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 " كن ذكيا الىقت واجلهد خبدع الرهن زااختصة طسيق"           

 

 

 

   يهخظح تأعهٕب ظذٚذ ٔتطشٚمح يُٓعٛحيماالخ ٔيخططاخ         

 

 ٔانصاَٙ  انفظم األٔل يماالخيهخض 

 فٙ يادج انفهغفح
BAC 2020 

 جدٌد المقرر من وزارة التربٌةوفق المنهاج ال   

 

 :خاص تشؼثح
 آوجخ ٝكِٓلس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :  مقدمة
 لك  عنها،الحمد والشكر هلل عز وجل اللهم اجعلنا شاكرٌن لك دوما ذاكرٌن لنعمتك ال غافلٌن

 : أما بعدالحمد والشكر ربً ٌسرت لنا عقبات دربنا أمنا فلوالك لما بلغنا هذا االنجاز
 

 
 هو توفٌر وسٌلة معرفٌة تربوٌة شاملة لطلبة البكالورٌا ملخصإن الهدف من تؤلٌف هذا ال- 

 :بما ٌلً  وٌتمٌز هذا الملخص، المقرر من وزارة التربٌة الوطنٌةوفق المنهاج الوزاري الجدٌد
كما ٌحتوي على " 2020باك "تدرج البكالورٌا الجدٌد وفقا للالمقاالت الفلسفٌة شامل لكل - 

 .2019 إلى 2008 البكالورٌا من  فً  الواردةمعظم األسبلة
طرٌقة اختصار الوقت والجهد بخدع "  هذا الملخص على طرٌقة سمٌتهااعتمدت فً إنجاز - 

، وهذه الطرٌقة قمت بإعدادها من خبلل خبرتً ومن خبلل مطالعتً لعدة "الذهن كن ذكٌا
مراجع بحٌث وضعت فٌها كل أفكاري فهً تساعدك كثٌرا على فهم وحفظ هذه المادة فً أقل 

سلسلة أكادٌمٌة طوٌل "عبر سلسلة إسمها   وقت وجهد، كما قمت بتقسٌم هذا الملخص
 . من أجل كل تبلمٌذي األعزاء وخاصة تبلمٌذ أكادٌمٌة طوٌل التعلٌمٌة،"التعلٌمٌة

 
 

  سبب فً نجاحكمٌبارك لنا فً هذا العمل، وأن ٌكونأن نسؤل من هللا وفً الختام * 
 و أن ٌكون صدقة جارٌة لنا وتفوقكم فً المجال الدراسً،

 .وال تنسونا من صالح الدعاء بارك هللا فٌكم
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 األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج :انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن
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 فٓشط انًهخض

 
 الصفحة  

 00 مقدمة الكتاب-  

 منهجٌة مقال جدلً-  جزء خاص بالمنهجٌات
 منهجٌة مقال إستقصاء بالوضع- 
 منهجٌة مقال إستقصاء بالرفع- 
 منهجٌة تحلٌل نص فلسفً- 
 منهجٌة مقال مقارنة- 

01 
02 
03 
04 
05 

 ظضء خاص تانًماالخ

 
 إدسان انؼانى انخاسظٙ: اإلشكانٛح األٔنٗ

  ج٩قٓحِ ٝج٩وٌجى:انًشكهح األٔنٗ- 

  جُِـس ٝجُلٌٍ:انًشكهح انصاَٛح- 

  جُٗؼٌٞ ٝج٬ُٖؼٌٞ:انًشكهح انصانصح- 

  جًُجًٍز ٝجُه٤حٍ:انًشكهح انشاتؼح- 

  جُؼحوز ٝج٩ٌجوز:انًشكهح انخايغح- 

 األخالق انًٕػٕػٛح ٔاألخالق انُغثٛح: اإلشكانٛح انصاَٛح
  ج٧ن٬م ذ٤ٖ جُػٞجذص ٝجُٔطـ٤ٍجش:انًشكهح األٔنٗ- 

  جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش ٝجُؼىٍ:انًشكهح انصاَٛح- 

 جُؼ٬هحش ج٣ٍْ٧س ٝجُ٘ظْ ج٫هطٛحو٣س ٝج٤ُٓح٤ْس:انًشكهح انصانصح- 
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20 
22 
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 يماالخ انفهغفٛح نهفظم األٔل ٔانصاَٙ خاطح تشؼثح آداب ٔفهغفح

 يٍ إػذاد األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج

 إدسان انؼانى انخاسظٙ: اإلشكانٛح األٔنٗ

اإلحغاط ٔاإلدسان : انًشكهح األٔنٗ
 (جُظٞج٣ٍٛس أٝ جُٗؼ٣ٌٞس– جُـٗطحُص – جُكٞجِ - جُؼوَ)أٌذؼس ٓٞجهق 

انهغح ٔانفكش : انًشكهح انصاَٛح
ػ٬هس جُىجٍ ذحُٔىٍُٞ - 1

ػ٬هس جُِـس ذحُلٌٍ - 2

ٝظحتق جُِـس - 3

 (ؾىٍ ٝٓوحٌٗس)جُِـس نحٚس ذح٩ٗٓحٕ أّ ٓٗطًٍس ٓغ جُك٤ٞجٕ - 4

انشؼٕس ٔانالشؼٕس : انًشكهح انصانصح
أْحِ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ٖؼٌٞ أّ ج٬ُٖؼٌٞ - 1

ضأغ٤ٍ ج٬ُٖؼٌٞ ػ٠ِ ج٩وٌجى - 2

انزاكشج ٔانخٛال : انًشكهح انشاتؼح
جًُجًٍز ٓحو٣س أّ ٗل٤ٓس - 1

جًُجًٍز كٍو٣س أّ جؾطٔحػ٤س - 2

ج٤ُٓ٘حٕ ٠ر٤ؼ٢ أّ ٢ٍٞٓ - 3

ج٩ذىجع كٍو١ أّ جؾطٔحػ٢  - 4

ٓوحٌٗس ذ٤ٖ جًُجًٍز ٝجُه٤حٍ ٝج٩وٌجى - 5

انؼادج ٔاإلسادج : انًشكهح انخايغح
ئ٣ؿحذ٤حش ِْٝر٤حش جُؼحوز - 1

ئ٣ؿحذ٤حش ِْٝر٤حش ج٩ٌجوز - 2

جُط٤ٌق ٓغ جُٞجهغ ٣طكون ذحُؼحوز أّ ج٩ٌجوز - 3

 (ؾىٍ ٝٓوحٌٗس)ػ٬هس جُؼحوز ذح٩ٌجوز -  4

 

 

األخالق انًٕػٕػٛح ٔاألخالق : اإلشكانٛح انصاَٛح

انُغثٛح 

األخالق تٍٛ انصٕاتد ٔانًرغٛشاخ : انًشكهح األٔنٗ
 (جُٔؿطٔغ- جُٔ٘لؼس أٝ جًُِز- جُؼوَ- جُى٣ٖ)أٌذؼس ٓٞجهق 

انحمٕق ٔانٕاظثاخ ٔانؼذل : انًشكهح انصاَٛح
ػ٬هس جُكن ذحُٞجؾد - 1

أْحِ جُؼىجُس جُٔٓحٝجز أّ جُطلحٝش - 2

انؼاللاخ األعشٚح ٔانُظى االلرظادٚح : انًشكهح انصانصح

ٔانغٛاعٛح 
 أ٤ٔٛس ج٧ٍْز- 1

 أذؼحو جُٗـَ- 2

 ج٧ٗظٔس ج٫هطٛحو٣س ذ٤ٖ جُ٘ظحّ جٍُأْٔح٢ُ ٝج٫ٖطٍج٢ً- 3

 ضطر٤ن ج٧ن٬م ك٢ جُٔٔحٌْس ج٫هطٛحو٣س- 4

ج٢ٌُِٔ )ج٧ٗظٔس ج٤ُٓح٤ْس ذ٤ٖ أٗظٔس جُكٌْ جُلٍو٣س - 5

جُى٣ٔوٍج٤٠س )، ٝأٗظٔس جُكٌْ جُؿٔحػ٤س (ٝجُىًطحض١ٌٞ

 (ج٤ُٓح٤ْس جٍُأْٔح٤ُس ٝ جُى٣ٔوٍج٤٠س ج٫ؾطٔحػ٤س ج٫ٖطٍج٤ًس

ذ٤ٖ جُى٣ٔوٍج٤٠س ج٤ُٓح٤ْس جٍُأْٔح٤ُس ٝ جُى٣ٔوٍج٤٠س - 6

 ج٫ؾطٔحػ٤س ج٫ٖطٍج٤ًس

 ضطر٤ن ج٧ن٬م ك٢ جُٔٔحٌْس ج٤ُٓح٤ْس- 7
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 كٛف أػشف أٌ انًٕػٕع ٚؼانط تطشٚمح انعذنٛح؟
جُوحػىز ج٧ْح٤ْس ُٔؼٍكس إٔ جُٓإجٍ ٣ؼحُؽ ذط٣ٍوس جُؿىٍ ٢ٛ ٝؾٞو 

ٓٞهل٤ٖ ٓطؼح٤ٌٖٞ هى ٣ٍٛـ ذٜٔح ك٢ ٗٙ جُٓإجٍ ٝهى ٣ٍٛـ ذٔٞهق 

 :ٝجقى كو١، ٝٛ٘حى قحُط٤ٖ ٖحتؼط٤ٖ ك٢ جُؿىٍ ٝٛٔح

 : ٓػَ" َٛ"٢ٛٝ ٖٓ ٤ٚـس : انحانح األٔنٗ- 1

 َٛ ُِؼحوز ئ٣ؿحذ٤حش أّ ِْر٤حش؟- 

 َٛ ٣ٌٖٔ ضطر٤غ جُٜٔ٘ؽ جُطؿ٣ٍر٢ ػ٠ِ جُظحٍٛز جُك٤س؟- 

 َٛ ج٩وٌجى ٓٛىٌٙ جُؼوَ أّ جُكٞجِ؟- 

 َٛ جُطٔح٣ُ ذ٤ٖ جُؼحوز ٝ ج٩ٌجوز  ٣٘ل٢ ٝؾٞو ػ٬هس ذ٤ٜ٘ٔح؟- 

 َٛ جُطل٤ٌٍ جُلِٓل٢ ٓطٔح٣ُ ػٖ جُطل٤ٌٍ جُؼ٢ِٔ؟- 

 : ٓػَ:انحانح انصاَٛح- 2

... ٣ٍٟٝ ج٧نٍ إٔ... ئيج ً٘ص أٓحّ ٓٞهل٤ٖ ٓطؼح٤ٌٖٞ ٣ٍٟ أقىٛٔح إٔ - 

 ٠ِٝد ٓ٘ي إٔ ضلَٛ ك٢ ج٧ٍٓ كٔحيج ضلؼَ؟

 ... ٣ٍٟٝ ج٧نٍ إٔ ... ٓٞهل٤ٖ ٓطؿحو٤ُٖ ٣ٍٟ أقىٛٔح إٔ ٤ًق ضلَٛ ذ٤ٖ - 

 قَِ ٝٗحهٕ؟... ٣وحٍ إٔ - 

 . جُكحُس ج٠ُٝ٧ أًػٍ ئٗطٗحٌج ٖٓ جُكحُس جُػح٤ٗس:يالحظح
 

 :يُٓعٛح كراتح يمال ظذنٙ
 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

 :ٝٛ٘حى غ٬ظ ػ٘حٍٚ أْح٤ْس ك٢ جُٔوىٓس ٢ٛٝ

ٝأكَٟ ض٤ٜٔى ٛٞ ضؼ٣ٍق جُٔٞٞٞع  ًطؼ٣ٍق جُؼحوز أٝ : انرًٓٛذ- 1

 ...جًُجًٍز، أٝ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع

  ٝك٤ٚ ٤٠ٍٖٖ ٝٛٔح:انؼُاد انفهغفٙ أٔ انًغاس انفهغفٙ- 2

 .جُٔكحكظس ػ٠ِ جُطٍض٤د- 

 .ض٤ٞٞف ٝئذٍجَ جُؿىٍ ٝجُؼ٘حو جُلِٓل٢- 

 :ٝك٤ٜح ٤٠ٍٖٖ ٝٛٔح: طٛاغح انغؤال- 3

ئػحوز ٤ٚحؿس جُٓإجٍ ذط٣ٍوس ٓهحُلس ػ٠ِ جُٓإجٍ جُٔؼط٠ ٓغ - 

 .جُٔكحكظس ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُٓإجٍ

جُٔكحكظس ػ٠ِ جُطٍض٤د، ٫ٝ ٠ٓ٘ٗ إٔ ٗٓطؼَٔ أوجز ج٫ْطلٜحّ ك٢ ٜٗح٣س - 

 ؟... َٛ : جُٓإجٍ ٓػَ

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

  :انًٕلف األٔل أٔ ػشع يُطك األؽشٔحح- 1
 ٖٓ ن٬ٍ يًٍ أْٔحء أْٛ جُل٬ْلس ج٣ًُٖ ٣٘حٍٕٚٝ ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس 

 .أٝ جُو٤ٟس ٓغ ضِه٤ٙ جُلٌٍز جُؼحٓس ُٔٞهلْٜ

 . ٫ٝ ٠ٓ٘ٗ ج٫ُطُجّ ذحُطٍض٤د ػ٠ِ قٓد جُٓإجٍ جُٔؼط٠ ُ٘ح

 ٝٛ٘ح ٗٓطهىّ ٓهطِق أهٞجٍ جُل٬ْلس ٝج٧ٓػِس :انحعط ٔانثشاٍْٛ* 

ٝجُ٘ظ٣ٍحش جُلِٓل٤س ٝجُطؿحٌخ جُؼ٤ِٔس ٝجُرٍج٤ٖٛ جُٔو٘ؼس  ٓغ ٍٖقٜح 

 " ". ٝأهٞجٍ ضٌٕٞ ذ٤ٖ ػ٬ٓط٢ ض٤ٛ٘ٙ  ذأِْٞذي جُهح٘،

 ٣ٝؿد ئظٜحٌ جُؿٞجٗد ج٣٩ؿحذ٤س ذحنطٛحٌ ُِٔٞهق ج١ًُ ْأٗوًٙ :انُمذ* 

 . ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ غْ ًًٍٗ جُؿٞجٗد جُِٓر٤س 

 انًٕلف انصاَٙ أٔ ػشع َمٛغ األؽشٔحح- 2

 :انحعط ٔانثشاٍْٛ* 

 :انُمذ* 

 :ذٕفٛك أٔ ذغهٛة أٔ ذعأص: ذشكٛة- 3

 .أ١ جُطٞك٤ن ٝجُؿٔغ ذ٤ٖ ج٠٧ٍٝقط٤ٖ: جُطٞك٤ن* 

 . أ١ ضـ٤ِد أقى جُٔٞهل٤ٖ ػٖ ج٧نٍ: ضـ٤ِد* 

 .أ١ ضؿحَٝ جُٔٞهق ج٧ٍٝ ٝجُػح٢ٗ ٝجُهٍٝؼ ذٔٞهق غحُع: ضؿحَٝ* 

 . ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ 

 ذأٓػِس أٝ  ُي جُك٣ٍس ك٢ جنط٤حٌ ذ٠ٍٗ جُطر٣ٍٍ:انشأ٘ انشخظٙ- 4

 .أهٞجٍ

 ك٢ جُط٤ًٍد أٗص ٓو٤ى ػ٠ِ قٓد جُىٌِ أٓح ك٢ جٍُأ١ :يالحظح* 

 .جُٗه٢ٛ ُي جُك٣ٍس ك٢ ج٫نط٤حٌ

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

٣ٌٕٞ جْط٘طحؼ ػحّ، ٝٗؿ٤د ػ٠ِ جُٓإجٍ جُٔطٍٝـ، ٝقَ جٌُِٔٗس ضٌٕٞ 

ئٞحكس + (أٗص ٓو٤ى ػ٠ِ قٓد جُط٤ًٍد ُٝٓص قٍ)جٗط٬هح ٖٓ ض٤ًٍد 

 . ٓػحٍ أٝ هٍٞ

 :ًَٕرض ذطثٛمٙ حٕل يُٓعٛح يمال ظذنٙ
 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

ٌُٖ جُل٬ْلس  ٝذؼٝ جُٔل٣ٌٍٖ جنطِلٞج + ضؼ٣ٍق أٝ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع

٧ٜٗح ضؼطرٍ ٖٓ أْٛ جُٔٞج٤ٞغ جُلٌٍ جُلِٓل٢ جُط٢ ذكػٞج ...ٝضؿحوُٞج قٍٞ 

 ك٤ٜح، كٌَ ٝجقى ْٜٓ٘ ٌأٟ جُٔٞٞٞع ٖٓ َج٣ٝس ًٓٛرٚ ُٝٗػطٚ جُلِٓل٤س، 

، ًٝٛج جُطرح٣ٖ ...ك٢ ق٤ٖ ٛ٘حى ٖٓ أًى ػٌّ يُي ...كٜ٘حى ٖٓ ٣ٍٟ إٔ 

 ؟...؟ أٝ ذؼرحٌز أنٍٟ : ... ٝج٫نط٬ف ٣ىكؼ٘ح ُِطٍـ ج٩ٌٖحٍ جُطح٢ُ

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

 ٣ٍٟ أٗٛحٌ ًٛج جُٔٞهق :انًٕلف األٔل أٔ ػشع يُطك األؽشٔحح- 1

 ...إٔ ... ٝج١ًُ ٖٓ ذ٤ْٜ٘ 

 ... ٝهى جْطىُٞج ك٢ يُي :انحعط ٔانثشاٍْٛ* 

 ...كوى ذ٤ٖ جُل٤ِٓٞف - 

 ....٣إًى - 

 ...ئٞحكس ئ٠ُ إٔ - 

 ...كوى ٌأٟ أٝ كوى ٤ُٓ - 

 ...٣ٝر٤ٖ ُ٘ح جُل٤ِٓٞف - 

  … ٝٓح ٣ػرص- 

 ....أٓح جُل٤ِٓٞف - 

 ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جُكؿؽ جُط٢ هىٜٓح أٗٛحٌ ًٛج جُٔٞهق ك٢ ض٤ٞٞف إٔ :َمذ

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ... + ئ٫ أٗ٘ح ٫ ٗٓطط٤غ إٔ ٌٍٗ٘ ... 

 .(ٗوى جُٔٞهق ج٧ٍٝ ٣ٌٕٞ جٗط٬هح ٖٓ جُٔٞهق جُػح٢ٗ ) 

 ٝك٢ جُٔوحذَ ٣إًى أٗٛحٌ :انًٕلف انصاَٙ أٔ ػشع َمٛغ األؽشٔحح- 2

 ......إٔ : .... ًٛج جُٔٞهق ٝػ٠ِ ٌأْْٜ

 : ....ٝهى ذٌٍٝج ٓٞهلْٜ ذحُكؿؽ جُطح٤ُس: انحعط ٔانثشاٍْٛ* 

 ...كوى ذ٤ٖ جُل٤ِٓٞف - 

 ....٣إًى - 

 ...ئٞحكس ئ٠ُ إٔ - 

 ...كوى ٌأٟ أٝ كوى ٤ُٓ - 

 .....ٝٓح ٣ػرص - 

 ....أٓح جُل٤ِٓٞف - 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ..... + ٌُٖ ًٛج ٫ ٣ؼ٢٘ إٔ .....  ٚك٤ف إٔ :َمذ

 .(ٗوى جُٔٞهق جُػح٢ٗ ٣ٌٕٞ جٗط٬هح ٖٓ جُٔٞهق ج٧ٍٝ )

 :ذشكٛة أٔ ذغهٛة أٔ ذعأص- 3

.... ٝجُػح٢ٗ جُوحتَ ذأٗٚ .... ذؼى ػٍٞ٘ح ُِٔٞهل٤ٖ جُٓحذو٤ٖ ج٧ٍٝ جُوحتَ ذأٗٚ 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ... +  ......ٝػ٤ِٚ ٣ٌٔ٘٘ح جُهٍٝؼ ذٔٞهق ض٤ًٍر٢ ٝٛٞ 

ئٞحكس ٓػحٍ ...+ ٧ٕ ...  ٝك٢ ٌأ١ جُٗه٢ٛ أٌٟ إٔ :انشأ٘ انشخظٙ

 .أٝ هٍٞ

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ...+ ٝك٢ ج٧ن٤ٍ ٖٝٓ ن٬ٍ ٓٔح ْرن ٗٓط٘طؽ إٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٓوىٓس)٠ٍـ جٌُِٔٗس - 

 (جُؼٍٜ)ٓكحُٝس قَ جٌُِٔٗس - 

 (نحضٔس)قَ جٌُِٔٗس - 

 (جُٞقىز)ج٩ٌٖح٤ُس - 

 (جُىٌِ)جٌُِٔٗس - 

 ٣ٌٔ٘ي ئْطهىجّ أهٞجٍ جُل٬ْلس ٝج٧ٓػِس ك٢ أ١ :يالحظح* 

 .ػٍ٘ٛ ٖٓ جُٔوحٍ ٓحػىج جُٔوىٓس

 يارا أحفع يٍ انًمال انفهغفٙ انخاص تانعذل ٔاإلعرمظاء؟

 . ٣ؿد إٔ ضٟر١ ٜٓ٘ؿ٤س ئػىجو ٓوحٍ كِٓل٢ ذٌَ أٗٞجػٚ:أٔال- 

 . ٣ؿد إٔ ضؼٍف ٝضلْٜ ًَ ٓٞهق ػ٠ِ ٓحيج ٣طٌِْ:شاَٛا- 

 ئقلع جُٔوحٍ ذحُط٣ٍوس جُؿى٤ُس ٤ُّٝ ذح٫ْطوٛحء ٧ٗي :شانصا- 

 .ضٓطط٤غ إٔ ضكٍٞ جُٔوحٍ جُؿى٢ُ ئ٠ُ جْطوٛحء أّ جُؼٌّ ك٬

 ًَ ٓح ٣ؿد ػ٤ِي قلظٚ ٖٓ جُٔوحٍ ٛٞ جُط٤ٜٔى :ساتؼا- 

، ٝضكلع جُكؿؽ ٝذؼٝ ج٧ٓػِس جُهحٚس (ضؼ٣ٍق ذحُٔٞٞٞع)

ضٞك٤ن أّ : ذٌَ ٓٞهق، ٣ٝؿد إٔ ضؼٍف ك٢ جُط٤ًٍد َٛ ٣ٌٕٞ

 .ضـ٤ِد أّ ضؿحَٝ

01 
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 كٛف أػشف أٌ انًٕػٕع ٚؼانط تطشٚمح اعرمظاء تانٕػغ؟
جُوحػىز ج٧ْح٤ْس ُٔؼٍكس إٔ جُٓإجٍ ٣ؼحُؽ ذط٣ٍوس ئْطوٛحء ذحُٞٞغ 

 :٢ٛ ٝؾٞو ه٤ٟس ٣ٝطِد ٓ٘ي جُىكحع ػٜ٘ح ٓػَ

 .وجكغ ػٖ ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس:" ...... " ٣وحٍ إٔ- 

 : " ...... ".ذٍٖٛ إٔ: " ....... ".// - ٤ًق ضرٌٍ ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس إٔ- 
 ٚكس ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس  أًى/أ٣ى/ذٍٖٛ/أغرص....... ٣وٍٞ جُل٤ِٓٞف / ٣وحٍ/ه٤َ- 

 

 : (إشثاخ انمؼٛح)يُٓعٛح كراتح يمال إعرمظاء تانٕػغ 
 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

 :ٝٛ٘حى غ٬ظ ػ٘حٍٚ أْح٤ْس ك٢ جُٔوىٓس ٢ٛٝ

ٝأكَٟ ض٤ٜٔى ٛٞ ضؼ٣ٍق جُٔٞٞٞع  ًطؼ٣ٍق جُؼحوز أٝ : انرًٓٛذ- 1

 ...جًُجًٍز، أٝ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع

 ٢ٛٝ ٗو٤ٝ جُلٌٍز جُٔطِٞخ جُىكحع ػٜ٘ح،ج٫ٗط٬م ٖٓ جُلٌٍز جُٗحتؼس - 2

 غْ ٠ٍـ جُلٌٍز جُٔطِٞخ جُىكحع ػٜ٘ح

: ٤ًق ٣ٌٖٔ جُىكحع ػٖ ٚكس ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس: ؽشغ انًشكهح- 3

، ٤ًٝق ٣ٌٖٔ ئغرحضٜح ذكؿؽ ٝج٧نً (ًطحذس ج٠٧ٍٝقس ًٔح ٌٝوش)"..." 

 ذٍأ١ أٗٛحٌٛح ٝجٍُو ػ٠ِ نٜٛٞٓح؟

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

 :انًشاد انذفاع ػُٓا (انمؼٛح)ػشع يُطك األؽشٔحح - 1

 ٖٓ ن٬ٍ يًٍ أْٔحء أْٛ جُل٬ْلس ج٣ًُٖ ٣٘حٍٕٚٝ ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس 

 .أٝ جُو٤ٟس ٓغ ضِه٤ٙ جُلٌٍز جُؼحٓس ُٔٞهلْٜ

  :انحعط ٔانثشاٍْٛ* 
ٝٛ٘ح ٗٓطهىّ أهٞجٍ جُل٬ْلس ٝج٧ٓػِس ٝجُ٘ظ٣ٍحش جُلِٓل٤س ٝجُطؿحٌخ 

 ٝأهٞجٍ ضٌٕٞ  جُؼ٤ِٔس ٝجُرٍج٤ٖٛ جُٔو٘ؼس  ٓغ ٍٖقٜح ذأِْٞذي جُهح٘،

 " ".ذ٤ٖ ػ٬ٓط٢ ض٤ٛ٘ٙ 

 :ػشع يُطك انخظٕو- 2

 ٖٓ ن٬ٍ يًٍ أْٔحء أْٛ جُل٬ْلس ج٣ًُٖ ٣٘حٍٕٚٝ ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس 

 .أٝ جُو٤ٟس ٓغ ضِه٤ٙ جُلٌٍز جُؼحٓس ُٔٞهلْٜ ٝقؿؿْٜ ذحنطٛحٌ

 : َمذ يٕلف انخظٕو* 

ٖٓ ن٬ٍ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ِْر٤حش جُٔٞؾٞوز ك٢ ٓٞهلْٜ وٕٝ ج٩ٖحٌز ئ٠ُ 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ أ١ ئ٣ؿحذ٤س ُٔٞهلْٜ

 : انذفاع ػٍ األؽشٔحح تحعط شخظٛح- 3

ٝضَٗٔ قؿؽ ؾى٣ىز ُْ ضٓطهىٜٓح ْحذوح ٖٓ أهٞجٍ كِٓل٤س ٝأٓػِس ٝجهؼ٤س، 

 .ٍٝٗٗقٜح ذأِْٞذ٘ح جُهح٘... أقحو٣ع ٗر٣ٞس، آ٣حش هٍآ٤ٗس، ٖؼٍ 

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ ٗأًى ػ٠ِ ٍٓٗٝػ٤س جُىكحع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ًَٕرض ذطثٛمٙ حٕل يُٓعٛح يمال اعرمظاء تانٕػغ
 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

 ..... ُٝوى ْحو ج٫ػطوحو جُٗحتغ إٔ + ضؼ٣ٍق أٝ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع 

، ك٢ ق٤ٖ ٛ٘حى كٌٍز أنٍٟ ض٘حهٟٜح (٠ٍـ جُلٌٍز ٗو٤ٝ ج٠٧ٍٝقس) 

، (٠ٍـ كٌٍز ٠٨ٍُٝقس جٍُٔجو جُىكحع ػٜ٘ح ذ٤ٛـس أنٍٟ)....ضوٍٞ إٔ 

٤ًق : ٝئيج ِْٔ٘ح ٝجكطٍٞ٘ح ٚكس ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس ٗطٍـ ج٩ٌٖحٍ جُطح٢ُ

ًطحذس ج٠٧ٍٝقس ًٔح ): "..." ٣ٌٖٔ جُىكحع ػٖ ٚكس ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس

، ٤ًٝق ٣ٌٖٔ ئغرحضٜح ذكؿؽ ٝج٧نً ذٍأ١ أٗٛحٌٛح ٝجٍُو ػ٠ِ (ٌٝوش

 نٜٛٞٓح؟

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

 :ػشع يُطك األؽشٔحح- 1

 .....إٔ ..... ٣إًى أٗٛحٌ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ج١ًُ ٖٓ ذ٤ْٜ٘ 

 : ....ٝهى ذٌٍٝج ٓٞهلْٜ ذحُكؿؽ جُطح٤ُس: انحعط ٔانثشاٍْٛ* 

 ...كوى ذ٤ٖ جُل٤ِٓٞف - 

 ....٣إًى - 

 ...ئٞحكس ئ٠ُ إٔ - 

 ...كوى ٌأٟ أٝ كوى ٤ُٓ - 

 ....ٝٓح ٣ػرص- 

 ....أٓح جُل٤ِٓٞف - 

 :ػشع يُطك انخظٕو- 2

 ......ًُٜٝٙ ج٠٧ٍٝقس نّٛٞ  

 : َمذ يٕلف انخظٕو* 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ :   ...ٖٝٓ ج٫ٗطوحوجش جُٔٞؾٜس ُٔ٘طن جُهّٛٞ ٢ٛ

 :انذفاع ػٍ األؽشٔحح تحعط شخظٛح- 3

 : "...."ئٕ جُ٘وى جُٔٞؾٚ ُِهّٛٞ ٣ىكؼ٘ح ُِىكحع ػٖ ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس 

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

ٝػ٤ِٚ كإ ج٠٧ٍٝقس ...... ٝك٢ ج٧ن٤ٍ ٖٝٓ ن٬ٍ ٓٔح ْرن ٗٓط٘طؽ إٔ 

ئٞحكس ٓػحٍ أٝ ....+ ٚك٤كس ٣ٝؿد ج٧نً ذٜح ٝضر٤ٜ٘ح ٧ٕ "...." جُوحتِس 

 .هٍٞ
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 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    
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 كٛف أػشف أٌ انًٕػٕع ٚؼانط تطشٚمح اعرمظاء تانشفغ؟
ٓوحُس ئْطوٛحء ذحٍُكغ ضؼحُؽ ئذطحٍ ه٤ٟس ٝٗل٤ٜح ٝئظٜحٌ ٞؼق قؿؿٜح  

 :ٝكٓحوٛح، قط٠ ٝئٕ ذىش ٤ِْٔس ٝٓطٔحٌْس، ٓػَ

 .ك٘ى ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس:" ...... " ٣وحٍ إٔ- 

 : " .....".أذطَ ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس- 

 : " ....... ".٤ًق ضرطَ ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس إٔ- 

 : " ...... ".أٗوى جُوٍٞ إٔ- 

 : " ..... ".٤ًق ضىقٝ ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس إٔ

 : " ..... ".٤ًق ض٘ل٢ ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس إٔ

 ٓوحٍ ئْطوٛحء ذحٍُكغ ػٌّ ضٔحٓح جُٔوحٍ ئْطوٛحء ذحُٞٞغ** 

 

 : (َفٙ انمؼٛح)يُٓعٛح كراتح يمال إعرمظاء تانشفغ 
 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

 :ٝٛ٘حى غ٬ظ ػ٘حٍٚ أْح٤ْس ك٢ جُٔوىٓس ٢ٛٝ

ٝأكَٟ ض٤ٜٔى ٛٞ ضؼ٣ٍق جُٔٞٞٞع  ًطؼ٣ٍق جُؼحوز أٝ : انرًٓٛذ- 1

 ...جًُجًٍز، أٝ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع

 ٢ٛٝ ٗو٤ٝ جُلٌٍز جُٔطِٞخ ئذطحُٜح،ج٫ٗط٬م ٖٓ جُلٌٍز جُٗحتؼس - 2

 .غْ ٠ٍـ جُلٌٍز جُٔطِٞخ ئذطحُٜح

"...." ٝٓ٘ٚ ك٤ٌق ٣ٌٖٔ ضل٤٘ى ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس : ؽشغ انًشكهح- 3

 ٤ًٝق ٣ٌٖٔ ئذطحُٜح ذكؿؽ ٚك٤كس ٝٓو٘ؼس؟

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

 :انًشاد إتطانٓا (انمؼٛح)ػشع يُطك األؽشٔحح - 1

 ٖٓ ن٬ٍ يًٍ أْٔحء أْٛ جُل٬ْلس ج٣ًُٖ ٣٘حٍٕٚٝ ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس 

 .أٝ جُو٤ٟس ٓغ ضِه٤ٙ جُلٌٍز جُؼحٓس ُٔٞهلْٜ

  :انحعط ٔانثشاٍْٛ* 
ٝٛ٘ح ٗٓطهىّ ٓهطِق أهٞجٍ جُل٬ْلس ٝج٧ٓػِس ٝجُ٘ظ٣ٍحش جُلِٓل٤س 

 .ٝجُطؿحٌخ جُؼ٤ِٔس ٝجُرٍج٤ٖٛ جُٔو٘ؼس  ٓغ ٍٖقٜح ذأِْٞذي جُهح٘

 :ػشع يُطك انًُاطشٍٚ- 2

ٖٓ ن٬ٍ يًٍ أْٔحء أْٛ جُل٬ْلس ج٣ًُٖ ٣٘حٍٕٚٝ ج٠٧ٍٝقس جُٔطِٞخ 

 .ئذطحُٜح  ٓغ ضِه٤ٙ جُلٌٍز جُؼحٓس ُٔٞهلْٜ ٝقؿؿْٜ ذحنطٛحٌ

 :َمذ يٕلف األَظاس* 

ٖٓ ن٬ٍ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ِْر٤حش جُٔٞؾٞوز ك٢ ٓٞهلْٜ وٕٝ ج٩ٖحٌز ئ٠ُ 

 . ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ أ١ ئ٣ؿحذ٤س ُٔٞهلْٜ 

 : سفغ األؽشٔحح تحعط شخظٛح- 3

ٝضَٗٔ قؿؽ ؾى٣ىز ُْ ضٓطهىٜٓح ْحذوح ٖٓ أهٞجٍ كِٓل٤س ٝأٓػِس ٝجهؼ٤س، 

 .ٍٝٗٗقٜح ذأِْٞذ٘ح جُهح٘... أقحو٣ع ٗر٣ٞس، آ٣حش هٍآ٤ٗس، ٖؼٍ 

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 
 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ ٗأًى ػ٠ِ ٍٓٗٝػ٤س ج٩ذطحٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ًَٕرض ذطثٛمٙ حٕل يُٓعٛح يمال اعرمظاء تانشفغ
 

 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

 ..... ُٝوى ْحو ج٫ػطوحو جُٗحتغ إٔ + ضؼ٣ٍق أٝ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع 

، ك٢ ق٤ٖ ٛ٘حى كٌٍز (٠ٍـ جُلٌٍز ٗو٤ٝ ج٠٧ٍٝقس جٍُٔجو ئذطحُٜح) 

٠ٍـ كٌٍز ٠٨ٍُٝقس جٍُٔجو ئذطحُٜح ).... أنٍٟ ض٘حهٟٜح ضوٍٞ إٔ 

: "..." ، ٝٓ٘ٚ ك٤ٌق ٣ٌٖٔ ئذطحٍ  ٌٝكغ ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس(ذ٤ٛـس أنٍٟ

 ؟ (ًطحذس ج٠٧ٍٝقس ًٔح ٌٝوش)

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

 :انًشاد إتطانٓا (انمؼٛح)ػشع يُطك األؽشٔحح - 1

 .....إٔ ..... ٣إًى أٗٛحٌ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ج١ًُ ٖٓ ذ٤ْٜ٘ 

 : .... ٝهى ذٌٍٝج ٓٞهلْٜ ذحُكؿؽ جُطح٤ُس:انحعط ٔانثشاٍْٛ* 

 ...كوى ذ٤ٖ جُل٤ِٓٞف - 

 ....٣إًى - 

 ...ئٞحكس ئ٠ُ إٔ - 

 ...كوى ٌأٟ أٝ كوى ٤ُٓ - 

 ....ٝٓح ٣ػرص- 

 ....أٓح جُل٤ِٓٞف - 

 :ػشع يُطك انًُاطشٍٚ- 2

 ...... ًُٜٝٙ ج٠٧ٍٝقس ٓ٘ح٣ٍٖٚ 

 :َمذ يٕلف األَظاس* 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ :   ... ٖٝٓ ج٫ٗطوحوجش جُٔٞؾٜس ُٔ٘طن ج٧ٗٛحٌ ٢ٛ

 : سفغ األؽشٔحح تحعط شخظٛح- 3

 : ...ذكؿؽ ٖه٤ٛس ٢ٛٝ"...." ٣ٌٔ٘٘ح ٌكغ ج٠٧ٍٝقس جُوحتِس إٔ 

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

ٝػ٤ِٚ كإ ج٠٧ٍٝقس ...... ٝك٢ ج٧ن٤ٍ ٖٝٓ ن٬ٍ ٓٔح ْرن ٗٓط٘طؽ إٔ 

 ......نح٠ثس ٝؿ٤ٍ هحذِس ٨ُنً ذٜح ٫ٝ جُىكحع ػٜ٘ح ٧ٕ "...." جُوحتِس 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03 

 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    

 
 



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 كٛف أػشف أٌ انًٕػٕع ٚؼانط تطشٚمح ذحهٛم َض؟
ُٔؼٍكس إٔ جُٔٞٞٞع ٣ؼحُؽ ذط٣ٍوس ضك٤َِ ٗٙ ٛٞ إٔ ٣ؼط٠ ُي ٗٙ 

كِٓل٢ ٣ٝطِد ٓ٘ي جُطك٤َِ ٝجُٔ٘حهٗس أٝ ٣طِد ٓ٘ي ًطحذس ٓوحٍ كِٓل٢ 

 .ضؼحُؽ ك٤ٚ ٟٕٓٔٞ جُ٘ٙ

 

 :يُٓعٛح ذحهٛم َض فهغفٙ
 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

ٝأكَٟ ض٤ٜٔى ٛٞ ضؼ٣ٍق جُٔٞٞٞع ج١ًُ ٣طٌِْ ػ٤ِٚ جُ٘ٙ  : انرًٓٛذ- 1

 ...ًطؼ٣ٍق جُؼحوز أٝ جًُجًٍز أٝ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع 

 . جُٔٞٞٞع جُؼحّ ُِ٘ٙ ٝجُٔٞٞٞع جُهح٘ذحذٚذ- 2

 . جُؼ٘حو جُلِٓل٢ قٍٞ ًٛٙ جُو٤ٟسإتشاص- 3

 .ٌَٖ ْإجٍ وه٤ن ٝذِـس ٝجٞكسجُٞجٌوز ك٢ جُ٘ٙ ػ٠ِ  :طٛاغح انًشكهح- 4

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

 : يٕلف طاحة انُض- 1

أ١ جْطهٍجؼ جُلٌٍز جُؼحٓس جُط٢ ٣طٌِْ ػ٤ِٜح جُ٘ٙ، غْ ًًٍٗ ٓٞهق 

ٚحقد جُ٘ٙ ٖٓ جٌُِٔٗس ٝٗٓطهٍؼ جُؼرحٌز جُىجُس ػ٠ِ ٓٞهلٚ ٖٓ 

 .جُ٘ٙ ٫ٝ ٠ٓ٘ٗ ٍٖقٜح ذأِْٞذ٘ح جُهح٘

 :انحعط ٔانثشاٍْٛ- 2

ًًٍٗ جُؼرحٌز جُىجُس + ٍٖقٜح ذأِْٞذي جُهح٘+ ًًٍٗ ٗٞع جُكؿس - 

 .ػ٠ِ يُي ٖٓ جُ٘ٙ ًٔح ٢ٛ ذ٤ٖ ػ٬ٓط٢ ض٤ٛ٘ٙ

 :ٔيٍ تٍٛ إَٔاع انحعط َعذ
/ ًُٜٝج/ٗٓط٘طؽ/ئيٕ: جْطهىّ ك٤ٜح ج٩ٗطحؼ ٓػَ:قؿس ػو٤ِس ٝٓ٘طو٤س- 

 ...ٗلطٍٜ، أٝ جْطهىّ أِْٞخ جُٔوحٌٗس ذ٤ٖ ه٤ٟط٤ٖ/ٝأٓح

 . جٍُؾٞع ئ٠ُ جُٞجهغ ًًًٍ أٓػِس ٝجهؼ٤س:قؿس ٝجهؼ٤س- 

 ...٤ُّ: أوجز جُ٘ل٢... ئٗٚ :  جْطهىّ أوجز جُط٤ًٞى:قؿس ضو٣ٍ٣ٍس- 

 . جْطهىجّ أوجز ضٗر٤ٚ:قؿس ضٔػ٤ِ٤س- 

 . جٍُؾٞع ئ٠ُ جُٔح٢ٞ أٝ يًٍ أقىجظ ضح٣ٌه٤س:قؿس ضح٣ٌه٤س- 

 . ًًًٍ ضؿٍذس أٝ هحٕٗٞ:قؿس ػ٤ِٔس- 

 .  جُط٢ ضٓط٘ى ئ٠ُ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس:قؿس ٗو٤ِس- 

ئ٠ُ أهٞجٍ جُل٬ْلس ٝجُٔل٣ٌٍٖ ٝجُؼِٔحء : ج٫ْط٘حو ٚحقد جُ٘ٙ- 

 .(ك٢ جُؼحوز ٣طْ ٝٞؼٜح ذ٤ٖ ُٓوٝؾط٤ٖ)ٝجُكٌٔحء 

 .ج٤ُٛحؿس جُٔ٘طو٤س ٨ُكٌحٌ جُ٘ٙ- 

  :ذمٛٛى َٔمذ طاحة انُض- 3
ذحنطٛحٌ ُِٔٞهق ٚحقد ٗٙ غْ ًًٍٗ ٣ٝؿد ئظٜحٌ جُؿٞجٗد ج٣٩ؿحذ٤س 

 . ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ جُؿٞجٗد جُِٓر٤س

  :انشأ٘ انشخظٙ- 4
 . ذأٓػِس أٝ أهٞجٍُي جُك٣ٍس ذطأ٣ى ٚحقد جُ٘ٙ أٝ ٗوىٙ ذ٠ٍٗ جُطر٣ٍٍ

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

، ٝٗؿ٤د ػ٠ِ جٌُِٔٗس (ج٫ْط٘طحؼ ٓو٤ى ذحُىٌِ)٣ٌٕٞ جْط٘طحؼ ػحّ  

 . ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ+ جُٔطٍٝقس ك٢ جُ٘ٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ًَٕرض ذطثٛمٙ حٕل يُٓعٛح ذحهٛم َض فهغفٙ
 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

٣ٝ٘ىٌؼ جُ٘ٙ ج١ًُ ذ٤ٖ أ٣ى٣٘ح ٖٞٔ ٓركع + ضؼ٣ٍق أٝ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع 

ج٩ٌٖح٤ُس جُط٢ ض٤ط٢ٔ ئ٤ُٜح ٓٞٞٞع جُ٘ٙ،جُٞؾٞو،جُٔؼٍكس، )... ٝكِٓلس 

، ٝج١ًُ ٣ؼحُؽ ٌِٓٗس أْح٤ْس ضؼِوص (...جُو٤ْ، جُؼَٔ،ج٤ُٓحْس، كِٓلس جُؼِّٞ

، ٌُٖ جُل٬ْلس  ٝذؼٝ جُٔل٣ٌٍٖ جنطِلٞج (ٓٞٞٞع ٗٙ)... ذٔٞٞٞع 

٧ٜٗح ضؼطرٍ ٖٓ أْٛ جُٔٞج٤ٞغ جُلٌٍ جُلِٓل٢ جُط٢ ذكػٞج ... ٝضؿحوُٞج قٍٞ 

 ك٤ٜح، كٌَِ ٝجقى ْٜٓ٘ ٌأٟ جُٔٞٞٞع ٖٓ َج٣ٝس ًٓٛرٚ ُٝٗػطٚ جُلِٓل٤س، 

، ًٝٛج جُطرح٣ٖ ...ك٢ ق٤ٖ ٛ٘حى ٖٓ أًى ػٌّ يُي ...كٜ٘حى ٖٓ ٣ٍٟ إٔ 

ٝج٫نط٬ف وكغ ٚحقد جُ٘ٙ ٌُطحذس ٗٛٚ ًٛج، ٖٝٓ ٛ٘ح ٗطٍـ ج٩ٌٖحٍ 

 ؟...؟ ٝذؼرحٌز أنٍٟ : ... جُطح٢ُ

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

  :يٕلف طاحة انُض
، (ٗر٤ٖ ٓٞهلٚ جضؿحٙ جٌُِٔٗس)، إٔ (ًًٍٗ جْٔٚ ئٕ ٝؾى)٣ٍٟ ٚحقد جُ٘ٙ

ًًٍٗ  ): "..." جُىجُس ػ٠ِ ٓٞهلٚ ك٢ جُ٘ٙ هُٞٚ (جُؼرحٌجش)ٝجُؼرحٌز 

ٍٖقٜح + جُؼرحٌز جُىجُس ػ٠ِ يُي ٖٓ جُ٘ٙ ًٔح ٢ٛ ذ٤ٖ ػ٬ٓط٢ ض٤ٛ٘ٙ

 .(ذأِْٞذي جُهح٘

 :ٝهى ذٌٍ ٚحقد جُ٘ٙ ٓٞهلٚ ذحُكؿؽ جُطح٤ُس: انحعط ٔانثشاٍْٛ- 2

 ... ك٢ ذىج٣س ٗٛٚ ضؼ٣ٍقذ٤ٖ ُ٘ح ٚحقد جُ٘ٙ- 

 : ...ٝيًٍ ٚحقد جُ٘ٙ- 

 : ....جْطؼَٔ- 

 ....هىّ ٚحقد جُ٘ٙ قؿؿح - 

 ...أًى ُ٘ح//...جُؼ٬هس ...//أ٤ٔٛس ...//ٝٞف ٚحقد ٗٙ نٛحتٙ- 

... جْط٘ى ٚحقد جُ٘ٙ ئ٠ُ أهٞجٍ جُل٬ْلس ٝجُٔل٣ٌٍٖ ٝجُؼِٔحء ٝجُكٌٔحء- 

ًٔح ٗؿى إٔ ٚحقد جُ٘ٙ  هى جْطهىّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جٍُٝجذ١ جُٔ٘طو٤س - 

ئٕ، إٔ، ): ٖٓ قٍٝف جُط٤ًٞى ٝأوٝجش جُطل٤ٍٓ ٝجُطؼ٤َِ ك٢ هُٞٚ

، ق٤ع  .....(ٓغ جْطهٍجؼ أٓػِس ٖٓ جُ٘ٙ...+ ٌُٖ،ٝأٓح، جُلحء، أ١، كوى

ُؼرص وٌٝج ٛحٓح ك٢ جُ٘ٙ ٝأػططٚ ٓطحٗس ٝضٔحْي ٬ْْٝس ك٢ ُـس 

جُهطحخ، أٓح ك٤ٔح ٣هٙ ج٤ُٛحؿس جُٔ٘طو٤س ُِ٘ٙ كططؿ٠ِ ػ٠ِ جُ٘كٞ 

 : جُطح٢ُ

 .....ٝئٓح إٔ ٣ٌٕٞ ..... ئٓح إٔ ٣ٌٕٞ - 

 - ٌُٖ...... 

 .....ئيٕ - 

  :ذمٛٛى َٔمذ طاحة انُض- 3
... ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جُكؿؽ جُط٢ هىٜٓح ٚحقد ًٛج جُ٘ٙ ك٢ ض٤ٞٞف إٔ 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ ضكلظٚ... + ئ٫ أٗ٘ح ٫ ٗٓطط٤غ إٔ ٌٍٗ٘ 

  :يالحظح
ئيج ًحٕ ٚحقد جُ٘ٙ ٓ٘كحَ ٣٘طوى ذحُٞهق جُٔهحُق ُٚ، أٓح ئيج ًحٕ جُ٘ٙ 

 .ضٞك٤و٢ ك٤ٌل٢ ٗوى قؿؽ ٚحقد جُ٘ٙ

  :انشأ٘ انشخظٙ- 4
ُي )ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ ضكلظٚ ...+ ٧ٕ ... ٝك٢ ٌأ١ جُٗه٢ٛ إٔ 

 .(جُك٣ٍس ذطأ٣ى ٚحقد جُ٘ٙ أٝ ٗوىٙ ٓغ جُطر٣ٍٍ

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ ...+ ٝك٢ ج٧ن٤ٍ ٖٝٓ ن٬ٍ ٓٔح ْرن ٗٓط٘طؽ إٔ 

 .ضكلظٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04 

 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    

 
 



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 كٛف أػشف أٌ انًٕػٕع ٚؼانط تطشٚمح انًماسَح؟
ٗؼٍف إٔ جُٔوحٍ ٣ؼحُؽ ذطٍهس جُٔوحٌٗس ػ٘ىٓح ٗلْٜ ٖٓ ٤ٚحؿس جُٓإجٍ 

 :أٗٚ ٠ِد ٓ٘ح ٓوحٌٗس ٓل٤ٜٖٓٞ أٝ ض٣ٌٖٞٛ ٓػَ

 ؟... ٝذ٤ٖ ... ٓح ٠ر٤ؼس جُؼ٬هس ذ٤ٖ - 

 ؟... ٝذ٤ٖ ... ٓح جُلٍم ذ٤ٖ - 

 ؟... ٝذ٤ٖ ... هحٌٕ ذ٤ٖ - 

 ؟...ٝذ٤ٖ ... ٤ًق ٣ٌٔ٘ي جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ - 

 ٣٘ل٢ ٝؾٞو ػ٬هس ذ٤ٜ٘ٔح؟... ٝذ٤ٖ ... َٛ جُطٔح٣ُ ذ٤ٖ - 

 َٛ جُطل٤ٌٍ جُلِٓل٢ ٓطٔح٣ُ ػٖ جُطل٤ٌٍ جُؼ٢ِٔ؟

 

 :(يماتهح)يُٓعٛح كراتح يمال يماسَح 
 :(انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

 . ضؼ٣ٍق ػحّ ُِو٤ٟط٤ٖ أٝ جُطٌِْ ػٖ جُو٤ٟط٤ٖ ذٛلس ػحٓس:ذًٓٛذ- 1

 ج٩ٖحٌز ئ٠ُ ٌٍٞٝز جُكًٌ ٖٓ ج٫ػطوحو ذططحذن جُٔٞٞٞػ٤ٖ، أ١ -2

 .ج٩ٖحٌز ئ٠ُ أٗٚ ٣ٞؾى جنط٬ف ذ٤ٖ جُو٤ٟط٤ٖ

؟ ٤ًٝق ٣ٌٖٔ .....ٝ ....  ٓح ٠ر٤ؼس جُؼ٬هس ذ٤ٖ :ؽشغ اإلشكال- 3

 جُط٤٤ُٔ ذ٤ٜ٘ٔح؟ ٝئٕ ٝؾىش ػ٬هس ذ٤ٜ٘ٔح كٔح ٗٞػٜح ؟

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

  :أٔظّ االخرالف- 1
ضٌٕٞ ذًًٍ ٓح ذ٤ٖ جُٔٞٞٞػ٤ٖ ٖٓ ضٟحو ٝضرح٣ٖ ٝكٍٝم، ٓغ ضٞظ٤ق 

 .ج٧ٓػِس ٝأهٞجٍ جُل٬ْلس جُط٢ ضٞٞف يُي

 :أٔظّ انرشاتّ أٔ االذفاق- 2

 ضٌٕٞ ذًًٍ ٓح ذ٤ٖ جُٔٞٞٞػ٤ٖ ٖٓ أٝؾٚ ضٗحذٚ ٝجضلحم، ٓغ ضٞظ٤ق 

 .ج٧ٓػِس ٝأهٞجٍ جُل٬ْلس جُط٢ ضٞٞف يُي

 :(انؼاللح تًُٛٓا)أٔظّ انرذاخم - 3

ٖٓ ن٬ٍ أٝؾٚ ج٩نط٬ف ٝج٫ضلحم ضطكىو ٗٞع جُؼ٬هس جُط٢ ٣ؿد  

ض٤ٞٞكٜح ٛ٘ح، كوى ضٌٕٞ ٗٞع جُؼ٬هس ضىجنَ ٝضٌحَٓ، أٝ ػ٬هس ضؼحٗى، أٝ 

 جُم ... ػ٬هس ضرحوٍ، أٝ ػ٬هس جُؿُء ذحٌَُ 

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

ئٞحكس ٓػحٍ أٝ + ضكى٣ى ٠ر٤ؼس جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُط٣ٌٖٞٛ ٝجُطأ٤ًى ػ٤ِٜح

 .هٍٞ

 ".قَ جٌُِٔٗس ك٢ جُٔوحٌٗس ضٌٕٞ جٗط٬هح ٖٓ أٝؾٚ جُطىجنَ"

 

 :ًَٕرض ذطثٛمٙ حٕل يُٓعٛح يمال يماسَح
ٌُٖ ٣ؼطوى جُرؼٝ أٗٚ ٫ ٣ٞؾى + ض٤ٜٔى (:انًمذيح)ؽشغ انًشكهح * 

 ... ، ٣ٝؼطوى جُرؼٝ ج٧نٍ أٗٚ ٫ ٣ٞؾى ضٗحذٚ ذ٤ٖ ...ٝ.... ئنط٬ف ذ٤ٖ 

، ًُٜج ػ٤٘ح جُكًٌ ٖٓ ًٛٙ جُٔظحٍٛ، ٝػ٤ِٚ كحُٓإجٍ جُٔطٍٝـ  ٓح ...ٝ 

؟ ٤ًٝق ٣ٌٖٔ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٜ٘ٔح؟ ٝئٕ ٝؾىش ...ٝ .... ٠ر٤ؼس جُؼ٬هس ذ٤ٖ 

 ػ٬هس ذ٤ٜ٘ٔح كٔح ٗٞػٜح ؟

 (انؼشع أٔ انرحهٛم): يحأنح حم انًشكهح* 

 :أٔظّ االخرالف- 1

ضططِد إٔ ٗرىأ ذأٝؾٚ ج٫نط٬ف ذ٤ٜ٘ٔح، ق٤ع ... ٝ ... ئٕ جُٔوحٌٗس ذ٤ٖ  

 : .....إٔ ٛ٘حى جنط٬كح ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ ق٤ع
 :أٔظّ انرشاتّ أٔ االذفاق- 2

٫ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٫ ضٞؾى ٗوح٠ ٓٗطًٍس ... ٝ ... ئٕ ج٩نط٬ف جُٔٞؾٞو ذ٤ٖ  

  .… ٗؿى إٔ ٬ًٛٔح ... ٝ ... ذ٤ٜ٘ٔح، كٖٔ ذ٤ٖ ٗوح٠ جُطٗحذٚ ذ٤ٖ 

 : (انؼاللح تًُٛٓا)أٔظّ انرذاخم - 3

٣وٞوٗح ذحٌٍُٟٝز ئ٠ُ ٞر١ ػ٬هس ... ٝ ... ئٕ جُطٗحذٚ جُوحتْ ذ٤ٖ 

 : ...جُطىجنَ جُٔٞؾىز ذ٤ٜ٘ٔح ٧ٕ ٬ًٛٔح ٣إغٍ ػ٠ِ ج٧نٍ

 :(انخاذًح)حم انًشكهح * 

... ٝ... جُؼ٬هس جُٔٞؾٞوز ذ٤ٖ  ٝك٢ ج٧ن٤ٍ ٖٝٓ ن٬ٍ ٓٔح ْرن ٗٓط٘طؽ إٔ 

 .ئٞحكس ٓػحٍ أٝ هٍٞ.... + ٧ٕ ... ٢ٛ ػ٬هس 

 ".قَ جٌُِٔٗس ك٢ جُٔوحٌٗس ضٌٕٞ جٗط٬هح ٖٓ أٝؾٚ جُطىجنَ     "

 

 

 

 : آداب ٔفهغفح- شانصح شإَ٘ - تشَايط يادج انفهغفح 
 (2020تكانٕسٚا ) 2019/2020: انغُح انذساعٛح

 إدسان انؼانى انخاسظٙ: اإلشكانٛح األٔنٗ

  ج٩قٓحِ ٝج٩وٌجى:انًشكهح األٔنٗ

  جُِـس ٝجُلٌٍ:انًشكهح انصاَٛح

  جُٗؼٌٞ ٝج٬ُٖؼٌٞ:انًشكهح انصانصح

  جًُجًٍز ٝجُه٤حٍ:انًشكهح انشاتؼح

  جُؼحوز ٝج٩ٌجوز:انًشكهح انخايغح

 األخالق انًٕػٕػٛح ٔاألخالق انُغثٛح: اإلشكانٛح انصاَٛح

  ج٧ن٬م ذ٤ٖ جُػٞجذص ٝجُٔطـ٤ٍجش:انًشكهح األٔنٗ

  جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش ٝجُؼىٍ:انًشكهح انصاَٛح

 جُؼ٬هحش ج٣ٍْ٧س ٝجُ٘ظْ ج٫هطٛحو٣س ٝج٤ُٓح٤ْس: انًشكهح انصانصح

 فهغفح انؼهٕو: اإلشكانٛح انصانصح

  جُكو٤وس جُؼ٤ِٔس ٝجُكو٤وس جُلِٓل٤س جُٔطِوس:انًشكهح األٔنٗ

  كِٓلس ج٣ٍُح٤ٞحش:انًشكهح انصاَٛح

  كِٓلس جُؼِّٞ جُطؿ٣ٍر٤س ٝجُؼِّٞ جُر٤ُٞٞؾ٤س:انًشكهح انصانصح

  كِٓلس جُؼِّٞ ج٩ٗٓح٤ٗس :انًشكهح انشاتؼح

 انفٍ: اإلشكانٛح انشاتؼح

 . جُطؿٍذس جُل٤٘س ٝجُطؿٍذس جًُٝه٤س:انًشكهح األٔنٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05 

 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    

 
 



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 إدسان انؼانى انخاسظٙ: اإلشكانٛح األٔنٗ

  ج٩قٓحِ ٝج٩وٌجى:انًشكهح األٔنٗ

 

  ٣ؼطرٍ ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ ك٢ُٟٞ ذطرؼٚ، كٜٞ ٣ٍ٣ى ٓؼٍكس ج٤ٖ٧حء :ذًٓٛذ

ٝجًطٗحف أٍْجٌ جُٞؾٞو، ٝيُي ذحُط٤ٌق ٝجُطأهِْ ٓغ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢، 

٣ٝؼٍف ُ٘ح ٤ٛىؿٍ ذإٔ ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ يٝ غ٬ظ أذؼحو ٓح٢ٞ ٝقحٍٞ 

ٝٓٓطورَ، ٣طؼٍف ػ٠ِ ٓح٤ٞس ذٞجْطس جًُجًٍز ٝقحٍٞٙ ذح٩وٌجى 

 ٝٓٓطورِٚ 

ٛٞ ػ٤ِٔس ػو٤ِس ٓؼوىز ٣ٜىف ئ٠ُ ضل٤ٍٓ ٝضٍؾٔس جُٔؼط٤حش : فاإلدسان

 .جُك٤ٓس ٝئػطحءٛح ٓؼ٠٘ ٌٝٚٞز
ٛٞ ػ٤ِٔس أ٤ُٝس ٝذ٤ٓطس ٣٘طؽ ػٖ ضأغٍ جقى جُكٞجِ ذٔ٘رٚ :أيا اإلحغاط

 .نحٌؾ٢

 

 َٛ جُطؼٍف ػ٠ِ جُٔك١٤ جُهحٌؾ٢ ٣ٌٕٞ ذحُؼوَ أّ جُكٞجِ؟- 

 َٛ ئوٌجى جُؼحُْ جُهحٌؾ٢ ػ٤ِٔس ػو٤ِس أّ ق٤ٓس؟- 

 َٛ ج٩وٌجى ٣ٍؾغ ئ٠ُ كؼح٤ُس جُؼوَ ٝقىٙ؟ - 

 َٛ جُكٞجِ ٢ٛ ٖٓ ضؼطرٍ ؾٍٓٗح ٗكٞ ج٤ٖ٧حء؟

 َٛ جُؼوَ ٓٛىٌ ج٩وٌجى؟- 

  َٛ ج٩وٌجى ٓؼط٠ ػو٢ِ؟

 َٛ ئوٌجً٘ح ٤ٖ٨ُحء ٣طٞهق ػ٠ِ ٗٗح٠ جًُٖٛ؟- 

٣وحٍ إٔ ج٩ٗٓحٕ جٍُجٖى ٫ ٣كّ ج٤ٖ٧حء ذَ ٣ىًٌٜح قَِ ٝٗحهٕ؟ ذحى - 

  ٠ٍـ جُٓإجٍ ػَ ٌَٖ جْطوٛحء ذحُٞٞغ– ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 َٛ ٣ٌٖٔ جُط٤ُٔ ذ٤ٖ ج٩قٓحِ ٝج٩وٌجى ك٢ جُطؼٍف ػ٠ِ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢؟- 

َٛ ٣ٌٖٔ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ ٝظ٤لط٢ ج٩قٓحِ ٝج٩وٌجى ك٢ جُطؼٍف ػ٠ِ - 

 جُؼحُْ جُهحٌؾ٢ أّ أٜٗٔح ػ٤ِٔس ٝجقىز؟ 

 َٛ جُػ٘حت٤س ج٩قٓحِ ٝج٩وٌجى ٣وط٢ٟ جُلَٛ ذ٤ٜ٘ٔح؟  - 

 َٛ جُطٔح٣ُ ذ٤ٖ ج٩قٓحِ ٝج٩وٌجى ٣٘ل٢ ٝؾٞو ػ٬هس ٝظ٤ل٤س ذ٤ٜ٘ٔح؟- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ ٣طٞهق ج٩وٌجى ػ٠ِ كحػ٤ِس جًُجش أٝ كحػ٤ِس جُٔٞٞٞع؟- 

 َٛ ج٩وٌجى ٓكِٛس ُ٘ٗح٠ جًُجش أّ ػ٠ِ جٗطظحّ ج٤ٖ٧حء؟- 

 َٛ ٣ٍؾغ ج٩وٌجى ئ٠ُ ج٠ٍُٝٗ يجض٤س؟- 

 2016َٛ ئوٌجً٘ح ُِؼحُْ جُهحٌؾ٢ ٓؿٍو ٗٗح٠ يجض٢؟ ذحى - 

 2002َٛ ئوٌجً٘ح ٤ٖ٨ُحء ٣طٞهق ػ٠ِ كحػ٤ِس يجش كو١؟ ذحى - 

َٛ ٣ؼٞو ج٩وٌجى ئ٠ُ كحػ٤ِس جًُجش جُٔىًٌس أّ ئ٠ُ ٠ر٤ؼس جُٔٞٞٞع - 

 جُٔىٌى؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أٝؾٚ ج٩نط٬ف- 

 (ج٫ضلحم)أٝؾٚ جُطٗحذٚ - 

 (جُؼ٬هس)أٝؾٚ جُطىجنَ - 

 

 يظذس اإلدسان 

 : انُظشٚح انؼمهٛح

 ٓٛىٌ جُٔؼٍكس ٛٞ جُؼوَ
 :انُظشٚح انحغٛح أٔ انرعشٚثٛح

 ٓٛىٌ جُٔؼٍكس ٢ٛ جُكٞجِ

 ػاللح اإلحغاط تاإلدسان

 :انفظم تٍٛ اإلحغاط ٔاإلدسان

 (جُؼوَ)جُ٘ظ٣ٍس جُؼو٤ِس - 

جُ٘ظ٣ٍس جُك٤ٓس أٝ جُطؿ٣ٍر٤س - 

 (جُكٞجِ)

 :    انعًغ تٍٛ اإلحغاط ٔاإلدسان

 (جُٔٞٞٞع)جُ٘ظ٣ٍس جُـٗطحُط٤س - 

جُظٞج٣ٍٛس أٝ جُٗؼ٣ٌٞس - 

 (جُٗؼٌٞ)

 جُط٢ ٝؾىش ضٞك٤وح ذ٤ٖ جٍُأ١ جُؼو٢ِ  جُ٘ظ٣ٍس جُ٘وى٣س :انرشكٛة

جُكىِٝ جُك٤ٓس ذىٕٝ ٓلح٤ْٛ ػو٤ِس ػ٤ٔحء : ٝجُطؿ٣ٍر٢ ٣وٍٞ ًح١ٗ

ػ٤ٔحء ٣ؼ٢٘ ٓهِطس ).ٝجُٔلح٤ْٛ جُؼو٤ِس ذىٕٝ قىِٝ ق٤ٓس ؾٞكحء

 .(ٝٓرؼػٍز، ٝجُؿٞكحء ٣ؼ٢٘ كحٌؿس
 

 ئٕ ػِٔط٢ ج٩قٓحِ ٝج٩وٌجى ك٢ قو٤وس ج٧ٍٓ ٝؾٜحٕ ٓهطِلحٕ :انرشكٛة

ُؼ٤ِٔس ٗل٤ٓس ٝجقىز ًُُي ٫ ٣ؿد جُلَٛ ذ٤ٜ٘ٔح ٓػِٔح كؼَ جُؼو٤ِٕٞ ٝ 

 جُك٤ٕٓٞ، ٫ٝ ضـ٤ِد ػحَٓ ػ٠ِ ج٧نٍ ٓػِٔح كؼِص جُـٗطحُط٤س ٝ جُظٞج٣ٍٛس

 ؽثٛؼح اإلدسان

 :ػٕايم راذٛح

 (جُؼوَ)جُ٘ظ٣ٍس جُؼو٤ِس - 

 (جُكٞجِ)جُ٘ظ٣ٍس جُك٤ٓس أٝ جُطؿ٣ٍر٤س - 

 :ػٕايم يٕػٕػٛح

جُ٘ظ٣ٍس جُـٗطحُط٤س - 

 (جُٔٞٞٞع)

 

َٛ ج٩وٌجى جُك٢ٓ ٣وّٞ ػ٠ِ جٗطظحّ ج٤ٖ٧حء جُط٢ ضلٍٜ ٗلٜٓح   ضٞك٤ن ذ٤ٖ جُٔٞهل٤ٖ:انرشكٛة

 ػ٤ِ٘ح أّ  ٝػ٤٘ح ٖٝؼٌٞٗح ج١ًُ ٣إغٍ ػ٠ِ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢؟

َٛ ج٩وٌجى جُك٢ٓ ٣وّٞ جُوٞج٤ٖٗ ج٫ٗطظحّ أّ أٗٚ ػ٤ِٔس ٝػ٢ - 

 ٓرحٍٖز ٝٓوٛٞوز؟ 

 َٛ ج٩وٌجى ٓٛىٌٙ ٗظحّ ج٤ٖ٧حء أّ  قحُط٘ح جُٗؼ٣ٌٞس؟- 

 ئٕ ئوٌجً٘ح ٤ٖ٨ُحء ٤ُّ غحذص كحُػحذص ٛٞ ج٤ٖ٧حء كو١- 
 (انًٕلف األٔل انظٕاْشٚح، انًٕلف انصاَٙ انغشطاند)

 

 

 

 

 

 :انُظشٚح انغشطانرٛح

جُٔٞٞٞع جُهحٌؾ٢ 

 ٣إغٍ ػ٠ِ ئوٌجً٘ح

 :انُظشٚح انظٕاْشٚح أٔ انشؼٕسٚح

قحُط٘ح جُٗؼ٣ٌٞس ٝجُ٘ل٤ٓس ٢ٛ جُط٢ 

  ضإغٍ ػ٠ِ ئوٌجى جُؼحُْ جُهحٌؾ٢

  ضٞك٤ن ذ٤ٖ جُٔٞهل٤ٖ:انرشكٛة

 ْم اإلدسان يحظهح نُشاؽ انزٍْ أو ذظٕس نُظاو األشٛاء؟

 :ػٕايم راذٛح

 (جُؼوَ)جُ٘ظ٣ٍس جُؼو٤ِس - 

 

 :ػٕايم يٕػٕػٛح

 (جُٔٞٞٞع)جُ٘ظ٣ٍس جُـٗطحُط٤س - 

 

 ضٓحْٛ ك٢ ج٩وٌجى ؾِٔس ٖٓ جُؼٞجَٓ ذؼٟٜح ٣ؼٞو ئ٠ُ :انرشكٛة

ٝػٞجَٓ ... ٗٗح٠ جًُجش ٓػَ جُؼوَ ٝجُكٞجِ ٝجُٗؼٌٞ جُطه٤َ

 ٓٞٞٞػ٤س جُٔطٔػِس ك٢ هٞج٤ٖٗ ج٫ٗطظحّ ٝجُر٤ثس جُهحٌؾ٤س

 لاسٌ تٍٛ اإلحغاط ٔاإلدسان

 ْم انرًاٚض تٍٛ اإلحغاط ٔاإلدسان ُٚفٙ ٔظٕد ػاللح تًُٛٓا؟
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األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 :(يظذس انًؼشفح ْٕ انؼمم)انُظشٚح انؼمهٛح * 

جُؼوَ أكٌحٌٙ هر٤ِس ٝكط٣ٍس ٝأقٌحٓٚ ضط٤ُٔ ذحُرىجٛس ٝجُٞٞٞـ ٝجُىهس - 

جُؼوَ جػىٍ هٓٔس : ٝج٤ُو٤ٖ ٝٛٞ جُوحْْ جُٔٗطٍى ذ٤ٖ جُ٘حِ و٣ٌحٌش

 ٓٗطًٍس ذ٤ٖ جُرٍٗ

٣إًى ذ٢ًٍِ إٔ ئوٌجى جُٔٓحكحش جُرؼ٤ىز ػ٤ِٔس ػو٤ِس ٤ُّٝ ق٤ٓس ٓػ٬ - 

ٗؿى ج٧ػ٠ٔ ئيج جْطؼحو ذٍٛٙ ذؼى ػ٤ِٔس ؾٍجق٤س كٓطرىٝ ُٚ ج٤ٖ٧حء 

ِٓطٛوس ذؼ٤٘ٚ ٣ٝهط٠ ك٢ ضوى٣ٍ جُٔٓحكحش ٝج٧ذؼحو ٧ٗٚ ٫ ٣ِٔي كٌٍز 

ي٤٘ٛس أٝ نرٍز ٓٓروس ًُٜج ٗؿىٙ ٣ٓطهىّ جُؼٛح ٓىز غ٬غس أٍٖٜ قط٠ 

٣طٌٖٔ ٖٓ ضوى٣ٍ جُٔٓحكحش، ٓػِٚ ٓػَ جُطلَ جُٛـ٤ٍ ك٢ ْ٘ٞجضٚ ج٠ُٝ٧، 

 .ئٕ ضوى٣ٍ ٓٓحكس ج٤ٖ٧حء جُرؼ٤ىز ؾىج ٤ُّ ئقٓحْح ذَ قٌٔح: ٣وٍٞ ذ٢ًٍِ

كٔػ٬  : جُكٞجِ نىجػس ٝٗحهٛس ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضؼط٢ ُ٘ح ٓؼٍكس ٚك٤كس- 

٣ٌٕٞ ًٓجم جُطلحقس ٍٓج ُٞ أٗ٘ح ً٘ح ضًٝه٘ح هرِٜح ٢ٖء ذحُؾ جُك٬ٝز، أٝ 

 .ػ٘ىٓح ٍٟٗ ه٤ٟرح جٌُٓس جُكى٣ى٣س ٣رىٝج ًأٜٗٔح ِٓطٛوحٕ

: ئٗ٘ح ٗكٌْ ػ٠ِ ج٤ٖ٧حء ػ٠ِ قو٤وطٜح ٤ُّٝ قٓد ٓح ض٘وِٚ ُ٘ح جُكٞجِ- 

ض٘وِٜح ُ٘ح ٓػ٬ ٗىٌى إٔ جُؼٛح ك٢ ذًٍس جُٔحء ٓٓطو٤ٔس ٌؿْ إٔ قحْس جُرٍٛ 

 .جُ٘ظٍ ٣٘وِٜح ُ٘ح ٚـ٤ٍزٌٍٓ٘ٓز،ٝأ٣ٟح ٗىٌى إٔ جُّٗٔ ًر٤ٍز ٌؿْ إٔ 

ُٞ ًحٗص جُكٞجِ ٓٛىٌ جُٔؼٍكس ُٞؾىٗح جُٔؼٍكس ػ٘ى جُك٤ٞجٕ أٝ - 

 .جُٔهطَ ػو٤ِح

... ٖٓ أ٣ٖ جُػوس ذحُٔكْٓٞحش ٝأهٞٛح قحْس جُرٍٛ : أذٞ قحٓى جُـُج٢ُ- 

ٝض٘ظٍ ئ٠ُ جًٌُٞد كطٍجٙ ٚـ٤ٍج ك٢ ٓوىجٌ و٣٘حٌ غْ ج٧وُس جُٜ٘ى٤ْس ضىٍ 

 .ػ٠ِ أٗٚ أًرٍ ٖٓ ج٧ٌٜ ك٢ جُٔوىجٌ

أ٢٘ٗ جنطرٍش أق٤حٗح ًٛٙ جُكٞجِ كٞؾىضٜح نىجػس ٝأٗٚ : " ... و٣ٌحٌش- 

 "ٖٓ جُكًٌ إٔ ٫ ٗطٔثٖ أذىج ئ٠ُ ٖٓ نىػٞٗح ُٝٞ ٍٓز ٝجقىز

ئ٢ٗ ق٤ٖ جٗظٍ ٖٓ جُ٘حكىز أٖحٛى ٌؾح٫ ٤ٓ٣ٍٕٝ ك٢ جُٗحٌع : و٣ٌحٌش- 

ٓغ أ٢ٗ ك٢ جُٞجهغ ٫ أٌٟ ذحُؼ٤ٖ جُٔؿٍوز ْٟٞ هرؼحش ٝٓؼح٠ق 

 .ٓطكًٍس، ٢ٌُ٘ٝ ػ٠ِ ٌؿْ يُي جقٌْ ذأْٜٗ أٗحِ

ئ٢ٗ أوٌى ذٔكٝ ٓح ك٢ ي٢٘ٛ ٖٓ هٞز جُكٌْ ٓح ً٘ص أقٓد : و٣ٌحٌش- 

 . أ٢ٗ أٌٟ ذؼ٢٘٤

 .ئٕ جُكٞجِ ضهىػ٘ح نىجػح ًر٤ٍج: و٣ٌحٌش- 

 .أٗح أكٌٍ ئيٕ أٗح ٓٞؾٞو: و٣ٌحٌش- 

 . ئٕ ج٢ُٗء ٣ؼوَ ٫ٝ ٣كّ: ج٥ٕ- 

 .ج٩وٌجى جُك٢ٓ ٛٞ ًٓ٘ ذىج٣طٚ ٝظ٤لس ي٤٘ٛس: ج٥ٕ- 

 .٫ ٣كّ جٍُجٖى ج٤ٖ٧حء ذَ ٣ىًٌٜح: ٤ُٝحّ ؾ٤ّٔ- 

 

 :(يظذس اإلدسان ْٕ انحٕاط)انُظشٚح انحغٛح أٔ انرعشٚثٛح * 

جُكٞجِ ٢ٛ جُٔٛىٌ ج٧ٍٝ ُِٔؼٍكس ج٩ٗٓح٤ٗس كٌَ ٓؼٍكس ق٤ٓس - 

ٓٓطٔىز ٖٓ جُؼحُْ جُك٢ٓ ك٬ ٣ٞؾى ٓؼٍكس ئ٫ ػٖ ٣ٍ٠ن جُكٞجِ ٣وٍٞ 

 .٫ ٣ٞؾى ٢ٖء ك٢ جًُٖٛ ٓح ُْ ٣ٌٖ ٖٓ هرَ ك٢ جُطؿٍذس: ؾٕٞ ُٞى

٫ ٝؾٞو ٧كٌحٌ ٝٓؼحٌف كط٣ٍس ك٢ جُؼوَ كؿ٤ٔغ ٓؼحٌك٘ح ٌٓطٓرس -  

ػٖ ٣ٍ٠ن جُطؿٍذس جُك٤ٓس كٔػ٬ ًل٤ق جُرٍٛ ٣طؼٍف ػ٠ِ جُٛلحش 

ٖٓ كوى قحْس : جُك٤ٓس ٤ُِٔٞٗس ٌُٖ ٣ؼؿُ ػٖ ٓؼٍكس ُٜٞٗح ٣وٍٞ أٌْطٞ

 .كوى جُٔؼٍكس جُٔطؼِوس ذٜح

ئٕ ٓٛىٌ جُٔؼٍكس ٢ٛ جُكٞجِ أّ جُؼوَ أوجز ٓ٘ظٔس ُِٔؼٍكس كو١    - 

ئٕ ػِٔ٘ح ذأٗلٓ٘ح ٝػوُٞ٘ح ٣ِٛ٘ح ػٖ ٣ٍ٠ن جُكٞجِ        : "٣وٍٞ وجك٤ى ٤ّٛٞ

 ".ٝٓح جُؼوَ ئ٫ ٓؿٍو أغٍ ٖٓ جُؼحوز

: جُؼوَ ػحؾُ ػ٠ِ ئوٌجى ج٤ٖ٧حء وٕٝ ضؿٍذس ق٤ٓس ٣وٍٞ وجك٤ى ٤ّٛٞ- 

 .ئٕ جُكٞجِ ٗٞجكً ػ٬ٔهس ٣طَ ٜٓ٘ح جُؼوَ ٩وٌجى جُؼحُْ جُهحٌؾ٢

ئٕ جُطلَ ٫ ٣ىٌى كٌٍز جُؼىو ئ٫ ئيج هىٓ٘حٙ ُٚ : ؾٕٞ ْط٤ٞجٌش ٤َٓ- 

 ػ٠ِ ٌَٖ ٓؼط٤حش ق٤ٓس 

ُٞ ًحٕ جُ٘حِ ٣ُٞىٕٝ ٝك٢ ػوُْٜٞ أكٌحٌ كط٣ٍس ُطٓحٝٝج : ؾٕٞ ُٞى- 
 .ك٢ جُٔؼٍكس

 .جُؼوَ ٚلكس ذ٤ٟحء ٝذحُطؿٍذس ٗ٘وٕ ػ٤ِٚ ٓح ٗٗحء:  ؾٕٞ ُٞى

 .جُطؿٍذس ٢ٛ ج٧ْحِ جُٞق٤ى ُؿ٤ٔغ ٓؼحٌك٘ح: ؾٕٞ ُٞى- 

 .ُٞ ْأُص ج٩ٗٓحٕ ٓط٠ ذىأ ٣ؼٍف ٧ؾحذي ًٓ٘ ذىأ ٣كّ: ؾٕٞ ُٞى- 

 .ًَ ٓح أػٍكٚ جْطٔىضٚ ٖٓ جُطؿٍذس: وجك٤ى ٤ّٛٞ- 

 .٫ أغن ك٢ أ١ ٓؼٍكس ئوٌج٤ًس ئيج ُْ ضٌٖ ٓٓرٞهس ذاقٓحِ: جذٖ ٤ْ٘ح- 

 

 :(اَرظاو األشٛاء)انُظشٚح انغشطانرٛح * 

ج٩وٌجى جُك٢ٓ ُِؼحُْ جُهحٌؾ٢ ٣ٞؾى ػ٠ِ ٌَٖ ٤ٚؾ ٓ٘طظٔس ٝكن - 

ذَ : " ... هٞج٤ٖٗ ٓؼ٤٘س ًٝٛج جُط٘ظ٤ْ ٣لٍٜ ٗلٓٚ ػ٤ِ٘ح ٣وٍٞ ؾحٕ ذ٤حؾ٤ٚ

 "٢ٛ وجتٔح ؾَٔ ٓ٘طظٔس ًٓ٘ جُرىج٣س ك٢ ٌٚٞ أٝ ذ٤٘س ٖحِٓس

جُٔٞٞٞع ٣لٍٜ ػ٤ِ٘ح ئوٌجى جٌُٛٞز ج٤ٌُِس هرَ جُؼ٘حٍٚ جُؿُت٤س، - 

ك٘كٖ ٫ ٗىٌى ج٧ٌٝجم غْ ج٧ؿٛحٕ غْ جُٗؿٍز ذَ ئٗ٘ح ٗىٌى جُٗؿٍز ًٌَ 

٤ُّ ج٩وٌجى ضؿ٤ٔؼح : هرَ إٔ ٗىٌى ضلح٤ِٜٚح، ٣وٍٞ ذٍٞ ؿ٤ّٞ

 .ُ٪قٓحْحش ذَ ٛٞ ٝقىز ٝجقىز

جُٔٞٞٞع ٣لٍٜ ػ٤ِ٘ح ٣ٍ٠وس ئوٌجًٚ ًٞقىز ٝجقىز ًحِٓس كح٧ٗـحّ - 

ج٤ُْٞٔو٤س ٫ ه٤ٔس ُٜح ئ٫ ك٢ ضٞجِٜٚح ٖٞٔ هطؼس ٤ْٞٓو٤س ٓطٔحٌْس 

ج٩وٌجى ٤ُّ ضؿ٤ٔؼح ُ٪قٓحْحش ذَ جٗٚ ٣طْ : ٝٓ٘ٓؿٔس، ٣وٍٞ ذٍٞ ؿ٤ّٞ

 .وكؼس ٝجقىز

ئٕ جُكو٤وس جٍُت٤ٓ٤س ك٢ جُٔىٌى جُك٢ٓ ٤ُّ جُؼ٘حٍٚ : ك٤ٍ ضٜح٣ٍٔ- 

 ٝج٧ؾُجء جُط٢ ٣طأُق ٜٓ٘ح ج٢ُٗء ذَ ٌِٖٚ ٝذ٘حءٙ جُؼحّ

ضهٟغ جٌُٛٞ ذحُ٘ٓرس ُ٪وٌجى ُٔؿٔٞػس ٖٓ جُؼٞجَٓ : " ... ذٍٞ ؿ٤ّٞ- 

 ".جُٔٞٞٞػ٤س

٣ٝهٟغ ج٩وٌجى قٓد جُـٗطحُص ُؿِٔس ٖٓ جُؼٞجَٓ جُٔٞٞٞػ٤س - 

 :جُهحٌؾ٤س جُط٢ ضإغٍ ػ٠ِ ئوٌجً٘ح ٝجُط٢ ٫ ػ٬هس ًُِجش ذٜح أٜٛٔح

كحُٔٞٞٞػحش جُٔطوحٌذس ك٢ جُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ٣َٜٓ : ػحَٓ جُطوحٌخ* 

ئوٌجًٜح هرَ ؿ٤ٍٛح، كحُط٤ًِٔ ٓػ٬ ٣َٜٓ ػ٤ِٚ كْٜ ٝئوٌجى جُىٌِ ئيج ٓح 

 . ًحٗص ػ٘حٍٚٙ ٓطوحٌذس ك٢ جُُٖٓ ٣ٝكىظ جُؼٌّ ئيج ضرحػىش

كحُٔٞٞٞػحش جُرحٌَز ذِٜٞٗح ٌِٖٜٝح ٌٝٚٞضٜح ٝقؿٜٔح : ػحَٓ جُرٍَٝ* 

ضىٌى هرَ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔٞج٤ٞغ ج٧هَ ذٍَٝج، ٓػَ ذٍؼ ٓوحّ ج٤ُٜٗى 

 .ذحُؿُجتٍ جُؼحٚٔس ٣ىٌى هرَ ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُر٤٘حش جُٔٞؾىز قُٞٚ

، كٔػ٬ ٣َٜٓ ػ٤ِ٘ح (ٗلّ ج٢ُٗء نح٘ ذؼحَٓ جُرٍَٝ): ػحَٓ جُطٗحذٚ* 

ئوٌجى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؿ٘ٞو أٝ ٌؾحٍ ج٠ٍُٗس أٝ ٫ػر٢ ك٣ٍن ٝجقى ك٢ 

ًٍز جُوىّ ُطٗحذٚ ج١ُُ، ٝهى ضلط٘ص جًٍُٗحش ج٤٘٤ُٛس ُو٤ٔس ًٛج جُؼحَٓ 

 ج٤ٍُٜٗز ٓغ ضـ٤ٍ زٓٔح ؾؼِٜح ضوِى أٌٖحٍ ج٤ُٓحٌجش ج٧ٌٝذ٤س ٝ ج٤ُحذح٢ٗ

 .ئْٜٔح قط٠ ضإغٍ ك٢ ئوٌجى جُُذحتٖ

ٝٛٞ جُؼحَٓ ج١ًُ ٣ىػٞٗح ئ٠ُ ْى جُػـٍجش ٝئًٔحٍ : ػحَٓ ج٩ؿ٬م* 

جُ٘وٙ جُٔٞؾٞو ك٢ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢، ك٘وٍج جٌُِٔحش جُط٢ قًكص ٜٓ٘ح 

ذؼٝ جُ٘وح٠ هٍجءز ٚك٤كس ٌؿْ جُ٘وٙ جُٔٞؾٞو ك٤ٜح، ٝٗىٌى جُه١ 

 .جُٔ٘ك٢٘ ؿ٤ٍ جُٔـِن وجتٍز

 

 :(انٕػٙ ٔانشؼٕس)انُظشٚح انظٕاْشٚح أٔ انشؼٕسٚح* 

كحُظٞج٣ٍٛس ضلٍٓ ج٩وٌجى جٗط٬هح ٖٓ جُؼٞجَٓ جُ٘ل٤ٓس ٝجُؼح٠لس - 

ٝج٩ٌجوز ٝٓح ٣إًى يُي إٔ ئوٌجً٘ح ُِؼحُْ جُهحٌؾ٢ ٫ ٣ٌٕٞ غحذطح ذَ ٓطـ٤ٍج 

قٓد قحُط٘ح جُ٘ل٤ٓس جُٗؼ٣ٌٞس كل٢ جُكُٕ ٍٟٗ جُؼحُْ ًث٤رح أْٞوج ٝك٢ 

 .... جُلٍـ ٍٗجٙ ؾ٬٤ٔ ٝك٢ جُهٞف ٍٗجٙ ٍٓػرح ًٌٝٛج 

ًُُي كاوٌجً٘ح ٤ٖ٨ُحء جُهحٌؾ٤س ٫ ذى ٖٓ : ٖٓ نٛحتٙ جُٗؼٌٞ جُطـ٤ٍ- 

 ئٕ ٣طـ٤ٍ ذطـ٤ٍ ٖؼٌٞٗح ٝجٕ ًحٗص ًٛٙ ج٤ٖ٧حء ك٢ قى يجضٜح غحذطس، هحٍ 

ئٕ ئوٌجً٘ح ٤ٖ٨ُحء ٤ُّ غحذطح ذَ ٛٞ ٓطـ٤ٍ ذطـ٤ٍ ٖؼٌٞٗح : ٤ٍٓ ُٞذٞٗط٢

 . كحُػحذص ٛٞ ج٤ٖ٧حء كو١ أٓح جُٗؼٌٞ كٜٞ ٓطـ٤ٍ ٝػ٤ِٚ كح٩وٌجى ٓطـ٤ٍ

أٌٟ ذ٬ جٗوطحع ًٛٙ جُطحُٝس، ْٞف جنٍؼ ٝأؿ٤ٍ ٌٓح٢ٗ : "ٍٍْٛٞ-  

٣ٝرو٠ ػ٘ى١ ذ٬ جٗوطحع ٖؼٌٞ ذحُٞؾٞو جُك٢ٓ ُطحُٝس ٝجقىز ٢ٛ ك٢ 

ٝٓؼ٠٘ ًٛج جُوٍٞ إٔ " يجضٜح ُْ ضطـ٤ٍ ٝجٕ ئوٌج٢ً ُٜح ٣ط٘ٞع ٣ٝطـ٤ٍ

ئوٌج٢ً ُِطحُٝس ٓطؼىو ئي ٣ٌٖٔ إٔ أوًٌٜح ٖٓ جُ٘حق٤س جُؿٔح٤ُس أ١ ٖٓ 

 .ٗحق٤س وهس ٚ٘ؼٜح أٝ ٖٓ ٗحق٤س ٓ٘لؼطٜح ٢ُ ك٢ جٌُطحذس أٝ ك٢ جُطؼحّ

أغٍ جُؼح٠لس ٣طٟف ك٢ إٔ جُٗهٙ ج١ًُ ٗكرٚ ٓػ٬ ٫ ٗىٌى ك٤ٚ ئ٫ - 

 .جُٔكحْٖ أٓح جُٗهٙ ج١ًُ ٌٍٗٛٚ ٫ ٍٟٗ ك٤ٚ ئ٫ جُٔٓحٝب

كٔػ٬ ًٍٙ جُط٤ٓ٬ً ٧ْطحي " ئٕ ٖه٤ٛط٘ح ض٘ؼٌّ ػ٠ِ ٌؤ٣ط٘ح ُِؼحُْ"و١٫ٝ - 

ٓؼ٤ٖ ٣ؿؼِْٜ ٫ ٣ىًٌٕٞ جُٔحوز جُط٢ ٣ىٌْٜح ٫ٝ ٣لٜٜٔٞٗح، كحُكحُس جُٗؼ٣ٌٞس ٛ٘ح 

 .ؿ٤ٍش ج٩وٌجى ُىٟ جُط٤ٓ٬ً قط٠ ُٝٞ ًحٕ ج٧ْطحي ٓطٌٔ٘ح ٝ ٓٔطحَج

 .ئوٌجً٘ح ٧ْى ك٢ جُولٙ ك٢ قى٣وس جُك٤ٞجٗحش ٣هطِق ػٖ ئوٌجً٘ح ُٚ ك٢ جُـحذس- 
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انهغح ٔانفكش: انًشكهح انصاَٛح  

  ٣ؼطرٍ ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ ك٢ُٟٞ ذطرؼٚ، كٜٞ ٣ٍ٣ى ٓؼٍكس ج٤ٖ٧حء :ذًٓٛذ

ٝجًطٗحف أٍْجٌ جُٞؾٞو، ٝيُي ذحُط٤ٌق ٝجُطأهِْ ٓغ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢، 

 ًٝٛج ٫ ٣ٌٕٞ ئ٫ ػٖ ٣ٍ٠ن جُِـس ٝجُلٌٍ

٢ٛ ٓؿٔٞػس ٖٓ جٍَُٓٞ ٝج٩ٖحٌجش ٝج٧ٚٞجش جُط٢ ضٓطؼَٔ : فانهغح

ُطٞجَٚ ٝجُطؼر٤ٍ ػٖ جُكحؾ٤حش ج٣ٌٍُٟٝس ٢ٛٝ ٓٗطًٍس ذ٤ٖ ج٩ٗٓحٕ 

 :ٝجُك٤ٞجٕ، ٝجٌُِٔس ض٘وْٓ ئ٠ُ وجٍ ٝٓىٍُٞ ٝضٍذ١ ذ٤ٜ٘ٔح ػ٬هس

  ٛٞ جٌُِٔس أٝ جٌُٛٞز جُٓٔؼ٤س :(ج٩ْْ)كحُىجٍ 

  ٛٞ جُٔؼ٠٘ أٝ جُطٌٛٞ ج٢ًُ٘ٛ:(ج٢ُٗء)أٓح جُٔىٍُٞ 

ٛٞ ٗٗح٠ ػو٢ِ ٣ْٟ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔؼح٢ٗ  ٝجُطٌٛٞجش : أيا انفكش

 ... ٝجُوىٌجش ج٤ًُ٘ٛس ًح٩وٌجى ٝجُطه٤َ ٝجُطًًٍ 

 

 َٛ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ٢ٛ ػ٬هس ٣ٌٍٝٞس أّ جػطرح٤٠س؟ - 

 .( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2014ذحى )

 َٛ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ٠ر٤ؼ٤س أّ جٚط٬ق٤س؟- 

 َٛ ػ٬هس جُىجٍ ذحُٔىٍُٞ ػ٬هس ٣ٌٍٝٞس أّ ئػطرح٤٠س؟- 

 َٛ ػ٬هس ج٧ُلحظ ذح٤ٖ٧حء ض٤َٓ٬س وجتٔح؟- 

 َٛ جُط٬َّ ك٢ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ٢ٛ جُؼ٬هس جُٞق٤ىز جُط٢ ضؿٔؼٜٔح؟- 

 ٓح ػ٬هس ج٧ُلحظ ذح٤ٖ٧حء َٛ ٢ٛ ػ٬هس ٣ٌٍٝٞس أّ ضؼٓل٤س؟- 

 َٛ ٛ٘حى ػ٬هس ضٍجذ١ ٝغ٤ن ذ٤ٖ ج٧ُلحظ ٝجُٔؼح٢ٗ؟- 

 َٛ ٛ٘حى ضطحذن ذ٤ٖ ج٧ُلحظ ٝجُٔؼح٢ٗ؟- 

َٛ ج٤ٖ٧حء ٢ٛ جُط٢ ضلٍٜ ػ٠ِ ج٩ٗٓحٕ ض٤ٔٓطٜح أّ إٔ ج٩ٗٓحٕ ٛٞ - 

 ج١ًُ ٢ٔٓ٣ ج٤ٖ٧حء ٗط٤ؿس جضلحهٚ ٓغ ؿ٤ٍٙ؟

َٛ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جٌُِٔحش ٝج٤ٖ٧حء ػ٬هس ٣ٌٍٝٞس ضلٍٜٞح أٚٞجش - 

 جُطر٤ؼس أّ أٜٗح جػطرح٤٠س ٝجؾطٔحػ٤س؟

 َٛ ضكَٔ ج٧ْٔحء ٤ٔٓٓطٜح ذحٌٍُٟٝز؟- 

 ٣وحٍ إٔ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ُٜٔح ذ٤٘س ُٓح٤ٗس ٝجقىز قَِ ٝٗحهٕ؟- 

 َٛ ج٧ُلحظ ذح٤ٖ٧حء ض٤َٓ٬س وجتٔح؟- 

 َٛ جُط٬َّ ك٢ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ٢ٛ جُؼ٬هس جُٞق٤ىز جُط٢ ضؿٔؼٜٔح؟- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جُِـس نح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس كو١: أٝؾٚ ج٩نط٬ف

 جُِـس نح٤ٚس ٓٗطًٍس ذ٤ٖ ج٩ٗٓحٕ ٝجُك٤ٞجٕ: أٝؾٚ جُطٗحذٚ

 جُط٤ًٍد: أٝؾٚ جُطىجنَ

 

 

 

 

 َٛ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُِـس ٝجُلٌٍ جٗلٛحٍ أّ ئضٛحٍ؟- 

 ٣وحٍ إٔ ج٧ُلحظ قٕٛٞ جُٔؼح٢ٗ قَِ ٝٗحهٕ؟- 

 .( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2017ذحى )َٛ ضٌَٗ جُِـس ػحتوح أٓحّ جُلٌٍ؟ - 

 َٛ ضٓطط٤غ جُِـس إٔ ضؼرٍ ػٖ ًَ أكٌحٌٗح؟- 

 2016ذحى )َٛ جُوىٌز ػ٠ِ جُطؼر٤ٍ ضط٘حْد ٓغ جُوىٌز ػ٠ِ جُطل٤ٌٍ؟ - 

 (ٖؼرس ُـحش أؾ٘ر٤س

ذحى  )قَِ ٝٗحهٕ؟ " ئٕ ج٧ُلحظ هرٌٞ جُٔؼح٢ٗ: "٣وٍٞ أقى جُٔل٣ٌٍٖ- 

 .( ٌٝو ػ٠ِ ٌَٖ ٓوحُس ئْطوٛحء ذحُٞٞغ– ٖؼرس ُـحش أؾ٘ر٤س 2011

 2008ذحى )قَِ ٝٗحهٕ؟ "جُِـس ػحؾُز ػٖ جْط٤ؼحخ ًَ أكٌحٌٗح: "ه٤َ- 

 .(ٌٝو ػ٠ِ ٌَٖ ٓوحُس ئْطوٛحء ذحُٞٞغٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس 

 ٖؼرس 2001ذحى  )َٛ ٣ٌٖٔ ضٌٛٞ ٝؾٞو أكٌحٌ نحٌؼ ئ٠حٌ جُِـس؟ - 

 .(آوجخ ٝػِّٞ ئٗٓح٤ٗس ْحذوح

ئيج ضأِٓ٘ح جُلٌٍ ٝجُِـس ٝؾىٗح ًَ ٝجقى ٜٓ٘ٔح ٣إغٍ : ٣وٍٞ أقى جُٔل٣ٌٍٖ- 

 (.1999ذحى ٖؼرس ُـحش أؾ٘ر٤س )قَِ ٝٗحهٕ " ك٢ ج٧نٍ ٣ٝطأغٍ ذٚ
 َٛ ضٓطط٤غ جُِـس إٔ ضؼٌّ ًَ ٓح ٣ىٌٝ ك٢ كٌٍٗح؟- 

 ، قَِ ٝٗحهٕ؟"٤ُّ ك٢ هٞز جُِـس إٔ ضِٔي جُٔؼح٢ٗ: "٣وٍٞ أذٞ ق٤حٕ جُطٞق٤ى١- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ جُٞظ٤لس ج٧ْح٤ْس ُِـس ضطكىو ك٢ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ أّ ضؿحَٝضٜح؟- 

- 2007ذحى )َٛ ض٘كٍٛ جُِـس ك٢ ضكو٤ن جُط٤ٌق ذ٤ٖ جُلٍو ٝجُٔؿطٔغ؟ - 

 (ٖؼرس آوجخ ٝػِّٞ ئٗٓح٤ٗس ْحذوح

َٛ ضطٔػَ ٝظ٤لس جُِـس ج٠ُٝ٧ ك٢ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢ أّ ُٜح ٝظحتق - 

 أنٍٟ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َٛ جُِـس ٓٗطًٍس ذ٤ٖ ج٩ٗٓحٕ ٝجُك٤ٞجٕ؟ أّ أٜٗح نح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس ًٜٞٗح 

 ضط٤ُٔ ذحُٞػ٢؟

 ه٤َ إٔ ج٬ٌُّ ٓؿٍو ٗٗح٠ ذ٤ُٞٞؾ٤ح قَِ ٝٗحهٕ؟- 

 ٛىف ج٬ٌُّ جُطؼر٤ٍ ػٖ ؿٍجتُٗح كو١  قَِ ٝٗحهٕ؟- 

٣ؼٍف أٌْطٞ إٔ ج٩ٗٓحٕ ق٤ٞجٕ ٗح٠ن قَِ ٝٗحهٕ؟ ٣وٛى ٖٓ ًٛٙ - 

 .جُؼرحٌز إٔ جُِـس نح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػاللح انذال تانًذنٕل

 ػاللح انهفع  تانًؼُٗ

- ػشٔسٚح ذالصيٛح- ؽثٛؼٛح

 :ذطاتمٛح

جُِلع ٣طحذن ٓح ٣ىٍ ػ٤ِٚ  ك٢ 

 جُؼحُْ جُهحٌؾ٢

 

اططالحٛح اذفالٛح - اػرثاؽٛح

 :ذؼفغٛح- اظرًاػٛح- تٍٛ انثشش

٣ٌٔ٘٘ح جُطؼر٤ٍ ػٖ ٓؼ٠٘ ٝجقى 

 ذأٚٞجش ٓهطِلس

 

ئٕ ػ٬هس ج٧ْٔحء ذح٤ٖ٧حء ًحٗص ٣ٌٍٝٞس ، ٧ٕ جُِـس : ذشكٛة

ًحٗص هى٣ٔح ٓكحًحز ٨ُٚٞجش جُطر٤ؼس ٝجٗطٜص جػطرح٤٠س ؿ٤ٍ 

٣ٌٍٝٞس ٧ٜٗح  ٖٓ ٚ٘غ جُرٍٗ ٝجُٔؿطٔغ، ئيٕ كرؼٝ 

جٌُِٔحش ضكح٢ً جُطر٤ؼس ٝذؼٟٜح ج٧نٍ ٗحضؽ ػٖ جٚط٬ـ 

 ٝجضلحم جُرٍٗ

 ػاللح انهغح تانفكش

 
انهغح ٔانفكش - االذعاِ األحاد٘ 

ذغرطٛغ :  يركايالٌ–يرظالٌ 

 انهغح أٌ ذؼثش ػٍ كم أفكاسَا
 

انهغح ٔانفكش - االذعاِ انصُائٙ 

 : انفكش أٔعغ يٍ انهغح–يُفظالٌ 

 انهغح ػاظضج ػٍ انرؼثٛش ػٍ أفكاسَا

 

٣ٌٖٔ ضٗر٤ٚ جُِـس : ضـ٤ِد ج٫ضٛحٍ ػ٠ِ ج٫ٗلٛحٍ، ٣وٍٞ وٌْْٝٞٞ: ذشكٛة

ذٌٞهس ٣ٌٕٞ جُلٌٍ ٝؾٜٜح ج٧ٍٝ، ٝجُٛٞش ٝؾٜٜح جُػح٢ٗ، ٫ٝ ٣ٓطط٤غ كَٛ 

أقى جُٞؾ٤ٜٖ ػٖ ج٧نٍ، ٝج٧ٍٓ ٗلٓٚ ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ جُِـس ئي ٫ ٣ٌٖٔ ػٍُ 

 .جُٛٞش ػٖ جُلٌٍ ٫ٝ جُلٌٍ ػٖ جُٛٞش

 

 :ٔظائف انهغح

 

 :انرٕاطم االظرًاػٙ

أ١ ٗوَ جُٔؼِٞٓحش 

ٝضرحوٍ ج٧كٌحٌ 

 ٝج٧نرحٌ 

 

 :ُْان ػذج ٔظائف نهغح

-ٝظ٤لس ٗل٤ٓس ٖه٤ٛس–ٝظ٤لس ك٣ٌٍس - 

 ....ٓؼٍك٤س-جْطٌٗحك٤س-ٝٚل٤س-ض٘ظ٤ٔ٤س- ئنرح٣ٌس

 ٕضٞك٤ن ذ٤ٖ ج٠٧ٍٝقط٢: ذشكٛة

 

 :خاطٛح انهغح

 

انهغح خاطٛح يشرشكح تٍٛ 

 اإلَغاٌ ٔانحٕٛاٌ

 

 

انهغح خاطٛح إَغاَٛح 

  فمؾ
 

ضٗطٍى ُـس جُك٤ٞجٕ ٓغ ُـس ج٩ٗٓحٕ ك٢ ذؼٝ جُ٘وح٠ ٌُٖ : ذشكٛة

 .٣ٓطك٤َ إٔ ضٍه٠ ُـس جُك٤ٞجٕ ئ٠ُ ُـس ج٩ٗٓحٕ ٧ٕ جُِـس ضط٤ُٔ ذحُلٌٍ

 

 

 لاسٌ تٍٛ نغح اإلَغاٌ ٔانحٕٛاٌ؟

 اعرُرط ْزِ انًمال يٍ يمال خاطٛح انهغح
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 :ششؽٛح/ذالصيٛح/ ؽثٛؼٛح/ ػشٔسٚح: ػاللح انذال تانًذنٕل ػاللح* 

جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُِلع ٝجُٔؼ٠٘ ٢ٛ ػ٬هس ٠ر٤ؼ٤س ضطحذو٤س ٣ٌٍٝٞٝس - 

ٓٓطٞقحز ٖٓ ٠ر٤ؼس أ١ إٔ جُِلع ٣طحذن ٓح ٣ىٍ ػ٤ِٚ ك٢ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢ 

 .ئي ٣ٌل٢ ْٔحع جٌُِٔس ُٔؼٍكس ٓؼ٘حٛح

٠ْٔ ج٩ٗٓحٕ ج٤ٖ٧حء ٗط٤ؿطح ُطو٤ِى ٓرحٍٖ ٧ٚٞجش جُطر٤ؼ٤س ٚحوٌز - 

ػٖ ج٩ٗٓحٕ أٝ جُك٤ٞجٕ أٝ جُؿٞجٓى كٔػ٬ ًِٔس َهُهس ض٤ٍٗ ذحٌٍُٟٝز 

ئ٠ُ ٚٞش جُؼٛلٌٞ ًِٝٔس جُٔٞجء ض٤ٍٗ ذحٌٍُٟٝز ئ٠ُ ٚٞش جُوط١ 

ٝٗلّ ج٢ُٗء ذحُ٘ٓرس ٌُِِٔحش ج٧نٍٟ ٓػَ ٤ٜٗن جُكٔحٌ ٝن٣ٍٍ جُٔحء، 

ٝٓؼ٠٘ ًٛج إٔ ٫ ونَ ُ٪ٗٓحٕ ك٢ ضكى٣ى جٌُِٔحش ٝج٧ُلحظ ٓح وجٓص 

 .ج٤ٖ٧حء جُهحٌؾ٤س ٢ٛ جُط٢ ضٞق٢ ُٚ ذًُي

ئٕ جُطر٤ؼس ٢ٛ جُط٢ أٞلص : "٣وٍٞ أك٠٬ٕٞ ك٢ ٓكحٌٝز ًٍج٤ِ٠ِٞ- 

٣ٞؾى : " ٣ٝوٍٞ أ٣ٟح ك٢ ٗلّ جُٔكحٌٝز" ػ٠ِ ج٧ْٔحء ٓؼ٠٘ نحٚح

 ...".ذحُطر٤ؼس جْْ ٚك٤ف ٌَُ ًحتٖ ك٢ جُك٤حز 

ٝػِْ ءجوّ  : " جْطىٍ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ جُ٘ك١ٞ جذٖ كحٌِ ذوُٞٚ ضؼح٠ُ- 

ًٝٛج و٤َُ ػ٠ِ إٔ جُِـس ٤ُٓص ٖٓ ٚ٘غ جُرٍٗ ٝئٗٔح ٢ٛ " ج٧ْٔحء ًِٜح

 .ٝق٢ ٖٓ ػ٘ى هللا ضؼح٠ُ ٓ٘كٜح ُ٪ٗٓحٕ قط٠ ضَٜٓ ػ٤ِٚ ٓؼٍكس ج٤ٖ٧حء

ٛ٘حى ضٍجذ١ ٝغ٤ن ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ك٢ جُؼ٬ٓس جُِٓح٤ٗس ٧ٕ ػوَ - 

ج٩ٗٓحٕ ٫ ٣طورَ ج٧ٚٞجش جُط٢ ٫ ضكَٔ ٓؼ٠٘ أٝ و٫ُس ٓػ٬ هُٞ٘ح 

ضرىٝ ُ٘ح ًِٔس ؿ٣ٍرس كايج ٓح ؿ٤ٍٗح ضٍض٤د جُكٍٝف ٚحٌش " ٓٞٝخ"

ٝٛ٘ح ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ضلْٜ ٓؼ٠٘ ًٛٙ جٌُِٔس ٢ٛٝ جٗلؿحٌ ه٘رِس ٣وٍٞ " ذّٞٝ"

 .جٍُُٓ ٤ُّ نح٣ٝح ٖٓ جُى٫٫ش: ٤ٛـَ

ئٕ جًُٖٛ ٫ ٣ورَ ٖٓ ج٧ٌٖحٍ جُٛٞض٤س ئ٫ يُي جٌَُٗ ج١ًُ : ذ٘ل٤٘ٓص- 

٣ٌٕٞ قحَٓ ُطٌٛٞ ٣ٌٖٔ جُطؼٍف ػ٤ِٚ ٝئ٫ ٌكٟٚ ػ٠ِ جػطرحٌ أٗٚ 

 .ٓؿٍٜٞ أٝ ؿ٣ٍد

ئٕ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ٤ُٓص جػطرح٤٠س ذَ : ... ج٤َٓ ذ٤٘٤ل٤ٓص- 

 .٢ٛ ػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ يُي ػ٬هس ٣ٌٍٝٞس
/ ذؼفغٛح/اططالحٛح/ اظرًاػٛح/ اػرثاؽٛح: ػاللح انذال تانًذنٕل ػاللح* 

 :انهغح طُغ اإلَغاٌ

٧ٜٗح ... جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ػ٬هس جػطرح٤٠س ٝضؼٓل٤س ٝجٚط٬ق٤س - 

ضٔص ٗط٤ؿس ج٫ضلحم ذ٤ٖ أكٍجو جُٔؿطٔغ، كح٩ٗٓحٕ ٛٞ ج١ًُ ػَٔ ػ٠ِ جذطٌحٌ 

ٝٝٞغ ٌَٓٞ ٝج٩ٖحٌجش ٤ُكىو ٓهطِق ج٤ٖ٧حء ٤ُٓطهىٜٓح ُِطؼر٤ٍ ٝجُطٞجَٚ 

٤ُّٝ أٚٞجش جُطر٤ؼس ٢ٛ جُط٢ كٍٞص ػ٤ِٚ ض٤ٔٓطٜح أٓح جٌُِٔحش جُٔٓطٞقحز 

ٖٓ جُطر٤ؼس ه٤َِ ؾىج ٓوحٌٗس ٓغ ػىو جٌُِٔحش جُوحتٔس ػ٠ِ ج٫ٚط٬ـ ٝج٫ضلحم 

 .ٝذحُطح٢ُ ك٢ٜ قح٫ش ٫ ٣ٌٖٔ جُو٤حِ ػ٤ِٜح

ػ٠ِ جُؼ٬هس ج٩ػطرح٤٠س ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ ك٢ " وٌْْٝٞٞ"٣إًى - 

 . جُؼ٬ٓس جُِٓح٤ٗس ًُٜٝج ٗؿى جنط٬ف ك٢ جُط٤ٔٓس ذ٤ٖ ُِـحش جُؼحُْ

ئٕ جٌُِٔحش أٝ ج٧ُلحظ جُط٢ ٝٞؼص ٫ ضكَٔ ك٢ يجضٜح أ١ ٓؼ٠٘ أٝ - 

ٟٕٓٔٞ ئ٫ ئيج ضلن ػ٤ِٜح أكٍجو جُٔؿطٔغ كح٩ٗٓحٕ ٛٞ ٖٓ ٝٞغ ج٧ُلحظ 

٫ ػ٬هس ُطر٤ؼس " ٠حُٝس"ٝجٍَُٓٞ هٛى جُطؼر٤ٍ ٝجُطٞجَٚ ٓػَ ًِٔص 

 . ذط٤ٔٓطٜح ذَ ئضلن جُرٍٗ ػ٠ِ ض٤ٔٓطٜح ًٌٛج قط٠ ٣ٛرف ُٜح ٓؼ٠٘ ٓكىو

٣ٌٔ٘٘ح جُطؼر٤ٍ ػٖ جُٔؼ٠٘ جُٞجقى ذأٚٞجش ٓهطِلس ٓػَ ًِٔس أْى ُٚ - 

جُٓرغ،ج٤ُِع،ج٤ُٟـْ،ج٧ْحٓس، :  جْْ ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ٜٓ٘ح300أًػٍ ٖٓ 

، ٝٓػَ ًِٔس جُرثٍ ُٜٝح ٍٓجوف أنٍ ٝٛٞ جُؿد، ٝك٢ ٗلّ ...جٍُٟؿحّ 

ج٤ُٓحم ٗؿى جُلؼَ ٍٞخ ٣كَٔ ػىش ٓؼح٢ٗ ذٓرد ج٫ضلحم، ٓػ٬ ٍٞخ 

ٓكٔى ك٢ ج٧ٌٜ أ١ ْحكٍ، ٍٞخ ٓكٔى ٓػح٫ أ١ هى ٓػحٍ، ٍٞخ 

ج٧خ جذ٘ٚ ٓكٔى أ١ ػحهرٚ ذحٍُٟخ،ئيٕ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔىٍُٞ 

ئٕ ضؼىو جُِـحش ٗلٓٚ ٣إًى ذى٤ٜ٣ح : "جػطرح٤٠س ٝك٢ يُي ٣وٍٞ ؾحٕ ذ٤حؾ٢

 ". ُ٪ٖحٌز جُِلظ٤سزج٤ُُٔز ج٫ٚط٬ق٢

جٕ جُؿٔحػس ٢ٛ جُط٢ ضؼط٢ ُ٪ٖحٌز جُِـ٣ٞس و٫ُطٜح ٝك٢ : ؾحٕ ذ٤حؾ٢- 

 .ًٛٙ جُى٫ُس ٣ِطو٢ ج٫كٍجو

جُِـس نح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس ٝٛٞ ج١ًُ ٣ؼط٠ ٤ٖ٨ُحء أْٔحءٛح، كح٩ٗٓحٕ - 

هحوٌ إٔ ٣هطٍع ُـس ؾى٣ىز ٓط٠ أٌجو ٫ٝ ٠ٍٖ ك٢ يُي ْٟٞ جضلحهٚ ٓغ 

ؿ٤ٍٙ، ٓػَ جُٗؼد جُؿُجت١ٍ ئنطٍػٞج جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٛطِكحش جُط٢ 

ضىٍ ػ٠ِ جُٜؿٍز جُـ٤ٍ " جُكٍهس"ضؼرٍ ػٖ ْٜٛٔٞٓ ٝٓٗحًِْٜ ٓػَ 

ضىٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جٍُٖٞز ٤ُّٝ ٍٓٗٝخ، " جُوٜٞز"جٍُٗػ٤س ٝٓٛطِف 

جُِـس : "٢ٛٝ ًِٔحش ٫ ٣ٌٖٔ كٜٔح ئ٫ ذ٠ٍٗ ج٩ضلحم ػ٤ِٜح ٣وٍٞ ١ٍ٘ٛ

 ...".٢ٛ ؾِٔس ٖٓ ج٫ٚط٬قحش ضطر٘حٛح ٤ٛثس جؾطٔحػ٤س 

 :(االذعاِ األحاد٘- ػاللح إذظال )انهغح ذغرطٛغ انرؼثٛش ػٍ أفكاسَا * 

جُِـس ٝجُلٌٍ ٓط٬ٕٛ ْٝٛ ذٔػحذس ٝؾ٢ٜ جُؼِٔس جُ٘وى٣س ؿ٤ٍ جُوحذِس - 

إٔ جُلٌٍ ُـس ٚحٓطس " ُِطؿُتس، ذك٤ع ٫ ٣ٌٖٔ جُطل٤ٌٍ وٕٝ ُـس ذحػطرحٌ 

 ".ٝجُِـس كٌٍ ٗح٠ن

أغرطص جُىٌجْحش جُ٘ل٤ٓس جُكى٣ػس إٔ جُطلَ ٣رىأ ك٢ ضؼِْ جُطل٤ٌٍ ك٢ ٗلّ - 

جُٞهص ج١ًُ ٣طؼِْ ك٤ٚ جُِـس، ٝإٔ أكٌحٌ ج٩ٗٓحٕ ٫ ضٓطط٤غ إٔ ض٘ٗأ ئ٫ 

ئٕ جٍُؿرس ك٢ ضل٤ٌٍ ذىٕٝ ًِٔحش ٓكحُٝس : "ذاضكحوٛح ٓغ جُِـس ٣وٍٞ ٤ٛؿَ

 ".ػى٣ٔس جُؿىٟٝ، كحُِـس ٢ٛ جُط٢ ضؼط٢ جُلٌٍ ٝؾٞوٙ ج٠ْٔ٧ ٝج٧ٚف

جُِـس ضٞٞف ج٧كٌحٌ ٝضٍٗقٜح ٝض٘وِٜح ٦ُن٣ٍٖ، ٝذىٕٝ يُي ضرو٠ ٓؿٍو - 

جٗطرحػحش يجض٤س، ًٔح إٔ ج٧كٌحٌ ضرو٠ ػى٣ٔس جُٔؼ٠٘ ك٢ يٖٛ ٚحقرٜح ئٕ 

جٌُِٔس ُرحِ جُٔؼ٠٘ ٫ُٞٝٛح ُرو٢ : "ُْ ضطؿٓى ك٢ جُٞجهغ ًُجى ه٤َ

 "ضٌِْ قط٠ أٌجى: "، ًٝحٕ و٣ٌحٌش ٣وٍٞ"ٓؿ٫ٜٞ

جُِـس أوجز ضػر٤ص ٨ُكٌحٌ ٝقٔح٣طٜح ٖٓ َٝجٍ، كح٧كٌحٌ جُط٢ ٣ٍٗقٜح - 

ج٧ْطحي ٓػ٬ ٍْػحٕ ٓح ضٍُٝ ئٕ ُْ ٗٓطؼَٔ جُِـس ك٢ ضػر٤طٜح ًٔح ٣وٍٞ 

 ".جُؼِْ ٤ٚى ٝجٌُطحذس ه٤ى: "جُٔػَ

ًِٔح َجوش هىٌز جُلٍو ػ٠ِ جُطل٤ٌٍ ٝجُطؼر٤ٍ ًِٔح جضٓؼص غٍٝضٚ جُِـ٣ٞس - 

جٕ جُِـس ػرحٌز ػٖ ػ٬ٓحش : ًُٜٝج كحُِـس ٫ ضؼٍهَ جُلٌٍ ٣وٍٞ ؾٕٞ ُٞى

 ".ق٤ٓس ضىٍ ػ٠ِ ج٧كٌحٌ جُٔٞؾٞوز ك٢ جًُٖٛ

ئيج ًحٗص جُلٌٍز ك٢ قحؾس ئ٠ُ جُِـس ٢ً ضطكون كإ جُِـس ذىٌٝٛح ك٢ - 

قحؾس ئ٠ُ جُلٌٍ أ١ ػ٘ىٓح ٗلٌٍ ٗطٌِْ، ٝػ٘ىٓح ٗطٌِْ ٗلٌٍ ٣وٍٞ 

ئٕ جُِـس قحكُ جُلٌٍ ًٔح إٔ جُلٌٍ قحكُ جُِـس، ًَ ٝجقى : "٤ٍُٓٞذٞٗط٢

 ".ٜٓ٘ٔح ٣ىكغ ذح٧نٍ ئ٠ُ جُطكون ك٢ جُٞؾٞو

جُِـس ٝجُلٌٍ ٓط٬ٕٛ ٣ٝطٔحٕ ك٢ ٗلّ جُٞهص كك٤ٖ ٗلٌٍ ٗطٌِْ ذٛٞش - 

ؿ٤ٍ ٓٓٔٞع، كٌػ٤ٍج ٓح ٗٗحٛى ٖهٛح ٌٜٓ٘ٔح ك٢ جُطل٤ٌٍ ك٤رىٝ ُ٘ح ًٝأٗٚ 

٣ٌِْ ٖهٛح أنٍ ٝٛٞ ك٢ جُكو٤وس ٣ٌِْ ٗلٓٚ أ١ ٣لٌٍ وجن٤ِح ًُُي هحٍ 

 ".ئٕ جُلٌٍ ٞحؼ ذحٌُِٔحش:"ؾٌٞؼ ؿْٞىٝف

٫ ٝؾٞو ٧كٌحٌ هحتٔس ذًجضٜح، ٫ٝ ٣ٌٖٔ جُكى٣ع : "... ٣وٍٞ وْْٝٞط٤ٍ- 

 ".ػٖ أكٌحٌ ٝجٞكس ٝٓط٤ُٔز هرَ ظٌٜٞ جُِـس

أوٝجش جُلٌٍ ؾ٤ٔؼٜح ٓهُٝٗس ك٢ جُِـس، ٖٝٓ ُْ ٣لٌٍ ك٢ :"٣وٍٞ ج٥ٕ- 

 "جُِـس أذىج، ُْ ٣لٌٍ ذطحضح

 :ػ٬هس جُِـس ذحُلٌٍ ذٔػحذس جُؼ٬هس ذ٤ٖ جٍُٝـ ٝجُؿٓى ٣وٍٞ ٛحِٓطٕٞ- 

 ".ئٕ ج٧ُلحظ قٕٛٞ جُٔؼح٢ٗ "

 ".٫ ضٞؾى أكٌحٌ ػح٣ٌس ٓٓطوِس ػٖ جُِـس: "٣وٍٞ ْطح٤ُٖ- 

 ".جٌُِٔس ضؼط٢ جُلٌٍ ٝؾٞوٙ ج٠ْٔ٧ ٝج٧ٚف: "٤ٛؿَ- 

 ".٤ُٓص غٔس ضل٤ٌٍ ذىٕٝ ٌَٓٞ ُـ٣ٞس:"أٌْطٞ- 

 :(االذعاِ انصُائٙ- ػاللح إَفظال )انهغح ػاظضج ػٍ إعرٛؼاب أفكاسَا * 

 .ئٗ٘ح ِٗٔي أكٌحٌ أًػٍ ٓٔح ِٗٔي أٚٞجضح: ذٍؿٕٓٞ- 

 .جُِـس ػحؾُز ػٖ ٓٓح٣ٍز و٣ٔٞٓس جُلٌٍ: ذٍؿٕٓٞ- 

٣طٍوو ٣ٝط٣ٍع ٝ ٣طأضص ج٩ٗٓحٕ أغ٘حء ج٬ٌُّ ذكػح ػٖ جُؼرحٌجش جُٔ٘حْرس - 

٧كٌحٌٗح، ٝٓػحٍ يُي جْطؼٔحٍ جُٔٓٞوز هرَ ج٩ؾحذس ك٢ جٌُٞهس ج٤ٍُْٔس 

٬ُٓطكحٕ، ذك٤ع ٣ؼؿُ جُط٤ًِٔ ػٖ ج٩ؾحذس ذحٍُؿْ ٖٓ ضُجقْ ج٧كٌحٌ ك٢ 

 .  ٤ُّ ك٢ هٞز جُِـس ضِٔي جُٔؼح٢ٗ: يٛ٘ٚ ٣وٍٞ أذٞ ق٤حٕ جُطٞق٤ى١

ضٗط٤د ٝض٣ُٔن ٓح ًطر٘ٚ غْ ٗؼ٤ى ٤ٚحؿطٚ ٖٓ ؾى٣ى، كوى ذو٢ جُل٤ِٓٞف - 

، ًٝٛج "ٓى٣٘س هللا" ْ٘س قط٠ أنٍؼ ًطحذٚ 15جُوى٣ّ أٝؿط٤ٖٓ قٞج٢ُ 

 .ذٓرد ذكػٚ ػٖ جُؼرحٌجش ج٬ُٔتٔس ٌُطحذٚ

: جُلٌٍ ْحذن ػ٠ِ جُِـس، ٝجُؼح٠لس ْحذوح ػ٠ِ جُلٌٍ ٣وٍٞ ٤ٓهحت٤َ ٗؼ٤ٔس- 

 .جُلٌٍ ًحتٖ هرَ جُِـس، ٝجُؼح٠لس هرَ جُلٌٍ

 .ج٩ٗٓحٕ ٣لٌٍ ك٢ ج٬ٌُّ هرَ ج٬ٌُّ ػٖ أكٌحٌٙ: وٝ ذٞٗحٍ- 

جُطؿٍذس جُ٘ل٤ٓس ضػرص ػؿُ جُِـس ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ جُؼٞج٠ق ٝجُٔٗحػٍ - 

ٝٝٚق ج٤ٖ٧حء جُؿ٤ِٔس، كايج هِص أ٢ٗ ْؼ٤ى ذٔ٘حْرس ٗؿحق٢ ك٢ 

 .جُرٌح٣ٌُٞح كاٗي ٫ ضىٌى ٖٓ ه٢ُٞ وٌؾس جُلٍـ ج١ًُ أٖؼٍ ذٚ

٣ِؿأ ج٩ٗٓحٕ ئ٠ُ جُىٓٞع ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُكُٕ جُٗى٣ى أٝ جُلٍـ جُٗى٣ى، -  

٣ؼؿُ جُِٓحٕ "ذٓرد ػؿُ جُِـس ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٔح ٗٗؼٍ ذٚ ًُُي ٗوٍٞ وجتٔح 

 ".ػٖ جُطؼر٤ٍ

 .أؾَٔ ج٧كٌحٌ ضِي جُط٢ ٫ ٗٓطط٤غ جُطؼر٤ٍ ػٜ٘ح: كح١ٍ٤ُ- 

 :ػرٍ ُٗجٌ هرح٢ٗ ك٢ هٛىضٚ- 

 09 ئٕ جُكٍٝف ضٔٞش ق٤ٖ ضوحٍ................... ًِٔحض٘ح ك٢ جُكد ضوطَ قر٘ح 
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ك٢ ذؼٝ ج٧ق٤حٕ ٣ٍٗـ ج٧ْطحي ٗوطس ٓؼ٤٘س ٖٓ جُىٌِ ٣ٝلْٜ -  

جُط٤ٓ٬ً ضِي جُ٘وطس ذ٢ٗء ٓهحُق ػٖ هٛى ج٧ْطحي ًٝٛج و٤َُ ػ٠ِ 

 .ػؿُ جُِـس ك٢ ض٤َٚٞ أكٌحٌٗح

ٗط٤ؿس ُؼؿُ جُِـس ضْ جذطٌحٌ ْٝحتَ ضؼر٤ٍ ذى٣ِس ًٍْْ ق٤ع ٣وٍٞ جُٔػَ - 

ٝٗؿى أ٣ٟح ئْطؼٔحٍ ج٤ُْٞٔو٠ . جٌُٛٞز أكَٟ ٖٓ أُق ًِٔس: ج٢٘٤ُٛ

 .ك٢ ج٬ُِٓٓٔش ُ٘وَ ٓهطِق ػٞج٠ق ًحُكُٕ أٝ جُلٍـ

ج٧ُلحظ : "جُِـس ضؿٔى جُلٌٍ ك٢ هٞجُد غحذطس كحهىز ُِك٣ٞ٤س ًُُي ه٤َ- 

 ".هرٌٞ جُٔؼح٢ٗ

ػؿُ جُطٍؾٔس ػٖ ضؼر٤ٍ ػٖ جُ٘ٙ ج٢ِٚ٧، كحُطٍؾٔس ضهَ ٓؼ٠٘ - 

، ٝٗؿى أ٣ٟح إٔ "ًَ ٓطٍؾْ نحتٖ: "جُٔوٛٞو ًُُي ٣وٍٞ جُٔػَ ج٣٩طح٢ُ

 .جُوٍإٓ ضًٛد ٓوحٚىٙ ٝئػؿحَٙ ئيج ضْ ضٍؾٔطٚ ٧قى جُِـحش ج٧ؾ٘ر٤س

 

أٔظّ انرشاتّ تٍٛ نغح )انهغح خاطٛح يشرشكح تٍٛ اإلَغاٌ ٔانحٕٛاٌ 

 :(اإلَغاٌ ٔانحٕٛاٌ

٣ؼطرٍ أك٠٬ٕٞ إٔ أَٚ ٗٗأش جُِـس ػ٘ى ج٩ٗٓحٕ ٛٞ ضو٤ِى ٧ٚٞجش - 

 جُطر٤ؼس ذٔح ك٤ٚ ٚٞش جُك٤ٞجٕ، كأًطٓد ُـس ٖٓ ػ٘ى جُطر٤ؼس ٝجُك٤ٞجٕ

ضػرص جُىٌجْحش جُط٢ هحّ ذٜح كٕٞ ك٣ٍٕ إٔ جُ٘كِس جُؼحِٓس ذآٌحٜٗح إٔ - 

ضهرٍ ٗكِس أنٍٟ ذٞؾٞو جٍُق٤ن ػ٠ِ ٗٞع ٓح ٖٓ جٌُُٛٞ ٝيُي 

ذٞجْطس ُـس جٍُهٙ ٝجٍُهٙ ٣هطِق ػ٠ِ قٓد أٗٞجع ج٠٧ؼٔس 

ضٟؼق ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ػَٓ ... ئٕ جٍُهٛحش : ٤ًٔٝطٜح ٣وٍٞ كٕٞ ك٣ٍٕ

 .جٌُُٛٞ أهَ ؾٞوز

هىٌز جُررـحء ػ٠ِ ضو٤ِى أٚٞجش جُرٍٗ، ًًُٝي ذؼٝ أٗٞجع جُوٍوز - 

جٍُجه٤س ضرطْٓ ك٢ قحٍ جُلٍـ، ٝ ضؼرّ ٝضٍٛل ك٢ قحٍ جُـٟد أٝ 

 . جُكُٕ

ضػرص إٔ َُِ٘ٔ ُـس ضهح٠د ٝيُي ك٢ : ج٣٥س جُوٍآ٤ٗس ك٢ ٌْٞز جَُ٘ٔ- 

هحُص ِٗٔس ٣أ٣ٜح جَُ٘ٔ جونِٞج ٓٓحًٌْ٘ ٫ ٣كطٌْٔ٘ "ٓؼ٠٘  هُٞٚ ضؼح٠ُ 

 ".٤ِْٔحٕ ٝؾ٘ٞوٙ ْٝٛ ٫ ٣ٗؼٍٕٝ 

، ًٝٛج ئٖحٌز ئ٠ُ "ُػِِٔ٘ح ٓ٘طن جُط٤ٍ: "هحٍ ضؼح٠ُ ػ٠ِ ُٓحٕ ٤ِْٔحٕ- 

 .ُـس جُط٤ٌٞ

 .   ًحُك٤ٞجٗحش ك٢ جٍُٓى ٓػ٬: جُك٤ٞجٕ ُٚ جُوىٌز ػ٠ِ جُطؼِْ- 

 :(أٔظّ اإلخرالف تٍٛ نغح اإلَغاٌ ٔانحٕٛاٌ)انهغح خاطٛح إَغاَٛح 

 .جُِـس ٤ُٓز ٝنح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس ٧ٜٗح ٍٓضرطس ذحُطل٤ٌٍ- 

٣ؿد جُط٤ُٔ ذ٤ٖ ج٫ضٛحٍ ٝجُِـس،  كح٫ضٛحٍ ٓٗطًٍس ذ٤ٖ ج٩ٗٓحٕ - 

ٝجُك٤ٞجٕ ٧ٕ جُك٤ٞجٗحش ضطَٛ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، أٓح جُِـس نح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس 

 .إٔ ج٧كٌحٌ ضٞؾى ك٢ جُِـس: ... ٧ٜٗح ضط٤ُٔ ذحًًُحء ٝج٩ذىجع ٣وٍٞ ج٥ٕ

جُطٞجَٚ جُك٤ٞج٢ٗ ٤ُّ قٞج٣ٌح كحُ٘كِس جُط٢ ضوّٞ ذكًٍحش ٌٝهٛحش - 

ضرؼع ذٍْحُس ػٖ ٌٓحٕ جُـًجء ٌُٖ ج٬ُٔقع إٔ ذو٤س جُ٘ك٬ش ٫ ضرؼع 

ذٍْحتَ أنٍٟ ٍُِو ػ٠ِ ٌْحُطٜح ٝئٗٔح ٢ٛ ضٓطؿ٤د كو١، كِـس جُك٤ٞجٕ 

١ٔٗ جُطٞجَٚ ج١ًُ ٣ٓطهىٓٚ جُ٘كَ ٛٞ ٤ُّ ُـس : ٓكىٝوز ٣وٍٞ ذ٘ل٤٘ٓص

 .ٝئٗٔح ٖلٍز ئٖحٌجش

جُطٞجَٚ جُك٤ٞج٢ٗ ؿ١ُ٣ٍ كط١ٍ أ١ أٗٚ ٣ط٤ُٔ  ذحُػرحش ٝػىّ جُطؿىو - 

 .ػ٠ِ ػٌّ ُـس ج٩ٗٓحٕ

ئٕ جٍُُٓ جُـ١ُ٣ٍ ٣ط٤ُٔ ذحُطٔحْي، ك٢ ق٤ٖ إٔ جٍُُٓ : ذٍؿٕٓٞ- 

 .ج٢ًًُ ٣ط٤ُٔ ذ٘ٞع ٖٓ جُكًٍس

جُطٞجَٚ جُك٤ٞج٢ٗ ٍٓضر١ ذحُكحؾحش جُر٤ُٞٞؾ٤س ٫ٝ ٣طؼىٛح ُِطؼر٤ٍ ػٖ - 

ئٕ جُطلَ ػ٘ىٓح ٣وٍٞ ٧ٓٚ ئ٢٘ٗ : ج٧كٌحٌ ٝجُٔٗحػٍ ٣وٍٞ ؾٕٞ ٛحُىجٕ

ًٛج ٓح كؼِطٚ ك٢ : ؾحتغ أٝ أ٣ٌى جُّ٘ٞ ٫ ٣ُجٍ ق٤ٞجٗح ٌُٝ٘ٚ ػ٘ىٓح ٣وٍٞ

 .جُٛرحـ كاٗٚ ٣رىأ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ئٗٓحٗح

ئٕ أًَٔ جُك٤ٞجٗحش ٝأهىٌٛح ػ٠ِ ئٚىجٌ أٚٞجش ًحُررـحء : و٣ٌحٌش- 

٫ ض٘طن ٗطوح ٣ٜٗى أٜٗح ضؼ٢ ٓح ضوٍٞ، ٣ٝظَ أوجؤٛح جُِـ١ٞ وٕٝ 

 .ٓٓطٟٞ أوجء أؿر٠ ج٠٧لحٍ

 .ئٞحكس ٓٞهق ٝظحتق جُِـس جُٔطؼىوز+ 

 

 

 

 

 

 :انٕظٛفح األعاعٛح نهغح ْٙ انرٕاطم االظرًاػٙ

ئيج ًحٗص جُِـس ٓحوز ُِلٌٍ : ضوٍٞ جُؼحُٔس جُِـ٣ٞس جُل٤ٍٓٗس ؾ٤ُٞح ٣ًٍٓط٤ل٤ح- 

ك٢ٜ أ٣ٟح ػٍ٘ٛ ُِطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢، ك٬ ٓؿطٔغ ذىٕٝ ُـس ًٔح أٗٚ ٤ُّ 

 .ٛ٘حى ٓؿطٔغ ذىٕٝ ضٞجَٚ

 .جُِـس ٢ٛ ًَ ٓح ٣ؼرٍ ذٚ جُوّٞ ػٖ أؿٍجْٜٞ: هحٍ جُؿٍؾح٢ٗ- 

ضإو١ جُِـس ٝظ٤لس ٗوَ جُٔؼِٞٓحش ٝضرحوٍ جُٔؼٍكس ٝجُٔٗحػٍ ٝج٧نرحٌ - 

ٖٓ ٠ٍف ئ٠ُ ٠ٍف غح٢ٗ، ٝضرىأ ًٛٙ جُٞظ٤لس ذطر٤ِؾ جٍُْحُس ٖٓ جٍَُْٔ 

ئ٠ُ جٍَُْٔ ئ٤ُٚ، ٝضٌٕٞ ك٢ قحُس ضٞجؾى ُٓحٕ ٓٗطٍى ذ٤ٖ جٍَُْٔ 

 .ٝجٍَُْٔ ئ٤ُٚ

ػ٘ى ٓكحُٝس جُرؼٝ جُطؼٍف ػ٠ِ غوحكس ٝضح٣ٌم ٓؿطٔؼحش أنٍٟ ك٬ ذى - 

ٖٓ ٓؼٍكس ُـطْٜ، ٧ٜٗح ٓلطحـ ٍٝٚٞ ُلْٜ جُٗؼٞخ ج٧نٍٟ، ٝٝؾٞو ُـس 

 ٓٗطًٍس ػحَٓ ٖٓ ػٞجَٓ ٝقىز ٝضٔحْي  أكٍجو جُٔؿطٔغ 
 :كٛف ٚحذز انرٕاطم ٔيا ْٙ ششٔؽّ؟ حذدْا سٔياٌ ظاكثغٌٕ ْٔٙ عرّ ششٔؽ

 ٝٛٞ جُطٍف جُٔرِؾ ٍُِْحُس: جٍَُْٔ- 1

 ٝٛٞ جُطٍف جُٔٓطورَ ٍُِْحُس: جٍَُْٔ ئ٤ُٚ- 2

 ٝٛٞ جُٔٞٞٞع جُٔٞؾٚ ٖٓ جٍَُْٔ ئ٠ُ جٍَُْٔ ئ٤ُٚ : جٍُْحُس- 3

 ٢ٛٝ أوجز ض٤َٚٞ جٍُْحُس ٓػَ جُٜحضق جُل٤ّ جُطِلحَ: ٌٝجذ١ ج٫ضٛحٍ- 4

 ٝٛٞ ٓح ٣ٌٖٔ ٖٓ كي ٌَٓٞ جٍُْحُس: جُٗلٍز- 5

 ٢ٛٝ ضلحػَ جُٔٓطورَ ٓغ جٍُْحُس جٍُِْٔس ئ٤ُٚ: ج٫ْطؿحذس- 6

 ٝئيج ضٞكٍش ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ كإ جُِـس ضإو١ ٝظ٤لطٜح جُطٞج٤ِٚس ج٫ؾطٔحػ٤س

 ....ٛ٘حى كٍم ذ٤ٖ جُطٞجَٚ ذًٜٙ ج٠ٍُٝٗ ٝذ٤ٖ جُطٞجَٚ ػ٘ى جُك٤ٞجٕ- 

 .يًٍ جُٔٞهق إٔ جُِـس نح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس+ 

ك٢ ضٓحػى جُلٍو ػ٠ِ : ٣ظٍٜ جُطٞجَٚ أًػٍج ك٢ جُٞظ٤لس ج٫ؾطٔحػ٤س- 

ضو٤ِى ٝج٫ُطُجّ ذو٤ْ جُٔؿطٔغ ج١ًُ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ، ٝضٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓٗحًٌس جُـ٤ٍ 

 .جُِـس ضؿؼَ ج٧ٓس ٬ً ٓطٍجٚح: أكٍجقْٜ ٝأقُجْٜٗ ٣وٍٞ جُل٤ِٓٞف ك٤هطٚ

ضِؼد جُِـس وٌٝ ٗحهَ ُِطٍجظ ذٌَٗ ػحّ ٖٓ ؾ٤َ ئ٠ُ أنٍ، كرٞجْططٜح - 

٣طْ ضى٣ٖٝ ًحَٓ جُطٍجظ جُر٣ٍٗس ٢ٛٝ ضؼطرٍ قِوس جَُٞٚ جُٔط٤٘س جُط٢ 

 .ضٍذ١ جُٔح٢ٞ ذحُكحٍٞ ذحُٔٓطورَ

 :انهغح نذٚٓا ػذج ٔظائف أخشٖ

ٓهطِق جُؼ٤ِٔحش جُؼو٤ِس ٓػَ جُطك٤َِ ٝجُط٤ًٍد : ٝظ٤لس ك٣ٌٍس- 1

ٝجُٔوحٌٗس ٫ُٞٝ ٝؾٞو جُِـحش ُٔح جْططحع ج٩ٗٓحٕ ضك٤َِ أكٌحٌٙ، كحُِـس 

 .أوجز ن٤حٍ ٗؼرٍ ذٜح ػٖ ئذىجػحض٘ح ك٢ جُلٖ ٝجُؼِْ ٝج٣ٍُح٤ٞحش

ق٤ع أٜٗح ٤ِْٝس ُطؼر٤ٍ ػٖ جُٔٗحػٍ جُلٍو ٝجٗلؼح٫ضٚ : ٝظ٤لس ٗل٤ٓس- 2

ٝػٞج٠لٚ جُٔهطِلس ٓػَ ٓح ٣ٓطؼِٔٚ جُل٘حٕٗٞ ك٢ جُـ٘حء ًٜٞٗح ٤ِْٝس ٖٓ 

ْٝحتَ جٍُجقس جُ٘ل٤ٓس، ٝٗؿى أ٣ٟح إٔ ج٩ٗٓحٕ ٣ؼرٍ ذٌِٔحش ػ٠ِ ٓح ٣ىٌٝ 

: ذهح٠ٍٙ ٖٓ أكٌحٌ ٝأٍْجٌ ٖٓ أؾَ ضهل٤ق ًٛٙ جُٟـ٠ٞ ػ٤ِٚ ٣وٍٞ ج٥ٕ

جُِـس ٢ٛ ًٛج ج٤ُٔىجٕ جُؿ٤َٔ ج١ًُ ٣ٔطى ٖٓ أػٔحم ج٤ُْٞٔو٠ ئ٠ُ هْٔ 

 .جُؿرٍ

 .ٖٓ ضه٤َ ٝئذىجع ٣ٝؼٌٜٓح ك٢ هٞجُد ُـ٣ٞس: ٝظ٤لس ضه٤ِ٤س- 3

ذك٤ع ٣ٓطط٤غ جُلٍو ٖٓ ن٬ٍ جُِـس إٔ ٣ؼرٍ ػٖ : ٝظ٤لس ٖه٤ٛس- 4

أٌجتٚ ٝأكٌحٌٙ ضؿحٙ ٓٞٞٞع ٓؼ٤ٖ، ٝذحُطح٢ُ ٣ػرص ٤ًحٗٚ جُٗه٢ٛ ٧ٜٗح 

 .ضٌِْ قط٠ أٌجى: ضؼٌّ ٖه٤ٛس جُلٍو ًٔح ٣وٍٞ و٣ٌحٌش

جكؼَ ًًج ٫ٝ ضلؼَ ًًج، كٖٔ ن٬ٍ جُِـس ٣ٓطط٤غ جُلٍو : ٝظ٤لس ض٘ظ٤ٔ٤س- 5

إٔ ٣طكٌْ ك٢ ِْٞى ج٥ن٣ٍٖ، ٓػَ ض٘ظ٤ْ  ج٧ْطحي جُط٤ٓ٬ً ١ْٝ جُكٛس، 

 .ٝج٬ُكطحش جُط٢ ٗوٍؤٛح ٓػَ هٞج٤ٖٗ ٤ٍْ جٌٍُٔٝ

 ٖٓ ن٬ٍ ٠ٍـ ج٧ْثِس ذـٍٜ جُٔؼٍكس: ٝظ٤لس جْطٌٗحك٤س- 6

 .أ١ ػ٘ىٓح ض٣ٍى إٔ ضكَٛ ػ٠ِ ٢ٖء ٖٓ ػ٘ى ؿ٤ٍى: ٝظ٤لس ٗلؼ٤س- 7

ٗوَ جُٔؼِٞٓحش جُؿى٣ىز، ٝٗوَ جُهرٍجش : (ئػ٤ٓ٬س)ٝظ٤لس ئنرح٣ٌس - 8

 .ٝجُٔؼِٞٓحش ذ٤ٖ ج٧كٍجو، ٝ نحٚس ذؼى ضطٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ جُٜحتَ

 : .....ٝظ٤لس ٓؼٍك٤س- 9

ٖٓ أؾَ ٝٚق ٓهطِق ج٤ٖ٧حء جُط٢ ضك١٤ ذ٘ح، ٓػَ : ٝظ٤لس ٝٚل٤س- 10

 .ٝٚق جُظٞجٍٛ جُطر٤ؼ٤س

 ًٌٝٛج كإ جُِـس ٓطؼىوز  جُٞظحتق ٫ٝ ٣ٌٖٔ قٍٛٛح ك٢ ؾحٗد ٓؼ٤ٖ- 

ئٕ جُِـحش ضٛ٘غ ٓؼحٌك٘ح ٝ آٌجت٘ح ٝأقٌحٓ٘ح : ٣وٍٞ جُل٤ِٓٞف ًٞٗى٣حى

 . جُٔٓروس

 

 

 لاسٌ تٍٛ نغح اإلَغاٌ ٔانحٕٛاٌ؟

 اعرُرط ْزِ انًمال يٍ يمال خاطٛح انهغح
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األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 انشؼٕس ٔانالشؼٕس: انًشكهح انصانصح

٣ٜطْ ػِْ جُ٘لّ ذىجٌْس ٓهطِق جُظٞجٍٛ جُ٘ل٤ٓس جُٛحوٌز ػٖ :انرًٓٛذ

٢ٛٝ أقٞجٍ ذح٤٘٠س ... ج٩ٗٓحٕ ٖٓ يجًٍز ٝضه٤َ ٝػٞج٠ق ٝؿ٤ٍٛح

ٛٞ  ج١ًُانشؼٕس ٝيجض٤س ٫ ٣ٌٖٔ جُطؼٍف ػ٤ِٜح ٝئوٌجًٜح ئ٫ ذٞجْطس  

ٓؼٍكس أ٤ُٝس ٝٓرحٍٖز ٣طِؼ٘ح ػ٠ِ ق٤حض٘ح جُ٘ل٤ٓس وٕٝ ٝجْطس، ؿ٤ٍ إٔ 

ٛ٘حى ًِْٞحش أنٍٟ ٫ ٣ؼ٢ ج٩ٗٓحٕ أْرحذٜح ٫ٝ ٣ٓطط٤غ ئوٌجًٜح ٝجُط٢ 

ٝٛٞ جُؿحٗد انالشؼٕس ُٜح ضأغ٤ٍ ػ٤ٔن ػ٠ِ أٗلٓ٘ح ٝجُط٢ ضؼٍف خ

 .جُهل٢ ٝجُٔظِْ ٖٓ جُ٘لّ ج٩ٗٓح٤ٗس

 ضؼ٢٘ جُ٘لّ: ج٤ٌُُٓٞٞؾ٤س

 ٛٞ جُٗؼٌٞ:  جُٞػ٢

 ٗوٛى ذٚ ج٬ُٖؼٌٞ: جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ أٝ جُطل٤ٍٓ جُطك٢ِ٤ِ

َٛ أْحِ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ٛٞ جُٗؼٌٞ كو١ أّ إٔ ٛ٘حى ؾٞجٗد - 

 ٫ٖؼ٣ٌٞس ضلٍٓ ًِْٞ٘ح؟

 ( ٖؼرس آوجخ ٝػِّٞ ئٗٓح٤ٗس ْحذوح1997ذحى )َٛ ًَ ٓح ٛٞ ٗل٢ٓ ٖؼ١ٌٞ؟- 

ئيج ًحٕ جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ ٣ٍكٝ جُٔطحذوس ذ٤ٖ جُ٘لّ ٝجُٞػ٢، كٔح ٢ٛ - 

 (  ٖؼرس آوجخ ٝػِّٞ ئٗٓح٤ٗس ْحذوح2007ذحى )ٓرٌٍجضٚ؟ 

ئٕ ك٤ٍٞس ج٬ُٖؼٌٞ ك٤ٍٞس ٫َٓس ٍٝٓٗٝػس : ٣وٍٞ ٤ْـٔٞٗى ك٣ٍٝى- 

 ُٝى٣٘ح ػىز قؿؽ ضإًى ٝؾٞوٛح قَِ ٝٗحهٕ؟

 .( ٠ٍـ جُٓإجٍ ػ٠ِ ٌَٖ ئْطوٛحء ذحُٞٞغ– ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس 2009ذحى ) 

َٛ جُٗؼٌٞ ًحف ُٔؼٍكس ٝضل٤ٍٓ ق٤حض٘ح جُ٘ل٤ٓس أّ إٔ ج٬ُٖؼٌٞ - 

 ١ٌٍٝٞ ُطل٤ٍٓ ٓح ٫ ٗلٜٔٚ ػٖ ٣ٍ٠ن جُٗؼٌٞ؟

 َٛ ٛ٘حى ؾٞجٗد ٫ ٖؼ٣ٌٞس ٫ ذى ٖٓ ج٫ػطٍجف ذٜح؟- 

 َٛ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ٓطحذوس ُِك٤حز جُٗؼ٣ٌٞس؟- 

 َٛ جُك٤حز ج٤ٌُُٓٞٞؾ٤س ُ٪ٗٓحٕ ٝجػ٤س وجتٔح؟- 

  ج٩ٗٓحٕ ػٖ ٣ٍ٠ن ج٬ُٖؼٌٞ؟زَٛ ٣ٌٖٔ جُطؼٍف ػ٠ِ ٤ٌُْٞٞؾ٢- 

 َٛ ٣ٌَٗ جُٗؼٌٞ ٓؿَٔ جُك٤حز ج٤ٌُُٓٞٞؾ٤س ُىٟ ج٩ٗٓحٕ؟- 

 جُٗؼٌٞ ٛٞ ٝػ٢ جًُجش ذٌَ أقٞجُٜح، قَِ ٝٗحهٕ؟: ٣وٍٞ ٫٫ٗى- 

 ه٤َ ئٕ ٝػ٢ ج٩ٗٓحٕ ٛٞ ؾٍٞٛ ق٤حضٚ جُ٘ل٤ٓس، ٓح ٌأ٣ي؟- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:جانًذسعح انكالعٛكٙ)أَظاس ػهى انُفظ انرمهٛذ٘ : يٕلف انشؼٕس

جُٗؼٌٞ أْحِ ُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ٝذطح٢ُ كٌَ ٓح ٛٞ ٗل٢ٓ ٖؼ١ٌٞ - 

ذحٌٍُٟٝز، ك٤ٌل٢ إٔ ٣كَِ جٍُٔء ٖؼٌٞٙ ٤ُطؼٍف ذٌَٗ ٝجٞف ػ٠ِ ًَ 

 ٫ أٝ ٓح ٣وّٞ ذٚ ٖٓ أكؼحٍ،ٝإٔ جُ٘لّٓح ٣كىظ ك٢ يجضٚ ٖٓ أقٞجٍ ٗل٤ٓس 

ض٘وطغ إٔ جُطل٤ٌٍ ئ٫ ئيج جٗؼىّ ٝؾٞوٛح، كٌَ ٗٗح٠ ٗل٢ٓ ٖؼ١ٌٞ ٝٓح ٫ 

أٗح أكٌٍ ئيٕ أٗح ٓٞؾٞو، : ٗٗؼٍ ذٚ كٜٞ ٤ُّ ٖٓ أٗلٓح، ٣وٍٞ و٣ٌحٌش

 .ٓط٠ جٗوطؼص جُ٘لّ ػٖ جُطل٤ٌٍ جٗوطغ ٝؾٞوٛح: ٣ٝوٍٞ أ٣ٟح

جُكٞجوظ جُٗؼ٣ٌٞس ٓػَ جُلٍـ قُٕ ؿٟد، ٝأٓح جُكٞجوظ  - 

ج٬ُٖؼ٣ٌٞس ك٬ ضَٗٔ جُظٞجٍٛ جُ٘ل٤ٓس ذَ ضوطٍٛ ػ٠ِ جُؿحٗد 

: ٣وٍٞ ١ٍ٘ٛ...  جُل٣ُ٤ُٞٞؾ٢ ًحُىٌٝز جُى٣ٞٓس ٝجُْٜٟ ٝٗرٟحش جُوِد 

جُٗؼٌٞ ٝجُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ٓطٍجوكحٕ ٝذحُطح٢ُ كحٕ جُظحٍٛز ئٓح ٖؼ٣ٌٞس "

٤ُّ ٛ٘حى ق٤حز ٗل٤ٓس : "، ٣ٝوٍٞ و٣ٌحٌش"ك٣ُ٤حت٤س أٝ ٖؼ٣ٌٞس ٗل٤ٓس

 ".نحٌؼ جٍُٝـ ئ٫ جُك٤حز جُل٣ُ٤ُٞٞؾ٤س

٫ ٣ٌٖٔ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُ٘و٤ٟ٤ٖ جُٗؼٌٞ ٝج٬ُٖؼٌٞ ك٢ ٗلّ ٝجقىز ذك٤ع - 

٫ : ٫ ٣ٌٖٔ ضٌٛٞ ٝؾٞو ػوَ ٫ ٣ؼوَ ٝٗلّ ٫ ضٗؼٍ ٣وٍٞ وٝذ٤ٍجٕ

 .ضٞؾى ٝجهؼس ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ػٜ٘ح أٜٗح ٓؼِٞٓس وٕٝ جُٗؼٌٞ ذٜح

ُٞ ًحٕ ج٬ُٖؼٌٞ ٓٞؾٞوج ك٢ جُ٘لّ ٌُحٕ هحذ٬ ٬ُِٔقظس ػٖ ٣ٍ٠ن - 

 .٫ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣لٌٍ وٕٝ إٔ ٣ٗؼٍ ذطل٤ٌٍٙئٕ ج٩ٗٓحٕ :  جُٗؼٌٞ ٣وٍٞ ج٥ٕ

ٌكٝ ْحٌضٍ جُوٍٞ ذٞؾٞو ػٞج٠ق ٫ ٖؼ٣ٌٞس ٧ٕ يُي ٍٞخ ٖٓ - 

ئٕ ٓلّٜٞ ج٬ُٖؼٌٞ جُ٘ل٢ٓ ٛٞ ٓلّٜٞ ٓط٘حهٝ : جُْٞٛ ٝجُهطأ ق٤ع ٣وٍٞ

 .أػ٢ أ٢٘ٗ ٓٞؾٞوئيج ٫ ضٞؾى ئ٫ ٣ٍ٠وس ٝجقىز ُِٞؾٞو ٢ٛٝ إٔ 

 .ئٕ ئٌٗحٌ ج٬ُٖؼٌٞ أٍٓ ضطٟٔ٘ٚ ًَ وٌجْس ٗل٤ٓس ُِٗؼٌٞ: ١ٍ٘ٛ- 

 .جُ٘لّ ؾٍٞٛ ٤ٓطحك٣ُ٤و٢ ذ١٤ٓ ٣طٌٕٞ ٖٓ جُٗؼٌٞ كو١: و٣ٌحٌش- 

 .٤ُّ ٛ٘حى ٢ٖء ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓط٘حُٝ٘ح ؿ٤ٍ أكٌحٌٗح: و٣ٌحٌش- 

جُٗؼٌٞ ًًٜج جٍُٜ٘ ٫ ٣ؼٍف جُٞهٞف ٣٘هلٝ ج٠ُ وٌؾحش : ... ذٍؿٕٓٞ- 

 .ٓطى٤ٗس ٌُ٘ٚ ٫ ٣ـ٤د

 .جُٗؼٌٞ ذحًُجش ٫ ٣٘وطغ أذىج: جذٖ ٤ْ٘ح- 

 .جػٍف ٗلٓي ذ٘لٓي: ْوٍج٠- 

ئٕ ػِْ جُ٘لّ ٛٞ ٝٚق ٝضل٤ٍٓ ٨ُقٞجٍ جُٗؼ٣ٌٞس ٖٓ : ٤ُٝحّ ؾ٤ّٔ- 

 .ق٤ع ٢ٛ ًًُي

٫ أقى ٣ؼٍف َٛ أٗص ؾرحٕ أٝ ٠حؿ٤س ئ٫ أٗص، كح٥نٍٕٝ ٫ : ٓٞٗطح٤ٗٚ- 

 .٣ٍٝٗي أذىج

 :(ػهى انُفظ انًؼاطش)يٕلف انالشؼٕس 

 جُٗؼٌٞ ٤ُّ ًحك٢ ُٔؼٍكس ٝكْٜ ًَ نرح٣ح جُ٘لّ ًُُي كٜ٘حى ًِْٞحش -

أنٍٟ ٫ ٣ؼ٢ ج٩ٗٓحٕ أْرحذٜح ٫ٝ ٣ٓطط٤غ ئوٌجًٜح ٝجُط٢ ُٜح ضأغ٤ٍ ػ٤ٔن 

ٝٛٞ جُؿحٗد جُهل٢ ٝجُٔظِْ ٖٓ انالشؼٕس ػ٠ِ أٗلٓ٘ح ٝجُط٢ ضؼٍف خ

جُ٘لّ ج٩ٗٓح٤ٗس، كحُٗؼٌٞ ٝقىٙ ػحؾُ ػٖ ضل٤ٍٓ ًَ ٓح ٣ٛىٌ ػٖ 

جُ٘لّ، ٝجُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ض٘وْٓ ئ٠ُ ٖؼ٣ٌٞس ٫ٝ ٖؼ٣ٌٞس ٝج٬ُٖؼٌٞ ٣ٔػَ 

ئٕ وٝجكؼ٘ح جُٗؼ٣ٌٞس ٤ُٓص ْٟٞ : جُؿحٗد ج٧ًرٍ ٜٓ٘ح، ٣وٍٞ ٖٞذٜ٘حٌٝ

 .ٝجؾٜس ضهرة وٝجكؼ٘ح ج٬ُٖؼ٣ٌٞس

ئٕ ج٬ُٔقظس ٤ُٓص و٬٤ُ ػ٠ِ ٝؾٞو ج٤ٖ٧حء ق٤ع ٣ٌٖٔ إٔ ٗٓطىٍ ػ٠ِ - 

ٝؾٞو ج٢ُٗء ٖٓ ن٬ٍ أغحٌٙ ك٬ أقى ٣ٓطط٤غ ٬ٓقظس جُط٤حٌ جٌٍُٜذحت٢ أٝ 

جُؿحيذ٤س، ٌٝؿْ يُي كأغحٌٛٔح ضؿؼِ٘ح ٫ ٌٍٗ٘ ٝؾٞوٛٔح، ٗلّ ج٧ٍٓ ٓغ 

 .ج٬ُٖؼٌٞ ئيج ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗٓطىٍ ػ٠ِ ٝؾٞوٙ ٖٓ ن٬ٍ أغحٌٙ ػ٠ِ ج٩ٗٓحٕ

ج٬ُٖؼٌٞ ك٤ٍٞس ٫َٓس ٍٝٓٗٝػس ٓغ ٝؾٞو ج٧وُس : ٤ْـٔٞٗى ك٣ٍٝى- 

 .جُط٢ ضػرص ٝؾٞو ج٬ُٖؼٌٞ

ئٕ ٓؼط٤حش جُٗؼٌٞ ٗحهٛس ؾىج كٌػ٤ٍ ٓح ضٛىٌ ػٖ ج٩ٗٓحٕ : ك٣ٍٝى- 

 . ج٤ُِْٓ ٝج٣ٍُٔٝ أكؼحٍ ٫ ضطٔطغ ذٜٗحوز جُٗؼٌٞ ًحُٜلٞجش ٝج٧ق٬ّ

ئٕ ػِْ جُ٘لّ ج١ًُ ٣وطٍٛ ػ٠ِ وٌجْس جُٗؼٌٞ ٫ ٣ٓطط٤غ قَ : ك٣ٍٝى

 .ٌِٓٗط٢ ج٧ق٬ّ ٝجُط٣ْٞ٘ جُٔـ٘ح٢ٓ٤٠

ئٕ ٓؿٍو ئػطحء ٓؼ٠٘ ٨ُػٍجٜ جُؼٛر٤س ذلَٟ جُطل٤ٍٓ : ك٣ٍٝى- 

 . جُطك٢ِ٤ِ ٣ٌٕٞ قؿس وجٓـس ػ٠ِ ٝؾٞو ٗٗح٠ ٗل٢ٓ ٫ٖؼ١ٌٞ

ئٕ ضو٤ْٓ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ئ٠ُ ٓح ٛٞ ٖؼ١ٌٞ ٝٓح ٫ ٖؼ١ٌٞ، ٛٞ : ك٣ٍٝى- 

 .جُلٍٜ ج٧ْح٢ْ ج١ًُ ٣وّٞ ػ٤ِٚ جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ

ئٕ جُل٘حٕ ج١ًُ ٣ٍْْ ُٞقس ك٤٘س ٤ُّ ئ٫ ٣ٍ٠وس ٫ ٖؼ٣ٌٞس : ك٣ٍٝى- 

 .ُِطؼر٤ٍ ػٖ ؿ٣ٍُضٚ جُؿ٤ٓ٘س جٌُٔرٞضس

 ج٬ُٖؼٌٞ أْحِ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس جُٗؼٌٞ أْحِ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس

جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس ٤ًحٕ ٓطٗحذي ٣طىجنَ ك٤ٚ ٓح ٛٞ :(ذٕفٛك): انرشكٛة

ٖؼ١ٌٞ ذٔح ٛٞ ٫ ٖؼ١ٌٞ، كحُٗؼٌٞ ٣ٌٔ٘٘ح ٖٓ كْٜ جُؿحٗد 

جُٞجػ٢ ٖٓ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس  ذك٤ع ٣ٌٔ٘٘ح ئوٌجًٚ ٝج٬٠٩ع ػ٤ِٚ 

،ٝج٬ُٖؼٌٞ ٣ٌٔ٘٘ح ٖٓ كْٜ جُؿحٗد ج٬ُٝجػ٢ ٜٓ٘ح ٫ٝ ٣ٌٔ٘٘ح 

 .جٌُٗق ػ٘ٚ ئ٫ ٖٓ ن٬ٍ جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ
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 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    

 
 



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

جٌُٔرٞضحش جُ٘ل٤ٓس ضإغٍ ػ٠ِ ػ٤ِٔط٢ جُطًًٍ ٝج٤ُٓ٘حٕ، كح٣ًًٍُحش جُط٢ - 

 .ضٍوٗح ذٌَٗ ػل١ٞ ٍٓوٛح ئ٠ُ جُ٘ٗح٠ ج٬ُٖؼ١ٌٞ، ًًُٝي ج٤ُٓ٘حٕ

إٔ جُطلَ ج١ًُ ٣٘ٗأ ك٢ أٍْز " جٌُرص"٣إًى ٤ْـٔٞٗى ك٣ٍٝى ك٢ ًطحذٚ - 

جُطلَ : "ؿ٤ٍ ٣ْٞس ٣ؼؿُ ػٖ ئوٌجى جُك٤حز ئوٌجًح ٤ِْٔح، ق٤ع ٣وٍٞ

 ".ج١ًُ ٣٘ٗأ ك٢ ذ٤ثس ػ٤٘لس ٣طٍْم ك٢ يٛ٘ٚ إٔ جُوٓٞز ٌٍٞٝز قط٤ٔس 

جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ هطغ أٖٞج٠ح ًر٤ٍز ك٢ كْٜ ضلح٤َٚ : "٣وٍٞ ك٣ٍٝى- 

ج٧ٗح ٣طأغٍ : "، ٣ٝوٍٞ أ٣ٟح"جُؼوَ ػ٠ِ ٞٞء ضك٤َِ جُظٞجٍٛ جُ٘ل٤ٓس

 ".   ذح٩وٌجى جُك٢ٓ، ٣ٝطأغٍ ًًُي ذحُـٍجتُ

ٛٞ قحُس ٖٓ جُٜىٝء ٝج٫ْطٍنحء ضكىظ ك٢ : يا ْٕ انرُٕٚى انًغُاؽٛغٙ

ؾْٓ ج٩ٗٓحٕ ػٖ ٣ٍ٠ن ضٍو٣ى ُلع ٓؼ٤ٖ أًػٍ ٖٓ ٍٓز أٝ ػٍٜ 

ٌٚٞز ػ٠ِ ج٣ٍُٔٝ أًػٍ ٖٓ ٍٓز، كٔػ٬ ػ٘ىٓح ضٌٕٞ ٓٓطِو٢ أٓحّ 

جُطِلحَ كؿأز ضؿى ٗلٓي ضـ١ ك٢ جُّ٘ٞ وٕٝ ئٌجوضي ٝجُلطٍز جُط٢ ضٌٕٞ هرَ 

 جُّ٘ٞ ٝجُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ؾٓىى ك٢ ًحَٓ جْطٍنحتٚ ٢ٛ جُط٢ ض٠ٔٓ

 كل٢ ٓػَ ًٛٙ جُكحُس ٣ٓطـِٜٞٗح جُٔؼحُؿٕٞ جُ٘ل٤ٕٓٞ  جُٔـ٘ح٢ٓ٤٠،ذحُط٣ْٞ٘

.ُٔؼٍكس ًَ ٢ٖء  

ٗل٢ٓ ٤ُّٝ ػ٣ٟٞح ٝٛٞ ػرحٌز ػٖ : ضر٤ٖ إٔ ٍٜٓ جُٜٓط٣ٍ٤ح- 

جٞطٍجذحش ػو٤ِس ٝذى٤ٗس ًلوىجٕ قحْس جُْٗ ٝجًُٝم ًٝٛٙ ج٫ٞطٍجذحش 

ضؼٞو ئ٠ُ وٝجكغ ٌٓرٞضس ك٢ ج٬ُٖؼٌٞ ٫ ٣ىًٌٜح ج٣ٍُٔٝ، ٌُٖ ئيج ػرٍ 

ػٜ٘ح ٝأنٍؾٜح ٖٓ ْحقس ج٬ُٖؼٌٞ ئ٠ُ ْحقس جُٗؼٌٞ َجُص ضِي 

ذؿحٗد " ؾ٣َٞق ذ٣ٍٍٝ"ج٫ٞطٍجذحش ٖٝل٢ ج٣ٍُٔٝ، كٔػ٬ هى ػحُؽ  

جُر٘ص جُط٢ أ٤ٚرص ذأػٍجٜ جُٜٓط٣ٍ٤ح، "  ٤ْـٔٞٗى ك٣ٍٝى" ٤َِٓٚ 

ذك٤ع أٜٗح ٫ ضٓطط٤غ ٍٖخ جُٔحء ذحٍُؿْ ٖٓ إٔ جُؿٞ جُكحٌ ك٢ 

ج٤ُٛق، ٫ٝ ضؿى ضل٤ٍٓج ًُُي، ٝذؼى إٔ هحّ ذط٣ٜٞ٘ٔح ٓـ٘ح٤ٓ٤٠ح ذىأش 

جُٔحء ضطكىظ ٖٓ وٕٝ ٝػ٤ٜح ٝأنرٍضٚ  ذإٔ َٝؾص أذ٤ٜح ًحٗص ضٍٗذٜح 

 ُٔح ًحٗص ٚـ٤ٍز، ٝذؼى إٔ ئْط٤وٟص ٖٓ جُط٣ْٞ٘ ٖٓ ئٗحء جٌُِد

جُٔـ٘ط٢ٓ٤ ٌؾؼص ًٛٙ جُر٘ص ئ٠ُ قحُطٜح جُطر٤ؼ٤س ٍٖٝذص جُٔحء ًٝإٔ 

 .٢ٖء ُْ ٣كىظ

ضر٤ٖ ُل٣ٍٝى ذؼى ٓىز ٖٓ جُُٖٓ  إٔ ٣ٍ٠وس جُؼ٬ؼ ذحُط٣ْٞ٘ جُٔـ٘ح٢ٓ٤٠ - 

أٝ ًٔح ْٜٔح ذحُط٣ٍوس جُطط٣ٍ٤ٜس ؿ٤ٍ ٗحؾكس ذك٤ع أٜٗح ضٍٛن ج٣ٍُٔٝ 

ٝضه٤لٚ، ًٔح إٔ جٍُٜٔ ٣ؼٞو ٣ٍُِٔٝ ٖٓ ؾى٣ى ذؼى كطٍز، كٞٞغ 

جُكٞجٌ "ٝجُط٢ ضوّٞ ػ٠ِ " جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ"٣ٍ٠وس ؾى٣ىز ضىػ٠ 

ذك٤ع ضٜىف ًٛٙ جُط٣ٍوس ئ٠ُ ئنٍجؼ جٍُؿرحش " ٝجُطىجػ٢ جُكٍ ٨ُكٌحٌ

ئيج ػٍف جُٓرد ذطَ "جٌُٔرٞضس ك٢ ج٬ُٖؼٌٞ قط٠ ٣طْ ٖلحتٚ ًٔح ه٤َ 

ك٢ ئٕ جٌُٗق ػٖ جُٔوحٝٓس ٛٞ جُهطٞز ج٠ُٝ٧ : ، ٣ٝوٍٞ ك٣ٍٝى"جُؼؿد

 "ْر٤َ جُطـِد ػ٤ِٜح

ٔيٍ تٍٛ األدنح انرٙ ذصثد ٔظٕد انالشؼٕس ْٙ يا ٚغًٗ تانحٛم - 

 :انذفاػٛح  يٍ تُٛٓا

 ٓػَ جُلطحز جُط٢ ٌأش ٗلٜٓح ك٢ جُٔ٘حّ ض٘حّ ػ٠ِ ٣ٍٍْ أذ٤ٝ *:األحالو*

ػِن ػ٤ِٚ ٤ِٚد، كأكحوٛح إٔ ٌؿرطٜح ك٢ جُُٝجؼ ه٣ٞس، كحُر٤حٜ ٤ٗ٣ٍ 

ئ٠ُ جُػٞخ جُُكحف، ٝج٤ُِٛد ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ج٤ٌُ٘ٓس جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح ػوى 

جُكِْ ضكو٤ن ٌؿرس، ٣ٝوٍٞ : جُوٍجٕ ٝكن جُى٣حٗس ج٤ُٓٔك٤س، ٣وٍٞ ك٣ٍٝى

أ٣ٟح ؿحُرح ٓح ضٌٕٞ ج٧ق٬ّ ك٢ ؿح٣س جُؼٔن ػ٘ىٓح ضٌٕٞ ك٢ ؿح٣س 

 . جُؿٕ٘ٞ

ضل٤ٍٓ ج٧ق٬ّ ٛٞ جُط٣ٍن ج٢ٌُِٔ ُٔؼٍكس أٗٗطس جُؼوَ : ك٣ٍٝى- 

 .ج٬ُٝجػ٤س

 كٔػ٬ ٍٓز قٍٟ ك٣ٍٝى ُو٤ٟس ٓكحًٔس كرى٫ إٔ ٣وٍٞ *:فهراخ انهغاٌ*

، كىُص كِطص ُٓحٗٚ ًٛٙ "ٌكؼص جُؿِٓس"هحٍ " كطكص جُؿِٓس"جُوح٢ٞ 

٣ٌطٗق جٍُٔء : ػ٠ِ ػىّ ٌؿرطٚ ك٢ جُكٌْ يُي ج٤ُّٞ، ٣وٍٞ ك٣ٍٝى

 .جُكو٤وس جٌُحِٓس ٖٓ نطح ج٧نٍ

كٔػ٬ يُي جُٗهٙ ج١ًُ أٌَْ ٌْحُس ئ٠ُ ٚى٣وٚ ج١ًُ  * صالخ انمهى*

٣رـٟٚ ذـٟح ٖى٣ىج  ٤ُٜ٘ثٚ ذٔ٘حْرس َٝجؾٚ كرى٫ إٔ ٣ٌطد ُٚ       

 ".ٓرحٌى ٓٞضي"هحٍ " ٓرحٌى َٝجؾي"

ٓػَ يُي جُٗهٙ ج١ًُ أقد كطحز، ٌُٜٝ٘ح ُْ ضرحوُٚ جُكد، *: انُغٛاٌ*
ٝقىظ إٔ ضُٝؾص ٤َِٓس ك٢ جُؼَٔ، ٌُ٘ٚ ًحٕ ٠ٓ٘٣ ئْْ ٤َِٓٚ وجتٔح، ٝضر٤ٖ 

ُل٣ٍٝى ٖٓ ن٬ٍ ضل٤ٍٓٙ ًُٜٙ جُظحٍٛز إٔ ًٛج جُٗهٙ ًحٕ ٠ٓ٘٣ ئْْ 

 .ٚى٣وٚ ٧ٗٚ ٣كَٔ ك٢ ٗلٓٚ ٤ٖثح ٖٓ جٌٍُج٤ٛس ٞىٙ ٧ٗٚ ضُٝؼ قر٤رطٚ

كؼ٘ىٓح ٣ٍٟ جٍُٔء يجضٚ ؿ٤ٍ ٜٓٔس ك٢ ٗظٍ جُـ٤ٍ ٣ِؿأ ٫ *: انرمًض*

ٖؼ٣ٌٞح ئ٠ُ ضؤٙ ٖه٤ٛس يجش أغٍ ك٤وِىٛح ك٢ ٣ٍ٠وس جُِرحِ ٝق٬هس 

جُٗؼٍ ٝج٬ٌُّ ٝؿ٤ٍٛح قط٠ ٣ؿِد ج٫ٛطٔحّ، ٓػَ ؿحُد جٍُٔجٛو٤ٖ ٣وِىٕٝ 

 .ٖه٤ٛحش أذطحٍ ًٍز جُوىّ أٝ جُل٘ح٤ٖٗ

٣ٌٕٝٞ ٗط٤ؿس جُٗؼٌٞ ذحُ٘وٙ ج١ًُ ٣ىكغ جُلٍو ئ٠ُ ضؼ٣ٞٝ *: انرؼٕٚغ*

ػوىضٜح جُ٘ل٤ٓس يُي جُ٘وٙ ذ٢ٗء أنٍ، ٓػَ جُلطحز ه٤ٍٛز جُوحٓس ضهلق ٖٓ 

   .ذحٗطؼحُٜح أػ٠ِ ج٧ق٣ًس أٝ ٤ِٜٓح ئ٠ُ ج٩ًػحٌ ٖٓ ٓٞجو جُطؿ٤َٔ

 ًإٔ ٣ـحوٌ ٖهٙ جُكحكِس وٕٝ وكغ غٖٔ جُطًًٍز غْ ٣رٌٍ *:انرثشٚش*

٤ٍُٟٔٙ قط٠ ٫ ٣أٗرٚ ذأٗٚ ًحٕ ٝجهلح ٤٠ِس جُٔٓحكس ٝذحُطح٢ُ كٛحقد 

جُكحكِس ٫ ٣ٓطكن ٓحُٚ، أٝ جُٗهٙ ج١ًُ ُْ ٣طٌٖٔ قٌٟٞ ٍٓٓق٤س ٓح هى 

 .٣ِؿأ ُطر٣ٍٍ ٓٞهلٚ ذاقٛحء ػ٤ٞخ جٍُٔٓق٤س

 ًٖٔ كَٗ ك٢ ًٓد ج٧ٚىهحء ٣كحٍٝ جْطرىجُْٜ ذك٤ٞجٗحش *:االعرثذال*

 .أ٤ُلس قط٠ ٣ٗرغ قحؾطٚ جُ٘ل٤ٓس

ٔذركٌٕ انًكثٕذاخ فٙ َظش فشٔٚذ تغثة انظشاع انُفغٙ تٍٛ شالز - 

 :لٕٖ ْٔٙ

 ٝضطٔػَ ك٢ جُو٤ْ ج٧ن٬ه٤س جُ٘حذؼس ػٖ جُِٓطس جُى٣ٖ :األَا األػهٗ- 1 

 .ٝجُٔؿطٔغ ٝج٧ٍْز

// ٛٞ ٓٓطٞوع جُـٍجتُ ٝجٍُؿرحش جُط٢ ضٓؼ٠ وجتٔح ُ٪ٖرحع :انهٕٓ-  2 

ٝٛٞ جُٞػ٢ ٝجُٗؼٌٞ، ٝٛٞ وجتٔح ك٢ ٍٚجع ذ٤ٖ ٓطحُد جُِٜٞ  : األَا-3

ٝٓٞجٗغ ج٧ٗح ج٧ػ٠ِ، ًُُٝي ٜٓٔس ج٧ٗح جُطٞك٤ن ذ٤ٜ٘ٔح، ٌُ٘ٚ ك٢ ذؼٝ 

ج٧ق٤حٕ ٣ٍكٝ ٓطحُد جُِٜٞ ٧ٜٗح ضطؼحٌٜ ٓغ ج٧ٗح ج٧ػ٠ِ، كطرو٠ 

جٍُؿرس جٌُٔرٞضس ٓٓطوٍز ك٢ ج٬ُٖؼٌٞ ٝذحُطح٢ُ ضإغٍ ػ٠ِ ِْٞى جُلٍو 

 .ٝػ٠ِ ٗل٤ٓطٚ

---------------------------------------------------------------- 

 

 ٤ًق ٣إغٍ ج٬ُٖؼٌٞ ػ٠ِ ج٩وٌجى؟- 

 َٛ ٌُٔرٞضحض٘ح جُ٘ل٤ٓس ونَ ك٢ ضكى٣ى ٓىًٌحض٘ح؟- 

 َٛ ٣إغٍ جُ٘ٗح٠ ج٬ُٖؼ١ٌٞ ػ٠ِ ج٩وٌجى؟- 

 َٛ ٣طأغٍ ئوٌجً٘ح ٤ٖ٨ُحء ذٌٔرٞضحض٘ح جُ٘ل٤ٓس؟- 

 َٛ ج٬ُٖؼٌٞ ونَ ك٢ ضكى٣ى ٓىًٌحض٘ح ج٤ًُ٘ٛس؟- 

 : انرًٓٛذ

 ض٤ٜٔى وٌِ جُٗؼٌٞ ٝج٬ُٖؼٌٞ+ ض٤ٜٔى وٌِ ج٩قٓحِ ٝ ج٩وٌجى

 : (انالشؼٕس ٚؤشش ػهٗ اإلدسان) انًكثٕذاخ انُفغٛح ذؤشش ػهٗ اإلدسان

٣ٓط٘طؽ ٖٓ ٓٞهق ج٬ُٖؼٌٞ أْحِ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس،ٓػ٬ ضأغ٤ٍ ج٬ُٖؼٌٞ 

ػ٠ِ ج٤ُٓ٘حٕ، ضأغ٤ٍ ج٬ُٖؼٌٞ ػ٠ِ ج٧ق٬ّ، ضأغ٤ٍ ج٬ُٖؼٌٞ ػ٠ِ 

 ...ضٍٛكحش ج٩ٗٓحٕ 

 :اإلدسان ال ٚرأشش تانالشؼٕس تم ْٕ َشاؽ ػمهٙ خانض

ج٩وٌجى نحٞغ ٌُحَٓ ٝػ٤٘ح ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ضكص ٤ْطٍز - 

ج٬ُٖؼٌٞ، كح٩وٌجى ػ٤ِٔس ػو٤ِس ضططِد قٌٟٞ هىٌجش ي٤٘ٛس ًحًًُحء 

 .ًِٜٝح ٗٗح٠حش ٝجػ٤س... ٝجُطه٤َ ٝج٩ٌجوز ٝجًُجًٍز

ٌؾحٍ جُى٣ٖ ٣ؼطرٍٕٝ إٔ ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ ؾٍٞٛٙ جُؼوَ ًٍٝٓٚ هللا ذٚ، ٫ٝ - 

٣ٌٖٔ ٬ُٖؼٌٞ إٔ ٣إغٍ ػ٠ِ ػوُٞ٘ح ٝئوٌجً٘ح ٧ٕ ًٛج ٓح ٤ٔ٣ُ جٌُحت٘حش 

.جُؼحهِس، ٝجػطرٍٝج إٔ ٗظ٣ٍس ك٣ٍٝى أٗوٛص ٖٓ ه٤ٔس ج٩ٗٓحٕ  

٣ٓط٘طؽ ٖٓ ٓٞهق جُٗؼٌٞ أْحِ جُك٤حز جُ٘ل٤ٓس+   

 ذٕفٛك : انرشكٛة
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األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 انزاكشج ٔانخٛال: انًشكهح انشاتؼح

 :انرًٓٛذ

٣ؼطرٍ ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ ك٢ُٟٞ ذطرؼٚ، كٜٞ ٣ٍ٣ى ٓؼٍكس ج٤ٖ٧حء ٝجًطٗحف 

أٍْجٌ جُٞؾٞو، ٝيُي ذحُط٤ٌق ٝجُطأهِْ ٓغ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢، ٣ٝؼٍف  
٤ٛىؿٍ ذإٔ ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ يٝ غ٬ظ أذؼحو ٓح٢ٞ ٝقحٍٞ ٝٓٓطورَ، ٣طؼٍف 

 .ػ٠ِ ٓح٤ٞس ذٞجْطس جًُجًٍز ٝقحٍٞٙ ذح٩وٌجى ٝٓٓطورِٚ ذحُطه٤َ

٢ٛ ٝظ٤لس ػو٤ِس ٓؼوىز ٗوّٞ ك٤ٜح ذكلع ٝضه٣ُٖ ٝجْطٍؾحع  :انزاكشج

 .جُٔؼِٞٓحش ٝجُطؿحٌخ جُٔح٤ٞس ٓغ جُطؼٍف ػ٤ِٜح أٜٗح ض٘ط٢ٔ ُِٔح٢ٞ

 ٛٞ جْطٍؾحع جٌُٛٞ ٝضٔػ٤ِٜح ك٢ جُؼوَ ذؼى ؿ٤حخ ج٤ٖ٧حء :انرخٛم

جُٔكْٓٞس جُط٢ أقىغطٜح، أٓح جُطه٤َ ج٩ذىجػ٢ ٛٞ جذطٌحٌ ٌٚٞ ؾى٣ىز 

  .ؿ٤ٍ ٓأُٞكس ضطؿحَٝ جُٞجهغ

 ٛٞ جُلوىجٕ جُٔإهص أٝ جُىجتْ ٣ًًٍُِحش ٝجُطؿحٌخ ٝجُهرٍجش :انُغٛاٌ

 .جُط٢ ضْ ضه٣ُٜ٘ح ك٢ جًُجًٍز

 

َٛ جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس ٓحو٣س ٍٓضرطس ذحُىٓحؽ أّ يجش ٠ر٤ؼس ٗل٤ٓس - 

 ٖؼ٣ٌٞس؟

 َٛ جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس ق٤ٓس ٓحو٣س أّ أٜٗح كحػ٤ِس ٗل٤ٓس؟- 

 َٛ جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس ذ٤ُٞٞؾ٤س أّ ٤ٌُْٞٞؾ٤س؟- 

 َٛ جًُجًٍز ك٣ُ٤ُٞٞؾ٤س أّ ٤ٌُْٞٞؾ٤س؟- 

٤ًق ضلَٛ ذ٤ٖ ٓٞهل٤ٖ ٓطؿحو٤ُٖ ٣ٍٟ أقىٛٔح إٔ جًُجًٍز قحوغس - 

ذ٤ُٞٞؾ٤س ذحُٔح٤ٛس ٤ٌُْٝٞٞؾ٤س ذحُؼٍٜ، ٣ٍٟٝ ج٧نٍ إٔ جًُجًٍز 

 .(جُٔح٤ٛس ضؼ٢٘ جُؿٍٞٛ)قحوغس ٤ٌُْٞٞؾ٤س ذحُٔح٤ٛس ٝ ك٣ُ٤ُٞٞؾ٤س ذحُؼٍٜ؟

 َٛ جُىٓحؽ ٝقىٙ ٓٓإٍٝ ػٖ قلع ج٣ًًٍُحش ٝجْطٍؾحػٜح؟- 

٣وحٍ إٔ جًُجًٍز قحوغس ذ٤ُٞٞؾ٤س ذحُٔح٤ٛس ٤ٌُْٝٞٞؾ٤س ذحُؼٍٜ، وجكغ - 

 .ػٖ ٚكس ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس

، وجكغ ػٖ ٚكس ًٛٙ "ه٤َ إٔ ج٣ًًٍُحش ضهُٕ ك٢ غ٘ح٣ح جُؿْٓ- "

 ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2015ئْطوٛحء ذحى )ج٠٧ٍٝقس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس كٍو٣س ٝيجض٤س أّ أٜٗح يجش ٠ر٤ؼس جؾطٔحػ٤س؟ - 

 َٛ جُطًًٍ جْطٍؾحع ُِٔح٢ٞ أّ ئػحوز ذ٘حتٚ ٖٓ ؾى٣ى؟- 

َٛ ج٣ًًٍُحش ٓؿٍو نرٍجش ٓٗطًٍس ذ٤ٖ ج٧كٍجو ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ ؾٔحػس - 

 ( ٖؼرس آوجخ ٝػِّٞ ئٗٓح٤ٗس ْحذوح2006ؾىٍ ذحى )ٝجقىز؟ 

ئيج ًحٕ ٌَُ كٍو ي٣ًٍحضٚ جُهحٚس، كَٜ ك٢ يُي جْطرؼحو ٨ُغٍ - 

 ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2008ؾىٍ ذحى )ج٫ؾطٔحػ٢ ك٢ ض٣ٌٜٞ٘ح؟ 

َٛ جُطًًٍ ٛٞ ئػحوز جٌُٛٞ جُٔح٤ٞس ك٢ جُكحٍٞ ذٞجْطس ج٠٧ٍ - 

 ج٫ؾطٔحػ٤س؟

 َٛ جُٔؿطٔغ أْحِ ض٣ٌٖٞ ج٣ًًٍُحش؟- 

 َٛ جًُجًٍز أ٫ٞٚ كٍو٣س أّ جؾطٔحػ٤س؟- 

 .ٓح ٌأ٣ي" ه٤َ إٔ ج٩ٗٓحٕ ٣ؼطٔى ػ٠ِ ٗلٓٚ ك٢ جْطٍؾحع ج٣ًًٍُحش- "

ُٞ ًحٕ ج٩ٗٓحٕ ٝق٤ىج ُٔح ًحٗص ُى٣ٚ يجًٍز ُٝٔح ًحٕ ك٢ قحؾس "ه٤َ - 

 .، قَِ ٝٗحهٕ"ئ٤ُٜح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َٛ ٣ٍؾغ ج٤ُٓ٘حٕ ئ٠ُ ػٞجَٓ ٓحوز ػ٣ٟٞس أّ ئ٠ُ ػٞجَٓ ٗل٤ٓس - 

 ٖؼ٣ٌٞس؟

 َٛ ج٤ُٓ٘حٕ ظحٍٛز ٤ٍٞٓس أّ ٠ر٤ؼ٤س؟ - 

 َٛ ج٤ُٓ٘حٕ ِْر٢ أّ ئ٣ؿحذ٢؟- 

َٛ ٣لٍٓ ج٤ُٓ٘حٕ ذٍوٙ ئ٠ُ أْرحخ ك٣ُ٤ُٞٞؾ٤س ٍٓضرطس ذحُىٓحؽ أّ أٗٚ - 

 ٣ٍؾغ ئ٠ُ أْرحخ ٗل٤ٓس ٖؼ٣ٌٞس؟

 َٛ ج٤ُٓ٘حٕ ظحٍٛز ك٣ُ٤ُٞٞؾ٤س أّ ٤ٌُْٞٞؾ٤س؟ - 

 َٛ ٣ٓحػى ج٤ُٓ٘حٕ ػَ جُط٤ٌق ٓغ جُٞجهغ، أّ ػحتوح أٓحٓٚ؟- 

 َٛ جُلَٗ ك٢ جْطٍؾحع ج٣ًًٍُحش ٣كٍٞ وٕٝ جُط٤ٌق ج٤ُِْٓ؟- 

 .، ٓح ٌأ٣ي"إٔ ج٤ُٓ٘حٕ ٗؼٔس ػ٠ِ ج٩ٗٓحٕ"ه٤َ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ ٣لٍٓ ج٩ذىجع ذٍوٙ ئ٠ُ جُؼٞجَٓ جُ٘ل٤ٓس أّ ج٫ؾطٔحػ٤س؟- 
 .( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2012ؾىٍ ذحى )

 َٛ ٣ٌٖٔ أْحِ ج٩ذىجع ك٢ جُؼٞجَٓ جُ٘ل٤ٓس ٝقىٛح؟- 
  ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2019ؾىٍ ذحى )

 قَِ ٝٗحهٕ؟" جُكحؾس أّ ج٫نطٍجع"ه٤َ إٔ - 

َٛ ج٩ذىجع ٣طُٞى ٗط٤ؿس ٚلحش نحٚس ٝيجض٤س أّ أٗٚ ٣ؼٞو ئ٠ُ جُر٤ثس - 

 ج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س؟

  ج٩ٗٓحٕ؟زَٛ ضٍٟ إٔ ج٩ذىجع ٣ؼٞو ئ٠ُ ٤ٌُْٞٞؾ٢- 

 َٛ ج٩ذىجع ظحٍٛز كٍو٣س ٝنحٚس؟- 

 َٛ ٣ٍؾغ ج٩ذىجع ئ٠ُ جُؼٞجَٓ جُٔٞٞٞػ٤س أّ ئ٠ُ جُؼٞجَٓ جًُجض٤س؟- 

 

 

 

 

 

 
 

 

جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس 

ك٣ُ٤ُٞٞؾ٤س/ػٛر٤س/ٓحو٣س

 ػ٣ٟٞس/ذ٤ُٞٞؾ٤س/ 

 انعًغ تٍٛ انًادٚح َٔفغٛح ٔاالظرًاػٛح: انرشكٛة

جًُجًٍز ٓكِٛس ُطلحػَ ٝضٌحَٓ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼٞجَٓ جُٔحو٣س - 

ٝجُ٘ل٤ٓس ٝج٫ؾطٔحػ٤س، كؼ٘ىٓح ٗطًًٍ ٫ذّى ٖٓ ٬ْٓس جُىٓحؽ، ٫ٝذّى 

ٖٓ ضىنَ جُؿحٗد جُ٘ل٢ٓ ذٗو٤ٚ جُٗؼ١ٌٞ ٝ ٝج٬ُٖؼ١ٌٞ، ٝأ٣ٟح 

ذٔٓحػىز جُٔؿطٔغ، ٓػحٍ يُي إٔ ٗكلع ج٤ُٗ٘ى ج٢٘٠ُٞ جُؿُجت١ٍ 

٣ٌٕٞ ذح٫ْطؼحٗس ذحًُجًٍز جُٔحو٣س ػٖ ٣ٍ٠ن ضٍو٣ىٙ ٝضٌٍجٌٙ ػىز 

ٍٓجش قط٠ ٗكلظٚ، ٖٝٓ غٔس ٤ٛ٣ٍ ؿ٘حءٙ ًَ ٚرحـ ذح٫ْطؼحٗس 

ذحًُجًٍز جُ٘ل٤ٓس ئي ٣ٓطٍؾغ وكؼس ٝجقىز ٝئٕ كٍو ٓح ػٖ جْطٍؾحػٚ 

ْحػىٙ ذو٤س جُط٤ٓ٬ً ك٢ يُي ػٖ ٣ٍ٠ن جًُجًٍز ج٫ؾطٔحػ٤س ق٤ع 

 ".جًُجًٍز ٗٗح٠ ٣وّٞ ذٚ جُلٌٍ ٣ٝٔحٌْٚ جُٗهٙ: "٣وٍٞ و٫ًٍٝٝج

 

جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس 

 ٤ٌُْٞٞؾ٤س/ٌٝق٤س/ٗل٤ٓس

 انزاكشج راخ راذٛح

 ٓٞهق جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس ٓحو٣س- 

 ٓٞهق جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس ٗل٤ٓس- 

انزاكشج راخ ؽثٛؼح 

 اظرًاػٛح

 انعًغ تٍٛ انًادٚح َٔفغٛح ٔاالظرًاػٛح: انرشكٛة

 ٗلّ ض٤ًٍد جُٔوحُس جُٓحذوس

/ ج٤ُٓ٘حٕ ظحٍٛز ٤ٍٞٓس

 ك٣ُ٤ُٞٞؾ٤س/ ػ٣ٟٞس/ ِْر٤س

/ ئ٣ؿحذ٤س/ ج٤ُٓ٘حٕ ظحٍٛز ٠ر٤ؼ٤س

 ز٤ٌُْٞٞؾ٢/ ٖؼ٣ٌٞس/ ٗل٤ٓس

 (انعًغ تٍٛ انًٕلفٍٛ)ذٕفٛك : انرشكٛة

٣ؼٞو ج٩ذىجع ئ٠ُ ٠ٍٖٝ 

 ٗل٤ٓس يجض٤س ػو٤ِس: ٝػٞجَٓ

٣ؼٞو ج٩ذىجع ئ٠ُ ٠ٍٖٝ 

 جؾطٔحػ٤س نحٌؾ٤س: ٝػٞجَٓ

 

 (انعًغ تٍٛ انًٕلفٍٛ)ذٕفٛك : انرشكٛة

ٜٓٔح ًحٕ ج٩ذىجع كٍو٣ح كاٗٚ ٣كط١ٞ ػ٠ِ : ٣وٍٞ ٣ٌرٞ

 .٤ٛٗد جؾطٔحػ٢

 يماسَح تٍٛ انزاكشج ٔانخٛال- 

 يماسَح تٍٛ انزاكشج ٔاإلدسان- 

 يماسَح تٍٛ انخٛال ٔاإلدسان- 
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األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 ػؼٕٚح/تٕٛنٕظٛح/فٛضٕٚنٕظٛح/ ػظثٛح/انزاكشج راخ ؽثٛؼح يادٚح

 :(أَظاس انُظشٚح انفٛضٕٚنٕظٛح انًادٚح)

جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس ٓحو٣س ق٤ٓس كح٣ًًٍُحش ضهُٕ ك٢ ن٣٬ح جُوٍٗز - 

جُىٓحؿ٤س ػ٠ِ ٌَٖ أغحٌ ٓحو٣س ٝإٔ ضػر٤طٜح ٣ُ٣ى ػٖ ٣ٍ٠ن جُطٌٍجٌ، ٝهى 

إٔ ٛ٘حى قٞج٢ُ ْطس ٤٣٬ٖٓ ن٤ِس ػٛر٤س ٓٓإُٝس ػٖ " ٣ٌرٞ"هىٌ 

جًُجًٍز قحوغس ذ٤ُٞٞؾ٤س ذحُٔح٤ٛس : "ضٓؿ٤َ ج٣ًًٍُحش ٣وٍٞ ٣ٌرٞ

، ذٔؼ٠٘ إٔ جًُجًٍز قو٤وس ذ٤ُٞٞؾ٤س ذٌَٗ "٤ٌُْٝٞٞؾ٤س ذحُؼٍٜ

 .أْح٢ْ ٝٗل٤ٓس ذٌَٗ ػ٢ٍٞ غح١ٞٗ

 .جًُجًٍز ٝظ٤لس ػحٓس ٣وّٞ ذٜح جُؿٜحَ جُؼٛر٢: ٣ٌرٞ- 

ج٩ٚحذحش جُىٓحؿ٤س ضإو١ ئ٠ُ كوىجٕ ذؼٝ ج٣ًًٍُحش ٗط٤ؿس ضِق - 

جُه٣٬ح جُط٢ ضكِٜٔح، ككلع ج٣ًًٍُحش ٣ٗرٚ قلع ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ جُوٍ٘ 

جُٟٔـ٠ٞ، ٝأ١ ضِق ٤ٛ٣د جُوٍ٘ ٣طرؼٚ ضِق ج٤ُْٞٔو٠، ٝج٧ٍٓ 

 .ٗلٓٚ ٣٘طرن ػ٠ِ جًُجًٍز

إٔ ٛ٘حى ضٗحذٚ ذ٤ٖ ضه٣ُٖ ٝجْطٍؾحع ج٣ًًٍُحش ك٢ جُىٓحؽ ٝذ٤ٖ ٗظحّ - 

 .يجًٍز ؾٜحَ جٌُٔر٤ٞضٍ

ًٝح"جًطٗق ؾٍجـ ج٧ػٛحخ جُل٢ٍٓٗ -  ٍُ ٓ٘طوس ك٢ جُ٘ٛق ج٣٧ٍٓ " ْذ

ًٝح ٢ٛٝ ٓٓإُٝس ػٖ ج٬ٌُّ،  ٍُ ُِىٓحؽ أ٠ِن ػ٤ِٜح ك٤ٔح ذؼى ٓ٘طوس ْذ

ًٝح"ق٤ع جْطىٍ  ٍُ ذكحُس ٣ٍٓٝ ضؼٍٜ ُكحوغس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ " ْذ

ج٧ٌٝوز جُىٓحؿ٤س، أوش ئ٠ُ كوىجٗٚ جُطحّ ٌُِٔس ج٬ٌُّ، ٝذؼى ٓٞش 

ًٝح"ج٣ٍُٔٝ ًٗق  ٍُ أغ٘حء جُط٣ٍٗف جُؿػس ػٖ ؾٍـ ذحُؿُء جُىجن٢ِ " ْذ

ُِلٙ جُؿر٢ٜ ج٣٧ٍٓ، ٝأهٍ ذٞؾٞو ٌجذطس ذ٤ٖ ًٛج جُؿٍـ ٝجُهَِ 

 .جُٞظ٤ل٢ جُٔؼٍك٢

جُؿحٗد ج٣٧ٍٓ ٖٓ جُىٓحؽ ٣طكٌْ ك٢ جُؿحٗد ج٣٧ٖٔ ٖٓ جُؿْٓ - 

" و٢ُٝ"ٝجُؼٌّ ٚك٤ف، ٓػ٬ ٣ؼط٢ ٠ر٤د ج٧ٍٓجٜ جُؼو٤ِس جُل٢ٍٓٗ 

ضِي جُر٘ص جُط٢ أ٤ٚرص ذٍٚحٚس ك٢ جُٔ٘طوس جُؿىج٣ٌس ج٠٘ٔ٤ُ ٖٓ جُٔم  

كايج ٝٞغ ١ٗٓ ٓػ٬ ك٢ ٣ىٛح ج٤ٍُٟٓ ذؼى ئؿ٬م ػ٤٘٤ٜح ضٛق ؾ٤ٔغ 

أؾُجتٚ ٌُٜ٘ح ػؿُش ػٖ جُطؼٍف ػ٤ِٚ، ٝذٔؿٍو إٔ ٣ٞٞغ ج١ُٗٔ ك٢ 

 .٣ىٛح ج٠٘ٔ٤ُ ضؼٍكص ػ٤ِٚ ذٍٓػس ًؿ٤ٔغ جُ٘حِ

ضػرص جُطؿٍذس إٔ ج٧ًَ ٝوٌٝجٕ جُىّ ٝجُط٘لّ ضأغ٤ٍج ك٢ جُطًًٍ، كٔػ٬ - 

ٓحوز جٌُحك٤٤ٖ جُٔٞؾٞوز ك٢ جُٗح١ ٝجُوٜٞز ضؼ٤ن ػَٔ جًُجًٍز جُٔإهطس ك٢ 

جُىٓحؽ ٝضٔ٘غ ضًًٍ ذؼٝ ج٧ْٔحء ًُُي ٣ٗحٌ ُِط٬خ ذحؾط٘حخ ٍٖخ 

جُٗح١ نحٚس أ٣حّ ج٫ٓطكحٗحش، ٝٗؿى أ٣ٟح إٔ جُٔهىٌجش ضإو١ ئ٠ُ نَِ 

ك٢ ٝظحتق جُٔم ًطِق جُه٣٬ح جُؼٛر٤س ٝذحُطح٢ُ ضِق ج٣ًًٍُحش، ٝٗؿى 

ػٌّ يُي إٔ جُل٤طح٤ٓ٘حش ٓػ٬ أٝ ج٣ٍُحٞس ضإو١ ئ٠ُ ض١٤ٗ٘ جُىٌٝز 

: جُى٣ٞٓس ٝض٘ظ٤ْ جُط٘لّ ٝذحُطح٢ُ ضٓحػى ػ٠ِ ػ٤ِٔس جُطًًٍ، ًٔح ه٤َ

 ".جُؼوَ ج٤ُِْٓ ك٢ جُؿْٓ ج٤ُِْٓ"

٣ُؼطرٍ جُطٌٍجٌ جُؼحَٓ ج٧ْح٢ْ ٝجُٔٓحػى ك٢ ضػرص ج٣ًًٍُحش ك٘كٖ - 

٠ٓ٘ٗ ج٣ًًٍُحش جُكى٣ػس هرَ جُوى٣ٔس ٧ٜٗح ُْ ضطٌٌٍ، ٓػحٍ يُي أٗ٘ح هى 

٠ٓ٘ٗ جْْ ك٤ِْ ج١ًُ ٖحٛىٗحٙ ك٢ ج٧ْرٞع جُٔح٢ٞ ذ٤٘ٔح ٗطًًٍ ئ٠ُ ج٥ٕ 

 .  جْْ ٓؼِٔ٘ح ك٢ ج٩ذطىجت٢

 .ئٜٗح هٞز ٓكِٜح جُطؿ٣ٞق ج٧ن٤ٍ ٖٓ جُىٓحؽ: جذٖ ٤ْ٘ح- 

 .جًُجًٍز ضٌٖٔ ك٢ غ٘ح٣ح جُؿْٓ: و٣ٌحٌش- 

 .جُٔم ٝػحء ُكلع ج٣ًًٍُحش: جُل٤ِٓٞف جُل٢ٍٓٗ ض٤ٖ- 

٣ٌٖٔ ًًٍُِٟ ئٕ ضٞؾى وٕٝ إٔ ضظٍٜ ٌُٖٝ ٫ ٣ٌٜٔ٘ح : ؾٕٞ و١٫ٝ- 

 .جُظٌٜٞ وٕٝ ٓٓحػىز جُىٓحؽ

ٗظٍ ذٍؿٕٓٞ ئ٠ُ جًُجًٍز ٗظٍز : ٣وٍٞ ؾحٕ ذ٤حؾ٢ ٓ٘طوىج ذٍؿٕٓٞ

 .ك٤ِٓٞف ٤ُّٝ ٗظٍز ػحُْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(أَظاس انُظشٚح انُفغٛح)عٛكٕنٕظٛح/سٔحٛح/انزاكشج راخ ؽثٛؼح َفغٛح 

جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس ٗل٤ٓس ٖؼ٣ٌٞس ٢ٛٝ ٓٓطوِس ػٖ جُىٓحؽ ٫ٝ ػ٬هس - 

ُٜح ذحُٔحوز ٝذح٤ُ٥حش جُؼٛر٤س، كح٣ًًٍُحش يجش ٠ر٤ؼس ٌٝق٤س ٫ ضكلع ك٢ 

جُىٓحؽ ٝجُٓإجٍ ػٖ ٓٞٞغ قلظٜح نطأ ٧ٜٗح قحُس ٗل٤ٓس ٓؼحٖس، كحُىٓحؽ 

ٓػَ ج٥ُس ٣ٓطؼِٜٔح جُٞػ٢ ُط٣ٍٍٔ ج٣ًًٍُحش جُط٢ ٣كطحؾٜح وٕٝ ْٞجٛح، أ١ 

٤ِْٝس جْطؼحوز ٤ُّٝ ٓٓطٞوع قلع، ٧ٕ ج٣ًًٍُحش ضكلع ك٢ أػٔحم أٗلٓ٘ح  

 .ئٗ٘ح ٫ ٗطًًٍ ئ٫ ذأٗلٓ٘ح: ٣وٍٞ ذٍؿٕٓٞ

 .جًُجًٍز ٖؼٌٞ هرَ ًَ ٢ٖء: ذٍؿٕٓٞ- 

ٝضٌٕٞ ك٢ : يجًٍز جُؼحوز- 1:ذ٤ٖ ذٍؿٕٓٞ إٔ ٛ٘حى ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جًُجًٍز- 

 .ٌَٖ ػحوجش ق٤ًٍس ضٌطٓد ذحُطٌٍجٌ ٫ٝ ضؼرٍ ػٖ قو٤وس جُطًًٍ

٢ٛٝ جُٔؼرٍز ػٖ قو٤وس جًُجًٍز، ٝضٔػَ : جًُجًٍز جُٔكٟس أٝ جُ٘ل٤ٓس- 2 

قحُس ٖؼ٣ٌٞس ٗل٤ٓس نحُٛس ض٘طِن ٖٓ جُٔح٢ٞ ئ٠ُ جُكحٍٞ كطؼ٤ى ئق٤حء 

جًُجًٍز : جُٔح٢ٞ وكؼس ٝجقىز ٢ٛٝ ٓٓطوِس ػٖ جُىٓحؽ ٣وٍٞ ذٍؿٕٓٞ

 .ٗل٤ٓس ذحُؿٍٞٛ

ٝٓح ٣ٞٞف أ٤ٔٛس جًُجًٍز جُ٘ل٤ٓس ك٢ جُكلع ج٣ًًٍُحش ٛٞ ئْطهىجّ - 

جُطه٤َ، كطه٤َ ٝجُلْٜ أغ٘حء جُكلع  ٣ٓحػى ػ٠ِ ػ٤ِٔس جُكلع، ٓػ٬ يُي إٔ 

جُط٤ًِٔ ٣ؿى ُْٜٞس ك٢ قلع ٓحوز جُطح٣ٌم ئيج جْطؼَٔ ك٤ٜح ضه٤َ ٓؼح٢ٗ 

 .ج٧قىجظ

ئي قىظ ٝكوى ج٩ٗٓحٕ ذؼٝ ي٣ًٍحضٚ ذلؼَ ٍٜٓ أٝ ئٚحذس ك٢ جُىٓحؽ - 

كإ ج٣ًًٍُحش ضرو٠ ٓكلٞظس ك٢ ٫ ٖؼٌٞ كو١ ٫ ٗٓطط٤غ جْطٍؾحػٜح ٧ٕ 

ؾٜحَ ج٫ْطٍؾحع ج١ًُ ٛٞ جُىٓحؽ ضؼطَ، ك٤ٓـٔٞٗى ك٣ٍٝى ؾؼَ ج٤ُٓ٘حٕ 

و٬٤ُ ػ٠ِ ضؿ٤ِحش ج٬ُٖؼٌٞ، ٓػحٍ يُي إٔ ج٣ًًٍُحش جُٔإُٔس ٤َٔٗ ئ٠ُ 

٫ ٣ٌٖٔ ٣ًًٍُِحش : ٤ٜٓٗ٘ح ٝٗؿى ٚؼٞذس ك٢ جْطٍؾحػٜح ٣ٝوٍٞ ذٍؿٕٓٞ

 .ج٣ًًٍُحش جٍُٛكس ٢ٛ ظحٍٛز ٌٝق٤س... إٔ ض٘طؽ ػٖ قحُس وٓحؿ٤س

جُكحُس جُ٘ل٤ٓس ُٜح ضأغ٤ٍ ًر٤ٍ ك٢ قلع ٝجْطٍؾحع ج٣ًًٍُحش، كٔػ٬ - 

ج٧ؿ٤٘س جُط٢ ضإغٍ ك٤٘ح ٝضؼرٍ ػٖ ٓٗحػٍٗح ٗكلظٜح ذُٜٓٞس ٣َٜٝٓ ػ٤ِ٘ح 

جْطٍؾحػٜح ذه٬ف ضِي جُط٢ ٫ ضؼرٍ ػٖ ٓٗحػٍٗح، ٝأ٣ٟح ج٤ٖ٧حء 

كحُٔحوز يجش : جُٔ٘ظٔس ٣َٜٓ ػ٤ِ٘ح قلظٜح أًػٍ ٖٓ ؿ٤ٍٛح، ٣وٍٞ ذٍٞ ؿ٤ّٞ

جُى٫ُس ٝجُٔ٘طو٤س ٢ٛ أ٣ٍٓ قلظح ذٌػ٤ٍ ٖٓ جُٔحوز جُٔؿٍوز جُٔؼ٠٘، ٣ٝوٍٞ 

 . ئيج جٗؼىّ ج٫ٗطظحّ ٣ٛؼد جُطػر٤ص: أ٣ٟح

ج٣ًًٍُحش جُؼحو٣س ؿحُرح ٓح ض٠ٓ٘ ٧ٜٗح ُْ ضطٍى أو٠ٗ أغٍ : ؾحى ٌْٝطحٕ- 

 .ك٢ جُ٘لّ

 :(أَظاس انُظشٚح االظرًاػٛح)انزاكشج راخ ؽثٛؼح اظرًاػٛح 

ئٕ ج٣ًًٍُحش ضكلع ك٢ أ٠ٍ جؾطٔحػ٤س ػٖ ٣ٍ٠ن جًُجًٍز ج٫ؾطٔحػ٤س، - 

٢ٛٝ جُط٢ ضؿؼَ جُلٍو ٣ٌطٓد أكٌحٌٙ ٝٓؼطوىجضٚ ٝػحوضٚ ٝضوح٤ُىٙ، ك٘كٖ 

ٗؼ٤ى ذ٘حء ج٣ًًٍُحش ذح٫ْط٘حو ئ٠ُ أقىجظ جؾطٔحػ٤س ًح٧ػ٤حو أٝ ج٫قطلحٍ 

ذحُ٘ؿحـ ك٢ ٖٜحوز جُرٌح٣ٌُٞح، كٔػ٬ ػ٘ى ٓكحُٝط٘ح ضًًٍ ج٫قطلح٫ش ػ٘ى  

 كاٗ٘ح ٖأٗح أٝ أذ٤٘ح ْ٘طًًٍ إٔ ضِي 2019كَٞ جُؿُجتٍ ذٌأِ ئك٣ٍو٤ح ػحّ 

ج٫قطلح٫ش هى ؾٍش ك٢ ؾٞ جؾطٔحػ٢ ٤ُّٝ كٍو١، ٝقط٠ ئٕ ٢ٓٗ أقى 

ػ٘ىٓح :  ذٜح ٣وٍٞ ٛحُلحًّٙٓ٘ح ًٛٙ ج٫قطلح٫ش كإ جُـ٤ٍ ْٛ ٖٓ ٤ًًٍْٕٝ

ّٕ يجًٍجضٚ ضٓحػى يجًٍض٢،  أضًًٍ كإ جُـ٤ٍ ٛٞ ج١ًُ ٣ىكؼ٢٘ ئ٠ُ جُطًًٍ، ٧

 .ًٔح ضؼطٔى يجًٍضٚ ػ٠ِ يجًٍض٢

ئٕ ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ ػحهَ ٝ جؾطٔحػ٢ ذطرؼٚ، كؿ٤ٔغ ٝظحتلٚ جُؼو٤ِس - 

ًح٩وٌجى ٝجُطل٤ٍٓ ٝجُطه٤َ ٝجُطًًٍ ٫ ض٘ٔٞ ٫ٝ ضططٌٞ ئ٫ ٖٞٔ ئ٠حٌ 

جؾطٔحػ٢، كِ٘لطٍٜ إٔ ٠ل٬ ٣ُٞى ذؼوَ ٤ِْْ ٟٝٗؼٚ ٓرحٍٖز ػ٘ى ٫ٝوضٚ 

ك٢ جُـحذس ذؼ٤ىج ػٖ جُرٍٗ، كَٜ ضطٌٕٞ ػ٘ىٙ هىٌجش ػو٤ِس؟ ٣وٍٞ ذ٤حٌ 

 . ُٞ ًحٕ ج٩ٗٓحٕ ٝق٤ىج ُٔح ًحٗص ُٚ يجًٍز ُٝٔح ًحٕ ذكحؾس ئ٤ُٜح: ؾح٢ٗ

ئٕ جُٔح٢ٞ ٫ ٣كلع ذَ ئٗ٘ح ٗر٤٘ٚ جٗط٬هح ٖٓ جُكحٍٞ ػ٠ِ : ٛحُلحًّ- 

 .أْحِ جٍُٔضٌُجش ج٫ؾطٔحػ٤س ُِطًًٍ

 . ئٕ ج٣ًًٍُحش ضٓطٔى ٝؾٞوٛح ٖٓ ي٣ًٍحش ج٥ن٣ٍٖ: ٛحُلحًّ- 

ئٕ جُؿٔحػحش جُط٢ أٗح ؾُء ٜٓ٘ح ضوىّ ٢ُ  جُْٞحتَ جٌُل٤ِس : ٛحُلحًّ- 

 .ذاػحوز ض٤ًٍد ًٛٙ ج٣ًًٍُحش

 .ئٕ جُِـس ؾِٔس ٗٓن ج٫ٚط٬قحش ج٫ؾطٔحػ٤س جُط٢ ضىػٜٔح: ٛحُلحًّ- 

 .ج٩ٗٓحٕ و٤ٓس ٣كٍى ن٠ٞ٤ٜح جُٔؿطٔغ: وٌٝ ًح٣ْ- 

 .ئيج ضٌِْ ٤ٍٔٞٗح كإ جُٔؿطٔغ ٛٞ ج١ًُ ٣طٌِْ: وٌٝ ًح٣ْ- 

 ج٤ٍُٟٔ جُلٍو١ ٓح ٛٞ ئ٫ جٗؼٌحِ ٤ٍُٟٔ جُؿٔؼ٢: وٌٝ ًح٣ْ- 
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 :انُغٛاٌ ظاْشج يشػٛح

ج٤ُٓ٘حٕ ٣ٍؾغ ئ٠ُ أْرحخ ٓحو٣س ػ٣ٟٞس ٍٓضرطس ذحُؿِٔس جُؼٛر٤س - 

 .ٝذحُٟر١ جُىٓحؽ ٝأٗٚ ظحٍٛز ٤ٍٞٓس ِْر٤س ضؼ٤ن ٝظ٤لس جُطًًٍ

ْٜٓ ضؼىو أْرحخ ج٤ُٓ٘حٕ ٜٝٓٔح جنطِلص ضل٤ٍٓجضٚ كحٗٚ ٣رو٠ ٍٓٞح ٖٓ - 

أٍٓجٜ جًُجًٍز ٝٛٞ ٓ٘حهٝ ُٜح ٣ٌَٝٗ ٓٞهلح ِْر٤ح، كرٔح إٔ ٝظ٤لس 

جًُجًٍز قلع ج٤ٖ٧حء جُط٢ ضْٜ ج٩ٗٓحٕ كحٕ كوىجٜٗح ػٖ ٣ٍ٠ن ج٤ُٓ٘حٕ 

 . ٣ؼطرٍ ٝؾٜح ِْر٤ح

 .ج٤ُٓ٘حٕ ٓط٘حهٝ ٓغ جًُجًٍز: وٝؿحِ- 

ئنلحم جُط٤ًِٔ ٝجُلَٗ ك٢ ٓٔح ٣ٓرد ُٚ : ٖٝٓ نطٌٞز ج٤ُٓ٘حٕ ٗؿى-  

 ".ٗكٖ ٠ٓ٘ٗ أًػٍ ٓٔح ٗطؼِْ"ٓٞهلح ِْر٤ح ٝػحتن ٓغ جُطأهِْ ًُُي ه٤َ 

 .آكس جُؼِْ ج٤ُٓ٘حٕ: ٣وٍٞ ػِٔحء جُطٍذ٤س- 

 .جُٔؼٍكس ضًًٍ ٝجُؿَٜ ج٤ُٓ٘حٕ: أك٠٬ٕٞ- 

 .ًِٔح ضوىٓص ج٣ًًٍُحش ك٢ جُُٖٓ ًحٕ يُي أوػ٠ ئ٠ُ ٤ٓٗحٜٗح: ذ٤ٍٕٝ- 

 .جْط٘طؽ ذحه٢ جُؼ٘حٍٚ ٖٓ ٓٞهق ٠ر٤ؼس جًُجًٍز ٓحو٣س+ 

 

 :انُغٛاٌ ظاْشج ؽثٛؼٛح

٣ٍؾغ ج٤ُٓ٘حٕ ئ٠ُ ػٞجَٓ ٗل٤ٓس ٖؼ٣ٌٞس ٝج٬ُٖؼ٣ٌٞس، ٝٛٞ ظحٍٛز - 

٠ر٤ؼ٤س ٣كىظ ػ٘ى ؾ٤ٔغ جُ٘حِ، كح٤ُٓ٘حٕ ئقىٟ ٝظحتق جًُجًٍز ٣وٍٞ 

 ".ج٤ُٓ٘حٕ قحٌِ جًُجًٍز: "و١٫ٝ

ج٤ُٓ٘حٕ قٓد ك٣ٍٝى آُس وكحػ٤س ِٗؿأ ئ٤ُٜح ٫ْطرؼحو ج٣ًًٍُحش جُٔإُٔس - 

ٝجُٔهؿِس ُطهل٤ق جٍُٛجع جُ٘ل٢ٓ، ذك٤ع ٗطٍوٛح ٖٓ جُٗؼٌٞ ئ٠ُ 

ْحقس ج٬ُٖؼٌٞ، كايج قحٍٝ ٖهٙ ٓح إٔ ٣ًًٍٗح ذكحوغس ضٓرد ُ٘ح 

أيًٍ ٓػحٍ ك٣ٍٝى قٍٞ + جُٗؼٌٞ ذح٩قٍجؼ أٝ ج٧ُْ  كاٗ٘ح ٗكحٍٝ ٓ٘ؼٚ، 

 .ج٤ُٓ٘حٕ

ج٤ُٓ٘حٕ ٣ٓٔف ُ٘ح ذحًطٓحخ نرٍجش ؾى٣ىز ٣ٝٓحػى جُلٍو ػ٠ِ ئذؼحو - 

ذؼٝ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٤ُّ ُٜح ٓؼ٠٘ ٝج٫ٛطٔحّ ذحُٔؼِٞٓحش جُٔل٤ىز جُط٢ 

 .ٗكطحؾٜح ك٢ جُٞهص جُٔ٘حْد

كٔػ٬ ُٞ ذو٢ ج٩ٗٓحٕ ٣طًًٍ وٝٓح ٓٞش أقى أهحٌذٚ : ٤ُٓ٘حٕ كٞجتى ٗل٤ٓس- 

ككطٔح ُٖ ٣ؼ٤ٕ ك٢ ضٞجكن ٓغ يجضٚ ٝٓغ جُٔؿطٔغ كح٤ُٓ٘حٕ ٌقٔس ذ٤ٖ 

 .ج٧كٍجو ًًُٝي ذ٤ٖ ج٧ْٓ، ئي ٣ٔك٢ أغحٌ جُكوى ٝج٫٥ّ

ن٤ٍ : "جًُجًٍز ٫ ضٓطط٤غ جُو٤حّ ذٞظ٤لطٜح وٕٝ إٔ ض٠ٓ٘ ًٔح ه٤َ- 

 ".ًُِجًٍز إٔ ضٌٕٞ ٌِٓس ٗٓحءز

ئٗ٘ح ٫ ٗلٍـ ئ٫ ذلَٟ ٤ٓٗحٕ ج٧ٌٓٞ جُِٓر٤س ٝضًًٍ ج٧ٌٓٞ ج٣٩ؿحذ٤س، - 

ٝهى أًىش جُىٌجْحش إٔ ج٤ُٓ٘حٕ ٣لطف جُٔؿحٍ ٬ُٗطرحٙ ٝج٫ٛطٔحّ جًُِجٕ 

 .٫ُٞٛٔح ُٔح هطؼ٘ح نطٞز ٝجقىز ئ٠ُ ج٫ٛطٔحّ ذك٤حض٘ح جُؼ٤ِٔس ٝجُؼ٤ِٔس

 ".ج٤ُّٞ جُٓؼ٤ى ٛٞ ج٤ُّٞ ج١ًُ ٣رو٠ ك٢ جُٔح٢ٞ ْحً٘ح: "ؾٕٞ ٌْٝطحٕ- 

 .ج٤ُٓ٘حٕ ٠ٍٖ ٫ْطٍٔجٌ جُٞؾٞو: ؿ٤ٓىٌٝف- 

 .ٗكٖ ٗطًًٍ ٧ٗ٘ح ٠ٓ٘ٗ: و١٫ٝ- 

 .  كحًُجًٍز جُط٢ ٫ ٣ٓ٘ىٛح ج٤ُٓ٘حٕ ضٍٟ ج٩ٗٓحٕ ذىٍ إٔ ض٘لؼٚ: و١٫ٝ- 

 .ج٤ُٓ٘حٕ ٍٛٝخ ٖٓ جُٞجهغ جُٔإُْ: ك٣ٍٝى- 

 .٣ؿد إٔ ٗؼ٤ٕ ق٤حض٘ح ٣ّٞ ٠ٓ٘ٗٝ ًػ٤ٍج: ٣وٍٞ ٖحكٌٞ- 

 .٫ ٤ٌْ٘س ٫ٝ ًُز ك٢ جُكحٍٞ ذىٕٝ ج٤ُٓ٘حٕ: ٤ٗطٗٚ- 

 .ئٕ ًر٣ٍحت٢ ٣ـِد يجًٍض٢ ٣ٝهل٢ ٜٓ٘ح ٓح ٣ٍكٟٚ: ٤ٗطٗٚ- 

ذ٠ٍٗ ٫ )جْط٘طؽ ذحه٢ جُؼ٘حٍٚ ٖٓ ٓٞهق ٠ر٤ؼس جًُجًٍز ٗل٤ٓس + 

 .(ضٓطهىّ جُكؿؽ جُط٢ ضطٌِْ ػٖ أٍٓجٜ جًُجًٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :َفغٛح/ ٚشظغ اإلتذاع إنٗ انششٔؽ ٔانؼٕايم انزاذٛح

٣ؼٞو ج٩ذىجع ئ٠ُ ج٠ٍُٝٗ ٗل٤ٓس ضطؼِن ذًجش جُٔرىع ٝض٤ُٔٙ ػٖ ؿ٤ٍٙ - 

ٖٓ جُ٘حِ ًكىز جًًُحء، هٞز جًُجًٍز، ْؼس جُه٤حٍ، ج٩ٌجوز، جُٗؿحػس، 

 .جُٛرٍ، جٍُؿرس، جُؿٍأز، ج٫ٛطٔحّ ٝؿ٤ٍٛح

٣ٍؾغ ج٩ذىجع ػ٠ِ قٓد ك٣ٍٝى ئ٠ُ جٍُؿرحش جٌُٔرٞضس ك٢ ج٬ُٖؼٌٞ، - 

ك٤ٓؼ٠ جُٔرىع ئ٠ُ ضكو٤وٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ضؼ٣ٞٝ جُ٘وٙ ج١ًُ ٣ؼح٢ٗ ٓ٘ٚ، 

أذىع ك٢ كٖ ج٧وخ ًطؼ٣ٞٝ ٌُِٗٚ جُهحٌؾ٢ ج١ًُ ُْ " جُؿحقع"كٔػ٬ 

جٍُْحّ ج٣٫طح٢ُ جٌُٜٔٗٞ أذىع ك٢ كٖ " وجك٢ٗ٘"٣ٌٖ ؾ٬٤ٔ، ٝٗؿى أ٣ٟح 

جٍُْْ ٖٓ أؾَ ضؼ٣ٞٝ جُ٘وٙ ج١ًُ ٣ؼح٢ٗ ٓ٘ٚ، ٧ٗٚ ًحٕ جذٖ ؿ٤ٍ ٍٖػ٢ 

 ْ٘ٞجش ٍُْْ ُٞقطٚ ج٤ٍُٜٗز 4ُْٝ ٣ؼطٍف ذ٤ٚ أذٞٙ، ق٤ع جْطـٍم 

 ".جُٔٞٗح٤ُُج"

جُِٓٞى جُٔرىع ئٗٔح ٛٞ جٗط٬م ج٫ٗلؼحٍ جُكر٤ّ جُ٘حضؽ :  ك٣ٍٝىو٤ْـٕٔٞ- 

 . ػٖ جٍُٛجع

ًُٜٝج ًحٕ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ إٔ ٗلطٍٜ إٔ ج٬ُٖؼٌٞ ٛٞ ٓ٘رغ : ... ٤ًٞذ٢- 

 .وٝجكغ ج٩ذىجع ٝٓٛىٌ جُٜحّ جُؼظ٤ْ ك٢ ق٤حز جُر٣ٍٗس

ئيج هٔ٘ح ذح٫ْطوٍجء ٝضطرغ ق٤حز جٌُٔطٗل٤ٖ ٝجُل٘ح٤ٖٗ ٝجُٔهطٍػ٤ٖ ٗؿى أْٜٗ - 

٣ٔطحَٕٝ ذوىٌجش ػو٤ِس نحٌهس، كحُٔرىع ٖهٙ ه١ٞ جُكىِ، ؾ٤ى جُكٌْ، 

٣طٟٖٔ ج٫نطٍجع ضك٣َٞ : ٣ٍْغ ج٫ْطى٫ٍ، ٣وٍٞ ١ٍ٘ٛ ذٍؿٕٓٞ

 .جُٔهط١ ئ٠ُ ٌٚٞ

ئٕ أَٚ ًَ ئذىجع ٛٞ جُطه٤َ ج٩ذىجػ٢ كٌِٔح ًحٗص هىٌز ج٩ٗٓحٕ ػ٠ِ - 

جُطه٤َ ًر٤ٍز ًِٔح جْططحع ضٌٛٞ قٍِٞ أْٝغ ُِٔٗحًَ جُط٢ ضؼطٍٞٚ، ئي 

٣ٓطط٤غ جُٔرىع إٔ ٣كٍٞ جٌُٛٞز جُؼو٤ِس جُٔؿٍوز ئ٠ُ ٢ٖ ق٢ٓ ِِٓٔٞ، 

٫ ٣ٓطط٤غ جُطه٤َ إٔ ٣ؿؼَ : جُطه٤َ هٞز ٌجتؼس، ٣ٝوٍٞ أ٣ٟح: ٣وٍٞ ذحٌْحٍ

 .جُٔؿح٤ٖٗ قٌٔحء ٌُٝ٘ٚ هحوٌ ػ٠ِ ؾؼِْٜ ْؼىجء

، كل٢ "ضٞٓحِ أو٣ٕٓٞ"ًحٕ ٫نطٍجع جُٔٛرحـ هٛس ٓإغٍز ك٢ ق٤حز - 

أقى ج٣٧حّ ٍٓٞص ٝجُىضٚ ٍٓٞح ٖى٣ىج، ٝهى جْطُِّ ج٧ٍٓ ئؾٍجء ػ٤ِٔس 

ؾٍجق٤س ُٜح، ئ٫ إٔ جُطر٤د ُْ ٣طٌٖٔ ٖٓ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس ٗظٍج ُؼىّ ٝؾٞو 

 .جُٟٞء جٌُحك٢

ػ٘ىٓح أنرٍ ضٞٓحِ أو٣ٕٓٞ ٌٓطد ذٍجءجش : وٌٝ جُٛرٍ ك٢ ج٩ذىجع- 

ج٫نطٍجع ك٢ ٝجٖ٘طٖ أٗٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ جنطٍجع ٓٛرحـ ٣ؼَٔ ذحٌٍُٜذحء 

ئٜٗح ذٍٛجقس كٌٍز قٔوحء ق٤ع ٣ٌطل٢ جُ٘حِ ػحوز : "كٍوٝ ػ٤ِٚ ذوُْٜٞ

ْطولٕٞ ٣ٞٓح ُطٓى٣ى كٞجض٤ٍ : "، كٍو ضٞٓحِ ذوُٞٚ"ذٟٞء جُّٗٔ

،  ًٔح إٔ ضٞٓحِ هرَ جنطٍجػٚ ُِٔٛرحـ جٌٍُٜذحت٢ هى قحٍٝ "جٌٍُٜذحء

 ٣ٍ٠وس 1000ضؼِٔص :  ٓكحُٝس، ٣وٍٞ ضٞٓحِ أو1000ٕٞٓ٣أًػٍ ٖٓ 

 .ُٛ٘غ جُٔٛرحـ

كوى ًحٕ ذحْطٌٞ ٖؿحػح ؾىج ػ٘ىٓح ؿحٍٓ :وٌٝ جُٗؿحػس ك٢ ج٩ذىجع- 

ذطؿ٣ٍد ُوحـ وجء جٌُِد ػ٠ِ ٠لَ ٚـ٤ٍ ذؼى إٔ ؾٍذٚ ػ٠ِ جُك٤ٞجٗحش، 

 .ذٍؿْ ٖٓ إٔ ج٤ٌُٓ٘س ًحٗص ضٔ٘غ جُطؿ٣ٍد ػ٠ِ جُرٍٗ

ضؼطرٍ ج٧قٞجٍ ج٫ٗلؼح٤ُس ٓحوز ج٫نطٍجع جُل٢٘ ٝج٧وذ٢ كحُٔهطٍع أٝ  - 

جُٔرىع ٣ؼح٢ٗ ٓح ضؼح٤ٗٚ جُكحَٓ ٖٓ ج٧ُْ ج٫ُٞوز ئ٫ أٗٚ ػ٘ىٓح ٣رِؾ ؿح٣طٚ 

 .٠ٓ٘٣ ًَ ج٧ُْ ج١ًُ ٍٓز ذٚ

ج٫ٗلؼح٫ش جُو٣ٞس ض١ٗ٘ جُٔه٤ِس جُط٢ ٢ٛ أَٚ ج٩ذىجع كوى جؾطٔؼص - 

ػٞج٠ق جُٔكِس ج٧ن٣ٞس ٝجُكُٕ جُٗى٣ى ػ٘ى جُه٘ٓحء كأذىػص ك٢ ٖؼٍ 

 .جٍُغحء ٧ن٤ٜح

نٍؼ أٌن٤ٔىِ ػح٣ٌح ٖٓ جُكٔحّ ٖٓ ٖىز كٍقٚ ػ٘ىٓح جًطٗق هحٕٗٞ - 

أ٣ٌٌٝح  (ػحٚٔس ج٤ُٞٗحٕ)٠لٞ ج٧ؾٓحّ ٝأنً ٣ٍٛل ك٢ ٖٞجٌع أغ٤٘ح 

ك٢ " وجك٢"ذٔؼ٠٘ ٝؾىضٜح ٝؾىضٜح، ٝهى ٌهٙ جُؼحُْ جُر٣ٍطح٢ٗ )أ٣ٌٌٝح  

ئٕ ًرحٌ جُؼِٔحء : "ٓهطرٍٙ ػ٘ىٓح جًطٗق جُرٞضح٤ّْٞ، ٣وٍٞ ذٍؿٕٓٞ

ئٕ جُؼظٔحء : ، ٣ٝوٍٞ أ٣ٟح"ٝجُل٘ح٤ٖٗ ٣رىػٕٞ ْٝٛ ك٢ قحُس جٗلؼحٍ ه١ٞ

٫ ٣رىػٜٞٗح ك٢ قحُس ؾٔٞو جُىّ ٝئٗٔح ٣رىػٕٞ ك٢ ؾٞ قٔح٢ْ ٝض٤حٌ ... 

 . و٣٘ح٢ٓ ضط٬ًْ ك٢ ج٧كٌحٌ

ئ٢٘ٗ : جًطٗق ٤ٗٞضٖ ذؼى ْو٠ٞ جُطلحقس هحٕٗٞ جُؿحيذ٤س، ق٤ع ٣وٍٞ ٤ٗٞضٖ- 

أٞغ ٓٞٞٞع ذكػ٢  ٗٛد ػ٢٘٤ وجتٔح ٝأٗطظٍ ْطٞع ج٧ٗٞجٌ ج٠ُٝ٧ 

 .  ٣ٌٝىج ٣ٌٝىج ئ٠ُ إٔ ٣طكٍٞ ئ٠ُ ٤ٞحء ْح٠غ

 .(يًٍ أٓػِس)جُلٌٞهحش جُلٍو٣س ذ٤ٖ جُرٍٗ ضىٍ إٔ ج٩ذىجع ضؼِن ذحًُجش - 

 .ج٩ذىجع ؾٜى ٝجع ٝضٔػ٤َ ٗحهى ٝئٌجوز ذ٘حءز: و٫ًٍٝٝج- 

 15 .ٝػ٠ِ جُؼّٔٞ كإ جُٔهطٍع ئٗٓحٕ ٓطكّٔ: ٢ٌٗٝ ذٞج٣ٌَ- 
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 اإلدسان انرزكش انرخٛم أٔظّ اإلخرالف

 ضؼ٣ٍق ج٩وٌجى ضؼ٣ٍق جًُجًٍز ضؼ٣ٍق جُطه٤َ يٍ َاحٛح انًفٕٓو

يٍ حٛس االسذثاؽ 

 انضياٌ ٔانًكاٌ

 ؿ٤ٍ ٍٓضر١ ذحُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ  ٍٓضر١ ذُٓحٕ ٌٝٓحٕ ٓكىٝو٣ٖ  ؿ٤ٍ ٍٓضر١ ذحُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ٓكىٝو٣ٖ

ٓكىٝو٣ٖ، ٓػحٍ يُي ئوٌجى 

جُٔلح٤ْٛ ج٣ٍُح٤ٞس ؿ٤ٍ ٍٓضرطس 

 ذُٓحٕ ٌٝٓحٕ ذَ ٓؼح٢ٗ ٓؿٍوز

٣َٗٔ جُٔح٢ٞ، جُكحٍٞ، جُٔٓطورَ، ٓػ٬  يٍ حٛس انًعال

أْطط٤غ ضٌٛٞ ٗل٢ٓ ٠ل٬ ٚـ٤ٍج ٝأْطط٤غ 

إٔ أضٌٛٞ ٗل٢ٓ ٝأٗح ك٢ جُٔٓطورَ، ٣وٍٞ 

٫ ٣ٓطط٤غ جُطه٤َ إٔ ٣ؿؼَ جُٔؿح٤ٖٗ : ذحٌْحٍ

 قٌٔحء ٌُ٘ٚ هحوٌ ػ٠ِ ؾؼِْٜ ْؼىجء

٣َٗٔ جُٔح٢ٞ كو١  ٓػحٍ يُي أضًًٍ 

: ٣ّٞ ون٢ُٞ ٬ُذطىجت٢ ٣وٍٞ ٫٫ٗى

جًُجًٍز ٝظ٤لس ٗل٤ٓس ضطٔػَ ك٢ ئػحوز 

 ذ٘حء قحُس ٖؼ٣ٌٞس ٓح٤ٞس

 ٣َٗٔ جُكحٍٞ 

٣طٍٛف ذٌَ ق٣ٍس، ٝٗىنَ ضؼى٬٣ش ػ٠ِ  

جُطه٤َ : جُٔح٢ٞ ًٔح ٗٗحء، ٣وٍٞ ؾ٤َٔ ٤ِٚرح

ضأ٤ُق ٌٚٞ ي٤٘ٛس ضكح٢ً ظٞجٍٛ جُطر٤ؼس 

 ٝئٕ ُْ ضؼرٍ ػٖ ٢ٖء قو٤و٢ ٓٞؾٞو

ئػحوز جْطٍؾحع جُٔح٢ٞ ج١ًُ ػٗ٘حٙ 

 ًٔح ٝهغ وٕٝ ضـ٤ٍ ك٤ٚ 

جْطىٍ ذرؼٝ أهٞجٍ جُل٬ْلس ٖٓ + 

 ٓوحُس ٠ر٤ؼس جًُجًٍز

٣ٔػَ ضأ٬٣ٝش ُِكحٍٞ ٝٓكحُٝس 

 كٜٔٚ ٝئػطحتٚ ٓؼ٠٘ ك٢ جًُٖٛ

جْطىٍ ذرؼٝ أهٞجٍ جُل٬ْلس + 

 ٖٓ ٓوحُس ٓٛىٌ جُٔؼٍكس 

 
 :أٔظّ انرشاتّ

 .٬ًٛٔح ٣ٗطٍى ك٢ جْطٍؾحع جٌُٛٞ جُٔح٤ٞس- 

 .٬ًٛٔح نح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس ٌِٝٓس ػو٤ِس ػ٤ِح ٝٓططٌٞز- 

٬ًٛٔح ٣ٓحػىجٕ ج٩ٗٓحٕ ػ٠ِ جُط٤ٌق ٓغ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢ - 

 .ٝجًطٓحخ جُٔؼحٌف

٬ًٛٔح ٣٘وْٓ ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ كحُطًًٍ ٣٘وْٓ ئ٠ُ ضًًٍ ػل١ٞ - 

 .ٝضًًٍ ئٌجو١، ٝجُطه٤َ ٣٘وْٓ ئ٠ُ ضه٤َ ضٔػ٢ِ٤ ٝضه٤َ ئذىجػ٢

 .٬ًٛٔح ٓؼٍٜ ٧ٍٓجٜ ٝأنطحء- 

 :(انؼاللح تًُٛٓا)أٔظّ انرذاخم 

 .ػ٬هس ضٌحَٓ ٝظ٤ل٢- 

٬ًٛٔح ٍٓضرطحٕ ٖٓ ٗحق٤س جُٞظ٤لس ٝٓطٌح٬ٕٓ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ٔح ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ - 

 .ٗٓطـ٢٘ ػ٠ِ أقىٛٔح وٕٝ ج٧نٍ

جُطًًٍ ٣ؼطٔى ػ٠ِ جُطه٤َ ك٢ ضكى٣ى ج٣ًًٍُحش ٖٓ ٗحق٤س جُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ، - 

 .ًٔح إٔ جُطه٤َ ٣ؼطٔى ػ٠ِ جُهرٍجش ٝجُٔؼحٌف جُٔهُٗس ك٢ جًُجًٍز

ضٍجكوٜح هىٌز ػح٤ُس ػ٠ِ جُطًًٍ  (جُطه٤َ أٝ ج٩وٌجى)جُوىٌز جُؿ٤ىز ػ٠ِ - 

 . ٝج٫ْطىػحء ذُٜٓٞس أًرٍ

 هحٌٕ ذ٤ٖ جُطًًٍ ٝجُطه٤َ؟//  هحٌٕ ذ٤ٖ جًُجًٍز ٝجُه٤حٍ؟- 

 ئيج ًحٕ جُطه٤َ جْطكٟحٌج ٌُِٛٞ كٔح جُلٍم ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُطًًٍ؟- 

 َٛ ٣ٌٖٔ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جًُجًٍز ٝجُه٤حٍ ك٢ ئوٌجى جُؼحُْ جُهحٌؾ٢؟- 

 َٛ جُطٔح٣ُ ذ٤ٖ جًُجًٍز ٝجُه٤حٍ ٣٘ل٢ ٝؾٞو ػ٬هس ٝظ٤ل٤س ذ٤ٜ٘ٔح؟- 

ػ٘ىٓح ٗطًًٍ ٗطه٤َ، ٝػ٘ىٓح ٗطه٤َ ٗطًًٍ، ٤ًق ٌٗٗق ػٖ جُؼ٬هس - 

 جُوحتٔس ذ٤ٖ ٛحض٤ٖ جُؼ٤ِٔط٤ٖ؟

 هحٌٕ ذ٤ٖ جُطًًٍ ٝج٩وٌجى؟// - هحٌٕ ذ٤ٖ جًُجًٍز ٝج٩وٌجى؟- 

 ئيج ًحٕ جُطًًٍ جْطٍؾحػح ُِٔح٢ٞ كٔح جُلٍم ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ج٩وٌجى؟- 

 َٛ جُطٔح٣ُ ذ٤ٖ جًُجًٍز ٝج٩وٌجى ٣٘ل٢ ٝؾٞو ػ٬هس ٝظ٤ل٤س ذ٤ٜ٘ٔح؟- 

 
 هحٌٕ ذ٤ٖ ج٩وٌجى ٝجُه٤حٍ؟- 

 َٛ ٣ٌٖٔ جُط٤ُٔ ذ٤ٖ جُطه٤َ ج٤ٖ٧حء ٝئوٌجًٜح؟- 

 : حم انًشكهح

 ًٔح هِ٘ح ْحذوح ضٌٕٞ ٖٓ أٝؾٚ جُطىجنَ

ج٩ذىجع ظحٍٛز جؾطٔحػ٤س ذحُىٌؾس ج٠ُٝ٧ ٢ٛٝ ضوّٞ ػ٠ِ ٓح ٣ٞكٍٙ جُٔؿطٔغ ٖٓ ٠ٍٖٝ ٓحو٣س ٝٓؼ٣ٞ٘س -  :ٚشظغ اإلتذاع إنٗ انششٔؽ االظرًاػٛح

ُِٔرىع كح٩ٗٓحٕ قٓرْٜ ًحتٖ جؾطٔحػ٢ ذطرؼٚ ٝإٔ ؾ٤ٔغ ٝظحتلٚ جُؼو٤ِس ٜٓ٘ح جُطه٤َ ج٩ذىجػ٢ ٫ ض٘ٔٞ ئ٫ ك٢ جُٔؿطٔغ ٝإٔ ج٩ذىجع ٣ٍضر١ ذىٌؾس 

 .ٗٔٞ جُٔؿطٔغ ٝقحؾطٚ كحُٔرىع ٣رىع ُٔؿطٔؼٚ ٫ ُ٘لٓٚ
 .جُكحؾس أّ ج٫نطٍجع، كاذىجع ًحٌٍ ٓحًٌّ ُلٌٍز ج٫ٖطٍج٤ًس ئٗٔح ٛٞ قَ ٌُِٔٗس جؾطٔحػ٤س ٜٟٓٞٓس جُكوٞم جُط٢ ًحٗص نحٞؼس ُوٍٜ جٍُأْٔح٤٤ُٖ: ه٤َ- 

ُوحٕٗٞ جُٟـ١ جُؿ١ٞ ؾحء ًكَ ٌُِٔٗس ٌَجػ٤س ٝجؾطٔحػ٤س ٠ٍقٜح جُل٬قٕٞ ػ٘ى ضؼًٌ جٌضلحع جُٔحء، كوحّ ذىٌجْس " ض٢ِ٤ٌٖٞ"جًطٗحف جُؼحُْ - 

 .ٝضل٤ٍٓ ًٛٙ جُظحٍٛز ٝجْط٘طؽ أٗٚ ًِٔح ًحٕ جُٟـ١ جُؿ١ٞ أهٟٞ ًحٕ جٌضلحع جُٔحء أػ٠ِ

ئٕ ػ٤ِٔس ج٩ذىجع ضٍضر١ ذكحُس جُؼِْ ٝغوحكطٚ جُٓحتىز ك٢ جُٔؿطٔغ كحُر٤ثحش ج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س جُٔطٗحذٜس ضإو١ ئ٠ُ ظٌٜٞ ٗلّ ج٩ذىجػحش ٓػ٬ ٓح - 

قىظ ك٢ أٌٝذح كوى أّْ ٤ٗٞضٖ ج٩ٗؿ١ُ٤ِ ٤ُٝر٘طٍ ج٧ُٔح٢ٗ ػِْ جُطلحَٞ ٝجُطٌحَٓ ك٢ ج٣ٍُح٤ٞحش ك٢ َٓحٕ ٝجقى ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ ٣ٌٕٞ ٧قىٛٔح ِٚس 

 .ًٝػ٤ٍج ٓح ٣طَٞٚ جُؼِٔحء ئ٠ُ جنطٍجػحش ٝجقىز ك٢ َٓحٕ ٝجقى: ذح٧نٍ، ٣وٍٞ ؾحى ذ٤ٌحٌ

٣ؼٌّ جُٞٞغ ج١ٌُُٔ ُِؿُجتٍ " ٓؼًٍس جُؿُجتٍ"جُٔرىع ٣كحٍٝ ٖٓ ن٬ٍ أػٔحُٚ جُطؼر٤ٍ ػٖ جُٞجهغ ج٫ؾطٔحػ٢ ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ك٤ٚ، كٔػ٬ ٗؿى ك٤ِْ - 

 .كطٍز ج٫ْطؼٔحٌ جُل٢ٍٓٗ

ئٕ جُط٘حكّ ذ٤ٖ جُٔؿطٔؼحش ْٝؼ٤ٜح ئ٠ُ ئغرحش ٝؾٞوٛح ٣ؿؼَ ًَ ٓؿطٔغ ٣كلُ أكٍجوٙ ػ٠ِ ج٩ذىجع كٔػ٬ جُط٘حكّ جُؼ١ٌٍٓ ذ٤ٖ جُّٞ أ ٝج٩ضكحو - 

 .جُٓٞك٤حض٢ أغ٘حء جُكٍخ جُرحٌوز أوٟ ئ٠ُ جنطٍجع جُو٘رِس ج٣ُٝٞ٘س ٝؿُٝ جُلٟحء

٣ٌػٍ ج٩ذىجع ُىٟ جُىٍٝ جُط٢ ضهٛٙ ٤ُٓج٤ٗحش ٞهٔس ُِركع جُؼ٢ِٔ كٔػ٬ جُّٞ أ ضهٍٓ ج٤٣٬ٍُٔ ٖٓ جُى٫ٌٝجش ك٢ ذ٘حء جُٔهحذٍ ٝضؿ٤ُٜٛح - 

 .ئٕ ئٗطحؾحش جُلٌٍ جُر١ٍٗ ًاٗطحؾحش   جُطر٤ؼس جُك٤س، ٫ ضٞٞف ئ٫ ذطأغ٤ٍ جُر٤ثس: ذٔهطِق جُْٞحتَ جُكى٣ػس ٝجُٔططٌٞز ٣وٍٞ جُل٤ِٓٞف ض٤ٖ

 (ًح٤ُحذحٕ ٝجُؿُجتٍ).يًٍ ٓػحٍ ػ٠ِ جُؼحُْ جُٔطوىّ ٝجُؼحُْ جُٔطهِق- 

ئٕ ج٧كٌحٌ جُهٛرس : ٣ُّٞ ذحْطٌٞ- //ئٕ ج٫نطٍجع ض٘ظ٤ْ جؾطٔحػ٢: ٫ًٞٓد-  //ئٕ ًَ أغٍ ك٢٘ ئٗٔح ٣٘طؽ ػٖ ضأغ٤ٍ جُؼٍف ٝجُر٤ثس ٝجُُٖٓ: ض٤ٖ- 

 .٣طٞهق ج٩ذىجع ػ٠ِ وٌؾس جُططٌٞ ٝجُ٘ٔٞ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝقحؾس جُٔؿطٔغ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ: وًٌٝح٣ْ-   //٢ٛ ذ٘ص جُكحؾس

 .ج٩ذىجع ٤ُّ ؿح٣س ك٢ يجضٚ ذَ ٛٞ ئٖرحع قحؾ٤حش جُٔؿطٔغ: ٤ٗٞضٖ// - جُٔرىع ٛٞ ج١ًُ ٣ٔطِي جُوىٌز ٣ٝطٔطغ ذكّ قحُس جُؿٌٜٔٞ:وٌٝ ًح٣ْ- 

 .جْط٘طؽ ٖٓ ٓٞهق جًُجًٍز يجش ٠ر٤ؼس جؾطٔحػ٤س+ 
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 ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2011ؾىٍ أٝ ٓوحٌٗس ذحى )َٛ جُطٔح٣ُ ذ٤ٖ جُؼحوز ٝج٩ٌجوز  ٣٘ل٢ ٝؾٞو ػ٬هس ٝظ٤ل٤س ذ٤ٜ٘ٔح؟ - 

 كَٜ ًٛج ٣ِـ٢ ئٌٓح٤ٗس ٝؾٞو ػ٬هس ذ٤ٜ٘ٔح؟" جُؼحوز ضؼ٢٘ جُؿٔٞو ٝجٕ ج٩ٌجوز ضؼ٢٘ جُطوىّ"٣وحٍ إٔ - 

 َٛ ػ٬هس جُؼحوز ذح٩ٌجوز ٢ٛ ػ٬هس ئٗلٛحٍ أّ ئضٛحٍ؟- 

 ٓح جُلٍم ذ٤ٖ جُلؼَ ج٫ػط٤حو١ ٝجُلؼَ ج٩ٌجو١؟- هحٌٕ ذ٤ٖ جُؼحوز ٝج٩ٌجوز؟ - 

 :(أٔظّ اإلخرالف)
 ػاللح انؼادج تاإلسادج ػاللح إَفظال

 اإلسادج انؼادج

 ػٍف ج٩ٌجوز ػٍف جُؼحوز يٍ َاحٛح انرؼشٚف

ضط٤ُٔ ذح٤ُ٥س ٫ٝ ضؼطٔى ػ٠ِ جُلٌٍ ٝجُٗؼٌٞ ئ٫ ػ٘ى  

... جُؼحوز ِْٞى ٌٓطٓد: جٌٍُٟٝز ٣وٍٞ ؾ٤َٔ ٤ِٚرح

 .ضكَٛ ذلؼَ جُطٌٍجٌ

ضططِد ٗٗح٠ ػو٤ِح، ٝضؼطٔى ػ٠ِ جُلٌٍ ٝجُٗؼٌٞ وٝٓح، 

 ئٕ هٞجّ ج٩ٌجوز جُو٣ٞس ٝٞٞـ جُلٌٍ: ٣وٍٞ و٣ٌحٌش

كؼَ ضٌٍج١ٌ ٣٘ىكغ ئ٤ُس ج٩ٗٓحٕ ذ٬ ٝػ٢ ٣وٍٞ  

 .أٌْطٞ جُؼحوز ٤ُٝىز جُطٌٍجٌ

 كؼَ ئذىجػ٢ ؾى٣ى ٝجُى٤َُ ضٍوو ج٩ٗٓحٕ ػ٘ى جُو٤حّ ذٚ 

 . نح٤ٚس ئٗٓح٤ٗس ٧ٜٗح ضؼطٔى ػ٠ِ جُطل٤ٌٍ ٓٗطًٍس ذ٤ٖ ج٩ٗٓحٕ ٝجُك٤ٞجٕ 

 ٓوحُس ئ٣ؿحذ٤حش ج٩ٌجوز ٓوحُس ئ٣ؿحذ٤حش جُؼحوز :اعرُرط حعط يٍ

 

 :ػاللح انؼادج تاإلسادج ػاللح إذظال: (أٔظّ انرشاتّ)

 .٬ًٛٔح ٓطٞجؾى ػ٘ى ج٩ٗٓحٕ- 

٬ًٛٔح ٣وط٤ٟحٕ ؾٜىج ٝكحػ٤ِس، كحُؼحوجش جُك٤ًٍس ًح٣ٍُحٞس جٌٍُجض٢ ٓػ٬ ضططِد جُو٤حّ - 

 .ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُكًٍحش جُىه٤وس ٝجُٔ٘ظٔس، ٝج٩ٌجوز أ٣ٟح ضططِد ؾٜىج ي٤٘ٛح ًر٤ٍج

٬ًٛٔح ضٓحػى جُلٍو ػ٠ِ جُط٤ٌق ٓغ جُر٤ثس، ٓػحٍ يُي ػحوز جُّٛٞ ك٢ ٌٟٓحٕ، ك٢ ٚكٍجء - 

 .جُرحو٣س ضٌٕٞ ٓطؼرس ٝهح٤ْس ٌُٖ أَٛ جُرحو٣س ضؼٞوٝج ػ٠ِ ًٛٙ جُظٍٝف ذلَٟ ج٩ٌجوز جُو٣ٞس

٬ًٛٔح ٌٓطٓد، كايج ًحٗص جُؼحوز جًطٓرٜح ج٩ٗٓحٕ ػٖ ٣ٍ٠ن جُطٌٍجٌ ًؼحوز أوجز ٬ٚز جُٛرف -  

ك٢ ٝهطٜح ٖٓ ن٬ٍ ضٌٍجٌ جُٜٜ٘ٞ جُٔرٌٍ، كإ ج٩ٌجوز أ٣ٟح جًطٓرٜح ج٩ٗٓحٕ، ٓػَ ئٌجوز جُ٘ؿحـ 

 .ٝضؿحَٝ جُلَٗ ٣ٌطٓد ذلَٟ جُٔػحذٍز ٝجٌُّى ٝجُٛرٍ

 .ًَ يُي ٣إغٍ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؼحوجش... ئٕ ج٫ٗطرحٙ ٝئٌجوز جُطؼِْ ٤ًٝل٤س ضٌٛٞ جُؼَٔ : و٫ٝ ًٍٝج- 

 (ئيج كطكص ًٛج جُٔٞٞٞع ذحُط٣ٍوس جُؿى٤ُس أٞق أٝؾٚ جُطىجنَ ُٔٞهق ج٫ضٛحٍ)

 .ج٩ٌجوز جنط٤حٌ جُؼوَ ٓغ ْرن ج٩ٍٚجٌ ذ٤ٖ ج٧كٌحٌ جُٔطؼحٌٞس: ٤ُٝحّ ؾ٤ّٔ- 

 .٫ُٞ جُؼحوز ُو٤ٟ٘ح أ٣حٓ٘ح ًحِٓس ك٢ جُو٤حّ ذأػٔحٍ ضحكٜس: ٤ُٝحّ ؾ٤ّٔ- 
 

 

 

  أٔظّ انرذاخم أٔ انؼاللح تًُٛٓا

 :(انرشكٛة ٚكٌٕ ذغهٛة االذظال ػهٗ االَفظال)

 .ػ٬هس ضٌحَٓ ٝظ٤ل٢- 

ٓػَ ػحوز جُىٌجْس : ج٩ٌجوز ٠ٍٖ ُطٌٕٞ جُؼحوز- 

 .ٝجُٔطحُؼس ٫ ضٌٕٞ ئ٫ ػٖ ٣ٍ٠ن ج٩ٌجوز

ٓػَ جُؿ٤ٞٔ جُط٢ : جُؼحوز ضو١ٞ ٝضىػْ ج٩ٌجوز- 

جػطحوش ػ٠ِ جُكٍخ ك٢ ٖىز جُكٍ، ضو١ٞ ػ٣ُٔطٜح 

 .ٝئٌجوضٜح ك٢ جُكٍٝخ ج٧نٍٟ

ٓػَ جُط٤ًِٔ : جُهرٍز جٌُٔطٓرس ذحُؼحوز ضىػْ ج٩ٌجوز- 

جُٔطؼٞو ػ٠ِ قَ ج٧ْثِس جُٛؼرس ُٖ ٣ؿى ٚؼٞذس 

 .ك٢ ج٫ٓطكحٕ ػ٘ى جنط٤حٌ جُٔٞٞٞع ٝج٩ؾحذس ػ٤ِٚ

 . قحٌْس جُؼحوززه٤َ إٔ ج٩ٌجو- 

 :انؼادج ٔاإلسادج: انًشكهح انخايغح

  ٣ؼطرٍ ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ ك٢ُٟٞ ذطرؼٚ، كٜٞ ٣ٍ٣ى ٓؼٍكس ج٤ٖ٧حء :ذًٓٛذ

ٝجًطٗحف أٍْجٌ جُٞؾٞو، ٝيُي ذحُط٤ٌق ٝجُطأهِْ ٓغ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢، 

 .ًٝٛج ٫ ٣ٌٕٞ ئ٫ ػٖ ٣ٍ٠ن جُؼحوز ٝج٩ٌجوز

 ٢ٛ هىٌز ٌٓطٓرس ػ٠ِ أوجء ػَٔ ذط٣ٍوس آ٤ُس ٓغ جٍُٓػس ٝجُىهس :فانؼادج

 .ٝج٫هطٛحو ك٢ جُٔؿٜٞو

 ٢ٛ ٝػ٢ ج٩ٗٓحٕ ذح٧ْرحخ هٛى ج٩هرحٍ ػ٠ِ كؼَ أٝ ضًٍٚ: أيا اإلسادج

 َٛ جُؼحوز ضٓحػى ػ٠ِ جُط٤ٌق أّ ضؼ٤وٚ؟- 

 َٛ جُؼحوز جٗكٍجف أّ ض٤ٌق؟- َٛ ُِؼحوز ئ٣ؿحذ٤حش أّ ِْر٤حش؟ - 

 ن٤ٍ ػحوز ج٩ٗٓحٕ إٔ ٫ ٣ؼطحو ٤ٖثح؟ ٓح ٌأ٣ي: ٣وٍٞ ؾٕٞ ؾحى ٌْٝٞ- 

 َٛ كؼَ جُؼحوز ضٌٍجٌ أ٢ُ أّ قًٍس ض٤ٌق ٝجػ٤س؟- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ ُ٪ٌجوز ئ٣ؿحذ٤حش أّ ِْر٤حش؟- 

 َٛ ج٩ٌجوز هىٌز ئ٣ؿحذ٤س ضكون جُط٤ٌق؟- 

 َٛ جُلؼَ ج٩ٌجو١ ٗحضؽ ٧قٌحّ ػو٤ِس أّ ٓكِٛس ج٤ٍُٔٞ ٝجُؼٞج٠ق؟- 

 َٛ جُلؼَ ج٩ٌجو١ ٣٘رغ ٖٓ جُؼوَ أّ ٖٓ جٍُؿرحش ٝجُـٍجتُ؟- 

 َٛ جُلؼَ ج٩ٌجو١ ٓكِٛس ج٤ٍُٔٞ ٝجُؼٞج٠ق أّ ٗطحؼ ج٧قٌحّ جُؼو٤ِس؟- 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ جُط٤ٌق ٓغ جُٞجهغ ٣طكون ذحُؼحوز أّ ج٩ٌجوز؟ - 
 ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2013ؾىٍ ذحى )

َٛ جُط٤ٌق ٓغ جُٞجهغ ٣طكون ذح٧كؼحٍ ج٫ػط٤حو٣س أّ ذح٧كؼحٍ - 

 ج٩ٌجو٣س؟

ٝهغ ؾىٍ ذ٤ٖ ٖه٤ٖٛ ٣وٍٞ أقىٛٔح إٔ جُؼحوز ن٤ٍ ٖٓ ج٩ٌجوز، - 

٣ٝوٍٞ جُػح٢ٗ إٔ ج٩ٌجوز ن٤ٍ ٖٓ جُؼحوز، ٠ِٝد ٓ٘ي إٔ ضلَٛ 

 ذ٤ٜ٘ٔح ٓحيج ػٓحى إٔ ضلؼَ؟

َٛ ٣طكون ُ٪ٗٓحٕ جُط٬ؤّ ٓغ ٝجهؼٚ ػٖ ٣ٍ٠ن ج٧كؼحٍ ج٤ُ٥س - 

 جُطٌٍج٣ٌس أّ ػٖ ٣ٍ٠ن ج٧قٌحّ ج٤ًُ٘ٛس؟

َٛ ٣طكون ُ٪ٗٓحٕ جُط٬ؤّ ٓغ ٝجهؼٚ ضِوحت٤س أ٤ُح  أّ ػٖ ٣ٍ٠ن  - 

 جُِٓٞى جُٞجػ٢؟

 

 

 

 

 

 

 

 

َٛ جُطٔح٣ُ ذ٤ٖ جُؼحوز ٝج٩ٌجوز  ٣٘ل٢ ٝؾٞو ػ٬هس ٝظ٤ل٤س ذ٤ٜ٘ٔح؟ - 

 ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2011ؾىٍ أٝ ٓوحٌٗس ذحى )

كَٜ ًٛج " جُؼحوز ضؼ٢٘ جُؿٔٞو ٝجٕ ج٩ٌجوز ضؼ٢٘ جُطوىّ"٣وحٍ إٔ - 

 ٣ِـ٢ ئٌٓح٤ٗس ٝؾٞو ػ٬هس ذ٤ٜ٘ٔح؟

 َٛ ػ٬هس جُؼحوز ذح٩ٌجوز ٢ٛ ػ٬هس ئٗلٛحٍ أّ ئضٛحٍ؟- 

 

 ُِؼحوز ئ٣ؿحذ٤حش

 جُؼحوز ضٓحػى ج٩ٗٓحٕ ػ٠ِ جُط٤ٌق

 ُِؼحوز ِْر٤حش

 جُؼحوز ضؼ٤ن ج٩ٗٓحٕ ػ٠ِ جُط٤ٌق

  ضٞك٤ن:انرشكٛة

 

 

 

 ُ٪ٌجوز ئ٣ؿحذ٤حش

 ٗحذؼس ٖٓ جُؼوَ- ضكون جُط٤ٌق

ضؼ٤ن جُط٤ٌق - ُ٪ٌجوز ِْر٤حش

 ٗحذؼس ٖٓ جٍُؿرحش ٝجُـٍجتُ

  ضٞك٤ن:انرشكٛة

 انركٛف يغ انٕالغ 

 :ٚرحمك تانؼادج

ٗلّ ٓٞهق ئ٣ؿحذ٤حش - 

 جُؼحوز

انركٛف يغ انٕالغ 

 :ٚرحمك تاإلسادج

ٗلّ ٓٞهق ئ٣ؿحذ٤حش - 

 ج٩ٌجوز

 

 
  ضٞك٤ن:انرشكٛة

 

  ضـ٤ِد ج٫ضٛحٍ ػ٠ِ ج٫ٗلٛحٍ:انرشكٛة

 ػ٬هس ئضٛحٍ ػ٬هس ئٗلٛحٍ
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 :انؼادج ذغاػذ اإلَغاٌ ػهٗ انركٛف /  نهؼادج أشاس إٚعاتٛح

ذؼٝ جُؼحوجش ضٓحػى ج٩ٗٓحٕ ػ٠ِ جًطٓحخ ػحوجش ٝٓؼحٌف ؾى٣ىز - 

ذح٫ػطٔحو ػ٠ِ جُؼحوجش ٝٓؼحٌف جُٓحذوس ٓػَ جُٗهٙ ج١ًُ ضؼٞو ػ٠ِ 

٤ْحهس ج٤ُٓحٌز ٣ؿى ُْٜٞس ك٢ ٤ْحهس جُٗحق٘س، ٣وٍٞ جُىًطٌٞ ٣ْٞق 

كلحتىضٜح ػظ٤ٔس ٖٓ ق٤ع ه٤ٔطٜح ك٢ ض٤ٜثس جُٗهٙ ُٔٞجؾٜس : ٍٓجو

 .ٓٞجهق ؾى٣ىز

ئٕ آ٤ُس جُؼحوز ضإو١ ئ٠ُ جهطٛحو ك٢ جُؿٜى جُل١ٌٍ ٝجُؼ٢ِٟ ذك٤ع - 

٣ٓطط٤غ جُلٍو إٔ ٣٘ؿُ أػٔحٍ ًػ٤ٍز ك٢ ٝهص ه٤ٍٛ، ٣وٍٞ ٤ُٝحّ 

 .٫ُٞ جُؼحوز ُو٤ٟ٘ح أ٣حٓ٘ح ًحِٓس ك٢ جُو٤حّ ذأػٔحٍ ضحكٜس: ؾ٤ّٔ

جُؼحوز ضِٛف : جُؼحوز ضٌٓد جُػوس ك٢ جُ٘لّ ٝػىّ جُطٍوو ٣وٍٞ ذ٤ٍى- 

 .ذ٤٘٘ح ٝذ٤ٖ ًَ ٢ٖء

جُؼحوز ضكٌٍٗح ٖٓ ٞـ١ جُط٤ًٍُ ٝضؿؼِ٘ح ٗكًف ج٧كؼحٍ ٝجُكًٍحش - 

ٓػحٍ يُي جُطلَ جُٛـ٤ٍ ج١ًُ ٣طؼِْ ك٢ جٌُطحذس ضٛىٌ  ػ٘ٚ ك٢ : جُُجتىز

جُرىج٣س قًٍحش ٫ ػ٬هس ُٜح ذحٗؿحَ جُلؼَ ًانٍجؼ جُِٓحٕ ٝئٓحُس جٍُأِ، 

ٌُٖٝ ذؼى جًطٓحخ ٌِٓس جٌُطحذس ٣وَِ ٖٓ ٗٓرس ض٤ًٍُٙ ك٢ جٌُطحذس ٣ٝكًف 

٣ؿد ػ٠ِ جٍُٔء إٔ ٣ك٢ ك٢ : ضِي جُكًٍحش جُُجتىز، ٣وٍٞ ٤ُٝحّ ؾ٤ّٔ

 . ٗلٓٚ ٌِٓس جُؿٜى ذحُطٍٕٔ ػ٤ِٜح ًَ ٣ّٞ

ئٕ ًَ قًٍس ؾ٤ٔٓس ٓح ٢ٛ ك٢ ج٧َٚ ئ٫ ٗط٤ؿس ُِؼحوز ٝو٤َُ يُي - 

ج٣ٍُح٢ٞ ج١ًُ ٣ؼٞو ؾٓٔٚ ػ٠ِ جُو٤حّ ذرؼٝ جُكًٍحش ٣وّٞ ذٜح ذٌَ 

ق٣ٍس، أٓح ج١ًُ ُْ ٣ؼٞو ؾٓٔٚ ػ٠ِ يُي ك٤ٛحخ ذطٗ٘ؿحش ػ٤ِٟس 

 .جُؼحوز ضٔ٘ف جُؿْٓ جٍُٖحهس ٝج٤ُُٓٞس: ٣وٍٞ ج٥ٕ

جُؼحوز ضإو١ ئ٠ُ ئضوحٕ جُؼَٔ ٝجُٜٔحٌز ٝجُىهس ًحُر٘حء ج١ًُ ضؼٞو ػ٠ِ - 

جُر٘حء أٝ جُٜٔ٘ىِ أٝ ٗؿى ٠حُد جُلِٓلس ك٢ جُرىج٣س ًحٕ ٣ؿى ٚؼٞذس ك٢ 

ًطحذس ٓوحٍ ٌُٖ ذؼى ٓح ضؼٞو ػ٠ِ ًطحذطٜح أٚرف أٍٓ ذ١٤ٓ ذح٩ٞحكس ئ٠ُ 

جُؼحوز ٢ٛ جُوىٌز ػ٠ِ أوجء ٓح : ئضوحٕ جُٔوحٍ ػ٠ِ أقٖٓ ٝؾٚ، ٣وٍٞ ج٥ٕ

 .ًحٕ ك٢ جُرىج٣س ج٧ٍٓ ػحؾُج ػٖ أوجتٚ

ًحُٔطؼٞو ػ٠ِ : جُؼحوز ضؿؼِ٘ح ٗوّٞ ذؼىش ٝظحتق ك٢ ٗلّ جُٞهص- 

ج٤ُٓحهس ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٓٞم  ٣ٝطكىظ ك٢ ٗلّ جُٞهص ػٌّ جُٔرطىب ج١ًُ ُْ 

 .٣طؼٞو ػ٠ِ ج٤ُٓحهس

ضٓٔف ُ٘ح جُؼحوز ذح٫ٌضوحء ٗكٞ جًطٓحخ ػحوجش أ٠ْٔ، ٓػَ ج٧ّ جُط٢ - 

 .ضؼٞوش ػ٠ِ جُطرم ٣ؿؼِٜح ضرىع ك٤ٚ

جُؼحوز ج٫ؾطٔحػ٤س جٌُٔٞٝغس ضٓٔف ذحُكلحظ ػ٠ِ ٣ٞٛس جُٔؿطٔغ ٓػَ - 

 .ظحٍٛز جُطؼحٕٝ ك٢ جُٔؿطٔغ

ئٕ ج٧ن٬م ضوط٢ٟ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ى ج٩ٗٓحٕ جْطؼىجو ُطٌٍجٌ : وٌٝ ًح٣ْ- 

ج٧كؼحٍ ٗلٜٓح ك٢ جُظٍٝف ٗلٜٓح، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ػحوجش غحذطس ٝق٤حز 

 .ٓ٘ظٔس

ُٞ ُْ ضٌٖ جُؼحوز ضَٜٓ ػ٤ِ٘ح ج٤ٖ٧حء ٌُحٕ ك٢ ه٤حٓ٘ح : ١ٍ٘ٛ ٓٞو٢ِْ- 

 .ذحٌضىجء ٬ٓذٓ٘ح ٝنِؼٜح ٣ٓطـٍم ٜٗحٌج ًح٬ٓ

ًَ جُؼحوجش ضىكغ ئ٠ُ جُو٤حّ ذأٗٞجع ٓؼ٤٘س ٖٓ جُ٘ٗح٠ ٢ٛٝ : ؾٕٞ و١ٞ٣- 

 .ضٌٕٞ جُ٘لّ

 "جُؼحوز ٓٛىٌ ج٩ذىجع ك٢ ٓهطِق ج٤ُٔحو٣ٖ"ه٤َ إٔ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نهؼادج عهثٛاخ/ انؼادج ذؼٛك انركٛف

جُؼحوز ذطر٤ؼطٜح ضُٞى ك٢ ج٩ٗٓحٕ ج٤َُٔ ئ٠ُ جًٍُٞو ٝجُؿٔٞو ٝجُطكؿٍ، - 

ن٤ٍ ػحوز ج٩ٗٓحٕ أ٫ : ٝذحُطح٢ُ جٗؼىجّ ج٫ذطٌحٌ ٣وٍٞ ؾٕٞ ؾحى ٌْٝٞ

 .٣طؼٞو ٤ٖثح

جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُؼحوجش ضإو١ ئ٠ُ هطَ جُٔٗحػٍ ٝج٩قٓحِ، كٔػ٬ ٗؿى إٔ - 

جُطر٤د ٖٓ ًػٍز ضؼٞٙ ػ٠ِ ٌؤ٣س ج٧ٖهح٘ ج٠ٍُٞٔ  ٝجُؿٍقس أٚرف ٫ 

٣طأغٍ ذٜح، أٝ ٓػ٬ ج١ًُ ضؼٞو ػ٠ِ جُؿٍّ ٫ ٣ٌطٍظ ُؼٞجهد ئؾٍجٓٚ ٝٓح 

جُؼحوز ضو٢ٓ : ضِكوٚ ٖٓ أٍٞجٌ ٗل٤ٓس أٝ ٓحو٣س، ٣وٍٞ ؾٕٞ ؾحى ٌْٝٞ

 .جُوِٞخ

جُؼحوز ضؿؼَ ٖٓ ج٩ٗٓحٕ ٓؿٍو آُس ًٝٛج ٣ط٘حهٝ ٓغ ٠ر٤ؼطٚ جُؼحهِس، - 

ئٕ ؾ٤ٔغ ٖٓ ضٓط٢ُٞ ػ٤ِْٜ هٞز جُؼحوز ٣ٛركٕٞ ذٞؾْٜٜ : ٣وٍٞ ذٍٝو٣ّٞ

 .  ذٍٗ ٝذكًٍحضْٜ آ٫ش

٣إو١ ضٍْم جُؼحوجش ج٫ؾطٔحػ٤س جُرح٤ُس ئ٠ُ ٚؼٞذس ضـ٤ٍٛح قط٠ ُٝٞ - 

غرص ذط٬ٜٗح ذحُكؿس ٝجُى٤َُ، ٓػَ جُؼحوجش جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُهٍجكحش 

ٝج٧ْح٤٠ٍ جُط٢ ضوق أٓحّ جُطوىّ ٝجُططٌٞ، ٓػ٬ ؾَٜ ذؼٝ جُ٘حِ ذٞٞغ 

 .ػؿ٬ش أٝ ٗرحضحش ج٤ًُٞٗس ُٛى جُؼ٤ٖ ٝجُكٓى

ضإو١ جُؼحوز ئ٠ُ ٓؼحٌٞس ًَ ٓح ٛٞ ؾى٣ى، كٔػ٬ ج٤ُٗٞل جٌُرحٌ جُٖٓ - 

ضؿىْٛ ٓط٤ٌٖٓٔ ذأكٌحٌْٛ ٝػحوجضْٜ ٝضؿى ػوُْٜٞ ٓكؿٍز، ٣وٍٞ ًحٌٍ 

ئٕ جُؼِٔحء جٌُرحٌ ٣ل٤ىٕٝ جُؼِْ ك٢ جُ٘ٛق ج٧ٍٝ ٖٓ ق٤حضْٜ : ٣حذٍِ

 .٣ٍٟٕٝٝ ذٚ جُ٘ٛق جُػح٢ٗ ٜٓ٘ح

ٚؼٞذس ضـ٤ٍ جًُِٓٞحش جُٔؼطحوز، ٓػَ ػحوز ٓٗحٛىز جُطِلحَ ُٓحػحش  - 

٣ٞ٠ِس ذىٕٝ ٛىف، ٝػحوز ض٤ٟغ جُٞهص ك٢ ٓٞجهغ جُطٞجَٚ ج٫ؾطٔحػ٢، 

ٝأ٣ٟح ػحوز جُـٕ ك٢ ج٫ٓطكحٗحش جُط٢ أوش ئ٠ُ ج٤ٜٗحٌ ٓٓطٟٞ جُطؼ٤ِْ ك٢ 

جُؿُجتٍ قط٠ ٚحٌ جُط٤ًِٔ ذٓرد ًٛٙ جُؼحوز ٣و٢ٟ ٝهطح ٬٣ٞ٠ ك٢ 

ضك٤ٍٟ هٛحٚحش جُـٕ، ػٜٞ جُؼَٔ جُؿحّو ٍٝٓجؾؼس وٌْٝٚ، ًُٝج 

 .ن٤ٍ ػحوز ٣طؼِٜٔح جٍُٔء ٢ٛ إٔ ٫ ٣طؼِْ أ٣س ػحوز: ٣وٍٞ ؾٕٞ ؾحى ٌْٝٞ

ػحوز جُطىن٤ٖ جُِٓر٤س ٓ٘طٍٗز ك٢ ًحكس أٗكحء جُؼحُْ ٓغ جُؼِْ إٔ ًَ ٓىنٖ - 

٣ؼِْ ضٔحٓح أٜٗح ضٓرد ُٚ ػىش أٍٓجٜ ًح٠ٍُٓحٕ ٝجُؿِطس ٝج٤ُٓ٘حٕ 

، ٣ٝؼٍكٞج أٜٗح قٍجّ ك٢ ج٣ٍُٗؼس ...ٝضٟؼق جُوىٌز جُؿ٤ٓ٘س ٝؿ٤ٍٛح

ج٤ٓ٬ْ٩س، ٝضؿؼِٚ ٣إغٍ ِْرح ػ٠ِ ج٥ن٣ٍٖ ذٍجتكطٚ ج٣ٌٍُٜس، ٝٓغ يُي 

 ك٢ جُطىن٤ٖ، ٝٛ٘حى ٖٓ ٣كحٍٝ إٔ ٣رطؼى ػٜ٘ح ٌُ٘ٚ ٫ ٣ٓطط٤غ ٣ٕٓطٍٔٝ

ًِٔح َجوش جُؼحوجش ػ٘ى ج٩ٗٓحٕ ًِٔح : ذٓرد ج٩وٓحٕ ػ٤ِٜح، ٣وٍٞ ًح١ٗ

 .أٚرف أهَ ق٣ٍس ٝجْطو٤ُ٬س

 .جٍُٝـ جُٔطؼٞوز ٢ٛ جٍُٝـ ج٤ُٔطس: ؾحٕ ذ٤حؾ٤ٚ- 

 .جُؼحوز ٢ٛ ٌٝض٤ٖ جُك٤حز جُكو٤و٤س: ٓحُ٘ٞك٢ٌٓ- 

 .ئيج ً٘ح ٌٌٍٗ ٗلّ جُلؼَ وٝٓح كِٖ ٗطؼِْ ٤ٖثح ؾى٣ىج: ذٍٞ ؿ٤ّٞ- 

 .ٖٓ ّٖد ػ٠ِ ٢ٖء ٖحخ ػ٤ِٚ: ه٤َ- 

 :انرشكٛة

ُِؼحوز أغٍ ًر٤ٍ ك٢ جُك٤حز، ٧ٜٗح ضكلع جُٔح٢ٞ، ٝض٤ٜة : ؾ٤َٔ ٤ِٚرح- 

ٝذحٍُؿْ ٖٓ ًٛٙ ... ج جُٔٓطورَ، ًُُٝي ًحٗص أْحِ ضوىّ جُلٍو ٝجُ٘ٞع ٓغ

جُلٞجتى كإ ُِؼحوز أنطحٌج ػظ٤ٔس، كوى ضٛرف ْرد جًٍُٞو ٝجُؿٔٞو ٝضٔ٘غ 

 .جٍُٔء ٖٓ جُطوىّ

ئٕ جُؼحوز ٢ٛ أوجز ق٤حز أٝ ٓٞش قٓد جْطهىجّ : ٣وٍٞ ؾحى ٖٞكح٢٤ُ- 

 .جُلٌٍ ُٜح
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 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    

 
 



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 :اإلسادج َاذعح ػٍ أحكاو انؼمم// نإلسادج إٚعاتٛاخ* 

ج٩ٌجوز كؼَ ٝجػ٢ قٍ ٢ٛٝ ضؼر٤ٍ ػٖ جُؼو٤ٗ٬س، ٝٓح ٣ػرص يُي إٔ - 

ج٩ٌجوز ضٌٖٔ جُؼوَ ٖٓ ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ٫ٞ٤ٓش ٝػحوجش ج٩ٗٓحٕ، 

جُك٤حز : ج٩ٗٓحٕ ؾٍٞٛ ٝؾٍٞٛٙ ج٩ٌجوز، ٣ٝوٍٞ أ٣ٟح: ٣وٍٞ ٖٞذٜ٘حٌٝ

 .ٌو٣لس ًٛٙ ج٩ٌجوز

جُؼوَ أوجز ٓٓحػىز ُ٪ٌجوز كروىٌ ٓح ٣ٌٕٞ ج٩ٗٓحٕ ٝجػ٢ ذوىٌ ٓح ٣ٌٕٞ - 

٫ ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗؼطوى ذٌٕٞ ج٩ٗٓحٕ : ٣طٔطغ ذح٩ٌجوز ٣وٍٞ جُل٤ِٓٞف ٢ٗٞٓ

 .٤ٖثح أٝ ٓٞٞٞػح ٓحوجّ ٓط٤ُٔ ذح٩ٌجوز ٝجُؼوَ

ج٩ٌجوز ضؼَٔ ػ٠ِ ض٤ٔ٘س ِْٞى ج٧كٍجو ًٝٛج ٓح ؾؼَ جُل٬ْلس - 

ئٕ ج٩ٌجوز ػحَٓ ق١ٞ٤ ضٓحػىٗح ػ٠ِ جُط٤ٌق : ج٤ًُٕ٘ٛٞ ٣وُٕٞٞ

 .ٝجُطٔح٢ٖ ٓغ جُٔٓطؿىجش جُك٤حز ٝضُرؼىٗح ػٖ جٍُضحذس ٝج٤ُ٥س

٣ٔطحَ جُِٓٞى ج٩ٌجو١ ذحٍُٔٝٗس ٝجُطؿى٣ى، ٣ٝٔ٘غ ج٩ٗٓحٕ ٖٓ ج٫ٗىكحع - 

ج٢ُ٥ ئ٠ُ جُلؼَ ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ ج٧كؼحٍ جُـ٣ُ٣ٍس ٝجُطؼٞو٣س، ٣وٍٞ 

ج٩ٌجوز ٓهحُلس ُِلؼَ ج٫ػط٤حو١، ٧ٕ جُؼحوز ضوّٞ ػ٠ِ : ذٍضٍجٗى ٌجَْ

 . جُطٌٍجٌ ٝٓهحُق ُِـ٣ٍُز ٧ٜٗح ػ٤ٔحء

قط٠ ضٌٕٞ ئٌجوز ئ٣ؿحذ٤س ٫ذى ٖٓ ضٌٛٞ جُٜىف ٝجُـح٣س ٓ٘ٚ ْٝؼ٢ - 

ئ٠ُ ضكو٤ن يُي  ٓػَ ٛىف جُؼحُْ ٛٞ جٌُٗق ػٖ جُكو٤وس، ٝ ٛىف جُوحتى 

جُكٍذ٢ ٛٞ جُلَٞ ك٢ جُٔؼًٍس ٝٛىف ض٤ًِٔ جُرٌح٣ٌُٞح ٛٞ جُ٘ؿحـ، ًٔح 

ئٕ قو٤وس جُلؼَ : ه٤َ جُٜىف جُؼظ٤ْ ٣هِن جٍُؾَ جُؼظ٤ْ، ٣ٝوٍٞ ْر٤َ٘ٞج

 .ج٩ٌجو١ ضٌٖٔ ك٢ ضٌٛٞ جُـح٣س ٝجُط١ٍٝ

ضطؿ٠ِ : ٫ كحتىز ٖٓ ج٩ٌجوز ئيج ُْ أهْ ذط٘ل٤ًٛح، ٣وٍٞ ؿْٞطحف ُٞذٕٞ-  

ج٩ٌجوز جُٟؼ٤لس ك٢ ًػٍز ج٬ٌُّ، ٝأٓح ج٩ٌجوز جُو٣ٞس ك٢ٜ ضظٍٜ ك٢ 

 .ج٧كؼحٍ

: ج٩ٌجوز ضٞؾٚ ٝض٤ٍٓ جُؼوَ ٝكن جُط٣ٍن جُٛك٤ف  ٣وٍٞ و٣ٌحٌش- 

... ٝذؼرحٌز أوم ٢ٌُ ٗػرص أٝ ٗ٘ل٢ ج٤ٖ٧حء جُط٢ ٣ؼٍٜٞح جًُٖٛ ػ٤ِ٘ح 

ٗطٍٛف ذٔكٝ جنط٤حٌٗح وٕٝ إٔ ٗكّ ٞـطح ٖٓ جُهحٌؼ ٢ِٔ٣ ػ٤ِ٘ح 

 .يُي جُطٍٛف

 .ج٩ٌجوز ٢ٛ قحٌْس جُؼحوجش: ج٩ٌجوز ضٞؾٚ ِْٞى جُؼحوز، ًٔح ه٤َ- 

كحُٗهٙ ج١ًُ ٣ٍ٣ى ٤ٖثح، ٣ٗؼٍ ذٔح ٣لؼَ : ج٩ٌجوز كؼَ ضأ٢ِٓ ػو٢ِ- 

 .٣ٝؼ٢ ٓح ٣وٍٞ

ج٩ٌجوز هٞز ضٌٖٔ جُلٍو ٖٓ جضهحي أ١ هٍجٌ وٕٝ ه٤ى أٝ ٠ٍٖ ك٢ٜ - 

ضو١ٞ ئ٣ٔحٕ جُٗهٙ ذ٘لٓٚ ٝضؿؼَ ج٧ٍٓ جُٔٓطك٤َ ٌٓٔ٘ح، كٔػ٬ ٗؿى 

جٌُحضرس ج٤ٌ٣ٍٓ٧س ٤ِ٤ٖٛ ٤ًٍِ ٢ٛٝ ضؼطرٍ ئقىٟ ٌَٓٞ ج٩ٌجوز ج٩ٗٓح٤ٗس، 

ق٤ع أٜٗح ًحٗص كحهىز جُرٍٛ ٝجُٓٔغ، ٝجْططحػص إٔ ضطـِد ػ٠ِ 

ئػحهطٜح ٝضكِٛص ػ٠ِ ٖٜحوز جُىًطٌٞجٙ ك٢ جُؼِّٞ ٝجُىًطٌٞجٙ ك٢ 

 .جُلِٓلس

جُ٘حِ ٣طلحٝضٕٞ ك٢ هٞز ج٩ٌجوز، ًٔح ٣طلحٝضٕٞ ك٢ هٞز جُؼوَ، كٜ٘حى - 

ئٌجوجش ه٣ٞس، ٝئٌجوجش ٓطْٞطس، ٝئٌجوجش ٞؼ٤لس، ٫ٝ ضٌٕٞ ج٩ٌجوز 

ه٣ٞس ئ٫ ئيج ًحٗص ج٧كٌحٌ ٝجُُ٘جػحش جُٔوٞٓس ُٜح ه٣ٞس، ًٔح ٣وٍٞ 

 .ػ٠ِ هىٌ أَٛ جُؼِْ ضأض٢ جُؼُجتْ:جُٔط٘ر٢

 .٣ٌٕٞ جُلؼَ ئٌجو٣ح ػ٘ىٓح ٣ػرص ٚكطٚ ٝئٌٓح٤ٗطٚ: ذٍٞ ٫ذ٢- 

ئٕ ج٩ٌجوز ٝجُؼوَ ٖٓ ج٤ُٓٔحش جٍُجتؼس جُط٢ أٛىجٗح ئ٣حٛٔح : ٖحٌٍ- 

 .جُٔؿطٔغ

 .ج٩ٌجوز ٝجُؼوَ ٢ٖء ٝجقى: ْر٤َ٘ٞج- 

ئٕ ج٩ٌجوز ٫ ضرىٝ ك٢ جُؿْٓ ٝقىٙ ذَ ك٢ ًَ ٓظحٍٛ : ْر٤َ٘ٞج- 

 .جُطر٤ؼ٤س جُر٣ٍٗس

 ئٜٗح جُوىٌز ػ٠ِ ج٩غرحش أٝ جُ٘ل٢ ... ج٩ٌجوز ٓػَ جُؼوَ : ْر٤َ٘ٞج- 

 .ج٩ٌجوز ضؼ٢٘ ٤ْحوز ج٩ٗٓحٕ ػ٠ِ ٗلٓٚ: ؾٞضٚ- 

ج٩ٌجوز جنط٤حٌ جُؼوَ ٓغ ْرن ج٩ٍٚجٌ ذ٤ٖ ج٧كٌحٌ : ٤ُٝحّ ؾ٤ّٔ- 

 .جُٔطؼحٌٞس

 .كح٩ٌجوز جُكٍز جُط٢ ضٓطؿ٤د ُِوحٕٗٞ ج٧ن٬ه٢: ًح١ٗ- 

ضؼ٢٘ ج٩ٌجوز ٌِٓس ٣ٌِٜٔح جٌُحتٖ جُٔلٌٍ ٖٓ أؾَ إٔ ٣وٌٍ : ذٍٞ ك٢٤ٌُٞ- 

 .كؼَ ٢ٖء ٝكن أْرحخ ٓهطِلس، ج٢ُٗء ج١ًُ ٣لطٍٜ جُٞػ٢ ٝجُطأَٓ

 .أيًٍ ٓػحٍ ػٖ جُٔهطٍع ضٞٓحِ ئ٣ى٤ٓ٣ٕٞ ذلَٟ ج٩ٌجوز- 

ذح٩ٌجوز ٣ٓطط٤غ ج٩ٗٓحٕ جُطهِٙ ٖٓ جُؼحوجش جُِٓر٤س ًحُطىن٤ٖ ٝٓح - 

أيًٍ )٣ػرص أ٣ٟح إٔ ض٤ٌق ٓغ جُٞجهغ ٣طكون ذح٩ٌجوز ٤ُّٝ ذحُؼحوز ٛٞ 

 .(ٓٞهق ِْر٤حش جُؼحوز

 :اإلسادج َاذعح ػٍ انشغثاخ ٔانًٕٛل// نإلسادج عهثٛاخ* 

ج٩ٗٓحٕ ًحتٖ ٠ر٤ؼ٢ ٣كًٍٚ ٚٞش جُطر٤ؼس ًُٜج كح٩ٌجوز ٤ُٓص ْٟٞ - 

 .ٚىٟ ًُٜج جُٛٞش

، ٓػ٬ ضطـِد ٌؿرس جُ٘ؿحـ ُىٟ "ج٩ٌجوز ٌؿرس ٓطـِرس: "٣وٍٞ ًٞٗى٣حى- 

 .٠حُد جُرٌح٣ٌُٞح ػ٠ِ ٌؿرس جُلَٗ

٤ُٓص ج٩ٌجوز ْٟٞ ٌؿرس ٓطِوس ضرِؾ ٓرِـح ٣ىكؼ٘ح ئ٠ُ ج٫ػطوحو : ًٞٗى٣حى- 

 .ذإٔ ج٢ُٗء جٍُٔؿٞخ ٛٞ ٌػٖ هىٌض٘ح

ذ٤ٖ ج٩ٌجوز ٝجٍُؿرس ٣ٝؼطرٍٛٔح ؾ٣ٍٖٛٞ " ضٗحٌُُ ٣ٌ٘ٞك٢٤"٤ٔ٣ُ - 

 .إٔ أ٣ٌى قو٤وس ٛٞ إٔ أ٣ٌى ٓح ٫ أ٣ٌىٙ: ٓطؼح٤ٌٖٞ ق٤ع ٣وٍٞ

ج٩ٌجوز ٓؿٍو جٗلؼحٍ كٔػ٬ جُط٢٘ٔ ٤ُّ ٖٓ ج٩ٌجوز ٧ٕ جُط٢٘ٔ ٤ُّ ُٚ - 

قىٝو ٫ٝ ٠ٍٖٝ كرآٌحٕ جُٗهٙ إٔ ٣ط٠٘ٔ أ١ ٢ٖء وٕٝ إٔ ٣كون يُي، 

 .٤ُّ ًَ ٓح ٣طٔ٘حٙ جٍُٔء ٣ىًٌٚ: ًٔح ه٤َ

ج٩ٌجوز ظحٍٛز ٓؼوىز ضطلحػَ ٓؼٜح ٤ٍٓٞ ٌٝؿرحش ٓهطِلس ٝهى ض٤ٓطٍ - 

ًٛٙ ج٤ٍُٔٞ ػ٠ِ جُٗهٙ ٝضٓطرى ئٌجوضٚ كٔػ٬ ٣٘ٛف ج٤ُٝ٧حء أذ٘حءْٛ ضٍى 

جُِؼد ٌُْٜ٘ ٫ ٣ٓطؿ٤رٕٞ، كح٩ٌجوز ضىكغ ج٩ٗٓحٕ ئ٠ُ ئٖرحع جٍُؿرحش 

 .ذط٣ٍوس جٗىكحػ٤س نح٤ُس ٖٓ جُكٌٔس ٝجُطؼوَ

 ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗٓطرىٍ ج٩ٌجوز ذحُؼحوز ٝيُي ك٢- 

 (أيًٍ ٓٞهق ئ٣ؿحذ٤حش جُؼحوز) 
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 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    

 
 



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 األخالق انًٕػٕػٛح ٔاألخالق انُغثٛح: اإلشكانٛح انصاَٛح

 (دسٔط انفظم انصانس)

 

  ج٧ن٬م ذ٤ٖ جُػٞجذص ٝجُٔطـ٤ٍجش:انًشكهح األٔنٗ

 ئيج ٌقد جُطحؾٍ ذُذحت٘ٚ، ػ٠ِ أ١ أْحِ ٣ٍقد ذْٜ؟

 (ٓٛىٌ ج٧ن٬م ٛٞ جُى٣ٖ)ػ٠ِ أْحِ إٔ ه٤ْ جُى٣ٖ ضىػٞج ئ٠ُ يُي - 1

 (ٓٛىٌ ج٧ن٬م ٛٞ جُؼوَ)ػ٠ِ أْحِ ه٤حّ ذٞجؾد جُطك٤س ٤ٗس جُؼوَ - 2

 (ٓٛىٌ ج٧ن٬م ٛٞ جُٔؿطٔغ)ػ٠ِ أْحِ أٗٚ ػحوز جؾطٔحػ٤س - 3

 (يظذس األخالق ْٕ انًُفؼح)ػ٠ِ أْحِ ؾِد جُُذحتٖ ٝضكو٤ن ج٧ٌذحـ - 4

 

  :ذؼشٚف األخالق :ذًٓٛذ
٢ٛ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞجػى ٝجُو٤ْ جُط٢ ضكىو ٓح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ 

 .ًِْٞ٘ح كطكىو جُه٤ٍ أٝ جٍُٗ ك٤ٚ ٝؿح٣طٜح ضٞؾ٤ٚ ًٛج جُِٓٞى ٝئٌٖحوٙ

 

 َٛ ج٧ن٬م ٗٓر٤س أّ ٓطِوس؟ - 

 َٛ ج٧ن٬م ٓطـ٤ٍز أّ غحذطس؟- 

 َٛ ج٧ن٬م ٓطؼىوز أّ ٝجقىز؟- 

  جُطـ٤ٍ؟جَٛ ج٧ن٬م وجتٔس ٫ ٣طحُٝٚ- 

 َٛ ج٧ن٬م ٓرحوب أّ ٓؼح٬ٓش؟ - 

َٛ جُو٤ْ ج٧ن٬ه٤س ٖٓ ٠ر٤ؼس يجض٤س ٓطـ٤ٍز أّ ٖٓ ٠ر٤ؼس ٓٞٞٞػ٤س - 

 غحذطس؟

َٛ ج٧ن٬م أْح٤ُد ٝٓؼح٬ٓش ٓطـ٤ٍز ٖٓ ٚ٘غ ج٩ٗٓحٕ كٍوج ًحٕ أٝ - 

 ؾٔحػس أّ ٢ٛ ٓرحوب غحذطس ٓٛىٌٛح ِْطس ٓطؼح٤ُس ػٖ ج٩ٗٓحٕ؟

 َٛ ج٧ن٬م ٝجقىز ُو٤حٜٓح ػ٠ِ أْحِ ٖٓ جُػٞجذص؟- 

 َٛ جُو٤ٔس جُهِو٤س ٖٓ ق٤ع ٠ر٤ؼطٜح ٓطِوس أّ ٗٓر٤س؟- 
 ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2010ؾىٍ ذحى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ جْطؿحذس جُلٍو ُِٔٛكطٚ ٣ؼى جٗكٍجكح ػٖ ج٧ن٬م؟ - 
 ( ٖؼرس ُـحش أؾ٘ر٤س2001ؾىٍ ذحى ) 

 َٛ ٣ٌٖٔ ئهحٓس ج٧ن٬م ػ٠ِ أْحِ جُٔ٘لؼس؟- 
 ( ٖؼرس آوجخ ٝػِّٞ ئٗٓح٤ٗس ْحذوح1995ؾىٍ ذحى ) 

 َٛ جُو٤ْ ج٧ن٬ه٤س ضطؼحٌٜ ٓغ جُىٝجكغ جُطر٤ؼ٤س؟- 

 َٛ ج٧ن٬م ضوّٞ ػ٠ِ جُٔ٘لؼس أّ جُؼوَ؟- 

 َٛ جُؼرٍز ك٢ كؼَ ج٧ن٬م ضٌٖٔ ك٢ ٓرحوتٚ أّ ٗطحتؿٚ؟- 

 َٛ جُِٓٞى ج٧ن٬ه٢ ٣٘حك٢ جُِٓٞى جُطر٤ؼ٢ أّ ٣ٞجكوٚ؟- 

 َٛ ضإّْ ج٧ن٬م ػ٠ِ جُٔ٘لؼس أّ جُؼوَ؟ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه٤َ ذإٔ جُٔؿطٔغ ٛٞ جُ٘ٔٞيؼ ٝجُٔٛىٌ ٌَُ ِْطس أن٬ه٤س، ٓح ٌأ٣ي؟- 

 ئٕ ج٧ن٬م ٓٛىٌٛح جُٔؿطٔغ، قَِ ٝٗحهٕ؟- 

 َٛ ٓٛىٌ ج٧ن٬م ٛٞ جُٔؿطٔغ أّ جُؼوَ؟- 

 َٛ جُوٍٞ ذحؾطٔحػ٤س ج٧ن٬م ٣ط٘حهٝ ٓغ ٓ٘حذؼٜح جُلٍو٣س؟- 

 َٛ ٣ؿد إٔ ٗهٟغ ٨ُن٬م جُٓحتىز ك٢ ٓؿطٔؼ٘ح ٢ٌُ ٌٕٗٞ كح٤ِٖٞ؟- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ جُؼوَ ٛٞ أْحِ جُو٤ٔس ج٧ن٬ه٤س؟- 

 َٛ ٣ٌٖٔ ج٫ػطٔحو ػ٠ِ جُٞجؾد ًُجضٚ ًٔؼ٤حٌ ُِو٤ٔس ج٧ن٬ه٤س؟ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمًٛح األخاللٛح

 (جُؼوَ+ جُى٣ٖ )

- ٓرحوب-  ٝجقىز– غحذطس –ٓطِوس 

 – وجتٔس –ٓٞٞٞػ٤س 

  ٓٛىٌٛح ِْطس ٓطؼح٤ُس

 

 (جُٔؿطٔغ+ جُٔ٘لؼس أٝ جًُِز )

 – ٓطؼىوز –ٓطـ٤ٍز - ٗٓر٤س

  ٖٓ ٚ٘غ ج٩ٗٓحٕ–ٓؼح٬ٓش 
  يظذس األخالق ْٕ انؼمم يظذس األخالق ْٕ انًعرًغ

 

ج٧ن٬م ك٢ ؾٍٞٛٛح ٝأِٜٚح ٝجقىز ٝغحذطس، ٝك٢ :  ضٞك٤ن:انرشكٛة

ٝجهؼٜح جُٔحو١ أ١ ك٢ ضطر٤وٜح ٓطؼىوز ٝٓطـ٤ٍز، كٔػ٬ جُٛىم ه٤ٔس 

أن٬ه٤س ٓطِوس أٓح ًٔٔحٌْس كإ ُٚ جْطػ٘حءجش كٔػ٬ ضٟطٍ ًٌُِخ ٖٓ 

أؾَ ئٗوحي ٖهٙ ذ١ٍء ٖٓ جُٔٞش ُكلع جُ٘لّ ج١ًُ ٛٞ ٖٓ ٓوحٚى 

٤ُّ جٌُٔحٍ ج٧ن٬ه٢ : ج٣ٍُٗؼس، ٣وٍٞ ج٧و٣د ج٢ٍُْٝ ٤ُٞ ضُٞٓط١ٞ

 .ج١ًُ ٣رِـٚ جٍُٔء ٛٞ ج١ًُ ٣ٜٔ٘ح، ذَ جُط٣ٍوس جُط٢ ٣رِـٚ ذٜح

قٖٓ جُهِن ٣ٍؾغ ئ٠ُ جػطىجٍ جُؼوَ ًٝٔحٍ : ٣وٍٞ أذٞ قحٓى جُـُج٢ُ- 

 .جُكٌٔس ٝجػطىجٍ جُـٟد ٝجُٜٗٞجش ًٜٝٞٗح ُِؼوَ ٝ جٍُٗع ٓط٤ؼس

 

 جُؿٔغ ذ٤ٖ جُؼوَ ٝجُٔ٘لؼس ٝجُٔؿطٔغ ٝجُى٣ٖ: انرشكٛة

جُو٤ْ ج٧ن٬ه٤س ضٛ٘ؼٜح أذؼحو ٓهطِلس أُٜٝح جُرؼى جُى٢٘٣ جُٔوىِ، غْ 

ئٌجوز جُلٍو ٝػوِٚ، غْ ٌهحذس جُٔؿطٔغ ٝأن٤ٍج ٓح ٣ؿ٤٘ٚ جُلٍو ٖٓ ًٛٙ 

٤ُّ جٌُٔحٍ :  ٣وٍٞ ج٧و٣د ج٢ٍُْٝ ٤ُٞ ضُٞٓط١ٞجُو٤ْ ٖٓ ًُز أٝ ٓ٘لؼس،

 .ج٧ن٬ه٢ ج١ًُ ٣رِـٚ جٍُٔء ٛٞ ج١ًُ ٣ٜٔ٘ح، ذَ جُط٣ٍوس جُط٢ ٣رِـٚ ذٜح

قٖٓ جُهِن ٣ٍؾغ ئ٠ُ جػطىجٍ جُؼوَ ًٝٔحٍ : ٣وٍٞ أذٞ قحٓى جُـُج٢ُ- 

 .جُكٌٔس ٝجػطىجٍ جُـٟد ٝجُٜٗٞجش ًٜٝٞٗح ُِؼوَ ٝ جٍُٗع ٓط٤ؼس

 

 

  يظذس األخالق ْٕ انؼمم يظذس األخالق ْٕ انهزج أٔ انًُفؼح

 جُؿٔغ ذ٤ٖ جُؼوَ ٝجُٔ٘لؼس ٝجُٔؿطٔغ ٝجُى٣ٖ: انرشكٛة

 (ٗلّ ض٤ًٍد جُٔوحٍ جُٓحذوس)

 

  يظذس األخالق ْٕ انؼمم

 

 انًُفؼح+ يظذس األخالق ْٕ انًعرًغ 

 جُؿٔغ ذ٤ٖ جُؼوَ ٝجُٔ٘لؼس ٝجُٔؿطٔغ ٝجُى٣ٖ: انرشكٛة

 (ٗلّ ض٤ًٍد جُٔوحٍ جُٓحذوس)

 

 :ٝهى ضأض٢ ٓوح٫ش كٍػ٤س أنٍٟ ضٓط٘طؽ ٓػَ

 (جُؼوَ ٞى جُى٣ٖ)ٓح ٛٞ ٓٛىٌ ج٧ن٬م جُؼوَ أّ ٗوَ؟ - 

 َٛ ٓٛىٌ ج٧ن٬م جُؼوَ أّ جُٔ٘لؼس؟- 

 َٛ ٓٛىٌ ج٧ن٬م جُؼوَ أّ جُٔؿطٔغ؟- 

 َٛ ٓٛىٌ ج٧ن٬م جُِٔٛكس أّ جُى٣ٖ؟- 

 ٓٛىٌ ج٧ن٬م جُِٔٛكس أّ جُٔؿطٔغ؟- 

 

ًٌُ ػ٠ِ ٓوحُس ج٧ّ ٢ٛٝ ج٧ن٬م 

 ذ٤ٖ جُ٘ٓر٢ ٝجُٔطِن
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٢ٛٝ ه٤ْ ٓٞٞٞػ٤س جُط٢ ٫ ضٛىٌ ػٖ : انمٛى األخاللٛح شاترح ٔيطهمح

ج٧كٍجو ذَ ضٍؾغ ئ٠ُ ِْطس ٓطؼح٤ُس ٫ٝ ضطـ٤ٍ ذطـ٤ٍ جُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ 

 .ٝضطٔػَ ك٢ ِْطس جُى٣ٖ ِْٝطس جُؼوَ

 

 :يظذس انمًٛح األخاللٛح ْٕ انذٍٚ- 1

جُى٣ٖ ج٢ٓ٬ْ٩ ًؼو٤ىز ْٔح٣ٝس ٛٞ ٓٛىٌ جُو٤ْ ج٧ن٬ه٤س ٖٓ ن٬ٍ - 

 .جُطؼح٤ُْ جُط٢ ضكىو ػ٬هس ج٩ٗٓحٕ ذٍذٚ، ٝػ٬هطٚ ذأن٤ٚ ج٩ٗٓحٕ

ُٞ ًحٕ جُؼوَ ٝجُٔؿطٔغ ًحك٤ح ٩وٌجى جُه٤ٍ ٝجٍُٗ ُٔح ذؼع هللا ج٧ٗر٤حء - 

 . ٝجٍَُْ ُٜىج٣س جُرٍٗ

ٓح ْٔحٙ هللا ضؼح٠ُ قٓ٘ح كٜٞج قٖٓ ٝٓح : "٣وٍٞ جذٖ قُّ ج٧ٗى٢ُٓ - 

 ".ْٔحٙ هللا ضؼح٠ُ هر٤كح كٜٞج هر٤ف 

ٗؿى ك٢ جُوٍإٓ ٝجُٓ٘س جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٗٞجٛى جُط٢ ضكىو ج٧ٝجٍٓ ٝجُ٘ٞج٢ٛ - 

ُٝطٌٖ ٌْٓ٘ أٓس ٣ىػٕٞ ئ٠ُ جُه٤ٍ : "ٖٝٓ غٔس جُو٤ٔس جُهِو٤س هحٍ ضؼح٠ُ

 ".٣ٝإٍٔٓٝ ذحُٔؼٍٝف ٣ٜٕٝ٘ٞ ػٖ جٌٍُٔ٘ ٝ أ٫ٝتِي ْٛ جُٔلِكٕٞ

 " ٝٓح أضحًْ جٍٍُْٞ كهًٝٙ ٝٓح ٜٗحًْ ػ٘ٚ كطٜ٘ٞٙ: "هُٞٚ ضؼح٠ُ- 

 جُؼوَ ٫ ٣ِٔي جُوىٌز ػ٠ِ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُه٤ٍ ٝجٍُٗ :ٓٞهق ج٧ٖحػٍز- 

كحُه٤ٍ ٓح أٍٓ ذٚ هللا ضؼح٠ُ ٝجٍُٗ ٓح ٠ٜٗ ػ٘ٚ، كحُلؼَ قٖٓ ٫ٕ جٍُٗع 

قٓ٘ٚ أٝ أٍٓٗح ذٚ، ٝهر٤ف ٧ٕ جٍُٗع هركٚ ٠ٜٗٝ ػ٘ٚ، ٣وٍٞ أذٞ قٖٓ 

 ".ئٕ جُه٤ٍ ذوٟحء هللا ٝهىٌٙ: "ج٧ٖؼ١ٍ

 ٣ٍٕٝ إٔ جُى٣ٖ ج٢ٓ٬ْ٩ ٛٞ ٓٛىٌ جُو٤ٔس جُهِو٤س :ٓٞهق جُٔؼطُُس- 

ئ٫ أْٜٗ ٣ٍٕٝ إٔ جٍُٗع ٓؿٍو ٓهرٍ ُٔح ٣ىًٌٚ جُؼوَ، ٝو٤َُ يُي أٗٚ 

ًحٗٞج ٣ٓطكٕٓ٘ٞ أكؼح٫ " جُ٘ر٢ "ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ هرَ ذؼػص 

ًحُٛىم ٝجُؼىٍ ٝج٧ٓحٗس ٝجُٞكحء، ٣ٝٓطوركٕٞ أنٍٟ ًحًٌُخ ٝجُظِْ 

ولم ٌقل " إنما بعثت األتمم مكارم األخبلق: " ٝجُه٤حٗس ٝجُـىٌ، هُٞٚ 
 ،بعثت من أجل األخبلق، وهذا دلٌل على وجود األخبلق قبل بعثته

كح٩ٗٓحٕ ٌِٓق ك٢ ًَ َٓحٕ ٌٝٓحٕ ٫ُٞٝ جُوىٌز ػ٠ِ جُط٤٤ُٔ ُٓوطص 

 .ٓٓإ٤ُٝس جُؼرحو أٓحّ جُط٤ٌِق 

ج٧ٖحػٍز ضإٖٓ ذٍٗع ٝقىٙ ك٢ ٓٛىٌ ج٧ن٬م، أّ جُٔؼطُُس كطؿؼَ ")

 .("ٖٓ جُؼوَ ٚلس أْح٤ْس ٝ جٍُٗع أوجز غح٣ٞٗس ٓٓحػىز ُِؼوَ كو١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (انؼثشج تانًثادئ ٔنٛظ انُرائط)يظذس انمًٛح األخاللٛح ْٕ انؼمم - 2

جُؼوَ أكٌحٌٙ هر٤ِس ٝكط٣ٍس ٝأقٌحٓٚ ضط٤ُٔ ذحُرىجٛس ٝجُٞٞٞـ ٝجُىهس - 

جُؼوَ جػىٍ هٓٔس : "ٝج٤ُو٤ٖ ٝٛٞ جُوحْْ جُٔٗطٍى ذ٤ٖ جُ٘حِ ٣وٍٞ و٣ٌحٌش

، ٝٓىجّ جُؼوَ ٓٞؾٞو ُىٟ ؾ٤ٔغ جُ٘حِ أ٫ ٣ٛف إٔ "ٓٗطًٍس ذ٤ٖ جُرٍٗ

 ٣ٌٕٞ ٓٛىٌ ُِو٤ٔس جُهِو٤س ؟

جُؼوَ ٓح٤ٛس غحذطس ٓطِوس ٚحوٌز ػٖ ٓرحوب ػحٓس نح٤ُس ٖٓ ًَ ِٓٛكس - 

يجض٤س أٝ جؾطٔحػ٤س، ًُٜج ضٌٖٔ جُو٤ٔس ج٧ن٬ه٤س ك٢ ٓرىأ جُلؼَ ٫ ك٢ ٗطحتؿٚ 

ئٕ جٍُؾَ : "ٝٓ٘ٚ جُلؼَ ٣كَٔ ك٢ يجضٚ ٓؼ٠٘ جُكٖٓ ٝجُورف، ٣وٍٞ و٣ٌحٌش

 ".جُه٤ٍ جُٛك٤ف ٛٞ يُي ج١ًُ ٣وّٞ ذٔح ٤ِٔ٣ٚ جُؼوَ جُٛك٤ف

هْٓ أك٠٬ٕٞ أكؼحٍ جُ٘حِ ضرؼح ُطو٤ْٓ جُٔؿطٔغ كايج ًحٕ جُٔؿطٔغ ٣٘وْٓ - 

، كإ "٠روس جُكٌٔحء ٠ٝروس جُؿ٘ٞو ٠ٝروس جُؼر٤ى"ئ٠ُ غ٬ظ ٠روحش ٢ٛٝ 

 :أكؼحٍ جُ٘حِ ضرؼح ًُُي ض٘وْٓ ئ٠ُ غ٬ظ هٟٞ كٟحتَ

 .ٝك٤ِٟطٜح جُكٌٔس" ضوحذِٜح ٠روس جُكٌٔحء: "جُوٞز جُؼحهِس- 

 .ٝك٤ِٟطٜح جُٗؿحػس" ضوحذِٜح ٠روس جُؿ٘ٞو: "جُوٞز جُـٟر٤٘س- 

 .ٝكِٟطٜح جُؼلس" ضوحذِٜح ٠روس جُؼر٤ى: "جُوٞز جُٜٗٞج٤ٗس- 

٫ٝ ٣ٌٕٞ ج٩ٗٓحٕ ق٤ٌٔح ئ٫ ئيج نٟؼص جُوٞز جُٜٗٞج٤ٗس ٝجُوٞز جُـحٞرس 

 .ُِوٞز جُؼحهِس

 .ئٕ جُه٤ٍ كٞم جُٞؾٞو هٞز ٍٖٝكح: أك٠٬ٕٞ- 

٣ٍٟ ًح١ٗ إٔ جُؼوَ ٛٞ ج٤ُِْٞس جُط٢ ٤ٔ٣ُ ذٜح ج٩ٗٓحٕ ذ٤ٖ جُه٤ٍ ٝجٍُٗ - 

ٓػَ ًٖ ٚحوهح ٤ُكري جُ٘حِ، " أٝجٍٓ ٤٠ٍٖس ٓو٤ىز"كح٧ٝجٍٓ ٗٞػ٤ٖ 

ٓػَ ًٖ ٚحوهح، كح٧ٝجٍٓ ج٠ُٝ٧ ٤ُّ ك٤ٜح أ١ " أٝجٍٓ هطؼ٤س ٓطِوس"ٝ

ه٤ٔس أن٬ه٤س قو٤و٤س ك٢ٜ ضٜىف ئ٠ُ ضكو٤ن ٓ٘لؼس أٓح ج٧ٝجٍٓ جُػح٤ٗس ك٢ٜ 

أْحِ ج٧ن٬م ٧ٜٗح ٫ ضٜىف ئ٠ُ ضكو٤ن أ١ ؿح٣س أٝ ٓ٘لؼس، ًٔح ٣وٍٞ 

 ".جُٞجؾد ًُجش جُٞجؾد: "ًح١ٗ

٬ٗقع ج٤ُّٞ ك٢ ئضوحٕ جُؼَٔ ٝؾٞوز جُٛ٘حػحش ج٧ُٔح٤ٗس جُط٢ جًطٓرص - 

ْٔؼس ٤٠رس ٝجقطٍجٓح ك٢ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُؼحُْ، ئيج ٗؿى جُؼٔحٍ ك٢ ٓٛحٗغ 

ج٤ُٓحٌجش ج٧ُٔح٤ٗس ًَ ٣إو١ وٌٝٙ ذاضوحٕ ًَٓٛ وٕٝ جٗطظحٌ جٍُه٤د أٝ 

ئٕ جُلؼَ ج١ًُ ٣طْٓ ذحُه٣ٍ٤س كؼَ ٗو٢ نحُٙ ًٝأٗٔح : "جُٔلطٕ ٣وٍٞ ًح١ٗ

، ٝػ٤ِٚ كح٩ٌجوز جُه٤ٍز أ١ ج٤ُ٘س جُط٤رس ٢ٛ أْحِ "هى ٛر١ ٖٓ جُٓٔحء

 .ج٧ن٬م

إٔ جُو٤ٔس جُهِو٤س ُِلؼَ ضٌٖٔ ك٢ ٓرىأ ج٩ٌجوز جُه٤ٍز، ذـٝ : ًح١ٗ - 

 .جُ٘ظٍ ػٖ ٓح ٣٘طؽ ػٖ جُلؼَ ٖٓ ًٓد أٝ نٓحٌز

 .ج٤ٍُٟٔ جُهِو٢ ٌِٓس ػو٤ِس نحُٛس ٝ أقٌحٜٓح ٓطِوس: ًح١ٗ- 

٫ ٣ؼوَ إٔ ٣ٛرف يجش ٣ّٞ جُٛىم ٍٖج، ٝجًٌُخ ن٤ٍج، أٝ ضٛرف - 

ج٧ٓحٗس ٌي٣ِس ٝجُه٤حٗس ك٤ِٟس، كح٧ن٬م ٓرحوب غحذطس ٝٓطِوس ٫ٝ ضطـ٤ٍ 

 .ذطـ٤ٍ جُُٓحٕ أٝ جٌُٔحٕ

 .ِْطس جُؼوَ ٢ٛ جُِٓطس جٍُٗػ٤س: ٓكٔى ذى١ٝ- 

 

  :َمذ انؼمم
ئيج ًحٕ جُؼوَ أػىٍ هٓٔس ٓٗطًٍس ذ٤ٖ جُ٘حِ ًٔح ٣وٍٞ و٣ٌحٌش، كِٔحيج 

ضهطِق جُو٤ْ ج٧ن٬ه٤س ذ٤ْٜ٘ ئيٕ؟ كح٩ٗٓحٕ ٤ُّ ٬ًٓح ٣طٍٛف ٝكن أقٌحّ 

جُؼوَ ذَ ٛٞ أ٣ٟح ًحتٖ ُٚ ٓطحُد ق٣ٞ٤س ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ ئٖرحػٜح كأن٬م ًح١ٗ 

ٓطٓٔس ذ٣ٌٞٛس ٝجُؿٔٞو ٓطؿحِٛس ُٔٗحػٍ جُ٘حِ ٝأقح٤ْْٜٓ، ٢ٛٝ 

أن٬م ٚحُكس ُطٞؾ٤ٚ ًحتٖ ػحهَ ذٌٛٞز نحُٛس ٫ ٓٗحػٍ ُٚ ٫ٝ 

ػٞج٠ق ٝٓػَ ًٛج ج٩ٗٓحٕ ٫ ٗؿىٙ ك٢ جُٞجهغ ذَ ٗؿىٙ كؼوَ ًح١ٗ ٝقىٙ، 

إٔ ٣ىج ًح١ٗ ٗو٤طحٕ ٌُ٘ٚ ٫ ٣ِٔي : ٝٓ٘ٚ كأن٬م ًح١ٗ ٓػح٤ُس ًُج ٣وٍٞ ذ٤و٢

إٔ جُٞجؾد جٌُحٗط٢ هحٕٗٞ : ٣ى٣ٖ، ٣ٍٟٝ جُل٤ِٓٞف ج٧ُٔح٢ٗ ٖٞذٜ٘حٌٝ

 .ِْر٢ ٣ِٛف ُؼحُْ ج٬ُٔتٌس ٫ ُؼحُْ جُرٍٗ
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 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    
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٢ٛٝ ه٤ْ ضطـ٤ٍ ذطـ٤ٍ ج٧كٍجو : انمٛى األخاللٛح يرغٛشج َٔغثٛح

ٝجُٔؿطٔؼحش ٝجُظٍٝف ٝجُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ٢ٛٝ ٖٓ ٚ٘غ ج٩ٗٓحٕ كٍو 

 .ًحٕ أٝ ؾٔحػس ٝضطٔػَ ك٢ جًُِز ٝجُٔ٘لؼس ٝ جُٔؿطٔغ

 

  يظذس انمًٛح األخاللٛح ْٕ انًُفؼح ٔ انًظهحح ٔ انهزج- 1
 (جُؼرٍز ذحُ٘طحتؽ ٤ُّٝ ذحُٔرحوب)

ٓٛىٌ جُو٤ٔس جُهِو٤س ٛٞ جًُِز ذٔؼ٠٘ إٔ جُه٤ٍ ٛٞ جًُِز ٝجٍُٗ ٛٞ - 

ج٧ُْ ٝجُؼرٍز ذحُ٘طحتؽ ٤ُّٝ ذحُٔرحوب، ٝو٤َُ يُي جُٞجهغ ق٤ع إٔ جُ٘حِ 

: ٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ جًُِز ٣ٝ٘لٍٕٝ ٖٓ ج٧ُْ، ٣وٍٞ ٓإّْ جًُٔٛد جًُِز أٌْط٤د

جًُِز ٢ٛ جُه٤ٍ ج٧ػظْ ٢ٛٝ ٓو٤حِ جُو٤ْ ؾ٤ٔؼح ًٛج ٛٞ ٚٞش "

، ٣ٝؿد جُكٍٛٞ ػ٠ِ جًُِز ٝجُٔ٘لؼس ذٌَ جُطٍم ٝإٔ ئٖرحع "جُطر٤ؼس

جُـٍجتُ ١ٌٍٝٞ ٧ٜٗح جُٔكٍى ج٧ْح٢ْ ٨ُكؼحٍ ج٩ٗٓح٤ٗس، كحُٓؼحوز 

 .ضٌٕٞ ك٢ ضكو٤ن أًرٍ هىٌ ٖٓ جًُِجش

٣ىػٞج ئ٠ُ جؾط٘حخ جًُِجش جُط٢ ض٘ط٢ٜ " أذ٤وٌٞ"ػ٠ِ  قٓد ضؼر٤ٍ  - 

ذح٧ُْ ًأًَ قرس ضٍٔ ػ٠ِ ٍِٞ ْٓٓٞس كًٜٙ جًُِز ضإو١ ئ٠ُ أُْ، ٓغ 

هرٍٞ ج٧ُْ ج١ًُ ٣إو١ ئ٠ُ جًُِز ًٍٗخ جُىٝجء جٍُٔ ٌُٖ ٣طرؼٚ جُٗلحء، 

 ".جًُِز ذىج٣س جُك٤حز جُٓؼ٤ىز: "ق٤ع ٣وٍٞ أذ٤وٌٞ

ُوى ٝٞؼص جُطر٤ؼس ج٩ٗٓحٕ ضكص ٤ْطٍز ٤ْى٣ٖ ٓطِو٤ٖ ٛٔح : ذ٘طحّ- 

 .جًُِز ٝج٧ُْ كٜٔح ٣طكٌٔحٕ ك٢ ًَ ٓح ٗلؼَ ًَٝ ٓح ٗوٍٞ أٝ ٗلٌٍ ذٚ

ٖٝٓ غْ ضٌٕٞ جُٓؼحوز ٢ٛ ئقىٟ ؿح٣حش جُِٓٞى : ؾٕٞ ْط٤ٞجٌش ٤َٓ- 

 .جُر١ٍٗ ٝٓؼ٤حٌ ٬ُن٬م

 .جُه٤ٍ ٓح ٛٞ ٗحكغ ُ٘ح ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ ٗحكغ ُـ٤ٍٗح: ؾٕٞ ْط٤ٞجٌش ٤َٓ- 

 .٣وحِ جُه٤ٍ ذحُٔ٘لؼس: ٤ُٝحّ ؾ٤ّٔ- 

٫ أٚىهحء وجتٕٔٞ ٫ٝ أػىجء : ٗؿى ٖؼحٌ ذٍجؿٔحض٢ أ٢ٌ٣ٍٓ ٣وٍٞ- 

 .وجتٕٔٞ ٝئٗٔح جُِٔٛكس جُىجتٔس

 .ئٕ ج٩ٗٓحٕ ٛٞ ٓو٤حِ ج٤ٖ٧حء ؾ٤ٔؼح: ذٍٝضحؿٌٞجِ- 

 

 :يظذس انمًٛح األخاللٛح ْٕ انًعرًغ- 2

جُٔؿطٔغ ٛٞ جُٔ٘رغ  ٝج٧ْحِ جُٞق٤ى ُِو٤ٔس ج٧ن٬ه٤س، كحُلٍو ٣ٓطؿ٤د - 

ُِوٞج٤ٖٗ جُٔؿطٔغ ْٞجء أقد يُي أّ ًٍٙ ٝئيج ػحٌٜ ضِي جُوٞج٤ٖٗ 

 . ٤ْؼحهد ػ٠ِ كؼِطٚ

٣ُٞى جُطلَ ٚلكس ذ٤ٟحء ٣ٌٕٝٞ كٌٍضٚ ػٖ جُه٤ٍ ٝجٍُٗ ذح٫ػطٔحو - 

ػ٠ِ أٝجٍٓ ٝٗٞج٢ٛ أكٍجو ٓؿطٔؼٚ ْٞجء ك٢ ج٧ٍْز أٝ ٓىٌْس أٝ 

ٝػ٠ِ ًٛج ج٧ْحِ ٫ ٣ٌٖٔ ُِلٍو إٔ ٣رطٌٍ ُ٘لٓٚ ه٤ٔح ... جُٔٓؿى 

ٝأن٬ه٤حش ذَ ٣أنًٛح ؾحُٛز ٖٓ جُٔطؿٍ ج٫ؾطٔحػ٢، ٓػ٬ ػ٘ىٓح ٣ُٞى 

جُطلَ ك٢ ٓؿطٔغ ئ٢ٓ٬ْ كرطر٤ؼس جُكحٍ ٤ٌْٕٞ ِْٓٓ، ػ٠ِ ػٌّ 

 .جُطلَ ج١ًُ ٣ُٞى ك٢ ٓؿطٔغ ٍٗٛج٢ٗ

٤ُّ ٛ٘حى ْٟٞ هٞز أن٬ه٤س ٝجقىز ضٓطط٤غ إٔ ضٟغ : وٌٝ ًح٣ْ -  

 .جُوٞج٤ٖٗ ُِ٘حِ أ٫ ٢ٛٝ جُٔؿطٔغ

 . ئيج جْطٌٍ٘ جقىٗح جُلحقٗس ك٨ٕ جُٔؿطٔغ جْطٌٍ٘ٛح: وٝ ًٌح٣ْ- 

 . ػ٘ىٓح ٣طٌِْ ج٤ٍُٟٔ ك٤٘ح كإ جُٔؿطٔغ ٛٞ ج١ًُ ٣طٌِْ: وٌٝ ًح٣ْ- 

 .ضرىأ ج٧ن٬م ػ٘ىٓح ٣رىأ ج٫ٌضرح٠ ذؿٔحػس ٓح: وٌٝ ًح٣ْ- 

 .ج٩ٗٓحٕ ٌٚٞز ٓٛـٍز ُٔؿطٔؼٚ: وٌٝ ًح٣ْ- 

٫ذُّى إٔ ضٌٕٞ أن٬م جُلٍو ٢ٛ ج٧ن٬م جُط٢ ٣ططِرٜح : وٌٝ ًح٣ْ- 

 .جُٔؿطٔغ ذحُٟر١

 .  جُلٍو و٤ٓس ٣كٍى ن٠ٞ٤ٜح جُٔؿطٔغ: وٌٝ ًح٣ْ - 

 .ج٧ن٬م ه٤ْ جؾطٔحػ٤س ٣أنًٛح جُلٍو ػٖ ٣ٍ٠ن جُطٍذ٤س: وٌٝ ًح٣ْ- 

ئٕ ج٫ٗىٓحؼ ٛٞ ٓو٤حِ جُه٤ٍ ٝػىّ ج٫ٗىٓحؼ ٛٞ ٓو٤حِ : ٤ُل٢ ذٍٍٝ- 

 .جٍُٗ

 .ج٧ن٬م ٢ٛ جُطؿٍذس جُؿٔحػ٤س ٨ُؾ٤حٍ: وجٌ ذٕٞ- 

ذٔح إٔ جُؼحوجش ٝجُطوح٤ُى ٝٗظْ ضهطِق ٖٓ ٓؿطٔغ ئ٠ُ أنٍ كإ جُو٤ٔس - 

ج٧ن٬ه٤س أ٣ٟح ٗٓر٤س ٓطـ٤ٍز كٔػ٬ ٍٖخ جُهٍٔ ٓ٘رٞي ٝٓكٍّ ٝؿ٤ٍ 

أن٬ه٢ ك٢ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ، أٓح ك٢ ض٤ًٍح ٓػ٬ كٜٞج أٍٓ ٍٓٗٝع 

ئٕ : ٝؾحتُ كٍٗخ جُهٍٔ ٛٞ أٍٓ أن٬ه٢ ػ٘ىْٛ، ٣وٍٞ ٍٝ و٣ٌٞجٗص

 . ٨ُن٬ه٢ ك٢ ػٍٛٗح ٝذِىٗح ًٛج أن٬ه٢ ك٢ ػٍٛ أنٍ أٝ ذِى أنٍ

 

 انحمٕق ٔانٕاظثاخ ٔانؼذل: انًشكهح انصاَٛح

ًحٕ ج٩ٗٓحٕ ٣ؼ٤ٕ ق٤حز ذىجت٤س ٤ِٓثس ذحُل٠ٞٞ ٝج٫ٞطٍجخ غْ : ذًٓٛذ

جٗطوَ ئ٠ُ ضأ٤ّْ ق٤حز ٓى٤ٗس ضوّٞ ػ٠ِ هٞج٤ٖٗ ٝٞؼ٤س، جُٜىف ٜٓ٘ح كٍٜ 

:  ٔٚؼشف  انؼذل  نغح تأَّج٧ٖٓ ٝج٫ْطوٍجٌ ٝضكو٤ن ٌٝـ  جُؼىٍ

جُؼىٍ ٛٞ ج٧ٍٓ جُٔط١ْٞ ذ٤ٖ : "ج٫ْطوحٓس، ٝهى ػٍكٚ جُؿٍؾح٢ٗ ذوُٞٚ

 .أ١ جُؼىٍ ك٤ِٟس ذ٤ٖ ٌي٣ِط٤ٖ" ٠ٍك٢ ج٩كٍج٠ ٝجُطل١٣ٍ

 ٛٞ ٓهطِق جٌُٔحْد جُٔحو٣س ٝجُٔؼ٣ٞ٘س جُط٢ ٣ٔ٘كٜح جُوحٕٗٞ ُِلٍو: انحك

 .ٛٞ ًَ ٓح ٤ِٔ٣ٚ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ جُلٍو ٖٓ أٝجٍٓ ٝٗٞج٢ٛ: انٕاظة

 

 َٛ جُكن أْرن ٖٓ جُٞجؾد ك٢ ضؿ٤ٓى جُؼىٍ؟- 

 َٛ ئػطحء جُكوٞم أ٠ُٝ ٝأْرن ٖٓ أوجء جُٞجؾد؟- 

 َٛ أوجء جُٞجؾرحش أ٠ُٝ ك٢ ضكو٤ن جُؼىجُس ج٫ؾطٔحػ٤س؟ - 

 َٛ جُؼىجُس ضطأّْ ػ٠ِ أْرو٤س جُكن ػ٠ِ جُٞجؾد أّ جُؼٌّ؟- 

٤ًق ضلَٛ ذ٤ٖ ٓٞهل٤ٖ ٓطؼح٤ٌٖٞ ٣ٍٟ أقىٛٔح إٔ جُؼىجُس ٢ٛ ئػطحء - 

ًَ ي١ قن قوٚ، ٣ٍٟٝ ج٧نٍ إٔ جُؼىجُس ٢ٛ أوجء جُلٍو ُٞجؾرٚ ٝجٓط٬ًٚ 

 ُٔح ٣هٛٚ؟

قَِ - هرَ إٔ ٗطحُد جُ٘حِ ذٞجؾرحضْٜ ػ٤ِ٘ح إٔ ٌْٜٗٔ٘ ٖٓ قوٞهْٜ: ه٤َ- 

 ٝٗحهٕ ًٛج جُوٍٞ

 (جُكن أْرن ٖٓ جُٞجؾد)ٓح ٌأ٣ي؟ " جُٞجؾد جٓطىجو ُِكن"ه٤َ إٔ - 
 (جُٞجؾد أْرن ٖٓ جُكن)قَِ ٝٗحهٕ " ٓ٘ط٠ٜ جُكن ٓ٘ط٠ٜ جُظِْ"ه٤َ إٔ - 

وجكغ ػٖ ٚكس  (٣ٌٖٔ ضٔحّ جُؼىجُس ك٢ ضوى٣ْ جُٞجؾرحش ػٖ جُكوٞم): ه٤َ- 

 ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2016ئْطوٛحء ذحى )ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َٛ ضوّٞ جُؼىجُس ػ٠ِ ٓرىأ جُطلحٝش ٝج٫نط٬ف ذ٤ٖ جُرٍٗ أّ ػ٠ِ ٓرىأ - 

 جُٔٓحٝجز؟ 

َٛ ه٤حّ جُؼىجُس جُكو٤و٤س ٣ٗط٠ٍ ذحٌٍُٟٝز ضكو٤ن جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ ج٧كٍجو - 

 أّ ٫ذى ٖٓ ئقطٍجّ جُطلحٝش ٝج٫نط٬ف جُطر٤ؼ٢ ذ٤ْٜ٘؟

قط٠ ضطكون جُؼىجُس ٝؾد جقطٍجّ جُطلحٝش ذ٤ٖ ج٧كٍجو ك٢ هىٌجضْٜ - 

 .ٝػِْٜٔ ٓح ٌأ٣ي

 َٛ ٣ٌٖٔ ضكو٤ن جُؼىجُس ج٫ؾطٔحػ٤س ك٢ ظَ جُلٍٝم جُلٍو٣س؟ - 

 ( ٖؼرس آوجخ ٝػِّٞ ئٗٓح٤ٗس ْحذوح1999ؾىٍ ذحى )

 ٤ًق ٣ٞكن جُؼىٍ ذ٤ٖ جُٔٓحٝجز ٝج٬ُٓٓحٝجز؟- 

 ( ٖؼرس ُـحش أؾ٘ر٤س2004ؾىٍ ذحى ) 

ئٕ ٓرىأ جُٔٓحٝجز ٛٞ ج١ًُ ٣ؿٓى جُؼىجُس ج٫ؾطٔحػ٤س ػ٠ِ أٌٜ "ه٤َ - 

 (2011ئْطوٛحء ذحى )وجكغ ػٖ ٚكس ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس " جُٞجهغ

وجكغ ػٖ ٚكس ًٛٙ " إٔ جُطلحٝش ذ٤ٖ ج٧كٍجو ٛٞ أْحِ جُؼىجُس: "ه٤َ- 

 ( ٖؼرس آوجخ ٝكِٓلس2014ئْطوٛحء ذحى )ج٠٧ٍٝقس 

 "ئٕ جُؼىجُس ج٫ؾطٔحػ٤س ٫ ضطكون ئ٫ ذحقطٍجّ جُطلحٝش ذ٤ٖ ج٧كٍجو- "

 ( جُىٌٝز ج٫ْطػ٘حت٤س2017ئْطوٛحء ذحى ) وجكغ ػٖ ٚكس ًٛٙ ج٠٧ٍٝقس 

 .ه٤َ إٔ جُٔٓحٝجز جُٔطِوس ضطؼحٌٜ ٓغ جُطر٤ؼس جُر٣ٍٗس، ٓح ٌأ٣ي- 

 .٣وحٍ إٔ جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ ٖٓ ْٛ ؿ٤ٍ ٓطٓح٣ٖٝ ػىٍ، قَِ ٝٗحهٕ- 
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جُؼىجُس ضطأّْ ك٢ ضوى٣ْ 

 جُكوٞم ػ٠ِ جُٞجؾرحش

 ٣ٌٕٞ ضٞك٤ن: جُط٤ًٍد

 جُطلحٝش ذ٤ٖ ج٧كٍجو

  ٛٞ أْحِ جُؼىجُس

 ٣ٌٕٞ ضٞك٤ن: جُط٤ًٍد

 

ضطأّْ جُؼىجُس ك٢ أْرو٤س 

 جُٞجؾد ػ٠ِ جُكن

 جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ ج٧كٍجو

  ٛٞ أْحِ جُؼىجُس



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 :انحك أعثك يٍ انٕاظة

إٔ جُؼىجُس جُكو٤و٤س ضوط٢ٟ إٔ جُكن : ٣إًى ك٬ْلس جُوحٕٗٞ جُطر٤ؼ٢- 

أْرن ٖٓ جُٞجؾد، كورَ إٔ ٗطحُد جُ٘حِ ذٞجؾرحضْٜ ػ٤ِ٘ح إٔ ٌْٜٗٔ٘ هرَ 

ًَ ٢ٖء ٖٓ قوٞهْٜ، ٧ٕ جُكن ٓؼط٠ ٠ر٤ؼ٢ ٬َّٓ ُِٞؾٞو ج٩ٗٓح٢ٗ 

 .ٝٛٞ ْحذن ُِوٞج٤ٖٗ جُٔى٤ٗس جُط٢ ضؼرٍ ػٖ جُٞجؾرحش

ًِٔح ضٌِٔ٘ح ػٖ : ٣وٍٞ  جُل٤ِٓٞف ُٝٝق ك٢ ًطحذٚ جُوحٕٗٞ جُطر٤ؼ٢- 

جُوحٕٗٞ جُطر٤ؼ٢ ٫ ٗرـ٢ ٓطِوح هحٗٞٗح ٠ر٤ؼ٤ح، ذَ ذح٧قٍٟ جُكن ج١ًُ 

 .٣طٔطغ ذٚ ج٩ٗٓحٕ ذلَٟ يُي جُوحٕٗٞ

 .جُؼىٍ ٛٞ ئػطحء ًَ ي١ قن قوٚ: ػٍف ْوٍج٠ جُؼىٍ ذوُٞٚ- 

ذٔح إٔ جُٔؿطٔغ جُطر٤ؼ٢ ْرن جُٔؿطٔغ ج٤ُٓح٢ْ كإ : ٣ٍٟ ؾٕٞ ُٞى- 

جُكوٞم جُطر٤ؼ٤س ذٔػحذس قحؾحش ذ٤ُٞٞؾ٤ٚ ٣طٞهق ػ٤ِٜح جُٞؾٞو ج٩ٗٓح٢ٗ 

أٓح جُٞجؾرحش كاٜٗح ْطٓو١ ئيج ... ًكن ك٢ جُك٣ٍس ٝجُكن ك٢ جُك٤حز 

ُٔح ًحٗص جُكوٞم جُطر٤ؼ٤س : ٞحع قن جُلٍو ك٢ جُك٤حز، ٣وٍٞ ؾٕٞ ُٞى

 .ك٢ٜ ذكٌْ ٠ر٤ؼطٜح ًٛٙ ْحذوس ٌَُ ٝجؾدقوٞهح ٬َٓٓس ٤ٌُِٗٞس ج٩ٗٓح٤ٗس، 

ٓحوجّ جُ٘حِ نِوٞج ذط٣ٍوس ٝجقىز ٖٝٓ ٗٞع ٝجقى ٝإٔ ُْٜ : ؾٕٞ ُٞى- 

ؾ٤ٔؼح ٗلّ جُوىٌجش جُطر٤ؼ٤س ك٤ؿد إٔ ٣ٌٞٗٞج ٓطٓح٣ٖٝ ك٤ٔح ٣ؼط٠ ُْٜ 

 .ٖٓ قوٞم ذ٬ ضرؼ٤س ٫ٝ نٟٞع

إٔ جُؼىجُس ضطأّْ ػ٠ِ جُكن، : ٣ٍٟ جُل٤ِٓٞف جٍُٝٓح٢ٗ ٤ٍٖٕٗٝ- 

٧ٕ ضطر٤ن جُوٞج٤ٖٗ ٫ ٣إو١ ئ٠ُ ضٔطغ ج٧كٍجو ذكوٞهْٜ ئ٫ ئيج ًحٗص ٢ٛ 

ٗلٜٓح ضؿ٤ٓىج ُِكن ٝضؼرٍ ػ٘ٚ، ٣ٝؿد إٔ ضٌٕٞ ٚحوٌز ٖٓ ٠ر٤ؼس 

٠حُٔح ُْ ٣وْ جُكن ػ٠ِ جُطر٤ؼس كإ ؾ٤ٔغ جُلٟحتَ : ٗلٜٓح ق٤ع ٣وٍٞ

 .ْطط٠ٖ٬ ُٖٝ ضٞؾى ػىجُس ٓح ُْ ضٞؾى ٠ر٤ؼس ٚحٗؼس ُٜح

٣وٛى ٤ٍٖٕٗٝ ذحُطر٤ؼس، ٛٞ جُؼوَ ٝٓح ٣طٟٔ٘ٚ ٖٓ ٓرحوب ٝه٤ْ - 

ضط٤ُٔ ذح٤ٌُٗٞس ٝج٤ُُٞٔٗس، أ١ ذٌٜٞٗح ٝجقىز ػ٘ى ؾ٤ٔغ جُ٘حِ نح٤ُس ٖٓ 

 .ًَ ِٓٛكس أٝ ٓ٘لؼس يجض٤س ٝئٗٔح ضط٬تْ ٓغ ؾ٤ٔغ جُ٘حِ

 ٓػَ 18 ٝ 17أًى ؾَ جُل٬ْلس ٝجُٔل٣ٌٍٖ ج٤ُٓح٤٤ْٖ ن٬ٍ جُوٍٕ - 

ضٞٓحِ ٛٞذُ، ؾٕٞ ؾحى ٌْٝٞ، ؾٕٞ ُٞى، ْر٤َ٘ٞج، ػ٠ِ إٔ قوٞم 

ًَ ًحتٖ ضطكىو ٖٓ ن٬ٍ جُهٛحتٙ جُط٢ َٝوضٚ جُطر٤ؼس ذٜح، ٝجُط٢ 

ضكىو ١ٔٗ ٝؾٞوٙ ٝق٤حضٚ، كايج ًحٗص جُطر٤ؼس َٝوش جُٓٔي ذهح٤ٚس 

جُٓرحقس ٝأًَ ًر٤ٍٙ ُٛـ٤ٍٙ، كإ يُي ٣ؿؼَ ٖٓ قن جُٓٔي ك٢ إٔ 

٣ٓرف ٝإٔ ٣أًَ ًر٤ٍٙ ٚـ٤ٍٙ، ٝٗلّ ج٧ٍٓ ٣٘طرن ػ٠ِ ج٩ٗٓحٕ، كٔح 

وجٓص جُطر٤ؼس َٝوش ًَ كٍو ذٍؿرحش ٝهىٌجش ٝؿٍجتُ نحٚس، كإ 

قوٞهٚ ضطكىو ٖٓ ن٬ٍ يُي، أ١ إٔ ًَ ٓح ٣وىٌ ػ٤ِٚ جُلٍو ٝضطؿٚ ئ٤ُٚ 

 .ٌؿرحضٚ كٜٞج ٖٓ قوٚ

ٗؿى جٌُػ٤ٍ ٖٓ  جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس ُكوٞم ج٩ٗٓحٕ جُط٢ ضؼطرٍ إٔ جُكن - 

ه٤ٟس ٓوىْس ٫ ٣ؿد جُٔٓحِ ذٜح، ٓػَ ٓح ظٍٜ ك٢ ج٩ػ٬ٕ جُؼح٢ُٔ 

ٌَُ ٖهٙ : "18 ق٤ع ضوٍٞ جُٔحوز 1948ُكوٞم ج٩ٗٓحٕ جُٛحوٌ ػحّ 

٣ُٞى ؾ٤ٔغ جُ٘حِ أقٍجٌ ٓطٓح٣ٖٝ ك٢ ... جُكن ك٢ ق٣ٍس جُطل٤ٌٍ ٝجُى٣ٖ 

 ٖٓ ئػ٬ٕ قوٞم 03، ٝهى ؾحء ك٢ جُٔحوز ... "جٌٍُجٓس ٝجُكوٞم 

ئٕ جُٜىف ًَ : "1789ج٩ٗٓحٕ ٝجُٛحوٌ ػٖ جُػٌٞز جُل٤ٍٓٗس ػحّ 

ؾٔحػس ٤ْحْس ٛٞ جُٔكحكظس ػ٠ِ قوٞم ج٩ٗٓحٕ جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ٫ ٣ٌٖٔ 

 ..". إٔ ضٓو١ ػ٘ٚ 

جُٞجهغ ٣ػرص إٔ ْرد جُظِْ ٝؿ٤حخ جُؼىٍ ك٢ جٌُػ٤ٍ ٖٓ ج٧ق٤حٕ ٛٞ - 

، ٓػَ "جُٓحًص ػٖ قوٚ ٤ٖطحٕ جنٍِ: "ػىّ جُٔطحُرس ذحُكن ًُُي ه٤َ

 ٞى جُكٌٞٓس جُل٤ٍٓٗس 1789جُػٌٞز جُط٢ هحّ ذٜح جُٗؼد جُل٢ٍٓٗ  ػحّ 

ٖٓ أؾَ جُٔطحُرس ذكوٞهْٜ، ٝٗؿى أ٣ٟح جُؼى٣ى ٖٓ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٖٓ 

ٖٓ أؾَ  (جُكٍجى جُٗؼر٢ ٞى جُؼٛحذس)هحٓص ذحُػٌٞجش ًحُؿُجتٍ ٓػ٬ 

جُٔطحُرس ذكوٞهْٜ جُٜٟٔٞٓس، كِٞ إٔ جُٗؼد جُؿُجت١ٍ ُْ ٣وْ ذحُكٍجى 

 .ُرو٤ص جُؼٛحذس ٤ٓٓطٍز ػٖ غٍٝجضٚ ُٝرو٤ص قوٞهٚ ٜٓ٘ٞذس

 ":ٓحٌُّٞ ئًّ"هحٍ جُىجػ٤س ج٢ٓ٬ْ٩ ج٢ٌ٣ٍٓ٧ ٖٓ أَٚ ئك٣ٍو٢  - 

ُوى ضؼِٔص ذحًٍج إٔ جُكن ٫ ٣ُؼط٠ ُٖٔ ٣ٌٓص ػ٘ٚ، ٝإٔ ػ٠ِ جٍُٔء  "

 ".إٔ ٣ُكىظ ذؼٝ جُٟؿ٤ؽ قط٠ ٣كَٛ ػ٠ِ ٓح ٣ٍ٣ى

ْحٝش جُطر٤ؼس ذ٤ٖ جُ٘حِ ك٢ هٞجْٛ جُؿ٤ٔٓس ٝجُؼو٤ِس، : ضٞٓحِ ٛٞذُ- 

ٝهى ٍٟٗ ذؼٝ جُ٘حِ أهٍخ ٖٓ ذؼْٟٜ، ٝذؼْٟٜ أي٠ً ٖٓ ذؼٝ، 

 .ٌُٖٝ ئيج ٗظٍ ٗظٍز ػحٓس ٫ ٗؿى ٛ٘حى كٍم

 

 

 :انٕاظة أعثك يٍ انحك

جُٞجؾد أْرن ٖٓ جُكن ْٞجء ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔ٘طو٤س أٝ ج٧ن٬ه٤س، ٝأٗٚ - 

ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ إٔ ٣رىأ جُ٘حِ ذأوجء ٝجؾرحضْٜ ذؼىٛح ٣ٌْٜٔ٘ جُٔطحُرس 

 .ذكوٞهْٜ، كحُٞجؾد ٓوط٠ٟ ػو٢ِ ٌٍٝٞٝز ٝجهؼ٤س ضطؿحَٝ ٓ٘طِن جًُجض٤س

٣ٍٟ ًح١ٗ إٔ جُؼوَ ٛٞ ج٤ُِْٞس جُط٢ ٤ٔ٣ُ ذٜح ج٩ٗٓحٕ ذ٤ٖ جُه٤ٍ ٝجٍُٗ  - 

ٓػَ ًٖ ٚحوهح ٤ُكري جُ٘حِ، " أٝجٍٓ ٤٠ٍٖس ٓو٤ىز"كح٧ٝجٍٓ ٗٞػ٤ٖ 

ٓػَ ًٖ ٚحوهح، كح٧ٝجٍٓ ج٠ُٝ٧ ٤ُّ ك٤ٜح أ١ " أٝجٍٓ هطؼ٤س ٓطِوس"ٝ

ه٤ٔس أن٬ه٤س قو٤و٤س ك٢ٜ ضٜىف ئ٠ُ ضكو٤ن ٓ٘لؼس أٓح ج٧ٝجٍٓ جُػح٤ٗس ك٢ٜ 

أْحِ ج٧ن٬م ٧ٜٗح ٫ ضٜىف ئ٠ُ ضكو٤ن أ١ ؿح٣س أٝ ٓ٘لؼس، ًٔح ٣وٍٞ 

، كحُٞجؾد ُٓ٘ٙ ػٖ ًَ ِٓٛكس أٝ ٓ٘لؼس "جُٞجؾد ًُجش جُٞجؾد: "ًح١ٗ

 .يجض٤س، ًٝٛج ٣رٌٍ أْرو٤س جُٞجؾرحش ػ٠ِ جُكوٞم

أٗٚ ُٞ أوٟ ًَ كٍو ٝجؾرٚ : ٣ٍٟ أٝؿٓص ًٞٗص قٓد جُُ٘ػس جُٞٞؼ٤س- 

ُ٘حٍ جُؿ٤ٔغ قوٞهْٜ، كو٤حّ جُؿ٤ٔغ ذٞجؾرحضْٜ ٣إو١ ئ٠ُ ٌٞحْٛ ٝضِر٤س 

٣٘رـ٢ إٔ ٗكًف ٓٛطِف جُكن ٖٓ : "قوٞهْٜ، ق٤ع ٣وٍٞ أٝؿٓص ًٞٗص

 ".جُوحِٓٞ ٝٗرو٢ ػ٠ِ جُٞجؾد

أوجء ج٧ْطحي ُٞجؾرٚ جُطؼ٢ٔ٤ِ ٝضك٤ٍٟ وٌْٝٚ ذ٘لٓٚ، ٝأوجء : ٓػحٍ- 

جُط٤ًِٔ ُٞجؾرٚ جُٔى٢ٌْ ٝج٧ن٬ه٢، ٣ؿؼِٜٔح ٣كووحٕ ضٞجَٗح ٝػى٫ ك٢ 

 ئي ٤ُّ ُِلٍو أ١ قن ٧ٕ ٓؿٍو ٓطحُرس جُلٍو ذكن ٓح، كٌٍزج١ُْٞ جُطٍذ١ٞ، 

، ٝج٧ن٬م يجش ٠ر٤ؼس جؾطٔحػ٤سٓ٘حك٤س ٨ُن٬م، ٧ٜٗح ضلٍٜ ٓرىأ جُلٍو٣س 

 .ئٕ ٍٓجػحز جُٞجؾد ضٍضر١ ذٍٝـ جُٔؿٔٞع: ٣وٍٞ أٝؿٓص ًٞٗص

ج٧ن٬م جُٞٞؼ٤س قٓد أٝؿٓص ًٞٗص ضوّٞ ػ٠ِ ضوى٣ْ جُؿحٗد - 

ئٕ جُٞٞؼ٤س ٫ ضوٍ قوح ٧نٍ ؿ٤ٍ : ج٫ؾطٔحػ٢ ػ٠ِ جُلٍو١ ق٤ع ٣وٍٞ

٧ٜٗح ض٘طِن وجتٔح ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ جؾطٔحػ٤س، ٫ٝ ... قن جُو٤حّ ذحُٞجؾد 

٣ٌٖٔ ُٜح إٔ ضورَ ذٔلّٜٞ جُكن جُلٍو١، كٌَ قن كٍو١ ٛٞ ػرػ٢ ذوىٌ ٓح 

 .ٛٞ ؿ٤ٍ أن٬ه٢

٣وطٍٕ جُٞجؾد ذحُطٟك٤س ٝج٣٩ػحٌ أ١ ضل٤َٟ جُـ٤ٍ ػ٠ِ جُ٘لّ، - 

كحُٞجؾد ٣لٍٞٚ ج٤ٍُٟٔ ٤ُّٝ جُِٔٛكس، أٓح جُكن ػ٠ِ ػٌّ يُي 

٣ٍضر١ ذٔرىأ ج٧ٗح٤ٗس ٝقد جُ٘لّ ٝضل٤ِٟٜح ػ٠ِ جُـ٤ٍ، ٓػحٍ ئكٍج٠ ذؼٝ 

جُؼٔحٍ ك٢ ئْطؼٔحٍ قن ج٩ٍٞجخ ٝض٤٤ٟغ ٓٛحُف جُٗؼد، كحُؼىجُس يجش 
٠حذغ ٓٞٞٞػ٢ ذؼ٤ى ػٖ ٤ٍٓٞ ج٧كٍجو ٌٝؿرحضْٜ ًُٜج ٣ؼطرٍ ٓلّٜٞ جُٞجؾد 

" قحضْ جُطحت٢"أْٝغ ٖٓ ٓلّٜٞ جُكن ٖٓ جُ٘حق٤س ج٧ن٬ه٤س، كٔػ٬ ٗؿى 

ٞك٠ ذلٍْٚ قط٠ ٣طؼْ جٍٓأز ٝأ٠لحُٜح ضٗط٢ٌ جُؿٞع، ٌؿْ أٗٚ ًحٕ أٖى 

ُْٝ ٣ٌٖ ٣ِٔي ٢ٖء ؿ٤ٍ كٍْٚ ًٝحٕ ٖى٣ى ٜٓ٘ح ؾٞػح ٛٞ َٝٝؾطٚ ٝأ٠لحُٚ، 

 . جُكد ُٜح، ٌُٖ ٝجؾرٚ ج٧ن٬ه٢ ؾؼِٚ ٣ٟك٢ ذٜح ُْٝ ٣ًم ٖٓ ُكٜٔح ٤ٖثح

إٔ جُلٍم ذ٤ٖ : ٣ٍٟ جُل٤ِٓٞف ٝجُٔلٌٍ جُؿُجت١ٍ جٍُجقَ ٓحُي ذٖ ٗر٢- 

جُؼحُْ جُٔطوىّ ٝجُٔطهِق، ذك٤ع إٔ جُلٍو ك٢ جُىٍٝ ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُؼٍذ٤س 

٣طحُد ذكوٞهٚ ٣ٝإو١ ذؼى يُي ٝجؾرحضٚ، ك٢ ق٤ٖ إٔ ج٧كٍجو ك٢ جُؼحُْ 

 .جُٔططٌٞ ٣إوٕٝ ٝجؾرحضْٜ غْ ٣طحُرٕٞ ذكوٞهْٜ

كٌِٔح أوٟ : ٛ٘حى ػ٬هس ذ٤ٖ أوجء جُٞجؾرحش ٝضطٌٞ جُٔؿطٔغ جهطٛحو٣ح- 

جُٔؿطٔغ ٝجؾرحضٚ َجو ج٩ٗطحؼ ًِٝٔح َجو ج٩ٗطحؼ ضٔطغ ج٫هطٛحو ذحُٞكٍز 

، ٝجُؼٌّ ٚك٤ف ئيج ...ٝجٍُكح٤ٛس ٝأًرٍ ٓػحٍ ػ٠ِ يُي ج٤ُٖٛ ٝج٤ُحذحٕ 

٠حُرٞج ذكوٞهْٜ ٝأِٛٔٞج ٝجؾرحضْٜ ٣إو١ ئ٠ُ ػؿُ ٝضأَّ ج٫هطٛحو ٝذطح٢ُ 

 .جٗطٗحٌ جُلوٍ

ٗؿى إٔ ًِٔس جُٞجؾد ك٢ ج٤ُٓحْس ضٞقى ٝضإُق، ذ٤٘ٔح ًِٔس جُكن ضلٍم - 

ٝضُٔم، ًٝٛج ٓح قىظ ك٢ وٍٝ جُؼحُْ جُػحُع كرٔؿٍو ٖٓ ضهِٜٛح ٖٓ 

ج٫ْطؼٔحٌ ذىأش أقُجذٜح ك٢ جٍُٛجع ٖٓ أؾَ جُٔطحُرس ذحهطٓحّ جُـ٤٘ٔس ذَ 

 .ٖٓ إٔ ٣طٌِٔٞج ػٖ جُٞجؾرحش، ٓػَ ٓح قَٛ ك٢ جُؿُجتٍ ٤ٗٝؿ٣ٍ٤ح

 .جُؼىٍ ٛٞ أوجء جُلٍو ُٞجؾرٚ: أك٠٬ٕٞ- 

ٗؿى ٓػ٬ ك٢ جٌُػ٤ٍ ٖٓ ج٧ق٤حء ضطحُد  ذحُٞجؾرحش ًحٌُٖٓ أٝ ض٘ظ٤ق - 

ٖحٌع أٝ ذ٘حء ٓىٌْس، ًٝحٕ ذْٞؼْٜ إٔ ٣طؼحٝٗٞج ٩ٗؿحَ ٓػَ ًٛٙ 

ٌعلم الناس القٌام بالواجب عندما أعطى الذي  : ج٧ػٔحٍ، ًٝحٕ جٍٍُْٞ
 .جاء ٌطلب صدقة حببل وفؤسا وأمره أن ٌحتطب بل أن ٌتسول

هناك تكامل بٌن الحقوق والواجبات، فإذا كان لفرد -  :(توفٌق)التركٌب 
 . (كالفقٌر والغنً)حق ما، فعلى األخر واجب إشباع هذا الحق 

فً " هربرت سبنسر"ٌقول العالم االجتماعً والنفسانً اإلنجلٌزي - 
كل إنسان حر أن ٌفعل ما ٌرٌد، بشرط أال ٌتعدى :  تعرٌف حق الحرٌة
 23 .  على حرٌة اآلخرٌن



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 حتى تتحقق العدالة البد من التفاوت بٌن األفراد
 : هْٓ أك٠٬ٕٞ جُٔؿطٔغ ئ٠ُ غ٬ظ ٠روحش ٢ٛٝ- 

 .ٝك٤ِٟطٜح جُكٌٔس" ضوحذِٜح ٠روس جُكٌٔحء: "جُوٞز جُؼحهِس- 

 .ٝك٤ِٟطٜح جُٗؿحػس" ضوحذِٜح ٠روس جُؿ٘ٞو: "جُوٞز جُـٟر٤٘س- 

 .ٝكِٟطٜح جُؼلس" ضوحذِٜح ٠روس جُؼر٤ى: "جُوٞز جُٜٗٞج٤ٗس- 

 .جُه١ِ ذ٤ٖ جُطروحش جُػ٬غس ٣ؿٍ ئ٠ُ ػٞجهد ٝن٤ٔس: ٣وٍٞ أك٠٬ٕٞ- 

ًُُي ًحٕ ج٩نط٬ف هحتٔح ذ٤ٖ ج٧كٍجو ك٢ جُوىٌجش ٝجُٔٞجٛد، ٝػ٠ِ 

٣٘ٗأ جُؼىٍ ٖٓ جُطٍض٤د : جُؼىجُس إٔ ضكطٍّ ًٛج جُطرح٣ٖ ٣وٍٞ أك٠٬ٕٞ

 .ج١ًُ ٝٞؼطٚ جُطر٤ؼس

٣إًى ٤ٛـَ ػ٠ِ ٓرىأ جُطلحٝش ذ٤ٖ ج٧ْٓ ٝجُكٟحٌجش ذك٤ع ٣كن - 

٨ُٓس جُو٣ٞس إٔ ضٔطِي ًَ جُكوٞم ٝض٤ٓطٍ ػ٠ِ جُؼحُْ ذ٤٘ٔح ضهٟغ ُٜح 

ذحه٢ ج٧ْٓ جُٟؼ٤لس، كحُٗؼد ج٧هٟٞ ٣ِٔي جُكوٞم ٣ٝٔػَ جُكٟحٌز، 

َػ٤ْ جُ٘ح٣َس ج٧ُٔح٤ٗس أكَٟ ٖٓ ؾٓى كٌٍ ٤ٛـَ " أٝوُق ٛطٍِ"٣ٝؼطرٍ 

، ذك٤ع ٣ؼطرٍ ك٤ٚ إٔ جُؿّ٘ ج٧ُٔح٢ٗ ٣لٞم "ًلحق٢"ٝيُي ك٢ ًطحذٚ 

ذحه٢ جُٗؼٞخ ٝإٔ أُٔح٤ٗس كٞم ًَ جُىٍٝ، ًُٜج ٣كن ُٜح ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ 

ُٖ أٌقْ جُٟؼلحء قط٠ : "ذو٤س جُىٍٝ جُؼحُْ، ٣وٍٞ ٛطٍِ ك٢ ًطحذٚ

 "٣ٛركٞج أه٣ٞحء، ٝئٕ أٚركٞج أه٣ٞحء ك٬ ضؿَٞ ػ٤ِْٜ جٍُقٔس

 "جُ٘هرس ضلٍٜ ٗلٜٓح ػ٠ِ جُٔؿطٔغ: "٣ٝوٍٞ أ٣ٟح

٣وْٓ ٤ٗطٗٚ جُٔؿطٔغ ئ٠ُ ٠روس ج٤ْ٧حو ٠ٝروس جُؼر٤ى ٖٝٓ جُطر٤ؼ٢ ػ٘ىٙ - 

إٔ ٣ٌٕٞ ٤ْ٨ُحو قوٞم ٜٓ٘ح ج٤ٌُِٔس ٝجُِٓطس ُِٝؼر٤ى ٝجؾد جُطحػس 

ئٕ ج٩ٗٓحٕ ج٠ْٔ٧ ٛٞ : ٝج٫قطٍجّ ٝنىٓس ج٤ْ٧حو ق٤ع ٣وٍٞ ٤ٗطٗٚ

 . ٚحقد جُكن ٧ٗٚ ج٧هٟٞ

ضًٛد جٍُأْٔح٤ُس ذُػحٓس أوّ ٤ْٔع ئٍ ضو٣ٍٍ جُطلحٝش ٧ٕ ج٧كٍجو - 

ٓهطِلٕٞ ك٢ ٓٞجٛرْٜ ٝهىٌجضْٜ ئي ٖٓ جُظِْ ٓٓحٝجز جُلٍو جُٔؿطٜى 

ٝج٢ًًُ ٓغ ؿ٤ٍٙ ًُُي ٫ذى ٖٓ ضٗؿ٤ؼٚ ٝئػطحتٚ جُلٍٚس ٩غرحش 

ٓٞجٛرٚ ٝهىٌجضٚ ك٤لطف ذًُي ذحخ جُٔ٘حكٓس هٛى ضك٤ٖٓ ج٩ٗطحؼ ًٝٛج ٓح 

٠روس ٓحٌُس ُْٞحتَ ج٩ٗطحؼ ٠ٝروس ػٔح٤ُس، : ٣وْٓ جُٔؿطٔغ ئ٠ُ ٠روط٤ٖ

كحُط٘حكّ جُكٍ ذ٤ٖ جُٔ٘طؿ٤ٖ ٣ؼطرٍ جُٞهٞو جُٔكٍى ٦ُُس ج٫هطٛحو٣س 

 " وػٚ ٣ؼَٔ وػٚ ٣ٍٔ: "٣وٍٞ أوّ ٤ْٔع

:  ٣ٍٟ جُؼحُْ جُل٣ُ٤ُٞٞؾ٢ ٝجُطر٤د جُؿٍجـ جُل٢ٍٓٗ أ٤ًّٓ ًح٣ٌَ- 

إٔ ٓرىأ جُطلحٝش ذ٤ٖ ج٧كٍجو ٣ٍؾغ ئ٠ُ جٌُٞجغس جُر٤ُٞٞؾ٤س ٫ٝ ونَ 

ُِٔؿطٔغ ك٤ٜح، ٝذحُطح٢ُ كاٗٚ ٖٓ جُؼىٍ إٔ ٣ٍضو٢ ًَ كٍو ئ٠ُ جٍُضرس 

ُوى ُٝى جُٓحوز ْحوز قوح : "ج٫ؾطٔحػ٤س جُط٢ ٤ٛأضٚ ُٜح جُطر٤ؼس، ق٤ع ٣وٍٞ

 ".ُٝٝى جُؼر٤ى ػر٤ىج قوح

ضظٍٜ ٌٍٞٝز جُطلحٝش ك٢ ذ٘حء جُؼىجُس ك٢ ٓؿحٍ جُوىٌجش جُط٢ - 

ضكىوٛح جٌُلحءز ٝجُؿٜى كٔػ٬ ك٢ ج٣ٍُحٞس ٣ٟطٍ ٓىٌخ ًٍز جُوىّ ئ٠ُ 

جنط٤حٌ أكَٟ ج٬ُػر٤ٖ، ٝأ٣ٟح ٓػَ جُٔىجٌِ جُؼ٤ِح ك٢ جُؿُجتٍ ك٢ٜ 

ضٔ٘ف ٓوحػى وٌجْس ذٜح ٨ُكَٟ ٖٓ ق٤ع ٓٓطٟٞ جُىٌج٢ْ، ًٝٛج ٓح 

جُط٢ ضهٍؼ ٜٓ٘ح " ؾحٓؼس ؾٕٞ ٛحٌكحٌو ج٤ٌ٣ٍٓ٧س"ٗؿىٙ أ٣ٟح ك٢ 

" ذ٤َ ؿ٤طّ"ٝٓحُي ًٍٖس ٤ٌٍْٓٝٞكص " أٝذحٓح"جٍُت٤ّ ج٢ٌ٣ٍٓ٧ 

، كاهحٓس جُطلحٝش ك٢ ًٛٙ جُكح٫ش "ٓحٌى"ٝٓإّْ ٓٞهغ جُلح٣ٓرٞى 

٣ؼطرٍ ػى٫ ك٢ قن ج٧كٍجو جُٔرىػ٤ٖ، أٓح ٓٓحٝجضْٜ ٓغ جُلح٤ِٖٖ 

 .ٝجٌُٓح٠ُ ٣ؼطرٍ هٔس جُظِْ

ٝٗؿى أ٣ٟح جُؼى٣ى ٖٓ ج٣٥حش ٝج٧قحو٣ع ضر٤ٖ جُطلحٝش ذ٤ٖ ج٧كٍجو ٓػَ - 

 " أكٖٔ ًحٕ ٓإٓ٘ح ًٖٔ ًحٕ كحْوح ٫ ٣ٓطٕٞٝ: "هُٞٚ ضؼح٠ُ

 "هَ َٛ ٣ٓط١ٞ ج٣ًُٖ ٣ؼِٕٔٞ ٝج٣ًُٖ ٫ ٣ؼِٕٔٞ: "ٝهُٞٚ أ٣ٟح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتى تتحقق العدالة البد من المساواة بٌن األفراد
الناس سواسٌة : ٌقول شٌشرون الذٌن هو من فبلسفة القانون الطبٌعً- 

ولٌس هناك  شًء أشبه من اإلنسان باإلنسان، لنا جمٌعا عقل وحواس، 
 .وإن اختلفنا فً العلم فنحن متساوون فً القدرة على التعلم

العدل شعور زرعته الطبٌعة فً كل إنسان، وهذا ٌعنً أن اإلنسان إذا - 
لم ٌبتعد عن طبٌعته فإن العدل والمساواة سوف ٌسودان فً الكون، مثال 
ذلك أن الموظف اإلداري الذي ٌقوم بواجباته وٌبتعد عن الرشوة وٌعامل 

المواطنٌن على حد سواء ٌكون عادال، واألستاذ الذي ٌعتنً بجمٌع 
طبلبه بدون تمٌٌز بٌنهم وال ٌنظر إلى جمال صورهم أو إلى مستواهم 

المادي ٌكون عادال، واألم التً تعطً حنانها ألبنابها بالتساوي دون تمٌز 
 .تكون عادلة

الناس تعاقدوا للخروج من الحٌاة البدابٌة إلى الحٌاة المدنٌة من أجل - 
التمتع بالمساواة، ثم تنازلوا عن حقهم جزبٌا أو كلٌا لصالح حاكمهم مقابل 

شرط المساواة بٌن الجمٌع فً الحقوق والواجبات، ٌقول جون جاك 
إذا كان العقد االجتماعً قد أفقد اإلنسان حرٌته الطبٌعٌة فإنه : روسو

 . أكسبه ملكٌة جمٌع ما ٌقتنٌه
أنه ال عدالة دون المساواة فً التوزٌع : تإكد الفلسفة االشتراكٌة- 

الثورات وملكٌة وسابل اإلنتاج، ألن الملكٌة الفردٌة تكرس الطبقٌة 
واالحتكار واالستغبلل فتضٌع بذلك الحقوق وتغٌب العدالة، وٌإكد كارل 
ماكس أن الطبٌعة لم تخلق طبقة األسٌاد وطبقة العبٌد فكل هذا من صنع 

ٌعنً أن أجر األفراد " لكل حسب حاجته: "المجتمع، ٌقول كارل ماكس
ال ٌتحدد من خبلل وظٌفته فً الدولة أو المجتمع، وإنما من خبلل حاجته 

مثل هل هو متزوج أم ال؟ وإن كان عازبا فهل ٌنفق على نفسه فقط، أم 
 .على إخوته وأقربابه

دعا اإلسبلم إلى المساواة بٌن الناس وحارب الطبقٌة والعرقٌة كما - 
ال فضل لعربً على أعجمً وال أعجمً على عربً، وال : " ...قال

 ... "ألحمر على أسود وال أسود على أحمر إال بالتقوى 
بما أن اإلنسانٌة ترجع ألصل واحد وهو آدم علٌه السبلم، وخلقت كلها - 

من نفس األصل وهو التراب، إذن فبل مجال لتفضٌل أحد عن اآلخر 
وجمٌعهم ٌخضع للقانون سواء الحاكم أو المحكوم أو الغنً أو الفقٌر أو 

 . القوي أو الضعٌف، كذلك الشؤن فً الحقوق والواجبات
 

جُؼىجُس ٫ ضطكون ذحُٔٓحٝجز جُٔطِوس ٫ٝ ذحُطلحٝش  :(ذٕفٛك)انرشكٛة 

إٔ جُؼىجُس ضٌٖٔ ك٢ جُطٞجَٕ ذ٤ٖ : جُٔطِن، ق٤ع ٣ٍٟ ٢ًَ ٗؿ٤د ٓكٔٞو

 : جُٔٓحٝجز ٝجُطلحٝش قٓد جُٔؿح٫ش جُطح٤ُس

 .  ٣ؿد إٔ ١ٞٓ٣ جُوحٕٗٞ ذ٤ٖ أكٍجو جُٔؿطٔغ:ك٢ ٓؿحٍ جُكوٞم- 

 ٣ؿد إٔ ٫ ١ٞٓٗ ذ٤ٖ أكٍجو جُٔؿطٔغ ُطلحٝضْٜ ك٢ :ك٢ ٓؿحٍ جُوىٌجش- 

 .جٌُلحءجش ٝجُٔٞجٛد

٣ؿد إٔ ٗوْٓ غٍٝجش جُٔؿطٔغ ذٍٔجػحز قحؾحش : ك٢ ٓؿحٍ جُكحؾحش- 

 . ج٧كٍجو ٝٓؿٜٞوجضْٜ

ض٘ؿْ جُهٛٞٓحش ٝج٫ػطٍجٞحش ػ٘ىٓح ٫ ٣كَٛ أٗحِ  :٣وٍٞ أٌْطٞ- 

ٓطٓحٕٝٝ ػ٠ِ قٛٙ ٓطٓح٣ٝس، أٝ ػ٘ىٓح ٣كَٛ أٗحِ ؿ٤ٍ ٓطٓح٣ٖٝ 

 .ػ٠ِ قٛٙ ٓطٓح٣ٝس

ئٕ و٣ٖ : أنطأ ػ٠ِ ج٬ْ٩ّ ٖٓ هحٍ: هحٍ ج٤ُٗم جُؼػ٤ٔ٤ٖ ٌقٔٚ هللا- 

ج٬ْ٩ّ و٣ٖ ٓٓحٝجز، ذَ و٣ٖ ج٬ْ٩ّ و٣ٖ جُؼىٍ، ٝٛٞ جُؿٔغ ذ٤ٖ 

 . جُٔطٓح٤٣ٖٝ ٝجُطل٣ٍن ذ٤ٖ جُٔلطٍه٤ٖ
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   :العالقات األسرٌة والنظم االقتصادٌة والسٌاسٌة: المشكلة الثالثة
اإلنسان مدنً بطبعه فهو كابن اجتماعً ٌحتاج إلى األخر لكً ٌستمر 

 ...فً الوجود لهذا ٌضطر إلى 
 هً نظام اجتماعً مصغر ٌتكون من زوج وزوجة :تعرٌف األسرة

 وأبناء ٌعٌشون معا تحت سقف واحد
هو كل جهد الفكري أو عضلً ٌقوم به اإلنسان : تعرٌف العمل

لتحصٌل منفعة دٌنٌة أو دنٌوٌة، كما أن العمل وسٌلة كسب الرزق 
 وصون كرامة الفرد وحماٌته من القلق والتوتر واالنحراف

 
 
 هل األسرة مإسسة ضرورٌة أم ٌمكن االستغناء عنها؟ - 
 . قٌل أن أسوأ بٌت أحسن من أجمل روضة أطفال، ما رأٌك- 
 هل األسرة مإسسة اجتماعٌة ضرورٌة أم ٌمكن االستغناء عنها؟ - 
 هل ٌمكن لدولة االستغناء عن األسرة؟- 
 هل تماسك المجتمع مرهون بوجود األسرة؟- 
 هل األسرة مإسسة إٌجابٌة أم سلبٌة؟- 
 قٌل أن األسرة تعٌق تقدم الفرد حلل وناقش؟- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :ال ٌمكن االستغناء عن األسرة
الزواج لٌس مإسسة فقط بل قبل ذلك هو عبلقة : قال جبلل الدٌن سعد- 

 .جسدٌة وروحٌة وطبٌعٌة والقرابة تتسع لتشمل الروابط اإلجتماعٌة
إن أفراد األسرة ٌعٌشون فً وحدة مشاعر وحب وثقة وإٌمان : هٌغل- 

بعضهم ببعض، وفً عبلقة الحب الطبٌعً ٌكون لدى الفرد الواحد وعً 
 ...بنفسه بقدر وعٌه باألخر، فهوا ٌعٌش خارج ذاته 

إننا فً األسرة نجد حبلوة مع من نحبهم وعذوبة حب مع من :دور كاٌم- 
 .  نعٌش معهم

 إن غاٌة وجود العابلة هو اإلنجاب فوجود األوالد :الوظٌفة البٌولوجٌة- 
هو استمرار النوع البشري، والمجتمع سٌنقرض بدون إنجاب أوالد ٌقول 

األسرة ضرورة تحتمها طبٌعة اإلنسان، كما أن : جورج غوسدروف
فبفضل المعاشرة الزوجٌة المحددة شرعا وقانونا ٌتم ضبط السلوك 

الجنسً وتهذٌبه، وبالتالً التحكم فً الدوافع الغرٌزٌة، وتنظمها فً 
من أحب فطرتً فلٌستن بسنتً وإن من  : إطار مإسسة الزواج ٌقول

 .سنتً النكاح
 وتتمثل فً الحنان والعطف والمحبة والتضامن :الوظٌفة النفسٌة- 

واألمان وٌظهر ذلك من خبلل العبلقة المبكرة بٌن األم والطفل من جهة 
وبٌن باقً أفراد األسرة من جهة أخرى، فاألسرة هً الفٌتامٌن النفسً 

لطفل الذي ٌحمٌه من التوتر والقلق، لذلك قالت العالمة األمرٌكٌة 
 .من أجمل روضة أطفالإن أسوأ بٌت أحسن : مارغرٌت مٌد

 وهً أن ٌقوم األبوان ألبنابهم الخبرات والتجارب :الوظٌفة التربوٌة- 
الكافٌة لٌكونوا أفرادا صالحٌن متمسكٌن بالفضابل األخبلقٌة، وتقع هذه 
المهمة على كل من األب واألم غٌر أن األم تتحمل القسط األكبر ألنها 

 :تقضً معظم األوقات معهم لهذا قال الشاعر حافظ إبراهٌم
     أعددت شعبا طٌب األعراق.................  األم مدرسة إذا أعددتها  

تتمثل فً توفٌر الحاجٌات األساسٌة ألفرادها من : الوظٌفة االقتصادٌة- 
مؤوى وغذاء وملبس، فاألسرة مإسسة اقتصادٌة صغٌرة تنتج وتستهلك 

وتدخر الفابض من أجل توفٌر حاجٌاتها وهذا بفضل األجرة التً 
ٌحصلها رب البٌت من وظٌفته، وقد ٌكون كل أعضاء األسرة ٌعملون 

 .فً نشاط الفبلحة مثبل أو أنشطة أخرى
فاألسرة تقدم الحماٌة والتربٌة لؤلطفال، فالطفل : الوظٌفة االجتماعٌة- 

ٌولد ضعٌفا وٌحتاج إلى الرعاٌة لفترات طوٌلة بعد الوالدة، فاألفراد 
ٌؤخذون من األسرة الكثٌر من المبادئ االجتماعٌة كاللغة والدٌن 
والعادات والتقالٌد واألخبلق الفاضلة، وعندما ٌنتقلون إلى الحٌاة 

االجتماعٌة ٌجدون أنفسهم مزودٌن بتلك المبادئ التً تسمح لهم بؤداء 
 . واجبهم فً بناء المجتمع

  :دور األسرة فً صالح المجتمع
لما كانت األسرة هً نواة المجتمع فإن :  ٌقول سعد عبد السبلم حبٌب

صفات األسرة تنعكس علٌه، أي أن األسرة المنحلة ٌنشؤ عنها مجتمع 
 . منحل، واألسرة المتماسكة ٌنشؤ عنها مجتمع متماسك

هإالء األفراد حٌن ٌتحدون لٌكونوا دولة ٌجلبون معهم ذلك : هٌغل- 
األساس السلٌم لصرح الحٌاة السٌاسٌة، وهو القدرة على الشعور بالتوحد 

 .مع الكل
 أن األسر التً ٌسود فٌها الود :فقد أكدت الدراسات فً علم النفس- 

والتفاهم القابمان على الثقة واالحترام والمحبة تخرج أفراد أسوٌاء، أما 
األطفال الذٌن ٌنشؤون بعٌدا عن األبوٌن أو أحدهما بسبب الطبلق فٌكون 

نموهم العقلً والعاطفً غٌر سوي، فمثبل من نشؤ فً بٌبة مشبعة 
بالعدوان ال ٌشعر بالصداقة فً كبره أٌنما ذهب، فقد قام عالم نفسً 

 فتاة ٌحترفن الدعارة حٌث اتضح له أن ثلثهن نشؤن 350بدراسة على 
 . بعٌدا عن المنزل وفً ظروف ٌسودها االضطراب

 :األسرة فً نضرة اإلسالم- 
ٌؤٌها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق :  قال تعالى

 .منها زوجها وبث منهما رجاال كثٌرا ونساء
ٌؤٌها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا : وقوله تعالى- 

 .وقبابل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم
 خٌركم خٌركم ألهله وأنا خٌركم ألهلً: قال - 
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 :لٌس لألسرة أهمٌة وٌمكن االستغناء عنها
نادى أفبلطون بضرورة تسرٌح العاببلت فً كتابه الجمهورٌة إذ - 

ٌعتقد أن تحسٌن النسل ٌتطلب انتقاء نخبة من الرجال والنساء ألجل 
، بحٌث ٌجري زواجهم (الطبقة الحارسة)تهٌبتهم للحكم أو ما سمها 

عن طرٌق القرعة، أما األطفال الذٌن ٌولدون من هذا الزواج 
فٌنفصلون عن آباءهم وتستلمهم الدولة، حٌث تشرف علٌهم وال ٌسمح 
لآلباء معرفة أبنابهم وال ٌحق لؤلبناء معرفة أبابهم، مثل الرجال الذٌن 

ٌعملون فً الجٌش الذٌن كانوا أطفاال ببل أسر، فهإالء ٌنشبون فً ظل 
مإسسة حكومٌة ولٌس تحت جناح األبوٌن، فهم ال ٌعرفون حنان األم 
وال األب، وبالتالً لٌس لهإالء عابلة ٌنتمون إلٌها غٌر عابلة الدولة 

نفسها، فؤفبلطون حٌن أعتبر فً جمهورٌته أن أبناءنا لٌسوا لنا بل هم 
: أبناء الدولة، ال ٌختلف كبلمه كثٌرا عن مقولة جبران خلٌل جبران

، فؤفبلطون ٌرى أن نظام "أبناإكم لٌسوا لكم، أبناإكم أبناء الحٌاة"
األسرة نظام عقٌم ببل فابدة، وٌضعف من حجم الوطنٌة واالنتماء 

للوطن، فحٌن ٌطلب الوطن رجاال وقت الشدة ٌختلف الرجل الوحٌد 
ألمه وأبٌه بسبب الحنان، وهذا القانون مازال معموال به فً غالب 
الحكومات فالوحٌد ألمه وأبٌه ٌعفى من الخدمة العسكرٌة، فالعابلة 
واألسرة بنظر أفبلطون هً المفسد الكبٌر لرجاالت الدولة، بسبب 
الحنان الوالدٌن، فؤغلب ضباط المخابرات والعاملون فً مإسسات 

 .  الحكم قادمون من المبلجا، وبالتالً تضمن الدولة والءهم
ٌرى الفوضوٌون أن الفرد ٌستحق حقوقا مقدسة ومن حقه أن ٌعٌش - 

حٌاته وأن ٌفعل ما ٌرٌد أما العابلة فٌعتبرونها تسلطا على األفراد، 
فمثبل نجد فردا موهوبا جدا فً مجال فنً معٌن كالرسم أو الشعر أو 

المسرح لكن أسرته توجهه وتمنعه من ذلك االختٌار وبذلك تدمر 
األسرة ": "باكونٌن"طموحاته ومواهبه، حٌث ٌقول زعٌم الفوضوٌة 
، وكان الماركسٌون "نتٌجة أخبلق استغبللٌة تعٌق تفتح شخصٌة الفرد 

األوابل فً بداٌة ثوراتهم ٌقولون بضرورة إلغاء مإسسة العابلة 
باعتبارها شكبل من أشكال الملكٌة الخاصة ٌعود إلى نظام اإلرث 

وٌكون زوالها حتمً مع تؤمٌم وسابل اإلنتاج، وعلى الدولة أن تؤخذ 
 .على عاتقها تربٌة األطفال منذ والدتهم

ٌرى الوجودٌون أن األخبلق لٌست من صنع األسرة وال المجتمع - 
فلكل فرد الحرٌة الشاملة لٌختار من القٌم التً ٌعٌش فٌها فقد أدان 

، إذا أنه "اآلخر هو الجحٌم: "األسرة بتعمٌمه فكرة" جون بول سارتر"
دون عقد زواج، وهو " سٌمون دو بوفورا"عاش مع عشٌقته األدبٌة 

الذي عاش مع " فرانسوا هوالند"نفسه مافعله الربٌس الفرنسً السابق 
وأنجب منها أربعة أبناء " سٌغوالن رواٌل"ممثلة الحزب االشتراكً 

 .دون زواج
وظابف األسرة التقلٌدٌة كانت واسعة تشمل جمٌع شإون الحٌاة - 

االجتماعٌة، غر أن المجتمع أخذ ٌنقص منها وٌنشا لكل وظٌفة هٌبة 
مستقلة فالجمعٌات تقوم بدور التربٌة والحضانة، والمدارس والجامعات 

تقوم بدور التعلٌم، والمصانع تنتج المبلبس واألكل، وهناك مإسسات 
تهتم باإلنارة والتدفبة، وأخرى المحافظة على األمن والممتلكات، فلم 
ٌعد الفرد ٌنتج لنفسه أسرته وإنما للمجتمع، وهذا ما ٌدعوا إلى زوال 

إن المجتمع ٌقدم عناٌة متساوٌة لجمٌع : األسرة تدرجٌا، ٌقول إنجلز
 األطفال سواء كانوا شرعٌٌن أو طبٌعٌٌن  

أصبح الفرد بإمكانه أن ٌستغنً عن األسرة وتلبٌة مطالبه األساسٌة - 
لوحده، فالشباب فً المجتمعات الغربٌة بمجرد بلوغهم سن الرشد 
ٌغادرون عاببلتهم وٌتحملون مسإولٌتهم فً بناء مستقبلهم لوحدهم 

ونجد الفٌلسوف " ان االسرة قشرة ضاغطة على الفرد: "ٌقول سبنسر
أٌتها العاببلت إنً : "والكاتب الفرنسً أندري جٌد رفع صرخته

 ".  أكرهك
فقد اعتبر أن األسرة هً اجتماع : أما الكاتب الفرنسً جول رونار- 

 .لبشر ٌتباغضون وهم مرغمون على العٌش معا
وهناك عدة مشاكل تهدد وجود األسرة والتً من بٌنها مشكلة الطبلق - 

بسبب عدم التوافق بٌن الزوجٌن مما ٌإثر  سلبا على نفسٌة األوالد 
وبالتالً ٌإدي ضٌاعهم والوقوع فً أفات إجتماعٌة خطٌرة، وهناك 

مشكلة تحدٌد النسل التً تمنع الحمل وبالتالً تدهور العبلقات 

الزوجٌة، وهناك مشكل خطٌر الذي إنتشر فً السنٌن األخٌر حتى أوساط 
المسلمون وهو النمط الجدٌد لؤلسرة الجامعة للجنس الواحد وهً تقوم 

، وهو أمر مباح (الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة)على زواج مثلً 
ومشروع فً الدول الغربٌة، كما أن التطورات المتسارعة على المستوى 

اإلقتصادي بسبب العولمة والتً انعكست بظبللها على أغلب 
المجتمعات، حٌث طغت القٌم المادٌة على حساب المبادئ األخبلقٌة 
والروحٌة، ونجد أٌضا المشاكل األخبلقٌة كالقسوة فً معاملة الزوج 

 ...  لزوجته وعدم الصدق والصراحة فً العبلقات الزوجٌة وغٌرها 
 :تغلٌب

تبقى األسرة نواة المجتمع والطرٌقة الطبٌعٌة والشرعٌة للمحافظة على 
النوع البشري ولتكوٌن وأفراد صالحٌن قادرٌن على النهوض باألمة، 

ومهما كانت المشاكل التً تواجهها األسرة فبل ٌمكن الدعوة إلى إلغابها 
ألن ذلك ٌلٌق بحٌاة الحٌوان القابمة على إشباع الغرابز فقط وما االنحبلل 
األخبلقً الخطٌر الذي تعٌشه المجتمعات الغربٌة لخٌر دلٌل حٌث تختلط 

 ".اإلٌدز"األنساب وتنتشر الرذٌلة واألمراض الخبٌثة 
 "أمور كثٌر قد تغٌرنا، لكننا نبدأ وتنتهً بالعابلة: ٌقول أحد الفبلسفة- 
 .المجتمع مكون من أسر ولٌس من أفراد: ٌقول دور كاٌم- 
األسرة ضرورٌة لكن دون إهمال شخصٌة الفرد ٌقول الربٌس - 

ٌسرنً أن ٌكون أطفالً أحرار : األمرٌكً الراحل أبراهام لٌنكون
وسعداء، غٌر مقٌدٌن بطغٌان اآلباء، الحب هو الرابط بٌن الطفل 

 . ووالدٌه
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هل ٌشتغل اإلنسان من أجل تحقٌق مطالب مادٌة فقط؟ أم أنه مطلب - 
 إنسانً؟

 هل الشغل ضرورة مادٌة أم معنوٌة؟- 
 هل ٌشتغل اإلنسان من أجل تحقٌق مطالب مادٌة فقط؟- 
 هل الغاٌة من الشغل تحقٌق مطالب مادٌة فقط؟- 
 هل المطالب البٌولوجٌة كافٌة لتفسٌر حقٌقة الشغل؟- 
 هل الشغل إلزام بٌولوجً؟- 
 هل الشغل من طبٌعة مادٌة بٌولوجٌة؟ - 
 هل ٌشتغل اإلنسان من أجل أن ٌؤكل فقط؟- 
هل ٌحقق العمل أبعاد اقتصادٌة وحٌوٌة فقط،أم أنه فاعلٌة اجتماعٌة - 

 وأخبلقٌة؟
هل الغاٌة من الشغل حفظ البقاء أم تحقٌق المكانة االجتماعٌة - 

 والراحة النفسٌة؟
 هل ترى أن ما ٌمٌز الشغل هو بعده االقتصادي؟ - 
 ( شعبة لغات أجنبٌة1996باك )

 هل ٌشتغل اإلنسان من أجل أن ٌعٌش فقط؟- 
 ( شعبة أدابة علم إنسانٌة سابقا1996باك ) 

 ٌقال أن اإلنسان ٌنفر من الشغل رغم أنه ضروري، حلل وناقش- 
 ( شعبة علوم الطبٌعة والحٌاة سابقا1997باك )

 ٌقال أن اإلنسانٌة لم تعمل إال تحت تهدٌد فكرة الموت، ما رأٌك؟ - 
هل ٌشكل العمل شقاء وعذابا ونفٌا لماهٌة اإلنسان وعامبل من - 

عوامل استبلبه أم أنه على العكس من ذلك تحقٌق لماهٌة اإلنسان 
 وعنصر من عناصر تحرٌره؟ 

، دافع عن صحة هذه األطروحة   إن الشغل بؤبعاده المختلفة أداة للتحرر- 

 ( شعبة آداب وفلسفة2019إستقصاء باك )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :للشغل أبعاد بٌولوجٌة مادٌة اقتصادٌة
الشغل ٌهدف إلى تحقٌق أبعاد مادٌة حٌث أنه السبٌل الوحٌد لكسب  -

الرزق وتحصٌل الثروة وتوفٌر المتطلبات الضرورٌة لحفظ البقاء 
وتحقٌق االستمرارٌة فً الحٌاة، فاإلنسان كابن بٌولوجً ٌضطر للعمل 

من أجل إشباع حاجاته ومن أجل البقاء ألن الطبٌعة لم تقدم له كل ما 
ٌشبع حاجاته المتنوعة من أكل وشرب ولباس ومؤوى فالحاجة 

البٌولوجٌة هً الدافع األساسً للشغل، فلو وجد اإلنسان كل شًء 
جاهزا لما أقدم على العمل وعلى بذل الجهد، فلقد اعتبرت الفلسفة 

الٌونانٌة العمل خصوصا الٌدوي منه ٌعبر عن بإس اإلنسان، فالشغل 
عقوبة مفروضة من اآللهة على الجنس البشري وهذا ما نجده فً 

 .الكثٌر من األساطٌر الٌونانٌة
ٌشٌر مفهوم الشغل فً التصور العام لدى الناس إلى الفاعلٌة المرهقة - 

التً تستنزف طاقات الجسد لما تتطلبه من جهد عضلً وكثٌرا ما 
تجعل منه مرادفا للشقاء، حتى أن الجزابرٌٌن ٌعبرون عن عذاب 

، وهو نفس ما تشٌر إلٌه الداللة اللغوٌة "الخبزة المرة"الشغل بتسمٌة 
لمفهوم الشغل فً اللغة الفرنسٌة إذ تتضمن إشارة واضحة إلى شحنة 

  "Tripalium" مشتقة من كلمة  "Travail"األلم والمعاناة، فكلمة 
وهً آلة ثبلثٌة القوابم، كانت تستخدم فً المجتمع الرومانً لتعذٌب 

العبٌد الفارٌن، فكلمة الشغل فً المستوى الداللً اللغوي تدل على األلم 
 .  والمعاناة

 
 

وتظهر النظرة التحقٌرٌة أٌضا للشغل فً فكر أفبلطون الذي ٌفصل - 
بٌن الفكر والعمل الٌدوي، فهوا ٌمجد الفكر وٌحتقر العمل الٌدوي  وذلك 

ماهٌة اإلنسان ٌحددها الفكر، أما الجسد فهو سجن )بسبب نزعته الفلسفٌة 
، من هنا اعتبر العمل من شؤن العبٌد الذٌن (الروح لهذا كان محتقرا

إن : "تحكمهم النفس الشهوانٌة، حٌث ٌقول بخصوص العمل الٌدوي
العمل ٌشد اإلنسان إلى عالم الكهف وٌرتبط بإشباع البعد الحٌوانً فً 

 : وٌقول أٌضا بخصوص الفكر" اإلنسان المتمثل فً الجسد ورغباته
 "إن التؤمل العقلً لهو النشاط الوحٌد الذي ٌسمو باإلنسان وٌحقق ماهٌته"
أما أرسطو تلمٌذ أفبلطون فٌرى أن العمل خاص بالعبٌد أو كما ٌسمٌهم - 

اآلالت الحٌة، ووظٌفتهم توفٌر الحٌاة الراقٌة للفبلسفة أو العقول المتؤملة 
والتً وظٌفتها اإلنتاج الفكر النظري، ألن الشغل فٌه إلزام وعناء 

ال ٌمثل العٌش من أجل المتع الجسدٌة سوى أدنى : "وقساوة، حٌث ٌقول
 ".مستوٌات الحٌاة، بٌنما تكمن الحٌاة والسعادة الحقة فً التؤمل

هناك بعض التصورات الدٌنٌة واألسطورٌة التً تعتبر الشغل نوعا من - 
العذاب المسلط  على اإلنسان كعقاب على خطٌبته األولى وأكله من 

الشجرة التً نهً عنها،فالعمل شكل من العقاب الذي فرضه هللا على أدم 
بعرق جبٌنك تؤكل : "ألنه عصاه، فقٌل لئلنسان فً التوراة المحرفة

 .   فالعمل هنا تكفٌر عن الذنب وطرٌق للمصالحة مع هللا" خبزك
وٌظهر الجانب المادي للعمل فً ما ٌعرف بعمالة األطفال، الذٌن ال - 

تتجاوز أعمارهم سن الخامسة عشر، إذا ٌعملون بشروط عمل ردٌبة، 
وٌتعرضون الستغبلل بشع من قبل أرباب العمل من خبلل أعمال الشاقة 

وربما ٌتعرضون حتى لتحرش الجنسً والمعاملة السٌبة، وتبقى النقود 
 . أي الجانب المادي الرابط الوحٌد بالعمل

ما ٌبرر عمل اإلنسان رغم التعب والشقاء هو الشعور المروع الذي - 
تحاصره به فكرة الموت، لذلك ارتبط الشغل بحب البقاء والحاجة الملحة 

للحٌاة وغرٌزة الكفاح، خاصة لما عجزت الطبٌعة عن سد متطلبات 
اإلنسان وذلك بتزاٌد عدد األفراد الذٌن أصبحوا ٌتصارعون على لقمة 

العٌش، وهذا مؤكده التارٌخ القدٌم أٌن كان اإلنسان ٌبذل من الجهد 
العضلً الكثٌر فً مجال الزراعة والصٌد من أجل الصراع فً البقاء، 

لم تعمل اإلنسانٌة إال تحت : "لذلك قال الفٌلسوف الفرنسً مٌشال فوكو
 ".تهدٌد فكرة الموت

إن العمل جهد نافع فهو إنتاج أوال وقبل كل شًء، وباإلنتاج تلبى - 
مختلف الحاجات والمطالب الضرورٌة لؤلفراد والمجتمعات، فالعمل 

إفادة واستفادة وهو السبٌل إلى تحصٌل المال واستثماره وتنمٌة الثروة، 
فبالعمل أمكننا تشٌٌد البناٌات والطرقات والمصانع ومختلف اآلالت لذلك 

الشغل هو التبدٌل النافع للبٌبة : ٌقول الفٌلسوف الفرنسً أوغست كونت
 .الذي ٌقوم به اإلنسان

العمل هو الوسٌلة الوحٌدة عند اإلنسان لتحقٌق تطور المجتمعات - 
وازدهارها وال قٌمة ألي تطور إال بالرخاء االقتصادي وكثرة اإلنتاج، 

فالشعوب ترقى وتتطور برقً وتطور اقتصادها وتضعف بضعفه، 
فالشغل ٌخلص من التبعٌة االقتصادٌة من خبلل تنظٌم االقتصاد إنتاجا 

المجتمع المنتج هو المجتمع : وتوزٌعا واستهبلكا، ٌقول أحمد محمد خلٌفة
المتطور الذي ٌرتقً أو على أقل ٌملك وسابل االرتقاء ولعله من هنا 

 . كانت للعمل قٌمة رفٌعة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُٗـَ ٓطحُد ذ٤ُٞٞؾ٤س، ٓحو٣س جُؼ٤ٕ 

كو١، قلع ذو٠ ج٩ٗٓحٕ ق٢، جُرؼى 

-  جُؼَٔ نٞف ٖٓ جُٔٞش - ج٫هطٛحو١
ٌشكل العمل شقاء وعذابا ونفٌا لماهٌة 

 اإلنسان وعامبل من عوامل استبلبه

: ُٗـَ ٓطحُد ٓطؼىوز

ٗل٤ٓس أن٬ه٤س 

 –جؾطٔحػ٤س، ٓؼ٣ٞ٘س 

٣ٌَٗ جُؼَٔ ضك٣ٍٍ 

 ُ٪ٗٓحٕ
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 (نفسٌة- أخالقٌة- اجتماعٌة)للشغل أبعاد معنوٌة 
، فاإلنسان تجاوز (اجتماعٌة وأخبلقٌة ونفسٌة)للشغل أبعاد معنوٌة 

بكثٌر فكرة العمل من أجل الحٌاة فقط، ولم ٌعد الدافع البٌولوجً سوى 
وسٌلة ولٌس غاٌة، ألنه ٌحفظ الكرامة وٌحقق التوازن النفسً، ٌقول 

لٌس الشغل عبلقة بٌن اإلنسان : "الفٌلسوف الفرنسً جان الكروا
 ".والطبٌعة وحسب، وإنما هو عبلقة بٌن اإلنسان واإلنسانٌة

 الشغل وسٌلة للعٌش الكرٌم والحفاظ على كرامة :البعد األخالقً- 

اإلنسان فهو ٌعلم المرء كسب لقمة العٌش بطرٌقة شرٌفة، وعدم إهانة 

الذات بسلوك التسول أو السرقة أو االحتٌال، وٌكسب صاحبه صفاتا 

عن زبٌر بن العوام أخبلقٌة أخرى مثل الصبر والشعور بالمسإولٌة ف

أن الرسول بحزمة جًءفً الجبل ٌؤتًف حبله أحدكم ٌؤخذ ألن":قال 

 ٌسؤل أن من له خٌرفٌستغنً  بثمنها  فٌبٌعها ظهره على حطب من

، فقد نظر اإلسبلم إلى العمل نظرة تقدٌس "منعوه أو أعطوه الناس

فً شؤن الذي ٌتعبد فً   فقد قالوتقدٌر ورفعه إلى درجة العبادة  

 وٌقول عمر بن ،وقت العمل معتمدا على أخٌه فقال أخوه أعبد منه

أرى الرجل فٌعجبنً، فؤسؤل أله صنعة؟ فإذا : "خطاب رضً هللا عنه

 ".قالوا لٌست له صنعة سقط من عٌنً

 فبالعمل ٌحقق اإلنسان ذاته وٌثبت ذكاءه وقدراته، :البعد النفسً- 

وٌنمً إحساسه بشخصٌته فً كفاحه ضد الصعوبات، وٌنشط العمل 

اإلرادة، كما ٌطور الذكاء والقدرة على حل المشكبلت، والعمل ٌجعل 

اإلنسان سعٌد، فقد أثبت علماء النفس ومن بٌنهم فروٌد فابدة الشغل فً 

الوقاٌة من المشاكل النفسٌة وعبلجها حٌث اعتبره وسٌلة للتعبٌر عن 

طاقات الفرد ومكبوتاته، فقد سبل فروٌد مرة عن الشخص السوي 

 ".الشخص السوي هو الذي ٌشتغل: "فقال

 ..."الشغل ٌقضً على التوتر االنفعالً : "جون دي الركو- 

وٌتجلى البعد النفسً كذلك عندما نقارن بٌن نفسٌة البطال ونفسٌة - 

العامل، فاألول ٌكون محبطا متشابما فاقدا للحٌوٌة على عكس الثانً، 

فالعمل ٌقضً على القلق وٌإدي إلى التوازن واالعتدال النفسً 

والعقلً، لذلك ٌنصح به فً السجون والمصحات العقلٌة والنفسٌة، 

وأٌضا العمل ضروري فً الثكنات العسكرٌة من أجل تصرٌف 

شحنات العدوانٌة المكبوتة لدى الجنود كما ٌقول األدٌب الفرنسً 

، وٌقول "القلق والرذٌلة واالحتٌاج: العمل ٌبعد عنا ثبلث أفات: "فولتٌر

 ".إذا أردت أن ال تقدم على االنتحار فؤوجد لنفسك عمبل: "أٌضا

الفرد ال ٌستطٌع أن ٌكفل كل حاجاته وحده، فبل ٌمكن :البعد االجتماعً

أن ٌكون طبٌبا ومعلما وفبلحا معا، بل ٌكتفً بؤداء واجبه الذي ٌعد حقا 

لآلخرٌن وٌنتظر حقوقه منهم، مما ٌخلق آلٌة التعاون والمحبة التً 

تقوم علٌها الحٌاة االجتماعٌة، وأٌضا ٌعمل اإلنسان من أجل إعانة 

وباختصار : "ٌقول دوركاٌم" التكفل االجتماعً"الفقراء والمحتاجٌن 

لما كان تقسٌم العمل أسمى مبدأ للتضامن االجتماعً فإنه ٌصبح فً 

 ".نفس الوقت قاعدة للحٌاة األخبلقٌة 

 فالعمل عملٌة تشترك فٌها كل القوى الروحٌة بما فً :البعد اإلبداعً

 .(موجود العدٌد من األمثلة فً مقالة اإلبداع ظاهرة فردٌة)...ذلك التخٌل 

فالعمل جهد إرادي واع وتؤملً، فالشغل ظاهرة إنسانٌة : البعد الفكري

الرتباطه بالوعً، والشغل أحد الممٌزات الجوهرٌة بٌن اإلنسان الحٌوان، 

فاإلنسان ٌقوم بالتخطٌط والتدبٌر فً العمل قبل أن ٌقوم بإنجاز العمل حٌث 

تدهش النحلة ببنٌة خبلٌاها الشمعٌة أكثر من : "... ٌقول كارل ماركس

مهندس معماري، ولكن ما ٌمٌز منذ البداٌة أقل المهندسٌن المعمارٌٌن موهبة 

 ".عن أمهر نحلة هو أنه ٌبنً الخلٌة فً دماغه قبل أن ٌنجزها فً الواقع 

 توفٌق: التركٌب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    
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هل النظام الرأسمالً كفٌل بتحقٌق حٌاة اقتصادٌة مزدهرة أم النظام - 
 االشتراكً هو من ٌحقق ذلك؟

هل تفضل تبنً المجتمع الرأسمالً أو المجتمع االشتراكً لتحقٌق - 
 العدالة االجتماعٌة؟

هل تبنً المجتمع للنظام االقتصادي الرأسمالً ٌضمن االزدهار - 
 االقتصادي؟

هل ٌمكن اعتبار الملكٌة الفردٌة المحرك الوحٌد للتنمٌة االقتصادٌة - 
 أم الملكٌة الجماعٌة هً التً تحقق ذلك؟ 

 هل االزدهار االقتصادي مرهون بتحرٌر المبادرات الفردٌة؟- 
 هل ٌمكن اعتبار الملكٌة الفردٌة المحرك الوحٌد للتنمٌة االقتصادٌة؟ - 
 ( شعبة لغات أجنبٌة1995جدل باك )

هل ٌمكن اعتبار نظام االقتصادي الحر مرحلة ضرورٌة تمر بها - 
 جمٌع المجتمعات التً تسعى لبلزدهار؟ 

   ( شعبة آداب وعلوم إنسانٌة سابقا1997جدل باك )
هل تبنً المجتمع للنظام االقتصادي الرأسمالً ٌضمن االزدهار - 

 ( شعبة آداب وفلسفة2015جدل باك )االقتصادي؟ 

من المعلوم أن اإلنسان كابن مدنً بطبعه لهذا البد من : التمهٌد

 وجود نظام ٌسٌر علٌه 
هو العلم الذي ٌدرس كل ما ٌتعلق بالنشاط اإلنسانً المإدي : االقتصاد

إلى خلق الثروات وزٌادتها، ونجد أن األنظمة االقتصادٌة أنواع منها 
 .ما ٌقوم على الملكٌة الفردٌة ومنها ما ٌقوم على الملكٌة الجماعٌة

ٌقوم على أساس الملكٌة الفردٌة لوسابل اإلنتاج  : االقتصاد الرأسمالً
إذ ٌجب ترك الحرٌة للفرد فً العمل وفً اإلنتاج والربح دون تدخل 

 .الدولة
 ٌقوم على أساس الملكٌة الجماعٌة لوسابل اإلنتاج :االقتصاد االشتراكً

وٌهدف لتحقٌق المساواة وإلغاء استغبلل اإلنسان ألخٌه، من خبلل 
 .مراعاة مبدأ تكافإ الفرص وتدخل الدولة فً الشإون االقتصادٌة

 ٌراعً المطالب األخبلقٌة فً الممارسة :االقتصاد اإلسالمً
االقتصادٌة وٌكفل مصلحة الفرد والجماعة معا، ٌستمد فلسفته من 

مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة وقٌمها كوحً الهً ، جوهرها أن المال مال 
 .هللا واألرض أرضه والعباد مستخلفون فً أرضه على ماله

 

 :أنصار النظام اللٌبرالً الرأسمالً
 عرف الرأسمالٌة- 
 ٌقوم التطور :الحرٌة االقتصادٌة والملكٌة الفردٌة لوسابل اإلنتاج- 

االقتصادي على أساس تنمٌة الملكٌة الفردٌة والمحافظة علٌها، فلفرد 
الحرٌة فً اختٌار النشاط االقتصادي وما ٌتبعها من حرٌات سٌاسٌة 
وفكرٌة وشخصٌة، بحٌث ٌجور للفرد التملك واالستثمار والتشغٌل 
واإلنتاج والتسوٌق والمنافسة واالستهبلك بكل حرٌة، وانتهاج أي 

طرٌق لكسب المال ومضاعفته على ضوء مصالحه الشخصٌة 
، "دعه ٌعمل دعه ٌمر: "وتلخص ذلك فً مقولة أدم سمٌث الشهٌرة

فللفرد الحرٌة التامة فً امتبلك رأس المال وهو كل ثروة معدة إلنتاج 
ثروات أخرى، وامتبلك األراضً والمبانً واآلالت والمصانع، 

واألغراض المنقولة كاألثاث والسٌارات، فالفرد حر فً امتبلك ما 
ٌشاء من ثروة وهو حر فً تصرفاته وأعماله الخاصة وهو فً النهاٌة 

الدولة الحقٌقٌة هً التً تصل فٌها : "مسإول عن نتابجها ٌقول هٌغل
 ". الحرٌة إلى أعلى مراتبها

وهً حق المواطنٌن فً المشاركة فً الحكم  :الحرٌة السٌاسٌة- 
والشبون العامة لدولة، كحق األفراد فً إنشاء األحزاب السٌاسٌة، 

والتداول على السلطة، والمشاركة فً صنع القرار، كما أن للفرد الحق 
فً المعارضة وحقهم فً التظاهر السلمً، والحق فً توالً وظابف 

" سبٌنوزا"عامة، وحرٌة الرأي والتعبٌر واإلعبلم، لهذا تظهر أفكار 
الرافضة لفكرة التخوٌف التً تعتمد علٌها األنظمة االستبدادٌة وهو 

ٌرى أن السلطة الحقٌقٌة هً التً تحمً حرٌة الفكر وتضمن المشاركة 
لم توجد الدولة لتحكم اإلنسان : "السٌاسٌة لؤلفراد ٌقول سبٌنوزا

 ".بالخوف وإنما وجدت لتحرر الفرد من الخوف

من جهة تحدٌد األسعار : عدم تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة- 
واألجور واإلنتاج حتى ال تعٌق النشاط االقتصادي، فمتى تدخلت الدولة 
فً تحدٌد األسعار خلقت معظم المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة، حٌث 

أن الدولة ال تصلح لؤلعمال االقتصادٌة، وٌجب " فرٌدرٌك باستٌا"ٌرى 
أن تتلخص مهمتها فً المحافظة على األمن الداخلً والدفاع عن سبلمة 

مواطنٌها فً حالة تعرضهم العتداء خارجً، فبل بد من أن تترك 
القوانٌن االقتصادٌة تسٌر على مجراها الطبٌعً وذلك ٌنظم االقتصاد 

نفسه، فإذا كان تدخل الدولة ٌعمل على تمجٌد وشل حركة االقتصاد فإن 
 .التنافس الحر بٌن المنتجٌن ٌعتبر الوقود المحرك لآللة االقتصادٌة

العرض ٌعنً ) :قانون العرض والطلب هو من ٌتحكم فً األسعار- 
وهو : (طرح السلع فً السوق، أما الطلب فٌعنً القدرة على الشراء

 قانون طبٌعً ٌنظم االقتصاد وٌضبط حركة األسعار واألجور 
إذا زاد العرض قل الطلب فصاحب المصنع مثبل : ففً مجال اإلنتاج* 

 .ٌخفض فً اإلنتاج إلعادة التوازن وذلك ما ٌإدي إلى زٌادة الطلب
إذا تعدى الثمن حدوده الطبٌعٌة انخفض الطلب : أما فً مجال األسعار* 

 .مما ٌإدي إلى كساد السلع بالتالً انخفاض األسعار من جدٌد
فالحرٌة االقتصادٌة تفتح أفاقا واسعة للمبادرات الفردٌة، بحٌث أن كل * 

العمال ٌبذلون قصارى جهدهم إلنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمٌة أكبر 
وبتكلفة أقل، وخاصة أن قانون العرض والطلب من ٌقوم بتنظٌم األسعار 
وفً هذا ٌرى أدم سمٌث أن سعر البضاعة ٌساوي ثمن التكلفة زابد ربح 

إن كل بضاعة معروضة فً السوق تتناسب من تلقاء : "معقول، وٌقول
 ".نفسها بصفة طبٌعٌة مع الطلب الفعلً

 وما ٌمٌز هذا النظام أنه ال ٌتسامح مع الضعفاء :الكل على اجتهاده- 
والمتهاونٌن والمتكاسلٌن، فحب الناس للثروة هو الحافز األول واألساسً 
لئلنتاج، باإلضافة أن هذا النظام ٌحقق نوعا من العدالة االجتماعٌة على 
أساس أنه لٌس من المعقول ولٌس من العدل أن ٌحرم الفرد حٌازته على 

شًء شقا وتعب كثٌرا من أجله، فبؤي حق نمنع فردا من امتبلك ثمرة 
 عمله وجهده؟  

 ٌمثل الربح المال المتبقً لشركة ما بعد تسوٌق منتجاتها :حافز الربح- 
وتسدٌد كل تكالٌف الخدمات ورواتب العاملٌن، فتحقٌق الربح من أهم 
األسباب إلدارة أي مشروع تجاري، وذلك ٌحفز الشركات على إنتاج 

 .بضابع بكفاٌة أكبر
 تنشؤ المنافسة حٌنما ٌحاول عدد من المنتجٌن بٌع نفس السلع :المنافسة- 

نفسها للمشترٌن أنفسهم، فالبابع ٌحاول بٌع أكبر قدر ممكن من السلع 
سعٌا وراء الربح، فكل شركة مثبل تحاول عرض اإلنتاج الجٌد 

واألرخص، مثل ما ٌحدث فً صناعة الهواتف الذكٌة من تنافس بٌن 
... سمسونغ، أبل، ألجً، مٌكروسوفت، سونً : الشركات العالمٌة مثل

دافٌد "من تطوٌر التكنولوجٌا والمستفٌد األول هو المستهلك، وقد حدد 
الظروف التً تساعد على النهوض باقتصاد أي دولة إلى " رٌكاردو

أعلى المستوٌات، بحٌث بٌن أن إفساح المجال أمام األعمال التجارٌة 
واالقتصادٌة ٌحقق أرباح كبٌرة وٌإدي إلى التراكم السرٌع فً رأس 

القضاء على التنافس معناه إلغاء العقل ": "فرٌدرٌك باستٌا"المال ٌقول 
 ".واإلنسان
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 :أنصار النظام االشتراكً
 عرف االشتراكٌة- 
أنه اكتشف تناقضات " رأس المال"ٌعتقد كارل ماركس فً كتابه - 

الرأسمالٌة أي كٌف أن الرأسمالٌة تقضً على نفسها بنفسها وذلك من 
 :خبلل ما ٌلً

إن صاحب رأس المال ٌعامل نشاط العمال : "ٌقول كارل ماركس-  1
 :، وهو ما ٌعرف بظاهرة االستبلب وهً نوعٌن"معاملته لسلعة

ٌتمثل فً عدم كفاٌة األجور فالعمال ذوو الدخل : استبلب مادي * 
المحدود عاجزون عن شراء األشٌاء التً ٌصنعونها بؤنفسهم، ٌقول 

الذٌن ٌنتجون األشٌاء الضرورٌة للحٌاة ٌفتقدونها ، : "أناتول فرانس
ٌا : "، لهذا رفع كارل ماكس شعاره"وهً تكثر عند الذٌن ال ٌنتجونها

 ".عمال العالم اتحدوا
وهو أن العمل ٌؤخذ شكل المهمة اإلجبارٌة بدون : استبلب المعنوي* 

 فٌزداد العامل مع مرور الوقت كرها لعمله لما ٌمثله من قهر حوافز
 .واستغبلل

إن الرأسمالً ٌشتري قوة العامل الذي  ٌشغله مقابل أجر أسبوعً - 2
مثبل، لكن ما ٌحدث هو أن األجر الذي ٌتقاضاه العامل أسبوعٌا ٌمثل 
مقابل ثبلث أٌام فقط من العمل، فمثبل افترضنا أن العامل باشر عمله 

ٌوم األحد فإنه سٌكمل ٌوم الثبلثاء عمله وٌكون قد سدد للرأسمالً 
القٌمة الكاملة لؤلجر المدفوع، ومادام الرأسمالً قدر اشترى العمل 
األسبوعً للعامل فإن األٌام الثبلث المتبقٌة من األسبوع تمثل عمل 

 .إضافٌا ٌنجزه العامل وال ٌتقاضى علٌه أجرا
إن إبراز فابدة لدى المنتج الرأسمالً هً أن ٌبٌع إنتاجه بؤعلى ثمن - 3

ممكن وٌمنح أقل أجر ممكن حتى ٌرفع نسبة الربح، ولكن العامل 
بؤجره الزهٌد ال ٌستطٌع شراء المنتجات ومع انعدام الشراء تتضخم 

السلع وتقل طلبات البابع، مما ٌضطر صاحب العمل إلى طرد العمال، 
 .وهذا ال ٌزٌد األزمة إال حدة

 :الملكٌة الجماعٌة لوسابل اإلنتاج أو ٌعرف بتؤمٌم وسابل اإلنتاج- 
وذلك من خبلل تحوٌل الملكٌة الخاصة للمصانع والمنشآت إلى الملكٌة 
العامة للدولة مثلما فعل الزعٌم المصري جمال عبد الناصر بتؤمٌم قناة 
السوٌس، وأٌضا الزعٌم الجزابري هواري بومدٌن بتؤمٌم المحروقات 
والمناجم، وكل ذلك من أجل المحافظة على الثروات الطبٌعٌة الوطنٌة 
من النهب، وتوجٌهها نحو المصلحة الجماعٌة وإزالة الطبقٌة وهذا ما 

ٌجب أن ٌكون كل : "فً قوله" لٌنٌن"عبر عنه أول زعٌم سوفٌاتً  
سٌقوم الجمٌع فً ظل : "كما ٌقول أٌضا"  طباخ قادرا على إدارة الببلد

 ،"االشتراكٌة بالحكم كل فً دوره بالتالً سٌعتادون على أال ٌحكم أحد
كما صرح مجلس العمال بعد قٌادة الثورة كبٌرة ضد الحكم الملكً فً 

كما إقترحوا بعد توقف " فلتحٌا الثورة االشتراكٌة العالمٌة: "روسٌا
النار نقل جمٌع األراضً والممتلكات العرش الملكً إلى الجمعٌات 

 .بدون أي تعوٌضات
 وذلك بتدخل الدولة فً تحدٌد :تدخل الدولة فً الشإون االقتصادٌة- 

األسعار وفً كمٌة اإلنتاج والتوزٌع، مثال ذلك تدخل الدولة الجزابرٌة فً 
ضبط أسعار المواد الغذابٌة كالسكر والزٌت والدقٌق والحلٌب، وهذا حتى ال 

 .ٌحدث التضخٌم وتكدٌس السلع وحتى ال تقع فً نفس أخطؤ الرأسمالٌة
وٌعنً ضمان حصول وممارسة الجمٌع على فرص : مبدأ تكافإ الفرص- 

متساوٌة مع ضمان القضاء على كل أنواع المعاملة الغٌر عدالة وتحطٌم 
الفوارق وخلق مجتمع عادل ٌستوي جمٌع الناس سواء فً أماكن العمل أو 

كل ما ٌؤخذه االقتصاد منك من : "التعلٌم أو غٌرها، ٌقول كارل ماركس
إذا : وٌقول أٌضا"  أسلوب حٌاتك وإنسانٌتك ٌرده إلٌك فً شكل ثروة ونفوذ

 .أردت أن تكون تافها فما علٌك إال أن تدٌر ظهرك لهموم اآلخرٌن
 ٌقول كارل :مبدأ توزٌع السلع على حسب الحاجة االستهبلكٌة لؤلفراد- 

 " من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته: "ماركس

 فالنظام االشتراكً ٌعتمد على الملكٌة الجماعٌة :المساواة بٌن الناس- 
لوسابل اإلنتاج وذلك للقضاء على الظلم واستغبلل اإلنسان ألخٌه 

اإلنسان وبث الروح الجماعٌة والمسإولٌة الجماعٌة فً العمل وتعتبر 
الدولة هً الرأس المدبر والمخطط األول واألخٌر للقضاء على 

: التنافس الذي ٌإدي إلى الصراع بحكم تعارض المصالح ٌقول أنجلز
 "االشتراكٌة ظهرت نتٌجة صرخة األلم ومعاناة اإلنسان"
 بحٌث ٌهدف إلى خلق الوحدة الوطنٌة ووحدة :سٌاسة الحزب الواحد- 

الطبقة العاملة من خبلل جمع جمٌع الجهود فً مسار واحد بدل تشتٌت 
 السٌاسٌة القابمة على ةالجهود كما هو حاصل فً الدٌمقراطً

البورجوازٌة المستغلة من أصحاب رإوس األموال، فالجزابر مثبل تبنت 
النظام االشتراكً بعد االستقبلل من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، 

لٌس الوعً العام للناس هو ما ٌحدد وجودهم ولكن : "ٌقول كارل ماركس
 ".الوجود االجتماعً واالشتراكً هو ما ٌحدد وعٌهم

تجاوز بالنظام االقتصادي اإلسبلمً أو ٌمكن التوفٌق بٌن ) :التركٌب
  (النظام الرأسمالً واالشتراكً

 
 :النظام االقتصادي اإلسالمً

ٌنظر كل من  النظام الرأسمالً واالشتراكً للحٌاة االقتصادٌة نظرة - 
مادٌة عكس النظام اإلسبلمً فهوا ٌنظر إلى الحٌاة االقتصادٌة نظرة 

أذكر تعرٌف )أكثر شموال من خبلل االعتناء بالجوانب اإلنسانٌة 
  (االقتصاد اإلسبلمً

ٌقوم النظام اإلسبلمً على الملكٌة المزدوجة فهو ٌعترف بالملكٌة - 
الفردٌة وبحق الفرد فً العمل واإلنتاج واالمتبلك ألنها فطرة فً اإلنسان  

زٌن للناس حب الشهوات من النساء والبنٌن : "كما فً قوله تعالى
لو كان : "، وقال الرسول ..."والقناطٌر المقنطرة من الذهب والفضة 

البن أدم واد من ذهب أحب أن له وادٌا أخر ولن ٌمؤل فاه إال التراب 
، كما حافظ اإلسبلم على الملكٌة الفردٌة فحرم السرقة والنهب كما ..."

شرع المراث، لكن اإلسبلم قٌد هذه الحرٌة بمصلحة الجماعة من خبلل 
والذٌن فً أموالهم حق :"الزكاة وهً واجب وحق معلوم لقوله تعالى

، كما ٌعترف اإلسبلم بالقطاع العام وهو كل "معلوم للسابل والمحروم
أمر فٌه مصلحة ضرورٌة للجماعة كملكٌة المعادن فً باطن األرض 

 ...   والمرافق األساسٌة كالطرٌق إلى المسجد 
كما أقر مبدأ التكافل االجتماعً فلكل فرد الحق فً مستوى معٌشً - 

البق فإذا عجز عن تحقٌقها ٌتكفل به بٌت مال المسلمٌن تبعا لحاجته 
وظروفه وعدد أوالده كما حاول القضاء على ظاهرة استغبلل اإلنسان 

 ".أعطوا األجٌر أجره قبل أن ٌجف عرقه: "ألخٌه لقوله 
حرم التبذٌر واإلسراف فبل ٌكون بخٌبل وال مسرف مبذرا وإنما معتدال - 

وال تجعل ٌدك فً مغلولة إلى عنقك وال : "ووسطا كما فً قوله تعالى
 ".تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا

فقد تضمنت فلسفة االقتصاد اإلسبلمً قواعد عامة لتنظٌم الحٌاة - 
االقتصادٌة تنظٌما أخبلقٌا من أجل تحقٌق حٌاة متوازنة بٌن الفرد 

من أحٌا : "والمجتمع كما منحت لئلنسان حرٌة الملكٌة كما فً قوله 
، لكن قٌدها بالمصلحة العامة حتى ال تكون أداة "أرضا مٌتة فهً له

الستغبلل اإلنسان ألخٌه اإلنسان وجعلها ملكٌة نسبٌة، كما حرم اإلسبلم 
 .كل أنواع الربا والغش واالحتكار

ٌمكن إضافة بعض اآلٌات أو األحادٌث النبوٌة التً  لها عبلقة + 
 .باألخبلق فً النظام االقتصادي اإلسبلمً

 
 

 هل تتطلب الممارسة االقتصادٌة التحلً باألخبلق؟- 
 هل هناك عبلقة بٌن االقتصاد واألخبلق؟- 

 :تتطلب الممارسة االقتصادٌة التحلً باألخالق
 نفس موقف النظام االقتصادي اإلسبلمً

 :ال تتطلب الممارسة االقتصادٌة التحلً باألخالق
نفس موقف النظام الرأسمالٌة واالشتراكٌة ألن األنظمة االقتصادٌة تقوم 

على أسس مادٌة هدفها استغبلل واستثمار مختلف الثروات الطبٌعٌة 
 .والبشرٌة
 ٌكون توفٌق بٌن األبعاد المادٌة واألبعاد األخبلقٌة :(تغلٌب)التركٌب 

 وهذا ما حقه النظام االقتصادي اإلسبلمً 
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من المعلوم أن اإلنسان كابن مدنً بطبعه لهذا البد من : التمهٌد

 وجود نظام ٌسٌر علٌه 
 هً كٌان سٌاسً ٌنظم عبلقة الحاكم بالمحكوم: الدولة

هً الهٌبة : األنظمة السٌاسٌة أو أنظمة الحكم أو السلطة السٌاسٌة
السٌاسٌة للسٌادة والحكم، وهً سلطة الدولة التً تمارس من خبلل 

مختلف المإسسات االجتماعٌة كالوزارات والوالٌات والبلدٌات 
 ...ومراكز الشرطة 

ٌتولى السلطة  فرد واحد قوي ٌمسك بجمٌع : أنظمة الحكم الفردٌة
السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة، ولٌس للشعب الحق فً 

 .متابعته أو فرض أرابهم علٌه
: أنظمة الحكم الجماعٌة أو أنظمة الحكم الدٌمقراطٌة أو حكم الشعب

ٌتولى السلطة اإلرادة الجماعٌة، فمصطلح دٌمقراطٌة ذو أصل ٌونانً 
دٌموس تعنً الشعب و كراطوس تعنً الحكم، : مركب من لفظٌن هما

ومع بعض تعنً حكم الشعب، فالشعب هو صاحب القرار ٌوجه حٌاته 
العامة بإرادته الحرة، ٌسن القوانٌن وٌختار من ٌحكمه وٌحدد قضاٌا 
 .مصٌره، وكل ذلك ٌتم بواسطة االنتخابات المباشرة أو الغٌر المباشرة

 
هل الدٌمقراطٌة السٌاسٌة هً أفضل نظام لحفظ الدولة وتحقٌق - 

االستقرار السٌاسً، أم أنه ال ٌمكن تصور الدٌمقراطٌة إال فً ظل 
 المساواة االجتماعٌة؟ 

هل ترى أن تحقٌق الدٌمقراطٌة السٌاسٌة كفٌل بتجسٌد الغاٌة من - 
 وجود الدولة؟ 

 أٌهما أصدق الدٌمقراطٌة الفردٌة أم االجتماعٌة؟- 
 هل الحكم الدٌمقراطً هو الذي ٌرتكز على المبدأ السٌاسً دابما؟- 
إذا كان البعض ٌرى أن الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة تحقق الغاٌة من وجود - 

الدولة، فإن البعض األخر ٌرى أن الدٌمقراطٌة االجتماعٌة هً النظام 
 السٌاسً الكفٌل بذلك، فكٌف ٌمكنك تهذٌب هذا التناقض؟

 هل ترى أن تحٌق المساواة السٌاسٌة ٌإدي إلى نظام اجتماعً عادل؟- 
 ( شعبة علوم الطبٌعة والحٌاة سابقا1997جدل باك )

قٌل إن غرض الدٌمقراطٌة ٌنحصر فً الحرٌة السٌاسٌة، حلل - 
 ( شعبة لغات أجنبٌة2003جدل باك )وناقش هذا القول 

 /دعاة الحرٌة الفردٌة/ موقف أنصار المذهب اللٌبرالً
 الدٌمقراطٌة الدستورٌة/ الدٌمقراطٌة السٌاسٌة اللٌبرالٌة

 موقف نظام االقتصادي الرأسمالً+ 
 : الدٌمقراطٌة السٌاسٌة أو اللٌبرالٌة تنادي بالحرٌة فً جمٌع المجاالت- 
 فكل فرد حر فً أموره الشخصٌة كسرٌة :الحرٌات الشخصٌة- 

 ومراسبلته الهاتفٌة وعدم جواز التنصت علٌه، أو مثبل ال هاتصاالت
ٌجوز لرجال الشرطة انتهاك مسكن أو دخوله دون رضاء صاحبه أو 

دون أمر قضابً، وأٌضا حرٌة التنقل والذهاب إلى أي مكان داخل 
الدولة، وأٌضا الحق فً أن ٌخرج من الببلد وٌعٌش فً دولة أخرى، 

 ....وأن ٌرجع إلى بلده متى شاء وغٌرها 
 كحرٌة الدٌن والعقٌدة، فاإلنسان حر فً اعتناق أي :الحرٌات التدٌن- 

دٌن وأن ٌمارس شعابر الدٌن الذي ٌعتقده بؤي أسلوب شاء سواء 
 .عبلنٌة أو فً الخفاء، بشرط أن ال ٌخالف القواعد العامة للببلد

فلكل فرد الحق فً أن ٌكون له رأي فً : حرٌة الرأي والتعبٌر- 
القضاٌا العامة السٌاسٌة أو االقتصادٌة، كما له الحق فً التعبٌر عن 
فكره ورأٌه بالوسابل السلمٌة المشروعة كوسابل اإلعبلم من خبلل 
حرٌة نقل األخبار واألفكار واآلراء عن مختلف المٌادٌن السٌاسٌة 

والثقافٌة واالجتماعٌة ونشرها فً الصحف والمجبلت اإلذاعة 
والتلفزٌون ومواقع التواصل وغٌرها حتى ولو كانت تتضمن النقد 
والمعارضة لسٌاسات الدولة ألن الببلد تصلح وتستقٌم بالنقد البناء 

 ".الغاٌة األولى للدٌمقراطٌة هً الحرٌة: "والهادف ٌقول هنري مٌشال
ٌتمٌز النظام الدٌمقراطً السٌاسً اللٌبرالً بفصل السلطات - 

 (مثل ربٌس الدولة والوزراء) ةوالتنفٌذي (مثل البرلمان)التشرٌعٌة 
مما ٌعنً أن القضاء مستقل  (مثل المحاكم ومجلس القضاء)والقضابٌة

ومن شؤن ذلك أن ٌحقق العدل والمساواة بٌن األفراد أمام القانون، كما 

أنه ٌحترم حقوق اإلنسان وٌضمن للجمٌع حرٌة الرأي والتعبٌر من خبلل 
انتخابات النواب، بحٌث ٌستطٌع الشعب مراقبة النواب فً كل صغٌرة 

وكبٌرة، فٌحاسب كل من خالف المصلحة العامة أو ٌستغل منصبه 
الذي " جاك شٌراك"لمصالح شخصٌة، مثل ما حدث للربٌس الفرنسً 

حوكم بسبب أنه استغل منصبه كربٌس لبلدٌة بارٌس قبل أن ٌصبح 
ربٌس لفرنسا وحكم علٌه بالسجن ودفع غرامة مالٌة رغم أن فعلته 

" ترامب"مضت عنها سنوات طوٌلة، وأٌضا ما حدث لربٌس األمرٌكً 
بحٌث تم اتهامه بإساءة إستخدام السلطة وتمت محاكمته بعدل بغض 

النظر عن منصبه فالدٌمقراطٌة هنا تحققت بحٌث حكم علٌه كؤي مواطن 
وٌقول " ٌجب على السلطة أن توقف السلطة: "عادي، ٌقول مونتسكٌو

 ".فً الدولة الحرة ٌحكم كل إنسان نفسه بنفسه: "أٌضا
تراعً الدٌمقراطٌة السٌاسٌة مبدأ الفروق الفردٌة ألن األفراد ٌختلفون - 

فً القدرات والمواهب وقٌمة الجهد المبذول وبالتالً ٌنبغً االعتراف 
إن فكرة الحرٌة هً : "بهذا التفاوت وتشجٌعه لذلك ٌقول أحد المفكرٌن

 ".التً تحتل الصدارة فً اإلٌدٌولوجٌات الدٌمقراطٌة ولٌست المساواة
 دعاة المساواة/ موقف أنصار المذهب االشتراكً

 الدٌمقراطٌة االجتماعٌة
 .نفس موقف مقالة أنصار النظام االشتراكً

 
 (ٌمكن توفٌق أو التغلٌب بالنظام الشورى ): التركٌب

إن النظام األمثل فً الحكم ٌجب أن ٌستمد شرعٌته من قوة الحاكم 
وقدرته الذهنٌة والجسدٌة وحكمته المتفاعلة مع اإلرادة الشعبٌة وذلك من 
خبلل االهتمام بالجانب السٌاسً فٌضمن حرٌات األفراد وٌحمً حقوقهم، 
كما ٌنبغً له أٌضا أن ٌهتم بالجانب االجتماعً فٌعمل على إقامة مساواة 
فعلٌة حقٌقٌة بٌنهم، فتتحقق بذلك العدالة وتتجسد وظٌفة الدولة الحقٌقٌة، 

تعلن الدٌمقراطٌة عن : "ٌقول الفٌلسوف الفرنسً هنري برغسون
، "الحرٌة، وتنادي بالمساواة، وتصلح بٌن هاتٌن األختٌن المتعادٌتٌن

االستبداد من مفاسد الحكم الملكً، : "وٌقول األدٌب الفرنسً فولتٌر
، ونجد أن النظام الشورى الذي "والفوضى من مفاسد الحكم الدٌمقراطً

وشاورهم فً : "نادى به اإلسبلم ٌشمل كل ما سلف قوله، ٌقول تعالى
فالشورى تشترط الحوار والحوار ٌدل على الحرٌة الجمٌع دون " األمر

استثناء ومن األمثلة عن ذلك أن النبً ص قبل وفاته لم ٌشؤ أن ٌحدد 
لؤلمة خلفته، حتى ٌكون أمر اختٌار حاكمهم وزعٌمهم شورى بٌنهم وبعد 
اختٌار أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه خلٌفة المسلمٌن قال فً أول خطة 

أما بعد أٌها الناس فإنً قد ولٌت علٌكم ولست بخٌركم، فإن أحسنت : " له
أطٌعونً ما أطعت هللا ورسوله، فإذا ... فؤعٌنونً وإن أسؤت فقومونً 

وإذا حكمتم : "، وٌقول تعالى"عصٌت هللا ورسوله فبل طاعة لً علٌكم
 ".بٌن الناس أن تحكموا بالعدل
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 هل النظام الدٌمقراطً ٌجسد الغاٌة من الدولة؟- 
 ( شعبة آداب وعلوم إنسانٌة سابقا1997جدل باك )

إن أفضل نظام سٌاسً هو الذي ٌعبر عن سٌادة الشعب، فعلى : قٌل- 
 ( شعبة علوم الطبٌعة والحٌاة سابقا1999جدل باك )أي أساس تبرر هذا القول 

 هل ٌستمد الحاكم سلطته دابما من إرادة الشعب؟- 
 ( شعبة علوم الطبٌعة والحٌاة سابقا2003جدل باك )

دافع عن صحة هذه " أن الدٌمقراطٌة تعبٌر عن إرادة الشعب"قٌل - 
 ( شعبة آداب وفلسفة2012إستقصاء باك )األطروحة 

 هل الحكم المطلق كفٌل بحفظ أمن الدولة واستقرارها؟- 
 ( شعبة آداب وفلسفة2018جدل باك )

هل أفضل حكم سٌاسً هو نظام الحكم الفردي الذي ٌرتكز على - 
 القوة أم أنه النظام الدٌمقراطً؟

 هل النظام الدٌمقراطً هو أمال المجتمعات؟- 
 هل الدٌمقراطٌة هً أفضل نظام سٌاسً؟ - 
هل الحكم االستبدادي القابم على القوة هو من ٌضمن استمرار الدولة - 

 أم الحكم الدٌمقراطً الجماعً هو من ٌضمن ذلك؟
 هل أنظمة الحكم الفردٌة قادرة على حماٌة الدولة وتثبٌت السلطة؟ - 

 :موقف أنظمة الحكم الفردٌة
 .عرف أنظمة الحكم الفردٌة- 
ٌتسلم مقالٌد الحكم بالقوة كما فعل هتلر : الحكم المستبد أو الدٌكتاتور-  

فً ألمانٌا من خبلل الحزب النازٌة، وموسولٌنً من خبلل الحزب 
الفاشٌة فً إٌطالٌا، بحٌث تكون للحاكم السلطة المطلقة وهو ٌإمن بؤنه 

الوحٌد القادر على حماٌة مصالح الدولة، حٌث ٌقول لوٌس الرابع 
 .الدولة هً أنا: عشر

الدكتاتور هو ربٌس الدولة وربٌس الحكومة وهو القابد األعلى - 
ٌؤخذ السلطة بالقوة أو عن طرٌق انقبلب عسكري، ثم ٌنشا : للجٌش

حزبا واحدا ٌضم جمٌع األنصار، وال مجال للتعددٌة الحزبٌة وال 
المعارضة ألنها تعتبر حاجزا للنهوض بالدولة وأنها كٌان ٌثٌر الشغب 

والمشاكل والفتنة بٌن أبناء الشعب من خبلل دعوة الشعب للثورات 
والتخرٌب واالحتجاج بدال من دعوته للعمل وبناء الدولة، لذا وجب 

القضاء علٌها، فالدٌكتاتورٌة هً الوحٌدة القادرة على حفظ الدولة من 
التشتٌت خاصة لدى الشعوب التً تنتشر فٌها الطابفٌة وتعدد الدٌانات 
مثل العراق فعندما كان ٌحكمها صدام حسٌن بشكل قوي لم ٌكن هناك 
اقتتال طابفً لكن بعد احتبلل أمرٌكا للعراق وسقوط نظام الدكتاتورٌة 

صارت تشهد صراعات واقتتاال طابفٌا وسادت عصابات القتل 
 .  واإلرهاب وأخطرها تنظٌم داعش

 16 التً عاشتها إٌطالٌا فً القرن  لقد دفعت الحرب األهلٌة- 
إلى التؤكٌد فً كتابه األمٌر أن على الحاكم أن ٌكون قوٌا "  مكٌافٌللً"

وٌستعمل جمٌع الوسابل المتاحة سواء كانت مشروعة أو غٌر 
مشروعة لٌحفظ الدولة من االنحبلل والزوال، فمشاورة الرعٌة تثٌر 

روح الثورة علٌه أما القسوة فتقٌم النظام وتمنع الفوضى وتحقق الوحدة 
من األفضل أن ٌخشاك : "وتقضً على الفتنة لهذا ٌقول مكٌافٌللً

 ".الغاٌة تبرر الوسٌلة: "، وٌقول أٌضا"الناس على أن ٌحبوك
والذي كان " حنبعل "(تونسً)التارٌخ ٌثبت لنا أن القابد القرطاجً - 

وهو " سكٌبٌو اإلفرٌقً"محبوبا من قبل جنوده لكنه هزم على ٌد 
جنرال وقابد عسكري رومانً إذ كان مهٌبا وقوٌا ٌخشاه جنوده، لكن 

سكٌبٌو "فروا من المعركة رغم حبهم لقابدهم أما جنود " حنبعل"جنود 
 . فقد كانوا منضبطٌن خوفا من قابدهم فانتصروا" اإلفرٌقً

الطبٌعة اإلنسانٌة ال تستجٌب إال لمنطق القوة والعنف وال ٌمكن أن - 
نحد من طبٌعته األنانٌة والشرٌرة إال بواسطة سلطة سٌاسٌة قوٌة حٌث 

ال دٌن إال : "، وٌقول أٌضا"اإلنسان ذبب ألخٌه اإلنسان: "ٌقول هوبز
 ".ما ترضاه الحكومة، وال حقٌقة إال ما ٌنادي بها السلطان

كانت حٌاة المجتمع الطبٌعً عبارة عن حٌاة همجٌة حرب الجمٌع - 
ضد الجمٌع فتنازل الناس عن جمٌع حقوقهم لشخص واحد قوي 

 .شرٌطة أن ٌضمن لهم األمن واالستقرار
أن ٌكون إمبراطور " إٌفان الرهٌب"الملقب ب" إٌفان الرابع"استطاع - 

 من عمره، وبقً حاكما حتى 16 وهو فً سن 1547روسٌا عام 

وفاته، حٌث خاض حروبا كثٌرة مما وسع أراضً روسٌا وجعل منها 
إمبراطورٌة مترامٌة األطراف، وعرف بلقب رهٌب ألنه كان ٌقمع 

بقسوة فقد كانت الطرٌقة المفضلة له فً التعذٌب هً تهشٌم األرجل قبل 
أن ٌلقً بالضحاٌا فً ثلج، أو ٌجعلهم ٌزحفون وٌطلبون الرحمة، حتى 

 .أنه قتل ابنه بسبب الشك فٌه
وأٌضا الحكم الملكً الذي تنتقل فٌه السلطة للملك عبر أفراد العابلة - 

الملكٌة بالوراثة من أسبلفه ولٌس على اختٌار الشعب والتً تقوم على 
رابطة الدم مثل ما هو حاصل فً بعض بلدان الخلٌج العربً كالكوٌت 

حٌث ٌوحد األمٌر أفراد الشعب تحت راٌته ... وقطر والسعودٌة وعمان 
ال ٌمكن أن توجد دولة إال إذا خضع الناس : كما ٌقول ماكس فٌبر

 . لسٌطرة السلطة التً ٌفرضها المتسلطون
ساهم الحكم الفردي فً تقوٌة كثٌر من الدول بسبب ما ٌتمٌز به الحكام - 

من دهاء وفطنة وهذا ما جعلهم ٌحققون المستحٌل أمثال زعٌم اإلتحاد 
السوفٌاتً جوزٌف ستالٌن الذي كان ٌلقب بالرجل الحدٌدي بسبب شدة 
قسوته وصرامته، وأٌضا زعٌم الحزب الفاشً فً إٌطالٌا موسولٌنً 

إذا تعذر وصف نظام الفاشٌٌن بؤنه حكومة الشعب فإنه على : "حٌث ٌقول
، وٌقول زعٌم الحزب النازي فً "األقل ال ٌعمل إال من أجل الشعب

لن أرحم الضعفاء حتى ٌصبحوا أقوٌاء، وإن : "ألمانٌا أدولف هتلر
 ".أصبحوا أقوٌاء فبل تجوز علٌهم الرحمة

إن إستعمال زعماء األنظمة الفردٌة الدكتاتورٌة للقوة وأسالٌب - 
التخوٌف مع شعوبهم ٌجعلهم ٌنالون الطاعة وهٌبة، فلو نظرنا إلى 

األسرة مثبل نجد األب هو الذي ٌملك السلطة على عابلته وٌقوم بتسٌٌر 
شإونهم وٌحفظ النظام بٌنهم فلو غابت سلطة األب النهارت األسرة، 
كذلك األمر بالنسبة للدولة، فلو غابت القوة فً الحكم لغاب االستقرار 

دبروا للدولة كما : "والنظام لدى شعبها ٌقول األدٌب الفرنسً فولتٌر
 ". تدبروا ألسركم

الواقع ٌثبت أن الحكام الذٌن بقوا فً السلطة أطول مدة لٌسوا من ٌفون - 
بالوعود وٌتحلون باألخبلق وإنما الذٌن ٌحسنون الضحك على عقول 

الناس فٌقدمون الوعود لكنهم ٌعرفون كٌف ٌجعلون الناس ٌنسونها مثال 
 سنة لكنه لم ٌفعل شٌبا 32الذي حكم فرنسا مدة " فرانسوا األول"ذلك 

مما وعد به، وإنما كان ٌقدم الوعود لكنه كان بارعا فً جعل الناس 
 .ٌنسونها

وضح مكٌافٌللً أن السٌاسة الخارجٌة للدولة ٌجب أن تكون مثل قانون - 
الغابة، بحٌث ٌجب أن ٌتبع الحاكم أسلوب الثعلب القابم على المكر 

والخداع والحٌلة والمراوغة والنفاق والرٌاء وأن ال ٌفً بالعهود التً 
قطعها إال إذا حققت له مصلحة، وأن ٌتبع قوة األسد القابمة على القوة 
والبطش والعنف، فالسٌاسة ال تتفق مع األخبلق والحاكم المقٌد بالقٌم 

األخبلقٌة لٌس بسٌاسً بارع وهو لذلك لن ٌعمر فً السلطة والحكم حٌث 
 ."األخبلق سبلح الضعفاء: "ٌقول نٌتشه
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 :موقف أنظمة الحكم الجماعٌة الدٌمقراطٌة
 .عرف أنظمة الحكم الجماعٌة- 
إن القانون ٌعبر عن اإلرادة العامة وال ٌمكن للحاكم أن ٌكون فوق -  

كل واحد منا سواء كان حاكما أو : "القانون ٌقول جون جاك روسو
محكوما ٌحقق حرٌته بخضوعه للقانون، إذا أن هذه القوانٌن لٌست 

 ".سوى سجل إلرادتنا وتعبٌرا كامبل عنها
كان اإلنسان فً حٌاته الطبٌعٌة حرا، ثم إنتقل إلى الحٌاة المدنٌة - 

بواسطة عقد اجتماعً حصل بالتراضً بٌن األفراد، فتنازل كل واحد 
منهم عن جزء من حرٌته لفابدة اإلرادة الجماعٌة لشعب من أجل تنظٌم 

إن الذٌن تودع لهم السلطة التنفٌذٌة : "حٌاته، ٌقول جون جاك روسو
لٌسوا أسٌادا للشعب إنما موظفوه وبوسع الشعب وضعهم أو خلعهم 

 ".عندما ٌرغب فً ذلك
ما ٌثبت أن أنظمة الحكم الفردٌة ال ٌمكن أن تكون النظام األنسب - 

لقٌام الدولة هو ما أكده التارٌخ حٌث أن جمٌع أنظمة الحكم 
إٌفا "الدٌكتاتورٌة قد سقطت مثل ما حدث لهتلر الذي انتحر مع عشٌقته 

الذي أعدم من " موسولٌنً"بعد خسارته الحرب، وأٌضا " براون
طرف شعبه وعرضت جثته مع جثث خمسة قادة فاشٌٌن آخرٌن فً 

معلقة من األرجل أمام محطة الوقود،  (إٌطالٌا)ساحة عامة بمٌبلنو 
وجاءت الجماهٌر تسبهم وتشتمهم وتبصق علٌهم، فلقد استغل هإالء 

الدكتاتورٌون شعوبهم لخدمة مصالحهم الخاصة بدال من خدمة 
المصلحة العامة، حٌث بٌن عبد الرحمان الكواكبً حٌل وأسالٌب 

االستبداد لو كان رجبل وأراد أن ٌحتسب : "الحكام المستبدٌن فً قوله
وٌنتسب لقال أنا الشر، وأبً الظلم، وأمً اإلساءة، وأخً الغدر، 
وأختً المسكنة، وعمً الضر، وخالً الذل، وابنً الفقر، وبنتً 
البطالة، وعشٌرتً الجهالة، ووطنً الخراب، أما دٌنً وشرفً 

: ، وٌقول أٌضا الفٌلسوف قرطبة ابن رشد"وحٌاتً فالمال المال المال
ترجع : "، وٌقول نابلٌون بونابارت"السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"

 ". الفوضوٌة دابما إلى الحكم المطلق
 المذهب االشتراكً+ إضافة موقف أنصار المذهب اللٌبرالً+ 
ٌعنً ال : بشرط ال نكتب الحجج التً تبٌن سلبٌات الموقف المعاكس)

نكتب الحجج المذهب اللٌبرالً التً تنقد المذهب االشتراكً، وال حجج 
  (المذهب االشتراكً التً تنقد المذهب اللٌبرالً

 .نفس تركٌب المقالة السابقة: التركٌب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل األخبلق ضرورٌة فً العمل السٌاسً؟- 
 هل ٌمكن الفصل بٌن السلطة واألخبلق؟- 
 هل ٌقتضً العمل السٌاسً التحلً بالقٌم األخبلقٌة؟ - 
 هل من الضروري مراعاة المطالب األخبلقٌة فً الممارسة السٌاسٌة؟- 
 ( شعبة لغات أجنبٌة2002جدل باك )

هل ترى أن سبلمة النظام السٌاسً تكمن فً نجاحه، حتى وإن كان ال - 
 ( شعبة لغات أجنبٌة2007جدل باك )أخبلقٌا؟ 

 

 :ٌجب التحلً باألخالق فً الممارسة السٌاسٌة
بٌن ابن خلدون الطبٌعة الخٌرة لئلنسان تجعله أهبل للسٌاسة واألخبلق - 

: معا وهما صفتان ال نجدهما لدى الحٌوان، ٌقول جون جاك روسو
، فٌنبغً للحاكم مراعاة مصالح الناس وذلك "اإلنسان خٌر بطبٌعته"

 .(...العفو، الكرم، الصبر، الوفاء بالعهد )ٌتطلب التحلً باألخبلق 
ربط ابن خلدون سقوط الدولة بعدم التحلً باألخبلق واالنغماس فً - 

" زٌن العابدٌن بٌن علً"اللهو والمجون وما حدث لربٌس التونسً 
أفضل مثال على ذلك، حٌث فر من بلده تاركا العدٌد من القصور الملٌبة 

 .باألموال والجواهر والحلً من أموال الشعب التونسً
ٌرى برتراند راسل أن مصٌر اإلنسانٌة واحد فً ظل الحروب التً - 

تسود العالم لذلك البد من التعاون بٌن الشعوب على أساس القٌم األخبلقٌة 
والشًء الذي ٌحرر البشر هو التعاون وأول خطوة فٌه إنما : "حٌث ٌقول

 ".تتم فً قلوب األفراد
بٌن كانط أن اإلنسان ٌملك إرادة خٌرة وهً مقٌدة بالواجب األخبلقً - 

إلى أن الحٌاة السٌاسٌة داخل " مشروع السبلم الدابم"لهذا دعا فً كتابه 
المجتمع الواحد وخارجه ٌجب أن تقوم على العدل والمساواة وطالب 

بإنشاء هٌبة دولٌة تعمل على نشر األمن والسبلم وفك النزاعات بطرق 
 ". هٌبة األمم المتحدة"سلمٌة وهو ما تجسد الحقا فً 

الواقع ٌؤكد أن سبب الحروب والنزاعات بٌن الدول هً غٌاب األخبلق - 
إن الشر ال ٌقتل الشر كما أن : "حٌث ٌقول األدٌب الروسً تولستوي

 ".النار ال تطفا النار
قابد الثورة البلعنف التً بفضلها " المهاتما غاندي"نجد الزعٌم الهندي - 

الذي قضا " نٌلسون ماندٌبل"استقلت الهند، وأٌضا زعٌم جنوب إفرٌقٌا 
 سنة فً السجن ألنه حارب التمٌٌز العنصري بٌن السود والبٌض 26

 وكانت وفاته حدثا مؤساوٌا 1993وقد حاز على جابزة نوبل لسبلم سنة 
حزٌنا عاشه كل العالم، فقد نجح هإالء فً إٌقاظ ضمابر الناس 

 . وتحفٌزهم لتحلً باألخبلق والوسابل السلمٌة
 ٌمكن إضافة موقف النظام االقتصادي اإلسالمً + 

 :ٌجب التخلً عن األخالق فً الممارسة السٌاسٌة
 نفس موقف أنظمة الحكم الفردٌة

 توفٌق: التركٌب
الممارسة السٌاسٌة تتطلب استعمال القوة والدهاء والحٌلة لكن األخبلق 
هً التً نمنح القوة لسلطة، فوجود الدولة واستمرارها ٌقتضً تكامل 

كن حذرا كاألفعى، : تقول السٌاسة: "السٌاسة مع األخبلق ٌقول كانط
 .، فعبلقة الدولة باألخبلق والقوة عبلقة تكامل وظٌفً"وأضف األخبلق
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 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح)      

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح  

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً 

: تٕن انفٛظ ػهٗ     انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي       

: انٕٛذٕٛب              

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي    

 
 



األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج   : األعرار إَٔس أتٕ ػشٔج                انٕٛذٕٛب:       انظفحح ػهٗ انفٛظ تٕن ذاليٛز أكادًٚٛح ؽٕٚم:  انًعًٕػح ػهٗ انفٛظ تٕن انرؼهًٛٛح            

 

 
 

 ػشٔج أتٕ إَٔس :األعرار إػذاد يٍ  
  (انعذٚذج ذمشخ ٔالٚح ) 

: تٕن انفٛظ ػهٗ انًعًٕػح

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٞ٠َ أًحو٤ٔ٣س ض٤ٓ٬ً  

: تٕن انفٛظ ػهٗ انظفحح

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي

: انٕٛذٕٛب

 ػٍٝز أذٞ أٌٗٞ ج٧ْطحي

 :انرؼهًٛٛح ؽٕٚم تأكادًٚٛح نإلذظال
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