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 48 – 46ص , َ  2006عجزّّّ  –اٌغٕخ اٌضبُٔخ واٌعششوْ  – اٌعذد األوي 0ً رلٍخ طٕبع ادلغزمج
 ...  شخصُت اىعذد  

ذوزىسح ٌطُفخ اٌىٕذسٌ أعزبر أطىي اٌزشثُخ ثىٍُخ اٌزشثُخ األعبعُخ وِذَشح ِشوض األِىِةخ  اٌ
عٍٍّ وٌٍذوزىسح ٌطُفخ أٔشطخ واٌطفىٌخ ثذوٌخ اٌىىَذ رفزخش دائّب ثأهنب ثٕذ اذلُئخ وخشغلخ لغّهب اٌ

وٌمةذ  .  رشثىَخ ِزعذدح وِشبسوبد صمبفُخ واعزّبعُخ فعبٌخ وِزُّضح عًٍ ادلغزىٌَن احملٍٍ واإللٍٍُّ
راع طُزهب وصادد شهشهتب ِٓ خالي ِىلعب ادلزُّض عًٍ شجىخ االٔزشٔذ واٌزٌ َعزّّ ِٓ ِٕهال عةزثب  

الوح عًٍ اٌعذَذ ِٓ ئطذاساهتب اٌفىشَخ واٌزشثىَةخ  ع.. ٌىً ادلعٌُٕن وادلهزٌّن ثشئىْ اٌزشثُخ وأطىذلب
ورزّشوض وٍهب ؽىي أطةىي اٌزشثُةخ   . اٌيت هتُ ادلخزظٌن يف رلبي اٌزشثُخ واٌفىش اٌزشثىٌ اإلعالٍِ

واألِىِخ واٌطفىٌخ ألهنب رإِٓ دتبِب ثأْ وً ِىاطٓ ٘ى عضء ِٓ اٌضشوح اٌجششَخ اٌيت غلةت ِىاطةٍخ   
وأْ اٌزشثُخ واٌزعٍُُ علةب اٌشوُضرةبْ   ..  عٍُّخ ِغزّشح ِزظبعذحرُّٕزهب واعزضّبس٘ب يف آْ واؽذ يف

وادلعشفخ واٌمذسح عًٍ اعزخذاِهب واوزغبهبب ِهبسهتب ٍ٘ اٌطشَك األِضً . األعبعُزبْ يف اٌزُّٕخ اٌجششَخ
طٕبع ادلغزمجً ؽبوسد اٌذوزىسح ٌطُفخ ؽغٌن اٌىٕذسٌ عؼى ُ٘ئخ اٌزةذسَظ ثىٍُةخ   .. ئىل إٌّى

وِذَشح ادلشوض اإللٍٍُّ ٌٍطفىٌخ واألِىِخ واعزعشػٕب ِعهب اٌعذَةذ ِةٓ أفىبس٘ةب     اٌزشثُخ األعبعُخ
 .وا٘زّبِبهتب اٌيت هتزُ ثبإلٔغبْ وّؾىس ٌٍزُّٕخ اٌجششَخ

 
.. ّعخض وّفخش مثريا بأّل بْج اهلُئت وخشجيت قسٌ اىيغت اىعشبُت بنيُت اىخشبُت األسبسيُت  :  1ط 

ٔ  ؟ وٕيو  ُي وٕو خططج ملب وصيي  لى جلبٍعٍ ؟ فنُف مت ٕزا اىخحىه وٍىت بذأث ٍشىاسك ا
 مو طَىحبحل ؟  حققج
وّب َغعذين وَششفين أْ أوىْ ثٕذ اذلُئخ وخشغلخ لغُ اٌٍغخ  اٌىشميأشىشن عًٍ ٘زا اٌضٕبء  

ظض اٌٍغةخ  واخزشد خت 1987يف عبَ  ٌمذ ثذأد ِشىاسٌ اجلبِعٍ. اٌعشثُخ ثىٍُخ اٌزشثُخ األعبعُخ
اعزشًن أً٘ االخزظبص ِٓ روٌ اخلّّح وٍّب اعزغذ أِش ٘بَ مث اعزخًن أػع أ٘ذايف ثعذ أْ . اٌعشثُخ

وأصٕبء دساعيت يف وٍُخ اٌزشثُخ األعبعُخ وٕذ شذَذح احلشص عًٍ ئرمةبْ أاةبصٍ    اهلل عجؾبٔٗ ورعبىل
وِشاععخ أعبرزيت ثعذ رغٍُُ أابصٍ دلعشفخ أوعٗ رطىَش٘ب وٌمذ اعزفذد وةضًنا ِةٓ ِالؽهتةبهتُ    

  .ٌزىعُع دائشح اٌزعٍُ ورىضُف خّّاد اٌزعٍُاٌزٌ أٔظؼ ثٗ ادلزعٌٍّن األِش ٘ى ورشغُعهُ ورىعُهُ و
ب ِةٓ اٌزخطةُ    ٔىع ئْ ا٘زّبٍِ ثأْ أؽظً عًٍ اٌزمبدَش اٌعبٌُخ أصٕبء ادلشؽٍخ اجلبِعُخ وبْ

ولجةً أْ  . دلغزمجٍٍ اٌعٍٍّ فجّغشد أْ هتُأد يل اٌفشطخ يف ئدتبَ دساعيت اغزّٕزهب ثفؼً اهلل رعةبىل 
ثّّٔبِظ ادلبعغزًن وٕذ سثخ ثُذ أعزين ثأثٕبئٍ ويف ٔفظ اٌٍؾهتخ أواطً لةشاءايت وصَةبسايت   أٌزؾك 

وأٔفمذ ِع صوعٍ اٌىضًن ِٓ ادلبي واجلهذ واٌزؼؾُبد يف عجًُ ئدتبَ دساعيت سغةُ   ٌٍّشاوض اٌضمبفُخ
ش ثبٌٕةذَ أثةذا   وٌمذ خغشٔب وضًنا ِٓ إٌبؽُخ ادلبدَخ وٌىٕٕب مل ٔشع... ادلىاسد احملذودح ٌٕب يف اٌغشثخ 
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فبٌعٍُ طشَك اٌغعبدح احلمخ أِب يف ِشؽٍخ اٌذوزىساٖ فٍمذ ؽظٍذ عًٍ ثعضخ ِٓ اذلُئخ فغهٍذ يل األِش 
عٕةذِب رضوعةذ   فت واسرُبد ادلىزجةبد  ِظبؽجخ اٌىزعًٍ وٕذ وِب صٌذ ؽشَظخ . ثظىسح وجًنح

ذ أؽةزف   ٌص وِب. ووبْ صوعٍ ِغشوسا عذا ثزٌهوزيب اٌعٍُّخ ِعٍ أخزد ودخٍذ عشب عذَذا 
بٌىضًن ِةٓ ادلمزُٕةبد ادلبدَةخ    ث أؽزف ٔين مل اٌيت حتًّ روشَبد لذؽلخ يف ؽٌن أ ثجعغ رٍه اٌىزت

ويف وً َىَ ٔضداد لٕبعخ ثأْ اٌعٍُ ٔىس وأْ اٌزشثُخ ادلغةزذاِخ   وضًنا فٍُ أوٓ ؽشَظخ عٍُهب األخشي
 .أعهتُ ٌزح وِظذس اٌعضح
وأْ ادلشمخ رعمجةهب  اٌعٍُ ثبٌزعٍُ  أْث صَئؽلبْ عب ويف أعّبلٍضلى طٍت ادلعشفخ أؽت اٌطّىػ 

وأْ ؽىاء إَّٔب وبٔذ دتزٍه طبلبد عهتُّخ شأهنب شأْ اٌشعً ئرا أطةشد عٍةً اٌىفةبػ     اٌغعخ
وِٕز اٌظةغش  . ثطبلبهتب وسعبٌزهب وعش ععبدهتب؛ حتمُك راهتب وخذِخ رلزّعهب –ٍ٘ أوال  –والزٕعذ 
ٌشذائذ فاْ األشغبس رغٍُ ِٓ اٌشَؼ اٌعبطف وِهّب وبٔذ ا ٔهتشح رفبؤئهتش ئىل ادلغزمجً أأؽت أْ 

حتمُك ادلضَةذ   عًٍطّىؽبيت ثفؼً اهلل رعبىل وأعًّ ِٓ  اٌىضًنٌمذ ؽممذ  .ثٍُٕهب ذلب وأضٕبئهب ِعهب
  .عًٍ اٌظعُذ اٌعٍٍّ واٌعٍٍِّٓ االصلبصاد 

 
يَُيٍ  ىَني احمليٍ واإلقخسوٍخَُضة عيً امل وٍشبسمبث ثقبفُت واجخَبعُت فعبىت ىل أّشطت:  2ط 

مَب أُ ىل ٍىقع ٍخَُض عيً االّخشّج فيَبرا ال َسخفُذ املعُْني ببىشئىُ اىثقبفُيت واالجخَبعُيت   
بنيُبث وٍعبٕذ اهلُئت بأفنبسك وإخَبٍبحل يف املىاسٌ اىثقبفُت واىْذواث واملْبسببث اى  حعقيذ  

 عيً ٍذاس اىعبً اىذساسٍ ؟ 
شبسمبث أً قصىس ٍِ املعْيُني هيزٓ   ٕو َشجع رىل لىل مثشة ٍشبغيل أً عضوفل عِ ٕزٓ امل

  األّشطت يف اهلُئت ؟
و٘زٖ شهبدح أعزض هبب وآًِ أْ أوىْ دائّب عٕذ ؽغٓ عًٍ ٘زا اٌضٕبء  -ِشح أخشي–أشىشن  
اٌةيت  –عىاء وبٔذ ِٓ اذلُئخ وػّٓ دائشح ا٘زّبِبيت ختظظٍ  ئٔين أسؽت ثىً دعىح يف رلبي. اٌهتٓ

ٔةذوح  وبٔةذ  آخش ِشبسوخ يل يف وٍُخ اٌزشثُخ األعبعُخ  ئْ.  ِإعغخ أخشيأٌ أو ِٓ أٔزٍّ ئٌُهب 
طبٌجخ ثبإلػبفخ ئىل أعؼبء ُ٘ئخ  500أوضش ِٓ إٌذوح رتبً٘نَخ ثعٕىاْ أٔب رىاق ثأخاللٍ وٌمذ ؽؼش 

يف ِىالةع   عذَذحِشبسوبيت اٌئطذاسايت وئْ . ووٕذ ػّٓ رلّىعخ ِٓ اٌؼُىف اٌزذسَظ يف اٌىٍُخ
ِمشؤخ ثىٍُخ اٌزشثُةخ األعبعةُخ   ٘ب داخً وخبسط دوٌخ اٌىىَذ وغًن يف وعبئً اإلعالَاالٔزشٔذ و

َعزةّّ  األِش ويف اعزمبدٌ أْ ٘زا اٌزشثُخ األعبعُخ وٍُخ اٌزعشَف ثٕفغٍ ثأٔين ِٓ وأؽشص دائّب عًٍ 
ئٔين ألةذَ اٌىةضًن ِةٓ    . فهٍ طبؽجخ فؼً وجًن عًٍ يف ظلىٌ اٌعٍٍّ وادلهين ِٓ ؽك اٌىٍُخ عٍٍ

ش ذلٓ ثادتبَ وأفزخش أْ ألىي ذلٓ ئٔين ثٕذ اٌىٍُخ وأعذد اٌجبعجبيت يف اٌىٍُخ االعزشبساد اٌزشثىَخ ٌطبٌ
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أؽةضهٓ  واإلعهبَ يف خذِخ اجملزّع ععُب ئىل دتىٌن ادلشأح يف رتُع ادلُبدَٓ دساعزهٓ ورىعُع صمبفزهٓ و
أو يف  اٌظعبة ورىىْ ٘زٖ االعزشبساد ئِب ِٓ خالي االٔزشٔذ أو يف اٌغبعبد ادلىزجُةخ  جتبوصعًٍ 

 .اٌٍمبءاد اٌفشدَخ واجلّبعُخ
سأَنٌ ؟ ولىل أٌ ٍذي ّبىج ٍب  –َقىىىُ أُ اىْسبء أفشيِ وصىه املشأة ىيربملبُ اىنىَ  :  3ط 

 املشأة حقىقهب ؟
وألوي ِشح أطجؼ  ٌّّدلبْ احلبيلرشىٍُخ اٌمذ ٌعت طىد ادلشأح اٌىىَزُخ دوسا وجًنا يف حتذَذ  

ٌطشق عزة إٌغبء ضلى طٕذوق االلزشاع وٍ٘ ٔمٍةخ ٘بئٍةخ   رتُع ادلهزٌّن ثبٌغُبعُخ ػلبوٌىْ ثىً ا
ِمبسٔخ ثبٌغٕىاد ادلبػُخ اٌيت ٔبلشذ أٍُ٘خ ادلشأح ثبحلمىق اٌغُبعُخ سغُ أْ اٌذوي ادلزؾؼشح ختطةذ  

فاْ عذَ فىص٘ب ال َعين فشةٍهب  وأعزمذ أْ ادلشأح اٌىىَزُخ مل رفشً يف االٔزخبة . ٘زا احلىاس اٌزمٍُذٌ
اٌعمٍُخ إٌّطُخ ال صاٌذ رٕهتش يف وضًن ِٓ األؽُبْ عًٍ أْ ادلشأح ربثعخ ال ششَىخ أو عذَ عذاسهتب فاْ 

و٘زا خًٍ ٌٗ عزوسٖ اٌعُّمخ واٌزغًُن ٌٓ َىىْ هبزٖ اٌغهىٌخ وٌىٕٗ ثذأ َشك طشَمةٗ وِةب َغةًّ    
ثبٌفشً ٘ى يف ؽمُمزٗ جتبسة ودسوط ِىػع فؾض وحتًٍُ ٌطجُعخ اٌزؾةذَبد وعةجً اٌزؾةشن    

اٌغُبعُخ يف أوىل جتبسهبب ادلشأح  وِٓ ادلإوذ أٔٗ يف االٔزخبثبد اٌغبثمخ صادد صمبفخ. واٌزىزُه ادلغزمجٍٍ
وٌىةٓ   أو اٌغُبعُخ ٌمذ ؽظٍذ ادلشأح اٌىىَزُخ عًٍ ؽمىلهب اٌّّدلبُٔخ. يف اٌزظىَذ واٌزششُؼ اٌّّدلبين

ادلغزمٍخ فال ثطشَمخ رعىظ ؽشَزهب اٌزبِخ و دتبسط ادلشأح ٘زٖ احلمىقرغزطُع أْ اٌغإاي ئىل أٌ ِذي 
 اجملزّع ِةٓ اجلٕغةٌن هبةزٖ احلمةىق     َإِٓوئىل أٌ ِذي ؟ رٕطٍٍ عٍُهب اٌىعىد االٔزخبثُخ اخلبوَخ

ومبىا٘ت وِإ٘الد إٌغبء؟ ئْ ئعبدح اٌضمخ ثمذساد ادلشأح ورىعُخ اجلّبً٘ن ثشعبٌزهب احلؼبسَخ غذا ِٓ 
وٌىَبد اٌىطُٕخ ثبد الصِةب يف  أُ٘ وظبئف اٌىعبئ  اٌزشثىَخ وذلزا فاْ حتذَش ادلٕب٘ظ ٌزغزىعت األ

 .ظً ادلزغًناد احملٍُخ واٌذوٌُخ
اٌىطُٕخ و٘زا َزطٍت أْ رشةبسن يف   اٌمؼبَباٌىىَزُخ اٌعبٍِخ ثذوس ِزٕبَ يف خذِخ  ادلشأح رمىَ

وأَ وثٕذ وأخةذ وصوعةخ   ورلزّعهب اٌمىأٌن وادلشبسَع اٌيت رزعٍك اُبهتب  طُبغخ وِٕبلشخ والزشاػ
ٌٍعًّ فُٗ ٘ةذَ ٌسعةشح    ادلشأحثبألِظ سا٘ٓ اٌجعغ عًٍ أْ خشوط  . ٕخوِىاط وِىظفخ وسثخ ثُذ

ة عىظ رٌه وصلؾذ يف ادلىاصٔخ يف األِشَٓ ِعب ئىل ؽةذ وةجًن وسغةُ     اّذ اهلل- ادلشأحفأصجزذ 
واٌُةىَ وسغةُ    اٌيت رظبدفهب، ؽبٌفهب اٌزىفُك يف ئصشاء األعشح ثضمبفزهب وخّّاهتب وئعهبِبهتب ادلظبعت

ُخ فاْ اٌزؾذٌ َزىشس ً٘ رىاطً ادلشأح طعىد٘ب خلذِخ رلزّعهب ويف ٔفظ اٌٍؾهتخ سعبَخ ادلغبفخ اٌزبسؼل
أعشهتب؟ ثبٌٕغجخ يل فاْ ادلشأح اٌىىَزُخ لبدسح عًٍ وغت اٌزؾذٌ ووغش اٌعضٌخ اٌيت فشػذ عٍُهب فٍُ 

ؾمُك رٌه ال وٌز .دتبسط دوس٘ب اٌطجُعٍ يف اختبر اٌمشاس وادلغبعلخ يف اٌمُبدح وحتًّ ادلغئىٌُبد اجلغبَ
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إٌغبئُخ ورٌه ِٓ خالي رعبػذ اٌشعةبي   ثذ ِٓ ئعذاد اٌّّاِظ اٌزعٍُُّخ ٌزُّٕخ اٌىعٍ وطمً ادلىا٘ت
 .وإٌغبء يف أداء ٘زٖ ادلهّخ ادلٍؾخ

 
ٕو ىل أُ حىضحٍ رىل ؟ " صيح اجملخَع مئ  –لرا صيح اىطفو املشإق " ٍِ أقىاىل :  4ط 

 ومُف ّخعبٍو ٍع املشإق ؟ 
رعزّّ ِشؽٍخ ادلشا٘مةخ ِةٓ ادلشاؽةً اذلبِةخ     ؽُش  األعلُخ عًٍ عبٔت وجًن ِٓئٔٗ عإاي  

ػلبوي حتذَةذ ِغةبسارٗ   عٓ ٘ىَزٗ و َجؾش اٌشبة( ِشؽٍخ اٌزىٍُف)ففٍ فزشح ادلشا٘مخ واحلغبعخ 
فاْ ؽذد٘ب ثشىً واع اُش َشرمٍ ثٕفغٗ وأعشرٗ ورلزّعٗ وةبْ  ورشرتخ أؽالِٗ اٌىسدَخ ادلغزمجٍُخ 

ئْ ػؾبَب ادلخذساد ِعهتّهُ ِٓ اٌشجبة وئْ اٌزطشف . ٍّغزّع واٌعىظ طؾُؼرٌه عبئذا ٘بِب ٌ
ٌمٍخ سطُذٖ االعزّبعٍ وعشعخ أذفبعٗ اٌعبطفٍ ثغهىٌخ  ئرا ُخِذَع اطلذعَجذأ غبٌجب ِع األغشاس فبٌغش 

اٌجطبٌخ وادلعبوغبد واٌزةذخٌن واٌزةهىس يف لُةبدح    فُمع يف ِضاٌك ال ؽظش ذلب ِٓ ِضً اٌزىعٗ ضلى 
ؽلزٍه اٌشبة لىح عجةبسح ئْ مل  . اجلٕظ وادلخذساد واإلس٘بةواٌعٕف د واٌفشاس ِٓ ادلٕضي وادلشوجب

اٌةٕفظ ئْ مل رشةغً   : ٌزذًِن اعزٕبدا ئىل اٌمبعذح اٌزشثىَخ اٌشاعخخرزغٗ ضلى ارىظف يف اٌزعًّن فمذ 
 .ثبخلًن شغٍزه ثبٌشش

 :ٓ واعجٕب اجتب٘ٗػلزبط ادلشا٘ك ئىل رعبًِ ِزُّض ٍَُك ثمذسارٗ اٌعمٍُخ واجلغذَخ وِ
-اٌزغةىق -ِشب٘ذح ادلجبسَبد اٌشَبػةخ  –دخىي اٌغُّٕب )ادلشبسوخ يف ِب ػلجٗ ادلشا٘مىْ  .1

 .وٍ رزىصك اٌعاللبد..( األٌعبة اٌزمُٕخ

احلزس ِٓ االعزهزبس واٌغخشَخ ِٓ ٌجغهُ و٘ىاَبهتُ فاْ األرواق ِزغًنح اغةت األصِٕةخ    .2
 .واٌجُئبد واٌعّش اٌضِين ٌسفشاد

 .ثظىسح ِٕزهتّخ اس اإلغلبيب ِع ادلشا٘كاعزخذاَ احلى .3
 .ِشبسوزٗ يف اختبر ثعغ اٌمشاساد اخلبطخ ثٗ .4
اٌيت ػلت اٌمُبَ هبب وٍ َزةذسة وَعزةبد    األعشَخاٌفشدَخ وادلغئىٌُبد  ثعغدلشا٘ك ا رىٍُف .5

 .ثبٌزذسط حتًّ رجعبد األعّبي

 .رظىَت اخلطأ ثشفك .6
 .وئثذاّعب عٍىوًبا ؤشغعٗ إلثشاص رارٗ واٌضمخ فُّب َمىَ ثٗ ادلشا٘ك فىّش .7
 .ٔفزؼ ٌٗ اجملبي ٌجٕبء ِشبسَعٗ اٌشخظُخ .8
 .رشغُعٗ عًٍ اٌفىش اجلّبعٍ واٌعًّ ِع سوػ اٌفشَك .9

 .اٌظؾُؾخ ؤشش اٌضمبفخبٌزشثُخ اجلٕغُخ اٌغٍُّخ رعب٘ذٖ ثاٌظؾُخ ورىػُؼ األِىس  .10
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ولىع أٌ خطأ ؽىت ال  اٌظذق عٕذرعىَذ ادلشا٘ك عًٍ وادلٕزهتّخ عٍغبد ادلظبسؽخ  .11
 .عالعٗ وَظعت َىّّ

 .يت هبب لبَ ادلشا٘كاٌزمُُُ وادلزبثعخ اٌغٍُّخ ٌإلصلبصاد اٌ     .12

اٌجعذ عٓ ادلضبٌُخ وإٌهتش ئيل اٌشبة ٔهتشح والعُخ ِزؾشسح ِٓ اجلّىد فٍىةً عظةش    .13
ؽلًُ ثعغ أوٌُبء األِش ئىل رظىَش ادلبػٍ ثظىسح صاُ٘خ خبٌُخ ِٓ األخطبء فُهب ِجبٌغخ  .ِالزلٗ

فُشعش اٌشبة ثأٔٗ شةبر  ...ىٌىْ ألثٕبئهُ وٕب ال ٔفعً وزا ووزا أثذا يف جتًُّ ادلبػٍ فُم
 .وغًن طجُعٍ فُّعٓ يف االضلشاف
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ٕو حعشفني اىطشَق لىل ٍطبخل ؟ وٕو حسخطُعني اىخىاصُ بني ٍخطيببث عَيل اىىظُفُيت  :  5ط 
 وبني سسبىخل األسشَت  ؟

صواعةٍ ثةال خبدِةخ     ٔعُ أؽت اٌعًّ يف ادلطجخ وٌمذ عشذ ٌفزشاد طىٍَخ لجً وثعذ  
ووزٌه خبٌيت اٌىضًن ِٓ اخلّّاد اٌعٍُّخ اٌيت اعزفذد  –أِذ اهلل يف عّش٘ب  –واعزفذد ِٓ واٌذيت 

وعٕةذِب  . ِٕهب الؽمب ثظىسح أوّّ عٕذِب عشذ ألوضش ِٓ عجع عٌٕن يف اٌىالَبد ادلزؾذح األِشَىُخ
وأعذ يف . ثعغ اٌىعجبد اخلفُفخ ٔغبفش ٌٍغُبؽخ أعذ ادلطجخ غلزثين ئٌُٗ ئْ وٕب يف شمخ فألىَ ثطهٍ

ِٕبعجبد األطجبق اخلًنَخ فشطخ عُذح ٌزغذَذ صمبفيت يف ٘زا اجملبي وادلغبعلخ ادلزىاػعخ يف ئصلبػ ِضةً  
واألوالد اٌىىَزُخ وأؽزف  يف ِىزيب ( واحملبشٍ)أؽت حتؼًن ادلعغٕبد وأطجبق احلٍى . ٘زٖ األٔشطخ

ٔت رىعُع خّّايت ِٓ خالي اٌظذَمبد واٌةّّاِظ  مبغّىعخ وزت أعزعٌن هبب ِٓ ؽٌن ِخش ئىل عب
وعالوح عًٍ رٌه يل شغف وجًن ثذَىىس ادلطجخ ورٍعجذ ا٘زّبِبيت ثبٌطجخ ثذوس ٘بَ يف . اٌزٍفضَىُٔخ

رىصُك عاللبيت ثعذد ِٓ اٌظذَمبد واٌؼُىف ؽُش رظجؼ األؽبدَش ادلزظٍخ ثبدلطجخ ِفزبؽب ٌٍزمبسة 
 ...وِعشفخ شخظُبد اِخشَٓ وظل  ؽُبهتُ 

 ادلطجخ ئىل دسعخ أٔين وٕذ وِبصٌةذ  أوشِين اهلل رعبىل ات رشثُخ األثٕبء وادلعشفخ واٌعًّ يف
ٌمذ أٔعُ اهلل رعبيل عٍٍ . اعزطعُ اجلٍىط ٌغبعبد طىاي يف ادلىزجخ أو ادلطجخ أو ِع األثٕبء دوْ وًٍ

ؽُةبيت  ئْ . عةٕىاد  10عٕخ وأطةغشُ٘   21، أوُّّ٘ ععُذح وسصلين ثأسثعخ أثٕبء وثٕذ ثأعشح
ٕؾذ اٌفشطخ وّب أْ األؽةذاس األعةشَخ   وّزعٍّخ وِعٍّخ ععٍزين أظلٍ ٔفغٍ وأسرمٍ هبب وٍّب ع

ئٔين أشبسن صوعٍ . واجملزّعُخ رشىً سافذا أعبعُب أرأًِ فُهب وأساعع ؽغبثبيت وأعذد ئعزشارُغُبيت
ال ختٍى احلُةبح ِةٓ    .وأثٕبئٍ واثٕيت يف عٍُّخ اٌزعٍُُ واٌزعٍُ وأؽبوي أْ أفزؼ وً إٌىافز ِٓ ؽىيل

 .أعشيتِزطٍجبد عٍٍّ وأوٌىَبد ثٌن وألبسة أؽبوي أْ أواصْ اٌزؾذَبد وٌىٕين 
  
حخَخعني بشخصُت ٍخَُضة فنُف حصفني شخصُخل وٕو حأثشث ببىغشة عْيذ دساسيخل   :  6ط

 ْٕبك وٍبرا محيخُٔ ٍِ ثقبفخهٌ ؟ 
أعشك األطفبي، واذلذوء، ئٔين . وأدثه اإلعالٍِ اٌشفُع رىاػعه اجلُوؽغٓ ظٕه  ٘زا ِٓ 

وأعزّزع ثزٕهتُف ورشرُت ِطجخٍ وِىةزيب  طخ، واٌزفبؤي، واٌزشرُت، واٌزغذَذ، واٌزذسَظ، واٌجغب
ً ؤغّبرٗ اٌظجبػ  ؼىءِفزىٔخ ثو وال أؽةت   واعزّزع يف اجلٍىط عًٍ شبطئ اٌجؾش ولذ األطةُ

 ْ اعزّع ٌٍخةّّاد اجلذَةذح  أأؽت . ِشب٘ذح اٌزٍفبص ٌفزشاد طىٍَخوزٌه ال أؽجز ، ووضًنا اٌغهش
ْ أوأؽةبوي   أؽشص عًٍ رىىَٓ اٌظذالبد اٌفىشَخ. بوجتزثين ادلٕبلشبد اذلبدفخ يف األعشح وخبسعه

  .وٌمذ وىٔذ طذالبد فىشَخ ِزُٕخ وذتُٕخ  عزفُذ ِٓ شىت ادلظبدس ادلعشفُخ ادلزبؽخأ
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فٍغفيت يف احلُبح واٌيت أود رطجُمهب ِٓ خالي شخظُيت ٍ٘ أْ احلُبح ٌُغذ ِغبًل صلُٕهب ألٔفغةٕب  
ُ  ،عؾش األِىِخثىػىػ ش و٘زٖ اٌشؤَخ رفغ. ثً ٍ٘ ئعهبِبد ٔمذِهب ٌغًنٔب وغبَةخ   ،وعش اٌزعٍةُ

، وؽمُمخ ادلىاطٕخ وِٓ ِغزٍضِبد ٘زٖ اٌشؤَخ اٌعفى عٓ صالد اِخشَٓ واٌزفةبؤي واٌضمةخ   اإلطالػ
 .ثبٌٕفظ واٌزىاطً اٌفعبي ِع اجلُّع

اٌيت أرعبًِ ِعهةب لةشاءح أو   ألع يف فخ اٌزمّض ِهّب وبْ لشة اٌشخظُخ اٌفىشَخ  أوشٖ أْ
وئرا الزٕعةذ  . دوْ رمٍُذا ذلب ؽت أْ أٔزمٍ اجلبٔت اإلغلبيب ِٓ وً شخظُخ ِزفىلخِعبئشخ وٌىٕين أ

ٍ ئعذاد أو , رأٌُف وزبة )ألجً ادلشبسوخ يف اٌعًّ ثفىشح  ثشٔةبِظ  رظةُُّ  أو , ِششوع اعزّةبع
ذ وال فأين ألجٍٗ عًٍ ػىء االلزٕبع ثبٌعًّ فٍزٌه أعًّ ثال وًٍ وأؽبوي ثةزي اجلهة  ...( ئعالٍِ

  . ئىل ادلضجطبد ٌزفذ وضًناأ
بي دساعيت اٌعٍُب ومل ٔىٓ ر٘جٕةب  إلوّاٌذوزىس ثذس ٍِه ىل اٌىالَبد ادلزؾذح ِع صوعٍ ئر٘جذ 

ٔهتةبس  أ لجً، فىبٔذ جتشثخ عذَذح وخّّاد رعٍُُّخ ِزٕىعخ يف رٍه اٌمبسح اٌفغُؾخ اٌيت رشذ ٌُهب ِٓئ
ٌمذ وبٔةذ  . اٌيت رّٕى ثبطشاد دورضد٘ش ثبدلىزجب اٌيت رٕزضع اإلعغبة ٌُهب، ورعظ ثبجلبِعبدئاٌعبمل 

وليت مث اطشف ِب رجمً ِٓ اٌىلذ عًٍ سعبَخ  رأخز ِعهتُيف لبعبد اٌذساعخ وِمبعذ ادلىزجخ اٌذساعخ 
طةىس فُهةب   أعذ فُهب ػةبٌيت و أاجلبِعخ آٔزان ٍ٘ ِٕضيل اٌضبين  ِىزجخ األثٕبء ورذثًن ادلٕضي، ووبٔذ

عٕىاد واعزفذد وضًنا ِةٓ اٌضمبفةخ    7لشاثخ  اٌىالَبد ادلزؾذح األِشَىُخ ٌمذ عشذ يف . فىبسٌأ
وؽؼىس ثشارلهب وبْ أسوعهب اٌجؾش يف ِىزجخ اجلبِعخ ٕ٘بن ِبصٌذ أؽزف  ثزوشَبد رتٍُخ اٌغشثُخ و
احلىاس ِع اٌضِالء واٌضُِالد وِٓ اخلّّاد اجلُذح اٌيت ؽظةٍذ عٍُهةب   اعزفذد وضًنا ِٓ واٌضمبفُخ 

اعزفذد اعزفبدح .  جلبِعخ ٌطالة وطبٌجبد اٌجىبٌىسَىطٕ٘بن أٔين لّذ ثاٌمبء ثعغ احملبػشاد يف ا
اٌةزٌ  ( Gerald. K ,LeTendre)وجًنح ِٓ ادلششف عًٍ سعبٌيت اٌذوزىس عًنٌ الرٕذس 

وال أٔغً أثذا ِىلفٗ اٌزشثىٌ عٕذِب ؽؼش ثٕفغٗ ٌىداعٍ , ِبصاي َىاطٍين ثبٌشعبئً واخلّّاد اٌزعٍُُّخ
. ٔٗ َضوٍ امسٍ يف اٌىضًن ِٓ ادلٕبعجبد اٌفىشَخ ألشبسن فُهبوّب أ يف ادلطبس ثعذ االٔزهبء ِٓ دساعيت

ئر ئٔين دسعةذ  ( Madhu. S ,Prakash)وّب اعزفذد أَؼب ِٓ اٌذوزىسح ِبدو ثشاوبػ 
االعزٕبء اٌىجًن و اٌيت رشوض عًٍ األٔشطخ احلشح (Deschooling)عٍٍ َذ٘ب اٌفٍغفخ اٌالِذسعُخ 

اٌؼخّخ وادلزُّةضح يف  ادلىزجبد اٌعبِخ ٔشبء ئخ اٌطفً ِٓ خالي ئْ ا٘زّبَ اٌغشة ثضمبف .ثبٌزشثُخ اٌجُئُخ
ٌمذ . يف دوٌخ اٌىىَذ ئغلبد ِضً رٍه ادلىزجبدٍذ٘شخ وأدتىن ِهب ووعبئٍهب وثشارلهب شٍء َذعى ٌألغب

" هتُئخ اٌطفً اٌشػُع ٌٍمشاءح"ؽبوٌذ ئعذاد ثعغ اٌّّاِظ اٌيت شب٘ذهتب وشبسن اثين أزتذ هبب ِٓ ِضً 
 . ولذ لّذ ثزطجُمهب يف ِشوض اٌطفىٌخ واألِىِخ" ٌمشاءحشجىخ رشُع ا"و

َزُّض اٌفىش اٌغشيب ثبٌزٕىع واٌزغذَذ وؽت االثزىبس واؽزشاَ ادلخبٌف ورعزين ِٕب٘غهةب ثزُّٕةخ   
ِٓ اٌالفذ ٌٍٕهتش أْ اٌغشة ؽلزٍه ئؽظبءاد دلُمخ عٓ . اٌزفىًن اٌعٍٍّ ادلإعظ عًٍ ِٕب٘ظ اٌجؾش 
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دلُضأُبد احملذدح ثذلخ ٌشعبَخ وّب لطع شىطب وةجًنا يف وػةع   روٌ االؽزُبعبد اخلبطخ وؼلظض ا
ِٕب٘ظ دساعُخ خبطخ هبُ فؼال عٓ ِإعغبد حتزؼٓ ِىا٘جهُ ورذرلهُ يف احلُبح اٌعبِةخ ورمٍةض   

اجلبٔت اإلٔغبين اٌزٌ ضلزبط ئىل أْ ٔعُٗ ؤجذأ ثٗ مبٕهغُةخ   ادلغبفبد ثُٕهُ وثٌن اٌفئبد األخشي و٘ى
ورتهىسَةخ  ( ئداسح اٌزشثُخ)ادلٕهتّخ ٌٍزشثُخ واٌضمبفخ واٌعٍىَ . اٌطفىٌخ ادلجىشح عٍُّخ ال العُّب يف ِشؽٍخ

ئْ اٌزىعهبد اٌزشثىٌ احلذَضخ يف عبدلٕةب اٌزشثةىٌ   (. َ 2006)وصاسح اٌزشثُخ واٌزعٍُُ )ِظش اٌعشثُخ 
 اٌىصُمةخ اٌشئُغةخ  رإوذ احلبعخ ئىل ِب روشد وٍ٘ ِٓ ِغزٍضِبد إٌهؼةخ اٌعشثُةخ اعةزٕبدا ئىل    

اٌزشثُخ ادلجىشح ٌٍطفً "اعبد ادلشععُخ ٌٍّإدتش اخلبِظ ٌىصساء اٌزشثُخ واٌزعٍُُ اٌعشة حتذ عٕىاْ واٌذس
 ".اٌعشيب يف عبمل ِزغًن

أْ اٌغشة ِٕهتىِخ ِٓ اٌزىعهبد وِٓ اٌزغةطُؼ  ثىػىػ أدسوذ  ٖخالي سعبٌيت ٌٍذوزىساوِٓ 
ح وِغبؽبد واععخ ٌالٌزمةبء  ادلخً أْ ٔعزّّ اٌغشة لىح واؽذح ِعبدَخ ٌٍششق ثً ٕ٘بن رىزالد وضًن

 .  واالسرمبء ئرا صلؾٕب يف فهُ أسوبْ احلىاس احلؼبسٌ
   
 

 ٍب ٍٕ إٌٔ لصذاساحل اىفنشَت ؟:  7ط 
ٌٍّخزظٌن يف  ٔين اوزجهبئبسٌ اٌزشثىَخ ورظىسايت اٌعٍُّخ وفىأابصٍ ٍ٘ طذي أطذاسايت وئْ ئ

عًٍ اٌزىاطً ِع غًن  خشيأِٓ عهخ  ؽشصأعشح، وّب عالٍِ، واألرلبي اٌزشثُخ، واٌفىش اٌزشثىٌ اإل
ولةذ  . وأخشي ٌسطفةبي  ٌٍىاٌذَٓ ادلخزظٌن ثبٌزشثُخ فأطذسد عذدا ِٓ اٌغالعً اٌزشثىَخ ادلجغطخ

 ابصٍأطذاسايت وئً شجىخ االٔزشٔذ ووػعذ فُٗ ِعهتُ عٍيب ٔشأد ِىلعب خبطب أ
http:// www.geocities.com/alkanderi1 

رةىٔظ  عةىسَب و ِظةش و )عذح دوي  َخ عذَذح يفوٕ٘بن عهبد وِإعغبد وِشاوض رشثى 
شجىخ االٔزشٔذ وفزؾةذ   طذاسايت ووػعزهب عًٍ ِىالعهب عًٍئاعزفبدد ِٓ ثعغ ( ...واٌغعىدَخ

 :وِٓ ٘زٖ اإلطذاساد.  واعع اجملبي دلٕبلشزهب رتبً٘نَب، واالعزفبدح ِٕهب عًٍ ِغزىي
 ثذس زلّذ ٍِه. زشان ِع درظىساد ٌزؾغٌن ادلخشعبد ثبالش: دساعخ ثعٕىاْ اٌزعٍُُ اٌذَين ,

اٌعةذد  . رلٍخ فظٍُخ ِزخظظخ رعىن ثمؼبَب اٌفىش واالعزهبد اإلعالٍِ, احلُبح اٌطُجخ , رلٍخ 
 .َ 2004اٌغٕخ اخلبِغخ طُف , 15

 2002  ثذس ٍِه. ثبالشزشان ِع د ،رعٍُمخ أطىي اٌزشثُخرأٌُف وزبة. 

  ثذس ٍِه. شزشان ِع دثبال ٕٔطٍك ِٕٗ وال ٕٔغٍك فُٗ: رشاصٕب اٌزشثىٌرأٌُف وزبة . 

  اٌٍغٕخ االعزشةبسَخ  . االثزذائٍواخلبِظ ِهبساد احلُبح ٌٍظف األوي واٌضبين رأٌُف وزبة
 . اٌذَىاْ األًِنٌ –اٌعٍُب ٌٍعًّ عًٍ اعزىّبي رطجُك أؽىبَ اٌششَعخ اإلعالُِخ 
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  خ وصاسح اٌزشثُة )ادلشوض شجٗ اإللٍٍُّ ٌٍطفىٌخ واألِىِةخ  . رأٌُف وزبة رشغُع اٌمشاءح– 
 (. اٌُىٔغىى

 ٌ(.ِىزجخ اٌفالػ)ثذس ٍِه . ثبالشزشان ِع د سلزظش وزبة رشاصٕب اٌزشثى 
 ِشوةض  )ثذس ٍِه . ثبالشزشان ِع د رشثُخ ادلشأح ِٓ ِٕهتىس زلّذ اٌغضايل: ِبال ٔعٍّٗ ألوالدٔب

 (.اٌشاَخ ٌٍزُّٕخ اٌفىشَخ
  ُّٕةخ اٌعٍُّةخ   اٌظةٕذوق اٌةىلفٍ ٌٍز  )ثذس ٍِةه  . ثبالشزشان ِع دعٍغٍخ رشثُخ األثٕبء

 (.واالعزّبعُخ 
  اٌظةٕذوق اٌةىلفٍ   )اٌشذح أَ اٌٌٍن؟ : خًن األِىس اٌىع  اٌزشثُخ( 4)عٍغٍخ رشثُخ األثٕبء

 (.ٌٍزُّٕخ اٌعٍُّخ واالعزّبعُخ 
  اٌظةٕذوق  )ثذس زلّذ ٍِةه  . ثبالشزشان ِع د: عجبساد ودالالد( 5)عٍغٍخ رشثُخ األثٕبء

 (.ذ اٌطجعحت: اٌىلفٍ ٌٍزُّٕخ اٌعٍُّخ واالعزّبعُخ
 ٍ(.وصاسح اإلعالَ , وزبة اٌىىَذ اٌضبٌش: رلٍخ اٌىىَذ) حتشَش ادلشأح يف فىش اٌمٕبع 
 ض شةجٗ اإللٍُّةٍ ٌٍطفىٌةخ    ادلشوة ) َأِػَىاٌء َرِشثِىَخ َعًٍَ اٌطُُّفىٌَخ ادُلَجىِّشح ِفٍ َدوٌَِخ اٌُْىَىَِذ

 (.واألِىِخ
  ْادلعهةذ  : ٕهتّخ ادلذْ اٌعشثُةخ دل( اٌطفً يف اٌىىَذ والع)ِشاععخ وحتذَش اش حتذ عٕىا

 .اٌعشيب إلظلبء دلذْ

 ؟ىخطىَش ٍؤسسبث اىخعيٌُ اجلبٍعٍ يف دوىت اىنىَجٍقخشحبث ٕو ىذَنٌ . 8
                 :اٌزعٍُُّخ ِٓ ادلمزشؽبد اٌيت ؽلىٓ اعزؾذاصهب يف ٘زٖ اٌمطبعبد

 .جتهُض اٌمبعبد ثبٌىعبئً اٌزمُٕخ احلذَضخ .1

 . اٌزىاطً اإلداسٌاعزخذاَ اٌَّّذ االٌىزشوين يف .2

 .اٌزخٍض ِٓ اٌشورٌن اجلبِذ يف ختٍُض ادلعبِالد .3

 ؽبٌةخ طبسئةخ   أٌ ؽبٌخ ئغّبء أو ورمىَ ثاععبفؼشوسَخ عُبدح طجُخ رمذَ اخلذِبد اٌ ئغلبد .4
 .اٌالصِخطشف األدوَخ وخبطخ يف وٍُبد اٌجٕبد و

سع اخلبطةخ  رمىَ ثزٕهتُُ اٌذوساد اٌزذسَجُةخ وادلعةب   عشحاألشعبَخ اعزؾذاس جلٕخ خبطخ ث .5
 .ثبٌزٕشئخ االعزّبعُخ

اٌعبِالد واٌطبٌجةبد يف   أطفبيشعبَخ ٌرشثىَخ ِزخظظخ راد رىٍفخ ِٕخفؼخ ؽؼبٔخ ئٔشبء  .6
 .اٌىٍُبد شلب َىفش أعىاء ِشغعخ عًٍ اٌزعٍُ دوْ اإلخالي ثأداء سعبٌخ األِىِخ اٌغبُِخ

 .عٍُّخ اٌزغغًُال عُّب  اخلبص ثبذلُئخ اٌعبِخ ٌٍزعٍُُ اٌزطجُمٍ رفعًُ شجىخ االٔزشٔذ .7
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اٌمؼبء عًٍ ؽبٌخ اٌزشاخٍ يف االٔزهتبَ اٌذساعٍ يف فزشح اٌغؾت واإلػبفخ وئَمةبف ٘ةذس    .8
 .األولبد

 ؟بصفخل ٍذَشة ٍشمض اإلقيٍَُ ىيطفىىت واألٍىٍت ٍب ٍٕ طَىحبحل ىيَشمض. 9
 أْ َزغع ٔطبق عًّ ادلشوض ٌُظً ئىل ادلضَذ ِٓ األفشاد واألعش ععُب ئىل صَبدحيف ئٔين أطّؼ  

اٌىعٍ اٌزشثىٌ ثمؼبَب األِىِخ واٌطفىٌخ وأَؼب ؽلزذ اٌطّىػ ئىل اٌزٕغُك ِع ِإعغبد اجملزّع ادلةذين  
ٌمذ عٍّذ يف ادلشوض دلةذح صةالس عةٕىاد    . يف حتمُك أ٘ذاف ادلشوض وحتغٌن سلشعبرٗ وّب ووُفب

 اجملةبي رشثىَخ وٍ٘ فزشح أربؽذ يل اٌفشطخ دلعشفخ اٌىضًن ِٓ رلشَبد األِةىس يف ٘ةزا   وّغزشبسح 
عًٍ ئدتبَ ادلغًنح ثظةىسح  ثعىْ اهلل عأعًّ ( ِذَشح ادلشوض)وئٔين ِٓ خالي ِىلعٍ اجلذَذ . احلُىٌ

َعزّّ ِشوض اٌطفىٌخ واألِىِةخ  . حورمٍُض اٌزؾذَبد وفزؼ آفبق عذَذ عًّرعبؤُخ ِٓ أعً رطىَش اٌ
ٌُخ وجًنح ٌالسرمبء ثأداء ئْ ادلغئى. ِشوضا ؽُىَب ٌٍزذسَت واالعزشبساد عًٍ ادلغزىي احملٍٍ واإللٍٍُّ

٘زا ادلشوض وٍ َىًّ ِغًنرٗ اٌضشَخ وَؼُف ئىل سطُذٖ ادلضَذ ِٓ اإلصلبصاد و٘ةزا ال َزؾمةك ئال   
ثزعبوْ ادلشوض ِع اجملٍظ األعًٍ ٌٍزعٍُُ اٌزٌ َجذٌ اعزعذادا وجًنا ٌٍزعبوْ واٌزطىَش ؤغأي اهلل رعبىل 

 .أْ َىًٍ ٘زٖ ادلغبعٍ ثبٌٕغبػ واٌزىفُك
بءاد ادلىضفخ اٌيت عشد يف األَبَ اٌمٍٍُخ ادلبػُخ ِع ِىظفبد ادلشوض وِع ادلغئىي يف ئْ اٌٍم 

 :أطّؼ ئىل رفعًُ ادلشوض ِٓ عذح عىأت ِٕهب .اجملٍظ األعًٍ ٌٍزعٍُُ رجشش ثبخلًن
عذَذح يف ادلشوض يف ػىء ُ٘ىٍخ اٌىؽذاد اٌزٕهتُُّخ اٌزبثعخ ٌسِبٔخ اٌعبِخ  وؽذاد اعزؾذاس .1

 .ٌه رفعًُ اٌزىطُف اٌىظُفٍ ٌٍعبٌٍِن يف ادلشوضٌٍزعٍُُ وَزؼّٓ ر

و٘زا عُزُ ثبٌزٕغُك ِع اجملٍظ األعًٍ  زطٍت رعٌُن ِىظفٌن عذدرىعُع ٔطبق اٌعًّ شلب لذ َ .2
 .ٌٍزعٍُُ

 .اٌعًّ عًٍ رطىَش ِىزجخ ادلشوض ورفعًُ دوسٖ يف خذِخ اجملزّع .3
 .عًّ ِىلع ِىعع ٌٍّشوض عًٍ شجىخ االٔزشٔذ .4
 .يف األعىاَ اٌمبدِخوعطٍخ اٌشثُع خ يف اٌفزشح اٌظُفُخ ئلبِخ اٌّّاِظ واألٔشط .5
االشزشان يف ثعغ اجملالد اخلبطخ ثبألعشح واٌطفً وادلشأح ورمذمي ٍِخظبد عٓ أُ٘  .6

 .ادلمبالد ِٓ أعً ٔشش اٌىعٍ اٌزشثىٌ

االعزفبدح ِٓ اخلّّاء وادلخزظٌن يف اجملبي اٌزشثىٌ وإٌفغٍ واالعزّبعٍ ٌشفع وفبءح ِذسثبد  .7
 .ثشىً أوّّادلشوض 

 :رىصُك اٌعاللبد ِع ادلشاوض ادلّبصٍخ يف ادلٕطمخ اٌعشثُخ واٌذوٌُخ ورٌه هبذف .8

 سث  ادلشوض ثبٌعبمل اخلٍُغٍ واٌعشيب صمبفُب واعزّبعُب. 
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   ثٕبء عغىس اٌزىاطً اٌضمبيف ورٌه عٓ طشَك دعىهتُ ٌضَبسح ادلشوض وئلبِخ األٔشطخ واٌةّّاِظ
 .إٌبفعخ ثظىسح دائّخ وعًٍ أعظ ساعخخ

  فزؼ آفبق عذَذح ٌٍّشوض. 

 اٌزعشَف ثاعهبِبد دوٌخ اٌىىَذ يف خذِخ لؼبَب اٌطفىٌخ واألعشح. 

 ئلبِخ أابس ِشزشوخ ِع اجلهبد ادلٕبظشح خبسط دوٌخ اٌىىَذ. 
 

عًٍ ئربؽزهب اٌفشطخ وٍ أعطش وأعّّ عٓ رلٍخ طٕبع ادلغزمجً ويف خزبَ ٘زا اٌٍمبء ئٔين أشىش 
 .زلّذ عجذاحلُّذواإلعالٍِ ادلزُّض اٌفبػً  ألعزبراوأخض ثبٌزوش ِشبعشٌ وأفىبسٌ 


