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: املشكل السابع– 07  

عٓـ األْع١ُ أّ اْعداَٗا ؟: أُٜٗا اخطس ع٢ً اإلْطإ    

: حلظة الفهم  *  

:حتديد متشي املوضوع  

: حلظة التحليل  *  

ميهٔ  اعتُاد َجايني َٔ األْع١ُ ايسَص١ٜ ، نايصٛز٠ ٚ ايًػ١ َجال ، يبٝإ ايعٓـ ، ٚ  ال صلب إٔ : َالسع١ َٓٗذ١ٝ - 

.ْتٛزط يف ضسد يهٌ األْع١ُ ٚ نٌ َا ٜتعًل بٗا  

طبٝع١ ايعٓـ ٚ ايهػـ عٔ جتًٝات٘ َٔ خالٍ أَج١ً َٔ :  بايهػـ عٔاألٍٚ َٔ ايتشًٌٜٝطايب ايتًُٝر يف ايكطِ - 

.األْع١ُ ايسَص١ٜ ، ٚ ٖٛ يٝظ َطايب بطسد نٌ َا تعسض ي٘ يف األْع١ُ ايسَص١ٜ   

ايعٓـ ايرٟ متازض٘ األْع١ُ ايسَص١ٜ ضد اإلْطإ ، ٚ َا ٜعهط٘ ذيو َٔ اْصٜاح عٔ َكاصدٖا ٚ غاٜاتٗا احلكٝك١ٝ ٚ - 

.ذيو ٜطتدعٞ بايضسٚز٠ بٝإ طبٝع١ ايعٓـ ، ٚ دٗات٘ ايرٟ متازض٘ ٖرٙ األْع١ُ دلتُع١   

ؾُا طبٝع١ ايعٓـ ايرٟ متازض٘ األْع١ُ :             ٚ ميهٔ إٔ ْصٝؼ ايكطِ األٍٚ َٔ  اإلغهاي١ٝ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ 

 ايسَص١ٜ ع٢ً اإلْطإ ٚ إيٞ أٟ سد ميهٔ اإلقساز مبطؤٚي١ٝ األْع١ُ ع٢ً ٖرا ايعٓـ ٚ ايتعدٟ املٛد٘ يإلْطإ ؟

ّٕ ايعٓـ ايرٟ متازض٘ األْع١ُ ايسَص١ٜ ٜتٓصٍ يف ضٝاقات رلتًؿ١  نايطٝام االقتصادٟ -   ، ٚ {ايصٛز٠ االغٗاز١ٜ }إ

ذيو َٔ خالٍ ممازض١ ؾٔ صٓع ٚاقع آخس ، رلتًـ عٔ ايٛاقع اإلْطاْٞ املٛدٛد ٚ َتعازض َع اْتعازا تِٗ ، عرب تكٓٝات 

ايتضًٌٝ ٚ املػايط١ ٚ ؾٕٓٛ املساٚغ١ ٚ اإلغٛا٤ ، ٚ تكٓٝات ايتصٓٝع ٚ ايتػهٌٝ ٚ اإلبتعاخ ، سٝح زلشت األْع١ُ يف 

إعاد٠ إْتاز نٌ غ٤ٞ ٚ ؾل َكتضٝات تٓطذِ ٚ َا ميًٝ٘ ايسأمساٍ املتٛسؼ ٚ االضتػاليٞ ، سٝح تطع٢ ايصٛز٠ إيٞ 

اْتصاع اإلْطإ َٔ ٚاقع احلكٝك١ ست٢ ٚ إٕ نإ َصزٜا ٚ َؤملا ، ٚ ايصز ب٘ يف عامل األٖٚاّ اييت ٜطٗس ع٢ً إْتاد٘ خربا٤ ٚ 

َتدّصصٕٛ ، ٜتكٕٓٛ ؾِٗ اإلْطإ ٚ ٜتكٕٓٛ ايتالعب ب٘ ، ؾٗؤال٤ عًبٛا نٌ ايكِٝ ، يتدتصٍ ايطعاد٠ أٚ ايؿض١ًٝ َجال يف 

َٓتر ٜكع اقتٓا٤ٙ َٔ أٟ ؾضا٤ اضتٗالنٞ ، ٚ مبا إٔ ايصٛز٠ أدا٠ يتطٜٛع األذٚام ٚ تػهٌٝ ايعٛاطـ ٚ إْتاز ٚ عٞ شا٥ـ 

، ٚ ذيو باضتٗداف ٚعٞ اإلْطإ ٚ تُٗٝػ٘ ٚ صسؾ٘ عٔ األَٛز امل١ُٗ ، يٝتعًل بايتاؾ٘ ٚ ايسد٤ٟ ٚ املبترٍ ، يتػدٙ إيٞ 
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عامل ايصٜـ ٚ اخلٝاالت ، ٚ ذيو َٔ خالٍ إثاز٠ زغبات٘ احلٝٛا١ْٝ ، ٚ ايعٌُ ع٢ً اضتٓؿاذ نٌ ايطاقات املهبٛت١ داخً٘ ٚ 

اضتجُازٖا يف ايعٌُ نك٠ٛ َٓتذ١ أٚ يف االضتٗالى ، يٝتِ متٝٝع دالي١ املػاعس ٚ دالي١ ايك٣ٛ ايها١َٓ ٚ حتٌٜٛ ٚ دٗتٗا َٔ 

ق٠ٛ َبدع١ ، قد تٓعهظ يف نٌ دلاالت اإلْتاز اإلْطا١ْٝ  ، ٚ اييت يٝطت إال تسمج١ يعبكس١ٜ إْطا١ْٝ تٓعهظ يف ايؿٔ ٚ يف 

 :" دٚبساٟٜكٍٛ .ايعًِ ٚ يف نٌ ايصٝاغات ايسَص١ٜ ، إيٞ دلسد ضريٚزات ال ٚاع١ٝ ٜكع ايتشهِ ؾٝٗا ٚ إعاد٠ إْتادٗا رلربٜا

ّٕ عصس ايّػاغ١ ، سُٝٓا ٜػدٚ َطٝطسا أٜٔ َا نإ ، ضتهٕٛ ؾضًٝت٘ ايؿطاد ، ٚ َٓطًك٘ اإلَتجاي١ٝ ، ٚ أؾك٘ عد١َٝ  إ

".َهت١ًُ   

ؾايصٛز٠ ، يٝطت إال تك١ٝٓ َٔ تكٓٝات ايعٛمل١ ، نسؤ١ٜ تطتبعد َٔ دلاهلا اإلْطاْٞ َٔ قِٝ ٚ دالالت ازتبطت أضاضا - 

بؿهس٠ اخلري ٚ قدز٠ ٖرا ايها٥ٔ ايعذٝب ع٢ً اخلًل ٚ االبتهاز ، يتعتٓل تعايِٝ ددٜد٠ ، تستبط بدٜا١ْ ددٜد٠ ٖٞ دٜا١ْ 

ايطٛم ، دٜا١ْ ايتّطًٝع ٚ ايبضع١ٓ ، سٝح ُٜطًّع نٌ غ٤ٞ ٚ ٜكدّ باعتبازٙ َٓتر اضتٗالنٞ ميهٔ تداٚي٘ ، يٓدخٌ ايّٝٛ 

عصس اإلْطإ ايبضاع١ ، ذيو اإلْطإ ايرٟ ال طلتًـ يف غ٤ٞ عٔ بك١ٝ ايبضا٥ع ٚ املٓتذات ايتك١ٝٓ ، اْ٘ عصس متد١ٜ 

سدٜح ٚ َتٛسؼ ، ٚ دػع ، طلتًـ َع ايدالالت ايكدمي١ يآلهل١ ، " اي٘"اإلْطإ ، ٚ اضتعبادٙ ٚ ضكٛط٘ بني رلايب 

يتهٕٛ ايعٛمل١ ٚ بتطرتٖا باألْع١ُ ايسَص١ٜ ، إْتاز يها٥ٔ َا بعد إْطاْٞ ، َٛاصؿات٘ ، ايػبا٤ ، ٚ قُٝ٘  االبتراٍ ٚ 

.االسلطاط ٚ َباد٥٘ ايتٓهس ألصايت٘ اإلْطا١ْٝ    

           بٗرا املع٢ٓ ؾكط تهٕٛ ايّصٛز٠ أدا٠ إٜدٜٛيٛد١ٝ ، متازع أٚ ميازع َٔ خالهلا عٓؿا َكٓعا، يف غا١ٜ ايتدؿٞ ٚ 

إذ يٝطت ايصٛز .اخلطٛز٠ ، ٜتٓصٍ يف ضٝاقات رلتًؿ١ َٚتػابه١ ، ترتاٚح بني ايطٝاضٞ االقتصادٟ ٚ ايجكايف ٚ ايسَصٟ

املط١٦ٝ يًسضٍٛ ، إاّل عٓٛإ حلداث١ ايعٓـ ٚ ْبر املدتًـ ، سداث١ أقاَت َػسٚعٗا ع٢ً ايدميكساط١ٝ ٚ سكٛم اإلْطإ 

بٛزدٜٛ ، ٚ اسرتاّ سل املدتًـ يف إٔ ٜهٕٛ نريو ، يهٓٗا مل تهػـ إال عٔ تٛسؼ ٚ اسلطاط ٚ ختًـ إْطاْٞ ، ٜكٍٛ 

ايطًط١ ايسَص١ٜ ٖٞ ضًط١ ال َس١ٝ٥ ، ٚ  ال ميهٔ إٔ متازع إال بتٛاطؤ أٚي٦و ايرٜٔ ٜأبٕٛ االعرتاف بأِْٗ طلضعٕٛ هلا ، :" 

".بٌ ٚ ميازضْٛٗا   

 

ّٕ ايًػ١ ايرٟ نإ َٔ املٓتعس إٔ تؤثح ايؿضا٤ اإلْطاْٞ ، بأؾهاز ٚ َعاْٞ ٚ دالالت ، ٚ إٔ تجُٔ ق١ُٝ ايتٛاصٌ -  نُا أ

، تٓصاح ايّٝٛ عٔ ٚظٝؿتٗا تًو ٚ تطتشٌٝ إيٞ أدا٠ َٔ أدٚات ممازض١ ايعٓـ ايسَصٟ ع٢ً َبتدعٗا ٚ ٚاضعٗا، إذ ٜػري 
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ّٕ إْتاز اخلطاب ٖٛ إْتاز َساقب ، ٚ َكٓٔ ٚ َعكًٔ ، ٜكٍٛ َٝػاٍ ؾٛنٛ اؾرتض إٔ إْتاز اخلطاب يف نٌ دلتُع ٖٛ :"  ، أ

ؾايًػ١ ايّٝٛ ٖٞ أدا٠ حتسٜـ املع٢ٓ باَتٝاش ، ٚ ٖٞ تك١ٝٓ ايتضًٌٝ  " . يف ْؿظ ايٛقت اْتاز َساقب ٚ َٓتك٢ ٚ َٓعِ

سٝح ضلٌُ اخلطاب ظاٖسا َُٓكا ظٌُٝ ايعباز٠ ٚ ؾٔ ايبالغ١ ، ٚ طلؿٞ يف باطٓ٘ ْٛاٜا ايتعدٟ، ٚ غطط االسلساف عٔ 

َديٛي٘ ، ؾايًػ١ ايّٝٛ قد زلشت يف حتٌٜٛ ؾضا٤ات ايتٛاصٌ إيٞ ؾضا٤ات خاي١ٝ َٔ املع٢ٓ ٚ ايدالي١ ، ؾٗٞ أدا٠  حتّسف 

ّٕ ايؿضا٤ اإلْطاْٞ ايّٝٛ نؿضا٤ يػٟٛ ، ٖٛ ؾضا٤ ايتٓابص ايطؿٛيٞ ٚ ايتٗهِ ٚ ايجسثس٠ ٚ اُيؿشؼ ، يتؿكد بريو  املع٢ٓ ، إذ أ

بسا٤تٗا ، ٚ تتشٍٛ إيٞ دلسد قٓاع طلؿٞ عٓا سكٝك١ زضاي١ اآلخس ٚ اييت قد تتعًل بأطُاع اآلخس ، أٚ ذلاٚيت٘ اضتؿصاشْا ، 

ٜٓبػٞ إ منٝص دٝدا بني ق٠ٛ ايهًُات ٚ مجاهلا ٚ ق٠ٛ ايعكٍٛ ٚ ٚضٛسٗا :"  َٔ خالٍ قٛي٘ َايرباْؼٚ ٖرا َا أنّد عًٝ٘ 

، ؾاخلطابات ايطٝاض١ٝ ٚ االغٗاز١ٜ ٚ ايد١ٜٝٓ ، تتعًل أضاضا بػاٜات بسغُات١ٝ ، ؾسغِ َا تعٗسٙ ٖرٙ اخلطابات َٔ "

ّٕ ذيو ال طلؿٞ تطٜٛع ايًػ١ ٚ اعتُادٖا نبٛم يًدعا١ٜ ، ٚ ذيو يتذُٝع  مجٌٝ ايهالّ ٚ ْكا٠ٚ ايٛعٛد ٚ ايتعايِٝ ، إاّل أ

ّٕ ٖرٙ اآلَاٍ  احلػٛد ، ٚ ذيو بايعٌُ ع٢ً ذلانا٠ ال غعٛز ٜأٌَ يف ٌْٝ ضعادت٘ ٚ بًٛؽ دزد١ ايٛدٛد ايؿاضٌ ، إاّل أ

".ال تكٍٛ ؾعال َا تكٍٛ  :" َٝػاٍ ؾٛنٛتطتشٌٝ آالَا  يف سكٌ املُازض١  ، ؾايًػ١ ٚ نُا أّند ع٢ً ذيو   

ؾإذا نإ ٚضع اإلْطإ يف سضٛز األْع١ُ ايسَص١ٜ ، ع٢ً ٖرٙ ايػان١ً ، ٚ ضعا : صٝاغ١ ضؤاٍ ايتدًص             

َأضاٜٚا ٜٓرز بأش١َ إْطا١ْٝ ؟ ؾأٟ ٚضع ميهٔ إٔ ٜطتشٌٝ إيٝ٘ ٚدٛد اإلْطإ يف ساي١ غٝاب ٚ شٚاٍ ٖرٙ األْع١ُ ؟ 

 ٚ ٌٖ ع٢ً اإلْطإ إٔ طلتاز بني ايعٓـ ٚ االْعداّ ؟

: َٔ ايتشًٌٝ بايهػـ عٔايكطِ ايجاْٜٞطايب ايتًُٝر يف -   

:ايهػـ ع٢ً َا ميهٔ إٔ ٜطتشٌٝ إيٝ٘ ٚاقع اإلْطا١ْٝ ، يف غٝاب األْع١ُ ايسَص١ٜ -   

َا داّ اإلْطإ قد خسز َٔ ايعامل  :" ناضريازعسف اإلْطإ عرب تازطل٘ باعتبازٙ نا٥ٓا زاَصا ، ع٢ً سد عباز٠ - 

، ؾٗٛ يف "املادٟ ايصسف ، ؾاْ٘ ٜعٝؼ يف عامل زَصٟ ، ٚ َا ايًػ١ ٚ األضطٛز٠ ٚ ايؿٔ ٚ ايدٜٔ إال أدصا٤ َٔ ٖرا ايعامل 

ضعٞ دا٥ِ إلْتاز ايصٝاغات ايسَٛش اييت تعرب عٓ٘ ٚ بٗا ٜعرب عٔ ٚدٛدٙ املا بعد طبٝعٞ ، ٚ ٜعهظ َٔ خالهلا قدزت٘ 

ع٢ً اإلْتاز ٚ ايّصٓع ، يٝهٕٛ اإلْطإ نا٥ٔ اإلبداع بإَتٝاش ، سٝح ٜعّبس عٔ عبكسٜت٘ اإلْطا١ْٝ ٚ عٔ متٝصٙ ٚ ؾسادت٘ َٔ 

خالٍ قدزت٘ ع٢ً جتاٚش ايطبٝعٞ ٚ ايٓاٟ بٓؿط٘ عٔ ٚضع ايكصٛز ، يتهٕٛ نْٝٓٛت٘ ن١ْٛٓٝ تتذ٢ً يف ؾعٌ إبداعٞ 
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ؾاإلْطإ ال ٜعٞ  . تعهط٘ ايصٝؼ ايسَص١ٜ اييت أْتذٗا باختالؾٗا ٚ تٓٛعٗا ، متتد َٔ األضطٛزٟ اخلسايف إيٞ ايتكين ايسقُٞ 

ذات٘ ٚ ال ٜتُجٌ ايعامل ايرٟ ٜطهٓ٘ إال َٔ خالٍ مج١ً َٔ ايٛضا٥ط ، ٚ بٗرا املع٢ٓ ايرٟ أٚزدْاٙ يف ٖرٙ ايتٛط١٦ إٔ 

اإلْطإ ال ٜطتطٝع إاّل إٔ ٜهٕٛ سٝٛاْا زاَصا ، ؾُا ايرٟ ضلدخ سُٝٓا تػٝب ٖرٙ األْع١ُ زغِ ايعٓـ ايرٟ متازض٘ 

ع٢ً اإلْطإ ، ٚ إيٞ َاذا ٜطتشٌٝ ٚدٛدٙ يف اْعداَٗا ؟ ٌٖ ميهٔ ضاعتٗا إٔ ْتشدخ عٔ ايها٥ٔ ايجكايف ٚ ايها٥ٔ 

ايتٛاصًٞ ، ٚ ايها٥ٔ املٓتر يًكِٝ ؟ ٚ أُٜٗا اخطس ع٢ً اإلْطإ ٚ أنجس ؾتها بٜٗٛت٘ ، ٌٖ ٖرا ايعٓـ ايرٟ متازض٘ سؿ١ٓ 

ّٕ ٜطتشٌٝ ٚدٛد اإلْطإ ٚدٛدا ال تٛاصًٝا ٚ ال ثكاؾٝا ، خايٝا  ايالإْطاْٝني ع٢ً اإلْطإ ، ٚ ايتدؿٞ باألْع١ُ ايسَص١ٜ أّ أ

.َٔ نٌ ق١ُٝ ٚ دالي١ ؟  

قد ٜطتشٌٝ ٚدٛد اإلْطإ نٛدٛد خاٍ َٔ ايّسَٛش ، إيٞ ٚدٛد ٜعٗس ع٢ً غان١ً ايعدّ ، ؾاإلْطإ ٚدد يف ايعامل - 

 ، نؿاع١ًٝ َُٓتذ١ ٚ َبدع١ يًكِٝ ، ٚ يف شٚاٍ ٖرٙ ايكِٝ اييت تعهطٗا بؿاع١ًٝ ايٛعٞيٝتُٝص عٔ بك١ٝ ايها٥ٓات األخس٣ 

ايصٝاغات ايّسَص١ٜ ، تصٍٚ َالَح اهل١ٜٛ اإلْطا١ْٝ ، ٚ ٜصٍٚ َػسٚع اإلْطإ ايرٟ ٜتعًل بٓشت َكَٛات ٖٜٛت٘ ايجكاؾ١ٝ ، ٚ 

ؾاْعداّ ايسَٛش ٖٛ إٜرإ . نريو َػسٚع٘ ايتٛاصًٞ ، نُػسٚع ٜٓأ٣ ب٘ عٔ نٌ أغهاٍ ايتٛاصٌ ايػسٜصٟ احلٝٛاْٞ

بطكٛط ٚ تداعٞ َؿّٗٛ اإلْطإ يف دالي١ اإلْطاْٞ ، يٝعٗس بريو اإلْطإ احلٝٛاْٞ َٔ ددٜد ، ايرٟ قد ٜتٓهس ملاٖٝت٘ 

.املبدع١ ٚ اخلالق١ ، ٚ اييت ديت عبكسٜتٗا ع٢ً َا أْتذ٘ َٔ زَٛش ٚ قِٝ تؤضظ يٛدٛد ٤ًَٞ باملعاْٞ ٚ ايّدالالت   

إذ َٔ املُهٔ إٔ ٜطتشٌٝ ٚدٛد اإلْطإ إيٞ ٚدٛد غكٞ ، خاٍ َٔ نٌ َع٢ٓ ٚ دالي١ ٚ بعٝدا عٔ نٌ غا١ٜ ، ٚ يف - 

ؾكدإ اإلْطإ هلرٙ األزنإ اييت تكّٛ عًٝٗا َاٖٝت٘ ٚ ٜتأضظ عًٝٗا ٚدٛدٙ ، ٜهـ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ذاتا إْطا١ْٝ، ٚ ٜتٓهس 

بريو إيٞ أصايت٘ نأصاي١ ديت َٓد اْبجاق٘ ع٢ً اْ٘ نا٥ٔ ال ميهٔ إٔ ٜتٛاصٌ ٚ ٜطتُس يف ايٛدٛد إال َٔ خالٍ ايسؤ٣ اييت 

.ادتٗد يف صٝاغتٗا ٚ ايكِٝ اييت ٚضعٗا، ٚ ٜؿكد بريو متٝصٙ ، ٚ ٜكٓع مبٓصي١ عًُت اإلي٘ ع٢ً إٔ ال ٜهٕٛ ؾٝٗا    

أُٜٗا اخطس ؟: حلع١ احلطِ يف ايطؤاٍ               

َا متًٝ٘ عًٝٓا ايعكال١ْٝ اإلْطا١ْٝ ، ٖٛ االزتباط ايٛثٝل بني اإلْطإ َٔ د١ٗ املا١ٖٝ ٚ َٔ د١ٗ ايٛدٛد بٗرٙ األْع١ُ ، - 

، اييت صاغٗا ٖرا األخري ٚؾا٤  بٓؿٓٝطت  نُا أند ع٢ً ذيو" ؾايكدز٠ ايسَص١ٜ ٖٞ اخص خصا٥ص ايها٥ٔ ايبػسٟ "

إَا إٔ ٜتد٢ً ع٢ً ايسَٛش ٚ إٔ ٜصري نا٥ٓا َتٛسػا ، ٚ إَا إٔ ٜهػـ ٚ ٜػٗس : َٓ٘ إلْطاْٝت٘ ، ؾاإلْطإ بني ٚضعني 
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بايعكال١ْٝ االختصاي١ٝ ، نعكال١ْٝ ادات١ٝ ٚ بساغُات١ٝ غّٖٛت نٌ أٚد٘ ايتعكٌ اإلْطا١ْٝ ، سٝح زلشت يف حتٌٜٛ ايكِٝ 

اإلْطا١ْٝ إيٞ قِٝ تاؾ١ٗ ٚ بال دد٣ٚ ، ٚ سٛيت األْع١ُ ايسَص١ٜ أقٓع١ ختؿٞ صٓٛؾا َٔ االضتػالٍ ٚ اإلزٖاب ٚ ايتٛسؼ 

، إذ َٔ ايػبا٤ إٔ ْتِٗ األْع١ُ ايسَص١ٜ بايعٓـ ، إذ يٝطت ٖرٙ األْع١ُ اييت متازع ايعٓـ ٚ إمنا ٖٞ األدٚات ايرٟ 

.ميازع َٔ خالهلا ٚ عربٖا ايعٓـ، ؾاالضتعُاٍ االداتٞ ٚ اإلٜدٜٛيٛدٞ يًسَٛش ٖٛ َٔ أُٖٚٓا بٗرا ايعٓـ  

شلًص يف األخري إيٞ ايكٍٛ ٖٛ اْ٘ ، ٚ ست٢ ٚ إٕ ازتبط ايعٓـ باألْع١ُ ايسَص١ٜ ، يٝظ دلدٜا إٔ ْعًٔ اْعداَٗا ، ٚ إٔ 

شلًٞ ايهٕٛ َٔ َعاْٝٗا ، ٚ دالالتٗا ، إذ ال ٚدٛد يإلْطإ يف ٖرا ايعامل مبعصٍ عٓٗا ، ؾكدز اإلْطإ احملتّٛ إٔ ٜهٕٛ 

ؾعٓـ األْع١ُ  يف أقط٢ جتًٝات٘ بايسغِ َٔ اْ٘ دلسد .زاَصا ٜعرب عٔ اْتُا٥٘ ايجكايف ٚ قدزت٘ ع٢ً إْتاز ايجكاؾ١ َٔ خالهلا

  .اتٗاّ هلا أؾضٌ بهجري َٔ إٔ ضلٌ ايعدّ ٚ إٔ ٜطتشٌٝ ايٛدٛد قؿسا

 

".طلسز نٌ غ٤ٞ َٔ ٜد اخلايل ناَال ٚ تؿطدٙ ٜد اإلْطإ أٜٔ َا نإ :"     ميهٔ إٔ شلتِ مبا قاي٘ زٚضٛ   

: حلظة صياغة املقدمة  *  

: حلظة التمهيد*   

ضاد االعتكاد طٜٛال بإ اإلْطإ نا٥ٔ ال ٜؿهس ٚ ال ٜتأٌَ ٚ ال ٜتصٛز ، ⁽ الْطالم َٔ زأٟ غا٥عا⁾  : إَها١ْٝ أٚىل- 1

إال َٔ خالٍ َا ٜٓتذ٘ َٔ صٝؼ زَص١ٜ ، يتهٕٛ اهل١ٜٛ اإلْطا١ْٝ اْعهاع هلرا ايّطعٞ ، يهٔ َٔ املٛاقـ ايطاز١٥ ايّٝٛ اييت 

.تؤند ع٢ً إٔ ٖرٙ ايصٝؼ ايسَص١ٜ مل تعد جتطٝدا يعبكس١ٜ إْطا١ْٝ ، ٚ إمنا ٖٞ باألضاع َظ بٜٗٛت٘ ٚ َاٖٝت٘  

تعهظ عالق١ اإلْطإ باألْع١ُ ايّسَص١ٜ َؿازق١ ، ؾتاز٠ ْؤند إٔ ٖرٙ األخري٠ ⁽ الْطالم َٔ َؿازق١ا⁾  : إَها١ْٝ ثا١ْٝ- 2

عال١َ حتسزٙ ٚ زغبت٘ يف ايتٛاصٌ ٚ إْػا٤ املع٢ٓ ٚ ايدالي١ ، ٚ طٛزا تٓكًب ٖرٙ ايسَٛش ع٢ً َٓتذٗا ، ٚ تطتشٌٝ إيٞ 

.أدٚات يًكٗس ٚ ايتػ٤ٞٝ يٝهٕٛ اإلْطإ َػرتبا يف سضٛزٖا ، غكٝا يف غٝابٗا  

ّٕ َا ْهتػؿ٘ يف ظٌ ٚاقع ⁽ الْطالم َٔ ايٛاقع ايسأٖا⁾  : إَها١ْٝ ثايج١- 3  تتداخٌ ٚ تتػابو َعاْٝ٘ ، إْصٜاسا َتعٛملإ

يًسَٛش عٔ دالالتٗا األص١ًٝ ، سٝح مل تعد ٖرٙ األخري٠ عٓٛاْا يًتٛاصٌ ٚ إْتاز ايكِٝ بٌ أضشت َٓاضب١ ملُازض١ ؾٕٓٛ 

.َٔ ايتعدٟ ٚ اإلزٖاب   

:حلظة األشكلة*   
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إذا ناْت األْع١ُ ايسَص١ٜ ،عال١َ ع٢ً عبكس١ٜ اإلْطإ ٚ زقٝ٘ ، ؾهٝـ اضتشايت ٖرٙ األخري٠ عال١َ ع٢ً اضتعباد اإلْطإ ٚ 

ممازض١ أقط٢ ٚ أقص٢ أغهاٍ ايعٓـ ؟ٚ ٌٖ ٜربز ٖرا ايعٓـ إَها١ْٝ ايتدًٞ عٓٗا ٚ ايعٌُ ع٢ً إعداَٗا ؟ٚ َا ايرٟ ٜػهٌ 

ٌٖ ٖٛ ايعٓـ املكٓع ٚ املتشّذب ايرٟ متازض٘ األْع١ُ أٚ ميازع َٔ خالهلا ، أّ شٚاٍ ٖرٙ : خطسا سكٝكٝا ع٢ً اإلْطإ 

 األْع١ُ ٚ خًٛ ٚدٛد اإلْطإ َٓٗا ؟

 

 

 

 

 

 

 

 


