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   يـشـتـللق   االسا

 المديـنة المنـ  ة   الطفـل المســلم ل ـح

 ملف ( )

 

حظٚتتتتد نة ِٙتتتتٞ اتتتتدل ل بىٔتتتت  نهغ٘ٙتتتتى ل ٓءٌتتتت َ لتتتت ه  هتتتت ٠ نه وٌتتتت ١ 

ممت    مفلءب٘ن يف فعؤ  ٗل بىٔ  ٗأا٩ًٔ  ًٗ  ةٔت ،ٗريرل لهت   ،ٗنه نبجني

 ٗلِ٘اتد  ٗيف نه قت٘  نهال٩ةتٞ ن٪ةترلٝ لعت الد نهلء لت ا أِت ،       ٙء وق لٔ ،

 ِ جب آف ق نهءغ٘ب نه وٌٛ نؿ ٙث .ٙلرلى  ع٘ةٔ 

 ٗبريٍ كتى ٓت ٖ نؿةكتٞ نه وٌٚتٞ نهِرتغٞ لقٚتد بجت هٞ نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ         

ءِ ٗي أطل هِ ، مل لوق نٓءٌ ًً  ك فًٚ  ًّ قبى نةخءصني يف أ ب ًل ٚ ٝ اّ 

طلت ي ٓتٍ ةتةٗٝ ن٪ًتٞ، ٗجتة      ن٪نهغلى أٗ نه  ًوني يف حقوٕ نه٘نجع، ٗمبت  أْ  

نؽتت  فوتتخ ة نبٝ ًةكتتث عتت٘     ػتت  ٓ  ٗنؿلتت ى اوتتٟ ٗ ٘ ٓتت ، فقتت   

     ٜ ٙعتتٍ فٌ٘اتتٞ ًتتّ    ،ٗ بنجتت ا نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ قتتةنبًن ه قتت  هقتت ١ نجءرتت ب

نهبتت حالني ٗنةءخصصتتني يف ةق فتتٞ نهغلتتى نةحتتوٍ لٔتت ل ٗظتتع لصتت٘ب اوٌتتٛ     

هءق ٍٙ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ٗبج هءٔ  نإلمي ُٚٞ هوغلى نةحوٍ لأفعى طةٙقتٞ ًرت٘قٞ   

  ٧ًةةٝ، ٗنجءٚ  ب ًةنحى نهغل٘هٞ ًِ  للءح نه٘اٛ ةىل ًةحوٞ نهلء٘ٝ.ٗ
 

نهتت    (47بقتتٍ   أٗشتتٟ نسوتتخ نه وٌتتٛ يف  وحتتءٕ     

 (  أْ ٙءعتتتتتتٌّ نهوقتتتتتت ١  1427/  19/9اقتتتتتت ٓ  لءتتتتتت بٙ    

 نحمل ٗب نهء هٚٞ :                   ن٨جءر بٜ 

 :ماذا ىقدو للطفل املشله ـ أ 
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( ًّ ً ت مل نة ِٙتٞ   3. ( ًّ أا٩َ نة ِٙٞ نةِ٘ب2ٝ  .( ًّ ل بٙ  نة ِٙٞ نةِ٘ب1ٝ

 ( ًّ فع ٢ى نة ِٙٞ.4     نةِ٘بٝ.

 : كًف ىقدو املدييُ امليىزَ للطفل املشله عرب ب ت

 ( نهدلُ ًج نإللناٛ.3 ( نهِرٚ  نةص٘ب.2 ( نهِرٚ  نةحٌ٘ع.1

 ( نهدلنًج نؿ ج٘لٚٞ.6 ( نهقصٞ نةغب٘اٞ.5 ( نهدلُ ًج نهءولثُٙ٘ٛ.4

 ( ٗج ٢ى أةة٠ .9 ( نهةجَ٘ نةءخةكٞ.8 ( ن٪ه  ب نهء وٌٚٚٞ .7

ما املعىقات يف تقديه املدييُ امليىزَ وزسالتَا اإلمياىًُ للطفل  ت  ج

 املقرتحُ هلره املعىقات؟ لاملشله وما احللى

 

ٗيف ًقتتة ُتت  ٜ نة ِٙتتٞ  (1427( ذتت٘ني  11 نة٘نفتتق يف شتتب ي ٙتتَ٘ نـٌتتٚخ ٗ

      اِتت٘نْؼتتد   ١ توقتتنهٞ ت ا نة ِٙتتت٘  ٗ بنجتتتًةكتتث عتتاقتت  نةِتتتت٘بٝ ن٪ لتتٛ 

 اتت  ةهٚتتٕ ات  ًن ًتتّ نهبتت حالني ٗنةخءصتتني   ،  نة ِٙتٞ نةِتت٘بٝ ٗنهغلتتى نةحتوٍ (  

 لالق فٞ نهغلى نةحوٍ ًّ  نةى نة ِٙٞ ٗة ب ٔ  ٍٗٓ : 

 

 ـاء ــي اللقـاركوٌ فــاملش

 أواًل : مً داخل املدييُ امليىزَ :

   نهةحٍٚ اح٩ْٚ : ً ٙة نهِ  ٜ ن٪ لٛ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ.نه كء٘ب اب نهلل اب .1

 نه كء٘ب اب نهب جط لت ب: ً ٙة ا َ ًةكث ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙٞ نةِ٘بٝ.   .2

 نه كء٘ب اٌة ححّ ف٩لٞ : أجء ل يف   ً ٞ طٚبٞ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ . .3

 .نه كء٘ب ٙ٘جف أمح  ح٘نهٞ : أجء ل يف   ً ٞ طٚبٞ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ  .4

نهتت كء٘ب جتتوٌٚ ْ نهةحٚوتتٛ : ب٢تتٚخ قحتتٍ نه وتتَ٘ ن٨ ءٌ اٚتتٞ يف كوٚتتٞ        .5

 نهذللٚٞ،    ً ٞ طٚبٞ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ .

 نه كء٘ب ًصغلٟ اٌ ب ٩ًِ: ل حث يف ًةكث ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙٞ نةِ٘بٝ. .6
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 نه كء٘ب ً ُٛ ذةٙف ذ كة: أجء ل يف   ً ٞ طٚبٞ، ٗك لب لةنًج أطل ي. .7

ةٜ : أجتتء لٝ يف كوٚتتٞ نهبِتت ا ل ة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ،     نهتت كء٘بٝ آًتت ي نؾثن٢تت   .8

 ًٗٔءٌٞ للء لٞ قصض ن٪طل ي .

 نه كء٘بٝ ل ي أمح  نهظٔ ب : أجء لٝ يف نهوغٞ نه ةلٚٞ ظ ً ٞ طٚبٞ . .9

 . أ. أمح  قٌ  ذت ب ْ: ل حث يف ًةكث ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙٞ نةِ٘بٝ.10

، ًٗءخصصتتٞ يف . أ. هٚوتتٛ جتتت ٚ  نؾِٔتتتٛ : ق ظتتةٝ يف كوٚتتٞ نهبِتت ا     11

 لقِٚٞ لةنًج ن٪طل ي .

 . أ. قٌ  ةلةنٍٓٚ نه لٚحٛ : ُ ٢ب ً ٙة نهِ  ٜ ن٪ لٛ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ .12

 . أ. وٟٚ لررل ح ج وٟٚ : ك لب قصصٛ ه٫طل ي .13

 . أ. ُ٘بٝ نهبق  ٜٗ : ً٘ ٔتٞ لةل٘ٙتٞ يف ً نبد نهبِ ا يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ .14

ج ٚ  ش حل : ً ٙة ا َ نؾٌ ٚٞ نـرلٙٞ هوخت ً ا  . َ . وٟٚ لّ جتتتٚف 15

 ن٨ ءٌ اٚٞ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ .

 

 ثاىًًا : مً خازج املدييُ امليىزَ :

نهتتت كء٘بٝ شتتتب ي ابتتت  نهلتتتةٍٙ اٚحتتتٜ٘ : أجتتتء لٝ يف كوٚتتتٞ نهبِتتت ا        .1

 ل ه ً َ، ًٗءخصصٞ يف أ ب ن٪طل ي .

2.          ً لتٛ،  نهت كء٘ب اٌت ب لتّ ابت نهلل نجتخ ق اغت ب : ًت ٙة ؼةٙتة فوتٞ 

 ٗفوٞ فةند، ٗفوٞ جوٍٚ ه٫طلتت ي . 

َ. قٌتت  جتتت ن  اتتتق   :  ًتت ٙة  ٧ًجحتتتٞ جتتتتِ  إلُءتت ج ن٪ذتتةطٞ نهحتتٌ ٚٞ   .3

 ٗنهبصةٙٞ ه٫طل ي .

 أ. اب  نؿلٚظ نهرٌةٜ : ً ت  لةنًج ةلناٚٞ ٗلولثُٙ٘ٚٞ ه٫طل ي .  .4

 أ. أجت ًتٞ ةوٚلتٞ : ًِءج لةنًج أطل ي ح ج٘لٚٞ ظت ٝ .  .5

   ب :  ذ اة ٧ًٗهف قصض ه٫طل ي  .َ. جوٍٚ اب  نهق .6



 14 مجلة م كز بح ث  د اس ت المدينة المن  ة                                     

 لت ب نه ب نْ : كةج لةنًج أطل ي يف لولثْٙ٘ نةٌولٞ نه ةلٚٞ نهح ٘ ٙٞ . أ. .7

 أ. ًةٗنْ ة ه  ة ه  : ًرةل لةنًج أطل ي ًّ قِ ٝ نس  نهلع ٢ٚٞ . .8

 أ. بف د ُ شة نهحخ ب : ًةن ع ةا٩ًٛ يف  قِ ٝ نس  نهلع ٢ٚٞ . .9

 ٗط :  فين لةنًج ن٪طل ي ًّ قِ ٝ نس  نهلع ٢ٚٞاب  نهح٩َ قٌ  ارل. أ. 10

 أ. ٓ ُٛ ح ً  ححني نحملٌ  : فين لةنًج ن٪طل ي ًّ قِ ٝ نس  نهلع ٢ٚٞ. 11

ةلناٞ نهةٙ ض، ٗلولثْٙ٘ ً ٙةٝ لةنًج ن٪طل ي يف . أ. ُ٘ني أمح  غتز : 12

(، قتتت ًد اتتت ٝ لتتتةنًج ه٫جتتتةٝ ًِٔتتت  :     ٓتتتت1384نةٌولتتتٞ ًِتتت  اتتت َ    

 د نهح ٚ ، نجء ٙ٘ ن٪طل ي، ن٪جةٝ ٗنسءٌع،ريرلٓ  . ج٩ً ا، نهبٚ

. أ. فٔتت  فٚصتتى نؿ تتٛ : ًتت ٙة ؼةٙتتة فوتتٞ ل جتتٍ ه٫طلتت ي، ًٗرتتةل    13

 ج لق اوٟ لةنًج ن٪طل ي يف قِ ٝ نس  .

 . أ. اب  نهلل نهغِغ ٜٗ : أ ٙب ٗك لب قصصٛ ه٫طل ي .14

 

ٜ نهحتٚ   نهوق ١ لآٙ ا ًتّ نهت كة نؿلتٍٚ ، ل٩ٓت  ن٪جتء ل ًٔت        أل 

  ٝ نهتت كء٘ب ابتت نهلل ابتت  نهتتةحٍٚ     هقتتٟ جتت أحتت  ًِحتت٘لٛ نةةكتتث، ةتتٍ أ   

  اح٩ْٚ كوٌٞ نهِ  ٜ ن٪ لٛ نهء هٚٞ :  

 اليادي األدبي :كلنة 

لحتتتتٍ نهلل ٗنؿٌتت  هلل ٗنهصتت٩ٝ ٗنهحتتتت٩َ اوتتٟ بجتتت٘ي نهلل ٗاوتتٟ آهتتتتٕ   

 ٗشخبتتٕ ًّٗ ٗن٨ٖ ٗل  :

كتٞ أٗ   أْ أؼت    ً لتٍ اتّ     ل   أْ نجءٌ ِ  ةىل ٓ ٖ نهتء٩ٗٝ نةب ب  

ٓ ٖ نةِ جبٞ نه  ن ءٌ ِت  ًتّ أ وتٔ ، ٗأًت ًلٍ نهو٘حتٞ نهت  كيءتب اوٚٔت          

 نهوقتت ١ ن٨جءرتت بٜ حتت٘ي ً٘ظتت٘ع نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ ٗنهغلتتى نةحتتوٍ، ةلْ ٓتت ن       

نه ِ٘نْ هٕ ِذقَّ ْ; نهِرق  ن٪ٗي: نة ِٙٞ نةِ٘بٝ نهغٚبتٞ ٗنحملب٘لتٞ، أزلت ١ لتذل       

ِٚحتت ب شلتت  نهقوتتب، ِٗٙلتتءح شلتت  نهلتت٧ن  ذتت٘قً  ٙلتت٘ق كتتى اوتتٟ زلتتع نهثًتت ْ ف
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ذت٘ق، ٗحب تتً  ٙلتت٘ق كتى حتتبو، ٨ٗ ريتتةٗ يف لهتم فٔتتٛ ن٪بض نهتت   بج اوتتٟ    

، ٗكتى  ذتدل ًتّ ٓت ٖ نة ِٙتٞ لت بٙ  ذت ةض ٙء حت  يف         ةةنٓ  نةصتغلٟ  

ٗلق٠٘ا،ٗٓت ٖ نة ِٙتٞت   ٗاٛت ن٪ًٞت نإلجت٩ًٚٞ ُت٘بًن ٗةذتةنقً  ٗٓت ٠ا ٗشت٩حً  ِٗلتة نً        

١ نهلتالرل ممت  ٙء وتق     نةب  بكٞ نحملب٘لٞ ُ هد نهر١ٛ نهلالرل، ٗقةأُ  أِ  نهرٛت

ٚ ّ هتٛت أْ ٓتت ٖ نة ِٙتٞت نةب بكتٞت    لء بىٔتت  ٗفعتت ٢ؤ ، ًٗتتّ ةتت٩ي ن٨جتتءقةن١ لبتت

حِظٚتتتد لل تتتٍو كتتتبرل ًتتتّ ن٪ح  ٙتتتث ٗن٬ةتتت ب نهتتت  ل ب تتتة ت فعتتتؤ  ًٗل ُءٔتتت      

ة هٛت اوتٟ ًت   نب حت٘ي     ًِٗثهءٔ ، ٗأاءق  أْ ً   نب ح٘ي نة ِٙٞت ٙةلت٘ يف ًت  ىٔت    

ًلٞ ًتّ أح  ٙتث ٗأةبت ب يف فعتؤ ، ٗأقت َ ل تم نه وٌت ١ ٗنةت٧بةني ًل ظتوٞ          

لني ًلٞ ٗنة ِٙٞ، ًٍِٗٔ  ٩ي نه ّٙ نهحٚ٘طٛ يف كءت ب ً تةٗل ًرتٔ٘ب هتٕ     

، ٗؼتت    مبتت  ه ٙتتٕ ًتتّ #زلتت ع نؿ تتج نةبِٚتٞت يف نةل ظتتوٞ لتتني ًلتٞت ٗنة ِٙتٞت$

ً ي ل م نة٧بةني ٗنهب حالني ةىل للعتٚى   ً وً٘ ا لق بْ لني نة ِٙءني، ٗهلّ

 نة ِٙٞ ًّ  ٘نُب ا ٙ ٝ اوٟ للعٚى ًلٞ.  

ٓتت ٖ نة ِٙتتٞ أٙعتتً  كيِءباتتد أِتت  ٧ًهلتت ا كتتالرلٝ يف ل بىٔتت ، ٙقةأٓتت    

نهبتتت حالْ٘ ٗنة ِٚتتتْ٘ لءتتت بٙ  نة ِٙتتتٞ فٚحتتتءلٚ ْٗ ًِٔ ،٪ُٔتتت  لنةتتتةٝ لأةبتتت ب  

ُءحت ١ي، ٓت ٖ نة وً٘ت ا،    كالرلٝ ل ب ة ت نهص٘بٝ نةرةقتٞ شلت ٖ نة ِٙتٞ، هلتّ    

ٍ  نشل ٢ى ًّ ن٪ةب ب نه  ح٘لٕ لغْ٘ نهلءب أّٙ ٓ٘ ًّ أطل هِ ؟  ٗٓ ن نهل 

نهرتق ن٬ةتة نهت ٜ ن ءٌ ِت  ًتّ أ وتٕ يف ٓت ن نهوقت ١،         أّٙ ٓ٘ ًّ أطل هِت  ٗٓت٘   

ٓتت ل ٓتت ن نهوقتت ١ كٌتت  ل ةفتتْ٘  ٚ تتً ، كٚتتف ُحتتءغٚع أْ ُلءتتب هوغلتتى       

   ٞ ة حتت ا جتتةٙ ٞ ٗا  وتٞت اتتّ ًل ُءٔتت      نهتت  أحملتتد  ة  نةحتتوٍ اتتّ ٓتت ٖ نة ِٙتت

نهغلتى، كٚتف ُ٘شتى ٓت ٖ نة وً٘ت ا ةىل ُلتخ        ًِٗثهءٔ ، كٚف ُلءب شلت ن 

، أٗ     نهغلتتتى، ٗأُتتتءٍ ل ةفتتتْ٘ أْ نهلء لتتٞت هوغلتتتى، ٗةاتتت ن  أٜ لةُتتت ًج ةلناتتٛت

لولثٙتتتُ٘ٛ، أٗ ح جتتت٘لٛ، وءتتت ج ًِتتت  أْ ُء تتتة ل اوتتتٟ ُلحتتتٚٞ نهغلتتتى، ٗاوتتتٟ    

قوٛت ٗنهوغتٜ٘ هتٕ، كتى  ٓت ٖ ن٪ًت٘ب  ًٌٔٞت         ٗنف ٕ، ٗلغو  لٕ، ٗاوٟ نةحء٠٘ نه 
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 تت  ًن، ِٙبغتٛت أْ ل٘ظتتع يف ن٨اءبتت ب هلتتىُّ ًتتّ ٙ ِ تت أل اٌتت٩ً ُ  ختتً  ٪طل هِ ،ٓتت ن  

ن٨ ءٌ ع جٚلْ٘ لإلْ نهلل ل  ىل ح٘ي ق ٗب لء وق لإٙص ي ً  ٙت ةة لتٕ لت بٙ     

نة ِٙٞ نةِ٘بٝ هوغلتى نةحتوٍ، ٗأاءقت  أْ نهل٘كبٞت نهت  لوءتف ن٬ْ حت٘ي ٓت ٖ         

ٍٔ       ن ، ٗقتت  ًتت بد كتتى ًتِت هغ ٗهتٞت كوتتٍٔ ًتتّ لٜٗ نـتتدلٝ، ًٗتتّ لٜٗ نه بنٙتٞت

ًٞ ًٗلٚتتت ًٝ هوغلتتتى، ٗكتتت هم أٙعتتتً  يف نهق اتتٞت ن٪ةتتتة٠ جتتتٚ نا      أاٌتتت ٨ً ُ ف تتت

ّ   ٗب ٗلت عم ًرتٔ٘  يف نه ِ ٙٞت ل هغلتى، ٗأاءقت  أْ نةتةأٝ        ٨ٗ ُ ءتدل  ت   ف ظ٩ا شلت

 ، فأاءقت  أْ يف قت  للتْ٘ أ  ب٠ لِلحتٚٞ نهغلتى ًِت  متّ نهة ت ي       ت   ٓ ن ؼٚتثنً 

  بءّٔ نهر١ٛ نهلالرل نه ٜ ٙلٚ  أطل هِت  لتإلْ نهلل، ٗيف   بتٞ نؾٌٚتع ًت       

ٙلٚتتت  أطل هِتتت  لتتتإلْ نهلل، ُٗوءقتتتٛ  ن٢ٌتتتً  اوتتتٟ ةتتترل، ٗأجتتتأي نهلل نهء٘فٚتتتق     

 .ٗنهح ن  هو ٌٚع، ٗنهح٩َ اوٚلٍ ٗبمحٞ نهلل ٗلةك لٕ

 

ةٍ أهقٟ جت   ٝ نهت كء٘ب ابت  نهب جتط لت ب ًت ٙة ات َ ًةكتث عت٘           

 ٗ بنج ا نة ِٙٞ نةِ٘بٝ كوٌٞ نةةكث نهء هٚٞ :

 :مركز حبوث ودراسات املديية كلنة  

نؿٌتت  هلل ٗنهصتت٩ٝ ٗنهحتت٩َ اوتتٟ بجتت٘ي نهلل ٗآهتتٕ ٗشتتخبٕ ًٗتتّ ٗن٨ٖ  

 ةىل َٙ٘ نه ّٙ.

نإلةتت٘ٝ ٗن٪ةتت٘نا نؿ ظتتةّٙ نةِ قرني،نهحتت٩َ اوتتٚلٍ ٗبمحتتٞ نهلل    

هلتتٍ ًتت    ٗلةك لتتٕ، أبحتتب للتتٍ ٗأذتتلة هلتتٍ حعتت٘بكٍ، ٗأذتتلة   

ٗٓبءٌُ٘  ًّ ٗقتءلٍ، ًٗت  جت٘ل وِخُ٘ت  ةْ ذت ١ نهلل ًتّ ةتدلنللٍ ًٗتّ         

اصتت بٝ اغتت ١نللٍ نهتت  ُءغوتتع ةهٚٔتت  هلتتٛ ُالتتةٜ اٌوِتت ، ٗهلتتٛ مقتتق      

أٓ نفِ  نه  ُح ٟ ةهٚٔ   ٚ ً ، أبحب للٍ ل زلٛ ٗل جتٍ ًةكتث عت٘     

ٗ بنجتت ا نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ، ٗأذتتلة هلتتٍ لوبٚتتءلٍ ٓتت ٖ نهتت ا٘ٝ، ًٗةكتتث  

ٗ بنج ا نة ِٙٞ أٙٔ  نإلةت٘ٝ ٗن٪ةت٘نا ٓت٘ ٣ٚٓتٞ ةرلٙتٞ ةق فٚتٞ ػٌتع         ع٘ 
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لتتةن  نة ِٙتٞت نةِتت٘بٝ، ٗل بجتتٕ ٗل ق ًُّتتٕ ه٫ ٚتت ي ل اءبتت بٖ لةنةتتً  ًءٌٚتتثًن، وٌتتى  

٘نا  بجتت هٞ ةمي ُٚتٞت ًء٘نشتتوٞ للٚتت  أ ٚ هِتت  نةحتتوٌٞ، بكَّتتث نةةكتتث  ةتت٩ي نهحتِت

ٜا نة ظتتتٚٞ نٓءٌ ًتتتٕ اوتتتٟ أْ ٙ ختتتة ج ٓتتت ن نهتتتذلن  نةخ ، ٗأْ ٙ  تتتة  غتتت٘ط ة شتتٞت

نه بنجتتت ا نهتتت  لحتتتءِبط نه غتتت ١نا ٗأ تتتثن١ ًتتتّ بجتتت هٞ نة ِٙتتٞت نةِتتت٘بٝ، ٗأْ    

ٙظٔةٓ  ٗٙ ق ًُّٔ ، ٗك ُد ل٘ ٔ لٕ م٘ نهب حالني ٗمت٘ ذتةن٢ح نةحتوٌني ل  ًٞت     

، ًٗتت  أكالتتةٍٓ، ٗقتت  هي      ة نبٝ نةةكتتتث ةىل   فوتتخ  د  نُءبتت ٖ  ِلتت ٗقتتا نة ِٙتٞت

 ٍُٔ ب  ي نةحتءقبى، لى ٍٓ ًحتتءقبى ٓ ٖ ن٪ًٞ.  ن٨ٓءٌ َ لرةوٞ ن٪طل ي، ٪

تتتت  ًةحوتتٞ ريتتةد    ًةحوتتٞ نهغل٘هتتٞ تتتتت ٗأُتتءٍ نهتت ّٙ اوتتٟ وتت د لالق فءٔتت  

نةلًٔ٘تت ا، ٗلتتةن  نة ِٙتتٞ كٌتت  ُتتةنٖ  ًتتِ ٍ كتتبرل ميلتتّ أْ ٙرتتذلن يف    

اغتتت ١نا ًتتت  ٙ قتتت  َ ةىل نهغلتتتى، هتتت هم اِتتت ً  نؽتتت  فوتتتخ نإل نبٝ قتتتةنب   

ٗ يا ًت      ن٨ٓءٌ َ ل هغلى ٗةف   ٝ نهغلى ًّ لةن  نة ِٙتٞ فلرةُت  يف أْ ُءصتى أ

٪ُلتتٍ اوتتٟ وتت د ًب ذتتة لالق فتتٞ نهغلتتى، ٗهتت ٙلٍ ػتت بب  ;ُءصتتى للتتٍ

لوتخ ٓت ٖ نؾوحٞت نةغوقٞت هلٛت ُللوتة لصت٘ا        ٗةدلنا كالرلٝ، ٗأب ُت  أْ  

، ٗكٚتتف         ، ًتت لن ُأةت  ًتّ لتتةن  نة ِٙٞت ات ي، ٗهلٛت ُصتتى ةىل ب٦ٙٞت   اٚٞت

 ث١ًن ًّ نه غ ١ نست ٜ هوغلتى. ةْ بجت هٞ نة ِٙٞت كٌت       ُق ًُّٕ، ٗكٚف ل وٕ 

 ل وٌْ٘ أٙٔ  نإلة٘ٝ ٓٛ بج هٞ ةمي ُٚٞ، ٪ُٔ  ؼٌى ةب  نهِبت٘ٝ، نإلًت َ ً هتم    

           ،ٞ ك ْ ٙا     اٌتى أٓتى نة ِٙٞت ًصت بًن ًتّ ًصت  ب نهءرتةٙع ل ت  نهقتةآْ ٗنهحِت

ةْ مل ٗٚتى  ، ٗمحوتٖ٘  ت٩ًٚ ل ت      ٦ٓت  ًٗت  لةلتٟ اوٚتٕ ألِ     ،  لةج  فٚٔت  مم ٕ٪ُ

، فلتت ْ ٙقتتةب أُتتٕ ٨لتت   أْ ٓتت ن ًتتّ نإلب  نهتت ٜ محوتتٕ    جتِت  قتت  ٙلتتّ هتتٕ 

ٍٔ نهءتت ل ْ٘ ةتتٍ لتت ل ٘ نهءتت ل ني، فٔتت ن نإلب  نهتت ٜ ػٌتتع      نهصتتخ لٞ، ٗأةتت ٖ اتِت

ه ِٙ  مّ يف نةةكث للعى نهلل، ج٘ن١ فٌٚ  ُِرةٖ أٗ فٌٚ  ُصت بٖ، ًٗت  متّ    

كتث يف ذتبلٞ ن٨ُذلُتد، أبٙت      ً ْقِبوْ٘ اوٕٚ، ًٗ  ٗظ ِ  ل عٕ اوٟ ً٘قتع نةة 

أْ ُِظتتة كٚتتف ميلتتّ أْ ٙلٚتت ، ٗكٚتتف ميلتتّ أْ ُقتت َُّ ٪طل هِتت  ًِتتٕ،        
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ُٗق ًتتٕ أٙعتتً  شلتت١٨٧ نهتت ّٙ ٙتت ٙةْٗ نؿةكتٞت نهالق فٚتٞت هوغلتتى ك٧ٌجحتت ا         

ٗأفتتةن ، ذتت ةن١ ٗقص شتتني، ٗأشتتخ ب ةُءتت ج ًٗرتتةفني اوتتٟ نهتتدلنًج نإللناٚتٞت  

  ًن ًتّ أفت٩َ نهلةلتْ٘، ٗكتى     ٗنهءولثُٙ٘ٚٞ، ٗأٗه٣م نهت ّٙ لت أٗن ٗأةة ت٘ن ات    

ًتتّ أُتتءج ٗجتت ٢ى ن٨لصتت ي ٗنهءتتأةرل ن٪ةتتة٠ اوتتٟ نهغلتتى، ُةٙتت  أْ ُِظتتة ًتت لن       

     ّ خّ يف نؿقٚقٞت ُةٙت  ًت ٓت ٖ نؾوحتٞ، أْ    ميلّ أْ ُق َُّ ًّ لةنةِ  شلتٍ، فِت

للْ٘ ٗبذٞ اٌى حقٚقٚٞ ُاخ ة ج ًِٔت  لِءٚ تٞ، ٪ُٔت  نـغت٘ٝ ن٪ٗىل ةْ ذت ١      

 نهلل م٘ نةحءقبى. 

: نهتت ّٙ اتت ُ٘ن يف نه ٌتتى ه٫طلتت ي، ٙ وٌتتْ٘ لتتأْ نهللتتةٝ أٗ      ن٪ةتت٘ٝ أٙٔتت 

ًرتتةٗع نإللتت نع ٓتٛت ؿظتٞت نهءتت٘ٓج نؿة تٞت نهتت  ٙء٘قلتتْ٘ اِتت ٓ ، ِٙءظةُٗٔتت    

كٌتت  ِٙءظتتة نهرتت اة ة تٞت نهرُّتت ة أٗ نهتت٘حٛ أٗ ذتتٚغ ْ نهرُّتت ة، كٌتت  ِٙءظتتة       

نهقصتت ط نهللتتةٝ، كٌتت  ِٙءظتتة شتت حب نهدلُتت ًج أْ ٙصتتى ةىل نحملتت٘ب نهتت ٜ   

، ٗأْ ُقتت٘ي: ِٓت  ٙ٘ تت  ب تتى     ٙت  بين اوٚتتٕ، متّ ُةٙتت  أْ ُقتف اِتت  ٓتت ٖ نهِقغٞت

ٗآةة ِٙظتتة ةىل أاتت٩َ نة ِٙتٞت اوتتٟ ًتتةُّ نه صتت٘ب، ٗة هتتث    ،ٙبتت أ ل هحتترلٝ نهِب٘ٙتتٞ 

ةىل ٓ ٖ ن٪ً كّ نةق جٞ، ٗةىل نهء بٙ  نه اِغة ادل نه ص٘ب، ًتّ أحت ن     ِٙظة

لٍ أْ ٗب تتت ي، ٓتتت ن كوتتتٕ ُةٙتتت  أْ ُعتتت ٕ لتتتني أٙتتت ٙلٍ، ُٗةٙتتت  أ ٙعتتتً  ًتتِت

لللةٗن ً ِ  ً لن ميلّ أْ ُأة  ًِتٕ، ٗكٚتف ُق ًُّتٕ، جت٘ن١ اتدل نهرتةٙط       

نةحٌ٘ع، أٗ نهرةٙط نةة٢ٛ، أٗ ادل نهدلُ ًج نإللناٛ، أٗ ادل فتٚوٍ نهلةلتْ٘،   

ِ  اٍ ه٫فلتتت ب ًٗتتِت ٍ ةرتتتةٗا ا نهقصتتتض، ٗهوقصتتت ٢ ، ٗه٫فتتت٩َ       ًاتتت ِٓتتت  

 يف ةةةن ٔ . نهلةلُ٘ٚٞ، ُةٙ  أْ ُء  ْٗ  ٚ ً  ةْ ذ ١ نهلل

أكتتتةُّب ذتتتلةٜ هلتتتٍ، ٗأذتتتلة أٙعتتتً  نهِتتت  ٜ ن٪ لتتتٛ، ٗجتتت   ٝ       

نه كء٘ب اب  نهلل اب نهةحٍٚ نه ح٩ْٚ اوٟ ٓ ن نهص ب نةلء٘ي، ٗٓت ن ًت    

أتت ُ ٖ اِتتٕ  ن٢ٌتتً ، ٗأجتتأي نهلل جتتبخ ُٕ ٗل تت ىل أْ ه تتى هق ١ُتت  ٓتت ن يف         

      ٞ اوتتٟ  جتتبٚوٕ، ٗأْ ه وتتٕ ًحتت  ًن، ٗأْ ٙ الٌتتة ُءتت ٢ج طٚبتتٞ، ٗأبكوتتث ة شتت
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نةقذلح ا ٗنهء٘شٚ ا، ٗأطوب ًّ نإلة٘ٝ نةقتةبّٙ أْ ٙت ُٗ٘ٓ ، ٗأب ت٘ ًتّ     

نإلة٘ٝ نةِ قرني ٗنةر بكني أْ ٙٔءٌت٘ن اظتٍٚ ن٨ٓءٌت َ لتأْ ٙقت ًُّ٘ن أذتٚ ١       

اٌوٚتتتٞ ًتتت  نجتتتءغ ِ  ةىل لهتتتم جتتتب٩ًٚ، ٗأْ وتتت ُّةُ٘  اتتتّ ػتتت بلٍٔ، ٗاتتتّ    

ً ْقِبو ْ٘ اوٚتٕ ًتّ لتةن     ةدلنلٍٔ، ٗكٚف ميلّ أْ ُحءلٚ  ًِٔ  فٌٚ  مّ 

 نة ِٙٞ، ٗأْ ُح٘ق أذٚ ١ ًلٚ ٝ ٪طل هِ  نةحوٌني.

أكتتةُّب ذتتلةٜ، ٗأجتتأي نهلل هتتٛ ٗهلتتٍ نهء٘فٚتتق، ٗنهحتت٩َ اوتتٚلٍ    

 ٗبمحٞ نهلل ٗلةك لٕ.

 ةٍ ل أا  وح ا نهوق ١ ٗفق نهدلُ ًج نهء هٛ :

 

 اريـتشـاء االســج اللقـبرىام

 ٓت1427ذ٘ني  11ـٌٚخ نشب حً            10نؾوحتٞ ن٪ٗىل   :     

  . اب نهلل اب  نهةحٍٚ اح٩ْٚ ب٢ٚخ نؾوحٞ :

 نهِ  ٜ ن٪ لٛ نةل ْ : أ. اب  نؿلٚظ نهرٌةٜ نةقةب :

 ؟كًف ىغسض مكاىُ املدييُ امليىزَ يف ىفص الطفل نة٘ظ٘ع :

 قذلح ا اوٟ ظ١٘ ًرةٗع ل ظٍٚ ًلٞ  . اٌ ب اب نهلل اغ ب .ً

كوٌتٞ   –كوٌٞ نةةكث  –نهِ  ٜ ن٪ لٛ  كوٌٞ –نهقةآْ نهلةٍٙ نهلقةنا:

 نةِ قرني.

  . نهِ  ٜ ن٪ لتٛ نةل ْ :، شب حً  12 – 11 نؾوحٞ نهال ُٚٞ :

 تازيخ املدييُ وأعالمَا ومعاملَا؟ماذا ىقدو للطفل املشله مً  نة٘ظ٘ع :

 أ. ل ب نه ب نْ  نةقةب :  . اب  نهب جط لت ب  ب٢ٚخ نؾوحٞ :

  . ًصغلٟ اٌ ب ٩ًِ.-2 أ. أمح  قٌ  ذ ب ْ.-1نةِ قرْ٘ نهة٢ٚحْٚ٘:

 أ. قٌ  ةلةنٍٓٚ نه لٚحٛ .-3

  نجذلنحٞ ٗش٩ٝ نهظٔتة . -
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 . نهِ  ٜ ن٪ لٛ نةل ْ :،2:00-12:30   نؾوحٞ نهال هالٞ :

 ؟الربىامج اإلذاعٌ والتلفزيىىٌ كًف ىقدو املدييُ امليىزَ عرب نة٘ظ٘ع :

  . ًصغلٟ اٌ ب ٩ًِ قةب :نة   . ٙ٘جتف حتت٘نهٞت :ب٢ٚخ نؾوحٞ

 أ. ُ٘ني أمح  غتز ت 2    . ً ُٛ ذةٙف ذت كة ت 1نةِ قرْ٘ نهة٢ٚحْٚ٘:

 أ. ل ب نه ب نْ  -4أ. ًةٗنْ ة ه                -3                          

 .( 6:15 -2:00ريت ن١ ٗنجذلنحٞ    -

 فِ ق نؿ بةٚتٞ  نةل ْ : ، 7:15- 6:15 نؾوحٞ نهةنل ٞ :

 ؟دييُ امليىزَ عرب القصُ املطبىعُكًف ىقدو امل ٘ظ٘ع :نة

 أ. جوٍٚ اب  نهق  ب  نةقةب :  . ً ُٛ ذةٙف ذ كة ب٢ٚخ نؾوحٞ :

  . آً ي نؾثن٢ةٜ  -2       . شب ي نه ٚحتٜ٘ -1 نةِ قرْ٘ نهة٢ٚحْٚ٘ :

 . ش٩ٝ نه رتت ١-      أ. اب  نؿلٚظ نهرٌةٜ -3

 فِ ق نؿ بةٚٞ  نةل ْ :  10ب30-8ب00   نؾوحتٞ نـ ًحتٞ :

جمللفففُ والسسفففىو املتخسكفففُ  كًفففف ىقفففدو املدييفففُ امليفففىزَ عفففرب ا    نة٘ظتتت٘ع :

 د؟ففشًفوالي

 أ. بف د قٌ  جتتخ ب  نةقةب :  . اٌة ححّ ف٩لتٞ ب٢ٚخ نؾوحٞ :

 أ. نجتتأًٞ ةوٚلتٞ  -2    هٚوٟ نؾٔينأ. -1نةِ قرْ٘ نهة٢ٚحْٚ٘ :

فٔت  فٚصتتى   -5 أ. جتتوٍٚ ابت  نهقتت  ب   -4 .   جتتتت ن  اقتتت    قٌت   أ.-3

          نؿ ٛ .

 إقفساز التىصًات واخلتاو    11:00- 10:30

 نه رتت ١   11:00
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 الدكتور عبد اهلل عبد الرحيه العشيالٌ

لتتت٘ ُّٜ أْ أظتتتٚف ذتتت٣ًٚ  ٙء وتتتق لتتت ٜٗ نـتتتدلٝ     

ٗنه بنٙٞ فٌٚ  ىض نهلء لتٞ هوغلتى نةحتوٍ، أٗ   أْ    

 ً تتتٞ نإلًتتت َ قٌتتت  لتتتّ جتتت ٘   أذتتترل ِٓتتت  ةىل أْ  

نإلجتت٩ًٚٞ ق ًتتد ظٔتت  كتتبرل يف نهلء لتتٞ هوغلتتى     

نةحوٍ، ٗأش با جوحوٞ لثٙ  اوٟ مخحني ةشت نبًن  

لء وق ل هلء لٞ هوغلى نةحتوٍ، ٗشلت  ػةلتٞ بن٢ت ٝ، ٗ يف ًةكتث نهبخت٘  يف       

نؾ ً ٞ نٓءٌ َ لالق فٞ نهغلتى، أ ٠ ةىل ةُرتتت ١ قحتتتٍ ةتتت ط لتأ ب نهغلتتتى       

 هوغلتتى، ٗكيِءب اّ ٓ ن نة٘ظتت٘ع كءب.  ٗنهلء لٞ

ٗ ٔ٘    ً ٞ نإلً َ ألةتٓ  نه كء٘ب قٌ  لّ اب  نهةمحّ نهةلٚتع يف ق ظتةٝ   

ٟ ة ط،أقٍٚ يف بنلغٞ ن٪ ب نإلج٩ًٛ، ؼ    اّ ػةلٞ   ً ٞ  أهق ٓ  يف ًوءق

 . نإلً َ، ٓ ٖ نهء ةلٞ أٙعً  لحءخق أْ ُ٘هٚٔ  نه ِ ٙٞ ٗأْ ُحءلٚ  ًِٔ 

ٗٓت٘ ًت ٙة ؼةٙتة ه ت   ًتّ       ،٬ْ ًتع نهت كء٘ب اٌت ب ابت نهلل اغت ب     ُٗب أ ن

; هٚق َ هِ  ًقذلح لٕ اوٟ ظ١٘ نةرةٗع نهةن٢  نهت ٜ اٌوت٘ن   طل ي ن٪ف٩ا 

 ٚءلعى لإهق ١ كوٌءٕ :ف ،اوٕٚ يف ًلٞ نةلةًٞ ٗٓ٘ ًرةٗع ل ظٍٚ ًلٞ

 

 دللُ مكٌ لألطفال:  مقرتحات علِ ضىْ مشسوع تعظًه مكُ

 عطـار   د. عنار عبداهلل

لِبتتع أٌٓٚتتٞ فتت٩ا ن٪طلتت ي  ًتتّ أٌٓٚتتٞ ًةحوتتٞ نهغل٘هتتٞ نهتت  ٓتتٛ   :ؤٚتتت 

ٗل ءتدل فت٩ا ن٪طلت ي ًتّ أقت٠٘       نةةحوٞ ن٪ٗىل ًّ ًةنحتى اٌتة نإلُحت ْ .   

 نه٘ج ٢ى نإلا٩ًٚٞ يف لةجٚ  نهقٍٚ ٗنةل ٍٓٚ يف ألٓ ْ ن٪طل ي . 

لةُت ًج   ًّٗ ٓ ن نةِغوق حةط ًرةٗع ل ظٍٚ نهبو  نؿتةنَ ًتّ ةت٩ي   

ًٗءٌٚتتتتثٝ  ،ًلتتتتٛ ه٫طلتتتت ي اوتتتتٟ ةشتتتت نب ًغب٘اتتتتٞ ة شتتتتٞ ل ٪طلتتتت ي      

ــ:     ـجـــال لسة األ ل

ــــــ ـــــــيف نـك  س ـغ

مك نــــــــة المدينــــــــة 

المنــ  ة  ــس نفــس 

ـــــــــــــــــــــطــال ؟لـف

 ..... 
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ؼقتتتق قٌٚتتٕ ٗأٓ نفتتتٕ يف   ;غص٘شتتٚءٔ  يف أجتتو٘لٔ  ٗٗجتتت ٢ؤ  ٗأفل بٓتت    

 ُل٘د ن٪طل ي ..

 دللُ مكٌ :ات مًز

 ( فوٞ ًءخصصٞ يف ل ثٙث قٍٚ ل ظٍٚ نهبو  نؿةنَ يف ُل٘د نهِز١ . 1

 ًلٞ ه٫طل ي . ( فوٞ ن٪طل ي نه٘حٚ ٝ  نه  لص ب ًّ 2

( لح ٟ هو٘ش٘ي ةىل أكدل ا   ًتّ أطلت ي نةحتوٌني ًتّ ةت٩ي شت ٗبٓ         3

 ل  ٝ هغ ا .

 ( ؼظٟ ل اٍ ٗبا ٙٞ كةميٞ ًّ أً بٝ ًِغقٞ ًلٞ نةلةًٞ . 4

ُ ا ُحتبٞ ةىل ًلتٞ نهبوت      جتٍ نسوتٞ   ًلتٛ (   ن : وختصصفَا  سه اجمللف

 نؿةنَ .  نؿةنَ. ٗنةءٚ ب ن٨جٍ ٙقذلْ ل ه ٨هٞ اوٟ ل ظٍٚ نهبو 

فوٞ ًلٛ ًءخصصٞ لء ثٙث قٍٚ ل ظٍٚ نهبوت  نؿتةنَ ل إلظت فٞ ةىل    ٗ

طل ي ًّ نهحِٞ ن٪ :هل٣ٞ نةحءٔ فٞ ٗنلق ٍٙ ً  ٝ ةق فٚٞ ًءل ًوٞ ه٫طل ي . 

٨ٗ ميِتتع ٓتت ن ًتتّ ٗ تت٘  ًتت٘ن  ٙحتتءغٚع     ،نهال ًِتتٞ ةىل نهحتتِٞ نهةنل تتٞ ارتتةٝ  

 جءل  ٝ ًِٔ   . ٨نهقةن١ ًّ  ٚع ن٪اٌ ب ن

ل إلظتت فٞ هوغتتٞ نه ةلٚتتٞ ( شتتلخٞ . 52ٗ  لخ ا فوتتٞ ًلتتٛ :اتت   شتت

لص ب فوٞ ًلٛ ًذل ٞ ةىل ا ٝ هغ ا يف ً٘جٍ نؿج ًٗ٘جتٍ نه ٌتةٝ يف   

ةتت٩  هغتت ا  يف  ٓتتتت ة٘جتتٍ نؿتتج   1427ٓتت ٖ نهحتتِٞ   ابًعتت ْ . ٗقتت  شتت ب

 ٗهغٞ نة هٚءٍ . ،ٗهغٞ ن٪ٗب ٗ ،ٗٓٛ نهوغٞ نإللوٚثٙٞ

ٛ تتت ء٠٘ نه٘طتتت  ي اوتٟ ًح تتت أطل٘ٝ أٗي فوتٞ  ت ٖ نـغت تٗٓتٛ لٔت    ،ّ نه ةلت

ٗٓتت ن جتتبق وحتتب ةرتتةٗع ل ظتتٍٚ نهبوتت  نؿتتةنَ.   ،لذل تتٍ  ةىل هغتت ا أةتتة٠

ٞ أشت٩ً  ٔتتتت س٩ا ن٪طل ي نهحت ٘ ٙٞ. ٗٓت ن ىءوتف اتّ ةشت نب فوتٞ ً٘       ٗ

 ل هوغٞ نإللوٚثٙٞ ٗريرلٓ  .
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ّ    نه  ًوْ٘ يف نسوٞ :  ٙ ٌى اوٟ ةش نب نسوٞ ٗػٔٚث ً٘ن ٓت  نبتٞ ًت

ًتتتّ قتتتتةبّٙ ٗكءتتت ب ٗبجتتتت ًني     ;نةءخصصتتتني يف فتتت ي ةق فتتتتٞ نهغلتتتى   

 ٗكة ني . 

; ٗنسوٞ ه ٙٔ  ب٦ٙٞ اوٟ نهحِ٘نا نةقبوٞ ُءٌِتٟ أْ لءخقتق ةْ ذت ١ نهلل    

ٗهتٚخ ٓت ن لب ٚت      ٗٓٛ أْ للْ٘ نسوٞ ن٪ٗىل ٪طل ي نةحوٌني يف نه ت مل .  

ن٪ًترل ابت    ً  نًد نسوٞ ؼظٟ ل اٍ ذخصٛ ًّ ش حب نهحٌ٘ نةولتٛ  

 ،نهلل أًتترل ًِغقتتٞ ًلتتٞ نةلةًتتٞ ٕنسٚتت  لتتّ ابتت  نه ثٙتتث آي جتت ٘  حلظتت

ًت بٝ ًِغقتٞ ًلتٞ نةلةًتٞ جت   ٝ ن٪جتء ل ابت  نهلل لتّ         ةٗك هم ٗكٚتى  

  نٗ  نهل ٙث . 

فوٞ أطل ي لح ٟ هذلجٚ  فوٞ  ًلٛ(;  بج هٞ فوٞ ًلٛ ه٫طل ي:

   ..قء٠٘ لةلٜ٘ ٗأجو٘ب   نب ًّ ة٩ي ،قٍٚ ل ظٍٚ نهبو  نؿةنَ يف ُل٘د ن٪طل ي

ٗ    ٛ لحتترل يف  ٚتتع  ٗ ،نة تت ٙرل نهتت  اوتتٟ أج جتتٔ  شتت با فوتتٞ ًلتت

 ٛ : ; ٓتةغغٔ  ٗأاٌ شل 

  ظٍٚ نهبو  نؿةنَ ه ٠ ن٪طل ي .( لةجٚ  قٍٚ ل 1

 ( نهء ةٙف مبل ُٞ نهبو  نؿةنَ ٗحع بلٕ ٗةق فءٕ .  2

 .  ز١( ل ثٙث حب نهبو  نؿةنَ ه ٠ نهِ 3

 ي نةب  بٝ ـ ًٞ نهبو  نؿةنَ ٗظٚ٘ل نهةمحّ .( ةحٚ ١ بٗ 4

 ( لق ٍٙ نةء ٞ ٗنهذلفٕٚ نشل  ل ٗفق نة  ٙرل نإلج٩ًٚٞ . 5

  .( ن٪ة٘ٝ نإلج٩ًٚٞ 8      ب نه٘طّ .( ح7 نهبو  نؿةنَ .( ل ظٍٚ  6

 ( نإلل نع ٗنإللق ْ .11    ( ن٨ُءٌ ١ هوٌ ءٌع . 10    .( نهذلنلط ن٪جةٜ  9

ّ    نل ءٌت    وٞ ًلتٛ ه٫طلت ي :  سهٚٞ نة٘نب  نة   ٪جت د اوتٟ نهت اٍ ًت

َ  ة نبٝ ٗٓتتتٛ ع  تتتٞ ةىل  اتتتٍ ًحتتتءٌة ٪ ن١   ،ًرتتتةٗع ل ظتتتٍٚ نهبوتتت  نؿتتتةن

ٗٓتٛ  ات٘ٝ    بج هءٔ  يف ريةد ٗلةجٚ  قٍٚ نهبو  نؿتةنَ يف ُلت٘د ن٪طلت ي.    



 24 مجلة م كز بح ث  د اس ت المدينة المن  ة                                     

    ٞ ٘   ،٪شتتخ ب ن٪ًتت٘ني هتت اٍ ٓتت ٖ نسوتت هوٌ وتتِني هو ا ٙتتٞ   ٝكٌتت  أُٔتت   اتت

 إلا٩ْ . نٗ

هلتّ يف نـغتٞ أْ للتْ٘     ،ٞ ًلٛ يف ٓ ٖ نةةحوتٞ لت٘تع ف ُت ي   فو

  ٞ ًتّ ةت٩ي فةٙتق اٌتى      ،ًب اٞ .  ٙقءصة نهء٘تٙع اوٟ ًِغقٞ ًلتٞ نةلةًت

ٞ        ،ةت ط   ،ٗقت  ٗتاتد نسوتٞ للٌٚتت ا كتبرلٝ اوتٟ أطلت ي ًلتٞ نةلةًتت

 هءِحٚق ًتع ة نبٝ نهذللٚتٞ ٗنهء وتٍٚ نهت      لحءل ٨ا ٗنةٔة  ُ ا أٗ ٨نيف ج٘ن١ 

 .ًرل٘بٝ ػ ٗلد 

ٞ   فأًتت  نهغب تت ا ن٪ ِبٚتتٞ    ًالتتى نهحتتل بنا   ،ءتت٘تع اوتتٟ نؾٔتت ا نة ِٚتت

 هوخ  ج ٗنة ءٌةّٙ . ٢ٔ إلٓ ننؿج ٗنه ٌةٝ ًٗل لب 

 كٚف ل أا فلةٝ فوٞ ًلٛ ؟ 

ٓت  خ   ٕك ْ ه ٠ نهقت ٢ٌني اوٚت   ،ًرةٗع ل ظٍٚ نهبو  نؿةنَ ًٞع نُغ٩ق

فلت ب ٗلء٘نفتق إلشت نب فوٞت     ٗق  ذ ١ نهلل ٗأبن  أْ لوءقٛ ن٪ ،ل هء٘ ٕ ه٫طل ي 

ٝ لتت اٍ ًبتت بن ًتّت جت تتت  ٝ ن٪جتءتتت ل اتبتتت  نهلل        . ،ًلتٛت ٗحظٚتتد ٓتت ٖ نـغت٘ت

ٚتى ٙتث  نهتلت ب٢ٚخ نسوخ  نهلةاٛ ؾٌ ٚٞت ًةنكتث    ،ً بٝ ًِغقٞ ًلٞ نةلةًٞةٗكت

    .ن٪حٚ ١

ًتتّ  ٗل هل تتى ا نإلاتت ن  هوٌ وتتٞ ًتتّ ةتت٩ي تٙتت بنا ٗنجءرتت بنا اتت      

ٗش ب نه ت   نهء تةٙا نهت ٜ هقتٛ       ،ٗةا٩َ نهغلى ةخءصني يف ف ي أ بن

هلتّ   ،نجءخح ًُ   ٗنج ً  ًّ قبى نهذلل٘ٙني ٗأٗهٚ ١ ن٪ً٘ب ٗنهقتةن١ ٗنةٔتءٌني  

كتتتدل ... ٗٓتتت ن  أكتتت ْ هلةٙتتتق نه ٌتتتى بأٜ آةتتتة ... فِٔ هتتتم فتتت ي هءغتتت٘ٙة    

ٝ ... فق  ش ب نه    ن٪ٗي كءولً  اّ نه    نهء ةٙا لصت٘بٝ كتبرل  ً حصى

 .غرلا ً ٕ ذخصٚ ا نسوٞ ٗا هد ل م ن٪ل٘نب فٚٔ  ه٫ححّ... ٗل  ًن

 

 



 25 اللق   االستش  ي ح ل المدينة المن  ة  الطفل المسلم

 ذلند عًشفىٍ مداخلفُ للدكتىزَ صباح عبد الكسيه 

 ()أستاذ أدب الطفل

فلتةٝ ةشت نب فوتٞ "ًلتٛ" فلتةٝ بن٢ت ٝ ؽت َ أ ب نهغلتى نحملوتٛ          

ٞ    ٚت ٗلحٍٔ لغةٙقٞ ف اوٞ يف ؼق ٗٓتٛ يف ُلتخ    ،ق ري ٙتٞ ًرتةٗع ل ظتٍٚ ًلت

ٗلح  نحءٚ  تً  ًوختً  هءٌِٚتٞ     ،ً  ً بٗجً  هوغلى نهح ٘ ٜنه٘قد ل٘فة أ لً  ةةٙ

 .ًٗحء٠٘ نسوٞ ححب ً  نطو د اوٕٚ ن٬ْ ممء ت. ،ةق فٞ نهغلى

أقذلي ة ة ي ذخصٚٞ "ً ُٛ" هٚلتْ٘ شت ٙق ًلتٛ يف نسوتٞ ٗلٔت ن       

ُ٘ تت  ل٘أًتتٞ لتتني ذخصتتٚءني ًء٩تًتتءني ٗٓتت فني ًءتت٘نتٙني يف لةلٚتتٞ نهغلتتى    

خحب ٗةمن  يف نه  مل نه ةلٛ نإلج٩ًٛ. ٨ٗ ذتم  هٚخ يف نةٌولٞ ف ،نةحوٍ

يف أْ ل٘أًتتٞ نهرخصتتٚءني ٙتت٘فة نؾٔتت  ٗنه٘قتتد ٗنةتت ي لتت ي أْ ٙلتتْ٘ هلتتى 

 ًٌِٔ  فوٞ ًحءقوٞ ل ٌى مبٚثنُٚٞ ًحءقوٞ ٗفةٙق ك ًى ٗب٠٦ ًِلصوٞ.

فلٛ نه ًج لعت فة هو ٔت٘  ٗنـتدلنا ٗلت٘فرل ه٫ًت٘ني ٗاٌتى هءخقٚتق         

 ٓ ل ًرذلن.

 

 عبد الباسط بدركتور دالكلنة 

يف ل بىٕ، يف أا٩ًٕ، يف لةن  نة ِٙٞ نةِ٘بٝ 

ًتت لن ُحتتءلٚ  ًِتتٕ، ًتت لن ُأةتت  ًِتتٕ، أٙتتّ      ً  ةتتٕ،

كِ٘تٖ نةخبأٝ نه  ميلّ أْ ُق ًُّٔ  شلت١٨٧ نهت ّٙ   

ٍ  ةق فٞ نهغلتى، هوٌبت اني نهت ّٙ ٙبخالتْ٘      وٌوْ٘ ٓ

 ٍ ، ٗهلتتٛ اتتّ ًتت  ٝ فٚتتٕ كتتٛ ٙءل  تتة فٚٔتت  ةلتت نأ

ةتت٧ةة، ٗنه ٌتتى نهءولثٙتتُ٘ٛ ٗنإللناتتٛ ٗنهحتتٌِٚ ٢ٛ، ٗنه ٌتتى     ٙصتتِ ٘ن نهتتِض ن 

ًت    نةلء٘ب، ٗنسوٞ، ٗنهةجَ٘ نةءخةكٞ، ٗن٪ه ت ب نهء وٌٚٚتٞ، كتى  ٓت ن    

وتت ُّةلٍ أٙٔتت   ،ٗأا٩ًٔتت ً  ةٔتت  ٗلتت بٙ  نة ِٙتتٞ  ٖ ًتتّلن ميلتتّ أْ ُأةتت 

الجلســــــة ال  نيــــــة  

دم للطفـل ـقـ ذا نــم

خ ـ  يــالمسلم من ت

ـــــ  ة  ـــــة المن المدين

  ـهــــــــــــــــالمـــ أع

      ؟  ـهــــــــــــ لمــعـ م

.......... 
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نإلة٘ٝ ٗن٪ة٘نا ا   ٙلءءخْ٘ نهِق س، ٪ُين ً  تهد أ٦ك  اوٟ أُِ  ُةٙت   

ق ذتتً  ًلء٘حتتً ، ُةٙتت  لللتترلًن لصتت٘ا اتت ي هلتتٛ ُصتتى ةىل ب٦ٙتتٞ   اٚتتٞ   ُ

وتتت ُّةلٍ نهتتت ّٙ ا ٙرتتت٘ن ذتتت٣ًٚ  ًتتتّ لتتت بٙ  نة ِٙتتتٞ      ،ًحتتت  ٝةْ ذتتت ١ نهلل 

ٗألصت بُ  اوتٟ    ِ ٗأا٩ًٔ  ًٗ  ةٔ ، ًٗ  تنهت٘ن كت هم، هلتٛ ٙعت ٘ن أٙت ٙ     

 ٍ ٓ ن، ٗكٚف ميلّ أْ ُحءلٚ  ًِٕ يف ةل نا ا اٌوٚٞ هوغلى، اِ فو ٝ نة 

ُب أ ًتع ن٪جتء ل أمحت  قٌت  ذت ب ْ نهب حتث يف ًةكتث عت٘  ٗ بنجت ا          

نة ِٙٞ نةِ٘بٝ، نه ٜ جٚلءءح نهِق س ح٘ي ً لن ُأة  ًّ ل بٙ  نة ِٙٞ نةِت٘بٝ  

 .هوغلى نةحوٍ

 

 ؟ ماذا ىقدو للطفل املشله مً تازيخ املدييُ امليىزَ

 أمحد حمند شعباٌ أ.       

 ٗ بنج ا نة ِٙٞل حث يف ًةكث ع٘             

نؿٌتتت  هلل، ٗنهصتتت٩ٝ ٗنهحتتت٩َ اوتتتٟ جتتتٚ ُ  بجتتت٘ي نهلل، ٗاوتتتٟ آهتتتٕ   

 ٗشخبٕ ًّٗ ٗن٨ٖ، ٗل   :

ف هغلى ةةٗٝ ن٪ًٞ، ٗجة ػ  ٓ  ٗنؿل ى اوٟ ٗ ٘ ٓت ، ٗٓت٘ ٙ تين    

 ًحتتتءقبؤ (، ٗٙحتتتءخٚى اوتتتٟ أًتتتٞ أْ للتتتءح ل٘نلتتت ا نةحتتتءقبى ًتتت مل ل  تتتّ   

٨ً ً مل وحّ نةءٚ ب نهب نب لغل٘هءٔ ، ك هل٩ري نه ٜ ج٘ل هّ هين ري٩

ٗلِقٚءتٕ ٗةات ن ٖ، ٗبا ٙءتتٕ يف كتى ًةحوتتٞ ًتّ ًةنحتتى منتٖ٘، ٗة٨ جتتٚبقٟ      

 .نؿ ٙث اّ نةحءقبى حوًٌ  ل ٚ ًن 

ٗقتتت  أةبءتتتد نه  ٙتتت  ًتتتّ نه بنجتتت ا أْ نٓءٌتتت َ نهتتت ٗن٢ة ريتتترل نه ةلٚتتتٞ   

مبخ طبتتٞ ن٪طلتت ي نه تتةب أكالتتة ٗأٗجتتع ٗأاٌتتق لتتأةرلًن ًتتّ نٓءٌتت َ نهتت ٗن٢ة   

ْ  لالقٚف ن٪طل ي نه ةب ٗللٍِ٘ٙٔ نإلُح ُٛ ٗنة تةيف ٙ ِتٍٚٔ   نه ةلٚ ٞ، ٗكأ

 أكالة مم  ٙ ِِٚ  .
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ٙقتت٘ي نهتت كء٘ب ابتت نهلل ألتت٘ ٓٚتتف : يف  بنجتتءٕ نهتت  قتت ًٔ  ل ِتت٘نْ        

$   ٛ ٗ اتٞ هت ٠  بنجتت         # نهءٌِٚتٞ نهالق فٚتٞ هوغلتى نه ةلتت هقت  ٗ ت ا  ُءٚ تتٞ ًة

ٚت ْ نه تةب، ةْ ُحتبٞ    هوقصض ٗنهةٗنٙ ا ٗنـغ ل ا نةق ًتٞ ه٫طلت ي ٗنهلء  

%، 12نةي٧اهَّف لأق٩َ اةلٚٞ ًّ فٌ٘ع نهِءت ج نهقصصتٛ ٗنهةٗن٢تٛ ٨ ٙحت ٜٗ     

% ٗنهبقٚتتتٞ ٓتتتٛ قصتتتض ٗبٗنٙتتت ا  55ٗةْ ُحتتتبٞ نة تتت  ٗنةقءتتتبخ لء تتت ٗت نهتتتت  

ٗحل ٙتت ا ًذل تتٞ، ٗٗ تت ا ُءٚ تتٞ ًةٗاتتٞ أةتتة٠ ٓتتٛ أْ  ٔتت  نهتت ٗن٢ة       

 كٌتتً  ُٗ٘اتتً ( لٌِٚتت   % 16نه ةلٚتتٞ يف لقتت ٍٙ ٓتت ن نهِءتت ج ٨ ٙصتتى ةىل ُحتتبٞ    

 أ. ٓت .  ((% 84لعغوع  ٗن٢ة ريرل اةلٚٞ لءق ٍٙ ُحبٞ لل٘ق نهت 

ًٗتتتتّ ٙقتتتتةأ أطةٗحتتتتٞ نهتتتت كء٘بنٝ نهتتتت  قتتتت ًءٔ  نهتتتت كء٘بٝ جتتتتِ ١      

ٜ $ابتت نهوغٚف ل ِتت٘نْ:  ٗنهتت  # ن٨ػ ٓتت ا ن٪ٙ٘ه٘ ٚتتٞ يف أ ب نهغلتتى نه تتدل

ٓلت ن  $ْ: ق َ ن٪جء ل اب نهلل نهغِغ ٜٗ لءوخٚصٔ  ٗةات  ٝ طب اءٔت  ل ِت٘ن   

ٙت بن و ًتً  ًت ٠ لقصترل نه تةب ٗنةحتوٌني يف فت ي        # ٙةلٛ نهٚٔ٘  أطل شلٍ

 نهلء لٞ ه٫طل ي .

ٗبلتتتط أطلتتت ي نةحتتتوٌني ل ة ِٙتتتٞ نةِتتت٘بٝ، ِٙبغتتتٛ أْ وظتتتٟ ل ٓءٌتتت َ    

كبرل، ٗه ى ًّ أٗه٘ٙ ا ن٪اٌ ي نةق ًٞ يف أ ب نهغلتى نةحتوٍ; لهتم ٪ْ    

ظِٞ نسءٌع نإلجت٩ًٛ ن٪ٗي للتى ًت     نة ِٙٞ ل ين هوٌحوٍ نهلالرل فٔٛ: ح 

وٌوٕ ٓ ن نسءٌع ًّ  ٨٨ا ٗأح ن  اظٌٚتٞ ٨ لتثني ًالت ب ةا ت ب نه ت مل      

 لأجةٖ; ه هم ك ْ نهء برل نهقةآُٛ اّ نة ِٙتٞ ٓت٘ أشت ق شل تٞ حٌِٚت  قت ي:      

فلتتأْ نإلميتت ْ نُعتتٍ ٗو جتتم يف ذتت١ٛ  ،(1 ژې  ې  ى  ى  ژ 

 ٗنح  فل ْ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ.

                                                 
 ( . 9( ج٘بٝ نؿرة، آٙٞ بقٍ  1 
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   اٌ  ميلّ أْ ُق ًٕ هوغلى نةحوٍ ًّ لت بٙ  نة ِٙتٞ;   ٗقبى أْ أؼ

٨ ل  ٗأْ أذترل ةىل أْ نةتةن  ًتّ لت بٙ  نة ِٙتٞ ححتب قةن١لتٛ هو ِ شتة نهت           

ٙرءٌى اوٚٔ  نحمل٘ب ن٪ٗي ًّ ق ٗب ٓت ن نهوقت ١ ٙرتٌى كتى نهتذلن  نة تةيف       

هحتِٞ  نةلء٘ب ٗنحملل٘ى اّ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ، ٗٙألٛ يف نه ب ٞ ن٪ٗىل كءب ن

نهِب٘ٙٞ نةغٔةٝ ٗكءب نهحرلٝ ةتٍ كءتب نهءت بٙ  ٗنة ت مل ٗن٪ات٩َ ٗريرلٓت ،       

اوتتٟ أْ هلتتظ نهءتت بٙ  ٙرتتٌى أٙعتتً  نه ِ شتتة ن٪ةتتة٠ يف ٓتت ن نحملتت٘ب ٗٓتتٛ:     

ن٪ا٩َ ٗنة  مل ة٨ أُٔت  أفتة ا ٪ٌٓٚءٔت ، هت هم قت  وت   لت نةى لتني ًت           

نؿ   ٗنه وٍ ; لهتم  أق ًٕ ًٗ  ٙق ًٕ ن٬ةةْٗ، لحبب ن٨بلب ط نه٘ةٚق لني 

َ  ،أْ ن٪اتت٩َ ٓتتٛ نهتت  لصتتِع ن٪حتت ن    كٌتت  أْ  ،ٗن٪حتت ن  لتتدلت ن٪اتت٩

 نة  مل ٓٛ قعّ ن٪ح ن .

ٗح ٙالٛ اٌ  ميلّ أْ ُق ًٕ هوغلتى نةحتوٍ ًتّ نهءت بٙ  نةت ٙين لٔت ن       

ة ِٙتٞ  نة ِٟ نه٘نجع ٨ ميلتّ نةءثنهتٕ يف  قت ٢ق ٗجت ا ا; لهتم ٪ْ لت بٙ  ن      

ح فى لأٍٓ ن٪ح ن  يف ل بىِ  نإلج٩ًٛ كوتٕ، ٗٙتألٛ يف نةق ًتٞ أحت ن      

، ٗهم نسءٌع نإلج٩ًٛ ن٪ٗي نه ٜ أجحٕ جٚ  نـوق قٌ  لّ اب نهلل 

أْ لءص٘ب ح تٍ نهتذلن  نهت ٜ ميلتّ أْ ُق ًتٕ ٪طل هِت  ًتّ ةت٩ي نهحترلٝ          

 . ٗف ٝ نهِا  نة ُٚٞ نه  أذةقد ل شل ةٝ ٗنكءٌود ع ٞ نه٘ نع، ًّٗ ةٍ

ٗٓ ن نهء بٙ  أٍٓ ً  ِٙبغٛ نهذلكٚث اوٕٚ ٗن٨جتءل  ٝ ًِتٕ، فٔت٘ ح فتى     

 للى نهقٍٚ ن٨ ءٌ اٚٞ، ٗن٪ة٩قٚٞ، ٗنهِلحٚٞ، ًو١ٛ ل هء  بب نإلُح ُٚٞ .

ٗةتت  كتت ْ نهتت٘حٛ لرتتقٕٚ نهقتتةآْ ٗنهحتتِٞ قتت  أبل شلتت ٖ نؿقبتتٞ للتتى      

لةلرتتف ًِٔتت  ًتت  لرتت ١  أل   ٓتت  نإلُحتت ُٚٞ ٗن٨ ءٌ اٚتتٞ ٗن٪ة٩قٚتتٞ فوتتم أْ   

هءق ًٕ ٪طل هِ  لأجو٘ب وٌى ًر اة نهغلى، ٗٙءلوٍ لوحت ُٕ، ٗٙ تدل اتّ    

أفلتت بٖ، لصتتٚغءٕ نهوغ٘ٙتتٞ ٗعتت ٗ  ً  ٌتتٕ نهولظتتٛ ٗمبقتت نب ط قءتتٕ اوتتٟ       

ٗج٘ن١ أك ْ ً  لق ًتٕ ًتّ ٓت ن نهءت بٙ  ة شتً        ،نؿةكٞ ٗنهءخٚى ٗنهء برل
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كت ْ حت ةً  آةتة ٙء وتق     ل هغلى أٜ ٙءخ   اّ ح  ةتٞ ً ِٚتٞ ًتع ن٪طلت ي أَ     

ل هلب ب لص٘ريٕ لأجو٘ب نهغلى فٚءل اى ً ٕ، ٌِٗٙ٘ يف ظٌرلٖ ٗلنكةلٕ، 

ٍ  ٙءخ٘ي ةىل قٍٚ ًٗب  ٥ ل٧ةة يف جو٘كٕ.  ًّٗ ةا

ًّٗ ن٪ًالوٞ نؾٌٚوٞ نه  ؼٌتى  ٨٨ا ًء ت  ٝ ٗنهت  ميلتّ أْ لقت َ      

ٕ ألِت ١  ه٫طل ي يف نةةنحتى نةءتأةةٝ :  لهتم نةرتٔ  نهةن٢تع نهت ٜ ٙءحت لق فٚت        

يف ريتتثٗٝ أحتت ، ٗٓتت  ٓتتٍ ٙءغتت ٗهْ٘   نهصتتخ لٞ هوٌرتت بكٞ ًتتع بجتت٘ي نهلل  

ٗٓت٘ ٙحتء ةض نؾتٚز أُٔتٍ أشتبخ٘ن       لأاِ قٍٔ حءٟ ٙ ظٔةٗن هةج٘ي نهلل 

ب ٓتتٍ حل ىتتً  اوتتٍٚٔ، ٗكتت ُ٘ن جتتب ٞ ارتتة، ٗمل  كبت بًن، ٗهلتتّ نهتتِا  

      ْ ، ٨ٗي ٙقبى ًٍِٔ ة٨ بنفع لّ ة ٙج ة  قٚتى هتٕ ةُتٕ بنَ، فخثُت٘ن أذت  نؿتث

ق  قبى بنف تً    اِ ً  بأ٠ نهِا  ٪ح ٍٓ فةشٞ، ٗٓ٘ زلةٝ لّ  ِ ب 

بنف تتتً  ٗنجءصتتتغةُٛ ٗأُتتت   ف تتت ١ ةىل ألٚتتتٕ حثِٙتتتً  ٙقتتت٘ي: قبتتتى بجتتت٘ي نهلل  

لتت هم فأًةٌٓتت  أْ ٙءصتت با  فصتتةع زلتتةٝ بنف تتً   أشتتةإ، فتتأيةدل نهتتِا 

ثُتتً  أ٨ ، ٗب تتع نهبتت قْ٘ ٗنهتت ً٘ع لغٌتتة ةتت ٗ ٍٓ نؾٌٚوتتٞ ح  فقبوتتٕ نهتتِا 

 يف قء ي أا ن٢ٕ . ٙر بك٘ن نهِا 

ٗكتتٍ ٓتت٘ ً تتدل لهتتم نةرتتٔ  نهتت ٜ لعتتع فٚتتٕ نهحتتٚ ٝ ا ٢رتتٞ نهصتتغرلٝ  

ٗٓٛ لر ٓ  ريوٌت ْ نؿبرتٞ ٙو بتْ٘ لت ؿةنب يف       ة ٓ  اوٟ كءف نهِا 

ٗٓتت٘ ٙرتت بكٔ  نةرتت ٓ ٝ ٨ٗ ٙتتدلي ًل ُتتٕ حةشتتً  اوتتٟ       ًحتت   نهتتِا  

 هتم نةرتٔ  نهت ٜ ٙحت لقٔ  فٚتٕ      ًر اةٓ  حءٟ وتى ٗلغت  ب نةلت ْ، أٗ ل   

فءحتبقٕ ًتةٝ ٗٙحتبقٔ  ًتةٝ أةتة٠، ٗٙقت٘ي مم تحتً : ٓت ٖ لءوتم، ٗن٪ًالوتتٞ يف          

 ٓ ن نهب ب كالرلٝ ًءِ٘اٞ . 

ٗٙألٛ نهء بٙ  نة ٙين يف اصة نـول ١ نهةنذ ّٙ يف نه ب ٞ نهال ُٚٞ ًتّ  

ن٪ٌٓٚتٞ ل تت  اصتتة نهِبت٘ٝ، فقتت  أِٙ تتد ريتتةند نهقتٍٚ ٗنةبتت  ٥ نهتت  ريةجتتٔ     

يف ٓتت ن نه ٔتت ، ٗجتت٘ل هتتّ ٙا تت اَ نهبتت حالْ٘ يف ٓتت ن نه صتتة ًتتّ          ا نهتتِ
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نه ت ًوني يف حقتتى نهغل٘هتٞ ٣ًتت ا ن٪حت ن  ٗنة٘نقتتف نةت٧ةةٝ نهتت  ميلتتّ أْ     

 لحءغى ٗٙ    لق مئ  ٪لِ ٢ِ  ن٪طل ي لأجو٘ب ٧ًةة  ٚى .

ًٗتتّ ن٪ًالوتتٞ نهتت  ؼعتتةُٛ يف ٓتت ن نه صتتة ً٘قتتف ابتت نهلل لتتّ نهتتثلرل 

ًن ٙو تب ًتع فٌ٘اتٞ ًتّ ن٪طلت ي فٌتة لٔتٍ أًترل نةت٧ًِني          حٌِٚ  ك ْ شتغرل 

فلةٗن ٗٗقف اب نهلل. فقت ي هتٕ اٌتة: ً هتم مل للتة ًتع        اٌة لّ نـغ ب 

أشخ لم؟. ق ي: ٙ  أًرل نة٧ًِني مل أي ةَ فأة ل، ٗمل للّ نهغةٙق ظٚقٞ 

 فأيٗجع هم .

ًاحتتوٌٞ قتت ي: كِتت  أيريٚوٌتتٞ       ًٗتتّ ن٪ًالوتتٞ أٙعتتً  ًتت  حتت    لتتٕ ِجتتِ ْ لتتّ 

ل ة ِٙٞ يف أش٘ي نهِخى ُوءقط نهبوح نه ٜ ٙحٌُٕ٘ نـ٩ي، فخةج ةهِٚ  اٌة 

لتتّ نـغتت ب فءلتتةق نهغوٌتت ْ ٗةبتتدأل ًلتت ُٛ، فوٌتت  ريرتتٚين قوتتد: ٙتت  أًتترل         

نة٧ًِني ةمن  ٓ ن ً  أهقد نهةٙح. ق ي: أبُٛ أُظة فإُٕ ٨ ىلتٟ اوتٛ . فِظتة    

١ نهغوٌ ْ ٗنهلل ه٣ّ يف ِح ةٜ فق ي: ش قد . قود: ٙ  أًرل نة٧ًِني لة٠ ٨٧ٓ

ٛ  ف ُءثا٘ن ً  يف ٙ ٜ، ق ي: فٌرٟ ً ٛ حءٟ لوغين ًأًين.   نُغوقدا ٪ري بٗن او

ٗن٪ًالوتتٞ ريرلٓتت  كتتالرل ة٨ أْ نهلتتث نهتت  حتت ةد يف ُٔ ٙتتٞ ٓتت ن نه صتتة   

ٗنًء ا أ٘ ًن ط٘ٙوٞ ِٙبغٛ نؿت ب ًتّ نـت٘ض فٚٔت ، ة شتٞ ٗأُٔت  كءبتد        

يف كتتالرل ًتتّ ن٪حتت ٙني، هتت ن  لتتأق٩َ محوتتد نػ ٓتت ا كءولتتٞ لتتى ًءعتت بلٞ  

ِٙبغتتٛ أْ متتةط اوتتٟ ٗظتتع ظتت٘نلط ا ًتتٞ ٙحذلذتت  لٔتت  كتتى نه تت ًوني يف   

حقى نهغلى، كأْ للْ٘ ًء٘نفقٞ ًع نهرةع نؿلتٍٚ، ل ٚت ٝ اتّ نـ٩فت ا     

نه ق ٙٞ ٗنهحٚ جٚٞ ٗنه ِصةٙٞ، ق فظٞ اوٟ ًر اة ن٬ةةّٙ، لق َ ةه لٚت ا  

،  نهتتذلن ، ٗلبء تت  اتتّ نؿقتتب نهعتتب لٚٞ نهتت  ًتتة  ا لٔتت  أًءِتت  يف ًةنحتتى ً ِٚتٞت

كٌ  لق َ ذخصٚ ا قب٘لٞ، ٗلبء   اّ نهرخصٚ ا نةرتب٘ٓٞ أٗ نةِبت٘لٝ ة٨   

لرل أٗ نهءختتت ٙة، ٗاوِٚتتت  أْ ُقتتت َ ن٪اٌتتت ي لأجتتتو٘ب          ةلن كتتت ْ نهغتتتةض نهءتتِت
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 ٚى،ٗهغٞ فصخٟ، ًبء  ّٙ اّ نهوغٞ نه  ًٚٞ أٗ نـوط لِٚٔ  ٗلني نهلصتخٟ،  

   هغٞ قوٚٞ ٓ ِٚٞ ٓر ٞ.حءٟ ٨ ُغةت يف لنكةٝ أطل هِ

 وأٍه املصادز اليت ميكً أٌ ىشتفًد ميَا يف ٍرا اجملال ما يلٌ: 

 : نهحِٞ نهِب٘ٙٞ نةغٔةٝ .ة ًُٚ        أ٨ًٗ: نهقةآْ نهلةٍٙ .

: كءب نهحترلٝ، ٗة شتٞ ًغت تٜ نه٘نقت ٜ، ٗطبقت ا نلتّ جت  ، ٗجترلٝ         ة هالً 

 نلّ ةجخ ق، ًٗغ تٜ ً٘جٟ لّ اقبٞ ٗنهثٓةٜ ٗريرلٍٓ .

: كءب ل بٙ  نة ِٙٞ نةِت٘بٝ ًٗ  ةٔت ، ًٗتّ ألتةت ٓت ٖ نهلءتب: كءت ب        بنل ً 

لتت بٙ  نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ ٨لتتّ ذتتبٞ، ٗنةغتت ري نةغ لتتٞ هولتترلٗت ألتت  ٜ، ٗٙ تت        

كء ب ٗف  نه٘ف ١ هوحٌٔ٘ ٜ ًّ أٗجع ٗأ ق ً  كءب اتّ نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ    

ٜ كِث لرلى ًحءقى . كٌ  أْ كء ب نهءخلٞ نهوغٚلٞ هإلً َ نهحخ ٗ

ُلٚخ لة ٍ فٕٚ أا٩َ نة ِٙٞ ًّ نهقةْ نشل ةٜ ن٪ٗي ٗحءٟ ُٔ ٙٞ نهقتةْ  

ٗل ةض يف ةِ ٙ  ٓ ٖ نهذلن ٍ ةىل نه  ٙ  ًتّ ن٪حت ن  ٗنة٘نقتف     ،نهء جع

 نه  ح ةد ل ة ِٙٞ، ٗٓٛ ًّ أٍٓ بٗنف  نهلء ب نةٔءٌني لء بىٔ .

ٗؼقٚتق  ٗةةكث ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙٞ نةِ٘بٝ  ٔت  كتبرل يف ةةتةنج    

ًّٗ ٓ ٖ نهلءب كءت ب نةغت ري    ،ا   كبرل ًّ كءب ل بٙ  نة ِٙٞ نةِ٘بٝ

نةغ لتتٞ هولرلٗتنلتت  ٜ نهتت ٜ ٙ تت  ًتتّ أكتتدل نة٘جتت٘ا ا نهذلنةٚتتٞ اتتّ نة ِٙتتٞ      

ٗةؼت ل نهثن٢تة ٨لتّ احت كة،      ،نةِ٘بٝ، ٗكء ب نه بٝ نهالٌِٚٞ ٨لّ نهِ  ب

قٚتق كءت ب نهءخلتٞ    ٗريرلٓ  كالرل، ٗق  ذ بل نةةكث اوٟ ن٨ُءٔ ١ ًتّ ؼ 

 نهوغٚلٞ نه ٜ أذةا ةهٕٚ ٗج٘ل ىة ٕ يف ا ٝ فو نا.

ٗٙ   نهء بٙ  نهر ًى هوٌ ِٙٞ نةِ٘بٝ نه ٜ أهلتٕ نهت كء٘ب ابت  نهب جتط     

ل ب ً ٙة ا َ نةةكث ًّ أٗجع ٗأٍٓ نةةن ع نه  كءبد اتّ لت بٙ  نة ِٙتٞ    

 يف نه صة نؿ ٙث لأجو٘ب بنق  ٚى.
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نهة تت٘ع ةىل كءتتب نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ فقتت َ    ى اتت   ًتتّ نهبتت حالني ٔ ٗقتت  جاتت

ًٗتتّ ٓتت١٨٧ نهتت كء٘ب  ابتت نهلل    ،ظٌ ٔتت  ٗنهء ةٙتتف لٔتت  يف كءتت ب ةتت ط   

اح٩ْٚ يف كء لٕ : نة ِٙٞ نةِ٘بٝ يف آة ب نة٧هلني ٗنهب حالني ق ميً  ٗح ٙالً ، 

ٗنه كء٘ب اب نهةتنق فةج نهص ا ٜ يف كء لتٕ: ً  تٍ ًت  أهتف اتّ نة ِٙتٞ       

 ٙالً  . نةِ٘بٝ ق ميً  ٗح 

ٗمم  وحّ نهءِٕ٘ٙ اوٕٚ يف ٓ ن نةقت َ ن٪بذتٚف نهعتخٍ نهت ٜ   تٕ      

ًةكتتث عتت٘  ٗ بنجتت ا نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ اتتّ لتت بٙ  نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ ٗأا٩ًٔتت     

ًصِلٞ لصِٚلً  ل ٙ ً  ٙحٔى اوٟ نهبت حالني جتةاٞ نه٘شت٘ي ةىل أٙتٞ      ،ًٗ  ةٔ 

ّ   ،ً وً٘ٞ اّ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ٓت ن ن٪بذتٚف اوتٟ     ٗق  ٗظع نةةكث قحتًٌ  ًت

 ً٘ق ٕ ن٨هلذلُٗٛ اوٟ نهربلٞ نه  ةٚٞ نإلُذلُد.

: ل بٙ  نهغتدلٜ، ٗنهب نٙتٞ ٗنهِٔ ٙتٞ ٨لتّ     ًالى ة ًحً  :  كءب نهء بٙ  ن٪ةة٠

كالرل، ٗل بٙ  نه ٓا، ٗريرلٓ  كالرل، فق  ألت ع أجت٩فِ  لةنةتً  جتة ًٙ      

  أْ ٓتت ٩ً٢ ًتتّ نؿل ٙتت ا ٗنهقصتتض ٗنهحتترل ٗن٪ُبتت ١ ٗنةتت٘ناظ ٗاوِٚتت      

ُِقوتتتٔ  ًتتتّ حتتت ٗ  ةغ لٔتتت  نة٘ تتتٕ هولبتتت ب هِ  وتتتٔ  يف ًحتتتء٠٘ ٗاتتتٛ    

       ْ ٗللتتْ٘   ،ن٪طلتت ي ًٗتت بك لٍٔ، هءبقتتٟ نهقتتٍٚ ح بجتتً  هبِتت ١ نإلُحتت 

 نؿب ي ً٘ش٘هٞ لني ن٪ٗهني ٗن٬ةةّٙ.

أجتتأي نهلل أْ ٙ٘فتتق نؾٌٚتتع ةتت  فٚتتٕ ةتترل ألِ ٢ِتت  ٗلِ لِتت  ةُتتٕ ٗهتتٛ لهتتم     

 ني.ٗنؿٌ  هلل بب نه  ة. ٗنهق  ب اوٕٚ.

 الدكتور عبد الباسط بدر :

 ةتت نهغٚتتب،  ه تتةضذتتلةًن ه٫جتتء ل أمحتت  قٌتت  ذتت ب ْ اوتتٟ ٓتت ن ن 

 تع  ُأة  ًّ ل بٙ  نة ِٙٞ ًٗ  ُذلن، ٗنهء ةٙف ل ةصت  ب نهت  ميلتّ أْ ٙة   

 لٚتتً  أٗ ةُء  ٚتتً ، فلٌتت  ُ تتةل  ٚ تتً  لتتأْ  ةهٚٔتت  ًتتّ ٙةٙتت  أْ ٙبتت ع اٌتت٩ً أ 

ٓ ٖ نهً٘عٞ لألٛ ل هللةٝ، ةٍ ل   ًٗعٞ يف أٗهٕ،  ٙلْ٘نه ٌى نإلل ناٛ 
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نإللتت نع ح٘شلتت  ٗىتتةج هِتت  نهتتِض ن٪ لتتٛ، ٗىتتةج هِتت  نهلتتٚوٍ          ٌتتعلهتتم ٙء 

، ٗنؿقٚقٞ أْ ل بٙ  نة ِٙٞ ًو١ٛ ل ة٘نقف نه  ميلّ أْ ل غِٚ  نهلةلُ٘ٛ

 ٞ نهتت  ل غِٚتت  فلتتةٝ قصترلٝ، ٗكٌتت  ُ تتةل لتتأْ نهءتت بٙ  ٓتت٘   ،ٓت ٖ نهً٘عتت

ٗكءوتف، ٗب ت ي ٙقت٘ ْٗ     حت   ًءٌٚتث  ً٘نقف ٗب  ي، ً٘نقف ٙظٔتة فٚٔت    

ُِءقتى ًتّ نهءت بٙ  ةىل نهة ت ي، ٗهٚءلعتى نهت كء٘ب ًصتغلٟ         ٓ ن نؿ  ،

ؿ ٙث اّ أا٩َ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ، ٗكٚف ُحتءلٚ  ًِتٕ يف شتِع    ل اٌ ب ٩ًِ 

 ً  ٝ ةق فٚٞ هوغلى نةحوٍ.

 

 ؟ املدييُ امليىزَ ماذا ىقدو للطفل املشله مً أعالو

 مصطفى عنار ميال .د                         

 ل حث يف ًةكث ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙٞ         

ٙقت٘ي جتبخ ُٕ    لٟ، ٗج٩َ اوٟ اب  ٖ نهت ّٙ نشتغلٟ،  نؿٌ  هلل ٗك

ٗٙقتتتتتتتت٘ي:  (21ن٪حتتتتتتتتثنب:   ژوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ژ  ٗل تتتتتتتت ىل:

ك ُد نهظوٌتٞ  ، فٌٌٔ  (90ن٪ُ ت َ:   ژ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئژ

ّ كتتتالرلٝ، فتتتإْ ًِتتت بٝ ٗنحتتت ٝ لللتتتٛ لج ًء٩طٌتتتٞ ٗنهحتتتح هلتتتٞ ٗن٪ًتتت٘ن

شلتت نٙءٔ  ٗةبذتت  ٓ  ةىل لاتتةُّ ن٪ًتت ْ، ٗكتت ن ن٪اتت٩َ اوتتٟ ًتتةُّ نهءتت بٙ  ٓتتٍ           

    ٗ ّ هت٣ نةِ بنا نه  لقء ٜ لٍٔ ن٪ ٚ ي فءحرل اوتٟ ةغ ٓت  ٗلٔءت ٜ لٔت نٓ ، 

لٓبِ  ُحء ةض نهء بٙ  ه٘  ُ ٖ فٌ٘اٞ ًءِ٘اٞ ًءء ل تٞ ًتّ جترل ن٪ات٩َ،     

أْ ري ٙءتتٕ ٓتتٛ نهلرتتف اتتّ نهقتت ٗٝ نؿحتتِٞ، هلتتّ لقتت ٍٙ ٓتت ٖ      ٗه٘ تت ُ 

نهغ ٙٞ وء ج ةىل أجو٘ب ٙبِٟ اوٟ نةء ٞ نه  لأةت  لتٕ لصت٘بٝ لوق ٢ٚتٞ ٓ  ٢تٞ      

ًء ب ٞ ةىل ن٨ُل  ي نه ٜ ٙالٌة نهءل اى نهبِ  ١، ٗق  أ بن نهذللْ٘ٙ٘ يف لت٩   

نهغلتى،  يف لِت ١ ذخصتٚٞ    ُ  نؿ ظتة أٌٓٚتٞ نةالتى أٗ نهقت ٗٝ    نهغةب يف اصتة 

فق ً٘ن أاٌ ٨ً لِٚد اوٟ نه ِ شة نهال٩ةٞ: نةء ٞ ٗن٨ُل  ي ٗنهءل اى، فل ْ 
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شل  أةة كبرل يف ذخصٚٞ نهغلى اوٟ ًحء٠٘ نه  مل، ٗكوِ  ٙ كة كٚتف  

نهء بىٚتٞ نهت  ًتةألٗن لٔت  أةِت ١ فتذلٝ نؿتةب         انحء ج ق  لٍٔ يف ل تم ن٪تًت   

لتتْ٘ ًتتال٩ً ٙرتت وْ٘ لٔتت   هء ،٘ن لٔتت  ذخصتتٚ ارينهبتت ب ٝ ةىل ةُءتت ج أفتت٩َ شتت 

ً ءِت  هٚحتد يف ح  تٞ ةىل نةتذلنع            ٗٝ نهقت٘ٝ ٗنهءخت ٜ يف أ ٚت شلٍ، هلتّ أ

أاتت٩َ أٗ شتتِ اءٍٔ، فء بىِتت  اوتتٟ ٗ تتٕ نه ٌتتَ٘ لنةتتة لتت ٪ا٩َ، أًتت  اوتتٟ  

ٗ تتٕ نـصتت٘ط ف ة ِٙتتٞ نهتت  ُءختت   اتتّ أا٩ًٔتت  نهٚتتَ٘ ً ِٙتتٞ ٨ ل تتةل      

ٌِٔ  ٗفع ٢ؤ  نؿ ٗ  ٚا ٗأح نةٔ  ٗأا٩ًٔ ، ٗهٚخ يف ، فٔٛ ممء ٝ يف كى ِق

نهت ُٚ  اوتتٟ ًتتةُّ نهءتت بٙ  ً ِٙتتٞ حظٚتتد لنكةلٔت  مبالتتى ًتت  حظٚتتد لتتٕ نة ِٙتتٞ   

ٍ  ن نةِ٘بٝ ًّ أا٩َ، ، ٗأُٔت  ك ُتد   ٪ا٩َ ٗٙللٚٔ  فخةًن أُٔ  ً ِٙٞ ااو 

كٌتت  ٗب  يف نؿتت ٙث نهصتتخٚح نةءلتتق اوٚتتٕ، ٗٙللٚٔتت  فختتةًن أُٔتت         ِحب تتٕ

بظٛ ،  ٚى نهصخ لٞ نه ٜ ل ٖ جٚ  نهبرة نحءعِد نؾٚى نهلةٙ  نه ٜ ب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  اتتتتتٍِٔ لق٘هتتتتتٕ جتتتتتبخ ُٕ ٗل تتتتت ىل:    نهلل

  ٺ    ٺ  ٺ    ڀ   ڀ     ڀ    ڀ    پ    پ    پ     پ    ٻ

ٗٙللٚٔ  فخةًن أْ  ،       ٹ  ٹ  ڤ   ٹٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ

 ٢ٔ . ى  أا٩َ نه ص٘ب نةلعوٞ نهال٩ةٞ ن٪ٗىل ك ُ٘ن ًّ ألِ 

 مصادز أعالو املدييُ امليىزَ:

  ٞ ، أٗ اتتّ ٗنؿتت ٙث اتتّ بجتت٘ي نهلل    نةصتت ب ن٪ٗي: نهحتترلٝ نهِب٘ٙتت

ًصتت  ب لة ءتتٕ فتت ي بنجتت ، ٗكيء تتب نهحتترلٝ ًرتتٔ٘بٝ ً ةٗفتتٞ، ٗة شتتٞ     

 ين جتألكة يف ٓت ٖ نه   هتٞ ات  ٝ كيء تب     ه ٙلٍ ً رة نةءخصصتني، هلت  

 .٨ا ٗنج ٞ يف لة ءٕ  كى  ًِٔ  ًلء ي س

ٓت، نهت ٜ  458هإلً َ نهبٚٔقٛ نةء٘فَّٟ جِٞ  # ٢٨ى نهِب٘ٝ$كء ب  ٗي:ن٪

ة، ف تت ١ كء لتتٕ   ً تتً   ٚاأٓتتى نؿتت ٙث ٗنهحُّتت ٛ  تتع فٚتتٕ ٧ًهلتتٕ لتتني ًِٔ اتت 

 ّ حءٟ نهقةْ نـ ًخ.ٚ يف نهلِ  هوف اّ بج٘ي نهلل هلى  ً  أي
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 #ً  تٍ ًت  أهوتف اتّ بجت٘ي نهلل      $فٔت٘ كءت ب    نهلءت ب نهالت ُٛ:  أً  

 ل ش٩ي نه ّٙ نةِ ت ، فقت   تع فٚتٕ ة٩شتٞ أبل تٞ ارتة قةُتً  ًتّ          ه٫جء

 .نة٧هل ا اّ بج٘ي نهلل أزل ١ ٗاِ ّٗٙ 

، فٔت٘ مبال لتٞ ً٘جت٘اٞ ح ٙالٚتٞ     #جبى نشل ٠ ٗنهةذ  $ نهلء ب نهال هث:

ظخٌٞ   د كى نة٧هل ا نه  أهولد حءٟ نهقةْ نهء جع هإلً َ قٌت  لتّ   

 ٓت.942ِٞ ٙ٘جف نهص ؿٛ نهر ًٛ نةء٘فَّٟ ج

ٗمّ ُ ٚز يف نهقةْ نـ ًخ ارة نشل ةٜ أْ ُءخ    اتّ   ٨ٗل   ِٓ 

نهتتتتدلنًج نؿ جتتتت٘لٚٞ نؿ ٙالتتتتٞ نهتتتت  أشتتتتبخد ًصتتتت بًن اِتتتت  كتتتتالرل ًتتتتّ    

نةءخصصتتني يف فتت ي نة وً٘تت ا، ٗألكتتة أحتت  ٓتت ٖ نهتتدلنًج ٗٓتت٘ لةُتت ًج    

ٌ ٟ نةلءبتتٞ نهرتت ًوٞ، فقتت  نحءتت٘ا ٓتت ٖ نةلءبتتٞ اوتتٟ حتت٘نهٛ         ًتتءقّ ٗٙ حتت

آ٨ل  ارتتتةٝٗٙصتتتى اتتت   نسوتتت نا فٚٔتتت  ةىل أكالتتتة ًتتتّ  ،ً اِ٘نُتتت (3647 

 وً٘ ا لأجو٘ب عالٛ يف ا  ٝ  ٔ ا، ٙح ا  نهبت حالني  نةَ ق ُّفو ، ٗٓٛ ل 

، ٗكِتد  كالرلًن هو٘ش٘ي ةىل نة وً٘ ا نه  ٙةٙ ٓ  يف ف ي جرلٝ نهتِا  

نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ، هلتتّ أةتتٛ  جتتأؼ    اتتّ  ٔتت٘  ًةكتتث عتت٘  ٗ بنجتت ا   

 جء ل أمح  ذ ب ْ ق  كل ُٛ ٧ًُٗٞ لهم .ن٪

فٌٚتت  ٙء وتتق يف نؿتت ٙث اتتّ نهصتتخ لٞ  :نةصتت ب نهالتت ُٛ ٪اتت٩َ نة ِٙتتٞ

بظ٘نْ نهلل اوٍٚٔ، ٗنهلءب نة٧هلتٞ اتّ نهصتخ لٞ أٙعتً  كتالرلٝ، لبت أ ًتّ        

نهقتتةْ نهالتت ُٛ ٗوءتت   حءتتٟ ًِٙ٘تت  نؿتت هٛ، هلتتّ أٗجتت ٔ  ٗأسلوتتٔ  يف جتترل      

ٓتتت، 852ح تتة نه حتتق٩ُٛ نةءتت٘فَّٟ جتتِٞ   ٨لتتّ  #نإلشتت لٞ$نهصتتخ لٞ كءتت ب  

أٜ نهءٌٚٚث لني  ُٗق  نهةٗنٙ ا، ،ٗميء ت ًع نهرٌ٘هٚٞ مبٚثٝ نه ُّقٞ يف نهءأهٚف

 نهصخٚح ٗنهغوط.

ل   أ  نهصخ لٞ ش ب لإًل ُِ  أْ  :غبق انةص ب نهال هث يف لقٚٞ نه

ُقحٍ نهل٣ ا اوٟ أجخ نهءخصتض، أٜ نهلقٔت ١، ٗنحملت ُّةْ٘، ٗنةلحُّتةْٗ،     
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قتتة ن١، نهقعتت ٝ، ن٪ًتتةن١، ن٪ لتت ١، نـغبتت ١، ٗأاتت٩َ نهِحتت ١، فقتت   تتع   نه

ٓتت يف كء لتٕ نؾت ًع:    902كى ٓ ٖ نهل٣ ا نؿ فظ نهحخ ٜٗ نةء٘فَّٟ جتِٞ  

، ٗٙ ءدل ٓ ن نهلء ب عتق أ تع   #نة ِٙٞ نهرةٙلٞ ل بٙ نهءخلٞ نهوغٚلٞ يف $

ق اوتٟ نلبت ع    قوكء ب يف أا٩َ نة ِٙٞ، حةط فٚتٕ ٧ًهلتٕ ٗٓت٘ نؿت فظ نةيت     

نةتِٔج نه وٌتٛ يف نؾٌتتع ٗنهء٘ةٚتق ٗنهِقتت ، هت ن فٔت٘ ٙ ءتتدل ًصت بًن ب٢ٚحتتً  يف       

ة نهصخ لٞ نة ُٚني، ٚانه  ذة، فب أ ظٌع ِج أا٩َ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ حءٟ نهقةْ

ةٍ نهء ل ني، ٗٓل ن حءٟ ٗشى ةىل أا٩َ نهقتةْ نه  ذتة، ٗةْ  تع أات٩َ     

  ٞ ث ٘فةٝ ًحتءقوٞ، هلِتٕ نُلتة  ٗوٚ تت   ًصت  بٓ  ٗٓتتٛ ًءت  ًتّ   نه صت٘ب نةءق ًت

لأا٩َ نهقةْ نهء جع، فءخ    أٍِ ل هءلصٚى فأف   ٗأ   ، ٗٙ ءدل ًصت بًن  

ٗ ٚتت ًن شلتت١٨٧ ن٪اتت٩َ، ٗأٙعتتً  ؼتت    اِتتٕ ل هءلصتتٚى أةتتٛ ن٪جتتء ل       ٓ ًتتً 

 أمح ، فأةءصة نهل٩َ إِ.

نهتت  ِٗٓتت  ٨لتت   ًتتّ نهءِبٚتتٕ ةىل أٌٓٚتتٞ ن٨اءٌتت   اوتتٟ نةصتت  ب نه وٌٚتتٞ   

ّ   ءٗنهءِقٚح ٗنه قٚقناءٌ ا ًِٔج نهءخ ن٪حت٘ني أْ    قٚق، ف٩ هت٘ت عت ي ًت

ق َُّ هتتٕ حتت ةً  ريتترل شتتخٚح، أٗ تِأجتتخ ٗنٓٚتتٞ، فتت ٧ُجتتخ ةق فتتٞ نهغلتتى اوتتٟ

 ٚتتٞ ٗكل ٙتتٞ، ٗنهصتت ق كٌتت  قتت ي  ريِقصتتٞ فٚٔتت  ظتت ف، فلتتٛ نهصتتخٚح  

 ءِتتب ًتت  اوٌِتت   ٗنهتتدل ٙٔتت ٜ ةىل نؾِتتٞ، ًٗتتّ نهصتت ق أْ ُا   ،ٙٔتت ٜ ةىل نهتتدل

ن٪ًالوتتتٞ  ًتتتّ لغ٩ُتتتٕ، أٗ  نةوِتتت  نهرتتتم يف جتتتِ ٖ أٗ ًءِتتتٕ، ٗأةءتتت ب ًالتتت هني 

نهلتتالرلٝ نهتت  لكتتةا يف أ٪اٌتت ي نهتت  قتت ًُّد هوغلتتى، جتت٘ن١ يف نهلءتتب    

 نهقصرلٝ، أٗ نس٩ا نةص٘بٝ.

نبلتتج ةٙتت٘نْ كحتتة٠،    هٚوتتٞ ٗهتت  بجتت٘ي نهلل    د  ك ُتتةتتأُتتٕ  ن٪ٗي:

جت ٗٝ  ٗري شتد عترلٝ   ، ٗجقغد ًِٕ أبلع ارةٝ ذةفٞ، ٗمخت ا ُت ب فت بد   

 ةىل آةة ٓ ٖ ن٪ذٚ ١، ٗٓ ن مم  ٨ أشى هٕ.
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ٗأْ بلٚ ٞ ًل  نة ِٙٞ نةرٔ٘ب لةلٚ ٞ نهةأٜ،  ُرأٝقصٞ  نةال ي نهال ُٛ:ٗ

ٗنه ٖ ري ب إِ يف نؾٔ   جب ً  ٗارةّٙ جِٞ، ةٍ ا   ل   لهم، ف٘   إًٔ قت   

،   أُلقد اوٕٚ يف طوب نه وٍ ة٩ةني أهف  ِٙ ب ةىل آةة نهقصٞ، ٗٓ ٛ قصٞت ل طوٞت

 .يف جرل أا٩َ نهِب١٩  ٓ  ٗلٚ ّ اوؤ  ل هءلصٚى نإلً َ نه ٓابفِ   ا٘ن

، هلتّ ِٓت  ٨ أحتتب أْ   ٗؼت  ةِ  فٌٚت  جتبق    منت لج ًتّ أات٩َ نة ِٙتٞ:    

 ٍ ٗبق  ٓ ٖ لِقغءني.ِءة فأ أطٚى اوٚلٍ، 

هتب   ،نه  لءِ ٗي ن٪ا٩َ ْ نةءٚ ب نه٘ق ٢ع ٗن٪ح ن ة نهِقغٞ ن٪ٗىل:

ًِٔج وذلَ اقتى نهغلتى، ٗٙةلقتٛ مبحتء٠٘ لللترلٖ، فلوٌت        ٟ اوٟ ِال ب  أْ

نه ظٌٚٞ كوٌ  ك ْ ُٛ نهح ًٚٞ نهر ًوٞ ك ْ نةءٚ بُ  ٗلةكٚثُ  اوٟ نة  

 لل اى نهغلى ًع ٓ ٖ ن٨ةءٚ بنا أكدل، ٗنه لخ ل ه لخ.

نه ِ ٙٞ لء ةٙف نهغلى مبص  ب ن٪ا٩َ، ٗٓ ن مل أ  ٖ  نهِقغٞ نهال ُٚٞ:

ّ ن٪اٌت ي نهت  قت ًُّد هوغلتى، فٚ تب أْ أقت َُّ ٗأاتةُّل نهغلتى         يف كالرل ًت 

لتٕ، فةمبت  فءختد شلتٍ      مبص  ب ن٪ا٩َ، ٗٙ ق  َ هٕ لأجو٘ب ٙءِ جتب ًتع ط ق  

آف قت  مل ُللرتة لٔت ، ٗأظتتةب ًالت ٨ً حت   ً تٛ ذخصتتًٚ ، فقت  طوتب ًتتين         

ة ٚافءتٕ اوتٟ كءت ب ِجت    طلى اٌةٖ لحع جتِ٘نا لة تٞ ٪حت  نهصتخ لٞ، ف ة     

نهلء ب لأجو٘ب لحٚط ًٗلصتى هٚأةت     ًّ نهِب١٩، ٗذةحد هٕ ٓ نأا٩َ 

  ً  ٙةٙ  ةٍ ٙ ةض اّ ٓت ن  ًِٕ نهذل ٞ نه  ٙةٙ ، ٗكِد أىّ إُٔ جٚأة

أبنٖ ٙ ٚز ًتع ٓت ن نهلءت ب ات  ٝ أٙت َ، ٗٙصتغخب ٓت ن         ٛفإلن ل نهلء ب،

نؾث١ نه ٜ اة فءٕ فٕٚ اوٟ نهذل تٞ، ةتٍ ٙأةت  ريترلٖ، ٗل ت  لهتم بأٙءتٕ قت          

٘ ي  ل وٌٚٚٞ، ٗلغ٘با ٓ ٖ نهو بٞ حءٟ ش ب  ٙٞلةل٘أزل ١ نهصخ لٞ ةىل ه بٞ ح

حءتٟ شت ب ولتظ    ت   ٗأل لع نة٘ظ٘ع ًّ جد جِ٘نا لقةٙبت ً ت   ولظ ٗأقةنُٕ،

ٗأقةنُتتٕ نهتت ّٙ ح٘هتتٕ أزلتت ١ أكالتتة ًتتّ جتتءني شتتخ لًٚ  لأجتتو٘ب ٓتت ٖ نهو بتتٞ   

ٕ لبحتت طٞ ًتت  ًِتتنهبحتتٚغٞ، كتت ْ ًقصتت ٜ أْ أاةُّفتتٕ اوتتٟ كءتت ب هٚأةتت    
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ٗآةتتة  ٙتت ، هلِ تتٕ فلَّتتة ل ة٘ظتت٘ع لغةٙقتتٞ أةتتة٠ لءِ جتتب ًتتع طةٙقءتتٕ،  ٙة

 نؿٌ  هلل بب نه  ًوني. ا٘نُ  أْ 
 

 الدكتور عبد الباسط بدر:

نهغٚتب اتّ    ه تةض ذلةًن هوت كء٘ب ًصتغلٟ اٌت ب ًت٩ِ اوتٟ ٓت ن ن      

٘شوِ  ةهٚٔت ، ٗل وٚقتٛ   لأا٩َ نة ِٙٞ، ٗكٚف ُحءلٚ  ًٍِٔ، ٗنةص  ب نه  

َ    يفٕ ى لاوٟ ً  للع  ، ٗٓت ن  قعٚٞ نهءخةٜ ٗنهةٗنٙت ا نهصتخٚخٞ يف ن٪ات٩

أاتت٩َ نهصتتخ لٞ ل هتت نا، ةتتٍ أاتت٩َ نهءتت ل ني، ٗهلتتّ  يف بأٙتتٛ ِٙغبتتق اوتتٟ 

أب ٘ أْ ٨ ميء   ةىل ً  ل   لهم، ٪ُِ  مّ يف ةق فٞ نهغلى مءت ج ةىل كتى   

ع نـٚت ي، ٨ أقصت  أْ ُأةت  ًتّ          ً  ٝ، مء ج حءتٟ ةىل ن٪جتغ٘بٝ هلٛت ُصِت

ع لتٕ اٌت٩ً    ُأةت  ًِٔت  ً ُحتءلٚ  ًِتٕ أٗ ً     غ٘بٝ لةنةً  ٧ًلٙتً ، ٗهلتّ   ن٪ج ُصِت

ع ًتّ قصٞت بلٚ ٞت نهتةأٜ         اٌت٩ً فِٚتً  ه٫طلت ي    ً٘نتًٙ ، ٙ ين أُت  أجتءغٚع أْ أشِت

نهءتت بىٛ، أجتتءغٚع أْ ظ٘بأجتتءخ َ ٓتت ن ن٨جتتٍ، هلتٛت ٨ أقتتع يف نحمل  ْٗ أْ 

،    أشِع ً  ٝ بن٢ ٞ   ًن هوٌ وٞ ٗهوقصٞ نةغب٘اٞ ٗهِرتٚ    نهغلتى هءلتْ٘ ًٗعٞت

 ُب أ ًّ ٓ ن نةِغوق. ميلّ أْ  هلٛ أجءخةج جرلٝ أٗ أح ن  ذخصٚٞ

ّ  مّ ٨ ذم  ٝ ًٗةحوٞت نهصتخ لٞ       ُحتءٌ  ًت  ،ل بىِت  نةتةلبط مبةحوٞت نهق٘ت

أُ  ً ٕ لأْ ُ قق كى نهء قٚق هلٛ ٨ ُلذلٜ اوٟت ًالتى ٓت١٨٧ ن٪ات٩َ، ٗهلّت      

بٝ نـٚ هٚتٞت نهقتت ٗٝ    ع نهصت٘ت ع  ،يف ًةحوتٞت شتِت ٞ أٗ شتِت فوِء٘جتتع  ،نةتت  ٝ نهقصصتٚت

، يف لتت بٙ  نة ِٙتٞت ِٓتت   ٗهِحتتءل  حءتٟت ًتّت نهةٗنٙتت ا نة٘ ت٘ت ٝ يف لتت بٙ    ن   نة ِٙتٞت

 ًت  قبتى نشل تةٝ بٗنٙت ا اّت لب  تع،       بٗنٙ ا قت  ٨ ٙقبؤت  نه قتى، ٗة شٞت يف ًةحوتٞ     

بٗنٙتت ا اتّت ل تتم ن٪حتت ن ، ٗهلتّت جتِت   فٚٔتت  ًٗعتت ا ٗهقغتت ا ميلتّت أْ   

 ِب أْ ُقتع ٗأْ ُ٘قتع نهِت د يف ظت٩ي لت بىٛ أٗ      لء،ُٗصِع ًِٔ  قصصً  ً٘نتٙٞ

حع بٜ، هلّ ٨ ٙ ين ٓ ن أْ ٨ ُصِع ًِٔ  قصٞ ُِقؤت  ةىل اصتةُ  نؿ ظتة،    
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   ٟ أٗ ريترل قت   هلِٕت ًِر٘ت  ٗٙ غٛت  ت بٖ        ،أٗ حءٟ ُ غٚٔ  ل ت ًن ل بىٚتً  ً ٌت

هم يف نةِ قرت ا ميلّت أْ ُبختث ٓت ن أٗ ُء٘جتع يف ٓت ن،       لهوغلى، هلّ ل   

نا كٌتت  أْ نهءتت بٙ  ً٘نقتتف ٗب تت ي ٗأاتت٩َ،    فأٙٔتت  نإل ٝ ٗن٪ةت٘ت ٙ غتٛت ًتت  ٝ   ةت٘ت

ع ًِٔتت  قتت ٗٝ ه٫طلتت ي، فتتإْ نةلتت ْ نهتت ٜ ةصتٕت نهلل ل تت ىل ٗةتتض ل عتٕت    ُصتِت

اغ ١نا كالرلٝ ه٫طل ي، ُ ٚز ًتع قٌت  نه لٚحٛت ٗٓ٘ت      هٕ ،مب  ثنا ة شٞ

 ٗ ز ً تٕت ل ةٙلتتً       ُ ٢تتب أ ٙتتب ُٗ قتت   خ فوتتخ نإل نبٝ يف نهِتت  ٜ ن٪ لتٛت ُ تٚت ب٢تٚت

   مل نة ِٙٞ، ًٗ لن ميلّ أْ ُحءلٚ  ًِٔ  يف ةق فٞ نهغلى.مب

 

 المدينة للطفل المسلم..؟ (1 كيف نقدم معالم

 الىاقع واملعىقات..؟

 أ .  حمند إبراٍيه الدبيشي                

 نهِ  ٜ ن٪ لٛ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ٢ٚخُ ٢ب ب        

 اتتّ  نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ( ةحصتت ١ نهلءتتب نة٧هلتتٞ  فٚتتٕ   نه٘قتتد نهتت ٜ شتت ب يف

نهبتتتتت حالْ٘ فٚتتتتتٕ اوتتتتتٟ بشتتتتت  لوتتتتتم نة٧هلتتتتت ا       ٙء  قتتتتتب فٚتتتتتً  ةحقتتتتت٩ً ً

حءٟ أهلِٚتت  ريتترل  ;.ٗفةتٓ  ٗلصتتِٚلٔ  ٗفتتق ف ٨لٔتت  نة٘ظتت٘ا لٚٞ  ٗةحصتت ٢ٔ .

ٗ وتتتتت٘ريةنيف بلٔتتتتت ن نستتتتت ي ًتتتتتّ نهءتتتتتأهٚف أٗنإلحصتتتتت ١ نهب    ٧ًٟهتتتتتف ٙ ِتتتتت 

ة ِٙتٞ نةِت٘بٝ(   ٧ًذتةًن اوتٟ نةل ُتٞ نهت  نحءوءٔت   ن      ٗٓ٘ ًت ٙ  ءدل ،(1 نه٘شلٛ

حءتتٟ ٙصتتةف٘ن  ٔتت٘ ٍٓ إلشتت نب ٓتت ن    ،هتت ٠ نةتت٧بةني ٗنهبتت حالني ٗنةتت٧هلني 

فتتإْ أٙتتً  ًتتّ ٓتت ي نؾ ُتتب نة تتةيف ٨ىتتض نهغلتتى         ،نهلتتٍ ًتتّ نة٧هلتت ا  

 ٗةْ،ؿظٞ نهرةٗع يف نهءتأهٚف  أٗ ٙ ءدلٖ اِصةًن ًءوقًٚ ،أٗ ٙء٘ ٕ ةهٕٚ،لر١ٛ

                                                 
 ًصغوح نة  مل نه٘نب  يف ٓ ٖ نه٘بقٞ ٙ ين ؼ ٙ ًن : نة  مل نهء بىٚٞ ل ة ِٙٞ نةِ٘بٝ .  (1 
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اوتتٟ نةتت٧هلني  أحل عحتتب نهب اتتث نهتت ٜ  ًقصتت٘ ًن ( نه٘ظتتع مل ٙلتتّ ٓتت ن 

 .أةِ ١ نهلء لٞ اّ نة ِٙٞ

ٗةلن ك ُتتد ٓتت ٖ نة٧هلتت ا لء٘ تتتٕ ةىل قتتةن١ ًتتّ ةق فتت ا ٗنٓءٌ ًتتت ا       

مل ٙلّ نهغلى يف لصت٘بٓ  ك ِصتة    أْ; ف٩ ٙعرلٓ  ًِٔ ًٚ ،كءولٞٗلٗن٢ق 

   ٞ لأُتتٕ كتتٍ ٗبكتت َ اتت  ٜ     مب  ميلتتّ ٗشتتلٕ: ،ً ءتتدل ه نلتتٕ ؿظتٞت نهلء لتت

أٗ نجتتتءٚ  ب ًلة نلٔتتت    ،وغلتتتى ًق بلءٔتتت  ٨ ميلتتتّ ه ،ُٗتتت٘اٛ ًتتتّ نة٧هلتتت ا  

ٞ    ًه تت َ ١٩ً ًٗعتت ًِٚٔ  ن٪ًتتة نهتت ٜ   ،ءٔتت  هءلِ٘ٙتتٕ نه قوتٛت ٗق بنلتتٕ نه ِٓٚتت

ٞ   ميالتى  -ٗنقتع ةقت يف    ٙع ِ  مب٘ن ٔٞ هتٕ  َٗ ًتّ ة٩ ةُت  ،-(ةذتل هٚٞ ً ةفٚت

ٍ  وغلتى ه (ً  مل نة ِٙٞ نةِت٘بٝ  لق ٍٙ ً  ٝ اوٌٚٞ اّ ٗ نجءِب ط هت ٜ مل  ، ننةحتو

أٗ ؼ ٙتت  ً٘نق ٔتت  ٗجتتة  لتت٘نبٙ    ، ا ٗشتتلٔ  ٗنإلذتت بٝ ةهٚٔتت  ل تت َ لوتتم نة٧هلتت 

 بممتتت  ٙحتتتء٘  ،ٗنهتتتءغرلنا نهتتت  طتتتةأا اوٚٔتتت  ،ًٗةنحتتتى ُرتتتألٔ  ٗا٩ً لٔتتت 

( نة ت مل  ءقت ٍٙ   ه ،فٚتٞ  ةنة ِ تثنا لوتم نؾٔت٘  ٗنـتدلنا ٗنة    ًةنكٌٞ  نة ِٙٚٞت

 نهءوقٛ ٗنإل بنن. مب  ٙء٘ن١َ ٗق بنلٕ يف هوغلى

 ؟ٗكٚف لق َ لوم نة  مل نهَٚ٘  نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ؟ ملق َ هوغلى اّ ً ًُ لن 

ٞ   ..نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ  ٗمبلُ٘ لٔ  ًتتّ ً تت مل  ،لقٌٚءٔتت  نه ِٙٚتتٞ ٗنؿعتت بٙ

ًت  ميلتّ أْ ٙءصت٘بٖ نهغلتى      كٚف نء ب ًّ لهم نهلٚم ،ة ب ٗذ٘نٓ آٗ

 ٗٙ ٕٚ ؟ ءل اى ً ٕٗٙ

                                                                                                                   
 1    ْ نهغب تتٞ ن٨ٗىل  ،نة ِٙٞ نةِت٘بٝ يف آةت ب نةتت٧هلني ٗنهبت حالني قت ميً  ٗحت ٙال ً     ،( نُظتة ابت نهلل ابت  نهتتةحٍٚ احت٩ٚ

فوتٞ ًةكتث عت٘  ٗ بنجت ا نة ِٙتٞ      ، هٚى نهةجت ٢ى نؾ ً ٚتٞ اتّ نة ِٙتٞ نةِ٘بٝ    ،ت ٗاب  نهب جط لت ب 1418ٓ

 ٓت1423بلٚع نهال ُٛ -شلة،نه    ن٨ٗي،نةِ٘بٝ
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    ٞ  نه  ل ءتتتدل;ٗلهتتتم ةلن ًتتت  نللقِتتت  اوتتتٟ نؿقتتت ٢ق ٗنهِظةٙتتت ا نهذلل٘ٙتتت

 ٞ هوغلى ُ٘اٚٞ ًّ نهلء لٞ لرذلط ًةنا ٝ نةةنحتى نهِلحتٚٞ ٗنه قوٚتٞ     نهلء ل

 ؟(1 ٗةص ٢ض  ٗنحءٚ   ا منٖ٘ يف كى ًةحوٞ هٕ، ٗنه٘  نُٚٞ

 ء  لٕ ًتّ ٓت ٖ نهلء لتٞ    ِ  ك هم اوٟ أْ ً  ميلّ أْ ٙ قٗةلن ً  نلل

ٕ     ; نهِ٘اٚٞ( ٗنهت ٜ لرتلى نة٧هلت ا     ،ٙءٌ د ًع نه٘نقتع نهالقت يف نهت ٜ ُ ٚرت

ٕ   نهتت علتتٍ ن٨ةءصتت ط نة٘ظتت٘ا لٛ هءوتتم    ;  أذتتةُ  ةهٚٔتت  آُلتت   تتث١ًن ًِتت

ُص٘شتتً  ُظةٙتتٞ ٗأةتتة٠ ةحصتت ٢ٚٞ أٗ ٗشتتلٚٞ  ، ٗلصتتِٚلٔ  نة تتةيف ،نة٧هلتت ا

 ل بىٔ  ًٗ  ةٔ  ٗآة بٓ  ٗلةنةٔ  نهالق يف..! :ؽءض لت نة ِٙٞ نةِ٘بٝ(

ٗٓتت٘ ً ٙحتتء اٛ نهحتت٧ني ٗوةكتتٕ ًتتّ ًلٌتتّ نهعتتٌِٚٞ ةىل ًرتتٔ      

ٓتى  تٞ ً ٘قت ا    ، ًّ ق ٗب ٓت ٖ نهِت ٗٝ     نفذلظد نهلقةٝ  ب(كٌ، نه وّ

 ؼ٘ي  ْٗ لق ٍٙ ً  مل نة ِٙٞ نةِ٘بٝ هوغلى..؟

 ;ادل نجتتء ةنض ألتتةت لِتتٟ لهتتم نه٘نقتتع ،ٗةلن ً ح ٗهِتت  لوٌتتخ ة  لتتٞ ًتت 

 ،( نجتتتءقةا ٗلةجتتتخد هتتت ٠ نهغلتتتى   ًٗ٘نُتتتع  ً ٘قتتت ا أُِتتت  ةتن١  فحتتتِ   

ُغتت ق ً نبكتتٕ; لءٌالتتى يف  ٗنجتتء٘طِد لنكةلتتٕ ٗق٘هبتتد لن٢قءتتٕ ٗح شتتةا   

ٗ ْٗ ةتنهتتٞ ،ُظتتةٜ يف قتت٘بّٙ ٙ تتدلنْ اتتّ حقٚقتتٞ ٓتت ٖ نة ٘قتت ا ٗميال٩ُٔتت   

٨ أاءقتتت  أُتتتٕ ل إلًلتتت ْ لقتتت ٍٙ  ً تتت مل نة ِٙتتتٞ    ،ٓتتت ٖ نة ٘قتتت ا ٗنة٘نُتتتع 

ٍ ،نةِ٘بٝ( ٗنةِٔ ٚتٞ  ،ٙءخة٠ نة٘ظت٘اٚٞ نه وٌٚٞ ،ٗفق ًِٔج اوٌٛ  قٚق ًٗت٘ن٢

ٗٙةَٗ قبى لهم نهص قٚٞ نه  لءخت   ،ٍٙيف ن٨ةءٚ ب ٗنهءخوٚى ٗنه ةض ٗنهءق٘

ٗٓتتت نْ  ،هولرتتتف ٗنهءأًتتتى  جتتتب٩ًٚ نهءتتت بىٛ نؿقٚقتتتٛ;  نه٘نقتتتع نهالقتتت يف 

 .نهء وٍٚ ٗنإلا٩َ نحمل٘بنْ ٌٓ :
 

                                                 
 .29شت،1988 ،1ط  ،نهق ٓةٝ  نب نؾٚى هوغب اٞ،نهء وٍٚ ن٨لء ن٢ٛ طةقٕ ٗأج هٚبٕ،اٌة ن٪ج   (1 
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 نهء وٍٚ :-1

 جت كِٞ   شت٘بٝ  ٗبج ت ،غٚٞ اتّ نة ت مل ٗن٬ة ب  منش٘بٝ  نهء وٍٚ دكة 

 ْ  بٙ  نهءت ن  كتتتت٘ادل جتتتتٚ ق ا ًٗعتتتت ًني ًٗلتتتتة نا ًتتتت  ،شلتتتت  يف نه٘ تتتت ن

ٞ   هٗأًالوٞ ٗمنت لج  ،(1 (نه٘طِٚٞنهذللٚٞ ٗنؾغةنفٚ  ٗ ك ةحت     (وٌ ت مل نة ِٙٚت

ًلتتة نا يف  ،نهِبتٜ٘ ٗقبتت ١ ٗنهقبوتتءني ٗأحت  ٗنهبقٚتتع ٗجتتٚ  نهرتٔ ن١ ٗريرلٓتت    

 ،ٓٛ أٗي ً  ٙءوق ٖ نهغلى ًِ  نهال ًِتٞ أٗ نهء جت ٞ ًتّ اٌتةٖ     ً بجٚٞ;ًِ ٓج 

 !نة  مل ..لوم اّ يف بٗإ  بصاٟ ةىل لِٕٓ ٗٙ ٓٗٓٛ أٗي ً  ٙءِ 

 ،ٗلقوى ًّ أٌٓٚءٔ ،ً ٓٚٞ لوم نة  مل غُّبل ;ًل ٍٓٚ ل وٌٚٚٞٗ ًلة نا

حٚث ِٙثع نؿ ٙث أِ  ةىل لةجٚ  ً  ٙةنٖ !أج هٚب ٗطةن٢ق اةظٔ بء ي ٗل

ٞ  ًٞٙل ٍٓٚ ًٗب  ٥ اقٚ ًّ ٗنظ ٘ نةِ ٓج   أزلت ١   : ِٙٚٞ ًٗ وً٘ ا ل بىٚت

ٙءوق ٓتت  نهغلتتى يف لوتتم نهحتتّ     ،ظتتع(ٗأزلتت ١ ً٘ن ٗلتت٘نبٙ  أتًِتتٞ..  .ٗأبقتت َ.

ًحتتتء٠٘ ; ٗلقف أٓتتت نل لقتتت ٍٙ نةتتتِٔج اِتتت  لهتتتم نؿتتت  ،ٗل تتت ٓ  مبةنحتتتى

اِتتت ً  ٙتتتءٍ  ;ٗنة وً٘تتتٞ نهتتت  ميلتتتّ أْ ٙءتتتألٟ لٗل ُٔ    ،ن٨جتتتءظٔ ب نؾ ل

 ،قوتتتى ًتتتّ أٌٓٚءٔتتت ٨ُ ،ًلصتتتوٚٞ ٗاق ٙتتتٞ كتتتدل٠ ِٙٚتتتٞ ًلتتت ٍٓٚ  لعتتتٌِٚٔ 

اِ ً  ٙتءٍ   ;هٚخ ف شل ٗهلِِ  ُءح ١ي ُٗحءغةب ةقخ ًٔ  يف ف ي ً ةيف 

 ،نُءق ١ نة  مل ٗنهر٘نٓ  نهء بىٚتٞ ٗنةءتثني ل عتٔ  ٗػ ٓتى ل عتٔ  ن٬ةتة      

ٗيف ى٩ي نهقوق ريرل نةتدلب اوتٟ ُقت ١ نه قٚت ٝ      ،ٗفق لهم نهلٍٔ نهعٚق هو ّٙ

ممتتت  ٙغتتتةد ن٨ظتتتغةنب ٗنهعتتتب لٚٞ يف ٗاتتتٛ     ;ًتتتّ هتتت ْ ٗنظتتت ٛ نةِتتت ٓج   

يف كءتت ب ٞ نةِتت٘بٝ( مبتت  ُصتتٕ   نهتت ٜ ؽءصتتة هتتٕ أَ نة تت مل  نة ِٙتت   ،نهغ هب

 ن٨لء ن٢ٛ: نؾغةنفٚ  هوصف نهةنلع

                                                 
ٛ   ُظتة منتت لج ةت  ٝ نهءتت بٙ  ٗنؾ  ن (1  ًٗ  ٝ نه٘طِٚتتٞ هوٌتةحوءني ن٨لء ن٢ٚتتٞ  ،غةنفٚت  هوصتتف نهةنلتع ٗنـتت ًخ ن٨لءت ن٢

 ٗنةء٘جغٞ يف ًقةبنا ٗتنبٝ نهذللٚٞ ٗنهء وٍٚ ل ةٌولٞ نه ةلٚٞ نهح ٘ ٙٞ.
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ٗأق َ فٚٔت    ،  نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ٓٛ نة ِٙٞ نه  ٓ  ة ةهٚٔ  ُبِٚ  قٌ  

ٗلقع ٗجط  ،ٙ٘   فٚٔ  نةح   نهِبٜ٘ ٗنؿ ةٝ نهرةٙلٞ ،نه ٗهٞ نإلج٩ًٚٞ

 ً  يف يف  بتتى أحتت  يف نهرتتٌ ي ٗ بتتى اتترل   ءٌالوتتًِٞغقتتٞ لنا مح ٙتتٞ طبٚ ٚتتٞ 

ٔ   ،نؾِ٘ب  609  ػةٜ فٚٔ  أٗ ٙٞ ٓٛ ٗن ٜ قِ ٝ ٗنه قٚق ٗٙبو  ات   جتل ُ

 .(1 ( ٨ل ُحٌٞآ

ل ة تت مل نإلجتت٩ًٚٞ نهرتتٔرلٝ ل ة ِٙتتٞ     فتتً نةتتِٔج ً ةُّ ٗنظتتعةتتٍ ميعتتٛ  

، ًٗح   قبت ١ غةق ، ٗلقٚع نه، نةح   نهِبٜ٘  :ٗٓٛ يف ُظةٖ أبل ٞ،نةِ٘بٝ

 ل نؿتةَ نهِبتٜ٘ لحتغة    تةُّ ةتٍ ٙ  ،ف(ٗفٌع نةوم فٔ  هغب اٞ نةصخف نهرتةٙ 

ٞ  نلق٘هتتٕ:  يف نةحتت   نهِبتتٜ٘    ٗنحتت   ٞٗنهةٗظتت ،هرتتةٙف ل٘ تت  نؿ تتةٝ نهِب٘ٙتت

ل ًحت   قبت ١ لِصتف جتغة     كٌت  ٙ تةُّ  ،(2 ( ٗقتةنب شت٩ٝ نهءٔ ت     ،نةغٔةٝ

ا  :لق٘هتتٕ (  ٓتت٘ أٗي ًحتت   لِتت ٖ نهتِت كٌتت   ،حتتني قتت َ ةىل نة ِٙتٞت ًتتّ ًلتٞت

 ٗٓت٘ نةقتدلٝ نهة٢ٚحتٚٞ يف نة ِٙٞت نةِت٘بٝ ًِت         :لحتغة ٗنحت    غةقت  ل لقٚتع نه ٙ ةُّ

ٗهء٘ظتٚح  ، (3 ٗق   فّ فٕٚ تٗ  ا نهِا ٗلِ لٕ ٗا   ًّ نهصخ لٞ( ،أ  نهِا

ٗشت٘بٝ   ،(جٍ 4&3   بجنـش٘بٝ ا ًٞ هوٌح   نهِبٜ٘ ًّ  دٓ ٖ نة  مل ٗظ 

٨ٙلتت   ٙحتتءب ْ ًِٔتت  كءتتى ٗأ تتثن١ ٗتٗنٙتت      .هحتت٘ب ًحتت   قبتت ١ قبتتى نهء٘جتت ٞ  

٨ٗجتٌٚ  ل ت  نهء٘جت ٞ نهء بىٚٞت نهت       ،رٛ ظ٩ي ٗ  ي ٓت ن نةح   ٗفع ١ ٙ

 أًة لٔ  نةوم فٔ  بمحٕ نهلل .

ُقتض ٗن ءتثن١    ،هوغلتى  (ً ت مل نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ    ٓت٘ منت٘لج لقت ٍٙ     ٓ ن 

اتتّ لقٚتتٞ نة تت مل  ت     يف لقٚتتٞ نةقتتةبنات     و ةوتتٕ منتت لج أةتتة٠  ،ٗجتت١٘ اتتةض

                                                 
 1) ً    ٛ ةشتت نب ٗتنبٝ نهذللٚتتٞ ٗنهء وتتٍٚ ط    ،يف نةٌولتتٞ نه ةلٚتتٞ نهح ٘ ٙٞ ،قتتةب نؾغةنفٚتت  هوصتتف نهةنلتتع ن٨لءتت ن٢

 .ٓت1427

 ة ع نهح لق .نة (2 

 نةة ع نهح لق .  (3 
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ٙتتتءٍ نةءتتتثني ًل ُءٔتتت   ،ٔتتت خ كوُّهتتتٚٗٔ  ل ع تتت ;ٚوٚٞ هوٌ ِٙتتتٞ نةِتتت٘بٝلصتتتنهء

يف ٗ تتت نْ نهغلتتتى ٗلِٓتتتٕ اتتتّ  زقِٓٛ أٗي ًتتت  ٙتتت،لأجتتتغة ٗل تتتم أجتتتغة

ٗمبتتتت  أُٔتتتت  نةصتتتت فخٞ ن٪ٗىل هوتتتت ّٓ نهغلتتتت٘هٛ    ،ا شتتتتٌٞ نإلجتتتت٩َ ن٪ٗىل 

ٞ  ٛ ً  جٚبقٟ قلت٘بًن يف نهت نكةٝ  ٔف،ن٪لٚم ّ  نهغل٘هٚت  (ً ِٙتٞ ًٗ ت مل   ات

  ٚٞ اظٌٚٞ يف نهء بٙ  ٚب ً  مل أةة٠ لنا ًةغٚلةظ فٞ ةىل ،لءوم ن٪ٌٓٚٞ

 .(1  !نإلج٩ًٛ

ٟ تممتت  ٙلءتتق جتت   نتٗٓتت فعتت٩ً اتتّ أْ ت     ٧ن٨ً ًوختتً  اٌتت  ميلتتّ أْ ٙبقتت

 ًٗتت  ميلتتّ أْ ٙ٘ظتتع يف ٗ تت نْ نهغلتتى ًتتّ قٌٚتٞت هوٌلتت ْ ًٗ  ةتتٕ؟ت     ٙذلجتت 

ْ  ت    أٗ هبِت ا أٗىل ٗل٘ط٣تٞ  شت ا  بٓ إك ًت    بِتٟ اوٚٔت  ٨حقت ً   ٙ ت    يف لهتم نه٘ ت ن

ٕ ً ٙٗ ،يف ٗ  نْ نهغلى ٗلِٕٓ ٔ ٙ ٌق قٌٚٞ نة  مل ٗأٌٓٚء ٘ تٕ  ٙٗ ،ر  نٓءٌ ًت

ٞ  قٌٚءٔ فع٘هٕ ةىل  ٛ   ةلن ًت  ا اةظتٔ  ٗلقت مئ     ،نهء بىٚت ٔج نه نبجت  اتدل نةِت

جتتٌٚ  ٗأْ أٜ  ٔتت  ةظتت يف    ،ُتت  ل تتم من ل تتٕ نهِصتتٚٞ    اوتتٟ نهِختت٘ نهتت ٜ أٗب  

ٞ بِتٟ اوتٟ ًت  أجحتءٕ نةِت ٓج نهء وٌٚٚٞت نإلهثنًٚت       ةمن  ٙ  ;ل ةٙلٛ ٙق َ لوم نة  مل

ٕ   ،يف ٗاٛ نهغلى يف ًظٔتة آةتة ًتّ     ،ًٗٓ٘ ٙءٍ ةجِ  ٖ ٗنهءل ًى ً تٕ ٗل ٌٚقت

(  ،ًظ ٓة لهم نـغ ب نةحءرةٙٞ يف ٗنق ِ  نهت ٜ ِٙءخٛت    (2 ٗٓ٘  نةِٔج نـلٛت

     ٞ نهت  ٨لءلتق    ،ًح بًن ًغةقً  يف ُب  كتى نهقتٍٚ ٗنهالق فت ا ٗنةظت ٓة ن٨ ءٌ اٚت

ٔج  أٗ ،ٜ هوِصتتت٘ط نه ِٙٚتتٞتأٗلأٗٙوتتتٍٔ ن٨حءلتتت ب ،ًتتتع فٔتتتٍ أقغتتت ب لهتتتم نةتتِت

 لص٘بٍٓ هوءخ٨٘ا ٗنةءغرلنا نؿٚ لٚٞ ًٗ٘قلٍٔ ًِٔ .

ًلُ٘تتت ا ل بىٚتتتٞ ٗحعتتت بٙٞ  ل٘شتتتلٔ - ًٗتتتّ ةتتتٍ ف ٬ةتتت ب ٗنة تتت مل 

ؽءتثي هت ٍٙٔ   - لرلى قٌٚٞ بًثٙٞ حعت بٙٞ يف لنكتةٝ نهِت د    ،هوٌل ْ

                                                 
 نُظة : ًقةب نهذللٚٞ نه٘طِٚٞ هوٌةحوءني ن٨لء ن٢ٚٞ ٗنةء٘جغٞ. (1 

ٞ   ِ٘بٝ،تتٞ نةتتل ة ِٙ  ب٘ٙٞت،ن٬ة ب نهِق ب٥  ثٙث لّ اب  نهلء يتاب نه  ( 2    لٔت .  اوٚٔت  ٗ ت٘نت نهءتدلن     ٗ ت٘ب نحمل فظت

 هقعٚٞ ن٬ة ب نهِب٘ٙٞ ٗفًق  ةقءعٚ ا اِ٘نْ نهلء ب.. ً  تاوٌٚ ذةاًٚ   لأش٩ًٚ  ٗق  ق َ نة٧هفت،1427ٓ ،1ط 
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 -يف بأٙٔتتٍ-ٜلتتى ةُٔتت  لِغتت٘،٨قٌٚتتٞ ٨ٗ أٌٓٚتتٞ شل  ;يف  ذتت٘نةض ةةلتتٞ(

ل٘شتتلٔ  لءعتتٌّ ً ىتت س ن٨هءتتثنَ نهتت ٙين   ق٘ٓتت  ٗةتنهءٔتت ; اوتتٟ ً٘ بتت ا

 أٗ٪ُٔ  ً ا ٝ ًٗب ١ٝ هع ل ١ نه قٚ ٝ!؟،ٗنهِق ١ نه ق ٜ

يف  ذةوٞبٕ ًغوقني; ًّ ه ْ تٗٙحءأةة ٓ ن نة٘قف مب٘نفقٞ ٗلحوٍٚ ذ

ٞ  ك ٥ق َ شل  لهم نهةأٜ نةِ ٗٙ ،نسءٌع ٗٙتءٍ نإلهبت د اوٚٔت      ،خقٚقتٞ ق ط ت

ل  هٚٞ ًةللثٓ  ٗقةكٔت نـ٘ل ن٪لت ٜ اوتٟ جت٩ًٞ     ُنل جءال بٝ ا طلٚٞ 

ٗلغتٚرل   ،! ًٗتّ ريترل نةحتءخٚى لٚت ْ نؿقت ٢ق شلت       ٗلٔ٘ٙى اق ٝ نإلةٍ ،نه قٚ ٝ

     ٗؼ٘ٙؤ  ةىل نـِ ق ن٬ةة . ،قِ ا لٔ 

ٓ ٍٔ اوتتٟ ؼقٚتتق   ٗةلن كتت ْ ٗنظتت ٘ نةِتت ٓج ِٙصتتْ٘ يف ًق ًتتٞ ًِتت   

 اٛ ٗنهةٗحتتتتتٛ ٗنه قوتتتتتٛ ٗن٨ ءٌتتتتت  ٛحتتتتتٌ:  نؾ٘ نـٌحتتتتتٌٞتتتتتحتتتتتى نهِنًة

ٗٗفقتً  ةت  ل تدل اِتٕ      ،نة٘ظ٘ا ا نةِءقت ٝ ادل لوم نؿثًٞ ًّ ،(1 (ٗنه٘  نُٛ

ٛ  فأٜ منت ،أ لٚ لٔ  ًٗعت ًِٚٔ   ٚتب  غ لهتم نهت ٜ ٙ   ،٘ اقوتٛ أٗ ٗ ت نُٛ أٗ بٗح

نه ٜ ٓ٘ ل هعةٗبٝ ةج٩ًٛ ٗحعت بٜ اتدل وةٙتة    ،ًٗ  ةٕ(نةل ْ نه٘طين  

ٗا َ ًةنات ٝ   ،ُقى ن٨جءخل لةْ مل  ،نة وً٘ٞ ل هم ن٨جءحٔ ي ٗنهءبحٚط

      ّ نهتت  ل ءتتدل   ن٨حءٚ  تت ا نهِلحتتٚٞ ٗنه قوٚتتٞ ٗنهةٗحٚتتٞ هوغلتتى يف لوتتم نهحتت

نُرتتت ن ٖ ًةحوتتتٞ ٗ،ًةحوتتتٞ لرتتتلى نهتتت٘اٛ ٗللتتتءح نإل بنن نهبتتت ن٢ٛ هوغلى  

ٗلِتتتت ٓٛ ححتتتتٕ نهغةٙتتتتثٜ ةىل  ،ٗفعتتتت٘ي ن٪جتتتت٣وٞ ،هوةريبتتتتٞ يف ن٨كءرتتتت ل

جتتتٌٚ  ًتتت للْ٘ ،ءٌ اٛنةرتتت ٓ نا نةٌٚتتتثٝ يف ٗنق تتتٕ نهب٣ٚتتتٛ ُٗغ قتتتٕ ن٨ 

 قٌٚءٕ ًبِٚٞ اوٟ اٌق حع بٜ ٙءب ٠ اوٟ كى نةحء٘ٙ ا.

                                                 
عحتب مح٨٘لتٕ    –ٙ ءتدل ن٪كت  ميٛ نهحت ٘ ٜ نهت كء٘ب محتثٝ لتّ قتب٩ْ نةتثٙين أٗي ًتّ طتةي ٓت ن نةلٔتَ٘              (1 

ٗحت ب ًِتٕ ٗاتةض ل تم لغبٚق لتٕ يف ٧ًجحت لِ  نهء وٌٚٚتٞ نه  ًتٞ ٗنه وٚت ; اتدل            –نه٘نب ٝ يف ُتض ٓت ٖ نه٘بقتٞ    

  ظةنا ُٗ ٗنا ذ بن لٔ ، ًٗق ٨ا ُرةٓ  يف نهصخف نهح ٘ ٙٞ .ق
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نه  بجخءٔ  ًبت  ٥ نإلجت٩َ    ،كٚف ٙءٍ ػ ٓى قٌٚٞ نةل ْ ًٗ  ةٕ

 ٞ ٚٞ ٗفقتتتتتت  ٨حءٚ   لٔتتتتتت   خصتتتتتتَٗ لِتتتتتت ١ نهرةنهتتتتتت  لتتتتتت  ;ٗقٌٚتتتتتتٕ نهةٗحٚتتتتتت

ٗنهءحتتتت ًٛ ،ٗبلغٔ  لتتتت ه٘نقع نؿٚ لٛ،ًٗءغوب ا من٘ٓتتتت  نهحتتتتٜ٘،نهلغةٙتتتتٞ

حٚتتث ؼءتتى نة ِٙتتٞ  ،ن٪ح  ٙتتث نهِب٘ٙتتٞ ٗنهحتترلٝ نةغٔةٝ  بحتتع ،٘ تت نُٔ ل

نةِ٘بٝ كٌل ْ وءٜ٘ نة  مل نإلج٩ًٚٞ نةرٔ٘بٝ نه  ٗط٣ءٔ  أقت نَ نهتِا   

ٍ   ،  ن٪كتتتةَ قٌٚءٔتتت   ، ٗأاغءٔتتت ٗنهصتتتخب نهلتتتةنَ بظتتت٘نْ نهلل اوتتتٚٔ

ٕ ،اءب بٙٞ نه ظ٨ٌٟن ٗفٚٔت   ،غٌأْنةيٗٔت  ة  هءلْ٘ نةي،فإهٚٔ  ٓ  ة لأًة بلت

للتتٟ  ٗفٕٚ ،كٌتت  لِتتٟ ًحتت  ٖ نهرتتةٙف ،أٗي ًحتت   اوتتٟ نهءق٠٘أجتتخ 

  بتتى أحتت  نهتتةٗياوتتٟ كٌتت  ةوتتع  ،(1 (هوٚتت  نهلةميتتٞ ٗحِِٚتتً  نؾتت ع ذتت٘قً 

فق ي اِت ً    ،ٍ ىءوج ل هر ٘ب نإلُح ُٛ نهلٚ ضشفلأمن  نؾبى ن٪ ، ٔٗأُحا

هذا أحدذجأل ذحأنا  ذ أ))أذةل اوٟ نة ِٙٞ ق  ًت  ًتّ ريتثٗٝ ةٚتدل ٗلتةن٠١ هتٕ أحت :        
وصذذذذجن أأعليذذذذيأن ذذذذ أمذذذذ فإنأث ذذذذدأحدذذذذج   نؾبتتتتى: نٓءتتتتثٗقتتتت ي اِتتتت ً   .(2 ((ونا ذذذذ 

ٗٓٛت نؿصتْ٘ نةت ٗبٝ    - َ نة ِٙٞ آطُٟٗٔ اوٕٚ نهح٩َ اّ ٓ َ . (3 ((وشذييج  

 . (4 ((ط مأفإني أزن ةأ لمجن ةآلالتيجمو أ ))ٗق ي: -نةبِٚٞ ل ؿ  بٝ

لتتت ٖ فأ،نه قٚق ٜٗقتتتف يف ٗن  ن٪كتتتةَ  أْ نهتتتِا ٗيف نهبختتت بٜ 

عمذذذفيأفذذذ أوقذذذح أ،فإنذذذيأفذذذ أ لذذذو  أ لم    صذذذح أ)): ٗق ي،ٌ ١نهحتتت ًتتتّ ًِتتت ٍ 
ل وق  :كٌ  ةبد ل ٪ج ُٚ  نؿ ٙالٚٞ نهصخٚخٞ ٗكءب نهحرلٝ .(5 ((دجذة

نهصخ لٞ بظت٘نْ اوتٍٚٔ ل ة ت مل نهء بىٚتٞ ٗنهِب٘ٙتٞ ٗلقت ٙةٍٓ       ا   ًّ 

                                                 
 . 3ط،لرلٗا ، نب نلّ كالرل ،( ؼقٚق ًصغلٟ نهبغ 3390نُظة ُض نؿ ٙث يف شخٚح نهبخ بٜ بقٍ   (1 

 ( .2732بقٍ   ،شخٚح نهبخ بٜ (2 

 ( .3472شخٚح نهبخ بٜ بقٍ   (3 

ٛ      ،ي نهصتخٚح ٗب  شلٌ  ب   ،ٗنهثنب ،بٗنٖ نهغخ ٜٗ ًّ طةٙقني (4  جت كّ   ،نُظتة ةوٚتى ةلتةنٍٓٚ ةت طة نه ثنًت

 ٓت 1426 ،2 نب نهقبوٞ هوالق فٞ نإلج٩ًٚٞ ط ،ًِثهءٕ ًٗح٧ٗهٚءٕ ،نة ِٙٞ نةِ٘بٝ

 .3ط،لرلٗا ،ب نلّ كالرلن  ،( ؼقٚق  . ًصغلٟ نهبغ 1461شخٚح نهبخ بٜ   (5 
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ًٗتتّ ،ًالتتى ابتت نهلل لتتّ اٌتتة ٗ تت لة لتتّ ابتت  نهلل     ،ن٨اءبتت بٜ هوٌل ْ

 .(1 ل ني ج مل لّ اب  نهلل لّ اٌةنهء 

ُّبد ،نهِص٘ط ٗنةل ٍٓٚ ًّ ًِ ٓ ِ  نهء وٌٚٚٞقصٚد ٓ ٖ هق  أي   ،ٗريي

ػ ٓوتتتد ف اوٚءٔتتت   ;ةىل جتتتٚ ق ا أةتتتة٠ ٕ نهِصتتتًٚٞتتتّ جتتتٚ ق ل ل عتتتٔ   أتٙتتتحٗ

قٌٚتتٞت  ٓتتت   نهتتٞت ٧ًٗكتتت ٝ اوتتتٟل اءب بٗ ،عحتتتب جتتتٚ قٔ  نة٘ظتتت٘اٛ نه ٨هٚتتٞت

نهتت ٜ ميلتتّ أْ !٘ تت نْ نةحتتوٍنها اتتّ ١ًّٗ ةتتٍ فصتتود ٗلِتت ،نةلتت ْ ًٗ  ةتتٕ

ٍ   ٢٩ٞقهٗلءخ  ًل ُءٔ  ن،فٕٚ ٓ ٖ نة  ُٛ ٗنهقٍٚ لت ةل ٟ ; يف ٗ  نْ نهغلتى نةحتو

ٕ   بفٌٚ  ه٘ اةظد هتٕ ٗفحتةا  ٨٨لٔت  مبت  ِٙ جت      نهٌِت٘   خققءه،ة بنكتٕ ٗفٌٔت

نه قوٛت ٗنه٘ تت نُٛ ٗنهِلحتٛت ٗنهةٗحتٛت يف ذخصتتٚءٕ..٨ٗ جتتٌٚ  ٗٓتت ٖ نة تت مل..أٗ  

ٌأ ..ذتتت ةض هو ٚ ْ..ٙغرتتتت ٖ نهبصتتتتة شتتتب ي ًحتتتت ١.. ْٗ أْ   ًتتت  لبقتتتتٟ ًِ   خ لتتتتتا

 ..؟نهةٗي نؾ٘نبي..أٗ لءخةن قٌٚءٔ  يف

  ٩َ:تتنإلا -2 

لأُ٘نإ ًٗح ق لٕ ٗف ٨لٕ نةء   ٝ..ٗنه ٜ أظتخٟ يف  ٗأقص  نإلا٩َ 

ىى ةت٘بٝ ن٨لصت ي ًٗحتء  نا ن٨كءرت ف ا ٗنهءقِٚت ا ٗنه٘جت ٢ط نهةقٌٚتٞ        

ٛ ٗلِ٘ع أقِٚٞ نهبتث نهل  ًتّ   ًتّ حٚ لِ ..ٗاِصتةنً   ق٘بٙت ً  ٙرتلى  تث١نً   ;عت ٢

 ٗلوّ٘ٙ نه ٗن٢ق ٗشٚ ريٞ ن٨ػ ٓ ا.، اِ شة لرلٚى نهالق فٞ ٗنه٘اٛ

ة٨ أُتتتٕ مل ٙحتتتءغى ًتتتّ ٓتتت ٖ ، ٗ  ٓءٔتتت ًٗٗتتتع حقٚقتتتٞ ٓتتت ٖ نهلةظتتتٚٞ 

نة غٚ ا نةءِ٘اٞ ج٠٘ نهدلنًج نهءولثُٙ٘ٚٞ ٗنإللناٚتٞ ٗنهلءٚبت ا ٗنهِرتةنا    

ٞ  ٗ ٔتت٘  ل تتم ، نإلا٩ًٚتتٞ ، ذتتةك ا نإلُءتت ج يف ةشتت نب ن٪قتتةنط نة فتت

    ٞ ًٗتّ ٓت ن نهٚحترل     ،نه  ؼ ٗي لق ٍٙ قصتض نهغتثٗنا ٗن٪حت ن  نهء بىٚت

ٗاِٚ ا ، ُحبٞ ظ٣ٚوٞ (نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ًٗ  ةٔ  ق َ اّ رلى ً  ٙ ٙ،ٌةالنةحء
                                                 

ٗن٬ة ب ل ة ِٙٞ نةِت٘بٝ   ،َ نهِب١٩ هو ٓاٗجرل أا٩ ،ٗذةي نهِٜ٘ٗ هصخٚح ًحوٍ ،نُظة فءح نهب بٜ ٨لّ ح ة (1 

 .،هلعٚوٞ نه ٩ًٞ اب  نه ثٙث ق ب٥
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نة تت مل ٨ٗ لقتت ًٔ  ل هرتتلى نه٢٩ق..هعتت ف     م٨ وتتخ  تت٘ٓة لوتت   ،ٙحتترلٝ

ٓ  ه ِ شة فءق بٗن، ٗنبلب ن نة  ٝ نه وٌٚٞ ،ض ٗأج هٚبٕٗل٘نظع لقِٚ ا نه ة

 قوٚتٞ أٗ  نه بنن نهغلتى ٗنجءرت  ب ًةحوءتٕ    ةًحتء٠٘   ٘ةٟمب  ٨ ٙءت  ،نهءر٘ٙق

 ق لوٚءٕ يف نهءوقٛ..!

 ٌِٞ٘ٙت ءًِٔ  ٙةكث اوٟ نؾ٘نُتب نه ٌةنُٚتٞ ٗنه   نةِ٘بٝ ًٗ  ىض نة ِٙٞ

وخ٘بٖ اوٟ لقت ٍٙ  نهٌِغٛ..يف  نإلا٩ًٛنـغ ب لٚ ا  نه صةٙٞ..ٗٙلةب أ

نه ٌةنُٚتتتٞ يف جتتتٚ ق ًِتتت قا ٗشتتتٚ ري ا ةُرتتت ٢ٚٞ ناء  ٓتتت     ًٞظتتت ٓة نهءٌِٚتتت

ٗمل ل   لحء اٛ نُءب ٕٓ أٗ لر ٖ..يف ىى ٗفتةٝ نـٚت بنا ٗنهبت ن٢ى     ،نةءوقٛ

ٞ      ،نإلا٩ًٚتتٞ ٙةناٛ لٗق ،نهتت  لقتت َ لةنفٔتت  مبتتِٔج نحتتذلنيف اتت هٛ نةِٔٚتت

 ٕ ٗلللرلٖ.نةءوقٛ ٗحح جٚٞ ٗإٚ ٗٙء٘ةٟ نحذلنَ اقوٚء

ٙتتءٍ  (ة تت مل نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ  نهتت ٜ ٙ٘ تتٕ   لهتتم نهِتتثب نهٚحتترل كٌتت  أْ  

لق ميتتتٕ لأجتتتو٘ب لقوٚتتت ٜ ٙ ءٌتتت  نهء وٚتتتق نـغتتت لٛ نةب ذتتتة اوتتتٟ نهصتتت٘ب     

 هتت ناكتت هم ٨ٗ أجتتءب   أْ ٙلتتْ٘ قتت ب ًِتتٕ ًةلِٔ    ،رتت ٓ  نةصتت حبٞٗنة

..ٗنهت ٜ  ٌٚٞنهء وٚ نه ٜ ولٍ ٗنظت ٛ نةِت ٓج   ;ن٪ٙ ٙ٘ه٘ ٛنهلٍٔ ٗنهءص٘ب 

هولٔتٍ   اوتٟ نه قٚ ٝ..ٗلق٘ٙعت ً   ًنٙ ءدل ن٨ٓءٌ َ ل ة  مل ٗن٬ة ب نهء بىٚٞ ةغتة 

 ٟ ًٗتتتّ ةتتتٍ ٙةجتتت  يف نهتتت ّٓ نؾٌ تتتٛ نهغلتتت٘هٛ ًلتتت ٍٓٚ        ،نهتتت ٙين نةِءقتتت

ٗػلف ةصتتت٘لٞ نهةريبتتتٞ نهغةٙثٙتتتٞ نحذلنتٙٞ..لقصتتتٛ نةلتتت ْ اتتتّ نه٘ تتت نْ..

ةىل لل شتتتٚوٕ ل٘نقتتتٞ هوغلتتتى.. نهتتت  لٌِتتت٘ ٗٓتتتٛ ًء وقتتتٞ مبل ُٔتتت  ًٗ  ةتتتٕ ..  

ٕ   ٨ ٓ ن نحملت٘ب أٗ نة ت٘ق   ٘بٝيةغٗلل   . ًٗر ٓ ٖ. نهء وٌٚتٛ   لقتى اتّ جت لق

 !.. نه ٜ وقّ يف أف٣ ٝ ن٪طل ي قحةًن (نإلهثنًٛ

 (ً تت مل نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ ..ٗٓتتٛ أْ  ٗيف كتت٩ نؿتت هني ف هِءٚ تتٞ ٗنحتت ٝ  

  للتْ٘  ريت ا أقتةب ًت    ..ٗلل ى ا٘نًتى نهءغٚٚتب ٗنإلقصت ١ ٗنإلٌٓت ي نةء ٌت      

 .أٗ نؿ ظة نهغ ٢ب،ةىل نة وَ٘ نسٔ٘ي
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ٗنهبقٚتع   ٗنـِت ق ٗقبت ١ ٗنهقبوتءني ٗنه قٚتق     أح ً ت مل كتت   ٗري ُٗ  ُغرٟ 

 ٞٗلوق ٢ٚتت ٞل ٓٚتت  جتتء  لٞ..ٗريرلٓتت ..ُٗءٍ٘ٓ ً ةفءٔتت  كٗجتتوع ٗلغختت ْ ٗن٬ط َ(

نةلصت٘ي لل تى لِٙتم نه ت ًوني اتّ نهء ت هق       ..ٗه٘ ٘ ٓت  نهلٚثٙت ٢ٛ    ،ة  ٙرءِ  شلت  

 نهالق فٞ نهح ٢ ٝ ٗل ناٚ ا نه٘ ت نْ نؿتةٝ نه صتٚٞ اوتٟ بٓت ب ن٪ٙت ٙ٘ه٘ ٚ       ًع 

، ّ   نـ ط٣تتتٞت جتتتت٠٘ نةتتتت ْٗ أٗ نهرتتتتلٔٛ    لوتتتتم  نة تتتت مل(  لٌِٚتتتت  ٨ ُتتتت بن ًتتتت

ٔت  ٗلقت بٓ    ٚل  نةء نٗي..ٗلل   لغٚب اّ نه نكةٝ..٨ٙحءخث ةلص بٓ ..لصترلًٝ 

 ؟حق ق بٓ ..

لوقتتٛ ةقوتتٔ  اوتتٟ    نةحتت٣٘هٚٞ نهتت  ًتتّ  ١رتتٛل ٨ًجتت٧نُ٘ن تتٕ  ٗةلن كِتت 

ًت لن ُقت َ هوغلتى      :ةحح جِ  ٗلق ٙةُ  هو٘ن ب نة ةيف ٗن٪ة٩قتٛ ػ ٓٔت    

 ق ًٔ ..؟ُ ِٙٞ نةِ٘بٝ ..؟ٗكٚف نةحوٍ ًّ ً  مل نة

  -ٌٗٓ : إُِ  ةتن١ ٗنقع يف نػ ٓني ًءب ِٙني يف نهحبب ٗنهِءٚ ٞف

 . (نة ِٙٞ ًٗ  ةٔ  قص٘ي نؾٔ٘  نة ةفٚٞ ٗنهءأهٚلٚٞ اّ -أ

نهء وتتتتٍٚ  ٌٗٓتتتت  ، هوغلتتتتى (نة تتتت مل قتتتت ٗب ًٗ ٘قتتتت ا لقتتتت ٍٙ ٓتتتت ٖ   -ب

(نةةلِٔتت ْ هتت هم نه٘نقتتع نهحتت ٢  ٗنهعتت ريط نهتت ٜ ولتتٍ أفتتةن  ٗنإلا٩َ

ٗنحملتت  نا ٗنةحتتءقةنا نهقِ اٚتتٞ نهتت  لتت٧تٍٓ ه٩ُقٚتت   نهءتت َ      ،نسءٌتتع

ل٘شتتلٔ  ةغتتةًن اوتتٟ جتت٩ًٞ     ،ةوتتف  اتت٠٘ ةتنهتتٞ نة تت مل ٗٓتت َ ن٬ةتت ب     

 نه ا٠٘ ٗن٨بلٔ ْ ٨ذذلنط لٔ .وٍٚ نةغوق ل٘  ٓٞ ٓ ٖ ٗنهءح، نه قٚ ٝ

ٞ وتءٍ نةتذلنق أٗ    ًّٗ ةٍ فتِخّ مب٘ن ٔتٞ ٗن تب    ٞ نا٘نًتى   ةتنهت ، إلا قت

    ٘ ٞ  نمبةنكٌتتتٞت  ٔتتتت٘  أٗه٣تتتتم نةتتتت٧هلني نهتتتت ّٙ كءبتتتت ٗنٓءٌتتتت٘ن  ،اتتتتّ نة ِٙتتتت

ٗٗاٛ ل ةحتتت٣٘هٚٞ ،ٞاوٌٚتتٞت  قٚقتتت  ةجتتتذلنلٚ ٚٞٗفتتتق  ًةنكٌتتٞت ُ٘اٚتتتٞ ،مب  ةٔ 

ّ ل ٚتتت  ل٘ىٚتتت ،نة ةفٚٞ ًتتتّ نشلتتت٘ن خ   ُقٚتتتً  ٌٚتتتً وا ل٘ىٚلتتتً  ف ٓتتت ّٙ نحملتتت٘بٙ

نهتت  لءتتٍ٘ٓ أْ يف ًعتت ًِٚٔ  ًتت  ٙء٘ تتٕ ةىل شتتٚ ريٞ ًلتت ٍٓٚ نهِقتت ١   ;ن٨جتتءب قٚٞ
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ٞ نه ق ٜ ٗؽوٚصٕ ًتّ نهرت٘ن٢ب   (  نة ت مل  هقعتٚٞ    يف ل  طٚٔت  ، ة شت  ،نة ِٙٚٞت

 !اوٟ نه٘شف نه ٜ أٗب ُ ٖ..

 غت ٙةنًا ً ٗلِءخٛ لٔت    ُبت ً  ،ًتّ قٌٚءٔت    (ملنة   للةغ  ْ لنلٕٗٓٛ يف ن٬

ٛ  هحتتتتتٚ قٔ  نة٘ظتتتتت٘اٛ   لٔتتتتت  اتتتتتّ  ًّٗ ةتتتتتٍ لغةُّ،ًٗغٚبتتتتتً  هب تتتتت ٓ  نهقٌٚتتتتت

 نهتٞ اوتٟ    فتة ٝ(  ذت٘نةض  يف  ثشلت  ؽءاِت ً    ;ٗؼصِٕ ظ ٓ ،نه٘  نْ

 ًٗ  ةتتٕ ا نةلتت ْةلُ٘تت  ٗمن  ناءبتت ب ،هءوتتم ن٪حتت ن  أٗ ًرتتٔ ،أحتت ن 

 فظتٞ اوٚٔت  كتإب     نه  ؼتءٍ ظتةٗبٝ نحمل  ،نؾٌ هٚتٞ ٗنؿعت بٙٞ  اِ شةٖ ٗ

    ْ ٗؼءلٛ لتٕ نةت ُٗ ا   ،حع بٜ ; لحء إٚ حقت ٢ق نه٘ ت٘  نهغبٚ تٛ هإلُحت 

.ًٞ  نهء بىٚٞ حع٘بًن ٗقٌٚ

ٗنـغتتتت٘ٝ نهِ٘اٚتتتتٞ يف ُظتتتتةٜ يف ٓتتتت ن نهصتتتت  ..للٌّ يف نجتتتتءالٌ ب    

اتّ ٓت ٖ   - نه ٨٨ا نهِصتٚٞ نهت٘نب ٝ يف ن٪ح  ٙتث ٗنهحترلٝ نهِب٘ٙتٞ نةغٔتةٝ      

إلاتت  ٝ ، هوٌلتت ْ يف نهءصتت٘ب نإلجتت٩ًٛنهتت  ل٧جتتخ قٌٚتتٞ اوٚتت  - نة تت مل

ف ه ّٙ ٓ٘ أٗي ًلُ٘ ا نشل٘ٙتٞ ةظت فٞ ةىل    ،ن٨اءب ب ةهٚٔ  يف ٗ  نْ نهغلى

 نهوغٞ ٗنهء بٙ .

كٌت  ُصتد اوتٟ    ،ٗق   هد نهِص٘ط نه ِٙٚٞ اوٟ ًل ُٞ لوتم نة  مل 

 ٍ أكالتتة ًتتّ  يفٗأك ا اوتتٟ ٓتت ن نة ِتتٟ ،قٌٚتتٞ نةلتت ْ يف نه٘ تت نْ نةحتتو

قتت َ هوغلتتى يف ةطتت ب نةتتِٔج  هبِتت ١ اوٚتتٕ يف ً٘ظتت٘ا ا ل  مبتت  ٙحتت ِ  ن ًِ جتتبٞ

عت    ٍ ً٘ظت٘ا ً و ت ً  ًِٔ ٚٞ..عٚث ٙلْ٘ كتى ا ٩ن٪ُرغٞ نهيف  أٗ ،نه بنجٛ

ٞ  ٔٙحتتتء ،لنلتتتٕ ٗلأجتتتو٘ب اتتتةض ًتتتءقّ    ،ى لتتت هِض نهِبتتتٜ٘ ٗنه٘نق تتٞت نهء بىٚتتت

نؾٌتت هٛ ٗنه ن٢قتٞت   ُتتب نإل بنن ٛ ناتتةنهتت  ل ،ًصتتخ٘ب ل هصتت٘ب نهء٘ظتتٚخٚٞ

٨ٗ ٙتتءٍ لهتتم ة٨ لإاتت  ٝ شتتٚ ريٞ لوتتم نةقتتةبنا نه بنجتتٚٞ نهتت    ..ىنهبصتتةٙٞ هوغلتت

  ٜ ض نهِبت٘  ،لء ةض هوٌ  مل ٗن٬ة ب شٚ ريٞ اوٌٚٞ نحذلنفٚٞ لحءِ  ةىل ٗة٘قٚٞ نهِت

ٕ  نه  ٗة  ،ًٗء٘نهٚ ا نة ُٗ ا نهء بىٚٞ ٗنهحرلٙٞ ٗٓت٘   ،قد ٗ ٘ ٓ  ُٗصتد اوٚت
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لٔت  نةءٌالوٞت مبلتة نا    ٗلغبٚق  ً ٙءغوب ةات  ٝ نهِظتة يف فوحتلٞ نهء وتٍٚ ٗأجحتٔ      

 ٕ ٔج نهء وٌٚتتٛت لنلتتت ٗنجتتتذلنلٚ ٚ لٕ نةء  هقتتٞت ًتتتع ةغتتتط نهءٌِٚتتٞت نه٘طِٚتتٞت     ،نةتتِت

ادل ة ةن١نا اةض لءت٘ةٟ أجت هٚب نهذللٚٞت نؿ ٙالٞت     ،ٗأٓ نفٔ  نه  ًٞ يف ل٩ ُ 

 ،ٗلءِ ريٍ ًتع قتٍٚ نه صتة ٗؼ٨٘لتٕ نؾ ٙت ٝ     ،ٗلقِٚ ا نهء وٍٚ ٗٗج ٢وٕ نة  شةٝ

ةُغ٩قً  ًّ نةلتُ٘ني  ،ٌ اٛ ٗنهالق يف ٗآف قٕ نةء   ٝٗل ٛ طبٚ ٞ نؿةنن ن٨ ء

 شلٌ . نهة٢حٚني: نه ٙين ٗنه٘طين ..ٗلةجٚ  ن٨ُءٌ ١

شتتٚ ريٞ لوتتم نة٘ظتت٘ا ا لأجتتو٘ب قصصتتٛ ٗل هرتتةٗط  كٌتت  ميلتتّ 

ٙبِتتٟ اوتتٟ حقٚقتتٞ ، نهتت ٜ نؿلتت ٢ٛ  شلتت ن نهِتت٘ع ًتتّ نهحتتة قوٚ ٙتتٞنهلِٚتتٞ نهء

٘ ٗٗ ٗنهصخ لٞ  ًب ذةٝ نهِا  ّ  ٍٔ اوتٟ ل فقت ٗٓت٘ ًت لثةة    ،وتم ن٪ًت ك

نحذلنًتً  هوٌ٘قتف    لٕ كءتب ن٪ح  ٙتث ٗنهءت بٙ  نإلجت٩ًٛ يف أجت ُٚ  شتخٚخٞ;      

; ٍ    نه وٌتٛت ًّٗ ةتتٍ ميلتتّ لق ميتتٕ  ،كٌبتت أ لقتتَ٘ اوٚتتٕ فوحتتلٞ نهذللٚتٞت ٗنهء وتتٚ

 جتتتء ةنض كءصتتتة هوختتت   ل، هو  ُتتتب نهِلحتتٛت ٗنه٘ تتت نُٛ ل ٌٚقتتتً ;  هوغلتتتى

ٕ  - نهءتتت بىٛ ً  ه -ٗنهرتتت٘نٓ  نه نهتتٞت اوٚتتتٕ  ،ٗنة تتت مل نهتتت  ك ُتتتد قعتتِت

;ٗشت٨ً٘ ةىل لةجتٚ    ٪ج٣وءٕ ًنهلعت٘ي نهغلتى ٗنجتء بنب    ًٗةنحوٕ ُٗء ٢ ٕ ؼلٚتثنً 

 ٗؼلٚث نٓءٌ ًٕ لٔ .،نة وً٘ٞ يف لِٓٞ ٗل٘طني قٌٚٞ لوم نة  مل يف ٗإٚ

كٌ  ميلّ نجءخ نَ نهدلنًج نؿ ج٘لٚٞ ٗن٪ف٩َ نهءح ٚوٚٞ ٗنهدلنًج 

لحتءالٌة ًِ تثنا    ;٘ج ٢ى ل وٌٚٚٞ ًح ُ ٝك قٚٞناٚٞ ٗنه٘ة ٢لنهءولثُٙ٘ٚٞ ٗنإل

هوغلى..مبت  أُٔت  لء ت هق لرتلى أٗ      (نة  مل نة ِٙٚٞ هءق ٍٙ  ،نهءقِٚٞ نؿ ٙالٞ

ٙةناتٛ ًةحوتٞ    فِٚت ً  ةات ن نً     اذةط أْ ل  ،نه بنجٛ قةبًع ًلة نا نة لآةة

ٗةص ٢ض ًةنحى نهٌِ٘ نهت  لءغوتب أ لٚت ا    ،نهٌِ٘ نه قوٛ هوغلى نةحءٔ ل

ٞ   لةناتتتٛ لوتتتم نـصتتت ٢ض;  ة شتتتٞ  يف أجتتتو٘ب نه تتتةض ٗة تتتةن١نا نة  ؾتتت

نهت ٜ   (نه٘ات ١ نهلت بغ   نه  مل ل ت  لهتم    ٗلِٓٚءٕ; لن٢قءًٕٗةنا ٝ  ،نهءق ٍٙٗ

  !كى ذ١ٛ ٙءوقٟ
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  ٓ  ٗاِ شتتتتةٓ  ٗلل ًوتتتتٔ نهصتتتت٘ب نؿٚتتتٞ ٗلءتتتت لع أ ثن٢ٔتتت      ٗف ةرتتت 

كتتى  ،٘نبنؿتتل هحتتِٚ بٙ٘ نهقتت ٢ٍ اوتتٟ   ٞٗلصتت ٚ  اِصتتة نؿةكتتٞ ًصتتخ٘ل 

 ٌا و تتٍميلتتّ أْ ٙةجتت  أكالتتة يف اقوٚتتٞ نهغلتتى  نؾ٘نُتتب نؾٌ هٚتتٞ هو    ملهتت

ٞ   ٙعتتتت١ٛٗٗأ ثن٢ٕ.. ٗلٌِٛ لٗقتتتتٕ ،نؾ٘نُتتتتب نهتتتت  لةناتتتتٛ ق بنلتتتتٕ نه ِٓٚتتتت

 ٗلوا نحءٚ   لٕ نهِلحٚٞ. ،نؾٌ هٛ

ٌى ًتت  ٝ نهءت بٙ  نإلجتت٩ًٛ اوتٟ ٗجتت ٢ى   ءرت لأْ كتت هم كٌت  ميلتّ   

 فتت ي ةشتت نبيف  نإلف ظتتٞٗ، اتتةض كتت ه  قتت ًِ  منتت لج ًِٔتت  فٌٚتت  جتتبق 

اتّ طةٙتق   نةِت٘بٝ  ٨ٗ جٌٚ  ً  ا فٚٔت  ل ة ِٙتٞ   ،نهغثٗنا ٗنة  بن نإلج٩ًٚٞ

ذتةط  ،للتْ٘ ةحت ٠ ٗجت ٢ى لقت ٍٙ نهء بٙ      يف أْ ٨ٗ ظترل ،نهةجَ٘ نةءخةكتٞ 

لرتتلى ٙ٘ىتتف لوتتم نة تت مل ٗٙرتتةي    قتت َٗأْ ل ،أْ ٧ٙجتتخ هوٌتت  ٝ نه وٌٚتٞت شلتت   

; ِصتت٘طنهًع لقت ٍٙ  ،كتت ْ    نهءت بىٛ أٙتت ً نؿتتأٗ  ، ٗبٓت  يف نهغتتثٗٝ   نهِب٘ٙتٞت

ٗلةجتتتٚ  ًل ُءتتتٕ يف  ،(نة وتتتٍ /نةلتتت ْ نهتتت  ل٧كتتت  اوتتتٟ فعتتتٚوٞ ٗأٌٓٚتتٞت  

ًٗرتت ٓ  ل بىتتٕ  لصتت٘ب ٗةة بٝ نه ٩قتٞت نهِلحتتٚٞ نهتت  لتتةلط نهغلتتى    ،نه٘ تت نْ

 ي يف ةلتتتتةنت نة وً٘تتتٞت نستتتتة ٝ أٗ ن٨كءلتتتت ١ علظٔتتتت    غتتتت ْٗ نإلٙ،نؿعتتتت بٜ

 لٔ  ٗجٚ ق لٔ  نهءلصٚوٚٞ.كِءٚ ٞ ًلص٘هٞ اّ ً غٚ  ;ٗنجءظٔ بٓ 

ٛ  ٗلتتني ،تًّ حةكتٞتكختت   أٗ   (نهءتت بىٛ ةْ نهلصتتى لتتني    /نؾٌتت ه

ًتتّ اِ شتتة لقتت ٍٙ لوتتم    نة تت مل نهتت  ك ُتتد اِصتتةنً   قعتتٚٞ يف- (ٗنهةٗحتٛت

ٗلتني   لتني ً ٙءوقت ٖ نهغلتى    ;(نؿ  ب نؿ  ث ٓ٘ لنلٕ - شل ح ن  أٗ ًرٔ ًن٪ن

اٚتٞت ميلتتّ هتتٕ نجتتءٚ  لٔ   ًٗتت٘ن  ُ٘ ،ًتت ُة٠ ظتتةٗبٝ لق ميتتٕ هتتٕ ًتتّ أطةٗحتت ا 

ٗٓ٘ ًتتتت  ا ، ك لتتتتٕ ًتتتتع لل شتتتتٚؤن بةٗلءل اتتتتى ح٘نجتتتتٕ ٗ ،لق لوٚتتتٞت ةه لٚتتتٞت

هغلتى ًتّ ًقةبنلِت     ناِ ً  ا ةقص ١   ُتب نهت ٗق نؾٌت هٛ ٗآفت ق حت٘ند      ٩ًف 

ٗةهغتت ١ حقتتٕ يف  ،ٗا نجءعتتآي كٚ ُتتٕ ٗنجتتءق٩هٕ يف نهتتةأٜ ٗنة٘قتتف ،نة بجتتٚٞ

، بوًٚتٞت ل رتتلؤ  ن٪فلتت ب ٗن٪ٓتت٘ن١ نهق ٗؼ٘ٙوتتٕ ةىل   ،نةل ظتتوٞ أٗ ن٨ةءٚتت ب ٚتٞت
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 ٕ ٜ    ٗلوْ٘ لن٢قءت اِت ً  ٙوقتٛ اوتٟ ٗاتٛ نهغلتى      ،ذتبٔ ا ٗا قت  نهغٚتف نهةً  

 ى٩ي ج٘ن ٖ نهلظٍٚ..!

أٗ ل ٙى ٙب   نة ٘قت ا يف   ،ٞٗهٚخ فٌٚ  ق ًد ً  أتاٍ إُٔ ة  لٞ ذ فٚ

 أٗ ًع نةل ْ.،(نة  مل ًع  ءٕةغ لِ  نهء وٌٚٛ ٗا٩ق

نهت    هٚت ا ن٬ٗٝ لق ٍٙ لةُ ًج ًلصتى اتّ نؿوت٘ي    ٨ أًوم كل ١كٌ  

ٞ  ميلّ أْ لق َ  أْ ٗححتا  ،وتم ًٌٔتٞ نةخءصني  ءف،ادلٓ  (نة  مل نة ِٙٚت

ةلن ًت    يف  ن٢تةٝ نإلًلت ْ ٗنهءخقتق    نه  أىِٔت   أذرل ةىل ن٪فل ب ٗنه ِ ّٗٙ

ٗنةتت٘ن  ن٪ةتتة٠  نهتت  لء تت هق أٗ    أاٚتت ا شتتٚ ريٞ ًتت  ٝ نهءتت بٙ  ٗنؾغةنفٚتت      

ٗلِ٘اد أج هٚب ٗلقِٚ ا لق مئ  فٌٚت    ،ً٘ظ٘ع  نة  مل ٗن٬ة ب(لءٌ د ًع 

ة تت مل  ٗةلن ًتت  ا ناءبتت ب نةل ُتتٞ نهقٌٚٚتتٞ   ،(ً تت مل نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ  ىتتض 

ٗمبِأ٠ا اتتّ اقتت ٝ ،يف فعتت ١ أٗجتتع ًتتّ  تت بنْ نةتت نبد ٗأجتت٘نبٓ   (نة ِٙتتٞ

 نإلةٍ نةذللصٞ ل هح٘ن  نه  َ ًّ نهغٚف ن٨ ءٌ اٛ نه٘نجع..!

ٛ   أً  ٞ    ،  ةات  ٝ ل٘ىٚتف نحملت٘ب نإلا٩ً  فأححتب أْ لةُت ًج قِت ٝ نه ةلٚت

أٗ لةُت ًج  ،ٓتت 1427ات َ  بًعت ْ  ذتٔة  اوٟ نة ِٙٞ(نه ٜ ا لق ميٕ يف   اني

 ني ت نْ منت٘ل   ٙ ٓتت  1426ات َ  نه ٜ ق ًءتٕ لنا نهقِت ٝ     اوٟ ةغٟ نهةج٘ي(

ٝ  هلٚلٚتتٞ نجتتءالٌ ب نهتتدلنًج نهءولثُٙ٘ٚتتٞ ٗلقِٚ لٔتت  نة  شتتة  ني بنقتتٚنياصتتةٙ

اتتدل ٓتت ّٙ - رتت ٓ أُِتت  ُكٗ،(نة تت مل نة ِٙٚتتٞ ٗةق فءٔتت  نهحتت ٢ ٝ هءقتت ٍٙ 

 ،هوٌتتتتةٝ ن٪ٗىل (ً  ةٔتتتت للرتتتتف أً ًِتتتت   ٗنةِتتتت٘بٝ نة ِٙتتتتٞ -نهدلُتتتت فني

ٞ      ا  ف هدلُ ًج ن٪ٗي ٟ ٗ وَّت  ،ين لءقت ٍٙ  ٘نُتب ًتّ نؿٚت ٝ ن٨ ءٌ اٚتٞ ل ة ِٙت

 ب ةىل ل تم ً  ةٔت    ٗأذت  ،نهًٚ٘ٚٞ نةٌ بجٞ يف نةأكتى ٗنةرتةب   لق هٚ ٓ ل م 

 ّ ٚتٞت نة  ٙرتٞت نؿٙقتتَ٘ اوتتٟ اِصتتةٜ نهصتت٘بٝ   ،نهء بىٚتٞت لأجتتو٘ب اتتةض ًتتءق

ٕ  ظة نةل ْ ٗنهِ قوٞ ؿ ٗشتٚ ريٞ   ،غولٚٞت  نةٚ٘تٙتم( نهت٘لةٜ نشلت  ٥     ،٪ ثن٢ت

٘  ،ة وً٘ٞت لأجتو٘ب لٚت ُٛ ًرت٘ق    ننهء وٚق نهِظةٜ نه ٜ ٙق َ  هوٌ وً٘ت ا   لًحتء
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مختتتخ  ف ٗمبتتت ٝ ٨ لء تتت ٗت لرتتتلى كءصتتتة ًٗلالتتت  ،نهء بىٚتتٞت هوٌلتتت ْ

 هٚ ت   ٔت نً  ; لوتم نةت ٝ   فٌٚ  ػ ٗت نهدلُ ًج ن٬ةة اوٟ ةغتٟ نهةجت٘ي(  ،( ق ٢ق

ٞ   ٙقت َ   ً ًٚ٘جت٘ا  ٗة ٢قًٚ  نة نةوٞت نه وٌٚٞت   ٗل هصت٘ا ٗنهصت٘بٝ    (نة ت مل نهء بىٚت

مبتت  قتت  ٙغتتين  ٗكل ١ٝ نهتتةلط لتتني فقتتةنا نهدلُتت ًج،ٗنهء٘ةٚتتق نهءتت بىٛ نهتت قٚق

 نهبخث أِ  يف نهلءب ٗنة ُٗ ا..! اّ (نه   ٜ نةء لع 

ٞ  أْ ٙحءل   ًّ ٓت ٖ  ٗه وٕ ًّ نة٘نلٛ  ِٗٙلت  اوتٟ ريةنبٓت  لتةنًج      (نهء ةلت

ٞ   أةة٠ لت٘هٛ   َ   ذت٣ٚ ً  (نة ت مل نة ِٙٚت ًتع ن٪ةت  ل ٨اءبت ب أْ نهل٣ٞت      ،ًتّ ن٨ٓءٌت 

ض نه٘شتتلٛ   فٚتتٕ ٗٓتت٘ ًتت  ٙرتتذلط  (ن٪طلتت ي نةحتتءٔ فٞ ِٓتت  ٓتتٍ   أْ ٙصتت غ نهتِت

..ٗأْ  ٘ب ٙةناٛ ق بنا نهغلى نةقة١ٗ ;لأجو ًحت حٞ نهصت٘ب نؿٚٞت    ل٘جتتع  نه قوٚٞت

ًتتع لِٓٚتٞت  نهتت ٜ ٙتتبني ً ٓٚءٔتت  ٗأْ ٙءِتت ريٍ نه تتةض  ;ٗلءتت٘نىل ًصتتخ٘لٞ لتت هء وٚق 

 ه قوٚتتٞتٗأْ لرتتتبع نحءٚ   لتتتٕ ن  ،نهغلتتتى نةرتتت ٗ ٝ ةىل نهةريبتتٞت يف ن٨كءرتتت ل  

نه   ٗنه٘  نُٚتتٞت .كٌتتت  ميلتتتّ لقتتت ٍٙ ٓتتت ٖ نهتتتدلنًج اوتتتٟ ن٪قتتتةنط نة فتتٞت

نهت ٜ لحتءخ٘ل   ،نهٚتً٘ٛ هوغلى  ٚ لٛ ا نهِر ط نؿٚأظخٟ نجءخ نًٔ  ًّ ل ٓ

 تتى   ٗ بنًتت  نهةجتتَ٘ نةءخةكتٞت اوتتٟ، ًةنا ٗقصتتض نـٚتت ي نه وٌٛغتتأفتت٩َ نة

 . يف ىى ا َ ٗ ٘  نهب ن٢ى نٓءٌ ًٕ;

ٞ   ةُتين أجءخعتة ِٓت  نهِرتٚ  نه ت ب نهت ٜ ٙتة  ٖ أطل هِت            (.... ٙت  طٚبت

 ،اتتدل لةنفٔتت  نة٘ ٔتتٞ ه٫طلتت ي  نه ةلٚتتٞٗنهتت ٜ ق ًءتتٕ ةحتت ٠ نهلعتت ٢ٚ ا  

ٗنجءخع بٖ اّ ىٔتة قوتب    ثٗج لر ّ ً ٠ نُءر بٖ ٗلٙ٘إمم يلةلٗألأًى 

 ةُر  ٖ.ٍٔ نةر٘ب ل هِر٘ٝ أةِ ١ ةمنًّ قبى أطل ي ًّ أاٌ ب كءولٞ ٗل

 ع أه ت ب ن٪طلت ي شلت ن    شِ كٌ  ٨حظد ٗلأجٟ نجءغ٩ي نهِل ٚني ًّ 

فأظخد منت لج نهحتٚ بنا نهصتغرلٝ ٗنهت ًٟ       ،يف أه  لٍٔلأْ حقِٖ٘  ;نهِرٚ 

ًتتتت  ٨ ٙحءرتتتت ةٖ  ٗكتتتتأٍُٔ ٙحءرتتتت ةْٗ   ،نةءخةكتتتتٞ لتتتتة   لنا نهِرتتتتٚ   

ٙحءرتتتتت ةْٗ ًتتتتت ٠ لتتتتأةرل نؾ ُتتتتتب نه٘ تتتتت نُٛ ٗنهِلحتتتتتٛ  ،نهلتتتتالرلْٗ ًِ  
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ءحتت٘ٙق ه لتتأْ   وتت٘ن نهِرتتٚ  نهتت ٜ لوتتٔج لتتٕ ٗ تت نُ ا أطل هِ اتت ٩ًً    ،هوغلى

 ٙةريب مبِء  لٍٔ..! ٗاِصةًنجو ٍٔ 

ً لن ه٘ شٚغد ُصت٘ط  .  هوح٧ني ُ ف ًٝ أً ًِ  ٓ ن نهصِٚعةع ٙرٗبمب  

يف  بلحتء٘ا اوتٟ أْ   ،؟ًحءغوٞ لنا نهللتةٝ  (نة  مل نة ِٙٚٞاّ أٗ أُ ذٚ  

ٍ ،لِ ٢ٔتت  نهِصتتٛ ًحتتء٠٘ فٔتتٍ ن٪طل ي    ٗلة  نلتتٕ ،نة٘جتتٚقٛ ٗاِصتتة نهءِغتتٚ

ٗٙصتخب ل ةرت ٓ  ٗنهصت٘ب     ،ءِ ريٍ ً ٔت  لر  لن٢قٞ نهغلى ٗل  نه ٞنإلٙق اٚ

ٗٙتتءٍ لقتت مئ  اتتدل لتتةنًج لولثُٙ٘ٚتتٞ     ،ٚتتٞ نهتت  لءتت٘نت٠ ًتتع أ تتثن١ نهِض    نؿ

 !؟ ً٘ ٔٞ ه٫طل ي

 ؟(وٍتق َ نة ِٙٞ نةِت٘بٝ هوغلتى نةحت   ُْ نحمل ٗب نه  لود ج٧ني  كٚف ة

 (نة تتت مل نة ِٙٚتتتٞ هٚتتت ا ميلتتتّ أْ لقتتت َ آٓتتتٛ  (، ً٘ظتتت٘ع ٓتتت ٖ نهِتتت ٗٝ  

هءقِٚٞ ٗنهالق فٞ نهح ٢ ٝ نه  ٗق  لٔٚأ شل  نةِ ثنا نه وٌٚٞ ٗنه٘ج ٢ى ن،ادلٓ 

 ٞت ً  مل ٗآةت ب نة ِٙت  لت  ٟ ِت ميلتّ أْ ٙ  ً  ًِٗٔ   ،ٙءرلى ًِٔ  ٗاٛ نهغلى

ٞ ٗنهلل ١ٝ ،ٞص  قنهل٘فة نشلٌٞ  ٞغٙذة (نةِ٘بٝ ٗاِصتة نهءخصتض    ،نه وٌٚت

 نهلين ٗنإلل ناٛ يف ٓ ن نس ي.

 ن٨جتتءغ٩ي بمبتت  ٙلعتتٛ لِتت  نؿتت ٙث يف ٓتت ن نستت ي ةىل نإلذتت بٝ ةىل  ٗ

ٞ   ٚٞ يف نهء  ًتى ًتع   ل  نأٗ نهدل نهبخد ن٨جءالٌ ب نهء  بٜٗ  ٗأ (ً ت مل نة ِٙت

 كتبرلٝ  طلتةٝ  ٔ ا نهحتِ٘نا ن٪ةترلٝ  ذت فق  ،ل بىٔ  أٗ آة بٓ  لرلى ا َ

ى يف قٚتت َ ذتتةك ا نإلُءتت ج نإلا٩ًتتٛ  التتءٌل ،شتت نبناإليف ٓتت ن نهِتت٘ع ًتتّ ن 

نهلتت ةةٝ ريولتتٞ ٗ ٗب نهِرتتة يف ةشتت نب ن٪قتتةنط نة فتتٞ أٗ نهلءتتب لنا ن٪  

ٜ      ،ٗنهءِعٚ  ن٪ُٚتق  ىوت٘ ًتّ لحتغٚح    ٨  ،نهت  لِتءج لرتلى  ات ٢ٛ ٗػت ب

ٞ      ،ٗٓر ذٞ يف نةعٌْ٘  ،ًٗحء٠٘ ظت٣ٚى ًتّ نةِٔ ٚتٞ أٗ نهصت قٚٞ نه٘ة ٢قٚت

ٗريٚتت ب نإلجتتِ   يف نةة  ٚتتٞ نه وٌٚتتٞ اِتت  جتتة  ً وً٘تت ا اتتّ آةتت ب نة ِٙتتٞ        

  ًٗ  ةٔ . ٗل بىٔ 
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وتتٞ  محا ٙتتٞ نجتتءب قٚٞ أٗ  ٨ٙقتتَ٘ اوتتٟ    ْ اِصتتة نؾتت ب ِٓتت   كٌتت  أ

ٗٓ ن نةل ْ  (نة  مل ةب اوٟ ٗلة ًل ُٞ ٓ ٖ علق ب ً  ٙ ،لح٘ٙق ػ بٜ

 !؟..فلٚف ةلن ك ْ ٓ ن نه٘  نْ طل٩ً،يف نه٘  نْ

لنا ة تت ْ ٗقتت٘ٝ ل ًءٚتت ت  (ػ بٙتتٞ  ا٩ًتتٞنة تت مل نة ِٙٚتتٞ  ظتتخدهقتت  أ

٘   ٗة بنكٕ ن٬ُٛ  ب لء  ٗت ًح حٞ نهبصة  ْ ةىل أاٌت ق نهعتٌرل ٗنه  ، ت ن

ل تتتذلل ٨  ،ه٘ ٚتتتٞٙ٘ٙ أأحتتت ٌٓ  ٙءختتتةن ًتتتّ ًة  ٚتتتٞ  ;ٗٙءِ تأتتت  قغبتتت ْ

   ٞ لقٌٚتٞ نة ت مل    ،علٍ ًلُ٘ لٔ  نهللةٙٞ نهحولٚٞ ًٗقةبنلٔت  لوتم نه ِٙٚت

 ! ٌى إلتنهءٔ  ٗق٘ٓ  ًّ نه٘ ٘ ..لٗٗل ا٘ 

ٜ     ٟ ُءأً  ن٬ةة فٚ ٗنجتءغ٩ي ذتغف    ،لٔت  ةىل ًحتء٠٘ نهءحتوٚع نهء ت ب

 ً بٚغً ،بجً٘ اٗ ً وً٘ ا ٗىوط لني ًءلةق اٚ ٌع فٗ  نْ نةحوٌني لٔ  

ٗنهءِ ٗي نحمللتَ٘ ل ةحت٣٘هٚٞ نة ةفٚتٞ ٗن٪ة٩قٚتٞ فٌٚت        نه وٌٛ قٌٚٞ نهء٘ةٚق

  ٙ ق َ اّ  ً  مل نة ِٙٞ نةِ٘بٝ(.

 

 يوسـف حوالــة الدكتور 

ًِٗثٓتً  اتّ نه ت َ     ،لحٍ نهلل ًِلة ًن ل هبقت ١ 

  قٌت  لتّ   ٗنهصت٩ٝ ٗنهحت٩َ اوتٟ جتٚ ُ     ،ٗنهلِ ١

ابتتتت  نهلل ًةجتتتت٩ً يف نة ِٙتتتتٞ نهغتتتتةن١ ٗاوتتتتٟ آهتتتتٕ   

نإلةتت٘ٝ  ،ٍٔ ن٨قءتت ن١ ٗلتت ٗب ن٨ٓءتت ن١  بٗشتتخبٕ فتت 

 نهح٩َ اوٚلٍ ٗبمحٞ نهلل ٗلةك لٕ. :ٗن٪ة٘نا

ًةحبً  ل ؾٌٚع ةىل ٓ ٖ نؾوحتٞ نهال هالتٞ ًتّ  وحت ا نة٘ظت٘ع نحملت٘بٜ       

 ِٙتٞ نةِت٘بٝ   يف ٓ ن نهوق ١ نإلهت لٛ نهت ٜ ٙةات ٖ ًةكتث عت٘  ٗ بنجت ا نة      

 ُٗ  ٜ نة ِٙٞ ن٪ لٛ.

ـــــــة    الجلســـــــة ال  ل 
كيـــف نقـــدم المدينـــة 

ــــــــــ  ة  عبــــــــــ  المن
الب نـــــ ما ا ذاعـــــس 
ـــــــــــــــــ نس ؟     التلفزي

..... 
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       ، ٘ فِ  يف نؾوح ا نهح لقٞ ًتع قت ٗب ٓت ن نهوقت ١ ًٗ٘ظت٘إ ن٪ج جٛت ط

 ّٙ ًتّ  ٚؼ  ةِ  اّ كٚلٚٞ ريةد ًل ُٞ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ يف ُلخ نهغلى، ًحءل

ٌ   ُق ًُّٕ هوغلتى   ٘ فِ  يف ق٘ب آةة ا ػةلٞ نهبو  نؿةنَ ًلٞ نةلةًٞ، ةٍ ط

ٗ ٨ً      نةحتتوٍ ًتتّ لتت ب   ٙ  نة ِٙتٞت نةِتت٘بٝ، أا٩ًتتً ، ٗل بىتتً ، ًٗ تت مل، ٗٓتت  متتّ أ

كٚتتف : ، ٙءٌختت٘ب حتت٘ي ُءختت    يف ٓتت ٖ نؾوحتٞت اتتّ قتت٘ب ًتتّ قتت ٗب نهوقتت ١

، ُق َُّ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ادل نهتدلنًج نةحتٌ٘اٞ ٗنةة٢ٚتٞ، أٜ اتدل نإللناتٞ ٗنهءولت ت      

 ٛ يف نةحتت ١ كٚتتف  كٌتت  ُ تتةل ٌٓتت : ْنهوقتت ١ هقتت ١ن ٓتت ن يف جتتٚ ق قتت ٗب ٗٙتأل

ُق َُّ نة ِٙٞ ادل نهقصٞ نةغب٘اٞ، ةتٍ كٚتف ُقت َُّ نة ِٙٞت اتدل نسوٞت ٗنهةجتَ٘        

، يف  وحتتءِ  ٓتت ٖ جتتٚءخ    نإلةتت٘ٝ نةِءتت لْ٘ ٗنةرتت بكْ٘ يف ٓتت ن    نةءخةكتٞت

ٌ تت  ُق ُّ  ّ ًتتٕ، جتتٚخ ُّةِ  نإلةتت٘ٝ اتتّ    نحملتت٘ب ا نه٘جتت ٢ى نهحتتٌ ٚٞ   ن٨جتتءل  ٝ ًتت

َ هوغلتتى، ٙحتت  ُٛ لذلحتت ب لتت ه  أْ أكتتْ٘ ًةف٘قتتً  ٗنه٘جتت ٢ى نةة٢ٚتٞت فٌٚتت  ٙ قتت  

لتت إلة٘ٝ ٗن٪ةتت٘نا،  كءتت٘ب ًتت ُٛ ذتت كة نهرتتةٙف، ن٪جتتء لٝ ُتت٘ني أمحتت          

 .ْ نبغز، ن٪جء ل ًةٗنْ ة ه ، ٗن٪جء ل ل ب نه 

أٙعتتً  أْ ٙلتتْ٘ جتت   ٝ نهثًٚتتى نهتت كء٘ب اٌتت ب ًقتتةبًن شلتت ٖ  ٗٙحتت  ُ  

هلوٌتتٞ ق هتتٞ ن٬ْ ةىل نؾوحتتٞ، فبحتتٍ نهلل ُبتت أ، ٗاوتتٟ لةكءتتٕ ُحتترل، ٗن 

 ٙف، هلٛ ٙءخ   .ن٪ل نهثًٚى ن٪جء ل نه كء٘ب ً ُٛ ذ كة نهرة

ْ نإللناتٞ مل للقت    ةنهلتةنَ أةت٘نلٛ نهلةميت ا    أٗ   أْ أق٘ي: ةة٘لٛ 

ٗٓ ٔ  ٗلةٙقٔ  بريٍ ً  ق  ٙلٍٔ ًّ أُٔ  ل٘نبا، فٌ  تني شل  حع٘بٓ ، ًٗت   

  ٗ ٓت٘ يف ريت ٖٗ ٗبٗنحتٕ    تني شل  لأةرلٓ ، ٗكٍ ًِ  ٙقعٛ جخ لٞ ٗقتد ط٘ٙتى 

ًتتّ لٚءتتٕ ةىل اٌوتتٕ ةىل ًِثهتتٕ ٗٓتت٘ ٙحتتءٌع، ف إللناتتٞ ًتت  تنهتتد يف ًل ُٔتت      

 ٗٗٓ ٔ  ٗلةٙقٔ .

ٗهتتٕ  ىل أةتتٛ نهتت كء٘ب ًتت ُٛ ذتت كة نهرتتةٙف،نهلوٌتتٞ ق هتتٞ ن٬ْ ة

 ًّ نه٘قد ارة  ق ٢ق، فوٚءلعى ًرل٘بًن.
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 يكيف نقدم المدينة المنورة عبر البرنامج اإلذاعي والتلفزيون

 مـدىي شـريف شـاكر د.                                                                      
 ً   لةنًج أطل ي يف نإللناٞ ٗنهءولثْٙ٘ نهح ٘ ٜ                                             

 ٗنإل نبٙٞ ظ ً ٞ طٚبٞ ُ ٢ب نةرةل نه  َ اوٟ نهر٧ْٗ نة هٚٞ                                            

 ب ًتت ٙة لتتتذتتلة جتت   ٝ نهتت كء٘ب ابتت  نهب جتتط   أيف نهب نٙتتٞ أْ  أٗ 

ًةكث ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙٞ اوٟ  ا٘لٕ نهلةميٞ شلت ن نهوقت ١ نهت ٜ ٙعتٍ     

 ٓ ٖ نهِخبٞ نهغٚبٞ ًّ نةٔءٌني لالق فٞ نهغلى .

ع أً  ً ُق ًٕ هوغلى نةحوٍ ًّ ل بٙ  نة ِٙٞ ; فإُٛ أاءقت  أُِت  ُحتءغٚ   

أْ ُق َ نهلالرل، ف ة ِٙٞ كٌ  ٓٛ يف ل بىٔ ، ٗأا٩ًٔت ، ًٗ  ةٔت ; ًت  ٝ    

ةتةٙٞ ةّ ٙةٙ  أْ ٙأة  ًِٔ ، ٗه وٛ أجء ٚ  ق٘ي نهت كء٘ب اب نهب جتط لت ب    

 لأُٔ   ًِ تٍ( ٗأكالة ًّ لهم .

ٗنةتت  ٝ كتتِض هٚحتتد ٓتتٛ ن٪جتت د فقتتط هِ تت ي ً ُقتت َ، لتتى نةءٚتت ب    

ًت لن جتِق َ ؟ ٓتى جتِق َ      ٨ًٗأفوِخت     ٝ،ٖ نةت   نه٘جٚوٞ نةِ جبٞ هءق ٍٙ ٓ 

ءت ج  مل بىً  ؟ ة شٞ ٗأُِ  ُق َ ٓ ن نه ٌى هل٣تٞ ً ِٚتٞ   ًٌ  ؟ أَ ً وًٌ ؟ أَ و اا

حءتتٟ  ، َ شلتتٍٙقَّتتةىل ً ةفتتٞ ُلحتتٚ لٍٔ، ٗطةٙقتتٞ نهء  ًتتى ً ٔتتٍ، ُٗ٘اٚتتٞ ً ي  

ٙصبح ًقب٨ً٘ ه ٍٙٔ، ٗحءٟ ُحءغٚع ؼقٚق نشل ل، ٗٓت٘ لقت ٍٙ نة ِٙتٞ مبت      

 .ل بٙ ، ًٗ فٚٔ  ًّ ً  مل، ًٗ شل  ًّ فع ٢ى   ؼٌى ًّ

٪ة٘ٝ تت ِٓ  ًٌٔٞ، ٪ْ نهغلى ِٙظة ةىل نه ٌى نةق َ هتٕ  ننه٘جٚوٞ تت أٙٔ  

  أْ هت  فٚتٕ ً ه لتٕ ٗٙرت ٖ ةهٚتٕ ; فٚلتْ٘ ًءقتب٩ً        ًك٩ً ًءل ٩ًً، فإ

 ه ٕٙ، أٗ ٨ٙلْ٘ لهم .

ٖ نة تتت مل ٗكوٌتت  نةذلُتت  نه٘جتتٚوٞ نةِ جتتبٞ هءقتتت ٍٙ ٓتت ن نهءتت بٙ  ٗٓتت        

 ٗأٗه٣م ن٪ا٩َ ; كوٌ  نقذللِ  ًّ ؼقٚق نشل ل نةِر٘  .

٪شتتتخ ب نـتتتدلٝ ًتتتّ لةلتتت٘ٙني أًةٓتتت   وٞ ُٗ٘اٚءٔتتت  فتتتٚذلنٚأًتتت  نه٘جتتت

ًٗٔءٌني لأاٌ ي ٗلةنًج ن٪طل ي، فٔتٍ ٗحت ٍٓ ٙحتءغٚ ْ٘ ؼ ٙت  نه٘جتٚوٞ      
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صتٞ   نةِ جبٞ; ج٘ن١ ك ْ لةُ فً  لولثًُٙ٘ٚ  أٗ ةلناًٚ  ًِ٘اً ، ٗجت٘ن١ كت ْ ق  

  أٗ ًحةحٚٞ أٗ أُر٘ ٝ لق َ ًّ ة٩ي لوم نهدلنًج . 

٨ذتتم أْ نهتتدلنًج نإللناٚتتٞ ٗنهءولثُٙ٘ٚتتٞ نة٘ ٔتتٞ ه٫طلتت ي ٓتتٛ ٗجتتٚوٞ  ٗ

اوتتٟ ةُءتت ج ٓتت ٖ  نةحتت٧ٗهْ٘ اتتّ نإلاتت٩َ  هتتب أْ وتتةط   ،ةا٩ًٚتتٞ  ٚتت ٝ

 نهدلنًج نهذلل٘ٙٞ ٗنهالق فٚٞ ٗن٨ ءٌ اٚٞ ٗنهذلفٚٔٚٞ .

ٗلقتت َ يف ق هتتب  ٚتتى هءحتتءغٚع  تت ب   ،ةاتت ن ًن  ٚتت ًنل  ذتتةٙغٞ أْ 

اوٟ أح  أْ نهءقِٚٞ نؿ ٙالٞ  ٟن٪طل ي ةهٚٔ  ٗنؿةط اوٟ ًء ل ءٔ . ٨ٗ ىل

أاغد ًح حٞ ٗنج ٞ هإلل نع يف ًالتى ٓت ٖ نهتدلنًج نهت  هتب أْ ل٘ىتف يف       

 ة ًٞ نهِض ج٘ن١ ك ْ أُر٘ ٝ أٗ قصٞ أٗ والٚوٚٞ.

ًءوتتق  ٚتت  ةلن ٗ تت  ْ نهغلتتى ًرتت ٓ  ًٗحتتءٌع ٗةٗأقتت٘ي ًتتّ ٗنقتتع ػةلتٞت 

نة  ٝ نإللناٚٞ أٗ نهءولثُٙ٘ٚٞ نؾٚ ٝ نه  ؽ طب اقوٕ ٗللْ٘ قةٙبٞ ًِٕ ٗهت   

فٚٔ  نهءحوٚٞ ٗنهذلفٕٚ، ل ٚ ًناّ نهء٘ ٕٚ نةب ذة نةءٌالى ل ف تى أٗ ٨ لل تى ٗهتب    

 أٗ ٨ هب.

ةٙتت  ةٙصتت شل  ٨ لتت  أْ لقتت َ لغةٙقتتٞ   نلتتٞ، ُحءتتٟ لوتتم نة وً٘تتٞ نهتت  

ىل نهغلتى ًتّ ةت٩ي أُرت٘ ٝ ًتال٩ً ؼٌتى ٓت فً  ً ِٚتً  كختب          ػ ؤ  لصتى ة 

ُرتت٘ ٝ للوٌتت ا جتتٔوٞ ٗجوحتتٞ ٗلحتتٚغٞ، ٗلقتت َ لوختتّ       ن٪قتت َ نهتت٘طّ، فء 

ٗلت ٖ  ، نهِرٚ  ٗش٘ا  ٚوني، اِ ٢  ل  أْ نهغلى نةءوقٛ ٙةٗق هٕ ٓ ن

ٗٓتت ن نهذل ٙتت  ٙتت ي اوتتٟ أُِتت  ٗشتتوِ  ةهٚتتٕ ًتتّ ةتت٩ي ٓتت ٖ ن٪ُرتت٘ ٝ      ،ٙتتة  ٖ

ًتتّ ةت٩ي لة ٙتت  كوٌتت ا    فِ  لإهت   نؿتتخ نهتت٘طين ه ٙتٕ،   ٓتتٗٗشتوِ  ةىل 

 و   نه٘طّ ٗلبني ًل ُءٕ يف نهِل٘د .

ٓ ٖ ًق ًٞ أب ا نه٘ش٘ي ًّ ة٩شل  ةىل ً٘ظ٘ع ًِ قرءِ  ٗٓ٘ كٚف 

  نهدلُ ًج نإللناٛ ٗنهءولثُٙ٘ٛ.دلُق َ نة ِٙٞ ا
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ٗهٚخ يف ٓ ن نهءق ٍٙ نةء٩ل اّ نه ِ شة ن٪ج جٚٞ نه  لقتَ٘ اوٚٔت    

 ةنًج ن٪طل ي ٗنه  لكةا  ٘نُب ًِٔ :ل

  . ّف ة ِٙٞ ٓٛ  ث١ ًّ ٓ ن نه٘ط 

  ٕٚٗنة ِٙٞ ًل ْ ذةفٕ نهلل ل  ىل ًِ  أْ ٓ  ةةهٚٔ  ُب . 

         ك ُد نُغ٩قٞ نه ا٘ٝ نحملٌ ٙتٞ نهت  ؼٌتى نهِت٘ب ٗنـترل ٗنشلت ٠  ًِٔٗ

 ةىل أب  ١ نة ٌ٘بٝ .

     ًٗتت  ل تت ٖ ٗٓتتٛ  ٗنة ِٙتتٞ ذتتٔ ا نهلتتالرل ًتتّ ن٪حتت ن  يف نه ٔتت  نهِبتت ٜ٘

 ح٘ن   ل بىٚٞ .

   ٞٗنة ِٙٞ ؼءٜ٘ اوٟ نهلالرل ًّ نة٘نقع ٗن٬ة ب نه  لةلبط ل هحرلٝ نهِب٘ٙت

 نه غةٝ.

        ّٗنة ِٙٞ ِٙءٌٛ ةهٚٔ  نهلالرل ًّ ن٪ات٩َ نهت ّٙ ةوت  نهءت بٙ  لكتةٍٓ ًت

ةتت٩ي أاٌتت شلٍ ًٗتت٘نقلٍٔ جتت٘ن١ كتت ُ٘ن ًتتّ نهصتتخ لٞ بظتت٘نْ نهلل اوتتٍٚٔ     

 نهلل ل  ىل . أٗنهء ل ني ٙةمحٍٔ

ق ًٔ  هوغلى نةحوٍ هٚ ةل فعى ًٗل ُتٞ  ُكى ٓ ٖ ن٪ً٘ب مء ج أْ 

 ٓ ٖ نة ِٙٞ ٗأُٔ  هٚحد فة  ً ِٙٞ ٙ٘   فٚٔ  نةح   نهِبٜ٘ فقط.

ٗميلّ لق ٍٙ كى ٓ ٖ نة وً٘ ا ل٘ج ٢ى ًء   ٝ اّ طةٙق ن٪ُر٘ ٝ 

حتتوٌني،   ًل ُءٔتت  يف قوتت٘ب نةقتت َ أُ ذتتٚ  اتتّ نة ِٙتتٞ لةجِ تت ِكٌتت  قوِتت  ف

 . ٗلةج  ًل ُٞ أٓؤ  نه ّٙ ُ شةٗن نةصغلٟ 

ُقتت ًٔ  أٙعتتً  ًتتّ ةتت٩ي نهقصتتٞ نإللناٚتتٞ نةحتتٌ٘اٞ أٗنهءولثُٙ٘ٚتتٞ   

نةص٘بٝ، ٗلهم لغةٙقٞ قصٞ ؼلٛ اّ طلى تنب نة ِٙٞ، ٗٙءخ   اّ 

ً ذتت ٓ ٖ فٚٔتت  ًتتّ ً تت مل، ٗميلتتّ لقتت ٍٙ لهتتم ًتتّ ةتت٩ي نهصتت٘ا          

 ٗنهص٘بٝ ً ً .
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  حمند الشــخاب رفعتستا  األمداخلة 

 قِ ٝ نس  نهلع ٢ٚٞ

 أاةض قعٚءني أٙٔ  نهلع١٩. 

ل أا يف ًلٞ نةلةًتٞ اِت  نإلةت٘ٝ ِٓت ن، ٗنُءقوتد       نهقعٚٞ ن٪ٗىل:

ةىل نة ِٙٞ نةِ٘بٝ، ٗأب٠ أْ لصى ةىل نةح   نهال هتث، نهت ٜ كت  ا قعتٚءٕ     

أْ لتتت ٓب ًتتتّ اق٘هِتتت  ٗألٓ ُِتتت ، ٗٓتتتٛ قعتتتٚٞ نةحتتت   ن٪قصتتتٟ ٗبلغتتتٕ       

ن٪ةة٠، كتأْ ٙ٘ظتع يف كت٩ نهدلُت فني تنٗٙتٞ ٗنٓءٌت َ ٗل٘ ألتٕ         ل ةح   

ةىل نةحتت   ن٪قصتتٟ، ٗ أىتتّ أْ نةحتت   ن٪قصتتٟ هتتٚخ هتتٕ ًتتّ ِٙرتت٤ هتتٕ        

ًةكتتتثًن، ٗهتتتٚخ هتتتٕ ًتتتّ ٙلءتتتب اِتتتٕ، أٗ ٙصتتت ب فتتت٩ا، أٗ ٙ تتت ك ة يف  

ٌُّ  ٗقتتت  لتتت أا نهقعتتتٚٞ وتتت٘ا ذتتت٣ًٚ  فرتتت٣ًٚ  هتتت ٠    نهقِتتت٘نا نهلعتتت ٢ٚٞ، جتتت

 شٞ اِ  نهلوحغِٚني .نةحوٌني ا ًٞ، ٗة 

ً٘ظ٘ع كٚلٚتٞ ةٙصت ي ٓت ٖ نة وً٘ت ا ه٫طلت ي،        :نهقعٚٞ نهال ُٚٞ

نه٘جتت ٢ى نهتت  لِتتءج، أٗ نهتت  ٙءصتتى لٔتت  نهغلتتى ن٬ْ، ا ًتتٞ ًتتّ كءتتب        

ٗف٩ا، أٗ حءٟ يف ك طبت ا نهذللٚتٞ، ٨ لت٧ةة يف ُلحتٚٞ نهغلتى كٌت        

اءبت ب،  ٧ٙةة نهءولثْٙ٘ لرلى ة ط، ٗأب٠ أْ ِٙظتة شلت ن ن٪ًتة ل تني ن٨    

٨ٗ ٙقةأ  ً ،نسوٞ لص ب أهف، ة٩ةٞ آ٨ل، ارةٝ آ٨ل، مخحٞ ارة أهل

ًِٔ  ة٨ نهقوٚى، هلّ نهقِ ٝ ل ةى ةىل كى لٚد طلى، فتأب٠ أْ ٙلتْ٘   

هو ٌى نهءولثُٙ٘ٛ لرتلى ةت ط نهء٘ ألتٕ ن٪كتدل، ٗةًت  أْ ٙلتْ٘ اٌت٩ً        

يف ًءٌٚتتثًن ٗ تت نلً  أٗ ٨ ٙلتتْ٘، ٗٓتت ن أًتتة وءتت ج ةىل ةتتدلنا كتتالرلٝ        

نه٘نقتتتع، ٪ْ ٓتتت ن اٌتتتى ٨ لتتتثني فءٌ  لِتتت  نه ةلٚتتتٞ يف ل نٙ لتتتٕ ل هِحتتتبٞ 

 هوٌ ءٌ  ا ن٪ةة٠.
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 ؟كًف ىقدو املدييُ امليىزَ عرب الربىامج اإلذاعٌ

 األستا ة ىوال أمحد خبش

  ٙةٝ لةنًج ن٪طل ي يف نإللناٞ نهح ٘ ًٙٞ         

هصت٩ٝ ٗنهحت٩َ   حٍ نهلل نهتةمحّ نهتةحٍٚ، ٗنؿٌت  هلل بب نه ت ةني ٗن    ل

 اوٟ ُبِٚ  قٌ  لّ اب  نهلل ٗآهٕ ٗشخبٕ أ  ني.

نهح٩َ اوٚلٍ  ٚ ً  أٙٔ  نإلة٘ٝ ٗن٪ة٘نا، كتى نهرتلة ٗنهءقت ٙة    

 ٓ ن نهوق ١ نةب بن ٗنةر بكني فٕٚ. ٌِٛظوةي

لأْ نسءٌ  ا نإلج٩ًٚٞ أ بكد ًِ  أكالتة ًتّ أبل تٞ ارتة      :ٗهِق٘ي

ل اءب بٖ نهوَّبِاٞ ن٪ج جٚٞ هبِ ١  ،لى ٗلِر٣ءٕقةًُ  ًّ نهثً ْ أٌٓٚٞ لالقٚف نهغ

ٗاٌتت   ًحتتءقبؤ  مبتت   تت ١ يف نهقتتةآْ ٗنهحتتِٞ، ٗوالُّتتى ةق فتتٞ نهغلتتى     ،ن٪ًتتٞ

ٗاِ شةٓ  نةخءولٞ حصٚوٞ ًّ نهءل اى لني نة ظٛ ٗنؿ ظة ٗنةحءقبى، حٚتث  

٘ لءرتتلَّ ، أٗ نهتتذلن       ى ٗلءلتت ْ ذخصتتٚٞ نهغلتتى نةحتتءٌ ٝ ًتتّ  بٗد نة ظتٛت

٫ًٞ نإلج٩ًٚٞ ًثٗ ٝ ةٙ ٖ مب  ه ى نهغلى ق  بن اوٟ ً٘ن ٔٞ ؼت ٙ ا  نهالق يف ه

بمب  ك ُتتتد ألتتتث نهلوٌتتت ا لوتتتم نهتتت  شتتت رئ  اٌتتتة لتتتّ ة  شتتتة،ٗنه٘نقتتتع ن

بلألت٘ن   $ :-ٕٗلالقٚلنهغلى ٗٓٛ ل دل اّ أٌٓٚٞ لِر٣ٞ -حٚث ق ي: نـغ ب 

 أٗ كٌ  ق ي.# أ٨ٗ كٍ فق  ةوق٘ن هثًّ ريرل تً ُلٍ

، ٗنُءرتتت ب نـتتت ً ا نهالق فٚتتٞت اوتتتٟ   ٗجتتت ٢ى  ل تتت   ةلْ  نإلاتتت٩َ نؿ ٙالتتٞت

ًحتتء٠٘ نه تت مل لصتت٘بٝ أشتتبخد فٚٔتت  شتِت اٞ نةِتتءج نهالقتت يف هوغلتتى، لتت ١ًن ًتتّ    

ًٗتتتتةٗبًن ل سوتتتٞت ٗأفتتتت٩َ نهحتتتتٌِٚ  ٗنةحتتتتةي ٗنإللناتتتٞت ٗنهءولثٙتتتتْ٘   ،نهلءتتتت ب

ةىل ن٨ُذلُتد ٗنـت ً ا نةء ت  ٝ نهت  أشتبخد يف ًءِت ٗي نهغلتى يف         ،ٗنهلٚ ٙ٘

نؿتتت  ٜ ٗنه رتتتةّٙ، أ  ٠ كتتتى  لهتتتم ةىل لِتتت ًٛ نؾٔتتت٘  نهبخالٚتتٞت اوتتتٟ   نهقتتتةْ

نهحتت حٞ نه ةلٚتٞت ة شتٞت ًِتت  نهحتتب ِٚ ا، حٚتتث لتت أ ن٨ػتت ٖ متت٘  بنجتٞت ةق فتٞت  

ة٨ أْ ً ظٍ نؾٔ٘  نهبخالٚٞ نهت  لت هد، ٗنةت٧وةنا     ،نهغلى اوٟ أجخ اوٌٚٞ
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ةتتتني ةتتت٩ي ًتتت  ٙقتتت بب ًتتتّ ة٩  ،ٗنهِتتت ٗنا ٗنؿوقتتت ا نه بنجتتتٚٞ نهتتت  ا قتتت ا 

ٍ    ًا ًً  ٨  ،عتتد لتتني ًحتتء٠٘ نـتت ً ا نهالق فٚتٞت نةق  ًتٞت هوغلتتى نه ةلتٛت نةحتتو

ابتت ١ نةحتت٣٘هٚٞ اوتتٟ  عتت اف أممتت  ٙ ،تنهتتد  ْٗ ًحتتء٠٘ نهغٌتت٘ي نةتتأً٘ي فٚٔتت   

نهق ٢ٌني اوٟ ةق فٞ نهغلى نه ةلٛ ة شٞ، ٗنةحتوٍ يف نه٘قتد نؿ ظتة ل هء ت ْٗ     

ًتتت  ٙقوتتتق نهبرتتتة  حٚتتتث أشتتتبخد نه ٘ةتتٞت ًءٌٔتتٞت للتتتى   ،ًتتتع ٗجتتت ٢ى نإلاتتت٩َ

ٗٙٔ  ٍٓ، ة شٞ ٗأُِ  ٨ ُثني يف ل نٙٞ ٓت ٖ نهظت ٓةٝ، فقت  هت٘حظ لثنٙت  ات         

نه ّٙ ٙةْٗ أْ ةق فءٍٔ أشبخد ٓرٞ، ٗأْ هغءٍٔ أشبخد أقتى  نجتءخ نًً ، ٗأْ   

لتت بىٍٔ ٙتت ةى طتٛت نهِحتتٚ ْ، ٗأْ ًبتت اٍٚٔ ىعتت ْ٘ هإلحبتت ط هقتت٘ٝ ٓتت ٖ         

ةًتت  نهءختةن هإلشتت٩ي، أٗ   نهعتغ٘ط نه٘نق تٞت اوتٍٚٔ ممتت  ميوٛت اوتتٍٚٔ ةٚت بّٙ،    

ٗاوٚتتٕ لءعتتح ظتتةٗبٝ   ، ف تتً   ُ تت ف ع ةهٚٔ نه٘قتت٘ع يف ًصتتٚ ٝ فقتت نْ نشل٘ٙتٞت نهتت  

حٚتث   ،نهءل ًى ٗنهءل اى لني ٗج ٢ط لالقٚف نهغلى يف نسءٌع نه ةلٛ ٗنةحوٍ

لءل اتتى ةق فتٞت نهغلتتى، ٗلءل ًتتى ًتتع ةق فتٞت نهلبتت ب، ٗنهتت ا٘ٝ نة٘ تت٘ ٝ اوتتٟ      

 ٜ ٧ًُّ لٕ ةىل حت و كتبرل ٓت٘ نهء٘ تٕ ةىل ًت  ٙحتٌٟ       نهح حٞ نه ةلٚٞ ح هًٚ ، ٗنه

ةٝ ةق فتٞت ن٪جتتتةٝ، حٚتتث ٨ ُحتتتءغٚع أْ لتتتءين ةق فتٞت نهغلتتتى ًتتع ةق فتتٞت ن٪جتتت    

ًٗ  ٙةلبط لٔ  ًّ ٗج ٢ط ًالى: ًحتةي ن٪جتةٝ، لتةنًج ن٪جتةٝ، كءتب       ،نه  ًٞ

ٚاٍ نسءٌتتع نه ةلتٛت نةحتتوٍ، حٚتتث لرتتلى      ٕم ٙءٌ ذتتٟ ًتتع ِقتت ن٪جتتةٝ، ٗٓتت٘ ل٘ ألتت

ة ْكٗلِر٣ٞ ٗلالقٚف نهغلى، ًّٗ نؾت ٙة ل هت ُّ   بِاٞ ن٪ٗىل هبِ ١ نسءٌعوَّن٪جةٝ نه

أْ ً ظٍ نهبخ٘  ٗنه بنج ا نه  أي ةٙاد يف ف ي ةق فٞ نهغلتى ك ُتد ل ت      

نةرتتل٩ا ل اءبتت ب أْ ةق فتٞت نهصتتغ ب ذتتأْ ةتت ط ِٙلصتتى اتتّ ةق فتٞت نهلبتت ب   

ا يف ةق فتٞت نهغلتتى ةا٩ًٚتتً ، ة٨ أُتتٕ ًِٗتت  نهءحتت ِٚ ا لتت أا نهبختت٘  ٗنه بنجتت  

لولد نهِظة ةىل أْ ةق فٞ نهصغ ب هٚحد نُ ل جً  فقط هالق فٞ نهلب ب، لى ٓٛت  

ني يف نهتةحٍ ٙ تٚز اوتٟ ريت ن١         ٛ   نةى ةق فٞ نهلبت ب، كٌت  أْ نؾِت ك ٢ّ ح

أًتتتٕ ٗٙحتتتءٌ   ا فٚءتتتٕ مبقتتت نب لل ًتتتى ريتتت ن٢ٔ ، ةلْ ٌِٙتتت٘ ٗٙث ٓتتتة مبقتتت نب      
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نهقتت ٢ٌني ل ٨لصتت ي لالق فتٞت  هتتب اوتتٟ   ،هتت همنت ٓ بٓتت ، ٗمنتت٘ ةق فتٞت نهلب ب 

 ٞ ًتتّ نكءرتت ل نؾ ٙتت  ٗن٪شتتٚى يف   ،نهغلتتى ً٘ن ٔتٞت ًحتت٣٘هٚ لٍٔ ن٨ ءٌ اٚتت

لتتةنةٍٔ نهالقتت يف نإلجتت٩ًٛ، ٗلق ميتتٕ هوغلتتى، كٌتت  أُتتٕ ًتتّ نةٌلتتّ يف ٓتت ن     

ٞ   ،نستتت ي ةاتتت  ٝ لبحتتتٚط أ ب نهلبتتت ب    ٗلق ميتتتٕ  ،ًٗعتتت ًني نهحتتترلٝ نهِب٘ٙتتت

ًٗةنحى منتٖ٘ نهِلحٛت    ،   ا نهغلىل   ةا  ٝ لبحٚغٕ مب  ٢٩ٍٙ نحءٚ ،هوصغ ب

ٗنهوغتتٜ٘ ٗن٨ ءٌتت اٛ، ًٗتتّ ِٓتت  لصتتبح نةٌٔتٞت ن٪ج جتتٚٞ هوقتت ٢ٌني اوتتٟ لالقٚتتف  

ٗطتتةق أكالتتة   ،نهغلتتى يف نهتت ٗي نإلجتت٩ًٚٞ ٓتٛت نهبختتث اتتّ أجتت هٚب   ٙتت ٝ    

ٞ هوٌ ءٌتتع، ٗنهتت  ؼتت  ةِ  هغلتتى اتتدل نه٘جتت ٢ط نهالق فٚتٞت نةء حتت ٢٩ًٌتٞت هالق فتٞت ن

 ٗنإللناٞ، ٗنهءولثْٙ٘، ٗنهربلٞ نه ِلب٘لٚٞ. أِ  ٗقوِ  لأُٔ نةحةي،

ٗجت ٢ط لالقٚتف نهغلتى    يف نه  ميلّ أْ ُءبِ ٓت    ةلْ أٍٓ ن٪ج جٚ ا

يف نسءٌتتتع نه ةلتتتٛ ة٘ن ٔتتتٞ نةرتتتل٩ا ٓتتتٛ لٌِٚتتتٞ نإلححتتت د ٗنهرتتت ٘ب      

ٓتتت ن نستتت ي ٗلقٚتتتٞ يف  ي اٚحتتتٜ٘ب كٌتتت  ؼتتت  ةد ن٪جتتتء لٝ شتتت ،ل ٨ُءٌتتت ١

ًتّ   ، ١ هوٌ ءٌتع نهت ٜ ٙ تٚز فٚتٕ نهغلتى     ن٪ة٘نا، أٜ نهءأكٚ  اوٟ ن٨ُءٌ

أ تتى نهلرتتف اتتّ ٓ٘ٙءتتٕ ٗةق فءتتٕ، ٗؼقٚتتق نهء٘نشتتى لتتني ةق فتتٞ نسءٌتتع      

، ٗةق فٞ نهغلى ك ث١ ًّ نهالق فٞ نهلوٚٞ هوٌ ءٌع نه ةلٛ نةحتوٍ،  كلى 

 ك ُتتدةلن ً  ،ل إلظتت فٞ ةىل ًحتت ٌٓٞ لوتتم نه٘جتت ٢ط يف لغتتٚرل حٚتت ٝ نهغلتتى  

ٕ نهغةٙق نةحت ٌٓٞ نهل اوتٞ يف ل وٚ   ٗلتبين طتةق   ٙت ٝ ًٗٔت بنا لرت  ٕ       ،ٌت

ُّ فءٌ تٕ، ٗن٨بلقت ١ ل هالق فتٞ نإلجت٩ًٚٞ اوتٟ       اوٟ نإلل نع ٗنةح ٌٓٞ يف بق

 ٗ ٕ نـص٘ط.

بع أٙعتتً  ٓتت ٖ  تءةتت٘ٝ ٗن٪ةتت٘نا اوتتٟ أٌٓٚتتٞ أْ لتت   ٪ِٗٓتت  أبكوتتث أٙٔتت  ن  

لتتت٧ ٜ ةىل أْ  نهالق فتتتٞ لءل ٚتتتى قتتت بنا  ن٪طلتتت ي لنلٔتتتٍ، فتتتإْ لوتتتم ن٪ًتتت٘ب   

ً  ٙحءخ َ  ٔ٘ب ، فبت ٨ً ًتّ ناءبت ب لوتم     ًن  ٙت   ً ن٪طل ي نإلا٩َ نجتءخ ن

نه٘جتتت ٢ى أ ٗنا يف نهذلفٚتتتٕ ٗنهءحتتتوٚٞ فقتتتط يف نةقتتت َ ن٪ٗي، فتتتإْ  ٔتتت٘ب      
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ن٪طل ي ٙحءخ ًٔ  كأ نٝ هءوبٚٞ ح   لٕ يف نهءغ٘ٙة ٗنهء وٍٚ نهت ٜ ٙحتءلٚ    

 .ًِٕ يف ٓ ن نس ي

  ٘ ٙة لتةنًج نإللناتٞ   ُٗ٘شٛ لعةٗبٝ نٓءٌ َ نه ٗي نه ةلٚٞ ٗنةحتوٌٞ لءغت

ٗنهءولثْٙ٘، ة شٞ فٌٚت  ىتءض ل جتءخ نًٌٔ  يف نهء وتٍٚ ٗنهءالقٚتف، جت٘ن١       

ك ْ ٓ ن نهء وٍٚ هوصغ ب أٗ نهلب ب، بزلًٚ أٗ ريرل بزلٛ، ُظةًن ٪ْ نهغلى 

ٙحءٌ   ةق فءٕ ٗٓ٘ ك ٢ّ حٛ ًّ أجةلٕ ًّٗ قٚغٕ، ًع بلط لهم لأ ٗنا 

    ٗ نؾ ً تٞ، فتِخّ ٨ ُحتءغٚع أْ    نهء وٍٚ ن٪ةتة٠ يف نسءٌتع، ًالتى: نة بجتٞ 

لءين نهغلى ُٗ غٕٚ نهالق فٞ أٗ مقِٕ ل ة وً٘ ا نه  ُةٙ  أْ ُ٘شتؤ  ةهٚتٕ   

ُحتءغٚع   ل ٚ ًن اّ نة بجٞ ٗنهبٚد ٗنسءٌتع، ٗهلتّ لءل اتى ٓت ٖ نؾٔت ا      

أْ ُ٘شتى هوغلتتى ًت  ُةٙتت  لغةٙقتتٞ أجتٔى  ْٗ أْ ُ ثهتتٕ، هت هم كتت ْ ل تتم     

القتت يف ٙق٘هتتْ٘ لتتأْ ٗجتت ٢ى نإلاتت٩َ اوٚٔتت  أْ  نـتتدلن١ يف نهء وتتٍٚ ٗن٨لصتت ي نه

لءخٌى نه ب١ ن٪كدل ٗه  ٝ جِ٘نا ًقبوٞ لِرتة نهء وتٍٚ ٗنهالق فتٞ نهرت ًوٞ يف     

نهقة٠ ٗنشل ة ٗنة٘نقع نهِ ٢ٚٞ، حٚث أ٦ك  لأْ نإلبج ي نإللناٛ أشتبح ٓت٘   

ن٪ٍٓ ل هِحبٞ شل١٨٧ نه ّٙ ٙق ْ٘ يف ةطت ب نهقتة٠ ٗنشل تة ٗنة٘نقتع نهِ ٢ٚتٞ يف      

يف نهدلنًج،  ٍٗ  ًن ة  ُق َُّ شل ;ُ  نه٘نج ٞ، ٗأشبح نؾٌٚع ٙء٘نشوْ٘ ً ِ ل٩ 

ٗأشبخِ  ُ٘ ُّٕ نهةج هٞ هإلُح ْ يف نهصخةن١ يف لٚد نهر ت ة ؼتد نـٌٚتٞ،    

 يف اٌق نهصخةن١.ٗٗيف أا هٛ نؾب ي 

ةلْ مّ ِٓ  ًح٧ٗهْ٘ اّ ةٙص ي ٓ ٖ نهةج هٞ هو ٌٚع، هٚخ فقط يف 

ٝ، ةتت  ٙ٘شتتٛ ٓتت١٨٧ نـتتدلن١ لعتتةٗبٝ أْ ل٘ظتتع ةغتتٞ   نة ِٙتتٞ أٗ يف نؿ ظتتة

ء وتتٍٚ ٗةق فتتٞ نهغلتتى، كٌتت  قوتتد ٨ ُ ثهتتٕ ٗمقِتتٕ لٔتت ٖ   ه ٗنحتت ٝ ًءل ًوتتٞ

نهالق فٞ، ٗهلّ اوِٚ  نه ٌى اوٟ أْ ل ؤ  ًءل ًوٞ ً  لني نة بجٞ ٗنهبٚد 

ٗنسءٌتتتتع، كتتتتىا ٙتتتت٧ ٜ ًتتتت  اوٚتتتتٕ ًتتتتّ  ٗب يف ةطتتتت ب نجتتتتءخ نَ ٗجتتتت ٢ى       

ء٘نشتى لتني ٓت ٖ نة٧جحت ا ًتع ٗ ت٘ب لل ًتى نه ٌتى         نه  لِقى ٗل،نإلا٩َ



 66 مجلة م كز بح ث  د اس ت المدينة المن  ة                                     

لتني نة٧جحت ا نة ِٚتٞ يف نهغلتى، ٗٗجتت ٢ى نإلات٩َ ـ ًتٞ ٗؼقٚتق أٓتت نل        

نهءِر٣ٞ نهالق فٚٞ هوغلى نه ةلٛ نةحتوٍ، حٚتث ٙ  ت   ٓت ن نست ي ًتّ نست ٨ا        

نةحءقبوٚٞ نه  ميلّ أْ ؽ َ فٚٔت  ك فتٞ ٗجت ٢ى نإلات٩َ ًتّ أ تى لٌِٚتٞ        

 ـ ًٞ أٓ نل  ِٕٙ ٗفءٌ ٕ. ق بنا نهغلى

يف نؿقٚقتتٞ ٗأُتت  ألتت لع ًتت  ٙتت ٗب يف نؿتت٘نب نهغٚتتب نهتت ٜ نلءتت أ ٓتت ن          

َا هِتت  ٗمتتّ أطلتت ي        نهصتتب ي، نجتتذل  د ل تتم ن٪ًالوتتٞ يف لٓتتين، ًتت لن قيتت ُّ

ٗجتترللٕ،   اوتتٟ ًق اتت  نه بنجتتٞ ٗ٪طل هِتت  نهٚتتَ٘ اتتّ نهةجتت٘ي       ط هبتت ا 

    َ ، مل ُت بد يف نه٘نقتع يف  ٚتع    ٗنة ِٙٞ نه  نُءرة فٚٔت  ًِٗٔت  ُت٘ب نإلجت٩

ج٠٘ ل م ن٪ح  ٙتث اِتٕ ٗنهغتثٗنا يف     ًةنحى نهء وٍٚ اّ جرلٝ نهةج٘ي 

ً  ٝ نهء بٙ  نإلج٩ًٛ، ٩ًًٗح جةٙ ٞ اّ حٚ لٕ ن٪ٗىل يف ًلتٞ ٗنة ِٙتٞ،   

  ، ؿٚ لتتٕ كتتِا ٗبجتت٘ي  مل ُرتت ة مب  ٙرتتٞ حقٚقٚتتٞ هتت نا نهةجتت٘ي     

 هٞ نإلشلٚٞ.ٗةُح ْ، هِ بن أل    اظٌءٕ ٗاظٌٞ نهةج 

ي: أْ نؿ  تٞت ٨ تنهتتد ظتتةٗبٙٞ ه٘ظتتع نجتتذلنلٚ ٚٞ هالق فتٞت        ُ ت٘ت  ِٓتت  ُٗقت٘ت

ي، يف        نهغلتتتى نةحتتتوٍ، لتتتى ه٘ظتتتع آهٚتتت ا لِلٚتتت  ٓتتت ٖ ن٨جتتتذلنلٚ ٚٞ يف ن٪شتت٘ت

، ٗيف ن٪جتتةٝ لنلٔتت ، ًتّت أ تتى         ا، ٗنةتتثنبع، ٗنهقتتة٠ نهِ ٢ٚتٞت نةتت نبد، يف نهبٚت٘ت

خ ًتّت أ تتى نه  ءحتتوٚٞ، لتتى ًتّت أ تتى نهءتتأةرل  نجتتءخ نَ ٗجتت ٢ى نإلاتت٩َ ٗنهءتت قٚق هتٚت

ٍ، ٗنكءحتت ب ًٔتت بنا   ٙتت ٝ       ٜنهقت٘ت لني هوء وتٚت يف حٚتت ٝ ٩ًٙتتني ن٪طلتت ي نةءوتٔت

ٗح ٙالٞ، ٗطةق ريرل لقوٚ ٙٞ يف نهءللرل حءٟت ميلّت أْ ُغوتق اوٟت نهغلتى لإُٔت       

، ل ت  أْ بأِٙت  ٗزل ِت           ش ُع نةحءقبى لإلْ نهلل ل ت ىل، ٗنةت نفع اّت  ِٕٙت ٗٗطِٕت

ي    ٚ تً  ًت  ل ةظتد هٕت      ٕٙ ٗنفتتذلن١ يف    نهةجتت هٞ نحملٌ ٙٞت ٗلنا نهةج٘ت ًّت لر٘ت

ب ٗنهحت٩َ ٗنإلُحت ُٚٞ ًّت طٚبٞت نـترل         ٗي نهغةب ٧ًةةًن، ًّٗ ِٓ  ًّ ً ِٙٞ نهِ٘ت

ٝ ًب بكتٞت هبتت ١ ًرتتةٗع لالقٚلتٛت ذتت ًى      وغلتتى نةحتتوٍ ٗل ةٙلتٕت لٔتت ٖ   هُغوتتق  ات٘ت

، ٗلحتترلٝ ُتتا نهلل قٌتت    ، فٌخٌتت  اوٚتٕت نهصتت٩  نة ِٙتٞت ٝ ةىل نهبرتتةٙٞ ك فتٞت
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ُّوِتت      نهِتت دٗنهحتت٩َ مل ٙتتأا فقتتط هِتت  ٗةمنتت  هلتتى       يف لقتت ع نهتت ُٚ ، ٗٓتت ن و

ض فٚتٕت نه٘بقتٞت ل هِحتتبٞ ه٘جتت ٢ى  ـتتًحتت٣٘هٚٞ اظٌٚتٞت اًٌ٘تتً ، ٓتت ن ًتت  أب ا أْ أ 

نإلاتت٩َ ٗؼ٘ٙوتٔت  ةىل ٗجتت ٢ى ل وٌٚٚتٞت لالقٚلٚتٞت هٚحتتد مب تتثي اتّت نسءٌتتع ٗاتّت       

ذت كة نهرتةٙف نهت ٜ     ن٪جةٝ ٗاّ نة بجٞ، ٗنهرلة نؾثٙتى هوت كء٘ب ًت ُٛ    

ت اوٟت نإلا ت ب     ٙب ي فٔ٘ ًن كبرلًن هحِ٘نا ًعد يف لةنًج ن٪طل ي نه  ؼ٘ت

  ّ  ،اةظتً  هوتدلنًج نإللناٚٞت ه٫طلت ي     ة  فٚٔ  ًّ ًع ًني اظٌٚٞ، نه٘بقٞت لءعٌت

بٝ           لبتتٚ ّ ،ةتٍت ًقذلحتت ا ٗب٦ٙتٞت ًحتتءقبوٚٞ هالق فتٞت نهغلتتى نةحتتوٍ اتّت نة ِٙتٞت نةِت٘ت

نإللناٞ ٗنهءولثْٙ٘ ٗنةحتةي إلٙصت ي نهةجت هٞ نهت       كٚف ميلّ أْ ُحخُّة لةنًج

 .ُةٙ 

قتتت ًءٔ  ةلناتتٞت نهةٙتتت ض ٗأقتتت َ يف ٓتتت ٖ نه٘بقتتٞت منتتت لج ًتتّت نهتتتدلنًج نهتتت    

ٓتتت ( ، ًٗتّت نةٌلتّت ن٨جتتءل  ٝ ًِٔتت  يف 1371ه٫طلتت ي ، ًِتت  ل نٙتٞت نهبتتث اتت َ  

 اٌى لةنًج  ًر لٕٔ ة شٞ ل ة ِٙٞ نةِ٘بٝ ، ًّٗ ٓ ٖ نهدلنًج :    

: ًّ ةا ن  نه كء٘ب ً ُٛ ذ كة نهرةٙف ًّٗ ةةةنج  الـلة األطفمج – 1

ًقبى نؿ ٚوتٛ، ٗلقت ٍٙ فٌ٘اتٞ أطلت ي، ِٗٙتءج نهدلُت ًج ًتّ أجتء٘ ٙ٘         

 نإللناٞ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ.

ٗنهدلُ ًج اب بٝ اّ فوٞ ش٘لٚٞ لرءٌى اوتٟ نهلقتةنا نهقصترلٝ ٗلحت ٚى     

إلُءتت ج أريتت ُٛ ً٘ ٔتٞت    ٚتت ًن ًنأريتت ُٛ ه٫طلتت ي ٗقتت  ذتتلود لوتتم ن٪ريتت ُٛ بنفتت   

هوغلى ًٗ٘ا  لث نهدلُ ًج نهح اٞ نه  ذةٝ شب ي كتى ٙتَ٘ مختٚخ حءتٟ ُٔ ٙٞت      

 َ.2001ا َ 

: ًتّ ةات ن  ٗةةتةنج كٌت ي جتةح ْ ٗلقت ٍٙ       يبويه الص ييرـبرنامج س  – 2

 فٌ٘اٞ ًّ ن٪طل ي.

ٗنهدلُتت ًج ً٘ تتٕ هوغلتتى ًتتّ أ تتى ن٨بلقتت ١ مبحتتء٘نٖ نهوغتتٜ٘ لأجتتو٘ب        

 طل ي نه ِٓٚٞ.ٙءِ جب ًع ق بنا ن٪
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: ًّ ةا ن  تكٚٞ نؿ  تٛ ٗةةتةنج: ابت  نهلل نهصتوٍٚٔ،     ارـإذاعة الصي – 3

 ٗلق ٍٙ: ن٪طل ي ةلٔ ب ن٪ة ٛ ٗبذ  نه ءٚا ٗريرلّٓ.

فقتتتةنا ًءِ٘اتتتٞ ألةتٓتتت  ة تتتةن١ هقتتت ١نا ًتتتع     ًتتتّنهدلُتتت ًج ٙءلتتتْ٘ ٗ

نةح٣٘هني ٗنؾٔ ا نةٔءٌٞ لر٣ْ٘ نهغلى ًٗ٘ا  ةلناءٕ كتى ٙتَ٘ نةتِني اِت      

 نهةنل ٞ اصةًن. ٞح انه

ٗن٪طلت ي: فت بد    ،: لق ٍٙ ًٔ  نه ِثٜ ٗأذ  ْ نه وٜ٘الـاستديو األطف – 4

نـوٚلٛ، ٗاب  نسٚ  نهغٔغ َ، ٗألٔ ب ن٪ة تٛ ٗأحت٩َ نهغٔغت َ ٗبذت      

 نه ءٚا، ًّ ةا ن  ٗةةةنج اب  نهلل لّ بنذ  نهغٔغ َ.

 ذتتةٝ ًتتّ ٗنهدلُتت ًج ٓتت٘ أٗي لةُتت ًج ً٘ تتٕ هوغلتتى ٙبتتث اوتتٟ نشلتت٘ن١ ًب 

ٙرتتءٌى اوتتٟ فقتتةنا نهغلتتى اتتّ طةٙتتق   ،ةلناتتٞ نهدلُتت ًج نه تت َ ًتتّ نهةٙتت ض 

نإللناتتٞ نـ ب ٚتتٞ ٗٙحتتءقبى ًرتت بك ا ن٪طلتت ي نشل للٚتتٞ ٗفقتتةنا قصتترلٝ     

ًٗ وً٘ ا ةق فٚٞ ٗريرلٓ ، ٗيف ل نٙٞ نهدلُت ًج كت ْ ٙقت َ كتى ٙتَ٘ مختٚخ       

ىٔة َٙ٘  ًّ نهح اٞ نهةنل ٞ اصةًن حءٟ نهح  جٞ ًح ١ا، ةٍ ح٘ي ً٘ا ٖ ةىل

نـٌٚخ ًّ نهح اٞ نه٘نح ٝ حءٟ نهال ُٚٞ ٗنهِصف، ةتٍ قت َ كتى ٙتَ٘ نةتِني      

 َ.2005َ حءٟ ا َ 2002ًّ نهةنل ٞ حءٟ نـ ًحٞ ًح ١ا ًّ ا َ 

: ةا ن  ٗف ١ للة ٙتُ٘خ لق ًتٕ ًتع نهغلوتٞ ةلٔت ب ن٪ة تٛ       الـلقاء األطف – 5

 ٗنهغلى ٓر َ نهح ٚ  ًّ ةةةنج ج ًٛ نهح ٚ .

 ٚ ٗ   ٗنهدلُتتت ًج ٙحءعتتت ح ٚءتتتٙف يف كتتتى حوقتتتٞ نة٘ٓتتت٘لني ًتتتّ ن٪طلتتت ي 

   ٘ ٗنهدلُت ًج ٙبتث اوتٟ     ٍٔ،ٓبننةر بك ا ًع ن٪طل ي هوءخ ٗب ً ٔتٍ حت٘ي ًت

 َ.2003نشل٘ن١ كى َٙ٘ ة٩ة ١ اوٟ نهح اٞ نهةنل ٞ اصةًن ا َ 

: ًّ ةا ن  ةوف نهر٩ٌُٛ ٗلق ٍٙ فٌ٘اٞ أطل ي ًٗتّ  جيل المستقبل – 6

 ةةةنج ل ب نهرٔةٜ.
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٘ع ًّٗ ألتةت فقةنلتٕ ًحتةي نهغلتى، ٗبجت ٢ى ن٪طلت ي ًتّ        ٗنهدلُ ًج ًِ

كءوتتف ًتت ْ نةٌولتتٞ ٗنهدلُتت ًج ٙقتت َ ح هٚتتً  كتتى ٙتتَ٘   تتٞ ل تت  ًتت٘ ث       

 نه٘نح ٝ ٗنهِصف ىٔةًن.

لةُت ًج ٙحت ى ًتّ نجتء٘ ٙ٘ٓ ا نإللناتٞ يف نة ِٙتٞ        القاموس الص يير  – 7

ٔتين   قٚقتٞ ٗٙ ت  ٖ جت ٘    لتة ًٗتّ ةةتةنج لت  ٜ نؾ        (15 نةِ٘بٝ ًٗ لتٕ  

ٗنهدلُ ًج ىء ب يف كى حوقٞ كوٌ ا لبت أ عتةل كءت ب ًتّ نؿتةٗل      

 ٘ظح ً  ُٛ لوم نهلوٌ ا .ٙنشل  ٢ٚٞ ٗ

: لةُت ًج ٙتءٍ ةُء  تٕ ًتّ نجتء٘ ٙ٘ نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ ٗٙقت َ         سفينة الحروف – 8

نهدلُ ًج ً وً٘ ا ةق فٚٞ ٗ غةنفٚٞ اّ ً ْ ٗأً كّ لتةتا اتدل نهءت بٙ     

(  قٚقتتٞ ٗٙتت نع ح هٚتتً  كتتى ٙتتَ٘   تتٞ   15لتتٕ هٚء تتةل ن٪طلتت ي اوٚٔتت  ًٗ  

 َ.2006ٗا2005نهح اٞ نهةنل ٞ ٗمخخ ٗأبل ني  قٚقٞ اصةًن ًّ ا َ 

ًّ ةا ن  ٗف ١ للة ٙتُ٘خ ٗلق ًتٕ ًتع فت٘ت      برنامج مسابقات عائلية  – 9

 نـٌ وٛ ًّٗ ةةةنج اب  نهلل نهصوٍٚٔ.

 أفتةن  ن٪جتةٝ ًتع نهغلتى ؿتتى     ءٌتتعٗنهدلُت ًج فةٙت  ًتّ ُ٘اتٕ حٚتث ه     

ٗٙق َ نهدلُت ًج   ،أج٣وٞ نةح لقٞ ٗنه  ل ٗب لني طلوني ًّ  ٗهءني أٗ ً ِٙءني

ق َ اوٟ نشل٘ن١ ًب ذةٝ كى َٙ٘ ٗٙ  ،  ٢ثٝ هلى ًءح لق ًق نبٓ  أهف بٙ ي

 .جبد نهح اٞ نهةنل ٞ ٗارة  ق ٢ق اصةًن لء٘قٚد ً ِٙٞ نهةٙ ض 

 

 مليىزَمقرتحات وزؤيُ مشتقبلًُ لجقافُ الطفل املشله عً املدييُ ا 

 قٚقٞ، ٙتءٍ فٚتٕ جتة  قصتٞ      60ً لٕ  رـبوعي إذاعي مباشـبرنامج أس – 1

أٗ حل ٙتتٞ أٗ ُرتتٚ ; لءعتتٌّ ً وً٘تت ا اتتّ ً٘قتتع حتت  ، أٗ اوتتٍ  ًتتّ     

 ًٚ و٘كتتت ف وٌى ل٘ ًٚٔ  أة٩قًٚ ، أٗ جت٘قت(، أٗ ً لٕ تٗتٗ أنهصخ لٞ 

ا ٝ  عل٘ظًٗٗ  أٗشٟ لٕ، لأجو٘ب ًر٘ق، كةٗنٙٞ  هوةج٘ي  ً أٗ قٌٚ
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ج٣وٞ يف ُٔ ٙٞ نهحة ، أٗ نهِرٚ ; اّ ً وً٘ ا ٗب ا فٕٚ، ةٍ ٙغوب ًتّ  أ

 نةحءٌ ني نإل  لٞ ًّ ة٩ي ً  ق  نجءٌ ٘ن ةهٕٚ.

قتتت٘ٝ نة٩حظتتتٞ ٗنهدلُتتت ًج ٌِٙتتتٛ نهقتتت بٝ اوتتتٟ نإلشتتتغ ١ ٗن٨جتتتءٚ  ب،   

 تت٘ن٢ث ٪ٗي ةتت٩   َٗنإلفتت  ٝ ًتتّ نهء٘ ٚتتٕ نةءعتتٌّ اوٚتتٕ نةتت  ٝ نةق ًتتٞ  لقتت 

 ك ًوٞ(. ة  ل اة٩  ٗأجةع 

 كتتى لأجتتو٘لٕ يف نإلةتتةنج(،   ،تلفزي  وني برن  امج مس  ابقات إذاع  ي  – 2

ٙ ءٌت  اوتٟ ةكٌت ي نة وً٘ ا،أٗنةءٚ بنة وً٘تٞ نهصتخٚخٞ ًتّ فٌ٘اتتٞ       

ً وً٘ ا، أٗ ةا  ٝ شٚ ريٞ ٗلةلٚتب ه بت بٝ أٗ ل٘ ٚتٕ أٗ حت ٙث ُبتٜ٘، أٗ      

حتتةل ًٗ وً٘تتٞ فٌٚتت  ىتتض نهحتترلٝ نهِب٘ٙتتٞ، ً٘نقتتف، أحتت ن ، أاتت٩َ     

ةخل  ؽصتتض  تت٘ن٢ث بًثٙتتٞ هإل  لتت ا  ،ٗب تت ي(، ً٘نقتتع،ريثٗنا  ُحتت ١

 (.mbcنهصخٚخٞ(، ًالى لةُ ًج حةٗل ٗأه٘ل  يف فع ٢ٚٞ  

ٞ 30، ً لٕ  أسبوعي برنامج درامي إذاعي – 3 لوقت ٢ٛ لتني    حت٘نب  ،(  قٚقت

نه٘نه ّٙ، اّ ً  مل، أا٩َ، ل بٙ ، ريثٗنا، ً٘قتف، حت   أٗ حت ٙث    

بن ن٪لِتت ١ لغتتةي ل تتم ن٪جتت٣وٞ     ٙءعتتٌّ، ل٘ ٚٔتتً  ٗقٌٚتتً  ٗاظتتٞ، ٙرتت     

ٙءٍ نهء وٚتق  ،٨جءرل ل نإل  لتٞ نهصتخٚخٞ،  ؼءٌتى نهصت٘نب ٗنـغتأ(     

ًتتتّ نه٘نهتتت ّٙ اوٚٔتتت ، كِتتت٘ع ًتتتّ نهءرتتت٘ٙق، اوتتتٟ أْ لتتتذلن نإل  لتتتٞ         

كِءٚ تٞ إلً ت ْ نهتءللرل     ،نهصخٚخٞ يف ُٔ ٙتٞ نؿوقتٞ ًتّ أحت  ن٪لِت ١     

ٝ هو ٌٚع ؼحتب  ٗللْ٘ ً ةفءٕ ل إل  لٞ ًل  أ ،ٗ ع نة وً٘ ا لًِٓٚ 

هتتٕ حٚتتث كتت ْ ق ٢تت ًن  ٚتت ًن أٗ ًةلتت  ًن هوٌلءبتتٞ، أٗ ًحتتءٌ ً  ٪ح  ٙتتث    

 كٌ  ٙ وى ٓ٘ ه هم.،نهلب ب نةءخصصني

:  ٙرتت بن فٚٔتت  نهلبتت ب   مس  ابقة س  نوية لقص  ش وأناش  يد األطف  ال – 4

ٗنهصتتغ ب( ًتتّ نة٘ٓتت٘لني ٙتتءٍ نإلاتت٩ْ نةحتتبق شلتت ، ٙتتءٍ نةءٚتت ب نهقصتتض   

ي ؾِٞ نهءخلتٍٚ، ذتةط أْ للتْ٘ ًعت ًني     ٗن٪ُ ذٚ  نهل ٢ثٝ ًّ ة٩
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نهقصض ٗن٪ُ ذٚ  ًةلبغٞ ل هحرلٝ نهِب٘ٙٞ ًحءٌ ٝ ًّ ن٪ات٩َ ٗنة ت مل   

أٗ ن٪ح ن  أٗ نهقتٍٚ ٗن٪ةت٩ق لرخصتٚ ا ٪لغ شلت  ًتّ نه٘نقتع نة ت س،        

ٗجتة ًن ًتّ نهل لتب أٗ نة٧هتف ٗٙ وتّ اتّ        ،يف نحءل هٚٞ ٙءٍ قةن١ٝ نهلت ٢ث 

هقصتتٞ ٗؼ٘ٙوتتٔ  ةىل حل ٙتتٞ ه٫طلتت ي يف    نؾتت ٢ثٝ، ٗٙتتءٍ طبتتع ُٗرتتة ن   

 لةُ ًج ةلناٛ، أٗ لوخني نهِرٚ  ٗة بن ٕ يف لةُ ًج ن٪طل ي نةخءولٞ.

 مبرتتت بكٞ ن٪جتتتةٝ يف نؿعتتت٘ب   مهرج   اي طيب   ة الاق   ا ي األس   ر  – 5

ٗنةء ل ٞ(، ِٙظٍ يف ة ت تٝ نهصتٚف  ٙ وتّ اِتٕ ًتع ل نٙتٞ نه ت َ نه بنجتٛ(         

ّ ً وً٘ ا ذ ًوٞ ًءل ًوٞ ة شٞ ق٘ب نةٔة  ْ، ًح لقٞ يف نهبخث ا

مبا و تتتٍ أٗ اوتتتٍ;  ب تتت ٨ً ُٗحتتت ١(، حتتت   أٗ حوقتتتٞ ل بىٚتتتٞ يف نهحتتترلٝ        

نهِب٘ٙتتتٞ...ةخل، ٙحتتت ٟ نةءحتتت لقْ٘ ٗٓتتتٍ ًتتتّ نةةنحتتتى نه بنجتتتٚٞ نةخءولتتتٞ 

 نلءتت ن٢ٛ، ًء٘جتتط، ةتت ُٜ٘( هوبختتث ٗ تتع نة وً٘تت ا يف ًق هتتٞ أٗ عتتث 

ةت٩ي ؾِتٞ ؼلتٍٚ،    ًبحط ًلء٘ب ًٗ٘ةق. ٗىء ب ن٪فعى ًِٔت  ًتّ   

ل تتةض اوتتٟ نؿعتت٘ب ًتتّ قبتتى نهب حتتث نةرتت بن يف نحءلتت ي، ٗٙقتت ب شلتت  

 ٘ن٢ث قٌٚتٞ، ًتّ ةت٩ي نهء ت ْٗ ٗنهت اٍ ٗنهةا ٙتٞ ًتّ نهقغت ع نـت ط،          

لءتت ي فةشتتٞ تٙتت بٝ ً تت مل نة ِٙتتٞ ٗن٪ًتت كّ ن٪ةةٙتتٞ فٚٔتت  هولتت ٢ثّٙ، ٙتتءٍ   

ل٘ةٚتق  ًتع  بد، طب اٞ نهبخ٘  نةٌٚثٝ ٗل٘تع اوٟ نةلءب ا نه  ًٞ ٗنةت ن 

  ٚع ن٪اٌ ي.

.ٞ  ق  ٙرءٌى نةٔة  ْ اوٟ ف  هٚ ا ةل ناٚٞأةة٠، ك هةجٍ، نهقصٞ، نةحةحٚ

 ن٪ٓ نل:

 أٌٓٚٞ ًر بكٞ ن٪جةٝ يف لةنًج ةق فٞ نهغلى هلُ٘ٔ   ث١ ًّ كى. – 1

 لٌِٚٞ نهق بٝ اوٟ نهبخث نةِظٍ اّ نة ةفٞ، ٗلر ٚع نة٘نٓب ٗنإلل نع. – 2

وٟ ً٘ن ٔٞ نؾٌٔ٘ب، ك ث١ ًّ لغ٘ٙة نه نا،  ٙءٍ لٌِٚٞ نهق بٝ ا – 3

 .( ُقى ف  هٚٞ نةٔة  ْ ادل ٗج ٢ى نإلا٩َ
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 ٟ ِت نجءخ ن  ً٘قع اوٟ ذبلٞ ن٨ُذلُتد;  ًتع نةءٚت ب نجتٍ ًِ جتب( ٙ       – 6

 ِرة ً  ٙءٍ ًّ أُرغٞ ٗف  هٚ ا ج لقٞ ٗنإلا٩ْ أِ .ل

 ٙ تتةض ٓتت ن نة٘قتتع  ً وً٘تت ا اتتّ ً تت مل ٗأاتت٩َ ٗأحتت ن  ٗريتتثٗنا       

، ظٔتت٘  ن٪طلتت ي ٗنهرتتب ب ٗللتتءح لتت ب ن٪جتت٣وٞ يف ٗلتت بٙ ، ٗجتترلٝ نهتتِا 

، هٚتتتب اوٚٔتتت  كءصتتتْ٘ ًتتتّ نؾ ً تتتٞ   لتتت بٙ  نة ِٙتتتٞ ٗجتتترلٝ نهةجتتت٘ي   

 نإلج٩ًٚٞ ل ة ِٙٞ ٗريرلٓ .

 

 كًف ىقدو املدييُ امليىزَ للطفل املشله عرب اإلعالو املسٌٓ 

 مرواٌ خالد خالد            

  ٝ نس  نهلع ٢ًٚٞرةل لةنًج يف قِ

كوِتت  ُ تتٛ  ٚتت ًن ًل ُتتٞ نهةن٢تتٛ يف ُلتت٘د ن٪طلتت ي، ٗأةتتةٖ نه  ٚتتب     

نه ٜ   ب نهلب ب ٗنهصغ ب،٨ٗ ىلٟ اوٟ أًال هلٍ ًت  ورت ٖ نهقت ٢ٌْ٘    

اوٟ شِ اٞ ً  لٕ ًّ أ ٗنا ح ٙالٞ، ٗةدلنا ا هٚٞ،ٗأج هٚب   وتد نهغلتى   

 ٙحءٌة أً َ نهر ذٞ  ج ا ا ط٘ن٨ً، ًّ ريرل أْ ميى.

ة طلتتٞ، ٗأحتت ن  ًتتالرلٝ، ٗبجتتَ٘ ًءقِتتٞ; ؽتتةق هتتب نهغلتتى،    ًرتت ٓ 

ٗووم ف٧ن ٖ، ٗػ وٕ ٙرذلٜ أٜ جو ٞ طب د اوٚٔ  ألغ ي أف٩ًٔ  ًٌٔ  ري٩ 

  ِٔ  ٗقورد  ٘ لٔ . ٗنؿ ٙث اّ لهم ٙغ٘ي...

ٗنهحتت٧ني نهتت ٜ متتّ لصتت  ٖ ن٬ْ: كٚتتف هِتت  أْ محتتّ لحتتخرل ٓتت ٖ    

 ًٚ  ُٗلحًٚ  ٗاقوًٚ ....نهءقِٚٞ يف لةلٚٞ ألِ ٢ِ  لةلٚٞ جوٌٚٞ بٗح

ٗكٚتتتتف ُقتتتت َ نة ِٙتتتتٞ نةِتتتت٘بٝ هوغلتتتتى نةحتتتتوٍ اتتتتدل نإلاتتتت٩َ نةة٢تتتتٛ 

 ٗنإللناٛ؟.

 كأُين أب٠ نؾ٘نب ًةجًً٘  اوٟ ذل ٖ نؾٌٚع.
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أ تتى، أُتتءٍ ققتتْ٘ هتتب أْ ُقتت َ لهتتم نؾٌتت ي نةقتت د ًتتّ ةتت٩ي        

شِ اٞ لةنًج بن٢ٚٞ لكٚٞ ٗ ٚوٞ، ًءقِٞ ٗق٘ٙٞ و٫ اْٚ٘ أطل هِت  ٗلرتِف   

 آلنٍُٔ ٗلٌِٛ اق٘شلٍ ٗلِقٛ قو٘لٍٔ. أ ى ٓ ن ٓ٘ نؿى.

 ٗٗنهلل ً  ٓ ن ل هٚحرل.... ٗهلّ هٚخ ل ةحءخٚى أٙعً !  ٗيف جبٚى لهم:

مءتتتتت ج أ٨ًٗ ةىل ً تتتتت  ّٙ ًءخصصتتتتتني ٗكء تتتتت ب ًءقِني،ٙتتتتت بكْ٘     

ً ٙلءبْ٘،ٗة لن ٙلءبتْ٘؟ ٗةتّ ٙلءبتْ٘؟ ٗلتأٜ هغتٞ ٙلءبتْ٘؟ ةتٍ ٙلٌتى         

أٓتٍ أاعت ٢ٕ كة تْ٘ ًٔتةٝ، ٙلٌٔتْ٘ نهتِض        اٌى ١٨٧ٓ فةٙتق ًتءقّ أًتني   

ٗو٘هُٕ٘ كٌ  ؼ٘ي نهِخوٞ نهةحٚتق ةىل احتى ًصتلٟ، هٚحءحتٚغٕ أطل هِت       

نحمل شةْٗ لص٘ب ًءغ٘بٝ، لٔ  ٍ ألص بٍٓ ٗلحتا قوت٘لٍٔ ًتّ كتى حت ب      

 ٗش٘ب يف ٓ ن نه  مل نه ٜ ٙ ج ل هص٘ب ٗن٪ه٘نْ .

 ّ ٗكة تتتتني  أ تتى اوِٚتتت  أْ ُتتت بب آ٨ل نة٘ٓت٘لتتتتني; هٚلُ٘تتت٘ن ً  ٙتتتت

ٗبجتت ًني ٗفِٚتتٛ ح جتت٘ب ًءقتتِني، ِٙ فحتتْ٘ شتت٘ب نـتت نع نهذللتتٜ٘ لبتت ن٢ى    

فِٚٞ، ل ٘  ل هِل٘د ةىل فغةلٔت  نهِقٚتٞ، ٗلِرت٤  ٔت٘بًن ًتّ ن٪طلت ي ميٚتث        

لتتني لةُتت ًج ٓتت نَ ٗآةتتة لِتت ١، كٌتت  ميٚتتث لتتني ًتت ١ تًتتثَ ٗلتتني ًرتتةٗل ا       

 صٚبٞ.ك بلٔ  أشبغٞ كٌٚ ٗٙٞ ًعةٝ، ٗهلّ جلةٓ  تٙ  ٝ !! ِٗٓ  نة

أٙٔ  ن٪حبٞ نهغٚ٘بْٗ اوٟ ةةٗنا ن٪ًٞ، ةْ أريوتٟ ةةٗنلٔت  ٗأاظٌٔت  ٓتٍ     

 ألِ ٦ٓ  ٗأًؤ  نةِر٘  لإلْ نهلل.

ٗهلتتّ أُتتٟ هوٌ تت ّٙ ٗنةختتة ني ٗنهلِتتٚني أْ ٙ٘ تت ٗن اٌتت٩ً ةا٩ًٚتتً       

 ممٚثًن ًّ ريرل  اٍ نةِء ني ن٪جخٚ ١ ن٪لكٚ ١!!؟

ٚى نه٘شتت٘ي ةىل ةاتت٩َ ةلًن متتّ ع  تتٞ ةىل قتت بٝ ً هٚتتٞ جتتخٚٞ، يف جتتب 

    ٕ ٗحبً  ،ةجتت٩ًٛ ًتت٧ةة، ه تتى نهغلتتى أكالتتة ل وقتتً  ل ِٙتتٕ، ٗوحتتلً  عقتت

 .ة ِٙٞ بج٘هٕ قٌ  
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أٙٔتتت  ن٪حبتتتٞ ناتتت بُٗٛ ف ؿتتت ٙث لٗ ذتتت ْ٘ ٗلبتتت بٙح،ٗهلّ ن٪ًتتتى     

كتتبرل، ٗكتتبرل ةْ ذتت ١ نهلل،ٓتت  ٓتتٛ نستت  ه٫طلتت ي، للعتتى نهلل أظتت ١ا   

ٗحققتتد حوٌتتً  كتت ْ ٙتتةنٗ     ًصتت لٚح نإله لٚتتٞ، ٗٗجتت د جتت ح ا نهءلتت ٦ي   

 نه ق٘ي، ٗٙ ناب كٚوٞ كالرل ًّ نهغٚ٘بّٙ اوٟ ألِ ٢ِ .

فتت  ه٫طلتت ي، ك ُتتد فلتتةٝ ُبءتتد لتت بٝ،كٛ لةاتتٟ نهغلتتى ًتتع        

ن٪جةٝ، ٗلحقد ذ كٞ ل٧لٛ أكؤ  لتإلْ بلٔت ، ٗػت٘  لالٌ بٓت  نهغٚبتٞ.يف      

تمحٞ نهثةٍ نشل ٢ى ًّ نهص٘ب نةعووٞ ٗنهرت ة نـبٚتث. أ تى ٓت  ٓتٛ نست        

ه٫طلتت ي!! لتت ا٘ ةىل لوٌتتخ فغتتةٝ نهغلتتى نهتت  فغتتةٖ نهلل اوٚٔتت ، ٗلٔتت ب       

جتتو٘كٕ ٗلٌِتتٛ ححتتٕ ٗلٗقتتٕ نؾٌتت هٛ،ٗلق٘ي هلتتى ًءل ٢تتى أظتت٤ نهرتتٌ٘ع   

 ً ِ  هِب   نهظ٩َ...

ٗن٬ْ أ اتت٘كٍ هِءخٚتتى ً تت  ًرتت ٓ  ٓتت ٖ ن٪فلتت ب ًتتّ أ تتى نة ِٙتتٞ      

 نةِ٘بٝ يف اْٚ٘ نهِ ذ٤ نةحوٍ:

لةُتت ًج نجتتءغ٩اٛ هتت٘ب لتتٕ ل تتم  فلتتةٝ لةُتت ًج  لتتني ٨لءٚٔتت (،

نة٘ٓ٘لني ًّ أطل هِ  لصخبٞ ةبرل لةنةٛ ٗذةاٛ; ه٘لتْ٘ أب ت ١ نة ِٙتٞ    

نةِتتت٘بٝ، ٗٙقلتتتْ٘ اوتتتٟ ً  ةٔتتت  نهلةميتتتٞ كقبتتت ١ ٗنهبقٚتتتع ٗأحتتت  ٗلتتت ب   

ٗنـِتتت ق...ٗريرلٓ ، ٗلتتتةنفقٍٔ نةصتتت٘بٝ ًتتتع نةختتتةج هٚغو تتت٘ن ًتتتّ ةتتت٩ي  

 ِٙتتتٞ، ًٗل ُءٔتتت  لةُتتت فٍٔ ٓتتت ن كتتتى أطلتتت ي نه تتت مل اوتتتٟ اظٌتتتٞ نة   

ٗاِت  نةت٧ًِني، ٗلتني ق٘جتني      ٗحةًءٔ  اِ  نهلل جبخ ُٕ ٗاِ  بجت٘هٕ  

 لق ْ ٗحةفٚٞ(. أق٘ي  كى لهم هب أْ ٙلْ٘ ل

فلتتةٝ لةُتت ًج  ذتت  نهةحتت ي (، لةُتت ًج ًحتت لق ا ه تتى نه٘شتت٘ي ةىل  

نةحتت   نهِبتتٜ٘ فتتت٘تًن ل ةحتت لقٞ نهتتت  وتتة مبةنحتتى، لةُتتت ًج ٙرتت  نهغلتتتى       

، ٗٙ ةفتٕ   ٕٙ لغةٙقٞ ريرل ًب ذةٝ حتب ًحت   نهةجت٘ي    لأجو٘ب ممءع ٗٙغ

اوتتٟ ل بىتتٕ ًتت  كتت ْ جتتقف نةحتت   ًتتّ نهحتت ف ٗنؾةٙتت ،لةُ ًج ميءتتع     
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ُٗٚتى    نهغلى ٗه وٕ هءٔ  يف جبٚى نهل٘ت ل ه٘ش٘ي ةىل ًحت   نؿبٚتب   

 نه ب  ا نه  هٚٞ.

فلةٝ لةُ ًج ةلٚف ل ِ٘نْ  ا ٘ٝ طٚبٞ(، ٙ وٍ ن٪طل ي آ نب نهغت ن١  

 . ٗٙةذ ٍٓ ةىل بقٛ ٓ ٜ نةصغلٟ نهصخٛ  اًًٌ٘ ،

 فلةٝ لةُ ًج ًح لق ا اّ أا٩َ نة ِٙٞ ٗاوٌ ٢ٔ  ن٪ف نل .

فلةٝ لةُ ًج ٗة ٢قٛ  بجَ٘ ًءخةًٞ( اتّ لت بٙ  نة ِٙتٞ ًٗت  ل ةظتد      

 هٕ ًٗ  ٙل   شل  ًّ نهٚٔ٘ .

فلتتةٝ لةُتت ًج هوةن٢تتٛ ل ِتت٘نْ  طوتتع نهبتت ب اوِٚتت (، ولتتٛ ه٫طلتت ي    

ع نهحتترل، لأجتتو٘ب  ٚتتى ِٙٔتتى ًتتّ ةمي ُٚتت ا ابتت      أححتتّ نهقصتتض، ٗأًءتت  

نهتتةمحّ بأفتتد نهب ذتت  يف شتت٘ب ًتتّ حٚتت ٝ نهصتتخ لٞ ٗنهءتت ل ني، ًٗتتّ شتت٘ب       

ٗأشتتخ لٕ بظتت٘نْ نهلل   قٌتت  اوتتٛ  ٗهتتٞ يف قصتتض ًتتّ حٚتت ٝ نهةجتت٘ي      

اوتتٍٚٔ، ًٗتتّ بشتت ُٞ هغتتٞ ف طٌتتٞ ذتتِْ٘ يف ً٘كتتب نهِ٘ب،فعتت٩ً اتتّ بٗن٢تتع   

ّ نهء بٙ  ٗريترلٖ ًتّ كء ل لتٕ، ًٗت      نهرٚ  ن٪ ٙب اوٛ نهغِغ ٜٗ يف ب  ي ً

 ًتتّ كءتت ب ٗأ لتت ١ نـتترل بحتتٍ نهلل ًتتّ ًتت ا ًتتٍِٔ،  رلٓتت ٖ ة٨ منتت لج هولتتال

ٗحلظ نهلل ن٪حٚ ١ ُٗلع لٍٔ ٗأا ْ أٓى  نهصِ ٞ نةص٘بٝ اوٟ ن٨جءل  ٝ ًتّ  

 بٗن٢ ٍٔ نهذلل٘ٙٞ.

فلتتةٝ لةُتت ًج  ِٓتت  نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ(، فوتتٞ بن٢ٚتتٞ  لولثُٙ٘ٚتتٞ( ًِ٘اتتٞ،  

ٗ لِ لٔ        ٙء تتتةل ن هغلتتتى نةحتتتوٍ ًتتتّ ة٩شلتتت  اوتتتٟ أةبتتت ب نة ِٙتتتٞ،ًٗ  ةٔ ،

نة  شتةّٙ ًتتّ ةتت٩ي نهوقت ١نا ً ٔتتٍ، ٗنهء تتةل اوتٟ أاٌ شلٍ،فعتت٩ً اتتّ هقتت ١    

نةبتتت اني ن٪طلتتت ي يف ً نبجتتتٍٔ ُٗتتت٘ن ٍٙٔ ٗحوقٍٔ،ه تتتى ًتتتّ بأ٠ ًتتتّ أةتتت٘لٛ   

 ٝ  لةُتت ًج ِٓتت  نهةٙتت ض نهتت ٜ ُ ةظتتٕ ًتتّ ذتتٔ٘ب يف قِ لِتت  نؿبٚبتٞت ٗنهةن٢تت ٝ قِتت 

أقت٘ي ًتّ بأ٠ لةُت ًج ِٓت  نهةٙت ض ِٗٓت  اٌت ْ ِٗٓت  نـةطتَ٘           ،ف  ه٫طل ي

 ٗنهةل ط ٗشِ  ١ أ بن ًقص ٜ ًّ لةُ ًج ِٓ  نة ِٙٞ نهِب٘ٙٞ أٗ ً  ذ لٕٔ( ...
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ٗيف نـءتت َ أ اتت٘ نؾٌٚتتع ةىل نةبتت  بٝ  ف وٚتتً  هؤِتت٘ض لصتتةي ةا٩ًتتٛ    

لة لللتتةٖ ةتتبرل ٙعتتع ُصتتب اِٚٚتتٕ ٓتت فً  ن ءٌ ِتت  نهٚتتَ٘ ًتتّ أ وتتٕ،نةل      

ٗنـبرل غدللٕ،ٗنهلين للِٕ، ٗنه  مل ل وٌٕ، ٗلٗ نة ي لحخ ٢ٕ، ٗكتى اوتٟ   

ةغة،ف ؿةنجٞ نؿةنجٞ، ٗكى ًٚحة ةت  ةوتق هتٕ، ٗألكتة ُلحتٛ ٗأةت٘لٛ       

 .(6نهءخةٍٙ:   ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ژ لق٘هٕ ل  ىل 

 

 مداخلُ األستاذ بدز العبففداٌ

  مقدو بسامج أطفال يف القياَ األوىل

نؿٌتت  هلل ٗنهصتت٩ٝ ٗنهحتت٩َ اوتتٟ بجتت٘ي نهلل ٗاوتتٟ آهتتٕ ٗشتتخبٕ ًٗتتّ ٗن٨ٖ   

 ٗل   .

ذلةًن ه٫ة٘ٝ نةر بكني ، ٗذلة ة ط ةةكث ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙتٞ  

نةِ٘بٝ ، ٗنهِ  ٜ ن٪ لٛ يف نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ ; اوتٟ  ات٘لٛ هوٌرت بكٞ يف ٓت ن       

ب كتالرلٝ ًتّ ٓت ن    نهوق ١ ، ٗجأةءصة كالرلًن ٪ْ أ٪ةت٘ٝ جتبقُ٘ٛ ةىل  ٘نُت   

 نهوق ١ .

ٗنؿ ٙث اّ لةنًج نهءولثٙتْ٘ ٙ تين نؿت ٙث اتّ أذتٚ ١ كتالرلٝ كت هدلنًج        

 نةِ٘اٞ ، ٗنةحةحٚ ا ، ٗنهةجَ٘ نةءخةكٞ ، ٗٓ ن ً ؼ   إِ نهتث١٩ً، 

 شلٌ  نهث١٩ً ٌٗٓ  :  ٗج٘ل أؼ   ل ةءص ب اّ ً٘ظ٘اني مل ٙءغةق 

أطل ي هٚح٘ن كب بًن ، ًةنا ٝ نهل٣تٞ نه ٌةٙتٞ هوٌر ٓ ّٙ : ه ِٙ   -1

ف٣ٞ اٌةٙٞ ةغةٝ ، ٨ل٘   شل  لتةنًج ً٘ ٔتٞ ، ٗنب ت٘ أْ ُأةت      

 ٓ ن ن٪ًة ل ني ن٨اءب ب .

لةنًج نةحتت لق ا : ٗٓٛ ًّ أٍٓ نهدلنًج نهءولثُٙ٘ٚتٞ ، ٗعلتٍ    -2

ل  ٙرٛ ً ٔ  يف نهقِ ٝ ن٪ٗىل هوءولثْٙ٘ نهح ٘ ٜ ه  ٝ جتِ٘نا ،  

ٌٛ بٗي نهلةٙق ، ٗؼقتق  ٗ٪ُٔ  ؼث اوٟ نه ٌى نؾٌ اٛ ، ٗلِ
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ن٪ٓتتت نل لغةٙتتتق ريتتترل ًب ذتتتة ، كٌتتت  لقتتت َ نة وً٘تتتٞ لصتتت٘بٝ  

 ًر٘قٞ ًٗالرلٝ .

ٗج٘ل أطةي لةُ فً  يف نهقِ ٝ ن٪ٗىل اب بٝ اّ   فةٙق ًّ نةءحت لقني    

ٙ ةوْ٘ لٚءً  ًّ لٚ٘ا نة ِٙٞ نةِ٘بٝ نهق ميٞ ، فٕٚ ا   ًتّ نؿ تةنا ،   

لقٞ ً ِٚٞ ، ِٗٓ  ُحتءغٚع أْ  كى ًءح لق ٙ ةى ح ةٝ هٚر بن يف ًح 

ُعتتتع أزلتتت ١ أاتتتت٩َ، ٗأً كّ،ٗكتتتى ً ُةٙتتت  ، هلتتتتى ح تتتةٝ ًتتتتّ      

نؿ ةنا ًالى   ريثٗٝ أح  ، ٗريرلٓ  (. ٗٓل ن ُق َ اّ نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ   

 ً ُةٙت  يف ٓ ن نهدلُ ًج .    ٗأذتتلة نؾٌٚتع . 

 

 

 ؟دو املدييُ امليىزَ للطفل املشلهكًف ىق

 تىصًاتالقصُ املطبىعُ: زؤّ و عرب

 

 وزقفُ عنل مقدمُ مً الدكتىزَ

 صباح عبد الكريه عيشوي

  أك  ميٚٞ ًءخصصٞ يف أ ب نهغلى(

لٔ ل ٗبقٞ نه ٌى ٓ ٖ ةىل ٗظع لص٘ب هلٚلٚٞ لقت ٍٙ ً٘ظت٘ع نة ِٙتٞ    

نةِ٘بٝ يف قصٞ نهغلى ًّ ة٩ي اةض ل م ن٪فل ب ٗنة٩حظت ا حت٘ي ًت     

٘ظت٘ع ٗنةةنحتى   ٗأذتل ي نهقصتض نهت  لحتء٘اب ٓت ن نة      ،ميلّ لق ميٕ

 ٞ ًتتع طتتةي ل تتم نهء٘شتتٚ ا هل لتتب   ،نه ٌةٙتتٞ نهتت  لحتتءٔ فٔ  قصتتٞ نة ِٙتت

 نهقصٞ ٗنهق ٢ٌني اوٟ ةق فٞ نهغلى.

 ً لن ميلّ أْ ُق َ هوغلى اّ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ؟

الجلســــــة ال ابعــــــة  
كيـــف نقـــدم المدينـــة 

ــــــــ   للطفــــــــل ة المن
المســلم عبــ  الق ـــة 
    المطب عـــــــــــــــــــــة ؟

....... 
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   ٞ ُتتٕ ٙحتتٍٔ يف لةلٚتتٞ  ةةل  ،أ ب نهغلتتى ٗجتتٚوٞ ٓ ًتتٞ ًتتّ ٗجتت ٢ى نهءِرتت٣

  ٞ ٗنهِلحتتٚٞ ٗنإل بنكٚتتٞ  نه ق ٙتتٞ  لةناتتٛ نؾ٘نُتتب   ،نهغلتتى لةلٚتتٞ ًءل ًوتت

 ٞ أكالتتة نهقصتتٞ لحتتٍٔ يف بقتتٛ نسءٌتتع. ٗ ;ٗن٨ ءٌ اٚتتٞ هبِتت ١ ذخصتتٚٞ جتت٘ٙ

ْ  ٗلءٌٚث لأُٔ   أذل ي ن٪ ب ذٚ٘اً  ُحتءغٚع ًتّ ة٩شلت      ،ذلى أ لتٛ ًتة

هءخقٚتتق ن٪ٓتت نل نةة تت٘ٝ ًتتّ أ ب    ،كتتى ًتت  ُةٙتت  لق ميتتٕ هوغلتتى    لقتت ٍٙ

ْ ٙغ ٜ قصتٞ نهغلتى   ميلِٕ أ ،نةِ٘بٝ ً٘ظ٘ع ةةًٜ٘ظ٘ع نة ِٙٞ  ٗ نهغلى.

 ،ق٘ٙت ً  ل غٛ ٪ ب نهغلتى نةحتوٍ بنفت نً    ،مب٘ظ٘ا ا ٗذخصٚ ا ٗقٍٚ  ٞ

ٗزلتتٞ وٚتتثٖ اتتّ ن٬ نب ن٪ةتتة٠. ف إلطتت ب نهقصصتتٛ ميلِتتٕ أْ ٙحتتء٘اب     

ةل ميلّ هوقصٞ أْ لءِت ٗي نهء ةٙتف    ، ٘نُب ا ٝ ًّ ً٘ظ٘ع نة ِٙٞ نةِ٘بٝ

 لٛ ًِ جب هحتة  لت بٙ    كٌ  أُٔ  ذلى أ ،مب  مل نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ٗفع ٢ؤ 

ّ    ،نة ِٙتتٞ نةٌءتت   يف ةطتت ب جتتة ٜ ًرتت٘ق ٙةناتتٛ    ،ٗ جتترل أا٩ًٔتت  نهبتت بتٙ

 نه ِ شة نهلِٚٞ هوقصٞ ٗوقق نةء ٞ ٗنهل ٢ ٝ هوغلى. 

    ٞ ً٘ىلتتٞ نؿتت   نهءتت بىٛ    ;ف هقصتتٞ ميلتتّ أْ لءِتت ٗي لتت بٙ  نة ِٙتت

لٕ لء بٙ  ٙة ٗنهثً ْ ٗنةل ْ إلحٚ ١ لهم نهء بٙ  يف ٗ  نْ نهغلى نةحوٍ لء

حصتتٚوءٕ ًتتّ نهقتتٍٚ  ٗةةتتةن١ ،ٗنه ٌتتى اوتتٟ لرتتلٚى ٓ٘ٙءتتٕ نإلجتت٩ًٚٞ  ،أًءتتٕ

ٗاوتٟ   ،ـوقٚٞ نهح ًٚٞ. فلٛ نهقصض نهء بىٛ ًء ٞ هوغلى ًٗ ةفتٞ ٗاتدلٝ  ن

ة٨ أُتين أب٠ أْ ُةكتث    ،نهةريٍ ًّ ةًل ُٚٞ  نهِٔى ًتّ لت بٙ  نة ِٙتٞ نةٌءت     

  ٛ ٞ  اوتٟ نه ٔتت  نإلجت٩ً ّ فتذلٝ نشل تتةٝ نهِب٘ٙتتٞ  ًتت ،نهثنةتتة ل ٪حتت ن  نه ظٌٚت

ل ؿقب نهثًِٚٞ نة٘نكبتٞ هءلتّ٘ٙ نه ٗهتٞ نإلجت٩ًٚٞ حءتٟ       ًةٗبًن ،نهرةٙلٞ

فٔتت ٖ ٓتتٛ نؿقتتب ن٪ تت ب ل هءأشتتٚى يف لنكتتةٝ نهغلتتى      نه صتتة نؿتت ٙث.  

ك لب ٓ ن نهِ٘ع ًّ نهقصض نهء بىٛ وٟ ٗا ،نةحوٍ اّ ٓ ن نهبو  نةب بن

ٗ    ،أْ ٙ ِٟ ل ُءق ١ نؿت    نةحتء٠٘ نإل بنكتٛ هوغلتى    ححتب أٌٓٚتٞ نؿت   

ًٗتتّ نةٔتتٍ أْ ٙ ٚتت  ك لتتب نهقصتتٞ شتتٚ ريٞ نؿتت     ،نهتت ٜ ل٘ تتٕ هتتٕ نهقصتتٞ
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هٚخقتتق  تت ب نهغلتتى هوقصتتٞ ٗٙصتتى ةىل  ،ًرتت٘قجتتة ٜ يف ةطتت ب نهءتت بىٛ  

ْ ًرلوٞ كالرل ًّ نهقصض نهء بىٚٞ نةلء٘لٞ هوغلتى  ةنهغ ٙٞ ًِٔ . حٚث 

ممت  ٙت٧ةة    ،هلين نةر٘قُقؤ  هوخ   نهء بىٛ  ْٗ ًةنا لٔ  ؾ ُب نهحة  ن

 اوٟ ةقب ي نهغلى اوٟ نهقصٞ ٗة بنكٕ حملء٘نٓ .  جوبً 

ٙحءغٚع ن٪ ٙب أْ هت  يف  جترلٝ أات٩َ نة ِٙتٞ مبت  ؼء٘ٙتٕ ًتّ        كٌ  

لحتٍٔ يف للتّ٘ٙ نؾ ُتب     ،ً  ٝ ريِٚٞ هقصتٞ نهغلتى  ; ً٘نقف ٗلغ٨٘ا ٗادل

رلٝ جتت ٗأٗي ًتت  هتت ب لتتأ ب نهغلتتى لق ميتتٕ ٓتت٘        نه٘ تت نُٛ هوغلتتى نةحتتوٍ.  

ٗ    هِٚرتأ نهغلتى اوتٟ حتب ُبٚتٕ       نهةج٘ي  ٙذللتٟ اوتٟ   ٗٙحتءقٛ ًتّ ةوقتٕ 

لحٍٔ يف لِ ١ اقٚ ٝ  ،قصض نهحرلٝ نهِب٘ٙٞ نةلء٘لٞ لرلى  ٚ  ٗ.  ٓ ٕٙ

ٗل ٌتتتى كتتت هم اوتتتٟ ل وٌٚتتتٕ ًبتتت  ٥ نإلجتتت٩َ    ،نهغلتتتى ٗذتتت ٘بٖ ل ٨ُءٌتتت ١ 

  ٗقتتت  لغتتتةق كءتتت ب ًٗةلتتتْ٘ هحتتترلٝ نهتتتِا ٗن٪جتتتخ نهتتت  ٙبِتتتٟ اوٚٔتتت . 

  هوغلتتى ل تت ٝ أجتت هٚب ل عتتٔ  ألتتٟ يف ةطتت ب قصصتتٛ ًرتت٘ق بناتتٟ   ٗقتت ً٘ٓ

لٌِٚ  أةلق نهب م ن٬ةة يف لق ٍٙ  ،نهء  ٙ  يف نهحة  ٗيف ةةةنج نهلء ب

حٚتتث نٓتتءٍ نهلءتت ب ل ؿتت       ،نهحتترلٝ لرتتلى وقتتق  تت ب نهغلتتى شلتت      

ٗأٌٓو٘ن طةٙقٞ لق ميٕ. ًّٗ أًالوٞ نهٌِ لج نؾٚ ٝ هقصتض نهحترلٝ لوتم نهت      

ج ٟ ًّ  ،اب  نهء٘نب ٙ٘جف ل  ٝ أذل ي ٗلأجو٘ب ًر٘ق كءبٔ  ن٪جء ل

ة٩هتتٕ ةىل لقةٙتتب نهحتترلٝ نهِب٘ٙتتٞ ه قتتى نهغلتتى ٗٗ  نُتتٕ. ًتتّ ٓتت ٖ نهقصتتض  

يف ارةّٙ  "حٚ ٝ قٌ   ،"قٌ  ٙءخ   اّ حٚ لٕ" ،"قٌ  ةرل نهبرة"

قصتتتتٞ".  ٗهل لتتتتب نهغلتتتتى نةقبتتتتى اوتتتتٟ قصتتتتض نهحتتتترلٝ نهِب٘ٙتتتتٞ يف ٓتتتت ٖ 

 ج هرخ  ةل نإ.نإلش نبنا نةءٌٚثٝ من ل

ب أْ ه ٗن ك هم يف جرل أا٩َ نة ِٙٞ ًتّ نـولت ١   ٗٙحءغٚع نهلء ر

وغلتى نةحتوٍ   ه لتِٚتتة ً  ٝ ريثٙةٝ ٗةةٙتٞ   ;ٗنه وٌ ١ ٝ  نهةنذ ّٙ ٗنهصخ لٞ ٗنهق

ٕ      ٗ،ًٞ  ٙرل نهبغ٘هٞ نؿق ػحت  نهقتٍٚ    لعتع أً ًتٕ منت لج ٙءٌالوتٔ  كقت ٗٝ هت
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نهتت   ،ًالتتى ٓتت ٖ نهقصتتض    ٗنةالتتى نهتت  ُحتت ٟ هغةجتتٔ  يف ُلتت٘د أطل هِتت .    

ةْ كءبتد لرتلى  ٚت  لحتتءغٚع أْ     ،لءِ جتب ًتع ًةحوتٞ نهغل٘هتٞ نةءتتأةةٝ    

ؼتتى قتتى منتت لج نهبغ٘هتتٞ نهتت  لةجتتخد يف ألٓتت ْ أطل هِتت  ًتتّ نهقصتتض        

ٗن٪ف٩َ نهغةلٚٞ ٗنهرةقٚٞ نلء ن١ لح٘لةً ْ ٗنُءٔ ١ لت ةءخ٘هني.  أًت  نهغتثٗنا    

ل تثت حتب نهغلتى     ،ُٔ ٙتٞ شلت    ٗنهلء٘ح ا نإلج٩ًٚٞ فلٚٔ  ًرت بٙع قصتض ٨  

هوٌغتت ًةٝ ٗلةجتتٍ هتتٕ منتت لج نهبغ٘هتتٞ  ٗأٌٓٚتتٞ ؼ ٙتت  ن٪ٓتت نل ٗنه ٌتتى اوتتٟ   

نه٘ش٘ي ةهٚٔ . كٌت  أُٔت  أ هتٞ اٌوٚتٞ اوتٟ ً٘ظت٘ع بن٢تج يف أ ب نهغلتى ٓت٘          

 نُءص ب نـرل اوٟ نهرة. 

فٌٚلّ أْ لِحج  نةى نإلط ب  ،ٗفع ٢ؤ  نهةج٘ي أً  ً  مل ً ِٙٞ 

أٗ ٙلتتة  شلتت  ةطتت ب قصصتتٛ ٙلتتْ٘ فٚتتٕ نةلتت ْ قتت٘ب       نهقصصتتٛ نةِءقتتٟ  

ٗٙ ِٟ فٕٚ ل هءأةرل نه٘  نُٛ اوٟ ُلخ نهغلى هٚحءر ة  ،نة٘ظ٘ع نهقصصٛ

ٗاوتتتٟ نهل لتتتب أْ ٙ٘ىتتتف ق نجتتتٞ طٚبتتتٞ نهغٚبتتتٞ ًِٗثهءٔتتت  اِتتت  نةحتتتوٌني. 

نهصتت٘بٝ هء ةٙتتف نهغلتتى مب تت مل نة ِٙتتٞ نهغبٚ ٚتتٞ ٗن٪ةةٙتتٞ ًتتّ  بتت ي ٗٗ ٙتت ْ  

لِغبتتتع ٓتتت ٖ ن٪ًلِتتتٞ يف لنكتتتةٝ نهغلتتتى; كٌتتت   هلتتتٛ  ،ٗآلتتت ب ًٗحتتت   

ميلِٕ نجءال بٝ ةٚ ي نهغلى ادل أج هٚب نهحة  نةءِ٘اٞ كأْ ه ى نة ِٙتٞ  

أٗ أْ ٙ ةى ٓ ٖ نة  بل يف ذلى حت٘نب جتوخ ًرت٘ق.      ،لءخ   اّ ُلحٔ 

بتت ع نهقصتتٞ لأُرتتغٞ كءولتتٞ ل ءٌتت  اوتتٟ نهةجتتٍ ٗنهءوتتّ٘ٙ ٗفتتم         لنٗأب٠ أْ 

هتتٕ  ٗبٖ يف لةجتتٚ  ًلتت ٍٓٚ    ;نحملببتتٞ هوغلتتى نهةًتت٘ت ٗريرلٓتت  ًتتّ ن٪ُرتتغٞ    

 نهقصٞ ه ٠ نهغلى ٗلٌِٚٞ ًٔ بنا ًء   ٝ ة بنكٚٞ ٗفِٚٞ. 

 ً  ُ٘ع نهقصٞ نه  ميلّ أْ ُق َ نة ِٙٞ هوغلى ًّ ة٩شل ؟

ٙ ءٌتت  نةءٚتت ب ٗ ،ً٘ظتت٘ع نة ِٙتتٞ ٙصتتوح ٪ذتتل ي ا ٙتت ٝ ًتتّ نهقصتتٞ         

     ٌ . ٗاوتٟ  ةٙتٞ هورتةوٞ نةِءقت ٝ   ن٪ ٙب هِت٘ع نهقصتٞ اوتٟ نة٘ظت٘ع ٗنةةحوتٞ نه 

 بنقٚت ً  نهل لب أْ ٙوٍ لٔ ٖ ن٪ذل ي ٗل ِ شة نهقصٞ نهلِٚٞ حءٟ ٙق َ أ لت ً 
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ًٗ٘ظت٘ع نة ِٙتٞ   ،و   نهالأةرل نةغوت٘ب يف ُلتخ نهغلتى ٗوقتق هتٕ نهل ٢ ٝ.     
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ٗل إلًلتت ْ نجتتءغ٩ي نؿتت٘ن   نهتت  لقتتَ٘ اوتتٟ نة  تتثنا ٗنؿتت٘ن       

ٙعت ٓٛ لوتم ن٬ نب نه  ةٚتٞ نهت  لِبتع ًتّ        ةٚ هٚت ً  نـ بقٞ مم  ِٙءج هِ  أ لت ً 

        ٘ ي أجتت طرل ن٪ًتتٍ.  كٌتت  ميلِِتت  نُءقتت ١ نهِتت٘ن ب ٗنهغتتةل يف حٚتت ٝ نهةجتت

طةٙلتٞ قةٙبتٞ ةىل ُلتخ نهغلتى ًتّ أ تى ةهت           ٗن٪ا٩َ هِصٚ  ًِٔ  قصصً 

ه لٛ يف ُلحٕ ًحتءٌ  ًتّ ل٣ٚءتٕ ٗحعت بلٕ. ٗقت  ٙء  تب نةتءلخض        ةلل اى 

 ،هوءتت بٙ  ٗنهحتترلٝ ًتتّ ريتتثنبٝ نةتت  ٝ نهتت  ميلتتّ ل٘ىٚلٔتت  يف قصتتٞ نهغلتتى      

ٗلِ٘أتت  ٗةًل ُٚتتٞ نجتتءغ٩شل  يف شتتِع أ ب ًِ جتتب هوغلتتى.  ف وتتٟ جتتبٚى       

ًِتتٕ نة  ًوتتٞ  ٛٗهقتت نهقتتثَ نهتت ٜ ا شتتة نهةجتت٘ي   ،قصتتٞ  وٚبتتتٚب ،نةالتت ي

ٞ      ،نؿحتتِٞ ًتت  ميلتتّ   ،فٚٔتت  ًتتّ نـٚتت ي ٗنهقتتٍٚ نهذلل٘ٙتتٞ ٗنة٘نقتتف نهِبٚوتت

 لغ٘ٙ ٕ لغةق كءولٞ هلء لٞ ا   ًّ نهقصض نةر٘قٞ هوغلى.

   

 ما السي التي يمكي أي نقدم  يها موضوع المدينة للطفل؟

ٞ شتتت حل هوءقتتت ٍٙ  ٘بٝ ً٘ظتتت٘ع نة ِٙتتتٞ نةِتتت    هوغلتتتى يف ًةنحوتتتٕ نه ٌةٙتتت

 ،كٌ  إُٔ ً  ٝ ريِٚٞ ٪ ب نهٚت ف ني  ،نةبلةٝ ٗنةء٘جغٞ ٗنةءأةةٝ :نةخءولٞ
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ٗيف ً٘ظ٘ع نة ِٙٞ نهلالرل ممت    ،لوم نةةحوٞ نه  ُلءقة ٪ ب  ٚ  ٙق َ شل 

ٙصوح هءق ميٕ هءوم نةةحوٞ يف أجو٘ب قصصٛ ٙأة  ذلى نهقصٞ نهغ٘ٙوتٞ  

. ٗوءتت ج نهل لتتب ةىل أْ ٙقتتةأ اتتّ زلتت ا كتتى ًةحوتتٞ ًتتّ ًةنحتتى ٗنهةٗنٙتتٞ

نهغل٘هتتتٞ ٗزل لٔتتت  نهِلحتتتٚٞ ٗنهوغ٘ٙتتتٞ ٗنإل بنكٚتتتٞ حءتتتٟ ِٙءقتتتٛ نة٘ظتتت٘ا ا 

      ٞ ٗٓتت ٖ  ،نةِ جتبٞ هلتى ًةحوتتٞ ٗٙ ةظتٔ  لغةٙقتتٞ لءِ جتب ًتع طبٚ تتٞ نةةحوت

 أجخ ٓ ًٞ هِ  ي اٌوٕ.

ٕ   ُحءغٚع لق ٍٙ ٓ ن نة٘ظ٘ع ادل ن هوغلتى   هلء ب نةصت٘ب نهت ٜ ُق ًت

 أْ ٙ ءٌت  ناءٌت  نً  ةًت   ٗٓت٘   ،ٗقبى ل وٌٕ نهقتةن١ٝ  يف نةةنحى ن٪ٗىل ًّ اٌةٖ

ٞ ٙلءلتتٛ ل تتةض شتت٘ب  ٗ ،وُ٘تتٞاوتتٟ نهصتت٘بٝ نة  كوٚتتً  ٗأٌٓٔتت   ة تت مل نة ِٙتت

ٗ  نهرتةٙف  ةح   نهِبٜ٘ ن ٗ  لقبءتٕ نـعتةن١  ٞ  ًآلُتٕ نهرت ٓقٞ   أق٘نجتٕ نؾٌٚوت

لِغبتع   ،نٚؤ  ٗوةٓ  ، ٗ ٙ ُٔ ،آل بٓ  ، ب ي نة ِٙٞ ،ٗتة بفٕ نإلج٩ًٚٞ

ٞ  ٗلٌِٛ ه ٕٙ قًٌٚ ٗٗ  نُٕ يف لّٓ نهغلى  أٗ يف ذتلى شت٘ب    .   هٚٞ ل ٙ ت

ًالى  ٙءِ جب ًع طلى نةةحوٞ نةبلةٝ. لحٚغً  ًءء هٚٞ ؼلٛ ل هص٘بٝ ح ةً 

أْ ٙثٗب طلتى ًتع أجتةلٕ نةحت   نهِبتٜ٘ هٚصتوٛ فٚتٕ فٚء تةل اوتٟ نةحت             

 ًٗ  ةٕ.

نه  ل ءٌ  اوٟ  ،٢٩ٍ ك هم هوقصٞ نةص٘بًٝنة ِٙٞ نةِ٘بٝ ً٘ظ٘ع ٗ

ٌتى قصترلٝ ٗكوٌت ا    ٙ دل أِ  ظٗؼءٜ٘ حبلٞ لحٚغٞ ٗنهلوٌٞ نهص٘بٝ 

اوتتتٟ أْ ٙةناتتتٛ  ،جتتتّ ةتتت٩  ةىل مختتتخ جتتتِ٘نا ًتتتًّأه٘فتتتٞ هتتت ٠ نهغلتتتى 

حءٟ ى طتب نهغلتى    ،نهل لب زل ا ٓ ٖ نةةحوٞ نهِلحٚٞ ٗنه قوٚٞ ٗنهوغ٘ٙٞ

ٗٓت ن لت٩ ذتم ٙءغوتب      ، ا ٗذخصٚ امب  ٙلٌٕٔ ًٗ  ميٚى ةهٕٚ ًّ ً٘ظ٘ا

 ًق بٝ ا هٚٞ ًّ   ُب نهل لب ٗنهةج َ.

  ٟ ميلتّ هوقت ط لغ٘ٙتع نهقصتٞ نةصت٘بٝ       ،ٗيف ًةحوٞ نهغل٘هتٞ نه٘جتغ

ٗن٪اتت٩َ   ٗنهصتتخ لٞ هءتت ٗب حتت٘ي ً٘نقتتف ًِءقتت ٝ ًتتّ حٚتت ٝ نهةجتت٘ي       
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 ،هٚغتت ٜ لٔتت  ٗ تت نْ نهغلتتى   ،لنا  ٨٨ا لةل٘ٙتتٞ ٗ ُلحتتٚٞ ًتت٧ةةٝ  ،ن٪ تت١٩

ٞ     ٗٙغةد يف ٕ   ،ُلحتٕ نهقتٍٚ ن٪ة٩قٚتٞ ن٪ج جتٚ ًتع ًةنات ٝ    ،ٗٙ ةفتٕ لء بىت

    ٞ لحتتتذلاٛ نٓءٌتت َ نهغلتتى ٗؼتت   نهءتتتأةرل     ;لقتت ٍٙ نة٘ظتت٘ع لغةٙقتتٞ   نلتت

فت٩   ،ٙبء ت  اتّ نهت٘اظ ٗنهحتغخٚٞ يف نهغتةي      نةغو٘ب لأجو٘ب ريترل ًب ذتة  

ٙقتت َ نهقتتٍٚ لغةٙقتتٞ ٗنظتتخٞ قتت  ِٙلتتة ًِٔتت  نهغلتتى ٗقتت  ٨ لصتتى ةىل نهءتتأةرل  

 . فِٚحٟ نهقصٞ ًٗ  ؼءٕ٘ٙ مب ة  ةو ًٕ هقةن١لٔ  ،اوٕٚنهِلحٛ 

       ٞ  ،أًتتت  يف ًةحوتتتٞ نهغل٘هتتتٞ نةءتتتأةةٝ ًٗتتتع منتتت٘ قتتت بٝ نهغلتتتى نهوغ٘ٙتتت

 ،ٗق بلتتٕ اوتتٟ ة بنن ًلٔتتَ٘ نهءحوحتتى نهتتثًين ،ٗنجتتءٚ  لٕ هوٌ تت ُٛ نستتة ٝ

لءحع  ن٢ةٝ نة٘ظ٘ا ا نه  ميلّ نُءق ٦ٓ  هوغلى ٗن٪ج هٚب نه  ميلتّ  

ٗٙحءغٚع نهل لب أْ ٙ دل اّ قٍٚ  وٚوٞ ٙحءِبغٔ    ٝ نهقصٞ. أْ ُق َ لٔ  ً

ٗ ٨٨لٔتتت   لتتتآةٛ نةٔتتت  ةّٙ ٗن٪ُصتتت ب ًالتتتى  ،ًتتتّ نةتتت  ٝ نهء بىٚتتتٞ نهغثٙتتتةٝ 

ٞ  ،نه ظٌٚتتتٞ  ٗب نةتتتةأٝ يف  ،ٗنهءعتتتخٚٞ نهغتتتثٗنا ٗاِصتتتة نةغتتت ًةٝ ٗنهبغ٘هتتت

لٔت    ٗٓ ٖ أً٘ب اوِٚ  أْ  ُح ٟ ةىل ل ةٙف ألِ ٢ِ  ،نةةنحى نهءأجٚحٚٞ هو ٗهٞ

ًٗح ا لٍٔ اوٟ للّ٘ٙ ب٠٦ جوٌٚٞ اّ قع ٙ  أشبخد نهٚتَ٘ قتى ُقت س    

 َ ً٘قتف نإلجت٩َ ًتّ     ،ًبت أ نه٘جتغٚٞ   ،ٗ  ي ًالى ًل ُٞ نةةأٝ  يف نإلجت٩

كتى لهتتم لأجتو٘ب ًبحتتط ِٙ جتب ًحتتء٠٘ نهغلتى نإل بنكتتٛ يف      ،نإلبٓت ب 

 ٓ ٖ نةةحوٞ.

 الباحجُ تىصًات

ٞ  نهبخث اّ نة٘ظ٘ع ن      ب نهقصٞ:هلء ت  1  ؾٚ  يف  ٚع نةصت  ب نةء حت

لتتةن ٍ  ،كءتتب نهءتت بٙ  ٗنهحتترلٝ  ،ْ نهلتتةٍٙ ٗن٪ح  ٙتتث نهرتتةٙلٞ آيف نهقتتة

نة٘نقتع نإلهلذلُٗٚتٞ اتّ     ،حل ٙ ا ن٪ ت ن   ،أا٩َ نةِغقٞ ًّ نة  شةّٙ

  فلوٌ  قةأ نهل لب كوٌ  نلح د  ن٢ةٝ نة٘ظ٘ا ا نةء حٞ هٕ. ،نة ِٙٞ
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 ٗٓت ن ٨   ،حءتٟ وقتق ن٪ٓت نل نةة ت٘ٝ     ن٨ٓءٌ َ ل هءأةرل نه٘  نُٛ هوِض

ة٨ مب ةفتتٞ زلتت ا نهغلتتى ٗنه ِ شتتة نهلِٚتتٞ هوقصتتٞ نهتت  ميلتتّ ًتتّ   ٟألءتتٙ

 ة٩شل  ةه   لهم نهءأةرل.

   ٗحبلتتتٞ ًءقِتتتٞ ،ًةناتتت ٝ نه ِ شتتتة نهلِٚتتتٞ هوقصتتتٞ: ًتتتّ ً٘ظتتت٘ع  ٚتتت،  

ٗهغتتٞ  ٚوتتٞ ل ٚتت ٝ اتتّ نهء قٚتت  ٗذخصتتٚ ا لِتتبم    ،ٗأجتتو٘ب جتتة  جتتوخ

 ُٚٞ ًٗل ُٚٞ ٗنظخٞ.ٗل٣ٚٞ تً  ،ل ؿٚ ٝ

   هر  نُءب ٖ نهغلى ؿ  ننهءِ٘ٙع يف أجو٘ب جة. 

            ٞنؿتتةط اوتتٟ اتت َ ةوتتق ل تت  ُلحتتٛ اتتّ ح ظتتة نهغلتتى لتتةلط نة ِٙتت

ف هغلتتى نةحتوٍ هتتب أْ ٙت بن ً ظتتٛ نة ِٙتٞ نهثنةتتة ٗأْ      ل ة ظتٛ فقتط.  

 .  هءوم نةل ُٞ نهح ًٚٞ ٙة٠ يف ح ظةٓ  نًء ن ًن

  ًتتتع  ،صتتتٞ نةغب٘اتتتٞ يف نهةجتتتَ٘ ٗنإلةتتتةنج ًةناتتت ٝ نهِ حٚتتتٞ نؾٌ هٚتتتٞ هوق

ْ كالتةٝ نةتالرلنا يف ات مل    أحٚتث   ،نجءخ نَ نهءقِٚ ا نؿ ٙالٞ يف نهغب اٞ

ٗٗ ٘  كءب اةلٚٞ ٗأ ِبٚٞ لحءخ َ لقِٚ ا ح ٙالٞ يف ةةتةنج   ،طلى نهَٚ٘

نهقصتتٞ ػ وتتٕ ٙبختتث اتتّ نةتتالرل ٗنؾ ٙتت  فتتإْ مل ل٘نكتتب نهقصتتٞ نهءغتت٘ب    

 .ًِٕ  نهءقين فإُٔ  ق  ٨ ػ  ةقب ٨ً

 فغلتى نهٚتَ٘    ،أْ ٨ ٙءقٚ  ع ٗ  نهقصٞ نةغب٘اٞ يف ذلى كء ب فقط

     ٞ ٗشلتت ن فتتإْ   ،ه لتتٕ نهءولتت ت ٗن٪ه تت ب نإلهلذلُٗٚتتٞ ٗنة٘نقتتع نإلهلذلُٗٚتت

نهقصض نةلء٘لٞ اّ نة ِٙٞ هتب أْ لغتةق ٓت ٖ نه٘جت ٢ى هءصتى هوغلتى;       

ٞ لغتةق  أٗ نة٘نقتع نإلهلذلُٗٚت   ،عٚث ٙءٍ اةض نهقصٞ اوٟ قِ٘نا نهءول ت

كءولٞ ًالى نجءخ نًٔ  كٌ  ٝ ؽةج كلتٚوٍ أٗ والٚوٚتٞ; ٗة ةت ي اِ شتة     

 نهقصٞ ًّ ذخصٚ ا ٗأح ن  ٗأً كّ ٪ه  ب نهغلى.  

    ن٨جتتءل  ٝ ًتتّ ػتت بب نهتت ٗي ن٪ةتتة٠ نهتت  لختتد يف لقتت ٍٙ أ ب ًءٌٚتتث

لت إلط٩ع اوتتٟ لصت٘بنلٍٔ هغتتةق نهلء لتٞ هوغلتتى ٗأجت هٚب ةةتتةنج      ،هوغلتى 



 85 اللق   االستش  ي ح ل المدينة المن  ة  الطفل المسلم

ل لتب ٗنهلِت ْ حعت٘ب ً ت بض نهلءتب ٗنهِت ٗنا       كٌ  ه ب ل ه ،كءبٕ

ٗٗبس نه ٌى نـ شٞ ل هلء لٞ هوغلى هإلط٩ع اوٟ نؾ ٙ  ٗلٌِٚٞ ق بنلتٕ  

 ًٗٔ بنلٕ.

 : نهغلىةق فٞ ت هوق ٢ٌني اوٟ 2

 ٗبج ًٛ قصض ن٪طل ي.   بء ل٘فرل نه اٍ نة ِٜ٘ ٗنة  ٜ هلي  

        ثٙت  ًتّ   لِظٍٚ ٗبس اٌتى ًٗوءقٚت ا لةفتع ًتّ قت بٝ نهل لتب ٗنهةجت َ ٗل

ةق فءٌٔتتت  ٗلٔٚتتت٤ شلٌتتت  فةشتتتٞ ن٨هءقتتت ١ ل هلءتتت ب ٗنهةجتتت ًني ٗنهِ ذتتتةّٙ   

 نه  ةٚني.

    ٍٙ٘نةحتتء٠٘  هِصتتى لتتٕ ةىل  قبتتى ُرتتةٖ  نهلءتت ب  ةُءتت ج نؿتتةط اوتتٟ لقتت

لرلٚى ؾِٞ ًّ نةخءصني هءقتٍ٘ٙ ٓت ٖ ن٪اٌت ي     نةةػٟ ٗلهم اّ طةٙق

 ٗنةءٚ ب نهص حل ًِٔ  هوِرة ٗنإلُء ج ك ٌى فين ًص٘ب.

 ةىل ًةحوٞ نهِرة نهل لبنهص ٘ل ا نه  ؼ٘ي  ْٗ ٗش٘ي ةل نع  ل هٚى، 

 ٗل٘فرل نة وً٘ ا ٗنةص  ب نه  وء  ٔ .

      اتّ طةٙتق نةلءبتت ا    ٗظتع ةغتٞ ل٘تٙتع ً بٗجتتٞ هءت٘فرل نهلءت ب هوغلتتى

 . أٗ نهء٘تٙع اوٟ نة نبد ٗنةلءب ا نه  ًٞ ،نهء  بٙٞ

     طلتت ي    ةٚتتٞنها غتت وه ن٨ٓءٌتت َ لإشتت نب أاٌتت ي ه٫طلتت ي اتتّ نة ِٙتتٞ ل٪

  ٞ ٗ٪طلتتت ي نه تت مل ق طبتتتٞ هوء ةٙتتتف   ،نةحتتوٌني ًتتتّ ريتتترل نهِتت طقني ل ه ةلٚتتت

  ل إلج٩َ ًٗق ج لٕ.

        ٝهءرتت ٚع  لِظتتٍٚ ًحتت لقٞ  ٗبٙتتٞ ٪فعتتى اٌتتى أ لتتٛ حتت٘ي نة ِٙتتٞ نةِتت٘ب

 . ب اوٟ نهلء لٞ اّ نة ِٙٞء نهل

  ٛ ع ٗنة٘نقتت ،لل ٚتتى  ٗب ً٘قتتع ًةكتتث عتت٘  ٗ بنجتت ا نة ِٙتتٞ ن٨هلذلُٗتت

 نةر لٔٞ هءلْ٘ حوقٞ ٗشى لني نةٔءٌني ل هلء لٞ هوغلى اّ نة ِٙٞ. 
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       ٞؽصتتتٚض شتتتلخٞ هوغلتتتى  يف ً٘قتتتع ًةكتتتث عتتت٘  ٗ بنجتتت ا نة ِٙتتت

ٞ  ،ن٨هلذلُٗٛ  ،ٗنة٘نقع نةر لٔٞ ل ٌى اوٟ ل ةٙف نهغلى ل ة ِٙٞ ًّ ُ حٚت

 ٗنجءقب ي ًر بك ا ن٪طل ي ل هلء لٞ اّ نة ِٙٞ.  

 

 مليىزَ مً خالل القصُ للطفل املشلهكًف ىقدو املدييُ ا

 د. أمل بيت عبد الفتاح اجلزائري               

 يف كوٚٞ نهذللٚٞ هوبِ ا ل ة ِٙٞ نةِ٘بٝ -أجء ل أ ب ن٪طل ي   

ٗنهصتت٩ٝ ٗنهحتت٩َ اوتتٟ ةتترل ةوتتق نهلل ُبِٚتت       ،نؿٌتت  هلل بب نه تت ةني 

 قٌ  ٗاوٟ آهٕ ٗشخبٕ أ  ني ٗل   :

هغلتتى نةحتتوٍ، ً٘ظتت٘ع  تت ٙة ل ٨ٓءٌتت َ، فل٩ٌٓتت   نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ ٗن

ًى١ نهل٧ن  ٗنهللة ٗنهِظة، ٗةلن ك ُد نة ِٙٞ نةِت٘بٝ قت  حظٚتد ل ٓءٌت َ     

نه نبجني، ف هغلى ٨ٙثني ًٌٔرً  اوٟ نهةريٍ ًّ نؾٔ٘  نؿالٚالتٞ ٨حءعت ُٕ   

ٗنحء٘ن٢ٕ، ٗطةٙق نه بت٘ب ةهٚتٕ ط٘ٙتى ٗذت ٢م، ةُتٕ طةٙتق نشل٘ٙتٞ ٗنؿعت بٝ،         

   نؾ ٙ  ......طةٙق نهء بٙ

 فٌ لن جٚلْ٘ هوغلى فٕٚ ؟؟؟ !!!

 ٗكٚف ميلّ أْ ُ دل ةهٕٚ ًّ ة٩ي لق ٍٙ نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ادل نهقصٞ !؟

ةْ نإل  لٞ اّ ٓ ّٙ نهح٧نهني ؼء ج ةىل ةً  ْ نهِظتة ٗلقوٚتب نهللتة    

ٗةا  ٝ قةن١ٝ ُص٘ط نهذلن  نه ةلٛ ٗنإلجت٩ًٛ، ٗٓت ن ٙحتوٌِ  ةىل ٓت٘ن خ     

٠٦ نةغةٗحٞ ح٘ي أ ب ٗةق فٞ نهغلتى نةحتوٍ لصتلٞ ا ًتٞ     ػ ٙ  ٗػ٘ٙ  نهة

 ٗقصصٕ ة شٞ .

ٗن٬ً ي ً ق٘ ٝ اوٟ ٓ ن نةوءقٟ يف ن٨بلق ١ لٔ ٖ نشل٘ن خ هبو٘غ نهغ ٙتٞ  

نةِر٘ ٝ، أٗ ؼقٚق ل م ً ُءغوع ةهٕٚ ًّ نًتء٩ن ةص٘شتٚٞ نشل٘ٙتٞ هوغلتى     
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٩ي قصتض  نةحوٍ، ٗةلةنت  ٗب نةحوٌني نؿعت بٜ يف لت بٙ  نة ِٙتٞ، ًتّ ةت     

 ذ ٢ق ه ب نهغلى نةحوٍ، ٗٙ٘ةق اة٠ نهء٘نشى لِٕٚ ٗلني أطٔة لق ع ن٪بض .

ٗةْ ق ٗهٞ نهء٘ ٕ ةىل نة ِٙٞ نةِ٘بٝ كٌ٘ظ٘ع  ًٗل ْ ٗف ى ةه لٛ 

يف لِ ١ قصض ن٪طل ي، ٗلص٘ٙة نهلع ١ نة ٙين ٗمحٌٚٚٞ شت٩لٕ ل هغلتى،   

ل٘شتتلٕ ٓ٘ٙتتٞ،  ةمنتت  ٓتتٛ ل٘شتتلٕ ًق٘هتتٞ جتتة ٙٞ أٗ تًِٚتتٞ، يف حتتني نهلعتت ١   

نهلع ١ ذل٩ً ًٗ ِٟ، ؽذلقٕ ن٪بشلٞ ٗن٪ًلِٞ ٗن٪حت ن  ٗنهءل شتٚى،   

ن٪شتت٘نا، نؿتت ٨ا نهِلحتتٚٞ ٗنه ِٓٚتتٞ نةخءولتتٞ كٚلٌتت  ٙءِ جتتب ًتتع ة بنن   

نهغلى ٗق بنلٕ نه قوٚٞ، ٨ٗ ٙقص  لٔ ن ن٨ةذلنق لر لم ن٪ح ن  ٗل قٚت ٓ   

خل . ةمنتتت  ة ٔتتت  .... ٗلتتتةنكٍ نهءل شتتتٚى ٗللالٚلٔتتت  ٗكالتتتةٝ ن٪شتتت٘نا ٗلِ٘ٙ 

ٙقص  لٕ نهلع ١ نه ٜ ِٙل  ةىل ا مل نهقصٞ مب  فٚتٕ ًتّ ألغت ي ٗ أحت ن ،     

ًٗحتت ف ا ٗجتت ح ا ٗ ٨٨ا ٗأهلتت ى  لوتتف نؿل ٙتتٞ مب ٌوتتٔ ، ٗؼلتتٛ      

ً  ةٔ  ل قٞ ٗٗظ٘ي، ل ٚ ًن اّ أٙتٕ ظتب لٚٞ  قت  لت٧ ٜ ةىل قصت٘ب نهة٦ٙتٞ أٗ       

 نُ  نًٔ  ل هِحبٞ هوٌءوقٛ   نهغلى (  .

نؾحتت٘ب أًتت َ نهغلتتى نةحتتوٍ هو بتت٘ب ةىل فعتت ١ طٚبتتٞ ٗأ ٘ن٢ٔتت ،      ٗةتت  

ٗلِحتتٍ أبهٔتت ، ٗنإلححتت د  ل بقٔتت ، ِٙبغتتٛ لغ٘ٙتتع نهلتتٍ نهذلنةتتٛ نشل ٢تتى،  

ٗن٨جءل  ٝ  ًتّ ًصت  بٖ ن٪شتٚوٞ، ٗنجتءؤ ًٔ  هبِت ١ قصتٞ ة شتٞ ل هغلتى،         

كوْ٘ ُٗلٔٞ  ممٚثٝ ًّ ة٩ي  ٨هءٔ  نؿٚٞ يف ٗ  نْ نهءت بٙ ، ٗا٩قءٔت    

ق ٔتت  نؿعتت بٜ ًتتّ  ٔتتٞ، ًٗتتّ ةتت٩ي ا٩قءٔتت  لآهٚتت ا قصتتض ن٪طلتت ي  ل٘ن

 نه  ةٚٞ  ًّ  ٔٞ ة ُٚٞ . 

ٗنة ِٙٞ نةِ٘بٝ " ل بىٔ ، فع ٢ؤ ، أا٩ًٔ ، أة بٓت  ًٗ  ةٔت  ": أبض   

ةصبٞ ميلّ أْ لربع ةٚ ي نهغلى يف ًةحو  نهغل٘هٞ نةبلةٝ ٗنةء٘جغٞ 

 اوٟ نهةريٍ ًّ ٗنق ٚٞ أح نةٔ .  
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ض نهت   ميلتّ أْ لرتبع ةٚت ي نهغلتى نحملت ٗ  ل هب٣ٚتٞ يف        ًّٗ نهقص

ًةحوٞ نهغل٘هٞ نةبلةٝ، ٗل٘ةق ٗذ ٢ج نهصوٞ لِٚٞ ٗلني نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ، نهت     

ِٙتتبم كتتى  ً٘ظتت٘ع فٚٔتت  عتتب  نفتتق ٗنهتتٕ، ٙرتتءلٛ ه٘اتتٞ فتتةنق نؿبٚتتب  

ّ نةصغلٟ  لني أْ   ٖةٚ ةىل جٚ  نـوق، فخ  ، قصٞ  " نؾ ع " نه ٜ ح

ةٝ يف نؾِتتٞ; ٗلتتني أْ ٙلتتْ٘ ذتت ةٝ يف نهتت ُٚ ، ٙأكتتى ًِٔتت       ٙلتتْ٘ ذتت  

نة٧ًِْ٘، ٗكٛ ٙلْ٘ " نؾ ع " لن أةة    اٌٚق يف جرل نهقصتٞ ِٙبغتٛ أْ   

لّ أْ ٙو بتٕ  ت ٗب نه ٜ ميت ت ٢ض نهت لب اوٟ ةصتٙلْ٘ ًةللث اٌى نهل

"نؾتت ع " يف شتتوب نهقصتتٞ، أٜ ً ه تتى ًتتّ " نؾتت ع " "ذخصتتٚٞ قصصتتٚٞ " 

٘انب ٙ٘جتف " ػةلتتٞ  ا نإلُحت ُٚٞ ٗه٫ ٙتتب " ابت    ذتإُٔ ذتأْ نهرخصتتٚ    نهءتت

يف ارتةّٙ قصتٞ اوتٟ     بن٢ ٝ يف ٓ ن نةعٌ ب، فق  ق اَ حٚ ٝ قٌت   

. ًٗتّ نهقصتض نهت  ميلتّ أْ      (خل ةل٣ة ل ب،  بتى أحت ،....    أهحّ : 

لرتتتتبع ةٚتتتت ي نهغلتتتتى نهتتتتٍِٔ هو   ٢تتتتب ٗنهغةن٢تتتتب يف ًةحوتتتتٞ نهغل٘هتتتتٞ   

تا ه٫ُصتت ب يف حلتتة نـِتت ق،    نةء٘جتتغٞ  قصتتٞ " نهصتتخةٝ " نهتت  لتتة    

، فلحتتتةٓ  لتتتال٩  ٗا تتتثٗن اتتتّ كحتتتةٓ  ف جتتتء  ُ٘ن لةجتتت٘ي نهلل 

ظةل ا أًٗعد ن٪ٗىل اّ قص٘ب نؿرلٝ ٗنةت ن٢ّ، ٗنهال ُٚتٞ اتّ قصت٘ب     

للتءح ٓت ٖ نةت ن٢ّ . ٗقصتٞ      ة نهر َ، ٗنهال هالٞ اّ قص٘ب شِ  ١، ٗلر 

أةتت  ًِٔتت   ف نهرتت ٝ نةحتتًٌ٘ٞ نهتت  أٓتت لٔ  نةتتةأٝ نهٚٔ٘ ٙتتٞ هوةجتت٘ي       

ًعتتغٞ فوتتٍ ٙحتتغٔ ، ٗقتت ي : " ةْ ٓتت ٖ نهتت بنع ؽدلُتتٛ أُٔتت  ًحتتًٌ٘ٞ،        

ٗهلظٔ  " . قصٞ بل٘ نهغ  َ اوٟ ٙ ٕٙ نةب بكءني حٌِٚ   ات ٖ  ت لة لتّ    

  ٙتتَ٘ نـِتت ق اوتتٟ لٌٔٚتتٞ ٗشتت ع ذتت رل، فتت ا  نهةجتت٘ي    ابتت  نهلل 

 ٞ ٪ٓى   لة ٗهؤ ٙٞ .  ٚأٓى نـِ ق  ٚ ً ، فغ ٌ٘ن ًِٔ ، ٗلقٛ لق

ًالى ٓ ٖ نهقصض لِغٜ٘ اوٟ حق ٢ق ُ لعٞ  نفقتٞ ل ؿٚ٘ٙتٞ ٗنهءتأةرل،    

ٔت   ٗأْ ٙغ٘اا   ٙةٝ لأْ لوتٔب ةٚت ي ن٪طلت ي يف ًةحوتٞ نهغل٘هتٞ نةء٘جتغٞ،      
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نهل لب  ٗٙق أً  هوغلى نةحوٍ، هءلْ٘ ًِغوقً  ةىل نة ِٙٞت نةِت٘بٝ اتدل فعت ١     

    ٕ ، ًتتع ن٪ةتت  يف نة  تتثنا نهِب٘ٙتٞت نهتت  حبتت ٖ نةتت٘ىل اتتث ٗ تتى لٔتت ، ٗةصتتٔ  لتت

ن٨اءبتتت ب نهتتتةلط لتتتني لوتتتم نة  تتتثنا ٗنـوتتتق نه ظتتتٍٚ، ٗللحتتترلٓ  نهءلحتتترل        

نهصتخٚح، نهت ٜ ٙلتءح ًِ فت  نهت٘اٛ هت ٠ نةءوقتٛ  نهغلتى( ة ةفتٞ           نإلج٩ًٛ

ٗاظتتٍٚ اوٌتتٕ ٗق بلتتٕ، ٗنهِتتأٜ ل هغلتتى اتتّ نـةنفتت ا   – ٩هتتٕ   تتى  –نهلل 

ٙ تتٞ ا ٚبتتٞ لبٔتتة  نةِبالتتٞ يف قصتتض نـتت٘نبق، ٗنهءغتت٘نل لتتٕ اتتدل ً٘نقتتف ل   

ن٪هب ب، ٗؼبخ ن٪ُل د، ٗلٌِتٛ ًولتٞ نـٚت ي ه ٙتٕ اوتٟ ٓت ٠ ًتّ  نهلل        

 ٗلصرلٝ .

كٌ  ميلتّ ن٨ُغت٩ق ل هغلتى نةحتوٍ ٗنه بت٘ب لتٕ ةىل فعت ١ " طٚبتٞ "         

ٗنبلٚ   ا مل بحب ٗنجع نهت ٨٨ا، فٚتٕ لوِ٘ٙت ا لنا أل ت   كءولتٞ، لِتبم       

ٞ ٗنهحٚ جتتٚٞ ٗلهتتم اتتدل ةتت٩     ن٨ ءٌ اٚتتٞ ٗنهذلل٘ٙتت  ٕلتتةٗي نإلجتت٩َ ًٗ  ُٚتت  

 ٓٛ : ت ،ًةللثنا

ت ن٨ُغتت٩ق ًتتّ ن٪ تت٘ن١ نهذلنةٚتتٞ هوٌ ِٙتتٞ، قتتةبٝ ًتتّ نهتت ٨٨ا نة  شتتةٝ      1

ٗلحتت ٚى حٚتت ٝ نإلُحتت ْ نةحتتوٍ ٗا٘نطلتتٕ، ٗحتت٘ن   نهءتت بٙ  ٗٗق ٢ تتتٕ يف        

نة ِٙتتتٞ نةِتتت٘بٝ يف أتتت  ل بىٔتتت  نإلجتتت٩ًٛ نهثنٓتتتة، ًتتتّ ةتتت٩ي نهقصتتتٞ    

 نهء بىٚٞ .

  نهلين ؿٚ ٝ نإلُح ُٚٞ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ادل نهءت بٙ ، ًٗت  ٙتةلبط    ت نهء ح2ٚ

لٔ  ًّ آً ي، هٚخ ًّ ة٩ي ن٪ح ن  نهء بىٚٞ نة ظٚٞ، لتى ػ ٗتٓت  ةىل   

 ل٘قع أح ن  ًقبوٞ،  ٗلهم ادل ل٘ىٚف " نـٚ ي نهء بىٛ " .

ت ن٨ُغت٩ق ًتّ ن٪ ت٘ن١ نهذلنةٚتٞ، ٗةظت فٞ ٩ًلحت ا ٗ ٨٨ا ً  شتةٝ، أٜ        3

ل٘ىٚف نة ِٙٞ  ل بىٔ ، أا٩ًٔت ، ً  ةٔت  (; ل تبرلًن ؿٌتى ل ت  ًتّ أل ت          

ػةلٞ ً  شةٝ، ٗنجءخ٩ط  ٨هءٔ  نهر ًوٞ نةحءٌةٝ، ل ت  ػةٙت ٓ  ًتّ    

 ٨٨لٔ  نه قٚقٞ نه  لةٝ نهت  لتةلبط ل صتة ً تني ٗىتةل; ٗاتني هولرتف        
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٧ةت  يف  لٔ  اّ نه٘نقع فٌٚ  لوءقٛ ً ٕ ًّ  ٘نُب قت  لرتبٕٔ، ِٗٙبغتٛ أْ ٙ   

ن٨اءبتت ب يف كتتى لهتتم ًحتتء٠٘ ن٪طلتت ي . ٗآةتتة  اتت٘نٜ أْ نؿٌتت  هلل بب   

 نه  ةني.

 

 ةـة المطبوعـة المنورة  ي القصـمدينمعالم ال

 دالالت املكاٌ، وفكسَ البخح عً جدوّ

 عبد احلفيظ عبد اهلل الشنريأ.

ً لن ُق َ هوغلى؟ جت٧ني ٨ ٙتثني ٙتذل   ٗٙءِت٘ع ٗىتةج ًتّ ح هتٞ ةىل        

ق ب٠٦ كالرلٝ ٗأفل ب ًءرب ٞ، حءٟ إُٔ أشبح ةق فٞ ميلتّ  أةة٠، ٗف

هِتت  أْ ُءختت   لٔتت ، ط ةتت  أُِتت  مل ُِتتءج هوغلتتى ذتت٣ًٚ  لن لتت ي، فحتتءظى         

ًرةٗاٚٞ نهح٧ني ق ٢ٌٞ، ًٗء٘نةبٞ ًّ أ ى لق ٍٙ نة ةفٞ ل٘شتلٔ  نهغت ن١   

 نهةٗحٛ نةلٚ .

ًتتتّ نةٔتتتٍ أْ ُتتتذلن شتتتٚ ريٞ نهحتتت٧ني، ُٗبء تتت  قتتت ب نةحتتتءغ ع اتتتّ   

ٗنحءٌتت ٨ا نإل  لتتٞ هِرتتةع يف ؼوٚتتى ًعتتٌْ٘ ًٌٔتتٞ  لقتت ٍٙ       فةظتتٚ ا 

نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ ٗبجتت هءٔ  نإلمي ُٚتتٞ هوغلتتى نةحتتوٍ(، ٪ُِتت  ححتتب نهة٦ٙتتٞ        

نةِغقٚتتتٞ ه٫ذتتتٚ ١ ُقتتتف ف تتت٩ً يف ًتتت٘نتنٝ شتتتةي ةجتتت٩ًٛ ذتتت ً ، ٗةب    

 ٗ  نُٛ ًل ٍ ل هص٘ب نإلمي ُٚٞ نة دلٝ.

ذلنجت٩ا نةعت٣ٚٞ اتّ جترلٝ     مل ٙبخى نهء بٙ  اوِٚ  حٌِٚ  أً ُ  لٔت ٖ نه 

، ًِ  أٙ َ نشل ةٝ ن٪ٗىل ًع شتخ لءٕ اوتٍٚٔ    نةصغلٟ قٌ  لّ اب  نهلل

حءتتٟ قٚتت َ ح هتتٞ ةِ ٢ٚتتٞ فةٙتت ٝ ًتتّ ُ٘أتت  يف نهءتت بٙ  والوتتد يف  ،بظتت٘نْ نهلل

 نةٔ  ةّٙ ٗن٪ُص ب(،حٚث ىود ٓ ٖ نهحرلٝ نه غةٝ ل بق حءٟ نهَٚ٘ للتى  

ب، فلٚتتتف هِتتت  أْ محتتتّ ُقوتتتٔ ،  ً تتت ُٛ نهء تتت طف، ٗنهءلتتت لف، ٗنهءتتتآت 

 ٗشٚ ريٞ ًلة نلٔ  نهةن٢ ٞ، هءلْ٘ ً  ٝ ًِ جبٞ ًٗلٚ ٝ ه٫ ٚ ي؟.
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أًة آةة ٍٙٔ نهغلتى نةحتوٍ ٗٙء وتق لتٕ كتالرلًن ٙءٌالتى يف ٗ ت٘  نةحت           

نهِبٜ٘ نهرةٙف يف نة ِٙٞ نةِت٘بٝ، ةل ٓتٛ بكٚتثٝ ًٌٔتٞ يف نهت نا نةحتوٌٞ،       

    ْ ً ِٙتٞ لأكٌؤ ح ًوتٞ هو  ٙت      لى ٓٛ ح هٞ ٗ  نُٚتٞ ًت٧ةةٝ، فخٌِٚت  للت٘

ًتتّ نهتت ٨٨ا نإلُحتت ُٚٞ، ٗنؾٌ هٚتت ا نة تتدلٝ، هوٌحتت   نهتت ٜ لثريتتد ًتتّ         

 ِب لتٕ أٗىل ةٚت٘ط نهعتٚ ١، ٗأذت د ًِتتٕ سلتخ نؿقٚقتٞ، ٗقت َ يف  ِب لتتٕ        

 ٗل م شخ لءٕ نهلةنَ. ًةق  ُا ن٪ًٞ 

ن٪حتتت ن  نؾحتتت َ يف ًةحوتتتٞ للتتتّ٘ٙ ن٪ًتتتٞ نإلجتتت٩ًٚٞ نُغوقتتتد ًتتتّ 

 كّ ٨ لتتثني لتت كة حءتتٟ نهٚتتَ٘، ة٨ أُِتت  ع  تتٞ ةىل اٌتتى،      ً٘نقتتع، ٗأًتت 

أكالة  قٞ ٗأق٠٘  ٔ ًن ًّ أ تى ل ةٙتف نهِ ذت٣ٞ مبت  ؽءثُتٕ لوتم ن٪ًت كّ        

 ًّ  ٨٨ا ةُح ُٚٞ ً دلٝ، ٗش٘ب ري ٙٞ يف نإل ٓ س.

نهقصٞ نةلء٘لٞ ميلّ أْ لِٔم مبالى ٓ ن نهءص٘ب، ٗلعتغوع مبٌٔتٞ   

ٓتت ٖ نة٘نقتتع ٗن٪حتت ن  نهتت  ألٓوتتد  نؿتت ٙث اتتّ نؿ هتتٞ نإلُحتت ُٚٞ يف ًالتتى  

 نه  مل حءٟ ًِٙ٘  نؿ ظة، ٗلهم ًّ ة٩ي نهء هٛ:

  لوتتم نهتت  لصتت٘ب ، لقتت ٍٙ ً تت مل نة ِٙتٞت نةِتت٘بٝ ًتتّ ةتت٩ي نهقصتتض نةغب٘اتٞت

فةن ٝ نؿ   نإلُح ُٛ يف نهوق ١ ن٪ٗي، ٗلِت ١ نسءٌتع نؾ ٙت ، ًٗتّ ةتٍ بجتٍ       

 وٍ ًّ ة٩ي لوم نهلء٘ح ا نةظلةٝ.ً  مل ن٨ُغ٩قٞ ن٪ٗىل هبِ ١ نإلُح ْ نةح

       لحتتوٚط نهعتت١٘ أكالتتة اوتتٟ  ٗبنةحتت  نهِبٜ٘ نهرتتةٙف ًتتّ ةتت٩ي اٌتتى

قصصتتتٛ لذلنجتتتى فٚتتتٕ ن٪حتتت ن  ٗنؿل ٙتتت ا لرتتتلى  ٚ ،ٗلأجتتتو٘ب       

 ذٚق،وقق ً   هٞ نةء ٞ ٗنهل ٢ ٝ.

    ٕنؿ ٙث اّ ًةنحى لِ ١ نؿةَ نهِبٜ٘ ٗلل ٚى نه ِصة نإلُحت ُٛ يف قٚ ًت

 ٌ ي ٗنهةٗح ُٚٞ نهلةٙ ٝ.لٔ ٖ نةٔ لٞ ٗنؾ

    ْؼ ٙ  ن٪ً كّ نهء بىٚٞ يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ لرلى  قٚق، ٙللتى شلت  أ

 ٗأْ ٙحء ي لٔ  اوٟ ن٪ح ن  لرلى ًب ذة. ،ل ةل ًّ ة٩ي نهقصض
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        لة تتٞ ن٪اٌتت ي نهقصصتتٚٞ ٗنؿل ٙتت ا نهء بىٚتتٞ نة تت ٝ ه٫طلتت ي ةىل

 نهوغ ا ن٪ةة٠.

  ًّ أ ى أْ للْ٘ نة  ٝ نةغب٘اٞ ٧ًةةٝ ٗف اوٞ.ًةنا ٝ نةةنحى نه ٌةٙٞ هوغلى 

       للتتْ٘ طب اتتٞ نهقصتتض ٗنؿل ٙتت ا للٌٚتت ا كبرلٝ،ة٩فتتً  ةتت  لءِتت

ُء  بل اوٕٚ  ن٢ًٌ ًِ  أً  ًّ لق ٍٙ بًثٜ أٗ من٘ل ٛ ٨ ٙغغتٛ  ًءغوبت ا   

نسءٌتع نهت  قت  ل٘ تٕ ةهٚٔت  ًالتى        حنهح٘ق نهء ت بٜ أٗ ٙرتبع بريبت ا ذتةن٢    

 ٓ ٖ ن٪اٌ ي نةغب٘اٞ.

  ًحتت لقٞ ٪فعتتى قصتتٞ لتت ٗب حتت٘ي ٓتت ن نةعتتٌْ٘، ٗبلغٔتت  لِظتت َ       اٌتتى

نجتتتءالٌ بٜ ٙللتتتى ٗشتتت٘شل ةىل أكتتتدل ذتتتةوٞ ًتتتّ نسءٌتتتع، ًتتتّ ةتتت٩ي    

 نهصخف ٗنس٩ا لنا ن٨ُءر ب نه٘نجع.

          لقتت ٍٙ ٓتت ٖ ن٪ُتت٘نع ًتتّ نهقصتتض اتتدل نإلُذلُتتد هءخقتتق أقصتتٟ  ب تت ا

 نهل ٢ ٝ نةة ٘ٝ ًّ ًالى ٓ ٖ ن٪اٌ ي.

ٓت  نهلل مبثنٙت  فةٙت ٝ،  وءٔ  لق تٞ ًل ُٚتٞ لعت٘ع       ف ة ِٙٞ نةِت٘بٝ حب  

 تتتت ٨ً ٗلٔتتتت ١، هءذلنجتتتتى  ٨٨ا نةلتتتت ْ يف لنكتتتتةٝ ن٪ ٚتتتت ي ًلُ٘تتتتٞ       

نهب تت نؿقٚقٛ هللتتةٝ نهبختتث اتتّ  تت ٠ٗ   ٙتت ٝ ؼقتتق هوقصتتٞ نُءرتت بٓ    

 نةغو٘ب يف ىى نهءل هب نة  ٜ نه ٜ ل ا ٙ صف يف اصةُ  نهةنّٓ.

   ٞ  ،ٗٓ ننستتت نةِقغعهةجتتت٘ي ن فتتتةريٍ ٓتتت ٖ نةل ُتتتٞ نه  هٚتتتٞ ة ِٙتتت

نهتتِظرل،ُوخظ ٗلرتتلى ٨فتتد أْ ِٓتت ن ًثنمحتتٞ ابالٚتتٞ ًتتّ  اتت ٝ نهبِتت ١،        

ٗلرتتٚٚ  نه ٌتتةنْ هوٌ٘نقتتع نهء بىٚتتٞ نشل ًتتٞ يف حٚتت ٝ ٓتت ٖ نة ِٙتتٞ نةب بكتتٞ،   

فٔ٘ٙٞ نةل ْ فٚٔ  ل٘ن ٕٔ نه  ٙ  ًّ ن٪ةغ ب نةالرلٝ هوقوق، ًّ ِٓ  ٙء٘ تب  

ظٞ اوٟ ٓ٘ٙٞ نةلت ْ نهت ٜ هحت  حعت بٝ     اوِٚ  اٌى نةثٙ  ًّ أ ى نحمل ف

ن٪ًٞ نإلج٩ًٚٞ، هٚءحتِٟ هول لتب أْ ٙ٘ىتف ٓت ٖ نشل٘ٙتٞ يف أاٌ هتٕ ن٪ لٚتٞ        

 ٗطةٗح لٕ نة ةفٚٞ.
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 كًف ىقدو املدييُ امليىزَ مً خالل القصُ للطفل املشله

 مداخلة مً األستا  حييى بشري حاج حييى

 

وغلى، ٗةلن ك ْ ؼ ٙت   لألٛ نهقصٞ يف نةق َ ن٪ٗي ًّ ن٪ ب نةق َ ه

نةل ْ ٗنهثً ْ ٙ  ت  ظةٗبٝ فِٚتٞ ُٗلحٚٞ، فءخ ٙ  نةل ْ ق  ٙلْ٘ أٓتٍ  

ًّ ؼ ٙ  نهثً ْ، نه ٜ ٙ لءلٟ فٕٚ لت هق٘ي :   كت ْ ٙت  ً كت ْ يف قت ٍٙ      

٪ٗىل ًّ اٌة نهغلى. ٗاِت ً  ُقت َ نة ِٙتٞ    ننهثً ْ (، ٨ٗجٌٚ  يف نهحِ٘نا 

 لهم : نةِ٘بٝ ًّ ة٩ي نهقصٞ هوغلى ٙءغوب

  ةا  ٝ بجٍ ٗةحٚ ١ ة  لقٛ ًّ آة ب يف نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ٪ٌٓٚٞ لوم نهص٘بٝ يف

 قصض ن٪طل ي .

     ّأْ للتتْ٘ نهةٗنٙتتتٞ شتتخٚخٞ، حتتق ٙرتتٚع لتتني ن٪طلتت ي، ٗٓتت٘ ً شتتح اتت

 ، ًٗ  نيللق اوٕٚ ة  ٨ً ًّ أح ن  نهء بٙ  .بج٘ي نهلل 

 ٗ ،ٍٔٚ٨جتتتٌٚ  يف ن٨لء تتت   اتتتّ ًتتت  ذتتت ة لتتتني نهصتتتخ لٞ بظتتت٘نْ نهلل اوتتت

 ٪ٗىل هوغلى .نقصض نهحِ٘نا 

      ْلبحتتٚط نهتتذلن    نهحتترلٝ، نةغتت تٜ، نهءتت بٙ  ( لوغتتٞ نهغل٘هتتٞ، ذتتةٙغٞ أ

 ٨ٙصى ةىل ح  نهءغٚرل ٗنهءب ٙى ع تٞ نهءحتتٔٚى .

 . لِ٘ٙع ن٪جتتو٘ب  ً  لني  جتتتة ، ٗح٘نب، ٗٗشتف 

 . ٜلقَ٘ نهقصتٞ اوٟ ن٨ُءقت ١ هءِ جب نةحء٠٘ نه ٌة 
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 ينة المنورة عبر الرسوم المتحركة؟ف نقدم المدكي

 

 ليلـى اجلَيـي أ.                                                      
 ًءخصصٞ يف ةق فٞ ن٪طل ي                                      

 ق ظةٝ للوٚٞ نهبِ ا ل ة ِٙٞ نةِ٘بٝ                                      

ةٗع يف لقتتت ٍٙ فتتتٚوٍ أٗ ًحوحتتتى بجتتتَ٘   هورتتت

 ًءخةكٞ اوٟ ق ب ًّ نؾ٘ ٝ، هب ٗظع ً  ٙوٛ يف ن٨اءب ب.

  ن :تتنإلا

للّ٘ٙ فةٙتق اٌتى ٙءتأهف ًتّ ًءخصصتني يف أ ب نهغلتى، ٗنهذللٚتٞ،        - 1

ِ بٙ٘، ٗلصتتتٌٍٚ ٗلِلٚتتت  نهةجتتتَ٘ نةءخةكتتتٞ،    ٚٗنإلاتتت٩َ، ٗكء لتتتٞ نهحتتت  

 ٗنهءح٘ٙق.

جتتٚخ طبٔ  نهلتتٚوٍ أٗ نةحوحتتى ل قتتٞ، ٪ْ ؼ ٙتت  نةةحوتتٞ نه ٌةٙتتٞ نهتت   – 2

نهغل٘هتتٞ  –هلتتى ًةحوتتٞ ًتتّ ًةنحتتى نهغل٘هتتٞ نةخءولتتٞ  نهغل٘هتتٞ نةبلتتةٝ  

 نهغل٘هٞ نةءأةةٝ(، زل ا ًٗغ هب من٘ ة شٞ لٔ . –نه٘جغٟ 

اوٟ فةٙق نه ٌتى  تع ن٪فلت ب نهت  لِ جتب ًةنحتى نهغل٘هتٞ نةخءولتٞ          – 3

هغل٘هٞ نةءأةةٝ(، ٗلحء ٚب ًتع  ن –نهغل٘هٞ نه٘جغٟ  – نهغل٘هٞ نةبلةٝ 

ًغ هبٔ ، ةٍ ؽعع لوم ن٪فل ب هوِق س ًّ قبى  ٚتع أطتةنل نهلةٙتق،    

ِ ١ أكالةٓ  لرت٘ٙقً  ٗنُحت  ًً  ًتع طبٚ تٞ ًةحوتٞ نهغل٘هتٞ، ٗأشتوخٔ         ت٨قء

 ٪ْ لِل  ادل نهةجَ٘ نةءخةكٞ.

ٙبتت أ كءتت ب نهحتتِٚ بٙ٘ لءخ٘ٙتتى لوتتم ن٪فلتت ب ةىل ُصتت٘ط ًلء٘لتتٞ         – 4

 ب نإلًلت ْ  تتت ةٝ، ًبء ت ّٙ ق تتت ٞ نهلصتخٟ نةٚح تٞ نه ةلٚتٙ ءٌ  نهوغ ; جِٚ بٙ٘(

 ا نحملوٚٞ، ًتع ًةنات ٝ نجتءخ نَ نهلوٌت ا نهرت ٢ ٞ ٗنةلًٔ٘ٞت ًتّ        تتاّ نهؤ 

 .قبى نهغلى يف ًةنحى منٖ٘ نةخءولٞ

 الجلسة الخ مسة 
 

كيـــــف نقـــــدم المدينـــــة  
ــ  ة للطفــل المســل م المن

عبــ  المجلـــة  ال ســـ م 
          ة  الــنشــيــد ؟المتح ك
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ل   لهم ٙ ٌى فِ ُ٘ نهةجتَ٘ نةءخةكتٞ اوتٟ ةلت نع ذخصتٚ ا   نلتٞ،        – 5

نهغلى، ٗلق ٍٙ نحملء٠٘ نةةري٘ب فٕٚ، اوٟ  للْ٘ ق  بٝ اوٟ ةة بٝ نٓءٌ َ

 أْ ل ةض لوم نهرخصٚ ا اوٟ اِٚٞ ًّ ن٪طل ي ة ةفٞ ً ٠ لقبؤٍ شل .

 نإلُءتتت ج :

نه ا٘ٝ ةىل نفءء ي أقح َ بجَ٘ ًءخةكٞ يف كوٚ ا ٗ  ً  ا نةٌولٞ  – 1

نه ةلٚٞ نهح ٘ ٙٞ، ةل هٚخ ًّ نة ق٘ي أْ للْ٘ ِٓ ن أكالتة ًتّ ذتةكٞ    

ج نهةجتَ٘ نةءخةكتتٞ،  ْٗ أْ ل٘ تت  أقحت َ بجتتَ٘ ًءخةكتتٞ   جت ٘ ٙٞ إلُءتت  

 لثٗ ٓ  مبّ ق  ٙ ٌوْ٘ فٚٔ .

ةُرتت ١ جتتء٘ ٙ٘ٓ ا هوةجتتَ٘ نةءخةكتتٞ، ٗنجتتءقغ ب نهللتت ١نا نهرتت لٞ    –2

 ٗل بٙبٔ  اوٟ لصٌٍٚ ٗلِلٚ  نهةجَ٘ نةءخةكٞ. ، ًّ نؾِحني

ن٨جتتءل  ٝ ًتتّ لتتةنًج ةُءتت ج نهةجتتَ٘ نةءخةكتتٞ نؿ ٙالتتٞ ًالتتى: فتت٩س          – 3

 ً كةًٗٚ ٙ  ٗريرلٖ، ٗنه  ل ٌى اوٟ ل٘فرل نة ي ٗنه٘قد ٗنؾٔ .

ن٨ٓءٌ َ ل ةض ن٪ف٩َ ٗنةحوح٩ا نةِء ٞ اوٟ اِٚٞ ًّ ن٪طلت ي قبتى    – 4

 طّ نؾ للٚٞ ٗنهع ف فٚٔ .نلالٔ ، ٨جءلر ل ً٘

 نهءٌ٘ٙتتى :

 نجءقغ ب ب٦ٗد ن٪ً٘ني، ٗحث أشخ لٔ  اوٟ ن٨جءالٌ ب يف ٓ ن نس ي. – 1

ة بٝ نه٘اٛ لتأْ نهةجتَ٘ نةءخةكتٞ نة٘ ٔتٞ هوغلتى نةحتوٍ، ميلتّ أْ        ة – 2

 لِ بج ؼد ًظوٞ نه ٌى نـرلٜ.

ؼلٚث نهرتةك ا نهحت ٘ ٙٞ نةِء تٞ هوةجتَ٘ نةءخةكتٞ لرتةن١ ةُء  ٔت          – 3

 ًّ قبى نهءولثْٙ٘ لأج  ب فثٙٞ.

 نهءحتت٘ٙتتتق:

 ُٚٞ ًءء ل ٞ.نهذلٗٙج ه٫ف٩َ ٗنةحوح٩ا نةِء ٞ ًّ ة٩ي مح٩ا ةا٩ – 1

 لثٗٙ  نة نبد لِح  ًّ لوم ن٪اٌ ي اوٟ جبٚى نإلٓ ن١. – 2
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ةُءتت ج أ ٗنا قةط جتتٚٞ،ٗأه  ب،٩ًٗلخ ؼٌتتى شتت٘ب ذخصتتٚ ا لوتتم      – 3

 ن٪ف٩َ ٗنةحوح٩ا.

 

 مالحظات بني يدٍ لقفاْ املدييُ امليىزَ والطفل املشله

 و. حمند ســداد عـقــاد      

 إلا٩ًٛ ً ٙة ذتةكٞ جتتِ  ه٩ُء ج ن

          نهح٧ني ن٨جذلنلٚ ٛ ن٪ج جتٛ نهت ٜ هتب أْ لٚتب اوٚتٕ ٓت٘ : ٓتى ٓت ن

 نه ٌى ل وٌٚٛ أك  ميٛ أَ ةق يف لةلٜ٘ ا َ ؟

 ةلن ك ْ أك  ميًٚ  ل بىًٚ  ٗةق فًٚ  فٌ  ا٩قٞ نهغلى نةحوٍ لتٕ ؟ 

         ميلِِتتت  اِتتت  لهتتتم نهتتتتتت٘هتتتت٘ج ةىل اتتت مل نه٘جتتتتتت ٢ى نهء وٌٚٚتتتتتٞ ٗهٚتتتتتخ

 نهالق فٚٞ . نهذلفٚٔٚتتٞ

       ٌّٓى نةغو٘ب اةض نة ِٙٞ يف نهءت بٙ  فخحتب ؟ أَ ميلتّ اةظتٔ  ظت

 ةطت ب ل بىٛ ًرةق ٗاظٍٚ، ٗٗنقع ًبرة ٗ ٚى ؟

       اُ٘  ُق َ نإلج٩َ يف ةط ب نه٘قت ٢ع ةظت فٞ ةىل نهءت٘نبٙ ، كتٛ ٨ٙتةلبط 

 نإلج٩َ يف ألٓ ْ ألِ ٢ِ   ن٢ًٌ  ل ة ظٛ فخحب .

  أْ لةكث اوٟ نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ ًٗل ُءٔت     أححب أْ أٗه٘ٙ ا نةرةٗع هب

 ٗقٌٚٔ  نإلج٩ًٚٞ .

    ٟبٙ  ٝ ٓ ن نةرةٗع ًّ قبى ًةكث ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙٞ هتب أْ لغغت

لةا ٙٞ نه  ٙ  ًتّ نؾٔت ا نة ِٙٚتٞ ٗنـ ًٚتٞ يف نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ، مب ِتٟ أْ        

نةرتتةٗع هتتب أْ ٙلتتْ٘  تتث١ًن ًتتّ ًرتتةٗع أً ُتتٞ نة ِٙتتٞ ظتتٌّ ً ٙحتتٌٟ     

 سءٌع، ٗك ن  ٔ ا أةة٠ كءولتٞ .ة ًٞ ن

 : ِٞٚٙح ٍ ًع نهغلى ٗنة ِٙٞ ٓ٘ نؿ ٙث اّ ةط بنا أج جٚٞ ل ه ً 

 ٗلقةٙبٕ ةىل بٗحتٕ ٗٗ  نُتٕ. ؼبٚب نهغلى ل هِا قٌ   .1



 97 اللق   االستش  ي ح ل المدينة المن  ة  الطفل المسلم

 نه ف ع اّ أشخ لٕ ٗآي لٚءٕ ٗؼبٚبٍٔ ه٫طل ي . .2

ِتتٞ  ل٘جتتٚع  ن٢تتةٝ نهقتتٍٚ ٗنةلتت ٍٓٚ نإلجتت٩ًٚٞ ن٨ ءٌ اٚتتٞ نـ شتتٞ ل ة ٙ        .3

كء ظٍٚ نةح   ٗبا ٙءٕ، ٗنؿلت ى اوتٟ ُظ فتٞ نة ِٙتٞ، ٗححتّ نهء  ًتى       

فٚٔ ، ٗبا ٙٞ نهعٚ٘ل ٗنؿلت ى اوتٟ ًِرتآلٔ ، ممت  ىت َ نة ِٙتٞ ً ظتًٚ         

 ٗح ظةًن ًٗحءقب٩ً .

     يف اصة نهلعتت ٢ٚتت ا ٗنإلاتت٩َ نةلء٘ي، أوِٟ أْ لءخت٘ي شتٚغٞ نةرتةٗع

 ًتً  أٌِٙ  ك ْ .ًّ نهغلى      نةحوٍ ( ةىل نهغلى اٌ٘

   ٍهِ ت ي نةرتتةٗع ٨لتت  ًتتّ نؿتت ٙث اتتّ ةطتتت ب نجتتءالٌ بٜ ًب ذتتتة، ف هتت ا

 نـ ب ٛ  ٚ  ٗهلتتّ !!! 

   ٗهِ تت ي نه ٌتتى ن٨جتتءالٌ بٜ هتتب أْ ٙلتتْ٘ قتت ل٩ً هوءحتت٘ٙق ٗهوقبتت٘ي هتت ٠

ا ًٞ نهِ د، ه ن  اُ٘  ُ َ٘ أفل بُت  ٗب٦نُت  لتني نهِت د، ٗهتِقخ ل حِت        

 لق ب ًبٚ  لِ  ؟؟؟

 ٝنجتتتءالٌ بٙٞ ُ  ختتتتٞ أذتتتت ع اوتتتٟ  ةتتت٘ي ن٨ُءتتت ج نهلتتتين نة٘ تتتتٕ   ٗهللتتتة

لأذل هٕ نةخءولٞ نهِرٚ  نةص٘ب، ٗنه بنًتت  نةص٘بٝ، ٗنةثٙج ًّ نهِرتتتٚ  

 ٗنه بنًت ، ٗنه بنًت  نهلةلُ٘ٚٞ ...

  ٕٗأذ ع يف ٓ ن نإلط ب اوٟ نهِرٚ  نةحٌ٘ع ٗنةص٘ب، ٗلهم هحٔ٘هٞ لِ ٗه

 نًٕ  ك جٚد، جتٛ  ٜ، كٌبٚت٘لة ....(،   نهقع ٙ ، ٗهرٚ٘ع ٗج ٢ى نجءخ

مبتتت  ٙ تتتين ؼتتت٘ي ؼتتت٘ي نة تتت ُٛ ةىل    ممتتت ٙءٚح فتتت ٨ً ٗنجتتت ً  هوءتتتأةة،  

 مم بج ا ًٙ٘ٚتٞ .

          ،ٞنإلط ب ن٨جتءالٌ بٜ ٓت٘ نجتءخ نَ نهِرتٚ  نةصت٘ب اوتٟ أذتل ي كءولت

كؤ  ق لوٞ هوءت نٗي نهء ت بٜ،   ك جتٚد، جتٛ  ٜ، فٚت ٙ٘،  ٜ يف  ٜ،      

هوقِ٘نا نهلع ٢ٚٞ، نجءخ نَ نجٍ نةِتءج نهء ت بٜ   لةُ ًج ح ج٘لٛ، لح٘ٙق 

 .(هذلٗٙج ًِء  ا ػ بٙٞ كءولٞ أةة٠ ق  لت ب ا٘ن٢  ٓ ًتٞ 
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    ٝ ًٗرتتتةٗع اظتتتٍٚ ة ِٙتتتٞ اظٌٚتتتٞ;  تتت ٙة لتتتتٕ أْ ٙلتتتْ٘ ٗلحتتتٔ٘هٞ ق اتتت

هءأجتتٚخ قِتت ٝ فعتت ٢ٚٞ ؼٌتتى نجتتٍ نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ، للتتْ٘ ٗن ٔتتٞ ةق فٚتتٞ      

 ٘بٝ .جٚ حٚٞ  ِٙٚتٞ هوٌٌولٞ ٗهوٌ ِٙٞ نةِ

       ٚلعتع ذتةكٞ   جتتتتتتِ  ( ةدللٔ  نهل ًوتتتٞ ٗنهغ٘ٙوتتتٞ يف ةُءتتت ج ن٪ُ ذتتتت

نةصتتتت٘بٝ ه٫طلتت ي; نهِ  ختتٞ ٗنهةن٢ تتٞ ػ بٙتتً  ٗةق فٚتتً ، لتتني ٙتت ٜ ًةكتتث    

 ع٘  ٗ بنج ا نة ِٙٞ نةِ٘بٝ هءِلٚ  ً لةنٖ ًِ جبً  .

 

 دكًف ىقدو املدييُ امليىزَ للطفل املشله مً خالل اليشففً

 مداخلة لألستا  حييى بشري حاج حييى

ٓ ٖ ٩ًحظ ا أبنٓ  ظةٗبٙٞ كتٛ ُقت َ نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ هوغلتى نةحتوٍ       

 ًّ ة٩ي نهِرٚ  نشل  ل ٗنحملبب ه٫طل ي .

 . ٞأْ للْ٘ أهل ى نهِرٚ  بذتتٚقٞ، ٗنهبخ٘ب ةلٚلت 

 . أْ ٙلْ٘ نهرتغة ٓ٘ نهبٚد، ف٩ ٙ ءٌ  نهرلى نة ٗب 

 ٗنةل ْ ًال ي : نـِ ق، لِ ١ نةح   .أْ ٙةلط لني نهرخض ٗنؿ    

 : ٨ل  أْ ٙء كة نه ّٙ ٙلءبْ٘ نهِرٚ  ه٫طل ي ٩ًحظءني ٓ ًءني 

ٙق٘ي نهرٚ  اوٛ نهغِغت ٜٗ ٙةمحتٕ نهلل : نهِرتٚ  كوٌت ا ً ت ٗ ٝ، ٗأهلت ى        .1

 .ق ٗ ٝ، ف٩ه٘ت أْ ٙ ٓب هلظ ٗنح  ًِٔ   ْٗ أْ ٙ ي اوٟ ذ١ٛ 

ب أْ للتْ٘ نهولظتٞ لنا ةوت ١ ُٗلت ل     ٙق٘ي نهر اة قٌ٘  أل٘ نه٘ف  : ه .2

ٗقتت٘ٝ، ٨ٗٙصتتح أْ للتتْ٘ ًتتّ لٗنا نشلٌتتخ، ٗهلتتّ ًتتّ لٗنا نهتتةُني،       

 ٗلق ب ً لقى أ ٗنا نهبٚ ْ; لق ب ً ٙحٌ٘ نهِرٚ  ةىل ًةنلب نإلحح ْ .

 ٘قٛ ًتع  تتت ٚ  يف حقى ػتةٙا، كٌت  ف تى أمحت  ذ    تتهب أْ ٙ٘ه  نهِر

ُ ذتتتٚ ٜ(، ٗٙ٘جتتتف نةصتتتةٙني، ٗكٌتتت ي بذتتتٚ  يف جوحتتتوٞ  أ  ي تتتتتتأطل

 .نه ظٍ ًع  لةناٍ ن٪قصٟ(
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 كًف ىقدو املدييُ امليىزَ للطفل املشله عرب اليشفًد

 و. سليه عبد القادر

  ذ اة ٧ًٗهف قصض ه٫طل ي

٨بٙتتتب أْ هورتتت ة  ٗبًن ًٌٔتتتً  يف نؿٚتتت ٝ، ٗيف حٚتتت ٝ نه تتتةب ة شتتتٞ،      

 :، ةٍ   ١ أل٘ و َ ٙق٘يف هر ة  ٙ٘نْ نه ةب; كٌ  ق ي اٌةلّ نـغ ب 

َ   ٗه٨٘ ة٩ي جِ ٔ  نهر ة ً  ب٠  لغ ٝي نه ٩ ًّ أّٙ ل٧لٟ نةل ب

ُٗ وتٍ أْ نهرت ة ه تب  ٗبًن ًٌٔتتً  يف ُصتة نهت ا٘ٝ نإلجت٩ًٚٞ يف نة ِٙتتٞ       

 ،ك تتب لتتّ ً هتتم ، ححتت ْ لتتّ ة لتتد نةِ٘بٝ،حٚتتث ٓتتب ذتت ةن١ نهةجتت٘ي 

 ٗاّ  ِٕٙ نؿِٚف، ٗهءلِٚ  ; هو ف ع اّ بج٘ي نهلل اب نهلل لّ بٗنحٞ( 

اق ٢تت  ًٗتتثناٍ نةرتتةكني، ٗقتت  ٗب ا اتت ٝ أح  ٙتتث لتتبني فعتتى ٓتت١٨٧         

 ،(( هجيذذوأو واأ لسذذجكأم ذذي)) : نهرتت ةن١ يف شتتخٚح ًحتتوٍ ; ًِٔتت  ق٘هتتٕ     

. لتى ةْ  ((شذجأعلذقأقذفننأمذعأنذ  يعأ لذاللأمسذ تاللأحلش فأهؤالءأ لثالثذةأ)) : ٗق٘هٕ 

ٞ لتتني تتتتأ لٚأْ لقتتٍٚ ًبتت بتٝ  ٩َ تتتت٘ي يف نإلجتتتتد هو ةتةحتت ٠ نهقب ٢تتى نذذلطتت 

، فوٌتت  كحتتب  ، ٗلتتني ةغٚبٔتت  ٗةغٚبتتٕ    اةٓ  ٗذتت اة نهةجتت٘ي  تتتتذ

 ( ٗةغٚبٕ;  ةود لوم نهقبٚوٞ يف نإلج٩َ.حح ْ  نؾ٘هٞ ذ اة نهةج٘ي 

اوتتٟ أْ نهرتت ة ا ًتتٞ، ٗنهرتت ة نةغِتتٟ ة شتتٞ; ًتتّ لتتةن  نإلُحتت ُٚٞ    

   ١، فٌ  ًّ أًٞ ٨ٗقَ٘ يف أ ُٟ نةرتةق أٗ أقصتٟ نةغتةب، ًٗتّ قبتى      

ج٩َ ٗل ت ٖ; ة٨ شلت  لةنةٔت  نهرت ةٜ ٗنهغِت ٢ٛ، ٗٙت ي ٓت ن اوتٟ أٌٓٚتٞ          نإل

 نهر ة ٗلأةرلٖ يف نهِلخ نهبرةٙٞ .

ٗةتت   تت ١ نإلجتت٩َ; ٓتت  ب ٓتت ن نهلتتّ، ُٗقتت ٖ ممتت  ٙرتتِٕٚ; ًتتّ كوٌتتٞ  

ة ط٣تتتٞ أٗ ُ لٚتتتٞ، ٗحتتتةبٖ ًتتتّ نهللتتتة ٗنه٘ةِٚتتتٞ ٗن٨مغتتت ط ٗنهلحتتت  ،   

ٗنهحٌ٘، ٗنبلقتٟ لتتٕ ةىل    ٗأطوقٕ يف ا٘نمل بحبٞ ًّ نؿق ٗنـرل ٗنهغٔة

 آف ق لوٚق ل إلُح ُٚٞ نة٧ًِٞ نهلةميٞ .
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ٌٓٚتتٞ ٗألوتت  أةتتةًن، ةتت  ٓتت٘ ً تتةٗل اتتّ    أٗذتت ة نهغل٘هتتٞ نةغِتتٟ أكالتتة  

ًتع   نهغلى ًّ كُ٘تٕ شتلخٞ لٚعت ١، كتى ًت  ٙلءتب اوٚٔت  ٙصت ب قتٖ٘         

ٟ نهثًّ،ُٗحتءغٚع ًتّ ةت٩ي ن٪ُرت٘ ٝ       ( أْ منت٫ ح  تٞ نهغلتتى   نهرتت ة نةغِت

٘  نهحتتتتتٌ ع نهلغةٙتتتٞ ةىل  ْ، (، ف هءِتتت ريٍ جتتتتتٌٞ ًتتتّ جتتتتتٌ ا نؿٚتتت ٝ ٗنهلتتت

( ل وتتتٍ نهغلتتتى نهءِ جتتتق،ٗنهء٘نتْ،ٗوِخٕ ٗنة٘جتتتٚقٟ  لعتتت٘نلغٔ  نهرتتتةاٚٞ

نهغبغتتٞ ٗنهحتتةٗب، ٗنهلوٌتتٞ نةغِتت ٝ ؼلتتة يف نهغلتتى ًل ُتتً  شلتت ، ٗلصتتخبٕ   

 .ن٪ُ ذٚ  نه  لوق ٓ  يف طل٘هءٕ ً ٠ نؿٚ ٝ، ًٗ  ًِ  ة٨ ٗٙء كة أةة

ًّ نهقٍٚ نإلمي ُٚٞ نهِبٚوتٞ ميلتّ تبأت  ًتّ ةت٩ي ذت ة        رلًنلى ةْ كال

ن٪طل ي، ة  وٌوٕ نهرت ة ًتّ  ت ي ٗلتأةرل ات طلٛ ٗ ت نُٛ، ٗنةرت ٓ  نهٚتَ٘         

أْ ن٪طل ي ٙحٌ ْ٘ ٗولظتْ٘، فإًت  أْ ُقت َ شلتٍ نهِت فع نةلٚت ، أٗ أْ ميت٫ٗن        

     ٘ ٗنهتت  مل  ،ٓتت ن نؾ ُتتب ًتتّ ن٪ريتت ُٛ نهحتت ٢ ٝ، نةلءقتتةٝ ةىل نهِظ فتٞت ٗنهحتتتٌ

للءتتب شلتتٍ أشتت٩ً، ٨ٗلِ جتتب أاٌتت بٍٓ، فٔتٛت اوتتٍٚٔ أل٠ا ًب ذتتة ٨بٙتتب يف       

 ٙللٛ . لهم، ٨ٗل  ًّ لق ٍٙ نهب ٙى نهِ فع، أً  فة  نةِع ٗنإلُل ب ف٩

ٗوالتتى نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ اتت٘نمل بحبتتٞ هإللتت نع; ةتت  فٚٔتت  ًتتّ كِتت٘ت ًٗتتآةة  

٪اوتٟ، ٗنهرت ة   نُح ُٛ م٘ ه بد  ٗبًن يف لغٚرل نهء بٙ  نإل  ;ًٗل ةة ًٗ  مل

 ٨ٙقَ٘ اوٟ فةنغ، ٗة٨   ١ ذ ةًن ة ًٗٙ ، ًٌٔ  حلى ل هثة بل ٗن٪٨اٚب ..

نة ِٙٞ نةِت٘بٝ ٓتٛ نةلت ْ نهت ٜ ذتٔ  قٚت َ نه ٗهتٞ نإلجت٩ًٚٞ، ٗذتٔ           

نهلتتالرل ًتتّ نة٩حتتٍ نإلجتت٩ًٚٞ نـ هتت ٝ   لتت ب، أحتت ، ن٪حتتثنب (، ٗذتتٔ     

يف  ِب لٔت  أاظتٍ نهة ت ي يف نهءت بٙ ،     ُثٗي نه٘حٛ، ٗٓٛ نة ِٙٞ نه  لعتٍ  

ٗيف ًق ًءٍٔ جتٚ ن٪ُبٚ ١ ٗنةةجوني، ٗجٚ  ٗه  آ َ اوٕٚ نهص٩ٝ ٗنهحت٩َ،  

ٗنهحرلٝ نهِب٘ٙٞ ًو٣ٚٞ ل ة٘نقف ٗنةر ٓ  نهةن٢ ٞ، نه  والى أكدل ًؤٍ  ن٢تٍ  

ه٫ لتت ١ ٗنهرتت ةن١، ٗفٚٔتت  جتترل نه ٌ هقتتٞ نهلبتت ب يف نهءتت بٙ    ألتت٘ للتتة،       

 (، محتتثٝ، ًصتت ب لتتّ اٌتترل، .....  ، تٗ تت ا نهتتِا  اوتتٛ اٌتتة، االٌتت ْ، 
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. ٗكى ٗنح  ًتٍِٔ لٗ ات٘نمل ٗآفت ق; لِعتح     بظٛ نهلل أٍِ  ٗريرلٍٓ كالرل;

 جرللٕ ل هةٗاٞ .

ًحت   قبت ١،  بتى     ِٓ ن ن٪ً كّ أٙعً  : نةحت   نهِبتٜ٘ نهرتةٙف،   

ٗٓت ن ٙت اُ٘  ٗٙت ا٘ أ لت ١      أح ،  بى نهةً ٝ، نـِ ق، نهبقٚتع ....ٗريرلٓت ...  

نةحوٌني ةىل نجءؤ َ ٓ ٖ نهةً٘ت ٗنهرخصٚ ا ٗن٪ا٩َ ٗنة٘نقع، فٌٚ  ٙ ٘  

اوتتٟ ُ ذتت٣ٞ نةحتتوٌني لتت هِلع، ٗنهبِتت ١ نةلٚتت ، ٗةذتتب ع نهتتِلخ نةءغو تتٞ ةىل       

 نهةً٘ت ٗنهقٍٚ ٗنهبغ٨٘ا ٗنإلمي ْ ...

  أاظتٍ   ٪ُ ذٚ  ح٘ي ل م ٓ ٖ نة٘ظ٘ا ا، كءبتد  نل م  ٗق  كءبد 

 ُٚتٞت أُ ذتتٚ  ًصتت٘بٝ ل ةظتتٔ  ل تتم قِتت٘نا ن٪طلتت ي،  ةُحتت ْ ( فٌ٘اتٞت ًتتّ  

  نهلةج ْ (   ُٚٞ أُ ذٚ  اّ ب  ٨ا نإلجت٩َ، أكالةٓت  اتّ كبت ب      ٗكءبد 

ٍٔ، ٗكءبتد      نهصخ لٞ    أل٘ للة، اٌة، االٌ ْ، اوٛ، ة هت  ( بظٛت نهلل اِت

اّ فوحغني فٌت٘اءني   ات٘ ٝ    كءبد  . كٌ    تٓةنا ( اّ تٗ  ا نهِا 

 ٚبٞ(، ٗأاءق  أُين يف أٗي نهغةٙق، ٗأوِتٟ أْ ِٙرتط نهرت ةن١   هٚوٟ، أبظِ  نهغ

ٗن٪ لتت ١ هو غتتت ١ يف ٓتت ن نةٚتت نْ نـصتتٚب، ٗأوِتتٟ أْ هتت  ٓتت١٨٧ ًتتّ نهتت اٍ   

نؾ  ; ً ٙبوغِ  ل عً  ممت  ُصتب٘ ةهٚتٕ; ًتّ ةبجت ١ قبٞت نة ِٙٞت نةِت٘بٝ يف قوت٘ب          

    فو نا ن٪كب  ; أحب لِ  ن٪طل ي .

 

 يىزَ للطفل املشله عرب دلالت األطفال كًف ىقدو املدييُ امل

 فَد بً فيصل احلجــيأ.

   ً ٙة ؼةٙة فوٞ ل جٍ ه٫طل ي 

 ُبت ٝ ل بىٚتٞ :

   ;) ٞأٗي فوتتٞ أطلتت ي اوتتٟ ًحتتء٠٘ نـوتتٚج نه ةلتتٛ ك ُتتد فوتتٞ  نهةٗظتت

ٓتتت / 1379نهتت  أجحتتٔ  ن٪جتتء ل   طتت ٓة نهثكرتتةٜ ( ٙةمحتتٕ نهلل جتتِٞ     
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جتتتب ٞ ٗارتتتةّٙ اتتت  ًن، ًٗتتتّ نة٧جتتتف أْ  َ (. هلِٔتتت  ل٘قلتتتد ل تتت  1959

 نهلالرلّٙ ٨ٙ ةفْ٘ ٓ ٖ نهةٙ  ٝ يف ًِغقٞ نـوٚج .

      ِٞٓتت ( ىٔتةا    1397ل   فوٞ  نهةٗظٞ ( لالٌ ُٛ ارتةٝ جتِٞ، أٜ يف جت

 ٗ د ؼةٙةٓتتت  ٙ قتتت٘ب قٌتتت  بأفوتتتٞ   ححتتتتّ ( اتتتّ ٧ًجحتتتٞ التتت ى، 

 ةجخ ق، هلِٔ  ل٘قلد ك هم ل   ة٩  جِ٘نا لقةٙبً .

   ِٞلتّ جتوٌٚ ْ نهةٗٙرت  فوتٞ     ٓت( أش ب نهحٚ  ابت  نهتةمحّ   1402يف ج

  نهربى (، ٗٓٛ ن٬ْ أق َ فوٞ أطل ي ج ٘ ٙٞ ل٘نشى نهص ٗب .

      ،ْ ِل٘نىل ش ٗب ا   ًّ ف٩ا ن٪طل ي : نؾٚتى نؾ ٙت ، نهتةٗن ، جتت

 فةند، أُتخ، ل جتتٍ، ٗريرلٓ  .

  نهص ٘ل ا نه  ل  ُٚٔ  ف٩ا ن٪طل ي: 

 نهءخ ٜ نهبرتةٜ :

 نهغ ق ا نهقٚ  ٙٞ نه  ًوتٞ :ُ ب ٝ 

        ٗأريوتتتب ًتتتّ ٙ ٌوتتتْ٘ يف فتتت ي نهغلتتتى ا نةءٚتتت بٍٓ ةًتتت  ؿٌ جتتتٍٔ، أ

 هو٘  ٓٞ، أٜ هٚح٘ن ًّ نةءخصصني .

 ،ميلّ أْ لغوق نسوٞ يف أٜ ؿظٞ.ةْ مل للّ نهقٚ  نا ًقءِ ٞ و ًً  ل ه ٌى 

 نهءخت ٜ نة  ٜ :

 . ٝؼء ج نسوٞ ةىل ًٚثنُٚٞ كبرل 

 ة  ٙٞ ا هٛ .ح ٍ نةخ طةٝ ن 

 ي يف نه  مل نه ةلٛ ٨لةلتح، ٗأريوبٔ  ٙ ءٌت  اوتٟ   تب ف٩ا ن٪طلتوتتأري 

، زلتترل، نه اتتتٍ :  ً  تت ، جتتِ ْ، نهرتتبى، أمحتت ، نهحتتِ ل  ، أجتت ًٞ  

 .ا١٩ نه ّٙ، أطل ي نهَٚ٘(
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  اٌَ٘ نه٘ج ٢ى نةغب٘اٞ لقَ٘ ب٦ٙءٔ  اوٟ نإلا٩ُ ا، ٗجت٘ق نإلا٩ُ ا يف

طلت ي نهغةلٚتٞ   ن٪٦ٙٞ ن٨جتءالٌ بٙٞ ست٩ا   ةنه ف ي نهغلى ظ ٚف، ا ن أْ

 ٨ٗلقَ٘ اوٟ نإلا٩ُ ا . ،لقَ٘ اوٟ ًص  ب أةة٠

       ٗ٨لت  هوٌ وتٞ أْ لقتتَ٘ اوتٟ ب٦ٙتتٞ نجتءالٌ بٙٞ نحذلنفٚتتٞ   جتبٚخ لتتْ٘ٗ (، أ

 لقَ٘ اوٟ  اٍ ةرلٜ أٗ حلً٘ٛ ة لد ٗٗنظح .

نةرتتل٩ا نـ شتتٞ نهتت  ل  ُٚٔتت  فتت٩ا ن٪طلتت ي يف نةٌولتتٞ نه ةلٚتتٞ      

 نهح ٘ ٙٞ :

 . قوٞ نهلء ب نةءخصصني يف ك طبٞ نهغلى 

           قوتتٞ نهةجتت ًني نهتت ّٙ ؼءتت  ٍٔ فتت٩ا ن٪طلتت ي للالتتةٝ . ٗٓتت ن ٙ تتين

اوتٟ نشل٘ٙتتٞ، ًِٗ جتبٞ     ً ناءٌ   نسوٞ اوٟ ط ق ا ة ب ٚٞ، مم  ٧ٙةتتة جتوب  

 نحملء٠٘ هو ٌٔ٘ب .

         هم ا  ٝ نهقةن١ٝ يف نه ت مل نه ةلتٛ أقتى للتالرل ًتّ نه ت مل نهغةلتٛ، ٗكت 

اِ  ن٪طل ي نه تةب أقتى ًتّ أطلت ي نهغتةب، ٗات  نا نهقتةن١ٝ اِت  أطلت ي          

 نـوٚج أقى ًّ أطل ي نه ٗي نه ةلٚٞ ن٪ةة٠ ...

 ق ات ٝ أج جٚٞ يف نه ٌى نإلا٩ًٛ :

      ٘أقتت٠٘ نه٘جتت ٢ى نإلا٩ًٚتتٞ لتتأةرلًن ٓتتٛ نهتت  لحتتءٌة هلتتذلٝ ط٘ٙوتتٞ; حءتتٟ هتت

 ،ًالتت ي : فوتتٞ أُتتخ ك ُتتد لحتتٚغٞ  تت ًن   ةتترل نه ٌتتى أ ًٗتتٕ ٗةْ قتتى (،  

 فوٞ جِ ْ ( .

   نةرتتت بٙع نهق٘ٙتتتٞ نهقصتتترلٝ نةتتت ٠ ةْ ل٘قلتتتد ىءلتتتٛ أةةٓتتت  لحتتتةاٞ ًالتتتى

  ًرةٗع ج٩َ، فوٞ ًةحب ، فوٞ كٚ٘ ك ت(.
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   ت  ـــــــي ت اللقـــــــ
االستشـــــ  ي حـــــ ل 
ــــــة  م ضــــــ ي المدين
المنـــــــ  ة  الطفـــــــل 

ـــــــــــــــــــــلــــالمس            مــــ
........ 

ٗنهصتتت٩ٝ ٗنهحتتت٩َ   ،نؿٌتتت  هلل بب نه تتت ةني 

 اوٟ ة ا نةةجوني ٗآهٕ ٗشخبٕ أ  ني ٗل   :  

ةُتتٕ يف ٙتتَ٘ نـٌتتٚخ نؿتت  ٜ ارتتة ًتتّ ذتتٔة 

ٓتتتت، اقتتت  ًةكتتتث عتتت٘  ٗ بنجتتت ا  1427ذتتت٘ني 

نة ِٙتتٞ نةِتتت٘بٝ لء تت ْٗ ًتتتع نهِتت  ٜ ن٪ لتتتٛ ل ة ِٙتتتٞ    

نةِتتت٘بٝ نهوقتتت ١ ن٨جءرتتت بٜ حتتت٘ي ً٘ظتتت٘ع نة ِٙتتتٞ    

نةِ٘بٝ ٗنهغلى نةحوٍ،حعةٖ ا   ًتّ نةخءصتني لالق فتٞ نهغلتى ًتّ أجت ل ٝ       

 تتت ً ٚني ٗذتتت ةن١ ٗقص شتتتني ًٗرتتتةفني اوتتتٟ لتتتةنًج ن٪طلتتت ي نإللناٚتتتٞ       

لثُٙ٘ٚٞ ٗأشخ ب ذتةك ا ةُءت ج فتين ة شتٞ ه٫طلت ي ٗب٦جت ١ ؼةٙتة        ٗنهءو

 ف٩ا ة شٞ ل ٪طل ي.

ٗ ة٠ ُق س ً٘جع اوٟ ً ٠ مخخ  وح ا شب حٚٞ ًٗح ٢ٚٞ ًءء هٚتٞ  

هوٌخ ٗب نهال٩ةٞ نةقذلحٞ، ٗٓٛ : ًت لن ُقت َ هوغلتى نةحتوٍ ًتّ لت بٙ  نة ِٙتٞ        

نهءقِٚتٞ نؿ ٙالتٞ    ًٗ  ةٔ  ٗأا٩ًٔ  ٗفعت ٢ؤ ، ٗكٚتف ُق ًتٕ اتدل نه٘جت ٢ى     

 نةخءولٞ، ٗنة ٘ق ا يف جبٚى لهم، ٗق  أٗشٟ نسءٌ ْ٘ مب  ٙوٛ :

ٝ ذل٩ً ًٗعٌُ٘ ً ه٫طل ي ًّ  ٚع ( 1 ٞ نؾ٘  ٟ ةُء ج أاٌ ي فِٚٞ ا هٚ نه ٌى او

وٍ ٗنهدلُت ًج نإللناٛت          ى : نهقصٞت ٗنهلٚت بٝ لرٌت نةةنحى نه ٌةٙٞ اّت نة ِٙٞت نةِ٘ت

ُٛ ٗأذتتتةطٞ ن٪ُ ذتتٚت  ن   لٚٞ    ٗنهءولثٙتت٘ت بٝ ٗنهتتتدلنًج نؿ جتت٘ت ٘اٞ ٗنةصتت٘ت ةحتتٌت

ط نةحتتتةحٚٞ، ل هوغتتٞت نه ةلٚتتٞت ٗهغتتت ا نهرتتت ٘ب     ٗن٪ه تتت ب نهء وٌٚٚتتٞت ٗنهِصتت٘ت

 . نإلج٩ًٚٞ ن٪ةة٠

( ةُر ١ ٧ًجحتٞ هإلُءت ج نةت ك٘ب يف نهلقتةٝ نهحت لقٞ ٙرت بن فٚٔت  ٣ٚٓت ا         2

 ةق فٚٞ ٗة نبٙٞ ًٗ هٚٞ، ًٌٔءٔ  ن٪ج جٚٞ نإلذةنل اوٟ ً لق َ . 

ٞ اٌتى هوٌرتةٗع نةت ك٘ب ؼت   فٚٔت  ن٪ٗه٘ٙت ا ٗٙ قت  شلت  ٗبذٞت          ( ٗظع ةغت 3

 .اٌى ة شٞ
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( نجءالٌ ب ل بٙ  نة ِٙٞ نةِ٘بٝ نهق ٍٙ ٗنؿ ٙث يف  ٘نُبٕ نإله لٚٞ ٗػِب 4

 نؾ٘نُب نهحوبٚٞ ًٗةنحى نهلث ٗنهصةنا ا يف نة٘ن  نةِء ٞ ه٫طل ي . 

الق فتٞ نهغلتى اوتٟ نإلجتٔ َ     ( حم نشل٣ٚ ا نإل نبٙٞ ٗنهالق فٚٞ نه  شل  شوٞ ل5

يف ًرةٗع نة ِٙٞ نةِ٘بٝ ٗنهغلى نةحوٍ، ٗحم نحملحِني ٗنهغٚ٘بّٙ اوٟ 

 ةق فٞ نهغلى اوٟ  اٍ ٓ ن نةرةٗع . 

( طتتتةي ً٘ظتتت٘ع و٘ٙتتتى ن٪اٌتتت ي نإلا٩ًٚتتتٞ ٗنهالق فٚتتتٞ نشل  فتتتٞ ٗنـ شتتتٞ    6

ق ل هغلى نةحوٍ اوٟ نشل٣ٚ ا نهرةاٚٞ نة ءٌ ٝ هولء٠٘ يف ةًل ُٚٞ نإلُل 

 اوٟ لوم نهدلنًج ًّ أً٘ني نهثك ٝ . 

( ة تتةن١ ًحتت لق ا هلء لتتٞ نهقصتتض ٗن٪ُ ذتتٚ  ٗنهءٌالٚوٚتت ا ٗنةحتتةحٚ ا   7

نةحتتتءٌ ٝ ًتتتّ لتتتةن  نة ِٙتتتٞ نةِتتت٘بٝ ه٫طلتتت ي، ُٗرتتتة ن٪اٌتتت ي نهلتتت ٢ثٝ  

 ًٗل فأٝ أشخ لٔ . 

( نهءخغٚط إلُر ١ ًءخف، أٗ قحتٍ يف ًءختف نة ِٙتٞ، اتّ نة ِٙتٞ نةِت٘بٝ       8

 نهِبٜ٘ ٗن٬ة ب نهء بىٚٞ يف نه ٔ٘  نهء هٚٞ .  يف نه ٔ 

( نهذلكٚتتث اوتتٟ نإلُءتت ج نهءولثٙتتُ٘ٛ اتتّ نة ِٙتتٞ نةِتت٘بٝ ه٫طلتت ي ٗة شتتٞ       9

 نهدلنًج نهءالقٚلٚٞ ٗنهذلٗوٚٞ . 

( نهغوب ًّ نةح٣٘هني اّ نةِت ٓج يف ٗتنبٝ نهذللٚتٞ ٗنهء وتٍٚ لقت ٍٙ نة ِٙتٞ      10

 ِٙٚٞ ٗنهء بىٚٞ .نةِ٘بٝ هوغ٩ب مب  ِٙ جب ًل ُءٔ  نه 

( ن٨جتتءل  ٝ ًتتّ ًرتتةٗع ل ظتتٍٚ ًلتتٞ نةلةًتتٞ يف ةُءتت ج نةتت٘ن  نهالق فٚتتٞ   11

هوغلى نةحوٍ ٗة شٞ ذخصٚٞ ًلٛ، ٗةا ن  ذخصتٚ  ًت ُٛ ًٗ ُٚتٞ    

ل هرتتلى نةِ جتتب، ٗنهء تت ْٗ ًتتع فتت٩ا ن٪طلتت ي هِرتتةٌٓ  يف قصتتض 

 ٝ .ًص٘بٝ ُ  خٞ، ؤٚ ًن إلش نب فوٞ أطل ي ة شٞ ل ة ِٙٞ نةِ٘ب
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( ؽصٚض بكّ يف نة٘قع نإلهلذلُٗتٛ ةةكتث عت٘  ٗ بنجت ا نة ِٙتٞ      12

ثٗ  ل ة وً٘ت ا نةِ جتبٞ هرتةوٞ ن٪طلت ي نهت ّٙ      ٙ ت  ،نةِ٘بٝ هالق فٞ نهغلتى 

 ٙحءخ ًْ٘ ذبلٞ ن٪ُذلُد .

ل٘ ٕٚ نهرتلة ٗنهءقت ٙة سوتخ ة نبٝ ًةكتث عت٘  ٗ بنجت ا نة ِٙتٞ        ( 13

ٗةةةن٢تٕ مبعتٌُ٘ ا ةمي ُٚتٞ ا هٚتٞ      ،حوٍنةِ٘بٝ ٨ٓءٌ ًٕ لالق فٞ نهغلى نة

ًتّ نهتذلن  نؿعت بٜ نهقت ٍٙ ٗنؿتت ٙث هوٌ ِٙتٞ نةِت٘بٝ، ٗطوتب للتتةنب        

ٓتتت ن نهوقتتت ١ ًٗء ل تتتٞ لِلٚتتت  ل٘شتتتٚ لٕ ٗؼقٚتتتق ن٪ٓتتت نل نةة تتت٘ٝ ًِتتتٕ،  

ٗل٘ ٚتتٕ نهرتتلة ٗنهءقتت ٙة أٙعتتً  هوِتت  ٜ ن٪ لتتٛ هء  ُٗتتٕ يف ةلتت ي ٓتت ن     

 . ٌٕ٘ن يف ل حنهوق ١، ٗؾٌٚع نه ّٙ اٌو٘ن فٕٚ ٗأجٔ

 

 

 

 


	كيف نقدم معالم( ) المدينة للطفل المسلم..؟
	الواقع والمعوقات..؟
	أ .  محمد إبراهيم الدبيسي
	في الوقت الذي صار فيه إحصاء الكتب المؤلفة عن (المدينة المنورة) حقلاً معرفياً يتعاقب الباحثون فيه على رصد تلك المؤلفات وإحصائها..وفرزها وتصنيفها وفق مجالاتها الموضوعاتية؛حتى ألفينا غير مؤلف يعنى بهذا المجال من التأليف أوالإحصاء الببلوغرافي و الوصفي( )،...
	وإذا كانت هذه المؤلفات تتوجه إلى قراء من ثقافات واهتمامات وذوائق مختلفة،فلا يضيرها منهجياً؛ أن لم يكن الطفل في تصورها كعنصر معتبر لذاته لحظة الكتابة،بما يمكن وصفه: بأنه كم وركام عددي ونوعي من المؤلفات، لا يمكن للطفل مقاربتها، أو استيعاب مفرداتها ومضام...
	ماذا نقدم للطفل عن معالم المدينة المنورة ؟ وكيف تقدم تلك المعالم اليوم؟
	المدينة المنورة.. بقيمتها الدينية والحضارية،وبمكوناتها من معالم وآثار وشواهد، كيف نختار من ذلك الفيض ما يمكن أن يتصوره الطفل ويتفاعل معه ويعيه ؟
	وذلك إذا ما اتفقنا على الحقائق والنظريات التربوية؛التي تعتبر الكتابةَ للطفل نوعية من الكتابة تشترط مراعاة المراحل النفسية والعقلية والوجدانية له، وخصائص  واحتياجات نموه في كل مرحلة( )؟
	وإذا ما اتفقنا كذلك على أن ما يمكن أن يُعتد به من هذه الكتابة (النوعية)؛ يتماس مع الواقع الثقافي الذي نعيشه، والذي تشكل المؤلفات التي أشرنا إليها آنفا جزءاً منه؛ بحكم الاختصاص الموضوعاتي لتلك المؤلفات، وتصنيفها المعرفي، نصوصاً نظرية وأخرى إحصائية أو و...
	وهو مايستدعي السؤال ويحركه من مكمن الضمنية إلى مشهد العلن، كما افترضت الفقرة (ب) من محاور هذه الندوة، هل ثمة معوقات تحول دون تقديم معالم المدينة المنورة للطفل..؟
	وإذا ماحاولنا تلمس إجابة ما،عبر استعراض أبرز بنى ذلك الواقع؛ فسنجد أننا إزاء (معوقات وموانع) استقرت وترسخت لدى الطفل، واستوطنت ذاكرته وقولبت ذائقته وحاصرت نطاق مداركه؛ تتمثل في نظري في محورين يعبران عن حقيقة هذه المعوقات ويمثلانها،ودون إزالة هذه المعو...
	1-التعليم :
	كرَّس التعليم صورة نمطية عن المعالم والآثار،ورسَّخ صورة ساكنة لها في الوجدان،عبر سياقات ومضامين ومفردات مواد كـ(التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية)( )،وأمثلة ونماذج (للمعالم المدينية) كالمسجد النبوي وقباء والقبلتين وأحد والبقيع وسيد الشهداء وغيرها، ف...
	مفردات ومفاهيم تعليمية؛ تغيِّب ماهية تلك المعالم،وتقلل من أهميتها، وتبتذل أساليب وطرائق عرضها!حيث ينزع الحديث عنها إلى ترسيخ ما يراه واضعو المناهج من مفاهيم ومبادئ عقيدية دينية ومعلومات تاريخية: (أسماء وأرقام.. وتواريخ أزمنة.. وأسماء مواضع)، يتلقاها ا...
	(المدينة المنورة هي المدينة التي هاجر إليها نبينا محمد (، وأقام فيها الدولة الإسلامية، يوجد فيها المسجد النبوي والحجرة الشريفة، وتقع وسط منطقة ذات حماية طبيعية متمثلة في جبل أحد في الشمال وجبل عير في الجنوب، تجري فيها أودية هي وادي قناة والعقيق ويبلغ...
	ثم يمضي واضع المنهج معرِّفاً بالمعالم الإسلامية الشهيرة بالمدينة المنورة،وهي في نظره أربعة: (المسجد النبوي، وبقيع الغرقد، ومسجد قباء، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، ثم يعرِّف الحرم النبوي بسطر واحد بقوله: (في المسجد النبوي الشريف توجد الحجرة ا...
	هذا هو نموذج تقديم (معالم المدينة المنورة) للطفل، نقص واجتزاء وسوء عرض، تماثله نماذج أخرى ـ في بقية المقررات ـ عن بقية المعالم التفصيلية للمدينة المنورة؛ بعضُها وليس كلُّها، يتم اختزال مكانتها بأسطر وبعض أسطر،هي أول ما ينقش في وجدان الطفل وذهنه عن عا...
	وهـذا مما يفتق سـؤالاً ملحاً عما يمكن أن يبقى ـ فضلاً عن أن يترسخ ـ في وجدان الطفل من قيمة للمكان ومعالمه؟ وما يمكن أن يوضع كإرهاصات أو لبنات أولى وتوطئة ـ في ذلك الوجدان ـ يُبنى عليها لاحقاً ما يعمق قيمة المعالم وأهميتها في وجدان الطفل وذهنه، ومايشد ...
	ومن ثم فالآثار والمعالم -بوصفها مكونات تاريخية وحضارية للمكان، تشكل قيمة رمزية حضارية في ذاكرة الناس -تختزل لديهم في (شواخص خربة)؛ لاقيمة ولا أهمية لها،بل إنها تنطوي-في رأيهم- على موجبات محوها وإزالتها؛ بوصفها تتضمن مايخدش الالتزام الديني والنقاء العق...
	ويستأثر هذا الموقف بموافقة وتسليم شـبه مطلقين؛ من لدن شريحة في المجتمع،يُقدم لها ذلك الرأي المناوئ كحقيقة قاطعة، ويتم الإلباس عليها باستثارة عاطفية انفعالية مرتكزها ومحركهاالخوف الأبدي على سلامة العقيدة،وتهويل عقدة الإثم ! ومن غير المستحيل بيان الحقائ...
	وإذا كان واضعو المناهج ينصون في مقدمة مناهجهم على تحقيق مراحل النمو الخمسة:( الجسمي والعقلي والاجتماعي والروحي والوجداني)( )،عبر تلك الحزمة من الموضوعات المنتقاة، ووفقاً لما تعبر عنه أدبياتها ومضامينها،فأي نمو عقلي أو وجداني أو روحي،ذلك الذي يُغَّيب (...
	كيف يتم تجاهل قيمة المكان ومعالمه، التي رسختها مبادئ الإسلام وقيمه الروحية؛ التي تروم بناء الشخصية وفقا لاحتياجاتها الفطرية،ومتطلبات نموها السوي،وربطها بالواقع الحياتي،والتسامي بوجدانها، بحسب الأحاديث النبوية والسيرة المطهرة،حيث تحتل المدينة المنورة ك...
	وفي البخاري أن النبي الأكرم ( وقف في وادي العقيق،فأتاه منادٍ من السماء،وقال: ((صلّ فإنك في الواد المبارك،وقل: عمرة في حجة))( ). كما ثبت بالأسانيد الحديثية الصحيحة وكتب السيرة: تعلق عدد من الصحابة رضوان عليهم بالمعالم التاريخية والنبوية وتقديرهم الاعت...
	لقد أُقصيت هذه النصوص والمفاهيم من مناهجنا التعليمية، وغُيِّبت، وأزيح بعضها  من سياقاته النصية إلى سياقات أخرى؛ تجاهلت فاعليتها الدلالية بحسب سياقها الموضوعي، وباعتبارها دالة ومؤكدة على قيمة المكان ومعالمه،ومن ثم فصلت وتناءت عن الوجدان المسلم!الذي يم...
	2- الإعــلام:
	وأقصد الإعلام بأنواعه ومساقاته ومجالاته المتعددة..والذي أضحى في ظل ثورة الاتصال ومستجدات الاكتشافات والتقنيات والوسائط الرقمية وتنوع أقنية البث الفضائي؛ يشكل جزءاً محورياً من حياتنا..وعنصراً من عناصر تشكيل الثقافة والوعي، وتلوين الذوائق وصياغة الاتجاهات.
	ومع حقيقة هذه الفرضية ووجاهتها، إلا أنه لم يستغل من هذه المعطيات المتنوعة سوى البرامج التلفزيونية والإذاعية والكتيبات والنشرات الإعلامية، وجهود بعض شركات الإنتاج في إصدار الأقراص المدمجة، التي تحاول تقديم قصص الغزوات والأحداث التاريخية، ومن هذا اليسير...
	وما يخص المدينة المنورة منها يركز على الجوانب العمرانية والتنموية العصرية..ويكرر أدبيات الخطاب الإعلامي النمطي..في تمحوره على تقديم مظاهر التنمية العمرانية في سياق مناقبي وصياغات إنشائية اعتادها المتلقي، ولم تعد تستدعي انتباهه أو تشده..في ظل وفرة الخي...
	كما أن ذلك النزر اليسير الذي يوجه (لمعالم المدينة المنورة) يتم تقديمه بأسلوب تقليدي يعتمد التعليق الخطابي المباشر على الصور والمشاهد المصاحبة، ولا أستبعد أن يكون قدر منه مرتهناَكذلك لذات الفهم والتصور الأيديولوجي؛ الذي يحكم واضعي المناهج التعليمية..و...
	وفي كلا الحالين فالنتيجة واحدة ..وهي أن (معالم المدينة المنورة) وبفعل عوامل التغييب والإقصاء والإهمال المتعمد.. غدت أقرب ما تكون إلى المعلوم المجهول،أو الحاضر الغائب.
	وغدونا نغشى معالم كـ(أحد والخندق وقباء والقبلتين والعقيق والبقيع وسلع وبطحان والآطام)..وغيرها..ونتوهم معرفتها كاستجابة بدهية وتلقائية لمعايشتنا لها، ولوجودها الفيزيائي ..المفصول بفعل ذينك العاملين عن التعالق مع الثقافة السائدة وتداعيات الوجدان الحرة ا...
	وإذا كنا نواجه سؤالاً بشيء من المسئولية التي تلقي ثقلها على إحساسنا وتقديرنا للواجب المعرفي والأخلاقي تجاهها :  ماذا نقدم للطفل المسلم من معالم المدينة المنورة ..؟وكيف نقدمها..؟
	فإننا إزاء واقع في اتجاهين متباينين في السبب والنتيجة وهما:-
	أ-محصول الجهود المعرفية والتأليفية عن (المدينة ومعالمها) .
	ب-محاور ومعوقات تقديم هذه (المعالم) للطفل، وهما (التعليم والإعلام)المرتهنان لذلك الواقع السائد والضاغط الذي يحكم أفراد المجتمع، والمحددات والمستقرات القناعية التي تؤزهم للانقياد التام خلف دعوى إزالة المعالم وهدم الآثار، بوصفها خطراً على سلامة العقيدة،...
	ومن ثم فنحن بمواجهة واجب يحتم اختراق أو إزالة عوامل الإعاقة، بمراكمة جهود أولئك المؤلفين الذين كتبوا عن المدينة، واهتموا بمعالمها،مراكمة نوعية وفق إستراتيجية علمية دقيقة،ووعي بالمسئولية المعرفية،تعيد توظيف هذين المحورين توظيفاً علمياً نقياً من الهواجس...
	وهي في الآن ذاته تفرغ (المعالم) من قيمتها،وتنتحي بها جانباً مغايراًً لسياقها الموضوعي ومغيباً لبعدها القيمي،ومن ثم تغرِّبها عن الوجدان،وتحصنه ضدها؛ عندما تختزلها في (شواخص مجردة) دالة على أحداث،أو مشهد لتلك الأحداث،دونما اعتبار لمكونات المكان ومعالمه ...
	والخطوة النوعية في نظري في هذا الصدد..تكمن في استثمار الدلالات النصية الواردة في الأحاديث والسيرة النبوية المطهرة -عن هذه المعالم -التي تؤسس قيمة عليا للمكان في التصور الإسلامي، لإعادة الاعتبار إليها في وجدان الطفل، فالدين هو أول مكونات الهوية إضافة إ...
	وقد دلت النصوص الدينية على مكانة تلك المعالم،كما نصت على قيمة المكان في الوجدان المسلم،وأكدت على هذا المعنى في أكثر من مناسبة بما يسعنا البناء عليه في موضوعات تُقدم للطفل في إطار المنهج الدراسي، أو في الأنشطة اللامنهجية..بحيث يكون كل َمعْلَم موضوعاً ب...
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