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صعذدس صؾجسح ث٦ع١١ِ٩ٓ أعٕجء فىُّٙ أٚ ُٚ٘ ـٟ هٛس ث٨ٔضمجي ثٌذ٠ّمشثهٟ ِٓ دٍذ إٌٝ ثَخش. ٚهذ١عيٟ أْ 

صىْٛ ٘زٖ ثٌضؾجسح رثس أخطجء وغ١شر دغذخ وٛٔٙج ِج صضثي ـض١ز، ٌىٓ ثٌقٛسر ثٌعجِز ثٌضٟ سعّضٙج صؾيجسدُٙ ـيٟ 

شدضُٙ ثٌغ١جع١ز أٚ صُ ثٌضن١١ك ع١ٍُٙ دعذ أْ دٚي ثٌشد١ع ثٌذ٠ّمشثهٟ، صؤوذ أُٔٙ ُفشِٛث دؾىً ِذدش ِٓ صغ١١ش صؾ

ثخضجسُ٘ ثٌؾعخ دٕغخ ِضفجٚصز ٚدجٌطشق ثٌذ٠ّمشثه١ز ثٌّضٛثـك ع١ٍٙج عج١ًٌّيج. ٚٔقيٓ ٔضيجدع ٘يزٖ ثٌضؾيجسح ثٌّّٙيز 

ٌقشوجس ث٦ع٩َ ثٌغ١جعٟ، ٔضٛلؿ ٌىٟ ُٔعج٠ٓ سد ـعً ثٌؾجسع ثٌغ١جعٟ ثٌزٞ عيجٔذ ٘يزٖ ثٌضؾيجسح، ٌٕٚميشأ صطيٛس 

ؾضّعجس دٚي ثٌشد١يع ثٌيزٞ ٠ؾيىً ـيٟ اخيش ثٌّطيجؾ ثٌيذثـع ث٠٤يذ٠ٌٛٛؽٟ ثٌميٛٞ ٌٙيزٖ ثٌؾّجعيجس ثٌٛعٟ ثٌذ٠ٕٟ ٌّ

 .ٚثٌض١جسثس ث٦ع١ِ٩ز. عٕمجسح ٘زٖ ثٌضؾجسح إرْ، ـٟ وً ِٓ ِقش ٚثٌّؽشح ٚصٛٔظ

 

جؽيٍز دىيً ثٌّميج١٠ظ، ٚدأٙيج وجٔيش لشأ وغ١شْٚ صؾشدز ث٦خٛثْ ثٌّغ١ٍّٓ ـٟ ِقش عٍٝ أٔٙج وجٔيش صؾشديز ـ

ِقجٌٚز صط٠ٛع ثٌغٍطز ثٌغ١جع١ز ٚصق٠ٍٛٙج إٌٝ ـجؽي١ز د١ٕ٠يز، ِيٓ خي٩ي ـيشك ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١يز ث٦عي١ِ٩ز ث٤فجد٠يز 

عٍٝ ؽ١ّع ِؤعغجس ثٌذٌٚز ٚٚعجةً ث٦ع٩َ، عُ ِقجٌٚز صؾى١ً دعضٛس ٠ُنخُ ثٌٛؽٛد ثٌيذ٠ٕٟ ثٌّقيل، أٚ ٌٕميً 

ٌّغضٜٛ ثٌضؾيش٠عٟ عٍيٝ ث٤ليً. ٚوغ١يشْٚ ثعضذشٚ٘يج أٚي صؾشديز د٠ّمشثه١يز ٠ُؤعظ ٌّؾضّع ١ّ٠ٕٟ ِقجـع عٍٝ ث

عشـضٙج ِقش عٍٝ ِغضٜٛ هش٠مز ثٔذغجق ثٌغٍطز ثٌقجوّز ٚدجٌؾشٚه ثٌّضعجسؾ ع١ٍٙج د٠ّمشثه١ًيج، ٚ٘يٟت صغيجدك 

خً ثٔضخجدٟ ؽفجؾ، ٚثٔضخجدجس ٔض٠ٙز، عُ صؾى١ً أؼٍذ١ز فى١ِٛز رثس دشٔجِؼ ع١جعٟ ِذٟٔ. ٚدجٌضيجٌٟ، ـيئْ أٞ صيذ

ٌمٜٛ خجسؽ١ز ؼ١ش ع١جع١ز ٚدطشق ؼ١ش د٠ّمشثه١ز، ٠ىْٛ دّغجدز ثٔم٩ح عٍٝ ثٌّغجس ثٌذ٠ّمشثهٟ ٚعٍٝ ثٌغٍطز 

 .ثٌضٟ ثفضىُ إ١ٌٙج ثٌؾعخ، ِٓ ٕ٘ج وجْ صذخً ثٌؾ١ؼ ثٌّقشٞ ثٔم٩دًج عغىش٠ًج ٚثمـ ثٌّعجٌُ

٠فٍيش ِيٓ ٌؽيز ثٌّضنيجدثس ٌىٓ ٚدضق١ًٍ ٌٍخطجح ثٌغ١جعٟ ٌٙيزث ثٌضٕيي١ُ ث٦عي٩ِٟ، ٠ضذي١ٓ أٔيٗ ٌيُ ٠غيضطع أْ 

ث٤فيي١ٌٛز ثٌّشصَىييضر دؾييىً لييٛٞ ـييٟ ثٌّخ١ييجي ثٌعييجَ ٌٍضٕي١ّييجس ثٌذ١ٕ٠ييز، ٚثٌضييٟ صّضجفٙييج دؾييىً ٚع١ييك ِييٓ هذ١عييز 

ثٌّٛسٚعجس ثٌذ١ٕ٠ز ثٌّغٍُ دٙج. ِقطٍقجس ِٓ لذ١ً "ث٦ع٩َ ثٌّؽشك"، ٚ"ثٌفيٓ ثٌّيجؽٓ"، ٚ"عذيذر ثٌؾي١طجْ"، 

١ْٔٛ"، ٚ"ث٩ٌد١ٕ٠ْٛ"، ٚ"ثٌٕفجق ثٌغ١جعٟ" ٚؼ١ش٘يج، إّٔيج ٘يٟ ٚعيجةً ٚ"ثٌىفجس ثٌؾذد"، ٚ"أعذثء هللا"، ٚ"ثٌعٍّج

"ِقجوجص١ز" ٌٍّٛسٚس ثٌذ٠ٕٟ ثعضٕؾجًدث دٗ ٌىٟ ٠غُٙ ـٟ فغُ ثٌقشثعجس ثٌغ١جع١ز ثٌّذ١ٔز ثٌّؾضّع١يز، ِيجدثَ ٘يٛ 

ايددذ  بالمزثٌقييجوُ ثٌّٕييضٖ ثٌييزٞ صٕقييجع أِجِييٗ ثٌؾّييج١٘ش ثٌؾييعذ١ز. ٘ييزٖ ثٌع١ٍّييز ٠غيي١ّٙج ثٌشثفييً "ِقّييذ أسوييْٛ" 

. ٚصضّغً ـٟ أْ صضث٠ذ أ٠ز ؽّجعز أٚ ص١يجس ع١جعيٟ عٍيٝ خقيِٛٙج ثٌّفضشمي١ٓ دجٌيذ٠ٓ، أٚ دؾيىً دل١يك المحاكاتية



 

  

 

دج٤خ٩ق ثٌّضعج١ٌز ٌٍيذ٠ٓ، ٌىيٟ صغيضؾٍخ ثٌضٛثـيك ٌقيجٌقٙج، ٚدجٌضيجٌٟ صٕيضٖ ثٌيزثس ٚصقيٛس٘ج دجٌّضٕجعيذز ِيع صٍيه 

 ٟ؟ث٤خ٩ق ثٌفجمٍز. ِجرث ٠عٕٟ ٘زث ثٌى٩َ ـٟ ثٌٛثلع ثٌغ١جع

عضضّج٘ٝ ثٌؾّجعز ثٌذ١ٕ٠ز، عٍٝ ث٤سك، ِع ثٌؾّجعز ثٌغ١جع١ز، ِٓ خي٩ي ثٌضٕيجـظ ثٌغ١جعيٟ ِيع ثٌخقيَٛ، 

ق ص١جًسث ع١جعي١ًج ِيذ١ًٔج ِغيضم٩ً عيٓ ثٌقشويز  َّٛ ٚإْ صُ ثٌفقً د١ّٕٙج فٛس٠ًج، ِٓ خ٩ي ثٌضاع١ظ ٌقضح ع١جعٟ ٠َُغ

ّـ دجٌضٕيجـظ ثٌيذ٠ٕٟ، ٚإّٔيج دجٌضٕيجـظ ثٌّيذٟٔ عٍيٝ ث٤َ، خ١جًسث ثمطشثس٠ًج ـشمضٗ لٛثعذ ثٌذ٠ّمشثه١ز ثٌضيٟ ٨ صغي

أسم١ز ع١جع١ز ِقنز. ٘زث ث٨خض١جس ثٌذشثؼّجصٟ، ٌُ ٠ؾعً ثٌقشوز ث٦ع١ِ٩ز ـٟ ٚؽٙٙج ثٌغ١جعٟ ثٌّفضعً صفٍيش 

خ١جي ث٤فٌٟٛ ثٌغجدش ٚثٌّضعجسؾ ع١ٍٗ ٚؼ١ش ثٌّطعْٛ ـ١ٗ د١ٓ ـمٙجء ث٤ِيز ٚوٛثدس٘يج ثٌذ١ٕ٠يز. ِٚيٓ عيُ، ِّ  ِٓ ثٌ

سصذيجه ٚثٌضّيجٟ٘ دي١ٓ ثٌيذ٠ٕٟ ٚثٌغ١جعيٟ، عيٛؾ ٠ٌٛيذ ٌيذٜ ألطيجح ثٌض١يجس ث٦عي٩ِٟ ليشثءص١ٓ ٌٍّؾيٙذ ـئْ ٘يزث ث٨

ثٌغ١جعٟ ٨ عجٌظ ٌّٙجت ث٤ٌٚٝ ٟ٘ أْ ٕ٘جن ؽّجعز ٚه١ٕز صذثـع عيٓ أخي٩ق ث٤ِيز ٚصشثعٙيج ٚصجس٠خٙيج ِٚذجدةٙيج، 

جدا ٌىٟ صخذَ أؽٕذثس ؼشد١ز ُوفش٠يز ٚثٌغج١ٔز ٟ٘ أْ ٕ٘جن ؽّجعز أخشٜ دجٌّمجدً صش٠ذ أْ صقجسح ٘زٖ ثٌم١ُ ٚثٌّذ

٨ صّش ٌّذجدةٕج ٚد٠ٕٕج ٚل١ّٕيج دقيٍز. ٚثٌٕض١ؾيز ثٌضيٟ عيضفشص٘ج ٘يزٖ ثٌّمجسديز ٘يٟ ثعيضٕذجس ثٌعٕيؿ ثٌغ١جعيٟ عذيش 

صم٠ٛز ثٌقشثع ـٟ ِخضٍؿ ِشثـك ثٌذٌٚز، ٚ٘زث ٘ٛ هش٠ك ثٌعٕؿ ثٌّجدٞ ث٤وغش د٠ِٛز، ٌٚمذ ؽيٙذس ِقيش أعيٛأ 

 .خٛثْ ثٌّغ١ٍّٓفج٨صٗ إدجْ ـضشر ث٦هجفز دج٦

"ِقّيذ ِشعيٟ" ـيٟ ـضيشر فىّيٗ ِيغ٩ً،  دضق١ًٍ ٌخطجح ِٚٛثلؿ سة١ظ ثٌذٌٚز ِٓ ثٌض١يجس ث٦خيٛثٟٔ ثٌيذوضٛس

ٍّٔظ دؾىً ؽٍيٟ رٌيه ثٌضيشثدو ؼ١يش ثٌّعمٍيٓ دي١ٓ سؽيً ثٌذٌٚيز ثٌغ١جعيٟ ٚدي١ٓ سؽيً ثٌيذ٠ٓ ثٌّضيذ٠ٓ  ـضيجسر ٔيشثٖ 

ٙيش دقيفضٗ سؽيً ثٌيذ٠ٓ ثٌيزٞ ٠شصيجد ثٌّغيجؽذ ِيع سة١ظ دٌٚز ِذ١ٔز رثس ع١جدر ٚفىُ ع١جع١١ٓ، ٚصجسر أخيشٜ ٠ي

ثٌّق١ٍٓ، ٠ٚعطٟ ثٌّٛثعع ـيٟ خطذيٗ ثٌشعي١ّز، ٠ٚيذثـع عيٓ صم٠ٛيز ثٌٛؽيٛد ثٌيذ٠ٕٟ ث٦عي٩ِٟ ـيٟ ثٌق١يجر ثٌعجِيز 

ٌٍّٛثه١ٕٓ. ٚدجٌضجٌٟ، ـٍمذ ٌَّٚذ ٘زث ث٨ٔق١جص ثٌضذ٠ٕٟ ٌشة١ظ ثٌذٌٚز ؽعًٛسث ٌذٜ أفقجح ثٌطٛثةؿ ثٌذ١ٕ٠يز ثٌّضعيذدر 

سر ثٌضفؿ ث٦ع٩ِٟ، ٚد١ًّ سةي١ظ ثٌيذ٩د ٌيذعُ هجةفيز د١ٕ٠يز عٍيٝ فغيجح أخيشٜ. ـيٟ في١ٓ أْ ـٟ ِقش دخطٛ

ثٌّفشٚك عٍٝ سةجعز ثٌذٌٚز ٚثٌشة١ظ، ٘ٛ أعٍٝ ؽخق١ز ِع٠ٕٛيز ـ١ٙيج، أْ صُّغيً ثٌضٛثؽيذ ثٌيذ٠ٕٟ دؾيضٝ أٔٛثعيٗ 

ٌيشة١ظ، ٘يٛ إـيشثص دذْٚ ثٔق١جص، ٚدذْٚ دعُ ٌطجةفز دْٚ أخشٜ. ٘زث ثٌضذثخً د١ٓ ثٌغ١جعٟ ٚثٌذ٠ٕٟ ـٟ ؽخـ ث

ُِطجٌييخ دضطذ١ييك إ٩ِءثصٙييج  ٌنييؽو ثٌؾّجعييز ثٌذ١ٕ٠ييز عٍييٝ لييشثسثس ِّغٍٙييج ثٌغ١جعييٟ ثٌييزٞ ٘ييٛ ـييٟ ثَخييش ثٌّطييجؾ 

ي ٘زث ثٌضذثخً ـٟ دعل ث٤ف١جْ إٌيٝ فيشثع ميذ  َّٛ ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١ز ِٚذجدةٙج ثٌضطذ١م١ز عٍٝ ثٌق١جر ثٌغ١جع١ز. ٌمذ صق

ٗ ثٌضيذخً ـيٟ ثٌق١يجر ثٌغ١جعي١ز ِضؾيجٚصر ِّغٍٙيج ثٌغ١جعيٟ ـيٟ ثٌخقَٛ ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١١ٓ، فجٌٚش ثٌؾّجعز ِيٓ خ٩ٌي

ثٌشةجعز، ٚرٌه عذش ثٌخشؽجس ث٦ع١ِ٩ز ٚثٌذ١جٔجس ِٚؾًّ ٚعجةً ثٌنؽو ثٌّضجفز ٌٙج ِٓ أؽيً أْ صُذيشس ِٛليؿ 

 .ثٌشة١ظ أٚ صذشسٖ أٚ صغجٔذٖ مذ ثٌّعجسمز ثٌغ١جع١ز ثٌّضعذدر



 

  

 

ش ثٌّٛثلؿ ثٌغ١جع١ز ٌؾّجعز ث٦خٛثْ ثٌّغ١ٍّٓ، ٚثٌضٟ صعذش عٓ ِذجدةٙج ثٌفىش٠ز ثٌغجدضز، أْ ثٌؾّجعز ٟ٘  د١َّٕ

س لٕجعجصٙج ثٌفىش٠ز ٚويزث ٔيشصٙيج  ِّٛ ث٤َ ٚثٌٍّّٙز ٌىغ١ش ِٓ فشوجس ث٦ع٩َ ثٌغ١جعٟ عذش ثٌعجٌُ، ٌُ صغضطع أْ صُط

ٓ ٌٍعًّ ثٌغ١جعٟ ثٌّضطٛس ٌٚخقِٛٙج ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١١ٓ. ٚلذ عجّ٘ش صؾشدز ثٌّقجوجر ؼ١ش ثٌٕجمؾز دي١ٓ ث٦عي١١ِ٩

٠ٕج٠ش دؾىً وذ١ش. سدّيج  52ٚث١ٌٍذشث١١ٌٓ أعٕجء فىُ ث٦خٛثْ ـٟ إٔؾجؿ ِغجعٟ إـؾجي ثٌضؾشدز ثٌّقش٠ز ِٕز عٛسر 

وجْ صجس٠خ ثٌعًّ ث٦خٛثٟٔ إدجْ فىُ ثٌطٛثسا ثٌعغيىشٞ ٚع١ٍّيجس ثٌضني١١ك ثٌّغيضّشر ع١ٍٙيج ٘يٟ ثٌضيٟ أٔضؾيش 

س ٔفغ١ز ثٌضٕجـش ِٓ وً ثٌيذثع١ّٓ ٚثٌّغيضف١ذ٠ٓ ِيٓ ع١جعيز  َّٛ ثٌقييش ع١ٍٙيج. ٌىيٓ ث٤ِيش ثٌؽش٠يخ، ٚٔقيٓ ٔقٍيً ٚل

خطج٠ج ثٌضؾشدز ث٦ع١ِ٩ز ـٟ ِقش ٘يٛ سد ثٌفعيً ث٦خٛث١ٔيز لُذ١يً ديذء ثٌغيٛسر ث٤ٌٚيٝ، عٕيذِج عيجسعش ٩ٌٌضفيجؾ 

فٛي ثٌؾ١ؼ ٚصقؾ١ُ دٚسٖ ـٟ ِقجٌٚز ٌٍؾُ أٚ صفجدٞ ٚفٛي ص١يجسثس ١ٌذشث١ٌيز ٌٍقىيُ، ٚخقًٛفيج عٕيذِج ٌؾياس 

ز ٌقجٌقٙج ِٓ أؽً صم٠ٛز ثٌؾذٙز ث٦ع١ِ٩ز مذ ثٌؾذٙز ث١ٌٍذشث١ٌز. ٌمذ عجسعش ثٌؾّجعز إٌٝ صمش٠خ ثٌقشوز ثٌغٍف١

ٌٙزث ثٌفعً سدّج ٌضفجدٞ عغىشر ثٌغٛسر أٚ ٌضفجدٞ دعُ ثٌعغىش ٌض١جس ١ٌذشثٌٟ أٚ عٍّيجٟٔ، ٌٚىيٓ ٌيُ صضٛليع ثٌؾّجعيز 

قيٛي إٌيٝ عغيىشر ثٌقىيُ أْ ثٌعغىش عٛؾ ٠ىْٛ ثٌٛسلز ثٌشثدقز، ٚ٘يٛ ٠ميَٛ ديجٔم٩ح ٔيجعُ ميذ٘ج عيشعجْ ِيج ص

 .ثٌغ١جعٟ ـٟ ِقش

 52ٚـ١ّج ٠ؾذٗ وشعٟ ث٨عضشثؾ، عذشس ؽّجعز ث٦خٛثْ ثٌّغ١ٍّٓ عذش ِٛلعٙج ثٌشعيّٟ ـيٟ رويشٜ عيٛسر 

عٓ أعفٙج ٌّج ثٌَش إ١ٌٗ ث٤ٚمجع ثٌغ١جع١ز، دعيذ ث٨ٔمي٩ح ثٌعغيىشٞ ٚأعّيجي ثٌعٕيؿ ثٌضيٟ صٍيش ـيل  ٠5102ٕج٠ش

. إعي٩ْ ثعضشـيش ِيٓ خ٩ٌيٗ ثعضقجَ سثدعز ٚث١ٌّجد٠ٓ ث٤خشٜ خجفز، ٚثٌضٟ خٍفش ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌمضٍيٟ ٚثٌؾشفيٝ

أ٠ًنج عٓ أخطجةٙج ثٌغ١جع١ز، دثع١ز إٌٝ مشٚسر إٔىجس ثٌزثس ٚث٨ٌضفجؾ فٛي ثٌٛهٓ عذش ثٌضٛثـك ثٌغ١جعٟ ثٌيزٞ 

٠ضؾجٚص ث٨خض٩ـجس ثٌغ١جع١ز إٌٝ ٌؽز ثٌضعذتز ثٌؾّجع١ز ثٌّٛفذر. ٌمذ ٌّغيش ثٌؾّجعيز ـعي٩ً ٌيخ ث٦ؽيىجي ثٌغ١جعيٟ 

١ز ـٟ دٌٚز ؽٙذس عٛسر ع١جع١ز ٚثؽضّجع١ز  ـفٟ ِشثفً ث٨ٔضمجي ِٓ ٔيجَ ؽٌّٟٛ إدجْ ِشفٍز ث٨ٔضمجي ثٌذ٠ّمشثه

ثعضذذثدٞ إٌيٝ اخيش د٠ّمشثهيٟ صؽ١يخ ٌؽيز ثٌضٕيجـظ ثٌغ١جعيٟ ث٠٤يذ٠ٌٛٛؽٟ، أٚ ٌٕميً إْ ؽيشٚه ثٌضٕيجـظ ثٌغ١جعيٟ 

دشثؼّيجص١١ٓ دّيج  ثٌّعضجدر ـٟ ظً ث٨عضمشثس ثٌغ١جعٟ ٌُ صضٛـش دعذ. ً٘ ٠عٕٟ ٘زث أْ ث٦خٛثْ ثٌّغ١ٍّٓ ٌُ ٠ىٛٔيٛث

ـ١ٗ ثٌىفج٠ز أٚ ؼ١ش ٚثعي١ٓ دقغجعي١ز ثٌّشفٍيز ٚدضعم١يذثصٙج ثٌّخضٍفيز؟ ديجٌطذع ٨، ـيج٦خٛثْ ويجٔٛث ِيذسو١ٓ هذ١عيزَ 

ثٌقغجع١ز ثٌضٟ ؽٙذصٙج ِشفٍز فىُّٙ ثٌن١مز، ٌٚىٓ صيذثخٍش عٛثِيً ِضعيذدر ٌضفؾيً ٘يزٖ ثٌضؾشديز، ِٕٚٙيج صيذخً 

ع١جعي١ًج ٚمييؽطٙج ٦ـؾيجي ثٌضؾشدييز، ٚ٘يٛ ث٤ِييش ثٌيزٞ فقييً أهيشثؾ خجسؽ١ييز ٌض١١ّيع فييٛسر ث٦خيٛثْ ـىش٠ًييج ٚ

دضييذخً ثٌؾيي١ؼ ٚعييضي ثٌييشة١ظ ثٌّٕضخييخ ِقّييذ ِشعييٟ ٚثعضمييجي وييٛثدس ثٌؾّجعييز ٚإؼيي٩ق لٕٛثصٙييج ث٨ع١ِ٩ييز 

 .ِٚمشثصٙج، عُ ثعضذجس٘ج ـ١ّج دعذ ؽّجعز إس٘جد١ز

ٌعٕيؿ ثٌّيٕيُ عذيش عٍغيٍز إْ ثعضذجس ؽّجعز ث٦خٛثْ ثٌّغ١ٍّٓ ؽّجعز إس٘جد١ز ـيٟ خنيُ ثصٙجِٙيج دجـضعيجي ث

ثٌضفؾ١يشثس ثٌضييٟ عشـضٙيج ثٌييذ٩د دعيذ ث٦هجفييز دقىّٙييُ، ٠عطيٟ ثٔطذجًعييج ٌيذٜ ثٌذثسعيي١ٓ ٌٍقشويجس ث٦عيي١ِ٩ز ديياْ 



 

  

 

ثٌٛمع ـٟ ِقش عجد دذسؽز ل١جع١ز إٌٝ ِشدع ثٌقفش  أٞ إٌٝ صِيٓ ثٌعٕيؿ ثٌغ١جعيٟ ٚثٌّيجدٞ ثٌشثد٠ىيجٌٟ ثٌيزٞ 

ـيئْ وٍّيز ث٦س٘يجح صقضّيً وغ١يًشث ِيٓ ثٌضيا٩٠ٚس ٚثٌضفغي١شثس عشـضٗ ِٕيز عيذع١ٕ١جس ثٌميشْ ثٌّجميٟ. ِيٓ ؽٙيز، 

ٚثٌض٠ّٛٙييجس ثٌغ١جعيي١ز ثٌّضعييذدر ثٌضييٟ صؾعييً ِييٓ ثٌّقييطٍـ ِؾييشد أدثر صقيي١ٕف١ز ٌٍخقييَٛ ٚث٤عييذثء، عييٛثء ِييٓ 

ث٤ـشثد أَ ِٓ ثٌؾّجعجس، ِٓ أؽً إٌؽجةُٙ ٚٔف١ُٙ ٚسدّج صم١١ذ فش٠ضُٙ. ـئرث ثعضذشٔج أْ ث٦س٘جح ٘ٛ ِؾّٛعز ِٓ 

ي ثٌضخش٠ذ١ز ثٌّٕيّز ٌؾّجعز ِع١ٕز صغضعًّ ـ١ٗ ثٌغ٩ؿ ثٌّٕيُ ِٓ أؽً لضً ث٤دش٠جء ثٌّغج١ٌّٓ أٚ صع١ٕفُٙ ث٤عّج

أٚ ثعضٙذثؾ ِؤعغجس ثٌذٌٚز، ـئْ ثٌضعش٠ؿ ٕ٘ج ٚثمـ ٚؽشٚهٗ ِقذدر، ٚثٌؾٙز ثٌضٟ صميَٛ ديٗ ٠ُفضيشك ـ١ٙيج أْ 

١جعيي١ز ٠ٚييضُ ثصٙييجَ ص١ييجس ع١جعييٟ رٞ ؽييعذ١ز صٌييضُٙ فضييٝ صغذييش دشثءصٙييج. ٌىييٓ عٕييذِج ٠ُمقييُ ثٌّقييطٍـ ـييٟ ثٌق١ييجر ثٌغ

عش٠نز ـٟ ثٌّؾضّع دج٦س٘جح ٌّؾشد خشٚؽٗ ٩ٌفضؾجػ مذ إلقجةٗ دجٌعٕؿ، ـئْ ثٌّقيطٍـ ٕ٘يج دجٌضقذ٠يذ ٠يضُ 

 .صط٠ٛعٗ أ٠ذ٠ٌٛٛؽ١ًج

ٌمذ ثسصذو ث٦س٘جح صجس٠خ١ًج، ِٓ ؽٙز أخيشٜ، دجٌؾّجعيجس ث٦عي١ِ٩ز ثٌضيٟ صٕؾيو ـيٟ ثٌعذ٠يذ ِيٓ دٚي ثٌعيجٌُ 

ع٩ِٟ، ٚرٌه ٌّّجسعضٙج ثٌعٕؿ ثٌّغٍـ مذ ث٤ٔيّز ثٌؾ١ٌّٛز ثٌضٟ وجٔش ِّغيىز ديجٌقىُ ثٌغ١جعيٟ، ثٌعشدٟ ٚث٦

إِج دّؤثِشثس عغىش٠ز أٚ دضٛثهتٙج ِع ثٌّغضعّش. ٚوجٔش ٘يزٖ ث٤ـعيجي ثٌّغيٍقز صطذ١مًيج ٌّمضني١جس ـعيً ثٌضىف١يش 

ٟ ث٤سك ٚرٌيه دجٌٛعيجةً ثٌشِض٠يز ثٌفىشٞ ٚثٌعمجةذٞ ثٌزٞ صؤِٓ دٗ ِغٍّجٍس إ٠ّج١ٔز دّٕطيك صطذ١يك ؽيشع هللا ـي

ٚثٌّجد٠ز. ٌٚىٓ صعشمش ِؾًّ ثٌقشوجس ث٦ع١ِ٩ز عذش ثٌعجٌُ ٌٍضطٛس ثٌفىيشٞ ٌٍٕٚميذ ثٌيزثصٟ، ـياـشصس ص١يجسثس 

ٔش ثٌقٛسر ثٌفىش٠ز ٌٍؾّجعجس ث٦ع١ِ٩ز عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضيجٌٟت  َّٛ فشو١ز ع١جع١ز ِٕفضقز ٚأخشٜ ِٕؽٍمز، ِٚٓ عُ صى

وجس ثٌغٍف١ز ثٌضم١ٍذ٠ز عُ فشوجس ثٌؾٙجد ثٌضىف١ش٠ز. ٚدطذ١عز ثٌقيجي، ِجصثٌيش ؽيً فشوجس ث٦ع٩َ ثٌغ١جعٟ ٚثٌقش

٘زٖ ثٌقشوجس عجؽضر عٓ ـه ثٌش٘جْ ِع ثٌعٕؿ عٛثء ثٌشِضٞ أٚ ثٌّجدٞ، ٚرٌه ٌعذَ صّىٕٙج ِيٓ ث٨ٌضفيجؾ فيٛي 

٦دغضٌّٛٛؽٟ ث٨ؽضٙجدثس ثٌّعجفشر ٌع١ٍّز صفى١ه ثٌّٛسٚط ٚلشثءصٗ لشثءر ع١ٍّز صغضقنش ؽً ِٕج٘ؼ ثٌضق١ًٍ ث

ِيٓ ِغيً ِذيذإ ثٌيشدر ٚثٌضىف١يش ٚصم١١يذ فش٠يز ث٨عضميجد ٚعمجـيز  ثٌقذ٠غز. إْ ثٌّٛسٚعجس ثٌضجس٠خج١ٔز ٌٍفىيش ث٦عي٩ِٟ

ثٌعٕؿ، وٍٙج عضزٚح أِجَ ِٕج٘ؼ ثٌذقظ ثٌقذ٠غز ِيٓ ِغيً عٍيُ ثٌيٕفظ ث٨ؽضّيجعٟ ٚصيجس٠خ ث٤د٠يجْ ثٌّميجسْ ٚعٍيُ 

 .ث٨ؽضّجع ثٌضجس٠خٟ ٚـٍغفز ثٌذ٠ٓ ٚؼ١ش٘ج

عيي١ٕجس٠ٛ فىييُ ث٦خييٛثْ ثٌّغيي١ٍّٓ ـييٟ ِقييش، سؼييُ لقييشٖ ٚدجٌؾييشٚه ثٌضييٟ صييُ دٙييج ٚف١غ١ييجس ثٌقييشثع إْ 

ثٌغ١جعٟ ثٌذثخٍٟ ٚدضذثخ٩س عٛثًِ ثٌنؽو ثٌخجسؽ١ز ثٌّخضٍفز، ٠عطٟ ٌٍذجفظ ٔيشر أ١ٌٚيز عيٓ هذ١عيز ثٌضطيٛس 

ُ ِقطيجس ثٌٕميذ ثٌفىشٞ ٚثٌغ١جعيٟ ٌٍقشويز ث٦عي١ِ٩ز ـيٟ ع٩لجصٙيج ِيع خقيِٛٙج ِٚيع ثٌؾيجسع ثٌغ١جعيٟ  ـيشؼ

ثٌزثصٟ ثٌضٟ عشـضٙج ِغ٩١صٙج ـٟ دٚي ثٌؾٛثس وضشو١ج ٚصيٛٔظ ِيغ٩ً، ِيجصثي ثٌضم١ٍيذ ثٌفىيشٞ ٚثٌفىيش ث٤فيٌٟٛ عي١ّذ 

ثٌّٛلؿ ٌذٜ ؽّجعز ث٦خٛثْ. ٚ٘زث ٚثمـ ـٟ ث٤دد١يجس ثٌفىش٠يز ٌىٛثدس٘يج ِٚؤعغيجصٙج ِٕٚجدش٘يج ث٦ع١ِ٩يز، إر 

لي١ُ ١ِّٚيضثس ثٌقذثعيز ثٌفىش٠يز، ِٚجصثٌيش ثٌمط١عيز ثٌفىش٠يز ميذ ث١ٌّٕٙز ٌٍفىش ث٤فيٌٟٛ ثٌيزٞ ٌيُ ٠غيضٛعخ دعيذ 



 

  

 

إٔضجؽجس ثٌفىش ثٌعجٌّٟ ٟ٘ ثٌّغ١طشر عٍٝ ثٌعمً ث٦خٛثٟٔ ع١جع١ًج، ـمذ فذط ٔٛع ِٓ ثٌقذثَ ِٚيٓ ثـضعيجي ؽيشَ 

٣ٌخش ٚإلقجةٗ ـيٟ أٚي ث٤ِيش، ٠ٚعيذ ٘يزث ثٌغيٍٛن دّغجديز صفع١يً ٚصطذ١يك عم١ٍيز ث٨فيطفجء ثٌضيٟ ٠ٛسعٙيج ِٕطيك 

ج عٓ أدد١جس ث٦خٛثْ "ث٦ع ًِ ٩َ ٘ٛ ثٌقً"، ـٟ ف١ٓ أْ أدد١جس ثٌضٛثـك ثٌغ١جعٟ ثٌزٞ صفشمٗ ثٌّشفٍز ؼجدش صّج

ـٟ ِشفٍيز فىّٙيُ. ٘يزث ثٌؽ١يجح فيذط ديئسثدر ث٦عي١١ِ٩ٓ أٔفغيُٙ ٚدجـضعجٌيٗ ِيٓ هيشؾ ِعجسمي١ُٙ ثٌيز٠ٓ ويجٔٛث 

ش ثٌعيجٌّٟ ثٌيزٞ سثوّضيٗ ِقيش عذيش ُِقش٠ٓ عٍٝ عذَ ـمذثْ ؽشع١ز ث٨ٔفضجؿ عٍٝ ث٤ـىجس ثٌضقشس٠ز ٚعٍٝ ثٌفىي

ًُ ٘زٖ ثٌّشفٍز ِٓ ثٌقشثع ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽٟ ثٌذـ١ٓ ثٌزٞ ٌُ ٠غضقنش  عّعضٙج ثٌف١ٕز ٚث٤دد١ز عذش ثٌضجس٠خ. ٌىٓ ٌُ صخ

 .فغجع١ز ثٌٛمع ث٦ل١ٍّٟ ٚثٌذٌٟٚ، ـغجُ٘ وً هشؾ ع١جعٟ ـٟ صعم١ذ أصِز ث٨ٔضمجي ثٌذ٠ّمشثهٟ ـٟ ِقش

ٌييُ ٠غييٍُ ثٌّؽييشح دييذٚسٖ ِييٓ  عٕييذِج ثؽضجفييش عييٛسثس ثٌشد١ييع ثٌعشدييٟ ِٕييجهك عشد١ييز ِٚؽجسد١ييز ِؾييجٚسر،

ـذشث٠يش،  51صذثع١جصٙج، دً ٔؾخ فشثن ؽذجدٟ ميخُ ؽيًّ ِعييُ ثٌّيذْ ثٌّؽشد١يز عيشعجْ ِيج ثٔيضيُ ـيٟ فشويز 

ّع أه١جـج ع١جع١ز ِخضٍفز إمجـز إٌٝ ِخضٍؿ ؽشثةـ ٔغذز ٌضجس٠خ ثٔذ٨ع ٘زٖ ثٌّيج٘شثس، ٟٚ٘ ثٌقشوز ثٌضٟ عضؾ

ثٌّؾضّع ثٌّؽشدٟ. ثعضطجعش ٘زٖ ثٌقشوز دجدا ث٤ِش أْ صؤهش ثٌؾجسع ثٌّؽشدٟ، عٍٝ ِغيضٜٛ صؾ١ي١ؼ ثٌقؾيٛد 

ٚسـع ثٌؾعجسثس ثٌشد١ع١ز ٚصٕي١ُ ثٌّيج٘شثس عٍٝ ث٤لً، ٚوجْ صاع١ش٘ج ل٠ًٛج ـٟ ثٌؾجسع ثٌّؽشدٟ، ٚصىّيٓ لٛصٙيج 

يج ؽيعذ١ًج ـٟ ثٔذِجػ ص١جسث ًّ س أ٠ذ٠ٌٛٛؽ١ز ِعجسمز دذثخٍٙج، سؼُ ثٌعذثء ثٌغ١جعٟ د١ٕٙج، ٚثعضطجعش أْ صققيذ دع

ج دؾش٠ًج ٌٚٛؽ١غض١ى١ًج ل٠ًٛج ِّغٍز دؾيىً  ًّ ٚثعًعج ـٟ ِذر ٚؽ١ضر ؽًذث. َؽىًَّ ثٌضٛثؽذ ث٦ع٩ِٟ دثخً ٘زٖ ثٌقشوز دع

ذثٌز ٚثٌض١ّٕز، ٚ٘ٛ ثٌؾٕجؿ ثٌغ١جعٟ ـٟ ف١ٓ صشدد فضح ثٌع ِقذد ِٓ هشؾ ؽّجعز ثٌعذي ٚث٦فغجْ ثٌّقيٛسر.

ٌقشوز ثٌضٛف١ذ ٚث٦ف٩ؿ ث٦ع١ِ٩ز، ِٓ ثٌّؾجسوز ـٟ ٘زٖ ثٌقشوز، ٚ٘ٛ ثٌقضح ثٌّعيجسك ث٤وغيش ؽيعذ١ز ِٕيز 

 .دخٌٛٗ ِنّجس ثٌقشثع عٍٝ ثٌغٍطز واٚي صٕي١ُ إع٩ِٟ لذً دؾشٚه ثٌّؾجسوز ثٌغ١جع١ز ـٟ ثٌّؽشح

ٌُ ٠ىٓ ِٓ أدد١جس فضح ثٌعذثٌز ٚثٌض١ّٕز ثٌّؽشدٟ ثٌفىش٠ز ث١ًٌّ ٥ٌهشٚفيجس ثٌغٛس٠يز ثٌقيذث١ِز ِيع ثٌٕييجَ 

ثٌغ١جعٟ ثٌمجةُ، ٚ٘زث وجْ ٚثمًقج ـٟ ِٕؾٛسثصٙج ٚـٟ ِشثؽعٙج ثٌغ١جعي١ز ثٌّٛعميز، ديً وجٔيش صيؤِٓ دمي١ُ ثٌضيذسػ 

ث٠٦ؾجد١ز ـٟ دٕجء دٌٚز ثٌقك ٚثٌمجْٔٛ ؽٕذًج إٌٝ ٚثٌٕمذ ِٓ دثخً ِٕيِٛز ثٌذٌٚز، دّؤعغجصٙج ثٌشع١ّز ٚدجٌّؾجسوز 

ؽٕييخ ِييع ِخضٍييؿ أه١ييجؾ ثٌّؾييٙذ ثٌغ١جعييٟ ثٌّؽشدييٟ. ٚ٘ييزث ثٌضٛؽييٗ ؽييىً ثٌٍذٕييز ثٌّقٛس٠ييز ـييٟ ع٩لييز إعيي١ِ٩ٟ 

ـٟ ف١ٓ عجد ثٌقشثع ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽٟ دٍىٕز ع١جعي١ز فيجدر ٚدخيو د٠ٕيٟ ٚثميـ  ثٌعذثٌز ٚثٌض١ّٕز ِع ثٌٕيجَ ثٌّؽشدٟ،

ٌغ١جع١ز ثٌّخضٍفز ِعٙيج ـىش٠ًيج ٚع١جعي١ًج. إر ويجْ فيضح ثٌعذثٌيز ٚثٌض١ّٕيز ٠ٕضميذ دؾيذر ثٌض١يجسثس ع٩لضُٙ دج٤فضثح ث

ٚث٤فضثح ث١ٌغجس٠ز إٌٝ دسؽز ٔضٌٚٗ ٌٍؾجسع ـٟ ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌّشثس ِٓ أؽً وغخ ِعشوز صّيظ ثٌمي١ُ ٚث٤خي٩ق 

ليش ٔفغيٗ، ويجْ ٠غيضعطؿ ثٌذ١ٕ٠ز، ـٟ خنُ فشثعٗ ِيٓ أؽيً ثٌقفيجظ عٍيٝ ث٠ٌٛٙيز ث٦عي١ِ٩ز ثٌّٙيذدر. ٚـيٟ ثٌٛ



 

  

 

ثٌٍّه ٠ٕٚقجص ٌخطٗ ٚع١ٍزً ٌىغخ صعجهؿ ثٌٕيجَ ثٌٍّىٟ ٌٚطّأضٗ عٍيٝ صٛثؽيذُ٘ ثٌقيعخ ـيٟ ثٌّؾيٙذ ثٌغ١جعيٟ 

ثٌّؽشدٟ. ِٓ ٕ٘ج ؽجء صشدد فضح ثٌعذثٌز ٚثٌض١ّٕز ـٟ ثٌذخٛي ـٟ فشوز ؽذجد١ز ِؾيذٛ٘ز، وّيج ويجْ ٠ُعضميذ، صنيُ 

أ٠ز ِؾجسوز ـ١ٙج عي١ؤدٞ دٙيج إٌيٝ خ١جٔيز ِذجدةٙيج ثٌّعضذٌيز ٚخ١جٔيز  أه١جؾ ع١جع١ز سثد٠ىج١ٌز ثٌطشؿ، ٚدجٌضجٌٟ ـئْ

عٙذ٘ج ِع ثٌٕيجَ ثٌٍّىٟ، دً خ١جٔز ؽشع١ضٙج ثٌضجس٠خ١يز ٚإسعٙيج ثٌٕنيجٌٟ ليٛرً ِعجسميز ٌٙيج ٚصٔٙيج ثٌغ١جعيٟ ـيٟ 

 .ثٌذ٩د

ـذشث٠يش إرْ، دْٚ فييضح ثٌعذثٌييز ٚثٌض١ّٕيز ث٦عيي٩ِٟ ٚدْٚ ِؾيجسوز ث٤فييضثح ثٌغ١جعيي١ز  51خشؽيش فشوييز 

ٚثٌؾّجعجس ثٌغٍف١ز، ٌىٟ صغضفشد دّؾجسوز ؽّجعيز ثٌعيذي ٚث٦فغيجْ ٚص١يجسثس ٠غيجس٠ز ٚأفيضثح ِقييٛسر ديذعُ 

ؽعذٟ وذ١ش ِٓ ِخضٍؿ ؽشثةـ ثٌّؾضّع. ٚوجٔش ؽعجسثصٙج ِٛصعز د١ٓ ِطجٌخ ث٦ف٩ؿ ثٌغ١جعٟ ٚإعمجه ثٌفغجد 

ـيٟ هذ١عيز ث٤٘يذثؾ ثٌّشؽيٛر ِيٓ ٚثٌقش٠ز ٚثٌذ٠ّمشثه١ز ٚثٌىشثِز ٚفضٝ إعمجه ثٌٕيجَ. ٠ٚشؽيع ٘يزث ث٨خيض٩ؾ 

٘زث ثٌقشثن، إٌٝ صٕٛع ثٌض١يجسثس ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١يز ثٌّؾيجسوز ـيٟ فيذثسر صٕيي١ُ ٘يزٖ ثٌقشويز ٚإٌيٝ ثفضيذثَ ثٌقيشثع 

د١ٕٙييج فييٛي ل١ييجدر ٚصٛؽ١ييٗ ثٌقييشثن ثٌّؽشدييٟ. ٚ٘ييزث ثٌقييشثع عييٛؾ ٠ذٍييػ ِييذثٖ عٕييذِج صٕغييقخ ؽّجعييز ثٌعييذي 

وذيش صٕيي١ُ إعي٩ِٟ ِقييٛس رٞ ؽيعذ١ز وذ١يشر، ِيٓ فيشثن ٚث٦فغجْ، ـٟ خطٛر ؼش٠ذز ٚؼ١يش ِضٛلعيز، ٚ٘يٟ أ

ؽعذٟ ِج ٌذغش صٕجدٞ ٚصذعٛ ٌٗ عذش ِغ١شثصٙج ثٌقذث١ِز ِيع ثٌٕييجَ ثٌّؽشديٟ. ٌىيٓ و١يؿ ثعيضطجع فيضح ثٌعذثٌيز 

ٚثٌض١ّٕز أْ ٠قجـع عٍٝ ؽعذ١ضٗ ٚلٛصٗ ثٌٕنج١ٌز ٚأْ ٠ذفل خقِٛٗ ـٟ أٚي ثٔضخجدجس دُع١ذ ٘زث ثٌقشثن ثٌؾعذٟ 

 ١ٗ دؾىً سعّٟ؟دْٚ أْ ٠ؾجسن ـ

ٌمذ صٕجؼُ خطجح ثٌقضح ث٦ع٩ِٟ ثٌّعجسك ِيع صٛؽٙيجس ثٌٕييجَ ثٌٍّىيٟ ٚخطّيٗ ـيٟ صؾيجٚص ٘يزٖ ث٤صِيز، 

ـضؾٕخ ثٌغمٛه ـٟ ِغضٕمع ثٌقشثعجس ثٌذ٠ِٛز وّج ٚلعش ـٟ دٚي ثٌؾٛثس. ٌٚمذ وجْ ثٌٕيجَ رو١ًج ـيٟ صعجه١يٗ ِيع 

ٛر ٌّٕع ثٌّضيج٘ش٠ٓ، ديً ـغيـ ثٌّؾيجي دؾيىً وجِيً ـذشث٠ش، إر ٌُ ٠ضذخً دجعضعّجي ثٌم 51ثٌّضيج٘ش٠ٓ ِٓ فشوز 

ٌٍقشثن ٚثوضفٝ دّشثلذز ث٤ٚمجع ِٓ دع١ذ. ٚـٟ خطٛر ثعضذجل١ز ِٚٓ أؽيً ثفضيٛثء ثٌٛميع ثٌّضيٛصش، صميذَ ثٌٍّيه 

دّمضييشؿ فيي١جؼز دعييضٛس ؽذ٠ييذ ٠غييضؾ١خ ٌضطٍعييجس ثٌقييشثن، ٚ٘ييٛ ثٌخطييجح ثٌييزٞ  5100ـييٟ ثٌضجعييع ِييٓ ِييجسط 

 .دجٌٕيش إٌٝ ث٦ف٩فجس ثٌؾش٠تز ثٌضٟ هشفٙج ثٌعجً٘ ثٌّؽشدٟ ثعضذشٖ ثٌذعل خطجدًج صجس٠خ١ًج

ٌُ ٠ؾذ فضح ثٌعذثٌز ٚثٌض١ّٕز ِخشًؽج ٌيٗ إ٨ عذيش صغّي١ٓ ٘يزٖ ثٌخطيٛر ثٌٍّى١يز، ٚثعضذجس٘يج ثعيضؾجدز ٌّطجٌيخ 

ييٗ ثٌّؽييشح ث٨عييضغٕجةٟ ٔقييٛ ثٌذ٠ّمشثه١ييز ٚدٌٚييز ثٌقييك ٚثٌمييجْٔٛ دع١ييًذث عييٓ عييفه ثٌييذِجء  ؽل َٛ ثٌقييشثن ثٌؾييعذٟ، ٌٚض

ٌغمٛه ـٟ ِغضٕمع ثٌقيشثعجس ثٌّغيٍقز. ٘يزث ثٌخيو ثٌيزٞ عيٍىٗ إخٛث١ٔيٛ ثٌعذثٌيز ٚثٌض١ّٕيز عي١ؾعٍُٙ ٠قيجـيْٛ ٚث

ٔيٛث  َّٛ عٍٝ دعُ ثٌٕيجَ ٌُٙ، ٚثٌّقجـيز ـٟ ثٌٛلش ٔفغٗ عٍٝ دعُ ؽش٠قز ٚثععز ِٓ ثٌّؾضّع ٌُٙ، خجفز ٚأُٔٙ و

جْٔٛ، ٚ٘ييٟ ثٌّطجٌييخ ٔفغييٙج ثٌضييٟ فييٛسر ِعجسمييز ل٠ٛييز صقييجسح ثٌفغييجد ٚصييذعٛ ٌٍذ٠ّمشثه١ييز ٚدٌٚييز ثٌقييك ٚثٌميي



 

  

 

ـذشث٠ش دّذثخً ِخضٍفز. ٚصّىٓ ثٌقضح ث٦ع٩ِٟ، دجٌفعيً، ِيٓ ثوضغيجؿ ث٨ٔضخجديجس ثٌضؾيش٠ع١ز  51سـعضٙج فشوز 

س ٌٙيج ثٌؾيعخ، ٤ٔٙيج ث٤ليشح  ،5100ث٤ٌٚٝ دعذ دعيضٛس  َّٛ ٚل١يجدر أٚي فىِٛيز إعي١ِ٩ز ـيٟ صيجس٠خ ثٌّؽيشح في

ل ث٤فيييضثح ثٌّؽشد١يييز ثٌضم١ٍذ٠يييز وقيييضح ث٨عيييضم٩ي ٚفيييضح ثٌضميييذَ ٌّطجٌذيييٗ ثٌشد١ع١يييز، سؼيييُ صقجٌفٙيييج ِيييع دعييي

ٚث٨ؽضشثو١ز. ٌميذ سأٜ عيذد ِيٓ ثٌّضيجدع١ٓ، أْ فيضح ثٌعذثٌيز ٚثٌض١ّٕيز ثعيضؽً ثٌقيشثن ثٌؾيعذٟ ثٌٛثعيع ِيٓ أؽيً 

ٟٚ٘ ثٌٛسلز ٔفغٙج ثٌضٟ ع١ضث٠ذ دٙج ثٌٕيجَ، ٚ٘يٛ ٠ميذَ ٚسليز دعيضٛس٠ز  ثٌّضث٠ذر دٗ مذ ثٌٕيجَ ٚسلزَ مؽو ل٠ٛز،

٠ذر ؽجسن ـيٟ إعيذثد٘ج ِعييُ ث٤ه١يجؾ ثٌغ١جعي١ز ٚدضٛؽ١يٗ ِيٓ ثٌّؤعغيز ثٌٍّى١يز، سؼيُ سـيل دعيل ثٌميٜٛ ؽذ

 .ثٌّعجسمز ٌطش٠مز ف١جؼضٙج

عييٛؾ ٠مييذَ فييضح ثٌعذثٌييز ٚثٌض١ّٕييز ـ١ّييج دعييذ خطجدًييج دشثؼّجص١ًييج ِغ١ييًشث ٌٍؾييذي، ٚ٘ييٛ ٠مييجسح ِشفٍييز ث٨ٔضمييجي 

 51ٔضميذ خييشٚػ ثٌؾييجسع ثٌّؽشدييٟ ِّييغ٩ً ـييٟ فشوييز . ـفييٟ ثٌٛلييش ثٌييزٞ ث5100ثٌيذ٠ّمشثهٟ ـييٟ ِؽييشح دعييضٛس 

ـذشث٠ييش ٚسـييل ثٌغييٛسر ِييٓ خييجسػ ِؤعغييجس ثٌذٌٚييز ثٌمج١ٔٛٔييز ٚثٌعٕييؿ، عيي١ذعُ صٛثؽييذٖ عٍييٝ سأط أٚي فىِٛييز 

س ٌٗ ِٓ أؽً ث٦ف٩ؿ ثٌذ٠ّمشثهٟ.  َّٛ ِٕضخذز دؾىً د٠ّمشثهٟ عٍٝ أٔٙج خ١جس ثٌقشثن ثٌؾعذٟ ثٌزٞ ثخضجسٖ ٚف

ْ دٚس ِج٠غضشٚ ثٌضٛثصٔجس ثٌغ١جع١ز ـٟ ِؽشح ِضٛصش ِٚخضٕيك ع١جعي١ًج ٚثؽضّجع١ًيج، ٌمذ ٌعخ ثٌقضح ث٦ع٩ِٟ إر

ٚرٌه عذش ؽذٖ ٌقذً ثٌغٛسر ٚث٦ف٩ؿ ًِعج ٌىٟ ٠ميذَ ٔغيخز ِٕمقيز ِٚعضذٌيز ٌى١ف١يز صيذد١ش ِشفٍيز ث٨ٔضميجي ٘يزٖ، 

ـيٟ ِٛثليؿ ثٌقيضح ث٦عي٩ِٟ  ـذشث٠يش خجفيز، عيضُشٜ 51ٌىٓ ِعجسمٟ ثٌقضح ِٓ ثٌض١جسثس ثٌّخضٍفز، فشويز 

ِؾشد صقجٌؿ ٘ؾ١ٓ ِع ثٌٕيجَ ِٓ أؽً مّجْ ٚفٌٛٗ ٌغذر ثٌقىُ، ٚع١ٍيٗ ـميذ صقجٌفيش ـيٟ ثٌقم١ميز ِيع ثٌفغيجد، 

ٚ٘ٛ ث٤ِش ثٌزٞ ع١ذشس ٌؾٛء٘ج ٌقضد١ْٓ ِقغٛد١ْٓ عٍٝ ثٌعٙذ ثٌمذ٠ُ ِٓ أؽيً صؾيى١ً أؼٍذ١يز فى١ِٛيز ٘ؾيز ؼ١يش 

 .ِضٛثصٔز

 ّٟ ّؽشدييٟ ٌييُ صىييٓ ِفشٚؽييز دييجٌٛسٚد، وّييج وييجْ ِضٛلًعييج ِييٓ هييشؾ ل١ييجد٠ٟ ثٌ إ٨ أْ صؾشدييز ثٌقييضح ث٦عيي٩ِ

ثٌقضح ِٕٚجفيش٠ٗ، ٚ٘يُ ٠ققيذْٚ ٔضيجةؼ ثٔضخجد١يز فجعيّز ٌقيجٌقُٙ دىيً عيٌٙٛز ٚـيٟ أٚي ثٔضخجديجس ثعضذيشس 

ٔض٠ٙز دجٌؾيشٚه ثٌذ٠ّمشثه١يز ثٌضيٟ صّيش دٙيج. ـٍميذ وجٔيش أٚي ِقٕيز ع١جعي١ز ٚثؽٙٙيج ثٌقيضح ث٤ٚي ثٔضخجد١ًيج ٘يٟ 

ذ١ز فى١ِٛز دضعجِز ث١ِ٤ٓ ثٌعجَ ٌقضح ثٌعذثٌز ٚثٌض١ّٕز. ٚدّج أْ ثٌٕقيجح ثٌميجٟٔٛٔ ثٌّفيشٚك صيٛـشٖ صؾى١ً أؼٍ

ِٓ أؽً ثوضّجي ث٤ؼٍذ١ز ؼ١ش ِىضٍّز ٌذٜ ـش٠ك ثٌقضح ث٦عي٩ِٟ ثٌفيجةض، ـميذ ٌؾيا إٌيٝ صقيجٌؿ ِيع فيضد١ْٓ عٍيٝ 

١ٓ ِييع فييضد١ٓ ٨ صؾّعٙييُ دييٗ ث٤لييً ٌىييٟ ٠نييّٓ صؾييى١ً ث٤ؼٍذ١ييز دؾييىً لييجٟٔٛٔ. ٌمييذ صييُ ٘ييزث ثٌضقييجٌؿ ثٌٙؾيي

ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١ج ٚثٌضٛؽٙجس ثٌغ١جع١ز  أفذّ٘ج ٠ٕضّٟ ١ّ١ٌٍٓ ٚثَخش ١ٌٍغيجس، ـخيشػ ٘يزث ثٌضقيجٌؿ ِيٓ ِخيجك عغي١ش 

وجد أْ ٠عقؿ دع١ٍّز صؾى١ً ث٤ؼٍذ١ز ٨ٌٛ صذخً ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌؾٙجس ـٟ ٘زٖ ثٌع١ٍّز. ٚـٟ ألً ِٓ عيٕز، عي١عشؾ 

ِٓ ثٌّضجدع١ٓ دّغجدز ثٔم٩ح ٔجعُ، ٚرٌه عٕذِج ثٔغقخ فضح ث٨عضم٩ي، ثٌقضح ِقٕز ع١جع١ز ؽذ٠ذر عّذ٘ج عذ٠ذ 

ٚ٘ٛ عجٟٔ فضح دعذ ثٌقيضح ث٦عي٩ِٟ، ِيٓ ث٤ؼٍذ١يز ٚثٔنيّجِٗ ٌٍّعجسميز، ِّيج ؽعيً فيضح ثٌعذثٌيز ٚثٌض١ّٕيز 



 

  

 

٠ضقجٌؿ ِٓ ؽذ٠ذ ِع فضح ؽذ٠ذ ِقغٛح عٍٝ ثٌعٙذ ثٌمذ٠ُ ٠ٚعذ ِٓ أٌذ خقيِٛٗ، خجفيز دعيذ ثٌقيذثِجس ثٌضيٟ 

 .١5100ٓ ل١جد٠ٟ ثٌقضد١ٓ، ُٚ٘ ٠ضٕجـغْٛ عٍٝ ثٔضخجدجس ٚلعش د

ٌمذ ؽٕٝ ثٌقضح ث٦ع٩ِٟ ٘يزٖ ثٌّيشر عٍيٝ أؼٍذ١ضيٗ ثٌٙؾيز أفي٩ً ٚعٍيٝ ِقيذثل١ضٗ، ٚ٘يٛ ٠ٕيجدٞ دج٦في٩ؿ 

ِٚقجسدييز ثٌفغييجد، ٚرٌييه ٤ٔييٗ عيي١فمذ فمجةييخ ٚصثس٠ييز فغجعييز صٕييجصي عٕٙييج إسمييجًء ٌٍقييضح ثٌّٕمييز ٌٙييزٖ ث٤صِييز 

صٛثؽذٖ دثخً ثٌذشٌّجْ ثٌّؽشدٟ. ٌٚىٓ ثٌؾٕج٠يز ثٌىذيشٜ ٘يٟ صقجٌفيٗ ِيع فيضح ِقغيٛح ثٌغ١جع١ز ثٌزٞ ع١نعؿ 

عٍٝ ؽذٙز ثٌفغجد، دعيذ عٍغيٍز ثٌفنيجةـ ثٌضيٟ صيٛسه ـ١ٙيج ٘يزث ثٌقيضح. إْ ٌضؾشديز ث٦عي١١ِ٩ٓ ٘يزٖ ـيٟ ثٌّؽيشح 

 تخ٩فضجْ أعجع١ضجْ

١ٓ دىغ١ييش ِييٓ ثٌذشثؼّجص١ييز أ٨ًٚت صعجِييً ثٌقييضح ث٦عيي٩ِٟ ِييع صؾشدضييٟ صؾييى١ً ث٤ؼٍذ١ييز ٚصؾييشدضُٙ وئعيي١ِ٩

ثٌغ١جع١ز ـٟ صعجٍُِٙ ِع ثٌٕيجَ ثٌٍّىٟ ِٚع خقُِٛٙ ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١١ٓ ثٌغجع١ٓ ٦ـؾجي ٘زٖ ثٌضؾشديز ثٌفض١يز. ٚ٘يزٖ 

ثٌذشثؼّجص١ز ثٌغ١جع١ز عضىْٛ ٌٙج عٛثلخ أخ٩ل١ز ٚع١جع١ز عٍيٝ ثٌقيضح، خجفيز ٚأٔيٗ ميقٝ دّذيجدا ث٦في٩ؿ 

جِؾيٗ ث٨ٔضخيجدٟ، ِيٓ أؽيً ثٌّقجـييز عٍيٝ صٛثؽيذٖ ـيٟ ثٌقىِٛيز ٌٚيٛ ٚدم١ُ ِقجسدز ثٌفغجد ثٌضٟ ؽىٍش فٍخ دشٔ

 .دضّغ١ٍ١ز مع١فز ٚدمشثس ع١جعٟ ٨ ٠ضقىُ ـ١ٗ دؾىً وٍٟ

ثٌقضح ثٌقيجوُ ٌٚيٛ فيٛس٠ًج عيٓ ِطجٌيخ ثٌؾيجسع ثٌّؽشديٟ ـيٟ صعض٠يض ثٌذ٠ّمشثه١يز ٚث٦في٩ؿ  ٟعج١ًٔجت صخٍ

ٌيز ٚثٌض١ّٕيز ٌقيجٌـ ثٌٍّيه عيٓ ؽيضء وذ١يش ِيٓ ثٌغ١جعٟ، ٚرٌه عٕذِج صخٍٝ سة١ظ ثٌقىِٛز ثٌّٕضّٟ ٌقيضح ثٌعذث

َٕٙج ٌٗ ثٌذعضٛس ثٌؾذ٠ذ. ٚ٘يزث ِيج عيذٖ ثٌّقٍٍيْٛ صخيجر٨ً ِٕيٗ ٚصٕيجص٨ً عيٓ ِىضغيذجس عيٛسر دعيضٛس  ِّ ف٩ف١جس م

، أمؿ إٌٝ ٘ز٠ٓ ثٌعج١ٍِٓ، صشثؽع ث٨لضقجد ٚثٌض١ّٕز ث٨لضقجد٠ز إعش ثصخجر ثٌقىِٛز دم١جدر فضح ث٦خٛثْ 5100

س ث٨لضقيجد٠ز ثٌّنيشر دجٌميذسر ثٌؾيشثة١ز ٌٍّيٛثه١ٕٓ، إر عّيذس إٌيٝ ثٌض٠يجدر ـيٟ عذ٠يذ ِيٓ ِؾّٛعز ِيٓ ثٌميشثسث

ثٌّٛثد ث٤عجع١ز وجٌذٕض٠ٓ ٚثٌّٛثف٩س ٚثٌّيٛثد ثٌؽزثة١يز، ٚرٌيه ٌيذعُ ث١ٌّضث١ٔيز ـيٟ ِٛثؽٙيز إس٘جفيجس ث٤صِيز 

 .ثٌّج١ٌز ثٌعج١ٌّز

ًُ صؾشديييز ث٦عييي١١ِ٩ٓ ـيييٟ ثٌّؽيييشح ِيييٓ ثٌضيييذخً ثٌخيييجسؽٟ ثٌّيييؤعش، ِٚيييٓ ميييؽو ثٌميييٜٛ ثٌّٕجٚةيييز  ٌيييُ صخييي

٧ٌع١١ِ٩ٓ، ُٚ٘ ـٟ ثٌقىيُ، ديً صؾيشدضُٙ ـيٟ ثٌّؽيشح وجٔيش ثعيضغٕجة١ز دجٌفعيً، ٌي١ظ دّٕطيك أهشٚفيز ثٌّؽيشح 

ث٨عضغٕجةٟ، دً دّٕطك هش٠مز ثعض١عجدُٙ ِٓ هيشؾ ثٌٕييجَ ثٌّؽشديٟ، ـيذعُ ثٌٕييجَ ثٌٍّىيٟ ِؾيجسوضُٙ ـيٟ ثٌعّيً 

ُٙ ـ١ّج دعذ عٓ هش٠ك صقٍّٙيُ ٌضذعيجس ـؾيً ثٌغ١جعيز ثٌّضذعيز ـيٟ ثٌغ١جعٟ ٚعًَّٙ ٚفٌُٛٙ ٌغذر ثٌقىُ عُ إمعجـ

صِٓ فىُّٙ. ٚثٌٕض١ؾز ثٌضٟ عضؤٚي إ١ٌٙج ٘زٖ ثٌغ١جعز ٟ٘ لضً أهشٚفز "ث٦ع٩َ ٘ٛ ثٌقً" ثٌضٟ ٠ضذٕج٘ج ث٦خٛثْ 

ُّ ثٌضن١١ك ع١ٍٙج ٌعمٛد ِٓ ثٌضِٓ، سثوّش ِٓ خ٩ٌٙج ؽعذ١ز ٚعمز ٚثععض١ٓ  .ٚٔغؿ أف٩َ ثٌؾعٛح ـٟ صؾشدز ص



 

  

 

ِٙذ ِٚقذس عيٛسثس ثٌشد١يع ثٌّؽيجسدٟ ٚثٌعشديٟ، ٚ٘يزٖ  5100َؽىٍَّش عٛسر ثٌقش٠ز ثٌضٟ ؽٙذصٙج صٛٔظ عٕز 

ث٤خ١شر وجٔش صؾضشن ِع صٛٔظ ـٟ ثٌيشٚؾ ثٌغ١جع١ز ٔفغٙج صمش٠ذًجت فىُ ع١جعيٟ ثعيضذذثدٞ، ٚصيشدٞ ث٤ٚميجع 

سَ. ٚإرث وجٔش صٛٔظ ِؾعٍز ؽشثسر ثٌغٛسثس ثٌعشد١يز، ـيئْ صؾشدضٙيج ث٨ؽضّجع١ز ٚث٨لضقجد٠ز عُ ـغجد عٍطٛٞ عج

ث٨ٔضمج١ٌز، دعذ ث٦هجفز دقىُ ثدٓ عٍٟ ٚٚفٛي فشوز ثٌٕٙنز ٌغذر ثٌقىُ عُ صؾى١ً دعضٛس صٛثـمٟ، صغضقك ِٕيج 

ثٌذسثعييز ٚثٌّضجدعييز، ٚرٌييه ٌغييذش أؼييٛثس ٘ييزث ثٌٕؾييجؿ ٌٚييٛ أٔييٗ ـييٟ دذث٠ييز ثٌطش٠ييك. ٚٔقييٓ ٕ٘ييج ٔييذسط صؾييجسح 

١١ِٓ ثٌشد١ع١١ٓ ـٟ ِشثفً ث٨ٔضمجي، عٛثء ثٌّضعغشر ِٕٙيج أَ ثٌٕجؽقيز، ـئٕٔيج ٕ٘يج ٔغيٍو ثٌنيٛء عٍيٝ فشويز ث٦ع٩

 .ثٌٕٙنز ث٦ع١ِ٩ز، لجةذ٘ج ثٌضجس٠خٟ "سثؽذ ثٌؽٕٛؽٟ" خجفز

صقنش ـىشر ثٌمجةذ ثٌىجس٠ضِج وغ١ًشث ـٟ أدد١جس ثٌقشوجس ث٦ع١ِ٩ز، ٚ٘زث ثٌّعطٝ ٠ؾىً ـٟ ثٌقم١ميز ِقيذس 

فّٙج ثٌفىشٞ ٚثٌغ١جعٟ ٚثٌذ٠ٕٟ، ٚث٤خ١ش ٘ٛ ث٤ُ٘، ٤ْ ثٌمجةذ ٕ٘ج ٠قنيش دّٕطيك ث١ِ٤يش أٚ ثٌخ١ٍفيز لٛصٙج ٚص٩

ثٌّذدش ٌؾؤْٚ ثٌؾّجعز ث٦ع١ِ٩ز. ٌٚمذ وجْ سثؽذ ثٌؽٕٛؽٟ عذش ِغ١شصٗ ثٌٕنج١ٌز ِّغ٩ً ٘زث ثٌذٚس دؾيىً ليٛٞ، 

عٕيذِج صعشميش ٌٍقييش ٚثٌّقيجدسر أ٠يجَ دً وجْ ـٟ ثٌقم١مز ثٌقشوز ـيٟ صٛثؽيذ٘ج ٚلشثسثصٙيج ٚصقشوجصٙيج وٍٙيج، ـ

فىييُ ثٌقذ١ييخ دٛسل١ذييز ِٚييٓ دعييذٖ ثدييٓ عٍييٟ ثعييضّشس فشوييز ثٌٕٙنييز ـييٟ ثٌّقجـيييز عٍييٝ صٛثؽييذ٘ج دؾييىً خفييٟ 

ٚدضٛثفً دثةُ ِع ِشؽذ٘ج ثٌّٕفٟ ـٟ دش٠طج١ٔج. ِّٚج عجُ٘ ـيٟ دميجء ثٌقشويز ـيٟ ثٌّؾيٙذ ثٌغ١جعيٟ ثٌضٛٔغيٟ ٘يٛ 

ٟ ثٌعطيجء ثٌفىيشٞ ثٌضٕي١يشٞ. ٚثٌّغ١يش ـيٟ ث٤ِيش ٘يٛ ِضجدعيز فشويجس ثعضّشثس ثٌؽٕٛؽٟ ـٟ ثٌم١يجدر ثٌغ١جعي١ز ٚـي

ث٦ع٩َ ثٌغ١جعٟ ـٟ دٚي ثٌعجٌُ ٦ٔضجؽجصٗ ثٌفىش٠ز ٚعيذ٘ج صمذ١ِيز ٚثؽضٙجد٠يز ـيٟ ثٌعّيً ث٦عي٩ِٟ. ـىضجديجس ِغيً 

وقاربدداا لددل الميماويددة "ٚ "االمدد وية الحريدداا الماوددة لددل الذللددة" ٚ"الحركددة االمدد وية لو ددتلة ال  ييددر"

"، وٍٙج وجٔش ثؽضٙجدثس ؽذ٠ذر ِٚٛثد ـىش٠ز صذسط ـٟ صؾّعجس ٚٔذٚثس ث٦عي١١ِ٩ٓ ـيٟ دٍيذثْ لالمج مع المذول

ِخضٍفز. وجْ سثؽذ ثٌؽٕٛؽٟ إعي١ِ٩ًج ٚع١جعي١ًج ِٚفىيًشث، ِيٓ ٕ٘يج ؽيجءس صغي١ّضٗ دجٌؾي١خ  أٞ ثٌّشؽيع ـيٟ أدد١يجس 

 .ثٌفىش ث٦ع٩ِٟ

ٔضمٍش فشوز ثٌٕٙنز ٌٍفعً ثٌغ١جعيٟ عذيش ِّجسعيز ثٌغيٍطز ٚدجعضقنجس ٌٙزٖ ثٌخٍف١جس ثٌّّٙز، صجدعٕج و١ؿ ث

ٚصذد١ش٘ج ٌفضشر ثٌقىُ ث٨ٔضمجٌٟ، ٚلذ ويجْ ِفجؽتًيج أْ ثعيضطجعش فشويز ثٌٕٙنيز ـيٟ ثٔضخجديجس ثٌّؾٍيظ ثٌضاع١غيٟ 

ثٌفَٛص عٍٝ ؼش٠ُ ع١جعٟ ِٓ ثٌٛصْ ثٌغم١ً ـٟ صٛٔظ ِّغ٩ً ـٟ ث٤فضثح ثٌعٍّج١ٔز ثٌضم١ٍذ٠يز ٚداؼٍذ١يز  5100ٌغٕز 

ز. ِٚٓ عٍذ١جس صذد١ش ثٌّشفٍز ث٨ٔضمج١ٌز ـٟ صٛٔظ صٛؽٗ ثٌمٜٛ ثٌغ١جع١ز ِذجؽشر ٨ٔضخجدجس صٕجـغ١ز فيجدر، ٚثمق

د١ٓ ثٌمٜٛ ثٌعٍّج١ٔز ثٌخجةفز عٍٝ إسط ثٌضشثوُ ثٌغ١جعٟ ثٌضمذِٟ ـٟ ثٌذ٩د ٚدي١ٓ إعي١ِ٩ٟ ثٌٕٙنيز ِيذع١ِٛٓ ِيٓ 

صمضنيٟ صٛثـيك وجـيز ثٌميٜٛ ثٌغ١جعي١ز عٍيٝ ثٌعّيً  ؽذٙجس ثٌض١جسثس ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌّخضٍفز، ـٟ ف١ٓ أْ ثٌّشفٍز وجٔيش



 

   

 

ثٌغ١جعٟ ثٌّؾضشن، ِٓ أؽً إٔؾجؿ ِيشٚس ثٌيذ٩د إٌيٝ عيىز إسعيجء ِؤعغيجس ثٌذٌٚيز ثٌذ٠ّمشثه١يز ِٚيٓ عيُ صىيْٛ 

 .ثٌؾشٚه ثٌغ١جع١ز ِضٛـشر ٌضٕي١ُ ثٔضخجدجس ٔض٠ٙز ٚؽفجـز

ٚٔقيؿ عٍيٝ ث٤ليً ؽيذ ِضيٛصشر، ٚدجٌفعً، ـمذ وجٔش ِشفٍز ثعضفشثد فشوز ثٌٕٙنز دجٌغٍطز ثٌغ١جعي١ز ٌغيٕز 

دغذخ فغجع١ز ثٌيشٚؾ ثٌغ١جع١ز ثٌّشصذطز دئعجدر صم١ٕٓ ِؤعغجس ثٌذٌٚز ٚصؾى١ً فىِٛز ل٠ٛز ٚإٔؾيجؿ ِغٍغيً 

صؾى١ً ثٌّؾٍظ ثٌضاع١غٟ ٚصؾى١ً دعضٛس ؽذ٠ذ ٌذٌٚز د٠ّمشثه١ز ؽذ٠ذر ِٓ ؽٙز، ِٚٓ ؽٙز أخشٜ، وجْ ثٌضقيذٞ 

٠يذر ٘يٛ ٚؽيٛد فشويز ِعجسميز ل٠ٛيز ِّغٍيز ـيٟ ث٤فيضثح ثٌعٍّج١ٔيز ثٌىذ١ش ٚثٌعجةك ـٟ ثٌٛلش ٔفغيٗ ٌٍغيٍطز ثٌؾذ

ثٌضم١ٍذ٠ز ٚـٟ ثٌٕمجدجس ثٌعّج١ٌز ثٌضٛٔغ١ز ثٌم٠ٛز عٍٝ ث٤سك. ٠ٚىّٓ عمً صاع١ش ثٌّعجسميز ـيٟ ميؽطٙج ثٌغ١جعيٟ 

 ٚثٌّذٟٔ عٍٝ لشثسثس إخٛثْ ثٌٕٙنز، ثٌضؾش٠ع١ز خجفز، ٚعشلٍضٙج ِٕٚعٙج ِٓ ثٌذعضشر ثٌٕٙجة١ز. ٚلذ وجٔيش ثَخيش

عشلٍز ل٠ٛز لجِش دٙج ثٌّعجسمز ٟ٘ ث٨ٔغقجح ِٓ ثٌّؾٍظ ثٌضاع١غيٟ ٚصٕيي١ُ ث٦ميشثدجس، عيُ ثٌذيذء دجعيضعّجي 

ثٌمٛر مذ ثٌّضيج٘ش٠ٓ ـٟ ثٌؾجسع. دّٛثصثر ٘يز٠ٓ ثٌضقيذ١٠ٓ، ويجْ عٍيٝ ثٌقىِٛيز ثٌضٛٔغي١ز أْ صٛثؽيٗ أوذيش صقيٍذ، 

ٌضٛٔغييٟ ِٕييز دذث٠ييز ثٌغييٛسر، ٚدييذأس ثٌق١ييجر ٚ٘ييٛ ثٌشوييٛد ث٨لضقييجدٞ ٚثٌضييٛصش ث٨ؽضّييجعٟ. ـمييذ صشثؽييع ث٨لضقييجد ث

ث٨لضقجد٠ز صضعغش، ٚ٘ٛ أِش هذ١عٟ ـٟ ِشثفً ثٌضقٛي ثٌغ١جعٟ ٘زٖ، ٚرٌه دفعً صشثؽيع ثٌغميز ث٨عيضغّجس٠ز ٌيذٜ 

ثٌّغضغّش٠ٓ ٚمؽو لٜٛ ثٌٕيجَ ثٌع١ّك ٚفٍفجةُٙ ـٟ ثٌخجسػ ٚصن١١مُٙ عٍٝ ِٕجـز صذـك ثٌغي١ٌٛز ثٌّج١ٌيز ِٕٚيجدع 

 .ثٌشخجء ث٨لضقجدٞ

ضؤدٞ ٘ييزٖ ثٌعٛثِييً ِؾضّعييز إٌييٝ ثفضمييجْ ثٌؾييجسع ثٌضٛٔغييٟ ِييٓ ؽذ٠ييذ ديي١ٓ ألطييجح ثٌض١ييجسثس ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١ييز عيي

ثٌّضٕجـغز، ٚد١ُٕٙ ٚد١ٓ ثٌض١جسثس ثٌغٍف١ز ثٌّضٕج١ِز دعيذ عيمٛه ٔييجَ ثديٓ عٍيٟ، عيُ د١يُٕٙ ٚدي١ٓ ثٌؾيجسع ثٌّيضعطؼ 

ٌقييشثع ث٠٤ييذ٠ٌٛٛؽٟ وييجْ ٘ييٛ ثٌيييج٘ش ـييٟ ٌٍذ٠ّمشثه١ييز أ٨ًٚ عييُ ٌييضٚثي أصِييز ث٨خضٕييجق ث٨لضقييجدٞ عج١ًٔييج. ٌىييٓ ث

ج، دّج ـ١ُٙ إخٛث١ٔٛ ثٌٕٙنيز  ًِ ثٌؾجسع ثٌضٛٔغٟ، د١ٓ ألطجح ثٌض١جس ثٌعٍّجٟٔ خقًٛفج، ٚد١ٓ ثٌض١جس ث٦ع٩ِٟ عّٛ

ٚثٌض١جس ثٌغٍفٟ. ث٤ٚي ٠ضُٙ ثٌطشؾ ثٌغجٟٔ دّقجٌٚز أخٛٔز ثٌذٌٚز ٚؽعٍٙيج دٌٚيز د١ٕ٠يز ِٚيٓ عيُ ثٌمنيجء عٍيٝ إسط 

٠شـنٙج ـىش٠ًج ٚصؾش٠ع١ًج، ٠ٚذعٛ  ز، ٚثٌغجٟٔ ٠ضُٙ ثٌطشؾ ثٌّعجدٞ دفشك ثٌعٍّج١ٔز عٍٝ ِؾضّعثٌعٍّج١ٔز ٚثٌقذثع

ٌذٌٚييز إعيي١ِ٩ز صقييضىُ ٌٍؾييش٠عز ث٦عيي١ِ٩ز ٌّٚذييجدا ثٌمييشثَْ ثٌىييش٠ُ. صعييذ ٘ييزٖ ثٌييذعجٜٚ ِؾضّعييز ِؾييشد ؽييعجسثس 

ٍّٙىيز، ٚ٘يٛ ٠شـيع ؽيعجسثس أ٠ذ٠ٌٛٛؽ١ز ؼ١ش ِٛمٛع١ز ٚؼ١ش ٚثلع١ز ـٟ ِؾضّع صؾجٚص ٌؽز ثٌضمجهذجس ثٌقذ٠ز ثٌ

 .ثٌىشثِز ٚثٌقش٠ز ٚثٌذ٠ّمشثه١ز

ٌىٓ ث٤فذثط ثٌذث١ِز ثٌضٟ ٚلعش ـيٟ ثٌؾيجسع ثٌضٛٔغيٟ، ثؼض١يجي ثٌّٕجمي١ٍٓ ث١ٌغيجس١٠ٓ ٚثٌمجةيذ٠ٓ ـيٟ ثٌؾذٙيز 

ثٌؾييعذ١ز "ِقّييذ ثٌذشثّ٘ييٟ ٚؽييىشٞ دٍع١ييذ" خجفييز، ٚ٘ييُ ِييٓ ث٤فييٛثس ثٌّضعؾييز ٌقىِٛييز ثٌٕٙنييز ٌٍٚض١ييجسثس 

ز، دؽل ثٌٕيش عٓ ثٌؾٙز ثٌّيذدشر ٌٙيزٖ ث٨ؼض١يج٨س ثٌغ١جعي١ز، إ٨ أْ صٛل١ضٙيج ٠طيشؿ عذ٠يًذث ِيٓ ثٌذ١ٕ٠ز ثٌشثد٠ىج١ٌ



 

   

 

ث٤عتٍز ٚعذ٠ًذث ِٓ ثٌمشثءثس  ِٕٙج أْ ٘زٖ ث٨ؼض١ج٨س ُددشس ِٓ هشؾ ؽٙز ٔجـزر ـٟ ثٌذٌٚز ثٌع١ّمز صش٠يذ إـؾيجي 

َ ثٌٕٙنز عٍٝ صمذ٠ُ صٕجص٨س ِقي١ش٠ز صؾشدز ثٌٕٙنز عذش ثصٙجِٙج ٚعذ٘ج ثٌّغؤٌٚز ثٌشة١غز عٕٙج ٚدجٌضجٌٟ إسؼج

 عٍٝ فغجح أسٚثؿ ٘يؤ٨ء ثٌؾيٙذثء. ٚ٘يزٖ ثٌّمجسديز صذٕضٙيج ثٌٕٙنيز ِّغٍّيز ـيٟ لجةيذ٘ج ثٌؾي١خ ثٌؽٕٛؽيٟ، إر ٠ميٛيت

لٜٛ خجسؽ١ز سثٕ٘ش  -دٛعٟ أٚ دذٚٔٗ-ثٌمٜٛ ثٌّنجدر ٌٍغٛسر ـٟ ثٌذثخً ِٓ ـٛم١٠ٛٓ ٚإس٘جد١١ٓ، ثعضخذِضٙج "

ٍز، دئخّجد ؽّعضٗ ثٌّضذم١ز، ٟٚ٘ صؽجٌخ ٘يٛػ ثٌعٛثفيؿ، صٛل١ًيج ِيٓ عيجدمز خطيشر عٍٝ إعمجه ثٌشد١ع ثٌعشدٟ ؽّ

. ِٚٓ ٘زٖ ثٌمشثءثس وزٌه أْ ٘زٖ ث٨ؼض١ج٨س لجِش دٙيج أهيشثؾ د١ٕ٠يز سثد٠ىج١ٌيز ِقغيٛدز عٍيٝ ِؽش٠ز دجٌضاعٟ"

١ِ٩ز ـييٟ ثٌغييٍف١ز ثٌؾٙجد٠ييز أٚ ثٌمجعييذر ـييٟ ثٌؽييشح ث٦عيي٩ِٟ، ٚرٌييه ِييٓ أؽييً إصثفييز خقييَٛ إٔؾييجء ثٌذٌٚييز ث٦عيي

صٛٔظ، ٘زٖ ِمجسدز صذٕضٙج ثٌمٜٛ ثٌعٍّج١ٔز ثٌّخضٍفز. ٚثٌمشثءر ثٌغجٌغز، ٟ٘ ِقجٌٚز إسدجن ِغٍغً ثٌذٕجء ثٌذ٠ّمشثهٟ 

ثٌفضٟ ـٟ صٛٔظ خجفز أٔٗ ٠ضُ دضٛثـك ليٜٛ ع١جعي١ز ِخضٍفيز أ٠يذ٠ٌٛٛؽ١ًج، ِّيج ٠شديه فغيجدجس ث٤هيشثؾ ثٌّٕجٚةيز 

٘زٖ ثٌمشثءثس، ـيئْ ثٌؾي١ٙذ٠ٓ ٠عيذثْ سِيًضث ٌٍقش٠يز ٚثٌٕنيجي ِيٓ  ٌٕؾجؿ صؾشدز صٛٔظ ثٌذ٠ّمشثه١ز. ٚو١فّج وجٔش

 .أؽً دٕجء صٛٔظ فشر د٠ّمشثه١ز

ث٘ضّض ثٌؾجسع ثٌغ١جعٟ ثٌضٛٔغٟ ـع٩ً عٍٝ إعش ٘يز٠ٓ ث٨ؼض١يج١ٌٓ ث٦س٘يجد١١ٓ، ٚصؽ١يش ثٌّؾيٙذ ثٌغ١جعيٟ دؾيىً 

دجعيضمجٌز ثٌقىِٛيز،  ؽزسٞ ٌٍؽج٠ز  ـمذ ثٔغيقذش أفيضثح ثٌّعجسميز ِيٓ ثٌّؾٍيظ ثٌضاع١غيٟ ٚثؽيضشهش سؽٛعٙيج

أسدع ِٓ ِٕيّجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ دم١جدر ث٨صقيجد ثٌضٛٔغيٟ سؼُ أٔٙج صّغً ألً ِٓ عٍظ ثٌٕٛثح. عُ ألذِش ـ١ّج دعذ 

ثٌعجَ ٌٍؾؽً ِٚعٗ ثصقجد ثٌقٕجعز ٚثٌضؾجسر ٚعّيجدر ثٌّقيج١ِٓ ٚسثدطيز فميٛق ث٦ٔغيجْ عٍيٝ هيشؿ ِذيجدسر إٔميجر 

ؾى١ً فىِٛز صىٕٛلشثه ِقج٠ذر صمٛد ثٌذ٩د إٌٝ ؼج٠ز ث٨ٔضخجدجس ثٌّمذٍز. ٚهٕٟ عذش دعٛصٙج، ٨عضمجٌز ثٌقىِٛز ٚص

وجْ دََذ١ًّ٘ج ـٟ دجدا ث٤ِش، أْ لشثًسث ِغيً ٘يزث ٌيٓ ٠يؤعش ـيٟ ثٌقىِٛيز عٍيٝ ثٌّغيضٜٛ ثٌميجٟٔٛٔ عٍيٝ ث٤ليً، عٍيٝ 

ٌّٕغيقذز، ٌىيٓ ثعضذجس أْ ثٌٕقجح ثٌمجٟٔٛٔ ِجصثي ـٟ فجٌـ ث٤ؼٍذ١ز ثٌمجدسر عٍٝ ث٨عيضّشثس ديذْٚ ثٌّعجسميز ث

ثٌّفجؽب ـٟ ث٤ِش ٘ٛ لذٛي ثٌقىِٛز ث٦ع١ِ٩ز دضعجِز فشوز ثٌٕٙنز دٙزث ثٌّمضشؿ ـ١ّج دعيذ، ديً ٚثٌيز٘جح إٌيٝ 

ثٌضقييجٌؿ ِييع ثٌض١ييجس ثٌعٍّييجٟٔ ٚصؾييى١ً دعييضٛس صييٛثـمٟ ٚصمييذ٠ُ صٕييجص٨س ؽّييز ِمجدييً ٨ ؽييٟء صمش٠ذًييج، دييجٌّٕطك 

١ز أِجَ ٘زث ثٌضٛثـك ؼ١ش ثٌّعمٍٓ ٚث٩ٌِٛمٛعٟ د١ٓ ؼش١ّ٠ٓ ثٌذشثؼّجصٟ ٌٍىٍّز. ٌمذ صذعغشس وً ث٤ٚسثق ثٌغ١جع

أ٠ذ٠ٌٛٛؽ١١ٓ ِضٕيجفش٠ٓ خجفيز، ٚـيٟ ظشـ١يز ثفضميجْ فيجدر ٨ صيذع ِؾيج٨ً ٌٍقيٛثس ٚثٌضٛثـيك. ٕ٘يج ٔطيشؿ ثٌغيؤثي 

ثٌّقٛسٞ، و١ؿ لذٍش فشوز إع١ِ٩ز ١ٕ١ّ٠ز ثٌضٕجصي دقىُ د٠ّمشثه١ٍز ٔيضؼ عيٓ ثٔضخجديجس ٔض٠ٙيز؟ ٚو١يؿ صٛثـميش 

 ـىشٞ ٚأ٠ذ٠ٌٛٛؽٟ وجٔش صعذٖ فضٝ ث٤ِظ ِقجسدًج ٌضٛثؽذ ثٌذ٠ٓ ـٟ ثٌّؾجي ثٌعجَ؟ِع ص١جس 

٠قعخ ثخضيضثي أِيش ثٌضٛثـيك دي١ٓ ثٌّىيْٛ ث٦عي٩ِٟ ٚث١ٌغيجسٞ ـيٟ صؾشديز ث٨ٔضميجي ثٌيذ٠ّمشثهٟ ثٌفض١يز ـيٟ 

ز أٚ ـيٟ صٛٔظ ـٟ ِٕطك ثٌذشثؼّجص١ز ثٌغ١جع١ز ثٌضٟ صفشمٙج ثٌّشفٍز ـقغخ، أٚ ـٟ ثعضؾجدضٙج ٌٍنيؽٛه ث٤ؽٕذ١ي

خٛـٙج ِٓ ـؾً صؾشدز ثٌغٛسر وّج ٚلع ـٟ دٚي ِؾجٚسر وّقيش. ٌٚىيٓ ٘يزث ثٌّٛليؿ ثٌغ١جعيٟ ثٌذيجسص ٠ؾغيذ ـيٟ 



 

   

 

ثٌقم١مز ٚع١ًج ع١جع١ًج ِغج١ًٌج، ٚ٘ٛ ٠ضشـع عٓ ثٌقضثصثس ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١ز ثٌن١مز ٌىٟ ٠ضمجسح ـٟ ثَخش ثٌّطجؾ ـىش٠ًيج 

عًغييج ٌذعييضٛس ثٌييذ٩د. ٠مييٛي ث٤ِيي١ٓ ثٌعييجَ ٌقشوييز ثٌٕٙنييز عذيش ِٕجلؾييز ع٩لييز ثٌييذ٠ٓ دجٌغ١جعييز إهييجًسث ِشؽع١ًييج ِؤ

إْ ٔؾجؿ ّٔٛرػ صٛٔظ ـٟ ثٌضعج٠ؼ د١ٓ ص١جسٞ ث٨عضذثي ث٦ع٩ِٟ ٚث٨عضذثي ثٌقيذثعٟ ّٔيٛرػ "سثؽذ ثٌؽٕٛؽٟ"ت 

إٔيٗ إرْ، صٛثـيك ع١جعيٟ ـىيشٞ دي١ٓ لطذيٟ ث٨عضيذثي  ". ثٌذ٠ّمشثه١ز ثٌضٛثـم١ز، أٚفً ثٌذ٩د إٌٝ ؽيجهب ثٌغي٩ِز

ث٦ع٩ِٟ ٚثٌقذثعٟ عٍٝ فيذ صعذ١يش ثٌؽٕٛؽيٟ. عيذس فشويز ثٌٕٙنيز ٘يزث ث٦ٔؾيجص ثٌضيجس٠خٟ ثٌّضّغيً ـيٟ صؾشديز 

ٚؽٙجً ِٓ ٔؾجؿ ثٌضؾشدز ثٌّٕٛرؽ١ز ٩ٌٔضمجي ثٌذ٠ّمشثهٟ ـٟ صٛٔظ دم١جدر ثٌٕٙنز"، ـٟ ف١ٓ أٔٗ ثٔٙيضثَ " ثٌضٛثـك 

 .عٟ ٚؽعجسثصٗ ثٌضشثع١ز ِٓ ؽٙز ِعجسم٧ٌُٙ١ع٩َ ثٌغ١ج

ِييٓ ثٌقييعخ أْ ٔعييّذ ٚع١مييز ثٌذعييضٛس ثٌضييٛثـمٟ ثٌضٛٔغييٟ ثٌييزٞ خييشػ ِييٓ سفييُ ِخييجك عغيي١ش ِؾييشد ٚع١مييز 

ع١جعيي١ز دـعييش دٙييج فشوييز ثٌٕٙنييز ِضث٠ييذرً ع١جعيي١زً ِييٓ أؽييً ٌؾييُ ثٔضمييجدثس ثٌّعجسمييز ثٌم٠ٛييز ث٩ٌرعييز ٚصؾييجٚص 

ذـعٕج ٌٍؽييٛؿ ـييٟ أدد١ييجس فشوييز ثٌٕٙنييز أ٨ًٚ عييُ ـييٟ هذ١عييز ثٌمنييج٠ج صقييذ٠جس ثٌّشفٍييز دثخ١ًٍييج ٚخجسؽ١ًييج، ِّييج ٠يي

ثٌّضٛثـك فٌٛٙج ـٟ دعضٛس فذثعٟ صمذِٟ أوغش ِٓ دعضٛس دٛسل١ذز ٔفغٗ ثٌزٞ ـشك ثٌعٍّج١ٔز دجٌمٛر. إْ ثٌضشثؽيع 

عٓ لنج٠ج وجٔش ِٓ ثٌّغٍّجس ٌذٜ فشوجس ث٦عي٩َ ثٌغ١جعيٟ، ومني١ز ثٌيشدر ٚثٌّغيجٚثر دي١ٓ ثٌؾٕغي١ٓ، ٚفش٠يز 

ٌنيي١ّش، ِٚذ١ٔييز ثٌذٌٚييز، ِّييج ٠ٍؽييٟ ِمٌٛييز ثٌؾييش٠عز ث٦عيي١ِ٩ز ِقييذًسث ٚف١ييًذث ٌٍضؾييش٠ع، ٚث٠٦ّييجْ دجٌمييجْٔٛ ث

ثٌٛمعٟ، ٚأفم١ز ثٌّشأر ـٟ صٌٟٛ ِٕقخ سة١ظ ثٌذٌٚز، ِّج ٠عٕٟ ـٟ دعضٛس ٤ؼٍذ١ز إع١ِ٩ز أْ فشوز ثٌٕٙنز 

ُعييّذ ثٌذعييضٛس ثٌؾذ٠ييذ دعييضٛس صٛثـمييجس فشوييز إعيي١ِ٩ز صمذ١ِييز دييجٌّعٕٝ ثٌفىييشٞ ٚثٌغ١جعييٟ ًِعييج. ِٚييع رٌييه، ـمييذ 

أ٠ذ٠ٌٛٛؽ١ز ِّج ؽعٍٗ ٠عشؾ دعل ثٌٕمجةـ ثٌضؾش٠ع١ز. ـئرث وجْ ثٌذعضٛس ثٌؾذ٠ذ د٠ّمشثه١ًج ٚصمذ١ًِج، ـئٔٗ ِع رٌه 

ّٞ صعذ٠ً ٌٍفق١ٍٓ ث٤ٚي ٚثٌغجٟٔ، ٚ٘ٛ ِج ٠ؾعً ث٤ؽ١جي ثٌمجدِيز ِؾذيشر عٍيٝ صمذيً ِيج أٔضؾضيٗ  أؼٍك ثٌّؾجي أِجَ أ

 .١ز، ٚ٘زٖ ٟ٘ إفذٜ مشثةخ ثٌضٛثـك ثٌغ١جعٟ ٌٍقيز ثٌضاع١ظ ثٌغٛسٞثٌٍقيز ثٌضاع١غ

إْ فشوز ثٌٕٙنز ث٦ع١ِ٩ز، ل١جًعيج إٌيٝ ِغ٩١صٙيج ـيٟ ثٌيٛهٓ ثٌعشديٟ، صعيذ أوغيش فشويجس ث٦عي٩َ ثٌغ١جعيٟ 

ج عٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌفىشٞ عٍيٝ ث٤ليً، إر ٠شؽيع ث٤ِيش أ٨ًٚ إٌيٝ صميذَ أهشٚفيجس لجةيذ٘ج سثؽيذ ثٌؽٕٛؽيٟ ثٌضيٟ  ًِ صمذ

ٕجٚي ِفج١ُ٘ ثٌذٌٚز ٚثٌّذ١ٔز ٚثٌعٍّج١ٔز ٚث٦ع٩َ ٚثٌقذثعز وّج ٘يٛ ٚثسد ـيٟ أؼٍيخ وضجدجصيٗ ِٚؤٌفجصيٗ. عيُ ٠شؽيع صض

عج١ًٔج إٌٝ ثفضىجن ثٌٕٙنز دٕيجَ عٍّجٟٔ ٚدقشوز ِذ١ٔز ٠غجس٠ز ل٠ٛز، ِّج ؽعً وٛثدس ِٚفىشٞ ثٌٕٙنز ٠غج٠شْٚ 

ُ أيزثن. ٚ٘يزٖ ثٌضؾشديز عييضىْٛ ؽيذ١ٙز دضؾشديز فييضح ثٌٕميجػ ثٌعيجَ ديجٌٛص١شر ثٌضييٟ ـشميٙج ثٌٕييجَ ثٌغ١جعيٟ ثٌمييجة

ثٌعذثٌز ٚثٌض١ّٕز ثٌضشوٟ ثٌزٞ ثفضه دجٌٕيجَ ثٌعٍّجٟٔ ٚدمٛث١ٕٔٗ ٚإوشث٘جصٗ، ٌىٟ ٠ؽ١ش ِٓ أدد١جصٗ ِٚفج١ّ٘ٗ ٚهيشق 

ثؽضؽجٌٗ، ِّج ؽعٍٗ ٠مذَ أسلٝ أهشٚفجس ث٦ع٩َ ثٌقذثعٟ ـىش٠ًج ٚع١جع١ًج، ِج ٠عٕٟ أْ فشوجس ث٦عي٩َ ثٌغ١جعيٟ 

ثَخش ثٌّطجؾ ٟ٘ فشوجس ثؽضّجع١ز ٚع١جع١ز لذً أْ صىْٛ ـىش٠ز  أٞ أٔٙج لجدٍز ٌٍضؽ١١يش ٚثٌّقجويجر ٚثٌضطيٛس ـٟ 

 .فغخ إوشث٘جس ثٌّؾضّع ثٌغمجـ١ز ٚثٌغ١جع١ز



 

   

 

ثٌّؤعغي١ٓ، ِيٓ ِغيًت  ثؽضٙجدثس ث٢ديجءوجٔش ثٌٕٛثر ثٌفىش٠ز ثٌقٍذز ٌقشوجس ث٦ع٩َ ثٌغ١جعٟ ِشصىضر فٛي 

ؽّجي ثٌذ٠ٓ ث٤ـؽجٟٔ، ِٚقّذ عذذٖ، ٚفغيٓ ثٌذٕيج...إٌخ، عيٓ ع٩ليز ثٌيذ٠ٓ دجٌذٌٚيز، ٚؽيجءس خ٩فيجصُٙ ثٌٕيش٠يز 

ثٌّشصىضر عٍٝ ٔمذ ـؾً ثٌّٕيِٛجس ث٦ع١ِ٩ز ِٕز عقيش ثٌخ٩ـيز إٌيٝ عقيٛس ث٨ٔقطيجه ثٌعشديٟ، ٌىيٟ صؤعيظ 

ِقضىّييز ٌٍييذ٠ٓ إهييجًسث صؾييش٠ع١ًج ٚف١ييًذث. ٚثٔطٍمييش ٘ييزٖ ثٌّؾييجس٠ع عٍييٝ ؽييىً ٌّؾييجس٠ع ع١جعيي١ز صىييْٛ ـ١ٙييج ثٌذٌٚييز 

فشوييجس ٚأفييضثح ع١جعيي١ز ـييٟ وييً ث٤لطييجس ثٌعشد١ييز ٚث٦عيي١ِ٩ز سثـعييز ؽييعجس ث٦عيي٩َ ٘ييٛ ثٌقييً، ـييٟ ِٛثؽٙييز 

َ، ؽعجسثس ث٨ؽضشثو١ز ٚث١ٌٍذ١شث١ٌز ٚثٌعٍّج١ٔز ثٌضٟ ثصُٙ سٚثد٘ج ثٌعشح دّقجٌٚيز إعيمجهٙج عٍيٝ ِؾضّعيجس ث٦عي٩

ف١ظ ٠عٍٛ ثٌذ٠ٓ عٍٝ ثٌؾ١ّيع ٠ٚٛؽيٗ ثٌذٌٚيز ٚثٌّؾضّيع ًِعيج، ِٚيٓ عيُ ٨ ِؾيجي ٨عيضذعجدٖ أٚ صق١١يذٖ ِيٓ ثٌّؾيجي 

ثٌعييجَ، أٚ صٛؽ١ٙييٗ ِييٓ هييشؾ ِؤعغييجس ِقييذدر، أٚ خقخقييضٗ ـييٟ ِؾييجي خييجؿ ِٚقييذٚد. ٌٚمييذ وجٔييش ٘ييزٖ 

ي ٠يذعٛ ٌضعّي١ُ ثٌضؾشديز ثٌّٛثم١ع فيٍخ ثٌّقيجٚسثس ثٌؾي١ٙشر دي١ٓ ـيشؿ أٔطيٛثْ ِٚقّيذ عذيذٖ. ـف١ّيج ويجْ ث٤ٚ

ثٌؽشد١ز ٚخ٩فجصٙج ـٟ ـقً صذثخً ثٌّؾجي ثٌيذ٠ٕٟ ٚثٌّؾيجي ثٌغ١جعيٟ، ٚصقذ٠يذ ِغيجـجس ويً ِيٓ ثٌذٌٚيز ٚثٌيذ٠ٓ 

ؽشهًج ٌٍضمذَ ثٌقنجسٞ  ـمذ دعج ثٌغجٟٔ إٌٝ ثفضشثَ صٕٛع ثٌضؾجسح ٨عضذجسثس ثٌخقٛفي١جس ثٌغمجـ١يز ٚثٌغ١جعي١ز 

 .١ٔز ِٓ دثخً ثٌذ٠ٓ ٚدذجعظ ِٕٗ ١ٌٚظ مذٖ ٚدذ٩٠ً عٕٗ"ـمذ ٔؾا ثٌعٍُ ٚثٌضمذَ ٚثٌّذثٌّخضٍفز، "

عضمَٛ ثٌّشثؽع ثٌفىش٠يز ٌقشويجس ث٦عي٩َ ثٌغ١جعيٟ ـ١ّيج دعيذ دّقجٌٚيز ثٌضافي١ً ٤هشٚفيجس ٚثلع١يز ٌؾيعجس 

ث٦عيي٩َ ٘ييٛ ثٌقييً ِمييجد٩ً ؽٛ٘ش٠ًييج فييذ٠ًج ٤هشٚفييجس ثٌعٍّج١ٔييز هش٠مًييج ٔقييٛ ثٌضمييذَ ٚثٌشلييٟ. ـذييذأس أهشٚفييجس 

ٌٍذ٠ّمشثه١ز ٚثٌمجْٔٛ ث٦ٌٟٙ ـٟ ِمجدً ثٌمجْٔٛ ثٌٛمعٟ ٚثٌّغؤ١ٌٚز ـٟ ِمجدً ثٌقش٠ز ٚثٌٛثؽذجس ثٌؾٛسٜ ِمجد٩ً 

ـٟ ِمجديً ثٌقميٛق، ٚؼ١ش٘يج ِيٓ أهشٚفيجس ثٌضنيجد ث٦عي٩ِٟ ٚؼ١يش ث٦عي٩ِٟ أٚ ثٌيذ٠ٕٟ ٚث٩ٌد٠ٕيٟ. ٚعيضضٛػ 

لع ثٌضطذ١مٟ، ٚرٌه عذش إٔؾجء ِقجٌٚز ثٌضاف١ً ثٌذ٠ٕٟ ٌؾىً ثٌذٌٚز ٘زٖ دٕضٚي فشوجس ث٦ع٩َ ثٌغ١جعٟ إٌٝ ثٌٛث

صؾّعجس دؾش٠ز صاه١ش٠ز دثخً ثٌّؾضّع ـٟ خطٛر ٔقٛ إعيذثد لجعيذر إعي١ِ٩ز صيؤِٓ دّمٌٛيز ثٌيذ٠ٓ ِٛؽًٙيج ٌٍذٌٚيز 

صؾش٠ع١ًج ٚصطذ١م١ًج. ٚلذ ثٔضؾشس ثٌيج٘شر ث٦ع١ِ٩ز دجٌفعً دؾىً عش٠ع ـٟ ثٌّؾضّعجس ثٌعشد١ز ٚث٦ع١ِ٩ز، دقىُ 

ز دثخً ث٤ٚعجه ثٌّؾضّع١ز دقىُ ـؾً ِؾًّ ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١جس ـٟ ـه ٌؽيض ث٦فذجهيجس عٌٙٛز صمذً ثٌفىشر ث٦ع١ِ٩

 .ثٌّضٛث١ٌز ٌٍغ١جعجس ثٌعشد١ز دثخ١ًٍج ٚخجسؽ١ًج

صعذ ِقجٌٚز صضذع ِغجس فشوجس ث٦ع٩َ ثٌغ١جعٟ، ٟٚ٘ ـيٟ ثٌقىيُ دعيذ عيٛسثس ثٌشد١يع ثٌعشديٟ صضّيز ٌضطيٛس 

ثٌٕنؼ ثٌفىيشٞ ٚثٌغ١جعيٟ دعيذ ليشْ ِيٓ ثٔط٩لٙيج صمش٠ذًيج.  ثٌفىشر ث٦ع١ِ٩ز ثٌقشو١ز، ٟٚ٘ صضٛػ داعٍٝ دسؽجس

سؼُ إٔٔج ٔيضعُ أْ ثٌييشٚؾ ثٌغ١جعي١ز ثٌضيٟ أـيشصس ٚفيٌٛٙج ٌغيذر ثٌقىيُ ـيٟ ثٌعذ٠يذ ِيٓ ثٌيذٚي ٨ صضي١ـ دسثعيز 

ٚصم١١ُ دسؽجس ثٌٕؾجؿ أٚ ث٦خفيجق ٌّؾيشٚعٙج ثٌغ١جعيٟ ثٌفضيٟ. ٚرٌيه دغيذخ لقيش ِيذر ثٌقىيُ ٘يزٖ ٚدغيذخ عيذَ 



 

   

 

ثٌغ١جع١ز ٚث٨لضقجد٠ز ٚث١ِٕ٤ز، ِّج ؽعً صؾشدز فىُّٙ ٠ؾٛدٙج وغ١يش ِيٓ ثٌضني١١ك ٚثٌغيٍذ١ز ثعضمشثس ث٤ٚمجع 

ٚعذَ ثٌٕنؼ ثٌىجًِ. ٠ٚشؽع ث٤ِش إٌٝ لٛر ث٤ٔيّز ثٌع١ّمز ثٌضٟ صغضغّش عٍطضٙج ثٌغ١جع١ز ٚث١ِٕ٤ز ٚث٨لضقجد٠ز 

عيٟ ؼ١يش ثٌّشؼيٛح ـ١ٙيج إل١ّ١ًٍيج ِذعِٛز ِٓ فٍفجةٙج ـٟ ثٌذثخً ٚثٌخجسػ، ِٓ أؽيً إـؾيجي صؾشديز ث٦عي٩َ ثٌغ١ج

ٚد١ًٌٚج. ٠ٚشؽع ث٤ِش وزٌه إٌٝ إوشث٘جس ثٌضذجهؤ ث٨لضقجدٞ ثٌعجٌّٟ ٚصاع١شثصٗ عٍٝ ثٌق١جر ث٨لضقيجد٠ز ث٦ل١ّ١ٍيز 

 .ٚثٌّق١ٍز، ِّج ٠ؾعً ؽشٚه ث٨عضمشثس ثٌغ١جعٟ ؼ١ش ِّىٕز، دً ِغضق١ٍز، ـٟ صِٓ ثٌغٛسثس ث٨ؽضّجع١ز خجفز

سؼُ رٌه، ـّٛثلؿ ث٦ع١١ِ٩ٓ ثٌغ١جعي١ز ـيٟ ثفضىيجوُٙ ِيع ث٤ٔيّيز ثٌغيٍط٠ٛز ِٚيع ؽيعٛح عيٛسثس ثٌشد١يع 

ثٌعشدٟ عُ ِع ِخضٍيؿ ثٌض١يجسثس ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١يز ثٌّعجسميز ٌّؾيشٚعٙج ثٌغ١جعيٟ، ٠ؾعٍٕيج ٔفىيه ِخضٍيؿ ثٌؾي١فشثس 

ث٦خيٛثْ ثٌّغي١ٍّٓ ـيٟ ِقيش  ثٌفىش٠ز ٚثٌغ١جع١ز ثٌقذ٠غز ٌقشويجس ث٦عي٩َ ثٌغ١جعيٟ، ـميذ سأ٠ٕيج و١يؿ أْ فشويز

لجسدييش ِفٙييَٛ ثٌذٌٚييز ثٌّذ١ٔييز، ٚ٘ييٟ صشـييع ؽييعجسثس ثٌذ٠ّمشثه١ييز ٚؽييشع١ضٙج ٚأدد١جصٙييج ثٌّخضٍفييز وجٌفقييً ديي١ٓ 

ثٌغييٍطجس ٚفش٠ييز ثٌفييشد ٚفمييٛق ث٦ٔغييجْ ٚدٌٚييز ثٌقييك ٚثٌمييجْٔٛ ٚثٌؾييفجـ١ز ٚثٌّقجعييذز، ٚو١ييؿ أٔٙييج صعشمييش 

دّقجٌٚز صق٠ًٛ ثٌذ٩د إٌٝ دٌٚز د١ٕ٠ز ـجؽ١ز ٠ضنخُ ـ١ٙج ثٌذ٠ٓ  ٨ٔضمجدثس ِٓ هشؾ ثٌّعجسمز ث١ٌٍذشث١ٌز ٚثصٙجِٙج

يش أْ ثٌقيضح ث٦خيٛثٟٔ صّيج٘ٝ  عٍٝ ثٌذٌٚز. ـٟ ف١ٓ أْ صؾشديز فيضح ثٌعذثٌيز ٚثٌض١ّٕيز ث٦عي٩ِٟ ثٌّؽشديٟ، د١َّٕ

ج ِع ثٌٕيجَ ثٌمجةُ ـٟ ثٌذ٩د، ٚصمذًَّ أدد١جس ثٌقشثع ثٌغ١جعٟ ثٌّؾشٚه ـٟ ثٌّؽيشح ٚصمذيً ـىيشر دٌٚيز ًِ ِذ١ٔيز  صّج

د٠ّمشثه١ز دشعج٠ز ثٌٍّه  ـٙٛ ثٌشثعٟ ٨عضمشثس ثٌذٌٚز ع١جع١ًج ٚد١ٕ٠ًج. ٚدجٌضجٌٟ، ـمذ صخٍش ٌٍٍّه عٓ ل١جدر ث٤ِز، 

ٚثٌضؾاس إٌٝ ِقجسدز ثٌفغجد ثٌغ١جعٟ ٚثٌش٠ع ث٨لضقجدٞ ٚصخ١ٍك ثٌق١جر ثٌعجِز، ٟٚ٘ وٍٙج ِعجسن ٠عيذ٘ج ثٌقيضح 

عيي١ِ٩ز ٚثٌّؾييشٚع ث٦عيي٩ِٟ. أِييج صؾشدييز فشوييز ثٌٕٙنييز ث٦عيي٩ِٟ لنييج٠ج ِقيي١ش٠ز صؾييىً فييٍخ ثٌييذعٛر ث٦

ث٦ع١ِ٩ز ـٟ صٛٔظ، ـمذ ؽيىٍش ثعيضغٕجًء ع١جعي١ًج دفنيً ثعيضطجعضٙج أْ صضٛثـيك ِيع ليٜٛ عٍّج١ٔيز ٚصؤعيظ ِعٙيج 

 .دعضًٛسث صمذ١ًِج ألً ِج ٠ّىٓ ثٌمٛي عٕٗ إٔٗ عٛسر إع١ِ٩ز عٍٝ ِؾشٚع "ث٦ع٩َ ٘ٛ ثٌقً"

ذٌٚييز ٌييذٜ فشوييجس ث٦عيي٩َ ثٌغ١جعييٟ عٍييٝ ثخض٩ـٙييج ٚصعييذد٘ج ِييجصثي ٠فضمييذ إْ ث٠٦ّييجْ ثٌفىييشٞ دّذ١ٔييز ثٌ

ٌٍّٛمٛع١ز ثٌّذذة١ز ٌٚٛمٛؿ ثٌشؤ٠ز ثٌّؤعغز ٌّؾشٚعٙج ؼ١ش ثٌّضٕجعك ـىش٠ًج ٚع١جع١ًج. ـئرث وجٔش ٘يزٖ ّٔيجرػ 

دؾيىً  ثمطشس دغذذٙج ـمو ٌضمذً ـىشر ثٌذٌٚز ثٌّذ١ٔز إؽجدزً دشثؼّجص١ز ع١جع١ز مذ مؽٛهجس ثٌّؾضّع ثٌّضقشس

ِغضّش ٦ٚوشث٘يجس ثٌخقيَٛ ث٠٤يذ٠ٌٛٛؽ١١ٓ، ـيئْ ّٔيجرػ ِٕٙيج ؽذ٠يذر ديذأس ـعي٩ً صٕياٜ عيٓ ِمجسديز ثٌضٍف١يك دي١ٓ 

أهشٚفجصٙج ثٌضم١ٍذ٠ز ٌؾىً ثٌذٌٚز ٚد١ٓ أهشٚفيجس ثٌفىيش ثٌّعجفيش دؾيىً عيجَ. دجٌطش٠ميز ٔفغيٙج، عيمطش ثٌميٜٛ 

سدَّ ـعً ميذ سـيل أهشٚفيز ثٌذٌٚيز ثٌعٍّج١ٔيز ـيٟ  ثٌعٍّج١ٔز ثٌعشد١ز، ٟٚ٘ صقجٚي أْ صذـع دّطٍخ ثٌذٌٚز ثٌّذ١ٔز

ؽىٍٙج ثٌٕٙجةٟ ـٟ ثٌضؾشدز ثٌؽشد١يز. ِّيج ٠عٕيٟ أْ ِعيؾج٨س ثٌيذ٠ٓ ٚثٌذٌٚيز أٚ ثٌيذ٠ٓ ٚثٌغ١جعيز ِجصثٌيش ِطشٚفيز 

أِجَ ثٌٕمجػ ثٌفىشٞ ٚثٌغ١جعٟ، ِٚجصثٌش ِقج٨ٚس ث٤خز ٚثٌشد د١ٓ ثٌّفىش٠ٓ ٚد١ٓ ثٌض١جسثس ث٠٤ذ٠ٌٛٛؽ١ز، فٛي 



 

   

 

جهٟ ِع ث٦ؽىجي ٚفٛي ثٌّمجسدجس ث٤وغش ثعضؾجدز ٩ٌخض٩ـجس ثٌّعشـ١ز ٚثٌغمجـ١ز ثٌعشد١ز ٚث٦ع١ِ٩ز، ِٕج٘ؼ ثٌضع

 .ل١ذ ثٌذسط ٚثٌّّجسعز

ٌىٓ ث٩ٌّفيز ث٤عجعي١ز ـ١ّيج ٠خيـ ٘يزث ثٌؾيذي ثٌٛؽيٛدٞ ٌيذٜ ثٌعيشح، ٘يٟ أٔيٗ ـيٟ ثٌٛليش ثٌيزٞ ِجصثٌيش 

ذ٠ٓ دؾىً صجَ ـٟ ثٌّؾجي ثٌعجَ ٚد١ٓ ٔجلذ ٌٍفىيش ثٌيذ٠ٕٟ دثٍع ثٌٕخخ ثٌفىش٠ز ثٌعشد١ز صضقجسع ـ١ّج د١ٕٙج، د١ٓ ٨ٍغ ٌٍ

إٌٝ صقش٠شٖ ِيٓ وٕٙيٛس ثٌفمٙيجء ؽيشهًج ٌٍضميذَ، ٚدي١ٓ ٔجؽيذ ٦عيجدر ليشثءر ثٌّميذط ليشثءر فذ٠غيز ٚٚثلع١يز صقضيشَ 

ِٕج٘ؼ ثٌذقظ ثٌقذ٠غز، دي١ٓ ٘يزٖ ثٌيذعٛثس ثٌفىش٠يز وٍٙيج ديشص ـجعيً ع١جعيٟ ثعيضذك ثٌؾيذي ثٌّؾيشد ٚليجَ دجٌضمع١يذ 

ثلعٟ ٚدجٌّّجسعز ثٌفع١ٍز ٌفىشر ثٌذ٠ٓ، ٟٚ٘ صضقٛي ِؾضّع١ًج ٚع١جع١ًج ٚصقضه صؾش٠ع١ًج ٚصطذ١م١ًج ِع ـىشر ثٌذٌٚز ثٌٛ

ـييٟ عيي١جق ـٙييُ ث٦ٔغييجْ ثٌعشدييٟ ٌٙييج ٚـييٟ عيي١جق لذسثصييٗ ثٌزثص١ييز ديي١ٓ ث٨عييضؾجدز ٌضطٍعجصييٗ ثٌضقشس٠ييز أٚ ث٨عييضىجٔز 

 .ٌٍضجس٠خ ثٌضشثعٟ
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 (5100صشؽّز ٘جؽُ فجٌـ، دثس ثٌط١ٍعز) وحو الخرلج وه ال ياجاا الذلغمائية الم يقة،"، تحرير الوعل االم ول" -

ط ٚدسثعيز ثٌغ١جعيجس عضِيٟ دؾيجسر، ثٌّشويض ثٌعشديٟ ٥ٌدقيج الثور  ضذ الثور  لالشارع ضذ الشمب، الثور  المضاد ، -

(5102) 

ٌٔٛؿ عذذ ثٌشفّجْ ثٌمذ٠شٞ، ثٌّشوض ثٌعشدٟ ٥ٌدقجط ٚدسثعيز  االم ويون لربيع الثوراا، الممارمة المى جة لأللكار، -

 (5105ثٌغ١جعجس )

 (5102ِقّذ ثٌقّذثد، ؽش٠ذر ث٨صقجد ث٦ِجسثص١ز) صٛٔظت ِٓ ثٌّغجس ثٌغ١جعٟ إٌٝ ثٌضقّذٞ ث٨ؽضّجعٟ، -

 (5102) ِٛلع ؽذىز ثٌؾض٠شر ثٌفنجة١زثٌّٕٛرػ ثٌضٛٔغٟ، عذش ـقـ، سثؽذ ثٌؽٕٛؽٟ،  -

 (5102، عذذ ثٌشف١ُ ثٌع٩َ، ؽش٠ذر ٘غذش٠ظ ثٌّؽشد١ز )قراء  لل الذم ور ال وو ل الجذيذ -

 (5102خجٌذ ثٌذخ١ً، ؽش٠ذر ثٌق١جر ثٌٍٕذ١ٔز )، ـقً ثٌذ٠ٓ عٓ ثٌذٌٚز... ف١ؽز أخشٜ ٌٍغؤثي -

 (5102سمٛثْ ثٌغ١ذ، ؽش٠ذر ث٨صقجد ث٦ِجسثص١ز )، ثٌضم١ٍذ أَ ث٤ف١ٌٛز ِٛثؽٙز -
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