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 َىال ػهً يحًذ حسيٍ

 :انًحررجاٌ فً سطىر 

ٕيٜ ختيرييياعيٜ ٍي يريَي  :  ظْٞا ذشٞييٞيا      

ىييييؽيَييٞيياخ ٍٗييؽيياريب تييٚ ظيياٍيي يح  ٗتييبخ 

ٕٜ خىقائ  ى ٗ ج ٍاظسرٞيب .  غ٘ دُٗ، أتبدِٝ

ٗذينيَيِ خمٕيريَياٍياخ .  تٜ خىرغذٝح خىبٝياريٞيح

عيٌ خىيْي ي  ) خىثؽصٞح ىعْٞا تٜ ٍعامخ خىسَْح 

، ٗخىيريغيذٝيح ( خىَبرٚ ٗعيٌ خمظرَاع ىييؽياىيح

تيياعييرييثييا ٕييا .  خىييبٝييارييٞييح ٗذيينيي٘ٝييِ خىييعييسييٌ

خترياعٜ خىرغذٝيح خىيبٝياريٞيح، عيَيييد ٍي  

، ٗخسيريُ٘ Leeds United FCىٞ ز ّٝ٘اٝر  

، ٍٗي  خىيبٝياريٞيٞيِ  Aston Villa FC تٞال

تيؽيس خىي ميري٘ خٓ خىيايا  تيٖيا .  خىَؽربتٞيِ 

ْٝط٘ٛ عيٚ عقو أسي٘ب خىبٗخٝح خىَؽ٘سية 

 .ىرقٌٞٞ ع٘ ج خىعسٌ تٜ خىث ّاء 

ٕيٜ أؼي  ميثيا  :  أىنيسياّي  خ ظيّ٘سيريُ٘      

خى يَاء تٜ قسيٌ خىيريَيصيٞيو خىيغيذخئيٜ ٗخىسيَيْيح 

خىَ بطح، ٗقسٌ خىيؽح تيٜ ٍي يٖي  خىيثيؽي٘ز  

Rowett ِٗذيي يرييثييب خىييَييعييامخ .  تييٜ أتييبدٝيي

خىبئٞسٞح ىٖا إَٔٞح عيَٞح ىي٘قاٝح ٗخى الض ٍيِ 

خىسَْح، ٍٗ ٙ ذأشٞب خىر تالخ خىغذخئيٞيح عيييٚ 

ٍإشبخخ ٍٞزخُ خىيطياقيح، ٗذيني٘ٝيِ خىيعيسيٌ، 

ٗقي  ذيٌ عيَيو .  ٗخىرَصيٞيو خىيغيذخئيٜ ٗخىييؽيح
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أتؽاز أمصب ؼ خشح تشأُ ذيْيميٞيٌ خىشيٖيٞيح ٍي  

خىؽَٞح ذخخ ّسثح عاىٞح ٍِ خىثبٗذِٞ ٗميٞي يٞيح 

ذؽسِٞ ؼساسٞح خ١ّس٘ىِٞ عِ طبٝق ذيغيٞيٞيب 

 .ذبمٞثح خىْماً خىغذخئٜ 

 :انًحرشى فً سطىر 

ذابض ٍِ ميٞح خٟدخب قسيٌ :  ٍؽَ  خىسقا      

عيَيو .  خىيغح خ٣ّعييٞيزٝيح تيعياٍي يح خىيَيْي٘تيٞيح

ا، ٍٗسئي٘ه خذيياه تياىيقي٘خخ خىي ٗىيٞيح  ًَ ٍربظ

ىؽ ع خىسالً ت خ ت٘  تٜ أشْاء أدخئئ خىياي ٍيح 

خى سنبٝح، شٌ ٍسيريشياً خ ىيَينيرية ٍي يييٍ٘ياخ 

ميَيا عيَيو .  ٗخسرشا خخ خىٖيعيبج تياىيَيْي٘تيٞيح

ييا تيي يي د ٍييِ ٍيينيياذيية خىييرييبظييَييح  ًَ ٍييرييبظيي

 . ٗخىشبماخ 

 :يقذية 

ىٌ ذينيِ خىيثي خّيح ٍي٘ري٘عيا تي يٞيً خ عيييٚ      

خ٣طالق عِ خى ْاِٗٝ خىبئٞسٞح تٜ خىيؽاتحة 

تْؽِ ّسَ  مو أسث٘ع عِ خىْيمياً خىيغيذخئيٜ، 

تْٖاك أؼي  خىيَيشيإيٞيب خىيذٛ زخد ٗزّئ، أٗ 

تبّاٍط ظي ٝي  ٝي ي  ىيٞي٘ريػ خىيطيبٝيق ؼيريٚ 

ّيثػ أميصيب ّيؽياتيح، ٗأعيغيب سيًْيا، ٗأميصيب 

ٍِ أّ يسيْيا، ٗتيٜ "  ّساح ظ ٝ ج"ظاذتٞح، تٚ 

ٍعرَ  خسرٖالميٜ ٍيٖي٘ٗص تيي٘ ج خىيعيسيٌ 

ٗخىْؽاتح، ٗعيد ٍسر٘ٝاخ خىث خّح ئىٚ أعيييٚ 

ٍٗي  خىيَيعيريَي  تيٚ .  ٍسر٘ٙ عيييٚ خ٣طيالق

َّظ خىثقاء عيييٚ قيٞي  " خى٘قد خىبخِٕ تٚ ظو 

، ٗتٚ ٍؽاٗىح ٍناتؽيح ثشيا  خمّيٖيٞيا  " خىؽٞاج

خمقريادٛ خى اىَٜ، ٗئعادج ذشينيٞيو أسييي٘ب 

خىؽٞاج ٍ  خىرغٞبخخ تشنو د خٍاذٞنٜ، ٍٗيإىيٌ 

ٍصو ظبخؼاخ خىرعَٞو تيٖيو سيٞيإشيب خىيبمي٘د 

خمقريادٛ ى ْٝا تٚ ٍؽٞظ خىيايطيب خىيَيريزخٝي  

عيٚ خى ٗخً أًٝضا؟ أً أّٔ س٘ف ٝع و خىث ض 

ٍْا تٚ ّٖاٝح خىَطاف ٝرقيص ئىٚ ؼييٌ خ ذي خء 

 ٍالت  ٍقاص ع ب ؟

ذي٘ريٞيػ   -تطبٝقيح ٍيْيٖيعيٞيح   -سٞؽاٗه      

ظي٘خّيية ٍييَيا ذيَييد خ٣شيا ج ئىيٞيئ عييييٚ أّيئ    

ة تييٖيي٘ ٝ ييغييطييٜ ٍييعييَيي٘عييح ٍييِ "  خىسييَييْييح" 

خىييَيي٘ريي٘عيياخ تيي خٝييح ٍييِ عيييييٌ خمظييرييَيياع 

. ٍٗبًٗ خ تاىطة ٗٗع٘مً ئىيٚ خىيرينيْي٘ىي٘ظيٞيا

ٕذخ ىٞ  ىياثٞب خىَرايص تي  ظيح عياىيٞيح، 

تو ٕ٘ ٝمٖب خىرْ٘ع تٜ أساىٞة ذْاٗه ظإيبج 

 . خىسَْح

شكلم انَلاخ فلس وسلا لم :  انًىضىع األول 

صىرة انصسى وانلدلذاَلة، نال سلارة :  انػالو 

 :       بيذرسٍ 

ذسرنشف سا ج تٞ  سِ ٍ٘ق ًيا ٍيريْياقًضيا      

ئّٖا ذؽقق تٜ مٞ ٞح أُ ئشا ج ٗسيائيو .  ىيسَْح

ٗٗعَح خىي يا  "  خىبشاقح خىَصاىٞح" خ٣عالً تــ 

خىَالزٍح ىٖإمء خىذٛ ٝ اُّ٘ زٝادج خى٘زُ أٗ 

خىسَْح ٍإٜ ئم ٍبثج ماذتح ى٘خقي  خىيَيعيريَي  

ٕٗو ٕيْياك أٛ ذيبختيظ تيٞيِ ٗسيائيو . خىغبتٜ

خ٣عالً ٗخىري٘ خخ خىااعح تي٘ ج خىعيسيٌ 

ٗخىسَْح ؟ ٕيو ذيغيٞيب ٍيْيمي٘ ّيا ٍي  ٍيبٗ  
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 َىال ػهً يحًذ حسيٍ

خىزٍِ ؟ ٗمٞف ذقً٘ ٗسائو خ٣عالً تيريشينيٞيو 

خىيٖيي٘ص خىييعييَيياىييٜ ىيييييْييؽيياتييح تييٜ ٍييعييرييَيي ييْييا 

خمسرٖالمٜ ىر زٝيز عي٘ ج خىيعيسي  خىيزخئي يح 

 .ٗغٞب خىقاتيح ىيرؽقٞق ؟

ٕٗو عؽٞػ أُ ٗسائو خ٣عالً َٝنِ أُ       

ذإشيب تيٜ ٍي٘خقيف خىيْياص ّيؽي٘ أظسيادٕيٌ ؟ 

خىَصاه خ١مصب د خٍاذٞنٞح ٍِ ٕذخ خىقثٞو ؼي ز 

عيٚ ظزٝبج تٞعٜ تٜ ؼقثح خىرس ْٞٞاخ ة ت ٜ 

ً ٗعو خىريٞ زُٝ٘ خ١ٍبٝنٚ ئىيٚ 1991عاً 

خىعزٝبج، ٗقثو ٕذخ خى٘قد ماّيد ذيقياىيٞي  إٔيو 

خىعزٝبج ذق ٝب أظساد خىْساء خىنثٞبج عيٚ أّٖيا 

ذييرييَييريي  تييرييْيياٗه خىييغييذخء خىيينييصييٞييب تيي ُٗ أٝييح 

ٍٗييي  خىييي٘عييي٘ه ئىيييٚ تيييبخٍيييط .  ٍشييينيييالخ

خىريٞ زُٝ٘ خ١ٍبٝنيٜ ٍيصيو تيبّياٍيط تيٞي يبىيٜ 

ٕٞيز، ٗخىذٛ عيبف خىيعيزٝيبج عيييٚ عيَيييٞيح 

خذثاع خىْماً خىغذخئٜ ٗخرطبختياخ خ١ميو تيٜ 

ً، مياّيد ّسيثيح 1990ٗتؽي٘ه عاً . خىعزٝبج

ٍِ خىْساء ٗخى رٞاخ تيٜ تيٞيعيٚ ٝيقيَيِ %  11

مِ عيبريح %  69ت َيٞح خىرقٞإ خىذخذٜ، تَْٞا 

% 29ىاطب ذط٘  خرطبختاخ خ١مو، ٗخذث  

أقيب ُ تيأّيٖيِ  %  84أّمَح غذخئٞح، ّٗسيثيح 

ٗىيٌ ٝيريغيٞيب أٛ شيٚء ".  سَْٞاخ ظً خ" تأِّٖ 

ثتب عيٚ خىعزٝبج تغض خىْمب عِ خى٘عي٘ه 

ئىٚ خىَي ياٝيٞيب خىيصيقياتيٞيح خىيغيبتيٞيح ٍيِ تياله 

 .خىريٞ زُٝ٘ 

 

انًحذدات نهدذاَة، نا يات : انًىضىع انراَس 

 :كيفىرجراب 

ٝأتذ ٍاخ مٞ ٘ ذبخب تٚ عِٞ خمعيريثيا       

خ١سثاب خمظرَاعٞح ىيث خّح ، ٗىَاذخ ٝث ٗ ٍيِ 

ٝ ٞشُ٘ تٜ ذيل خى  ظاخ خى ّٞا ٍِ خىَعيريَي  

أمصب عبرح ىيث خّح ة ٕٗ٘ ٝق٘ه ئُ ٕذخ ىيٞي  

ٍعبد ّرٞعح خمترالف تٚ َّظ خىغذخء، ٗىنْٔ 

ْٝرط أًٝضا مترالف أَّاط خى َو تٜ ٍيعيريَي  

 . عاىَٜ ٍرؽب  

ذ رثب خىسَْح ظإبج ٍ ق ج ة ئذ ذيريطييية      

ميَيا .  أمصب ٍِ ٍعبد خىثيؽي٘ز خىيثيٞي٘ىي٘ظيٞيح 

ٝعة خىيْيميب تيٜ ٍسيري٘ٝياخ خىيثي خّيح ريَيِ 

سٞاقاذٖا خىرا ٝاٞح ٗخىصيقياتيٞيح ، ٗمسيٞيَيا ٍي  

خىَعرَ اخ ٗخى ربخخ خىيزٍيْيٞيح خىيريٜ ذيٖيٞيٚء 

خىمبٗف خىَ٘سي يح دختيو ريَيِ ٍسيري٘ٝياخ 

 .ٗزُ خىعسٌ خىرٜ ذؽ ز ىيسناُ 

تٜ ت ض خ١ٗقياخ ٗخ١ٍياميِ خىيَيؽي دج،      

ذنُ٘ خىربمٞثح خىسناّٞح خمظريَياعيٞيح ىي٢تيبخد 

. ذخخ ذأشيٞيب ٍيٖيٌ عيييٚ أّيَياط ٗزُ خىيعيسيٌ

ٗٝ رثب تٌٖ خ١َّاط خمظرَاعٞح ٍ ٞيً خ ١ٗىيئيل 

خىييذٝييِ ٝييريي يياٍيييييُ٘ ٍيي  خىيي٘زُ تييٜ أدٗخ ٕييٌ 

ئُ ذقٌٞٞ ٗد خسح خى ٘خٍو خمظرَاعٞح .  خىَْٖٞح

ٝساع  عيٚ ذأسيٞي  خىيَياياطيب خمظيريَياعيٞيح 

ٗؼرٚ خُٟ ىٌ .  ىيسَْح عيٚ خ١تبخد أٗ خىسناُ

ٝرٌ ذْ ٞذ أٛ تيؽيس تيٜ ٍيعياه عيييٌ خظيريَياع 

خىسَْح، ٗتٚ خى٘قيد خىيبخٕيِ ذشيَيو خىيْيريائيط 
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مَٞاخ ٕائيح ٍر بقح ٍِ خىَ يبتيح دُٗ أسي  

ّميبٝيح، ّيإيٞيل عيِ ذيييل خمسيريبخذيٞيعيٞياخ 

خى٘خرؽح عِ خىنٞ ٞح خىرٚ َٝنِ تيٖيا ذيطيثيٞيق 

خىَ بتح خىسطؽٞح خىغاٍضح ىيريؽيقيٞيق إٔي خف 

 .خىسٞاسح خى اٍح 

عْ ٍا ٝقب  خىَُْٖٞ٘ ئٍا خىر اٍو ٍ  ٗزُ     

خىعسٌ أٗ ٍيا ٕيٚ خىيقيضياٝيا خىيريٜ ذي تيو تيٜ 

خسيرياي خٍئ، متي  ٍيِ خىيْيميب ئىييٚ خىي ي٘خٍييو 

ٗأُ ٝيريٌ .  خىصقاتٞح ٗخىرا ٝيايٞيح ٗخمظيريَياعيٞيح

خسرٖ خف ذغٞيٞيبخخ ٍيؽي دج ىيييعيَيٖي٘  خىيريٜ 

ذرطية أًٝضا خ١َّاط خمظرَاعٞح ى٘زُ خىعسٌ 

 .  ىٞرٌ خمٕرَاً تٖا 

. جقييى انسًُة نا  آرذلر د:  انًىضىع انراند 

 :سحيىارت 

ْٝاقش ث شب سرٞ٘خ خ ٍشنالخ خىَْٖعٞيح      

ىرؽ ٝ  خىسَْح ٗقٞاسٖا، ميَيا أّئ ٝي٘ريػ أُ 

ذىل أمصب ٍِ خىََا سح خىيْيميبٝيح ٗخىي مىيٞيح، 

ٗىٔ ذأشٞب ؼقٞيقيٜ تيٜ أٗىيئيل خىيذٝيِ ٝي ياّيُ٘ 

ٍا :  خىسَْح ة تْٖاك ع د ٍِ خ١سئيح خىبئٞسٞح 

خىذٙ ّقي ٓ تاى ُٕ٘ ؟ ٗمٞف ّقٞ  خى ٕيُ٘؟ 

ٗمٞف َٝنِ أُ ّسراي ً ٍي يبتيريْيا تيريبميٞية 

خىعسٌ ؟ تٜ خىي٘قيد خىيذٛ تيٞئ ٕيذٓ خ١سيئيييح 

ٍييثيياشييبج ، تيياُ خ١ظيي٘تييح عييْييٖييا ٍييؽيي يي٘تييح 

تاىَياعة ، ٗخىرٚ غاىثًا ٍيا ٝيريٌ خىيريغياريٜ 

" ىيييسيَيْيح" ّؽِ تؽاظح ئىٚ تٌٖ مياٍيو . عْٖا

ؼرٚ ّرعْة خىايظ ، ٗخىذٙ ْٝرط مٍؽاىح ٍيِ 

ٍاريف خ١تبخد ٗخىرايييياخ خىيريٚ ذيقيريبب 

ٍِ خىَ٘ر٘ع تطبق ٍاري ح، ٍٗ  ٕذخ خى يٖيٌ 

خى٘خرػ ىيَيطيؽاخ خىي يييَيٞيح، أعيثيػ ٍيِ 

خىضبٗ ٙ تٌٖ ٍا ٝي  مئ خىشيايص خىي يادٛ 

ْٕاك عي د .  عِ خى ُٕ٘ ٍٗا ٕ٘ خىَقي٘د تٖا

ٍييِ خ١تييبخد خىييَيي ييْييٞييٞييِ م ٝييؽييثييُ٘ أشيينيياه 

أظسييادٕييٌ ٗٝيي ييرييبرييُ٘ أُ ٕييذخ ٝيي يي٘د ئىييٚ 

خىسَْح، تَْٞيا ٝيزُ خىيثي يض خٟتيب أّي يسيٖيٌ 

ًٍٝ٘ٞا، ٗٝقٍُ٘٘ تاىَثاىغح تٜ ذ سٞب خىريقيييثياخ 

ئُ ٍا ٝيقييي ٓ ٍي يميٌ . خىطثٞ ٞح تٜ أظسادٌٕ

ٍيا " ٕي٘ "  مٌ أّيا تي ٝيِ؟" خ١تبخد ٍِ سإخىٌٖ 

ٗىينيِ خىسيإخه "  ّسثيح خىي ٕيُ٘ تيٜ ظسيَيٜ؟

تق  .  ٝرطية خىَقا ّح ٍِ أظو ذ٘عٞو خىَ ْٚ 

ٝيينييُ٘ ٕييذخ ٕيي٘  أٛ أؼيي  أتييبخد خ١سييبج أٗ 

ٍعَ٘عح أع قاء أٗ خؼ ٙ ّعيَياخ عيبٗض 

خ١زٝاء أٗ ؼرٚ قٞاص ذنِ٘ٝ خىعسيٌ تيٚ أؼي  

تبخٍط ئدخ ج خى٘زُ ٗئذخ ماُ ذىل دقيٞيقًيا تيَيِ 

. خىَٖيٌ أُ ّيبٙ ؼي ٗد خىيْيسيثيح خىيَيئي٘ٝيح ىئ

معٌ ، ّٗسثح  01تاىْمب ئىٚ  ظو ٝثيغ ٗزّٔ 

ميعيٌ  11تاذخ تسيب .  ٍِ ٗزّٔ دُٕ٘%  61

تاىرساٗٛ ٍا تِٞ خ١ّسعح خىبت٘ج خىااىٞح ٍِ ) 

، تسيرينيُ٘ ّسيثيح ( خى ُٕ٘ ٗخ١ّسعح خى ْٕيٞيح

. تيقيظ %  6,2خى٘زُ خىرٜ خّا ضد تئ ٕيٚ 

ٗتر ثٞبخخ ٍطيقح، تق  خّا ضد مريح خى ٕيُ٘ 

ٕٗذخ ٝق ً ت ً خ ثتب ىرق ٝب مريح .  معٌ 1تْسثح 

 .خى ُٕ٘ خىرٜ ّادً خ ٍا ذؽمٚ تاىرق ٝب 

ئُ ذنِ٘ٝ خى٘زُ خىَ ق٘د أٗ خىَنرسة ٕ٘       
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دخئٌ ٍزٝط ٍبمية ٍيِ خ١ّسيعيح خىيَيايرييي يح، 

ٗىٞسد مَا ٝيبغية عي د عيثيا ج عيِ دٕيُ٘ 

 . تأمَيٖا ٍ ق٘دج أٗ عضالخ ٍنرسثح

تاىْسثح ىَ مَْا ٝ ريثيب ٍيقيٞياص خىسيَيْيح       

خىث ٝو ٕ٘ مو ٍا ّؽراض ئىٚ أُ ّنُ٘ ٗخشيقيٞيِ 

ٍيْيئ، ٗئذخ ٍيا ؼياٗىييْيا ذيرييثي  خىيرييغيٞييٞيب، تيياُ 

. خذعإاخ خىرغٞيب ذيريؽيبك عي يً٘دخ ٕٗيثي٘طًيا

ٗظَٞ  خ١ساىٞة ى ٖٝا ؼ ٗدٕا، ٗمصٞيب ٍيْيٖيا 

م ٝيريٌ ذيقي ٝيبٓ تشينييو ظيٞي ، ٗىينيِ ٍي يبتييح 

قٞ٘دٕا، ٗخسيرياي خً أسياىيٞية خىيريقيٞيٞيٌ تشينيو 

 .ٍْاسة ٕ٘ خ١ساص ىنشف قَٞرٖا 

: جلكلُلىنلىشليلا انسلًلُلة :  انًىضىع انرابلغ 

 :انىقاية وانؼالز، نا ريحشارد بحهر 

ٝشييٞييب  ٝييرييشييا د تييريييييب ئىييٚ أُ ٕييْيياك       

خؼرَاىٞح تٜ خىَسرقثو خىقبٝة أُ ٝرٌ خسرياي خً 

ىيري يقية ئّي ياق   GPSأّمَح ذؽ ٝ  خىَي٘خقي  

خىطاقح تشنو دقٞق، ٗذؽيٞو خسريٞي ياب خىيغيذخء 

خىٍٜٞ٘ تشنو ٍ ييو، ٗخميريسياب ٍي يييٍ٘ياخ 

ؼ٘ه أعيٚ ٗأقيو ٍسيري٘ٙ ىيطياقيريْيا، ٗأًٝضيا 

خىؽي٘ه عييٚ  سيائيو ذيذميٞيب عيييٚ شياشيح 

تيٚ "  ذْاٗه ٗظثح ت ٞ يح" خىٖاذف خىع٘خه ى ْٝا 

 .ّ اذ خىطاقح " ّماً"ؼاىح ٍا ئذخ ماُ ى ْٝا 

ٝ َو خىَْٖ سُ٘ تاى  و عيييٚ خىيريقيْيٞياخ      

خىرٜ سرؽ٘ه ٍسا  خىبعاٝح خىيؽٞح ىيَالٝيٞيِ 

ٕيذٓ .  ٍِ خىْاص تٜ خىي يقي٘د خىيقيييٞيييح خىيَيقيثيييح

خىرقْٞاخ س٘ف ذ َو عيٚ تيق خؼرَامخ ٍيِ 

أظو ؼٞاج ظ ٝ ج أتضو ىيَييياتيٞيِ تيأٍيبخض 

ٍزٍْح ٍصو خىسَْح، ٍٗبض خىسينيبٛ خىيذٝيِ 

خترا ٗخ خسرا خٍٖيا، ميَيا أُ ٕيذٓ خىيريقيْيٞياخ 

سيي٘ف ذشيي ييو خىييعيي ه خىييصييقيياتييٜ ٗخ١تييالقييٜ 

ٗخىْ سٜ ؼ٘ه ٍ ٙ عيؽيح خىياي ٍيح، ٗميٞيف 

أٗ خىيؽينيٍ٘يح قياد ج /  ْٝثغٜ أُ ذنُ٘ خىا ٍح 

. عيٚ  عي  أّيَياط خىيؽيٞياج ٗعيؽيح خ١تيبخد

ٗٝينييَيِ خىيرييؽي ٛ ىييييَيٖييْي سييٞيِ تيٜ خعيرييَيياد 

 -ميَيا أٗريػ ٍي٘   -ذنْ٘ى٘ظٞا دٗ ج خىؽٞاج 

ٗخىيريٜ   -أُ أتضيو ٗعيف ىيريييل خىيريقيْيٞياخ 

سرساع  تٚ ٍناتيؽيح ٗتياء خىسيَيْيح، ٗخىيْي٘ع 

ٕيي٘ أّييٖييا   -خىييصيياّييٜ ٍييِ ٍييبض خىسيينييبٛ 

ة تاىْاص ٝؽراظُ٘ ئىٚ خسيرياي خً " خىرابٝثٞح"

يا .  خىرنْ٘ى٘ظٞا ٣ؼ خز تبق  ًَ تياُ ٕيْياك دخئي

ع ًدخ ٍِ خىْاص، ٌٕٗ خىَثرنيبُٗ ٗخىيَيريثيْيُ٘ 

خ١ٗخئييو، ٕييٌ خىييذٝييِ سييٞييؽيياٗىييُ٘ خسييرييايي خً 

ٕٗيٌ .  خىرقْٞاخ خىع ٝ ج ىَعيبد ميّ٘يٖيا ظي ٝي ج

خىيريٜ "  خىي يعي٘ج" ٗق  عيبف ٍي٘  .  أقيٞح قيٞيح

ٝعة عيٚ خىرنْ٘ى٘ظٞا أُ ذَب تٖيا ؼيريٚ ٝيريٌ 

خسرا خٍٖا ًٍٝ٘ٞا ٍِ قثيو خ١غيييثيٞيح خىيَيثينيبج 

ٗخىَصاه خىرقييٞي ٛ ىيٖيذٓ .  ٗخىَرأتبج ٗخىَرينئِٞ

خى ْٞح ٌٕ ٕإمء خىذِٝ ىٌ ٝسرا ٍ٘خ خىيؽياسية 

 .خٟىٜ قظ 

ٗم ٝ بتُ٘ ميٞي يٞيح خسيرياي خٍئ، ئم أُ       

ى ٌٖٝ خى بخٍيو خىيَياّي يح ىيالّيغيالق، ٗأّيميَيح 

ئدخ ج خىَؽبك تٜ سٞا خذيٖيٌ، تياىيرينيْي٘ىي٘ظيٞيا 

ٗذ قٞ خذٖا، ٍار ٞح عِ خىَسراي ً، ئم أُ ىئ 



   قضايا انسًُة بيٍ ػهى االشحًاع وانؼهىو األخريقضايا انسًُة بيٍ ػهى االشحًاع وانؼهىو األخري
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 .تٖٞا ت٘خئ  ؼقٞقٞح

انَسلاٌ انسلًليلٍ الا :  انًىضىع انخلايل   

إدارة         :  َللىع شللذيللذ يللٍ انللصللُلل  انللدللشللري 

انىزٌ، انلىقلايلة وانلؼلالز، نالال إيلاٌ بلروو، 

 :كاجريٍ روالٌ 

أتذ ئٝاُ تبًٗ ت ِٞ خمعريثيا  خىيريؽي ٝياخ      

ٗقياه .  خ٣ميْٞٞنٞح  تٜ عالض ٍبرٚ خىثي خّيح 

ئُ ٗخؼ ج ٍِ خىي ٘تاخ ذنَِ تٜ ؼقٞيقيح أُ 

خ٣ّساُ خى اقو ــ ّي٘عيا ٍيا ـيـي ٝييثيػ ّيً٘عيا 

ظ ٝيً خ، ٗأُ ٕيذخ ٝيايييق ٍضياعي ياخ ىي يالض 

تيي يييييٚ خىييبغييٌ ٍييِ خىييريييييبٝييؽيياخ .  خىييؽييامخ

خىي يي ٝيي ج ٍيِ قييثييو خىييؽيينييٍ٘يح، ٗخىييَييؽيياٗمخ 

خمسربخذٞعٞح ىريؽيقيٞيق خىسيٞيطيبج عيييٚ ٗزُ 

. خىسناُ، تاُ ٗتاء خىسَْيح م ٝيزخه ٍيْيريشيًبخ

ّمًبخ ىيطثٞ ح خىَ يقي ج ىي٘تياء خىسيَيْيح تيييٞي  

سيريسيريَيب .  ْٕاك ؼيو سيٖيو ىيٖيذٓ خىيَيشينيييح

خىرغٞبخخ خىيثيٞيئيٞيح ٗخىيريغيٞيبخخ تيٜ خىي ي٘خٍيو 

خمظريَياعيٞيح ٗخمقيريييادٝيح تيٚ خىيريأشيٞيب تيٚ 

ٍٞبخشْا خىعْٜٞ، ٗسٞنُ٘ خ٣ّسياُ تيٜ ؼياظيح 

ىر يٌ خىرنٞف ٍ  ٕذٓ خىرغٞبخخ ئذخ ماُ ْٝثيغيٜ 

ٗسي٘ف .  خىرايٜ عيِ عي يح خ٣ّسياُ خىيثي ٝيِ

ٝرطية ذىل ٍي تيالخ  ئيٞيسيٞيح أسياسيٞيح ٍيِ 

ظَٞ  تبٗع خىؽنٍ٘ح ٗىٞ  تيقيظ ٍيِ ٗزخ ج 

تاذخ ٍا تشيْا تٚ ٗقف ٗتاء خىسيَيْيح، .  خىيؽح

ٗتيً٘عا أّٖا ذإشب تٜ أط اىْا خُٟ تسي٘ف 

ّبٙ ع٘دج خ١ط اه خىذِٝ َٝ٘ذُ٘ قثو ثتائٖيٌ، 

خ١ٍب خىذٙ ىٌ ٝنِ شائً يا تيٜ خىيقيبُ خىيرياسي  

عشب ٍٗا قثئ، ٗىنْٔ أعيثيػ ّياد  خىيؽي ٗز 

. تييٜ خىييعييزء خ١تييٞييب ٍييِ خىييقييبُ خىيي ييشييبٝييِ

ٗأعثػ خىر اُٗ تشنو أمثب ٍطي٘تًيا ٍيِ قيثيو 

عْاعاخ خىَ٘خد خىغذخئٞح، ٗمذىل خىر اُٗ ٍيِ 

خىَعرَ  مينيو، ئذخ مياُ ٗتياء خىسيَيْيح أٍيًبخ 

 .ْٝثغٜ خىؽ  ٍْٔ ٗدت ٔ تٜ خىطبٝق خىَ ام 

انسللًللُللة وفللقللذاٌ :   انللًللىضللىع انسللادس 

.                    األساطير وانىاقغ، ناا أنكسُلذرا  و: انىزٌ 

 :شىَسحىٌ، سىبيرد 

خىنأص خىَق سح ى الض خىسَْيح ٕيٜ خذيثياع      

ٗىنِ خىْماً خىغذخئٚ أٍيب ىيٞي  .  ّماً غذخئٜ 

تاىسٖو مَا ٝقب ٍ مٌ خىْياص خىيذٝيِ ٍيا سي٘خ 

ٗتٜ مصٞب ٍِ خ١ؼيٞياُ ىيٞيسيد .  ؼَٞح غذخئٞح

ؼَٞح ّاظؽح ٍصيَا  ٝشيٞيب خىيَي٘ري٘ع ة تيقي  

ّاقشد أىنسيْي  خ ظيّ٘سيريُ٘ ٗسي٘تيٞيبد ٕيذخ 

خىَ٘ر٘ع ة ؼٞس خسرنش ا خىابختاخ خىَر يقيح  

ٕيو :  تاىؽَٞح خىغذخئٞح تٚ خىسإخه خىيعيٕ٘يبٛ 

تاُ تيقي خُ خىي٘زُ ٍيِ .  ذ ٞ  خىؽَٞح خىغذخئٞح؟

خىْاؼٞح خىْمبٝح ٕ٘ أٍب تسٞظ ، طياىيَيا مياُ 

. ٍ  ه خمرساب خىطاقح أقو ٍِ ئّي ياق خىيطياقيح

ٍٗ  ذىل ، ٍِ خىْاؼٞح خى َيٞح، ٍيِ خىيي ية 

ذؽقٞق ذىل ٗخىَيؽياتيميح عيييٞئ عيييٚ خىيَي ٙ 

ٗٝ رثيب أؼي  ٍي٘ري٘عياخ خىيثيؽي٘ز .  خىط٘ٝو

 Rowettخىااعح تاىث خّح تٜ ٍ ٖ  خىثؽي٘ز 

ٕ٘ خىربمٞز عيييٚ ٍيا ٝسيٞيطيب عيييٚ خىيعي٘ع 

ٗخىشٖٞح أٗ دخت  خ١مو م٘سٞيييح ىي يٖيٌ ميٞي يٞيح 

خىَشنييح ٕيٜ أُ .  ذؽسِٞ عَيٞح تق خُ خى٘زُ
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، ٗأتيبٙ ( تٞئٞح) ْٕاك ع٘خٍو تا ظٞح مصٞبج 

ذإشب تَٞا ّيأمييئ ( خىثٞ٘ى٘ظٞح ٗخىْ سٞح)دختيٞح 

ٗىَاذخ ّأمئ، خ١ٍب خىذٛ ٝع يْا ظًَٞ ا عيثيا ج 

ٝيْيثيغيٜ أُ ٝينيُ٘ خ١ميو .  عِ أّمَح ٍي يقي ج

ٍَرً ا، ٍَٗنِ أًٝضا ذؽقيٞيق ذىيل ٍي  تيقي خُ 

 .خى٘زُ ىرؽسِٞ خىيؽح

: وشهة َظلر انلًلريل  :  انًىضىع انسابغ 

صلراع ػلهللً يلذي انلحليللاة يلغ انلىزٌ، ناللا 

 :داَيال فايُصىد 

تٜ تي يض خ١ؼيٞياُ، تيٜ أشيْياء خىسي يٜ       

ىنشف خ١سثاب ٗئٝعاد أظي٘تيح ّيٖيائيٞيح ؼي٘ه 

سٚ خ١ٍ٘  خىي يبدٝيح . خىسَْح، ٍِ خىسٖو أُ ذْ 

ٗىنِ خىث خّح ىٞسد تا١ٍب خىذٙ َٝنِ د خسرئ 

ٍِ دُٗ أتذ ٗظٖاخ ّيميب خىيَيبريٚ تي يٞيِ 

خى ٌٖ خىذخذٚ ىنٞ ٞح خىش ٘  تاىسيَيْيح .  خمعرثا 

تٜ ّ٘خغ مصٞبج م ٝقيو إٔيَيٞيح عيِ خىيريؽيييٞيو 

ٗمياُ غياىيثًيا ٍيا ٝيقياه .  خىَ٘ر٘عٜ ىيمإبج

عيِ ثّيا تييبٗٝي  ـي خىييَيؽييييييح خىيْي يسييٞيح ٗختيْييح 

سٞعَّ٘  تبٗٝ  ـ ئّٖا عبتد خىر اطيف عيييٚ 

خىق  ج عيٚ ٍ اٝشح ٍ٘خقف خٟتيبٝيِ ـ : " أّٔ 

س٘خء ماُ ٕيذخ ".  ٍِٗ شٌ خىابٗض ٍبج أتبٙ

خىر بٝف عؽًٞؽا أً م، تٖذخ خىر بٝف ٝغيطيٜ 

ا ٍِ خىيري  ٝية ىي٢طيثياء ًَ ٍٗيِ شيٌ .  ظزًءخ ٍٖ

تٖٜ ٍصٞبج ىالٕرَاً ىقبخءج قيح دٝاُ تْٞعي٘د 

ٍِ ٍ بمرٖا خىااعح تي يقي خُ خىي٘زُ ة تي يٜ 

 81ٕذٓ خىَبؼيح ٍِ ٍسٞبذٜ تق خ أمصب ٍِ 

يا 66)  طالً  ًٍ عيييٚ ٍي خ  شيَياّيٜ (  مٞي٘ ظيبخ

ؼياتيميد .  12سْ٘خخ ٗٗعيييد ئىيٚ ٍيقياص 

عيٚ ٍسر٘ٙ ّشاط تي ّيٜ ٍيريسيق ٍيِ تياله 

خىبمض ٗخىَشٜ، ٗىنيْيْيٚ ٍيا زىيد أّياريو 

ىا ض خٍريا  خىغذخء ىي ٛ، عيييٚ خىيبغيٌ 

ٍِ أّْٜ أعبف أُ ٍإشب مريح خىعسٌ ٕ٘ ؼقًا 

ٍ ٞ  تقظ تٚ قٞاص خىث خّح ى ٙ خىسنياُ ، تياُ 

خىَإشب خىاا  تٚ م ٝزخه عاىًٞا، ٗأّيا عيييٚ 

أٍو خى٘ع٘ه ئىيٚ ٍي ي ه خىي٘ري  خىيطيثيٞي يٜ 

عْ ٍا أؼاٗه خسرا خً ٍعَ٘عح .  ى٘زُ خىعسٌ

" ذْاٗه خىط اً ت يقيالّيٞيح" ٍرْ٘عح ٍِ أساىٞة 

ٍصو خسيرياي خً أطيثياق أعيغيب، ٗريَياُ أُ 

ّيف ٍنّ٘اخ خىطثق ٍِ خىاضبٗخخ ٗىٞي  

أمصب ٍِ  ت ٔ ٍِ خىثبٗذيٞيِ، ٗخىيبتي  خٟتيب 

ٍِ خىنبتٕ٘ٞ  خخ، ٗأّا أعيٌ أّْيٚ ئذخ أ دخ 

أُ أت ض خٍرياعٜ ىيط اً تَيا ٝيني يٜ ٍيِ 

خىغذخء ى ق  ٗزُ أمصب، تس٘ف أؼراض ئىٚ ع د 

خىس بخخ خىؽيبخ ٝيح ٗخقيريييب عيييٚ ؼي٘خىيٚ 

س ًبخ ؼبخ ًٝا تٜ خىًٞ٘ خى٘خؼ ، ٗعيٚ  1111

خىبغٌ ٍِ أُ ٕذخ أقيو ٍيَيا ٕي٘ ٍي٘عيٚ تئ 

ىشاص ٍِ ّ   خى َيب ٗخىيعيْي  ٗخىيطي٘ه، 

تغض خىْمب عيَيا .  ىنِ ٕذخ ٍا ذرطيثٔ ظْٞاذٜ

 ئذخ مْد أسرطٞ  أُ أتق  ٗزًّا أمصب أٗ م، تأّا

ٗأّيا .  خىًٞ٘ أميصيب عيؽيح تينيصيٞيب ٗأميصيب شيقيح

أعيبف أُ ّيَيظ ؼيٞياذيٚ قي  ؼي  ٍيِ تيطييب 

ذط٘تب ت ض خ١ٍبخض خىَزٍْح خىَْرشبج تٜ 

عائيريـيٜ، ٗأّيا ٗخشيقيح ٍيِ أُ ٕيذخ ٕي٘ ّيَيظ 

ؼٞاذٜ خىذٛ سأسرَب عيٞٔ ىي ربج خىَرثقيٞيح ٍيِ 



   قضايا انسًُة بيٍ ػهى االشحًاع وانؼهىو األخريقضايا انسًُة بيٍ ػهى االشحًاع وانؼهىو األخري
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 .ؼٞاذٜ

" انللًللريلل " ػللًللم :  انللًللىضللىع انللرللايللٍ 

يلللؼفلللا فلللً إدارة انلللىزٌ،                                     "  انلللخلللدللليلللر" و

 :ناا ياريا ياكىيس 

ذقً٘ خترياعٞح خىرغذٝح ٍيا ٝيا ٍيامي٘ٝيط      

تييَييْيياقشييح خىييقييضيياٝييا خىييرييٜ أشييٞييبخ ٍييِ قييثييو 

خسربخذٞعٞح خى الض تٚ خىي٘قيد خىيبخٕيِ دختيو 

ّماٍْا خىيؽٜ خى٘طْٜ ٗذأشٞبٓ تٜ خىَيبٝيض 

عيٚ ؼ  س٘خء، ٗخترياعٜ خىرغذٝح عيٚ أّٔ 

ئُ .  تٜ خىس ٜ ٣ّقا  خى٘زُ" تثٞب غذخئٜ"

خىسَْح ٍبض ٍزٍِ ٍْٗرن  تشنو ٗتائيٜ ، 

ٍ  ٗظ٘د مو ذيل خىيعيذٗ  خىيَيسيثيثيح ىئ تيٜ 

ٗذراذ ئدخ ج خىسَْح تيٜ خىياي ٍياخ .  خىَعرَ  

خىيؽٞح خى٘طْٞح شالشح أت اد ىيْيٖيط خىسييي٘ميٜ 

ٗٝرٌ ذَنِٞ خىَيبريٚ خىيذٝيِ ٝيريسيَيُ٘ .  أمصب

تيياىييَييٖييا خخ خىييالزٍييح ٍييِ ذييغييٞييٞييب خىييغييذخء، 

ميَيا ٝيريٌ .  ٗتٞا خخ خىْشاط تٜ تٞئرٌٖ خىؽاىٞيح

دعٌَٖ ٍِ أظو عْ  ذغٞٞيبخخ عيغيٞيبج تيٚ 

أسي٘ب ؼٞاذٌٖ ؼرٚ ٝؽقق٘خ ذيْياقًييا طيثيٞي يًٞيا 

%  11ـيـي  1ٗطثًٞا تٚ خى٘زُ ٝربخٗغ ٍا تِٞ 

ٗخىيَيؽياتييميح عييييٚ ٕييذخ خىي٘زُ، ٗذيريٌ ئدخ ج 

ٍبرٚ خىسَْح ٍِ تاله ٍسر٘ٝاخ ٍايرييي يح، 

ٗخىييرييٜ ذيينييُ٘ تييٞييٖييا ّيي٘عييٞييح خىيي ييالقييح تييٞييِ 

خترياعيٜ خىيريغيذٝيح ٗخىيَيبٝيض أٍيًبخ تياىيغ 

خ١َٕٞيح، ٗٝيريٌ تيٞيٖيا خىسيَياغ تياّشياء خىيصيقيح 

ٗٝييرييطيي٘  ٍييعيياه ئدخ ج .  ٗخىيريي ييإييٌ خىييَييرييثيياده

خىسَْح تاى  و، ٍ  ذ  ٝة خىَزٝ  ٗخىَزٝ  ٍيِ 

أتيائٜٞ خىرغذٝح عيٚ خسرا خً ٍٖا خخ ذق ٌٝ 

خىَشي٘ ج، ٗخعيريَياد خىيْيٖيط خىسييي٘ميٜ ىي عيٌ 

خىَبريٚ تيٜ ئظيبخء ذيغيٞيٞيبخخ عيييٚ ّيَيظ 

ٍ  ٕذٓ خىرغٞٞبخخ تيٜ خىيْيٖيط، ٕيْياك .  خىؽٞاج

ذش ٝ  ٍرزخٝي  تيٜ خىياي ٍياخ خىييؽيٞيح عيييٚ 

أتييائيٞيٜ خىيريغيذٝيح ىييريْيَيٞيح خىي٘عيٜ خىيذخذييٜ 

. ٗتٌَٖٖ ى٠شا  خىَيؽيريَيييح عيييٚ خىيَيبريٚ 

ْٗٝط٘ٛ ٕذخ عيٚ خ٣شبخف تٜ ٍناُ خى َيو، 

ٗخسرا خً خىسعالخ خىيريٜ ذي يني  ٍياذي يييَي٘ٓ 

يا ميَيا  ًٍ ميَا ذَنْا ٍِ خىر يٌ ٍِ ٍبراّا ذيَيا

 .ذَنِ ٍبراّا ٍِ خىر يٌ ٍْا 

هلم انسلالالًلُلة حلانلة :  انًلىضلىع انلحلاسلغ 

        َلفللسلليلة ، ناللالل نللىريللٍ بلىيللا ، كلريسللحللىفللر 

 :أوجشُر ، أنيٍ شيهدرت 

ٕٗيٚ ٍييْياقشييح خىسييَيْييح ميؽيياىيح ّي ييسيٞييح،      

ٗخىَعاه خٟتب، خىذٙ ٝث ٗ أّٔ ق  ذٌ ذيعيإييئ 

ٗىنِ خىيثي خّيح ىيٞيسيد .  تٚ خ١دتٞاخ ٗخىَبخظ 

ىٞسد تقظ ؼ٘ه خىس بخخ .  ٍعبد تٞزٝ٘ى٘ظٞح

خىؽبخ ٝح ٗخسرٖالك خىطاقح، تٖٜ أًٝضا ذي ٗ  

. ؼ٘ه مٞي يٞيح شي ي٘ ّيا تيأّي يسيْيا ٗتيأظسياٍيْيا

تاىسَْح ظإبج ّ سٞح ٝيَينيِ خىيري ياٍيو ٍي يٖيا 

ئُ خى ٘خٍو خىْ سيٞيح .  عيٚ ٕذخ خىْؽ٘ ( ظزئًٞا)

خىرٜ ذنُ٘ سثثًا أٗ ّرٞعح ىيسَْح ذيري ياعيو ٍي  

( خىيي٘ خشييٞييح) ذيييييل خىيي يي٘خٍييو خىييثييٞيي٘ىيي٘ظييٞييح 

ٗخىَرغٞبخخ خىيثيٞيئيٞيح خىيريٜ ذيؽي د تيٚ ّيٖياٝيح 
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 َىال ػهً يحًذ حسيٍ

ٍٗي  .  خىَطاف ٍِ سٞ اّٜ خىسَْيح خىيَي يبطيح

ع ً ٗظي٘د سيثية ٗخؼي  أٗ ّيميبٝيح شياٍيييح 

ىشبغ قضٞح خىسَْح، تَِ غيٞيب خىيَيبظيػ أُ 

ٗخىسَْح تٚ . شَح عالّظا تَ بدٓ سٞنُ٘ ت امً 

ؼ  ذخذٖا ىٞسد ؼاىح ّ سٞح تٚ خىيَيقياً خ١ٗه، 

ٗىنْٖا ذبذثظ أمصب تا١ٍبخض خىْ سٞح عيْي ٍيا 

ٝ اّٜ خىشاص خرطبختياخ خ١ميو خىشيبٓ أٗ 

ٗسٞرٌ خمعيريبخف تيٖيا .  ٍرالزٍح خ١مو خىيٞيٜ

عيٚ ّيؽي٘ أتضيو تيٚ خىي ىيٞيو خىيريشيايٞيييٜ 

ٗخ٣ؼيائٜ ىياليريطيبختياخ خىي يقيييٞيح ٗخىيذٛ 

ٝعة أُ ٝ٘تيب قي٘ج دختي يح ظي ٝي ج ىي يالظياخ 

ّٗمًبخ ئىٚ أُ خىسَيْيح ىيٞيسيد ٍيعيبد .  ظ ٝ ج

ّرٞعح ى  ً م اٝح خ٣ خدج ، تاُ خىيريَيٞيٞيز ري  

ٝيعية أُ .  خ١تبخد خىث ّاء غٞيب ٍيْيييف أتيً خ

ذنُ٘ ْٕاك تبخٍط ٗقاٝيح ٗعيالض ذخخ أتي ياد 

 .أمصب ذ  دٝح  ىَناتؽح ٗتاء خىسَْح 

ا  ٕييذخ خىيينييريياب مٝييريي٘ظيئ ىييييياييثييٞييب :  وأخلليللر 

خىَرايص، تو ئّٔ ٍيٌَ ىييقيا ٙء خىي يادٛ 

خىذٛ ٝبٝ  خى٘ع٘ه ئىٚ ٍ يٍ٘اخ ٍ َقح عيِ 

ٍشنيح خىسَْح ة تاىنيرياب ٝيغيطيٚ ميصيٞيًبخ ٍيِ 

 .خ١ساسٞاخ

ٗىييِ ٝييٖييرييٌ ظييَييٞيي  خىييقييبخء تييعييَييٞيي        

ٍ٘ر٘عاذٔ، ىنْْا ٗخشقُ٘ تأّْا قَْيا تيريغيطيٞيح 

ٗتيطيثيٞي يح .  ظَٞ  خىع٘خّية خىشياٍيييح ىيييثي خّيح

خىؽاه، ْٕاك ٍزٝ  ٍِ خىثؽي٘ز خىيريٜ ٝيْيثيغيٜ 

 .ئظبخؤٕا تٚ ٕذ خىَعاه

ٗىنْْا ّأٍو أُ ذي يييػ ٍسياعيٞيْيا تياتيثيا        

خىعَٖ٘  تريل خ١ٍي٘  خىيريٜ ّي٘قشيد ميصيٞيًبخ 

 . ٗىنِ خىقيٞو تقظ ٕ٘ خىذٙ تٌٖ ٕذٓ خىَشنيح

                                             

 

       

 

 

  

 

      

 

  

 

 

 

 

 


