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انًثرذئ فٙ تُاء يٕضٕع انثؽس فٙ ٚٓذف انًإنف ئنٗ ذقذٚى َظشج ظذٚذج نهؼًم انًٛذاَٙ ذفٛذ انثاؼس 

نهقٛاو  األَصشتٕنٕظٛا ٔػهى االظرًاع يٍ خالل يقاستح أسكٕٛنٕظٛح، نٛظ تانثؽس فٙ انطشٚقح انقؽٛؽح

تانؼًم انًٛذاَٙ ؟ ٔ نكٍ تطشغ انغإال ؼٕل يا ْٙ انغٛشٔسج انراسٚخٛح انرٙ قادخ ئنٗ أَّ ٚعة انقٛاو 

فٙ األَصشٔتٕنٕظٛا ؟ ٔ كٛف أفثؽد فكشج انًٛذاٌ قاػذج تانؼًم انًٛذاَٙ ؼرٗ ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ تاؼصا 

 ظْٕشٚح فٙ أ٘ تؽس ػهًٙ ظاد فٙ انؼهٕو االظرًاػٛح ؟ 

 ئنٗ (0) نإلظاتح ػهٗ ْزِ انرغاؤالخ ٚقذو انًإنف ػًهّ ػهٗ ؽكم يعًٕػح ػُأٍٚ كثشٖ ٚشقًٓا يٍ

 ٔكم ػُٕاٌ ٚؽٕ٘ يعًٕػح ػُأٍٚ ظضئٛح. (8)

انقاػذج انًرؼهقح تًًاسعح انًٛذاٌ ٔكٛف أفثؽد يًٓح فٙ أ٘ ػًم ظذ٘ فٙ ذغاءل انثاؼس فٙ انثذاٚح 

انؼهٕو اإلظرًاػٛح، ٔفٙ اَراض خطاب أَصشتٕنٕظٙ ؟ يغرؼُٛا فٙ رنك تًقطهػ األسكٕٛنٕظٛا، انًغرؼًم 

يٍ قثم يٛؾال فٕكٕ، ٔانز٘ ال ذخرقش فقظ فٙ انشظٕع نألسؽٛف ٔنكٍ تأؽكال انؼًم ٔاالنرضاو 

سٚخٛح ٔاالظرًاػٛح انرٙ ذرذخم فٙ فُاػح انًؼهٕيح. كًا ػًم انثاؼس فٙ ْزا انفقم ػهٗ ٔانغٛاقاخ انرا

انرٙ ٚطهق ػهٛٓا فٙ فشَغا األشُٕنٕظٛا ٔفٙ انثهذاٌ األَعهٕعاكغَٕٛح  ذٕضٛػ يقاسترّ نرطٕس فكشج انًٛذاٌ

 األَصشٔتٕنٕظٛا االظرًاػٛح . 

ٔانز٘ ٚشظؼّ ئنٗ  هًًاسعح األَصشٔتٕنعٛح،كًا ٚؼشك انثاؼس انرطٕس انراسٚخٙ انًرقاػذ نهفكش ٔن

ؼقة قذًٚح ذثذأ يٍ انؼقش انَٕٛاَٙ، يشٔسا تققـ انشؼانح انؼشب ٔٚزكش ػهٗ عثٛم انًصال اتٍ ؼٕقم 

ٔاتٍ تطٕطح كراتّ انشؼهح، ٔاتٍ خهذٌٔ، انًشؼهح انصاَٛح، تذاٚح االْرًاو تانًالؼظح كرقُٛح ، 01 فٙ انقشٌ

ٙ يشؼهح انؼهى تذأ االْرًاو ترطٕٚش أدٔاخ ٔيُاْط انؼهٕو االظرًاػٛح. ظذٚذج فٙ انؼهٕو اإلَغاَٛح ٔف

 ٔاعرؼًال انًالؼظح ٔانًؾاسكح.

ٚقذو انثاؼس يٍ ظٓح أخشٖ انقٕس االظرًاػٛح انًخرهفح نهًٛذاٌ ٔكٛف أٌ فكشج انًٛذاٌ كغثد 

هٕو انطثٛؼٛح ٔٚؾٛش ؽشػٛرٓا يٍ يعاالخ ػذٚذج قثم أٌ ذؽٕص ػهٛٓا فٙ انؼهٕو اإلَغاَٛح ، يؾٛشا ئنٗ انؼ

أٚضا ئنٗ اعرؼًاالخ ْزا انًقطهػ فٙ انعٕٛػ ٔكٛف أٌ انًؼشفح انعٛذج انًٛذاٌ ْٙ انؼايم األعاعٙ فٙ 

خذيح انعٛؼ. ٚؾشغ انثاؼس أٚضا ايرذاد فكشج انًٛذاٌ فٙ انًعال انفُٙ، يًا ٚؾعغ ػهٗ تُاء فكشج ظذٚذج 

ٔ تانؽقٛقح اؼرهد انًعرًغ تكايهّ تًا فٙ انًعرًغ ػٍ انٕاقغ . ٔٚؾشغ انثاؼس كٛف أٌ انؼالقح تانًٛذاٌ 

 انؼهًٙ ٔ ايرذخ، ئنٗ يعاالخ ػايح يٍ انؽٛاج. 

ٌّ تُاء يٕضٕع انثؽس يشذثظ أٚضا تقٕاػذ يإعغاذٛح يقُُح ذؽذد يٍ قثم طشٚق ذفكٛش انثاؼس.  كًا أ

اِ " اعرؼًاالخ انًٛذاٌ فٙ انًقاستح األَصشتٕنٕظٛح ٚرغٛش كؾاْذ ػهٗ  ًّ يشؼهح يا ٔػهٗ األفكاس أّيا يا ع

انًغٛطشج، ْٔزا يا ًٚكٍ أٌ َعذِ فٙ ذقاسٚش انثؽٕز انؼهًٛح. كًا ًٚكٍ أٌ ٚغرؼًم انًٛذاٌ كًشظغ يإقد 

أٍٚ فٕٓ يكاٌ انرعشتح األيثشٚقٛح، نٛظ تًفٕٓو انؼهٕو انذقٛقح ٔنكٍ يكاٌ نهرعشتح ٚقٕو ػهٗ انًالؼظح 

ب نهثاؼس فٙ األَصشتٕنٕظٛا، ٚؾشغ فّٛ اعرؼًاالخ انًٛذاٌ انذقٛقح ٔنثُاء اإلؽكانٛح، كًثشس نفكشج أٔ خطا

 انًخرهفح تٍٛ انرٛاس انعذنٙ ٔ انرٛاس انطثٛؼٙ ٔانرعشٚثٙ َٔظشج كم يُٓى نًغاس تُاء انًٕضٕع.

يٍ ظٓح أخشٖ ٚرُأل انًإنف ذُاقضاخ انؼًم انًٛذاَٙ فٙ انذساعاخ األَصشٔتٕنعٛح. ٔكٛف أٌ 

فٙ انٕقد انز٘ ذقرضٛش فّٛ انًؼشفح األَصشتٕنٕظٛح انرٕغم أكصش فٙ  االترؼاد ػٍ انًٛذاٌ ٚقثػ يصًُا
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انًعرًغ انًذسٔط ٔاأليش َفغّ تانُغثح نهًإسخٍٛ، أٍٚ ٚؽرم يإسخٕ انفرشاخ انقذًٚح يكاَح أَثم يًٍ ٚٓرى 

تانفرشاخ انًؼافشج ؼٛس االترؼاد ػٍ انؽاضش ٚشفغ يٍ يكاَح انًإسؾ. ئر أٌ انًٛذاٌ ال ُٚثغٙ أٌ ٚقضٙ 

 ٗ انًغافح األكادًٚٛح  ٔانؽٛاد انؼهًٙ ػه

فٙ ظاَة آخش يٍ انكراب أؽاس ئنٗ انًغانطاخ انرٙ قذ ٚقغ فٛٓا انثاؼس ؼٕل ظشٔف اَعاص انؼًم 

انًٛذاَٙ ٔيٍ تُٛٓا أال ٚؽذد انثاؼس تؾكم دقٛق انفرشج انرٙ قضاْا فٙ انؼًم انًٛذاَٙ، ٔٚضشب يصال ػهٗ 

ٔ"تٛاس تٕسدٕٚ" فٙ دساعرّ نهًُاصل انفشدٚح فٙ  ائم انُٓذٚح،رنك "كهٕد نفٙ عرشٔط" فٙ دساعرّ نهقث

 تاسٚظ. ؼٛس نى ٚؾٛش ئنٗ يذج انؼًم انًٛذاَٙ.

ٔفٙ األخٛش ٚذػٕ انًإنف ئنٗ ذؽذٚس طشٚقح انرفكٛش فٙ تُاء يٕضٕع انثؽس، يقذّيا ئظاتاخ ػٍ 

اإلؽكاالخ انرٙ ذؼرشك انثاؼس انًثرذئ ٔانقفاخ انرٙ ٚعة ٚرخهٗ ػُٓا ٔيا انز٘ ٚعة االْرًاو تّ ػُذ 

 يًاسعح األَصشتٕنٕظٛا. 
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