عـام

غرذ بٌعةدخ عٕد غ ًّ ِٕظّرِ ٞة ُ٠عرؾ جس١ةر بٌػؿٛخ ب٦س١ِ٩د ـي ٟزٕيةٌّ ٌُٙٚفٙي َٛنبٌّٕيٛلظ بٌّعرـيٟن
ِمةجٍس ُٙج ٓ١بٌّٕٛلظ بٌّعرـ ٟب٦سٚ ِٟ٩بٌّٕٛلظ بٌّعرـ ٟبٌّةد ٞبٌؽرجِٚ ٟؿةٌٚيد بٌّمةرٔيد جّٕٙ١ية ـي ٟدٌ٨يد
عٍيي ٝلييدرخ بٌّٕييٛلظ ب٦سيي ِٟ٩عٍيي ٝـٙييُ بٌٛبلييج ٚويي ْٛبٌّٕييٛلظ بٌّييةد ٞبٌؽرجيي٠ ٟعيي١ص ـييِ ٟييد جعييدِة ـىييه
بٔ٦سةْ ٚ 1عٍيٓ ِيٛذ بٌ٦يٗ...2إٌي ٝؼ١ير لٌيه ِيٓ بٌسعح١يربذ ب٤لير ٜبٌسي ٟزؿيةٚي زٛؾي١ؽ جعيةد زٍيه بِ ٤يد
بٌّفسرؾد عٕد بٌّٕٛلظ بٌؽرجٚ .ٟبٌؽرؼ ب٤سةسٚ ِٓ ٟربء ِطً ٘يهٖ بٌّمةرٔيةذ ٘يِ ٛؿةٌٚيد بٌرـيج ِيٓ لّ١يد
بٌّٕٛلظ بٌّعرـ ٟب٦س ِٟ٩عٓ ـر٠يك ب ّدعيةء ٚغيٛد ِيد عّ١ميد ـئ ٟظ١يرٖ بٌؽرجي٘ٚ .ٟيهٖ ِؽةٌ يد ٚبؾيؿد
ؾ١ص إٕٔة ٔدعٌ ّْ ٟىً ّٔٛلظ ِعرـٚ ٟغ :ٓ١ٙؾدّ٘ة إ٠ػيةجٚ ٟـعّيةي ٚبٌطيةٔ ٟسيٍحِٚ ٟي ٌٚ َٚي١و بٌّٕيٛلظ
ب٦س ِٟ٩بسسطٕةء ِٓ ٘هٖ بٌمةعدخ.
ٔٚؿٓ ٕ٘ة ٌٓ ٔسٍه بٌٕٙع بٌسةجك ٔفسٗ رؼُ ٕٔة ٔم ّر ج ِد بٌّٕٛلظ بٌؽرجي ٟـيِ ٟية  ٠يعّ ِيش٨ذ ِطيرٚ
بٌسؿييد٠ص ٚبٌسٕيي٠ٛر  ٚسيياٍد بٌّةجعييد دِيية جعييد بٌؿدبضييد...إٌ

ٌىٕٕيية سييٕٕ ٍك ِييٓ ـرؾيي١د ويي ْٛبٌّٕييٛلظ بٌّعرـييٟ

ب٦س٠ ِٟ٩ع١ص ٘ ٛب٢لر ِد عّ١مد ٚجةٌسةٌٚ ٟغث زفى١ىٗ ٌّعرـد ب٤جعةد ٚبٌّسس٠ٛةذ بٌّ سٍفد ٌٙهٖ بِ ٤د
ٚبٌىطؿ عٓ سحةجٙة ٔٚسةئػٙة بٌّ سٍفد زّ١ٙدبً ٌّؿةٌٚد بٌس س١و ٌّٕٛلظ جد.ً٠
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ٌٚىٓ لحً لٌيه  ٨جيد ِيٓ زعر٠يؿ بٌّمػيٛد جيةٌّٕٛلظ بٌّعرـي /ٟبٌّٕيٛلظ ب٦دربوي /ٟبٌّٕيٛلظ ب٦رضيةدٚ ٞ
بٌحييةردب٠ؽُ د Paradigmجةٔ٦ػٍ١ز٠ييد ٘ .ييهٖ وٍٙيية زسييّ١ةذ ٌّفٙييٚ َٛبؾييد ٠ٚعييٛد بسييسعّةي ِػ ي ٍؽ بٌّٕييٛلظ

 -1بٌسفى١ه جةٌّعٕ ٝبٌعةَ ٘ ٛـػً بٌعٕةغر ب٤سةس١د ـ ٟجٕةء ِة جعؿٙة عٓ جعؽ جٙدؾ بوسطةؾ بٌع٩لد ج٘ ٓ١هٖ بٌعٕةغير ٚبٌطؽيربذ بٌّٛغيٛدخ ـي ٟبٌحٕيةء
ٚبوسطةؾ ٔمةـ بٌؿعؿ ٚبٌمٛخٚ .ـ٘ ٟهٖ بٌؿةٌد ـإْ بٌسفى١ه دبخ زؿٍ١ٍ١د زسس دَ ـ ٟبوسطةؾ بٌحٕ١د بٌىةِٕد ٔ ٞ٤ظةَ ـىر ٚ ٞـٍسيف ٨ٚ ٟزؿّيً ِ ٞؿيّْٛ
٠يدٌٛٛ٠غٚ ٟزفى١يه بٔ٦سييةْ /زم٠ٛؿيٗ  ٞردٖ إٌي ٝبٌّييةدخ ٚلٛبٕٔٙ١ية ـٍ١ؽي ٝبٌؿ١ييز بٔ٦سيةٔ٠ ٨ٚ ٟحمي ٝسيي ٜٛبٌؿ١يز بٌ ح١عي / ٟبٌّييةدٚ ٞجيدِ ً٨يٓ ْ ٠ىييْٛ
بٔ٦سةْ وةئٕة ً ِروحة ً ِسىةِ ً٩بٔ٨سةْ بٔ٨سةْ ـإٔٗ ٠ػحؽ بٔ٦سةْ بٌ ح١ع ٚ ٟبٔ٦سةْ بٌٛي١ف ٟبٌهّ٠ ٞىٓ زفس١رٖ ِٓ ل٩ي بٌّٕةلظ بٌّٛؾيٛع١د بٌر٠ةؾي١د.
ٚلد زؿدش ٘ٛجز عٓ بٔ٦سةْ جةعسحةرٖ لئحة ً ٤ل ٗ١بٔ٦سةْ ٚزؿدش دبر ٓ٠ٚعٓ ع٩لد بٌمرد جةٔ٦سةْ  ٚغر ٜجةـٍٛؾ زػةرجٗ عٍ ٝبٌىي٩ت ٚزٛغيً إٌيْ ٝ
بٌٕسةئع بٌس ٟزٛغً إٌٙ١ة زٕ حك عٍي ٝعحيد بٌ٘ٛيةت بٌّسي١ر ٞنالعلماوية االزسيية الالعلماوية االلةا ل ن بٌػيزء بٚ٤ي دبر بٌطيرٚق بٌ حعيد بٌٚ٤يٝ
ظظ
ِٛ -2ذ ب ٌٗ٦عحةرخ ٌٍفٍ١سٛؾ بٌّ٤ةٔ ٟـر٠در٠ه ٔ١سطٗ جةعسحةرٖ ؾد رٚبد ِة جعد بٌؿدبضد  ٚبٌفٍسفد بٌّةد٠د بٌ٩عم١ٔ٩د بٌسةئٍد ٠مٛي عحد بٌ٘ٛيةت بٌّسي١ر:ٞ
١ٔٚسطٗ جِٕ ٩ة ربئد بٌفٍسفد بٌّةد٠د بٌ٩عم١ٔ٩د بٌسةئٍد ...ـةٌعحيةرخ زعٕي ٟـيٚ ٟبليج بِ٤يرٙٔ :ة٠يد ـىيرخ بٌّرويز بٌىيةئٓ ليةرظ بٌّيةدخ .جيً ٚـىيرخ بٌىيً لبزٙية
جةعسحةرٖ و١ةٔة ً ِسّةسىة ً ٠عٍ ٛعٍ ٝب٤ض١ةءِٚ .يٓ ضيُ ٠سيمف بٌّرويز جسيمٛـ ـىيرخ بٌىيً بٌّسػية ٚـ١ػيحؽ بٌعيةٌُ غيزبء  ٨زطيىً ويِ ٨ٚ ً٩رويز ٌٙية ٚلربذ ٨
٠رج ٙة ربجف ِّة ٠عٕ ٟإٔىةر ٚغٛد رؤ٠د ؾم١م١د ضةجطد ٚإٔىةر ـىرخ بٌعةَ ٚبٌعةٌّٚ ٟبٔ٦سةٔ.ٟ
ـ عٍٓ ٔ١سطٗ ْ بّ٠٦ةْ بٌسةئد ج ْ بٌعمً بٔ٨سةٔ ٟلةدر عٍ ٝبٌسٛغً إٌ ٝعٍُ ٠سس ١ج ْ ٠زٚدٖ جّعرـد ٠م١ٕ١د ٔ ٚسةق ل٩ل١يد د  ْ ٞجٛسيج بٌعٍيُ ٚبٌعميً ْ
٠ؿِ ٩ؿً بٌد١ٌ ُ٘ٚ ٛ٘ ٓ٠و إ ْ ٚ ٨بٌّروز٠د بٌس ٟز ٍعٙة بٌفٍسيفد بٌِٛ١ٙةٔ١يد عٍي ٝبٔ٦سيةْ ـٍسيفد بئفيد ـٙي ٛويةئٓ ـح١عي١ٌ ٟسير ٌيٗ ّ٘١يد لةغيد جيً
عٍيٓ ْ بٌ ح١عييد لبزٙيية  ٨لدبسييد ٌٙيية ـٙييِ ٟػّٛعيد ِييٓ بٌميي ٜٛبٌّسػييةرعد.انالحداثة ال ةةاااعةداالحداثة ن ظ ظ  28-27عحييد بٌ٘ٛييةت بٌّسيي١رٚ ٞـسؿييٟ
بٌسر٠ى ٟدبر بٌفىر بٌ حعد ب2003 ٌٝٚ٤

بٌّعرـيي ٟإٌيي ٝـٍ١سييٛؾ بٌعٍييُ ـِٛيية

ويي ٓ٘ٛـيي ٟوسةجييٗ جٕ١ييد بٌطييٛربذ بٌعٍّ١ييد بٌػييةدر سييٕد  1962ؾ١ييص لييةَ

جسعر٠فٗ عٍٚ :ٗٔ ٝسٍ١د ٌرؤ٠د ب٤ض١ةء ٚـر٠مد زّطً ٌٍٛبلج ـ ٟبٌه٘ٓ بٌحطر .ٞجّعّٕٛٔ ٗٔ ٝلظ لٕ٘يِ ٟسيربجف
ٌرؤ٠د بٌٛبلج ٚب٤ض١ةء لةئُ عٍ ٝلٛبعيد ِؿيددخ ٘ٚيِ ٛية  ٠يرؼ بٌعد٠يد ِيٓ بٌسسيةؤ٨ذ ؾيٛي ـح١عيد بٌّٛؾيٛ
بٌهّ٠ ٞىٓ ٌٍه٘ٓ بٌحطرِ ٞربلحسٗ ٚزؿٍٚ ٍٗ١ب٤ساٍد بٌسيِ ٟيٓ بٌّفسيرؼ ـرؾٙية ِٚؿةٌٚيد بسسىطيةـٙة ِيٓ غيً
بٌؿػٛي عٍ ٝإغةجةذ ـّ١ة ٠سعٍك جةٌّٛؾٚ . ٛو١ؿ ّ٠ىٓ زؿد٠د ٘١ىً ٚجٕ١د ٘هٖ ب٤سياٍد ٚو١يؿ ّ٠ىيٓ زفسي١ر
ٔسةئع بٌسؿر٠ةذ بٌعٍّ١د؟
ٚلد عرّؾ بٌّرؾ َٛعحد بٌ٘ٛةت بٌّس١ر ٞبٌّٕٛلظ ب٦دربو ٟج ِٔٗ :ػّي ٛبٌعٍّ١يةذ بٌهٕ٘١يد ٚبٌعمٍ١يد بٌسيٟ
٠م َٛجٙة بٔ٦سةْ عٕد ِؿةٌٚد ـ ُٙية٘رخ ِة ٚزفس١ر٘ة ـ١حيد جعٍّ١يد بٌسػر٠يد ؾ١يص ٠مي َٛبٌعميً جةسيسحعةد جعيؽ
بٌسفةغٚ ً١بٌؿمةئك ٠ ٗٔ٤عسمد ٔيٗ  ٨دٌ٨يد ٌٙية ٠ٚسيسحم ٟبٌيحعؽ ب٢ليرٚ .جعيد بٌسػر٠يد زي ز ٟل يٛخ بٌيرجف جيٓ١
بٌؿميييةئك ٚبٌٛليييةئج بٌسييي ٟجمة٘ييية ـٕ١سيييمٙة ؾ١يييص زػييي١ر ِّةضٍيييد ٌٍٛبليييج ِٚييية ٕ٠يييسع عيييٓ ٘يييةز ٓ١بٌعٍّ١سيييٓ١
ُ٠سّٝنبٌّٕٛلظن ـ ٛٙجٕةء ّ٠ةضً بٌٛبلج ٌىٕٗ بـسربؾ ٟؾ١ص زطحٗ بٌع٩لةذ ج ٓ١عٕةغيرٖ بٌع٩ليةذ بٌّٛغيٛدخ
ج ٓ١عٕةغر بٌٛبلج.
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ٚجةٌسةٌّ ٟ
ـإْ ِمػٛدٔة ِٓ نبٌّٕٛلظ ب٦دربو ٟبٌؿروٟن ٘ي ٛلٌيه ب٦ـيةر بٌٕظير ٞبٌيه ٞزٕظير جيٗ بٌؿرويد
ب٦س١ِ٩د إٌ ٝبٌٛبلج ٚبٌ ر ٠د بٌّعرـ١د بٌس ٟزدرن ِٓ لٌٙ٩ة بٌعةٌُ بٌ ةرغٚ ٟزفِٚ ّٗٙيٓ ضي ُّ ٠فسير ؾدبضيٗ
٠ٚسسٛعحٙة٠ٚ .طىً عٕػر بٌسربش بٌد ٟٕ٠إؾد ٜبٌروةئز ب٤سةس١د ٌٙهب بٌّٕٛلظ بٌّعرـ ٟجّعٍٕ ٕ٠ ٗٔ ٝيك ِيٓ
لربءخ ِعٕ١د ٌٍسربش ٚـ ُٙلةظ ٌٗ ٨سس١عةت بٌٛبلج بٌّعةش.

2
٘ٚىهب ـمٌٕٛة ج ِد ٘هب بٌّٕٛلظ ب٦دربو ٟبٌؿرو٠ ٟعٕي ٟجحسيةـد عيدَ لدرزيٗ عٍي ٝـٙيُ بٌٛبليج ٚبسيس١عةجٗ
ٚعػزٖ عٓ بٌسعةًِ ِج ب٤ساٍد ٚب٦ضىة٨ذ بٌّ رٚؾد عٌٍٚ .ٗ١عً ِٓ جر زّط٩ذ ٘هٖ بِ ٤د ٘يِ ٛية ٍٔؿظيٗ
ِٓ ـر٠مد زعةـ ٟب٦سِ ٓ١١ِ٩ج بٌط ْ بٌس١ةس ٟزٕظ١ربً ِّٚةرسدً  ٛ٘ٚبِ٤ر بٌهٌ ٞيُ ٠ىيٓ ِسةؾية ً بٌسي١مٓ ِٕيٗ
جد ْٚزػةرت بٌٛبلج بٌّٛؾٛع ٟجع١دبً عٓ بٌٍؽد بٌّٕ ّّمد ٌٚ٥ربق بٌّرغع١د بٌس ٟزحيةٌػ ـيٌ ٟؽيد بٌطيعةربذ عٍيٝ
ؾسةت بلسحةر زٍه بٌسػٛربذ ٚبٌرؤ.ٜ
ـمد ربوّر بٌؿروةذ ب٦سي١ِ٩د زػرجيد ـٍ٠ٛيد ـيِ ٟرؾٍيد بٌيدعٛخ ِ ٚية ٔسيِّ ٗ١رؾٍيد نِية لحيً بٌدٌٚيدن
ٔٚؿٓ ٔفسرؼ ٕ٘ة ّْ ٔػةؾ ُٙـ ٟبٌدعٛخ ٚؾطيد بٔ٤ػيةر ٌ

يةج٠ ٨ ُٙعٕي ٟجةٌؿيرٚرخ ؾسيٓ زيدج١رُ٘ ٌطي ْٚ

 -3عحد بٌ٘ٛةت بٌّس١ر ٞن وسوع االيهودالاليهودي الالصهيووي ن بٌّػٍد بٚ٤ي بٌ حعد بٌطةٌطد دبر بٌطرٚق ظ

بٌدٌٚد؛  ٞإدبرخ بٌدٌٚد ـة٨لس٩ؾ عّ١يك جي ٓ١بٌيدعٛخ ٚبٌدٌٚيد .ـفيِ ٟرؾٍيد بٌيدعٛخ ويةْ بٌ
غّةعد بٔ٤ػةر ٚبٌّر٠د ِ ٓ٠ةـحية ً بٌػّةعيد ٔفسيٙة ؾ١يص بٌ
بٌّرؾٍد بٌطةٔ١د ـإٔٗ ٠سسٍزَ بٔسمةي بٌ

يةت ٍ ٕ٠يك ِيٓ

يةت ٠ىي ْٛعٍيِ ٝسيس ٜٛبٌيدبئرخ لبزٙية ِّية ـيٟ

ةت إٌِ ٝسس ٜٛعّك؛  ٞغّٙرخ بٌٕة

جةلس٩ؾ بٔسّيةءبز ٚ ُٙـىيةرُ٘

ِٚرغع١ةز.ُٙ
٘هب بٌّٕٛلظ ب٦در بو ٟبٌؿرو ٟبٌه٠ ٞعسّد ٘هب بٌيّٕف ِيٓ بٌ

يةت ٠سيسّد ِرغع١سيٗ بٌفىر٠يد ٚغيهٚرٖ ِيٓ

ِرؾٍد زةر١ ٠د ٌُ زىٓ زعيرؾ ٚزعسيرؾ دجطيىً ٔسيح ٟـميد ٔمي ّر ج ٔٙية زعدد٠يد ٌىٕٙية زحمي ٝـي ٟإـيةر ِية زسيّؽ جيٗ
بٌطرٚـ بٌسةر١ ٠د جةٌسعدد٠د ب٨غسّةع١د ٚبٌد١ٕ٠د ٚبٌس١ةسي١د دبليً بٌػّةعيد بٌد١ٕ٠يد ٔفسيٙة ؾ١يص ٠عسحير ويً لٞ
ر  ِ ٞييةٌؿ ٌٍسييةئد لييةرظ بٌػّةعييد ٚجةٌسييةٌ ٟلييةرظ بٌٍّييد ٚبِ٤ييد ٘ٚييِ ٛيية ٠فسيير لٌييه بٌٕييز ٚبٌّفييرـ ٌٙييهب
بٌّٕٛلظ ٔؿ ٛزىر٠و ٚؾدخ بٌفىر ٚبٌطعٛر ٚوهٌه ٔؿ ٛزّٕ١ف بٌسٍٛن ِ ٛ٘ٚية ٠ىي ْٛجةٌؿيرٚرخ عٍي ٝؾسيةت
ؾر٠د ب٨لس١ةر ٚؾر٠د ب٦ربدخ ٚبٌمحٛي جؿك بٌٕة

ـ ٟب٨لس٩ؾ ٚبٌسعدد.

ٌٚعً ؾد جر زّط٩زٗ ـ ٟبٌرب٘ٓ ِة ٔػةدـٗ ِٓ ل٩ي ع٩لسٗ جة٢لر نؼ١ر بٌّسٍُن ؾ١ص ِٛلفٗ بٌٍّسحو
ِٓ ِف َٛٙبٌّٛبـٕد جةعسحةرٖ إؾد ٜدعةِةذ بٌدٌٚد بٌؿد٠طد .ـٙهب بٌّٛلؿ بٌٍّسيحو ٠حميٚ ٝبؾيدبً ِيٓ ٘يُ ضؽيربذ
بٌفىر بٌس١ةس ٟب٦سٔ ِٟ٩ظربً ٌػعٛجد ٚل ٛرخ زٍه بٌٕمٍد بٌس٠ ٟػث ْ  ٠سو ٌٙة ٘هب بٌّٕٛلظ ب٦دربو ٟلٚ
بٌّرغع١د بٌسربض١د جةٔ٨سمةي ِٓ ؾةٌد ب٨غسّة دبٌؿرٚر٠د ٌس س١و بِ٤د ٚبٌدٌٚيد عٍي ٝسية
وّة وةْ سةجمة ً ـ ٟبٌسةر ٠ب٦س ِٟ٩إٌ ٝؾةٌد ب٨غسّة عٍ ٝسة

ـيةئفٚ ٟدٕ٠يٟ

بٌّٛبـٕد ٚس١ةدخ بٌمةٔ ْٛـ ٟبٌدٌٚد بٌم ر٠د

بٌؿد٠طد ٚبٔ٨سّةء ٌػؽربـ١ة ِعٕ١د جدي بٔ٨سّةء بٌعمةئد ٞبٌهٌ ٞيُ ٠ىيٓ ٠عسيرؾ جةٌؿيدٚد بٌػؽربـ١يدٚ .غيعٛجد ٘يهٖ
بٌٕمٍد زىّٓ ـ ّْ ٟإضيىةٌ١د بٌّٛبـٕيد ٌيُ ٍ٠سفير إٌٙ١ية ِيٓ لحيً ب٦سي ٓ١١ِ٩إِ ٨ي لربً جسيحث ؾيؽٛـةذ بٌٛبليج
ٚدٕ٠ةِ١ييد بٌّػسّعييةذ بٌعرج١ييد .ـةٌىسةجييةذ بٌٚ٤ييٌٍ ٝؿروييةذ ب٦سيي١ِ٩د ٚبٌسيي ٟزطييىً جةٌٕسييحد ٌ٩ؾمسٙيية ِرغع١ييد
ـىر٠د ٌف ُٙبٌسربش بٌد ٌُ ٟٕ٠زٕظر ٌٍدٌٚد إ ِٓ ٨دبلً دبئرزٙة بٌسربض١د بٌؿ١مد ِٚرغع١ةزٙة بٌسةر١ ٠دٚ .جةٌسةٌٟ
ـؿسيي ٝجييةعسربؾ جعييؽ ل١ييةدبذ ؾروييةذ ب٦سيي َ٩بٌس١ةسيي ٚ ٟز و١ييدُ٘ ٌّحييدإ بٌّٛبـٕييد ـيي ٟدج١ييةزٚ ُٙبسييسعدبدُ٘
٨ؾسربِٗ ـِ ٟرؾٍد ِة جعد بٌرج١ج بٌعرج ٟـإٔٗ ٚـ ٟؾ١ةْ وط١رخ ٔػد ّْ بٌ

ث ٚبٌطيعةربذ بٌػد٠يدخ  ٨زعحّير

جةٌؿرٚرخ عٓ بٌّسس ٜٛبٌ٩ضعٛر ٞبٌػّةعِ ٛ٘ٚ 4ٟة ٠دي عٍ٘ ّْ ٝهٖ بٌٕمٍد زحد ٚغعحد بٌسؿميك ٚبلع١ية ً ٨ٚ

ٔٚ -4ؿٓ ٔ ٨مػد ٕ٘ة بٌ٩ضعٛر بٌػّع ٟوّة عرـٗ ٔٛ٠ػ ٚبٌه٠ ٞعحرعٕٗ ويهٌه جةٌ ةـ١يد بٌػةِعيد دبٌ ةـ١يد شبٌ٩ضيعٛر ؾ١يص ٠عرـٙية ـي ٟوسةجيٗ بٌحٕ١يد بٌٕفسي١د
عٕيد بٔ٦سيةْ ظ  77جمٌٛيٗ :بٌ ةـ١ييد بٌػةِعيد غيزء ِييٓ بٌيٕفو دسية٠ىّ٠ ٟىيٓ زّ١١ييزٖ سيٍحة ً ِيٓ بٌ ةـ١ييد بٌط ػي١د ِيٓ ؾ١يص إْ بٌ ةـ١ييد بٌػةِعيد ؼ١ير ِدٕ٠ييد
جٛغٛد٘ة وةٌ ةـ١د بٌط ػ١د ٌٍ حرخ بٌط ػ١د ١ٌٚسر جةٌسةٌ ٟوسحة ً ض ػ١ةًٚ .جّٕ١ة زسى ْٛبٌ ةـ١د بٌط ػ١د سةسة ً ِٓ ِؿس٠ٛيةذ وةٔير ضيعٛر٠د ـيٚ ٟلير ِية
ضُ ِة ٌحطر ْ بلسفر عٓ بٌٛبع١د جعةًِ بٌٕس١ةْ  ٚبٌىحر ـإْ ِؿس٠ٛةذ بٌ ةـ١د بٌػةِعد ٌُ زىٓ لف ـ ٟبٌٛبع١د ٚزحعة ً ٌهٌه ٌ١سير ِيٓ ِىسسيحةذ بٌفرد جيً ٘يٟ
ِدٕ٠د جٛغٛد٘ة ؾػربً ٌٍٛربضد ن ٌٚىٓ ٔؿٓ ٔسسع١ر٘ة ٕ٘ة ٌٕعحر جٙة عٓ زٍيه بٌّؿيّربذ بٌطمةـ١يد بٌػّةع١يد جؿىيُ بٌحٕ١يد بٌهٕ٘١يد بٌّسطيةجٙد بٌّسي ضرخ جعٛبِيً
ِٕٙة بٌسربش ٚبٌسرج١د بٌّسٍمةخ دبلً بٌسٕظ.ُ١

ّ٠ىييٓ زػة٘ ٚيية جػييرخ لٍييُ  ْ٤بٌمحييٛي جٙيية ٌيي١و عٍّ١ييد ِ١ىةٔ١ى١يد جسيي ١د ٚإّٔيية ٘يي ٟسيي١رٚرخ زةر١ ٠ييد ـٍ٠ٛييد
زمسؿِ ٟربغعد ضةٍِد ٌٍ

ةت  ٚسسٗ ِٚسٍّةزٗ.

ِٚيٓ زحعيةذ إضييىةٌ١د بٌّٛبـٕيد سي بي و١ف١يد لحييٛي ٘يهب بٌّٕيٛلظ ٌّفٙيي َٛنبٌفؿيةء بٌعييةَ ٚبٌ يةظن ٚو١ف١ييد
زدج١رٖ ـ ٟيً و ْٛؾد ِسٍّةزٗ ب٤سةس١د ّْ بٌد ٌٗ ٓ٠سٍ د ِ ٍمد عٍ ٝو ًّ ِٕةؾ ٟبٌؿ١ةخ بٌعةِد ٚبٌ ةغد ـ٩
ٛ٠غد ٘ةِص ـةرغ ٠ػعٍٕة ٔسؿدش عٓ ـؿةء عةَ ٚلةظ ّ٠ىٓ زدج١رّ٘ة ج ضىةي ِ سٍفدٚ .جةٌسةٌ ٟعٛدخ بٌٕميةش
ؾٛي بٌؿر٠ةذ بٌفرد٠د ٚبٌعةِد ٚعٍ ٞ ٝسة

ٚج ٠د ِرغع١د س١سُ زؿد٠د بٌؿر٠ةذ بٌفرد٠د ِيٓ بٌعةِيد؟ ـى١يؿ

ّ٠ىٓ ْ ٠سعةًِ ٘هب بٌّٕٛلظ ِج ِطً ٘هٖ ب٦ضيىةٌ١ةذ؟ عٍّية ً ّْ بٔؽ٩ل١يد بٌّٕيٛلظ  ٨زسيةعد عٍي ٝبٌم١يةَ جمفيزبذ
عٍِ ٝسس ٜٛبٌٕظر٠د بٌس١ةس١د ٚجةٌسةٌ ٟـةٌ ١ةر بٌّسةؼ  -ؼةٌحة ًٌ -يٓ ٠ىي ْٛسيِ ٜٛؿةٌٚيد ِيٓ ِؿية٨ٚذ بٌسٍف١يك
جٔ ٓ١ػٛظ زربض١د ٚبغسٙةدبذ زؿر ؾؽف بٌٛبلج بٌّسؽ١ير جسيرعد؛ ٌسحر٠ير ؾةٌيد بٌسؽةؾي ٟعيٓ ٘يهٖ ب٦ضيىةٌ١د
 ِ ٌٛٚلسة ً ـّ١ة زػفٗ بٌؿروةذ ب٦س١ِ٩د عةدخ ج ٔٗ نزٕة ين يرـ ِٓ ٟغً بٌّػٍؿد بٌعٍ١ة ٌٍٛـٓ.
ّ
إْ بٌّٛبـٕد ـي ٟعّمٙية بٌفٍسيف ٟزمسؿي ٟبٌّسيةٚبخ جي ٓ١ـيربد بٌّػسّيج بٌٛبؾيد  ٞبٌّيٛبـٕٚ ٓ١بٌّسيةٚبخ ٨
زسؿمك ِج ٚغٛد زّ١١ز  ٚزفر٠ك ج ٓ١بٌّٛبـٕ ٓ١ؾسث د٠ةٔسٚ ُٙبٔسّةئ ٨ٚ ُٙج ٓ١بٌرغً ٚبٌّير خ ؾسيث غٕسيُٙ
ـى ًّ ِّٕٙة ِسة ٍ٣ٌ ٚلر جةٌف رخ ـ ٟبٌؿمٛق ٚبٌٛبغحةذ بٌعةِدٌ .5ىٕٕة ٕ٘ة ٔػ دَ جحعؽ بٌٕػٛظ بٌد١ٕ٠يد بٌسيٟ
زف ُٙعةدخ جىٙٔٛة زم ّر ج ؾم١د بٌرغً عٍ ٝبٌّر خ ـ ٟجعؽ بِٛ٤ر ٚزفٛلٗ عٍٙ١ة ِٕٙٚة بِس١ة بذ ـِ ٟػةي بٌؿ١ةخ
ّ
ٌٚىٓ بٌّطةي بٌهٔ ٞر٠د ـرؾيٗ ٘ي ٛبٌّسعٍيك
بٌزٚغ١د ٚؼ١ر٘ة ِٓ ِٛر ٌٓ ٔفػًّ ـٙ١ة ـٍ١سر ِٛؾج ؾد٠طٕة ٕ٘ة.
جإِىةٔ١د ز ٌٟٛبٌّر خ ِربوز بٌم١يةدخ ٚبز يةل بٌميربر دبليً غٙيزخ بٌدٌٚيد ٚجةٌؿيحف زٙ١ٌٛية رئةسيد بٌدٌٚيد .ـٕٙيةن
ٔػٛظ ٚبغسٙةدبذ ـم١ٙد عد٠دخ زمٛي جؿرِد ز ٌٟٛبٌّير خ ٌِ٧ةِيد بٌعظّي ٝدرئةسيد بٌيح٩د ٘ٚيِ ٛية ٠ؿي ّد ِيٓ
ؾمٛلٙة بٌس١ةسي١د .ـى١يؿ سي١محً جٙيهب بٌؿيك ٌٍّير خ؟ عٍّية ً ّْ ؾمٙية ـي ٟبٌسػي٠ٛر ّ٠ ٨ىيٓ ـػيٍٗ عيٓ ؾمٙية ـيٟ
بٌسرضؽ ٚجةٌسةٌ ٟزِٕ ٌّٟٛةغث عٍ١ة ـ ٟبٌدٌٚد جّة ـ ٟلٌه رئةسد بٌدٌٚد.
ـٙهٖ ؾةٌد ِٓ ِػّٛعد ؾة٨ذ ز سزْ ِعةٔ ٟبٌح ر٠ةرو١د ٚبٌهوٛر٠د بٌّٛرٚضد عٓ بٌّةؾ ٟبٌطمةـٚ ٟبٌسٟ
زؿ ّد ِٓ بٌؿمٛق بٌعةِد ٌٍّر خ جؿىُ ضمةـد  ٚعربؾ ِػسّج بٌمحٍ١د بٌه ٞوةْ بٌفؿةء بٌّ ـر ٌٍسػرجد بٌسربض١د ـٟ
زةرٙ ٠ة بٌ ٚ ً٠ٛبٌهِ ٞة ززبي بِسدبدبزٗ ؾةؾرخ إٌي ٝبٌ١يِٚ .َٛيٓ ب٤غيدر لحيً بٌ يٛؼ ـيِٛ ٟؾي ٛبٌّير خ
ّ
ٚزؽيه٘ ٞيهب بٌحعيد بٌيهوٛرٞ
ٚـ ٟبٌّٛلؿ بٌعةَ ِٕٙة بٌسؿرر ِٓ سٍ د ِػّ٘ ٛهٖ بٌّم٨ٛذ بٌد١ٕ٠د بٌسي ٟزٕ ّّيٟ
ب٤ج.ٞٛ

٘-5ييهب ٠ ٨عٕي ٟزفى١ييه ِسيٍّةذ بٌسىيي ٓ٠ ٛبٌعييةئٍ ٟـيّ٠ ٩ىييٓ زحٕيي٠ ٟيد ـىييرخ ِش٨زٙيية زفى١يه جٕةئ١ييد ب٤سييرخ  ٚإـيرب ِطييةوً ٌٍّػسّييج ـي ٟبٌّسييس ٜٛبٌحع١ييد ٚ
بٌّسٛسف.

ـعٍيي٘ ٝييهب ب٤سيية

إلْ ٠ ٨ىيي ْٛبسسؿؿييةر بٌ

ييةت ب٦سيي ِٟ٩بٌؿروييٌٙ ٟييهب بٌّٛؾيي ٛد ْٚزرد٠ييدٖ

ٌّميي٨ٛذ بعسحييةر بٌّيير خ ٔةلػ يدً عم يٚ ً٩د ٕ٠ية ً ٚد ْٚبٌرغييً ـيي ٟبٌمٛبِييد ٚـيي ٟبٌؿمييٛق بٌس١ةسيي١د دزيي ٌٟٛبِ٦ةِييد
بٌعظّ ٚ ٝرئةسد بٌدٌٚد ٚجةٌسةٌ ٟعدَ لدرخ ٘هب بٌّٕٛلظ عٍ ٝزػة ٚجٕ١د زةر١ ٠يد سيةجمد ـي ٟرؤ٠سيٗ ٚزعةٍِيٗ
ِج بٌّر خ ِٚج ب٢لر عِّٛة ً عٍ ٝسة

بٌّٛبـٕد دبلً بٌدٌٚد بٌؿد٠طد بٌس ٟزم َٛعٍِ ٝحدإ بٌّسةٚبخ جي ٓ١غّ١يج

بٌّٛبـٕ ٓ١د ْٚزّ١١ز ـ ٟبٌػٕو  ٚبٌ٠ٛٙد بٌد١ٕ٠د  ٚبٌطمةـ١د.
ِٚييٓ جيي ٓ١بِ٤طٍييد ب٤ليير ٜعٍيي ٝلٌييه ِيية ؾييدش ـيي ٟبٌّؽييرت ِييٓ زؿيي٨ٛذ ـيي ٟل ييةت ِّٚةرسييد بٌؿروييد
ب٦س١ِ٩د ِّطٍد ـ ٟؾزت بٌعدبٌيد ٚبٌسّٕ١يد جعيد ٚغيٌٍ ٌٗٛسيٍ د ؾ١يص زػي ّدر بٌؿيزت ِٛليؿ بٌيرـؽ ٌّحيةدرخ
بٌ

د بٌٛـٕ١د ٦دِةظ بٌّر خ ـ ٟبٌسّٕ١د ـ ٟعةَ 2000ؾ ٓ١وةْ ـ ٟبٌّعةرؾد ٌىٓ جعد بضٕس ٟعطيرخ سيٕد ٔػيد

بٌؿزت ٔفسٗ جعدِة ٚغً ٌٍؿىِٛد ٚغةر ٠دجر بٌط ْ بٌعةَ ز ُّ بٌطر ٚـ ٟبٌعّيً جيمنِمةرجد بٌٕي ٛن ـي ٚ ٟبرخ
بٌسؿةِٓ ٚبٌّر خ ٚب٤سرخ ٚبٌسّٕ١د ب٨غسّةع١د بٌس ٟزطؽٍٙة إؾد ٜل١ةد٠ةذ بٌؿزت.

3
ّ
إْ وً ـىر ِرزحف جةٌٛبلج بٌه ٞزطىً ـ ٗ١ـّ٠ ٩ىٓ زػ ّٛر ـىير جطيرِٕ ٞفػيً عيٓ بٌٛبليج بٌ يةرغٌ ٟيٗ
ٚؼ١ر ِس ضر جٗ ٘ٚىهب ّ
ـإْ ٘هب بٌّٕٛلظ ب٦دربو ٟبٌؿرو١ٌٚ ٛ٘ ٟد بٌح١اد بٌسةر١ ٠يد ٚبٌظيرٚؾ بٌعةِيد بٌسئ ٟطي
ٚز ٛر ـٙ١ة٘ٚ 6.هب بٌّٕٛلظ بٌسربض٠ ٌُ ٟعد ِسة٠ربً ٌٍظرٚؾ بٌربٕ٘د ٠ٚعةِٔ ٟد عّ١مد؛  ٗٔ٤زطىً سةسة ً ـٟ
يييرٚؾ ِفةرلييد ٌٍظييرٚؾ بٌربٕ٘ييد بغسّةع ١ية ً ٚس١ةسيي١ة ً ٚبلسػييةد٠ة ً ٚضمةـ ١يةً .ـمييد زطييىً زؿيير إورب٘ييةذ بٌسييٍ د
بٌس١ةس١د ِٓ غٙد ٚؾؽف بٌّعيةرن ب٠٦دٌٛٛ٠غ١يد جي ٓ١بٌ ٛبئيؿ بٌد١ٕ٠يد بٌّ سٍفيد ِيٓ غٙيد ليرٚ ٜغي ً٨ٛإٌيٝ
زطىِ٩ِ ً١ؿٗ بٌىحرٌ ٜد ٜب٤ؼٍح١د بٌسُّٕ١د ِج بٌطةـع ٟدبٌفمٗ ٚب٤ضعر ٞدبٌىٚ َ٩بٌؽزبٌ ٟدبٌسػ ّٛؾ .
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 -6ـِ ٟؿةٌٚد ِٕٗ ٌرغد ـح١عد بٌع٩لد بٌعؿ٠ٛد ج ٓ١بٌعمً ب٦س ِٟ٩بٌرب٘ٓ ٚبٌعمً بٌسٍف ٟبٚ٤ي بٌه ٞسيةُ٘ ـي ٟإٔسيةظ بٌّٕظِٛيد بٌفمٗ/ـىر٠يد بٌّدٔٚيد جميدر
ِة سةّ٘ر ـ ٟإٔسةغٗ زٛغًّ م عحد بٌػٛبد ٠ةسي ٓ١م إٌي ّْ ٝنبٌعميً ب٦سي ِٟ٩بٌيرب٘ٓ ـي ٟبٌؿم١ميد ِية ٘ي ٛإ ٨بِسيدبد ِٕي ٟـيٌٍ ٌٟٛعميً بٌسيٍف ٟبٚ٤ي :نعحيد
بٌػٛبد ٠ةس ٓ١نبٌسٍ د ـ ٟب٨س َ٩بٌعمً بٌفم ٟٙبٌسٍف ٟج ٓ١بٌٕع ٚبٌسةر ٠ن بٌ حعد بٌطةٔ١د  2000بٌّروز بٌطمةـ ٟبٌعرج ٟظ 35
 : -7ن...وةْ لٌه جعد ْ بوسٍّر ٌٍعمً بٌفم ٟٙبٌسٍف ٟدٚبزٗ بٌّٕٙػ١د بٌس ٟسّسٙة بٌطةـع ٟـ ٟبٌرسةٌد  ٚؾىّٙية ب٤ضيعر ٞـي ٟب٦جةٔيد  ٚـيةؼ ـٙ١ية بٌؽزبٌيٟ
بٌه ٞوةْ ضةـع١ة ً ضعر٠ة ً ِ سٍ ة ً ـ ٟوسة ٗ٠ـ ٟبٌر ّد عٍ ٝبٌحةـٕ١دن عحد بٌػيٛبد ٠ةسي ٓ١نالسةلة ايةااا سةالم،االعقة االققهةااالسةلقاااةيهاالةى لالتةايي ن
ظ 55
ت :ـؽر ِٕة٘ع بٌؽزبٌٚ ٟب٤ضعرٚ ٞبٌطيةـع ٟعٍي ٝويً بٌّيٛرٚش ٚضيىٍر لٍف١يد بٌعميً ب٦سي ِٟ٩بٌسيةئد إ٠يدٌٛٛ٠غ١ة ً ـي ٟرـؿيٗ ٌٍفٍسيفد ِيٓ ٔةؾ١يد ٚزؿد٠يد
غٛي جدٍ٠د ِٓ ٔةؾ١د لر١ٌ .ٜو ـ ٟبٌّةؾ ٟـمف ٌٚىٓ ـ ٟبٌؿةؾر ٠ؿة ً إل  ٨زىةد ِؿة٨ٚذ بٌسػد٠د ْ ز رظ عٓ بٌّٕة٘ع ٚب٨غٛي لبزيٗ بٌسيٚ ٟرضسٕية
إ٠ة٘ة زٍه بٌّدرسدِ .ؿّد ج ٛبٌمةسُ ؾةظ ؾّد جدلي االغيبالا وسانالالةبيع ،االعالمي ااالسال ي االثاوي ظ  66دبر بٌٙةد ٞبٌ حعد ب2004 ٌٝٚ٤

٘ٚىيهب ـعٍيي ٝبٌيرؼُ ِييٓ بليس٩ؾ جٕ١ييد بٌمحٍ١يد عييٓ جٕ١يد بٌدٌٚييد بٌؿد٠طيدٚ 8بلسػييةد بٌزربعيد عييٓ ب٨لسػييةد
بٌؿد٠ص ٚوهٌه ضرٚـ إٔسةظ بٌّعرـد 9ج ٓ١بٌّرؾٍس ٓ١بٌمدّ٠د ٚبٌربٕ٘د ـإْ ّوً ٘هب بٌسحةٚ ٓ٠ب٨لس٩ؾ ٌُ ّٕ٠ج
بٌؿروةذ ب٦س١ِ٩د ِٓ بسسؿؿةر بٌّٕٛلظ بٌسربضٔ ٟفسٗ ـٌ ٟؿظد زةر١ ٠د ِ سٍفد ٌسع١ص ٘يهٖ بٌؿرويةذ عةٌيد
عٍيي ٝزييربش عػيير بٌسييد ٓ٠ٚؾ١ييص ٌييُ زسسىطييؿ جعييد ِٕيية٘ع بٌّعرـييد ب٨غسّةع١ييد بٌؿد٠طييد ٌٚييُ ز لييه جييةٌٛؾٟ
وّرغع١ييد ِ ٍمييد ِفةرلييد ٌٍسييةر٠
ٚبٌظرٚؾ بٌسةر١ ٠د.

٠سييسػ١ث ـّٙٙيية ٚبسييس١عةجٙة ِييٓ لحييً بٔ٦سييةْ ٌّسؽ١ييربذ بٌزِييةْ ٚبٌّىييةْ
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ّ
ٚإْ ِّة ٠ز٠د ِٓ عّك ِد ٘هب بٌّٕٛلظ ٚعدَ لدرزيٗ عٍي ٝبٌس يٛر ٘ي ّْ ٛؾػيُ ِٚسيةؾد بٌّسيٍّةذ
٘هب
بٌّػةدر عٍٙ١ة جةسُ بٌّمد

ـ ٟزى ٕٗ٠ٛزحم ٝؾةسّد ٚزسؿىُ ـ ٗ١جطىً وح١ر ؾ١ص ّ
إْ بٌٕسحٚ ٟبٌسةر ٟ ٠زؿي ّٛي

إٌٍ ِ ٝك ٚب٤رؾ ٟزؿ ّٛي إٌ ٝسّةٚ ٞٚغةرذ ٌد ٗ٠لدس١سٗ ٚإـ٩ل١سٗ.
 ٚؾد ٘يهٖ ب٤غيٛي ٚبٌّسيٍّةذ ضيعةر نبٌّرغع١يد ٌٍىسيةت ٚبٌسُيّٕدن إل زيه٘ث وي ًّ بٌؿرويةذ ب٦سي١ِ٩د ـيٟ
زعةٍِٙة ِج بٌّرغع١د بٌمرآٔ١د إٌ ٝبعسّةد ِٕ ك سى ٟٔٛؼ١ر زؿٍ .11ٍٟ١ـّية بٌيه ٞزعٕ١يٗ ِرغع١يد بٌىسيةت ٚبٌسُيّٕد
ؾمةً؟ ً٘ ٘ ٟبٌم ُ١بٌعٍ١ة بٌس٠ ٟسؿ ّّٕٙة بٌٛؾٚ ٟبٌسي ٟزسػية ٚبٌزِيةْ ٚبٌّىيةْ ٚبٌسيةرٔ ٠ؿي ٛب٦ـ٩ل١يد َ ٘يٟ
ب٤ؾىةَ بٌفم١ٙد ٚبٌس ٩٠ٚذ ٚب٨غسٙةدبذ بٌحطر٠د بٌسةر١ ٠د ٌف ُٙبٌٛؾ ٟبٌّ ٍك ٚزّطً ل ّٗ١بٌعٍ١ة؟
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ٔٚؿٓ ٔزعُ ّْ ضعةر بٌّرغع١د ب٦س١ِ٩د ِ ٚرغع١د بٌىسةت ٚبٌ ُسّٕد ـ ٟبٌّٕٛلظ ب٦دربو ٟبٌؿرو٠ ٟؿً١
عةدخ إٌ ٝرُوةَ بٌسةر ٠بٌحطر ٞل ٞبٌ ح١عد بٌٕسح١د  ٚؾىةِٗ ٚـمِٛٚ ٗٙبلفٗ ِٓ بٌمؿة٠ة بٌعةِيد ٚبٌ ةغيد وطير
ِٕٗ إؾةٌد عٍ ٝبٌم ُ١بٌعٍ١ة ٌٍٛؾٚ ٟزّطٍٙة ـ ٟبٌٛبلج.

 -8رؼُ ٔٗ ٠ػعث بٌؿسُ ـِٛ ٟلج بٌّػسّعةذ بٌعرج١د بٌربٕ٘د ً٘ ؾمة ً زؿممير بٌم ١عيد ِيج جٕ١يد بٌمحٍ١يد ٚؾػيً بٔ٦يدِةؼ ـي ٟإـيةر بٌدٌٚيد بٌؿد٠طيد َ ٕٔية ٌيُ
ٔم ج جعد جطىً وٍِ ٟج جٕ١د بٌمحٍ١د وّة ٌُ ٔدلً جطىً وٍ ٟـ ٟإـةر بٌدٌٚد بٌؿد٠طد.
 -9و ًّ ِعرـد زسؿىُ جٙة ضيرٚـ سةسي١د ٘ٚي ٟبٌمي ُ١بٌّ سسيد ٚبٌّٕية٘ع ٚب٤دٚبذ ضيُ جةٌسي١ةق ب٨غسّيةع ٟبٌعيةَِّ .ية ٠ ٨ػعٍٕية ٔػيد بزفةلية ً عٍي ٝإـي٩ق غيفد
نبٌعٍّ١دن عٍ ٝؼٍث بٌّعيةرؾ ب٦سي١ِ٩د ٚجةٌسيةٌ ٟـيإ ّْ زٍيه بٌّعيةرؾ ب٦سي١ِ٩د زؿسيةظ إٌي ٝإعيةدخ ز سي١و ؾسيّ٠ ٝىيٓ زٛي١فٙية ـي ٟبٌيرب٘ٓ بٌعرجيٌ ٟسي دٞ
ِّٙسٙة.
ِ -10ؿّد ج ٛبٌمةسُ ؾةظ ؾّد األز االقكري الالحضايي ايااالواقعاالعراااالراهه ظ 96
٠ -11مٛي ؾةظ ؾّد ن ؼ١ر ْ ضّد ـرلة ً ج٠ ْ ٓ١سُ ٘يهب ب٨سيسدعةء جّٕ يك سيى٠٨ ٟٔٛيرِ ٜيٓ بٌٛبليج سي ٜٛضيىةٌٗ بٌ١ٙىٍ١يد بٌسي ٟبسيسمرذ غيٛر٘ة ـي ٟلٕ٘يٗ
وسرسّ١ةذ ضةجسد ٌٍّػسّج ٚب٤ـىةر ٚج٠ ْ ٓ١سُ ٘هب ب٨سسدعةء جّٕ ك زؿٍٕ٠ ٍٟ١فه إٌ ٝدبلً ٘هٖ بٌ١ٙةوً ٌ١رِ ٜمدبر ِة ٠ػي١حٙة ِيٓ زؿي٨ٛذ زيرزحف جميٛبٔٓ١
بٌسفةعً بٔ٦سةِٔ ٟج ِسؽ١ربذ بٌزِةْ ٚبٌّىةِْ ٞ .حةدئ بٌؿرود ٚبٌػ١رٚرخ ٚجسدبلً بٌّؿٍيِ ٟيج بٌعيةٌّ ٟـي ٟسي١ةق غيدٌ٠ ٨ ٟعيرؾ بٌسٛليؿ ٚبٔ٨م ية ن.
األز االقكري الالحضايي ايااالواقعاالعراااالراهه ظ 6
 -12وةْ ٘هب ِ٘ ٛطر ٚبٌّفىر بٌّػر ٞعحد بٌػٛبد ٠ةس ٓ١ـ ٟوسةجٗ بٌطيةٔ ٟنالةديهالالتةديه ن جعيدِة ضيةر إٌ١يٗ ـي ٟوسةجيٗ بٚ٤ي ـي ٟضيمٗ بٌٕظيرٚ ٞبٌس ح١ميٟ
ج ر٠مد ؼ١ر ِفػٍد .ؾ١ص بعسحر ـ ٟنبٌدٚ ٓ٠بٌسدٓ٠ن ّْ بٌدٚ ٓ٠ؾِ ٟفةرق غةء ِٓ لةرظ ب٨غسّة بٌحطر٘ٚ ٞهب بٌد ٛ٘ ٓ٠هللا ٚبٌم ُ١بٌعٍ١ية بٌّ ٍميد ويةٌؿك
ٚبٌؿر٠د ٚبٌعدبٌدِ ٚ ...ة ٚرٚد بٌسطر٠ج ِج بٌٛؾ ٟـ٠ ٛٙدلً ؾّٓ بٌسدِ ٗٔ٤ ٓ٠سؽ١ر جسؽ١ر بٌظرٚؾ.

ـعٍ٘ ٝهب بٌحربد٠ؽُ بٌّس َ ٠س سو ـىر بٌؿرود ب٦س١ِ٩د ضعٛربً ٚٚغٛدبً ـىربً ٚٚبلعة ً ٌسحم ٝساٍد بٌّير خ
ٚبٌّٛبـٕد ٚبٌؿر٠ةذ ٚبٌّ٠ٛٙد ٚبٌّػسّج بٌّدٔٚ ٟبٌع٩لةذ بٌ ةرغ١د ...ساٍد ِعٍمد؛ ٚلٌه جسحث بٌّفةرلد بٌمةئّيد
ج٘ ٓ١هب بٌّٕٛلظ ٚبٌٛبلج بٌرب٘ٓ  ٌٓٚزى ْٛب٦غةجيد عٕٙية ِيٓ دبليً ٘يهب بٌّٕيٛلظ ب٦دربوي ٟإ ٨ج ر٠ميد زٍف١م١يد
زؿةٚي بٌػّج ج ٓ١بٌّسٕةلؿةذ  ْ٤ب٨غسّة دبلً بٌدٌٚد بٌؿد٠طد ٠س ٍث زعةـ١ة ً ِ سٍفة ً زّةِة ً ٠ى ْٛـِ ٟسسٜٛ
ـح١عد بٌّرؾٍد.
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ّ
إْ بٌٛع ٟجةِ ٤د ٘ٚ ٛي ضرٚـ بٌسفى١ر ـ ٟبٌّٕٛلظ بٌحدِٚ ً٠ةدبِر بٌؿروةذ ب٦سي١ِ٩د ٌيُ ز يرؼ جعيد
ـىرخ ب٦غ٩ؼ بٌد ٌُٚ ٟٕ٠زؿيوّ جؿيرٚرزٗ دٚإْ ويةْ ٕ٘يةن ٚعي ٟجٙيهٖ بِ ٤يد ٌىيٓ ٠حميِ ٝسي لربً ـي ٟبٌيزِٓ
ِٚؿدٚدبً ـ ٟجعؽ بٌم١ةدبذ ِٕٚظر ٞبٌؿروةذ ب٦س١ِ٩د جعد ٚغٌّ ٌُٙٛربوز بٌميربر ِ ٚطيةروس ُٙـي ٟزيدج١ر
بٌط ي ْ بٌعييةَ ؾ١ييص بٌّطييةوً بٌعد٠ييدخ ٚبٌّسفةلّييد ـييِ ٟػسّعةزٙيية ـسيي١حم ٝعٍييِ ٝسييس ٜٛبٌطييعةربذ د ْٚبٌحٕ١ييد
بٌعّ١مد ١ٌٚسؿدد سمؿ ِربغعيةز ُٙـي ٟنبٌسػد٠يدن ٌىيٓ جي ِ ٞعٕيٝ؟ ٔ٤يٗ ؼةٌحية ً ِية ٠ىي ْٛعٍيِ ٝسيس ٜٛبٌفيرٚ
ٚبٌسفةغ ٨ ً١ب٤غٛي.
وّييية ّْ بٔ٨ؿ يييةـ بٌطيييةًِ بٌيييهٔ ٞع١طيييٗ ٔٚطييية٘د وييي ًّ ٠ييي َٛـػييي ٌٗٛـييي ٟبٌس١ةسيييد ٚبٌسعٍيييٚ ُ١ب٨لسػيييةد
ٚبٌطمةـييد...إٌ

ٚبٌييه٠ ٞىرّسييٗ وطيير ـطييً بٌٕ ييث ٚعػز٘يية عييٓ إ٠ػييةد ؾٍييٛي ٌٍّطييةوً بٌعّ١مييد بٌسيي ٟزعةٔٙ١يية

بٌّػسّعةذ ٠ػعً ِٓ ب٦غ٩ؼ بٌدِٛ ٟٕ٠ؾٛعة ً غعث بٌّٕةي؛ ـةٌؿروةذ ب٦س١ِ٩د  ٨زر ٜغيد٧ٌ ٜٚغي٩ؼ
بٌدٟٕ٠؛ ٙٔ٤ة زعسحر بٌّٕٛلظ بٌسربضِ ٟرغع١د ـىر٠د ّٛ ٠ي ٌٙة بٌسىٍُ ٚؾطد بٔ٤ػةر ٚبٌّر٠د ٓ٠جةسُ بٌدٚ ٓ٠زّطً
بٌؿم١مد بٌد١ٕ٠د بٌّمدسد ٚجةٌسةٌّ ٟ
ـإْ ـىرخ ب٦غ٩ؼ بٌدٌ ٟٕ٠يٓ زىي ْٛـي ٟغيةٌؽ ٘يهٖ بٌؿرويةذ ب٦سي١ِ٩د عٍيٝ
بٌّسس ٜٛبٌسعح ٞٛرؼُ ٔٙة غةرذ ؾرٚرخ ٍُِؿّد عٕد٘ة ٌسدج١ر بٌط ْ بٌعةَ ِ ٛ٘ٚة ٠ػعٍٙة ـ ٟزٕيةلؽ ِؿّ١ير
 ٨زػد ٌٗ ؾٚ .ً٩غزء ِٓ ٘هب ٠حرّر ٌٕة و ْٛو ًّ بٌّؿة٨ٚذ بٌػيةدخ بٌسي ٟسيعر إٌي ٝب٦غي٩ؼ بٌيد ٟٕ٠ـي ٟبٌسي١ةق
بٌعرج ٟوةٔر ِٓ لةرظ بٌؿرود ب٦س١ِ٩د

ِ -13طِ :ً٩ؿّد رو ْٛؾّد بٌمحةٔػ.... ٟ
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سٛبء ب٤ـربد  ٚبٌّ سسةذ بٌحؿط١د.

ّ
إْ عٍّ١ييد ب٦غيي٩ؼ بٌييد٠ ٟٕ٠ػييث ْ زىيي ْٛضييةٍِد ٚجسؿييةـر غٙييٛد غّ١ييج بٌميي ٜٛـيي ٟبٌّػسّييج :بٌعٍّةٔ١ييد
ٚبٌّسدٕ٠د؛ ّ
 ْ٤بٌد ٓ٠جةعسحةرٖ غزءبً ِٓ بٌطمةـد بٌعةِد ٌٍّػسّج ٠حم ٝض ٔة ً غّةع١ة ً  ُٙ٠غّ١ج ـربد ٚـاةذ بٌّػسّج
د ْٚبسسطٕةء.
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ّ
 ْ٤ٚعّك ِد بٌرب٘ٓ بٌعرجٚ ٟب٦س ِٟ٩عِّٛية ً ٘ي ٟـي ٟغ٘ٛر٘ية ِؿػّيٍد ِ ٤يد بٌّٕيٛلظ بٌّعرـيٟ
بٌسةئد بٌه ٞسحك ْ ضرٔة ٌسةر١ ٠سٗ ـّٓ ٕ٘ة ؾرٚرخ ٚؾسّ١د بٌس س١و ٌّٕيٛلظ ِعرـي ٟجيدّٔ ً٠يٛلظ ِعرـيٟ
زٛؾ١د٠ ٞم َٛعٍ ٝرؤ٠د غد٠دخ ٌٍؽ١ث ٚبٌىٚ ْٛبٔ٦سةْ  ِٓٚلربءخ ؾد٠طد ٌٍٛؾٌٍٕٚ ٟع بٌمرآٔ ٟجطىً لةظ
ِسسعٕ١ة ً جّٕػزبذ بٌعمً بٌّعةغر ـ١ِ ٟةد ٓ٠بٌّعرـد وٍٙة جةعسحيةرٖ ٔػية ً ِػية ٚبً ٌٍزِيةْ ٚبٌّىيةْ جع١يدبً عيٓ
س ١ةلةذ بٌٕيزٚي بٌسةر١ ٠يد ٚجّٕٙػ١يد غد٠يدخ زم يج ِيج بٌّٕ يك بٌسيى ٟٔٛـي ٟبٌسعيةـِ ٟعيٗ ِيٓ غيً بوسطيةؾ
ِىٕٔٛةزٗ ٌٚىً بٌّٛرٚش بٌد ٟٕ٠جطىً عةَِٚ .دلً لٌيه ٘ي ٛبٌم١يةَ جٕميد ز س١سيّ٠ ٟيوّ ِية ٠عسحير ـئ ٟظير ٘يهب
بٌّٕٛلظ ِٓ بٌّسٍّةذ ٚبٌم ع١ةذ بٌس٠ ٨ ٟسّؽ ٤ؾد جّٕةلطسٙة ـى١ؿ جٕمد٘ة ٔٚمؿٙة؟
ٚجةٌرؼُ ِٓ ّْ بٌفىر بٌعرج ٟبٌّعةغير ـىير ٔٙؿيٕ٠ ٞٛيةد ٞجؿيرٚرخ بٌسػد٠يد ٚبٌٕميد ٌىٕيٗ ٠حمي ٝـىيربً ٌيُ
ّ٠ةر

بٌٕمد ـىّة وٕة ٔفىر ـ ٟعػر بٌٕٙؿد جعمً ِة لحً بٌٕٙؿد ـإٕٔية بٔ ْ٢فىير ـيِ ٟرؾٍيد بٌرج١يج بٌعرجيٟ

جعمً ِة لحً بٌرج١ج بٌعرج ٟـٍُ ٔسؿرر جع ُد ِٓ جٕ١د بٌفىر بٌعرجيٌ ٟعٙيد بٔ٨ؿ يةـُ ٚ .15وي ًّ ٘يهب ٌيٓ ٠سي ز ٝجيدْٚ
بٌسسٍؽ جإٔػة بذ بٌعمً بٔ٦سةٔ ٟـ ٟضسِ ٝػة٨ذ بٌّعرـد ٚجسٛي١ؿ بٌّٕية٘ع بٌّعرـ١يد بٌؽرج١يد جّية زمدِيٗ ِيٓ
ّ
 ْ٤بِ ٤د بٌفىر٠د ـيٟ
ِؿددبذ ٔظر٠د  ِٓٚ 16دٚبذ ٚٚسةئً جؿص ِعرـ ٟـ ٟإـةر ٚؾدخ بٌّعرـد بٔ٦سةٔ١د
بٌٛبلييج بٌعرجيي ٟبٌييرب٘ٓ جدب٠ييد ٙٔٚة٠ييد ٘ييِ ٟييد زرو١ييث لٕ٘يي ٟؼ١يير ِٕٙػييٚ ٟؼ١يير ِعرـيي ٟـيي ٟزعةـ١ييٗ ِييج
بٌّٕٙػ١د بٌمرآٔ١د ِٓ غٙد ٚـ ٟزعةـِ ٗ١يج بٌٛبليج ِيٓ غٙيد لير ٜـٙيِ ٟيد ـىر٠يد ِٚسيٍى١د ـي ٟآْ ٚبؾيد.
٠ٚػعث بٌ رٚظ ِٓ ٘هب بٌٕ ِٓ ٛبِ ٤ةذ بٌّ ل١د ِة ٌُ زس ّٛر بٌحٕ١د بٌعمٍ١د ٔفسٙة.
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ّ
إْ عٍ ٝبٌؿرود ب٦س١ِ٩د ْ زحد ـ ٟبٌسفى١ر ـِ ٟرؾٍد نِة جعد ب٦س١ِ٩دن ـ ٩زٕظر إٌٔ ٝفسٙة جةعسحةر٘ة
زٕظّ١ة ً ٚو١ةٔة ً ضةجسة ً ـي ٟبٌسيةر٠

جيً ٕ٘يةن ييرٚؾ لةرغ١يد ٚغيث بٌسعةِيً ِعٙية جّرٔٚيد ٚزؿيسُ عٍٙ١ية بٌسؽ١١ير

ٚبٌّربغعد بٌّسسّرخ ٌّٛبوحد ـح١عد بٌّرؾٍد بٔ٨سمةٌ١د ٌٍّٕ مد بٌعرج١د.

ٌ -14ى ْٛنز ض١ر بٌّٛرٚش بٌسةرٚ ٟ ٠بٌد٠ ٨ ٟٕ٠مسػر عٍ ٝبٌّسد ٓ١ٕ٠جً ٠سػة ُ٘ ٚإٌ ٝؼ١ر بٌّسد ٓ١ٕ٠ـ ٠ ٛٙضر ـ ٟضمةـد بٌّػسّج وىًن د .عزِي ٟجطيةرخ:
نٔؿٓ  ِٚ ُ٘ٚق بٌطمةـد بٌدّٛ٠لربـ١د ـ ٟعػر بٌطٛرخن بٌىٍّد ب٨ـسسةؾ١د ٌٍّ زّر بٌسٕ ٞٛبٌطةٔ٧ٌ ٟسٔٚ ٓ١١ِ٩ظةَ بٌؿىُ بٌدّٛ٠لربـ.
ِ -15ؿّد عةجد بٌػةجر ٞالتراثالالحداث
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١ّ٘ -16د بٌّٕة٘ع بٌّعرـ١د بٌؽرج١د زىّٓ ـِ ٟة زمدِٗ ٌٕة ِٓ ِؿددبذ ٔظر٠د وةٌػ١رٚرخ ٚبٌػدٌ١د ٚبٌّسؽ١ربذ بٌٕٛع١يد ٚزةر ٠ةٔ١يد ب٤ـىيةر – ِيطٌٚ – ً٩ي١و
ـِ ٟة زمدِٗ ٌٕة ِٓ ٔسك ؾؿةرٙٔ ٚ ٞة٠ةذ ـٍسف١د ٚؾع١د .جدلي االغيبالا وسانالالةبيع ظ 93
ِ -17ؿّد ج ٛبٌمةسُ ؾةظ ؾّد األز االقكري الالحضايي ايااالواقعاالعراااالراهه ظ 19

ـإلب وةٔر ية٘رخ ب٦س َ٩بٌس١ةس ٟعحةرخ عٓ ر ّدخ ـعً زةر ٟ ٠ـإٔٙة  ٨ززبي زطسؽً جّٕ يك ردٚد ب٤ـعيةي
ـ ٟؼ١ةت زػٛر ِسىةِيً ٌّطيرٚعٙة بٌس١ةسيٚ ٟب٨غسّيةعٟ؛ ّ
 ْ٤ـح١عيد بٌسؿيد٠ةذ بٌسي ٟزٛبغٙٙية بٌ١ي َٛزسيسٍزَ
بٔ٨سمةي ِٓ دبئرخ ر ّد بٌفعً إٌ ٝدبئرخ بٌفعً ٚبٌّحةدرخ ٚبٌحٕةء بٌؿؿةرٚ ٞبٌم يج ِيج زٍف١م١يةذ بٌّٕيٛلظ بٌّعرـيٟ
بٌمد ُ٠بٌه ٞبغ ٕج ٌٕية ـىيرخ بٌدٌٚيد ب٦سي١ِ٩د ب٨لسػيةد ب٦سي ِٟ٩بٌمػيد ب٦سي١ِ٩د ...إٌي

٘ٚيِ ٛية ٠عىيو

جطييىً غٍيي ٟإضييىةٌ١د بٌس غيي ً١ـيي ٟبٌفىيير ب٦سيي ِٟ٩عِّٛية ً ٚبٌفىيير بٌؿرويي ٟلػٛغية ً ـحمييدر رؼحييد بٌؿروييةذ
ب٦س١ِ٩د جّٕػزبذ بٌؿدبضد جمدر زٛغسٙة ِٕٙة؛ ـة٨لسػةد ؾرٚرخ ٍِؿد ٌٗ ٌٚىٕٗ ٠ ٨سػر عٍ ٝليهٖ وّية ٘يٛ
جً ٠ؿ١ؿ إٌ ٗ١جعؽ بٌٕػٛظ بٌد١ٕ٠د؛ ٌ١فسؽ بٌّػةي ِةَ ٚغفٗ جة٦سي٦ ِٟ٩لٕية ٔفسيٗ ج ٔيٗ إٔػية إسيِٟ٩
لةٌع ٘ ّْ ٚهب بٔ٦ػة سحك إٌ ٗ١بٌمرآْ ِٕه رجعيد عطير لرٔية ً ٘ٚي ٟوٍٙية ِّةرسيةذ ضيحٙ١د جفىير بٌّمةرٔيةذ
ٚبٌّمةرجةذ بٌه ٞسةد جٚ ٓ١سةـ ِٕظر ٞبٌػؿٛخ ب٦س١ِ٩د ؾس ٝبِ٤و بٌمر٠ث.
٠فسرؼ ْ زسٛلؿ بٌؿرود ب٦س١ِ٩د ـٚ ٟلر ِة عٓ ب٨سسم ةت ٚبٌؿطد جةعسحةرٖ ؾرٚرخ ِرؾٍ١يد ـميف
ّ
ّ ْ٤
 ٞزٕظ ُ١و١فّة وةٔر ٘٠ٛسٗ ٠ؿسةظ إٌ ٝلةعدخ جطر٠د ٠سسٕد إٌٙ١ية ٚجةٌسيةٌ١ّ٘ ٟيد ب٨سيسم ةت ٚبٌؿطيد ـيٟ
ِرؾٍد بٌسٕظ ُ١ب ٌٝٚ٤جً ؾسّ ٝ
إْ ٘هٖ بٌمةعدخ بٌحطر٠د جمدر ِة وةٔر وح١رخ جمدر ِية وةٔير ٕ٘يةن ؾرو١يد ـىر٠يد
دبلٍ١د ٌىٓ ِة ٠حدٌٕ ٚة ؾةغ ً٩جةٌٕسحد ٌٍؿرود ب٦س١ِ٩د ّْ ِٕ ك بٌسعحاد ٚب٨سسم ةت ِة بي ٘ةغسية ً ِسؿىّية ً
 ٚزىّييٓ ل ٛرزييٗ ـيئ ٟييٗ ٠سرزييث عٕييٗ إّ٘ييةي بٌسىيي ٓ٠ٛبٌييدبلٍ٤ ٟعؿييةئٙة جمسييً بٌمييدربذ ب٦جدبع١ييد ٚزّٙيي١ص
بٌّعةرؾ ٓ١لةغد ِٓ بٌػ١يً بٌػد٠يد بٌؿيد٠ص بٌعٙيد جيم نبٌعّيً ب٨سيِٟ٩ن ِّية ٠ىيِ ْٛشٌيٗ ـيٙٔ ٟة٠يد بٌّ يةؾ
غٕةعد زحة ضحٗ جةٌم ١ج ُ٠مةد ْٚجةٌطعةربذ بٌؿّةس١د ١ٌٚو جةٌّحرربذ بٌّٛؾٛع١د ٚبٌّٕ م١د.
٘ٚىهب عسمد ّْ عٍ ٝبٌؿرود ب٨س١ِ٩د بٌحؿص غ ّد٠ة ً ـ ٟؾدٚد ٚآـةق زػّ١ج ٚؾطيد بٌ ةليةذ ـي ٟزٕظي٠ ُ١ميدَ
ٔفسيٗ جيد ً٩٠ج ر٠ميد ؼ١ير ِحةضيرخ ِٚسيسح ٕد ٌٍدٌٚيد بٌٛـٕ١ييد ٌٚيِ ٛيٓ بٌٕةؾ١يد بٌسي١ىٌٛٛغ١د ِيٓ غيً بٔ٨سمييةي
جػّة٘١ر٘ة بٌٛبسعد ِٓ ب٠٦دٌٛٛ٠غ١ة ٚبٌٚ ُ٘ٛبٌعةٌُ بٌؿةٌُ إٌ١ِ ٝدبْ بٌّعرـد ٚبٌسٕ٠ٛر ٚرـيج بٌسيمؿ ب٦دربويٟ
ٚبٌفىييرٚ ٞزؿر٠ييرُ٘ ِييٓ لبن بٌىييُ بٌٙةئييً ِييٓ بٌسييربش بٌييه٠ ٞى يحٍّ ُٙجّميي٨ٛذ زىييحؽ إربدزٙييُ ِييٓ بٌس ٍييج ٔؿييٛ
بٌّسييسمحً ٚزٛغٙٙيية ٔؿيي ٛبٌسييةرٚ ٠ب٨ؼسييربت ـيي ٟبٌّةؾيي ٟنبٌػّ١ييًن .ـٙييُ ٚسييف ـٛؾيي ٝزييةئ ْٛٙجيي ٓ١بٌٛـييةء
ٌّم٨ٛذ بٌّةؾ ٚ ٟب٩ ٔ٨ق ـ ٟبٌؿةؾر ِ ّّة ٕ٠سع ؾ١ةٔة ً ض ػ١د ِٙز ٚخ ٔفس١ة ً ِّزليد ٚغيدبٔ١ة ً ِٚؽسرجيد
ٚغٛد٠ةً.

ٌمد غحؽ ٌزبِة ً عٍ ٝبٌؿرود ب٦س١ِ٩د ٚـيك ضيرٚـ ِية جعيد بٌرج١يج بٌعرجي ٟإعيةدخ زعر٠يؿ ِػّٛعيد ِيٓ
بٌّفة٘ ِٓ ُ١لح ً١بٌ٠ٛٙد ٚلٌه جةعسحةر٘ة إرضة ً غّةع١ة ً ِطسروة ً ٌػّ١ج ـربد بٌّػسّيج  ٨سي٩ؾة ً إ٠يدٌٛٛ٠غ١ة ً ٠يسُ

زٛي١فٗ ٌسػٕ١ؿ ب٢لر زّ١ٙدبً ٦لػةئٗ ٚو١ف١د زدج١ر٘ة ٌٙهٖ بٌ٠ٛٙد ـِ ٟية جعيد بٌرج١يج بٌعرجي ٟعٍّية ً ّْ ل ةعية ً
ٚبسعة ً ِٓ بٌس١ةر ب٦س ِٟ٩غحؽ ٠طةرن ـ ٟبز ةل بٌميربر بٌس١ةسيٚ .ٟـي ٟلؿي١د بٌؿر٠يد بٔ٦سيةٔ١د غيةر ٚبغحية ً
زؿر٠ر٘ة ِٓ و ًّ ـِ ُٙسسٍث ٌٍسةرٚ ٠بٌسربش ٚوهٌه إٌؿةؾ١د ـرؼ س بي بٌؽ١ر جسػة ٚضٕةئ١ةذ بٌٕؿٓ ٚب٢لر
دبٌّ ةٌؿ ٌٕة عِّٛة ً ٚب٨عسربؾ جةٌسعدد٠د بٌد١ٕ٠د ٚبٌطمةـ١يد ٚب٠٦دٌٛٛ٠غ١يد دبليً بٌػؽربـ١ية بٌٛبؾيدخ وؿيرٚرخ
ٚبلع١د ٚؾسّ١د زةر١ ٠د ـي ٟـيك زؿم١يك بٌعي١ص بٌّطيسرن؛ ٌىيِٛ ْٛليج نب٢ليرن ـيِ ٟية ٍ ٠يك عٍ١يٗ نبٌّطيرٚ
ب٦سِٟ٩ن ِة بي ؼةِؿة ً ٚؼ١ر ِمٕج.
ٚوّية ضييرٔة ـةٌسعةِيً ِييج ٘يهب بٌمييدر ِيٓ ب٤سيياٍد ٚبٌسؿي ّد٠ةذ ٌيٓ ٠ىييِ ْٛسةؾية ً عحيير ّٔيٛلظ إدربويي ٟزربضييٟ
ّ
ٌٍ ْ٤ٚسيةر ِٕ ٠ميٗ بٌ يةظ ـإ ِّية ْ
زةرّٛٔ ٟ ٠لظ ٍِٟء جسٕةلؿةذ بٌسيةرٚ ٠بٌٛبليج بٌّةؾيٚ ٟبٌؿةؾير.
زسسٛعث بٌؿرود ب٦س١ِ٩د ؾسةس١د بٌّرؾٍد ٠ ٚسػة٘ ٚة بٌزِٓ ـمد زى٘ ْٛهٖ ِؽةِرخ ِػ١ر٠د جةٌٕسحد إٌٙ١ية
ٙٔ٤ة لد ز رظ ِٕٙة ج ٩رغ١د ٌىٕٙة ِّٙد ٚؾةسّد ـ ٟرسُ ِسسمحً بٌؿرود ب٦س١ِ٩د ِٚسسمحً بٌّٕ مد وىيً
ٌى ْٛبٌؿرود ب٦سي١ِ٩د زطيىً ل ةعية ً ٚبسيعة ً ِٕٙية ٨ٚعحية ً سةسي١ة ً ـي ٟرسيُ ِسيسمحٍٙة٘ٚ .ىيهب ـّةدبِير بٌؿرويد
ب٦س١ِ٩د ٌُ ز يٛر جٕ١سٙية بٌعمٍ١يد ـيّ١ىٓ ٌ٧سي٠ ْ ٓ١١ِ٩ؿىّيٛب ّ٠ٚىيٓ ٌؿرويةز ْ ُٙزّٕيٌٚ ٛىٕٙية سيسمج ـيٟ
بٌٕٙة٠د ِةَ ؾىُ بٌٛبلج عٍٙ١ة ـسػر ٔفسٙة جعد ْ زى ْٛلد غرعر ٚبلعٙة
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ٚزى ْٛزػرجد ـةضٍد غد٠دخ جعد

زػرجد بٌ١سةر ٚبٌم ٓ١١ِٛجةٌٛـٓ بٌعرج ٟعِّٛةً.
 ٚلسُ جس بي بسسح ّد جِ ٛ٘ٚ ٟدِ ٜعم١ٌٛد ٚعدَ ِعم١ٌٛد بٌمٛي جّسِ ٩د ِد بٌّٕٛلظ ب٦دربو ٟجةٌؿرود
ب٦س١ِ٩د ـٕ٘ ًٙةن ؾمة ً ِسِ ٩يد جي ٓ١بٌّٕيٛلظ بٌؿرويٚ ٟبِ ٤يد؟ ٘يً بٌؿرويد ب٦سي١ِ٩د ِؿىي َٛعٍٙ١ية جٙيهب
بٌّػيي١ر؟  ٞبرزحييةـ بٌؿروييد جٙييهب بٌّٕييٛلظ ب٦دربويي ٟبٌّس ي ّ َ ٚبٌسييةر٘ .ٟ ٠ييً سيي١حم ٝلٌييه بٌسٕظيي ُ١بٌّسييّٝ
جمنب٦سِٟ٩ن جٙهٖ بٌػفد إلب ِة ؾةٚي زػةٚ

ِيد ّٔٛلغيٗ ب٦دربوئ َ ٟيٗ ـي ٟزٍيه بٌٍؿظيد سي١ىٌ ْٛيٗ بسيُ

آلر ٨لسربْ غفد ب٦س - ِٟ٩ـ ٟل٘ةٕٔة -جّٕٛلظ ِير٠ؽ؟ ـؿي ٠ ٓ١سيو ٌّٕيٛلظ إدربوي ٟجيد ً٠سي١ؿًّ ِعيٗ
غفسٗ بٌػد٠دخ.
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@ Mominoun_sm

MominounWithoutBorders

96501
66797572221150
66797572222272
info@mominoun.com

www.mominoun.com

Mominoun

