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 القيم

 
ػٍٝ  نسبػذتح١بة لبئّت ػٍٝ اٌم١ُ ٚاالٌتزاِبث، ، ٚبالٌتزاَ ٚاٌمبٛياٌؼالج ب اٌم١ُ ٟ٘ خزء ِٓ

 .ب أْ تىْٛ ػ١ٍٗ ح١بتهحٛاخز اٌح١بة، ِٚؼشفت ِب تش٠ذ حم   تؼٍُ تحش٠ش ٔفسه ِٓ ِصبئذ ٚ

 

 القيم
ػٓ . تختٍف اٌم١ُ ِؼ١شتٕب ت تششذٔب طٛايٌح١بة، بٛصٍت داخ١ٍ  اٌم١ّت ٟ٘ اتدبٖ ا

سبّب ٟ٘ ِب ٔٛد أْ  ،غبٌب ب ِب تذَٚ ِذٜ اٌح١بةفبٌم١ُ  ،األ٘ذاف اٌتٟ ٌٙب ٔمطت ٔٙب٠ت

 .شٔب بٗ، أٚ وتببتٗ وٕمش ػٍٝ شب٘ذ اٌمبش ٌذ٠ٕب٠تُ تزو  

 

 .ٍح١بةٚ٘ذف ٌاٌم١ُ تؼطٟ ِؼٕٝ 

 

٠ؼطٟ ، ٚاألُ٘، ِب اٌزٞ فٟ اٌح١بة ٌتحذ٠ذ ل١ّٕب، ٠ّىٕٕب اٌتفى١ش فٟ ِب ٘ٛ ُِٙ حم ب ببٌٕسبت ٌٕب

 .ِؼٕٝ ٚ٘ذف ح١بتٕب

 

ا؟ ً٘ ٟ٘ ٚظبئفٕب ا خ١ذ  أَ اٌتٛاصً ِغ  ،ً٘ ٟ٘ ػاللبتٕب، ػٍٝ سب١ً اٌّثبي أْ تىْٛ ٚاٌذ 

 ٗ.اٌزٞ تش٠ذ ٔمٍ اٌّٛسٚثفشق؟ فىش فٟ أَ خذِت اٌّدتّغ أَ إحذاث  ،أَ اٌح١بة اٌصح١ت ،اٌطب١ؼت

 

لذ  ،االتدبٖ اٌزٞ ٔش٠ذ أْ ٔتمذَ ٔحٖٛبؼذ تحذ٠ذ ل١ّٕب، ٔؼشف إٌٝ أ٠ٓ ٔش٠ذ أْ ٔس١ش فٟ اٌح١بة، 

 .د أ٘ذاف ب ػٍٝ طٛي اٌطش٠كٔحذ  

 

ّ   ػٍٝستسبػذٔب ِؼشفت ل١ّٕب  ب ٔشؼش بٗ، تحذ٠ذ و١ف١ت اٌتؼبًِ ِغ اٌضغظ ٚاٌتٛتش. ػٍٝ اٌشغُ ِ

 .تدبٖ ٚخذِت ل١ّٕبالال ٠زاي بإِىبٕٔب اٌتحشن فٟ ا

 

 ُٔزوش ألخٍٗ،شٟء ٠ششذٔب طٛاي ح١بتٕب. اٌم١ّت ٟ٘ ِب ٔش٠ذ أْ -اٌم١ّت ٟ٘ اتدبٖ اٌح١بة اٌّختبس 

زا١ِت ل١ّٕب، ٠ّىٕٕب اتخبر إخشاءاث اٌ د ِب ٟ٘بّدشد أْ ٔحذ   ،ل١ّٕب تؼط١ٕب اٌّؼٕٝ ٚاٌٙذف .شغفٕب

 .ٚثش٠ ت أوثشٌتحذ٠ذ األ٘ذاف ٚاٌؼًّ ػٍٝ تحم١ك تٍه اٌم١ُ، ِّب ٠سبػذٔب ػٍٝ ػ١ش ح١بة ٘بدفت 

 

صٕف اٌبطبلبث اٌتٟ تحتٛٞ  .ٌّسبػذته ػٍٝ تحذ٠ذ اٌم١ُ اٌخبصت به بثبطبلا٠ٌّىٕه استخذاَ 

 ِدّٛػبث: 3اٌم١ُ إٌٝ 

- ُِٙ. 

-    ّ  .اب خذ   ١ٌس ِٙ

-    ّ  .ب ػٍٝ اإلطالق١ٌس ِٙ
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 ٚأخشخٙب ب١ّٕب تىْٛ ِىشٛفت.خز وِٛت "اٌُّٙ" 

األوثش أ١ّ٘ت. ِٓ اٌّحتًّ أْ تىْٛ ٘زٖ ل١ُ  4أٚ  3أٚ  2اٌٙذف ٕ٘ب ٘ٛ تم١ٍص اٌؼذد إٌٝ 

 .ح١بته

 

 .ا أٚ ِشتبطت استببط ب ٚث١م بب وٛٔٙب ِتشببٙت خذ   ٠ّىٕه دِح بؼض اٌبطبلبث ِؼ  

بّدشد تحذ٠ذ ل١ُ ح١بته، ضغ فٟ اػتببسن بطبلت اٌم١ّت ٚاسأي ٔفسه ػٍٝ سب١ً اٌّثبي "فٟ أٞ 

اسأي ٔفسه ِب -...؟" ػٍٝ سب١ً اٌّثبي، إرا اختشث "اٌب١ئت"  اٌزٞ ٠ؼ١ٕٗ ٘زا؟" أٚ "ِب …طش٠ك

 ٘ٛ اٌشٟء اٌُّٙ ببٌٕسبت ٌه فٟ اٌب١ئت. االستّتبع؟ اٌتص٠ٛش؟ اٌحفبظ؟ اٌحّب٠ت؟ و١ف تفؼً رٌه؟

 ."لذ تتٛافك بؼض اٌبطبلبث، ببٌٕسبت ٌه، ػٍٝ سب١ً اٌّثبي "اٌحّب٠ت" ٚ "اٌب١ئت

اختش وٍّبته اٌخبصت. ػٍٝ سب١ً -ح١بته بشىً أفضً ٠ّىٕه تغ١١ش اسُ "ل١ّت اٌح١بة" ٌتٕبسب 

 .""، "اٌحفبظ ػٍٝ ٔظبفت اٌغببت" أٚ "اٌبستٕتاٌّحبفظتاٌّثبي "

 

  ِ تدبٖ اٚ ب ٔحٛ ل١ّت اٌح١بة اٌتٟ اختشتٙبحذد األ٘ذاف أٚ اٌخطٛاث اٌتٟ تسبػذن ػٍٝ اٌّضٟ لذ

 .أوثشراث ِؼٕٝ ٚثشاء  ٌخٍك ح١بة ،ح١بته

 
 


