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 ! ـوبــة الــشـــراءبيغـ

 6142فجشاٗش  41 :فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌشش

 ثملن: د. صوشٗب خٌزٖ

 

هي أسَأ الوصطلحبت التٖ ٗوىي أى ٌٗطمْب « غ٘جَثٔ»سثوب ٗؼذ هصطلح 
الطج٘ت ألّل هشٗط دخل غشفٔ اإلًؼبش أٍ غشفٔ الؼول٘بت، فبلغ٘جَثٔ 
ّٖ حبلٔ هي السىَى التبم، أٍ الٌَم الؼو٘ك، ٍثبألحشى ّٖ حبلٔ هي 

ػل هغ الج٘ئٔ فمذاى الَػٖ الؼو٘ك، ال ٗوىي للفشد خاللْب أى ٗتفب
الوح٘طٔ ثِ، ٍال ٗوىٌِ أٗعًب االستزبثٔ للوإحشات الخبسر٘ٔ. فبإلًسبى 
الَالغ تحت تأح٘ش الغ٘جَثٔ َّ فٖ الَالغ ئًسبى حٖ، ٍلىٌِ فٖ الَالغ 

 .األهش ًبئن ثطشٗمٔ أٍ ثأخشى، ئال أًِ ال ٗوىي ئٗمبظِ هي حبلٔ غ٘جَثٔ

رٌّ٘ٔ ٍّٖ  ٍغ٘جَثٔ الششاء َّ هصطلح حذٗج ٗؼٌٖ ثجسبطٔ حبلٔ
أشجِ ثبلتٌَٗن الوغٌبط٘سٖ، ٌٗصت فْ٘ب اًتجبُ الفشد ػلى شٖء ٍاحذ أٍ 
ػلى دائشٓ هحذٍدٓ هي األش٘بء دٍى غ٘شّب أٍ ػلى سلؼٔ هؼشٍظٔ أٍ 
خذهٔ سثوب تحتبد ئلْ٘ب، فتزذ ًفسه هشذًٍّب ٍهشذٍدًا ئلى رله 
 الشٖء، ٍوأًِ ٗززثه ثمَٓ خف٘ٔ تفمذن المذسٓ ػلى الومبٍهٔ، ٍالفؼل

الَح٘ذ الزٕ ٗوىٌه أى تفؼلِ فٖ ّزُ الحبلٔ َّ أى تذخل الوحل التزبسٕ 
الزٕ أهبهه ٍتعغ ٗذن فٖ ر٘جه ٍتخشد ًمَدن همبثل السلؼٔ التٖ 
رزثته أٍ الىالم الزوٖ الزٕ أدخله فٖ حبلٔ الغ٘جَثٔ. ٍٗمَل صبحت 

ٍثتطج٘ك ّزا التؼشٗف ػلى الؼو٘ل أٍ »وتبة غ٘جَثٔ الششاء )رَ ف٘تبلٖ(: 



2 
 

وشتشٕ ٍحبلتِ الزٌّ٘ٔ أحٌبء الششاء، ٗصجح التؼشٗف وبلتبلٖ: تشو٘ض ال
تفى٘ش الؼو٘ل ػلى الفَائذ التٖ س٘زٌْ٘ب فٖ حبلٔ ششاء السلؼٔ أٍ 

 .«االستفبدٓ هي الخذهبت التٖ ٗمذهْب الجبئغ ثزاتِ دٍى غ٘شُ

لبل لٖ صذٗك رات َٗم، رّجت ٍاثٌتٖ لششاء رْبص ّبتف لْب، فزبءًٖ 
ٗجتسن ٍسحت ثٖ ٍوأًِ ٗؼشفٌٖ هٌز صهي ثؼ٘ذ، ٍثؼذ  صبحت الوحل ٍَّ

ػول٘بت التشح٘ت ثذأًب ًتىلن ػي الْبتف الوطلَة ٍلبم صبحت الوحل 
ثاخشاد هؼظن أًَاع الَْاتف الزذٗذٓ فؼشظْب ػلٌ٘ب ٍاحذا تلَ اٙخش، 
ًٍحي ًشفط ّزا ًٍشرغ رله ٍَّ ٗجتسن ٍٗعحه هي غ٘ش هلل ٍال 

تٖ ػلى التلفَى الوشغَة، ٍهغ رله ظزش، ٍثؼذ فتشٓ ٍلغ اخت٘بس اثٌ
استوش فٖ ػشض التلفًَبت ػلٌ٘ب ٍوأًٌب ًشٗذ أى ًشتشٕ ّبتفب آخش أٍ سغجٔ 
أخشى، ٍػٌذّب ٍرذت ًفسٖ ٍالؼب تحت تأح٘ش ّزا الجبئغ الزٕ ٗحبٍل أى 
ٗج٘ؼٌٖ أًب أٗعًب ّبتفب رذٗذا غ٘ش الزٕ ث٘ذٕ، ٍفزأٓ ٍرذت ًفسٖ ٍلذ 

ٖ ٍاٙخش لٖ، ٍػٌذهب توت ػول٘ٔ الج٘غ لوت ثششاء رْبصٗي، ٍاحذ الثٌت
 .للت لِ ثَظَح: أًت ٗوىٌه أى تج٘غ الَْاء ئى سغجت

 

؟ ٍو٘ف استطبع صبحت الوحل أى ٗمٌؼِ  تشى هبرا حذث لصبحجٖ
 ؟ثبلششاء

ٍحىبٗٔ أخشى؛ لبل لٖ أحذ األصذلبء: ئًٌٖ ولوب رّجت هغ صٍرتٖ ئلى 
تشتشْٗب، فْٖ هزوغ تزبسٕ فاًٖ أظ٘ك رسػًب ثىو٘ٔ الوشتشٗبت التٖ 

تشتشٕ، ٍوأى ّزا الَ٘م س٘ىَى آخش َٗم فٖ الششاء ٍثؼذّب سَف تغلك 
؟  الوحالت. ٍَٗاصل ٍٗمَل: ٍػٌذهب أسألْب لوبرا تشتشٗي ّزُ الجعبػٔ
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أٍ هب حبرته ثْزُ الجعبػٔ؟ فاًْب تمَل أى ػلْ٘ب تخف٘ط ٗوىي أى 
 .ًستخذهْب فٖ َٗم هب، ٍّىزا

 

الوحالت التزبسٗٔ أى ٗززثَا  هشٓ أخشى ًمَل: و٘ف ٗستط٘غ أصحبة
 ؟ الضثبئي ٍّن داخل الوحالت هي غ٘ش أى ٗذػَّن ثصشٗح الؼجبسٓ ثبلششاء

تمَل ثؼط األدث٘بت أًِ ال َٗرذ سلَن دٍى دافغ، فال ٗمذم اإلًسبى 
ػلى ششاء سلؼٔ أٍ هٌتذ أٍ ٗطلت خذهٔ هي دٍى سجت ٗذفؼِ ئلى رله، 

ٔ ٗىَى ّوْن األوجش أى ٍثٌبء ػلى رله فاىّ أصحبة الوحالت التزبسٗ
َٗرذٍا رله الذافغ لذى الوستْله للششاء، ٍّزا الذافغ َّ أى تزؼل 

ثوؼٌى أى تتوىي هي رزة اًتجبُ « ثجإسٓ االًتجبُ»الوستْله ف٘وب ٗؼشف 
الوستْله ئل٘ه ٍئلٌبػِ أًه لبدس ػلى تلج٘ٔ ول احت٘بربتِ الخبصٔ 

مٌب ػلِ٘ سبثمًب ثغ٘جَثٔ ٍالصغ٘شٓ لجل الىج٘شٓ، ٍثبلتبلٖ ئثمبؤُ ف٘وب أطل
الششاء. ٍهوب ٗإوذ هب رّجٌب ئلِ٘ َّ لٌبػٔ هؼظن الٌبس أى اإلػالًبت 
التزبسٗٔ ال تحول فٖ ط٘بتْب ئال الخذاع ٍاألوبرٗت، ٍال تصف حمبئك 
السلؼٔ ٍػلى الشغن هي رله فاىّ ّإالء الٌبس ٗصذلَى هؼظن هب ٗمبل 

 .فٖ تله اإلػالًبت التزبسٗٔ

صحبة الوحالت ٍالوٌتزبت ٗوبسسَى ستٔ ٍسبئل ٍلمذ ٍرذًب أى أ
للتحىن فٖ أفىبس الٌبس ًٍضػْن هي ح٘بتْن للحظبت ٍئخعبػْن 

 :لغ٘جَثٔ الششاء، ٍّٖ وبلتبلٖ
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األهبى: ووب ٗمبل فاىّ األهبى َّ رَاص هشٍس الجبئغ لصفمٔ ًبرحٔ، ئر  .1
ٌٗضع الوستْله لششاء ول هب ٗشجغ سغجتْن الفطشٗٔ فٖ الشؼَس 

، وبلشغجٔ فٖ الجمبء ػلى ل٘ذ الح٘بٓ، ٍرله ثششاء الطؼبم ثبألهبى
ٍالوبء، أٍ تأه٘ي هستمجل األسشٓ ٍرله ثششاء لطؼٔ أسض أٍ 
هسىي، فارا توىي الجبئغ الٌفبر ئلى ػمل الوستْله هي خالل ّزُ 

 .الخغشٓ؛ فاًِ س٘ذخلِ فٖ غ٘جَثٔ ٍس٘تن الصفمٔ هؼِ
فسِ للزٌس اٙخش، الؼبطفٔ: ٗو٘ل اإلًسبى ػبدٓ ئلى ئظْبس ً .2

ٍهحبٍلٔ لززة اًتجبِّ، ٍّزُ فطشٓ طج٘ؼ٘ٔ ال فىبن هٌْب، سَاء 
شئٌب رله أم أثٌ٘ب، ٍّزا ٌٗؼىس ػلى سغجتٌب فٖ ششاء أرول 

 .الوالثس ٍالس٘بسات الفبسّٔ ٍهب ٗؼشف ثبلوبسوبت التزبسٗٔ
التمذٗش ٍرزة االًتجبُ: هتى هب شؼش اإلًسبى أًِ هحل تمذٗش ّزا  .3

تله الوبسؤ التزبسٗٔ؛ فاًِ هي السَْلٔ أى ٌٗززة ئلْ٘ب،  الجبئغ أٍ
فْزا الجبئغ ٗشؼشن أًه أفعل صثَى لذِٗ، أٍ أًه ئًسبى فَق 
الؼبدٕ ٍأًه تستحك أفعل هب أًتزتِ الوصبًغ، سَاء ثبلىلؤ أٍ 

 .ثبالثتسبهٔ أٍ ثبلسلَن فاًه حتوًب ستتَافك هؼِ
ى الٌمَد تؼذ ٍس٘لٔ الٌمَد: ٍسثوب ٗستغشة الجؼط ػٌذهب ًمَل ئ .4

هي ٍسبئل غ٘جَثٔ الششاء، ًؼن ًحي ًإوذ رله، ٍرله هي ربًت أى 
اإلًسبى رجل ػلى حت الوبل، لزله فاًه ووإسسٔ ػٌذهب تُشؼش 
الوستْله أًه ال تشٗذ أى تسلت ًمَدُ، ٍئًوب تَفشّب لِ فٖ ّزُ 
الجعبػٔ التٖ لبم ثششائْب، ٍتله الخذهٔ التٖ طلجْب، فاًِ ٗشؼش 

بى، أٍ أى تُشؼشُ أًه ال تمصذ هبلِ ٍحشٍٓ ٍئًوب تشٗذ أى توٌحِ ثبأله
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سغجبتِ ٍتحمك شَْاتِ، ػٌذئز فاًِ س٘مذم له هبلِ ػي ط٘ت 
 .خبطش

التفشد: ٗحت اإلًسبى أى ٗىَى هتفشدًا ال ٗشجِْ أحذ، ٍّزا هب  .5
ُٗشؼشُ ثبلتمذٗش ٍسثوب الؼظؤ ٍالفخش، لزله فاًِ ٗحت أى ٗىَى 

ٍأى تمذم ئلِ٘ خذهبت ال تمذم ئلى غ٘شُ، ٍئًِ ث٘تِ ال هخ٘ل لِ، 
ٗوىي أى ٗشتشٕ ثعبػٔ ال ٗستط٘غ أحذ أى ٗشتشْٗب، ٍّزا ل٘س 
خبصٔ لألغٌ٘بء فحست ٍئًوب حتى رٍٕ الذخل الوحذٍد فاًْن 

 .ٗصجَى ئلى رله
شَْٓ الششاء ٍاالهتالن: ٌّبله أًبس تتولىْن شَْٓ الششاء  .6

أًِ ٗشغت فٖ الششاء ل٘س ئال، ٍاهتالن األش٘بء، فَْ ٗشتشٕ لوزشد 
فَْ غ٘ش هحتبد لْزُ الجعبػٔ أٍ تله ٍئًوب ٗزّت للسَق لوزشد 
لعبء ٍلت، ٍثبلتبلٖ ٗذخل الوحالت هي ثبة الفعَل ٍهي حن 

 –فىش ئى ّزا–الشغجٔ فٖ الششاء، ٗشتشٕ ٍٗشتشٕ ٍثؼذ رله ٗفىش 
 ئسظبء فٖ ٗستوش رله ٍهغ ّزا؟ اشتشٗت لوبرا ًفسِ فٖ ٍٗمَل

لشَْٓ التٖ تتولىِ ث٘ي ول ح٘ي ٍأخش، فَْ ال ٗستط٘غ ا ّزُ
 .التَلف ػي الششاء ٍال ٗستط٘غ أى ٗشجغ شَْتِ

 

فاى استطبع الجبئغ الفز أى ٌٗفز ئلى الوستْله هي ّزا الزَاًت الستٔ 
ٍٗختشق أسَاس الوستْله؛ فاًِ حتوًب ٗوىٌِ أى ٗمذم الَسبدٓ الوخول٘ٔ 

٘ٔ الششاء ٍئى لن ٗىي ٗشغت فٖ لِ ٍٗذخلِ فٖ غ٘جَثٔ حتى ٗمَم ثؼول
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رله، فغ٘جَثٔ الششاء فٖ ّزُ الحبلٔ حبلٔ هي التٌَٗن الوغٌبط٘سٖ الزٕ 
 .ال ٗوىي الْشٍة هٌْب

ٍّزا ػىس هٌذٍة الوج٘ؼبت الزٕ ٗتصل ثبلوستْله ػجش التلفَى فٖ 
أٍلبت الظْ٘شٓ أٍ الم٘لَلٔ أٍ أى ٗمَل لِ ئًٌب ٍرذًب اسوه هصبدفٔ ػجش 

شبثِ رله ل٘ؼشض ػلِ٘ ثعبػٔ، فَْ أٍالً سثوب ٗىَى لذ  اإلًتشًت أٍ هب
اتصل فٖ ٍلت غ٘ش هٌبست، ٍحبًً٘ب ئًِ ال ٗؼشف هي ّزا الوستْله ئال 

 ؟ اسوِ، فى٘ف ٗوىٌِ أى ٗخلك حبلٔ هي غ٘جَثٔ الششاء ػلى ّزا الٌحَ

ٍأػتمذ أى ّزا السإال ٗؼذُّ أّن سإال ٗذٍس ثخلذ الؼبهل٘ي فٖ هزبل 
 ؟ أى ًخلك حبلٔ هي غ٘جَثٔ الششاء لذى الوستْله التسَٗك؛ و٘ف ٗوىي

فٖ استشبسٓ ٍدٍسٓ تذسٗج٘ٔ لذهٌبّب لوإسسٔ هحل٘ٔ لإلربثٔ ػلى ّزا 
السإال لفئٔ هٌذٍثٖ الوج٘ؼبت لوٌب ثتلخ٘ص ثؼط الح٘ل ٍالوحبٍالت 
التٖ ٗوىي أى تسبػذ الوٌذٍة فٖ ث٘غ الوٌتذ الوىلف ثج٘ؼِ، ًٍحي 

ف ػلى أالػ٘ت الجبئؼ٘ي ل٘تزٌت ًمذهْب ٌّب للوستْله حتى ٗتؼش
 :الَلَع فٖ غ٘جَثٔ الششاء، ٍّٖ وبلتبلٖ

ٍرِِّ األسئلٔ الوفتَحٔ: هؼظوٌب ٗسأل ثطشٗمٔ الخطأ، فٌحي ًسأل  .1
ًٌٍتظش أى تىَى اإلربثٔ ثٌؼن أٍ ال، ئال أى هٌذٍة الوج٘ؼبت ٗزت أال 
ٗسأل ّزُ الٌَػ٘ٔ هي األسئلٔ، ٍرله حتى ًت٘ح الفشصٔ الىبهلٔ 

ستْله أى ٗتىلن ٍٗؼجش ػي ًفسِ ٍثبلتبلٖ ًم٘ن حَاس هؼِ، للو
فجْزا الحَاس تٌشأ فشصٔ أوجش للوستْله أى ٗفىش ف٘وب ًؼشظِ 

 .ػلِ٘ ٍلىي ثطشٗمتٌب الخبصٔ
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ال تسأل ثص٘غٔ )ّل( ٍئًوب أسأل ثص٘غٔ )أْٗوب(؛ فلَ سألٌب  .2
الؼو٘ل: ّل تشغت أى ٗىَى الوَػذ َٗم األحذ؟ فاىّ ٌّبن ًسجٔ 

أى ٗشفط ّزا الوَػذ، ٍلىي هبرا س٘ىَى سدُ ئى للٌب لِ:  وج٘شٓ
؟ فبلسإال الخبًٖ  حٌ٘يأْٗوب تفعل أى ًزتوغ َٗم األحذ أم اال

ٗذل ػلى أى االرتوبع هحسَم ٍلىي ًحتبد فمط أى ًحذد الَ٘م، أهب 
 .السإال األٍل فَْ غ٘ش رله

 – هخالً –ٍرَِّ أسئلٔ تجؼج ػلى التأهل، ف٘وىي أى تمَل للوستْله  .3
 اثٌته تخ٘ل أٍ الس٘بسٓ، ثْزُ الشبسع فٖ تس٘ش ٍأًت ًفسه تخ٘ل
 فاًه الحبلٔ ّزُ ففٖ رله، شبثِ ٍهب.. الوالثس ّزُ هشتذٗٔ ٍّٖ

 تمَدُ أى ٗسبػذن ٍّزُ الذاخلٖ، ػبلوِ تأهل هي حبلٔ فٖ تعؼِ
 .الوطلَثٔ الغ٘جَثٔ ئلى رله ثؼذ

تستحَر ػلِ٘  استوغ ئلى الوستْله ٍدػِ ٗتىلن، فال ٗوىٌه أى .4
ئال ثؼذ أى تصغٖ ئلِ٘ ٍئلى هتطلجبتِ، فال تستأحش أًت ثىل 
الحذٗج، ووب ٗزت أى تؼذل ولوبته ٍػجبساته طجمًب الحت٘بربت 
الؼو٘ل؛ وٖ ٗتسٌى التحذث هؼِ ثبللغٔ ًفسْب التٖ ٗتىلن فْ٘ب، 

 .أٍ ثبألحشى ثبلحبلٔ ًفسْب التٖ ٗؼ٘شْب فٖ تله اللحظٔ
لجذائل ٍتىلن فٖ التفبص٘ل؛ فىلوب لذهت حمك هتطلجبتِ ٍلذم ا .5

 .تفبص٘ل أوخش سْل ػلى الؼوالء أى ٗتزوشٍا الؼشض الومذم ئلْ٘ن
ال تىزة؛ فزسَس الخمٔ التٖ تجٌى ثٌ٘ه ٍث٘ي الوستْله ّشٔ  .6

ٗوىي أى تذن هي أٍل وزثِ، فبلٌبس ٗفعلَى الششاء هي الجبئؼ٘ي 
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ٍٗخمَى  الزٗي ٗؼشفًَْن ٍٗتؼبهلَى هؼْن ٍوزله ٗحتشهًَْن
 .فْ٘ن

اثتسن؛ فوي الوؼشٍف ئى االثتسبهٔ تفتح ول األلفبل الوغلمٔ،  .7
 .ٍلىي احزس هي أى تىَى اثتسبهته صفشاء، فاًْب لي تذخل الملَة

 

لَ استخذهت الوإسسبت ثؼعًب هي ّزُ الح٘ل ٍاألسبل٘ت؛ فاًْب حتوًب 
ش ٗوىي أى تحذث فبسلب، ٍلىي لألسف فاىّ الؼذٗذ هي الوإسسبت ال تفى

ئال فٖ الشثح الوبدٕ، ٍّزا هطلَة ٍلىي الوإسسٔ ال تمَم ئال ثششاء سظب 
الوستْله، فاىّ سظٖ الوستْله هٌه فاًه حتوًب تستط٘غ أى تذخلِ 
فٖ الغ٘جَثٔ التٖ تٌشذّب ثسَْلٔ؛ ٍثبلتبلٖ سَف ٗىَى ػو٘له ئلى 

 .فتشات صهٌ٘ٔ طَٗلٔ رذًا، ٍّزا َّ الوطلَة

 

لششوبت الوٌتزٔ ٍأسبل٘جْب؛ حتى ٍػلى الوستْله أى ٗؼشف ح٘ل ا
 .ٗزٌت ًفسِ الَلَع فٖ غ٘جَثٔ الششاء

 

 

 

 

 

 


