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:
صٙدف ٘رٖ ثٌّعجّ٘ز إٌ ٝصمد ُ٠صصٛز أٚ ٌٟٚعجَ فٛي ِشسٚع صؾد٠د ِٕج٘ؼ ثٌضفى١س ف ٟثٌنٕ

ثٌندِ ٟٕ٠نٓ

خ ن ي ازثظننز عٕجة١ننز خثٌّنندثخً ثٌفىس٠ننزخ ٚخثراٚثس ثٌّتسف١ننزخ دجعضذجزّ٘ننج ٠شننى ْ ِتننج اعجِضٙننج ثرظجظنن١ز
٠ٚصننٛنجْ ؽٙجش٘ننج ثٌّتسفنن ٟثٌٕلننسٚ ٞثٌضيذ١منن٠ٚ ٟتّ ن ْ عٍنن ٝصقد٠نند دٕ١ننز ٔلّٙننج ثٌّتسف١ننز فعننخ ثٌعننم
ثٌّتسفٚ ٟثٌّضجؿ ثٌفىس ٞشِٓ إٔضجؽٙج ٠ٚمذ ْ ثٌضيٛز ٚثٌضؾجٚش ثٌقضّ ٓ١١ف ٟإغجز ؽدي ِتسف٠ ٟضعجِ ٝعٍٝ
ف ٟذٌه إال زٚثا ثٌّدزظز ثٌضسثع١ز  ِٓٚصذت.ُٙ

ثٌتمدٚ ٞثٌمذٍٚ ٟثإل٠دٌٛٛ٠ؽ٠ ٌُ ...ٟخجٌ

ف ٟثٌذدث٠ز أٚا أْ أفدا ثٌؾٙجش ثٌّفج٘ ّٟ١ثٌر ٞأغس وً ثٌيسٚفنجس ثٌفىس٠نز ثٌضن ٟأع١نسس فن٘ ٟنرٖ ثٌدزثظنز
ٚذٌه دشسؿ ِفساثس عٕٛثٔٙج :خؽدي ثٌّدثخً ثٌفىس٠ز ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز ٔقِ ٛشسٚع صؾد٠د ِٕج٘ؼ ثٌضفى١س فنٟ
ثٌٕ

ثٌدٟٕ٠خ ؽجء فِ ٟتؾُ ِمج١٠ط ثٌٍغز الدٓ فجزض :ثٌؾٚ ُ١ثٌدثي ٚثٌ َ (ؽدي) أصنً ٚثفند ٘ٚنِ ٛنٓ دنجح

ثظضقىجَ ثٌشٟء ف ٟثظضسظجي ٠ى ْٛفٗ١

( )1

ٚثٌؾدي عٕد ٘١ؾً :ثٔضمجي ثٌر٘ٓ ِٓ لع١ز ٔٚم١عٙج إٌ ٝلع١ز ٔجصؾز

عّٕٙج عُ ِضجدتنز ذٌنه فضنٔ ٝصنً إٌن ٝثٌّيٍنك

( )2

فّنٓ ثالظنضقىجَ فن ٟثظضسظنجي ٚثٔضمنجي ثٌنر٘ٓ دجٌضٕنجلط إٌنٝ

ثٌٕضجةؼ صضقدا ِتجٔ ٟثٌؾدي ثٌّسثا ف٘ ٟرٖ ثٌدزثظز.
ٚثٌّدثخً ثٌفىس٠ز :ف ٟٙإؽّجال ثٌٕشجغ ثٌرٕ٘ ِٓ ٟصفى١س ٚإزثار ٚٚؽدثْ ٚعجغفنز ٚثٌتّنً ثٌنرٕ٘ ٟدّنج ف١نٗ
ِٓ صقٍٚ ً١صسو١خ ٚصٕع١ك ثٌٍرثْ ّٙ٠ندثْ ٌدزثظنز عٍنُ ،خنس ٠منٛي وجٔنش :خثٌّٕينك ِنٓ ف١نظ ٘نِ ٛندخً ٌن١ط
ِؾسا اٍ٘١ص ٌٍتٍ."َٛ

( )3

أِج ثراٚثس ثٌّتسف١ز :فٚ ٟٙظجةً ثٌضمجدً ٚثالصصجي د ٓ١ثٌرثس ثٌّدزونز ٚثٌّٛظنٛع ثٌّندزن ِٚنج ٠ضسصنخ
عٓ ٘رث ثٌضمجدً ٚثالصصجي ٠عِّ ٝتسفز.

( )4

ٚلذً ثٌخٛض ف ٟثٌّٛظٛع ٠عضقعٓ أْ أل
ازثظز ِٕج٘ؼ ثٌضفى١س ف ٟثٌٕ

عٕد ِفىس ٓ٠وذ١سِ ٓ٠تجصس ٓ٠ثٌضفنش ونً ٚثفند ِّٕٙنج إٌنٝ

ثٌد ٟٕ٠عٕد ثٌّعٌٍّ ٓ١ىٓ ِٓ شث٠ٚضِ ٓ١خضٍفض ٓ١صّجِج ّ٘ٚج ثٌندوضٛز ِقّند عجدند

ثٌؾننجدسٚ ٞثٌ ن دوضٛز ِقّنند أزونن ْٛأٌ ن

ثرٚي فٙ١ننج وضجدننج قنن١ٙسث ٌمنن ٟلذننٛال فنن ٟثٌعننجفض ٓ١ثٌغمننجف١ض ٓ١ثٌتسد١ننز

ٚثرؽٕذ١ز عٕ ٗٔٛدـخٔمد ثٌتمً ثٌتسدٟخ ٚثٌغجٔ ٟأٌ

فٙ١ج وضجدج دجٌٍغز ثٌفسٔع١ز ال ٠مً قنٙسر عنٓ وضنجح ثٌؾنجدسٞ

خجصز دتد أْ صسؽّٗ ٘جقُ صجٌـ إٌ ٝثٌتسد١ز صقش عٕٛثْ خثٌمس ِٓ ْ،ثٌضفعن١س ثٌّنٛزٚط إٌن ٝصقٍ١نً ثٌخينجح
ثٌدٟٕ٠خ ثٌضصَ صجفخ خٔمد ثٌتمنً ثٌتسدنٟخ خجصنز فن ٟثٌؾنصء ثٌغنجِٕٔ ٟنٗ دٕمند دٕ١نز ثٌتمنً ثٌتسدنٚ ٟفنك ازثظنز
صقٍ١ٍ١ز ٌٕلُ ثٌّتسفز ف ٟثٌغمجفز ثٌتسد١ز  ٛ٘ٚعًّ صفى١ىٔ ٟمدٌّٕ ٞج٘ؼ ثٌضفى١س عٕد ثٌتسح نج٠ضٗ ٚظع ثٌمجزا
ف ٟصٍخ ثٌص١غ ثٌّخضٍفز ٌٍٕلُ ثٌّتسف١ز ٚثرٔعجق ثٌغمجف١ز ثٌض ٟأظّٙش ف ٟصشنىٍٙج ٚالقنه أْ ٘نرث ثٌتّنً ِٙنُ

ؽدث أنٕن ٝثٌّىضذنز ثإلظن ِ١ز دّٛظنٛع صفضمنس إٌ١نٗ ٌىنٓ ثٌىضنجح عٍن ٝأّ٘١ضنٗ ٌنُ ٠عنضٛعخ ونً ثٌّٕنج٘ؼ ٚثٌنٕلُ
ثٌّتسف١ننز ثٌضنن ٟأٔضؾٙننج ثٌتننسح دننً أدتنند ِننٓ ذٌننه فمنند أعمننً ثٌؾننجدس ٞثٌىضننجح دضذ١ننجْ ثٌننٕلُ ذثس ثٌيننجدع ثٌٕلننسٞ
(ِعض٠ٛجس ثٌف )ُٙا ْٚثٌنٕلُ ثٌضيذ١م١نز (ِعنض٠ٛجس ثٌضٕص٠نً) وجٔنش ٘نرٖ ٘ن ٟثٌصث٠ٚنز ثٌضن ٟعنجٌؼ ِٕٙنج ِٛظنٛع
ِٕج٘ؼ ثٌضفى١س ٚدم١ش ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ثٌضيذ١م١ز فىسث عٍ ٝفمٙجء ثإلظن َ ثٌّضمندِ .ٓ١فن ٟثٌىضنجح ثٌغنجٔ ٟخثٌمنسْ،
ِٓ ثٌضفع١س ثٌّٛزٚط إٌن ٝصقٍ١نً ثٌخينجح ثٌندٟٕ٠خ ثٌضنصَ ِقّند أزون ْٛدّشنسٚع ثإلظن ِ١جس ثٌضيذ١م١نز ثٌّذٕ١نز
عٍ ٝعٍ َٛثإلٔعجْ ٚثٌّؾضّع دتد أْ عسض ثٌٛفٌٍّ ٟعجءٌز فضن٠ ٝصنذـ إقنىجٌ١ج فعنخ صتذ١نسٖ

( )5

٘ٚنرٖ ٘نٟ

ثٌصث٠ٚز ثٌض ٟعجٌؼ ِٕٙج ِٛظٛع ِٕج٘ؼ ثٌضفى١س فمد لجَ أزون ْٛدىنً ثٌضفى١نه فضن ٝأٔنٗ فنجق ونً ِتجصنسٌ ٗ٠ىٕنٗ
صترز عٍ ٗ١أِس ثٌضسو١خ ٌعذذ ٓ١ثرٚي :أٔٗ أخعع ثٌٛف( ٟثٌٕ

) ٌٍّعجءٌز ٚثٌضفى١ه ٚدجٌضجٌ ٟأخسؽنٗ ِنٓ اثةنسر

ثٌضسو١خ ٚثٌغجٔ :ٟأٔٗ ثفضمس ف ٟوً ِسثفً ِشسٚعٗ إٌ ٝدد ً٠دخصجة

ثٌى١ٔٛز ِنٓ خنجزػ ثٌنٕ

٠من ٜٛعٍنٝ

ثٌضسو١خ ثٌّتسف.ٟ
إذث دٔ ٓ١جلد ٌُ ٠عضٛعخ ثٌٕلُ ثٌضيذ١م١ز ٍِٚضصَ دجإلظ ِ١جس ثٌضيذ١م١ز صتنرز عٍ١نٗ ثرِنس ٌنُ صٛثؽنٗ ثٌنٕلُ
ثٌّتسف١ز ثٌضسثع١ز ثٌّّٕ١ٙز عٍ ٝثٌتمٛي ٚثٌّعضٍذز ٌٍٕ

ثٌد ٟٕ٠أ٠ز زؽز ثدعضٌّٛٛؽ١ز ِتسف١ز ؽجار ٔغنك دٕضجةؾٙنج

ف ٟإظٙجز ٔٛثلصٙج ِٚغجٌذٙج ثٌشٟء ثٌر ٞؽتً عداث ِٓ ثٌّٙضّ٠ ٓ١سفع ْٛن١س٘ج ِٓ ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ثٌقد٠غز
ٕ٠ٚننن ْٚدنٔفعنن ُٙعننٓ أ ٞثظننضٕيجق ؽد٠نند ٌٍٕصننٛ

ثٌد١ٕ٠ننز أ ٚأ ٞصننسثع ِقضّننً دٕٙ١ننج ٚدنن ٓ١ثٌننٕلُ ثٌضسثع١ننز

وجرظضجذ غٗ عذد ثٌسفّٓ ثٌر٠ ٞنس ٜأْ ٌٍقندثع ٓ١١عن ط ثظنضسثص١ؾ١جس أ ٚخينػ فن ٟثٌضتنجغِ ٟنع ثٌنٕ
ثرٔعٕز ٚثرزخٕز ٚثٌتم ٔز ٚأْ ٘رٖ ثٌّٕج٘ؼ ٚدّٕيك ثٌق٠ٛػ ثٌقجةس صّط ِٓ لدظ١ز ثٌٕ

٘ٚن:ٟ

دشنىً أ ٚدنرخس

( )6

ٔتُ أظضجذٔج ثٌّقضسَ ِٓ أً٘ ثٌدثز ِشجزن ف ٟثٌتد٠د ِٓ ثٌمعج٠ج ثٌض ٟص ُٙثٌفىس ثٌد ٟٕ٠ثٌّٕٙه إال أٔٗ ففلنٗ
أفسغ ونً ؽٙندٖ فن ٟصندد١س ثٌشننْ ثٌند ٟٕ٠دّٕٙؾن ٟثٌّمجزدنز ٚثٌضٛف١نك أوغنس ِنٓ ثٌذقنظ عنٓ غنسؿ صؾد٠ند ٞعٍنٝ
ِعض ٜٛثٌسؤ٠ز ثٌّٕٙؾ١ز ٚثٌّتسف١ز ١ٌٚضٗ فتً.
٘رث ثٌّنشق ثٌفىس ٞثٌر٠ ٞتجٔٙ١ف ٟصخخ ٘ٚدٚء ِؾّٛعز ِٓ ثٌذجفغ ٓ١ثٌّتجصس ٓ٠صضفضك عٕٗ ف ٟوً َٛ٠
ِتسفز ؽد٠در صخجٌ

صّجِج ِج أٔضؼ فِ ٟؾضّع دخصجة

لذً ثٌصٕجع١ز عِّٛج"

( )7

خثٌذد٠ٚز ٚثٌصزثع١ز ثٌضمٍ١د٠ز ٚثٌضؾجز٠ز ثٌٛظن١يز أِ ٚنج

فعخ صتذ١نس أدن ٟثٌمجظنُ فنجػ فّند ن١نس أْ ٘نرٖ ثٌّتسفنز ثٌؾد٠ندر ِٕٙنج ِنج ٌنُ ٕ٠عنؼ

ٔلجِٙج دتد دّج ٠ىفٌ ٟضمدَ ٔفعٙج ؽٙجشث ِتسف١ج ِضىجًِ ثٌٕلجَ ٚثٌذٕ١ز ٠م ٜٛعٍ ٝصؾجٚش ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ثٌضسثع١ز
ِٕٙٚننج ِننج ثظننضىًّ ٔلجِننٗ ٚؽٙننجشٖ ثٌّتسفنن٠ٚ ٟخننٛض ث ْ٢صننسثعج ن١ننس ِضىننجفب ّ٠ىننٓ ثالصنني ؿ عٍ١ننٗ دننـ:
خصسثع ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز".

دجٌفتً ٘ ٛصسثع ن١س ِضىجفب دٔ ٓ١لُ ِتسف١ز صسثع١ز عّسس غٚ ٠ٛصؾدزس ف ٟثٌّخ١جي عٕد ثٌّعنٍّٓ١
ٚثو ضعذش صّغ س إ٠ؾجد١ز عٕدُ٘ ٚدٍغش ازؽز ثٌضىجًِ ٚثالٔعؾجَ ٚثٌٕعؼ ثٌرثص ٟعٍِ ٝعض ٜٛثٌذٕ١ز ٚدٔ ٓ١لُ
فد٠غز صضتغس وٍّج صمدِش دئٔضجػ فىس ٞدت١دث عٓ ثٌّعض ٜٛثٌضيذ١مٚ ٟثٌّّجزظز ثٌد١ٕ٠ز ٌد ٜثٌّعٍّٚ ٓ١دت١دث عٓ
ِمضع١جس ثٌدعٛر إٌٝ

ٚثٌدعٛر إٌ ٝثٌتًّ ثٌصجٌـ ٘ٚرث ثٔفصنجي فىنس ٞال ١ٍ٠نك دنجٌفىس ثٌند ٟٕ٠ثٌشنٟء ثٌنرٞ

ؽتً ِٓ ثٌؾذٙز ثٌدثخٍ١ز ٌذتط ثٌّؾداِ ٓ٠ىشٛفز ٌخص ٛ٘ٚ ُِٙٛظت

ٕ٠ذغِ ٟتجٌؾضٗ.

زفط ثٌٕمد ثٌّتسف ٟأ ٚزفط صقد٠ظ ثٌٕلُ ِٓ ف١نظ ِندثخٍٙج ثٌفىس٠نز ٚأاٚثصٙنج ثٌّتسف١نز دنجٌتٍُ ثٌّتسفنٟ
ثٌقد٠ظ ِع ثٌقس

عٍ ٝصٛز٠ظ ثٌفىس ثٌد ٟٕ٠ثٌذشس( ٞثٌّدخً ٚثراثر ٚثٌٕض١ؾز) ؽتً ثٌتمً ثإلظ ِ٠ ٟضقسن

ٌٚمس ْٚغٍ٠ٛز اثخنً عن ط اٚثةنس ن١نس فىس٠نز ثٌ١ن٘ٚ َٛنِٕ ٟنجغ أشِنز ثٌفىنس ثٌند ٟٕ٠ثٌّتجصنس فّنجذث عنٓ ٘نرٖ
ثٌدٚثةس ن١س ثٌفىس٠ز ثٌغ ط؟
ٚلذً ثٌؾٛثح عٓ ٘رث ثٌعؤثي ثٌّقٛز ٞألضد ٞدند ٟفجِد ثٌغصثٌ ٟف ٟخيذنز خقنفجء ثٌغٍ١نً فن ٟد١نجْ ثٌشنذٗ
ٚثٌّخِٚ ً١عجٌه ثٌضتًٍ١خ ٚأٌضّط ِٓ لجزا ِمجٌ ٟوّج ثٌضّط ِٓ لجزا وضجدٗ ثظضؾّجع أزدع قسثةػ(:)8
ثٌشس٠يز ثر :ٌٝٚخوّجي ٌ،ز ثٌدزن ِٓ ٚفٛز ثٌتمً ٚصفجء ثٌر٘ٓٚ...ؽٛار ثٌروجء ٚثٌفيٕز".
ثٌشس٠يز ثٌغجٔ١ز :خثظضىدثا ثٌفٚ ُٙثاللضسثؿ عٍ ٝثٌمس٠قنز ثظنضتّجي ثٌفىنس ٚثظنضغّجز ثٌتمنً دضقند٠ك دصن١سصٗ
إٌ ٝصٛثح ثٌغٛثِط...".
ثٌشس٠يز ثٌغجٌغز :خثالٔفىجن عٓ اثع١ز ثٌتٕجا ٚظسثٚر ثالعض١جا ٚف ٚر ثٌّنٌٛف ِنٓ ثالعضمنجا فجٌعنسثٚر
دجٌتجار ِخٍ١ز ثٌذ ار ٚثٌشغ

دجٌتٕجا ِؾٍذز ثٌفعجا ٚثٌؾّٛا عٍ ٝصمٍ١د ثالعضمجا ِدفتز ثٌسقجا".

ثٌشنننس٠يز ثٌسثدتنننز :أْ ٠ىننن ْٛثٌضتنننس٠ؼ عٍنننِ ٝيجٌتنننز ٘نننرث ثٌىضنننجح ِعنننذٛلج دجالزص١نننجض دّؾنننجز ٞوننن َ
ثٌفمٙجءِ...ق١يج دؾٍ١جس و َ ثرص...ٓ١١ٌٛخذ١سث دّٕج٘ؼ ثٌقؾجػ ...".

:
٘ ٟاٚثةس ع ط ن١س فىس٠ز دىً صنو١د أظّٙش ٚدشىً ِذجقس ف ٟإفذجغ ثإلل ع ثٌيذ١تنٌٍ ٟفىنس ثٌند ٟٕ٠فنٟ
ثٌتصس ثٌسث٘ٓ ٚأاخٍش ثرِز ثٌّعٍّز ف ٟعصٛز ِٓ ثالٔقيجغ ٚثٌؾّٛا أٌٙٚنج ّٕ٘١نز ثإلزط ثٌند ٟٕ٠ثٌذشنسٞ

(اثةسر فسض ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ثٌضسثع١ز) ا ْٚصعنٍ ُ١دنن ٞغنسؿ صؾد٠ند، ٞخنس ٚعجٔٙ١نج ثٌّعنىٛس عٕنٗ (ِنٓ اثخنً
ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ثٌضسثع١ز) ٚعجٌغٙج ثٌ ِفىس ف ِٓ( ٗ١خجزػ ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ثٌضسثع١ز).
ٌٍٚفىنس ِتنج أّ٘نً ثرٚي

ٚٚؽٗ فصس ثٌدٚثةس ن١س ثٌفىس٠ز ف ٟع ط و ْٛثٌتمنً ثٌّتجصنس ثٌّضٍمنٌٍ ٟنٕ

ٚثوضف ٝدجٌغجٔٚ ٟصّعه دّدثخٍٗ ٙٔٚج٠جصٗ ثٌفىس٠ز ٕ٠ ٌُٚضؼ ٚظىش عٓ وغ١س ِٓ ثٌّٛثظ١ع زنُ ثإلفسثػ أف١جٔج
ٕ٠ ٌُٚضمد إٔ٠ ٚجلش عُ ثلضصس عٍ ٝثٌّدثخً ٚثٌيسٚفجس ثٌّفىس فٙ١ج ٠ ٌُٚذجاز إٌ ٝن١س٘نج فىنجْ ِنٓ قننْ ٘نرث
ثإلّ٘جي ٚثإلفسثػ ٚثاللضصجز أْ أاخً ثٌفىس ثٌد ٟٕ٠ثٌ َٛ١ف ٟأشِز خجٔمز صقضجػ إٌ ٝؽسأر ٚؽٙد وذ١س.ٓ٠
٘رٖ ثٌدٚثةس ن ١س ثٌفىس٠ز وشفش عٓ عدَ ؽج٘ص٠نز ثٌتمنً ثإلظن ِ ٟثٌ١ن َٛفن ٟثٌضتنجغِ ٟنع ثٌنٕ

ثٌّمندض

دشننىً ِغننج٠س ٌٍضتننجغ ٟثرٚي ٚأدجٔننش عننٓ ظننتفٗ فنن ٟإٔضننجػ ِتسفننز أخننس ٜن١ننس ثٌضنن ٟصنندزس عننٓ ثٌّضمنندِٓ١
ٚأظٙسس عٓ ثٌضذسَ ثٌفىس ٞثٌّمصٛا فِٕ ٟجلشز ثٌمعج٠ج ثٌتجٌمز ٔج٘١ه عٓ ثٌخٛض فِٛ ٟثظن١ع ن١نس ِعنذٛلز
أِ ٚفىس فٙ١ج فّجذث عٓ ثٌدثةسر ثرٌٝٚ؟
انذائشة األونى :هًٍُت اإلسث انذًٌُ انبششي (دائشة فشض انُظى انًعشفٍت انتشاثٍت).
 ٛ٘ٚأٚي قسثن ٠مع ف ٗ١وً خٍ

ٌعٍ

إذ ثٌخسٚػ عٓ ثٌّنٌٛف قند٠د ٚثٌٕفنٛض ِٕنٗ ٔنجفسر ٚرْ ثإلزط

ثٌفىس( ٞثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ثٌضسثع١ز ثٌؾج٘صر) دّغجدنز ِٕيمنز ثٌسثفنز ثٌرٕ٘١نز ثٌضن ٟال صىٍن
ثٌخٛف ِٓ ثٌصًٌ ٚثٌشيػ فجي ثالؽضٙجا أ ٚثلضسثؿ ٔلُ ِتسف١ز ؽد٠در ٠ؾتً ثٌخٍ

عٕنجء ٚال ِشنمز وّنج أْ
ِضشنفتج دفىنس ثٌعنٍ

ِٕض١ٙنج

إٌ ٗ١ف ٟوً قٟء فضِ ٝج ثظضؾد  ٌٛٚدٍ ٟثٌمٛي أف١جٔج ددي ثٌضعٍ ُ١دمٛي صؾد٠د، ٞخس.
٘رث ثٌؾٕٛؿ ثٌفىنس ّٕ١٘ٚ ٞنز ثٌعنجدك عٍن ٝثٌ فنك ظنج٘سر عجِنز فن ٟثٌّتسفنز قنٙدصٙج ونً ثرِنُ دنجخض ف
أا٠جٔٚ ُٙعمجفض ُٙفؾٍِ ٍٟ١غ ثٌتجٌُ ثٌف١ص٠جة ٟثٌش١ٙس ٚثؽٗ ِٛؽز زفط نجظذز عٕندِج لنجي دتند ِمندِجس عٍّ١نز
ِقعٛدز دىس٠ٚز ثرزض ٚاٚزثٔٙج خ فج ٌّج ٘ ٛظجةد ف ٟثٌفىس ثٌىٕعٔ، ٟرثن فضتسض ِٓ أؽً ذٌه ٚدىً أظن
ٌتمٛدز ثإلعدثَ عٍ٠ ٝد ِخجٌف ٗ١فعؾً ثٌضجز٠خ فتٍٚ ُٙإعّٙنُ وّنج ظنؾً عٍّنٗ ٚصندلٗ أصقندط ٕ٘نج عنٓ أّٔنٛذػ
ٌإلزط ثٌفىس ٞن١س ثٌدٌ ٟٕ٠ىٓ فّٕ١ج أخصٗ دجٌد ٟٕ٠فجٌقد٠ظ ذ ٚقؾ.ْٛ
٠تضمد عدا ِٓ ثٌتٍّجء ثٌٚ َٛ١إٌ ٝفند دت١ند أْ ثٌنٕلُ ثٌّتسف١نز ثٌّضّغٍنز فن ٟخثٌّندثخً ثٌفىس٠نزخ ٚخثراٚثس
ثٌّتسف١زخ عٕد ثر ٟ٘ ٓ١ٌٚثٌّفجص١ـ ثٌٛف١در ثٌّّىٕز ٌف ُٙثٌٕ

٠ٚؾخ ثالفضىجَ إٌٙ١ج ف ٟوً ثٌيسٚفجس ثٌفىس٠نز

ا ْٚصعٍ ُ١دٕمد٘ج أ ٚصقد٠غٙج فع عٓ إددثع خِدثخً فىس٠ز "ٚخأاٚثس ِتسف١زخ أخنس ٜثٌضن ٟعٍن ٝثرلنً إْ ٌنُ
صىٓ ألدز عٍ ٝف ُٙثٌٕ
ثٌذشسٌٍٕ ٞ

.

فئٔٙج ظنضمدَ ٌٕنج فّٙنج ،خنس ِٛثش٠نج ٌٍفٙنُ ثرٚي ٌٍخنسٚػ ِنٓ اثةنسر ثٌّٕ١ٙنز ٚثالظنض ح

أٔلس إٌّٕ١٘ ٝز ثإلزط ثٌد ٟٕ٠ثٌذشس ٛ٘ٚ ٞثٌفىس ثٌضسثعنٚ ٟثٌنٕلُ ثٌضسثع١نز ثٌّٛصنٌٛز دٕنج ٚثٌّتجصنسر ٌٕنج
دّٕلجز ٞثٌفصً ٚثٌٛصنً فعنخ اعنٛر ثٌؾنجدس)9(ٞ؛ دّتٕن ٝثٌٕلنس إٌن ٝثٌضنسثط ِنٓ ف١نظ ٘نِ ٛتجصنس ٌٕفعنٗ
ٚثٌضسثط ِٓ ف١ظ ِ٘ ٛتجصس ٌٕج ٚثٌقك أْ ثٌضسثط ثٌّتجصس ٌٕفعٗ إٔضجػ فىنس ٞصقمنك دفعنً ِصنجفذز ثٌتمنً
ٌٍٕ

دعنسح ِنٓ ثإلعّنجي ال ثإلّ٘نجي ٚأْ ثٌضنسثط ثٌّتجصنس ٌٕنج ثظنض ٙن فىنسٌ ٞن١ط إال ثرٚي اثةنسر فىنس

ٚإددثع ٚثٌغجٔ ٟقسثن ٚصخٍ .
ِٚننٓ صننُ ٠نندعٔٛج ثٌضننسثط ثٌّتجصننس ٌٕفعننٗ إٌ ن ٝثإلفننجار ِننٓ لٛصننٗ ثإلددثع١ننز ٚلدزصننٗ عٍنن ٝصٛظ ١ن

ثٌننٛعٟ

ثإلٔعجٔٚ ٟثٌتٍُ ثٌّتسفٌ ٟضقم١ك ثٌٕٙعز ٚثإلؽجدز عٓ ث٘ضّجِجس ٚأظتٍز ثٌٕجض وّج ٠دعٔٛج ثٌضسثط ثٌّتجصس ٌٕج
إٌِ ٝص٠د ِٓ ثالظض١تجح ٚثٌضؾجٚش دّج ٕ٠جظذٕج ٚزدّج صٕم١ز ِج عٍك دٗ ِٓ ٔٛثل

ِٚغجٌخ فٚ ٟلش أصذـ ثٌعجةد

ِ ٓ ثإلزط ثٌدٕ٠ ٟٕ٠صي عٕد ثٌّعٍِّٕ ٓ١صٌز ثإلغنجز ثٌّتسفن ٟثٌّقندا ثٌنر ٞصفعنس ف١نٗ ونً ثٌلنٛث٘س ٌ١ىن ْٛدٙنرث
ثالعضذجز ٚؽٙج ،خس ِٓ ثر٠دٌٛٛ٠ؽ١ز ٌرٌه ظؾً ثٌضجز٠خ غٛثة

ٚفسٚدج ٚاِنج ٚظنؾجال ونجْ ٌٍعن١

ف١نٗ ثٌمنٛي

ثٌفصً.
إْ ثٌضتجغِ ٟع ثٌضسثط دٙنرث ثٌينسؿ ثٌغٕنجةٚ ٟثٌّٛظنٛع٠ ٟؾتٍٕنج ّٔ١نص أ٠عنج دن ٓ١ثٌتٍّنجء ٚأٚع١نز ثٌتٍنُ
فدزح ثٌتٍّجء ثالؽضٙجا ثٌّعضّس ٚثٌضؾد٠د وّج أْ ازح أٚع١ز ثٌتٍُ ثالؽضسثز ٚثٌضمٍ١د .
إذث ٔخٍ

إٌ ٝأْ ّٕ٘١نز ثٌّنٛزٚط ثٌفىنس ٞظنج٘سر عجِنز أصنجدش ونً ثرِنُ ِٕٙٚنج ثرِنز ثٌّعنٍّز ٚأْ

ثإلزط ثٌد ٟٕ٠ثٌذشس ٞصسثط ِٛصٛي دٕج ِٓ ن١س إعّجي عمً ف ٗ١ف ٟثٌغجٌخ ٚأٔٗ إغجز ِتسفِ ٟقدا ثزصم ٝإٌٝ
ازؽز ثإل٠دٌٛٛ٠ؽٚ ٟأٔج أصتجًِ ِع ٘رٖ ثٌيسٚفجس ثٌغ عز دجٌسفط فّجذث عٓ ثٌدثةسر ثٌغجٔ١ز؟
انذائشة انثاٍَت :انًسكوث عُه يٍ داخم انُظى انًعشفٍت انتشاثٍت.
ثٌّعىٛس عٕٗ ف ٟثٌفىس ثٌد ٟٕ٠دعذخ إفؾجَ ثٌذتط ٘ ٛصساا ِٕجفٌ ٟيذ١تز ثٌذقظ ثٌتٍّ ٟثٌّٛظٛعٌ ٟنُ
ٔىٓ ٕٔضلس ِٓ ثٌش١خ ٓ١ثٌصزلج ٚأد ٟش٘سر زفّز
ِٛظٛع فد ثٌسؽُ
ث٠٢نز

()10

عٍّٙ١ج ِٚتّٙج ثٌش١خ ثٌمسظنج ٞٚففلنٗ

فمػ رٔٗ ذوس ف ٟأفجا٠ظ ف ٟثٌصنقجؿ زننُ صتجزظنٗ ثٌصنس٠ـ ِنع وضنجح

ثإلفؾنجَ عنٓ
صتنجٌ ٝفنٟ

ِننٓ ظننٛز ثٌٕعننجء :خفإذرا حصنإإٍ فإإذٌ حفإإٍٍ فعاصشإت فعهإإٍعٍ َنإإح يإإا عهإى انً نإإُاث يإإٍ انعإإزا خ

ٚدٕفط ثٌّدثخً ثٌفىس٠ز ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز عٕد ثٌضسثع ٓ١١فئْ ثٌقدٚا ٚثٌمصج

ال صٕجظخ دٕٙ١ج ٚأْ ثٌّقصٕجس

 ٓ٘ٚثٌّضصٚؽجس ثرفسثز ثٌصثٔ١جس عٍ ٓٙ١فد ثٌسؽُ فض ٝثٌّٛس ٚثإلّ٠جء ثٌّقصٕجس ثٌصثٔ١نجس عٍنٔ ٓٙ١صن
٘رث ثٌقد ٚثٌسؽُ فض ٝثٌّٛس ال ٔص

ٌٗ ٚعٍ٠ ٗ١يسؿ ٕ٘ج ظؤثي أِ١ز ثٌىضجح وشسغ ٚثإلظسثة١ٍ١جس وّتيٝ

خجصز إذث عٍّش أْ ثٌسؽُ ٕ٠ضّ ٟإٌ ٝقس٠تز ثإلصس ٚثرن ي ثٌضٛزثص١ز أِج ثٌّعىٛس عٕٗ دعذخ إّ٘نجي ثٌتمنً

اثةننسر ن١ننس فىس٠ننز غجٌننش ثٌننٕ

فّٕننش ٚثصعننتش ٔض١ؾننز إؽّننجع ظننّٕٚ ٟن١ننس ٚثعنن ٟثِضنند عذننس أؽ١ننجي ِضتجلذننز

ثؽضّتش فٛي أاٚثس ِتسف١ز ٚغسٚفجس فىس٠ز ٚعمد٠ز ٔجٌش قسف ثٌضمد٠ط ٌٚنُ ٠تند أفند ٠من ٜٛعٍنِٕ ٝجلشنضٙج
ٚثٔضمجا٘ج ٚإْ ددث عٛؽٙج ٚوجٔش ِصدز إفسثػ.
ٌننُ ٠ىننٓ ثٌشننجغذِ ٟقؾّننج ٚال ِضننسااث فنن ٟثٌّمدِننز ثٌسثدتننز ِننٓ وضجدننٗ ثٌّٛثفمننجس فّٕ١ننج لننجي" :وننً ِعنننٌز
ِس ظننِٛز فنن ٟأصننٛي ثٌفمننٗ ال ٕ٠ذٕنن ٟعٍٙ١ننج فننسٚع فم١ٙننز أ ٚال صىنن ْٛعٔٛننج فنن ٟذٌننه فٛظننتٙج فنن ٟأصننٛي ثٌفمننٗ
عجز٠زخ

()11

ٌُ ٠خش زفّٗ

ٌِٛز الةُ دٙرث ثٌيسؿ ثٌتٍّ ٟثٌؾسٞء فّٕ١ج ثعضذس ٚؽٛا ِؾّٛعنز ِنٓ ثٌمعنج٠ج

ثٌفىس٠ز ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز ف ٟأصٛي ثٌفمٗ عجز٠ز ٚأٔٙج ال ٕ٠ذٕن ٟعٍٙ١نج فنسع فمٙن ٟأ ٚأاح قنسعٚ ٟزننُ ذٌنه
ٚظتش ظّٓ ِذجفغنٗ ٌ١ندق ٔنجلٛض ثرشِنز ثٌفىس٠نز فنٚ ٟلنش ِذىنس وجقنفج عنٓ دتنط ِعنذذجصٙج دنً إْ وضجدنٗ
ثٌّٛثفمجس أ ٚثٌضتس٠

دنظسثز ثٌضىٍ١

ِ٘ ٛقجٌٚز صؾد٠د٠ز ٌٍخسٚػ ِٕٙج.

وّج أْ ثٌشجغذ٠ ٌُ ٟىٓ ددعج ِٓ ثٌتٍّجء ف ٟزا ِج ٌ١ط ِٓ أصنٛي ثٌفمنٗ فٙنرث ثدنٓ فنصَ ثٌلنج٘س٠ ٞنسفط
ثٌىغ١س ِٓ ثراٌز ثٌلٕ١ز وذتط صٛز ثإلؽّجع ٚثٌم١جض ِٚج ٠ضتٍك دّعجةً ثٌضتٍٚ ً١صٛز ثالظنضدالي ثرخنسٜ
وجالظضقعجْ ٚن١سٖ ٚأد ٛدىس دٓ ثٌي١خ ثٌذجل ٔ ٟثٌر ٞأخسػ ِٓ أصٛي ثٌفمٗ عداث ِٓ ثراٌنز ثٌلٕ١نز؛ ونجٌمٛي
فننن ٟعىنننط ثٌتٍنننز ِٚتجزظنننضٙج ٚثٌضنننسؽ١ـ دٕٙ١ننن ج ٚدننن ٓ١ن١س٘نننج ٚصفجصننن ً١أخذنننجز ثرفىنننجَ ونعننندثا ثٌنننسٚثر
ٚثالزظجي

()12

فجٌّذجفظ ثرص١ٌٛز صٍضمن ٟفنِ ٟؾٍّٙنج عٕند ثرصن ٓ١١ٌٛأٔفعن ُٙفنٛي عٛثدنش ِقندار ونجالعضسثف

دقؾ١ز ثٌمسٚ ْ،ثٌعٕز ٚثعضذجزّ٘ج ثٌّصدز ٓ٠ثرٌٍ ٓ١١ٌٚضشس٠ع ٚصضفسق فِ ٟضغ١سثس ثؽضٙجا٠ز وجخض ف ُٙف ٟعدا
ِٓ ثراٌز ٚدتط ثراٚثس ثٌّتسف١ز.
١ٌٚترزٔ ٟثٌمجزا ثٌىس ُ٠إْ ٌّط ِٓ لٍّ ٟصؾسأ ال ألصدٖ ف ٟغسفٌ ٟضعنجؤالس فنٛي ثٌّعنىٛس عٕنٗ فنٟ
دتننط ثٌيسٚفننجس ثٌفىس٠ننز ٚثراٚثس ثٌّتسف١ننز ٚأِغننً ٌننٗ دذننجح ثٌضتننجزض ٚثٌضننسؽ١ـ أٔننجلش ِٕننٗ فىننسر ؽننٛثش
ثٌضتجزض د ٓ١ثٌٕصٛ
ٕ٘جن ٔصٛ

(ثٌّدخً ثٌفىسِٚ )ٞعجٌه ثٌضسؽ١ـ (ثراٚثس ثٌّتسف١ز) ديسفٌٍ ٟضعجؤالس ثٌضجٌ١زً٘ :

ا١ٕ٠ز ِ ِٓٚصدز إٌٚ ٟٙثفد صمذً ثٌضتنجزض؟ أَ أْ ثٌؾنٛثح دجٌضندزػ فن ٟثٌضشنس٠ع ونجْ ِٚنجشثي

ثٌّٕفر ثٌٛف١د ٌٙرث ثٌعؤثي  ً٘ٚثٌضدزػ ف ٟثٌضشس٠ع ٘ ٛصتجزض فٗ١؟ أٌ١ط ثٌضتجزض ثٌلنج٘س ٌٍنذتط فن ٟعندا
ِٓ ثٌٕصٛ

ظذذٗ ظٛء ثٌف ُٙأ ٚلصٛز ف ٟثٌيسٚفجس ثٌفىس٠ز ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز؟ ٚعٍ ٝفسض صقز ثٌمنٛي

دجٌضتجزض د ٓ١ثٌٕصٛ

ً٘ ٠ؾٛش ٌٕج ثٌضدد١س دٕعخ ثٌعجدك ِٓ ثٌٕصنٛ

دنجٌ فك ِٕٙنج؟ ٘ٚنً ٠عنٛغ ٌٕنج ٌٚنٛ

ثفضّجال ثٌمٛي دئظمجغٙج؟ ٌّجذث ٌُ ٕ٠جلش ثرص ْٛ١ٌٛفىسر ثإلظمجغ؟ ٕ٘ ً٘ٚجن ف ٟوً ثرشِٕز أاثر ِتسف١ز أؽنسأ
ِٓ ٘رٖ ثراثر؟

فئذث وجْ ثخض١جزن ثٌمٛي دتدَ ؽٛثش ثٌضتجزض د ٓ١ثٌٕصٛ

وّندخً فىنسٚ ٞزفنط ِعنجٌه ثٌضنسؽ١ـ فٙ١نج

خجصز ثٌٕعخ ٚثإلظمجغ وناٚثس ِتسف١ز فجعٍُ ظ١د ٞأْ وغ١سث ِٓ ثٌٕجض ٚإْ ع وتذ ُٙألذٍنٛث عٍن ٝثٌنٕ

دّنج

ال ٠ي١مٗ ِٕ ُٙفٕلسٚث ٔٚلّٛث أدٛثدج أغسس ِجار ِتسف١ز ثلضعضٙج ثٌعجفز ثٌفىس٠نز ٚلضتنر ٚأٔٙنج ثٌ١ن َٛن١نس لنجازر
عٍ ٝثٌصّٛا أِجَ ثٌٕمد ثٌّتسف ٟأ ٚثٌضقد٠ظ.
ثإللذجي عٍ ٝثٌٕ

دّج ال ٠ي١مٗ ِٛصٛي إٌ ٝثٌ١ن َٛفجٌندوضٛز ِقّند قنقسٚز ِٚنٓ ِٕيٍنك ثٌ صنسثاف فنٟ

ٌغز ثٌتسح ٚف ٟوٍّجس ثٌمس ْ،لعُ ثٌٕ

فعخ ثٌّٛظٛع إٌ ٝلسٚ ْ،وضجح(ٚ )13زصخ عٍ ٝذٌه صصٛزث فعنخ

صمد٠س ٞال ٠عضم ُ١عٍ ٝغٛي ثٌيس٠ك دؾتً ثٌمسٚ ْ،فدر ٚثٌىضنجح ٚفندر أخنسٌٚ ٜن ٛصنِنً لٍنٚ ١دنٕفط ِٕٙؾنٗ
ٚأاٚثصٗ ِٚدثخٍٗ ف ٟث٠٢ز ثٌعجدتز ِٓ ظٛزر ،ي عّسثْ :خهو انزي حَضل عهٍك انكتا يُه آٌاث ي كًاث هإٍ حو
انكتا وحخش يتشافعاث ،فأيا انزٌٍ فً قهإوفعى صٌإ فٍتبعإوٌ يإا فشإافه يُإه افتلإان انعتُإت وافتلإان فأوٌهإه و
ٌعهى فأوٌهه إ هللا وانشاسخوٌ فً انعهى ٌقونوٌ نايُا فه كم يٍ عُذ سفُا ويا ٌتزكش إ حونوا األنبا خ ٌضذٌٗ ٓ١
أْ ثرِنس ال ٠ضتٍننك دىضننجدٚ ٓ١إّٔننج دّعننض٠ٛجس ثٌفٙننُ :ثٌمننس ْ،فجٌىضننجح عننُ أَ ثٌىضننجح ٚوننرٌه ثرِننس دجٌٕعننذز ٌٍضننٛزثر
ٚثٌىضنجح ِٕننٗ ٚثإلٔؾ١ننً ٚثٌىضننجح ِٕننٗ ٚعٍ١نٗ فجٌسؽننً ِنندع ٛإٌننِ ٝسثؽتننز ِشنسٚعٗ ثٌفىننس ٞفّننجذث عننٓ ثٌنندثةسر
ثٌغجٌغز؟
انذائشة انثانثت :اناليعكش فٍه يٍ خاسج انُظى انًعشفٍت انتشاثٍت.
إذث ظٍّٕج دننْ ثٌندثةسص ٓ١ثرٌٚنٚ ٝثٌغجٔ١نز ّ٘نج ِقنً خن ف دن ٓ١ثٌتٍّنجء ثٌندثع ٓ١إٌن ٝثٌضؾد٠ند عٍنِ ٝعنضٜٛ
ثٌسؤ٠ز ثٌّٕٙؾ١ز ٚثٌّتسف١ز ٚثٌتٍّجء ثٌدثع ٓ١إٌ ٝثٌضسثط (ِٕٙؾنج ِٚتسفنز) عٍن ٝثعضذنجز أْ ونً فس٠نك ٠مندَ ِنٓ
ثٌدفٛع ِج ٠دعُ ِٛلفٗ فّٓ ثٌّؤود أْ اثةنسر ثٌ ِفىنس ف١نٗ ظنضسؽـ وفنز فس٠نك عٍن ٝفعنجح ثٌفس٠نك ث٢خنس اْٚ
إِىجٔ١ز ثٌضعٍ ُ١دجٌّٛلفِ ٓ١تج و١

ذٌه؟

إْ ذثس ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز (ثٌّدثخً ثٌفىس٠نز ٚثراٚثس ثٌّتسف١نز) صٕنضؼ دجٌعنسٚزر ذثس ثٌّتسفنز ٚإْ ثٌعنذً
ثٌٛثفدر صؤا ٞإٌٙٔ ٝج٠جس ٚثفدر ِّٙج غجي صنًِ ثٌتٍّجء ٚثٌّفىس ٓ٠ف ٟثٌنٕ

ِٚنٓ صنُ فنئْ ثٌفىنس ثٌند ٟٕ٠ثٌ١نَٛ

٠ضقسن فِ ٟعجفجس فىس٠ز دناٚثس ِتسف١ز ِٚدثخً فىس٠ز ِقدار ظٍفج ا ْٚأًِ ف ٟفضـ ِعنجفجس فىس٠نز أخنسٜ
ف ٟظً ثٌضّعه ثٌّعضّس دٕفط أاٚثس ثٌّضمدِٚ ٓ١ثٌسفط ثٌّتٍٓ ٌ دعضٌّٛٛ١ؽ١ج ٌٍٚتٍُ ثٌّتسف ٟثٌقد٠ظ.
ال صعضي١ع ثٌّعجفجس ثٌفىس٠ز ثٌعجدمز ثٌض ٟأؽجدش عٓ ث٘ضّجِجس ثٌّؾضّع ٚلش إٔضجؽٙنج أْ صٛثصنً ٔشنجغٙج
ٚدٕفط ثٌق٠ٛ١ز فِ ٟؾضّع ِغج٠س وّج ٚو١فج فتٍ ٝثٌتىط صّجِنج ٠ضنوند ثٌ١ن َٛفشنٍٙج فن ٟصننغ١س ثٌفىنس ثٌند ٟٕ٠عٕند
ثٌّعٍّٚ ٓ١صذد ٞإف ظج وذ١سث ف ٟثإلؽجدز عٓ ث٘ضّجِجص ُٙثٌّضصث٠در ِٚضيٍذجص ُٙثٌّضؾدار ثٌشٟء ثٌنرٕ٠ ٞذنب عنٓ

ِتسوز فىس٠ز فم١م١ز ظد ثٌضسثع ٓ١١فٛي ثراٚثس ثٌّتسف١ز ثٌقد٠غز ٚثٌّعجفجس ثٌفىس٠ز ن١س ثٌّيسٚلز ِٓ لذنً
ٚأفعخ أٔٙج ظضقعُ ٌصجٌـ خص.ُِٙٛ
أنٍك ثٌضسثع ْٛ١ثٌذجح عٍ ٝوً ثٌضفى١نس ٌٚن١ط ثٌضفى١نس ثٌضؾد٠ند ٞعٍنِ ٝعنض ٜٛثٌسؤ٠نز ثٌّٕٙؾ١نز ٚثٌّتسف١نز
فقعننخ ٚفننجؽٛث ٚؽننجاٌٛث دّننج ثقننضٙس عٕنندُِ٘ :ننج ظننٍفه فنن ٟثٌّعنننٌز؟ ٚثخضصٌننٛث ثٌفٙننُ فنن ٟثٌنندٔ١ج ٚثٌنند ٓ٠أٌّٙٚننج
،ٚخسّ٘ج ف ٟف ُٙظٍ

٘رٖ ثرِز ٚؽٕقٛث إٌ ٝصمت١د ثٌمٛثعد ثٌض ٟأغسس فِ ٟج دتد ِشسٚع ُٙثٌفىسٚ ٞخجظٛث

ف ٟثٌضع١١ك عٍ ٝوً ثٌّعجفجس ثٌفىس٠ز ن١س ثٌّيسٚلز ِنٓ لذنً ٚل١ندٚث ثٌقس٠نجس صقنش عٕنٛثْ خِٕنع ثٌذندعخ
ن١س أٔ ٟأصقفظ عٍ ٝثٌضٛظ١

ثٌّمصنٛا ن١نس ثٌّذنسز ٌّتٕن ٝثٌذندع ثٌضن ٟصؾنجٚشس أِنس ثٌند( ٓ٠ثٌؾجٔنخ ثإلٌٙن)ٟ

ٌضشًّ وً ِيّـ صؾد٠د( ٞثٌؾجٔخ ثإلٔعجٔ )ٟفغٍخ ف٘ ٟرث ثٌصِجْ ثٌضىف١س ددي ثٌضفى١س ٚلد صٕذٗ إٌ ٝذٌه ٔصنس
أد ٛش٠د زفّٗ

فنٌ

ف ٗ١وضجدج دش ف ٗ١قىٛثٖ ٚأفصـ عٓ ٔؾٛثٖ ِٓ ظٛء ِج اللجٖ فٛظّٗ دـ :خثٌضفى١س ف ٟشِٓ

ثٌضىف١سخ.

.
إْ ثرصً ف" ٟثٌّدثخً ثٌفىس٠زخ ٚخثراٚثس ثٌّتسف١زخ ثٌضؾدا ٚثٌضغ١س عٍ ٝقنسغ ٟثٌصن١سٚزر ثٌضجز٠خ١نز
ٚثٌٛع ٟثإلٔعجٔ ٟدخ ف ثٌٕ

ف ٛٙعجدش ذٌه أْ ثٌٕجض ٌ١عٛث ظٛثء ٚال عٍٚ ٝشثْ ٚثفد ف ٟثٌفٚ ُٙثإلازثن

ٚأٔٗ لد ٠ضٛفس ف ٟشِٓ ِٓ ثٌتٍنُ ثٌّتسفنِ ٟنج ال ٠ضنٛفس فن ٟشِنٓ ،خنس ٚثٌنٕ
ثإلٔعجٔ( ٟثٌعّع ٚثٌذصس ٚثٌفؤثا) ٚوٍّج ع ثٌعم
صُ ٠قجفظ ثٌٕ

ز٘ن ٓ١فن ٟفّٙنٗ دّؾّنً ثٌنٛعٟ

ثٌّتسفِٚ ٟتٗ ثإلازثن ٚثٌٛع ٟوٍّج ع ف ُٙثٌٕ

ٔفعٗ عٍ ٝو١جٔٗ ٚٚؽٛاٖ إٌ ٝؽجٔخ ٘رث ثٌّضؾدا ثٌّضغ١س ثٌر٠ ٞعّٓ ٌٍٕ

ِسٔج لجازث عٍ ٝثٌتيجء ٚإال وجْ ِص١س ثٌٕ

ِٚنٓ

ثٌذمجء وٍّنج لدِنٗ ٌٕنج

ٚإْ وجْ ِمدظج ثالظض ٙن ٚثٌضؾجٚش.

ن١ننس أْ ثٌّضمنندِِ ٓ١ننٓ ثٌتٍّنجء ثعضّنندٚث ؽٍّننز ِننٓ خثٌّنندثخً ثٌفىس٠ننزخ ٚخثراٚثس ثٌّتسف١ننزخ ا ْٚن١س٘ننج
رظذجح ِٛظٛع١ز عٍّ١ز صجزر ٚذثص١ز ثٔضمجة١ز صجزر أخس ٜعُ ثظضمس ثٌتًّ دٙج ٚثٔضلّش دتد عصس ثٌضد ٓ٠ٚإٌٝ
ِٕٛ٠ج ٘رث ف ٟإغجز ِتسفِ ٟغٍك عيً قسغ ٟثٌص١سٚزر ثٌضجز٠خ١ز ٚثٌٛع ٟثإلٔعجٔ ٟثٌّضٕجِٚ ٟأوعخ عمجفنز
إعجار ثٌرثس ٚإٔضجػ ثٌمد ُ٠ف ٟثٌقجظس ِ ٛ٘ٚج عذنس عٕنٗ ِقّند عجدند ثٌؾنجدس ٞدنـ خثٌفٙنُ ثٌضسثعنٌٍ ٟضنسثطخ
فىجٔننش ثٌٕض١ؾننز أْ ثظننضٕصف ثٌتمننً ثٌتسدننِ ٟنندخ ٚأاثر فنننعٍٓ إف ظننٗ ٚثظننضٍخ ثٌننٕ
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ثٌنند ٟٕ٠ثظننض دج صجِننج ِننٓ

غسف ثٌضسثط دق١ظ ال ٠ف ُٙإال دٗ ٚأصذـ ثٌّشٙد ثٌفىس ٞثٌّتجصس ٠مدَ فىس ثٌّجظ ٟعٍّج فم١م١ج ٍ٠منٓ ٌٍٕنجض
ٚا ٗٔٚشدد ٠ر٘خ ؽفجء.

ف ٟظذ ً١ذٌه خجض ثٌضسثع ْٛ١فسدج غٍ٠ٛز ِٓ ِٛلع ثٌقفجظ عٍ ٝثٌد ٓ٠وّتينِٚ ٝفٙن َٛؽد٠ند( ٓ٠ثإلٌٙنٟ
ٚثٌذشس ٞف ٟغسؿ ِمدض ٚثفد) ٚثالٔضصجز ٌٗ ظد وً اعٛثس ثٌضؾد٠د فِٕ ٟج٘ؼ ثٌضفى١س ِندخ ٚأاثر (ثٌؾجٔنخ
ثٌذشنس )ٞفّج٠نز ٌم عٙنُ ثٌّقصنٕز ِننٓ ٘نرث ثٌٛثفند ثٌّس٠نخٚ .ا ْٚثٔخنسثغ فنن ٟفنسح غٍ٠ٛنز ثٌنر ً٠لٍٍ١نز ثٌٕ١ننً
ٚصسوج ٌٍعنؾجي ثٌنر ٞال غجةنً ِٕنٗ ِٚنٓ ِٛلنع ثإلّ٠نجْ دعنسٚزر ثٌضؾد٠ند فنِٕ ٟنج٘ؼ ثٌضفى١نس فن ٟثٌنٕ
ِدخ ٚأاثر ٌى٠ ٟذم ٝثٌنٕ

وسّ٠نج ِٚؾ١ندث ِٚىٕٔٛنج ٚفضن ٝصضقمنك عجٌّ١نز ثٌخينجح ثإلٌٙن١ٌٚ ٟلٙنسٖ

ثٌندٟٕ٠
عٍنٝ

ثٌد ٓ٠وٍٗ ٌٙرٖ ثرظذجح أوضخ ف ٟثٌّقٛز ثٌغجٔ ٟعٓ ؽدي ثٌّندثخً ثٌفىس٠نز ٚثراٚثس ثٌّتسف١نز فّنجذث عنٓ ٘نرث
ثٌّٛظٛع؟
صشننىٍش ِٕننج٘ؼ ثٌضفى١ننس فنن ٟثٌننٕ

ثٌنند ٟٕ٠عذننس أزدتننز لننسِٕ ْٚننر أٚي إصنندثز فنن ٟثٌّٛظننٛع "ثٌسظننجٌزخ

ٌٍشجفت )ٖ204( ٟإٌ ٝخثٌّقصٛيخ ٌٍسثش )ٖ606( ٞعىعضف ٟوً ِسثفٍٙج ٚفعخ صتذ١س أد ٟثٌمجظُ فجػ فّند
خخصجة

ثٌذد٠ٚز ٚثٌصزثع١نز ثٌضمٍ١د٠نز ٚثٌضؾجز٠نز ثٌٛظن١يز أِ ٚنج لذنً ثٌصنٕجع١ز عِّٛنجخ ٚثظنضمسس عٍنِ ٝنج

وجٔش عٍ ٗ١إٌِ ٝج دتد ثٌغٛزر ثٌصٕجع١ز ٚثٌغمجف١ز  ٟ٘ٚثٌِ َٛ١جار زص١ذنز صنؤغس ثٌتمنً ثإلظن ِ ٟثٌّتجصنس ٚفنك
ٔلّٙج ثٌّتسف١ز ٚصٍ١در صمدَ ثٌٕ

ثٌىس( ُ٠ثٌمسِٚ ْ،غٍٗ ِتٗ) ِفٍعج ٠مذً ثٌضؾجٚش ثٌّتسف.ٟ

ِٓ ٘رث ثٌٛظع ثٌسص١خ ٚثٌضٍ١د ددأس ثٌسفٍز ثٌّتسف١ز ثٌشجلز ٌٍّؾدا ٓ٠ثٌفع ء دن ٓ١ثٌّىن ْٛثرٚي ٌّٕنج٘ؼ
ثٌضفى١س (ثٌّدخً ثٌفىسٚ )ٞثٌّى  ْٛثٌغجٌٔٙ ٟج (ثراثر ثٌّتسف١ز) زفٍز صغ١نش ِٕنر ثٔي لٙنج صؾد٠ند ِٕنج٘ؼ ثٌضفى١نس
ف ٟثٌٕ

ثٌدِ ٟٕ٠دخ ٚأاثر ف ٟأفك صقد٠ظ ثٌّتسفز ثٌد١ٕ٠ز ٚصنو١د دس٠مٙج ِٛٚثوذضٙج ٌٍّعضؾدثس.

ٚفٛي ؽدي ثٌّدثخً ثٌفىس٠ز ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز ظؾً ثٌضجز٠خ ِشجز٠ع فىس٠نز ٚغسٚفنجس غّٛفنز عذنسس
عٓ زنذز أصقجدٙج ف ٟصؾد٠د ِٕج٘ؼ ثٌضفى١س ف ٟثٌٕ

ثٌدِٚ ٟٕ٠ج ٌقك دٙنُ ِنٓ صعن١١ك ٚصٕى١نً ٚإلجِنز ؽذس٠نز

وّج وجْ ثٌقجي ِع ثٌشجغذ )ٖ790( ٟدتد صنٌ١فٗ ٚفعخ صتذ١سٖ ٠ضّ١ز ثٌتّس
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وضجح "ثٌّٛثفمجسخ ٚظنؾً أ٠عنج

عصٛزث ِٓ ثٌل َ ف ٟإغجز ثٌصسثع ثٌفىس ٞثٌمجةُ ف١جي لع١ز ٘ ٟأُ٘ لعج٠ج ثٌفىس ثٌد( ٟٕ٠ثٌمدٚ ُ٠ثٌّتجصس)
ٚأصتذٙج عٍ ٝثإلغ ق؛ عٕجة١ز ثٌّدثخً ثٌفىس٠ز ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز ٌّٕج٘ؼ ثٌضفى١س ف ٟثٌٕ

.

وجْ ثٌشجفت ٟظذجلج ف ٟصشخ١

ثٌٛظع ثٌفىس ٞثٌد ٟٕ٠أٚثخس ثٌمسْ (ٚ )ٖ2فك ٘رٖ ثٌسؤ٠ز (عٕجة١ز ثٌّندثخً

ثٌفىس٠ز ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز) ٚأٌ

زظنجٌز إٌن ٝأ٘نً ثٌنسأٚ ٞأ٘نً ثٌقند٠ظ لصند ِند ؽعنس ثٌضٛثصنً دّٕٙ١نج دتند

لي١تننز ِتسف١ننز (إدعننض١ّ١ز) صجِننز ٔض١ؾننز ثٌخ ن ف فننٛي ثٌيسٚفننجس ثٌتمد٠ننز ٚثرظننط ثٌٕلس٠ننز ٌٍتٍننِ َٛننٓ ؽٙننز
ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز ثٌض ٟصنعسس دٙج ٚدٍعجْ أزظيٛغجٌ١ط ِٓ ؽٙز عجٔ١ز وجْ لد صذجاي خ ٌٙج ثٌفس٠مجْ أٌٛثٔج ِٓ
ثالصٙجِجس فجفضدَ ثٌصسثع دّٕٙ١ج.

ص ٛفننك ثٌشننجفت ٟإٌنن ٝفنند وذ١ننس فنن ٟزظننجٌضٗ فّٕ١ننج صؾٕننخ ثٌخننٛض فنن ٟثٌّنندثخً ثٌفىس٠ننز (صقننداس ٚلضٙننج فننٟ
ثٌيسٚفننجس ثٌتمد٠ننز ٚثرظننط ثٌٕلس٠ننز ٌٍتٍنن٘ٚ )َٛننِ ٟعننسؿ ثٌصننسثع ٚفصننً ثٌمننٛي فمننػ فنن ٟثراٌننز ثٌشننسع١ز
ٚثراٚثس ثٌّتسف١ننز ذثس ثٌؾننرٚز ثٌٍغ٠ٛننز (اٌ ْٚعننجْ أزظننيٛغجٌ١ط) ٘ٚنن٘ ٟننجِش ثالصفننجق ٌننسأح ثٌصنندع دننٓ١
ثٌفس٠مٚ ٓ١ثٌضخف١

ِٓ فدر ثٌٕصثع دّٕٙ١ج  ِٓٚصُ ؽجء وضجدنٗ عجز٠نج صّجِنج عنٓ ونً ثٌمعنج٠ج ثٌفىس٠نز ثٌضن ٟننرس

ٚثلع ثٌصسثع ٚلضتر ٚثلضصس عٍ ٝثراٚثس ثٌّتسف١ز ثٌٍغ٠ٛز ٚثراٌز ثٌشسع١ز ٚؽتٍّٙج ِجار زظجٌضٗ رّٔٙج ِقً
ثصفجق ٌ١قًّ ثٌٕجض عٍٔ ٝلجَ ِتسفِ ٟضفنك عٍ١نٗ ٘نرث ثٌنٛع ٟدقعجظن١ز ثٌّسفٍنز ؽتنً لٍنُ ثٌشنجفت٠ ٟمفنص عنٓ
ظننؤثي ثٌّج٘١ننز فنن ٟثٌننٕ

ٚثٌّننٕٙؼ ٕ٠ٚضمنن ٟدّنندثاٖ ِفننساثس ثٌسظننجٌز دتٕج٠ننز قنند٠در ٌىنن ٟال ٠تننسض ِٛظننٛعٙج

ٌٍسفط ِٓ غسف ٟثٌٕصثع أ ٚأفدّ٘ج ٚفضّٕ٠ ٝع ثٌصػ دّٕج٘ؼ ثٌضفى١س ف ٟثٌٕ

ثٌد ٟٕ٠اثخً ثٌصسثع ثٌفىسٞ

٠ٚميع صذت١ضٙج ٌ ٍؾدي ثٌتمد ٞثٌّقضمٓ ٚعٍ ٗ١فــخثٌسظجٌزخ وضجح صجز٠خٌّ ٟفىس لجةد لدَ أّٔٛذؽج وذ١سث ف ٟصدد١س
ثٌشنْ ثٌدٚ ٟٕ٠ثٌضمس٠خ د ٓ١ثٌفسلجء عٓ غس٠نك صؾنجٚش ِٛؽذنجس ثٌشنمجق ٚثٌضسو١نص عٍنِٛ ٝؽذنجس ثالصفنجق ٘ٚنٛ
ِٕٙؼ ظ١عضف١دٖ ثٌشجغذ ٟف ٟثٌمسْ ثٌغجِٓ ثٌٙؾنس ٞأعٕنجء اعٛصنٗ إٌن ٝثظنضم ٌ١ز ثٌّذجفنظ ثرصن١ٌٛز ٚلٌٛنٗ دنِ١نز
ثٌشس٠تز.
عٍنن ٝثٌننسنُ ِننٓ ذٌننه فننئْ زظننجٌز خثٌسظننجٌزخ ٌننُ صعننضّس غنن ٠ٛدق١ننظ ظٙننسس أّٔننجغ فنن ٟثٌضنننٌ١

أازؽننش

ثٌّدثخً ثٌفىس٠ز (ثٌؾندي ثٌتمندٚ ٞثرظنط ثٌٕلس٠نز) ٚثراٚثس ثٌّتسف١نز ن١نس ثٌٍغ٠ٛنز ظنّٓ ِٕنج٘ؼ ثٌضفى١نس فنٟ
ثٌننٕ

ٚثٌّننٕٙؼ فضتننداس ٘ننرٖ ثٌّٕننج٘ؼ ٚصٕٛعننش دتنند صنننٌ١

ثٌنند ٟٕ٠دتنند ثٌعننؤثي عننٓ ِج٘١ننز ثٌننٕ

ثعضّندس وّسثؽنع ٌّٕننج٘ؼ ثٌضفى١نس فنن ٟثٌنٕ

أزدتننز وضننخ

ثٌند :ٟٕ٠خثٌذس٘ننجْخ ٌٍؾنٚ ٟٕ٠ٛخثٌّعضصننفٝخ ٌٍغصثٌنٚ ٟخثٌّتضّنندخ

ٌٍذصننسٚ ٞخثٌّقصننٛيخ ٌٍننسثش ٞعٍنن ٝثعضذننجز أٔٙننج صعننّٕش ِتلننُ ثٌننٕلُ ثٌّتسف١ننز ثٌ شِننز إلٔضننجػ ثٌّتسفننز
ثٌد١ٕ٠ز فٛؽخ ثالوضفجء دٙج فجظضٍخ ثٌٕ

ٚثٌتمً ِتج .فّج ثٌتًّ؟

ِٓ قنْ ٔلُ ٚصسص١خ ثٌّجار ثرص١ٌٛز دتد ثظض١تجدٙج ثظض١تجدج صجِج أْ ٠ىشفج ٚفعنخ ٔضنجةؼ عّنً ثظنضمسثةٟ
ظننجدك فنن ٟثٌّٛظننٛع عننٓ أ٘ننُ ثٌض١ننجزثس ٚثٌمعننج٠ج ثٌفىس٠ننز أ ٚثإل٠نندٌٛٛ٠ؽ١جس ثٌضنن ٟأعننسس فٙ١ننج ٚفنن ٟثٌّنندثزض
ثرص١ٌٛز ثٌّخضٍفز ٚوسظش ف ٟأشِٕز ثٌضنٌ١

إٔضجؽج ٚعجةدث ِتسف١ج ِقداث ٠ٚىشفج (ثٌٕلُ ٚثٌضسص١خ) أ٠عنج عنٓ

ِد ٜثظضؾجدز ثراثصٌٍ ٟفىنس ٞفن ٟونً ِٕعنؾُ ظنٍذج ٚإ٠ؾجدنج ٚفنك لجعندر ثٌضننعس ٚثٌضننع١س ٌٚضمس٠نخ ٘نرٖ ثٌصنٛزر
أظٛق دتط ثرِغٍز صؾعد صٛز ٚثفضّجالس ؽندي ثٌفىنسٚ ٞثراثصن ٟفن ٟثٌّٕنج٘ؼ ٚذٌنه عٕند ع عنز أعن َ :فخنس
ثٌد ٓ٠ثٌسثشٚ ٞثدٓ فصَ ثٌلج٘سٚ ٞأد ٛثظقجق ثٌشجغذ.ٟ
أِج ثٌصٛزر ثرٌ ٌٝٚؾدي ثٌفىسٚ ٞثراثص ٟفمد صُ زصد٘ج عٕند فخنس ثٌند ٓ٠ثٌنسثش ٞدن ٓ١ثٌّعنض ٜٛثٌٕلنسٞ
ثٌتمد ِٓ( ٞاثخً ثٌتم١در ثرقتس٠ز) ذٌه أٔٗ ٠تضذس أْ أفتجي

ن١س ِتٍٍز دغج٠ز ٚثٌضصَ درٌه ف ٟصفع١سٖ خِفجص١ـ

ثٌغ١خخ إال أٔٗ ٚف ٟثٌؾجٔخ ثراثص ٟلجي دّذدأ ثٌضتٍ ً١ف ٟثٌم١جض ٚخن
عٍُ أصٛي ثٌفمٗخ.

ٌٍتٍنز ِذجفغنج فن ٟوضنجح خثٌّقصنٛي فنٟ
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ٚأِج ثٌصٛزر ثٌغجٔ١ز ٌؾدي ثٌفىسٚ ٞثراثص ٟفمد صُ زصد٘ج عٕد ثدٓ فصَ ثٌلج٘س٘ٚ ٞن٠ ٛضقنسن ِنٓ أظنط
ٔلس٠ز ِقدار ٔجقد ِٓ خ ٌٙنج خثٌميت١نجس فن ٟثراٌنز ثٌشنسع١ز ٚثراٚثس ثٌّتسف١نز" ٌإلؽجدنز عنٓ إقنىجي ثٌمينع
ٚثٌلٓ فٙ١ج فنٌ

وضجدٗ ثٌش١ٙس خثإلفىجَ ف ٟأصٛي ثرفىجَخ ٔنجلش ف١نٗ دجٌؾندي ٚثٌقؾنجػ ونً ثراٌنز ثٌشنسع١ز

ٚزفط أعٕجء افٛعجصٗ ثٌم٠ٛز عداث ِٓ ثراٌز ِٕٙٚج ثٌم١جض ثرصٚ– ٌٟٛإْ وٕش ال أعضذسٖ اٌ ١قسع١ج ٚإّٔج أاثر
ِتسف١زِ -تٍ دتد صفى١ه أزوجٔٗ (ثرصً ٚثٌفسع ٚثٌقىُ ٚثٌتٍز) دنٔٗ ٠نؤا ٞإٌنٔ ٝضنجةؼ ظٕ١نز (زثؽقنز) ٚأْ
ٌُ ٠ضتذدٔج دجٌلٓ فتدي عٕٗ إٌ ٝثٌم١جض ثرزظي ٟثٌّذٕ ٟعٍِ ٝمدِض ٓ١وذسٚ ٜصغسٔٚ ٜض١ؾز.
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أِج ثٌصٛزر ثٌغجٌغز ٌؾدي ثٌفىسٚ ٞثراثص ٟفمد صُ زصد٘ج عٕد أد ٟإظقجق ثٌشنجغذ٘ٚ ٟن٠ ٛخنٛض ِٕتين
ثٌضؾد٠د ف ٟوضجح " ثٌّٛثفمجسخ ددءث ِنٓ ثٌّمدِنز ثٌضن ٟدنش فٙ١نج قنىٛثٖ ِنسٚزث دنزدتنز عشنس ِمدِنز ٚثٌضن ٟخنسػ
دتدا٘ج عٓ ثٌّنٌٛف ف ٟثٌضصٕ١

ٚثٌضنٌ١

ف١ظ صٕجٌٚش فِ ٟؾٍّٙج أُ٘ ثٌّدثخً ثٌفىس٠ز ٚثرظط ثٌٕلس٠ز ثٌضنٟ

ثعضّد٘ج ف ٟدٕجء ِشسٚع ثٌّٛثفمجس ونجٌمٛي دّذندأ ثٌضتٍ١نً ٚال صٕنج٘ ٟثٌنٕ

ٚليت١نز ثراٌنز ٚن١س٘نج ...إٌن ٝعٍنُ

ثٌّمجصد ثٌر ٞظٙس ِتٗ دقٍنز ؽد٠ندر ٚصصنٛزثس خجصنز ثٔضٙنجء دجٌّنرالس ٚثٌّٕجغنجس ٚدفعنً ؽٙندٖ ثٌضؾد٠ندٞ
ثٌننر ٞقننىً ِننجار ٘ننرث ثٌىضننجح ثظننضيجع فنن ٟإغننجز ثٌّننصػ دنن ٓ١ثإلدنندثع (ثٌمي١تننز ثٌّتسف ١نز) ٚثالصذننجع (ثالصصننجي
ثٌّتسف )ٟأْ ٠ؾتً ِٓ ِشسٚعٗ فٍمز صؾد٠د٠ز دجزشر فن ٟصنجز٠خ ثٌضشنس٠ع ثإلظن ِ ٟصعنضدع ٟثٌٛلنٛف عٕند٘ج
ِٓ شث٠ٚض ٓ١لٍّج ثٌضفش إٌٙ١ج ثٌذجفغ( ْٛثٌّدخً ثٌفىس(ٚ )ٞثراثر ثٌّتسف١ز) ٚإْ وجٔج ِتج ٚفمػ ٠شى ْ قخص١ضٗ
ثرص١ٌٛز.
صّغننً ٘ننرٖ ثٌصننٛز ثالفضّننجالس ثٌغ عننز ثٌّّىٕننز ٌؾنندي ثٌفىننسٚ ٞثراثصننٟ؛ ثرٌٚنن :ٝصذنن ٓ١صننٛزر عنندَ صنننعس
ثراثص ٟدجٌفىسٌ ٞخصٛص١ز ثراثص( ٟدٔ ٓ١ف ٟثٌضتٍ ً١ثعضمجاث ٚصغذ١ضٗ فمٙج) ٚثٌغجٔ١نز :صذن ٓ١صنٛزر صننعس ثراثصنٟ
دنجٌفىس ٞدضى١١ن

ثراثصن ٟفضننٕ٠ ٝعنؾُ ِنع ثٌفىنسِ( ٞننٓ ثٌمينع عنٓ غس٠نك صننسن ثٌم١نجض ثرصن ٌٟٛإٌن ٝثٌم١ننجض

ثرزظيٚ )ٟثٌغجٌغز :صذ ٓ١صٛزر صنعس ثراثص ٟدجٌفىس ٞف ٟغسؿ ٚثفد ِٕعؾُ ٚإددثع ؽد٠ند دتند لي١تنز ِتسف١نز
صجِز ِع ِج ظذك ِٓ ِدثخً ٚأاٚثس (ِٕتي

ثٌضؾد٠د ف ٟعٍنُ ثٌّمجصند)٘ٚ .ن ٟفنِ ٟؾٍّٙنج صّغنً ِ فنُ فىس٠نز

زثةنندر ِننٓ صننجز٠خ ثٌضشننس٠ع ثإلظن ِٚ ٟإز٘جصننجس أٌٚنن ٝصتذننس عننٓ ثٌسنذننز فنن ٟثٌضؾننجٚش ٚثٌتذننٛز ثٌّتسفننٔ ٟقننٛ
غسٚفجس صؾد٠د٠ز صقسوٙج لعج٠ج فىس٠ز ٚأخس ٜأاثص١ز  ٌٛٚا ْٚلي١تز إدعض١ّ١ز.
٠ضنود ِٛ٠ج دتد  َٛ٠أْ وً ٔمد ٠عضٙدف ِٕج٘ؼ ثٌضفى١نس فن ٟثٌنٕ

ثٌند٠ٚ ٟٕ٠يّنـ إٌن ٝصؾد٠ند ثٌضٍ١ند ِٕٙنج أٚ

عٍ ٝثرلً صقد٠ظ زص١ذٙج ٠ٚضغ١ج إٔضجػ فمٗ إظ ِ، ٟخس دّمِٛجس ثٌتجٌّ١ز فن ٟزفنجح ِتسفنز أٚظنع ِنٛثشٌّ ٞنج

ظذك إٔضجؽٗ صقش ظم

ِتسفِ ٟقدٚا ٚف ٟظ١جلجس صجز٠خ١ز ِخضٍفنز ِندع ٛأٚال ٚلذنً ونً قنٟء إٌن ٝثظنض١تجح

ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ثٌضسثع١ز ٚثٌذٕجء ثٌفىس ٞثرص ِٓ ٌٟٛف١ظ ِدثخٍٗ ثٌفىس٠نز (ثٌؾجٔنخ ثٌٕلنسٚ )ٞأاٚثصنٗ ثٌّتسف١نز
(ثٌؾجٔننخ ثراثصننٌّ )ٟننج صتسفننٗ ثٌّننجار ثرصنن١ٌٛز ِننٓ خٍننػ دنن ٓ١ثٌٕلننسِٕٙ ٞننج ٚثراثصنن ٟدفتننً ثٌؾنندي ثٌنندثةس دننٓ١
ثرصٚ ٓ١١ٌٛلش إٔضجؽٙج عُ صفى١ه ٘رث ثٌذٕنجء ٚفنك ِتنج١٠س ثٌٕمند ثٌّتسفن ٟثٌقند٠ظ (ثإلدعنضٌّٛٛؽ١ج) فضن ٝصضذندٜ
ِٛؽذجس ثٌتذٛز ٚثٌضؾجٚش ثٌّتسفٔ ٟق ٛغسٚفجس صؾد٠د٠نز عٍنِ ٝعنض ٜٛثٌنسؤ ٜثٌّٕٙؾ١نز ٚثٌّتسف١نز ٚدّتنصي
عٓ ثٌخٛض أف١جٔج ف ٟذوس ثٌٕٛثل

أ ٚثٌّغجٌخ ِٓ صُ صتذد ظذً ثٌتجٌّ١ز إذ ال ظذ ً١إٌ ٝعجٌّ١ز ثٌمنسٚ ْ،ثٌعنٕز

ثٌٕذ٠ٛز إال دتجٌّ١ز ثٌّدثخً ثٌفىس٠ز ٚعجٌّ١ز ثراٚثس ثٌّتسف١ز فعخ ِج أٔضؾٗ ثٌتٍُ ثٌّتسف ٟثٌقد٠ظ ٚعذنس عمنً
ؽجِع ٌٍتٍنٚ َٛثٌّتسفنز ِعندا دنجٌٕ
ٌ١ضىش

ٕ٠لنس إٌ١نٗ وسّ٠نج ٠تين ٟعٍن ٝلندز ثالقنضغجي دنٗ ِٚؾ١ندث ٌ١عنضّس ِٚىٕٔٛنج

فعخ اعٛر ثٌسثفً أد ٟثٌمجظُ فجػ فّد ظذ٠ ً١قًّ ونً إٔعنجْ عٍن ٝثإلظنٙجَ دقنظ ٚثفنس فن ٟثٌتٍّ١نز

ثٌضقٍ١ٍ١ز ٌٍٕصٛ
دت١د دنْ ثٌٕ

ثٌّمدظز ٚثٌضجز٠خ ثٌّمدض ٚثٌّشضسن ثإلٔعجٌٔ ٟإلؽجدز عٍ ٝؽّ١ع ثالٔشغجالس ٚأعضمد إٌ ٝفد
ثٌمس ّٓ١ِٙ ٟٔ،عٍ ٝوً ٔضجةؾٙج.

ٌ١ط ثٌّمصٛا دجالظض١تجح ثالٌّجَ ٚثإلفجغز دجٌذٕجء ثٌفىس ٞثرصٌّٕ ٌٟٛنج٘ؼ ثٌضفى١نس فقعنخ ٚإّٔنج إعنجار
لسثءصٙج دّج ٠قفظ ٌٙج غجدتٙج ثٌّتسفنِ ٟنٓ ؽٙنز ٚإعنجار ٔلّٙنج ٚصسص١ذٙنج فن ٟظنٍى ٟثٌّندثخً ثٌفىس٠نز (ثٌؾجٔنخ
ثٌٕلسٚ )ٞثراٚثس ثٌّتسف١ز (ثٌؾجٔخ ثراثص ِٓٚ )ٟصُ ثٌضنو١د عٍ ٝغذ١تضٙج ثٌذشس٠ز خجصز ٚأْ ثٌذتط ٠سفتٙج
إٌِ ٝمجَ ثٌّمدض ١ٌٚى٘ ْٛرث ثالظض١تجح فت خيٛر صّ١ٙد٠ز ِؤظعز ٌّشسٚع ثٌضؾد٠د ثٌنر ٞصفسظنٗ ِمضعن١جس
ثٌتصس ٚعجٌّ١ز ثٌمس.ْ،
إذث فجٌؾٙنند ثٌضؾد٠نند ٞثٌننر ٞصنندع ٛإٌ١ننٗ ٘ننرث ثٌدزثظننز ٠نخننر غننجدع ثٌضنندزػ ٌٍٛصننٛي إٌنن ٝثٌٕضننجةؼ ٠ذنندأ ِننٓ
ثالظض١تجح إٌ ٝثٌضفى١ه ٚثٌضسو١نخ ٚفنك فىنس ثٌتجٌّ١نز أاثر ِٕٙٚؾنج فن ٟإغنجز ثٌؾندي ثٌندثةس دن ٓ١ثٌّندثخً ثٌفىس٠نز
ٚثراٚثس ثٌّتسف١ز صنعسث ٚصنع١سث ثٔضٙجء دجٌضسو١خ ثٌٕصٚ ٟثٌّٕ١ٙز ثٌمس١ٔ،ز.

صنود ثٚ ْ٢دتد أْ دعيٕج ثٌمٛي ف ٟثٌّقٛز ثٌغجٔ ٟأْ ٌٍؾدي ثٌمجةُ د ٓ١ثٌّدثخً ثٌفىس٠نز ٚثراٚثس ثٌّتسف١نز
ثرعس ثٌذجٌغ فن ٟإٔضنجػ ثٌنٕلُ ثٌّتسف١نز لندّ٠ج ٚفند٠غج ٌٙٚنج ثرعنس ثٌذنجٌغ أ٠عنج فن ٟصى١١ن

دٕجةٙنج ٚصقد٠ند فسثوٙنج

ثٌدثخٍ ِٓٚ ٟصُ ف ٟٙصقدا دجٌعنسٚزر أفمٙنج ِٚعنضمذٍٙج ٘نرث ثرعنس صسصنخ عٍ١نٗ فندٚط صنسثع غذ١تنِٚ ٟضٛلنع
اثخً دٕ١ضٙج دعذخ ثالخض ف ف ٟثٌضفى١س ٚخصٛص١ز وً ِٕٙؼ ٌٚقعٓ ثٌقظ فمد صُ زصدٖ فٚ ٟلش ِذىنسر ِنٓ

غسف ثٌّضمدِٚ ٓ١عٍّٛث عٍ ٝصدد١سٖ ٚثٌضخف١
ِٚضغ١سثس ِٚؾجالس ثالؽضٙجا ٚثٌضمٍ١د و١

ِٓ ثفضمجٔٗ دّٕٙؾ١ز صمع ُ١ثٌنٕلُ إٌن ٝأصنٛي ٚفنسٚع ٚعٛثدنش
ذٌه؟

ثظضيجعش ٔلس٠ز ثرصٛي ٚثٌفسٚع ِغ ثٌّذٕ١ز عٍ ٝصمع ُ١دٕ١ز ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز ٚفك ِت١جز٠ضٙج أْ صقد ِنٓ
قدر ثالخض ف فٙ١ج ٚذٌه دٛظع اثةسص ٓ١ثر ٌٝٚثصيٍـ عٍٙ١ج دجرصٛي ٚثٌغجٔ١ز ثصيٍـ عٍٙ١نج دنجٌفسٚع عٍنٝ
أْ صفسغ ثر ٌٝٚف ٟثٌغجٔ١ز وٍّج ثخضٍفنش ٚصفنسغ ثٌغجٔ١نز فن ٟثرٌٚن ٝوٍّنج ثصفمنش فىجٔنش ثٌٕض١ؾنز أْ أخسؽنش ٘نرٖ
ثٌٕلس٠ز دّت١جز ثر( ٌٝٚثرصٛي) وً ثخض ف ٚأاخٍش دّت١جز ثٌغجٔ١ز (ثٌفنسٚع) ونً ثخنض ف ٚٚؽنٗ ثٌّت١جز٠نز
فٙ١ج (ثرصٛي ٚثٌفنسٚع) ٘ن ٛثعضذنجز ونً صمنجغع فجصنً دن ٓ١دٕ١نز ثٌنٕلُ ثٌّتسف١نز فن ٟثٌغجٌنخ أصنٛال ٚثعضذنجز
ثالخض ف ثٌقجصً دٕٙ١ج فسٚعج ٚإٌ١ه دتط صٛز صدد١س ثالخض ف ف ٟثٌٕلُ عٍ ٝثٌٕق ٛثٌضجٌ:ٟ
 صدد١س ثٌصسثع ِٓ اثخً ثٌٕلجَ ثٌّتسف ٟثٌٛثفد دضقد٠د دٕ١ضٗ إٌ ٝأصٛي ٚفسٚع ِغجٌنٗ (ثٌّنر٘خ ثٌفمٙنٟثٌٛثفد أصٛال ٚفسٚعج) ٚورٌه (ثٌّر٘خ ثٌتمد ٞأصٛال ٚفسٚعج).
 صدد١س ثٌصسثع ِٓ خجزػ ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز عنٓ غس٠نك صؾّ١تٙنج فعنخ ثٌّٛظنٛع دشنىً صنٛثفم ٟأصنٛالٚفسٚعنج ٘ٚننِ ٛنج ّ٠ىننٓ ثالصنني ؿ عٍ١نٗ دجٌضنندد١س ثٌضٍف١منن٘ٚ ٟن ٛصنندد١س دعن١ػ ن١ننس ِسوننخ؛ ّ٠ٚغنً ٌٙننرث ثٌٕننٛع
دّدزظز ثٌؾّٛٙز ثرص١ٌٛز ثٌضن ٟظنّش ثٌنٕلُ ثٌّتسف١نز ٌٍّنرث٘خ ثٌفم١ٙنز ثٌغ عنز ثٌّنجٌىٚ ٟثٌشنجفتٚ ٟثٌقٕذٍنٟ
ٚأً٘ ثٌعٕز ٚثٌؾّجعز ثٌض ٟظّش ِؾّٛعز ِٓ ثٌفسق وجرقجعسر ...إٌ ٝفدٚا ثٌمسْ ثٌغجِٓ ثٌٙؾس.ٞ
 صدد١س ثٌصسثع ِٓ خجزػ ثٌٕلُ ثٌّتسف١ز عٓ غس٠ك ثٔخسثغ أصٛي ٚفسٚع ٔلنجَ ِتسفن ٟأعند ٌّمجزدنزِٛظٛع فمِ ٟٙغ ف ٟظٍه أصٛي ٚفسٚع ٔلجَ ِتسف، ٟخنس أعند ٌّمجزدنز ِٛظنٛع عمند٘ٚ ٞن ٛصندد١س ِتمند
ِٚسوخ دق١ظ ٍ٠صَ ِسثعجر ِمضع١جس ثٌٕلجَ ثٌّتسف ٟثٌتمد ٞأعٕجء فسثن ثٌٕلجَ ثٌفمٚ ٟٙثٌتىط ِغجٌٗ ثٔخنسثغ
أصٛي ثٌّر٘خ ثٌفم ٟٙثٌّجٌى ٟوٕلجَ ِتسف ٟف ٟأصٛي ٚفسٚع ثٌّر٘خ ثٌتمد ٞثرقتس ٞوٕلجَ ِتسف، ٟخس.
دٙرث ثٌضدد ١س ثٌّضٕٛع ظٛثء فِ ٟعض٠ٛجس ثٌف ُٙأِ ٚعض٠ٛجس ثٌضٕص٠نً (ثٌضيذ١نك) ٚفعنخ ثٌّٛظنٛع؛ ثرصنً
ٚثٌفسع ٚثٌغجدش ٚثٌّضغ١نس ٚثالؽضٙنجا فن ٟفندٚا ثٌشنسع١ز ثٌد١ٕ٠نز أ ٚثٌعنٍيز ثٌد١ٕ٠نز ٚثعضذنجز ثٌضمٍ١ند فن ٟثٌفٙنُ
زثفدث ٌٍّتسفز ثٌد١ٕ٠ز ...فجفلنش ثٌنٕلُ ثٌّتسف١نز ثٌضسثع١نز عٍن ٝدمجةٙنج ٚٚؽٛا٘نج غٍ١نز أزدتنز عشنس لسٔنج صمس٠ذنج
ٚعٍ ٝثٌتىنط ِنٓ ٘نرث صّجِنج صخفنك ثٌنٕلُ ثٌّتسف١نز ثٌقد٠غنز فن ٟظنً ن١نجح ثظنضسثص١ؾ١ز ٚثظنقز ٌضؾد٠ند ِٕنج٘ؼ
ثٌضفى١س فن ٟثٌنٕ

ثٌندٚ ٟٕ٠عٍ١نٗ فٙنِ ٟندعٛر ٌإلؽجدنز عٍن ٝظنؤثي ثٌذٕ١نز ِٚند ٜصىجٍِٙنج ٚثالظنضسثص١ؾ١ز ِٚندٜ

قّ١ٌٛضٙج الظضشسثف ِعضمذً فىس ٞصٕ٠ٛس ٞصؾد٠دِ ٞعؤٚي ٠ؾتً ِٓ ٔصعز ثرٔعٕز ِٕشنٖ ٚنج٠ضٗ.

انعوايش:
( )1يعجى يقاٌٍس انهلت رد ٟثٌقع ٓ١أفّد دٓ فجزض دٓ شوس٠ج ػ 433 /1صقم١ك ِقّد ٘جز /ْٚاثز ثٌفىس ٌٍيذجعز ٚثٌٕشس ٚثٌضٛش٠ع
.َ1979
( )2انًعجى انعهسعًِ /ؾّع ثٌٍغز ثٌتسد١ز (ؽّٛٙز٠ز ِصس ثٌتسد١ز) ثٌ١ٙتز ثٌتجِز ٌشؤ ْٚثٌّيجدع ثرِ١س٠ز .َ1979
ثٌّسؽع ثٌعجدك

172

ثٌّسؽع ثٌعجدك

187ٚ 186

انقشآٌ يٍ انتعسٍش انًوسوث إنى ف هٍم انخطا انذًٌُ ِ/قّد أزو /ْٛغذتز اثز ثٌيٍ١تز 2005

15

فٛثز ٔشسٖ ِٛلع ِسوص ثٌدزثظجس ثإلظ ِ١ز ٚثإلٔعجٔ١ز اثز ثٌقىّز فجٚزٖ عّس فجزٚق غٛلجس.
ِقجظسر ثإلظ َ ِٕٚتي

ثٌضؾد٠د (زؤ٠ز ِٕٙؾ١ز ِٚتسف١ز).

شعان انلهٍم فً فٍاٌ انشبه وانًخٍم ويسانك انتعهٍم /أد ٛفجِد ثٌغصثٌ /ٟثٌيذتز ثر ٌٝٚاثز ثٌىضخ ثٌتٍّ١ز د١سٚس ٌذٕجْ/
دتد٘ج.
َ ٍ وانتشاث ِ/قّد عجدد ثٌؾجدس /ٞغذتز ثٌّسوص ثٌغمجف ٟثٌتسد1993 ٟ
ثٌّٛلع ثٌخج

ٌٍدوضٛز ٛ٠ظ

ِٚ 21ج دتد٘ج.

ثٌمسظجِ/ ٞٚروسثس ثٌدوضٛز ثٌمسظج ٞٚثٌؾصء ثٌغجٌظ /ثٌّٛظٛع أد ٛش٘سر ٠فؾس ف ٟثٌٕدٚر لٕذٍز فم١ٙز.

انًوافقاث فً حصول انششٌعت /أد ٛثظقجق ثٌشجغذ /ٟغذتز ثٌّىضذز ثٌضؾجز٠ز دد ْٚصجز٠خ /ػ1
ثٌّسؽع ثٌعجدك ػ1

42

31

انكتا وانقشآٌ ِ/قّد ققسٚز /ثر٘جٌٌٍ ٟيذجعز ٚثٌٕشس ٚثٌضٛش٠ع دد ْٚصجز٠خ/

17

انتشاث وان ذاثت دساساث ويُاقشاث ِ /قّد عجدد ثٌؾجدس /ٞغذتز ثٌّسوص ثٌغمجف ٟثٌتسد1991 ٟ
ثٌّٛثفمجس ػ1

ِٚ 8ج

15

 11لجي ثٌشجغذ :ٟخفض ٝأ٘د ٜإٌٔ ٗ١ض١ؾز عّسٖ ٘ٚٚخ ٌٗ ٠ضّ١ز ا٘سٖ".

صٕذٗ ثٌشجغذ ٟإٌِ ٝج ٚلع ف ٗ١فخس ثٌد ٓ٠ثٌسثش ٞفىضخ :خٚشعُ ثٌسثش ٞأْ أفىجَ ِتٍٍز دتٍز ثٌذضز وّج أْ أفتجٌٗ ورٌه ٚأْ ثٌّتضصٌز
ثصفمش عٍ ٝأْ أفىجِٗ صتجٌِ ٝتٍٍز دسعج٠ز ِصجٌـ ثٌتذجا أٔٗ ثخض١جز أوغس ثٌفمٙجء ثٌّضنخسٌّٚ ٓ٠ج ثظيس ف ٟعٍُ أصٛي ثٌفمٗ إٌ ٝإعذجس ثٌتًٍ
6
ٌألفىجَ ثٌشسع١ز أعذش ذٌهخ ثٌّٛثفمجس ػ2
صؾد ذٌه ٚثظقج فِ ٟف َٛٙثٌدٌ ً١ثٌر ٞزوذٗ ف ٟصٛزر ل١جض دس٘جٔ ٟثٔلس ثإلفىجَ ف ٟأصٛي ثرفىجَ الدٓ فصَ ثٌلج٘س/ٞ
46
ِٕشٛزثس ث٢فجق ثٌؾد٠در د١سٚس ػ4
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