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ذمٕو ْزِ انذساسح تانرشكٛض ػهٗ انًؼانعح انشٔائٛح نهسٛاسح انخاسظٛح األيشٚكٛح فٗ َطاق فكش حشكح انًحافظٍٛ 

 انُعذد تؼذ أحذاز انحادٖ ػشش يٍ سثرًثش، ٔرنك يٍ خالل سٔاٚرٗ:

 األمشٍكي دافَذ إجىاشَوس.كَان مه االكارٍب: نهكاتب  -

 حقائق حشجة: نهكاتب انبشٍطاوي جون نوكاسى. -

إر ذمذو فانشٔاٚراٌ ًَٕرظا فشٚذا نهسٛاسح انخاسظٛح نكم يٍ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح، ٔانًًهكح انًرحذج ذعاِ 

 انششق األٔسؾ. ٔذسؼٗ انذساسح إنٗ ذحمٛك األْذاف اٜذّٛ:

فٗ ذظؼٛذ  ٔدٔسْى ،أليشٚكا ٔتشٚطاَٛا حانخاسظٛ حد ػهٙ انسٛاسيذ٘ ذأشٛش انًحافظٍٛ انعذ حدساس -أ

 انؼُف ػهٗ انًسرٕٖ انذٔنٗ.

ح انسٛاسٛذٕػح انسهثٛاخ انُاذعح ػٍ اسرخذاو أيشٚكا نهمٕج انؼسكشٚح ٔانؼًهٛاخ انخاطح فٗ حم انًُاصػاخ -ب

 حانذًٚمشاؽٛ َٔشش ،اإلسْابح ٔانرٙ ذرخز يظٓشا سهًٛا فٙ يكافح ح،انمًغ األيشٚكٛ حػهٙ سٛاسسهؾ انؼٕء ذُ ٔ

 ا.سرؼًاسٚا ظذٚذانرخفٙ ٔظٓا 

إظٓاس كٛفٛح ذعسٛذ انشٔاٚرٍٛ نفكش يزْة انًحافظٍٛ انُعذد، ٔدٔس كم يُٓا فٗ دػى أٔ يؼاسػح ْزِ انحشكح  -ض

انسٛاسٛح، ٔذؼرًذ انذساسح انًُٓط انرحهٛهٙ ٔاإلسرُثاؽٙ فٙ يؼانعح انًُظٕس انُمذ٘ ٔكزنك انُظٕص اإلتذاػٛح 

 ٍ أظم انرٕطم انٙ انطشٚمح انًصهٙ نسثش أغٕاس انشٔاٚاخ ٔانكراب.ي

ثالثة فصول ومقذمة وخاتمة:انٌ  ةتىقسم انذساس  

:انفصم األول  

  ٚشٛش فٛٓا انذساسح نٓزِ أساسٛح كماػذج انعذد انًحافظٍٛ حشكح ػٍ يٕظضج نًحح ْزا انفظم ٚؼشع :

يُٓعٓا حرٙ ذأٔظد تؼذ أحذاز انحاد٘ ػشش  انٙ انعزٔس انراسٚخٛح نحشكح انًحافظٍٛ انعذد ٔذطٕس

 انًحافظٍٛ حشكح ظسذخ يٍ سثرًثش نرظثح األٚذٕٚنٕظٛح انًًُٓٛح ػهٙ انسٛاساخ انخاسظٛح األيشٚكٛح.

 األيٛشكٛح انًُٓٛح ذؼضٚضكحم أيصم فٙ حم انًُاصػاخ ٔ انؼسكشٚح ٔاسرخذاو انمٕج انحشب طٕخ انعذد

 ػهٙ انؼانى.



 
 

 ٛػهٙ تانفؼم ذحممّ ٔيا إنٛٓا، انٕطٕل انحشكح ذضُػى انرٗ انُثٛهح ْذافنأل اٚرُأل انفظم ػشػا ذفظٛه 

 طٕسج ذشّٕٚ فٙ انشئٛسٙ ٔدٔسْا اإلسالو، يٍ انُعذد انًحافظٍٛ يٕلف إنٗ ذشٛش كًا. انٕالغ أسع

 . أْذافٓا إنٗ انٕطٕل يٍ ذرًكٍ نكٗ ٔانًسهًٍٛ اإلسالو

  كًا ٚشٛش انفظم أٚؼا انٙ تؼغ األػًال األدتٛح انرٙ ذُأند ذعسٛذ حشكح انًحافظٍٛ انعذد تظٕسج

 "حشظح حمائك" ٔ اظُاشٕٛط دافٛذ نهكاذة" األكارٚة يٍ كٛاٌ"ػايح ػهٙ فٙ ػًهٍٛ أدتٍٛٛ ًْا 

، ٔيا ذضػى انٕطٕل إنّٛ يٍ يكافحح اإلسْاب، َٔشش انسالو، ٔانذًٚمشاؽٛح، نٕكاس٘ ظٌٕ نهكاذة

 ٔػاللرٓا تانٕالغ انزٖ ٚرًٛض تانفٕػٗ، ٔاَؼذاو األخالق. 

إظُاشٕٛط، حمائك حشظح: نهكاذة  ٔرنك يٍ خالل ذحهٛم سٔاٚرٙ كٛاٌ يٍ االكارٚة: نهكاذة األيشٚكٗ دافٛذ

 انثشٚطاَٗ ظٌٕ نٕكاسٖ.

:انفصم انثاوي  

ٓذف إنٗ دساسح أسثاب ذظاػذ اإلسْاب فٙ انششق األٔسؾ، ٔػاللرّ تحشكح انًحافظٍٛ انُعذد، ٔكٛفٛح يؼانعح ٚ

 نّ دٍٚ ال اإلسْابانكاذثٍٛ نٓزا انؼُف. ٔٚرٕطم انثاحس يٍ خالل ذحهٛم انشٔاٚرٍٛ فٙ سٛاق ْزِ انحشكح انٙ أٌ 

 تانرفكٛش انًظحٕب انمٕيٙ ٔانرؼظة نذُٚٙا انرطشفٔال ًٚكٍ اَساتّ نحؼاسج تزاذٓا، ٔإًَا  نّ ٔؽٍ ٔال

 تغغ األتشٚاء انًذٍَٛٛ ػذ اإلسْاتٛح انعشائى اسذكاب ػٍ انًسؤالٌ ًْا إلشثاع انًظانح انخاطح اإلظشايٙ

 ، يًا ٚرسثة فٙ صٚادج االسْاب ٔانعشائى.دُٚٓى ػٍ انُظش

 :انفصم انثانث

ٔدٔسْا فٗ فمذاٌ انُٕٓٚح نإلَساٌ انًؼاطش كًا ذى ذعسٛذْا ٚمٕو تذساسح اٜشاس انسهثٛح نحشكح انًحافظٍٛ انُعذد، 

ٔٚرطشق انفظم انٙ االَرٓاكاخ األخاللٛح انرٙ َرعد ػٍ ذطثٛك فكش انًحافظٍٛ انعذد ٔيا  فٙ كهرا انشٔاٚرٍٛ.

 أسفش ػُّ يٍ اشاس سهثٛح ػهٙ انفشد ٔانًعرًغ.

 :انخاتمة

 نهكاذة: كارٚةاأل يٍ كٛاٌ سٔٚاٚرٙ انُاذط يٍ ذحهٛم انذساسح يؼًٌٕ ذهخض ٔانرٙ انخاذًح، ذأذٙ أخٛشا  

انًماسَح تٍٛ  اٌ انمٕل ًٚكٍ نٕكاس٘، ٔ ظٌٕ انثشٚطاَٗ نهكاذة: حشظح حمائكٔ ،ظُاشٕٛطإ دافٛذ األيشٚكٗ



 
 

ُٚثغ دافؼٓا يٍ  سرؼًاسٚح،ٔا يثشٚانٛحإ اذعاْاخْاذٍٛ انشٔاٚرٍٛ لذ أكذخ ػهٙ أٌ حشكح انًحافظٍٛ انعذد راخ 

انرذخم  ػشٔسج انٗ ذشٛش َٓاأ حٛس نٛثشانٛ ا؛ شٕت ا ذشذذ٘ ٔنكُٓا ذؼظة دُٚٙ ٔذطشف ٔخذيح انًظانح انخاطح

  األيشٚكٙ فٙ دٔل انششق األٔسؾ نُشش انذًٚمشؽٛح ٔانمؼاء ػهٙ اإلسْاب.

 

 


