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ةز  ػهةٗ صةؼٛو ٔؽةٕهِ ٔثّةضًٌثًٚز ٍمًةّ ثنٓةجه   صٕثؽّ ثنفكٌ ث٣ّ٠يٙ ثنًؼجصٌ صقوٚجس يصٌٛٚز  ًّ ؽ

كَّٕ فكٌثً ْٚضُو ػهٗ ًّجنز إَْجَٛز صجفذز يشٌٔع فضجً٘ ٔإَْجَٙ كذٌٛ  ُٔٚطهق يٍ يٕقةغ ثنغاجفةز ٔثنفكةٌ 

 نٛصم إنٗ يٕثقغ ثنْٛجّز ٔث٢ؽضًجع  ٔدجقٙ يٕثقغ ثنًؾضًغ ث٠َْجَٙ ثننجصز ٔثنؼجيز.

ًغهةةز اّجّةةجً فةةٙ ىنةةل ثنكةةى ثنٓجةةةم يةةٍ يْةةضؾوثس ٔص ٛةةٌثس ثنؼصةةٌ ٔنكةةٙ ٕٚثؽةةّ ْةةيث ثنفكةةٌ ثنضقةةّوٚجس ثنًض

ثنًضْجًػز ػهٗ كم ثنصؼو ٔثنًْضٕٚجس  ٔثنضٙ صؾجٍٔس آنٛجس ٔافكجً ثنَيٍ ثناوٚى دأٍيجٌ طٕٚهز  ٢ دو نةّ يةٍ 

دًةج إػجهر ص ٌٛٛ دُٛضّ ثنؼاهٛز ثنْجةور صجًٚنٛجً  ٔدٕصهز ثصؾجْجصّ ثنٌثُْةز  ػهةٗ طٌٚةق ثنضٕثصةم ٔث٢فضكةجر   ًٔ

 ث٢شضذجر ٔثنًْجؽهز   يغ دجقٙ ثنقضجًثس ٔثنًيثْخ ٔثٞفكجً ثنًضٕثٍٚز يؼّ  أ فضٗ ثنًُجقضز نّ.

ٔصضًغم اْى ثنضقوٚجس ثّٞجّٛز ثنقجضٌر ثنضٙ صٕثؽّ ثنفكٌ ث٣ّ٠يٙ ثنًؼجصٌ فٙ ع٣عز يظجٌْ أ صقةوٚجس 

 .الوؼسف٘ت ّالوؼلْهبح٘ت الؼْلوت، ّالِْٗبث الثقبف٘ت، ّهجخوغ الثْزةفضجًٚز ًٔفٛز ٔيجهٚز؛ ْٙ 

 ّ٘ ْةيِ ثنضقةوٚجس ٢ صٕثؽةّ دةج٢َ ٣ل  دةم دج٢َفضةجؿ دؼةو إفةوثط ثنض ٛٛةٌثس ثنغاجفٛةز ثنًؼٌفٛةز  َٞٓةج قجػةةور ا

صطًٕ فضجً٘ ػٌدٙ ٔإ٣ّيٙ ػهًٙ ٔيوَٙ يأيٕل  يٍ مة٣ل إػةجهر ثنضةٕثٌٍ ثنغاةجفٙ ث٠ّة٣يٙ إنةٗ فجػهٛضةّ 

 ر دُجء.ثنقاٛاٛز َاوثً ٔصشٌٚقجً ٔصفكٛكجً ٔإػجه

ا٘ ٢دو يٍ ث٢ّضًٌثً فٙ ثنًٌثؽؼجس ثنُاوٚز ثنشجيهز ٔثنٕثػٛةز نًُظٕيةجس ثناةٛى ٔثنًؼةجٌٚٛ ثنُجلًةز نقٌكةز 

ْيِ ثنغاجفز  ٔإػجهر ضذطٓج أ صةٛجتضٓج ػهةٗ ضةٕء يؼطٛةجس ثنٕثقةغ ثنًؼجصةٌ  ٔطذٛؼةز ثنض ٛةٌثس ثنًضْةجًػز 

نًؼةةجً  ثنؼهًٛةةز ثنؾوٚةةور  ٔثناةةٕٖ ث٢ؽضًجػٛةةز ثنقجصةةهز فةةٙ ثناجػةةور ث٢ؽضًجػٛةةز  اػُةةٙ دٓةةج: ًَةةٕ ثنضاُٛةةجس ٔث

 ٔث٢قضصجهٚز.

ٌّ ثنًذةةجهًر ثّٞجّةةٛز   فةةٙ ػًهٛةةز يٕثؽٓةةز ينةةجطٌ صهةةل ثنضقةةوٚجس  ٔإَؾةةجٍ ثنذُةةجء ثنقضةةجً٘ ثنؼٌدةةٙ  إ

جل ٍٞيجس ٔثقؼُج ثنؼٌدٙ ثنًاًٛةز قذةم ٔث٣ّ٠يٙ ثنًضٍٛ   ٚؾخ اٌ صُطهق اّجّجً يٍ م٣ل إٚؾجه ػ٣ػ َٓجةٙ فؼّ 

ُاو٘ ػٍ آمةٌ يضةريٌ أ يضةٌدو أ تٛةٌ ىنةل. ٔػهةٗ ًاُ صهةل ثنضقةوٚجس دُةجء ٔثقةغ ّٛجّةٙ ػٌدةٙ ثنقوٚظ ثن

ؽوٚو ٚإو ػهٗ ٔؽٕه فٌه ػٌدٙ فٌ ّهٛى يؼجفٗ  يٍ م٣ل دُجء هٔل هًٚاٌثطٛز يوَٛز  هٔل يؤّْجس ٔقةجٌَٕ 

 قذم ا٘ شٙء آمٌ.



 

  

  طذؼةجً دؼةو  ث الؼسب٘ةت ّاسالةيه٘تّبداٗت، ػلٌ٘ب أى ًؼخسف ًّقّس بؤى ححق٘ق الٌِضةت الوٌوةْ ة للوجخوؼةب

ٔػٙ اٍيجصٓج ٔيشجكهٓج ثنقاٛاٛز ٔثَنٌثطٓج فٙ ثنؼجنى ثنقوٚظ )ثنًؼٕنى ّٛجّةٛجً ٔإػ٣يٛةجً ّٔٛجّٛجً ة  ٢ ًٚكةٍ اٌ 

  ٔإػةجهر ثنُظةٌ الؼول ػلٔ ّػٖ الخساد اساليهٖ هي  اخل بٌ٘خَ الحق٘ق٘تصضقٌر يفجػٛهٓج ثنصقٛقز يٍ هٌٔ 

ُجّخ يُطق ثنضطًٕ ٔهُٚجيٛز ث٠دوثع ثنذشةٌ٘ فٛةّ. ُْٔةج دجنةيثس ػهُٛةج ؽًٛؼةجً   دصةفضُج فّٛ  ٔصٛجتضّ دصًٕر ص

َنذجً ٔثػٛز ٔيفكٌر   ا٢ ٌَٓح يٍ صقًم يْةؤٔنٛجصُج ثنضجًٚنٛةز ثنقجضةٌر ٔثنًْةضاذهٛز  ٔا٢ َةُكو إنةٗ ثنةًٕثء 

 ظ فٙ ؽُِ ثن٣ًةكز.نُضٓى ثنؼام ث٣ّ٠يٙ ُْج )ٔثنؼام ثنؼٌدٙ ُْجر  دج٢ّضاجنز ٔثنؼؾَ  َٔؾهِ نُذق

 



 

  

ٚاّوو ث٣ّ٠و َفّْ نهُجُ ؽًٛؼةجً   ٔػهةٗ ثمةض٣  اٍيُةضٓى ٔايكُةضٓى   ػهةٗ اَةّ يشةٌٔع ص ٛٛةٌ٘ فضةجً٘ 

ٔإَْجَٙ كذٛةٌ  ُٚطهةق يةٍ يٕقةغ ثنغاجفةز ٔثنفكةٌ نٛصةم إنةٗ يٕثقةغ ثنْٛجّةز ٔث٢ؽضًةجع  ٔدةجقٙ يٕثقةغ ثنًؾضًةغ 

فةةٙ ّةةٛجل ً ٚضةةّ ثنض ٌٛٛٚزةة  دجيضةةوثه ثنٕؽةةٕه ث٠َْةةجَٙ فةةٙ ثنقجضةةٌ ث٠َْةةجَٙ ثننجصةةز ٔثنؼجيةةز؛ ا٘ اَةةّ ًٚضةةو   

 ٔثنًْضاذم ػهٗ ثنًْضٍٕٚٛ ثنقضجً٘ ٔثنؾ ٌثفٙ.

ْٔةيث يةج ٚقةضى ػهةٗ ث٠ّة٣و   كَٕةّ هُٚةجً ًّٔةجنز إَْةجَٛز   ّةهٕر طةٌٚاٍٛ فٛةّٕٚضٍٛ  ػهةٗ صةؼٛو ٔؽةٕهِ 

يةةغ دةةجقٙ ثنقضةةجًثس ٔثنًةةيثْخ  –هز ًٔدًةةج ث٢شةةضذجر ٔثنًْةةجؽ –طٌٚةةق ثنضٕثصةةم ٔث٢فضكةةجر  األّلةةٔثنفؼةةجل؛ 

طٌٚةق ثنضقةو٘ ٔثنغذةجس  ٔػةوو ث٢َْةقجح يةٍ ّةجفز  ّالثبً٘ةتٔثٞفكجً ثنًضٕثٍٚز يؼةّ  أ فضةٗ ثنًُجقضةز نةّ  

ثنًٕثؽٓز ٔثنوفجع  أ ثنقٕثً ٔثنًُجفْز ثنقضجًٚز  نِٛ يةٍ ٍثٔٚةز ثنصةٌثع ٔث٠ن ةجء  ٔإًَةج يةٍ ٍثٔٚةز ثنُوٚةز 

 ّو٘.ٔثنضكجيم ٔثنضشجًر ثنقضجً٘ ثنُ

ٔفٙ ْيث ثنًؾجل  صشكم ثناضٛز ثٞمٛةٌر )قضةٛز ثَفضةجؿ ثنفكةٌ ث٠ّة٣يٙ ػهةٗ ثنقٛةجر ٔثنؼصةٌ  ٔصٕثصةهّ  

ٌّ ُْجر ٔؽٕهثً كًٛجً َٕٔػٛجً ْجة٣ً نًؾًٕػز يةٍ  ٔصكٛفّ يؼًٓج  ضًٌٔر ىثصٛز ٔيٕضٕػٛز فٙ آٌ يؼجً  دجػضذجً ا

فةٙ فٌكضٓةج  –ٙ َفّْ  ٢ ًٚكُٓج ثنًُةٕ ٔثنضصةجػو ثنًؼطٛجس ٔثنًضجيٍٛ ثنفكٌٚز ثنيثصٛز ثننجصز دجنوٍٚ ث٣ّ٠ي

يٍ هٌٔ صفجػهٓج ٔثفضكجكٓج ثنًضٕثٌٍ يغ ثٜمٌ  ٔثَفضجفٓج ثنًةؤًُ ػهٛةّ  يةٍ يٕقةغ  –ثنًٕضٕػٛز ثننجًؽٛز 

ىثصٛز ث٢َضًجء ٔػًٕيٛز ثنًؼُٗ ٔثنٓو   ٔنِٛ يٍ يٕقغ يٕضٕػٛز ثنضقو٘ ٔث٢ّةضؾجدز فقْةخ. ٔىنةل دكةم يةج 

ٔثنضفجػم يٍ ثصطوثو ثنًشٌٔع ثنغاجفٙ ث٣ّ٠يٙ دًشك٣س ٔصقوٚجس فٛجصٛز ؽوٚةور  ٔقضةجٚج ٚؼُّٛ ْيث ث٢َفضجؿ 

ػصٌٚز ًثُْز ٔامةٌٖ يْةضاذهٛز  صضًغةم فةٙ كٛفٛةز إٚؾةجه ّةذم ثنضنجطةخ يةغ عاجفةز ثٜمةٌ ٔث٢َفضةجؿ ػهٛٓةج؛ ا٘ 

عًٕثصةةّ ثنؼهًٛةةز  ثٜمةةٌ ثنةةي٘ دةةجس ٚفةةٌق َفْةةّ داةةٕر ػهةةٗ ْةةيث ثنةةوٍٚ ٔػهةةٗ يضذؼٛةةّ ٔثنًُضًةةٍٛ إنٛةةّ  يةةٍ مةة٣ل

ًةش ىثصٓةج ثنغاجفٛةز ٔثنقضةجًٚز ػهةٗ  ًّ ٔثنًؼهٕيجصٛز ٔثنضكُٕنٕؽٛز ثنقوٚغز )يؾضًؼجس ثنغًٕر ثنًؼهٕيجصٛةز  ثنضةٙ ػ

يْضٕٖ ثنؼجنى  ٔػهٗ فْجح صركم كغٌٛ يةٍ عاجفجصةّ  ٔمصٕصةجً ثنغاجفةز ٔثنةيثس ثنقضةجًٚز ث٠ّة٣يٛز  دًةج اهٖ 

ٔػٙ ٢ٔ يْؤٔنٛز  ٔصشضٛش قٕثْج ٔطجقجصٓج ثنقضجًٚز ثنيثصٛز ثنٓجةهز  )ٔٚؤه٘  إنٗ ٍٚجهر ثَ ٣قٓج ػهٗ ىثصٓج د٣

ثنضٙ صنضََٓج ٔصًٓٛشٓج ٔؽؼهٓج ػوًٚز ثنفجػهٛز ٔثنؾؤٖ فٙ ثنؼًق ٔث٢يضوثه. ثٞيٌ ثني٘ ٚضطهةخ دجّةضًٌثً يةٍ 

ثنًشةةٌٔع ثنغاةةجفٙ ث٠ّةة٣يٙ ثننةةجل دٓةةيِ ثنقضةةجًر ثّةةضٛؼجح ثنٕثقةةغ ثنًٕضةةٕػٙ ثنؾوٚةةو ثنًةةٌصذظ دؼُصةةٌ٘ 

ٌّ ُْةجر صةأعٌٛثس ػًهٛةز  ثنَيجٌ ٔثنًكجٌ  ٔإدوثع ثنإثػو ٔثنًؼةجٌٚٛ ثنُصةٛز ثنًُفضقةز ثننجصةز دةّ  مصٕصةجً ٔا

ّهذٛز ٢ دو اٌ صُؾى ػٍ صهل ثنغًٕثس ثنًؼٌفٛز ٔثنضاُٛز  فٙ يج ٚضؼهق درنٛجس ثنضًُٛظ ثنغاجفٙ ٔثنقضجً٘ ثناٌْ٘ 

 قضجً٘ ػهٗ ثنغاجفجس ثنقّٛز ثٞمٌٖ. ثنضٙ ْٚضنويٓج ثٜمٌ فٙ ػًهّ ثنوثةى ػهٗ فٌق ًَٕىؽّ ثن



 

  

ٌّ اْةى ثنضقةوٚجس ثّٞجّةٛز ثنقجضةٌر ثنضةٙ صٕثؽةّ ثنفكةٌ ث٠ّة٣يٙ ثنًؼجصةٌ )ػهةٗ يْةضٕٖ  يٍ ُْج َؼضاةو ا

هًِٔ ثنُةةٕػٙ ثنكذٛةةٌ ثنًضًغةةم فةةٙ ػًهةةّ ثنةةوثةى ػهةةٗ قضةةجٚج دُةةجء ثنةةيثس ثنقضةةجًٚز ثنًُفضقةةز ٔثنًُضؾةةز  ٔيؼةةجنى 

ٚةةؤه٘ إنةةٗ صقاٛةةق ثنًاجصةةو ثنوُٚٛةةز ث٠َْةةجَٛز ثنؼهٛةةج ٔػهةةٗ ًاّةةٓج إفاةةجل ثنقةةق ثنٌّةةجنز ث٠َْةةجَٛز ثنشةةجْور  دًةةج 

ٔثنؼةةول ٔهفةةغ ثنذجطةةم ٔثنظهةةى  ٢ صةةَثل يضٌكةةَر فةةٙ ع٣عةةز يظةةجٌْ أ صقةةوٚجس فضةةجًٚز ًٔفٛةةز ٔيجهٚةةز  ْةةٙ 

 .الؼْلوت، ّالِْٗبث الثقبف٘ت، ّهجخوغ الثْزة الوؼسف٘ت ّالوؼلْهبح٘ت

ثنةي٘ ٚشةكم ثناجػةور ثّٞجّةٛز نهًشةٌٔع  –نُْذز نهفكٌ ث٣ّ٠يٙ ثنةٌثٍْ ٔنينل  فئَّ يٍ ثنضًٌٔ٘ ؽوثً دج

ثنٕػٙ دٓةيِ ثنٕقةجةغ ثنؾوٚةور  ٔهًثّةضٓج ٔصقهٛهٓةج ٔثصنةجى ثنًٕثقةل ثنفؼجنةز دشةأَٓج  ىثصةجً  –ثنْٛجّٙ ٔث٢ؽضًجػٙ 

ٌّ ُْجر لٌٔفجً يْضؾور ينضهفز صقكى صهل ثنٕقجةغ  ٔصةؤعٌ فةٙ صةٛجتز ثنً شةٓو ثنغاةجفٙ ٔيٕضٕػجً  ػهٗ ثػضذجً ا

ثنؼٌدٙ ٔث٣ّ٠يٙ ثنًْضاذهٙ ػهٗ يْضٕٖ ضةًٌٔر َاةو ثنفكةٌ ث٠ّة٣يٙ ٔصاًٛٛةّ  ٔطةٌؿ ً ٖ ٔافكةجً ؽوٚةور 

صٌصخ أنٕٚجصّ ٔمطٕط ػًهّ فةٙ ثنًةوٖ ثنَيُةٙ ثناٌٚةخ ٔثنذؼٛةو  فٛةظ ٚةؤه٘ ىنةل إنةٗ إػةجهر ثنضأّةِٛ ثنؾوٚةو 

يٙ ىثصةّ كًشةةٌٔع عاةجفٙ يٌكةةَ٘ فةٙ فٌكٛضةةّ نُٓضةز ثّٞيةز ث٠ّةة٣يٛز يةٍ مةة٣ل ثػضًجهْةج ػهةةٗ ثنةوٍٚ ث٠ّةة٣

 ثنغاجفٛز ٔثنقضجًٚز ثنًضؾوهر هثةًجً دضؾوه ثٞٚجو ٔثنوًْٕ.

َٔقٍ ػُويج َؼٛو ثنضأكٛو هٔيجً ػهٗ اًْٛز هًثّز َٔاو ٔصصٕٚخ يؼجٌٚٛ ٔياجصو عاجفضُةج ث٠ّة٣يٛز ثناوًٚةز  

آَةج ٢ صةَثل صٓةًٍٛ ػهةٗ فكةٌ ٔٔػةٙ  نٛكٌٕ نٓج هًٔ ٔيٕقغ فٙ ثنؼصٌ ثنٌثٍْ ٔفٙ ثنًْةضاذم  فٓةيث ٚؼةٕه إنةٗ

ّٔةةهٕر ثنفةةٌه ثنًْةةهى  ٔصّٕؽةةّ يْةةجًثصّ ثنقٌكٛةةز فةةٙ ثنقٛةةجر  دًؼُةةٗ آَةةج صةةؤعٌ   يةةٍ مةة٣ل قًٛٓةةج ٔيذجهةٓةةج 

 ّهذجً أ إٚؾجدجً ػهٗ فؼجنٛضّ ٔإَضجؽٛضّ ثنٕؽٕهٚز.  -ٔثػضاجهثصٓج ثنيثصٛز

نغاجفةز ث٠ّة٣يٛز ثٞصةٛهز دشةكم فجػةم يٍ ْيث ثنًُطهق   ٔدجنُظٌ إنٗ ضةًٌٔر ثنضأّةِٛ ثنؼًهةٙ نقضةًٕ ث

ٔيؤعٌ فٙ ّجفز ثنقٛجر ث٠َْجَٛز   فئَُج َؾو اَفُْج يهَيٍٛ دوًثّز صهل ثنضقوٚجس ثنًؼٌفٛز ٔثنؼهًٛز  ٔمصٕصةجً 

ثنغاجفٛةةز يُٓةةج  دجػضذجًْةةج صشةةكم ثنًٌؽةةغ ثّٞجّةةٙ ثنُظةةٌ٘ ٔثنؼًهةةٙ ثنةةي٘ ٚاةةّوو ن١َْةةجٌ ٔثٞيةةز يؼةةجٌٚٛ ثناةةٛى  

يُظٕيجس ثنًؼُٗ  ٔػُجٍٔٚ ثنٕؽٕه ٔث٢يضةوثه ثنضةٙ صٕضةـ نٓةج ثنةؤًح  ٔصُٛةٌ نٓةج ثنًْةجنل ٔاَظًز ثنضفكٌٛ  ٔ

ٔثنطٌل ثنًضؼوهر. ٔكّم ايز صفضاو نّٟجُ ثنغاجفٙ فٙ فضجًصٓج  فئَٓج نٍ صْضطٛغ دهًٕر شنصةٛز كٛجَٛةز يْةضاهز 

ثٞيٌ ثني٘ ّٛنٌؽٓج   يٍ هٌٔ  نيثصٓج  كًج آَج ّضه ٙ إيكجَٛجس َٕٓضٓج ٔثًصاجةٓج فٙ ّهى ثنقضجًر ث٠َْجَٛز 

اهَةٗ شةل   يةٍ هثةةٌر ثنفؼةم ٔثنضةأعٌٛ فةٙ فٌكةز ثنَيةجٌ ٔثنقٛةجر  ٔدجنضةجنٙ ّضنْةٌ يْةضاذهٓج  ٔصضةٛغ طجقجصٓةج 

ٔقٕثْج ثنًجهٚز ٔثنًؼُٕٚز  مجصز ػُويج ٢ ٚؾو افٌثهْج اّٚز يصوثقٛز ػًهٛز نضهل ثناٛى ٔثنًذجها فٙ فٌكز ثنٕثقةغ 

 ثنؼًهٙ.



 

  

ٗ ٔثقغ ثنقضجًثس ثنذشٌٚز ثنْجداز  ٔصضذؼُج دوقز اّجنٛخ صطًْٕج ثنقضجً٘ فكٌٚجً ًٔٔفٛجً  ٔنٕ اَُج ػوَج إن

ٌّ ثنقضةةجًثس ثنًضأناةةز ثنضةةٙ فااةش نُفْةةٓج قفةةَثس يضاويةةز ٔثّةةؼز فةٙ يْةةٌٛصٓج ثنضجًٚنٛةةز ْةةٙ صهةةل  فئَُةج ّةةُؾو ا

ضةةقز  ٔصفنةةٌ دٕٓٚضٓةةج ثنقضةةجًثس ثنضةةٙ كجَةةش صؼضةةَ دشنصةةٛضٓج ثنغاجفٛةةز ٔدؾةةئًْج ثنضجًٚنٛةةز ٔدأصةةجنضٓج ثنٕث

ٌّ ٔػٛٓج دشنصٛضٓج ٔعاجفضٓج كأّيز كٛجَٛز كجٌ شٌطجً اّجّةٛجً ٢ٍيةجً نضاةويٓج ٔصطًْٕةج   ثنقضجًٚز ثنًْضاهز؛ ا٘ ا

 ٔدجنضجنٙ صفضـ طجقجس ٔيٕثْخ ادُجةٓج ػهٗ طٌٚق ثنذُجء ٔث٢ٍهْجً ثنقضجً٘.

٠ّة٣يٙ ثنًؼجصةٌ يةٍ فجنةز ث٢فضكةجر ُْٔج َْأل: يج ثنْذم ٔطٌل ثنؼًم ثنكفٛهز دئمٌثػ ثنًشٓو ثنغاةجفٙ ث

ٔثنضهاٙ ثنْهذٙ إنٗ فجنز ثنفؼم ٔثنضأعٌٛ ث٠ٚؾجدٙ؟ عّى يج ٔثؽذجس ثنًغال ثنُاةو٘ صؾةجِ صهةل ثنضقةوٚجس ٔثنًض ٛةٌثس 

 ٔثنضطًٕثس ثنؼجنًٛز ثنٓجةهز ثنضٙ ٢ ََثل َؼٛش صأعٌٛثصٓج ٔيفجػٛهٓج يُي اكغٌ يٍ ػاوٍٚ؟.

ٌّ ثٞفٕثل ثنٌثُْز نً ؾضًؼجصُج ثنؼٌدٛز ٔث٣ّ٠يٛز ػًٕيجً صوػٕ إنٗ قهةق شةوٚو  ٔصُةيً دؼٕثقةخ ٢ ًٚخ فٙ ا

تٌٛ فًٛور فٙ ثنًْضاذم ثناٌٚخ أ ثنذؼٛو. ٔنّٟل  فئَُج نى َصم إنٗ ْيِ ثنُضٛؾز ثنًأّجٔٚز ثننطٌٛر إ٢ دؼو اٌ 

ضًةةجػٙ نضهةةل ٔقفُةةج ػُةةو فجنةةز ثنضةةؼل ٔثنٛةةأُ ٔث٠فذةةجط ثنؼجيةةز ثنضةةٙ صطذةةغ ثنٕثقةةغ ثنْٛجّةةٙ ٔثنغاةةجفٙ ٔث٢ؽ

ثنًؾضًؼجس دُظًٓج ٔيؤّْجصٓج ْٔٛجكهٓج ثنؼجيةز. ٔثنقصةٛهز ثنؼجيةز نهْةًٌٛٔر ثنضجًٚنٛةز ٔثٞفةوثط ٔثنضطةًٕثس 

ثنضٙ ٔصهش إنٛٓج يؾضًؼجصُج صُطٕ٘ ػهٗ يظجٌْ تجٚز فٙ ثنْةهذٛز  ينٛذةز نٝيةجل  ٔيقطًةز نهُفةُٕ  ٔصشةكم   

 ٔثنًشجًٚغ ثنُٓضٕٚز ثنؼٌدٛز ٔث٣ّ٠يٛز.  فٙ ثنٕقش َفّْ   صويز َفْٛز ػُٛفز نكم اصقجح ثنطًٕفجس

ًّْز ثٞدٌٍ نهقجل ثنٌثُْز فٙ ثنؼجنى ثنؼٌدٙ صضًغم اكغٌ فةٙ يةأٍل يؼًةجً ثنضًُٛةز ث٠َْةجَٛز ٔثنضًُٛةز  ٔنؼم ثن

ثنغاجفٛز دًؼُجْج ثنٕثّغ ٔثنشجيم يٍ م٣ل ْيث ثنفشم ثنكجيم فةٙ دُةجء ٔإَؾةجٍ يشةٌٔع ّٛجّةٙ ثؽضًةجػٙ صؼةوه٘ 

ٔآنٛجس ػًم ػصٌٚز صقظٗ دجنشٌػٛز ثنطٕػٛز ثّٞيضٛز )َْذز إنٗ ثّٞيز  ثنصقٛقز  ٔصؼذةٌ  صضقكى دّ يؤّْجس

 افضم صؼذٌٛ ػٍ ث٠ًثهر ثنقٌر ثنٕثػٛز نؾًجٌْٛ ثّٞيز.

ثنضٙ ٚؾخ اٌ َضقٌر ػهٛٓج  نُصم إنٗ تجٚجصُج ٔصطهؼجصُج ثنًْةضاذهٛز  إّى حلوسٌب للطسٗق الصح٘حت الْاضحت

ق ثنصؼخ نضقٌٌٚ ثنيثس يٍ ث٢ّض٣ح ثنوثمهٙ ٔثننجًؽٙ  ٔصصفٛز يظةجٌْ ثنفاةٌ فٙ ثّضكًجل ثنًشٕثً ٔثنطٌٚ

ٔيٕثقغ ثننهم ٔثنضنهل
1
ثنًٌّكخ فٛٓج دؾًٛغ يظجٌِْ  ٔإقجيز يؾضًؼجس ػٌدٛز فٌر كًٌٚز صُشو ثنقوثعةز ثنؼاهٛةز  

                                                           
1

   صضؾهٗ ػُجصٌ ْيث ثنضنهل ثنًٌّكخ ثني٘ ٔصهُج إنّٛ فٙ ثٞيًٕ ثنضجنٛز:

ٔثنًْةهًٌٕ اٍيز ثنٕٓٚز: ثّضُوس ثنًشٌٔػٛز ثنْٛجّٛز نٟيز ّجداجً ػهٗ قجػةور ثنةوٍٚ ث٠ّة٣يٙ  ٔدٓةج صقةًٌس يةٍ َٛةٌ ث٢ّةضؼذجه ٔث٢ّةضكذجً. فةجنؼٌح  -ا

قوٚغٛةز ػهةٗ فوثعةز ثناشةًٕ قجٔيٕث ؽًٛؼجً كم إَثع ث٢ّضؼًجً صقش ًثٚز ٔيظهز ياجصو ث٣ّ٠و ثنؼهٛج. نكٍ صقهم صهل ثنًؾضًؼجس فجنٛجً  ٔثَفضجؿ اَظًضٓج ثنض

كةى ٔصؾةجًح هٌٔ ثنؼًق ثنفهْفٙ ٔثنًؼٌفٙ  نى ٚؼٕق ثٞيز ػٍ ْٕٚضٓج ثٞصةهٛز ثنقاٛاٛةز ثنًضًغهةز فةٙ ث٠ّة٣و. فجنًةو ثنةٕطُٙ ٔثناةٕيٙ ثنةي٘ صًغةم فةٙ ف

جً صٕنٛفٛةجً ٔصهفٛاٛةجً ؽًةغ ثنًضُجقضةجس فةٙ دٕصاةز فجشهز نُظى قٕيٛز ْٔٚجًٚز  نى ْٚٓى ادوثً فٙ دهةًٕر ْٕٚةز يضًجّةكز يُفضقةز ٔثضةقز  َٞةّ كةجٌ هثةًةجً يشةٌٔػ

 ٔثفور.



 

  

ٔيكضشةةفجصّ ٔثنؼهًٛةةز  ٔصٌَةةٕ هٔيةةجً نهضطةةٌٕٚ ثنًضةةٕثٌٍ  ٔصضُةةجتى يةةغ ثصؾجْةةجس ثنؼصةةٌ ثنًضُةةٕع فةةٙ إدوثػجصةةّ 

البدَّ أى ٌٗطلق أّالً هي خيل ححدٗد ّإبةساش هةب ُةْ زي٘سةٖ ّيةُْسٕ هةي  -ٔيذضكٌثصّ ثنؼهًٛز ٔثنًؼٌفٛز ثنٓجةهز

)ٔيٍ عى ث٢قضصجهٚز ٔثنْٛجّةٛز  ٔ..إنةل   ححدٗبث ّقضبٗب ًببؼت هي الحبيبث الحق٘ق٘ت لووسّع الخٌو٘ت الثقبف٘ت

 ثنًوَٛز ث٣ّ٠يٛز ثنشجيهز.

ل   فٙ دوثٚز ٔصفُج نظجٌْر ثنؼٕنًز فٙ إطجً صطًْٕج ثنضجًٚنٙ   دٍٛ ايٌٍٚ اّجٍّٛٛ؛ ثٞٔل:  ٌّ ٚؾخ اٌ َف

فوثعز ثنًصطهـ  ٔثنغجَٙ: قوو ثنظجٌْر "كٕثقغ ػجنًٙ"  فٛظ كجَش صضقٌر إًْجصةجصٓج ثنضجًٚنٛةز فةٙ ثنًُطاةز 

ٚجس ثنكذٌٖ فةٙ ثنضةجًٚل  ٔشةكهش دًؾًهٓةج يؼظى ث٠يذٌثطًٕ -فٙ ثن جنخ -ثنؼٌدٛز ٔثًٞٔدٛز ثنضٙ َشأس ػهٛٓج 

ََٔػةةةجً يذكةةةٌثً دجصؾةةةجِ إَشةةةجء ٔصأّةةةِٛ ثنَُػةةةز أ "ثنطةةةجدغ ثنؼةةةجنًٙ نهغاجفةةةجس ٔثنقضةةةجًثس" كج٠يذٌثطًٕٚةةةز 

ثنٌٔيجَٛز  ٔثنغاجفز ثنٓٛهُٛٛز  ٔثصْةجع )شةًٕنٛز  ثنغاجفةز ٔثنقضةجًر ث٠ّة٣يٛز
2
ثنضةٙ ثيضةوس فةٙ آّةٛج  ٔافٌٚاٛةج   

ج ثنْٛجّٛز ٔثنغاجفٛز  ٔاّجنٛخ فٛجصٓج ثنقضجًٚز  دجنٌتى يٍ ٔؽٕه إيذٌثطًٕٚةجس كذةٌٖ ٔأًدج. ٔمهاش ًُْٛضٓ

فةٙ ثنٕقةةش َفْةةّ  كًةةج كةةجٌ ػهٛةةّ ثنقةجل فةةٙ ثنصةةٍٛ يةةغ٣ً ثنضةةٙ نةةى صنةٌػ فةةٙ هػٕصٓةةج إنةةٗ ثنؼةةجنى دٓةةيث ثنشةةكم أ 

 ثّٞهٕح.

ٌّ اّٚةةز فضةةجًر يُضصةةٌر أ "قةةجٌْر" "تجنذةةز"  فةةٙ فجنةةز ّةةكٌٕ ٔفضةةٗ ػُةةويج صكةةٌٕ  –ٔيةةٍ ثنًؼةةٌٔ  ا

صنضةةٌَ فةةٙ هثمهٓةةج ََٔػةةجً أ "يشةةٌٔعا َةةَٔعع" دجصؾةةجِ ثنؼجنًٛةةز ٔثنكَٕٛةةز فةةٙ ثنةةوػٕر إنةةٗ يذجهةٓةةج  –فضةةجً٘ 

ٍّ ْيث ثنَُٔع ٚصذـ َٕػجً  ٔاَْجقٓج ثنًؼٌفٛز ثنقضجًٚز ثننجصز  دٓو  صقٕٚهٓج نقجنز هػٕصٛز ّهٕكٛز ػجيز  نك

                                                                                                                                                                                              
هش فةةٙ ثنضنهةل ثنًؾضًؼةةٙ ثنؼةةجو: فٛةظ َؾةةو اٌ ثٞفكةةجً ٔثنًةةيثْخ ٔثنضٛةجًثس ثنفكٌٚةةز ثنضةةٙ كجَةةش ّةجةور )ًٔدًةةج ٢ ٚةةَثل دؼضةةٓج قجةًةجً فضةةٗ ثٌٜ  فشةة -ح

يةٍ –فوثعةز ثنؼاةم  ٔصذٛتةز ٔصةٕطٍٛ ثنًؼٌفةز ثنضاُٛةز ٔثنؼهًٛةز  دةم إٌ يةج فةوط إٚصجل ثنًؾضًؼجس ثنؼٌدٛز ث٣ّ٠يٛز إنٗ يٕثقةغ ٔاػضةجح ثنقوثعةز ثنقاٛاٛةز  

ثقضصٌ ػهٗ يؾًٕػز ص ٌٛٛثس شكهٛز تٌٛس يٕثقةغ ثنْةطـ  ٔنةى صصةم أ صُفةي إنةٗ اػًةجل ثنًؾضًةغ ثن جةةخ  –صطًٕثس ٔؽٕٓه صًُٕٚز كذٌٛر دجْظز ثنكهفز

 ٕثقغ ثنفجػهٛز ٔث٠َضجػ ثنقضجً٘.قٌْثً ػٍ ي

ثنةةٌ ٖ ث٢ّةةضٌثصٛؾٛز نهًْةةضاذم: ْٔةةيث يةةج ٣َفظةةّ يةةٍ مةة٣ل ػةةوو ٔؽةةٕه ً ٚةةز يٕضةةٕػٛز نه ةةو نةةوٖ يؼظةةى ثناةةٕٖ ٔثنُنةةخ ثنفكٌٚةةز  تٛةةجح ٔص ٛٛةةخ -ػ

ل ثنُنةخ كجَةش ٔثنْٛجّٛز ثنقجكًز. ٔصضًظٌٓ ْيِ ثنقجنز ػًهٛجً يٍ مة٣ل ثَؼةوثو ثنةٕػٙ دجنًْةضاذم  ثّضشةٌثفجً ٔصنطٛطةجً ٔيُٓؾٛةز صةهذز. ٔقةو ٔؽةوَج اٌ صهة

فٓى ٔإهًثر فؾى ثٞفوثط ٔثنضق٢ٕس ثنًضْجًػز ثنضٙ ضٌدش ثنؼجنى كهّ دؼو يٌفهز ثنقٌح ثنذجًهر. فكجَةش قٌثءصٓةج يضْةٌػز ٔيٌصذكةز ٔتٛةٌ  ػجؽَر ػٍ

ٔثضةةقز  ٔدنجصةةز فةةٙ ثنًؾةةجل ث٢قضصةةجه٘  فٛةةظ َةةٌٖ ايجيُةةج ثٌٜ اٌ ثنةةوٍٚ ثننةةجًؽٙ نهةةؤل ثنؼٌدٛةةز ٔصةةم إنةةٗ اًقةةجو فهكٛةةز دًتةةجس ثنًهٛةةجًثس يةةٍ 

 ثس... ٔنينل ٢ ػؾخ اٌ صضْغ هٔثةٌ ثنفاٌ ٔثنًؼجَجر ٔثنقٌيجٌ ٔثنٛأُ فٙ يؾضًؼجصُج كهٓج.ثنو٢ًٔ
2

ٌّ يؼُةٗ يصةطهـ "ثنؼجنًٛةز" فةٙ ثنةٕػٙ ثنفكةٌ٘ ث٠ّة٣يٙ  ْةٕ ّةؼٙ فضةجًر ث٠ّة٣و إنةٗ صٕفٛةو ث٠َْةجَٛز ػهةٗ اّةِ  –فٙ ْيث ثنًؾةجل –  َقٍ َؼضذٌ  ا

ق فكٌر ثنؼول  ٔثنضٕثٌٍ ثنٌٔفٙ ثنًجه٘  دًج ٢ ٚشةكم مطةٌثً ػهةٗ داٛةز ثنقضةجًثس ٔثنشةؼٕح تٛةٌ ث٠ّة٣يٛز. إَْجَٛز ٔام٣قٛز يضُٛز صإو ػهٗ اّجُ صقاٛ

نذُةجء ٔثنضطةًٕ ٢ٔ ٚؤه٘ إنٗ إن جء أ صًٓٛش مصٕصٛجصٓج ثنغاجفٛز ٔثنقضجًٚز  ػهٗ قجػور ثنضؼجً  ثني٘ ْٕ ثنضقجًٔ ٔثنضؾجًٔ ٔثنضشةجًر ٔث٠ّةٓجو دٓةو  ث

 .إَج مهاُجكى شؼٕدجً ٔقذجةم نضؼجًفٕث إٌ اكٌيكى ػُو هللا اصاجكى  ث٠َْجَٙ ٔثنؼًٌثَٙ..

 –إنةٗ افكةجًْى ٔقةًٛٓى ثنًؼُٕٚةز ٔثنًجهٚةز–فةٙ ّةٛجل هػةٕصٓى ث٠ّة٣يٛز  فٛةظ إَٓةى نةى ًٚجًّةٕث يفجػٛةم ْةيِ ثنةوػٕر  -إنةٗ فةّو كذٛةٌ–ْٔيث يج فؼهةّ ثنؼةٌح 

دةم ناةةو ثػضٌفةةش ثنةةوػٕر دؼةةجهثس صهةةل ثنشةؼٕح  ٔاًَجطٓةةج ثنْةةهٕكٛز ٔثنقضةةجًٚز ثننجصةةز. كًةةج دأّةجنٛخ ثنفةةٌق ٔث٠قصةةجء  أ ثنضةة ظ  ٔثنًُٓٛةةز ٔث٠كةةٌثِ  

نضةٙ صشةجدكش ػجشش شؼٕح امٌٖ تٌٛ يْهًز فٙ كم ثنؤنز ث٣ّ٠يٛز  ٔنى صؾذٌ يطهاجً ػهٗ ثنضنهٙ ػٍ يَٛثصٓج ٔمصجةصٓج ثنفكٌٚةز ٔثنغاجفٛةز ٔثنطإّةٛز ث

فٓةٕ ػذةجًر ػةٍ  –دًؼُةجِ ثنةٌثٍْ ثنةي٘ ّةٛظٌٓ فةٙ ّةٛجل ثنذقةظ–ْهًٍٛ اَفْٓى. ايج دجنُْذز نًصةطهـ ثنؼٕنًةز ٔصوثمهش يغ كغٌٛ يٍ قٛى ٔافكجً ٔػجهثس ثنً

ْةٕ "ٔفوثَٛةز  ّؼٙ ثنؤل ثنكذٌٖ نفٌق ٔصًُٛظ ٔقٕنذز ثنؼجنى ٔفق ً ٚز افجهٚز ثنؾجَخ فٙ ثنفكٌ ٔثنٕػٙ ٔثنغاجفةز ٔثنْةهٕر  ٔهفؼةّ إنةٗ ثػضُةجل هٚةٍ ٔثفةو

 ثنْٕل".



 

  

ػهةةٗ شةكم ّةهٕر ػةؤثَٙ ُٚةَع نهًُٓٛةز ٔثنضْةهظ  فةةٙ  يةٍ ثنآةٌ ٔثنضة ظ ٔث٢ّةضؼًجً ػُةويج صُطهةق يفجػهٛةّ

 فٌق ًَظ ٔفٛو افجه٘ ػهٗ ثٜمٌ  ػهٗ يْضٕٖ ثنفكٌ ٔثنغاجفز ٔاّجنٛخ ثنؼًم ٔثنقٛجر. 

 -ػهٗ ثيضوثه ثنْجفز ثنضجًٚنٛز يُي ثناوٚى ٔفضةٗ ثٌٜ -ٔقو ثصذؼش يؼظى ثنؤل ٔث٠يذٌثطًٕٚجس ثنًْضؼًٌر 

شذغٓج دفكٌر "ثنًٌكَٚز"  أ "ثنضجًٚل ثنكَٕٙ ثنشًٕنٙ"  كًج اكوصّ ثٞهدٛجس ْيث ثّٞهٕح ثنؼؤثَٙ فٙ صؼهآج ٔص

ثنذةوٚم  –دؼةو ىنةل  –ثنْٛجّٛز ٔثنفكٌٚز ثًٞٔدٛز م٣ل ثناٌٍَٛ ثنًجضٍٛٛ  عى شكهش ثن٢ٕٚجس ثنًضقور ثٞيٌٚكٛز 

 ثّٕٞا نّ فٙ ثنًُضصل ثنغجَٙ يٍ ْيث ثناٌٌ.

ٚز إنةٗ ْةيث ثنًْةضٕٖ ثننطٛةٌ يةٍ شةٕٛع قةٛى ثنظهةى  ٔثنؼةؤثٌ  ناو كجٌ يةٍ ثنطذٛؼةٙ ؽةوثً اٌ صُقةوً ثنذشةٌ

ٔثناضةةم  ٔثنًُٓٛةةز  ٔث٢ّةةضكذجً  ٔيًجًّةةز ادشةةغ اّةةجنٛخ ثنضةةويٌٛ  ٔػةةوو ث٢ػضةةٌث  دةةجٜمٌ  ٔإن ةةجء فضةةجًثس 

ٌّ عاجفز ثنًُٓٛز   -ٔإن جء ثٜمٌ  ََٔٔع "ثنًٌكَر" -دأكًهٓج صقش شؼجًثس إَْجَٛز دٌثقز مجهػز ٔيَٚفز  طجنًج ا

 ٛش صضقكى دْهٕر ث٠َْجٌ ػذٌ يؼظى ثنًٌثفم ثنضجًٚنٛز.دا

اّيج فٙ قٌَُج ثنقجنٙ   ثني٘ يجًّش فّٛ ثنذشٌٚز ػًٕيةجً ادشةغ ثناةٛى  ٔطذاةش اّةٕا ثنًذةجها ثنضةٙ قجهصٓةج إنةٗ 

ثنقةٌٔح ٔثنةويجً ٔثناضةم ٔصكةوِٚ ثّٞةهقز ثنُٕٔٚةز ٔثنؾٌعٕيٛةز ٔثنكًٛجٔٚةز...إنل   فاةو ٔصةهش فٛةّ ثٞصةٕنٛز 

ًٚز ٔث٠يذٌٚجنٛز ثنؼجنًٛز إنٗ اػهةٗ هًؽةجس ؽذٌٔصٓةج ٔط ٛجَٓةج ثنْٛجّةٙ ٔث٠ػ٣يةٙ ٔث٢قضصةجه٘ فةٙ ث٢ّضؼًج

يقجٔنضٓةةج صةةٛجتز ػةةجنى ؽوٚةةو  ٔصةةُجػز فضةةجًر دشةةٌٚز ؽوٚةةور ٔفةةق يَثؽٓةةج ثنقضةةجً٘ ى٘ ثنُةةَٔع ثنًٓةةًٍٛ 

 ػهًٕٚجً ٔصاُٛجً ديًثةغ شكهٛز يٍ يذجها ثنقٌٚز ٔفإل ث٠َْجٌ ثنًاّوّز.

ًُطهةةق  صشةةٌٛ كهًةةز "ثنؼٕنًةةز" إنةةٗ ٔؽةةٕه صةةًٌٛٔر ٔفٌكةةز هثةًةةز يضوفّاةةز  ّٔةةٛم ؽةةجً  يةةٍ يةةٍ ْةةيث ثن

ثنًض ٌٛثس تٌٛ ثنًضذٕطز فٙ ثنشكم  أ ثنؼُٕثٌ  أ ثنؾٌْٕ. َٔٞٓج كينل فة٣ َْةضطٛغ اٌ َؼضذةٌ يةونٕل كهًةز 

ٌّ نةةّ دةةوثٚجس صجًٚنٛةةز أنٛةةز قوًٚةةز  ث َطهاةةش يُةةي ػصةةٌ "ثنؼٕنًةةز" فةةوٚظ ثنضشةةكم ٔثنُشةةأر كًةةج ىكٌَةةج  دةةم إ

ث٢كضشجفجس ثنؾ ٌثفٛز فٙ ثناٌٌ ثنْجهُ ػشٌ  ٔدٌٍٔ لجٌْر ث٢ّضؼًجً   دُٕػٛةّ ثناةوٚى ٔثنقةوٚظ   فةٙ ثناةٌٌ 

 ثنضجّغ ػشٌ.

ناو ؽؼهش ثنكشٕفجس ثنؾ ٌثفٛز ثناوًٚز اًؽجء ثنًؼًةًٕر يؼٌٔفةز  ٔػًهةش ػهةٗ ٍٚةجهر صٕثصةهٓج يةٍ مة٣ل 

ل ثنذهةةوثٌ ٔثٞيصةةجً. ٔيةةغ صاةةّوو ّٔةةجةم ثنضٕثصةةم ٔث٢صصةةجل ٍٚةةجهر فٌكةةز ثنضؾةةجًر ٔصذةةجهل ثنْةةهغ دةةٍٛ ينضهةة

ثنقضجًٚز  كجٌ ىنل ثنضٕثصم )ٔثنضفجػم  ثنذشٌ٘ ٚضَثٚو ٔٚضؼًق يٍ فٍٛ ٜمةٌ  فضةٗ ٔصةم فجنٛةجً إنةٗ اػهةٗ 

اشةةكجنّ ٔاًَجطةةّ يةةٍ مةة٣ل ْةةيث ثنكةةى ثنٓجةةةم ثنًضةةوفق يةةٍ ّٔةةجةم ث٠ػةة٣و ٔثنضٕثصةةم ثنضاُٛةةز ثنقوٚغةةز ثنًؼجصةةٌر 

قؤه ٔثٜفجل ثنكَٕٛز ثنضٙ صأّْش ػهٗ قجػوصٙ ثنضذجهل ثنضؾةجً٘ ٔثنضذةجهل ثنًؼهٕيةجصٙ درنٛةجس ٔيؼةجٌٚٛ ثنؼجدٌر نه



 

  

يؼاور صؾؼم يٍ ثنْٕل ثنؼجنًٛز ّجفز يفضٕفز نكم يٍ ًٚضهل ثنًجل نشةٌثء ثّٞةٓى ٔثنًْةضُوثس ٔثنًؼهٕيةجس فةٙ 

 هقجةق يؼؤهثس.

ّ٘ فةةٌه  أ ا٘ يؾضًةةغ أ اٚةةز هٔنةةز  ثنةةضقكى إَٓةةج هًٔر كَٕٛةةز ؽوٚةةور فةةٙ ثنكةةّى ٔثنكٛةةل. ٔنةةى ٚؼةةو دئ يكةةجٌ ا

دًْجًثصٓج ٔصق٢ٕصٓج ثنًضشجدكز ثنًؼاور. ْٔيث ثٞيٌ ُٚطذق صًجيجً ػهٗ افةو اْةى صؾهٛةجس ثنؼٕنًةز دٕؽٓٓةج ثنؼهًةٙ 

ثنقةةةةوٚظ  اػُةةةةٙ دةةةةّ شةةةةذكجس ثنضٕثصةةةةم ث٢ؽضًةةةةجػٙ ثنًؼهٕيةةةةجصٙ  ثنًؼٌٔفةةةةز ثمضصةةةةجًثً دجّةةةةى ث٠َضٌَةةةةش 

"INTERNETفٛٓةةج يتةةجس يتةةجس ثن٣ًٚةةٍٛ يةةٍ ثنذشةةٌ ثنةةيٍٚ ْٚةةضفٛؤٌ )ّةةهذجً أ إٚؾجدةةجً  يةةٍ  " ثنضةةٙ ٚضشةةجًر

 ثنًؼهٕيجس ثنضٙ صٕفٌّْج ْيِ ثنشذكز كّم نقظز.

ناو اصذقش ثنؼٕنًز فجنٛجً ٔثقؼجً يفٌٔضجً ػهةٗ ثنًؾضًؼةجس ثنذشةٌٚز كهٓةج. إَٓةج   كًةج شةذٓٓج افةو ثنًغافةٍٛ   

دٛغ  ٔٚضفةٌع يُةّ ي٣ٚةٍٛ ثنٌٔثفةو ٕٚيٛةجً يةٍ هٌٔ اٌ ٚةضقكى فٛةّ افةو يغم ثنٌُٓ ثنًضوفق ثنةي٘ ص يٚةّ ي٣ٚةٍٛ ثنُٛةج

 دًفٌهِ  ّٕثء كجٌ شنصجً أ يؤّْز أ هٔنز.

يٍ ُْج ٚصـ ثنإل ػٍ ثنؼٕنًز  إَّٓةج لةجٌْر ٔثقؼٛةز صفةٌق ٔؽٕهْةج   فةٙ شةكهٓج ثنةٌثٍْ تٛةٌ ثنًكضًةم   

ز ثّضؾجدز ؽوٚور َٔجفؼةز ػهةٗ يةج صغٛةٌِ ْةيِ ػهٗ ثنذشٌٚز ؽًؼجء  ٢ٔ ًٚكٍ نهؤل ثنفاٌٛر ٔثنًْضضؼفز صقاٛق اّٚ 

ز ػهٗ ثنصؼو كجفز  يج نى ٚةضى ثنذةوء ثنفةًٕ٘  ًّ بإحةداد االةخجبببثع ػلو٘ةت إٗجبب٘ةت حٌبالة  ثنظجٌْر يٍ صقوٚجس ؽ

ّاقؼِب ّحضبزحِب ّحطلؼبحِب هي أيل االخٌِبض قةْٓ ّإهابًةبث الْاقةغ الوحلةٖ ػلةٔ اسٗةق االخوةساف  فةب  

ٙ يؾٌٚجس ثنٕثقغ ثنقضجً٘ ثنؼجنًٙ  فٙ اٌ صضقٕل ثنقضجًثس ثنًْضذؼور فجنٛجً ػٍ   ٔثنضأعٌٛ ثنإ٘ فالوسخقبل

نهفكٌ ٔثنؼهى ٔثنضاُٛز  ٢ اٌ صذاٗ يؾٌه  -ْٙ ديثصٓج-ّجفز ثنضأعٌٛ ثنؤنٙ  إنٗ فضجًثس صجَؼز ٔفجػهز ٔيُضؾز 

ٖ ثنضةٙ صْةؼٗ فضجًثس ْجيشٛز نِٛ نٓج يٍ ثنقضجًر إ٢ ثًّٓج  صؼٛش ػهةٗ يٕثةةو ٔفضةجس ثنقضةجًثس ثٞمةٌ

إنٗ صؼًٛق ْٕٚجصٓج ٔهٔثةٌ صأعٌْٛج يٍ م٣ل لجٌْر ثنؼٕنًز فٙ ّٛجل ثفضكجًْج نهؼهى ٔثنًؼٌفز ثنؼهًٛز ثنقوٚغةز  

ٔإفكةةجو ّةةٛطٌصٓج ػهةةٗ ثّٞةةٕثل ثنؤنٛةةز  ٔثنْةةٛطٌر شةةذّ ثنًطهاةةز ػهةةٗ ّٔةةجةم ث٠ػةة٣و  ٔث٢ّةةضَُث  ثنؾةةجةٌ 

قز ثنويجً ثنشجيم  ٔفٌق يُظٕيجس عاجفٛز ػجنًٛز ؽوٚور صًغّم نًٕثًه ثنطذٛؼز ٔعٌٔثصٓج ثنذجطُز  ٔثفضكجًْج اّه

ثنقجيةةم ث٠ػ٣يةةٙ نظةةجٌْر ثنؼٕنًةةز )يغةةم: َٓجٚةةز ثنضةةجًٚل  ٔصةةٌثع ثنقضةةجًثس  ٔثنقوثعةةز ثنغجنغةةز ثنًؼهٕيجصٛةةز  

 َٔٓجٚز ثنًغال ... إنل .

ث٠طةجً ثنُفْةٙ ٔثنفكةٌ٘ ثنؼةجو ثنةي٘ ٚؼذّةٌ  -ٞ٘ يؾضًغ يةٍ ثنًؾضًؼةجس  -ٛز ثنقضجًٚز صشكم ثنّٕٓٚز ثنغاجف

ػٍ ٔؽٕهِ ث٢ؽضًجػٙ  ٔفٌثكّ ثنْٛجّٙ ثنؼهًٙ. إَٓج َضٛؾز طذٛؼٛز نهضفجػم ثنقجصم دٍٛ يؾًٕػز يٍ ثنؼٕثيم 



 

  

ًثصّ ثنًضؼةةوهر فةةٙ ثنفكٌٚةةز ٔثنًؼٌفٛةةز ٔثنًؼُٕٚةةز ثنضةةٙ صقكةةى ّةةهٕر اػضةةجةّ  ٔصّٕؽةةّ فةةٌكضٓى  ٔصقةةّوه نٓةةى يْةةج

 ثنقٛجر.

ٔػهٗ ضٕء ىنل  ًٚكةٍ اٌ َؼضذةٌ ثنٕٓٚةز ثنقضةجًٚز صؼذٛةٌثً ػةٍ ثنُةجُ  ػةٍ إًثهصٓةى ٔٔػةٛٓى  ٔطذةجةؼٓى 

ٔايَؽضٓى  ٔصصًٕثصٓى ػٍ ثنكٌٕ ٔثنٕؽٕه ثنقٛجر  فٙ ّٛجل صقوٚوْج نطذٛؼز ثنؼ٣قجس ث٢ؽضًجػٛز ثنْةجةور فًٛةج 

َٔظجو ثناةٛى ٔثؽةخ ث٢صذةجع  أ ػ٣قةضٓى دذٛتةضٓى  أ دؼةجنى يةج فةٕل دُٛٓى  ٔيؼجٌٚٛ ثنْهٕر ّٔٔجةم ثنًشٌٔػٛز  

 ثنطذٛؼز.

ٔثنًؾضًؼجس ث٣ّ٠يٛز صًضهل ْٕٚز فضجًٚز مجصز صضًَٛ دٓج ػةٍ تٌْٛةج يةٍ ثنًؾضًؼةجس تٛةٌ ث٠ّة٣يٛز 

 يٍ م٣ل ٔؽٕه َٕػٍٛ يٍ ثنؼُجصٌ:

وثةٌر ثنقضجًٚز ٔثنضجًٚنٛةز ث٠ّة٣يٛز    ٔقو أؽوْج ثَضًجء ثنًؾضًؼجس إنٗ ثنالٌْع األّل: الؼٌبصس الثببخت

 ْٔٙ صشضًم ػهٗ ثَضًجء ثنًْهًٍٛ إنٗ هثةٌر ث٣ّ٠و  ٔثصذجػٓى نهاٌآٌ ثنكٌٚى  ٔثنُذٙ يقًو.

ثنضةةةٙ صضشةةةكم َضٛؾةةةز نًةةةج صكضْةةةذّ ثنًؾضًؼةةةجس ث٠ّةةة٣يٛز  الٌةةةْع الثةةةبًٖ: الؼٌبصةةةس الوخحسيةةةت  الوخ ٘ةةةسة 

صٛةةز ٔيٕضةةٕػٛز يةةٍ هثمةةم ْةةيِ ثنًؾضًؼةةجس  أ يةةٍ يةةٍ مصةةجةو ٔيَثٚةةج عاجفٛةةز ٔػًهٛةةز دفؼةةم ػٕثيةةم ىث

دكةةةم يةةةج ٚقضٕٚةةةّ ثنٕثقةةةغ يةةةٍ  - مجًؽٓةةةج )دفؼةةةم ث٢فضكةةةجر يةةةغ ثٜمةةةٌ   ْٚةةةجْى صفجػهٓةةةج يةةةغ دؼضةةةٓج ثنةةةذؼ 

ٔيةةةةغ ثنؼُجصةةةةٌ ثنغجدضةةةةز فةةةةٙ إَضةةةةجػ ٔصكةةةةٍٕٚ ثنؾجَةةةةخ ثنًض ٛةةةةٌ  - ػُجصةةةةٌ ٔيؼطٛةةةةجس يض ٛةةةةٌر ٔيضقٕنةةةةز

 )ثنُْذٙ  يٍ ثنٕٓٚز ثنغاجفٛز نهًْهًٍٛ.

ثنذؼو أ ثنؼجيم ثنٌٔفٙ نهٕٓٚز ث٣ّ٠يٛز دجًْٞٛز ثٞكذٌ  َّٞ ٚضصم فٙ ثنؼًق  دضجًٚل ٔفضجًر ٔٚقظٗ 

ّ٘ إَْةجٌ يْةهى اٌ  ْيِ ثٞيز ثنضٙ ٚؼٛش فٛٓج ثنفةٌه ثنًْةهى  ٢ٔ صةَثل صقٛةج يؼةّ فضةٗ ثٌٜ  ٔدجنضةجنٙ ٢ ًٚكةٍ ٞ

ٌٔفٛةز ثنةةٕثفٌر ػهةٗ ْٕٚضةةّ ثنضجًٚنٛةةز ٚقاةق ػًةةق ٔؽةٕهِ ْٔوفٛةةز إَْةجَٛضّ ثنكَٕٛةةز يةةٍ هٌٔ إضةفجء ثنًؼةةجَٙ ثن

ٔثنغاجفٛةةز؛ ا٘ يةةٍ هٌٔ ٔؽةةٕه يقةةّوهثس ٔاًَةةجط ٔاَْةةجل ثَضًةةجء مصٕصةةٛز يؼُٕٚةةز  ْةةٙ اّةةجُ فٌكةةز ثنٕٓٚةةز 

ٌّ ثٞيٌ كينل  ًٚكٍ اٌ َإل دٕؽٕه ؽجَذٍٛ نهغاجفز ث٠ّة٣يٛز: ؽجَةخ مةجل ًٚغةم اهثر ثنٕٓٚةز  ثنفٌهٚز. ٔطجنًج ا

غ ثٜمةٌ فةٙ ّةٛجل ٕضٕػٙ ػهٗ ػُجصٌ ثنغذجس  ٔؽجَخ ػجو صشةضٌر فٛةّ ثنغاجفةز يةثنيثصٛز  ٔثنضأكٛو ثنيثصٙ ٔثنً

 فٌكز ثنًض ٌٛثس.

ٔثنٕٓٚز كًج َفًٓٓج دٓيث ثنًؼُةٗ ْٕٚضةجٌ؛ ْٕٚةز ىثصٛةز مجصةز دفكةٌ ٔعاجفةز ٔثَضًةجء ثنفةٌه ثنًْةهى إنةٗ هثةةٌر 

ُٚضًٙ إنٗ ٔطٍ ًٚجًُ فضجًٚز إ٣ّيٛز  ْٕٔٚز امٌٖ ْٙ ْٕٚضّ كًٕثطٍ  أ ككجةٍ ّٛجّٙ ٚؼٛش فٙ دهو  ٔ



 

   

فّٛ فإقّ ٔٔثؽذجصّ ٔيْؤٔنٛجصّ فٙ ثنؼًم ٔث٠َضجػ  ٔصُغ ثنًصٌٛ فٙ طذٛؼةز ثنكٛةجٌ  ٔشةكم ثنُظةجو ثنْٛجّةٙ 

 ثنًضصًٕ.

ًْٔةةج ْٕٚضةةجٌ تٛةةٌ يضضةةجًدضٍٛ أ يضُجقضةةضٍٛ  مجصةةز يةةغ ٔؽةةٕه َظةةجو ّٛجّةةٙ يةةوَٙ هًٚاٌثطةةٙ صؼةةوه٘ 

غاجفٙ ٔثنضةجًٚنٙ نهًكَٕةجس ثنًٕؽةٕهر نوٚةّ  ٔثنضةٙ ْٚةًـ نٓةج ضجيٍ نهقٌٚجس ثنفٌهٚز ٔثنؼجيز  ٔفجفظ نهضُٕع ثن

دجنضؼذٌٛ ػٍ فإقٓج ٔطإّٓج ٔ"مصٕصٛضٓج" فٙ ثنقضًٕ ٔثنضًظٌٓ ثنًؾضًؼٙ ثنؼجو ضًٍ ثنًؾجل ثنؼًةٕيٙ 

 د٣ صكهفجس ٢ٔ صؼاٛوثس ٢ٔ إكٌثْجس.

 أالئلت الؼْلوت الثقبف٘ت ّ"الِْٗبح٘ت"، ّقببل٘ت الفؼل ّاالالخجببت:

صطٌؿ ثنؼٕنًز ػهُٛج اّتهز عاجفٛز ٔ"ْٕٚجصٛز" يهّقز  صضؼهق دجنؼ٣قز ثناجةًز فجنٛجً  أ ثنضٙ ٚؾخ اٌ صإو دُٛٓج 

ٔدةةٍٛ ثنٕٓٚةةز ثنغاجفٛةةز نهةةؤل ٔثنًؾضًؼةةجس ثنضةةٙ صةةويضٓج ثنؼٕنًةةز دضقةةوٚجصٓج ٔصؼاٛةةوثصٓج ثنًضؼةةوهر  ٔيُٓةةج دهةةوثَُج 

ج صةأعٌٛ ثنؼٕنًةز ػهةٗ مصٕصةٛز ثنًؾضًؼةجس ٔثنغاجفةز ثنؼٌدٛةز ٔيؾضًؼجصُج ث٣ّ٠يٛز. ٔثنْؤثل ثني٘ ٚذٌٍ ُْج: ي

ث٣ّ٠يٛز
3

؟ ْٔم صًضهل ْيِ ثنغاجفز ثنّٕجةم ٔث٠يكجَجس ثننجصز ثنضٙ صؤْهٓج نهاٛجو دجنضفجػم ٔث٢َفضجؿ ػهٗ دةجقٙ 

ٌّ ثنغاجفةز  ثنضةٙ ثنغاجفجس يٍ يٕقغ ثنُوّٚز ٔثنضكجفؤ ٔثنقٕثً  ٔنِٛ يٍ يٕقغ ثنصةٌثع ٔث٢ّةض٣ح؟ ْٔةم صةقٛـ ا

صْؼٗ ثنؼٕنًز إنٗ صٌٔٚؾٓج ٔصؼًًٛٓج فةٙ ثنؼةجنى كهةّ  ّةضًقٕ ثننصٕصةٛز ٔثنٕٓٚةز ثنقضةجًٚز دجنغاجفةز ثنؼٌدٛةز 

 ث٣ّ٠يٛز؟.

ٌّ ثنضوثفغ ٔثنضصجًع دٍٛ ثنقضجًثس ٔثنغاجفةجس ٚقةوط ػُةويج صقةجٔل إفةوٖ ثنغاجفةجس فةٌق  يٍ ثنًؼٌٔ  ا

ِ عاجفز ػظًةٗ  ٔدةجقٙ ثنغاجفةجس صة ٌٖ ػهٛٓةج اٌ ًَٕىؽٓج ثنقضجً٘ ثنًؼٌفٙ ٔثنْهٕكٙ ػهٗ ثٜمٌ  ٔثػضذجً

صؤً فٕل ثنغاجفجس ثٞكذٌ. ْٔيث ْٕ   فةٙ فاٛاةز ثٞيٌة  ٔثقةغ فةجل ثنغاجفةز ثن ٌدٛةز )ٔفةجل اّٚةز عاجفةز صْةضُو إنةٗ 

ٓةج قجػور ػهًٛز ٔصاُٛز ْجةهز ث٠َضجػ ٔثنفؼم ٔثنضأعٌٛ  صؾجِ ثنغاجفجس ثٞمٌٖ فٙ افٌٚاٛج ٔآّٛج ٔايٌٚكج ثن٣صُٛٛز. إَ

 ثنغاجفز ثن ٌدٛز ثنضٙ صضغ َفْٓج فٙ ثنًٌكَ  ٔثنغاجفجس تٌٛ ثن ٌدٛز فٙ ثٞطٌث .

                                                           
3

 س ْيِ ثنًؾضًؼجس فٙ ثنظٕثٌْ ثنضجنٛز:   صضًغم مصٕصٛج

 يؾًٕػز ثنًؼجٌٚٛ ٔثناٛى ثنُجؽًز ػٍ ثنضصًٕ أ ثنًفٕٓو ث٣ّ٠يٙ ثنؼجو ػٍ ثنقٛجر ٔثنكٌٕ ٔثنٕؽٕه ٔث٠َْجٌ. -

 ثنه ز ٔثنغاجفز ثننجصز دٓج  ٔيج صفٌٍِ يٍ اًَجط فكٌٚز ٔيؼٌفٛز. -

 ػٍ ثنضٕؽّ ثنغاجفٙ نٓيِ ثنًؾضًؼجس. يؾًٕػز ثنؼجهثس ٔثنضاجنٛو ٔثًَٞجط ثنْهٕكٛز ثنًؼذٌر -

 اًَجط ثنضٌدٛز ٔثنضُشتز ث٢ؽضًجػٛز هثمم ثٌّٞر  ٔفٙ ثنًؾضًغ. -

 اشكجل مجصز يٍ ث٢ؽضًجع ثنضٌدٕ٘ ٔثنوُٚٙ ٔثنْٛجّٙ. -

 يؾًٕػز يٍ ثنْهٕكٛجس ٔثنضٕؽٓجس ٔثنؤثفغ ٔثنقٕثفَ. -



 

   

ٔقو ّجػو ث٢ّضشٌثل ػهٗ صٌّٛل يإنةز "يٌكَٚةز ثنغاجفةز"  ػُةويج ثّةضهى ٍيةجو ثنًذةجهًر فةٙ ْةيث ثنًؾةجل  

ثنصةةًٕ فٛةةظ ٔضةةغ ثنغاجفةةز ثنؼظًةةٗ فةةٙ يٕقةةغ ثنًٌثقتةةخ  ٔثنغاجفةةجس ثٞمةةٌٖ فةةٙ ٔضةةغ ثنًٌثقاةةخ. ٔصضةةجػفش 

ثنًُطٛز ثنضٙ صجتٓج ثنًٌكَ ػٍ ثٞطٌث   فٛظ اصذقش فاجةق دوٚهز. ٔاّول ّضجً يٍ ثنُْٛجٌ ػهٗ ثنًجضةٙ 

ثنضةةجًٚنٙ نهغاجفةةجس ثنصةة ٌٖ َضٛؾةةز نْةةطٕر ّٔةةجةم إػةة٣و ثنًٌكةةَ  ٔضةةؼل ّٔةةجةم ٔاهٔثس إػةة٣و ثٞطةةٌث   

 ٔاصذـ ثنقجضٌ شذّ ياضٙ ػهّٛ.

ٌّ صقوٚجس ثنؼٕنًز  فٙ ثنًؾجل ثنغاجفٙ  ػهٗ ثننصٕل  صطٌؿ ػهُٛج َقةٍ   ثنؼةٌح ٔثنًْةهًٍٛ   اصةقجح إ

ثنقضجًر ثنضجًٚنٛز ثنضٙ ْٙ فٙ يٕقغ "ثنًَُٓو" فجنٛةجً  صطةٌؿ اّةتهز صةؼذز ٔفٌؽةز  فٛةظ يةٍ ثنًفضةٌق اٌ 

صْضغٌٛ فٙ هثمهُج ثنًٓةى ٔثنطجقةجس ٔثنؼةَثةى نًٕثؽٓضٓةج دْةذخ ػًهٓةج ثنةوثةى ػهةٗ ث٢ّةضفجهر يةٍ ث٠يذٌثطًٕٚةجس 

ثنصجػور فٙ يقجٔنضٓج فٌق ثنًُةٕىػ ثنغاةجفٙ ٔثنقٛةجصٙ ثن ٌدةٙ ػهةٗ ثنشةؼٕح كهٓةج  ٔصَُٚٛٓةج ناًٛةّ ث٠ػ٣يٛز 

ًَٔظ فٛجصّ ٔػجهثصّ ٔصاجنٛوِ. ففٙ ثنٕقش ثني٘ صإو فّٛ عاجفضُج ثنؼٌدٛز ٔث٣ّ٠يٛز ػهٗ ًكٛةَر ث٠ًٚةجٌ ٔثنضةوٍٚ  

الةةداز اٙخةةسة ّال حةةٌك ًصةة٘بن هةةي الةةدً٘ب  ّابخةةف ف٘وةةب  حةةبل هٔصقاٛةةق ثنضةةٕثٌٍ ثنؼةةجهل دةةٍٛ ثنةةٌٔؿ ٔثنًةةجهر "

  ٚةٌثه نُةج اٌ َْضْةهى َُٔٓةجً ّأحسي يوب أحسي ه إل٘ن ّال حبِف الفسب  فٖ األزض إى ه ال ٗح  الوفسةدٗي"

ايجو ط ٛجٌ ػجنى يج دؼو ثنقوثعز ث٢ّض٣ٓكٙ ثنًجه٘ شوٚو ث٢دضيثل ٔثنُفؼٛةز ثنيًثةؼٛةز  ٔاٌ َةيْخ إنةٗ فضةٛ  

ٔثنضكجنخ ػهٗ ثنًكجّخ ٔثنًُجفغ ثنًجهٚز ثننجصز يٍ هٌٔ اّٚز يٌثػجر نإثٍَٛ ثنقٛجر ٔثنطذٛؼةز  ثنضٕفش ٔثنضُجفِ

ث٠َْجَٛز ثنضٙ ٚؾخ فًٓٓج فٙ ّٛجقُج ثنقضجً٘ ث٣ّ٠يٙ  فٙ اٌ َضقٌر ٌَْٔٛ ػهٗ ْو٘ ثنضٕثٌٍ دةٍٛ ثنةٌٔؿ 

ؽٌػةز يةٍ ثنؼجطفةز نٛةٌل ٔٚهةٍٛ   ٔثنًجهر  ٢ ػا٣َٛز يفٌطز  ٢ٔ ػجطفٛز ي جنٛةز  دةم ايةٌ دًُٛٓةج )اػةظ ثنؼاةم

ٔاػظ ثنؼجطفز ؽٌػز يٍ ثنؼام نضضٕثٌٍ فٙ ثنقٛجر   فٙ اهثء يضكجيم ٔٔثع ٢ ٚفْو قُجػجصُج ث٠ًٚجَٛةز  ٢ٔ ٚةؤه٘ 

 إنٗ ثنضٓهكز ٔث٢ََ٢ل إنٗ يضجْجس ثنًجهر ٔثن ٌَٚر.

ٌّ َؾجؿ عاجفضُج ثنؼٌدٛز ث٣ّ٠يٛز فٙ ثنضٕفٛق ثنًيكًٕ ّجداجً  كشٌط اّجّةٙ ٢ّةضؼجهر هًْٔةج  –إَُج َضصًٕ ا

ٚكًةٍ فةٙ  –ثنقضجً٘ ثنٌثةو دٍٛ ايى ٔعاجفجس ثنؼةجنى؛ )ا٘ ثنضٕفٛةق دةٍٛ ثنٕلٛفةز ٔثنًوَٛةز ٔيغٛهضٓةج ثنقضةجًٚز  

ثنؼًم ثنو ٔح ػهٗ إٚؾجه ثنًُجك ثنصقٙ ثن٣ٍو ٠ػجهر ثنضٕثٌٍ ثنغاجفٙ ث٣ّ٠يٙ إنٗ طذٛؼضّ ثنقاٛاٛز. ٔىنل يٍ 

ز ٔٔثػٛةز نًُظٕيةز ثناةٛى ٔثنًؼةجٌٚٛ ثنُجلًةز نقٌكةز ْةيِ ثنغاجفةز  ٔإػةجهر ضةذطٓج أ م٣ل ثناٛجو دًٌثؽؼةز شةجيه

صٛجتضٓج ػهٗ ضٕء يؼطٛجس ثنٕثقغ ثنًؼجصٌ  ٔطذٛؼز ثنض ٌٛثس ثنًضْجًػز ثنقجصهز فةٙ ثناجػةور ث٢ؽضًجػٛةز  

. ٔدةةينل ًٚكةةٍ اػُةةٙ دٓةةج: ًَةةٕ كةةم يةةٍ ثنضاُٛةةجس ٔثنًؼةةجً  ثنؼهًٛةةز ثنؾوٚةةور  ٔثناةةٕٖ ث٢ؽضًجػٛةةز ٔث٢قضصةةجهٚز

ثنًقجفظز ػهٗ ثّضاٌثً اِّ ثنٕٓٚز  نِٛ دج٢َ ٣ل دم دج٢َفضجؿ ػهةٗ اؽةٕثء ثنؼٕنًةز ثنغاجفٛةز ثنٌثُْةز دصةًٕر 

 صقفظ ثنضٕثٌٍ ث٢ؽضًجػٙ ثّٞجّٙ  ٔصضًٍ صقاٛق يضطهذجصّ فٙ ثنٕثقغ ثنؼجو.



 

   

ِ ْةيث ثنذُةجء ػهةٗ ثنًؼطٛةجس ٢ دةو يةٍ صأّةٛ –ٔيٍ اؽم ثّضاٌثً ٔصفضّـ ْيِ ثنٕٓٚز ثنغاجفٛةز  –ُْٔج دجنيثس 

ثنضٙ صْٓى فٙ إهيجػ ثنغاجفز ث٣ّ٠يٛز ثٞصهٛز فٙ ثنقٌكز ثنضجًٚنٛز  ًٔفغ ٔصجةٌ يشةجًكضٓج فةٙ دُةجء ثنقضةجًر 

ثنذشٌٚز ٔصٕؽٛٓٓج ْٔوثٚضٓج  ٔثنٕٓٚز ثنضٙ ٢ صضٕفٌ فٛٓج ْيِ ثنؼُجصٌ ثنوثفؼز ٔثنًقٌكز نهذُجء ثنقضةجً٘ ثنؼةجو  

ٔأْجو ٔاف٣و ًٔهٚز ٌّػجٌ يج صةضقطى ػهٛٓةج آيةجل ثنُةجُ ثنًةؤيٍُٛ دٓةج  ٔصةوفؼٓى صضقٕل دٌْػز إنٗ مٛج٢س 

 َقٕ مٛجًثس ي جٌٚر نٓج صًجيجً.

طذؼةةجً ْةةيث ثٞيةةٌ نةةٍ ٚضقةةٌر فةةٙ مةةظ ثنٕثقةةغ ثنؼًهةةٙ ثنًهةةٙء دجنضقةةوٚجس ٔثٞشةةٕثر يةةٍ هٌٔ صةةٕثفٌ شةةٌٔط 

 –ٌدٛةز ٔثٞيٌٚكٛةز يُٓةج دجنضقوٚةو   ْٔةٙ ٔياويجس ضًٌٔٚز مجصز دجنغاجفز ثنًْٛطٌر فجنٛجً )عاجفةز ثنؼٕنًةز ثن 

ٌْ صهؼخ ْيِ ثنؼٕنًةز هًْٔةج ثنطذٛؼةٙ فةٙ ثػضٌثفٓةج دضُةٕع ٔصةٕثٌٍ ثنغاجفةجس ث٠َْةجَٛز  ٔهفؼٓةج  –دجنقو ثٞهَٗ  ا

دجصؾجِ إٚؾجه قُٕثس صفجػهٛز فٕثًٚةز
4
ْجهةةز ٔيضٕثٍَةز يةغ ثٜمةٌ يةٍ يٕقةغ ثنُّةو نهُّةو  ٔنةِٛ يةٍ يٕقةغ ثنفةٌق  

  ٔثنْؼٙ ن٣ّةضفجهر يةٍ صؾةجًح ٔمذةٌثس ثٜمةٌٍٚ فةٙ ثنًؾةج٢س كهٓةج  ٔث٢دضؼةجه ػةٍ إنذةجُ ٔثنًُٓٛز ٔث٠ن جء

 ثنغاجفز ث٠َْجَٛز ثنًضُٕػز ًهثًء ٔثفوثً ُٚؼذٌّ ػٍ اّهٕح ثنضًُٛظ ثناٌْ٘ )ثنًفٌٔق فجنٛجً .

ٌّ ثنؼهةةى َضةةجػ ػةةجنًٙ إَْةةجَٙ يشةةضٌر  اّيةةج ثنٕٓٚةةز ثنغاجفٛةةز فهْٛةةش ػجنًٛةةز  ٔإًَةةج ْةةٙ صؼذٛةةٌ ػةةٍ ثنٕثقةةغ  إ

ثنقضجً٘ ثننجل دجنيثصٛز ثنفٌهٚز ٔثنإيٛز  ٔكهًج كجَش )صهل ثنغاجفز  يضُٛز فٙ ثنضؼذٌٛ ػٍ ثًصذجطٓةج دؾةئًْج 

ٔصٌثعٓج ٔقًٛٓج  كجَش يضًَٛر ٔقجهًر ػهٗ ثنؼطجء ٔث٠َضجػ  ٔثنُفجى يٍ ثنُطجل ث٠قهًٛٙ إنٗ ثنُطجل ثنؼجنًٙ.
5
 

ٌّ ثنغاجفةةز  س ثؽضًجػٛةةز  ٔصٕثٍَةةجس )ٔصٕؽٓةةجس  فكٌٚةةز ٔفضةةجًٚز  يؼةةجه٢ –دشةةكم ػةةجو  –نةةينل طجنًةةج ا

ٔيًجًّجس صفةضـ آفجقةجً ٔإيكجَةجس ؽوٚةور ن٣َفضةجؿ ٔثنؼًةم صضؼةٍٛ فةؤهْج  ٔصٌّةى يؼجنًٓةج ثّٞجّةٛز فْةخ دُؼةو 

ثنضٙ صضًٛةَ دئَْةجَٛضٓج ٔػجيٛضٓةج ٔصؼجيهٓةج  –ٔػًق ٔاصجنز ثنضٕثٍَجس ثنضٙ صنهآج  فٛؾخ ػهٗ عاجفضُج ث٣ّ٠يٛز 

اٌ صٕؽو ٔصذوع ػُجصٌ ؽوٚور مجصز دطٌل ٔآنٛجس صفجػهٓةج يةغ ثنٕثقةغ ثنةٌثٍْ؛  –دٓج نغاجفجس ثٜمٌٍٚ ٔثّضٛؼج

ا٘ اٌ صُضؼ ّٔجةم صكٛفٓج ثنةيثصٙ فةٙ هثمهٓةج  ّٔٔةجةم صكٛفٓةج يةغ ثنًؾضًةغ ثنةؤنٙ ككةم  ٔثنؼًةم ثنًْةضًٌ ػهةٗ 

 س ثنقوٚغز.ثؽضٌثؿ فهٕل ؽيًٚز صجةذز نهًشجكم ثنًضٕنور ٔثنًْجةم ثنؾوٚور ٔثنًْضؾوث

ٌّ ْيث ثنشٌط ثنُةٕػٙ ٚقضةجػ إنةٗ لةٌٔ  ؽوٚةور يٕثصٛةز كةٙ ٚةضّى ثنؼًةم دةّ  ٔيقجٔنةز صقاٛاةّ ػهةٗ اًق  إ

ٌّ ثنظةةٌٔ  ثنْةةجةور فجنٛةةجً فةةٙ دٛتضُةةج ثنْٛجّةةٛز ٔث٢ؽضًجػٛةةز ثنؼٌدٛةةز ٔث٠ّةة٣يٛز ٢ صْةةًـ   -نّٟةةل -ثنٕثقةةغ  ٞ

                                                           
4

ٔصْةجٔٚٓج  ّةٕثء كجَةةش عاجفةجس يٌكَٚةز أ عجَٕٚةةز  فٛةظ ٚؾةخ اٌ صًضهةةل كةم عاجفةز ثنؼُجصةةٌ  ة ُٚطهةق ْةيث ثنقةةٕثً يةٍ مة٣ل يةةج ْٚةًٗ "دضةٕثٌٍ ثنغاجفةةجس" 

ثنقكًةز ٔثنةٕػٙ  ٔث٠يكجَجس ثّٞجّٛز ثنضٙ صؤْهٓج نهذوء دئؽٌثء فٕثً ؽو٘ يغ ثٜمٌ  اقهٓج ث٢ػضٌث  دٕؽٕهِ  ٔثٞمي يُّ  ٔإػطج ِ...إنل  ػهٗ اّجُ يةٍ

ٕثَُٛٓج  ٔفق ثٞيى ٔثنشؼٕح فٙ يًجًّز فٌٚضٓج ٔقًٛٓج دًةج ٚضُجّةخ يةغ ٔػٛٓةج دغاجفجصٓةج  فٛةظ ٢ ٚةؤه٘ ىنةل إنةٗ ٔثنضٕثٌٍ  ٔثنقق فٙ ثنًؼٌفز ٔثّضنوثو ق

 ثنضصجهو ٔثنصٌثع ثنؼُٛل يغ عاجفجس ثٜمٌٍٚ.
5

 و.1997  ثَظٌ: ايٍٛ دَْٕٛٙ  صكجيم ثنْٛجّجس ثنغاجفٛز ٔث٠ػ٣يٛز  إنٛكْٕ 



 

   

  ٔيشةجكم ٔصؼاٛةوثس ٔٔؽةٕه كةّى ْجةةم يةٍ يُةجك دئلٓجً ثؽضٓجهثس ٔثػٛز ٔيْؤٔنز فٙ ْيث ثنًؾجل. إَٓج لٌٔ

فةٙ  –ٔقٛى ثنضؼصخ ٔثنؼؤثَٛز ٔثننٌثفز ٔثنؾٓم ثنًٌكخ ٔثنضاهٛو ٔثنفٕضٗ... إنل. ْٔيِ ثنًشجكم نْٛش َجصؾةز 

ػٍ ثنضنهل ثني٘ َؼٛش فٙ اؽٕثةّ فجنٛجً  ٢ٔ دْذخ ثنضجًٚل ٔثنضًْل دجنضٌثط ٔثنفكةٌ ث٠ّة٣يٙ  ٢ٔ  –صاوٌٚ٘ 

.. يغ ثػضٌثفُج دأًْٛز ثنؤً ثني٘ صهؼذّ صهل ثّٞذجح فةٙ ث٠داةجء ػهةٗ صةأمٌ ثنًؾضًؼةجس ثنؼٌدٛةز َام ػهى ثن ٌح.

ػهةةٗ كةةم ثنًْةةضٕٚجس ٔثٞصةةؼور... ٔنكةةٍ ثنْةةذخ ثّٞجّةةٙ نٕؽةةٕه صهةةل ثناةةٛى ثنْةةهذٛز ثنًٓضٌةةةز ٚؼةةٕه إنةةٗ طذٛؼةةز 

ٔثنضقةةًٌ ثنغاةةجفٙ... ا٘ ثنْٛجّةةز  ثنؼاهٛةةز ثنْةةهطٕٚز ثنْةةجةور  ػاهٛةةز ثنُنذةةز ثناجةةةور ٔثنًنططةةز ٔثنًُظةةٌر نهضقةةٕل

 ثنغاجفٛز ثنضٙ اميس ػهٗ ػجصآج صقاٛق ثنًًٓز )يًٓز ثنُٓضز ٔثنضاوو ٔثنٌقٙ  يُي دوثٚز ْيث ثناٌٌ ػهٗ ثٞقم. 

ْيِ ثنْٛجّز ْٙ ثنضٙ اّهس إنٗ ثّضًٌثً يُجمجس ثنؾٓم "ثننٌثفز" صفؼم فؼهٓج  كًةج اّهس إنةٗ صقٕٚةم "ثنؼهةى 

؛ ا٘ قضهش ًٔفّ ثنُاوٚز ثنًُٓؾٛز نضؾؼم يُّ ّقٌثً ٔهٔثًء ؽةجَْثً  ٔٔصةفجس ٔقٕثنةخ ثن ٌدٙ" إنٗ مٌثفز اٚضجً 

نضّ يٍ دقةظ ٔصةوقٛق ٔصقهٛةم ٔصفكٛةل َٔاةو ٔففةٌ يؼٌفةٙ إنةٗ يْةذاجس  ّٕ ؽجيور ٔػاجةو ّقٌٚز طٕطًٛز؛ ا٘ ف

نفٌق يٕقةل  ػاجةوٚز اٚوٕٚنٕؽٛز  ٔيٍ طٌٚاز فٙ ثنؼًم ٔثنًُٓؾٛز ٔثنوًثّز )يفضٕفز ث٢فضًج٢س  إنٗ ّٔٛهز

أ ييْخ أ فكٌ
6

  ٔدجنضجنٙ صكٍٕٚ ّٛجّز عاجفٛز ًّةًٛز ٔثفةور صٓةو  إنةٗ إٚؾةجه اًضةٛز صةجنقز نضكةٍٕٚ َنذةز 

يْضهذز ضجةؼز ٔيؼَٔنةز ػةٍ ثنشةؼخ ٔثٞيةز  ٔدؼٛةور كةم ثنذؼةو ػةٍ صقاٛةق ا٘ ْةو  عاةجفٙ نٟيةز ػهةٗ صةؼٛو 

ٕثصةهّ ثنةٕثػٙ يةغ صةجًٚل ثٞيةز ٔيشةجػٌْج ٔضغ ثنًْضٕٖ ثنغاجفٙ ٔثنْٛجّٙ ثنؼجو نهشؼخ ٔصٕفٛوِ  ٔصؼًٛق ص

ثنُفْٛز َْٔٛؾٓج ثنؼاجةو٘ ث٢ؽضًجػٙ ث٣ّ٠يٙ كشٌط يْذق نضقاٛق ا٘ يشٌٔع أ يٌكخ فضجً٘ نهُٓضز.
7
 

ّّز  فٙ يؾجل ثنذقظ ػةٍ ػ٣قةز يضٕثٍَةز ٔطذٛؼٛةز يةغ ثنؼٕنًةز ثنغاجفٛةز صأمةي داةٛى  –يٍ ُْج  فئَُج دقجؽز يج

ًٛق ثنقِ ثنغاجفٙ ثنُاو٘ نًفجصم ث٢ْضٌثء ثنقضجً٘ ٔثنْٛجّٙ ثناجةًز فةٙ هثمةم إنٗ صؼ –ث٢َفضجؿ ٢ ث٢َ ٣ل 

صٌكٛذضُج ثنْٛجّٛز ٔثنقضجًٚز  يٍ اؽم صقوٚةو ثنًْةؤٔنٛجس ثنْٛجّةٛز ٔثنغاجفٛةز  ٔثنًذجشةٌر ثنؾوٚةز فةٙ ثّةضوػجء 

 ثنقهٕل ثنؾوٚور ثنًُجّذز.

ٔثنًًجًّز  ٚضاوو ثنًؾضًغ  ٔصضطًٕ ثٞيةز  دؼةو دٓيث ثنٕػٙ ثنُاو٘ ثنًطهٕح يُج صؼًٛاّ فٙ ثنضٌدٛز ٔثنضؼهٛى 

اٌ صضكجيم ثنغاجفز ٔثنفكٌ  ٔصضاوو ثنْٛجّز ٔث٢ؽضًجع ثنْٛجّٙ ثنًوَٙ  ٔدةّ اٚضةجً ًٚكةٍ اٌ َٕثؽةّ عاجفةز ثنؼٕنًةز 

يٍ هثمم عاجفضُج ثنًُفضقةز َفْةٓج  ىنةل َٞةّ  -قذم كم شٙء -دٕػٙ ٔعذجس ٔصقهٛم َٔاو يٕضٕػٙ ْجه  ُٚطهق 

ٞيٌ دجنًؾجل ثنغاجفٙ أ دجنًؾجل ثنْٛجّٙ أ د ًٌْٛج  فًٍ ثنًؤكو اَّ ن٢ٕ ٔؽةٕه يظةجٌْ ثنضٌثمةٙ ّٕثء صؼهق ث
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 و.1986  1يؼٓو ثًَٞجط ثنؼٌدٙ  ط  27  ًثؽغ: دٌْجٌ تهٌٕٛ  يؾضًغ ثنُنذز  ل
7

دةجنٌتى يةٍ يةًٌٔ اكغةٌ يةٍ –يؼَٔنةز صًجيةجً ػةٍ ؽًةجٌْٛ ثٞيةز. ٔنةى صةُؾـ  –ػهٗ ثمض٣  يشجًدٓج ٔصٛجًثصٓةج–  نٓيث ثنْذخ داٛش ثنإٖ ٔثنُنخ ثنؼهًجَٛز 

دةز. ٔناةو ػؾةَس ْةيِ ثنُنةخ ػةٍ كْةخ ٔه ًٔضةج ثنشةجًع فٙ صقاٛق ثنشٌٔط ثّٞجّٛز نهُٓضز ٔثنضًُٛز ثنًطهٕ –اًدؼٍٛ ُّز ػهٗ ثّض٣يٓج ثنْهطز ٔثنقكى

 ػُوَج  َٞٓج مجطذضّ ده ز ٔافكجً دؼٛور ػٍ ن ضّ ٔقًّٛ ٔيذجهةّ فذاٛش يؼَٔنز ػُّ  قجدؼز فٙ فضجةٓج )ّؾُٓج  ثنض ٌٚذٙ.



 

   

نًةج ثّةضطجع ثنفؼةم ثننةجًؽٙ اٌ ًٚةجًُ  –ثنضٙ صؼجَٛةّ ّةجفضُج ثنوثمهٛةز  –ٔثنكْم ٔثنضاجػِ ٔثنضؼل ثنوثمهٙ 

ٓوه ثنكٛجٌ ٔثنٕٓٚز ٔثنضةٌثط. يةغ اَُةج ٢ صأعٌِٛ ثنذجنغ دجنصًٕر ثنضٙ صؾؼم يُّ مطٌثً يجفاجً )فٙ َظٌ ثنكغٌٍٛٚ  ٚ

ٌّ ثنٕٓٚز صضفضـ دجٜمٌ  ٔنِٛ ديثصٓج فاظ.  ٌَٖ ىنل يطهاجً  ٞ

ٌّ َؾجفُج َقٍ   ثنؼةٌح ٔثنًْةهًٍٛ   ٢ ٚكًةٍ فةٙ ثنٓةٌٔح يةٍ ثنؼٕنًةز أ ثنؼةجنى  ٔث٢مضذةجء ًٔثء يفٓةٕو  إ

  ٔث٢دضؼةجه ػةٍ يؼطٛةجس ثنؼصةٌ ٔصؾُةخ ثن َٔ ثنغاجفٙ ٔثنفكٌ٘ ٔثنْٛجّةٙ  ٔث٢َ ة٣ل ػهةٗ افكجًَةج ًّٔةجنضُج

يٕثؽٓز صقوٚجصّ ًْٕٔيّ ٔصؼاٛوثصّ ٔينضهل صق٢ٕصّ ٔيْضؾوثصّ  َّٞ دكّم دْجطز ٔقٕر ٚاضقى هٔثمهُج ٔاؽٕثءَج 

دؤٌ ثّضتيثٌ  شتُج او ادُٛج  ٔيٍ كم فوح ٔصةٕح. ٔنةٍ َكةٌٕ فةجػهٍٛ فٛةّ يةج نةى َشةجًر فةٙ دُةجء فضةجًصّ  

جً ثنغاجفٛز يُٓج  دئٚؾجدٛز صجيزٔصقًم يْؤٔنٛجصُج فّٛ )مصٕص
8

   ٔثنضؼجيم يغ يؼطٛجصّ دُؾجؿ.

)ثنةٕثػٙ ثنًفكةٌ ٢ ثنضاهٛةو٘   ٔثنؼًةم دًٓةج كًةج ٚؼذةٌ ثناةٌآٌ  ّاسٗوةبى)ٔثنًؼٌفةز    الؼلنّٔذٛهُج إنٗ ىنل 

ٗةةب هؼوةةس الجةةي ّاسًةةك إى االةةخطؼخن أى حٌفةةرّا هةةي أقطةةبز السةةوبّاث ّاألزض فبًفةةرّا ال حٌفةةرّى إال ىثصةةّ: 

؛ فجنْةةهطجٌ ُْةةج ْةةٕ ثنؼهةةى ٔثنًُطةةق ٔثنقؾةةز ٔثنذٌْةةجٌ؛ ا٘ ثنؼاةةم ٔثنذُةةجء ثنؼاهةةٙ ثنؼهًةةٙ  ْٔةةٕ اٚضةةجً بسةةلطبى

ضًٌٔر ثنؼًم ػهةٗ صطذٛةق نًؼطٛجصةّ  ٔصؾةجٍٔ َٔفةٕى فْةخ قٕثَُٛةّ ثنضةٙ صذاةٗ ثكضشةجفجً ناةوًر ثننهةق ٔقةٕثٍَٛ 

 ثنكٌٕ ثني٘ ٚودٌِ هللا داوًصّ ٔفكًضّ.

اصذـ ثنؼجنى ثنقوٚظ قٌٚز ص ٌٛر ايجو ثصْجع عًٕر ثنًؼهٕيةجس ٔث٢صصةج٢س  ٔشةضٗ اَةٕثع صاُٛةجس ثنفضةجء 

ثنْٕدٌثَٙ  ٔصّٕغ شذكجس ث٠َضٌَش ٔقُةٕثس ثنضٕثصةم ث٢ؽضًةجػٙ ثنٓجةهةز  ٔفضةًٕ ث٠َْةجٌ ايةجو ىثصةّ ٔايةجو 

فةةٙ ثنهقظةةز ىثصٓةةج  ٔاصةةذـ دئيكةةجٌ ث٠َْةةجٌ اٌ ٚؾةةٕح ثنفضةةجء ثننةةجًؽٙ  ٔٚ ةةَِٔ دأفةةوط ثٜمةةٌ ٔايةةجو ثنؼةةجنى 

ٌّ ّةُز إ٢ َٔؼةجٍٚ صاُٛةجس  ثنضاُٛجس ثنؼهًٛةز ٔثنضكُٕنٕؽٛةز  ٔٔصةهش فجنةز ثنضاةوو ثنًيْهةز نهؼهةى إنةٗ فةو اَةّ ٢ صًة

. ٔقو ٔفٌّ ْيث ثنًُجك ٔثمضٌثػجس ٔثكضشجفجس ٔثمضٌثقجس ؽوٚور فٙ كم ؽٕثَخ ٔصطذٛاجس ثنضطًٕ ثنؼهًٙ ثنذشٌ٘

ثنؾوٚو ثًٞضٛز ثنًُجّذز نًُٕ دئً ثنؼهى ٔثنًؼٌفز يٍ فٛظ كَٕٓج يصوً ثنإر  ٔاهثر ثنفجػهٛز ٔثنضأعٌٛ فةٙ ْةيث 

 ثنؼصٌ )ػصٌ ثنًؼهٕيز ٔثنؼٕنًز .
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ٌّ أل إٚؾجدٛز ْٙ فٙ ث٢ػضٌث  دٕؽٕه يذجها إٚؾجدٛز صقٛقز فٙ ْيث ثنؼصٌ  ٔنؼم يٍ ا دٌٍْج: يذةوا ٔقًٛةز ثنقٌٚةز ٔثنضؼوهٚةز ثنْٛجّةٛز   إَُٙ اػضذٌ ُْج ا

ٚكج  فةٙ صطذٛةق )ثنوًٚاٌثطٛز   ٔث٢ػضٌث  دجٜمٌ  ٔشٌػز فإل ث٠َْجٌ د   ثنُظٌ ػٍ يشكهز ث٢َضاجةٛز ٔثٍهٔثؽٛز ثنًؼجٌٚٛ ثنضٙ ًٚجًّٓج ثن ٌح )ٔايٌ

 ْيِ ثنشؼجًثس  ٔثّضنوثيٓج يطٛز نشٍ ثنقٌٔح ٔإعجًر ثنفضٍ ُْج ُْٔجر.



 

   

ٌّ ثنةؤل ثنكذةٌٖ قةو ٔلفةش ْةيِ ثنغةًٕر ثنؼهًٛةز ٔثنًؼهٕيجصٛةز فةٙ مويةز  –ضًٍ ْيث ث٢صؾجِ  –ٔثن٣ًفظ  ا

قٓج ثننجصز يٍ م٣ل ػًهٓج ػهٗ ٍٚجهر يْةجفجس صقكًٓةج ًُْٔٛضٓةج ػهةٗ يفجصةم ثناةٌثًثس ثنؼجنًٛةز فةٙ يصجن

 ثنْٛجّز ٔث٢قضصجه ػهٗ ٔؽّ ثنضقوٚو.

ّّنش ػًهٛز ثنضقكى ػهٗ ثنؼجنى  يةغ ثصْةجع ّةٛطٌر َٔفةٕى ثنشةٌكجس ثنكٕكذٛةز ثنؼةجدٌر  –كًج ىكٌَج  –ٔقو صٌ

ػًةةم فوٚغةةز ثّةةضنويضٓج ْةةيِ ثنشةةٌكجس فةةٙ ّةةذٛم إهثًر ثّٞةةٕثل  نهإيٛةةجس  ٔيةةغ صُةةٕع ٔصطةةًٕ ّٔةةجةم ٔآنٛةةجس

 ثنؼجنًٛز  ٢ٔ ًّٛج ثنضؾجًر ٔث٠ػ٣و ٔثنوػجٚز ٔث٠َضجػ ثنًُْٛجةٙ ٔثنفُٙ ٔثنًؼهٕيجصٙ.

ٔفٙ ْيث ثنًؾجل دجنيثس  ًٚكٍ اٌ َطٌؿ اّةتهضُج ثنضةٙ َؼضاةو دضةًٌٔر إٚؾةجه اؽٕدةز يٕضةٕػٛز ػةٍ دؼة  

 نًْهًٍٛ:إشكجنٛجصٓج  ػهٗ صؼٛوَج َقٍ ث

كٛل ًٚكُُج ثنومٕل فٙ ػصٌ ثنًؼهٕيجصٛز ٔيؾضًغ ث٢صصج٢س ثنقوٚغز  نكٙ ٢ َذاٗ يًٓشٍٛ ٔي ٛذٍٛ ػةٍ 

ّجفز ثنفؼم ٔث٠َضجػ  إنٗ مجًػ ثنؤًر ثنقٌكٛز ثنقٛز نهقضجًر ثنقوٚغز؟ عى كٛل َْةضطٛغ يٕثؽٓةز ثنضُجقضةجس 

ؼهٕيجصٛةز  قذةم اٌ َضقةوط ػةٍ ّةذم ثنةومٕل إنٛةةّ؟ ثنًؼاةور ٔثنؼًٛاةز ثنًٕؽةٕهر فةٙ هثمةم دُٛةز يؾضًةغ ثنغةًٕر ثنً

ٔفضٗ َفٓى فاٛاز ْةيث ثنًؾضًةغ  ٢دةو اٌ َةوًُ طذٛؼةز ثناةٕٖ ثنضةٙ صْةٛطٌ ػهٛةّ  ٔصةضقكى دُضةجةؼ ٔآعةجً عًٕصةّ 

 ثنًؼهٕيجصٛز.

ٌّ ُْةجر ثضةًق٢٣ً ٔصُجقصةجً فةٙ ثنضٕثصةم  فٙ ثنٕثقغ ٚؾو ثنًضودٌ فٙ ًكةجةَ يؾضًةغ ثنؼٕنًةز ثنًؼهٕيجصٛةز  ا

ٔثنًؼُةةٕ٘ دةةٍٛ ثنُةةجُ إنةةٗ هًؽةةز مطٛةةٌر ؽةةوثً  دةةجنٌتى يًةةج ٔفّةةٌِ ثنؼهةةى ثنقةةوٚظ يةةٍ ّٔةةجةم إػةة٣و  ثنٌٔفةةٙ

ٔثصصج٢س فجةاز ثنٌْػز ٔثنوقز  نٓج قوًر ٔثّؼز ػهٗ ثنضٕثصم ثنًجه٘ ػذٌ ثنقؤه  ًٔ ٚز يج ٚقوط فٙ ؽًٛةغ 

 ٕح ثٞمٌٖ.ثنذهوثٌ  ٔثنضؼٌ  ػهٗ ػجهثس ٔصاجنٛو )ٔاّجنٛخ فٛجر ٔيؼٛشز ٔطٌل صفكٌٛ  ثنشؼ

فاةةو ٍثهس "ثنؼٕنًةةز ثنًؼهٕيجصٛةةز" يةةٍ ثنْةةهٕكٛجس )ٔثنًًجًّةةجس  ثنٕٛيٛةةز ثنًؤهٚةةز إنةةٗ ثَ ةة٣ل ثنشةةؼٕح 

ٔثنًؾضًؼجس ػهٗ ىثصٓج  ٔث٢َطٕثء ػهٗ ػجهثصٓج ٔصاجنٛةوْج  ٔاَظًةز ثنًؼُةٗ ٔثنضفكٛةٌ ثننجصةز دٓةج  كًةج دةٌٍس 

ثنًجضٛز ٔثنضإقغ ثنغاةجفٙ ٔثنةوُٚٙ ٔثنطةجةفٙ ٔثنؾٓةٕ٘ ثنوػٕثس إنٗ ثنضًْل دجنضاجنٛو  –دشكم ّجفٌ  –إنٗ ثنؼهٍ 

إنةٗ ثنضصةفٛجس ثنؾًجػٛةز ثن٣إَْةجَٛز  -فٙ ثنكغٌٛ يٍ ثنذ٣ه  -ٔثناذهٙ ثني٘ قجه 
 

فهةى صَهْةٌ ثنؼُصةٌٚز ٔفٌكةجس 

ثنؼوثء نٟؽجَخ ٔث٢ػضوثء ػهٛٓى فٙ اٚز فاذز ّجداز كًج صًُٕ ثنٕٛو فٙ لم عًٕر ث٢صصج٢س ثنًؼهٕيجس ٔيؾضًةغ 

 ؼٕنًز.ثن

ْٔكيث ًُٕٚ ثنضطةًٕ فةٙ ْةيِ ثناٌٚةز ثنكَٕٛةز ثنضةٙ اَضؾٓةج يؾضًةغ ثنًؼهٕيةجس َقةٕ صكةٍٕٚ ػةجنًٍٛ يضُةجفٌٍٚ 

ٔيضُجقضٍٛ ٢ ػ٣قز ٞفوًْج دجٜمٌ: ػجنى ثنُنخ ثنًُويؾز هثمةم يؾضًةغ ثنًؼهٕيةجس ٔدفضةهّ  ٔثنضةٙ صْةضنوو 



 

   

ى ثٞتهذٛةز ثنًْةقٕقز يةٍ ّةكجٌ ثنًؼًةًٕر ثنه ز َفْٓج ٔثنًُطق َفّْ ٔصنضغ نًؼةجٌٚٛ يشةضٌكز ٔيٕفةور  ٔػةجن

 ثنيٍٚ ٚفاؤٌ صوًٚؾٛجً كّم ًكَٛر يجهٚز أ يؼُٕٚز فٙ ثنؼجنى  ٔصقٌيٓى يٍ اّٚز يٌؽؼٛز ّٛجّٛز ٔفكٌٚز ًٔٔفٛز.

ٔدجنُْذز نغ٣عز اًدجع ّكجٌ ثًٞق  ٚؼُٙ يؾضًغ ثنًؼهٕيجس اٍيز ثنٕٓٚز  ٔثَؼوثو ثنؾؤٖ يٍ ثنًصةوثقٛز 

ٔثنٛأُ  دم ثنْإط فٙ ثنذٌدٌٚز. ْٔيث ٚؼُٙ اَُةج ايةجو اٍيةجس ثؽضًجػٛةز ٔثقضصةجهٚز ؽوٚةور  ٔثناًٛز  ٔث٢ّض ٣ل

ّضضصجػو ٔصجةٌْج ٢فاجً َضٛؾز ٍٚجهر ثنضفجٔس ثنطذاٙ  ٔثًصفجع يؼو٢س ثنفاةٌ ٔثنًؾجػةز  ٔثٍهٚةجه َْةذز ثنذطجنةز 

ٙ ثنةي٘ ٌٚصفةغ فٛةّ ٔدشةكم يكغةل فٙ يؼظى هٔل ثنؼجنى ٔمصٕصجً ثنُجيٛز  كّم ىنل ٚقوط فٙ يؾضًغ ثنضاوو ثنضاُ

 يؼول ث٠َضجػ ٔث٠َضجؽٛز.

ة ًّ م ثنغةًٕر ثنًؼهٕيجصٛةز ٔثنؼٕنًةز ث٢قضصةجهٚز ٔثنؼجنًٛةز ثنذشةٌٚز اّٚةز يْةؤٔنٛز فجػهٛةز كًةج طذؼجً  َقٍ ٢ َق

ٌّ ثنؼهى شٙء يؾٌه مجلت يةٍ ث٠ًثهر ٔث٢مضٛةجً ثنُظةٌ٘ ٔثنؼًهةٙ ثنقةٌ. ْةٕ ػهةز يٕضةٕػٛز فقْةخ   ىكٌَج؛ ٞ

اٌ ٚنضغ ثٞيةًٕ كهٓةج نًُطةق ث٠هًثر ٔثنةٕػٙ ٔث٢مضٛةجً ثنْةهٛى ثنًُةضؼ  –يٍ فٛظ ثنًذوا  –ضٌق دّ نينل ٚف

 ٔثنٓوفٛز ث٠َْجَٛز ثنضٙ صضٕثفق إٚؾجدجً يغ ثناٛى ث٠َْجَٛز ثنٌفٛؼز ٔثنُذٛهز.

ىث ًٚكٍ اٌ َضْجءل: يج –دئشكجنٛجصٓج ٔصؼاٛوثصٓج ثنقجضٌر ٔثنًْضاذهٛز  –نينل ٔفٙ يٕثؽٓز ثنضقوٚجس ثنْجداز 

ٚفؼم ثنؼٌح ٔثنًْهًٌٕ  مصٕصجً آَى اصةقجح يشةٌٔع كةَٕٙ إَْةجَٙ فضةجً٘  اصةقجح اطٌٔفةز ًدجَٛةز 

شجيهز )كًج َٚػًٌٕ فٙ طٌٔفجصٓى ثنًفجًْٛٛز ثنضجًٚنٛز ٔثنقوٚغز  ٚؤيُةٌٕ داةوًصٓج ثنيثصٛةز ٔثنًٕضةٕػٛز ػهةٗ 

ثنًفةجًْٛٙ؟ ٔيةج ْةٙ فةٌكٛضٓى ثنغاجفٛةز قٛجهر ث٠َْةجَٛز ؽًؼةجء إنةٗ شةجطب ٔدةٌ ثٞيةجٌ ػهةٗ ثنصةؼٛو ثنٌٔفةٙ ٔ

ٔيُٓؾٛضٓى ث٢ؽضًجػٛز ثنضٙ ّةُٛطهإٌ ػهةٗ اّجّةٓج فةٙ يٕثؽٓةز صهةل ثنًض ٛةٌثس ٔثنضْةجًػجس ثنؼجنًٛةز ثنٓجةهةز 

ػهٗ ْيث ثنصؼٛو؟ ْٔم ْى يؤْهٌٕ كفجٚز نًٕثؽٓز ثنضق٢ٕس ٔثنًض ٌٛثس ثنؾيًٚةز ثنؾوٚةور فةٙ صةجًٚل ثنذشةٌٚز  

 س  ٔيج صطٌفّ يٍ إشكجنٛجس ٔيضطهذجس ػهٗ يْضٕٖ ثنقجضٌ ٔثنًْضاذم؟.دكم يج صقضّٕٚ يٍ ثّضقاجقج

ٌّ قةةٌثءر َاوٚةةز يضأَٛةةز ْجهةةةز ٔٔثػٛةةز نٕثقةةغ ثنقةةجل ثنؼٌدةةٙ ٔث٠ّةة٣يٙ ثنةةٌثٍْ  دًةةج ٚقضٕٚةةّ يةةٍ ْٛجكةةم  إ

ثقضصجهٚز ٔدُٗ ثؽضًجػٛز ّٔٛجّٛز ٔعاجفٛز  ّٕ  صؾؼهُج فٙ يٕثؽٓةز فاةجةق مطٛةٌر تٛةٌ يطًتُةز ػهةٗ صةؼٛو 

ضاذم فجل صهل ثنًؾضًؼجس ثنًضؼذز  فٙ ثنؼ٣قز يغ ثنةيثس ثنقضةجًٚز ث٠ّة٣يٛز يةٍ ؽٓةز  ٔيةغ ثنةوثةٌر فٌكز يْ

ٌّ ثنؼٌح ٔثنًْهًٍٛ ْٚةاطٌٕ نّٟةل  صقةش صةأعٌٛ ا٘  –فةٙ ٔثقؼٓةى ثنةوثمهٙ  –ثنؼجنًٛز يٍ ؽٓز امٌٖ  فٛظ إ

ٌّ ْةيث ثنٕثقةغ ثنؼٌدةٙ ٔث٠ّة٣يٙ ػًٕيةجً ٢ ٚذةٌٍ يةٍ مة٣ل  ػُٕثَةّ ثنكذٛةٌ كاةٕر إقهًٛٛةز أ ٔثقغ آمٌ ؽوٚةو  ٞ

ّ٘ فٌٚق نْٛٛطٌ  ػجنًٛز فٛٓج يٍ ثنغٌٔثس ٔثنطجقجس ثنشٙء ثنكذٌٛ  دم ٚذٌٍ يضُجفٌثً ٔيضشظًّٛج  ًٚكٍ اٌ ٚهضاطّ ا

 ػهٗ أضجػّ ٔيٕثقؼّ ٔعٌٔثصّ.



 

   

ٌّ ًهٔه افؼةجل ثنذهةوثٌ ثنؼٌدٛةز ٔث٠ّة٣يٛز ػهةٗ ينةجطٌ ٔصقةوٚجس ثنؼٕنًةز   ٔيٍ م٣ل ىنل  ٣َفظ كٛل ا

ٔثنغًٕر ثنًؼهٕيجصٛز  ٔثنضاُٛز ثنقوٚغز  صنفق اشةو ث٠مفةجل فةٙ إهًثر فؾةى ثنضقة٢ٕس ثنؼجنًٛةز ثنْةٌٚؼز  إضةجفز 

إنٗ ػوو شؼًْٕج دٕؽٕح ثنًذجهًر ثنقضجًٚز ثنفًٕٚز فٙ ثنضكٛل ث٠ٚؾجدٙ يغ فجؽجس ثنٕثقغ ٔثنقٛجر ثنًْضؾور. 

ٙ طذاضٓةج فةٙ دهةوثَُج ثنقكٕيةجس ٔثنةُظى ثنضْةهطٛز إنةٗ طذٛؼةز ثنْٛجّةجس ثنضة –فةٙ فاٛاضةّ  –ٔٚؼٕه ْيث ث٠مفةجل 

ثناجةًز  فٛظ ثصني ث٠ص٣ؿ شكم صُفٛي ٔصطذٛق دٌَجيؼ ثنضصقٛـ ثنٓٛكهٙ ثنًفٌٔضز يٍ قذم ثنًؤّْجس ثنًجنٛز 

 ثنؤنٛز. 

ٔقو اّهٖ ىنل )فٙ لم تٛةجح فٛةجر هًٚاٌثطٛةز صةقٛقز  ٔثَؼةوثو اٚةز يٌثقذةز شةؼذٛز  إنةٗ ثّةضذوثل شةٌكجس 

داطجع مجل صْٛطٌ ػهّٛ ثنًجفٛجس ثنًجنٛز  ٔثنٌاًّجل  –دْذخ ثنٌْقجس  ّٕٔء ث٠هثًر  –و ثنًفهْز ثناطجع ثنؼج

يغةم ثصقةجه  –ثنًضجًح. ٔدجءس ؽًٛغ ثنًقج٢ٔس ثنٌثيٛز إنٗ مهةق صكةض٣س ثقضصةجهٚز ػٌدٛةز شةجيهز أ ؽٕٓٚةز 

ػهةٗ اهثء ثنةٕطٍ ثنؼٌدةٙ فةٙ دجنفشم ثنيًٚغ. ٔٚظٌٓ ىنل  –ثنً ٌح ثنؼٌدٙ  ٔيؾهِ ثنضؼجٌٔ ثننهٛؾٙ  ٔتٌِٛ 

ثنًٛجهٍٚ ث٢قضصجهٚز ٔثنضاُٛز ٔثنؼهًٛز ٔث٢ؽضًجػٛز ٔثنغاجفٛز اٚضجً؛ ا٘ صهل ثنًظجٌْ ٔثنًؼطٛجس ثنضٙ صقّوه يكجَز 

 ثنؤل ٔيٕقؼٓج فٙ ثنٕثقغ ثنؼجنًٙ ثنؾوٚو.

اةٕيٙ ثنؼٌدةٙ ٔن ز ثًٞقجو ٔث٠فصجةٛجس ثنوقٛاز فٙ ْيث ثنًؾةجل ادهةغ يةٍ ثنٕصةل؛ ففةٙ صاٌٚةٌ ثنًةؤصًٌ ثن

ٌّ ثقضصجه ثٞقطجً ثنؼٌدٛز ٚإو ػهٗ ع٣عز قطجػجس ًةْٛز ْٙ ثنضشةٛٛو  ٔثنةُفظ  1997نؼجو  و صشٌٛ ثًٞقجو إنٗ ا

  61  يهٛةجً ه٢ًٔ صةوفغ يُٓةج ثنذهةوثٌ ثنؼٌدٛةز يةج دةٍٛ )121ٔثنًَثػز. ٔصذهغ قًٛز ث٢ّضغًجً فٙ قطجع ثنضشٛٛو )

ثناطجع ُّٕٚجً. اّيج صُجػز ثنةُفظ  فة٣ ٚةَثل ثنؼةٌح ْٚةضًٕهٌٔ ؽًٛةغ    يهٛجًثً عًٍ يْضًٕهثس اؽُذٛز نٓيث71ٔ)

يوم٣صٓج ثنفُٛز ٔصاُٛجصٓج ثنًطهٕدز ػهٗ ثنٌتى يٍ ئًٌ يتز ٔػشٌٍٚ ػجيجً ػهٗ لٓةًٕ ْةيِ ثنصةُجػز. ٍٔثهس 

قضصةةجه ْةيِ ثًٞقةجو فجنٛةجً  دْةذخ ثنَٚةةجهثس ثنْةكجَٛز  ٔػةوو صةٕطٍٛ ثنًؼٌفةز ثنؼهًٛةةز  ٍٔٚةجهر ث٢ػضًةجه ػهةٗ ث٢

 ثنٌٚؼٙ ثناجةى ػهٗ دٛغ ثنغٌٔر )كًجهر مجو  ياجدم ثنقضجًر ث٢ّض٣ٓكٛز. 

يهٛجً ه٢ًٔ ايٌٛكٙ ّةُٕٚجً. اّيةج ثناطةجع ثنًَثػةٙ  فٓةٕ اكذةٌ  41إنٗ  21ٔصضٌثٔؿ قًٛز ْيِ ثنٕثًهثس يٍ 

قًٛضةّ َقةٕ ػشةٌٍٚ ثنًْضنويٍٛ نهٛو ثنؼجيهز  ٔيغ ىنل صْضًٕه ثٞقطجً ثنؼٌدٛز يٍ ثنًُضؾجس ثنًَثػٛةز يةج صذهةغ 

يهٛجً ه٢ًٔ فٙ ثنؼجو اٚضجً. ٔٚؼَٔ صاٌٌٚ َشٌِ صُؤل ثنُاو ثنؤنٙ ]ًثؽغ: يٍ اؽم يْةضاذم افضةم... ثمضٛةجً 

[ ْيث ثنٕضغ إنٗ ثٍٞيز ث٢قضصجهٚز ثنضٙ 1997ث٢ٍهْجً فٙ ثنشٌل ثّٞٔظ ٔشًجنٙ افٌٚاٛج )ه.و : ثنصُؤل  

ٌّ ّذخ ْيِ ثٍٞ ػةجي٣ٌ  –ثنضةٙ ثّةضًٌس مة٣ل ثنْةُٕثس ثنؼشةٌ ثنًجضةٛز  –يز ػٌفٓج ثنٕطٍ ثنؼٌدٙ  ٌٖٔٚ ا

 ًةْٛجٌ؛ ًْج ثَٓٛجً اّؼجً ثنُفظ  ٔثَنفجق ث٠َضجؽٛز.



 

   

ثنؼٌدٙ ٔث٣ّ٠يٙ  فئَُج ٣َفظ ٔؽٕه اٍيز ػهًٛز ٔثضقز صظٌٓ فةٙ  أّهب فٖ ه٘داى البحذ الؼلوٖ ّالخقٌٖ

ٔثنضؾةجًح ثنًنضهفةز  ٔثّةضغًجًْج فةٙ يٛةوثٌ تٛجح يُظٕيز ػٌدٛز ٔإ٣ّيٛز يضكجيهز نُاةم ثنًؼةجً  ٔثننذةٌثس 

ثنضًُٛز ثنفٌهٚةز ٔثنؾًجػٛةز  ٔػُةويج ٌَثؽةغ ثٞهدٛةجس ثنؼهًٛةز ثننجصةز دوثًّةز ثنًشةجكم ٔثنضقةوٚجس ثنضةٙ صٕثؽةّ 

يْةةٌٛر ثنذقةةظ ثنؼهًةةٙ نةةوُٚج  َؾةةوْج صاةةًٌ دأَةةّ ٢ ٕٚؽةةو ػُةةوَج دقةةظ ػهًةةٙ فاٛاةةٙ دْةةذخ ْشجشةةز ٔضةةؼل 

ثنًْةضٕٚجس ثٞكجهًٚٛةز  ٔثَؼةوثو ثنقٌٚةجس ثنفكٌٚةز ٔثٞكجهًٚٛةز فةٙ يؾضًؼُةج  ثنًؤّْجس ثنؼهًٛز ثناجةًز  ٔضؼل

ث٣ّ٠يٙ  ٔػوو صٕفٌ ثنًُجك ثنْٛجّٙ ثن٣ًةى َٔاو يٌهٔهٚز ثنذجفظ ٔصنجىنةّ ػةٍ ثنؼًةم َظةٌثً ناهةز صؼٕٚضةّ 

ز ثنقاٛاٛةةز ٔفةجفَِ ثنًةةجه٘  ثٞيةةٌ ثنةةي٘ ٚةؤه٘ إنةةٗ ثَنفةةجق ػةةوه ثنذةةجفغٍٛ ثنؼهًٛةٍٛ ثنًشةةض هٍٛ دةةجنذقٕط ثنؼهًٛةة

 ياجًَز يغ ثنؤل ثنًضاويز.

ٌّ ثنقٛةةجر ثنْٛجّةةٛز ثنؼٌدٛةةز ٔث٠ّةة٣يٛز فةةٙ ثنٕقةةش ثنقجضةةٌ  ّػلةةٔ الوسةةخْٓ الس٘بالةةٖ، ٔكُضٛؾةةز  –َؾةةو ا

قو اصذقش يصذٕتز  ػهةٗ ٔؽةّ  –نضجًٚل طٕٚم يٍ يًجًّجس اّجنٛخ ثنآٌ ٔثنض ظ ػهٗ ث٠َْجٌ ٔثنًؾضًغ 

ؽجَخ ثنْهطجس ثنًٌّٛز ثنقجكًز  ٔدؼ  قٕٖ ثنًؼجًضز. دةجنٌتى يةٍ  ثنؼًٕو  دجنوو ٔثنؼُل ثنًضجه ثنًضذغ يٍ

ثٞؽٕثء ث٠ٚؾجدٛز ثنضٙ اعجًصٓج يٕؽز ثنغًٕثس ثنؼٌدٛةز )عةًٕثس ثنٌدٛةغ ثنؼٌدةٙ  ثنضةٙ صقٕنةش فةٙ دؼة  ثنذهةوثٌ 

 نشضجءثس قجًّز.

ّ٘ َشةجط أ فٌكةز ًٚكةٍ ا ٌ صاةٕو دٓةةج ٔٚذةؤ ىنةل ٔثضةقجً يةٍ مةة٣ل صقفةظ ثنةؤل ثنؼٌدٛةز دأتهذٛضٓةج ػهةةٗ ا

يُظًز فإل ث٠َْجٌ  ػهٗ ثنٌتى يٍ صٕقٛغ يؼظى ثنؤل ثنؼٌدٛةز ٔث٠ّة٣يٛز ػهةٗ يٕثعٛةق َٔصةٕل يؼجْةور 

ٌّ صهل ثنؤل نى  ٌّ ثن جنخ ػهٗ ىنل ا فإل ث٠َْجٌ ثنؼجنًٛز  ٔإػ٣ٌ ثنضَثيٓج ٔصؼٓوْج دجفضٌثو صهل ثنقإل  إ٢ ا

ثنْٛجّةٛز ٔثنغاجفٛةز ٔث٠ػ٣يٛةز ثنوثمهٛةز نهضكٛةل ث٠ٚؾةجدٙ يةغ صؾٌ اّٚز صؼو٣ٚس ؽوٚةور ٔفاٛاٛةز ػهةٗ صشةٌٚؼجصٓج 

شٌٔط ٔافكجو ْيِ ث٢صفجقجس  كًج آَج ٢ صهضَو يطهاجً دضاوٚى ثنضاجًٌٚ ثنؤًٚز ثنًطهٕدز يُٓةج دشةأٌ كٛفٛةز صطذٛةق 

ٌّ يؼظةى صهةل ثنةؤل  ث٢صفجقٛجس ثننجصز دقإل ث٠َْجٌ إنٗ ثنهؾجٌ ٔثنًُظًجس ٔثنٓٛتجس ثنًنضصةز  فٛةظ َؾةو ا

نوٚٓج ّؾ٣س ٔيهفجس ٔثصٓجيجس ؽجَْر نكم يٕثطٍ ٚؼٛش فٙ هثمم اؽٕثةٓج  إضجفز إنٗ ٔؽٕه آ٢  يؤنفةز يةٍ 

 ثٞشنجل ثنًْؾٍَٕٛ نًؾٌه صؼجًق آًثةٓى ثنْٛجّٛز يغ ّٛجّز ثنؤنز ثنضٙ ٚؼٛشٌٕ فٛٓج.

 –ثنؼةٌح ٔثنًْةهًٍٛ  –ٔفٙ يٛوثٌ ثنْٛجّجس ثننجصز دجنقفجل ػهٗ ثٞيٍ ثننجًؽٙ  َؾو اَُج مْةٌَج َقةٍ 

ثننْجًر ثنكجيهز نًؼٌكز ثن٣ْو  دؼةو فشةهُج ٔمْةجًصُج نًؼٌكةز ثنقةٌح يةغ إّةٌثةٛم دْةذخ ػؾةَ فكٕيجصُةج ػةٍ 

 صٕفٛو صفٕفٓج  ٔصٕفٛوْج ػهٗ قضجٚجْج ثّٞجّٛز.

ْيث ْٕ ثنٕثقغ ثنقاٛاٙ نهؼجنى ثنؼٌدٙ ٔث٣ّ٠يٙ ػًٕيجً  ْٕٔ ٔضغ ّهذٙ ّّٔٛب دكةّم ثنًاةجِٚٛ  ٢ٔ ٚذشةٌ 

ّ٘ مٌٛ فٙ ثنقجضٌ أ فٙ ثنًْضاذم  ْٕٔ ٚؼكِ د فشهُج ٔإمفجقُج ثنيًٚغ فٙ دهًٕر ّٛجّةجس  –فٙ ٔثقغ ثٞيٌ  –أ



 

   

ًٔهٔه افؼجل إٚؾجدٛز َٔجؽؼز ػهٗ ثنضقوٚجس ثنؼجنًٛز ثنؾوٚور ٔػؾَْج ػٍ ثنًٕثءيز ٔثنضكٛل يغ يض ٌٛثس ثنٕثقغ 

 ٌ يٍ ػاوٍٚ.ثنؼجنًٙ )مصٕصجً ثنؼٕنًز  ثنضٙ دواس صظٌٓ ي٣يقٓج يُي اكغ

ثنضنهةةٙ ػةةٍ ثػضاجهثصُةةج ٔيذجهةُةةج ّٔةةهٕكُج  –يةةٍ مةة٣ل ثّةةضنوثيُج نكهًةةز "ثنضكّٛةةل"  –طذؼةةجً  َقةةٍ ٢ ٌَٚةةو 

ثنقضجً٘ ٔثناًٛةٙ فةٙ ّةذٛم إًضةجء ََػةجس ٔاْةٕثء ػصةٌَج ثنًٓةُٕٔ ٔثنًُذٓةٌ دؼاةور ثنؾوٚةو  ٔثنضؼصةٌٌ 

ثنًٕضةٕػٙ ثنًغًةٌ ٔثنًُةضؼ نقضةًٕ ثٜمةٌ  ثنًَّٚل ٔثن٣يؼإل  ٔنكُُج ٌَٚو دّ اٌ َؼًم ػهةٗ إٚؾةجه ثنًؼةجهل

ثنًْةةضًٌ ٔثنًضكةةًٌ فةةٙ دٛتضُةةج ٔفضةةجةُج ثنغاةةجفٙ ٔثنْٛجّةةٙ  ٔث٠ػ٣يةةٙ  ٔث٢قضصةةجه٘  ٔىنةةل يةةٍ هثمةةم ٔػُٛةةج 

ٔصٌثعُةةج َْٔةةٛؾُج ث٢ؽضًةةجػٙ ثنًؼذةةٌ ػةةٍ فاٛاةةز صصةةًٕثصُج ث٠َْةةجَٛز ثٞصةةهٛز ػةةٍ ثنقٛةةجر ٔث٠َْةةجٌ ٔثنٕؽةةٕه. 

 –ٙ ٔثنضكٛل يغ ػصٌ ثنؼٕنًز  ٔثنضؼجيم يؼّ ده ز ثنؼام ٔيُطق ثنٕػٙ ٔثنؼهى فٙ إطجً ثنْؼ –فجنًطهٕح ُْج 

ْةةٕ اٌ َشةةجًر )يةةٍ يٕقةةغ ث٢َفضةةجؿ ثنًضةةٕثٌٍ  فةةٙ صةةُغ فضةةجًر ثنؼةةجنى  َْٔةةضؾٛخ إٚؾجدةةجً نقٌكٛةةز ثنْةةؼٙ 

 ثنقضجً٘ ثنؼجنًٙ  نُكٌٕ ؽَءثً فجػ٣ً ٔيُضؾجً  ٔنِٛ يْضٓهكجً أ يضطف٣ً كًج ْٕ ٔثقغ ثٌٜ.

ث٢صؾةةجِ  َةةٌف  اٌ صكةةٌٕ ثّةةضؾجدجصُج نضقةةوٚجس ثنؼٕنًةةز يؾةةٌه دٛجَةةجس يشةةككز أ يُةةيًر دضهةةل  ضةةًٍ ْةةيث

ثٞمطجً يٍ دجح ثنشضى ٔثنهؼٍ ٔث٢صٓجيجس ثنؾجَْر  فٓيث يُطق ثنضؼفجء ثنيٍٚ ٢ ًصٛو نٓى يؼٌفٛجً ٔفضجًٚجً  

ٌّ ػجنًُةج َّٞ يج نى صاى يؾًٕػز ػٌدٛز ٔإ٣ّيٛز يضضجيُز دضُْٛق مططٓةج ثنضًُٕٚةز ّٔٛجّة جصٓج ث٢قضصةجهٚز  فةئ

ثنؼٌدةةٙ ٔث٠ّةة٣يٙ ّٛفشةةم فشةة٣ً ىًٚؼةةجً فةةٙ يٕثؽٓةةز صقةةوٚجس ثنًُجفْةةز ث٢قضصةةجهٚز ثنؤنٛةةز  ٔيٕٛنٓةةج نهًُٓٛةةز 

 ٔثنْٛطٌر  كًج ٚؼذٌ ػٍ ىنل ثنٕثقغ ثنقجنٙ  ّٕثء صّى ثٞيٌ فٙ إطجً ثنؼٕنًز  أ فٙ إطجً َظجو ػجنًٙ آمٌ.

ٌّ ثنًٕ ثؽٓز نْٛش يغ ثنؼٕنًةز ٔإفٌثٍثصٓةج ثنيثصٛةز ٔثنًٕضةٕػٛز  دقةو ىثصٓةج داةوً يةج يٍ ُْج ػهُٛج اٌ َفٓى ا

ْٙ يٕثؽٓز يغ ثنُفِ ٔثنيثس ثنقضجًٚز ث٣ّ٠يٛز. ْيِ ثنًٕثؽٓز يةغ ثنةيثس ثنقضةجًٚز نهًْةهًٍٛ صاضضةٙ يُةج 

ذُٛةةجٌ صؼًٛةةق ثنقةةِ ثنُاةةو٘  ٔصةةٕفٌٛ ثنشةةٌٔط ٔثنًُجمةةجس ثنًُجّةةذز ثنضةةٙ صْةةًـ نُةةج دًٕثؽٓةةز ٔثقةةغ قةةجةى قةةٕ٘ ثن

ٔثنإثػو  فُقٍ َوًر ّهفجً اَُج ُّٕثؽّ يؾًٕػز يٍ ثنضقوٚجس ػهٗ اكغٌ يةٍ صةؼٛو  نةينل ٢ َْةضطٛغ يٕثؽٓةز 

ْيِ ثنضقوٚجس ػهٗ ثنًْضٍٕٚٛ ثناٌٚخ ٔثنذؼٛو  إ٢ إىث ٔثؽُٓج قذم ىنل ثنيثس ًٔ ٚضُج يةٍ يُظةًٕ ث٠ّة٣و َفْةّ  

ؼٕنًز".يج ٚشكم ّٔٛهضُج ثنغاجفٛز  أ ثنؼاجةوٚز نًٕثؽٓز "ثن
9
  

ثنؼٕنًز صقغُج ػهٗ يٕثؽٓز اٍيز عاجفضُج ث٣ّ٠يٛز ثنضةٙ يةٍ ادةٌٍ يظجٌْْةج َاةو ثنقٌٚةز فةٙ ْةيِ ثنغاجفةز  

ْٔيث ثنُاو نّ يصوًثٌ: أنًٓج ٚضؼهق دجَٞظًز ث٢ّضذوثهٚز تٌٛ ثنوًٚاٌثطٛز ثنضٙ ٢ صضٛـ ثنقٌٚجس ثنضًٌٔٚز 
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ٔعجًَٛٓج ىُْٛز ثنضقٌٚى ثنوُٚٛز ٔػوو صقوٚو يْجفز ثنًًْٕؿ ٔثنًًُٕع  ثن٣ٍيز نهضؾوه ثنغاجفٙ ٔثنفجػهٛز ثنغاجفٛز  

 ْٔيِ ثنيُْٛز تٌٚذز صًجيجً ػٍ طذٛؼز ث٣ّ٠و ثنفكٌٚز ٔثنؼاجةوٚز.

ٌّ ثنًذجهًر ثّٞجّٛز  فٙ ػًهٛز يٕثؽٓز ينجطٌ ثنؼٕنًز  ٔصقوٚجس ثنذُجء ثنقضةجً٘ ثنؼٌدةٙ ٔث٠ّة٣يٙ  –إ

م٣ل إٚؾجه ػ٣ػ َٓجةٙ فّؼجل ٍٞيجس ثَٞظًز ثنْٛجّٛز ثنقجكًةز فةٙ دهةوثَُج ٚؾخ اٌ صُطهق اّجّجً يٍ  –ثنًضٍٛ 

ٌّ صهةل  ثنؼٌدٛز ٔث٣ّ٠يٛز؛ دًؼُٗ ّهٕر طٌٚق ثنقْى ثنْٛجّٙ  يٍ اؽم دُجء هٔل هًٚاٌثطٛةز يوَٛةز  دجػضذةجً ا

ُٛةز ٔػْةكٌٚز ثنؤل ٔثَٞظًز ثنشًٕنٛز ٢ صةَثل يًُٓٛةز ػهةٗ ثناةٌثً ثنْٛجّةٙ ٔثنغاةجفٙ ٔث٠ػ٣يةٙ دصةًٕر اي

 ينٛفز ٔيٌػذز. 

طذؼجً  نِٛ ثنًطهٕح فاظ اٌ صؼضٌ  صهل ثنؤل ايجو شؼٕدٓج دجنفشم ثنيًٚغ ثنةي٘ نقةق دْٛجّةجصٓج ٔمططٓةج 

ثنضًُٕٚز ٔثنْٛجّٛز ٔث٢قضصجهٚز ثنضٙ يجًّضٓج ػهٗ يوٖ ػإه طٕٚهز  دم اٌ صفضـ أ صؾذٌ ػهٗ اٌ صفضـ ثنًؾجل 

كًةٕثطٍ فةٙ ثنضؼذٛةٌ ػةٍ آًثةةّ دكةم شةفجفٛز ٔفٌٚةز دؼٛةوثً ػةٍ ث٢ػضاةجل  ثنٕثّةغ ايةجو يًجًّةز ث٠َْةجٌ نقإقةّ

ث٢ػضذجطٙ  ٔيًجًّز ينضهل صًٕ ٔاّجنٛخ ثناًغ ٔثنضؼيٚخ ضوِ  ٔصٕفٌٛ ثنضًجَجس ثناجََٕٛز نّ ٔنهًؼجًضةز 

 ثنْٛجّٛز  ٔثٞمي دْهطز ثنإثٍَٛ  ٔصٍٕٚغ ثنْهطجس  ٔيذوا ثنضوثٔل ثنْهًٙ نهقكى.

َْةضنٌػ افضةم ٔاْةى يةج صنضََةّ ىثصُةج ثنغاجفٛةز؛ ا٘ اٌ َؤّةِ نغاجفةز إَْةجَٛز ػًٛاةز إىٌ  ثنًطهٕح ْٕ اٌ 

ثنؾةةئً ثنًؼٌفٛةةز نؾٓةةز اصةةجنضٓج ث٠ّةة٣يٛز ثنًُفضقةةز  عاجفةةز ؽوٚةةور صنةةٕق تًةةجً يٕثؽٓةةز ثنٕثقةةغ ث٢ؽضًةةجػٙ 

م٣ل ػًهٓج ػهةٗ ا٢ ٔثنْٛجّٙ ث٢ّضذوثه٘ ثناجةى  ٔاَظًضّ ثنً هاز ثنضٙ صؼًم ػهٗ إفْجه ْٔوو ثنغاجفز َفْٓج يٍ 

ٚكةةٌٕ نهغاجفةةز ّةةهطز ػهةةٗ ث٠طةة٣ل  فةةٙ ياجدةةم ّةةهطز ثَٞظًةةز َفْةةٓج ثنضةةٙ صأّْةةش ػهةةٗ ثنؼصةةذٛز ٔثناذهٛةةز 

ٔثنؼشجةٌٚز. ٔيٍ م٣ل ىنل ًٚكٍ اٌ َنٕق اؽٕثء "ثنضقو٘ ًٔه ثنضقو٘"  َٕٔثؽةّ ّةهذٛجس ثنًٌفهةز ثنٌثُْةز 

 –دضقوٚجصةّ ٔصُٕػجصةّ  –يصةوًْج ثٞٔل  ٔثنؼصةٌ  دئَضجػ عاجفز مجصز صؼضذٌ ث٣ّ٠و كٕػجء فضجً٘ ٔإَْةجَٙ

يصوًْج ثنغجَٙ. فٓم َؾٌ  ػهٗ يٕثؽٓةز ىثصُةج كشةٌط يْةذق نًٕثؽٓةز صقةوٚجس ثنؼٕنًةز ٔثنٕٓٚةجس ثنغاجفٛةز فةٙ 

 ػًق يؾضًؼجس ثنغًٕر ثنًؼهٕيجصٛز؟. 

ٌّ فكٌر ثنؼجنًٛز  كًةج  –ٌّ ث٠ّة٣و ّضْجػوَج كغٌٛثً ػهٗ صقاٛق ْيث ثنٓو   ٞ –ثنضٙ صنضهل ػٍ ثنؼٕنًز  –إ

هٍٚ ػجنًٙ قذم اٌ ُٚشأ يصطهـ "ثنؼٕنًز"  ٔػاٛةور ث٠ّة٣و صًغةم هػةٕر ََٔٔػةجً َقةٕ ثنؼجنًٛةز  –ْٕ يؼٌٔ  

ث٠َْجَٛز  َٞٓج ٢ صٌٚو ن١َْجٌ اٌ ٚقصٌ ؽٓوِ ٔٔػّٛ ٔفٌكضّ ثنْٛجّٛز ٔثنغاجفٛز فٙ هثةٌر ي هاز  دم صٌٚو نةّ 

 اٌ ُٚطهق إنٗ ًفجح ث٠َْجَٛز كهٓج.

 ٗب أِٗب الٌبس إًٖ زالْل ه إل٘انقل  : 158)ثٞػٌث.  



 

   

 ًّهب أزاللٌبل إال يبفت للٌبس بو٘ساً ًّرٗسا  :117)ثَٞذٛجء.  

 ًّأزاللٌبل للٌبس زالْالً ّيفٔ ببهلل شِ٘دا  :79)ثنُْجء.  

ٌّ كٌٕ صؼجنٛى ثناٌآٌ ثنكٌٚى يؼضًور ػهٗ ياضضٗ ثنفطٌر ث٠َْجَٛز ثنضٙ فطٌ هللا ػهٛٓج دُٙ  ثنذشٌ كهٓى  ٚوّل إ

ٌّ ثنقكى  إىث كجٌ يٕضٕػجً ػهٗ طذق ثنفطٌر  -كًج ٚإل افو ثنًفكٌٍٚ ثنًْهًٍٛ –ػهٗ ػجنًٛز ًّجنز ث٣ّ٠و  ٞ

ث٠َْجَٛز ثنًٕؽٕهر فٙ ؽًٛغ ثٞفٌثه  ف٣ ٔؽّ ٢مضصجصّ دئقهٛى هٌٔ إقهٛى أ شؼخ هٌٔ شؼخ  ٔث٣ّ٠و َفّْ 

ٌّ دجنؼصذٛز ثناذهٛز  دم فجًدٓج ٔ فجًح كم ََٔع صؼصذٙ  فٙ لّم إًٚجَّ دٕفور ثّٞيز ػهةٗ قًٛٓةج ٔيذجهةٓةج نى ٚا

ع ثنؾُِ ثنذشٌ٘ ) ّٕ .. ؛ ا٘ ثنوػٕر إنٗ ثنضٕفو ٔثنٕفةور فةٙ لةم ّخلقٌبين شؼْببً ّقببيل لخؼبزفْاث٠َْجَٛز  ٔصُ

الٌبس، إّى ه  أِٗبثنضُٕع  ٔإًٚجَّ ثنؼًٛق دضًٌٔر ثنقفجل ػهٗ ثنضُٕع ضًٍ هثةٌر ثنٕفور. كًج قجل ثنٌّٕل: "

"  أذُ  ػٌان ًخْة الجبُل٘ت ّحفبخسُب بآببيِب، أال إًان هي   م، ّ  م هي ا٘ي، أال إّى خ٘س ػبب  ه ػبةد احقةبٍ

 ".فإى الٌبس صٌفبى؛ إّهب أخ لن فٖ الدٗي، أّ ًظ٘س لن فٖ الخلقٔقٕل ث٠يجو ػهٙ: "

ٌّ ثنؼةجو ٚض ةّيٖ يةٍ ْٔيث ٚضضـ يٍ م٣ل صشةٌٚؼجس ث٠ّة٣و؛ فٓةٙ ٢ صه ةٙ ثننةجل اية جو ثنؼةجو  دةم صةٌٖ ا

اٌ ٚضقةةٌر  –فًٛةةج نةةٕ ثّةةضطؼُج صقٌٚكٓةةج ٔإهثًصٓةةج  –ثننةةجل  ٔنةةينل َقةةٍ َفٓةةى ثنؼٕنًةةز فةةٙ ثنُطةةجل ث٠ّةة٣يٙ 

 ث٠َْجٌ فٙ ثنؼجو يغ ث٢ّضفجهر يٍ تُٗ ثننجل  نضكٌٕ ُْجر ٔفور ػجنًٛز إَْجَٛز فٙ ثنضُٕع. 

ٌّ ثنؼجنًٛز  ػًهٛز ن٣ّ١و صضقٌر ػهٗ طٌٚق صٕؽّٛ ثنُجُ ٔهػٕصٓى ن٣ّ١و  ػهٗ ثنٌتى يٍ كَٕٓج صفز –إ

صقضةجػ إنةٗ ث٠يكجَةجس ٔثنْةذم ثنضةٙ صكفةم نٓةج ثنضؾةيً ٔث٢يضةوثه فةٙ  –دصٌ  ثنُظٌ ػٍ ثنه ز ٔثنهٌٕ ٔثنؾةُِ 

ّجفز ثنقٛجر كهٓج  ٔصؤْهٓج نهًضٙ قويجً فٙ ّذٛم صقاٛق مصٕصٛضٓج ثنيثصٛز ػهٗ اًق ثنٕثقغ ثنؼجنًٙ. نينل ٢ 

ٌّ ث٣ّ٠و هٍٚ ػجنًٙ  دم ٚؾخ اٌ َؤِّ ؽٛوثً نضقاٛق  –فٙ ْيث ثنًؾجل  –ٚكفٙ  اٌ َؼهٍ َٔصٌؿ ػهٗ ثنًٟ دأ

ْيث ثنٓو  يٍ م٣ل ثّضُٓجق ٔثقغ ثنؼٌح ٔثنًْةهًٍٛ ػهةٗ اّةِ ؽوٚةور ٔثػٛةز ٔيقكًةز ًٔصةُٛز يةٍ ثنفؼةم 

 ضٌ يوَٛجً ٔػًٌثَٛجً.ثنؼا٣َٙ ٔثنؼهًٙ  ٔثنذُجء ثنضًُٕ٘ ثنذجػظ ػهٗ ث٢ٍهْجً ٔثنضاوو ٔثنضق

ٌّ ّهٕر طٌٚق ثنضؾوٚو  ٔصؾجٍٔ ثنكغٌٛ يٍ ثننطٕط ثنقًٌثء ثنغاجفٛز ثناوًٚز قو دجس ٚشةكم فجنٛةجً  إَُج َؼضاو ا

فجؽةةز عاجفٛةةز يهّقةةز ٔضةةًٌٔٚز  ٔثنضؾوٚةةو ْةةٕ ًه فؼةةم ػهةةٗ ّةةكٌٕ ٔؽًةةٕه ثنقجنةةز ثنٌثُْةةز نهغاجفةةز ثنؼٌدٛةةز 

اةش فٛٓةج فجنةز ثنْةٌه ثنضةجًٚنٙ ٔث٣ّ٠يٛز ثنضٙ تهخ ػهٛٓج طجدغ ثنُام ٔثنض ًّ اهٛو ٔثٞنفز يغ ثنؼةجهر ٔثننطةأ  ٔصؼ

 ثنقٌفٙ ػٍ ثنًجضٙ ٔػٍ ثٜمٌ.

ٌّ ثصّذجع طٌٚق ثنُاو  يٍ اؽم ّو ثنغ ٌثس ثنفكٌٚز ٔثنؼًهٛز ثنكغٌٛر ثنضٙ ُٚفي يةٍ م٣نٓةج ثٜمةٌ  –كًج َؼضاو ا

ٌّ ثنفكٌ ثناوٚى ٢ َٚثل ٚقظةٗ دجناوثّةز ُٚؼّو افو اْى ًكجةَ فٌكز ثنضؾوٚو ثنًفضٌضز  مصٕص –إنٗ يصجنقُج  جً ا



 

   

شذّ ثنًطهاز نوٖ ثن جنذٛز ثنؼظًٗ يٍ ثنُجُ  ٔثنفكٌ ثنقوٚظ اٚضجً اصذـ نّ هػجصةّ ًٔيةٍِٕ ثنةيٍٚ ٚاّوّةَّٕ يةٍ 

ٌّ نهضاةوِٚ فةٙ دٛتضُةج ثنغاجفٛةز صةٛ ز يَهٔؽةز  صاةوِٚ نهًجضةٙ  ٔصاةوِٚ نه ةٌح.  م٣ل ثَذٓجًْى دجن ٌح؛ ا٘ ا

ٌّ صقهٛم ٔيُٓةج  –ثنٕثقغ ٔثنٕضغ ثنٌثٍْ  صقه٣ًٛ َاةوٚجً يذجشةٌثً  ٔثنُظةٌ فةٙ ثنضقةوٚجس ثنٌةْٛةز نهؼصةٌ  نينل  فئ

دكم يج نوُٚج يٍ ينٌَٔ فكٌ٘ صٌثعٙ قوٚى  ٔدكم يج ٚأصٙ إنُٛج يةٍ َاةم نهفكةٌ ثن ٌدةٙ ثنقةوٚظ  ًدًةج  –ثنؼٕنًز 

 –ّةهذٛجصُج ٔصقةوٚجصُج ثناجةًةز فجنٛةجً ػهٗ ث٠دوثع ثنغاجفٙ ٔثنُٕٓق ثنقضجً٘  ٔيٕثؽٓز  –اقٕل ًدًج  –ْٚجػوَج 

اػُٙ دٓج: صقاق ثنضقًٌ ثنْٛجّةٙ  ٔثَضةَثع  –ثنضٙ افضش إنٛٓج فجنضُج ثنغاجفٛز ٔثنْٛجّٛز فٙ ثنًجضٙ ٔثنقجضٌ 

ثنقٌٚةةز ثنفٌهٚةةز ٔثنؼجيةةز  ٔثنٕصةةٕل إنةةٗ فجنةةز يضاويةةز يةةٍ ثنضًُٛةةز ث٢قضصةةجهٚز ٔثنؼوثنةةز ث٢ؽضًجػٛةةز  ٔصأّةةِٛ 

 هٔنز ثنًؤّْجس ٔثناجٌَٕ. ثنًؾضًغ ثنًوَٙ  ٔدُجء

ٌّ ثنغاجفز ثنؼٌدٛز ٔث٣ّ٠يٛز ثنضٙ ًٚكٍ اٌ صضًغم صهل ثْٞوث  ٔثنطًٕفجس ٢دةو اٌ صضضةًٍ يةج  إَُٙ اػضاو ا

 ٚهٙ:

٢ صقًم ػاور ثناوٚى ٔثنؾوٚو  ٔىنل يٍ مة٣ل ػةوو ث٢ّةض ٌثل فةٙ كٓةٕ  ثنًجضةٙ  ٔي ةجًٔ ثنضةجًٚل   -1

ٔصنهل. ٔػةوو ث٢َذٓةجً دجنؾوٚةو نًؾةٌه كَٕةّ ؽوٚةوثً  دةم اٌ صؼةٛش ػهٗ يج فّٛ يٍ ػفٍ ٔػهم ٔايٌثق ٔؽٓم 

 ثنًْأنز يٛوثَٛجً ٔدقْخ طذٛؼضٓج ٔٔثقؼٛضٓج.

 صؤيٍ دضًٌٔر صقٌٚل يونٕل ثنُو ثنًاوُ  ٔقجدهٛضّ نهضطًٕ فٙ ثيضوثه ثنقٛجر ًٔفجدز ثنٕؽٕه. -2

ًٚجٌ دٕؽٕهِ دٍٛ ينضهل ثنضٛةجًثس صٌّٛل عاجفز ثنقٕثً ثنؼا٣َٙ  ٔقٛى ث٢َفضجؿ ٔث٢ػضٌث  دجٜمٌ  ٔث٠ -3

 ٔثنإٖ ثنْٛجّٛز ٔثنغاجفٛز.

ػوو ث٢ّض٣ْو ٔثنٌكٌٕ ايجو ثنٕقجةغ ثنًْةضؾور  ٔإن ةجء ن ةز ث٠فذةجط ٔػاهٛةز ثنًقجفظةز يةٍ عاجفةز ثنةوٍٚ  -4

ٌّ ىنل ّٛؤه٘   إنٗ يَٚو يٍ ثنؼؾَ  ٔثنفاٌ ثنغاجفٙ  ٔثنضذؼٛز  ٔثن َٔ. –إٌ فوط  –ثٞصهٛز  ٞ

ٌّ َظجيُةةج صأّةةِٛ ثن -5 غاجفةةز ث٠ّةة٣يٛز َفْةةٓج ػهةةٗ قٕثػةةو ٔياةةويجس مطةةجح ثنؼاةةم ٔثنًقجكًةةز ثنؼاهٛةةز  ٞ

ثنغاةجفٙ ثنضاةةويٙ ٔتٛةةٌ ثنضاةويٙ ثنقةةجنٙ قةةجةى ػهةةٗ يْةذاجس )ٔافكةةجو  ٔثػضاةةجهثس ًْٔٛةز ٔمٌثفٛةةز تٛةةٌ صةةجنقز 

 نهقٛجر.

ٌّ ثنضأْٛم ثنغاجفٙ ثنصقٛـ ثنْجدق  ٔدُجء قٕثػوِ ػهٗ قٛى ثنضُةٕع ث٠َْةجَٙ  نٛكضًةم دةينل ثنًشةٓو ثنغاةجفٙ  –إ

ٚؾخ اٌ ٚشكم نوُٚج ث٢ّضٌثصٛؾٛز ثْٞى فٙ يٕثؽٓز  –ثنؼٌدٙ ثنًْضاذهٙ  ٔٚضأنق فضًٕثً فاٛاٛجً فٙ ثنٕثقغ ثنؼجو 

ء ثنوثمهٙ ثٞكغٌ فٕٛٚز ٔاًْٛز  ْٔيث ثٞيةٌ ّةٛإهَج ٢ يج صفٌضّ ثنؼٕنًز ػهُٛج يٍ يشجكم ٔصقوٚجس نؾٓز ثنذُج



 

   

يقجنةةز )ػُةةو صةةٕثفٌ شةةٌط ثنقٌٚةةز ٔثنةةٕػٙ  إنةةٗ ثناٛةةجو دئصةة٣فجس ؽيًٚةةز ٔدُٕٛٚةةز شةةجيهز فةةٙ يٛةةوثٌ ث٠هثًر  

ٔث٢قضصجه  ٔثنضكُٕنٕؽٛج  ٔثنذقظ ثنؼهًةٙ  ٔصكةٌٕ ثٞطةٌ ٔثنكةٕثهً ثنُٕػٛةز  ٔإصة٣ؿ َظةجو ثنضٌدٛةز ٔثنضؼهةٛى  

 ٚز ثنفكٌ ثنضٙ صًْـ دضطًٕ ث٠دوثع ثنفكٌ٘ ٔثنؼهًٙ  ٔصًُٛز ثٞىْجٌ  ٔصًُٛز ثنفكٌ ٔثنقِ ثنُاو٘.ٔصؼًٛق فٌ

ٌّ ىنل ٚضطهخ ص ٌٛٛثً فٙ ثنفكٌ ٔثنْهٕر ٔثنًًجًّز  ٔٚضطهخ إَشجء كضهز ثقضصةجهٚز ّٔٛجّةٛز قٕٚةز ٔؽذةجًر  إ

ث ثٞيةٌ ٢ ٚةَثل دطٛتةجً ؽةوثً فةٙ يٍ ثنؼٌح ٔثنًْةهًٍٛ صْةًـ دًُةٕ ثقضصةجه٘ دشةكم اكغةٌ فجػهٛةز ٔإَضجؽٛةز. ْٔةي

دٕػٙ ثٜفجل ثنٕثّؼز ثنضٙ صفضـ ايجيُج إيكجَجس ٔطجقجس ثنغاجفةز ثٞصةهٛز   –فٙ صاوٌٚ٘  –فٌكضّ  َُٞج نى َهضَو 

كًٌؽؼٛز فكٌٚز ٔثػضاجهٚز صْضُو إنٛٓج ايضُج ثنؼٌدٛز فٙ إضفجء ثنشٌػٛز ٔثنًؼجَٙ ثنضؼوهٚز ٔثنٕثقؼٛز ػهٗ يفةجْٛى 

ز ٔثنًْةةجٔثر. ٔإىث كةةجٌ ثناةةٌٌ ثنًُصةةٌو قةةو شةةٓو ًُْٛةةز ثنًٌؽؼٛةةز ثن ٌدٛةةز دجّةةى ثنقوثعةةز  ٔكةةجٌ ثنؼوثنةةز ٔثنقٌٚةة

ثنٌؽٕع إنٗ ثنضجًٚل ثنؼٌدٙ ٔثنٌيةٍٕ ثنفهْةفٛز ٔثنؼْةكٌٚز ٔثنغاجفٛةز ٔفضةٗ ثّٞةطًٕٚز ثنضةٙ ٚقضٌيٓةج ثن ةٌح  

 ٌّ ثنًٛةم ثنًضَثٚةو ثنٛةٕو ْةٕ  ْٕٔ يصوً إضفجء ثنشٌػٛز ٔثنٌٍٕ ٔثناًٛةز ػهةٗ ثنْٛجّةز ٔثنفكةٌ ٔثنؼًةم يؼةجً  فةئ

دجنؼكِ  َقٕ إػجهر صقٌٚل ٔإٚاجل )أ ًٍع  ْيِ ثناٛى ٔثنًفجْٛى ٔثنْهٕكٛجس ثنؾوٚور أ ثنقوٚغز فٙ صٌدز ثنغاجفز 

 ثنؼٌدٛز ث٣ّ٠يٛز ٔإُّجهْج إنٛٓج.

ٔفٙ يٕثؽٓز ىنل  ػهُٛج اٌ َؼًم ػهٗ إٚؾجه اِّ يٕضةٕػٛز نْةٛجهر فةٕثً ػا٣َةٙ ٔيٕضةٕػٙ دةٍٛ كةم 

قجء ٔثنإٖ ثنؼجيهز ػهٗ ثنْجفز  ُٚطهق )ْيث ثنقٕثً  يٍ ضًٌٔر ثػضٌث  كم طٌ  دٕؽٕه ثٜمٌ  ٔثناٛجو ثنفٌ

دضٓٛتز ثٞؽٕثء ثنًُجّذز نًٕثؽٓز اَفُْج  َٔاوْج  ٔصؼٌٚز َاجةصٓج ٔع ٌثصٓج دًج ٚنوو صٕؽٓجصُج ٔاْوثفُج فٙ إَؾجٍ 

 شٌٔط َٓضضُج ثنؼٌدٛز ث٣ّ٠يٛز ثنقوٚغز.

  طذؼةجً دؼةو  ى ًؼخسف ًّقس بؤّى ححق٘ق الٌِضةت الوٌوةْ ة للوجخوؼةبث الؼسب٘ةت ّاسالةيه٘تّبداٗت، ػلٌ٘ب أ

ٔػٙ اٍيجصٓج ٔيشجكهٓج ثنقاٛاٛز  ٔثَنٌثطٓج فٙ ثنؼجنى ثنقوٚظ )ثنًؼٕنى ّٛجّٛجً ٔإػ٣يٛجً ّٔٛجّٛجً   ٢ ًٚكةٍ اٌ 

  ٔإػةجهر ثنُظةٌ بٌ٘خَ الحق٘ق٘تالؼول ػلٔ ّػٖ الخساد اساليهٖ هي  اخل صضقٌر يفجػٛهٓج ثنصقٛقز يٍ هٌٔ 

دصةفضُج  –فّٛ  ٔصٛجتضّ دصًٕر صُجّخ يُطق ثنضطًٕ  ٔهُٚجيٛز ث٠دوثع ثنذشٌ٘ فّٛ. ُْٔج دجنيثس ػهُٛج ؽًٛؼةجً 

ا٢ َٓةٌح يةٍ صقًةم يْةؤٔنٛجصُج ثنضجًٚنٛةز ثنقجضةٌر ٔثنًْةضاذهٛز  َٔةُكو إنةٗ ثنةًٕثء   –َنذجً ٔثػٛز ٔيفكٌر 

 نؼام ثنؼٌدٙ ُْجر  دج٢ّضاجنز ٔثنؼؾَ  َٔؾهِ نُذقظ فٙ ؽُِ ثن٣ًةكز.نُضٓى ثنؼام ث٣ّ٠يٙ ُْج )ٔث

طذؼةةجً َقةةٍ نْةةُج ضةةو ّيًجًّةةز ػًهٛةةز ثنُاةةو  دةةم إَُةةج َةةوػٕ داةةٕر إنةةٗ ثصذةةجع ْةةيث ثنْةةذٛم ثناةةٕٚى )ّةةذٛم ثنُاةةو 

ث ثنًٕضةةٕػٙ   َٔؼضذةةٌ ىنةةل شةةٌطجً اّجّةةٛجً ٠َضةةجػ فةةٌثر إّةة٣يٙ ػا٣َةةٙ فّؼةةجل ٣ٚةةةى فجؽةةجس إَْةةجَُج فةةٙ ْةةي

ةج ٚؾةةٌ٘ فجنٛةجً يةٍ ثَاْةةجو  ًّ ٍّ ث٢ّةةض ٌثل فةٙ َاةو ثٜدةةجء ٔثٞؽةوثه  ٔصقًةٛهٓى ثنًْةةؤٔنٛز ثنكجيهةز ػ ثنؼصةٌ. ٔنكة



 

   

ٌْٔدةجً يةٍ صقًةم يْةؤٔنٛز ثنُاةو  –كًةج قهةش  –ٔصنهل ٔصفضـ ّٛجّٙ ٔثؽضًجػٙ... إنل  ٢ ًٚكةٍ إ٢ اٌ َؼضذةٌِ 

 ىثصٓج.

ٔيشجْوَج ثنغاجفٛز ٔثنْٛجّٛز  ٚؼذٌّ ػٍ ّؼٙ كغٌٛ يةٍ ْٔيث ثنًُٓؼ ثنْجةو ٔثنقجضٌ دإر فٙ يؼظى ّجفجصُج 

ثنُنةةخ ثنغاجفٛةةز ثنؼٌدٛةةز إنةةٗ ًيةةٙ يْةةؤٔنٛز ثنفشةةم ػةةٍ كجْهٓةةج  ٔصقًٛهٓةةج نٝمةةٌٍٚ ثنةةيٍٚ نةةى ٚؼٌفةةٕث ثنشةةٌٔط 

ٔثنًُجمجس ثنقوٚغز ٔثنؼصٌ ثنؾوٚو  ٔنى ٚؼٛشٕث فّٛ دؼًاّ ٔإفْجّّ ثنقاٛاٙ  ٔنى ٕٚثؽٕٓث صقوٚجصّ ثنقوٚغز  ٔنةى 

يكةةجَٓى اٌ ٚذهةةًٕٔث فهةة٢ًٕ يٕضةةٕػٛز ٔيُطاٛةةز نهًشةةك٣س ثنًطٌٔفةةز ػهُٛةةج فةةٙ ثناةةٌٍَٛ ثنضجّةةغ ػشةةٌ ٚكةةٍ دئ

ّٛجّةجس ٔيُةجْؼ ضةذجدٛز ًْٔٛةز تٛةٌ ػا٣َٛةز  ٔاٚةوٕٚنٕؽٛجس  –يةٍ اؽةم يٕثؽٓضٓةج  –ٔثنؼشٌٍٚ ثنضةٙ ثصذؼُةج 

يفٌٔضز دإر ثن٣ْؿ  ٔنِٛ نٓج اّٚز قًٛز ػهًٛز.
10
 

ٍ يقجٔنضُةةج ٔضةةغ ٔصةةٛجتز دوثٚةةز يشةةٌٔع ػةةجو نًٕثؽٓةةز صقةةوٚجس ؽةةٌْٕ ثنًٕضةةٕع ْةةٕ اٌ َذقةةظ   ضةةً

ػةٍ اّةذجح صنهفُةج َْٔثةًُةج  ٔكغةٌر ايٌثضةُج ثنًَيُةز  ٔصَثٚةو  –ثنؼٕنًز ثنًفٌٔضز ػهةٗ ثنؼةٌح ٔثنًْةهًٍٛ 

ثننْجةٌ ثنًجهٚز ٔثنًؼُٕٚز ثنضٙ صهقق دُةج ٕٚيٛةجً. ػهُٛةج اٌ َضاّصةٗ اّةذجح ىنةل فةٙ ّٛجّةجس فكٕيجصُةج  ٔيُةجْؼ 

ثنْٛجّةةٛز فةةٙ ثنقجضةةٌ  ٔنةةِٛ فةةٙ ثنًجضةةٙ كًةةج ىكٌَةةج  فةةٙ طذٛؼةةز ث٢ػضاةةجهثس ثنًْةةٛطٌر ػهةةٗ َنذُةةج  اَظًضُةةج

ثنْٛجّةةٛز  فةةٙ صصةةًٕثصٓج ثنقوٚغةةز ػةةٍ صكةةٍٕٚ ثنؤنةةز ٔثنًؾضًةةغ ٔدُةةجء ثنًؤّْةةجس ثنؼجيةةز  ٢ اٌ َْةةض ٌل فةةٙ 

 يضجْجس ثنقوٚظ ػٍ ثػضاجهثصُج ثنْجداز.

ٌّ ثنًٕثؽٓز ثنغاجفٛز ثنصجهقز ٔثنُجقةور  نهةيثس ْةٙ ثّٞةجُ ثنةي٘ صضطهذةّ ػًهٛةز هًثّةز ٔٔػةٙ ٔقةجةغ ثنقٛةجر إ

ثنؾوٚور  ٔثنضأِّٛ ثنؾّو٘ نًشٌٔع َٓضٕ٘ فضجً٘ إ٣ّيٙ
11 

دضؾُٛةو ثنؾًةجٌْٛ ضةو  –قذم كم شةٙء  –ٚإو 

ثن٣يذج٢ر ٔثن٣ثنضَثو يٍ مة٣ل إٚاةجل ثنشةؼًٕ ثنؼةجو دجنًْةؤٔنٛز  ٔثنةٕػٙ دجٞمطةجً ثنوثًْةز ثنضةٙ صٕثؽةّ ثٞيةز 

جًثً ٔشؼٕدجً ٔصٛجًثس ٔقٕٖ  يْؤٔنٍٛ ٔيٕثطٍُٛ   ٔدضؼذتز ثنؾٕٓه ضو ٔثقغ ثنضنهل ٔث٢َاْجو  ٔدًذجشةٌر )اقط

 ثنؾٓجه ثٞص ٌ ٔثٞكذٌ ق٢ًٕ ٔفؼ٣ً.

ّّز ٢نضَثيجس ًٔفٛةز ؽوٚةور فةٙ ثنةٕػٙ ٔثنؼًةم ٔثنقٌكةز  ؽٌْْٕةج ثنكفةجؿ ٔثنؾٓةجه )ثٞكذةٌ  ز فجؽز يج ًّ ع

ٕػٙ ٔثنؼا٣َٛز  د٣ ْٕثهر يٍ اؽم صقٌٌٚ ث٠َْجٌ َفّْ يةٍ ْةٕثؽِ ثننةٕ  ثني٘ ْٕ ؽٓجه ثنؼهى ٔثنًؼٌفز ٔثن

                                                           
11

فةٙ اّجّةٓج ه٢ًٔ    ناو اَضؾش ْيِ ثٞٚوٕٚنٕؽٛجس صٛ ز يقوهر نكغٌٛ يٍ ثنؤل ثنؼٌدٛز ٔث٣ّ٠يٛز ثنضٙ ثًصذطش يُي دوثٚز فؾٌ ث٢ّضا٣ل دجننةجًػ. ٔكجَةش

ش اهثر صةجنقز ن٣ّةضنوثو ثننةجًؽٙ. ٔقةو ثًصةذظ صقةوٚغٓج )ٔصكُٕٚٓةج ثٞٔنةٙ  دضقةوٚظ ٔصةوػٛى ثناةٕر ثنؼْةكٌٚز اؽُذٛز تٌٚذز ػةٍ ثنٕثقةغ ثنةوثمهٙ؛ ا٘ آَةج داٛة

يصةةطهـ ٔثٞيُٛةز اكغةةٌ يًةةج ثًصةةذظ دضقةةوٚظ ثنةُظى ث٢قضصةةجهٚز ٔث٢ؽضًجػٛةةز  ٔينضهةةل هٔثةةةٌ ػًةم صهةةل ثنةةؤل ػهةةٗ صةةؼٛو ػ٣قضٓةج يةةغ يٕثطُٛٓةةج  فضةةٗ اٌ 

ثّضًٌثً ثفضفجلٓج دجنْهطز ثنًطهاز  ٔثنضقكى ثنشجيم ٔثنكجيةم دكةم يٕثقةغ  ػهٗ اّجُ ث٢ّضفجهر يُّ ٔصأطٌِٛ دأطٌْج  يٍ اؽم ثنضقوٚظ َفّْ فًٓضّ صهل ثنؤل

 ثنًؾضًغ ٔثنؤنز دؼو اٌ فاوس يصوثقٛضٓج  ٔثَكشفش ايجو ثٞيز ٔثنشؼٕح.
11
ٌّ ثنًٕثؽٓةةز ثنًْةةؤٔنز نًشةةجًٚغ ثنًُٓٛةز ٔث٢ّةةضهقجل ثنضةةٙ صؾةةٌ٘ دجّةةى - ثنؼٕنًةز  صؼُةةٙ ضةةًٌٔر ثنةةومٕل فةٙ فةة  ثنن٣فةةجس  ٔفةةم ثنَُثػةةجس   دجػضذةجً ا

 إنل .ٔث٠شكجنٛجس ثنًٌصذطز دئَؾجٍ ثنًشٌٔع ثنقضجً٘...)يغم قضجٚج: ثنقٌٚز  ٔثنضؼوهٚز  ٔؽونٛز ثنضاوو ٔثنضنهل  ٔإشكجنٛز ثنقكى ٔثنْهطز...



 

   

ٌّ ثنٌثفةةز فةةٌثو  ٢ٔ ٔقةةش نةةوُٚج إ٢ نهْةةؼٙ ٔثنؼًةةم  ٔث٢ّةةض٣ح ٔث٠ّيؼٛةةز  ٔصقاٛةةق شةةٌٔط ٔؽةةٕهِ ثٞٔنٛةةز. إ

ز إَْةجَٛز ٔث٠َضجػ. ْيث ْٕ شؼجً ثنًٌفهز ثني٘ ٚؾخ اٌ َْضؾٛخ نُوثةةّ ثنكذٛةٌ؛ فجنذشةٌٚز ثنٛةٕو صقضةجػ إنةٗ عاجفة

ؽوٚةةور صٌصاةةٙ دجْضًجيجصٓةةج ًْٕٔيٓةةج ٔاشةةٕثقٓج ًٔتذجصٓةةج ٔطًٕفجصٓةةج  عاجفةةز صضةةغ ث٠َْةةجٌ فةةٙ يٌكةةَ ثنقةةوط  

ٌّ ٔلٛفضٓج ثنقاٛاٛز صكًٍ فةٙ ثّةضنوثو ٔصًهةل ثٞشةٛجء  ٢ فةٙ  ٔتجٚز ثنٕؽٕه  ْٔو  ثننهق  عاجفز صؼهى ثنذشٌٚز ا

 اٌ صْضنويٓج ثٞشٛجء  ٔصًقًْٕج فٕل ىثصٓج.

ٌّ ثنؼج خ٘س أهت أخسيج للٌبس حدػْ نى ثنؼٌدٙ ٔث٣ّ٠يٙ ٢ َٚثل ٚنضٌَ فٙ هثمهّ يؼُٗ ثّٞيز ثنضٙ ْٙ "إ

دقْةخ ٔػةٙ ثنًْةهًٍٛ ؽًٛؼةجً  ْٔةٕ ًٚضهةل ًَٕىؽةجً عاجفٛةجً ، "إلٔ الخ٘س، ّحؤهس ببلوؼسّف، ّحٌِٔ ػةي الوٌاةس

ػٌةةْاى نةةي٘ ُٚطهةةق يةةٍ مةة٣ل ٔثؽضًجػٛةةجً فضةةجًٚجً إَْةةجَٛجً ًٚكُةةّ ثنًْةةجًْز فةةٙ صةةُجػز ثنقجضةةٌ ٔثنًْةةضاذم ث

إًّةٖ يبػةل فةٖ األزض كاجػةور ٔعجدةش يٌكةَ٘ اّجّةٙ فةٙ هثمةم دُٛةز ثنضفكٛةٌ ث٠ّة٣يٙ " االالخخيف السبّبًٖ

 ".تخل٘ف

اَّّ ًٚكٍ نغاجفضُج ث٣ّ٠يٛز اٌ صاّوو نٓيث ث٠َْجٌ كّم إيكجَجس ّٔٔجةم صًكُّٛ يٍ  –دكّم صأكٛو  –َٔقٍ َؼضاو 

ق  ٔثنضصٌ  ػهٛٓج دٕصفّ ثٞيٍٛ ٔثنًؤصًٍ ػهةٗ َفْةّ  ٔػهةٗ ّةٕثِ يةٍ ػُجصةٌ دُجء فٛجر فجػهز ػهٗ ثًٞ

ثنكغٛةةٌ يةةٍ ثنضاةةوو  فٛةةظ ثّةةضطجع  –ػهةةٗ ْةةيث ثنصةةؼٛو  –ثنطذٛؼةةز ٔثنقٛةةجر. ٔثنفكةةٌ ث٠ّةة٣يٙ ثنًؼجصةةٌ فاةةق 

هٗ ثّضٛؼجح يُؾَثس ثنؼهى ثنقوٚظ  ٔاّجنٛخ ثنضُظٛى ثنًؼجصٌر  ٔٔضغ يشجًٚغ إؽجدجس إ٣ّيٛز ٔثػٛز يذُٛز ػ

ثؽضٓجهثس نصٛغ ثنضؼجيم دٍٛ ثَٞج ٔثٜمٌ  ٔثنكشل ػٍ إقٌثً ث٣ّ٠و دجنضؼوهٚز ثنغاجفٛز ٔثنقضةجًٚز  ٔثػضٌثفةّ 

 دشٌػٛز ثنضُٕػجس دٍٛ ثٞقٕثو ٔثنؾًجػجس ثنذشٌٚز ثنًضؼوهر. 

طٌٚةق فٙ ّٛجل صقهٛهُج نهًشٓو ثنغاجفٙ ثنؼٌدٙ ث٣ّ٠يٙ ثنةٌثٍْ  ػهةٗ  –ٔنكٍ ٢ دّو نُج يٍ ث٢ػضٌث  ُْج 

اَُج نى َصةم دؼةُو إنةٗ ثنًْةضٕٖ ثن٣ًةةى نًةج صاضضةّٛ صقةوٚجس  –كوفّ ث٢ًصاجةٙ َقٕ طًٕفجصّ ثنًْضاذهٛز ثنؼجنٛز 

ثنًٌفهةةز فةةٙ كغٛةةٌ يةةٍ يٕثقؼٓةةج ٔثيضةةوثهثصٓج ثنضةةٙ ٢ صةةَثل صطةةٌؿ يةةٍ م٣نٓةةج قضةةجٚج يًٓةةز ؽةةوثً كاضةةٛز ثنؤنةةز  

َْةًغ  –ػهةٗ ْةيث ثنصةؼٛو  –فصٛهٛز  فٛةظ إَُةج ٢ َةَثل ٔآنٛجس صُظًٛٓج ثنْٛجّٛز ٔث٢قضصجهٚز ٔث٢ؽضًجػٛز ثنض

ٌّ ُْجر دؼة  ثنضاةوو ثنقجصةم فةٙ ْةيث  فضٗ ثٌٜ اصوثء ثننطجح ثنضؼذٕ٘ ثنضقشٛو٘ ثنؼجطفٙ  ٔإٌ كُج ٣َفظ ا

ثنًؾةةجل صقوٚةةوثً  فئَةةّ نةةى ٚذهةةغ دؼةةُو هًؽةةز ثنكفجٚةةز ٔثنضطهةةخ ثنقاٛاٛةةز ثنضةةٙ صؾؼهةةّ ْٚةةضؾٛخ نهًْةةضؾوثس ثنْٛجّةةٛز 

  ز ٔثنغاجفٛز ٔثنْهٕكٛز فٙ ثنضؼجيم يغ يؾضًؼجصُج ٔثنًؾضًؼجس ثٞمٌٖ.ٔث٢ؽضًجػٛ
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