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زَٛض٘
أ..د ضامل عٛض

ٖرا ٖٛ ،ايعدد ايجاْ َٔ ٞدلً ١األْديظ يًدزاضات ٚايبشٛخٚ ،قد
ٚعدْانِ إٔ ٜه ٕٛذلهُاًٚ ،فل ايضٛابط املعُ ٍٛبٗا يف اجملالت ايعًُ١ٝ
ٚدٝد٠
احملهُ ،١عً ٢أٌَ إٔ ته ٕٛذلتٜٛات ايعدد َتٓٛع. ١
إْٓا ْعتكد ،بأْ٘ َٔ املُهٔ إجناش حبٛخ عًُ ١ٝدٝد ،٠إذا َا تٛخ٢
ايباسج ٕٛعٓد إعداد حبٛثِٗ ٚنتابتٗا احملددات اآلت:١ٝ
-

ايعًُٞ
أصايَ ١ػهً ١ايبشح .

-

سداثَٛ ١ضٛع ايبشح ايعًُ.ٞ

-

خدَ ١ايكضاٜا ٚاملػانٌ احملً.١ٝ

-

َد ٣االضتفادْ َٔ ٠تا٥ر ايبشٛخ ايعًَُٚ ١ٝد ٣اضتذابتٗا خلطط
ايتُٓ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاالقتصاد.١ٜ

-

ايتشً ٞبسٚح ايتعاٚ ٕٚايعٌُ بصخِ ايفسٜل ايٛاسد.

-

تعصٜص االسرتاّ يًُعسفٚ ١بٝإ دٚزٖا يف إسساش ايتكدّ اإلْطاْ.ٞ

-

حتفٝص سب االضتطالع ٚتدع ِٝزٚح ايتطاؤٍ.

 َٔٚاملؤضف مبهإ إٔ ُْٛصِ ،حنٔ ايعسب ٚاملطًُ ٕٛيف عامل ايّٛٝ
بايتدًف َع إٔ ايتازٜذ ٜػٗد إٔ ايعسب ٚاملطًُني قد سككٛا يف املاض ٞأععِ
املٓذصات نُا ٜربٖٔ ايعسب ٚاملطًُ ٕٛايرٖ ٜٔادسٚا إىل ايد ٍٚايػسب ١ٝاملتكدَ١
يًعٌُ ٖٓاى يف ب٦ٝات َال ،١ُ٥عً ٢أِْٗ قادز ٕٚعً ٢ايتفٛم عً ٢أقساِْٗ يف غت٢
اجملاالت ،مبا فٗٝا دلاٍ ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ،ايرٜ ٟصعِ ايػسب باستهاز ٙيف
األٜاّ ٚخري َجاٍ عً ٢ذيو ايعامل املصس ٟأمحد ش ٌٜٚايرْ ٟاٍ دا٥صْٛ ٠بٌ
ٖر. ٙ
ايتشسٜس زٝ٥ظ داَع ١األْديظ.
 زٝ٥ظ
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 .أ .د سامل عوض رموضه

ٚ ّ19قبً٘ بأنجس َٔ عكد َٔ ايصَإ ،األدٜب املصسٟ
يف ايهُٝٝا ٤يعاّ. 99
نريو جنٝب ذلفٛظ اير ٟسصٌ عً ٢دا٥صْٛ ٠بٌ يف اآلداب يعاّ

،ّ1988

بايسغِ َٔ حتفغ ايبعض سَ ٍٛاٖ ١ٝذيو األدب َٚضاَٚ ٘ٓٝفشٛاٚ ٙأٖداف٘
َٚساَٚ ،٘ٝايسدٌ اآلٕ عً ٢نٌ ساٍ يف زساب .اهلل
ٚيكد ْبػت خنب ١نبري ٠يف عاملٓا ايعسبٚ ٞاإلضالَ ٞيف غتَٓ ٢اس ٞايعًّٛ
ٚنإ جلٗدِٖ َٚطاُٖاتِٗ ايعًُ ١ٝدٚز أضاض ٞفُٝا تٛصٌ إي ٘ٝايعامل ائَ ّٛٝ
ثٛز ٠عًُٚ ١ٝتكٓ ،١ٝفف ٞعًِ ايسٜاضٝات ْبؼ اخلٛازشَ ٖٛٚ ،ٞزا٥د عًِ اجلرب،
ٚنًُ ١اجلرب ْفطٗا ٖ ٞعٓٛإ نتاب٘ األغٗس ،نُا تٓطب إي ٘ٝايًٛغسٜجُا

ت

ٚيف سطاب ايتهاٌَ ٚزبط اهلٓدض ١باجلرب ْبؼ ثابت بٔ قسٚ ٙايطٛضٚ ٞايبريْٞٚ
ٚأب ٛايٛفا ٤ايبٛشداْٚ ٞيف عًِ ايفًو دا ٤ايعامل ايبتاْٚ ٞيف املالسٚ ١اجلػسافٝا
ظٗس اإلدزٜطٚ ٞابٔ َادد ٚيف ايتازٜذ ٚعًِ االدتُاع ضطع جنِ ابٔ خًدٚ ٕٚيف
عً ّٛايطبٝعٚ ١ايبصسٜات ْبؼ ابٔ اهلٝجِ ٚيف ايطب ْبؼ ايساشٚ ٟابٔ ضٓٝاٚ ٤ابٔ
ايكاضِ ٚيف ايهُٝٝا ٤ايساشٚ ٟدابس بٔ سٝإٚ ،يف ايفًطفٚ ١ايطب
.
ايٓفٝظ ٚأبٛ
ْبؼ ابٔ زغدٚ ،يف ايفًطفٚ ١األدب ٚاملٓطل ٚايرتمجٚ ١اجلديٝات ٚعً ّٛايفًو
ٚاهلٓدض ١ايعامل ايهٓد ٟاملًكب فًٝطٛف ايعسب ٚنٛنب ١زا٥د ٠يف دلاالت
ايعذاي١
.
ايعًٚ ّٛاآلداب ٚاإلْطاْٝاتٜ ،صعب سصسٖا يف ٖرٙ
نُا إٔ بٗرا ايٛطٔ عًُاٚ ٤عكٛالً ي ٛتٗٝأ هلا اجل ٛايعًُ ٞاملٓاضب ألصبشت
املبدعني
.
يف َصاف غريِٖ َٔ ايعًُا٤
َٚع نٌ ذيو فكد دا ٤تعاٌَ ايػسب َعٓا َٔ َٓطًل متّٝص ٙبايتكدّ ٚاالجناش
ايعًَُ ٞطتٗدفاً فسض تفٛق٘ ٚاستهاز أضساز نجري َٔ دلاالت ايتكدّ ايعًُٞ
يدٚ ٜ٘مل ٜهتف بريوٚ ،إمنا تٛضعت ضاس ١ايصساع احلضازٚ ٟأضايٝب٘ إىل
.
إسداخ تصدعات يف بٓ ١ٝايهٝإ ايعسبٚ ٞاإلضالَ ،ٞفتصد ٣يفسٜل َٚصَُُ٘
باإلزٖاب ٚضَدَس َععِ إَهاْات٘ ايتكٓ ١ٝيتدَريٚ ٙتػَ ٜ٘ٛكاصدَٛٚ ٙاقف٘،
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ٚدفع٘ يف بعض األسٝإ يالحنساف حنَ ٛصٜد َٔ ايتطسف ٚايػًٚ ،ٛتصد ٣بايٛقت
ْفط٘ يفسٜل االعتداٍ ٚايٛضطٚ ١ٝضَدَس َععِ فعايٝات٘ ايطٝاضٞ

ٚ ٠االقتصاد١ٜ

ٚايجكاف ١ٝيُٝازع َصٜداً َٔ ايضػط عً ٘ٝيتكد ِٜايتٓاشالت تً ٛايتٓاشالت،
ٚحتكٝل أنرب قدز ممهٔ َٔ ايتبعٚ ١ٝاالضتطالّ إضاف ١يًصساعات احملً١ٝ
ٚاإلقًٜ ١ُٝٝكٛدٖا يف طسٜل ايتذصٚ ١٥ايػسذَٚ ١االْكطاّ ٜٓفذ يف ْازٖا ٜٚؤدر
َطتٜٛاتٗا
.
ضعازٖا ،حبٝح شادت َطافات ايتدًف ٚتباعدت
إٕ يدٜٓا ثالث ١أَٛز يًكضا ٤عً ٢قٛٝد ايتدًف ايرُٚ ٟصُٓا ب٘ :ٖٞٚ
ايعًِ ٚاإلزاد ٠حن ٛايتػٝريٚ ،اإلَهاْات املطدس ٠يًعًِ ٚاألحباخ ايعًُ١ٝ
فعٔ طسٜل ايعًِ ْتدًص َٔ قٛٝد اجلٌٗ ٚاملكٛالت اييت يٝظ هلا أ ٟضٓد َٔ ديٌٝ
ٚايعذص
بسٖإ نُا ْتدًص َٔ املفاٖ ِٝاييت تػهٌ َٓطل ايتدًف .
أ. ٚ
ٚباإلزاد ٠ايصًبْ ١تدًص َٔ عبٛد ١ٜايػٗٛات ٚايعادات ايطًبْٚ ،١ٝعٌُ َا ميًٞ
عًٓٝا ايعكٌ ايكٝاّ ب٘ ٚ ،عٔ طسٜل تطدري اإلَهاْات ملا ْٖ ٛافع َٓٚتر،
ٚاملاد١ٜ
.
ْتدًص َٔ ضػٛط ايبٚ ١٦ٝحتطني أسٛايٓا املعٓ١ٜٛ
أتكدّ يف اخلتاّ ببايؼ ايتكدٜس يهاف ١ايباسجني ايرٚ ٜٔافْٛا مبطاُٖاتِٗ
ايعًُٚ ١ٝايبشجَ ،١ٝجُٓاً دٗٛدِٖ زادٝاً َِٓٗ االضتُساز ١ٜيف زفد اجملً ١بهٌ
ددٜد يد ،ِٜٗنُا أٚد إٔ أغهس األضاتر ٠اير ٜٔقاَٛا بأعُاٍ ايتكِٝٝ
ٚاملسادع ١يًبشٛخ املكدَٚ ،١نرا ايصَال ٤أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتشسٜس عً ٢دق ١املتابع١
يًعدد
ٚاإلخساز اجلٝد .
ايٛنٌٝ
.
ٚاهلل املطتعإَٛ ٖٛ ،الْا ْٚعِ
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