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افولا وبٔا ديسلا .د  

 
ةيناسنإلا مولعلا ةعماجب دعاسملا ةيبرعلا ةغللا ذاتسأ  

 ىدل يجيردت لكشب اًقوثAو رثكأ ةكباشلا ربع ةمدقملا سيردتلا تاودأ تحبصأ انيبأ مأ انئش
 يف غمادلا ليلدلا لعلو ،ءاوس Sدح ىلع نيلوئسملاو رومألا ءايلوأو نيملعتملاو نيملعملا نم ريثكلا
 تاغللا ميلعت يفو ،ةماع ةفصب ميلعتلا لاجم يف ةلئاه ةيبعش تنرتنإلا باستكا وه رضاحلا تقولا
 ،موي دعب اiموي ديازتت ةكباشلا ىلع نيملعتملاو نيملعملا دادعأ نأ ظحالملاف ،ةصاخ ةفصب ةيبنجألا
 فورظلا ءاqجلإ دعبو ،ةرتاوتملا تازاجنإلل مهتيؤر دعب ميلعتلا نم عونلا اهل مهحايتراو مهلبقت ديازتيو
 حاجن رئاشب مهل تلمح ةريبك ةينمز تارتف رورمو دعبو ،ىتش بابسأل ميلعتلا نم عونلا اذهل ةيساقلا

  .أشن ذنم هبكرب قحتلا نم ةعاجنو ،هتاجرخAم نسAحو ميلعتلا نم عونلا اذه

 سوريف" ةحئاج نم رشابملا ميلعتلا هنم يناعي يذلا نهارلا فرظلا يف ةلاقملا هذه فدهتو
 ةلواحمو سفنلا عم ةديكأ ةفقِو ةصاخ اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم ةفقول نيعللا "انوروكلا

 ؟هدعب امو نهارلا فرظلا لظ يف ةصاخ ةفصب �يباحسلا ميلعتلا هاجت مهتاهاجتا راوغأ ربسل ةداج
 ىلع ءاضقلاو ؟ةرورضلاب اهانيعو دق نوكن نأ بجي يتلا هتالكشم ىلع بلغتلاو ؟هعم انلماعت ةيفيكو
 هفصوب نحن انتعانق ىدم ىرحألابو ؟ةقباسلا انبراجت لالخ اهانهباج دق نوكن نأ بجو يتلا هتايدحت
 مأ ؟كلذل رارطضالا نود ىتح هيلإ ءوجللا اننكمي يذلا كلذ ،رشابAملا يناديملا ميلعتلا نع ءفكلا ليدبلا
 !بسحو ،لطب ال كوخأ ربجAم :عئاذلا يبرعلا لثملا ليبق نم وه هيلإ انعره نأ

  -اiعيمج -انيضق ثيح ىلإ ،اًليلق فلخلل عوجرلا نود ةلاقملا هذه لوانت يف عورشلا اننكمي ال
 اهيبستنمو اهسانُأ طسوو ةعماجلا راوسأ انب طيحAت يعماجلا انمرح يف انيميلعتو انمُّلعت تارتف مظعم
 تاعاق لخاد سيردتلا ةنهم ةسرامم يف جرختلا دعب انأدبو ،اهيلع نيددرتملاو اهيف نيلماعلاو
 لاب ىلع رطخي ملو ةرشابAم ةيلعافت ةقيرطب ،تاعماجلاو زكارملاو دهاعملاو سرادملاو تا�يلكلا لماعمو
 ،ةكباشلا تاناكمإب اiنيعتسم ،رتويبمكلا زاهج مامأ هتفيظو سرامAي امبر هنأ -دقتعأ اميف- ةتبلأ اqندحأ
 !!ملاعلا ربع ةفلتخمو ةعونتم ةريثك تايسنجل اiملعمو

 هلصف يف اiزراب اiملعم نوكيل تاqحومطو اًلامآ هسفنل مسر دق اندحأ نوكي نأ يف كشن الو
 تارودلا ربع هيديرمو هيبردتم نيب وأ ،مهينارهظ نيبو هبالط عم هزكرمو هدهعمو هتعماج وأ هتسردمو
 !!يباحسلا ءاضفلا يف اiعراب اiملعم نوكي نأو دب ال هنأ اiموي ركف لهف ،كانهو انه ةيبيردتلا
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 ةيناديم تاربخ دهاعملاو سرادملاو تاعماجلا ةقورأ يف لمعلاو ةيتايحلا انبراجت انتبسكأ ،معن
 بالطلل سيردتلا يف ةريبك ةعونتم قئارطو ،رخآل ملعم نم اًفيكو ا�مك ةرورضلاب تفلتخا نإو ،ةريبك
 تايلآ نم كلذ ريغو ،مهباقعو لب ،مهيزيزعتو ،مهعم تالعافتلاو تاشقانملا ءارجإو ،مهيزيفحتو
 ةسام ةجاح يف نآلا نحن اهو ،ةريثك قراوفو فورظ بسحب ،ةرشابملا ةيميلعتلا ةيلمعلا تايضتقمو
 اiميلعت ٌءاوس ةكباشلا ربع ميلعتلا عم لماعتلا يف -اهيلع قوفتت مل نإ -اهيهاضت تاربخ بسكل
 .رشابAم ريغ وأ اiرشابAم

 عم ةيبرعلا ةغللا ملعت ةيمهأ اiمامت اوكردأ دق ملاعلا لوح نآلا نيريثكلا نأ نم مغرلا ىلعو
 ةغللا ملعت ىلع لابقإلا ديازتو نهارلا انرصع يف تنرتنإلاو رتويبمكلا ةزهجأ ىلإ لوصولا ةلوهس
 ىودج مدعب ةعانق ىلع لازي ال نم انم نأ ةرارم دشألاو لب ا�قح فسؤملا نم نكل ،ريثألا انلاجم ةيبرعلا
 اذه سيل !رشابملا يناديملا ميلعتلا يف اهتاريظنب اiسايق هتاجرخم ضافخناب ٍنمؤم ،يباحسلا ميلعتلا
 سيردتلا نولضفي نييميداكألا نم %9 نأ تاءاصحإلا بسحبف ،ليلد الب ًءاع�دا وأ ،بيغلاب اiمجر
 ةيبلاغلا نأ نظأو ،هنولضفي الو كلذ نولعفي ال انم ةئاملا يف 91 نأ ينعي اذهو ،طقف اiمامت اiينورتكلإ
 1.تنرتنإلا ريغ ناكم يأ يف سيردتلا لضفت ةئاملا يف 91 نم ىمظعلا

 تاعانقلا رييغت اهلوأ لعل ،ةكباشتAم اiنايحأو ةيزاوتم ةريثك طوطخ يف لمعلل ةجاحب اننإ
 ٍرارطضا نع ال ،عاتمإلاو عادبإلاو نكمتلل يعسو اiضرو �بح نع رييغتلا كلذ نوكي نأ ىَل وَألاو ،ةيصخشلا
 ،ةثيدحلا ةيلعافتلا ةيميلعتلا جماربلا نم ةماتلا ةدافإلاو ةكباشلاو رتويبمكلا عم لماعتلا يف ٍرابجإو
 بذج يف ةلثامم ةعاجن قيقحت نع كيهان ،هعجنأو ليعفت ريخ اهليعفتو ةحاتAملا ةعئارلا تاناكمإلاو
 كئارألا ىلع مه امبرو اننودهاشيو انيلإ نوعمتسي دق نيذلا كئلؤأ )نئاب�زلا( نيملعتملاو بالطلا
 !!نيهال نيثباع وأ نيسمحتم نيداج ،نيلباقتم

 ىدل فغشلاو ةشهدلا تاذ ثادحإ ىلع نورداق نحن لهو ؟نودعتسم نحن لهف ،يرمعلف
 !!حرسملاو لمعملاو ءانفلاو ةعاقلاو لصفلا يف انك امك نيقلتملا انبالط

 طاشنلاو ،ةبهاللا ةسامحلاو ،ةباَّثولا حورلا سفنب لمعلا ىلع نورداق ،انسفنأ ،نحن له :لق لب
 عفنلاو لعافتلاو ةسرامملاو فاشتكالاو ملعتلاو ميلعتلل ةقاوتلا سفنلاو ،ةريثألا ةبغرلاو ،ريبكلا
 يف مهنأب نوعناق تنرتنإلا ربع سيردتلا يف انم نوديجلا له ،اiريخأو !!ليصوتلاو ءانبلاو ةدافإلاو
 ؟ديدج وه ام لك ىلع عالطلا ربع ،رارمتساب مهبيلاسأو مهقرط نيسحتل ةسام ةجاح

 
 
 

 
 

1 - teaching-online-https://www.chronicle.com/interactives/advice 



[DOCUMENT TITLE]         اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا 
  

 

 
 تنرتنإلا ربع ميلعتلا رودو ةيمهأ

 ةفصب تاغللا سيردتل ةادأك ةلئاه تايناكمإب عتمتت تنرتنإلا ةكبش نأ نآلا تاراشإلا ةلفان نم
 تاذ ةكبشلا ىلع ةمئاقلا ايجولونكتلا نأ )1993( زرياس ركذ دقو ،ةصاخ ةفصب ةيناثلا تاغللاو ،ةماع
 2:يف ريبك لكشب مهست نأ نكمي ذإ ،مهمو ريبك رود

 ،ةيرشبلا ةربخلا نم ريبك ردق ةجلاعم بالطلل ةيملاعلا بيولا ةكبش حيتت ثيح :يبيرجتلا ملعتلا .1
 مهسفنأب ةيبيردتلاو ةحراشلا تاوطخلا ذيفنتو ءادأ لالخ نم ملعتلا مهنكمي ،ةقيرطلا هذهب
 نيعدبم مهنم ريثكلا حبصي كلذب ،اهريغو جماربلاو ةكباشلاو ةزهجألا عم رشابملا مهلماعتب
 ميدقت هتاذ تقولا يف لAهسي تنرتنالا ربع هنأ كش الو ،ةفرعملل نيقلتم درجم اوسيلو
 مهدعاسيو ،ايلعو ايند ريكفت تاراهم ةيمنت يف اiريثك دعاست ةلعافو ةبذاج قرطب تامولعملا
 تاءافك قيقحتو ةءارقلاو علطتلاو فاشتكالاو راكتبالا نم ريثكلا ىلع ةكباشلا ىلع لمعلا كلذك
 .ةديفمو ةعونتم

 حرملاب طبترت ام اiبلاغ اهنأل ؛بالطلا نيب اiعويش رثكأ ربتعت رتويبمكلا ةزهجأ نأ مولعم :ةيعفادلا .2
 ةصاخ ،مهتيعفاد ةدايزو بالطلا زيفحت ةدايز يف ةزهجألا هذه لثم ببستتو ،ةيرحلاو باعلألاو
 ةيلالقتساب نورعشي بالطلا لعجي امم ،ةطشنألا نم ةقئار ةعونتم ةعومجم ميدقت متي امدنع
 .اهتاردق تاذلا فاشتكا يف ةبغرو ىلعأ ةيعفادو ربكأ

 زيزعت يف بالطلا ةكبشلا ىلع دمتعملا ميلعتلا دعاسي نأ نكمي :هجاتنإو بلاطلا زاجنإ نيسحت .3
 ءانب ىلع مهتدعاسمو ملعتلا هاجت مهفقوم ىلع يباجيإلا ريثأتلا لالخ نم ةيوغللا مهتاراهم
 يف اiسيئر اiرود ملعملا ىلع نأ كش الو ،مهسفنأب مهتقث زيزعتو يتاذلا ميلعتلا تايجيتارتسا
 .كلذ

 دراوم مادختسا بالطلا عيمجل لهسAي هنأ يباحسلا ميلعتلا ايازم نم :ةساردلل ةيلصأ داوم ميدقت .4
 داوملا هذه ىلإ لوصولا نكمي .مهلزانم نم وأ ةسردملا يف ءاوس ةيلصألا ةءارقلا داوم نم ةفلتخم
 .ةقيقحلا يف اهراعسأب تنروق ام اذإ اiيبسن ةضفخنم ةفلكتب ةعاسلا رادم ىلع

 اوقتلي مل صاخشأ عم لصاوتلا ةيناثلا ةغللا بالطل نكمي يباحسلا ملعتلا قيرط نع :ربكأ لعافت .5
 ةطشنأ ضعب يطعت ،كلذ ىلع ةوالع .لصفلا يف مهئالمز عم لعافتلا اiضيأ مهنكمي ،اًقلطم مهب
 .اiيئاقلت تنرتنإلا ربع مهنيرامت حيحصت لالخ نم ةيبلسو ةيباجيإ لعف دودر بالطلل تنرتنإلا

 ينواعتلا ملعتلا نم اiريثك نوُط�بثملا وأ نولوجخلا بالطلا ديفتسي نأ نكمي :عيرستلاو ديرفتلا .6
 عنم نود ،اًظوحلم اiمدقت مهلاثمأل يباحسلا ميلعتلا ققحي نأ نكمي .بلاطلا ىلع زكري يذلا يدرفلا
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 نيلا نيقوفتملا كئلوأل ةبسنلاب لاحلا سفن .مهبسانت يتلا ةعرسلاب لمعلا نم مهنارقأ
 دهجلا لذبو تقولا صيصختب نيحلستم ةزيجو تاقوأ يف ةيميلعتلا جماربلا زايتجا نوعيطتسي
 .اًفيكو ا�مك ىلعأ ةجردب مهملعت ةيلمع عيرست مهنكمي ءالؤه لثمف ؛ربكألا فغشلاو

 الإ ،مهبتك مادختسا مهناكمإب لازي ال بالطلا نأ نم مغرلا ىلع :تامولعملل دحاو ردصم نع Aدعبلا .7
 ةجيتنو ،تامولعملا رداصم نم فالآلا فاشتكاو ةبلعملا ةفرعملا نم بورهلل صرف مهمامأ نأ
 .تافاقثلا ددعتم ملاع يف تاصصختلا ددعتم ملعتلا ىلإ ةجاحلا يبلي مهميلعت نإف ،كلذل

 هيف حبصأ ملاع يف ،يفاقث قايس يف ةيبنجألا ةغللا ةسارد متي نأ بجي :ةيملاعلا ةفقاثملا .8
 لوصو ليهست وه ،ةغل لكو لب ،ةيبرعلا ةغللا سردم بجاو نإف ،اiراشتنا رثكأ تنرتنإلا مادختسا
 لصاوتلا نوسراميو ،يملاع يسارد لصف يف نونطاوم مهنأب نورعشي مهلعجو بيولا ىلإ بالطلا

 .هتاقاط ىصقأب يملاعلا ىوتسملا ىلع
 

 بويAعو ايازم ،تالاكشإ :تنرتنالا ربع ةيناثلا ةغللا ميلعت

 لبق ال تالكشمل دحوأ ا�لحو ،ةضورفم ةجاحو ،اiسوملم اiعقاو ،انرشأ امك ،يباحسلا ميلعتلا حبصأ
 نم عونلا اذه نأب نيقي ىلع نحنف كلذ عمو ،هربع الإ تاسسؤمو اiدارفأ اهيلع بلغتلل ةقاط الو
 نم نوريثكلا ىري دقف ؛ةالابم ال وأ ةعانق ،اًطخAس وأ اiضر ،رخآل صخش نم هيلإ ةرظنلا فلتخت ميلعتلا
 دقو ناجرملاو توقايلا هنود نمو ميمعلا ريخلا اهؤلم ةنج تنرتنإلا ربع ميلعتلا ةيناثلا ةغللا يملعم
 ةلحرمل اًطسو ا�لح هاري نم كانهو ،هيف مهتاذ اوققحو مهتلاض اودجو نمل كلذك وه لعفلاب نوكي
 هاري دقو ،!!تاهيهو ،هنم صلختلل ةحئاجلا ءاهتنا رظتني وه اهو بسحف عمجأ ملاعلا اهب رمي ةبيصع
 ةيملعتلا ةيميلعتلا جماربلاو اiمومع ةكباشلاو رتويبمكلاو تاينورتكيلإلاب اهميدع وأ ةلصلا فيعض
 وه اذهو ،ناكمإلا ردق اهنع داعتبالا ىلوألا نمف اهنم برتقا نم لك قرحت ةدصوم اiران اiصوصخ ةثيدحلا
 !بير ال ،نيكسملا جذومنلا

 فدهلا ةغللا ةيميلعت اهجاتحت ةريثك تاموقمل يباحسلا ميلعتلا راقتفا نم مغرلا ىلعو
 ميوقتلاو مييقتلا لامعأو تارابتخالاو تابجاولا حيحصتو لعافتلاو زيزعتلاو ميوقتلا تايلمعك
 تايلمعلا هذه لثم ليهستب تماق يتلا جماربلا ضعب دوجو ىلإ ةراشإلا ةرورض عم ،اهوحنو ةبقارملاو
 اiسوملم اiعقاو راص دق ميلعتلا نم عونلا اذه نأ الإ ،ةليلقلاب تسيل ةجردل ةيملعتلا ةيميلعتلا
 نم عونلا اذه ناك نئلو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيناثلا ةغللا ملعت يف عساو قاطن ىلع مدختسي
 ال يتلا بويعلا ضعب هتايط يف لمح دق هنأ الإ ،نايعلا ىلع ةيفاخ ريغ ةنيعم ايازم بلج دق ميلعتلا



[DOCUMENT TITLE]         اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا 
  

 

 اهلكلكب يقلت لعفلاب ةعقاو تالكشم كانه نإف كاذو اذه لبقو  ،اهراكنإ وأ اهلهاجت اiضيأ نكمي
 :لاثملا ليبس ىلع اهنمو ،ميلعتلا نم عونلا اذه ىلع ليقثلا

 عتمتلاو ،لاعفلا يوقلا تنرتنالا كالتما ىلع ةملعتملا تائفلا لك ةردق مدع :ىلوألا ةلكشملا
 امدنع "كيام لوقي امكو .اذه يف ءاوس لكلا سيلو ،بير ال ،لاملا كالتمال كلذ عضخي ثيح ،هايازمب
 يف ةاواسملا مدع اياضق نإ لوقلا نكمي ،ناكسلا ددع يلامجإ ىلإ لوصولا ةيناكمإ يف رظنلا متي
 .)1996 ،كيام( ةيميلعتلا تائيبلا يف بالطلاو ةغللا يملعم نم لكل طيبثت يه تنرتنإلا ىلإ لوصولا
 .ليصفتلاو حرشلا نم ديزمل جاتحي ال رمألاو ،ءالجب اذه سملن اiديدحت ةيبرعلا انتائيب يف انلعلو

 لماعتلا يف ةيناث ةغل اهفصوب ةيبرعلا يملعتمو يملعم نم ريثكلا فعض :ةيناثلا ةلكشملا
 نم ةدافإلا ىلع ةردقلا فعضو ،ةفلتخملا هجماربو تنرتنالاو رتويبمكلاو ةينورتكيلإلا ةزهجألا عم
 ةيناثلا ةغللا يملعتمل قلق ردصم نوكي ام وهو !ملعتلاو ميلعتلا لاجم يف ةبيهرلا اهتاردقو اهتاقاط
  .3اذه يف كش ال ،نيملعملاو

 همييقتو ماع ىوتحمو تاعوضومو ةطشنأ نم هيف امب مدقملا جهنملا :ةثلاثلا ةلكشملا
 نيملعملا نم لكل ةمهمو ةصيوع ةلكشم هذه لازت ال ذإ ؛اهيلإ مدقملا ةفدهتسملا ةئفلل هتبسانمو
 هذه فارطأ نم نوريثكلا اهقيطAي ال دق ريبادتو تاطايتحا مزلتسي ام وهو ،ءاوس Sدح ىلع نيملعتملاو
 .)( ةيلمعلا

 ،تاصصختلا لك يفو ماع لكشب ةكباشلا ىلع ةحاتملا تامولعملا ةرثك ،ةعبارلا ةلكشملا
 .ةددحم تامولعم ىلإ لوصولا مهتلواحم ءانثأ نيملعتملا كابرإ ىلإ يدؤي دق ام ةيوغللا ةصاخبو
)Chafe، 1999(. ي مل نإAملعتم لواحي نيح ءالجب كلذ سملن انلعلو ،فارشإلاو هيجوتلا ملعملا نسح 
 ال ،كيتأيو ،كارشلا يف عقي ام اiريثك هنإف ،ام ىنعم نع ثحبلا لهؤم ريغ وهو اًفده ًةغل ةيبرعلا

 !!باجAعلا بجعلاب ،كش

 

 

 

 

 
3 -http://old.hltmag.co.uk/jan07/sart02.htm 
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 ةيناثلا ةغللا ميلعت يف تنرتنإلا ربع ميلعتلا ايازم

 يف وجرملا ليدبلا هفصوب يباحسلا ميلعتلا نآلا اهب درفنا ةيزم مهأ ىسانتن نأ نآلا اننكمي ال
 هنكمي يذلا لثمألاو بسنألا ليدبلا هلعلو ،هيلإ ةبطاق لودلا تاجلأ يتلا ةيساقلا فورظلا هذه لثم
 ذإ ؛ةدوشنملا ىوصقلا اهدودحل لصت مل نإو ىطسوُلا اهدودح يف ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا رييست
 بالطلل ومنلاو روطتلا يف ةمهاسملاو ملعتلا رارمتسا يف ةدعاسملا ةيمهأ -يباحسلا ميلعتلا– هيفكي
 .فوفصلاو لحارملا عيمج يف لودلاو

 تافاسمل لدابتلل طقف سيل ةريبك ةدئاف تاذ تنرتنإلا ةكبش نوكت نأ نكمي ،كش نودبو ،معن
 ينورتكلإلا لصاوتلا نم عاونأ ةثالث كانهف ؛دحاو يسارد لصف يف بالطلا طبرل اiضيأ نكلو ةليوط
 ،لصفلا جراخ ةينورتكلإلا ةشقانملاو ،بلاطلاو ملعملا نيب لصاوتلا :دحاولا لصفلا لخاد ةنكمم
 4.يلعفلا تقولا يف لصفلا لخاد ةينورتكلإلا ةشقانملاو

 بحاص ملعملا عم لصاوتلا نم -فدهلا ةغللا ملعتم– ملعتملا يباحسلا ميلعتلا نَّكم امك
 هقطنو هئادأ نيسحتو ملعتلا تايلمع هل لهسو ،هيدي ىلع ةغللا يقلتو ملعتلا هل لهسو ناسللا
 ةرداق ةردان ةئفل الإ اiرفوتم نكي مل ام وهو ،امهنيب ناكمزلا دعب ىلع ،ةريبك ةجردب هتاراهم ريوطتو
 ،ةغللا هذهب ةقطانلا نادلبلا تاعماج يف ملعتلاو هيلإ رفسلا وأ ناسللا بحاص ملعملا بالجتسا ىلع
 !!ليلق ددع كئلوأب اiسايق ءالؤهو

 ىلع ،لعفلاب هربجأ دق نكي مل نإ ،فدهلا ةغللا ملعم ربجي يباحسلا ميلعتلا نأ فورعملا نمو
 نم نكمتلل اiعفد هعفدو ،ةماع ةفصب تنرتنإلاو ايجولونكتلا هاجتو ههاجAت هتاعانقو هترظن رييغت
 ناكأ ءاوس ةكباشلا ربع ميلعتلا ءادأ نم نكمتلا فدهب ةدعاسملا تايلآلاو لئاسولاو جماربلا نع ثحبلا
 .اًقحال اهثبو سوردلا ليجست ربع مأ رشابم لعافت يف كلذ

 عجارملاو رداصملل هريفوت يه ةحضاولا يباحسلا ميلعتلا نم عونلا اذه تازيم نم نأ امك
 سيماوقلاك كلذو ،ةيناثلا ةغللا ميلعت قايس يف ةعونتمو ةريبكو ةشهدم ةروصب تامولعملاو
 يف ةدوجوملا كلت ،ةرشابملا وأ ةلجسملا سوردلاو تاهويديفلاو اهعورف لكب ةغللا بتكو مجاعملاو
 يباحسلا ميلعتلا نكم اiضياو ،اهريغو ،بويتويلا جماربو ،ةصاخلا تاحفصلاو تايدتنملاو ،عقاوملا
 تالاجم يف ةيليمكت ةيوغل ةطشنأ ريفوتو صصقلاو رعشلاو تالاقملا لثم ةيعادبإلا لامعألا ميدقت"

 
4 - http://www.readingmatrix.com/reading_projects/lee/ 
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 ،تاقصلملاو ،فحصلاو ،ةجمربملا تارودلاو ،تافنصملاو ،ةيساردلا تارودلا بتكو ةغللا ملعتل ةددحم
 نويزفلتلاو ويدارلا لثم ،ىرخأ طئاسوب هذه لامكتسا متي .كلذ ىلإ امو ،تاصاصقلاو ،روصلا تاقاطبو
 طئاسولاو رتويبمكلا ةزهجأ ىلإ ةفاضإلاب ،لافطألا بعلو باعلألاو ويديفلا ةطرشأو حئارشلاو
 .)Singhal، 1997( ."ةددعتملا

 ذإ ؛يباحسلا ميلعتلا اهرفوي يتلا عيرستلاو ديرفتلا ةيلمعب صتخي اميف اًقباس انرشأ امكو 
 يتلا ةعرسلابو ،لقتسم لكشب ةغللا ةسارد ءرملل تنرتنإلا ربع ،ةغل يأو ،ةيبرعلا ةغللا ملعت حيتي
 رثكألا ناكملاو تقولا رايتخا ءرملل نكمي ثيح ،ينمزلا هلودج لاغشنا ىدم نع رظنلا ضغب ،هبسانت
 امب هميلعت ةيلمع عيرست يف ءرملا تنرتنإلا ربع ةساردلا دعاستف .ةفدهتسملا هسوردل ةمءالم
 ،هتايح تابلطتمو هلمع تاقوأل هميظنتو هرفاوتو هتيلهأ ىلع اiدامتعا هب ةصاخلا ةعرسلا عم قفاوتي
 ناك ءاوس ملعتملا بساني امب ملعتلا جمانربو بولسأ رايتخا يف ةنورم كانه نأ يسانت اننكمي ال امك
 ةلوهسب اهيلإ لوصولا نكمي يتلا تايوتحملا نم تنرتنإلا هرفوي ام وهو ،يصخش ضرغل وأ لمعلل كلذ
 .رسAيو ةلوهس يف سرادلا دي لوانتم يف

 ،مهنيب نم رايتخالل ةذتاسألاو تارودلا نم اiديدع ملعتملل رّفوي يباحسلا ميلعتلا نأ ىفخي ال امك
 ال نمم ،راطقأ ةدع وأ »دحاو رطق يف ملعم دي ىلع ملعتلا ىلع ملعتملا مغرAي نأ اًلوبقم دعي ملف
 ءاقتنالاو رايتخالا هناكمإب حبصأ لب ،ًةqو نqع هيلع زكارملاو تاسسؤملا مهضرفت نمم وأ ةءافك يوذ مهاري
 ىلع فرعتي نأ ملعتملا ناكمإب حبصأ ةرورضلابو ،اiعيمج اهنم ديفAيل ملعم نم رثكأو ةرود نم رثكأ نيب
 .اiضيأ حيحص سكعلاو ،هيدي ىلع ةذملتلاب موقي يذلا ملعملا ةفاقث بسحب ةفاقث نم رثكأ

 ققح دق نوكي ةهادب هنإف ينورتكيلالا باحسلا ربع هسورد ةيناثلا ةغللا ملعم زجنAي نيحو
 نع اiريثك هاوتسم لقي اهنودب ذإ )1996 ،كيام( ايلعلا ريكفتلا تاراهم كالتما زيزعت يف اًظوحلم اiمدقت
 نيسحت ىلع بالطلا مهدعاسي ملعتلا نم عونلا اذه يف مهلعافت نإف بالطلل ةبسنلابو .هدادنأ
 ىلع ثحبلاو ،اهنيزختو تافلملا حتفو ،حيتافملا ةحول عم لماعتلا ةداجإك ،رتويبمكلا يف مهتاراهم
 !ريثكلا كلذ ريغو ،)Means and Olson، 1997( تنرتنإلا

 لالخ نم تافاقثلا ربع ملعتلاو ثحبلا تاراهم اiضيأ تنرتنإلا مادختسا ززعي نأ كلذك نكميو
 تافاقثلا ربع لاصتالا تاراهم زيزعت ىلإ ةفاضإلاب ةفدهتسملا تاغللا ةبحاص لودلل لضفأ مهف ريفوت
 .)Lawson، White، Dimitriadis، 1998 ؛Greene & Zimmer، 2003( مهسفنأ بالطلا ىدل

 متت ىتح ؛اiبجاو هرودل ملعتملا ةسرامم تحبصأ نأ ينورتكيلإلا ميلعتلا ايازم نم نإف كلذكو
 تاميلعت عابتاو ةلجسملا سوردلل عامتسالا قيرط نع ىتح وأ ةكباشلا ربع حاجنب ةيميلعتلا ةيلمعلا
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 ىلع زيكرتلا حبصأو ا�يرظن ال اًقيبطت ربكأ اiرود ملعتملا يطعُأ ،نذإ ؛ةبولطملا ماهملاب مايقلاو ملعملا
 نيح ،اiضيأ وه هسرامي نأ بجي لعاف رود هل حبصأ يذلا رمألا يلو نمو ملعملا نم ًةعباتم ىلعأ هئادأ
 ىلعو ،ةماع ةفصب تنرتنالا نم ةدافإلا ةيناكمإ يف -ةرورضلاب ملعملا فارشإ تحت -هنبا دعاسي
 ةكبش ىلع ةع�ونملا ة�يهيفرتلا لئاسولا مادختسا متي فيكو ىتم ىلع طبضلاب فوقولا :لاثملا ليبس
 .للملاب روعشلا ب�نجتل كلذو ؟ةفلتخAملا تاراهملا مّلعتل تنرتنإلا

 يف ةبغرلاو ،ام ةغل مُّلعت ةلواحم دنع يباحسلا ميلعتلا اهمدقي يتلا لولحلا نم ةدافإلا كلذكو
 ىلإ عامتسالاو ،زافلتلا ضورعو ،مالفألا ةدهاشم نكمAي انه ذإ ؛اهبيكارت فيظوتو ،اهتادرفAم ظفحو رّكذت
 هيفرتلا لئاسو نم اهريغو ،ةبولطملا ةغللاب ويديفلا عطاقمو ،ىقيسوملا ىلإو ،ةيتوصلا تاليجستلا
 Alan Henry (2018( ةبغرلا بسح ةديدج تامولعم مّلعت ىلع دعاسAت يتلا

 فغشلا نم ريبك ردق ريفوت -حاجنب كلذ فِّظAو ىتم-يباحسلا ميلعتلا ايازم نم نأ كش الو
 مهنيب تالسارملا زاجنإو ،ةكباشلا ربع نيرخآلا عم لصاوتلا ربع ،ملعتلا ةيتاذو ،ةشهدلاو حرملاو
 يساردلا لصفلا بالط لصاوت وأ ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو وأ ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ةيبرعلاب
 راكفألاو ءارآلا لدابت رفوي ام وهو ،كلذ بيترت نكمأ ىتم ،ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ يف ىرخألا لوصفلا عم
 ىلإ عامتسالاو ةءارقلا ةيناكمإ ريفوتو .خلإ ،تاياوهلاو ماعطلاو ىقيسوملاو ةضايرلا لوح تافاقثلا ربع
 )Gündüz, Nazlı ، 20005 (5.رابخألا رخآ

 نم اiزنك دعي ةيلمعو ةنورمو ةحاتملا قرطلا رثكأ هرابتعاب تنرتنإلا "نأب قبس امم صلخنو
 ملعتلا تاراهم ريوطت ضرغل همادختساك ،اهنم ةدافإلاو اهفيظوت نسحُأ ىتم ةعساولا ةفرعملا
 براجت ةكراشمو قيبطت لالخ نم لضفأ لكشب ةدافتسالا ملعتملاو سردملل نكميو ،ةديجلا لاصتالاو
 تنرتنإلا ةكبش ذخأAت نأ نسحتسملا نمف اذل ،ةيحص ةيميلعت ةئيب لخاد فقاوملاو ةيعقاولا ةايحلا
 صرفلا نم ريبك ددع قيبطت اننكمي ثيح ةغللا ملعت ةطشنأل ةدعاسم ةليسوك ايجولونكتلا مادختساو
 .6فدهلا ةغللاب لصاوتلل
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 ةيناثلا ةغللا ميلعت يف تنرتنإلا ربع ميلعتلا تايبلس

 دق انك نئلو ،هلك ا�رش سيل ةرورضلاب وه امك ،هلك اiريخ يباحسلا ميلعتلا نوكي نأ نكمي ال
 ميلعت يفف ،ركنAت ال يتلا هتايبلس ضعب ىلع ءوضلا يقلن انهف ،ميمعلا هريخ ضعبل هالعأ اqن ضرعت
 ال يباحسلا ميلعتلاف انه نم ؛لعفلاب ةرشابم ملعملا دي ىلع يقلتلا فدهلا ةغللا ملعتم جاتحي ةغللا
 .رشابملا ميلعتلاك ،ةباتكلاو ثدحتلاو عامتسالاو ةءارقلا تاراهم ملعت يف يفكي امب اiديج نوكي نأ نكمي
 يف تنرتنإلا مادختسا نم لعجي بسانم جهنم رايتخا وأ فيلأت وأ نيوكت ىلع ةردقلا مدع نإف كلذك
 .ةغللا جهنم ىلع دمتعي مل اذإ تقولل ةعيضم سيردتلاو ةغللا ملعت

 نيملعملاو بالطلل اiيدحتو ةريبك ةلكشم تنرتنإلا ةجلاعمو تاقيبطتب ماملإلا مدع لثمي امك 
 ةغللا يملعتمل قلق ردصم يه تنرتنإلا ىلع ةليلقلا ةربخلا نإف ،ىرخأ ةرابعبو ،ءاوسلا ىلع
 فصتنم يف راهني دقو ،ًاليوط اiتقو تنرتنإلاب لاصتالا قرغتسي دق ،كلذ ىلع ةوالع ،نيملعملاو
 7!نوريثكلا هكلتمي نأ عيطتسي الو اًفلكم نوكي دقو لاصتالا

 نيرداقلا ريغ بالطلل ةريبك ةلكشم تنرتنالا ىلع ةحاتملا ةمخضلا ةداملا ̄دعت ،ًةهادبو ،كلذك
 نوملعملا مهدعاسي مل ام كلذو ،قيقدلا يعاولا رايتخالاب اهعم لماعتلا مث نمو ،اهيلإ لوصولل الوأ
 داوملاو جماربلاو عقاوملا ىلع مهفيرعتو ؛ةمزاللا تاداشرإلا مهئاطعإب »فاك لكشب نوب�ردملا ءافكألا
 لثم عم ةيلاعفب لماعتلا مهنكمي ال ،تنرتنإلا رداصم فالآ بالطلا هجاوي امدنع هنأل كلذ" ،ةحيحصلا

 ىتح مهبالط ةدعاسم نيملعملل ماهملا مهأ نم نإف اذلو ،تامولعملا نم ةريبكلا تايمكلا هذه
 ،بارغتسا البو ،معن ،ةيوغللا ةءافكلا ىوتسمل اًقفو هب نوعتمتسي ام رثكأ فاشتكا نم اونكمتي
 .8ةمدقملا بيولا تاودأ عيمج مييقت نع اiضيأ نولوؤسم نوملعملاف

 ال -نيريثكلا دنع– هنأ الإ ينورتكيلالا ميلعتلا ىودجو ةيمهأ ىلع نويوبرتلا ءاربخلا عمجأ نئلو
 ملعتلاو ميلعتلا ةئيبب هلادبتسا متي نأ نكمي الو ملعتلاو سيردتلا ةطشنأ عيمج لمشي نأ نكمي
 .ةيعقاولا ةايحلا يف لصاوتلاو تاغلل ةيساردلا لوصفلا لثم ،ةيقيقحلا

 ىلع ،هتدوج دامتعا ينعأ=هدامتعا اهيلإ هبنتلا بجي يتلا يباحسلا ميلعتلا ئواسم نمو
 ةرادإ يف ةعاربلاو تنرتنإلا مادختسا يف ءاوسلا ىلع نيملعتملاو نيملعملل ةيدرفلا تافالتخالا
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 هظح ناك اذإ ةصاخب ىلوألا ةجردلاب ملعتملا ،اًلثم ،اهنم يناعي ةريبك ةيبلس لثمي دق ام وهو ،جماربلا
 ةلاعفلا قرطلاب ملم ريغ ،ةثيدحلا بيلاسألا هذه يف نكمتلا فيعض ءادألا ريقف ملعم عم عقو دق
 ضارغألل جمارب وأ ىوتحم نم هراتخي ام ةمءالم ىدمب هبآ ريغو ،اهيلع ب�ردم ريغو اهمادختسال
 »ناح ³كراشمو رِّسيم ملعملا نأ يباحسلا ميلعتلا ربع ملعتلا ةلاح يف باوصلاف .ةيميلعتلاو ةيميلعتلا
 ليلحتلاو طيطختلا ملعملا رود لمشي امك ،مهب ةصاخلا ملعتلا تايجيتارتسا ءانب ىلع بالطلا دعاسي
 .9بلاطلا لوح روحمتت ةئيب يف تالكشملا لحو قيسنتلاو ميظنتلاو

 تنرتنإلا ربع ةيسيردتلا ةعاربلا ىلإ قيرطلا

 بلغألا يف ةيعاوط ال  ةونع ،يماظنلا انميلعت يف ،تنرتنإلا ربع ميلعتلا ىلإ انئجلُا دق انمد ام
 انفصوب اننإف -ةحئاجلا روهظ لبق ةيعاوط نيريثكلا رايتخا "يباحسلا ميلعتلا" هتاذ وهو -معألا
 ،ةيباحAملا ريغ تانراقملاو ةسرشلا ةسفانملا نوتأ يف نيعقاو اًفده ةغل ةيبرعلا ةغللا يملعم
 ناك ا�يأ اهيف لمعن يتلا تاسسؤملا وأ ،مهيوذو نيقلتملا بالطلا ربع ءاوس ةعذاللا ةئيرجلا تادقنلاو
 -تنرتنإلا ربع سيردتلا-مومحملا قابسلا اذه يف نيلخادلا نيملعملا ىلع بجوتسي امم ؛اهعون
 نم عونلا اذه نع ةيتامولعملاو ةيفرعملا ةيميداكألا ةحلسألا لماكب حلستلاو ،لبسلا لكب طايتحالا
 كلت لوقأ ال ،ةدوشنملا حاجنلا تاجرد ىلعأ قيقحت ةيغب ،هيف ةعاجنلا قئارطو ،هئادأ لبسو ميلعتلا
 كلت تاعقوت اiريثك قوفت يتلا تاحاجنلا كلت ىلإ يمرأ لب ،بسحف اهتارادإو تاسسؤملا نم ةعقوتملا
   .تاسسؤملا

 ربع سوردلا ميدقت ةدوج تايلآب ةينعملا رداصملا نم ريثكلا روغ ربس دعب ،انه مدقن نحن اهو
 ةجردو ،ةدارفلا نم اiردقو ،زيمتلا نم اiديزم اهعابتا يف نوكي نأ لمأن يتلا تايصوتلا نم اiددع تنرتنالا
 ،كلذ نمو ،ةكباشلا ربع ةعونتملا اهعورفب ةيبرعلا ةغللا سورد ميدقت يف عادبإلاو قوفتلا نم
 10:اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم يزيزع

 سوردلل يلمعلا قيبطتلا يف عورشلا لبق كلذو :كبالط نيبو كنيب يعامتجالا qدْقqعلا  دµق عµا .1
 تابجاولا ذيفنتو سوردلا ءارجإ لبسو ،ديعاوملاو ،قوقحلاو تابجاولاو تايلآلا لك ىلع اوقفتاو

 
9 - http://www.readingmatrix.com/reading_projects/lee/ 

  :ةیلاتلا عقاوملا تامولعملا نم دیزمل عجار - 10
heard-not-may-tips-teaching-online-education/ten-https://www.facultyfocus.com/articles/online/ 

teacher-online-http://blog.manycam.com/successful/ 
teacher-online-an-becoming-to-sstep-https://www.skillshare.com/blog/resources/5 
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 ربع ةيميلعتلا ةيلمعلاب قلعتي ام لكو ،ميواقتلاو تارابتخالاو ،حيحصتلاو ةعباتملا تايلآو
 .قالخو قيقد لمع لجأ نم ،مهضعب مهضرتعت يتلا تابوعصلا لك مهعم ْلِّلَذو ،ةكباشلا

 ،كتاقيروو كتاحفص ل·مجو ،اهضرع نسحأو ،ضرعلا حئارش ز·هجو ،اiديج ةيملعلا كتدام نقتأ .2
 ،تنرتنإلا ىلع كب ةصاخلا ةيسيردتلا كتدام وأ ةيبيردتلا ةرودلا ةيادب يف كنكميو ،كّطخ ن·سحو
 ىلع مهعم قفتاو ،اهلمكأب سيردتلا ديق ةداملا نع ةحضاو قيرط ةطيرخب كبالط ديوزتب موقت نأ

 .ةلص تاذ ةيفاضإ تامولعم يأو ،مييقتلاو ،تارابتخالا ديعاومو لوانتلا قئارط
 ميوقتو مييقت هيفف ،ةاقثلا كتذتاسأو كئالمزو كبالط نم هيلإ عساو ءا�نبلا دقنلا نم مربتت ال .3

 .طقف ةكباشلا ملعم سيلو ،ةماع ةفصب ملعملا حاجن يف ساسأ رمأ اذهو ،كتقيرطل
 ىلع كدعاسيس .رشابملا سردلل يرقفلا دومعلا وه لعافتلاف ،مهعم لعافتو كبالط كرشأ  .4

 ملعتلاو رشابملا ثبلا تاصنم مظعم نأ نآلا فورعملا نمو ،مهكارشإو كبالط عم لصاوتلا
 لجأ نم كلذ نم ةدافتسالا نكميو .ثبلا ءانثأ اهمادختسا نكمي تاشدرد ىلع يوتحت ينورتكلإلا
  .نيملعتملا كارشإ ليعفت

 لعافت لجأ نم ةرشابملا سوردلا لالخ مهيلع ةلئسألا حرطاو تانابتسالاو يأرلا تاعالطتسا ِر جأ .5
 نوكي نأ ىلع ءالمزلا عمو كعم ةشدردلاب ةرشابم يف مهتاباجإ ةباتك بالطلل نكمي ثيح ،قاّلخ
 .تايميلعتلاب مازتلالاو ةيدجلاب قافتا – انرشأ امك– كانه

 بالطلا ةدعاسمل ،كبالطل طقف سيلو ،ةصاخلا كدراومو ماعلا ىلع كسورد تاصخلم ضعب ضرعا .6
 تنأف ،تنرتنإلا ربع اiحجان اiملعم حبصت نأ ديرت تنك اذإ ،كتاردق ىلغو كيلإ فرعتلا ىلع نيرخآلا
 عم ةصاخلا دراوملا ضعب كراش ،اذل ؛نورخآلاو كبالط كنم هعقوتي امم رثكأ ميدقت ىلإ ةجاحب
  .رخآلاو نيحلا نيب عمتجملا

 نم ةدحاولا ةحيرشلا هلمحت امم للقو ،حئارشو تامولعمو روصو طوطخ نم هضرعت ام ن·سح .7
 تادعاسملل ةيسيئرلا ةفيظولاف ضرعلا يف ةيرصبلا ةعورلاب ىمسAي امل لصت نأ لواحو ،تامولعم
 هابتنالل ةتتشم حبصت اهنكل ؛ةدوجوملا تامولعملل مهبذجو بالطلا زيكرت ىلع ظافحلا يه ةيرصبلا

 ءاشنإ وه تنرتنإلا ربع حجان سيردت ىلإ قيرطلا نأ ملعاو .تامولعملا نم ريثكلا لمحت امدنع
 ةيسيئر تاملك وأ تارابع وأ ةريصق صوصن عم ،ةباذج حئارش تاعومجم

 تنك اذإ ةصاخ ،ةيويح ةقيرطب ميهافملا حرشل ةروبسلا مادختسا لاح يف :ةروبسلا مادختسا .8
 ثبلا دنع .اًقبسم سردلا تامولعم بتكت نأ لضفألاف ،ويديفلاب اiرشابAم اiضرع كسرد ضرعت
 ،بيكارتلاو تادرفملا وأ ةسيئرلا راكفألا وأ ةمهملا ءايشألا ديكأتل نيولتلا مادختسا كنكمي ،رشابملا
 هتيطغتب مقو رشابملا ثبلا لبق ءيش لك بتكا ،ةرشابم تامولعملا ةباتك نم ًالدبو ،كلذ ريغ وأ
 مق ،طاقنلل كضارعتسا ءانثأ .كبالط ىلإ لوضفلا نم اiيفاضإ اiرصنع فيضيس .ةقصال تاظحالمب
 .ىرخألا ولت ًةدحاو ةمولعملا وأ ةملكلا نع فشكاو ةقصلملا تاظحالملا ةلازإب
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 تامولعملا وأ سوردلا كبالطل لسرت نأ كنكمي ثيح :كبالط عم كلاص·تاو qكµلاqس رإ µتاوqنَق  د·دع .9
 ديربلا ،ليميإلا ،مارجتسنإلا ،بآ ستاولا ،سيفلا ،بياكس :ةقيرط نم رثكأب ةحراشلا
 عفادلا ببسلاو ؛نكامألا هذه عيمج يف تامولعملا نيمضتب موقت نأ ىنعمب ،خلإ....،ينورتكلإلا
 ليلقت ىلإ ةرورضلاب يدؤيس كلاسرإ تاونق ددعت نأل كلذ ؛ركف لامعإ ىلإ جاتحي ال ةحيصنلا هذهل

 مهلصت مل وأ ،لاسرإلاب اوفرعي مل وأ ،اهيلع لوصحلا اوعيطتسي مل مهنإ نولوقي نيذلا بالطلا ددع
 ديزملا لوصح ىلإ نكامألا نم نكمم ددع ربكأ يف تامولعملا رشن يدؤيسو ،تامولعملا وا سوردلا
 .حاجنلا قيقحتل اهنوجاتحي يتلا تامولعملا ىلع بالطلا نم

 لاسرإ تاقوأ كبالطل ددحو :)اهارت ةليسو يأ وأ( ةيبالطلا لئاسرلا يقلتل �صاqخلا كَليميإ ل·عف .10
 تقولا يف كل ةئجافملاو ةحلملا ةلئسألا ةجلاعمب كل حمسي نأ كلذ نأش نمو ،مهل ةباجإلا
 .كتايح الو كلمعب ّلخAي ال امب ،مهلو كل بسانملا
 عم قافتالاب تاقوألا نينقت عم ةيصنلا لئاسرلا ،اًلثم ،نكتلو :ةعير�سلا ة�حµلAملا ةَلµئ سألا َةليµسqو د·دح .11

 ملعملل وأ بلاطلل نكمي يتلا ةليسولا يهف :ة�صاخلا كتايح كيلع ص·غنيو كيذؤي ال امب بالطلا
 ديربلا وأ فتاهلاك ىرخألا لئاسولا ربع رخآلل لوصولا امهدحأ نكمتي مل اذإ امهيلك ىلع لوصحلا
 ةلاسر لهاجت وأ تيوفت لعفلاب بعصلا نم هنأل كلذ !ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ نكمي انه ،ينورتكلإلا
 .كلذك اهيلع درلاو ةيبرعلاب ةيصنلا ةباتكلا نم ةدافإلا فده نم ىفخي ال ام كلذ يفو .ةيصن
 ةكراشمو زيفحت ضرغب ،اًلثم ،Instagram ىلع وأ بآ ستاولا ىلqع ة�صاqخ ًةqحْفqص ئµش نَأ  .12

 ةيزيفحتو ةيعيجشت تارابع نيمضت طقف اهلالخ نم كنكميو ،بالطلا عم ةيعامجلا تامولعملا
 نيمضت ءالمزلا ةذتاسألا ضعب هلعف ام فئارط نمو  .كلذ ىلإ امو ،حئاصنو تاريكذتو تاداشرإو

 يف مهضعب هبالطو هلافطأو هترسأ عم -رشنلل ةلباقلا- ةصاخلا هروص نم نيتروص وأ ةروص
 .صخشك مهذاتسأ ىلإ فرعتلاب بالطلا مظعم عتمتسي فدهب ،ةيناديملا تارايزلاو تالحرلا
 تامولعم ىلع روثعلل باهذلا بالطلل نكمي ثيح-كلذ مكل ر�سيت نإ -ةَكِبا�شلا ىلع ىiدتنAم ئشنأ . .13

 لوح ةلئسأ حرط اذكو ،سر�دلا ديق عوضوملا /ةداملا نع اها�يإ مهكراشتو تنأ اهعضت ةديفم
  .كلذ وحنو تاقيلعتو تاراسفتساو ام عوضوم

 /ةيزعت /ةئنهت /بيحرتلا لئاسرلا ليبق نم ةريصق ةينورتكيلإ وأ ة�يديِرqب لµئاqسqر ْلµس رَأ .14
 لكب لصتت نأ كنكميف ،ةفلتخم تابسانم يف اهفيظوت الواحم ،كلذ كنكمأ ام ،خلإ .... نانئمطا

 ،نانئمطالاو لاؤسلاو بيحرتلل ؛اiريثك ةدعابتم تسيل تارتف يف وأ /جمانربلا ةيادب يف بلاط
 اiينورتكلإ اiديرب لسرأ ،كلذب كتقو حمسي مل اذإو ،همّلعت يف بالطلا لمأي ام ةفرعم كئاكذب اًلواحم
 يف رحسلا لوعفم كلذل نوكيس ،ىفخي ال ام زيزعتلا نم اذه يفف همساب بلاط لك بطاخ ،اiصاخ
 فارشتساو مهلخاود راوغأ ربسل كنيكمتو ،مهزيزعت نع اًلضف ،كبالط عم ةيوق ةقالع نيوكت
 .اiيصخش تنأ كلوحو ،ةداملا لوح مهتاعلطت
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 كسيردت ادقان ال·مأتم ،اهمدقتو اهتم�دق يتلا كسورد يف لمأتت نأ سنت ال :اqهَلqمqعqو تاَّذلا ل̄مأت .15
 :ةلئسألا هذه لثم ،كسفن لأساو ،هئواسم هتازيم ،هتاجرخمو هتالخدم :ةيعوضومب

 ؟بالطلا عم ةيدرفلا يتالعافتو يتالخادم نأشب هنيسحت نكمي يذلا ام -أ
 ؟نايسنلا مدعو ركذتلل ةيلباقو ةيبذاج رثكأ يميدقتو يحرش لعجل ؛رثكأ هلعف يننكمي يذلا ام -ب
 ؟ينورتكيلالا يفص يف ينصقني اذام -ت
 »ناح ب·رجم خأك مهعم ثدحت ،كب ةصاخلا ويديفلا عطاقم كدادعإ لالخف :كqباَّلُطµل كqسْفqن  رِهْظأ .16

 نيحي امدنعو ،ةحناسلا ةيكذلا ةصرفلا نيحت نيح مهبراجتو مهئارآ ىلع عامتسالا كنكميو ،قيفش
 .بسانملا تقولا
 ،لافطألا ميلعتب تمق اذإ امأ ،اiيعوو اًلقعت رثكأو دادنأو ءارظAن مهنأ ةاعارم بجي رابكلا ميلعت دنع .17

 هيفرتلاب روعشلا ىلإ نوجاتحي لافطألا نأب ريبخ كنأ دب الو ،هنوبحيو هب نوبجعي ام ةفرعم لواحف
 ةقيرط اiمئاد نوكت يتلا تاريثأتلاو تاودألاو باعلألا ضعب زيهجت كيلع بجو انه نم ،ملعتلا ءانثأ
 .ناقتإلاو ملعتلا تايلمع لهسي امم ؛مهل ةبحملا ةيناحلا ةحرملا كتيصخش راهظإل ةيعادبإ
 هتاءافكو هتاردق عفرو ،ملعتملا ةيصخش ءانبل ةفداه ةليبن ةلاسر بحاص ،يلاسر ملعم كنأ سنت ال .18

 ةيبالط ةدعاق ءانبل ةصرف هذه نأ كرابتعا يف عض ،يلاسرلا لمعلا اذه كئدب درجمبو ،ةعونتملا
 كسورد رفوت نأ ةصلاخلا ةينلاو دهجلا نم ريثكو زيكرتلا نم ليلقب نكميو ،ايملعو ايقالخأ ةقستم
 كبالطو كيملعتم نم ريثكلل قئاف حاجنو ،كل ةعاربو نكمت قيقحتو ريبك روهمج بذجل ةصرف
 كيدي ىلع اوملعتيل ؛مهلاومأو مهسفنأ كوملسو كتاردق يفو كيف اوقثو نيذلا كئلؤأ ،كيديرمو
 .يباحسلا ميلعتلا ربع

،،، 

 نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو
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