُٗٞ قٌٚش ٙإدومل  شال،إحش ٞ هكوثشفٍٔ ٗكذهم ق

 ٙإدومل   ،و٘ب ف٘ ٙا بةاًٞ. 

ب"ة، ااٞ  ٞاثٚداا ااني كااثرل  ٗبجلاااٙس  شهااذكس أْ ًدعااٍ ٓااذٖ بلقلااشه فاا٘ب٢ٍ ة  ذااا    

 دض بلقلشه به  فِشءٜ  إك٘ٙس بهدٌى بةرلٜ. قش"ة، ٞ بةرلٙٞ ًة، ٞ غارل هحبٚاٞ    ٗبةرلٙٞ 

هٚٞ أٗ  ِٚٚٞ أٗ خاًٞ  كثٚدإٔش  ى ًة، ٞ ًشخٞ ًٗراًٞ هوخاًٞ ،٘ب١ كشُأ ٓذٖ بةاًٞ ٓثٞ ًش

خل. قااٗه ب"ة، اٞ بةرلٙاٞ ال ميلاّ متثٚوإ      ةفدوٌٚٚٞ أٗ ف ٓٚوٚٞ أٗ ملرٚٞ أٗ بجإٌش ٚٞ أٗ ُف ٚٞ ..

 اٗه أٜ ًة، ٞ ذلً٘ٚٞ ةءبهٙٞ أٗ ًة، اٞ خشملاٞ هحبٚاٞ. قٌاّ ِٓاش كاشْ ًاّ بلٌٓٚاٞ قلاشْ          

قاش قاٍٚٔ   -بةشهجٚاٞ  بلخذ قِٔخ ةءبهٝ    ش  بهدٌ ١ ا ب"ة، اش  بةرلٙاٞ هاس ط بلااسبف     

 ٔذٖ ب"ة، ٞ ٗجدى بهد  ٞ    ٞ ًِفدٞ ًإثشءهاٞ ٗهٚ اأ   -بهدٌ ١ )ٗبهذّٙ ٗهء اكسٍٓ  دشهٚٞت 

   ااٞ ب،ااإرثشي فدل ااش  أٗ ًااِح قرااط  قشهد  ااٞ أملااثرأ    ااٞ شااسبكٞ ًٗصااورٞ ًشااذلكٞ       

 خذ ٗ كش١ أٗ ب،إفشءٝ ًّ جٔٞ ٗبذاٝ. أ   ٞ  أٗهٚ 
 

 بهإر٘ي خ٘ ًِٔخ ةءبهٝ بهد  ش   -أ 

ةْ بلخذ قِٔخ ةءبهٝ بهد  ش   ش"ة، ٞ بةرلٙٞ ٙداين بالهاشٖ خا٘ ء اٍ ٗف٘اٚاا بهد  اٞ       
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ًا  ٌ ٢ٔش ٗب إثشه أْ ٓذٖ بهد  ٞ    ٞ فدشْٗ ًٗصورٞ ًشذلكٞ ٗشسبكٞ  قاشجلٔ٘ء جيا  أْ   

بهإكثٚمل بهفدوٛ هلاذب   ْ ةخكٚط ٗفصٌٍٚ ٗفِفٚذ خاًش  اب  ً إ٠٘ ج٘ءٝ ًسففا هلٍ  فإلشفف هإ

ب"ِٔخ جي  أْ ٙإعٌّ بلخذ   ءٗب  قدشهاٞ حترامل بهإرا٘ي ب"كوا٘ب . ٗ صافٞ  شًاٞ ميلاّ حتاٙاا         

  دض ب"ةشسب  بهابهٞ  وٟ بالهشٖ خ٘ ٓذب بهإر٘ي   أٌٓٔش 

 جى ٗبال،إٌسبهٙٞ.بفصشف بهد  ٞ  ني ب"ة، ٞ ٗ ٌ ٢ٔش  ك٘ي بل 

 أْ بهد  ٞ جي  أْ فرَ٘  وٟ بهإدشْٗ ٗبهثرٞ ب"إثشءهٞ. 

 ببسص  وٟ بها ٍ بهفين ب" إٌس هودٌ ١. 

 ببسص  وٟ ًدسقٞ ف٘ دش  بهدٌ ١ ٗبٓإٌشًشفٍٔ ٗبذإٚشجشفٍٔ. 
 

 خك٘ب  فكثٚمل ةءبهٝ    ش  بهدٌ ١     -ب 

 ٘ ّ بهإاازبَ ب ءبهٝ بهدوٚااش  ٔااذب ي خاا٘ قلااس ةءبهٝ بهد  ااش  ٙوزًاإ ُاا٘  ًاا  صاافٞ  شًااٞ بهإراا

 ٘ ي هّ ٙةفٛ مثشهٖ ًش مل ٙإررمل ٓذب بالهإزبَ  كذهم جي  حتاٙا بهلٚفٚٞ به  ب"ِٔخ  قٔذب بهإر

جياا  أْ فدٌااى  ٔااش ب"ِعٌااٞ هإررٚاامل ٓااذب بهلاااف.  دثااشهٝ أخااس٠ جياا  أْ حتاااء ب"إكوثااش  به  ًااٞ    

هلٚلى بهإِعٌٚٛ  فك٘ٙس ٗففدٚى ُعٍ هإكثٚمل ًِٔخ ةءبهٝ بهد  ش  ٗ ا ٙلْ٘ ًّ  ِٚٔش ) فك٘ٙس ب

ةءبهٝ ب"دوً٘ش    فك٘ٙس ٗفاهٙ  بهلفاش١ب  بهثشاسٙٞ  ة اشءٝ ِٓا،اٞ  داض بهدٌوٚاش  ٗب جاسب١ب         

خكاا٘ب  أ،ش،ااٚٞ خاا٘ ةءبهٝ    شب"إثدااٞ ..ت ٗ صاافٞ  شًااٞ ميلااّ فِااشٗي بةكاا٘ب  بهإشهٚااٞ  ش إثشهٓاا      

    ش  بهدٌ ١  

 ت حتاٙا  ٌ ١ ب"ة، ٞ   1)

م )ً إفٚاّٙ أٗ ًشخنيت  دثشهٝ أخس٠ فداٚني ٗمجاا كاى    ٢ٌثى ا حتاٙا  ٌ أٗي خك٘ٝ فإ

ب"دوً٘ش  به  ميلِم ببص٘ي  وٚٔش  ّ كى  ٌٚى  أٗ  وٟ بل ى  ّ بهدٌ ١ بهاذّٙ هلاٍ  ٌٚاٞ    

أٗ أٌٓٚٞ كثرلٝ  شهِ ثٞ "ة، إم  ٗ ا ٙلْ٘ ًّ ب"فٚا ا ٓذٖ ب"سذوٞ أْ ف  ي ُف م بل،ا٣وٞ  

 بهإشهٚٞ     

   ٍاء بهدٌ ١ بهذّٙ فدسقٍٔ ًة، إم؟ك 

 ًش ًا٠ ء ٞ  ش اٝ  ٚشُش  بهدٌ ١ ٗذابثإٔش؟ 

  ًش ًرابه ب"دوً٘ش  به  حتإ٘ٙٔش  ّ كى  ٌٚى؟ 
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  ٓى متإوم كى ٗذاٝ ًّ ٗذاب  ب"ة، ٞ  ش اٝ  ٚشُشفٔش بةشملٞ؟ 

 ٓى ِٓشن ًصشءه أخس٠ هوٌدوً٘ش  به  متٚز ٓ٘ٙش  بهدٌ ١؟ 

  ٚكٞ هزٙشءٝ ًرابه ًدوً٘ش  بهدٌ ١ ب"إشذٞ "ة، إم؟ ٗ ٝٓى ف٘جا أٜ أقلشه جاٙا   

   ٗ صفٞ  شًٞ  ا فلْ٘ أٍٓ ُ٘ ٚش  ب"دوً٘ش  ب"كو٘ ٞ  ّ بهدٌ ١ بلقسبء ًش ٙوٛ

 حتاٙا ٓ٘ٙٞ بهدٌٚى  -

 فصِٚف بهدٌٚى ٗقرش هرٌٚإٕ أٗ أٌٓٚإٕ.  -

  دض ب"دوً٘ش  بهشخصٚٞ. -

 ِا٘ب  بالفصاشي    -) ااء بالفصاشال  به اش رٞ    دض ب"دوً٘ش  ب"إدوراٞ قاش  ثاى بهإدشًاى      -

به٘،اااٚط  -بهدااسٗض ٗب"ااا٘بء بهذلٗجيٚااٞ بهاا  ٙاااإٍ ةه،ااشهلش     -ب"ِش،ااثٞ ه فصااشي  شهدٌٚاااى  

 ب"ِش،  هودٌٚى..ت. 

ًدااااي فلاااسبه  -بجل٘بُاا  ب"خإوفاااٞ ب"إدوراااٞ  شهإدشًاااى ًاااا بهدٌٚاااى )فاااشهٙ  أٗي فدشًاااى  -

  ٌٚٞ بهإدشً  ..ت. -بهإدشًى

ذشال  بهإ٘ اف   -شلش ٗبٖ -،و٘ن ًش  دا بهإدشًى )ه ش بهدٌٚى  دض ب"دوً٘ش   ّ -

  ّ بهإدشًى ٗأ،ثش ٔش..ت

ب"لااشْ  - دااض ب"دوً٘ااش   ااّ به ااو٘ن ب"إ٘ ااا ا ب" ااإرثى )اثٚدااٞ بهإدشًااى ب"إ٘ ااا     -

 به٘،ٚط ب"ِش، ..ت -ب"ِش،  هوإدشًى بهرشءَ

 -بهإااا خس -دِاااش)أهملااااٝ ذ اااش شفٍٔ ً ًٍإش دااٞ ب،اااإررش ش  بهدٌااا ١ أٗ ًااااق٘ ش فٔااا  -

 بهإصِٚف ٗقرش ه و٘ن بهإدشًى ب"شهٛ.. ت

ب"٘ب ف ٗب"فشٍٓٚ ب"خإوفٞ )ب"٘ب ف ٗب"فاشٍٓٚ اب  بهد  اٞ  إدشً فِاش ًاا بهدٌٚاى ًٗاا٠        -

 فِش،رٔش ًا ه،شهٞ ب"ة، ٞ..ت     

ْ  بخإوفااأ   ٗ ش"ثااى ِٓااشن ت٘ ااش  ًشااش ٔٞ هوٌدوً٘ااش  ب"كو٘ ااٞ  ااّ بهدٌاا ١ بهشااسكش   ٗة

ْ  ِٓاشن ًدوً٘اش  أخاس٠ ًكو٘ اٞ        ب"دوً٘ش   بهفس ٚٞ ب"كو٘ ٞ  ٌّ كاى تٌ٘ اٞ  كٌاش ٗأ

 ّ بهدٌ ١ بهشسكش  ًِٔش ًش ٙإدومل  ا  ملِش  بهراسبه ا بهشاسكٞ  ٗأ،او٘ب ملاِا بهراسبه       

 ب"ةثسٝ   وٟ  ٌوٚٞ ملِا بهرسبه.   ٗب"إغرلب
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  ت بهإٌٚٚز  ني بهدٌ ١ ٗقرش "ا٠ أٌٓٚإٍٔ 2)  

ٌٚٚز  ني بهدٌ ١ ٗقرش "ا٠ أٌٓٚإٍٔ كٌشخني  أٗ ٗقرش "اا٠ بذإٚاشجٍٔ   ٙرصا  ٕ بهإ        

ْ بهلاااف ًااّ ٗهب١ ةءبهٝ    ااش  بهدٌاا ١ ٓاا٘ بالذإفااشظ     ةهوخاًااٞ كٌ ااإفٚاّٙ  قااشه٘ب ا   

 شهدٌ ١  ٗهلّ هٚي أٜ  ٌا ١ قر ا   ةااش فثاذي بجلٔا٘ء بةشملاٞ ه ذإفاشظ  اشهدٌ ١         

ف اإخاَ  لكثس بذإٚشجش كٌ إفٚاّٙت . ٗ اا  بلكثس أٌٓٚٞ)بلكثس  ٌٚٞ كٌش خني أٗ ب

 واٟ أْ ف ااإخاَ ق٣اش  أخااس٠ ًشاش ٔٞ هإصااِٚف    بهف٣اش  بهإشهٚاٞ هإصااِٚف بهدٌا ١ ب"ااشخني    

 ب" إفٚاّٙ   

 .%ت1 ٌ ١ بهرٌٞ ) ا فلْ٘ ُ ثإٍٔ  -

 .% ت4بهدٌ ١ بهلثشه) ا فلْ٘ ُ ثإٍٔ  -

 .%ت15بهدٌ ١ ب"إ٘،كْ٘  -

 .%ت71ثإٍٔبهدٌ ١ بهصغشه ) ا فلْ٘ ُ  -

 %ت  11بهدٌ ١ بل ى أٌٓٚٞ ) ا فلْ٘ ُ ثإٍٔ  -

 

ٗبه٘ب ااا أْ ٓااذٖ بهفلااسٝ  ش٢ٌااٞ  وااٟ ًااش ٙ ااٌٟ  رااشُْ٘ م ااشهٙإ٘م بهااذٜ ٙشاارل ة  ظااشٓسٝ أْ    

%ت 21ةاش ٙ فٛ ًّ تٌ٘ اٞ  وٚواٞ بهدااء ًاّ بهدٌا ١ )ًاث         -،ثٚى ب"ثشي ٟ و-ًدعٍ بهاخى 

% 21ْٗ ةال ءخ  ثاٗءب هوٌِعٌٞ )ٗهاٚلّ ًاث     ٙاُه%ت ال81 ٌِٚش  اء كثرل ًّ بهدٌ ١ )ًث  

 ًّ بهاخىت.

ٗجا٠ٗ ٓذب بهإٌٚٚز  ني تٌ٘ ش  بهدٌ ١ ٓ٘ أُِش ميلِِاش ا ٓاذٖ ببشهاٞ فسكٚاز بجلٔاا      

كدل ًا تٌ٘ ش  بهدٌ ١ بلكثاس  أٗب ُفشق بهإ ٘ٙرٛ  وٟ بلُشكٞ به  حترمل بهإ٘بملى  اهجٞ 

ثٚامل ُفاي قلاسٝ بهإٌٚٚاز  واٟ ب" اإفٚاّٙ حبٚاى ف اإر٘ا         أٌٓٚاٞ. ٗ واٟ ُفاي ب"ِا٘بي ميلاّ فك     

 ق٣ش  ب" إفٚاّٙ بلكثس بذإٚشجش  وٟ جٔا ٗةُفشق بكدل.

 

 ت بهإ٘بملى ًا بهدٌ ١ 3)
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بهإ٘بملااى أٗ بهإفش ااى ًااا بهدٌاا ١ ًرصاا٘ء  اإ بهإدااسف  وااٟ ذشجااش  ٗبٓإٌشًااش  ٗأٗه٘ٙااش         

ٌثااى ا  ااا١ ذاا٘به ً ااإٌس ًااا بهدٌا ١  اهجااٞ أ ٌاامل  ٗبهغااسض بهس٢ٚ ااٛ ًااّ ٗهب١ ٓاذٖ بةكاا٘ٝ ٙإ  

 بهدٌ ١ ًّ خ ي مجٚا  ِ٘ب  بالفصشي ب"إشذٞ  قش ا اهم  

 . بةكش ش  ٗبهٌِشاد ب"خإوفٞ -

 . ٛهلذلُٗبفصشال  ً٘ ا ب ُذلُأ ٗبهدلٙا ب  -

 . بهإدشًى ًا شلشٗبٍٓ -

 . بهدسٗض بهذلٗجيٚٞ -

 . بهإدشًى ًا أ،٣وإٍٔ -

 .ب"لش"ش  بهلشففٚٞ ٗبهفشك ش   -

   ٗا ٓذب بهش ْ  وِٚش أْ ُسب ٛ بهِرشط بهإشهٚٞ

 بهإفش ى ًا بهدٌٚى ال ٙدين ة  شجٕ  صفٞ ً إٌسٝ.  -

بالفصشي  شهدٌٚى جي  أْ ٙلْ٘ ثاءب بهلاف  أٗ  دثشهٝ أخس٠ فإررمل ًّ ٗهب٢ٕ ًِفدٞ  -

 ذرٚرٚٞ هودٌٚى.

ٚامل  ٌوٚاش    رببسص  وٟ حتاٙا ُإٚحٞ بالفصشي ا كى ًسٝ ٗبال،إفشءٝ ًّ اهم ا حت -

 بفصشي ُشجرٞ ا ب" إرثى.

 

 ت بجلٔ٘ء ب"إ٘بملوٞ ه ذإفشظ  شهدٌ ١   4)

ْ حتاٙا بهدٌ ١  ٗفصِٚفٍٔ ة  تٌ٘ اش  ٗقراش لٌٓٚاإٍٔ  ٗبهإ٘بملاى ًدٔاٍ  ٙ اإٔاف       ة

ٍٓ ًش ميلّ أْ  رمل اهم ٓ٘ ف٣ٚٔٞ بةاًش  ٗج٘بُ  بهإدشًاى ب"خإوفاٞ ًاا    أ شهدٌ ١ ٗ ظبالذإفش

بهاا  فِش،اا  بهدٌٚااى  صاافٞ خشملااٞ )هٔٚااز بةاااًش  ذ اا  بهكواا ت  ِٗٓااشن      بهدٌٚااى  شهصاا٘هٝ

   ًِٔش   ًا خصش٢ص بهدٌٚى ش ًِش،ث ميلّ أْ خرمل ًّ خ هلش فدشً   اٙاٝ ج٘بُ  

 ف٘ملٚى بةاًٞ ا ف٘ ٚأ ٗ  ،و٘ب ًِش،      -

 بهرٚشَ  إر ِٚش  ً إٌسٝ هوخاًٞ حترمل ًش ٙإ٘ دٕ بهدٌٚى  صفٞ خشملٞ.    -

 صٚى أٗ ءقا ًِش،ثٞ هعسٗف بهدٌٚى ب"شهٚٞ. ُعٍ حت -

 فراٍٙ خاًش  ًذلب كٞ أٗ ًإلشًوٞ ً ٢ٌٞ هودٌٚى.  -
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 ف٣ٚٔٞ خصش٢ص بةاًٞ قش ٙإ ١َ ًا ظسٗف بهدٌٚى.   -
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 ثااا بباامل  ااّ  شاارل أهدرااه  مة ااشءٝ ٓٚلوااٞ بجلٌدٚااش  بةرلٙااٞم  ب"وإرااٟ به ااِٜ٘ بلٗي         -5

 ٓا. 1423هوحٔش  بةرلٙٞ قِكرٞ ب"اِٙٞ ب"ِ٘هٝ  هًعشْ 

ٓششٍ  ّ محزٝ ُ٘ه  مً شٌٓش  بجلٌدٚش  بةرلٙٞ ا ف ٓٚى أ ِش١ بل،س بحملإشجاٞم  ب"وإراٟ    -6

 ٓا.1423ٜ٘ بلٗي هوحٔش  بةرلٙٞ قِكرٞ ب"اِٙٞ ب"ِ٘هٝ  هًعشْ به ِ

  

  7-John M. Ivancevich and others, Management Quality and 

Competitiveness, (Boston: IRWIN,1994)             
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8-William G. Zikmund & Michael d' Amico, Marketing, (Boston: South 

western college publishing . 1999)         
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 ملخص الورقة 

 َدخٌ : 

أٚ اي ضددٜٛل ايددعٟ ٜحلددث احلدددٜع  ددٔ ايغددزٜ ٕ ايٓدد     ٟ        (9)احلدددٜع  ددٔ لددع اي   دد      

خع١ٜ ؛ ؾ مل ٍ يف نٌ املٓظُد   َٗدِ و ٖٚدٛ يف املٓظُد   ايعٜد١ أنمدز أُٖٝد١ ؛ ْظدزا           (2)َٓظ١ُ

دد٠ َٔ خش١ٜٓ ايدٚي١ نُ  يف ا جٗدش٠ احلهَٛٝد١    ٢ً َٝشا١ْٝ حم د ٕ املٓظُ   ايع١ٜ ال تحل ُ

 ٢ً رأظ َ ٍ ٜض مُز نُ  يف َٓظُ   ا  ُ ٍ . َٚع أ١ُٖٝ لع اي   د   يف ذٝد ٠    دو ٚال تحل ُ

 املٓظُ   ايع١ٜ إال إٔ امل أٌَ زمد إٔ ٖٓ ى  ٛا٥ل حتٍٛ دٕٚ مم رص ٗ   طزٜك١ صرٝر١.

 َؿّٗٛ لع اي     :

يت تٛاج٘ املٓظُ   ايع١ٜ يف لع اي      زمدر  ٓد  إٔ ْ حلدزف  ًد٢    قبٌ احلدٜع  ٔ ايحلٛا٥ل اي

ٖذا املصطًح ايذٟ شم شي٘  حلضِٗ يف إذد٣ صٛرٙ أٚ َزاذً٘ َمدٌ امُدع املب عدز يً   د   نُد       

اي ح ر ؛ ٚاحلكٝك١ إٔ َؿّٗٛ لع اي   د   أ دِ ٚأ دٌ َدٔ ٖدذا       ٠سمدث يف املض جد و ٚ ٓد سٜ ر

  همع ؾٗٛ: 

 اتٝح١ٝ َٓظ١ُ تٗ ِ   ٛؾع امل ٍ ايالسّ يًُٓظ١ُ ايع١ٜ ي ركٝل أٖداؾٗ .صرتإ ١ًُٝ 

 ت ضُٔ املالَح اي  ي١ٝ :   َٚٔ خالٍ ٖذا املؿّٗٛ ٜ ضح إٔ  ١ًُٝ لع اي    

أْٗدد   ًُٝدد١ خا  خطددٛا  َٚزاذددٌ و َٚددٔ اتجردد ف إٔ رم شددد  يف َزذًدد١ حمدددد٠ أٚ صددٛر٠    -1

 ٚاذد٠ .

 املد٣ .صرتاتٝح١ٝ ط١ًٜٛ إأْٗ   ١ًُٝ   -2

  ١ًُٝ َحلشٚي١ أٚ ْغ ط   ث ْٜٛ  .أْٗ  تزتبط  غهٌ َب عز  أٖداف املٓظ١ُ ايع١ٜ و ٚيٝضت  -3

 ًُٝدد١ َُٗدد١ ؛  ْٗدد  ايكٓدد ٠ ايدديت اًددن َددٔ خالددد  املٓظُدد١ ايعٜدد١ املدد ٍ ايددذٟ حت  جدد٘    أْٗدد -4

 ي ركٝل أٖداؾٗ  َٔ خالٍ اي اَخ ٚا ْغط١ .

                                                 
(1) 

(2)   
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ٓظُدد١ ايعٜدد١ ؛ ؾٗددٞ ايحلًُٝدد١ اتدارٜدد١ ايدديت ت صددٌ       أْٗدد  خا  ارتبدد جمل  دد حمل ُع الددٝط   مل    -5

    حمل ُع ايدا ِ.

ملحلزؾد١ ايحلٛا٥دل ايديت تٛاجد٘ املٓظُد   ايعٜد١ يف  ًُٝد١ لدع         َحل ٜع دم ح لدع اي   د  :   

اي      ؾإْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ْ حلزف  ٢ً َحل ٜع دمد ح  ًُٝد١ لدع اي   د   ذ د٢ طٝدش  طزٜكد١        

   ٥ك   أّ ال.  ا  ب رٙ    َٔٛضٛ ١ٝ  ني َ  ميه

ؾإْ٘ ميهٔ حتدٜد َحل ٜع يً      وٚ ٓدَ  ت أٌَ يف َؿّٗٛ لع اي      املذنٛر آْؿ   

 : ٢ً ايٓرٛ اآلتٞ املطًٛ ١

 ت     ن ؾ١ٝ . -9

 ت     َض ُز٠   -2

 ت     َٛج١ٗ يد١َ أٖداف ٚأٚيٜٛ   املٓظ١ُ ايع١ٜ. -3

 

 أْٛاع ايحلٛا٥ل : 

جدد٘ املٓظُدد   ايعٜدد١ يف  ًُٝدد١ لددع اي   دد   صددٝهٕٛ   ذ دد٢ ٜضددٌٗ اصدد ٝحل ا ايحلٛا٥ددل ايدديت تٛا 

 ذدٜمٓ   ٓٗ  َٔ خالٍ جمُٛ    ثالث: 

o  .ٞٛا٥ل ت حلًل   ملٓ خ اي ضٜٛك  

o  .ٛا٥ل ت حلًل   ملضٛم  

o  .ٛا٥ل ت حلًل   يب١٦ٝ الٝط١   ملٓظ١ُ ايع١ٜ  
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 أواًل: العوائق املتعلقة باملنتج التسويقي:

ٞ يف املٓظُدد   ايعٜدد١: املغددزٚع ايددعٟ ايددذٟ ٜضددِٗ يف حتكٝددل أٖددداف    ٜكصددد  دد ملٓ خ اي ضددٜٛك 

 املٓظ١ُ ايع١ٜ و ٚسمٌُ َٓ ؾع يًُ   ني. َٚٔ ٖذٙ ايحلٛا٥ل: 

 صٝ غ١ َٓ ح   تضٜٛك١ٝ  حلٝد٠  ٔ أٖداف املٓظ١ُ ايع١ٜ.  .9

 صٝ غ١ َٓ ح   تضٜٛك١ٝ ال تًيب ذ ج   امل   ني.  .2

 يٛاذد.  تحلدد ايزص ٥ٌ يف املٓ خ اي ضٜٛكٞ ا .3
 

 . صٝ غ١ َٓ ح   تضٜٛك١ٝ  حلٝد٠  ٔ أٖداف املٓظ١ُ ايع١ٜ: 1

رصدد ي١ املٓظُدد١ ايعٜدد١ ٚأٖددداؾٗ  ٖددٞ املٓطًددل ا ص صددٞ ايددذٟ ٜٓبػددٞ  ٟ  ًُٝدد١ لددع ت  دد   أٚ   

ْغ جمل تضٜٛكٞ إٔ ٜٓطًل َٓد٘ و ٚ ٓددَ  ٜٓطًدل ايٓغد جمل اي ضدٜٛكٞ  حلٝددا   دٔ َٓطًك تد٘ ا ص صد١ٝ          

 ١ٝ ايٓٛ ١ٝ صٛف تهٕٛ  حلٝد٠  ٔ ا ٖداف. ؾإٕ ايٓ  ٥خ َٔ ايٓ ذ

از ايزغب   امل ٓٛ ١ يًُ   ني  حل  املٓظُد   ايعٜد١ ٚجد َحلٞ اي   د   إش أْغدط١ ٚ دزاَخ ال       

متت  ص١ً إش ا ٖداف ايز٥ٝض١ يًُٓظ١ُ. ٚتضبن ٖذٙ ايظ ٖز٠  د٠ أ زاض َزض١ٝ قدد ال تؿطدٔ   

عتٗ  يف لع اي      و َٚٔ أ زس ٖذٙ ا  زاض: إيٝٗ  املٓظ١ُ ايع١ٜ إال  حلد َزاجحل١  ُٝك١ ملض

تغدد ت املٓظُدد١ ٚاتضدد ع دا٥ددز٠ ايرتنٝددش يدددٜٗ  و ٚصددزف جٗددٛد ٚأَددٛاٍ ٚأٚقدد   املٓظُدد١ يف إعددب ع   

 رغب   امل   ني امل ٓٛ ١ و ٚاي أخز يف حتكٝل أٖداف املٓظ١ُ.  

اذمددزاف َضددع٠   َٚدد  زمحلددٌ ايكدد ٥ُني  ًدد٢ لددع اي   دد   ال ٜغددحلزٕٚ  ددأثز ْغدد طِٗ املدطدد٧ يف      

 املٓظ١ُ ٖٛ اص دداَِٗ يًُكٝ ظ ايهُٞ يً ١ٖٓ  ٢ً دم ح ْغ طِٗ اي ضٜٛكٞ.
 

 .  صٝ غ١ َٓ ح   تضٜٛك١ٝ ال تًيب ذ ج   امل   ني:2

املٓظُد   ايعٜد١ نبكٝد١ أْدٛاع املٓظُد   ا خدز٣ ْغدأ  ي ركٝدل ذ جد   احمل ُدع ؛ ؾدإٕ ن ْددت            

ٚاملٓظُد     - ًد٢ صدبٌٝ املمد ٍ     -ًدِٝ يًُدٛاطٓني   املٓظُ   احله١َٝٛ تًيب ذ ج   ا َدٔ ٚاي حل 
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اي صدد١ تًدديب ذ جدد   أخددز٣ ن يرتؾٝدد٘ ؛ ؾددإٕ املٓظُدد   ايعٜدد١ تًدديب ذ جدد   ال تكددٌ أُٖٝدد١  ددٔ  

 ذ ج   املٓظُ   ا خز٣ و ن يزغب١ يف حتصٌٝ ا جز و أٚ املض ١ُٖ يف تػٝع احمل ُع.

   ايعٜدد١ ٖددٛ إغؿ ددد  ملدد  ميهددٔ   ٚإذددد٣ أ ددزس ايحلٛا٥ددل يف طزٜددل دمدد ح لددع اي   دد   يًُٓظُدد   

تضُٝ ٘   حل ج   ايع١ٜ يد٣ احمل ُع ايدا ِ و ٜٚٓطًدل املغدزٚع اي ضدٜٛكٞ َدٔ ذ جد   املٓظُد١       

ايع١ٜ ؾكط دٕٚ َزا  ٠ َد  إخا ند ٕ املغدزٚع اي ضدٜٛكٞ ًٜديب ذ جد   يًُ د  ني أّ ال. ٚايٓ ٝحد١         

ع١ٜ يف أْغط١ تضٜٛك١ٝ ال اد قبٛال  َٔ امل ٛقحل١ دذا ايٛضع ٖٞ  ذٍ جٗد ٚٚقت َٚ ٍ املٓظ١ُ اي

 قبٌ احمل ُع ايدا ِ ٚحميب ايع. 

امدددٜز   يددذنز إٔ احل جدد   ايعٜدد١ ت ؿدد ٚ  يف ْٛ ٗدد  ٚ ُكٗدد   ددني جم ُددع ٚآخددز و ٚ ددني ؾددرت٠   

سَٓٝدد١ ٚأخددز٣ و ٚ ددني ذدددث ٚآخددز و ٚاملٓظُدد١ ايعٜدد١ ايٓ جردد١ ٖددٞ تًددو املٓظُدد١ ايدديت تدد ًُط         

ح ُع  ايدا ِ و ٚتض رع يصٝ غ١ َغ رٜع تضٜٛك١ٝ تًبٝٗ  و ٚال تػؿٌ يف ايٛقت احل ج   ايع١ٜ يًُ

 خات٘ أٖداؾٗ  ٚرص ي ٗ .   
 

 . تحلدد ايزص ٥ٌ يف املٓ خ اي ضٜٛكٞ ايٛاذد:3

يف املٓ ح   اي ضٜٛك١ٝ ٜٓبػٞ إٔ تهدٕٛ ٖٓد ى رصد ي١ ٚاذدد٠ قٜٛد١ ٚٚاضدر١ ادذا امل د ع إيٝٗد  و          

 إٔ  ددّ إدراى خيدو  أٚ ايزغبد١ يف تكًٝدٌ اي هد يٝـ احلدٌ صد ٥ػٞ        ٚتكٓحل٘   ملض ١ُٖ ٚاي  ع و إال

املٓ حدد    اي ضددٜٛك١ٝ يف املٓظُدد   ايعٜدد١ ٜشجددٕٛ  زصدد ٥ٌ نددمع٠ يف املٓدد خ ايٛاذددد . ٚامل أَددٌ يف   

ايه ٝب    اي ضٜٛك١ٝ اييت تطزذٗ   حل  املٓظُ   ايع١ٜ  ٢ً احمل ُع زمدد أْٗد  تطدزح َغد رٜع     

حلدد٠ يف املٓد خ ايٛاذدد . ٚتحلددد ايزصد ٥ٌ َدٔ عدأْ٘ إٔ ٜغد ت خٖدٔ امل د ع و          َ ٓٛ ١ ٚطًب   ت ع َ 

ٜٚضحلـ قدر٠ املٓظ١ُ  ٢ً إقٓ  ٘  أ١ُٖٝ َغزٚ ٗ  . ٚامدٜز   يذنز إٔ ٖٓ ى ؾزق    ني إٔ ْحلشس 

ٚ ني إٔ ْزصٌ أنمز َٔ رصد ي١ يف  وايزص ي١ اييت ْزغن يف إٜص د  يًُ  ع  طزم خم ًؿ١ َٚ ٓٛ ١ 

 ٚقت ٚاذد.   

 

 ثانيًا : العوائق املتعلقة باملسوق: 
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املضددٛم ٖددٛ : ايغدددجل أٚ امٗدد١ اتدارٜدد١ ايدديت نطددط ٚتغددزف ٚتٓؿددذ ايٓغدد جمل اي ضددٜٛكٞ . ٚ ٗددذا  

املؿّٗٛ ؾإٕ املضٛم ٜغٌُ : املٓظ١ُ ايع١ٜ ْؿضٗ  و ٚاتدار٠ املحل١ٝٓ ظُع اي   د   و ٚا عدد     

 ٕ مُع اي      .ايحل ًَني ؾٝٗ  و ٚنذيو امل حل ْٚني ايذٟ ٜ طٛ ٛ

 َٚٔ ايحلٛا٥ل اييت تٛاج٘ املٓظُ   ايع١ٜ يف ٖذا احمل ٍ:  

 ايٓظز٠ يًُ  ع  ٢ً أْ٘ جٗ س صزاف آيٞ.  .9

 اي رٍٛ َٔ لع اي      إش لع ا َٛاٍ.  .2

  دّ أ١ًٖٝ املضٛم.  .3

 غٝ ا مسحل١ جٝد٠ ٚحمدد٠  ٔ املٓظ١ُ ايع١ٜ. .4

  .اال  ُ د  ٢ً أعد   حمددٜٔ يف لع اي     .5
 

 ايٓظز٠ يًُ  ع  ٢ً أْ٘ جٗ س صزاف آيٞ :  .1

ٖذٙ قض١ٝ ١َُٗ جدا  تزتبط ظٖٛز  ١ًُٝ لع اي      ٚأخالقٝ تٗ  و ٚقبٌ أٟ خط٠ٛ ٜٓصح  ٗ  

 يف لع اي      ٜٓبػٞ  ٢ً ج َحلٞ اي      إٔ ٜضأيٛا أْؿضِٗ : 

 ٌٖ ذمٔ دمُع ت     أّ دمُع َ   ني ؟ 

    و ؾإْٓ  صدٛف ْٓظدز إش امل د ع  ًد٢ أْد٘ جٗد س صدزاف آيدٞ ؛         ٚ ٓدَ  ٜهٕٛ ٖدؾٓ  لع اي  

 ٗد  ْدذٖن إيٝد٘  ٓدد ذ ج ٓد  يلَدٛاٍ ؾكدط و  ُٝٓد   ٓددَ  ْٓظدز إش  ًُٝد١ لدع اي   د    ًد٢ أْ             

ؾإْٓ  صٛف ْٓظز إش امل  ع  ٢ً أْ٘ عزٜو يٓ  . ٚايؿزم  ني واص كط ا امل   ني ٚال ؾظ١  ًِٝٗ 

 ايٓظزتني ع صع.

ذٙ ايٓظز٠   ٥ك   يف طزٜدل دمد ح امٗدٛد اي ضدٜٛك١ٝ ٚلدع اي   د   يف أْٗد  ال تهدٕٛ َد           ٚتحل   ٖ

ٜض٢ُ " ٛال٤ امل  ع" يًُٓظ١ُ ايع١ٜ ؛ ممد  زمحلدٌ امل د ع ٜػد در املٓظُد١ ايعٜد١  حلدد أٍٚ تد ع إش         

 َٓظ١ُ أخز٣ زمد ؾٝٗ  ايغحلٛر   يغزٜو ٚاملؤاسر ال املٍُٛ ؾكط. 
 

      إش لع ا َٛاٍ: . اي رٍٛ َٔ لع اي 2

ٚذدٖ  َٓظُ   ا  ُ ٍ احلٌ َٔ احلصٍٛ  ٢ً امل ٍ ٖدؾ   دد  . أَد  املٓظُد   ايعٜد١ ؾدإٕ املد ٍ       

   ٕ املٓ ؾضددد١ ايغددددٜد٠  دددني املٓظُددد   ايعٜددد١  ٚصدد١ًٝ َدددٔ ٚصددد ٥ٌ حتكٝدددل أٖدددداؾٗ  ايعٜدد١ و إال أ

ك١ٝ  أٖدداف املٓظُد١ ايعٜد١ قدد     ٚاي ض  ل  ٢ً امل   ني و ٚغٝ ا ايدٛ ٞ  حلالقد١ ا ْغدط١ اي ضدٜٛ    
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زمحلٌ ج َحلٞ اي      يف صب م حمُّٛ يًرصٍٛ  ٢ً أند  قددر َدٔ اي   د   دٕٚ اي ٛقدـ  ٓدد       

 صؤاٍ أٚ أص١ً٦ ١َُٗ و َمٌ:

 ٌٖ َ يٓ  ع ج١ إش ت     ؟  

 ٌٖ ْض طٝع ايٛؾ ٤   طًحل   امل   ني ؟ 

االي شاَد    ًد٢ املٓظُد١ ايعٜد١ دٕٚ     إٕ لع اي   د   حملدزد احلصدٍٛ  ًد٢ املد ٍ صٝٛصدع دا٥دز٠        

ايٓظز إش إَه ْ تٗ  ٚقدراتٗ   ٢ً حتٌُ املضؤٚي١ٝ ؛ ٖٚذا َ  زمحلدٌ  املٓظُد١ ايعٜد١  د جش٠  دٔ      

ايٛؾ ٤   طًحلد   امل د  ني و ٚ ٓددَ  ٜ هدزر إخؿد م املٓظُد١ ايعٜد١  ٛ ٛدٖد  ؾضدٛف تٓ غدز  دني            

 ١ ص١٦ٝ  ٔ املٓظ١ُ و ٚيٓ ذنز إٔ َ  ٜض كز يف أخٖ ٕ ايٓ ظ ٜصحلن تػٝعٙ  ضٗٛي١. ايٓ ظ مسحل

 .  دّ أ١ًٖٝ املضٛم: 3

تزتبط  ًُٝد١ اي ضدٜٛل  غدهٌ  د ّ   ملضد ٣ٛ املحلدزيف ٚاملٗد رٟ يًغددجل أٚ ا عدد   املضدٛقني .           

ِّأٖٚذا االرتب جمل ٜهٕٛ أنمز يف املٓظُ   ايع١ٜ ؛ ذٝع   ح   غدع َز٥ٝد١   م يف ايػ ين ملْٓٗ  تض

 و ٖٚذا َ  زمحلٌ يغدص١ٝ املضٛم أٚ ج َع اي      أثزا  نبعا   ٢ً قزار امل  ع .

ٚ ٓددَ  تدٛيٞ املٓظُد١ ايعٜد١ َُٗد١ لدع اي   د    عدد   غدع أنؿد ٤ ؾدإٕ رصد ي١ صدًب١ٝ قدد               

 ت ٛيد يد٣ امل  ع  ٔ املٓظ١ُ ايع١ٜ ؛ ٖٚٛ َ  ٜصحلن تػٝعٙ  ضٗٛي١ .

 ٓد يب ق ٘ ٚدَ ث١ أخالقد٘ ؾكدط و  دٌ ت حلدد٣ خيدو إش       ـاي      امٝد ال ت ٛقَٛاصؿ   ج َع  

درج١ إمي ْ٘  كض١ٝ املٓظ١ُ ايع١ٜ اييت زمُع د  اي      و ٚقدرت٘  ٢ً اي حلبع  ٔ ٖذٙ ايكض١ٝ 

 امل  ع و ٚتشرع ايمك١ ؾٝ٘.  ع طزٜك١ تكٓ

 

 . غٝ ا مسحل١ جٝد٠ ٚحمدد٠  ٔ املٓظ١ُ ايع١ٜ:4

أْغط١ املٓظُ   ايع١ٜ يف  حل  احمل ُحل   و ٚته د ال اد ؾزق    ني  حل  املٓظُ   إال  ت غ  ٘

يف االصِ ٚاملب٢ٓ و ٚيف ٖذٙ احل ي١ ٜصحلن  ٢ً ايٓ ظ اي ؿزٜدل  ٝٓٗد و َٚدع إٔ احلد ٍ ندذيو ؾدإٕ       

 امل أٌَ زمد إقب ٍ ايٓ ظ  ٢ً َٓظ١ُ خع١ٜ دٕٚ أخز٣ و ؾُ  ايضبن ؟ 



  أ . إبراهيم بن سلمان احليدري                                                                                   العقبات اليت تواجى اجلوات اخلريية 

 يف عملية مجع التربعات

                                                                                                                اللقاء السنوي اخلامس للجوات اخلريية باملنطقة الشرقية

936  

ٜل ٜٚؤند خيو مم رصٛ ايحلٌُ ايعٟ إٔ مسحل١ املٓظ١ُ ايع١ٜ تًحلن ٜٛرد نمع َٔ ن  ا اي ضٛ

دٚرا  نبعا  يف جذا امل   ني إيٝٗ  و ٚاملكصٛد   يضُحل١ : ايصٛر٠ ايذ١ٖٝٓ يًُٓظ١ُ يف أخٖ ٕ 

 ايٓ ظ. 

ٚاي ردٟ ايذٟ ميمٌ  كب١ يف طزٜل أْغط١ لع اي      ٜٚٗدد  إخؿ قٗ  ٖٛ  ٓدَ  تبذٍ ا َدٛاٍ  

ْغ جمل تضٜٛكٞ  ني أٚص جمل جم ُع زمٌٗ املٓظ١ُ ايعٜد١ ؾضدال   دٔ إٔ سمُدٌ تصدٛرا        ٚامٗٛد يف

 صًبٝ    ٓٗ . 

ٚاملؤَددٌ َددٔ املٓظُدد   ايعٜدد١ إٔ تبددذٍ جٗدددٖ  يف حتدٜددد مسحلدد١ َٓ صددب١  ٓٗدد  تددزتبط  ٜٗٛ ٗدد           

ْٚغ طٗ  ٚممٝشاتٗ  و ٚحت ٍٚ َٔ خالٍ  زاَخ َ ٓٛ ١ َٚٓ صب   َ هدزر٠ إٔ تزصدِ ٖدذٙ ايضدُحل١     

 أخٖ ٕ ايب١٦ٝ الٝط١  ٗ . يف 

 

 

 

 . اال  ُ د  ٢ً أعد   حمددٜٔ يف لع اي     : 5

ايكدر٠  ٢ً إْغ ٤  الق   جٝد٠ َع امل   ني ٚال ؾظ١  ًٝٗ  تحل   أذد أِٖ ايصؿ   اييت ٜٓبػٞ 

إٔ ت ٛؾز يف ج َحلٞ اي      ٚاملضٛقني يًُٓظُ   ايع١ٜ و إال إٔ ايحلكب١ اييت متمٌ تٗدٜدا  

 قًًٝني يف لع اي      دٕٚ تٛؾُّز طعا  ملض كبٌ املٓظ١ُ ايع١ٜ ٖٞ إٔ ت ه٧  ٢ً جٗٛد أْ ظخ

 نطٝط ٚتٓظِٝ يحل١ًُٝ لع اي     . ٚاتعه ي١ٝ يف ٖذٙ احل ي١ َٔ ٚجٗني: 

ا ٍٚ : إٔ ٖذا ايٛضع زمحلٌ املٓظ١ُ ايع١ٜ تحل ُد  ٢ً ج َحلٞ ت     أٚ َ   ني قال٥ٌ و ٖٚٞ 

 ط َض كبٌ املٓظ١ُ ايع١ٜ. خم طز٠ مت

ايم ْٞ: إٔ ايٓح ذ   اييت آٝٗ  املٓظ١ُ ايع١ٜ ممٔ تحل ُد  ًِٝٗ يف لع اي      قد ٜضٛؽ  

 د   دّ  ذٍ امٗد يف ٚجٛد خط١ َدرٚص١ ٚ زاَخ َ ٓٛ ١ مُع اي     . 

ُ د  ٢ً ج َحلٞ ٚاملؤٌَ َٔ املٓظُ   ايع١ٜ إٔ تٓ كٌ يف  ١ًُٝ تضٜٛل  زاجمٗ  َٔ خالٍ اال  

ت     حمدٚدٜٔ إش  زاَخ تضٜٛك١ٝ َ ٓٛ ١. َٚٔ اال  ُ د  ٢ً َ   ني حمدٚدٜٔ إش خم طب١ 

 عزا٥ح أخز٣ َٔ احمل ُع ن  ؾزاد ايذٜٔ ِٖ أنزّ عزا٥ح احمل ُع يف د ِ املٓظُ   ايع١ٜ.  
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 ثالجًا: العوائق املتعلقة بالبيئة اخلارجية:

ايحلٛاٌَ ٚاملؿ ِٖٝ امل حلًك١  ٓغ جمل املٓظُ   ايع١ٜ يف لع  ٜكصد   يب١٦ٝ اي رج١ٝ : تًو

َٚع إٔ ايحلٛا٥ل يف ٖذٙ احملُٛ ١ نمع٠ َٚ ٓٛ ١ إال أْٓ  صٓك صز  ٢ً  حلضٗ و ٖٚٞ اي     . 

 نُ  ًٜٞ: 

 اٖ شاس ثك١ احمل ُع ايدا ِ.  .9

 ضحلـ ا ْظ١ُ املض ْد٠ مُع اي     . .2

  ِ.  طط١ٝ ايزغب   ايع١ٜ يد٣ احمل ُع ايدا .3

 

 . اٖ شاس ثك١ احمل ُع ايدا ِ:1

ايمك١   ٌَ َِٗ يف ايحلالق١ اييت تز ط املٓظُ   ايع١ٜ   حمل ُع ايدا ِ ٚ كدر َض ٣ٛ ثكد١ ايٓد ظ   

  ملٓظُدد١ ايعٜدد١ ٜهددٕٛ َضدد ٣ٛ دم ذٗدد  يف لددع اي   دد   ٚتضددٜٛل أْغددط ٗ و ٚ ٓدددَ  تؿكددد        

كٞ  ْغددط ٗ  ٖددٛ يف احلكٝكدد١ إضدد  ١  املٓظُدد١ ايعٜدد١ ٖددذا ايهٓددش ايددمُني ؾددإٕ أٟ ْغدد جمل تضددٜٛ   

 يًٛقت.

ٚايّٝٛ تحلٝػ املٓظُ   ايع١ٜ أس١َ   مل١ٝ جحلًت ا ْظ ر ت ح٘ ذمٛ  الق ٗد    ُٜٛدٌ ايحلُدٌ املضدًح.     

د يدد٣ احمل ُدع  دٔ    ٚ ػ  ايٓظز  ٔ صر١ َمدٌ ٖدذٙ االتٗ َد   أٚ  ددَٗ  ؛ ؾدإٕ ٖٓد ى صدؤاال  تٛي د        

ٚ ػد  ايٓظدز أٜضد    دٔ ْدٛع اتج  د١ امل هْٛد١         .َحلٗد  َد٣ َصداق١ٝ املٓظ١ُ ايع١ٜ ايديت ٜ حل َدٌ   

يد٣ احمل ُع  ٔ ٖذا ايضؤاٍ ؾإٕ جمزد احلدٜع  دٔ ٖدذا ام ْدن حتدت ذدٌ ٖدذٙ ا ذدداث ٜحل د          

ٚ ٓددَ  تٗ دش ايمكد١  دني احمل ُدع ايددا ِ        و أَزا  َؤثزا   ًد٢ ايٓغد جمل اي ضدٜٛكٞ يًُٓظُد   ايعٜد١     

ٜهٕٛ  دِٜ ايؿ ٥د٠ ٚإٖددارا  يًحٗدد ٚايٛقدت. إخ إٕ     ٚاملٓظ١ُ ايع١ٜ ؾإٕ أٟ ْغ جمل تضٜٛكٞ صٛف

 ايمك١ ٖٞ احلبٌ امل ني ايذٟ ٜز ط احمل ُع  أٟ َٓظ١ُ خع١ٜ.

ايع١ٜ ٚتأثزٖ   ٗذا ايحل ٌَ و إال إٔ ايذٟ ميهٔ إٔ ٜٓصح   ٚال عو إٔ ٖٓ ى تؿ ٚت    ني املٓظُ 

ت د د٠ ثكد١ احمل ُدع     و ١ؾٝ٘ ايحل ًَٕٛ يف لع اي   د   ٖدٛ إٔ شمططدٛا َدٔ خدالٍ  دزاَخ حمهُد       

  ٕ ْغد ط   َمدٌ ٖدذا ايٓدٛع ال      ايدا ِ يف َٓظُ ِٗ أٚ تحلشٜشٖ  إخا ن ْت مل ت أثز . ٚامدٜز خندزٙ أ
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َٓ٘ يٓحد ح   ٜٓ ظز َٓ٘ َزدٚد َ دٟ ٚال ميهٔ قٝ ظ دم ذ٘  هُٝ   اي     و إال أْ٘ جٗد ال  د 

 ا ْغط١ اي ضٜٛك١ٝ ايك د١َ. 

 

 ي     :ضحلـ ا ْظ١ُ املض ْد٠ مُع ا .2

تددزتبط  ًُٝدد١ لددع اي   دد   ٚا ْغددط١ اي ضددٜٛك١ٝ ايدديت تكددّٛ  ٗدد  املٓظُدد   ايعٜدد١  دد  حت ٜٛدد٘    

أجٗش٠ ايدٚي١ أٚ َٓغآ  ا  ُ ٍ َٔ أْظ١ُ ٚقٛاْني تدؤثز أٚ ت دأثز  حلًُٝد١ لدع اي   د  و ٚنًُد        

َحلٞ مددد  ١ن ْددت ٖدددذٙ ا ْظُددد١ قٜٛددد١ َٚ ٝٓددد١ نًُددد  صدد ِٖ خيدددو يف إدمددد ح ا ْغدددط١ اي ضدددٜٛكٝ  

اي   دد  و ٚيحلددٌ ايحلدد ًَني يف لددع اي   دد   ٜدددرنٕٛ نددِ َددٔ ا ؾهدد ر اي ضددٜٛك١ٝ ايزا٥حلدد١ ال       

ميهددٔ تطبٝكٗدد   ضددبن  دددّ نؿدد ٠٤ أْظُدد١ املضدد ْد٠ و ٚيحلددٌ أ ددزس َمدد ٍ  ًدد٢ خيددو " االصدد كط ع     

ايغٗزٟ" ايذٟ شمٍٛ املٓظ١ُ ايع١ٜ   ص كط ع َبًؼ حمدد َٔ احلض ا ايبٓهٞ يًُ د ع حلضد ا   

ٕ     ١َٔ ايع١ٜ ؛ ؾ يبٓٛى ال تضُح إال   الص كط ع املٓظُ ندمعا    ذض      ُال٥ٗد  ؾكدط و نُد  أ

َٔ ايبٓٛى تأخذ رصَٛ    ٢ً  ًُٝ   االص كط ع ايدٚر١ٜ.   ُٝٓ  دمد يف أغًن ايدٍٚ ٚال صُٝ  دٍٚ 

    ٕ ال  ايبٓدٛى  ايًٝخ ايكزٜب١ َٓ  إٔ االص كط ع ميهٔ إٔ ٜ ِ  ني ذض     يبٓدٛى خم ًؿد١ و نُد  أ

تأخذ رصَٛ    ٢ً تًو ايحل١ًُٝ. ٖٚذا َ  جحلٌ  دد املض كطحلني يف  حل  املٓظُ   ايع١ٜ ايًٝح١ٝ 

 ٜصٌ إش  غزا  اآلالف. 

 

 طط١ٝ ايزغب   ايع١ٜ يد٣ احمل ُع ايدا ِ: .3

صدد ُٖت  ٛاَددٌ نددمع٠ يف إ ددزاس َه ْدد١  حلدد  ا  ُدد ٍ ايعٜدد١ دٕٚ غعٖدد  يف ْؿضدد١ٝ ٚ كًٝدد١        

 و ٚعهِ ايحلالق   اييت تز ط أؾزاد احمل ُع ٚتٓ قٌ اي ح را ٚاي ا  ؾُٝ  احمل ُع الن يًدع

 ٝددِٓٗ ؛ ؾكددد ذدد ٍٚ نددمع َددٔ ايٓدد ظ تهددزار ا  ُدد ٍ ايعٜدد١ ايدديت ٜؿحلًددٗ  اآلخددزٕٚ و ٚايٓ ٝحدد١     

ايٓٗ ٥ٝدد١ دددذٙ احل يدد١ إٔ رغبدد   امل دد  ني ن ْددت ت حدد٘ ذمددٛ أ ُدد ٍ خعٜدد١ دٕٚ غعٖدد  : نبٓدد ٤        

ذٞ و ٚتؿطدع ايصد ٥ُني. ٚتحل د  ططٝد١ ايزغبد   ايعٜد١  كبد١ أَد ّ املٓظُد            املض جد و ٚا ض 

ايعٜدد١ يف إٔ تضددٜٛكٗ    ُ ددد  ايدديت تكددع خدد رد َٓظَٛدد١ ا  ُدد ٍ الببدد١ يًُح ُددع ٜ طًددن تػددٝع  

قٓ     قدمي١ تهْٛت  ٢ً َز ايضٓني ؛ مم  ٜض ٛجن جٗدا  أن  َٔ قبٌ املٓظ١ُ ايع١ٜ تقٓ ع 

 ا ِ  أ١ُٖٝ أ ُ د  ٚأؾضًٝ ٗ .  احمل ُع ايد
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 ملخص الورقة

 

تتِاٗي اه٘رقٞ ٗاقع اإلع٩َ يف اؾٔات اـريٙٞ ًّ سٚح اه٘عٛ اإلع٩ًٛ هد٠ توم اؾٔات 

باهدٗر اإلع٩ًٛ ٗاملدصصاات املتتٌادٝ هالعا٩َ يف ًٚياُٚاتٔاا ًةارُاٞ بػاريٖ ًاّ فاا٨ت اهصا            

 اهتادٝ. ا٪خ ٠ اهيت تت٘اف  عوٚٔا ًص ٗفات اؾٔات اـريٙٞ يف

كٌا سرتصد اه٘رقٞ أُ٘اع اه٘سا٢ى اإلع٩ًٚٞ اهيت تتٌى ًّ خ٩هلا اؾٔات اـريٙٞ ًٗد٠ 

مش٘هلا هلى اه٘ساا٢ى اإلع٩ًٚاٞ املتاساٞ ٗاه شاح عاّ أسا اي اهرتكٚاي عواٟ املل ٘عاات اهصأ ٙٞ           

 ٗاهفصوٚٞ ٗاملِاس ٚٞ يف توم اؾٔات .

عات اؾٔات اـريٙاٞ ٗاـلااي اها ٜ    ٗستٔتٍ اه٘رقٞ بدراسٞ املضاًني اإلع٩ًٚٞ يف ًل ٘

 تِتٔذٕ ًع ق ا٢ٔا ًٗد٠ اهتصابٕ ٗاهتٌاٙي بِٚٔا .

ٗميتد آتٌاَ اه٘رقٞ باؿدٙح عّ أٌٓٚٞ اهتِاصا  اإلع٩ًٚاٞ اهتاًواٞ يف فااي اإلعا٩َ يف      

اؾٔااات اـريٙااٞ ًااّ سٚااح تإلٓٚواأٍ اإلع٩ًااٛ ٗخااملتٍٔ املِٔٚااٞ ٗاملٚداُٚااٞ ٗت٘اصااؤٍ ًااع اه٘سااا٢ى    

 ا٪خ ٠ ًٗد٠ ت٘اف  توم اهتِاص  يف توم اؾٔات ساهًٚا . اإلع٩ًٚٞ

ٗتتاا ز اه٘رقااٞ عوااٟ أٓااٍ ا٪ٗه٘ٙااات اهاايت هاادر باا ع٩َ اؾٔااات اـريٙااٞ ا٪خاا  بٔااا هت٘دااد   

 إع٩ًًا كف٧ا ٗقادرًا عوٟ اه٘فا١ باهدٗر اإلع٩ًٛ اه ٜ ِٙتع  ًّ يف توم اؾٔات .

عا٩َ يف اؾٔاات اـريٙاٞ ٗاهتلوتاات     ٗتتشدخ اه٘رقٞ عّ بتض أسس اه ٦ٙٞ املساتة وٚٞ هال 

اهيت ِٙتع  املٔتٌْ٘ باهتٌى اـريٜ أْ ٙإلخ  بٔا املس٦٧هْ٘ يف توام اؾٔاات ًاّ أداى إهااد إعا٩َ       

 عص ٜ ًِافس .

ٗؽتتٍ اه٘رقٞ بتدد ًّ اهت٘صٚات اهيت ًِٞ شإلُٔا تل٘ٙ  اهتٌى اإلع٩ًٛ عاًٞ يف اؾٔاات  

ض باإلع٩َ يف اؾٔات اـريٙٞ ٗشاًوٞ هلى اه٘سا٢ى اـريٙٞ تتضٌّ ًةرتسات عوٌٚٞ هس ى اهِٔ٘

 اإلع٩ًٚٞ .
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ى اإلع٩َ يف عامل اهَٚ٘ أفلار املتوةني ٗر٦آٍ س٘ي كتوف اهةضااٙا   ًٗاّ ميوام    ٙصلَّ

اإلعاا٩َ ميواام اهتةاا٘ي   ٗاهتااامل املتاصاا  ٙتااٚض ساهٚااا عصاا  املتوً٘ااٞ اهاايت ٨ ساا ٚى إهٚٔااا إ٨ عاامل  

ا ت٘قااع  عااامل ا٨دتٌاااع اهٚاباااُٛ "ٙااُ٘ٚذٛ ً٘ساا٘دا" يف كتاباإ   "فتٌااع  ٗسااا٢ى اإلعاا٩َ .. ًٗاا٧خ 

املتوً٘اات اهةاادَ" فتٌتاا ٙاباُٚاا ددٙاادا يف أشالاهٕ ٗتِعٌٚاتإ ٧ًٗسسااتٕ ٗأدٗار أفا ادٖ ُٗساا          

 اهةٍٚ ٗاملتاٙري اهيت ت٘هد اهػاٙات  ٗؼلٍ اهت٩قات بني ا٪ف اد ٗاجملتٌع ٗامل٧سسات .

ة٘ي أْ ُة ر بإلْ عصا ُا اؿارا  ٓا٘ عصا  اإلعا٩َ. ٗهاٚس يف       ٗهةد أص ض ًّ ًل ٗر اه

ٓاا ا اه٘صااف أدُااٟ ً اهػااٞ  فةااد تتااددت ٗسااا٢ى ا٨تصاااي ٗاإلعاا٩َ  ٗتِ٘عاا  أساااهٚ ٕ  ٗتصاات    

فا٨ت تإلثريٖ  ٗاست٘ه  ٓ ٖ اه٘سا٢ى عوٟ أٗقات اهِاس  ٗاستةل   آتٌاًاتٍٔ  ٗغدت ظآ ٝ 

 ثارٓاا اؿا٘ادي اهتةوٚدٙاٞ  اهايت تتاار        خا   ٨ٗ ٙصاد   عاملٚٞ ٨ تةتص  ًتاملٔا عواٟ فتٌاع دْٗ    

 عوٚٔا اهِاس ًّ سدٗد دػ افٚٞ أٗ اخت٩فات هػ٘ٙٞ أٗ ت اّٙ ثةايف أٗ سٚاسٛ أٗ اقتصادٜ.

كٌا بات اإلع٩َ س٩سا ُادتا يف اهصداًات اؿضارٙٞ ٗ املتارن اهتسل ٙٞ ٗ اؿا ٗي  

ا٬هااٞ اإلع٩ًٚااٞ اسااتدداًًا ًاا٧ث ًا هتضااوٚى   اهِفسااٚٞ بااني اهاادٗي فةااد ث اا  أْ ا٪عاادا١ ٙسااتددًْ٘    

املسوٌني ٗكس  اه ٗح املتِ٘ٙٞ هدٍٙٔ. فاستددً٘ا اؿٌا٩ت اإلع٩ًٚاٞ يف تيٙٚاف اؿةاا٢  ٗاتٔااَ      

املسوٌني باهتدوف ٗاإلرٓاي ٗ اه دتٚٞ  ٗتتدٗا عوٟ قٍٚ ا٪ًاٞ ًٗةااَ رسا٘هلا اهتعاٍٚ عوٚإ أفضاى       

٘ ٓٞ عاااّ اإلسااا٩َ   اهصااا٩ٝ ٗأل اهتساااوٍٚ   ًٗارسااا٘ا أسااااهٚ  خ ٚ  جاااٞ يف رساااٍ صااا٘ر هلٚاااٞ ًصااا

 ٗاملسوٌني.

ٗٙتاُٛ عامل اإلع٩َ املتاص   ًّ سٚل ٝ ٗكا٨ت ا٪ُ اا١ اـٌاس اهلامل٠ عواٟ اهسااسٞ      

اإلع٩ًٚٞ ًّ سٚح استةا١ ا٪ُ ا١ ٗت٘زٙتٔا عوٟ اهِلاق اهدٗهٛ  سٚاح صصاى اهتاامل عواٟ أكجا       

ٗ   81ًااّ  ً٘ساال٘. ٗٓاا ٖ اه٘كااا٨ت ٓااٛ  رٗٙاارت   % ًااّ أخ ااارٖ ًااّ هِاادْ  ٗبااارٙس  ُٗٚ٘ٙاا٘رن  

اهملٙلاُٚٞ  ٗٗكاهٞ اهصشافٞ اهف ُسٚٞ ٗٗكاهتا ا٪سٚ٘شاٚتد با س ٗاهُٚ٘اٙتاد با س اُرتُاشاُ٘اي      

ا٪ً ٙلٚتااااْ  ٗٗكاهاااٞ تااااس اه ٗساااٚٞ. ٗٙتٌجاااى ا٨خااات٩ي ِٓاااا يف ا٪خ اااار املت ادهاااٞ باااني اهتاااامل  

% فةا  ًاّ   31-% 91باني   اهصِاعٛ  ٗاهتامل اهِااًٛ  إ  ؽصاه ٓا ٖ اه٘كاا٨ت اـٌاس ًاا      

 أخ ارٓا هوتامل اهِاًٛ كوٕ!! ٗٓ٘ اه ٜ ٙةع يف دا٢ تٕ اهتامل اإلس٩ًٛ ٗاهت بٛ .
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ٗيف فاااي اهتوفيٙااْ٘ ؼدٙاادا تسااٚل  أربااع شاا كات غ بٚااٞ ر٢ٚسااٞ  ٓااٛ ٗكاهااٞ ا٪خ ااار  

فاي  عوٟ -املص٘رٝ اهملٙلاُٚٞ  ٗاهُٚ٘اٙتد ب س  ٗاهِٚ٘ز فٚوٍ ا٪ً ٙلٚتاْ  ٗاه٘كاهٞ ا٪ملاُٚٞ

ا٪خ اار اهتوٚفيُٙ٘ٚاٞ املصا٘رٝ. كٌاا تتضاض ًااّ خا٩ي سذاٍ ا٪فا٩َ ٗاهاملاًر ٗاملسوسا٩ت ٗاملاا٘اد           

هدٗي اهتامل.. فصا كٞ   -ٗاه٨٘ٙات املتشدٝ بصلى خاص -اإلع٩ًٚٞ اهيت ت ٚتٔا اهدٗي اهػ بٚٞ

بٌِٚاا  دٗهاٞ يف اهتاامل.    911( ا٪ً ٙلٚٞ ًج٩ً  تا٘زع ب افٔاا ٗأف٩ًٔاا يف    CBS -)سٛ بٛ إس

     ٛ % ًاّ توٚفيُٙ٘اات اهتاامل. ٗقاد سادت ٓا ٖ اهعااآ ٝ       61( إىل ABC-تصاى شا كٞ )إٙإ باٛ سا

( إىل تااإلهٚف كتاااي ٓاااَ أماااٖ )أً كااٞ     J.Tunstall -اه اسااح اهملٙلاااُٛ )دريًااٛ تِسااتاي   

اإلع٩َ( صوى فٕٚ ظآ ٝ )أً كٞ اهتاامل توٚفيُٙ٘ٚاا ،(  كٌاا أهاف اه اساح ا٪ً ٙلاٛ )ٓ با ت        

 ( كتابٕ اهصٔري ٗاملجري )ا٨تصاي اؾٌآريٜ ٗاإلًملاط٘رٙٞ ا٪ً ٙلٚٞ(.H. Schiller-شٚو 

كٌااا تسااتػى ٗسااا٢ى اإلعاا٩َ ًااّ ق ااى اهتدٙااد ًااّ أصااشاي ا٪دٙاااْ ٗاهتةا٢ااد اهفاساادٝ           

د ًاااّ ٙاااٗا٨ػآاااات اهفل ٙاااٞ ـدًاااٞ أغ ارااأٍ. ف٧ٌسساااات اهتِصاااري ٗ تٚاتااإ   توااام اهتد

  ٗ اجملا٩ت  ًٗ اكاي اإلُتااز ٗاهت٘زٙاع اإلع٩ًاٛ. ٗت اح       احمللات اإل اعٚٞ ٗاهتوٚفيُٙ٘ٚاٞ ٗاهصاشف 

ب افٔا عمل س  ً٘دات  -َ  9939اهيت أٓدآا )ًاركُ٘ٛ( هو ابا سِٞ  -)إ اعٞ اهفاتٚلاْ(

 41هػاٞ. ٗتفٚاد اإلسصاا١ات أْ ِٓاان أكجا  ًاّ        31قصريٝ  ٗتصى إىل كجري ًّ أما١ اهتامل باا  

أسا ٘عًٚا هِصا  أفلاار اهِصا اُٚٞ ًٗ اد٢ٔاا        قلٞ ُص اُٚٞ يف اهتامل ت ح أكج  ًّ أهف سااعٞ 

  اهصُٔٚ٘ٚٞ اهتدٙد ًّ اه٘سا٢ى اإلع٩ًٚٞ هورتٗٙر مل اد٢ٔا ٗأفلارٓا  إ   توام أكجا  ًاّ    ٗتسدِّ

يف أٗرٗبااا   348يف اه٨٘ٙااات املتشاادٝ    144دٗهااٞ  ًِٗٔااا   77صااشٚفٞ ٗفوااٞ  تصاادر يف    954

يف كِدا  ٗمخس صشف يف ت كٚاا  ٗثا٩خ    31يف أف ٙةٚا  ٗ 41يف أً ٙلا اه٩تِٚٚٞ  ٗ 998

صااشف يف اهلِاااد  باإلراااافٞ إىل فٌ٘عااٞ كااا ريٝ ًاااّ دٗر اهِصاا  ٗاهت٘زٙاااع  ٗقلاااات اإل اعاااٞ    

ٗاهتوٚفيْٙ٘ ٗامل٧سسات املس سٚٞ ٗش كات اإلُتاز اهسٌِٚا٢ٛ. ٓ ا فض٩ً عّ سٚل ٝ اهٚٔ٘د عوٟ 

ٗي اهتاامل. أًاا )إ اعاٞ صا٘ت     اهتدٙد ًّ احمللات ٗاهص كات ٗاهصشف ٗاجمل٩ت يف اهتدٙد ًّ د

إساا ا٢ٚى( فتضااٍ مخااس قلااات  ٗتاا ٙع عوااٟ مخااس عصاا ٝ ً٘دااٞ عاامل ساا  عصاا ٝ هػااٞ عاملٚااٞ        

 ساعٞ يف ا٪س ٘ع. 176ٗقوٚٞ  ٗتةدر ًدد اه ح با 

إْ ؼ ر اإلع٩َ اإلس٩ًٛ ٗؽوٚصٕ ًّ اهتةوٚد  ر ٗرٝ ٨زًٞ  ًٗلو  سضاارٜ ٨ غِاٟ   

دٗهٚٞ هدراسٞ ًصل٩ت اإلع٩َ املِ جةٞ عّ ٣ٚٓٞ اهُٚ٘سل٘ عِٕ. ٗقد أق ت ٓ ا امللو  اهوذِٞ اه
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( سٚح تة٘ي ) إْ ؼ ٙ  ٗسا٢ى اإلع٩َ اه٘طِٚٞ  هل٘ دي١ ٨ ٙتذيأ ًّ اهساتٛ  31يف ٗثٚةتٔا رقٍ )

اهصاًى ًّ أدى ا٨ستة٩ي اهسٚاسٛ ٗا٨قتصادٜ ٗا٨دتٌاعٛ  اه ٜ ؽ٘رٕ اهػاه ٚٞ اهتعٌٟ ًّ 

ْ ُتش َ ًّ سةٔاا يف باح اإلعا٩َ  ٗتوةٚإ بلا ق ً٘را٘عٚٞ ساوٌٚٞ.        شت٘ي اهتامل  اهيت ٨ ِٙ ػٛ أ

ٗٙتسا٠ٗ ا٨ستة٩ي إزا١ ًصادر املتوً٘ات  يف أٌٓٚتٕ ًع ا٨ستة٩ي اهتةين  ٪ْ اهت تٚٞ يف فااي  

 اإلع٩َ ت٧دٜ بدٗرٓا إىل تتلٚى اهٌِ٘ اهسٚاسٛ ٗا٨قتصادٜ (.

 ٗعًا يف راا١٘ ًةاا رات ًٗ اااد٥ ٗباإلرااافٞ إىل كااْ٘ ٓاا ا اهتشاا ر ًااّ اهت تٚااٞ ًلو ااًا ًصاا  

راا ٗرٝ ٨زًااٞ  ٪ْ ا٪ًااٞ اهاايت ٙتاامل عِٔااا اإلعاا٩َ   -ق ااى  هاام ٗبتاادٖ  -اهل٣ٚااات اهدٗهٚااٞ  ف ُاإ

اإلساا٩ًٛ ٗماادًٔا ٓااٛ أًااٞ ًتٌٚااي  هلااا ٗرااتٔا اـاااص  ٗهلااا رساااهتٔا اهف ٙاادٝ  فةااد اخااتريت    

 ٕ دعا٘ٝ ٗت صاريًا. ًٗاّ ط ٚتاٞ      هتلْ٘ أًٞ ؼٌى أًاُٞ اإلس٩َ  فتوتيَ بٕ عةٚدٝ ٗش ٙتٞ  ٗت وؼ عِا

اه ساهٞ اإلس٩ًٚٞ أُٔا رساهٞ عاملٚٞ هلاى اه صا   ًٗاا أشاد ساداٞ اإلُسااُٚٞ اهٚاَ٘ إىل اإلسا٩َ          

فٚتلٚٔا ا٪ًاّ ٗاهساتادٝ ٗصةا  هلاا ًاا تصا ٘ إهٚإ ًاّ  ًااي  ًٗاا           ؛ تج٘ي إىل كِفٕ   هت٧ٜٗ إهٕٚ

 تتلوع إهٕٚ ًّ طٌ٘سات.

أًااَ أخلاار اهت دا  ٗا٨ُةا اض أٗ       ملتوً٘ات اؾدٙدكٌا أْ  ا٪ًٞ اإلس٩ًٚٞ يف عص  ا

ٗغاصااٞ إ ا عوٌِااا أْ اهِاااتر اهتوٌااٛ هصااِاعٞ املتوً٘ااات "اهلٌ ٚاا٘ت        ؼاادٜ اهتةاادَ ٗاهِٔاا٘ض 

ٗا٨تصا٨ت ٗاإلع٩َ.." ػاٗز ا٪هف ًوٚار د٨ٗر هتلْ٘ أٗي صِاعٞ يف اهتارٙذ ؼةا  "اهرتهٚاْ٘" !!   

ات يف كاى اػااٖ ٗفااي هوشٚااٝ  يف املصااُع  ٗاؿةا٘ي        كٌا اُتص ت تل ٚةاات صاِاعٞ املتوً٘ا   

ٗاملِازي  ًٗلات  اإلدارٝ  ٗسفّ اهفضا١  ٗفص٘ي اهدراسٞ  ٗغ   اهتٌوٚاات  ٗسسات٘ٙات ًاّ    

اهتل ٚاا  تاا اٗح بااني املٔااارات اهاادُٚا  ٗتصااى إىل أدقٔااا ٗأع٩ٓااا؛ كاهرت ااٞ ًٗتاؾااٞ املتوً٘ااات   

 ٙ   ٗاهتتوٍٚ اه اتٛ  ٗاهتسوٚٞ... ٗتصدٚه ا٪ً اض  ٗق ا١ٝ اـ ا٢  ٗاهتدر

ٗهةد غدا اإلع٩َ اه ٜ صٌى  املتوً٘ات ًصدر اهة٘ٝ ا٪ساسٚٞ  ًٗتٚارًا ادتٌاعًٚا ٗٗسٚوٞ 

سٚل ٝ   ًٗ٘ردًا اقتصادًٙا   ٗق٘رًا أساسًٚا يف اهتٌى ٪دى اإلساطٞ سدخ٩ت اهتٌى ٗاهتدلٚ  

    َ اإلسصاا١ ٗا٨ستٌاا٨ت ٗعواٍ اؿٚااٝ ٗعواٍ        ٗاهة ار اهصا٢  اه اشد.. ًّٗ ِٓاا تِاًا  أٌٓٚاٞ عوا٘

   امل ك ٞ اإلع٩ًٚٞ .اهِفس ٗاهوػٞ ٗا٨دتٌاع ٪ُٔا اه٘ق٘د اه ٜ ٙسِّ

ٗهاا ا ؼتاااز ا٪ًااٞ ٗاؾٔااات اـريٙااٞ غاصااٞ ٗٓااٛ ًااّ أعٌاادٝ اهلٚاااْ ا٨دتٌاااعٛ إىل          

فٚٔااا  ا هؤِاا٘ض ب ساااهٞ  اهتٌااى اـااريٜ يف ا٪ًااٞ فٚػاادٗ اإلعاا٩َ  ؛ ًِعً٘ااٞ عٌااى إع٩ًااٛ ٧ًٓااى 
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رساهٞ ً ِٚٞ عوٟ اهادع٘ٝ باؿلٌاٞ ٗامل٘ععاٞ اؿساِٞ  ٗاهتاإلثري يف اهِااس عواٟ ما٘ ٙفت اى املا٘ارد           

 ٗاإلًلاُات املتاسٞ  ٗصصد كى اهلاقات هو ِا١ ٗاهتٌِٚٞ.

 

 

  ٗت٘ثٚا   ِٗٙ ػاٛ هالعا٩َ يف اؾٔاات اـريٙاٞ  أْ ٙٔاد  إىل إبا از صا٘رٝ  اؾٔاٞ اـريٙاٞ          

ع٩قات توم اؾٔٞ ٗاهتٌى اـريٜ كوٕ  باجملتٌع ٧ًٗسساتٕ . كٌا ٙ صد ًعاآ  اهتادٗاْ عواٟ    

ِٗٙ إ إهٚٔاا بل ٙةاٞ ً٘را٘عٚٞ ٗإع٩ًٚاٞ بادْٗ ً اهػاٞ ٨ٗ تٔ٘ٙاى كاشافا           ا٪ًٞ بلافٞ أشلاهٕ 

ْ ُٗاشا ا هوشةااا٢  بصادق. كٌاا هادر بااإلع٩َ اإلساا٩ًٛ أ      زٙاف اؿٌا٩ت اإلع٩ًٚاٞ املػ راٞ     

ٙ٘ظف ًا ميلِٕ ًّ ٗسا٢ى اإلع٩َ امل٧ث ٝ ـدًاٞ أٓادا  اؿٌواٞ   ًاع إعاداد اها ٠٦ اإلع٩ًٚاٞ        

امل٘اك ٞ ملستذدات اهساسٞ ٗاهت٘اصى ًاع اه ًا٘ز اإلع٩ًٚاٞ يف اهتاامل ه٩ساتفادٝ ًأٍِ   ٗتةادٍٙ        

 اـدًات اإلع٩ًٚٞ ٪ًاُٞ اؿٌوٞ ٗؾأُا.

َ ًل ٘عااات تٛ إهٚاإ يف فتٌتِااا أْ تةاادِّ  ٗإْ ممااا أٓااٍ ًااا ِٙ ػااٛ هوذٔااات اـريٙااٞ  اهساا     

صشفٚٞ تتِٟ باجملتٌع اه ٜ ٗهدت فٚإ ٗ ميادٓا بإلسا اي بةا٢ٔاا ٗأْ تتاٚض هدعاتإ ًٗجةفٚإ ٗ واٞ         

ا٪قاا٩َ ٗاملتِااٚني باهصااإلْ اهجةااايف ٗاهاادعٜ٘ اجملاااي اه ساا  هالساأاَ يف اه ِااا١ املتاا يف ٗاهفلاا ٜ    

ا٪ق٩َ اهايت ٙتلوتاْ٘ إىل ُتادٔاا ٗٙوتةاْ٘ ًتٔاٍ  يف      هوة ا١   ٗيف املةابى هد أُاس اجملتٌع احملوٛ 

ٗهٞ هوتتاا ري عااّ ٗدٔااات اهِعاا    ٧قِاااٝ راشاادٝ ًٗساا ِٓااان تلااْ٘ ٗ ًاااهلٍ ٗتلوتاااتٍٔ ٗأفلااارٍٓ  

ًِٗلوةااٞ ًاّ ً اد٢اإ اهساااًٚٞ   ٗباا هم ت٘دااد اه ٣ٚااٞ اإلع٩ًٚااٞ    امل تلايٝ عوااٟ قااٍٚ اهاادّٙ اؿاا  

ٗتتِااٗي ًساا٢ؤا ًوتيًاٞ      ْ تتشااٗر يف قضااٙآا  ٪دٓاا  املِاس ٞ هتوام  ا٪قا٩َ املِتٌٚاٞ هادِٙٔا ٗب٩    

 س اد٥ اؿ٘ار املستٌدٝ ًّ ٓدٜ اهلتاي ٗاهسِٞ . 
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تتلااس اؾااداٗي اهتاهٚااٞ  فلاا ٝ ًاا٘ديٝ عااّ ًٚياُٚااٞ اإلعاا٩َ ًةارُااٞ  باملٚياُٚااٞ اهتاًااٞ يف بتااض   

 اؾٔات اـريٙٞ  

 املٚياُٚٞ اهتاًٞ  ٚياُٚٞ  اإلع٩َ ً ُ٘ع ُصاط اؾٔٞ 

 ًوْٚ٘ 151 أهف  511 دعٜ٘ 

 ًوْٚ٘ 41 ٩ًٙني 3 خريٜ

 %97 %3 دعٜ٘

 ًوْٚ٘ 91 أهف 181 دعٜ٘

 ًوْٚ٘ 51 أهف  911 خريٜ

 

   فتوٟ اهِش٘ ا٬تٛ ٗأًا عدد اإلع٩ًٚني إىل اهتاًوني يف بتض اؾٔات اـريٙٞ

 ْ اهتاًو٘ اإلع٩ًْٚ٘  ُ٘ع ُصاط اؾٔٞ 

 311 95 دعٜ٘ 

 81 96 خريٜ

 995 31 دعٜ٘

 55 6 دعٜ٘

 61 6 خريٜ

 

  إىلعدد املتدصصني يف  اإلع٩َ يف بتض اؾٔات اـريٙٞ  ٙصىفٌٚا 

 املٚياُٚٞ اهتاًٞ  املتدصصْ٘ ُ٘ع ُصاط اؾٔٞ 

 91 3 دعٜ٘ 

 93 3 خريٜ

 6 3 دعٜ٘
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 5 9 دعٜ٘

 6 - خريٜ

 ْ٘   ٗاـملا١ ٗاملستصارْٗ  اإلع٩ًٚ

 ُ٘ع اهتٌى  عدد اـملا١ ُ٘ع ُصاط اؾٔٞ 

 تتاْٗ 9 دعٜ٘ 

 تتاْٗ 1 خريٜ

 تتاْٗ 1 دعٜ٘

 - - دعٜ٘

 - - خريٜ

 ٗأًا ًّ سٚح تِ٘ع اه٘سا٢ى اإلع٩ًٚٞ  يف بتض اؾٔات اـريٙٞ  

 اه٘سٚوٞ   ُ٘ع ُصاط اؾٔٞ 

 ُص ٝ أس ٘عٚٞ -إُرتُ    –فوتاْ شٔ ٙتاْ   دعٜ٘ 

  -إُرتُ   – ٙٞ فوٞ شٔ خريٜ

 ُص ات -إُرتُ  –فوٞ فصوٚٞ  –فوٞ شٔ ٙٞ  دعٜ٘

 أهف 181 دعٜ٘

 أهف  911 خريٜ

 

اهصااشافٞ اهًٚ٘ٚااٞ    –اإل اعااٞ    -ٗٓاا٘ ًااا ٙصااري إىل اهااِةه اه٘ارااض يف ٗسااا٢ى  اهتوفاااز      

 ٗا٪س ٘عٚٞ ..

 

 –بِااا١ املسااادد ط ًٗااّ ٙ ادااع اهتةااارٙ  اهسااِ٘ٙٞ هاا تض اؾٔااات اـريٙااٞ فسااٚذد اه ِاا٘د اهتاهٚااٞ      

 –ًتاؾٞ ً رٟ  –ؿَ٘ أراح  –كٌٚات ط ٚٞ  –اإلغاثٞ اهف دٙٞ  –اإلعاُات اهل٩بٚٞ  –اهتتوٍٚ 

ٞ    –كفاهٞ ٙتٍٚ  –ٗد ات إفلار صا٢ٍ  – بار ًٗٚاٖ ش ي  غاري أُإ    ص ً اكي ادتٌاعٚاٞ غاري تتوٌٚٚا

 هّ هد  بِٚٔا بِدا هالع٩َ !! 
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كاُ  اجمل٩ت يف اؾٔات اـريٙٞ ٓٛ اه٘سٚوٞ ا٪ٗىل فٚٔا فوةد أٗهٚتٔاا عِاٙاٞ خاصاٞ    ٗملا 

ٙةا أ ب ٗٙاٞ ٗر٦ٙاٞ    فٌاّ  ٚد اهِع  يف أٗراعٔا بتني اهِةد اها ٜ ٙساتٔد  اهتلا٘ٙ  ٗاهتشساني        ٙت

 فسٚذدٓا تتسٍ سا ٙوٛ   ؛ ولجري ًّ توم  اجمل٩ت اهيت تصدر عّ اؾٔات اـريٙٞ هإع٩ًٚٞ 

 ُٚٞ  اإلع٩ -

تتسااٍ بتااض اجملاا٩ت اهصااادرٝ عااّ اؾٔااات اـريٙااٞ سضاااًني ٓااٛ  إع٩ُٚااٞ أكجاا  ًِٔااا    

قادرٝ عواٟ دا ي اهةاار٥ ٗاملِافساٞ اؾاادٝ ًاع املل ٘عاات         إع٩ًٚٞ   ٗه ا تػدٗ توم اجمل٩ت  غري

 .ا٪خ ٠ 

 ا٪خ ار اهصدصٚٞ   -

ًوني فٚٔاا باد١ا ًاّ    تلػٟ عوٟ كجري ًّ اجمل٩ت اهصادرٝ عاّ اؾٔاات اـريٙاٞ صا٘ر اهتاا     

سرتايف ٗت ساٚذ   ٨مما ٧ٙكد اهِٔر غري ا  بى ٗأسٚاُا صػار اهتاًوني   ٗي ا٪ٗي ٗاملساعدّٙ ٧املس

ٗي ا٪ٗي عادٝ ًا ات يف   ٧أسو٘ي اهِص ات اهداخوٚٞ عوٟ توم اجملا٩ت   ٗرساا تلا رت صا٘ر املسا     

 اهتدد اه٘اسد .

 رٚ  اجملاي   -

ٔاات اـريٙاٞ ُفسأا يف قضااٙا ًتادٗدٝ ٗأبا٘اي       ؼص  كجري ًّ اجمل٩ت اهصادرٝ عّ اؾ

 –دع٘ٙااات  –ُةااد اؿضااارٝ اهػ بٚااٞ   –ت اثٚااات  –ًةاااي  –تتذاٗزٓااا ) فتااا٠ٗ   دقاادٗدٝ ٨ تلااا 

ٗتسااب    ا٪س ٝ ...( بٌِٚا تػٚا  عِٔاا كاجري ًاّ اجملاا٨ت اه س اٞ ٗاؾدٙادٝ ٗامللو٘باٞ ًاّ اهةا ا١           

  ا١ .  إهٚٔا اجمل٩ت اؾدٙدٝ ٗامل٘اك ٞ هتلوتات اهة

 اهتصابٕ اهل ري  -
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فتضااٚٚ  اجملاااي عوااٟ اجملوااٞ اهصااادرٝ عااّ اؾٔااٞ اـريٙااٞ  ٗٓاا٘  ٗ صااوٞ باهتِصاا  اهساااب  

ٙ٘قتٔا  ٚتا يف اهتصابٕ اهصدٙد   ٗ اثى امل٘اد املِص٘رٝ   ًّ ًِلوا  أْ اهت ٘ٙا  فٚٔاا ٓا٘ ُفسإ      

 تة ٙ ا . 

 اهتل ارٙٞ    -

ت اـريٙٞ ػد سٚل ٝ عدد ًتاني ًاّ ا٪ماا١    سني تة أ بتض اجمل٩ت اهصادرٝ عّ اؾٔا

عوٚٔااا بااى ٗرسااا كاا ر املةاااي اه٘اسااد يف بتضاأا ٓاا ا ًااّ سٚااح اهلتاااي ٗا٪قاا٩َ املصاااركٞ يف     

امل٘راا٘عات اهصااشفٚٞ ٗرسااا كااااْ     اهلتابااٞ   ًٗااّ سٚااح امل٘راا٘عات فجٌااٞ تصاااابٕ كاا ري يف      

 ُرتُ  دٗر ًوش٘ظ يف تياٙد ٓ ٖ اهعآ ٝ هال

 اه٘ععٚٞ   -

 ااااٙي ٗاراااض باااني اـلااااي اإلع٩ًاااٛ ٗاـلااااي اهااا٘ععٛ يف بتاااض  اجملااا٩ت   ٨ ٙ٘داااد

فا٨فتتاسٚٞ ٗععٚٞ ٗاملةاي ٗععٛ ٗاهتشةٚ  ٗععاٛ   ًٗصااركات    اهصادرٝ عّ اؾٔات اـريٙٞ 

 اهة ا١ ٗععٚٞ .. ٗتستشٚى اجملوٞ إىل كتاي يف اه٘عغ   ٗٓ٘ ًا ٙةوى إق اي اهة ا١ عوٚٔا  

 ُةه املِٔٚٞ  

ض اجمل٩ت اهصادرٝ عّ اؾٔات اـريٙاٞ توٌاس غٚااي املِٔٚاٞ اهصاشفٚٞ        سني تتصفض بت

ٗكوأا تلتا  بإلساو٘ي     ٓ٘ ُفسٕ   فاهتش ٙ  اهصشفٛ يف املةاي ٗا٨فتتاسٚٞ ٗاهتشةٚ  ٗاهتة ٙ  

بى ٗرساا ٗدادت فٚٔاا ًاّ      ٗاسد   كٌا تػو  عوٟ امل٘اد عِاّٗٙ اهلت  ٗهٚس عِاّٗٙ اهصشافٞ 

 اي يف اهتٌااى اـااريٜ "   ًٗااّ مااات اه تااد عااّ املِٔٚااٞ اهصااشفٚٞ  ٙلتاا    "ؼةٚاا  عااّ دٗر اهصاا

ٗسالا أٗ  خا ا يف عادد  خا  مماا         امل٘اد يف كى عدد ؛ فٌاا ٙاإلت أ٨ٗ يف عادد ًاا ٙاإلت     تفاٗت ت ت

ٙفةد اجملوٞ ٓ٘ٙتٔا اهصشفٚٞ   أٗ ػد ؼةٚةا هٕ ًةدًٞ ٗ خ  ب٩ ًةدًٞ   ٗيف  خ  ػاد عِااّٗٙ   

فٚاإ ساا٠٘ اهتِاااّٗٙ اه ٢ٚسااٞ .. ًٗعااآ  كااجريٝ تاادي عوااٟ عاادَ         ر٢ٚسااٞ ٗف عٚااٞ   ًٗجٚواإ هااٚس   

ا٨ساارتا  ُٗةااه املِٔٚااٞ اهصااشفٚٞ فضاا٩ عااّ املةاادًات امللاا ٗرٝ ٗاهٌِلٚااٞ اهاايت غاادت ق٘اهاا      

 دآيٝ يف كتابٞ  ً٘اد توم اجمل٩ت .

 طػٚاْ املادٝ املةاهٚٞ ٗاهجةافٚٞ   -

تدد اهلا٢ى ًّ املةاا٨ت ٗاملاادٝ   بتض اجمل٩ت اهصادرٝ عّ اؾٔات اـريٙٞ ؼ٘ه  بفضى اه

إىل أش ٕ ًا تلْ٘ باهلتاي ٗهٚس اجملوٞ   ًّ ًِلو  أْ ًا تتضٌِٕ  اهجةافٚٞ اهيت ؼتٜ٘ عوٚٔا 
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فاجملوٞ هٚس  كتابا ٗهٚس ً دأ اهِص   ًفٚد ُٗافع   ٗٓ ا املةٚاس ٨ ٙلفٛ يف عامل اهصشافٞ 

د ًّ ً اعاتٔاا باإلراافٞ إىل عِصا     بى ِٓان أسس صشفٚٞ ٨ ب فٚٔا ًةتص  عوٟ عِص  اإلفادٝ 

اهفا٢اادٝ اهاا ٜ هااٚس قصاا٘را يف احملتاا٠٘ املتاا يف أٗ اهجةااايف فةاا    بااى ٗرسااا ٗداادت فوااٞ كااى   

 ً٘ادٓا عوٟ ٓ ا اهِٔر املةاهٛ فلإلُٔا دٗرٙٞ عوٌٚٞ ٨ فوٞ إع٩ًٚٞ .

 

 

 

 رتف اإلخ از اهفين   -

راتف اإلخا از اهفاين ٗطػٚااْ     كجري ًّ اجمل٩ت اهصادرٝ عّ اؾٔات اـريٙاٞ تتااُٛ ًاّ    

ا٪هاا٘اْ اهصااارخٞ ٗا٪ررااٚات املوُ٘ااٞ املٌ٘دااٞ   فلااى اهصاافشات إ٨ قواا٩ٚ ؽاا ز باااهف٘ت٘ شاا٘ي      

ُرتُا  .. ٗأشاٚا١ كاجريٝ تػوا      بآتٞ أٗ ًص٘ٓٞ أٗ ًسش٘بٞ ًّ اإل ٗاهتِاّٗٙ ردٌٞ ٗفاقتٞ ٗاهص٘ر

تتِةاى باني توام اجملا٩ت دْٗ     بى إُم هتذد اهص٘رٝ اه آتٞ اه٘اسدٝ ٓاٛ ُفسأا    عوٟ توم اجمل٩ت 

أْ ٙفلاا  أسااد يف اه اادٙى أٗ ًتاؾتٔااا اٗ ؼسااِٚٔا  ٗٓاا٘ ًااا ٙاا دض غٚاااي ساال تري اهتش ٙاا            

اهتِفٚ ٜ اه ٜ ٙت٘ىل ًع اؾٔاز اهفين إعداد اهو٘ازَ اهفِٚاٞ ق اى اهصا ٗع يف عٌوٚاٞ اإلخا از ٗكاإلْ       

صشض ؽا ز ً اشا ٝ ٗبٔا ا    املادٝ اهصشفٚٞ هدٍٙٔ تةتص  عوٟ املادٝ امللت٘بٞ فة  ٗسني تصف ٗت

 اكتٌو   اهتٌوٚٞ ٗتٔٚإلت املادٝ هوٌل تٞ  !    

 رآهٞ املادٝ املٚداُٚٞ   -

 ٞ ٨ٗ ساٌٚا يف اجملا٩ت اهايت       املادٝ املٚداُٚٞ ٗاهتشةٚةات اهصشفٚٞ ٓٛ اهصشافٞ اؿةٚةٚا

فّ اهصاشفٛ  هٚس هلا طابع إخ ارٜ   فاجملوٞ تتسٍ يف املةاَ ا٪ٗي باه أٜ ٨ اـمل   ٗهلّ ٓ ٖ اه

رتٚف اؿض٘ر يف كجري ًاّ اجملا٩ت اهصاادرٝ عاّ اؾٔاات اـريٙاٞ   ٪ُإ صتااز إىل ُايٗي إىل          

املٚداْ ًٗةاب٩ت ًع اهِاس ٗتص٘ٙ  ً اش    ٗاتصاي بصدصٚات عاًاٞ ٗسوساوٞ ط٘ٙواٞ ًاّ اهتٌاى      

ادٝ ثٍ اهلتاباٞ ٗاهتش ٙا  اهصاشفٛ ٗامل ادتاٞ ٗإطا٩ع بتاض املصااركني اهل اار عواٟ املا           امل ٓ  

ٗه ا ٙتذِ ٕ بتض اهتاًوني يف توم اجمل٩ت فٔا ا اهتٌاى    ق ى اهِص  ٗغريٓا ًّ اـل٘ات املضِٚٞ 

ا٨سرتايف صتاز إىل ق ر صشفٛ كف١ ٙتسوٍ ًلافإلٝ فيٙٞ ٗسٚاسٞ صشفٚٞ سازًاٞ ًٗوتيًاٞ   
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ٗهني عااّ اهتش ٙاا  ٗهاا هم ٙلااْ٘ املةاااي   ٧ٗقااادرٝ عوااٟ اؽااا  قاا ار اهِصاا  .. ٗٓاا٘ رسااا ٙتتاا  املساا   

 اؾآي خري ٗسٚوٞ هتت ٣ٞ اهصفشات .

 إٌٓاي احملوٚٞ   - 

ٙػو  عوٟ كاجري ًاّ اجملا٩ت اهصاادرٝ عاّ اؾٔاات اـريٙاٞ ماٞ اـلااي ا٪مماٛ اهتااَ            

إْ كاااْ ًة اا٨٘ يف املااادٝ اهفل ٙااٞ ٗاه٘ععٚااٞ ٗ-ٗٓا ا   امل٘دإ هلااى املسااوٌني يف كااى اهتااامل  

عٚح تتذآى اجملتٌاع اهفتواٛ اها ٜ تصادر      فوٚس ًتة٨٘ أْ ٙلػٟ عوٟ كى اجملوٞ  -ٗاهجةافٚٞ

 هوٌذواٞ   ٗٓا ا املصارتٜ إْ مل هاد قضااٙاٖ      نيفٕٚ املل ٘عٞ ٗصتٜ٘ عوٟ املصرتٜ ٗاملتوّ اؿةٚةٚ

غاثٚاٞ أٗ  ٞ فا ق باني اه سااهٞ اهدع٘ٙاٞ أٗ اإل    احملوٚٞ ًٗصاكوٕ اجملتٌتٚٞ فوّ ٙة ى عوٟ اجملوٞ   ٗثا 

صا  بٔاا اؾٔاات اـريٙاٞ ٗباني أدا٢ٔاا اإلع٩ًاٛ يف فواٞ         اهتتوٌٚٚٞ أٗ غريٓا ًاّ اه ساا٨ت اهايت ت    

شٔ ٙٞ أٗ دٗرٙٞ تصدر عِٔاا ٗغاصاٞ إ ا كاُا  تتااُٛ ًاّ ُةاه اهادعٍ ٗاؿاداٞ إىل املِافساٞ            

فاإلع٩َ صِاعٞ ٗاجملوٞ بضاعٞ إ ا مل تستذ  ؿادٞ اهيبْ٘ ف ُٔا هّ ت ٗز   ٗٓا٘ ًاا تِ ٔا  إهٚإ     

يت خلابٔاا يف فوتٔاا عواٟ قضااٙاُا ا٪سا ٙٞ ٗاهيٗدٚاٞ       بتض اؾٔات اـريٙاٞ إىل ساد ًاا  ف كا    

فوةٚاا  اإلق اااي ًااّ اهةااار٥    ًتِاٗهااٞ كااجريا ًااّ املعااآ  اهاايت تتٚصاأا ا٪ساا ٝ اهساات٘دٙٞ غاصااٞ

ٗاملتوااّ ًتااا   ٗأًااا إ ا ظواا  اؾٔااات اـريٙااٞ ؽواا  بااني رساااهتٔا ٗأدا٢ٔااا اإلع٩ًااٛ ٗقوةااٞ يف      

٪ُٔا هّ ؽاط  قار٢ا ًفرترا أٗ غري فتواٛ   ؛  ًل ٘عاتٔافوّ تِذض  خلابٔا ا٪ممٛ غري اه٘اقتٛ 

يف اؿةٚةٞ ف٩ ت٘دد ق٘ٝ شا ا١ يف كاى توام اه ةااع ًاّ اهتاامل اإلسا٩ًٛ ٗرساا ٨ تصاؤٍ اجملواٞ           

 أص٩ ٗمل ٙسٌت٘ا بٔا .

 اهصٔ ٙٞ   -

ٗرساا فصاوٚا ًٗٓ٘اا ٙفا٘ت عوٚٔاا       اهػاه  عوٟ ف٩ت اؾٔات اـريٙٞ أُٔا تصدر شٔ ٙا 

هلِٕ ٓ٘ اؿد ا٪دُٟ يف    ف صٞ سةٚةٚٞ هوٌِافسٞ .. ًٗع أْ اإلصدار ا٪س ٘عٛ ًلوف ًٗ ٓ 

املِافسٞ اإلع٩ًٚٞ   فاملد٠ اهيًين اهفاصى بني اهةار٥ ٗفوتإ اإلسا٩ًٚٞ اها ٜ ٙ واؼ اهصأ  عواٟ       

    ٞ باهػٚااي عاّ اإلساداخ املت٩سةاٞ ستاٟ       ا٪قى صدخ بتدا ت٘اصوٚا ًةوةاا   ٗٙساٍ اجملواٞ اإلسا٩ًٚ

بات  املوفات ٗاه ش٘خ ٓٛ املادٝ ا٪ُس  هلا .. ٗإ ا كاُ  اجملوٞ ا٪س ٘عٚٞ تتين ًضاعفٞ املٚياُٚاٞ  

املة رٝ هالصدار اهصٔ ٜ عادٝ ًا ات فٌاا ا ها٘ اؼادت اؾٔاات اـريٙاٞ ٗأصادرت فواٞ أسا ٘عٚٞ           
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وتٌاى اإلسا٩ًٛ .. اهفلا ٝ ت ادٗ ساملاٞ      ه  -ٗهٚسا  اـاصاٞ    -ًِافسٞ ؼةا  ا٪ٓادا  اهتاًاٞ    

 ٗصت ٞ اهتشة  ٗهلِٔا  وم ًص ٗعٚٞ ا٨قرتاح ٗددارٝ اه شح .

 

 

 

 

 

 

 

ت امل اكااي اهتِصااريٙٞ  درٗهاا ا بااا  ُرتُاا  شااإلُٔا اهاا ٜ ٨ ِٙلاا  يف اجملاااي اإلع٩ًااٛ     هال

اه٘ساا٢ى املتاساٞ هِصا      كاى  اًتادادا  هتا٘ظٚفٍٔ     اهتاملٚٞ إىل غيٗ اهصا لٞ اهتِل ٘تٚاٞ س٘اقتٔاا   

مااًٍ٘ٔ  بااد١ا ًااّ بِااا١ املاادارس ٗاملستصاافٚات ٗامل٩داا٤  ٗاسااتػ٩ي ًتاُاااٝ اهصاات٘ي اهفةااريٝ           

 اهتِصري ثًِا هوػا ا١ ٗاهادٗا١ ٗاهلساا١ ٗاهتتواٍٚ  كٌاا آتٌا٘ا باهصاشف           ًنيٗأً ارٔا  ًةد

ٗ   ٧ُصااأٗ ُرتُاا  يف ت٘اهااد   عوااٟ اإل  ٨ رٙاا  أْ  ً٘اقااع اهتِصااري  ٗا احمللااات اإل اعٚااٞ ٗاهتوفيُٙ٘ٚااٞ  

 س طاُٛ ًستٌ .

  ًٗ٘هإ ً كاي   9997ٗٙ٘دد يف أً ٙلا اؼاد اهتِصريعمل اإلُرتُ   اها ٜ تإلساس عااَ    

  ٗسضاا ٖ ممجواا٘ ثاااُني إرساااهٚٞ  ج ااى طوٚتااٞ اهلِااا٢س        Billy Graham)بٚوااٛ د آاااَ(  

ً،اا بتاد عااَ يف املا٧  ا         ت اهتاهٚاٞ. . ٗٙٔاد    ٗاملِعٌات امل٘ازٙٞ هولِاا٢س  ٗقاد تضااعف اهتادد عا

ٓ ا ا٨ؼاد إىل   ت٘فري ًِمل ً٘ث٘ق بٕ هت٘اصى اإلرساهٚات اهتاًوٞ يف فاي اهتِصري عمل اإلُرتُ   

ٗتاا٘فري باا اًر تدرٙ ٚااٞ ًتدصصاااٞ يف اهتِصااري عاامل اإلُرتُاا   ٗتلاااّ٘ٙ شاا لٞ ًااّ املِعٌاااات         

ٞ هوتوٌاا ٝ ٗا٨تصااا٨ت  ٗاإلرساااهٚات املتتٌاادٝ عوااٟ ًساات٠٘ اهتااامل  تسااتلٚع تاا٘فري املاا٘ارد اه٩زًاا     

 اهصدصٚٞ ب١٨٧ٔ اه ّٙ تصؤٍ اهدع٘ٝ اهتِصريٙٞ عمل اإلُرتُ . 

 ٨ٗ شم أْ ٓ ا اهِصاط اهتِصريٜ اهل ري ًّ خ٩ي ش لٞ اإلُرتُا  ًساتٌ  ًٗتِااَ عامل    

 ٨  امل٘اقع اهتِصريٙٞ اهيت تف٘ق عدد امل٘اقع اإلسا٩ًٚٞ بتصا ات املا ات  فاإلسصاا٢ٚات تةا٘ي إْ      
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%  ُٗصاٚ  املساوٌني ًاّ    9111تِصريٙٞ يف اهص لٞ تيٙد عاّ امل٘اقاع اإلسا٩ًٚٞ ستادي     امل٘اقع اه

 ًازاي ٓي٩ًٙ  ٨ٗ ٙ قٟ إىل املست٠٘ امللو٘ي . -ستٟ ا٬ْ-اإلُرتُ  

ًٗ٘ادٔٞ اهِصاط اهتِصريٜ عوٟ ش لٞ اإلُرتُ  صتااز إىل دٔاد إع٩ًاٛ ممٚاي   ٙتا٘اف       

ٗؼةٚةا ٪ٓدا  توم اؾٔات   ُص ا هودع٘ٝ اإلس٩ًٚٞ  هٕ اهدعٍ اه٩زَ ًّ ق ى اؾٔات اـريٙٞ 

  ٗاهتفلري يف ٗسا٢ى ابتلارٙٞ هو٘ص٘ي إىل أكمل عدد ًّ ًساتددًٛ اهصا لٞ  ٗخاصاٞ مماّ     

 ٨ ٙيٗرْٗ امل٘اقع اإلس٩ًٚٞ .

ِٗٓان ٗسا٢ى مملِٞ عمل اإلُرتُ  هِص  اهدع٘ٝ اإلس٩ًٚٞ يف ً٘ادٔٞ اهتِصري ٗغاريٖ ًاّ   

ً٘اقع إس٩ًٚٞ تةدَ اإلسا٩َ اهصاشٚض      ًجى إُصا١  لّ ؼدٙدٓا يف ا٬تٛ اهدع٘ات اهضاهٞ  مي

ِّق . ُٗصااا  اهصاااشف اإلسااا٩ًٚٞ عواااٟ اهصااا لٞ   .ٗتااا٘فري اهلتااا   بصااالى سااأى ٗدااا قاي ًٗصااا

اإلس٩ًٚٞ املدتوفاٞ ٗبوػاات ًتتاددٝ ًاّ خا٩ي امل٘اقاع اإلسا٩ًٚٞ ٗاهت بٚاٞ  ٗخاصاٞ أًٔاات كتا             

ت ًتاُٚاإ باهوػااات املدتوفااٞ  ٗكتاا  ا٪سادٙااح  ٗامل٘ساا٘عات  اهاارتاخ  كتفاسااري اهةاا  ْ ٗت  ااا

اهفةٔٚٞ . ٗاستػ٩ي غ   احملادثاٞ ٗاؿا٘ار عامل اهتدٙاد ًاّ امل٘اقاع ٗق كاات اه شاح يف عا ض          

بٔاا بتاض اهادعاٝ  ٗأساوٍ عواٟ      دع٘ٝ اإلس٩َ عوٟ ا٬خا ّٙ  ٗٓا ٖ ٗساٚوٞ طٚ اٞ ًٗجٌا ٝ  ٗقاد د        

سااتدداَ اهملٙااد اإلهلرتُٗااٛ هواادع٘ٝ إىل ا   ٗٓاا٘   أٙاادٍٙٔ اهلااجريْٗ ًااّ دِسااٚات كتوفااٞ . ٗا  

ٗسااٚوٞ دٚاادٝ هواادع٘ٝ ًٗلٌوااٞ هو٘سااا٢ى ا٪خاا ٠  ف اسااتدداَ اهملٙااد اإلهلرتُٗااٛ ميلااّ ت٘دٚاإ  

دع٘ٝ اإلس٩َ إىل ٩ًٙني ًّ اهتِاّٗٙ اإلهلرتُٗٚٞ  ٗميلّ اختٚار ش صٞ  ات ً٘اصافات ًتِٚاٞ   

 هلٛ تصؤا اهدع٘ات.

ً ت ٞ تاهٚٞ هوٌذوٞ اهصأ ٙٞ   ٗهلِٔاا هٚسا      يف اؾٔات اـريٙٞ  ؼتىً٘اقع ا٨ُرتُ   ٨ٗرٙ  أْ

با٪فضااى سااا٨   فاا تض ٓاا ٖ امل٘اقااع دْٗ املساات٠٘ امللواا٘ي  سٚااح تفتةاا  إىل عِاصاا  اؾاا ي         

ٗاهتص٘ٙ  ٗاهِع ٝ اهصاًوٞ هالس٩َ  ٗعدَ ٗد٘د دهٚى ٗارض هلا هتصِٚفٔا ٗتِعٌٚٔا  ٗؼةٚ  ُ٘ع 

بِٚٔا  كٌا تتتٌاد ًتعاٍ ٓا ٖ امل٘اقاع عواٟ اهتِصا  اهفا دٜ  ٗهاٚس          ًّ اهتِسٚ  ٗاهتلاًى فٌٚا

عوااٟ اهتٌااى اؾٌاااعٛ  ٗرااتف احملتاا٠٘  ًااّ سٚااح كااٍ املتوً٘ااات املِصاا٘رٝ ٗمش٘هلااا ٗتػلٚتٔااا      

جملااا٨ت ؽصااه امل٘قااع ٗأٓدافاإ  ٗاقتصااار كااجري ًِٔااا عوااٟ هػااٞ ٗاساادٝ .. ٗباا ١ اهتصاافض فٚٔااا   

 . ُٗةه أدٗات اه شح ٗعدَ فاعوٚتٔا أسٚاُا
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ٗغٚاي اـدًات اهتفاعوٚٞ ًجى اهدردشٞ  ٗسذى اهيٗار  ٗخدًات أخ ٠ ًجى ت٘اف  فا ص  

اهتٌااى  أٗ ب ٙااد فاااُٛ   أٗ ًفلاا ٝ  أٗ بلاقااات ت٣ِٔااٞ. . كٌااا أْ اهتلاًوٚااٞ بااني تواام امل٘اقااع    

   بتضٔا ٨ صتٜ٘ عوٟ راب  ؾٔات خريٙٞ " زًٚوٞ " !!ْاـريٙٞ ش ٕ غا٢  .. بى إ

ٗٙػو  عوٚٔاا      ٢ٚسٞ يف كجري ًّ  امل٘اقع غري ًدرٗسٞ بصلى دقٚ كٌا أْ اهصفشٞ اه

  ٗٓاا٘ ساا   عاادَ اإلفااادٝ ًِٔااا أٗ سصااد كااى شاا١ٛ عوٚٔااا.. ٗبتااض اؾٔااات      ٞاإلع٩ًٚاا ٞاه ٔ داا

ً٘قع عوٟ اإلط٩ق ...ِٗٓان دٔات هلا ً٘قع ٗهلِٕ فٌد .. ٗبتضأا ٙتٌاى    ااـريٙٞ ٨ ٙ٘دد هدٙٔ

راتٚفٞ ٗغاري     توم امل٘اقع ًت اعدٝ اهتشدٙح ٗاها ٗاب  فٚٔاا    ٗهلّ ًست٘اٖ رتٚف .. ٗكجري ًّ

ًِافسااٞ    ٗعاادد اهاايٗار قوٚااى .. ٗتفتةااد اؾاُاا  اإلخ ااارٜ املاا ت   بتلاا٘ر ا٪سااداخ يف اهتااامل ..     

ٗغاه ٔا رتٚف اهتصٌٍٚ   ٗاإلخ از اهفين فٚٔا ًت٘ارع .. ًٗاّ سٚاح املضاٌْ٘ ِٓاان ًاّ ٙ٘ظاف       

 ًٛ  .. ٗبتضٔا ٙةتص  عوٟ اهدٗر امل اش  هِصاط اؾٔٞ فة   امل٘قع هوتٌى اهدعٜ٘ ٗهٚس اإلع٩

فإلساد امل٘اقاع ٨ صتاٜ٘ عواٟ عِا٘اْ       بى إْ ًتوً٘ات ًٌٔٞ  يف بتضٔا ا٬خ  غاري ً٘دا٘دٝ   

اؾٔٞ ٨ٗ ٗساٚوٞ ا٨تصااي بٔاا ! كٌاا ٙضاع بتضأا  رٗابا  مل٘را٘عات هٚسا  عاًاٞ   فةاد ٙضاع             

ابا  ٨ ٙتساٍ باملِٔذٚاٞ يف ا٨ختٚاار ... ًاع  ا٘د داي١        امل٘قع  كت اا ًاج٩ أٗ أشا طٞ ًتِٚاٞ أٗ أٜ ر    

ك ري ًّ اهصفشٞ اه ٢ٚسٞ عواٟ ً٘را٘عات بتِٚٔاا مماا ٙصات  باه تاباٞ .. ٗأسٚاُاا ؼا٘ي اهصافشٞ          

 اه ٢ٚسٞ إىل ف د إع٩ْ ك ري ٙػلٛ كى ًساستٔا .

ٗس ٚى اهتل٘ٙ  إهاد ف ٙ   ٙتدصه أف ادٖ كى سس  فاهٕ  عٚح ٙتشة  يف اهِٔاٙٞ 

تلاًاى ٗاهِذاااح هلاا ٖ امل٘اقااع .. ًاع تاا٘اف  اهاادعٍ ٗاملٚياُٚااٞ  هتشةٚا  اهتِاا٘ع ٗاهتلاا٘ٙ  املسااتٌ      اه

ٗهوٌشافعٞ عوٟ زٗار امل٘قع  ٗد ي زٗار ددد  فاهصفشات اؾاًادٝ ٙةاى عادد زٗارٓاا تادرهًٚا       

 بى قد ٨ ٙيٗرٓا أسد فٌٚا بتد .
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ٗستااٟ ٙلااْ٘ اإلعاا٩َ يف اؾٔااات اـريٙااٞ قا٢ٌااا باادٗرٖ املااإلً٘ي   تةاارتح  اه٘رقااٞ تاا٘اف         

 خصا٢ه ًٌٔٞ تلفى هٕ اهِذاح ًّٗ أٌٓٔا   

 

 

 
 اـلاي اه اشد   -

ِٙ ػااٛ هودلاااي اهااادٙين يف اإلعاا٩َ اـاااريٜ أْ ٙلااْ٘  س ٙصاااا عوااٟ إبااا از ث٘اباا  اإلسااا٩َ       

ًٗوٌااا  بااإلس٘اي ا٪ًااٞ   ص ًااّ اهةااٍٚ ٗا٪عاا ا   ٩ًٗسعااٞ اهفاا ٗق اؾ٘ٓ ٙااٞ بااني املصاارتن ٗاـااا  

ٗقضاٙا اهتص   ًٗ اعٚا تفاٗت املتوةني ٗتِا٘ع اهجةافاات اهايت ٙتا٘اف ْٗ عوٚٔاا .. ٗٓا٘ ًاا ٙساتدعٛ         

ٗد٘د خلااي عااَ ٗخااص يف اه٘قا  ُفسإ  هتِا٘ع  ٔا٘ر املاتوةني هودلااي اإلسا٩ًٛ ًاع ً اعااٝ             

     ٗ ٗأخا  اهِااس    ٗزْ ا٪ًا٘ر بااملٚياْ اهصاشٚض    خصا٢صٕ يف أْ ٙةاَ٘ عواٟ اهصافةٞ ٗاه  اٞ ٗاهواني 

ًٗااادركا ملصاااوشٞ اـوااا  ٗؼساااني أسااا٘اهلٍ ًٗتاشااأٍ  ..    باهتااادرز باعت اااار  هااام ساااِٞ شااا عٚٞ 

 فاـلاي املإلً٘ي هٕ مات أساسٚٞ أٌٓٔا اهتِ٘ع  ٗاه٘سلٚٞ ٗا٨عتداي ٗاإلقِاع .

 

 اهصٌ٘هٚٞ   -
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اإلع٩ًٛ ًِعً٘ٞ ًتلاًوٞ تست٘يف يف اه سا٢ى ٗاه٘سا٢ى  ٗمش٘ي يف املستة ِوني  فاهتٌى 

ًِٗصا٘رات ٗفا٩ت عجٚاٞ      صٚػًا ٗش ا٢ض ٗٗسا٢ى كجريٝ...ًّ  صشف ٗف٩ت أسا ٘عٚٞ عاًاٞ   

ًتدصصٞ  ٗدراسات عوٌٚٞ. ٗف٩ت ًتدصصٞ هولفى.. ٗأف٩َ ٗثا٢ةٚٞ ٗت ٗهٚاٞ  ًاع مش٘هٚاٞ يف    

 .املتاؾٞ ٗا٨ٓتٌاَ ٗاهتػلٚٞ هلى د٘اُ  
 

 ا٨ُفتاسٚٞ    -

ى ا٬را١ ٗاهتذاري اه اشادٝ ٗاإلفاادٝ ًاّ كاى اـاملات ٗت٘ظٚاف كاى اهلاقاات         عوٟ ك

املِاس ٞ إللاح اهتٌى اإلع٩ًٛ يف اؾٔات اـريٙٞ ٗاستٌاي ا٬را١ املداهفاٞ   ًاع اإلساطاٞ باملاًر     

ٗأعٌاي إع٩ًٚٞ أخ ٠ ٗسابةٞ  ٗرصدٓا ًٗتابتتٔا  ٗف  ًا ٙل٘ر املص ٗع اإلع٩ًٛ كوٕ  ٗٙسد 

   ا٨ستٚادات  ٗميٚيٖ عّ غريٖ.اهِةه  ٗصة

 

 

 

 

 

 اهتلوتٚٞ    -

ٗأعااين بٔااا ا٨سااتٌ ار يف اهتلوااع ماا٘ ا٪ًاااَ بتشةٚاا  إلاااز أفضااى كااى عاااَ ٗفاا  خلاا   

ًدرٗسٞ ًِٗٔذٚٞ    ٗاهستٛ اهدا٢ٍ ه٩قرتاي ًّ اهلٌاي   باعت ارٖ ٓدفًا ًص ٗعا ميجى ٓادساا   

ابتٞ املستٌ ٝ هلى اهتل٘رات ٗاهتشدٙح املت٘اصى  ٙدفع إىل اهتل٘ٙ  ٗاهتشسني .. ٗٓ٘ ًا ٙتلو  املت

 يف فاي اإلع٩َ ٗصِاعٞ املتوً٘ات ٗاهتةِٚات  ٗإعادٝ اهتإلٓٚى هودملات اه ص ٙٞ .

 

 اهتلاًى ٗاهتِسٚ   -

فٌّ غري املتة٘ي أْ تِٔض دٔٞ ٗاسدٝ بلاى سا ى اإلعا٩َ ٗقِ٘اتإ        بني اؾٔات اـريٙٞ

ري املة اا٘ي أْ تلاا ر ًصاا ٗعاتٔا اإلع٩ًٚااٞ ٗتستِسااذ     كٌااا أْ ًااّ غاا    اهاايت صتادٔااا اجملتٌااع  

ًِذيٓااا اإلع٩ًااٛ ٗتتِااافس عوااٟ املتوةااٛ ُفساإ ٗٓاا٘ ًااا ٙتٚااد اهِعاا  ظدٙااٞ يف اقاارتاح اجملوااٞ             

 ا٪س ٘عٚٞ امل٘سدٝ أٗ ستٟ اؾ ٙدٝ اهًٚ٘ٚٞ ..

 

 اهتدصه  -
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ف٩بااد ًااّ ؽصااه كااى دٔااٞ خريٙااٞ يف قِاااٝ إع٩ًٚااٞ     ٗتإلسٚسااا عوااٟ اهِةلااٞ اهسااابةٞ  

ِاس ٞ ٗف  اإلًلاُات املتاساٞ ٗاـاملات ٗاجملااي اها ٜ تٔاتٍ بإ .. عٚاح ت ادٗ اهةضاٚٞ ٗكإلُٔاا           ً

ت٘زٙع ه٫دٗار ٗا٪ع ا١  اهيت تِٔض بٔا اؾٔات اـريٙٞ .. إ  ثٞ تل ار هوذٔ٘د يف دٔاتِاا اـريٙاٞ    

 ٖٜ بادٗر كؤا  هتشةٚ  أٓدا  ٗاسادٝ تة ٙ اا ٗٓا٘ ًاا ٙا٧ث  عواٟ ا٪دا١ ا٨ع٩ًاٛ اها          تستٟسٚح 

ًساا  ا إٓاادار كااجري ًااّ اهلاقااات ٗا٪ًاا٘اي ٗا٪ٗقااات   ٗباا هم    ميسااٛ ًتصااابٔا يف ً٘راا٘عاتٕ  

 تضٚع اهف صٞ املتاسٞ ملص ٗع ًتلاًى ٗشاًى بني اؾٔات اـريٙٞ  .

 

 امل سوٚٞ  -

أٜ أْ ٙ٘زع املِذي اإلع٩ًٛ عواٟ ً اساى ٗغاصاٞ إ ا كااْ املصا ٗع رادٌا ًٗتصات ا ًاع         

تٔااا ادقا٢  تواام امل اسااى ٗاهتتاًااى ًااع كااى ً سوااٞ سااا ٢٩ٌٙٔااا  ٗؼدٙااد أٗه٘ٙ  ا٨سااتٚتاي اهتاااَ هاا

 ٗاستٚاداتٔا.

 

 اهت٘ددٙٞ   -

ٗأعين بٔا  اهستٛ إىل اكتساي ًتتاطفني  ٧ًٗٙدّٙ هوذٔاٞ اـريٙاٞ   ٗأسٚاُاا عواٟ ا٪قاى       

 ؼٚٚد بتضٍٔ  ٗػِ  استتدا٢ٍٔ عوٟ أقى تةدٙ .

 امل٘ر٘عٚٞ    -

ٚوٚٞ هوةضااااٙا ٗامل٘رااا٘عات ٗا٨بتتااااد عاااّ اهتتٌاااٍٚ  أٗ اهتإلٙٚاااد أٗ  ٗتتاااين املتاؾاااٞ اهتفصااا

املتارراااٞ امللوةاااٞ.. ٗػِااا  ا٨تٔااااَ ٗاهصاااتٍ ٗاهتتااا ض بااااهتذ ٙض هوشلً٘اااات أٗ امل٧سساااات أٗ      

 ا٪شداص  ٨ ميِع  هم ًّ اهتت ري عّ ٗدٔات اهِع   يف إطار ًّ اإلُصا  ٗاهدقٞ .

 

 

 املتوً٘اتٚٞ   -

   ا٢ٚٞ اهاايت تفتةاا  إىل املتوً٘ااٞ ٗاهت٘ثٚاا  ٨ ؼاادخ أثاا ا سةٚةٚااا يف      فاهوػااٞ اـلابٚااٞ اإلُصاا  

اغٞ اها أٜ اهتااَ ًاّ دعااٝ ٗكتااي ًٗفلا ّٙ       ٚٗغاصٞ هد٠ اهِدا  ٗصاِاع اهةا ار ٗصا       املتوةٛ

ٗرداااي إعاا٩َ .. ٗٓاا٘ ًااا ٧ٙصااى سصااد ا٪دهااٞ ٗاملتوً٘ااات ٗاه ٚاُااات ًااّ  ٚااع املصااادر املتاسااٞ        

 ٌى اـريٜ .تةضاٙا اهيت  س اهٗاحملاٙدٝ ًِٕ خاصٞ يف كى اه

 

 امل٘اك ٞ   -
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ثٞ ً٘ر٘عات ٗقضاٙا تايداد أٌٓٚتٔاا هدرداٞ أُٔاا أصا ش  ً٘راع آتٌااَ اهتاامل كوإ           

كةضاااٙا اه ٣ٚااٞ  ٗاهساالاْ   -ٗرسااا اؿاا ٗي-ٗقااد ؼلااٍ يف املسااتة ى اهت٩قااات اهدٗهٚااٞ 

( قٌاٞ  91ت اهةٌاٞ اهتاملٚاٞ  رٙا٘ )   ٗاهت٘طني  ٗاهجةافات  ٗاهتٌِٚٞ اه ص ٙٞ .. ٗها٩ِسغ ًاج٩ً ًا٧  ا   

( اهتٌِٚاٞ  95( اهسلاْ ٗاهتٌِٚاٞ  ك٘بِٔاادّ )  94( سة٘ق اإلُساْ  اهةآ ٝ )93ا٪رض  فِٚٚا )

( اهتا٘طني ٗاإلسالاْ.. ٗٓاٛ فاا٨ت تٔاتٍ بٔاا اؾٔاات اـريٙاٞ ٗها ا          96سلِ ٘ي )إا٨دتٌاعٚٞ  

     ٘ قاف ٧ًسسااتِا اـريٙاٞ ًِٔاا ًٗاد٠      ف٩بد ًّ ا٨ٓتٌاَ باهتِااٗي اإلع٩ًاٛ هلا ٖ اهةضااٙا ٗبٚااْ ً

 دٔ٘دٓا امل  ٗهٞ يف خدًٞ توم املسا٢ى ..

 

 ا٨ستٌ ارٙٞ   -

ه  أْ تسري اهسٚاسٞ اإلع٩ًٚٞ يف اؾٔات اـريٙاٞ  بسا عٞ ًِتعٌاٞ ًتإلُٚاٞ فٌٚاا ٙتا         

ٗأ٨ تلْ٘ اؿٌوٞ اإلع٩ًٚٞ ًلجفٞ يف فرتٝ زًِٚٞ قددٝ ثٍ س عاْ ًاا   بسٚاسٞ اهِفس اهل٘ٙى 

٪ْ  هاام قااد ٙصاالم يف داادٙتٔا ٗقٌٚتٔااا .. ٗأْ تلااْ٘ ًةِِااٞ ٗ   ؛  ثارٓااا ٗؽتفااٛ  اًااا   تِلفاا٤

ًستِدٝ إىل ا٪سو٘ي اهتوٌٛ اهسوٍٚ . ٗأْ ت شاح املاادٝ اإلع٩ًٚاٞ دٚادًا ب٘اسالٞ املتدصصاني ق اى        

ٗص٘هلا إىل اؾٌٔ٘ر ٗأْ ميِع كاى ًاّ ٓا٘ غاري ًتدصاه يف اهتادخى اإلع٩ًاٛ اها ٜ قاد ٙسا١ٛ           

 ع . أكج  مما ِٙف

ٗعوااٟ أْ ت اادٗ ط ٙةااٞ اهتاا ض اإلع٩ًااٛ عوااٟ شاالى ٗاقااع ًوٌاا٘س أكجاا  ًااّ ع راأا       

بل ٙةٞ اهلو  امل اش  ٗاحملارا ات اهِع ٙاٞ اه شتاٞ   ٗ هام ًتِااٖ أْ تصاِف اه٘ساا٢ى اإلع٩ًٚاٞ         

ت تااًا هوف٣ااات امل٘دٔااٞ إهااٍٚٔ   فِٔااان فاا ق بااني اإلعاا٩َ امل٘داإ هوٌتتاااطف    عااّ اإلعاا٩َ امل٘داإ      

ّ امل٘داإ إىل احملاٙااد ٗأْ تتشااد كااى ٗسااا٢ى اإلعاا٩َ امل ٢ٚااٞ ٗاملسااٌ٘عٞ ٗاملةاا ١ٗٝ يف هوٌداااهف ٗعاا

 ا٪سو٘ي ٗ اـلٞ ٗاهلد  عٚح ٨ صدخ اهتضاد بِٚٔا . 

 

 اهتتاُٗٚٞ  -

ًّٗ ا٪ً اض اهيت تضتف اهتٌى اإلع٩ًاٛ اهتةااطع اؾايرٜ باني اؾٔاات اـريٙاٞ  ٗعادَ        

ٔات  فٌٚا بِٚٔا هػ ض اهتل٘ٙ  ٗاه قٛ باهتٌى اـاريٜ . ًٗاا   ا٨ستفادٝ ًّ املتوً٘ات هد٠ توم  اؾ

رأٜ املس٧ٗهني يف دٔاتِا اـريٙٞ ه٘ أعوِ٘ا يف ٓ ا امل٧   عّ تلّ٘ٙ ؾِٞ  تِساٚةٚٞ باني اؾٔاات    

 . اـريٙٞ هلا ب ُاًر عٌؤا ٗادتٌاعات دٗرٙٞ 
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ٕ اها ب  باني   ٗهةد أعذ تين ػ بٞ طاه  ك٘ٙيت امٕ " عاادي اهفا٘درٜ "ساني  تا٘ىل بِفسا     

 ُرتُ  .ؾٔات اـريٙٞ يف اهل٘ٙ   عوٟ اإلً٘اقع  ا

 

 اهتدلٚ     -

كٌا تفتةاد بتاض اؾٔاات اـريٙاٞ اهتدلاٚ  اإلع٩ًاٛ اهادقٚ  اها ٜ ُٙتِاٟ ب٘راع خلاٞ            

إع٩ًٚاااٞ  ًساااتة وٚٞ هتشةٚااا  أٓااادا  ًتِٚاااٞ عاااّ ط ٙااا  سصااا  اإلًلاُٚاااات ٗاه٘ساااا٢ى املتاساااٞ     

تِفٚا  خا٩ي ًادٝ قادٗدٝ.. ًٗاّ املتواَ٘ أْ كاى سااعٞ          ٗتل ٙسٔا ه٘راع ٓا ٖ ا٪ٓادا  ً٘اراع    

ٗٓا٘ ًاا ٙسات٘د  ابتتااد اؾٔاات         تص   يف اهتدلٚ  اهفتاي تا٘ف  ثا٩خ سااعات عِاد اهتِفٚا      

ٗهٞ ٧اؾٔاٞ اإلدارٙاٞ املسا   سٚ   ٗأْ ت اادر  اـريٙٞ  عّ اهتف٘ٙٞ ٗا٨رػاي أٗ اهتدلٚ  سفًٕٔ٘ اه 

ه٫ٓاادا   امل داا٘ٝ    ٗدراسااٞ اـلااٞ  دراسااٞ دقٚةااٞ  ثااٍ  إىل اؽااا  اهةاا ارات اؿامااٞ  احملةةااٞ 

املتاساٞ هاد٠ كاى دٔاٞ  ًٗاا هادٙٔا ًاّ         تؼوٚؤا إىل أٓدا  ثاُ٘ٙٞ ٗف عٚٞ ًع ؼدٙد اإلًلاُٚاا 

طاقات بص ٙٞ ًٗادٙٞ ٨زًٞ. ثٍ تفصٚى اهملاًر  ٗاملِاش   فدٗهاٞ عواٟ ًاد٠ زًاين ًتاني    خا ٝ       

 وتتدٙى سني ٙل أ ًا ٙستدعٕٚ .يف ا٨عت ار ً ُٗٞ اـلٞ ٗقابوٚتٔا ه

 

 

 

 

 

 اهت٘اصوٚٞ     -

سٚاح   ِاع املتوً٘اات عأٍِ يف      ٞعِاد اهتتاًاى ًاع اؾٔاات اـريٙا      ٙتاُٛ اإلع٩ًْٚ٘ رٓةًا

ًِتٔاا موا  بو واٞ    فا ْ  قضاٙا عادٙٞ ددا ٨  جى سساسٚٞ كمل٠ إ ا ًاا ُصا ت باى عواٟ اهتلاس      

ففاٛ ساهاٞ غٚااي املتوً٘اٞ      قا  باح اإلشااعات    خاصاٞ ًاّ ق اى       شاعات ٗاهرتٗٙر هلااإلٗتِاقى 

ًِصا٘رٝ  ْٗ ًجى ٓ ٖ اإلشاعات تِتصا  بصا٘رٝ ٗاساتٞ.. رغاٍ أْ ٓا ٖ املتوً٘اات ًتاساٞ         اهصشٚشٞ ف

كامل هادٗر   أًٗتوِٞ يف ًل ٘عاات ًتداٗهاٞ أسٚاُاا .. ٗها ا فاِشّ عاداٞ إىل أْ ٙلاْ٘ ِٓاان تفٔاٍ          

 ٗسا٢ى اإلع٩َ ًّ ق ى اؾٔات اـريٙٞ .

ٗهٛ اؾٔااات ٧واإ ًتذاإ ماا٘ امليٙااد ًااّ ا٨ُفتاااح اإلع٩ًااٛ ممااا صااتٍ عوااٟ ًساا ٗاهتااامل ك

ْ ميتوم أدٗات ًٗٔارات أاـريٙٞ اهةدرٝ عوٟ اهتتاًى ًع ٗسا٢ى اإلع٩َ قوٚٞ كاُ  أٗ خاردٚٞ ٗ

 ْ ٙلْ٘ هٕ سض٘ر إع٩ًٛ فاعى ٧ًٗث .أدٚدٝ هوت٘اصى ًع اإلع٩َ ٗ
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 اهتاملٚٞ    -

ٞ  دساا٘ر اهتتاااْٗ    ٗتتااين ًاادق  ٗغاصااٞ يف اه٨٘ٙااات املتشاادٝ   -ًااع ٗسااا٢ى اإلعاا٩َ اهػ بٚاا

ًٗاّ  هام اهت٘اصاى ًاع       ًّ أدى ؼسني تِاٗهلا هةضااٙا اإلسا٩َ ٗاملساوٌني     -ٗب ٙلاُٚا ٗف ُسا

بتااض ق٘اعااد اه شااح ٗا٪خ ااار اإلهلرتُٗٚااٞ املت ٗفااٞ ًجااى "هٚلسااس ُٚلسااس"  ٗ"داٗ دااُ٘ي"     

ا عااّ أُصاالٞ  اعااات ًتِٚااٞ ًتِٚااٞ بةضاااٙا اإلساا٩َ  إرااافٞ إىل ٗسااا٢ى اإلعاا٩َ املت ٗفااٞ بتت ريٓاا

ٗاملسوٌني  ٧ًٗث ٝ عوٟ اهساسٞ ا٪ً ٙلٚٞ كاملِعٌات اهٌِٚٚٚاٞ أٗ املِعٌاات ا٪ً ٙلٚاٞ املٔتٌاٞ     

بةضٚٞ اهص ق ا٪ٗسا .. ٗإرسااي املل ٘عاات إىل اإلع٩ًاٚني ًأٍِ ًاّ غاري املساوٌني أٗ اهتا ي يف          

 اه وداْ اهػ بٚٞ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ..مراجعات عام

ٗستٟ ميلّ هالع٩َ اإلس٩ًٛ أْ ِٙٔض باهدٗر املاإلً٘ي ًِإ فٌٚاا تةادَ بٚاُإ ف٩باد ًاّ        

 ً ادتٞ أٗراعٕ اؿاهٚٞ ٗا٨ٓتٌاَ باحملاٗر اهتاهٚٞ  

 تإلٓٚى اهلفا١ات   -

 

ْق ّأٍٓ اه٘سا٢ى  هو٘ص٘ي إىل تل٘ٙ  اإلع٩َ يف اؾٔات اـريٙٞ ٓ٘ إعداد املٌلِٞ إ

صٞ يف اإلع٩َ  ٗتإلٓٚؤا فل ًٙا  ُٗخُوةًٚا  ٗعٌوًٚا  ًًِٗٔٚا. إْ اهلفاٙات اه ص ٙٞ املتدص

ٜ  تػٚري ًةص٘د. ٗاهتِاٙٞ ب عداد اإلع٩ًٚني يف اؾٔات  اإلُساْ ٓ٘ اهتِص  ا٪ٗي يف إسداخ أ
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اـريٙٞ   ٗتإلٓٚؤٍ ستٟ ٙلُ٘٘ا قادرّٙ عوٟ ؼٌى ٓ ٖ املس٧ٗهٚٞ اهضدٌٞ  هٚس أً ًا س٩ًٔ 

عٌى ك ري  ٙتلو  ًِا دٔ٘دًا ععٌٚٞ ٗطاقات عدٙدٝ .. ِٗٓان  اإلعداد قوٚى اهتلاهٚف  بى ٓ٘ 

 اْأْ ٙتلاًى فٕٚ اؾاُ  اهوػٜ٘ ٗاهت ٗقٛ  ٗاإلعداد اهتدصصٛ ٗاملٔين  ٗٓ ا اإلعداد ٨ بدق

اهِع ٜ ٗاؾاُ  اهتٌوٛ اهتل ٚةٛ   ٗاإلعداد اهجةايف اهتاَ  ٗٓ ا ٙتلو  اإلملاَ باه٘اقع اه ٜ 

قضاٙاٖ ًٗصل٩تٕ  ٗأسداثٕ  ٗتٚاراتٕ  كٌا ٙتلو  اإلملاَ ب تض املتار   ٙتٚض فٕٚ  ًّ سٚح

ٞ هٕ عوٟ فٍٔ ٓ ا اه٘اقع ٗؼوٚوٕ  ٗٓٛ عوَ٘ ٗثٚةٞ اهصوٞ باإلع٩َ كتوٍ اهِفس ِٚٗاهتوَ٘ امُلت

 ٗا٨دتٌاع  ٗاهتوَ٘ اهسٚاسٚٞ ٗا٨قتصادٙٞ  ٗاهوػٞ ا٪دِ ٚٞ.

جملااي اإلع٩ًاٛ ٙتتٌاد بصالى كا ري عواٟ ٗدا٘د        ٗفٌى اهة٘ي فا ْ لااح اؾٔاات اـريٙاٞ  يف ا    

كفاٙات ًتف غٞ ًِف ٝ هودل  امل سً٘ٞ تستلٚع إدارٝ اهتٌى ٗت٘دٕٚٔ بِفسأا  ٗٙلاْ٘ تتاُٗٔاا    

ًاع ا٬خا ّٙ ًاّ غاري املتفا غني يف فاااي ا٨ستصاارٝ ٗاهادعٍ ٗاهتدلاٚ  .. ٗميلِِاا اهةا٘ي ٗٗفاا            

اؾٔاات   فػاها  كا٘ادر    ف أٗ غا٢ا  ساهٚاا   اه٘اقع اؿاهٛ يف اؾٔات اـريٙٞ إْ ٓ ا ا٪ًا  راتٚ  

اـريٙااٞ  غااري ٧ًٓوااٞ. ٗرسااا أدااد٠ يف عاا٩ز ٓاا ا اهصااإلْ ا٨ٓتٌاااَ ب عااادٝ اهتإلٓٚااى عاامل اهتِسااٚ        

 ٗاهتتاْٗ بني اؾاًتات ٗاهلوٚات املتدصصٞ .
 

 تتدد اه٘سا٢ى اإلع٩ًٚٞ   -

ْ  صِاعٞ اه دا٢ى اإلس٩ًٚٞ يف فاي اإلع٩َ سدتوف فُِٕ٘ ٗر ٗبٕ  ٗأه٘إُ  ًّ اهةضاٙا املٌٔاٞ  إ

.. ًٗااّ أساا ع ًااا ِٙ ػااٛ أْ ت ااادر إهٚاإ دعااٍ ٧ًسسااات     ااهاايت هاادر باؾٔااات اـريٙااٞ أْ تٔااتٍ بٔاا  

ٗش كات إس٩ًٚٞ هالُتاز ٗاهت٘زٙع اإلع٩ًٛ يف كتوف اجملا٨ت  ًّ ط اعٞ  ٗصشافٞ  ُٗص   

 ٗغريٓا.  ٗتوفاز  ٗفٚدٙ٘  ٗتسذ٩ٚت ص٘تٚٞ  ٗش ا٢ض ًص٘رٝ  ٗأف٩َ سٌِٚا٢ٚٞ

ٗممااا ٧ٙخاا  عوااٟ اؾٔااات اـريٙااٞ امصااارٓا يف بتااض اه٘سااا٢ى احملاادٗدٝ ًجااى اجملوااٞ أٗ     

اهصاا ٙ  أٗ اهِصاا ٝ ٗاهلتٚ ااات .. بٌِٚااا مااّ يف سادااٞ إىل إُتاااز أفاا٩َ ٗأشاا طٞ ًٗاا٘اد إع٩ًٚااٞ     

ٗٗثا٢ةٚٞ ٗإعداد ًوفات صشفٚٞ أس ٘عٚٞ ٗشٔ ٙٞ  عّ ُصاط  اؾٔات اـريٙٞ ٗ رصد ًاا ِٙصا  يف   

اإلع٩َ إهابًا أٗ سو ًا. ٗإهاد ً كي هوٌتوً٘ات يف كى دٔٞ أٗ هوذٔات فتٌتٞ قادر عوٟ إًداد 

 توم اه٘سا٢ى باملتوً٘ات امللو٘بٞ يف أس ع ٗق  .

 سرتاتٚذٚٞ امل٘سدٝ  اإل -
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سارتاتٚذٚٞ إع٩ًٚاٞ ً٘سادٝ تساتٔد  ؼةٚا       إاؾٔات اـريٙٞ بإلًس اؿادٞ إىل إق ار  ْ إ

 ٞ املإلً٘هٞ   ٗتِس  اؾٔ٘د املتف قٞ   ٗتػدٗ ًٚجاقا هوتٌى املصرتن . اه ساهٞ اإلع٩ًٚ
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 ملخص الورقة

َا تعسقت ي٘ املٓظُات اخلري١ٜ َٔ َػهالت  –يف ايٛقت ايسأٖ  –َٔ ايٛاقح ايبّٝٔ  

َٚٓعطؿات خطري٠ أثست ضًبًا ع٢ً أدا٥ٗا بػهٌ عاّ بٌ ٚع٢ً غسع١ٝ ٚدٛدٖا ٚسس١ٜ سسنتٗا 

َػهٛى يف ؾدم ْٛاٜاٖا  ٚعالقاتٗا املؤضط١ٝ ، ٚايتؿٓٝـ اجلدٜد ايرٟ حلل بٗا يف إطاز مح١ً

مما أثس ع٢ً ، ٚدٚاؾعٗا حملازب١ اإلزٖاب دٕٚ تؿسٜل بني رلتًـ اجلُعٝات ٚاملٓظُات اإلضال١َٝ 

َؿاِٖٝ ايٓاع تأثريًا ضًبًٝا حيتاز إىل تؿشٝح ٚٚقع األَٛز يف ْؿابٗا احلكٝكٞ ، ٚال غو إٔ 

ُٚضِ بعؿس اإلعالّ ْظسًا يك٠ٛ تأثريٙ ٚغصاز٠  بج٘ ٚاَتالن٘ ايكدزات ايتك١ٝٓ ايعؿس ايرٟ ْعٝػ٘ 

ع َٔ َؿاِٖٝ خاط١٦ َٔ ْاس١ٝ ٚدٚزٙ يف ٚايبالغ١ اإليهرت١ْٝٚ مما شاد َٔ َطؤٚيٝات٘ عُا ٜهّس

 تؿشٝشٗا ٚبٓا٤ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ اإلجياب١ٝ يد٣ أؾساد اجملتُع َٔ ْاس١ٝ أخس٣ .

اخلري١ٜ ٚدٚز ٚيف ٖرا ايطٝام تأتٞ ٚزق١ ايعٌُ يًُطا١ُٖ يف اجلدٍ ايدا٥س سٍٛ اجلٗات  

اإلعالّ ايطعٛدٟ يف بٓا٤ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ اإلجياب١ٝ عٓٗا يد٣ أؾساد اجملتُع َٔ خالٍ ثالث١ ذلاٚز 

 ز٥ٝط١ :

 َؿّٗٛ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ٚدٚز اإلعالّ يف بٓا٥ٗا . (1

 ؾٛز٠ ايعٌُ اخلريٟ يف اإلعالّ ايسأٖ . (2

 طؤٚيٝات٘ .آيٝات بٓا٤ ايؿٛز٠ اإلجياب١ٝ عٔ ايعٌُ اخلريٟ ٚدٚز اإلعالّ َٚ (3

ٚاضتخدَت ايٛزق١ يف حبح ٖرٙ احملاٚز َٓٗذ١ٝ ايتشًٌٝ ايطاع١ٝ إىل اضتخالف املؤغسات 

 اآل١ْٚذات ايعالق١ مبشاٚز ايٛزق١ َٔ األدبٝات ٚاحلكا٥ل ٚاألسداخ ٚايكسازات املتعًك١ باملٛقٛع يف 

إلؾاد٠ َٓٗا يف األخري٠ ، ٚاْتٗت ايٛزق١ إىل دلُٛع١ َٔ األضظ ٚايٛضا٥ٌ ايع١ًُٝ اييت ميهٔ ا

أدا٤ اإلعالّ ايطعٛدٟ ملطؤٚيٝات٘ يف بٓا٤ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ اإلجياب١ٝ يد٣ أؾساد اجملتُع عٔ اجلٗات 

 اخلري١ٜ .
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 مكدمة :

ظللٌ ايعُللٌ اخلللريٟ يف املًُهلل١ ايعسبٝلل١ ايطللعٛد١ٜ حلكللي شَٓٝلل١ طًٜٛلل١ ٜتُٝللص بللايك٠ٛ            

ح تللٛاؾس تاعللات أٖللٌ ايللا ٚاملطللاْد٠    ٚايؿعايٝلل١ َعتُللدًا عًلل٢ قكللل املكَٛللات األضاضلل١ٝ َللٔ سٝلل    

ٚاْتػللاز ثكاؾلل١ ايتطللٛع بايٛقللت ٚاجلٗللد يف بٓٝلل١     ،ايتٓظُٝٝلل١ ٚايللدعِ املللادٟ َللٔ قبللٌ احلهَٛلل١     

 ايتؿهري اجلُعٞ ألؾساد اجملتُع .

ذيللو إىل اْتػللاز َظًلل١ ايعُللٌ اخلللريٟ داخللٌ ٚخللازز املًُهلل١ ٚتٓللٛع ايللااَر ايلليت      ٣ٚأّد 

ٚاَتدت إىل َطازات ٚأْػط١ نإ هلا أنلا األثلس يف خدَل١    ،ح مشًت ايعدٜد َٔ ايؿ٦ات ٚايػسا٥

 ٚاملطاعد٠ يف َٛاد١ٗ َػانٌ ايؿكس ٚاألشَات ٚايهٛازخ اإلْطا١ْٝ ٚايطبٝع١ٝ .  ،قكاٜا األ١َ

 2001الضللُٝا أسللداخ احلللادٟ عػللس َللٔ ضللبتُا -ٚبؿعللٌ املللتػريات ايعاملٝلل١ املعاؾللس٠  

س عًٝٗللا ضللًبًا َللٔ عللد٠ أٚدلل٘ أُٖٗللا :  خطللري أث للتعسقللت تًللو املٓظُللات اخلريٜلل١ إىل َٓعطللـ  -ّ

أمنلا  ايعالقلات    –سسٜل١ احلسنل١ ٚايعُلٌ     –ايتٌُٜٛ  –ايتػهٝالت ايتٓظ١ُٝٝ  –غسع١ٝ ايٛدٛد 

 املؤضط١ٝ َع اهل٦ٝات ٚاملٓظُات ايػب١ٗٝ .

 ،ٚتعد املػه١ً ايها٣ ايليت تٛادل٘ اجلٗلات اخلريٜل١ اإلضلال١َٝ عًل٢ ٚدل٘ اخلؿلٛف         

د ايرٟ حلل بٗا بعلد أسلداخ ضلبتُا قلُٔ َلا حللل باإلضلالّ ٚاملطلًُني َلٔ          ذيو ايتؿٓٝـ اجلدٜ

ـ    مملا دعلٌ َلٔ أٖلداف ٖلرٙ املٓظُلات        ، اتٗاَات باإلزٖاب ٚايتطسف ٚايتعؿلي ٚايتصَلت ٚايتخًل

ٚبسادلٗللا ذلللٌ ْظللس ٚ غللو ٚتتبللع َٚكاَٚلل١ َللؤطس٠ يف ضللٝام ايللتػري ايهللبري ايللرٟ حلللل مبؿللاِٖٝ  

 طي ايٛاسد . ايطٝاد٠ ٚسل ايتدخٌ ٚعٛمل١ ايك

ٚإذا ناْللت قلل٣ٛ اهلُٝٓلل١ ٚايعٛمللل١ اعتُللدت عًلل٢ بعللن أضللايٝي ايكللٛاْني االضللتجٓا١ٝ٥            

ٚايتؿلللٓٝـ ايتعطلللؿٞ يف خاْللل١ اإلزٖلللاب ٚاملساقبللل١ املطلللتدمي١ بػلللهٌ ٜٓؿلللس اجلُٗلللٛز ٚخيٝلللـ        

ؾإٕ أِٖ اآليٝات األبسش اييت اعتُدت عًٝٗا ٖرٙ ايك٣ٛ يف ؾساعٗا َع اجلٗلات اخلريٜل١    ؛املتطٛعني

ّ ا ّٛ    ، إلضللال١َٝ لجًللت يف األعللال ١ٖ يللد٣ ٚاضللتػالٍ َٓظَٛتلل٘ املتكدَلل١ يف بٓللا٤ ؾللٛز٠ ذٖٓٝلل١ َػلل

ْٚتر عٔ ٖلرا ايتػلٜٛ٘ يًؿلٛز٠ ايرٖٓٝل١      –اجملتُع ايدٚيٞ عًَُٛا ٚأؾساد األ١َ اإلضال١َٝ خؿٛؾًا 
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   ٞ  ، يألؾساد عٔ ايعٌُ اخلريٟ ايعدٜد َٔ ايٓتا٥ر ايطًب١ٝ اييت ًُٜطٗا نٌ ذٟ سلظ دٜلا ادتُلاع

 ٚتؤندٖا ْتا٥ر ايعدٜد َٔ ايدزاضات اييت أدسٜت يف املٝدإ. 

ٜٚعد ذيو أسد ايلدٚاؾع ايكٜٛل١ ايليت تلدؾع  املٗلتُني ٚاملتخؿؿلني يف ايعُلٌ اخللريٟ إىل          

حبح آيٝات تؿلشٝح ٖلرٙ ايؿلٛز٠ املػل١ٖٛ علٔ ايعُلٌ اخللريٟ يف ذٖٓٝلات األؾلساد ، ٚال عذلي إذ           

يف بٓا٤ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚتؿٛزٙ ايلرٖا علٔ رلتًلـ َٝلادٜٔ      ٜعتا اإلعالّ أسد األْظ١ُ األضاض١ٝ

 احلٝا٠ .

   يف ٖللرا ايطللٝام تللأتٞ ٚزقلل١ ايعُللٌ احلايٝلل١ يتطللسو دلُٛعلل١ َللٔ احملللاٚز عًلل٢ طاٚيلل١             

عًللٗا تطللِٗ يف بًللٛز٠ زمٜلل١ عًُٝلل١ ؾللشٝش١ عللٔ دٚز اإلعللالّ يف إعللاد٠ ايؿللٛز٠ ايرٖٓٝلل١     ، ايٓكللاؽ

  -اد اجملتُع ٚتتُجٌ تطامالت ايٛزق١ ؾُٝا ًٜٞ : اإلجياب١ٝ عٔ ايعٌُ اخلريٟ يد٣ أؾس

 َا َؿّٗٛ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ َٚا دٚز اإلعالّ يف بٓا٥ٗا ؟  1ع

 َا ٖٞ أبسش َالَح ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ يد٣ أؾساد اجملتُع عٔ ايعٌُ اخلريٟ ؟  2ع

َللا دٚز اإلعللالّ ايطللعٛدٟ يف تؿللشٝح ايؿللٛز٠ ايرٖٓٝلل١ املػلل١ٖٛ يًعُللٌ اخلللريٟ يللد٣ أؾللساد        3ع

 اجملتُع ؟ 
 

 أهداف الورقة :

  -تطع٢ ايٛزق١ إىل قكٝل األٖداف ايتاي١ٝ : 

 تأؾٌٝ َؿّٗٛ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ٚأُٖٝتٗا يف تؿٛزات األؾساد .  -1

 ايتعسف ع٢ً دٚز اإلعالّ املعاؾس يف بٓا٤ ايؿٛز اير١ٖٝٓ . -2

 ري١ٜ . ايٛقٛف ع٢ً أِٖ املالَح ايعا١َ يًؿٛز٠ اير١ٖٝٓ يألؾساد عٔ اجلٗات اخل -3

قدٜد املطلؤٚيٝات املطًٛبل١ َلٔ اإلعلالّ اإلضلالَٞ عاَل١ ٚايطلعٛدٟ خاؾل١ يف بٓلا٤ ايؿلٛز٠            -4

 اير١ٖٝٓ ايط١ًُٝ عٔ ايعٌُ اخلريٟ يد٣ أؾساد اجملتُع . 

 منوج الورقة :

   ٚاألٖللداف ايلليت تطللع٢    ،سطللي طبٝعلل١ ايتطللامالت ايلليت تطسسٗللا ٚزقلل١ ايعُللٌ احلايٝلل١      

د َٓٗذ١ٝ ايتشًٌٝ اييت تكلّٛ إدسا٥ٝلًا عًل٢ اضلتخالف أٖلِ املؤغلسات ذات       ؾإٕ ايباسح ٜعتُ،إيٝٗا 

ايعالقلل١ مبشللاٚز ايٛزقلل١ ، ٚطللسو بعللن األؾهللاز سطللي آيٝلل١ ايعؿللـ ايللرٖا ملٓاقػللتٗا َللٔ قبللٌ   
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يتؿلبح ايؿلٛز٠   ؛ احلكٛز ايهساّ ٚذلاٚي١ اضتخالف بعن األبعاد ايتطبٝكٝل١ يف دللاٍ االعلالّ    

.  تلأتٞ ايٛزقل١ عًل٢     رلتًـ ايػلسا٥ح اجملتُعٝل١ ٚؾلل ٖلرٙ املٓٗذٝل١     اير١ٖٝٓ عٔ ايعٌُ اخلريٟ يد٣ 

 ايٓشٛ ايتايٞ :

 أٚاًل : َؿّٗٛ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ٚدٚز اإلعالّ يف بٓا٥ٗا . 

َٔ أِٖ ايؿؿات اييت أطًكت ع٢ً ْٗاٜات ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚبدا١ٜ ايكسٕ احلايٞ أْ٘ عؿس  

ٜطلتشل إٔ ْٓظلس إيٝل٘ بلٌ َٚلا جيلي عًٝٓلا        ايؿٛز٠ ، تًو ايؿٛز اييت غلريت ٚٚضلعت َلدازنٓا مللا     

ايللتُعٔ يف تللأثريٙ ، نُللا َٓشتٓللا اإلسطللاع بأْٓللا ْطللتطٝع إٔ سلتكللٔ ايعللا  بأ علل٘ يف عكٛيٓللا  

 (1)نُٓظ١َٛ َٔ ايؿٛز 

مما دعٌ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ع٢ً اختالف أْٛاعٗا تعد أدا٠ س١ٜٛٝ ١َُٗ يف تٛؾلٌٝ ٚتعُلِٝ ثكاؾل١ َلا        

 بعٝٓٗا . 

ْتٝذ١ يتكدّ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ َٚا ازتبط  -ٚنجاؾ١ االتؿاٍ ٚايتٛاؾٌ ٚقد ضاعدت ضٗٛي١ 

ايف ٚاالدتُلاعٞ  ع٢ً شٜاد٠ االْؿتاو ايجك -بٗا َٔ تدؾل املعًَٛات ٚتهٜٛٔ تؿٛزاتٓا عٔ اآلخسٜٔ 

طالع ع٢ً أضايٝي احلٝلا٠ ٚأمنلا  ايطلًٛى ٚايعلادات ايليت تٓتػلس يف دلتُعلات        ، ٚاشدٜاد ؾسف اال

ٜد٠ قلد تتٓلاقـ َلع ايتكايٝلد ٚايعلادات ٚايكلِٝ ايطلا٥د٠ يف اجملتُلع ،         أخس٣ ، ٚتهٜٛٔ عادات دد

تعاْٝ٘ َعظِ اجملتُعات خؿٛؾًا يف ايعا  ايجايلح ، ؾُلٔ ْاسٝل١ زللدٖا بكلع بػلهٌ        ٖٚرا َا

ٚاقح يتًو ايتأثريات ايٛاؾلد٠ عًٝٗلا َلٔ ايػلُاٍ ايلرٟ ميًلو قلدزات تهٓٛيٛدٝل١ ٖا٥ًل١ يف دللاٍ           

َٚلٔ ْاسٝلل١ أخللس٣  ،ْػلس ُٖٝٓتلل٘ ٚثكاؾتلل٘ ٚأؾهلازٙ ٚضللًٛنٝات٘    اإلعلالّ ٚاالتؿللاٍ تطلاعدٙ عًلل٢  

تػللعس ٖللرٙ ايػللعٛب بللايظًِ عٓللدَا تتذلل٘ أٟ َللٔ ٖللرٙ ايٛضللا٥ٌ اإلعالَٝلل١ ، بللٌ ٚتٓؿللسد بتػللهٌٝ  

 ؾٛزٖا ٚقكاٜاٖا بػهٌ ضًيب َكًٌ . 

ٚألٕ َؿاُٖٝٓا عٔ قك١ٝ َا تهٕٛ َٔ خالٍ تسانِ املعًَٛات اييت تؿلٌ إيٝٓلا بطسٜكل١     

تهلٕٛ بتؿلٛزات ذٖٓٝل١     َلٔ ٚضلا٥ٌ اإلعلالّ ، ؾتؿلبح عكٛيٓلا ٚاْطباعاتٓلا أغلب٘ َلا        غلري َباغلس٠   

ط١ٝ تصداد ٖرٙ ايؿٛز ٚاالْطباعلات زضلٛخًا نًُلا اتطلعت املطلاؾ١ بٝٓٓلا ٚبلني َسانلص ؾلٝاغ١          من

 .  (4)اخلا ٚاحلدخ ، ٖٚٞ بايطبع ؾٛز تعٛشٖا ايدق١ ٚاألَا١ْ ايع١ًُٝ 
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يف اجملتُعللات املعاؾللس٠ ايلليت   ٜعللد    ، بللٌ طللاؽ   عللالّ ًٜعللي دٚزًا َللؤثساً  يللرا أؾللبح اإل  

بإَهاْٗا االضتػٓا٤ عٓ٘ ، بٌ جيي عًٝٗا إٔ تٛاد٘ ٖرا ايٛابلٌ ايٝلَٛٞ َلٔ املعًَٛلات َٚلٔ ايؿلٛز       

 اير١ٖٝٓ اييت ٜػهًٗا ٜٚٓكًٗا جلُاٖريٙ ٜٚطبعٗا بك٠ٛ يف أذٖاِْٗ . 

       ٌ يف أغًلي األسلٛاٍ    ٜٚؿعي تػٝري ٖرٙ ايؿٛز بلني عػل١ٝ ٚقلشاٖا . ذيلو ألٕ ايؿلسد ميٝل

إىل ايتُطو مبا يدٜ٘ َٔ ؾٛز ٜٓطًل َٔ خالهلا يف سهُ٘ ع٢ً األغٝا٤ ، سٝح أْ٘ ٜدزى ذلت٣ٛ 

َا ٜتعسض ي٘ ع٢ً سلٛ ٜتؿل َلع ايؿلٛز٠ ايليت نْٛٗلا ، ؾٝتلرنس املٛاقلـ ٚايتؿاؾلٌٝ ايليت تلدعِ          

تكلدٜسٙ مللا   ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ اييت تهْٛت يدٜ٘ يف ٚقلت َلا ٚاضلتكست ٚأؾلبشت ذات أثلس نلبري يف       

ً٘ يًُطتكبٌ " َٚٔ ثِ ؾكد ٜتعؿي هلا ٜٚتشٝلص ، ؾلال ٜكبلٌ    ٚيف زمٜت٘ يًٛاقع ٚبّٝ،حيدخ بعد ذيو 

ٍ  تؿللٜايتعللسض يسضللا٥ٌ أخللس٣ قللد ال   َللا إذا ناْللت ٖللرٙ   ل َعٗللا ٚيهللٔ تهُللٔ املػلله١ً يف سللا

 ايؿٛز٠ املكد١َ ٖٞ " ؾٛز٠ َػ١ٖٛ بػهٌ َتعُد تكّٛ ع٢ً ايهرب ٚايلسبط املصٜلـ بلني سكلا٥ل    

ال زابط بُٝٓٗا ، بٌ تعُد إىل عسض ايسأٟ ع٢ً أْ٘ سكٝك١ ، نتًو ايؿٛز٠ ايليت تعهطلٗا امللٛاد    

كلٌ ضل٣ٛ املظلاٖس ايطلًب١ٝ     تٓاإلعال١َٝ مبكاَٝٓٗا املختًؿ١ عٔ ايعُلٌ ايتطلٛعٞ ٚاخللريٟ ٚايليت ال     

ٚاالقللطسابات ٚعللدّ االضللتكساز ، ٚال تٓظللس إيٝلل٘ إال عًلل٢ أْلل٘ داعللِ يعزٖللاب ٚايتطللسف ٚدعللِ           

 االْكالبات ٚايؿطاد ٚايعٓـ َٚطاْد٠ ايؿهس املتخًـ . 

دزاضلل١ ايؿللٛز٠ ايرٖٓٝلل١ ايلليت ٜهْٛٗللا اإلعلالّ عللٔ قكلل١ٝ َللا أٖتُاَللًا َتٓاَٝللًا يف   القلت  

ايعكدٜٔ األخرئٜ َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ يف ذلاٚي١ يًبشح عٔ أضلباب ٚدٚاؾلع بٓلا٤ ايؿلٛز٠ ٚأقلاؾت      

يتعطٞ إٜكاسًا عٔ نٝؿٝل١ بٓلا٤ اإلعلالّ    ،ىل ايدٚاؾع ايدزاضات احلدٜج١ املعسؾ١ ٚنٝؿ١ٝ إْتادٗا إ

  -يًؿٛز٠ اير١ٖٝٓ َٔ خالٍ عًُٝات اإلدزاى ٚايتؿهري ٚايترنس اييت تتِ ع٢ً ثالث١ َطتٜٛات :

 بني اجلُاعات . ٚ -3 .    بعن ببني األؾساد ٚبعكِٗ  -2            .داخٌ ايؿسد  -1

ٌّباملعسؾلل١ ٚايؿللساع داخللٌ ايؿللسد قللد سً لل    ٚخللالٍ ٖللرٙ ايؿللرت٠ زلللد إٔ ايتشًللٝالت املستبطلل١     ت ذللل

ايتشًٝالت اييت ناْت َستبطل١ بايب٦ٝل١ ٚتعتُلد عًل٢ دزاضل١ علدد ذللدٚد َلٔ ايلدٚاؾع االدتُاعٝل١           

 .األضاض١ٝ ٖٚٞ )االْتُا٤ ٚايؿِٗ ٚايطٝطس٠ ٚايتعصٜص ٚايجك١ ( 

ّ ٚأّد  يف بٓا٥ٗلا   ٣ ٖرا االٖتُاّ َٔ قبٌ املتخؿؿني بدزاض١ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ٚدٚز اإلعلال

  -إىل بًٛز٠ ايعدٜد َٔ املؿاِٖٝ ذات ايؿ١ً ْعسض َٓٗا َا ًٜٞ :
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بأْٗا ؾٛز٠ عكًٝل١ ْٚؿطل١ٝ يػلخـ أٚ يػل٤ٞ غا٥لي "ٜٚلتِ ايتعلبري         ،ٜعسؾٗا ايكاَٛع ايؿسْطٞ      

عٓٗا بطسم رلتًؿ١ ) ايؿٕٓٛ ايتػه١ًٝٝ أٚ ايتؿٜٛس أٚ َلٔ خلالٍ األؾلالّ ٚاألعُلاٍ ايدزاَٝل١ (  أٚ      

لجٌٝ أٚ تكًٝد أٚ ذلانا٠ ايػخـ أٚ يػ٤ٞ َع تٛاؾس قدز نبري َٔ ايتٛاؾل ٚايتذاْظ ٖٞ إعاد٠ 

ٚايتػاب٘ ، نُا ٜعسؾٗا "املٛزد" بأْٗا ؾٛز٠ عك١ًٝ ٜػلرتى يف محًلٗا أؾلساد  اعل١ َلا ٚلجلٌ زأٜلًا        

 َتػابًٗا إىل سد اإلؾسا  املػٛٙ أٚ َٛقؿًا عاطؿًٝا َٔ غخـ أٚ قك١ٝ أٚ سدخ . 

  

ّٛ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ إدسا٥ًٝا ع٢ً أْ٘ " تسنٝبات عك١ًٝ َعسؾٝل١ ْٚؿطل١ٝ قتلٟٛ    ٜٚٓظس إىل َؿٗ

ِّتٚ ، ع٢ً َعسؾ١ َٚعتكدات ٚتٛقعات ايؿسد سٍٛ قكٝت٘ أٚ  اع١ إْطا١ْٝ َع١ٓٝ دلُٛع١ َٔ  هٛ

ؾٗٞ ذلؿ١ً إدزانات ايؿسد َٔ اْطباعات ذاتٝل١  ،املعتكدات سٍٛ مساتٗا ٚخؿا٥ؿٗا أٚ ؾؿاتٗا 

ٚتٓطبع يد٣ األؾساد َٔ خالٍ تعاًَِٗ َلع  ،اجتاٖات تتهٕٛ عٔ ٖرٙ ايككاٜا َٚٛقٛعات ٚأزا٤ ٚ

املاد٠ املس١ٝ٥ اييت ٜتعسض هلا ٚيٝظ بايكسٚز٠ إٔ تهٕٛ ضًب١ٝ ٚيهٓٗا قلد تهلٕٛ ٖداَل١ أٚ ضل١٦ٝ     

 َٔ قدز اجلُاعات األخس٣ .    عٓدَا تطتخدّ يًشطِّ

 

 : ايؿٛز٠ اإلعال١َٝ 

ٖٞ زم١ٜ ٚضا٥ٌ اإلعالّ اخلاؾ١ يًٛاقع ، ٚاييت تكلدَٗا يف إطلاز دلتُلع َعلني ، ٚتًعلي      

ٚضا٥ٌ اإلعالّ ثالث١ أدٚاز ز٥ٝط١ يف خًل ايؿٛز٠ اإلعال١َٝ .. ٖٚرٙ األدٚاز تتُجٌ يف إَا إٔ تهلٕٛ  

 ضاس١ أٚ طسؾًا أٚ أدا٠ يطسو ايتؿٛزات .

 

  : ايؿٛز٠ املؤضط١ٝ 

   ٛ ٜٓٗللا يللٝظ ؾكللط سللٍٛ األغللخاف ٚيهللٔ أٜكللًا سللٍٛ      ٖللٞ ؾللٛز٠ ذٖٓٝلل١ عاَلل١ جيللسٟ ته

 املؤضطات أٚ املٓظُات أٚ املٓتذات أٚ اخلدَات ، ٚتتطِ باخلؿٛؾ١ٝ ٚعاد٠ َا تتكُٔ تكًُٝٝا . 
 

ٚايطلؤاٍ ايللرٟ ٜطللسو ْؿطلل٘ َللٔ خللالٍ دالالت ٖللرٙ املؿللاِٖٝ ٖللٛ : إىل أٟ َللد٣ يعللي اإلعللالّ  

األؾلساد علٔ اجلٗلات ٚاملٓظُلات اخلريٜل١ ؟ َٚلا       ايعاملٞ املعاؾس دٚزًا يف زضِ ايؿلٛز٠ ايرٖٓٝل١ يلد٣    

 أِٖ َالَح ٖرٙ ايؿٛز٠ ؟ َٚا َطؤٚي١ٝ اإلعالّ ايٛطا يف ايتعاٌَ َع ٖرا املػٗد ؟ 
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 ثاًْٝا : ؾٛز٠ ايعٌُ اخلريٟ يف اإلعالّ احلايٞ . 

َٓر إٔ أيؿكت أَسٜها ت١ُٗ اإلزٖلاب باجلُعٝلات ٚاملؤضطلات اخلريٜل١ املعٓٝل١ بايعُلٌ داخلٌ        

َٛظؿل١ يف خدَل١   ،زضِ ؾٛز٠ خاؾ١ علٔ ايعُلٌ اخللريٟ     ع٢ًٚخازدٗا دأب اإلعالّ ايعاملٞ  ايبالد

إضللرتاتٝذ١ٝ طًٜٛلل١ األدللٌ ذات أبعللاد ضٝاضلل١ٝ ٚعطللهس١ٜ اختًطللت ؾٝٗللا األٚزام ٚتعللددت املللٛاشٜٔ  

 ٚقاعت املعٝاز١ٜ املٛثٛم بٗا َٔ خالٍ :

 َٔ غريٖا . إقؿا٤ ؾؿ١ اإلزٖاب ع٢ً اجلُعٝات ٚاملٓظُات اإلضال١َٝ أنجس  

 جتاٌٖ ايدٚز املؤضـ ايرٟ تكّٛ ب٘ ايعدٜد َٔ املٓظُات غري اإلضال١َٝ .  

 اخلًط ٚعدّ ايتُٝٝص بني اإلزٖاب ٚسل ايػعٛب يف َكا١َٚ االستالٍ ٚايكُع .  

ايسبط بني دٚز اإلعالّ يف زضِ ؾٛز٠ َع١ٓٝ عٔ ايعٌُ اخلريٟ ٚايكسازات ايطٝاض١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ  

 ٚاأل١َٝٓ . 

 األزؾد٠ .جتُٝد  

 َساقب١ سسن١ تدؾل األَٛاٍ يًذٗات اخلري١ٜ . 

 َساقب١ أْػط١ املطادد يف أَسٜها ٚأٚزبا . 

 ايعٌُ َع دٍٚ ايعا  يًُطاعد٠ يف زؾع َطت٣ٛ َعاٜري ايسقاب١ ٚاحملاضب١ يًُؤضطات اخلري١ٜ  

 ايسبط بني أْػط١ املؤضطات اخلري١ٜ ٚسسنات ايتُسد ٚاالْكالبات . 

 ؿٝر١ٜ اييت تعٛم سسن١ زٚاد املؤضطات اخلري١ٜ .إؾداز األٚاَس ايتٓ 

ايطذالت  –ايدؾاتس ايعا١َ  –طًي ٚثا٥ل َٔ اهل٦ٝات اخلري١ٜ ٚايتذاز١ٜ تػٌُ : ايطذالت املاي١ٝ  

قٝلٛد   -قطلا٥ِ املبلايؼ ايٓكدٜل١     –ايؿلٛاتري ٚقٝلٛد ايلدخٌ     –ايدؾاتس ٚايطلذالت ايؿسعٝل١    –ايعا١َ 

 دؾاتس ايكسٚض املتًكا٠ ٚاملُٓٛس١ . –ت ضذالت املبٝعات ٚاملػرتٜا –ايٓؿكات 

ؾشـ أٖلداف املٓظُلات ٚبسْلاَر اخللدَات املكدَل١ ، قٛاْٝٓٗلا ٚبٓٝتٗلا ايتٓظُٝٝل١ مبلا يف ذيلو            

 املهاتي يف داخٌ ايبالد ٚخازدٗا ٚعٓاٜٚٔ ايؿسٚع ٚأزقاّ اهلٛاتـ ٚال٥ش١ باملطتخدَني . 

بعلللاد ايؿلللٛز٠ أٚتػلللري بعلللن ،١ دزاضللل١ اهلٜٛلللات املؿؿللل١ً يتًلللو املٓظُلللات ٚاملؤضطلللات اخلريٜللل  

اإلعالَٝلل١ / ايطٝاضلل١ٝ إىل املالَللح ايعاَلل١ ملػللٗد ايعُللٌ اخلللريٟ يف إدزانللات األؾللساد َللٔ خللالٍ    

 :ايعدٜد َٔ ايُٓاذز ْٛزد َٓٗا بعن األَج١ً 

 ٖا َٔ دخٍٛ ايٛالٜات املتشد٠ . م( َٓظ١ُ ميٓع أعكا46ٚاغٓطٔ تعًٔ أمسا٤ ) 
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 عاٖد ايد١ٜٝٓ يف ايُٝٔ .ايدبًَٛاضٕٝٛ األَسٜهإ ٜصٚزٕٚ امل 

 ( ضعٛدًٜا بدع٣ٛ لٌٜٛ ايكاعد٠ . 12ٚاغٓطٔ تطًي َٔ أٚزبا جتُٝد أَٛاٍ ) 

 إضا٠٤ اضتخداّ املؤضطات اخلري١ٜ َٔ قبٌ اإلزٖابٝني . 

 ٚاغٓطٔ تطايي ايعسب بإيػا٤ ايتعًِٝ ايدٜا . 

 ضٝٓاتٛز أَسٜهٞ ٜطايي ايطعٛد١ٜ بٛقـ دعِ املدازع ايد١ٜٝٓ . 

 ض١ٝٓ تكتشِ دلددًا َكس َٓظ١ُ احلسَني اإلغاث١ٝ .ايػسط١ ايبٛ 

 ّ ٚاتُٗت بتٌُٜٛ اإلزٖاب بعد ذيو 1995 ع١ٝ خري١ٜ ضعٛد١ٜ  دت ْػاطٗا بٓؿطٗا عاّ  

 غساف ع٢ً اجلُعٝات اخلري١ٜ .أَسٜهٞ يف ايطعٛد١ٜ يٛقع آي١ٝ اإلٚؾد  

 ِّ  د ممتًهات  ع١ٝ خري١ٜ نٜٛت١ٝ .بسٜطاْٝا جت

 ًٝا يًهٜٛت يًشؿٍٛ ع٢ً ٚثا٥ل بطبي االغتباٙ !!! أَسٜها تكدّ طًبًا زمس 

 االضتخبازات األَسٜه١ٝ ٚايبانطتا١ْٝ تداِٖ َهاتي َٓظُات اإلغاث١ ايعسب١ٝ يف بٝػاٚز . 

 ٚشٜس اخلصا١ْ األَسٜهٞ يف ايطعٛد١ٜ ملٓاقػ١ ايتُٜٛالت اخلري١ٜ . 

 مح١ً أٚزب١ٝ ملالسك١ اجلُعٝات اخلري١ٜ ايؿًطط١ٝٓٝ )أملاْٝا( . 

 ( َٔ اجلُعٝات اخلري١ٜ يف َؿس .25أَسٜها ٜطايي غٝخ األشٖس بإغالم )ضؿري  

 

ٚايطؤاٍ : ٌٖ قتاز ٖرٙ احلُلالت اإلعالَٝل١ ٚاإلدلسا٤ات ايكاْْٛٝل١ إىل قًٝلٌ ْتا٥ذٗلا       

 يف زضِ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ يد٣ األؾساد أٚ عٔ ايعٌُ اخلريٟ ؟ 

يف اجملتُعلات اإلضلال١َٝ إذا   يعٌ ٖرٙ ايؿٛز٠ يعبت ايدٚز األنا يف تدْٞ ثكاؾ١ ايتطٛع 

سٝللدْا َؤقتللا بعللن املػللهالت اإلدازٜلل١ األخللس٣ ، ؾهٝللـ ايطللبٌٝ إىل تؿللشٝح ٖللرٙ ايؿللٛز٠         

 اير١ٖٝٓ املؤضط١ٝ َٚا دٚز اإلعالّ يف قكٝل ذيو ؟ 

 ٖرا َا تطسس٘ ايٛزق١ َٔ خالٍ بعن األؾهاز ٚاملكرتسات يف احملٛز ايتايٞ : 

 :ب١ٝ عٔ ايعٌُ اخلريٟ ، َٚطؤٚيٝات اإلعالّ ثايجًا : آيٝات بٓا٤ ايؿٛز٠ اإلجيا

ؾٝ٘ إٔ تؿشٝح ايؿٛز٠ املػ١ٖٛ اييت بٓاٖا اإلعالّ ايػسبٞ عٔ ايعُلٌ اخللريٟ    مما الغوَّ

يد٣ األؾساد قتاز إىل ايعدٜد َٔ اآليٝات ايطٝاضل١ٝ ٚايجكاؾٝل١ ٚاالقتؿلاد١ٜ ٚاالدتُاعٝل١ ، ْٚظلسًا      

ؾإْ٘ ايٛض١ًٝ اييت ميهٔ َٔ خالهللا تس ل١    ؛ ؿٛز٠ملا حيتً٘ اإلعالّ َٔ أ١ُٖٝ نا٣ يف عؿس اي
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ناؾ١ اآليٝات إىل ثكاؾ١ خاؾ١ عٔ ايعٌُ اخلريٟ تعٝد إيٝل٘ إجيابٝاتل٘ ٚتصٜلٌ َلا عًلل بل٘ يف أذٖلإ        

ضلرتاتٝذ١ٝ عاَل١ َطتخًؿلت٘ َلٔ     إايٓاع َٔ تػٖٛات َٚٔ ثِ تأتٞ املكرتسات عًل٢ غلهٌ َبلاد     

  -شٛ ايتايٞ :ايهتابات  ذات ايؿ١ً باملٛقٛع ٚذيو ع٢ً ايٓ

أٟ االْطالم َٔ االختالف يف املٓطًكات املسدع١ٝ ،ايرتنٝص ع٢ً املسادعات ٚتسى ايرتادعات  -1

 يف تؿطري سسن١ املؤضطات اخلري١ٜ ٚعدّ اضتٗالى اجلٗد يف َتابع١ اإلدسا٤ات ايػسب١ٝ . 

إعلالٕ  ٚ،ايػؿاؾ١ٝ يف قدٜد بؿـ نٌ  عٝل١ ٚأْػلطتٗا يف ايعلا  ايعسبلٞ ٚاإلضلالَٞ       -2

َٓظُلات اجلٗلاد عللٔ ْؿطلٗا سلني تللٛؾس غلسٚط٘ ٚأزناْل٘ بعٝللدًا علٔ تكلٝٝل دلاالتلل٘ يًلدؾاع عللٔ          

 باملؤضطات ذات األْػط١ األخس٣  ساحلكٛم املػسٚع١ ست٢ ال تك

 –اخللريٟ ايلرٟ ٜلٛؾس املٓلام اآلَلٔ ٚايتأنٝلد        ٞتسنٝص ٚضلا٥ٌ اإلعلالّ عًل٢ ايعُلٌ املؤضطل      -3

  َٔ عكٝد٠ نٌ ؾسد َطًِ. أ٢ً إٔ ايعٌُ اخلريٟ دص٤ ال ٜتذصع –خاؾ١ ع٢ً ؾعٝد ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

عكد املكازْات َٔ خالٍ إسؿا٥ٝات دقٝك١ بني ايعٌُ اخللريٟ اإلضلالَٞ ٚايعُلٌ اخللريٟ َلٔ       -4

ٚإٔ ٜػلللرتى يف ذيلللو ايؿلللشاؾ١  ، خلللالٍ علللدد املتطلللٛعني ٚضلللاعات ايتطلللٛع ٚاألَلللٛاٍ ٚاألْػلللط١ 

سذِ ايعٌُ اخلريٟ اإلضالَٞ إذا َا قٛزٕ بايعٌُ آي١ ٚايتًؿصٜٕٛ ٚاألعُاٍ ايدزا١َٝ اييت تؤند ق

ايػسبللٞ ، ٚإْطللا١ْٝ األْػللط١ ايلليت ٜكللّٛ بٗللا يف َكابللٌ األٖللداف املػللب١ٖٛ يًعدٜللد َللٔ اجلُعٝللات     

 ايػسب١ٝ . 

ْػس ايٛعٞ املٗا ٚايتخؿؿٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايكٛاعد املٓٗذ١ٝ إلجيلاد ايتٓلٛع ٚايتخؿلـ ٚزؾلع      -5

 تالسِ ٚايتٓطٝل بني رلتًـ املؤضطات اخلري١ٜ اإلضال١َٝ .نؿا٠٤ اإلْتاز يف إطاز َٔ اي

نػـ ايصٜـ ٚاخلداع يف محالت اإلعالّ ايػسب١ٝ ٚاألَسٜه١ٝ ٚتطًٝط ايك٤ٛ عًل٢ املعلاٜري    -6

 املصدٚد١ املٓبجك١ يف ايتعاٌَ َع املٓظُات يف رلتًـ دٍٚ ايعا  . 

ؾكلد ْبٗلت إىل أْٗلا َلٔ      ، ضلال١َٝ اإلؾاد٠ َٔ احل١ًُ األَسٜه١ٝ عًل٢ املؤضطلات اخلريٜل١ اإل    -7

 ١ يًُطًُني . ٝأِٖ َؿادز ايك٠ٛ احلكٝك

8-       ٟ ٚإقاَل١ ايتلٛاشٕ بلني ايلدٚز ايلداخًٞ       ، ايعٌُ عًل٢ تؿلشٝح املؿلاِٖٝ اخلاؾل١ بايعُلٌ اخللري

ٚايللدٚز اخلللازدٞ يف دعللِ ايككللاٜا اإلْطللا١ْٝ  ،يًُؤضطللات اخلريٜلل١ يف َعاجللل١ َػللهالت ايؿكللس  

 يًدٍٚ اإلضال١َٝ .  َٚطاْد٠ ايطٝاض١ اخلازد١ٝ

(21) 
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َهاْللات ايبػللس١ٜ ٚايتكٓٝلل١ ٚذيللو يدزاضلل١ خطللط ٚبللساَر      إْػللا٤ َسانللص حبللٛخ عايٝلل١ اإل   -9

ٚنلريو حبلح آيٝلات ايعٛملل١ ايليت تعُلٌ عًل٢ ضللشي        ،املٓظُلات ايتطٛعٝل١ ٚاجلُعٝلات ايتٓؿلري١ٜ     

 ايبطا  َٔ قت أزدٌ ايجكاؾ١ اإلضال١َٝ ٚاإلعالّ اإلضالَٞ . 

يبٓا٤ ؾٛز٠ ذٖٓٝل١ إجيابٝل١ يلد٣ ايلٓؼ٤ َٓلر      ،اٖر ايتع١ًُٝٝ يجكاؾ١ ايتطٛع دعِ ايااَر ٚاملٓ -10

 ايؿػس َع ايرتنٝص ع٢ً ايااَر اييت تُٓٞ ايكِٝ ٚاملُازض١ ايؿع١ًٝ يف إٓ ٚاسد . 

ايرتٜٚر اإلعالَٞ يًعٌُ ايتطٛعٞ اخلريٟ ايػعيب َٔ خالٍ تػذٝع إْػا٤  عٝلات طٛعٝل١    -11

 ْطاْٞ ايدقٝل . َتخؿؿ١ يف  ٝع أٚد٘ ايعٌُ اإل

تطللًٝط ايكلل٤ٛ عًلل٢ ايبٓللٛد األضاضلل١ٝ ملػللسٚع اإلعللالٕ ايعللاملٞ املتعًللل حبكللٛم َٚطللؤٚيٝات    -12

 األؾساد ٚاجلُاعات يف ايعٌُ اخلريٟ ٚاإلْطاْٞ . 

علدّ اقتؿلاز اجلٗلد اإلعالَلٞ يف تؿلشٝح ؾللٛز٠ ايعُلٌ اخللريٟ عًل٢ األضلايٝي ايتكًٝدٜلل١           -13

يهرتْٚٝل١ ايٓلادص٠ يف بٓلا٤ ايؿلٛز٠     عؿلس مملا بؿكلدٖا ايبالغل١ اإل    ٝلات اي ايُٓط١ٝ اييت الجتلازٟ تكٓ 

 اير١ٖٝٓ يد٣ األؾساد . 
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  املراجع

قللاتٔ ايطٓبللازٟ ، دزاضلل١ قًًٝٝلل١ يعٝٓلل١ َللٔ ايؿللشـ ايَٝٛٝلل١ املؿللس١ٜ خللالٍ عكللد ايطؿللٌ         -1

( اجمل١ً املؿلس١ٜ يبشلٛخ اإلعلالّ ، نًٝل١ اإلعلالّ ، داَعل١ ايكلاٖس٠ ،        1999 -1989املؿسٟ )

  142، ف  1998( ضبتُا 3يعدد )ا

أمحد أبٛ شٜد ، قدٜات ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػسٜٔ ، ايبشح عٔ ْطل ددٜد َٔ ايكِٝ ، دل١ً  -2

  66 – 62ّ ف ف  2000ايعسبٞ ، ايهٜٛت ، ٜٓاٜس 

3- Al hgji maher. N.8 Nelson jackA . American students;:perception al 

Arbs In polititical Car Toons. The . U .s  Media and the middle Est , 

Image and perception. Lonon, 1997.p 222 

دللاى غللاٖني ، ايػخؿلل١ٝ ايعسبٝلل١ يف ايتًؿصٜللٕٛ األَسٜهللٞ ، دلًلل١ ايعسبللٞ ، ايهٜٛللت /     -4

  17ّ ، ف 1987َازع 

 12 ، ف 1983عًٞ عذ٠ٛ ، ايعالقات ايعا١َ ٚايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ، عا  ايهتاب ، ايكاٖس٠  -5

. 

، االتؿاٍ  زاد١ٝ قٓدٌٜ ، أسداخ ايعا  ايجايح يف ايتػط١ٝ اإلعال١َٝ ايدٚي١ٝ ، دل١ً حبٛخ  -6

 . 6ّ ، ف 1991( ٜٓاٜس 4ن١ًٝ اإلعالّ داَع١ ايكاٖس٠ ، ايعدد )

عًٞ زقا ، ؾٛز٠ األضس٠ يف األؾالّ ٚاملطًطالت األَسٜه١ٝ ، دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بدَٝا ،  -7

  226، ف  1993، ٜٛيٝٛ  1( دل19ايعدد )داَع١ املٓؿٛز٠ ، 

8- Boulding . K . E , the Image : Knowledge in Life and society . Ann 

Arbor : University at Michigon press.1956.  

عجُإ ذلُد األخكس ، ايؿٛز٠ املؤضط١ٝ َٔ املٓظٛزٜٔ األٚزبٞ ٚاألَسٜهٞ ، ن١ًٝ ايعًّٛ  -9

  5، ف  1996، داَع١ األَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ ، ايعني ، دٜطُا  اإلْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ

،ف 1996( ضلبتُا  159ضعد يبٝي، ايتًؿصٜلٕٛ ٚايؿلٛز املصٜؿل١، دلًل١ ضلتاالٜح ايعلدد )       -10

72  . 

  -ملصٜد َٔ ايتؿاؾٌٝ زادع : -11

ًل١ ايبٝلإ ،   ، دل 2ذلُد بٔ عبلدا  ايطلًَٛٞ ، ايكطلاع اخللريٟ ٚدعلا٣ٚ اإلزٖلاب ،         -           

 ٖل 1424( ، ايسٜاض 1ضًط١ً دزاضات ٚأحباخ ايكطاع اخلريٟ )
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ضللٝد ذلُللد ضللاداتٞ ايػللٓكٝطٞ ، اإلعللالّ اإلضللالَٞ : األٖللداف ٚايٛظللا٥ـ ، ضًطلل١ً    -              

دزاضات يف اإلعالّ اإلضالَٞ ٚايسأٟ ايعاّ ، داز عا  ايهتي يًطباعل١ ٚايٓػلس ٚايتٛشٜلع ، ايسٜلاض ،     

 .ٖل 1417
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 ملخص الورقة

ٚايصال٠ ٚايطالالّ لًال٢ رغالسف     1اؿُد هلل زب ايعاملني ايكا٥ٌ : ) ٚقٛيٛا يًٓاع ذطٓا ( 

ٍّ  ٚبعد: 2ل٢ً خري ؾً٘ َثٌ رجس ؾالً٘ (  األْبٝا٤ ٚاملسضًني ايكا٥ٌ : ) َٔ د

 ّ يف اجملدُالال   ؾالنٕ لًُالالا٤ االصالالاٍ ٜعالالدٕٚ ٚتٝؿالال١ ايدُٓٝالال١  فذالالد٣ ايٛتالالا٥ـ ا اَالال١ ي لالالال

باملؿّٗٛ ايػاٌَ يًد١ُٝٓ ، ٚيف ٚزق١ ايعٌُ ٖرٙ ضأضع٢ فىل فبساش دٚز اإللالّ ٚايعالقالا  ايعاَال١ يف   

ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ يًحُعٝا  ٚاملٓظُا  اـري١ٜ ، يعظِٝ رثس ٖالرٙ اؾُعٝالا  ٚدٚزٖالا يف    

 اجملدُ  املعاصس .

) ٖالالٛ ناؾالال١ رٚجالال٘ ايٓػالالاي االصالالاي١ٝ ايدالال٢ لطالالدٗدف لصٜٚالالد اؾُٗالالٛز ظُٝالال           :اإللالالالّ    -1

اؿكا٥ل ٚاألخباز ايصرٝر١  ٚاملعًَٛا  ايط١ًُٝ لٔ ايكضاٜا ٚاملٛضٛلا  ٚاملػهال  ٚفسٜالا   

األَٛز بطسٜك١ َٛضالٛل١ٝ ٚبالدٕٚ ؼسٜالـ ، يالا ٜالىلدٟ فىل فكالاد رنالمم دزجال١ اهٓال١ َالٔ ايالٛلٞ            

املدًكالالٞ يًُالالاد٠ اإللالَٝالال١ بهالالٌ اؿكالالا٥ل ٚاملعًَٛالالا  يالالا ٜطالالاِٖ يف  ٚاإلدزاى يالالد٣ ؾ٦الالا  اؾُٗالالٛز

 3لٜٓٛس اؾُٗٛز ٚلهٜٛٔ زرٟ لاّ صا٥ب ( 

: ) ٖٞ ايٛتٝؿ١ اإلداز١ٜ ايدال٢ لعُالٌ لًال٢ لكٝالِٝ اػاٖالا  ايالسرٟ يًحُٗالٛز ،         ايعالقا  ايعا١َ -2

ٚاإللالالّ ٜٗالدف فىل   ٚلطابل ضٝاضا  ٚفجسا٤ا  املٓظ١ُ َ  ايصاحل ايعالاّ ، ٚلٓؿٝالر بسْالاَخ يًعُالٌ     

َِٗ اؾُٗٛز يًُٓظ١ُ ٚلأٜٝدٙ  ا (   4نطب لؿ

: ) لطٜٛس ٚؼطني ردا٤ ايعاًَني يف املٓظ١ُ ، ٚزؾال  نؿالا٤الِٗ    ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ -3

اإلْداج١ٝ ، ٚفنطابِٗ املٗازا  ايضسٚز١ٜ إللاش ايعٌُ يف رضسع ٚقت ، ٚزؾ  َٛازد املٓظ١ُ املاي١ٝ 

 خ ٚٚضا٥ٌ جدٜد٠ ، رٚ لؿعٌٝ دٚز ايكا٥ِ َٓٗا ( بنكاد بساَ
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: ) ٖٞ نٝإ لٓظُٝٞ غري زعٞ ٜٗدف فىل ؼكٝل رغساض َع١ٓٝ َٔ خالٍ  اؾُع١ٝ اـري١ٜ -4

رْػط١ َدعدد٠ ٚٚتا٥ـ قدد٠ باضدخداّ َٛازد كدًؿ١ لعدُد يف َعظُٗا ل٢ً ايدمملالا  ، ٜٚكالّٛ   

 ٚاملٛتؿني  ( .    ل٢ً فدازلٗا فُٛل١  َٔ املدطٛلني ٚاملدعاْٚني

 

ٜدٍ لًال٢ ٖالرا لأنٝالد ايبالاذثني ٚايكالا٥ُني      ْٚٚعِ بدٕٚ غو ،  .  اإلجاب١  لٔ ٖرا ايطىلاٍ ٖٞ ْعِ

ٗالٛض باؾُعٝال١ رٚ   ل٢ً املىلضطا  اـري١ٜ ٚاإللال١َٝ ل٢ً رُٖٝال١ ايالدٚز ايالرٟ ٜكالّٛ بال٘ اإللالالّ يًٓ      

 املىلضط١ اـري١ٜ َٚٔ ذيو : 

لالالٔ رُٖٝالال١ ايٓػالالاي  ايعُالالٌ ايالالدلٟٜٛكالالٍٛ َىليؿالالٛ ندالالاب :  ػسبالال١ املٓدالالد٣ اإلضالالالَٞ يف 

٘ ) لالالألٞ ٚ ضالالا٥ٌ اإللالالالّ لًالال٢ زرع املالالىلثسا   اإللالَالالٞ يًحُعٝالالا  ٚ املٓظُالالا  اإلضالالال١َٝ َالالا ّْصالال 

ٌ طسٜكال١ لؿهالريٙ .. االا ٜالدلٛ جالدٜا       اي١ اييت لصٛؽ ذٝا٠ اجملدُ  يخدًـ غسا٥ر٘ ، ٚ لػهايؿّع

يػالالد٠ َُٗالالا بًػالالت لهايٝؿٗالالا  يضالالسٚز٠ ااْدكالالاٍ بٛضالالا٥ٌ ايالالدل٠ٛ فىل َساذالالٌ رخالالس٣ رنثالالس ؾالًٝالال١    

يهالٞ لبًالؼ زضالاي١ اإلضالالّ نالٌ صالك  ، ٚ لالدخٌ نالٌ بًالد ، ٚ ؽاطالب نالٌ             ؛ لأثريٖا ٚ لَُٛٗا

 5ٚ متازع ايدأثري لًٝ٘ بهٌ ٚضًٝ٘ َػسٚل١ ( ،صًح ذاي٘ فْطإ يا ُٜ

رٖالِ األدٚا  ايدال٢ نهالٔ رٕ لطالدخدَٗا املٓظُالا  اـريٜال١ يف        ٣ذدففٕ ل١ًُٝ االصاٍ 

    ٔ ٚؾالالرب املدالالمملني يًدعاَالالٌ َعٗالالا يضالالُإ      ،قاٚيالال١ يػالالسر دٚزٖالالا األضالالاع يف خدَالال١ املطالالدؿٝدٜ

اٍ  ، ٖٚٞ ق٠ٛ ٖا١ً٥ لطدخدّ يدػهٌٝ ايسرٟ ايعالاّ  اضدُساز منٛ املٓظ١ُ ٚردا٤ زضايدٗا بػهٌ ؾّع

ٛ     ٚااْطبالا  ، ٚا ٚصٓ  املٛاقـ ٍ لًال٢ اْطبالالال٘ ااجدٗادٜال١ لٓالد     ملالذال  رٕ املدالممع غايبالا َاٜالاُلع

. ،  رٚ ٜعُالالد فىل ايكطالال١ُ بايدطالالاٟٚ ، ٚيالالريو ٜالالممش دٚز ايعالقالالا  ايعاَالال١ يف لسلٝالالب     6قالالساز ايدالالممع  

 لًُٝا  االصاٍ ايؿعاٍ َ  اؾُٗٛز املدممع ٚنباز املدمملني َِٓٗ بايرا  .

 ني يف فاٍ اإللالّ : ٜٚكٍٛ رذد ايباذث
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ألٕ َٛازد  ؛) فٕ ٚجٛد قطِ رٚ ؾ١ٓ ي لالّ رٚ ايعالقا  ايعا١َ رَس بايؼ األ١ُٖٝ يًحُعٝا  اـري١ٜ

لًو اؾُعٝا  لعدُد ل٢ً قدز٠ ٖرٙ اؾُع١ٝ يف كاطبال١ اؾُٗالٛز ٚ فقٓالال٘ يف ايدالممع  الا ٚ ٚجالٛد       

 7ٖرا ايكطِ ٖٛ ايًب١ٓ األٚىل َٔ رجٌ ؼكٝل ذيو ا دف ( 

ظٗس دزاض١ َٝداْٝال١ رٕ ْطالب١ اؾُعٝالا  اياليت ؼدالٟٛ لًال٢ رقطالاّ فلالالّ رٚ ؾالإ          : ُل ايدٚز املؿكٛد

% رَا بك١ٝ اؾُعٝا  ؾٗٞ لؿدكد  را ايدٚز 1311لالقا  لا١َ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بًػت 

% 17نثس َٔ ظٗس ضعؿا  يف اإلْؿام ل٢ً اؾاْب اإللالَٞ ذٝث مل لصد َٝصا١ْٝ راملٓظِ ، نُا ُل

 8َٔ اؾُعٝا  لٔ مخطني ريؿا  ضٜٓٛا  يف ٖرا اؾاْب .

 

 ٓظُا  اـري١ٜ فىل فايني ُٖا :لٓكطِ ل١ُٝٓ املٛازد يف اؾُعٝا  ٚ امل

 ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ .   -1

 ل١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ .    -2

س١ٜ ٚاملايٝال١ دلاَدالا ايعُالٌ اـالريٟ ٚلًُٝٗالا ٜسلهالص  . ٚيالٛ ْظسْالا فىل اؾُعٝالا           ٚاملٛازد ايبػال 

اـري١ٜ يٛجدْا رٕ َدخاللٗا ا لدعد٣ فا رٕ لهٕٛ : )َٛازد َاي١ٝ ،رٚ َٛازد بػس١ٜ(  لدؿالٌ 

َالال  ايعٓاصالالس األخالالس٣ يدخالالسد فىل اجملدُالال  يخسجالالا  لًالال٢ ٦ٖٝالال١ خالالدَا : َطالالالدا ، زلاٜالال١   

ؿس آباز ٚغريٖا ٚايٓدٝح١ ٖٞ لالٛؾري ذٝالا٠ نسنال١ يًؿكالسا٤ ٚاملطالانني.      رٜداّ، بٓا٤ َطاجد، ذ
9 

ايعضٛ ايرٟ ا ٜعٌُ ٚ ا ٜدرسى ٚا ُٜٓٛ ٜالربٌ، ٚ ٜدٛقالـ، ٚ نالٛ      -: ر١ُٖٝ ل١ُٝٓ املٛازد

، ٚ اؿسن١ ٚ ايعٌُ ٚ ايد١ُٝٓ املب١ٝٓ ل٢ً  خط١ َدزٚض١ َطًالب يف ايعُالٌ اـالريٟ ياضالباب     

 -ايداي١ٝ :

ألٕ ذاجالال١ ؛ طالالاّ يف اجملدُالال  املطالالًِ ايالاليت لكالالّٛ بٗالالا اؾُعٝالالا  اـريٜالال١     املطالالىلٚيٝا  اؾ -3

ايؿكسا٤ ٚ األٜداّ ٚ رصراب ايهٛازث يف ايعامل اإلضالالَٞ لدؿالاقِ ٚ لدصاٜالد ٚ ٖالرا ٜصٜالد      
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ٖالالرٙ  َالالٔ اؿاجالال١ يدُٓٝالال١ املالالٛازد ٚ لعالالإٚ اؿهَٛالالا  ٚ اؾُعٝالالا  ٚ ايػالالعٛب لًالال٢ ضالالد  

 ايثالػس٠ .

َصادزٙ ٚ لٛاٌَ  فالّ ل٢ً ايعٌُ اـريٟ ٚ قاٚي١ فٜكاا ح١ُ ايػسض١ َٔ رلدا٤ اإلض -2

لُٓٝد٘ ، ٚ فبعاد نٛادزٙ ، ٚفزجاف ػازٙ ، ٚؽٜٛـ َدطٛلٝال٘ ذدال٢ ٜدٛقالـ لالٔ لُٓٝال١      

 َٛازدٙ ؾٝؿرتع األلدا٤ رٚي٦و ايضعؿا٤ يف صرسا٤ قاذ١ً ٚ رٚضاع با٥ط١ .   

 

 

الث مجعٝالا  خريٜال١ يف فذالد٣ املالدٕ ،ٚ بعالد      حاز ٜدالممع بصنالا٠ َايال٘ فىل ثال    نإ رذد ايدُّ 

قاّ ٖرا ايداجس بنٜكاف نؿاي١ مجٝ  األٜداّ ٚ فٜكاف ،مح١ً ايدػهٝو يف ردا٤ اؾُعٝا  اـري١ٜ 

ع ايصنالا٠ ،ٚ لأخالر ايدٛقٝعالا  لًال٢     َبايؼ ايصنا٠ لٔ لًو اؾُعٝا  ٚ رْػأ ؾ١ٓ يف غسند٘ لالٛش  

 سٟ. نٌ ؾكري دٕٚ رٕ ٜهٕٛ يدٜ٘ رٟ قطِ يًبرث ٚ ايدر

 ٚضا٥ٌ ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ:   -/ ر 3

احملاؾظ١ ل٢ً األنؿا٤ ٚ املدُٝصٜٔ ضٛا٤ً  َٔ املٛتؿني رّ َٔ املدعاْٚني رّ َٔ املدطالٛلني   -3

)ٚ ٖالالِ رٚي٦الالو املدُٝالالصٕٚ عطالالٔ ايالالدؿهري ٚ ايدخطالالٝن ٚ ذطالالٔ لعالالاِْٚٗ ٚ جالالدازلِٗ يف       

 ايدطٜٛل ٚ ايدٓؿٝر( .

ايبػالالالس١ٜ ٖالالالٛ ااضالالالدثُاز اؿكٝكالالالٞ ٚؾكالالالا    ألٕ لالالالدزٜب ايكالالال٣ٛ  ،اؿالالالسل لًالالال٢ ايدالالالدزٜب   -2

 اذدٝاجا  اؾُع١ٝ ٚ غطن َدزٚض١ .

لعٜٛالدِٖ لًال٢ اازضالد٘     اـري يف ْؿٛضِٗ ٚ يالػسع ذّب؛ لعسٜـ ايٓاغ١٦ بايعٌُ اـريٟ  -1

         ايٛايالالدٜٔ لًالال٢ غالالسع ذالالب اـالالري يف ْؿٛضالالِٗ ٚ لعٜٛالالدِٖ لًالال٢ ايبالالرٍ        ٚ َالالٔ ذيالالو ذالالثُّ  

ايدمملالالالا  ٚ لٛشٜالالال  ايٓػالالالسا  ٚ ااغالالالرتاى يف    ٚ ايعطالالالا٤ ٚفغالالالسانِٗ يف محالالالال  مجالالال   

 ااذدؿاا  ٚ لٛشٜ  اؿصاا  يًػري ٚ اقدٓا٥ِٗ يًرصاا  .

 ٚضا٥ٌ ل١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ :  -/ب 3

ًَٝالٕٛ دٚاز َٜٛٝالا    311يف ايعالامل بأْٗالا لبًالؼ     ايَٝٛٝال١  لظٗس فذصا١ٝ٥ دٚيٝال١ لالٔ ذسنال١ ايدمملالا     

 23ِ لمملالا  املىلضطالا  اـريٜال١ يف ايعالامل َٜٛٝالا ،      ًَٝالٕٛ دٚاز ذحال   13ٖٚٞ لصٓـ نُا ًٜٞ : 
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ًَٝالٕٛ   233ًَٕٝٛ لمملالا  اؿهَٛالا  املخدًؿال١  ، ٚ     131ًَٕٝٛ لمملا  ايػسنا  ايدحاز١ٜ ، ٚ

. ٜٚرنس  10ًَٕٝٛ  لمملا  املىلضطا   غري ايد١ٜٝٓ (  233لمملا   األؾساد  ٚاملىلضطا  ايد١ٜٝٓ ٚ

ـريٜال١ يف ايالدٍٚ ايػسبٝال١ ٚيف ايالدٍٚ األجٓبٝال١ ايدال٢       ٕ َصالسٚؾا  اؾُعٝالا  ا  : فايدندٛز ايطُٝن 

ًَٝالاز ، ٚرٕ َالمملالت بال٘ غالسن١ َاٜهسٚضالؿت ٚذالدٖا يف لالاّ        331بٗا نٓا٥ظ لابعال١  الا بًػالت    

 11ٚاذد ؾكن بًؼ ًَٝاز دٚاز

ٚلدٓالالٛع ٚضالالا٥ٌ ٚرضالالايٝب لُٓٝالال١ املالالٛازد َالالٔ فدُالال  ألخالالس  ، ٜٚالالرنس األضالالداذ  املػًالالٛث  لالالددا َالالٔ      

:   ايطٓدا  ذا  ايك١ُٝ ، اؾُ  باملطاجد ، اؾُ  بايٓدٚا  ايعاَال١ ،   12اايٛضا٥ٌ اؾٝد٠ َٚٓٗ

اؿؿال  اـري١ٜ ، ااقدطاع ايػٗسٟ ، املصاد اـالريٟ ، ايدمملالا  ايعٝٓٝال١ ، املبٝعالا  ايرتٚكٝال١ ،       

اؿُال  ايممٜد١ٜ ، ؾٛالري اـدَا  ، اإللالْالا  ايدلا٥ٝال١ ، اؿصالاا   ٚايصالٓادٜل ، املعالازض      

ايصٜازا  املٝدا١ْٝ ، ا بالا  ٚاألٚقالاف ، ايطبالل اـالريٟ ، األضالٛام      ٚاملدٓك١ً ، األنػاى ،  ايثابد١

اـري١ٜ ، ايدممع بّٝٛ َٔ ايسالب ، اضدظاؾ١ طالب املدازع ٚاؾاَعا  ، املػازن١ يف املعازض ، 

 ااضدؿاد٠ َٔ املخًؿا  ، ٚغريٖا .

ٛ ٚلالالرنس دزاضالال١ يدُٓٝالال١ رلُالالاٍ ٦ٖٝالال١ اإلغاثالال١     ضالالا٥ٌ َٓٗالالا : بسْالالاَخ رذالالب األلُالالاٍ ،     لالالددا َالالٔ اي

ايدُٜٛالالٌ ايالالدٚيٞ ، خصالالِ ااضالالدٗالى ، بسْالالاَخ اؿُالالال  املٛاٝالال١ ، َسانالالص اـالالري ، ايدمملالالا     

 . 13ايع١ٝٓٝ ، بسْاَخ املطاؾسٜٔ ٚايكادَني ، ايعٌُ يف ايٛضن ايٓطا٥ٞ 

 :14ٜٚعسض ايباذث صاحل ايطٝد ايٛضا٥ٌ ايداي١ٝ 

 ادٜني ٚ زجاٍ األلُاٍ .لػهٌٝ ؾإ يالضدثُاز  َٔ ااقدص -3

             فلالالالداد دزاضالالالا  يًُػالالالسٚلا  ٚ لطالالالٜٛكٗا لًالالالال٢ احملطالالالٓني َثالالالٌ املػالالالسٚلا  ايٛقؿٝالالالال١        -2

 ااضدثُاز١ٜ ٚ ايعكاز١ٜ .ٚ

 لطٜٛل ايمماَخ ايكا١ُ٥ َثٌ نؿاي١ ايٝدِٝ ٚ نؿاي١ املعًِ ٚ نؿاي١ ايدال١ٝ ٚ غريٖا . -1
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َثالالٌ املبالالاْٞ ايطالاله١ٝٓ ٚ قطالالا    ،فقاَالال١ املػالالسٚلا  ذا  ايالالسبح ايعالالايٞ قًًٝالال١ املخالالاطس  -1

 ايٛقٛد ٚ املطدٛصؿا  ٚ مٖٛا .

1- ُٜ  ل لًٝٗا .دؿَّايػسان١ يف بعض املػسٚلا  َ  زجاٍ األلُاٍ َكابٌ ْطب١ َٔ األزبار 

فقا١َ َعازض ايبٝ  اـال باؾُع١ٝ يبٝ  َالا ٜصالٌ فيٝٗالا َالٔ َٓدحالا  لٝٓٝال١ رٚ يدطالٜٛل         -1

 بساَخ األضس املٓدح١ .

 املػسٚلا  ايصػري٠ َد٢ َا اطُأْت فىل لاذٗا .متٌٜٛ اؾُع١ٝ يبعض  -7

لأَني بعض األجٗص٠ ٚ األدٚا  ٚ ايطٝازا   اييت نهالٔ لأجريٖالا ٚ لػالػًٝٗا ٚ اضالدثُاز       -3

ٚ ضالالٝازا  األجالالس٠ ٚ قالالٛازب   َثالالٌ َهالالا٥ٔ اـٝاطالال١ ،ايعا٥الالد َٓٗالالا َالال  ايؿكالالسا٤ ٚ غريٖالالِ   

 ايصٝد.

 

 

 نهٔ لكطِٝ دٚز ايعالقا  ايعا١َ ٚاإللالّ فىل لد٠ رقطاّ َٓٗا  : 

ايالالدٚز املباغالالس : ٚرقصالالد بالال٘ ايٓػالالاي اـالالال  بكطالالِ ايعالقالالا  ايعاَالال١ ٚاإللالالالّ دٕٚ  لالقالال١    -3

 َباغس٠ باألقطاّ األخس٣ يف اؾُع١ٝ  نايدعسٜـ باؾُع١ٝ ، ٚفصداز ْػسلٗا .

املباغالالس : ٚرقصالالد بالال٘ ايٓػالالاي املطالالاْد يًالالمماَخ ٚاملػالالازٜ  يف األقطالالاّ األخالالس٣،        ايالالدٚز غالالري  -2

نايدطٜٛل يهؿاي١ َعًِ رٚ دال١ٝ َ  ايػىلٕٚ ايدع١ًُٝٝ رٚ ايدطٜٛل يبٓالا٤ داز ياٜدالاّ بايدٓطالٝل َال      

 ايسلا١ٜ ااجدُال١ٝ ٖٚهرا .

 ٚنهٔ لكطِٝ دٚز ايعالقا  ايعا١َ ٚاإللالّ فىل : 

قا  ايعا١َ يف ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ : ٜٚكصد بال٘ ايٓػالاي ايالرٟ ٜكالّٛ     دٚز اإللالّ ٚايعال -3

بالال٘ قطالالِ اإللالالالّ ايعالقالالا  ايعاَالال١ َالالٔ رجالالٌ اضالالدكطاب  املدعالالاْٚني ٚ املدطالالٛلني ، ٚزؾالال   

 ايسٚر املع١ٜٛٓ يًعاًَني ٚفلداد زضا٥ٌ ايػهس يًُدمملني.

٘ دٚز اإللالّ ٚايعالقا  ايعا١َ يف ل١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ  : ٜٚكص -2  د ب٘ ايٓػاي ايرٟ ٜكّٛ بال

غايبا قطِ ايعالقا  ايعا١َ ٚاإللالّ َ  ل١ُٝٓ املٛازد، ٚايدطٜٛل، رٚ اإلداز٠ ا ٓدضال١ٝ،  

 ٚغريٖا ؾُ  األَٛاٍ ملػازٜ  بعٝٓٗا رٚ بساَخ قدد٠ .

 ٚنهٔ لكطِٝ  دٚز ايعالقا  ايعا١َ ٚاإللالّ فىل : 
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 .دٚز اإللالّ يف ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ  -3

 دٚز ايعالقا  ايعا١َ يف ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ . -2

لالٔ ايدهالساز ٚااضالدطساد ،     عالدا  ٚضٛف رندؿٞ بايدؿصٌٝ يف ٖالرا ايدكطالِٝ ، دٕٚ ضالابكٝ٘ بُ   

يف نثري َالٔ اؾُعٝالا     -ذطب لًُٞ –ٚألٕ ٖرا ايدكطِٝ  ٖٛ ايدٓظِٝ اإلدازٟ املعٍُٛ ب٘ 

 ٚايػسنا  ٚاإلدازا  .

 

 ّ يف ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ : دٚز اإللال -/ ر 4

 ٜٓكطِ ايٓػاي اإللالَٞ فىل لد٠ فاا  ٖٞ : 

 . فاٍ املطبٛلا  -3

 . فاٍ ايصرـ ٚ اجملال  -2

 . فاٍ اإلذال١ ٚ ايدًؿاش -1

 .فاٍ اإلْرتْت  -1

 

 -ٚ ايدؿصٌٝ ؾٝ٘ نُا ًٜٞ :

دالالا  ايػالالٛازع ٚ َالالٔ رَثًدٗالالا ) ايدكالالازٜس ايطالال١ٜٛٓ ٚ املطٜٛالالا  ٚ اؾ  -فالالاٍ املطبٛلالالا  : -3

ايٓػسا  ٚ املًصكا  ٚ ايدكالِٜٛ ايٝالدٟٚ ٚ املهالد  ٚ اؿالا٥طٞ ٚ ضالٓدا  ايٓكالٛد ٚ ايهدالب ٚ        

ٚ اإللالالالٕ لًالال٢ ؾالالالٛالري   ،ايطالالالسٜع١  مايهدٝبالالا  ٚ اإللالالالٕ يف ديٝالالٌ ا الالالالـ ٚ يٛذالالا  ايطالالس     

اـدَا  ايعا١َ ٚ ايًٛذا  اإليهرت١ْٝٚ ٚ غريٖا ، ذٝالث ٜكالّٛ ايكطالِ بنلالداد لًالو ايٓػالسا        

 ملطبٛلا  ، ثِ لٛشٜعٗا .ٚا

ٚ رغالالري فىل رٕ ٖالالرا ايٓالالٛع ٖالالٛ َالالٔ رنثالالس ايٛضالالا٥ٌ اإللالَٝالال١ ايالاليت لعدُالالد لًٝٗالالا اؾُعٝالالا        

 .15اـري١ٜ 
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ٜٚالالممش دٚز ٖالالرٙ ايٛضالالا٥ٌ املطبٛلالال١ يف لُٓٝالال١ املالالٛازد املايٝالال١ ٚ ايبػالالس١ٜ  َالالٔ خالالالٍ : لعسٜؿٗالالا          

ٔ خالالٍ بٝاْالٗالا ايدقٝكال١ بعظالِ     باؾُع١ٝ ٚ رٖالداؾٗا ٚ فقٓالٗالا يهبالاز ايدحالاز ٚ املطالىلٚيني َال      

 لٌُ اؾُع١ٝ ٚ ق٠ٛ ردا٥ٗا .

          َٚالالالٔ رَثًدالالال٘ ايصالالالرـ ايَٝٛٝالالال١ ايصالالالباذ١ٝ ٚ املطالالالا١ٝ٥   -فالالالاٍ ايصالالالرـ ٚ اجملالالالال  : – 2

 ٚ اجملال  األضبٛل١ٝ ٚ ايػٗس١ٜ ٚ ايصرـ املدخصص١ .

ٝال٘ ٚ يف ٚصالٛ ا فىل   ٜٚممش دٚزٖالا يف اضالدٗداؾٗا يًطبكال١ املثكؿال١ ٚ قالدزلٗا لًال٢ اإلقٓالاع ٚ ايدٛج       

غسحي١ نبري٠ َٔ اجملدُ  ، ٚل٢ً لالل ٖرا يكطِ لك  َطىلٚي١ٝ فصداز صالرٝؿ١ اؾُعٝال١ رٚ   

ْػالالالسلٗا ، ٚ لالالالممش صالالالرٝؿ١ اؾُعٝالالال١ رٚ ْػالالالسلٗا فٕ ٚجالالالد  رلُالالالاٍ اؾُعٝالالال١ ٚ رْػالالالطدٗا ٚ        

فلاشالٗا، ٚ لطاِٖ اإللالْا  َدؾٛل١ األجس يف ايصرـ ٚاضع١ ااْدػاز يف ايدطٜٛل يالبعض  

 ػسٚلا  ناألٚقاف ٚملطاُٖا  ايبٓا٤ ، ٚ دلِ ايهؿاا  ٚ غريٖا .امل

ٚ ٜطالالاِٖ ْػالالس األخبالالاز لالالمم ايصالالرـ ٚ اجملالالال  يف ازلؿالالاع ْطالالب١ َطالالا١ُٖ زجالالاٍ األلُالالاٍ يف  

َػالالالسٚلا  اؾُعٝالالال١ ٚ شٜالالالاد٠ َعالالالدا  لمملالالالا  اؾُٗالالالٛز ايعالالالاّ ٚ َعسؾالالال١ اؾُٗالالالٛز ؿحالالالِ      

شٜالالاد٠ لالالدد األلضالالا٤ املٓدطالالبني  الالا بعالالد     املطالالالدا  ٚ اـالالدَا  ايالاليت لكالالدَٗا اؾُعٝالال١ ، ٚ    

 ٚيٞ اؾُعٝا  .ىلايًكا٤ا  َ  َط

ٚ َالالٔ رَثًدالال٘ اإللالالالٕ لالالٔ ايالالمماَخ ٚ األْػالالط١ َالالٔ خالالالٍ       -فالالاٍ اإلذالالال١ ٚ ايدًؿالالاش :   – 1

اإلذالالالال١ ٚ ايدًؿالالالاش ٚ األغالالالسط١ ايطالالالُع١ٝ ٚ املس٥ٝالالال١  ، ٚ نالالالريو املطالالالا١ُٖ يف بعالالالض ايالالالمماَخ   

 .ؽدّ رٖداف اؾُع١ٝ األضاض١ٝ داد بساَخ فذال١ٝ رٚ لًؿاش١ٜ ،ْاؾُاٖري١ٜ رٚ املطابكا  رٚ ف

        ٚ ٜالالممش ٖٓالالا دٚز ايًحٓالال١ اإللالَٝالال١  يف لصٜٚالالد اإلذالالال١ ٚ ايدًؿالالاش بأخبالالاز ٚ رْػالالط١ اؾُعٝالال١ ،       

املؿص١ً لٔ َػازٜ  بعٝٓٗا ، ٚ ايدٓطٝل َ  اإلذال١ ٚ ايدًؿاش اضدضالاؾ١   سبايدكازٜ اٚ لصٜٚد ُٖ

ٚ املطالالدؿٝدٜٔ َٓٗالالا يف بالالساَخ مجاٖريٜالال١ لالالممش دٚزٖالالا ، ٚ َالالٔ ٖالالرا ايالالدٚز     ٚيٞ اؾُعٝالال١ رىلَطالال

   ٗ ايعاَال١ ْكالال  نالاَال  فىل     اايدٓطٝل يكٝاّ اإلذال١ ٚ ايدًؿاش بٓكٌ اذدؿالاا  اؾُعٝال١ ٚ َٓاضالبال

 اؾُٗٛز .

نُا ٜممش ٖرا ايدٚز بإٔ ٜدٛىل ايكطالِ اإللالَالٞ فْدالاد رغالسط١ اعٝال١ ٚ َس٥ٝال١ خاصال١ إلبالساش         

 اؾُٗٛز. فىلَػازٜ  رٚ قضاٜا ٖا١َ ٚ َٔ ثِ ٜالكّٛ بنٖدا٥ٗا 
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ٚذيو فَالا بنْػالا٤ َٛاقال  خاصال١ باؾُعٝال١ رٚ ااضالدؿاد٠ َالٔ املٛاقال           -فاٍ اإلْرتْت : - 1

َالالٔ زضالالا٥ٌ ايممٜالالد اإليهرتْٚالالٞ ، رٚ لكالالدِٜ خالالدَا     األخالالس٣ فلالْالالا ٚلعسٜؿالالا ، رٚ ااضالالدؿاد٠ 

 َعًَٛال١ٝ يًُٛضٛلا  اييت لٗدِ بٗا اؾُع١ٝ ، باضدخداّ قسنا  ايبرث .

ٜٚممش دٚز ايكطالِ ٖٓالا يف لصالُِٝ املٛقال  ، ٚفدازلال٘ ٚجالرب اؾُالاٖري فيٝال٘ ، ٚلصٜٚالدٙ باألخبالاز           

يالالصٚاز ، ٚضالالسل١ ايالالسد لًٝٗالالا ٚاملالالٛاد اإللالَٝالال١ ايالالٛازد٠ َالالٔ نالالٌ األقطالالاّ ، ٚايعٓاٜالال١ بسضالالا٥ٌ ا 

ٚايدؿالٌ َعِٗ ، ٚلصٜٚدِٖ بأخباز اؾُعٝال١ لالمم ايممٜالد اايهرتْٚالٞ ، ٚفلاذال١ ؾسصال١ ايدالممع        

 لمم املٛق  . 

 .دٚز ايعالقا  ايعا١َ يف ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ ٚ املاي١ٝ  -/ب  4

 ٜكّٛ قطِ ايعالقا  ايعا١َ بأدٚاز ٖا١َ يف اؾُع١ٝ َٔ رُٖٗا :  

 ايدعسٜـ باؾُع١ٝ  ٚرٖداؾٗا . ايعٌُ ل٢ً -3

 َعسؾ١ آزا٤ اجملدُ  ٚاملطدؿٝدٜٔ َٔ خدَالٗا . -2

 اضدكباٍ شٚاز اؾُع١ٝ  ٚلعسٜؿِٗ بٗا .  -1

 اإللداد يًُٓاضبا  ٚااذدؿاا  ٚفقا١َ املعازض . -1

 املػازن١ يف فلداد ايدكازٜس ايدٚز١ٜ ٚايط١ٜٛٓ .  -1

 لطٜٛل املػسٚلا  ٚايمماَخ .  -1

 مملني ٚلصٜٚدِٖ بايدكازٜس .فلداد زضا٥ٌ ايػهس يًُد -7

 16لًٝ٘ فذا لطًب األَس ذيو.  َدابع١ َا ٜٓػس لٔ اؾُع١ٝ  ٚايسّد -3

 اضدكطاب َدطٛلني َٚدعاْٚني جدد . -0

 فكاد ٚلٞ لاّ بدٚز اؾُع١ٝ . -33

 ذث اؾُٗٛز يًدؿالٌ َعٗا ٚلصٜٚدِٖ بأؾهاز جدٜد٠ يًمماَخ املطدالكب١ًٝ . -33

 . ذث اؾُٗٛز يًُطا١ُٖ يف بسافٗا املخدًؿ١ -32

فكالالاد ايدؿالالالٌ ايعالالاطؿٞ َالال  اؾُعٝالال١ ٚرْػالالطدٗا عٝالالث ٜػالالعس اؾُٗالالٛز بالالإٔ ٖالالرٙ           -31

 اؾُع١ٝ مجعٝد٘ ، ٚعٝث ٜبهٞ فٕ صدز قساز بنغالقٗا َثال .  
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     ل٢ً قطِ ايعالقالا  ايعاَال١ اإللالداد يالال ) احملاضالسا  ٚ ايٓالدٚا       ،ٚيف فاٍ االصاٍ اؾُعٞ 

عازض اؾٗا  األخس٣ ٚ فقا١َ األطبام اـريٜال١  ٚ فقا١َ املعازض ٚ اؿؿال  ٚ املػازن١ يف َ

 ٚ فقا١َ األٜاّ ٚ األضابٝ  ( .

ٚ ٜممش دٚز ٖرا ايٓٛع يف لك١ٜٛ ايعالق١ َ  قاد٠ ايسرٟ ٚ ايؿ٦ا  ايؿال١ً يف اجملدُال  َالٔ ايسجالاٍ    

ٚ ايٓطا٤ نُا لطاِٖ يف ايدعسٜـ باؾُع١ٝ ٚ شٜاد٠ ايثك١ بٗالالا ٚ اضالُٝا يف قاضالسا  نبالاز     

املػاٖري َٔ ايدلا٠ ٚ احملاضسٜٔ ، نُا لطالاِٖ اؿؿالال  يف فذنالا٤ زٚر ايدؿالالٌ     ايعًُا٤ ٚ 

 َ  اؾُع١ٝ اا ٜطدكطب لددا  َٔ املدعاْٚني ٚ املدطٛلني .

ٜٚالالالممش دٚز قطالالالِ ايعالقالالالا  ايعاَالالال١ يف لٛثٝالالالل لالقدالالال٘ بايصالالالرؿٝني ٚ املطالالالىلٚيني اإللالَالالالٝني     

 يًرصٍٛ ل٢ً َصاٜا خاص١ يًحُع١ٝ .

زصد اإللالّ املضاد ٚاضُٝا يف ٖرٙ ايؿرت٠ رٟ بعد رذالداث اؿالادٟ لػالس     ،ٚز رٜضاٚ َٔ ايدَّ

 َٔ ضبدُمم  . 

َٚٔ ربسش األدٚاز يًعالقا  ايعا١َ نريو :  اضدكطاب املدطالٛلني يف املػالازن١ يف فالاا  ايعُالٌ     

    ٛ ٍ: لًال٢ قطالالِ ايعالقالالا   اـالريٟ املخدًؿالال١ ٚذالٌ ايعٛا٥الالل ايدالال٢ لكالـ رَالالاَِٗ  ، ٚبدؿصالٌٝ رنثالالس ْكالال

: دؾالال  املدطالالٛلني  رٚا يًُػالالازن١ ٚاايدرالالام باؾُعٝالال١  ، ثالالِ  لٛثٝالالل ايعالقالال١ ٚايدٛاصالالٌ َالال    َالالاًٜٞ

املدطالالٛلني اضالالدُساز ردا٥ٗالالِ  ، ٚلٓظالالِٝ لالقالال١ املدطالالٛع بالالاملٛتـ ايساالالٞ ، ٚدٚزٖالالا يف لهالالسِٜ        

املدطٛلني ٚلكدِٜ غٗادا  ايػهس يًُممشٜٔ َِٓٗ ، رٚ فغعازٙ بايدهسِٜ بأٟ رضًٛب َالٔ رضالايٝب   

ِٜ ، ٚزيا ٜصٌ لٓد بعض اؾُعٝا  فىل لكدِٜ املهاؾآ  ، ٚلًال٢ قطالِ ايعالقالا  ايعاَال١     ايدهس

دزاضالالال١ املعٛقالالالا  ايالالاليت لكالالالـ رَالالالاّ املدطالالالٛلني ٚايطالالالعٞ يف لريًٝالالالٗا .ٚايعُالالالٌ لًالالال٢ لكالالالدِٜ ذالالالٛاؾص     

 .17يًُدطٛلني َ  ٚناا  ايطؿس ٚاملسانص ايدحاز١ٜ ايهمم٣.   

 

 ردٚاز لا١َ َٚػرتن١ : 

 ن١ بني اإللالّ ٚايعالقا  ايعا١َ َا ًٜٞ :َٔ األدٚاز املػرت
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  ل١٦ٝٗ ايٛض  َ  اؾُٗٛز ؾُ  ايدمملا  بايدٓطٝل َ  ؾ١ٓ املٛازد يًٛصٍٛ فىل  اؾُٗٛز

املطالالالدٗدف يف املطالالالاجد ٚاملالالالدازع ٚاألضالالالٛام ٚاملسانالالالص ايدحازٜالالال١  ،ٚاألْدٜالالال١ ايسٜاضالالال١ٝ 

د ايٓػسا  اييت لطدٗدف ٚاملسانص ايػباب١ٝ ، ٚاإلدازا  اؿه١َٝٛ ، ٚاملعازض . بنلدا

رٚ فلالالداد  بسْالالاَخ َٓاضالالب يًعالقالالا  ايعاَالال١ ذطالالب ايؿ٦الال١    ،اؾُٗالالٛز يف ٖالالرٙ األَالالانٔ  

 املطدٗدؾ١ .

  .زبن رقطاّ ل١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ ، ٚاملاي١ٝ ، ٚايعالقا  ايعا١َ ٚاإللالّ يػسف ٚاذد 

          ّب ٖالالرا ا الالدف ،  غالالسر ٚلٛضالالٝح ٖالالدف اؾُعٝالال١ ايالالس٥ٝظ يهالالٌ ايعالالاًَني ٚلالالدّ لػالالع 

 ٚايدأنٝد لًٝ٘ بني ؾرت٠ ٚرخس٣ . 

       ااٖدُاّ بمماَخ ل١ُٝٓ ٚلأٌٖٝ ايك٣ٛ ايبػس١ٜ املٛجالٛد٠ ، ٚايطالعٞ ؾالرب ايكال٣ٛ ايبػالس١ٜ

 املدخصص١ ، ٚاضُٝا يف فايٞ ايعالقا  ايعا١َ  ٚايدطٜٛل .

     ٌايدخطالالٝن اؾٝالالد ٚايالالدقٝل ألْػالالط١ ٚبالالساَخ ايعالقالالا  ايعاَالال١ ، ٚفجالالسا٤ ايدزاضالالا  قبالال

 ع .لٓؿٝر رٟ َػسٚ

         ايعٓا١ٜ باألزغؿ١ رٚ ايدٛثٝل يًصالٛ  ٚ ايصالٛز٠ ٚ املعًَٛال١ يًكضالاٜا ا اَال١ ٚ املػالازٜ  اياليت

لكّٛ بٗا اؾُع١ٝ ٚ ضٝظٗس ر١ُٖٝ ٖرا األَس يف املطالدكبٌ ذٝالث لصالبح يًصالٛز٠ ايٛاذالد٠      

 .ر١ُٖٝ لظ١ُٝ 

  دزاض١ ٚض  ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ لٔ املىلضط١ يف اجملدُ  ، ٚفلاد٠ زاٗا بػهًٗا ايصرٝح

 . ٚاألخس٣بني ايؿ١ٓٝ 

            فٜكاف ا دز اإلْؿالاقٞ رذٝاْالا يف بعالض اؾُعٝالا  اياليت ٜالدِ ايصالسف ؾٝٗالا رذٝاْالا ذطالب

 املٍٝٛ ايػخص١ٝ .

         ٚضالال  َعالالاٜري لكالالِٜٛ األدا٤ يهالالٌ األقطالالاّ ٚيهالالٌ األؾالالساد يف اؾُعٝالال١ االالا ٜطالالاِٖ يف

 ايد١ُٝٓ املاي١ٝ ٚايبػس١ٜ .

  األخس٣ يف نثري َالٔ ايالمماَخ نايدالدزٜب     َٚٔ األدٚاز ا ا١َ  رَس ايدٓطٝل َ  اؾُعٝا

ٚاؿؿال ... ٚاإللالٕ ، ٚايدعالإٚ يف ايكٝالاّ بالايمماَخ املػالرتن١ رٚ ايدٓطالٝل َال  اؾٗالا         

 اؿه١َٝٛ رٚ ايكٝاّ بايدزاضا  املػرتن١  .
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      ّايعٓا١ٜ بدحدٜد قالد٠ املعًَٛا  املدص١ً بالاملدمملني ، ٚاؾٗالا  ذا  ايعالقال١ ، ٚااٖدُالا

 دمملني ٚفزضاٍ ايبٝاْا  ايدٚز١ٜ  ِ لٔ َهؿٛيِٝٗ رٚ لٔ َػازٜعِٗ . بايدٛاصٌ َ  امل

 

 رزب  ٚضا٥ٌ ٖا١َ يد١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ :

ٚقالالد لسضالالٓا باخدصالالاز فُٛلالال١ َٓٗالالا فا رٕ  ،طالالسم مجالال  ايدمملالالا  رٚ لُٓٝالال١ املالالٛازد نالالثري٠ جالالدا  

 :   18رُٖٗا  رزبع١ طسم ٖٞ

اؿُالالال   -1اؿؿالالال       -1ٗسٟ  ، ااضالالدكطاع ايػالال  -2املكابًالال١  ايػخصالال١ٝ      -3

% َالٔ ايدمملالا  يف ايعالامل بٛاضالط١ ٖالرٙ ايطالسم األزبال  ، ٚؼظال٢         33ايممٜد١ٜ  ، ذٝث ػُال   

 %  َٔ ٖرٙ ايدمملا  .33املكاب١ً  ايػخص١ٝ  بٓطب١ 

مج  ايدمملا  لٔ  طسٜل املكاب١ً ايػخص١ٝ نإ ؾٓا ٚرصبح لًُا ي٘ رصٛي٘ ٚقٛالالدٙ ،ٚرز٣  

ٝالالالا  لعًُٝالالال٘ ملالالالٛتؿٞ لُٓٝالالال١ املالالالٛازد ٚايعالقالالالا  ايعاَالالال١ ٚلالالالدزٜبِٗ لًٝالالال٘ ،   يصاَالالالا لًالالال٢ اؾُع

 ،ٚضألسض ٖٓا ؾهس٠ ضسٜع١ جدا لٔ اـطالٛا  ايدال٢ كالب البالٗالا يًكٝالاّ يكابًال١ ْاجرال١        

 :  19ٚاـطٛا  ٖٞ

اؿصٍٛ ل٢ً قٛا٥ِ ايدحاز ثِ فْصاٍ األاا٤ يف بسْاَخ ايعالقا  ايعا١َ ثِ لٛشٜعٗا ل٢ً  -3

 . 20ِ املٛتؿني يف ايكط

لبدر َسذ١ً  االصاٍ باحملطٔ : ٖٚٓالا ٜٓصالح املٛتالـ بعالدّ ػالاٚش ايطالهسلري رٚ َالدٜس         -2

٠  َع٘ ٜٚؿهس يف ايعبازا  اياليت ضٝطالدخدَٗا َال     املهدب ، ٜٚطع٢ إلْػا٤ لالق١ َّٛد

ٖٞ املداخٌ اؾٝد٠ يطًب َٛلالد املكابًال١ ، َٚالٔ     احملطٔ لٓد بدا١ٜ اؿدٜث َع٘ ، َٚا

ا ٜؿكد األَالٌ يف اؿصالٍٛ لًال٢ َٛلالد ، ٜٚؿهالس يف ايعٛاَالٌ       ضٝكٛد املهامل١ ،ٚلًٝ٘ ر

كاب١ٝ االصاٍ ، ٖٚرا ٜعدُد ل٢ً َٗاز٠ املٛتـ ٚذطالٔ ايدٛقٝالت ٚايدٛط٦ال١    فاملىلثس٠ يف 

 ايٓؿط١ٝ ايد٢ ٜبدر بٗا َ  احملطٔ ، ثِ بعد ؼدٜد املٛلد لبدر املسذ١ً ايداي١ٝ .
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1-    ٗ ٝالص َطالدًصَا  ايصٜالاز٠ ، ٚفلالداد     َسذ١ً َا قبٌ املكاب١ً ايػخص١ٝ : ذٝالث ٜالدِ ؾٝٗالا ػ

قدٜٛا  ذكٝب١ ايصٜاز٠ ،ٚمج  املعًَٛا  لٔ ايداجس نُعسؾ١ نٓٝد٘ َٚٝٛي٘ ٚلمملالال٘  

ايطابك١ ٚايدأند ايدقٝل َٔ اا٘ ، ٚااضدعداد ألضال٦ًد٘ ) َٚالٔ األضال١ً٦ املدٛقعال١ : َالٔ      

  ؟، َٚا ٖٛ املبًؼ ايرٟ لسٜدٙ َين؟، ٚنِ مجعت ملػسٚلو  ؟رلطانِ ااٞ ٚلٓٛاْٞ

... ( ، ٚيف ٖرٙ املسذ١ً ٜدِ ػٗٝص ًَـ مج  ايدمملا  ايالرٟ ٜٛضالح ؾهالس٠  املػالسٚع ،     

ٚخطالالٛا  لٓؿٝالالرٙ ، ٚلهايٝؿالال٘ ، ٚػٗٝالالص بعالالض املسؾكالالا  ا اَالال١ ، ايدصنٝالالا  ٚبعالالض   

 ايصٛز املىلثس٠ ،ٚزضا٥ٌ احملداجني ٚمٛ ذيو  . 

ا٥ل  ، ٚؽصالٝ   َسذ١ً املكاب١ً ايػخصال١ٝ : ٖٚٓالا ابالد َالٔ ايٛصالٍٛ قبالٌ املٛلالد بالدق          -1

جالالص٤ َالالٔ ايٛقالالت يًرالالدٜث َالال  َالالدٜس املهدالالب ، ٚاخدٝالالاز املهالالإ املٓاضالالب يًحًالالٛع ،       

ايدعازف ، ٚلٓد ايدخٍٛ ل٢ً ايداجس لًٝو رٚا يراٚي١ فشاي١ اؿالاجص   (نس )ٚلكدِٜ 

ايٓؿطالالٞ بايطالالىلاٍ لالالٔ ايصالالر١ ٚاألخبالالاز ٚقاٚيالال١ قالالسا٠٤ ْؿطالالٝد٘ َالالٔ خالالالٍ قدٜٛالالا        

ف ل٢ً غخصالٝد٘ َٚٝٛيال٘   طع٘ ٚا لٓظس يطالدو ، ٚلعّسلكا َهدب٘ ، ٚدل٘ ٜدردث ٚا

ٌ لكِ بايٛل  ٚاإلزغاد ٚنٔ دا٥ِ اابدطا١َ ، ٚ) َٔ خالٍ ذدٜث٘ ،ٚا ( رذٝاْالا   ػاٖال

، ٚالدُد ل٢ً قالد٠ يهٌ َكاّ َكاٍ . ٚيٝهٔ نالَو يف ذدٚد مثالإ دقالا٥ل : رزبال     

ٕ يًدؿالاٚض ذالٍٛ   دقا٥ل يًدعسٜـ يػسٚلو ، ٚدقٝكدإ يًدرؿٝالص ٚايدرُالٝظ ، ٚدقٝكدالا   

املبًالالؼ املطًالالٛب ، ٚاضدػالالعس بالالايعص٠ ٚرْالالت لطًالالب ايدالالممع ٚيالالٝهٔ اإلؿالالار بالالرٚم ٚردب ،    

فا بٓدٝحال١ ٚاضالر١    دلا٤ ي٘ بايدٛؾٝل يف ػازل٘ ، ٚا ؽس،ٚقدّ ايػهس ٚاملدر ، ٚايّد

 رٚ االدراز . –رٚ َٛلد يًدممع  –ٖٚٞ : فَا ايدممع 

 

 ا رنمم ٚ ا رصػس:

ٚز ايرٟ لكّٛ ب٘ ايعالقا  ايعا١َ ايدػط١ٝ اإللال١َٝ ياْػط١ رٚ يعٓال٢ آخالس ) لعسٜالـ    َٔ ايدَّ 

ايٓاع ٚ رٌٖ ايعًِ ٚ ايؿضٌ بايعٌُ ايرٟ لكّٛ ب٘ اؾُع١ٝ ، ٚل٢ً زجٌ ايعالقالا  ايعاَال١ ٖٓالا    

رٕ  ٜدحٓب ايدضخِٝ ايرٟ ٜدؾ  فيٝ٘ زغب١  فثبالا  ايٛجالٛد رٚ زغبال١  فقٓالاع احملطالٓني بالايدممع ،       

 ًٝ٘ رٕ ٜكدّ  فلالَا بكدز ايعٌُ ، ٚعحِ اؾُع١ٝ ، ا رنمم ٚا رصػس .بٌ ل
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 قطـ ايثُس  : 

اإلَالالاّ خطبالال١ َالالىلثس٠ ٚ قٜٛالال١ يف    رلالالدَّ،يف فذالالد٣ اؾُالال  يف زَضالالإ ٚيف رذالالد اؿالالسَني ايػالالسٜؿني   

ل٢ً اإلْؿام ٚايبرٍ ،ٚلأثس اؿضٛز رنا لأثس  ،ٚملا مل ٜهالٔ ٖٓالاى رٟ لٓطالٝل َال  رٟ جٗال١       اؿث 

ذدال٢ ٚصالٌ ايثٓالا٤    ،ري١ٜ  ناْالت لًالو ؾسصال١ مثٝٓال١ جالدا يًُدطالٛيني  يف جالين مثالاز ٖالرٙ اـالالطب١           خ

ّ  الالا ايػالالهس لًالال٢ لالالدّ   ٚايػالالهس َالالٔ رذالالد املدطالالٛيني  بالالإٔ قالالاّ بصٜالالاز٠ فذالالد٣ اؾُعٝالالا  يٝكالالد       

 .ذضٛزٖا فىل ضاذ١ اؿسّ يف ذيو ايّٝٛ 

 ٚرخريا ٜكٍٛ غالسْا ايعسبٞ : 

 ====ؾال ٜضٝ  مجٌٝ رُٜٓا ٚضعا اشزع  مجٝال ٚيٛ يف غري َٛضع٘ 

 .21فٕ اؾٌُٝ ٚيٛ طاٍ ايصَإ ب٘ ==== ؾًٝظ حيصدٙ فا ايرٟ شزلا 
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 -املراجع :

، ايكاٖس٠  3، ي  3031لح٠ٛ ، لًٞ : ايعالقا  ايعا١َ ٚ ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ  ،  -3

 لامل ايهدب .

،  3، ي  3123اـريٟ ايطٝد ، صاحل بٔ لبدايًطٝـ : املسغد يف فداز٠ ايعٌُ  -2

 ايسٜاض .

ايٓالصازٟ ، فاالٌٝ رمحد : األْػط١ اإللال١َٝ يًحُعٝا  اـري١ٜ ايعا١ًَ يف  -1

ٖال ، َسنص ايدزاضا  اإلْطا١ْٝ ٚ ااجدُال١ٝ 3122املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، 

 ظُع١ٝ ايمم باملٓطك١ ايػسق١ٝ ، ايدَاّ

١ : اـطٛي ايعسٜض١ يًخط١ َسنص ايطحٝين يالضدػازا  ااقدصاد١ٜ ٚ اإلدازٜ -1

ٖال ، جد٠ )  3123ايدطٜٛس١ٜ يد١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ ب١٦ٝٗ اإلغاث١ اإلضال١َٝ ايعامل١ٝ ، 

 لكسٜس (.

 3123املٓدد٣ اإلضالَٞ : ػسب١ املٓدد٣ يف ايعٌُ ايدلٟٛ ، املٓدد٣ اإلضالَٞ ،  -1

 ، ايسٜاض. 2ٖال ، ي 

 ، بػداد .3ّ ، ي 3033، ضًُإ ، ؾخسٟ جاضِ ٚ آخسٕٚ : ايعالقا  ايعا١َ  -1

املػًٛث ، قٝٞ ايدٜٔ بٔ ضعٛد : األضايٝب ٚايٓظِ املع١ٓٝ ل٢ً ل١ُٝٓ املٛازد   -7

 ، ايدَاّ . 3ٚايدمملا  با ٦ٝا  ٚاؾُعٝا  ٚاملىلضطا  ٚاملٓظُا  اـري١ٜ . ي
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َرنس٠ قطِ ايعالقا  ايعا١َ مج  ايدمملا  بٛاضط١ املكاب١ً ايػخص١ٝ، ايٓد٠ٚ  -3

 اإلضالَٞ، َهدب جد٠، بدٕٚ لازٜخ .  ايعامل١ٝ يًػباب
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 :املقدمة

تؤنس أزبٝات إزاض٠ األعُاٍ ع٢ً إٔ َؿاُٖٝٗا ميهٔ إٔ تػتدسّ يف املٓؿآت ايعا١َ ٚ اـاص١، 

(. Hill and Jones, 1995ايطع١ٝ ٚ غري ايطع١ٝ، اإلْتاد١ٝ ٚ اـس١َٝ، ايضػري٠ ٚ ايهبري٠ )

هلا ايتُٝع ايصٟ  ُلايكطاضات اييت ؼكِّ ٖٛ إٔ ٜتِ يف املٓع١ُ اؽاش،ٚ مما أنست٘ تًو املؿاِٖٝ 

تطغب إٔ تعطف ب٘ َكاض١ْ باملٓاؾػني. املٓاؾػ١ ؾسٜس٠، ٚ املٓع١ُ ايٓادش١ اييت ًٜذأ هلا ايعُال٤ 

ٚ تهٕٛ تًو املعاٜا ٖا١َ هلِ. إشًا ؾإٕ اـط٠ٛ ،ٖٞ اييت تتُٝع مبعاٜا ؽتًـ عٔ َعاٜا املٓاؾػني 

عُال٤ ٚ ؼسٜس ضغباتِٗ ٚ اختٝاض ؾطا٥ح ايعُال٤ املػتٗسؾني األٚىل مٛ بٓا٤ ايتُٝع ٖٞ زضاغ١ اي

ٚ َس٣ قسضتٗا ع٢ً تًب١ٝ تًو ايطغبات. بعس ،بٓا٤ ع٢ً تكسٜط املٓع١ُ إلَهاْاتٗا َكاض١ْ باملٓاؾػني 

 شيو ٜتِ اؽاش ايكطاضات اييت تتٛاؾل ٚ ضغبات ايعُال٤ املػتٗسؾني. 

 Zook, 2004; Kaplan and Norton, 2004; Sheth andٜط٣ فُٛع١ َٔ ايباسجني )

Sisodia, 2002 )ِّ؛ ايؿ٦ات ايجالخ ايتاي١ٝ إىل ايعُال٤ِ إٔ ايتضٓٝـ ع٢ً أغاؽ ايطغبات ٜكػ

تٗتِ  ايجا١ْٝ، ٚ ايؿ١٦ اـسَات املتُٝع يف ايػًع ٚ األزا٤ اؾٛز٠ َٚٔ ايعُال٤ تػع٢ إىل  األٚىل ايؿ١٦

            ٝش١ ايكا١ُ٥ ع٢ً قسض نبري َٔ ايطعا١ٜ ايٓض ٚ املتُٝع٠ايعالق١  ٓٛع اـس١َ ايؿدض١ٝ ٚب

ٚ نؿا٠٤ اـس١َ  أٚتعترب تهًؿ١ ايػًع١ ، أَا ايؿ١٦ األخري٠ ؾَؿانًِٗسٌ  االٖتُاّ بايعُال٤ ٚ ٚ

ٖٞ االعتباض ايتؿػٌٝ اييت تؤزٟ إىل سضٍٛ ايعٌُٝ ع٢ً ايػًع١ أٚ اـس١َ بػطع١ ٚ ضاس١ 

 األغاغٞ يف قطاض ايؿطا٤. 

ضاغ١ ؼسٜس ضغبات املتربعني نأغاؽ يعٌُ اتضاالت تػٜٛك١ٝ ؾعاي١ َٔ ؾأْٗا ؼاٍٚ ٖصٙ ايس

 تًب١ٝ تًو ايطغبات ٚصٛاًل يبٓا٤ َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ ؾُع١ٝ ايرب باألسػا٤.

  

 تٗسف ايسضاغ١ إىل اإلداب١ عٔ ايػؤايني ايط٥ٝػني ايتايٝني:

 ٚ َا ضغبات نٌ ؾطحي١؟؟  باألسػا٤ َٔ األؾطاز َا ؾطا٥ح املتربعني احملتًُني ؾُع١ٝ ايرب

َا املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اييت ٜؿرتض إٔ تػع٢ مجع١ٝ ايرب باألسػا٤ إىل إجيازٖا ٚ احملاؾع١ عًٝٗا 

 ٚ اييت تتٛاؾل ٚ ضغبات املتربعني املػتٗسؾني؟



    بداحملسن بن حسني العرفجد. ع                                    اإلعالم ودوره يف بناء عالقة وطًدة مع املتربعني                     

 

                                                                                                                اللقاء السنىي اخلامس للجهات اخلريية باملنطقة الشرقًة

911  

 َا طبٝع١ االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ اييت ٜؿرتض تٓؿٝصٖا يبٓا٤ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ؟

ؾٗٞ تؤنس ع٢ً أ١ُٖٝ اغتدساّ األغًٛب ايعًُٞ يف إزاض٠ املٓعُات غري  ،أ١ُٖٝ بايػ١ يًسضاغ١

طع١ٝ، ؾأْٗا ؾإٔ املٓعُات ايطع١ٝ. ٜتغُٔ األغًٛب ايعًُٞ إٔ ٜتِ ؾِٗ املتربعني ٚ ؼسٜس اي

ضغباتِٗ ٚ غًٛنِٗ، نِْٛٗ عُال٤ اؾُعٝات اـري١ٜ ٚ بسِْٚٗ ئ تتُهٔ اؾُعٝات َٔ 

غرتاتٝذ١ٝ ٚ ايتٓؿٝص١ٜ ٗا. ثِ ٜتِ بعس شيو عٌُ اـطط اإلاييت أْؿ٦ت َٔ أدًؼكٝل أغطاعٗا 

ايطا١َٝ يتشكٝل تًو ايطغبات بؿهٌ أؾغٌ مما ٜكّٛ ب٘ املٓاؾػٕٛ. إٕ اؾٗٛز ٚ املٛاضز اييت 

         غتبصهلا مجع١ٝ ايرب باألسػا٤ غتهٕٛ أنجط ؾعاي١ٝ ٚ نؿا٠٤ يف ساي١ تضُِٝ تًو اؾٗٛز

ضز إىل فاالت تتؿل َع ضغبات املتربعني ٚ ؼكل هلا ١ٜٖٛ ٚاعش١ يف أشٖإ املتربعني ٚ تٛدٝ٘ املٛا

 َكاض١ْ باملٓاؾػني.    

 

ؼسٜس ْٛع ايتُٝع يف  عطٚضٟألٕ شيو ايؿِٗ ؛ املدتًؿني ٚ ضغباتِٗ  تربعنيايتعطف ع٢ً امل ِٗامل َٔ

املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اييت تطغب املؤغػ١ إٔ تعطف بٗا  ايصٟ تطغب املؤغػ١ اـري١ٜ يف بٓا٥٘. إٕ اختٝاض

. تضاالت ايتػٜٛك١ٝتضُِٝ اال٘ قطاضات املؤغػ١ املدتًؿ١ ٚ َٓٗا ٖٛ املطؾس ايصٟ ٜؿرتض إٔ ٜٛدِّ

البس َٔ  بايتايٞقسضات َع١ٓٝ ػعًٗا غري قازض٠ ع٢ً ايٓذاح يف نٌ ؾ٤ٞ، ٚ  ع١ُإٔ يهٌ َٓ

ع٢ً ايؿطا٥ح ايٛاعس٠ ٚ ؼكٝل ضغباتِٗ بؿهٌ أؾغٌ َٔ تربعني ٚ ايرتنٝع ايتعطف ع٢ً أْٛاع امل

 . املٓاؾػني

9

ٜتعًل باألؾطاز ٚ َٓٗا َا َا  ٗآَايعُال٤؛  كػِٝيت اغتدساَٗاايعسٜس َٔ املعاٜري اييت ميهٔ  ٖٓاى

َهٛ ايػعٛز١ٜ أٚ ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اٜتعًل باملٓعُات. َع إٔ ؾطحي١ املٓعُات نؿطن١ أض

االدتُاع١ٝ ؾطحي١ ١َُٗ ؾُعٝات ايرب، إال إٔ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ تٗتِ ؾكط باملتربعني األؾطاز مما 

 جيعٌ َٔ زضاغ١ املٓعُات احملتٌُ إٔ تتربع َٔ ايبشٛخ املػتكب١ًٝ اهلا١َ. 

 Peppers and)  ٚ يكس خًضت أزبٝات ايتػٜٛل املتًعك١ مبعاٜري ػع١٥ ايػٛم إىل املعاٜري ايتاي١ٝ

Rogers, 1999; Rao and Steckel, 1995; Kotler, and Armstrong, 1996:) 
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 ٍاالغتعُا ٚعع : 

ايعُال٤، مما َٔ قبٌ ؾطا٤ ايػًع١ أٚ اـس١َ  قس ٜهٕٛ ٖٓاى اختالؾات يف ططم ٚ أٚعاع 

 ٚ نٝـ ٜتِ ٚ أٜٔ ف ع٢ً َت٢ايتعّطب عُال٤اي يتشسٜس ١زاض٠ ندطٛٙ أغاغٜٝتطًب إٔ تكّٛ اإل

    ايؿطا٤ ؟

 ضغب١ ايعٌُٝ ٚ ايؿا٥س٠ اييت ٜطدٖٛا : 

ُّ ًٜذأ  ضغب١ ايعٌُٝ ٚ ايؿٛا٥س ايط٥ٝػ١ اييت ػعً٘بعس َعطؾ١ ٚعع االغتعُاٍ ايتعطف ع٢ً  ٜت

ُعاٜري يًُكاض١ْ ملٓع١ُ َا يًشضٍٛ َٓٗا ع٢ً َا ٜطٜسٙ. ٜكّٛ ايعُال٤ باغتدساّ تًو ايؿٛا٥س ن

أٚ اـس١َ اييت متتاظ بايػعط ايطخٝط أٚ قس ٜؿغٌ ايعٌُٝ ايػًع١  .املٓتذات املدتًؿ١بني 

اؾٛز٠ َجاًل. ٜط٣ ايباسجٕٛ إٔ َعٝاض ضغب١ ايعٌُٝ ٚ ايؿا٥س٠ املطد٠ٛ ٖٛ أِٖ املعاٜري اييت ٜؿرتض 

 -يهٞ ػصب ايعُال٤ املػتٗسؾني إيٝٗا -اغتدساَٗا يتكػِٝ ايعُال٤، ٚ إٔ ع٢ً املٓعُات 

غٝتِ السكًا بٝإ )ايعُال٤ ٚ ايؿٛا٥س املطد٠ٛ. إٔ تكّٛ بتٛدٝ٘ ناؾ١ دٗٛزٖا مٛ ؼكٝل تٛقعات 

َا ٚدست٘ آخط ايسضاغات اـاص١ باألْٛاع ايط٥ٝػ١ يطغبات ايعُال٤، ٚ غٝتِ بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر 

ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ؼسٜس املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اييت غتػع٢ مجع١ٝ ايرب باألسػا٤ يبٓا٥ٗا ٚ اييت تتٛاؾل 

 . ( َع ضغبات املتربعني املػتٗسؾني

 ؿطا٤ايذِ س : 

آخط يف ػع١٥ ايػٛم ٖٛ تكسٜط َا إشا نإ ميهٔ متٝٝع ايعُال٤ بٓا٤ ع٢ً زضد١  َعٝاض

 ٗا، سٝح أْاإلزاض٠ايتكسٜط ٜؿٝس يف ؼسٜس أٚيٜٛات  ٖصاسذِ ايؿطا٤.  بايتايٞاالغتدساّ ٚ 

يف املط٠ ايٛاسس٠، أٚ نبري٠ ايهباض )ايصٜٔ ٜؿرتٕٚ ن١ُٝ  املػتدسَنيع٢ً  غايبًاطنع ت

 (.ٜؿرتٕٚ َطات عسٜس٠صٜٔ اي

  ٌُٝاملطغٛبصٛض٠ ايع : 

قس تؿٌُ ضا٥ط، ٚ اييت بٓا٤ ع٢ً بعض اـايعُال٤ ٚصـ نٌ دع٤ َٔ  غُٔ ٖصا املعٝاض ٜت

ايسٜا١ْ،  االدتُاع١ٝ،أٚ أنجط َٔ ايتايٞ: أ( زميٛغطاؾ١ٝ ناؾٓؼ، ايعُط، اؿاي١  ًاٚاسس

(. ز( اقتضاز١ٜ عٌُٝاي بٗا ٜكطٔ اؿاي١ ايتع١ًُٝٝ، ٚ غريٙ. ب( دػطاؾ١ٝ )املٓطك١ اييت
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  طبك١ اجملتُع،  بايؿدض١ٝ،ٚ اييت تتعًل  ١االزخاض. ز( ادتُاعٝسذِ ايٛظٝؿ١، ٚ ، نايسخٌ

 ٚ اؾُاعات املطدع١ٝ.          

 

1

ايعسٜس َٔ ايسضاغات ضأت إٔ ضغبات ايعُال٤ )ايؿٛا٥س املطد٠ٛ(، ٚ بايتايٞ أؾهاٍ املعاٜا اييت 

 ,Zookأْٛاع ) ١ميهٔ تكػُٝٗا إىل ثالث،ميهٔ إٔ تتبٓاٖا املٓعُات يتشكٝل تًو ايطغبات 

2004; Kaplan and Norton, 2004; Sheth and Sisodia, 2002; Kaplan 

and Norton, 1995 .) 

 

  ٌٝاملٓعُات املتُٝع٠ بهؿا٠٤ ايتؿػ: 

َٓدؿغ١ ٚ َٓتذات َٛثٛم  ٖٓاى ؾطحي١ َٔ ايعُال٤ ٜطغبٕٛ يف اؿضٍٛ ع٢ً َٓتذات بأغعاض

ٚ ع٢ً ضاس١ ٚ غٗٛي١ ٚ غطع١ يف اؿضٍٛ ع٢ً ايػًع ٚ اـسَات. ٚ يتشكٝل ضغبات ٖصٙ ،بٗا 

     تكّٛ املٓعُات اييت تػتٗسف تًو ايؿطحي١ بتضُِٝ ناؾ١ أْؿطتٗا؛ ايؿطحي١ َٔ ايعُال٤ 

ايعُال٤ بػطع١ ٚ عًُٝاتٗا ايساخ١ًٝ عٝح تهٕٛ َٛد١ٗ مٛ إمتاّ ايضؿكات ٚ ايتعاَالت َع 

       ايهتايٛدات ٚ بتٛظٜعتػط١ٝ َهجؿ١ يًػٛم ٚ بهؿا٠٤ ٚ زٕٚ تعطٌٝ. تكّٛ تًو املٓعُات ب

أٚ تعب١٦  ٚ ٤ٌَ ؽضٝط غاعات أنجط التضاٍ ايعُال٤ٚ  ْرتْتؿتح صؿشات ايٜٛب ع٢ً اإلب ٚ

 ايُٓاشز أثٓا٤ ؾطا٤ ايػًع١ أٚ اـس١َ.

  املٓعُات املتُٝع٠ بتطٜٛط املٓتذات: 

اؿضٍٛ ع٢ً أؾغٌ املٓتذات َٔ سٝح اؾٛز٠ ٚ ايتضُِٝ بطحي١ ايجا١ْٝ َٔ ايعُال٤ تطغب ايؿ

ٚ االْتؿاض، ٚ اؿضٍٛ ع٢ً َٓتذات ٚ ططم تٛظٜع تتضـ باالبتهاض ٚ ايتطٜٛط املػتُط. يصا 

ؾكس ظٗطت َٓعُات ؼاٍٚ تًب١ٝ ضغبات تًو ايؿطحي١، َٔ خالٍ تكسميٗا يًػٛم غًعًا أٚ 

 ا يف ايػٛم َٔ قبٌ. خسَات مل ٜتِ ططسٗ

تطنع املٓعُات املتُٝع٠ بتطٜٛط املٓتذات ع٢ً ايتدٌٝ ٚ اإلبساع. ؾٗٞ زا٥ًُا ؼًِ بعٌُ َٓتذات 

ؿا٥س٠ بسٕٚ ايكسض٠ دسٜس٠ ٚ شات دٛز٠ عاي١ٝ. ٚ ٜعترب اؿًِ َٔ ٚد١ٗ ْعط ٖصٙ املٓعُات عسِٜ اي

ري اهلازؾ١ َٔ خالٍ ٚعع ٚاقع، ٚ بايتايٞ ؾٗٞ تغع قٝٛزًا ع٢ً األسالّ غ ع٢ً ؼًٜٛ٘ إىل
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أٖساف طُٛس١ ٚيهٓٗا ٚاعش١ ٚقسز٠. نُا أْٗا تتبع َا ميهٔ إٔ ٜطًل  عًٝ٘ أغًٛب 

ايٛضا٤  أْٗا تبسأ أٚاًل يف ؽٌٝ ؾ٤ٞ َا،ثِ تعٛز إىل ايتؿهري َٔ ايُٝني إيٞ ايٝػاض، مبع٢ٓ

 يتبشح عٔ ايهٝؿ١ٝ اييت متهٓٗا َٔ ؼٌٜٛ اؿًِ إيٞ سكٝك١. 

 

 ُٝع٠ بايعالق١ ايٛطٝس٠ َع ايعُال٤املٓعُات املت 

اؿضٍٛ ع٢ً اـس١َ ٚ ايٓضٝش١ ايؿدض١ٝ ٚ اييت ٜسعُٗا بايؿطحي١ ايجايج١ َٔ ايعُال٤ تطغب 

االتضاٍ ايؿعاٍ َعِٗ َٔ خالٍ ،ٚاػاٙ إجيابٞ قا٥ِ ع٢ً ايعٓا١ٜ بِٗ ٚ اؿطظ ع٢ً َضاؿِٗ 

ّ يًعُال٤ ع بٗصٙ املٝع٠ قس ال تكسِّاؿُالت اإلعال١ْٝ ٚ ايرتٚجي١ٝ. ٜالسغ إٔ املٓعُات اييت تتُٝ

 أؾغٌ املٓتذات َٔ سٝح اؾٛز٠، ٚ يهٓٗا ؼطظ ع٢ً إٔ حيضًٛا ع٢ً نٌ َا حيتادْٛ٘. 

 Zook, 2004; Kaplan and Norton, 2004; Shethٚ يكس أنست ايسضاغات ايػابك١ )

and Sisodia, 2002ٓعٔ  إٔ تتد٢ًع١ُ ٚتػٝطط عًٝ٘ ال ٜعين ( إٔ اختٝاض فاٍ تتؿٛم ؾٝ٘ امل

ْٗا اختاضت أسس األبعاز يُٝهٓٗا ؼكٝل مسع١ َتُٝع٠ يف أاجملايني اآلخطٜٔ، ؾهٌ َا ٖٓايو 

ايػٛم. االختٝاض ايٛاعح ٚاحملسز يٛاسس ؾكط َٔ فاالت ايتُٝع، غُٝهٔ املٓع١ُ َٔ االضتكا٤ 

ا إٔ اؿطظ باألزا٤ يتشكٝل ايطٜاز٠ يف ايػٛم بساًل َٔ األزا٤ املتٛغط يف أنجط َٔ فاٍ. نُ

ع٢ً ؼػني األزا٤ يف بك١ٝ اجملاالت ٜغٝل ايؿذ٠ٛ بني املٓع١ُ ٚ َٓاؾػٝٗا يف اجملاالت ايجا١ْٜٛ، 

ايسضد١ اييت تكًٌ َٔ أ١ُٖٝ أٟ َٝع٠ أٚ ق١ُٝ  ٕٚ شيو غٛف تهٕٛ ايؿذ٠ٛ نبري٠ إىلسٝح أْ٘ بس

 سكٝك١ٝ ؼككٗا املٓع١ُ يف اجملاٍ ايط٥ٝؼ ايصٟ تتؿٛم ؾٝ٘. 

ٔ، ؾٗٛ ٜتطًب زضاغ١ َتأ١ْٝ يًعسٜس َٔ ايعٓاصرط  ختٝاض ْٛع ايتُٝع يٝؼ باألَط اهلِّنُا أنسا إٔ ا

تؿٌُ تٛقعات ايعُال٤ ٚ َا ٜطْٚ٘ شا أ١ُٖٝ يسِٜٗ، ْٚكاط ايك٠ٛ ايريت متتًهٗرا املٓعُر١، ٚ قرسضات     

 املٓاؾػني. 

1

ٚ ايٓؿط، ايعالقات   ضٞ، اإلعالٕايبٝع ايؿد:تتغُٔ االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ أضبع١ عٓاصط ٖٞ 

ايعا١َ ٚ تٓؿٝط املبٝعات. جيب إٔ تضُِ ٖصٙ ايعٓاصط َجٌ غريٖا َٔ عٓاصط املعٜر ايتػٜٛكٞ 

)املٓتر، ايتٛظٜع، ايػعط( عٝح تػِٗ يف بٓا٤ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًُٓع١ُ ٚ ػعًٗا بايتايٞ قازض٠ ع٢ً 
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        زبٝات ايتػٜٛل بايعسٜس َٔ ايسضاغات اغتكطاب ؾطحي١ ايعُال٤ املػتٗسؾني. ٚ يكس ظخطت أ

ٚ املؤيؿات املتًعك١ باالتضاالت ايتػٜٛك١ٝ َٔ سٝح أْٛاعٗا ٚ اغتدساَاتٗا ٚ َعاٜاٖا ٚ دٛاْب 

 ;Hopkins and Laaman, 2002; Sitrick and Mayer, 1998 )  ايكضٛض ؾٝٗا

Kaplan, et al., 2003; Rackham and DeVincentis, 1999; Kotler and 

Armstrong, 1996).) 

 ٞايبٝع ايؿدض : 

تصنط األزبٝات املتعًك١ بايبٝع ايؿدضٞ إٔ ملٓسٚبٞ ايبٝع أ١ُٖٝ بايػ١ يف تػٜٛل اـسَات ْعطًا 

املٓؿأ٠ ناؾ١ٝ عٔ عًَٛات الضتباط اـس١َ مبكسَٗا. نُا إٔ َٓسٚب ايبٝع ايؿعاٍ ٖٛ َٔ ًِٜ مب

، ٚ األغٛام ٚ ايؿطظ ايبٝع١ٝ ايصٜٔ غٝتعاٌَ َعِٗ ال٤ٜعَع بٝعٗا، ايعُ اييتاييت ميجًٗا، املٓتذات 

نُا إٔ عًٝ٘ إٔ ميتًو املٗاضات ايهال١َٝ ٚ اؾػُا١ْٝ املٓاغب١، ٚ إٔ ٜهٕٛ َسضبًا ع٢ً  املتاس١.

ايؿدضٞ ٖٛ أنجط أزٚات  ايبٝعايتهتٝهات اييت تٓاغب املٛاقـ ايبٝع١ٝ املدتًؿ١. ٚ َع إٔ 

َٝع٠ ػعً٘ ضمبا أنجط ؾعاي١ٝ َٔ اإلعالْات ٚ ضغا٥ٌ ايربٜس  ي٘إٔ ، إال تهًؿ١ ايتػٜٛكٞاالتضاٍ 

قسض ع٢ً ؾُِٗٗ ٚ َعطؾ١ ضزٚز أايبٝع ٜطٕٚ ايعُال٤ ٚ بايتايٞ ٜهْٕٛٛ  َٓسٚبٞاملباؾط، ٚ ٖٞ إٔ 

 ؾعًِٗ. 

، يهٌ ٚاسس٠ َٓٗا ٜػتدسَٗا ايبا٥ع يف االتضاٍ بايعٌُٖٝٓاى ايعسٜس َٔ ايططم اييت ميهٔ إٔ 

 . ْرتْت، ٚ اإلايربٜس، االتضاٍ تًٝؿًْٛٝا ،ايؿدض١ٝايعٜاض٠ َٔ ططم االتضاٍ َعاٜاٖا ٚ عٝٛبٗا. 

، سٝح يف ظٜاز٠ إْتاد١ٝ ؾطم ايبٝع يسٜٗا مبٝه١ٓ ايبٝع َٓٗاسايًٝا ضغب١  عُاتايعسٜس َٔ املٓ تكّٛ

هُبٝٛتط َتٓكٌ ٚ طابع١ ٚ َان١ٓٝ ْػذ ٚ ؾانؼ ٚ ٖاتـ دٛاٍ تعٚز نٌ ٚاسس َٔ َٓسٚبٝٗا ب

نُبٝٛتط ٚ غريٙ. اغتعُاٍ ٖصٙ األدٗع٠ بؿعاي١ٝ ٜعٜس يف اإلْتاد١ٝ،  بطاَرْٚٞ ٚ ٚ بطٜس ايٝهرت

ٖٝٛيت ) ؾطن١أْ٘ ٜػاِٖ يف إيػا٤ اؿاد١ يتٛؾري َهاتب ثابت١ ملٓسٚبٞ ايبٝع. متهٓت نُا 

ايصٜٔ ال  ايبٝعٓسٚبٞ َكاض١ْ مب% 11إْتاد١ٝ َٓسٚبٞ بٝعٗا بٓػب١ َجاًل َٔ ظٜاز٠  (باناضز

قٝاز٠  َٔ ا بس٤ ايعٌُ َٔ َٓاظهلِ بساًلَُٔ َٓسٚبٞ َبٝعات١ٝٗ، نُا أْٗا طًبت ٜػتعًُٕٛ ايتكٓ

 ن١تًو ايؿط قًًتغٝاضاتِٗ إىل املهاتب ٚ إعاع١ ايٛقت ْتٝذ١ شيو. ٚ بإغالم َهاتب ايبٝع 

 ٚ أصبشٛا أنجط إْتاد١ٝ.   ايٛقتط َٓسٚبٖٛا َٔ َضطٚؾات اإلجياض ٚ ايتسؾ١٦ ٚ اإلعا٠٤ بُٝٓا ٚؾَّ
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عسز ايعُال٤ ٚ سذِ  :بايعٌُٝ ع٢ً عاًَني ُٖا ايبا٥عز املطات اييت ٜتِ ؾٝٗا اتضاٍ عس تعتُس

إٔ ٜٗتِ َٓسٚب ايبٝع أنجط بايعٌُٝ ايصٟ ٜؿرتٟ عاز٠  ايطبٝعٞايؿطا٤ املتٛقع َٔ ايعٌُٝ. َٔ 

ٜعط٢ ق١ً  سٝح، إلزاض٠ اؿػابات ايط٥ٝػ١ ًاْعُ ٓعُاتَٔ امل ايعسٜسأْؿأت يصا ن١ُٝ نبري٠. 

 ني اٖتُاٌَا أنرب. ٝال٤ ايط٥ٝػَٔ ايعُ

بٝع ٚ ؼسٜس ضٚاتبِٗ بؿهٌ َٓاغب ملا يصيو َٔ عالق١ بؿعاي١ٝ تٓعِٝ ق٠ٛ ايأخريًا ٜؿرتض 

ٍٚ عٓٗا نٌ ؤٚ األغٛام املػ ايعُال٤ؼسٜس املٓتذات ٚ نؿا٠٤ اؾٗٛز ايبٝع١ٝ. ٜكضس بايتٓعِٝ ٚ

ٛع ايعُال٤، أٚ ْٛع املٓتذات، أٚ أٚ ْ اؾػطاؾ١ٝ،بٓا٤ ع٢ً املٓطك١  ٕٜٛكػِ ايبا٥ع قسَٓسٚب. 

أَا ؾُٝا ٜتعًل بايطٚاتب ؾكس تهٕٛ َبًػًا ثابتًا أٚ قس تهٕٛ  أنجط َٔ ططٜك١ َٔ تًو ايططم.

  ْػب١ َٔ املبٝعات ٚ قس ػُع بني ايططٜكتني ايػابكتني.

 ٕايٓؿط  اإلعال ٚ : 

ٌ ايط٥ٝػر١ ايريت ٜػرتدسَٗا املػرٛقٕٛ      مايطرط أسرس  اإلعالٕ ٖٛ       ملٓرتر ٚ بٝرإ َعاٜراٙ   َؿٗرّٛ ا  يتٛصرٝ

ٚ ايرريت ٜػررع٢   برراإلعالٕايعسٜررس َررٔ األٖررساف املطتبطرر١    ٖٓرراى ٚ َررا حيككرر٘ يًعُررال٤ َررٔ ضغبررات.  

. ٚ جيررب إٔ تضرراؽ  تررصنريًٜا أٚ تأٜررسًٜا أٚ إقٓاعٝررًاأٚ  تعطٜؿٝررًاكررس ٜهررٕٛ  ، ؾتشكٝكٗرراياملػررٛقٕٛ 

عررسّ ْػررٝإ ايطغرراي١  ؾررصب االْتبرراٙ ٚ يغررُإ ممٝررعاألؾهرراض املهْٛرر١ حملررٛض ايطغرراي١ بأغررًٛب  

تهايٝـ  اضتؿاعايعسٜس َٔ املسٜطٜٔ ايتٓؿٝصٜني  ٜؿتهٞ ٍ.يًُا اإلعالٕ ٖسضًا، ٚ إال نإ بػطع١

ِ أْٗرِ ٜتبٓرٕٛ ْؿرؼ ايرُٓط     ٛ اإلعالٕ ٚ ق١ً ايعا٥س. أسس أغرباب شيرو ٖر    ايرصٟ تعرٛزٚا عًٝر٘،     ايكرسٜ

ؾغٌ َٔ إعالْات املٓاؾػني ٚ أ كتًؿًانُا إٔ أغًب اإلعالْات غري دصاب١. إشا مل ٜهٔ اإلعالٕ 

 . األخط٣ؾُٔ املػتشػٔ إْؿام املاٍ يف أزٚات ايرتٜٚر 

 :يتٛصٌٝ ايطغراي١ اإلعالْٝر١ إىل ايعُرال٤ َٓٗرا     اغتعُاهلاايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ميهٔ  ٓاىٖ

ايػُٝٓا، ايهُبٝٛتط، ايضشـ ٚ اجملالت، ايربٜس املباؾط، ٚغا٥ٌ  ايؿٝسٜٛ،ايتًؿعٜٕٛ، ايطازٜٛ، 

ايالؾتات ٚ ايًٛسات اإلعال١ْٝ، اإلعالْات يف أَانٔ ايبٝع نُرا حيضرٌ يف    ناؿاؾالت،ايٓكٌ 

ٌ . ٚ غرريٙ  ايتذع٥ر١  قالت إىل  االْتبراٙ  جيرسض َرٔ ٖرصٙ ايٛغرا٥ٌ َعاٜرا ٚ ْكراط عرعـ.        ٚاسرس٠  يهر

ٌ اإلعررالٕ يف ايتًؿعٜررٕٛ بسضدرر١ نرربري٠   ٍؤتغررا الت اجملرر يفإلعررالٕ اآلٕ ياملػررٛقٕٛ  ، نُررا ميٝرر

 .غتدساّ ايتػٜٛل املباؾط بايعٌُٝٚ ال تدضض١امل
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ـ خي َٛع ٖصا ؾٗ. ٚغ١ًٝ اتضاٍ غري ؾدضٝ٘ ٘اإلعالٕ يف أْؾُٝا ٜتعًل بايٓؿط، ؾٗٛ ٜؿب٘  عرٔ   تًر

ٜتشهُررٕٛ َباؾررط٠ ؾُٝررا ٜعررطض َررٔ   التِ بررسٕٚ زؾررع أدررط. نُررا إٔ املػررٛقني  ٜرريف أْرر٘ اإلعررالٕ 

د١ٗ قاٜس٠  إٔ سٝحٚ . جاًلايٓؿط َ نسٚض، ٠َٔ قبٌ دٗات قاٜس ع١َُعًَٛات عٔ َٓتذات املٓ

َٔ اإلعرالٕ.  َضساق١ٝ أنرب  ٓؿطيًٜطٕٚ إٔ  عُال٤ؾإٕ اييصا ، ع١ُتكّٛ بايتشسخ عٔ َٓتذات املٓ

ّ ٖصا ٜعين أُٖٝر١    ت ايعالقر١ يًترأثري عًرِٝٗ إجيابراً    املػرٛقني بايترأثري عًر٢ اؾٗرات املدتًؿر١ شا      قٝرا

 .عُال٤يف تٛصًٝ٘ يً ٕٛؼسثِٗ مبا ٜطغب يغُإ

 بٝعات ٚ ايعالقات ايعا١َ تٓؿٝط امل 

             عُال٤ايعرررس٠ أطررطاف نررر يررس٣   عُرر١ صرررٛض٠ دٝررس٠ عرررٔ املٓ تٗررتِ أْؿررط١ ايعالقرررات ايعاَرر١ بعُررٌ     

ِ   املرٛظؿني ٚ  ١ايعاَر ٚ  ١اؿهَٛٚ  ٕ . ٚ املرالى ٚ غريٖر  ايعاَر١ َرٔ أزٚات َتٓٛعر١    ايعالقرات  تتهرٛ

املٗطداْررات، ٓاؾػررات ٚ املطعاٜرر١ ن اـاصرر١ األسررساخ، تكرراضٜط ايػرر١ٜٛٓ ناي املطبٛعرراتتؿررٌُ 

ٚ ٜكضس بٗا  فُٛعات اجملتُع اؾرتاى ْؿاطاتُٓع١ُ، تعين ايكضط املػاْس٠ يًٚ اييت  األخباض

تتغرُٔ ايكططاغر١ٝ   ٚ ايريت   اهل١ٜٛ زعاٜات، بايٛقت ٚ املاٍ يف استٝادات اجملتُع احملًٞ املؿاضن١

 ايهربري٠  املؿه١ً. ايعاًَنياـاظ ب املًبؼاييت ؼٌُ عٓٛإ ٚ اغِ ايؿطن١ ٚ نطٚت ايعٌُ ٚ 

ٚناالت عالقرات عاَر١ تػرتطٝع     اؿضٍٛ ع٢ًايكسض٠ ع٢ً عسّ ٖٞ  ٓعُات عاز٠اييت تٛادٗٗا امل

 ٓعُر١ املبأؾهاض دسٜس٠ ٚ َبتهط٠. األؾهاض اؾسٜس٠ ايريت ػرصب االْتبراٙ ٚ ترسعِ مسعر١       اإلتٝإ

 ؼتاز ألؾطاز َٖٛٛبني يف فاٍ ايعالقات ايعا١َ.

ٚ ؼؿٝررعِٖ عًرر٢  طرالع ايعُررال٤ عًرر٢ َٓررتر املٓؿررأ٠ ٝط املبٝعررات ؾٗررٛ ٜٗررسف إىل إأَرا بايٓػررب١ يتٓؿرر 

اييت تػتدسّ يتٓؿٝط املبٝعات َٓٗرا   ايعالقات ايعا١َ ايؿطا٤. ٖٓاى ايعسٜس َٔ األغايٝب َجًٗا َجٌ

اهلساٜا ناألقالّ ٚ ايتكاِٜٚ ٚ ايًعب، عطض املٓتر يف َهإ ايبٝع، ايعٝٓات اجملا١ْٝ، ايرسخٍٛ يف  

        ايتذاضٜرر١، االضتبرراط بأسررساخ ال تٓػرر٢، عررطض خرراظ ندضررِ ايػررعط ٚ ايهٛبْٛررات        اضضاملعرر

َبتهرط٠.   َبٝعرات تضرُِٝ أغرايٝب تٓؿرٝط    َط٠ أخط٣ ٖٓاى سادر١ ي ٚ غريٙ.  ١ٚخضِ ؾطا٤ ايهُٝ

 ًآَدؿغر  ًااملبٝعات عٓس ٚدرٛز عالَر١ ػاضٜر١ ضؾٝعر١ ٚ يهرٔ يرسٜٗا إزضانر       اغتدساّ تٓؿٝط حيبص 

 ٛ قاعس٠ ايعُال٤. نُرا ٜهرٕٛ ؾعراالً   ٜؤزٟ تطٜٚر املبٝعات إىل ايتذطب١ ٚ بايتايٞ من عٓٗا، ٚ بايتايٞ

. املؿره١ً ايريت جيرب َطاعاتٗرا إٔ َععرِ سراالت       ؤٖرِ َتصبرصباً  عٓس درصب عُرال٤ درسز ٜهرٕٛ ٚال    
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عُرال٤ ايرصٜٔ ٜػرعٕٛ ٚضا٤     , املبٝعرات ػرصب عُرال٤ ؼٛيرٛا َرٔ عالَر١ ػاضٜر١ إىل أخرط٣         ٓؿرٝط ت

غري َٛايني يًُٓع١ُ سٝح ٜهْٛرٕٛ يف ٜرّٛ َعٗرا ٚ يف    ٚ ٖؤال٤ ٜهْٕٛٛ ٝغات، ٚ ايتدؿايضؿكات 

     ّٜٛ آخط َع غريٖا.
 

 

 

1

مما ٜعين إٔ هلا باعًا طٜٛاًل يف فاٍ ايعٌُ ٖر ، 9111باألسػا٤ يف عاّ  مجع١ٝ ايرب تأغػت

األؾطاز احملتادني  غط ٚيألايع١ٝٓٝ  ١ٜ ٚاملػاعسات اـري١ٜ ايٓكس بتكسِٜتكّٛ اؾُع١ٝ اـريٟ. 

ثكاؾ١ٝ  تكسّ خسَات ادتُاع١ٝ ٚنُا  أٚ َػاعسات َؤقت١ أٚ َػاعس٠ طاض١٥. ثابت١بضٛض٠ ضٚاتب 

َباؾط٠ َٔ  ؼؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ املعاقني ٚ ايعذع٠ ٚ األ١ََٛ ٚ ضعا١ٜ ايطؿٛي١ ٚ ٚ صش١ٝ ٚ

تغِ اؾُع١ٝ فُعًا  .تدضض١ األخط٣خالٍ ايٛسسات ايتابع١ هلا أٚ َٔ خالٍ املؤغػات امل

ٚ ٖذط قاؾع١ قط٣  تتٛظع بني أسٝا٤ ًٚا، نعَط 91 اؾُع١ٝ ٜتبعيًعٝازات ايطب١ٝ ٚ ضٚعتني. 

  ًَٕٝٛ ضٜاٍ. 11َٛظؿًا. نُا ٜضٌ إٜطازٖا ايػٟٓٛ إىل سٛايٞ  911األسػا٤. ٜعٌُ يس٣ اؾُع١ٝ 

يف فًؼ  َطَٛق١ادتُاع١ٝ  ا٤ات ع١ًُٝ ٚٚدٛز نؿ :يًذُع١ٝ ْكاط ق٠ٛ عسٜس٠ يعٌ أبطظٖا ايتايٞٚ

، ايتابع١ هلا املطانع طتٓطك١ عٌُ اؾُع١ٝ ٚنّجَ تطنبَّ، َها١ْ َتُٝع٠ اتاإلزاض٠ دعًٗا ش

اـسَات اييت تٓٛع ، يتأغٝػٗا املتكسّ شيو ْعطًا ٚ، اـريٟاـرب٠ ايٛاغع١ يف فاٍ ايعٌُ 

 ، ايعسٜس َٔ املؿاضٜع١ أٚ ع١ٝٓٝ َٔ خالٍ زا١ُ٥ أٚ َكطٛع أٍَاٖٞ  حملتادني ٚا ٠ملػاعستكسَٗا 

، ٚ أخريًا عًُٗا يف َٓطك١ األغطٜتاّ ٚ نؿاي١ األٚ  ايػصا١ٝ٥ املٛازٚ اؿكٝب١ املسضغ١ٝ  اضٜعُؿن

 ٜتضـ أًٖٗا عب اـري ٚ ايتهاؾٌ االدتُاعٞ ايكٟٛ بِٝٓٗ. 

غرتاتٝذ١ٝ إدٛز ضؤ١ٜ ٚ َع ٖصا ؾؿٞ اؾُع١ٝ بعض ْكاط ايغعـ املتعًك١ بإزضاتٗا ٚ املتُج١ً بعسّ ٚ

ب، ٚ ق١ً ٖٝهٌ تٓعُٝٞ َٓاغٚ  ٚدٛز ال٥ش١ صالسٝات ٚاعش١ عسّٚتٛعشإ تٛد٘ اؾُع١ٝ، 

 اغتدساّ تك١ٝٓ املعًَٛات. 

 

مت اغتدساّ ططٜك١ فُٛع١ ايرتنٝع يًتعطف ع٢ً أْٛاع املتربعني ٚ ؼسٜس ضغباتِٗ، ٚ تكسٜط ْٛع 

قسض ع٢ً املٓاؾػ١ ٚ ايٓذاح بٗا، ٚ إعطا٤ تضٛض أيرب باألسػا٤ املعاٜا اييت قس تهٕٛ مجع١ٝ ا
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يطبٝع١ االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ اييت تٓاغب منط ايتُٝع ايصٟ تطغب مجع١ٝ ايرب باألسػا٤ إٔ تعطف 

ممٔ يسِٜٗ خرب٠ ،مت عكس يكا٤ َع فُٛع١ تغِ غبع١ َٔ َٛظؿٞ مجع١ٝ ايرب باألسػا٤  ، ب٘

تغِ ططم ايبشح املعطٚؾ١، سٝح  أْٛاع إسس٣تعترب ٖصٙ ايططٜك١  ط١ًٜٛ يف ايتعاٌَ َع املتربعني.

أٚ خس١َ  َٓترأؾداظ ٜتِ زعٛتِٗ يالدتُاع بٛغٝط ملٓاقؿ١  91-1 عاز٠ فُٛعات ايرتنٝع

         يف إٔ تربظ األؾهاض  ٚ املؿاضن١ أَاًل ايٓكاشٚ يكس مت يف ايًكا٤ تؿذٝع  َا أٚ عطض َعني.

 عٔايعٌُ ع٢ً تطنٝع ايٓكاش ع٢ً دٛاْب ايسضاغ١ أَاًل يف اإلداب١ ، نُا مت ٚ املؿاعط ايعُٝك١

 أغ١ً٦ ايبشح. 

َّت ايرتنٝع بك١ً ايتهًؿ١ ٚ ايػطع١ يف اؿضٍٛ عًٝٗا. أَا  اتفُٛعع١ َٔ تُٝع املعًَٛات اجمل

ع١ٓٝ فُٛع١ ايرتنٝع صػري٠ ٚ يٝػت ألٕ  أسٝاًْاقتٗا عسّ زا ؾتؿٌُ ايعٝٛب احملت١ًُ هل

ٜػتٛدب اؿصض َٔ تعُِٝ ايٓتا٥ر ٚ جيعٌ َٔ اغتكضا٤ ؾطحي١ نبري٠ ٚ َتٓٛع١  ، مماعؿٛا١ٝ٥

َٔ املتربعني عجًا َػتكبًًٝا عطٚضًٜا. َع ٚدٛز املالسع١ ايػابك١ إال إٔ ايباسح ٜط٣ إٔ ايسضاغ١ 

 يف ظٌ ايٛقت ٚ املٝعا١ْٝ املتاس١ هلا. اؿاي١ٝ أعطت َؤؾطات ٚ ْتا٥ر ٖا١َ ٚ َكٓع١ 

 

 :ايٓتا٥ر  -/ب5

 ؾطا٥ح ايعُال٤ : 

أٚعشت ْتا٥ر املٓاقؿ١ اييت أدطٜت َع فُٛع١ َٔ إزاضٟ مجع١ٝ ايرب باألسػا٤ إٔ املتربعني 

ميهٔ تكػُِٝٗ إىل عس٠ ؾطا٥ح بٓا٤ ع٢ً املعاٜري املدتًؿ١. ؾُٔ سٝح َعٝاض ططٜك١ ايتربع ٜٛدس 

َٛظؿٞ اؾُع١ٝ أٚ ٚ ٖٓاى َٔ جيب إٔ ٜتضٌ عًٝ٘ أسس ،َٔ املتربعني َٔ ٜأتٞ ملهاتب اؾُع١ٝ 

أسس املتطٛعني ايعاًَني َعٗا. ٚ اتضاٍ َٛظؿٞ اؾُع١ٝ أٚ املتطٛعني يتًو ايؿطحي١ قس ٜتِ 

مبكاب١ً املتربع يف َهاْ٘ نُٓعي٘ أٚ َهتب٘، ٚ قس تهٕٛ يف املٛاقع اييت ٜطتازٖا ناملػذس أٚ 

 نُا قس ٜتِ االتضاٍ بايتًٝؿٕٛ أٚ ايربٜس.   ،ايػٛم

ربعني بٓا٤ ع٢ً ْٛع ايتربع إىل َتربعني تأتٞ تربعاتِٗ بؿهٌ عٝين نُا ميهٔ تكػِٝ املت

ناملٛاز ايػصا١ٝ٥ ٚ املالبؼ أٚ بؿهٌ أَٛاٍ. ٚ ايتربعات املاي١ٝ قس تهٕٛ ْكسًا أٚ بؿٝو. ٚ َِٓٗ 

َٔ ٜٛزع َباؾط٠ يف سػاب اؾُع١ٝ إَا َٔ خالٍ ؼٌٜٛ َبًؼ ؿػاب اؾُع١ٝ أٚ َٔ خالٍ 
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َٔ ؾطا٥ح املتربعني َٔ ٜتربع ع٢ً ؾهٌ ٖبات أٚ ٚقـ خريٟ، ٚ إٕ االقتطاع ايؿٗطٟ. نُا إٔ 

 ٌ َٔ قبٌ مجع١ٝ ايرب باألسػا٤ بايؿهٌ ايصٟ ٜتٛاؾل َع أُٖٝتٗا.  ؿّعناْت ٖصٙ ايؿطحي١ مل ُت

ٚ بايٓػب١ يٛقت ايتربع، ؾُٝهٔ بٓا٤ عًٝ٘ تكػِٝ املتربعني إىل ؾ٦تني. ايؿ١٦ األٚىل تتربع باْتعاّ، 

القتطاع ايؿٗطٟ ٚ نٌ غ١ٓ نأعغا٤ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ ٚ نٌ ضَغإ نٌ ؾٗط َٔ خالٍ ا

يتؿطري ايضا٥ُني َجاًل. أَا ايؿ١٦ ايجا١ْٝ ؾال ٜٛدس ٚقت قسز يتربعاتٗا ؾكس تأتٞ يف أٟ ٚقت، 

 سٝح أْٗا تعتُس ع٢ً ايضسف ٚ املٛاقـ نُطٚض ايؿطز بؿس٠ ناملطض أٚ ٚؾا٠ ععٜع عًٝ٘.

ح ايػابك١ ٖٓاى َعٝاض سذِ ايتربع، ٚ ايصٟ ميهٔ بٓا٤ عًٝ٘ تكػِٝ باإلعاؾ١ إىل املعاٜري ٚ ايؿطا٥

املتربعني إىل ؾطحي١ تتربع مببايؼ نبري٠ ٚ ٖٓاى ؾطحي١ تتربع مببًؼ صػري دسًا. نُا ٜالسغ إٔ 

 ٠يهٓٗا َػتُطس٠ أٚ ْتٝذ١ تربع َبايؼ قسٚز٠ ٚايتربع مببًؼ نبري قس ٜهٕٛ ْتٝذ١ تربع ملط٠ ٚاس

ايتربعات ايهبري٠ يف املط٠ ايٛاسس٠ َٔ ؾدضٝات تكطٔ خاضز األسػا٤ ٚ يعس٠ َطات. تأتٞ 

    نأصشاب ايػُٛ األَطا٤ ٚ بعض األثطٜا٤. أَا األؾطاز َٔ األسػا٤ ؾٝػًب عًِٝٗ ايتربع بهجط٠

 ٚ مببايؼ قسٚز٠.

 

 ايؿا٥س٠ املطد٠ٛ ٚ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ : 

بٓا٤ ع٢ً ايسٚاؾع األٚي١ٝ اييت ػعًِٗ بايٓػب١ يًؿا٥س٠ املطد٠ٛ ؾإٕ املتربعني ميهٔ تكػُِٝٗ 

ٜتربعٕٛ َٔ عسَ٘ إىل َتربعني ٜطدٕٛ َٔ تربعِٗ ضعا اهلل تعاىل ٚ ايطعا عٔ أْؿػِٗ. ٚ َِٓٗ 

ٜطغب بعس ضعا اهلل تعاىل إٔ ٜسعِ ؾٗطت٘ ٚ َهاْت٘ االدتُاع١ٝ ٚ ايؿعٛض مبػاُٖت٘ يف 

ألغباب ؾطع١ٝ  ٜسؾع ؾُع١ٝ ايربَّ ٚي١ٝ االدتُاع١ٝ. ٚ َٔ ٖاتني ايؿطحيتني ٜٛدس َِٓٗ َٔؤاملػ

م ٚ ؾعٌ اـري نتأز١ٜ ؾطٜغ١ ايعنا٠ ٚ نؿاض٠ ايُٝني َجاًل، ٚ َِٓٗ َٔ ٜتربع ضغب١ يف ايتضسُّ

 نهؿاي١ األٜتاّ.    

ع إىل باألسػا٤ َكاض١ْ بسؾع ايترّب أَا بايٓػب١ يًؿا٥س٠ املطد٠ٛ َٔ ايتربع َٔ خالٍ مجع١ٝ ايربِّ

الٍ ٚغطا٤، ؾؿطحي١ املتربعني تط٣ يف اؾُع١ٝ آي١ٝ َطحي١ يف ايتربع. احملتادني َباؾط٠ أٚ َٔ خ

نُا أْٗا تجل يف قسضتٗا ع٢ً َعطؾ١ احملتادني ٚ َا حيتادْٛ٘ َٔ َػاعسات، ٚ تجل يف أَاْتٗا 

يتٛصٌٝ تربعاتِٗ. ٚ يعٌ اؿسٜح عٔ ايجك١ ٜسعٛ يصنط َا أنست عًٝ٘ فُٛع١ ايرتنٝع َٔ 
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ذ ٚ ايعًُا٤ ٚ بعض ايؿدضٝات ايكٝاز١ٜ ؾُعٝات ايرب ٚ املتُجٌ بايجك١ ٜأ١ُٖٝ ايسعِ املعٟٓٛ يًُؿا

 بتًو اؾُعٝات ٚ ايتربع َٔ خالهلا ٚ زع٠ٛ املٛاطٓني يًتؿاعٌ َع دٗٛزٖا ٚ املؿاضن١ يف أْؿطتٗا.     

نصيو ٜتِ ضدٛع ؾطحي١ َٔ املتربعني ؾُع١ٝ ايرب َكاض١ْ باملؤغػات اـري١ٜ املٛد١ٗ أغاغًا 

تادني خاضز املًُه١ ن١٦ٝٗ اإلغاث١ اإلغال١َٝ ٚ ايٓس٠ٚ ايعامل١ٝ يًؿباب اإلغالَٞ ضغب١ يسعِ احمل

يف زعِ ايؿكطا٤ زاخٌ املًُه١ )يف ساي١ نٕٛ املتربع َٔ خاضز األسػا٤( أٚ زاخٌ األسػا٤ )نٕٛ 

ايصٟ ٜكع يف قٝط غهٓٗا  املتربع َٔ زاخٌ األسػا٤(. َع إٔ ٖٓاى ؾطحي١ تتٛد٘ ملطنع ايرّب

 عِ احملتادني َٔ أبٓا٤ اؿٞ أغاغًا.  يس

ٔ املؤغػات اـري١ٜ بػبب َكاض١ْ بػريٖا َ أخريًا تًذأ فُٛع١ َٔ املتربعني ؾُع١ٝ ايرّب

ايتٛاصٌ َعٗا ٚ ٚدٛزٖا يف أشٖاِْٗ باغتُطاض. قس تهٕٛ ٖٓاى عالق١ بني املتربع ٚ بني أسس 

َٛظؿٞ اؾُع١ٝ أٚ أسس املتطٛعني ايعاًَني َعٗا نعالق١ ايكطاب١ أٚ ايضساق١. نُا إٔ اؿُالت 

املٓاطل اؾػطاؾ١ٝ، ٚ َا ٜطاٙ  ايرتٚجي١ٝ اييت تكّٛ بٗا اؾُع١ٝ، ٚ تٛظع َهاتبٗا ع٢ً ايعسٜس َٔ

ايٓاؽ َٔ دٗٛز يًُٛظؿني ٚ املتطٛعني عٓس تٛظٜع املٛاز ايػصا١ٝ٥ يف ضَغإ أٚ تٛظٜع ايًشّٛ يف 

 جيعٌ اؾُع١ٝ يف أشٖإ ايٓاؽ باغتُطاض. ،عٝس األعش٢ أٚ تٛظٜع املالبؼ يف ايعٝسٜٔ َجاًل 

      إىل ايػطع١ ٚ ايطاس١  ع١ٝ ايرّبنُا إٔ ٖٓاى ؾطحي١ ٜعٛز غبب اختٝاضٖا يًتربع َٔ خالٍ مج

عسّ اؿطز يف تٓؿٝص ع١ًُٝ ايتربع. َهاتب اؾُع١ٝ ايعسٜس٠ ٚ ايضٓازٜل املٓتؿط٠ ٚ محالت ٚ

ايتربع يف املػادس ٚ املٗطداْات، ٚ إَها١ْٝ ايتربع بأٟ ٚغ١ًٝ نايسؾع ْكسًا أٚ بؿٝو أٚ ؼٌٜٛ 

١ُٝ نٛبْٛات، مجٝعٗا آيٝات اغتدسَتٗا إىل سػاب اؾُع١ٝ أٚ باالقتطاع ايؿٗطٟ أٚ بسؾع ق

مجع١ٝ ايرب ؾصب ايؿطحي١ اييت تؿغٌ ايػطع١ ٚ ايطاس١ يف املؤغػ١ اـري١ٜ اييت تٛز إٔ تتعاٌَ 

 .َعٗا

 

 االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ : 

      أنست فُٛع١ ايرتنٝع ع٢ً أ١ُٖٝ االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ بأْٛاعٗا املدتًؿ١ ؾصب املتربعني

ِٗ. ٚ يكس قاَت اؾُع١ٝ مبطانعٖا املدتًؿ١ بايعسٜس َٔ اؾٗٛز املتُٝع٠ يسعِ االستؿاظ بٛال٥ٚ

ع١ًُٝ ايتربع َٔ خالٍ اإلعالٕ املتهطض ـسَات اؾُع١ٝ يف املٓاغبات شات ايعالق١. ٜتِ اإلعالٕ 

َٔ خالٍ بطٚؾٛضات شات تضُِٝ دٝس عٔ محالت اؿكا٥ب املسضغ١ٝ ٚ إؾطاض ايضا٥ُني ٚ َالبؼ 
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عٝسٜٔ ٚ غريٙ. نُا أْٗا تكّٛ بني ؾرت٠ ٚ أخط٣ بتٛظٜع اهلساٜا نايتكاِٜٚ ٚ األؾطط١ ايؿتا٤ ٚ اي

ايس١ٜٝٓ ٚ غريٙ. نُا ٜعًٔ باغتُطاض عٔ أْؿط١ اؾُع١ٝ يف ايضشـ احمل١ًٝ َػتػًني يف شيو ق٠ٛ 

ايٓؿط املتُج١ً مبضساقٝت٘ َكاض١ْ باإلعالْات. ٚ يعٌ اؿسٜح عٔ املضساق١ٝ ٜسعٛ يبٝإ سطظ 

١ٝ ع٢ً االغتؿاز٠ َٔ قاز٠ ايطأٟ َٔ املؿاٜذ ٚ ايعًُا٤ يسعِ َضساقٝتٗا ٚ ايجك١ بٗا. ٜكّٛ اؾُع

خطبا٤ اؾُع١ َجاًل بني ؾرت٠ ٚ أخط٣ عٓس تٓاٍٚ خطبِٗ َٛعٛع ايؿكطا٤ ٚ احملتادني ايتٜٓٛ٘ عٔ 

ؾٝٗا  ٚ زٚضٖا ايؿاعٌ يف اجملتُع. نُا تكّٛ اؾُع١ٝ بعكس يكا٤ات غ١ٜٛٓ عا١َ تٛعح مجع١ٝ ايرّب

 ّ ؾٝٗا ايساعُني هلا َازًٜا ٚ َعًٜٓٛا. أْؿطتٗا املدتًؿ١ ٚ تهطِّ

ٚ َع اؾٗٛز ايهبري٠ اييت تبصٍ يف ٖصا اؾاْب، إال إٔ أؾطاز فُٛع١ ايرتنٝع بٝٓٛا إٔ ؾعاي١ٝ 

يٛ مت ايتدطٝط يألْؿط١ بؿهٌ أؾغٌ. تتضـ أْؿط١ ،تًو اؾٗٛز ميهٔ إٔ تهٕٛ أنرب 

ٗا، سٝح تكّٛ بططح خسَاتٗا ٚ تضُِٝ اتضاالتٗا ايتػٜٛك١ٝ زٕٚ اؾُع١ٝ ايتػٜٛك١ٝ بُٓطٝت

 َطاعا٠ ناؾ١ٝ يًؿطٚم بني ايؿطا٥ح املدتًؿ١.     

ٚ يكس أنس ؾطٜل فُٛع١ ايرتنٝع إٔ املتربعني احملتًُني ميهٔ ايتأثري عًِٝٗ ٚ نػبِٗ عٓس 

اؾاْب َعاًَتِٗ غضٛص١ٝ ٚ إؾعاض نٌ ٚاسس َِٓٗ بأُٖٝت٘ يًذُع١ٝ. ميهٔ يف ٖصا 

َؿاضنت٘ يف املٓاغبات املدتًؿ١ نت٦ٓٗت٘ يف ايعٝسٜٔ ٚ َؿاضنت٘ أسعاْ٘ َٔ خالٍ ايتعع١ٜ َجاًل. 

نُا إٔ إثاض٠ عاطؿ١ ايؿدط َٔ خالٍ تصنريٙ مبعاْا٠ احملتادني ٚ األٜتاّ ٚ األضاٌَ، أٚ ساد١ 

 درياْ٘ ملػاعست٘ هلا زٚضٖا يف اغتُايت٘. 

مببايؼ نبري٠، ٚ ايصٜٔ تتضٌ عًِٝٗ اؾُع١ٝ ؾدضًٝا  نُا إٔ ايؿطحي١ اييت ميهٔ إٔ تتربع

يتٌُٜٛ َؿطٚع َعني، حيتادٕٛ بٓا٤ ع٢ً ضأٟ فُٛع١ ايرتنٝع ألغًٛب كتًـ. ٖصٙ ايؿطحي١ 

بايعاطؿ١، إال أْٗا تطغب إٔ  إىل سس نبري عكال١ْٝ ٚ ؼػب األَٛض مبٛعٛع١ٝ. ٚ َع أْٗا قس تتأثط

ع. نُا إٔ ايػايب١ٝ امله١ْٛ هلا تطغب إٔ ٜعًٔ عٓٗا يف َعًَٛات ناؾ١ٝ ٚ َؿض١ً عٔ املؿطٚ تعطٞ

ٌ َهاْتٗا االدتُاع١ٝ ٚ زٚضٖا يف خس١َ اجملتُع. املٓاغبات ٚ ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًؿ١ ست٢ تؤّص

 ٜغاف إىل إَها١ْٝ ايتأثري عًِٝٗ َٔ خالٍ تكسِٜ بعض املعاٜا اإلعاؾ١ٝ اـاص١ بِٗ.   

 

1
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ٖٛ -يتتُهٔ َٔ ؼكٝل ايٓذاح -باألسػا٤  ؾُع١ٝ ايربِّ ايعًٝاٚادبات اإلزاض٠ إٔ َٔ أِٖ 

ٚ بٓا٤ ١ٜٖٛ ٚصٛض٠ ٚاعش١ يف أشٖاِْٗ، ٚ ايعٌُ  تربعنيإجياز َعاٜا تٓاؾػ١ٝ شات أ١ُٖٝ عٓس امل

ؼكٝل ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً ٖصٙ املعاٜا َٔ خالٍ ايتطٜٛط، ٚ دعًٗا صعب١ ايتكًٝس َٔ قبٌ املٓاؾػني. 

َا ميهٔ ٚ  ُع١ٝاملدتًؿ١ ٚ ضغباتِٗ، قسضات اؾ تربعنيؾطا٥ح امل :ؼسٜس ايتايٞ بسق١ٜتطًب شيو 

 إٔ تعًُ٘ بؿهٌ دٝس، ٚ قسضات املٓاؾػني. 

ميهٔ َٔ ْتا٥ر ايبشح اغتدالظ ايعسٜس َٔ ايعٓاصط اهلا١َ املطتبط١ مبٛعٛع ايسضاغ١، ٚ شيو 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 ُِٗٗؾطا٥ح املتربعني ٚ ؾ 

زخٌ  صٓـ ي٘ :أصٓاف أغاغ١ٝ ١كػِٝ ؾطا٥ح املتربعني بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ايسضاغ١ إىل ثالثميهٔ ت

ٍٍ ٚ َػتعس بايتربع مببايؼ نبري٠. ٜكع ايعسز األنرب َٔ ٖصا ايضٓـ خاضز األسػا٤، ٚ ميجً٘  عا

أصشاب ايػُٛ األَطا٤ ٚ ضداٍ األعُاٍ األثطٜا٤. أؾطاز ٖصٙ ايؿطحي١ ٚ إٕ ناْٛا ٜتأثطٕٚ 

ُٕٛ األَٛض مبٛعٛع١ٝ ٚ عكال١ْٝ. ؾِٗ حيػبٕٛ ايعا٥س َٔ اغتجُاضِٖ إال أِْٗ غايبًا ٜكّٝ عاطؿًٝا،

يف أٟ َؿطٚع ٜكَٕٛٛ بتًُٜٛ٘. يصا ٜطغبٕٛ إٔ تكسّ هلِ َعًَٛات تؿض١ًٝٝ عٔ املؿطٚع ٚ َا مت 

إلاظٙ يف املطاسٌ املدتًؿ١. نُا أِْٗ ٜطغبٕٛ إٔ ٜعاًَٛا َعا١ًَ خاص١ َٔ سٝح إؾطانِٗ يف 

كطاض املتعًل باملؿطٚع ٚ ضمبا تػ١ُٝ املؿطٚع بامسِٗ. نُا أِْٗ ٜٛزٕٚ إٔ ٜعًٔ عٔ َػاُٖتِٗ َٔ اي

خالٍ ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًؿ١ يهٞ ٜعطف اآلخطٕٚ زٚضِٖ يف خس١َ اجملتُع. نُا تطغب ٖصٙ 

 ايؿطحي١ بايؿعٛض باإللاظ ٚ ؼكٝل ايصات ٚ بايتايٞ اإلسػاؽ بايػعاز٠ ٚ ايطعا عٔ ايٓؿؼ.  

ايضٓـ اآلخط ٜتربع مببًؼ قسٚز يف املط٠ ايٛاسس٠، ٚيهٔ ميهٔ ايتأثري عًٝ٘ ٚ ؼؿٝعٙ يًتربع 

باغتُطاض ٚ مبا جيعٌ فُٛع تربع٘ نبريًا. ٖصٙ ايؿطحي١ ٖٞ األنرب َٔ سٝح عسز أؾطازٖا. 

إْاثًا، ٛضًا ،ٚتغِ ٖصٙ ايؿطحي١ أؾطازًا ٜكطٕٓٛ يف األسػا٤ ٚ َٔ ؾ٦ات اجملتُع املدتًؿ١ شن

ايعٓا١ٜ ايهاؾ١ٝ ع٢ً سػب ضأٟ  اْت ؾ١٦ ايٓػا٤ ٚ األطؿاٍ مل تعطباضًا ٚ صػاضًا )ٚ إٕ نن

فُٛع١ ايرتنٝع(، ٚ َٔ شٟٚ ايسخٍٛ املطتؿع١ ٚ املتٛغط١. نُا أِْٗ ًَتعَٕٛ زًٜٓٝا أٚ حيبٕٛ 

ؾعٌ اـري. ٜتضـ أغًب أؾطاز ٖصٙ ايؿطحي١ بايعاطؿ١ ٚ ايؿعٛض مبعاْا٠ اآلخطٜٔ ٚ أ١ُٖٝ 

ٚي١ٝ االدتُاع١ٝ. ٜكسض أؾطاز ٖصٙ ايؿطحي١ ايعٓا١ٜ بِٗ َٔ خالٍ االتضاٍ ؤن١ يف املػاملؿاض
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نُا ٜطغب أؾطاز ٖصٙ ايؿطحي١ بإٔ ٜؿعطٚا بايطعا عٔ أْؿػِٗ َٔ خالٍ تٛؾري  ،املباؾط َعِٗ

 ايبٝاْات اييت تٛعح فاالت صطف تربعاتِٗ.  

ختاض مجع١ٝ ايرب يًتربع َٔ خالهلا بػبب أخريًا ٖٓاى صٓـ ٜتربع مببايؼ قسٚز٠ ٚ غري َٓتع١ُ ٚ ا

 ايضسؾ١ اييت مجعت٘ َعٗا يف إسس٣ ْكاط مجع ايتربعات. 

ٚ سٝح إٔ األعاخ تؤنس ع٢ً أ١ُٖٝ ايرتنٝع ع٢ً ايعُال٤ اؿايٝني بساًل َٔ ايبشح عٔ عُال٤ 

دسز ْعطًا ألٕ تهًؿ١ ايبشح عٔ عُال٤ دسز أع٢ً بهجري َٔ تهًؿ١ احملاؾع١ ع٢ً ايعُال٤ 

ايٝني، ٚ ْعطًا ألٕ اإلزاض٠ ٜؿرتض إٔ تعطٞ أٚي١ٜٛ يًعُال٤ ايصٜٔ حيتٌُ إٔ ٜكَٛٛا بايؿطا٤ اؿ

     ٘ َٛاضزٖا يًؿطحيتني األٚىل ع دٗٛزٖا ٚ تٛدِّعذِ نبري، يصا ؾإٕ ع٢ً مجع١ٝ ايرب إٔ تطنِّ

 (. Swift, 2001ايجا١ْٝ )ٚ

 

 باألسػا٤ايعالق١ ايٛطٝس٠ َع املتربعني نُٝع٠ تٓاؾػ١ٝ ؾُع١ٝ ايرب  : 

عٓس تكِٜٛ ضغبات ايؿطحيتني املػتٗسؾتني ؾُٝا ٜتعًل بأْٛاع ايطغبات اييت مت ؾطسٗا يف أزبٝات 

ٖٞ ايجك١ ؾٝٗا  ايسضاغ١، ٜتغح إٔ ايطغب١ ايط٥ٝػ١ اييت تٛدُٗٗا مٛ ايتربع َٔ خالٍ مجع١ٝ ايرّب

َٓٗا َا ٜتعًل ظٗٛز ٚ ٚدٛز عالق١ تٛاصٌ ٚ تآيـ َع اؾُع١ٝ. ٖصا ايتٛاصٌ دا٤ يعس٠ أغباب 

اؾُع١ٝ ٚ َٓٗا َا ٜتعًل بطبٝع١ أٌٖ األسػا٤ ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ ٚ أٌٖ املًُه١ ع٢ً ٚد٘ 

ايعُّٛ. تكّٛ اؾُع١ٝ بايتٛاصٌ َع املتربعني َٔ خالٍ اْتؿاضٖا يف األسٝا٤ املدتًؿ١، محالتٗا 

ٛظؿٞ اؾُع١ٝ أٚ اإلعال١ْٝ املػتُط٠ ٚ املتٓٛع١، اتضاالتٗا ايؿدض١ٝ املتهطض٠ َٔ خالٍ َ

املتطٛعني ايعاًَني َعٗا، محالت تٓؿٝط املبٝعات ايؿعاي١ اييت تتِ يف املٛاغِ املدتًؿ١ نطباع١ 

ايتكاِٜٚ ٚ تٛظٜع اهلساٜا ناألؾطط١ ٚ غريٖا. أَا ؾُٝا ٜتعًل بطبٝع١ املٛاطٓني ؾُٔ املعطٚف إٔ 

ًَِٝٗ يًتعاٌَ َع ايططف َٛاطين املًُه١ ٚ األسػا٤ ٜتضؿٕٛ عبِٗ يًعالقات االدتُاع١ٝ ٚ 

اآلخط بٓا٤ ع٢ً ايجك١. يصا ؾِٗ ال ٜٓؿصٕٚ صؿكات َع اآلخطٜٔ إال بعس ٚقت َٔ ايبشح ٚ ايتأنس 

 َٔ َضساق١ٝ ايططف ايجاْٞ. 

ع ٖا١َ يس٣ املتربعني، إال أْٗا يٝػت املعٝاض ايط٥ٝؼ ٚ َع إٔ ايػطع١ ٚ ايطاس١ يف تٓؿٝص ع١ًُٝ ايترّب

َٗا  إىل اؾُع١ٝ. أَا بايٓػب١ ملػت٣ٛ دٛز٠ اـسَات اييت تكّسايصٟ جيصب ٖاتني ايؿطحيتني

ّٛ ؾٝبسٚ أْٗا غري َؤثط٠ نجريًا، بايصات ألٌٖ  ،عٗا ٚ زضد١ االبتهاض ؾٝٗااؾُع١ٝ ٚ َػت٣ٛ تٓ
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األسػا٤ ايصٜٔ ميجًٕٛ ايؿطحي١ ايجا١ْٝ سٝح أِْٗ ٜهتؿٕٛ مبعطؾ١ إٔ تربعاتِٗ غتضٌ إىل 

. أَا بايٓػب١ يألثطٜا٤ َٔ خاضز األسػا٤ ٚ ايصٜٔ ميجًٕٛ احملتادني بأٟ ؾهٌ َٔ األؾهاٍ

ؾٗٛال٤ ٚ إٕ نإ ُِٜٗٗ ْٛع١ٝ اـس١َ اييت غٝكَٕٛٛ بتًُٜٛٗا، إال إٔ ٚدٛز ، ايؿطحي١ األٚىل 

 ٖصٙ اـس١َ يف األسػا٤ قس ال ٜهٕٛ ايػبب ايط٥ٝؼ ايصٟ حيُػِٗ مٛ ايتربع. 

سػا٤ إٔ ؽتاض ايعالق١ ايٛطٝس٠ ٚ ط١ًٜٛ األدٌ ٚ بٓا٤ ع٢ً َا غبل ٜتغح إٔ ع٢ً مجع١ٝ ايرب باأل

َع املتربعني نُٝع٠ تٓاؾػ١ٝ تػع٢ يبٓا٥ٗا ٚ احملاؾع١ عًٝٗا. إٕ اختٝاض ٖصٙ املٝع٠ ٜأتٞ َتٛاؾكًا 

 َع ضغبات ايؿطا٥ح ايٛاعس٠ اييت ميهٔ إٔ تسعِ َٛاضز اؾُع١ٝ ٚ مبا حيكل أٖساؾٗا.

ني. ١ٜٓٝ ال ٜعين عسّ االٖتُاّ باملٝعتني األخطٚ نُا شنط غابكًا، ؾإٕ ايرتنٝع ع٢ً َٝع٠ َع

      املطًٛب ٖٛ تٛدٝ٘ املٛاضز يبٓا٤ َٝع٠ ٚ ١ٜٖٛ ؾُع١ٝ ايرب باألسػا٤ تعتُس ع٢ً ايعالق١ اؿ١ُُٝ

   ايتؿاع١ًٝ َع املتربعني، ٚ يف ْؿؼ ايٛقت ٜتِ ؼكٝل اؿسٚز املكبٛي١ َٔ َٝع٠ ايطاس١ ٚ ايػطع١ٚ

املِٗ إٔ ؽتاض اؾُع١ٝ ؾهاًل ٚاسسًا ؾكط َٔ األؾهاٍ ايجالث١ ـٝاض  َٝع٠ تطٜٛط املٓتذات. َٔٚ

ايتُٝع ألٕ تعسز االختٝاض َهًـ دسًا ٚ خطري. ال ميهٔ يًذُع١ٝ إٔ تٓتضط يف ٚاسس َٔ ٖصٙ 

األؾهاٍ زٕٚ إٔ ؽػط يف ؾهٌ آخط. إشا اختاضت اؾُع١ٝ إٔ تتُٝع بايعالقات ايٛطٝس٠ َع 

ِ ْؿكاتٗا ع٢ً اإلعالٕ ٚ ػٌُٝ ْكاط ايبٝع ٚ تٛثٝل ايعالقات َع ايعُال٤ ؾإٕ شيو ٜعين تغدُّ

ٚ تعكس عًُٝات ايتؿػٌٝ. نُا إٔ ؼكٝل خٝاض ٖا،ايعُال٤ مما قس ٜٓعهؼ ع٢ً اضتؿاع أغعاض

ايتُٝع يف عًُٝات ايتؿػٌٝ عٝح ؼكل ايػطع١ يف االغتذاب١ ملتطًبات ايعُال٤ ٚ ق١ً ايعٝٛب يف 

 غٝاب ٚال٤ ايعُال٤ هلا.  املٓتذات، قس حيسخ ع٢ً سػاب

 االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ ٚ بٓا٤ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ : 

بعس ؼسٜس املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ املطًٛب ايرتنٝع عًٝٗا ٚ اييت تتٛاؾل َع ضغبات املتربعني، ٜتِ بٓا٤ 

إٕ بٓا٤  .كٗاشيو بتٛدٝ٘ املٛاضز ٚ األْؿط١ املدتًؿ١ مٛ ؼكٝ َٛقع ايتٓؿٝص ٚٗا دعًٖصٙ املٝع٠ ٚ 

ٖصٙ املٝع٠ ٖٛ َا جيب إٔ تٛد٘ ي٘ أْعاض َتدصٟ ايكطاض يف املػتٜٛات اإلزاض١ٜ املدتًؿ١ ٚ نصيو 

املٛظؿني يف اؾُع١ٝ. البس إٔ تعهؼ قطاضات اؾُع١ٝ املتعًك١ بايتٓعِٝ ٚ تٛظٜع املٛاضز ٚ إزاض٠ 

ٜل املتُج١ً بتضُِٝ ايتػٝري ٚ ايطقاب١ َٝع٠ ايعالق١ ايٛطٝس٠ َع املتربعني. ٖصا ٜعين إٔ أْؿط١ ايتػٛ

خسَات اؾُع١ٝ املٛد١ٗ يًُتربعني ٚ ططم تٛظٜعٗا عًِٝٗ ٚ االتضاالت َعِٗ جيب إٔ تب٢ٓ عٝح 
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تؤزٟ يعالق١ تتضـ بايعالق١ ايؿدض١ٝ ٚ طٍٛ األدٌ َع املتربعني. نُا جيب إٔ تب٢ٓ ٖصٙ 

  ع٢ً خضا٥ط ايؿطحيتني ايًتني مت ٚصؿُٗا غابكًا.      ايعالق١ بٓا٤ً

عًٝ٘ ؾإٕ االتضاٍ بؿطحي١ املتربعني ايهباض ي٘ طبٝع١ خاص١. ٜؿغٌ اغتدساّ ايتػٜٛل  ٚ بٓا٤

املباؾط َع أؾطاز ٖصٙ ايؿطحي١ ْعطًا يك١ً عسزِٖ. ٜتِ َطاغًتِٗ َباؾط٠ َٔ خالٍ عٓاِٜٚٓٗ 

هرت١ْٝٚ، ٚ يف ساي١ َٛاؾكتِٗ ع٢ً َكاب١ً ممجٌ اؾُع١ٝ ؾٝتِ ظٜاضتِٗ. َٔ ايربٜس١ٜ أٚ اإلي

سًا إٔ تهٕٛ صٝػ١ اـطاب اإلعالَٞ )ضغاي١ أٚ َكاب١ً( إقٓاع١ٝ، أٟ حيٟٛ اـطاب ايغطٚضٟ د

ع٢ً َعًَٛات َٛعٛع١ٝ َسع١َٛ بأضقاّ ٚ إسضا٥ٝات. نُا جيب إٔ ٜتغُٔ اـطاب َا ميهٔ 

إٔ جيٓٝ٘ املتربع َٔ ؾٛا٥س ٚ َعاٜا. ال ؾو إٔ اـطاب ايسٜين ي٘ أُٖٝت٘ ٚ جيب اإلؾاض٠ إيٝ٘، إال 

ػايب ع٢ً اـطاب جيب إٔ ٜٛعح ايعا٥س ايصٟ ميهٔ إٔ جيٓٝ٘ املتربع ٚ ايصٟ قس إٔ ايُٓط اي

ٜؿٌُ اإلؾاز٠ باملتربع يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًؿ١، تػ١ُٝ املؿطٚع باغِ املتربع يف ساي١ متًٜٛ٘ 

يًُؿطٚع بايهاٌَ، نتاب١ اغِ املتربع ع٢ً إصساضات اؾُع١ٝ شات ايعالق١ باملؿطٚع ٚ غريٙ. ست٢ 

ع ٜؿرتض إٔ تعطض بأغًٛب َعًَٛات عٔ اجملاالت اـري١ٜ اييت ميهٔ إٔ ٜٛد٘ هلا ايتربُّ إعطا٤

بسٕٚ تربع٘ مل ٜهٔ يتًو  ٘أًْا يف تًو اجملاالت ٚٚ ٚاعش ًاقسز ًاٜؿعط األْػإ بإٔ ي٘ زٚض

 اجملاالت إٔ تٓذع.

ًا عٝح ٜالَؼ أَا بايٓػب١ يًدطاب اإلعالَٞ املٛد٘ يًؿطحي١ ايجا١ْٝ ؾٝؿرتض إٔ ٜهٕٛ عاطؿٝ

ايٓعع١ ايس١ٜٝٓ ٚ ايكِٝ املتٛاضث١ َٔ تهاؾٌ ادتُاعٞ ٚ سب يًدري. ٚ الؾو إٔ اغتدساّ اـطاب 

ط املتربع نُا غٝصنط السكًا. ُْايسٜين ي٘ زٚضٙ املؤثط، ٚ إٕ نإ جيب إٔ ٜسعِ مبا ٜٓاغب ُع

ع٘. ٜؿرتض إٔ نُا جيب إٔ ٜتغُٔ اـطاب َا ٜؿعط املتربع غضٛصٝت٘ ٚ أُٖٝت٘ ٚ أ١ُٖٝ ترب

 تٛد٘ املطاغالت باغِ املتربع بساًل َٔ نتاب١ أيكاب عا١َ ناألر أٚ األخت.   

    أَا ؾُٝا ٜتعًل باألؾرداظ ايرصٜٔ ٜكَٛرٕٛ مبكابًر١ أؾرطاز ٖراتني ايؿرطحيتني ؾعًرِٝٗ ايرسٚض األنررب           

عراًَني،  ٛى ٚطبٝع١ ايٚ األِٖ يف دصبِٗ. جيب إٔ تضبح خس١َ ايعٌُٝ ٚ ايتٛاصٌ َع٘ دع٤ًا َٔ غً

َػرررت٣ٛ ايعرررطف ٚايكرررإْٛ. ؾايؿرررطن١ تعتررررب ْؿػرررٗا ؾرررطٜها يًعُٝرررٌ، ٚتتشُرررٌ    ٚقرررس تطقررر٢ إىل

ٚيٝتٗا نا١ًَ يف ايتٛعٝح ي٘ ٚ إؾعاضٙ بإٔ اغتجُاضات٘ املتُج١ً بتربع٘ يًذُعٝر١ ٖرٛ اغرتجُاض يف    ؤَػ

 َهاْ٘ ٚ غٝعٛز عًٝ٘ بايعا٥س اجملعٟ زْٝا ٚ آخطٙ.  
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سٚبني ناؾرر١ املعًَٛررات ايرريت متهررِٓٗ َررٔ اإلدابرر١ عًرر٢       نُررا جيررب إٔ ٜتررٛؾط يررس٣ أٚي٦ررو املٓرر     

اغتؿػرراضاتِٗ، غررٛا٤ ناْررت تتعًررل باؾُعٝرر١ ْؿػررٗا أٚ غررسَاتٗا أٚ باملػررتؿٝسٜٔ َٓٗررا. نُررا إٔ   

عًِٝٗ إٔ ٜتُتعٛا باملٗاضات اإلقٓاعٝر١ املدتًؿر١ ٚ إٔ ٜهْٛرٛا ًَُرني مبٗراضات ايبٝرع. ٖرصا ٜتطًرب إٔ         

ب١ ٚ َػتعس٠، ٚ َٔ اغتعسازٖا إٔ ٜهٕٛ يسٜٗا إملاّ باملتربعني تهٕٛ املٛاضز ايبؿط١ٜ َاٖط٠ ٚ َسض

   احملتًُني َٔ سٝح ؾدضرٝاتِٗ ٚ زٚاؾعٗرِ ٚ َرٛاقؿِٗ. نُرا جيرب إٔ ميٓشرٛا صرالسٝات نربري٠         

زعِ َٔ داْب اإلزاض٠، ػعًِٗ قازضٜٔ عًٞ ايتهٝـ ٚ االغتذاب١ ٚ تعسٌٜ َا تكسَ٘ اؾُع١ٝ َرٔ  ٚ

 املتربعني.  خسَات يهٞ تتٓاغب َع استٝادات

     ٚ َع إٔ ايؿطحي١ األٚىل ق١ًًٝ ايعسز مما ٜعين إَها١ْٝ زضاغ١ املتربع احملتٌُ ٚ ؾِٗ ؾدضٝت٘ 

ٜتطًب اغتدساّ ايتك١ٝٓ نآي١ٝ َٓاغب١ ملتابع١  اٚ ٖص،َٝٛي٘، إال إٔ عسز ايؿطحي١ ايجا١ْٝ نبري ٚ

ؼكٝل ْك١ً نبري٠ يف ؼسٜس َٔ  ٓعُاتامل َٔهَّايتطٛض اهلا٥ٌ يف تك١ٝٓ املعًَٛات  إٕايؿطز. 

 ,Peppers and Rogers)  ضغباتِٗ بؿهٌ زقٝل تًب١ٝايعُال٤ ٚ ؾِٗ ضغباتِٗ بؿهٌ ٚاعح ٚ 

            تؿغٝالتِٗيعُال٥ٗا ٚ َؿض١ً ؼٟٛ َعًَٛات  قٛاعس بٝاْات تًو املٓعُات يس٣. (1999

كاضٜط َؿض١ً عٔ عُال٥ٗا نُا أْٗا متًو ْعًُا آي١ٝ تعٚزٖا بت اتِٗ ايػابك١ ٚ غريٙ.ٜٚ َؿرت

  بؿهٌ مجاعٞ أٚ َٓؿطز.  

ِّت سٝحٌ، َٔ ايتػٜٛل ٚ ؾل َػت٣ٛ ايعُٝ عُاتاملٓايتك١ٝٓ ٓت نُا َهَّ هلصا  املتب١ٝٓ ٓع١ُاملِ ض

 نإايجٛض٠ ايضٓاع١ٝ  قبٌاألغًٛب عطٚعٗا ٚ ػطٟ اتضاالتٗا يتٓاغب نٌ عٌُٝ ع٢ً سس٠. 

  َٛاصؿات ايعٌُٝ اـاص١. ٚ األسص١ٜ ٚ غريٖا سػب  اؿطؾٕٝٛ ٜضٓعٕٛ ايكطع ايؿ١ٝٓ ٚ املالبؼ

الغتؿاز٠ َٔ اقتضازٜات اؿذِ ٚ بايتايٞ خؿض إىل ااؿاد١ ظٗٛض ايضٓاع١ٝ ٚ  ايجٛض٠ّ َع تكّسٚ

يف اإلْتاز اؾُاعٞ َػتعًُني  تبسأٚ  إْتاز ايػًع بططٜك١ منط١ٝ، قاَت ايؿطنات باألغعاض

        ٚ املٛاصالت  االتضاٍيف اهلا١ً٥ بعس ايجٛض٠  ُٚال٤. ؾصب ايع اإلعالْاتايعالَات ايتذاض١ٜ ٚ 

َتطًبات ايعٌُٝ ٚ ايصٟ ٜتغُٔ تضٓٝع  سػبٚ املضاْع املط١ْ ظٗط َا ٜػ٢ُ بايتػٜٛل اؾُاعٞ 

مما كتًؿ١ يتٓاغب ضغب١ نٌ عٌُٝ.  بططمأدعا٤ أغاغ١ٝ َٔ قبٌ ايؿطن١ ميهٔ ػُٝعٗا 

ق١ ايٛطٝس٠ ٚ ط١ًٜٛ األدٌ َع املتربع ال ميهٔ إٔ غبل ٜتغح إٔ ايٓذاح يف ؼكٝل َٝع٠ ايعال

       تتشكل بؿعاي١ٝ ٚ نؿا٠٤ بسٕٚ قٝاّ مجع١ٝ ايرب باألسػا٤ بتبين ايتك١ٝٓ ممج١ً بكٛاعس ايبٝاْات

 نػرتاْت. ٚاإل ْرتْتٚ ايٓعِ اإليهرت١ْٝٚ ٚاإل
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٠ ايتررربع بايررصات َررٔ ٚ بايٓػررب١ ألْؿررط١ ايعالقررات ايعاَرر١ ٚ تٓؿررٝط املبٝعررات ؾًررٗا زٚض ٖرراّ يف ظٜرراز  

ّٛ  ايؿررطحي١ ايجاْٝرر١. املطًررٛب ٖررٛ اختٝررراض أزٚات تٓاغررب املتررربِّ       ع يف ٖرررصٙ األزٚات، ع ٚ َٝٛيرر٘، ايتٓرر

ع. ٚ يعرٌ َرٔ األزٚات ايؿاعًر١ تػطٝر١ بعرض      االبتهاض، تضُُٝٗا عٝرح ؼراؾغ عًر٢ تهرطاض ايترربِّ     

           عررُٔ ايؿررطحي١ ايجاْٝرر١،  األْؿررط١ ٚ ايؿعايٝررات ايعاَرر١ ايرريت تٓاغررب ؾ٦رر١ عُطٜرر١ َعٝٓرر١ َررجاًل َررٔ       

ٚ إؾررطاى بعررض املتررربعني َررٔ ايؿررطحي١ األٚىل ٚ ايجاْٝرر١ يف بعررض ايًكررا٤ات االدتُاعٝرر١ ملٓاقؿرر١         

ُّاستٝادات اجملتُع احملًٞ َٔ خالهلا بٓرا٤ ٖٜٛر١ ٚاعرش١     . نُا إٔ اغتدساّ بعض األزٚات اييت ٜت

               اؾُعٝررر١ ٚ َهاترررب َطانعٖرررا يًذُعٝررر١ أَرررط ٖررراّ. جيرررب عًررر٢ غررربٌٝ املجررراٍ إٔ ٜهرررٕٛ ملبٓررر٢     

 .ًاَٛسس ًامنط اايػٝاضات ايتابع١ هلا ٚ نطٚت ايتعطٜـ باملٛظؿني ٚ غريٖٚ

 

 مٛ اتضاالت تػٜٛك١ٝ أنجط ؾعاي١ٝ ٚ نؿا٠٤ : 

ضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً أ١ُٖٝ تضُِٝ االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ عٝح تٓاغب نٌ َتربع. ٚ َع س ايسِّتؤنِّ

ف ع٢ً اقرتست ؾطحيتني جيب ايرتنٝع عًُٝٗا، ٚ قاَت مبشاٚي١ ايتعّطإٔ األدعا٤ ايػابك١ 

ع ٚ بعض ع ٚ ايؿا٥س٠ املطد٠ٛ ٚ سذِ ايترّبايػُات ايعا١َ يهٌ ؾطحي١ َٔ ْاس١ٝ ططٜك١ ايترّب

ايضؿات ايؿدض١ٝ. إال إٔ نٌ ؾطحي١ َٔ ايؿطحيتني ايػابكتني ميهٔ تكػُٝٗا إىل ؾطا٥ح 

ٓؼ )شنط أّ أْج٢( ٚ ايعُط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ٚ شيو ٚصٛاًل أصػط بٓا٤ ع٢ً بعض املعاٜري ناؾ

 Smith and Clurman, 1999; Cleaver, 2004; Mcيؿِٗ أنجط زق١ يهٌ َتربع )

Neal, 1993 .)  

ضداٍ األعُاٍ املعطٚؾني َجاًل ٚ ايصٜٔ ٜكعٕٛ يف ايؿ١٦ ايعُط١ٜ أنرب َٔ غتني عاًَا، ميهٔ 

غتؿاز٠ َٓٗا يف تضُِٝ االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ. َٔ شيو متٝٝعِٖ ببعض ايػُات اييت ٜؿرتض اال

قتسا٤ مبجٌ ١ نبري٠. يصا ؾِٗ ٜتطًعٕٛ إىل االأِْٗ أْاؽ عضإَٝٛ، بٓٛا لاسِٗ ظٗس ٚ تغشٝ

   أع٢ً ٚ حيرتَٕٛ ايٓضح ٚ اإلضؾاز، مما ٜعين أ١ُٖٝ اغتدساّ ؾدضٝات َطَٛق١ يًتأثري عًِٝٗ 

نصيو بكِٝ االْغباط ٚ االيتعاّ ٚ ايعٌُ اؾُاعٞ، مما ٚ ؼؿٝعِٖ يًتربع. تتضـ ٖصٙ ايؿطحي١ 

ايتعاَٗا ٜعين إٔ محًِٗ ع٢ً ايتربع ٜتطًب إٔ ٜكتٓعٛا بؿعاي١ٝ اؾُع١ٝ ٚ قبٍٛ املٛاطٓني هلا ٚ 

ٚيٝاتٗا. ايهرب ٚ ايعذع ٜتعاضض َع نربٜا٤ أؾطاز ٖصٙ ايؿطحي١، سٝح بتعٗساتٗا ٚ ؼًُٗا ملػؤ

لاظات ٚ اؿه١ُ. يصا البس َٔ صٝاغ١ ايطغاي١ ايتػٜٛك١ٝ عٝح َٔ اإل طٜٛاًل ًاإٔ يسِٜٗ تاضخي
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تٛاظٕ بني نرب ايػٔ ٚ اـرب٠ ٚ اإللاظ. نُا أِْٗ َتٛاععٕٛ ٚ ال حيبٕٛ ايبصر، ٚ ٖصا ٜتطًب 

َٔ اؾُع١ٝ إٔ ؼطظ ع٢ً اغتدساّ ٚغا٥ٌ االتضاٍ ٚ أزٚات ايرتٜٚر املبتهط٠ ٚ املٓدؿغ١ 

أؾطاز ٖصٙ ايؿطحي١ ٜتضؿٕٛ بايٛال٤، ؾِٗ ال حيبٕٛ ايتذسٜس ٚ  ايتهًؿ١. جيسض االْتباٙ إىل إٔ

 االغتطالع، يصا ؾإٕ ايتعاٌَ َعِٗ بؿهٌ دٝس يف أٍٚ َط٠ غٝذعٌ َِٓٗ َتربعني َٛايني يًذُع١ٝ.

َّ-ا٤ يف ايؿطحي١ األٚىل أٚ ايجا١ْٝغٛ-أَا بايٓػب١ يًٓػا٤ ايٛاقعات  ميًهٔ ق٠ٛ  الؾوَّ ؾٗ

ٕ ؼكل مجع١ٝ ايرب َٓٗا زعًُا نبريًا. نٌ َا ؼتاد٘ اؾُع١ٝ ؾطا١ٝ٥ يف املًُه١، ميهٔ أ

    يؿطحيتني ايًتني غٝتِ ايرتنٝع عًُٝٗا ٖٛ ؾِٗ مساتاباإلعاؾ١ ملا شنط غابكًا َٔ خضا٥ط 

ٚ خضا٥ط ايٓػا٤ ايؿطا١ٝ٥ ٚ تؿِٗ طبٝع١ املطأ٠ يف املًُه١، ٚ َٔ ثِ تضُِٝ االتضاالت 

       اٖتُاَٗٔ بايتؿاصٌٝ، ؾٗٔ مئً إىل تهٜٛٔ صٛض٠ عا١َ ايتػٜٛك١ٝ املٓاغب١. ٜتضـ ايٓػا٤ ب

ٚ اْطباع بٓا٤ ع٢ً مجع قسض نبري َٔ ايتؿاصٌٝ. عٓضط آخط ٖاّ تٗتِ ب٘ ايٓػا٤ ٖٛ َػت٣ٛ 

ّ اـس١َ، مما ٜٛدب اؿطظ ع٢ً بٓا٤ دػٛض ايتٛاصٌ ايسا٥ِ ايعالق١ ٚ ايجك١ املتبازي١ َع َكّس

بري٠ ملػت٣ٛ اإلبساع ٚ زضد١ االٖتُاّ ؾُٝا ٜكسّ هلٔ، ٚ ٖصا َعٗٔ. أخريًا تعطٞ ايٓػا٤ أ١ُٖٝ ن

ٜغع ؼسًٜا يًذُع١ٝ ٜػتٛدب ايبشح عٔ َٛاضز بؿط١ٜ ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتسضٜب ٚ املٗاض٠. 

جيسض االْتباٙ إىل إٔ املٓعُات اييت تتؿِٗ ايٓػا٤ ٚ تتشسخ َعٗٔ بًػتٗٔ غٝكُٔ بايسعا١ٜ هلا يس٣ 

ٜعين إَها١ْٝ ظٜاز٠ قاعس٠ ايبٝاْات يًُتربعني احملتًُني ايصٜٔ  أقطبا٥ٗٔ ٚ صسٜكاتٗٔ، مما

 ميهٔ اؿضٍٛ عًِٝٗ َٔ تٛصٝات دا٤ت َٔ ْػا٤ َٛايٝات يًذُع١ٝ.     

يصا ميهٔ ايتعاٌَ بٓذاح َع ٖصٙ ايطبٝع١ َٔ خالٍ االغتجُاض يف بعض ايٛغا٥ٌ اييت ػتصب 

 ايٓػا٤.   
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ييت تٛادٗٗا املؤغػات اـري١ٜ عسٜس٠، ٚ ايتٛقعات املًكا٠ ع٢ً عاتكٗا عاي١ٝ. ٚ ٖٞ ايتشسٜات ا

يهٞ تتُهٔ َٔ َٛاد١ٗ تًو ايتشسٜات ٚ اغتػالٍ ايؿطظ ٚ ؼكٝل أٖساؾٗا املطد٠ٛ، ؾإْٗا 

    ؼتاز إٔ تتب٢ٓ األغايٝب اإلزاض١ٜ اؿسٜج١. إٕ َٔ أِٖ أغاغٝات اإلزاض٠ ٖٛ ؾِٗ ضغبات ايعُال٤ 

ِٝ اـس١َ بٓا٤ ع٢ً ضغباتِٗ. ٚ يهٞ ٜتِ ؼكٝل تًو ايطغبات، ٚ سٝح إٔ املتربعني ِٖ ٚ تضُ

عُال٤ املؤغػات اـري١ٜ، يصا نإ يعاًَا ايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ تربعاتِٗ )باإلعاؾ١ إىل َا َٖٛػتشل 

 ؾطعٞ نايعنا٠ َجاًل( َٔ خالٍ تكػُِٝٗ إىل ؾطا٥ح ٚ االغتذاب١ يطًبات نٌ ؾطحي١. 

ع٢ً اغتدساّ َكاب١ً فُٛع١ ايرتنٝع َع غبع١ َٔ َٛظؿٞ مجع١ٝ  ايسضاغ١ بٓا٤ً ٚ يكس اقرتست

ايرب باألسػا٤ ايغايعني يف ايعٌُ اـريٟ، إٔ ٖٓاى ؾطحيتني ٜٓبػٞ ايرتنٝع عًُٝٗا، ٚ إٔ 

   ايطغب١ ايط٥ٝػ١ هلاتني ايؿطحيتني ٚ اييت تٛدُٗٗا مٛ ايتربع َٔ خالٍ مجع١ٝ ايرب ٖٞ ايجك١ ؾٝٗا

الق١ تٛاصٌ ٚ تآيـ َع اؾُع١ٝ. ٚ يكس ْاقؿت ايسضاغ١ مسات ٖاتني ايؿطحيتني ؾُٝا ٚ ٚدٛز ع

          ٜتعًل بططٜك١ ايتربع ٚ سذُ٘ ٚ ٚصـ املتربع َٔ ْاس١ٝ زميٛغطاؾ١ٝ ٚ اقتضاز١ٜ ٚ دػطاؾ١ٝ 

ؾدض١ٝ. نُا مت عطض ألِٖ خضا٥ط االتضاالت ايتػٜٛك١ٝ اييت ميهٔ إٔ تػتٟٗٛ أؾطاز ٚ

 تني، ٚ ػعٌ َِٓٗ َتربعني َٛايني ؾُع١ٝ ايرب. ٖاتني ايؿطحي
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ايعُال٤ تطغب اؿضٍٛ ع٢ً اـس١َ ٚ ايٓضٝش١ ايؿدض١ٝ ٚ اييت ٜسعُٗا اػاٙ إجيابٞ قا٥ِ ع٢ً  

         اٍ َعِٗ َٔ خالٍ اؿُالت اإلعال١ْٝ ايعٓا١ٜ بِٗ ٚ اؿطظ ع٢ً َضاؿِٗ ٚ االتضاٍ ايؿّع

طحيتني املػتٗسؾتني ؾُٝا ٜتعًل بأْٛاع ايطغبات اييت مت ؾطسٗا ٚ ايرتٚجي١ٝ. عٓس تكِٜٛ ضغبات ايؿ

يف أزبٝات ايسضاغ١، ٜتغح إٔ ايطغب١ ايط٥ٝػ١ اييت تٛدُٗٗا مٛ ايتربع َٔ خالٍ مجع١ٝ ايرب ٖٞ 

 ايجك١ ؾٝٗا ٚ ٚدٛز عالق١ تٛاصٌ ٚ تآيـ َع اؾُع١ٝ.
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 ملخص الورقة

ْاقؼ ايباسح يف بدا١ٜ ايٛزق١ أ١ُٖٝ ايع٬قات ايعا١َ يف امل٪ضطات اـري١ٜ ، ٚأغاز إىل 

ايٛظا٥ف اييت تكّٛ بٗا َٔ أدٌ ؼكٝل اهلدف املتعًل بتهٜٛٔ صٛز٠ ذ١ٖٝٓ عٔ امل٪ضطات اـري١ٜ 

ضفست عٓٗا ايدزاض١ املٝدا١ْٝ يٓػاطات ٚاحملافظ١ عًٝٗا ، ثِ اضتعسض أِٖ ايٓتا٥ر اييت أ

 ايع٬قات ايعا١َ يف امل٪ضطات اإلض١َٝ٬ مما ي٘ ص١ً بكط١ٝ ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ .

ثِ اْتكٌ ايباسح يًشدٜح عٔ ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ َٓٔ سٝح َفَٗٛٗا ، َٚهْٛاتٗا ، ٚٚضا٥ٌ 

ٞ اضرتاتٝذ١ٝ تهٜٛٓٗا ، ٚخطٛات بٓا٥ٗا ، ٚاضتعسض أِٖ اضرتاتٝذٝات إعاد٠ بٓا٤ ايصٛز٠ ٖٚ

ايٓفٞ أٚ ايتهرٜب ، ٚايتٗسب َٔ املط٪ٚي١ٝ ، ٚؽفٝض دزد١ اهلذّٛ ، ٚإدسا٤ ايتصشٝح ، 

 ٚا٫عرتاف املصاسب ي٬عتراز ، ٚأخريًا ايصُت أٚ ايتذاٌٖ .

ٚيف ْٗا١ٜ ايٛزق١ عسض ايباسح فُٛع١ َٔ ا٫قرتاسات ؛ تتعًل اجملُٛع١ ا٭ٚىل باتصاٍ ا٭ش١َ ، 

 ا١ْٝ غطاب ؼطني ايصٛز٠ ، ٚتتُجٌ ايجايج١ بكٛاعد عا١َ يًصٛز٠ اير١ٖٝٓ .ٚؽتص اجملُٛع١ ايج

 

مبةا سظٝةت بة٘ امل٪ضطةات يف      اـري١ٜ يف املًُهة١ ايعسبٝة١ ايطةعٛد١ٜ   مل ؼظ امل٪ضطات 

داز٠ ايةيت تطةِٗ يف تطةٜٛس    ايكطاع ايعاّ ٚايكطاع اـاص َٔ ايدزاضات املتخصصة١ يف اإلعة٬ّ ٚاإل  

نُةةا أْٗةةا مل ؼةةظ مبةةا سظٝةةت بةة٘    أدا٥ٗةةا ٚإْتادٗةةا ٚتكةةِٜٛ ْػةةاطٗا ٚأضةةًٛب عًُةةٗا ٚإدازتٗةةا،     

ْاهلةةا اٖتُةةاّ ايبةةاسجني يف فةةاٍ ايع٬قةةات ايعاَةة١،     ايةةيتاـريٜةة١ يف ايةةدٍٚ ا٭ٚزٚبٝةة١   امل٪ضطةةات

٤ اتصةاهلا بةاؾُٗٛز ايةداخًٞ    فكدَٛا هلا ايدزاضات املتخصص١ اييت تطاعدٖا يف أدا٤ زضايتٗا أثٓةا 

 ٚاـازدٞ.

لةةاا املٓظُةةات ايسعٝةة١ ٚحبةةري ايسعٝةة١؛     إمل ٜعةةد أسةةد ٜػةةهو يف أُٖٝةة١ اإلداز٠ يف    ٚ 

ّ    ٛفهفا٠٤ اإلداز٠ ٚاعتُادٖا عًة٢ ا٭ضةظ ايعًُٝة١ ٖة     ٚقةد أدت   ،ايسنٝةص٠ ا٭ٚىل يف إسةساش ايتكةد

 ٗا١ إلداز٠ ا٭عُةةاٍ رازضةةَػةه٬ت املٓظُةةات ٚتػةةابو ايع٬قةةات بٝٓٗةةا إىل ظٗةةٛز فةةا٫ت فسعٝةة 

 َتخصصٕٛ ٜطتطٝعٕٛ َٛاد١ٗ ٖرٙ املػه٬ت ٜٚطاُٖٕٛ يف بٓا٤ ايع٬قات ٚتهٜٛٓٗا.
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ٚتعةةد ايع٬قةةات ايعاَةة١ أسةةد فةةا٫ت اإلداز٠ ايةةيت ظٗةةست ٚسككةةت قبةة٫ٛ َتصاٜةةدا خةة٬ٍ    

١َٝ ، اؽرت خ٬ي٘ أبعادا ْظس١ٜ ٚع١ًُٝ نبري٠، فكًُا ؽًٛ َ٪ضط١ أ١ًٖٝ أٚ سهٛايكسٕ املاضٞ

َٔ إداز٠ يًع٬قات ايعا١َ، هلا ٚظا٥فٗا َٚٗاَٗةا ٚأفسادٖةا ايعةإًَٛ ٜٚسدةك ذيةو إىل تعةاظِ أُٖٝة١        

 ايسأٟ ايعاّ، ٚتطابل املٓظُات إىل نطب ثك١ اؾُٗٛز ٚتأٜٝدٙ.

ٚتكةةّٛ ايع٬قةةات ايعاَةة١ مبذُٛعةة١ َةةٔ ايٛظةةا٥ف ا٫تصةةاي١ٝ ٚاإلع٬َٝةة١، ايةةيت تطةةتٗدف    

ػةةاٙ قطةةاٜا  عًَٛةةات ايةةيت  هٓةة٘ َةةٔ تهةةٜٛٔ زأٟ عةةاّ صةةا٥ب    ا٫تصةةاٍ بةةاؾُٗٛز، ٚتكةةدِٜ امل 

 .ٛزتٗا اير١ٖٝٓ يدٜ٘صامل٪ضط١ ٚؼطني 

ٜٚسنص املٓٗر اإلع٬َٞ اؿةدٜح يف دزاضةت٘ يًع٬قةات ايعاَة١ عًة٢ ايعًُٝةات ا٫تصةاي١ٝ         

ٚاؾُٗٛز، ٚدزاضة١ عٓاصةس ايعًُٝة١ ا٫تصةاي١ٝ، ٚأضةايٝب اإلقٓةاع ٚاؿةٛاز، ٚتكطةِٝ          امل٪ضط١بني 

ٗٛز ٚفل عدد َٔ املعاٜري؛ َجٌ اؾُٗٛز ايداخًٞ ٚاؾُٗٛز اـازدٞ، ٚقةاد٠ ايةسأٟ ٚحبريٖةِ،    اؾُ

نُةةا ٜسنةةص أٜطةةا عًةة٢ ٚظةةا٥ف ايع٬قةةات ايعاَةة١ َجةةٌ؛ اإلعةة٬ّ، ٚا٫تصةةاٍ، ٚؽطةةٝ  ا٭دا٤         

 اإلع٬َٞ، ٚعٛخ ايسأٟ ايعاّ، ٚقٝاع َد٣ ايٓذاا ٚايفػٌ يف بساَر ايع٬قات ايعا١َ.

ايعا١َ ع٢ً أضاع ا٫عرتاف بايسأٟ ايعةاّ ٚقدزتة٘ عًة٢ ايتةأثري يف ايٓةاع      ٚتكّٛ ايع٬قات  

ٖٚةةٛ َةةا ٜتطًةةب فٗةةِ ا٫ػاٖةةات ٚاٯزا٤ ايةةيت ٜعًْٓٛٗةةا، ٚيةةريو  جةةٌ عًُٝةة١ إدةةسا٤ ايبشةةٛخ ايةةيت      

 تطتٗدف َعسف١ آزا٤ اؾُٗٛز َٚٛاقف٘ أسد ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف ممازض١ ايع٬قات ايعا١َ.

اييت أخرت ع٢ً عاتكٗا ايعُةٌ يًةدع٠ٛ إىل    - اـري١ٜض١َٝ٬ ٚقد أسطت امل٪ضطات اإل 

بأُٖٝة١ ايةسأٟ ايعةاّ     - اهلل ٚاإلص٬ا ٚايتٛدٝ٘ ٚايرتب١ٝ ٚايتعًةِٝ ٚاإلحباثة١ ٚايتُٓٝة١ ٚتٛسٝةد ا٭َة١     

فأْػأت أقطاَا خاص١ يًع٬قات ايعا١َ، تكّٛ بٛظٝف١ ا٫تصاٍ باؾُٗٛز ٚبٓةا٤ ايع٬قة١ َعة٘، َةٔ     

 ٚإع٬َ٘ بٓػاطاتٗا َٚٛاقفٗا ٚبسافٗا ٚضٝاضاتٗا. أدٌ نطب تأٜٝدٙ ٚدعُ٘،

ٚتػري أدبٝات ايبشح إىل اخت٬ف ْػاطات ايع٬قات ايعاَة١ بةاخت٬ف ْػةامل امل٪ضطة١،      

تٛقةك ايباسةح بٓةا٤ عًة٢ ذيةو إٔ ٜهةٕٛ       ٜٚ، ٚاجملتُك ايرٟ قاَت فٝ٘، ٚاؾُٗٛز ايرٟ تتعاٌَ َع٘

ٍٝ    خاٌص ٌَٓٗر اـري١ٜيًع٬قات ايعا١َ يف امل٪ضطات  ٭ٚيٜٛةات   ٔيف ممازض١ ْػةاطاتٗا، ٚتستٝةب َعة

 ٚظا٥فٗا، َٚطت٣ًٛ إدازٜا ٭دٗص٠ ايع٬قات ايعا١َ فٝٗا ٜٓاضب ٚضعٗا املادٟ ٚايبػسٟ.

ؼتةاز إىل دٗةاش يًع٬قةات ايعاَة١ ٜكةّٛ       -َجًةٗا َجةٌ أٟ َ٪ضطة١ أخةس٣      - اـريٜة١ ٚامل٪ضطات 

 فُٝا ٜأتٞ: اـري١ٜامل٪ضطات بٗرٙ املٗاّ ٚحبريٖا، ٚتتأند أ١ُٖٝ ايع٬قات ايعا١َ يف 
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نجس٠ املٓظُات ايدٚي١ٝ حبري اإلض١َٝ٬ اييت تعٌُ يف ايعامل اإلض٬َٞ، ٚتطع٢ ٫دتراب  -1

يًُ٪ضطةةات  ًٜاٜٚعةةد ٖةةرا ؼةةد 1، أنةةع عةةدد َةةٔ اؾُةةاٖري املطةة١ًُ ٚتتٓةةافظ يف ذيةةو 

 د ٖرٙ املٓظُات، بٌ ٜٚةدفعٗا إىل عُةٌ َطةتُس   ظتٓافظ إٔ اإلض١َٝ٬ اييت هب عًٝٗا 

يًبشح عٔ ْػاطات ؽدَٗا يف اضتكطاب مجٗٛزٖا، ٚإدسا٤ عٛخ ايسأٟ ايعاّ َٚطٛا 

 اؾُٗٛز ايداخًٞ ٚاـازدٞ.

ٜٚتٓٛع، أَا تعددٙ فبتعدد ا٭قطةاز يف ايعةامل نًة٘؛ ٭ٕ     اـري١ٜٜتعدد مجٗٛز امل٪ضطات  -2

      ٛ ز ايدع٠ٛ اإلض١َٝ٬ تتٛد٘ يًٓاع ناف١، ٚأَا تٓٛعة٘ فبتٓةٛع ايعةامل نًة٘ أٜطةا؛ فذُٗة

ايع٬قةةةات ايعاَةةة١ يف امل٪ضطةةةات اإلضةةة١َٝ٬ َةةةِٓٗ املتعًُةةةٕٛ ٚحبةةةري املةةةتعًُني، ايسدةةةاٍ     

ٚايٓطا٤، ايصغاز ٚايهباز، ايتذاز ٚايفكةسا٤، املٓهٛبةٕٛ ٚاملتٓعُةٕٛ.. إ  ، َٚجةٌ ٖةرا      

ايف٦ةات يتكةدِٜ اـةدَات هلةِ أٚ      ايتعدد ٜفسض ع٢ً امل٪ضطات ايتٛاصٌ املطتُس َك ٖرٙ

 املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ َِٓٗ.يطًب ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ 

ممةا   ايةداخٌ ٚاـةازز  ظاٖس٠ ًَشٛظ١ بٓػاطاتٗا املتعدد٠ يف  اـري١ٜأصبشت امل٪ضطات  -3

 أدٗص٠ فاع١ً يًع٬قات ايعا١َ يف ٖرٙ امل٪ضطات. ٜفسض ٚدٛد

وتاز تٛضك امل٪ضطات اإلض١َٝ٬ يف أعُاهلا إىل تطشٝات نبري٠ َٔ ايعاًَني املةٛظفني   -4

اييت تدفعِٗ يًعٌُ ٚتصٜةد َةٔ إْتةادِٗ.     اؿاد١ يسفك َعٜٓٛاتِٗٚاملتطٛعني، مما ٜ٪ند 

 ٚزفك ايسٚا املع١ٜٛٓ َٔ ٚادبات َٚط٪ٚيٝات أدٗص٠ ايع٬قات ايعا١َ يف ٖرٙ امل٪ضطات. 

 

دٗص٠ ايع٬قات ايعا١َ يف امل٪ضطةات اـريٜة١ يف   ْظسا يتعرز إدسا٤ دزاض١ َطش١ٝ يٛاقك أ 

بطةةبب تةةأخس ايتبًٝةةض باملٛضةةٛع ايةةرٟ أنتةةب فٝةة٘، فُةةٔ       -عًةة٢ ايباسةةح   -املًُهةة١ ايعسبٝةة١  

املٓاضب إٔ أعسض ٭ِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا يف دزاض١ ضابك١ قبٌ تطك ضٓٛات تكسٜبًا ممةا ية٘   

 ص١ً مبٛضٛع ٖرٙ ايٛزق١.

                                                 
ّ يف ْٜٝٛٛزى مل وطسٙ َٔ َٓظُات اإلحباث١ 11/3/1993-9عاملٝا عٔ اي٬د٦ني يف املد٠ َٔ  فكد عكد ايفاتٝهإ َ٪ سا - 1

ًَٕٝٛ  18 - 16إٔ ٖٓاى َا بني  اإلض١َٝ٬ يف ايعامل إ٫ ١٦ٖٝ اإلحباث١ اإلض١َٝ٬ ايعامل١ٝ. ٚتػري إسصا٤ات ا٭َِ املتشد٠ إىل

% َٔ ٖ٪٤٫ اي٬د٦ني َٔ املطًُني. ف١ً 91اإلض١َٝ٬ ايعامل١ٝ إىل إٔ ٫د٧. ٜٚطٝف د. فسٜد قسغٞ املػسف ايعاّ ع٢ً ١٦ٖٝ اإلحباث١ 

 67 - 66ٖة ص 1414عاّ  6ايعدد  اإلحباث١
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ايع٬قةات ايعاَة١ يف امل٪ضطةات اإلضة١َٝ٬ بةاإلداز٠ ايعًٝةا        ٗةص٠ ع٢ً ايةسحبِ َةٔ ازتبةامل أد    (1

ِ "ٚاسد )إداز٠( عةدا ايٓةد٠ٚ فهْة٘     تكك يف َطت٣ٛ إدازٟإ٫ أْٗا %، 75بٓطب١  ٚيةٝظ   "قطة

ق١ً عدد املتخصصني يف فاٍ ايع٬قات ايعا١َ ٚاإلعة٬ّ  ، ٚتعاْٞ ٖرٙ ا٭دٗص٠ َٔ إداز٠

 .%41.46ْطبتِٗ  سٝح ٚصًت

فٝتبعٗةا ضةبع١ أقطةاّ     يع٬قةات ايعاَة١ أقطةاّ إدازٜة١ أٚ فٓٝة١ عةدا )اهل٦ٝة١(       ٫ ٜتبك أدٗص٠ ا (2

ايصةةشاف١، ٚاإلْتةةاز ايفةةن، ٚاإلْتةةاز   ٚزغةةٝف اإلع٬َةةٞ،  ايع٬قةةات ايعاَةة١، ٚا٭ " :ٖةةٞ

 ."ايتًفصْٜٛٞ، ٚاإلْتاز املطسسٞ، ٚاملعازض

ز٠ ٫ ٜػةةةرتى َةةةدٜس ايع٬قةةةات ايعاَةةة١ يف امل٪ضطةةةات اإلضةةة١َٝ٬ َباغةةةس٠ يف فةةةايظ إدا (3

امل٪ضطةةات، حبةةري أْةة٘ ٜػةةازى بطسٜكةة١ حبةةري َباغةةس٠ يف ايكةةسازات املتعًكةة١ بةةاؾُٗٛز عةةٔ    

 طسٜل تكدِٜ املعًَٛات أٚ املػٛز٠.

ٜتفسع عٔ )اهل١٦ٝ ٚايٓد٠ٚ( َهاتب فسع١ٝ داخةٌ املًُهة١ ايعسبٝة١ ايطةعٛد١ٜ فٝٗةا أدٗةص٠        (4

، ٫ٚ ٜٛدةد  ٥ٝظيًع٬قات ايعاَة١، يهٓٗةا ٫ تتبةك إداز٠ ايع٬قةات ايعاَة١ يف املسنةص ايةس       

 .بٝٓٗا تٓطٝل

امل٪ضطةةات  نػةةفت ايدزاضةة١ عةةٔ اؿادةة١ املاضةة١ يتةةدزٜب َةةٛظفٞ ايع٬قةةات ايعاَةة١ يف    (5

% َِٓٗ أٟ تدزٜب يف فةاٍ ايع٬قةات ايعاَة١، ٖٚةٞ ْطةب١      92اإلض١َٝ٬، سٝح مل ٜتًل 

 َستفع١ ددا.

ضة١َٝ٬  اقتصست املطتٜٛات ا٫تصاي١ٝ ايةيت تطةتعًُٗا ايع٬قةات ايعاَة١ يف امل٪ضطةات اإل      (6

 يف امل٪ضطةة١( ٚاـةةازدٞ )داخةةٌ املًُهةة١   ني٫تصةةاٍ بةةاؾُٗٛز ايةةداخًٞ )ايعةةاًَ  عًةة٢ ا

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ( ٚأحبفًت اؾُٗٛز خازز املًُه١.

انفاض عدد ايٓػاطات ا٫تصاي١ٝ املٛد١ٗ يًذُٗٛز ايةداخًٞ، ٚاشدٜةاد عةدد ايٓػةاطات      (7

 املٛد١ٗ يًذُٗٛز اـازدٞ ٚتعدد قٓٛاتٗا، ٚف٦اتٗا.

ٚ  تكسٜبةةا َةةك  ؼةةس (8 ص ايع٬قةةات ايعاَةة١ عًةة٢ ا٫تصةةاٍ بةةأفساد اجملتُةةك ايعةةاّ، بكةةدز َتطةةا

 ا٫تصاٍ مب٪ضطات اجملتُك احملٝط١ بٗا.

سٝةح ٚصةًت ْطةةب١    ،َطةت٣ٛ ممازضة١ ْػةاطات ايع٬قةات ايعاَة١     ايٓطة  يف  نفةاض  ا٫ (9

 %.61ممازض١ ا٭ْػط١ 
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باٍ ايٛفةةٛد ٚتةةٛدٜعِٗ؛  ازتفةةاع ْطةةب١ ا٫ٖتُةةاّ بٛظٝفةة١ ايػةة٪ٕٚ ايعاَةة١، اـاصةة١ باضةةتك     (11

ٚيريو اضتًٗهت دٗٛد َةٛظفٞ ايع٬قةات ايعاَة١ يف ذيةو ايعُةٌ ايبطةٝ  مبةا أثةس عًة٢          

 ْػاطات أخس٣ هلا أُٖٝتٗا َجٌ ْػاطات ايٛظٝف١ ا٫ضتػاز١ٜ، ٚا٫تصاي١ٝ، ٚاإلع١َٝ٬. 

أدٗةةص٠ ايع٬قةةات ايعاَةة١ يف امل٪ضطةةات اإلضةة١َٝ٬ بٛظٝفةة١ ْٛعٝةة١ خاصةة١ تٓاضةةب    تٓػةةغٌ(11

اطات امل٪ضط١ ٚتتُجٌ ْػاطات ٖرٙ ايٛظٝف١ يف اؿح ع٢ً ايتعع يًُػسٚعات طبٝع١ ْػ

اـريٜةة١، ٚإعةةداد اإلع٬ْةةات اـاصةة١ بةةريو، ٚتطةةٜٛل بعةةض َٓتذةةات امل٪ضطةة١ ايةةيت          

 تطتجُس يف املػسٚعات اـري١ٜ، ٚتٓطٝل عٌُ املتطٛعني. 

ٖتُاَٗةةا تٗةةتِ امل٪ضطةةات اإلضةة١َٝ٬ بهقاَةة١ املعةةازض أٚ املػةةازن١ فٝٗةةا، أنجةةس َةةٔ ا     (12

ذات ا٫ْتػةةةاز ايٛاضةةةك، ٚاؾُٗةةةٛز  ،ًَٛةةةات عةةةٔ امل٪ضطةةة١ يٛضةةةا٥ٌ اإلعةةة٬ّبهعةةةداد املع

 ايعسٜض. 

تتبةةك أدٗةةص٠ ايع٬قةةات ايعاَةة١ يف فتُةةك ايبشةةح ضٝاضةة١ إع٬َٝةة١ خاصةة١، فٗةةٞ ٫ تٗةةتِ   (13

نةةجريا مبةةا ٜٓػةةس عةةٔ امل٪ضطةة١ َةةٔ َعًَٛةةات خاط٦ةة١ أٚ أخبةةاز حبةةري صةةشٝش١، ٫ٚ تكةةّٛ   

 ت اـاط١٦ يد٣ اؾُٗٛز.مب١ُٗ تصشٝح ايتصٛزا

 ٫ تٗتِ ايع٬قات ايعا١َ نجريا بدزاضات تكِٜٛ ايٓػاطات، أٚ عٛخ ايسأٟ ايعاّ. (14

تدعِ اإلداز٠ ايعًٝا يف امل٪ضطات اإلض١َٝ٬ ٚظٝف١ ايع٬قةات ايعاَة١، ٚاضةتعُاٍ تكٓٝةات     (15

 ا٫تصاٍ اؿدٜج١، دعُا قٜٛا.

 ايع٬قات ايعا١َ.انفاض ْطب١ اضتعُاٍ ا٫ضتػازات اـازد١ٝ يف فاٍ (16

 

 ايتعسٜف: .1

ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ: "اْطباع صٛز٠ ايػ٤ٞ يف ايرٖٔ"، أٚ بتعبري أدم: "سطٛز صٛز٠ ايػ٤ٞ يف 

املتص١ً بايفعةٌ   (IMAGE)ايرٖٔ"، ٜٚعٛد َصطًح ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ يف أصً٘ اي٬تٝن إىل ن١ًُ 

(IMITARI)َ ِإٔ املع٢ٓ ايًغٟٛ يًصٛز٠ ايرٖٓٝة١ ٜةدٍ عًة٢    ، "وانٞ" أٚ "رجٌ"، ٚع٢ً ايسحب ٔ

احملانةةا٠ ٚايتُجٝةةٌ إ٫ إٔ َعٓاٖةةا ايفٝصٜةةا٥ٞ "ا٫ْعهةةاع"، ٖٚةةٛ املعٓةة٢ ايةةرٟ أغةةاز إيٝةة٘ َعذةةِ         

"تصٛز عكًٞ غا٥ك بني أفساد مجاع١ َع١ٓٝ مٛ غخص أٚ غ٤ٞ َعني"، ٚصةسا بة٘ املةٛزد     (ٜٚبطرت)

ٖةرا ا٫ْطبةاع أٚ ا٫ْعهةاع ايفٝصٜةا٥ٞ يةٝظ      ْطبةاع ايةرٖن"، يهةٔ    ا٫"ةسني تسدِ تًو ايه١ًُ ب
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اْعهاضًا تاَا ٚنا٬َ ٚإمنا ٖٛ اْعهاع دص٥ٞ، ٜػب٘ إىل سد نبري تًو ايصٛز٠ املٓعهط١ يف 

املسآ٠ فٗٞ يٝطت إ٫ اؾص٤ املكابٌ يًُسآ٠ فك  أَا ا٭دصا٤ ا٭خةس٣ فة٬ تعهطةٗا املةسآ٠، ٚبايتةايٞ      

أَس َةا، ٖٚةرا ايتصةٛز ىتةصٍ تفاصةٌٝ نةجري٠        فٗٛ تصٛز قدٚد وتفظ ب٘ اإلْطإ يف ذٖٓ٘ عٔ

 يف َػٗد ٚاسد.

ٞ "عٓةدٟ َٓةتر ممتةاش    قد ٜكٍٛ زدةٌ ا٭عُةاٍ     حبةري شاٍ  ٫ أدٚيٞ، يهةن اية طةت٣ٛ  امل ٜطةاٖ

 طةتشل ٫ ْ يهٔ ايٓةاع ٜةسٕٚ أْٓةا   َصسيف "خدَاتٓا ممتاش٠؛ ، ٚقد ٜكٍٛ قادز ع٢ً ايًشام بايطٛم"

 عرتف بٗا. ٜمل  ايسا٥ع١ٛاٖب٘ ٕ َ٭كًل باي فسد آخس، ٚقد ٜػعس "ا٫َتٝاش

 ِٗيهةٓ ١، ٘ اـاصة تة طسٜك ٝصٙ بٜعسض  َِٓٗ نٌ غخص إٔ بني ٖ٪٤٫ػرتى امل ايكاضِ

إٕ  اعرتاف اؾُٗٛز ب٘، ٖٚٛ َا ٜط٢ُ يف ايع٬قات ايعا١َ بايصةٛز٠ ايرٖٓٝة١.  إىل  ٜتطًعٕٛ ٛاَا شاي

عةٔ ذيةو   ْٗةا َطة٪ٚي١   عتكةد أ مل ت َةا  عةٔ أٟ َ٪ضطة١  ْطباع حبةري َٓاضةب   اعكٍٛ تػهٌٝ َٔ حبري امل

 يتعًةة٢ ا٭فعةةاٍ ايةة َٓٗةةا؛ يةةّٛ امل٪ضطةة١ رهةةٔ إٔ تظٗةةس املطةة٪ٚي١ٝ يف عةةدد َةةٔ املظةةاٖس ٚ ،ايفعةةٌ

 تٗةا أٚ أدقصةست يف أدا٥ٗةا   أٚ  ٗاثٚسدع٢ً  تأٚ غذع تأٚ ضًٗ أٚ مسشت بٗا، أٚ أَست بٗا، تٗاأد

٠ امل٪ضطة١  صةٛز فةهٕ   - اٖذَٛة مل ٜهةٔ  سةدخ  إٔ َةا  أٚ  - ُتًِ امل٪ضط١هذا مل ، فػهٌ ض٧ٝب

 ًفعٌ.يُٗٛز ايػ٤ٞ املِٗ ٖٛ اضتٓهاز اؾ ٠،ٗددَ يٝطت عٓد٥ر

ٌ    ١َطة٪ٚي ضٛا٤ أناْةت امل٪ضطة١    ،نجس أ١ُٖٝ َٔ اؿكٝك١ا٭تصٛزات اي أّ  يف اؿكٝكة١ عةٔ ايفعة

عًة٢ ايفعةٌ    تةٛب   فًٗا اؿل أ٫ عٔ ايفعٌ اهلذَٛٞ ١َط٪ٚيحبري امل٪ضط١ ناْت هذا ف حبري َط٪ٚي١؛

إٔ اؾُٗٛز  عتكداطاملا ٚ. يسدٖا ع٢ً اهلذّٛهٔ إٔ ٜهٕٛ َهْٛا َُٗا ٖرا رٚ، حبري ا٭خ٬قٞ

 ايصٛز٠ يف خطس.فهٕ رْب، امل٪ضط١ ٖٞ امل

ٚ   ذيوض٦ٝا يف اؿكٝك١ فهٕ ايفعٌ مل ٜهٔ إذا  رهةٔ إٔ ٜهةٕٛ دةص٤ا َُٗةا َةٔ      ٫ ٜعةد ٖذَٛةًا، 

 .ض٦ٝاايفعٌ إٔ اؾُٗٛز ٜعتكد  إذا نإيهٔ ا٭نجس أ١ُٖٝ ٚ، ٗادفاع

ٍ  ف د٠،َتعدمجاٖري يف أحبًب ا٭سٝإ ؽاطب  مل٪ضطاتاأخريا  امل٪ضطة١ قةد تكابةٌ     ع٢ً ضةبٌٝ املجةا

، َٚتةةععني، ني، ٚضٝاضةةٝٛظفنيَةةٚأصةةشاب أضةةِٗ، َٚٓظُةةات سهَٛٝةة١، َٚةةٛاطٓني قًةةٝني، 

َٚٛظةف  كةاٚف، ٚأٖةداف.   ٚنٌ مجٗةٛز ية٘ َصةات َتٓٛعة١ فعة٬،      َٚطتفٝدٜٔ َٔ خدَاتٗا، ٚ

 .ٜستب اؾُٗٛز سطب أُٖٝت٘اؾُٗٛز ا٭نجس أ١ُٖٝ أٚ  وددهب إٔ  ايع٬قات ايعا١َ
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 َهْٛات ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ: .2

ٜػري "نٝٓح بٛيدْر" يف تعسٜف٘ يًصٛز٠ ايرٖٓٝة١ إىل أْٗةا تتهةٕٛ َةٔ تفاعةٌ اإلْطةإ َةك        

 نٌ َٔ:

 .ٞاملهإ ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘، َٚٛقع٘ يف ايعامل اـازد 

 .ايصَإ ٚاملعًَٛات ايتازى١ٝ يًشطاز٠ اإلْطا١ْٝ 

 يع٬قات ايػخص١ٝ ٚزٚاب  ا٭ضس٠ ٚا٭صدقا٤.ا 

 .ا٭فعاٍ املستبط١ بايطبٝع١ ٚاـعات املهتطب١ سٝاهلا 

 .ا٭ساضٝظ ٚاملػاعس ٚا٫ْفعا٫ت 

 ٜٚطٝف "سطني قُد عًٞ" عٓاصس أخس٣ َجٌ:

 .ِٗاستٝادات اؾُاٖري َٚطايبِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ ٚتطًعات 

  املط٪ٚيني فٝٗا.ٚأقٛاٍ  امل٪ضط١زدٚد أفعاٍ اؾُٗٛز ػاٙ ضًٛى 

ٚع٢ً ايسحبِ َٔ أ١ُٖٝ ايعٓاصس ايةيت أغةاز إيٝٗةا "بٛيةدْر" ٚ"قُةد سطةني" إ٫ أْٗةا يٝطةت         

َهْٛات يًصٛز٠ ٚإمنا ٖٞ عٛاٌَ َ٪ثس٠ يف زضِ سةدٚد ايصةٛز٠ ٬َٚقٗةا، أَةا َهْٛاتٗةا فٗةٞ       

نةةٌ ا٭دةةصا٤ ايةةيت اْعهطةةت يف ذٖةةٔ اإلْطةةإ عةةٔ "ايػةة٤ٞ"؛ فايصةةٛز٠ ايرٖٓٝةة١ يًُ٪ضطةة١ تػةةٌُ  

 بعض أٚ نٌ ايعٓاصس ايتاي١ٝ:

اضِ امل٪ضط١ ٚع٬َتٗا ايتذاز١ٜ أٚ غعازٖا، َٚٛظفٝٗا ٚقادتٗا، ٚضةًعٗا ايةيت تٓتذٗةا، أٚ    

خةةدَاتٗا ايةةيت تكةةدَٗا، ٚفًطةةفتٗا، ٚضٝاضةةتٗا، ٚقسازاتٗةةا ٚتازىٗةةا، ٚإلاشاتٗةةا ٚشٟ َٛظفٝٗةةا      

ايعاَةةةة١ ايطٝاضةةةة١ٝ  َٚٛاقعٗةةةةا ٚضةةةةٝازاتٗا، ٚدٚزٖةةةةا يف خدَةةةة١ اجملتُةةةةك َٚطةةةةاُٖاتٗا يف اؿٝةةةةا٠  

ٚا٫دتُاعٝةة١ ٚا٫قتصةةاد١ٜ، ٖٚةةٞ أٜطةةا إخفاقاتٗةةا َٚػةةه٬تٗا ْٚصاعاتٗةةا ٚآثازٖةةا ايطةةًب١ٝ عًةة٢     

 ايب١٦ٝ ٚاإلْطإ.. إ .

ع٢ً ا٫ْطباعات ا٭ٚىل، ٜٚس٣ أْٗا ١َُٗ يًغا١ٜ؛ ٭ٕ  (نًري أٚضنت)ٚيف ٖرا اإلطاز ٜ٪ند 

صاٍ ي٘ بٗا، ٚقةد ٜهةٕٛ ا٫تصةاٍ عةع     َٔ خ٬ٍ أٍٚ ات امل٪ضط١اؾُٗٛز ٜهٕٛ صٛز٠ فٛز١ٜ عٔ 

اهلةةةاتف، أٚ ايصٜةةةاز٠ ايػخصةةة١ٝ، أٚ غةةةسا٤ املٓةةةتر، أٚ اضةةةتعُاٍ اـدَةةة١، ثةةةِ ٜطةةةسا عةةةددا َةةةٔ       

ايتطا٫٩ت، َٚٓٗا: َا ٖٞ صٛز٠ َٛظفٞ امل٪ضط١؟ ٖةٌ تعاَةٌ َٛظةف اهلةاتف َةك املتصةٌ بػةهٌ        

٫ ٜأبة٘ بة٘؟ َةاذا عةٔ     َٗرب أّ تسن٘ ٜٓتظةس َةد٠ طًٜٛة١ عًة٢ اهلةاتف، فٝأخةر اْطباعةا بةإٔ أسةدا          
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املةةٛظفني ايةةرٜٔ ٜكةةابًٕٛ ايعُةة٤٬؟ ٖةةٌ ٖةةِ أدا٠ دعا٥ٝةة١ يًُ٪ضطةة١؟ ٖةةٌ يةةدِٜٗ أشٜةةا٤ َٛسةةد٠ ضةة١ًٗ     

ايتُٝٝص؟ ٌٖ ٜفخسٕٚ مبظٗسِٖ؟ َا غهٌ َهاتبِٗ؟ ٌٖ ؽًٛ َٛاقف ايطٝازات َٔ ايعى املا٥ٝة١  

١ ايبطةا٥ك ايةيت تعةاد    ٚاؿفس؟ َاذا عٔ َٓتذاتو أٚ خدَاتو؟ ٌٖ تًتةصّ مبٛاعٝةد ايتطةًِٝ؟ َةا ْطةب     

 بطبب اـًٌ؟ نِ عدد ايصبا٥ٔ ايدا٥ُني؟

 أدا٠ تهٜٛٔ ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ: .3

ٖةةٞ ا٭دا٠ ايةةيت ًْةةتك  بٗةةا ايصةةٛز ايفٛتٛحبسافٝةة١ أٚ صةةٛز ايفٝةةدٜٛ أٚ ايصةةٛز          اايهةةاَري

، إْٗةا  اايسق١ُٝ، ٚيهٔ اإلْطإ ًٜتك  ايصٛز ايرٖٓٝة١ بةأدا٠ خاصة١ ؽتًةف نةجريا عةٔ ايهةاَري       

٠ اؿاضس٠ يد٣ اإلْطإ، ف٫ًٛ إدزاى اإلْطةإ ْفطة٘ ٚسا٫تٗةا ملةا  هةٔ َةٔ إدزاى       ايعًِ بايصٛز

ْفط٘ ٚايصٛز اييت  -بايعًِ اؿطٛزٟ  -أٟ غ٤ٍٞ آخس خازدًا عٓٗا، فًُا نإ اإلْطإ ٜعسف 

تٓعهظ فٝٗا  هٔ َٔ َعسف١ اؿكا٥ل ايع١ٝٓٝ ٚا٭غٝا٤ اـازدٝة١، ٚإدزاى اإلْطةإ يٓفطة٘ َٚةا     

عةٔ طسٜةل اؿةٛاع اـُةظ ايبصةس ٚايطةُك ٚايًُةظ ٚايػةِ          -مبطاعد٠ ايدَاغ  -سٛي٘ ٜٓتكٌ 

 ٚايرٚم.

 ٚ ايرٖٓٝةة١ عةةٔ امل٪ضطةة١ تتهةةٕٛ َةةٔ     ٕ ايصةةٛز٠أ ،Chandu Nair ٜٚةةس٣ ْةةاٜس غةةاْد

ٔ ايةةيت وصةةٌ عًٝٗةا اإلْطةةإ  عًَٛةات  امل ، ٘تصةةٛزاتٚ ٘ػازبةةٚاملصةةادز اـازدٝة١   سةةٍٛ امل٪ضطة١ َةة

ٕ ، ٚبٓةةا٤ عًةة٢ ذيةة   ٘، إقُٝةةٚ، ٘زفةةاَعٚ ايٓةةٛع ا٭ٍٚ: ايصةةٛز٠ املطةةتٓد٠ عًةة٢     :و فايصةةٛز٠ ْٛعةةا

ايتذسب١، ٚايٓٛع ايجاْٞ ايصٛز٠ املطتٓد٠ ع٢ً َا ٜكٛي٘ ايٓاع، ٚأتٛقك إٔ ٜهٕٛ ايٓٛع ايجاْٞ أنجس 

 ضطش١ٝ َٔ ايٓٛع ا٭ٍٚ.

ٚنًُةةا اضةةتطاعت ايع٬قةةات ايعاَةة١ يف امل٪ضطةةات اـريٜةة١ تٛظٝةةف ٚضةةا٥ٌ املعسفةة١ يةةد٣      

٠ ايرٖٓٝةة١ يًُ٪ضطةة١ ايةةيت ٜٓتطةةبٕٛ إيٝٗةةا، اضةةتطاعٛا زضةةِ صةةٛز٠ أنجةةس      ايٓةةاع يف زضةةِ ايصةةٛز 

ايعاَةة١ أٚ  -ٚضةٛسا ٚذات شٚاٜةةا َتعةةدد٠، ٚرهةةٔ ْكةةٌ املعًَٛةةات يًذُٗةةٛز عةةع ٚضةةا٥ٌ اإلعةة٬ّ  

َةةٔ خةة٬ٍ ايصٜةةاز٠ ملكةةس امل٪ضطةة١ أٚ َعازضةةٗا، أٚ       ،أٚ ا٫تصةةاٍ املباغةةس  -اـاصةة١ بامل٪ضطةة١  

  هٝٓ٘ َٔ اضتعُاٍ ايطًع١ أٚ ا٫ضتفاد٠ َٔ اـد١َ.

 خطٛات بٓا٤ ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ: .4

ايطة٪اٍ  بٓا٤ ايصٛز مل ٜهٔ ض٬ٗ يف املاضٞ ٚئ ٜهٕٛ ض٬ٗ يف املطةتكبٌ، ٚيةريو فةهٕ    

ٛ   ا٭ٍٚ ايةةرٟ  يصةةٛز٠ اؿايٝةة١ يًُ٪ضطةة١؟  ، َةةا اهةةب إٔ هٝةةب عٓةة٘ ممازضةةٛ ايع٬قةةات ايعاَةة١ ٖةة
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. ٚيةةٔ ٜةةتُهٔ ٖةة٪٤٫ املُازضةةٕٛ َةةٔ اإلدابةة١   ؟ٜٓظةةس إيٝٗةةا املطةةاُٖٕٛ أٚ املتعةةإًَٛ َعٗةةا  نٝةةف ٚ

 ايصشٝش١ ٚايدقٝك١ دٕٚ إدسا٤ ايبشٛخ ٚايدزاضات ايع١ًُٝ.

ٕ      ففٞ ايٛقت ايرٟ ٜساْةا فٝة٘ اٯ   ٕ  خةسٕٚ َةٔ املٗةِ ز٩ٜة١ أْفطةٓا، هةب أ ا٫تصةاٍ أٚ   ٜهةٛ

إخباز قادتٗا باملػه٬ت ع٢ً  ااإلداز٠ ٚقادزتكِٝٝ ع٢ً  اقادز امل٪ضط١ اـري١ٜ يف ايع٬قات ايعا١َ

 فعًٝ٘ إٔ ٜطًب اضتػاز٠ خازد١ٝ.ٗرا، بخباز مل ٜهٔ قادزا ع٢ً اإلإذا ٚ اييت تٛادِٗٗ،

ك اإلْطةإ  إٕ َعسف١ ايٓفظ ٖٞ أِٖ املعازف، إذ بٗا تعةسف ا٭غةٝا٤ ا٭خةس٣، ٚنًُةا تٛض ة     

ٝٗا، اتطك عًُ٘ مبا سٛي٘ ٚ هٔ َٔ إدزاى اؿكا٥ل نُا ٖٞ، َٚةٔ مل  يف َعسف١ ْفط٘ ٚتعُل ف

 ٜعسف ْفط٘ سل املعسف١ فطٛف ٜعٝؼ أٖٚاًَا ٜظٓٗا سكا٥ل، فٝكُٝٗا تكًُٝٝا أع٢ً َٔ َطتٛاٖا. 

عٓدَا  ٜٓظس إيٝٗا َٛظفٖٛا ع٢ً أْٗا "َٗت١ُ بِٗ"، ٚيهٔإٔ  فكد تسحبب إسد٣ امل٪ضطات

ا، ٚزمبا ضعت َ٪ضط١ أخس٣ يًظٗٛز أَاّ رمل ٜػعسٚا بٗ املٛظفنيػف إٔ تهت "صٛز٠"تكّٛ اي

 ؛بػهٌ كتًفٜظٗسٖا صٛز٠ قد املتععني ع٢ً أْٗا "ضسٜع١ ايٛصٍٛ" إيِٝٗ، يهٔ تكِٜٛ اي

 اإلداز٠ ظد١ٜ.  مل تأخرٖااإلداز١ٜ، اييت  بعض اإلدسا٤ات بطبب

خر قا٫ٚت فٛز١ٜ إٕ اإلداز٠ املتعك١ً "اؿرز٠" قد تطذٌ بعض ا٫ْطباعات املباغس٠، ٚتت

ٔ وطِّٚ ٚاإلداز٠،املٛظفني بني  فطٌيٮع٬ق١ ايضٝشطٔ يتهٕٛ يف ايٛضك ايصشٝح، ٖٚرا 

 املطتٜٛات املختًف١.بعض ايهفا٠٤ يف 

ا٫تصاٍ باؾُٗٛز ايداخًٞ هب ايتعسف ع٢ً ا٭غٝا٤ اييت ٜفهس فٝٗا ٖ٪٤٫ بػإٔ قبٌ 

امل٪ضط١، فهذا ْطبت اإلداز٠ ٖرا  َٛظفٞ ْتػاز بنيضتٝا٤ ٚاضك ا٫ا ٖٓاىٜهٕٛ فكد  ،امل٪ضط١

، ٚيهٔ ٖرٙ ٭دٛزاشٜاد٠ ، فسمبا ضعت إىل َعاؾ١ ٖرا ا٫ضتٝا٤ َٔ خ٬ٍ ا٭دٛز ا٫ضتٝا٤ إىل

ايصٜاد٠ رهٔ إٔ تسفك تهايٝف امل٪ضط١ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلا أثس إهابٞ يف سٌ املػه١ً؛ ٭ٕ 

صاْعٞ ايكساز يف َٔ قبٌ ْصاف اإلايػعٛز بعدّ عٛاٌَ أخس٣ َجٌ املػه١ً زمبا تعٛد إىل 

تصٛزات ا٭عطا٤ اـاص١ سٍٛ َٓظُتِٗ رهٔ إٔ املطتٗدف، ٚايعٌُ بٛعٞ اي، أٚ ق١ً امل٪ضط١

 تصاٍ.ذيو ا٫اييت هب ايكٝاّ بٗا يف  ٮعُاٍدي٬ًٝ َُٗا يتهٕٛ 

كِٝٝ ايٛاقعٞ، رهةٔ إٔ ْتصةٛز   َٔ خ٬ٍ ايتاؿاي١ٝ بػهٌ ٚاضح،  بعد ؼدٜد ايصٛز٠

تصةةاٍ ا٫ٚضةةا٥ٌ  طةةتبدٍا٫تصةةاٍ؛ عٝةةح ْ تكٝةةِٝ تةةأثري أدٚات  ، عًةة٢ إٔ ْعٝةةد  املطًٛبةة١ايصةةٛز٠ 
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بٛضا٥ٌ أنجس تطٛزًا ٚأنجس تعسضًا َٔ قبٌ اؾُٗٛز املطةتٗدف، ٚخاصة١ تًةو ايٛضةا٥ٌ     تكًٝد١ٜ اي

 .ايتفاع١ًٝ َجٌ اإلْرتْت

 ٚعًةةة٢ ايةةةسحبِ َةةةٔ أُٖٝةةة١ ٚضةةةا٥ٌ ا٫تصةةةاٍ اؿدٜجةةة١ إ٫ إٔ أثسٖةةةا قةةةدٚد، إٕ مل تصةةةبح  

َٛظفةٛ   ٝة٘، ٚإٕ مل ٜتُتةك  سد عًايتفاعةٌ َعة٘ ٚاية   ِ ايسأٟ ايعاّ ٚتفٗ، قادز٠ ع٢ً امل٪ضط١ "َطتُع١"

 ٚايكدز٠ ع٢ً  ٝٝص ايتخ٬ٝت ٚايظٕٓٛ َٔ ايكطاٜا ايس٥ٝط١. َا١ْايػذاع١ ٚا٭بايع٬قات ايعا١َ 

أنجةةس يًشصةةٍٛ  أَةةٛا٫ايةرٟ ٜٓظةةس إىل املطةةتكبٌ ضٝصةسف    عًةة٢ إٔداز٠ اإلٜ٪نةد خةةعا٤   

اييت تغري  "املطتُع١" ايٓادش١ ٖٞ املٓظُات املٓظُاتَٔ داخٌ امل٪ضط١ ٚخازدٗا، ٢ٚ املعًَٛات عً

ٍ يف ايٛقت ْفطة٘   ؼاٍٚ ٗا عٔ اؾُٗٛز، ٚتصٛزات ٞ  إداز٠ أصةٛ "ايصةٛز٠"  املعةاْٞ  ٚ اإلدزاى اؿطة

 .، ٚاهلدف ايس٥ٝظ يًصٛز٠ ٖٛ "ايتُٝص" يف نٌ غ٤ٞ ع٢ً امل٪ضطات املػاب١ٗ ا٭خس٣ايٓاع عٓد

 

 : "ؼطني ايصٛز٠" ايصٛز٠بٓا٤ ضرتاتٝذٝات إعاد٠ ا .5

 تهرٜبايإضرتاتٝذ١ٝ  .1

 تصشٝح ايصٛز٠ ٖٛ ايتهرٜب يف غهًني كتًفني:يا٫ػاٙ ايعاّ 

 .تٓفٞ ٚقٛع ايطسز ع٢ً أسد، أٚ أٚ إلاشٙايفعٌ،  سدٚخ٪ضط١ إٔ تٓهس امل: ايػهٌ ا٭ٍٚ

ًا إٔ غخصسٝح ؼاٍٚ امل٪ضط١ إٔ تظٗس ٖٛ ؼٌٜٛ ايًّٛ إىل اٯخسٜٔ؛  يًتهرٜب :جاْٞايػهٌ اي

 . ايط٤ٞط٪ٍٚ عٔ ايفعٌ املأٚ َ٪ضط١ أخس٣ يف اؿكٝك١  آخس

 املط٪ٚي١ٝ إضرتاتٝذ١ٝ ايتٗسب َٔ .2

 ١ أغهاٍ:ٖرٙ هلا أزبع ايتٗسب َٔ املط٪ٚي١ٝضرتاتٝذ١ٝ إ

ٚ      إٔ ٪ضط١ رهٔ إٔ تكٍٛ امل ايػهٌ ا٭ٍٚ: ايطةًٛى  إٔ فعًةٗا نةإ فةسد زد فعةٌ هلذةّٛ آخةس، 

 ضتفصاش.ريو ا٫يزد فعٌ َعكٍٛ ٓظس إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ ٔ إٔ ٜره

ْكةص  املعًَٛةات سةٍٛ اؿاية١ أٚ     ْكةص  امل٪ضطة١ صعِ ايٓكض أٚ اإلبطاٍ، عٝةح تة   ايجاْٞ:ايػهٌ 

دتُةاع َٗةِ رهةٔ إٔ    اػغٍٛ ايةرٟ تغٝةب عةٔ    املتٓفٝرٟ ايدٜس فامل ؛امل١ُٗ ٖاطٝطس٠ ع٢ً عٓاصساي

كًة١ املعًَٛةات عةرز    ف نةإ صةشٝشا،  ايٝةّٛ." إذا   إىل ّدِّق ة  دتُةاع إٔ ا٫ مل أخةع أبةداً  ٜدعٞ "بةأْن  

 ًغٝاب.َكبٍٛ ي

إٔ تكٓةةك اضةةتطاعت هذا ، فةةسةةدخ بايصةةدف١ايطةة٤ٞ ايعُةةٌ إٔ  امل٪ضطةة١ دعٞتةةإٔ : جايةةحايايػةةهٌ 
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ايةرٟ  ايطةسز  إٔ ؽفض ، ١ٝٚشٌُ أقٌ َط٪ٚيتتإٔ فعًٝٗا ، َٔ حبري قصدايفعٌ سدخ إٔ اؾُٗٛز 

 امل٪ضط١.صٛز٠ ؿل ب

 طٝب١. ١بٓٝسصٌ  ايط٤ٞإٔ ايطًٛى إىل  تػري امل٪ضط١إٔ  :بكاسايػهٌ اي

 دزد١ اهلذّٛ ضٝفإضرتاتٝذ١ٝ ؽ .3

ٌ ية احملطٛضة١  دزدة١ اهلذةّٛ   ٪ضط١ ايةيت تةتِٗ با٭عُةاٍ اـاط٦ة١ رهةٔ إٔ ؽفةض       امل  ،ريو ايفعة

 .١ أغهاٍضرتاتٝذ١ٝ هلا ضتٖٚرٙ اإل

َػةاعس اؾُٗةٛز اإلهابٝة١     ١تكٜٛة قاٚي١ ؽفٝف ايطغ  ع٢ً امل٪ضط١ َٔ خة٬ٍ   :ٍٚايػهٌ ا٭

أٚ  ٗاقةد تصةف خصا٥صة   ؛ فامل٪ضط١ بايفعٌ اـاط٧ ١ستبطاملاملػاعس ايطًب١ٝ تتٛاشٕ َك ، يػاٖٗا

 يف املاضٞ. تٗا عًُاييت هاب١ٝ اإل اأفعاهل

 بايفعٌ اـاط٧.  ١ستبطاملتكًٌٝ املػاعس ايطًب١ٝ  ١اٚيق :جاْٞايػهٌ اي

َػةابٗا يًعُةٌ اهلذةَٛٞ، يهٓة٘      ح تةعش امل٪ضطة١ فعة٬ً   عٝة تفاضٌ، ايّ اضتخدا :يحاايجايػهٌ 

 .مما تصٛزٙ املٗامجٕٛأقٌ بهجري  عٓ٘، ست٢ ٜبدٚ ايعٌُ ايط٤ٞ َتُٝص

ٞ  تفةٛم تخفةٝض دزدة١ اهلذةّٛ ٖةٛ اي    ي : سابةك ايػهٌ اي طةك  امل٪ضطة١ إٔ ت اٍٚ عٝةح ؼة  ، ٚايتطةاَ

تةدعٞ إٔ املٓةافك   إٔ ٪ضط١ ايةيت ػةسب عًة٢ اؿٝٛاْةات رهةٔ      ؛ فاملايفعٌ يف ضٝام أنجس َٓاضب١

 ًشٝٛاْات.بايٓطب١ ئَ َجٌ ٖرا ايبشح أنجس َٔ ا٭ضساز يًبػس 

 َٗامج١ َتُِٗٝٗ.  ٕٚعٌُ قد ٜكسزط٤ٛ ايب ٕٛتُٗامل :َظااـايػهٌ 

 .تشطٔضتصٛز٠ امل٪ضط١ فهٕ يًطش١ٝ، نإ َكب٫ٛ ايتعٜٛض إذا ايػهٌ ايطادع: 

 إدسا٤ ايتصشٝحإضرتاتٝذ١ٝ  .4

املٛدةٛد٠  رهٔ إٔ ٜأخر غهٌ إعةاد٠ اؿاية١   ، ٖٚرا اإلدسا٤ ملػه١ًتعد امل٪ضط١ بتصشٝح اقد 

  .َس٠ أخس٣ايفعٌ ٖرا عد مبٓك تهساز ايٛ، ٚايط٤ٞايعٌُ  قبٌ

 إضرتاتٝذ١ٝ ا٫عرتاف بايرْب .5

عةا٥ل  اي إ٫ إٔ، ا٫عرتاف باـطأ، ٚاضتذدا٤ ايعفٛ ٖٞإلعاد٠ ايصٛز٠  ا٭خري٠ضرتاتٝذ١ٝ ايعا١َ اإل

 .٣ ضد امل٪ضط١دعاٚايطشاٜا بهقا١َ اي تغسٟأْٗا قد ٖٛ ٝذ١ٝ ضرتاترٙ اإلهلتٌُ احمل

 إضرتاتٝذ١ٝ ايصُت .6

ضرتاتٝذ١ٝ يًتعاٌَ َك اهلذةّٛ عًة٢ امل٪ضطة١، خاصة١ إذا نةإ َطةت٣ٛ       إايصُت أٚ ايتذاٌٖ رجٌ 
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ز ٚاضةةك، ٜٚةةدعٞ اـةةعا٤ إٔ ٖةةرٙ  اهلذةةّٛ ضةةعٝفا، ٚايٛضةة١ًٝ املطةةتع١ًُ يف اهلذةةّٛ يةةٝظ هلةةا اْتػةةا  

 تدٍ ع٢ً ا٫ضتط٬ّ، ٚايتخًٞ عٔ ايطٝطس٠ ع٢ً املٛقف. ضرتاتٝذ١ٝ قداإل

ضةةرتاتٝذ١ٝ قةةد ؼةةدخ غةةهٛنا أٚ تصٜةةد ايػةةهٛى اؿايٝةة١ ٚاؿةةري٠، ٚتعتةةع قطةة١ٝ         ٖٚةةرٙ اإل

 اييت تعصش اْطباعات اؾُٗٛز ايطًب١ٝ.ٖٞ ايع٬قات ايعا١َ 
 

 تصاٍ ا٭ش١َقرتاسات ٫ا .7

 ٮش١َيطٛاز٨  ١خط إعداد : 

ايةسد  يف احملتًُة١  ٚرٓك ايعجسات ،سد ايٚقت  ٜكًٌش١َ قد خ ا٭سدٌٚ قبٌ تعِكاملتخطٝ  اي

عةٔ   ٝهةٕٛ َطة٪٫ٚ  ي "َةا " اغخصة ف امل٪ضطة١  عٝةح تهًِة   ،شَة١ ا٭ٚي١ٝ ػةاٙ ا٭ ُ٪ضط١ ا٭ٚيٞ يً

ٚ طةةسٜك ٜتخةةر اإلدةةسا٤ اي ٚ،شَةة١ عًةة٢ ا٭سد ايةة ٖةةرا ايػةةخص هةةب إٔ ٜتٛقةةك   يف ايٛقةةت املٓاضةةب، 

ٛ   احملشَةةات ا٭ ايةةسحبِ َةةٔ إٔ ا٭شَةةات رهةةٔ إٔ تأخةةر    ٚعًةة٢ از٨. تًُةة١ أٜطةةا ٜٚٗٝةة٧ خطةة  ايطةة

طةريإ هةب إٔ تتٛقةك    ايُ٪ضطة١  ٗةا؛ ف بعض ا٭شَات احملت١ًُ رهٔ تٛقعإ٫ إٔ ،  َتٓٛع١أغها٫

، ٚامل٪ضطةة١ اـريٜةة١ طعةةِ هةةب إٔ ٜطةةتعد ؿةةا٫ت ايتطةةُِ ايغةةرا٥ٞٚامل؛ ايطةةا٥س٠ إَهاْٝةة١ ؼطةةِ

ايتةععني، أٚ قٝةاّ تة٬ت َطةاد٠ يٓػةاطاتٗا      هب إٔ تتٛقك ْطٛب َٛازدٖا املاي١ٝ، ٚتسادك دعِ 

خط  ايطٛاز٨ ٖةرٙ هةب إٔ تسادةك بػةهٌ دٚزٟ ٚتطبةل بػةهٌ        يصسف املتععني عٔ دعُٗا،

عٓاصس املػه١ً ايفع١ًٝ قد ؽتًف عٔ املػه١ً املتٛقعة١، يةرا هةب إٔ تعةدٍ     عًًُا بإٔ  ،َدزٚع

 ط  سطب اؿاد١.اـ
 

 تٗاَاتؼًٌٝ ا٭ش١َ ٚا٫ 

ايع٬ق١ بػةهٌ   ٟا٭ش١َ ٚاؾُٗٛز ذنٌ َٔ ش١َ، َٔ املِٗ فِٗ طبٝع١ ا٭عٓدَا ؼدخ 

يةسد  تةتُهٔ َةٔ ا  ٪ضطة١ طبٝعة١ ا٭شَة١ ي   املتٗاَات أٚ ايػهٛى؟ هب إٔ تعسف َا ا٫ :ٚاضح. أ٫ٚ

ٜصُِ ايسد هب إٔ ، ٚاحملطٛض١ يًُخايف١ املصع١َٛ اـطٛز٠َٔ املِٗ َعسف١  ا:بػهٌ ٥٬َِ. ثاْٝ

 ُخايف١.يً
 

 ايع٬ق١ ٟٗٛز ذاؾُ ؼدٜد 

 ١سضةةايتصةةُِٝ ايٖةةٛ إلقٓةةاع يس٥ٝظ ايةةص٤ اؾفةةاؾُٗةةٛز بػةةهٌ ٚاضةةح.   َةةٔ ايطةةسٚزٟ ؼدٜةةد   

َةك  عدرة١ ايكُٝة١    ٚيهٓٗةا فُٛعة١ ٚاسةد٠   َةك  سضةاي١ قةد تهةٕٛ فعاية١     يهةٔ تًةو اي  ٚ ،ًذُٗٛزي
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 ،٪ضط١ اييت تٛاد٘ أش١َ قد تت٢ُٓ ايتأثري إهابٝا ع٢ً أنجس َٔ مجٗٛز ٚاسد، ٚاملأخس٣فُٛع١ 

 .تستٝب اؾُٗٛز سطب أُٖٝتِٗفطٌ فُٔ ا٭هذا نإ ا٭َس نريو، ف

 

 :يصٛز٠ اح شٝتصياٍ ايفع يًشدٜح اقرتاسات  .8

قرتاسةات يًتةأثري رهةٔ إٔ    فةهٕ ا٫ اؿةدٜح املكٓةك،   َةٔ  ايصةٛز٠ غةهٌ    تصشٝح٭ٕ خطاب  :أ٫ٚ

 بػهٌ عاّ:إلقٓاع يػتل َٔ فُٗٓا ت

  دعا٤ات اـاط١٦ا٫ إثاز٠ػٓب. 

 دعا٤اتي٬ افٝنا ًادعُ ٚفس. 

 ِّ  .١ًُاؿ طٛاٍز املٛاضٝك ط

 اؿذر اييت قد ت٪ثس عهطٝا. ػٓب 

 يف اؿكٝكة١  - تتعةازض  صٛز٠ قةد اي)كاٚف إعاد٠  َباغس٠هب إٔ تعرتف رْب١ ٪ضط١ املامل ا:ثاْٝ

ٗ   ؟أنجةس أُٖٝة١   أُٜٗةا ، ٚامل٪ضط١ هب إٔ تكسز ٣تفادٟ ايدعاٚيف سحبب١ ايَك  - أٚ  اإعةاد٠ صةٛزت

ٖٓاى سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايػة٤ٞ ايصةشٝح ٖةٛ ايةرٟ هةب إٔ ٜة٪د٣"، َٚةا عةدا ٖةرٙ          ضا٠(. كاامل ٟتفاد

، رهةٔ إٔ تةة٪ثس عهطةةٝا ايةةيت تٗاَةةات اؿكٝكٝة١  اٍٚ إْهةاز ا٫ فعًةة٢ امل٪ضطة١ إٔ ؼةة  ،اؿكٝكة١ 

إذا ظٗةةست  تٗاصةةداقٝمب ٜطةةس حبةةري ا٭خ٬قٝةة١ عُةةاٍ ا٭َطةة٪ٚي١ٝ ٚعًٝٗةةا إٔ تساعةةٞ إٔ ايتةةع٩ َةةٔ   

 اؿكٝك١. 

 يف اؿكٝك١. ٜهٕٛ بس٦ٜا  ِٗ بعٌُ ايط٤ٛ قدتامل ثايجا:

قابًٝةة١ إبطةةاٍ ايةةدع٣ٛ  ضةةرتاتٝذ١ٝاإلعًةةل بٗةةرٙ ، ٚيهةةٔ ٜتبٓذةةاا ّٛايًةة إٔ ْكةةٌتُةةٌ َةةٔ احمل ًا:بعةةاز

 "ايٓكض".

ا ٖةةرٚ، ايطةة٤ٞضةةبب ايفعةةٌ  تةةبنيرهةةٔ إٔ  ٠ امل٪ضطةة١ضةةٝطسخةةازز عٛاَةةٌ ناْةةت ايإذا  خاَطةةًا:

 .صٛز٠بٓا٤ اياد٠ طاعد ع٢ً إعٜٚ ،ط٪ٚي١ٝاملفف ىقد  ايبٝإ

عًة٢  دةدا.   اصشٝح أٚ َٓك تهةساز املػةه١ً رهةٔ إٔ ٜهةٕٛ َُٗة     ايتإلب٬غ عٔ خط  ا ًا:دضاض

 ٕ  إ٫ إٔ اإلبةة٬غ عةةٔ خطةة  ايتصةةشٝح  إٔ ٜعةةسف َةةٔ ًٜةةّٛ،   ٜسٜةةدايٓةةاع نةةجريا َةةٔ   ايةةسحبِ َةةٔ أ

أٚ تفةةادٟ املػةةانٌ  املػةةه١ً إلشايةة١ اؽةةرت خطةةٛات  ٜط٦ُةةِٓٗ نةةجريًا ٭ْةة٘ ىةةعِٖ إٔ ٖٓةةاى    

 -طةتكب١ًٝ  املػانٌ َٓك املطسز أٚ أٚ إشاي١ اي -تصشٝح املػه١ً ، ٚايتصاّ امل٪ضط١ بطتكب١ًٝامل
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 دٜح إعاد٠ ايصٛز٠. ؿددا  اَُٗ اهٕٛ َهْٜٛرهٔ إٔ 

 . ٠صٛزيً اؼطٝٓ -دا٥ُا  -د٢ْ ا٭د اؿكل ٫ تتٛقك إٔ و :ضابعا

َةك  رهةٔ إٔ تتطةل   املعاْةا٠   خطة  ؽفٝةف  ف َعةًا؛ املتعدد٠ رهٔ إٔ تعُةٌ   اتضرتاتٝذٝاإل ا:ثآَ

 . بايكط١َٝٗت١ُ ع٢ً أْٗا س امل٪ضط١ ٜصٛٚت، ؽفٝف ايطغ ، ٚتػذٝك اؾُٗٛزقا٫ٚت 

 

 إضرتاتٝذٝات صٛز٠ امل٪ضطات اـري١ٜ .9

 رهٔ تكطِٝ اضرتاتٝذٝات صٛز٠ امل٪ضطات اـري١ٜ إىل:

 ٚاحملافظة١   ضرتاتٝذ١ٝ ايصٛز٠ ايداخ١ًٝ: َٔ خ٬ٍ تأضٝظ بسْاَر ا٫تصاٍ َك املٛظفنيإ

 عًٝ٘، ٚتػذٝك اؿٛاز ٚدٗا يٛد٘ َك ايك٣ٛ ايعا١ًَ.

 َةك  ع٬ق١ ايتطٜٛس ايصٛز٠ اـازد١ٝ: َٔ خ٬ٍ ضرتاتٝذ١ٝ إ ٚ ايكطةاع اـةاص   اؿهَٛة١ 

 ١.ٚامل٪ضطات اـري١ٜ املُاثً

 ضةةرتاتٝذ١ٝ ايصةةٛز٠ يةةد٣ ايةةداعُني ٚاملتةةععني: َةةٔ خةة٬ٍ ايتةةدفل املطةةتُس يًُعًَٛةةات     إ

 ع ايصٜازات ايػخص١ٝ ٚايدعٛات ٚايًكا٤ات.ٚايتٛاصٌ املباغس ع

 ضرتاتٝذ١ٝ ايصةٛز٠ يةد٣ املطةتفٝدٜٔ َةٔ خةدَات امل٪ضطةات اـريٜة١ َةٔ خة٬ٍ تطةٜٛس           إ

 ا٭دا٤ ٚؼطني اـد١َ ٚضد اؿاد١.

 تٗةةاساقبَٚ ٚؼدٜةةدٖا ايكطةةاٜا ٚا٭شَةةات عةةحايكطةةاٜا: َةةٔ خةة٬ٍ  إداز٠ ضةةرتاتٝذ١ٝإ ،

ٚ تةةأثريات اييتكًٝةةٌ  تكٛرٗةةا  ٚ تٗةةازادٚإ ًُ٪ضطةةات  ايفةةسص اإلهابٝةة١ ي  ٠دايصٜةة ايطةةًب١ٝ، 

 ع٬َٞ.اإلتصاٍ ا٫ْاَر اـري١ٜ، ٚتطٜٛس ٚتٓفٝر بس

 تعًةةِٝ ايةةيت تةةبن  ايفٍعةةاٍ ٚبةةساَر ايتصةةاٍ ا٫يتطةةٜٛس : دتُاعٝةة١ا٫ع٬قةةات ايضةةرتاتٝذ١ٝ إ

 .َك عا١َ أفساد اجملتُك ايتأٜٝدقاعد٠ 

 ت اتصةاٍ دا٥ُة١ ٚقٜٛة١ َةك ٚضةا٥ٌ      ضرتاتٝذ١ٝ ايع٬قات اإلع١َٝ٬، َٔ خ٬ٍ إهاد قٓٛاإ

 اإلع٬ّ.

 َٗةةازات تةةٛفري ٚ املٗٓٝةة١َتابعةة١ فةةسص ايتطةةٜٛس   املٗةةن: َةةٔ خةة٬ٍ   تطةةٜٛس ضةةرتاتٝذ١ٝ ايإ

 ًُٓظ١ُ.يٓصح ٚايا٫تصاٍ 
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 قٛاعد عا١َ تتعًل بايصٛز٠ اير١ٖٝٓ .11

 .ٚاملساٜا ا٤ضٛصٛز٠ با٭اي٫ رهٔ إٔ تصاغ  .1

2.  ٍ ٢ ستة٢ تظٗةس ايصةٛز٠ ايةيت     إٔ تطةع  ٝةد٠ اؾطةُع١  اينتطةاب  ايطسٜةل ٫ "ضةكسامل:   ٜكةٛ

  .تسحببٗا"

 %( عُا عًُت.11%(، ٚؼدخ )91دا٥ُا: اعٌُ ) رنست .3

 يٝظ ع٢ً ايٛاد١ٗ ايطعٝف١.ٚايع٬قات ايعا١َ ع٢ً ا٭دا٤ ايصًب، تطتٓد  .4

 .تصاٍكس بأضبك١ٝ ا٭دا٤ ع٢ً ا٫ْهب إٔ  يتشطني صٛز٠ امل٪ضط١ .5

ـًةل   خازق١ًع٬قات ايعا١َ ق٠ٛ ي ٕايرٜٔ ٜعتكدٕٚ أايػسنات  ٟسٜايعدٜد َٔ َدٜتِٖٛ  .6

 .صٛز٠ زا٥ع١

 هدازت٘.بٜسب  اجملتُك  ٚضٝ دازت٘ ٚإلقرتف ايع٬قات ايعا١َ َطتػاز  .7

 يٝظ يطإ ساٍ. ٚ، اضُري إٔ ٜهٕٛايدٚز ايصشٝح يًع٬قات ايعا١َ يف أٟ َ٪ضط١  .8

ٗ تإٔ عًٝٗا ٝذب فامل٪ضط١ إٔ ؽًل صٛز٠ َٓاضب١،  أزادتإذا  .9 ٕ ٚ ،أ٫ٚ اغري ضٝاضةات  بةدٚ

كصةص يف أدٗةص٠ اإلعة٬ّ أٚ اإلعة٬ٕ،     فًٔ تطتطٝك إهاد صةٛز٠ سطة١ٓ؛ فٓػةس اي   ذيو، 

 يد٣ اؾُٗٛز. اخاط٦ اْطباعاٛيد، بػهٌ َ٪قت، ٜ قد

بةةد٫ َةةٔ قاٚيةة١ إعطةةا٤      أنتػةةاف اـطةة اؾةةاد٠ ٫  ١اٚيةة ٖةةٛ احمل ًظٗةةٛز  ايطسٜةةل يإٕ  .11

 نٌ غ٤ٞ صشٝح.  بإْٔطباع ا٫

11.  ِ عةةسض ٜ أْةةَ٘٪ضطةة١ خدَةة١  أٚ َصةةسف ٜةةس٣قةةد  :عٓةةدَا ؽةةسز اؿكٝكةة١ ٫ ٜةةدّٚ ايةةٖٛ

ايصبةةا٥ٔ قةةد ٜهػةةف   ايرٖٓٝةة١ يةةد٣ صةةٛز٠اي تكةةِٜٛ ، ٚيهةةٔأفطةةٌ اـةةدَات احملتًُةة١ 

 ِٖ اإلداز٠.دقٝك١، ٚعٓد٥ر ٜٓهػف ٚس َػانٌ ظٗكتًف١ ٜٚ اقصص

ٚ  :ض١ٓ 141قبٌ  "يٝٓهٛئٜكٍٛ " .12 رهةٔ  " رهٔ إٔ ؽدع نٌ ايٓاع بعض ايٛقةت، 

 دع نٌ ايٓاع نٌ ايٛقت."إٔ ؽيهٓو ٫ تطتطٝك ٚبعض ايٓاع دا٥ُا، إٔ ؽدع 

طةةاعات اي اتَهاضةةب ٦َةة فةةهٕ ٓةةاع ايفذةة٠ٛ بةةني ايصةةٛز٠ ٚاؿكٝكةة١،    ٜةةدزى ايعٓةةدَا  .13

 يف ؿظ١. تطٝكرهٔ إٔ 

 إلداز٠.ٝطت بد٬ٜ يط٤ٛ تكدٜس اايع٬قات ايعا١َ ي .14
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 اإلدةسا٤ات َةٔ خة٬ٍ َسادعة١    ٚايصةٛز٠ اؿكٝكٝة١    ١ٗدفطةت املايصٛز٠ ايفذ٠ٛ بني  ػطري .15

 .ي١ ا٫ختٓاقاتشاإٚ

امل٪ضطة١  تطةتطٝك  فًةٔ  تغٝري، َكتةٓعني بةاي  ٚاإلداز٠  ٜهةٔ َٛظةف ايع٬قةات ايعاَة١    مل  َا .16

 ايٓذاا.

 اؾُٗٛز ثا١ْٝ. إىلًٔ ٜظٗس ٤ ٚدٗ٘ ففكد غخص َاإذا  .17
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 ملخص البحث

اؿٌد هلل زب اهعاملني ٗاهص٩ٝ ٗاهط٩َ عوٟ اهلادٜ اهبػري ٗعوٟ آهٕ ٗصخبٕ ٗاهتابعني .. 

 أًا بعد : 

فوٍ ٙطبق هعوٍ ًّ اهعوَ٘ أْ غٔد خ٩ي ُصف قسْ ًا غٔدٖ قطاع اإلعال٩َ ًالّ آتٌالاَ ًٗتابعالٞ       

ُالالالٞ املتِاًٚالالالٞ هلالالالرا اه طالالالاع    ٧ًكالالالدٝ هوٌلاكتوالالالف املطالالالت٘ٙاج ٗقالالالد والالالا١ج اهبخالالال٘  اهعوٌٚالالالٞ   

ضرتاتٚجٚاج اهػاًوٞ هوعٌالى اهطٚاضالٛ ٗاهِػالاال ا٨قتصالادٜ ٗا٨وتٌاعٛلٗتالدي كالى امل٧غالساج        اإل

عوالٟ أْ اهعٌالى اإلع٩ًالٛ اهلالالادا تأ اهتالالري   اهالسأٜ اهعالالاَ ضالٚصداد أٌٓٚالٞ عوالالٟ ًالس ا٪ٙالاَ عٚالال           

ٗهرهم ظٔسج اؿاوالٞ ًاضالٞ تأ   ؛ هتفاعوٚٞ ٙلْ٘ املطتفٚد ا٪ٗي ًّ قِ٘اج ا٨تصاي ٗاهػبلاج ا

دعالالٍ ا٪عٌالالاي اإلع٩ًٚالالٞ ٗبالالري املصٙالالد ًالالّ اؾٔالال٘د   ٓالالرا املٚالالداْ هصالالا  اؾٌعٚالالاج ٗاملِ ٌالالاج      

اـريٙٞ ًٗا ٓرا املوت ٟ ت٨ ُرباضًا ه٩ُط٩قٞلٗضاحاٗي بٔرٖ اه٘زقٞ املطالآٌٞ   ٓالرٖ املطالريٝ ًالّ     

 خ٩ي اؿدٙ  عٌا ٙوٛ :  

 ع٩َ ٗاهعٌى اـريٜ ٗٙمٍ اهِ اال اهتاهٚٞ :: اإل احمل٘ز ا٪ٗي

 اإلع٩َ اهَٚ٘ ) اه٘اقع ٗامللاُٞ ( . (2

 .ع٩قٞ اإلع٩َ باهعٌى اـريٜ . (1

 ًٌٔٞ اإلع٩َ باهِطبٞ هوعٌى اـريٜ . (3

 أٌٓٚٞ اهعٌى اإلع٩ًٛ هوجٔاج اـريٙٞ . (4

 ٗاقع اهعٌى اإلع٩ًٛ   اؾٔاج اـريٙٞ . (5

 مناذج ًّ اهتجازب اإلع٩ًٚٞ . (6

 ب اه ص٘ز اإلع٩ًٛ   اؾٔاج اـريٙٞ .أضبا (7

 : ؽطٚط ٗتِفٚر اهرباًج اإلع٩ًٚٞ ٗٙمٍ اهِ اال اهتاهٚٞ :  احمل٘ز اهثاُٛ

 أٌٓٚٞ اهتخطٚط اإلع٩ًٛ هوجٔاج اـريٙٞ . (2

 خط٘اج اهتخطٚط اإلع٩ًٛ . (1

 اإلًلاُاج املطو٘بٞ هتِفٚر اـطط اإلع٩ًٚٞ . (3

 تِفٚر اـطط ٗاهرباًج اإلع٩ًٚٞ . (4
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 :1. اإلع٩َ اهَٚ٘ ) امللاُٞ ٗاه٘اقع (2

%(ًّ ضاعاج ٙ  تٕ ًع ٗضا٢ى ا٨تصاي 77ٗضا٢ى اإلع٩َ ؽاطب امل٩ٙنيلاإلُطاْ املعاصس ِٙفق)

اهوف الالٛ اضالالتٌاعًا ٗؼالالدلًا ٗكتابالالٞ ٗقسا١ٝلٗاهسوالالى اهعالالادٜ ٙ مالالٛ يالالاُٛ ضالالاعاج ت سٙبالالًا ًالالع ٓالالرٖ  

ا٢وٕ اؿ٘اوص اؾغسافٚٞ ٗاهصًاُٚٞلتدفق املعوً٘اج عرب ٓرٖ اه٘ضا٢ى كاْ ٨ٗ اه٘ضا٢ىلحطٌت ٗض

ٙالالالصاي ٙطالالالري عوالالالٟ مالالال٘ ىالالالري ًتلالالالاف٤ حتالالالٟ أكالالالخٟ اهلالالالثري أٗعٚالالالٞ تطالالالتٔوم ًالالالا ِٙتجالالالٕ هلالالالٍ          

اهػٔ٘اج ٗاهػبٔاجل ٗصال٘تِا كاًالٞ    جاآلخسْٗلٓدًت بعض ٓرٖ اه٘ضا٢ى اه ٍٚ اإلض٩ًٚٞ ٗألاز

ٓرٖ اه٘ضا٢ىل اإلع٩َ اهَٚ٘ ٨ ٙ تصس عوٟ ًٌٔٞ ُ ى ا٪خباز مل ٙصي كعٚفًا   ًع ٍ -تض٩ًٚٞ 

 -ًّ خ٩ي اضتخ٘اذٖ اهلاًى عوٟ أٗقاج اهِاع ًّٗ خ٩ي وربٍٔ تهٕٚ -بني اهدٗي ٗتمنا ٙ َ٘

بصالالٚاىٞ اهبِٚالالٞ اهع وٚالالٞ ٗاهث افٚالالٞ هوِالالاعلتأ واُالالب ت٘وٚالالٕ اهسىبالالاج ٗتيالالاد زىبالالاج اضالالت٩ٔكٚٞ     

 ٌاهٚٞ هوِاع.ودٙدٝلبى تُٕ بدأ ٙػلى اهرا٢ ٞ اؾ

 :2.ع٩قٞ اهعٌى اـريٜ باإلع٩َ 1

 تتجوٟ ٓرٖ اهع٩قٞ   ل٩  ُ اال :

 أْ اهع٩قٞ بني اهعٌى اـريٜ ٗاإلع٩َ ح ٚ ٚٞل٪ُٕ عٌى صادز عّ دّٙ ٓ٘ هوِاع كافٞ. (2

مل ٙلالالالّ ُتالالالاج حمالالالالازٝ حدٙثالالالٞ أٗ ًدُٚالالالالٞ    ٗأْ اإلع٩ًالالالٛ اإلضالالال٩ًٛ هالالالالٚظ ٗهٚالالالد اهٚالالالالَ٘ل    (1

 وٞ ا٪ٗأ عٌى تض٩ًٛ .ًتط٘زٝلٗاهعٌى اـريٜ باهدز

أْ اإلع٩َ هوعٌى اـالريٜ تعال٩َ ًتٌٚالص عالّ ضال٘اٖ ٪ُالٕ ًِبثالق ًالّ اإلعال٩َ اإلضال٩ًٛلاهرٜ            (3

محالالى ًبالالاد٥ أخ٩قٚالالٞلٗأحلاًًا ضالالو٘كٚٞلٗق٘اعد ٗكالال٘ابط ٨ هٚالالد عِٔالالالفٔ٘ تعالال٩َ      

 ٗاكح صسٙحلعفٚف ا٪ضو٘بلُ ٚف اه٘ضٚوٞلغسٙف امل صد.

 ٜ:.ًٌٔٞ اإلع٩َ باهِطبٞ هوعٌى اـري3

 ميلّ أْ ؼدد ًٌٔٞ اإلع٩َ باهِطبٞ هوعٌى اـريٜ باـط٘اج اهتاهٚٞ:

 اهتعسٙف باهعٌى اـريٜ ٗفا٨تٕ. (2

                                                 
 ( .281دعٜ٘ )( بتصسا. ً دًاج هؤِ٘ض باهعٌى اه27-8.اهداعٚٞ ٗاضتخداَ ٗضا٢ى اإلع٩َ املطب٘عٞ ) 1
  ( بتصسا ًِاضب.ٗه٩ضتصادٝ اُ س: ا٪ضظ اهعوٌٚٞ ٗاهتطبٚ ٚٞ هإلع٩َ اإلض٩ًٛ هلخٚى 452.اإلع٩َ اإلض٩ًٛ ٗضبى تط٘ٙسٖ ٗتص٩حٕ ) 2
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 .3اهتصدٜ هوخ٩ٌج املعادٙٞ اهيت ٙتعسض هلا (1

تبالالساش اهالالدٗز اهسا٢الالد اهالالرٜ قالالاَ بالالع اهعٌالالى اـالالريٜ   دعالالٍ املطالالريٝ اإلُطالالاُٚٞ ٗاهسقالالٛ بٔالالا     (3

 ٗتٌِٚٞ و٘اُبٔا.

ًٞ ٗعوٌالالًا ٗقالال٘ٝ بػالالسٙٞ ٗحػالالدٓا   ضالالبٚى دعٌالالٕ      ػٌٚالالع اهطاقالالاج اهعا  (4 ًوالالٞ فلالالسًا ٗل افالال

 ٗخدًتٕ.

ٗبتاًى اه٘اقع لد أْ ٗضا٢ى اإلع٩َ مل تطتطع أْ ت دَ اهتغطٚٞ اهػاًوٞ هتوم املٌٔٞ ًع  (5

أْ اهعٌالالى اـالالريٜ فٚالالالٕ اهلالالثري ًالالالّ اهتفاصالالٚى اهالالاليت ػالالرب اُتبالالالاٖ اؾٌالالآري ٗؼالالالسن       

 .4اهع٘اطف ٗا٨ٓتٌاًاج اإلُطاُٚٞ

 :5ٞ اهعٌى اإلع٩ًٛ هوجٔاج اـريٙٞ.أ4ٌٚٓ

تْ هوعٌى اإلع٩ًٛ املخطط أٌٓٚٞ كالرب٠ ٨ ت الاع ف الط ظوالب اهتربعالاج هوجٔالٞ اـريٙالٞلفاهعٌى        

اإلع٩ًٛ املِ ٍ ٙعسا اؾٌٔ٘ز باؾٔالٞ ٗأعٌاهلالا ٗٙسضالٍ صال٘زٝ وٚالدٝ هالدٍٙٔ عِٔالٗٙ٘والد غالع٘زًا         

املفالالآٍٚ اـاط٣الالٞ عِٔالالالٗأعطٟ باهسكالالا م٘ٓالالا ملالالا ت الالَ٘ بالالٕ ٗزمالالا صالالخح اهعٌالالى اإلع٩ًالالٛ بعالالض  

ص٘زٝ ذِٓٚٞ حطِٞ ػآٔا ٗكالى ٓالرٖ اآللالاز ٗىريٓالا ت الاع باهدزاضالاج اهعوٌٚالٞ املصالاحبٞ هوجٔالد          

اإلع٩ًٛ املخططلكٌا أْ اهتعاْٗ اإلع٩ًٛ بني اؾٔاج اـريٙٞ ٗامل٧ضطاج اإلع٩ًٚٞ ٙطٍٔ   

املطوالب اهالرٜ ُاغالد بالٕ قالادٝ      ؼ ٚق اهتلاًى بني اهعٌى اـريٜ ٧ًٗضطالاج اتتٌالع ا٪خالس٠ ٗٓال٘     

اهعٌالالى اـالالريٜ. ٗعوٚالالٕ فوالالٍ ٙعالالد ٪ٜ ؤالالٞ خريٙالالٞ ىِالالٟ عالالّ ؤالالاش تع٩ًالالٛ ًتطالال٘ز ٙ الالدَ اه٘ظٚفالالٞ         

 اإلع٩ًٚٞ ٗٙطآٍ   دعٍ ًطريتٔا.

 .ٗاقع اهعٌى اإلع٩ًٛ   اؾٔاج اـريٙٞ: 5

      ٜ ٙػالتٌى عوالٟ    ًاشاي ا٨ٓتٌاَ بإُػا١ ا٪ُػطٞ اإلع٩ًٚالٞ هتالى أدُالٟ دزوالٞ   ضالوٍ ا٪ٗه٘ٙاجلاهالر

بِالالا١ املطالالاود ٗاملالالدازع ٗبِالالا١ امل٩والال٤ ٗتطعالالاَ اؾا٢عنيلًٗالالا دز٠ أٗه٣الالم أُِالالا عالالّ طسٙالالق ٗٗضالالا٢ى   

                                                 
 .اُ س عوٟ ضبٚى املثاي: اؾٔ٘د اإلع٩ًٚٞ   اهدفاع عّ امل٧ضطاج اـريٙٞ . هوباح  ) ؼت اإلعداد ( .3
 ( بتصسا ٗتكافٞ. اؾٔ٘د اإلع٩ًٚٞ   اهدفاع عّ امل٧ضطاج اـريٙٞ . 457-455) ٗضبى تط٘ٙسٖ ٗتص٩حٕ اإلع٩َ اإلض٩ًٛ . 4
( اهع٩قٞ اهتلاًوٚٞ امل رتحٞ بني ٗضا٢ى 677( ز٦ٙٞ مش٘هٚٞ ٗتلاًوٚٞ هتِطٚق اهعٌى اـريٜ ٗاهتط٘عٛ)9.اهتخطٚط اإلع٩ًٛ هوجٔاج اـريٙٞ)5

 .(26،24اإلع٩َ ٗاؾٌعٚاج اـريٙٞ)
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اإلع٩َ اهِػطٞ ُطتطٚع أْ ُِػط كى أعٌاي اـري كٌا أُِالا ُطالتطٚع أْ ُ الٍٚ اؾطال٘ز املٔدًالٞ      

 .6بني أٓى اهثسا١ ٗبني ًطتخ ٛ أً٘اهلٍ

ٌعٚاج اـريٙٞ تمع ًٚصاُٚالٞ كالعٚفٞ هوعٌالى اإلع٩ًالٛ     ًّٗ خ٩ي دزاضٞ ًٚداُٚٞ تبني أْ ًع ٍ اؾ

تالالالرتاٗني بالالالني ا٪هالالالف زٙالالالاي تأ كطالالالني أهفلِٗٓالالالان أعٚالالالاج قوٚوالالالٞ ٨ تمالالالع أٜ ًٚصاُٚالالالٞ هوعٌالالالى      

٣الالٞ أهالالفل ٗني ًٚصاُٚتٔالالا بالالني اـٌطالالني أهالالف ًٗ%(ت سٙبالالًا تالالرتا8اإلع٩ًٛلٗأٗكالالخت أٙمالالا أْ ُطالالبٞ)

 اي.ُٗطبٞ ك٣ٚوٞ ودًا تصٙد ًٚصاُٚتٔا عوٟ املوْٚ٘ زٙ

%(ًّ اؾٌعٚالاج اـريٙالٞ تعتٌالد عوالٟ ٗضالا٢ى اإلعال٩َ املطب٘عالٞ ًالع تٌٓالاي هب ٚالٞ           97كٌا تبني أْ)

 .7اه٘ضا٢ى

ٗمما ٙدع٘ تأ اهتفا٦ي ٓ٘ ذهم اهتط٘ز اهرٜ ٙطجى   اهطِ٘اج ا٪خريٝ هبعض اه طاعاج اـريٙالٞ  

 ٗاملتٌثى   تاضٚظ أعٌاي تع٩ًٚٞ زا٢دٝلٓٛ مثابٞ اؿافص هوجٔاج ا٪خس٠ .

 .مناذج ًّ اهتجازب اإلع٩ًٚٞ :6

% ًالّ كتوالف اؾٌعٚالاج ٗاملِ ٌالاج ىالري      87َ فإْ ح٘اهٛ  2993طب ًا إلحصا٢ٚاج عاَ  (2

اهسعٚالالٞ باًسٙلالالا تػالالغى عػالالسّٙ غخصالالًا أٗ أقالالى   ا٪عٌالالاي اإلع٩ًٚٞلتكالالافٞ ه٘والال٘د  

 ً٘ظف ًتفسغ هوعٌى اإلع٩ًٛ ٗاهع٩قاج اهعاًٞ.

دد كبري ًّ اإلع٩ًٚني ٓال٘ قسابالٞ ا٪هالف ً٘ظالف     اهل٣ٚٞ اهطبٚٞ ا٪ًسٙلٚٞ تعتٌد عوٟ ع (1

( ًتعاُٗالًا كتصالْ٘   اإلعال٩َ ٗاهع٩قالاج      33  ً سٓا ا٨وتٌاعٛ بػالٚلاى٘ ًالٍِٔ )   

 .8اهعاًٞ

  اتالالالاي اهتِصالالالريٜ: تػالالالري اإلحصالالالا٢ٚاج تأ أْ عالالالدد احملطالالالاج اإلذاعٚالالالٞ ٗاهتوفاشٙالالالٞ       (3

(  14977كثالالس ًالالّ ) ( ٗعالالدد اتالال٩ج اهلِطالالٚٞ ا٪ضالالب٘عٚٞ ف الالط أ 1347بافسٙ ٚالالا ) 

 88627فوٞ ًتِ٘عٞ ٙ٘شع ًِٔا ٩ًٙني اهِطخلٗعدد اهلتب املطب٘عٞ بوغالاج كتوفالٞ )   

 .     9( ُػسٝ هوت٘شٙع املطتٌس 777777( عِ٘اْلٗعدد اهِػساج ) 

                                                 
 (.281.ً دًاج هؤِ٘ض باهعٌى اهدعٜ٘) 6
 ( . 49،44.ا٪ُػطٞ اإلع٩ًٚٞ هوجٌعٚاج اـريٙٞ اهعاًوٞ   املٌولٞ ) 7
 ( . 7.اضتعٌاي اهت ِٚاج اؿدٙثٞ   تعصٙص اـري اهعسبٛ املعاصس ٧ًٗضطاتٕ ) 8
 اج اهتِصريٙٞ امل٘ؤٞ تأ املطوٌني اهعسب هلسَ غويب  .( ٗه٩ضتصادٝ اُ س اإلذاع 1.اهِػاال اهتِصريٜ   أفسٙ ٚا ) ا٪زقاَ تتخد  ( ) 9
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 :10.أضباب اه ص٘ز اإلع٩ًٛ   اؾٔاج اـري7ٞٙ

 ُ ص اـربٝ . (2

 عدَ ٗو٘د امل٘ازد اإلع٩ًٚٞ. (1

 ى هوعٌى امل٧ضطٛ .ىٚاب املفَٔ٘ اهػاً (3

 تٍ٘ٓ اهتعازض بني اإلخ٩ص ُٗػس ا٪خباز ٗا٪فلاز ٗاملػسٗعاج. (4

 ا٨عت اد باْ اهعٌى اإلع٩ًٛ ٙعين اهتصٙني ٗاملباهغٞ أٗ اهلرب. (5

 كعف اإلًلاُاج ٗاهتخطٚط . (6

 عدَ اقتِاع اإلدازٝ اهعوٚا بآٌٚٞ اهعٌى اإلع٩ًٛ . (7

 كعف ت٘ظٚف اإلًلاُاج اإلع٩ًٚٞ امل٘و٘دٝ . (8

  ٚاَ باهعٌى اـريٜ عوٟ إُٔ ٓ٘اٙٞ ٨ ًِٔٞ .اه (9

 

 :.أٌٓٚٞ اهتخطٚط اإلع٩ًٛ هوجٔاج اـري2ٞٙ

 ه ق اهتخطٚط اإلع٩ًٛ ٪ٜ ؤٞ خريٙٞ عددًا ًّ اهف٘ا٢د أبسشٓا:

2)    ً ٚالالالٞ خص٘صالالالًا تبالالالساش ا٪ٓالالالداا هلالالالى اهعالالالاًوني   اؾٔالالالٞ اـريٙالالالٞلٗ  اهوجالالالاْ اإلع٩

 ٗؼ ٚ ٔا باقى قدز ًّ اهتلاهٚف.

هالالدد هوجِالالٞ اإلع٩ًٚالالٞ اهلفالالا١اج اهبػالالسٙٞ اهالاليت ؼتالالاج تهٚٔالٗهالالدد ً٘ازدٓالالال ٗزمالالا    (1

 ضاعد عوٟ ت٘فريٓا أٙمًا.

 ِٙطق اهعٌى بني اهوجِٞ اإلع٩ًٚٞ ٗب ٚٞ اهوجاْ   اؾٔٞ اـريٙٞ . (3

 آلازٓا. ًعسفٞ املػل٩ج املت٘قعٞ ٗاهعٌى عوٟ ت٩فٚٔا أٗ ؽفٚف (4

 ؼ ٚق اهسكا بني ً٘ظفٛ اؾٔٞ ٗاملطآٌٞ   شٙادٝ عطا٢ٍٔ ٗتُتاؤٍ. (5

 ٗهني   اؾٔٞ ًٗتابعٞ اهعٌى .٧ؼ ٚق اهسقابٞ هوٌط (6

اهتع٘ٙالالالد عوالالالٟ اهِ الالالاَ ٗؼدٙالالالد املساحالالالى ٗا٪ٗقالالالاج اهصًِٚالالالٞ هوتِفٚالالالر ٗت٘كالالالٚح ق٘اعالالالد          (7

 ًٗ٘اصفاج اهعٌى.

                                                 
 (.283،281( ً دًاج هؤِ٘ض باهعٌى اهدعٜ٘ )47.اإلع٩َ ًّ أٍٓ اه٘ضا٢ى هوتعسٙف باهعٌى اـريٜ)10
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 .11ٞ   اؾٔاج اـريٙٞ ٗبٔرا ٙتمح أْ اهتخطٚط اإلع٩ًٛ أصبح كسٗزٝ عٌوٚ (8

 : 12 .خط٘اج اهتخطٚط اإلع1ًٛ٩

 ميس اهتخطٚط اإلع٩ًٛ بعدٝ خط٘اج ٓٛ كٌا ٙوٛ : (2

 أع املعوً٘اج ٗاهبٚاُاج ٗاإلحصا١اج . (1

 ؼوٚى امل٘قف. (3

 ؼدٙد ا٪ٓداا. (4

 دزاضٞ املػسٗع أٗ اهربُاًج . (5

 دزاضٞ اؾٌٔ٘ز. (6

 اختٚاز اه٘ضا٢ى. (7

 ؼدٙد اه٘قت ٗاؾدٗهٞ . (8

 صاُٚٞ ..ؼدٙد املٚ (9

 املتابعٞ ٗاهت ٍ٘ٙ . (27

ٗٓٛ خطال٘ٝ حٚ٘ٙالٞ تال٘فس املعوً٘الاج اهلافٚالٞ ٗاهصالخٚخٞ       :.أع املعوً٘اج ٗاهبٚاُاج ٗاإلحصا١اج2

عّ كى عِصس ًّ عِاصس اهعٌالى اإلع٩ًالٛ ٗعالّ طسٙ ٔالا ٙالتٍ ٗكالع اـطالٞ ٗصالٚاىتٔا عوالٟ مال٘           

  ٞ ضالالالا٢ى املتاحالالالٞ  لاؾٌٔ٘زلاه٘ضا٢ىلاهس13قلٍلًٗالالالّ توالالالم املعوً٘اج:ًعسفالالالٞ املالالالتغرياج اهب٣ٚٚالالال

ٗتتجوٟ فا٢دٝ ذهم   ؼدٙد اهِطاق اهصًين هوخطٞ ٗف الًا إلًلاُاتٔالا اهبػالسٙٞ ٗاملادٙالٞلٗاملٍٔ ِٓالا      

 ًعسفٞ طسٙ ٞ ا٨ضتفادٝ ًّ املعوً٘اج ٗهٚظ ت٘فسٓا ف ط .

أٜ دزاضٞ امل٘قف اهسآّ ًّ كى و٘اُبٕ ٗؼوٚى أٚع اهع٘اًالى ذاج اهصالوٞ ًٗالّ    .ؼوٚى امل٘قف: 1

هعٌٚ الالالالٞ هوجٔالالالالٞ ٗتالالالالازٙخ ُػالالالالاتٔا ٗتط٘زٓالالالالا ٗاهرتكٚالالالالص عوالالالالٟ أٓالالالالدافٔا ًٗباد٢ٔالالالالا   ذهم:اهدزاضالالالالٞ ا

ٗٗك٘حٔالٗدزاضالالٞ كفالالا١ٝ ً٘ظفٚٔالالا ٗتًلاُاتٔالالا ٗأُ ٌتٔالًٗعسفالالٞ ُ الالسٝ اؾٌٔالال٘ز تهٚٔالالا ًٗالالد٠   

أٌٓٚالٞ اـالدًاج اهاليت ت الدًٔالٗألسٓا   فتٌعٔالٗدزاضالٞ ٗاقالع اهعٌالى اـالريٜ   اهبوالد ًٗعسفالالٞ          

اهعاَلٗٓى تصٙد أٗ تِ ص؟ ٗىري ذهمل ًّٗ خ٩ي ذهالم قالد ٙتالبني أْ    حصٞ اؾٌعٚٞ   ض٘ق اهتربع 

                                                 
 ( بتصسا . 9-7)  اهتخطٚط اإلع٩ًٛ هوجٔاج اـريٙٞ .11
 (21اًوٚٞ امل رتحٞ بني ٗضا٢ى اإلع٩َ ٗاؾٌعٚاج اـريٙٞ .) ( بتصسا.اهع٩قٞ اهتل57-21.اهتخطٚط اإلع٩ًٛ هوجٔاج اـريٙٞ ) 12
 .ٗٓٛ املتغرياج ا٨وتٌاعٚٞ ٗا٨قتصادٙٞ ٗاه اُُ٘ٚٞ اهيت ؼلٍ اهعٌى اـريٜ   اهبود ٗتبني حدٗد عٌؤا ٗا٪ُ ٌٞ املتصوٞ بٔا  .13
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اؾٔٞ عاوالٞ ؾٔالاش تع٩ًالٛ ًتفالسغ أٗ أْ ِٓالان كالعفًا   اإلًلاُالاج املادٙالٞ املخصصالٞ هوجاُالب           

 اإلع٩ًٛ.

ٗفٚٔالالا تصالالاغ ا٪ٓالالداا اإلع٩ًٚالالٞ اهدا٢ٌالالٞ ) ط٘ٙوالالٞ املالالد٠( ٗا٪ٓالالداا اآلُٚالالٞ )   .ؼدٙالالد ا٪ٓالالداا:3

ًساعالالاٝ أْ تلالالْ٘ ا٪ٓالالداا ٗاقعٚالالٞ ٗعٌوٚالالٞ ٗقابوالالٞ هوتخ ٚالالق ٗذهالالم مِاضالالبتٔا     قصالالريٝ املالالد٠( ًالالع  

 إلًلاُاج اؾٔٞ ٗظسٗفٔا .

ميلالالّ ت طالالٍٚ اهالالرباًج اإلع٩ًٚالالٞ   اؾٔالالاج اـريٙالالٞ تأ قطالالٌني  .دزاضالالٞ املػالالسٗع أٗ اهربُالالاًج:4

 ز٢ٚطني ٌٓا :

 ج ف ط .اهرباًج اهتعسٙفٚٞ اهيت ٨ تطتٔدا أع اهتربعاج ٗتمنا ت دَ املعوً٘ا (2

اهالالرباًج اهالاليت تطالالتٔدا أالالع اهتربعالالاج بعالالد ت الالدٍٙ املعوً٘الالٞ ٗٓالالٛ ؼتالالاج ؾٔالالد تع٩ًالالٛ     (1

 أكرب.

ِٗٓا ٨بد ًالّ اه ٚالاَ بعٌوٚالٞ ؼوٚالى ٗدزاضالٞ هوٌػالسٗع معسفالٞ تفاصالٚوٕ ٗخصا٢صالٕلٗهرهم يالساج           

ٕ     -عالدٝ ًِٔالا:اـسٗج بافلالاز تع٩ًٚالٞ ودٙالدٝ      ؼدٙالد ف٣الالاج   -ؼدٙالد ً٘اقالع وغسافٚالٞ هتطال٘ٙ 

 ّ اؾٌآري.ًعِٚٞ ً

ٗهطالالالّ اهتالالالدقٚق   اضالالالٍ املػالالالسٗعلًٗد٠ ١٩ًًتالالالٕ هوجٌٔ٘زلٗط٘هالالالٕ ٗقصالالالسٖل ٗزبطالالالٕ غوفٚالالالاج 

اؾٌٔ٘ز اهع دٙالٞ ٗاهِفطالٚٞلًّٗ املِاضالب اضالتغ٩ي اضالٍ امل٘قالع اهالرٜ ِٙفالر فٚالٕ املػالسٗع تذا كالاْ            

 ممٚصًا .

 ٗاؾٌٔ٘ز ميٚى تأ ُ٘عني ًّ املػسٗعاج:

 اؿ  عوٚٔا ًثى:كفاهٞ اهٚتٍٚ .املػسٗعاج اهيت ٗزدج ُص٘ص غسعٚٞ    (2

املػالالسٗعاج احملالالددٝ اهالاليت ميلالالّ أْ ٙتبِآالالا اؾٌٔالال٘ز ٗؼٌالالى اقالالٕ ٨ٗضالالٌٚا تذا قوالالت       (1

 اهتلوفٞلكٌا إُٔ ميٚى تأ املػسٗعاج احملط٘ضٞ أكثس ًّ اهرباًج املعِ٘ٙٞ ٗاهرتب٘ٙٞ.

 :ٗتػٌى ٓرٖ اهدزاضٞ اهعِاصس اهتاهٚٞ :.دزاضٞ اؾٌٔ٘ز5

ؼدٙد طبٚعٞ اؾٌٔ٘ز املطتٔدا: ًالّ ٓال٘ أٔال٘ز ٓالرا املػالسٗع؟ٗكٚف ٙتخالر قسازاتالٕ؟         .2

 ٗمّ ٙتالس؟ًٗا اه٘ضا٢ى اهيت ٙتعسض هلا؟

 ؼدٙد خصا٢ص اؾٌٔ٘ز وغسافًٚا) ٓى ٓ٘ دٗهٛ أٗ ٗطين أٗ قسٜٗ(. .1

 ؼدٙد خصا٢ص اؾٌٔ٘ز املاهٚٞ . .3
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 ؼدٙد ُ٘ع اؾٌٔ٘ز ) ذك٘ز أٗ تُا  (. .4

   اهعٌس.ؼدٙد اؾٌٔ٘ز ًّ حٚ .5

ؼدٙد اؾٌٔ٘ز ًّ حٚ  اؾِطٚٞ) ًث٩ً بعالض اهعٌاهالٞ اه٘افالدٝ هالسص عوالٟ اهتالربع ٙالَ٘         .6

 اؾٌعٞ ًٌٔا قى دخوٕ ( .

 ؼدٙد اؾٌٔ٘ز ًّ حٚ  املطت٠٘ اهتعوٌٚٛ. .7

 ؼدٙد اؾٌٔ٘ز ًًِٔٚا. .8

9.   ٞ ُٗالالركس بآٌٚالالٞ اضالالتغ٩ي املِاضالالباج اهدِٙٚالالٞ     14ؼدٙالالد اـصالالا٢ص اهدِٙٚالالٞ ٗاهث افٚالال

 اهرباًج خ٩هلا.  هتط٘ٙق كثري ًّ

ؼدٙد اـصا٢ص اهِفطٚٞ ٗتتمح أٌٓٚتٔا   اهصٙازاج املٚداُٚٞ اهيت تتعوق با٨تصاي  .27

 اهػخصٛ ًّ خ٩ي قطٍ اهع٩قاج اهعاًٞ أٗ تٌِٚٞ امل٘ازد.

اـصا٢ص املتعو ٞ بع٩قٞ اؾٌٔ٘ز باؾٔٞ ) ًث٩ً ًّ ٍٓ املتربعْ٘ مباهغ كبريٝ ًٗا  .22

 ٜ ٙلسز اهتربع دا٢ٌا.. اخل .خصا٢صٍٔ؟ ًّٗ ٓ٘ اؾٌٔ٘ز اهر

 : .اختٚاز اه٘ضا٢ى6

 عوٟ املخطط اإلع٩ًٛ   اؾٔٞ تتباع املِٔجٚٞ اهعوٌٚٞ اهتاهٚٞ عِد اختٚازٖ اه٘ضا٢ى :

 اختٚاز اه٘ضا٢ى اهيت تصى تأ اؾٌٔ٘ز املطتٔدا. (2

 تِاضب ا٪ٓداا املسضً٘ٞ . اختٚاز اه٘ضا٢ى اهيت (1

 ٔٞ .امل٢٩ٌٞ إلًلاُاج اؾ اختٚاز اه٘ضا٢ى (3

 ت٘فسٝ   ً٘قعٕ اؾغسا  .اختٚاز اه٘ضا٢ى امل (4

طط ًتٟ ٙبدأ تِفٚر خطتالٕ؟ًٗتٟ تِتٔالٛ؟ ٗهالدد ٗقالت كالى      املخ:فٚخدد .ؼدٙد اه٘قت ٗاؾدٗه7ٞ

 بسُاًج ًِٔا بدقٞلًع اختٚازٖ هوت٘قٚت املِاضب هو٘كع اهعاَ ٗا٪حدا  ا٨وتٌاعٚٞ ٗاهدِٙٚٞ .

اٗي اهتِفٚرٙٞ هوٌ٘اد اإلع٩ًٚٞ كاًوالٞلِٗٓان لال٩    لٍ تاتٛ ًسحوٞ اؾدٗهٞ ٗٓٛ تعين ٗكع اؾد

 ًِٔجٚاج أضاضٚٞ هوجدٗهٞ ٗٓٛ :

                                                 
 .اـصا٢ص اهث افٚٞ: اهوغٞ ٗاهعاداج ٗاهت اهٚد .14
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اهتِ٘ٙالالع بالالني اه٘ضالالا٢ى:تًا باضالالتخداَ طسٙ الالٞ اهتلاًالالى ٗٓالالٛ اضالالتخداَ أكالالرب عالالدد ًالالّ        (2

أ٨ ٙتٍ اإلعال٩ْ   اه٘ضالا٢ى    ل اه٘ضا٢ى   ُفظ اهفرتٝ أٗ ا٪ٙاَلأٗ طسٙ ٞ اهتعاقب معِٟ

 ًتعاقب.  ُفظ اه٘قت بى عوٟ م٘ 

اهتِ٘ٙع اهصًين :ٓى ٙالتٍ اإلعال٩ْ بػاللى ًت٘اصالى؟أٗ ٙلالْ٘ ًت طعالًا؟ فاهت٘اصالى ه الق          (1

كثافٞ   عدد اهسضا٢ىلٗاهت طع ٙعتٌالد عوالٟ اختٚالاز أٗقالاج قالددٝ ًٗطالتٔدفٞ تلالْ٘        

 ًِاضبٞ عِد قوٞ اإلًلاُاج .

كثافالالٞ اإلع٩ْ:ٓالالى تبالالدأ اؿٌوالالٞ اإلع٩ًٚالالٞ كالالعٚفٞ لالالٍ تالالصداد؟أٗ ق٘ٙالالٞ لالالٍ تت٩غالالٟ؟أٗ        (3

 تلْ٘ ًتطاٗٙٞ؟ ٗاهتخدٙد ٙلْ٘ عطب ا٪ٓداا.

:تت٘قف ًٚصاُٚٞ اهوجِٞ اإلع٩ًٚٞ عوٟ ا٪ٓداالٗحجٍ ا٪عٌاي اهيت ضتِفر ٗباٜ .ؼدٙد املٚصا8ُٞٚ

اه٘ضا٢ىلٗىاهبًا ًا ٙ٘كالع أًالاَ املخطالط اؿالد ا٪دُالٟ ٗاؿالد ا٪عوالٟ هوٌٚصاُٚالٞلهلّ عوالٟ ًالدزا١           

ٛ ٪لالالس اؾٔالالد اإلع٩ًالالٛ ٨ضالالٌٚا هوجٔالالٞ اـريٙالالٞ حدٙثالالٞ اؾٔالالاج اـريٙالالٞ اهِ الالس تأ اهبعالالد املطالالت بو

 اهِػاٝ.

 ٗهطّ بِا أْ ُػري تأ بعض اهِ اال املٌٔٞ :

ت٧كد اؿ ا٢ق اهعوٌٚٞ إُٔ كوٌا شاد حجٍ اإلُفاق عوٟ اهعٌى اإلع٩ًٛ املِ ٍلٗٗصوت  (2

 اهسضاهٞ بآدافٔا تأ أٔ٘ز أكربلشاد هرهم حجٍ اهتربعاج اه٘ازدٝ هوجٌعٚٞ .

زاضالالٞ ًٚداُٚالالٞ أْ ًع الالٍ اؾٌعٚالالاج اـريٙالالٞ تمالالع ًٚصاُٚالالاج كالالعٚفٞ هوعٌالالى       أٗكالالخت د (1

 . 15اإلع٩ًٛلِٗٓان أعٚاج قوٚوٞ ٨ تمع أٜ ًٚصاُٚٞ

ِٓان ٗضا٢ى تطاعد اؾٌعٚاج اـريٙٞ   اهتخفٚف ًّ أعبا١ املٚصاُٚالٞ تتٌثالى   اهطالعٛ     (3

  ٞ ت الدًٔا   ا٨ضالتفادٝ اه صال٠٘ ًالّ اهتخفٚمالاج اهاليت      -هوخص٘ي عوٟ اهسعاٙالاج اإلع٩ُٚال

 .16اهتعاْٗ ًع اؾٌعٚاج ا٪خس٠ -بعض اهصخف ٗاه ِ٘اج

:ٗتتمح أٌٓٚٞ ذهم   اهتاكد ًّ اهطري   اهطسٙق اهصخٚح ٗت٩  أٜ قصال٘ز   .املتابعٞ ٗاهت 9ٍٙ٘

 ًٗعاؾتٕ   اؿاي.

 ٗاهت ٍ٘ٙ عوٟ ل٩لٞ أُ٘اع :

                                                 
 ٘ز ا٪ٗي ..اُ س اهِ طٞ اـاًطٞ ًّ احمل15
 (.94( طسق هت وٚى تلاهٚف اهدعاٙٞ ٗاإلع٩ْ.صخٚفٞ احملاٙد اهعدد )6. اُ س عوٟ ضبٚى املثاي: )16
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سضالا٢ى اإلع٩ًٚالٞ   اهت ٍ٘ٙ اه بوٛ :ٙتٍ قبى اهتِفٚر ٗذهالم بالإوسا١ اختبالازاج فالصأٝ عوالٟ اه      (2

هوتاكالالد ًالالّ صالال٩حٚتٔالٗذهم ًالالّ خالال٩ي عسكالالٔا عوالالٟ عِٚالالاج ًالالّ اؾٌٔالال٘زلأٗ تِفٚالالر     

 اـطٞ كاًوٞ   قسٙٞ أٗ ًدِٙٞ ٗاحدٝلأٗ ؤٞ تعوٌٚٚٞ ٗاحدٝ قبى تعٌٌٚٔا.

 اهت ٍ٘ٙ املسحوٛ :ٗذهم خ٩ي ًساحى اهتِفٚر. (1

٩ًٚٞلٗٙفٚالد ذهالالم    اهت الٍ٘ٙ اهبعالدٜ : ٗذهالم بعالد ا٨ُتٔالا١ كوٚالًا ًالّ تِفٚالر اؿٌوالٞ اإلع          (3

 اهتخ ق ًّ لاني اـطٞلأٗ اهتعسا عوٟ أضباب اإلخفاق .

 -ٗص٘ي زدٝ فعى وٚدٝ ًّ اؾٌٔال٘ز  -ًّٗ امل٧غساج اهداهٞ عوٟ اهِجاني : ازتفاع ُطبٞ اهتربعاج

 كثسٝ اهصٙازاج ًّ اهػخصٚاج اهعاًٞ.

 تا٢ج ٗامل٧لساج .ٗأفمى املعاٙري ملعسفٞ ا٪لس ٓ٘ توسا١ أعا  ًٚداُٚٞ عٌوٚٞ هدزاضٞ اهِ

تب ٟ اإلغازٝ تأ أٌٓٚٞ اختٚاز اهلفا١اج املِاضبٞ هوعٌى   اهوجِالٞ اإلع٩ًٚالٞ ٗكالرهم اهِ الس تأ     

 توم اهعِاصس أُٔا حو اج ًرتابطٞ   ع د ٗاحد ٗأ٨ ٙفصى بِٚٔا.

 : 17.اإلًلاُاج املطو٘بٞ هتِفٚر اـطط اإلع٩ًٚٞ 3

ٗهع٩ج ذهالم ٨بالد ًالّ اإلعالداد باهتالدزٙب        اه ٠٘ اهبػسٙٞ ٗىاهبًا ًا ٙلْ٘ اهِ ص فٚٔا  (2

اتالالا٨ج ٗع الالد اهالالدٗزاج هو الالا٢ٌني باهعٌالالى اإلع٩ًٛلٗا٨ضالالتفادٝ ًالالّ أٓالالى ا٨ختصالالاص    

 ٗاهتعاْٗ ًعٍٔ .

 اإلًلاُاج املادٙٞ ٗاهت ِٚٞ اؿدٙثٞ . (1

 اإلًلاُاج اهتِ ٌٚٚٞ . (3

 اإلًلاُاج املاهٚٞ .    (4

 :18 .تِفٚر اـطط ٗاهرباًج اإلع٩ًٚٞ.4

 اج اهتِفٚر فتػٌى ًا ٙوٛ :أًا عٌوٚ

 ًاتعالالداد اإلُتالالاج اهالال٩شَ ضالال٘ا١ كاُالالت بالالساًج تذاعٚالالٞ أٗ توفصُٙ٘ٚالالٞ أٗ ًصالال٘زاج أٗ أف٩ًالال       (2

 ٗلا٢ ٚٞ .

                                                 
 ( . 84  -79. اهتخطٚط اإلع٩ًٛ   ك١٘ اإلض٩َ ) 17
 ( بتصسا ٗتكافٞ . 84،83. اهدعاٝ ٗاهتخطٚط ) 18
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ٞ اإلفادٝ ًِالٕ باحطالّ صال٘زٝ    ؼدٙد ٗضا٢ى اضتعٌاي ٓرا اإلُتاج اهرٜ مت تعدادٖلٗكٚفٚ (1

 مملِٞ.

 تباع اـطط ٗاهطري   ك١٘ ٧ًغساتٔا .ا (3
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 ختامًا :

تْ تط٘ز اإلع٩ًٛ اؾٌعٚالاتٛ ٓال٘ زٓالني بتطال٘ز اؿٚالاٝ اؾٌعٚاتٚالٞ   حالد ذاتٔالا ٗضال٘ا          

ٙصدٓالالس ٓالالرا اهالالٌِط اإلع٩ًالالٛ ٙالالَ٘ تعتٌالالد اؾٌعٚالالاج ضٚاضالالاج تع٩ًٚالالٞ ٗاكالالخٞ ٗٙعتالالرب اإلعالال٩َ        

ِٙبغٛ أْ ُدزن أْ  اختصاصًا ٗعوًٌا ٗح ٩ً ًعسفًٚا ٗكسبًا ًّ كسٗب اهِػاال اه ا٢ٍ براتٕلكٌا 

طٚط اهعٌى اإلع٩ًٛ ٗحدٖ ٨ ٙصِع املطتخٚىلٗإُٔ ه٘ صالِع ٓاهالٞ ٧ًقتالٞ فإُٔالا ضالتِٔاز ًالع أٗي       ؽ

تعاًى فعوٛ هوجٌٔ٘ز ًع توم اؾٔٞلٗهرهم ف٩بد أْ ٙلْ٘ اهتخطٚط غا٩ًً هوج٘اُب ا٪خالس٠    

اؾٔالٞلًع صالدقٔا   كالى ًالا ت دًالٕ ًالّ ًعوً٘الاجلٗأْ تلالْ٘ توالم اـالدًاج بالازشٝ هوعٚالالاْلٗأْ            

اه الال٘ي عالالرب  ُقاملخوصلفٚصالالد ٗب٦اهالالدف٘ٓالالا عوالالٟ قالالدز كالالبري ًالالّ ا٪خ٩قلًالالع اهعٌالالى  ٙلالالْ٘ ً٘ظ

اه٘ضالالا٢ى ٗٙصالالدقٕ اهعٌالالى   اه٘اقالالع ٗٙصكٚالالٕ ٌِٗٙٚالالٕ اإلخالال٩ص عالال٘ي اهلل عِد٢الالر ٙلالالْ٘ اهعٌالالى      

  .19اإلع٩ًٛ ُ٘زًا عوٟ ُ٘ز

 ٗصوٟ اهلل عوٟ ُبِٚا قٌد ٗعوٟ آهٕ ٗصخبٕ ٗضوٍ تطوًٌٚا كثريًا .

 

 

                                                 
 ( بتصسا .  27-9)  اهتخطٚط اإلع٩ًٛ هوجٔاج اـريٙٞ( 22)  ضطاتٕاضتعٌاي اهت ِٚاج اؿدٙثٞ   تعصٙص اـري اهعسبٛ املعاصس ٧ًٗ .19
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 املراجع : 

اي اهت ِٚالالالاج اؿدٙثالالالٞ   تعصٙالالالص اـالالالري اهعسبالالالٛ املعاصالالالس ٧ًٗضطالالالاتٕ.د ًصالالالطفٟ اضالالالتعٌ (2

 ًصٌ٘دٜ .ٗزقٞ عٌى م٧متس اـري اهعسبٛ اهثاه  بوبِاْ ُػس ًسكص اهتٌٚص.

اإلع٩َ اإلض٩ًٛ ٗضبى تط٘ٙسٖ ٗتص٩حٕ.أ فٚصى حطْ٘ .أعا  ٗٗقالا٢ع اهو الا١ اهثاهال      (1

ٓالالال .بعِالال٘اْ: اإلعالال٩َ اإلضالال٩ًٛ   2396هوِالالدٗٝ اهعاملٚالالٞ هوػالالباب اإلضالال٩ًٛ باهسٙالالاض عالالاَ  

 ) اهِ سٙٞ ٗاهتطبٚق (.     ٗاهع٩قاج اإلُطاُٚٞ

(  27اإلع٩َ ًّ أٍٓ اه٘ضا٢ى هوتعسٙالف باهعٌالى اـالريٜ .ت سٙالس مجوالٞ ً٘اكالب اهعالدد )         (3

 ٓال. 2414أاد٠ ا٪ٗأ عاَ 

تقاعٚالى   ا٪ُػطٞ اإلع٩ًٚٞ هوجٌعٚاج اـريٙٞ اهعاًوٞ   املٌولالٞ اهعسبٚالٞ اهطالع٘دٙٞ. د    (4

 اهِصازٜ ال/أعٚٞ اهرب باملِط ٞ اهػسقٚٞ .

اهتخطٚط اإلع٩ًالٛ هوجٔالاج اـريٙالٞ. د تقاعٚالى اهِالصازٜ ال/ املوت الٟ اهطالِٜ٘ هوجٔالاج          (5

 اـريٙٞ باملدِٙٞ املِ٘زٝ .

 اهتخطٚط اإلع٩ًٛ   اإلض٩َ .قٌ٘د كسَ ضوٌٚاْ  ال / داز اه٘فا١ . (6

 ـريٙٞ . عٌس اهربكاتٛ . ) ؼت اإلعداد ( .اؾٔ٘د اإلع٩ًٚٞ   اهدفاع عّ امل٧ضطاج ا (7

 اهداعٚٞ ٗاضتخداَ ٗضا٢ى اإلع٩َ املطب٘عٞ.د تقاعٚى اهِصازٜ. (8

 اهدعاٝ ٗاهتخطٚط .قٌد اـطٚب  ال/ داز املِاز اؿدٙثٞ . (9

ز٦ٙٞ مش٘هٚٞ ٗتلاًوٚٞ هتِطٚق اهعٌى اـريٜ ٗاهتطال٘عٛ   املٌولالٞ اهعسبٚالٞ اهطالع٘دٙٞ.        (27

٧متس اهعوٌٛ ا٪ٗي هوخالدًاج اهتط٘عٚالٞ باملولالٞ . واًعالٞ أَ اه الس٠      أعا  ٗأٗزاق عٌى امل

 ٓال. 2428

 (.94( طسق هت وٚى تلاهٚف اهدعاٙٞ ٗاإلع٩ْ.صخٚفٞ احملاٙد اهعدد )6)  (22

اهع٩قٞ اهتلاًوٚٞ امل رتحٞ بني ٗضا٢ى اإلع٩َ ٗاؾٌعٚاج اـريٙٞ.طاهب قف٘ظ .ضالجى   (21

 اـريٙٞ باملدِٙٞ املِ٘زٝ .أٗزاق اهعٌى باملوت ٟ اهطِٜ٘ اهثاُٛ هوجٔاج 

 ً دًاج هؤِ٘ض باهعٌى اهدعٜ٘.أد عبداهلسٍٙ بلاز ال/ داز اه وٍ بدًػق. (23

. ُػالالسٝ ًالالّ تعالالداد ٧ًضطالالٞ اه٘قالالف     اهِػالالاال اهتِصالالريٜ   أفسٙ ٚالالا ) ا٪زقالالاَ تتخالالد  (     (24

 اإلض٩ًٛ .
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 لخص الوزيةم

ٔالصالٚ ٔالضالالً لمالٜ رعالز      1اسبىد هلل رب العاملني القاٟن : ) ٔقٕلٕا لمٍاظ ذضٍا ( 

 ٔبعد: 2لمٜ خري فمْ وثن رجز فالمْ (  األٌبٗاٞ ٔاملزصمني القاٟن : ) وَ دّه

ً يف اجملدىالال  فالنُ لمىالالاٞ االصالالاه ٖعالالدُٔ ٔتٗمالالٛ الدٍىٗالالٛ  فذالالدٝ الٕتالالاٟ  ا اوالالٛ ل لالالال 

باملمًّٕ الغاون لمدٍىٗٛ ، ٔيف ٔرقٛ العىن ِذٓ صأصعٜ فىل فبزاس دٔر اإللالً ٔالعالقالا  العاوالٛ يف   

لٍىٗٛ املٕارد البغزٖٛ ٔاملالٗٛ لمحىعٗا  ٔاملٍظىا  اشبريٖٛ ، لعظٗي رثز ِالذٓ ازبىعٗالا  ٔدٔرِالا يف    

 اجملدى  املعاصز .

لضالالدّد  لشٖٔالالد ازبىّالالٕر  ىٗالال       الالالي: ) ِالالٕ فافالالٛ رٔجالالْ الٍغالالاي االصالالالٗٛ    اإللالالالً    -1

اسبقاٟق ٔاألخبار الصرٗرٛ  ٔاملعمٕوا  الضمٗىٛ لَ القطاٖا ٔاملٕضٕلا  ٔاملغكال  ٔصبزٖالا   

األوٕر بطزٖقٛ وٕضالٕلٗٛ ٔبالدُٔ ذبزٖال  ، يالا ٖالىلدٙ فىل فكالاد رفالمم درجالٛ اكٍالٛ والَ الالٕل٘            

ر املدمقالال٘ لمىالالادٚ اإللالوٗالالٛ بكالالن اسبقالالاٟق ٔاملعمٕوالالا  يالالا ٖضالالاِي يف ٔاإلدراك لالالدٝ ف٠الالا  ازبىّالالٕ

 3لٍٕٖز ازبىّٕر ٔلكَٕٖ ررٙ لاً صاٟب ( 

لعىالن لمالٜ لقٗالٗي ادباِالا  الالزرٙ لمحىّالٕر ،        الالي : ) ِ٘ الٕتٗمٛ اإلدارٖٛ  العالقا  العاوٛ -2

ٔاإللالالً ّٖالد  فىل    ٔلطابق صٗاصا  ٔفجزاٞا  املٍظىٛ و  الصاحل العالاً ، ٔلٍمٗالذ بزٌالاوخ لمعىالن    

َّي ازبىّٕر لمىٍظىٛ ٔلأٖٗدٓ  ا (   4فضب لم

: ) لطٕٖز ٔذبضني رداٞ العاومني يف املٍظىٛ ، ٔرفال  فمالاٞالّي    لٍىٗٛ املٕارد البغزٖٛ ٔاملالٗٛ -3

اإلٌداجٗٛ ، ٔففضابّي املّارا  الطزٔرٖٛ إلظباس العىن يف رصزع ٔقت ، ٔرف  وٕارد املٍظىٛ املالٗٛ 

 دٚ ، رٔ لمعٗن دٔر القاٟي وٍّا (.وخ ٔٔصاٟن جدٖبنكاد بزا

 

                                                 
1;6 
247

355

463



 حممد بن حمسن باصسةأ.                                             دوز العاليات العامة يف بناء الصوزة الرهنةة                                  

 

 579                                                                                                 اللقاء السنوي اخلامس للجهات اخلريية باملنققة الرسيةة

 

 

لَ دٔر العالقا  العاوٛ يف بٍاٞ الصٕرٚ الذٍِٗٛ لمىىلصضا  اشبريٖٛ ٔ لٕضال  ثالثالٛ    الٕرقٛ لدردث

 -روٕر:

 العالقا  العاوٛ ٔاارصدّا يف املىلصضا  اشبريٖٛ.  -

 ومًّٕ الصٕرٚ الذٍِٗٛ.  -

 رٚ الذٍِٗٛ. الدٔر املٍٕي بالعالقا  العاوٛ لبٍاٞ الصٕ -

ملىارصالالٛ العالقالالا  العاوالالٛ ٔ خصالالاٟ  فالالن     َٛعالالَبيف املٕضالالٕع األٔه لدرالالدث لالالَ الٍىالالا د األر   

ٔ ُ لضالدٍد لمّٗالا املىارصالٛ الصالرٗرٛ لمعالقالا  العاوالٛ.       ر منٕ د. ٔ لذفز الزفاٟش الي ابالد  

 –االصالالاه  –البرالالو ٔ  الال  املعمٕوالالا ، الد طالالٗ     – رخالالريا لدرالالدث لالالَ اشبطالالٕا  األربالال   

 قٕٖي ( لعىمٗٛ العالقا  العاوٛ.الد

 ٘   الصالالٕرٚ الذٍِٗالالٛ ٔ تبٗعدّالالا ٔ رِىٗالالٛ الصالالٕرٚ الذٍِٗالالٛ   فنٌّالالا لعالالز  ،روالالا يف املٕضالالٕع الثالالاٌ

لمغالزفا   ا  الضالىعٛ اسبضالٍٛ والَ خالاله وضال  ألفثالز         بٕص لمىىلصضٛ اشبريٖٛ، ٔ ربدي 

 ٠ٛ عزفٛ مت ٌغزٓ يف فذدٝ اجملال  الدٔلٗٛ املد صصٛ.و وَ مخط

رت فٗالْ  فقالد ٔض ال   -ٔ ِالٕ املٕضالٕع الثالالو   -ا  العاوٛ يف بٍالاٞ الصالٕرٚ الذٍِٗالٛ    دٔر العالق

ٔ فالذل  خطالٕا  ذبضالني    ،ٔ اشبارجٗٛ املىلثزٚ يف لكُٕ الصالٕرٚ الذٍِٗالٛ    ٛالعٕاون الداخمٗ

جالن  ررخريا خطٕا  لٕاصالن املىلصضالٛ اشبريٖالٛ وال   ّٕرِالا اشبالارج٘ والَ        ،ٔالصٕرٚ الذٍِٗٛ 

 كابٗٛ.ف  ٍِٗٛبٍاٞ صٕرٚ 
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- 

رصالالبرت العالقالالا  العاوالالٛ والالَ الٕتالالاٟ  اسبٕٖٗالالٛ يف املىلصضالالا  اشبريٖالالٛ ِٔالال٘ لالالىلدٙ دٔرا  وّىالالا  يف  

 لضّٗن االصاه بني املىلصضا  اشبريٖٛ ٔ اِريِا امل دممٛ ٔذبقٗق المّي املدباده بني الطزفني.

ُ املىلصضالا  اشبريٖالٛ   نفال ؛ د اىل جّٕد ٔرٌغطٛ العالقالا  العاوالٛ   ٔفىا رُ املىلصضا  الدحارٖٛ ذبدا

 . ذبداد رٖطا  اىل رٌغطٛ ٔ جّٕد العالقا  العاوٛ

ٔالعالقا  العاوٛ لزفش لمٜ االصاه ا اد ، ٔ ِ٘ فىىارصٛ قدميٛ قدً العالقالا  اإلٌضالاٌٗٛ،   

قالالالزُ تّالالالز  يف بالالالداٖا  ال ،ٔوٍّحالالال٘ زٔلكالالالَ فعمالالالي رٔ ٔتٗمالالالٛ وٍّٗالالالٛ  الالالارظ بغالالالكن والالالىل تالالال 

 –ٔااجدىالالاع  –ٔاإلدارٚ  –العغالالزَٖ، ِٔالال٘ خمالالٗ  والالَ لالالدد والالَ العمالالًٕ اإلٌضالالاٌٗٛ فعمالالي الالالٍمط       

 ٔاالصاه. 

ٔوَ رجن لٕضٗ  ومًّٕ املىارصٛ الصرٗرٛ لمعالقا  العاوٛ يف املىلصضالا  ٔاملغالاٞا  الدحارٖالٛ رٔ     

وٛ املضدىزٚ الي لّد  اشبريٖٛ ٌذفز لعزٖما  ٔاذدا  لمعالقا  العاوٛ فّ٘ " ازبّٕد اإلدارٖٛ املزصٕ

 فىل فقاوٛ ٔلدلٗي لماِي ودباده بني ٠ِٗٛ ٔ ّٕرِا. 

ي امل دصُٕ منا د اارصٛ العالقا  العاوٛ وَ ذٗو رصمٕب االصاه وال   الاِري املىلصضالٛ    ٔ ٖقضِّ

 منٕ د ميداس خبصاٟ  وعٍٗٛ.  فّن ،منا د ٛفىل رربع،

ه  ٔ ادبالآ ٔاذالد ٔالصالدي فٗالْ     الػالز  وٍالْ الدلاٖالٛ، ٔاالصالا     –منٕ د الٍغز ٔالدلاٖٛ  -4

 ٔالبرو ٔ   املعمٕوا  قمٗن جدا . ، لٗط ضزٔرٖا 

ٔاالصالالاه  ٔ ادبالالآ ٔاذالالد فا رُ ،الػالالز  وٍالالْ ٌغالالز املعمٕوالالا    –منالالٕ د األخبالالار العاوالالٛ  -5

 الصدي ضزٔرٙ فْٗ. 

الػز  وٍْ اإلقٍاع، ٔاالصاه  ٔ ادباِني لكٍْ غالري   –منٕ د غري املدٍاصق باادباِني  -6

ٖعدىد فثريا  لمالٜ فرصالاه وعمٕوالا  والَ املىلصضالٛ لمحىّالٕر وال  ٔجالٕد قٍالاٚ لدقبالن            ودٕاسُ

 اآلراٞ ٔاملقرتذا  بغكن رفطن وَ الٍىٕ جني الضابقني. 
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ٔ ّٕرِالالا،  ٛالػالالز  وٍالالْ لمالالاِي ودبالالاده بالالني املىلصضالال   –الٍىالالٕ د املدٍاصالالق باادبالالاِني   -7

ازبىّالالٕر والَ رجالالن   راٞ ٔوقرتذالا  آٔاالصالاه  ٔ ادبالاِني ودالالٕاسٖني، ٖأخالذ يف اسبضالالباُ    

 لعدٖن صٗاصٛ املىلصضٛ. 

ٌٔظزا  لبعض اارلباتا  الضمبٗٛ الي ارلبطت باصي العالقا  العاوٛ فقد صعٜ فثري وَ العاومني 

 -فىل لػٗري وضىاِا ملضىٗا  رخزٝ وثن:

 االصاا  الدضٕٖقٗٛ.  -

 صرتالٗحٗٛ. ا  اإلاالصا -

 االصاا  الدٍظٗىٗٛ. -

 العالقا  الدضٕٖقٗٛ. -

كَ ااصي املضد دً يف اارصٛ العالقالا  العاوالٛ ) الصالرٗرٛ ( فالاُ ٍِالاك رفالاٟش ا بالد رُ        رٖا ٖ

 لضدٍد لمّٗا املىارصٛ الصرٗرٛ لمعالقا  العاوٛ ِٔ٘.

 اسبزفٛ ٔاسبٕٖٗٛ ٔقٕٚ الدمالن بني املىلصضٛ ٔ ّٕرِا.  -4

 ّا وَ العىن يف طبدم  اجملاا . ٌغاي ودض  ميكِّ -5

ًٕ لمٜ رصاظ والَ الثقالٛ ٔااذالرتاً املدبالاده بالني املىلصضالٛ       لزلكش لمٜ وبادئ رخالقٗٛ لق -6

 ٔ ّٕرِا. 

 لزلكش لمٜ ازباٌب اإلٌضاٌ٘ وَ خاله ذبضني العالقا  ااجدىالٗٛ. -7

لزلكش لمٜ رفاٟش اجدىالٗٛ ٔ ل  وَ خالالاله لدرٖب  الالالاِريِا الداخالالالالمٗٛ ) املٕتمني  -8

 لمٜ ذبىن املضىلٔلٗٛ ااجدىالٗٛ.  ( يف املىلصضٛ

 لمٜ لٕافق بزاصبّا و  تزٔ  اجملدى .  لزلكش -9

 اذرتاً ررٙ ازبىاِري.  -:

٘    ِذ يف اارصالٛ العالقالا  العاوالٛ والَ فافالٛ املىلصضالا         ٓ الزفالاٟش ٔ األصالط ا بالد رُ لزالال

 اشبريٖٛ.

 

- 

     ٔ ىل ثالي لدٕاصالن   وَ املعزٔ  رُ ٌغاي العالقا  العاوٛ ٌغالاي وضالدىز ٔودٕاصالن، ٖبالدر يف خطالٕٚ ر

 اشبطٕا  يف لىمٗٛ وضدىزٚ لعٕد وّزٚ رخزٝ لم طٕٚ األٔىل.
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ٔالٍغاي االصال٘ لمعالقا  العاوٛ املٕجّٛ فىل ف٠ا  طبدممٛ وَ  ّٕر املىلصضٛ اشبريٖٛ، ٖمرت  

 رُ ٖكُٕ بّد  ضبدد وضبقا . ٔ ا د  حيدد بٍاٞ لمٜ وعمٕوا  ٔبٗاٌا  صرٗرٛ. 
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ٔابالالالد رُ لأخالالالذ ِالالالذٓ اشبطالالالٕٚ اسبٗالالالش األفالالالمم والالالَ ازبّالالالد        ،ِالالالذٓ اشبطالالالٕٚ ِالالال٘ رِالالالي خطالالالٕٚ     

ٔالٕقالالالت ف  رٌالالالْ فمىالالالا رلطٗالالالت ِالالالذٓ اشبطالالالٕٚ ذقّالالالا والالالَ الٕقالالالت ٔازبّالالالد اصالالالدطعٍا رُ ظبىالالال           

      فّٗالالالالا املعمٕوالالالالا  الكافٗالالالالٛ ٔاملٍاصالالالالبٛ ٔ فالالالالاُ لىمٍالالالالا يف اشبطالالالالٕا  الدالٗالالالالٛ رفطالالالالن ٔرصالالالالمي،         

ٌّالالالالد  فلٗالالالالْ بغالالالالكن رفطالالالالن.  ٔخطالالالالٕٚ البرالالالالو ٔ الالالال  املعمٕوالالالالا       ٔ ٌضالالالالدطٗ  رُ عبقالالالالق والالالالا   

 لضالد لمٜ:

 وعزفٛ خممٗٛ املغكمٛ ٔلطٕرِا. -

 ذبدٖد ازبىّٕر.  -

 وعزفٛ الٕصاٟن املٍاصبٛ لمٕصٕه فىل ازبىّٕر.  -

 وعزفٛ قادٚ الزرٙ رٔ األفزاد املىلثزَٖ.   -

 

 األِدا  االصالٗٛ.ِٕٔ ٔض  خطٛ ومصمٛ ٔصرٗرٛ لضالد لمٜ ذبقٗق 

 -ٔا بد رُ دبٗب خطٛ العالقا  العاوٛ لمٜ األص٠مٛ الدالٗٛ:

 ا د  ؟   ملا ا ررٖد االصاه بازبىّٕر ؟  -

 ذبدٖد ازبىّٕر .   وَ الذٙ ررغب يف االصاه بْ ؟  -

 ذبدٖد ٔصٗمٛ اإللالً .  رَٖ ررٖد االصاه بازبىّٕر ؟  -

 زصالٛ. فلداد ال   وا ا ررٖد رُ رقٕه ؟  -

 صرتالٗحٗٛ .ٔض  اإل   فٗ  رقٕه وا ررٖد ؟  -

 ٔض  ازبدٔه الشوين .    ودٜ رقٕه وا ررٖد ؟  -

 

 ِٔذٓ اشبطٕٚ ِ٘ املزذمٛ الدٍمٗذٖٛ شبطٛ  العالقا  العاوٛ ٔ لقًٕ لمٜ الٍغاي االصال٘ .

 وضدٕٖا  رٔ رمناي. ٖٛٔقضي االصاه فىل ثالث

 ٘. الصاه ع ص -
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 الصاه  ع٘ .  -

 الصاه  اِريٙ.  -

ٔا ع  رُ االصاه الغ ص٘ ِٕ " رقٕٝ رمناي االصاه " لأثريا  ٔلكَ ا بد وَ اصد داً رمناي 

اُ فدارٚ العالقالا  العاوالٛ ا لضالدطٗ  رُ لصالن فىل فافالٛ ازبىالاِري اشبارجٗالٛ         ، االصاه األخزٝ

ٝ فاالصالالاه ازبىعالال٘ ٔ االصالالاه  باالصالالاه الغ صالال٘ فالالال بالالد رُ لضالالد دً رمنالالاي الصالالاه رخالالز    

ٔه العالقالا  العاوالٛ رُ ٖدعالز  لمّٗالا بغالكن دقٗالق ٔصالمٗي ذدالٜ حيضالَ          ىلازبىاِريٙ، ٔا بالد ملضال  

 اخدٗار الٕصٗمٛ املٍاصبٛ لمزصالٛ اإللالوٗٛ املٍاصبٛ ٔاملٕجّٛ فىل ازبىّٕر املضدّد . 

 

 ْ لمٜ:ٔالدقٕٖي لىمٗٛ حبو وٍظي ٖدي الدعز  فٗ

 فظباس ٔصري العىن يف اشبطٛ املٕضٕلٛ.  -

 الصعٕبا  ٔقت الدٍمٗذ.  -

 اخدٗار البداٟن املٍاصبٛ.  -

  -العىمٗا  األرب  لعىمٗٛ العالقا  العاوٛ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 القالالالالالالالالالالالالٗاظ الدالقالالالالالالالالٕٖالالي

 ٕوا الالالالالالالالالالالالالال  املعمالالالالالو ٔ الالالالالبر

 الد طٗ 

 االصاه
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بالن  ،ٗاٌّي رُ املدممع ذني ٖدممع ملىلصضٛ خريٖٛ وا، يف الػالب ا ٖكُٕ لمملْ ألع اص ٔرفزاد بأل 

ٌالْ والَ املّالي جالدا  رُ لكالُٕ الصالٕرٚ       ّا رٔ لمقطٗٛ الي ذبىمّا، لذا فنٖدممع لمىىلصضٛ اشبريٖٛ بذال

 كابٗٛ يف ر ِاُ الٍاظ ذدٜ لضدىز الدمملا   ا. فالذٍِٗٛ لمىىلصضٛ اشبريٖٛ صٕرٚ 

ارٖٛ، ٍِاك ردبٗا  فثريٚ ذبدثت لَ رِىٗٛ الصٕرٚ الذٍِٗٛ بالٍضبٛ لمغزفا  ٔ املىلصضا  الدح

بن لعدممِا رصن وَ األصٕه غري املمىٕصٛ والَ رصالٕه الغالزفٛ رٔ املىلصضالٛ ا بالد رُ حيالاف  لمٗالْ        

ٖٔصالاُ ملالا لالالْ والَ لالأثري بالالالؼ لمالٜ فعالٗالٛ الغالالزفٛ ٔذبقٗقالْ لشٖالادٚ وبٗعالالا  ٔ رربالا .  ٔاملىلصضالالا           

فالالٛ كابٗالالٛ لالالدٝ فا فاشبريٖالالٛ وثمالالّا وثالالن املىلصضالالا  الدحارٖالالٛ ا بالالد رُ ٖكالالُٕ  الالا صالالٕرٚ  ٍِٗالالٛ        

 املدعاومني وعّا.

 ٔالصٕرٚ الذٍِٗٛ ِ٘ صبىٕلٛ وَ املعدقدا  ٔاملغالز الي لضعٜ ٔلزغب وىلصضٛ وا رُ لدبادر فىل

 ،ٍِٔالالاك لعزٖمالالا  فالالثريٚ ، لٍالالدوا ٖمكالالزُٔ بّالالذٓ املىلصضالالٛ ر ِالالاُ رصالالراب املصالالمرٛ ٔااِدىالالاً

ٛ العالقالا  العالوالٛ ٔالصالٕرٚ ال   )ٌذفز وٍّا لعزٖال  الالدفدٕر لمال٘ لحالٕٓ يف فدابالْ       ( ذٗالو  ذٍِٗال

 ٖقٕه:

ٔاملىلصضا  امل دممالٛ، ٔقالد لدكالُٕ      "ِ٘ الصٕرٚ المعمٗٛ الي لدكُٕ يف ر ِاُ الٍاظ لَ املٍغآ

ِذٓ الصٕرٚ وَ الدحزبٛ املباعزٚ رٔ غري املباعزٚ، ٔقد لكُٕ لقالٌٗٛ رٔ غالري رعالٗدٚ، قالد لعدىالد     

ٍّاٖالٛ  ثالن ٔاقعالا  صالادقا  ملالَ      لمٜ األدلٛ ٔالٕثاٟق رٔ اإلعالا  ٔاألقالٕاه غالري املٕثقالٛ، لكٍّالا يف ال    

 حيىمٌّٕا يف رؤٔصّي ".

ٛ   )املصالالالدر: د. لمالالال٘ لحالالالٕٚ.    . لالالالال الكدب.تبعالالالٛ رٔىل.   العالقالالالا  العاوالالالٛ ٔ الصالالالٕرٚ الذٍِٗالالال

 (5ً.ص1893

ٔالصٕرٚ الذٍِٗٛ لدٝ األفزاد لٗضت ثابدالٛ ٔقابمالٛ لمدػالٗري ٔلكٍّالا ذبدالاد فىل جّالد ٔٔقالت والَ رجالن          

صدالٗكٗٛ )ثابدٛ(، ٔلذل  فّ٘ ا فلػٗريِا " فالصٕرٚ لىمٗٛ دٍٖاوٗكٗٛ)ودرزفٛ( ٔلٗضت لىمٗٛ 

ٔلدعىالق   لدص  بالثبا  ٔازبىٕد ٔفمنا لدضي باملزٌٔٛ ٔالدمالن املضدىز فددطٕر ٔلٍىٕ ٔلدض  ٔلدعده

 ٔلقبن الدػري تٕاه اسبٗاٚ " 
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 (12)د.لم٘ لحٕٚ. ص

ٔا عالال  رُ صالالّٕلٛ الالالدػري رٔ صالالعٕبدْ ٖعدىالالد لمالالٜ رصالالٕي الصالالٕرٚ الذٍِٗالالٛ لالالدٝ ازبىّالالٕر رٔ لالالدً      

 رصٕخّا.

. Fortuneٍِٔاك وعاٖري لمصما  املىٗشٚ لمغزفا   ا  الضىعٛ اسبضالٍٛ ٌغالزلّا صبمالٛ فٕرلغالَ     

 عزفٛ . ِذٓ الصما  لزفش  يف مثاُ صما  فالدال٘:٠ٛ  و وَ خاله لىمٗٛ وضرٗٛ شبىط

 جٕدٚ اإلدارٚ . -4

 القدرٚ لمٜ الدطٕر. -5

 جٕدٚ املٍدخ رٔ اشبدوٛ. -6

 اسبمات لمٜ األع اص املّىني. -7

 املٕق  املال٘ الضمٗي.  -8

 اصد داً رصٕه ٔوٕجٕدا  الغزفٛ بغكن روثن.  -9

 درجٛ اابدكار فّٗا.  -:

 صداقالّا و  الب٠ٗٛ.  -;

. وكدبٛ العبٗكاُ. تبعٛ لكَٕٖ مسعٛ الغزفٛلٍٗؼ. لز ٛ ٔ لٗد عرالٛ.  )املصدر: غزاِاً دأ

 (:4ِال.ص 4757رٔىل  

ا لالالٕفز  ِالالدٓ الصالالما  يف وىلصضالالٛ والالا فنٌّالالا صالالٕ  لكدضالالب مسعالالٛ ذضالالٍٛ لالالدٝ     ٔ ٖمالالرت  رٌالالْ ف

  ّٕرِا.

ِٔالالذٓ الصالالما  ٔ املىٗالالشا  ميكالالَ رُ لطبالالق لمالالٜ املىلصضالالا  اشبريٖالالٛ والال  ذبالالٕٖز بضالالٗ  فّٗالالا يالالا   

 بٗعٛ لىمّا اشبريٙ الذٙ ّٖد  اىل غري الزب  املادٙ.ٍٖاصب ت

ٔا ع  رُ الضىعٛ اسبضٍٛ لعٕد بماٟدٚ فبريٚ لمٜ الغزفٛ فاملضدّم  ا ٖغرتٙ املٍالدخ لذالالْ بالن    

 ٖغرتٙ وٍدحا  لْ ع صٗٛ، رٙ حيىن امسا دبارٖا  ٔ لالوٛ اٗشٚ. 

 

- 
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  اشبريٖٛ رُ ٖكُٕ  ا مسعٛ ذضالٍٛ ٔصالريٚ تٗبالٛ لالدٝ والَ لدعاوالن وعّالي ِٔالٕ والا          ذبزص املىلصضا

. ٔاملىلصضالا  اشبريٖالٛ وثمالّا وثالن املىلصضالا  الدحارٖالٛ ابالد رُ        Imageٖضىٜ بال " الصالٕرٚ الذٍِٗالٛ    

 كابٗٛ لدٝ فافٛ املدعاومني وعّا ٔ باألخ   ّٕرِا اشبارج٘ . فٖكُٕ  ا صٕرٚ  ٍِٗٛ 

   ٞ الصالٕرٚ الذٍِٗالٛ عطال  لالالٍمط األصالط العمىٗالٛ الالي عطال   الا الد طالالٗ           ربطالٗ  الالمماوخ لبٍالا

رٔ ىا رٌالْ رفثالز    : لكافٛ بزاوخ العالقا  العاوٛ ِٔذا الٍٕع وَ المماوخ ٖدضي بصمدني رصاصٗدني

ِذٓ المماوخ صعٕبٛ ٔلعقٗدا ، ٔثاٌّٗىا رٌْ عدً فافٛ المماوخ الي لٍمذِا العالقا  العاوٛ ٖٔشٖد 

 ٖٔطال  يف لأثريِا. وَ فعالٗدّىا

 ّالالٕر داخمالال٘   :ٖٔقضالالي امل دصالالُٕ  ّالالٕر العالقالالا  العاوالالٛ يف رٙ وٍغالالأٚ فىل قضالالىني رٟٗضالالٗني      

ٔ ّٕر خارج٘ ٔ ذبت فن قضي   لصالٍٗما  طبدممالٛ، ٔلكالَ األصالاظ ِالي العىالالٞ رٔ الشبالاَٟ،         

فبالار   – رجالاه األلىالاه   –ُ ازبىّالٕر اشبالارج٘ ٖغالىن املدالمملني     نٔيف ذاا  املىلصضا  اشبريٖٛ ف

)الغ صٗا  العاوٛ ( وثن العمىاٞ ٔرٟىٛ املضالاجد   –رجاه اإللالً ٔالصرافٛ  –وٕتم٘ اسبكٕوٛ 

 ٔتمبٛ العمي.  

ٔلكالالَٕٖ الصالالٕرٚ الذٍِٗالالٛ لمىىلصضالالٛ اشبريٖالالٛ يف ر ِالالاُ  ّٕرِالالا الالالداخم٘ رٔ اشبالالارج٘ ٖدكالالُٕ    

 ٖٔدغكن وَ لٕاون لىلثز داخمٗا ٔخارجٗا يف املىلصضٛ اشبريٖٛ.

 -اخمٗٛ لغىن:فالعٕاون الد

 الزؤٖٛ. -4

 ثقافٛ املىلصضٛ.  -5

 الضٗاصا  الزمسٗٛ لمىىلصضٛ.  -6

لٕاون لىلثز يف الصٕرٚ الذٍِٗٛ الي حيىمّا املٕتمُٕ العاومُٕ )ازبىّالٕر الالداخم٘( يف    ِٛذٓ الثالث

املىلصضٛ اشبريٖٛ، ٔاملٕتمُٕ بالدٔرِي ٖعكضالُٕ ِالذٓ الصالٕرٚ فىل ازبىّالٕر اشبالارج٘،  ٔيف ذالالٛ        

ُ ازبىّالٕر اشبالالارج٘ ِالالي املدمملالُٕ رٔ املدمملالالُٕ اهدىمالالُٕ ِٔالي رفثالالز ف٠الالٛ    نفالالاملىلصضالا  اشبريٖالالٛ  

 لضعٜ املىلصضٛ فىل ذبضني الصٕرٚ لدّٖي.

 لكَٕٖ الصٕرٚ الذٍِٗٛ لٍد ازبىّٕر اشبارج٘ فّ٘: لمٜروا العٕاون الي لضالد  

 الدٕاصن الدضٕٖق٘ ٔلز  اشبدوا  الي  ارصّا املىلصضٛ اشبريٖٛ. -4

 الغمّ٘.  الدلاٖٛ ٔالدٕاصن -5
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 املعزفٛ الضابقٛ باملىلصضٛ.  -6

 . الزمسٗٛالدلي وَ ازبّا  الزمسٗٛ ٔعبْ  -7

 الصٕرٚ العاوٛ لَ املىلصضا  اشبريٖٛ العاومٛ يف البمد.  -8

 رلطاٞ صبمط فدارٚ املىلصضٛ اشبريٖٛ ٔوا ٖعزفْ الٍاظ لٍّي.  -9

 

 صضٛ اشبريٖٛ وَ رجن ذبضني الصٕرٚ الذٍِٗٛ. ٍِاك خطٕا  ٔ وّاً ا بد رُ لقًٕ بّا املىل

 الدقٗٗي الداخم٘ ٔذبدٖد الصٕرٚ الي لزغب فّٗا املىلصضٛ يف لكٍّٕٖا لَ ٌمضّا.  -4

 وعزفٛ الصٕرٚ الذٍِٗٛ الي حيىمّا ازبىّٕر لَ املىلصضٛ.  -5

 الدصىٗي ٔالدٍمٗذ شبط  العىن.  -6

 الدضٕٖق داخمٗا ٔخارجٗا لمصٕرٚ الذٍِٗٛ املضدّدفٛ.  -7

 ٗق ٔاملزاجعٛ. الددق -8

ألٌالالْ يف بعالالض  ،ٔ وزاجعالالٛ املىلصضالالٛ اشبريٖالالٛ لمصالالٕرٚ الذٍِٗالالٛ اسبالٗالالٛ لالالدٝ  ّٕرِالالا وّالالي جالالدا        

األذٗاُ قد لكُٕ ٍِاك قٕٝ وعادٖٛ رٔ وٍافضٛ لضالعٜ فىل ٌغالز بعالض الغالاٟعا  رٔ األفا ٖالب رٔ      

 وَ رجن سلشلٛ الثقٛ باملىلصضٛ اشبريٖٛ بّد  الٍٗن وَ مسعدّا.؛ لغْٕٖ لمرقاٟق 

 لٍىٕ د ردٌآ ٖٕض  خطٕا  ذبضني الصٕرٚ الذٍِٗٛ.ٔا

 

 ذدد ازبىالا  الزٟٗضٛ ألصراب املصمرٛ

   

 اصدطم  وا حيىمُٕ ذالٗا  وَ        ذبالالالالالالالمٗن           اصدطم  ررّٖي يف الصٕرٚ                      

 صٕر ٔمسعٛ لَ املىلصضٛ     ٔالضىعٛ لمىىلصضٛ               

  الثػالالالزا

 

 ذدد العٕاون الي لضد الثػزا 
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 عكن فزٖقا  إلدارٚ الصٕرٚ 

 

 ٌمذ الدػٗري 

 

 وزاقبٛ ٔوزاجعٛ

. وكدبٛ العبٗكاُ. لكَٕٖ مسعٛ الغزفٛ)املصدر: غزاِاً دأ لٍٗؼ . لز ٛ ٔ لٗد عرالٛ.  

 (>>6ِال.ص 4757تبعٛ رٔىل   

  

ّٔه ُّ ر  ، العالقا  العاوٛ وّي جدا  وَ رجن بٍاٞ الصٕرٚ الذٍِٗٛ ااكابٗٛ املطمٕبٛ  ارصّا ٚخطٕ ف

فا رُ االصالالاه الالالذٙ لقالالًٕ بالالْ العالقالالا  العاوالالٛ يف املىلصضالالٛ اشبريٖالالٛ ابالالد رُ ٖقالالًٕ لمالالٜ ربطالالٗ      

لمدالدلٗن لمالٜ رُ االصالاه      بدا وَ الصالاه ودرٔظ ٔ رِدا  ٔاضرٛ،  ٖٔطمق البعض لمْٗ لٕاصال 

ٔ ادبالالاِني ودالالٕاسٖني والالَ املىلصضالالٛ فىل  ّٕرِالالا اشبالالارج٘ والال  ٔجالالٕد قٍالالٕا  وٍاصالالبٛ  )الدٕاصالالن (  

 ٔفافٗٛ لدٝ املىلصضٛ اشبريٖٛ اصدقباه رراٞ ٔ والذظا  ازبىّٕر اشبارج٘. 

 روا  خطٕا  لٕاصن املىلصضٛ و   ّٕرِا اشبارج٘ فٗىكَ ذبدٖدِا  باشبطٕا  الدالٗٛ :

 ٔض  األِدا  ٔ املٗشاٌٗٛ. -4

 سبال٘ ) املٕق  (. ذبدٖد الٕض  ا -5

 البرو ٔ   املعمٕوا .  -6

 اخدٗار  ّٕر الدٕاصن املضدّد .  -7

 رِدا  الدٕاصن.  -8

 صرتالٗحٗٛ اإلبدالٗٛ. اإل -9

 صرتالٗحٗٛ اإللالً ٔالدٕاصن الدضٕٖق٘ املدكاون. ف -:

 الدقٕٖي ٔاملزاجعٛ.  -;

 :كابٗٛفُ لدٔر العالقا  العاوٛ يف بٍاٞ صٕرٚ  ٍِٗٛ اٍِاك وبدرُ رصاصٗ

 .ْ بعض الغٕاٟب ٍٖبػ٘ رٔا  لٍقٗٛ ِذا الٕاق  بف ا فاُ الٕاق  ص٠ٗا  ٔلغٕ ر األٔه:املبد

 ا ٖكم٘ رُ لمعن اشبري، ٔفمنا ا بد رُ لعمي الٍاظ وا لمعمْ وَ خري. املبدر الثاٌ٘:  
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 ُ الطزٖقٛ الٕذٗدٚ الي دبعن بّا فٍِٔاك لبارٚ عاٟعٛ يف ِذا اشبصٕص لقٕه " 

 ٕرٚ ذضٍٛ ِ٘ رُ لدصز  بطزٖقٛ تٗبٛ " . الٍاظ ٖدردثُٕ لٍ  بص

لصال٘ ّٖد  فىل فذدٝ ثالالث  نُ ٌغاتّا اأفٗىا ٖدعمق بالصٕرٚ الذٍِٗٛ بالٍضبٛ ملىلصضٛ خريٖٛ ف

  -ذاا  لالٗٛ: 

 بٍاٞ صٕرٚ  ٍِٗٛ جدٖدٚ.  -

 لعدٖن صٕرٚ  ٍِٗٛ وٕجٕدٚ.  -

 لصرٗ  صٕرٚ  ٍِٗٛ وٕجٕدٚ.  -

الصالالال٘ اوىلصضالالٛ ا ٖعدىالالد لمالالٜ اإللالالالُ ٔالٍغالالاي  كابٗالالٛ لالالَفٔا بالالد رُ ٌىلفالالد رُ بٍالالاٞ صالالٕرٚ 

بالن ا بالد رُ ٖصالاذب ِالذا اإللالالُ ٔ الٍغالاي االصالال٘ فصالال  ٔلطالٕٖز داخمال٘ لمىىلصضالالٛ            ،فقال  

الصال٘ الذٙ  ارصْ العالقا  العاوٛ بغدٜ رٌٕالْ لٗط ٔذدٓ ِٕ الذٙ ٖبين افالٍغاي  ،اشبريٖٛ

والالا لقالالًٕ بالالْ املىلصضالالٛ اشبريٖالالٛ بغالالكن جٗالالد     فبالالزاس فقالال   يف دٔرٖٓكىالالَ الصالالٕرٚ الذٍِٗالالٛ، فمنالالا  

ٔود ص  . ٔف ا فاُ ٍِاك قصٕر يف رداٞ املىلصضٛ اشبريٖٛ فال ٌدٕق  رُ ٖكُٕ  ا صٕرٚ  ٍِٗٛ 

ُ ف رداٞ جٗالالد والال  ٌغالاي الصالالال٘ والالدرٔظ لقالالًٕ بالالْ العالقالالا  العاوالالٛ   :كابٗالٛ فٍّالالاك روالالزاُ ودالسوالالا

شبريٖالٛ. ِالذا األوالز ٖالدلٌٕا فىل القالٕه رُ      كابٗٛ لالَ املىلصضالٛ ا  فلمٜ وز الشوَ صٕرٚ  ٍِٗٛ  ّٖكُٕ

ِّ إلابٍاٞ الصٕرٚ الذٍِٗالٛ   ٛ       كابٗالٛ ا ٖك بالن   ، ٌّالا فقال  قضالي العالقالا  العاوالٛ يف املىلصضالٛ اشبريٖال

ٖضالالاِي يف بٍاّٟالالا فالالن اإلدارا  ٔاألقضالالاً فالالن يف ربصصالالْ ٖٔكالالُٕ دٔر العالقالالا  العاوالالٛ فبالالزاس   

 كابٗا  بغكن فلالو٘ ٌاج  . اإلٔفتّار 
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