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ؿٚكٖا ٚ ايعا١َ ايٛٚٝؿ٬ُ١غ إ

 ٗ إؿاك٠ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ 

 : ؿاه١ َِڀؿ٢ ا٭هتاف

 0داَع١ اؾنا٥ل 

  :َكـ١َ

ايٓٛاّ  ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛتٌهٌ 

تعتدل اجملاٍ  ؾٗٞ ,ٲؿاكات ايع١َُٝٛا٫دتُاعٞ ي

ٌ ايعٌَُٛٝ ؾتكـّ شلِ اـاْ بؿ١٦ إٛٚؿ

ايلعا١ٜ ا١ٕٝٓٗ ٚايتأٌٖٝ عٔ طلٜل ايت١٦ٌٓ 

 ايتهٜٛٔ يـفِٗ ٗ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗٚ ايت١ُٝٝٛٓ

 ,اَٚٛاُؿاتٗ اٚاؿؿاٚ ع٢ً قُٝٗ تهٝٝؿِٗ َعٗاٚ

تكـِٜ اــَات ايع١َُٝٛ ٗ ٍ إنُا توع٢ 

..اخل .إؿاك١ٜ أٚ تع١ًُٝٝ أٚ ته١ٜٝٓٛ ,َتٓٛع١ أًهاٍ

إٕ ٖقٙ  ,ايع١َُٝٛ اٱؿاكات َع يؿا٥ـ٠ إتعاًٌَ

ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ٚٚٝؿ١  إُاكهات أنوبت

 أؿا٠ تٛاٌُ بٌ ايـٚي١ باعتباكٖا ,هٛهٝٛيٛد١ٝ

إٛاطٔ, ٚأهاي َٔ أهى ايت١ُٝٓ ٚايتڀٛك ٚ

لـ إٔ  ٓاٚتكـّ اجملتُعات اٱْوا١ْٝ. بٝـ أْ

ايع١َُٝٛ أُبض شلا أؿٚاك عـٜـ٠ ٗ  ايٛٚٝؿ١

إف تتشٌُ أعبا٤  ,ايلا١ٖٓ اجملتُعات اٱْوا١ْٝ

نُا تتشٌُ َو٪ٚي١ٝ  ,ُجٌٝ ايوًڀ١ ايعا١َ

إعڀا٤ إٛٚؿٌ ؾل١ُ ٖاكه١ ػدلاتِٗ ا١ٕٝٓٗ 

 .اؿُا١ٜ ايٛٚٝؿ١ٝٚ طٍٛ سٝاتِٗ ا١ٕٝٓٗ

اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ باعتباكٖا سٝا٠ اعتٝاؿ١ٜ ٚ 

١َٜٝٛ يًُٛٚؿٌ ٜعٌْٝٛٗا أؾلاؿا ْٚاعات ؿاػٌ 

َٓاؾ  ع٢ً أْٗاإيٝٗا ّهٔ ايٓٛل  ايٓول اٱؿاكٟ,

ٚٚٝؿٞ تلتهن عًٝ٘ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ يـَر 

ٖا ٜوتٛدب عٓا١ٜ  ,َهْٛات ايعٌُ اٱؿاكٟ ؾٝٗا

ُٓاْا يتٛؾرل َٓاؾ هًِٝ ٚإهابٞ  ,ػا١ُ بٗا

ٜواعـ إٛٚؿٌ ع٢ً تأؿ١ٜ ايعٌُ ٚانتواب قِٝ 

ٚهًٛنٝات بٓا٠٤. ٚتتشـؿ دٛاْب اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ 

ٚإع١ٜٛٓ اييت ؼٍٛ بٌ  ٗ إماي١ إعٛقات إاؿ١ٜ

تٛؾرل أسؤ ايٛلٚف إٝول٠ يًعٌُ ٗ , إٛٚؿٌ

ايع١ًُٝ اٱؿاك١ٜ ع٢ً أهاي بكٝاّ ايٚ اٱؿاكٟ,

ٌَاكن١ نٌ ا٭طلاف, ٚتكـِٜ اــَات 

بِلف ايٓٛل عٔ ايعا١َ بٌهٌ َٔڀلؿ اٱؿاك١ٜ 

أٟ اعتباكات ػاكد١ٝ, ٚؼكٝل إواٚا٠ بٌ 

 .ٝات احمل١ًٝكتًـ إٓاطل ٚاؾٗات ٚايبٓ

إٌانٌ اييت تتؼب٘ ؾٝٗا ْٚٛلا يهجل٠ 

,ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ نٓٛاّ إؿاكٟ ٚادتُاعٞ

بايـٍٚ ايعلب١ٝ إ٬ُسٗا ٚ ٖاأٓش٢ تڀٜٛل

ٓلٚك٠ ست١ُٝ يتِبض أدٗن٠ نؿ٪٠ ٚؾعاي١, قاؿك٠ 

ع٢ً َٛاد١ٗ ايتشـٜات َٚٛانب١ ايتػٝرل, 

اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًعٓاُل ايبٌل١ٜ  إؿاك٠ ٌٚؼو

, ٚايتؿاعٌ َع إٛاطٌٓ ات ايع١َُٝٛباٱؿاك

َا ٜوِٗ  ,َتُٝن٠ شلِ ع١َُٝٛ يتكـِٜ ػـَات

 .عتڀٛك اجملتُٚ ٗ ؿؾع عذ١ً ايت١ُٝٓ

ٜتڀًب دٗٛؿ  إٕ إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

ٖقا َا ًٜكٞ ع٢ً عاتل  ,كتًؿ١ٚ َتعـؿ٠

ايكا٥ٌُ بٌ٪ٕٚ ايتوٝرل ايعَُٛٞ اؾاْب 

إ٬ُغ  ا٭ندل َٔ إو٪ٚي١ٝ ٗ إكها٤ َعامل

َٔ د١ٗ أػل٣ , َٚٔ د١ٗ ١ ايع١َُٝٛايٛٚٝؿ

 ,أعاخٚ بـكاهات تًكٞ ع٢ً عاتل

ٱ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ تٌؼّ إؿّٗٛ اؿكٝكٞ 

 اٱ٬ُغ ؼـؿ ؿٚك, ٚبٌهٌ َتهاٌَ ايع١َُٝٛ

َٚٔ ٖقا  ,يًُٛٚؿٌٗ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ  أثلٙٚ

إٓڀًل اكتأٜٓا ؿكاه١ ٖقا إٛٓٛع قاٚيٌ 

أثاك إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ع٢ً لف ع٢ً ايتع
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اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ ايعٌَُٛٝ إؿاك٠ 

قِـ ايٛقٛف ع٢ً  ,باٱؿاكات ايع١َُٝٛ اؾنا٥ل١ٜ

عض اؾٛاْب َٔ ٖقٙ ايٛاٖل٠ يتبك٢ َعلؾ١ ب

َٔ مٚاٜا ٚ اؾٛاْب ا٭ػل٣ يباسجٌ آػلٜٔ

 .أػل٣

 .إٓٗذٞ يًـكاه١اٱطاك  :إبشح ا٭ٍٚ

  :١ٝاٱًهاي -1

, ٜعـ ايتػٝرل إسـ٣ زلات ايعِل اؿايٞ

ٜعٛؿ ايوبب ٗ فيو اٍ إٔ ايتػرلات إتواكع١ ٚ

ٗ اجملا٫ت اؿٝات١ٝ إؼتًؿ١ أؿت اٍ إسـاخ 

 ا٫دتُاع١ٝٚ تػرلات ٗ ايٓٛاسٞ ا٫قتِاؿ١ٜ

تبعا ٚ غرلٖا,ٚ ايكا١ْْٝٛٚ اٱؿاك١ٜٚ ايجكاؾ١ٝٚ

يقيو ؾإ َواي١ اٱ٬ُغ أُبشت ٓلٚك٠ ًَش١ 

ٕٛاد١ٗ ايتشـٜات هٛا٤ ع٢ً إوت٣ٛ اؾن٥ٞ أٟ 

  .اٱؿاكات ايع١َُٝٛ أٚ إوت٣ٛ ايهًٞ أٟ ايـٚي١

َٛٓٛع إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ٜعـ  

َٔ إٛآٝع اؿـٜج١ اييت اؾلمٖا ايتػرل 

 توتأثل اٖتُاّ ايـٍٚ إتكـ١َ ,ا٫دتُاعٞ

 ْٛلا يتأثرلات فيو ,اٖتُاّ ايباسجٌ, ٚايٓا١َٝٚ

اؿٝا٠ ٚ هات٘ ع٢ً اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌاْعهاٚ

 .ايعا١َ ٭ؾلاؿ اجملتُع

 ,ايجكاؾاتيتػرلات ا٫دتُاع١ٝ اٗ ٌٚ  

ْٛرل  ,ٚها٥ٌ ايعٌُ اٱؿاكٟٚ ايكِٝ ا١ٕٝٓٗتػرل ٚ

ا٫دتُاع١ٝ يًُٛٚؿٌ ٚ إڀايب ا١ٕٝٓٗ تڀٛك

اٱهلاع ؿؾعت ايـٚي١ اؾنا٥ل١ٜ اٍ  ,ايعٌَُٛٝ

١َٛٛٓ ايٛٚٝؿ١ يًكٝاّ بإ٬ُسات ع٢ً َ

 بوبب َا ٜعذلٜٗا َٔ اػت٫٬تايع١َُٝٛ 

عٔ طلٜل إُـاك ايكإْٛ ا٭هاهٞ ايعاّ  ,ْكا٥ّٚ

باعتباكٙ ٌٜهٌ اؿذل , يًٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

كٖاْا , ٚا٭هاهٞ ٗ اٱ٬ُغ اٱؿاكٟ ايٌُٛيٞ

نبرلا ٗ أؾل ا٫كتكا٤ باٱؿاكات ايع١َُٝٛ نٞ 

٢ تهٕٛ قاؿك٠ عً, ٚتواٜل ايتوٝرل اؿـٜح

 إوا١ُٖ ايؿع١ًٝ ٗ ايت١ُٝٓ ا٫قتِاؿ١ٜ

َٓ٘ ا٫هتذاب١ , ٚايجكاؾ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ

 .إٛاطٌٓٚ ؿادٝات إٛٚؿٌ

مٔ ْعًِ اْ٘ يهٌ تػٝرل أٚ إ٬ُغ ٚ 

أثاك تِٝب اجملتُع إوتٗـف بايع١ًُٝ ٚ إؾلامات

يقيو ؾكـ  ,ايب١٦ٝ اـاكد١ٝ ي٘ٚ اٱ٬ُس١ٝ

إ٬ُغ  ٖقٙ ٭ثاكَٔ ػ٬ٍ ؿكاهتٓا  أكؿْا ايتڀلم

اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ  ع٢ً إؿاك٠ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

ايعٌَُٛٝ باعتباكِٖ اؾن٤ ا٭ندل يًُٛٚؿٌ 

إوتٗـف َٔ ايع١ًُٝ اٱ٬ُس١ٝ َٓڀًكٌ َٔ 

إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١  ٖٞ أثاكَاايتوا٩ٍ ايتايٞ: 

اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ  ع٢ً إؿاك٠ ايع١َُٝٛ

 باٱؿاكات ايع١َُٝٛ ؟

توع٢ ايـكاه١ إٍ :ايـكاه١توا٫٩ت  -0

َٔ ػ٬ٍ اٱداب١ ع٢ً ايتوا٩ٍ ايل٥ٝوٞ 

 :١ايتايٝايتوا٫٩ت 

 ؟  إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١ََُٝٛا َؿّٗٛ  –

 ؟ٖٞ ؿٚاؾع إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١ََُٝٛا  –

 إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ٖٛ ا٭ثل ايقٟ ٜؿلمَٙا  –

 ؟ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ ايع١َُٝٛ ع٢ً إؿاك٠

تٓڀًل ٖقٙ ايـكاه١  :ؾل١ٝٓ ايـكاه١ -

إلادع١ ايٌا١ًَ  :َٔ اؾذلاض أهاهٞ َؿاؿٙ إٔ

يًكإْٛ ا٭هاهٞ ايعاّ يًٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ 

اؾنا٥لٟ ٌٜهٌ إ٬ُسا َٗٝه٬ يٲؿاك٠ 

كٖاْا نبرلا يتڀٜٛل إؿاك٠ اؿٝا٠ ٚ ايع١َُٝٛ,

ٜوتٗـف دعٌ اٱؿاك٠  ,ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ

ؼِّ ايتٚ اـدل٠ٚ ايع١َُٝٛ توتٓـ اٍ ايهؿا٠٤

ُهٝٓٗا َٔ إوا١ُٖ , ٚٗ إؿاك٠ ايٌإٔ ايعاّ
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 ايٓادع١ ٗ بًٛك٠ ايوٝاهات ايع١َُٝٛٚ ايؿعاي١

تكُٝٝٗا ٚؾل َتڀًبات اؿها١َ ٚ تٓؿٝقٖاٚ

َا وكل إعاؿ٠ ثك١ إٛاطٌٓ ٗ اٱؿاك٠  ,اؾٝـ٠

 .ايع١َُٝٛ

إهتٓاؿا اٍ ايؿل١ٝٓ  :أٖـاف ايـكاه١ -4

 :ًَٞا ٜ ايـكاه١ يتشكٝل ايوابك١ تٗـف

إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايتعلف ع٢ً َؿّٗٛ  –

ٚأُٖٝت٘ ٗ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ  ايع١َُٝٛ

 .ايعٌَُٛٝ

أِٖ احملاٚك اٱ٬ُس١ٝ يًٛٚٝؿ١ تٛٓٝض  –

 .ايع١َُٝٛ

ايٛٚٝؿ١  ا٭ثل ايقٟ ٜؿلمٙ إ٬ُغإبلام  –

  .إؿاك٠ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ ايع١َُٝٛ ع٢ً

٬غ إُاهتٓتاز إعٛقات اييت تٛاد٘  -

 .ٗ اٱؿاكات ايع١َُٝٛ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

 ت١ُٝٓتكـِٜ تُٛٝات اييت تواعـ ع٢ً  -

 . طٍٛ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ تڀٜٛل ايع١ًُٝ اٱ٬ُس١ٝٚ

تدلم أ١ُٖٝ ٖقا  :أ١ُٖٝ ايـكاه١ -2

ايبشح ٗ نْٛ٘ ٜتڀلم إٍ عِٓل ٖاّ ٗ اؿٝا٠ 

إ٬ُغ ٖٛ ٚ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ ايعٌَُٛٝ

إف واٍٚ ٖقا ايبشح إٔ  ,ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

ٜٔٝـ َِڀًض دـٜـ ٗ ايـكاهات 

إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ أ٫ ٖٚٛ  ايوٛهٝٛيٛد١ٝ

عٔ َٔ ػ٬شلا نُا ْلٜـ إٔ ْهٌـ  ,ايع١َُٝٛ

ايوًب١ٝ ٱ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ٚ اٯثاك ا٫هاب١ٝ

ٗ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ  تاثرلٖا, ٚايع١َُٝٛ

ٌ َڀًب َٗين ٌٜهباعتباكٙ  ,ايع١َُٝٛ اٱؿاكاتٗ 

٫م١َ ٫هتكلاك إٛٚؿٌ ٗ ٚ ٓلٚك٠ ١َُٗ

ٚيهٞ تُٔٔ ٖقٙ  ,ايع١َُٝٛ اٱؿاكاتٚ إُٓٛات

ٗ ًهٌ بٓا٥ٞ ٖٚٝهٌ ٚٚٝؿٞ  بكا٥ٗاا٭ػرل٠ 

اهتُلاكٖا ٗ تكـِٜ اــَات اٱؿاك١ٜ , ٚثابتٌ

 ,نؿا٠٤ٚ ايعا١َ ؾُٗٛك إوتؿٝـٜٔ بهٌ ؾعاي١ٝ

 سٝح أْ٘ ٫ ق١ُٝ يٛدٛؿ ْٛاّ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

تٛانب  عًُٝات إ٬ُس١ٝ َتتاي١ٝبػٝاب 

 ايكا١ْْٝٛٚ ا٫قتِاؿ١ٜٚ ايتػرلات ا٫دتُاع١ٝ

 .ايوٝاه١ٝ اؿا١ًُ ٗ اجملتُعٚ

نُا توتُـ ٖقٙ ايـكاه١ أُٖٝتٗا َٔ  

اؾنا٥ل١ٜ ٚ ٚاقع ق١ً ايـكاهات ايعلب١ٝ عَُٛا

إٛدٛؿ٠ ايـكاهات  ٭ٕ ,ػُِٛا ٗ ٖقا اجملاٍ

لنن ع٢ً ت إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛعٔ 

عت ؿٕٚ أٚ إؿاكٟ إٛٓٛع َٔ داْب قاْْٛٞ 

ايذلنٝن ع٢ً إٓٛٛك إتهاٌَ عٔ طلٜل ايلب٘ 

ٖقا َا ٜـػٌ ُٓٔ ؿكاهات عًِ ادتُاع , ٚبُٝٓٗا

 عًِ ادتُاع اٱؿاك٠.ٚ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ,

ْٛلا يتعـؿ اجملا٫ت :َٓٗر ايـكاه١ -6

ٖٓاى اييت ىٛٓٗا ايباسجٕٛ ؾإْ٘ ستُا ٜهٕٛ 

"ايڀلٜك١ ٕٓٗر ٫ٖٕٛ ا ,إٓاٖراهتعُاٍ  تعـؿ ٗ

اييت ٜتبعٗا ايباسح ٗ ؿكاهت٘ يًٌُه١ً 

اٱداب١ ع٢ً ا٭ه١ً٦ ٚ ٫نتٌاف اؿكٝك١

ٖٛ ٚ ٚا٫هتؿواكات اييت ٜجرلٖا َٛٓٛع ايبشح,

ايدلْاَر ايقٟ وـؿ يٓا ايوبٌٝ يًٍُٛٛ إٍ 

إٓٗر ٚ .تًو اؿكا٥ل ٚطلم انتٌاؾٗا"

ٜوًه٘ ايباسح يًٍُٛٛ  ايعًُٞ ٖٛ ايوبٌٝ ايقٟ

 .إٍ اشلـف إعًٔ عٓ٘ أٟ ٖـف ايـكاه١

ٚ َا إٔ ايـكاه١ اييت مٔ بِـؿٖا تٗـف 

 ١ ايع١َُٝٛايٛٚٝؿ أثاك إ٬ُغ إٍ ايهٌـ عٔ

يًُٛٚؿٌ ايعٌَُٛٝ ٗ  اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ ع٢ً إؿاك٠

هٝتِ اهتؼـاّ  ,اٱؿاكات ايع١َُٝٛ اؾنا٥ل١ٜ

هًٛب ايٛسٝـ إٓٗر ايُٛؿٞ ايتشًًٝٞ نْٛ٘ ا٭

 ,دتُاع١ٝإُهٔ يـكاه١ بعض إٛٓٛعات اٱ

ؾٗقا إٓٗر ٜٗتِ بُٛـ ايٛٛاٖل ٚا٭ًٝا٤ 

ٚا٭سـاخ إع١ٓٝ ٜٚعتُـ ع٢ً ػُٝع اؿكا٥ل 
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ٚإعًَٛات ثِ َكاكْتٗا ٚؼًًٝٗا ٚتؿورلٖا 

ؾٗٛ ّهٓٓا َٔ  ,يًٍُٛٛ إٍ تعُُٝات َكبٛي١

ؿكاه١ ايٛاٖل٠ نُا ٖٞ َٛدٛؿ٠ ٗ ايٛاقع 

ُؿٗا ُٚؿاڄ ؿقٝكاڄ ٖا ٜواعـْا ع٢ً ؼـٜـ ٚٚ

, أِاط٘ٚ إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١ََُٝٛؿّٗٛ 

ّهٓٓا َٔ ايٍُٛٛ إٍ ٚ ,آثاكٙ إتعـؿ٠ٚ ٚها٥ً٘ٚ

 اهتٓتادات ٚتعُُٝات تواعـ ٗ تڀٜٛل آيٝات

يٲ٬ُسات ٗ قڀاع ايٛٚٝؿ١ أهايٝب دـٜـ٠ ٚ

َع إؿاك٠ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ  َا تتُا٢ً ايع١َُٝٛ

 ٖٚقا َا توع٢ ايـكاه١ إٍ ؼكٝك٘. ,يًُٛٚؿٌ

ِڀًشات ايتعلٜؿات اٱدلا١ٝ٥ ٕ -7

  :ايـكاه١

 ايعًُٝاتْعلؾ٘ بأْ٘ تًو  :اٱ٬ُغ -

 إعٛقاتٚ ا٭ؾعاٍ اييت تٗـف اٍ إماي١ ا٭ػڀا٤ٚ

ايتكِٜٛ ٚؾلض ايتػٝرل مٛ ٚ إعاؿ٠ ايتكِٝٝٚ

ايقٟ ٜٛٗل ٗ يٛٓع ًاف أٚ ه٧ٝ  ,ا٭ؾٌٔ

ؼكٝل  قِـ ,أٚ ا٭١ُْٛ هًٛنٝاتٚ إُاكهات

.مل تتشكلٚ ا٭ٖـاف اييت ٚٓعت

فيو ْعلؾٗا بأْٗا ٚ :ايٛٚٝؿ١ ايعا١َ -

فُٛع١ ايٓول ايعاّ ٗ اجملتُع إتهٕٛ َٔ 

ايكٛاعـ ايكا١ْْٝٛ ا١ُٕٛٓ يًشٝا٠ ايٛٚٝؿ١ٝ 

يًُٛٚـ ايعاّ َٓق ؿػٛي٘ اــ١َ ست٢ ػلٚد٘ 

 إو٪ٚيٝاتٚ ايٛادباتاييت تتشـؿ ؾٝٗا ٚ َٓٗا,

نعٌُ  ا٫ػتِاُات إٓٛط١ بإٛٚـٚ إٗاّٚ

ٕٗاّ ٗ تأؿٜت٘  بِؿ١ ؿا١ُ٥ أٚ َ٪قت١ؽِِٞ 

 ,يكا٤ كاتب قـؿ اٱؿاك٠ ايعا١َ بأَا١ْ ٚؾعاي١ٝ

ٖاؿؾا بقيو ؼكٝل إًِش١ ايعا١َ ٚػـ١َ 

 .إٛاطٌٓ

ْعلؾ٘ بأْ٘ فيو ٚ :إٛٚـ ايعاّ -

ايٌؼّ إهًـ بتكـِٜ اــ١َ ايعا١َ 

١ عٔ ايـٚي١ ٗ َ٪هو١ أٚ إؿاك٠ يًُٛطٌٓ ْٝاب

ع١َُٝٛ تـٜلٖا ايـٚي١ أٚ أسـ أًؼاْ ايكإْٛ 

ايعاّ إِْٓٛ عًِٝٗ ُٓٔ ايكإْٛ ا٭هاهٞ 

ًلٜڀ١ إٔ ٜهٕٛ َعٌ  ,ايعاّ يًٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

َلهِ ٗ كتب١ َٔ ٚ ٙ ايٛٚٝؿ١ بِؿ١ ؿا١ُ٥قٗ ٖ

أٟ ٜهٕٛ ٗ ٚٓع١ٝ قا١ْْٝٛ  ,ايوًِ اٱؿاكٟ

 .ت١ُٝٝٛٓٚ أهاه١ٝ

 :ْعلؾ٘ بأْ٘ :إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايعا١َ -

ايتػٝرل إكِٛؿ ٚايٌاٌَ ع٢ً َوت٣ٛ ١ََٛٛٓ 

عٔ  ,ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ػ٬ٍ ؾذل٠ م١َٝٓ قـؿ٠

اٱدلا٤ات ٚ طلٜل اؽاف فُٛع١ َٔ ايتٌلٜعات

اٱؿاك١ٜ ايلا١َٝ إٍ إماي١ اـًٌ ايهأَ ٗ ايٓٛاّ 

َٔ ػ٬ٍ تبين َؿاِٖٝ  ,ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

ٜتِ ع٢ً أهاهٗا ت١ُٝٓ  ,إؿاك١ٜ سـٜج١ ْٚٛلٜات

 ,إٛٚؿٌ َاؿٜا َٚعٜٓٛا طٍٛ سٝاتِٗ ا١ٕٝٓٗ

ٚتڀٜٛل اشلٝانٌ ٚتبوٝ٘ اٱدلا٤ات اٱؿاك١ٜ 

ع٢ً  ,ٚؼـٜح ا٭ؿٚات ٚايٛها٥ٌ ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ

أهاي ايتـكز غرل إٓكڀع ٚإتؿاعٌ َع ايب١٦ٝ 

 .ايه١ًٝ يٲؿاكات ايع١َُٝٛ

ِـ باؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ ْكٚ :اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ -

أِاٙ ايوًٛى ٚ طلا٥ل إع١ٌٝٝٚ أهًٛب اؿٝا٠

ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ا١ٕٝٓٗ اييت ٜهْٛٗا ٚ إٗين

إٛٚؿٕٛ ؿاػٌ اجملتُعات ا١ٕٝٓٗ ػ٬ٍ ايؿذل٠ 

بهٌ  اين١َٝٓ اييت ٜكْٔٛٗا ٗ ا٫ؿاكات ايع١َُٝٛ

اَتٝامات قا١ْْٝٛ َٓق ؿػٛشلِ ٚ َا ؾٝٗا َٔ تـكز

َٔ َٚا ٜذلتب عًٝٗا  ,٢ ايٓٗا١ٜستٚ ايٛٚٝؿ١

ايتػرلات ايٛٚٝؿ١ٝ اييت ؼـخ ٗ سٝا٠ إٛٚـ 

ايع١ًُٝ هٛا٤ ناْت ٖقٙ ايتػرلات َلتبڀ١ 

 ايٓذاغ ايقٟ ولمٙ ٗ عًُ٘ٚ بايتكـّ ايٛٚٝؿٞ
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َا ٜلاؾك٘ َٔ اؿٍِٛ ع٢ً ادل أعًٞ أٚ َها١ْ ٚ

أٚ ,َو٦ٛيٝات اندلٚ ؼٌُ أعبا٤ٚ ٚٚٝؿ١ٝ أؾٌٔ

قب ٗ ايٛٚا٥ـ اييت ٌٜػًٗا تهٕٛ عباك٠ عٔ تعا

إٛٚـ ػ٬ٍ تاكى٘ ايٛٚٝؿٞ بِلف ايٓٛل عٔ 

َهاْت٘ ايٛٚٝؿ١ٝ اييت ٌٜػًٗا أٚ َوتٛاٖا ٗ 

 اشلٝهٌ ايتُٓٛٝٞ. 

  .اٱطاك ايٓٛلٟ :إبشح ايجاْٞ

 .َؿّٗٛ إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ :أ٫ٚ

ٜعلف اٱ٬ُغ يػ١  :تعلٜـ اٱ٬ُغ -

)ًُض( اي٤ٌٞٴ اٱ٬ُغ ٚاي٬ِغ َِـك  :بأْ٘

ُٴًٛساڄ َٔ باب  ًِٜض إ٬ُساڄ ٜكاٍ ؾٝ٘ ًځض(  ُٳ (

ِٴًض  ًڂض بائِ يػ١ ػ٬ف ؾوـ, ؾ ُٳ ؾكـ, ٚ

ٚأًُض باي٬ِغ ٖٚٛ اـرل ٚايِٛاب ٜٚكاٍ ٗ 

ا٭َل ًَِش١ أٟ ػرل, ٚأًُشتٴ بٌ ايكّٛ: 

ٚؾڂكت ٚا٫هت٬ِغ ْكٝض ا٫هتؿواؿ ٚقاٍ 

 .اؾلداْٞ )ايِاحل اـايّ َٔ نٌ ؾواؿ(

ٗ إعذِ ايٛهٝ٘: )ًُځضٳ ًِٜڂض ٚدا٤ 

ًڂٛساڄ: ماٍ عٓ٘ ايؿواؿ, ًُٚض اي٤ٌٞٴ:  ُٴ ُٳ٬ځساڄ ٚ

نإ ْاؾعاڄ أٚ َٓاهباڄ. ٚأًُضٳ ٗ عًُ٘ أٚ أَلٙ: 

أت٢ َا ٖٛ ُاحل ْاؾع, ٚأًُضٳ اي٤ٌٞٳ: أماٍ 

 .ؾواؿٳٙ(

 :ٚ سوب َا دا٤ ٗ قاَٛي أنوؿٛكؿ

اٱ٬ُغ ٖٛ تعـٌٜ أٚ تبـٌٜ مٛ ا٭ؾٌٔ ٗ )

 .(ا٭ًٝا٤ فات ايٓكا٥ّساي١ 

ٚقـ ٚكؿت َاؿ٠ )ْ ٍ غ( ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ 

َتعـؿ٠, َٓٗا قٛي٘ تعاٍ ع٢ً يوإ ْيب  ؿاَِٖٝ

َٳ٘: َٳا }اهلل ًعٝب كاطٹباڄ قٛ ُٵ٬غٳ  ـٴ إ٫ځٸ اٱ ٕٵ أڂكڇٜ إ

٘ٹ  ٝٵ ٚٳإيځ ًڃتٴ  ٛٳنځٸ ٘ٹ تٳ ٝٵ ًځ ٘ٹ عٳ ًځٸ ٛٵؾٹٝكٹٞ إ٫ځٸ بٹاي َٳا تٳ ٚٳ اهٵتٳڀځعٵتٴ 

ْٹٝبٴ ًڂٛا }٘ تعاٍ: , ٚقٛي{أڂ ُٹ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٌٹٸلڇ ايځٸقٹٜ ٚٳبٳ

ٗٳا  َٹٔ تٳشٵتٹ ٓٳٸاتٺ تٳذٵلڇٟ  ِٵ دٳ ٗٴ ٕٳٸ يځ ِٳٸايٹشٳاتٹ أځ اي

ٗٳاكٴ ْٵ َٳ٢ }, ٚقٛي٘ تعاٍ: {ا٭ځ ٝٳتٳا ٔڇ ايڃ ٜٳوٵأځيڂْٛٳوځ عٳ ٚٳ

ٝٵلٷ ِٵ ػٳ ٗٴ ُٵ٬غٷ يځٸ ٌٵ إ ـٴٚا }:قٛي٘ تعاٍ, ٚ{قڂ ٚٳ٫ تٴؿڃوٹ

ُٵ٬سٹ ـٳ إ ٕٳٸ }:قٛي٘ تعاٍٚ ,{ٗٳاؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ بٳعٵ إ

ٛٳيځٸ٢  ٜٳتٳ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٍٳ ايڃهٹتٳابٳ  ْٳنٳٸ ٘ٴ ايځٸقٹٟ  ًځٸ ٞٳ اي ٝٹٸ ٚٳيٹ

ٌٳ ِٳٸايٹشٹ ًٹضٴ } :قٛي٘ تعاٍ, ٚ{اي ِٵ ٜٴ ٘ٳ ٫  ًځٸ ٕٳٸ اي إ

ٔٳ ـٹٜ ُٴؿڃوٹ ٌٳ ايڃ ُٳ  .{عٳ

أؾعاٍ تٗـف اٍ ٚ إفٕ اٱ٬ُغ ٖٛ عًُٝات

 ايتكِٜٛٚ إعاؿ٠ ايتكِٝٝٚ إعٛقاتٚ إماي١ ا٭ػڀا٤

وكل ٚ ؾلض ايتػٝرل ايقٟ ٜكٛؿ مٛ ا٭ؾٌٔٚ

 .مل تتشكلٚ ا٭ٖـاف اييت ٚٓعت

أَا ٗ ا٫ُڀ٬غ ؾٝعلف بأْ٘ ٜعلف بأْ٘: 

فُٛع١ ايتشوٝٓات ٚتبوٝ٘ اٱدلا٤ات ٚإعاؿ٠ 

تِٓٛٝ ٖٝهٌ اٱؿاك٠ اؿه١َٝٛ بإِاحل 

ٚفيو َٔ أدٌ ؼكٝل ؾعاي١ٝ ٗ  ,ٚايٛماكات

 ايتٓؿٝق.

 :ـ اٱ٬ُغ بأْٜ٘ٚعلؾ٘ ا٭هتاف أٓـ كًٝ

"ع١ًُٝ تػٝرل َكِٛؿ ٗ ا٭دٗن٠ اٱؿاك١ٜ, هٛا٤ 

عٔ طلٜل ايتػٝرل ٗ ايتِٓٛٝ أٚ أهايٝب ايعٌُ أٚ 

 . هًٛنٝات ايعاًٌَ ٗ نٌ ٖقٙ َعا"

عبـ اشلاؿٟ ؾرل٣  أَا ا٭هتاف ٓـٟ أٌَ

"ا٭ػق با٭ٍُٛ ايع١ًُٝ ٚايٛها٥ٌ  :بأْ٘ ٜعين

٭دٗن٠ ايؿ١ٝٓ يًٓٗٛض َوت٣ٛ ايهؿا١ٜ ٗ ا

اٱؿاك١ٜ يًـٚي١"
13
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قـّ ايـنتٛك سؤ ايڀٝب  نُا لـ إٔ

تعلٜؿاڄ تبٓت٘ ػدلا٤ اٱ٬ُغ ٚايت١ُٝٓ ايعلب 

دٗـ هٝاهٞ ٚإؿاكٟ ٖٛ  ّٜٓ عٌ إٔ اٱ٬ُغ:

ٚادتُاعٞ ٚثكاٗ ٚإكاؿٟ ٖاؿف ٱسـاخ تػرلات 

أهاه١ٝ إهاب١ٝ ٗ ايوًٛى ٚايِٓٛ ٚايع٬قات 
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١ٝ قـكات ٚا٭هايٝب ٚا٭ؿٚات ؼكٝكاڄ يتُٓ

ٚإَهاْٝات اؾٗام اٱؿاكٟ َا ٜ٪َٔ ي٘ ؿكد١ 

 .عاي١ٝ َٔ ايهؿا٠٤ ٚايؿعاي١ٝ ٗ إلام أٖـاؾ٘

َُٚٗا تعـؿت ايتعاكٜـ ؾإٕ ايتعلٜـ ايقٟ 

ٜعـ ًا٬َ َٚاْعا, ٖٛ تعلٜـ ا٭هتاف ْادٞ 

, ايقٟ ٜل٣ بأْ٘ إسـاخ تػٝرلات ٗ ايبِاّ

أدٗن٠ ايـٚي١ اٱؿاك١ٜ يتشكٝل أٖـاؾٗا بأقٌ 

أٟ  –تهًؿ١ ٚع٢ً َوت٣ٛ َٔ ايهؿا١ٜ, نُا أْ٘ 

ٜعين ايع١ًُٝ اييت َكتٔاٖا ٜتِ  –اٱ٬ُغ 

تأٌٖٝ اؾٗام ٭ؿا٤ ؿٚكٙ ٗ اجملتُع ٚايتػًب ع٢ً 

إٌانٌ اييت تٛادٗ٘ ٗ أؿا٤ ايـٚك, ٖٚٛ ٜعين 

بقيو إٔ اؾٗام اٱؿاكٟ أؿا٠ يتشكٝل أٖـاف 

 ايت١ُٝٓ, ٚإٔ ٌَانٌ فيو اؾٗام ٚثٝك١ اي١ًِ

باٱطاك ا٫دتُاعٞ ايقٟ ٜ٪ؿٟ ؾٝ٘ اؾٗام ؿٚكٙ, 

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٖٓاى َؿَٗٛإ يٲ٬ُغ 

 :اٱؿاكٟ ٜتُج٬ٕ ٗ

إعاؿ٠ تِٓٛٝ اؾٗام اٱؿاكٟ يًكٝاّ  -

بٛٚا٥ؿ٘ اؾـٜـ٠ ٗ ٤ٛٓ ايوٝاه١ ايعا١َ 

 اشلاؿؾ١ إٍ ايت١ُٝٓ.

ع٬دا  ,ع٬ز ٌَه٬ت اؾٗام اٱؿاكٟ -

اٱؿاك١ٜ ٗ اجملتُع َا ٜتتبع َٛاطٔ إٌه٬ت 

ىًل دٗاما إؿاكٜا ٜعهى ع٬قات ٚقِٝ ادتُاع١ٝ 

ؼكل ايت١ُٝٓ ٗ ْؿى ايٛقت ايقٟ  ,دـٜـ٠

 ؼكل ؾٝ٘ نؿا٠٤ ايعًُٝات اٱؿاك١ٜ. 

اًتل  :تعلٜـ ايٛٚٝؿ١ ايعا١َ -

َِڀًض ايٛٚٝؿ١ ايعا١َ ٗ َعٓاٙ ايًػٟٛ َٔ 

ايٛٚٝؿ١ ٖٞ َا , ٚأٟ عٌ ي٘ ٚٚٝؿ١ :ؾعٌ ٚٚـ

توتعٌُ َع٢ٓ ٚ ,أٚ ١َٓٗ ,َٔ عٌُ تعٌ

 ػُع ايٛٚٝؿ١ ع٢ً ٚٚا٥ـ, ٚاــ١َٚ إِٓب

ٖٛ َِڀًض َوتكل ٗ عًِ اٱؿاك٠ يٝعدل عٔ ٚ

فاٍ َٔ فا٫ت ايٌٓاٙ اٱؿاكٟ ايقٟ ٜٔڀًع 

نُا تتؼق ايٛٚٝؿ١ َع٢ٓ  ,ب٘ إٛٚـ ايعَُٛٞ

أٚ ايتهًٝـ ايقٟ ٜتكلك ع٢ً َٔ نًـ  ,ايٛادب

أّ  ,ِاحل اؾٗات اؿه١َٝٛب٘ هٛا٤ أنإ ٜعٌُ ي

 .اـا١ُ

َا اُڀ٬سا ؾرلاؿ بٗا ٚسـ٠ َٔ ٚسـات أ

ايعٌُ تتهٕٛ َٔ عـ٠ أٌْڀ١ فتُع١ َع بعٔٗا 

ّهٔ إٔ ٜكّٛ بٗا َٛٚـ ٚ ايٌهٌٚ ٗ إُٕٔٛ

أٚ نٝإ ْٛاَٞ ٜتُٔٔ  ,ٚاسـ أٚ أنجل

إو٪ٚيٝات تٛدب ع٢ً ٚ فُٛع١ َٔ ايٛادبات

 تع٘ باؿكٛمًاغًٗا ايتناَات َع١ٓٝ َكابٌ ُ

بأْٗا  ٖٓاى َٔ ٜعلؾٗاٚ .إناٜا ايٛٚٝؿ١ٝٚ

بإٛٚؿٌ  ايتُٓٛٝات تتعًل َٔ فُٛع١

قـ تتعًل بٓاس١ٝ  ٖٚقٙ ايتُٓٛٝات ايعٌَُٛٝ,

نٝؿ١ٝ قٝاّ إٛٚـ بعًُ٘ ٚقـ  قا١ْْٝٛ تٛٗل ٗ

 إٌْا٤نٝؿ١ٝ  تتعًل بٓاس١ٝ ؾ١ٝٓ تتُجٌ ٗ

 تلتٝبٗا ٚا٫ٖتُاّ ٌَانٌ ٚأهايٝبايٛٚا٥ـ 

 .إٛٚـ ٚسٝات٘ ايٛٚٝؿ١ٝ

َٔ ػ٬ٍ ايتعلٜؿات ايوابك١ ْعلف 

ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ بأْٗا فيو ايٓول ايعاّ ٗ 

فُٛع١ ايكٛاعـ ايكا١ْْٝٛ اجملتُع إتهٕٛ َٔ 

ا١ُٕٛٓ يًشٝا٠ ايٛٚٝؿ١ٝ يًُٛٚـ ايعاّ َٓق 

اييت تتشـؿ ٚ ؿػٛي٘ اــ١َ ست٢ ػلٚد٘ َٓٗا,

ا٫ػتِاُات ٚ اّإٗٚ إو٪ٚيٝاتٚ ايٛادباتؾٝٗا 

بِؿ١ ؿا١ُ٥ أٚ نعٌُ ؽِِٞ  إٓٛط١ بإٛٚـ

ٕٗاّ اٱؿاك٠ ايعا١َ بأَا١ْ ٗ تأؿٜت٘  َ٪قت١

ٖاؿؾا بقيو ؼكٝل  ,يكا٤ كاتب قـؿ ٚؾعاي١ٝ

 .إًِش١ ايعا١َ ٚػـ١َ إٛاطٌٓ

ٚاْڀ٬قا َٔ ٖقا ايتعلٜـ إلنب ّهٔ 

 .اهتٓتاز َـيٛيٌ اثٌٓ يًٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ
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ع٢ً إوت٣ٛ إُٕٔٛ ٚإتعًل  :ا٭ٍٚ

بايٌٓاٙ اٱؿاكٟ أٚ اــَات اٱؿاك١ٜ ٚإٛٚؿٌ 

ايقٜٔ ٜكَٕٛٛ بٗقا ايٌٓاٙ ٜٚكـَٕٛ ٖقٙ 

 .اــَات

ع٢ً َوت٣ٛ ايٌهٌ ٚىّ  :ايجاْٞ

فُٛع١ ايكٛاٌْ إتشه١ُ ٗ إواك ايٛٚٝؿٞ 

 .يًُٛٚـ ٚطلٜك١ توٝرل اٱؿاك٠

هـ  ٚػـك اٱًاك٠ إٍ إٔ إوت٣ٛ ا٭ٍٚ

َـيٛي٘ ٗ ا٫ػتٝاك ايتُٟٓٛ يًبًـ أَا إوت٣ٛ 

ايجاْٞ ؾٝتِ ايتعبرل عٓ٘ ٗ إطاك ايٓٛاّ ا٭هاهٞ 

 .١يًٛٚٝؿ١ ايعَُٛٝ

 :تعلٜـ إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايعا١َ -

: ْعلف إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ إدلا٥ٝا بأْ٘

ايتػٝرل إكِٛؿ ٚايٌاٌَ ع٢ً َوت٣ٛ ١ََٛٛٓ 

عٔ  ,م١َٝٓ قـؿ٠ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ػ٬ٍ ؾذل٠ 

اٱدلا٤ات ٚ طلٜل اؽاف فُٛع١ َٔ ايتٌلٜعات

اٱؿاك١ٜ ايلا١َٝ إٍ إماي١ اـًٌ ايهأَ ٗ ايٓٛاّ 

َٔ ػ٬ٍ تبين َؿاِٖٝ  ,ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

ٜتِ ع٢ً أهاهٗا ت١ُٝٓ  ,ْٚٛلٜات إؿاك١ٜ سـٜج١

 ,إٛٚؿٌ َاؿٜا َٚعٜٓٛا طٍٛ سٝاتِٗ ا١ٕٝٓٗ

دلا٤ات اٱؿاك١ٜ ٚتڀٜٛل اشلٝانٌ ٚتبوٝ٘ اٱ

ع٢ً  ,ٚؼـٜح ا٭ؿٚات ٚايٛها٥ٌ ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ

أهاي ايتـكز غرل إٓكڀع ٚإتؿاعٌ َع ايب١٦ٝ 

 .ايه١ًٝ يٲؿاكات ايع١َُٝٛ

إفٕ َٔ ػ٬ٍ ٖقا ايتعلٜـ ْوتٓتر إٔ 

 :ػِا٥ّ إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ تتُجٌ ٗ

إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ع١ًُٝ تػٝرل  -

 .َكِٛؿ٠ ًٚا١ًَ

إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ع١ًُٝ  -

 .َوتُل٠ َع اهتُلاك ايع١ًُٝ اٱؿاك١ٜ

ٜٗـف إٍ  إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ -

إماي١ اـًٌ ايهأَ ٗ ايٓٛاّ عٔ طلٜل اؽاف 

 .اٱدلا٤اتٚ فُٛع١ َٔ ايتٌلٜعات

إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ٜوتٗـف  -

ؼـٜح ا٭ؿٚات ٚايٛها٥ٌ ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ يًعٌُ 

 .تڀٜٛلٙٚ ؿاكٟاٱ

إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ٖٛ ع١ًُٝ  -

 ْاع١ٝ تعا١ْٝٚ تتڀًب كٚغ ايؿلٜل ايٛاسـ

 .تٔاؾل دٗٛؿ إٛٚؿٌٚ

إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ٖٛ ع١ًُٝ  -

ٖا هعً٘  اٱؿاك١ٜٚ َلتبڀ١ بايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ

ايجكاؾ١ ٚ ايكِٝٚ ايتكايٝـٚ ٜتأثل بايعاؿات

 ايوا٥ـ٠.

 .غ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛأٖـاف إ٬ُ :ثاْٝا

ٛٚٝؿ١ إ٬ُغ ايٜلتب٘ ؼـٜـ أٖـاف 

هٛا٤  ,بڀبٝع١ اٱ٬ُغ ٗ سـ فات٘ ايع١َُٝٛ

ٛٚٝؿ١ إ٬ُغ ايؾ ,نإ إ٬ُسا دقكٜا أٚ دن٥ٝا

اؾقكٟ أٚ ايٌاٌَ ٜٗـف با٭هاي إٍ  ايع١َُٝٛ

ػًل َكـكات ٚنؿا٤ات بػ١ٝ ؼكٝل اهتػ٬ٍ 

ـَات ْتاز ٚاـٗ اٱ ,أؾٌٔ يًعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا

يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايٌا١ًَ ٚبايتايٞ ؼكٝل 

ا٭ٖـاف ايٛط١ٝٓ
ٚبٗقا ايِـؿ َٔ اي٬مّ  ,23

اٱًاك٠ إٍ إٔ ؾهل٠ اٱ٬ُغ ٗ َٝـإ ايٛٚٝؿ١ 

اكتب٘ بٌهٌ دٖٛلٟ بتكٌٓ إواك  ,ايع١َُٝٛ

بايٌهٌ ايقٟ هعٌ  ,ايٛٚٝؿٞ يًُٛٚـ ايعاّ

فيو إواك ٜت٤٬ّ ٚتڀًعات إٛٚـ ايعاّ َٔ 

٫ٚ  ,َٚٔ د١ٗ أػل٣ ا٭ٖـاف ايعا١َ يًـٚي١ ,د١ٗ

أؿٍ ع٢ً فيو َٔ ا٫ٖتُاّ إتناٜـ بت١ُٝٓ إٛاكؿ 

 ايبٌل١ٜ ٗ قڀاع ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ.
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ٚ تبٌ ايـكاهات يتذاكب إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ 

ايع١َُٝٛ ٗ ايـٍٚ إؼتًؿ١ إٔ كتًـ اؾٗٛؿ 

اييت توتٗـؾٗا عًُٝات اٱ٬ُغ تتُجٌ ٗ عـ٠ 

أٖـاف ٖٞ
24

 : 

ؼوٌ َوتٜٛات ا٫ؿا٤ ٗ اؾٗام  -

 ا٫ؿاكٟ ٚكؾع ا٫ْتاد١ٝ.

تلًٝـ ا٫ْؿام اؿهَٛٞ ٚايذلنٝن  -

ع٢ً اقتِاؿٜات ايتٌػٌٝ َٔ ػ٬ٍ ؾشّ 

ؽؿٝض سذِ ايدلاَر ٚا٫دٗن٠ ٚا٫عـاؿ 

 اينا٥ـ٠ َٔ إٛٚؿٌ.

تعنٜن ع١ًُٝ ايتشٍٛ ايـّكلاطٞ  -

ٚؿعِ ايتٛدٗات مٛ اي٬َلنن١ٜ اٱؿاك١ٜ بٗـف 

تٌذٝع إٌاكن١ ايٌعب١ٝ ٗ اؿاك٠ اي٦ٌٕٛ ايعا١َ 

 ٚٗ ُٓع ايكلاك.

تبوٝ٘ ا٫دلا٤ات ا٫ؿاك١ٜ ٚا٬ُغ  -

ٚؼوٌ أهايٝب ايتعاٌَ َع إٛطٌٓ يتعنٜن 

 َؿّٗٛ اــ١َ ايع١َُٝٛ.

 .ثايجا: ؿٚاؾع إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ت٪ؿٟ اٍ إٔ 

ايبشح عٔ ٚ يتوا٩ٍائُرل اؾُاعٞ ٜبـأ ٗ ا

ٜبـأ ٚ تؿورلات يتًو ا٭ٚٓاع اؾـٜـ٠ٚ َدلكات

ٚيكـ ناْت  .بإڀايب١ بع١ًُٝ اٱ٬ُغ اٱؿاكٟ

ايـٚاعٞ إٍ اٱ٬ُغ ٗ َٝـإ ايٛٚٝؿ١ 

ايع١َُٝٛ عـٜـ٠ عوب اؿاد١ ايٛلؾ١ٝ, ٚاييت 

 :أًَتٗا ١ًْ َٔ ايعٛاٌَ

ايـاؾع ا٫دتُاعٞ -
26

ؾلٓتٗا ١ًْ  :

 دتُاع١ٝ اييت تعلؾٗا ايب٬ؿَٔ ايتش٫ٛت ا٫

اييت َٓٗا تڀًعات إٛٚؿٌ ٕوت٣ٛ َعٌٝٞ ٚ

اٱسواي اجملتُعٞ ٭علاض ايعذن اييت  ,أؾٌٔ

ائػ٘ ايٌعيب ٚ تعاْٞ َٓ٘ اٱؿاكات ايع١َُٝٛ

 .ؼكٝل ايعـاي١ ا٫دتُاع١ٝٚ يتشوٌ اــَات

ايـاؾع اٱؿاكٟ -
27

فيو ٗ إطاك ٚ :

٢ً تكـِٜ ػـٜـ قـك٠ اٱؿاكات ايع١َُٝٛ ع

إٓ إؿاكتٓا ٚ َوتٜٛات أؾٌٔ َٔ ا٭ؿا٤ ٫هُٝا

 اـًٌٚ ايع١َُٝٛ تعاْٞ ايهجرل َٔ َٛاٖل ايعذن

اٱؿاكات ٚ ٖٛ َا ٚيـ أم١َ ثك١ بٌ إٛاطٔٚ

ايٓابع١ أهاها َٔ عـّ كٓا إٛطٔ عٔ ٚ ايع١َُٝٛ

 .اــَات ايع١َُٝٛ اييت تكـَٗا اٱؿاكات

ايـاؾع ا٫قتِاؿٟ -
28

ٜدلم إ٬ُغ  :

ٛٚٝؿ١ نٔلٚك٠ ٗ ْڀام ايتػرلات ا٫قتِاؿ١ٜ اي

اييت ًٗـتٗا ايب٬ؿ ٗ إطاك َا ٜعلف بايتشلك 

إٕ َجٌ ٖقا ايتػٝرل  ,اْؿتاغ ايوٛمٚ ا٫قتِاؿٟ

ايقٟ ٜتِ إؿػاي٘ ع٢ً ايوٝاهات ا٫قتِاؿ١ٜ 

ٜتڀًب بإكابٌ تػٝرلا أٚ إ٬ُسا دٖٛلٜا ٗ 

١ََٛٛٓ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ٗ ا٫ػاٙ ايقٟ 

فيو َٔ ػ٬ٍ إعاؿ٠ ٚ َع ٖقٙ ايوٝاهات ٜتٛاؾل

  .تٌهٌٝ اؿٚاك اٱؿاكات ايع١َُٝٛ

َجٌ اشلنا٥ِ  :ايوٝاهٞايـاؾع  -

تػٝرل اؿه١َٛ أٚ ايتعـ٬ٜت ٚ ايعوهل١ٜ

ايـهتٛك١ٜ أٚ ايتعـ٬ٜت اؾقك١ٜ ٗ ْٛاّ 

 .ايوٝاه١ اـاكد١ٝ أٚ ايـاػ١ًٝ يًـٚي١

 .َعٛقات إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ :كابعا

ايٛٚٝؿ١  إ٬ُغ عذ١ً أَاّ تكـ قـ

عـ٠  تأػق َعٛقات, عـ٠ تڀبٝك٘ٚ ايع١َُٝٛ

إ٫ أْٗا تِٓب ْٝعٗا ٗ  ,كتًؿ١ أًهاٍ

 :ايعٓاُل ايتاي١ٝ

تعتدل اٱؿاك٠  :ادتُاع١ٝ َعٛقات -

 ايع١َُٝٛ ٭ٟ بًـ س١ًِٝ تلانُات ادتُاع١ٝ
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ؾ٬ تو٤ٛ ا٭ٚٓاع اٱؿاك١ٜ ٗ  ,ثكاؾ١ٝ كتًؿ١ٚ

 ثكاؾ١ٝٚ ٓاى ب١٦ٝ ادتُاع١ٝبًـ َا يٛ مل تهٔ ٖ

إٕ ٖقٙ  ,ايؿواؿٚ َواٜل٠ تتواَض َع ه٤ٛ اٱؿاك٠

 َعٛقاتايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايؿاهـ٠ تٌهٌ 

 ادتُاع١ٝ يع١ًُٝ إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

 ايٛلٚف تٛؾل عـ٫ّهُٝا ٗ ٌٚ  ,تڀبٝكٗاٚ

 ٓعـ ,اقتِاؿٜا ,هٝاهٝا اجملتُع ٗ إوتكل٠

 عـّ ,١ُٝ اٱ٬ُغإٛٚؿٌ ٭ٖٚ إٛاطٌٓ ٚعٞ

 ٚاـدلات اؾٝـ٠ ٗ اٱؿاك٠ ايعكٍٛ استٔإ

 .ٚاٱؿاكٟ ا٭ػ٬قٞ اْتٌاك ايؿواؿ ,ٚتلانُٗا

ٖٞ ْابع١ َٔ اٱؿاك٠ ٚ :إؿاك١ٜ َعٛقات -

 ؾكـإ ,فاتٗا تتُجٌ ٗ تأػل تڀبٝل اٱ٬ُسات

 ػڀ٘ سلٛي١ٝ, تؿٌٞ ٚدٛؿ ا٫بتهاك, عـّ

 تلؿٟ اٍ ايبرلٚقلاط١ٝ, سٝح ت٪ؿٟ ٖقٙ ايعٛاٌَ

 ,ا٭ٚٓاع اٱؿاك١ٜ اٍ ؿكد١ ِٜعب َعٗا اٱ٬ُغ

 .يٝى إ٬ُساٚ ؾٝوتـعٞ فيو ايكٝاّ بجٛك٠

 ٗ اٱؿاكات ايع١َُٝٛ دـ١ٜ نُا إٔ يعـّ

 ايٌإٔ بٗقا إلنن١ٜ ايتٛدٝٗات تڀبٝل

 اشلـف عٔ تبعـٖا أَٛك ثا١ْٜٛ ٗ ٚاْػُاهٗا

 ٗ ايهجرل ٚكغب١ اٱَها١ْٝ ٚدٛؿ كغِ إلننٟ

 ٗ تؿاٚت ٚتٔاكب ٖا ػًل إڀًٛب ايتػٝرل

 إوتٜٛات كتًـ ٗ اٱؿاكٟ اٱ٬ُغ ع١ًُٝ

 .اٱؿاك١ٜ

ٖٞ ٚ :بايتٌلٜعات َلتبڀ١ َعٛقات -0

إورل٠ يٲؿاكات  ا١َٕٛٛٓ ايكا١ْْٝٛ ْابع١ َٔ

تػرلات َوتُل٠ ٗ  َا ٜوٛؿٖا َٔٚ ايع١َُٝٛ

 ,ايؿ٦ات إؼاطب١ بٗاٚ آيٝات ػوٝـٖاٚ َُْٔٛٗا

فات تأثرل ٚ َوتكل٠ب١٦ٝ قا١ْْٝٛ غرل  ٖا هعًٗا

ع٢ً عًُٝات إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ٫هُٝا ٗ 

 ,ا٫مؿٚاد١ٝ ايكا١ْْٝٛ ,قـ١ّ ٌٚ بكا٤ ايتٌلٜعات

 .ايعا١ٕٝ ايتڀٛكات عـّ اْوذاّ ايكٛاٌْ َع

بأدٗن٠ ايٛٚٝؿ١  َلتبڀ١ َعٛقات -

إٕ أدٗن٠ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ إِْٓٛ  :ايع١َُٝٛ

كإْٛ ا٭هاهٞ ايعاّ يًٛٚٝؿ١ عًٝٗا ٗ اي

دعًٗا غرل  ,ايع١َُٝٛ بوبب عـّ تؿعٌٝ َٗاَٗا

إ٬ُغ ْٛاّ ايٛٚٝؿ١  ١قاؿك٠ ع٢ً تٛيٞ َو٪ٚيٝ

ػوٝـٙ بهٌ َكَٛات٘ ع٢ً ٚ كقابت٘ٚ ايع١َُٝٛ

بٌ أُبشت تٌهٌ عِٓل َعٝل  ,اكض ايٛاقع

 .يع١ًُٝ اٱ٬ُغ

إٕ  :ايبٌل١ٜ بإٛاكؿ َلتبڀ١ َعٛقات -

يٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ توتًنّ إًلاى ع١ًُٝ إ٬ُغ ا

ناؾ١ ايٌلا٥ض ا١ٕٝٓٗ ٫هُٝا ا٭ًؼاْ فٟٚ 

ػدلات ٗ فاٍ ايعًُٝات اٱ٬ُس١ٝ ٚ نؿا٤ات

إٕ مت ا٫هتعا١ْ بأًؼاْ َٔ ايـٍٚ اييت ٚ ست٢

إ٫ إٕ ْكّ ايك٣ٛ ايبٌل١ٜ ايكاؿك٠ ع٢ً  ,شلا ػدل٠

ايكٝاّ بإؿاك٠ اٱ٬ُغ دعًٗا عا٥كا ٱ٬ُغ 

  .ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

 ؾ٦ات َٔ أٚ طبكات ٛدٛؿنُا إٔ ي 

بايؿواؿ ٚا٫ملاف  َِاؿٗا إلتبڀ١ ,إٛٚؿٌ

باكم٠ ٗ اٱؿاكات  َٛاقع ْتٝذ١ است٬شلا اٱؿاكٟ

 بهٌ لـٖا توع٢ ؿا٥ُا اٍ إٔ تڀٝض ,ايع١َُٝٛ

 إٛٓٛع١ ٱ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ايدلاَر

 .يٲ٬ُغ أٟ قاٚي١ إؾٌاٍ ٚؼاٍٚ

ل٣ ؾٗٓاى َعٛقات ٱ٬ُغ أَا َٔ د١ٗ أػ 

ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ْابع١ َٔ ايب١٦ٝ ايـاػ١ًٝ 

نٌُانٌ ايتٔؼِ  ,يٲؿاكات ايع١َُٝٛ

ٌَٚانٌ انؿاض ًػٌ ايٛٚا٥ـ  ,ايٛٚٝؿٞ

 .ايعا١َ بٓؿى ايتؼِّ

ٚ ٖٓاى َعٛقات ت١ُٝٝٛٓ تتعًل بعـّ 

ايتػرلات ٗ اشلٝهٌ ٚ ا٫هتكلاك ايٛٚٝؿٞ

 .ـايتُٓٛٝٞ أٚ ا٫ػتِاُات أٚ ايٛٚا٥
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أثاك إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ  :ػاَوا

  ع٢ً إؿاك٠ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ

ٜوع٢ اٍ  إٕ إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

 تهٝٝـ ١ََٛٛٓ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ َع تڀٛكات

ايعَُٛٞ اؿـٜح ٱؿاك٠ اؿٝا٠  َٓاٖر ايتوٝرلٚ

ْٛلا ٕا تتٝش٘ ٖقٙ إٓاٖر َٔ  ,ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ

٥ِ ٚٚٝؿ١ ع١َُٝٛ إَهاْات ٖا١ً٥ ٱكها٤ ؿعا

تتذاٚم ايتوٝرل ايتكًٝـٟ  ,ْادع١ٚ ؾعاي١

تتب٢ٓ ايتوٝرل اؿـٜح يًلأزلاٍ , ٚيًُٛٚؿٌ

َا ّهٔ َٔ ايتأهٝى يٛٚٝؿ١ ع١َُٝٛ  ,ايبٌلٟ

قاؿك٠ ع٢ً نوب ايلٖاْات  ,َتڀٛك٠ٚ سـٜج١

 َٔ قبٌٝ تلهٝؽ ؾعاي١ٝ إلؾل ايعاّ ,ايهدل٣

ٌ ٗ تعنٜن ثك١ إٛاطٓ, ٚ٘ايلؾع َٔ َلؿٚؿ ٜتٚ

 .إؿاكتِٗ

إ٫ أْٓا بعـ ايكٝاّ بايـكاه١ ايتش١ًًٝٝ 

يًكإْٛ ا٭هاهٞ ايعاّ يًٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ 

 اهتؼًِٓا فُٛع١ َٔ اٯثاك إذلتب١ ,اؾنا٥لٟ

َٔ , ٚع٢ً إ٬ُغ ١ََٛٛٓ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

 : أُٖٗا َاًٜٞ

لـ ع٢ً َوت٣ٛ إؿاك٠ إٛاكؿ ايبٌل١ٜ  -

 ايع١َُٝٛ ع٢ً أْ٘ تلتب ع٢ً إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١

توٝرل أُبض إٔ  ,َوت٣ٛ إؿاك٠ إٛاكؿ ايبٌل١ٜ

ٗ إطاك هٝاه١ توٝرل ٜتِ إواك إٗين يًُٛٚؿٌ 

تكـٜل١ٜ يًُٛاكؿ ايبٌل١ٜ تهلي َٔ ػ٬ٍ 

إؼڀڀات ايو١ٜٛٓ يتوٝرل إٛاكؿ ايبٌل١ٜ 

ٚإؼڀڀات ايو١ٜٛٓ أٚ إتعـؿ٠ ايوٓٛات يًتهٜٛٔ 

عك١ًٓ ايٛيٛز  نُا لـ اْ٘ مت ,ٚؼوٌ إوت٣ٛ

بإكها٤ َبـأ إواٚا٠ ٗ اٍ ايٛٚا٥ـ ايع١َُٝٛ 

إل١ْٚ ٗ ٚ ا٫يتشام بايٛٚا٥ـ ايع١َُٝٛ

 اٱؿاكات ايع١َُٝٛ ع٢ًهاعـ ٖا  ,ايتٛٚٝـ

أنؿا٤  بإٓاؾ١ أعٔا٤ دـؿ ـ اؿٝا٠ ا١ٕٜٝٓٗػـ

 ,َٓاٖر ع١ًُٝ دـٜـ٠ٚ أؾهاكٚ وًُٕٛ َعلؾ١

  ايتػٝرل.ٚ ا٫بتهاكٚ واعـ ع٢ً ع١ًُٝ اٱبـاعت

اشلٝه١ً اٱؿاك١ٜ ع٢ً َوت٣ٛ  -

لـ أْ٘ تلتب ع٢ً إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١  :يًُٛٚؿٌ

اشلٝه١ً اٱؿاك١ٜ يًُٛٚؿٌ َوت٣ٛ ايع١َُٝٛ ع٢ً 

ؽٌٜٛ َوتؼـَٞ اٱؿاكات ايع١َُٝٛ بأ١ُْٛ 

أهاه١ٝ ػا١ُ بِٗ تتؼق َٛدب َلاهِٝ 

تِٓـ أه٬ى إٛٚؿٌ نُا مت إعاؿ٠  ,تٓؿٝق١ٜ

أكبع١ أٌٖٝ إڀًٛب ٗ سوب َوت٣ٛ ايت

اجملُٛع١"أ" تِٔ فُٛع إٛٚؿٌ  ,ُٛعاتف

اؿا٥نٜٔ َوت٣ٛ ايتأٌٖٝ إڀًٛب ُٕاكه١ 

ٌْاطات ايتُِِٝ ٚايبشح ٚايـكاهات أٚ نٌ 

اجملُٛع١ "ب" ٚتِٔ ٚ َوت٣ٛ تأٌٖٝ ٖاثٌ,

فُٛع إٛٚؿٌ اؿا٥نٜٔ َوت٣ٛ ايتأٌٖٝ 

٣ إڀًٛب ُٕاكه١ ٌْاطات ايتڀبٝل أٚ نٌ َوتٛ

تِٔ فُٛع ؾٗٞ اجملُٛع١ "ز" أَا  تأٌٖٝ ٖاثٌ,

إٛٚؿٌ اؿا٥نٜٔ َوت٣ٛ ايتأٌٖٝ إڀًٛب 

ُٕاكه١ ٌْاطات ايتشهِ أٚ نٌ َوت٣ٛ تأٌٖٝ 

تِٔ فُٛع اييت اجملُٛع١ "ؿ" اػدلا ٚ ٖاثٌ,

إٛٚؿٌ اؿا٥نٜٔ َوت٣ٛ ايتأٌٖٝ إڀًٛب 

ُٕاكه١ ٌْاطات ايتٓؿٝق أٚ نٌ َوت٣ٛ تأٌٖٝ 

 .ٖاثٌ

لـ أْ٘  :أ١ُْٛ ايعٌُ ع٢ً َوت٣ٛ -

تلتب ع٢ً إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ إٓاؾ١ ْٛاّ 

ٖٛ ٚ دـٜـ يًعٌُ ع٢ً َوت٣ٛ اٱؿاكات ايع١َُٝٛ

عكٛؿ  بٛاهڀ١ايعٌُ ٗ إطاك ْٛاّ ايتعاقـ 

قـؿ٠ إـ٠ أٚ غرل قـؿ٠ إـ٠, بايتٛقٝت ايهاٌَ 

َٓاُب ايٌػٌ اييت  ٗ ,أٚ بايتٛقٝت اؾن٥ٞ

 ,اــَات طات اؿؿٜ أٚ ايِٝا١ْ أٚتتُٔٔ ٌْا

 ساي١ ٗ َٓاُب ًػٌ ك١ِِ يًُٛٚؿٌ ٗأٚ 

اْتٛاك تِٓٛٝ َوابك١ تٛٚٝـ أٚ إٌْا٤ هًو 
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يتعٜٛض ايٌػٛك إ٪قت أٚ  ,دـٜـ يًُٛٚؿٌ

ايتهؿٌ بأعُاٍ تهتوٞ  ٗ إطاكأٚ  ,ِٕٓب ًػٌ

 .طابعا َ٪قتا

سوب اؿاي١ ٚٚؾل  ٚ ٜتِ ٖقا ايتٛٚٝـ

َُٗا ٜهٔ , ٚٱؿاكات ايع١َُٝٛسادات إ٪هوات ٚا

 يًعٕٛ إتعاقـ ًػٌ ٖقٙ إٓاُب ٫ ىٍٛؾإ 

اؿل ٗ  اؿل ٗ انتواب ُؿ١ إٛٚـ أٚ

 .اٱؿَاز ٗ كتب١ َٔ كتب ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

لـ  :١ََٛٛٓ ا٭دٛكع٢ً َوت٣ٛ  -

أْ٘ تلتب ع٢ً إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ إُـاك 

١ يٮدٛك ايكإْٛ إتُٔٔ يًٌبه١ ا٫هتـ٫يٝ

اٱِْاف بٌ كتًـ ٚ اييت تكل َبـأ ايٌؿاؾ١ٝ

ا٭عٛإ أػقا بعٌ ا٫عتباك ٚ ؾ٦ات إٛٚؿٌ

ايتٛامْات إاي١ٝ ٚ ا٭ؿا٤ إٗينٚ عِٓلٟ ايهؿا٠٤

نُا مت تڀبٝل اؿـ ا٭ؿ٢ْ يٮدٛك  ,يًـٚي١

بايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ َع إعاؿ٠ ا٫عتباك يًلاتب 

 لاتبدعً٘ عِٓلا أهاهٝا ٗ ايٚ ايل٥ٝوٞ

, ايع٬ٚات ٚايتعٜٛٔاتباٱٓاؾ١ اٍ  ا٭هاهٞ

 نُا مت ؼٌٝ ناؾ١ ا٭١ُْٛ ايتع١ٜٝٔٛ

ٗ  غرلٖاٚ فات ايڀابع ايعا٥ًٞ إٓضٚ ايع٬ٚاتٚ

تٌاٚك١ٜ َع كتًـ ٚ إطاك َكاكب١ سلٛي١ٝ

بلف١ ٚ ايؿلقا٤ ا٫دتُاعٌٝ ٗ فاٍ ٓب٘

َع ا٭ػق  ,إ٬ُغ ا١َٕٛٛٓ ا٭دٛك أٚ اينٜاؿ٠ ؾٝٗا

  ا٫عتباك اٱنلاٖات إاي١ٝ إٛٓٛع١ٝبعٌ

 .َوت٣ٛ تهًؿ١ إع١ٌٝٚ

 :ا١َٕٛٛٓ ايته١ٜٝٓٛ ع٢ً َوت٣ٛ -

لـ أْ٘ تلتب ع٢ً إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ 

 إ٬ُسات عُٝك١ ع٢ً ١ََٛٛٓ ايتهٜٛٔ

ؼوٌ إوت٣ٛ ٚ ايتهٜٛٔ عٌظفيو , ٚايتـكٜبٚ

إوت٣ٛ  ٜ٘تعٌ ع٢ً اٱؿاك٠ تُٓٛٝ يًُٛٚـ اسك

 ,ؿٚكات ايتهٜٛٔ ٚؼوٌٗ ًهٌ ؿ١ ؿا١ُ٥ بِ

قِـ ُٓإ ؼوٌ تأٌٖٝ إٛٚـ ٚتلقٝت٘ 

اعتُاؿ نُا مت  ,ا١ٕٝٓٗ, ٚتأًٖٝ٘ ٕٗاّ دـٜـ٠

ايكڀاع١ٝ ٚ إؼڀڀات ايته١ٜٝٓٛ احمل١ًٝ

ٚإؼڀڀات ايو١ٜٛٓ أٚ إتعـؿ٠ ايوٓٛات يًتهٜٛٔ 

َع تٛؾرل اٱعتُاؿات إاي١ٝ شلا  ٚؼوٌ إوت٣ٛ

ل ١ََٛٛٓ ايتهٜٛٔ إوتُل, بٗـف تڀٜٛقِـ 

ُهٌ اٱؿاك٠ َٔ اهتهُاٍ ػدل٠ أطلٖا, ٚنقا 

ا٫هتذاب١ بٌهٌ أؾٌٔ يًتڀٛكات إوتُل٠ اييت 

 .ٜعلؾٗا قٝڀٗا

 ١ََٛٛٓ ايذلق١ٝ ع٢ً َوت٣ٛ -

لـ أْ٘ تلتب ع٢ً إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١  :ايتڀٜٛلٚ

َلادع١ ١ََٛٛٓ ايذلق١ٝ ٗ ايلتب ايع١َُٝٛ 

ٗ َواكٙ إٗين ٚفيو تكـّ إٛٚـ قِـ 

با٫ْتكاٍ َٔ كتب١ إٍ ايلتب١ ا٭ع٢ً َباًل٠ ٗ 

ع٢ً  ْؿى ايوًو أٚ ٗ ايوًو ا٭ع٢ً َباًل٠,

أهاي ايٌٗاؿ٠ َٔ بٌ إٛٚؿٌ ايقٜٔ ؼًِٛا 

ػ٬ٍ َواكِٖ إٗين ع٢ً ايٌٗاؿات ٚإ٪٬ٖت 

عٔ طلٜل أٚ  بعـ تهٜٛٔ َتؼِّ,أٚ  إڀًٛب١,

ع٢ً هبٌٝ أٚ  ,اَتشإ َٗين أٚ ؾشّ َٗين

ا٫ػتٝاك عٔ طلٜل ايتوذٌٝ ٗ قا١ُ٥ ايتأٌٖٝ, 

بعـ أػق كأٟ ايًذ١ٓ إتوا١ٜٚ ا٭عٔا٤, َٔ بٌ 

 إٛٚؿٌ ايقٜٔ ٜجبتٕٛ ا٭قـ١َٝ إڀًٛب١

 ايـكدات.ٚ

نُا مت َلادع١ ١ََٛٛٓ ايذلق١ٝ ٗ 

ايـكدات ٗ ا٫ْتكاٍ َٔ ؿكد١ إٍ ايـكد١ ا٭عًع٢ 

سوب ايٛتا٥ل َباًعل٠ ٚتتِ بِؿ١ َوتُل٠ 

 .ٚايهٝؿٝات اييت تٴشـؿ عٔ طلٜل ايتِٓٛٝ

لـ  :١ََٛٛٓ ايتكِٝٝ ع٢ً َوت٣ٛ -

إػٔاع  أْ٘ تلتب ع٢ً إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

إٍ تكِٝٝ َوتُل  ,أثٓا٤ َواكٙ إٗين نٌ َٛٚـ

ٗـف َٔ طلف ايوًڀ١ ايو١ًُٝ إ٪١ًٖ ٜٚؿٚكٟ 
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ايذلق١ٝ ٗ قِـ إٍ تكـٜل َ٪٬ٖت٘ ا١ٕٝٓٗ 

َٓض اَتٝامات أٚ  ايذلق١ٝ ٗ ايلتب١,آٚ  ات,ايـكد

ٓض أٚ ٕ َلتبڀ١ بإلؿ ٚؿ١ٜ ٚؼوٌ ا٭ؿا٤,

 , َع ددل إو٪ٍٚا٭ٚزل١ ايتٌلٜؿ١ٝ ٚإهاؾآت

ؼ ْكڀ١ ايتكِٝٝ إٍ إٛٚـ إعين ايقٟ ٝتبًع٢ً 

نُا اٚدب إٌلع .ّهٓ٘ إٔ ٜكـّ بٌأْٗا تًُٛا

رل َعاٜٚ ١ٚؾكا ٕٓاٖر ٥٬َُإٔ ٜتِ ايتكِٝٝ 

اسذلاّ ايٛادبات تأػق بعٌ ا٫عتباك َٛٓٛع١ٝ 

ايعا١َ ٚايٛادبات إِْٓٛ عًٝٗا ٗ ايكٛاٌْ 

 ايؿعاي١ٝ ايهؿا٠٤ ا١ٕٝٓٗ, ا٭هاه١ٝ,

 .١اــَأؿا٤  إلؿٚؿ١ٜ,نٝؿ١ٝٚ

لـ  :١ََٛٛٓ ايتأؿٜب ع٢ً َوت٣ٛ -

أْ٘ تلتب ع٢ً إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ؼـٜـ 

كبع١ ؿكدات تكابً٘ ُٓٔ أ ٘ؿٝتِٓٚ اـڀأ إٗين

ٚ ايوًڀ١ اييت شلا ,تڀبٝل عكٛبات َٔ أكبع ؿكدات

ؾلض ايعكٛبات ٚ اؿل ٗ اؽاف إدلا٤ات ايتأؿٜب

نُا اْ٘ مت ؼـٜـ آداٍ هرل  ,إكاب١ً شلا

ٙ ٛهكايّٓ ع٢ً ٚ ايع١ًُٝ ايتأؿٜب١ٝ بـق١

ٗ ساي١ كايؿ١  اـڀأ إٓوٛب إٍ إٛٚـ

 اْكٔا٥ٗا.ٚ اٯداٍ

ض يًُٛٚـ سكٛم َتعـؿ٠ نُا اْ٘ مت َٓ

ع٢ً ابتـا٤ َٔ سل ا٫ط٬ع  ,ٗ فاٍ ايتأؿٜب

تُجٌٝ َٔ قبٌ َـاؾع اي ,ناٌَ ًَؿ٘ ايتأؿٜيب

ِ ٜكـ,سل تك٠ٛ قاٖل٠ايسايت ٘ ٗ ىتاكٙ بٓؿو

اؿل ٗ  ,تًِٛ أَاّ ؾ١ٓ ايڀعٔ إؼت١ِاي

طًب إعاؿ٠ ا٫عتباك بعـ ه١ٓ َٔ تاكٜؽ تكـِٜ 

 .اؽاف قلاك ايعكٛب١

 

 

 :١عاُاـ

ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ  إ٬ُغٛٓٛع ٕإٕ 

ّهٔ ٚ إٓاٚي١ ايع١ًُٝ,ٚ فاٍ ػِب يًبشح

َكاكبت٘ َٔ ٚدٗات ْٛل كتًؿ١ أُٖٗا: إكاكب١ 

 إكاكب١ٚ اٱؿاك١ٜإكاكب١ ٚ ايكا١ْْٝٛ

إ٫ إٔ طابع إٛٓٛع ايٌُٛيٞ  ,ايوٝاه١ٝ....اخل

ٖٞ ٚ ٜكتٔٞ ك١ٜ٩ إٛٓٛع َٔ ٚد١ٗ ْٛل أػل٣

 أُٖٗا عًِ ا٫دتُاعٚ ا٫دتُاع١ٝ ْٛل٠ ايعًّٛ

 .عًِ ادتُاع ايٛٚٝؿ١ ايعا١َٚ اٱؿاك٠

ٚيؿِٗ َُٕٔٛ إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ 

, بٌهٌ عاّ اٱؿاكات ايع١َُٝٛ تأثرلٙ ٗٚ اؾنا٥لٟ

 ,تأثرلٙ ٗ اؿٝا٠ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ بٌهٌ ػاْٚ

بـ َٔ ؿكاه١ اثل إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ع٢ً ٫

ٗ ١ٝٓٗ يًُٛٚؿٌ ايعٌَُٛٝ اؿٝا٠ إإؿاك٠ 

َع ايٛقٛف ع٢ً  ,ْٝع َلاسًٗا ايتوٝرل١ٜ

 إٌه٬ت ايٓاػ١ عٓ٘.ٚ اٱ٬ُغ تاهابٝا

ٜعـ أِٖ طلم  ؾإ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ 

ؿٌ ٌَه٬ت ايعٌُ اٱؿاكٟ ٚايٛٚٝؿٞ ٗ 

ٱتباع٘  ,اٱؿاكات ٚإ٪هوات ايع١َُٝٛ

ات إهذلاتٝذ١ٝ إؿاك١ٜ دـٜـ٠ تت٥٬ِ َع ايتػرل

 ٘ياهتعُاٚ ,ٚايتڀٛكات ا٫دتُاع١ٝ ايلا١ٖٓ

 ايكٛاعـ ايكا١ْْٝٛٚ َٔ اٱدلا٤اتُٛع١ جمل

 ايت١ُٝٝٛٓ إكلك٠ بكإْٛ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛٚ

قِـ  ,ٱ٬ُغ اٱؿاكات ايع١َُٝٛ ع٢ً َل ايوٌٓ

ٗ ٌٚ  شلااحملاؾ١ٛ ع٢ً إها١ْ ا٫دتُاع١ٝ 

 .ايبٓٝإ ا٫دتُاعٞ

 اثل بًٝؼ ١َٝٛٱ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايعُنُا  

 بعٝـا عٔ إباؿ٨ ٗ ايت١٦ٌٓ ا١ٕٝٓٗ يًُٛٚؿٌ

فيو عٔ طلٜل , ٚإُاكهات ايتكًٝـ١ٜ ايوا٥ـ٠ٚ

ؿا٤اتِٗ ا١ٕٝٓٗ أٚ توًٝ٘ اي٤ٛٔ ع٢ً أعُاشلِ
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َعاؾ١ َهأَ اـًٌ ٗ , ٚاحملكك١ َٔ طلؾِٗ

ايؿواؿ ٚ اييت تٟٗٛ ب٘ ٗ طلٜل ا٫ملافٚ أؿا٥ِٗ

 ػرل إكبٍٛ َٗٓٝاأِاٙ ايوًٛى اي, ٚاٱؿاكٟ

نأؿا٠  ؾإ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ ؾا ,ادتُاعٝاٚ

ىٔعٕٛ  هعٌ إٛٚؿٌ ,يًت١٦ٌٓ ايٛٚٝؿ١ٝ

ايعاؿات ا١ٕٝٓٗ ٚ ّتجًٕٛ يًكِٝٚ يًكٛاٌْ

 وبٕٛ ايعٌُ اؾُاعٞ, ٚٚا٫دتُاع١ٝ ايوا٥ـ٠

ايتعاٌَ ٚ ٜوعٕٛ يتشكٝل ا٭ٖـاف إٌذلن١ٚ

 .ؾِٝٗايتأثرل ٚ ايتؿاعٌ َعِٗٚ َع ايػرل

ٗ  إ٬ُغ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛتبٌ إٕ  قـٚ 

إتُٔٔ ايكإْٛ ا٭هاهٞ  30-33ٌٚ ا٭َل 

مل ٜلق٢ اٍ ناؾ١  ,ايعاّ يًٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ

ا٫دتُاع١ٝ يًُٛٚؿٌ ٖا اثل ٚ إڀايب ا١ٕٝٓٗ

دا٤ ايٓـا٤ َٔ شلقا  ,ع٢ً هرل سٝاتِٗ ا١ٕٝٓٗ

إعاؿ٠ ايٓٛل ٗ ٓلٚك٠ ؿكاهتٓا ٖقٙ اٍ ػ٬ٍ 

٬ُغ ١ََٛٛٓ ايٛٚٝؿ١ ايع١َُٝٛ إ٬ُسا إ

كتٔٝات ًا٬َ ّى نٌ دن٥ٝاتٗا َع َلاعا٠ َ

 .إعتُـ ٗ فيواٱؿاكٟ ٚ إٓڀل ايكاْْٛٞ

  :قا١ُ٥ إلادع

 .ايكلإ ايهلِٜ -

إعذِ  ,آػلٕٚٚ إبلاِٖٝ َِڀؿ٢ -

إهتب١ اٱه١َٝ٬ يًڀباع١ ٚايٌٓل  ,ايٛهٝ٘

 .تلنٝا ,ٚايتٛمٜع

ايؿٌٔ ْاٍ ايـٜٔ بٔ ابٔ َٓٛٛك, أبٛ  -

 .يبٓإ ,,ؿاك ُاؿكايجاْٞاجملًـ  ,يوإ ايعلبَهلّ, 

اؾل١ّ ايتأؿٜب١ٝ أٓـ بٛٓٝاف,  -

إ٪هو١  ,5ٙ  ,يًُٛٚـ ايعاّ ٗ اؾنا٥ل

 .ايٛط١ٝٓ يًهتاب اؾنا٥ل, 

إؿاك٠ ايت١ُٝٓ يًـٍٚ  ,آـ كًٝـ -

  .,ايكاٖل٠ ,َهتب١ َقبٛيٞ ,ايٓا١َٝ

برلٚت  ٗ ايعلام َِٚل, إؿاك٠ ايت١ُٝٓ -

  .ؿاك اي١ٔٗٓ ايعلب١ٝ,

ؿٚك ايكٝاؿ٠ ٗ إ٬ُغ  ,آه١ٝ بًَٛٝت -

 ,اٱؿاك٠ ايع١َُٝٛ ٗ اؾنا٥ل ٗ ايعٌل١ٜ ا٭ػرل٠

داَع١  ,كهاي١ َادوترل ٗ عًِ ا٫دتُاع

  .,اؾنا٥ل

ايتِٓٛٝ اًلف قُـ أْى دعؿل,  -

ك , ؿكاه١ َكاك١ْ, ؿاايـهتٛكٟ يًٛٚٝؿ١ ايعا١َ

 .1355اؾاَع١ اؾـٜـ٠, 

ز  ,قاَٛي احملٝ٘ ,ايؿرلٚم أباؿٟ -

0,.  

 ,ؿاك إٌلم ,1ٙ ,إٓذـ ٗ ايًػ١ -

  . ,برلٚت

ايؿواؿ اٱؿاكٟ  ,عبـ ايكاؿك ددلٌٜ -

كهاي١  ,ايـّكلاط١ٝٚ ايت١ُٝٓٚ عا٥ل اٱؿاك٠

ا٭ناؿ١ّٝ ايعلب١ٝ  ,َادوترل ٗ إؿاك٠ ا٭عُاٍ

 .1353 ,ايعايٞ ايدلٜڀا١ْٝ يًتعًِٝ

أػ٬قٝات ايٛٚٝؿ١  ,عجُإ هًُإ -

ؿكاه١ َكاك١ْ ٗ اٱطاك ايؿًوؿٞ  :ايعا١َ

 ,5ٙ ,هًٛنٝاتٗاٚ ٭ػ٬قٝات ايٛٚٝؿ١ ايعا١َ

  .,يبٓإ ,ٌَٓٛكات اؿًيب اؿكٛق١ٝ

اٱ٬ُغ اٱؿاكٟ  ,عؿاف قُـ ايبام -

نٛٚٝؿ١ اهتٌاك١ٜ ٗ ايتِٓٛٝ اؿهَٛٞ 

داَع١  ,ٙ ٗ ايعًّٛ اٱؿاك١ٜكهاي١ ؿنتٛكا ,إعاُل

 . ,ايكاٖل٠

 اثل ايٌؿاؾ١ٝ ,ناٚٙ قُـ ؾلز -

 ,ؿكاه١ ؼ١ًًٝٝ :إوا٤ي١ ع٢ً اٱ٬ُغ اٱؿاكٟٚ

  .,١َُٛٓ نٝـٚ



 السياسية واإلدارية البحوثجملة 
  إصالح الوظيفة العامة ودورٍا يف إدارة احلياة املَيية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 75 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع العددــــــــــــ 

 ,قُـ ايتٛهلٟ ,قُـ ايدلعٞ -

َهتب١  ,5ٙ ,َعذِ إِڀًشات اٱؿاك١ٜ

  ٖع. ,ايعبٝهاْٞ

ٌ اٱ٬ُغ اٱؿاكٟ ب ,قُـ ايكلٜٛتٞ -

 .1335 ,عُإ ,ؿاك ٚا٥ٌ يًٌٓل ,ايتڀبٝلٚ ايٓٛل١ٜ

 :ايبشح ايعًُٞقُـ ًؿٝل,  -

إهتب  ,اـڀٛات إٓٗذ١ٝ ٱعـاؿ ايبشٛخ

  .,َِل ,اؾاَعٞ اؿـٜح

 ,قاَٛي اٱؿاك٠ ,آػلٕٚٚ ْبٌٝ غڀاي -

  .,برلٚت ,َهتب١ يبٓإ

أُٖٝت٘ ٚ اٱ٬ُغ اٱؿاكٟ ,ْٛكٟ َٓرل -

َـاػ١ً  ,ايؿواؿ اٱؿاكٟٚ توٝبٗ ايكٔا٤ ع٢ً اي

  .َكـ١َ ًٕتك٢ ظاَع١ ايًٌـ

اشلٛاٍَ:

                                                 

ايبشح ايعًُٞ: اـڀٛات قُـ ًؿٝل,  

, إهتب اؾاَعٞ اؿـٜح, َِل, ٱعـاؿ ايبشٛخإٓٗذ١ٝ 

5652 ْ ,130. 
ابٔ َٓٛٛك, أبٛ ايؿٌٔ ْاٍ ايـٜٔ بٔ َهلّ,  2

,ؿاك ُاؿك, يبٓإ, بـٕٚ ه١ٓ ايجاْٞ, اجملًـ يوإ ايعلب

 .253ْ  ٌْل,
إبلاِٖٝ َِڀؿ٢ ٚأٓـ عبـ ايكاؿك ٚأٓـ  3

, إعذِ ايٛهٝ٘سؤ اينٜات ٚقُـ عًٞ ايٓذاك, 

هتب١ اٱه١َٝ٬ يًڀباع١ ٚايٌٓل ٚايتٛمٜع, بـٕٚ تلنٝا: إ

 .533ه١ٓ ٌْل, ْ
ايؿواؿ اٱؿاكٟ عا٥ل اٱؿاك٠ عبـ ايكاؿك ددلٌٜ,  4

, كهاي١ َادوترل ٗ إؿاك٠ ا٭عُاٍ, ٚايت١ُٝٓ ٚايـّكلاط١ٝ

,  1353ا٭ناؿ١ّٝ ايعلب١ٝ ايدلٜڀا١ْٝ يًتعًِٝ ايعايٞ, 

 ْ504. 
 ٖٛؿ. َٔ هٛك٠ 55ايكلإ ايهلِٜ, اٯ١ٜ  5
 َٔ هٛك٠ ايبكل٠. 12ايكلإ ايهلِٜ, اٯ١ٜ  6
 َٔ هٛك٠ ايبكل٠  113ايكلإ ايهلِٜ, اٯ١ٜ  7

                                                                       
 َٔ هٛك٠ ا٭علاف. 23ايكلإ ايهلِٜ, اٯ١ٜ  8
 َٔ هٛك٠ ا٭علاف. 563ايكلإ ايهلِٜ, اٯ١ٜ  9

 َٔ هٛك٠ ٜٛهـ. 55ايكلإ ايهلِٜ, اٯ١ٜ  10
ٗ يكـ مت ؼـٜـ َـيٍٛ اٱ٬ُغ  اٱؿاكٟ  11

إٓعكـ ٗ إهباْٝا  ,ٚيٞ ايعاًل يًعًّٛ اٱؿاك١ٜـإ٪ُل اي

 .5623عاّ 
, إؿاك٠ ايت١ُٝٓ يًـٍٚ ايٓا١َٝآـ كًٝـ,  12

 . 66, ْ 5652َهتب١ َقبٛيٞ, ايكاٖل٠, 
اٱ٬ُغ اٱؿاكٟ بٌ ايٓٛل١ٜ قُـ ايكلٜٛتٞ,  13

 .20, ْ 2001, ؿاك ٚا٥ٌ يًٌٓل, عُإ, ٚايتڀبٝل
اٱ٬ُغ اٱؿاكٟ نٛٚٝؿ١  عؿاف قُـ ايبام, 14

, كهعاي١ ؿنتعٛكاٙ   اهتٌاك١ٜ ٗ ايتِٓٛٝ اؿهَٛٞ إعاُل

 . 16, ْ 1995ٗ ايعًّٛ اٱؿاك١ٜ, داَع١ ايكاٖل٠,  
سٝح دا٤ فيو ٗ َلدع١ بعٓٛإ إؿاك٠ ايت١ُٝٓ  15

, ْ 5642ٗ ايعلام َِٚل,  برلٚت ؿاك اي١ٔٗٓ ايعلب١ٝ, 

146. 
١ يًُٛٚـ اؾل١ّ ايتأؿٜبٝأٓـ بٛٓٝاف,   16

, إ٪هو١ ايٛط١ٝٓ يًهتاب اؾنا٥ل,  5ٙ   ايعاّ ٗ اؾنا٥ل,

1986 ْ ,035. 
, 1335, 0, ز قاَٛي احملٝ٘ايؿرلٚم أباؿٟ,  17

ْ5311. 
, 1331, ؿاك إٌلم, برلٚت, 1, ٙإٓذـ ٗ ايًػ١ 18

 ْ14. 
, َهتب١ قاَٛي اٱؿاك٠ْبٌٝ غڀاي ٚآػلٕٚ,  19

 .156, ْ 5650يبٓإ, برلٚت, 
أػ٬قٝات ايٛٚٝؿ١ ايعا١َ: ٕ هًُإ, عجُا 20

ؿكاه١ َكاك١ْ ٗ اٱطاك ايؿًوؿٞ ٭ػ٬قٝات ايٛٚٝؿ١ 

, ٌَٓٛكات اؿًيب اؿكٛق١ٝ, 5, ٙايعا١َ ٚهًٛنٝاتٗا

 .00, ْ 1351يبٓإ, 
َعذِ قُـ ايدلعٞ, قُـ ايتٛهلٟ,  21

ٖع, ْ  5151, َهتب١ ايعبٝهاْٞ, 5, ٙإِڀًشات اٱؿاك١ٜ

552. 
ايتِٓٛٝ ايـهتٛكٟ ى دعؿل, اًلف قُـ أْ 22

, ؿكاه١ َكاك١ْ, ؿاك اؾاَع١ اؾـٜـ٠, يًٛٚٝؿ١ ايعا١َ
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