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ٖٓ أُؼِّٞ إٔ ُِٔوأح ٌٓبٗخ ٜٓٔخ ك٢ اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ؛ مُي إٔ اإلٍالّ أٗيُٜب ٓ٘يُخ هك٤ؼخ، كؤفوعٜب ٖٓ 

ػيح اَُتزو ٝلتَ اُوٖتٞه، كبٗزوِتذ ٓتٖ اُزغتو٣ْ اُت٠ اُزٌتو٣ْ، اُظِٔخ ا٠ُ اُ٘ٞه، ٖٝٓ ٜٓبٗخ اُٞأك ٝاَُلٞه ا٠ُ 

كٌبٗذ ك٢ اُغب٤ِٛخ رؼٚتَ ٝرتٞهس ًوٛتبأ ٝإٔتجؾذ ٓتغ اإلٍتالّ ٓؾزوٓتخ، ٖٓتبٗخ رَتزؤٓو ٝرَزْتبه، ٝكزؾتذ 

 أٓبٜٓب أثٞاة اُلهاٍخ ٝكوٓ اُؼَٔ.

تبأ ٝىٝعتبأ ٝث٘زتبأ ٝأفزتبأ ٝاٍزٕٞت٢ ٓو ثٜتب ف٤تواأ، كٔتٖ  ٝاُوبهة ُٖ٘ٞٓ اُْوع ٣لهى ع٤ِتبأ أٜٗتب هتل أًوٓتذ أً

٣وخ ٓتتو٣ْ ث٘تتذ ػٔتتوإ ثَتتٞهح أفتتوٟ،  اُٞاٙتتؼ إٔ اُوتتولٕ اٌُتتو٣ْ فتتٔ اَُ٘تتبم ثَتتٞهح ًبِٓتتخ، ٝافتتزٔ اُٖتتلو

ٝرؼيىد رِي اُق٤ٕٖٞخ ثَٞهح أُٔزؾ٘خ اُزت٢ عتبمد ُززؾتلس ػتٖ ٓجب٣ؼتخ اَُ٘تبم ُوٍتٍٞ   ٕت٠ِ   ػ٤ِتٚ 

 ٍِْٝ ٛبػزٜٖ ُٚ.

ٖٝٓ ٛ٘بُي عبمد أُلٝٗبد اإلكزبئ٤خ
(1)
٢٘ ثلوٚ أُوأح ٍتبػ٤خ اُت٠ رجَت٤وٚ ٝرْ٘ت٤وٚ، ٝكت٢ ٛتنا اَُت٤بم ُزؼز 

رز٘يٍ ػ٘ب٣خ اُْ٘بهوخ ثبُلزبٟٝ أُزؼِوخ ثْؤٕ اَُ٘بم، ٝمُي ٛٞ ٓٞٙتٞع ٛتنٙ أُؼبُغتخ اُزت٢ رؤٓتَ إٔ رؾلتو كت٢ 

ؽوَ اُ٘ٞاىٍ اُْ٘و٤و٤خ ماد اُِٖخ ثبُٔوأح ّٝئٜٝٗب، ٓؾبُٝخ إٔ رَزغ٢ِ عٞاٗت ػل٣لح ٖٓ كوتٚ اَُ٘تبم، فبٕتخ 

٣زؼِتتن ثؤؽٌتتبّ اُتتزؼِْ ٝاُزؼِتت٤ْ، ٝٗتتٞاىٍ اُزٔتتوك ٝاُْ٘تتٞى، ٝاّتتٌبمد اُجلاٗتتخ ٝاُزَتت٤ٖٔ، ٝاًواٛتتبد اُي٣٘تتخ  ٓتتب

 ٝاُزغ٤َٔ.

مُي ٓب ٣َؼ٠ ٛنا اُغٜل ا٠ُ ا٣ٚبؽٚ، لٓالأ إٔ ٣َٕٞ ُِ٘بً اُوٍٞ ك٢ ثؼ٘ اٌّبمد كوٚ أُوأح ٓؾبٝمأ إٔ 

 هوامح عبكح رَزٌ٘ٚ األػٔبم ٝرَزلزؼ األؿالم ٓزِجضخ ٤َ٣وا ٓغ أُؾبٝه ا٥ر٤خ: ٣ووأ اُلزبٟٝ اُْ٘و٤و٤خ

                                                           
1
ؽَتت أثتٞاة اُلوتٚ، ٝٓتٖ أثوىٛتب ٓوٖٞكٗب ثبُٔلٝٗبد اإلكزبئ٤خ: رِي أُغٔٞػبد اُٚقٔخ اُز٢ كٝٗذ  ك٢ ؽوَ اُ٘ٞاىٍ ٝاُلزبٟٝ، ٢ٛٝ كت٢ أؿِجٜتب ٓورجتخ  -

كزتٟٞ ٝٗبىُتخ ٝؽٌتْ(، ٝٛت٢ ٓتٖ رتؤ٤ُق  6800أُغٔٞػخ اٌُجوٟ اُْبِٓخ ُلزبٟٝ ٝٗٞاىٍ ٝأؽٌبّ أَٛ ؿوة ٝع٘ٞة ؿوة اُٖؾوام، ٢ٛٝ ٓلٝٗتخ رؾزتٟٞ) 

 .٢2009 ٗٞاًْٞٛ، اُلًزٞه ٣ؾ٢ ثٖ اُجوام، ٝهل ْٗود ثؼ٘ب٣خ أُوؽّٞ ٓٞم١ اُؾَٖ ثٖ أُقزبه اُؾَٖ، ٢ٛٝ ٕبكهح ػٖ كاه أُ٘به ك



 

  

 

ٝك٤ٚ ٍ٘زؾلس ػٖ َٓؤُز٤ٖ؛ أٝمٛٔتب رؼ٘ت٠ ثٔؾتبٝهح اُؼ٘تٞإ ٝرؾ٤ِِتٚ، ٝصب٤ٗزٜٔتب رؼ٘ت٠ ثٔوبهثتخ أُٞٙتٞع 

 ٝرؤ٤ِٕٚ.

 انعُٕاٌ: يحأسج ٔذحهٛم -أ

اُٞاٙؼ إٔ ػ٘ٞإ ٛنا أُٞٙٞع ٣زؤُق ٖٓ صالس رو٤ًجبد ٗؾ٣ٞخ؛ أُٜٝب ٗؼز٢: "أُوأح اُْ٘و٤و٤خ" ٝصب٤ٜٗتب 

اٙبك٢ "اًواٛبد أُغزٔغ" ٝصبُضٜب ػول٢ "ٝا٤َُبم"، ٝهل هثوذ ث٤ٜ٘ٔتب أكاح اُؼوتق "ٝ" اُزت٢ عتبمد ُِتوثٜ 

ش كت٢ اُٞهتذ ٗلَتٚ اُت٠ اٌُْتق ػتٖ ٝاُز٤َ٘ن ٝاُِؾٔخ ٝاُزتؤ٤ُق، ٓغبَٗتخ ثت٤ٖ ػ٘بٕتو اُؼ٘تٞإ، ٝكاػ٤تخ اُجبؽت

َٓز٣ٞبد اُزغبٝة ٝاُزغبمة ثت٤ٖ اُيآتبد اُْتوع ٝاًواٛتبد اُٞاهتغ، فتالٍ كوتٚ أُتوأح ٙتٖٔ ٓتلٝٗبد اإلكزتبم 

 اُْ٘و٤و٢.

ٌٝٛنا، كبُزو٤ًت األٍٝ ٣وّٞ ػ٠ِ ٝؽلر٤ٖ ٓؼغ٤ٔز٤ٖ؛ ٛٔب "أُوأح" ٢ٛٝ ٓؼوٝكخ، ُٖٝٔ م ٣ؼوف إُٜٔٞب 

وم" ٝهل ٝهك ك٢ أًضو أُؼبعْ "أُوم ٛٞ اإلَٗبٕ ٝاألٗض٠ ٓ٘تٚ ٓتوأح" ثبٙتبكخ أُؼغ٤ٔخ، ك٢ٜ ٓئٗش ٌُِٔخ "أُ

ربم اُزؤ٤ٗش، ٝهل رِؾن ثٜب ٛٔيح إَُٞ: آوأح، ٢ٛٝ اٍْ ُِٔجبُـخ".
(2)

 

ٝ"اُْ٘و٤و٤خ" َٗجخ ا٠ُ ثالك ّ٘و٤ٜ، ٢ٛٝ ٓئُلخ ٖٓ ًِٔخ "ّ٘و٤ٜ" ٝاُالؽوخ "٣خ"، ٝٛت٢ رل٤تل اٗزَتبة ٛتنٙ 

، ٝ"ّ٘و٤ٜ" اُز٢ رٔذ اَُ٘جخ ا٤ُٜب ٓل٣٘خ ك٢ أُْبٍ أُٞه٣زب٢ٗ، ًٝبٗذ ك٢ اُول٣ْ روِن أُوأح ا٠ُ "ثالك ّ٘و٤ٜ"

ػ٠ِ أُغبٍ اُغـواك٢ أُؼوٝف ا٤ُّٞ ثت""ٓٞه٣زب٤ٗب"، كٜت٢ رَت٤ٔخ أِٛوٜتب أث٘تبم اُتجالك اُؼوث٤تخ ػِت٠ ٍتٌبٕ ٛتنٙ 

ك٢ اػزٔبكٛب إٔ ٓل٣٘تخ  األهٗ كوجِٞٛب ػٖ ٤ٛت فبٛو، ٕٝبهٝا م ٣ؼوكٕٞ فبهط ثِلْٛ ام ثٜب، ُٝؼَ األَٕ

ّتت٘و٤ٜ ًبٗتتذ ٓ٘تتبهح اُؼِتتْ ٝٓورٌتتي اُزغتتبهح ٝٓ٘وِتتن هًتتت اُؾغتت٤ظ، ام ٣ئٜٓتتب ٓتتٖ ؽُٜٞتتب ٓتتٖ أٛتتَ اُوتتوٟ، كوتتل 

إٔجؾذ ٓ٘ن أٝافو اُووٕ اُؼبّو ماد ّٜوح ًج٤وح ٤ٍٝوٝهح ث٤ٖ اُ٘بً، كٜنٙ اُز٤َٔخ رؾَٔ ككئبأ ٓؼوك٤بأ ٝػٔوتبأ 

 ػ٘ب٣ٖٝ ػلك ٖٓ اٌُزت ٝاُلهاٍبد ٝاُجؾٞس اُغبكح. ربه٣ق٤بأ ٝثؼلاأ ؽٚبه٣بأ، ُنُي اػزٔلد ك٢

أٓب اُزو٤ًت اإلٙتبك٢ "اًواٛتبد أُغزٔتغ"، ك٤زتؤُق ٓتٖ ًِٔزت٤ٖ؛ ٝٛٔتب: "اًواٛتبد" ٝٛت٢ عٔتغ "اًتواٙ" 

ٖٓتله أًوٛتتٚ ػِتت٠ األٓتتو اما هٜتوٙ ػ٤ِتتٚ ٝأُيٓتتٚ اُٖتتلٝه ػ٘تٚ، ٝٛتتٞ ؿ٤تتو ٓوز٘تتغ ثتٚ. ٝ"أُغزٔتتغ"، ٝٛتتٞ كتت٢ 

٣وِن ػ٠ِ عٔبػخ ٖٓ األكواك أٝ ع٤َ ٓتٖ اُ٘تبً ٣َتٌٕ٘ٞ كت٢ ٓغتبٍ عـواكت٢ األَٕ اٍْ ٌٓبٕ ٖٓ امعزٔبع. ٝ

                                                           
2
 ًٝنا اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜ. "يشأ"أُوعغ اَُبثن، ٓبكح  -



 

  

 

ٝاؽل ٝروثٜ ث٤ْٜ٘ ػالهبد صوبك٤خ ٝاعزٔبػ٤خ ٝك٤٘٣خ ٣ٝؼ٤ْٕٞ ٝكن هتٞا٤ٖٗ ْٓتزوًخ، ٣ٖٝتلهٕٝ كت٢ ٍت٤ًِٞبرْٜ 

 ػٖ ٓ٘ظٞٓخ ٝاؽلح ٖٓ اُو٤ْ ٝاألفالم روجغ رٖوكبرْٜ ٝٓٞاهلْٜ، ٣ٝزوبٍٕٔٞ ٓغ مُي ٗلٌ أُؼتبهف ٝأُؼتب٤٣و

 ٝاُزوب٤ُل ٝاألػواف ٝاُؼبكاد.

٣ٝتتتؤر٢ اُزو٤ًتتتت اُؼولتتت٢ "ٝاَُتتت٤بم"، ٝٛتتتٞ ٓئُتتتق ٓتتتٖ أكاح اُؼوتتتق "ٝ"اُزتتت٢ رل٤تتتل ٓغتتتوك اإلّتتتواى 

كٕٝ رور٤تتتت، ٝٓتتتٖ ًِٔتتتخ "اَُتتت٤بم"، ٝٛتتتٞ كتتت٢ األٕتتتَ رزتتتبثغ اٌُتتتالّ ٝكتتتن اػزجتتتبهاد فبٕتتتخ، ٝرٞعٜتتتبد 

ٙ، ٍٝتت٤بم اُلتتوك ٛتتٞ اُتتن١ ٣تتئصو ػِتت٠ أٍتتِٞث٤خ ٓز٤ٔتتيح ُتتنُي كتتبٕ ٍتت٤بم اٌُتتالّ ٛتتٞ اُتتن١ ٣ؾتتلك كممرتتٚ ٝٓؼ٘تتب

ػالهبرتتتٚ ٝرؼبِٓتتتٚ ٓتتتغ ا٥فتتتو٣ٖ. ُٝ٘وتتتوة ٕتتتٞهح اَُتتت٤بم اُتتت٠ األمٛتتتبٕ، ٗٚتتتوة ُتتتٚ ٓضتتتبمأ ٓتتتٖ رتتتؤصو أٌُِتتتخ 

ثبَُتت٤بهبد اُزتت٢ رتتوك ك٤ٜتتب ام رزـ٤تتو كمُزٜتتب ٓتتٖ ٍتت٤بم اُتت٠ لفتتو، كِتتٞ ٗظوٗتتب ٓتتضال اُتت٠ ًِٔتتخ "أًتتَ" ؽَتتت 

قزِتتتق ٓتتتٖ ل٣تتتخ اُتتت٠ أفتتتوٟ. ٝٓتتتٖ ٓوتتتبّ اُتتت٠ لفتتتو. كٔتتتٖ ٝهٝكٛتتتب كتتت٢ اُتتت٘ٔ اُوولٗتتت٢ ُٞعتتتلٗب إٔ كمُزٜتتتب ر

أُؼِتتتّٞ إٔ األًتتتَ كتتت٢ األٕتتتَ ٣ؾ٤تتتَ ػِتتت٠ اُزـن٣تتتخ ٝػِتتت٠ ر٘تتتبٍٝ اُوؼتتتبّ ًٔتتتب كتتت٢ هُٞتتتٚ رؼتتتب٠ُ:  ام اٜٗتتتْ 

٤ُتتتبًِٕٞ اُوؼتتتبّ ٣ْٝٔتتتٕٞ كتتت٢ األٍتتتٞام 
(3)

. ؿ٤تتتو أٗتتتٚ هتتتل ٣َتتتزجوٖ ٓؾٔتتتٞمد كم٤ُتتتخ أفتتتوٟ، ك٤ؾ٤تتتَ ٓتتتوح 

بهتتتخ   ٌُتتْ ل٣تتتخ كتتنهٝٛب ربًتتتَ كتتت٢ أهٗ   ػِتت٠ اُوػتتت٢ ًٔتتب كتتت٢ هُٞتتتٚ رؼتتب٠ُ:  ٛتتتنٙ ٗ
(4)

، ٝهتتل ٣وٖتتتل ثتتتٚ 

امكزتتواً ًٔتتب كتت٢ هُٞتتٚ رؼب٠ُ كؤًِتتٚ اُتتن٣ت ٝٓتتب أٗتتذ ثٔتتئٖٓ ُ٘تتب ُٝتتٞ ً٘تتب ٕتتبكه٤ٖ 
(5)

. ًٔتتب هتتل ٣ؼ٘تت٢ اُـ٤جتتخ 

ًٔتتتتب كتتتت٢ هُٞتتتتٚ رؼتتتتب٠ُ:  أ٣ؾتتتتت أؽتتتتلًْ إٔ ٣بًتتتتَ ُؾتتتتْ أف٤تتتتٚ ٤ٓزتتتتب كٌوٛزٔتتتتٞٙ 
(6)

. ٝهتتتتل ٣لٜتتتتْ ٓ٘تتتتٚ ٓؼ٘تتتت٠ 

ُٞتتتٚ رؼتتتب٠ُ:  إ اُتتتن٣ٖ ٣تتتبًِٕٞ أٓتتتٞاٍ ا٤ُزتتتب٠ٓ لِٔتتتب اٗٔتتتب ٣تتتبًِٕٞ كتتت٢ ثوتتتْٜٞٗ ٗتتتبها امفتتتزالً ًٔتتتب كتتت٢ ه

٤ٍٖٝتتتِٕٞ ٍتتتؼ٤وا 
(7)

. ٝهتتتل ٣لٜتتتْ ٓ٘تتتٚ امؽزتتتوام ًٔتتتب كتتت٢ هُٞتتتٚ رؼتتتب٠ُ  اُتتتن٣ٖ هتتتبُٞا إ   ػٜتتتل ا٤ُ٘تتتب إٔ م 

ٖٗٞٓ ُوٍٍٞ ؽز٠ ٣بر٤٘ب ثووثبٕ ربًِٚ اُ٘به .
(8)

 

عٞاٗت ٓتٖ اإلّتٌبمد أُزؼِوتخ ثقٖٕٞت٤بد أُتوأح كت٢ اُلوتٚ ٝٓوٖٞكٗب ٖٓ اُؼ٘ٞإ عِٔخ ٛٞ اُز٘ج٤ٚ ا٠ُ 

اإلٍال٢ٓ، فبٕخ ك٢ َٗقزٚ اُْ٘و٤و٤خ، ٝمُي ػ٠ِ ٗؾٞ ٣وّٝ أُالمٓخ ث٤ٖ اُيآبد اُْتوع ٝاًواٛتبد اُٞاهتغ، 

 كٕٝ إٔ ٠َ٘٣ آالماد ا٤َُبم ٝٓوز٤ٚبرٚ. ٝهل أث٠ِ اُلوٜبم اُْ٘بهوخ ك٢ ٛنا اُغبٗت ثالمأ ع٤لاأ ٝفِلٞا رواصب صواأ 

 ٣ٖ٘ق أُوأح ٣ٝؼو٤ٜب ؽوٞهٜب ًبِٓخ ؿ٤و ٓ٘وٕٞخ.
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 انًٕمٕع يقاستح ٔذأفٛم: -ب

بهوخ ه ُتلٟ اُْ٘ت هاأ ًج٤تواأ، ٝهتل رٚتبػق ٛتنا اُؾٚٞت  ٓب ٖٓ ّي ك٢ إٔ ُِٔوأح ك٢ اُضوبكخ اُؼوث٤تخ اإلٍتال٤ٓخ ؽٚٞت

ٚا، كبٗزجتنٝا ًَت ٓتب  اُن٣ٖ اؽزلٞا ثبُٔوأح اؽزلبم ٓب ٛٞ ثبُو٤َِ، كٌبٗٞا ٣ؼٕ٘ٞ ثقلٓزٜب ٓٞكو٣ٖ ُٜب ًَت أٍتجبة أُزؼتخ ٝاُواؽت

ٚا ٓز٘بك٤َٖ ك٢ اًوآٜب ٝاػظبّ ّؤٜٗب كغ٘جٞٛب ثنُي ًَ رؼت ْٝٓتوخ، كٜت٢ أ٤ٓتوح  ٣َٞمٛب ٝهام اُظٜٞه ٝأؽَ٘ٞا اٛواؽ

، كتال رؼ٤٘تق ػِت٤ٜٖ ٝم ر٤ٌِتق؛ األٍوح ٤ٍٝلح اُج٤تذ "كٌتؤٕ اَُ٘تبم ػ٘ت كك ُٜٖت لْٛ ُْت ٣قِوٖت ام ُِزجغ٤َت ٝاإلًتواّ ٝاُزٞت

كبُٔوأح ٛت٢ ٍت٤لح ع٤ٔتغ ٓتب ٣زؼِتن ثبُج٤تذ ٖٓت ٓزتبع ٝٓبّت٤خ، ٝاُوعَت ثٔضبثتخ اُٚت٤ق، كِٜتب إٔ رلؼَت ٓتب رْتبم ٖٓت ؿ٤تو 

٢ ث٤ذ كو٤تو كزلؼَت ٖٓت مُتي ٓتب م اػزواٗ ٝم ٓواهجخ، ٤ٌُٝ ٖٓ اُؼبكح إٔ رلؼَ ٤ّئبأ ٖٓ اُقلٓخ ك٢ ث٤زٜب ام إٔ رٌٕٞ ك

٣٘بٍت اُوعَ ٓجبّورٚ.
(9)

 

بهوخ رو٤ِتلاأ ٓزجؼتب ٝػوكتب مىٓتبأ؛ كتبُغ٤ٔغ ٓوبُتت إٔ ٣ؼوتق ػِت٠ أُتوأح ٣ٝؼبِٜٓتب  ٝهل إٔجؼ ٛنا اُزٌو٣ْ ُلٟ اُْ٘ت

ّ )اُؾَتب٤ٗخ( كت٢ أُلتبل ٣َت٤وح ٝكممد  كح ٝاؽزتواّ، ٝمُتي ٓتب ػجتود ػ٘ٚت ُٜغتخ اُوٞت ػ٤ٔوتخ ثٌَ اًجبه ٝرول٣و ٝثٌَ ٓٞت

رٖ٘ق اَُ٘بم ٝروكغ ٖٓ ّؤٜٖٗ ٓئًلح أٜٖٗ "ػٔبئْ األعٞاك، ٝٗؼبئَ األٗناٍ".
(10)

 

ٝثنُي ٣زغ٠ِ ؽٚٞه أُوأح أُز٤ٔي ك٢ ٓقزِق ٗٞاؽ٢ اُؾ٤بح؛ كول ٤ٛؤرٜب اُجبك٣خ أُٞه٣زب٤ٗخ ُالٙوالع ثتلٝه ًج٤تو 

ه ا٤َُبٍتتخ، اٙتتبكخ اُتت٠ رـو٤تتخ فتتلٓب َ اكاهح ّتتئٕٝ األٍتتوح ٝامٍزْتتبهح كتت٢ أٓتٞت د اُج٤تتذ ٝأُْتتبهًخ أؽ٤بٗتتب كتت٢ ٣ْتٔت

؛ كٜت٢ "رزٔزتغ ثٌٔبٗتخ ٓوٓٞهتخ، ٓضِٔتب ًتبٕ ػ٤ِٚت  ك اُوعَت ٗ ٓغٜٞت ٕؼبة األػٔبٍ، ثَ اٜٗب ك٢ ثؼ٘ األٝهتبد هتل رؼٞت

ٜبع٢ األٓتتو كتت٢ أُغزٔتتغ اُٖت٘ت
(11)

ه ا٤َُبٍتت٤خ، ُٜٝتتب   رْتتبهى اُوعتتبٍ كتت٢ ٤ٓتتلإ أُؼوكتتخ، ٝرْتتبٛوْٛ اُتتوأ١ كتت٢ األٓتٞت

ٝهػب٣خ ٖٓبُؾٜب".اُٖلاهح ك٢ ر٤٤َو ّئٕٝ األٍوح 
(12)

 

ٝأًضو ٖٓ مُي، كبٜٗب هل رَْٜ ك٢ ر٘ظ٤ْ َٓووح هبٕٗٞ األٍوح ٓزلفِخ ك٢ عبٗت األؽتٞاٍ اُْقٖت٤خ كٔضِتذ 

ثنُي اٍزض٘بم ٓ٘ووؼب ث٤ٖ ٗظ٤وارٜب ك٢ َٗبم أُ٘ووخ، ٝهل رغ٠ِ مُي ٝاٙؾب ك٢ ٤ٕبؿخ ّتوٝٛ اُؼوتل ُتلٟ أث٘تبم 

 َُبثوخ ٝاُالؽوخ.ثؼ٘ ٛنا أُغزٔغ؛ ام ر٘ٔ ٛنٙ اُْوٝٛ ػ٠ِ ٗل٢ ا
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ٝٗوٖتتل ثتتٚ أُغزٔتتغ اُتتن١ ًتتبٕ ٣تتلاه ٓتتٖ هجتتَ ٕتتٜ٘بعخ، ٝٛتتٞ ٓغٔٞػتتخ ثْتتو٣خ ُٜتتب فٖٕٞتت٤برٜب اُؼ٤ِٔتتخ ٝامعزٔبػ٤تتخ ًبٗتتذ كتت٢ اُوتتل٣ْ رَتتٌٖ أُغتتبٍ  -

 اُْ٘و٤و٢، ٝأٍٜٔذ ك٢ رٞع٤ٚ ٤ٍبٍزٚ ٝصوبكزٚ ا٠ُ ؽل ًج٤و.
12
، ٝٛتنا ًزتبة ثتبُؾ األ٤ٔٛتخ ٣َتزؼوٗ عبٗجتب ٓتٖ 51-2/50ثٖ ثبثتبٙ: اُْت٤ـ ٓؾٔتل ا٤ُتلا٢ُ ٍٝٝتوٚ امعزٔتبػ٢ )رْْٔتٚ( ٓوهتٕٞ ثؾتٞىح أُئُتق  ٓؾٔنٕ -

اُتجالك  اُزبه٣ـ اُضبهبك٢ ك٢ ثالك ّت٘و٤ٜ ٓز٘تبٝم  ثْتٌَ فتبٓ ٓ٘ووتخ اُغ٘تٞة اُـوثت٢ ٓتٖ ٛتنٙ اُجالك.ٝٓوًتيا ثْتٌَ أفتٔ ػِت٠ ٍت٤وح ػِتْ ٓتٖ أثتوى ػِٔتبم

 ًضوْٛ ػوبم فالٍ اُووٕ اُضب٢ٗ ػْو اُٜغو١ اَُبثغ ػْو ا٤ُٔالك١.  ٝأ



 

  

 

ٝثنُي، كبٕ أُوأح أُٞه٣زب٤ٗخ كوٙذ ٝعٞكٛب ث٘لَٜب كؤصود ك٢ اُزْو٣ؼبد أُؼٍٔٞ ثٜب كت٢ عتَ األهوتبه 

اإلٍال٤ٓخ، ٖٓ مُي ٓضال ٝهٞكٜب ك٢ ٝعٚ ٓٞعتبد رؼتلك اُيٝعتبد، ٕٝتلٝهٛب ػتٖ لتبٛوح امفتزالٛ كت٢ ؽتلٝك 

خ اُزؼب٣ِ ك٢ اٍُٜٞ اُو٣ل٢ "ر٤ٍٞغ كٝه أُوأح ٓوجُٞخ م ر٘بك٢ ٓوبٕل اُْوع ٤ٕٝبٗخ اُؼوٗ؛ كول اهزٚذ ٍ٘

امعزٔبػ٢ ر٤ٍٞؼب ًج٤وا ثؾٌْ إٔ اُوعَ ٣زـ٤ت ًض٤وا.
(13)

 

ٝهل أُو٠ اُزٌو٣ْ أُنًٞه ثظالُٚ ػِت٠ ٌٓبٗتخ أُتوأح كت٢ اُ٘تٞاىٍ اُْت٘و٤و٤خ، كٌتبٕ ُٜتب ؽٚتٞه ًج٤تو ػِت٠ 

ٜتب ر٘تبٝمأ ٓز٘ٞػتبأ ّتَٔ اُوٍتبئَ أُلتوكح، أَُ٘خ اُلوٜبم ٝأهالٜٓتْ، كز٘تبُٝٞا ٓقزِتق األؽٌتبّ اُْتوػ٤خ أُزؼِوتخ ث

 ٝاُ٘ٞاىٍ أُزؼلكح.

ُٝؼتتَ ٓتتٖ أٝائتتَ اُْتت٘بهوخ اُتتن٣ٖ رؼوٙتتٞا ُلوتتٚ أُتتوأح ٓؾتتبهث٤ٖ لتتبٛوح اُزجتتوط ٝاَُتتلٞه، ٝٝاهلتت٤ٖ ُٜتتب 

ثبُٔوٕبك ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ
(14)

اُن١ أُق هٍبُخ فبٕخ ٣ٖ٘ؼ ٜٙٔ٘ب ُوٞٓٚ رْْٔٚ 
(15)

٣ٝؾتنهْٛ ٓتٖ فوتو  

ٛ ٓوّتتلاأ اَُ٘تتبم اُتت٠ أ٤ٔٛتتخ ُتتيّٝ اُج٤تتٞد ٓتتغ ٙتتوٝهح امُزتتياّ ثوبػتتخ األىٝاط؛ كؼِتت٤ٜٖ أم اُزجتتوط ٝامفتتزال

٣قوعٖ ام ثؼل أُْٞهح ٝامٍزئنإ، ٝأمو ٣قزِوٖ ثبألعبٗت. ٣ٝ٘ز٢ٜ ثٚ األٓو ا٠ُ ا٣تواك اُٖ٘تٞٓ اُتٞاهكح كت٢ 

ا اُٖ٘ق ٖٓ اُ٘تبً ِٓؼتٕٞ ّؤٕ ٖٓ ٣زوى ىٝعزٚ رقوط ا٠ُ أٌُ٘واد أٝ ٖٓ ٣وو ك٢ أِٛٚ اُؼ٘ذ ٝاُلبؽْخ، كٜن

ّ   ػ٤ِتتٚ اُغ٘تتخ ٝٓتتؤٝاٙ اُ٘تتبه، ٣وتتٍٞ: "ًلتتٞا اَُ٘تتبم ػتتٖ اُزجتتوط ٝاُزٔتتوك ػِتت٠  ٓـٚتتٞة ػ٤ِتتٚ، ٝٛتتْ ٓٔتتٖ ؽتتوو

أىٝاعٜتتتٖ ٝاُقتتتوٝط ثـ٤تتتو امٕ، ٝكفتتتٍٞ األعبٗتتتت ػِتتت٤ٜٖ، ٝرتتتبهى ىٝعزتتتٚ ًتتتنُي ٛتتتٞ أَُتتت٠ٔ كتتت٢ اُؾتتتل٣ش 

ثبُل٣ٞس".
(16)

 

٠ُ اُوٍٞ ثبٍوبٛ ّٜبكح ٖٓ ٣َٔؼ ُيٝعزتٚ ثتبُقوٝط اُت٠ ٍتبؽبد ُْٝ ٣وق ا٤ُلا٢ُ ػ٘ل ٛنا اُؾل، ثَ اٗز٠ٜ ا

أٌُ٘و ٝأػواً األعبٗت َٓزلموأ ُوأ٣ٚ ثؤث٤بد كو٤ٜخ رغؼَ ٖٓ مُي اُٖت٤٘غ ٓؼٖت٤خ ٝكَتوب ٣ٔ٘تغ اإلٓبٓتخ ٣ٝوتلػ 

ك٢ اُْٜبكح، ٣وٍٞ: "هبٍ اثٖ اُٞهك١: ٖٓ روى ىٝعزٚ ر٢ْٔ ا٠ُ ػوً األعبٗت أٝ ػوً هو٣ت ك٤ٚ ٓب م ٣جتبػ 

 زجوط كنُي عوؽخ ك٢ ّٜبكرٚ، ًٝنُي ٖٓ روى ىٝعزٚ ر٢ْٔ ا٠ُ ٓؾبٍ اَُٞم، هبٍ:ٖٓ اُ
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ٛ"( ػبُْ ع٤َِ ٤ّٝـ ٓؾظوح ٝٓئُق ٓز٤ٔي، ٣ؼل ٖٓ أثوى هٝاك اُزتؤ٤ُق اُضوتبك٢ أُٞه٣زتب٢ٗ، 1166-1096ٛٞ ٓؾٔل ثٖ أُقزبه ثٖ ٓؾٔل ٍؼ٤ل ا٤ُلا٢ُ ) -

، ٝاُؾِتخ اَُت٤وا كت٢ أَٗتبة اُؼتوة ٔفشائذ انفٕائذ فيٙ لهيى انعقائيذخ ٔماذًيح انرقيٕح ٔؽيش ٓا، ٙ ذفغٛش كراب هللا انعضٚضانزْة اإلتشٚض فُٚ ٓئُلبد ٜٓ٘ب: 

 ٤ٍٝوح ف٤وٟ اُٞهٟ، ٤ّْٝ اُيٝا٣ب، ٝهٍبُخ ك٢ اُٖ٘ؼ ٝاألٓو ثبُٔؼوٝف، ثبإلٙبكخ ا٠ُ ك٣ٞإ ّؼو١ ٝٓغٔٞػخ ٖٓ اُلزبٟٝ.
15
ٔوغ فٔب٢ٍ ٖٓ اُوجبئَ أُ -  ٞه٣زب٤ٗخ ٣َْٔ أٝمك ك٣ٔبٕ، ٝث٢٘ ٣ؼوٞة، ٝاألُلـ٤٤ٖ، ٝا٤ُلا٤٤ُٖ، ٝا٤ُل٤٤َٖٓ.ٝروِن ػ٠ِ رغ

16
 201هٍبُخ ا٤ُٖ٘ؾخ، ٓ  1990، رؾو٤ن ٓؾٔنٕ ُٝل ثبثبٙ، ث٤ذ اُؾٌٔخ، رٌٞٗ، َقٕؿ يٍ انراسٚخ انًٕسٚراَٙ ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ: -



 

  

 

 سييييييييي   ز   ز جييييييييي  خييييييييي    فييييييييي  إن

 العداليييييييييييييي   تبيييييييييييييي  عيييييييييييييين  سيييييييييييييي   

 

 جييييييييي   ب ييييييييي  ف سييييييييي  عييييييييي   فهييييييييي  

 (17)إ   يييييييييييييييييي   ال شيييييييييييييييييه د  بيييييييييييييييييا

 

اثتوا٤ْٛ ٝهل ربثؼٚ ك٢ مُي هّٞ لفوٕٝ ٖٓ أٓضبٍ ا٤ُْـ ٤ٍل أُقزبه اٌُ٘ز٢، ٝا٤ُْـ ٤ٍل ػجتل   ثتٖ اُؾتبط 

اإل٣تل٣ِج٢، ٝاُْت٤ـ  اُجتبه٢ًِِ، ٝٓؾٔتل اٌُٖتو١ اإلٗزْبئ٢، ٝا٤ُْـ ٓؾٔل أُتب٢ٓ اُؼ١ِٞ، ٝا٤ُْـ ٤ٍل١ اٌُج٤و

 اُوِو٢ٔ، ٝؿ٤وْٛ. اُزواك ثٖ اُؼجبً

أُزؼِوتتخ ثبُؼْتتوح اُيٝع٤تتخ ٝٓتتب هتتل ٝكتت٢ ٛتتنا اَُتت٤بم ٗتتٞك ُتتٞ ٗؼتتوٗ َُٔتتؤُز٤ٖ؛ أٝمٛٔتتب رٜتتزْ ثبإلّتتٌبمد 

٣لافِٜب أؽ٤بٗب ٖٓ اُزجبػل ٝاُزجبؿ٘، ك٤زٌتله ٜٓ٘تب اُٖتلٞ ٣ٝزت٘ـٔ اُؼت٤ِ ٣ْٝ٘تؤ ػتٖ مُتي ٗلتٞه ثت٤ٖ األىٝاط 

ْٝٗٞى، ٝكت٢ صب٤ٜٗٔتب َٗتزؼوٗ عٞاٗتت ٓتٖ اإلّتٌبمد أُورجوتخ ثتزؼِْ أُتوأح ٝأؽٌتبّ فوٝعٜتب ِٛجتب ُ٘لتبئٌ 

 ْٞاهك ٝاُؾٌْ.أُؼوكخ اُؼِْ، ٍٝؼ٤ب ا٠ُ اهز٘بٓ اُ

 ذعهى انًشأج تٍٛ انشفل ٔانقثٕل: -أ

ٝكتت٢ ٛتتنا اُغبٗتتت، ٣ٌٔتتٖ إٔ ٗزؾتتلس ػتتٖ هوجتت٤ٖ ثتتبهى٣ٖ ٣٘ٚتت١ٞ رؾتتذ ُتتٞام ًتتَ ٜٓ٘ٔتتب عٔتتغ ٓتتٖ اُلوٜتتبم 

األعالم اُن٣ٖ أصوٝا أُؼبهف اُْ٘و٤و٤خ ثغِٔخ ٖٓ ا٥هام، ٝهل اٗؤَٞا رجؼب ُنُي ه٤َٖٔ؛ كْٜٔ٘ ٓتٖ أثتبػ ُِٔتوأح 

ؼ٤ِْ، ٓلزؾب أٓبٜٓب كوٓ اُزٔلٕ ٝاُزٞل٤ق، ْٜٝٓ٘ ٖٓ أػوٗ ػٖ مُي ٗبٕؾبأ ُٜتب ثبإلهبٓتخ اُقوٝط ُِزؼِْ ٝاُز

 ثبُٔ٘يٍ ٝاُج٤ذ، ٝٓؾنهاأ ٖٓ عوٛب ٝهام اُلهْٛ ٝا٤ٌُذ.

 قطة انشفل ٔانًُع: -1

ُٝؼَ أثوى ٓتٖ ٣ٔضِتٚ ٓؾٔتنٕ ثتٖ أؽ٤ٔتل اُتل٣ٔب٢ٗ؛ كوتل ٍتوو هٍتبُخ ٕتـ٤وح اُؾغتْ روتغ كت٢ صٔتب٢ٗ ػْتوح 

اٌُج٤و، ٝهل ؽووذ ك٢ اٛبه أٛوٝؽخ عبٓؼ٤خٕلؾخ ٖٓ اُؾغْ 
(18)

، ٝٛنٙ اُوٍبُخ ماد ه٤ٔخ كو٤ٜتخ ًج٤توح ٝكبئتلح 

ػ٤ِٔخ ٓؼزجوح، ك٢ٜ ىثلح ُٔٚب٤ٖٓ أُئُلبد اُْ٘و٤و٤خ ك٢ كوٚ أُوأح إ ُْ رٌٖ ٕلٞح ُجبثٜب؛ ك٢ٜ عبٓؼخ ٌُض٤تو 

ْ أُوأح ٝفوٝعٜب ٝاٍزٔبػٜب ا٠ُ ٖٓ اُؾٌْ ٝاألؽٌبّ ك٢ ثبثٜب، ٝهل ؽبٍٝ ٓئُلٜب إٔ ٣َِٜ اُٚٞم ػ٠ِ ؽٌْ رؼِ

كهًٝ األٍبرنح ٝا٤ُْٞؿ، ٝعٍِٞتٜب ًتنُي كت٢ اُؾِتن ٝاُؾٚتواد، ٝهتل هعتغ اُت٠ ًزتت ػل٣تلح ّتِٔذ ٓقزِتق 
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 203أُوعغ اَُبثن، ٓ  -

18
-٤ٍ2007ل١ ٓؾٔل ثٖ ٤ٍل١ عؼلو: هٍبُخ ك٢ ؽٌْ رؼِْ أُوأح ٝفوٝعٜب ُِؼبُْ ٓؾٔنٕ ثٖ اؽ٤ٔتل اُتل٣ٔب٢ٗ، كهاٍتخ ٝرؾو٤تن، عبٓؼتخ ّت٘و٤ٜ اُؼٖتو٣خ  -

كهاٍتخ عتبكح، ٢ٛٝ أٛوٝؽخ ثبُـخ األ٤ٔٛخ ام ٍؼذ عٜلٛب ا٠ُ رزجغ اُوٍبئَ اُْ٘و٤و٤خ اُز٢ اػز٘ذ ثؾٌْ  رؼِْ أُوأح ٝفوٝعٜب، ػبِٓخ ػِت٠ كهاٍتزٜب  2008

 ُزْلغ مُي ث٘ٔ اُوٍبُخ أُنًٞهح ٓؾووب رؾو٤وب ع٤لا، ٝرٞعل ٜٓ٘ب َٗـ ك٢ ٌٓزجخ اُوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ ثغبٓؼخ ّ٘و٤ٜ اُؼٖو٣خ ك٢ اٗٞاًْٞٛ.



 

  

 

كتتوٝع اُضوبكتتخ اُؼوث٤تتخ اإلٍتتال٤ٓخ، ثتتلما ثؤٜٓتتبد أُتتنٛت أُتتب٢ٌُ كتت٢ اُلوتتٚ ٝكوٝػتتٚ ٝٓتتوٝهاأ ثٌزتتت األهٚتت٤خ 

د اُوهتبئن ٝاُزٖتٞف، ًٔتب إٔ اٌُزتت اُْت٘و٤و٤خ اؽزِتذ ٌٓبٗتبأ ٝاألؽٌبّ، ًٝزت اُٖؾبػ ٝاَُٖ٘، ًٝنُي ٓئُلتب

 ثبهىاأ ٖٙٔ ٛنٙ اُوٍبُخ، ٝأًضو ٖٓ مُي ػُٞذ ػ٠ِ ًزت اُِـخ ٝاُزل٤َو.

ٌٝٛنا، كول أؽبٍ اُوعَ كت٢ هٍتبُزٚ ػِت٠ ٓقزٖتو ف٤ِتَ ّٝتوٝؽٚ ٝػِت٠ هٍتبُخ اثتٖ أثت٢ ى٣تل ّٝتوٝؽٜب 

٤تبٕ ٝاُزؾٖت٤َ مثتٖ هّتل َٓتزل٤لا ٓتٖ ًزتبة اُزجٖتوح ًنُي، ًٔب ٗوَ ًالٓب ٓوٞم ػٖ أُلٝٗخ، ٝػٖ ًزبة اُج

مثٖ كوؽٕٞ، ٝأُؼ٤به ُِْٞٗو٢َ٣، َٓزؤَٗب ثْوٝػ اُجقبه١ َِْٝٓ كٕٝ إٔ ٠َ٘٣ امٍزلبكح ٖٓ ًزبة أُلفَ 

مثٖ اُؾبط ٝهٞاػل ا٤ُْـ ىهٝم ٝفبرٔخ اُزٖٞف ُِْت٤ـ ٓؾٔتل ا٤ُتلا٢ُ، ًٝتنُي ٕٝت٤خ ا٤ٍُٞت٢، ًٔتب أكتبك ٓتٖ 

بًٓٞ أُؾ٤ٜ ُِل٤وٝىلثبك١ ّٝوؽٚ ربط اُؼتوًٝ ُِٔورٚت٠ اُيث٤تل١، َٓتزٞكػب هٍتبُزٚ ًزت اُِـخ ٝفبٕخ اُو

أٗوبم ٓتٖ ًزتت ّت٘و٤و٤خ ػل٣تلح ٓتٖ أثوىٛتب "٤َٓتو اُغ٤ِتَ ػِت٠ ٓقزٖتو ف٤ِتَ" ُِْت٤ـ ٓؾت٘٘ ثتبة، ًٝتنُي 

 "كزبٟٝ ا٤ُْـ ٓؾ٘٘ ثبة"، ًٝزت ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ.

ك أٗوتبٍ كو٤ٜتخ رتْ اُزتؤ٤ُق ث٤ٜ٘تب ٝاُتوثٜ ثت٤ٖ أعيائٜتب؛ ام ٝٛنٙ اُوٍبُخ ػ٠ِ أ٤ٔٛزٜتب م رؼتلٝ إٔ رٌتٕٞ ٓغتو

هٓ ثؼٚتٜب اُتت٠ ثؼتت٘ هٕتب، كتتبُٔئُق ٣ٌتتبك ٣ٌتٕٞ ؿبئجتتب، كـبُجتتب ٓتب ٣ٌزلتت٢ ثتتب٣واك اُٖ٘تٞٓ ٝعٔتتغ اُ٘ظتتبئو 

ٝاألّجبٙ كٕٝ رلفَ ٣نًو، كٌبٕ ٖٓ أُزٞهغ إٔ ٣٘بهِ أُٞٙٞػبد ٓ٘بهْخ عبكح ٣جل١ ٖٓ فالُٜب ٓٞهلتٚ، ؽ٤تش 

 ّ األهٟٞ.٣وعؼ ٣ْٜٝو ٣ٝول

ٝٓٔب ٣ِلذ امٗزجتبٙ كت٢ ٛتنا اَُت٤بم أٗتٚ أٛٔتَ األهتٞاٍ اُتٞاهكح كت٢ عتٞاى فتوٝط أُتوأح ٗؾتٞ أَُتغل ٝاُت٠ 

كهاٍخ اُؼِْ؛ كٖٔ أُؼِّٞ إٔ ٛنا اُجبة ٝاٍغ ٝهل ر٘بُٝٚ اُؼِٔبم ثبٍزلبٙخ ٝكٖتِٞا ثْتؤٗٚ اُوتٍٞ، ٝٛتٞ ُتْ ٣ْتو 

أُوأح ُٝٞ ا٠ُ اُوبػخ ٝاُغٔبػخ. ا٤ُٚ ام ُٔبٓبأ، ًٝبٕ ٓؼُٞٚ ػ٠ِ ٍل اُجبة أٓبّ فوٝط
(19)

 

 قطة انًٕافقح ٔانقثٕل: -2

ٖٝٓ أٝائَ ٖٓ ٓضَ ٛنا اُزٞعٚ ٝٗظو ُٚ ا٤ُْـ ٤ٍل٣ب اٌُج٤و اُن١ ٍتوو هٍتبُخ كو٤ٜتخ ٓل٤تلح رؼتوٗ فالُٜتب 

ُغٞاٗت ٜٓٔخ ٖٓ أؽٌبّ رؼِْ األع٘ج٤خ ك٢ ٗلٌ ٖٓ اُزٍٞغ ٝاإل٣ٚبػ. ٝاُزل٤َٖ، ٝهل عبم ٛتنا اُت٘ٔ هكا ػِت٠ 

٢ ٌٓزٞثٚ ا٠ُ إٔ اَُ٘تبم ٣ؤر٤٘تٚ ٓتٖ ٍئاٍ ٝهك ػ٠ِ ا٤ُْـ ٖٓ هعَ ٠َٔ٣ أؽٔل ثٖ اُجقبه١، ٝهل أّبه اَُبئَ ك

أعَ اُزؼِْ ٓغ اُؼِْ إٔ ٓؼظٜٖٔ ٖٓٔ رق٠ْ ٓ٘ٚ اُلز٘خ، ٝاَُبئَ ك٢ ؽ٤وح ٖٓ أٓوٙ ٝك٢ ه٣ت ٖٓ رله٣َٚ؛ ام م 
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 54ٓ: 2008-2007، عبٓؼخ ّ٘و٤ٜ اُؼٖو٣خ سعانح  كى ذعهى انًشأج ٔمشٔجٓا التٍ ا ًٛذ٤ٍل١ ٓؾٔل ُٝل ٤ٍل١ عؼلو:  -



 

  

 

٣ؼِْ َٛ ٛٞ لصْ ك٢ ٍؼ٤ٚ مُتي أّ ٛتٞ ٓتؤعٞه، كٜتٞ ٓتٖ عٜتخ ٣قْت٠ ػِت٠ ٗلَتٚ اُلز٘تخ، ٝٓتٖ عٜتخ أفتوٟ ٣ؾتنه 

ك٢ مُي.ؽوٓخ ًزٔبٕ اُؼِْ ٝاُٞػ٤ل اُٞاهك 
(20)

 

ٝهل ثلأ ا٤ُْـ اُوك ػ٠ِ اَُبئَ ثٌالّ ٓل٤ل ٣ؼوٗ ُلٝه اُؼِٔبم َٝٓئ٤ُٝزْٜ اُزج٤ِـ٤خ؛ ام ْٛ ٝهصتخ األٗج٤تبم، 

ْٝٛ أُٞهؼٕٞ ػٖ   ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ، ًٔب ٗجٚ ا٠ُ فوو ًزٔبٕ اُؼِْ ٝا٠ُ اُٞػ٤ل اُتٞاهك كت٢ مُتي ٍٝتبم عِٔتخ 

«ػ٢٘ ُٝٞ ل٣خثِـٞا »ٖٓ األكُخ ٗنًو ٜٓ٘ب ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ 
(21)

ٗٚو   آوأأ ٍٔغ ٓ٘ب ٤ّئب كجِـٚ ًٔب »ٝؽل٣ش: 

«ٍٔؼٚ كتوة ٓجِتؾ أٝػت٠ ٓتٖ ٍتبٓغ
(22)

، ًٔتب أٝهك هتٍٞ   ٍتجؾبٗٚ ٝرؼتب٠ُ: اإ اُتن٣ٖ ٣ٌزٔتٕٞ ٓتب أٗيُ٘تب ٓتٖ 

اُج٤٘بد ٝاُٜلٟ ٖٓ ثؼل ٓب ث٤٘بٙ ُِ٘بً ك٢ اٌُزبة أُٝئي ٣ِؼْٜ٘   ٣ِٝؼْٜ٘ اُالػٕ٘ٞ{
(23)

٘بٍٝ ًَ ٝهبٍ إ ٛنا ٣ز 

ٖٓ ًزْ ػِٔب ٖٓ ك٣ٖ   ٣ؾزبط ا٠ُ ثضٚ، ٝاٍزلٍ ثوٍٞ اثٖ اُؼوث٢ ؽٍٞ ٛنٙ ا٣٥خ: " إ اُؼتبُْ اما هٖتل اٌُزٔتبٕ 

ػ٠ٖ اما ُْ ٣وٖلٙ ُْ ٣ِيٓٚ اُزج٤ِؾ اما ػوف إٔ ٓؼٚ ؿ٤وٙ"
(24)

ٝهبٍ:ا"ٕ أثب ثٌو ٝػٔو ًبٗب م ٣ؾلصبٕ ثٌَ ٓب  

ػ٘ل اُؾبعخ ا٤ُٚ". ٍٔؼبٙ ٖٓ هٍٍٞ   ٠ِٕ   ػ٤ِٚ ٍِْٝ ام
(25)

 

«ٖٓ ٍئَ ػٖ ػِْ كٌزٔٚ أُغٔٚ   ثِغبّ ٖٓ اُ٘به»ٍٝبم ؽل٣ش أث٢ ٛو٣وح: 
(26)

، ٝهبٍ إ ٛنا اُٞػ٤تل ًٔتب 

ك٢ ًزبة اُز٤َ٤و فبٓ ثبُؼِْ اُن١ ٣ِيّ رؼ٤ِٔٚ ٣ٝزؼ٤ٖ كوٙتٚ ًٌتبكو ٍتؤٍ ػتٖ اإلٍتالّ ٝاُتل٣ٖ ًٝؾتل٣ش ػٜتل 

٤ب ػٖ اُؾالٍ ٝاُؾواّ، كٜنا ٣غت رؼ٤ِٔٚ ٖٝٓ ُْ ٣ؼِٔٚ اٍزؾن ثبإلٍالّ ٣َؤٍ ػٖ اُٖالح، ًٝنُي ٖٓ عبم َٓزلز

اُٞػ٤ل اُٞاهك ٤ٌُٝ األٓو ًنُي ك٢ ٗٞاكَ اُؼِْ اُز٢ م ٣ِيّ رؼ٤ِٜٔب.
(27)

 

صْ إ ا٤ُْـ هؽٔٚ   هَْ اَُ٘بم ا٠ُ ه٤َٖٔ: هَْ م ٣ؾزبط ا٠ُ اُزؼِْ ػ٠ِ األعبٗتت ُٞعتٞك ٓتٖ ٣ؼِٔتٚ ٓتٖ 

ٍٝ ًَ ٖٓ ُٜب أة أٝ ىٝط ٣ِٖؼ إٔ ٣ؼِٜٔب ٓب رؾزبط ٖٓ أٓو ك٣ٜ٘ب أٝ ٣٘تٞة ؿ٤وْٛ، ٝهَْ ٣ؾزبط ا٠ُ مُي؛ كبأل

٣ؤ٣ٜب اُن٣ٖ لٓ٘ٞا هٞا ػٜ٘ب ك٢ ٍئاٍ اُؼِٔبم ػٖ مُي ٝألعَ ٝعٞك ٛنٙ ا٤ُ٘بثبد ٤ٌُ ُٜب اُقوٝط ٝاٍزلٍ ثب٣٥خ 

أٗلٌَْ ٝأ٤ٌِْٛ ٗبها
(28)

ٝاُزؼِت٤ْ ٝاُزؤك٣تت أ١ هٞا أٗلٌَْ ثزوى أُؼب٢ٕ ٝكؼَ اُوبػبد، ٝهٞا أ٤ٌِْٛ ثبُٖ٘تؼ  

ٝاألٓو ثبُٔؼوٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘و ٝاُؾَٔ ػ٠ِ ٛبػخ  ، ٝمُي إٔ اُؾغبهح ك٢ ا٣٥تخ ٛت٢ ؽغتبهح اٌُجو٣تذ 
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: ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ُٖبؽجٜب ا٤ُْـ ٓؾٔل األ٤ٖٓ ثٖ أثلٙ ُٜٝب كوػبٕ ك٢ ٗٞاًْٞٛ أؽلٛٔب ثوتوة عٛذ٘ انكثٛش فٙ  كى ذعهى األجُثٛح سعانح انؾٛخ -

٤٘تخ ٌٔزجتخ ؿعبٓغ أُل٣٘تخ أُ٘تٞهح كت٢ هِتت اُؼبٕتٔخ  ٗٞاًْتٞٛ ٝا٥فتو كت٢ ٓجتب٢ٗ أُؼٜتل اُؼتب٢ُ ُِلهاٍتبد ٝ اُجؾتٞس اإلٍتال٤ٓخ ثبُؼبٕتٔخ ًتنُي، ٝٛتنٙ اُ

 ثبُٔقوٞٛبد ٝفبٕخ اُْ٘و٤و٤خ  ٜٓ٘ب ٢ٛٝ ْٜٓٞهح ٝٓزؼبهكخ ػ٘ل اُ٘بً ك٢ٜ هجِخ اُجبؽض٤ٖ ٝٓؾٜ أٗظبهْٛ. 
21
 ، ثبة ٓب مًو ػٖ ث٢٘ اٍوائ٤َ.كراب تذء انٕ ٙأفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ،  -

22
 ك٢ َٓ٘لٙ ػٖ اثٖ َٓؼٞك.، ثبة ٓب عبم ك٢ اُؾش ػ٠ِ رج٤ِؾ أَُبع، ٝأفوعٚ أؽٔل كراب انعهىأفوعٚ اُزوٓن١ ك٢ ٍ٘٘ٚ  -

23
 159ٍٞهح اُجووح، ا٣٥خ:  -

24
 1/49ّ/ 1967: رؾو٤ن ػ٢ِ ٓؾٔل اُ٘غبه١ ٓوجؼخ ػ٠َ٤ اُجبث٢ اُؾِج٢ ّٝوًبئٚ اُوجؼخ األ٠ُٝ أ كاو انقشآٌ األتٙ تكش تٍ انعشتٙ -

25
 أُوعغ اَُبثن ٝاُٖلؾخ ٗلَٜب. -

26
 ُؼِْ، ٝ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ػٖ ػجل   ثٖ ػٔو.، ثبة ًوا٤ٛخ ٓ٘غ اكراب انعهى أفوعٚ أثٞ كاٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، -

27
 : ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ك٢ ٗٞاًْٞٛ ٝهل رولّ اُزؼو٣ق ثٜب.سعانح انؾٛخ عٛذ٘ انكثٛش -

28
 6اُزؾو٣ْ، ا٣٥خ  -



 

  

 

َُوػخ ا٣وبكٛب ّٝلح ؽوٛب ٝهجؼ هائؾزٜب، هبُٚ اثتٖ َٓتؼٞك هٙت٢   ػ٘تٚ. ٝهتبٍ اثتٖ عتي١ ٓؼِوتب ػِت٠ ا٣٥تخ: 

ٗلٌَْ ٝأ٤ٌِْٛ ثوبػزٚ ٓتٖ اُ٘تبه كؼجتو ثبَُٔتجت، ٝٛتٞ ٝهب٣تخ اُ٘تبه "أ١ أ٤ٛؼٞا   ٝأٓوٝا أ٤ٌِْٛ ثوبػزٚ ُزوٞا أ

ػٖ اَُجت ٝٛٞ اُوبػخ".
(29)

 

«ًٌِْ هاع ًٌِْٝ َٓئٍٝ ػٖ هػ٤زٚ»ٍٝبم ؽل٣ش 
(30)

ٓتب ٓتٖ ػجتل ٣َتزوػ٤ٚ   »ٝؽل٣ش ٓؼوَ ثٖ ٣َبه  

«.هػ٤خ ٣ٔٞد ٣ّٞ ٣ٔٞد، ٝٛٞ ؿبُ ُوػ٤زٚ ام ؽوّ   ػ٤ِٚ اُغ٘خ
(31)

 

 اٍزلٍ ثؤهٞاٍ ًض٤و ٖٓ اُؼِٔبم ًتبُـيا٢ُ ٝاثٖت اُؾتبط كت٢ ٓلفِٚت ٝاألثت٢ ٝؿ٤توْٛ، ٝمًتو إٔ صْ إ ا٤ُْـ هؽٔٚ  

ة كؼِت٠  ٛنا اُٖ٘ق ٖٓ اَُ٘بم ٣ِيّ اُوبئ٤ٖٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼِٖٔٞٛ أٓو ك٣ٜٖ٘ ًِٚ، ٝمًو اُـيا٢ُ ُيّٝ ٓؼوكخ أٓتواٗ اُوِٞت

هِجٜتب اُجتلع، ٣ٝقٞكٜتب ٣ٝتنًوٛب، ٝإٔ اُوعَت ٓتبكاّ اُوعَ إٔ ٣ؼِْ أُوأح ًَ مُي ٝإٔ ٣ِوٜ٘ب اػزوبك أَٛ اَُ٘خ ٣ٝي٣َ ػٖ 

هبئٔب ُٜب ثٜنٙ أُٜٔخ كال ٣غٞى ُٜب اُقوٝط ام ثوٙبٙ.
(32)

 

ٝهبٍ ا٤ُْـ إ اَُِق ًبٗٞا أَٛ ػ٘ب٣خ ثزؼ٤ِٜٖٔ ٝرؤك٣جٜٖ ٝمًو هٖخ ث٘ذ ٍؼ٤ل ثٖ عج٤و اُز٢ ريٝعتذ أؽتل رالٓتنح 

ػِْت ٍتؼ٤ل، ٝمًتو إٔ ث٘زتب ُٔبُتي ًبٗتذ اما أفوتؤ أؽتل رالٓنرٚت أٝ أث٤ٜب ُٝٔب أهاك امٖٗواف ا٠ُ ٍؼ٤ل هبُذ اعٌِ أػِٔي 

ُؾٖ ك٢ اُووامح كهذ ػ٤ِْٜ اُجبة ك٤وٍٞ ٓبُي اهعغ كبُـِٜ ٓؼي.
(33)

 

ٍ ٖٓت ٣ٔ٘تغ رؼِْت  ٍ: "ٝم ػجتوح ثوٞت ٣ٝي٣ل ا٤ُْـ هؽٔٚ   األٓو ٝٙٞؽبأ هاكاأ ػ٠ِ ٖٓ ٣وٍٞ ثٔ٘غ رؼِْ أُتوأح، ٣وٞت

٠ اَُ٘بم ٣ٝواٙ ٖٓ ثبة رْج٤ٜٜٖ ثبُ وعبٍ أُنّٓٞ، ٝمًو هٍٞ أث٢ ػجتل   ثٖت عٔتوح كت٢ ّتوػ ؽتل٣ش "ُؼٖت اُ٘جت٢ ِٕت

  ػ٤ِٚ ٍِْٝ أُزْج٤ٜٖ ٖٓ اُوعبٍ ثبَُ٘بم"،
(34)

ٝهبٍ إ مُتي كت٢ اُتي١ ٝثؼ٘ت اُؾوًتبد ٝٓتب أّتجٚ مُتي. أٓتب اُزْتجٚ  

ثْٜ ك٢ أٓٞه اُق٤و ٝاُؼِّٞ ٝاَُِٞى ك٢ كهعبد اُزٞك٤ن كٔوؿٞة ك٤ٚ.
(35)

 

ب٢ٗ، ٝٛٞ اُن١ ٣ؾزبط ا٠ُ اُتزؼِْ ٓتٖ األعبٗتت، ٝٛتٞ ًتَ آتوأح ُتْ ٣ٌتٖ ُٜتب أة أٝ ىٝط ٣ٖتِؼ أٓب اُوَْ اُض

ُزؼ٤ِٜٔب أٝ ٤ُِ٘بثخ ػٜ٘ب ك٢ اٍزلزبم اُؼِٔبم، آب ُؼلّ األ٤ِٛتخ أٝ ُؼتلّ امٓزضتبٍ ُٜتنٙ أُٜٔتخ أُ٘ٞٛتخ ثتٚ، كوتل أًتل 

ْ ٝك٣ْٜ٘ رؼ٤ِٔٚ ًَ ٓب ٣ؾزتبط ا٤ُتٚ ٓتٖ أٓتو ا٤ُْـ هؽٔٚ   إٔ ٛنا اُٖ٘ق ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُؼِٔبم اُن٣ٖ ٣ٞصن ثؼِٜٔ

اُل٣ٖ، ُٝززن اُقِٞح، ٤ٌُٖٝ اُزله٣ٌ ٖٓ ٝهام ؽغبة، إ ُْ رٌٖ ٓتٖ اُوٞاػتل. ٝكت٢ اُقوتبة: "٣٘جـت٢ إٔ ٣لتوك 
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ٝهزب أٝ ٣ٞٓب َُِ٘بم"، ٝمًو ص٘بم ػبئْتخ ػِت٠ َٗتبم األٖٗتبه، ٝمًتو إٔ اُووٛجت٢ ػ٘تل ّتوػ ؽتل٣ش "اعتزٔؼٖ" 

إٔ اإلٓبّ ٣٘جـ٢ إٔ ٣ؼِْ اَُ٘بم ٓب ٣ؾزغٖ ا٤ُٚ ٖٓ أٓو ك٣ٜٖ٘ ٝإٔ ٣قٖٖٖ ث٤تّٞ كت٢ أّبه ا٠ُ إٔ ٛنا ٣لٍ ػ٠ِ 

أَُغل ٝٓب ك٢ ٓؼ٘بٙ.
(36)

 

ٝػتتيا اُتت٠ ثؼتت٘ أٛتتَ اُؼِتتْ: إٔ أُؼِتتْ ٣غتتٞى ُتتٚ اُ٘ظتتو ُِٔتتوأح األع٘ج٤تتخ اُزتت٢ رتتزؼِْ ػ٤ِتتٚ ثوتتله اُؾبعتتخ 

ػ، ٝاما اؽزبعتتذ اُتت٠ فوتتبة ٝاُٚتتوٝهح، ٣ٝغتتٞى ُتتٚ ٍتتٔبع ٕتتٞرٜب ٝاإلٕتتـبم ا٤ُتتٚ ػ٘تتل أٓتتٖ اُلز٘تتخ ُ ٕتتال

األعبٗت ك٤ٌِٖ ثٖٞد ؿ٤ِظ م هف٤ْ، ٝػتيا ُِلبًٜتب٢ٗ أ٣ٚتب اُوتٍٞ ثغتٞاى اُ٘ظتو اُت٠ اُْتبثخ ُزؼِت٤ْ اُوتولٕ أٝ 

اُؼِْ.
(37)

 

اى ٗظتو أُؼِْت ُِٔتوأح  ٣ٝؼِن ا٤ُْـ ػِت٠ اُتوأ٤٣ٖ ٓوعؾتب األٍٝ ٜٓ٘ٔتب: ؿ٤تو أٗٚت ٓتغ مُتي ٣ؼٚتل هأ١ اُوتبئ٤ِٖ ثغٞت

أٖٓت اُلز٘تخ، مُتي إٔ أُؼِْت ٛج٤تت ٝاُغَٜت أػظْت األكٝام اُل٤٘٣تخ أُٚتوح ثتبُ٘لًٞ، كٌٔتب  ٍٝٔبع ٕٞرٜب ُِٚوٝهح ٓتغ

٣غٞى ألٛجبم األثلإ اُ٘ظو ٍٝٔبع اُٖٞد ػ٘ل اُٚوٝهح، ًنُي ٣٘جـ٢ إٔ ٣غٞى ألٛجبم األك٣بٕ ٖٓ ثتبة أؽتوٟ؛ ام م 

بُظ ثلٗٚ ٢ً ٣ؾَٖت اُجوتبم اُتن١ ٣تلهى ّي إٔ ٛت األٗلٌ ٝػالط ػِِٜب أًٝل ٝأ٠ُٝ ٖٓ ٛت األثلإ ألٕ اُؼبهَ اٗٔب ٣ؼ

خ، ٝٛتت األٗلٌت ٤َُ٘ت اُواؽتخ أَُتزٔوح  ك٤ٚ ػالط ٗلَٚ، كوتت األثتلإ ٍتجت ٤َُ٘ت اُواؽتخ أُ٘ووؼتخ كت٢ اُؾ٤تبح أُ٘لِٖت

ٝاُؾ٤بح اُجبه٤خ كْزبٕ ٓب ث٤ٜ٘ٔب.
(38)

 

 :ذثعم انًشأج تٍٛ انطٕع ٔانُؾٕص -ب

ٍ٘ؾبٝه فالٍ ٛنا أُؾٞه عِٔتخ ٓتٖ اُلزتبٟٝ اُزت٢ رؼتوٗ ُْ٘تٞى أُتوأح ٝرٔوكٛتب ػِت٠ ىٝعٜتب ٓجتوى٣ٖ 

ٓٞاهق اُلوٜبم ٖٓ ٛنٙ اُظبٛوح امعزٔبػ٤تخ اُقو٤توح أُ٘زْتوح كت٢ ٕتلٞف ثؼت٘ ٛجوتبد أُغزٔتغ، ُٝؼتَ ٓتٖ 

ل ؽوه كزٟٞ ٓئٕتِخ روتغ كت٢ أٝائَ اُ٘ٞاىٍ اُز٢ ٝهل٘ب ػ٤ِٜب ك٢ ٛنا أُٞٙٞع، ٓب ًزجخ ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ؛ كو

فٔتتٌ ٕتتلؾبد ٓتتٖ اُؾغتتْ اٌُج٤تتو، ٝٛتتٞ ٣تتوك ٙتتٜٔ٘ب ػِتت٠ هأ١ اُلو٤تتٚ اُؾج٤تتت ثتتٖ أ٣تتل األٓتت٤ٖ اُغٌ٘تت٢
(39 )

ٝهتتل 

اُؾٔل هلل ٝؽلٙ، ٝثٚ صوز٢، اٗٚ ٝهك ػ٤ِ٘ب ٖٓ »اٍزِٜٜب ثبُض٘بم ػ٠ِ   ٓٞهكاأ ٗٔ اَُئاٍ اُن١ ٝعٚ ا٤ُٚ، ٣وٍٞ: 

ب ىٝعٜب ػ٘ل اُؼوتل ٛالهٜتب أٝ ٛتالم اُلافِتخ ػ٤ِٜتب، إ رتيٝط ػ٤ِٜتب صتْ ٗبؽ٤خ رٌبٗذ ٍئاٍ ػٖ آوأح اّزوٛ ُٜ

ْٗيد كزيٝط، كوبٓذ األ٠ُٝ ثْوٜٛب أُئًل ثب٤ٔ٤ُٖ كبكػ٠ اُيٝط إٔ ٤ٔ٣٘ٚ اٗٔب ٢ٛ ألعَ ؽتت أُتوأح ٤ٛٝتت 
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 ٓ ٓ، 2ط ،ُخ ك٢ ٍوٞٛ اُْوٛ أُؼِن ثبُْ٘ٞى ٝكزبٟٝ ك٢ ػلح َٓبئَ ٝهكد ػ٤ِٚ، اٗظو روعٔزتٚ كت٢ أُغٔٞػتخ اٌُجتوٟ مثتٖ اُجتوام ٓوعتغ ٍتبثنهٍب
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 ػْورٜب، ٝإٔ مُي ثَبٛ ٓقٖٔ ٤ٔ٤ُ٘ٚ ثؼلّ اُْ٘تٞى كٜتَ ٣و٤تل مُتي ٝر٘زلت٢ ػ٘تٚ ا٤ُٔت٤ٖ أّ م ٣ِٝيٓتٚ اُوتالم

«.ثٔغوك اُزيٝط؟
(40)

 

رق٤ٖٖتب ُِٖ٘تٞٓ »ٝهل أكز٠ اثٖ أ٣ل األ٤ٖٓ أُنًٞه ثؤٕ اُيٝعخ األ٠ُٝ روِن ػِت٠ ٛتنا اُوعتَ، ٝمُتي 

اُٞاهكح ثِيّٝ اُزؼ٤ِن ثـ٤و ؽبُخ اُْ٘ٞى ػٔال ثبُجَبٛ أُنًٞه ٝه٤بٍب ثبألؽوٟ ػ٠ِ ؽِلتٚ إٔ م ٣زتيٝط ؽ٤برٜتب 

«.ٝثؤٕ اُْ٘ٞى م ٣جؼل ػ٘لٙ أٗٚ اًواٙ ٝٛالم أٌُوٙ م ٣ِيّصْ ريٝط ثؼل إٔ ِٛوٜب ٓلػ٤ب ك٤ٚ ًٜٞٗب رؾزٚ، 
(41)

 

 :ٍ وا ػٖت ٍتبػل اُغتل ٓزتؤٓال كت٢ أَُتؤُخ ثلهتخ، ٣وٞت أٗت٢ ام »٣ٝؤفن ا٤ُْـ ا٤ُلا٢ُ ك٢ رؼوت كزٟٞ ٛنا اُغٌ٘ت٢ ْٓٔت

والم، ٢ٛٝ كػٞ زولٓخ َٓزلم ثٜب ػ٠ِ ػلّ ُيّٝ ُا ٞٙا كٞعلرٚ ك٤ٜب ٣لٝه ؽٍٞ ٛنٙ األ٤ّبم أُ ِٓذ كز اُزقٖٔ ػٔتال  ٟرؤ

«.ثبُجَبٛ ٝاًواٙ اُْ٘ٞى ٝثبُو٤بً ٓغ إٔ ُِجؾش ك٢ اُضالصخ ٓغبمأ ُِٝوبئَ ك٤ٜب ٓوبم
(42)

 

٣ٝٞإَ ا٤ُلا٢ُ ًالٓٚ ٓ٘بهْب اُوعَ ك٢ كزٞاٙ ٓززجؼب أَُبئَ اُز٢ أٝهك، ٤ُتوك ػ٤ِٜتب ٝاؽتلح رِٞت األفتوٟ ٝأَُتبئَ 

 زٔبك اُو٤بً هً٘بأ ك٢ أَُؤُخ.٢ٛ كػٟٞ اُزقٖٔ ك٢ ا٤ٔ٤ُٖ ٝاػزجبه اُْ٘ٞى اًواٛبأ ٝاػ

 :ٍ ٟ اُزقٖت٤ٔ كتبػِْ إٔ »كول أًل إٔ كػٟٞ اُزق٤ٖٔ ؿ٤و ٓؼزجوح ك٢ ٛتنٙ أَُتؤُخ، ٣وٞت أٓتب األٍٝ، ٝٛٞت كػٞت

اٛو  اُٖ٘ٞٓ ٛبكؾخ ثِيّٝ اُزؼ٤ِن ك٢ َٓؤُخ إ ريٝعذ ػ٤ِي أٗتذ أٝ اُزت٢ أرتيٝط ٛتبُن ٝروً٘تب عِجٜتب ٌُضورٜتب ٝلٞت

ّ »ل٤َُ اٍزض٘بم ٤ٗتخ ًٜٞٗتب رؾزٚت كت٢: رِي اُٖ٘ٞٓ ٍّٔٞ اُْ٘ٞى ٝؿ٤وٙ ث م أرتيٝط ؽ٤برٜتب ألٕ امٍتزض٘بم ٓؼ٤تبه اُؼٔٞت

ٓ ػِتت٠ ػٜٔٞٓتتب ٝػِتت٠ لبٛوٛتتب  ٕ، كِزجتتن رِتتي اُٖ٘تٞت س ٓؼٜتْت ك٤ٔتتب ٣وُٞتٞت ٕ ٓجؾتٞت ٕ ك٤ٔتتب ٣٘وِتٞت )...( ٝاُؼِٔتتبم ٓئرٔ٘تٞت

ٝ ّ اإلٛتالم ؽغزتبٕ ٖٓت ؽغتظ اُْبَٓ ُِْ٘ٞى ٝؿ٤وٙ اؽز٤بٛب ٝرـ٤ِجتب ُغبٗتت اُؾ٘تش، ألٗٚت ٣وتغ ثتؤك٠ٗ ٍتجت، كتبٕ اُؼٔٞت

«.اُْوع ٓب ُْ ٣وك ٓقٖٔ أٝ ٓو٤ل
(43)

 

أٓب أَُؤُخ اُضب٤ٗخ، ٢ٛٝ اػزجبه اُْ٘ٞى اًواٛبأ كؾبٍٝ إٔ ٣وك ػ٤ِٜب ٓلوهب ث٤ٖ اإلًتواٙ اُظتبٛو١ ٝاإلًتواٙ اُجتب٢٘ٛ، 

أٓب اُضب٢ٗ، ٝٛٞ ٓب اكػ٠ ٖٓ إٔ اُْ٘ٞى ٝٓب ٣ْ٘ؤ ػ٘ٚ ٖٓت اٗووتبع »ٓ٘ز٤ٜب ا٠ُ إٔ اُْوع اػزجو األٍٝ كٕٝ اُضب٢ٗ، ٣وٍٞ: 

، ام هثٔتب هزَت أٝ فجَت أٗٚت اََُ٘ ٝامكززبٕ ك٢ اُتل٣ٖ ٝفْت٤خ اُؼ٘ت ذ ٝرؼِتن اُوِتت ثؾتت اُ٘بّتي ٝا٣تالّ اُوِتت ثَت ٝاُغَْت

ا اإلًتواٙ اُزق٣ٞتق ٖٓت ُٓٞٔتبد اُغَْت اُظتبٛو اُ٘بّتئخ ػٖت كؼَت ا٥ك٤ٓت٤ٖ، ًٔتب ٣تلٍ ُٚت  اًواٙ أٝ أّل، كتبػِْ أْٜٗت عؼِٞت

                                                           
40
ٗلتبئٌ اٌُزتت ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُواعَ ثٖ أؽٔل ٍبُْ ك٢ ىا٣ٝخ ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ ثبٗٞاًْٞٛ، ٢ٛٝ ىا٣ٝخ ْٜٓٞهح ثٜب ٌٓزجخ ٙقٔخ ك٤ٜب ػلك ًج٤تو ٓتٖ  -

 أُقوٞٛخ ٝأُوجٞػخ، ٢ٛٝ هجِخ اُجبؽض٤ٖ ٝٓؾٜ أٗظبهْٛ.
41
 أُقوٞٛ اَُبثن ٗلَٚ. -

42
 أُقوٞٛ اَُبثن ٗلَٚ. -

43
 أُقوٞٛ اَُبثن ٗلَٚ. - 



 

   

 

رؼتب٠ُ أُٞهؼتخ كت٢ ٓٞعؼتبد اُوِتت رٔض٤ِْٜ ثبُوزَ ٝاُٚوة ٝاُٖلغ )....( ٝؿ٤وٛب، أٓب ُٓٞٔتبد اُجتبٖٛ اٌُبئ٘تخ ٖٓت   

 اُز٢ ػجو ػٜ٘ب ًض٤و ثوُٞٚ:

ٔال يٕجعاخ انقهة  رٗ ذٕند   ............................. 
(44)

 

ك٤َِذ ثبًواٙ ّوػ٢، ثَ ٢ٛ أٓٞه ٙوٝه٣بد أٝ ؽبع٤بد رياٍ ّوػب، ٝام ٌُبٕ ًَ ٖٓ ٗبُزٚ ٓتٖ 

٣َٞؽ ُٚ اُزقِٔ ٜٓ٘ب، ٓٔتب ٣تئك١ اُت٠ رجتلٍ   رؼب٠ُ ٝهٛخ ك٢ األٓٞه اُؾبع٤بد اُٚوٝه٣بد ٌٓوٛب 

األؽٌتتبّ ٝاٗوتتالة األٝٙتتبع اُْتتوػ٤خ، كزقزتتَ األؽٌتتبّ ٝرزـ٤تتو اُْتتوائغ، ٝاُتتل٣ٖ ٝاُؾٔتتل هلل ٓؾلتتٞل ٓتتٖ 

«.اُزـ٤و
(45)

 

ٖٝٓ كزبٟٝ اُْ٘ٞى رِتي اُلزتبٟٝ اُزت٢ إٔتله ٓؾٔتل األٓت٤ٖ ُٝتل أؽٔتل ى٣تلإ اُغٌ٘ت٢
(46)

ثؼتل إٔ ٝعتٚ ا٤ُتٚ  

ٍئاٍ ػٖ آوأح ْٗيد ؿب٣خ اُْ٘ٞى ٝفوعذ ػٖ ث٤ذ ىٝعٜتب ٝلمرتٚ ٝثؼتل إٔ هعؼتذ ُج٤زتٚ أهبٓتذ ٓؼتٚ ّتٜوا 

ٝاما٣تتخ اَُِتتبٕ ثبه٤تتخ، ٝٝهؼتتذ ث٤ٜ٘ٔتتب ٣ٞٓتتب ْٓتتبعوح اٗزٜتتذ ثزجتتبكٍ اَُتتت ٝاُٚتتوة اُتت٠ كهعتتخ إٔ ثوتت٢ ثتتبُٔوأح 

رو٤ِتن أُتوأح أّ م ٝٛتَ ٣لتوم كت٢ مُتي ثت٤ٖ فلُٝ ك٢ ٕلؾخ اُؼ٘ن ٝك٢ اُنهاع، َٛ ٛتنا اُٖت٤٘غ ٣تئك١ اُت٠ 

اُو٣ٞخ ٝاُٚؼ٤لخ َٝٛ هٖل اُزؤك٣ت ثبُٚوة ْٓوٝع ك٢ ٛنا اُيٓبٕ أّ م.
 (47)

 

ٝأعبة ا٤ُْـ ػٖ ٛنا اَُئاٍ ْٓٔوا ػٖ ٍبػل اُغل ٓؾبٝم رؾو٤ن ٓ٘بٛ أَُؤُخ َٓزلزؾزب كزتٞاٙ ثج٤تذ ٓتٖ 

٠ إٔ اُْ٘ٞى م ٣َو١ ٓلؼُٞٚ ٝم رئافن أُوأح ثٚ ام ثؼل ٓواه٢ اَُؼٞك ٤َُل ػجل   ثٖ اُؾبط اثوا٤ْٛ ٓ٘ز٤ٜب اُ

رؾون ٖٓ اؽلٟ صالصخ أٓٞه ٢ٛ هك٘ اُغٔبع أٝ امٍزٔزبع أٝ اُقوٝط كٕٝ امٕ ٓتٖ اُتيٝط ٓتغ اُزؤًتل ٓتٖ أٗتٚ 

 هبٍ ك٢ ٓواه٢ اَُؼٞك: »هاٝكٛب ٝآز٘ؼذ، ٣وٍٞ ا٤ُْـ: 

 فٙ انفشع ذحقٛق يُاه أنفا ذحقٛق لهح لهٛٓا ائرهفا
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 ٛنا اُْوو ٌُض٤و ػيح ٝرٔبٓٚ:  -

 ٝٓب ً٘ذ أكه١ هجَ ػيح ٓب اُجٌب     ٝم ٓٞعؼبد اُو"""ِت ؽز٠ رُٞ"ذ

 اُز٢ ٓوِؼٜب: ٝٛٞ ٖٓ ه٤ٖلرٚ أُْٜٞهح 

 ف٤ِ""""٢ِ ٛنا هثغ ػيح كبػو""""""ال     ه٤ٌِٕٞٔب صْ اث٤ٌب ؽ٤ش ؽِذ

 .95ٓ  1971عٔؼٚ ّٝوؽٚ اؽَبٕ ػجبً كاه اُضوبكخ ث٤وٝد 
45
 ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُواعَ ثٖ أؽٔل ٍبُْ ك٢ ىا٣ٝخ ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ ثبٗٞاًْٞٛ ٝهل ٍجن اُزؼو٣ق ثٜب. -

46
ٛ"  ػبُْ ع٤َِ ٤ّٝـ ٓؾظوح كهً اُوولٕ ػ٠ِ ٝاُلرٚ ٝأفن ػتٖ اُؼالٓتخ ٍت٤ل أؽٔتل ُٝتل ثتبة  1325" – 1229ٕ اُغ٢ٌ٘ ٛٞ ٓؾٔل األ٤ٖٓ ُٝل أؽٔل ى٣لا -

أؽٌتبّ  أؽٔل ًٝنا ا٤ُْـ ٤ٍل أؽٔل اُؼ٢ِّٞ ُٚ ٓ٘ظٞٓبد ك٢ اُوولٕ ُٚ ٤ٖٗؾخ اُٚؼلبم ٝاهّبك األؿ٣ٞبم ٢ٛٝ ّتوػ ُٔقزٖتو ف٤ِتَ ُٝتٚ ًتنُي ٓ٘ظٞٓتخ كت٢

ُٜٔ٘ظ ٝهٍبُخ ك٢ ؽٌْ هٖو اُٖالح ّٝوػ ػ٠ِ اؽٔواه ثٖ ثٞٗٚ ك٢ اُ٘ؾتٞ ٝٓغٔٞػتخ ٓتٖ اُوٍتبئَ ٝاُلزتب١ٝ. اٗظتو روعٔزتٚ كت٢ اُوكح ّٝوػ ػ٠ِ ر٤ٌَٔ ا

 10ّ 1998ٓ، 1كزبٟٝ اُؼالٓخ ٓؾٔل األ٤ٖٓ ثٖ أؽٔل ى٣لإ رؾو٤ن ُٔواثٜ ثٖ اُوِجخ، ٌٓزجخ اؽ٤بم اُؼِّٞ، أُل٣٘خ أُ٘ٞحه ٛ 
47
 74ٓ: 1998 1ؽٔل ى٣لإ، رؾو٤ن أُواثٜ ثٖ اُوِجخ، ٌٓزجخ اؽ٤بم اُؼِّٞ، أُل٣٘خ أُ٘ٞهح، ٛجؼخ اُؼالٓخ ٓؾٔل األ٤ٖٓ ثٖ أفرأٖ  -



 

   

 

اُؼِخ اُز٢ رورت ػ٤ِٜب اُؾٌْ م ثتل إٔ رؾوتن كت٢ اُلتوع، ألٜٗتب ٓ٘تبٛ اُؾٌْت ).....( ٝاما روتوه ٛتنا كتبػِْ إٔ  ٣ؼ٢٘ إٔ

ٛم أٝ امٍتزٔزبع أٝ اُقتوٝط  اُْ٘ٞى م ٣٘ج٢٘ ػ٤ِٚ ؽٌْ ٖٓ األؽٌبّ ؽز٠ رزؾون اؽلٟ ٕٞهٙ اُضالصتخ اُزت٢ ٛت٢ ٓ٘تغ اُٞت

م ثؼلّ هلهح اُيٝط ػ٠ِ هكٛب ػٖ رِي اُؾبُخ ث٘لَٚ ٣ٝؼغتي ػ٘ٚت ٖٓ اُج٤ذ ثال امٕ، ٝم رضجذ ٝاؽلح ٖٓ اُٖٞه اُضالس ا

ى، اٗٔتب رَتوٜ ٗلوزٜتب ػِت٠ افز٤تبه اُجتبع٢  ثبُؾبًْ ٌٛنا كَو ػجل اُجبه٢ ُْٝ ٣وله ػ٤ِٜب )...( هتبٍ اُج٘تب٢ٗ اما ؽَٖت اُْ٘ٞت

و ٝاُِق٢ٔ ٝاثٖ ٣ٌٞٗ ٝػ٤ِٚ كهط ف٤َِ ٝاُوٝا٣خ األفوٟ أٜٗتب م رَتوٜ ٗلوزٜتب ثٚت ٝافزبهٛتب أُز٤ وت٢، هتبٍ ٝٛٞت األّٜت

ٝٗؾٞٙ ك٢ اُز٤ٙٞؼ.
(48)

 

ٝثؼل إٔ ث٤ٖ أٝعٚ اُلزٟٞ ٝمًو اُقالف اُٞاهك ك٢ ؽٌْ اُ٘بّي ػِن ػ٠ِ أَُؤُخ ٤ْٓواأ اُت٠ رَتبَٛ ثؼ٘ت اُؼِٔتبم 

 :ٍ اما »ك٢ اُلزٟٞ ٝاٍزؼغبُْٜ أؽ٤بٗب ٝػلّ رو٣ضْٜ، ؽز٠ ٣َزٞك٢ أَُووح اُوٚبئ٤خ أُوِٞثخ ٣ٝلهى أثؼتبك أَُتؤُخ، ٣وٞت

ٜ ػِت٠ اُيٝعتبد هجَت  ػِٔذ اْٛ ُتوىٝاط ثٔتب ٣َِت ٛنا ٣ؼ٢٘ ٓب رولّ ثبٕ ُي ر٤ْ٘ؼ٘ب ػ٠ِ ثؼ٘ ػِٔبم اُؼٖو ثَجت كزٞت

ى أُتوأح ًتنة، ؽزت٠ رؼغتي  ، ٝٗز٤غتخ ٛتنا إٔ ْٗٞت ى ػ٘تلٙ ٝػغتيٙ ػٖت هك أُتوأح ػ٘ٚت اُوكغ ُِوب٢ٙ ٝصجٞد مُتي اُْ٘ٞت

«.ىٝعٜب ػٖ هكٛب ث٘لَٚ ٝهٍُٞٚ ٝاُؾبًْ ألٗٚ كػٟٞ ػ٤ِٜب
(49)

 

٣ٝقزْ كزتٞاٙ ْٓت٤واأ اُت٠ إٔ اُٚتوة ٓوعتٞػ، كتبما ٓتب رؾوتن ٓتٖ اُْ٘تٞى ثٔتب م ٣تلع ٓغتبم ُِو٣جتخ ٝاُْتي 

اما رؾوتن اُْ٘تٞى ثٔتب هتلٓ٘بٙ »كؤه٠ٖ ٓب ٣ٌٖٔ اٗياُٚ ثبُٔوأح ٖٓ اُؼل٣ٞخ ٛٞ هك اُٖلام ٍٝتوٞٛ اُ٘لوتخ، ٣وتٍٞ: 

ٕ امئزٔتبٕ ػ٤ِٜتب ٝم ٙتوثٜب، أٓتب كبُن١ ٣ٌٖٔ ٓتٖ أؽٌبٓتٚ كت٢ ٛتنا اُيٓتبٕ ٛتٞ هك اُٖتلام ٍٝتوٞٛ اإلٗلتبم أل

اُٚوة كِوٍٞ ف٤َِ: "إ لٖ اكبكرٚ" ٝأُْبٛلح رلٍ ػ٠ِ أٗتٚ ٣ي٣تل اُلَتبك، ؽزت٠ ٣ؾٖتَ ٓ٘تٚ ٓتب م ٣وتله ػِت٠ 

هكٙ ام ثبُلوام ٝاُزجبؿ٘، ٝأُوِٞة فالف األٓتو٣ٖ، أٓتب امئزٔتبٕ كِزٖتو٣ؼ ػجتل اُجتبه٢ ٍٝتِٔٚ اُج٘تب٢ٗ ثتؤٕ 

ٜب أٝ فبُؼب ُٚ ث٘ظوٛٔب ٓؾِٚ، إ اٍزٞد أُِٖؾخ ك٢ األٓو٣ٖ م إ رؼ٤ٖ ٓب ثٚ هٍٞ ف٤َِ ٝثبُؼٌٌ ائزٔبٗٚ ػ٤ِ

«.أُِٖؾخ
(50)

 

ٝثنُي ٗؼِتْ إٔ اُْ٘تٞى لتبٛوح اعزٔبػ٤تخ فو٤توح، ٣٘جـت٢ إٔ ٣تزْ اُزؼبٓتَ ٓؼٜتب ثؾٌٔتخ ٝؽتنه، ك٤ً٘وِتن  كت٢ 

ُؼ ٝامؽزواّ، ك٢ عتٞ ٓتٖ اُضوتخ ٓؼبُغزٜب ٖٓ اُزٞع٤ٜبد اُوول٤ٗخ اُلاػ٤خ ا٠ُ األُلخ ٝامَٗغبّ، ٝاُوب٤ٙخ ثبُزٖب

ٝاُزلبْٛ ٣ؼزٔل اُزْبٝه ٝاُزوا٢ٙ، ثؼ٤لاأ ػٖ أٍب٤ُت اُْزْ ٝاَُجبة ٝأكب٤ٖٗ اُٚوة ٝاُؼزبة؛ كبُوولٕ هل اػزٔل 

ك٢ ٛنا اُغبٗت ٖٓلٞكخ روارج٤خ رؼزٔل عِٔخ ٖٓ اإلعواماد اُغبكح ر٘وِن ٖٓ اُٞػظ ٝاُزٞع٤ٚ ٝاإلهّتبك ُزؼتوط 
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 75أُوعغ اَُبثن، ٓ  -

49
 أُوعغ اَُبثن ٝاُٖلؾخ. -

50
 76أُوعغ اَُبثن، ٓ  -



 

   

 

كت٢ األف٤تو اُت٠ اُزؤك٣تت ثٕٞتلٚ ؽتال ٜٗبئ٤تب ٓوعٞؽتب م ٣ِغتؤ ا٤ُتٚ ام كت٢ ؽتبمد  ػ٠ِ اُٜغتو ٝاُيعتو، ٓ٘ز٤ٜتخ

 اُٚوٝهح اُوٖٟٞ ػ٘لٓب رَ٘ل األثٞاة ٝرزؼنه األٍجبة.

 َٕاصل انثذاَح ٔانرغًٍٛ: -أ

ّ اُ٘بً؛ ام رؼ٠٘ ثْئٕٝ أَُ٘خ ٝٗوٖل ثٜب ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلزب١ٝ ٝص٤وخ اُِٖخ ثبُٔوأح ٝؽ٤بح أُغزٔغ ٝٛٔٞ

ٝى٣بكح ؽغْ أُوأح ٝٙقبٓخ أػٚبئٜب، ٍٝ٘وًي ثٌَْ فبٓ ػ٠ِ صالصخ ٓٞٙٞػبد ٜٓ٘ب رؼ٠٘ ثوٕل اُ٘ٞاىٍ 

أُزؼِوخ ثضالصخ ٖٓوِؾبد ؽَب٤ٗخ رٔضَ عبٗجتب ٓتٖ فٖٕٞت٤خ أُغزٔتغ اُْت٘و٤و٢ ٝر٤ٔتيٙ، ٝٛتنٙ أُٖتوِؾبد 

ٕ ٛتنٙ أُٖتتوِؾبد رتورجٜ ثز٘تتبٍٝ األؿن٣تخ ٝأُْتتوٝثبد، ٛت٢: "ٌٝٗبُتٚ، اُزتتجالػ، ُؾَتبٕ" ٝٓتتب ٓتٖ ّتتي كت٢ أ

ٝفبٕخ األُجبٕ ٝاُِؾّٞ ك٢ اُـبُت األػْ، ُنُي عٔؼ٘بٛب رؾذ ػ٘ٞإ "ٗٞاىٍ اُجلاٗخ ٝاُز٤َٖٔ" ٍٝ٘ؼوٗ ُٜنٙ 

 أُٖوِؾبد اُـنائ٤خ ك٢ ٓب ٣ؤر٢:

1- :ّْ ََْكانَ َٔ 

خ ٓزِٖخ ثٜبم اٌَُذ ؽَب٤ٗخ ػب٤ٓخ، ٢ٛٝ ثٞاٝ ٓلزٞؽخ ٕٝٗٞ ٍبً٘خ ًٝبف ٓ٘ؼولح كبه٤ٍخ ثؼلٛب مّ ٓلزٞؽ

٢ٛٝ ػجبهح ػٖ ر٘بٝة ػ٠ِ اإلٛؼتبّ ٝرؾٔتَ ُزٌتب٤ُق اُٞعجتبد ُٝتٞاىّ اُزـن٣تخ ٙتٖٔ رؼبهتل اعٔتبػ٢ ٝرْتبهٛ 

اُيا٢ٓ، كززلن عٔبػخ ٓؾتلٝكح اُؼتلك ػِت٠ إٔ ٣وتّٞ ًتَ ٝاؽتل ٓتْٜ٘ ٣ٞٓتب ثتنثؼ ّتبح ٝرٞى٣ؼٜتب ث٤تْٜ٘ ثبَُت٣ٞخ أٝ 

ثْٜ ع٤ٔؼب، ٝإ ّبإٝا ىاكٝا كٝهح صب٤ٗخ أٝ صبُضخثبؽٚبه ٝعجخ عبٛيح ؽز٠ رٔو اُلٝهح 
(51)

، ٝٛت٢ أٗتٞاع ًض٤توح 

ٜٓ٘ب ٓب ٣قزٔ ثبُوعبٍ ٜٝٓ٘ب ٓب ٣قزٔ ثبَُ٘بم، ٝهل ر٘بٍٝ ؽٌٜٔب ٗقجخ ٓتٖ ػِٔتبم اُوتّٞ ٓ٘جٜت٤ٖ اُت٠ عٞاىٛتب 

ؽتت٤ٖ هعؾتتٞا ؽوٓزٜتتب اما رـ٤تتت ّتتوٛ ٓتتٖ ٛتتنٙ  اما ٝهؼتتذ ٌٓبهٓتتخ َٝٓتتبٓؾخ، ٝهٞثِتتذ اُْتت٤بٙ هجتتَ اُتتنثؼ. كتت٢

اُْوٝٛ، ُٝؼَ أهلْٜٓ ر٘بٝم ُِٔٞٙٞع ٛٞ اثٖ األػِٔ اُن١ ٣جتلٝ أٗتٚ إٔتله ثْتؤٜٗب كزتٟٞ رغ٤يٛتب. ٝمُتي ٓتب 

أّبه ا٤ُٚ ٤ٍل١ ػجل   ثٖ اُؾبط اثوا٤ْٛ ك٢ هٍبُزٚ أُزؼِوخ ث""ٌٝٗبُخ"، ؽ٤ش اٍزؼوٗ هأ٣ٚ ٤ُوك ػ٤ِٚ هتبئالأ: 

زبه ثٖ األػِٔ ُٜب َٓزلم ثلؼَ اُٖؾبثخ م ك٤ُتَ ػ٤ِتٚ ُزجبػتل ٓوٖتلٖٛ ػتٖ ٓوٖتلْٛ"."كزغ٣ٞي اثٖ أُق
(52)

 

ٝاصو مُي رظٜو عٜٞك اثتٖ اُؾتبط اثتوا٤ْٛ أُز٤ٔيح..ٝرزغِت٠ كت٢ هٍتبُخ ٍتووٛب ٙتٖٔ ٛتنا أُٞٙتٞع، ٍتٔبٛب 

ٓخ ٓتٖ اإلصتْ ٝاُ٘غتبح "رؾو٣و أُوبُخ ك٢ رؾو٣ْ ٌٝٗبُخ". ٝهل اٍزلزؾٜب ثبُٖ٘ؼ ٝامهّبك، ٗبٕؾبأ ُٖٔ أهاك اَُال
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ْت٘بٛب ّٝتبٛلٗبٛب، ُتنُي ثتنُ٘ب عٜتلا كت٢ اُزؼو٣تق ثٜتب ٛنا اُزؼو٣ق ٛٞ ٓؾبُٝخ ٓ٘ب ٓزٞاٙؼخ ُِزؼو٣ق ثٜنٙ اُظبٛوح أُؼوٝكخ ٝأُزلاُٝخ ك٢ ثالكٗب، ٝهل ػ -

 ٝاٙؼ٤ٖ ُٜب ٛنا اُؾل ؽَجٔب ثلا ُ٘ب.
52
 . ثلٕٝ مًو كاه اُْ٘و.362ٓ  ،2002 ،اُوجؼخ األ٠ُٝ ،كزبٟٝ ٤ٍل١ ػجل   ثٖ اُؾبط اثوا٤ْٛ -



 

   

 

ٖٓ اُٖلوبد اُقبٍوح إٔ ٣جزؼل ٗٔبمط ٌٝٗبُتخ أُزلاُٝتخ كت٢ اُتجالك... ٓج٤٘تب ُِ٘تبً ٕت٤ـٜب أُجبؽتخ. ٣وتٍٞ: "ٝٓتٖ 

أهاك اَُالٓخ ك٤ِغٔغ اُوؼبّ ٝاإل٣لاّ ٝإٔ رز٠ُٞ ٛجقٚ ٝاؽلح ٝم كوم ك٢ عٞاى مُي ثت٤ٖ اُوعتبٍ ٝاَُ٘تبم".
(53)

 

ْ عٔتغ األىٝاك ٤ًٝتق أٗتٚ ًتبٕ ٓتٜ٘ظ اَُتِق اُٖتبُؼ، ٣وتٍٞ: "هتبٍ اثتٖ ٣ٝؼوت مُي ثٌالّ ثؼ٘ اُلوٜبم ك٢ ؽٌت

عٔبػخ ٝهل ر٘بٛل اُٖبُؾٕٞ ٖٓ اَُِق ٝاُز٘بٛل إٔ ٣قوط ًتَ ٝاؽتل ٓتٖ اُوكوتخ ّت٢م ٣لكؼٞٗتٚ اُت٠ هعتَ ٓتْٜ٘ 

٣٘لن ػ٤ِْٜ ٣ٝؤًِٞٗٚ ع٤ٔؼب.
(54)

صْ ٣ْوع ك٢ ّتؤٕ رلبٕت٤َ "ٌٝٗبُتخ" ٓج٤٘تبأ اُٖت٤ؾ أُٔ٘ٞػتخ ٜٓ٘تب ٝٓج٤٘تب ٍتجت  

اما اعزٔؼٞا ػ٠ِ إٔ ٣قوط ًَ ٝاؽل ْٜٓ٘ ٛؼبٓبأ ٓتٖ ػ٘تلٙ ألٕتؾبثٚ ٣ٞٓتب؛  –٣ؼ٢٘ اُوكوخ  –ؼٜب ٣وٍٞ: "اْٜٗ ٓ٘

ألٗٚ ث٤غ ٛؼبّ ثوؼتبّ ٓتٖ ؿ٤تو ٓ٘تبعيح،  –٣ؼ٢٘ أُؼبٝٙخ  –كبُظبٛو أٗٚ م ٣غٞى اما ًبٕ ػ٠ِ ٍج٤َ أٌُب٣َخ 

ثؤً ثٚ". ُِٝغَٜ ٝاُـوه "ٝأٓب اما كؼَ ػ٠ِ ٍج٤َ أٌُبهٓخ ٝأُوب٣جخ كال
(55)

 

ٝاصو مُي، ٣ئًل ا٤ُْـ إٔ ٓتٜ٘ظ أُوب٣جتخ ٝأَُتبٓؾخ ٛتٞ ٓتٜ٘ظ اُٖتؾبثخ كوتل هٟٝ َٓتِْ ػتٖ ػجتل   ثتٖ 

هثبػ هُٞٚ: "ًبٕ ًَ ٝاؽل ٓ٘تب ٣ٖت٘غ ٛؼبٓتبأ ألٕتؾبثٚ كٌتبٕ ٗتٞثز٢)...( اُؾتل٣ش"
(56)

. ٝهتل ػِتن اُووٛجت٢ كت٢ 

ٌبهٓخ ٝاُزجوى، ثبُٔآًِخ م ػ٠ِ عٜخ أُؼبٝٙخ ّوؽٚ َُِْٔ ػ٠ِ ٛنا اُؾل٣ش هبئال: "إ ٛنا ًبٕ ػ٠ِ عٜخ أُ

ٝأُْبؽخ، هبٍ ا١ُٝٞ٘ ٝٛنا م رْزوٛ ك٤ٚ أَُبٝاح ك٢ اُوؼبّ، ٝإٔ م ٣ؤًَ ثؼْٜٚ أًضو ٖٓ ثؼ٘، ٣ٝغٞى إٔ 

رقزِق أٗتٞاع اُوؼتبّ، ٌُتٖ ٣َتزؾت اصتبه ثؼٚتْٜ ثؼٚتب".
(57)

ٝٓتٖ ا٥صتبه أُزولٓتخ ٣َتز٘زظ ٛتنا اُؼِت١ٞ ؽوٓتخ  

٤ُِٖؾ اُز٢ ًبٗذ ٓزلاُٝخ ػٖ اَُِق هٙٞإ   ػ٤ِْٜ صْ ُٔب هل ٣ٖؾجٜب ٖٓ أُؾظٞهاد "ٌٝٗبُخ" ٝٓـب٣ورٜب 

اُز٢ ر٘وِٜب ٖٓ اُغٞاى ا٠ُ اُؾوٓخ ٖٝٓ اإلثبؽخ اُت٠ أُ٘تغ.، ٣وتٍٞ: "كؼِتْ ٓتٖ ٛتنا إٔ ٌٝٗبُتخ ؽتواّ ام أُوٖتٞك 

ت، ٝٓيهٖ ػوٜٙب ٝهثٔب ٓيهٖ ك٤ٜب أُؼبٝٙخ، ألٕ ٖٓ ُْ رلؼَ ٓضَ ٓب كؼِذ ٖٓ هجِٜب أٝ أًضو ػ٤جزٜب أّل اُؼ٤

ىٝعٜب، كؤ١ ٓؼبٝٙخ ثؼل ٛنا. ٝاُٖؾبثخ ٖٓ ٕ٘غ ْٜٓ٘ ٛؼبٓب ؿ٤و ِٓزلذ اُت٠ أُؼبٝٙتخ إٔتال، ٛتنا ثتبُ٘ظو 

ا٠ُ ٌٝٗبُخ، أٓب ثبُ٘ظو ا٠ُ ػٞاهٜٙب أُالىٓخ ُٜب ٓتٖ اُـ٤جتخ ٝا٤ُٔ٘ٔتخ ّٝتزْ ثؼت٘ ثؼٚتب ٝاُزلتبفو ٝاُزٌتبصو، 

كؤٓو م ٣ٕٞق ٤ٍِٝٝخ اُؾواّ ؽواّ"
(58)

صْ َٖٗ ا٠ُ عٜل ٓؾ٘٘ ثبثٚ ثٖ اػج٤ل اُتل٣ٔب٢ٗ .
(59)

اُتن١ ؽتوه كت٢  

ؽٌْ "ٌٝٗبُتخ" كزتٟٞ ٝاٙتؾخ ٣وتٍٞ: "ٝأٓتب ٌٝٗبُتخ كتؤٗٞاع ًض٤توح؛ ٜٓ٘تب ٓتب ٣غتٞى ٝٛتٞ افتواط ّت٤بٙ أٝ ثوتواد 

ْٓزوى ك٤ٜب أهثبثٜب هجَ اُنثؼ، كزٌٕٞ ًتَ ٝاؽتلح ٌِٓتب ُغٔت٤ؼْٜ صتْ ٣وزَتٕٔٞ اُِؾتْ ثٔواٙتبح أٝ هوػتخ ٓؼزلُتخ، 
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 359أُوعغ اَُبثن ٓ  -

54
 أُوعغ اَُبثن ٝاُٖلؾخ. -

55
 360أُوعغ اَُبثن ٓ  -

56
 أُوعغ اَُبثن ٝاُٖلؾخ. -

57
 361أُوعغ اَُبثن ٓ  -

58
 262أُوعغ اَُبثن ٓ  -

59
ٛتت"( كو٤تتٚ ٓزٚتتِغ كػتتب اُتت٠ ٖٗتتت اإلٓتتبّ ٝاهبٓتتخ اُلُٝتتخ ٝػٔتتَ عٜتتلٙ ػِتت٠ روج٤تتن اُؾتتلٝك اُْتتوػ٤خ 1277-1185ٛتتٞ ٓؾتت٘٘ ثبثتتٚ ثتتٖ اػج٤تتل اُتتل٣ٔب٢ٗ ) - 

ػ٠ِ ٓقزٖو ف٤َِ ثبإلٙبكخ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلزب١ٝ  ٝاألٗظبّ ٝثؼت٘ األّتؼبه ٝأُوبٓتبد. ثبُزؼبٕٝ ٓغ األ٤ٓو ٓؾٔل ُؾج٤ت ُٚ ٓئُلبد ٜٓ٘ب ٤َٓو اُغ٤َِ 

 282ٓ  ،2أُغٔٞػخ اٌُجوٟ مثٖ اُجوام ٓوعغ ٍبثن ط



 

   

 

ب ٓب م ٣غٞى ام إٔ رلػٞ اُؾبعخ ا٤ُٚ، ٝٛٞ إٔ ًَ ٝاؽل ٣ؤر٢ ثْتبٙ ٣ٝتنثؾٜب كت٢ ٣ٞٓتٚ، ألٗتٚ ٓتٖ ث٤تغ اُِؾتْ ٜٝٓ٘

ثبُؾ٤ٞإ ٝك٤ٚ ٛؼبّ ثوؼبّ ٓتئفو"
(60 .)

صتْ ٣قتزٔ ر٘تبٝة اَُ٘تبم ػِت٠ اإلٛؼتبّ ثلزتٟٞ فبٕتخ ٓئًتلا ٓ٘تغ مُتي 

ٓؤكٝٓب، ألٗٚ ٛؼبّ ثوؼبّ ٓئفو، ٝم  ٝؽوٓزٚ ٣وٍٞ: "ٝٓٔب ٣ٔ٘غ رلاٍٝ اَُ٘بم ث٤ٜٖ٘ ًَ ٝاؽلح رٖ٘غ ُٜٖ ػ٤ْب

٣ج٤ؼ مُي فِٜ ىهٝػٜٖ صْ ٣قِوٖ اإلكاّ ًَ ٣ّٞ ُزؤف٤و اإلكاّ ػٖ اُوؼبّ ٝ  رؼب٠ُ أػِْ" ٝهل ٗظْ ٛنٙ اُلزٟٞ 

ى٣ٖ ثٖ اُغٔل ا٤ُلا٢ُ
(61)

ٓلٖال ّؤٜٗب ٣وٍٞ 
(62)

: 

 مهيييييييييييو انطعييييييييييياو فييييييييييياَع قيييييييييييذ جييييييييييياصا

 يغييييييييييييييييييييييييأنح نًانيييييييييييييييييييييييي   هٛييييييييييييييييييييييييح

 ٔإٌ ذقاتهييييييييييييييييييد َعيييييييييييييييييياض ٔاؽييييييييييييييييييرش 

 ييييييييييييع ذيييييييييييشاك ٔالريييييييييييذال ٔاقرغيييييييييييًٕا

 ٔانحيييييييييم فيييييييييٙ "َٔكيييييييييال" عيييييييييذ تاتيييييييييّ

 

 نيييييييييييييييذٖ اإليييييييييييييييياو يانييييييييييييييي  جيييييييييييييييٕاصا 

 ٚييييييييييييييييييييييذلَٕٓا  اجٛييييييييييييييييييييييح كهٛييييييييييييييييييييييّ

ََْكاَل" ذيييييييييييييش  َٔ  فٛٓيييييييييييييا كؾيييييييييييييٛاِ ن ييييييييييييي "

 ٔقشليييييييييييييح ذغيييييييييييييذ أتيييييييييييييٕاب ان يييييييييييييذال

 نهعييييييييييييييٛؼ نهُغييييييييييييييا يحييييييييييييييُل تاتييييييييييييييّ

 

ٝهل عٔغ ٓؾٔتل ُٓٞتٞك ثتٖ أؽٔتل كتبٍ أٍُٞت١ٞ
(63)

هٍتبُخ ٓل٤تلح كت٢ ّتؤٕ "ٌٝٗبُتٚ"، ٓج٤٘تب ؽٌٜٔتب ٝأهتٞاٍ  

اُؼِٔبم ك٤ٜب، ٣وٍٞ: "أٓب ثؼل ٝكو٘ب   ٝا٣بى كول ػٔذ اُجِٟٞ ث""ٌٝٗبُٚ" ك٢ ٛنا اُووتو ُؼٔتّٞ اُؾبعتخ ا٤ُٜتب ُلوتل 

أٍتتٞام اُوؼتتبّ... ك٘وتتَ اثتتٖ اُؾتتبط أٗتتٚ ٣غتتٞى إٔ ٣قتتوط ًتتَ ٝاؽتتل ٓتتٖ اُوكوتتخ ّتت٤ئب ٣لكؼٞٗتتٚ ُوعتتَ ٣٘لتتن ػِتت٤ْٜ 

ًِٞٗٚ... ٝاُظبٛو أْٜٗ إ اعزٔؼٞا إٔ ٣قوط ًَ ٝاؽل ٛؼبٓب ٖٓ ػ٘لٙ ألٕؾبثٚ ٣ٞٓب عبى إ ًبٕ ػ٠ِ ٍج٤َ ٣ٝؤ

أٌُبهٓخ ٝأُوب٣جخ ٣ٝؾوّ إ ًبٕ ػ٠ِ ٍتج٤َ أٌُب٣َتخ ٣ؼ٘ت٢ أُؼبٝٙتخ، ألٗتٚ ٛؼتبّ ثوؼتبّ اُت٠ أعتَ ُِٝغٜتَ 

ُِٝـوه".
(64)

 

خ، فبٕخ رِي اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اَُ٘بم ُٔب ٣ت٘غْ ػٜ٘تب صْ ٣َزوٍَ ٓؼيىا هأ٣ٚ ثؤهٞاٍ اُؼِٔبم ٓئًلا ؽوٓخ ٌٝٗبُ

ٖٓ ؿ٤جخ ٤ٔٗٝٔخ ٣وٍٞ: ".. ٝثٚ رؼِْ إٔ ٌٝٗبُخ ؽواّ ام اُوٖل ك٤ٜب أُؼبٝٙخ ألٕ ٖٓ ُْ رلؼَ ٓضَ اُزت٢ هجِٜتب أٝ 
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 5ك. ٓؾٔنٕ ثٖ أؽٔل ثٖ أُؾجٞث٢: اُجؼل اإلعزٔبػ٢ ك٢ اُ٘ٞاىٍ اُْ٘و٤و٤خ. ٓوبٍ ٓوهٕٞ ثؾٞىر٘ب ٓ  -

61
ٛ"( ػبُْ ع٤َِ ٝكو٤ٚ ٓلذ ٝٗظبٓخ ٓزجؾتو ُتٚ ٓئُلتبد ػل٣تلح ٜٓ٘تب ٗظتْ كزتبٟٝ ٓؾت٘٘ ثبثتٚ ٝٛو٣تن اَُتلاك اُت٠ 1358 -1277ٛٞ ى٣ٖ ثٖ اعٔل ا٤ُلا٢ُ ) -

أؽٔتل ثتٖ ٓؼوكخ اُٚبك ٝأٗظبّ ػل٣لح ك٢ ػِّٞ اُوولٕ اٗظو روعٔزٚ ك٢ ًزبة ٛو٣ن اَُلاك ك٢ ٓؼوكخ أٓو اُٚبك ُٖبؽت اُزوعٔتخ ٗلَتٚ رؾو٤تن ٓؾٔتنٕ ثتٖ 

 15ٓ  2006ٞاًْٞٛ أُؾجٞث٢ ٓوجؼخ أُ٘بهح ث٘
62
 5اُجؼل اإلعزٔبػ٢ ك٢ اُ٘ٞاىٍ اُْ٘و٤و٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  -

63
ٛ"( ػبُْ ع٤َِ ٝٓئُق ٓغ٤ل أفن  اُ٘ؾٞ ػٖ ٓؾٔل ػتب٢ُ ثتٖ ٍت٤ل١ اُؾ٤جِت٢  ٝاُلوتٚ ػتٖ 1323-1259ٛٞ ٓؾٔل ُٓٞٞك ثٖ أؽٔل كبٍ ا١ٍُٞٞٔ ا٤ُؼوٞث٢ ) -

ٝػٖ ٓؾٔل ٓقزبه  )أثٞٙ( ثٖ ؽج٤ت   ا٤ُؼوٞث٢، رغبٝىد ٓئُلبرتٚ اَُتجؼ٤ٖ ٝهتل رِوبٛتب اُ٘تبً ،ػ٘ت٢ ٝاُلٙ أؽٔل كبٍ ًٔب أفن ػٖ ٝاُلٙ ٓؾٔنٕ كبٍ ثٖ ٓزب٢ُ 

ٝٗظتْ أُزتواكف كت٢  ًض٤و ثبُزآ٤ُق ك٢ األفالم ٝا٥كاة اُلبِٙخ ٝرو٤ٜو اُوِٞة ٝرؤك٣ت األث٘بم ٖٝٓ أثوى ٓئُلبرٚ  ًلبف أُجزل١ كت٢ ك٘ت٢ اُؼجتبكاد ٝاُزؼجتل.

 262ٓ  2ٌُزبة هة اُؼب٤ُٖٔ ٝٓوٜوح اُوِٞة ٝٓؾبهّ اَُِبٕ ٝؿ٤وٛب.أٗظو أُغٔٞػخ اٌُجوٟ مثٖ اُجوام ٓوعغ ٍبثن ط اُوولٕ ٝثٖبئو اُزب٤ُٖ 
64
 ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ثبٗٞاًْٞٛ ٝهل ٍجن اُزؼو٣ق ثٜب. -



 

   

 

أكَٚ ػ٤ت ػ٤ِٜب أّل اُؼ٤ت، ٛنا ثبَُ٘خ ُناد "ٌٝٗبُٚ" أٓب ثبُ٘ظو ا٠ُ ػٞاهٜٙب اُالىٓخ ُٜب ٖٓ ؿ٤جخ ٤ٔٗٝٔتخ 

ْ ٝرلبفو ٝرٌبصو ثؤٓٞه م رٕٞق، ٤ٍِٝٝخ اُؾواّ ؽواّ.ّٝز
(65)

 

أٓب ؽ٤ٔلٙ ثٖ اٗغجبٕ
(66)

كول كَٖ ٛتٞ ا٥فتو اُوتٍٞ كت٢ ّتؤٜٗب ٓ٘جٜتب اُت٠ أٜٗتب ٙتوثبٕ: ٙتوة ٣ْتجٚ اُٜ٘تل  

)عٔغ األىٝاك( ٣ٝٔبصِٚ، ٝٛٞ عبئي، ٝٙوة لفو ٣وتغ ك٤تٚ اُـتجٖ ٝاُـتوه، ٝم ٣غتٞى ام ػِت٠ ّتوٛ أٌُبهٓتخ، 

٣وٍٞ
(67)

: 

ََْكيييييييييي  اَل قييييييييييذ ذيييييييييياذٙ لهييييييييييٗ مييييييييييشتٍَٛٔ

 أٌ ٚخهييييييييييييييييو انًغييييييييييييييييافشٌٔ انُفقيييييييييييييييياخ

 ٔانصيييييييييياَٙ ْييييييييييٕ يييييييييييا نييييييييييذُٚا اؽييييييييييرٓشا

 دٌٔ انرشقيييييييييييييييييييييييييييية أٔ انرؾييييييييييييييييييييييييييييٕح

 فٓيييييييييييييييييٕ يعيييييييييييييييييشٔح ٔرا ال ذح يييييييييييييييييشِ

ٕ صًَٓيييييييييييييييييا إرا اؽيييييييييييييييييرشٔا ؽيييييييييييييييييٛاِ  ٔج

 فييييييييييييييييتٌ ذكييييييييييييييييٍ ٔا ييييييييييييييييذج ذهفييييييييييييييييد

 

 ميييييييييشب ييييييييييٍ انُٓيييييييييذ تيييييييييذٌٔ ييييييييييٍٛ 

 نٓييييييييييييييييى ٔرا ٚ ييييييييييييييييٕص نهًشافقيييييييييييييييياخ

 إرا لهييييييييييٗ انًكاسييييييييييياخ قييييييييييذ جييييييييييشٖ

 إنييييييييييييييٗ ذًاشييييييييييييييم ففقييييييييييييييذِ ٚفيييييييييييييييٙ

 يُٓييييييا لهييييييٗ يييييييا تعنييييييٓى قييييييذ ؽييييييٓشِ

 ٔاؽيييييرشكٕا فًٛيييييا اؽيييييرشٔا ييييييٍ انؾيييييٛاِ

 ٚكييييييييٌٕ يييييييييُٓى يييييييييا يييييييييٍ انًقييييييييٛثح

 

ٝاُقالٕخ إٔ "ٌٝٗبُٚ" اما ًبٗذ ػ٠ِ ٛو٣وخ أٌُبهٓخ ٝأُوب٣جخ ٝهٞثِذ ٤ّبٜٛب هجَ اُنثؼ عبىد، ٝإ ُْ 

٣وغ مُي ٓ٘ؼذ، ٝهل ٗظْ ٛنا اُؾٌْ ك٢ ث٤ذ عبه ػ٠ِ األَُ٘خ ْٜٓٞه ٛٞ هُٞٚ
(68)

: 

 نييييييييييييييييى ذقاتييييييييييييييييم انؾييييييييييييييييٛاِ ٔ ٛييييييييييييييييس

 

 فانحيييييييييييييييم فيييييييييييييييٙ "َٔكانيييييييييييييييّ" ال أساِ 

 

ٝثتتتنُي ٗؼِتتتْ إٔ "ٌٝٗبُتتتٚ" لتتتبٛوح اعزٔبػ٤تتتخ ّتتتـِذ ثتتتبٍ اُلوٜتتتبم اُْتتت٘بهوخ، كَتتتؼٞا عٜتتتلْٛ اُتتت٠ رج٤تتت٤ٖ 

ؽٌٜٔتتتب، ٝهتتتل اٗزٜتتتٞا اُتتت٠ عٞاىٛتتتب كتتت٢ أًضتتتو اُؾتتتبمد؛ كٜتتت٢ امٕ ٓجبؽتتتخ ٌُٝتتتٖ ثْتتتوٛ إٔ ٣تتتزْ اُزَتتتب١ٝ ثتتت٤ٖ 

زوتتتبٍٝ ػِتتت٠ ثؼتتت٘ أٖٗتتتجبم ا٥فتتتو٣ٖ. صتتتْ إ ٌٝٗبُتتتخ اُقبٕتتتخ ثبَُ٘تتتبم اُْتتتوًبم ٣ٝ٘ؼتتتلّ اُـتتتجٖ ٝاُزؾب٣تتتَ ٝاُ

هتتل رؼتتوٗ ُٜتتب ػتتٞاهٗ ر٘وِٜتتب ٓتتٖ اُغتتٞاى اُتت٠ اُؾوٓتتخ ٝاُـ٤جتتخ ٝا٤ُٔ٘ٔتتخ ٝاُٖتتقت ٝاُزتتو٣ٝظ ُِْتتبئؼبد 

 ٝؿ٤و مُي ٖٓ أٗٞاع كٍٚٞ اُوٍٞ.

                                                           
65
 أُقوٞٛ اَُبثن ٗلَٚ. -

66
ح ٢ٛ آزلاك ُٔؾظوح ٤ّقٚ ٓؾٔنٕ كبٍ ثٖ ٓزب٢ُ ٝهتل أفتن ػ٘تٚ ًتَ ٓتٖ  ٛ" ػبُْ ع٤َِ ًبٕ ٤ّـ ٓؾظوح ًج٤و1329-1247ٛٞ ؽ٤ٔلٙ ثٖ اٗغج٘بٕ اُز٘لؿ٢  -

ك٢ ّتوػ هلتب ٗجتي  ٗبكغ ثٖ ؽج٤ت ثٖ اُيا٣ل، ٝاؽٔلٗبٙ ثٖ ؿالّ، ٝٓؾٔل ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أؽٔل ثٖ أٓـو، ُٚ ٓئُلبد ٜٓ٘ب اُلهه أُِوٞٛخ ك٢ اُلوٚ ٝٓي٣َ اُْي

٤ُْـ اُؾ٠َ٘ ٝٗوِخ ك٢ امهزٖبك اُجل١ٝ  ٝٗظْ ك٢ لكاة أُتزؼِْ اٗظتو روعٔزتٚ كت٢ أُغٔٞػتخ ٝأُب٢ّ ك٢ أؽٌبّ أُؼب٢ّ. ٝاُوٝٙخ اُـ٘ب ك٢ ّوػ ٤ٕٝخ ا

 88ٓ  ،2اٌُجوٟ مثٖ اُجوام ط
67
 28ٓ  ،اُؼب٢ُ ُِلهاٍبد ٝاُجؾٞس اإلٍال٤ٓخ أُؼٜل ،ٗظْ أُب٢ّ ك٢ أؽٌبّ أُؼب٢ّ ،ٓؾٔلٕ ثٖ اٌُج٤و -

68
 2010ـ ٣٘ب٣و ٓوبثِخ ٓؾٔل ثٖ ى٣ٖ ثٖ أُؾجٞث٢ ثبٗٞاًْٞٛ ثزبه٣ -



 

   

 

 انرثالح: -2

هح ثؼتلٛب ثتبم ٍتبً٘خ، ثؼتلٛب مّ أُتق،  ٕٞ ؿ٤تو ٝٛٞ ثبُزؼو٣ق رؼوجٚ رتبم ْٓتلكح ٌَٓٞت ثؼتلٛب ؽتبم ٓج٤٘تخ ػِت٠ اٌَُت

٤ٖ أُتوأح ؽزت٠ ٣تيكاك ٝىٜٗتب ٣ٝزٚتبػق ؽغٜٔتب، ٝمُتي ثبًواٜٛتب ػِت٠  ٓؼوثخ، ؽَب٤ٗخ ػب٤ٓخ، ٣ٝؼ٢٘ أُجبُـخ كت٢ رَٔت

اُوؼتتبّ ٝاُْتتواة أًضتتو ٓتٖت اُتتالىّ، ؽزتت٠ رٖتتجؼ ٙتتقٔخ اُغَتْت ثٚتتخ أُزغتتوك، ٝٛتٞت ٓتٖت ًٔتتبٍ ى٣٘تتخ أُتتوأح ٝعٔبُٜتتب 

ػ٘لْٛ
(69)

اىٙ ٜٝٓ٘تب اُْت٤ـ ٓؾٔتل أُتب٢ٓ اُتن١ هفٔت ك٤ٚت ، ٝهل افزِق اُؼِٔبم  ْٜ اُت٠ عٞت ك٢ ؽٌٔٚ؛ كنٛجذ ٛبئلتخ ٓ٘ت

ٍ: "ٖٝٓت اُؼتبكح اُزتجالػ اُتن١ ك٤ٚت ككتن اُِتجٖ ك٤ِؾتن  ٓزؼِال ثبُؾبعخ ا٤ُٚ، ألٗٚ ٖٓ رٔتبّ ى٣٘تخ أُتوأح ٝإتالػ ثتلٜٗب، ٣وٞت

ك ثتتبُِجٖ ُِؾبعتتخ، كٖتتالػ األثتتلإ  ثبُؾتتبع٢ ٌِٓٔتٚت كتت٢ ٛتتنٙ، ٝه٤بٍتتب ػِتت٠ اٍتتزؼٔبٍ اُوؼتتبّ كتت٢ اُؼتتبكاد ًبٕتتالػ اُغِتٞت

ه ثٔوبٕتتلٛب، ٝٛتتنٙ ٓتٖت اُؼتتبكح اُول٣ٔتتخ ك٤َزٖتتؾت اٍزٖتتؾبثب ٓوِٞثتتب اُتت٠ اُتتيٖٓ  ثٚتت٤بع ثؼت٘ت اُِتتجٖ أُٝتت٠ ألٕ األٓتٞت

أُؼزجو ك٢ ّوػ٘ب أٝ ّوع ٖٓ هجِ٘ب ًٝالٛٔب ًبف".
(70)

 

َٖٝٗ اُت٠ ؽج٤تت   ثتٖ اُيا٣تل
(71)

ؽٌتْ فتوٝط  اُتن١ ٗظتْ كت٢ ٓٞٙتٞع "اُزتجالػ" أث٤برتب أٝٙتؼ ٙتٜٔ٘ب 

أُوأح ٓغ اُوػبح ِٛجب َُِٔ٘خ ٝأٓال ك٢ اُٚقبٓخ ٣وٍٞ
(72)

: 

 ٔايُيييييييييييييع مشٔجٓيييييييييييييا ييييييييييييييع انشلييييييييييييياج

 ٔنييييييييييٕ نييييييييييّ نييييييييييى ذ ييييييييييذ إال أٌ يؾييييييييييد

 ٔنييييييييييى ذ ييييييييييذ يييييييييييا ٚييييييييييذفع اننييييييييييشٔسِ

 

 نطهيييييييييييية انؾييييييييييييحى لهييييييييييييٗ انعيييييييييييياداخ 

ييييييييع انشلييييييياج ٔأتييييييي  إٌ "ذًٛؾيييييييد"
(73)

 

 إال تٓييييييييييييييييز٘ انًؾييييييييييييييييٛح انًييييييييييييييييزكٕسِ

 

أٓب ػ٠ِ َٓزٟٞ اُ٘ضو، كبٗٚ ٍوو كزٟٞ عٔغ ٜٙٔ٘ب أهٞاٍ اُؼِٔبم، ُْٝ ٣زقن ٖٓ اُزتجالػ ٓٞهلتب ٕتو٣ؾب ام 

إٔ ا٥هام اُز٢ أٝهك ٣لْٜ ٜٓ٘ب ٤ِٓٚ ا٠ُ رؾو٣ٔٚ، أٝ أٗٚ ػ٠ِ األهَ فالف األ٠ُٝ، ٝهل فزْ كزٞاٙ ثٔ٘ظٞٓخ ألؽٔل 

رؼتلاكا ٣جتلٝ أهتوة اُت٠ رو٤ٜتو اُوِتٞة، ٝري٤ًتخ ثٖ ػجل اُؼي٣ي اُٜالُت٢ ػتلك ٙتٜٔ٘ب ٍتِج٤بد اَُتٔ٘خ أُتنًٞهح 

                                                           
69
٢ اُزؼو٣تق ثٜتب ٛنا اُزؼو٣ق ٛٞ ٓؾبُٝخ ٓ٘ب ٓزٞاٙؼخ ُِزؼو٣ق ثٜنٙ اُظبٛوح أُؼوٝكخ ٝأُزلاُٝخ ك٢ ثالكٗب، ٝهل ػْت٘بٛب ّٝتبٛلٗبٛب، ُتنُي ثتنُ٘ب عٜتلا كت -

 ٝاٙؼ٤ٖ ُٜب ٛنا اُؾل ؽَجٔب ثلا ُ٘ب.
70
 ٢َِ ثبٗٞاًْٞٛ .ًزبة اُجبك٣خ ٤ُِْـ ٓؾٔل، ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ ٓؾٔل ٣ؾ٢ ثٖ ٤ٍل أؽٔل أُغ -

71
كٝك اُغٌ٘ت٢ 1364ٛٞ ؽج٤ت ثٖ ىا٣ل اُز٘لؿ٢ د  - ث٢ ٝػٖت ٣ؾظ٤ٚت ثٖت ػجتل اُٞت ك ثٖت أؽٔتل كتبٍ ا٤ُؼوٞت ٛ" كو٤ٚ ْٜٓٞه ّٝبػو ٓزٌٖٔ أفن ػٖ ٝاُلٙ ٝػٖ ٓؾٔتل ُٓٞٞت

ك ثٖت اُٞاصتن أُب٤ٌُتبٕ ٝإ ثٖت ٝػٖ ؽ٤ٔلٙ ثٖ اٗغج٘بٗب اُز٘لؿ٢  ًبٕ ٤ّـ ٓؾظوح رقوط ٜٓ٘ب اث٘بٙ ٓؾٔل ٗبكغ ٝأؽٔتلٝ ، ًٝتنُي ٓؾٔتل ػجتل   ثت ٖ اُجْت٤و ٝٓؾٔتل ٓؾٔٞت

اٍ َُت٤ل ػجتل   ثٖت اُؾتبط اثتوا٤ٛ ْ ثبإلٙتبكخ اُت٠ ٓغٔٞػتخ اُٖل٢ اُز٘لؿ٢ ُٚ ٓئُلبد ك٢ اُوولٕ ٜٓ٘ب ّوػ ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓخ ثٖبئو اُزب٤ُٖ ُٝٚ كت٢ اُلوٚت ٗظْت ٛتوك اُٚٞت

 82ٓ  ،2ام ط ٖٓ األٗظبّ ٝاُلزب١ٝ. اٗظو روعٔزٚ ك٢ أُغٔٞػخ اٌُجوٟ مثٖ اُجو
72
 ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ك٢ ٗٞاًْٞٛ ٝهل ٍجن اُزؼو٣ق ثٜب. -

73
ٌَ ثزبم ٓلزٞؽخ ٣ٝبم ٍبً٘خ ٤ْٓٝ ٓلزٞؽخ ٤ّٖٝ ٓلزٞؽخ ًنُي ثؼلٛب ربم اُزؤ٤ٗش كؼَ ٓب٢ٙ ك٢ اُؾَب٤ٗخ ٝٓؼ٘بٙ اإلٕبثخ ثؾَبٍت٤خ عِل٣تخ ػِت٠ ّت ر٤ْٔذ -

ُٔبٙت٤خ. ا رووؽبد ٝهْت ٖٝٓ أثوى ػالعٜب اإلًضبه ٖٓ أُؤًٞمد ٝأُْوٝثبد اُز٢ أُلزٜب ٛج٤ؼخ أُو٣٘ كت٢ ث٤ئزتٚ األٕت٤ِخ أ٣تبّ هتٞح عَتٔٚ ٕٝتؾخ ثلٗتٚ

 )ٛنا اُزؼو٣ق ٖٓ ػ٘لٗب ٝهل ػوٙ٘بٙ ػ٠ِ ثؼ٘ األ٤ّبؿ ا٤َُٖ٘ٔ أُز٤ٌٖ٘ٔ ٖٓ اُِٜغخ اُؾَب٤ٗخ كؤعبىٝٙ ٝروجِٞٙ ثوجٍٞ ؽَٖ ٝاُؾٔل هلل(.



 

   

 

اُ٘لًٞ ٓ٘ٚ ا٠ُ اُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ ٝاإلعبثخ ػٖ اُ٘ٞاىٍ ا٤ٓٞ٤ُخ، ٣وٍٞ: "أَُٖ ٛوأ ثؼل هٍٍٞ   ٠ِٕ   ػ٤ِتٚ 

ٍِْٝ ٝهبٍ ا١ُٝٞ٘ إ ػلٓٚ أكَٚ ثل٤َُ ٓب عوٟ ُؼبئْخ ه٢ٙ   ػٜ٘ب ك٢ هٖخ ؽٔتَ اُٖتؾبثخ هٙتٞإ   

ظٕ٘ٞ أٜٗب ك٤ٚ، هبٍ اُؾوبة ك٢ ثبة األٙؾ٤خ، اٗٚ ٣ؾتوّ اما أكٟ ُٚتوة أٝ ٙتوه ثبُغَتْ أٝ ػ٤ِْٜ ُٜٞكعٜب ٣

٤ٙبػخ ُِوؼبّ"
(74)

صْ ٣ؼيى ٛتنٙ اُلزتٟٞ ثٔووتغ ٓتٖ ٕٝت٤خ اُٜالُت٢ أٝٙتؼ ٙتٔ٘ٚ فوتو اُْتجغ ُٝتٞ ًتبٕ ٓتٖ  

اُوِتت ٝاإلكٓتبٕ  أُؤًٍٞ اُؾالٍ، ٓؼلكا ثؼل مُي عِٔخ ٖٓ أٙواهٙ اُجل٤ٗخ ٝاُل٤٘٣خ، ٖٓوؽب أٗٚ ٣لػٞ ا٠ُ هَتٞح

ػ٠ِ أُؼب٢ٕ، ٝاُت٠ امٗزظتبّ كت٢ مئؾتخ اٌَُتب٠ُ، ًٔتب ٣ْتغغ ػِت٠ اُزتٞا٢ٗ ػتٖ اُؼجتبكح اُؼجتبكح، ٣ٝلٚت٠ اُت٠ 

اُزغبٍتتو ػِتت٠ أُؾوٓتتبد، ىك ػِتت٠ مُتتي أٗتتٚ ٍتتجت ٓتتٖ أٍتتجبة اّتتزلاك اَُتتٌواد ٝاٗزوتتبٓ األعتتو ٝاُضتتٞاة، 

٣وٍٞ:
(75)

 

 فييييييييييييٙ ؽييييييييييييثع انًييييييييييييشء يييييييييييييٍ انحييييييييييييالل

 يييييييييييييييٍ را  قغييييييييييييييٕج انقهييييييييييييييٕب ْٔٛييييييييييييييا

 ٔيُييييييييييييييّ إعييييييييييييييشاع ان ييييييييييييييٕاسح إنييييييييييييييٗ

 ٔيُيييييييييييييّ إايييييييييييييشاء انُفيييييييييييييٕط تانكغيييييييييييييم

 ٔيُييييييييييييييييييّ فقييييييييييييييييييذ نييييييييييييييييييزج انعثييييييييييييييييييادِ

 ٔيُيييييييييييييييييّ أَيييييييييييييييييّ ٚيييييييييييييييييشٖ رسٚعيييييييييييييييييّ

 ٔيُييييييييييييييّ ؽيييييييييييييي م انقهيييييييييييييية ٔاألتييييييييييييييذاٌ

 ٔيُيييييييييييييّ فيييييييييييييالهى اؽيييييييييييييرذاد انغيييييييييييييكشاخ

 ٔيُييييييييييييييّ َققيييييييييييييياٌ انصييييييييييييييٕاب انثيييييييييييييياقٙ

 فٓيييييييييييييييزِ لؾيييييييييييييييشج ذكفيييييييييييييييٙ انًشٚيييييييييييييييذ

 

 لؾييييييييييييييشج يييييييييييييييٍ أقييييييييييييييث  انخقييييييييييييييال 

 داْٛييييييييييييييييييييييح نهغييييييييييييييييييييييانكٍٛ دْٛييييييييييييييييييييييا

يعقييييييييييييٛح اإلنييييييييييييّ ٔاْيييييييييييية اإلنييييييييييييٗ
(76)

 

 ذييييييشٖ انُعيييييياط أ هييييييٗ يييييييٍ لغييييييم  رييييييٗ

 ٔرا  داء يييييييييييييييييييٍ ٚقيييييييييييييييييية أتيييييييييييييييييييادِ

 ألكيييييييييييييييم ييييييييييييييييا  شييييييييييييييييد انؾيييييييييييييييشٚعّ

 ت ًعييييييييييييييييييييّ يييييييييييييييييييييٍ ؽاعييييييييييييييييييييع ٔداٌ

 لُييييييييييييذ انًًيييييييييييياخ ٔ هييييييييييييٕل ان ًييييييييييييشاخ

 فٛرخهيييييييييييييييييييييي  لييييييييييييييييييييييٍ انغييييييييييييييييييييييثا 

 ٔا يييييييييييييذج يُٓييييييييييييييا فٛكيييييييييييييي  تانًضٚييييييييييييييذ

 

َٝٗغَ ك٢ ٛنا أُوبّ هأ١ ؽ٠ٔ   ثٖ اإلٓبّ أؽٔتل اُْتو٣ق اُز٤ْت٤ز٢، كوتل ٓتبٍ اُت٠ عتٞاى رَت٤ٖٔ أُتوأح 

٠ ّوٛ أمو ٣ئك١ مُي ا٠ُ ارالف أُؤًٍٞ أٝ أُْوٝة، كول أثتبػ ُِٔتوأح إٔ رز٘تبٍٝ ٓتب ىاك ػِت٠ اُْتجغ ٌُٖٝ ػِ

٣غٞى ر٤َٖٔ اَُ٘بم ثٔب م ٣ئك١ ا٠ُ اكَبك اُوؼبّ. أٓب » ٓ٘ز٤ٜب ا٠ُ إٔ مُي ٖٓ رٔبّ اُي٣٘خ ًٝٔبٍ أُزؼخ، ٣وٍٞ: 

                                                           
74
 ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ك٢ ٗٞاًْٞٛ ٝهل ٍجن اُزؼو٣ق ثٜب. -

75
 أُقوٞٛ اَُبثن ٗلَٚ. -

76
 اإل٠ُ: اُ٘ؼْ. -



 

   

 

«ٓب ىاك ػ٠ِ اُْتجغ، كبُٖتٞاة عتٞاىٙ ألٗتٚ ٓتٖ ًٔتبٍ أُزؼتخ
(77)

ٝهتل ػتيٟ ٛتنا اُلتوع اُلوٜت٢ اُت٠ اُؾوتبة،  .

اٗظتو اُؾوتبة ػ٘تل هتٍٞ "ف٤ِتَ" ٝاُزـتب٢ُ »ٓؾ٤ال ا٠ُ ًالٓٚ ك٢ األٙؾ٤خ ٖٓ ّتوؽٚ ُٔقزٖتو ف٤ِتَ، ٣وتٍٞ: 

«.ك٤ٜب
(78)

 

ٖٝٗبكف كو٤ٜب ّ٘و٤و٤ب لفو ٛٞ ٓؾٔل كتبٍ ثتٖ ٓؾٔتنٕ األثٜٔت٢
(79)

ٓٞهلتب ٓؼزتلمأ ٓؾتنها ٓتٖ  ٣وتق ٓتٖ اُزتجالػ 

أُجبُـخ ك٤ٚ ٓؾَ٘ب اُؼيٝ ا٠ُ اُؾوبة ٣وٍٞ
(80)

: 

 ٔركييييييييييييش انحطيييييييييييياب فييييييييييييٙ األمييييييييييييا ٙ

 

 أال ٚ ييييييييييييييييييٕص فييييييييييييييييييادح "انرييييييييييييييييييثالح" 

 

٣ْت٤و ٙتٔ٘ٚ اُت٠ إٔ األٍتوح اُٖتل٣و٤خ اػز٘تذ ًض٤توا ثؼبئْتخ  ٝأًضو ٖٓ مُي ٗوق ػ٠ِ ث٤ذ ألؽتل اُْت٘بهوخ

ه٢ٙ   ػٜ٘ب ٤ٛٝؤرٜب ع٤َٔب ٝػو٤ِب ٤ًٍِٞٝب ُزلفَ ا٠ُ اُج٤ذ اُ٘ج١ٞ اُْو٣ق ػ٠ِ أؽَٖ ٤ٛئخ، ٣وٍٞ
(81)

: 

 ٔلٕن يييييييييييييييييد لائؾيييييييييييييييييح نرغيييييييييييييييييًُا

 

 ققيييييييييييييذ انيييييييييييييذمٕل إليييييييييييييياو األيُيييييييييييييا 

 

ر٘زول ٛنا اُزو٤ِل ٓنًوح أٗٚ ٣غوو ا٠ُ اُلزبح ٢ٜ٘ٗٝ ؽل٣ض٘ب ػٖ "اُزجالػ" ثؤث٤بد ٖٓ ٓ٘ظٞٓخ "لبٛوح اَُؾٞح" 

اُْوبم أًضو ٓٔب ٣َؼلٛب، ٓنًوح ثؤٕ ُٚ فوٞهح ٕؾ٤خ، ٝٛٞ م ٣قِٞ ٖٓ ٍوف ًنُي ٣وٍٞ
(82)

: 

 ٔنييييييييييييٛظ نهثُييييييييييييد الرييييييييييييشاك يطهقييييييييييييا

 فييييييييييييييٙ فييييييييييييييحح ٔؽييييييييييييييشح َٔفييييييييييييييظ

 ذشعيييييييييييييييييييهٓا األعيييييييييييييييييييشج نهرغيييييييييييييييييييًٍٛ

 ٔانقامييييييييييييٙ أ ًييييييييييييذ فييييييييييييال ن فييييييييييييالح

 أفرييييييييييييييٗ تًُييييييييييييييع را  فييييييييييييييٙ أتٛيييييييييييييياخ

 شليييييييييييياج"ٔايُييييييييييييع مشٔجٓييييييييييييا يييييييييييييع ان

 لهيييييييييٗ "انريييييييييثه " ٔكيييييييييى جيييييييييش انؾيييييييييقا 

 إٌ أسعيييييييييييهد ييييييييييييع مغيييييييييييٛظ انيييييييييييُفظ

 يييييييييييٍ دٌٔ  امييييييييييٍ فييييييييييٙ كييييييييييم  ييييييييييٍٛ

 إمشاجٓييييييييييييييييييييييا يُييييييييييييييييييييييع نهرييييييييييييييييييييييثالح

 يييييييييٍ مييييييييًُٓا انثٛييييييييد انؾييييييييٓٛش اٜذييييييييٙ

 نطهيييييييييييية انؾييييييييييييحى لهييييييييييييٗ انعيييييييييييياداخ"

                                                           
77
 2672/ 7وام اثٖ اُج انً ًٕلح انكثشٖ -
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 أُوعغ اَُبثن ٝاُٖلؾخ. -
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 ٓقوٞٛ ثؤؽل اٌُ٘ب٤ِٗ )أُغب٤ٓغ اُلو٤ٜخ( ثؾٞىر٘ب  ٛ٘ب ك٢ ٗٞاًْٞٛ. -

81
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ٝهل رؼوٗ ا٤ُْـ ٓؾ٘٘ ثبثٚ ثٖ ا٤ٖٓ ك٢ ٍٓٞٞػزٚ اُلو٤ٜخ أُؼوٝكتخ ثبُٔجبؽتش اُلو٤ٜتخ ُظتبٛوح اُزَت٤ٖٔ 

ٖٓ أؽٌبٜٓب ٝمُي ٓب أٝٙؾٚ هبئالٓج٤٘ب عِٔخ 
(83)

: 

 ٔققيييييييييييييذ ذغيييييييييييييًٍٛ انثُٛييييييييييييياخ جيييييييييييييائض

 

 فييييييييييييييييييال ذيييييييييييييييييي شى تييييييييييييييييييّ انع ييييييييييييييييييائض 

 

 إال إرا أدٖ إنيييييييييييييييييييييييييييييييييٗ فغييييييييييييييييييييييييييييييييياد

 
 

 هعييييييييييييييييييييياو أ أميييييييييييييييييييييش تاألجغييييييييييييييييييييياد

 

 ٔانغييييييييييييًٍ انًحًييييييييييييٕد يييييييييييييا ذٕعييييييييييييطا

 

 ال ييييييييييييا ييييييييييييٍ انغيييييييييييًٍ كييييييييييياٌ يفشهيييييييييييا 

 

 إر ذصقيييييييييييييم األجغييييييييييييياد فيييييييييييييٙ انحٛييييييييييييياج

 

 تيييييييييييييييييّ ٔذُيييييييييييييييييرٍ نيييييييييييييييييذٖ انًًييييييييييييييييياخ 

 

اُؾل٣ش ػٖ ٛنٙ اُظبٛوح ثٌبف ٓضٖٔ ٖٓ اُْؼو اُؾَب٢ٗ ُِؼالٓخ ؽج٤ت ثٖ اُيائل ٣وٍٞ ك٤ٚ ٝٗقزْ
(84)

: 

 اييييييييييييييييب  التيييييييييييييييبا  إكيييييييييييييييد ابييييييييييييييي  

 
 ا عيييييييييي   فييييييييييي  يخسيييييييييي   يييييييييين يسيييييييييي   

 
 الصييييييييييي ي  اع يييييييييييي  الضييييييييييي    ا ييييييييييين

 
 لجسييييييييييييييييييي    اظييييييييييييييييييي     ل  فييييييييييييييييييي  

 
 اصيييييييييييييحي  الح ييييييييييييي   عييييييييييييي د  إيييييييييييييي 

 
 صيييييييييييييييييييييحي  نقيييييييييييييييييييييا نقييييييييييييييييييييي   اه ذ 

 
 ي تيييييييييييييييييييييي ت ي  اف عيييييييييييييييييييييي   خييييييييييييييييييييييي 

 
 لحيييييييييييييي ا  ا  لهيييييييييييييي ا   يييييييييييييين عنيييييييييييييي  

 

ٝثنُي ٗؼِْ إٔ اُلوٜبم اُْ٘بهوخ ثنُٞا عٜلْٛ ك٢ ث٤بٕ اُؾٌْ اُْوػ٢ ُظبٛوح اُزجالػ، ؿ٤و أْٜٗ افزِلٞا ك٢ 

ّؤٜٗب ث٤ٖ اُؾوٓخ ٝاُغٞاى ٝك٢ ٗظوٗب أٗٚ ٣ِيّ اُوٖل ٝاُزٍٜٞ ك٢ ٛنا أُٞٙٞع؛ ك""اُزجالػ" عبئي ٖٓ ؽ٤ش 

هّبهزٜب، ؿ٤و أٗٚ ٣ِيّ ػلّ أُجبُـخ ٝأُـبمح ك٤ٚ ُٔب كل ٣٘غوو ػٖ مُي  أُجلأ؛ ألٗٚ ٖٓ ًٔبٍ ى٣٘خ أُوأح ٝرٔبّ

 ٖٓ ٙوه ك٢ اُغَْ ٝاٙبػخ ُِٔبٍ ٝؿ٤و مُي.

 نحغاٌ: -3

ثالّ ٌَٓٞهح ٝؽبم ٍبً٘خ ثؼلٛب ٤ٍٖ ثؼلٛب أُق ٓل ثؼلٛب ٕٗٞ ٍتبً٘خ ؿ٤تو ٓؼوثتخ، ؽَتب٤ٗخ، ُٝؼتَ إٔتِٜب 

ٔتتخ ػِتت٠ اَُتتٌٕٞ، ٝٛتتٞ ػ٘تتلْٛ ػجتتبهح ػتتٖ ّتتوام ُتتجٖ "اإلؽَتتبٕ" ثبُلٖتتؾ٠ كٕٞتتِذ ٛٔتتيح اُووتتغ ٝث٤٘تتذ اٌُِ

ؽالئت األٗؼبّ، ٝٛٞ ٓب ٣ياٍ ك٢ اُٚوع ُٔلح ٓؼ٤٘خ ٣ِيّ اُواػ٢ فالُٜتب إٔ ٣تلكغ ُِْٔتزو١ ُتجٖ كاثتخ ؽِتٞة أٝ 
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ػلك ٖٓ اُلٝاة ًَ ٤ُِخ أٝ ًَ ٣ّٞ ؽز٠ ر٘ز٢ٜ اُلزوح، ؽ٤ش ٣زؼبهلإ ػ٠ِ مُي ٣ٝزؼبٛلإ، ٝٛٞ ّبئغ كت٢ اُتجالك 

فبٕخ ٓ٘ووخ اٌُجِٚ )اُغ٘ٞة اُـوث٢(أُٞه٣زب٤ٗخ، 
(85)

ٝهل ر٘بُٝٚ اُلوٜبم ٝأكزٞا ثْؤٗٚ، ٝٓٔتٖ رؼتوٗ ُتٚ ؽ٤ٔتل  

ثٖ اٗغج٘بٕ اُن١ كَٖ اُوٍٞ ك٢ أؽٌبٓٚ ٓئًلاأ إٔ ٓب ًبٕ ٓ٘ٚ ثب٤ٌُٔبٍ كٜٞ عبئي اما رتٞكود ك٤تٚ ّتوٝٛ اَُتِْ، 

ٝأٓب ٓب ًبٕ ٓ٘ٚ عياكب كـ٤و عبئي ٣وٍٞ:
(86)

 

 ب ل كييييييييييييي   كيييييييييييي ن  يييييييييييي  إذا" لحسيييييييييييي ن"

 السييييييييييييييييييييي   شييييييييييييييييييييي    تيييييييييييييييييييي ف   إذا

 ف حظ ييييييييييييييي  جزافييييييييييييييي  شييييييييييييييي ا ه أ ييييييييييييييي 

 

 بحيييييييييييييييي   بيييييييييييييييي  بيييييييييييييييي   ال فهيييييييييييييييي  

 ن ييييييييي  بشييييييييي    القيييييييييب  فييييييييي   كييييييييي ن

 ليييييييييي  كيييييييييي ن الشيييييييييي     يييييييييين ب يييييييييي  إال

 

 ٝى٣بكح ػ٠ِ ٓب رولّ ػضوٗب ػ٠ِ أث٤بد ُجؼْٜٚ ٗظْ فالُٜب كزٟٞ مثٖ ٓزب٢ُ، ٜٓٚٔٞٗب إٔ اُلوٜبم اُْ٘بهوخ

رؼبِٓٞا ث٢ْم ٖٓ أُوٝٗخ ٓغ فٌٔ ٓتٖ اُوٚتب٣ب ماد اُقٖٕٞت٤خ اُْت٘و٤و٤خ، ٝاُزت٢ ٣جتلٝ أُ٘تغ ك٤ٜتب لتبٛوا، 

كؾُٞزٜب اإلًواٛبد امعزٔبػ٤خ ا٠ُ ٓجبؽبد، كزؼبِٓٞا ٓؼٜب ػِت٠ أٜٗتب ٗتٞع ٓتٖ امٍتزض٘بماد اُزت٢ ٣ِغتؤ ا٤ُٜتب كت٢ 

ٝٛنٙ اُوٚب٣ب ٢ٛ: "ثل٣ِخ، ٌٝٗبُخ، ُؾَبٕ، أؽٞاٍ اُٚوٝهح اُوٖٟٞ، ٖٝٓ أُؼِّٞ إٔ اُٚوٝهح روله ثولهٛب، 

اإلعبهح ثبُٔ٘لؼخ، اإلعبهح ثبُغيم ٓٔب ؽَٖ". ٝمُي ٓب أٝٙؾٚ اُ٘بلْ هبئال
(87)

 : 

 ٔالتيييييييييييييٍ يريييييييييييييانٙ انيييييييييييييٕنٙ أعيييييييييييييُذٔا

 

 ٔييييييييييييييييييييييٍ سٔاِ لُيييييييييييييييييييييّ ال ٚفُيييييييييييييييييييييذ 

 

 أٌ مًغيييييييييييح فيييييييييييٙ أسميييييييييييُا يح يييييييييييٕسج

 

 ٔال ٚثٛحٓيييييييييييييييييا عيييييييييييييييييٕٖ اننيييييييييييييييييشٔسج 

 

 "تييييييييييذَٚم" ٔ"َكيييييييييياَل" يييييييييييع اإل غيييييييييياٌ

 

 إجييييييييييييييييييييياسج انشلٛيييييييييييييييييييييأٌيصهٓيييييييييييييييييييييا  

 

 ٔالًييييييم لهييييييٗ َنييييييٕ٘ فخييييييز يييييييا  قييييييال

 

 ٔنيييييييييييييي  ستيييييييييييييييع أٔ َقييييييييييييييٛ  ييييييييييييييييصال 

 

ٝٗووأ أث٤برب ُٔؾٔل ُٓٞٞك ثٖ أؽٔل كبٍ ٓج٤٘ب فالُٜب عٞاى "ُؾَبٕ"ٓجوىا ٓبُٚ ٖٓ ّوٝٛ، ٝهل أٝعيٛب ك٢ 

ػ٠ِ ُجٜ٘ب ٌِٓبأ رؾل٣ل األعَ ٝرؼغ٤َ اُضٖٔ، ؽ٤ش ٣ئفن ٍبػخ اُؼول أٝ ثؼلٙ ثؤ٣بّ ه٤ِِخ، ٝإٔ رٌٕٞ اُلاثخ أُزؼبهل 

                                                           
85
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ُِجبئغ، ٝفزْ أث٤برٚ ثبإلّبهح ا٠ُ ٓب ٝهك ػٖ اُلوٜبم ٖٓ فالف ك٢ ُيّٝ رؾل٣ل ؽغْ ٤ُٖ اُْبح ٝٓولاه ؽالثٜب، 

٣وٍٞ
(88)

: 

 ال تييييييييييييييييييييييياط ٚاييييييييييييييييييييييييأ٘ تاإل غييييييييييييييييييييييياٌ

 

 إٌ ٔقيييييييييييييييع اإل غييييييييييييييياٌ فيييييييييييييييٙ اإلتييييييييييييييياٌ 

 

 فيييييييييييييٙ أييييييييييييييذ ال ٚيييييييييييييُقـ انيييييييييييييذسب إنيييييييييييييٗ

 

 تهٕاييييييييييييييييييّ ٔشًييييييييييييييييييٍ قييييييييييييييييييذ ل ييييييييييييييييييال 

 

 تاألمييييييييييييز  ييييييييييييٍٛ انعقييييييييييييذ قييييييييييييذ ؽييييييييييييشع أٔ

 

 تعيييييييييييييييييييييييييذ تأٚييييييييييييييييييييييييياو قهٛهييييييييييييييييييييييييييح سٔٔا 

 

 ٔانؾيييييييييييياء يهيييييييييييي  تييييييييييييائع ٔانخهيييييييييييي  فييييييييييييٙ

 

 لشفيييييييييييييييياٌ يقييييييييييييييييذاس  التٓييييييييييييييييا ٚفييييييييييييييييٙ 

 

ًٔتتتب ٖٗتتتبكف أث٤برتتتبأ أفتتتوٟ ُٔؾٔتتتل األٓتتت٤ٖ ثتتتٖ ٓؾٔتتتل ُٓٞتتتٞك، ٣َتتتزؼوٗ ٙتتتٜٔ٘ب ٛتتتٞ ا٥فتتتو عٞاٗتتتت 

ٓتتٖ أؽٌتتبّ ٛتتنٙ أُؼبِٓتتخ ٓج٤٘تتب ٕتت٤ـٜب أُقزِلتتخ اُزتت٢ رزتتواٝػ ثتت٤ٖ أُ٘تتغ ٝاُغتتٞاى، كٖتتوػ ثٔ٘تتغ اٍتتزئغبه 

بُِجٖ، ٝٗجتتٚ اُتت٠ عتتٞاى ّتتوام األُجتتبٕ كتت٢ اُٚتتوٝع ثْتتوٝٛ ٓتتٖ ث٤ٜ٘تتب: روتتل٣و اُِتتجٖ ثتتبُغياف ٓتتٖ األٗؼتتبّ ثتت

هجتتتَ اُجتتتبئغ، ٝاٗتتتلهاط اُلاثتتتخ أُْتتتزوٟ ُجٜ٘تتتب ٙتتتٖٔ ػْتتتوح ٓتتتٖ عَ٘تتتٜب، ٝػتتتلّ اُز٤٤ٔتتتي ُٜتتتب ٓتتتٖ ؿ٤وٛتتتب، 

ٝمُتتتي ٓتتتغ ٓؼوكتتتخ هتتتله اُِتتتجٖ أُؾِتتتٞة ٝرؾل٣تتتل أعِتتتٚ، ؽ٤تتتش ٣تتتئٖٓ اُتتت٘ؤ، ٣ٝ٘تتتلكغ اُـتتتوه، ٝٓتتتٖ ٛتتتنٙ 

وٝٛ ًتتنُي إٔ ٣تتلكغ أُْتتزو١ اُتتضٖٔ كتت٢ اُٞهتتذ، ٝهتتل فتتزْ أث٤برتتٚ ٓؾَتت٘ب اُؼتتيٝ اُتت٠ ًزتتبة ٝاُتتلٙ ٓؾٔتتل اُْتت

 ُٓٞٞك أُؼوٝف ث" "اُظلو" ٣وٍٞ:

 ٔيُيييييييييييييييييع اعييييييييييييييييير  اس ؽييييييييييييييييياج تيييييييييييييييييانهثٍ

 

 ٔتعيييييييييييييييّ دَٔٓيييييييييييييييا إرا  يييييييييييييييذ انيييييييييييييييضيٍ 

 

 تييييييييييييم جييييييييييييٕصٔا ؽييييييييييييشاءِ فييييييييييييٙ مييييييييييييشلٓا

 

 تؾييييييييييييييشه ذ ضٚيييييييييييييي  لهييييييييييييييٗ تائعٓييييييييييييييا 

 

 ٔاؽيييييييييييييييرشهٕا لؾيييييييييييييييشج ييييييييييييييييٍ جُغيييييييييييييييٓا

 

 نٓييييييييييييييييا تُفغييييييييييييييييٓا ٔلييييييييييييييييذو انًٛييييييييييييييييض 

 

 ٔٚعشفييييييييييييييييييييييييياٌ أٔجيييييييييييييييييييييييييّ انحيييييييييييييييييييييييييالب

 

 ٔأجييييييييييييييييييييييم ٚكييييييييييييييييييييييٌٕ را اقرييييييييييييييييييييييشاب 

 

 ٚييييييييييييي يٍ يُيييييييييييييّ انيييييييييييييُقـ فيييييييييييييٙ نثُٓيييييييييييييا

 

 ٔانًؾييييييييييييييرش٘ أعييييييييييييييهى فييييييييييييييٙ شًُٓييييييييييييييا 

 

 ٔؽييييييييييييييشلا فييييييييييييييٙ تٛعييييييييييييييّ ٔيييييييييييييييٍ َفييييييييييييييش

 

 نييييييييييشأ٘ را انحكييييييييييى ٚ ييييييييييذِ فييييييييييٙ ان فييييييييييش 

 

ٗظْ ث٤زب أٝٙؼ فالُٚ ؽٌْ ٓب ٣ولٓٚ اُوػبح ٖٓ ُجٖ األٗؼبّ اُز٢  ٝٗنًو ك٢ ٛنا أُوبّ ًنُي إٔ أؽل اُْ٘بهوخ

ثؾٞىرْٜ ُٖٔ ؽَ ثَبؽزْٜ ٖٓوؽب إٔ ٓبٌُب أػوٗ ػٖ اُزٖو٣ؼ ك٢ ٛنا اُلوع اُلو٢ٜ ٌٓزل٤تب ثؤٗتٚ م ٣ؼغجتٚ، 

 ٢ٛٝ ًِٔخ هل كْٜ ٜٓ٘ب ثؼ٘ كوٜبم أُب٤ٌُخ ٓؼ٠٘ اٌُواٛخ أٝ فالف األ٠ُٝ ٣وٍٞ:
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 عييييييييقٙ انشليييييييياج يييييييييٍ نقييييييييٕا يييييييييٍ نييييييييثٍ

 

 ييييييييييييييييشلٛٓى يانييييييييييييييي  "ال ٚع ثيييييييييييييييٙ" 

 

 :َٕاصل انضُٚح ٔانر ًٛم -ب

ٝهل ر٘بٍٝ اُْ٘بهوخ ٜٓ٘ب ػلح ٗٔبمط ٝػ٤٘بد كػزْٜ ا٠ُ ٓ٘بهْخ عِٔتخ ٓتٖ اُوٚتب٣ب اُلو٤ٜتخ، ُٝؼتَ ٓتٖ أثتوى 

رِي اإلٌّبمد اُز٢ ٛوؽذ ػ٤ِْٜ ك٢ ٛنا اُغبٗت ؽٌْ صوتت األمٗت٤ٖ، ٝؽٌتْ ٓتب ٣ؼتوف ثت" "اُْتو٣ٝوٚ" ًتنُي، 

 ك٢ ٓب ٣ؤر٢:ٍٝ٘ؼوٗ ُٜٔب 

  كى اعرخذاو "انؾشٔٚطح": -1

هجتتَ اُؾتتل٣ش ػتتٖ ؽٌتتْ ٛتتنٙ اُي٣٘تتخ أُزؼِوتتخ ثٕٞتتَ اُْتتؼو ٝأًتتبٍ ٓ٘ظتتو أُتتوأح ٝٛ٘تتلآٜب، ْٗتت٤و اُتت٠ إٔ 

ٛت٢ ػجتبهح ػتٖ هٍٞت٤ٖ ؽل٣تل٣ٖ ٓؼٌتٞك٤ٖ رِتٟٞ ػ٤ِٜٔتب فتوم ٓتٖ  -أٝ ٓب ٤َٔ٣ٚ ثؼْٜٚ "أًبكتٚ"  -"اُْو٣ٝوخ" 

٣وثوتبٕ ٓتغ إٔتٍٞ ّتؼو أُتوأح ثق٤تٞٛ ٣ضجزٜٔتب ػِت٠ اُتوأً، ٝٛت٢ ى٣٘تخ اُؤبُ أٝ ف٤ٞٛ أٝ أٍالى ٍتٞكام، صتْ 

رو٤ِل٣خ ًبٗذ ٓزلاُٝخ ثٌضوح ك٢ أُغزٔغ اُْ٘و٤و٢ اُول٣ْ، ٝهل افزِق اُؼِٔبم ثْؤٜٗب، كْٜٔ٘ ٖٓ ٓ٘ؼٜتب ٖٓتوؽب أٜٗتب 

كتوائ٘ ٖٓ إٔ٘بف َٕٝ اُْؼو ا٢ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ ّوػب، صْ اٜٗب ٣زؼنه ٓؼٜب أًبٍ َٓؼ اُوأً اُن١ ٣ؼل كو٣ٚتخ ٓتٖ 

اُٞٙٞم، ىك ػ٠ِ مُي ٓب اٗز٠ٜ ا٤ُٚ ثؼْٜٚ ٖٓ رْج٤ٜٜب ثؤٍ٘ٔخ اُجقذ اُز٢ ٝهك مٜٓب ٝاُزؾن٣و ٜٓ٘ب كت٢ اُؾتل٣ش. 

ْٜٝٓ٘ ٖٓ هبٍ ثغٞاىٛب ٓ٘ز٤ٜب ا٠ُ أٜٗب ى٣٘خ ُِٔوأح ٝأًبٍ ُٔ٘ظوٛب ك٢ٜ ٖٓ ؽَٖ اُزجؼَ ُِيٝط كال ٣َتزـ٠٘ ػٜ٘تب 

 ٢ ٓب ٣ؤر٢:ٍبػزئن، ٍٝ٘ٞهك ٗٔبمط ٖٓ لهام ٛن٣ٖ اُلو٣و٤ٖ ك

 :انقائهٌٕ تانحشيح ٔانًُع 

٣ٝؤر٢ ػ٠ِ هأً ٛئمم اٌُٖو١ ثٖ ٓؾٔل ثٖ أُقزبه اإل٣ل٣ِج٢؛ كوتل كٖتَ اُوتٍٞ كت٢ أٓتو ٛتنٙ اُقوهتخ ام 

أؽَٖ اُغتٞاة كت٢ ٍتئاٍ ٝهك ػ٤ِتٚ ٣َتزلز٢ ٕتبؽجٚ ػتٖ ؽٌتْ اُقت٤ٜ أٝ اُق٤تٞٛ، أٝ اُٖتٞف أٝ اُقوهتخ اُزت٢ 

عٞاثٚ ٓب ك٢ اَُٜ٘ٞه١ ػ٘ل هتٍٞ "ف٤ِتَ" ٝم ٣ت٘و٘ »ك ػ٤ِٚ هبئال: رغؼَ ك٢ هأً أُوأح أ٣غٞى مُي أّ م؟ كو

ٙلوٙ هعَ أٝ آوأح ٖٝٗٚ ثؼل ؽنف ٕله ًالٓٚ: ٝٛنا ًِٚ إ ًبٕ ٓوؼٖب ث٘لَٚ أٝ ثق٤تٞٛ ٣َت٤وح، ٝأٓتب ُتٞ 

ًضود ّؼوٛب ثْؼو ؿ٤وٛب أٝ ثٖٞف أٝ ف٤ٞٛ ًض٤توح، ػِت٠ لتبٛو اُْتؼو ُتْ ٣غتي أَُتؼ ػ٤ِتٚ ؽزت٠ ر٘يػتٚ، 

ٚ هبٍ ٠ِٕ   ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُؼٖ   اُٞإِخ ٝأَُزِٕٞخ ِٕٝٝٚ ثٔب ٣ْتجٚ اُْتؼو ؽتواّ هتبٍ ٓبُتي ألٗٚ ٓبٗغ ٝك٤



 

   

 

َٕٝٝ ًَ ٢ّم ٓٔ٘ٞع، ٝهبٍ ػجل اُٞٛبة ألٗٚ ؿوٝه ٝرل٤ٌُ، هتبٍ ثؼٚتْٜ ٣تلٍ ٛتنا هٖتو اُٜ٘ت٢ ػِت٠ ػتلّ 

«.اُؼِْ ثٚ، أٓب اما ػِْ اُيٝط ثٚ كال، ألٗٚ ٖٓ ثبة اُزغَٔ ٝاُزؾَٖ
(89)

 

ٛنا أُنٛت ا٤ُْـ ٓبم اُؼ٤٘٤ٖ ثٖ ا٤ُْـ ٓؾٔل كبٙتَ؛ كوتل ؽتوه كزتٟٞ ثبُـتخ األ٤ٔٛتخ كت٢ ٛتنا ٖٝٓٔ مٛت 

اُؾٔل هلل ٝإَٔ أٓو ٓتٖ » اُْؤٕ ٜٝٓل ُٜب، ثجؼ٘ ا٣٥بد ٝاألؽبك٣ش رؤ٤ٕال ُِٔٞٙٞع ٝرؤ٤ٍَب ُِلزٟٞ ٣وٍٞ: 

ثؼتل كتب٢ٗ رٌتوه أٓضَ أٓوٙ ُٝٞ ثغٞاة َُبئَ ػٖ ٓب عَٜ فجوٙ، ٝاَُتالٓبٕ ػِت٠ أكٚتَ ٓتٖ ّتقٔ ثٖتوٙ، ٝ

ػ٢ِ اَُئاٍ ك٢ ّتؤٕ اُقوهتخ اُزت٢ رغؼتَ اَُ٘تبم ُوإٍٝتٜٖ ٛتَ رغتٞى أٝ رٔ٘تغ، كؤػوٙتذ ػتٖ اُغتٞاة ػٜ٘تب 

ًض٤و، كبما األٓو ك٤ٜب ُْ ٣يٍ ام اؽز٤بعب )...( كؤهٍٞ ٝثبهلل أؽٍٞ ٝػ٠ِ أُوبٕل إٍٔٞ، اٗٚ رؼب٠ُ هبٍ ٝٓب لر٤ٌْ 

  ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُؼٖ   اُٞإِخ؛ أ١ اُز٢ رٖتَ اُْتؼو ثْتؼو اُوٍٍٞ كقنٝٙ ٝٓب ٤ٌْٜٗ ػ٘ٚ كبٗزٜٞا، ٝهبٍ ٠ِٕ 

لفو، ٝأَُزِٕٞخ أ١ اُز٢ روِت إٔ ٣لؼَ ثٜب مُي، )...( ٝػتٖ ػبئْتخ هٙت٢   ػ٘تٚ إٔ عبه٣تخ ٓتٖ األٖٗتبه 

ريٝعذ ٝأٜٗتب ٓوٙتذ كزْتؾٜ ّتؼوٛب أ١ ر٘تبصو، ٝرَتبهٜ كتؤهاكٝا إٔ ٣ٖتِٞٛب أ١ ٣ٖتِٞا ّتؼوٛب ثْتؼو لفتو 

  ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػٖ مُي كوبٍ: ُؼٖ   اُٞإِخ ٝأَُزِٕٞخ، ٝٛنا ٕو٣ؼ ك٢ ؽٌب٣خ مُي ػٖ كَؤُٞا اُ٘ج٢ ٠ِٕ 

«.  ػي ٝعَ، إ ًبٕ فجوا، ٣ٝؾزَٔ أٗٚ كػبم ٓ٘ٚ ٠ِٕ   ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٠ِ ٖٓ كؼَ مُي
(90)

 

ٍزلزؾٜب ٖٝٓ اُوبئ٤ِٖ ثٔ٘غ اٍزقلاّ ٛنٙ اُقوهخ أُقزبه ثٖ ٤ٍل١ ثٖ أثٍِٞ، كول ؽوه كزٟٞ ك٢ أُٞٙٞع ا

رَؤ٢ُ٘ ػٖ أٓتو ٛتنا اُٚتلو أُؾتلس كت٢ ٛتنٙ اُتجالك ٝاُغتٞاة  –٣ؼ٢٘ ٤ٍلح َٓزلز٤خ–أٓب ثؼل كول ًزجذ » هبئال، 

ك٤ٚ ػ٘ل١ ٓب ك٢ اُؾل٣ش اُٖؾ٤ؼ "ٖٓ أؽلس ك٢ أٓوٗب ٛنا ٓب ٤ٌُ ٓ٘ٚ كٜٞ هك"، أ١ كٜٞ ٓوكٝك ػ٤ِٚ، ٝٓب كت٢ 

ٝاُجلػتخ ٕتبؽجٜب كت٢ اُ٘تبه، ٛتنا ٣ٌٝلت٢ أُتوأح  اُؾل٣ش ا٥فتو ٝا٣تبًْ ٝٓؾتلصبد األٓتٞه كتبٕ ًتَ ٓؾلصتخ ثلػتخ

أَُِٔخ ٖٓ اُٚلو ٝاهرٌبة اُْجٚ ٙتلو أُٞه٣زب٤ٗتبد اُوتل٣ْ، كبٗتٚ اما اّتزل ُتيّ ٗوٚتٚ كت٢ ًتَ ٜٛتو، كٔتٖ ُتْ 

ر٘وٚٚ كال ٜٛو ُٜب، ٖٝٓ م ٜٛو ُٜب م ٕالح ُٜب ٝاُٖالح ػٔبك اُل٣ٖ، ٝكت٢ ٗوت٘ ٛتنا اُٚتلو ػ٘تل ًتَ ٜٛتو 

ُٝنُي أُتيّ اُؼتبُْ أُؾوتن اَُت٢٘ اُتٞهع ٓؾٔتل ُٓٞتٞك ػْت٤ورٚ األهتوث٤ٖ ٓتٖ ا٤ُؼوتٞث٤٤ٖ ٖٓ أُْوخ ٓب م ٣قل٠ 

 –أ١ اُٚتلو اُوتل٣ْ  –روى ٛنا اُٚلو أُٞه٣زب٢ٗ ُٔب مًتو كتبٓزضِٞا أٓتوٙ كَتٔبْٛ اُ٘تبً أٛتَ "اٌُوى٣تخ" ٝك٤تٚ 

أٜٗتب ٓتٖ إُٞتَ اُتن١ اُقوهخ أَُٔبح ػْٜ٘ ثبُْو٣ٝوخ ٝهل افزِق ك٤ٜب ػِٔبم اُووو أُٞه٣زب٢ٗ كوأٟ ثؼٚتْٜ 

«ٛٞ ٖٓ ًجبئو اُنٗٞة، ٝهفٔ ك٤ٜب ثؼ٘
(91)

. ٣ٝقزْ ٛنا ا٤ُْـ كزتٞاٙ ٗبٕتؾب ُٜتنٙ أَُتزلز٤خ ثبُزَٔتي ثبَُت٘خ 

كؼ٤ِتتي ٣تتب ث٘تتذ ثبُزَٔتتي ثٌزتتبة   ٍٝتت٘خ هٍتتُٞٚ ٕتت٠ِ   ػ٤ِتتٚ ٍٝتتِْ ٝارجتتبع ٍتتج٤َ » ػ٘تتل كَتتبك األٓتتخ ٣وتتٍٞ: 

٢ ثؤٕتَ ّتغوح ؽزت٠ ٣ؤر٤تي أُتٞد ٝأٗتذ ٓزَٔتٌخ ثٌزتبة   أُئ٤ٖ٘ٓ كبػزي٢ُ رِي اُلوم ًِٜب، ُٝتٞ إٔ رؼٚت
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رؼب٠ُ ٍبٌُخ ٍج٤َ أُئ٤ٖ٘ٓ، ٝا٣بى ٝث٤٘بد اُوو٣ن ُٝوبم األهامٍ ك٣٘ب ٝٓوٝمح ٝأفالهب ٝػوٞم، كبْٜٗ أػلٟ ٖٓ 

«.اُغوة
(92)

 

ٖٝٓٔ ٓ٘غ ٛنٙ اُقوهخ ًنُي ٝؽنه ٓ٘ٚ، أُقزبه ثٖ ثبة ثٖ أؽٔتل اُؾتبع٢ اُتن١ ؽتوه كزتٟٞ ٓوُٞتخ ٣وتٍٞ 

أٓتتب ثؼتتل كتتب٢ٗ هأ٣تتذ ثؼتت٘ اَُ٘تتبم أؽتتلصٖ ّتت٤ئب ٣ْتتجٚ اُْتتؼو، ٣َ٘تتغٖ ٓ٘تتٚ اُوتتوٕٝ ٝاُـتتلائو ٝاُتتلٝائو » ٤ٜتتب: ك

ا٤َُٔٔبد ثبُْوٝٛ ُِووػبم ٝأُْوبم ه٤ٖوح اُْؼو ؽز٠ ٕتبهد رَتزؼِٔٚ اُؾَت٘خ اُْتؼو ُؾَتٖ ٍتٞاكٙ )...( 

ؼٖ   اُٞإِخ ٝأَُزِٕٞخ. أٓتب كؤهٍٞ إ اإلعٔبع ػ٠ِ ٓ٘غ َٕٝ اُْؼو ثبُْؼو، ُوُٞٚ ٠ِٕ   ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُ

إَُٞ ثـ٤و اُْؼو، كٔقزِق ك٤ٚ ٝاُغٜٔٞه ػ٠ِ ٓ٘ؼٚ، كول ٓ٘ؼٚ ٓبُي ٝعتَ إٔتؾبثٚ، ُؾتل٣ش َٓتِْ ػتٖ عتبثو 

«.ىعو هٍٍٞ   ٠ِٕ   ػ٤ِٚ ٍِْٝ إٔ رَٖ أُوأح ثْؼوٛب ٤ّئب
(93)

 

ُتت٠ ٓتتب ٣لٜتتْ ٓ٘تتٚ ٓ٘تتغ ٝثؼتتل إٔ ٣َتتٞم ػتتلكا ٓتتٖ األؽبك٣تتش ٝاألكُتتخ أُئًتتلح ٓ٘تتغ ٕٝتتَ اُْتتؼو، ٣قِتتٔ ا

هِذ ٝثٜنا ٣ظٜو ٓ٘غ اٍزؼٔبٍ ٢ّم ٖٓ ٛتنٙ األٗتٞاع اُزت٢ رْتجٚ اُْتؼو كت٢ ٓتنٛت »"اُْو٣ٝوخ"، ؽ٤ش ٣وٍٞ: 

ٓبُي، ام إٔ ٣ؤمٕ ك٤ٚ ىٝط ًٔب ُوث٢ ك٢ اإلًٔبٍ أٝ ًبٕ م ٣ظٜو كٞم اُْؼو ًٔتب ٗتٔ ػ٤ِتٚ ٓؾت٘٘ ثبثتٚ كت٢ 

ُووآَ ٗجذ ٤ُٖ ٣َٞٛ اُلوٝع ًٔب ٕٝلٚ اُوبًٓٞ، ٛتنا ٝإ ا٤َُٔو، أٝ ًبٕ م ٣ْجٚ اُْؼو، ٓضَ اُووآَ هِذ ا

«.ٖٓ رَزؼَٔ األٗٞاع اُز٢ رْجٚ اُْؼو ٓؼزولح أٜٗب ؽالٍ م ٣ٌ٘و ػ٤ِٜب مفزالف اُؼِٔبم ك٤ٜب
(94)

 

ٝرزؼيى ا٥هام اَُبثوخ ثوأ١ ػجل اُوؽٖٔ اُوبٍْ ثٖ ٓؾٔل أؽٔل ثٖ ٤ٍل اثوا٤ْٛ اُوتال١ٝ اُتن١ ٍتوو كزتٟٞ 

وبٛغ ًض٤و ٖٓ ؽ٢ِ اَُ٘بم ك٢ ٛنا اُيٓبٕ ٓغ ٓب ُلٟ اإلكوٗظ، كٌؤٗٚ ٓتٖ ثتبة اُزْتجٚ ثٜتْ، ٓوُٞخ ٣وٟ ٜٙٔ٘ب ر

«ٓب ٣غؼِتٚ اَُ٘تبم ػِت٠ هإٍٝتٜٖ ٓتٖ اُجتوا٤ٜٗ  –٣ؼ٢٘ اإلكوٗظ  –ٖٝٓ اُزْجٚ ثْٜ »٣وٍٞ: 
(95)

.ٝأًضتو ٓتٖ مُتي 

صتْ اٜٗتٖ ٣ؼظٔتٖ »٣ش. ٗواٙ ٣ْجٚ ٓب ري٣ٖ أُوأح ثٚ هأٍٜب ٖٓ فوم ّٝؼو ثؤٍ٘ٔخ اُجقذ اُتٞاهك مٜٓتب كت٢ اُؾتل

هإٍٜٖٝ ثْؼو أٝ فوم كز٤ٖو ًؤٍ٘ٔخ اُجقذ ٖٝٛ ثٜنا ٓبئالد؛ أ١ ىائـبد ػٖ اُٜلٟ ٤ٔٓالد ُـ٤وٖٛ ٖٓٔ 

٣وزل٣ٖ ثٜٖ أٝ ٤ٔٓالد ُِوِٞة اُلبٍلح أٝ ثزٌَوٖٛ ك٢ أُْت٢ ٝاُوتٍٞ كتبٕ ٛتنا ًِتٚ كت٢ ٖٓتوٗب ًض٤تو َٗتؤٍ   

«.اَُالٓخ
(96)
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 أُوعغ اَُبثن ٝاُٖلؾخ. -



 

   

 

ُٝوتتل ثِـ٘تت٢ إٔ ثؼتت٘ » ٛتتنٙ اُقتتوم أٝ ٣ٖتتوػ ثغٞاىٛتتب، ٣وتتٍٞ: ٣ٝقتتزْ ٛتتنٙ اُلزتتٟٞ ٓزؼغجتتب ٓٔتتٖ ٣جتت٤ؼ 

أُ٘زَج٤ٖ ُِلوٚ ٣وٍٞ ثغٞاى إَُٞ ٝعؼتَ اُجتوا٤ٜٗ ٤ُٝتذ ّتؼو١ ٓتب إٔتِٚ أُغ٤تي ُتٚ ثتٚ، ٝٓتب لرت٤ٌْ اُوٍتٍٞ 

كقنٝٙ ٝٓب ٤ٌْٜٗ ػ٘ٚ كبٗزٜٞا كبَُٕٞ ٝاُجوا٤ٜٗ ٕؼ ٤ٜٗٚ ػٜ٘ٔب، ٝٓب ػ٤ِ٘ب ام اثالؿٚ ٌُتْ ػ٘تٚ ٕت٠ِ   ػ٤ِتٚ 

ٍِْٝ.»
(97)

 

» ٣ٝؼزيى هأ١ ٛنا اُلو٣ن ثلزٟٞ ٍووٛب اُؾبط ٤ٍل١ ٓؾٔل ثٖ اَُتبُي ثتٖ كؾلتٞ أَُت٢ٓٞٔ، ٣وتٍٞ ك٤ٜتب: 

أٓب ثؼل كبٗي أ٣زٜب األفذ ٍؤُذ ػٔب ٣غٞى ٖٓ ٤ٛئخ اُٚلو)...(، ٝاُتن١ أكزت٢ ثتٚ إٔ ًتَ ٙتلو ك٤تٚ رٌض٤تو ُْتؼو 

ْ أه ك٤ٚ ٤ٜٗب)...( ٓل٤ل اُؼجبك: ُِٝؾتواّ أٓضِتخ أُوأح ثـ٤وٙ م ٣غٞى ٝؿ٤و مُي، ٓٔب ُْ رٚق أُوأح ك٤ٚ ُْؼوٛب ُ

ًض٤وح؛ كٜٔ٘ب رؼظ٤ْ ّؼو أُوأح ثي٣بكح ػ٤ِٚ ٖٓ ؿ٤وٙ، ٍٞام ًتبٕ مُتي ّتؼوا أٝ ؿ٤توٙ ٍٝتٞام ىاكرتٚ ثوتبٛو أٝ 

ؿ٤تتتوٙ، أمٕ اُتتتيٝط أٝ م، ٕٝتتتِزٚ أّ م، ثتتتؤٕ ٝٙتتتؼذ ػ٤ِتتتٚ ّتتت٤ئب ٓتتتٖ ؿ٤تتتو ٕٝتتتَ، ٝٛتتتنا ٓتتتنٛت ٓبُتتتي 

«.ٝاُغٜٔٞه
(98)

» ٗبٕؾب َُِ٘بم ثبُؾنه ٓتٖ اُْتجٜبد، ٝثبُٔجتبكهح اُت٠ آزضتبٍ اَُت٘خ، ٣وتٍٞ:  ٣ٝقزْ ٛنٙ اُلزٟٞ 

كبما رٜٔل ٛنا كٖٔ ًبٗذ ٖٓ ًٖ ٣ب ٓؼْو ٣ٖٞٓ ثبهلل رؼب٠ُ كِزؾنه إٔ ري٣ل ّؼوٛب ثْت٢م، ثتَ رٚتلوٙ ٝؽتلٙ ثٔتب 

«.ّبمد ٖٓ اُٚلو أٝ اُلزَ ؿ٤و ٓٚبف ا٤ُٚ ٢ّم ٓٔب ٣ٌجوٙ، ٌُٖ اما اّزل ٣٘و٘ ػ٘ٚ اُـََ
(99)

 

قزْ ٛنا اُزٞعٚ ثوأ١ اُوب٢ٙ أُٖول٠ )أث٤ٖ( ثٖ ثجبٗخ اُن١ اٍزٞكػٚ ث٤زب ٝاؽلا هبٍ ك٤ٚٝٗ
(100)

: 

 ذع ييييييييٛى ؽييييييييعش ايييييييييشأج تانضٚييييييييذ

 

 لهٛيييييييّ يًُيييييييٕع ت ٛيييييييش قٛيييييييذ 

 

 :انقائهٌٕ تاإلتا ح ٔان ٕاص 

، كوتل ٖٝٓ أثوى اُوبئ٤ِٖ ثغٞاى اُْو٣ٝوخ ٝاثبؽزٜب َُِ٘بم أؽٔل ثٖ ٓؾٔٞكٕ ثٖ ٓؾٔتل ثتٖ ٣بٓزتب٢ُ ا٤ُلَٓت٢

اُؾٔل هلل ٝٓتب رتٞك٤و٢ ام ثتبهلل ٛتنا ٝاٗت٢ » ؽوه كزٟٞ ٓوُٞخ ٕوػ ٜٙٔ٘ب ثغٞاى اٍزقلاّ ٛنٙ اُقوهخ، ٣وٍٞ: 

ُٔب هأ٣ذ اَُ٘بم ك٢ ٛنٙ اُجالك مثل ُٜٖ ٓتٖ اُقوهتخ اُزت٢ رغؼتَ كت٢ ٍٝتٜ اُتوأً ٣َٝتٜٔٞٗب اُْتو٣ٝوخ ُتْ أىٍ 

ٛت ًٝتبٕ ّت٤ق٘ب اُجْت٤و ٣ٍٞتغ ك٤ٜتب ثتبألهٞاٍ أِٛت اُ٘ٔ ػ٠ِ عٞىا أَُؼ ػ٤ِٜب ك٢ اُٞٙٞم ُٝٞ فبهط أُتن

اُز٢ ك٤ٜب ػلّ ٝعٞك ا٤ٍؼبة اُوأً َٓؾب، ؽز٠ هأ٣ذ ك٢ اُؾوبة ٓب ٣لٍ ػ٠ِ عتٞاى أَُتؼ ػ٤ِٜتب أ٣ٚتب ػ٘تل 
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هٍٞ "ف٤َِ" ٝم ٗو٘ ٙلوٙ هعتَ ٝم آتوأح كوتبٍ ثؼتل ر٘جت٤ٜٜٖ ٓتب ٖٗتٚ، هِتذ: ٝٛتنا ٝ  أػِتْ اما ًضتود ثتٚ 

«.ب اما ًبٕ ك٢ َٓزجوٖ اُْؼو كال ٣ٚوّؼوٛب لبٛوا كٞم اُْؼو، كؤٓ
(101)

 

ٖٝٓٔ » ٝٗغل ٛنا اُلو٤ٚ ٣ْجٚ "اُْو٣ٝوخ" ثبُِٔجل ٖٓ اُْؼو، ٝثبُؼٔبٓخ ٝاُقٔبه ٝاُؾ٘بم ٝٗؾٞ مُي، ٣وٍٞ:

ٗٔ ػ٠ِ عٞاى َٓؼ اُوأً أُِجل ىهٝم ك٢ ّوػ اُوٍبُخ، كل٤ٚ ػ٘ل هُٜٞب ٝرَٔؼ ػ٠ِ كمُٜب ٝم رَٔؼ ػِت٠ 

ب ٖٓ ػٔبٓخ فٔبه ٝؽ٘بم ٝٗؾٞٛب، ألٕ اٌُتَ ؽبئتَ ٝكت٢ ٓغٜتٍٞ اُغتالك ٣َٔتؼ أُِجتل اُٞهب٣خ ٓب ٖٗٚ: أ١ ٓؼ٘بٛ

«.ك٢ اُؾظ ٝم ٢ّم ػ٤ِٚ
(102)

 

ٖٝٓٔ مٛت ٛنا أُنٛت ا٤ُْـ ٍؼل أث٤ٚ ثٖ ا٤ُْـ ٓؾٔل كبَٙ اُن١ ٍوو كزتٟٞ ٓئٕتِخ هك ٙتٜٔ٘ب ػِت٠ 

مًتو أٗتٞاع رـ٤٤تو اُقِوتخ هتبٍ ٝكت٢ أثت٢ اُؾَتٖ اٌُج٤تو ُٔتب » )...( ٍبئِخ اٍتزلززٚ ػتٖ ؽٌتْ ٕٝتَ اُْتؼو كوتبٍ: 

ٝرـ٤٤و اُقِوخ ػ٠ِ فَٔخ أٝعٚ هَْ ٣غت، ٝٛٞ ٖٓ اُلووح فٌٔ، ٝهَْ ؽواّ ٝٛٞ فٖبم ا٥ك٤ٓت٤ٖ، ٝفٖتبم 

اُق٤َ ٌٓوٝٙ، ٝفٖتبم ٌٓتوٝٙ اُِؾتْ ٓجتبػ ٝه٤تَ ٌٓتوٝٙ، ٝهَتْ ٓقزِتق ك٤تٚ، ٝٛتٞ ا٣ٖتبٍ اُْتؼو ٝك٤تٚ أهثؼتخ 

«أهٞاٍ
(103)

اُزٍٞتغ كت٢ اُوتٍٞ اُتن١ ٣ؼزٔتل اإلثبؽتخ ٝاُغتٞاى ٓؼتٞم  . ٣ٝجلٝ إٔ ا٤ُْـ هًي ك٢ ٛتنٙ اُلزتٟٞ ػِت٠

ٝرزي٣ٖ ثٚ ُيٝعٜب، هبٍ هث٤ؼتخ ٣غتٞى  –٣ؼ٢٘ َٕٝ اُْؼو  –هبُذ ػبئْخ ٣ٝغٞى ُٜب مُي » ػ٤ِٚ ًض٤وا، ٣وٍٞ: 

ُٜب إٔ رِٖٚ ثٖٞف ٝم رِٖٚ ثـ٤وٙ، ٝه٤َ ٣غٞى ُٜتب إٔ رغؼتَ اُْتؼو ػِت٠ هأٍتٜب ٝرغؼتَ ػ٤ِتٚ اُٞهب٣تخ )...( 

«ّؼوٛب ثـ٤و اُْؼو ٖٓ فوهخ ٝؿ٤وٛب كال ٣لفَ كت٢ اُٜ٘ت٢ ٝأٓب اما ِٕٝذ
(104)

. ٣ٝقتزْ اُْت٤ـ كزتٞاٙ ثقالٕتخ 

كٖٔ ًبٗذ ى٣٘زٜتب أٝ ري٣ٜ٘تب كت٢ اُٞعتٚ »رلْٜ ٜٓ٘ب اإلثبؽخ ٝاُغٞاى، ٢ٛٝ أّجٚ ٓب رٌٕٞ ث٤ٖ٘ؾخ ُِٔوأح، ٣وٍٞ: 

ٝٓتٖ ًبٗتذ ثتبُؼٌٌ ك٤جوت٠ ُٜتب ٓتب  أُجبػ ُوىٝاط إ ًبٗٞا أٝ ُؼلّ اُزجوط كؼ٘لٛب ٖٓ أهٞاٍ اُؼِٔبم ٓب رَتِْ ثتٚ،

«.٣وكػٜب ٝ  ٣ؼِْ أُلَل ٖٓ أُِٖؼ ٠ِٕٝ   ػ٠ِ ٤ٍلٗب ٓؾٔل ٝلُٚ ٕٝؾجٚ ٍِْٝ ر٤َِٔب
(105)

 

ٝٓٔتتٖ اٗتتزٜظ ٜٗتتظ اُوتتٍٞ ثبإلثبؽتتخ كتت٢ ٛتتنٙ اُقتتوم ٓؾٔتتل ٓؾٔتتٞك ثتتٖ أؽٔتتل ثتتٖ أٝاٙ األث٤٤تتو١، كوتتل ؽتتوه 

ٍتتزؼٔبٍ ٛتتنٙ اُقوهتتخ ٤ُتتوك ػِتت٤ْٜ ٓتتٖ ٛتتوف فلتت٢ كزتتٟٞ ٓل٤تتلح كتت٢ ٛتتنا اُغبٗتتت اٍتتزلزؾٜب ثتتوأ١ أُتتبٗؼ٤ٖ م

ثَتتتتْ   اُؾٔتتتتل هلل أٓتتتتب ثؼتتتتل، كتتتتبٕ عٜٔتتتتٞه »َٓزؼوٙتتتتبأ عِٔتتتتخ ٕتتتتبُؾخ ٓتتتتٖ لهام اُوتتتتبئ٤ِٖ ثتتتتبُغٞاى، ٣وتتتتٍٞ: 

اُؼِٔتتتبم ػِتتت٠ ٓ٘تتتغ إُٞتتتَ ٝفبُلتتتٚ ثؼٚتتتْٜ، كلتتت٢ ٓؾٔتتتل ثتتتٖ ػجتتتل اُجتتتبه٢ ػِتتت٠ ٓٞٛتتتؤ ٓبُتتتي كتتت٢ اٌُتتتالّ ػِتتت٠ 

ٓتتتتٖ اُٖتتتتؾبثخ إُٞتتتتَ ػ٘تتتتلٛٔب ٓجتتتتبػ ثٌتتتتَ ّتتتت٢م، ٝػ٘تتتتل ؽتتتتل٣ش إُٞتتتتَ إٔ ا٤ُِتتتتش ٓتتتتٖ اُؼِٔتتتتبم ٝػبئْتتتتخ 
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ثؼٚتتتْٜ ٣جتتتبػ ثـ٤تتتو اُْتتتؼو، كلتتت٢ ً٘تتتٕٞ ٓتتتب ٖٗتتتٚ: ٝمٛتتتت ا٤ُِتتتش ٝٗوِتتتٚ اثتتتٖ ػج٤تتتل ػتتتٖ ًض٤تتتو ٓتتتٖ اُلوٜتتتبم إٔ 

أُٔ٘تتتٞع ٛتتتٞ ٕٝتتتَ اُْتتتؼو ثبُْتتتؼو، ٝأٓتتتب ؿ٤تتتوٙ ٓتتتٖ فتتتوم ٝؿ٤وٛتتتب كتتتال ٣تتتلفَ كتتت٢ اُٜ٘تتت٢، ٝثتتتٚ هتتتبٍ أؽٔتتتل 

لظتتٚ، ٝك٤تتٚ أ٣ٚتتب ٓتتب ٖٗتتٚ: ٝٓتتْٜ٘ ٓتتٖ أعتتبى إُٞتتَ ٓوِوتتب اما ٝاثتتٖ عج٤تتو ًٝض٤تتو ٓتتٖ اُلوٜتتبم، اٗزٜتت٠ ٓ٘تتٚ ثِ

ًتتبٕ ثؼِتتْ اُتتيٝط ٝامٗتتٚ، ٝكتت٢ ً٘تتٕٞ أ٣ٚتتب: ٝأٓتتب ٓتتب رغؼِتتٚ اَُ٘تتبم كتت٢ ٛتتنا اُتتيٖٓ ػِتت٠ هإٍٝتتٜٖ كتتال ػِتتْ 

ػ٘تتل١ ثؾٌٔتتٚ، ام إٔ كتت٢ ً٘تتٕٞ ٓتتب ٖٗتتٚ: ٝكتت٢ ؽتتل٣ش ٍتتؼ٤ل ثتتٖ عج٤تتو ػ٘تتل أثتت٢ كاٝك ثَتت٘ل ٕتتؾ٤ؼ هتتبٍ: م 

اُتتوام ٝأُتت٤ْ ٝاُتتالّ ٗجتتبد ٣ٞٛتتَ اُلتتوٝع ُتت٤ٖ، ٝأُتتواك ثتتٚ ٛ٘تتب ف٤تتٞٛ اُْتتؼو ثتتؤً ثبُووآتتَ ٝٛتت٢ ثبُوتتبف ٝ

ٓتتٖ ؽو٣تتو أٝ ٕتتٞف رؼٔتتَ ٙتتلبئو رٖتتَ ثٜتتب أُتتوأح ّتتؼوٛب، اٗزٜتت٠ ٓتتٖ ً٘تتٕٞ. كبُؾبٕتتَ إٔ ٓتتب روتتلّ ٓتتٖ 

اُلتتتوٝع ٣تتتلٍ ػِتتت٠ إٔ إُٞتتتَ ٓتتتٖ أُقزِتتتق ك٤تتتٚ، ٝٓتتتٖ اُوٞاػتتتل إٔ األٕتتتَ كتتت٢ األٓتتتٞه اإلثبؽتتتخ ؽزتتت٠ ٣ضجتتتذ 

ٓتتتٖ اُوٞاػتتتل أ٣ٚتتتب إٔ افتتتزالف اُؼِٔتتتبم هؽٔتتتخ، ٜٝٓ٘تتتب أ٣ٚتتتب إٔ اٌٗتتتبه ؿ٤تتتو أُغٔتتتغ ػِتتت٠ ك٤ُتتتَ اُزؾتتتو٣ْ، ٝ

رؾو٣ٔتتتٚ ؽتتتواّ، ٝكتتت٢ ىهٝم ػِتتت٠ اُوٍتتتبُخ ٓتتتب ٖٗتتتٚ: ًٝتتتبٕ ٓبُتتتي ٝأٙتتتواثٚ ٣زٞهػتتتٕٞ ػتتتٖ اٛتتتالم اُؾتتتالٍ 

ٝاُؾواّ ام ك٢ ٢ّم ٝهك ك٤ٚ ٗٔ ػٖ اُْبهع". اٗز٠ٜ ٓ٘ٚ.
(106)

 

ٓتتٖ كٖتتَ اُوتتٍٞ كتت٢ ٛتتنٙ أَُتتؤُخ ٓلوهتتب ثتت٤ٖ ٕٝتتَ اُْتتؼو ثغَ٘تتٚ ٓتتٖ اُْتتؼو  ٝٓتتٖ اُلوٜتتبم اُْتت٘بهوخ

ٝثـ٤تتتو عَ٘تتتٚ ٓتتتٖ األٕتتت٘بف األفتتتوٟ ًبُٖتتتٞف ٝاُقتتتوم؛ كغٜٔتتتٞه اُلوٜتتتبم ػِتتت٠ ؽوٓتتتخ ٕٝتتتَ اُْتتتؼو 

ثبُْتتتؼو أٓتتتب ٕٝتتتِٚ ثـ٤تتتو اُْتتتؼو كٜتتتٞ ٓؾتتتَ اُقتتتالف، ٝهتتتل اٍتتتزؼوٗ آؾٔتتتل ثتتتٖ أؽٔتتتل ٣تتتٞهٙ أٛتتتْ ا٥هام 

ْٓتتت٤واأ اُتتت٠ إٔ ٓتتتٖ اُلوٜتتتبم ٓتتتٖ أعتتتبى ٛتتتنٙ اُقتتتوم، ٝٓتتتْٜ٘ ٓتتتٖ ؽوٜٓتتتب،  اُلو٤ٜتتتخ اُتتتٞاهكح كتتت٢ ٛتتتنٙ أَُتتتؤُخ

ٝٛتتتْ األًضتتتوٕٝ، كٖتتتوػ ا٤ُِتتتش ثبثبؽزٜتتتب، ٝٓبُتتتي ٓتتتبٍ اُتتت٠ ؽوٓزٜتتتب، ٝمٛتتتت اثتتتٖ ؽج٤تتتت ٓتتتٖ أُب٤ٌُتتتخ اُتتت٠ 

رغتت٣ٞي اُووآتتتَ، ٝٛتت٢ ّتتتج٤ٜخ ثٜتتتنٙ اُقتتوم، ٝهتتتل عٔتتغ اُتتت٢ُٞ اُلو٤تتتٚ ٛتتنٙ األهتتتٞاٍ كتت٢ ٓ٘ظٞٓزتتتٚ أُؼوٝكتتتخ 

لخ اُـج٢" ٣وٍٞث" "كوؽخ اُٖج٢ ٝرؾ
(107)

: 

 فييييييييييٙ ٔفييييييييييم يييييييييييشأج تًييييييييييا عييييييييييٕٖ انؾييييييييييعش

 

 ؽيييييييييييييييييعشْا قيييييييييييييييييٕل األئًيييييييييييييييييح اتيييييييييييييييييزلش 

 

 فًييييييييييييييييييييييييييييُٓى ي ييييييييييييييييييييييييييييٕص ٔيييييييييييييييييييييييييييييُٓى

 

 يحيييييييييييييييييييييييييشو ٔاألكصيييييييييييييييييييييييييش انًحيييييييييييييييييييييييييشو 

 

 فانهٛييييييييييييييييييسخ ْٔييييييييييييييييييٕ كاعييييييييييييييييييًّ أتا ييييييييييييييييييا

 

 ٔيانييييييييييييييييييييييييي  تعكيييييييييييييييييييييييييظ را  تا يييييييييييييييييييييييييا 

 

 ٔكيييييييييييييييييييييم رٚيييييييييييييييييييييٍ ن َييييييييييييييييييييياو قًيييييييييييييييييييييش

 

 ٔتكهًٛٓيييييييييييييييييييييييييا أمييييييييييييييييييييييييياءخ صييييييييييييييييييييييييييش 

 

 ٔانقغيييييييييييييييييييييييطالَٙ لهيييييييييييييييييييييييٗ انثخييييييييييييييييييييييياس٘

 

 جهثٓييييييييييييييييييييييييييييا هٛثييييييييييييييييييييييييييييح انثخيييييييييييييييييييييييييييياس 

 

 ٔاتييييييييييييييييييٍ  ثٛيييييييييييييييييية جييييييييييييييييييٕص انقييييييييييييييييييشايال

 

 ٔاركيييييييييييييييشِ إٌ ركيييييييييييييييشخ تحيييييييييييييييشا كيييييييييييييييايال 
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 2684/ 7أُوعغ اَُبثن  -



 

   

 

  كى شقة األرٍَٛ: -2

ٝهل افزِق اُلوٜبم ك٢ ّؤٗٚ؛ كْٜٔ٘ ٖٓ ٓ٘ؼتٚ ٝٓتْٜ٘ ٓتٖ هلٙ ٌٓوٝٛتب ٝٓتْٜ٘ ٓتٖ أعتبىٙ، ٝمُتي ٓتب أٝٙتؾٚ 

اُؼجبكٗبكغ ثٖ ؽج٤ت اُز٘لؿ٢؛ كول ٍئَ ػٖ ؽٌْ صوت أمٕ اُٖج٤ِخ ُزؼ٤ِن اُؾ٢ِ ػ٤ِٜب كؤْٗل ٗبلٔب ٖٓ ٓل٤ل 
(108)

: 

 كييييييييييييييييييشِ شقيييييييييييييييييية األ رََييييييييييييييييييٍٛ نهحهييييييييييييييييييٗ

 

 جًٓييييييييييييٕس أْييييييييييييم انعهييييييييييييى كشْييييييييييييا يغيييييييييييي ال 

 

 ٔأ ًييييييييييييييذ تييييييييييييييٍ  ُثييييييييييييييم لُييييييييييييييّ َقييييييييييييييم

 

ٙ  ٔاألَصييييييييييييييييييٗ ٚحييييييييييييييييييم   ٚكييييييييييييييييييشِ نهقييييييييييييييييييث

 

 ٔ ييييييييييييييييشو ان ضانييييييييييييييييٙ فييييييييييييييييٙ اإل ٛيييييييييييييييياء

 

 ذصقٛيييييييييييييييييييييييية اٜراٌ يييييييييييييييييييييييييٍ انُغيييييييييييييييييييييييياء 

 

إٔ ٛتتنٙ األث٤تتبد اٍزؼوٙتتذ أٛتتْ ا٥هام اُلو٤ٜتتخ اُتتٞاهكح كتت٢ أُٞٙتتٞع؛ كتتبُغٜٔٞه ػِتت٠ إٔ صوتتت  ٝٝاٙتتؼ

األم٤ٖٗ ُزؼ٤ِن األهواٛ ٝاُؾ٢ِ ٌٓوٝٙ. أٓب أؽٔل ثٖ ؽ٘جَ، كول كَٖ ك٤ٚ اُوٍٞ كؤثبؽٚ ُوٗض٠ ٝٓ٘ؼٚ ُِتنًٞه، كت٢ 

 ُوؿْ ٖٓ اؽز٤بعٜٖ إلًٔبٍ اُي٣٘خ.ؽ٤ٖ إٔ اإلٓبّ اُـيا٢ُ ٓبٍ ا٠ُ اُؾوٓخ ٝأُ٘غ، ؽز٠ ثبَُ٘جخ َُِ٘بم ػ٠ِ ا

ٝٗووأ أث٤برب أفوٟ ُجؼ٘ اُْ٘بهوخ، ٣ئًل ٕبؽجٜب ٜٙٔ٘ب ٓب ٓو ٖٓ رؾتو٣ْ اُـياُت٢ صوتت لمإ اُٖتـ٤واد 

ُزؼ٤ِن اُؾ٢ِ ػ٤ِٜب، ثَ ٣نٛت أثؼل ٖٓ مُي ٤ُغؼَ ك٤ٚ اُوٖبٓ، ٝٛٞ أٓو ػغ٤ت ٣وٍٞ
(109)

: 

 ذهييييييييييييييييييييييييييي  الغزالييييييييييييييييييييييييييي    الصيييييييييييييييييييييييييييبي  أذن
 

 الييييييييييييييييييذه  لتع ييييييييييييييييييي  ثقبهيييييييييييييييييي  ل نيييييييييييييييييي  
 

 القصييييييييييييييييييييي   ي يييييييييييييييييييييز  فيييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييي  

 
 الخيييييييييييييا   ييييييييييييي   نييييييييييييي  شيييييييييييييع    ليييييييييييييي  

 

ٝهل ػضوٗب ػ٠ِ أث٤بد ُِؼالٓخ ٓؾٔل اُؾَٖ ثٖ أؽٔلٝ اُقل٣ْ إٔٝؼ ك٤ٜب ؽٌْ صوت األم٤ٖٗ، ٓج٤٘ب ٓب ٝهك 

ك٤ٚ ػٖ اُلوٜبم ٖٓ أُ٘غ ٝاٌُواٛخ ٝاُغٞاى، ٣وٍٞ
(110)

: 

 الظييييييييييي ه  حكييييييييييي  األذن لثقييييييييييي   هييييييييييي 

 
 ظييييييييييييي ه  خيييييييييييييا  بييييييييييييي  ن حكييييييييييييي  أ  

 
 ال يييييييييييييييييييي از  يييييييييييييييييييين يفهيييييييييييييييييييي  األ  

 
 ال يييييييييييييي از الفتيييييييييييييي    ليييييييييييييي   الثيييييييييييييي ن 

 
 بيييييييييييي  الب يييييييييييي   ع يييييييييييي  األذن  ثقيييييييييييي 

 
 أ ب بيييييييييي  عيييييييييين جيييييييييي   فييييييييييي   الخ يييييييييي  

 
 إنكيييييييييي  ه فيييييييييي  الغزاليييييييييي   يييييييييي     ييييييييييد

 
 انحظييييييييييي  ه فيييييييييي  اإلج ييييييييييي   يييييييييييدع  أن 

 
 أح ييييييييييييييييييييييد يقيييييييييييييييييييييي    بجيييييييييييييييييييييي ازه

 
 ي ييييييييييييييييييييييد   لييييييييييييييييييييي   ب لصيييييييييييييييييييييحي  

 
 خ ييييييي   ييييييين ع يييييييي  صييييييي   عهيييييييده فييييييي   الح يييييييييييي  ي بسيييييييييييين كيييييييييييين النسيييييييييييي   أن
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 ٗٞاًْٞٛ. 2014-01-28ٓوبثِخ ٓغ أؽٔل كبٍ ثٖ ٤ٍل أؽٔل، ثزبه٣ـ:  -



 

   

 

  
 األ ييييييييييييييي  هيييييييييييييييذا ت قييييييييييييييييد  ينبغييييييييييييييي 

 
 األ ييييييييي  كييييييييي  تخييييييييي ي  السييييييييي   فييييييييي  إذ 

 
  اتفقيييييييييييي  ذا  يييييييييييي   الشييييييييييييي   بعيييييييييييي 

 
    قييييييييي  اليييييييييذك   فييييييييي  ا تنييييييييي   ع ييييييييي  

 
 ال  عييييييي  خصيييييييي  ح يييييييد ن ابييييييين  فييييييي 

 
  الف عيييييييييييييي  أصيييييييييييييي   فيييييييييييييي    ل ع يييييييييييييي  

 

ٝهل مٛت ثؼ٘ اُلوٜبم ا٠ُ إٔ صوت لمإ اُٖـ٤واد ٤ُز٤ٜؤ ُٜتٖ اٍتزؼٔبٍ اُتنٛت ٝاُؾِت٢ أٓتو ْٓتوٝع، ثتَ 

 ٣ق٠ْ ػ٠ِ ٕبؽجزٚ إٔ روغ ك٢ ٗٞع ٖٓ اُزْجٚ ثبُوعبٍ ٝامثزؼبك ػٖ ٍٔذ هثبد اُؾغبٍ.إ روًٚ 

اأ ٣ؼتتوٗ  ٝكت٢ ا رواصتتبأ صتوو اىٍ، كقِلٞت ٞهح كت٢ ّتتؤٕ أُتوح ٝكوٚت اُ٘تٞت كاأ ْٓتٌت ّ ثتنُٞا عٜٞت األف٤تو، ٗ٘زٜتت٢ اُت٠ إٔ اُوتٞت

 ُٔقزِق ْٓبؿَ أُغزٔغ ّٝٛٔٞ اُ٘بً، كؾبُٝ٘ب إٔ َٗزقِٔ ك٢ ٛنا اُقزبّ عِٔخ ٖٓ اُ٘زبئظ ُؼَ أثوىٛب:

ٌَ اُؼٔتتٞك اُلوتتو١ ُوتتوامح رتتبه٣ـ اُجِتتل، * اُز٘ج٤تتٚ اُتت٠ أ٤ٔٛتتخ اُلزتتبٟٝ اُْتت٘و٤و٤خ؛ ام رؼتتل ٝصتتبئن ربه٣ق٤تتخ رْتت

 ٝأُ٘وِن األٍبً ُٔؼوكخ ً٘ٞىٙ اُزواص٤خ.

* ٙوٝهح اُزٞعٚ ا٠ُ ؽوَ اُ٘ٞاىٍ ٝاُلزبٟٝ ك٢ ٖٓبكهٛب أُزؼلكح، ٝمُي ثٕٞلٜب اٛبهاأ عبٓؼتبأ ُٔقزِتق 

ٓتتغ  أُٞاهتتق ٝا٥هام، ام رٌْتتق ػتتٖ ٍتتؼخ صوبكتتخ اُوتتّٞ ٝٗتتيٝػْٜ كتت٢ ثؼتت٘ األؽ٤تتبٕ اُتت٠ اُ٘ظتتو ٝامعزٜتتبك

 اٍزؾٚبهْٛ كائٔب ُٔب ك٢ اُٖلٝه ٝاػز٘بئْٜ ثْؤٕ هثبد اُقلٝه.

* ُلتذ اٗزجتتبٙ اُجؾضتتخ ٝاُلاهٍتت٤ٖ اُتت٠ ٛتوف ٓتتٖ اُلزتتبٟٝ اُْتت٘و٤و٤خ اُزتت٢ رئًتل إٔ اُوتتّٞ ٍتتؼٞا عٜتتلْٛ اُتت٠ 

اُزؼبَٓ ٓغ اُوٚتب٣ب أَُتزغلح ثتوٝػ عل٣تخ رؼ٘ت٠ ثلوتٚ اُٞاهتغ ٝاًواٛتبد أُغزٔتغ ٓؼُٞتخ كت٢ اُٞهتذ ٗلَتٚ ػِت٠ 

أُوأح ٝاًوآٜب، ٍٞام اٗزظْ األٓو ك٢ ع٘تت اُتزؼِْ ٝاُزؼِت٤ْ )رٔتلهً اُج٘تبد( أٝ رؼِتن ثؾٌتْ اُٞعجتبد  اٖٗبف

اَُ٘ت٣ٞخ أُ٘ظٔتتخ ػِتت٠ ّتتٌَ ر٘تتبٝة ػِتت٠ اإلٛؼتتبّ )ٌٝٗبُتتٚ( أٝ اهرتتجٜ ثتتؤٓٞه اُجلاٗتتخ ٝاُزَتت٤ٖٔ ٝى٣تتبكح اُؾغتتّٞ 

ٝ اٗتلهط كت٢ ٍتِي اّتٌبمد اُي٣٘تخ )اُزجالػ، ُؾَبٕ( أٝ ارَٖ ثظتبٛوح اُزٔتوك ٝاُؼٖت٤بٕ اُيٝعت٢ )اُْ٘تٞى( أ

 ٝاُزغ٤َٔ )اُْو٣ٜٝ(، )صوت األم٤ٖٗ...(.

ًِٜٝب ٓٞٙٞػبد ر٘بُٜٝب اُلوٜبم اُْ٘بهوخ ث٢ْم ٖٓ اُؾ٣ٞ٤خ ٝأُوٝٗخ ك٢ ٗلٌ  ٣ؼزٔل أُؤصٞه ٖٓ أٌُزٞة 

 ٝأُ٘وٍٞ كٕٝ إٔ ٣َٜٔ عبٗت اُ٘ظو ٝاػٔبٍ اُؼوٍٞ.



 

   

 

 :انًقادس ٔانًشاجع

 ٔسػ لٍ َافعانًقح  انؾشٚ  تشٔاٚح  -*

 أٔال: انكرة انًطثٕلح

، رؾو٤تن ػِت٢ ٓؾٔتل اُ٘غتبه١ ٓوجؼتخ ػ٤َت٠ اُجتبث٢ اُؾِجت٢ ّٝتوًبئٚ اُوجؼتخ األُٝت٠ أ كاو انقشآٌ األتٙ تكش تٍ انعشتيٙ -

1967ّ 

 : كاه اُلٌو ث٤وٝد كٕٝ ربه٣ـ ان ايع انق ٛش نهغٕٛهٙ -

  2003األ٠ُٝ، اُووٛج٢، كاه اُلٌو، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، اُوجؼخ ان ايع أل كاو انقشآٌ -

 ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ ٍٝٝوٚ امعزٔبػ٢ )رْْٔٚ( ٓؾٔنٕ ثٖ ثبثبٙ، ٓوهٕٞ. -

 .2011: ك. ٓؾٔل ام٤ٖٓ ُٝل ٓؾٔل ٠ٍٞٓ، ٓوجؼخ َٓي، ٗٞاًْٞٛ:ظاْشج انغحٕج -

 .2002 1  ثٖ اُؾبط اثوا٤ْٛ عٔغ ٝرؾو٤ن ٓؾٔل ُٝل ٓؾٔل ث٤ت ٛ  فرأٖ انعاليح عٛذ٘ لثذ -

  1998، 1األ٤ٖٓ ثٖ أؽٔل ى٣لإ، ٌٓزجخ اؽ٤بم اُؼِّٞ، أُل٣٘خ أُ٘ٞهح، ٛ  فرأٖ انعاليح يحًذ -

 1985ّ، اُل٤وٝىلثبك١، كاه اُلٌو، ث٤وٝد:انقايٕط انًحٛو -

  2003اثٖ عي١ رؾو٤ن هٙب ٗيػ أُٜب٢ٓ أٌُزجخ اُؼٖو٣خ ث٤وٝد اُوجؼخ األ٠ُٝ  انرغٓٛم: -

 2009، ٓوجؼخ أُ٘به ث٘ٞاًْتٞٛ اشب ٔجُٕب اشب انقحشاءانً ًٕلح انكثشٖ انؾايهح نفرأٖ َٕٔاصل ٔأ كاو أْم  -

 اُوجؼخ األ٠ُٝ، اُ٘بّو: أُوؽّٞ ٓٞم١ اُؾَٖ ُٝل أُقزبه.

 ٓوجؼخ اُ٘غبػ اُلاه اُج٤ٚبم 2001، اُوجؼخ األ٠ُٝ جٕاْش انرذٍٔٚٓؾٔل ػجل اُوبكه ثٖ أؽٔل:  -

  1990ث٤خ، رٌٞٗ: ، اُغيم اُضوبك٢، كاه اٌُزت اُؼوانحٛاج انصقافٛحأُقزبه ثٖ ؽبٓلٕ،  -

  2005ٓواّ أُغزل١، ٓؼٜل اُز٤َ٤و ُِؼِّٞ اُْوػ٤خ ٝاُؼوث٤خ ثٔٞه٣زب٤ٗب اُوجؼخ اُواثؼخ  -

 1998، ث٤ذ األكٌبه اُل٤ُٝخ اُو٣بٗ يغُذ اإلياو أ ًذ -

 اُوجؼخ األ٠ُٝ. 1972، اثوا٤ْٛ أ٤ٌٗ ٝلفوٕٝ، اُوبٛوح:انًع ى انٕعٛو -

 ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ك٢ ٗٞاًْٞٛ  نًحثٕتٙيُ ٕيح فٙ  كى انًقافحح نًحًذ عانى تٍ ا -

 ، ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ك٢ ٗٞاًْٞٛ يُ ٕيح فٙ  كى يقافحح األجُثٛح -

 شاَٛا: انشعائم ان ايعٛح ٔانًقاالخ

   2010-2002إذحاح األركٛاء ن ياو تذِا تٍ انثٕفٛش٘خ سعانح ذخشضخ انًعٓذ انعانٙ نهذساعاخ ٔانثحٕز اإلعاليٛح  -

 اُجؼلامعزٔبػ٢ ك٢ اُ٘ٞاىٍ اُْ٘و٤و٤خ، ك. ٓؾٔنٕ ثٖ أؽٔل ثٖ أُؾجٞث٢ )ٓوهٕٞ( -

  2006رؾو٤ن ٗظْ اُٞهبئغ مثٖ ؽ٘جَ. أُؼٜل اُؼب٢ُ ُِلهاٍبد ٝاُجؾٞس اإلٍال٤ٓخ -

ٞاىٍ اُْ٘و٤و٤خ. ٓوبٍ ٓوهٕٞ ثؾٞىر٘ب   - ؾجٞث٢: اُجؼل امعزٔبػ٢ ك٢ اُ٘  ٓؾٔنٕ ثٖ أؽٔل ثٖ أُ

وأح مثٖ  -    2008-2007اؽ٤ٔل، ٤ٍل١ ٓؾٔل ُٝل ٤ٍل١ عؼلو: عبٓؼخ ّ٘و٤ٜ اُؼٖو٣خ ؽٌْ رؼِْ أُ

لهٍخ اُؼ٤ِب ُوٍبرنح  - ب، أُ ٤ُبم رْْٔٚ، رؾو٤ن اُلٙا ثٖ ٓؾٔل ػب٢ُ، ٝاُل اثٖ فبُ٘ بد ٝأ    1982ًوٓا

 ٓؾٔلٕ ثٖ اٌُج٤و ٗظْ أُب٢ّ ك٢ أؽٌبّ أُؼب٢ّ أُؼٜل اُؼب٢ُ ُِلهاٍبد ٝاُجؾٞس اإلٍال٤ٓخ. -



 

   

 

 اخشانصا: انًخطٕه

 هٍبُخ ا٤ُْـ ٤ٍل١ اٌُج٤و، ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ك٢ ٗٞاًْٞٛ.  -

 ًزبة اُجبك٣خ ٤ُِْـ ٓؾٔل أُب٢ٓ ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ ا٤ُْـ ٓؾٔل ٣ؾ٢ ثٖ ٤ٍل أؽٔل، ٗٞاًْٞٛ. -

 ٓ٘ظٞٓبد ك٢ ؽٌْ أُٖبكؾخ ُؼلك اُؼِٔبم اُْ٘بهوخ ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُز٤َ٤و ك٢ ٗٞاًْٞٛ. -

ْٞٛ ٝهل ٍجن اُزؼو٣ق ثٜب.ٓقوٞٛ ثٌٔزجخ اُواعَ ثٖ أؽٔل ٍبُْ ك - ٣خ ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ ثبًٗٞا  ٢ ىٝا

وأح مثٖ ؽ٘جَ ثٖ ث٤ْو اُجٜ٘ب١ٝ، ٓقوٞٛ ُلٟ ٓؾٔل ٣ؾ٢ ثٖ ٤ٍل أؽٔل. -  ٓ٘ظٞٓخ ك٢ ؽٌْ فوٝط أُ

 ٓقوٞٛ ك٢ ؽٌْ ْٗٞى أُوأح ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ ىا٣ٝخ ا٤ُْـ ٓؾٔل ا٤ُلا٢ُ ك٢ ٗٞاًْٞٛ. -

  ٓقوٞٛ ٣ْٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُ٘ظٞٓبد اُلو٤ٜخ اُْ٘و٤و٤خ ثؾٞىر٘ب ك٢ ٌٓزجز٘ب ك٢ ٗٞاًْٞٛ. -
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