
- 9 - 

 تتمة

 

 

 )**(لراءح ٔمديخ يف حبىث ِؤمتر جمّعي

 ()ٌرٍٔد اىػّ٘ص أ. د.

ػ:بحوثػسيػطجالػاضتأثغرػسيػاضضعظػاضطربغظػ-ثاظغًا
ز٧ح ٔٮا٢٦ أزؿت ٰٚ قال٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كظة٣خ دكف ا٩ذنةر٬ة ق٤ٲ٧ح ٤ٔػٯ 

األ٣ك٪ح كاألٝالـ، ك٨٦ ٬ؾق ا٣ٕٮا٢٦ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲػح كاعٔػالـ كا٣سػٮرة ا٣ؿ٧ٝٲػح 

كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ إَال٣ح ٤ٔٯ ثعػٮث ٔػؽة د٪ةك٣ػخ ٬ػؾق  .كقةا٢ ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔك

 ا٣ٕٮا٢٦، ك٠ةف ٣٭ة ٩ىٲت ٨٦ اال٬ذ٧ةـ ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ. ك٨٦ ٬ؾق ا٣جعٮث:

ٌٔػٮ ا٧٣ػؤد٧ؿ  ىألغتاذذ اىتصنأر أذٍتص ٌهيتٔب« اىؾظو اىيؾٔي» -1

٧ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ث٘ؽاد، ك٣ٞؽ أثةف ٰٚ ثعس٫ أف أ٬ػ٥ ٦ٕػة٥٣ ا٣كراٲف 

٘ـك إٔػال  ٣٘ػح ا٧٣عذػ٢ كا٣ذجنػٲؿ ث٭ػة، كٚػذط ا٧٣ٕة٬ػؽ ٣ذ٤ٕٲ٧٭ػة كد١ػؿٱ٥ ا٣

٥٬ ٧٦ػ٨ ال ٱٕؿٚػٮف ٣٘ػح دارقػٲ٭ة كدٕٲٲػ٪٭٥ ٚػٰ ا٣ٮّػةاٙ ا٣ٕة٦ػح دكف ٗٲػؿ

أف ٣٘ذ٫ ٔة٧٣ٲح. ك٨٦ ٦ٕة٥٣ ا٣٘ـك االدٔة  ثأف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  ٭٦٥٪ ا٣٘ةزم ّ٪ًّة

 ،اؼ االقػذ٧ٕةر٣ٲكخ ٣٘ح ٧٤ٔٲح، كا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ٕة٦ٲح، ك٬ؾق ٨٦ أػُؿ أ٬ػؽ

كا٣ؽٔٮة إ٣ٯ األػؾ ثة٣عؿؼ ا٣الدٲ٪ٰ، كإ٧٬ػةؿ ا٣نػ٭ٮر ا٣ٕؿثٲػح، كاقػذ٧ٕةؿ 

أق٧ة  ا٣ن٭ٮر ا٣ٛؿ٩كٲح ٰٚ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ، كأق٧ة  ا٣ن٭ٮر اع٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ 

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

 ـ(.٩/2169ٲكةف 66-٬2ٮ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ك٪ٮم ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ) )**(
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دكؿ ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، كا٣ذؿاصٓ ٰٚ ا٣ذٕؿٱت، ك٦عةك٣ح إ٣٘ة  دػؽرٱف ا٣ٕؿثٲػح 

ص٪جٲح ثٛذط ٤٠ٲةت كصة٦ٕةت ٰٚ أٝكةـ ٗٲؿ االػذىةص، كا٣ك٧ةح ٤٣ؽكؿ األ

دؽٌرس ث٤٘ةت دك٣٭ة، كا٣ك٧ةح ٣ؿٱةض األَٛةؿ ك٦ؽارس ا٣ذ٤ٕػٲ٥ األقةقػٰ 

ة٣ذ٤ٕٲ٥ ثةألص٪جٲح، كادؼةذ ا٤٣٘ح األص٪جٲح ٣٘ح ا٣كٮؽ. كأثةف ا٣جةظر ثكا٣سة٩ٮم 

أف اال٬ذ٧ةـ ثة٤٣٘ػح األص٪جٲػح مػٰ ، كا٣ذػؽرٱف ث٭ػة مػٰ  فػػؿ. ٚٛػٰ األكؿ 

األـ. حً ٘ى ٤  ة كا٤ٕ٣ٮـ، كٰٚ ا٣سة٩ٰ ٝ٭ؿ ٣ً ا٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٣سٞةٚح كا٣عٌةر

ككٝٙ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٦ة ٱؿٌكص٫ دٔػةة ا٣ٕٮ٧٣ػح ٦ػ٨ أ٩٭ػ٥ ٱؿٱػؽكف ٔة٧٣ػةن 

٦ٮظؽان ٱكٲُؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ُٞت ا٣ٮاظؽ ا٣ؾم ٱٛؿض ٣٘ذػ٫ كزٞةٚذػ٫ ك٧٩ػٍ ظٲةدػ٫، 

إ٣ٯ ٩نؿ ا٤٣٘ح األص٪جٲػح كإمػةٔح ا٣ٕة٦ٲػح، كوػ٭ؿ ا٧٣ضذ٧ٕػةت ٚػٰ  قٕٲ٭٥ك

ال٬ذ٧ةـ ثة٣ٕؿثٲػح كا٣عٛػةظ ٤ٔٲ٭ػة ٱٞذٌػٰ إٱ٧ػةف ثٮدٞح كاظؽة. كأكًط أف ا

كأف د١ػػٮف ظةرقػػةن أ٦ٲ٪ػػةن ٤ٔٲ٭ػػة، كإوػػؽار ٝػػٮا٩ٲ٨  ،ا٣كػػ٤ُح ثأ٧٬ٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح

٣ع٧ةٱذ٭ة، ك٩نؿ ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ثٲ٨ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ٰٚ كقةا٢ اعٔالـ ا٧٣ؼذ٤ٛػح، 

كدن١ٲ٢ ٬ٲبةت ٔة٦ح ٤٣ٕ٪ةٱح ثة٣ٕؿثٲح د١ٮف ٦كؤك٣ح ٨ٔ د٪ٛٲؾ ٝٮا٩ٲ٨ ا٣عٛةظ 

٘ح، كأف ٱ١ٮف ٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ق٤ُح د٪ٛٲؾٱح، كأف ٱ٪ٛؾ ا٣ذٕؿٱت ٤ٔٯ ا٤٣

ثٞؿار قٲةقٰ ٧٠ة ٤ٕٚخ قٮرٱح ٰٚ ٤ُ٦ٓ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨، ك٦ػة ظػؽث ٚػٰ 

ى   طى ٧ى ٍكػػ ٱي اَل ا٣ٕػػؿاؽ ٚػػٰ قػػجٕٲ٪ٲةت ا٣ٞػػؿف ا٧٣ةًػػٰ، كاال٬ذ٧ػػةـ ثة٣ذؿص٧ػػح، كأ

 كدراقػحى  ؛ػٲٮ٫َ ا٤٣٘ٮٱح ٣ٲجٕػؽ ا٧٣ػٮاَ٪ٲ٨ ٔػ٨ ٣٘ػذ٭٥ ث٧ؽ  ٤٣ذ٤ٕٲ٥ األص٪جٰ 

ا٣ذؿاث ا٤٣٘ٮم دراقح ٧ٔٲٞح، كإصؿا  ثعٮث ٦كذٛٲٌح، كإ٩نة  ٦٪٧ْح دك٣ٲح 

٤ٛؿا١٩ٛٮ٩ٲػح، ٦٭٧ذ٭ػة كًػٓ ٣ٕ٪ٯ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ٗؿار ا٧٣٪٧ْح ا٣ؽك٣ٲػح دي 

 ،ا٣ؼٍُ ا١٣ٛٲ٤ح ثة٣عٛةظ ٤ٔٯ قال٦ح ا٣ٕؿثٲػح كد٪٧ٲذ٭ػة ك٩نػؿ٬ة ٚػٰ ا٣ٕػة٥٣

  ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ، كٱ١ػٮف ٤ٔٯ أف ٱ١ٮف ٣٭ة ق٤ُةف د٪ٛٲؾم ٰٚ ص٧ٲػٓ أ٩عػة

 اردجةَ٭ة ثة٧٣٪٧ْح اعقال٦ٲح أك ثضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.
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إٌف ا٣٘ػـك ا٤٣٘ػٮم ا٣ػؾم  :كوٛٮة ا٣ٞػٮؿ» :كٝةؿ ا٣جةظر ٰٚ ٩٭ةٱح ثعس٫

ك٠ػةدت  أٔٞت االظذالؿ أٚٞؽ ا٣ٕؿب ٬ػٮٱذ٭٥ ظػٲ٨ ص٪عػٮا ٤٣٘ػح ا٧٣عذػ٢،

األػؾ ثةألص٪جٲح ٚػٰ  ظٲ٨ ثؽأ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثةألص٪جٲح، كإفٌ  ا٣ٕؿثٲح دىجط ٩كٲةن ٦٪كٲًّة

ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٢٧ٕ٣ ٠ةد ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ذنؿذـ، كٰٚ ٬ؾا ًٲةع ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح، ك٬ػٮ 

ٚ٭٢ ٦ػ٨  ،٦ة دكٕٯ إ٣ٲ٫ ا٣ٕٮ٧٣ح ك٦ذ٤ُج٭ة ا٣ٮاظؽ. كا٣٘ـك ا٤٣٘ٮم أكؿ ا٣نؿر

 «.ٱؼ٧ؽق ٝج٢ أف ٱىجط ٩ةران دعؿؽ األػٌؿ كا٣ٲةثف؟

ٔر غبتص اىػظٗتظ يتَ تأث٘ط اإلغالم غيٕ اىيؾت  اىػطي٘ت  ىألغتاذذ اىتصنا -2

، كٝؽ أثػةف ٚػٰ ثعسػ٫ غثٍذن اىأٗخطي غلٔ اىٍخٍع اىٍطاغو ٌَ اىػػٔدٗ 

ك٦ػ٨ ا٣ذػأزٲؿات  .ا٣ذأزٲؿات اعٱضةثٲػح كا٣كػ٤جٲح ٣الٔػالـ ٤ٔػٯ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح

ا٣ؼُأ كا٣ؿ٠ة٠ح كا٣ٌػعة٣ح كاعقػٛةؼ كا٣٭نةمػح ٚػٰ  ٮ  ني ا٣ك٤جٲح ٣الٔالـ ٚي 

ا٧٣ذٕؽدة ٤ٔٯ ظكةب ا٣ٛىعٯ، ثعٲر  ا٣ذٕجٲؿ، كاال٩ذنةر ا٧٣ذـاٱؽ ٤٣ٕة٦ٲةت

ٱؼذ٤ٍ ا٣ؼُأ ثة٣ىٮاب، ٧٦ة ٱعؽث ا٣ذنٮٱل ٰٚ األذ٬ةف. ك٦ػ٨ ا٣ذػأزٲؿات 

كاال٩ٛذػةح ٤ٔػٯ زٞةٚػةت  ،اعٱضةثٲح كوٮؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ درصػح ا٣ٕة٧٣ٲػح

ك٠ػةف أزػؿ  .ا٣ٕة٥٣ ك٣٘ةد٫، ك٬ٮ األ٦ؿ ا٣ؾم زاد ٨٦ اعٝجةؿ ٤ٔٯ د٥ٌ٤ٕ ا٣ٕؿثٲػح

ي  ا٤٣٘ح ٰٚ ثٕي كقػةا٢ ٭ػة ٦ػٓ ا٣ُٛػؿة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ٦ىػؽران اعٔػالـ كدضةكث

كا٣ذؿا٠ٲػت كا٣ىػٲةٗةت كا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ ا٣ذٛةٔػ٢ ٦ػٓ ا٣عٲػةة ا٣جي٪ٯ ٤٣٘٪ٯ ٰٚ 

ا٣ضؽٱؽة، ٚة٠ذكجخ ا٣ٕؿثٲح ٔ٪ةوؿ ا٣ذُٮر ك٦ٌٞٮ٦ةت ا٣ذعؽٱر ظذػٯ وػةرت 

٣٘ح ظٲٌح ٦ُٮأةن ٦ؿ٩ح ٱؼٌٓ اعٔالـ ا٣٭ةدؼ ٣٭ة كال دؼٌٓ ٫٣، ك٠ة٩خ ز٧ػح 

٨ ا٣ك٤جٲةت كاعٱضةثٲةت، ك٥٣ د٤ٛط كقةا٢ اعٔػالـ ٤ٔػٯ د٪ٮٔ٭ػة ٦ـاكصح ثٲ

ٰٚ إٝىة  ا٣ٕؿثٲػح، كأدت ٬ػؾق ا٧٣ـاكصػح إ٣ػٯ ٩ػٮع ٦ػ٨ ا٣ىػالثح ٚػٰ ا٣ج٪ٲػح 

ا٤٣٘ٮٱح، ك٩ضعخ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣عٛػةظ ٤ٔػٯ ذادٲذ٭ػة، كأػٛػٜ اعٔػالـ ٚػٰ 

٧٦ةرقح دأزٲؿق ا٣ك٤جٰ. كذ٠ؿ ا٣جةظر أف كًػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ٰ   :٢ اعٔالـ كًٓ ٗٲػؿ ٦ػؿٱط ٤ٔػٯ ٦كػذٮٱٲ٨ از٪ػٲ٨كقةا  ٦كػذٮل اعٔال٦ػ
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كظةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح  .ك٦كذٮل ا٧٣ذ٤ٰٞ قٮا  أ٠ةف ٝةراةن أـ ٦كذ٧ٕةن أـ ٦نة٬ؽان 

ٰٚ ٦ؤقكةت د١ٮٱ٨ اعٔال٦ٲٲ٨ كا٣ىعةٚٲٲ٨ ال د١ةد د٪ٛى٢ ٨ٔ ظة٣ذ٭ة ٚػٰ 

ؽة ٔٮا٦ػ٢ ا٧٣ؽارس. كدؿصٓ أ٧٬ٲح كقةا٢ اعٔالـ ٰٚ ا٣عٲةة ا٤٣٘ٮٱح إ٣ػٯ ٔػ

٦٪٭ة َجٲٕح ا٤٣٘ح ككّٲٛذ٭ة، ٚة٤٣٘ح ٰٚ ا٧٣ٞةـ األكؿ ّة٬ؿة ٦٪ُٮٝح ٦كػ٧ٮٔح، 

كاعذأح دٞؽـ ا٤٣٘ح ٦٪ُٮٝػح ٦كػ٧ٮٔح، كا٤٣٘ػح أ٬ػ٥ ٩ْػ٥ االدىػةؿ، كا٤٣٘ػح 

ًؿب ٨٦ ًؿكب ا٣ك٤ٮؾ ك٣ٲكخ ٦ضؿد ٦ٕؿٚح، ككقةاٍ اعٔالـ دؤزؿ ٚػٰ 

ا٤٣٘ػح اعٔال٦ٲػح ٚكػؽ د١ٮٱ٨ ٬ؾا ا٣ك٤ٮؾ ا٤٣٘ٮم دأزٲؿان ثٕٲؽان، ٚػإذا ٚكػؽت 

ثػػٌؽ ٦ػػ٨ ٦ؿأػػةة ا٣ٞٮأػػؽ ا٤٣٘ٮٱػػح  ا٣ػػؾكؽ ا٣ٕػػةـ كٚكػػؽ ا٣ٛ٭ػػ٥ ٣ ٦ػػٮر، كال

ا٧٣ى٤ُط ٤ٔٲ٭ة ٰٚ األدا  اعٔال٦ٰ ا٣ٕةـ كػىةاه أػؿل ٚػٰ األقػ٤ٮب، 

ك٬ٰ ا٣جكةَح كاعٱضةز كا٣ٮًٮح كا٣ذأ٠ؽ كا٣ىعح. كاقذن٭ؽ ا٣جةظر ثؿأم 

ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ص٧ٲػٓ كقػةا٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٫َ ظكٲ٨ ٰٚ أف ا٣ع٥١ ٤ٔٯ كاٝٓ ا٤٣٘ح 

اعٔالـ ظ٧١ةن ٤ُ٦ٞةن ٣ٲف ٨٦ ا٧٣ٮًٮٔٲح ٰٚ مٰ ، كأف ا٣ؿ٠ٮف إ٣ٯ ا٣ٮاٝػٓ 

كا٣ؿًٯ ث٫ ٣ٲف ٨٦ ٔــ األ٦ػٮر، ٧٠ػة أف رٌٚػ٫ ص٤٧ػح كدٛىػٲالن مػٍُ ال 

ٱ٤ٲٜ ثة٣ٕٞال ، ٚة٣ٮقُٲح ٬٪ة ٦ٕٲةر ٤٣ع٥١ ا٣ك٤ٲ٥. كدٔػة ا٣جةظػر ٚػٰ ثعسػ٫ 

٢ ٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كز٧ػح أرثػٓ ٝٮأػؽ إ٣ٯ أذ٧ةد ا٧٣٪٭ش ا٣ذ١ة٤٦ٰ ٰٚ ا٣ذٕة٦

 أمةر إ٣ٯ أذ٧ةد٬ة ٰٚ كقةا٢ اعٔالـ، ك٬ٰ:

ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ا٤٣٘ح ٤ٔٯ أقةس أ٩٭ة ٠ةا٨ ظٰ ٝةث٢ ٤٣ذُٮر كٚػٜ ٦ػة  -6

 ٱٞؿرق أث٪ة  ا٤٣٘ح.

إظ١ةـ ا٣ٕالٝح ثٲ٨ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح كدعكٲ٪٭ة كا٧٣ذ٘ٲؿات ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ. -2

ٰ ٦ضةالت ا٤ٕ٣ٮـ اال٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٧٣كذضؽات ٰٚ ا٣ٕة٥٣ كػةوح ٚ -3

٣غ.إكا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كا٤٣كة٩ٲةت .. 

اال٬ذ٧ةـ ثة٣ضة٩ت ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ كا٣ذنؿٱٰٕ ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذُٮٱؿ. -4

 الـ ا٧٣ٞؿك  ألف ٣ػ٫ دػأزٲؿان ٝٮٱًّػةدٔة إ٣ٯ دعكٲ٨ األدا  ا٤٣٘ٮم ٰٚ اعٔك
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ا٣ػؽ٠ذٮر مػٮٰٝ ًػٲٙ ٚػٰ ٬ػؾا  ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كاقذن٭ؽ ثٞٮؿ األقذةذ

٧ٞؿك ة قذ٢ْ ا٧٣ىػؽر ا٣عٞٲٞػٰ ٤٣سٞةٚػح، كز٧ػح ٚػؿؽ إف ا٧٤١٣ح ا٣ا٧٣ضةؿ: 

 ٠جٲؿ ثٲ٨ ا٧٤١٣ذٲ٨ ا٧٣ك٧ٮٔح كا٧٣ٞؿك ة.

كإذا ٠ةف ا٣جةظر ٝؽ أمةر إ٣ػٯ أ٦ػٮر إٱضةثٲػح ٚػٰ اعٔػالـ ٚػإف األ٦ػٮر 

ا٣ٛؿا١٩ػٮ )ا٣ك٤جٲح أمؽ ػُؿان ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲح، ك٬ػة ٬ػٰ ذم ّػة٬ؿة ا٣ٕؿثٲػـم ك

 ثػؽٌ  ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح، كالكا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ا٣عٮارات اعٔال٦ٲح دعةوػؿ  (فراب

٨٦ ادؼةذ اعصؿا ات ا٣ؿادٔح ٤٣ذؼٛٲٙ ٨٦ ظؽة ٬ؾق ا٣ْػٮا٬ؿ ا٣ؼُػؿة ا٣ذػٰ 

 .دضؽ ٦٪ةٚعٲ٨ ٔ٪٭ة، ك٦ؤٱؽٱ٨ ٣٭ة

إف اعٔالـ ٝؽ أػٛػٜ ٚػٰ ٧٦ةرقػح دػأزٲؿق  :كال ٩ٮاٜٚ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٝٮ٫٣

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٝؽ ٩ضعخ ٰٚ ا٣عٛةظ ٤ٔػٯ ذادٲذ٭ػة، إذ فَ إا٣ك٤جٰ ٤ٔٯ ا٤٣٘ح، ك

األػُػة  ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ إٔال٦٪ػة كإف ا٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم ٱ٘ـك إٔال٦٪ة ا٧٣كػ٧ٮع، 

 ا١٧٣ذٮب ادكٕخ كدذكٓ دكااؿق ثةَؿاد.

اىيؾ  اىػطي٘  وتأث٘ط اىثٔرة اىطكٍ٘  ووغذئو اىأاـو االحاٍتذغٖ ىيبذذت   -3

كراػػٲف ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  األغتتاذذ اىتتصنأر سذىتتص اىهطنتتٖ غلتتٔ اىٍتت تٍط

ؿ ٰٚ ثعس٫ ٦كأ٣ح ا٣ذٞؽـ ا٣ذٞػة٩ٰ ك٦ػة أوػةب ٣٘ذ٪ػة ٦ػ٨ ًػٕٙ األرد٩ٰ، كٝؽ د٪ةك

٧٣ٮاص٭ػح أقػجةب ٬ػؾا  -ثكجت األ٦ٲح كا٣ٕة٦ٲح، كا٤٣٘ةت األص٪جٲح، ك٬ؾا ٱذ٤ُػت 

٩٭ٌػػح ٣٘ٮٱػػح كزػػٮرة ٣٘ٮٱػػح مػػة٤٦ح. ك٬٪ػػة دعٌػػؿ كقػػةا٢ ا٣ذٞة٩ػػح  -ا٣ٌػػٕٙ 

ثػ٫،  )ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة( ٣ذك٭٥ ٰٚ ٬ؾق ا٣٪٭ٌح، ٚإ٦ة أف ٱؿٝٯ ا٧٣ضذ٧ٓ ث٤٘ذ٫ ٚذؿٝٯ ٬ػٰ

كأثػةف ا٣جةظػر  .كإ٦ة أف ٱ٪عٍ ث٭ة ٚذ٪عٍ ٬ٰ ث٫ ٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٩جٲ٢ ٤ٔػٰ

أف ا٣سٮرة ا٣ذٞة٩ٲح ك٦ػة دجٕ٭ػة ٦ػ٨ ا٩ذنػةر ٧٣ٮاٝػٓ ا٣ذٮاوػ٢ االصذ٧ػةٰٔ ٝػؽ أزػؿت 

ثن٢١ أظةدم ا٣ضة٩ػت ٚػٰ ا٤٣٘ػح، كٔػؿض ٣ٕػؽد ٦ػ٨ ا٣ؽراقػةت ا٣ذػٰ د٪ةك٣ػخ 

روػػؽ ٦ْػػة٬ؿ دػػأزٲؿ ا٣نػػةث١ح ا٣ْػػٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱػػح ٤٣ذٮاوػػ٢ ا٣نػػةث١ٰ كوػػٮالن إ٣ػػٯ 
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ككقػػةا٢ ا٣ذٮاوػػ٢ االصذ٧ػػةٰٔ ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح: ٚػػٰ ا٧٣ٕضػػ٥، كا٣ذؿ٠ٲػػت، 

كاألق٤ٮب، ك٦كذٮٱةت االقذ٧ٕةؿ. ك٨٦ ٬ؾق ا٣ؽراقػةت دراقػح ا٤٣ض٪ػح ا٣ٮَ٪ٲػح 

دٱٛٲػؽ )األرد٩ٲح ٤٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذٮصػ٫ ٩عػٮ ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح، كدراقػح 

اٗذؿاب ا٤٣٘ػح »٧ح أظ٧ؽ مٛٲٜ ا٣ؼُٲت، كدراقح دؿص« ا٤٣٘ح كا٣نةث١ح» (٠ؿٱكذةؿ

 ٰٚ ٦ؤقكح ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ثجٲؿكت، كدراقػح كقػ٧ٲح ا٧٣٪ىػٮر« أـ اٗذؿاب ا٣نجةب

ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح اعقػال٦ٲح « ٨٦ اقذ٧ٕةالت ا٤٣٘ح ا٧٣عؽزح: اقذ٧ٕةالت ا٣ٕؿثٲػـم»

أثػٮ ، كدراقح قػٲؽ «ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣نةث١ح»ثة٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮرة، كدراقح رمة ٔجؽ اهلل 

، كدراقح ك٣ٲػؽ «٩ذؿ٩خ كد٭ؽٱؽاد٫ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحاع»ا٢ٌٛ٣ قضةدم كأظ٧ؽ أ٦ٲؽكار 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ كقػةا٢ ا٣ذٮاوػ٢ االصذ٧ػةٰٔ: كإٝ٭ػة كقػج٢ »ا٣ٕ٪ة٩ٰ كز٦ٲ٤ٲ٫ 

ا٣نػجةب ك٣٘ػح »ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح األرد٩ٰ، كدراقح ٩ةدر قؿاج « ا٣٪٭ٮض ث٭ة

٣غ.إ٨ٔ ا٣ؽار ا٣ٕؿثٲح ٤ٕ٤٣ٮـ ثجٲؿكت ... دراقح ٣كة٩ٲح اصذ٧ةٔٲح وةدرة « ا٣ٕىؿ

كٔؿض ا٣جةظر ٣جٕي ا٣ضؽاكؿ ا٣ذٰ أّ٭ؿت ا٤٣٘ةت األ٤ٔٯ ٦عذٮل ٤ٔػٯ 

ا٣نةث١ح، كأ٤ٔٯ ٔنؿ ٣٘ػةت ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح ٦ػ٨ ظٲػر ٔػؽد ا٧٣كػذؼؽ٦ٲ٨، كٝػؽ 

قػجة٩ٲح كا٣ٲةثة٩ٲػح صة ت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ؿدجح ا٣كػةثٕح ثٕػؽ اع٩ض٤ٲـٱػح كا٣ىػٲ٪ٲح كاع

٧٣ة٩ٲح، ككٝٙ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٦كػأ٣ذٰ ا٣س٪ةاٲػح ا٤٣٘ٮٱػح كاالزدكاصٲػح كا٣جؿد٘ة٣ٲح كاأل

ا٤٣٘ٮٱػػح ٦جٲ٪ػػةن دأزٲؿاد٭٧ػػة ٤ٔػػٯ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح، كأمػػةر إ٣ػػٯ اقػػذؼؽاـ األثضؽٱػػح 

 اع٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ٠ذةثح ا٣عؿؼ ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ٦ٮاٝٓ ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ.

 ثػٌؽ ٦٪٭ػة عوػالح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثةالقػذٕة٩ح كذ٠ؿ ػ٧كػح ٦ذ٤ُجػةت ال

 ثة٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسح، ك٬ؾق ا٧٣ذ٤ُجةت ٬ٰ:

٦٪ْٮ٦ح ٝٮ٦ٲح ٣ٮًٓ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح ا٧٤ٕ٣ٲح، كٱذجػٓ ذ٣ػٟ  -6

 ٦ؿوؽ ٧٤٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح.

دأقٲف أ٠ةدٱ٧ٲح ٔؿثٲح ٧٤٣ٕة٣ضح ا٣عةقٮثٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤٣جعر  -2

ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة.
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٦ذةثٕح ظ٢ٞ ا٣ذؿص٧ح اٳ٣ٲح ثٲ٨ ٦ؼذ٤ٙ ا٤٣٘ةت. -3

ت ٧ٌ٦ٮ٫٩.اٝى ؿى ٮل ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح ٤ٔٯ أف ٱي زٱةدة ا٧٣عذ -4

دنػػٲؿ اعظىػػة ات ٔػػ٨ ظٌػػٮر ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٤ٔػػٯ ا٧٣٪ْٮ٦ػػح  -5

ا٣ٕة٧٣ٲح إ٣ٯ أ٧٬ٲح االٔذؿاؼ ثأ٫٩ ال ٱ٨١٧ ث٪ة  ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح 

إال ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح. ك٦ػػ٨ ٬٪ػػة ٱضػػت ا٣ذؿ٠ٲػػـ ٤ٔػػٯ ا٣ؽراقػػةت 

ا٤٣كة٩ٲح كا٣عةقٮثٲح ا٣ٕؿثٲح.

 دٮو٢ إ٣ٲ٭ة ا٣جةظر ٚ٭ٰ:أ٦ة ا٣ذٮوٲةت ا٣ذٰ 

كًٓ اقذؿادٲضٲح ٝٮ٦ٲح عوالح ظةؿ ا٤٣٘ح، كدعؿٱؿ األ٦ػح ٦ػ٨  -6

 ا٣ٕة٦ٲح كاأل٦ٲح.

دسٞٲٙ ا٣٪ةس ثة٣ٕالٝح ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣٭ٮٱح. -2

ا٤٣٘ػػح ٬ػػٰ ا٣ُؿٱػػٜ إ٣ػػٯ ٦ضذ٧ػػٓ ا٧٣ٕؿٚػػح كا٣ذٞػػؽـ ا٧٤ٕ٣ػػٰ  -3

كاالصذ٧ةٰٔ كاالٝذىةدم.

ق٨ ا٣ذنؿٱٕةت ا٣الز٦ح. -4

ف ٚػٰ ص٧ٲػٓ ا٧٣ؿاظػ٢، كد٭ٲبػح دُٮٱؿ ا٧٣٪ة٬ش كَؿااٜ ا٣ذػؽرٱ -5

أصٲةؿ صؽٱؽة ٨٦ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨، كأ٧٩ةط ظؽٱسح ٨٦ ا٣ٮقةا٢.

دٮّٲٙ كقةا٢ ا٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسح ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥. -6

دُٮٱؿ ا٦ذعةف ا١٣ٛةٱح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٧٤٣ٮّٛٲ٨ كا٤ُ٣جح. -7

ص٢ٕ ا٣ذؿص٧ح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كإ٣ٲ٭ة ًؿكرة ٝٮ٦ٲح. -8

ا٤٣٘ٮم كا٣ذ٤ػٮث ا٣جىػؿم  د٪ْٲٙ ا٧٣ؽف كا٣نٮارع ٨٦ ا٣ذ٤ٮث -9

ثٞٮة ا٣ٞة٩ٮف.

إٱضةد ٬جح مٕجٲح ٣ذعٛٲـ صٲ٢ ا٣نجةب ٤٣ؽٚةع ٨ٔ ٣٘ذ٫ كزٞةٚذ٫. -61

كاال٬ذ٧ػػةـ  ،دُػػٮٱؿ األ٧ْ٩ػػح ا٣عةقػػٮثٲح ا٣ؼةد٦ػػح ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح -66

ثذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ أث٪ةا٭ة.
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ا٣ذٮصػػ٫ إ٣ػػٯ األقػػؿة ظةًػػ٪ح ا٧٣ؿظ٤ػػح األك٣ػػٯ، كرٚٲٞػػح قػػةاؿ  -62

رس كا٣ضة٦ٕةت، ٦ٓ دأ٠ٲؽ أف ا٤٣ع٨ ا٧٣ؿاظ٢ ا٧ٕ٣ؿٱح ٰٚ ا٧٣ؽا

ًال٣ح، كا٣ٕة٦ٲح ثال ، كاأل٦ٲح َةٔٮف.

إوؽار دٞؿٱؿ ق٪ٮم ٨ٔ ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ كا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح  -63

ةب كادعػةد كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـ ك٩ٞةثػةت ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ كادعػةد ا١٣ذَػ

ظػةؿ ا٤٣٘ػح »ا٣ىعٛٲٲ٨... كأم ص٭ح ٣٭ة ٔالٝػح ثة٣ٕؿثٲػح ظػٮؿ 

٫ ٤ٔٯ ٦كذٮل األ٦ح، كد٪ٛٲؾ دٮوٲةد٫.ك٦٪ةٝنذ ،«ا٣ٕؿثٲح

ك٦ٓ دٞؽٱؿ٩ة ٣٭ؾق ا٣ذٮوٲةت ا٣ذٰ ػ٤ه إ٣ٲ٭ػة ا٣جةظػر ٩ػؿل أف ا٣ٕجػؿة 

ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٨١٧ د٪ٛٲػؾق ٦٪٭ػة، ٰٚ ٣ٲكخ ٰٚ ٠سؿة ٬ؾق ا٣ذٮوٲةت، كإ٧٩ة 

كإذا ٠ة٩خ ز٧ح ص٭ةت د٢٧ٕ ٰٚ إ٩ضةز ثٕي ٬ػؾق ا٣ذٮوػٲةت ٤ٚ٪٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ 

، ٚ٭٪ة٣ٟ ٦ؿ٠ـ د٪كػٲٜ ا٣ذٕؿٱػت ٚػٰ ا٧٣٪٧ْػح دٕـٱـ٬ة كرٚؽ٬ة ث٧ة دعذةج إ٣ٲ٫

ٕ٪ٯ ثٮًػٓ ا٧٣ىػ٤ُعةت ٱي ا٣ؾم ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ )األ١٣كٮ( 

ٱؿقػ٤٭ة كا٧٤ٕ٣ٲح كٱٕؿً٭ة ٤ٔٯ ٦ؤد٧ؿات ا٣ذٕؿٱت ٧٣٪ةٝنذ٭ة ٝج٢ أذ٧ةد٬ة، 

إ٣ٯ ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح القذُالع فراا٭ػة، كا٣ذٕػؽٱ٢ ٚػٰ ًػٮا٭ة، كٱكػذ٤ــ 

ا ا٧٣ؿ٠ـ، ٧٠ة ٱكذ٤ــ د٥ٔ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثػٰ ٤٣ذٕؿٱػت كا٣ذؿص٧ػح األ٦ؿ د٥ٔ ٬ؾ

كا٣ذأ٣ٲٙ كا٣٪نؿ ا٣ذةثٓ ٧٤٣٪٧ْػح أٱٌػةن، ك٬ػٮ ا٣ض٭ػح ا٧٣ٕ٪ٲػح ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ 

ت إ٣ٲ٭ػة ٤ىػٍُ ص٭ػح ٱي  ٢٠   ٍت دىؽ  كظجؾا ٣ٮ ظي  .ا٣ٞٮ٦ٰ ثة٣ذؿص٧ح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كإ٣ٲ٭ة

 د٪ٛٲؾ ا٣ذٮوٲح دٲكٲؿان ٧٤٣ذةثٕح.

ـٖ اىفِذغ  اىٍػخٍ٘  ىألغاذذ اىتصنأر غتذئق تأث٘ط اىثٔرة اىطكٍ٘   -4

، كٝػؽ أثػةف ٚػٰ ثعسػ٫ أف ٚػٰ اىطدادي غلٔ اىٍخٍع اىٍطاغو ٌَ اىػتػٔدٗ 

ػ ؿت ٣ؼػؽ٦ذ٭ة، كأف ٚٲ٭ػة ؼ  ا٣ذٞة٩ح ػٲؿان ٠سٲؿان ٣ؼؽ٦ػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح إذا ٦ػة قي

٬ؾا ا٣كٲ٢ ا٣ضةرؼ دكف أف ٱٮٌص٫ ٰٚ ا٧٣كةر ا٣ىعٲط.  ؾى ؿً ػُؿان ْٔٲ٧ةن إذا دي 
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الخقاهث خدمتج الغةدث البيةِدث فدَ تاداع الخبغدِا لغاتدار وال دةار   فٌشائل

ولغواطقِن ةًا وغِي الواطقِن  وفدَ لغدٌا الغةدث تدن هصدٌ وإديء و تد   

وخط وليوض وأدب  وفَ الخمتث المبامِث والخيجمدث  وتٌاعدا الخدمعِ  

الغةٌي. ولان  لٍ جاهب يذه المِزات حٌجدم شدغتِات حصخدال  لدٍ ةماُدث 

  وتن أيمًا الاخاةث ةالغًاات الباتِث  واالهخشار الٌاشا لألخطدا  الغةث توًا

والخيجمددث   الوصٌُددث واالت ئِددث  وةخاةددث الاغمددات البيةِددث ةدد ةيء أجوتِددث

وضدب  الخدط البيةدَ  واشدخخماا الغةدات اةجوتِدث   ةالغًاات المصغِدث

  تاان البيةِث فَ تخاطتث الشيةات والمؤشصات وأةِاهاً الموائي الصاٌتِدث

واخخ ار ةبض الاغمات ةصيوء.

غٍَّ   ذ ُصيت وإٌلًا  لدٍ وخمتج الخقاهث ال والث المبامِث خمتث ج  

الواس ووإٌع الواس  لًِا ةٌجٌد أةثي المبامات لغٍ الشداةاث  ولدا ُبدم 

القددارب ةصاجددث  لددٍ وجددٌد تبامددات ورعِددث ةتِددية ةغصددان البدديب وحددال 

  ً.البيوس وهصٌيما  وأإتح الٌإٌع  لٍ الاغمث شً

وأوضح التاةد أهى ُمان ذةي تا عمتخى الشاةاث  لٍ ال والث المبامِث 

 لغٍ الوصٌ اّحَ:

 خمتث المبامات البيةِث عمُمًا وةمُثًا ةخصمِغًا لغٍ الشاةاث. -

إوالث تبامات تصٌشتث. -

 هشا  تااتا لةٌُث لغٍ الشاةاث حصاةَ المااتا الغةٌُث القائمث. -

لبيةِث فًودا  تٌاعدا تبامِدث ةثِدية أتا فَ تااع خمتث المبامات ا -

المبداجا ُخما التصد فَ خمصث تدن أيدا الذي  موقع الباحث العربيتوًا 

لصان البيب  تقاُِس الغةث  ال صاح فَ الغةدث  القداتٌس » :الغةٌُث البيةِث

 وخمتخى تااهِث.  «المصِط  البتاب الزاخي
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كا٣ذؿص٧ػح،  ٱٮٚؿ ػؽ٦ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ا٣ؾم ا٧٣ذٕؽد ا٤٣٘ةت،  وكذٌٔس اىٍػذُٖ

كٱنذ٢٧ ٤ٔٯ ٦ٕةص٥ ز٪ةاٲح ٤٣٘ةت، ك٤ٔٯ ٦ٕض٥ ٔؿثٰ ٦أػٮذ ٨٦ ٦ٕض٧ػةت 

ٔؽة، ك٦ٕض٥ ػةص ثة٧٣ذؿادٚػةت كفػػؿ ٣ ًػؽاد، كٱ٤ُػت إ٣ػٯ ا٧٣كػذٛٲؽ 

ٚٲػػؾ٠ؿ٬ة ٦ػػ٨ ا٧٣ٕض٧ػػةت  ،إدػػػةؿ ا٧٤١٣ػػح أك ا٣ض٤٧ػػح ٤٣جعػػر ٔػػ٨ ٦ٕ٪ة٬ػػة

٤ٔػٯ  ٱعذػٮما٣ؾم  وٌػذحً اىيؾ  .ز٥ ٦ؿادٚةد٭ة ٨٦ ا٤٣٘ةت األػؿل ،ا٣ٕؿثٲح

ػ٧كح ٦ٕض٧ةت ٬ٰ ٣كةف ا٣ٕؿب، ك٦ؼذػةر ا٣ىػعةح، كا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ، 

ك٬ػٮ ٦ٕضػ٥ ٧٤٣ذؿادٚػةت  اىطدٗتؿك .كدةج ا٣ٕػؿكس، كا٣ىػعةح ٚػٰ ا٤٣٘ػح

كاألًػؽاد كا٣ض٧ػٮع كا٣ٞػٮاٰٚ، ٚػإذا أدػػ٢ ا٣جةظػر ا٧٤١٣ػح ظىػ٢ ٤ٔػػٯ 

 ٦ؿادٚةد٭ة أك أًؽاد٬ة أك ص٧ٕ٭ة.

ت اىٍػتتذئو ـٓطغتت»كأ٦ػػة ٚػػٰ ٦ضػػةؿ ا٧٣ٕض٧ػػةت ا٧٣عٮقػػجح ٚ٭٪ػػةؾ  -

١٣ذؿك٩ٲػح إك٬ػٮ ٚ٭ؿقػح ٦عٮقػجح  ،«اىيؾٔٗ  ـٖ اىٍػذحً اىػطي٘ت  وذٔغتبآذ

٧٤٣كةا٢ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ىٮدٲح كا٣ىؿٚٲح كا٣٪عٮٱػح ٚػٰ ٔنػؿة ٦ػ٨ ا٧٣ٕػةص٥ ٬ػٰ 

٦ٕض٥ ا٣ٕٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲ٢، كص٧٭ؿة ا٤٣٘ح الث٨ درٱؽ، كد٭ؾٱت ا٤٣٘ػح ٣ ز٬ػؿم، »

٨ ٔجػػةد، ك٦ٞػػةٱٲف ا٤٣٘ػػح الثػػ٨ ٚػػةرس، كا٧٣عػػٲٍ ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ٤٣ىػػةظت اثػػ

كا٣ىػعةح ٤٣ضػٮ٬ؿم، كا٧٣ع١ػػ٥ كا٧٣عػٲٍ األْٔػ٥ الثػػ٨ قػٲؽق، ك٣كػػةف 

ا٣ٕؿب الثػ٨ ٦٪ْػٮر، كا٣ٞػة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ ٤٣ٛٲػؿكز فثػةدم، كدػةج ا٣ٕػؿكس 

كدض٤ٌٯ ا٣٭ؽؼ ا٧٣ؿقٮـ ٣٭ؾا ا٧ٕ٣ػ٢ ا٧٣ٕض٧ػٰ ا٧٣عٮقػت ٚػٰ «. ٤٣ـثٲؽم

اقذٞىة  ا٧٣كةا٢ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ىٮدٲح كا٣ىؿٚٲح كا٣٪عٮٱح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕنػؿة، 

كظىؿ ٦كةا٢ ا٣ْة٬ؿة ا٣ٮاظؽة ٰٚ ثةب كاظؽ ٢١٣ ٦ٕض٥.

ٌػخً ٌرٔغب ىٍػتذُٖ األـػتذا اىثالث٘ت  »ك٨٦ ا٧٣ٕض٧ةت ا٧٣عٮقجح 

اقذٞٲخ ٦ةددػ٫ ٦ػ٨ از٪ػٰ ٔنػؿ ٦ٕض٧ػةن ثػٲ٨ ا٣ؾم « اىٍخطدة ـٖ اىيؾ  اىػطي٘ 

، ك٬ػػٮ ٦ٕضػػ٥ ٦ذػػةح اىٍػختتً اىرذغتتٔيٖ اىافتتذغيٖك٬٪ػػةؾ  .ٝػػؽٱ٥ كظػػؽٱر
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ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـ ثة٣ذ٪كػٲٜ كا٣ذٕػةكف ٤٣ض٧ٲٓ أ٩ضـد٫ ا٧٣٪٧ْح ا٣

 ٦ٓ ٦ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ٤ٕ٤٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲح.

ٌخٍتتع اىيؾتت  اىػطي٘تت  كأ٦ػػة ا٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح ٤ٔػػٯ ا٣نػػةث١ح ٚ٭٪ػػةؾ  -

، ك٬ٮ ٦ض٧ٓ ٣٘ٮم دٛة٤ٰٔ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كرقػة٣ذ٫ ػؽ٦ػح ا٣ٕؿثٲػح االـاطاكٖ

٤٣٘ٮم، ك٦عةرثػح ا٣ذ٤ػٮث ا٤٣٘ػٮم، كأقة٣ٲج٭ة ك٣٭ضةد٭ة، ك٬ؽ٫ٚ ٩نؿ ا٣ٮٰٔ ا

كػؽ٦ح ا٣٪ىٮص ا٤٣٘ٮٱح، كص٧ٓ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوػؿة كدٞؿٱج٭ػة ٦ػ٨ 

ا٣ٛىٲعح، كا٣جعر ٰٚ أوػٮؿ ا٧٤١٣ػةت ا٣ؽػٲ٤ػح ٤ٔػٯ ا٤٣٭ضػةت ا٣ٕؿثٲػح، 

ك٦عةك٣ح دٕؿٱت ٦ة ٥٣ ٱٌٕؿب، كدراقح ٦ؿاظ٢ ٧٩ٮ ا٧٣ٛؿدة األو٤ٲح ك٦ة َػؿأ 

، كدٞػؽٱ٥ اقذنػةرات ٣٘ٮٱػح كوػؿٚٲح ٤ٔٲ٭ة ظذٯ كو٤خ إ٣ٯ ظة٣ذ٭ة ا٣ؿا٬٪ػح

ك٩عٮٱح كٔؿكًٲح، كاٝذؿاح ٦ٮًٮٔةت ٣ُالب ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة.

إ٣ػٯ إد٧ػةـ ا٧٣ٕػةص٥ كاقػذؽراؾ ٦ػة ٚةد٭ػة ٦ػ٨ ا٧٣ىػةدر أٱٌػةن ٱ٭ؽؼ ك

ا٧٣ٮزٮٝح، كٱنذ٢٧ ٤ٔٯ صة٩جٲ٨: صة٩ػت ا٣ؽراقػح كصة٩ػت ا٣ذُجٲػٜ. ك٬٪ػةؾ 

قح ا٣ٕؿثٲػح كا٣ذ١٧ػٲ٨ ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ ظؿاا٣ؾم  ٌخٍع اىيؾ  اىػطي٘  غيٕ اىؾذيه 

كا٣ٕ٪ةٱػح ثة٤٣٭ضػةت  ،كإثػؿاز ١٦ة٩ػح ا٣ٕؿثٲػح ،كدىعٲط األٗالط ا٣نةإح ،٣٭ة

كإظٲػة   ،ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ا٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح ٧٦ة ٫٣ أو٢ ٔؿثٰ ٚىٲط، كدٲكٲؿ ا٣ٕؿثٲح

 كد٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة. ،ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ

ٔػؽة ٤ٔػٯ  كثٕؽ ٬ؾا ا٣ٕؿض أمػةر ا٣جةظػر ا٣ػؿدادم إ٣ػٯ ٤٦عٮّػةت

 ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ؿ٧ٝٲح، ك٨٦ ٬ؾق ا٤٧٣عٮّةت:

أ٠سػػؿ ا٧٣ٕض٧ػػةت ٤ٔػػٯ ا٣نػػةث١ح ٬ػػٰ ر٧ٝ٪ػػح )د٭ٲبػػح كدع٧ٲػػ٢(  -6

٧٤٣ٕض٧ةت ا٣ٮرٝٲح، ٰٚ ظٲ٨ أف ا٧٣ٕض٧ةت ا٧٣عٮقجح ٦ػة ٬ػٰ إال 

إٔػػةدة وػػٲةٗح ٧٤٣ػػةدة ا٤٣٘ٮٱػػح ٚػػٰ ٦كػػةا٢ ٣٘ٮٱػػح أك ٦ٕػػةف. ك٠ػػال 

 ٣ٮرٝٲح.ا٣٪ٮٔٲ٨ ا٣ؿ٧ٰٝ كا٧٣عٮقت ٦ىؽرق ا٧٣ٕض٧ةت ا
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٦ػػةدة ٣٘ٮٱػػح  أوىٍٓتتذ :ا٧٣ٕض٧ػػةت ا٧٣ع٤٧ػػح كا٧٣عٮقػػجح ٣٭ػػة َؿٚػػةف -2

ثذعٮٱ٤٭ػػة إ٣ػػٯ  ،ظٮقػػجح وثذٍُ٘ٓتتذ ،كا٣ؼجٲػػؿكف ث٭ػػة ٬ػػ٥ ٧٤ٔػػة  ا٤٣٘ػػح

أ ٨٦ ػالؿ ا٣نةث١ح ثأٝىؿ كٝخ كأ٢ٝ ص٭ؽ.ؿى ٍٞ ١٣ذؿك٩ٲح دي إ٦ٕض٧ةت 

أذ٧ةد ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲػح ا٣ؿ٧ٝٲػح ٤ٔػٯ ص٭ػٮد ٚؿدٱػح ألٚػؿاد دإٚ٭ػ٥  -3

ٗٲؿ أف أ٤ٗج٭٥ ٗٲؿ ٦ؼذه ٰٚ ا٤٣٘ح كػجؿد٫ ظةقٮثٲح. ظت ا٣ٕؿثٲح،

٠ػـ اأ٠سؿ ا٧٣ٕض٧ةت ٱؼ٤ٮ ٦ػ٨ إمػؿاؼ ٦ؤقكػةت أ٠ةدٱ٧ٲػح أك ٦ؿ -4

ثعٮث ٧٦ة َٔؿً٭ة ٣ٕؽـ ا٣ؽٝح أظٲة٩ةن.

ٔؽـ كصٮد ٦٪٭ضٲح ٦ٮظؽة ٧٤٣ٕض٧ةت ا٣ؿ٧ٝٲح ث٢ٌ١ أ٩ٮأ٭ة. -5

 كػ٤ه ا٣جةظر ٰٚ ٩٭ةٱح ثعس٫ إ٣ٯ دٮوٲةت ٔؽة د٧س٤خ ٰٚ اٳدٰ:

مذ٧ةؿ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ؿ٧ٝٲح ٤ٔٯ ٩ذةج ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ػح ًؿكرة ا -6

 ا٣ٕؿثٲح.

ًؿكرة ا٣ذٕةكف ثٲ٨ ا٧٣ٕض٧ٲٲ٨ كا٣عةقٮثٲٲ٨. -2

أ٧٬ٲح إٱضةد راثُح ٧٤٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؿ٧ٝٲح كا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؿ٧ٝٲح. -3

كًٓ ٦٪٭ضٲح كاًعح ٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح كاألقف ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٲ٭ة. -4

٩ةَٜ ثة٣ٕؿثٲح، كز٧ح ًػؿكرة ٣ٮًػٓ  ػ٤ٮ ا٣نةث١ح ٨٦ ٦ٕض٥ ٣٘ٮم -5

٦ٕض٥ ٔؿثٰ ٩ةَٜ ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح.

٣ٞؽ أظك٨ ا٣جةظر ٚػٰ ٔؿًػ٫ ٤٣ض٭ػٮد ا٧٣جؾك٣ػح ٚػٰ ٦ضػةؿ دٮّٲػٙ 

ا٣سٮرة ا٣ؿ٧ٝٲح ٰٚ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح، ك٬ٰ ص٭ػٮد َٲجػح، إال أف ا٣ٮًػٓ ٚػٰ 

د ٤ٔػٯ ادعػة ،٬ؾا ا٧٣ٲؽاف ٱذ٤ُت دٕٛٲ٢ ف٣ٲح ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ًٮ  ٦٪٭ضٲح ٦ٮظػؽة

ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ أف ٱك٭٥ ٰٚ كًػٕ٭ة ثة٣ذ٪كػٲٜ كا٣ذ١ة٦ػ٢ 

٦ٓ ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـ ك١٦ذػت د٪كػٲٜ ا٣ذٕؿٱػت ٚٲ٭ػة. 

كظجؾا ٣ػٮ أمػةر ا٣جةظػر إ٣ػٯ أف ٦ػ٨ قػ٤جٲةت اقػذؼؽاـ ا٤٣٘ػح ٔجػؿ ٦ٮاٝػٓ 
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ٔة٦ػ٢ ػُػؿ  عؿكؼ ا٣ٕؿثٲػح، ك٬ػؾاا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ اقذجؽاؿ األرٝةـ ثة٣

ا  ، ٱٌةؼ إ٣ٯ ا٣ك٤جٲةت ا٣ذٰ أمةر إ٣ٲ٭ة ٰٚ ثعس٫.صؽًّ

تأث٘ط اىػذٌ٘تذت ـتٖ اىٔاكتع اىثلتذـٖ واإليتصاغٖء كتطا ة ذتٔا واكتع  -5

٣ قذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ىؿ ٔجػةس ٌٔػٮ ا٧٣ض٧ػٓ  اىػذٌ٘ذت ـٖ اىطواٗ  اىٍفطٗ ء

ا٧٣ؿاق٢ ٨٦ ٠٪ؽا، كٝؽ د٪ةكؿ ٰٚ ثعسػ٫ دػأزٲؿ ا٣ٕة٦ٲػةت ٚػٰ ا٣عػٮار ا٣سٞػةٰٚ 

دأزٲؿ٬ة ٰٚ اعثػؽاع ا٣ٞىىػٰ كا٣ؿكااػٰ. أ٦ػة دػأزٲؿ ا٣ٕة٦ٲػةت ٚػٰ ا٣عػٮار ك

 ،إذ ال ٝٮأػؽ ٣٭ػة ؛ا٣سٞةٰٚ ٚٞؽ أثةف أف ا٣ٕة٦ٲةت ٬ٰ ٣٭ضةت ك٣ٲكػخ ٣٘ػةت

ك٣ٲكخ ٣٘ح ١ٚؿ كزٞةٚح كأدب ػالٚةن ٤٣ٛىٲعح ا٣ذٰ د٧س٢ ٬ٮٱح األ٦ػح، كأثػةف 

ح ا٧٣ىػؿٱح ا٣جةظر أف ز٧ح إظىةاٲح ٣ؿوؽ فػؿ األ٧ٔػةؿ ا٣ٞىىػٲح كا٣ؿكااٲػ

ا١٧٣ذٮثح ثة٣ٕة٦ٲح أٚةدت ثأف ٦ة ٱـٱؽ ٤ٔٯ قذٲ٨ ٧ٔالن ّ٭ؿ ٰٚ ا٣كةظح ا٣سٞةٚٲح 

، ك٬ؾق ٣٭ة فزػةر قػ٤جٲح ٦جةمػؿة ٤ٔػٯ زٞةٚػح اع٩كػةف 2168ا٧٣ىؿٱح ٰٚ ٔةـ 

ك٣٘ذ٫ ك١ٚؿق كدٮص٭ةد٫ االصذ٧ةٔٲح كا٣٪ٛكٲح ٧٣ة ٚٲ٭ة ٦ػ٨ قػؼةٚح كقػؾاصح، 

ثػ٢ اع٩كػة٩ٲح. ككازف ا٣جةظػر ثػٲ٨  ا٣ٛ٪ٲػح كاألػالٝٲػح ك٬ؾا ٱذ٪ةٚٯ كاألثٕةدى

ا٣ٕة٦ٲح كا٣ٛىٲعح ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ، إذ إف ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح ٝةدرة ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲػؿ 

٨ٔ ا٧٣ٮاٝٙ كا٣ٌٞةٱة اع٩كػة٩ٲح ٦ػٓ اػػذالؼ ا٣ذؿ٠ٲجػةت االصذ٧ةٔٲػح ا٣ذػٰ 

كذ٣ٟ ثذ٪ٮع أقة٣ٲج٭ة ا٤٣٘ٮٱح. ،دٕٲن٭ة

٣ٕة٦ٲح ٰٚ كٔؿض ٳرا  ثٕي ا١ٛ٧٣ؿٱ٨ ٰٚ اقذؼؽاـ ثٕي ا٧٣ٛؿدات ا

ثٌٕ٭٥ اٳػؿ ٰٚ اقذؼؽاـ ا٣كؿد ٤٠ػ٫ رأم ا٣عٮارات ا٣ٞىىٲح كا٣ؿكااٲح، ك

ثة٣ٕة٦ٲح، كٱكذن٭ؽ ثػؿأم ا٣ػؽ٠ذٮر َػ٫ ظكػٲ٨ دضػةق األدب ا٣ٞىىػٰ ٔ٪ػؽ 

إٌف ركٔح ٝىه ٩ضٲت ٦عٛٮظ دػأدٰ ٦ػ٨ ٣٘ذ٭ػة، »إذ ٱٞٮؿ:  ،٩ضٲت ٦عٛٮظ

ٌٜ ٚ٭ٰ ٥٣ د١ذت ثة٣ٕة٦ٲح ا٧٣جذؾ٣ح، ك٣ػ٥ د١ذػت ثة٣ٛىػعٯ ا٣ٞؽٱ٧ػح ا٣ ذػٰ ٱنػ

ٚ٭٧٭ة ٤ٔٯ أكقةط ا٣٪ةس، كإ٧٩ة ٠ذجخ ث٤٘ح كقػُٯ ٱٛ٭٧٭ػة ٠ػ٢ ٝػةرئ ٣٭ػة 
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٦٭٧ة ٱ٨١ ظ٫ْ ٨٦ ا٣سٞةٚح، كٱٛ٭٧٭ة األ٦ٲٮف إف ٝؿاخ ٤ٔٲ٭٥، ك٬ٰ ٦ٓ ذ٣ػٟ 

٣٘ح ٚىٲعح ٩ٞٲح ال ٔٮج ٚٲ٭ػة كال ٚكػةد، كٝػؽ دضػؿم ٚٲ٭ػة ا٣ض٤٧ػح ا٣ٕة٦ٲػح 

 «.٦ٮٝٓ ا٣ؿًٯأظٲة٩ةن ظٲ٨ ال ٱ١ٮف ٦٪٭ة ثؽ، ٚٲعك٨ ٦ٮٕٝ٭ة كدج٤ٖ ٦٪ٟ 

كرأل ا٣جةظػػر أف االد١ػػة  ٤ٔػػٯ ٦ٞٮ٣ػػح أف دٮّٲػػٙ ا٣ٕة٦ٲػػح ٚػػٰ األ٧ٔػػةؿ 

ا٣ٞىىٲح كا٣ؿكااٲح إ٧٩ة ٱأدٰ ٦ذكػةكٝةن ٦ػٓ َجٲٕػح ا٣ُجٞػح االصذ٧ةٔٲػح كا٧٣كػذٮل 

ا٣سٞةٰٚ ٣جٕي مؼٮص د٤ٟ األ٧ٔةؿ، ٬ٰ ٦ٞٮ٣ح ٦ؿدكدة ك٦ٮًٓ إٔػةدة ٩ْػؿ، إذ 

كػذٮٱةت ٣ْٛٲػح كدٕجٲؿٱػػح إف ا١٣ةدػت ثة٣ٛىػٲعح ٱعكػ٨ اقػذؼؽاـ ٣٘ذػ٫ ًػ٨٧ ٦

 كدؿا٠ٲت ٦ذجةٱ٪ح ك٦ذ٪ٮٔح دذ٪ةقت كا٣ُجٞح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٲ٭ة د٤ٟ ا٣نؼٮص.

كأكًط ا٣جةظر أف ٨٦ أ٥٬ أكص٫ دأزٲؿ ا٣ٕة٦ٲػح ٚػٰ ا٣كػٲةٝةت ا٣كػؿدٱح 

٦ػة ٱذ٤ٕػٜ أكالن ثذأزٲؿ٬ػة ا٣كػ٤جٰ ٤ٔػٯ ٦ٛػؿدات ا٧٣جةمؿة ا٣ٞىىٲح كا٣ؿكااٲح 

كا٣نجةب ٰٚ ظٲػةد٭٥ ا٣ٲٮ٦ٲػح ٝػؽ ٱ١ػٮف ا٤٣٘ح، إذ إف اقذؼؽا٦٭ة ٣ؽل ا٣٪ةمبح 

قججةن ٦جةمؿان ٰٚ إ٧٬ةؿ ٦ة ٱٮازٱ٭ة ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣ؽال٣ػح ٦ػ٨ أ٣ٛػةظ ا٣ٛىػعٯ، 

ذػػأزٲؿ ا٣ٕة٦ٲػػح ا٣كػػ٤جٰ أٱٌػػةن ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٲةٗةت كا٣ذٕجٲػػؿات ثكزة٩ٲػةن ٦ػػة ٱذ٤ٕػػٜ 

٧٦ة ٝؽ ٱٛػؿض أ٧٩ةَػةن كأمػ١ةالن ٦ػ٨ ا٣ذٕجٲػؿات ا٣ٕة٦ٲػح  ،كا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح

ٮأػػؽ ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣كػػ٤ٲ٧ح، كٝػػؽ ٱ١ػػٮف ٣٭ػػة دػػأزٲؿ قػػ٤جٰ ٤ٔػػٯ ا٣جٕٲػػؽة ٔػػ٨ ا٣ٞ

ا٧٣٪ْٮ٦ح األػالٝٲح كا٣٪ٛكٲح ث٢ ا٣سٞةٚٲح ٣ضٲ٢ ٦ػ٨ ا٣نػجةب. كٝػٌؽـ ا٣جةظػر 

ٰٚ ٣٘ػح ا٣ٕة٦ٲح القذؼؽاـ ٤٣ؿكااٰ ٱٮقٙ ا٣ٕٞٲؽ ٦سةالن « ٣ج٨ ا٣ٕىٛٮر»ركاٱح 

٦ض٧ٮٔػح »، ك٦سةالن فػػؿ ٤٣ؿكااػٰ ٔجػؽ ا٣٪ةوػؿ ا٣ُٕٲٛػٰ ٚػٰ ا٣كؿد كا٣عٮار

، كٝؽ ظةز ا٧ٕ٣الف ا٬ذ٧ةـ ٠سٲؿ ٦ػ٨ ا٣٪ٞػةد كا٣ؽارقػٲ٨ رٗػ٥ «٣٪ؼ٢ ا٣جعؿما

 اقذؼؽاـ ٠ةدجٲ٭٧ة دٕجٲؿات ٝؽ د١ٮف ٦٘ؿٝح ٰٚ ٦ىؿٱذ٭ة.

كػ٤ه ا٣جةظر ٰٚ ٩٭ةٱح ثعسػ٫ إ٣ػٯ ثٕػي ا٣ذىػٮرات ظػٮؿ دٮّٲػٙ 

 ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ٔة٥٣ اعثؽاع ا٣ؿكااٰ ا٧٣ىؿم أص٤٧٭ة ٰٚ اٳدٰ:
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٦عؽكد ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ٝػؽ د١ػٮف  ال ًٲؿ ٨٦ اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲح ثٞؽر -6

ا٣ٌؿكرة ا٣عذ٧ٲح قججةن ٰٚ اػذٲةر٬ة دك٧٩ػة دػأزٲؿ ٤ٔػٯ ث٪ٲػح ا٧ٕ٣ػ٢ 

أٗ٪ٲػح )٧٠ػة ٔ٪ػؽ ا٣ع١ػٲ٥ ٚػٰ  ،ا٣ؿكااٰ ك٣٘ذ٫ ٰٚ ا٣كػؿد كا٣عػٮار

 ، ك٦ة ٫٤ٕٚ ٩ضٲت ٦عٛٮظ ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ أ٧ٔة٫٣.(ا٧٣ٮت

٦ػة ٔػة٦الن ٦كػةٔؽان ظػٲ٨و دٮّٲٙ ا٣ٕة٦ٲح ٣٘ػح ٤٣عػٮار ٝػؽ ٱ١ػٮف ٚػٰ  -2

ؿ ا١ٛ٣ػػؿة ا٧٣كػػذ٭ؽٚح ٦ػػ٨ ا٧ٕ٣ػػ٢ ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٕٲؽ ا٣٪ٛكػػٰ إ٣ػػٯ عٱىػػة

٤ٔػٯ ٩عػٮو ا٧٣ذ٤ٰٞ، إال أف ا٣ٛىٲعح ٝةدرة ٤ٔٯ دعٞٲػٜ ٬ػؾا ا٣٭ػؽؼ 

أ٧ٔػػٜ كأ٠سػػؿ ثالٗػػح كأزػػؿل دال٣ػػح. كٚػػٰ دؿص٧ػػح األ٧ٔػػةؿ ا٣ؿكااٲػػح 

األكرثٲح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ػٲؿ ٦سةؿ ٤ٔٯ ٧ٜٔ ا٣ٛىٲعح كدٝذ٭ة كد٧ٲٌـ٬ة ٚػٰ 

جنؿٱح، كا١٣ةدت ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ا٣ُٕٲٛػٰ ػٲػؿ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ثٮا٨َ ا٣٪ٛف ا٣

٦سةؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ضة٩ت ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ا٣ٞىىٰ كا٣ؿكااٰ ا٧٣ىؿم.

دٮّٲٙ ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ا٢٧ٕ٣ ا٣ؿكااٰ ثؿ٦ذ٫ قؿدان كظٮاران ٧٠ة ٔ٪ػؽ ٱٮقػٙ  -3

٧أٌف إ٣ٲ٫، ك٬ٮ ا٣ٕٞٲؽ، ٦كةر  ٦ٮًػٓ ٩ْػؿ ك٦ؿاصٕػح ثكػجت َجٲٕػح ال ٱُي

االصذ٧ةٰٔ ا٣ػؾم د٪عىػؿ  ا٣جٕؽ ا١٧٣ة٩ٰ ا٣ض٘ؿاٰٚ ك٦عؽكدٱح ا٧٣عٲٍ

ٚٲ٫ اقذؼؽا٦ةت ٬ؾق ا٣ٕة٦ٲح، كثكجت ٦كةظح ا٣ٞؿا ة كا٣ذأكٱػ٢ ا٣ذػٰ ٝػؽ 

٧٦ػة ال ٱذػٲط ا٧٣ضػةؿ  ،ٱذكٓ ٌٚةؤ٬ة ٔجؿ ٦عػٲٍ ا٣ج٤ػؽاف ا٣ٕؿثٲػح ٤٠٭ػة

٣ٛ٭٥ دالالت ٦ٛؿدات د٤ٟ ا٤٣٘ح ك٦ٕة٩ٲ٭ة كإٱعة اد٭ة.

ٲػح كإذا ٠ةف ا٣جةظر ٝؽ ٔؿض كص٭ةت ا٣٪ْػؿ ا٧٣ذ٤ٕٞػح ثةقػذؼؽاـ ا٣ٕة٦

ٰٚ ا٧ٕ٣ػ٢ ا٣ٞىىػٰ كا٣ؿكااػٰ ٚػإف األ٦ػؿ ا٧٣كػذ٭ض٨ أف د١ذػت األ٧ٔػةؿ 

األدثٲح ثة٣ٕة٦ٲةت ا٣ذٰ دؼذ٤ٙ ٰٚ دال٣ح ٦ٕة٩ٲ٭ة ثٲ٨ ُٝؿ ٔؿثػٰ كفػػؿ، كأرل 

أف األدٱت ا٣ؾم ٱض٪ط إ٣ٯ اقذؼؽاـ ا٤٣٭ضةت ٰٚ أ٧ٔة٫٣ األدثٲح ٱذؼ٤ٯ ٔػ٨ 

 ةن ك٣٘ح.رقة٣ذ٫ ا٣سٞةٚٲح ٰٚ االردٞة  ثة٣ض٧٭ٮر ذااٞح ك١ٚؿان ككصؽا٩
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ىهةذج  نةو »أثر الصحافة على اللغة العربيةة فةا العصةر الحة     -6

قن  ٍجوخنرا   إعضْ اهًؤحًر ينٌ  لألستاج ال كتذر نحه  عب  الحليم« نصر

أٍنُ لناب هوانحا ث قتنن عَنْاب ةحرنُ   لنر « يشر ع ةحند» ضع اهتاحد 

هًرر نث  اهخرجًث حأذٖر يحًْد عوٓ اهوغنث اهررةٖنث حجو نٓ  نٔ احآناع ا نا  ا

 يْضْعات اهمخاةث    ٔ حٖآٖر أسوْب اهَرر  اٍرخاقُ يٌ األغنل  اهشنموٖث 

 ٔ أسوْب اهًقايث اهذي ساد هقر ب  ٔ اهمخاةث األدةٖث   هى ٕفونج ينٌ ِنذا 

األسوْب إال اهمخاةث  ٔ اهروْم اه َٕٖث األساسٖث.

ا أيا اهخأذٖرات اهآٖئث هواحا ث  اهخرجًث عونٓ اهوغنث اهررةٖنث  قن  أةاٍّن

اهتاحد  ٔ طغٖاب اهجًوث االسًٖث  نٔ اهمخاةنث اهانحفٖث    لنر أيرونث ينٌ 

شْٖع اهجًوث اهفروٖث  ٔ اهمخاةث اهررةٖث قن ًٕا   ااةنث  نٔ اهقنراب اهمنرٕى  

 أيروث يٌ شْٖع اهجًوث االسًٖث  ٔ اهانحا ث  اهخرجًنث   ىأأ أب اهجًونث 

 رنن  حرلنث.  اٍخقنن اهفروٖث أةٖوث  ٔ اهخرتٖر ةاهوغث اهررةٖث   ةّنا حْٖٕنث  

اهتاحد إهٓ حتٖاب أب اهفآاد  ٔ هغث اهانحا ث  اهخرجًنث دانن عونٓ أةنْاب 

ِايث يٌ أةْاب اهَحْ   قناىب ةنٌٖ أسنوْب اهخْلٖن   نٔ اهررةٖنث  عتناىات 

اهخْلٖ  اهًآخرًوث حرجًث عٌ اإلٍجوٖزٕث يٌ يرن: ِْ ةاهخألٖ   ةمنن حألٖن   

إب    الم اهخْلٖن    ٍنْب اهخْلٖن   ٔ حٌٖ أب هوخْلٖ   ٔ اهررةٖث أد ات يرن 

إٍُ شناب طٖ نب   إٍنُ هشناب طٖ نب   ا  إٍنُ هشناب طٖ نب.  يًنا  : َقْ 

تَنٔ هوًجّنْ   ينع أب أداوخُ اهخرجًث اهاحفٖث ينٌ  آناد اهخرتٖنر عنٌ اهً

هوخَتٖننُ  اهخْلٖنن   (أال).  َِنناأ أد ات ٍحْٕننث ااخفننج يرننن اهفاعننن يروننْم

هًضاف  اهًضاف إهُٖ ةآتب إحل  اهخرتٖنر اهفجائٖث   قنَّ اسخرًا  ا (إ ا) 

يمناب  َنْب اهقانو   ةن   أب « اهفَْب اهقاانٖث»ةاهافث يحوًّا  َج  

 ٍجوٖزٕث   ة  عٌ اإل ٍقل  حر ًّٖا  لًا هْ لاب يوما   :ْبٕقْه« لأٍُ يوك» :ٕقا 
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 لتٖرر  واتخترج غرٖ ث أن ٍقْل: اٍخشر اٍخشاراً واشعاً ٕقْهْن: اٍخشر إهٓ ضد  

اهخطظٖض واهَدةث وأداة اهطصر  وقنَّ اهخعتٖر ةال اهَافٖرث هوشرَس  فٖقْهرْن: 

 ٍشوٖزي  وأقْى يَُ أن ٕقال: الشك  ال رٕب.إدون أدٍٓ شك  وِذا حعتٖر 

وٕخظص يرٌ اهتطرد أن غراضتُ ضررٕى اورٓ اشرخعًال اهو رث اهتصرٖطث 

ٓ اهراقٖث  وِْ غٖر راض اٌ اشخخدام ةعض األشراهٖب اهخرٔ شرقج قرٕقّرا إهر

اهعرةٖث حأذراً ةاإلٍشوٖزٕث  وإن لان ِذا اهخْسُ يطًْداً فإٍَٔ أرى أن ذًث ظرْاِر 

حؤذر فٔ اهو ث اهعرةٖث أشرد تررراً يرٌ ِرذا األيرر اورٓ اهو رث اهعرةٖرث  ل راِرة 

واهخوّٖز  إذ إن اهّشٌٖ اهو ْي اهذي شررى اورٓ  (اهتراٍمْ آراب)اهعرةٖزي أو 

اهمتٖوث ةاهطرد   اإلسراءات   ذ  خ  خَّ   وإن هى ح  اصَث واألقالم ٕعد ظاِرة تررة سد  األه

 يٌ شرٕان ِذا اهداء إهٓ سصى اهعرةٖث اهتصٖطث فإن اهْطع ٕزداد شْءاً.

 :بحوث تربوية -ثالثًا

اشخًوج ةطْث اهًؤحًر إٔظاً اوٓ ذالذث ةطرْث حرةْٕرث  ٍطراول فًٖرا 

 ٕؤ حعرف ِذه اهتطْث اهرالذث:

للةدتوري حممةد اليةع د «   وتةديبهم إعداد معلمي اللغة  العبب ة»بحث  -1

رأى أن يعوى اهو ث اهعرةٖث ٕشرٔء فرٔ اهذي  اهختٖر فٔ يشًع اهقاِرة حممد شلهي

يقديث اهَّْض ةاهو ث حعوًٖاً هّا  وقدرة اوٓ يْاسّرث اهخطردٕات اهخرٔ حْاسّّرا  

وحًمَٖاً هّا اوٓ أهصَث اهَاشئث وأقاليّى. ويٌ َِا لان إاداده هٖرؤدي رشراهخُ فرٔ 

إهرٓ حطقٖرا االحشراه هذهك ٕث األًِٖث يٌ اهَاضٖخٌٖ اهخخصصٖث واهخرةْٕث  وداا غا

ْ ن يٌ أرةعث يمٍْات أشاشٖثاهذي اهخمايؤ فٔ ةرٍايز إاداد اهًعوى    ؤِ:  ٕخم

ن اهخخصصٔ -1  ْ  %. 25وٍصتخُ   اهًم

ن اهخرةْي اهَتصٔ -5  ْ %. 05وٍصتخُ   اهًم
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ح ا٤٧ٕ٣ٲػػح % كٱضػػؿم ٚػػٰ ا٣ذؿثٲػػ 61ك٩كػػجذ٫  ،ا١٧٣ػػٌٮف ا٧٣٭٪ػػٰ -3

كا٣ذؽرٱت كا٣ذؽرٱف ا٧٣ى٘ؿ.

%. 61ك٩كجذ٫  ،ا١٧٣ٌٮف ا٣سٞةٰٚ -4

كدٮًٲعةن ٧٤٣ٛة٬ٲ٥ راح ا٣جةظػر ٱٛػٌؿؽ ثػٲ٨ ٦ٛ٭ػٮـ اعٔػؽاد كا٣ذأ٬ٲػ٢ 

كا٣ذػػؽرٱت كا٣ذ١ػػٮٱ٨، ٚةعٔػػؽاد ٝجػػ٢ ا٣ؼؽ٦ػػح ٚػػٰ ا٧٣ؤقكػػةت ا٣ذؿثٮٱػػح، 

كا٣ذػػؽرٱت ٬ػػٮ د٤ػػٟ ا٤٧ٕ٣ٲػػةت  ،كا٣ذأ٬ٲػػ٢ ٱٞذىػػؿ ٤ٔػػٯ اعٔػػؽاد ا٣ذؿثػػٮم

٤٧ٔٲػةت اعٔػؽاد ٝجػ٢ ٰٚ اٲح ٰٚ أز٪ة  ا٣ؼؽ٦ح، كا٣ذ١ٮٱ٨ ٬ٮ ٦ة ٱضؿم اع٧٩ة

ا٣ؼؽ٦ح كا٣ذؽرٱت ٰٚ أز٪ةا٭ة ٨٦ ٧٩ٮ ٧٤٣ٕػةرؼ كدعكػٲ٨ ٧٤٣٭ػةرات كاألدا  

ا٣ذؽرٱكٰ. كث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٱىجط اعٔؽاد كا٣ذؽرٱت ٤٧ٔٲح كاظؽة ٦ذ١ة٤٦ح ٚػٰ 

 ٤٧ٔٲح ا٣ذ١ٮٱ٨، كَةثٕ٭ة االقذ٧ؿار كا٣ؽٱ٧ٮ٦ح.

ٚؿأل أ٩٭ة  ،أ٥٬ ٚ٪ٮف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣الز٦ح عٔؽاد ا٥٤ٕ٧٣ ككٝٙ ا٣جةظر ٤ٔٯ

 دذ٧س٢ ٰٚ ا٣ؼٍ كاع٧٣ةـ ا١٣ةٰٚ ثٞٮأؽ اع٦ال  كا٣ذؿٝٲ٥، كا٣٪ٞؽ األدثٰ كا٣٪عٮ.

كا٩ذ٢ٞ ثٕؽ٬ة إ٣ٯ اعصؿا ات ا٧٣ذؼؾة ٣ذٞؽٱ٥ ا٧٣ةدة ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ك٦عذػٮل 

صٮدة ا٤٧ٕ٣ٲػح األ٩نُح ٦نٲؿان إ٣ٯ أ٫٩ ٤ٔٯ ٝؽر صٮدة َؿااٜ ا٣ذؽرٱف دذٮٝٙ 

ك٨٦ ا٧٣ٕةٱٲؿ ا٣ذٰ أمػةر إ٣ٲ٭ػة ا٣جةظػر كٱ٪ج٘ػٰ أف دذػٮٚؿ  .ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح

 ٧ٌ٣ةف صٮدة ٬ؾق ا٣ُؿااٜ:

اقذؼؽاـ ا٣ُؿااٜ ا٣ذؿثٮٱح ا٣عؽٱسح ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح ثعٲػر  -

 ٱ١ٮف األقةس ٬ٮ ا٣ٛ٭٥ كاالقذ٪جةط كاقذؼؽاـ ا٣ذٞ٪ٲةت ا٣عؽٱسح.

قذؿادٲضٲةت صؽٱؽة ٠ة٣٪ؽكات كا٣ع٤ٞػةت إًؿكرة إدػةؿ َؿااٜ ك -

٣غ.إا٣ؽراقٲح كا٧٣٪ةٝنةت ...

ا٣ذ٤ٞٲ٢ ٨٦ االٔذ٧ةد ٤ٔٯ َؿٱٞح ا٧٣عةًؿة كا٣ذ٤ٞٲ٨ كا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣٪ْؿم. -

دنضٲٓ ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ، كدج٪ٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣عٮارم كزٞةٚح ا٣عٮار. -
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أ٦ة ٤٧ٔٲػح ا٣ذٞػٮٱ٥ ا٧٣ذجٕػح ٚػٰ ٤٠ٲػةت ا٣ذؿثٲػح ٚػٰ ٦ضػةؿ دجٲػةف األدا  

 ٤ٰ ٤٣ُالب ٚؿأل ا٣جةظر أ٫٩ ٱؤػؾ ٤ٔٲ٭ة:ا٣ذعىٲ

كالقٲ٧ة اػذجةرات ا٧٣ٞػةؿ ا٣ذػٰ  ،أذ٧ةد٬ة ٤ٔٯ األ٧ٔةؿ ا٣ذعؿٱؿٱح -

كذ٣ػػػٟ ٚػػػٰ  ،ال دٞػػػٲف إال ا٣ٞػػػؽرة ٤ٔػػػٯ ا٣عٛػػػِ كاالقػػػذْ٭ةر

 اال٦ذعة٩ةت ا٧٣ؿظ٤ٲح كا٣٪٭ةاٲح.

د٧ػف ا٣ٞػؿا ات دكف أف أذ٧ةد٬ة ٤ٔٯ ٦ة صة  ٰٚ ا٧٣ٞؿرات ٍٚٞ،  -

.ا٣ؼةرصٲح ٤٣ُالب

ىةر دكر٬ة ٤ٔٯ ٩ضةح ا٣ُة٣ػت ٚػٰ ا٧٣ٞػؿر أك رقػٮث٫ ٚٲػ٫ ٚػٰ اٝذ -

٦٪أل ٨ٔ االدضة٬ةت ا٣عؽٱسح ا٣ذٰ دجٲ٨ دكر ا٣ذٞٮٱ٥ ٰٚ ٠نػ٫ٛ ٔػ٨ 

٦ؽل ٚة٤ٔٲح َؿااٜ ا٣ذؽرٱف كا٣ذٞ٪ٲةت ا٧٣كذؼؽ٦ح، ك٦ؽل ٦ال ٦ػح 

ا٧٣ٞؿر ٧٣كذٮل ا٣ُالب، ك٦ة ٰٚ ا٧٣ٞؿرات ٨٦ ز٘ؿات.

٧ٔػةؿ ا٣كػ٪ح % ٦ػ٨ درصػةت ا٧٣ػةدة ٣ؽرصػح أ 41دؼىٲه ٩كػجح  -

ٱض٢ٕ ا٣ُالب ال ٱ٭ذ٧ٮف اال٬ذ٧ةـ ا١٣ةٰٚ ثةال٦ذعةف ا٣٪٭ةاٰ.

ا٣ذؿ٠ٲـ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح ا٣ذٞػٮٱ٥ ٤ٔػٯ ا٣عٛػِ كاالقػذْ٭ةر ٚػٰ األٔػ٥  -

٧٦ػػة ٱضٕػػ٢ ٬ػػؾق  ،األ٤ٗػػت، كدؿ٠ٲـ٬ػػة ٤ٔػػٯ ا٣ُة٣ػػت ا٧٣ذٮقػػٍ

االػذجةرات ٗٲؿ ٝػةدرة ٤ٔػٯ إٚػؿاز ا٣ُػالب ا٧٣ذ١٧٪ػٲ٨ ٦ػ٨ ٦٭٪ػح 

ٛؿدٱح.ا٣ذؽرٱف، كال د١نٙ ا٣ٛؿكؽ ا٣

ٝىٮر األقب٤ح ا٧٣ٮًٮٔٲح ا٧٣ؤد٧ذح ٰٚ ٬ؾق االػذجةرات. -

ٝىٮر األقػب٤ح ٔػ٨ ٝٲػةس ٦كػذٮٱةت ا٧٣ٕؿٚػح ٦ػ٨ ٚ٭ػ٥ كدع٤ٲػ٢  -

٧٤ن١الت.٣ كدؿ٠ٲت كدُجٲٜ كدٞٮٱ٥ كظ٢  

ك٨٦ ا٣ذٮوٲةت ا٣ذٰ ػ٤ه إ٣ٲ٭ة ا٣جةظر ٰٚ ػذةـ ثعسػ٫ إٔػؽاد ػُػح ٝٮ٦ٲػح 

، كذ٣ٟ ثؽراقح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ًػٮ  ٮٱ٨ ص٧ٲٓ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ د١ٮٱ٪ةن ٣٘ٮٱًّة كزٞةٚٲًّة٣ذ١
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ٓ ػُح زٞةٚٲح دجٲ٨ ١٦ة٩ح ا٤٣٘ح كٔـد٭ة ٣ٲـداد أذـاز ا٣ُالب ث٭ة  ـ ا٤٣كةف، ككً ٤ٔٮ

ا٧٣كػذ٧ؿ ثٕػؽ ا٣ذؼػؿج ٤ٔػٯ أف د١ػٮف  ٥ٝج٢ ا٣ذؼؿج، كٰٚ دػؽرٱج٭ ٥ٔ٪ؽ إٔؽاد٬

 ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٣٘ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٠ةٚح كٰٚ ص٧ٲٓ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح.

ةف ا٣جةظػػر ٝػػؽ قػػ٤ٌٍ األًػػٮا  ٤ٔػػٯ إٔػػؽاد ٧٤ٕ٦ػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كإذا ٠ػػ

كدؽرٱج٭٥ ٚإف ا٣ٮاٝٓ ا٧٣ٲؽا٩ٰ ٱؤ٠ؽ ٣٪ة أف ٤٧ٔٲػح إٔػؽاد ٧٤ٕ٦ػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣ػ٥ 

دعٜٞ األ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٣٭ػة، ٧ٚػة ٱػـاؿ ا٣ذ٪كػٲٜ ثػٲ٨ كزاردػٰ ا٣ذؿثٲػح كا٣ذ٤ٕػٲ٥ 

ش ا٣ذ١ػة٤٦ٰ ٚػٰ إٔػؽاد ا٣ٕة٣ٰ ٱٕذٮرق ا٣ٞىٮر، ك٦ة دـاؿ ا٣ك٭ةـ دٮصػ٫ إ٣ػٯ ا٧٣ػ٪٭

ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٨٦ ظٲر إف ا٣ضة٩ت ا٣ذؿثٮم ٱضٮر أظٲة٩ػةن ٤ٔػٯ ا٣ضة٩ػت ا٣ذؼىىػٰ، 

، كظجػؾا ٣ػٮ أصؿٱػخ دراقػةت  ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٰٚ ٦ٮاد االػذىةص ٗٲؿي  زادى فٌ إك ٠ػةؼو

٠ة٩خ ٦ؼؿصةت ا٧٣٪٭ش ا٣ذذةثٰٕ ٰٚ إٔؽاد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ إٔٚػ٢ ٦ػ٨  ٧٣ٕؿٚح ٧٤ٔ٢٬ٲح 

ٕٚة٣ٲح. كٚػٰ األظػٮاؿ ٠ةٚػح ٱضػت أف ٱعْػٯ ٦ؼؿصةت ا٧٣٪٭ش ا٣ذ١ة٤٦ٰ أك أ٢ٝ 

صة٩ت االػذىةص ٰٚ إٔؽاد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ كدؽرٱج٭٥ ثةأل٧٬ٲح، كأف ٱ١ٮف ز٧ػح دؿ٠ٲػـ 

٤ٔٲػػ٫، ألف ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ا٣ؼةَبػػح دذؿقػػغ ٤ٔػػٯ األ٣كػػ٪ح كاألٝػػالـ، كدىػػجط ٦ػػ٨ 

ا٣ىٕٮثح إزا٣ذ٭ة، ٰٚ ظٲ٨ أف ا٣ؼُأ ا٣ذؿثٮم ٚػٰ َؿٱٞػح ا٣ذػؽرٱف أك ٚػٰ أقػة٣ٲت 

 ٢ٝ ػُٮرة ٨٦ ا٣ؼُأ ٰٚ ا٧٣ةدة ا٣ذؼىىٲح.ا٣ذٞٮٱ٥ ٱ٢ْ أ

ىألغتاذذ اىتصنأر « اسابذر اىيؾت  اىػطي٘ت  يتَ٘ اىهفذٗت  واىهفتذ ة»ير   -2

، كٝؽ د٪ةكؿ ٰٚ ٦ٞؽ٦ػح ٌرٍص ذػَ اىٍطغٖ غلٔ اىٍخٍع اىٍطاغو ـٖ اىلذْطة

ثعس٫ ظةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٣ٌٕٙ ٰٚ األدا  ٚػٰ ٦٪ػةظٰ ا٣عٲػةة، كأف ا٣ٮٝػٮؼ 

د ٧٤٣٭ةرات ا٤٣٘ٮٱػح ٱكػذ٤ــ كًػٓ اػذجػةرات ا١٣ٛةٱػح ا٤٣٘ٮٱػح ٤ٔٯ ا٦ذالؾ ا٣ٛؿ

٣ٞٲةس ٦ؽل ا٣ذ٨١٧ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣٭ػةرات، كٚػٌؿؽ ا٣جةظػر ثػٲ٨ ٦ٛ٭ػٮ٦ٰ ا١٣ٛةٱػح 

كا١٣ٛة ة، ٚة١٣ٛة ة دٕ٪ٰ ا٧٣كةكاة كا٧٧٣ةز٤ح ٰٚ ظٲ٨ أف ا١٣ٛةٱح دٕ٪ػٰ االقػذ٘٪ة  

٤ٔػٯ  ز٥ كٝػٙ .٨ٔ قٮاق، كأكًط ا٧٣ٕ٪ٯ ا٤٣٘ٮم كا٧٣ى٤ُعٰ ٣٭ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ
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ٰٚ كًٓ اػذجةر ا١٣ٛة ة ا٤٣٘ٮٱػح ٤٣٪ػةَٞٲ٨  تخطي  دوى  اإلٌذرات اىػطي٘  اىٍارصة

ثة٣ٕؿثٲح، ٚأكًط اػذجةر ا٣ٕٲ٨ ٣ٞٲةس ا١٣ٛة ة ا٤٣٘ٮٱػح دٕؿٱٛػةن كأ٬ػؽاٚةن كدع١ٲ٧ػةن 

ٚػٰ كًػٓ اػذجػةر  تخطيت  اىٍٍيهت  اىػطي٘ت  اىػتػٔدٗ كدُجٲٞةن، ٧٠ة كٝٙ ٤ٔػٯ 

ح ٤ٔػػٯ أقػػف ٧٤ٔٲػػح ثإمػػؿاؼ ٩ؼجػػح ٦ػػ٨ ١٤٣ٛػػة ة ا٤٣٘ٮٱػػح ٤٣٪ػػةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲػػ

ا٧٣ذؼىىٲ٨ ٚػٰ ا٣ٞٲػةس كا٣ذٞػٮٱ٥ ٚػٰ ا٧٣ؿ٠ػـ ا٣ػٮَ٪ٰ ٤٣ٞٲػةس ٚػٰ وػ٪ةٔح 

االػذجةرات، ك٬ٮ اػذجةر ٦ٞ٪٨ ٱٞٲف ٦ػؽل إدٞػةف ا٧٣٭ػةرات ا٤٣٘ٮٱػح األقةقػٲح 

٣ؽل ا٧٣ذعؽزٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح، كأمةر ا٣جةظر إ٣ػٯ أف ا٧٣كػذٛٲؽٱ٨ ٦ػ٨ االػذجػةر ٬ػ٥ 

د٭٥، كا٧٣ؤقكةت كا٣٭ٲبةت ا٣ذٰ دؿٗت ٰٚ دٮّٲػٙ ا٣ؿاٗجٮف ٰٚ دعؽٱؽ ٦كذٮٱة

ػؿٱضٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٤١٣ٲةت ا٣نػؿٔٲح، كا٣ضة٦ٕػةت ا٣ذػٰ دؿٗػت ٚػٰ إٔٛػة  

َالث٭ة ٨٦ ٦ٮاد ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٦ح ك٦ٮاد اعٔؽاد ا٤٣٘ٮم.

دػؾكؽ  ،أ٦ة ا٧٣٭ةرات ا٣ذٰ ٱٞٲك٭ة االػذجةر ٚ٭ػٰ ػ٧ػف: ٚ٭ػ٥ ا٧٣ٞػؿك 

 ا٤٣٘ٮٱح، قال٦ح ا١٣ذةثح، ا٣ذٕجٲؿ ا١٣ذةثٰ.األقة٣ٲت ا٤٣٘ٮٱح، ا٣ذؿا٠ٲت 

ك٥٣ ٱ١ذٙ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٮَ٪ٰ ٤٣ٞٲةس ٰٚ ا٣كٕٮدٱح ثٮًػٓ ٬ػؾا االػذجػةر، 

كإ٧٩ة كًٓ اػذجةر ٠ٛةٱةت ا٤٣٘ح اع٩ض٤ٲـٱح، كاػذجػةر دعؽٱػؽ ٦كػذٮل ا٤٣٘ػح 

 اع٩ض٤ٲـٱح، كاػذجةر ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٞ٪٨ ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح.

، ٚأثػةف تخطي  اىٍٍيه  األردُ٘ت  اىٓذؽتٍ٘ أٱٌةن ٤ٔٯ كق٤ٌٍ ا٣جةظر األًٮا  

ا٦ذعةف ا١٣ٛةٱح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ُ٤٣جح ا٧٣ٞجٮ٣ٲ٨ ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح 

أظؽ٧٬ة ٱٞٲف قال٦ح ا٤٣٘ح ٨٦ ػالؿ ٦ٕؿٚح  :ٱنذ٢٧ ٤ٔٯ ٦عٮرٱ٨ا٣ؾم األرد٩ٲح، 

ب. كٱذ١ػٮف ا٣ٞؽرات ا٣٪عٮٱح، كاٳػؿ ٱٞػٲف قػال٦ح ا٣ذٕجٲػؿ ٚػٰ ا٣ػ٪ه ا١٧٣ذػٮ

 ، كٱنذ٢٧ ٤ٔٯ قذح أصـا :/ ػ٧كٲ٨ قؤاالن ٦ٮًٮٔٲًّة51ةف ٨٦ /اال٦ذع

 .االقذٲٕةب كا٣ذع٤ٲ٢ كا٣ذؾكؽ - ا٣ضـ  األكؿ

 .ا٣ذُجٲٞةت ا٤٣٘ٮٱح - ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ
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 .ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ - ا٣ضـ  ا٣سة٣ر

 .اع٦ال  - ا٣ضـ  ا٣ؿاثٓ

 ٔال٦ةت ا٣ذؿٝٲ٥. -ا٣ضـ  ا٣ؼة٦ف 

 .ا٧٣ٕةص٥ - ا٣ضـ  ا٣كةدس

، ك٬ٮ ٦نػؿكع ٧٣ػ٪ط مػ٭ةدة «ا٣ذ٪ةؿ»ك٬ٮ  ،كز٧ح اػذجةر فػؿ ٰٚ األردف

ثة٤٣٘ػح اع٩ض٤ٲـٱػح، « ا٣ذٮٚػ٢»ا١٣ٛة ة ا٣ؽك٣ٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ك٬ٮ ٦ة ٱٕةدؿ 

 ٨٦ ا٧٣ٕ٪ٯ اع٩ض٤ٲـم ٧٤٣نؿكع: TANALكصة ت ظؿكؼ 
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١خ ٦ؤقكػح ا٣ذ٪ػةؿ ا٣ٕؿثػٰ ظٞٮٝػ٫، كمػ٤١خ ٚؿٱٞػةن ك٬ٮ ٦نؿكع ا٦ذ٤

كٌٕٝخ ا٣ع١ٮ٦ح األرد٩ٲح ادٛةٝٲح دٕةكف ٦ٓ ٦ؤقكح ا٣ذ٪ةؿ ٝؽ ٔة٧٣ةن عٔؽادق، ك

 . كٝؽ أ٩ضـ ٨٦ ا٧٣نؿكع:ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٕؿثٰ

 إٔؽاد ػُح ٢٧ٔ إصؿااٲح. -

إٔؽاد أرثٕح ٠ذت كّٲٛٲح )ا٣٪عػٮ ا٣ػٮّٲٰٛ، ا٣ىػؿؼ ا٣ػٮّٲٰٛ،  -

٣نةإح(.اع٦ال  كا٣ذؿٝٲ٥، األػُة  ا

كًٓ د٣ٲ٢ ٣الػذجةر ك٦ُٮٱةت ك٣ٮظةت دٕؿٱٛٲح. -

 www.altanalalarabi.comث٪ة  ٦ٮٝٓ ٧٤٣نؿكع ٤ٔٯ ا٣نةث١ح:  -

كا٣ض٧٭ػػٮر ا٧٣كػػذ٭ؽؼ ٬ػػ٥ ا٣ٕػػة٤٦ٮف ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕػػة٣ٰ، كا٧٣٪٧ْػػةت، 

ا٣سة٩ٮٱػح ا٣ٕة٦ػح ا٣ؿاٗجػٮف ٚػٰ كا٧٣ؤقكةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح، ك٤َجػح ا٣ؽراقػةت ا٤ٕ٣ٲػة ك

اال٣ذعةؽ ث٧ؿظ٤ذٰ اعصةزة كا٣ؽث٤ٮـ، كأٌٔة  ا٣٪ٞةثةت ا٧٣٭٪ٲح ٨٦ ٦عة٦ٲ٨ كأا٧ح، 

كإٔال٦ٲٲ٨، كإدارٱٲ٨ ٔة٤٦ٲ٨ ٰٚ ا٣ٮزارات، كدث٤ٮ٦ةقٲٲ٨، إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٮاٚؽٱ٨ ٨٦ 

 ٗٲؿ ا٣ٕؿب إ٣ٯ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٤٣ذ٥٤ٕ أك ا٣ذ٤ٕٲ٥ أك ٢٧ٕ٤٣ كاالقذس٧ةر.

ا٣ػؾم كًػٕذ٫ ٣ض٪ػح ا٤٣٘ػح  اسابذر اىهفذٗ  اىيؾٔٗت ٤ٔٯ ككٝٙ ا٣جةظر 

، كٝػؽ صػة  ٬ػؾا االػذجػةر يٍخٍع اىيؾ  اىػطي٘  ـٖ اىلذْطةا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ 

http://www.altanalalarabi.com/
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ٱضت أف ٱضذةز »ك٩ى٭ة  ،( ٨٦ ٝة٩ٮف ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح63اقذضةثح ٧٤٣ةدة )

٢٠ ٦ؿمط ٢٧ٕ٤٣ ٚػٰ كّٲٛػح ٦ػؽرس ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ أك ا٣ٛ٪ػٰ ثأ٩ٮأػ٫، 

٧٣ؿمػػط ٧ٕ٤٣ػػ٢ ٌٔػػٮ ٬ٲبػػح دػػؽرٱف ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت كا٧٣ٕة٬ػػؽ ا٤ٕ٣ٲػػة كا

ا٣ع١ٮ٦ٲح، كا٧٣ؿمط ٢٧ٕ٤٣ ٦ؾٱٕةن أك ٦ٌٕؽ ثؿا٦ش أك ٦عػؿران ٚػٰ أم ٦ؤقكػح 

 «.٠ٛةٱح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٦ذعةفى  إٔال٦ٲحو 

 ك٦٪٤ُٞةت االػذجةر ٦ػ٨ ا٧٣ٛ٭ػٮـ ا٧٣عػؽد ١٤٣ٛةٱػح ا٣ػؾم ٱٕ٪ػٰ ا٣عػؽٌ 

ةر ٦ػػٓ ا٧٣٭ػػةرات ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣ٕة٦ػػح دكف األد٩ػػٯ ٦ػػ٨ األدا ، كٱذٕة٦ػػ٢ االػذجػػ

 ا٣ذؼىىٲح، كال ٱكذ٭ؽؼ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣٪عٮٱح كا٣جالٗٲح كاألدثٲح.

كٱ٭ؽؼ إ٣ٯ ٝٲةس ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٣ىٮاثٰ، 

ٚ٭ػ٥ ا٧٣ٛػؿدات.  -6كٱذٕة٢٦ ٦ٓ ا٣ٞؽرة ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ػالؿ ػ٧ف ٦٭ػةرات: 

ذٮب كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ األػُة  ًجٍ ا١٧٣ -4ٚ٭٥ ا٣٪ه.  -3ٚ٭٥ ا٣ٛٞؿة.  -2

 ًجٍ ا٧٣ٞؿك . -5ٚٲ٫. 

كدضؽر اعمةرة إ٣ٯ أف ا٣جةظر ٌٝؽـ ١ٚؿة كاًعح ٨ٔ ا٣ض٭ٮد ا٧٣جؾك٣ػح ٚػٰ 

٦ضةؿ كًٓ اػذجةرات ٣ٞٲةس ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱػح ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ٕؿثػٰ، كإف ٠ة٩ػخ 

ز٧ح ص٭ٮد أػؿل ثؾ٣ذ٭ة ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ ٝج٢ي ٰٚ كًػٓ 

 كز٧ػح ٦نػؿكعاػذجةرات ٦ٮًٮٔٲح ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ ٥٣ ٱنؿ إ٣ٲ٭ة ا٣جةظر، 

ٱٞٮـ ث٫ ادعةد ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣ذٕػةكف كا٣ذ٪كػٲٜ ٦ػٓ ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح 

ثػٌؽ ٦ػ٨ ا٧٣ذةثٕػح ا٣ضؽٱػح ع٩ضػةز  ، كال٤ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ، إال أف د٪ٛٲؾق ٦ذٕسؿه ٣

٤ٔػٯ أف دذ١ػةدٙ ا٣ض٭ػػٮد  ؛٨ ٦كػذ٤ـ٦ةت د٪ٛٲػؾق٬ػؾا ا٧٣نػؿكع ا٣ؿااػؽ ثٕػؽ دػأ٦ٲ

كدذ١ة٢٦ ٤ٔٯ ص٧ٲٓ ا٣ىٕؽ ثٕػؽ ظىػؿ ص٧ٲػٓ ا٧٣عػةكالت، كاعٚػةدة ٦٪٭ػة ٚػٰ 

إ٩ضةز ٦نؿكع ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ كا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح، كاعٚةدة أٱٌةن ٨٦ دضػةرب األ٦ػ٥ 

 األػؿل ٰٚ كًٓ اػذجةراد٭ة ٣ٞٲةس ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح ٤٣٘ةد٭ة.
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اىػيٍ٘تت  اىػطي٘تت  وكتتطورات تٍِ٘آتتذ سفٔـتت٘ذت اىيؾتت  »يرتت   -3

٣ قذةذ ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٚؤاد ثةمة ٌٔػٮ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  «اىٍػاصاٌ 

إ٣ػٯ دٔػٮة ٠ػ٢ ٦ػ٨ صػةثؿ ثػ٨ ظٲػةف ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سػة٩ٰ  ٚٲ٫ ا٣ٞة٬ؿة، كٝؽ أمةر

ا٣٭ضػػؿم كا٣ٞـكٱ٪ػػٰ ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ا٣كػػةثٓ ا٣٭ضػػؿم كا٣ٛٲ٤كػػٮؼ اع٩ض٤ٲػػـم 

٧ٲالدم إ٣ٯ أذ٧ةد ا٧٣٪٭ش ا٣ذضؿٱجٰ كوػٮالن ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ٔنؿ ا٣ (ثٲ١ٮف)

جةع ٬ؾا ا٧٣٪٭ش ٌٚالن ٰٚ دٞػؽـ ا٣ٕػؿب، إ٣ٯ ادٌ أمةر  (ثٲ١ٮفأَف )إ٣ٯ ا٧٣ٕؿٚح، ك

كٝؽ ظػ٢َ ا٣عكػ٨ ثػ٨ ا٣٭ٲػس٥ ٦ٌٕػ٤ذٰ ا٣ٌػٮ  كاعثىػةر ثةقػذؼؽاـ ا٧٣ػ٪٭ش 

 :(رٱذنػةر ثػةكرز)ا٣ذضؿٱجٰ االقػذٞؿااٰ، كٝػةؿ ا١٣ةدػت األ٦ؿٱ١ػٰ ا٧٣ٕةوػؿ 

كٝػةرف ا٣جةظػر «. ؿة اث٨ ا٣٭ٲس٥ األ٢ٌٚ ٰٚ األ٣ٛٲح ا٣سة٣سح أٱٌةن قٮؼ د٢ْ ١ٚ»

ٚػػؤاد ثةمػػة ثػػٲ٨ ا٤٣٘ذػػٲ٨ األدثٲػػح كا٧٤ٕ٣ٲػػح، كأمػػةر إ٣ػػٯ ادكػػةـ ا٤٣٘ػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح 

ثة٧٣ٮًٮٔٲح، كأف ٌٝةٱة ا٥٤ٕ٣ ٬ٰ ٔة٧٣ٲح ٱك٭٥ ٰٚ ظ٤٭ة ٠ػ٢ ٧٤ٔػة  ا٣ٕػة٥٣. 

، ك٬ػٰ كرأل أف ٨٦ ػىٮوٲةت ا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح ٦كػ٧ٲةت ٦ىػ٤ُعةد٭ة

ا٧٣ك٧ٲةت ا٧٣ضؿدة ا٣ذػٰ دػؽرؾ ثة٣ػؾ٨٬ كد٧س٤٭ػة ٦ىػ٤ُعةت  األوا٩ٮٔةف: 

٠سٲؿة ٨٦ ٤ٔٮـ ا٣ؿٱةًٲةت كا٣ُجٲٕٲةت ٦س٢ ا٧٣ٞةث٤ح، كا٧٣ض٭ػٮؿ، كا٤ٕ٧٣ػٮـ، 

ا٧٣ك٧ٲةت ا٣عكٲح كد٧س٤٭ػة ٦ىػ٤ُعةت ا٧٣ٮا٣ٲػؽ  واىثذُٖكا٣ٞٲةس كا٣جؿ٬ةف، 

٣غ.إ ...كا٣٪جةدةت كا٣عٲٮا٩ةت كا٧٣ٕةدف كا٣٪ضٮـ

ىٮوٲةت ا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح أق٧ة  األص٭ػـة كاٳالت كاألدكات ك٨٦ ػ

ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذٞ٪ٲح كا٣ُجٲح كاألدكٱح.. . ك٨٦ ػىٮوٲةد٭ة ا٣ذٰ دنةر٠٭ة ٚٲ٭ة ٣٘ػةت 

ا٣ٕة٥٣ كظؽات ا٣ٞٲةس كا١٣ذ٤ح. أ٦ة اقذؼؽاـ ا٣ؿ٦ٮز كا٧٣ٕةدالت ا٣ؿٱةًٲح ٚٲٕػؽ 

اٜ دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ أف ثؽاٱػح ، ك١٣ػ٨ دؤ٠ػؽ كزػةٔة٦ٌػح٧٦ة دذ٧ٲـ ث٫ ا٤٣٘ةت ا٧٤ٕ٣ٲح 

ا٣ؿ٦ـٱح ٰٚ ا٣ضجؿ ٠ة٩خ ٚػٰ ٔىػؿ االزد٬ػةر اعقػال٦ٰ، كأف ٧٤ٔػة  ا٣عٌػةرة 

ا٣ٕؿثٲح اعقال٦ٲح ٦ٌ٭ؽكا ٣ال٩ذٞةؿ ٨٦ ٣٘ح ا٧٤١٣ةت إ٣ػٯ ٣٘ػح ا٣ؿ٦ػٮز ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ 
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ث٭ػة ا٤٣٘ػح  دنػةرؾ٨ٔ ا٧٣ٕةدالت كا٣ٞٮأؽ ا٣ضجؿٱح. ك٨٦ ا٧٣ْة٬ؿ ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ذٰ 

٘ػػةت ا٣ٕػػة٥٣ اقػػذؼؽاـ االػذىػػةرات كاألرٝػػةـ كاألمػػ١ةؿ ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٣

 ا٣ذٮًٲعٲح كا٣ؿقٮـ كا٣ضؽاكؿ.

كدٌٕؽ أص٭ـة ا٣ٞٲةس ا٣ؽٝٲٜ ٨٦ أ٥٬ أدكات ا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ذػٰ د١ذكػت 

ذ٭ة ٨٦ ٦ؽل دٝح دٕجٲؿ٬ة ٨ٔ ٦ٞٮالت ا٥٤ٕ٣. كٝةرف ا٣جةظر ثػٲ٨ اقػذؼؽاـ َٝ د

٤ٕ٣ػٮـ اع٩كػة٩ٲح، كأ٠ػؽ ا٣ذٕجٲؿ ا٧١٣ٰ ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجٲٕٲػح كاقػذؼؽا٫٦ ٚػٰ ا

ـاؿ ٱػا٣ؽٝح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ٦ضةؿ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجٲٕٲح، كأف ٥ْٕ٦ ا٤ٕ٣ٮـ اع٩كة٩ٲح ٦ػة 

 كذؼؽـ ٦ٛة٬ٲ٥ دٛذٞؿ إ٣ٯ ا٣ؽٝح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ا٧١٣ٰ كاعظىة .ٱ

كٱٌٕؽ ٬ؾا ا٣جعر ٦ػ٨ ا٣جعػٮث ا٣٭ة٦ػح ٚػٰ دكػ٤ٲٍ األًػٮا  ٤ٔػٯ أ٧٬ٲػح 

اٜ، ك٤ٔػٯ أقػجٞٲح ا٣عٌػةرة ا٧٣٪٭ش ا٣ذضؿٱجٰ ٰٚ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ األظ١ةـ كا٣عٞة

ا٣ٕؿثٲح اعقال٦ٲح ٰٚ أذ٧ةد ٬ؾا ا٧٣٪٭ش، ك٤ٔٯ اال٣ذـاـ ثةألق٤ٮب ا٧٤ٕ٣ػٰ ٚػٰ 

 ٦ٕة٣ضح ٌٝةٱة٩ة ٰٚ ٦٪أل ٨ٔ ا٣ؾادٲح كا٣ذعٲـ، ك٣٘ح ا٧٣نةٔؿ كا٣ٕٮاَٙ.

كدضؽر اعمةرة إ٣ٯ أف ٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲػح قػ٧ةت كػىػةاه ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ 

ت ا٤٣٘ػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح ػىٮوػػٲة»ا٣ٕػػة٧٣ٰ، ك٦ػػة داـ ٔ٪ػػٮاف ا٣جعػػر 

ٚعجؾا ٣ٮ كٝٛ٪ة ٤ٔٯ ٦ة د٧ذةز ث٫ ا٤٣٘ػح ا٧٤ٕ٣ٲػح « كًؿكرات د٪٧ٲذ٭ة ا٧٣كذؽا٦ح

ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ق٧ةت ال ٩ضؽ٬ة ٰٚ ا٤٣٘ةت األػؿل، كظجؾا ٣ٮ ٌٝؽـ ٣٪ػة ا٣جةظػر 

 كقةا٢ ٤٣ذ٪٧ٲح ا٧٣كذؽا٦ح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

َػالع ٤ٔٲ٭ػة، د٤ٟ ٬ٰ ا٣جعٮث ا٣ذٰ أ٣ٞٲخ ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ، كز٧ح ٚةاؽة ٰٚ اال

 .كإدراؾ ٦ٌة٦ٲ٪٭ة، كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٦٪ةظٰ ا٣ذ١ٛٲؿ ٚػٰ ٦ٕة٣ضػح مػؤك٩٪ة ا٤٣٘ٮٱػح

كإٱ٧ة٩٪ػػة ثػػأف ٬ػػؾق ا٧٣ٕة٣ضػػةت ٗٲػػؿ ٠ةٚٲػػح، كأف ا٣ذٮوػػٲةت ا٧٣٪جسٞػػح ٔػػ٨ ٬ػػؾق 

ا٣جعٮث ٨٣ دنٜ َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ ا٣ذ٪ٛٲؾ ٦ػة ٣ػ٥ ٱٞذ٪ػٓ أوػعةب ا٣ٞػؿار ثٌػؿكرد٭ة، 

 ا٣ؼة٣ؽة ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.كٱذع٤ٌٮا ثىؽؽ اال٩ذ٧ة  إ٣ٯ األ٦ح ك٣٘ذ٭ة 




