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ارضٍؤؿرنح ؿارعىاء أؼك األًٌ ارضؾضح اررل ال ذتـس أمةح لزٍة ح أـيةنةح تةكؿعؾال لارضٍةؤؿرنح ؿارعةىاء صثةكأ
أـيةةةل فةةهمل لضةةا قاس ايعٍةةاط مضرزةةج ؼهمةةح عناقج لؾةةما مسغةةل ّ
أط ؽغةةاث صٍةةؤؿرنح صزتةةاج زةةق اذتةةؼ ؿؽةةمػ
ْ
ارضٍؤؿرنح مرزـؽا ظىاء ْ
ؿعط رةهًا ل،ةه ؿةةك أٌةتتد االذعاؽةاخ ارغ سنةح ارتكمضةح ؿارؽكمصةح ؽةما
عط ـنهًا لفنةه
ّ
مضةد رضسغةاػ
ارضثكأ ارعـؽهك أؿ زق األةذ لؾضرؼ لؾ ًضا مؤقك تةؼ عرةق ذ هم ةؼ صةظ صعةضـعؼ رنخةـط رةن ًا مـةه ال
أط ؽمػ االذعاؽاخ رـ ذضسغد ةزنيً رـظكخ ّ
صزح .صع ّ
أط ارضٍؤؿرنح ـ حضا لؾضؾا ارضؽتتـط ـ أٌاي ـزتل
األفزل تِ ِ
رسضانج ارخـط ؿذغضنح ارؽناج ايعٍاعنح.
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لارضٍؤؿرنح الوصح صظ رـاوس ارؽهمحل عل صا قاس ايعٍاط ؼهًا لي تك أط مخـط صٍؤؿالً ؿارؽهمح ذسغل ارتكنج
زةق االـرنةان ؿ زةق ارض اظةزح تةنظ األلسةاد حضةا ذسغةل رةسـن ار ةهق تتنضرةؼ ؿأؽزنرةؼ ررؽضةذ عرةا ط ألسارةؼ لضةظ
ارتثنسل تسك ؽما أط مخـط صٍؤؿالً ظ ألسارؼ تفيم ار،فص ارضتنك تتنةـق قاـزنةح أؿ ـانظنةح ل عةؼ معةك رغ ٍةؼ
ارسةمن لةل ةةكس عصخاعةؼ ارـلةةاء تاررىاصاذةؼ ؿ ةةكس صٍةؤؿرنرؼ ةةظ لرةج 2.ؿصةةظ شةش لتةةك أقنث ار ةاناتل ّ
أط ايعٍةةاط
صفزـق صخزف صٍؤؿد ؿؽمػ ارضٍةؤؿرنح ؿلاث اررخزنةف أتاعةد غؾضةا ـة لةل ذكحنةك رزةكحرـن أتةل ارنىمةك ارسعضةل ـ
ارسكمك صظ اهماخ ؿاألؼاقمس ارغثـمح حضظؾه صظ صظاؽه األؽزنح ؿاررخهمش.
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ؿصظ شش ال ذُ ؾش لزٍ ح األـيق غك ار اناتل حاصزح تكؿط صٍكرح ارضٍؤؿرنح ؿارعىاء ؿةةك حةاط ؿرـظةؼ ررزةج
ارضٍكرح ؿؼكمصؼ لنؾا عرنعح ظهؿنمح ؿصغتتنح رركشنهمظ ظاؽهمظ زنؼ8
أ -اال رتاق اركمغل.
ب -اال رتاق ار زٍ ل ـافح صا ذكشه لنؼ تكليغـط ؿأنٌتـ.
عل حاعد صؽاؿالخ ار اناتل ؿاظرؾاقاذؼ ؿمناؤػ ؿألخانػ ار زٍ نح عراظًا غثنسنًا رضؽاؿرةح اررـلنةب تةنظ ار زٍة ح
ؿاركمظ ؿحاعد عراظًا غثنسنًا رركشهػ تؾضا لل أغزة منا ؼل لتك حاط صظ ارتثنسل علط أط ذ،ضذ لزٍ ح األـيق غكػ
تسكًا صؾ ًضا لل ذغظنهؽا ؿذتسنكؽا ؿؽـ ارثسك ارفاص تارضٍؤؿرنح ؿارعىاء .ؿ زنؼ ل ّط ارضٍؤؿرنح ةك ر زد ؼنة ًىا
ّ
رخظ ار اناتل حاط رؼ نأك ـاص نتضا ال ععكػ غك أؼك صظ ار يٌ ح غنهػ ؿؽما صا ٌنظؾه لةل
صظ ؽمػ ار زٍ ح
ارٍتـن ارتاقصح.
 1اعظه صؽضك أٌك ايٌيس زق ص رهق ارتهق ذهظضح ق .ضه لهؿؾ غ ارتاؽهج تكؿط ص ص 02-02
 2اعظه ق .ثك ارضتصـق ثك ار غل ارغظهمح ارفزتنح لل ايٌيس قان ارصتالح ارسهتنح ارتاؽهج 2772س ص 225
 3اعظه ؼتنتح ايعٍاط تنظ ارضٍؤؿرنح ؿاررخهمش غ .ناتتح ارسارش ايٌيصل ارضؽهس 2222ؽـ ص 20

مظؾه ذكحنك ار اناتل زق ارضٍؤؿرنح أؿد صا مظؾه لل عرؽاؼؼ زق ظهؿنج ذـلنه ارثن ح ارضغاٌثح رإلعٍاطل
أك ارثن ح اررل ذها ل ؼهمح ايناقج ارضخ ـرح رؼ ؼتًا قمغنًا ؿلزٍ نًا لؾـ مرؽكز ةظ ايناقج ؼنغًةا ؿ ةظ صظاؽهؽةا
ؼنغًا مـهل ألعؼ أقنث ّ
أط ؿظـق عناقج ؼهج مسغل ؿظـق صٍؤؿرنح لضا مناؤػ ؼـد ؼهمح ايعٍاط لل اـرنان ألسارؼ
األـيةنح ؿذـظؾاذؼ ارٍزـحنح عال عمضاعًا صغؼ تـظـق صٍةؤؿرنح صرهذثةح زةق ؽةمػ ارؽهمةح ؿصةا ؼكمصةؼ ارضرخةهن لةل
أط األـيق احرٍاب عال عمضاعًا صغؼ ّ
أغزة حرثؼ ظ ّ
تكط االحرٍاب ؿرنك ارضٍؤؿرنح ؿصظؾهؽا لل مط ؿاؼك.
لتك حاعد ؼهمح ايناقج غك ار اناتل مرهذة زنؾةا ذهذنثًةا صغتتنًةا ؿظةـق ارضٍةؤؿرنح ؿمضخةظ ذؽكمةك رةهؿغ
ارضٍؤؿرنح اررل ذرـالب صع صغؾعؼ األـيةل ؿذغثغل زق االٌرتهاء ارساس ر خهػل عل مضخظ ذزفنصؾا لل اهذل8
أ – ظـقج ارمؽظ
ب – ايناقج ارؽهج ارضفرانج
ض – عقناث ارعىاء ارضرهذة زق ار سذ
ق – اررؽهن صظ ارتنـق ارضتنكج رزؽهمح
ؽـ – عقناث ار امح
ؿرتك حاعد ؽمػ ار،هؿغ أؿ ارسغافه صرٍتح صغٍعضح صرؽةكج رنٍةد صغسىرةح أؿ صغ صةزح تسعةؾا ةظ تسةط
غكػل لارصزح ؿاالذٍاق ؿاالعٍعاس ؿاظػ تنغؾا ؼنس مٍزش حذ ؿاؼك صغؾا عرق ارةمك مزنةؼ تٍةؾـرح ؿمٍةه ؿم ؾةش
صظ مناء ار اناتل ّ
أط ؽمػ ار،هؿغ ؿاظثح ررخـط ارضٍؤؿرنح حاصزح غنه صغتـفحل عل اعر اء تسعؾا مسغل كس أؽزنح
ار هق أللسارؼ ؿتاررارل كس ؿظـق صٍؤؿرنح أؿ ظىاء ؿذظؾه ذكحنكاخ ار اناتل زق صٍةكرح ارضٍةؤؿرنح لةل حصنةه
صظ حرثؼ صصذ 8ذؽصنذ ارٍساقج اررغثنؼ زق ٌثنذ ارٍساقج ارٍناٌح ارضكعنح مناء أؽذ ارضكمغح ار اظةزح ؿتسةط
نٌا زؼ لل ارصضهج ارضهظنح .ؿمثكؿ رل ّ
أط حاعػ ع ٍؼ ةك ةاصد أـيق ارـاظة غكػ زق ار،هؿغ ع ٍؾا تاٌةرصغاء
أط صظ رهؿغ ارـاظة غك حاعػ أعؼ مغثع صظ غثنسح ايعٍاط ؿحـعؼ حا غًا اةيً
صٍكرح ار امح اررل مهلعؾال لرج ّ

ؼهًا لا عناقج صفرانج ؿؽمػ صضنىاذؼ ؿصؤؽيذؼ اررل ذٍضـ تؼ زق تتنح ارضـظـقاخ 4.لايعٍةاط تةكؿط ؼهمةح غةك
حاعػ صصذ اركصنح أؿ اهرح.
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ؿظـقج ارمؽظ غك ار اناتل ؽل ارضهاقم ارتثنسل رزستذ ارٍةزنشل عل ّ
عط ظةـقج ارةمؽظ أؼةك صظةاؽه ؽةما ارستةذ
ارغاظط ؿؽما ارستذ ؽـ أؽذ رزضٍؤؿرنحل ألعةؼ ةةاقن زةق أط مسةهم ارفنةه صةظ ار،ةه حضةا أعةؼ ركمةؼ ارتةكنج زةق
عرىاس ايعٍاط تاالذعاػ فـب األؿد ؿاالترساق ظ ارصاعل ؿظـقج ارمؽظ غك ار اناتل مصؽثؾا ظـقج اررضننى حضا
أط ظسف ارمؽظ مصؽثؼ نقاءج اررضننى ؿؽما مؤحك زق ّ
ّ
أط ظـقج ارمؽظ أؼةك ارسـاصةذ اره نٍةح اررةل ذتةـس زنؾةا
ارضٍؤؿرنح غكػ.
ؿؼهمةةح ايناقج أؼةةك ارزةةـاوس ارضؾضةةح لةةل ارضٍةةؤؿرنح غةةكػل لتةةك عظةةه عرنؾةةا زةةق أعؾةةا ذعسةةذ ايعٍةةاط مفرةةان
ارتهمب أؿ ألسارؼ ت ناقذؼ لنفران عط راء األلساد ارعضنزح ؿعط راء اـران غنهؽا ؿصظ شش لزنً صةظ ارضٍةؤؿرنح
لل رلء غكػ أط ذـظك األلساد رإلعٍاط تاذ اق أؿ تكط مؽضذ زنؾا ةؾةهًا ؿعظثةانًال عل ارضٍةؤؿرنح غةكػ ذسغةل أط
مخـط ايعٍاط م سةذ ار سةذ غـ ًةا ؿاـرنةانًا حةكرنذ زةق ؼهمةح ايناقج ارضخ ـرةح رةؼ 6.ؿايعٍةاط تؾةما ؼةه صفرةان
ؿصٍؤؿد صٍؤؿرنح لهقمح ظ ألسارؼ ؿرما لؾل أٌاي صظ أٌةً اررخزنةف .ؿصةظ شةش لتةك لؽةة أؼةك ارثةاؼصنظ عرةق
ا رثان ارؽهمح ارٍضح األٌاٌنح رزغ ـي ايعٍاعنح ارغاغتح اررل ذرضرع تاالٌرتيرنح.
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ؿارؽةةب ّ
أط ؼهمةةح ايناقج صثةةكأ صخ ةةـد لةةل ار،ةةهمسح ايٌةةيصنح ؿةةةك ح زرةةؼ ار،ةةهمسح تا رثةةانػ أؼةةك أٌةةً
اررخزنف ؼنس ال ذخـط ؽغاث ؼعح أؿ لنمسح مرةمن تؾةا أؼةك ؿمؽةاظط تؾةا نتةؼ ؿصةظ شةش حاعةد اهمةاخ ارتهمعنةح
ذؤحك زق ؽما ارضسغق صظ لرج8
"ؿؽكمغاػ ارغعكمظ"
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"لضظ راء لزنؤصظ ؿصظ راء لزنخ ه"

9

 4اعظه فضـمذ حـنلنره ظـط نؿرى -عظهمح لل ارسكد صتارح ظضظ حراب أ يم ار زٍ ح ارٍناٌنح ارضسافهج ألعتـعل قك حهٌثغل ذهظضح ؿقناٌح
عصان ثك هللا غ ارؾن ح ارضصهمح ارساصح رزخراب  2777س ص 202
 5اعظه ق .ظضاد ٌزنضاط أعتـرـظنا ارـظـق غك حاعػ غ قان اررغـمه تنهؿخ 0227س ص 200
 6اررغثنؼ زق ٌثنذ ارٍساقج (ار اناتل األ ضاد ار زٍ نح) ذؽتنب ؿذتكمش ؿذسزنب ق .ظس ه مد ماٌنظ غ قان ارضغاؽذ تنهؿخ رثغاط األؿرق 2221ؽـ -
2770س ص 012
Almod, Brendr: Philosophy or Sophia: Philosophical odyssey, Penguin Books, London, 1988, P 129
 8ارثزك22 8
 9ارخؾف07 8

ّ
ؿأط ارعىاء متع زق ايعٍةاط ارضٍةؤؿد ةظ ألسارةؼ لةل ةـرةؼ
حضا أحك ايٌيس زق صثكأ ارضٍؤؿرنح ار هقمح
ذسارق8
"أال ذىن ؿاونج ؿون أـهف"

10

"ؿأط رنً رإلعٍاط عال صا ٌسق"

11

"صظ ضذ فارؽًا لزغ ٍؼ ؿصظ أٌاء لسزنؾا"
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لركشه ار اناتل لل صٍكرح ؼهمح ايناقج ؿارضٍؤؿرنح ؽـ ذكشه تارستنةكج اركمغنةح اررةل أصزةد زنةؼ لرةج غنةه ّ
أط
ؽما ارركشه صهؽـط تركشه صظ عـ مـه ؽما ارركشه أليغـعل أنٌتل تضا مسغل ّ
أط ارركشه ؽغا رؼ أٌاٌاط 8أؼةكؽضا
تكك ؿاهـه لزٍ ل.
ؿعلا حاط ايعٍاط م سذ أرناء ؿمرعغة أـهف ل ّط ؽما مخ،ف ؼر ًضا ظ أعؼ ركمؼ ةكنج زق لسزؾا 13.ؿصظ شةش
لي صٍؤؿرنح غك ار اناتل زق صظ ال ذرـاله لنؼ رهؿغؾا ؿأؽضؾا ؼهمح ايناقج ؿذُ ؾش ارؽهمح غةكػ زةق أعؾةا
ذخـط لل ارتكنج زق ذضننى ار سذ ؿ زق ذتكمهػ شش ذغ نمػ قؿط ـا ب ل لا ؿظك صا مضغع لرج صظ ـا ةب ـافةح
ارسـا ب ارفانظنح اررل ذ هظؾا ؼخـص اخ ارضكط ارعاؽزح لي صٍةؤؿرنح لتةك حاعةد ؽةمػ ارؽخـصةاخ صصةكن ع اةةح
رؽهمح ايعٍاط لنؾا ؿذغ نم ألسارؼ ارتا ضح زق ذتكمهػ ؿذضننةىػ ؽةـ ؼنةس حاعةد ؽةمػ ارضةكط ؿأرةثاؽؾا أؼةك ارتنةـق
ارفانظنح ارتؾهمح اررل صغسد أؽزؾا صظ ذتثنب صثكأ ارؽهمح لكفثؽد ؽمػ ارضكط لاةكج رألؽزنح ؿلاةكج رزضٍةؤؿرنح
تذ ذ رته رخذ ار،هؿغ ارـاظة ذـالهؽا لل ارضٍؤؿرنح.
ؿر ظ حاعد ارتنـق اركاـزنح ارضسنتح رزؽهمح ؽل ارضثاقئ ؿاأللخةان ارضرٍةزتح اررةل ذسةـق ارر خنةه ارصةؽنػ
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ل ّط ارتنـق اركاـزنح غك ار اناتل حاعد أرضذ صظ لرج ؿأ ّش لل ظغل عل ععؼ م ؾش صظ منا ؼ ّ
أط ارتنـق اركاـزنح ؽةل
لل األٌاي ةنـق تزنح ذرضصذ لةل ظةسف ارةمؽظ ؿنقاءج اررضننةى ؿ ةكس ذغضنةح ارستةذ زةق أٌةاي صسهلةلل أك ّ
أط
ارعؾذ أؼك ؽمػ ارتنـق اررل ذ هض زق ايعٍاط اذعاؽاخ ؿٌزـحناخ صؽكقج ال ذؽنك غؾا .ؿصظ شةش مضخةظ ارتةـد
ّ
عط ارتنةـق ارضسنتةح رزؽهمةةح أـةمخ رةةخزنظ غةك ار ةاناتل 8أؼةةكؽضا ـةانظل ع،ةةك ةظ ارٍناٌةاخ اررةةل ذرثسؾةا ارضةةكط

 10ارغعش16 8
 11ارغعش17 8
 12لصزد24 8
 13اعظه ق .وحهما عتهاؽنش صثاقئ ار زٍ ح ؿاألـيق غ صتثسح ؿوانج اررهتنح ؿاررسزنش تارتاؽهج 2741س ص 214
 14اعظه ق .ثك ارضتصـق ثك ار غل ارغظهمح ارفزتنح لل ايٌيس ص 227

ارعاؽزح ؿأرثاؽؾا ؿاهـه قاـزل ع ٍل ع،ك ظ كس االؽرضاس ؿ كس ذسـمك ايعٍاط رغ ٍؼ رزفهؿض زنؾا ؿارصـنج
ظةةكؽا ت سةةذ ارؽخـصةةاخ أؿ ت سةةذ ع ٍةةؼ ؿرةةنً ؽغةةاث صةةظ صفةةهض غةةك ار ةةاناتل رزفةةهؿض صةةظ ؽةةممظ ار،ةةخزنظ عال
تارضسهلح ؿذؽصنذ ار عا ذ ار خهمح ؿارفزتنح.
ؿصـةف ار اناتل ؽغا مفرزف ظ صـةف حاعػ حزنحل ّ
ألط ايناقج غك حاعػ ؿعط حاعد ذؽكز ألساالً ل عؾا ال
ذؽةكشؾا صةةظ ارفةةانض لؾةةل ال ذؽةةكشؾا تـاٌةةتح رةةلء غنةةه لاذؾةةا لؾةةل رنٍةةد ةةةـج ةةةاؽهج أؿ مرنةةح ناق ةةح ـانظةةح
غؾا.
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ؿاألؽزنةح ؽةةل صغةاغ ارضٍةةؤؿرنحل رةما م ؾةةش صةظ ـةةيد اٌةةرتهاء لخةه ار ةةاناتل ارةمك لنةةؼ تسةط صةةظ ار ضةةـض
ؿايتؾاس ّ
أط ايعٍاط ال مخـط صؤؽيً رؽضةذ ارضٍةؤؿرنح عال علا ذةـالهخ لنةؼ شيشةح أصةـن ؽةل صغةاغ ارؽضةك أؿ ارةمس
ارصـاب أؿ ارستاب ؿؽل8
األؿد 8حضاد أ عاء تكعةؼ اهرنةحل لة ط ايعٍةاط مؽرةاض لةل ألسارةؼ عرةق ؽةمػ األ عةاء صصةذ 8ارتنةاس ؿارتسةـق
ؿارهحـب ؿارغظه ؿارٍضع.
ارصاعل 8ـانض ارغ ً صصذ 8ار،ؾـج ؿارزمج ؿار هغ ؿار عة ؿارفـم ؿار،ةـق ؿارهؼضةح ؿار نةهج ؿأرةثاػ
لرج.
ارصارس 8اررضننى تارمؽظ.
ؿتارغظه عرق ؽمػ األصـن ارصيشح ععك أعؾا ذعسذ ار هق صؤؽيً ت رضاصؼ تصيشح أرةناء 8فة اخ تكعنةح ؿفة اخ
ع ٍنح ؿف اخ تزنح ؿؽمػ ارصيشح ؽل صغاغ األؽزنح غك ار ةاناتل .ؿةةك تغةق لخهذةؼ زةق أٌةاي ّ
أط ايعٍةاط ال
مفزةةـ صغؾةةا أؿ ال مفزةةـ صةةظ تسعةةؾا ؿؽةةمػ ارصيشةةح غةةكػ صغةةاغ ارؽضةةك ؿارةةمس ٌةةـاء لةةل ارساظةةذ (ارةةكعنا) أؿ اهظةةذ
(اهـهج).
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ؿنتضا ا رثه ار اناتل ؽمػ األص ـن ارصيشح صـظـقج تةارتـجل أك تاالذ ةاق غنةه أعؾةا ال ذفةهض غةكػ صةظ ارتةـج
عرةةق ار سةةذ عال تةةايناقج ايعٍةةاعنح ع ٍةةؾال لؾةةل ذكلسةةؼ عرةةق ذ ننةةه ٌةةزـحؼ أؿ ذغضنرةةؼ تارسةةاقج ؿاركنتةةح ؿارضكاؿصةةح
لاٌرسضاد ايعٍاط أل عاء ارثكط مض ًخغؼ صظ ذ ننه ألسارؾا أؿ ذغضنرؾا تاال رناق ؿارضكاؿصح ؿاررضننى صرق حاط نقم ًا

Watkings ( Eric Kant and Metaphysic of Causality, Cambridge University Press, New York, 2005, P 343, 344
 16اعظه ار اناتل اررغثنؼ زق ٌثنذ ارٍساقج ص 012

أؿ ظنةكًا ل عةةؼ تةةاألصهمظ ارٍةةاتتنظ مصةةثػ ارةةهقكء ظنةكًا ؿارعنةةك مةةىقاق ظةةـقج حةةمرج ةةـانض ارةةغ ً 17.ؿحةةكعل
تار اناتل مؽاؿد أط مؤحك زق ّ
أط ؽمػ أقؿاخ ذؽضةذ صعةهق االٌةرسكاق رز سةذ ؿ زةق ايعٍةاط أط م،ةخزؾا ت ناقذةؼ
ارؽهج ؿصٍؤؿرنرؼ ارخاصزح غنه ارضغتـفح لل تزـغ ارعةىاء ارةمك مهذ نةؼ رغ ٍةؼ ؿأط مخةـط أؽةيً رزضٍةؤؿرنح اررةل
أؿق ؾا هللا لنؼ.
ؿرخةةظ صةةا غثنسةةح ارضٍةةؤؿرنح غةةك ار ةةاناتل ؽةةذ صٍةةؤؿرنح لهقمةةح لتةةػى أس ّ
أط ؽغةةاث صةةا مٍةةضق تارضٍةةؤؿرنح
ارعضا نحى أ رتك ّ
أط ؽممظ ارغـ نظ صظ ارضٍؤؿرنح ؽغاث صا مؤمكؽضا صظ مناء ار اناتل ؿألخانػ لل حرثؼ ارضرسكقج.
ّ
عط ارضٍؤؿرنح ار هقمح غك ار اناتل ؽل ذزج ارضٍؤؿرنح اررةل مخةـط ار ةهق صسؾةا صٍةؤؿالً ةظ ألسارةؼ ؽةـ تضةا
اصرزخؼ صظ أؽزنح ؿرهؿغ صؤؽزح رزضٍؤؿرنحل ؼرق مؽاٌة ؽـ ؿؼكػ زق ألسارؼ ؿرما ؿظكعا ار ةاناتل مؤحةك زةق
أط األـةيق احرٍةابل عل ّ
ؽمػ ارضٍؤؿرنح ؿذزج ار،هؿغ غك ذكحنكػ زق ّ
عط االحرٍةاب صثغةل زةق األصةـن ارصيشةح
اررل ٌثب ارؽكمس غؾا صظ اٌرسكاق تكعل ؿاٌرسكاق ع ٍل ؿارتكنج زق اررضننى ارمؽغل ؿؽل رةهؿغ األؽزنةح لةل
أمّح صٍؤؿرنح أـيةنح ؿصظ ش ّش ل ّط أك لسذ مرهذة زنؾضا مـفف تارضكغ أؿ ارةمس 18.ؿصهؼزةح ارضةكغ أؿ ارةمس ؽةل
صهؼزح ارعىاء اررل ؽل تاررثسنح ذزل صهؼزح ارضٍؤؿرنح.
أ ّصا ارضٍؤؿرنح ارعضا نح لر صػ غؾا مناء ار اناتل تـظـغ لل ارضكمغح ار اظزح ؿارتصك صغؾا ؽغا أعؾةا ال
ذتع زق ار هق ح هق ؿرخظ ذتع زق ارعضا ح تكشهؽا أؿ ارضعرضةع تةكشهػ أؿ األ ّصةح تكشهؽةا ؿـافةح ّ
أط صةا مرهذةة
زنؾا متع أشهػ زق ارعضا ح أؿ ارضعرضع أؿ األ ّصح ؿ غكؽا ل ّط ارعضا ح أمًا حاط رخزؾا ذٍكد ظ تخهج أتنؾةا ضةا
اةرهلؼ األلهاق لنؾا ؿارثاؼس ال مسكس غةك ار ةاناتل أشةهًا رةمرج ـافةح ّ
أط صعرضةع ارضكمغةح ار اظةزح أؿ صعرضسةاخ
ارضكط ارعاؽزح ؿأرثاؽؾا ظسزؼ ار اناتل  -لل نأمل -ةا ًضا زق ارضٍؤؿرنح ارعضا نح ل ّط أؽذ ارضكمغح ارعاؽزح صصيً
صٍؤؿرـط صٍؤؿرنح ذاصح ظ ٌزـث األلهاق لنؾال ألعؾا ذؽـرد عرق صكمغح ذثؽس لتةػ ةظ ارزةمج أعةق ؿظةكذؾا غنةه
ات ح تارٍساقج ارتصـف ظ ظؾذ أؿ ضك أؿ ـضـد ؿاركرنذ زق لرج  -حضا ٌنرعػ تسك ةزنذ -أعؾش مغارـط غةك
ار اناتل ظىا ًء ؿاؼكًا ؿؽـ أط مصنهؿا عرق ارسةكس ؿصةا حةاط رز ةاناتل أط متةـد تةارعىاء ارعضةا ل عال علا حاعةد
ارضٍةةؤؿرنح غةةكػ ظضا نةةح .ؿال عسةةكس لةةل ارسصةةه ارؽةةكمس صةةظ ارض خةةهمظ ار ةةهتننظ صةةظ ةاذةةذ صةةظ أظةةذ ارضٍةةؤؿرنح
ارعضا نح لؾما رن نغاي ارمك ق ا عرق اررعؽنح ؿارضـخ صظ أظذ اهـهل ذؽتنتًا رضثكأ صٍؤؿرنرل ظ اهـةه زةق

 17اعظه ارٍاتب ص 012
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أٌاي صظ عظهمرؼ لل لنغـصنغـرـظنا ارـظؼ 19.ؿذغثغل ارضٍةؤؿرنح ارعضا نةح غةكػ زةق أٌةاي أعةؼ رةـ حةاط ؽغةاث
رفصةاط لتةػ لةل ارسةارش لة ّط حةيً صغؾضةا صٍةؤؿد صةظ أظةذ اهـةه ؿأصاصةؼ لة لا واق ارسةكق أفةثؽد ارضٍةةؤؿرنح
صعا ح ؿـهظد صظ ار نغـصنغـرـظنا عرق األمرنتةا تضسغةق ّ
أط ارسيةةح األـيةنةح ذؽـرةد عرةق عتةاق أؿٌةع ؽةـ
صٍؤؿرنح ارعضنع زق أٌاي أعتـرـظلل عل ارسيةح تاهـه أفثؽد ٌناٌنح -تضسغق ٌناٌح اررساصذ اررل ذترعل
ذتكمش ذغةاوالخ صةظ صغتزةب ارضٍةؤؿرنح ةظ اهـةه ـ ؿذغةكنض ظةضظ ارفتةاب ارخزةل رألعتـرـظنةا 20.ؿرن نغةاي عل
ّ
لألط ارـظؼ صهمج مؽـك ايعٍاعنح حزؾا لن،ةسه ارضةهء تضةكف
اٌرغك عرق ارـظؼ حضسثه ظ ؿظؾح عظهػ األـيةنحل
صٍؤؿرنرؼ ظ اهـه ؿارـظؼ تؾما ارضسغق ـ زق ؼك ذسثنةه أؼةك ارثةاؼصنظ ـ ؽةـ اريصرغةاؽل ؿؽةـ ٌةه تةذ ذعةذ
عرؾل ال مٍرتنع ارخذ اتري ؼ ؿاهـه تؾما ارضسغق م،ثؼ ايرؼ لةل حصنةه صةظ فة اذؼلّ 21
ألط ارـظةؼ مضغةع ايعٍةاط
صظ ارترذ ؿاألعاعنحل ألعؼ مضصذ ايعٍاعنح حزؾا.
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ؿصظ شش لي ذ رته مناء ار اناتل رغةـ ل ارضٍةؤؿرنح تةذ ؽضةا تةاألؼهف ؼاظةهاط ؼعةـنًا ةـمًةا لةل لزٍة رؼ
األـيةنح ـافح غك ؼكمصؼ ظ ارضكط ارعاؽزح ؿأرثاؽؾا ؿرخظ صع ؽما معةة اال رةهام ّ
تةكط ار ةاناتل ةةك اذفةم
صظ ارضٍؤؿرنح ارعضا نح ٌثنيً رزض االج لل صٍكرح ارعىاء األـهؿك ارضرسزب تكؽذ ؽةمػ ارضةكط ؿؽةـ االذعةاػ ارةمك
مغاةط ار،ه ارؽغنف ؿمثكؿ ّ
أط ار اناتل لل ؽةمػ ارعى نةح ةةك ٌةزش ع ٍةؼ رستزةؼ ؿاألٌةاي ار زٍة ل قؿط صها ةاج
رستنكذؼ أؿ األٌاي اركمغل.
ؿال مضخظ ارتـد ؽغا ّ
عط ار اناتل مفزػ تنظ ارضٍؤؿرنح ار هقمح ؿارضٍؤؿرنح ارعضا نح ؿرخظ صةا مضخةظ ةـرةؼ
ععةةؼ ةةةك نأف ّ
أط ارغةةـ نظ صعرضسةةاط لةةل ارضكمغةةح ار اظةةزحل عل معضةةع لنؾةةا تةةنظ ارضٍةةؤؿرنح ار هقمةةح رز،ةةفص ع ٍةةؼ
ؿارضٍؤؿرنح ارعضا نح اررل ةك مستنؾا أؼناعًا رزعضا ح حخذ أؿ ارضكمغح حخذ ؿنتضا حاط ن نً ارضكمغح ؽةـ ارضسةـد
زنؼ اره نً ؿاألٌاٌل لل ارضٍؤؿرنح ارضزتاج زق اذتؼ صظ ةثذ ألهاق صكمغرؼ لل ؼنظ ّ
أط ارضٍؤؿرنح لل ارضكمغح
ارعاؽزح ؿأــاذؾا صظ ارضكط ار اٌتح ؿارضثكرح ؿارضعاقج ؿغنهؽا صٍؤؿرنح ظضا نح فهلح ذهظع زق ارضكمغح حخذ
تتاةضؾا ؿألهاقؽا ؿصظ شش حاط ارعىاء غكػ ـ حضا ةزد ـ ظىا ًء ظضا نًا.
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ؿمثكؿ ّ
أط ار اناتل ةك لؾش ؿظؾح عظه ار،ةه لةل ارضٍةؤؿرنح لؾ ًضةا ـاغ ًةا ـةهض تةؼ ةظ ا ركارةؼ ؿؿٌةتنرؼ
ؿؿرط تؼ لل غناؽة صظ ارفهالاخ اررل نتضا ةاقخ عرق ارر،خنج لل اذعاؽؼ ارستككل ؼنس صظ ارضسزـس ّ
أط ايٌيس
غكصا ارط صٍكرح ارضٍؤؿرنح ارعؾا لل عغانمؾا ار هقك ؿارعضا ل لعسذ ؽغاث صٍؤؿرنح لهقمح ذتع زق ار هق
ح ةةهق ؿمظؾةةه لرةةج لةةل ةـرةةؼ ذسةةارق" 8ال ذخزةةف ع ةةً عال ؿٌةةسؾا"  23ؿصٍةةؤؿرنح ظضا نةةح ذتةةع زةةق األلةةهاق لةةل
ارضعرضةةع حخةةذ ؿلرةةج لةةل ةـرةةؼ" 8ؿاذتةةـا لرغةةح ال ذصةةنثظ ارةةممظ ظزضةةـا صةةغخش ـافةةح" 24.ؿرخة ّ
ةظ ار ةةاناتل ظسةةذ
ارضٍؤؿرنح لل ارضكط ارعاؽزح ـافح صٍؤؿرنح ظضا نح ؿأغهب لل ارعىاء ارضرهذة زنؾا.
ؿصع ؽما ل عؼ مضخظ ارتـد ّ
عط ارضٍؤؿرنح لل رتؾا األـيةل غك ار اناتل حاعد ذغتـك زق تسط ارٍضاخ
اررل نتضا ال ععكؽا غك غنهػ صظ ار يٌ ح ارضٍزضنظ ؿصظ أؽش ؽمػ ارٍضاخ8
األولّ 8
أط ار ضٍةةؤؿرنح ال ذٍةةرضك ةـذؾةةا صةةظ ارتةةنش ايعٍةةاعنح لةةل لاذؾةةا تتةةكن صةةا حاعةةد ذٍةةرضكؽا صةةظ ارعضا ةةح
ؿاررعانب اررل ص ّه تؾا ايعٍاط ؿظضا رؼ لل ؿةد ؿاؼةك عسةش ّ
عط ار ةاناتل حةاط مٍةرضك ةةـج ارضٍةؤؿرنح صةظ ارتةنش
ايعٍاعنح ارضرـانشةح ةظ األٌةيم ؿاألظةكاق ؿاررةل أشثرةد األمةاس ؿارٍةغـط ؿاررعةانب فةكةؾا غنةه ّ
أط ٌةزتاط
ارعضا ح حاط أةـف غكػ لنضةا أظةظ صةظ أك ٌةزتاط مـةه ؿةةك مةكد زةق لرةج ارضٍةؤؿرنح ارعضا نةح ألؽةذ ارضةكط
ارعاؽزح ؿأرثاؽؾا ؿةك مكد زق لرج اذعاؽؼ عرق ّ
أط اررعهتح أؿ ارضعرضع مسك عرىا ًصا أـيةنًا مزىس ارضعرضةع تةارفنه
ؿاظرغاب ار،ه.
الثاني  8زةةق ارةهغش صةةظ ذكحنةةك ار ةاناتل زةةق ؼهمةةح ايعٍةاط ؿذؽةةهنػ ارستزةةل عال ّ
أط ار ةهق حضضصةةذ ؼتنتةةل
رإلعٍاعنح لةل لهقمرةؼ ذةـانف ـزةف ارعضا ةح ؼرةق تةكخ ارعضا ةح ؽةل ارضضصةذ ارؽتنتةل رإلعٍةاعنح لةل اظرضا ؾةا
ؿذساؿعؾا رمرج مضخظ ارتـد ّ
عط ار هق أؿرج أط مخةـط غةك ار ةاناتل صعةهق اعسخةاي رزستةذ ارعضسةل لةل ٌةزـحناذؼ
ؿذصهلاذؼ ؿأـيةناذؼ ؿةك مكد زق لرج أصهاط8
أ– ذكحنةةكػ زةةق ّ
أط أؽةةذ ارضكمغةةح ارعاؽزةةح ؿأــاذؾةةا ذصةةهلاذؾش ؿٌةةزـحناذؾش ؿاؼةةكج ؿؽةةل اعسخةةاي ؼتنتةةل
ره نٍؾال عل صغؼ ذخـط ارضثاقئ ؿاأل هام ؿاألـيةناخ ؿصغؼ ذٍرضك ارضكمغح ةنضؾا ؿأـيةؾا.
ب– ؿاركرنذ ارصاعل زق ّ
أط األصه غةكػ ـ ـافةح لةل ارضةكط ارعاؽزةح ـ صعةهق ذزتةل ألةهاق ارضكمغةح صةظ ارستةذ
ارعضسل ؿ كس ارفهؿض زنؼ ؿظؾـن ارضعرضع حزؼ لل فةـنج ؿاؼةكج صةظ األـةيقل لار ةاناتل رةش مةمحه ـهؿظًةا
ؿاؼكًا ألك لهق صظ أؽذ ؽمػ ارضكط زق ذصهلاخ ؽما ارستذ ارعضسلل عل رش مفةهض صغؾةا صةظ مخٍةه ؼةاظى ار ٍةاق
 23ارثتهج011 8
 24األع اد03 8

األـيةل ارمك حاعد ذضـض تؼ ؿرش ممحه ّ
أط أؼكا ةاؿس ؽما اررنان ؿؼةاؿد ارر زةة زنةؼ تةذ أةةهّػ ؿأةة ّه تضةا م،ةثؼ
أط ارضسةهؿم ذانمفنًةا ّ
اٌرؽارح ارفهؿض زنؼ صع ّ
أط اررةانمؿ مضرزةم تغضةالض صةظ األتتةاد ارةممظ حاعةد ذـظؾةاذؾش
األـيةنح ايفيؼنح ذصثد أحمؿتح ارستذ ارعضسل.
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الثنلا ّ 8
أط ؽةةمػ ارضٍةةؤؿرنح ال ذرؽتةةب ؿال مخرةةة رؾةةا ارغعةةاغ عال تٍةةنتهج ارستةةذ زةةق ار،ةةؾـج لثةةكؿط ذزةةج
ارٍنتهج ذرؽخش لنؼ رؾـاذؼ ؿغعثؼ ؿمصثػ رزٍساقج صسغق ص امه رضا ال تك أط مخـط زنةؼ صسغاؽةا ؿأؽةذ ارضةكط
ار اظزح مٍرتنسـط ارٍنتهج زق رؾـاذؾشل ّ
ألط اره اٌح ارسظضق لنؾا ذعثه ارضكعننظ زق لرج غـ ًةا أؿ حهؽًةا
أط ٌنتهج ارستذ زق ار،ؾـج ؿار عة ص تةـقج لةل ارضةكط ارعاؽزةح ؿأرةثاؽؾال ّ
لل ؼنظ ّ
ألط ارتا ةك ؿارةه نً لاةةك
رزٍنتهج زنؾضا تذ ّ
عط ارضٍنته زنؼ ؿ زق صكمغرؼ ار،ؾـج ؿار عة ؿصظ شش ذـانف ارستذ ـزف أٌرانؽضا.
عةةال ّ
الراب ا ّ 8
ألط ايعٍةةاط لنؾةةا مهتةةق زةةق ايرضةةاس
أط ارضٍةةؤؿرنح ار هقمةةح لةةل ارضةةكط ار اظةةزح ؼاظةةهج أم ً
تكظغةةاي ارسزةةش األنتسةةح 8ارسزةةش ارغظةةهك ؿار عةةا ذ ار خهمةةح ؿار عةةا ذ األـيةنةةح ؿارصةةغا اخ ارسضزنةةح ؿؽةةل
األظغاي اررل صظ ركعؾا عرسان ار هق تضٍؤؿرناذؼ ؿارسضذ زق عضـؽةا ؿاوقمةاق ذكشنهؽةا صضةا مخةـط صسةؼ فةارؽًا
ررزتةةل ارعةةىاء لةةل ؼةةنظ ع ؾةةش صةةظ االٌةةرتهاء ارسةةاس ر خةةه ار ةةاناتل األـيةةةل ّ
أط ارضٍةةؤؿرنح لةةل ارضةةكط ارعاؽزةةح
ؿأرةةثاؽؾا غنةةه ؼاظةةهج تةةارضهّجل ّ
ألط ايعٍةةاط لنؾةةا ال مهتةةق زةةق ؽةةمػ األظغةةاي األنتسةةح تةةذ مرةةهث ررنةةاناخ ال
أـيةنةةح ؿاذعاؽةةاخ ٌةةزـحنح لاٌةةكج رةةرؽػ صةةظ ةنضةةح صٍةةؤؿرنرؼ ؼرةةق ذيرةةد رةةن ًا ل،ةةن ًا لةةل ارضعضةةـ لرصةةنه
ارضٍؤؿرنح ظضا نح ؿصظ شش حاط ارعىاء ارضرهذة زنؾا أط مصنهؿا عرق ارسكس .لغؽظ علط أصاس صٍؤؿرنح صةظ عةـ
ـاص ذسرهم رإلعٍاط لل صكمغرؼ ار اظزح تخذ رلء ؿذٍزة ظ ايعٍاط لةل ارضكمغةح ارعاؽزةح حةذ رةلء اذعةاػ
مؤمك ارضٍؤؿرنح ار هقمح لل ظاعة ؿمغى ؼ صظ ظاعة مـه رنرـانف ـزف صٍؤؿرنح ظضا نح صٍؤؿرنح ةا ضةح زةق
ارسزش ؿارضسهلح لل ظاعة لؾل لهقمح ؿصٍؤؿرنح ذتـس زق ارعؾةذ لرصةنه ـزةف ارضعضةـ حارتتسةاط لةل ظاعةة
مـه لرٍرؽب غكػ أط مخـط ظىاؤؽا صظ ظغً صٍؤؿرناذؾا.
ل لا اعرتزغا عرق صٍكرح ارعىاء غك ار اناتل أقنحغا ّ
أط األصه ال مفرزف حصنهًا ضا ظؾه لل صٍكرح ارضٍؤؿرنحل
عل عط ارعىاء صرهذة زق ارضٍؤؿرنح ال صؽارح لي صٍؤؿرنح تكؿط ظىاء ؿال ظىاء ال مٍثتؼ صٍةؤؿرنح صةظ ؽغةا
حاط ارعىاء صظ صترعناخ أمح لزٍ ح أـيةنحل عل ال تةك أط معةك صةظ م سةذ ارفنةه شـاتةؼ ؿأط مغةاد صةظ م سةذ ار،ةه
ظىاءػ تاتًال لثمرج ذرؽتب ارسكارح ؿصظ ارظزش أط مرٍاؿف األـنان ؿاألرهان لل ارؽناج قؿط أط معك حذ لهمب صا

 25اعظه ق .صاؽه حاصذ تاالررهاث صثاقئ األـيق غ األععزـ ارضصهمح  2736ص 52

مٍرؽتؼ صظ ظىاءل لارسكارح ذترعل ارعىاء ؿارعىاء مؽتب ارسكد ؿؽضةا صضةا معسةيط رألـةيق ةنضةح ؿتةكؿعؾضا
ذ تك األـيق حصنهًا صظ ةنضرؾا ؿةـذؾا ؿصعضـعؾا.

26

ؿةك أحك ار اناتل زق ارعىاء حكؼك أنحاط لزٍ رؼ األـيةنح ؿارعىاء األـةهؿك أ ظةش غةكػ صةظ أك ظةىاء
مـه قعنةـك لة ّط ارغ ةـي غةكػ ذريةةق لةل ارٍةساقج األـهؿمةح أؿ ارعةىاء األـةهؿك لة لا صعةد غا ةح لثتزةد
أتكاعؾا ؿـزصد ع ـٌؾا ؿٌسكخ عارد ظىاءؽا األـهؿك شش مرـالك زنؾا صظ ٌسك ؿـزصد ع ٍؼ صضظ ظةاؤؿا
تسةةكؽش لنخةةـط لةةل ارٍةةساقج لةةل صهاذةةة ؿقنظةةاخ 27.ؿصٍةةكرح ارعةةىاء غةةكػ صةةظ ارضٍةةا ذ ارضٍةةرؽتح زةةق ٌةةثنذ
ارـظـب ؿارسكد 28.ؿصظ شش لتك لؾش لرج لل ظـء ارسكد ايرؾل لهتػ تنظ ارسكد ؿارعةىاءل عل هللا ٌةثؽاعؼ ةاقد
ال مظزش لؾـ معاوك ارضؽٍظ شـاتًا ؿمعاوك ارضمعة تاتًا ؿصظ شش لتظ ار ةاناتل عرةق ّ
أط ارسةكد ايرؾةل مرغةالق
صع كس ارعىاء تضا مسغل أعؼ ةك أصزد زنؼ لل ؽمػ ارضٍكرح قؿالع قمغنح أحةكخ زةق ؽةمػ ارضٍةكرح لةل ارسكمةك صةظ
اهماخ ؿاألؼاقمس ارغثـمح .ؿؽما صا قلع ارسيصح ظضةاد ارةكمظ األل ةاعل عرةق ارةهتػ تةنظ ارعةىاء صضةصيً لةل ارصةـاب
ؿارستاب ؿتنظ صصاقن ايرىاس ارفزتل لمؽة عرق ّ
أط ؽمػ ارستنكج ـ تنكج ارصـاب ؿارستاب ـ ؽل ارـؼنكج اررل ذتضع
ار،ؾـج ؿذهق ارؾـفل عل ؽل ؿٌنزح عؼتاق ارؽب ؿاررـةف ظ ار،هؿن لل ارٍه ؿارسزظل لرج ّ
أط ارسزةح ار ا نةح
أل ضةةاد ايعٍةةاط ؽةةل ع ٍةةؼ لة لا رةةش مةةؤصظ تة ّ
ةكط ؽغةةاث شـاتًةةا ؿ تاتًةةا لةةي مـظةةك صةةا مؽضزةةؼ زةةق ذؽضةةذ ار عةةا ذ
ؿاالترساق ظ ارهلا ذ ؿـصـفًا علا حاط لل صكصظ صظ ارغاي.

29

ؿارؽب ّ
أط أليغـط حاط أؼك نؿاق ار زٍ ح لل ظ ّذ صـظةـ اذؾا ؿصغؾةا ؽةمػ ارضٍةكرحل ألعةؼ أحةك زنؾةا ذكحنةكًا
ّ
ؿأط حةذ ععٍةاط
رضثكأ ارسكد ايرؾل ـافةح ؿةةك غةل تارضٍةكرحل ؼنةس لحةه ارثسةس ؿارغ،ةـن ؿارسةكد ؿارتٍةتاي
مـلق ؼتؼ شـاتًا أؿ تاتًا زق األ ضاد اررل ةاس تؾا ـنهًا أؿ رهًا ؼنس معاوف زق أ ضارؼ ـنهًا أؿ رهًا عل ععةؼ
حاط مغظه رزكعنا زق أعؾا رنٍد قان شـاب ؿ تاب لخاط ال تك صظ أط ذخـط شضح ؼناج أـهف عغاد لنؾا ارٍساقج.
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ؿصظ ش ّش ل ّط نتػ صٍكرح ارعىاء تارسضذ األـيةل أٌاي صظ األًٌ اررل ةاس زنؾا اركمظ ؿعةاقف تؾةا ؿؽةل
ار خهج ع ٍؾا اررل عاقف تؾا ار يٌ ح لل ارضاظل ؿارؽاظه ؿؽل ار خهج لاذؾا اررل مكنحؾا ارستذ ارٍزنشل لارسضةذ
ارصار ػ رنً رؼ ظىاء عال ارصـاب ؿارسضذ ارتارػ رنً رؼ ظةىاء عال ارستةاب .ؿارسضةذ ارةمك معةاوف زنةؼ ايعٍةاط
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غك ار ةاناتل ؽةـ ارسضةذ ارضترةهط تارغنةحل لةارعىاء ال مرهذةة زةق األلسةاد ارتثسنةح ؿععضةا مرهذةة زةق األ ضةاد
ارضترهعح تارغناخ ؿمٍركد ار اناتل زق لرج ّ
تكط ارضهء ال معاوف زق صا م سزؼ أشغاء عـصؼ ؿال معاوف زةق صةا
رنً صظ عناقذؼ ؿاـرنانػ صصذٌ 8سارؼ ؿ تاٌؼ ؿؼناذةؼ ؿصـذةؼ ؿذغ ٍةؼ ؿاغرةماؤػ حضةا ال مُعةاوف أمعًةا زةق
عناذؼ ارضعهقج.
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ؿصظ ارضؾش ارركحنك ؽغا زق ّ
أط ارعىاء غك ار اناتل رؼ صعضـ ح صظ ارٍضاخ اررل مرٍش تؾا ؿصظ أؽضؾا8
األول ارعةةىاء غةةك ار ةةاناتل ظةةاؽه ؿـ ةةل ؿارظةةاؽه مكنحةةؼ ارغةةاي ـنةةه عقناثل ألعةةؼ صـظةةـق لةةل ارؽنةةاج
ارساظزح لل ؼنظ ّ
أط ارف ل ـ لل ألعؼ لل ارؽناج اهظزح ؿاألصه ؽغا مٍرـك لنةؼ ارصةـاب ؿارستةاب ؿصةظ ؽغةا لتةك
ؼ ّكق ار اناتل ٌضاخ رزعىاء ارساظذ لل أعؼ صؽٍـي ٌـاء أحاط ؽما ارعىاء رمج أؿ ظهنًا شـاتًا أؿ تاتًا ؿصةظ
ار،هؿغ أط مخـط صسهؿلًا صسزـ ًصا ـافح علا أحكخ زنؼ ار،همسح ؿؿظةع لنؾةا زةق أعةؼ ارعةىاء ارضغاٌةة .أ ّصةا
ارعىاء ارف ل غكػ لؾـ ارمك ال مكنحؼ ارغاي عال لل ارؽناج اهـهج ؿٌضاذؼ أعؼ ظةىاء غنةه صؽٍةـي لةل ارةكعنا
ؿغنه صكنث لنؾا 32.ؿةةك أقنث ار ةاناتل ؽةما األصةه تـظةؼ تزةل ؿمـةه عتزةل .أصةا ارستزةل لؾةـ ّ
أط ارسةكد ايرؾةل
مترعل أط مغاد ايعٍاط ظىاءػ زةق ألسارةؼ شـاتًةا حةاط أؿ تاتًةا .أصةا ارـظةؼ ارغتزةل لؾةـ صةا أحةكػ ار،ةه صةظ ّ
أط
ارصا ة رؼ ظىاؤػ لل اركعنا ؿاهـهج ؿحمرج ارضفتم رةؼ ظةىاؤػ ارضغاٌةة لةل ارةكعنا ؿاهـةهج ةةاد ذسةارقّ 8
"عط
األتهان ر ل عسنش ّ
ؿعط ار عان ر ل ظؽنش" 33ؿةـرؼ ذسارق" 8ؿصظ متع هللا ؿنٌـرؼ مكـزؼ ظغاخ ذعةهك صةظ ذؽرؾةا
األعؾان ـاركمظ لنؾا ؿلرج ار ـو ارسظنش .ؿصظ مسص هللا ؿنٌـرؼ ؿمرسك ؼكؿقػ مكـزؼ عةانًا ـارةكًا لنؾةا ؿرةؼ ةماب
صؾنظ" 34ؿةـرؼ ٌثؽاعؼ" 8أ ؽش ـنه أس ةـس ذثع ؿارممظ صظ ةثزؾش أؽزخغةاؽش ععؾةش حةاعـا صعةهصنظ" 35.ؽةما عرةق غنةه
لرج صظ اهماخ اررل ذخ،ف تـظـغ ظ ارعىاء اركعنـك ؿارعىاء األـهؿك ارمك ميةنؼ ايعٍاط زق ألسارؼ.
الثني

ارعىاء غك ار اناتل رؼ فـنذاط 8صؽٍـٌح ؿص ؾـصةح أؿ صةا مضخةظ أط عٍةضنؼ ظةىا ًء صاقمًةا ؿظةىا ًء

صسغـمًةةا لؾغةةاث ظةةىاء مرثةةع ارضؽٍةةـي صصةةذ 8ارزةةماخ ارراتسةةح رضٍةةضـ أؿ صغظةةـن عرنةةؼ أؿ صةةمؿق أؿ صزضةةـي أؿ
ص،ةضـس ؿصغؾةا صةا مرثةع ارض ؾةـس صصةذ 8ارزةماخ ارراتسةةح رزه اٌةح ؿاررٍةزػ ؿار زثةح ؿارسزةش عرةق غنةه لرةج ؿمةةمؽة
أط ايعٍاط مرؽهث أحصةه رزةماخ اررةل ذرثةع ارضؽٍةـي ؿمظةظ تؾةا غامةح ارؽنةاج ؿحضةاد ارسةن ل ّ
ار اناتل عرق ّ
ألط

 31اعظه ار اناتل نٌارح أتل عصه لل ارٍناٌح ذؽتنب األب رـمً رنفـ ارنٍـ ل غ صعزح ارض،هق ارٍغح ارهاتسح تنهؿخ 2722س ارسكق 21
 32اعظهار اناتل اررغثنؼ زق ٌثنذ ارٍساقج ص 032
 33االع تان23 22 8
 34ارغٍاء22 21 8
 35اركـاط15 8

ايعٍةةاط مصةةتغع لرةةج رغ ٍةةؼ صةةظ أؿد ؿظةةـقػل لرةةج ّ
أط ارضؽٍةةـي أ ةةهم غةةك ارغةةاي ؿؽةةش أرةةك عقنا ًحةةا رةةؼ
ؿارـفـد عرنؼ أرك عصخاعًا 36.ؿال م،رهغ ار اناتل لل ارعىاء ارساظذ أط مخـط صظ ظغً ارسضذل عل رةنً حةذ لسةذ
غنة مرثسؼ رمج قعنـمح تذ نتضا مرثسؼ أرش لل ؼنظ ّ
أط ارعىاء األـهؿك م،ةرهغ لنةؼ أط مخةـط صةظ ظةغً ارسضةذ.
ؿارعىاء ارراتع رز سذ مرثسؼ غكػ زق أؼك ؿظؾنظ حكط مخـط ركط ؽما ار سذ قا ًضا أط مرثسؼ رةمج أؿ أرةشل أك مرثسةؼ
ظىاء ؼٍظ أؿ ظىاء ٌنم صصذ األرش ارمك مرثع االؼرةهاق ؿارزةمج اررةل ذرثةع ارثةاءج ؼنةس ّ
عط رةكط االؼرةهاق علا
رؽب تارؽنـاط أط مرثسؼ رمج أؿ أرش ؿةك مرثع ار سذ غةكػ األلف زةق ارةهغش صةظ أعةؼ ؼةب ؿـنةه حةكط متةف ار سةذ
زق أصه ار،همسح حؽاد ارىاعل ؿةرذ ارتاذذ .ؿأصا األلساد ارعضنزح اررةل مرهذةة زنؾةا ظةىاء  -ألف -لةل ارساظةذ
ل ّط ذزج ال صؽارح مرثسؾا ظىاء ؼٍظ -رمج -لل اهـهج .أصا األلساد ارتثنؽح اررل مرثسؾا ظىاء ؼٍظ لل ارةكعنا لة ّط
ظىاءؽا تاب لل اهـهج ال صؽارةح 37.ؿصةظ ؽغةا حةاط ارعةىاء ارضؽٍةـي ارساظةذ غةكػ أةةذ صةظ ارعةىاء ارض ؾةـس
اهظذ.
الثنل

ن نً ارضكمغح ار اظزح ؿصكمهؽا ؽـ ارـؼنك ارمك رؼ ؼب ذتثنب ارعىاء ارضغاٌة زةق أؽةذ ارضكمغةحل

أط صةظ مشةه ارسةكد ـزنةب أط مصةاب زنةؼ حضةا ّ
عط صكمه ارضكمغح ـزنب تكط مضنى لل ارستـتح ؿارصـاب أك ّ
عل ّ
أط صةظ
مشه ارعـن ـزنب أط مساةة 38.علط لرتثنب ارعىاء ارضغاٌة لل اركعنا ـافنح صظ ارفصا ص اررل ح زؾةا ار ةاناتل
ره نً ارضكمغح لؾـ ارضغـغ تؼ ذتثنب ارعىاء لل ارساظزح.
الراب

ارعةىاء غةك ار ةاناتل مؽضةذ صسغةق ارٍةساقج رةمؿك األـةيق ار اظةزح ؿصسغةق ارسةكس ؿار،ةتاء رةمؿك

األـيق ارتثنؽح ؿةك حاط ؽما ارهأك صغاغ ـيم تنظ ار يٌ ح ؿارض خهمظ اريؼتنظ رز اناتلل عل ع ؾش صغؼ ععخةانػ
ـزـق ارغ ً تسك ارضـخ رثسط ار ةاخ ارعةارح ؿصةظ شةش لتةك "اـرزةف ارثةاؼصـط ؼةـد صـةةف ار ةاناتل صةظ ـزةـق
ارغ ً تسك ارضـخ 39".ؿنتضا حاط اذعاػ ار اناتل ؽغا صؽكقًا ذؽكمكًا ؿاظؽًا تكط ظسذ ارٍساقج ألؽذ ارضكط ار اظزح
تضا ذـالتـا زنؼ صظ ؼٍظ األـيق لل ؼنظ ّ
أط ظىاء أؽذ ارضكط ارعاؽزح ؿأــاذؾا مصنهؿط عرق ارسكس ؿارؾةيث
صضا مسغل أعؼ مصثد ـزـق األع ً ار اظزح ؿمغخه ـزـق األع ً ارتثنؽح ؿلل ظغةل ّ
أط ؽةما ارةهأك ارةمك لؽةة عرنةؼ
ار ةةاناتل لةةل رةةتؼ ارضرسزةةب تعةةىاء أؽةةذ ارضكمغةةح ارعاؽزةةح لنةةؼ ـناعةةح ؿاظةةؽح رستنكذةةؼ ايٌةةيصنح ؿـناعةةح ألٌةةرالػ
أليغـط ؿـناعح رزضغؾط ارستزل ارمك مؤصظ تؼ ؿحاط صظ ارـاظة زنؼ أط مرـالب صسؼ ؿأال مفهض زنؼ.

 36اعظه اررغثنؼ زق ٌثنذ ارٍساقج ص 226-025
 37اعظه ارٍاتب ص ص 027-026
 38اعظه ارعضع تنظ نأمل ارؽخنضنظ ( حراب ارصضهج ارضهظنح لل تسط ارهٌاالخ ار اناتنح ) غ رنكط 2672س.
 ارؽهؿم ذؽتنب ق .صؽٍظ صؾكك غ قان ارض،هق تنهؿخ تكؿط ص 4 39ق .ؼٍظ ار،السل اررنان ارض،ا ل لل ار زٍ ح ايٌيصنح غ قان ارصتالح ارسهتنح 2776س ص 35

أط نأمؼ ؽغا مُس ّك ـناعح رستنكذؼ لةمرج ّ
أ ّصا ّ
ألط ارستنةكج ايٌةيصنح فةهمؽح لةل ـزةـق ارةغ ً ارٍةسنكج ؿار،ةتنح
زق ؼك ٌـاء ؿةك رؾك تمرج ارخصنه صظ اهماخ ارتهمعنح ؿاألؼاقمس ارغثـمح ؿاررل ال ذك صعاالً ر،ج لةل صٍةكرح
ارفزـق ؿةك ٌثب عمهاق تسةط اهمةاخ لةل ارٍةتـن ارٍةاتتح ؿحةاط صةظ ارؽرضةل زةق ار ةاناتل ؼنغؾةا أال مغةاةط
تنكذؼ ؿأال متزب رستزؼ ارسغاطل عل ـهض تؼ عرق غناؽة ال مسـق صغؾا تارؽتنتةح اررةل مهمةكؽا لرفةثػ لةل ظزضةاخ
ار،ج ؿايعخان.
ألط أليغةـط أحةك صةهانًا زةق ّ
أط نأمؼ ؽغا مُس ّك ـناعةح ألٌةرالػ أليغةـط لةمرج ّ
أ ّصا ّ
أط ارسصةاج ؿارضعةهصنظ
عط ةكد هللا مـظةة ّ
ارممظ رش مغارـا ظىاءؽش لل اركعنا ٌـم مغارـط ؽما ارعىاء اري ب تؾةش لةل قان اهـةهج عل ّ
أط
ارسافل ؿارضعهس عط رش مغاال تاتؾضا لل اركعنا حاط ؼر ًضا زنؾضا أط مغاالػ لل اهـهج.
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أط نأمؼ ؽغا مُس ّك ـناعةح رزستةذ ؿرزضةغؾط ارستزةل ارةمك ظسزةؼ صةظ أؿد اؽرضاصاذةؼل لةمرج ّ
أ ّصا ّ
ألط ارضةغؾط ارستزةل
ؿارثهؽاط ارضغتتل مترعناط أط مساةة ارسافل ؿارضعهس ؿلؿؿ األـيق ارتثنؽح زق ألسةارؾش اررةل انذخثـؽةا لةل
اركعنال عل حنف تظارش أؿ صسرك أؿ واط أؿ ةاذذ أؿ لاٌب أؿ حاله عرؿ أط مخـط ظىاؤػ ؽـ ارسكس ؿارؾيثى أرنً ؽةما
مرغاةط صع أٌاي ارسكد ايرؾةل ارةمك م رةهض ّ
أط ارتصةاص ال تةك صغةؼ ةاظيً أؿ مظةيًى أرةش م ؾةش ار ةاناتل ةةـد
أٌرالػ أليغـط ارمك أشثد ـزـق ارغ ً ؿـافح ع ـي األرتناء تكرنذ تزل أقنث صسؼ اٌةرؽارح لغةاء ؽةؤالء عرةق
ارسكس قؿط أط مساةثـا زق ظها ضؾش ؿلعـتؾشى
ؿةك حاط ذكشه ار اناتل تكنٌتـ ؿاظؽًا لل ؽمػ ار خهج ؿحاط صغ،ؤػ صعاناج أنٌةتـ لةل ذسهم ةؼ رزةغ ً.
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لارغ ً غك أنٌتـ حضاد أؿد رعٍش غثنسل مرل لك ؼناج تةارتـج  42ؿؽةـ صةا مُسة ّك صفار ًةا ألٌةرالػ أليغةـط ارةمك
ممؽة عرق ّ
أط ارغ ً ظـؽه نؿؼاعل ص انق حاط صـظـقًا ةثذ ؿظةـق ارثةكط ؿٌةنظذ صـظةـقًا تسةكػ ؿصةا ؿظةـقػ
صع ؽما ارثكط عال ر رهج ةصنهج غكػ ٌن اقنػ عرق ارضؼ تسك اعتعا ؾا.

43

 40أليغـط صؽاؿنج لنكؿط ظضظ حراب صؽاؿناخ أليغـط ذهظضح ق .وحل ععنة صؽضـق غ صتثسح رعغح ارركرنف ؿاررهظضح ؿارغ،ه ارتاؽهج 2723س
ص ص 061-060
 41اعظه ق .ـزنذ ارعه ق .ؼغا ار اــنك ذانمؿ ار زٍ ح ارسهتنح ض  0ص ص  200-202ؿاعظه ٌسنك وامك ار اناتل غ قان ارضسانم ارصارصح تكؿط
ص ص 23-22
 42اعظه أنٌتـ حراب ارغ ً ذهظضح ق .أؼضك لؤاق األؽـاعل ناظسؼ زق ارنـعاعنح ق .األب ةغـاذل ذؽتنب ق .ثك ارهؼضظ تكؿك غ نٍق ارؽزثل ؿقان
عؼناء ارخرة ارسهتنح ارتاؽهج 2727س ث  0ص 20
 43اعظه ار خه ار زٍ ل ؿاألـيةل غك ارنـعاط ص 52

لل ؼنظ مهف ار اناتل لل ذسهم ؼ رؾا أعؾا اٌرخضاد أؿد رعٍش غثنسل مرل لك ؼناج تارتـج 44.ل لا عظهعا عرق
ارضصكن ارمك ذغرضل عرنؼ لؾل حضاد تضسغق حـط ارغ ً لاخ ظـؽه نؿؼاعل صظ ارضؾا لك ارغتاء ؿارص اء لؾل
حضاد ؿؽما ؽـ ارضسغق ارمك ممؽة عرنؼ أنٌتـ أ ّصا علا عظهعا عرق ار امح اررل ذؤقمؾةا صةظ ؿناء االذصةاد تارثةكط
لؾل اٌرخضاد تضسغق ّ
أط ارغ ً ذتزةة حضارؾةا ؿارـفةـد عرةق ارضؾةا ارةمك ظةاءخ صغةؼ ؿؽةما ؽةـ ارضسغةق ارةمك
لؽةةة عرنةةؼ ار ةةاناتل لؾةةل علط حضةةاد رزعٍةةش زةةق ارضسغةةق األؿد ذهلةةع صةةظ رةةكعؼ ؿذسزةةل صةةظ ةةةكنػ تاذصةةارؾا تةةؼ
ؿلعزؾا زنؼل ألعؾا أـهظرؼ ت لط هللا ذسارق صظ ارٍخـط عرق ارؽهحح ؿؽل أمعًا اٌرخضادل ّ
ألط لل ذساؿط ارعٍك
صسؾا ؿاررىاصؼ تكصهؽا غزثًا رخضارؾا ؿحضارؼ لسزق ؼنظ عظه أنٌتـ رزضصكنمح عظه ار اناتل رز ا نح.
غنه ّ
أط أنٌتـ ؼنظ مرؽكز ظ ارستذ ار سّاد لؾـ مصثد ـزـق ارغ ً ؼنس متـد" 8ؿؽما ارستذ ؽـ ارض انق
اريصغ سذ غنه ارضضرىض صظ ؼنس ععؼ تارعـؽه لسذل ّ
ألط ار ا ذ قا ًضا أٌضق صظ ارضغ سذ ...ؿال عٍرتنع أط عتـد
ّ
عط ؽما ارستذ مستذ ذانج ؿال مستذ ذانج أـهف ؿ غكصا م انق لتػ مصثػ صفرز ًا ضا حاط تارعـؽه ؿ غك م لتػ
مخةـط ـارةكًا ؿأورنًةا" 45.ؿحةاط ررزةج ارٍةتـن ارتزنزةح ارضفرصةهج ـ حضةا مةهف أؼةك ارثةاؼصنظ ـ ص سةـد ارٍةؽه غةك
ار،هاغ لل ارسصه ارؾززنغل ؿ غك ار يٌ ح ارضٍزضنظ ؿار يٌة ح ارضٍةنؽننظ زةق ؼةك ٌةـاء لةمؽثـا لةل ذكؿمزؾةا
ؿذ ٍةنهؽا صةةماؽة نتضةةا رةةش ذفتةةه صتزتًةةا زةةق تةاد ارضسزةةش األؿد أؿ ذيصمذةةؼ ارضرتةةكصنظ لتةةك ظةةاءخ صرـالتةةح صةةع
االذعاػ ارهؿؼل ارمك حاط مضنىؽش تكنظاخ صر اؿذح ؿؿظكؿا لل ةـد أنٌتـ تـظـق تذ ص ةانق أورةل ؼةل صةا
مك ش تنكذؾش لل ارفزـق ؿصا مرهذة زنؾا صظ تا ك أؽضؾا ارصـاب ؿارستاب.

46

غنه ّ
أط أتا عصه ار اناتل علا حاط ةك أـم تؾما اررسهمف ؽغا لؾـ مرثغق ظاعثًةا صغةؼ صسهظًةا ةظ تتنرةؼل لرةج
ألعؼ غكصا متةهن ّ
أط ارةغ ً فةـنج ظٍةش غثنسةل لك ؼنةاج تةارتـج لزةنً زةق ارضسغةق ارةمك ةصةكػ أنٌةتـ صةظ
انذثاغ ارغ ً تارثكط ت،خذ ؿشنب حانذثاغ ارضاقج ؿارصـنج تضا مرهذة زنؼ صةظ لغةاء ارةغ ً ت غةاء ارعٍةك ؿرخةظ
زق صسغق ّ
أط ارعٍش رةهغ لةل ؿظةـق ارةغ ً 47.أةةـد علا حةاط ةةك أـةم غةؼ ؽةما اررسهمةف ل عةؼ حةاط مةكنث ظنةكًا
ـتـنج صا مرهذة زنؼل ّ
ألط ارغ ً غك أنٌتـ ذ غق ت غاء ارثكط ؿلتًا ر خهذؼ ظ انذثةاغ ارضةاقج تارصةـنجل عل ال
ةـاس رزصـنج تكؿط ارضاقج ؿارسخً أمعًا فؽنػ ؿتغا ًء زق ؽمػ ار خهج متهن ّ
أط ارغ ً ال ذ انق ارثكط.

 44ار اناتل ارضٍا ذ ار زٍ نح ؿاألظـتح غؾا ظضظ حراب ارضعضـ رزضسزش ارصاعل غ صتثسح ارٍساقج ارتاؽهج 2103ؽـ 2725 -س ص 226
 45أنٌتـ حراب ارغ ً ث  1ص 220
 46اعظه ق .عتهاؽنش اذل ايعٍاط لل ار زٍ ح ايٌيصنح ص 247
 47اعظه ق .عتهاؽنش اذل ايعٍاط لل ار زٍ ح ايٌيصنح (عضـلض ار اناتل) غ ارؾن ح ارساصح رزخراب 2771س ص ص 222-221
 48اعظه أنٌتـ حراب ارغ ً ث 0ص ص 23-22
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عال أعغا عظةظ ّ
أط ذضٍةج ار ةاناتل تؾةما اررسهمةف ةةك أشةه زنةؼ ذةكشنهًا ٌةزثنًا رةش مٍةرتع ارةرفزص صغةؼل عل ظةذ
ار اناتل صرهققًا حصنهًا ؼـد لخهج ـزةـق ارةغ ً ـ ؿؽةـ لةل ارؽتنتةح ذةهقق تةنظ اال رتةاقمظ ارزةممظ ذصةان ا قاـزةؼ8
اال رتاق اركمغل ؿاال رتاق ار زٍ ل ـ ؿاركرنذ زق لرج ّ
أط ار ةاناتل ـةهض زنغةا تة ناء صفرز ةح ؼةـد ـزةـق ارةغ ً
لرةةانج ـزةةـق ارةةغ ً اصةةح ؿذةةانج ـزةةـق األع ةةً ار اظةةزح لتةةػ .ؿنتضةةا ؽةةما صةةا ق ةةا اتةةظ غ نةةذ عرةةق عتةةكػ ؿاذؾاصةةؼ
تاررغاةط ؿاالظتهاب.
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ّ
لار اناتل لل حراب اررسزنتاخ مؤحك زق ّ
ؿأط ارعٍةك رةهغ لةل
أط ارغ ً ؿعط حاعد لل ؼاظةح عرةق ارعٍةك
ؿظـقؽا ل عؼ صظ ظاعة مـه مؤحك زق أعؾا لل تتا ؾا ال ؼاظح رؾا عرنؼ 50.تضا مسغل لل اررؽزنذ األـنه ّ
أط ارةغ ً
ظـؽه صٍرتذ ظ ارعٍك ص انق رؼ ؿال م غق ت غا ؼ ؿمتـد ار اناتل صؤحكًا زق ـزةـق ارةغ ً لةل صـظةع مـةه8
ّ
ؿأط رؾا تسك ارض انةح أؼـاالً 8ع ّصةا أؼةـاد ٌةساقج
"ؿأعؾا ص انةح تاةنح تسك صـخ ارثكط رنً لنؾا ةـج ةثـد ار ٍاق
ؿع ّصا أؼـاد رتاؿج".
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شش ممؽة ار اناتل  -ذكرنيً زق صـة ؼ صظ ارغ ـي األـهف ـ عرق ع ل ـزـق ارةغ ً ارعاؽزةح ةةا يً" 8أ ّصةا أؽةذ
ارضكط ارعاؽزح ل ّط ع ـٌؾش ذثتق غنه صٍرخضزح تذ صؽراظح لل ةـاؽا عرق ارضاقج ظهؿنج  ...ؿؽؤالء ؽش ارؾارخـط
ؿارصا هؿط عرق ارسكس زق صصاد صا مخـط زنؼ ارثؾا ش ؿارٍثا ؿاأللا ل"  52ؿمتـد أمعًةا" 8حةمرج لةل صهظةق
ارغ ـي صظ ال م،سه تضهظؼ ؿمظظ صع لرج أعؼ لاظذ فؽنػ ارغ ً ل عؼ ال مص ل عرةق ةةـد صهرةك ؿال صسزةش
ؿال صتـس لؾؤالء ذثتق أع ٍؾش ؽنـالعنح غنه صٍرخضزح اٌرخضاالً ال ذ انق تؼ ارضاقج ؼرق علا تتزةد ارضةاقج تتزةد
عا" 53.ؿؽماط ارغصاط مؤحك لنؾضا ار اناتل ّ
أط ع ـي أؽذ ارضكط ارعاؽزح ؿأــاذؾا ـ ؿؽل ارغ ـي اررل رةش ذعةك
أم ً
صظ مكـم تنكؽا عرق ار عنزح ـ غنه ـاركج ؿؽما مؤحك زق لخهج ارستذ ارعضسل اررل ٌةثب أط غهؼرؾةا لؾةل اررةل
ذتـق ارضعضـ عرق صا ذ ر د زنؼ ارضكمغح ؿذساظكخ تكلسارؾا زق كس ارفهؿض غؼ رمرج ال لعة رؾا ـ لل نأمؼ
ـ ألعؾا ع،كخ لل ذزج ارضكط ارعاؽزح .ؿصظ شش ل ّط صصنهؽا أط ذصةنه عرةق ارسةكس ؿارؾةيث ال عرةق عةان أؿ ةماب
لل ؼنظ ّ
أط ؼكمس ار اناتل غكصا مخـط ظ ارضكمغح ار اظزح أؿ أؽزؾا مخـط ؽغاث ؼكمس ظ ـزـق ارغ ً ؿتتا ؾا
تسك ارضـخ صظ لرج ةـرؼ" 8ل عؾا ـ أك األلساد ارعضنزح ـ حزضا ومك صغؾا ؿذخهنخ ؿؿاظة ايعٍاط زنؾةا فةنهخ

 49ا عظه اتظ غ نذ ؼل تظ متظاط ذؽتنب ؿذتكمش ق .ثك ارؽزنش صؽضـق ارصاعنح األععزـ ارتاؽهج تكؿط ص 40
 50اعظه اررسزنتاخ (ار اناتل األ ضاد ار زٍ نح) ذؽتنب ؿذتكمش ؿذسزنب ق .ظس ه مد ماٌنظ غ قان ارضغاؽذ تنهؿخ رثغاط األؿرق 2221ؽـ 2770 -س ص
20
 51ارك اؿف ارتزثنح غ ؼنكن متاق ارؾغك 2124ؽـ ص 22
 52مناء أؽذ ارضكمغح ار اظزح ص ص 77-76
 53ارٍناٌح ارضكعنح ذؽتنب ق.لـوك ارغعان ارضتثسح ارخاشـرنخنح تنهؿخ 2742س ص 31

ارةةغ ً اررةةل رةةكعؾا أط ذٍةةسك أةةةـف ؿألعةةذ ؿأحضةةذ عرةةق أط ذصةةنه صةةظ ؼةةك ارخضةةاد عرةةق أط ذٍةةر غل ةةظ ارضةةاقج
لرؽصذ صرثه ح صغؾا لي ذرزف ترزف ارضةاقج" 54.ؿصةظ ارضيؼةأ ّ
أط ارؽةكمس ؽغةا غةك ار ةاناتل ةظ ارغ ةـي اررةل
ؿظكخ ارثن ح ارصارؽح ؿارضغاٌثح رزـفـد عرق حضارؾا ارضتزـب ؿؽما صا ال ذٍةرتنع ارثن ةح ارعاؽزةح ؿأــاذؾةا أط
ذـلهػ رؾا لغؽظ علط أصاس تن رنظ 8تن ح ظالتح رألـيق ار اظزح ؿتؾا ذصذ ارغ ً عرق حضارؾا ؿظىا ؾا ؿٌساقذؾا
ؿتن ح غانقج رألـيق ار اظزح لي ذصذ ع ـي ارغاي لنؾا عرق حضارؾا تذ ذصنه عرق ارسكس.
ؿةك أصزد قؿالع لزٍ نح ؿٌناٌنح فهلح زق ار اناتل ؽما اررـظؼ ارمك أة ّذ صا مـفف تؼ أعةؼ ذـظةؼ ـتنةه
مرغالق صع ارضثاقئ ارستزنح ؿاركمغنح ألحه صظ ؽمػ اركؿالع8
أو ًلاّ 8
أط ارؽتنتح ار زٍ نح اررل مؤصظ تؾةا ار ةاناتل رةش ذصةذ  -لةل ظغةؼ -عرةق ؽةؤالء ارضةكعننظ لكؽةذ ارضكمغةح
ارعاؽزح ؼنذ تنغؾش ؿتنظ ارـفـد عرق ذزج ارؽتنتح اررل أؿرق ةـا كؽا ؿأٌٍؾا اررل صظ ـيرؾا مضخظ عقناحؾا أط
مؤًٌ ايعٍاط زضنًا ؿصسهلنًا تتهمتح ٌزنضح شش تسك لرج ذؽصذ ار عا ذ ار خهمح ؿاألـيةنح ؿغنهؽا ؿؽما صا
رش مرـله رؾش لل ظذ ؿظـق ن نً صكمغح غنه صؤؽذ لزٍ نًا.
ثنييانّ 8
أط ار اناتل مهظع صا ؽش زنؼ  -لل ظغل  -عرق ارستذ ارعضسل ارةمك مؽةـك ظضنةع صسرتةكاخ ؿأ ةهام
ؿذتارنك ؿصثاقئ ارعضا ح أؿ ارضكمغح اررل مسن،ـط لنؾا ؿارضكعنـط ال مٍرتنسـط لخا ًحا صظ ارستذ ارعضسل ؿصظ ش ّش
ذصنه ع ـٌؾش عرق ارسكس قؿط ظىاء أؿ تاب صرهذة زةق ألسةارؾشل ألعؾةش رةنً رؾةش قـةذ لنؾةال ّ
ألط ؽغةاث ةنةـقًا
ـانظنح ذضاني زنؾش ؿؽل ةنـق صرـانشح ؿذخـعد ثه ارٍغنظ ؿاألوصاط ؼرق ع،ةك صةا مٍُةضق تارستةذ ارعضسةل
ارمك معضع ـيفح ؽمػ ارٍغنظ شش مـظؼ ارغاي تغاء زق لرج عاؼنح االذعاػ ارمك مخـط قا ًضا لل لزخؼ ؿال مخـط
ـانظًةا غةؼ تضةا مسغةل ّ
أط ارستةذ ارعضسةل غةك ار ةةاناتل لةل ارضكمغةح ارعاؽزةح ال مرهذةة زنةؼ ظةىاء ؿرخةظ ةةكس
ؿؽيث.
ثنلثان 8ؿتغاء زق اركالسنظ ارٍاتتنظ ل ّط ن ةنً ارضكمغةح ال أؽةذ ارضكمغةح ارعاؽزةح ؽةـ ارةمك مٍةرؽب ار،ةتاء ال
ؽشل لار اناتل مهف ّ
أط ن نً ارضكمغح ؽـ ارمك أظزؾش ؿ كد تؾش ظ ارٍساقج ؿةك هم ارٍساقج ؿصةظ شةش لؾةـ
ؿؼكػ قؿط أؽذ ؽمػ ارضكط مٍرؽب ارعىاء أؿ ار،تاء أ ّصا ؽش لنؾزخـط ؿمفزـط عرق ارسكس.
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راب اعن  8ؿنتضا حاط صظ أؽةش ارةكؿالع اررةل أصزةد زةق ار ةاناتل ؽةما اررـظةؼ عؽةـ لؾةش صسغةق ارٍةساقج ؿار،ةتاء
األـهؿك أعؼ أناق أط مظؾه أشه اره اٌح زق ارغؽـ ارمك عاقف تؼ ؿمؾـد صظ أشه عتنعؾا لؾغاث قؿالع ٌناٌةنح
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ؿلزٍ نح ةك أصزد زنؼ ؽما ارتـد تصنهؿنج ع ـي أؽذ ارضكط ارضعاقج عرق ارسكس ؿارةىؿاد ؿارؾةيث ؽةمػ ارةكؿالع
ذرزفص لل ؼهفؼ زق أط مثنظ رزتةانئ ّ
أط أشةه ارضكمغةح ار اظةزح لةل اهظةذ ؿارساظةذ ؿاظةػ ؿظزةل ؿلؿ لا ةكج
زق أؽزؾا لل اركعنا ؿاهـهج ؿؽما األشه ال مؤذل شضانػ عال ذؽةد ةنةاقج ؼخنضةح ؿن اٌةح ؿا نةح ذتةـس زةق أٌةً
لزٍ نح ؿصثاقئ تزنح لل ؼنظ مؾـد صظ أشه ارضكط ارضعاقج رزضكط ار اظزح لل اهظذ ؿارساظةذ ؿؽةما األشةه ؽةـ
عراض ن اٌةح تاغزةح -لةل عظةهػ -رةش ذتةش زةق أٌةً لزٍة نح ؼتةح تةذ ةاصةد زةق ظةيالخ ؿارسضةذ زةق ؼصةك
األغهاض اركعنـمح ؿؼصه ارٍساقج لل االٌرعاتح رغكاء ار،ؾـاخ ؿارضزماخ.
ؿنتضا حاط ذهقق ار اناتل لل ـزـق األع ً ار،همهج صظ كصؼ مسـق عرق أعؼ ظذ صركشهًا تكنٌتـ ـافةح لةل
ذسهم ؼ رزغ ًل لار اناتل ؿعط اذعؼ عرق تتاء ارغ ً تسك لغاء ارثكط صفار ًا تمرج أٌةرالػ أنٌةتـ ل عةؼ رةش مغ ةج ةظ
ذكشهػ تؼ لل ّ
أط ارةغ ً حضةاد أؿد رعٍةش غثنسةل مرةل لك ؼنةاج تةارتـج تضةا مؽضزةؼ ؽةما صةظ ا رثةان ارةغ ً فةـنج
رزعٍةةكل لار ةةاناتل رةةش مسةةكد حزنًةةا ةةظ ذسهمةةف أنٌةةتـ ؿذ ٍةنه لرةةج ّ
أط ارةةغ ً صرةةق اٌةةرخضزد لعةةا زؾا فة د
ؿذثامغد ظ ارعٍك تصـنج ؿاظؽح ؿاةرهتد صظ ارضؾا األؿد لؽُةب رؾةا أط ذفزةك لةل ارغسةنش أ ّصةا ارةغ ً اررةل
ظزد غانةح لل ظؾاالذؾا ؿرش ذٍرتع لخا ًحا صظ ٌنتهج ارعٍك لتك عظه رؾةا ار ةاناتل عظةهذنظ 8عظةهج اٌةرغك لنؾةا
عرق اركمظ لتاد تفزـقؽا حثتنح ارغ ـي ارضضاشزح رؾا لل ار،تاء األتكك ؿعظهج اٌرغك لنؾةا عرةق ارغصةف ارصةاعل صةظ
ذسهمف أنٌتـ لـظكؽا رش ذٍرخضذ لعا زؾا ؿرش ذرفزص صظ ارش ارخـط ؿار ٍاق لصانخ ص،ةاتؾح رزعٍةك لةل
ارخةةـط ؿار ٍةةاق ؿاالعؽةةيد لا رثهؽةةا فةةـنج رزعٍةةك ذ غةةق ت غا ةةؼ ؿذ ٍةةك ت ٍةةاقػ ؿؽةةما م ٍةةه رغةةا رضةةالا اؼةةر أ
ار اناتل ترسهمف أنٌتـ صع ةـرؼ ت غاء ارغ ـي رزعٍك ؿتتا ؾا نغش لغا ؼ ؿصـذؼ .ل غةاء تسةط ارغ ةـي ار،ةهمهج
ت غاء ارعٍك عةهان تكعؾا فـنج رؼ ؼنس ال ذـظك ارصـنج قؿط ارضاقج ارفافةح تؾةا ؿؽةما مسغةل ّ
أط ؽةمػ ارغ ةـي
رضةةا ذؽخضةةد لنؾةةا األظٍةةاق فةةانخ فةةـنج رؾةةا رنٍةةد زةةق ذزةةج ارصةةـنج ارؽٍةةنح ؿععضةةا زةةق فةةـنج أـةةهف
صسغـمح لؽُب رؾا أط ذ غق ت غا ؼ غكػل ألعؾا رش ذرضامى زنؼ لل رلء ؿرش ذفزع زنةؼ رةن ًا صةظ ٌةضـؽا ؿصخاعرؾةا
ارضٍرضكج صظ ةنضح ؿٌضـ ارضخاط ارمك ظاءخ صغؼ لؽُب رؾا أال ذسـق عرق لرج ارضخاط صهج أـهف صظ ؿظؾح عظهػ.
ؿمضخظ ارتـد ّ
عط ار يٌ ح ارتكصاء ؿارضؽكشنظ ص ّضظ ذغاؿرـا صٍكرح ـزـق ارغ ً ظ ار اناتل ةةك أظضسةـا زةق
أعؼ ةاد تفزـق األع ً ار اظزح غنه ّ
أط ارضٍكرح ارفيلنح تنغؾش ؼـد ـزـق األع ً ارعاؽزح ارغاةصح صظ كصؼ غك
ار اناتل ؽما صا ذهقق لنؼ ار اناتل ؿؽما صا أقف تكؿنػ عرق اـريم اركانٌنظ ؼةـد صـة ةؼ ؽةمال لضةغؾش صةظ ةةاد
تفزـق األع ً األـنهج ؿصغؾش صظ ةاد ت غا ؾا ت غةاء ارثةكط .ؿتغظةهج ٌةهمسح زةق صؤر ةاخ ار ةاناتل ععةك أعةؼ حةاط
صرهققًا لل ذزج ارضٍكرح لل تسط حرثؼ صغؾا 8ارٍناٌح ارضكعنح مناء أؽذ ارضكمغح ار اظزح حراب اررسزنتةاخ ـ ؿؽةـ
ارخرةةاب ارةةمك اٌةةرغك زنةةؼ األٌةةرال ارسضنةةك ارةةكحرـن صؽضةةـق ةاٌةةش لةةل ارركحنةةك زةةق ةةكس ـزةةـق تسةةط األع ةةً غةةك

ار اناتل -قؿط ارخرة األـهف اررل حةاط ار ةاناتل لنؾةا فةهمؽًا عرةق أتسةك ؼةك لكحةك زةق ـزةـق ارةغ ً لنؾةا قؿط
ذ هةح تنظ ار اظزح صغؾا ؿغنه ار اظزح.
ؿةك ؼاؿد أؼك ارثاؼصنظ ذ ٍنه اذعاػ ار اناتل صةظ ـزةـق ارةغ ً لةل ارخرةاتنظ األؿرةنظ لاؽثًةا عرةق ّ
أط ار ةاناتل
ؼنغضا ذسهض رضصنه ارغ ً لل ؽما ارضـظع صظ حراتل ارضكمغةح ار اظةزح ؿارٍناٌةح ارضكعنةح رةش مخةظ تصةكق تؽةس
لخهج ارغ ً ؿـزـقؽا تتكن صا حاط مهمةك ةهض ارتعةنح لةل عغةان اررصةـن ايٌةيصل ةظ ارصةـاب ؿارستةاب لةل
ارنـس اهـهل ؼنس ذعىف حذ ع ً تضةا حٍةثدل ؿؼنةس ارستةاب قنظةاخ ؼٍةة ألسةاد ايعٍةاط لةل ؽةمػ ارةكعنا
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ؿؽـ األصه ارمك أمكػ تاؼس مـهل عل ّك لرج قرةنيً زةق ذةكشهػ تارةكمظ لةل صٍةكرح ارصةـاب ؿارستةاب لةل اهـةهج.

57

غنه ّ
أط حي ارهأمنظ صهقؿق زنؼ صظ كج ظـاعة ذ صػ غؾا مناء ار اناتل ؿارٍناق ارساس ر خهػ8
أـ رش مخظ ار اناتل لل حراتنؼ ٌار ل ارمحه مسهض ارتعنح لل عغانؽا ايٌيصل لتػل عل صظ ارفتك ارثةنظ أط
عصغف حرة ار اناتل عرق حرة لاخ فث ح عٌيصنح ؿحرة لاخ فةث ح لزٍة نح ععضةا ار ةاناتل ارةمك ذخ،ةف حرثةؼ
ةةظ صغؾعةةؼ ل عةةؼ معضةةع لةةل حةةذ حرثةةؼ تةةنظ ارصةةث ح ار زٍة نح ؿارصةةث ح اركمغنةةح ؿؽةةـ صةةا ٌةةثب أط أٌةةضاػ ارثاؼةةس
اال رتاق ار زٍ ل ؿاال رتاق ارةكمغل .لار ةاناتل لةل ؽةممظ ارخرةاتنظ ةهض رزضٍةكرح لةل عغانمؾةا ار زٍة ل ؿارةكمغل.
ؿرنً صسغق أط مثكأ ار اناتل ؽممظ ارخرةاتنظ ت شثةاخ ؿظةـق هللا ؿفة اذؼ ـ ؿؽةما صةا مةكد ؼر ًضةا زةق ذةكشه ار ةاناتل
تضسرتكػ اركمغل -أعؼ ةك ع ط مكػ ظ ذصـنػ ار زٍ ل ؿةك مكد زق لرج ارغتةك ارةكاـزل رغصةـص ار ةاناتل لاذؾةا
لل ؽممظ ارخراتنظ ؼنس أؿةسؼ ارضىض تنظ اال رتاقمظ اركمغل ؿار زٍ ل لل ؽما اررةهقق ؿرةـ حةاط ار ةاناتل  -ؿؽةـ
مسةهض رزتعةنح ـ مسةهض رزرصةـن ايٌةيصل رخ ةق ع ٍةؼ ص،ةتح اررسةة ؿارعةكد ؿةةاد فةهاؼح تةارفزـق ؿلةب
اررصـن ايٌيصل ؿرخغؼ رش م سذ.
ب -رنً صظ ارضغتتل ؿال صظ أٌةً ارضةغؾط ارسزضةل ارٍةزنش أط م نةه ارثاؼةس أؿ ارض خةه أؿ ار نزٍةـم نأمةؼ
أمغضا ؼذل نغثح لل صـالتح ؽما االذعةاػ أؿ ؽةما اررنةان ؿعؽةظ عهتةك ت نزٍةـم صصةذ ار ةاناتل ةظ ؽةمال لةارتـد ّ
عط
ار اناتل لل ؽممظ ارخراتنظ مسهض رزرصـن ايٌيصل لل ارتعنح ؿمسهض رؾا ؿلب اررصةـن ار زٍة ل لةل حرةة
أـهف ةـد عهتك ت نزٍـم لل ةاصح ار اناتل أط متع لنؼ لعيً ظ ّ
أط ؽما ارتـد مـةةع لةل عرةخارناخ حصنةهج عؽةظ
ظضنسًا لل غغق غؾا.
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ض -حاط ذكشه ار اناتل تاركمظ لل ؽمػ ارتعنح ذكشهًا ظسن ًا ؼنةس أ تةق رغ ٍةؼ ذةكشهًا ال ؼةكؿق رةؼ تاررصةـن
ار زٍ ل ؿارةكرنذ زةق لرةج ّ
أط ار ةاناتل ؿعط أحةك زةق ـزةـق ارةغ ً لتةك ظسزةؼ ةافةهًا زةق األع ةً ار اظةزح
ؿتسط األع ً ار،همهج لزش مخظ مؤصظ تفزـق ظضنع األع ً حضا أعؼ لل صٍكرح ارصـاب ؿارستاب أؼاد ارضـظةـ
عرق شـاب تزل فهم ؿ تاب تزل فهم ؿؽما ارعةىاء ارستزةل قرنةذ زةق ذـظةؼ ار ةاناتل ار زٍة ل لةل ؽةمػ
ارضٍكرح.
عط ارضسـد زنؼ غك ار اناتل ؽغا ـ ؿؽـ صا م ذ غةؼ حصنةه صةظ ارثةاؼصنظ ـ ّ
قّ -
أط األٌةاي ارةمك مثغةل زنةؼ
صـة ؼ ؽغا ؽـ اٌرخضاد ارغ ً ؿاٌر غاؤؽا ظ ارضاقج ل لا اٌرخضزد ارغ ً لعا زؾا ؿاٌر غد ظ ارضاقج أفثؽد
صرثه ح صغؾا لي ذرزف ترزف ارضاقجل عل فانخ غنه صؽراظح لل ةـاصؾا ؿؿظـقؽا عرةق صةاقج لرؽصةذ ؼنغ ةم زةق
ارٍساقج .لل ؼنظ ّ
أط ارغ ـي ارؾنـالعنح رضا حاعد غنه ةاقنج زق اٌرخضاد لعا زؾا ؿاالٌر غاء ظ ارضةاقج ل عؾةا
ذثتق ؽنـالعنح غنه صٍرخضزح اٌرخضاالً ذ انق تؼ ارضاقج ؼرق علا تتزد ارضاقج تتزد ؽل صسؾا أمعًا.
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ؿعلا حاط ؽغاث صظ مهف أعؼ غك ذؽخنش ارةهأك "ععةك ّ
أط ارضتصةـق صةظ عظةسام ـزةـق األع ةً ار،ةهمهج ؽةـ
ذؽتنةب رتثنسةح ارستنةكج اركمغنةح اررةل أقخ عرةق ذصةغنف األع ةةً ايعٍةاعنح عرةق صهاذةة لةل ٌةساقذؾا ؼٍةة ألسارؾةةا
ؿفكؿن ذزج األلساد .لضظ حاعد ع ٍؼ صصتزةح تارفتامةا حةاط صصةنهػ ارسةماب األحثةه ؿصةظ حةاط صصةنهػ أةةذ لةل
ـتاماػ حاط صصنهػ اهالس ارضثهؼح ؿصظ ذتؾةهخ ع ٍةؼ لؾةـ لةل أ زةق زنةنظ صةع ارصةكمتنظ ؿار،ةؾكاء ؿؼٍُةظ
أؿر ج نلنتًا ذزج ؽل عظهج ايٌيس ؿذزج ؽل عظهج ار اناتل تارماخ ؿرنً لل صـة ةؼ ؽةما صةا مةك ـ عرةق ارتةـد
ععّؼ ذغاةط صع ع ٍؼ تذ زق ارسخً حاط أصنغًا صسؾا ؿرخظ لؾش تسط ارثاؼصنظ رزغصـص ؽـ ارمك ةةاق عرةق ؽةمػ
األؼخاس" 59.ؿؽما ارتـد صهقؿق زنؼ صظ كج ؿظـػ8
أـ رنً ارضتصـق صةظ عظةسام ـزةـق تسةط األع ةً ار،ةهمهج غةك ار ةاناتل ذؽتنتًةا ررصةـن ارستنةكج اركمغنةحل
ألط ارستنكج ايٌةيصنح ارصةؽنؽح رةش ذغةا ِق ت ظةسام ـزةـق ؽةمػ األع ةًل لرةج ّ
ؿلرج ّ
ألط ايٌةيس فةهمػ لةل ؽةمػ
ار خهج ؿارتعنح غكػ ال ذؽرضذ غنه أصه ؿاؼك ؽـ ـزـق األع ً ظضنسؾا ار،همهج صغؾا ؿارفنهج زةق ؼةك ٌةـاء
ؿؽما صا أحكػ ارتهمط لل كج صـاظع ؼنس متـد هللا ذسارق ةظ ـزةـق األع ةً ار،ةهمهج" 8ؿارةممظ ح ةهؿا ؿحةمتـا
ت ماذغا أؿر ج أفؽاب ارغان ؽش لنؾا ـاركؿط" 60.ؿةاد ذسارق ظ األع ً ارفنهج اررةل فة د صةظ أقناعؾةا ؿذهةةد

 58اعظه ار اناتل ارٍناٌح ارضكعنح ص ص 61-62
 59ق .ظس ه مد ماٌنظ لنزٍـلاط نا كاط ( ارخغكك ؿار اناتل ) غ قان األعكرً تنهؿخ 2762س ص ص 221-220
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تك ضارؾةا ار اظةزحّ 8
"عط ارةممظ مصغةـا ؿ ضزةـا ارصةارؽاخ أؿر ةج ؽةش ـنةه ارثهمةح ظةىاؤؽش غةك نتؾةش ظغةاخ ةةكط
ذعهك صظ ذؽرؾا األعؾان ـاركمظ لنؾا أتكًا نظل هللا غؾش ؿنظـا غؼ لرج رضظ ـ،ل نتؼ".
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ب -صثكأ عظسام ـزـق تسط األع ً ار،همهج مرغالق صع أٌاي ارصـاب ؿارستاب ارمك أةهػ ايٌةيس لخنةف
مخـط عظسام ـزـق ؽمػ األع ً صتاتتًا رزرصـن ايٌيصل ؿارستنكج اركمغنحى تذ ّ
عط ؽما ارتـد مرغالق صع صا لؽةة
أط ار،ةهمه ال تُة ّك أط مغةاد تاتةؼ حضةا ّ
ألط ارضثةكأ ارستزةل ؿارضثةكأ ايٌةيصل مؤحةكاط زةق ّ
عرنؼ ار اناتل ع ٍةؼل ّ
أط
ارفنه ال تُ ّك أط مغاد شـاتؼل عل حنف ذ غق ع ً ار،همه ت غاء ارثكط ؿال ذغاد ظىاءؽا زق صا اةرهلةد صةظ رةه لةل
اركعناى لضـةف ار اناتل ال مغثغل زق أٌاي ارغنذ صظ ـزـق األع ةً ار،ةهمهج ؿعط حةاط مغثغةل زةق أٌةاي ارغنةذ
صةةظ ارغ ةةـي ار،ةةهمهج اررةةل ذسزةةش ارٍةةساقج ؿال ذسضةةذ رؾةةا .ؿؽةةما صةةا أحةةكػ ارةةكحرـن صؽضةةـق ةاٌةةش ارةةمك صةةاد عرةةق ّ
أط
ار اناتل مهف لغاء األع ً ارعاؽزح.
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ض -عسش ّ
عط ايٌيس مصغف األع ً ار،همهج ؼٍة ارسماب اري ب تؾا لضةظ حةاط صةصتيً تارفتامةا حةاط ماتةؼ
أحثه ؿصظ حاط أةذ لل ـتاماػ حاط صصنهػ أة ّذ لل ارسماب أ ّصا صظ حاعد ع ٍؼ ةةك ذتؾةهخ صةظ ارةمعـب ؿاهشةاس
ؿارفتاما ل عؼ مخـط لل أ زق زننظ غنه ّ
أط ؽما اررصةغنف ؽةذ ؽةـ ؼتًةا صةا مغةاقك تةؼ ار ةاناتلى ايظاتةح ؼر ًضةا
تارغ لل عل مصـن رغا ار اناتل ؼاد ارغ ـي ار،همهج زق عؽـ تزل أتسكػ ةظ صعةضـط ارعةىاء أؿ ارستةاب ارةمك
ظاء تؼ اركمظ.
قّ -
عط ارعىاء ارمك نمػ ار اناتل ؽغا صثغل زق أٌاي ذتٍنش ارضكط أؿ أؽزؾا فغ نظ 8فغف ارضكمغح ار اظزح
ؿفغف ارضكط ارضعاقج رؾا ؿؽـ ذتٍنش ةهمة عـ ًةا صةا صةظ ذتٍةنش عـةـاط ارصة ا رزغةاي عرةق عةـ نظ 8أؽةذ ارةكعنا
ؿأؽذ اهـهج لكؽذ اركعنا مضصزـط األـيق ارتثنؽح ؿأؽذ اهـهج مضصزـط األـةيق ارعضنزةح ؿاأللسةاد ارؽٍةغح عال
ّ
أط عــاط ارص ا ـ حضا ٌنتهغ لل ارٍتـن ارتاقصح ـ رش مغىرتـا عرق صا اعىرب عرنؼ ار ةاناتل صةظ ارتةـد تصةنهؿنج
أؽذ ارضكط ارضعاقج عرق ارسكس ؿارؾيث ؿعط لؾضـا ارعىاء زق عؽـ ـاص أمعًا.
ؿمضنذ تسط ارثاؼصنظ عرق ّ
أط ار اناتل صنّى تنظ ؼةارنظ لتةػ رزةغ ً تسةك ص انةرؾةا رزثةكط ؽضةا 8ؼةاد ارٍةساقج
ؿؼاد ار،تاء لارغ ـي اررل ف د ؿ زضد ارفنه ؿ ضزد تةؼ ل عؾةا ـارةكج لةل ارٍةساقج ؿارغسةنش ؿارغ ةـي اررةل
زضةةد ارفنةةه ؿاحرٍةةثد رةةن ًا صةةظ اهناء ار اظةةزح ؿرةةش ذسضةةذ تؾةةا أؿ ذ،ةةاغزد غؾةةا ل عؾةةا ٌةةرخـط ـارةةكج لةةل
ار،تاء ؿصظ شش لي معك ؽؤالء ارثاؼصـط صثهنًا الٌرغثاغ ؼارح شارصح رزغ ً ال ؽل ـاركج لل ارغسنش ؿال ؽل ـارةكج
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لل ار،تاء صسرهظنظ زق أعؾا فا هج عرق ارسكسل ألعؾا رش ذثزغ قنظح ارستةذ ارضٍةر اق لظزةد تؽاظةح عرةق ارضةاقج
ؿلغند ت غاء أظٍاقؽا 63.ؿال رج لل ّ
أط ؽما ارهأك مغثغل زق أٌاي عظهج ظى نح رةثسط صؤر ةاخ ار ةاناتل قؿط
ارثسط اهـه تذ ؽل عظهج ذغثغل زق ارغظه عرق تسط ارغصـص لل ارخراب ارـاؼةك قؿط ارةثسط اهـةه تةذ
ؽل عظهج رش ذغظه رزرتـن ار خهك ارمك قان زنؼ لخه ار اناتل .لك ّصا صظ ظاعة ارغظهج األؿرةق لة ّط تسةط حرةة
ار اناتل ذغتب تغصـص ذ نك ذتٍنش ارغاي عرق فغ نظ لل اهـهج 8فغف رز،تاء األتكك ؿفغف رزغسنش األتةكك
لل ؼنظ ذغتب حرة أـهف ـ ؿأ غل ارٍناٌح ارضكعنح ؿمناء أؽذ ارضكمغح ار اظزح ؿؽضا ارخراتاط ارزماط مهف لنؾضةا
اركحرـن صؽٍظ صؾكك أعؾا مخاقاط مثؽصاط لل صـاظنع ذخاق ذخـط ؿاؼكج ؿمر ب عصاؽا لل صـاظةع كمةكج ؿعط
اـرز ا لل صـاظع أـهف 64ـ ذغتةب تغصةـص ذ نةك ذتٍةنش ارغةاي ؼٍةة صصةنهؽش تسةك ارضةـخ عرةق شيشةح أةٍةاس8
فغف رزغسنش األتكك ؿفغف رز،تاء األتكك ؿفغف رزسكس ؿارؾيث .أ ّصا أعؾا عظهج ذغثغل زةق أٌةاي ارغظةه عرةق
تسط ارغصةـص لةل ارخرةاب ارـاؼةك قؿط تسعةؼ اهـةه لة ّط حرةاب مناء أؽةذ ارضكمغةح ار اظةزح م صةػ ةظ ؽةما
اررتٍنش ارصيشل ارمك مرثغاػ ار اناتل عال ّ
أط أفؽاب ارهأك ارضهقؿق زنؼ ؽغا مزعؤؿط عرق تسط ارغصةـص اررةل
مهمكؿط تؾا ذكحنك ؿظؾح عظهؽش ؿؽةل عصةـص لةل ارؽتنتةح رةـ لؾضـؽةا رـظةكؿا أعؾةا ذؤمةك ؿظؾةح ارغظةه ارتا زةح
تاررتٍنش ارصيشل ؿال ذغ نؾا .أ ّصا أعؾا عظهج رش ذغظه رزرتـن ار خةهك غةك ار ةاناتل لةمرج ّ
ألط صةظ أؿاـةه صةا حرةة
ار اناتل  -لل ظغل -حاط مناء أؽذ ارضكمغح ار اظزحل اٌرغاقًا عرق صا لؽة عرنؼ فةاؼة حرةاب نةـط األعثةاء ارةمك
أحك زق ّ
أط ار اناتل حرة ؽما ارخراب ؿأـمػ صسؼ عرق ار،اس لل أؿاـه اس 112ؽـ شش أذ ّضؼ اس  112ؽـ شش أشثد
لنؼ األتـاب شش ٌكرؼ تسط ارغاي أط معسذ رؼ لصـالً ذكد زق ةٍضح صساعنؼ ل صذ ار صـد صغرؾنًا صغؼ لل اس
115ؽـ 65.ؿؽما مسغل أعؼ ؼرق رـ حاط ار اناتل ةةك ةةاد تصةغ نظ صةظ ارغةاي لةل اهـةهج 8فةغف رزغسةنش ؿفةغف
رز،تاء ل عؼ ةك اعرؾق عرق ارتـد تاررتٍنش ارصيشل غثتًا رضثةاقئ ارضةغؾط ارسزضةل اررةل ذةهف ّ
أط ارةهأك اريؼةب معةةّ
ارٍاتب ؿأعؼ علا حاط رض خه صا نأماط ل عؼ مؤـم تاألؼكز تا رثانػ مضصذ ذتـنًا لخهمًا ركف فاؼثؼ.
ارعىاء لؿ األفغام ارصيشح ؽـ صا أحكػ تسط ارثاؼصنظ ؼنظ ةاد" 8رزغ ـي تسك ارضـخ شيشح أؼـاد 8ارفزةـق
لل ارغسنش ؿارفزـق لل ار،تاء ؿارؾةيث ؿاالعؽةيد ؿارسةكس ؿةةك ـةص أؽةذ ارضكمغةح ار اظةزح تةارفزـق لةل ارغسةنش
رغ ـٌؾش  ...أ ّصا أؽذ ارضكمغح ار اٌتح لزؾش ارفزـق لل ارسمابل ألعؾش مسهلـط اهناء ار اظزح رخغؾش مسضزـط أ ضاد
أؽذ ارضكمغح ارعاؽزح لرخرٍة ع ـٌؾش ؽن ةاخ ع ٍةاعنح نقم ةح...أ ّصا ع ةـي أؽةذ ارضكمغةح ارعاؽزةح ارةممظ ال مسهلةـط

 63اعظه ق .عتهاؽنش اذل ايعٍاط لل ار زٍ ح ايٌيصنح ص  222ؿاعظه ٌسنك وامك ار اناتل ص  23ؿاعظه ـزنذ ارعه ؿؼغا ار اــنك ذانمؿ ار زٍ ح
ارسهتنح ص 203
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نـط األعثاء لل غثتاخ األغثاء غ صتثسح ارـؽثنح ارتاؽهج 2077ؽـ 2660 -س ض  0ص ص 217-216

رن ا صظ مناء أؽذ ارضكمغح ار اظزح لي ذرصـن لل ع ـٌؾش ارضستـالخل ألعؾا ال ذفرزف ةظ أظٍةاقؽش ؿال لةهق
تنظ ع ـٌؾش ؿأظٍاقؽش ؿصرق اعؽزد أظٍاقؽش ذغؽذ ع ـٌؾش صسؾا ؿذصنه حزؾا عرق ارسكس".
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ؿنتضا لٍّه صـةف ار اناتل ؽغا صظ ارعىاء ٌثة عتك اتظ غ نذ ار،كمك رؼ لةل نٌةاررؼ ؼةل تةظ متظةاط صرؾ ًضةا
ّ
ؿأط صةةا تسةةكػ ؽةةمماط ؿـهالةةح 67.ؿمهظةةع عتةةك اتةةظ غ نةةذ رةةؼ عرةةق صةةا
عمةاػ تكعةةؼ ؼصةةه ارٍةةساقج لةةل ارسةةارش ارةةكعنـك
أط ارضركصذ ال معك صصذ ؽما اررغاةط ارثنّظ ؿععضا معك ّ
فاؼة نأمؼ صظ ذغاةط لنضا ظؾه عال ّ
أط ار اناتل ةك ؼكق
شيشح ظىاءاخ رصيشح أفغام صظ ارغاي8
ـ ارٍساقج رضظ أقنحؾا ؿ ضذ رؾا.
ـ ار،تاء رضظ أقنحؾا ؿرش مسضذ رؾا.
ـ ارسكس ألؽذ ارضكط ارضعاقجل ألعؾا رش ذكنث ارٍساقج ؿرش ذسضذ رؾا.
ل لا لؾضغا نأك ار اناتل تكةح ؿؿظسغا ارغصـص تعـان تسعؾا تسعًةا أقنحغةا أعةؼ رةنً شضةح ذغةاةط ارثرةح
ؿععضا ؽل أعـا صرسكقج ارعىاء صرهذثح زق أفغام ارغاي لل ارؽناج ؿصـة ؾش صظ ارٍساقج ؿتغاء زنؼ لكعةا أصنةذ
عرق صظ ممؽة عرق ّ
أط ارٍساقج غك ار اناتل رنٍةد ارٍةساقج ارستكمةح اررةل أرةانخ عرنؾةا األقمةاط ؿرخةظ رٍةد صسةؼ
ؼنظ ممؽة عرق ّ
أط ارؽناج غكػ ال متصك تؾا ارسارش اهـه تسك ارضـخ ؿأعؼ متصك ارؽناج ارسزنا اررل مضخةظ رإلعٍةاط
أط مسن،ؾا ؿؽـ زق األنض ؿؽمػ ارؽناج ال ذؽراض لل ةـاصؾا عرق أرناء ـانظح غؾا تةذ ؽةل صخر نةح تةماذؾا
ؿتؾا مؽصذ رإلعٍاط ارخضاد األـنه ؿذؽصنزؼ ؽما مرش لل ارضغا اركعنـك لتػ زق نأمؼ 68.لرج ّ
أط ار اناتل لؾش
ارعىاء لل ارسارش اهـه ارش اهـهج لؾ ًضا مـهل عل لؾضؼ زق أعؼ ظىاء ظضا ل ذغسش لنةؼ ارغ ةـي ار اظةزح ترـالةك
أةهاعؾا زنؾا ؿذىقاق ٌساقذؾا حزضا واق ؽما اررـالك لل ؼنظ ذ،تق ارغ ـي ارعارح رتا ًء ظضا نًا ؿترـالك أةهاعؾا
زنؾا مىقاق رتاؤؽا ؿرـ حاط ال متصك ارسارش اهـه تسك ارضـخ ارش اهـهج لزضالا ممؽة عرق لغةاء ارضةاقجى عل رةـ
حاط األصه رثنؾًا تضا مؽناػ زق األنض لزضالا لؽة عرق لغاء ارثةكطى ؿةةك لؾةش ؽةما ارخاذةة ارٍةساقج غةك ار ةاناتل
لؾ ًضا ـاغ ًال ألعؼ رش مكنث ّ
أط صهاؼذ ارٍساقج غك ار اناتل صرسكقج صغؾا صا مؽصزؾا لل اركعنا ؿذخـط قرنيً زق
ٌساقذؾا ارتصـف لل اهـهجل ّ
ألط ار اناتل ظسذ ارٍساقج األـهؿمح ةا ضح زق ٌساقج صظ عـ مـه لةارغ ً غةك
اذصارؾا تارستذ ار سّاد ذكنث أعؾا رنٍد لل ؼاظح عرق أرناء ـانظح غؾا ؿععضا صخر نح تماذؾال ألعؾا ؼتنترؾا اررل
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أط ارٍساقج غكػ ذتف ؽا ؽغا صةع ّ
حاعد غا ثح غؾا تاع ،ارؾا تارثكط ؿرـاوصؼ ؿرؾـاذؼ لظظ ؽما ارخاذة ّ
أط ؽةمػ
ارضهؼزح اركعنـمح اررل ذؽصّذ تؾا ارغ ً حضارؾا األةصق لل اركعنا ؿمخـط ٌثثًا لل نةنؾا ؿؼصـرؾا زق ظىا ؾا
األ زق لل اهـهج رخظ مثتق ارسارش اهـه غك ار اناتل ارضا ً صظ ؿؼل ـنارؼ ؽـ ععّؼ ةارش ال متةـس زةق أٌةاي
ظغح ؿعان ارعىاء لنؼ رنً ظىا ًء صاقمًةا ؿععضةا ظةىاء تزةل فةهمل عل ذةغسش ارغ ةـي ار اظةزح تاذؽاقؽةا ارستزةل
ؿمةةىقاق ؽةةما ارغسةةنش ارستزةةل تاوقمةةاق ذيؼةةب ارغ ةةـي اريؼتةةح رزٍةةاتتح حضةةا ّ
أط ارغ ةةـي غنةةه ار اظةةزح رةةتاؤؽا لةةل
ؼهصاعؾا صظ ؽما ارغسنش ارستزل ؿمةىقاق رةتاؤؽا تاوقمةاق ارضريؼتةنظ زنؾةا صةظ ظغٍةؾا .علط لةارعىاء ارةكعنـك علا
حاط صاقمًا صسغـمًا ل عؼ لل ارسارش اهـه تسك ارضـخ ظىاء صسغـك لتػ عل ؽـ ظىاء تزل تؽد ؿؽةما نتضةا لٍةه
رضالا حاط ار اناتل مزػ عرؽاؼًا زق ظهؿنج ايرضاس تاألظغاي األنتسح صظ ارسزشل عل م ؾش صغؾا أعؾا حاعةد األٌةاي
رؾما ارغسنش ارستزل ارمك ذعكػ ارغ ً لل ارضؾا تسك ارضـخ لل ؼنظ حاط رتاء ارغ ـي األـةهف صةظ ظةغً ضزؾةا
لل اركعنال عل رش ذؤًٌ زق أظغاي ارسزش األنتسح لخاط ظىاؤؽا أط ذؽهس صظ ؽما ارعىاء ارستزل.
ؿمتـق ؽما عرق عتتح ظـؽهمح أـهف ؿؽل ّ
أط ارعىاء غك ار اناتل ال مخـط  -تؽاد صا -ظىا ًء لهقمًا ؿععضةا
ارعىاء غكػ ظىاء ظضةا ل ؿؽةما صةا أحةكػ األٌةرال ارسضنةك صؽضةـق ةاٌةش 69.عل رةش مةؤشه غةك ار ةاناتل صةظ اهناء
ؿاأللخان صا م،نه عرق ذثغنؼ صٍكرح ارعىاء ار هقك تذ زق ارسخً ذضا ًصا ذؽضذ مناؤػ تسكًا ؿاظةؽًا مةكد زةق أعةؼ
مهف لل ارعةىاء ارعضةا ل ظةىا ًء صغاٌةثًا ذغارةؼ ارغ ةـي ايعٍةاعنح زةق أ ضارؾةا لةل ارةكعنا لة ط حاعةد ـنةهًا حةاط
ظىاؤؽا ظضا نًا تاالذؽاق ارستزل ؿعط حاعد رهًا حاط ظىاؤؽا ظضا نًا رتا ًء ال ؼكؿق رؼ.
ؿذغ ن ًما رضثكأ ؼهمةح ايناقج لتةك نلةط ارتنةـق ارفانظنةح اررةل ذضةاني زةق ايعٍةاط رنٍةزج صٍةز ًخا أـيةنًةا
صؽكقًا ؿصظ شش لتك عظه عرق ارضعتهمظ ؿارضتؾـنمظ صظ أؽذ ارضكط ار اظزح ؿاررل أظثهذؾش ارظةهؿم زةق أط
مٍخغـا لل صٍاحظ ارضعاقمظ رؾش صظ أؽذ ارضةكط األـةهف ؿحةاط ارضرٍةزػ زةنؾش أؼةك أؽةذ ؽةمػ ارضةكط ارضعةاقج
زق أعؼ ال معهػ ؽما ارتؾه ؿؽما االظتهان ألعؼ رضا حاط مركلف تضا م سزؼ صضا أظثه زنؼ لتك فةانخ صـاظثرةؼ
زق صا ةٍه زنؼ ال ذخٍثؼ ؽن ح ع ٍاعنح صعاقج رزؾن اخ ار اظزح لرخكن زنؼ ذزةج ارؽةاد عرةق أط ذصةنه صغىررةؼ
صغىرح أؽذ ارضكط ار اٌتح لزمرج ال ذعهػ األلساد اررل أحهػ زنؾا  70لؽخش ارضتؾـن ؿارضعةته ؽةـ ارؽخةش ع ٍةؼ
ّ
أـةف ظةهنًا غةكػ صةظ ار،ةتاء األتةكك ارةمك
ارمك أفكنػ زق أؽةذ ارضةكط ار اٌةتح ؿؽةـ ارسةكس ؿارؾةيث ؿؽةـ
ميةنؼ ؼخاس ارضكط ارضعاقج لارعىاء ؿارستاب لل ؽمػ ارضكط ؿة ًا زنؾش قؿط غنهؽش صظ ٌةخاط ذزةج ارضةكطل ألعةؼ
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نأف ّ
أط ارتؾه ؿاالظتهان مرغالق صع ؼهمح ايناقج ايعٍةاعنح ؿععضةا حةاط ظةىاؤػ ؽةما غةك ار ةاناتل ـ ل ظغةل ـ
ر،ن نظ8
األؿدّ 8
ألط ارؾن ح ارعكمكج رش ذزغ ارؾن ح ارتكمضح غكػ.
ارصاعل 8أعؼ أقنث ارٍساقج ؿ زضؾا ؿرخظ صغع ةؾهًا صظ ارسضذ تكٌثاتؾا ؿصؽاؿرح تزـغؾا.
رخظ ار اناتل مسـق لنغاةط ع ٍؼ ـ لل نأمل ـ غةكصا متةهن ّ
ّ
أط أؽةذ ارضةكط ارضعةاقج رزضةكط ار اظةزح تسعةؾش
ذؤؿد أع ٍؾش عرق ارٍساقج ؿتسعؾش ذؤؿد أع ٍؾش عرق ارسكس  71عل حنف متـد لرج صع عفهانػ ؿذكحنكػ ارةكا ش زةق
ّ
أط ع ـي أؽذ ارضكط ارضعاقج ذؤؿد عرق ارسكسى ؿعؽظ ال ع ؾش ؽما ارضـةف ارضرغاةط غك ار اناتل زق أٌاي أعّؼ
ا رثه ارسكس ناؼح رزغ ً صظ ار،تاء ارمك ميةنؼ ارضفةار ـط ؿصةظ شةش لؾةـ ٌةساقجل ألعّةؼ رةظ ميةةل ار،ةتاء األتةكك
ارةةمك مةةىقاق تريؼةةب ارغ ةةـي ارضر،ةةاتؾح ؿلتًةةا ر ؾةةش ؿظؾةةح عظةةه ار ةةاناتلل لارسةةكس ؼنغؾةةا ناؼةةح رؾةةا صةةظ ار،ةةتاء
ا ألـهؿك ؿصظ ار،تاء ارمك حاعد ذيةنؼ لل اركعنا ؿتضتانعرؾا تنظ ار،تاء اركعنـك صظ ظاعة ؿار،تاء األـهؿك.
صظ ظاعة مـه ل ّط ارسكس ؿارىؿاد ؿارؾيث ناؼح رؾا صظ رتاء ؽممظ ارعاعثنظ .ؿععضا ع ؾش ؽما لل ظـء أعّؼ ةصك
ؽغا أؽذ ارضكط ار اظزح ارممظ أظثهذؾش ارظهؿم زق ايةاصح تارضكط ارعاؽزح غنه أعؾش اٌرتا ـا ارضـاظثح زةق
األلساد ار اظزح ؿرش ذؤشه لنؾش أٌارنة ارتؾه لل ؽمػ ارضكط.
ؿتارعضزةةح ل ة ّط صـةةةف ار ةةاناتل صةةظ ارعةةىاء اعراترةةؼ مناء رةةش مـلةةب لنؾةةال ال ر،ةةلء عال ألعةةؼ ا رضةةك ار زٍ ة ح
ؿاألٌاي ار زٍ ل عتتح اعتيق رؼ رر ٍنهػ ؿؽـ صةا ةةاقػ عرةق عرةخارناخ ظضةحل عل رةش مخةثػ ار ةاناتل ظضةاغ تزةؼ
ؿمٍنته زنؼ تذ ٌنته زنؼ تزؼ تصـنج لعح ؿؼرق علا ةنذ ّ
عط صؽاؿررؼ أناق تؾا اررـلنب تنظ ار زٍ ح ؿاركمظ
لل صٍكرح ارعىاء ل ّط ؽمػ ارضؽاؿرح تاءخ تار ،ذ ارمنمعل ألعؼ أناق أط مصثد ّ
أط ؽغاث ار ًضا مـه تسك ارضـخ حضةا
تنّظ اركمظ تنك ّ
أط تزؼ أتق عال أط مخـط ؽما ارسارش ار ًضةا صةظ ذيةةل األنؿاغ  72ال عسزةش صخاعًةا رؾةما ارسةارش عال أعّةؼ
ةةارش صةةا تسةةك ارضةةـخ لتةةػ ؿصةةظ شة ّش لتةةك لٍةةه رةتّل ارعةةىاء 8ارصةةـاب ؿارستةةاب أؿ ارٍةةساقج ؿار،ةةتاء ؼٍةةة تزنرةةؼ
ار زٍ نح لهأف ارصـاب أؿ ارٍساقج لل اظرض ا ارغ ـي ارتنثح ارتاؽهج ؿنأف ار،تاء لل اظرضةا ارغ ةـي ارفثنصةح
ؿاررؽاق تسعؾا تثسط.
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