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روهيذ :
رّضً ِإٍَبد اٌزؼٍيُ اٌؼبٌ ٝاٌووييح األٍبٍيخ ف ٝثٕبء اإلَٔبْ ِؼوفيب ٚصمبفيب ٚفٍميب ِٙٚبهيب ٕ٘ ِٓٚ .ب
ريايل اإل٘زّبَ فِ ٝظو ػٍ ٝاٌَّزٛييٓ اٌؾىٚ ِٝٛاٌّغزّؼ ٝثزـٛيو ِإٍَبد اٌزؼٍيُ اٌؼبٌ , ٝثٙلف
رؾَيٓ َِز ٜٛعٛكح أكاء ٘نٖ اٌّإٍَبد ٔٚشو صمبفخ اٌغٛكح ف ٝاٌّإٍَبد اٌزؼٍيّيخ  ,ػٍ ٝئفزالف
أٔٛاػٙب إلػبكح ٘يىٍخ ٔظُ اٌزؼٍيُ ف٘ ٝنٖ اٌّإٍَبد ٚ ,رؾَيٓ عٛكح ػٍّيبرٙب ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌن ٜيإك ٜئٌٝ
وَت صمخ اٌّغزّغ فيٙب ٚىيبكح اٌزٕبفَيخ ِؾٍيب ٚكٌٚيب .
ٌٚزؾميك ِب ٍجك  ,يؾوص اٌّؼٙل اٌؼبٌٌٍ ٝفٕ ْٛاٌزـجيميخ – اٌزغّغ اٌقبٌِ  ,ػٍ ٝرٛفيو ٔٚشو
اٌّؼٍِٛبد اٌىبفيخ ٌٍـالة ِٓ فالي " كٌيً اٌـبٌت ئٌ ٝاٌغٛكح "  ,إليّبٕٔب ثأْ اٌـبٌت ٘ ٛاٌّقوط ِٓ
اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ٚثٗ رىزًّ عٛكح األكاء ٌٍفبػٍيخ اٌزؼٍيّيخ ٌٚ .يى ْٛفويغب ِزّييا ِٕبفَب ِؾٍيب ٚئلٍيّيب
ٚكٌٚيب .
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هقذهخ :
ف ٝظً ػبٌُ ٍويغ اٌزغيو ِٓ أُ٘ ٍّبرٗ إٌّبفَخ اٌشوٍخ فٍٛ ٝق اٌؼًّ  ,اٌن ٜأطجؼ يجؾش ػٓ أفواك
ِإٍ٘يٓ ٌٙنٖ إٌّبفَخ ِٓ ,فالي ِب يزٍَؾ ْٛثٗ ِٓ ِٙبهاد ٚئِىبٔبد ٚللهاد رؼلد ؽلٚك اٌّؼبهف
إٌظويخ ٌ .نٌه أطجؼ ٌياِب ػٍيٕب أْ ٔؼغ ٘نٖ اٌؼٛاًِ اٌؼبٌّيخ ف ٝاإلػزجبه ٕ٘ .ب ظٙود ِٕظِٛخ اٌغٛكح
ف ٝاٌزؼٍيُ ٚ ,أطجؾذ ٘ ٝاألًِ اٌٛؽيل ف ٝاٌزـٛيو ٚاٌزؾَيٓ اٌَّزّو ٌ ,زؾميك اٌزّيي .
ٚأٔظّخ اٌغٛكح رم َٛػٍ ٝئٍزواريغيخ شبٍِخ ٌٍزؾَيٓ ٚاٌزـٛيو  ِٓ ,فالي هطل اٌٛالغ ٚرؾٍيٍٗ ِٓ عٙخ ,
ٚرؾليل اٌَّز ٜٛاٌّـٍٛة اٌٛطٛي ئٌيٗ ِٓ عٙخ أفو , ٜف ٝػٛء اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ ٚونٌه اإلػزجبهاد
اٌّؾٍيخ ٚاٌؼبٌّيخ .
ٚأطجؼ ئػلاك اٌـبٌت ٚهػبؤٖ ػّب يملَ ٌٗ ٚ ,أصو مٌه فِٙ ٝبهارٗ ٚئهرجبؿٗ ثَٛق اٌؼًّ  ,ػّٓ ِؼبييو
اإلػزّبك ٚٚ .فمب ٌٍّٕظٛه اٌشبًِ ٌٍغٛكح  ,فمل أطجؼ وً فوك ف ٝإٌظبَ اٌزؼٍيّ ٝثظفخ ػبِخ ٚفٝ
اٌّإٍَخ اٌزؼٍيّيخ ثظفخ فبطخ َِئٛال ػٓ اٌّإٍَخ ٚػٓ رؾميك أِبٌٙب  ٌٓٚ ,يزؾمك مٌه ئال ثزؼبفو
اٌغٛٙك ٚئرؾبك اٌٌ ُّٙزؾميك اٌٙلف  .فٍزّل يلن ػييي ٜاٌـبٌت ٌٚزجنٌ ٝعٙلن ػييير ٝاٌـبٌجخ  ,ثّب يزيؼ
ٌىُ ِىبٔزىُ َِٚزمجٍىُ اٌن ٜيغت أال روػٛا ثألً ِٕٗ ف٘ ٝنا اٌّغزّغ ِ :ىبٔب ِّييا ٍ ,بؿؼب  ,فبػال ,
رى ْٛفيٗ ِٕزغب ِ ,فىوا ِ ,جلػب .

ػسيسي الطبلت
ؽٌٛه فِ ٝؼٙلن ٍزغل ٚؽلح ِٚوويا ٌؼّبْ اٌغٛكح ٚ ,يمف فٍف وً ٘نٖ األٔشـخ ٌٍغٛكح طوػ يؼزجو
ػالِخ ِّييح ٌٍزؼٍيُ فِ ٝظو ٚاٌؼبٌُ اٌؼوث ٛ٘ٚ , ٝاٌٙيئخ اٌمِٛيخ ٌؼّبْ عٛكح اٌزؼٍيُ ٚاإلػزّبك .
ٌٚه – ػييي ٜاٌـبٌت ٚػييير ٝاٌـبٌجخ يملَ اٌّؼٙل اٌؼبٌٌٍ ٝفٕ ْٛاٌزـجيميخ – اٌزغّغ اٌقبٌِ ئٍزّبهاد
ئٍزجيبْ ٌميبً أهاء اٌـالة ٚئٍزـالع أهائ ُٙف ٝاٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ٌٚ .زٍم ٝاٌؼٛء ػٍ ٝكٚهوُ اٌّ ُٙفٝ
٘نٖ إٌّظِٛخ  ,ثّب يَبػل ػٍ ٝهٍُ َِزمجً اٌّىبْ اٌن ٜرٕزّ ٝئٌيٗ ٚ ,ثّب يؾمك ٌه ػييي ٜاٌـبٌت
ٚػييير ٝاٌـبٌجخ ٚػؼه ف ٝاٌّغبي إٌّبٍت اٌن ٜيؾمك ٌه اٌزفٛق ٚاإلثلاع ٌٚ ,زظجؼ ِٛاؿٕب ِزّييا
يإك ٜكٚهٖ ػٍ ٝأوًّ ٚعٗ ف ٝػظو رزَبثك فيٗ األُِ ػٍ ٝاٌزملَ ٚاٌزّيي .
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ٌّٓ يٛعٗ ٘نا

ٌه ػييي ٜاٌـبٌت

اٌلٌيً ؟

ٌه ػييير ٝاٌـبٌجخ

ف ٝاٌّؼٙل اٌؼبٌٝ
ٌٍفٕ ْٛاٌزـجيميخ –
اٌزغّغ اٌقبٌِ

هب هؼًٌ ضوبى جىدح الزؼلين ؟
٘ ٛرٍه اٌؼٍّيخ اٌقبطخ ثبٌزؾمك ِٓ أْ اٌّؼبييو اٌّقزٍفخ ٌؼٕبطو اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ  ,اٌّزٛافمخ ِغ هٍبٌخ
اٌّؼٙل  ,لل رُ رؾليل٘ب ٚرؼويفٙب ٚرؾميمٙب ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌن ٜيزٛافك ِغ اٌّؼبييو إٌّبظوح ٌٙب ٍٛاء ػٍٝ
اٌَّز ٜٛاٌّؾٍ ٝأ ٚاٌم ِٝٛأ ٚاٌؼبٌّٚ , ٝأْ َِز ٜٛعٛكح فوص اٌزؼٍُ رؼزجو ِالئّخ  ,أ ٚرفٛق رٛلؼبد
اٌَّزفيليٓ إٌٙبئييٓ ِٓ اٌقلِبد اٌز ٝرملِٙب اٌّإٍَخ اٌزؼٍيّيخ ٚ .ػّبْ عٛكح اٌزؼٍيُ ٘ ٛف ٝاألٍبً
ٔظبَ كافٌٍٍّ ٝؼٙل يؼًّ ػٍ ٝاٌزأول ِٓ ئٍزيفبء عّيغ ػٕبطو اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ٚ ,رشًّ رٍه اٌؼٕبطو
اٌزقـيؾ ٚإٌّب٘ظ ٚاٌّٛاهك ٚػٍّيبد اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزمييُ ٚغيو٘ب .

لوبرا ًٌشذ الجىدح فً الزؼلين ؟
ٌؼّبْ ؽك اٌـبٌت ف ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝرؼٍيُ عيل يّىٕٗ ِٓ أْ يزجٛأ ِىبٔخ ِوِِٛٛلخ ف ٝاٌّغزّغ ِٓ
إٌّبفَخ فٍٛ ٝق اٌؼًّ ِؾٍيب ٚػبٌّيب .
ٌؼّبْ ؽك اٌّغزّغ ف ٝاٌؾظٛي ػٍ ٝفوعيٓ يمبثٍ ْٛرٛلؼبرٗ ٚئؽزيبعبرٗ ٚ ,يٍجِ ْٛزـٍجبد اٌزّٕيخ.
فاْ ٔظُ ٚػٍّيبد ػّبْ اٌغٛكح رزيؼ ٌٍّإٍَبد اٌزؼٍيّيخ اٌزأول ِٓ رـجيك ِب رُ اٌزقـيؾ ٌٗ ِ ,غ
اإلوزشبف اٌّجىو ٌٍّشبوً ٚرظؾيؾٙب ٚاٌزؾَيٓ ٚاٌزـٛيو اٌَّزّو ٌجواِغٙب ٚ ,ألكائٙب اٌؼٍّٚ ٝاٌقلِٝ
.
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ػييي ٜاٌـبٌت  ,ػييير ٝاٌـبٌجخ :
ً٘ رؼٍُ أْ اٌـالة اٌنيٓ يزقوعِ ِٓ ْٛإٍَبد رؼٍيّيخ ِوِٛلخ  ,رؾمك ِزـٍجبد اٌغٛكح رزٛافو ٌُٙ
فوص ػًّ أفؼً ِٓ غيوُ٘ ٍٛ ,اء ف ٝثٍلُ٘ أ ٚفبهعٙب ٚ .رـجيك ٔظُ اٌغٛكح فِ ٝإٍَبد اٌزؼٍيُ
اٌؼبٌ ٝيؼّٓ ٌه أْ رى ْٛفويغب ِزّييا ٍٚؾ أالف اٌقوعيٓ ٚ ,يٛفو ٌه فوطب ػليلح ٌٍؾظٛي ػٍٝ
اٌٛظيفخ اٌز ٝرَؼ ٝئٌيٙب فٛه رقوعه ٚ ,يغؼً ِٕظّبد ٍٛق اٌؼًّ رزٙبفذ ػٍ ٝرٛظيفه ....
ئْ اٌّإٍَبد اٌزؼٍيّيخ اٌز ٝرـجك ٔظُ اٌغٛكح رقوط ؿالثب يزّيي ْٚثأٔ ُٙم ٚئهاكح ٚللهح ػٍ ٝاٌزىيف ,
ِغ ِقزٍف ظوٚف اٌؼًّ ف ٝثٍلُ٘ ٚف ٝفبهعٙب ِ ,غ ِواػبح ػبكاد ٚرمبٌيل ٚصمبفبد األفويٓ ٚلبكهْٚ
ػٍ: ٝ
 اإلرظبي ٚ ,اٌزٛاطً إٌبعؼ ِغ األفوييٓ .
 ؽً اٌّشىالد ٚ ,ئرقبم اٌمواهاد اٌجٕبءح .
 اإلثلاع ٚاٌزّيي .
 ئكاهح اٌٛلذ ٚ ,اٌّٛاهك ٚ ,األىِبد .
 م ٚٚأفالق ٚ ,صمخ ثبٌٕفٌ .
 مٍٍٛ ٚٚن لٛيُ ِٚ ,ظٙو ِمجٛي .
ٚرـجيك ٘نٖ إٌظُ يؼّٓ ِوكٚكا عيلا ػٍ ٝاٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ يزّضً ف: ٝ
 ىيبكح اٌىفبءح اٌزؼٍيّيخ ٚ ,هفغ َِز ٜٛاألكاء ٌغّيغ أفواك اٌّإٍَخ .
 ئهرمبء شبًِ ِزىبًِ ثَّز ٜٛاٌـالة .
 رّٕيخ اٌٛػٌ ٝل ٜاٌـالة ٚأٌٚيبء أِٛهُ٘ رغبٖ اٌّإٍَخ .
 ػجؾ ٚرـٛيو إٌظبَ اإلكاهٚٚ , ٜػٛػ األكٚاه ٚ ,رؾليل اٌَّئٌٛيبد .
 اٌٛفبء ثّزـٍجبد اٌـالة ٚأٌٚيبء أِٛهُ٘ ٚاٌّغزّغ .
ِ زبثؼخ هػبء اٌـالة ٚأٌٚيبء أِٛهُ٘ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٍٛٚ ٝق اٌؼًّ ػٓ اٌقلِبد اٌزؼٍيّيخ .
 اٌزواثؾ ٚاٌزىبًِ ثيٓ عّيغ أفواك اٌّإٍَخ ٚ ,اٌؼًّ ثوٚػ اٌفويك ثّب يٛفو ع ِٓ ٛاٌزفبُ٘ ,
ٚاٌزؼبٚ , ْٚاٌؼاللبد اإلَٔبٔيخ اٌٍَيّخ ثيٓ عّيغ أفواك اٌّإٍَخ .
ٔ يً اإلؽزواَ ٚاٌزمليو اٌّؾٍٚ , ٝاإلػزواف اٌؼبٌّ. ٝ
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ف ٝػٛء مٌه فاْ رـجيك ٔظُ اٌغٛكح ف ٝاٌزؼٍيُ يَ ُٙف ٝئػلاك أعيبي ِإٍ٘خ لبكهح ػٍ ٝاإلثلاع ,
ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌمؼبيب اٌشبئىخ " اإللزظبكيخ ٚ ,اٌَيبٍيخ ٚ ,اإلعزّبػيخ " ٌٚ ,زظجؼ ٘نٖ األعيبي لبكهح ػٍٝ
رنٌيً اٌؼمجبد ٚهفغ شأْ أٚؿبٔٚ , ُٙرّزٍه اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌَٛق اٌؼًّ ٚ ,يزؾمك مٌه ػٓ ؿويك
ِّبهٍبد ػليلٖ ِٓ ثيٕٙب :
 - 1ئػلاك اٌقويظ ف ٝػٛء ِزـٍجبد ٍٛق اٌؼًّ :
ٚيّىٓ رؾميك مٌه ِٓ فالي ِب يٍ: ٝ
ٚ ػغ ِٛاطفبد ٌٍقويظ رزٕبٍت ِغ ئؽزيبعبد ٍٛق اٌؼًّ ٚ ,رغؼٍه لبكها ػٍ ٝإٌّبفَخ .
 يَزقلَ اٌّؼٙل األٌيبد إٌّبٍجخ اٌز ٝرؼّٓ ئوزَبثه ٌٙنٖ اٌّٛاطفبد .
 - 2ئفزيبه اٌزقظض اٌلهاٍٚ ٝفك ِيٌٛه إٌّٙيخ :
 رَبػل ٔظُ اٌغٛكح ػٍ ٝكهاٍخ ِيٌٛه إٌّٙيخ ػٕل ثلايخ اإلٌزؾبق ثبٌلهاٍخ .
 يزُ رٛعيٙه ئٌ ٝئفزيبه اٌزقظض اٌلهاٍ , ٝثّب يزفك ِغ ِيٌٛه ٚئٍزؼلاكن .
 - 3رٛفيو اٌجواِظ األوبكيّيخ اٌز ٝرّٕ ٝاٌّٙبهاد اٌؼوٚهيخ ٌَٛق اٌؼًّ :
 يؾوص اٌّؼٙل اٌؼبٌٌٍ ٝفٕ ْٛاٌزـجيميخ ثبٌزغّغ اٌقبٌِ ػٍ ٝؽظو ئؽزيبعبد ٍٛق اٌؼًّ .
 يزيؼ اٌّؼٙل ِغّٛػخ ِٓ اٌجواِظ األوبكيّيخ  ,اٌز ٝرٍج ٝئؽزيبعبد ٍٛق اٌؼًّ .
 - 4ئفزيبه أػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ األوفبء :
 ف ٝظً رـجيك ٔظُ اٌغٛكح  ,يزُ ئفزيبه أػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ ثؼٕبيخ .
 يؼًّ أػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ ثىفبءح ػبٌيخ ثّب يؾمك ِؼبييو اٌغٛكح .
 يشبهن ػؼ٘ ٛيئخ اٌزلهيٌ ؿالثخ ف ٝػٍّيبد اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ  ,ثّب يؼّٓ ئوزَبثه اٌّؼبهف
ٚاٌّٙبهاد ٚاإلرغب٘بد اٌّـٍٛثخ .
 - 5ئٍزقلاَ أٍبٌيت اٌزمييُ اٌفؼبٌخ :
 ئَ ُٙظبَ اٌغٛكح ف ٝأْ يىِ ْٛف َٛٙاٌزمييُ ِلفال ٌزـٛيو ِؼبهفه ِٙٚبهاره ٌٚ ,يٌ ِمظٛها
ػٍ ٝأٔٗ ئِزؾبْ يشىً ِظلها ٌٍمٍك .
 يَزقلَ أػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ أٍبٌيت ِزٕٛػخ ٌٍزمييُ  ,ثّب يؼىٌ للهاره اٌؾميميٚ ٛرٕٛػٙب .
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 رزُ اإلٍزفبكح ِٓ ٔزبئظ رمييّه ف ٝرغٛيل اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ٚاٌزـٛيو اٌشبًِ  ,ثّب يؾمك ٌه ِب
رـّؼ ئٌيخ .
 - 6رٙيئخ إٌّبؿ اٌزؼٍيّ: ٝ
 يٛفو اٌّؼٙل ِٕبفب يزيؼ ٌه اٌّشبهوخ ف ٝئرقبم اٌمواه .
 رّبهً األٔشـخ اٌضمبفيخ ٚاٌويبػيخ ثّب يؼّٓ ثٕبء شقظيزه .
 رزبػ ٌه فوص اٌوػبيخ اٌظؾيخ ٚاإلعزّبػيخ ٚإٌفَيخ ف ٝػٛء ِؼبييو اٌغٛكح .
 رزٛافو ٌه فوص اٌلػُ األوبكيّ , ٝثّب يؼّٓ ٌه ٌٍٛٙخ اٌزملَ ف ٝاٌجؤبِظ األوبكيّ , ٝرؾمك
ألظ ٝئٍزفبكٖ ِّىٕخ .
ِّ - 7بهٍخ اٌؼًّ اٌغّبػ: ٝ
 يؾوص اٌّؼٙل ػٍ ٝرّٕيخ ِٙبهاد اٌؼًّ اٌغّبػٌ ٝليه ثاػزجبه٘ب ئؽلِ ٜزـٍجبد ٍٛق اٌؼًّ .
 رٛظف ِٛالف ِقزٍفخ ٌٍزؼٍُ اٌغّبػِ ٝضً  :اٌزؼٍُ اٌزؼبٚ , ٝٔٚاٌّشوٚػبد ٚؽٍمبد اٌجؾش ٌزأويل
رؾمك ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ .
 - 8رٛفيو اٌزغٙيياد اٌّـٍٛثخ :
 يؾوص اٌّؼٙل ػٍ ٝرٛفيو عّيغ اٌزغٙيياد ٚاٌّٛاك اٌالىِخ ثّب يؼّٓ رؾميك ِقوعبد اٌؼٍّيخ
اٌزؼٍيّيخ .
 رَزغً اٌزغٙيياد اٌّزبؽخ ثظٛهح ِضٍ. ٝ
 - 9اإلٍزغبثخ ٌٍشىبٚ ٜٚاٌّمزوؽبد :
 يٛفو اٌّؼٙل أٌيخ إلٍزمجبي شىٛان .
 يم َٛاٌّؼٙل ثفؾض اٌشىبٚ ٜٚاإلٍزغبثخ ٌٙب  ,ثّب يؾمك ؽَٓ ٍيو اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ .

هبهً رسبلخ الهيئخ القىهيخ لضوبى جىدح الزؼلين واإلػزوبد؟
٘ ٝاإلهرمبء ثغٛكح اٌزؼٍيُ ٚرـٛيوح اٌَّزّو ٌىَت صمخ اٌّغزّغ فِ ٝقوعبرٗ ٚئػزّبك اٌّإٍَبد
اٌزؼٍيّيخ َِ ٝ٘ٚ ,ئٌٛخ ػٓ ػّبْ عٛكح اٌزؼٍيُ ٚاإلػزّبك ٌٍجواِظ ٚاٌّإٍَبد اٌزؼٍيّيخ فِ ٝظو .
ِبما يؼٛك ػٍ ِٓ ٝرـجيك ٔظُ اٌغٛكح فِ ٝؼٙل ٜ؟
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-

-

ئٌزياَ اٌّإٍَخ ثبٌؼلاٌخ ٚ ,ػلَ اٌزّييي ثيٓ اٌـالة ثلايخ ِٓ رـجيمٙب ٌّؼبييو اإلٌزؾبق ثبٌجواِظ
اٌّقزٍفخ ِٚ ,وٚها ثزٛفيو فوص اٌزؼٍُ اٌّزىبفئخ ٌٍغّيغ ٚاٌؼلاٌخ ف ٝاٌزمييُ ٚ ,ف ٝرمليُ ٍجً اٌلػُ
اٌّقزٍفخ ثّب يؼّٓ اٌَّبٚاح ثيٓ اٌـالة .
ئهرمبء اٌّإٍَخ ثّؾز ٜٛاٌجؤبِظ اٌزؼٍيٌّ ٝيؾمك اٌّؼبييو األوبكيّيخ اٌمِٛيخ ٚاٌز ٝرؼّٓ
ئوزَبثه ٌّٛاطفبد اٌقويظ اٌّالئّخ ٌٕٛع َِٚز ٜٛاٌشٙبكح اٌز ٝرؾظً ػٍيٙب ِّ ,ب يزيؼ ٌه
اٌزٕبفٌ فٍٛ ٝق اٌؼًّ .
رٛفو اٌّإٍَخ اٌّظبكه اٌّزؼلكح ٚاٌؾليضخ ٚاٌىبفيخ ٌزؼٍّه .
رؼغ اٌّإٍَخ لٛاػل ٌزمييُ أكائه  ,ثؼلاٌخ ِٛٚػٛػيخ ٚاٌزياَ ثبأل٘لاف اٌّـٍٛثخ ِٓ رلهيٌ
اٌّموهاد " ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ " ٚاٌّؼٍٕخ ٌه .
ؽلٚس ؽبٌخ ِٓ اٌوػب اٌىبًِ ٌليه ػٓ اٌّموهاد ٚاألٔشـخ اٌزؼٍيّيخ ٍٚ ,جً اٌلػُ اٌز ٝرٛفو٘ب
ثٙلف رؾَيٕٙب ٌّٛاعٙخ ئؽزيبعبره .

جىدح الزؼلين هسئىليخ هي ؟
اٌـبٌت ٘ ٛاٌَّزٙلف األٍبٍ ِٓ ٝاٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ  ,فىً ِبيلٚه ؽٌٛه ِٓ ِؾبػواد ٚ ,ئِزؾبٔبد ,
ٔٚلٚاد ٚ ,غيو٘ب غوػٙب األٍبٍ ٝاإلهرمبء ثَّزٛاٌه ِٙٚبهاره اٌز ٝرإٍ٘ه ٚ ,رغؼٍه لبكها ػٍٝ
إٌّبفَخ فٍٛ ٝق اٌؼًّ  ,اٌن ٜريكاك فيٗ ؽلح إٌّبفَخ ٕ٘ ِٓٚ ,ب فاْ كٚهن ف ٝرؾَيٓ اٌقلِخ اٌزؼٍيّيخ
اٌز ٝرزٍمب٘ب فِ ٝؼٙلن  ٛ٘ ,اٌلٚه األٍبٍ , ٝثً ٚاٌّؾون ٌجبل ٝاألؿواف اٌّشزووخ ِؼه ف ٝإٌّظِٛخ
اٌزؼٍيّيخ .
رـجيك ٔظُ اٌغٛكح فِٕ ٝظِٛخ اٌزؼٍيُ ثّؼٙلن َِئٌٛيخ وً ِٓ  :اٌميبكاد اٌزؼٍيّيخ ٚػؼ٘ ٛيئخ اٌزلهيٌ
ٚ ,اٌؼبٍِيٓ  ,ػالٚح ػٍَِ ٝئٌٛيزه أٔذ ف٘ ٝنٖ إٌّظِٛخ .
ٚونٌه فاْ اٌّغزّغ ٘ ٛأؽل أُ٘ األؿواف اٌَّئٌٛخ ػٓ رمييُ اٌّإٍَخ اٌزؼٍيّيخ ِٚقوعبرٙب ٚػٓ رمليُ
اٌزغنيخ اٌواعؼخ ٌٍّإٍَخ ػٓ ٍيبٍزٙب ٚلواهارٙب َِٚز ٜٛاٌقويظ ٚإٌّزظ اٌجؾض ٝاٌقبص ثٙب ٚاٌقلِبد
اٌّغزّؼيخ اٌز ٝرملِٙب ٌٍّغزّغ ؽز ٝرزّىٓ اٌّإٍَخ ِٓ رـٛه أكائٙب ِّب يؾمك ِزـٍجبد اٌّغزّغ
ٚرىزَت صمزٗ .
٘ٚنا اٌلٌيً ِٛعٗ ئٌيه أٔذ ٘ٚ ,نا اٌلٌيً يٛػؼ أْ كٚه وً ِٓ اٌميبكاد ٚأػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ ثظفخ
ػبِخ  ,ودورك أًذ ثصفخ خبصخ فً رحقيق ًظن جىدح الزؼلين فً هؼهذك .
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هبهى دور الطبلت فً رطجيق ًظن جىدح الزؼلين ثبلوؼهذ ؟
يّىٓ ثٍٛهح كٚهن األٍبٍ ٝف ٝرـجيك ٔظُ عٛكح اٌزؼٍيُ ثبٌّؼٙل ف ٝاٌّؾبٚه األريخ :
 - 1اٌؼًّ اٌغّبػ: ٝ
ٍ بػل ىِالؤن ف ٝاٌفٚ ُٙاٌزؼٍُ ٚ ,ونٌه ف ٝرٛػيؼ أّ٘يخ كٚهُ٘ ف ٝرؾميك عٛكح اٌزؼٍيُ ٌزؼّٓ
َِزمجال أفؼً .
 ئؽوص ػٍ ٝاٌّشبهوخ ف ٝأكاء أٔشـخ اٌزؼٍُ ِغ ىِالئه ٌزّٕيخ ِٙبهاد اٌؼًّ اٌغّبػ. ٝ
 - 2اٌلػُ اٌـالث: ٝ
 ئلوأ كٌيً اٌـبٌت اٌقبص ثّؼٙلن عيلا ٚ ,أؽوص ػٍِ ٝؼوفخ ٔظبَ اٌلهاٍخ ثٙب ٚ ,ويفيخ ئٌزؾبله
ثبٌزقظظبد اٌّقزٍفخ ثٙب ٚونٌه ٔظُ اإلِزؾبٔبد ٚاٌمٛاػل إٌّظّخ ٌٙب .
 ئؽوص ػٍِٕ ٝبلشخ أٍبرنره فٔ ٝزبئظ اإلِزؾبٔبد ٌى ٝرمف ػٍ ٝأٍجبة أفـبئه ٌزؼًّ ػٍٝ
رغٕجٙب ف ٝاإلِزؾبٔبد اٌمبكِخ .
 ئؽوص ػٍ ٝاٌزٛاطً اٌلائُ ِغ اٌوائل األوبكيّ ٝاٌقبص ثه ٚ ,أٍأٌٗ ػٓ وً ِب رويل ٚاؿٍت
ٔظيؾزٗ ثبٍزّواه .
 - 3هٍُ ٍيبٍبد اٌّؼٙل :
 ئؽوص ػٍ ٝرّضيٍه ف ٝئرقبم اٌمواهاد ثبٌّؼٙل ٚ ,فٚ ٝػغ فـؾ اٌزـٛيو ٚاٌقـخ
اإلٍزواريغيخ ٌٍّؼٙل ٚمٌه ِٓ فالي ئشوان ِّضٍيٓ ػٕه ٚػٓ ىِالئه ف ٝاٌٍغبْ اٌّقزٍفخ
ثبٌّؼٙل .
 رؼوف هٍبٌخ اٌّؼٙل ٚفـزٗ اٌَّزمجٍيخ ٚ ,شبهن ف ٝػٍّيبد اٌزؾَيٓ ٚاٌزـٛيو .
 - 4ئرقبم لواهاد ٍليلح :
 ػجو ػٓ ِل ٜهػبئه ػٓ اٌّّبهٍبد اٌز ٝيم َٛثٙب اٌّؼٙل ٍٛ ,اء ِب يقض أػؼبء ٘يئخ
اٌزلهيٌ أ ٚاٌغٙبى اإلكاه , ٜأ ٚاٌزغٙيٛاد ٚاٌّؼبًِ اٌز ٝيٛفو٘ب اٌّؼٙل .
 لبهْ ثيٓ ِب رىزَجٗ ِٓ ِٙبهاد ِغ ِزـٍجبد ٍٛق اٌؼًّ ٚ ,ؽلك ف ٝػٛء مٌه ِزـٍجبره اٌزٝ
رٕبلشٙب فِ ٝإٍَزه ٚ ,للَ ثٙب ِمزوؽبد ثٕبءح .
 - 5ئػزّبك اٌّؼٙل :
ٍٛ ف يزٛاٌ ٝػٍِ ٝؼٙلن ىيبهاد ٌٍّواعؼخ  ,يم َٛثٙب ِواعؼ ْٛفجواء فِ ٝغبي عٛكح اٌزؼٍيُ ,
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ربثؼييٓ ٌٍٙيئخ اٌمِٛيخ ٌؼّبْ عٛكح اٌزؼٍيُ  ,ربثؼيٓ ٌٍٙيئخ اٌمِٛيخ ٌؼّبْ عٛكح اٌزؼٍيُ ٚاإلػزّبك
ٚ ,أؽوص ػٍ ٝئِلاكُ٘ ثبٌّؼٍِٛبد اٌظؾيؾخ كِ ْٚجبٌغخ ػٕلِب يـٍت هأيه ف٘ ٝنا اٌشأْ .
 - 6اٌّٛاهك ٚاٌزغٙيياد ثبٌّؼٙل :
 اؽوص عيلا ػٍ ٝاإلٍزفبكح ِٓ ِٛاهك ِؼٙلن " ِىزجخ  ,أعٙيح ؽبٍت أٌ ...... ٝئٌـ " .
 - 7اٌّشبهوخ اٌّغزّؼيخ :
 شبهن ِإٍَزه ف ٝثواِظ اٌزٛػيخ اٌّغزّؼيخ ٚاٌجيئيخ  ,ف ٝٙعيء ال يزغيأ ِٓ ِزـٍجبد ئوزَبثه
ٌّٙبهاد اٌؼًّ .
 شبهن ثفبػٍيخ ف ٝإٌلٚاد اٌؼٍّيخ ٚ ,ئعواء اٌجؾٛس اٌز ٝيزُ رلهيجه ِٓ فالٌٙب ػٍ ٝاٌّٙبهاد
اٌؼمٍيخ ٚاٌؼٍّيخ اٌز ٝيزـٍجٙب ٍٛق اٌؼًّ .
 - 8اٌّؾبٍجيخ اٌَّزّوح :
 ؽبٍت ٔفَه اٚال ثأٚي ٚ ,اؽىُ ػٍِ ٝلِ ٜواػبره ٌّٛاطفبد اٌـبٌت اٌغيل .
 اؿٍت ئٍزشبهح اٌوائل األوبكيّ ٝفِ ٝؼٙلن ئْ رـٍت األِو مٌه .
 ربثغ ِب يؾلس فِ ٝؼٙلن ف ٝػٛء ِؼبييو اٌغٛكح ٌإلٍٙبَ ف ٝاٌزـٛيو .

هبدور ػضى هيئخ الزذريس فً رطجيق ًظن جىدح الزؼلين ثبلوؼهذ ؟
ئْ كٚه ػؼ٘ ٛيئخ اٌزلهيٌ يّضً أٍبٍب ِٓ أٌٍ اٌجٕبء اٌزؼٍيّ , ٝوّب أْ كٚهٖ يزؼل ٜاٌزلهيٌ ئٌٝ
اٌزأصيو ف ٝشقظيبد اٌـالة  ِٓ ,فالي اٌجواِظ ٚإٌشبؿبد اٌؼٍّيخ اٌز ٝيزُ رٕفين٘ب .
ٍٛٚف يزُ اٌزوويي ػٍ ٝكٚه األٍزبم فِٕ ٝظِٛخ عٛكح اٌزؼٍيُ ثظفخ ػبِخ ٚ ,وً ِبٌٗ ػاللخ ِجبشوح
ثبٌـبٌت ثظفخ فبطخ ٚيّىٓ رٍقيض رٍه األكٚاه ف ٝاألر: ٝ
 - 1إٌّب٘ظ اٌلهاٍيخ :
ٚ ػغ ِقوعبد ٌٍزؼٍُ ٚ ,رٛطيف ٌٍّمواد اٌز ٝيم َٛثزلهيَٙب ٚ ,ونٌه اٌَّبّ٘خ ف ٝرٛطيف
اٌجؤبِظ اٌلهاٍ. ٝ
ٔ شو اٌٛػ ٝثزٛطيف اٌّموه ػٍ ٝاٌـالة ف ٝثلايخ اٌفظً اٌلهاٍ.ٝ
 رـٛيو ِؾزٛيبد اٌّموهاد اٌلهاٍيخ  ,ثّب يزٛاءَ ِغ اٌَّزغلاد اٌؾليضخ ف ٝاٌّغبي اٌؼٌٍٍّّ ٝموه

11

 - 2اٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ :
 ئٍزقلاَ ؿوق اٌزلهيٌ اٌفؼبي ِغ اٌـالة ٚ ,ئشواو ُٙثظفخ كائّخ ف ٝاٌؾٛاه .
 ئٍزقلاَ األٍبٌيت اٌزؼٍيّيخ اٌؾليضخ ِضً " اٌزؼٍُ اإلٌىزوٚ , ٝٔٚرشغيغ ٚرلهيت ِٚزبثؼخ اٌـالة
إلٍزقلاِٙب ثظٛهح فؼبٌخ .
 - 3اٌزمييُ :
ِٕ بلشخ اٌـالة ف ٝويفيخ رٛىيغ كهعبد اٌزمييُ ف ٝثلايخ اٌفظً اٌلهاٍ. ٝ
 رٕٛيغ أٍبٌيت رمٛيُ اٌـالة ٚرٛىيؼٙب ػٍِ ٝلاه اٌفظً اٌلهاٍ. ٝ
 ئػالَ اٌـالة ثٕزبئظ رمييُ أػّبٌِ , ُٙغ ئِلاكُ٘ ثزغنيخ هاعؼخ .
 - 4عٛكح األكاء :
 ئػلاك ٍِف اٌّموه ثظٛهح ِزىبٍِخ .
ِٕ بلشخ هؤيخ ٚهٍبٌخ اٌّؼٙل ٚ ,اٌّشبهوخ ف ٝطيبغزّٙب ٚرؾميمّٙب .
 اٌؾوص ػٍ ٝاٌزـٛيو اٌنارٌّ ٝؼٍِٛبرٗ ِٙٚبهارٗ اٌّقزٍفخ ٚ ,ئشزواوخ ف ٝاٌّإرّواد ٚإٌلٚاد
ماد اٌؼاللخ .
 اإل٘زّبَ ثاعواء اٌجؾٛس اٌز ٝرزٕبٚي اٌّشبوً اٌمِٛيخ ٚاٌٍّؾخ ػٍ ٝاٌلٌٚخ .
 اٌزؼبِ ْٚغ ٚؽلح ػّبْ اٌغٛكح ثبٌّؼٙل ف ٝػٛء كٚهح ٌزؾميك ِٕظِٛخ اٌغٛكح .
 اٌزفبػً ثايغبثيخ ِغ اٌّواعؼيٓ اٌقبهعييٓ ٚاٌلافٍييٓ ٚؽش ىِالؤٖ ػٍ ٝمٌه .
 - 5كػُ اٌـالة :
 اٌؾوص ػٍ ٝؽؼٛه اٌّؾبػواد ٚ ,اٌزٛاعل أصٕبء اٌَبػبد اٌّىزجيخ .
 اٌميبَ ثلٚهح ووائل أوبكيٌٍّ ٝـالة ػٍ ٝأوًّ ٚعٗ .
 - 6اٌّشبهوخ اٌّغزّؼيخ :
 اٌؼًّ ػٍ ٝفزؼ لٕٛاد اٌزٛاطً ِغ ِإٍَبد اٌّغزّغ ماد اٌؼاللخ ٚ ,ونٌه ِغ اٌّؼٕييٓ ثبٌؼٍّيخ
اٌزؼٍيّيخ .
 اٌّشبهوخ ف ٝاٌٍمبءاد اٌزٛظيفيخ اٌز ٝرفزؼ أثٛاة ػًّ ٌٍـالة فِ ٝوؽٍخ اٌزقوط ِٓ فالي
اٌوثؾ ِغ ٍٛق اٌؼًّ .
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هبدور القيبداد ثبلوؤسسخ الزؼليويخ فً رطجيق ًظن جىدح الزؼلين ثبلوؼهذ؟
يّىٓ رٍقيض ٘نا اٌلٚه ف ٝإٌمبؽ األريخ :
ٚ ػغ فـخ ئٍزواريغيخ ِزىبٍِخ رشزًّ ػٍ ٝاٌزؼٍيُ ٚ ,اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٝفلِخ اٌّغزّغ .
 رفؼيً ٚكػُ ٔظُ ٚأٌيبد ػّبْ اٌغٛكٖ ثبٌّؼٙل .
 ػمل ٌمبءاد رٛظيفيخ ٌفزؼ أثٛاة ػًّ أِبَ اٌـالة فِ ٝوؽٍخ اٌزقوط .
ٚ ػغ أٌيخ ٌزمجً شىب ٜٚاٌـالة ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب .
 رؾَيٓ ٚرـٛيو لـبع شئ ْٛاٌـالة ٌٍ ,زَويغ ِٓ ػٍّيبد رَغيً اٌّموهاد ٚاإلِزؾبٔبد
ثبٌّؼٙل .
 ئطلاه كٌيً ٌٍـبٌت ػٍ ٝأْ يزؼّٓ ِؼٍِٛبد ِزىبٍِخ ػٓ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ٚؿوق اٌلػُ
اٌـالث. ٝ
ٚ ػغ ٍيبٍخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌـالة اٌّزؼضويٓ .
ٚ ػغ ثؤبِظ فبص ٌٍـالة اٌّزفٛليٓ .
 ئػالْ ٍيبٍخ اٌّؼٙل فِ ٝغبي إٌشبؽ اٌـالثٚ ٝاٌلػُ ثبٌـوق اٌّقزٍفخ .
ِٛ اطٍخ رؾليش ٚرـٛيو إٌّب٘ظ ٌزٍجيخ ئؽزيبعبد ٍٛق اٌؼًّ .
 ئٍزمـبة أػؼبء ٘يئبد اٌزلهيٌ ِٓ م ٜٚاٌىفبءاد اٌؼبٌيخ .
 اإلٍزفبكٖ ِٓ اٌٍٛبئً اٌزؼٍيّيخ ٚاٍؼخ اإلٔزشبه  ,وزىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾبٍٛة ٚاإلٔزؤذ
 ...اٌـ .

هبدور الوجزوغ والوؼٌييي ثبألهر فً هٌظىهخ الجىدح ؟
ُ٘ اٌغٙبد أ ٚاٌٙيئبد اٌز ٝرٙزُ ثٛعٛكن وقويظ ٌليه اٌّٙبهح اٌز ٝرإٍ٘ه ٌَٛق اٌؼًّ ثبٌَّزٜٛ
اٌّـٍٛة ٚ ,لل ٍجك اإلشبهح ٌلٚه اٌّؼٕٕيٓ ِٓ كافً اٌّإٍَخ " األٍزبم

– اٌـبٌت – اٌميبكح " أِب

اٌّؼٕي ْٛثبألِو ِٓ فبهط اٌّإٍَخ ُ٘ ِٓ يورجـ ْٛثؼًّ اٌقويظ ٚأٔشـخ اٌّإٍَخ ِضً " أػؼبء
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إٌمبثبد إٌّٙيخ – أطؾبة اٌؼًّ – عٙبد اٌزٛظيف اٌز ٝيمظل٘ب اٌقويغ ْٛاٌّغزّغ اٌّؾٍ ... ٝاٌـ ,
ٚكٚهُ٘ ِؾٛه ٜف ٝعٛكح اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ٚ ,يّىٓ رٍقيظخ ِٓ فالي صالصخ َِزٛيبد وّب يٍ: ٝ
 - 1ػٍَِ ٝز ٜٛاٌزقـيؾ :
 اٌّشبهوخ ف ٝطيبغخ هؤيخ اٌّؼٙل ٚهٍبٌزخ .
 اٌّشبهوخ فِ ٝواعؼخ ٚرؾليش هؤيخ اٌّؼٙل ٚهٍبٌزخ .
 اٌّشبهوخ ف ٝرؾليل ِٛاطفبد اٌقويظ " ِؼبهف – ِٙبهاد -ئرغب٘بد  ....اٌـ " اٌز ٝرزٕبٍت
ِغ رٛلؼبرٚ ُٙئؽزيبعبر. ُٙ
 اٌّشبهوخ ف ٝاٌزقـيؾ ٚئرقبم اٌمواهاد اٌقبطخ ثزؾليل األٌٛٚيبد ٚأٌيبد اٌزٕفين .
 - 2ػٍَِ ٝز ٜٛاٌزٕفين :
 كػُ اٌّٛاهك اٌّبٌيخ ٚاٌجشويخ ٚ ,أٌيبد اإلٍزفبكح ِٕٙب ثبٌٍٛبئً اٌّبكيخ ٚاألكثيخ فِ ٝغبي اٌزلهيٌ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٚ ٝاٌّشبهوخ اٌّغزّؼيخ .
 - 3ػٍَِ ٝز ٜٛاٌّزبثؼخ :
 رمليُ اٌزغنيخ اٌواعؼخ ٌٍّإٍَخ ػٓ ٍيبٍبرٙب ٚلواهارٙب َِٚز ٜٛاٌقويظ ٚاٌقلِخ اٌّغزّؼيخ اٌزٝ
رملِٙب ٌٍّغزّغ اٌّؾيؾ .
 ػيٓ اٌّغزّغ اٌمبئّخ ثبٌزمييُ غيو اٌوٌٍٍّّ ٝإٍَخ اٌزؼٍيّيخ  ,ثّب يَ ُٙف ٝرظؾيؼ َِبه٘ب أٚ
ف ٝوَت صمخ اٌّغزّغ رغب٘ٙب .
 روٍيـ ليّخ اٌقويظ اٌّإً٘ ثبٌّغزّغ ثّب يزٕبٍت ِغ ئؽزيبعبد ٍٛق اٌؼًّ ٚليّخ اٌّإٍَخ
اٌزؼٍيّيخ اٌّؼزّلح .

هبهى اإلػزوبد ؟
اإلػزّبك ثظٛهح ػبِخ ٘ ٛشٙبكح ِٓ عٙخ رمٛيُ فبهعيخ ِبٔؾخ ٌإلػزّبك لل رى ْٛؽىِٛيخ أ ٚغيو
ؽىِٛيخ  ,ثأْ اٌّإٍَخ اٌّؼزّلح رَزٛفِ ٝؼبييواٌغٛكح اٌّؾلكح ِٓ لجً رٍه اٌغٙخ .
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ٚيؼٕ٘ ٝنا أْ اإلػزّبك ٌٍّإٍَبد اٌزؼٍيّيخ فِ ٝظو  ٛ٘ ,اإلػزواف اٌن ٜرّٕؾخ اٌٙيئخ اٌمِٛيخ ٌؼّبْ
عٛكح اٌزؼٍيُ ٚاإلػزّبك ٌٍّإٍَخ اٌزؼٍيّيخ  ,ئما رّىٕذ ِٓ ئصجبد أْ ٌليٙب للهح اٌّإٍَيخ ٚ ,فبػٍيخ رؼٍيّيخ
ٚفمب ٌٍّؼبييو اٌّؾلكح ِٓ اٌٙيئخ ٌٚليٙب ِٓ األٔظّخ اٌّزـٛهح اٌز ٝرؼّٓ اٌزؾَيٓ ٚاٌزؼييي اٌَّزّو
ٌٍغٛكح .

هبدواػً اإلػزوبد للوؤسسخ الزؼليويخ ؟
 اٌزؾمك ِٓ للهح اٌّإٍَخ اٌزؼٍيّيخ ػٍ ٝاألكاء ثىفبءح ٌزؾميك هٍبٌزٙب اٌز ٝرفَو أٍجبة ٚعٛك٘ب
ف ٝاٌّغزّغ .
 اٌزؾمك ِٓ َِز ٜٛاٌفبػٍيخ اٌزؼٍيّيخ .
أ ٜأْ اٌٙيئخ ثّٕؾٙب اإلػزّبك ٌّإٍَخ ِٓ ِإٍَبد اٌزؼٍيُ اٌؼبٌ ٝرؼٍٓ صمزٙب ثأْ اٌّإٍَخ يزؾمك فيٙب
األر: ٝ
ٌٙ ب هٍبٌخ رٍيك ثّإٍَبد اٌزؼٍيُ اٌؼبٌ. ٝ
 رزَُ ثبٌّظلاليخ ٚإٌيا٘خ .
ٌٙ ب للهح ِإٍَيخ رّىٕٙب ِٓ رؾميك هٍبٌزٙب .
 رظٙو فبػٍيخ رؼٍيّيخ .
ٌٙ ب ٔظبَ ٌٍزمٛيُ اٌنارٚ , ٝرَزقلَ ٔزبئظ ٘نا اٌزمٛيُ ٌٍزؾَيٓ ٚاٌزـٛيو اٌَّزّو .
 رؾمك ثبٌفؼً هٍبٌزٙب اٌّؼٍٕخ ٌ ,ليٙب ِٓ اٌزٕظيُ ٚاٌّٛاهك اٌجشويخ ٚاٌّبكيخ ِب يىفً ٌٙب ئٍزّواهيخ
رؾميك اٌوٍبٌخ ٌ ,فزوح ىِٕيخ ال رمً ػٓ ِلح طالؽيخ اإلػزّبك .

هب هجبدئ ػوليخ اإلػزوبد ؟
 اإل٘زّبَ ثبٌَّزفيل األٍبٍ " ٝاٌـبٌت ِٓ أُ٘ اٌَّزفيليٓ "
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 اٌميبكح اٌّٛعٙخ ثبٌفىو ٚاٌزقـيؾ اإلٍزواريغ. ٝ
ّٔ ؾ اإلكاهح اٌليّمواؿيخ اٌز ٝرؼزّل اٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ ٌىبفخ األؿواف " اٌـبٌت "
 اإلثزىبه ٚاإلثلاع ثغوع اٌزغييو اٌٙبكف .
 اإلٍزمالي ثّب يؼّٓ ئؽزواَ اٌّإٍَخ َِٚئٌٛيزٙب ف ٝاٌؼٍّيبد .
 اإلٌزياَ ٚػلَ اٌزقٍ ٝػٓ اٌَّئٌٛيبد ٚاٌٛاعجبد .
 اٌزؼٍُ اٌَّزّو ِٓ عبٔت اٌّإٍَخ ٚاٌّؼزّل ػٍ ٝاإلٍزفبكح ِٓ اٌقجواد .
 إٌّبفغ اٌّزجبكٌخ ثيٓ عّيغ األؿواف ماد اٌؼاللخ " اٌـبٌت "
 اإل٘زّبَ ثبٌؼٍّيبد اٌزشغٍيخ ٚاٌفٕيخ ف ٝاٌّإٍَخ .
 اإل٘زّبَ ثبٌزغنيخ اٌّورلح ٚاٌؾوص ػٍ ٝعّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرٛصيمٙب .

هبهؼًٌ أى أرخرج هي هؼهذ هؼزوذ ؟
ئْ ؽظٛي ِؼٙلن ػٍ ٝاإلػزّبك يىَجٙب صمخ اٌّغزّغ ٚ ,يغؼً اٌشٙبكح اٌظبكهح ػٕٙب ِؾً رمليو ِٓ
ٍٛق اٌؼًّ  ,فبٌـالة اٌنيٓ يزقوع ْٛفِ ٝإٍَبد ِوِٛلخ رؾمك ِزـٍجبد اٌغٛكح رزٛافو ٌ ُٙفوص
ػًّ أفؼً ػًّ أفؼً ِٓ غيوُ٘ ِٓ فويغ ٝاٌّإٍَبد غيو اٌّؼزّلح ٍٛاء ف ٝثٍلُ٘ أ ٚفبهعٙب .

هل يحق لوؼهذي الزقذم للحصىل ػلً اإلػزوبد ؟
يؾك ألِ ٜإٍَخ اٌزملَ ٌٍٙيئخ ثـٍت اٌزمٛيُ ٌإلػزّبك  ,ئما رٛافود فيب اٌشوٚؽ اٌزبٌيخ :
 أْ رى ْٛؽبطٍخ ػٍ ٝاٌزوفيض ٌٍؼًّ وّإٍَخ ٌٍزؼٍيُ اٌؼبٌ. ٝ
 أْ رى ْٛلل ِٕؾذ شٙبكح كهاٍيخ ف ٝأؽل ثواِغٙب اٌزؼٍيّيخ ِوح ٚاؽلح ػٍ ٝاأللً  ,أ ٚأرّذ
كٚهح كهاٍيخ وبٍِخ .
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 أْ يىٌ ْٛليٙب ِٓ ٚالغ اٌَغالد إٌّزظّخ " فـخ ئٍزواريغيخ ٔٚ ,ظُ ِواعؼخ كافٍيخ ٔٚ ,ظُ
رمبهيو ٍٕٛيخ ٚ ,فـخ رؾَيٓ األكاء "
 أْ يىٌ ْٛليٙب ِغٌٍ هٍِّ ٝظـٍؼ ثبإلكاهح " ِغٌٍ اٌّؼٙل " ٚيَّؼ رشىيٍخ ثزّضيً اٌّغبٌٌ
اٌؾبوّخ كافً اٌّإٍَخ " ِغبٌٌ األلَبَ " .
 أْ يىٌٍّ ْٛإٍَخ هٍبٌخ ِؾلكح ِٚؼزّلح ِٚؼٍٕخ .
ِٛ افمخ اٌغٙخ اٌزبثؼخ ٌٙب اٌّإٍَخ ِجبشوح ػٍ ٝؿٍت اٌزملَ ٌإلػزّبك .

كيف يحصل هؼهذي ػلً اإلػزوبد ؟
رزُ ػٍّيخ اإلػزّبك ِٓ فالي اٌقـٛاد اٌزبٌيخ :
 - 1رزملَ اٌّإٍَخ اٌَّزٛفبح ٌٍشوٚؽ اٌّإٍ٘خ ٌٍزملَ ثـٍت اٌزملَ ٌإلػزّبك ِ ,وفمب ثٗ اٌلهاٍخ اٌناريخ
اٌّؼزّلح ٚ ,مٌه ٚفمب ٌّٕبمط اٌٙيئخ ِغ رَليل اٌوٍ َٛاٌّموهح .
 - 2رشىً اٌٙيئخ فويمب ِٓ اٌّورغؼييٓ ٌّواعؼخ اٌلهاٍخ اٌناريخ ٚاٌٛصبئك ٚاٌَّزٕلاد اٌز ٝرزملَ ثٙب
اٌّإٍَخ .
 - 3يم َٛهئيٌ اٌفويك ثييبهح رّٙيليخ ٌٍّإٍَخ ٌزؾليل ِيؼبك ٚأٔشـخ ٚرفبطيً اٌييبهح اٌّيلأيخ اٌزٝ
ٍيم َٛثٙب اٌفويك ٌزمييُ اٌّإٍَخ .
 - 4يم َٛفوييك اٌّواعؼيٓ ثاعواء اٌييبهح اٌّيلأيخ ٌٍ ,زؾمك ِٓ ئٍزيفبء اٌّإٍَخ ٌّؼبييو اإلػزّبك
ِٓ فالي اإلؿالع ػٍ ٝاٌَّزٕلاد " ِؾبػو اٌّغبٌٌ ٚ ,أٚهاق األٍئٍخ ٚاإلعبثخ . "....

هبهً هؼبيير اإلػزوبد الزً حذدرهب الهيئخ ؟
رزّؾٛه ػٍّيخ رمٛيُ ٚئػزّبك وٍيبد ِٚؼب٘ل اٌزؼٍيُ اٌؼبٌ ٝف ٝعّٛٙهيخ ِظو اٌؼوثيخ ؽٛي ِغّٛػخ
ِٓ اٌّؼبييو ػلك٘ب ِ 12ؼيبه ثاعّبٌِ 89 ٝإشو ؿجمب ٌلٌيً اإلػزّبك " اإلطلاه اٌضبٌش يٌٛي2015 ٛ
ٚمٌه ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٝ
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هؼيبر " " 1الزخطيط اإلسزراريجً .
هؼيبر " "2القيبدح والحىكوخ .
هؼيبر "  "3إدارح الجىدح والزطىير .
هؼيبر "  " 4أػضبء هيئخ الزذريس والهيئخ الوؼبوًخ .
هؼيبر "  "5الجهبز اإلداري .
هؼيبر " "6الوىارد الوبليخ والوبديخ .
هؼيبر " "7الوؼبيير األكبديويخ والجراهج الزؼليويخ .
هؼيبر " "8الزذريس والزؼلن .
هؼيبر " "9الطالة والخريجىى .
هؼيبر " "10الجحش الؼلوً واألًشطخ الزؼليويخ .
هؼيبر " "11الذراسبد الؼليب .
هؼيبر " "12الوشبركخ الوجزوؼيخ ورٌويخ الجيئخ .

هل لشهبدح اإلػزوبد هذح صالحيخ ؟
رَو ٜطالؽيخ شٙبكح اإلػزّبك اٌز ٝرّٕؾٙب اٌٙيئخ ٌٍّإٍَخ ٌّلح فٌّ ٍٕٛاد ٚ ,يزُ رغليل٘ب ثناد
اإلعواءاد ٚاٌمٛاػل اٌّـجمخ ٌإلػزّبك أٚي ِوٖ ٚ ,يٛػغ ف ٝاإلػزجبه ِل ٜاٌزـٛه اٌن ٜؽممزٗ
اٌّإٍَخ فالي اٌفزوح إٌّمؼخ ِٕن ئػزّبك٘ب األفيو .

18

هبرا يحذس لى لن يسزىف هؼهذي هؼبيير اإلػزوبد ؟
ف ٝؽبٌخ ػلَ ئٍزيفبء اٌّإٍَخ ثؼغ ِؼبييو اٌغٛكح رقـو اٌٙيئخ اٌّإٍَخ ثزمويو ِفظً  ,يؾلك
اٌّؼبييو اٌز ٌُ ٝيزُ ئٍزيفبؤ٘ب ٚ ,يىفيخ اٌزؾَيٓ إلٍزيفبء اٌَّز ٜٛاٌّـٍٛة ٚ ,رّٕؼ اٌّإٍَخ ٍِٙخ
فَّخ ػشو يِٛب ٌٍوك ػٍ ٝفـبة اٌٙيئخ ٚ ,رؾلك فيخ اٌّلح اٌز ٝروا٘ب ِٕبٍجخ إلٍزيفبء عٛأت
اٌمظٛه ؽيش يزُ ئػبكح ئعواء اٌزمٛيُ ِوح أفوٚ ٜئطلاه لواه ٔٙبئ " ٝئػزّبك

– ػلَ اإلػزّبك "

ٚال رّٕؼ ثؼل٘ب اٌّإٍَخ ٍِٙخ أفو. ٜ
ئما ٌُ رَزٛف اٌّإٍَخ ِؼبييو اإلػزّبك اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼبييو األوبكيّيخ ٚ ,اٌجواِظ ٚاٌّموهاد ٚ ,اٌزؼٍيُ
ٚاٌزؼٍُ يظله اٌمواه ثؼلَ اإلػزّبك ٚ ,يؾبي األِو ٌٍٛىيو اٌّقزض ٌٍٛٚىيو ٚثبٌزشبٚه ِغ اٌٙيئخ ,
ٚئرقبم أؽل اإلعواءاد أ ٚاٌزلاثيو إٌّبٍجخ ف ٝػٛء اٌمبٔٚ ْٛأؽىبِخ  ِٓٚمٌه :
 ئيمبف لجٛي ؿالة علك ثألَبِٙب ؽز ٝرزُ ئٍزيفبء ِؼبييو٘ب ٚمٌه فالي ػبَ كهاٍٚ ٝاؽل.

كيف أسبػذ هؼهذي ػلً الحصىل ػلً اإلػزوبد ؟
ئْ كٚهن فِٕ ٝظِٛخ ػّبْ عٛكح اٌزؼٍيُ كافً ِؼٙلن  ٛ٘ ,اٌلٚه األٍبٍ ٝثً ٚاٌّؾون ٌجبلٝ
األؿواف اٌّشزووخ ِؼه ٌٚ .ى ٝرىِ ْٛشبهوب ثايغبثيخ ف ٝرٍه اٌؼٍّيبد ػٍيه أْ رزؼوف ػٍٝ
ؽمٛله ٚٚاعجبره ثٛػٛػ ٚػٍيه ِواػبح ِبيٍ: ٝ
 ئلوأ كٌيً اٌـبٌت اٌقبص ثّؼٙلن عيلا ٚ ,اؽوص ػٍِ ٝؼوفخ ٔظبَ اٌلهاٍخ ثٙب ٚ ,يىفيخ
ئٌزؾبله ثبٌزقظظبد اٌّقزٍفخ ثٙب ٚ ,ونٌه ٔظُ اإلِزؾبٔبد ٚاٌمٛاػل إٌّظّخ ٌٙب .
 رؼوف هٍبٌخ اٌّؼٙل ٚ ,فـزٙب اٌَّزمجٍيخ ٚ ,شبهن ثوأيه ف ٝػٍّيبد اٌزؾَيٓ ٚاٌزـٛيو .
 اؽوص ػٍ ٝرّضيٍه ف ٝئرقبم اٌمواهاد ثّؼٙلن ٚ ,فٚ ٝػغ فـؾ اٌزـٛيو ٚاٌقـخ
اإلٍزواريغيخ ٌٍّؼٙل ٚ ,مٌه ِٓ فالي ئشوان ِّضٍيٓ ػٕه ٚػٓ ىِالئه ف ٝاٌٍغبْ اٌّقزٍفخ
ثبٌّؼٙل ٚ ,مٌه ٚفمب ٌٍمٛأيٓ ٚاٌمواهاد إٌّظّخ ٌنٌه .
 ربثغ ِب يؾلس فِ ٝؼٙلن ف ٝػٛء ِؼبييو اٌغٛكح ٌإلٍٙبَ ف ٝاٌزـٛيو .
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 أٍأي أٍزبم وً ِموه رم َٛثلهاٍزٗ ػٓ أ٘لاف اٌّموه ِٚ ,ب يغت أْ رزؼٍّٗ ِٓ فالي كهاٍزه ٌٗ
" ِقوعبد اٌزؼٍيُ اٌَّزٙلفخ " ٚاؽوص ػٍ ٝلواءح رٛطيف اٌّموه .
 اؽوص ػٍ ٝرأكيخ ِبيَٕل ئٌيه ِٓ رىٍيفبد ٚلواءاد ٚشبهن ثفبػٍيخ ف ٝإٌّبلشبد اٌز ٝرـوػ
كافً لبػبد اٌّؾبػواد ٚ ,اؿوػ أٍئٍخ ٘بكفخ ٚثٕبءح .
 رفبػً ِغ أٍبرنره ٌزـجيك اٌزؼٍُ اٌؾليضخ " اٌزؼٍُ اإلٌىزوٝٔٚ

– اٌزؼٍُ اٌنار ... ٝاٌـ " ٚاٌزٝ

رٙلف ئٌ ٝرٍَؾه ِٙبهاد أٍبٍيخ ٌزٍجيخ ٍٛق اٌؼًّ .
 شبهن ف ٝثواِظ اٌزلهيت اٌز ٝيؼمل٘ب اٌّؼٙل  ,ثٙلف رّٕيخ ِٙبهاره ٚ ,أوزَبة ِييلا ِٓ
اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف .
 اؽوص ػٍ ٝاإلٍزفبكح ِٓ ِٛاهك ِؼٙلن " ِىزجخ ٚ ,أعٙيح ؽبٍت أٌٚ , ٝأكٚاد اٌّؼبًِ ,
ٚاٌّالػت ٚاٌظبالد اٌويبػيٗ ٚ " .....أؽَٓ اٍزقلاَ ٘نٖ اٌّٛاهك  ,ف ِٓ ٝٙأعٍه اؽوص
ػٍ ٝرمييُ ػٍّز : ٝاٌزؼٍيُ ٚاٌزؼٍُ  ,اٌن ٜرزفبػً فالٌٗ ِغ أٍبرنره  ,أْ رىِٛ ْٛػٛػب ؽزٝ
يزؾمك اٌٙلف اٌّوع٘ ِٓ ٛنا اٌزمييُ  ,ػبكح ِبيغو٘ ٜنا اٌزمييُ ِٓ فالي أٍبٌيت هٍّيخ ِضً :
اإلٍزجيبْ اٌن ٜيزُ اٍزيفبؤٖ فٙٔ ٝبيخ رلهيٌ اٌّموه  ,أ ٚثبٍزقلاَ أٍبٌيت غيو هٍّيخ ِضً أْ
يَأٌه أؽل أٍبرنره ػٓ هايه فِ ٝموه كهاٍِ ٝب.

هل لً دور خبرج حذود هؼهذي ؟
 شبهن ِإٍَزه ف ٝثواِظ اٌزٛػيخ اٌّغزّؼيخ ٚاٌقلِبد اٌجيئيخ  ,ف ٝٙعيء ال يزغيأ ِٓ ِزـٍجبد
اوزَبثه ٌّٙبهاد اٌؼًّ .
 اؽوص ػٍ ٝاٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ ف ٝاٌغٛٙك اٌمِٛيخ اٌٙبكفخ ئٌ ٝرؾَيٓ ٚرـٛيو اٌزؼٍيُ فِ ٝظو
ِٓ فالي اٌّشبهوخ ف ٝاإلٍزجيبٔبد ٚاإلٍزفزبءاد .
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