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مدخم انبيث
َُؼزجش ٍذخو اىجُذ اىىاجهخ اىزٍ رغزقجيل ورغزقجو ضُىفل ،وهى َُؼطٍ اّطجبػب ً ػ َِّ َغنْىُ اىجُذ ٍِ ،دُث اىْظبفخ
واىزشرُت ،وىزىل َجت أُ رىىٍ سثّخ اىجُذ ٍذخو اىجُذ أهَُّخً مجُشح فٍ اىؼْبَخ واىزشرُت شأّه شأُ ثبقٍ غشف اىَْضه .قذ
َخطش فٍ ثبىل أُ رضَُْل ىيجُذ َزشرّت ػيُه رنبىُف ٍبدَّخ مجُشح ىُظ ثبعزطبػزل رذ َّيهب ،وىنِ اىذقُقخ ّ
أُ ثإٍنبّل إظهبس
[]٠
ٍذخو اىجُذ ثأجَو صَْخ ثأدواد ثغُطخ وغُش ٍنيفخ رُضُف ىيَنبُ فٍ اىىقذ ّفغه ػْظش األّبقخ اىزٌ رجذثُِ ػْه.

أفكار نحزييه مدخم انبيث
ٍِ أفنبس رضَُِ ٍذخو اىجُذ:

[]١







اخزبسٌ "ٍ ّ
شبَخ أقذاً" راد رظٌَُ وىىُ جَُو؛ دُث رىجذ فٍ األعىاق اىؼذَذ ٍِ األشنبه واىزظبٌٍُ اىزٍ رىضغ
ػيً ػزجخ اىَْضه ٍِ أجو رْظُف أدزَخ األشخبص قجو دخىىهٌ ىيجُذ ،ودبوىٍ قذس اإلٍنبُ أُ رخزبسٌ وادذح ً
ٍْقىشخ ثشعىً رنىُ ٍِ اىْىع اىجالعزُنٍ ،ثذالً ٍِ اىْىع اىَؼذٍّ ،فزىل َغ ّهو ػيُل ػَيُخ رْظُفهب وقزَب شئذِ ،وفٍ
راد اىىقذ رؼطٍ سوّقب ً ىيَنبُ.
ضؼٍ أطجبقب ً دجشَخ ػْذ ٍذخو اىجُذ ،فهٍ ثبإلضبفخ إىً ٍْظشهب اىجَُو رغبػذ ػيً رشطُت اىهىاء اىغبخِ فٍ أَبً
اىظُف اىذبسح ،األٍش اىزٌ َزغجّت فٍ شؼىس ضُىفل ثْغَبد ثبسدح رْؼشهٌ خاله وقذ اّزظبسهٌ ىل سَثَب
رغزقجُيْهٌ ،وََنْل وضؼهب ػيً دسجبد اىَْضه ىُغُش اىضُىفل جْجب ً إىً جْت ٍؼهب ىزقىدهٌ ىيجبة.
صٍَّْ ٍذخو ثُزل ثىدذاد اىضسع اىَؼيّقخ ،وَفضّو أُ رنىُ راد دجٌ طغُش ىزُؼطٍ ّىػب ً ٍِ اىجغبطخ ىيَنبُ ،وصٍَّْ
األسضُخ ثأطض اىضهىس راد األىىاُ اىَزؼذدح -األوػُخ اىَخظظخ ىضساػخ اىضهىس فُهب ،-فهٍ رشَخ اىْبظش إىُهب،
ثجَبه خضشرهب ،وثذَغ أىىاّهب ،ومٌ جَُو أُ رض َُّْهب ثْجبربد صَْخ راد سوائخ ػجقخ؛ مبىشَذبُ ،ووسدح اىُبعَُِ،
وصهشح اىالفْذس.

بعض األفكار اإلضافية نهحزييه
َىجذ ثؼض األفنبس ىزجَيٍ ٍذخو ٍْضىل وٍْهب:

[]٢



ضؼٍ ػيً ثبة اىجُذ الفزخ ىيزشدُت ،وَنىُ فذىاهب ٍؼزَذا ً ػيً سغجزل؛ فبىجؼض َنزفٍ ثىضغ ميَخ ىيزشدُت
ثبىؼشثُخ أو اإلّجيُضَخ ،واىجؼض اِخش َضغ الفزخً رشزَو ػيً اعَه ووظُفزه ،وادشطٍ قذس اإلٍنبُ أُ رنىُ خبٍخ
اىالفزخ جُّذح اىْىػُخ ،وجَُيخ اىيىُ ،فَُنْل اخزُبسهب ٍظْىػخً ٍِ اىجشوّض ٍثالً أو اىخشت اىَْقىػ ػيُه رجؼب ً
ىشغجزل وإٍنبّبرل اىَبدَّخ.





اعزخذٍٍ ودذاد إضبءح ،راد أشنبه ورظبٌٍُ جَُيخ ،مبىزظٌَُ اىزٌ َأخز شنو اىفبّىط ،واىزٌ َُضفٍ ىيَنبُ دالىخ
ٍ واىفخبٍخ.
اىشق ّ
اخزبسٌ ٍطشقخ ثبة جَُيخ اىشنو ،مزيل اىَزّخزح ىشنو ػظفىس ػيً عجُو اىَثبه ،وادشطٍ أُ رنىُ ٍثجّزخ ػيً
اسرفبع ٍزىعظ اىَغزىي،
ضؼٍ ػيً ثبة اىَْضه طىقب ً ٍِ اىضَْخ أو اىىسود اىجَُيخ وراد األىىاُ اىضاهُخ ،ال عَُّب فٍ اى َُْبعجبد واألػُبد،
فهٍ رجؼث اىشؼىس ثبىجهجخ واىفشح ىيْبظش إىُهب.

انمراجع
هم كان انمقال مفيداً؟ وعم ال



أفنبس ىَذخو اىجُذ



افنبس ىزضَُِ اىجُذ





شبسك اىَقبىخ
فُغجىك
رىَزش






شبسك اىَقبىخ
فُغجىك
رىَزش
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أفنبس دَنىساد ىيَْضه



طشَقخ رضَُِ اىجُذ



أفنبس ىزضَُِ اىذَبً



مُف أخزبس عزبئش اىَْضه



وعبئو رجَُو اىَْضه



مُف أّظف صجبج اىَشاَب



مُف رظْغ ػطشا ً طجُؼُب ً



أفنبس ىَذخو اىجُذ

افنبس ىزضَُِ اىجُذ



انزوار شاهدوا أيضا ً


دو ٍشنيخ اّقطبع اىنهشثبء




أفنبس ىزضَُِ فظىه اىشوضخ
أشغبه َذوَخ ىيَْضه






أفنبس ىزضَُِ اىَْضه
أعجبة وجىد اىفئشاُ فٍ اىجُذ
طشَقخ رْظُف ٍنىاح اىجخبس
مُف أّظف اىفشُ




اعزخذاً اىطبقخ اىشَغُخ فٍ اىَْبصه
مُف أخزبس عُشاٍُل اىذَبً




مُف آمو ثبألػىاد اىظُُْخ
مُف أعزفُذ ٍِ ػيت اىَبء



أّىاع سخبً اىَطبثخ

مقاالت مه جصىيف شؤون مىزنية


مُف أصَو طالء األظبفش ٍِ اىَالثظ



أعهو طشَقخ ىزْظُف اىجُذ



مُف أسرت عفشح سٍضبُ



مُفُخ ثْبء ٍْضه ثأقو اىزنبىُف



طشَقخ ػَو ٍؼطش اىَالثظ




مُف اعزفُذ ٍِ ثقبَب األقَشخ
أفنبس ىهذاَب اىؼُذ ىألطفبه



إصاىخ اىشوائخ اىنشَهخ ٍِ اىَْضه



أفنبس ىهذاَب األطفبه



طشَقخ ػَو اىغنش اىجٍْ




طشَقخ رشرُت ثالجخ اىَطجخ
مُف أّظف ٍطجخٍ ٍِ اىظشاطُش

مقاالت مىوعة






أفضو قشطخ ىينْبفخ
أفضو ججِ ىينْبفخ
أفضو طشَقخ مْبفخ ثبىقشطخ
أفضو دشىح مْبفخ
أفضو طشَقخ ىينْبفخ ثبىقشطخ
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