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 عٔ ٜكسض ؾٗطٟ تكطٜط      

-  

 احلازثٕ العسابٕ فَد د.

-  

 العياد محْد بً السمحً عبد د. أ.

-  

 عبداهلل بً صاحل احلنْد د.

-  

 اللذي٘( )زٜٔظ السدٓعاٌ عنس بً خالد د.

 عبدِ امساعٔل إبسأٍه د.

املْضٙ مطفس أ.

-  

 عبداهلل الضْحيٕ أ.

-  

 عآش عبدالسحٔه إبسأٍه أ.

-  

 مصطفٙ د. زضا حمند
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ايعسٜس  (1026ّْٜٛٝٛ )ْاقـ أعها٤ َٓتس٣ أغباض خ٬ٍ ؾٗط 

املُٗة١ ايةمت ط حطسٗةا يًشةٛاض عًة٢ َةساض ايؿةٗط          ٛنٛعاتَٔ امل

 ٚسلًت ايكهاٜا ايتاي١ٝ:  

   يف ايبةةةت  غةةةطع١ يف ٚأثةةةطٙ تكةةةٓني ا٭سهةةةاّ ايكهةةةا١ٝ٥ 

 ايؿدك١ٝ. ا٭سٛاٍ قهاٜا

 ِٝٚايٓٗٞ باملعطٚف ا٭َط شل١٦ٝ ازبسٜس ايتٓظ  ٔ املٓهةط   عة

   .(ا٫دتُاع١ٝ املتغرلات ملٛانب١ تٓظِٝ)

 ٌٚا٭١َٝٓ. ازبٝٛغٝاغ١ٝ ٚاْعهاغات٘ غٛضٜا َػتكب 

 يًػذٔ ايبس١ًٜ ايعكٛبات 
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 علٕ. بً علٕ. الْزق٘ السٜٔط٘: أ 

 :مكدم٘

 َٔ ايهجرل َكاحل ميؼ ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ قها٤إٔ  ٫ؾو

 اسبفةا   يف تػِٗ ايمت امل١ُٗ ايطنا٥ع إسس٣ ٜٚعس اجملتُع  ف٦ات

 ٚذبػةةةني ا٭غةةةط١ٜ  ايع٬قةةةات ٚغةةة١َ٬ ا٫دتُةةةاعٞ ايبٓٝةةةإ عًةةة٢

ٍ  زٚضٙ عةدل  اجملتُةةع  ف٦ةات  بةني  ايع٬قةات  ٌ  يف ايفعةا  ايٓةةادع ايفكة

ٟ  ٚزٚضٙ ٚايعا٥ًٝة١   ا٭غط١ٜ املٓاظعات يف ٚايعازٍ  اسبفةا   يف املةٛاظ

ٔ  ا٭١ًٖٝ ٚفاقسٟ ٚايغا٥بني يًككط ٚاملع١ٜٛٓ املاي١ٝ اسبكٛم ع٢ً  َٚة

 املبةاز٨  َٔ سع١َ إضغا٤ يف نصيو زٚضٙإىل  إناف١ سهُِٗ  يف

ٌ  ايمت ٟ  ٚأخ٬قٝٽةا  ؾةطعٝٽا  إحةاضٶا  شاتٗةا  سةس  يف متجة ٘  تٗتةس  ا٭غةط  بة

 .أفطازٖا ٚع٬قات ٚؾ٪ْٚٗا سٝاتٗا إزاض٠ يف املػ١ًُ

 قهةةةا٤ يف ايػةةةطٜع ٚايفكةةةٌ اٱظبةةةاظإٔ  فٝةةة٘ ؾةةةو ٫ ٚممةةةا

 ايػةةعٛزٟ  ايكهةةا٤ أَةةاّ سكٝكٝٽةةا ذبةةسٜٶا ميجةةٌ ايؿدكةة١ٝ ا٭سةةٛاٍ

ٞ  ْتٝذةةةة١   ا٭سةةةةةٛاٍ قهةةةةاٜا  يف ايبةةةةت  يف ايتةةةةأخط   ةةةةاٖط٠  يتٓةةةةاَ

 إٜطازٖةةا ٜةةتِ غةةٛف - َتعةةسز٠ ٭غةةبا  ٜعةةٛز ٚايةةصٟ ايؿدكةة١ٝ 

 أٚنةا   ع٢ً غًيب بؿهٌ ت٪ثط ايظاٖط٠ تًو بسأت سٝح – ٫سكا
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 يفةةذلات َعًكةةات ايٓػةةا٤ بعةة  بكةةا٤ سٝةةح َةةٔ ا٭غةةط َةةٔ ايهةةجرل

ٝٽا حًٜٛةة١  تؿةةتتإىل  إنةةاف١ بعٚدٗةةا  ع٬قتٗةةا يف ايبةةت زٕٚ ْػةةب

ّ  ٚنةصيو  اسبها١ْ  قهاٜا يف خاق١ ٚا٭بٓا٤ ا٭حفاٍ  ٚدةٛز  عةس

ٌ  اسبػةاؽ  ايطةابع  شات ايكهاٜا بع  يف ٚضبسز٠ ٚانش١ آي١ٝ  َجة

 .ٚغرلٖا ٚايكٛا١َ ٚايٛقا١ٜ ٚاي١ٜ٫ٛ ايط١ٜ٩

 يف َٗةةةِ زٚض يًتكةةةٓني ٜهةةةٕٛإٔ  ميهةةةٔ أْةةة٘ يةةةسٜٓا ؾةةةو ٫ٚ

ٟ   بايكةسض  ايتشةسٟ   شيةو  َٛاد١ٗ ٌ  يف ايتكةٓني  أزاٙ شاتة٘ ايةص  ايتعاَة

 ايؿطع١ٝ املطافعات صباٍ يف ٚايتشسٜات ايكعٛبات َٔ ايهجرل َع

 َةةةٔ ٚغرلٖةةةا ٚاٱزاضٟ ايتذةةةاضٟ ٚايكهةةةا٤ ازبعا٥ٝةةة١ ٚاٱدةةةطا٤ات

 .ايتكانٞ صبا٫ت

 الشخصٔ٘ األحْال قضآا يف البت تأخس أضباب: 

ٍ  قهةاٜا  يف ايبةت  تةأخط  أغةبا   أِٖ تتُجٌ  ايؿدكة١ٝ  ا٭سةٛا

 :ًٜٞ فُٝا

 بسضدةةةة١ ٚتفاقةةةةًٝٗا  ايكهةةةةاٜا ٚاخةةةةت٬ف ٚتعةةةةسز تٓةةةةٛ  -1

 عًة٢  قهة١ٝ  نٌ يف يًفكٌ َػتك٬ً فكٗٝٽا حبجٶا تػتسعٞ

 سس٠.

 ايٛاسةةس٠  ايكهةة١ٝ يف ايؿةةطع١ٝ ٚاٯضا٤ ا٫دتٗةةازات تٓةةٛ  -2

ٟ  مما  تٓةٛ   ْتٝذة١  ايكهة١ٝ  يف ايذلافةع  أَةس  إحاية١ إىل  ٜة٪ز

 .اشبكّٛ بني ايطزٚز ٚتعسز

ٟ  ممةا  يًكانةٞ   ًَع١َ فك١ٝٗ َطدع١ٝ ٚدٛز عسّ -3  يف ٜة٪ز

 ا٭سهةةةةةةاّ ٚتهةةةةةةاض  اخةةةةةةت٬فإىل  ا٭سٝةةةةةةإ بعةةةةةة 
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 أعًةة٢ قهةةا١ٝ٥ َطاسةةٌإىل  اسبادةة١ ٚبايتةةايٞ ايكهةةا١ٝ٥ 

 .ايتهاض  ٖصا سبػِ

 ايٓةعا    أحةطاف  يةس٣  ابتةسا٤  ايؿطع١ٝ ايط١ٜ٩ ٚنٛح عسّ -4

 عةةةةسز ٚظٜةةةةاز٠ ايتكانةةةةٞ يف اٱغةةةةطافإىل  ٜةةةة٪زٟ ممةةةةا

 .ايكهاٜا

   التكيني مفَْو: 

إىل  ايعاَةة١ ٚايؿةةطع١ٝ ايكاْْٛٝةة١ املبةةاز٨ ذبٜٛةةٌ ٖةةٛ ايتكٓةةٝني

 ٚتكّٛ ايتأٌٜٚ أٚ  ي٬دتٗاز قاب١ً غرل يًهاف١ ًَٚع١َ َٓظ١ُ َٛاز

 زٕٚ ايكاْْٛٝةةةة١  ايٓكةةةةٛم يف ٚضزت نُةةةةا بتطبٝكٗةةةةا احملةةةةانِ

 يف ا٭ُٖٝةةة١ بةةةاي  زٚضٶا ايتكةةةٓني ٜٚةةة٪زٟ يًةةةٓل  تعةةةسٌٜأٚ  ادتٗةةةاز

٘  أخةةةصت ٚقةةةس  اسبسٜجةةة١ ايكاْْٛٝةةة١  ا٭ْظُةةة١  ايعطبٝةةة١  املًُهةةة١ بةةة

 أْظُةة١ بعةة  إ٫ ٜبةةل ٚمل ايتكانةةٞ صبةةا٫ت َعظةةِ يف ايػةةعٛز١ٜ

ٔ  اٯٕ ست٢ ايتكٓني ٜطًٗا مل ايمت ايك١ًًٝ ايتكانٞ  قهةا٤  بٝٓٗةا  َٚة

 .ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ

   ٘ٔالشخصٔ٘ األحْال قضاٛ يف التكيني أٍن: 

ُٽةا  زٚضٶا ايتكةٓني  ٜ٪زٟ ٍ  قهةا٤  يف ا٭زا٤ ذبػةني  يف َٗ  ا٭سةٛا

 :ًٜٞ َا خ٬ٍ َٔ عاّ بؿهٌ ايؿدك١ٝ

 .ٚايٛادبات يًشكٛم ٚايٛانض ايسقٝل ايتشسٜس -1

 ايةةعٚاز يف خاقةة١ يٲدةةطا٤ات ٚايٛانةةض ايةةسقٝل ايتشسٜةةس -2

 (.اشبًع) ٚايفػذ ٚايط٬م
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 ٚا٫عةةذلا  ا٭سهةةاّ بتٓفٝةةص اشباقةة١ اٯيٝةةات ذبسٜةةس -3

 .ايكًض ٚإدطا٤ات عًٝٗا

 عًةة٢ ٚاغةةت٦ٓافٗا ا٭سهةةاّ عًةة٢ ايطعةةٔ عٓاقةةط ذبسٜةةس -4

 .ي٬دتٗاز ساد١ زٕٚ ٚضبسز ضبػّٛ عبٛ

 يف ايٓظةةط عٓةةس ايكانةةٞ عكٝةةس٠ تهةةٜٛٔ َكةةازض تٛسٝةةس -5

 .ايسعا٣ٚ

ٌ   نةبرل  سةس إىل  ايتكًٌٝ -6  اشبكة١َٛ  تهٝٝة   َةٔ َؿةان

 .ٚاملٓاظعات

   الشخصٔ٘ األحْال قضآا يف البت ضسع٘ يف التكيني دّز: 

ٍ  قهةاٜا  يف ايبةت  تػةطٜع  يف ايتكةٓني  ٜػِٗ  ايؿدكة١ٝ  ا٭سةٛا

 :ًٜٞ َا خ٬ٍ َٔ

 .ايتكانٞ إدطا٤ات ٚنٛح -1

ٍ  إدةةةطا٤ات  ٚنةةةٛح -2 ّ  ٚايتػةةةبٝ   ا٫غةةةتس٫  ايكهةةةا٠  أَةةةا

 .ٚاملتكانني

 . املتبازي١ ٚايطزٚز املصنطات ٚعسز سذِ َٔ ايتكًٌٝ -3

 يف ٜػةةةِٗ ممةةةا باحملةةةاَني ي٬غةةةتعا١ْ املتكانةةةني ذبفٝةةةع -4

 .ايسعا٣ٚ يف ايبت إدطا٤ات تػطٜع

 ايًةةةةٛا٥ض عًةةةة٢ ي٬عتُةةةةاز ٚاملتكانةةةةني احملةةةةاَني ذبفٝةةةةع -5

 َٚٗةةةةةاّ َٗةةةةةاِٖ ٜػةةةةةٌٗ ممةةةةةا املهتٛبةةةةة١ ٚاملةةةةةصنطات

 .ايكها٠
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 احملاَني َٔ ٚانش١ قا١ْْٝٛ َؿٛض٠ ع٢ً اسبكٍٛ غٗٛي١ -6

 .ايكاْْٛٝني ٚاملػتؿاضٜٔ

   الشخصٔ٘: األحْال ليظاو املكرتح٘ العياصس أٍه 

 ْظةةةاّ ٜؿةةةًُ٘إٔ  ميهةةةٔ َةةةا نةةةٌ ايعٓاقةةةط ٖةةةصٙ تهةةةِ ٫

ِ  ٚيهٓٗةا  ايؿدك١ٝ  ا٭سٛاٍ  ايةعٚاز  يف ازبٖٛطٜة١  ايعٓاقةط  تهة

 ميهةةةٔ ستةةة٢ يًٓظةةةاّ تهةةةُٓٝٗا بٛدةةةٛ  ْعتكةةةس ٚايةةةمت ٚايطةةة٬م

 يف ٚاملتٓةاظعني  املتكانةني  تٛاد٘ ايمت ايهدل٣ املؿه٬ت َٛاد١ٗ

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚشيو ذبسٜسٶا ا٭َطٜٔ ٖصٜٔ

 :الصّاج: أّاًل

 .اشبطب١ -1

 ايكسام. -2

 .اشبطب١ فػذ -3

 .ايكطإ عكس -4

 .ايعفاف -5

 .ايعٚدني ٚٚادبات سكٛم -6

 .ايٓؿٛظ -7

 .اشلذط -8

 .ايكٛا١َ -9

 .ايٓعا  -11
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 ..ايكًض -11

 .ايٓفك١ -12

 :الطالم: ثاىًٔا

 .ايتطًٝل سل -1

 .ايعك١ُ -2

 .ايط٬م حً  -3

 .ايكًض أدٌ -4

 .ايط٬م يفظ -5

 .ٚايبا١ٓ٥ ايطدع١ٝ ايتطًٝل َطات استػا  -6

 .ايط٬م ٜكع َت٢ -7

 .ايط٬م إٜكا  نٝف١ٝ -8

 ؾةةطعا ٚقٛعةة٘ ٚبةةني ايطةة٬م بًفةةظ ايٓطةةل بةةني َةةا ايفةةذل٠ -9

 .ايعٚد١ٝ ضابط١ ٚاْفكاٍ

 .ايعس٠ -11

 .ايعٚد١ٝ بٝت يف ايعس٠ قها٤ -11

 .املطًك١ ْفك١ -12

 .ايط٬م ساي١ يف ا٭ْهش١ َأشْٚٞ ٚادبات -13

ٞ  بٗا ًٜتعّ إدطا٤ات -14  ٚايفػةذ  ايطة٬م  قهةاٜا  يف ايكانة

 (.اشبًع)
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 املطريٖ ميصْز. التعكٔب األّل: د 

 :ايٓكاط احملسز٠ ايتاي١ٝ يف تعًٝكٞ أٚضز

 .  ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ َفّٗٛ •

 .ب٘ ٚاٱيعاّ ايتكٓني َٔ املٛق  •

•  ٌ  ا٭سةةةٛاٍ قهةةةاٜا يف ايبةةةت غةةطع١  يف ايتكةةةٓني ٜػةةةِٗ ٖةة

 .ايػعٛز١ٜ؟ ا٭غط٠ َؿانٌ ٚسٌ ايؿدك١ٝ 

 الشخصٔ٘ األحْال مفَْو: 

 ايفكٗةةةةا٤ تٓاٚشلةةةةا َػةةةةا٥ٌ ٜتٓةةةةاٍٚ اسبةةةةسٜح املكةةةةطًض ٖةةةةصا

 ٚايطةةة٬م  ايةةةعٚاز  ٜتٓةةةاٍٚ سٝةةةح ..َتفطقةةة١ أبةةةٛا  يف املػةةةًُٕٛ

 ..ٚايعٜةاض٠  ٚايٓفكة١  ٚاسبها١ْ  ٚايطدع١  ايٓهاح  ٚفػذ ٚاشبًع 

 ٚايٛفةةةا٠   (ايةةةعٚز غٝةةةا ) ٚايغٝبةةة١ ٚايٓػةةة   ايٛقةةة١ٝ  ٜٚتٓةةةاٍٚ

 ..ايٛضثةة١ ٚسكةةط ٚايٛقةةا١ٜ  ٚاي٫ٜٛةة١  ايذلنةة١  ٚقػةة١ُ ٚاٱضخ 

 فؿةةٌ سةةاٍ يف ٚايتشهةةِٝ ايةةعٚدني  بةةني اٱقةة٬ح ٜتٓةةاٍٚ نُةةا

 .شيو ٚغرل.. اٱق٬ح

 ايؿةطٜع١  تٓاٚيتٗةا  تفكة١ًٝٝ  دع٥ٝةات  َٔ فٝٗا مبا املػا٥ٌ ٖصٙ

ٛ ٕ بةةصيو ٖٚةةٞ بايتفكةةٌٝ  اٱغةة١َٝ٬  بٗةةا ا٫يتةةعاّ سةةاٍ يف تهةة

إٔ  ٬ٜٚسةةظ. ا٫دتُاعٝةة١ ايع٬قةةات ثةةِ َٚةةٔ يٮغةةط٠  قٜٛةةًا بٓٝاْةةًا

 سةةسٚز) تعةةسٟ بعةةسّ تةةأَط ايةةمت ايهةةطِٜ ايكةةطإٓ يف اٯٜةةات أغًةة 

٘  فاهلل. ا٭غطٟ ايؿإٔ يف ٖٞ (اهلل  يف َفكة١ً  سةسٚزاً  سةس  غةبشاْ

 َ٪غػةة١ أٟ امل٪غػةة١ شلةةصٙ ايبايغةة١ يٮُٖٝةة١ ٚشيةةو ايؿةةإٔ  ٖةةصا

 . ا٭غط٠
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 اضتبطت ٚأخ٬قٝات قِٝ غاْستٗا ا٭غط١ٜ ا٭سهاّ بإٔ عًًُا

 بةةةةني ايفهةةةةٌ ْػةةةةٝإ ٚعةةةةسّ ٚاملعةةةةطٚف ايعؿةةةةط٠ نإسػةةةةإ بٗةةةةا

 بًٝغة١  بأٚقةاف  ايةعٚدني  بةني  ايع٬ق١ ٚقفت شيو ٚفٛم ..ايعٚدني

 .(شلٔ يباؽ ٚأْتِ يهِ يباؽ ٖٔ) دسًا

 ٖةصا  يف اٱغة١َٝ٬  ايؿةطٜع١  أسهاّ فًػف١إٔ  ع٢ً ٜسٍ ٖصا

 عًةة٢ تكةة  ٖٚةةٞ.. ٚنافٝةة١ َٚتٓاغةةك١ َٚتهاًَةة١ َتُٝةةع٠ ايبةةا 

 تتػةةِ ايةةمت( ا٭ْجٜٛةة١) ايٓػةة١ٜٛ ايٓظطٜةة١ فًػةةف١ َةةٔ متاَةةًا ايٓكةةٝ 

  .ا٭غط٠ حطيف بني تكاز١َٝ ايع٬ق١ ٚدبعٌ يٮْج٢ بايعٓكط١ٜ

 التكيني مً املْقف: 

 ٜٚكةةٍٛ ؛ ايتكةةٓني مبٓةةع أسةةسُٖا ٜكةةٍٛ َؿةةٗٛضإ ضأٜةةإ ٖٓةةاى

 ..جبٛاظٙ اٯخط

 .اعتباضٙ ايطأٜني َٔ يهٌ

 َةةةٔ ؼبةةةس ايتكةةةٓنيإٔ  عًةةة٢ ايتكةةةٓني َةةةٔ املةةةاْع ايةةةطأٟ ٜعتُةةةس

 ايٛاقعة١  َٚعطٝةات  ٜتفةل  ٫ قةس  اختٝاض يف ٚؼبكطٙ ايكانٞ ادتٗاز

 اجملطز ٚنعٗا يف ا٭سهاّ ٜتٓاٍٚ فايتكٓني. ايكانٞ ٜٓظطٖا ايمت

 اسبةةاٍ عةةٔ ايٛاقعةة١ اختًفةةت يةةٛ يهةةٔ.. ايعازٜةة١ يٮسةةٛاٍ ٚحبكةةًا

 قهةة٢ ثةةِ ٚايهٝةةس اسبٝةةٌ ٚٚدةةٛز ايٓٛاٜةةا بةةاخت٬ف ٚشيةةو ايعةةازٟ

 ايكانةةٞ ٜػةةتطٝع ٫  املةةًا يهةةإ ايتكةةٓني عًٝةة٘ ْةةل مبةةا ايكانةةٞ

 يف) َجا٫ً املُاضغني ايكها٠ أسس ٜٚهط . ب٘ اسبهِ ع٢ً اٱقساّ

 :  (يًتٛنٝض ٚيهٔ ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ صباٍ غرل
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 ٌ  اؾةةذل٣ فًةةٛ. ايةٓكل أٚ  بايعٝةة  تةةطز املباعة١  ايػةةًع١إٔ  ا٭قة

ِ  ( 355ّ2) َػاستٗا أضنًا ؾدل ٔ  ( 2ّ 275) أْٗةا  تةبني  ثة  فُة

 ٖة(1255)ٚ ٖة(1254) أعٛاّ يف يهٔ. مثٓٗا ٚاغتعاز٠ ضزٖا سك٘

 ايفطقةة١ فاغةةتغٌ غةةطٜع بؿةةهٌ ايٓكةة إىل  ايعكةةاض أغةةعاض ْعيةةت

 َػةةاس١ يف بػةةٝطًا يةةٛ ْككةةًا ٚٚدةةس ْٚةةسّ أضنةةًا اؾةةذل٣ َةةٔ نةةٌ

 ايكانةةٞ سهةةِ يةةٛ.  َايةة٘ اغةةذلزاز ٜطٜةةس بؿةةه٣ٛ فتكةةسّ أضنةة٘

٘  ايبا٥ع؛ يظًِ ب٘ املعٍُٛ ٖٛ نُا يًُؿذلٟ ٘  غةرلز  ٭ْة  نةع   عًٝة

 ايةةطز َبةةسأ ٚضفةة  ايٓٛاٜةةا ٖةةصٙإىل  تٓبةة٘ ايكانةةٞ ٚيهةةٔ قُٝتٗةةا 

 ٜتٓاٚيةة٘إٔ  ميهةةٔ ٫ َٛنةةٛ  فٗٓةةا.  بةةا٭ضف ٜػةة٢ُ مبةةا ٚسهةةِ

 يف ايعطٜك١ ايبًسإ يف ست٢ تتفاٚت ا٭سهاّ ظبس ٚيصيو.  ايتكٓني

 . بايتكٓني اٱيعاّ

 ٔ ٛ  ايتكةةٓني قةاحل  يف تكة   ْكطةة١ ٖٓةاى  ٚيهة  نةةع إٔ  ٖٚة

 عًٝةة٘ ٜٝػةةط ٚايتكةةٓني  ادتٗةةازٙ نةةع إىل  ٜةة٪زٟ ايكانةةٞ تأٖٝةةٌ

 .ٜسٙ َتٓاٍٚ يف اسبهِ ٚػبعٌ

ٛ  ايعَٔ ٖصا يف إيٝ٘ أٌَٝ ٚايصٟ ٌ  ٖة إٔ  بؿةطط  بةايتكٓني  ايعُة

 سهُةة٘ أٚضزإشا  املكةةٓٔ اسبهةةِ طبايفةة١ اجملتٗةةس يًكانةةٞ ٜةةذلى

 .ايتكٓني يف ٚضز َا خب٬ف سهُ٘ غب  ٜصنط ٜعين.. ػببًاَ

ٌ  ايكهةا٤ إٔ  ايٓةاؽ  ٜظٔ ساٍ نٌ ٚع٢ً ٌ  عُة  ٚبػةٝ،   غةٗ

 :ًٜٞ َا ٜتٓاٍٚ ٭ْ٘ اٱح٬م ع٢ً ا٭عُاٍ أقع  أْ٘ ٚاسبكٝك١

 املٛنٛع١ٝ. با٭سهاّ اٱساح١ -

 اٱدطا١ٝ٥. با٭سهاّ اٱساح١ -
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 ايٛقا٥ع. تٛقٝ  -

  ا٭سهاّ. تػبٝ  -

 ا٭سهاّ. قٝاغ١ -

 غةرل  ٚؾدكة١ٝ  دبةاضاً  عكًٝةاً  دٗةسا  ذبتةاز  ا٭َةٛض  ٖصٙ نٌ ٚ

ٌ  يف نا  ٚإ٫ ٚشنا٥ٗا؛ قٛتٗا يف عاز١ٜ  ٚأ٫عٝة   ايكهةاٜا  تفاقةٝ

 . ٚسذذِٗ اشبكّٛ

 األحلللللْال قضلللللآا يف البلللللت ضلللللسع٘ يف التكللللليني ٓطلللللَه ٍلللللل 

 الشخصٔ٘؟.

 ايبت بػطع١ ايتكٓني ع٬ق١إٔ  طبط٦ًا أنٕٛ ٚضمبا ْظطٟ يف

 ايبةت  يف ايتةأخرل إىل إٔ  ٜعةٛز  شيةو  يف ٚايػةب   ٚاٖٝة١؛  ايكهةاٜا  يف

 عًةة٢ املٓظةةٛض٠ ايكهةة١ٝ يف اسبهةةِ خفةةا٤إىل  ٜعةةٛز ٫ ايكهةةاٜا يف

 ٚقتةةًا ذبتةةاز ايكهةةا٤ يف املطسًةة١ ٖةةصٙ بةةإٔ ا٫عةةذلاف َةةع. ايكانةةٞ

 ..ٚتطبٝكةة٘ ٚتفػةةرلٙ اسبهةةِ يتأقةةٌٝ ٚقةةتإىل  ؼبتةةاز فايكانةةٞ

 بني ٚايفطٚم ٚايهطٚضات ايتؿطٜع سه١ُ ٜٚطاعٞ املآ٫ت يف ٜٓظط

 .ايؿبٗات يف ٜٚٓظط ٚا٭ؾدام ايٛقا٥ع

ٟ  يف خاضدٝةة١؛  عٛاَةةٌإىل  ٜعةٛز  ايكهةةاٜا يف ايبةت  تةةأخرل ْظةط

 َجٌ:

إىل  ناْةةت سٝةةح ايؿدكةة١ٝ ا٭سةةٛاٍ َؿةةانٌ اْتؿةةاض -

 املعطٚنة١  ايكهةاٜا  َٔ (٪55) سٛايٞ تؿهٌ قطٜب١ فذل٠

 . احملانِ أَاّ
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 ٖةةةصٙ َةةةٔ اشلا٥ةةةٌ ايهةةةِإىل  قٝاغةةةًا ايكهةةةا٠ أعةةةساز قًةةة١ -

 .املؿانٌ

 بعهةةٗا يف ايتُٗةةٌ ٜهةةٕٛ سٝةةح.  ايكهةةاٜا ٖةةصٙ حبٝعةة١ -

ٛ  ٚتأدًٝ٘ ٛ  نُةا . املكةًش١  ٖة ٍ  ٖة ٟ  ايٓةعا   يف اسبةا  ايعةاز

ٔ . ايةةعٚدني بةني  ٛ  املٗةةِ ٚيهة  يف ايكهةةا٤ عًة٢  عطنةةٗا ٖة

 تةةةاضٜذ َةةةٔ أٜةةةاّ أضبعةةة١ ايٓظةةةاّ سةةةسز ٚقةةةس.  ٚقةةةت أغةةةط 

 . ايسع٣ٛ تػذٌٝ

ّ  قةسض  ايةمت  املكاسب١ َطانع فاع١ًٝأٚ  تفعٌٝ عسّ -  ْظةا

 ايكةةا٥ُني فهفةةا٠٤ ٚدٛزٖةةا سةةاٍ ٚيف. إػبازٖةةا بهةةطٚض٠

 بعة   خة٬ف  عًة٢  ايؿةسٜس  يٮغة   ٖٚةصا . نةعٝف١  عًٝٗا

 فتكةةّٛ بايفاعًٝةة١ فٝٗةةا ايكةةًض َطانةةع تتػةةِ ايةةمت ايةةسٍٚ

ٌ  ايكهةاٜا  بإْٗا٤ ٞ  ٚقةٛشلا  قبة  (٪65)إٔ  زلعةت . ايكانة

 تٓٗٝٗةةةةا غةةةةٓغافٛض٠ يف ايؿدكةةةة١ٝ ا٭سةةةةٛاٍ قهةةةةاٜا َةةةةٔ

ٌ  قة٠ٛ  بػب  ايكانٞ تأتٞإٔ  قبٌ اٱق٬ح َطانع  تأٖٝة

 .عًٝٗا ايكا٥ُني

ٌ  املٛنٛ  يف أخط٣ ٚدٛاْ  أخط٣ أغبا  ٖٚٓاى  ايةع٤٬َ  يعة

 .أفهٌ بؿهٌ ٜتٓاٚيْٛٗا
 

 السدٓعاٌ. خالد. التعكٔب الجاىٕ: د 

ٞ  احملاَٞ أ. قٛتإىل  قٛتٞ أنِ بسا١ٜ •  ايتكةٓني  بهةطٚض٠  عًة

(codification) إقةةةةةةساض يف ايؿةةةةةةسٜس ايتبةةةةةةاح٪  ةةةةةةٌ يف 

 ٚنجط٠.. املًش١ ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ بكهاٜا اشباق١ ا٭سهاّ

ِ  نايف عسز تٛفط ٚعسّ ايكها٠ فٝٗا ٜٓظط ايمت ايكهاٜا  َةٓٗ



22

 –1026     22 

 عةةسز تٓةةاَٞ َةةع َةة٪خطٶا بةةطظت ايةةمت املؿةةه١ً ضبانُٓةةا؛ يف

 احملانِ قسض٠ ٚعسّ ايٛافسٜٔ أعساز ٚظٜاز٠ املًُه١ غهإ

 .قٝاغٞ ٚقت يف ايكهاٜا َٔ اشلا٥ٌ ايهِ ٖصا اغتٝعا  ع٢ً

 عًُٝةة١ َةةٔ غٝػةةٌٗ ا٭سهةةاّ تكةةٓني فةةإٕ املتٛانةةع بتكةةسٜطٟ •

 خةة٬ٍ َٚةةٔ َبهةةطٶا بايكهةة١ٝ ايبةةت ٜةةتِ قةةس ٚأْةة٘ ايتكانةةٞ

 احملةةةةانِ قهةةةةا٠ َةةةةٔ ضتبةةةة١ أقةةةةٌ نةةةةاْٛا ضمبةةةةا أؾةةةةدام

ّ إٔ  بعس نُػاعسِٜٗ  اسبكةا٥ل  بٛنةع  ايطةطفني  ضباَٝٶةا  ٜكةٛ

 .احمله١ُ أَاّ

 احملةةاَني عُةةٌ َةةٔ غٝػةةٌٗ ا٭َةط  فةةإٕ عًةةٞ  أ. أؾةةاض ٚنُةا  •

 يًُتداقةةُني املطًٛبةة١ ا٫غتؿةةاضات ٜكةةسَٕٛ حبٝةةح نةةصيو؛

ٌ  ممةا  احملهُة١؛  َطادع١ قبٌ ٔ  غةٝكً ّ  ازبًػةات  عةسز  َة  أَةا

ٌ  احملاَةا٠  َهات  يف قًشا سًٗا ٚضمبا ايكانٞ  ٚقةٛشلا  قبة

 ٚتفةةط  احملةةانِ عًةة٢ ايعةة ٤ ربفٝةة  ٚبايتةةايٞ يًُشهُةة١؛

 .أخط٣ قهاٜاإىل  ايكها٠

 ا٭سهةةاّ تكةةٓني زيٝةةٌ إقةةساض ط يةةٛ يًغاٜةة١ َفٝةةسٶا ٚغةةٝهٕٛ •

 يٝهةةٕٛ ا٫غتؿةةاض١ٜ ٚاملهاتةة  ٚاحملةةاَني ايكهةةا٠ بةة٘ ٜٴةةعٚز

إىل  ٜكةةاض ايةةمت ٚايٛادبةةات اسبكةةٛم فٝةة٘ ذبةةسز َطؾةةس مبجابةة١

 قبةةةٌ ٚٚادباتٗةةةا سكٛقٗةةةا ا٭حةةةطاف تعةةةطف ٚيهةةةٞ تكٓٝٓٗةةةا

 .يًكانٞ ايٛقٍٛ

 ٚبةةطٚظ  اجملتُعةةٞ اسبةةطاى  ٖٚةةٛ ا٭ُٖٝةة١  غاٜةة١ يف أَةةط  ٜبكةة٢ •

 ممةا  فٝٗا ايٓظط ٚاخت٬ف ايكهاٜا ٚتٓٛ  ٚايٓٛاظٍ املػتذسات
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 اٱغةةةة٬َٞ ايفكةةةة٘ أفةةةةل غةةةةع١إىل  ٜؿةةةةرل محٝةةةةسٶا أَةةةةطٶا ٜعةةةةس

ٞ .. شيو يهٌ ٚاغتٝعاب٘  ايتكةٓني إٔ  ايةبع   ٜعتكةس  قةس  ٚبايتةاي

 ٜتعًةةةل فُٝةةةا يٛاغةةةع ذبذةةةرلٶا فٝةةة٘ ٚأْةةة٘ "مجةةةٛزا" غةةةٝهٕٛ

ٞ  غٛف ايتكٓني أٟ ٚأْ٘ بايٓٛاظٍ  ٞ  زٚض ًٜغة ٍ  يف ايكانة  إعُةا

 يتشكٝةةةل ايتُاغةةةا أٚدةةة٘ عةةةس٠ عًةةة٢ ايكهةةة١ٝ ٚتكًٝةةة  ايٓظةةةط

 يًُػةةتذسات َٛانبٶةةا ايتكةةٓني ٜهةةٕٛإٔ  ًٜةةعّ ٖٓةةا... ايعسايةة١

 ط ايةمت  املةٛاز  َطادعة١  نةطٚض٠  مبعٓة٢  ٚعكةطٜٶا؛  ٚزٜٓاَٝهٝٽا

 َٛانبةة١ يتةةأتٞ ٚؾةةطسٶا ٚظٜةةاز٠ إنةةاف١ ٯخةةطٕ آ َةةٔ تكٓٝٓٗةةا

 ٚاملؿةةةةه٬ت ايظةةةةٛاٖط َٚػةةةةتذسات اجملتُعةةةةٞ  يًشةةةةطاى

٘  بع " ثبات خاق١ٝ ايتكٓني ٜفكسإٔ  زٕٚ ا٫دتُاع١ٝ " أدعا٥ة

 ٖٚٓةةاى ثابتةة١ أَةةٛض فٗٓةةاى اٱغةة١َٝ٬؛ ايؿةةطٜع١ يف تةةطز نُةةا

 ٜٛدةس  سني يف فٝٗا  ي٬دتٗاز ٫صباٍ ايس٫ي١ قطع١ٝ ْكٛم

 .يًٓظط ٚاغعٶا اجملاٍ فٝٗا ٜهٕٛ أخط٣ َػاس١

 ايفكٗةا٤  ٚادتٗازات اٱغ١َٝ٬ ايٓكٛم فإٕ املتٛانع ٚبطأٜٞ •

 ٚيةصيو  تغٝرلٖا؛ ٜكع  داَس٠ قٛاي  يف ظبعًٗاإٔ  َٔ أسلٌ

 يف (املكٓٓةة١ ا٭سهةةاّ ملطادعةة١ زا٥ُةة١ زبٓةة١) تهةةٜٛٔ أقةةذلح

 َةا  َٚطادعة١  املػتذسات يف ايٓظط َُٗتٗا تهٕٛ ايعسٍ ٚظاض٠

 ايؿةةطٜع١ ْكةةٛم عًةة٢ بٓةةا٤ ًٜةةعّ َةةا ٚتعةةسٌٜ تكٓٝٓةة٘  غةةبل

ٔ  ٚادتٗازات َٚكاقسٖا ٔ  املعاقةطٜ ِ  ايجكةا٠  ايعًُةا٤  َة  يف ٖٚة

 ايتكةةٓني َطادعةة١ أٟ: ايتٛدةة٘؛ بٗةةصا. نجةةط اسبُةةس ٚهلل ب٬زْةةا

ٞ  قهةا٤  يسٜٓا غٝهٕٛ ٌ  ٚفاعةٌ   عكةطٟ   إغة٬َ  شيةو  ٚقبة
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 ٜفشكةةْٛ٘ عٓةةسَا املػةةًُني غةةرل ستةة٢ َٓةة٘ ٜػةةتفٝس عةةازٍ 

 .َٚٛنٛع١ٝ بتذطز

 حبٝةح  ايكها٠ ع٢ً ايٛقت غٝدتكط أْ٘ ايتكٓني سػٓات َٚٔ •

ٔ  نةبرل  عةسز  إظبةاظ  ٜػتطٝعٕٛ  َٓاغة ؛  ٚقةت  يف اسبةا٫ت  َة

 بٝٓٗةةا ٜفكةةٌ قةةس ايةةمت ايطًٜٛةة١ ازبًػةةات َؿةةه١ً ٜٓٗةةٞ ممةةا

 .ؾٗٛض عس٠

 ٜ٘ٔيف ّأثسِ املداخالت حْل قضٔ٘: )تكيني األحهاو الكضا 

 الشخصٔ٘( األحْال قضآا يف البت ضسع٘

 الشخصٔ٘ يف املنله٘. األحْال قضآا يف إشهاالت التكيني 

 تكٓني) ٚضا٤ َٔ املتٛقع١ ايغٝح إىل إٔ املكاحل عٝػ٢. أؾاض ز

 ميهةةٔ ٚايةةمت املتٛقعةة١ املفاغةةس عًةة٢ غايبةة١( ايكهةةا١ٝ٥ ا٭سهةةاّ

 يًُكةةاحل داَعةة١ تهةةٕٛ حبٝةةح املةةٛاز  قةةٝاغ١ حبػةةٔ ت٬فٝٗةةا

ٞ  يًُفاغةس   َٚاْعة١   ٚتعطةةٞ ايكهةاٜا   بةني  ايفطزٜة١  ايفةةطٚم ٚتطاعة

 نُذًةةةة١ تاضؽبٝةةةة١ دبةةةةاض  ٚيةةةةسٜٓا شيةةةةو  تكةةةةسٜط سةةةةل ايكهةةةةا٠

 غةةابك١ دغطافٝةة١ ٚدبةةاض  ايعجُاْٝةة١  ايسٚيةة١ يف ايعسيٝةة١ ا٭سهةةاّ

 اغذلؾةةاز١ٜ  ناْةةت ٚيةةٛ َٛسةةس٠ خًٝذٝةة١ قةةٛاْني َٚٓٗةةا ٚسايٝةة١ 

 ايػةةٓٛات خةة٬ٍ املطبكةة١ ايػةةعٛز١ٜ( ا٭ْظُةة١) ايكةةٛاْني عةةٔ فهةة٬ً

 بةةٌ املطافعةةات نأْظُةة١ اٱدطا٥ٝةة١ ايكةةٛاْني فكةة، ٚيٝػةةت املانةة١ٝ

 ٚايطؾةة٠ٛ املدةةسضات َهافشةة١ أْظُةة١ َجةةٌ ايعكٛبةةات قةةٛاْني ستةة٢

ٌ  ٚا٭غةةًش١  ٚايتعٜٚةةط  ٘  ٚاٱضٖةةا   ا٭َةةةٛاٍ ٚغػةةٝ  ٚدةةةطا٥ِ ٚمتًٜٛةة

 مبذًةةؼ اشبةةدلا٤ ٦ٖٝةة١ َٛقةةع يف َجبةةت نةةجرل ٚغرلٖةةا املعًَٛاتٝةة١
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ٔ  ٚبايتةةايٞ ايةٛظضا٤   ٌ  ايعذًةة١؛ اخةذلا   ْعٝةةس فًة  عذةة٬ت ْػتٓػةةذ بة

 ٜهةةٕٛ ٚيةةٔ ايعاَةة١  يًُكةةًش١ ٚذبكٝكٗةةا ٚف٬سٗةةا ظباسٗةةا ثبةةت

 ٚأسٝاْةةةةًا ايهةةةةع  دبةةةةس سٝةةةةح قهةةةةا١ٝ٥  غةةةةٛابل بٓؿةةةةط اسبةةةةٌ

 ٚغةةطع١ دةةٛز٠ عةةٔ فهةة٬ً ا٭سهةةاّ بةةني ٚايتٓةةاق  ا٫نةةططا 

 قًًٝةةة١ مببةةةاز٨ اسبةةةٌ ٜهةةةٕٛ يةةةٔ ٚنةةةصيو ا٭سهةةةاّ  ٚعسايةةة١

 عبجٝةةة١ مبُاْعةةةات اسبةةةٌ ٜهةةةٕٛ يةةةٔ ٚأٜهةةةًا ٚنةةةعٝف١  َٚتةةةأخط٠

ٌ  ٚيصا ظبطب٘ إٔ  زٕٚ دسٜس نٌ مناْع نعازتٓا ٛ  ايٛسٝةس  اسبة  ٖة

ٌ  دةساً  املتةأخط  املٛنةٛ   ٖةصا  حبػِ ٚشيو ايػٝاغ١ٝ باٱضاز٠  ٚبهة

( آخةةط اغةةِ أٟأٚ  _َسْٚةة١  _ْظةةاّ ) بكةةإْٛ ايبساٜةة١ ٚيةةتهٔ سةعّ  

ِ  املدةتل  ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ ٍ  مبشةان ٕ  ايؿدكة١ٝ  ا٭سةٛا  يهةٛ

ٌ  يهٕٛ سايًٝا ا٭ِٖ ٖٛ( ا٭غط٠ فك٘)  ا٭نةع   ُٖةا  ٚاملةطأ٠  ايطفة

ٕ  ثِ بُٗا  بايبس٤ ٚا٭ٚد  ِ  قةاْٛ  املايٝة١  اسبكٛقٝة١  ايعاَة١  احملةان

ِ   (املعا٬َت فك٘) ٕ  ثة ِ  قةاْٛ ٘ ) ازبعا٥ٝة١  احملةان   (ازبٓاٜةات  فكة

 زضدةةةات شيةةةو ٜٚؿةةةٌُ ٚايعُايٝةةة١  ايتذاضٜةةة١ احملةةةانِ ٚنةةةصيو

 (.ايعًٝا _ ا٫غت٦ٓاف _ ا٫بتسا١ٝ٥) ايج٬خ ايتكانٞ

ٔ  ٚسػ   ٚظاض٠ يف َؿةه١ً  زبٓة١  ٖٓةاى إٔ  غةٓٛات  َٓةص  املعًة

 ٦ٖٝة١  أعها٤ غاي  ٚعه١ٜٛ ايؿٝذ آٍ قاحل ايؿٝذ بط٥اغ١ ايعسٍ

ٔ  ايكهةا٠  ٚبع  ايعًُا٤ نباض  ٚنةعٝف١  َتةأخط٠  طبطداتٗةا  ٚيهة

 ايكاْْٛٝةة١ ٚايكةةٝاغ١ ايتكةةٓني يف ضبذلفةةني خةةدلا٤ فٝٗةةا ٜؿةةاضى ٚمل

 يف تأخطٖةةا فُةةع ٚبايتةةايٞ ٚاشبةةاضز  ايةةساخٌ َةةٔ ٚا٭نةةازميٝني

ٔ  فهة٬ً  املدطدات  نع  املتٛقعإٔ  إ٫ أعُاشلا ٕ  أْٗةا  عة  غةتهٛ
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ِ  سٌ ف٬ ٚبايتايٞ ًَع١َ  غرل اغذلؾاز١ٜ صبطز ّ  ساغة  شلةصا  ٚسةاظ

 يف نايعةةاز٠ غٝاغةة١ٝ بةةإضاز٠ إ٫ ٚاشبطةةرل ٚايكةةسِٜ ايهةةبرل املًةة 

 عبجٝة١  قطاعات يف أعُاضْا َعٗا تهٝع ايمت اشب٬ف١ٝ ًَفاتٓا نٌ

ٔ  ٚايتػب  ايعساي١ تهعٝ  غ٣ٛ ٚضا٥ٗا َٔ عا١َ َكًش١ ٫  بةايطع

 ٚيٝػةةت ايظاملةة١ ٖةةٞ نْٛٗةةا بةةععِ ايغةةطا٤ اٱغةة١َٝ٬ ايؿةةطٜع١ يف

 .ٚايبط١٦ٝ ٚايهعٝف١ املك١ٓٓ غرل املُاضغات

 فُٝةةا ٜتعًةةل بةةإٔ عٝػةة٢ .ز ض٩ٜةة١ ايعُةةطٟ َةةع غةةًُإ. ٚاتفةةل أ

ٍ  ٚظاض٠ يف املؿه١ً ايًذ١ٓ  دةسا   ٚبط٦ٝة١  َتةأخط٠  طبطداتٗةا  ايعةس

 .اشبةةدل٠ قًًٝةةٛ أعهةةا٥ٗا ٚضمبةةا بعةة  ٜطأغةةٗا َةةٔإٔ  نُةةا ٜعتكةةس

 بةةا  شلةةِ ممةةٔ ازباْةة  ٖةةصا يف َتُطغةةٕٛ خةةدلا٤ تفتكةةس أْٗةةا نُةةا

 .ٚايكإْٛ ايكها٤ غًو يف حٌٜٛ

 ٚأعهةا٤  قةاحل  ايؿةٝذ  احملٝا إٔ ٚقة   َػاعس. ز بُٝٓا ٜط٣

 نةةعٝف١ غةةتهٕٛ طبطدةةاتِٗ بةةإٔ ٚايكهةةا٠ ايعًُةةا٤ نبةةاض ٦ٖٝةة١

ٍ  ايمت ايٓطدػ١ٝ َٔ ؾهٌ ٖٛ خدل٠ قًًٝٛ ٚأِْٗ  بةأْين  يًٓةاؽ  تكةٛ

ٌ  ا٭َةط  ٚيٞ َٔ ٚاختٝاضِٖ تعِٝٝٓٗ ط َِٓٗ؛ فٗ٪٤٫ خرل ٕ  فٗة  نةا

 ٜعةطف  ٖصا. ٚايػة٪اٍ املطةطٚح ٖةٛ: نٝة      َجٌ ػبٌٗ ايكطاض قاْع

 ا٫عتةةساٍ ..بعةةس ربةةطز ٚمل..نةةعٝف١ غةةتهٕٛ املدطدةةاتإٔ  املةةط٤

 َطًٛ .

 بأقةةشا  ايجكةة١ َةةٔ ٚايهةةجرل ايعُةةٌ َةةٔ املعٜةةس عبتةةاز عبةةٔ

  ..ايؿإٔ

ٕ  ٚقةس  ايةط٣٩  بعة   يف غبتً  قس ْعِ  اقذلاسةات  يةسٜٓا  ٜهةٛ

 ..مج١ًٝ
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 َةةٔ يٰخةةطٜٔ ايتكةةسٜط َةةٔ ايهةةجرل ؼبتةةاز شيةةو نةةٌ ٚيهةةٔ

 ايجط١ٜ. ٚدبطبتِٗ ٚخدلتِٗ ايٛافط عًُِٗ شلِ ايصٜٔ املدًكني

 أْٗةةةت إيٝٗةةةا املؿةةةاض املطةةةرلٟ إٔ ايًذٓةةة١  َٓكةةةٛض. ز ٚأٚنةةةض

 ٖٚةةةٞ اح٬عةةة٘  سػةةة  ايجاْٝةةة١ املطسًةةة١ يف ٚبةةةسأت ا٭ٚىل املطسًةةة١

ٔ  حاقات تؿٌُ ٌ  َة ٘  يف ايبًةس. ٚغةتٓتر   ٖةصا  يف ايطاقةات  أفهة   ٓة

 باملُاْعات ٚقف٘ ٜٓبغٞ ٫ ايطأٟ يف ٚا٫خت٬ف ..ميهٔ َا أسػٔ

 ا٫تٗاَات. سهٛض يف ق١ُٝ يًطأٟ ٜهٕٛ ٚئ. ايعبج١ٝ

 ايتكةةٓني مبٛنةةٛ  تتعًةةل ايةةمت املُٗةة١ ا٭َةةٛض َةةٔ نةةصيو فةةإٕ

ِ أٚ  املؿةط   ٜعطفٗةا  ٫ بططٜك١ ٚتٛايسٖا ايكهاٜا دبسز  يف إ٫ املةٓظ

ٔ  أٍٚ ..َتةأخط  ٚقت ِ  املػةتذسات  ٜعةطف  َة  بةني  ٜٓتؿةط .. ايكهةا٠  ٖة

 ثِ أ٫ًٚ ايكها٤ أَاّ فٝعط  ؽبتًفٕٛ ثِ دسٜس َعني غًٛى ايٓاؽ

 ٘ ٕ  ٚخةدلا٤  ايفكٗةا٤  أخةرلٶا  ٜتٓاٚية ٕ إٔ  بعةس  ايكةاْٛ  قةةس ايكهةا٤  ٜهةٛ

ٞ  نػةًٛى  اْتؿط املػٝاض ظٚاز َج٬ً. فٝ٘ نًُت٘ قاٍ ٌ  ادتُةاع  قبة

 إؾةةها٫ت٘ ٚادةة٘ َةةٔ ٚأٍٚ  ٚاسبهةةِ بايتشًٝةةٌ أسةةس ٜتٓاٚيةة٘إٔ 

 اشبكّٛ. إيٝٗا ًٜذأ ايمت ا٭ٚىل احملط١ ٭ِْٗ ايكها٠

ايكهةةةا٤؛  يف أ٫ًٚ ضساشلةةا  ذبةة،  دسٜةةس٠  ادتُاعٝةة١  قهةة١ٝ  أٟ

٘  ٬َظَة١  قةف١  ي٬دتٗاز ايكانٞ تأٌٖٝإٔ  ٜعين ٖٚصا  عًة٢  يكسضتة

 ٜػةتفٝس  قةس  بُٝٓةا  ..أسٝاْةاً  ٜػعف٘ ٫ ايتكٓني ..اشبكّٛ بني ايفكٌ

 ازبسٜةةةةس٠ ايكهةةةة١ٝ تكةةةةٛض يف ٚثطا٥ٗةةةةا ايفكٗٝةةةة١ اٯضا٤ تٓةةةةٛ  َةةةةٔ

 عًةة٢ ؽبفةة  قةةس ايتكةةٓني فةةإٕ ايٛقةةت ْفةةؼ ٚيف ...عًٝٗةةا اسبهةةِٚ

 ناْةةتإشا  يًكهةة١ٝ املٓاغةة  اسبهةةِ عةةٔ ايبشةةح عةة ٤ ايكانةةٞ

 .َٚعطٚف١ عاز١ٜ ايكه١ٝ
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ٔ  اهلل عبةس . ز ٚعًل عًة٢ ٖةصا ايةطأٟ بكٛية٘:     اسبُةٛز   قةاحل  بة

 َا شنةطٙ  فٛا٥سٙ أِٖ َٔ ٚأعتكس  ايكها٤ تكٓني سٍٛ قا٥  ضأٟ

 أَةةاّ ٖةةٛ ايكهةةا٤ تكةةٓني ٚدةةٛ  َةةا ٜعةةعظ إٔ   املطةةرلٟ َٓكةةٛض .ز

ٟ  مما ايكانٞ تأٌٖٝ نع   ايتكةٓني  ٚإٔ  ادتٗةازٙ  نةع  إىل  ٜة٪ز

ِ  ٚػبعٌ عًٝ٘ ٜٝػط ٍ  يف اسبهة ٞ  ٖٚةصا   ٜةسٙ  َتٓةاٚ ٕ  ٜعطة  اح٦ُٓةا

 . ايتكٓني َع ا٫دتٗاز َٔ ؾ٤ٞ ايكانٞ أؾطى ٚيٛ ست٢ يًكها٤

ز. ضبُةةةس  ايػةةةابل ايعةةةسٍ يةةةٛظٜط: ايؿةةةٗطاْٞ ايًةةةٛا٤ ز. ٚقةةةاٍ

 املًةةو َؿةةطٚ )ايكهةةا٤   تطةةٜٛط صبةةاٍ يف ٚانةةش١ دٗةةٛز ايعٝػةة٢

 ايتطةةةةٜٛط ٚسلةةةةٌ( ايكهةةةةا٤ َطفةةةةل يتطةةةةٜٛط اهلل ٜطمحةةةة٘ عبةةةةساهلل

٘  َةا  بعة   أضقةس  ٖٓا ٚأْا)اٯت١ٝ  اجملا٫ت  غةرل  عاَة١  َتابعة١  تابعتة

 (:زقٝك١

 ا٭غاغ١ٝ. ايب١ٝٓ •

   ايتكانٞ. ٚإدطا٤ات ايكها٤ إزاض٠ •

 َٚػاعسِٜٗ. ايكها٠ تسضٜ  •

 اسبسٜج١. بايتكٓٝات ايتذٗٝع •

  ايكها١ٝ٥. باملسْٚات ٜعطف َا خ٬ٍ َٔ ايكها٤ تكٓني •

 إيٝٗا. ضمبا مل ٜتِ اٱؾاض٠ ايمت ايتطٜٛط صبا٫ت َٔ ٚغرلٖا 

ٔ  مجع َٔ اسبه١ُ ٫سكا أزضنت ٚقس  يف املُٗةني  املطنةعٜ

 ايعةسٍ؛ ايةمت   ٚٚظاض٠ يًكهةا٤  ا٭عًة٢  اجملًةؼ  ض٥اغة١  :ايعٝػة٢  ز. ٜس

ايكهةا٤.   َطفةل  تطٜٛط بطْاَر يف يًُهٞ سٝٓ٘ يف نطٚض١ٜ ناْت
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ٕ  ًَشًٛ ةا   تطةٛضٶا  يصيو ْتٝذ١ ايكها٤ تطٛض ٚقس ٔ  ٚنةا ٘  َة  أٚدة

 تطةةٛض ٖٚةةصا ايؿدكةة١ٝ يٮسةةٛاٍ طبتكةة١ ضبةةانِ إْؿةةا٤ تطةةٛضٙ

 .دسٽا َِٗ

ٍ  قهاٜا إٕ ِ  يف ا٭نةدل  اسبٝةع  تأخةص  ايؿدكة١ٝ  ا٭سةٛا  سذة

 ايكهةةةاٜا أْٗةةةا عةةةٔ فهةةة٬ً احملةةةانِ  عًةةة٢ املعطٚنةةة١ ايكهةةةاٜا

 .ا٭غط٠ :فٝ٘ ايبٓا٤ ٚٚسس٠ ٚاجملتُع يًفطز أ١ُٖٝ ا٭نجط

 ٚتعطنةةا  ٖؿاؾةة١ ا٭نجةةط ُٖةةا ٚاملةةطأ٠ ايطفةةٌإٔ  َٚعةةطٚف

 ا٭سةةةٛاٍ قهةةةاٜا يف ايبةةةت يف ايتةةةأخط َةةةٔ ايػةةةًيب ٚايتةةةأثط يةةةٮش٣

 بهةةٌ َٚػةةتكبًُٗا ٚاقعُٗةةا ٜٚتةةأثط سكٛقُٗةةا فتهةةٝع ايؿدكةة١ٝ

 .تأخرل زقٝك١

 غةةرل ايكانةةٞ ضمحة١  ذبةةت ا٭َةٛض  تةةطى شيةو إىل  أنةةٝ  فةاشا 

 ٚٚانةةش١ َعَٓةة١ ْٚظاَٝةة١ ؾةةطع١ٝ بةةأحط احملهةةّٛ ٚغةةرل املةةسض 

 ٖةةصٙ أفةةطاز سكةةٛم فةةإٕ عًٝةة٘ ٜعةةط  َةةا يف ايػةةطٜع بايبةةت تًعَةة٘

 َٔ املػ٪ٍٚ؟. :ايػ٪اٍ ٜٚكبض نجرلًا تتأثط املٗؿ١ُ ا٭غط

ٛ  يًٓكاف املططٚح ايتكٓني َدلضات أِٖ أسس  يف ايبةت  غةطع١  ٖة

 ا٭غةةةط٠ : ا٭حةةةطاف تهةةةاض ٫ ستةةة٢ ايؿدكةةة١ٝ ا٭سةةةٛاٍ قهةةةاٜا

 ٚاجملتُع. ٚايطدٌ ٚاملطأ٠ ٚا٭حفاٍ

ٔ  شلا ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ ايعجُإ إٔ قهاٜا خايس. ّ ٚأٚنض  َة

 أقةةةةشابٗا  بؿدكةةةة١ٝ تةةةةطتب، ؾدكةةةة١ٝ  ٖةةةةٞ ..ْكةةةةٝ  ازلٗةةةةا

ِ  ْٛاٜاِٖ بتًٕٛ ٚتتًٕٛ ..ٚأحطافٗا ِ  ٚأغطانةٗ ٔ  يةصيو  ..ٚثكافةاتٗ  َة

 ٜةةطّٚ إحةةاض يف ٚمنةةصدتٗا َٚعرلتٗةةا ٚقٛيبتٗةةا تكٓٝٓٗةةا دةةسٽا ايعػةةرل
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ٌ  املٛنةةةٛع١ٝ ايعسايةةة١  ذبكٝةةةل  اشبةةة٬ف  سةةةا٫ت  َةةةٔ سايةةة١  يهةةة

 ايعسيٝة١  ٚاملٓظَٛة١  ايكها٠ أزا٤ ٖٞ اسبكٝك١ٝ املؿه١ً.  ٚايتكانٞ

َٶةةا ٝٽا ايكهةةا٠ تأٖٝةةٌ نةةع  بةةني ايكهةةاٜا ٖةةصٙ إزاض٠ يف عُٛ  ْفػةة

 ايهةب،  أزٚات فعايٝة١  ٚنةع   أعسازِٖ ق١ً عٔ ْاٖٝو ٚادتُاعٝٽا

 ٚايتػةةةٜٛ  املُاحًةةة١ سةةةا٫ت يف ٚايتػةةةاٌٖ ٚايتٓفٝةةةص  ٚاٱسهةةةاض

   ازبًػات. سهٛض عٔ ٚايتغٝ 

 تطبٝةل  َبسأ غٝا  ٖٛ ايكها٤ َٓظ١َٛ صبٌُ يف اٯخط ا٭َط

 يف ٚاملايٝة١  ايؿدك١ٝ اشب٬فات يف ا٭نطاض عٔ ٚايتعٜٛ  ايعكٛب١

 ضازعةةة١ أزا٠ ٜهةةةٕٛإٔ  ميهةةةٔ املبةةةسأ ٖةةةصا َجةةةٌ تطبٝةةةلإٔ  سةةةني

 ايؿدكة١ٝ  غةٛا٤  اسبكةٛم  ع٢ً ٚايتطاٍٚ ايتعسٟ سا٫ت َٔ يًتكًٌٝ

ٕ إٔ  ػبة   ٫ ايكهةاٜا  يف ايبةت  غةطع١  املاي١ٝ. نصيو فإٕأٚ   تهةٛ

 ايعساي١. ذبكٝل ٚعسّ اسبكٛم إٖساض يف غببًا

ّ  ايغاَةسٟ إٔ تكةٓني   ْةٛف . ز َٚٔ دٗتٗا تةط٣  ٝٸل  ا٭سهةا  ٜهة

ٕ  بعة   يف ؼبٍٛ ٚضمبا إقساضٖا  يف ا٫دتٗازات سٝٸع  زٕٚ ا٭سٝةا

ّ  يف غببًا ٖصا ٜهٕٛ ٚقس أق٬  ا٫دتٗاز ّ  عةس ٔ  اٖتُةا  ايهةجرلٜ

ٌ  ا٭سهاّ إقساض يف ا٫دتٗازإٔ  سٝح بايتكٓني  ٔ  أقة ٍ  َة  أقةٛ

 عةةٔ ايبدةةاضٟ ضٚاٙ َةةا َٚٓٗةةا نةةجرل٠ أسازٜةةح عًةة٢ بٓةةا٤ ايكهةةا٤ 

 فًةة٘ أقةةا  ثةةِ فادتٗةةس اسبةةانِ سهةةِ إشا: $ايعةةام بةةٔ عُةةطٚ

 ...#أدط فً٘ أخطأ ثِ فادتٗس سهِ ٚإشا أدطإ 

ٍ  منصد١" قٝاغ١إىل  عبتاز ٔ  نةجرل  يف" ا٭عُةا  ايكطاعةات  َة

 حبٝعةةة١ يف يًةةةتشهِ ٚشيةةةو احملةةانِ   ٜؿةةةٌُ ٖٚةةةصا اسبهَٛٝةة١ 
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 ايةةصٟ ايبؿةةطٟ ايتةةسخٌ ٚيتكًٝةةٌ ٚاملدطدةةات ٚايعًُٝةةات املةةسخ٬ت

 . اشلسف ذبكٝل ٜعٝل

ٞ  نُةةةا ٕ إٔ  ٜٓبغةةة ٌ  منةةةٛشز ٜهةةةٛ  مبٓظَٛةةة١  َطتبًطةةةا  ايعُةةة

 ٚتةةطتب، ٚايكهةةا٠ يًُشةةانِ اسبكٝكةةٞ ا٭زا٤ تةةبني أزا٤  َ٪ؾةطات 

 غةةرل تةةعاٍ ال ايكةةٛض٠ ايؿةةسٜس فًٮغةة  ايةةصاتٞ  بةةايتكِٝٝ َباؾةةط٠

 يةةس٣ ايطنةة٢ ملػةةت٣ٛ دباٖةةٌ َةةع احملةةانِ يف ا٭زا٤ عةةٔ َطنةة١ٝ

 .املطادعني

ّ  إؾهاي١ٝ ٔ  اٱيةعا  َكةطًض  ايفكٗٝة١  ٚإؾةهاي١ٝ   ايٓاسٝة١  َة

 ٜٓكةةطف ايةةصٟ ايكةةإْٛ َٚكةةطًض ايكةةإْٛ  َةةٔ املؿةةتك١ ايتكةةٓني

ٞ  يًكإْٛ عطفًا ٍ   ٜؿةتٗط أٚ  ايٛنةع ٘  بة٘  َٚةآ ٟ  اغةتعُاي ٟ  ايةص  ٜة٪ز

ِ  : نةة  ؾطع١ٝ َكطًشات ٫ختفا٤ ّ  ايؿةطعٞ   اسبهة  ٚا٭سهةا

 ...ٚغرلٖا اٱغ١َٝ٬ ٚايؿطٜع١ ايؿطع١ٝ ٚايكٛاعس ايؿطع١ٝ 

 ط ٚيةةةٛ ا٭َةةةٛض  ٜعكةةةس ٚتعكٝةةةسٖا َعكةةةس٠  إؾةةةهاي١ٝ ٖٚةةةٞ

 ايعًُةةةا٤ نبةةةاض ٦ٖٝةةة١ أقطتةةة٘ ايةةةصٟ" ايتةةةسٜٚٔ" مبكةةةطًض دباٚظٖةةةا

 .تكًٝس١ٜ قا١ْْٝٛ ٫ َتُٝع٠ خطٛات يتكسَٓا

٘  َطًٛ   أَط اٱغ١َٝ٬ بايؿطٜع١ ايتشهِٕٝ إ   بٗةصٙ  يهٓة

 ٚأسهةةاّ طبتًفةة١ ٚايعٛاحةة  َفتٛسةة١ ا٫دتٗةةازات ػبعةةٌ ايططٜكةة١

 ٚنةصيو  املتُٝع  ٖٚٓاى ازبٝس  ايكانٞ ٖٓاى َتفاٚت١  ايكها٠

ٕ إٔ  َكذلسةةًا ايهةةعٝ   ٖٓةةاى ٕ " ايتكةةٓني عةةدل اسبةةٌ ٜهةةٛ  قةةاْٛ

 ".ٜطبل ٫ قٟٛ قإْٛ َٔ خرل ٜطبل نعٝ 
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ٞ  سهِ ع٢ً ٜػطٟ ٌٖ: ايطزٜعإ خايس. ز ٚتػا٤ٍ  يف ايكانة

إٔ  أّ ا٫غةت٦ٓاف  إدةطا٤ات  ا٫بتسا٥ٝة١  ايؿدكة١ٝ  ا٭سٛاٍ ضبه١ُ

 فٝ٘؟. ا٫غت٦ٓاف ػبٛظ ٫ٚ ْٗا٥ٞ ايكانٞ سهِ

ٟ  ْعِ: ايغٝح بكٛي٘ عٝػ٢. ز ٚأدا  ٘  ٜػةط ٟ  نُةا  عًٝة  ٜػةط

 املطافعةةات( قةةإْٛ) يٓظةةاّ ٚفكةةًا ا٭خةةط٣ احملةةانِ يف غةةرلٙ عًةة٢

 ايتةسقٝل  تٴُاضؽ ظايت ٫ ايجا١ْٝ ايسضد١ ضبانِ ٚيهٔ ايؿطع١ٝ 

 ٚشيةةةو ؛(ايجاْٝةةة١ يًسضدةةة١ املطافعةةةات) ا٫غةةةت٦ٓاف ٚيةةةٝؼ( ايتُٝٝةةةع)

 ي٬ْتكةةةةاٍ ايت٦ٝٗةةةة١ َطسًةةةة١ يف ظايةةةةت ٫ احملةةةةانِ ٖةةةةصٙ يهةةةةٕٛ

ٛ   نةجرلاً  تةأخطت  ٚقس ي٬غت٦ٓاف ٕ إٔ  ْٚطدة  ٫غةُٝا  قطٜبةاً  ٜهةٛ

 َةةٔ ازبعا٥ٝةة١ ٚايةةسٚا٥ط ايتذاضٜةة١ احملةةانِ غةةًذ أخةةرلًا طإٔ  بعةةس

 .ايعسٍ ٚظاض٠إىل  املظامل زٜٛإ

 سةةاٍ يف اسبُةةٛز: قةةاحل بةةٔ اهلل عبةةس. ز َٚةةٔ ْاسٝتةة٘ تػةةا٤ٍ

 غٝاغٞ قطاض بعسٙ َٔ غٝأتٞ ٌٖ  ايكها٥ٞ يًتكٓني تؿطٜع قسٚض

 تطبٝةل  بٛدٛ  يًكها٤ ا٭ع٢ً اجملًؼ َٔأٚ  غًط١ أع٢ً َٔ غٛا٤

 ايتكٓني؟. ٖصا ايكها٠

 املسْٚةةةة١ َةةةةٔ ايكهةةةةا٠ اغةةةةتفاز٠ َةةةةا َةةةةس٣ اٯخةةةةط ٚايػةةةة٪اٍ

ٌ  ذبٌإٔ  ميهٔ ٌٖٚ  ايكها١ٝ٥ ٍ  يف ايتكةٓني  ضبة ّ  سةا  إقةطاض  عةس

 َطسًٝا؟. ايتكٓني

 فعًٝةةةا تبةةةسأ َتةةة٢  ٚاملطٚضٜةةة١ ايتذاضٜةةة١ احملةةةانِ عةةةٔ َٚةةةاشا

 َػتك١ً؟. َكطات شلا ٜٚهٕٛ
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ايغٝح ع٢ً ايتػا٫٩ت املؿاض إيٝٗا بايذلتٝة    عٝػ٢. ٚأدا  ز

 املٛنض نُا ًٜٞ:

ّ  تكةٓني  فإٕ فُٝا ٜتعًل بايػ٪اٍ ا٭ٍٚ: •  ٫ ايكهةا١ٝ٥  ا٭سهةا

 تٓظ١ُٝٝ غًط١ بكفت٘) ايٛظضا٤ صبًؼ َٔ بكطاض ٜكسضإٔ  بس

 عًةة٢ َةةبين ٚشيةةو يٓظاَةة٘  ٚفكةةًا( ٚتٓفٝصٜةة١ -تؿةةطٜع١ٝ -

 ٚايًذٓة١  اشبةدلا٤  ٦ٖٝٚة١  ايؿةٛض٣  صبًؼ َٔ ٚضبانط قطاضات

 ٦ٖٝةة١ ٚصبًةةؼ ايكهةةا٤ صبًةةؼ ٚأَةةا ايةةٛظضا٤  مبذًةةؼ ايعاَةة١

 ايٓظةةةةةاّ َؿةةةةةطٚ  عًُٝٗةةةةةا ٜعةةةةةط  فكةةةةةس ايعًُةةةةةا٤ نبةةةةةاض

ِ  غٝهٕٛ ٚغايبًا ي٬غذلؾاز  ّ ) باغة ّ ( ْظةا ( َسْٚة١ أٚ ) ًَةع

 .ًَع١َ غرل تهٕٛ ٚقس

ٔ  ايكهةا٠  اغةتفاز٠  سٍٛ َس٣ ٚفُٝا ٜتعًل بايػ٪اٍ ايجاْٞ: •  َة

ٍ  يف ايتكةٓني  ضبٌ ذبٌإٔ  ميهٔ ٌٖٚ  ايكها١ٝ٥ املس١ْٚ  سةا

ٝٽا؛ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ  ايتكٓني إقطاض عسّ  صبةطز ( املس١ْٚ)َطسً

ّ  صبًة١ أٚ  ْظاّ ٜػ٢ُ ٚقس َكطًض  ٛ أٚ  ا٭سهةا  شيةو   عبة

ٞ  املغةط   زٍٚ ٚيف( صبًة١ ) ٜػة٢ُ  ايعجُاْٝة١  ايسٚية١  ففٞ  ايعطبة

 سبػاغةةةة١ٝ( ْظةةةةاّ) ٜػةةةة٢ُ ايػةةةةعٛز١ٜ ٚيف( َسْٚةةةة١) ٜػةةةة٢ُ

ٛ  قإْٛ نٌإٔ  باعتباض ؛!قإْٛ َكطًض ٞ  فٗة ( نةافط ) ٚنةع

ٕ  َةةةة٪خطًا ايكةةةةازض  نايهتةةةةا  ٕ  نًٝةةةةات) بعٓةةةةٛا  ايكةةةةاْٛ

 ايؿةةطعٝني َةةٔ ْكةةسٙ ط سٝةةح  (اهلل أْةةعٍ َةةا بغةةرل ٚاسبهةةِ

ٞ  ٚبتأيٝ  سسٜح تهفرلٟ نتا  باعتباضٙ ٚايكاْْٛٝني  قانة

 يف َؿةةاس١ ٫ ٚعَُٛةةًا  !ايعًُةةا٤ نبةةاض ٦ٖٝةة١ عهةةٛ ٚتكةةطٜظ
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ّ  غٝتِ ٌٖ ٖٛ ٚا٭ِٖ ا٫قط٬ح  ٕ  ٫؟ أّ بٗةا  اٱيةعا ّ  فةإ  أيةع

 شلةةصا اخةةترل ايةةصٟ ا٫غةةِ عةةٔ ايٓظةةط ٚبغةة  املطًةةٛ  فٗةةٛ بٗةةا

ٕ  عًُةاً  ايتكةٓني   ٕ  ٖٓةةاى بةأ ٍ  قةاْٛ  جملًةةؼ ايؿدكة١ٝ  يٮسةٛا

 ٜهةةٕٛإٔ  ٚميهةةٔ إيعاَةةٞ  ٫ اغذلؾةةازٟ ٚيهٓةة٘ ايتعةةإٚ

 .اشبكٛم شلصا َس١ْٚ /ْظاّ  /قإْٛ ملؿطٚ  َٓطًكًا

ٔ  خبكٛم َٚةاشا  ٚفُٝا ٜتعًل بايػ٪اٍ ايجايح: • ِ  عة  احملةان

 َٓةةص فعًٝةةًا بةةسأت ايتذاضٜة١  ٚاملطٚضٜةة١؛ فةةإٕ احملةةانِ ايتذاضٜة١ 

ٍ  يةٛظاض٠  غًدٗا ٚط املظامل  زٜٛإ َظ١ً ذبت قطٕ ضبع  ايعةس

ٕ  ٚاملطبٛعةات  ٚا٭ختاّ ايًٛسات غ٣ٛ يتغٝرل ذبتاز ٚمل  يهةٛ

 املطدعٝة١  فك، تغرل ٚايصٟ َٚتُٝع٠  ْٚادش١ قا١ُ٥ احمله١ُ

 ٚظاض٠ َظًةةة١ ذبةةةت ايكهةةةا١ٝ٥ ايةةةسٚا٥ط مجٝةةةع يتٛسٝةةةس ٚشيةةةو

٘  غ٣ٛ املظامل يسٜٛإ ٜبك٢ ٫ٚ ايعسٍ  ٛ  ايٛسٝةس  ربككة  ٖٚة

   .اٱزاض١ٜ احملانِ عدل اٱزاضٟ ايكها٤

 ٚإمنةةا َطٚضٜةة١ ضبةةانِ ٖٓةةاى فًةةٝؼ املطٚضٜةة١ احملةةانِ ٚأَةةا

 قهةةاٜا باعتباضٖةةا ايعاَةة١ احملةةانِ نةةُٔ َطٚضٜةة١ زٚا٥ةةط ٖةةٞ

ّ  ٚفكةاً  بٗةا  ربتل َٚاي١ٝ سكٛق١ٝ ّ  املةطٚض  يٓظةا  ايكهةا٤  ْٚظةا

 .اشبكٛم بٗصا ٚايتؿطٜعات

ٞ . ز ٚأؾاض  غةٓٛات  َٓةص  اسبةاضثٞ إىل إٔ ٖٓةاى َهاتبةات    عًة

 ٚتكةةةٓني ازبطميةةة١ يتكةةةٓني ٚازبٓا٥ٝةةة١ ايعسيٝةةة١ ازبٗةةةات بةةةني حًٜٛةةة١

ّ  يف تفةاٚت  ٖٓاى ٜهٕٛ ٫ ست٢ ايعكٛب١  املتُاثًة١  ايكهةاٜا  أسهةا

ٔ  يةٛسظ  ملةا  ّ  تفةاٚت  َة  ا٭خةةصإىل  إنةاف١ً   املتُةاث٬ت  يف ا٭سهةا
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ٔ  عكٛب١ ببسا٥ٌ  تعةصض  اسبةايتني  نة٬  ٚفة٢ .  يًشطٜة١  ايػةايب١  ايػةذ

ٌ إىل  ستة٢  ْتٝذة١  إيٞ ايٛقٍٛ ٟ  زيٝة ٔ  ٜٴشةس  شيةو  ٭ٕ  اغذلؾةاز  َة

 ٚ ةةطٚف قهةة١ٝ نةةٌ  ةةطٚف حبذةة١ اخةةت٬ف ايكانةةٞ ادتٗةةازات

 نةةجرلٙ عكبةةات ايعكٛبةة١ بةةسا٥ٌ سايةة١ ٚفةة٢  عًٝةة٘ ٚاجملةةين ازبةةاْٞ

 ٚازبٗات ايعكٛب١ تٓفٝص بهٝف١ٝ ٚاْتٗا٤ٶ ا٭سهاّ بتهٝٝ  ابتسا٤ٶ

ٔ  املػة٪ٚي١  ِ   تٓفٝةصٖا  عة ٔ  بةايطغ  أغةةٌٗ اسبةايتني  يف ايتكةٓني إٔ  َة

 ٔ ٘  .  ايؿدكة١ٝ  ا٭سةةٛاٍ قهةاٜا  يف ايتكةٓني  َة  ٫ ٚيةٝؼ املككةٛز أْةة

ٍ  ايةمت  ايعكبات ٚإمنا  يًتكٓني صباٍ  بصٖٓٝة١  بةس٤اً   شيةو  زٕٚ ذبةٛ

 ٚمماحًةة١ ٚاٱزاضٜةة١ ايكهةةا١ٝ٥ بةةاٱدطا٤ات َةةطٚضًا  ايكهةةا٤ ٚضغبةة١

 .ايتٓفٝص بكها٤ ٚاْتٗا٤ٶ عًِٝٗ املسع٢

 يةةةس٣ َفطحةةة١ سػاغةةة١ٝ ْكًةةةٞ إٔ ٖٓايةةةو  أغةةةا١َ. ٚأٚنةةةض أ

 بُٝٓةةةا ٚنةةةع١ٝ  ايكةةةٛاْنيإٔ  حبذةةة١  قةةةإْٛ نًُةةة١ َةةةٔ املؿةةةط 

( قةةةإْٛ) نًُةةة١ عًةةة٢ ا٫يتفةةةاف ط زلاٜٚةةة١؛ يةةةصيو  ايتؿةةةطٜعات

 .(ا٭سهاّ تكٓني) ٫( ا٭سهاّ تسٜٚٔ) َكطًض باغتدساّ

   ٘  قضلللللآا يف البلللللت مكرتحلللللات لعلللللالج اسشلللللهالٔات ّضلللللسع

 الشخصٔ٘. األحْال

 ٚقهةةةا٤ عَُٛةةةا ايكهةةةا٤ ايؿةةةٗطاْٞ إٔ تكةةةٓني ايًةةةٛا٤ ز.ٜةةةط٣ 

 نةةةطٚضٟ َطًةةة  ٖةةةٛ اشبكةةةٛم ٚدةةة٘ عًةةة٢ ايؿدكةةة١ٝ ا٭سةةةٛاٍ

 دسا ٚٚاغع١ غ١ٝٓ ايفك١ٝٗ ٚا٫دتٗازات ايؿطع١ٝ ٚا٭غؼ َٚؿطٚ 

 ٜٛانةةة  ايةةةصٟ املعاقةةةط ا٫دتٗةةةاز تتةةةٝض بةةةٌ متٓةةةع ٫ٚ  ٚؾةةةا١ًَ

 .ٚاملهإ ٚايعَإ ايعكط َػتذسات
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 أَةةاّ سكةةٛقِٗ ٜعطفةةٛاإٔ  ٚا٭حفةةاٍ ٚاملةةطأ٠ يًطدةةٌ ْطٜةةس ْعةةِ

 ايبت يف ٜػاعسٙ ْظاّ خ٬ٍ َٔ بايصات ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ قانٞ

 ٚيةٝؼ  يًذُٝةع  ًَٚعَة١  ٚانةش١  ْظاَٝة١  ؾةطع١ٝ  أغةؼ  عًة٢  غطٜعا

 .فك، يًكانٞ

 ٌ ٌ  أٜهًا فإٕ ا٭قة  اجملًةؼ  ٚض٥اغة١  ايةٛظاض٠  ض٥اغة١  بةني  ايفكة

 َتعسز٠. ٭غبا 

 ٕ  غةةتهٕٛ تهتُةةٌ عٓةةسَا ايكهةةا١ٝ٥ املةةسْٚات نةةصيو فةةإ

ٝٽا َكسضٶا ٔ  دةسٽا  غٓ  يف ايٓظةط  عٓةس  ايكهةا٠  بٗةا  ٜػذلؾةس إٔ  ميهة

ِ  ايكهةاٜا  ٔ  قهةا١ٝ٥؛ نُةةا  غةٛابل  أْٗةةا حبهة  ٜػذلؾةةسإٔ  ميهة

 ٜهةةع حبٝةةح ؾةةطعٝٽا َػةةبب١ ٚ٭ْٗةةا ايػةةب   يةةٓفؼ املكٓٓةةٕٛ بٗةةا

 ايػةةع١ َةةٔ فٝٗةةا ؾةةطع١ٝ  َٓطًكةةات َةةٔ قاْْٛٝةة١ ْكٛقٶةةا املكةةٓٔ

 يًتطبٝل. قاب١ً ػبعًٗا َا ٚاملط١ْٚ

 ايكهةةا٠ زعةةِ ٜةةتِإٔ  اسبُةةٛز قةةاحل بةةٔ اهلل عبةةس. ٚاقةةذلح ز

 بإػبةةاظ ٜؿةةٌُ بهتٝةة  ايكهةةا٥ٞ بايعُةةٌ ايعٗةةس سةةسٜجٞ خكٛقٶةةا

 ِ ّ  خةةة٬ٍ تكةةسض  ايةةةمت ايكهةةا١ٝ٥  ا٭سهةةةاّ أٖةة  ٜهةةةٕٛ ٚإٔ  عةةا

 ايهتٝ . شلصا غٜٓٛا اٱقساض

ٔ  اسباضثٞ َةع  عًٞ. ز ٚاتفل ّ أٚ  َسْٚة١ٺ  إخةطاز  ٜةط٣  َة أٚ  ْظةا

 ٭ُٖٝتٗةا  ايؿدكة١ٝ  ا٭سٛاٍ قهاٜا قها٤ يتكٓني اغذلؾازٟ زيٌٝ

ٔ  عًٝ٘ املسع٢ مماح١ً َٔ املسٶعٞ ع٢ً غايبًا ٜكع ايص٣ ٚاسبٝ   َٚة

ٞ  إدطا٤ات حٍٛ ٔ  ٚغرلٖةا  ٚايتٓفٝةص  ايتكانة ِ  ستة٢  ايكهةاٜا   َة  ًٜة

 عًة٢  ايهغ، يف زٚضٙ اجملتُع ٜٚعٞ بصيو ايتكانٞ ٚزٚا٥ط ايكها٠
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 ثةةِ ٚايتةةسضز   ايػٝاغةةٞ ايكةةطاض ثةةِ َٚةةٔ شيةةو  يتفعٝةةٌ ازبٗةةات

 . اسباظّ ٚايكطاض ايٓظاّ

 آخةةط َٛنةةٛ  ايعكٛبةةات ايطزٜعةةإ إٔ تكةةٓني خايةةس. ز ٚأنةةاف

ٌ  ٓا غٓتٓاٍٚ ٫سكاأْ غُٝا ٫ٚ َػتفٝه١  َٓاقؿ١إىل  ؼبتاز  بةسا٥

 ٔ ِ  ايكهةةا٠  بعةةة  أُٖٝتٗةةا  ٜةةط٣  ٫ قةةةس ايةةمت  ايػةةذ  فٛا٥ةةةسٖا ضغةة

٘  يًذطمي١ ايػذني عٛز٠ َٔ ناسبس ايكك٣ٛ ٔ  ٚربًٝكة  ٚقة١ُ  َة

ِ  غةب   أْٗةا  ثبت ايمت ايعاض  أٜهةا  .املٓشةطف  يًػةًٛى  ايعةٛز٠  يف َٗة

 ايػةةذٕٛ؛ فُةةٔ انتظةةا  َةةٔ ايتدفٝةة  يف ايػةةذٔ بةةسا٥ٌ تػةةاعس

 احملهةةّٛ اخةةت٬ط َةةٔ ذبةةس أْٗةةا نةةصيو ايػةةذٔ بةةسا٥ٌ سػةةٓات

 عٓةةسَا ٚخاقةة١.. ازبطميةة١ يف ٚخةةدل٠ حٜٛةةٌ بةةا  شلةةِ بػةةذٓا٤ عًٝةة٘

 ضبةةةذلف غةةةرل ٜةةةافع ؾةةةا  ا٭ٚىل يًُةةةط٠ عًٝةةة٘ احملهةةةّٛ ٜهةةةٕٛ

 .بازبطمي١

 ايكهةا٤  تكةٓني  فٛا٥ةس  أِٖ ايعٓاز إٔ َٔ عبسايطمحٔ. ز.أ ٚقاٍ

ٌ  ايةمت  نتًةو  بٗةا  املبةاي   ايعكٛبةات  بعة   تطؾٝس ايعكٛباتأٚ   تكة

ٞ  َٚةع . ..اسبكٛقٝة١  املٓظُةات  نةجرلاً  تةجرل  ٚايةمت  ازبًسات ٯ٫ف  أْة

ٔ  ازبًةس  عكٛبة١  ع٢ً أذبفظ ٔ  املبةسأ  سٝةح  َة ٞ  َٓطًةل  َٚة . ..إْػةاْ

 ٚسةةا٫ت عةةسزٶا ايهةةطِٜ ايكةةطإٓ يف ايةةٛاضز٠ ازبًةةس عكٛبةةات أقبةةٌ

 ضبسز٠.

ٞ  ايجا١ْٝ ٚايفا٥س٠ ٌ  عًة٢  ٖة ّ  تكةاض   ا٭قة  يًُدايفةات  ا٭سهةا

 َسٜٓةة١ َةةٔ بايعكٛبةةات ا٭سهةةاّ ربتًةة  إش. ..املتؿةةاب١ٗ ٚازبةةطا٥ِ
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 عٓةس  ٯخط ٚقت َٚٔ ٯخط قا  َٚٔ ٭خط٣ ضبه١ُ َٚٔ ٭خط٣

 ..ْفػ٘ ايكانٞ

 ايةةةسْٝا اسبةةةسٚز تهةةةع اغذلؾةةةاز١ٜ َسْٚةةة١ ناْةةةت يةةةٛ ٚستةةة٢

 ايهةةبرل ايتفةةاٚت عًةة٢ ٚتكهةةٞ َفٝةةس٠ غةةتهٕٛ يًعكٛبةةات ٚايعًٝةةا

 . ..عٓ٘ ْٚكطأ ْؿٗسٙ ايصٟ

ٟ  نةةبرلًا تفاٚتٶةةا ظبةةس يةةٔ ايتكةةٓنيأٚ  املسْٚةة١ بٛدةةٛز  نايةةص

َٶا ؾٗسْاٙ ِ  ..َا ٜٛ ٔ  غةٓٛات  بعؿةط  سهة  ْفةل ) ذبةطف  سباية١  غةذ

 ؟. ( ايكطٝ  فتا٠) اغتكا  سباي١ غٓٛات مخؼ ٚغذٔ( ايٓٗه١

ٔ  ٜكهٞإٔ  ٜ٪ٌَ ٌ  عًة٢  ايتكةٓني أٚ  ايتةسٜٚ  ايتفاٚتةات  ٖةصٙ  َجة

 اي٬َعكٛي١.

 تةةةسٜٚٔأٚ  تكةةةٓني َةةةع أْةةة٘ ايةةةسضٜؼ ظٜةةةاز. ز ٚبةةةسٚضٙ أٚنةةةض 

 ايتطةةةٜٛط يف ضغبةةة١ً شيةةةو ٜهةةةٕٛإٔ  ؾةةةطط ايكهةةةا١ٝ٥  ا٭سهةةةاّ

 ملطايةة  اغةةتذاب١ ٚيةةٝؼ َٚتطًباتةة٘  ايعكةةط يتشةة٫ٛت ٚاغةةتذاب١

 ايػةةةتاْسضز عًةةة٢ املفكٸةةة١ً) اٱْػةةةإ سكةةةٛم َ٪غػةةةاتأٚ  ايغةةةط 

 (.ايغطبٞ

 .!باملعٜس غٝطاي  تٓاظ٫ً قسٸَتٳ نًُا

ٔ   يطغبةات  ضنةٛخاً  ايتغةٝرل  يف ا٫ْسفا  اشبطأ َٔ  اٯخةط  َٚة

 .اٯخط يطغبات عٓازًا ايتطٜٛط عٔ ا٫َتٓا  أٜهًا اشبطأ

 ايتٓةاظ٫ت  بإٔ ظٜاز . ايكبإ ع٢ً َا حطس٘ ز ضبُس. ز ٚعًل

 نةةطٚض٠ ٚيهٓٗةةا ايغةةط  ٱضنةةا٤ يٝػةةت ٖةةٞ عٓٗةةا ْتشةةسخ ايةةمت



15 

 

 –1026  1022  
39 

 يف يًتعػةةةةة  فطقةةةةة١ أٟ َٚٓةةةةةع اسبةةةةةل إىل  يًطدةةةةةٛ  صبتُعٝةةةةة١

 عا١َ. َطاي  ٖٚصٙ نطٚض٠ ا٭سػٔ عبٛ فايتغٝرل. ا٭سهاّ

بةة٬  - تعهةةؼ ايكةةٛاْني: املطةةرلٟ َٓكةةٛض. ٚبةةسٚضٙ قةةاٍ ز 

 ٖةةصٙ ..ٚيًُكةةًش١ ٚيًشٝةةا٠ يًٛدةةٛز ٚايفةةطز اجملتُةةع ض٩ٜةة١ -ؾةةو

ٔ إٔ  أعتكس أْا ٚيصيو ..ٚايتؿطٜع ايتكٓني َكازض ذبسز ايط١ٜ٩  ايةصٜ

  املطغةةة١ً املكةةةاحل تٓظةةةِٝ عًةةة٢ يًس٫يةةة١ أْظُةةة١ يفظةةة١ اختةةةاضٚا

 ايػةعٛز١ٜ  ايعطبٝة١  املًُهة١  يف ايكإْٛ (يفظ ٫) َكطًض ٚدباٚظٚا

 ..املكطًشات ٖصٙ تبعات دٝسًا ٜعطفٕٛ فِٗ.. عازٜني غرل خدلا٤

 َكةةةازض عةةةٔ ربتًةةة  ايةةةمت َكةةةازضٙ شلةةةا ايٛنةةةعٞ ايكةةةإْٛ

ٍ  َةع  تاَةاً  اخت٬فًا ايؿطٜع١ ّ  بعة   يف ايتٛافةل  استُةا  َةع  ا٭سهةا

   ..ايؿطٜع١

 يف فكةةة، ا٭ْظُةةة١ اغةةةتعُاٍ عًةةة٢ ايبكةةةا٤ أمتٓةةة٢ أْةةةا ٚيةةةصيو

ٔ  ْكةسضٙ  َا يٛق  َٚٓاٖذٓا ٚداَعاتٓا أزبٝاتٓا ّ  َة ِ  أسهةا  تةٓظ

 زضاغةة١ ٚفطٚعةة٘ بٓظطٜاتةة٘ ايكةةإْٛ ٜٴةةسضؽإٔ ٚ.. املطغةة١ً املكةةاحل

 ْكس١ٜ.

  اٱػبةةابٞ ايتغةةٝرل ٜةةطف  أسةةس ٫: ايؿةةٗطاْٞ يًٝةة٢. أ ٚقايةةت

 َػةةأي١ يف ٚيهةةٔ ايغةةط  بةة٘ ٜةةأتٞ َةةا نةةٌ ْةةطف إٔ  ميهةةٔ ٫ٚ

 تطُةةة٦ٔإٔ  ميهةةةٔ ٫ ايكهةةةا١ٝ٥ ٚا٭سهةةةاّ اٱْػةةةا١ْٝ اسبكةةةٛم

ّ  َٔ ايككامأٚ  داْٞ دًس عٓس يكطاخِٗ ايٓفؼ ٔ أٚ  صبةط  غةذ

ِ  ؛ ايػذٔ ٜػتشل َٔ ٌ  ثة ٔ  غا٥بة١  ايعساية١  ْةط٣  باملكابة ِ  عة  غةذْٛٗ

ٔ  نةجرلاً  ْٚتةٛدؼ   ايذلنٞأٚ  ايسٚغطٟ قه١ٝ يف نُا  زَةٛ   َة
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ِ  ْػةُع  ٫ٚ ٚاسس ْاؾ، يكه١ٝ تصضف ايمت ايتُاغٝض  يف ُٖػٶةا  شلة

ٔ  ٬َٜني ُٶةا  ٚاملػةذْٛني  ٚايكتًة٢  املؿةطزٜ ٕ  يف  ً ٍ  غةذٛ   ا٫سةت٬

 ذبةت  ب٘ فُطسبا ٚايتطٜٛط ايتٓظِٝ با  َٔ ايتكٓني نإٕ إ يهٔ

 ايؿط . عبا٠٤
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 احلنْد صاحل بً اهلل عبد. الْزق٘ السٜٔط٘: د 

 ايط٥اغةةةةة١ تٓظةةةةةِٝ عًةةةةة٢ ايػةةةةةعٛزٟ ايةةةةةٛظضا٤ صبًةةةةةؼ ٚافةةةةةل

 تٓظةةةِٝ يف  املٓهةةةط عةةةٔ ٚايٓٗةةةٞ بةةةاملعطٚف ا٭َةةةط شل٦ٝةةة١ ايعاَةةة١

 املدتكةةةة١ يًذٗةةةةات ٚنةةةةصا  ي٦ًٝٗةةةة١ ٚاملػةةةة٪ٚيٝات املٗةةةةاّ سةةةةسز

ٞ  بةةةةةا٭َٔ ايع٬قةةةة١  شات ا٭خةةةةط٣  ٔ  ا٫دتُةةةةاع   ايةةةةةساخًٞ ٚا٭َةةةة

 عًةة٢  َٓٗةةا نةةإ  َةةاز٠ عؿةةط٠ بةةاثٓت٢  ايتٓظةةِٝ ٖةةصا أتةة٢ سٝةةح

 ايةةةصٟ ِايتٓظةةةٝ شلةةةصا ايػازغةةة١ املةةةاز٠ َٓطةةةٛم اشبكةةةٛم ٚدةةة٘

 ا٭َةةةط بٛادةةة  بايكٝةةةاّ ايتٓظةةةِٝ شلةةةصا ٚفكةةةًا اشل٦ٝةةة١ ربةةةتل) ْكةةة٘

 ٚايًةةةني  بةةةايطفل إيٝةةة٘ ٚايةةةسع٠ٛ املٓهةةةط عةةةٔ ٚايٓٗةةةٞ بةةةاملعطٚف

 _ٚغةةةةةًِ عًٝةةةةة٘ اهلل قةةةةة٢ً _ ايطغةةةةةٍٛ بػةةةةةرل٠ شيةةةةةو يف َكتسٜةةةةة١

 املكاقةةةةةةس اغةةةةةةتٗساف َةةةةةةع  بعةةةةةةسٙ َةةةةةةٔ ايطاؾةةةةةةسٜٔ ٚخًفا٥ةةةةةة٘

 َهافشةةةةةة١ يف املدتكةةةةةة١ ازبٗةةةةةات  َةةةةةةع ٚاٱغةةةةةةٗاّ ايؿةةةةةطع١ٝ  

 ( .ٚاجملتُع ا٭غط٠ ع٢ً أنطاضٖا ٚبٝإ املدسضات
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 ْكةة٘ َةةا أٜهةةًا ايتٓظةةِٝ ٖةةصا َةةٔ ايػةةابع١ املةةاز٠ ْكةةت نُةةا

 املةةاز٠ يف عًٝةة٘ املٓكةةٛم ا٫ختكةةام َٚٓػةةٛبٖٛا اشل٦ٝةة١ تباؾةةط)

 :اٯت١ٝ يًهٛاب، ٚفكًا ايتٓظِٝ ٖصا َٔ (ايػازغ١)

 َةةٔ شلةةا ٜظٗةةط َةةا ؾةةإٔ يف ايب٬غةةات تكةةسِٜ اشل٦ٝةة١ تتةةٛىل -1

٘  املٓكةٛم  ٫ختكاقةٗا  َعاٚيتٗةا  أثٓا٤ طبايفات  يف عًٝة

 إبةةة٬  مبةةةصنطات ايتٓظةةةِٝ ٖةةةصا َةةةٔ( ايػازغةةة١) املةةةاز٠

 املدةسضات  ملهافشة١  ايعاَة١  اٱزاض٠أٚ  ايؿطح١إىل  ضزل١ٝ

 ازبٗتةةةةةةةإ ٚسةةةةةةةسُٖا ُٖٚةةةةةةةا ا٫ختكةةةةةةةام  حبػةةةةةة  

 جبُٝةةةع ْظاَةةةًا املكةةةطض٠ ا٭سهةةةاّ مبٛدةةة  املدتكةةةتإ 

 شيةةةةو يف مبةةةةا ايب٬غةةةةات  يتًةةةةو اي٬سكةةةة١ اٱدةةةةطا٤ات

 ٚاملتابعةة١ ٚايةةتشفظ ٚاٱزاضٟ ازبٓةةا٥ٞ ايهةةب، إدةةطا٤ات

 اشلٜٛةةة١ َةةةٔ ٚايتجبةةةت ٚا٫غةةةتذٛا  ٚاٱٜكةةةاف ٚاملطةةةاضز٠

 باختكةةةةام قةةةة١ً شٟ بةةةة٬  أٟ يف ٚايكةةةةب  ٚايتشكٝةةةةل

 .اشل١٦ٝ

 املاز٠ يف عًٝ٘ املٓكٛم ا٫ختكام اشل١٦ٝ أعها٤ ٜباؾط -2

 ٚايؿةةةةٛاض  ا٭غةةةةٛام يف ايتٓظةةةةِٝ ٖةةةةصا َةةةةٔ( ايػازغةةةة١)

ٍ  ٚشيةو   ايعا١َ ٚا٭َانٔ ِ  غةاعات  خة٬ ٞ  عًُةٗ  ايطزلة

 نةةةٌ إزاض٠ قبةةةٌ َةةةٔ ضزلةةةٞ بؿةةةهٌ ٚاجملسٚيةةة١ املطتبةةة١

 إٜكةاف  اشل٦ٝة١  أعهةا٤ أٚ  املطانةع  يط٩غةا٤  ٚيٝؼ. َطنع

 حًةةةة أٚ  َطةةةةاضزتِٗأٚ  عًةةةةِٝٗ ايةةةةتشفظأٚ  ا٭ؾةةةةدام

ٔ  تعةس  ٚايمت َتابعتِٗأٚ  ٖٜٛاتِٗ َٔ ايتجبتأٚ  ٚثا٥كِٗ  َة
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 املدةةسضات ملهافشةة١ ايعاَةة١ ٚاٱزاض٠ ايؿةةطح١ اختكةةام

 .املاز٠ ٖصٙ َٔ (1) يًفكط٠ ٚفكًا

 املةةةةاز٠ يف عًٝةةةة٘ املٓكةةةةٛم ا٫ختكةةةةام اشل٦ٝةةةة١ تباؾةةةةط -3

 أعهةةةةا٥ٗا خةةةة٬ٍ َةةةةٔ ايتٓظةةةةِٝ ٖةةةةصا َةةةةٔ( ايػازغةةةة١)

 .َٝعاْٝتٗا يف املعتُس٠ ٚ ا٥فٗا ؾاغًٞ ايطزلٝني

 اشباقة١  ايطزلٝة١  ايتعطٜة   بطاقة١  إبطاظ اشل١٦ٝ عهٛ ع٢ً -4

٘  تتهُٔ  اٖط بؿهٌ ب٘ ٘  ازلة ٟ  ٚاملطنةع  ٚٚ ٝفتة  ايةص

 .ايطزلٞ عًُ٘ ٚغاعات ٜتبع٘

 ٚتعةةاىل غةةبشاْ٘ اهللإٔ  ْةةسضىإٔ  ٫بةةس ايتٓظةةِٝ ٖةةصا ٚأَةةاّ

 أَةةطًا  بةة٘ فأَطْةةا املٓهةةط  عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف بةةا٭َط نًفٓةةا

 بةةاملعطٚف ٜٚةةأَطٕٚ اشبةةرلإىل  ٜةةسعٕٛ أَةة١ َةةٓهِ ٚيةةتهٔ) فكةةاٍ

 (.املفًشٕٛ ِٖ ٚأٚي٦و املٓهط عٔ ٜٕٚٓٗٛ

 ٚأَةةةط ايكةةة٠٬ أقةةةِ بةةةين ٜةةةا}: عًٝةةة٘ أ٫ٚزْةةةا بذلبٝةةة١ ٚأَطْةةةا

 اٯبةةا٤ ٚقةة١ٝ ٫بٓةة٘ يكُةةإ فٛقةة١ٝ {املٓهةةط عةةٔ ٚاْةة٘ بةةاملعطٚف

 .يٓشصض ٚؼبصض يٓشانٞ  ؼبهٞ: ايكطإٓ ٖهصا ٭بٓا٥ِٗ 

: ٚفعًةة٘ -ٚغةةًِ عًٝةة٘ اهلل قةة٢ً - ايةةٓيب غةة١ٓ أْةة٘ ٚشنةةط

 (.املٓهط عٔ ٜٚٓٗاِٖ باملعطٚف ٜأَطِٖ)

 عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف ا٭َةةط) ؾةةعرل٠ ايعظُٝةة١ ايؿةةعرل٠ ٖٚةةصٙ

 إْػةةإ نةةٌ بٗةةا نًةة  ايةةمت ايؿةةعا٥ط أعظةةِ َةةٔ تعةةس  (املٓهةةط

ّ  ٚٚدةٛ   عظُتٗةا  عًة٢  أسس ؽبتً  ف٬  عاقٌ َػًِ  بٗةا  ا٫ٖتُةا
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ٍ  ايهطمية١  اٯٜات عٓ٘ ٚضزت مبا ا٫زل٢ ايتطبٝل ٚتطبٝكٗا  ٚأقةٛا

 ٚغًِ. عًٝ٘ اهلل ق٢ً - اهلل ضغٍٛ

 املػةةةة٪ٚيٝات يتشسٜةةةةس قةةةةِٜٛ َةةةةٓٗر ٜعةةةةس ايتٓظةةةةِٝ ٖةةةةصإ إ

ٌ  ايٓظاّ نفًٗا ايمت ٚايك٬سٝات ٞ  قطةا   يهة  ٜفةذل ؛  سهةَٛ

 عًةة٢ دٗةة١ يهةةٌ ٚنةةٛاب، تعًُٝةةات َةةٔ قةةسض َةةا تٓفٝةةص ػبةة  بةةٌ

 .ازبسٜس ايتٓظِٝ ٖصا َٔ َبتغاٙ أٖسافإىل  ٚق٫ًٛ  سسٙ

 ٭ٟ نةةةدل٣ أُٖٝةةة١ ٚا٫قتكةةةاز١ٜ ا٫دتُاعٝةةة١ يًُةةةتغرلاتٕ إ

ٔ  َُٚٗا  صبتُع ٘  تهة   اقتكةاز١ٜ أٚ  ناْةت  ادتُاعٝة١  إَهاْاتة

 .ايبؿط١ٜ اسبٝا٠ زل١ ٚايتطٜٛط ايتغٝرل فإٕ ٚشلصا

ٞ  بةاملعطٚف  ا٭َط شل٦ٝات ايعا١َ ايط٥اغ١ تٓظِٝ أت٢ شلصا  ٚايٓٗة

ٔ  أنجةط  حايةت  ايةمت  ا٭خةط٣  ايتٓظُٝات َٔ نغرلٙ املٓهط عٔ  َة

 . َأٍَٛ ادتُاعٞ يتطٛض َٛانب١  سهَٛٞ قطا 

 تةةساعٝات ازبسٜةةس ايتٓظةةِٝ شلةةصاإٔ  ْةةسضىإٔ  يٓةةا ٫بةةس ٖٚٓةةا

 ناْةةت نةةبرل٠ ٚأزٚاضٶا عسٜةةس٠ َػةة٪ٚيٝاتإٔ  أُٖٗةةا َةةٔ  نةةجرل٠

 املٗةةاّ ٖةةصٙ َةةٔ بعةة  اْتكًةةتإٔ  ٚبعةةس  اشل٦ٝةة١ ٖةةصٙ بٗةةا تهةةطًع

ٔ  أنةش٢   طبتكة١  أ١َٝٓ زبٗات ٚاملػ٪ٚيٝات  تعةاز إٔ  املفةذل   َة

 ٚايهةب،  اٱؾةطاف  َػة٪ٚيٝات  بٗةا  املٓةاط  ا٭١َٝٓ ازبٗات ٖٝه١ً

ٞ  ايػةًٛى  عًة٢  باسبفةا   ٜتعًةل  َةا  خاقة١  ا٭َين  ٚزض٤  ا٫دتُةاع

 .ايعا١َ ٚا٭َانٔ ا٭غٛام يف ذبسخ غًٛن١ٝ ٚدباٚظات ٭خطا٤

 ادتُاعٝةة١ ب٦ٝةة١إىل  ْكةةٌإٔ  ضغبٓةةا َةةا ٚإشا املٓطًةةل ٖةةصا َةةٔ

ٞ  فةطا   ؾةب١  ا٭خةرل٠  اٯْٚة١  يف ملػٓا ٚأْٓا خكٛقًا آ١َٓ  عًة٢  ضقةاب
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 ايفةةذل٠ بػةةب  ٚغرلٖةةا َٓتعٖةةات َةةٔ ايعاَةة١ ٚا٭َةةانٔ ا٭غةةٛام

  صبتُعة١  ازبٗةات  شلةصٙ  ٚايٛادبات املٗاّ ٚتٓفٝص يتشسٜس ا٫ْتكاي١ٝ

ٞ  ايهةةةب، إدةةطا٤ات  أٚنًةةةت َةةا  بعةةس   ٚايةةةتشفظ ٚاٱزاضٟ ازبٓةةا٥

 اشلٜٛةةة١ َةةةٔ ٚايتجبةةةت ٚا٫غةةةتذٛا  ٚاٱٜكةةةاف ٚاملطةةةاضز٠ ٚاملتابعةةة١

إىل  اشل٦ٝةةة١ باختكةةةام قةةة١ً شٟ بةةة٬  أٟ يف ٚايكةةةب  ٚايتشكٝةةةل

 .ٚغرلٖا ايؿطط َطانع

 زاخةةةٌ ٚإزاضٜةةة١ أَٓٝةةة١ ٖٝهًةةة١ إعةةةاز٠ ٜػةةةتسعٞ ا٭َةةةط فةةةإٕ

 سػةةةة  ْةةةةٛعٞ أَةةةةين بةةةةسٚض ايؿةةةةطط يكٝةةةةاّ ايؿةةةةطط َطانةةةةع

 : ًٜٞ َا اشلٝه١ً ٖصٙ أغاغٝات َٔإٔ  أعتكس ٖٚٓا  ا٫ختكام

 . ايعاّ ايػًٛى نب، ٚسس٠ إْؿا٤ -1

 . ايػٝاسٞ ا٭َٔ ٚسس٠ إْؿا٤ -2

 . ازبٓا٥ٞ ا٭َٔ ٚسس٠ إْؿا٤ -3

 . اشباق١ اسبكٛم أَٔ ٚسس٠ إْؿا٤ -4

 املتهاًَةة١ ايت٦ٝٗةة١ ٚت٦ٝٗتٗةةا إْؿةةا٥ٗا بعةةس ايٛسةةسات ٖةةصٕٙ إ

٘  عًة٢  َٚٓٗا  فٝٗا ايعٌُ ٫ْط٬ق١ ٌ  تةسضٜ   اشبكةٛم  ٚدة  ٚتأٖٝة

ٌ  ايتابع١ با٫ختكاقات فٝٗا ايعاًَني ٘  أض٣  ٚسةس٠  يهة  غةٛف  أْة

 دطمية١  أٟ َهافشة١  يف َٚتكٓٶةا  فةاع٬ً  زٚضٶا ايؿطحٞ ايعٌُ ٜعطٞ

ٔ   أخ٬قٝة١  غرلأٚ  أخ٬ق١ٝ ذبسخ ّ  املفةذل   ا٭زٚاض َٚة  بٗةا  ايكٝةا

 ايعاَةة١ ٚا٭َةةانٔ ا٭غةةٛام يف خكٛقةةًا ايػةةًٛنٞ ا٭َةةٔ سبفةةظ

 يػةطع١  ا٭غةٛام  يف قةغرل٠  أَٓٝة١  ٚسةسات  بتٛفرل ايؿطح١ قٝاّ ٖٛ



22

 –1026     48 

 تةٛافط  عٔ فه٬ً  املتػٛقني بني دباٚظات َٔ ؼبسخ َا َهافش١

ٔ  بسٚضٜات ٜػ٢ُ َا ٞ  فتًةو   (ايطادًة١ ) ا٭َة ٔ  ؾة٦ٝاً  تعطة  اشلٝبة١  َة

 . ايسٍٚ َٔ ايعسٜس يف قا٥ِ ٖٚصا ا٭َانٔ ٖصٙ يف

 الْآل. عبدالطالو. التعكٔب األّل: د 

 يف اجملتُةةع بةة٘ َةةط زضاَاتٝهٝٽةةا َٛنةةٛعٶا متةةؼ ايٝةةّٛ ٚضقةة١

 ا٭َةةط شل٦ٝةة١ دسٜةةس تٓظةةِٝ بطةةطح املتعًةةل شاى ٖةةٛ ا٭خةةرل  اٯْٚةة١

 أٚنةةض ٚنُةةا َعةةطٚف  ٖةةٛ نُةةا. املٓهةةط عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف

 ازبسٜةةس ايتٓظةةِٝ يف" ازبةةس٠" تطنةةعت فكةةس عبةةساهلل . ز ايعَٝةةٌ

 ٚاملتابعةةة١ ٚايةةةتشفظ ٚاٱزاضٟ ازبٓةةةا٥ٞ ايهةةةب، قةةة٬سٝات جبعةةةٌ

 ٚايتشكٝةةةل اشلٜٛةةة١ َةةةٔ ٚايتجبةةةت ٚا٫غةةةتذٛا  ٚاٱٜكةةةاف ٚاملطةةةاضز٠

 َةةٔ دعًةةٗا اشل٦ٝةة١" ت٬سظٗةةا" ايةةمت ايكهةةاٜا ؽبةةل فُٝةةا ٚايكةةب 

 املدةةةسضات َٚهافشةةة١ ؾةةةطح١ َةةةٔ ا٭َٓٝةةة١ ازبٗةةةات قةةة٬سٝات

 اشل٦ٝةةة١ أعهةةةا٤ مماضغةةة١ ٚؾةةةهٌ أٚقةةةات ضتةةة  نُةةةا. ٚسةةةسُٖا

 ٜتٛقةع  نُةا  ايطزلةٞ   ايتٓظِٝ بهاب، َٓهبط١ ٚدعًٗا ٭عُاشلِ

ٞ  دٗةةاظ َةةٔ  ايكةةطا١َ  عًةة٢ خاضدةة١  مماضغةة١ أٟ دةةاع٬ً سهةةَٛ

ٌ  أٚقةةات خةاضز  يًعُةةٌ مماضغة١  َةةٔ ايٓظاَٝة١    زا٥ةةط٠ خةةاضزأٚ  ايعُة

ٞ  َةةٔ يٝػةٛا  مبتطةةٛعني ا٫غةتعا١ْ أٚ  ا٫ختكةام   ازبٗةةاظ  َٓػةٛب

ٞ  ْظةاَٞ   غرل عُٮ َٓٗا داع٬ً  يف ؾةا٥ع١  ناْةت  مماضغةات  ٖٚة

ِ  ٖةصا  أتة٢  فكس ز.عبساهلل  أٚنض ٚنُا. ايػابل  اغةتذاب١  ايتٓظةٝ

ٍ . ا٭خرل٠ ايػٓٛات يف اجملتُع بٗا َط ادتُاع١ٝ يتغرلات  ٖةصٙ  ٚسةٛ

 .تعكٝيب غٝذلنع ايٓكط١
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ٔ  اسبٝا٠ دٛز٠ فإٕ  "2131" ض١ٜ٩ ٚثٝك١ سبظت َجًُا  يًُةٛاح

٘  َع ٫ تتٛافل ايػعٛزٟ  ايتفةاٚت  ٖةصا  ايٛثٝكة١  ٚتعةعٚا . املطتفةع  زخًة

 بٗةةةا ْةةةٓظِ ايةةةمت يًططٜكةةة١ اسبٝةةةا٠ دةةةٛز٠ ْٚكةةةل ايةةةسخٌ عًةةةٛ بةةني 

 .  ايعاّ ايفها٤ يف ٭ْؿطتِٗ ايٓاؽ مماضغ١

 املُاضغةةةةات  ٖةةةةصٙ تٓظةةةةِٝ بٗةةةةا ػبةةةةطٟ ايةةةةمت ايططٜكةةةة١ٕ إ

ٔ  يف ايطٜانة١  ٚمماضغة١  ٚايذلفٝ٘ ايتػٛم نأْؿط١ ِ  املٝةازٜ  ٚتٓظةٝ

ٔ  تٓطًةل  ٚايجكافٝة١   ايف١ٝٓ ٚايفعايٝات املٗطداْات " ظٖسٜة١ " ض٩ٜة١  َة

 بايٓػةا٤  املدتكة١  املٓاؾة،  خاقة١  ايٓاؽ  عًٝ٘ ٜهٕٛإٔ  ػب  ملا

 بكةة٬سٝات٘ اشل٦ٝةة١  دٗةةاظ ٚنةةإ. ْنيٚايفٓةةا ٚاملةةجكفني ٚا٭حفةةاٍ

 "ايتكةةٛض ٖةةصا عةةٔ يًدةةطٚز يًُشةةا٫ٚت باملطقةةاز ٜكةة  ايهةةبرل٠ 

إٔ  سبكٝكةة١ إُٖايةة٘ ايتكةةٛض ٖةةصا يف ا٭نةةدل ٚاملؿةةه١ً .ايعٖةةسٟ"

 أْٛاعٗةةا  مبدتًةة  ايذلفٝةة٘  َٓاؾةة، ٜةةط٣ قةةاض املعاقةةط اٱْػةةإ

ِ  يف ايتٓةاق  إٔ ٚ ايَٝٛٝة١  اسبٝةا٠  أغةًٛ   َٔ دع٤ باعتباضٖا  تٓظةٝ

 يف املبجٛثة١  ايكٛض ب٘ تكصف ايصٟ ايعاملٞ  ا٫دباٙ َع املٓاؾ، ٖصٙ

ٌ  ا٫ع٬ّ ٚغا٥ٌ  ٚسػةط٠  تةٛتط  َكةسض  قةاض  ا٫دتُةاعٞ   ٚايتٛاقة

 ايةةتغرل يتػةةاض  ْٚظةةطا. بانةةططاز سذُٗةةا ٜتعاٜةةس ادتُاعٝةة١ يف٦ةةات

 يف َٚتعاٜةةةس٠ نةةةبرل٠ يكطاعةةةات ايتكةةةٛضات نةةةتغرل ا٫دتُةةةاعٞ 

 أقةةبض فكةةس ايعةةاّ  ايفهةةا٤ يف املٓاؾةة، تٓظةةِٝ يهٝفٝةة١ اجملتُةةع

 فةةط  عةةٔ ايتٛقةة  ا٫دتُاعٝةة١ ايةةتغرلات ٖةةصٙ َةةع ٚيًتٛافةةل يعاَةةا

 َع ٜتٛافل مبا ايعا١َ املٓاؾ، يتٓظِٝ اجملاٍ ٚفػض ايعٖس١ٜ ايط١ٜ٩

ٔ  اجملتُةع  بٗةا  ميةط  ايةمت  ا٫دتُاعٝة١  ايتغرلات نٌ ٌ  ْاسٝة١  َة  ٚدعة

 . ايسخٌ َػت٣ٛ َع َتٛافكا اسبٝا٠ دٛز٠ َػت٣ٛ
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ٔ  ايعٖةةةسٟ ايطةةةابع يٓةةةع  إنةةاف١   ايفهةةةا٤ َٓاؾةةة، تٓظةةةِٝ عةة

 ٖٞ تًو. با٫ٖتُاّ دسٜط٠ أخط٣ ْكط١ ازبسٜس ايتٓظِٝ ٜجرل ايعاّ 

 عةةةدل إش. ايفهةةةا٤ ٖةةةصا" نةةةب،" يف ا٭ٜةةةسٜٛيٛدٞ ايتدٓةةةسم ٚقةةة 

 نايؿةةةةطح١ دٗةةةةاظإىل  ايعةةةةاّ ايفهةةةةا٤ َٓاؾةةةة، نةةةةب، إٜهةةةةاٍ

 ايػًػةة١ً ٚغةةتتٛق  تًةةوأٚ  اسبازثة١  ٖةةصٙ نةةب،" أززبةة١" غةتتٛق  

. تًةو أٚ  اسبازثة١  شلصٙ ٚايتدلٜطات ا٫تٗاَات َٔ ٚاي٬َٓت١ٝٗ ايط١ًٜٛ

 دٗةةةاظ باعتبةةةاضٙ  "تكٓٝةةة١" بٓظةةةط٠ ايؿةةةطح١ دٗةةةاظ ٜةةة٪حط فةةةاجملتُع

 ْكةةسأٚ  أزا٤ تةةجُني غةةٛا٤ ازبٗةةاظ  ٖةةصا سةةٍٛ ايٓكةةاف ٜٚةةتِ. نةةب،

ٔ . ايتكٓٝة١  ايٓظط٠ ٖصٙ َٔ اْط٬ًقا آخط  ٕ  ا٭َةط  يهة  ؽبتًة   نةا

 بًبٛؽ يًذٗاظ ايٓظط٠ تًبػت سٝح باملعطٚف  ا٭َط ١٦ٖٝ دٗاظ َع

 نةةٌ عةةٔ ٜةةسافعٕٛ أْكةةاض يًذٗةةاظ فكةةاض ا٭ٜةةسٜٛيٛدٞ  املٓظةةٛض

 ا٫دتُاعٝة١  ايةتغرلات ٕ إ. ي٘ مماضغ١ أٟ ٜسٜٕٓٛ ْٚاقسٜٔ مماضغات٘

ّ  ايفهةا٤  َٓاؾ، تٓظِٝ إبعاز تفط  ٔ  ايعةا ٞ  ايفةطز  عة  ا٭ٜةسٜٛيٛد

 َةةٔ ازبٗةةاظ ٖةةصا بةة٘ ٜتكةة  مبةةا قةةطف  تكةةين جبٗةةاظ ٚنةةبطٗا

 .  اجملتُع َهْٛات طبتً  سٝاٍ قُٝٞ ٚسٝاز ضزلٞ اْهباط

 احملٔا. مطاعد. التعكٔب الجاىٕ: د 

ِ  إعةاز٠  قةطاض  نإ ٌ  تٓظةٝ ٞ  ايكةطاض  مبجابة١  اشل٦ٝة١  عُة  ايتةاضؽب

٘  ٜتعًل مما دٛاْ  ٜسضى اٱحاض بٗصا ٜفُٗ٘ املفكًٞ  َٚٔ  ٖةصا  بة

 عًٝ٘. ٜذلت  َٚا قس ايكطاض

 شيو أزضى ..اجملتُعٞ ا٭َٔ َ٪غػات أسس ِٖ ٚضداشلا اشل١٦ٝ

 يٛدٛزٖا زاعُا فهإ _ اهلل ضمح٘_ ْاٜ  ا٭َرل ا٭ٍٚ ا٭َٔ ضدٌ

 ..ٚيك٬سٝاتٗا
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 ٍ ٔ  ضبُةةس ا٭َةرل  بكٝةةاز٠ يةسٜٓا  ا٭َٓٝةة١ امل٪غػة١  ٚأخةا  ْةةاٜ  بة

 ...ٚدٗطٶا غطٽا شيو تط٣

ِ  مل اشل٦ٝة١  قة٬س١ٝ  إيغةا٤  قطاض إٔ املًشٛ  ٘  ٜةت  أٚ بفةطم  زعُة

ٛ  املٝةةساْٝني  اشل٦ٝةة١ أعهةةا٤ يرلافكةةٛا ايؿةةطح١ َةةٔ ضدةةاٍ  اٚيٝتٛيةة

 يًؿةةطح١ ضدةةاٍ بةةأٟ املطانةةع تعٜٚةةس ٜةةتِ مل سٝةةح ايهةةب، عًُٝةة١

 ..قبٌ َٔ ايػابل ايٓكل عٔ فه٬

 عٓةةةس غةةةٝهٕٛ ايٓظةةةاّ تغةةةٝرلإىل إٔ  تؿةةةرل َعًَٛةةةات ٖٓةةةاى

ٔ  ٭ٕ زقٝةل  غةرل  ٖٚةصا  ايتٓفٝصٜة١  اي٥٬شة١  إقساض  قةسٚض  املتعةصض  َة

 ٜكهةةٞ ٚايةةصٟ ايكةةازض ايٓظةةاّ ؽبةةاي  ٖٚةةٛ باي٥٬شةة١ ٜتعًةةل ٤ؾةةٞ

 . يًُدايفني اشل١٦ٝ نب، بإيغا٤

 ٔ ٌ  ٯيٝةة١ ٚفكةا  دةسا  املتعةصض  َة ّ إٔ  بايؿةطح١  ايعُة  ازبٗةةاظ ٜكةٛ

 ؾةةةطح١ إْؿةةةا٤ ٜتطًةةة  إٔ شيةةةو اشل٦ٝةةة١؛ إش بةةة٘ تكةةةّٛ ناْةةةت مبةةةا

 ايؿةةةإٔ نُةةةا ٖةةةٛ يًؿةةةطح١ تابعةةة١ ا٭خةةة٬مأٚ  يةةةٰزا  طبككةةة١

 ايسٍٚ. ببع 

ٌ  إْؿةا٤  قبٌ اشل١٦ٝ ق٬سٝات ٚإيغا٤  ٚذبسٜةس  ازبٗةاظ  ٖةصا  َجة

 نةةجرلًا ٚإٔ اْتٗةةت  ايكةة٬سٝات فهةةط٠إىل إٔ  ٜؿةةرل قةة٬سٝات٘

ّ  مما ٘  تكةٛ ّ  َُٗةا  ٜعةس  مل اشل٦ٝة١  بة ٘  ايكٝةا ِ  ٚفًكةا  بة  ازبسٜةس  يًتٓظةٝ

 ..َكًل أَط ٖٚٛ

ٕ إٔ  زٕٚ آخةط  زبٗةاظ  ٚإسايتٗةا  دٗةاظ  ق٬سٝات فإيغا٤  ٜهةٛ

 بٛفاتٗةةا؛ ٫ اٱشٕ دبةةاٙ ايكًةةلإىل  ٜؿةةرل شيةةو ؼبةةسز تٓظةةِٝ ٖٓةةاى

ِ  ايؿةطح١  ٚإٔ غُٝا ٔ  يةسٜٗ ِ   ٚاملُٗةات  ايٛادبةات  َة  َٚةا  َةا ٜؿةغًٗ

  َٔ ا٭فطاز. ملعٜس َع٘ ؼبتادٕٛ
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 اشل١٦ٝ ْظاّ يف عًٝ٘ ٜٴٓل مل بايعػهط اشل١٦ٝ تعٜٚسإٔ  نُا

 . ..غشب٘ ٜتِإٔ  ميهٔ ذبكل يٛ زعِ أٟإٔ  ٜعين ٖٚصا ازبسٜس

 نةةإ اشل٦ٝةة١ ضدةةاٍ َةةٔ ايهةةب، قةةف١ ْةةع  فةةإٕ ٖٓةةا َٚةةٔ 

 ايؿةةةطح١ بةةة٘ تبًغةةةت دسٜةةةس تٓظةةةِٝ أغةةةاؽ عًةةة٢ ٜكةةةّٛإٔ  ٜفةةذل  

ٕ  َٚ٪قتة١   بس١ًٜ سًٍٛ أٟإٔ  ٜعين عًٝ٘؛ ٖٚصا بايعٌُ ٚأخصت  بةسٚ

 . َ٪ؾطات٘ بست َا ٖٚٛ اشل١٦ٝ تعطٌٝإىل  غٝٓتٗٞ ْظاّ

 ايٛقةةٍٛ يف غةةببًا نةةإ اشل٦ٝةة١ ضدةةاٍ بعةة  أخطةةا٤إٔ  أزضى

 شيةةو تهةةدِٝ يف املبايغةة١إٔ  أٜهةةا أٜكةةٔ ايكةةطاض  يهةةين ٖةةصا ملجةةٌ

ٌ  يًًُُه١ أغا٤ َٔ ٖٞ ٚغ١٦ٝ َطٜه١ أْفؼ يف سباد١  عًة٢  ٚعُة

 ٖة٪٤٫  ٚنأمنةا  ٚفطسةا  ًَٗة٬  أدٓبٝة١  إع١َٝ٬ ٚغا٥ٌ يف شيو ْؿط

 ..ايسٚي١ٝ اسبكٛق١ٝ املٓظُات تٛدٗ٘ َا ؾ٦ٝا ٜٓتظطٕٚ

٘  أق٬ّ ي٘ ًًٖت ايك٬سٝات إيغا٤ قطاض  بعهةٗا  فطسٶةا  ٚحاض بة

 تتةةٓفؼإٔ  تطٜةةس ٭ْٗةةا اشل٦ٝةة١؛ ٚدةةٛز َهةةذعٗا ٜكةة  نةةإ ممةةٔ

ّ  ٜفةطح  نُا متاَا ..اشبطأ ٚمتاضؽ ايطش١ًٜ ٚتؿط  املٓهط  اجملةط

 ا٭ض  يف ٜعٝةةحإٔ  ٜطٜةةس فٗةةٛ ٚضداشلةةا ايؿةةطح١ عٓةة٘ تبتعةةس سةةني

 ..فػازا

 اهلل ٭ٕ غٝشكةةٌ َٚةةا غةةٝهٕٛ مبةةا نةةجرلًا َتفةةا٬٥ غةةأ ٌ

 يتعٝةةس ٫سكةةا تكةةسض قةةس ايةةمت اٱدةةطا٤ات ٚإٔ زٜٓةة٘ حبفةةظ تهفةةٌ

ٌ  تٓظِٝ ٌ  ا٭َٓٝة١  امل٪غػة١  َةع  بايتٓػةٝل  اشل٦ٝة١  عُة  قة٠ٛ  شلةا  غةٝذع

ٌ   أضسة   َٚٝةساْا  أٚغع ٚاَتسازا أنجط ٕ  أقةشا   ٚغٝٓؿةغ  ايعٝةٛ

 عًةةةِٝٗ؛  سكةةةاضٶا أؾةةةس  غةةةٝهٕٛ ايٛاقةةةع  ٭ٕ بأْفػةةةِٗ املطٜهةةة١



15 

 

 –1026  1022  
53 

ٔ  ا٭١َٝٓ فامل٪غػ١ ِ  تةذلى  ية ـ  ايطشًٜة١  ٜكةسضٚا إٔ  شلة  شلةصا  ٚايفشة

 ..اجملتُع

ٍ  شيةو  ؼبكٌ ملٕ إ أَا  ٚعةظ  دٗةاظ  غتكةبض  اشل٦ٝة١ إٔ  فإخةا

 تتةةةساخٌ ٫ ستةةة٢ اٱغةةة١َٝ٬ ايؿةةة٪ٕٚ بةةةٛظاض٠ تًشةةةل ٚقةةةس ٚاضؾةةةاز

   ايك٬سٝات.

 ...ايبا  يف َِٗ سسٜح ..

َٔ َٕ عٳ ُٳا َٔ ايٓٴٸعٵ ٍٳ   بٳؿٹرُل بٵ ٍٳ :  َقةا ٍٴ  َقةا ٘ٹ  ضٳغٴةٛ ٘ٴ  قٳةًَٸ٢  ايًَٸة ٘ٹ  ايًَٸة ٝٵة  عٳًَ

ِٳ ٌٴ: "  ٚٳغٳًَٸ ٛٳاقٹةعَ  َٳجٳ ٞ  اْي ٘ٹ   سٴةسٴٚزٹ  فٹة َٔ  ايًَٸة ٖٹ ُٴةسٳا ٗٳةا  ٚٳاْي ٌَ  فٹٝ ُٳجٳة ُّ  َن ٛٵ  َقة

ُٴٛا ٗٳ ِٵ   غٳفٹٝٓٳ١ٺ فٹٞ اغٵتٳ ٗٴ ٌٷ  بٳعٵهٴة ِٵ   غٴةْف ٗٴ ٛٷ  ٚٳبٳعٵهٴة ًْة ٕٳ   عٴ ٔٳ  ٚٳَنةا  ايَٸةصٹٜ

ٌَ فٹةةٞ ٕٳ ايػٴٸةةْف ٔٳ ٜٳػٵةةتٳكنٛ َٛ َٹةة ًْةة ٕٳ  اْيعٴ ُٴةةطٴٸٚ ٝٳ ِٵ َف َٗ ٝٵ ِٵ عٳًَةة ٗٴ ٝٴةة٪ٵشٴْٚٳ ٍٳ  َف  َفَكةةا

ٔٳ َٛ فٹةةٞ ايَٸةةصٹٜ ًْةة ُٴْٛٳةةا:  اْيعٴ ٜٵتٴ ٕٳ  آشٳ ٓٳةةا تٳكٴةةبٴٸٛ ٝٵ ُٳةةا٤ٳ عٳًَ  َفْأغٶةةا َفَأخٳةةصٴٚا  اْي

ٕٳ َفذٳعٳًنٛا ٍٳ  ايػٳٸفٹٝٓٳ١ٹ فٹٞ ٜٳشٵفٹطٴٚ ٔٳ َفَكا َٛ فٹٞ ايَٸصٹٜ ٕٳ َٳا:  اْيعٴًْ ٓٳعٴٛ  ؟ تٳكٵ

ٕٵ ِٵ َفَإ ٖٴ َٳا تٳطٳننٛ ٕٳ ٚٳ ُٹٝعٶةا  َغَطقنٛا ٜٴَطٜسٴٚ ٕٵ  دٳ ِٵ  عٳًَة٢  َأخٳةصٴٚا  ٚٳَإ َٗ ٜٵةسٹٜ  َأ

ٛٵا ٘ٴ  " ُٹٝعٶادٳ ْٳذٳ ٟٴٸ َأخٵطٳدٳ  ايكٳٸشٹَٝض. فٹٞ اْيبٴدٳاَض

 ايظةةةةٔ عبػةةةةٔإٔ  عبتةةةةاز يهٓٓةةةةا ..خةةةةرل ٚإىل خبةةةةرل عبةةةةٔ

ٔ  فاشبطةأ  اْتكا٥ٝة١  غرل ٚبططٜك١ ..ايسٚي١ مب٪غػات ٌ  َة  اشل٦ٝة١  ضدة

ِ  عًُٗا سبذِ بايٓظط ٜغتفط ٫ ايبع  عٓس ٞ  ٫ سةني  يف ايعظةٝ  ًٜكة

ٔ  ضدٌ َٔ أعظِ شبطأ با٫ ٖ٪٤٫  سازثة١  ٜطْٚٗةا  ٚقةس  حبٝة  أٚ  أَة

 نصيو. ٖٚٞ فطز١ٜ
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 َةةا ٚأ٩ٜةس  املٛنةةٛ   عًة٢  اسبُةةٛز قةاحل  عبةةساهلل. ز أؾةهط 

 اٱشاعةةةةٞ بطْةةةةاصبٞ يف شيةةةةو شنةةةةطت إٔ غةةةةبل ٚقةةةةس شنةةةةطٙ 

( 3ّ-2أسةةةس نةةةٌ) (mbc-fm) إشاعةةة١ عًةةة٢ بايعكةةةٌ ا٭غةةةبٛعٞ

٘  اشبام ايٝٛتٝٛ  اْتؿط ٚايصٟ  َكةا٫ً  نتبةت  نُةا  شيةو   بعةس  بة

 جبطٜةةةس٠ ظاٜٚةةةمت يف ْؿةةةطٙ يتعةةةصض اي٥ٛةةةاّ قةةةشٝف١ يف ْؿةةةط بؿةةةأْ٘

 بؿةةأْ٘  املكةةا٫ت ْؿةةط عةةٔ بةةايتٛق  ايتٛدٝٗةةات يكةةسٚض ايةةٛحٔ

 قبةةٌ اشل٦ٝةة١ عةةٔ َتةةٛايٝني َكةةايني نتابةة١ يةةٞ غةةبل أْةة٘ إىل إنةةاف١

   .(أضبعا٤ نٌ) ا٭غبٛع١ٝ ظاٜٚمت يف ايكطاض َٔ أؾٗط

 َع َٓػذًُا دا٤ ٚايصٟ ازبسٜس اشل١٦ٝ تٓظِٝ قطاض بؿس٠ أ٩ٜس

 ايةةصٟ اجملتُةةع عةةٔ فهةة٬ً ايعةةاضفني ٚايٓكةةاز ايٓاقةةشني َطايبةةات

 يف ٚتةةسٖٛضٖا( ايهةب، ) يػةةًط١ اشل٦ٝة١  اغةةتدساّ غة٤ٛ  َةةٔ ؾةه٢ 

 ايساخًٝة١  ٚظاض٠ َٔ( ايتشكٝل) غًط١ ْكٌ ط ٚنُا ا٭خرل٠  اٯ١ْٚ

ٌ  َؿةاغبات  بة٬ ( ايعاّ ٚا٫زعا٤ ايتشكٝل ١٦ٖٝ) ايعا١َ ايٓٝاب١ إىل  بة

 ٫ظّ؛ إزاضٟ تطةٜٛط  ٭ْ٘ ايساخ١ًٝ قطاعات نٌ يف ٚأحاعٛا زلعٛا

 ناْةت  يٮغ  ٚيهٔ اشل١٦ٝ َع نصيو ٜهٕٛ إٔ أٚىل با  فُٔ

 إعةاز٠  بكة٠ٛ  ٚأ٩ٜةس  غة١٦ٝ   ٚاملتٛقةع  نايعةاز٠  ايهجرل َٔ ايفعٌ ضز٠

 ظٜةاز٠  َةع  ٫غةُٝا  - د١ٗ َٔ ي٘ تطٜٛطًا ايعاّ ا٭َٔ دٗاظ ٖٝه١ً

 - ٚنًُا ْٛعًا ازبطا٥ِ ٚنجط٠( ًَٕٝٛ 25 قطاب١) ايػهإ عسز

 دٗةة١ َةةٔ اشل٦ٝةة١ َةةٔ املٓكٛيةة١ ازبسٜةةس٠ ايهةةبط١ٝ يًُُٗةة١ َٚطاعةةا٠

 ايتٓظةةِٝ ٖةةصا قةةطاض عًةة٢ ا٭فعةةاٍ ضزٚز تطقةةس إٔ ٚأمتٓةة٢ أخةةط٣ 
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 ٚتتدةةةص ٚعُةةةل بعسايةةة١ ذبًةةةٌ ٚإٔ ٚزقةةة١ سلةةةٍٛ بهةةةٌ بأْٛاعٗةةةا

 ايسضاغةة١ ٜٛدةة  ظاٍ َٚةةا سكةةٌ ايةةصٟ ٭ٕ شيةةو؛ بؿةةإٔ ايتٛقةةٝات

 أختكةةط ٚيعًةةٞ ٚايعبةةاز  يًةةب٬ز ايعاَةة١ يًُكةةًش١ ايةة٬ظّ ٚاربةةاش

 :ايتايٞ بايٓل ايتٓظِٝ ع٢ً تعكٝيب

٘  يف ايٛظضا٤  صبًؼ عٔ قسض ّ  ا٭غةبٛع١ٝ  دًػةت  ا٫ثةٓني  يٝةٛ

 ايعاَةة١ ايط٥اغةة١( تٓظةةِٝ) عًةة٢ باملٛافكةة١ قةةطاض ٖةةة 1437 ضدةة  4

 َةةاز٠  12 َةةٔ املهةةٕٛ املٓهةةط عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف ا٭َةةط شل٦ٝة١ 

 ايةةٛظضا٤ صبًةةؼ قةة٬سٝات نةةُٔ ٖٚةةٛ ْظةةاّ ٫ تٓظةةِٝ بأْةة٘ عًُةةا

ٔ ( 24) املةاز٠  َٔ( 2) ايفكط٠ مبٛد  ّ  َة  ايةمت  ايةٛظضا٤  صبًةؼ  ْظةا

 املباؾةةةط٠ ايتٓفٝصٜةةة١ ايػةةةًط١ باعتبةةةاضٙ يًُذًةةةؼ) إٔ عًةةة٢ ْكةةةت

 (.ٚاٱزاض٠ ايتٓفٝص ؾ٪ٕٚ ع٢ً ايتا١َ اشل١ُٓٝ

 ايفكةةط٠ َٓٗةةا أَةةٛض؛ أضبعةة١ ايتٓفٝصٜةة١ اختكاقةةات٘ يف ٜٚةةسخٌ

ّ  إٔ نُةا   (ايعاَة١  املكاحل ٚتطتٝ  بإسساخ) ايجا١ْٝ  اجملًةؼ  ْظةا

ٞ  بةأَط  قةسض  قةس  ايكة٬س١ٝ  ٖةصٙ  خٛي٘ ايصٟ ِ  ًَهة ( 13/أ) بةطق

ٛ  ٖةة 3/3/1414 ٚتاضٜذ ٔ  أزا٠ أقة٣ٛ  ٖٚة ّ  َة ٞ  املطغةٛ ٟ  املًهة  ايةص

ِ  ب٘ أيغٞ قس ازبسٜس ايتٓظِٝ إٔ عٔ فه٬ً ا٭ْظ١ُ  ب٘ تتٛز  تٓظةٝ

٫  ّ ٘  ط ٚبايتةةةايٞ غةةابل  ْظةةا  ٖٚةةةصا ْفػةةٗا   املٓػةةةٛر بةةأزا٠  ْػةةد

 قةةطاض) ٖةةٞ أَةةٛض؛ غةةت١ عًةة٢ ا٫حةة٬  بعةةس قةةسض بةةايتٓظِٝ ايكةةطاض

 ق٠ٛ ٜعين مما ي١٦ًٝٗ  ايػٟٓٛ ايتكطٜط ع٢ً ايكازض ايؿٛض٣ صبًؼ

 .اجملًؼ ٚزٚض أثط
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 ْٚظاّ فك،  غٓٛات ث٬خ قبٌ ايكازض ايػابل اشل١٦ٝ ٚتٓظِٝ

 اٱدةةةطا٤ات ْٚظةةةاّ ايتٓظُٝةةةات  ٱقةةةساض املدةةةٍٛ ايةةةٛظضا٤ صبًةةةؼ

 َٚؿةةةطٚ  ايهةةةب،  زبٗةةةات املدةةةٍٛ ايتٓفٝصٜةةة١ ٥٫ٚشتةةة٘ ازبعا٥ٝةةة١

 ٚتٛقة١ٝ  ايةٛظضا٤   مبذًةؼ  اشبةدلا٤  ٦ٖٝة١  يف املعةس  ازبسٜةس  ايتٓظِٝ

ّ  ْفةؼ  يف ايكةازض٠  ايةٛظضا٤  جملًةؼ  ايعا١َ ايًذ١ٓ  صبًةؼ  دًػة١  ٜةٛ

 إٔ إىل إنةةاف١ ٚا٭ُٖٝةة١  ايػةةطع١ ٜعةةين ممةةا ضدةة   (4) ايةةٛظضا٤

ٔ  ٚيةٝؼ  تبًٝغة٘   تاضٜذ َٔ ب٘ ايعٌُ ٜبسأ ازبسٜس ايتٓظِٝ غطٜإ  َة

ِ  املةاز٠  سػة   ٚشيو ٫سكا غٝتِ ايصٟ ْؿطٙ تاضٜذ  ٚقةس  ( 12) ضقة

 ي١٦ًٝٗ ايعاّ ايط٥ٝؼ تعُِٝ ٚط غاع١  (48) خ٬ٍ ي١٦ًٝٗ تبًٝغ٘ ط

ّ  بج٬ث١ ايٛظضا٤ صبًؼ قطاض بعس أٟ ( ضد ؛7) اشبُٝؼ ّٜٛ يف  أٜةا

 .غطٜاْ٘ ٚغطع١ إقساضٙ بػطع١ اسبعّ ٜعين مما فك، 

 ي٦ًٝٗة١  ايعاَة١  ايط٥اغة١  إٔ عًة٢  ْكت ايتٓظِٝ َٔ ا٭ٚىل املاز٠

 ْكةةت نُةةا ايةةٛظضا٤  صبًةةؼ بةةط٥ٝؼ ٚاضتباحةة٘  (َػةةتكٌ دٗةةاظ)

( ٚظٜةةط) مبطتبةة١ ٜهةةٕٛ ي٦ًٝٗةة١ ايعةةاّ ايةةط٥ٝؼ إٔ عًةة٢ ايجاْٝةة١ املةةاز٠

ٔ  ع٢ً ايجايج١ املاز٠ ْٚكت ًَهٞ  بأَط ٜٚعني  اشل٦ٝة١  فةطٚ   تهةٜٛ

 اشل٦ٝة١  إزاض٠ َػ٪ٚي١ٝ ايعاّ ايط٥ٝؼ ذبٌُٝ ايطابع١ ٚاملاز٠ باملٓاحل 

 يف اشباَػةة١ ٚاملةةاز٠ َطًًكةةا  ٚيةةٝؼ ايتٓظةةِٝ ٖةةصا ٭سهةةاّ ٚفكةةا

ٞ  أعها٤ يف تٛافطٖا ايٛاد  ايؿطٚط ٕ  إٔ) أضبعة١  اشل١٦ٝ ٖٚة  ٜهةٛ

 ملةا  ٚفًكةا  ٚايهافٝة١  املتدككة١  ٚبايطبع ايع١ًُٝ امل٪٬ٖت شٟٚ َٔ

 املُٗةةةة١ شلةةةةصٙ َةةةة٪٬ًٖ ٜهةةةةٕٛ ٚإٔ ايتٓفٝصٜةةةة١  اي٥٬شةةةة١ ذبةةةةسزٖا

ٝٽا  عًُٝٽةا  ايعظ١ُٝ ٕ  ٚإٔ ٚأخ٬قٝٽةا   ْٚفػة ٔ  ٜهةٛ  ايػةرل٠  سػةين  َة
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ٔ  يُٝهٓ٘ ايػُع١ حبػٔ شلِ املؿٗٛز ٚايػًٛى ّ  َة  بايٛادة   ايكٝةا

ٕ  ٚأ٫ اعتةسا٤   ٫ٚ غًٛ ٚب٬ ٚايًني بايطفل  يف قةسض  إٔ غةبل  ٜهةٛ

ٔ  أٚ غة١ٓ  ع٢ً تعٜس ملس٠ ايػذٔ أٚ ؾطعٞ حبس سهِ سك٘  يف أزٜة

 شلةةصٙ أٖةة٬ ٜهةةٕٛ ستةة٢ ٚشيةةو ا٭َاْةة١  أٚ بايؿةةطف طبًةة١ دطميةة١

 (.اشبطرل٠ ايٛ ٝف١

( اختكةةةام) بٝٓةةةت سٝةةةح  (املُٗةةة١) ٖةةةٞ ايػازغةةة١ ٚاملةةةاز٠

 عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف ا٭َةةط بٛادةة  ايكٝةةاّ) عًةة٢ فٓكةةت اشل٦ٝةة١ 

٘  ٚايةسع٠ٛ  املٓهةط  ٞ  ا٭َةط  ٚادة   أٟ – إيٝة  "بةةايطفل ٚشيةو  – ٚايٓٗة

 ٚغةةةرل٠ بػةةة١ٓ شيةةةو يف َكتسٜةةة١ ٚايعٓةةة   بايؿةةةس٠ ٚيةةةٝؼ ٚايًةةةني"

٘  عًٝ٘ اهلل ق٢ً - ايطغٍٛ ِ  ٚآية ٘  -ٚغةً ٔ  ٚخًفا٥ة ٔ  ايطاؾةسٜ  َة

 ٚتٝػةط  تٓفةط   ٫ٚ تبؿةط  ايةمت  ايؿطع١ٝ املكاقس اغتٗساف َع بعسٙ

 .تفػس ٫ٚ ٚتكًض تفهض  ٫ٚ ٚتػذل تعػط  ٫ٚ

ٕ  املدةسضات  َهافشة١  يف املدتكة١  ازبٗات َع ٚاٱغٗاّ  ٚبٝةا

 اشل٦ٝةة١ إعةةاز٠ شيةةو ٚيف  (ٚاجملتُةةع ٚا٭غةةط٠ ايفةةطز عًةة٢ أنةةطاضٖا

ٞ  صبطز ٚيٝؼ باملعطٚف ا٭َط يف ا٭ق١ًٝ ملُٗتٗا ٔ  ايٓٗة  املٓهةط  عة

٘  ٚا٫عتةةسا٤  ٚبايؿةةس٠   ٚايسٚيةة١  ٚاجملتُةةع  ا٫ستػةةا   زلعةة١  ٚتؿةةٜٛ

 ايؿةةةطع١ٝ سطٜةةةاتِٗ َٚكةةةازض٠ ايٓةةةاؽ سكةةةٛم ٚاْتٗةةةاى بايتذػةةةؼ

 ٖٚةصا  ايفكٗةٞ   اشبة٬ف  مبػا٥ٌ ٚإيعاَِٗ بطا٤تِٗ يف ٚايتؿهٝو

 .ٚايػ٬ّ ايك٠٬ عًٝ٘ َٚٓٗذ٘ ٚغرلت٘ يػٓت٘ طباي 

( نةةةٛاب،) سةةةسزت سٝةةةح  (ا٭ٖةةةِ) ٖٚةةةٞ ايػةةةابع١ ٚاملةةةاز٠

 أضبعةة١ يف ٚشيةةو ايػازغةة١  املةةاز٠ يف ايةةٛاضز ا٫ختكةةام َباؾةةط٠
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 ازبٓةةةةا٥ٞ ايهةةةب،  قةةةة٬س١ٝ "غةةةش "  ا٭ٍٚ ايهةةةةاب،: )نةةةٛاب، 

ِ  يف ٫ٜٚتٗا ٚاقتكاض اشل١٦ٝ َٔ ٚاٱزاضٟ ٕ  يف( ايب٬غةات ) تكةسٜ  ؾةأ

 املٓكةٛم  اختكاقةٗا  َعاٚيتٗا أثٓا٤ يف طبايفات َٔ شلا ٜظٗط َا

 ٘  إىل ضزلٝةة١ ( إبةة٬  ) مبةةصنطات  ايػازغةة١  ٚشيةةو   املةةاز٠  يف عًٝةة

 ٚاشبُةةٛض  ٚايؿةةعٛش٠  ايػةةشط  نكهةةاٜا  ؽبكةةٗا  فُٝةةا  – ايؿةةطح١ 

 ايعاَةةةة١ ٚاملٓهةةةةطات ٚا٭خةةةة٬م ٚا٭عةةةةطا  ٚايتشةةةةطف ٚا٫بتةةةةعاظ

 ٚسةسُٖا  ُٖٚةا  ؽبكٗا  فُٝا املدسضات ش١َهاف ٚإىل – املنذٳطٳٸ١َ

 ٫ٜٚة١  متًةو  ايةمت  اشل١٦ٝ زٕٚ – ايساخ١ًٝ يٛظاض٠ ايتابعتإ ازبٗتإ –

 إدطا٤ات شيو يف مبا ايب٬غات  يتًو اي٬سك١ ايهب، ٚاختكام

 ٚاٱٜكةاف  ٚاملطةاضز٠  ٚاملتابعة١  ٚايةتشفظ  ٚاٱزاضٟ ازبٓا٥ٞ ايهب،)

 ٚيةةةٝؼ ايهةةةبطٞ – ٚايتشكٝةةةل اشلٜٛةةة١ َةةةٔ ٚايتجبةةةت ٚا٫غةةةتذٛا 

ٞ  ايتشكٝةةل   باختكةةام  قةة١ً  شٟ بةة٬   أٟ يف ٚايكةةب   – ايكهةةا٥

 (.اشل١٦ٝ

 ٜهةةٕٛ فةة٬ ٚعًٝةة٘ شيةةو  مجٝةةع ي٦ًٝٗةة١ ؼبةةل فةة٬ ٚبايتةةايٞ

ٍ  بطفكتِٗ ٞ  ٚايهةاب،  أَةٔ   ضدةا ٕ  إٔ ايجةاْ  أعهةا٤  َباؾةط٠  تهةٛ

 ع٢ً َكتكط٠ ايػازغ١ املاز٠ يف عًٝ٘ املٓكٛم ي٬ختكام اشل١٦ٝ

ٔ  ٚايؿةٛاض   ا٭غٛام ٖٞ فك،؛ أَانٔ ث٬ث١  زٕٚ ايعاَة١  ٚا٭َةان

 غةاعات  خ٬ٍ ٚإمنا ايػاع١  َساض ع٢ً يٝؼ ٚنصيو غٛاٖا  َا

ٞ  عًُِٗ ٌ  ٚاجملسٚية١  املطتبة١  ايطزلة ٔ  ٚيةٝؼ  ضزلةٞ   بؿةه  يهةا٥

 ا٭ؾةدام  إٜكاف يف سل أٟ ٚأعها٥ٗا اشل١٦ٝ ض٩غا٤ َٔ نإ َٔ

 َةةٔ ايتجبةةت أٚ ٚثةةا٥كِٗ حًةة  أٚ َطةةاضزتِٗ أٚ عًةةِٝٗ ايةةتشفظ أٚ
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 ٚ"َهافشة١  ايؿطح١ اختكام َٔ تعس ٚايمت َتابعتِٗ أٚ ٖٜٛاتِٗ

 .أع٬ٙ ا٭ٍٚ يًهاب، ٚفًكا املدسضات"

 عًةة٢ اشل٦ٝةة١ عُةةٌ اقتكةةاض عًةة٢ ايجايةةح ايهةةاب، ْةةل نُةةا

 ا٫غةةةتعا١ْ دبةةةطِٜ ٜعةةةين ممةةةا غرلٖةةةِ  زٕٚ ايةةةطزلٝني أعهةةةا٥ٗا

 ايػةةُع عًةة٢ خاضدٶةةا ٜعةةس ضزلةةٞ غةةرل ضبتػةة  ٚأٟ بةةاملتطٛعني 

ّ  ٚطبايًفةا  ا٭َط يٛيٞ ٚايطاع١ ٘  ٜٚٛدة   يًٓظةا  ٚضبانُتة٘؛  تٛقٝفة

ٞ  ايفط  بٗصا تكّٛ ايمت ٖٞ ايسٚي١ ٭ٕ ٕ  يف ايهفةا٥  ايعةاّ   ايؿةأ

 ٚ"َهافشةة١ ٚايؿةةطح١ ناشل٦ٝةة١ ايطزلٝةة١ َ٪غػةةاتٗا عةةدل ٚشيةةو

 ا٭عهةةةا٤ عًةةة٢ اؾةةةذلط ايطابةةةع ٚايهةةةاب، ٚغرلٖةةةا  املدةةةسضات"

 َتهة١ُٓ  باشل٦ٝة١  اشباقة١  ايطزلٝة١  ايتعطٜة   بطاق١ إبطاظ ايطزلٝني

 ايطزلةةةٞ عًُةةة٘ ٚغةةةاعات ٜتبعةةة٘ ايةةةصٟ ٚاملطنةةةع ٚٚ ٝفتةةة٘ ازلةةة٘

 .ٚايعَاْٞ املهاْٞ اختكاق٘ َٔ يًتأنس

ٔ ( اغتؿاض١ٜ زب١ٓ) بتؿهٌٝ ايجا١َٓ ٚاملاز٠  أعهةا٤  مخػة١  َة

 ٜتعًةةل فُٝةةا ي٦ًٝٗةة١ ايعةةاّ يًةةط٥ٝؼ ٚايتٛقةةٝات ا٫غتؿةةاضات تتةةٛىل

 ٚدبةاٚظات  طبايفات َٔ ٜططأ قس َٚا اختكاقٗا  اشل١٦ٝ مبباؾط٠

ٔ  املدةايفني  ضباغةب١  ٚاقةذلاح  ايؿإٔ بٗصا  ٚفةل  ٚشيةو  ا٭عهةا٤   َة

ٞ  ايتٓظِٝ  شلصا ايتٓفٝص١ٜ اي٥٬ش١ ذبسزٙ َا  صبًةؼ  ض٥ةٝؼ ) ٜٚػةُ

ٕ  تٛدة   ايتاغع١ ٚاملاز٠ ايًذ١ٓ  ٖصٙ أعها٤( ايٛظضا٤  ازبٗةات  تعةاٚ

 ايةةصٟ إٔ عًةة٢ تةةٓل ايعاؾةةط٠ ٚاملةةاز٠ اشل٦ٝةة١  َةةع ٚاشباقةة١ ايعاَةة١

 (.ايٛظضا٤ صبًؼ ض٥ٝؼ) ٖٛ يًتٓظِٝ ايتٓفٝص١ٜ اي٥٬ش١ ٜكسض
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ِ  ٖةصا  إٔ عًة٢  عؿةط٠  اسبازٜة١  املةاز٠  ْكت نُا ٌ  ايتٓظةٝ  ؼبة

ِ  ضبٌ ٞ  ايػةابل   ايتٓظةٝ ٌ  ًٜٚغة ٘  ٜتعةاض   َةا  نة ٔ  َعة ّ  َة  أسهةا

 ٫ٜٚةةةة١ يف ازبعا٥ٝةةةة١ اٱدةةةطا٤ات  ْظةةةةاّ َةةةٛاز  بعةةةة  يف نةةةايٛاضز 

 ٚاملةةاز٠ ايػةةابع١  يًُةةاز٠ ٚفكةةا َٓٗةةا اشل٦ٝةة١ دٴةةطٸزت سٝةةح ايهةةب، 

 ازبطٜةةس٠ يف ايتٓظةةِٝ ْؿةط  عًةة٢ ْكةةت ا٭خةرل٠  ٖٚةةٞ عؿةةط٠ ايجاْٝة١ 

 مجعة١   نٌ ايكازض٠ ا٭غبٛع١ٝ ”ايكط٣ أّ“ دطٜس٠ ٖٚٞ ايطزل١ٝ

 أغةةًفت نُةةا تبًٝغةة٘ تةةاضٜذ َةةٔ ٜبةةسأ ايتٓظةةِٝ بٗةةصا ايعُةةٌ ٚيهةةٔ

 .أع٬ٙ تعكٝيب أٍٚ يف ٚبٝٓت٘

 ٚإْهةاض  نةب، ) دٗة١  نْٛٗةا  َٔ اْتكًت اشل١٦ٝ تهٕٛ ٚبٗصا

 ْٚكةةةض ٚتٛدٝةةة٘ ٚتٛعٝةةة٘ بةةةاملعطٚف أَةةةط دٗةةة١ نْٛٗةةةا إىل( بايٝةةةس

 ضزلةةٞ ٚتبًٝةة  ٚايًةةني  ٚبةةايطفل فكةة، بايًػةةإ إْهةةاض)ٚ ٚإضؾةةاز

٘  فُٝةا ( بايٝةس  ايهب، زب١ٗ ٍ  ٜكتهةٝ  ممةا  ا٫ختكةام  ٚٚفةل  اسبةا

ٛ  َةا  ٫ ذبطمي٘ ع٢ً ايعًُا٤( اتفل)ٚ َٓهطات َٔ ٚقٛع٘( ثبت)  ٖة

ٛ  ٖٚةصا  ْهرل  ب٬ اشب٬ف فٝ٘ فٝػٛ  ادتٗاز ضبٌ  ا٫ستػةا   ٖة

 .ايطاؾسٕٚ ٚخًفا٩ٙ ايٓبٟٛ

 

 احلنْد. ىاصس بً عبداهلل. التعكٔب السابع: د 

 ..عظُٝةة١ ؾةةعرل٠ املٓهةةط عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف ا٭َةةطأ٫ٚ:  •

ٕ  فه٤٬ اشل١٦ٝ ٚضداٍ ٌ .. حٝبةٛ ٘  آَٓةٛا  ملةا  ٤٫ٚٚ.. غةرل٠  أٖة .. بة

 َػةةةرلتٗا يف عًٝٗةةةا تؿةةةهط إظبةةةاظات اشل٦ٝةةة١ سككةةةت ٚقةةةس
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ِ  ايط١ًٜٛ   بٝاْة٘   بعة   غةرلز  ممةا  إؾةها٫تٗا   فساسة١  ضغة

 . إيٝ٘ ٚغع٢ جملتُعٓا خرلا أنُط َٔ نٌ خرلا اهلل فذع٣

ٞ  َا نٌ َٔ ٜعاْٞ إزاضٟ دٗاظ اشل١٦ٝثاْٝا:  • ٘  تعةاْ  أدٗةع٠  َٓة

 ؾة٤ٞ أٚ  ايعك١ُ باعتكازٙ عًٝٗا ٜٚعٜس ايبًٝس٠  ايبرلٚقطاح١ٝ

 . َجًٗا

ٔ  ٚؾ٤ٞ ٚايبرلٚقطاح١ٝ ايؿعرل٠ بني ازبُعثايجا:  •  ايعكة١ُ   َة

 ٚاختةةعاٍ املعةةطٚف اختةةعاٍ يف غةةٛا٤ تػةةط  ٫ سةةا٫ يٓةةا أخةةطز

 سةا٫ت  يف بايهةطٚض٠  َٓهةطا  ٫ٚ َعطٚفةا  يٝؼ َا يف املٓهط

 .  ايعباز ع٢ً ٚغطٛت٘ ازبٗاظ تُٓط يف أٚ نجرل٠ 

 ازبٗةةةاظ  ٖٝهًةةة١ إعةةةاز٠ يف قةةةٓعا ايسٚيةةة١ أسػةةةٓتضابعةةةا:  •

 ٚنبط٘.

 عةةةدل ازبسٜةةةس ايتٓظةةةِٝ عًةةة٢ ا٫يتفةةةاف َةةةٔ اسبةةةصضخاَػةةةا:  •

 ايّٝٛ. ًَض َطً  ايتٓفٝص١ٜ ايكٛاعس

 اجملتُةةع  يةةتطٗرل غةةعٝ٘ ازبٗةةاظ  ضباغةةٔ أبةةطظ َةةٔغازغةةا:  •

ٔ  اؾتٗط َا ازبٗاظ َفاغس أبطظ َٚٔ ٘  َة  باملػةًِ   ايػة٤ٞ   ٓة

 بةةصيو طبةةاي  ٚايطٜبةة١  ايؿةةو َةةٔ َٓظَٛةةات ٚفةةل ٚايتعاَةةٌ

ٔ  بايهةطٚض٠   ايسٜٔ َٔ عًِ ملا  اٖط٠ طبايفات ٌ إٔ  َة  ا٭قة

 .  ٚايعٌُ ايككس يف ايػ١َ٬ املػًِ يف

ٔ  غطٜبٶةا  منًطا ازبٗاظ فط غابعا:  •  ايٓةاؽ   عًة٢  ايٛقةا١ٜ  َة

ٞ  اسبةس  دبةاٚظت  ٚقةا١ٜ  ٖٚٞ غًٛنِٗ  يف  عةسز  يف ايؿةطع
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 ايتهةةايٝ  دةةا٤ت سةةني ففةةٞ. املؿةةتٗط٠ ازبٗةةاظ َُٗةةات َةةٔ

 ٫ َةةةا ٚبايةةةصات َعظُٗةةةا  يف فطزٜةةة١ قاعةةةس٠ عًةةة٢ ايؿةةةطع١ٝ

ٝٶةةا تهًًٝفةةا اشل٦ٝةة١ فطنةةت بةة٘  يًذُاعةة١ ع٬قةة١ . عذٝبٶةةا مجع

 بعةة  اضتةةسا٤ ايكةة٠٬  أٚقةةات أثٓةةا٤ احملةة٬ت إغةة٬م َةةج٬ 

ٌ  طبايفة١  غةرل  ٭يبػة١  ايٓػةا٤  ٚبعة   ايطداٍ  ايتؿةطٜع   ٭قة

 زلةةٞ َةةا قهةةاٜا يف ٚستةة٢ ايبؿةةط  بعةة  أشٚام خايفةةت ٚإٕ

ٔ   ٗةط  باشب٠ًٛ  ٚ  ٫ مجعٝة١   ٚقةا١ٜ  اشل٦ٝة١  َة ٌ  شات تبةس  أقة

  .ٚتتبعِٗ ايعباز  آثاض اقتفا٤ يف ؾطعٞ

 ..ساي١ فًٓتكٛض

 ٛ  بايعْسقةةةة١ ٫ٚ بةةةةايتططف  فٝٗةةةةا بعهةةةةٓا ْكةةةةصف ٫إٔ  أضدةةة

 اجملتُع.. ٚتفػٝل

 يفأٚ  َكٗةة٢ يفأٚ  ايؿةةاض   يفأٚ  َطنبةة١  يف ٚاَةةطأ٠ ضدةةٌ

 .  َطعِ

 اهللإىل  ٚأَطُٖا.. ؾطعا َهًفإ.. عاق٬ٕ.. بايغإ

 غةةرل بةةاشب٠ًٛ ٚاتٗاَُٗةةا دبطميُٗةةا ٜةةتِ( ؾةةطعٞ) سهةةِ بةةأٟ

 َٓعُٗةا  ٜتِ( ؾطعٞ) سهِ بأٟ بٌ ايعهؼ؟ ٜجبت ست٢ ايؿطع١ٝ

  قاضت؟. يٛ اشب٠ًٛ ٖصٙ َٔ( ع٠ٛٓ)

 ايةةسٜٔ َةةٔ َعًةةّٛ مجعةةٞ ؾةةطعٞ َػةةٛ  عةةٔ ٖٓةةا  ايػةة٪اٍ

 عٓةةس(!! اشبًةة٠ٛ) ٖةةصٙ نةةبض املػةةًُني َةةٔ مجاعةة١ ميةةٓض بايهةةطٚض٠

 . أخط٣ مجاع١
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ٍ  َٛحٔ ٖٓا يهٔ ..أحٌٝإٔ  أضٜس ٫ ِ  ايتػةا٩ ٌ  يف ا٭عظة  عُة

 املهًةة  املػةةًِ فُٓعةةت املؿةةط  َٓةةعٍ ْفػةةٗا أْعيةةت فكةةس.. اشل٦ٝةة١

٘  ْفػةٗا  ْٚةسبت  ازبُعٞ  ايتهًٝ  َٓعٍ ٚأْعيت٘ ..ي٘ اختٝاضًا  ملٓعة

 . َٓش٘أٚ 

 يًطأٟ:  ايتٛنٝض َٔ َعٜس

 مجاعةة١ يةة٘ ايؿةةاض  اْتةةس .. مجعةةٞ تهًٝةة  ..ايػةةاضم سهةةِ

 َِٓٗ. مجاع١ ع٢ً اهلل سهِ يٝكُٝٛا ..املػًُني َٔ

 َٛنةةةٛعات.. ٚايًبةةةاؽ ٚاشبًةةة٠ٛ  ايكةةة٠٬  َجةةةٌ َٛنةةةٛعات

 عًٝٗةةا ايكػةةط ًَةةو املػةةًُني َةةٔ ٭سةةس ؼبةةل ٫ فةةطزٟ  تهًٝةة 

 ازبُاعةةة١  سةةةلإىل  ايفةةةطز  سةةةل ايػةةةًٛى ٜتعةةةس مل َةةةا ٯخةةةطٜٔ 

  ..مجعٞ قػط تطبٝل ٜػٛ  فش٦ٓٝص

 سةةل بةةٌ ازبُاعةة١ متةةؼ ٫.. أقةةًٗا يف.. املجةةاٍ.. يًشايةة١ ْعةةٛز

 . ضب  فطزٟ

 ٔ ّ  َة ِ  نةةإ ٖةصا إٔ  املعًةٛ ٔ  ٜةت ِ  بةةا  َة  اجملتُةةع  تطٗةرل  ظعة

٘ إٔ  أٜهةا  ايظاٖط َٔ ٚيهٔ ِ  فٝة ٟ  ذبهةٝ  ٚطبايفة١  بؿةطٟ   يةطأ

 ٌ  ايتهًٝةةةة  ٚاْتفةةةةا٤ ايبةةةةا   ٖةةةصا  يف ايفةةةةطزٟ ايتهًٝةةةة  ٭قةةة

 .  ازبُعٞ

ٔ  ٫ثآَا:  • ٔ  غةبل  َةا  ٜةطٚم إٔ  أ ة ٔ  قةٛيٞ   َة  َةع  ٜتعةاح   ملة

ٔ  َِٗ ؾإٔ يف يًتأٌَ ايسع٠ٛ سػيب ٚيهٔ اشل١٦ٝ  ٕ  َة  ؾة٪ٚ

 ايٓاؽ.

 .أخطأتإٔ  اهلل أغتغفطتاغعا:  •
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 األملللس هلٔٝللل٘ اجلدٓلللد امللللداخالت حلللْل قضلللٔ٘: )التيظلللٔه 

 امليهس(   عً ّاليَٕ باملعسّف

 للَٔٝ٘: إشهاالت ّتطاؤالت مطسّح٘. اجلدٓد التيظٔه 

 ازبُٗةٛض  اْكػِ فكس ايطزٜعإ إىل أْ٘ نايعاز٠ خايس. أؾاض ز

ٞ  بةاملعطٚف  ا٭َةط  شل٦ٝة١  ازبسٜس ايتٓظِٝ خبكٛم ف٦تنيإىل   ٚايٓٗة

 ٚقس ٚإػبابٝات٘ ازبسٜس ايتٓظِٝ أ١ُٖٝ تط٣ َ٪ٜس٠ ف١٦. املٓهط عٔ

 َكسَةةة١ ايكةةةطاض يف ضأت َتٛدػةةة١ ٚف٦ةةة١. باغتفانةةة١ َٓاقؿةةةتٗا ط

 .ق٬سٝاتٗا تكًٝل خ٬ٍ َٔ اشل١٦ٝ ٱيغا٤

 ا٫دتُةةاعٞ ايتٛاقةةٌ ٚغةةا٥ٌ عًةة٢  ٗةةطٚا املتٛدػةةني بعةة 

 ايكةةطاض ٖةةصا عةةٔ بةةايذلادع اسبهَٛةة١ ٜطةةايبٕٛ ايٝٛتٝةةٛ  َٚكةةاحع

ِ  نافٝة١؛  بسضدة١  َكٓع١ تهٔ مل ٚإٕ ايكطاض غًبٝات ٚبٝٓٛا  بعهةٗ

 . خاضدٗا َٔ ٚأنجط١ٜ ايطزل١ٝ امل٪غػ١ ؾٝٛر َٔ

 ٫ش  ْٚكةةس اسبهَٛةة١ عًةة٢ تأيٝةة  َةةٔ ؽبًةةٛ ٫ قٝةةٌ َةةا بعةة 

 سػةةة  ضدعةةة١ غةةةرلإىل  ٚيةةةت ايةةةمت ايفهةةة١ًٝ عًةةة٢ ٚتبةةةانٞ شلةةةا 

 بعةةس ايةةطٜض َٗةة  يف أقةةبض قةةس ايػةةعٛزٟ اجملتُةةع ٚإٔ تكةةٛضِٖ 

 .ايكطاض ٖصا

 ا٫دتُةةةاعٞ ايهةةةب،إٔ  أقةةةط غٛغةةةٝٛيٛد١ٝ ْظةةةط ٚدٗةةة١ َةةةٔ

 املٓشةةطف ٚايػةةًٛى ازبطميةة١ ٚإٔ اثٓةةإ  عًٝٗةةا ؽبتًةة  ٫ نةةطٚض٠

 ٫ ٜٛدةةةس ٚأْةةة٘ اٱْػةةةا١ْٝ  اجملتُعةةةات مجٝةةةع يف ظبةةةسٖا  ةةةٛاٖط

ٔ  أْ٘ إ٫  متاَا ازبطمي١ فٝ٘ ربتفٞ صبتُع ٌ  ميهة  َعةس٫تٗا  تكًٝة

 ٚ ٝفة١؛  شلةا  عَُٛا ازبطمي١. ٚايكاْْٛٞ ا٫دتُاعٞ ايهب، بٛغا٥ٌ
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 ازبٗةةةةات يف يًعةةةةاًَني ايٛ ةةةةا٥  َةةةةٔ نةةةةبرل عةةةةسز تةةةةٛفط فٗةةةةٞ

 ايةٛ ٝفٝني  َٓظةٛض  اغةتعاض٠  أضزْةا ٕ إ احملاَني ٚنصيو ايهبط١ٝ 

. ايفكةةط ٚ ٝفةة١ يف دةةاْع( )ٖطبةةطت ٜةةط٣ نُةةا ازبطميةة١ فٛا٥ةةس يف

 َٚٓاقةةطٜٗا؛ اشل٦ٝةة١ َٓػةةٛبٞ يةةس٣ َٛدةةٛز اشلةةادؼ ٖةةصاإٔ  ٜٚبةةسٚ

 .اشل١٦ٝ زعِ ع٢ً ٜٓل ايكطاضإٔ  ضغِ

ٛ  ا٭خرل ايكطاض يف دط٣ َا  دٗةاظ  صبةطز  أقةبشت  اشل٦ٝة١ إٔ  ٖة

 نايؿةةطح١ أخةةط٣ دٗةةات يتباؾةةطٖا ازبطميةة١ عةةٔ بةةايتبًٝ  ٜكةةّٛ

 ايكةةةةطاضإٔ  عًةةةة٢ ايةةةةبع  ٚؼبةةةةتر.. املدةةةةسضات َهافشةةةة١ ٚإزاض٠

ٞ  ا٭خرل ايتٓظُٝٞ  ازبٓةا٠  عًة٢  ايكةب   يف ٚايفٛضٜة١  ايػةطع١  غةًٝغ

 .اشل١٦ٝ ب٘ تكّٛ ناْت ايصٟ

 : ايكباْٞ احملػٔ عبس. أ ٚتػا٤ٍ

 ٬َسكةةةة١ عًٝٗةةةةا -سهَٛةةةة١  أٟ - اسبهَٛةةةة١ ٖةةةةٌ •

 املعاقٞ؟. أّ ازبطا٥ِ

ٍ  َسا١ُٖ ٌٖ •  عةاظف  عًة٢  ايكةب  أٚ  خًة٠ٛ  تفطٜةل أٚ  َٓةع

 تتبةةةع نةةةُٔ ٜٓةةةسضز عةةةاّ حطٜةةةل يف ؾةةةبإ بطفكةةة١ عةةةٛز

 ايعٛضات؟.

 ضزًا ع٢ً ايتػا٩ٍ ا٭ٍٚاسبُٛز  قاحل بٔ اهلل عبس. ز ٚأٚنض

 ٔ ّ  بإٔ َة ٞ  بةايطبع  سهَٛة١  أٟ َٗةا ِ  ٬َسكة١  تةأت  ستة٢ أٚ  ازبةطا٥

أٚ  ايةةةسٜين تؿةةةطٜعٗا سةةةسزٖا دطميةةة١إىل  تفهةةةٞ ايةةةمت املعاقةةةٞ

 امل٬سكةة١ بةةسٚض ايكٝةةاّ عًٝٗةةا ْعةةِ ٚبايتةةايٞ  دطميةة١ إْٗةةا ايكةةاْْٛٞ

 .  َبتغا٠ أ١َٝٓ ب١٦ٝ يتٛافط
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ٞ  فإٕ ايٓظاّ ايجاْٞايتػا٩ٍ ٚخبكٛم   يًشهةِ يف  ا٭غاغة

 املةةةساُٖات آيٝةةةات ضبةةةسزا أتةةة٢ قةةةس ايػةةةعٛز١ٜ ايعطبٝةةة١ املًُهةةة١

ّ  ٖةصا  يف ازبع٥ٝة١  شلةصٙ  ايطدةٛ   ميهٔ ٖٚٓا  ٚايكب   أَةا . ايٓظةا

ٕ  ايعٛز عاظف ٘  يف فةصاى  ٚايهُةا ٕ  يطبٝعة١  ٜعةٛز   ٓة ٕ   املهةا  فةإ

 اجملتُع تكايٝس ناْتٕ إ شيو  ٓ٘ يف ف٬ ٜكض عاّ َهإ نإ

 .اجملتُع ٖصا يتكايٝس خسف ايٓٗا١ٜ يف ٜعس مبا شيو ع٢ً تعتاز مل

 إيغةةةا٤ ٚانةةة  ايةةةصٟ ا٫دتُةةةاعٞ ايكًةةةل: احملٝةةةا َػةةةاعس. ز ٚقةةةاٍ

٘  مل ق٬سٝات اشل١٦ٝ ِ  إعةاز٠  ٜٛانبة  يٝتةٛىل  أدٗةع٠ ايؿةطح١   تٓظةٝ

 اشل١٦ٝ. َٔ غشبت ايمت ٚايٛ ٝف١ امل١ُٗ َِٓٗ فطٜل

ٍ  ز. إيٝةة٘ أؾةاض  ٚخبكةٛم َةةا  ٔ  عٝػة٢ سةةٛ  بةةني املةةٛقفني تبةاٜ

 إيغةا٤  بني نبرل فطم باملعطٚف؛ فإٕ مث١ ا٭َط ١٦ٖٝٚ ايتشكٝل ١٦ٖٝ

ٌ  املُٗةات؛  ٖةصٙ  ٜتةٛىل  دٗةاظ  إْؿةا٤  زٕٚ اشل١٦ٝ ق٬سٝات إٔ  زٕٚ بة

ٌ  ايهةب،  ٚبةني   بةإدطا٤ات  ايؿطح١ تبً  ٔ  ايتشكٝةل  ْكة  ايؿةطح١  َة

 ايسٍٚ. نٌ متاضغ٘ حبٝعٞ إدطا٤ فٗٛ ايتشكٝل ١٦ٖٝإىل 

 اْتكةةٌ ثةةِ ايؿةةطح١ متاضغةة٘ ناْةةت ايتشكٝةةلإٔ  عةةٔ فهةة٬ً

أٚ  عٓٗةةا َػةة٪٫ٚ تعٝٝٓةة٘ ط ايةةصٟ بةةٌ اشل٦ٝةة١ إىل  أْفػةةِٗ ا٭فةةطاز

 ..ايساخ١ًٝ ضدا٫ت أسس

 ..ا٭قٍٛ عًُا٤ ٜكٍٛ نُا ايفاضم َع قٝاؽ فٗٛ يصا

ٌ  ايتشكٝلإٔ  يٛ ٚأ ٔ ٔ  ْكة  ايتعًةِٝ َةج٬   ٚظاض٠إىل  ايؿةطح١  َة

 َةةٔ نٛنبةة١ تهًٝةة  عًةة٢ ايعُةةٌ بهةةطٚض٠ ايةةٛظاض٠ تبًةة إٔ  ٚزٕٚ
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 ٚٚدٝٗة١  َُٗة١  آضا٤ ايؿطح١ ضداٍ فػٝبسٟ  بصيو يًكٝاّ اٱزاضٜني

. 

 ٚدةٛ   عًة٢  ايساية١  ٚا٭سازٜةح  اٯٜةات  ٚيف ايػٝام شات٘  فإٕ

ٞ  نةجرل٠  املٓهط عٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف ا٭َط  أسةس  أْٗةا  ت٪نةس  ٖٚة

 ..ايسٜٔ ٖصا ؾعا٥ط

 أضنةةإ َةةٔ غازغةةًا ضٴنٓةةًا ايعًُةةا٤ بعةة  ٜعةةسٖا نةةإ ستةة٢

 ا٭َة١  ٖةصٙ  خرلٜة١  إش ٚأُٖٝتٗةا   َهاْتٗةا  ٜٛنةس  ٖٚةصا   اٱغ٬ّ

ِٵ: ) تعاىل قاٍ ايؿعرل٠ بةٗصٙ َطتبط١ ٓٵتٴ ٝٵطٳ نن َٻ١ٺ أنخٵَطدٳتٵ خٳ  يٹًٓٻةاؽَ  أن

ٕٳ َٴطٴٚ ُٳعٵطٴٚفٹ تٳْأ ٕٳ بٹاْي ٛٵ ٗٳ ٓٵ َٔ ٚٳتٳ ٕٳ عٳ ٓٴٛ َٹ ٚٳتٴ٪ٵ ٓٵَهَط  ُٴ ٘ٹ اْي  .(بٹايًِ

ّ  ٖٚٓا ٘  قةس ٞ  بةاملعطٚف  ا٭َةط  غةبشاْ ٔ  ٚايٓٗة  عًة٢  املٓهةط  عة

 ..اٱغ٬ّ ٚأغاؽ ايسٜٔ أقٌ ٖٛ ايصٟ اٱميإ 

  املٓهةط  عٔ ٚايٓٗٞ املعطٚف با٭َط َطتب، ا٭١َ ٖصٙ ٚف٬ح

ٔٵ: ) تعةةاىل فكةةاٍ ِٵ ٚٳْيةةتٳهن ٓٵهن َٻةة١ٌ َٹةة ٕٳ أن ٝٵةةَطإىل  ٜٳةةسٵعٴٛ ٕٳ اْيدٳ َٴطٴٚ ٜٳةةْأ  ٚٳ

ُٳعٵطٴٚفٹ ٕٳ بٹاْي ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ َٔ ٚٳ ٓٵَهَط عٳ ُٴ ِٴ ٚٳأنَٚي٦ٹَو اْي ٕٳ ٖٴ ُٴْفًٹشٴٛ  (  اْي

 إ٫ نفا١ٜ  فط  املٓهط عٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف ا٭َطإٔ  َٚع

 ايعنةةا٠  ٚإٜتةةا٤ ايكةة٠٬ إقاَةة١ عًةة٢ اٯٜةة١ ٖةةصٙ يف قسَةة٘ اهللإٔ 

ٕٳ}: غةةةبشاْ٘ فكةةةاٍ ٓٴةةةٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٳةةةاتٴ ٚٳاْي َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ ٚٳاْي ٗٴ ٝٳةةةا٤ٴ بٳعٵهٴةةة ٚٵيٹ  بٳعٵةةةُ  َأ

ٕٳ َٴطٴٚ ُٳعٵطٴٚفٹ ٜٳْأ ٕٳ بٹاْي ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ َٔ ٚٳ ٓٵَهَط عٳ ُٴ ٕٳ اْي ُٴٛ ٜٴكٹٝ  .{ايكٻ٠َ٬ ٚٳ

 ٚٳَإشٵ: ) تعةةاىل قةةاٍ عصابةة٘  َةةٔ ٚأَةةإ هلل إعةةصاض بٗةةا ٚايكٝةةاّ

َٻةة١ٌ َقاَيةةتٵ ِٵ أن ٗٴ ٓٵ ِٳ َٹةة ٕٳ يٹةة َٶةةا تعٹظنةةٛ ٛٵ ٘ٴ َق ِٵ ايًِةة ٗٴةة ٗٵًٹهن ِٵأٚ  َٴ ٗٴ  عٳةةصٳابٶا َٴعٳةةص بٴ
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ِٵإىل  َٳعٵصٹضٳ٠ً َقاينٛا ؾٳسٹٜسٶا ِٵ ضٳب هن ٗٴ ٕٳ ٚٳَيعٳًِ ُٻا ٜٳتٻكنٛ  َٳا شٴنِّةطٴٚا  ْٳػٴٛا َفًَ

٘ٹ ٓٳةةا بٹةة ٝٵ ْٵذٳ ٔٳ َأ ٕٳ اِيةةصٹٜ ٛٵ ٗٳةة ٓٵ َٔ ٜٳ ْٳا ايػټةة٤ٛٹ عٳةة ٔٳ ٚٳَأخٳةةصٵ ُٴةةٛا اِيةةصٹٜ  بٹعٳةةصٳا ٺ َ ًَ

ُٳا بٳ٦ٹُٝؼ ٕٳ َناْٴٛا بٹ  .(ٜٳْفػٴكنٛ

:  ٚغةةةًِ عًٝةةة٘ اهلل قةةة٢ً نافةةة١  قةةةاٍ يًُذتُةةةع أَةةةإ ٖٚةةةٛ

ٚٳاٍيةةصٹٟ ٙٹ ْٳْفػٹةةٞ " ٝٳةةسٹ ٕٸ بٹ َٴةةةطٴ ٕٸ بامَلعٵةةةطٴٚفٹ َيتٳْأ ٛٴ ٗٳةة ٓٵ َٔ ٚٳَيتٳ ٓٵَهةةَط عٳةة أٚ   املن

ٝٴٛؾٹةةةَهٔ ِٵ ٜٳبٵعٳةةةحٳإٔ  اهلل َي ٝٵهن ٘ٴ عٹَكابةةةًا عٳًَةةة ٓٵةةة ِٳ  َٹ ٘ٴ ثٴةةة َفةةة٬  تٳسٵعٴْٛٳةةة

ِٵ" ٜٳػٵتٳذٹٝ ٴ  .َيهن

ٔ  املٓهةط  عٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف ا٭َطإٔ  نُا  قةفات  أبةطظ  َة

ٕٳ: ) تعةةاىل قةةاٍ:  ٚامل٪َٓةةات املةة٪َٓني ٓٴةةٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٳةةاتٴ ٚٳاْي َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ ٚٳاْي ٗٴ  بٳعٵهٴةة

ٝٳا٤ٴ ٚٵيٹ ٕٳ بٳعٵُ  َأ َٴطٴٚ ُٳعٵطٴٚفٹ ٜٳْأ ٕٳ بٹاْي ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ َٔ ٚٳ ٓٵَهَط عٳ ُٴ  ( .اْي

٘   ٚاملٓافكةات  املٓةافكني  قةفات  بُٝٓا ٕٳ : ) تعةاىل  قٛية ٓٳةافٹكنٛ ُٴ  اْي

ٓٳافٹَكةةةاتٴ ُٴ ِٵ ٚٳاْي ٗٴ ٔٵ بٳعٵهٴةةة ٕٳ بٳعٵةةةُ  َٹةةة َٴطٴٚ ٓٵَهَط ٜٳةةةْأ ُٴ ٕٳ بٹةةةاْي ٛٵ ٗٳةةة ٓٵ ٜٳ َٔ ٚٳ  عٳةةة

ُٳعٵطٴٚفٹا  ( .ْي

 شيةةو يف إغةةطا٥ٌٝ بٓةةٛا فةةطط اهلل: "ٚملةةا ضمحةة٘ بةةاظ ابةةٔ ٜكةةٍٛ

ِ  يف ٚعة٬  دٌ اهلل قاٍ ٚأناعٛٙ  ٔٳ }: سكٗة ٔٳ  ينعٹة ٔٵ  َنَفةطٴٚا  اِيةصٹٜ  َٹة

 ٞ ٓٹة ٌٳ بٳ َٕ عٳًَةة٢ َإغٵةةطٳا٥ٹٝ ٚٴزٳ يٹػٳةةا َٔ ٚٳعٹٝػٳةة٢ زٳا ِٳ ابٵةة ٜٳ ُٳةةا شٳيٹةةَو َٳةةطٵ ٛٵا بٹ  عٳكٳةة

ٕٳ ٚٳَنةةةاْٴٛا : غةةةبشاْ٘ فكةةةاٍ ايعكةةةٝإ ٖةةةصا فػةةةط ثةةةِص 3ط{ٜٳعٵتٳةةةسٴٚ

ٕٳ ٫ َنةةةةةاْٴٛا} ٛٵ ٖٳ ٓٳةةةةةا ٔٵ ٜٳتٳ ٓٵَهةةةةةُط عٳةةةةة  َنةةةةةاْٴٛا َٳةةةةةا َيبٹةةةةة٦ٵؼٳ َفعٳًنةةةةةٛٙٴ َٴ

ٕٳ ٔ  ٖةصا  فذعٌ  ص4ط{ٜٳْفعٳًنٛ ِ  أنةدل  َة ٘  ٚاعتةسا٥ِٗ   عكةٝاْٗ  ٚدعًة

ُٳا شٳيٹَو}: اٯ١ٜ شلصٙ ايتفػرل ٛٵا بٹ ٕٳ  ٚٳَنةاْٴٛا  عٳكٳ  ٫ َنةاْٴٛا *  ٜٳعٵتٳةسٴٚ

ٕٳ ٛٵ ٖٳ ٓٳا ٔٵ ٜٳتٳ ٓٵَهُط عٳ  تةطى  يف اشبطةط  يعظِ إ٫ شيو َٚا  ص5ط{َفعٳًنٛٙٴ َٴ
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ٌ  اهلل ٚأثٓةة٢ ايٛادةة   ٖةصا   فكةةاٍ شيةةو يف َةةِٓٗ أَة١  عًةة٢ ٚعةة٬ دة

ٔٵ }: عُطإ آٍ غٛض٠ يف غبشاْ٘ ٌَ  َٹة ٖٵة َٻة١ٌ  اْيهٹتٳةا ٹ  َأ ُٳة١ٌ  أن ٕٳ  َقا٥ٹ  ٜٳتٵًنةٛ

ٜٳةةاتٹ ٘ٹ آ ْٳةةا٤ٳ ايًِةة ٌَ آ ٝٵةة ِٵ ايًِ ٖٴةة ٕٳ ٚٳ ٕٳ ٜٳػٵةةذٴسٴٚ ٓٴةةٛ َٹ ٘ٹ ٜٴ٪ٵ َّ بٹايًِةة ٛٵ ٝٳةة  اْيةةآخٹَط ٚٳاْي

ٕٳ َٴطٴٚ ٜٳْأ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳ ٕٳ بٹاْي ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ َٔ  ٚٳ ٓٵَهةطَ  عٳة ُٴ ٕٳ  اْي ٜٴػٳةاَضعٴٛ ٞ  ٚٳ ٝٵةطٳاتٹ  فٹة  اْيدٳ

ٔٳ ٚٳأنَٚي٦ٹَو َٳا ايكٻايٹشٹنيٳ َٹ ٔٵ ٜٳْفعٳًنٛا ٚٳ ٝٵُط َٹ ٔٵ خٳ ٘ٴ ٜٴْهَفطٴٚٙٴ َفًَ ِٷ  ٚٳايًِ  عٳًٹةٝ

ُٴتٻكٹنيٳ  ص  6ط{بٹاْي

ٞ  بةاملعطٚف  ا٭َط ٜهٕٛ ٚبٗصا ٔ  ٚايٓٗة ٔ  ؾةعرل٠  املٓهةط  عة  َة

ٍ  ٚايةمت  فٝٗةا   ايٛاضز٠ يٮزي١ ؛ اٱغ٬ّ ؾعا٥ط  َهاْتٗةا   عًة٢  تةس

ٕ  ٖةةصا ٚعًة٢  ّ  تطنٗةةا ٜهةٛ  إقاَةة١ ٚإقاَتٗةةا  عظُٝة١  يؿةةعرل٠ ٖةس

 . عظ١ُٝ يؿعرل٠

 اشل٦ٝة١  عًة٢  تػةًطٛا  ملا ايؿعرل٠ ٖصٙ ق١ُٝ ايهجرلٕٚ أزضى يٛ

 يف قكةٛض  صبتُعٓا يف ايبع  ٱيغا٥ٗا؛ يس٣ زعٛتِٗ بصيو ؛ ٚأعين

 شيو. فِٗ

ٞ  باملعطٚف املطظٚقٞ إٔ ا٭َط ساط. أٜهًا أناف ز ٔ  ٚايٓٗة  عة

 ٖةةصٙ بتطبٝةةل املداحةة  فُةةٔ.. شلةةا ايؿةةط  ْةةس .. ؾةةعرل٠ املٓهةةط

 ايؿعرل٠؟!.

 أَةة١ َةةٓهِ ٚيةةتهٔ.. أَةة١ خةةرل نٓةةتِ. َػةةًِ نةةٌ ازبةةٛا 

ٌ  َػةًِ   فةطز  فهٌ ؛(اٯٜات) ٌ  َػة١ًُ   مجاعة١  ٚنة  دٗةاظ  ٚنة

 َعةةين ٖةةٛ املػةةًِ اجملتُةةع يف خاقةة١ َ٪غػةة١ ٚنةةٌ سهةةَٛٞ 

 يف ٚاسةس  دٗةاظ إىل  ٜعٗةس إٔ  ٚاغةع  ٚتهةٝٝل .. ايؿعرل٠ ٖصٙ بتطبٝل

ّ  -إٔ  ٫بسأٚ  - تكّٛ سكٝك١ ا٭دٗع٠ ٚنٌ. تطبٝكٗا  بٗةصا  تكةٛ
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 ٚايكطٜٚة١  ايبًسٜة١  ايؿ٪ٕٚ ٚظاض٠ شيو َجاٍ.. ؽبك٘ فُٝا نٌ ايسٚض

ّ  ايٓفةع  ٭غةٛام  َطاقبتٗةا  يف ّ  ايعةا ٕ  مبةا  ذبسٜةسا  تكةٛ ّ  نةا  بةة٘ ٜكةٛ

ّ  قةسض  يف اسبػةب١  ضداٍ ٞ  اٱغة٬  إيٝٗةا  ٜػةتٓس  ايةمت  املُاضغة١  ٖٚة

 .اشل١٦ٝ زبٗاظ ايٛدٛزٟ املدلض

 سٝةةح َةةٔ أَةةا.. يًذٗةةاظ ايفهةةطٟ ايتأغةةٝؼ سٝةةح َةةٔ ٖةةصا

ٔ  نةجرل  يف اشل١٦ٝ تهع إؾهاي١ٝ فٗٓاى ايتطبٝل  يف مماضغةاتٗا  َة

 ..  اجملتُع أَاّ َٛاد١ٗ

 شلةةا نةةإ ٚقبًةةٗا ازبٓةةا٥ٞ  ايهةةب، قةة٬سٝات ي٦ًٝٗةة١ نةةإ

 ا٭سهةةةةاّ ٚإقةةةةساض ٚا٫ٜكةةةةاف ايتشكٝةةةةل إدةةةةطا٤ات قةةةة٬سٝات

 مل. ايكهةةا١ٝ٥ ايػةةًط١إىل  ستةة٢ ايطدةةٛ  بةةسٕٚ َباؾةةط٠ ٚتٓفٝةةصٖا

أٚ  يًُدايفةةةات ٚانةةةض ذبسٜةةةس ايٛاغةةةع١ ايكةةة٬سٝات ٖةةةصٙ تكابةةةٌ

 ضبةسٚز٠  غةرل  بكة٬سٝات  اشل٦ٝة١  فباتةت . يٲٜكةاف  املٛدبة١  ازبطا٥ِ

 حبػةةة  تكةةةسض ادتٗازٜةةة١ ٚدةةةطا٥ِ ملدايفةةةات ازبٓةةةا٥ٞ ايهةةةب، يف

 .ضأٜ٘ سػ  نٌ اشل١٦ٝ أعها٤ َٔ ا٭سٛاٍ

 ٚتةاض٠  دطمية١  ايعٝةٓني  إ ٗاض َٚطٙ دطمي١ ايٛد٘ نؿ  فُط٠

 ٫ ملدايف١ يٲٜكاف عطن١ فطز نٌ فأقبض دطمي١  امل١ًْٛ ٠ايعبا٤

 .طبايف١ أْٗا ابتسا٤ ٜعطف

ٕ  دٗةسٖا  ٚقٛبةةٌ ظبشةت  اشل٦ٝة١ إٔ  ٬ْٚسةظ   عٓةةسَا باغتشػةا

. ؾةةطعاأٚ  ْظاَةةا عًٝٗةةا املٓكةةٛم ازبةةطا٥ِ َةةع تتعةةاح٢ ناْةةت

 يًُدايفةةات ايتٛقةةٝ  عةةٔ املٓفهةة١ ا٭فةةطاز قهةةاٜا يف ٚأخفكةةت

 .يًذطا٥ِ ٚايتهٝ 
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 املدايفةةةةات َتابعةةةة١ يف ظبشةةةةت اشل٦ٝةةةة١ إٔ اٱػبةةةةاظ ٚميهةةةةٔ

 يف ايتٛغع يف ٚأخفكت ْظاَا  أٚ ؾطعا عًٝٗا املٓكٛم ٚازبطا٥ِ

 ا٭َانٔ يف ا٭فطاز َٚتابع١ ا٫دتٗاز١ٜ  ٚاٯضا٤ ايتكسٜط١ٜ ايػًط١

 ايٛقةةةا٥ٞ املظٗةةةط تةةةبين يف أخفكةةةت ٚنةةةصيو ٚاشباقةةة١  ايعاَةةة١

ٍ  َةع  ايعا١َ ا٭َانٔ يف دبٛشلِ يف اشل١٦ٝ يطداٍ ٔ  ضدةا  بكةٛض٠  أَة

 حبٝةةا٠ أٚزت ايةةمت ٚامل٬سكةةات املطةةاضزات ٚايغًظةة١  بايؿةةس٠ تةةٛسٞ

 ايهةةب، بةةإدطا٤ات ا٫يتةةعاّ عةةسّ ٚأخةةرلٶا غرلٖةةِ  ٚإقةةاب١ بؿةةط

 .ازبٓا٥ٞ

 .يٲْكاف ٚايػًبٝات اٱػبابٝات صبًُٗا يف ٖصٙ

ٌ  اجملتُةع  يف فةطز  نٌ تكسٜط ز. ساط املطظٚقٞ فإٕ ٚيف  ؼبُة

ٕ  غةٛا٤  اشل١٦ٝ َع َٛقفا زاخً٘ يف ٔ   غةًبٝا   أٚ إػبابٝةا  نةا  ٖٚةٛ َة

ٔ  َٛقة   ذبسٜةس  يف ايفاقة١ً  ايٓكط١ ٚناْت ٖ٪٤٫ ٞ  ازبٗةاظ  َة  ٖة

ٌ  ضز٠ َٔ أعكب٘ َٚا. ايٓدٌٝ فتا٠ ٚقبًٗا ايؿٗرل٠  ايس١َٝ سازث١  فعة

 قبةةٌ احملةةو  عًةة٢ املًُهةة١ ٚزلعةة١ املةةٛاحٔ ٚنةةع ٚعاملٝةةا  ضبًٝةةا

 ؾدكةةٝا َؿةةاٖست٘ ضغةةِ سازلةةا ضأٜةةا ٜتدةةص مل اسبةةازثتني ٖةةاتني

ٔ  سٝٓٗا ٚنإ ٚاغتغطاب٘  زٖؿت٘ أثاضت اشل١٦ٝ َع َٛاق  يعس٠  َة

 ٜةة٪زٟ سهةةَٛٞ دٗةةاظ اباعتباضٖةة اشل٦ٝةة١ عةةٔ املٓةةافشني املةةسافعني

 .عا١َ ٚ ٝف١

 يف ي٦ًٝٗةةة١ نةةةبرلًا صبةةةا٫ ايسٚيةةة١ تطنةةةت ٚأنةةةاف: يٮَاْةةة١

 ايتكةةِٜٛ إٔ أزضنةةت ٚعٓةةسَا مماضغةةاتٗا  ٚنةةب، َٛاقفٗةةا تعةةسٌٜ

 .ايػٝازٟ ايكطاض دا٤ املٓاٍ عكٞ ايصاتٞ
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 شلةا  حطٜةل  خاضحة١  يٛنع نبرلًا صبا٫ اشل١٦ٝ أَاّ.. بعس َٚاشا

 دطبةةت. حةطٜكني  ٖٚٓةاى  تهةٕٛ   إٔ تطغة   إشا ناْةت  َةا  ٚذبةسز 

ٔ  نةد١ُ  ؾةطؼب١  ٚخػطت ا٭ٍٚ ايططٜل  حطٜةل  ٖٚةصا  اجملتُةع   َة

ٟ  ٚايططٜةل  اجملتُةع   ع٢ً ايٛقا١ٝ٥ ٚاملُاضغ١ ايػًط١ ٔ  ايةص  ميهة

ٛ  فٝ٘ زٚض ي١٦ًٝٗ إٔ ٜهٕٛ ٌ  ٚايًةني  بةايطفل  ايٓةاؽ  زعة٠ٛ  ٖة  ٚبٛغةا٥

 ايكًة   غًةٝظ  فظًّا نٓت ٚيٛ. "َٓٗا تٓفط ٫ٚ ايبؿط١ٜ ايٓفؼ تكبًٗا

 ؾةةطؼب١ أٚ اشل٦ٝةة١ سةةٍٛ َةةٔ ايٓةةاؽ ٚاْفهةةت". سٛيةةو َةةٔ ا٫ْفهةةٛ

َِٗٓ. 

 عًٝةةة٘ اهلل قةةة٢ً - يًةةةٓيب َٛدةةة٘ ايكطآْةةةٞ اشبطةةةا  ٖةةةصا

ِ  اشبًةل  قةاس   -ٚغًِ ٛ  ٖٚةصا . ايعظةٝ ٟ  اشبطةا   ٖة ٘  ايةص  ْٛدٗة

 .اجملتُع يف إػبابٞ سهٛض شلا ٜهٕٛ إٔ أضازت إٕ ايّٝٛ ي١٦ًٝٗ

٘  خايس. ز ٚبسٚضٙ عًل ٔ : ايطزٜعإ بكٛية ٛ  اسبةسٜح  يهة عةٔ   ٖة

 أسةس  ٫.. ثابت١ عٌُ بكٛاعس َكٓٔ غرل فٗٛ ا٭َط؛ ١٦ٖٝ ضداٍ غًٛى

ٔ  ايؿةعرل٠  أُٖٝة١  َٔ ط شنطٙ َا سٍٛ ؽبتً  ٟ  ٚيهة  أسةسخ  ايةص

 ٚخاقة١  اشل١٦ٝ ضداٍ ٚعٓ  غًظ١ ٖٛ اجملتُع يف املذلانِ ايػد،

ايعةاّ  ٚأزضادٗةِ يةبع      ايفهةا٤  يف ٚغًٛنٗا باملطأ٠ ع٬ق١ ي٘ َا

ٚاملُاضغات ا٫دتُاع١ٝ نُٓهةطات  ٖٚةٞ غةرل شيةو ممةا      ا٭َٛض 

 ٜسخٌ ذبت َا ٖٛ "طبتً  عًٝ٘".

ٔ  ب٘ ٜػتٗإ ٫ دع٤أٚ  اجملتُع  دٗةاظ  اشل٦ٝة١  اعتةدلٚا  أفةطازٙ  َة

 تعتةةةس مل ايةةةمت أخطا٥ةةة٘ نجةةةط٠ بةةةساعٞ ايتػةةةً، يةةةساعٞ َتػةةةً،

 ضأت اشل٦ٝة١  عٌُ ْظُت ايمت ٚازبٗات ايكطاض فكاْع أٜها.. ذبتٌُ
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 مل نافٝةة١  َةةدلضات يةةسٜٗاإٔ  َٚ٪نةةس  ازبُٗةةٛض ٜطٖةةا مل أؾةةٝا٤

 أَٓٝةة١ دٗةة١ ايٓٗاٜةة١ يف فٗةةٛ اشل٦ٝةة١ دٗةةاظ ٖٝبةة١ عًةة٢ سفا ةةا تدلظٖةةا

ٌ  يهٞ بكا٤ٖا تطٜس ٔ  تعُة  ٖٓةاى إٔ  أْهةط  ٫ .َٓظُة١  بطةطم  يهة

 أخةةط٣ بطةةطم َعازبتٗةةا ميهةةٔ يهةةٔ ٚدبةةاٚظات أخ٬قةةٞ تفًةةت

 يف ازبٗةاظ  ٖةصا  تككرل ع٢ً َ٪ؾط ايذلب١ٝ فؿٌ ٚيعٌ ظباع١ أنجط

 عٔ تكاعػت أخط٣ أدٗع٠إىل  إناف١ ايٓاؾ١٦ عٓس ايفه١ًٝ دبصٜط

ٌ  أغ١ً٦ ْططحإٔ  ٜفذل  ..زٚضٖا  بةاملطأ٠؟  ايؿةا   ٜتشةطف  ملةاشا : َجة

 .أ١َٝٓ ٚيٝػت تطب١ٜٛ أغ١ً٦ ٖصٙ ايؿطع١ٝ؟ غرل اشب٠ًٛ ذبسخ ٚملاشا

 أُٖٝةة١ َةةع غبتًةة  ٫ عبةةٔ بايفعةةٌ: ايبةةاظعٞ عًٝةةا٤. أ ٚقايةةت

ٔ  " غةًٛى " ممٝعات َٔ ٖٞ ايؿعرل٠  بٌ  أفةطاز  غةًٛى  املػةًِ؛ يهة

 ..ايؿدك١ٝ ٚتكسٜطاتِٗ ٭ٖٛا٥ِٗ ٜطدع اشل١٦ٝ ضداٍ

ٞ  ٭ْ٘ ايؿدكٞ يتكسٜطٙ ٜطدع قس ايكانٞ َج٬  زضؽ ..قانة

 َٛةا ٖة   ٖ٪٤٫ يهٔ غٓٛات بعس عًٝا ملطتب١ ٚٚقٌ ٚربكل ٚتعًِ

 زٜةةين َةةٔ أفهةةٌ زٜةةِٓٗ ػبعةةٌ َةةا ايةةصٟ!! زضاغةةتِٗأٚ  ربككةةِٗ

 .!!أتهًِ َٔ َعأٚ  أيبؼ َاشا يٝعًُْٛٞ

 ستةة٢ َةةتِٗ أَةةاَِٗ أْةةت...ٚايغًظةة١ ايةةتذِٗ ٚدةةِٖٛٗ ٜهػةةٛ

 .!!بطا٤تو تجبت

 اشل٦ٝة١  ي٘ تعطنت قس املٓتس٣ ٖصا َٔ عهٛ نٌإٔ  َتأنس٠

 .!!أغطٜاأٚ  ؾدكٝا بآخطأٚ  بؿهٌ

ٟ  ايطُةٛح  َةع  ٜتٓاغة   ٫ عٗةسْاٖا  ايةمت  بايططٜك١ عًُِٗ  ايةص

 املةطأ٠ " أؾةٝا٤  أضبةع أٚ  ثة٬خ  يف" املٓهط" سكطٚا....ب٬زْا ي٘ تػع٢

 ." ٚايػشط ٚاشبُط
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ِ  فًةةِ...ايهطميةة١  اٯٜةة١ يف قبةةٌ أتةة٢ " املعةةطٚفإٔ " َةةع  ْةةطاٖ

 بعجةةت إمنةةا" ميجًةةٛٙ  ستةة٢" أٚ اشبًةةل سػةةٔ" َعةةطٚف بةةأٟ ٜةةأَطٕٚ

 "ا٭خ٬م َهاضّ ٭متِ

 ...ايؿعرل٠ ْعاض  ٫ عبٔ

ٟ  مماضغةتٗا  أغةًٛ   ْعاض  يهٔ ٕ  ايةص ٘  نةا  ا٭ثةط  أنةدل  ية

ٔ  ايتِٗ بأْٛا  ايغايٞ ٚحٓٓا ٚاتٗاّ اسبٓٝ  زٜٓٓا قٛض٠ تؿٜٛ٘ يف  َة

 .!ايسٚيٞ اجملتُع قبٌ

 :ايكباْٞ احملػٔ عبس. َٚٔ دسٜس تػا٤ٍ أ

 ٬َسكةةةة١  عًٝٗةةةةا  -سهَٛةةةة١  أٟ - اسبهَٛةةةة١  ٖةةةةٌ •

 عًٝةة٘ املتفةةل ايفكٗةةٞ َٚةةا املةةصٖ   املعاقةةٞ؟ أّ ازبةةطا٥ِ

 أخط٣؟. زٕٚ َعك١ٝ ؼبسز ايصٟ

 ٭ْٗةةِ آخةةطٜٔ زٕٚ املعاقةةٞمماضغةة١  يف اسبةةل يف٦ةة١ ٖةةٌ •

 اشل١٦ٝ؟. غًط١ َٔ ضبُني

ّ  ٖةةٌ •  نةةُٔ ٜٓةةسضز ا٭سٝةةإ بعةة  يف اشل٦ٝةة١ بةة٘ َةةا تكةةٛ

 اسبطٜات تًو ٜهفٌ مل ٚإٕ ايعا١َ اسبطٜات ع٢ً ايتعسٟ

 قاْْٛٞ؟. ْل

ٌ  بع٬قة١  ا٫ؾتباٙأٚ  خ٠ًٛ تفطٜلأٚ  َٓعٍ َسا١ُٖ ٌٖ •  ضدة

 عةةٛز عةةاظف عًةة٢ ايكةةب أٚ  ظٚدةةني أُْٗةةا تةةبني بةةاَطأ٠

 تتبةةةع نةةةُٔ ٜٓةةةسضز إخل ..عةةةاّ حطٜةةةل يف ؾةةةبإ بطفكةةة١

 احملطّ؟. ايعٛضات
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إٔ  قةةةاٍ َةةةٔ َةةةع أتفةةةل: ايبعٝةةةع إبةةةطاِٖٝ. ز َٚةةةٔ دٗتةةة٘ قةةةاٍ

ٞ  بةاملعطٚف  ا٭َةط  يف يٝػت اٱؾهاي١ٝ ٔ  ٚايٓٗة ٌ  املٓهةط   عة  يف بة

 ايةةمت اسبهَٛٝةة١ امل٪غػةة١ ٚيف ٚايٓٗةةٞ  ا٭َةةط شيةةو يتٓفٝةةص اٯيٝةة١

  .امل١ُٗ بتًو ايكٝاّ ايٝٗا أٚنٌ

 ا٭َةةةةط شل٦ٝةةةة١ ايعاَةةةة١ ايط٥اغةةةة١) اسبهَٛٝةةةة١ امل٪غػةةةة١ ٖةةةةصٙ

 ايعكةٛز  ٚيف ا٭ٜاّ  َطٚض َع أنشت( املٓهط عٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف

ٔ  دةةع٤" ايكةةش٠ٛ غةٓٛات " تػةة٢ُ ايةةمت ايج٬ثة١   امل٪غػةة١ َٓظَٛةة١ َة

 ٜٗةسزٖا  ايسٜٓٝة١  امل٪غػة١  تةطاٙ  بٗةا  َػةاؽ  ٚأٟ ايةب٬ز   يف ايس١ٜٝٓ

 َةةةٔ ٫بةةةس نةةةإ ْفػةةةٗا عةةةٔ ٚيًةةةسفا . ايكةةةطاض يف زٚضٖةةةا ٜٚٗةةةسز

 أسبةةةةظ. شاتٗةةةةا يًؿةةةةعرل٠ تٗسٜةةةةس ٖةةةةصاإٔ  دسيٝةةةة١ عًةةةة٢ ا٫تهةةةةا٤

ِ  طباي  ضأٟ شلِ ممٔ ايهجرلٜٔ ٕ  اشل٦ٝة١  يتٓظةٝ  اسبةسٜح  ٜهةطضٚ

 . شلا دباٌٖأٚ  إْهاض ايتٓظِٝ ٚنإٔ ايؿعرل٠ عٔ

ٕ  ٫ عًٝٗةةةا ايكةةةا٥ُني  ٭ٕ( ايط٥اغةةة١) امل٪غػةةة١  فؿةةةٌ  ٜطٜةةةسٚ

 قا٥ُةةةة١ نتابةةةة١ ٜتةةةةٝض ٚمبةةةةا املٓهةةةةط تعطٜةةةة  (نةةةةجرل٠ ٭غةةةةبا )

 اشبةةةدلا٤ ٦ٖٝةةة١ يف بكةةةٞ ايٓظةةةاّإٔ  ٜعةةةطف ٚايهةةةٌ بةةةاملٓهطات 

 دس٣ٚ. زٕٚ ايكا١ُ٥ ٖصٙإىل  ايٛقٍٛ يف اْتظاضٶا يػٓٛات

 امل٬ٜةةةني سكةةةًت ايسٚيةةة١ َٓهةةةط؟ املٛغةةةٝك٢ زلةةةا  ٖةةةٌ •

ٌ  َٔ شلا يٝؼ إشاع١ٝ يكٓٛات ايذلخٝل َكابٌ  بةح  إ٫ عُة

  ٚا٭غاْٞ؟. املٛغٝك٢

٘  نؿة   ٌٖ • ِ  ٚظاض٠ َٓهةط؟  ايٛدة ّ  ايتعًةٝ  ايطايبةات  تًةع

ّ  ايجكافةة١ ٚٚظاض٠ ايٛدةة٘   غطةةا٤ عًةة٢  ٚاملعًُةةات  ٚاٱعةة٬
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 نةةةاَرلات أَةةةاّ ٚدةةةٖٛٗٔ يهؿةةة  ضٚاتةةة  شلةةةٔ تةةةسفع

   ايتًفعٜٕٛ؟.

 اشل٦ٝةةة١ َعاضنةةة١ َٓهةةةط؟ املةةةطأ٠ َةةةع ايطدةةةٌ سةةةسٜح ٖةةةٌ •

ِ  احملة٬ت  يف املةطأ٠  يعٌُ ٚضداشلا ٔ  ربةٛفٗ  بةني  سةسٜح  َة

  . عاّ َهإ يف ٚايطدٌ املطأ٠

ّ إٔ  ٖٛ اسبٌإٔ  ايسٚي١ ضأت يصا ٔ  بةايتبًٝ   اشل٦ٝة١  تكةٛ ٌ  عة  نة

٘  تط٣ عٌُ ٔ  َٓهةط  أْة ٔ  ٖٓةاى  يهة ٕ إ( ا٭َٓٝة١  ازبٗةات ) ٜكةطض  َة

 ٫. أّ َٓهطا شيو نإ

ٟ  ْةٛف . ٚبسٚضٖا قايةت ز   ايةٛظاضات  ٖٝهًة١  إعةاز٠  يف: ايغاَةس

ٔ  ْكةةةٝبٗا  أخةةةصت ايسٚيةةة١  أدٗةةةع٠  مجٝةةةع  ا٭خةةةرل٠   ايتذسٜةةةس  َةةة

 تٓظُٝٗةا  يف نةجرلاً  تةأخطٚا  فًكةس  اشل٦ٝة١  بةة  ٜتعًةل  ٚفُٝا ٚايتطٜٛط 

 ٖةةصا تطةةٜٛط يف َُٗةة١ خطةة٠ٛ ٚيهٓٗةةا عكةةٛز َٓةةص املفةةذل  ٚنةةإ

 ..املِٗ ايكطا 

 ٚايٓٗٞ باملعطٚف ا٭َط شل١٦ٝ ايتٓظُٝٞ ايٛظضا٤ صبًؼ قطاض إٕ

 خةةسَتٗا  يف ايسٚيةة١ أدٗةةع٠ دعةةٌ بةةإٔ" قةة٠ٛ" أعطاٖةةا املٓهةةط عةةٔ

 ....ايتطبٝل يف شلا ٚؾطٜه١

 ٚاختٝةةةاض غةةةابكًا ايكةةة٬سٝات ٚنةةةٛح عةةةسّإٔ  ْتذاٖةةةٌ ٫ٚ

ٕٸ ٫ٚ َةة٪ًٖني غةةرل أؾةةدام  غةةببًا نةةإ ايهافٝةة١ اشبةةدل٠ ميًهةةٛ

ٍ  ٚنجةط٠  ا٭خطةا٤  ٚقٛ  يف ض٥ٝػًا ٕ  ازبةس ِ  فهةا إىل  أقةط   زٚضٖة

ٌ  ٚاملتابعةةة١  ايتذػةةةؼ  غةةةً   أعطةةة٢  ممةةةا  املؿةةةطٚ  غةةةرل  ٚايتةةةسخ

 ...يًشطٜات
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 نايؿةةطح١ اشل٦ٝةة١ َةةع تتهاَةةٌ َٚ٪ًٖةة١ َٗٝةةأ٠ دٗةةات ٖٓةةاى

 ..ٚغرلٖا املدسضات َٚهافش١

 :ًٜٞ َا خ٬ٍ َٔ ق٠ٛ اشل١٦ٝ أعط٢ ايٓظاّ ٖصاإٔ  ضأٜٞ ٚيف

 تهةةةطِٜ ٖٚةةةصا َباؾةةةط٠ ايةةةٛظضا٤ صبًةةةؼ بةةةط٥ٝؼ ضبطٗةةةا •

 .ازبٗاظ بٗصا ٚاٖتُاّ

 يف ا٭خةةط٣ ا٭دٗةةع٠ دعةةٌ نْٛةة٘ يف اشل٦ٝةة١ قةة٠ٛ َةةٔ ظاز •

 َٚهافشةةةةة١ نايؿةةةةةطح١ َعٗةةةةةا ٚتتهاَةةةةةٌ خةةةةةسَتٗا 

 غتكةسض  ايةمت  ايتٓفٝصٜة١  ايكٛاعةس إٔ  ؾةو  ٫ٚ املدسضات 

 ا٭دٗةةع٠ َةةع ٚايتعةةإٚ ايتهاَةةٌ  ٖةةصا آيٝةةات غتٛنةةض

 .يًُذتُع ايعا١َ املكًش١ ؼبكل مبا ا٭خط٣

ٟ  ازبسٍ أغبا  عٔ بكٝاْتٗا اشل١٦ٝ زعِ ايٓظاّ ٖصا •  ايةص

ٔ  ايهةجرل  يف ٜٚٛقةع  ايكة٬سٝات  ٚنٛح عسّ َٔ ٜٓؿأ  َة

 .ا٭خطا٤

 اسبػةةةب١ ضدةةةٌ تأٖٝةةةٌ دٛاْةةة  عًةةة٢ ايٓظةةةاّ ٖةةةصا أنةةةس •

ٔ  ٜعةدل  مبةا  ازباْ  بٗصا ٚايعٓا١ٜ  ٚميجًةٗا  ايؿةعرل٠  ٖةصٙ  عة

 .ٚد٘ أنٌُ ع٢ً

 املانةة١ٝ ايػةةٓٛات يف ايؿةةٗطاْٞ إىل أْٓةةا يًٝةة٢. بُٝٓةةا شٖبةةت أ

ٌ  مما اٱع٬َٞ اجملٗط ذبت ازبٗاظ ٖصا بٛنع اْؿغًٓا  ايٓةاؽ  دعة

 ٚا٫عتصاض ايت١ُٗ بتهصٜ  تٓتٗٞ قهاٜا َٔ ٜٓؿط فُٝا ثكتٗا تفكس

 بعةةة  ْةةةط٣ أقةةةبشٓا ايٓكةةةٌ ٚغةةةا٥ٌ تطةةةٛض َٚةةةع  اشل٦ٝةةة١ ٭عهةةةا٤

ٞ  ٚغةرل  ايعٓٝ  ايتعاٌَ ٟ  ايطاقة ّ  ايةص ٘  ٜكةٛ  سةل  يف ا٭فةطاز  بعة   بة
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ٔ  ٚايٓٗٞ باملعطٚف ا٭َط حبذ١ ا٭ؾدام بع  ٟ  املٓهةط  عة  ٚايةص

 يهٓٗةا   مبٓهط املٓهط تغٝرل ٚؼبهط ٚاملعطٚف ايطفل فٝ٘ ٜغٝ 

 اْكػةُٓا  أْٓا فعًٓاَٙا  نٌ ؛ يًظاٖط٠ تكٌ ٫ فطز١ٜ سٛازخ تبك٢

َةةا  فٓٓػةة٢  ازبٗةةاظ شلةةصا املٓكةةف١ ايط٩ٜةة١ ٚغابةةت ٚاشلذةةّٛ يًةةسفا 

ٔ  قسَ٘  قهةاٜا  ٚيف ٚايةسعاض٠  اشبُةٛض  أٚنةاض  نؿة   يف دٗةٛز  َة

ٌ  ؛ ا٫بتعاظ ٘  ٫ ٚباملكابة ٟ  ْعاًَة ٞ  دٗةاظ  نةأ  فدطةأ   آخةط  سهةَٛ

ِ  ايبػٝ، اشل١٦ٝ عهٛ ٘  ٜةت ٌ  تهةدُٝ ٛ  ؛ نةبرل  بؿةه  ْكة  إٔ  ٚية

 اسبهَٛٝةةة١ امل٪غػةةةات ٭خطةةةا٤ ٜٛدةةة٘ ْكةةةس َةةةٔ شلةةةِ ْٛدٗةةة٘ َةةةا

 َٚةةع ْكةةسِٖ َةةع ْعةةِ  دصضٜةة١ تغةةرلات يطأٜٓةةا يًفػةةازأٚ  ا٭خةةط٣

 ٚدةةةٛزِٖ ٱيغةةةا٤ تكةةةٌ ٫ يهةةةٔ ٚتٓظُٝٗةةةا قةةة٬سٝاتِٗ ذبسٜةةةس

 ِ ٌ  يٓعتةةدلِٖ ؛ ٚعًُةٗ ِ  ؛ ايةةسٍٚ بعة   يف اٯزا  ؾةةطح١ َجة  ٜكةةٌ فًة

 ػبة   ايٛقةت  ٚبةٓفؼ  ؛ ايٓةاؽ  سٝةا٠  ع٢ً َتطفًني بأِْٗ عِٓٗ أسس

 ايطقٝةة  بٛدةةٛز ٚأخ٬قٓةةا ٚقةة٬سٓا فهةةًٝتٓا ضبةة، عةةٔ ْتٛقةة إٔ 

 ٚإٔ ؛ حبٝعتةة٘ عًةة٢ صبتُعٓةةا ٜعةةٝـإٔ  ْطٜةةسٙ َةةا نةةٌ ؛ ايبؿةةطٟ

ٔ  ايعاَة١  اٯزا  َٚطاعةا٠  ا٭خ٬قٞ ا٫ْهباط أ١ُٖٝ ٜػتؿعط  فةٓش

 املٓكةص  املة٬ى  بكةٛض٠  اشل٦ٝة١  دٗةاظ  ْكٛض ٫ ٚإٔ  َػ١ًُ صبتُعات

ِ  حًٜٛة١  عكةٛز  َٓةص  بعًُ٘ ٜكّٛ سهَٛٞ دٗاظ  ْؿٝطٓ٘ ٫ٚ  بةني  ثة

 ايةةٛحٔ عًةة٢ عايةة١ ا٭دٗةةع٠ نةةٌ زٕٚ َةةٔ أْةة٘ ْهتؿةة  ٚيًٝةة١ ٜةةّٛ

 ايػٓني؟. تًو نٌ ٚزعُٓاٙ أٚدسْاٙ ملاشاإشا  ؛ ٚاملٛاحٔ

 ايػٓٛات يف ي١٦ًٝٗ املتٛاقٌ ايٓكس ايطزٜعإ بإٔ خايس. ز ٚعًل

 َةةٔ ٚنةةعٓا ايةةمت اٱْػةةإ سكةةٛم ثكافةة١ تٓةةاَٞ بػةةب  ٖةةٛ ا٭خةةرل٠

ٞ  .بٗةا  َعةذلف  َٚٓظُةات  ٦ٖٝات أدًٗا ٔ  ٚبايتةاي ٞ  َة ِ إٔ  ايطبٝعة  ٜةت

 .اسبكٛقٞ املٓظٛض ٖصا خ٬ٍ َٔ ا٭َط شل١٦ٝ ايٓظط
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 اشلةةةازف ايؿةةةٗطاْٞ إٔ ايٓكةةةس يًٝةةة٢. أ َٚةةةٔ دسٜةةةس أٚنةةةشت 

ٔ   غرلٖاأٚ  ي١٦ًٝٗ َٚطًٛ  قشٞ ٛ  يهة ٕ  أٜهةا  اشل٦ٝة١  عهة  إْػةا

ٟ  يًتشةطٜ   مثٓا سٝات٘ زفع اشل١٦ٝ َٓػٛبٞ ٚبع  ؛ سكٛم ٚي٘  ايةص

 يًتطةٜٛط  ْكةس  بةني  فةطم  فٗٓةاى  ايٓكةس  ٚيةٝؼ  يفةذل٠  قةشفٓا  َاضغت٘

 ا٭خطةةةا٤ ْكةةةشض مل يةةةصيو  يٲيغةةةا٤ ذبةةةطٜ  ٚبةةةني ٚاٱقةةة٬ح

ِ  ٚمل ايكةغرل٠  ٌ  ْةٓظ ٔ  ْعٜةس  أْٓةا  َةا فعًٓةاٙ   ٚنة  ا٫ستكةةإ ساية١  َة

 ٦ٖٝة١  دٗةاظ  ْفػ٘ ٜط٣ ايهٌ اجملتُع أفطاز بني ٚايتؿسز ٚايٛقا١ٜ

 َػتكٌ.

ٕ  ايًةٛا٤ ز.  ٜٚط٣ ِ  ايؿةٗطاْٞ أ  ٚذبسٜةس  ي٦ًٝٗة١  ازبسٜةس  ايتٓظةٝ

 ايسٚية١  بٗةا  َطت عاز١ٜ غرل ٚتطٛضات ح١ًٜٛ دبطب١ بعس دا٤ َٗاَٗا

 اشل٦ٝة١  ٚناْةت  اسبٝةا٠  منة،  يف نةجرل٠  َةتغرلات  ٚسةسثت  ٚاجملتُع

 ايٓظاّ تتذاٚظ ٚادتٗازات ٚمماضغات بأغايٝ  شيو صباضا٠ ذباٍٚ

 ٚاشبكٛقٝات. اسبكٛم ع٢ً ٚتتعس٣

 ٚاقعٝةةةة١ نةةةةب، دٗةةةة١ اشل٦ٝةةةة١ أقةةةةبشت ا٭خةةةةرل٠ ايعكةةةةٛز ٚيف

ّ  ايػةابل  ْظاَٗاإىل  ٚايغاَ  ايكطٜض با٫غتٓاز  اٱدةطا٤ات  ْٚظةا

 .ازبعا١ٝ٥

 :أَطإ ايٛاقع١ٝ بايتذطب١ ثبت ٚقس 

 شات ايكهةةةةاٜا َةةةةٔ اٯ٫ف عؿةةةةطات نةةةةبطت اشل٦ٝةةة١ إٔ   •

 املدةةسضات  قهةةاٜا َةةٔ َٚعظُٗةةا  ايعةةاّ ازبٓةةا٥ٞ ايطةةابع

 ٚنةةإ ٚا٫بتةةعاظ ايتشةةطف ٚقهةةاٜا ٚتطٚػبُٗةةا ٚاشبُةةٛض

 ٖصا. يف َعٗا ادتُاعٞ ٚتعإٚ ثك١ ٖٓاى
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ٔ  إيٝٗةا  املٓتػةبني ٚ اشل١٦ٝ أعها٤ َٔ ٖٓاىإٔ  •  شلةا  أغةا٤  َة

 املفةةطط ٚاسبُةةاؽ ٚبايتذػةةؼ ايعةةٛضات بتتبةةع يًُذتُةةعٚ

 ٚايطدةةةاٍ ايٓػةةةا٤ سٝةةةا٤ ٚخةةةسف ٚايهةةةط  ٚاملطةةةاضزات

ٔ  ٖٚٓةاى  ٚاجملتُةع   ايسٚية١  يف ايظٔ ٚإغا٠٤  َٓػةٛبٝٗا  َة

 ٖٓةاى إٔ ٚ ايفهة١ًٝ  عٔ اسبكٝكٞ املسافع ْفػ٘ ْك  َٔ

 نةةٌ يف ٚؾةةاضنِٗ ٖةة٪٤٫ ؾةةذع َةةٔ( احملتػةةبني) َةةٔ

 .شيو

ٔ  ٖة٪٤٫  يُٝٓةع  دةا٤  ازبسٜةس  ايتٓظِٝ ِ  اٱغةا٠٤  َة  أ٫ٚ ٭ْفػةٗ

 املٓاغةة  املهةةإ يف ٜٚهةةعِٗ ٚايسٚيةة١ ٚيًُذتُةةع ْفػةةٗا ٚي٦ًٝٗةة١

 .ايعظ١ُٝ ايؿعرل٠ ٖصٙ ملها١ْ

 ٫ قةةةس اشل٦ٝةةة١ تٓذةةةعٙ ناْةةةت َةةةاإٔ  يف تهُةةةٔ اٱؾةةةهاي١ٝ

   املعتاز. أزا٥ٗا َػت٣ٛإىل  إناف١ إظباظٙ ا٭١َٝٓ ا٭دٗع٠ تػتطٝع

 ذبسٜةةسا ازبٓةةا٥ٞ ايهةةب، يف سكٝكٝةة١ إظبةةاظات ي٦ًٝٗةة١ نةةإ

 ٚا٭خة٬م  اٯزا  صبةا٫ت  يف ايهةب،  َٔ ٚزعْٛا) محاغِٗ بػب 

 ا٭١َٝٓ. ا٭دٗع٠ ٱظباظات ٜهٝ  شيو ٚنإ( ايعبازات ٚأزا٤

 ا٭َةةٛض ٜعٝةةس ازبسٜةةس اشل٦ٝةة١ ايعجُةةإ إٔ تٓظةةِٝ خايةةس. ٜٚةةط٣ ّ

  اجملتُةع  يف ٚا٫خت٬ف ايفطق١ أغبا  َٔ غببًا ٜٚٓع  ْكابٗا إىل

 نةةٌ يف ٚاٱسهةةاض ايهةةب، يف ا٭َةةٔ أدٗةةع٠ اختكةةام ٜٚطغةةذ

 ٌ  طبايفةةة١.  ٚايكةةةٛاْني ٚايؿةةةطا٥ع ا٭ْظُةةة١ طبايفةةة١ ٚسةةةا٫ت َػةةا٥

 ايسٚيةةة١ ؾةةة٪ٕٚ َةةةٔ آخةةةط ؾةةةإٔ أٟ أٚ ازبُةةةاضى أٚ ايعُةةةٌ أْظُةةة١

 ايهةةةةةب، مبػةةةة٦ٛي١ٝ  مجٝعةةةةا  فٝٗةةةةا  ايؿةةةةطح١  ربةةةةتل  ٚاجملتُةةةةع 
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ٟ  ا٫ختكةام  بٗةصا  غةابكا  اشل٦ٝة١  اختكةت  فًُةاشا  ٚاٱسهاض   ايةص

 ايتفػةةةةرلات َةةةةع املكةةةةاحل تعةةةةاض  َةةةةٔ َؿةةةةٗٛز٠ سةةةةا٫ت أٚقةةةةع

" َطًكةة١ َفػةةس٠ املطًكةة١ ايػةةًط١" َكٛيةة١.  يًُشتػةةبني ايؿدكةة١ٝ

 ازبسٜةةس ايتٓظةةِٝ قبةةٌ ي٦ًٝٗةة١ ايػةةابل ايٛنةةع يف َؿةةٗٛز٠ ناْةةت

 .  ْكابٗا إىل ا٭َٛض ٚأعاز اشبًٌ ٖصا قشض ايصٟ

ٞ  بةاملعطٚف  ا٭َةط  اسبهُٞ: ٌٖ سػني. ز ٚتػا٤ٍ ٔ  ٚايٓٗة  عة

ٔ  ٚايٓٗٞ باملعطٚف ا٭َط ١٦ٖٝ جبٗاظ َطتب،( نؿعرل٠) املٓهط  عة

 َٚهافشةةةة١ نايؿةةةةطح١ أخةةةةط٣ أدٗةةةةع٠ ٖٓةةةةاى إٔ أّ  املٓهةةةةط

 عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف بةةا٭َط ٜكَٛةةٕٛ ازبٓةةا٥ٞ ٚايبشةةح املدةةسضات

 دٗةةاظ عًةة٢ سكةةطًا يةةٝؼ ايؿةةعرل٠ تطبٝةةل إٕ بايتأنٝةةس! املٓهةةط؟

 .  اشل١٦ٝ

 َٓهةةةطًا َةةةٓهِ ضأ٣ َةةةٔ) املٓهةةةط بتغةةةٝرل ٚأنةةةاف: ا٭َةةةط

  فبكًبةة٘ ٜػةةتطع مل فةةإٕ  فبًػةةاْ٘ ٜػةةتطع مل فةةإٕ  بٝةةسٙ فًةةٝغرلٙ

 أّ بازل٘ ٜٚػ٢ُ دٗاظ ي٘ ؽبكل إٔ ػب ( اٱميإ أنع  ٚشيو

 ٜٚةة٪زٟ طبتًةة  مبػةة٢ُ زبٗةةاظ ٜٛنةةٌ إٔ ميهةةٔ ا٭َةةط ٖةةصا إٔ

. ..املباسةةح  املةةطٚض  املدةةسضات َهافشةة١  ايؿةةطح١ املٗةةاّ؟ ْفةةؼ

 . ٚربككٗا صباشلا يف املٓهط بإْهاض تكّٛ إخل

 ٔ  ايتٛاقةةٌ ٚٚغةةا٥ٌ اجملةةايؼ يف ايططٚسةات  يةةبع  ٜػةةتُع َة

 بةةاملعطٚف ا٭َةةط ؾةةعرل٠ أيغةةت قةةس ايػةةعٛز١ٜ إٔ ٜظةةٔ ا٫دتُةةاعٞ

 َٗةةاّ تٓظةةِٝ يف سكةةٌ َةةا سكةةا ٖةةصا ٖةةٌ!  املٓهةةط عةةٔ ٚايٓٗةةٞ

 اشل١٦ٝ؟!.
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  ازبطميةةة١ ْطتهةةة  ٫ٚ غبطةةة٧ ٫ ٥٬َهةةةٞ صبتُةةةع يػةةةٓا

 فٝةةة٘ غةةةٓط٣ ٚايةةةصٟ أخ٬قٝةةةا املٓشةةةٌ بةةةاجملتُع يػةةةٓا أْٓةةةا نُةةةا

 .  اشل١٦ٝ عٌُ تٓظِٝ ط إٔ بعس ايططقات يف املٓهطات

ٞ  بةاملعطٚف  ا٭َةط  شل٦ٝة١  ايعاَة١  ايط٥اغة١  إيغا٤ ط يٛ َاشا  ٚايٓٗة

 ايًٛسةةات تعةةسٌٜ فٝةةتِ  ايساخًٝةة١ ٚظاض٠ إىل ٚنةةُت  املٓهةةط عةةٔ

  ايؿةةةطح١  ايساخًٝةةة١ ٚظاض٠) إىل اشل٦ٝةةةات َطانةةةع عًةةة٢ املٛدةةةٛز٠

 يف ايعةةإًَٛ ٜٚبكةة٢  (املٓهةةط عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف ا٭َةةط إزاض٠

 غطةةا٤ ذبةةت يهةةٔ ايػةةابك١ َٗةةاَِٗ ٚبةةٓفؼ ٚ ةةا٥فِٗ يف اشل٦ٝةة١

 بؿةةكٝ٘ ٚاجملتُةةع  ٚايساخًٝةة١  اشل٦ٝةة١ غةةتكبٌ ٖةةٌ  طبتًةة  إزاضٟ

 ؟.( اشل١٦ٝ ٚنس َع)

 غةابكا  اشل١٦ٝ ب٘ تكّٛ ناْت ايصٟ ايعٌُ أ١ُٖٝ ٜٓهط أسس ٫

ٔ  أخط٣  إزاض١ٜ دٗات إىل إٜهاي٘ ٚط ٌ  يهة ٔ  ٫بةس  ٖة ّ  إٔ َة  تكةٛ

ٞ  بةاملعطٚف  ا٭َط ١٦ٖٝ) ب٘ ٔ  ٚايٓٗة ٕ  فإْٓةا  ٚإ٫ (املٓهةط  عة  غةٓهٛ

ٔ  غه  بٓا ٚغٝشٌ خطط يف ٍ  نُةا  اهلل َة  يف ازبُعة١  خطٝة   قةا

 . !؟ أغابٝع بهع١ قبٌ ازبُع١ فٝ٘ قًٝت َػذس

ٌ  يف اسبًُة١  ٖةصٙ  نٌ ملاشا ٌ  ٚغةا٥ ٞ  ايتٛاقة  ٚعًة٢  ا٫دتُةاع

  ؟. أخط٣ إزاض١ٜ أدٗع٠ إىل اشل١٦ٝ َٗاّ بع  ْكٌ َٔ املٓابط بع 

ٔ  عًة٢  ٜغاض أسس ٫٣ ٜط ي١٦ًٝٗ املتشُػني بع  إٔ أؾعط  ايةسٜ

ٕ  يٛ ست٢  اشل١٦ٝ إ٫ ٚا٭عطا  ٞ  نةا  ؾةٝذ  ٚضمبةا " َطةٛ  " ايؿةطح

 ." !فك،"ي١٦ًٝٗ  إ٫ ايعٌُ ٖصا ٫ٕ ٜطٚ فإِْٗ ؾطعٞ عًِ ٚيسٜ٘
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 ا٭َةةط ٦ٖٝةة١ عُةةٌ تٓظةةِٝ َةةع أْةةا: اهلل ازبةةاض فٛظٜةة١. أ ٚقايةةت

 َةةٔ نةةجرل ايػةةابل يف سةةسخ فكةةس املٓهةةط عةةٔ ٚايٓٗةةٞ بةةاملعطٚف

 ٚأٜهةةةًا اسبةةةٛازخ يف ايتػةةةب  بًغةةةت أعهةةةا٥ٗا يةةةبع  ايتذةةةاٚظات

ٔ  يٮغة    ايٛفا٠ ٘  ايٛقةت  يف يهة  ايؿةطح١  إٔ ْةط٣  نٓةا  ٚإشا شاتة

 ٫سةةذلاّ قةةاض١َ أْظُةة١ ٚنةةع َةةٔ يٓةةا بةةس فةة٬ ي٦ًٝٗةة١  ايبةةسٌٜ ٖةةٞ

ّ  اٯخةةطٜٔ ٔ  ايططٜةةل   آزا  ٚاسةةذلا ِ  فةةٓش ٕ  متاَةةاً  ْعًةة  ايٓةةاؽ  بةةأ

 تطبٝة١  يف غةٛا٤  ٚيٝػةٛا  ٚغةًٛنٝاتِٗ   أخ٬قٝاتِٗ يف غٛا٤ يٝػٛا

 مياضغةةٗا ايةةمت ايتذةةاٚظات َةةٔ ايهةةجرل ٖٓةةاى يٮغةة . . أبٓةةا٥ِٗ

ّ  يف خاقة١  ايفتٝات ٚبع  ايؿبا  بع   ا٭غةبٛع١ٝ  اٱدةاظات  أٜةا

ٔ  ٚغط١ٝ إْػا١ْ يهٓين َتؿسز٠ يػت املٓاغبات  أٚقات ٚيف  أ٩َة

ٞ  ضأٜةت  ٚقةس  ا٭خ٬م  غٝس ٖٛ ايبع  يبعهٓا ا٫سذلاّ بإٔ  بٓفػة

 ايعًةةٔ  يف متةةاضؽ ايةةمت املعانػةةات َةةٔ بعهةةًا غةةرلٟ ضأ٣ َجًُةةا

 يًشةٛازخ  َ٪نسًا غببًا تهٕٛ قس ٚايمت َٚكعظ  َػتفع ٚبؿهٌ

ٍ  أنجةط  يف ٫ تطاٖا قس املؿاٖس بع  املطٚض١ٜ  ٚا٫ختٓاقات  ايةسٚ

 ٖةةصٙ ملجةةٌ سةةسا غٝهةةع َةةٔ ٚسةةسٙ ٖةةٛ ايكةةاضّ ايٓظةةاّ اْفتاسةةا 

 .َٓٗا ٚؼبس ايتذاٚظات

 ٍ  َةةساخًمت أبةةسأ ايهةةٛؼبٞ: يعًةةٞ عبةةساهلل. أ َٚةةٔ داْبةة٘ قةةا

 يهةةِ أنًُةةت ايٝةةّٛ) تعةةاىل: قٛيةة٘ َةةٔ تٓطًةةل تػةةا٫٩ت جبًُةة١

ّ  غرل ٜبت  َٚٔ) ٚقٛي٘ (اٯ١ٜ ..زٜٓهِ ٔ  زٜٓةا  اٱغة٬ ٌ  فًة ٘  ٜكبة  ..َٓة

 نُةةا َٚهةةإ ظَةةإ يهةةٌ قةةاحل زٜةةٔ اٱغةة٬ّ ٚنةةٕٛ .(اٯٜةة١

 ..ٚعطفٓا تعًُٓا
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 .! ؟ إشا تغرل َا ايصٟ ٜتغرل ٫ ايسٜٔ نإ أتػا٤ٍ: إشا

 .! ؟ ايسٜٔ فِٗ تغرل ٌٖ

 .! ؟ ٚثكافتِٗ ا٭ؾدام فهط تغرل ٌٖ

 .! ؟ شيو يف زٚض ا٫دتُاع١ٝ يًتغرلات ٌٖ

 .! ؟ ْػب١ٝ ايع١ًُٝ إٔ أّ املٓهط ع٢ً اتفام ٖٓاى ٌٖ

 ايػةتٝٓات  يف عًٝ٘ َا نٓا بني املكاض١ْ ايتػا٫٩ت ٖصٙ َبعح

 .اٯٕ عًٝ٘ َٚا عبٔ ٚايػبعٝٓات

ٍ  أٚ ايةسعا٠  أٚ ايعًُةا٤  فٌٗ  اسبانةط  عكةطْا  يف اسبػةب١  ضدةا

 عًةة٢ غةةرل٠ أنجةةط أٚ ؟ ايٛقةةت شيةةو يف َةةِٓٗ ٚعًُةةا فُٗةةا أنجةةط

 .! ؟ ايسٜٔ

 املةةساضؽ يف املػةةطسٞ ايٓؿةةاط نةةإ نٝةة  ٚدًٝةةٞ ْتةةصنط

 تةادط " َػةطس١ٝ  َجًٓةا  أْٓا ٚأتصنط ايكٝف١ٝ ٚاملطانع ٚازباَعات

 ..ا٫بتسا١ٝ٥ املطس١ً يف" ايبٓسق١ٝ

 إىل متتةةةاظ ٚازباَعةةةات ٚاملطانةةةع املةةةساضؽ سفةةة٬ت ناْةةةت

 .ايغٓا٥ٝةةةة١ ٚاسبفةةةة٬ت ٚاملٛغةةةةٝك٢ باملػةةةةطسٝات اشبطابةةةة١ داْةةةة 

 أغةابٝع  عةدل  أٜهةا  يةصيو  َهاْا باملطبع احملانطات قاع١ ٚناْت

 .ؾكٝك١ زٍٚ َع إخا٤

 ٕ  صبةةاٚضا ٚا٭غةطٛاْات  املٛغةٝك١ٝ  ٚاٯ٫ت ايطةط   غةٛم  نةا

ٍ ) املطبع ٚنإ ا٭غاْٞ ٚأقٛات ايسٜط٠ زباَع  املًةو  َطنةع  سلةا

ّ  سٝةةةح غةةةُٝٓا َسٜٓةةة١ (اٯٕ ايتةةةاضؽبٞ عبةةةسايععٜع  تةةةأدرل ا٭فةةة٬
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 ايطٜانةة١ٝ ا٭ْسٜةة١ ٚيف ايعٚادةةات يف تعةةط  ٚناْةةت ٚاملانٝٓةةات

 .عًٝٗا زخًٗا يف تعتُس ناْت ايمت

ّ  ٚعةط   ايعٚادةات  يف َططبٕٛ ٖٓاى ٚنإ  غةُٝٓا١ٝ٥  أفة٬

 .ف١ٝٓ سف٬ت تكِٝ ٚا٭ْس١ٜ

 ايهٌ ٚنإ تكاّ ايس١ٜٝٓ ايؿعا٥ط ناْت ايعاّ ازبٛ ٖصا يف

 (ا٭َةةط ٦ٖٝةة١) اسبػةةب١ ضدةةاٍ ٚنةةإ يًكةة٠٬ ٜٚتذةة٘ ضبًةة٘ ٜغًةةل

 .املٓهط عٔ ٜٕٚٓٗٛ باملعطٚف ٜٚأَطٕٚ َٛدٛزٕٚ

 ..أنجط ايتػا٩ٍ إٕ بٌ

 .! ؟ ٭خط٣ َس١ٜٓ َٔ أٚ ملٓطك١ َٓطك١ َٔ ايسٜٔ ؽبتً  ٌٖ

 بعةةة  يف تكةةةاّ ايغٓا٥ٝةةة١ اسبفةةة٬ت ناْةةةت قطٜةةة  عٗةةةس إىل

 .! !أخط٣ يف ممٓٛع١ أٚ ٚضبط١َ املٓاحل

 ٚيف ٚا٭غةةٛام امل٬ٖةةٞ بةةسخٍٛ يًذُٝةةع َػةةُٛح َٓةةاحل ٚيف

 .! !ايعٛا٥ٌ ع٢ً َككٛض٠ تهٕٛ أخط٣

 :  سكٝكتني ع٢ً ٚبكف١ عا١َ أ٩نس

 َٚهإ ظَإ يهٌ قاحل ٖٚٛ ٜتغرل ٫ ايسٜٔ إٔ ا٭ٚىل: •

  (اٱغةة٬ّ اهلل عٓةةس ايةةسٜٔ إٕ) تعةةاىل: قٛيةة٘ َةةٔ اْط٬قةةا

 ...(َٓ٘ ٜكبٌ فًٔ زٜٓا اٱغ٬ّ غرل ٜبت  َٚٔ) ٚقٛي٘:

ٞ  باملعطٚف ا٭َط إٔايجا١ْٝ:  • ٔ  ٚايٓٗة ٘  املٓهةط  عة ٘  ية  أغػة

 .ايسٚي١ َٔ ايكازض أٜها تٓظُٝ٘ ٚي٘ َٚكَٛات٘

ٔ  ؼبةسخ  َا إىل إٔ َُٓٗا ٚغأخًل ٔ  ٚدبةاٚظات  أخطةا٤  َة  َة

 ايؿةةدل عًةة٢ ذبػةة  فطزٜةة١ تكةةطفات ٖةةٛ اشل٦ٝةة١ أعهةةا٤ بعةة 
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 ا٭خطةةا٤ ٖةةصٙ يهةةٔ ايةةسٜٔ  عًةة٢ أٚ ازبٗةةاظ عًةة٢ ٚيةةٝؼ ْفػةة٘

ٌ  فكة،؛  ايةسٜين  اٱْهةاض  يف يٝؼ دباٚظت بٌ ٚتعا ُت؛ نجطت  بة

 يف ٜعًُةةةٕٛ فايةةةصٜٔ ايؿدكةةةٞ  ٚا٫عتةةةسا٤ اسبطٜةةةات اْتٗةةةاى يف

ٕ  إٔ ؼبة   نإ قطا  أٟ يف ازبُٗٛض ٜٚٛادٕٗٛ املٝسإ ِ  تهةٛ  شلة

 قبةةٌ َهجفةة١ تأًٖٝٝةة١ زٚضات عًة٢  ؼبكةةًٛا ٚإٔ َعٝٓةة١  َٛاقةفات 

ٔ  ٜهْٛٛا إٔ ٖصا ٚقبٌ يًُٝسإ  بِٗ ايسفع  ايعُةط  يف املتكةسَني  َة

 .ايتعاٌَ يف ٚسه١ُ ٚعك١ْٝ٬ خدل٠ أنجط نِْٛٗ

 عةس٠  اشل٦ٝة١  قٝةازات  بتغةٝرل  ايٛنةع  إقة٬ح  ايسٚية١  ساٚيت يكس

 ٜػةةتطع مل ايكٝةةازات ٖةةصٙ َةةٔ أٟ يهةةٔ قٝاغةة١ٝ فةةذلات يف َةةطات

ٔ  أؾةدام  يف املؿةه١ً  إٔ ٜ٪نس مما أَٛضٖا  نب،  ٫ َتؿةسزٜ

ٕ  اسبػة١ٓ   ٚاملٛعظ١ اسبه١ُ ميًهٕٛ ِ  ٚػبةسٚ  ٚايتكةفٝل  ايةسع

 .َع١ٓٝ ٭ٖساف أٚ شات٘ ايفهط ميًهٕٛ اجملتُع َٔ ف٦ات َٔ

 قطةةةا  أٟ يف ازبُٗةةةٛض ٜٚٛادٗةةةٕٛ املٝةةةسإ يف ٜعًُةةةٕٛ ايةةةصٜٔ

 عًةة٢ ؼبكةةًٛا ٚإٔ َعٝٓةة١ َٛاقةةفات شلةةِ تهةةٕٛ إٔ ؼبةة  نةةإ

 إٔ ٖةةةصا ٚقبةةةٌ يًُٝةةةسإ بٗةةةِ ايةةةسفع قبةةةٌ َهجفةةة١ تأًٖٝٝةةة١ زٚضات

 ٚعك٬ْٝةة١ خةةدل٠ أنجةةط نةةِْٛٗ ايعُةةط يف املتكةةسَني َةةٔ ٜهْٛةةٛا

 .ايتعاٌَ يف ٚسه١ُ

 ايتةةسخٌ َةةٔ بةةس ٫ نةةإ املطسًةة١ شلةةصٙ ا٭َةةٛض ٚقةةًت عٓةةسَا

 ٚذبسٜس ْظاَ٘ تغٝرل ٚيٝؼ ازبٗاظ عٌُ آي١ٝ بتٓظِٝ ا٭َٛض ٚنب،

 .ايؿدك١ٝ ا٫دتٗازات عٔ بعٝسا ٚتسٜٚٓٗا ايك٬سٝات



15 

 

 –1026  1022  
87 

 ٚتغةةةٝرلٙ َةةةطات عةةةس٠ ٚايعُةةةاٍ ايعُةةةٌ ْظةةةاّ تعةةةسٌٜ ط يكةةةس

 ٚظاضات ٚزَةةةر ٚايتعًةةةِٝ املسْٝةةة١ ٚاشبسَةةة١ ا٫دتُاعٝةةة١ ٚايتأَٝٓةةةات

َٚةةا  املطسًةة١  تتطًبةة٘ مبةةا ايكطاعةةات َةةٔ ٚغرلٖةةا أخةةط٣ ٚإيغةةا٤

 بةةاملعطٚف ا٭َةةط شل٦ٝةةات ايعاَةة١ ٚايط٥اغةة١ ايعكةةط  ٚضٚح ٜتُاؾةة٢

 ا٭خط٣ ايكطاعات ؾإٔ ؾأْٗا سهَٛٞ قطا  املٓهط عٔ ٚايٓٗٞ

ٍ  َٗاَٗةا  دةٖٛط  ميؼ مبا ٫ ايتٓظِٝ ٚإعاز٠ يًتطٜٛط قاب١ً  ٚا٭عُةا

 .بٗا املٓٛح١

 ٖةةٛ نذٗةةاظ اشل٦ٝةة١ ْكةةس إٔ تةةط٣ صبتُعٝةة١ ف٦ةة١ يف َؿةةهًتٓا

 ستة٢  ايتغةٝرل  تةطف   ٚف٦ة١  قشٝض  غرل ٖٚصا بصاتٗا  يًؿعرل٠ ْكس

٘  ع٢ً إيٝ٘ ٚتٓظط تطٜٛط  إىل أز٣ يٛ ٍ  ٚخةرل  ٚإقكةا٤.  إيغةا٤  أْة  َجةا

 ايٓظةةط ط يةةٛ إش ٚايػةةبت ازبُعةة١ إىل ا٭غةةبٛ  ْٗاٜةة١ إدةةاظ٠ تغةةٝرل

 ضبةةطّ يػةةب  ٜعةةعٚٙ بعهةةِٗ ٚإٔ خاقةة١ ايتغةةٝرل ط ملةةا يًُعاضنةةني

٘  ايكطاض قسٚض بعس يهٔ يًغط  ٚتكًٝس ٕ  ازبُٝةع  تكبًة  ؾة٦ٝا  ٚنةأ

 .إػبابٝات٘ ٚأزضنٛا بٌ ٜهٔ مل

 ٍ  احملٝةةةةا يف تعًٝكةةة٘ عًةةةة٢ ٖةةةةصا ايطةةةةطح: يف  َػةةةةاعس. ز ٚقةةةا

ٔ .. غٓا٥ٝة١  سف٬ت ٖٓاى إٔ ٜكٍٛ أ. عبساهلل ايػتٝٓات  ٖةصا  ٜكةطأ  َة

 ..غٓا٤ بسٕٚ ٜعٝؿٕٛ ايّٝٛ ٚنأِْٗ عطؿ٢ ايٓاؽ إٔ ٜظٔ

ٛ  غعٛز١ٜ أَٛاٍ تسعُ٘ ايصٟ اٱع٬ّ ؾاؾات ايّٝٛ ٟ  ٖة  ٜطعة٢  ايةص

 ...ايعطبٞ ايعامل يف ايغٓا٤

ٔ  مل إٕ أغًبٗةا  شلةا  ضخةل  ايمت إّ اٱف ٚضبطات  نًةٗا  ٜهة

 ٚايتًفعْٜٛٝةة١ اٱشاعٝةة١ ايٓدةةا   ٚاحملطةةات  ستةة٢ غٓا٥ٝةة١ ضبطةةات

 ..ّٜٛ نٌ ا٭غاْٞ تكسّ
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 غايبٝةة١ يف َٛدةةٛز٠ ايغٓةةا٤ ٚغةةٝسٜٗات أؾةةطح١ بٝةةع ٚضبةة٬ت

 ..املًُه١ َسٕ

ٌ  شاى سني غُٝٓا ٜػ٢ُ َا أَا ٕ  ا٭َةط  فهة  بةطٚدهذل  نةا

  َهطض٠. ف١ًُٝٝ َاز٠ ٜعط 

 املُٛية١  ايكٓٛات َٔ صبُٛع١ ػبس ا٭ف٬ّ ؼب  َٔ نٌ ايّٝٛ

ٔ  فهة٬ً ا٭ف٬ّ   َٔ ازبسٜس ي٘ تكسّ غعٛز١ٜ بأَٛاٍ  إَهاْٝة١  عة

 ي٘.. املٓاغ  ايتعط  ٚقت ٚفل َٚؿاٖستٗا دسٜس٠ أف٬ّ ذبٌُٝ

 ..ا٭ْس١ٜ بع  زاخٌ شاى سني تكسّ ايمت ا٭ف٬ّ يبع  ساٍ أٟ:

 ...ظَٓٗا ٚع٢ً عًٝٗا ايتبانٞ تػتشل ٌٖٚ

  ..ضبتٜٛاتٗا بع  ٌٖ ْتصنط

ّ  ْػُض ٌٖٚ ٞ  ٜؿةاٖسٖٚا   إٔ ٭بٓا٥ٓةا ٚبٓاتٓةا   ايٝةٛ  نُةا  ٖٚة

 باملؿةةاٖس ٦ًَٝةة١ ٚغرلٖةةا املكةةط١ٜ ايػةةُٝٓا َةةٔ فًُٝٝةة١ َةةٛاز ْعةةطف

ٟ  ايتٗتةو  َٔ داْ  َع ايػاخ١ٓ ٌ  ..ٚايعةط ٞ  ٖة نٗةصا    ظَٓةا  ْبهة

 ..شيو عٔ اٚضغبٛ ايٓاؽ ٖس٣ إٔ اهلل عبُس أّ

 يػةت  بص١٦ٜ أيفا ا ٫ٚ طب١ً َؿاٖس ؼبٌُ ٫ فًِٝ نٌ حبعا

 اْتكةةسٙ َةةا ..ٚاٖتُةةاَٞ ربككةةٞ بعةة  فٗةةصا عًٝةة٘ ٜةةتشفظ ممةةٔ

 َٓٗا. يًعسٜس اشلاب، ا٭خ٬قٞ احملت٣ٛ

 آخط تػا٤ٍ أ. عبساهلل ايهٛؼبٞ:   أَط

 .! ؟ إشا تغرل َا ايصٟ ٜتغرل ٫ ايسٜٔ نإ إشا

 .! ؟ ايسٜٔ فِٗ تغرل ٌٖ
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 .! ؟ ٚثكافتِٗ ا٭ؾدام فهط تغرل ٌٖ

  .! ؟ شيو يف زٚض ا٫دتُاع١ٝ يًتغرلات ٌٖ

 .! ؟ ْػب١ٝ ايع١ًُٝ إٔ أّ املٓهط ع٢ً اتفام ٖٓاى ٌٖ

 ايػةتٝٓات  يف عًٝ٘ َا نٓا بني املكاض١ْ ايتػا٫٩ت ٖصٙ َبعح

 .اٯٕ عًٝ٘ َٚا عبٔ ٚايػبعٝٓات

ٍ  أٚ ايةسعا٠  أٚ ايعًُةا٤  فٌٗ  اسبانةط  عكةطْا  يف اسبػةب١  ضدةا

 عًةة٢ غةةرل٠ أنجةةط أٚ ؟ ايٛقةةت شيةةو يف َةةِٓٗ ٚعًُةةا فُٗةةا أنجةةط

 .! ؟ ايسٜٔ

  ..تؿسزا ؟!. أنجط ايّٝٛ ايعًُا٤ إٔ تعتكس ٌٖ ٚإدابمت

 بةةٔ ضبُةةس ايؿةةٝذ ٚآضا٤ فتةةا٣ٚ يهةةِ أقةةسّ إٔ تطٜةةسٕٚ ٖةةٌ

 ِ  ايتُجٝةةةةٌ ٚيف ايغٓةةةةا٤ يف ايٛقةةةةت شيةةةةو يف ايةةةةسع٠ٛ ٚأ٥ُةةةة١ إبةةةطاٖٝ

 ..شلا ٚذبطميِٗ ٚا٭ف٬ّ

ِ  ٖٓةاى  أٚ ٖٓةا  ساية١  ْكةٛض  ٫ إٔ أضدٛ ٞ  ثة ٕ  ْةٛس  َ٪غػة١  بةأ

 َتػاضب١.. ناْت سٝٓصاى ايعًُا٤

ٔ  ضبُةس  تهٕٛ قاز١َ: ايؿٝذ قس َع١ًَٛ غأقٍٛ ِ  بة  إبةطاٖٝ

٘  ٜةط٣  نإ ٌ  ٜعاقة   إٔ ػبةٛظ  ٫ أْة  سةل  يف أخطةأ  إشا اسبػةب١  ضدة

 عًٝ٘. عكٛب١ أٟ إٜكا  ٜكض ٫ ٚأْ٘ أسس

 َػةاعس  .ايهةٛؼبٞ عًة٢ َةا شنةطٙ ز     عبةساهلل . أ ٚبسٚضٙ عًل

 يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:
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 أذبةةسخ نٓةةت ٚايتشةةطِٜ ايتشًٝةةٌ عةةٔ ايٓظةةط بغةة  أ٫ٚ: •

 ضبُةس  ايؿٝذ َٚها١ْ عًِ يف أؾهو ٫ٚ تغرل ٚاقع عٔ

 عةةٔ أتػةةا٤ٍ نٓةةت فكةة، بعةةسٙ دةةا٤ َةةٔ أٚ إبةةطاِٖٝ بةةٔ

 أٜةةةا ٚايػةةةُٝٓا ٚاملػةةاضح  ايغٓا٥ٝةةة١ اسبفةة٬ت  ٚدةةةٛز غةةب  

 ٚدٛزٖةةا ٚعةةسّ ايٛقةةت شيةةو يف ٚايططٜكةة١ احملتةة٣ٛ نةةإ

 .! ؟ اٯٕ

 يٝػةت  عٓٗةا  أذبةسخ  نٓةت  ايةمت  ايغٓا١ٝ٥ اسبف٬ت ثاْٝا: •

 ٚاملطانةةع املةةساضؽ يف تكةةاّ يهٓٗةةا اٯٕ ايكٓةةٛات نُةةا

 ايعٚادةات  ؼبٕٝٛ َٚططبٕٛ ٚا٭ْس١ٜ ٚازباَعات ايكٝف١ٝ

ّ  ٚناْةت  َفتٛسة١  ٚا٭بٛا   بعة   يف قطٜبة١  فةذل٠  إىل تكةا

 .أخط٣ َٓاحل يف ٚضبط١َ املًُه١ َٚٓاحل َسٕ

ٔ  مل ايػُٝٓا ثايجا: •  غةُٝٓا  ٚإمنةا  بطٚدةٛنذل  صبةطز  تهة

 ايعٚادةات  يف عبهةطٖا  ٚنٓةا  ٚأف٬ّ َانٝٓات سكٝك١ٝ

  .يًؿاؾ١ بس٬ٜ ازبساض ع٢ً غذل٠ ْٚهع

٘   أخةةط٣ يًُشتةة٣ٛ  َةةط٠ ٚبةةايعٛز٠  ٜكةةط ٫ أنةةس أ. عبةةساهلل أْةة

ٔ  ٜتشةسخ  فكة،  يهٓ٘ َٓ٘  نجرلًا ٛ  اٯٕ ٚبإَهآْةا ..ايٛنةع  عة  ية

 ممةا  خرل َع١ٓٝ أف٬ّ ٚعط  احملت٣ٛ يف ايتشهِ ايػُٝٓا تٛفطت

 اٱباس١ٝ. املٛاقع أٚ ايكٓٛات يف ٜعط 

 ايعٖطاْةةٞ فُٝةةا ٜتعًةةل بايػةةُٝٓا؛ إٔ ايكهةة١ٝ    غةةعٝس. أ ٜٚةةط٣

 قةةِٝ ٜػةةتٗسف سكٝكةةٞ خطةةط ضباضبةة١ أٚ فهةة١ًٝ سطاغةة١ َةةٔ أبعةةس

 ٚسٝسًا ٜكٛز إٔ غاٜت٘ ٚقا٥ٞ فهط أَاّ عبٔ.. ٜكاٍ نُا اجملتُع



15 

 

 –1026  1022  
91 

 غةةةًط١ ٜػةةةتُط يهةةةٞ ٚايكةةةطاض بايتٛدٝةةة٘ تفةةةطزٙ ٜهةةةُٔ َةةةا ٚفةةةل

 ..َتػًط١

 إٔ غةةاز٠ ٜةةا عاقةةٌ ٜكبةةٌ نٝةة  ٚإ٫.. ا٭َةةط يف َةةا نةةٌ ٖةةصا

 طبتً  ٚيف ٚسهاضًٜا ٚتطفًٝٗٝا ٚاتكايًٝا ٚاقتكازًٜا ثكافًٝا غبػط؛

ٔ  ض٥ٝػةاً  اضتهةاظاً  بٛقةفٗا ( ايػةُٝٓا  أزا٠.. )ٚاٯية١  ايبؿةط  سكٍٛ  َة

 ثٛابةت  ميةؼ  إٔ زٕٚ.. عك  ع٢ً ضأغًا ايٛاقع قٝاغ١ ٜعٝس إٔ ؾأْ٘

ِ  ايػةُض  اٱغ٬َٞ زٜٓٓا  ُٖٚةا .. اجملتُعٝة١  ايجكافٝة١  قُٝٓةا  أٚ ايكةٜٛ

 .!!عًُٝٗا ايتشطٜ  قُٝل ا٭ٚقٝا٤ ٜعًل ايًصإ ايهتفإ

ٌ  بٗةصا  يٓةا  ٜٚػة٤ٞ .. نجرلًا ػبًٗٓا ايّٝٛ ايعامل .. نةجرلاً  ازبٗة

ٔ  َٓةتر  عةدل .. نةجرلاً  جبًٗٓةا  اغتعُطْا بٌ ٟ  ايػةابع  ايفة  ٜكةًٓا  ايةص

 ايطسةةاٍ ْؿةةس مل إٕ.. اٱيهذلْٚةةٞ ا٫تكةةاٍ ٚغةةا٥، يف َهبػةة٬ً

 أضٚاح َٔ ايسٜٔ ٜػك، مل ٖصا َٚع.. ازبٛاض زٍٚ يف ْٚتًكاٙ يًٓتكٝ٘

ٟ  ا٭َةط  شات ٖٚٛ.. يسِٜٗ ايكِٝ َٓظ١َٛ تتٗاٚ مل َجًُا أدٝايٓا  ايةص

 نةةةةةاَرلات ٫ٚ ايفهةةةةةا٥ٞ ايبةةةةةح ٫ٚ ايبٓةةةةةات تعًةةةةةِٝ ؼبسثةةةةة٘ مل

 يًػةٝاض٠  املةطأ٠  بكٝةاز٠  ؼبةسخ  ئ ايصٟ ا٭َط شات ٖٛ بٌ.. ازبٛا٫ت

ٌٸ  ثٛابتٓةا : بػةٝ،  ٚيػب .. ايػُٝٓا ٫ٚ ٔ  أدة  قةٛضٖا  َةا  ٖؿاؾة١  َة

 ..ايكُٝل أقشا 

ِ  ٚنػةطْا  املؿةٛاض  بةسأْا  يٛ َاشا ٕ  َةا  ٖٚة  أقكةس  - ٜتدًٝةٛ

 قةةٓاع١ َتطًبةةات تأغةةٝؼ ٚبةةسأْا - املععَٛةة١ ايفهةة١ًٝ أٚقةةٝا٤

ٔ  ايػُٝٓا ٕ  أظبةع  سٝةح  َة ِ .. اٯخةطٚ ٔ  غةٓشكل  نة  َهتػةبات  َة

 قةةٛضتٓا تكةةسِٜ عةةٔ فهةة٬ً.. ٚفْٓٛٓةةا َٚٛضٚثٓةةا ٖٜٛتٓةةا تعةةعظ ثكافٝةة١
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 عةةٔ ْاٖٝةةو.. ٚاٱضٖةا   يًكتةةٌ ثهٓةةات غة٣ٛ  ٜطاْةةا ٫ ايةةصٟ يٰخةط 

 ٜػةةِٗ سةةني.. ٚادتُاعٝةةًا ٚٚ ٝفٝةةًا اقتكةةازًٜا ايكةةٓاع١ ٖةةصٙ عٛا٥ةةس

ٍ  أْػة١ٓ  يف.. ايٓفٛؽ إىل احملب  ايػُٝٓا٥ٞ ايفٔ ٖصا  ٚضفةع  ا٭دٝةا

 تةة٪َٔ حبٝعٝةة١ بكةةٛض٠ ٚتٓؿةة٦تٗا يةةسٜٗا ازبُةةايٞ اسبةةؼ َػةةتٜٛات

 ..ٚبايفٔ باملع٢ٓ

 ٜتبٓةةة٢.. عجُةةةإ قُةةةٝل إ٫ يةةةٝؼ بةةة٬زٟ يف ايػةةةُٝٓا ضفةةة 

 إٔ ذبةةةاٍٚ ٚسةةةني.. ٚايتػةةةً، ٚايٛقةةةا١ٜ ايتشةةةطٜ  زعةةةا٠ ايةةةطف 

ّ  ايه٬ّ إ٫ دبس ٫ ايطف  أغبا  تػتٛع  ٟ  ايعةا ٞ  ٫ ايةص  ٜفهة

 ..ايٓكاف ٜػتشل ضبٛض إىل

 َةةا ٚاغةةتذًبت ايػةةُا٤ سذةة  شلةةا تفتكةةت ٚايغةةس ايٝةةّٛ أدٝةةاٍ

 ٚايطٚس١ٝ ايجكاف١ٝ غٝاقاتٗا ٚؾهٌ ب٘ ٚتأثطت ٚأسبت٘ اٯخط أعسٙ

ٛٸٕ ٚبايتةةايٞ ٚازبُايٝةة١   اسبةةني يف ..ٜطٜةةسٖا ايةةمت َعاٜرلٖةةا شلةةا نةة

 أقةةٌ ٫ سٝةةح َةةٔ اختًكٓاٖةةا ايةةمت أٖٚآَةةا ْةةطزز ْةةعاٍ َةةا ايةةصٟ

 .!فكطا٤ ٚعبٔ.. ثطا٤ ايػُٝٓا ..أق٬ً يٛدٛزٖا

ٔ  ازباظٟ. ز ٚتط٣  نةجرل  دعًةت  ايةمت  املآخةص  ايؿبٝهٞ إٔ َة

 ٔ ٔ  غةةًبًٝا َٛقفةاً  ٜتدةةصٕٚ ايٓةاؽ  َة  يف تطنٝةةعِٖ  اشل٦ٝة١  دٗةةاظ َة

ٞ  باملعطٚف ا٭َط ؾعرل٠ ٔ  ٚايٓٗة  ٚغةًٛى  تكةطفات  عًة٢  املٓهةط  عة

 ٜٴتفةةةل مل  خ٬فٝةةةًا فٝٗةةةا اسبهةةةِ ٜهةةةٕٛ قةةةس َػةةةا٥ٌ يف ايٓػةةةا٤

 عًٝ٘   

ٌ  أِٖ أَٛض ٖٓاى بُٝٓا ِ  ؛ َجة  ٚايفػةاز  ٚايطؾة٠ٛ  ٚايعٓة   ايظًة

ٟ  ايعٚض ٚؾٗاز٠ ٔ  سكةٛم  عًة٢  ٚايتعةس ٞ  ٚايطبةا   اٯخةطٜ ٌ  ٖٚة  َػةا٥



15 

 

 –1026  1022  
93 

ٔ  ٚمل سٴطَتٗةا   عًة٢  ايسٜٔ ؾسز  املةطأ٠ "عًٝٗةا.   خة٬فٷ  ٖٓةاى  ٜهة

 ."ا٭نع  اسبًك١ ٖٞ زا٥ًُا

 َةةٔ قطٜبةة١ خًٝذٝةة١ ستةة٢ أٚ  َايٝعٜةةا َجةةٌ اغةة١َٝ٬ بةة٬زٺ يف

ٞ  تأًنةس   ايؿةاضق١  إَاض٠ َجٌ عازاتٓا ٔ  عًة٢  ايذلنٝةع  إٔ ية  ا٭َةطٜ

 تػةةتسعٞ ايةةمت اٱؾةةها٫ت دبٓةة  يف نةةجرلًا ٜٴػةةاعس  ايتةةايٝني

 : عًٝٗا املندتً  ا٭َٛض يف اشل١٦ٝ دٗاظ تسخٌ

   يًٓـ٤. ايػ١ًُٝ ايك١ُٝٝ ايذلب١ٝ:  ا٭ٍٚ ا٭َط -

 عًةة٢ ٜػةةطٟ ايةةصٟ ايةةطاز  ايكةةٟٛ ايكةةإْٛ: ايجةةاْٞ ا٭َةةط -

 بايعسٍ. ازبُٝع

 اشل٦ٝةة١ ْظةةاّ إقةةساض اسبةةاضثٞ أْةة٘ يةةٝؼ َةةع   عًةةٞ. ٚأٚنةةض ز

 يٮغبا  ايتاي١ٝ: ازبسٜس

 ايكهةةاٜا َةةٔ ايعسٜةةس يف نةةبرل٠ دٗةةٛز شلةةا نةةإ اشل٦ٝةة١ •

إ٫  ٜٓهطٖةةةةا ٫ ايةةةةمت اجملتُعٝةةةة١ ٚا٭خ٬قٝةةةة١ ازبٓا٥ٝةةةة١

ٞ  اجملاٖط٠ يف ضاغ  أٚ َهابط  ايةمت  ٚا٭خطةا٤   باملعاقة

ٔ  أٚ أعها٥ٗا بع  َٔ اضتهبت ٔ  احملتػةبني  بعة   َة  َة

 ٚإقكةا٤  تُٗٝؿةٗا  سس اىل تكٌ ٫ ْازض٠ ٖٚٞ اشل١٦ٝ خاضز

 ٚامل٪غػةةةةةةات ايةةةةةةسٚا٥ط ٚنةةةةةةٌ.  ْٚؿةةةةةةاحٗا سٜٝٛتٗةةةةةةا

 ٚدبةةاٚظات أخطةةا٤ عٓةةسٖا ايعًُٝةة١ ٚاملطانةةع اسبهَٛٝةة١

 أخطا٤ يهٔ  اشل١٦ٝ َٔ سكٌ مما بهجرل أعظِ ٚفػاز

ٔ  نٴةدٺُت  اشل١٦ٝ ّ  بت٬بٝة   املُػةه١  ايًٝدلايٝة١  َة  اٱعة٬

 .ٜعكٛ  ْفؼ يف يغط 
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ٌ  دٗاظ ايٓظاّ ٖصا َع ٜكسض مل  •  دٗةاظ  اىل إغةٓاز  أٚ بةسٜ

 اشل٦ٝةة١ بةة٘ تكةةّٛ ناْةةت ايةةص٣ ٚايةةسٚض باملُٗةة١ ٜكةةّٛ آخةةط

 آزا  ؾةطح١  اىل شيةو  ٚإغةٓاز   سٝٓٗةا  يف ايٛقةا٥ع  يهب،

ٍ  َٔ نط ٷ فإْ٘ أخطٟ أدٗع٠ أٚ  ايككةرل  املةس٣  يف اشبٝةا

 شلةا  ا٭غاغ١ٝ بامل١ُٗ تكِ مل ا٭دٗع٠ ٖصٙ ٭ٕ  ٚاملتٛغ،

 إىل ذبتةاز  َُٗة١  شلةا  ٜػةٓس  فهٝ   املطًٛ  ايٛد٘ ع٢ً

 . ٚأخ٬قٞ ٚادتُاعٞ ٚفكٗٞ ؾطعٞ ٚإزضاى فِٗ

 ٚاٱضؾةةاز ايةةٛعظ ٚإغةةٓاز اشل٦ٝةة١ إيغةةا٤ ا٭ٚىل َةةٔ نةةإ •

ٞ  باملعطٚف ٚا٭َط ٔ  ٚايٓٗة ِ  املٓهةط  عة  إىل أعهةا٥ٗا  ٚنة

 ٚايكةب   ٚايهةب،  ايٓٝة١   تبٝٓةت  حاملا اٱغ١َٝ٬ ايؿ٪ٕٚ

 تةةٛفرلًا يًذٗةةس اختكاقةة٘ يف نةةٌ ا٭خةةط٣ ازبٗةةات إيةةٞ

 ٍ ٞ  اجملةاٖط٠  إٔ ا٫عتكةاز  َةع   ٚاملةا  ناْةت  ايةمت  باملعاقة

 ٚتكةةة  أبكةةةاضْا غةةةتعُٞ شلةةةا املٓٝةةةع ايػةةةس ٖةةةٞ اشل٦ٝةةة١

 ايتذع١٥ ٖصٙ أَا  ايكطٜ  يف ا٭ثط ْط٣ ٚغٛف َهادعٓا

 . !ٚضا٥ٗا َٔ فا٥س٠ ٫ ٚغ٤ٛ نٌٝ سؿ  فٗٞ

 اغةةتس٫ي١ٝ  َغايطةة١ املطةةرلٟ إىل إٔ ٖٓةةاى  َٓكةةٛض . ز ٚأؾةةاض

 أٚ َةةع اسبذةةر تكةةسِٜٚ ا٫غةةتس٫ٍ أثٓةةا٤ تػةةتدسّ َعطٚفةة١ َٓطكٝةة١

 ٖةةصٙ تكةةّٛ. (ايكةةـ ايطدةةٌ َغايطةة١) ٚتػةة٢ُ ؛ َعٝٓةة١ قهةة١ٝ نةةس

 يف ايهةةةع  ْكطةةة١ عًةةة٢ اسبذةةةاز أثٓةةةا٤ ايذلنٝةةةع عًةةة٢ املغايطةةة١

ِ  سذة١ ٚ َعطفة١  اشبكّٛ أنع  اختٝاض ع٢ً أٚ ايكه١ٝ ِ  ثة  اسبهة

 ايكٜٛةة١ اسبذةةر دباٖةةٌ ٜعةةين ٖةةصا.. ٚشيةةو عًةة٢ بٓةةا٤ٶ ايكهةة١ٝ عًةة٢
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 ذبكٝةةل غةةبٌٝ يف باملٛنةةٛ  املعطفةة١ٚ ايعًةةِ شات ا٭حةةطاف دباٖةةٌٚ

ٛ  ا٫ْتكةاض  ٖةصا  َجٌ إٔ ؾو ٫.. ٚا٫ْتكاض  ٚغةرل  َعٜة   اْتكةاض  ٖة

 ..سكٝكٞ

 ط سٝةةح اشل٦ٝةة١  دٗةةاظ َةةع اغةةتعًُت ايكةةـ ايطدةةٌ َغايطةة١

 مل بأخطا٤ باتٗاَٗا شيو ع٢ً ظٜسٚ ؛ أخطا٥ٗا بع  ع٢ً ايذلنٝع

 ايةمت  ايكهةاٜا  أنجةط  َٔ متاًَا بطا٤تٗا ايكها٤ أثبت بٌ.. تطتهبٗا

 ستةة٢ٚ غةةبتُدل َةةٔ عؿةةط اسبةةازٟ أسةةساخ َٓةةص.. ٚاٱعةة٬ّ أؾةةاعٗا

٘  َةا  ايفهط١ٜ ا٫دباٖات بع  َاضغت ايّٝٛ  ٚاٱثةاض٠  ايتعب٦ة١  ٜؿةب

ٕ  ٖصاٚ ؛ عًَُٛا املتسٜٓني نسٚ اشل١٦ٝ نس ٔ  َةع  نةٛ  َؿةاعط  ايةعَ

ٌ  يف.. ٚاشل٦ٝة١  دٗةاظ  نس غًب١ٝ ِ  مل ايػةٓٛات  ٖةصٙ  نة  أسةس  ٜةتهً

 ا٭شٖإ يف خًل مما اٱػباب١ٝ ٚدٗٛزٖا اشل١٦ٝ ضباغٔ عٔ به١ًُ

ٔ  َكٝتة١ ٚ ناسبة١  منط١ٝ قٛض٠ ٕ  اشل٦ٝة١  عة  ايٓٗاٜة١  يف ْتٝذتٗةا  نةا

ٔ  ازبٗةاظ  ٖصا ٜس غٌ ٌ  عة ّ  ..ايعُة  متاَةاً  اشل٦ٝة١  أيغة٢  ازبسٜةس  ايٓظةا

 ايمت ايهاضث١ٝ ا٭خطا٤ َٔ أْ٘ ْظطٙ يف.. ٚضٚح ب٬ ؾه٬ً دعًٗاٚ

 نطضٖا. آد٬ً أّ عاد٬ً اجملتُع غٝسضى

 أقةةةسضت٘ ا٭سةةةساخ دةةةطا٥ِ عةةةٔ نتةةةا  يف ٚأنةةةاف: قةةةطأت

 ناْةت  ؾةابني  عًة٢  قبهةت  اشل٦ٝة١  إٔ غًػةًتٗا  يف ايطٜةا   دطٜس٠

 أُْٗةةةا شيةةةوٚ ايطٜةةةا   أغةةةٛام أسةةةس يف غطٜةةة  بػةةةًٛى ٜكَٛةةةإ

ٔ  نؿةفا  أعة٬ٙ  ٚقة٬  إشاٚ ايػًِ  ٜكعسإ  أزاضاٖةا ٚ غةٛآتُٗا  عة

ّ  يف ..عًُٝٗةا  بةايكب   قاَت َباؾط٠ ؛ ايٓاؽ إىل  ٫ ازبسٜةس  ايٓظةا

ٌ  ..شيو فعٌ ي١٦ًٝٗ ؼبل ِ  ايؿةطح١  إىل نتابةاً  تهتة   إٔ بةس  ٫ بة  ثة
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 يف نةةبرل اجملطّ..ا٭َةةٌ عًةة٢ يتكةةب  اغةةتذابت إشا ايؿةةطح١ تةةأتٞ

ّ  تغٝرلٚ سكٌ َا تساضى  دٗةاظ  ايؿةطح١  دٗةاظ  ٜطافةل  حبٝةح  ايٓظةا

 اشل١٦ٝ.

     ٘  األملس  زؤٓ٘ اضتشسافٔ٘ يف ضلْٛ التيظلٔه اجلدٓلد هلٔٝل

 امليهس عً ّاليَٕ باملعسّف

ايطزٜعةإ صبُٛعة١ َةٔ املكذلسةات احملةسز٠ َةٔ        خايس. شنط ز

 َةةةٔ اسبةةةس أخةةةط٣ دٗةةة١ َٚةةةٔ دٗةةة١ َةةةٔ اشل٦ٝةةة١ زٚض أدةةةٌ تععٜةةةع 

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚشيو املٓشطف١ ايػًٛنٝات

 تعطٜفةةا ٚتعطٜفٗةةا يًُٓهةةطات( تكةةٓني) نةةٛز ٚنةةع ًٜةةعّ -1

ٌ  إدطا٥ٝا ٔ  يتةسخ ٕ  اشل٦ٝة١  اٖتُاَةات  نةُ  ٚانةش١  ٚتهةٛ

 اشب٬فٝةةةة١ ايكهةةةةاٜا اغةةةةتبعاز َةةةةع ازبُٝةةةةع  أشٖةةةةإ يف

 ٚعبةةةا٠٤ يًُةةةطأ٠ ايٛدةةة٘ غطةةةا٤ شيةةةو َٚةةةٔ نُٓهةةةطات

 ٜةةسخٌ فٗةةصا ٚدٗٗةةا؛ عًةة٢ املانٝةةاز ٚنُٝةة١ ايهتةة  

 املةطأ٠  ٬َبؼ تهٕٛإٔ  بؿطط ايؿدك١ٝ؛ اسبط١ٜ نُٔ

 .ا٫ستؿاّ َفّٗٛ ذبسٜس بعس ضبتؿ١ُ

ِ  خاقة١  بةعات  اشل١٦ٝ ضداٍ ٜطتسٟإٔ  -2  ايتعةطف  يػةٗٛي١  بٗة

 .دٝٛبِٗ ع٢ً تعًل بطاقات محٌ َع عًِٝٗ

 ٦ٖٝةة١ َهتةة  بهةةٌ ٜٴًشةةلإٔ  َكذلسةةٞ يةة  ٖٚةةصا اقةةذلح -3

 َةةٔ أفةةطازا ٜهةةِ ايكطٜةة١أٚ  املسٜٓةة١ ؾةةطح١ ٜتبةةع َهتةة 

ٕ  قةغرل  بعةسز  ٚإٕ املدةسضات   َٚهافش١ ايؿطح١  ٜكَٛةٛ

 .  بٛقت٘ َع٘ يًتعاٌَ اشل١٦ٝ زٚضٜات َٔ ايتبًٝ  اغت٬ّ بسٚض
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 َٛقةع  َٔ قطٜب١ ايؿطح١ زٚض١ٜ تهٕٛإٔ  ايبع  ٜط٣ قس -4

ٌ  ٫إٔ  عًة٢  ايبةت  يػطع١ اشل١٦ٝ زٚض١ٜ تٛادس ٍ  ٜتةسخ  ضدةا

 عةةٔ عةةطف ملةةا ْٗا٥ٝةةا ايهةةب،أٚ  ايكةةب  عًُٝةة١ يف اشل٦ٝةة١

 . أسٝاْا ازبُٗٛض َع ٚايعٓ  ايتػط  بعهِٗ

 َةةةٔ يهةةةجرل سةةة٬ً ٜهةةةٕٛ قةةةس املايٝةةة١ يًغطاَةةةات ايًذةةة٤ٛ -5

 ايعكٛبةةات ٚنةةصيو املٓشطفةة١ ٚايػةةًٛنٝات املؿةةه٬ت

ٕ  َٔ ايهجرلٜٔ غذلز  فٗصٙ ٚايػذٔ يًشذع ايبس١ًٜ  إتٝةا

 .َعس٫تٗا َٔ غٝدف  مما َٓشطف١ غًٛنٝات

 عًة٢  َطاقب١ بهاَرلات ٚا٭غٛام ايعا١َ ا٭َانٔ تعٜٚس -6

 َةةةةٔ يًشةةةةس شيةةةةو َةةةةٔ بٝٓةةةة١ عًةةةة٢ ازبُٗةةةةٛض ٜهةةةةٕٛإٔ 

ٔ  نةجرل  يف َطبةل  اٱدةطا٤  ٖصا. املٓشطف١ ايػًٛنٝات  َة

 .عَُٛا ازبطمي١ َعس٫ت اغبفا  عٓ٘ ْٚتر ايسٍٚ

 ا٫ٖتُةةةاّ بهةةةطٚض٠ عبسايػةةة٬ّ ز. َكةةةذلح ٚبؿةةةس٠ أ٩ٜةةةس -7

 ٚتفةط   ايؿبا  تٛتط َٔ ذبس َتٓٛع١ نٓؿاحات بايذلفٝ٘

 ٚأبعةةس اْؿةةطاسا أنجةةط ٚدبعًةةِٗ َفٝةةس ٖةةٛ مبةةا حاقةةاتِٗ

 َٓاغةةةب١ تطفٝٗٝةةة١ بةةةسا٥ٌ بتةةةٛفرل ٚشيةةةو ا٫عبةةةطاف؛ عةةةٔ

 .يًذٓػني

 ٚايعٓاٜةة١ ايؿةةعرل٠ ٖةةصٙ ايغاَةةسٟ إٔ إ ٗةةاض ْةةٛف. ٚأٚنةةشت ز

 متٝةةةع زلةةةات َةةةٔ ٖةةةٛ خاقةةة١ إزاض٠ ذبةةةت ٚدعًةةةٗا ٚتٓظُٝٗةةةا بٗةةةا

 .شلةا  زغتٛضًا ٚايػ١ٓ ايهتا  دعًت ايمت ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١

 ٚيف ن٤ٛ شيو:
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: ايهطميةة١ باٯٜةة١ ايهًُةة١ َعٓةة٢ بةةة اشل٦ٝةة١ تعُةةٌإٔ  ٫بةةس •

   .(ازباًٖني عٔ ٚأعط  بايعطف ٚأَط ايعفٛ خص)

 زٚضٖةةةا بتععٜةةةع ايصٖٓٝةةة١ قةةةٛضتٗا َةةةٔ تٴشػٸةةةٔإٔ  ٫ٚبةةةس •

 اسبةٛاض  ٚيغة١  ايطٝبة١  ايهًُة١  ٚإتبةا   اجملتُع يف اٱػبابٞ

 ..اٱػباب١ٝ

 يف أغاغةةٞ َهةةٕٛ أْٸٗةةا عًةة٢ املةةطأ٠ َةةع ايتعاَةةٌ ٚا٭ٖةةِ •

 سةةةل  شلةةةا َٚهفةةةٍٛ ْٚانةةةذ١   عكةةةٌ  ٚشلةةةا اجملتُةةةع 

 أْٸٗةا  أغةاؽ  عًة٢  ٚيٝؼٸ بةاسذلاّ َعٗا ٚايتعاٌَ ا٫ختٝاض 

 ..!..ايٓدا  ست٢ عٛض٠

ِ  فاٜع٠. ٚأؾاضت أ ٍ  بعة  إٔ  اسبطبٞ إىل أْ٘ ٚضغة  اشل٦ٝة١  ضدةا

ِ  املٓاط ايسٚض ٚأيبػٛا ايتكطف أغا٤ٚا  َٚهةاٜك١  ايؿةس٠  يبةاؽ  بٗة

 يف٦ةةة١ خكٛقةةةا ايعةةةاّ ايهةةةب، يف َٗةةةِ زٚضٖةةةِإٔ  املػةةةًُني؛ إ٫

 .ايؿبا 

 ا٫ْفةة٬تإىل  ٫ ْكةةٌ ستةة٢ َٗةةِ َطًةة  ا٭َةةٛض يف املٛاظْة١  إٕ

ّ  ْفػ٘ ْةٛفط  بايٛقتٚ ٔ  اجملتُةع  ٭فةطاز  اسةذلا ِ  ْٚهةُ ِ  شلة  سطٜةاتٗ

 . إْػاْٝتِٗ قبٌ زِٜٓٗ َٔ شلِ املُٓٛس١

إٔ  إ٫ ي٦ًٝٗةة١ املٗةةاّ بعةة  َةةٔ باٱعفةةا٤ ايكةةطاض قةةسٚض ضغةةِ

 َة٪ًٖني  أؾةدام إىل  ذبتةاز  َعًك١ ٫ظايت َٚٗاّ َػ٪ٚيٝات ٖٓاى

ٍ أٚ  اشل٦ٝة١  ضداٍ َٔ ناْٛا غٛا٤ بٗا ٜكَٕٛٛ ِ  ايؿةطح١  ضدةا  نًةٗ

 .غٛا٤
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 َٚطاسةةٌ خطةةٛات ٚٚنةةع ٚتكٓٝٓٗةةا شلةةِ املُٗةةات ذبسٜةةس املٗةةِ

 ٚ ٝفةة١ أضاز َةةٔ نةةٌ ٚيةةٝؼ ايتةةسضٜ  َةةع َؿةةه١ً نةةٌ ملٛادٗةة١

 .ثٛب٘ ٚتككرل سبٝت٘ بإعفا٤ عًٝٗا سكٌ

ٔ  شنةةا٤ ٜتطًةة  ايٓةةاؽ  َةةع ايتعاَةةٌ  ٚغةةطع١  تكةةطف ٚسػةة

 . ٚتسضٜ  تسضٜ  ثِ بس١ٜٗ

ٌ  نذٗةاظ  اشل١٦ٝ  ايكهةاٜا  يف خكٛقةا  ٚسهُة١  بكةُت  تعُة

 أسٝاْةا  اسبُاؽ ٜأخصٙ اشل١٦ٝ ضداٍ َٔ املتذٛيٕٛ اسبػاغ١؛ يهٔ

ٍ  إنةاف١  بعهِٗ. عٓس ٚازبٌٗ ٕ  باشل٦ٝة١  َةٛ فني  يةسخٛ  ٫ ٜػةتشكٛ

 يًُٗةةاّ ايفًةةذل٠ إعةةاز٠إىل  شلةةا؛ عبتةةاز  فأغةةا٤ٚا املُٗةة١ ٖةةصٙ ؾةةطف

 حبٝعة١  تطاعٞ ايمت ي١٦ًٝٗ امل١ُٗ ا٭زٚاض عٔ ٫ٚ ْغفٌ ا٭زا٤ ٚحطٜك١

 .صبتُعٓا

إٔ  ازبُٝةةع ٜةةط٣ اسبُةةٛز: أ٫ قةةاحل بةةٔ اهلل عبةةس. ز ٚتػةةا٤ٍ

ِ  عًٝٗةا  ْةل  ايمت اٱضؾازأٚ  اٱب٬  َػأي١ ٟ  ازبسٜةس  ايتٓظةٝ  ٚايةص

َ٘ٓ  ّ ٔ  َةج٬  ايؿةطح١  بةإب٬   اشل٦ٝة١  تكةٛ  ٖةصا إٔ  تةطاٙ  َٓهةط  أٟ عة

 دصضٜا. ٜتغرل مل اشل١٦ٝ ْؿاطأٚ إٔ  ايغُٛ  َٔ فٝ٘

ّ  سُٝٓةةا  ٚبةةسٚضٙ أٚنةةض إٔ اشل٦ٝةةة١    ٖٚةةةٛ ازبسٜةةس  بايةةةسٚض تكةةٛ

أٚ  يًةةةسٜٔ َٓافٝةةةا َةةةا تةةةطاٙ تطفةةةع غةةةٛف بايتأنٝةةةس فٗةةةٞ اٱبةةة٬ 

  بةاٱب٬   ب٘ تكّٛ أقبشت بايفعٌ ب٘ تكّٛ َا ناْت أٟ  ا٭خ٬م

ملةا   ايؿطح١ تكسٜل شيو ٜ٪نس َٚا  بعس ٜتغرل مل ا٭َطإٔ  مبع٢ٓ

 َةا  خ٬ف تط٣ ايؿطح١ ناْت ٚإٕ  شلا َا ٜطفع قبًتٕ إ شلا ٜطفع

ٌ أٚ  غرل َكبٍٛ أْ٘ اشل١٦ٝ َٔ إيٝٗا ٜطز  فٗٓةا  احملطَةات   يف ٫ ٜةسخ
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 ايؿةةطح١ يةةس٣ ايؿةةطع١ٝ اٱَهاْةةات َةةا َةةس٣  ٖٚةةٛ أٜهةةا تػةةا٩ٍ

 ايؿةةةطٜع١ نةةةٛاب، نةةةُٔ تةةةسخٌ ايةةةمت ا٭َةةةٛض َةةةٔ بعةةة  ملعطفةةة١

 .اٱغ١َٝ٬

 زضاغة١  إعساز ع٢ً ايعٌُ املطظٚقٞ ع٢ً أ١ُٖٝ ساط. ز ٚأنس

 ٚاغةتد٬م  ٚايكةٛٙ  ايهةع   ْكاط ذبسز ٭ٚنا  اشل١٦ٝ تؿدٝك١ٝ

 ٚايٓذاسةات  اٱػبابٝةات  عًة٢  ٜبٓة٢ إٔ  ازبٗةاظ  ٜػتطٝع ايمت ايٓتا٥ر

٘  ايةمت  ايهةع   ْكةاط  َٔ ٜٚتدًل ذبككت ايمت  َٛادٗة١  يف ٚنةعت

 .اجملتُع َٔ ؾطؼب١ أَاّ

ِ  ا٭غاغٞ ايٓظاّ  إ٫ عكٛبة١  ٫ٚ دطمية١  أ٫ عًة٢  ْةل  يًشهة

 يف املػةةتكط٠ ايكاْْٛٝةة١ املبةةاز٨ َةةٔ ٖٚةةصا.. ْظةةاَٞأٚ  ؾةةطعٞ بةةٓل

 يف ٚايعكةةا   ايتذةةطِٜ َةةاز٠  سكةةط َةةٔ ف٬بةةس . ازبعا٥ٝةة١ ا٭ْظُةة١

 .دطا٥ِ تعتدل ايمت ا٭عُاٍ مبكتهاٖا تتشسز ْظا١َٝ ْكٛم

 شلةا   املكةطض٠  ٚازبةعا٤ات  ايعكٛبةات  ٚبٝإ ازبطا٥ِ ٖصٙ إٜهاح

 ٔ  ايهةةةب، أدٗةةةع٠ ملُاضغةةات  املةةةٓظِ ٖةةةٛ ٚاملكةةساض  ايٓةةةٛ  سٝةةةح َةة

ِ  تهٕٛ ف٬ ازبٓا٥ٞ ٔ  َٓفهة١  مماضغةتٗ ّ  عة ٔ  .ايٓظةا ٔ  فةُٝه  َة

 ايةةمت احملظةةٛض٠ ٚا٭فعةةاٍ ٚازبةةطا٥ِ املدايفةةات َعطفةة١ شيةةو خةة٬ٍ

 عةةٔ اشل٦ٝةة١ عذةةعت َةةا ذبسٜةةسا ٖٚةةصا. ايكةةاْْٛٞ ا٭ثةةط عًٝٗةةا ٜذلتةة 

 .اجملتُع َٔ ؾطؼب١ َع َٛادٗات يف أٚقعٗا َا ٖٚصا تطتٝب٘

 تطتٝةةةة  يف دةةةةسا نةةةةبرل٠ فطقةةةة١ أنةةةةاعت اشل٦ٝةةةة١ سكٝكةةةة١

 َةع  نةبرل٠  دٓا٥ٞ نب، بػًط١ ايتُتع ع٢ً ٚإقطاضٖا أٚناعٗا 

ٔ  نةد١ُ  ضَاز١ٜ َػاس١ ِ  َة ٕ  أٚسةت  ٚاملدايفةات  ازبةطا٥  مجٝةع  بةأ
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 ابتةسا٤  ضبسز٠ غرل طبايفات يف امل٬سك١ حا١ً٥ ذبت اجملتُع أفطاز

 .ؾدك١ٝ ٚتكسٜطات ادتٗازات ع٢ً ٚتعتُس

 بةةاملعطٚف ا٭َةةط ٦ٖٝةة١ ٜطايةة  قةةطاضا أقةةسض ايؿةةٛض٣ صبًةةؼ

 املٝةةسإ؛ يف يًعةةاًَني إضؾةةازٟ زيٝةةٌ بٛنةةع املٓهةةط  عةةٔ ٚايٓٗةةٞ

 شلةةةا ايتكةةةسٟ اشل٦ٝةةة١ ضدةةةاٍ عًةةة٢ ػبةةة  ايةةةمت املٓهةةةطات يتشسٜةةةس

 َٓٗةةا ٜٓةةتر قةةس ايةةمت ايؿدكةة١ٝ تكةةسٜطاتِٗ َةةٔ يًشةةس ٚسكةةطٖا 

 .ايػًبٝات بع 

 اي٥٬شةةة١ بإقةةةساض اشل٦ٝةةة١ فٝةةة٘ ٜطايةةة  آخةةةطا قةةةطاضا ٚأقةةةسض

 .يتٓظُٝٗا ايتٓفٝص١ٜ

 اٱغةةة١َٝ٬ ايؿةةة٪ٕٚ ٚظاض٠ َةةةع ٜٚتكةةةاحع َٗةةةِ زٚض شلةةةا اشل٦ٝةةة١

ٔ  ٜعةعظ  ايٛظاض٠إىل  نُٗا.. ٚاٱضؾاز ٚايسع٠ٛ ٞ  زٚضٖةا  َة  ٖةصٙ  ٜٚٓٗة

 .ازبٗاظٜٔ بني ا٫ظزٚاد١ٝ

 ٜتُجٌ يف: املطًٛ  ايؿٗطاْٞ فرل٣ إٔ ايًٛا٤ ز.أَا 

 ايؿةةطح١ خكٛقةةا ا٭َٓٝةة١ ا٭دٗةةع٠ َٗةةاّ تٛقةةٝ  إعةةاز٠ •

ٔ ٚ ايةسٚضٜات ٚ  حبٝعةة١ َٓػةٛبٖٛا  ٜعةطف  حبٝةةح ايطةطم  أَة

 ايػابل. اشل١٦ٝ زٚض غٝا  يف َِٓٗ املتٛقعٚ عًُِٗ

 ايعاَةة١ ا٭َةةانٔ يف ايطادًةة١ ا٭َٓٝةة١ ايةةسٚضٜات تهجٝةة  •

 ذبسٜةةسٚ ايعاَةة١ اٯزا  َطاقبةة١ عًةة٢ تةةسضٜبِٗٚ ا٭غةةٛامٚ

  فٝٗا. ايهب، ايٛاد  املدايفات
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ٔ  ايسٚية١ إىل إٔ  املتٛدػةني ٚ اجملتُع حُأ١ْ • ٌ  ية  يف تتػةاٖ

 َةةٔ بهةةجرل أعُةةلٚ أٚغةةع ٖةةٞ ايةةمت ايؿةةعرل٠ ٖةةصٙ إقاَةة١

 ايعبةةةازات  أزا٤ٚ ا٭خةةة٬مٚ اٯزا  صبةةةاٍ يف ا٫ستػةةةا 

ٔ  أسةس  ٭ٟ تذلى ئ يهٓٗاٚ ٞ  َة  ا٭َٓٝة١  ا٭دٗةع٠  َٓػةٛب

 قُٝا ْفػ٘ ٜٓك إٔ  آخط سهَٛٞ دٗاظ أٟأٚ  اشل١٦ٝأٚ 

 ايكاْْٛٞ. ايٛ ٝفٞ تفٜٛه٘ سسٚز خاضز اٯخطٜٔ ع٢ً
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 الطسٓسٖ. عبدالسمحً. الْزق٘ السٜٔط٘: أ 

 ٚأنجةط   ايعطبٝة١  املٓطكة١  أظَات أنجط ٖٞ ايّٝٛ غٛضٜا أظ١َ

٘  ايعطبةٞ   ايطبٝع بعس خٝٛحٗا تؿابهت ايمت ايسٍٚ  ٜكةع   يسضدة

 ايةةمت ضٚغةةٝا ستةة٢ َٓفةةطزًا  سًةةٗا زٚيةةٞأٚ  إقًُٝةةٞ حةةطف أٟ عًةة٢

 .شيو يف تفًض مل اسبصض ايتسخٌ دطبت

 بؿةةاض ْظةةاّ يٛسؿةة١ٝ ْتٝذةة١ ايبساٜةة١ يف تعةةا ِ غةةٛضٜا قةةطا 

 ضٜةةاح يهةةٔ يًجةٛض٠   ا٭ٚىل ايكةةٝش١ َٓةص  ايعكةةٌ أبعةس  ممةةا ا٭غةس  

ٔ  اشبةٛف  سةادع  نػةطت  ايػٛضٜني  يف ضٚح بجت ايعطبٞ ايطبٝع  َة

ٔ  أسةس  ٜتٛقةع  مل ايمت ا٭١َٝٓ  ايسٚي١ ّ  ايعةاضفني  َة ٟ  بايٓظةا  ايػةٛض

 .ٜٴهػط إٔ

ٕ  غٛضٜا أ١ُٖٝ ٕ  قةطاض  دعًةت  ٱٜةطا  عةدل  بػةٛضٜا  ايتُػةو  إٜةطا

ٕ  ٚقةطضت  َكرلٟ  قطاض ا٭غس بؿاض ٍ  إٜةطا ٌ  بةص ٔ  متًةو  َةا  نة  َة

 غةةةٛضٜا عٓةةةس قُٝتٗةةةا تٓتٗةةةٞ ٫ ايةةةمت غةةةٛضٜا  عًةةة٢ اسبفةةةا  أدةةةٌ

ٕ  ٫غتجُاضات ميتس ا٭َط ٚيهٔ ٚسسٖا   سةع   ضأغةٗا  ٚعًة٢  إٜةطا

إىل  يٲَةسازات  تةأَني  غةٛضٜا  يف ايبكا٤ ٜهُٔ سٝح يبٓإ  يف اهلل

 .أٜهًا يًعطام ايؿطق١ٝ ٚاسبسٚز يبٓإ اهلل سع 



22

 –1026     106 

 ٌ  ايتةةةةسخٌ أٚضخ فكةةةس  ايٛاقةةةع   بٗةةةةصا ٜتةةةأثط  غةةةٛضٜا  َػةةةتكب

 أفغةةإ أغًةةبِٗ عةةس٠  دٓػةةٝات َةةٔ ؾةةٝع١ َكةةاتًني ٚدةةٛز اٱٜطاْةةٞ

ِ  طبطز زٕٚ سٌ ٜٛدس ٫ أفطٜك١ٝ  دٓػٝات َٚٔ ٚبانػتاْٝني  شلة

 ازبٓػةٝات  ملدتًة   أٜهةا  ميتةس  ا٭َةط  ٖةصا  املعاضى  تبٝسِٖ إٔ إ٫

 دٓػةةٝات  َةةٔ ٚأتةةت تطنٝةةا  عةةدل  ض٥ٝػةةٞ بؿةةهٌ زخًةةت ايةةمت

 .اٱضٖاب١ٝ اسبطنات ٚباقٞ زاعـ َع يتٓهٟٛ طبتًف١

 ا٭ض   عًةةة٢ غةةةٛضٜني ايغةةةرل املكةةةاتًني َػةةةت٣ٛ عًةةة٢ ٖةةةصا

ٟ  املهٕٛ ايجاْٞ املػت٣ٛ ٟ  ايهةطز ِ  شبًةل  ٜطُةض  ايةص ٘  إقًةٝ  َؿةاب

٘  ٚايصٟ ايعطام  يهطزغتإ  َعاضنة١  ًٜٚكة٢  ايغطبٝة١  ايكة٣ٛ  تسعُة

 بؿهٌ أَٓٗا ع٢ً ا٭نطاز اغتك٬ٍ ٜ٪ثط ايمت تطنٝا َٔ ؾسٜس٠

 .َباؾط

ٕ  فهةط٠  أٜها ٖٓاى ٟ  ايهةاْتٛ ٌ  عًة٢  ايعًةٛ ٟ   ايػةاس  ٚايةص

ٍ  عًة٢  ميتس ٌ  حةٛ ٔ  ايػةاس ٍ  َة  َةع  ٚاسبةسٚز  بسَؿةل  َةطٚضا  ايؿةُا

 َةع  اسبةسٚز إىل  ٚقة٫ٛ  اهلل  سةع   َع ممتس ايؿطٜإ ٱبكا٤ يبٓإ

 بؿةةهٌ ايطٚغةةٞ ايتةةسخٌ يةة٘ غةةع٢ املؿةةطٚ  ٖٚةةصا دٓٛبةةا  ا٭ضزٕ

 ٚفكةةةٌ أزيةةة  ضٜةةة  يف زميةةةٛغطايف يتغةةةٝرل ايػةةةعٞ عةةةدل َباؾةةةط 

 سًة   صباظضإىل  ٚق٫ٛ تطنٝا  َع اسبسٚز عٔ ايػٛض١ٜ املعاضن١

 .املؿطٚ  ٖصا يٝهتٌُ ا٭خرل٠

 ايػةةةةةٛضٟ  يًًُةةةةة  أَطٜهٝةةةةة١ ض٩ٜةةةةة١ ٚدةةةةةٛز عةةةةةسّ زٚيٝةةةةةا

 ٭ٕ َ٪ؾةةةطا ٚيهةةةٔ غةةةٛضٜا  يةةة٘ ٚقةةةًت ملةةةا غةةةببًا فكةةة، يٝػةةةت

 ٚتطنٝةةةةا ضٚغةةةةٝا َجةةةةٌ زٍٚ تطٜةةةةسٙ ملةةةةا أقةةةةط  غةةةةٝهٕٛ اسبةةةةٌ
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 ٚيهةةةةةٔ إٜةةةةةطإ ٭قةةةةةٍٛ ٚنٓةةةةةت أنةةةةةدل  بؿةةةةةهٌ ٚايػةةةةةعٛز١ٜ

 ْةةةطاٙ َٚةةةا ايطٚغةةةٞ  ايتةةةسخٌ بعةةةس أقةةةٌ ٚيهةةةٔ نةةةبرل تأثرلٖةةةا

 قٝةةةةازات يتكةةةةف١ٝ بايٓتٝذةةةة١ أز٣ إغةةةةطا٥ًٝٞ ضٚغةةةةٞ تٓػةةةةٝل َةةةةٔ

 .ايجٛضٟ ٚاسبطؽ اهلل سع  يف نبرل٠

  غةةةةٛضٜا َٚسْٝةةةة١ ٚسةةةةس٠ عًةةةة٢ يًشفةةةةا  ايػةةةةعٛزٟ املػةةةةع٢

 ٖٚةةةةٛ اٱقًُٝةةةةٞ  ا٭َةةةةٔ عًةةةة٢ يًشفا ةةةة١ ايٛسٝةةةةس ايػةةةةبٌٝ ٖةةةةٛ

 ايةةةةبذلٍٚ يف ايتةةةةسْٞ زفةةةةعإشا  إ٫  يةةةة٘ غةةةةبٌٝ ٫ٚ قةةةةع  َػةةةةع٢

 غٝاغةةةةٞ سبةةةةٌ ايةةةةسفع يف ايػةةةةعٛز١ٜ ايدلامجاتٝةةةة١ َةةةةع ايطٚغةةةةٞ 

 ّ(1514) يف ا٭ظَةةةة١ ْٗاٜةةةة١ ٚيهةةةةٔ غرلٖةةةةا  أٚ 5 دٓٝةةةة  َةةةةٔ

 قةةةس ازبٗةةةٛز إيٝةةة٘ تكةةةٌ قةةةس َةةةا ٚأفهةةةٌ  ْظةةةطٟ يف َػةةةتشٌٝ

 املػةةةةاعسات ٚٚقةةةةٍٛ ازببٗةةةةات بعةةةة  يف ايكتةةةةاٍ ٚقةةةة  ٜهةةةةٕٛ

 ٫ ا٭ظَةةةة١ ٱزاض٠ دٗةةةةٛزٶا ا٭دةةةةٛا٤ تؿةةةةٗس سٝةةةةح أخةةةةط٣  ملٓةةةةاحل

 ايعةةةاّ ْٗاٜةةة١ ا٭بةةةٝ  يًبٝةةةت ايكةةةازّ إٔ ؾةةةو ٚبةةة٬  ا٭ظَةةة١ سةةةٌ

 ضٚغٝا. يف اسبػِ يف َ٪ثطا ٜهٕٛ" قس"

 تطنٝةةةا عًةةة٢ َباؾةةةط أَةةةين أثةةةط يةةة٘ غةةةٝهٕٛ ا٭ظَةةة١ بكةةةا٤

 ايعةةةةطام يف ايؿةةةةعيب اسبؿةةةةس ظبةةةةاح إٔ نُةةةةا  ٚيبٓةةةةإ ٚا٭ضزٕ

 يف ايجةةةٛضٟ اسبةةةطؽ غةةةطٚض َةةةٔ ٜعٜةةةس ٚقةةةس غةةةٛضٜا  عًةةة٢ غةةةٝ٪ثط

 غةةةةعٛزٟ تكةةةةاض  أٟ أخةةةةرلا غةةةةٛضٜا  ايعػةةةةهطٟ اسبػةةةةِ قةةةةسض٠

 ٚإٕ غٝاغةةةةة١ٝ  سبًةةةةةٍٛ ايةةةةةسفع يف بةةةةة٬ ؾةةةةةو غٝػةةةةةِٗ إٜطاْةةةةةٞ

 .بعس أدٛا٥ٗا تتشكل مل ٖصٙ ايتكاض  سبظ١ ناْت
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  :الشَساىٕ. ضعد اللْاٛ د.التعكٔب األّل 

ٔ ٚ تعةس  مل غةٛضٜا  إٔ ايكٍٛ َٔ بس ٫ ايبسا١ٜ يف  غةٛضٜا  تعةٛز  ية

ِ  ٖٚةصا  ض٥ٝؼ بػب  شيوٚ عطفٓاٖا ايمت ٞ  اسبهة  ايفاغةس  ايطةا٥ف

 .ايفاؾٌٚ

 اسبط  ٖصٙ يف( َباؾط غرل بططٜلأٚ  َباؾط٠) ايفاع١ً ايك٣ٛ

 : ٖٞ (بايٛناي١ سطٚ  عس٠ ٖٞ اسبكٝك١ يف)

 . ؼبتهط ايصٟ ايٓظاّ -

ٔ  احملاضبة١ ٚ ايهعٝف١ املعتسي١ املعاضن١ - ّ  َة  سًفةا٩ٙ ٚ ايٓظةا

 أخط٣. د١ٗ َٔ اٱضٖا ٚ ايتططف َٓظُات َٔٚ د١ٗ َٔ

 . اٱٜطإْٝٛ -

 ايطٚؽ. -

ٕ  سةع  ) اٱضٖةا   َٓظُات - ـ ٚ ايؿةٝطا  املًٝٝؿةٝات ٚ زاعة

 .(ايطا٥ف١ٝ

 . تطنٝا -

 ايغط . -

 ايعطب١ٝ. اشبًٝر زٍٚٚ املًُه١ -

 ٖةةةٛ املتةةةٛاح٧ٚ املتةةةآَط ايهةةةبابٞ ايغةةةط  َٛقةةة  إٔ ضأٜةةةٞ يف

 ايؿةةةع  َٓةةة٘ ٜعةةةاْٞ ايةةةصٟ ٚاشلةةةٛإ اشبةةةص٫ٕ يف ايةةةط٥ٝؼ ايػةةةب 

ٞ ٚ املٝساْٞ ايهع ٚ املػتهع   ايػٛضٟ ٟ  ايكتةاي ٞ  ايةص ٘  تعةاْ  َٓة

 املعتسي١. ايػٝاغ١ٝ املعاضن١
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 ٱْكةةةاش اْتٗعٖٚةةةا ايفطقةةة١ اٱٜطاْٝةةةٕٛٚ ايةةةطٚؽ ضأ٣ عٓةةةسَا

 زعُةةةٛاٚ املعطنةةة١  ٚاٱٜطاْٝةةةٕٛ ايةةةطٚؽ املتٗايةةةو.. زخةةةٌ ايٓظةةةاّ

 يٝٓٗهةةٛا ايطةةطفني َةةٔ اٱضٖةةا  ملٓظُةةات اجملةةاٍ أتةةاسٛاٚ ايٓظةةاّ

 .املعتسي١ املعاضن١ قٛات

ٔ  غةٛضٜا  يف يًٛنةةع احملتًُة١  ايػةٝٓاضٜٖٛات  ٚ  تأخةةصإٔ  ميهة

 : اٯت١ٝ املػاضات أسس

٘  ٖٛ َا ع٢ً ايٛنع بكا٤  -  غةٛضٜا  تبكة٢  ستة٢  يػةٓٛات  عًٝة

 َةةط٠ ايٓٗةةٛ  عًةة٢ قةةازض٠ غةةرلٚ َفههةة١ٚ فاؾةة١ً زٚيةة١

 اسباي١ٝ. باملعطٝات استُا٫ ا٭نجط ايػٝٓاضٜٛ ٖٛٚ أخط٣

 عةةةسا َةةةا ايٛنةةع  عًةةة٢ غةةةٝططت٘ إعةةاز٠ ٚ ايٓظةةةاّ اْتكةةاض  -

 امل٬ٜةةةني غةةةٝبك٢ٚ ٚاضز استُةةةاٍ ٖةةةٛٚ ايهطزٜةةة١ املٓطكةةة١

 ح١ًٜٛ. يػٓٛات َؿطزٜٔ

ٛ ٚ املعتسية١  املعاضن١ اْتكاض - ٍ  ٖة  بعةس  دةسا  نةعٝ   استُةا

 ايػٝاغةةةة١ٝ ٚ املعٜٓٛةةةة١  قٛتٗةةةةا  فتةةةةت ٚ ايغةةةةط   خةةةةصشلا إٔ 

 املٝسا١ْٝ.ٚ

ٞ  يًتغةٝرل  حطٜةل  خاضحة١  ٚنةع ٚ املفاٚنةات  ظباح -  ايػٝاغة

  ايسٚي١ٝ. ايك٣ٛ بتٛافل َؿطٚط استُاٍ ٖصاٚ

 َٓظُةةةات بةةةني اٱضازات قةةةطا  غٝػةةةتُط ايكازَةةة١ ايفةةةذل٠ يف

ـ  تكف١ٝ ٜتِ مل َا يػٓٛات ْفػٗا اٱضٖا  ـ ٚ ايٓكةط٠ ٚ زاعة  دةٝ

 شيةةو غةةٝعسٚ ايؿةةٝع١ٝ ايطا٥فٝةة١ يًُٓظُةةات ازبةةٛ فػةةٝدًٛ ايؿةةاّ
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ٕ  اْتكةةاضا  ّ  غةةٝبك٢ ٚ يًةةطٚؽ  ٚ ٱٜةةطا  ايةةةطٚؽ ٜةةس  يف زَٝةة١  ايٓظةةا

 ًَٚٝٝؿٝاتٗا. إضٖابٗاٚ إٜطإٚ

 تسخًةةةةٗا ملٕ إٚ اسبةةةةط  زخًةةةةتٕ إ قةةةةع  تطنٝةةةةا َٛقةةةة 

 تهةةٜٛٔ يف سكٗةةِ ا٭نةةطاز َةةٓض عبةةٛ ايغةةط  ادبةة٘إشا  خكٛقةةا

   ايعطام.ٚ غٛضٜا يف ا٭نطاز تٛسٝس خ٬ٍ َٔ زٚيتِٗ

 ايعكةةةةةٌ َٓتذةةةةةات َةةةةةٔ خًةةةةةٝ، ٖةةةةةٛ غةةةةةٛضٜا يف ػبةةةةةطٟ َةةةةةا

 : ايعطب١ٝ املٓطك١ عبٛ ايغطبٞ ا٫غذلاتٝذٞ

  اي٬خ٬ق١. ايفٛن٢ -

   ايفاؾ١ً. نسٍٚ َػاضات يف ايسٍٚ ٚنع -

 .regime change ايٓظِ تغٝرل -

 ازبسٜس. ا٭ٚغ، ايؿطم -

  إغطا٥ٌٝ. أَٔٚ اٱغطا٥ًٝٞ ا٫غذلاتٝذٞ بايتفٛم ا٫يتعاّ -

  قا١ُ٥. ايػين اٱغ٬َٞ ايعطبٞ يًذػس ٜكّٛ ٫ -

 إٜطإ.ٚ إغطا٥ٌٝ!( ْٜٛٚتني) إقًُٝٝتني قٛتني َٔ بأؽ ٫ -

 املةصٖ  ) َطةٛا   َػةٝؼ  زٜةين  َصٖ  َٔ أٜها بأؽ ٫ ٚ -

 يسٜةةةةة٘ ايةةةةةصٟ( ايؿةةةةةٝعٞ أقةةةةةٍٛ ٫ٚ ايؿةةةةةعٛبٞ ايكةةةةةفٟٛ

 َةةع تاضؽبٝةةا نةةإ فٗةةٛ ايغةةط  َةةع يًتعةةاٜـ ا٫غةةتعساز

   املػًُني.ٚ ايعط  أعسا٤

ٕ  نعفا٤ ايػ١ٓ ايعط  عبٔ أْٓا اسبكٝك١ٝ ا٫ؾهاي١ٝ  َتفطقةٛ

 اٱقًُٝٝةة١ ايكةة٣ٛ َةةٛاظٜٔ غةةًِ أغةةفٌ يف عبةةٔٚ ي٬خةةذلام قةةابًٕٛٚ

 .أق٬ً ايػًِ ع٢ً ْهٕٛ ٫ قس عبٔ بٌ ٚايسٚي١ٝ
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 فاٱسبةاط  دةسا  خطةرل٠  ا٭َٓٝة١ ٚ ازبٝٛغٝاغة١ٝ  ا٫ْعهاغات

 تةةسَرلإىل  ٜةة٪زٟٚ ٜطتةةس قةةس ايعطبٝةة١ ايؿةةعٛ  تعاْٝةة٘ ايةةصٟ اشلةةٛإٚ

 يًؿةةةعٛض نٓتٝذةةة١ ٜتٓةةةا٢َ قةةةس َةةةسَط فهةةةط خةةة٬ٍ َةةةٔ ايةةةصات

 .اشلعمي١ٚ با٫ْهػاض

 سةةطاى َةةٔ بةةس ٫ عًٝٓةةا ا٫ْعهاغةةات ٖةةصٙ بعةة  يتفةةازٟ ٚ

   ا٭قعس٠. نٌ ع٢ً خاضدٞٚ زاخًٞ

 ايػٝاغةةةٞ اسبةةةطاىٚ اسبةةةعّ عاقةةةف١إٔ  نٝةةة  ضأٜٓةةةا يكةةةس

 اٱسػةةةةةاؽٚ ايةةةةةطٚح يٓةةةةةا أعةةةةةازٚ اْعؿةةةةةٓا املًُهةةةةة١ يف ازبسٜةةةةةس

 ايػٝاغةةةةةةةةةةٞ املؿةةةةةةةةةةٗس يف ايفاعةةةةةةةةةةٌ باسبهةةةةةةةةةةٛضٚ بايكُٝةةةةةةةةةة١

 ايسٚيٞ.ٚ اٱقًُٝٞ ازبٝٛغٝاغٞٚ

 ايفعةةةةٌ ضز َةةةةٔٚ دٝةةةةسا احملػةةةةٛب١ ا٫غةةةةتباقٝات َةةةةٔ بةةةةس ٫

 ايتشايفةةةةةةات تععٜةةةةةةع َةةةةةةٔ بةةةةةةس ٫ٚ أٜهةةةةةةا  احملػةةةةةةٛ  ايكةةةةةةٟٛ

 عػةةةةهط١ٜ قةةةةٓاع١ ٫َةةةةت٬ى اسبجٝةةةةح ايػةةةةعٞٚ اغةةةةتساَتٗا ٚ

   َتكس١َ. ْٛع١ٝ

 أخطةةةةةةطٚ أٖةةةةةةِ َةةةةةةٔإٔ  ايكةةةةةةٍٛ َةةةةةةٔ بةةةةةةس ٫ اشبتةةةةةةاّ يف ٚ

 يف ا٭سةةةةساخ اغةةةةتُطتإشا  ذبةةةةسخإٔ  ميهةةةةٔ ايةةةةمت ايتةةةةساعٝات

 َةةةةةٔ نةةةةةٌ يف ا٭ٚنةةةةةا  إٜةةةةةطإ تػةةةةةتغٌإٔ  اسبايٝةةةةة١ َػةةةةةاضاتٗا

 َتفههةةةةةةةتني ايةةةةةةةسٚيتإ تػةةةةةةةتُط يهةةةةةةةٞ ايعةةةةةةةطامٚ غةةةةةةةٛضٜا

 املباؾةةةةط٠ غةةةةرل اٱٜطاْٝةةةة١ اشلُٝٓةةةة١ ٚذبةةةةت باغةةةةتُطاض نةةةةعٝفتنيٚ

 . يًًُُه١ َٓاٖ  غٝاغٞ حا٥فٞ سً  يف
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 حبريٖ. حطاو. التعكٔب الجاىٕ: و 

 تهٕٛإٔ  بسٕٚ اشباَؼ عاَ٘ زخٌ غٛضٜا يف ايسا٥ط ايكطا 

ٔ  حةطف  ٭ٟ سكٝكٝة١  َهاغ أٟ  ٖٓاى ٍ  ايٓةعا   أحةطاف  َة  ٚذبةٛ

 يًسٚيةة١ ا٭غاغةة١ٝ ايبٓٝةة١ زَةةطت اغةةتٓعاف١ٝ سةةط إىل  ايكةةطا  ٖةةصا

 مبدتًةةة  ايػةةةٛضٜني فكةةة، يةةةٝؼ يتؿةةةٌُ ايٓةةةعا  زا٥ةةةط٠ ٚاتػةةةعت

 ٚايةةمت ٚأدٓبٝةة١  إقًُٝٝةة١ زٍٚ زخةةٍٛ ْةةط٣ هةةاأٜ ٚيهةةٔ حةةٛا٥فِٗ

ٞ  أْ٘ ٫ ٜبسٚ ايصٟ ايكطا  ٖصا ادباٙ تػٝطط ع٢ً أقبشت  غةٝٓتٗ

 املٓطكة١  أسةساخ  يف ض٥ةٝؼ  ٫عة   ناْت غٛضٜا ح١ًٜٛ يعكٛز. قطٜبا

ٕ  ٚزا٥ُةا  زبرلاْٗةا  ايساخ١ًٝ ايكطاعات يف خكٛقا  تةأثرل  شلةا  نةا

ٟ  ايتةأثرل  اسباي١ٝ املطس١ً يف. ا٭سساخ ٖصٙ صبط٣ ع٢ً قٟٛ  ايػةٛض

 متاَةةةا زٚضٙ اْعهةةةؼ ٚيهةةةٔ َٚةةة٪ثط  َٛدةةةٛز َةةةاظاٍ املٓطكةةة١ يف

 بػةةب  ايعةةامل يف املٓتؿةةط٠ ايفٛنةة٢ َكةةسض غةةٛضٜا أقةةبشت سٝةةح

 دبٗةةةات ٚقةةةعٛز ٚايتةةةسَرل ايكتةةةٌ َةةةٔ اشلةةةاضبني اي٬دةةة٦ني ٬َٜةةةني

 إيٝٗةةا ايعةةامل َتطةةطفني دبةةص  ايةةمت ٚايٓكةةط٠ زاعةةـ َجةةٌ إضٖابٝةة١

ٍ  ايػة٬ح  يتٗطٜة   َٚكةسض نةبرل   إضٖابٗةا  ٚتكسض  ٚايبؿةط  ٚا٭َةٛا

 املٓطكةةة١ زٍٚ عًةةة٢ تةةة٪ثط ا٫نةةةططابات َةةةٔ َػةةةتٓكعإىل  ٚذبٛيةةةت

 ايكطا  إْٗا٤ نطٚض٠ ٖٚٛ ٚاقع بًٛضت اسبكا٥ل ٖصٙ. أمجع ٚايعامل

 . ممهٔ ٚقت أغط  يف ايسا٥ط

إٔ  قٓاعةة١ عًةة٢ أقةةبشت املعٓٝةة١ ايةةسٍٚ مجٝةةعإٔ  ْةةط٣ ايٝةةّٛ

ٔ  ايكةطا   ٖصا إْٗا٤  فعاية١  اْتكايٝة١  غةًط١  ٚدةٛز  نةطٚض٠  يف ٜهُة

ٌ  بعةس  اسبط  إْٗا٤ تهُٔ  غةٝطط٠  ٫ٚغةذلدا   ا٭غةس   بؿةاض  ضسٝة
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ٟ  ايٛدةٛز  ٚإْٗا٤ أضانٝٗا ع٢ً ايسٚي١ ٔ  غةٛا٤  ا٭دةٓيب  ايعػةهط  َة

 إعُةةاض إعةةاز٠ يف ٚايبةةس٤ َػةةًش١  ًَٚٝٝؿةةٝات افةةطازأٚ  زٍٚ قبةةٌ

 بٗا. سبل ايصٟ اشلا٥ٌ ايسَاض َٔ غٛضٜا

 يعةةسّ َػةةتش١ًٝ نُُٗةة١ ايٝةةّٛ يٓةةا تبةةسٚ ذبةةسٜات صبُٛعةة١

 ٚبةصيو  ايسٚض؛ بٗصا تكّٛإٔ  تػتطٝع غٛض١ٜ غٝاغ١ٝ ق٣ٛأٟ  ٚدٛز

 ٱْٗةا٤  ا٭فةل  يف نة٤ٛ أٟ  ٫ ْةط٣  ٭ْٓةا  قاط؛ أقبض غٛضٜا َػتكبٌ

 ايػةٛض١ٜ  ا٭حةطاف  بةني  َؿذلى تفاِٖ س٫ ٜٛد ٭ْ٘ ايسا٥ط٠ اسبط 

 ٖٚٓةةةاى ٚأٖةةةسافِٗ تٛدٗةةةاتِٗ يف ايؿةةةسٜس ي٬خةةةت٬ف ايػٝاغةةة١ٝ؛

 يف املؿةةاضن١ اٱقًُٝٝةة١ ايةةسٍٚ َٛاقةة  يف نةةبرل أٜهةةا  اخةةت٬ف

ٌ  ايهةدل٣  ٚايكة٣ٛ  ٚايػةعٛز١ٜ  ٚتطنٝا طإٜإ َجٌ ايٓعا   ضٚغةٝا  َجة

 قةة٣ٛ تظٗةةطإىل إٔ  ايٓةةعا  اغةةتُطاض عًةة٢ غةةٝ٪نس ممةةا ٚأَطٜهةةا

 فةةةط  عًةةة٢ ايكةةةسض٠ يةةةسٜٗا تهةةةٕٛ غةةةٛض١ٜ عػةةةهط١ٜ غٝاغةةة١ٝ

 َةةٔ ٫بةةس أعةةع٫ ٜةةأتٞ يةةٔ غةةٛضٜا يف ايػةة٬ّ ستةة٢ ٭ْةة٘ غٝاغةةتٗا

 .بايك٠ٛ فطن٘

 املسٖ. ضامل. التعكٔب الجالح: و 

ٔ  َةا  ع٢ً ايتعكٝ  غأساٍٚ ٟ  أٚضزٙ أ. عبةسايطمح ٔ  ايططٜةط  َة

 ايكةةطا  ٖةةصا يف املتساخًةة١ ٚايكةة٣ٛ غةةٛضٜا يف ايكةةطا  بةةس٤ سٝةةح

 املؿةةطم خاقةة١ٚ املٓطكةة١ عًةة٢ ا٭َةةينٚ ازبٝٛغٝاغةةٞ شيةةو تةةأثرلٚ

 .ايعطبٞ

ٞ  َع ٔ  َةع  اتفةل  أْة ٘  عًة٢  أ. عبةسايطمح  اسبانةط  ايٛقةت  يف أْة

 َةةا عًةة٢ أْةة٘ إ٫  سةةٌ ازػبةةإ َةةٔ ٚاسةةس حةةطف ٜةةتُهٔإٔ  ٜكةةع 
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ٟ  املػةطح  يف ايفةاعًتني  ايةسٚيتني  بةني  اتفةام  ؾب٘ ٖٓاى ٜبسٚ  ايػةٛض

ِ  عًة٢ ( ضٚغةٝا ٚ أَطٜها)  يف بةسأ  فكةس  ايكةطا   أَةا  غةٛضٜا   تكػةٝ

 سةةع  عًةة٢ ا٭غةةس سةةافظ اغةةتٛىل عٓةةسَا ايػةةبعٝٓٝات َٓةةص غةةٛضٜا

ٞ  غطةا٤ إىل  ٚسسٟٚ قَٛٞ سع  َٔ ٚسٛي٘ ايبعح ِ  نطتةْٛ  يتٓظةٝ

 ايػةةةًط١ بةةةني ايتكةةةازّ ٚأقةةةبض ايٛنةةةع غةةةا٤ ثةةةِ عةةةا٥ًٞ  حةةةا٥فٞ

 ا٫بةةٔ  يٮغةةس ا٭  ا٭غةةس تٛضٜةةح بعةةس َٚتٛقعةةا ضبتُةةا ٚايؿةةع 

 ٚأقةةبشت ايػةةٛضٜني  عٝةةٕٛ يف ازبُٗٛضٜةة١ ؾةةطع١ٝ غةةكطت سٝةةح

 املكةةةاحل  تطبطٗةةةا عكةةةابات صبُٛعةةة١ قبةةةٌ َةةةٔ ذبهةةةِ ايسٚيةةة١

ٔ  يف شيةو  ٚ ٗةط  ايٓةاؽ   عًة٢  اٱتةاٚات  ٚتأخةص   ستة٢  تةسضػبٝا  ايعًة

 .  ايػٛضٜني غرل يًعٚاض

 ضأ٣ فطقةةة١ صبةةطز  ناْةةت  فكةةس  ايعطبةةةٞ ايطبٝةةع  َػةةأي١  أَةةا 

 أقةةبشت اشباضدٝةة١ ٚايكةة٣ٛ ايعةةاّ ايةةطأٟإٔ  خ٬شلةةا َةةٔ ايػةةٛضٜٕٛ

 . ثٛضتِٗ يتفِٗ َٗٝأ٠

ٔ  غةٛضٜا  أظ١َ تعس ٚايّٝٛ ٞ  املؿةطم  يف ا٭ظَةات  أعكةس  َة  ايعطبة

 بةةا٭ض   تػةة٣ٛ َٚةةسٕ تٴعٖةةل ٚأضٚاح تػةةٌٝ زَةةا٤ فٗٓةةاى املةةأظّٚ

 تطاية   ايةمت  املععَٛة١  اشب٬فة١  زٚي١ فُٔ ٚأث١ٝٓ  حا٥ف١ٝ ْٚعاعات

 بإسٝا٤ ؼبًِ فاضغٞ ٚقٝٗا َٓتظطٙ أَاَ٘إىل  شلا  ازبُٝع مبباٜع١

 قبةةٌ َةةٔ َسعَٛةة١ٚ قةةاعس٠ نطزٜةة١ قةة٣ٛ  ٚايغةةابط٠ إَدلاحٛضتٝةة٘

 يهةةٌ َهةةإ نةةٌ يف ٚثةةا٥طٕٚ  نةةا٥ع ٚحةةٔ عةةٔ تبشةةح ايغةةط 

 ِ  ؾةةةعبٗا قتًةةةت ٚ املةةة١ فاغةةةس٠ سهَٛةة١  شيةةةو ٚفةةةٛم يةةة٬ٝٙ  َةةٓٗ

 .  املتفذط٠ بايدلاٌَٝ َسْٗا ٚقكفت ٚؾطزت٘



15 

 

 –1026  1022  
115 

 ٘الطين اسزٍاب ذزٓع: 

ٍ  َا تبشةح  عاز٠ ٔ  ايهةدل٣  ايةسٚ ٌ  أضازتإشا  شضٜعة١  عة  ايتةسخ

ٕ  يف ٞ  ايةةطأٟ ت٦ٝٗة١  بٗةةسف َةا  َهةا ٞ  ايعةامل   يةة٘ ربطة،  ملةةا ٚاحملًة

 ناْةةت نُةةا  اٱضٖةةا  غةةٛضٜا يف ايعظُةة٢ ايكةة٣ٛ تةةسخٌ شضٜعةة١ٚ

 سٝةح  ايؿاٌَ  ايسَاض أغًش١ تسَرل ٖٞ ايعطام ع٢ً اسبط  شضٜع١

 أسػةةٓت ٚقةةس. دةةسًا ٚخطةةرل َطةةاحٞ َكةةطًض" اٱضٖةةا " أقةةبض

 سٝةح  ايػةين   اٱضٖا  شضٜع١ يعب١ ٚضٚغٝا ٚإٜطإ املتشس٠ اي٫ٜٛات

 أَطٜهٝةة١ ٚايفهةةط٠  يًغةةط  املعةةازٟ ايٛدةة٘ إ ٗةةاض َةةٔ متهٓةةٛا

 يبٓةةا٤ اٱٜطاْةةٞ املػةةع٢ َةةع تٛافكةةت ٚيهٓٗةةا با٭غةةاؽ إغةةطا١ًٝٝ٥

 ايؿةةةٝع١ٝ  ا٭قًٝةةةات خةةة٬ٍ َةةةٔ ايعةةةط  سػةةةا  عًةةة٢ إَدلاحٛضٜةةة١

 .اسبٝةا٠  قٝةس  عًة٢  ا٭غس ْظاّ إبكا٤ بٗسف ضٚغٝا تًكفتٗا ٚنصيو

 ايعطبٝةة١  ا٭َةة١ عًةة٢ سةةط  اسبكٝكةة١ يف ٖةةٛ ايػةة١ٓ عًةة٢ فةةاسبط 

 ايعُةةٛز ٖةةٛ نأَةة١ ٚيةةٝؼ نُةةصٖ  ٜكةةاتًٕٛ ايػةة١ٓ ايعةةط  ٚدعةةٌ

 .  ايعطب١ٝ ايبًسإ تكػِٝ ملؿطٚ  ا٭غاؽ

 الطْزٓ٘ لألشم٘ ّاألمئ٘ اجلْٔضٔاضٔ٘ االىعهاضات: 

ٟ  ايؿةةع  أثبةةت  ٚنةةس  بةة٬زٙ ٚسةةس٠ َةةع  أْةة٘ تاضؽبٝةةا ايػةةٛض

 ايفطْػةةةٞ ا٫غةةةتعُاض سهةةةِ أثٓةةةا٤ َةةةا سةةةسخ ٚايةةةسيٌٝ ايتكػةةةِٝ 

 ا٭غًبٝةةة١ عةةةٔ ٚايةةةسضٚظ ايعًةةةٜٛني فكةةةٌ ايفطْػةةةٕٝٛ سةةةاٍٚ سُٝٓةةةا

 ايتٛدةةة٘ شيةةةو ٚايػةةة١ٓ ٚايةةةسضٚظ ايعًٜٛةةةٕٛ ٚضفةةة  ايػةةة١ٝٓ ايعطبٝةةة١

 َٚكةط  َٓبةع  غةٛض١ٜ  ٚناْت. ايفطْػٞ املػتعُط عٔ ضغُا ٚتٛسسٚا

 ايعطبٝةةة١  ٚايٛسسٜٚةةة١ ايتشطضٜةةة١ ايكَٛٝةةة١ اسبطنةةةات َةةةٔ ايعسٜةةةس
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 ضغةةِ بإعةةاز٠ ؾةةو بةة٬ ٜٓةةصض ايٝةةّٛ ايػةة٧ٝ ايػةةٛضٟ ايٛاقةةع ٚيهةةٔ

 زضظٟ) نٝاْةات  أضبةع  عٔ ٜكٌ ٫ سايٝا املتساٍٚٚ .ايػٛض١ٜ يًداضح١

ٟ   ٚازبٓٛ  يف ٞ  عًةٛ ٌ  عًة٢  ؾةٝع ٕ  ٚسةسٚز  ايػةاس ٔ  ٚدةع٤  يبٓةا  َة

ٕ   ٚايؿطقٞ ايؿُاٍ يف نطزٟ نٝإٚ غٛضٜا  ٚغ،  غةين  نٝةا

 ا٭ظَةةة١ يف ٚاي٬عبةةةٕٛ(. ايؿةةةُاٍ َةةةٔ دةةةع٤ٚ ٚايؿةةةطم ايٛغةةة، يف

ٕ  تطنٝا َجٌ ايعط  غرل ايػٛض١ٜ  املتشةس٠  ٚاي٫ٜٛةات  ٚضٚغةٝا  ٚإٜةطا

 تطنٝةا  عسا غٛضٜا تكػِٝ ع٢ً َتفكٕٛ يٮغ  مجٝعِٗ ٚإغطا٥ٌٝ

 .سسٚزٖا أَٔ نُٓتإشا  متاْع ئ ايمت

 أنةةدلإىل  غةةٛضٜا تكػةةِٝإىل  املتشةةس٠ اي٫ٜٛةةات تٗةةسف ٚبُٝٓةةا

 يًفهةةط٠ خسَةة١ ا٭ثٓٝةة١ٚ ايطا٥فٝةة١ ايهاْتْٛةةات َةةٔ ممهةةٔ عةةسز

 نةةطزٟ  نٝةةإ إبةةطاظ عًةة٢ اسبةةطم َةةع فًػةةطني يف ايكةة١ْٝٛٝٗ

ٞ  اهلل سةع   يف باغةتجُاضاتٗا  اتكاٍ ع٢ً بايبكا٤ طإٜإ تٗتِ  ايًبٓةاْ

 ْفٛشٖةا  ع٢ً نغ،أٟ  َٚٓع ايؿٝعٞ أٚ  ايعًٟٛ ايػٛضٟ ٚايهٝإ

ِ  فة٬ متةاْع   تطنٝا أَا ايغطب١ٝ  ازب١ٗ َٔ ايعطام يف  غةٛضٜا  تكػةٝ

ٔ  ربؿة٢  َا بكسض ٕ  ٚدةٛز  َة ٟ  نٝةا ٟ  نةطز  سةسٚزٖا   عًة٢  َعةاز

. َكةةةاسبِٗٚ ْفةةةٛشِٖ شلةةةِ ٜبكةةةٞ نٝةةةإ ٚدةةةٛز ُٜٗٗةةةِ ايةةةطٚؽٚ

 ايطا٥ًة١  بايكطٚ  ق١ً شات اقتكاز١ٜ أغبا  ي٘ ايطٚغٞ فايتسخٌ

 ضغبةة١إىل  إنةةاف١ ا٭غةةس  ْظةةاّ عًةة٢ ملٛغةةهٛ ايهةةبرل٠ ٚايةةسٜٕٛ

 نُا ايسٚيٞ ايػٝاغٞ املػطح يف ض٥ٝؼ ن٬ع  ايبكا٤ يف ضٚغٝا

 َةةةع ايكسميةةة١ ايسٜٓٝةةة١ ع٬قاتٗةةةا ايؿةةةطق١ٝ ايطٚغةةة١ٝ يًهٓٝػةةة١إٔ 

 ايػةةٛض١ٜ ا٭ظَةة١ خةة٬ٍ َةةٔ ضٚغةةٝا اغةةتعازت ٚقةةس. غةةٛضٜا َػةةٝشٞ

 املتشةةةةس٠ ي٫ًٜٛةةةةات َٛاظٜةةةة١ عظُةةةة٢ نكةةةة٠ٛ ٖٚٝبتٗةةةةا غةةةةٝططتٗا
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 قتةةةٌ يف أغةةةًشتٗا فاعًٝةةة١ أثبتةةةت َةةةا بعةةةس خاقةةة١ ا٭َطٜهٝةةة١ 

 ا٭َطٜهةةإ  أغةةًش١ عةةٔ ٚتكةةسَا فتهةةا ٫ تكةةٌ ٚأْٗةةا ايػةٛضٜني  

ّ  َةٛح٧  ع٢ً ذبافظإٔ  تطٜس بصيو ٖٚٞ  ا٭ٚغة،   ايؿةطم  يف قةس

 ايػٛض١ٜ ا٭ظ١َ َٔ تػتفٝسإٔ  ٚتطٜس  "حطحٛؽ" قاعس٠ حطٜل عٔ

ٌ  بػةٛض١ٜ  شلةا  ع٬قة١  ٫ عاملٝة١ أخط٣  َػا٥ٌ يف يًتفاٚ   قهة١ٝ  َجة

 املفطٚنة١  ٚايعكٛبةات  أٚضٚبةا  ؾطم" ايٓاتٛ سً " ٚتٛغع" أٚنطاْٝا"

 . عًٝٗا

 أ١َٝٓ طباحط ي٘ غٝهٕٛ غٛضٜا بتكػِٝ ايتػًِٝ فإٕ يصيو ٚ

 سٝةةةةح ايعطبةةةةٞ؛ املؿةةةةطم يف خطةةةةرل٠ دٝٛغٝاغةةةة١ٝ اْعهاغةةةةاتٚ

 ستةة٢ٚ حةةا٥فٞ أغةةاؽ عًةة٢ ايةةسٍٚ خةةطا٥، ضغةةِ إعةةاز٠ غٝكةةبض

ّ  ايسٚض غٝهٕٛٚ َػتػاغاٚ َكب٫ٛ َٓاحكٞ  ايػةعٛز١ٜ  عًة٢  ايكةاز

ٍ  املتشةس٠؛  ٚاي٫ٜٛات ٚإٜطإ إغطا٥ٌٝ قبٌ َٔ َكطٚ  ايةج٬خ  فايةسٚ

 عًةة٢ َٚكةةط ايػةةعٛز١ٜ تكػةةِٝ يف أنٝةةس٠ ٚضغبةة١ َكةةاحل يةةسٜٗا

ٞ  أغةاؽ  ٞ  ٚزٜةين  حةا٥ف إٔ  عًةة٢ سايٝة١  تًُٝشةات  ٖٓةاى   َٚٚٓةاحك

 بعةةس ايكازَةة١ اشبطةة٠ٛ غةةتهٕٛٚ اٱضٖةةا   يف َتٛضحةة١ ايػةةعٛز١ٜ

ِ  غةٛض١ٜ  تكػِٝ ٍ  قا٥ُة١ إىل  ايػةعٛز١ٜ  نة . يٲضٖةا   ايساعُة١  ايةسٚ

َةةا  عًةة٢ إغةةطا٥ٌٝ ٚغتػةةتٛيٞ فػةةتٓتٗٞ ايفًػةةط١ٝٓٝ ايكهةة١ٝ أَةةا

 .ا٭ضزٕ ٚغتٗسز فًػطني َٔ تبك٢

 ٘ٔاملْادَ٘ اضرتاتٔذ  : 

ِ  تة٬يف  فإٕ ٚعًٝ٘  َٛسةس  دٗةس ٚ َعذةع٠  ٜتطًة   غةٛضٜا  تكػةٝ

 نػةة  ضباٚيةة١ٚ تطنٝةةا َةةع يًتعةةإٚ خكٛقةةا ٚخًٝذةةٞ عطبةةٞ

 ايػةةةٛضٟ ايهٝةةةإ يف َكةةةاسب١ بهةةةُإ ٚشيةةةو ايطٚغةةةٞ املٛقةةة 
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 ايػةةين احملةةٝ، زٍٚ نةةُٔ َةةٔ ا٫ذبازٜةة١ ضٚغةةٝا ٚاعتبةةاض املٛسةةس 

 يف َةةِٓٗ ٚا٫غةةتفاز٠ ايػةة١ٓ املػةةًُني َةةٔ غةةهاْٗا َةةع بايتكةةاض 

 بعةة   ازػبةة إ ايٛقةةت  ْفةةؼ  يفٚ يًكةةطا    ايطٚغةة١ٝ  ايٓظةةط٠  تغةةٝرل

 إزخاٍإىل  حباد١ ايتٛد٘ ٖٚصا ا٭َطٜهٞ؛ اسبًٝ  ع٢ً ايهغٛط

 اشبطط بإٔ ٚإقٓاعِٗ ٚقطط تطنٝا َع َكاسبتٗا حطٜل عٔ َكط

 .ازبُٝع ع٢ً ٚٚخِٝ زاِٖ

 اشباضدٝةةةةةة١ ا٭حةةةةةةطاف تٛافةةةةةةل ملإشا  ا٭قةةةةةةع  اشبٝةةةةةةاض ٚ

 ايػةةةةةين اٱضٖةةةةةا  فهةةةةةط٠ إغةةةةةكاط ٖةةةةةٛ غةةةةةٛضٜا ٚسةةةةةس٠ عًةةةةة٢

 ذبةةةةةةت أحٝافٗةةةةةةا مبدتًةةةةةة  ايػةةةةةة١ٝٓ ايكةةةةةة٣ٛ مجةةةةةةع ضباٚيةةةةةة١ٚ

 ايكةةةازض٠ ا٭ممٝةةة١ يًكةةةٛاْني ربهةةةع ٫ طبتًفةةة١ دسٜةةةس٠ َػةةةُٝات

 ٚضباٚيةةة١ ا٭ض  يهػةةة  َ٪قةةةت سًةةة  يف يةةةٛٚ اٱضٖةةةا  نةةةس

 بإزخةةةةاٍ ا٭غةةةةسٟٚ ايطٚغةةةةٞ ايطةةةةرلإ ُٖٝٓةةةة١ تٗسٜةةةةسأٚ  ذبٝٝةةةةس

 أنجةةةةط فٗةةةةٞ طإٜةةةةإ أَةةةةا.  يًطةةةةرلإ َهةةةةاز٠ َتطةةةةٛض٠ أغةةةةًش١

 اشباضدٝةةة١ غٝاغةةةتٗا يف عًٝةةة٘ تبةةةسٚ ممةةةا ايةةةساخٌ َةةةٔ ٖؿاؾةةة١

 طإٜةةةةإ يف ايساخًٝةةةة١ املعاضنةةةة١ قةةةة٣ٛ ذبطٜةةةةو ايعةةةةط  ٚبإَهةةةةإ

 مجٝةةةةةةةع َكاحعةةةةةةة٘  ٚيٛدػةةةةةةةتٝاٚ إع٬َٝةةةةةةةاٚ َازٜةةةةةةةا بةةةةةةةسعُٗا

 اٱقةةةةطاضٚ زاخًٝةةةا  ضباضبتٗةةةةاٚ عطبٝةةةا  ٱٜةةةةطإ املٛايٝةةة١  املٓظُةةةات 

 احملًٝةةةةةة١ ايكةةةةةةٛاْني يف إضٖابٝةةةةةة١ نُٓظُةةةةةةات إزضادٗةةةةةةا عًةةةةةة٢

 ايتٓظُٝةةةةةات ْفػةةةةة٘ تؿةةةةةذٝع  ايٛقةةةةةت ٚيف ايعاملٝةةةةة١ٚ اٱقًُٝٝةةةةة١ٚ

 يًٓفةةةةةةةٛش املٓاٖهةةةةةةة١ ٚايتكسَٝةةةةةةة١ ٚايكَٛٝةةةةةةة١ ايعطبٝةةةةةةة١ ايؿةةةةةةةٝع١ٝ

 .املٓطك١ يف اٱٜطاْٞ
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   ّاىعهاضللللاتُ ضللللْزٓا املللللداخالت حللللْل قضللللٔ٘: )مطللللتكبل 

 ّاألمئ٘(. اجلْٔضٔاضٔ٘

 ضْزٓا: قساٛٗ يف جمسٓات األحداخ يف 

ٞ  ع٢ً ؼبسخ اسبهُٞ إٔ َا سػني. ٜط٣ ز  ايػةٛض١ٜ  ا٭ضانة

ٛ   أًٖٝة١  سط  ٫ٚ ايعطبٞ ايطبٝع َٔ دع٤ ٫ٚ ثٛض٠ ٜعس ٫  قةطا   ٖة

 غةةٛضٜا أض  عًةة٢ ازببةةابط٠ قةةطا .  أغةةبا  ٚيعةةس٠ زٍٚ عةةس٠ بةةني

 ٚتطنٝةا  ايعةطام  بني اسبسٚز ع٢ً غٛضٜا َٛقع ؛ أغبا  عس٠ تغصٜ٘

 ملٛقعٗةةةا ػبعةةةٌ اٱغةةةطا٥ًٝٞ ايعةةةسٚ َةةةٔ احملتًةةة١ ٚا٭ضانةةةٞ ٚيبٓةةةإ

 ٜػةةع٢ فايهةةٌ ٚذبايفةات  ٚسهَٛةةات زٍٚ يعةس٠  أُٖٝةة١ ازبغةطايف 

 . ي٘ املٛايني َٔ غٛضٜا يف اسبه١َٛ تهٕٛ ٭ٕ

 ايةةةسا٥ط ايكةةةطا  يف تةةةأثرل يةةة٘ ا٭ٜةةةسٜٛيٛدٞ ايعاَةةةٌإٔ  نُةةةا

 َٓاغةة  املٓةةار دعًةت  ّ(1511) يف سكةةًت ايةمت  ايفٛنةة٢ ؛ ٖٓةاى 

ٕ إٔ  يف أسةس  نٌ ٜطُع ٭ٕ ٘  ٜهةٛ ٔ  سةظ  ية ٔ . غةٛضٜا  َة  تطنة٢  ية

 سةةسٚز عًةة٢ بًةةس يف اسبهَٛةة١ سٜٛيٛدٝةة١أٜ تهةةٕٛ بةةإٔ أَطٜهةةا

ٞ  يًٛدةٛز  َٚعاضن١ َتؿسز٠ إغطا٥ٌٝ سًٝفتٗا  تتػةب  أٚ  اٱغةطا٥ًٝ

 عًة٢  غةٝططتٗا  تػتُطٕ ٭ تػع٢ طإٜٕ إأ نُا. شلا ايكًل إثاض٠ يف

 زعُٗةةا خةة٬ٍ َةةٔ  ايػةةابل يف ناْةةت نُةةا َةةصٖبًٝا اسبهَٛةة١

. ضٚغٝا سًٝفِٗ َٚعِٗ ٜػك، ٫ ست٢ بؿاض َع ٚٚقٛفٗا اهلل سبع 

ٔ  مل  بةةةإٔ يتػةةةُض ايعاملٝةةة١ ٚاملهاْةة١  ايبكةةة١ُ شات ايػةةةعٛز١ٜ تهةة

 يف تؿةاضى إٔ  زٕٚ ازبغطافٝة١  ا٭١ُٖٝ شات ايػٛض١ٜ ا٭ضانٞ تذلى

ٟ  ايؿةع   َٔ املهطٗسٜٔ َع ٚتك  ايكطا   يتٛقة   ٚايػة١ٓ  ايػةٛض
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ٞ  ايعسة   ٟ  ايفاضغة ٔ  ٜٗةسز  ايةص   فطقة١  ٚدةس  نًُةا  ايػةعٛز١ٜ  أَة

ٟ  ٖٚةةٛ ٘  قةةطاس١  قاشلةةا  ايةةص ِ  (2) عًةة٢  ٜػةةٝطط  أْةة  عطبٝةة١  عٛاقةة

 يةصيو . بايػةعٛز١ٜ  ذبةٝ،  ٚنًٗا( قٓعا٤  زَؿل  بغساز  برلٚت)

ٔ  يتشُٞ ايكطا  ٖصا يف ايػعٛز١ٜ تؿاضىإٔ  املِٗ َٔ نإ  ايةٛح

 . عسا٥ِٗ ٚانض أعسا٤ َٔ ٚأَٓ٘

َا  ٚغرلٖا نساعـ غٛضٜا يف ٚثٛض١ٜ إضٖاب١ٝ مجاعات ٚدٛز

 ٜٚػةةتفٝس ؼبطنٗةةا  ايكةةطا  باْتٗةةا٤ غةةتٓتٗٞ يعةة  أٚضام إ٫ ٖةةِ

 .  َبتغاِٖ ذبكٝل أدٌ َٔ اٯٕ ازببابط٠ َِٓٗ

 ٭ٕ أُٖٝة١  ايػٛض١ٜ ا٭ضانٞ ع٢ً يًكطا  دعًت ايعٛاٌَ ٖصٙ

 يف ٚا٭َٔ ايك٣ٛ َٚٛاظٜٔ ا٭ٚغ، ايؿطم خطٜط١ ع٢ً ت٪ثط ْتا٥ذ٘

 .  املٓطك١

 ٚنةةع يهةةٔ  ثةةٛض٠ ناْةةت بساٜاتةة٘ يف غةةٛضٜا يف سكةةٌ َةةا

 ثةةةٛض٠. املطسًةة١  شلةةةصٙ أٚقةةًٗا  اشباضدٝةةة١ ايكةة٣ٛ  قةةةطاعاتٚ غةةٛضٜا 

 يف طإٜةةإ زخًةةتإٔ  بعةةس ايةةُٝٔ ثةةٛض٠ َةةا سةةسإىل  تؿةةابٗٗا غةةٛضٜا

 .اسبٛثٝني خ٬ٍ َٔ اشب،

٘  خايس. أَا ز ٍ  ٫ ايطزٜعإ فأٚنض أْة ٘  عٓةس  ٜةعا ٕ  ضأٜة ثةٛض٠   بةأ

 ناْةةت ايٓظةةاّ )يف  ةةٌ عةةسّ ايكةةسض٠ عًةة٢ تغةةٝرلٙ(  نةةس ايػةةٛضٜني

 ايمت املأغا٠ دبٓ  باٱَهإ ٚنإ املكاٜٝؼ  بهٌ فازسا خطأ

 ٚتٓاَٞ ايػٛض١ٜ يًُسٕ ٚتسَرل ٚتٗذرل ٚتؿطٜس قتٌ َٔ ايّٝٛ ْطاٖا

 اٱقًُٝٝةة١ ايتةةسخ٬ت عةةٔ ْاٖٝةةو  املتططفةة١ اٱضٖابٝةة١ يًذُاعةةات

 شلةةا ٜهتةة  مل ثةةٛض٠ بػةةب  ٚايعطبةةٞ ايػةةٛضٟ ايؿةةإٔ يف ٚايسٚيٝةة١
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ٔ  َعٜس عبٛ ٚتتذ٘ ايٓذاح ٟ   .ايتعكٝةس  َة ٔ  زفاعةا  يةٝؼ  ٖةصا ايةطأ  عة

ٛ  ٚاملٗةذل٨؛  املةتهًؼ  ايػٛضٟ ايٓظاّ ّ  فٗة ٞ  ْظةا ٟ  قُعة  َٓةص  ٚزَةٛ

ٕ  غةتٝٓات  َٓتك  يف ايػًط١ َكايٝس تػًُ٘ ٔ  ايكةط  ٚستة٢  ايعؿةطٜ

ٟ  ْظاّ ايػٛضٟ ايٓظاّ .ايًشظ١ ٍ  عػةهط  مجٝةع  يف َٚتُةسز  َتغةٛ

ٔ  ايػةةٛض١ٜ  ايسٚيةة١  َفاقةةٌ ٘  بتكةةسٜطٙ ايكةةع   َٚةة  بجةةٛض٠  اقت٬عةة

 ّ(1511) غةة١ٓ ا٫ستذادةةات بساٜةة١ يف َةةأ٫َٛ نةةإ نُةةا َسْٝةة١

 .ايفاؾ١ً ايعطبٞ ايطبٝع ثٛضات بعس

 ايجةةٛاض زعةةِ ٖةةٛ ايعةةط  فٝةة٘ ٚقةةع ايةةصٟ ا٫غةةذلاتٝذٞ اشبطةةأ

ٕ إٔ  زٕٚ ايجةةٛض٠ قهةة١ٝ ٚتةةسٌٜٚ ٞ  سةةٌ ا٭حةةطاف يةةس٣ ٜهةةٛ  عًُةة

 مل ايعةةةط إٔ  نُةةةا. ايٛاقةةةع أض  عًةةة٢ تطبٝكةةة٘ ميهةةةٔ ًَُةةةٛؽ

 ايكةةطا  َػةةتكبٌ عةةٔ ٚانةةض تكةةٛض يةةسِٜٗ ٚيةةٝؼ يةةسِٜٗ ٜهةةٔ

ٟ  ايٓظاّ غكٛط ساٍ يف اٱغطا٥ًٝٞ ايعطبٞ  ؾة٤ٞ  ْكةطأ  مل ..ايػةٛض

 ٜعةةين َةةا َتهاًَةة١ ض٩ٜةة١ حةةطح ٜةةتِ ٚمل ايٓكطةة١ ٖةةصٙ عةةٔ ٜتشةةسخ

 .ٚتغٝٝبٗا بٌ متاَا ايك١َٝٛ ا٫غذلاتٝذ١ٝ غٝا 

 املٓاٖهةة١ ايػٝاغةة١ٝ ٚازبُاعةةات ايجةةٛاض َةةٔ ْػةةُع٘ َةةا نةةٌ

ّ  اقت٬  ٜطٜسٕٚ أِْٗ ٖٛ اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ يف َٚ٪ٜسِٜٗ يًٓظاّ  ايٓظةا

 نٝةةة  يٓةةةا ٜؿةةةطسٛاإٔ  زٕٚ شيةةةو َةةةٔ أقةةةٌ ٜطٜةةةسٕٚ ٫ٚ بطَتةةة٘

 شٟ َةةٔ قةةعٛب١ أنجةةط أقةةبشت ايةةمت املُٗةة١ ٖةةصٙ إظبةةاظ ميهةةِٓٗ

ٔ  غٓٛات مخؼ ٚبعس اٯٕ .قبٌ ٍ  َة  ٚايةتٗذرل  ٚايتةسَرل  املطٜةط  ايكتةا

ٌ  ايػٝاغةٞ ؟.  املػةت٣ٛ  ع٢ً إظباظٙ ط ايصٟ َا ّ  غةك،  ٖة أٚ  ايٓظةا

ٌ  أفهٌ ؟. ايػٛضٟ ايٛنع ٌٖ تهعهع ؟. ٍ  سةسخ  ٖة ٞ  ذبةٛ  تةاضؽب
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 ٚتفهٝةةو ايػةة٬ّ  بادبةةاٙ ٚدٓشةةٛا ايبعجةةٞ ا٫غةةتبساز عكٝةةس٠ يف

 ميجةةٌ زميةةٛقطاحٞ سهةةِ عبةةٛ ٚادبٗةةٛا ايعػةةهط١ٜ  َةةانٝٓتِٗ

 ٖةةةٌ اجملةةةاظض ؟. ٚقفةةةت ٖةةةٌ ايػةةةٛضٟ ؟. ايؿةةةع  َهْٛةةةات مجٝةةةع

 ايعةط   ظبض ٌٖ ٚباملكابٌ املتططف١؟. اٱضٖاب١ٝ ازبُاعات اعبػطت

 ٜٓٗةةٞ ؾةةاٌَ قةةَٛٞ سةةٌ حةةطحأٚ  فةةط  يف ايعطبٝةة١ ايةةسٍٚ ٚداَعةة١

 ايػٛض١ٜ ؟. املأغا٠

 غةة٤ٛا اظزازت ا٭َةةٛضٕ إ بةةٌ.. شيةةو نةةٌ َةةٔ ؾةة٤ٞ ؼبةةسخ مل

 يةةسٜٓا  ٜهةةٕٛإٔ  زٕٚ ايػةةٛض١ٜ ايذلادٝةةسٜا عًةة٢ ْتفةةطز ٚأقةةبشٓا

 ٜٛقةة  ْٗةةا٥ٞ حبةةٌ ٚاشبةةطٚز ايٛنةةع ملًُةة١ عًةة٢ ايهافٝةة١ ايكةةسض٠

ٛ  غةٛزٚ   اْتظةاض  ِٖٚ ْعٝـ عبٔ .املأغا٠ ٟ  ٖٚة ٔ  ايةص ٌ  ية  َُٗةا  ٜكة

 .!!اْتظاضْا حاٍ

ستة٢   -اسبةانِ   عًة٢  اشبةطٚز  ػبةٛظ  ٫ اٱغ٬َٞ ايفك٘ يف

 يف سةسخ  َةا .. تغةٝرلٙ  عًة٢  ايكةسض٠  تتةٛفط  ملإشا  -ٚإٕ نإ  املةا 

ايكةة٠ٛ  َكةةازض نةةٌ عًةة٢ ٜتةةٛفط سةةانِ عًةة٢ خةةطٚز ٖةةٛ غةةٛضٜا

 عٳًٹةةِ فةةا٭خرل َبةةاضى؛ سػةةين َجةةٌ يةةٝؼ بؿةةاض.. ٚايةةبطـ ٚايتةةسَرل

ـ إٔ  ايٝكني عًِ ٔ  ازبةٝ ٘  ٜكة   ية ٞ  َعة ٔ  تٓشة٢  ٚبايتةاي .. ايػةًط١  عة

ع٢ً ضأؽ ازبةٝـ ايةصٟ    متاَا فبؿاض ٜك  طبتً  غٛضٜا يف ا٭َط

 ٖةةةٛ ٖٓةةةاى دةةةط٣ َةةةا نةةةٌ َةةةٔ ايٓٗةةةا٥ٞ . ٚاملػةةةتفٝس.ٜطٜةةةس بكةةةا٤ٙ

 .فك، إغطا٥ٌٝ

ٟ  زلةرل . يف سني ٜعتكةس أ   ا٭غةبا   شلةا  ٜٗٝةأ  ثةٛض٠  مخةٝؼ إٔ أ

 :ايتاي١ٝ ا٭غ١ً٦ ْفػٗا غتػأٍ يكٝاَٗا
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 ٌٖ .غتٓذض؟ 

 ٌٖ ٔايٓظاّ؟. ٖصا اقت٬  ميه 

 ٌٖ ٔزَا٤؟. زٕٚ ثٛض٠ تكّٛإٔ  ميه 

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ا٭غ١ً٦ تهٕٛ ٚبطأٜ٘

 ٌٖ يف ْادشني ايك٠ٛ أزٚات َٔ منًه٘ مبا نٓا  ٌ  ايتعاَة

 با٫بٔ؟. َطٚضًا ا٭  ا٭غس زٚي١ َع

 يف محةةةا٠ صبةةةعض٠ عةةةٔ غةةةهٛتٓا عًٝٓةةةا دةةةطٙ ايةةةصٟ َةةةا 

 ايجُاْٝٓات؟.

  ٖٝا ثِ ٚايُٝٔ  ٚيبٓإ غٛضٜا يف طإٜإ تغٛيت ن  ٔ  عبة

 .!َتأخطٜٔ؟؟ ٚيٛ ْٛادٗٗاإٔ  عباٍٚ

 عًةة٢.. أغةة١ً٦ شلهةةصا اسبطٜةة١ قةةطخات تهٝٝةة  ميهةةٔ ٫

 .املػاٍ يًسّ اسذلاًَا ا٭قٌ

ايؿةةةٗطاْٞ عًةةة٢ َةةةا حطسةةة٘ ز. خايةةةس بكٛيةةة٘:  ايًةةةٛا٤ ز.ٚعًةةةل 

 سةطٚ  إىل  ذبٛيتٚ ٚأدٗهت سسثت ايجٛض٠ يهٔٚ َٓطكٞ ن٬ّ

  ٚا٭قاي١.. بايٛناي١

إىل  ايتاضؽبٝةةة١ ايعذًةةة١ إعةةةاز٠ تػةةةتطٝع ٫ أْةةةو اٯٕ ايكهةةة١ٝ

 ..اشبً 

 ْػةةتطٝع َةةاشاٚ ؼبكةةٌ إٔ  ميهةةٔ َةةاشا ٖةةٞ (اٯٕ) ايكهةة١ٝ

 ايػةةًب١ٝ ا٭َٓٝةة١ٚ ازبٝٛغٝاغةة١ٝ ا٫ْعهاغةةات َةةٔ يًشةةس ْعُةةٌإٔ 

 املٓطك١؟. ٚع٢ً عًٝٓا
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 َٜٛةةا ٜهةةٔ مل ايػةةٛضٟ املةةطٟ إىل إٔ ايٓظةةاّ غةةامل. ّ ٚأؾةةاض

 ٔ  َةةٔ ٚاسةةس٠ حًكةة١ ٜطًةةل ٚمل ٱغةةطا٥ٌٝ  سكٝكٝةةا تٗسٜةةسا ا٭ٜةةاّ َة

 ٕ  .! باحةةٌ؟ بةة٘ أضٜةةس سكةةا ٚاملُاْعةة١ املكاَٚةة١ َٚكٛيةة١! احملتةةٌ ازبة٫ٛ

ّ  َةع  ٜٚتشةاي   عطبٝةا  ٚسسٜٚا قَٛٝا ْظاَا ٜهٕٛ نٝ  ٚإ٫  ْظةا

 .ايعطب١ٝ ايبًسإ نس ٚتٓظُٝات٘ ايهٗٓٛتٞ امل٬يٞ

ّ  عًة٢  َػةٝططا  ٚٚدٛزٙ ٕ  ايؿةا ٕ  ٚيبٓةا  َٓةص  فازسةا  خطةأ  نةا

ٕ  يكس. يبٓإ يف اٱٜطاْٞ ايٓفٛش غٌٗ ايصٟ ٖٚٛ ايبسا١ٜ  باحٓٝةا  نةا

 ستةة٢ غةةسضا ايعطٚبةة١ ٚضنةة  ٜظٗةةط َةةا٫ ٜٚةةبطٔ ايهًُةة١ مبعٓةة٢

 يةةةصيو اْتبٗةةةت ايعطبٝةةة١ ايةةةسٍٚإٔ  املفةةةذل  َةةةٔ نةةةإ! سطُٗةةةا

 ا٫غةةذلاتٝذٞ اشبطةةأ ٖةةٛ ٖٚةةصا عكةةٛز َٓةةص ايٓظةةاّ شيةةو ٚقٛنةةت

 .ايعطبٞ

 بطَةةٞ تػةةاض  مل اشبًٝذٝةة١ ٚخاقةة١ ايعطبٝةة١ ايةةسٍٚإٔ  نُةةا

 ٖٚةصا  ايػةٛض١ٜ  ايجةٛض٠  قاَت ايٓظاّ عٓسَا اْٗٝاض يف يٲغطا  ثكًٗا

 آخط. خطأ

 ٕ  َةةا ٖةةٛ ايطَةةاٍ يف ايةةطأؽ ٚزفةةٔ ٚايتدةةاشٍ أٜهةًا فةةإٕ ايتٗةةاٚ

 .فٝ٘ َا عبٔ اىل أٚقًٓا

 َطتني؟. دشط َٔ امل٪َٔ ًٜس  ٫ٚ

ٕ  ٚإٔ ايتطةطف  إىل ايػ١ٓ بايعط  اسباٍ ٚقٌ يكس  يف ٜذلاقةٛ

 ٚأَٛاشلِ. أعطانِٗ عٔ يًسفا  اٱضٖاب١ٝ املٓظُات قفٛف

ِ  إعةاز٠  تطٜةس  ايسٍٚ ٖصٙ ناْت إشا ثِ  ٫ فًُةاشا  اسبةسٚز  ضغة

ٔ  يٓةا  ا٫ْهُاّ ٜطٜس َٔ ْٚكبٌ ْهدل ّ  يف إخٛآْةا  َة  ٚايعةطام  ايؿةا
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 اشبٝةةاض يف ايةةتفهرل َةةٔ بةةس٫ ا٭نةةدل اشبٝةةاض يف ْٚفهةةط ٚايةةُٝٔ

 ا٭قغط.

ٔ  عًةةةٞ. ٚبتكةةٛض أ  ٕ  بةة  املًةةة  عًةةة٢ َعاٜةةسات  ٖٓةةةاى عًةةةٞ فةةإ

 أزت ٚا٫قتكةةازٟ ٚايةةسٜين ايػٝاغةةٞ ازبٛاْةة  مجٝةةع َةةٔ ايػةةٛضٟ

 . غٛضٜا يف امل٪مل املٓظط ٖصاإىل  ٚاْتٗت

ّ . ّ ٚأؾةةاض  ِ   سػةةا ٞ  ايطبٝةةع  حبةةرلٟ إىل إٔ ٖٚةة  ٚايةةةصٟ ايعطبةة

 فؿةةٌ ْتٝذةة١ نةةإ عطبٝةة٘ سهةةِ أْظُةة١ عةةس٠ غةةكٛط يف تػةةب 

 ايعطبٝة١  ايسٍٚإٔ  ٚايغطٜ  ايعطب١ٝ  ايتكس١َٝ املسضغ١ سٜٛيٛدٝاتأٜ

 ايةةةسٍٚ ٖةةةٞ ايفةةةذل٠ ٖةةةصٙ أثٓةةةا٤ ا٫غةةةتكطاض غةةةازٖا ايةةةمت ايٛسٝةةةس٠

  ايطدع١ٝ. بك٣ٛ تٓع٢ ناْت ٚايمت املًه١ٝ

 ايةةةصٟ ايفؿةةةٌ عةةةٔ ا٭ٚىل ايسضدةةة١ يف املػةةة٪ٚيني ٖةةةِ ايعةةةط 

 ايةةةمت ايغطبٝةة١  ايكةةة٣ٛ ٚيةةٝؼ  ٚايفٛنةةة٢ اسبةةطٚ   ٚاْتؿةةةاض أقةةابٓا 

 ٫ ٜٛدةةس. املتٛاقةةٌ فؿةةًٓا يتدلٜةةط نؿةةُاع١ ْػةةتدسَٗا أقةةبشٓا

 َػةةةتكً٘ قهةةةا٤ أْظُةةة١أٚ  ْتبعٗةةةا سكٝكةةة٘ غٝاغةةة١ٝ قةةةِٝأٟ  يةةةسٜٓا

 ايػةةةٛاز. ايكةةةغرل قبةةةٌ ايهةةةبرل ٜٗابٗةةةا املةةةٛاحٓني ذبُةةةٞ سكٝكٝةةة١

ٞ  ا٫غةتعُاض  ذبةت  ناْةت  ايعطب١ٝ ايسٍٚ َٔ ا٭عظِ  بعهةٗا  ايغطبة

ِ  أدٗةع٠  ايعػةهط  اغتًِ ا٫غتعُاض ضسٌٝ ٚبعس قطٕٚ يعس٠  اسبهة

ٔ  ٚاٯٕ ا٭خط٣ تًٛ زٚي١ يف فؿًِٗ اٚأثبتٛ  ٖةصٙ  حطٜةل  ْٗاٜة١  يف عبة

 َٓطكتٓةةا  عًةة٢ ناضثٝةة٘ بٓتةةا٥ر ٚأتةةت فؿةةًٗا أثبتةةت ايةةمت املطسًةة١

 ستة٢  حًٜٛة١  يفذل٠ ْتدب، ٚغٓظٌ ايسضؽ  ْػتٛع  مل اٯٕ ٚست٢

٘  ْعٞ ٔ  ٫بةس  أْة ٟ  تغةٝرل  َة  َٓظَٛة١  يبٓةا٤  تفهرلْةا  حطٜكة١  يف دةصض
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 ايعطبٝةةة١ اجملتُعةةةات حٛا٥ةةة  زبُٝةةةع باملؿةةةاضن١ تػةةةُض غٝاغةةة١ٝ

 . ٚزٜاْاتٗا ٚحٛا٥فٗا أعطاقٗا مبدتً 

 املػتك١ً ايعازي١ ايكها٤ أْظ١ُ ٖٞ يبٓا٥ٗا عبتاز َٓظَٛا أِٖ

 ايؿةةةعٛ   قبةةةٌ َةةةٔ ذبةةةذلّ ٚايةةةمت ايعسيٝةةة١ املكةةةازق١ٝ شات فعًٝةةةا

ٔ  ْػةتٛضزٙ  ٤ؾٞ أفهٌٕ إ. اغتجٓا٤أٟ  بسٕٚ ازبُٝع ع٢ً ٚتطبل  َة

 نُةا  َٚػةتك١ً  فعاية١  قها١ٝ٥ أْظُ٘ بٓا٤ نٝف١ٝ ايتعًِ ٖٛ ايغط 

ٖٛ  ٌ ِ  يف ساقة ٌ . بًةساْٗ  ايػٝاغة١ٝ  املٓظَٛة١  يٓذةاح  ايةط٥ٝؼ  ايعاَة

 ايعُةةةٛز ٜؿةةةهٌ ٚايةةةصٟ ايفعةةةاٍ ايكهةةةا٥ٞ ْظاَٗةةةا ٖةةةٛ زٚيةةة١ ٭ٟ

 ايسٚي١. يٓظاّ ايفكطٟ

 ايػةةٛض١ٜ املطةةرلٟ إىل إٔ ايجةةٛض٠ َٓكةةٛض. ز َٚةةٔ داْبةة٘ شٖةة  

ٌ  بةٛاضم  ناْت ايتْٛػ١ٝ ايجٛض٠ ٚقبًُٗا املكط١ٜ ايجٛض٠ قبًٗاٚ  يٮَة

.. ايكةةشٝض َػةةاضٖاإىل  ايعطبةة١ ٱعةةاز٠ مجاعٝةة١ ضبةةا٫ٚت ناْةةتٚ

 ..ٚادب١ٚ قشٝش١ٚ حبٝع١ٝ ثٛضات ناْتٚ

 شات ايك٣ٛ ٭ٕ ؛ أفؿًت يهٓٗاٚ ايجٛضات ٖصٙ نٌ تفؿٌ مل

 َعاٜرلٖةةا سػةة  صبتُعاتٓةةا َػةةاض ضزلةةت ايٝةةّٛ عةةامل يف ايػةةط٠ٛ

 تةط٣ إٔ  تطٜسٖا ٫ٚ ؛ املػاض ٖصا يف اجملتُعات ٖصٙ تبك٢إٔ  ٚتطٜس

 اشبة،  ٖٞ ايتبع١ٝ ..تتبعٗا ٫ َػرل٠ٚ َػتك١ً ٱضاز٠ ن٬ًٝ٦ يٛٚ أثطًا

 شلةةصٙ تكةةُِ ايعظُةة٢ ايكةة٣ٛ ٖةةصٙإٔ  ٚايغطٜةة  جملتُعاتٓةةا املطغةةّٛ

ٔ  متاَةاً  ربتًة   أزٚات ايتابع١ املػرل٠  تتبٓاٖةا  ايةمت  ا٭زٚات تًةو  عة

 زميكطاحٝةة١ يٓفػةةٗا اضتهةةت فةةإشا صبتُعاتٗةةا  زاخةةٌ يٓفػةةٗا ٖةةٞ

 نُٓةٛشز  منةاشز  تطتهٞ إمنا جملتُعاتٓا  تطتهٝٗا ٫ فٗٞ سكٝك١ٝ
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 ؼبتةاز  ايصٟ ايػطحإ ع٬ز ع٢ً ايًّٛ ْهعإٔ  ايعٝ  . َٚٔ ا٭غس

 سةةسإىل  ٜكةةٌ ازبػةةس ٜسفعةة٘ مثٓةةًا ؼبتةةازٚ َفعٛيةة٘ يٝأخةةص ٚقةةت

 عاَةةةٌ ًْةةةّٛ ..شاتةةة٘ ايػةةةطحإ يةةةّٛ ْٚتذاٖةةةٌ ايهاَةةةٌ  اٱْٗةةةاى

 ..ايكُا١َ ٜطَٞ ايصٟ ايكصض ْٓػ٢ٚ دٗس َٔ ٜبصي٘ َا ع٢ً ايٓظاف١

ٔ  ايػةهني  ٜٓع  ايصٟ ايطبٝ  ًّْٛ ّ  ْٓػة٢ ٚ ازبػةس  َة  اجملةط

 ..ازبػس شيو يف غطغٗا ايصٟ

ّ  نٌ ٘  ايًةٛ ٘  غةطٙ  ٚباحٓة٘    ةاٖطٙ  آخةطٙ   أٚية  عًة٢  ٚع٬ْٝتة

 ايؿةةع  عًةة٢ يةةٝؼ.. ٚغةةٛضٜا يف اجملةةطّ ايعٓكةةطٟ ايعًةةٟٛ ايٓظةةاّ

 ..خطأأٚ  يّٛ َٔ شض٠ َجكاٍ ايػٛضٟ

ٌ إىل  ذبتاز اشباح١٦ ا٭َٛض  تٓكةًض  ٫ٚ ٱقة٬سٗا  ٚدٗةس  عُة

 ..با٭َاْٞ ٫ٚ بصاتٗا

٘  عًة٢  اْتكط ايػٛضٟ ايؿع   ايكة٣ٛ  ٖةصٙ  ية٫ٛ  ٚأْٗةاٙ  غةطحاْ

 ايؿع  أقسقا٤ تًه٪ ٚي٫ٛ اٱق١ًُٝٝ  ايك٣ٛ َٔ ٚخسَٗا ازبباض٠

ِ  ايػةةةٛضٟ   اٱضاز٠ يف قةةة٠ٛ  ؼبتةةةاز عةةةامل  يف يًذػةةةاض٠ ٚافتكةةةازٖ

 ..َتصبصب١ ٫ ضاغد١ ٚعكٝس٠ اشلسف يف ٚٚنٛح

ٟ  ايؿةةع  عةةٔ ايػةة٬ح َٓعةةت  ايةةمت ٖةةٞ ايكةة٣ٛ ٖةةصٙ  ايػةةٛض

 َٓةةع ايعةةطام ٚيف غةةٛضٜا يف ايػةة١ٓ ٖةةعّ فايةةصٟ ..بةة٘ ايٓظةةاّ ٚأَةةست

 يًبٛغٓٝني سكٌ َا ْفؼ ٖٛ ٖٚصا ..يعسِٖٚ ٚتٛفرلٙ عِٓٗ ايػ٬ح

ِ  خرل ٚيهٓ٘ ٜطنِٝٗ ٫ قًض ع٢ً أددلِٖٚ ست٢ ايكط  أَاّ  شلة

 ...ا٫غت٦كاٍ َٔ
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ٍ  ٚأنس ز. املطةرلٟ إٔ ضأٜة٘ نةإ ٫ٚ     ايعظُة٢  ايكة٣ٛ إٔ  ٜةعا

 ايػةةٛضٟ ايؿةةع  ثبةةتإشا  إ٫ ..ٚغةةتفعٌ ..ٚغةةٛضٜا ايعةةطام غتكػةةِ

٘  َةع  ايكةطا   ٭ٕ ..ايتهةشٝات  ناْةت  َُٗةا  بٗسف٘ ٚمتػو  أعسا٥ة

 قةةةفطٟ ْفػةةة٘ قةةةطا   ايٛقةةةت يف أعةةةسا٩ْا يٮغةةة  ٖةةةِ ٚايةةةصٜٔ

 ٜٚكةةف٢ ٜٓتٗةةٞأٚ  ايػةةين ايػةةٛضٟ ايؿةةع  ٜبكةة٢إٔ  إَةةا ..ٚدةةٛزٟ

 أعةةسا٥ٗا ٜةس  يف غةًٝب١  غةٛضٜا  اْتٗةت إشا ٚ ..ايعةطام  يف ؼبةسخ  نُةا 

 قطا  هاأٜ يٓا بايٓػب١ غٛضٜا يف فايكطا  عبٔ ايكاز١َ فايهش١ٝ

 ..ٚدٛزٟ

 ٫ أحُاعةةة٘ عةةةٔ تٛقفةةة٘ ٫ َتٛسؿةةةًا أقةةةبض ايةةةسٚيٞ ايٓظةةةاّ

ِ  ٫ٚ أممٝة١  َٓظُةات  ِ  َكةساض إىل  اْظةطٚا  ..أخ٬قٝة١  قةٝ  ايةمت  اسبُة

 ا٭ممٝةة١ امل٪غػةةات ناْةةت َتةة٢!!!  ايعةةعٍ املةةسْٝني عًةة٢ ٜكةةبٗا

 ازببةاض٠  ايكة٣ٛ  ٖصٙ ٭ٕ ؼبسخ ٖصا!! ؟ بٗصا تكبٌ اٱْػا١ْٝ ٚايكِٝ

 زٚيٝة١  َ٪غػةات إىل  ؼبتهِ ايصٟ املتعاٜـ ايعامل َفّٗٛ دباٚظت

 ْفػةةٗا بتكٝٝةةس نةةذت ايةةسٍٚ ٖةةصٙ ..بػةة٬ّ يًعةةٝـ إْػةةا١ْٝ ٚقةةِٝ

 بعةةةس َكةةةاسبٗا ٭ٕ بٓفػةةةٗا أٚدةةةستٗا ٖةةةٞ ٦ٖٝٚةةةات مب٪غػةةةات

 ٭ٕ تتذاٚظٖةةةا ٖةةةٞ اٯٕ ..شيةةةو تكتهةةةٞ ايجاْٝةةة١ ايعاملٝةةة١ اسبةةةط 

 ..شيو تكتهٞ َكاسبٗا

 ٚايعةةةةةطام غةةةةةٛضٜا يف ايعةةةةةعٍ ض٩ٚؽ عًةةةةة٢ اسبُةةةةةِ ٜطَةةةةةٕٛ

ٔ  ايػعٛز١ٜ زفا  ٜٚػتٓهطٕٚ ٔ  يف ْفػةٗا  عة ٌ  ٜٚتُْٗٛٗةا  ايةُٝ  بكتة

 ..ا٭حفاٍ
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 ايؿةةع  فؿةةٌإشا  ..شيةةو ْةةسضىإٔ  بةةس ٫ٚ ..ايتةةسافع اهلل غةة١ٓ

 ٭ٕ ٚيهةةٔ اشبطةةأ  ايكةةطاض اربةةص ٭ْةة٘ فًةةٝؼ ثٛضتةة٘ يف ايػةةٛضٟ

ّ  دبةاٚظت  املعطنة١  أحةطاف  ٟ  ايٓظةا ٘  ايةص  سًفةةا٤ٙإٔ  نُةا  ٜكاتًْٛة

 ..ٚادةةبِٗ بهاَةةٌ ٜكَٛةةٛا مل ثٛضتةة٘ َةةع َكةةاسبِٗ تٛافكةةت ايةةصٜٔ

 ٖصٙ. ايتسافع َعطن١ يف ٜهفٞ ٫ ٖٚٛ ايٛاد  ببع  قاَٛا

 يةٝؼ  ا٭غةس  إٔ ضٚا١ٜ دسًا اغتغط : ايكشاف ْكط. ّ.ز ٚقاٍ

 أيفٓاٖةةةا قكةةة١ أعتكةةةس َةةةا عًةةة٢ ٖةةةصٙ!!  غةةةٛضٜا يف ؾةةةع  يسٜةةة٘

 أْةين  ا٭قض ٚيهٔ ٚيغرلْا  يٓفػٓا تطزٜسٖا نجط َٔ ٚقسقٓاٖا

 َ٪ٜةةةسٕٚ اشبةةةاضز أٚ ايةةةساخٌ يف غةةةٛا٤ ايػةةةٛضٜني أغًبٝةةة١ ٚدةةةست

 .اغتشٝا٤ ع٢ً بصيو ٜؿرلٕٚ بايساخٌ ايصٜٔ إٔ ٚيٛ يٮغس

٘  يةٝؼ  بؿةاض  املطٟ إٔ غامل. ّ بُٝٓا ٜط٣  دةع٤  إ٫ غةٛضٜا  يف ية

٘ ( ايهٌ ٚيٝؼ) ايع١ًٜٛ ايعا٬٥ت َٔ ٘  اشبةاضز  يف ؾةعب١ٝ  ٚية َةا   ٭ْة

٘  َٔ إ٫ ؽبطز ٘  ا٭َٓٝة١  ٚنةصيو   بةا٭دٗع٠  ع٬قة١  ية  بعة   ٜسعُة

 .!ايػٛضٟ ايكَٛٞ ع٢ً احملػٛبني املػٝشٝني

 اسبُٛز فذا٤ت َساخًت٘ بإٔ خ٬ق١ ْاقط بٔ عبساهلل. أَا ز

  ..ا٭َط

َٳا} ِٵ ٚٳ ٔٵ َأقٳابٳهن ُٳا َٴكٹٝبٳ١ٺ َٹ ِٵ َنػٳبٳتٵ َفبٹ ٜٵسٹٜهن ٜٳعٵفنٛ َأ ٔٵ  ٚٳ  عٳة

 ص.31: ايؿٛض٣ط {َنجٹرُل

ُٻا} ٚٳَي ِٵ َأ ِٵ َقسٵ َٴكٹٝبٳ١ٌ َأقٳابٳتٵهن ٗٳا َأقٳبٵتٴ ٝٵ ِٵ َٹجٵًَ ٌٵ  ٖٳةصٳا  َأْٻ٢ قنًْتٴ  قنة

ٛٳ ٔٵ ٖٴ ٓٵسٹ َٹ ِٵ عٹ ْٵفنػٹهن ٕٻ َأ ٘ٳ َإ ٌ  عٳ٢ًَ ايًِ ٞٵ٤ٺ نن  . {َقسٹٜطٷ ؾٳ
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ٔٵ َأقٳابٳَو َٳا} ٓٳ١ٺ  َٹ ٔٳ  سٳػٳة ُٹة ٘ٹ  َف َٳةا  ايًِة ٔٵ  َأقٳةابٳوَ  ٚٳ ٝ ٦ٳ١ٺ  َٹة ٔٵ  غٳة ُٹة  َف

 . {ْٳْفػٹَو

ٛٵَيا } ٕٵ ٚٳَي ِٵ َأ ٗٴ ُٳا َٴكٹٝبٳ١ٌ تٴكٹٝبٳ َٳتٵ بٹ ِٵ َقسٻ َٗ ٜٵسٹٜ  . {...َأ

َٳا} ٕٳ ٚٳ ٗٵًٹَو ضٳبټَو َنا ٗٳا فٹٞ ٜٳبٵعٳحٳ سٳتٻ٢ اْيكنطٳ٣ َٴ  َ ٛ  ضٳغٴةًٛيا  أن  ٜٳتٵًنة

ِٵ َٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ٜٳاتٹ َٳا آ ٓٻا ٚٳ ٗٵًٹهٹٞ نن ٗٳا َإِيا اْيكنطٳ٣ َٴ ٖٵًن ٕٳ ٚٳَأ ُٴٛ  .{َ ايٹ

ٗٳةةطٳ} ُٳةةا ٚٳاْيبٳشٵةةَط اْيبٳةةط  فٹةةٞ اْيَفػٳةةازٴ َ  ٜٵةةسٹٟ َنػٳةةبٳتٵ بٹ  ايٓٻةةاَؽ َأ

ِٵ ٗٴ ٝٴصٹَٜك ُٹًنٛا اِيصٹٟ بٳعٵ ٳ يٹ ِٵ عٳ ٗٴ ٕٳ َيعٳًِ  . {ٜٳطٵدٹعٴٛ

ٓٳةةا ٚٳَإشٳا} ُٳةة١ً ايٓٻةةاؽٳ َأشٳْق ٗٳةةا َفَطسٴةةٛا ضٳسٵ ٕٵ بٹ ِٵتٴكٹةةبٵ ٚٳَإ ٝ ٦ٳ١ٌ ٗٴ ُٳةةا غٳةة  بٹ

َٳتٵ ِٵ َقسٻ َٗ ٜٵسٹٜ ِٵ َإشٳا َأ ٕٳ ٖٴ  .{ٜٳْكٓٳطنٛ

 فٝٓا... أثدٓت ٚإٕ بط١٦ٜ  أَطٜها

 فٝٓا... ٚاؾذلت باعت ٚإٕ بط١٦ٜ ٚضٚغٝا 

ٔ  َٓةا  غةدطت  ٚإٕ بط٦ٜة١  ٚأٚضبا   ٚفػةدت  ْٚبٝٓةا   قطآْٓةا  َٚة

 بٓاتٓا... سذا 

 َٓا... أنجط امل٬يٞ شلِ ضام ٚإٕ بط١٦ٜ  ٚايكني 

 سذطاتٓا... املصْبٕٛ فًٓفتـ عبٔ

 ضبو... ضسِ َا إ٫ ْت١ٓ بٝتٓا يف سذط٠ نٌ

 قاشٚضاتةة٘ ايغةةطا  يًٝكةةٞ ايٓٛافةةص ْفةةتض سةةني املدط٦ةةٕٛ عبةةٔ 

 عٓسْا....

 بعهٓا... غبٕٛ سني املدط٦ٕٛ عبٔ
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 ٚايجعايةة  ٚايةةص٥ا  ايهةة٬  َةةع ْتةةآَط سةةني املدط٦ةةٕٛ عبةةٔ

 قغاضْا... ع٢ً

 َٝجام... ٫ٚ عٗس بٝٓٓا ٜهٕٛ ٫ سني املدط٦ٕٛ عبٔ

 قةغرل  ٫ٚ ْػةُع٘   نةبرل  فٝٓا ٜهٕٛ ٫ سني املدط٦ٕٛ عبٔ

 ْطمح٘...

 ْعةةطف فةة٬ فٝٓةةا  ٜكةةاٍ ن٬َةةا ْػةةُع سةةني املدط٦ةةٕٛ عبةةٔ

 ْطز... نٝ 

 إ٫ ايغةةرل٠ تأخةةصْا فةة٬ عَُٛتٓةةا بأبٓةةا٤ ايتٓهٝةةٌ ْةةط٣ ٚسةةني

 بعهٓا... ع٢ً

ٌ  َةع  فٓتشاٚض أحفايٓا ٜكتٌ ٚسني  اشبًفٝة١   اسبسٜكة١  يف ايكاتة

 ٚاملُطات... ايغطف يف ايجهاىل أْني ْػُع ٚعبٔ

 َعٜس؟... َٔ ٌٖ فٓكٍٛ ثطٚاتٓا تٓٗ  ٚسني

 بايتعاٜـ... فٓٓازٟ ع٠ٛٓ ْػا٥ٓا سذا  ٜٓع  ٚسني

 ٚعةةةٛز َةةةٔ ٜكتةةةاتٕٛ سٝةةةح اشبكةةةّٛ اْتدابةةةات تةةةٓذض ٚسةةةني

 بايسميٛقطاح١ٝ... ْتؿسم إٔ ْفتأ ٫ ثِ.. بٓا ايتٓهٌٝ

ٕ  إٔ إ٫ ا٭ؾةٝا٤   نٌ عًٝٓا تٕٗٛ ٚسني ٔ  نًة   يٓةا  ٜهةٛ  َة

 نةة٬  ٚدةة٘ يف يٝٓةةبض عٓةةسْا َةةا بهةةٌ ْػةةتأدطٙ ايهةة٬  بةةني

 بعهٓا...

 غةةٛضٜا ؛ ٭ٕ ٖهةةصا زٕٚ املػةةتكبٌ  عةةٔ نةةإ ايػةة٪اٍ يٝةةت

 ٫ٚ تاضؽبٝةةا ٫ٚ دغطافٝةةا ٫ غةةٛضٜا ذبسٜةةس ميهٓةة٘ يةةٔ املػةةتكبٌ 

 زميٛغطافٝا... ثكافٝا ٫ٚ
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 ٚغ١ٓ... ذبذلم ؾٝع١ غٛضٜا

 ا٫ستفاٍ.... قبٝش١ ايؿٛا٤ نُػتكبٌ َٛقس غٛضٜا َػتكبٌ

 نًٓةةا ايةةُٝٔ نًٓةةا يبٓةةإ نًٓةةا ايعةةطام نًٓةةا غةةٛضٜا نًٓةةا

  يٝبٝا....

 دػةةسا ٜعةةس مل ٭ْةة٘ ببعهةة٘ ٜؿةةعط ٜعةةس مل ٖةةسا نًٓةةا يهةةٔ

 ٚاسسا...

 دػس... أؾ٤٬ ..أؾ٤٬ قطْا

 قطع نٌ ْطق  بٌ دػسْا تكطٝع ٜ٪ملٓا ٜعس مل ست٢ ..غًدٓا

 دسٜسا... قطعا ْٚٓتظط.. يٓا

 .!!غٛضٜا َػتكبٌ عٔ ٚتػأيٕٛ

 ايػ٬ّ... نًٓا عًٝٓا قٌ.. أؾ٥٬ٓا ٚبعسٖا آخط ٖٞ ..غٛضٜا

 فكةس  تٓةاّ   ٫ ايةمت  بعٝٓةو  ٚانٮْةا  ضؾس  أَط يٓا ٧ٖٝ ايًِٗ

 فٝٓا. أثدٓا

  ٍ َٓتةةس٣  يف) ٖٓةةا عبةةٔ: املطةةرلٟ َٓكةةٛض. ز َٚةةٔ داْبةة٘ قةةا

 إٔ ؾةةةو ٫ ..ٚاسبًةةةٍٛ اسبكٝكةةةٞ ايٛاقةةةع ْٚةةةتًُؼ غبُةةةٔ (أغةةةباض

ٔ  ايػٝاغٝني ٕ  ايةصٜ ٘  ٚدٗةاً  ًٜتكةٛ ٕ  قةس  يٛدة ِ  ْٛاٜةا  ٜػتؿةفٛ  بعهةٗ

 ٜٓةةٟٛ َةةا يٝكةةٍٛ بكةةطاس١ ٜتةةدل ٚ ٜأتٝةةو خكةةًُا أ ةةٔ ٫.. ٚايةةبع 

ٌ  َعٓاٖا ايػٝاغ١ تفكس ايؿهٌ بٗصا ٭ْ٘ فعً٘؛  ايكة٠ٛ  ضبًةٗا  ٚذبة

 . س٦ٓٝص

 اسبكٝكٝةة١ املعًَٛةة١ عةةٔ ٚبعٝةةسٜٔ غٝاغةةٝني غةةرل ٭ْٓةةا ٚيهةةٔ

 بايتػةةا٩ٍ ْهتفةةٞ فإْٓةةا بعةة  عةةٔ بعهةةٗا ايةةسٍٚ ربفٝٗةةا ايةةمت
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 َٚةةع ..ايٓٛاٜةةا عةةٔ ٜتةةأخط ايةةصٟ ايٛاقةةع سطنةة١ َٚطاقبةة١ ٚايةةتدُني

 ٖةصٙ  يف ايٛنةع  َأغةا٠ ٚ خطةٛض٠  ٜؿاٖسٚ ٜعذلف ايعامل فهٌ ٖصا

 ..املٓطك١

 يف املتٛضحة١  ا٭حةطاف  ْٛاٜةا  َعطف١ ٖٞ ضأٜٞ يف اشبطٛات أٍٚ

 : َجٌ َٔ املٛنٛ 

 يف َعٝٓةة١ خطةة١ عًةة٢ ضٚغةةٞ أَطٜهةةٞ تٛافةةل ٖٓةةاى ٖةةٌ •

 ملاشا؟.ٚ ؟ املٓطك١

ٌ  ضٚغةٝا  تكة   ملاشا • ِ  ٖةصٙ  نة ٌ  ٫ بًةس  عًة٢  اسبُة  ٜؿةه

 ؟. عًٝٗا خططًا

 ؟. غٛضٜا يف غطٚظْٞ تسَرل غٝاغ١ تعٝس ملاشا  •

( Grand strategy) عًة٢  ايغط  َع اتفام إٜطإ يس٣ ٌٖ •

 ؟. بايتُسز شلا ٜػُض املٓطك١ يف

 ػبةةعّ نُةةا إٜةةطإ َةةع خفةةٞ تٛافةةل عًةة٢ إغةةطا٥ٌٝ ٖٚةةٌ  •

 باضغٞ؟. تطٜتا

 ناْةت  إٕ ا٫غذلاتٝذٝاتٚ ا٫تفاقات ٖصٙ نٌ ْٛع١ٝ َا •

 ؟. َٛدٛز٠

 بطعاٜةةةة١ ايعةةةةطام دٓةةةةٛ  إٜةةةةطإ تهةةةةِ إٔ ميهةةةةٔ ٖةةةةٌ •

 بطعاٜةةةة١  قبةةةةٌ َةةةةٔ ا٭ٖةةةةٛاظ  نةةةةُت نُةةةةا أَطٜهٝةةةة١

 بطٜطا١ْٝ؟.
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 :ٖٛ ا٭ِٖ ٚايػ٪اٍ

 إٔ قةةةطأت ؟ َطاقبةةة١ أّ يٮسةةةساخ قةةةاْع١ إغةةةطا٥ٌٝ ٖةةةٌ •

 فٝٗةةا مبةةا املٓةةاحل ٖةةصٙ غةةطًا ٜةةعٚضٕٚ اغةةطا٥ًٝٝني نةةباحًا

 ...سً 

ٞ  ازبٝـ يتهٜٛٔ خط١ بطميط ٜهع ملاشا •  ٜهةٝ  ٚ ايعطاقة

 ؟. املًٝؿٝات َفّٗٛٚ َكطًض إيٝٗا

 ٖةةٌٚ ؟. ٜؿةةا  نُةةا فعةة٬ً املٓطكةة١ تطنةةت أَطٜهةةا ٖةةٌ •

  ؟. ٜؿا  نُا تطادعٚ نع  ساي١ يف ٖٞ

ٌ .  اٱضٖةا   عًة٢  اسبط  • ٛ  ٖة ّ  ٖة  أّ ٚانةض ٚ ضبةسز  َفٗةٛ

ٌ  غةاَ  ٚ غا٥ِ َفّٗٛ ٖٛ  ع٬قة١  ٫ شبطة١  غةتاضاً  ٜؿةه

 ؟. ايٓكط٠ ٫ٚ بساعـ شلا

 قةةس زاعةةـ َكاتًةة١ بةةإٔ ايكةةٍٛ عًةة٢ َةةج٬ً اٱقةةطاض ملةةاشا  •

 ؟. غ١ٓ ث٬ثني تػتُط

 ؟. اسبً  إىل املٓه١ُ ايسٍٚ َٔ ايعسز ٖصا نٌ ملاشاٚ  •

 إعطةةةا٤ إىل ٜكةةةٛز املٓطكةةة١ يف طبطةةة، ٖٓةةةاى نةةةإ إشا •

 يف ٖؿاؾة١  أنجط املًُه١ دبعٌ َٝعات املًُه١ خكّٛ

ٌ   فٝٗةا  املؿةاضن١  ضفهٓاٚ املػتكبٌ ٕ  فٗة ٌ  ايهُةٛ  زاخة

  ؟. ا٭َٛض تػتفشٌ إٔ قبٌ ازبػٛض٠ املكا١َٚ أّ سسٚزْا

 خططٗةا  تٓفٝةص  عًة٢  َك١ُُ ايعظ٢ُ ايسٍٚ ناْت إشا ٚ •

 ايععية١  ذبٌُ ْػتطٝع ٌٖٚ ؟. أق٬ً املكا١َٚ ْػتطٝع فٌٗ
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 قةةشتٗا عةةٔ أزضٟ ٫ ذبًةة٬ٝت ٖٓةةاى ؟. نةةطض نةةأخ 

 يف أَطٜهةا  َةع  املتشايفة١  اشبًٝذٝة١  ايسٍٚ بع  إٔ تفٝس

 ا٭دةةعا٤ عًةة٢ باسبكةةٍٛ َٛعةةٛز٠ اٱضٖةةا  عًةة٢ سطبٗةةا

 سةةةةةةاٍ يف يًًُُهةةةةةة١ ايؿةةةةةةطق١ٝ ازبٓٛبٝةةةةةة١ٚ ايؿةةةةةةطق١ٝ

 .تفهٝهٗا

 ايذلنةةةةٞ ايػةةةةعٛزٟ ايتشةةةةاي  قةةةة٠ٛٚ ٚاقعٝةةةة١ َةةةةس٣ َةةةةا •

 اٱغ٬َٞ؟. ايتشاي  فاع١ًٝ َس٣ َاٚ ايكططٟ؟.

 تهؿةة   عًٝٗةةا ايسقٝكةة١  اٱدابةة١..دةةساً  دةةسًا نةةجرل٠  أغةة١ً٦

 اسبًٍٛ. ٖٞ نٝ   ٚؼبكٌ َا سكٝك١

 ايػةٛض١ٜ  مخةٝؼ إٔ اسباية١   زلةرل . أ ٚيف ايػٝام ْفػ٘ أناف

 ٫ٚ ..املانة١ٝ  ايعكةٛز  عدل تطان١ُٝ أخطا٤ عٔ عباض٠ ٖٞ ٚايعطاق١ٝ

 ..اٯٕ ايجُٔ زفع َٔ بس

 َٚهؿةةٛفًا ٚٚانةةشًا حا٥فٝةةًا نةةإ إٜةةطإ َةةع غةةٛضٜا ذبةةاي 

 .. عكٛز َٓص

 عبٔ؟. فعًٓا َاشا

ٕ  ناْةت  عٓسَا ِ  إٜةطا ٞ  ٬ٖشلةا  ٚأْةا٠  بكةدل  تطغة  َةاشا  ايؿةٝع

 ايػين؟. احملٛض فٝ٘ ٜفهط نإ

ٌ  فٝٗةا؛  َطضْةا  ايهٛاضخ َٔ نِ  أٚ بككةس  فٝٗةا  ٚغةآُٖا  بة

 قكس؟. غرل عٔ

 َٓا؟. َٚػُع َطأ٣ ع٢ً محا٠ ا٭غس سافظ اشلايو ٜبٝس أمل
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 ٚعبةةٔ قٗةةط َةةٔ حبةةل عًةة٢ ٱٜةةطإ ايعةةطام أَطٜهةةا تػةةًِ أمل

 ْتفطز؟.

ٍ  عًة٢  ًَٝؿةٝاتٗا  إٜطإ تػًض أمل ٘  ايعةامل  حةٛ  إٔ زٕٚ ٚعطنة

 غانًٓا؟. عبطى

 "..ٜعًُٕٛ ٫ ايٓاؽ أنجط ٚيهٔ أَطٙ ع٢ً غاي  ٚاهلل"

 غةةاٍ مثةةٔ ٖةةٞ تةةعاٍ ٫ٚ تػةةٌٝ ايةةمت ايةةسَا٤ ٖةةصٙ نةةٌ أظعةةِ

ٌ  ثةٛض٠  ية٫ٛ  مجٝعةا  ًٜٗهٓا إٔ ناز ساز ٚضّ ٫غت٦كاٍ ّ  أٖة  ايؿةا

 .املباضن١

 تػةةا٫٩تو اسبُةةٛز بكٛيةة٘: ْاقةةط بةةٔ عبةةساهلل. ز ٚبةةسٚضٙ عًةةل

ِ  ٚاهلل ز. َٓكٛض ٚإداباتٗا َؿطٚع١ ٔ  تعٜةس  ٫ أعًة  ٫  ث٬ثة١: ٫  عة

 ٜعطف. أسس تًو  ٫ ٫ٚ ٖصٟ

 احملت١ًُ. إداباتٞ عًٝٗا ٚأظٜس تػا٫٩تو  ٚغأْػذ

 يف َعٝٓةة١ خطةة١ عًةة٢ ضٚغةةٞ أَطٜهةةٞ تٛافةةل ٖٓةةاى ٖةةٌ •

 ملاشا؟ٚ ؟ املٓطك١

 أْفػِٗ. ٚا٭َطٜهإ ايطٚؽ ست٢ ٜعطف  أسس ٫

ٌ  ضٚغةٝا  تك  ملاشا • ِ  ٖةصٙ  نة ٌ  ٫ بًةس  عًة٢  اسبُة  ٜؿةه

 يف غطٚظْةةةٞ تةةةسَرل غٝاغةةة١ تعٝةةةس ملةةةاشا ؟ عًٝٗةةةا خطةةةطًا

 غٛضٜا؟.

 ْفػُٝٗا. ٚغٛضٜا ضٚغٝا  ٜعطف  ست٢ أسس ٫
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( Grand strategy) عًة٢  ايغط  َع اتفام إٜطإ يس٣ ٌٖ •

ٌ  ٌٖٚ ؟ بايتُسز شلا ٜػُض املٓطك١ يف  تٛافةل  عًة٢  اغةطا٥ٝ

 باضغٞ؟. تطٜتا ػبعّ نُا إٜطإ َع خفٞ

 ٜعطف. أسس ٫

 ناْةت  إٕ ٚا٫غذلاتٝذٝات ا٫تفاقات ٖصٙ نٌ ْٛع١ٝ َا •

 ؟. َٛدٛز٠

 ٜعطف. أسس ٫

 بطعاٜةةةة١ ايعةةةةطام دٓةةةةٛ  إٜةةةةطإ تهةةةةِ إٔ ميهةةةةٔ ٖةةةةٌ •

 بطعاٜةةةة١  قبةةةةٌ َةةةةٔ ا٭ٖةةةةٛاظ  نةةةةُت نُةةةةا أَطٜهٝةةةة١

 بطٜطا١ْٝ؟.

.٫ 

 :ٖٛ ا٭ِٖ ٚايػ٪اٍ

 . ؟ َطاقب١ أّ يٮسساخ قاْع١ إغطا٥ٌٝ ٌٖ •

 تًو. ٫ٚ ٖصٙ ٫

ٞ  ازبٝـ يتهٜٛٔ خط١ بطميط ٜهع ملاشا •  ٜهةٝ  ٚ ايعطاقة

 ؟ املًٝؿٝات َفّٗٛٚ َكطًض إيٝٗا

 ْفػ٘. بطميط ٜعطف  ست٢ أسس ٫

ٞ  ٌٖٚ ؟ ٜؿا  نُا فع٬ً املٓطك١ تطنت أَطٜها ٌٖ •  ٖة

  ؟ ٜؿا  نُا تطادعٚ نع  ساي١ يف

 تًو. ٫ٚ ٖصٙ  ٫
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 ٖٛ أّ ٚانضٚ ضبسز َفّٗٛ ٖٛ ٌٖ. اٱضٖا  ع٢ً اسبط  •

ٌ  غةاَ  ٚ غا٥ِ َفّٗٛ  شلةا  ع٬قة١  ٫ شبطة١  غةتاضاً  ٜؿةه

 . ؟ ايٓكط٠ ٫ٚ بساعـ

 تًو. ٫ٚ ٖصٙ  ٫

 قةةس زاعةةـ َكاتًةة١ بةةإٔ ايكةةٍٛ عًةة٢ َةةج٬ً اٱقةةطاض ملةةاشا •

 ايةةسٍٚ َةةٔ ايعةةسز ٖةةصا نةةٌ ملةةاشاٚ ؟ غةة١ٓ ث٬ثةةني تػةةتُط

 ؟. اسبً  إىل املٓه١ُ

 ٖةةصٙ َةةٔ َٓسٖؿةة١ ْفػةةٗا زاعةةـ ٜعةةطف  ستةة٢  أسةةس ٫

 ايتكطؼبات.

 إعطةةةا٤ إىل ٜكةةةٛز املٓطكةةة١ يف طبطةةة، ٖٓةةةاى نةةةإ إشا •

 أنجةةةةةط املًُهةةةةة١ دبعةةةةةٌ َٝةةةةةعات املًُهةةةةة١ خكةةةةةّٛ

 فٗةةةٌ  فٝٗةةةا املؿةةةاضن١ ضفهةةةٓاٚ املػةةةتكبٌ يف ٖؿاؾةةة١

 قبةةةةٌ ازبػةةةةٛض٠ املكاَٚةةةة١ أّ سةةةةسٚزْا زاخةةةةٌ ايهُةةةةٕٛ

  . ؟ ا٭َٛض تػتفشٌ إٔ

 تًو. ٫ٚ ٖصٙ  ٫

 خططٗةا  تٓفٝةص  عًة٢  َك١ُُ ايعظ٢ُ ايسٍٚ ناْت إشا ٚ •

 ؟. أق٬ً املكا١َٚ ْػتطٝع فٌٗ

.٫ 

 . ؟ نطض نأخ  ايععي١ ذبٌُ ْػتطٝع ٌٖٚ •

.٫ 
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ٍ  بعة   إٔ تفٝس ذب٬ًٝت ٖٓاى •  املتشايفة١  اشبًٝذٝة١  ايةسٚ

ٍ  َٛعةٛز٠  اٱضٖةا   عًة٢  سطبٗةا  يف أَطٜهةا  َع  باسبكةٛ

 يف يًًُُهةة١ ايؿةةطق١ٝ ازبٓٛبٝةة١ٚ ايؿةةطق١ٝ ا٭دةةعا٤ عًةة٢

 .تفهٝهٗا ساٍ

 ايعباض٠. ٖصٙ ٜفِٗ نٝ  ٜعطف ست٢ أسس ٫

 ايكططٟ ايذلنٞ ايػعٛزٟ ايتشاي  ق٠ٛٚ ٚاقع١ٝ َس٣ َا •

 ؟. اٱغ٬َٞ ايتشاي  فاع١ًٝ َس٣ َاٚ ؟

 ْفػُٝٗا. ٚايػعٛز١ٜ تطنٝا ٜعطف ست٢ أسس ٫

 تهؿةة  عًٝٗةةا ايسقٝكةة١ اٱدابةة١ ..دةةسًا دةةسًا نةةجرل٠ أغةة١ً٦

 ..اسبًٍٛ ٖٞ نٝ   ٚؼبكٌ َا سكٝك١

 ضمبا. فعًت  مما بأنجط اٱداب١  َٔ أسس ٜتُهٔ ئ

 ْفػٞ: يف ؾ٦ٝا أٚنض يعًٞ

 ايفطم. أٖساف ..اغذلاتٝذ١ٝ ٚفل ٜػرل ايّٝٛ  ايكٟٛ ايعامل

 ٚغةةٓٓ٘ تعةةاىل  اهلل َؿةة١٦ٝ حبػةة  ٚتتشةةٍٛ  تةةتغرل ٚايفةةطم

 ايه١ْٝٛ.

 مخةةؼ يف َةةطات عؿةةط املٓطكةة١ يف خططٗةةا غةةرلت أَطٜهةةا

 غٓٛات.

 ٚاسس٠. غ١ٓ يف َطات ث٬خ غرلت ٚضٚغٝا

 غ١ٓ. يف َطتني خططٓا غرلْا ٚعبٔ

 ؾ٤ٞ... ٜتغرل مل ضبػ١َٛ  ايػابك١ ا٭غ١ً٦ إدابات إٔ يٛ
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ٔ .. ضمبةةا ّ  عبةة  إيٝٓةةا   اهلل يٝٓظةةط  عظُٝةة١   نْٛٝةة١ غةة١ٓ  أَةةا

 .ْهفط أّ أْ٪َٔ

 ا٭َةٛض  إٔ ٜعطف ٜعةين  أسس ٫: املطرلٟ بكٛي٘ َٓكٛض. ز ٚعًل

 ...ا٭حطاف مجٝع عٓس فٛنٟٛ بؿهٌ تػرل

 ٫ٚ ٖةةٞ َةةا غبُةةٔ َطغةة١َٛ خطةة١ ا٭نُةة١ ٚضا٤ إٔ امل٪نةةس

 . مباٖٝتٗا ظبعّ

 ..ٜعطفٕٛ ايكطاض أقشا 

 : أْٛا  ث٬ث١ املكاحل إٔ ٜكٛيٕٛ ايػٝاغٕٝٛ

 تهتٝه١ٝ. َكاحل •

 اغذلاتٝذ١ٝ. َكاحل •

 ...س١ٜٛٝ َكاحل •

 ؟. املٓطك١ يف أَطٜهاٚ ضٚغٝا َكاحل ا٭ْٛا  أٟ َٔ

 أدةةةٌ َةةةٔ تػةةةتدسّ ايةةةمت ٖةةةٞ اسبٜٝٛةةة١ املكةةةاحل بةةةإٔ ٜكةةةاٍ

 ..املٛاضز يهٌ ايعا١َ ايتعب١٦ محاٜتٗا

 محاٜتٗةةا ٭دةةٌ تػةةتدسّ ايةةمت ٖةةٞ ا٫غةةذلاتٝذ١ٝ املكةةاحل ٚ

 ..احملسٚز٠ ايعػهط١ٜ ايك٠ٛ

ّ  ايةمت  ٖٞ ايتهتٝه١ٝ املكاحل ٚ ٔ  تػةتدس ٌ  َة  محاٜتٗةا  أدة

 ..ايعػهط١ٜ غرل ا٭خط٣ ايهغٛط

 ايةةةمت املٓطكةةة١ يف ايطٚغةةة١ٝٚ ا٭َطٜهٝةةة١ املكةةةاحل ٖةةةٞ َةةةا

 .!؟ ايػ٬حٚ ٚاملعاضى ازبٝٛف ٜػتدسَإ دبعًُٗا
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 تتغرل. ايتهتٝه١ٝ املكاحل إٔ عًًُا

 ا٭َس. ح١ًٜٛ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ٚاملكاحل

 ثابت١. اسب١ٜٛٝ ٚاملكاحل

ٔ  اهلل عبس. أَا ز اسبُةٛز فكةاٍ يف َساخًتة٘ يف ٖةصا      قةاحل  بة

 نطٚعة١  ايطا٥عة١  ٚاملعًَٛةات  اٯضا٤ ٖةصٙ  يهٌ تكسٜطٟ َع ايػٝام:

 . أقشابٗا

 فٗةةصٙ  ٚضأٟ ذبًٝةةٌ َةةٔ ٜةةطز مبةةا َكتٓةةع غةةرل ٫ظيةةت أْةةين إ٫

 ٖٚٓةاى  ٖٓةا  يٓا ؼبسخ َا بػب  ٖٚٛ ًَُٛؽ ٚاقع َٔ أتت ايكٓاع١

 .دباٖٗا ايتٓظرل عٔ ٚاقعٗا ؽبتً  أسساخ َٔ

 . يغرلْا أيعٛب١ ٫ٚ ْعاٍ نٓا ايعط  أْٓا أَآَا ٚانض بسيٌٝ

 . قسضِٖ؟! ٖصا إٔ أّ شيو َا ٜطٜسٕٚ ِٖ ايعط  فٌٗ

ِ  فكةاض   بِٝٓٗ فُٝا اشبص٫ٕ ع٢ً اعتازٚا ايعط  إٔ أّ َةا   شلة

 . َآغٞ؟! َٔ قاض

  ْٚكةةٍٛ ْٚكةةٍٛ ْهتةة  فًُةةاشا نةةصيو  ا٭َةةط نةةإ فةةإٕ

 .بؿط؟! أْٓا نإزضاى ا٭َٛض ٖصٙ ْسضى ٚعبٔ

 .عظاّ ٚاشبفاٜا ٚا٭غطاض نبرل ا٭َط

 سٛيٓا؟!. َا َسضنٕٛ عبٔ فٌٗ 

 ايهةةدل٣ َكةةًشتِٗ ا٫َطٜهةةإ املةةطٟ إٔ غةةامل. ٚأنةةاف ّ

ٌ  َؿةطٚ   ذبكٝل ِ  ٚمحاٜتة٘  ٚايةطٚؽ   إغةطا٥ٝ  تطٜٛةل  يف َكةًشتٗ

ٟ  ٚإؾةغاشلا. ٚايغُةٛ    املفٝس ايتشطى َٔ َٚٓعٗا تطنٝا  أؾةاض  ايةص

 : ازبشسيٞ بكٍٛ ٜصنطٙ عبساهلل بٔ ْاقط اسبُٛز ي٘ ز.
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 بايعؿ  املغطا٠ ايػُا٤ ٚد٘ أضتك٢)

ٚٻٕ  ب٘. ايبشط ٜؿسٚ َا أز

 سلػة٘. سا٬ًَ يٓا ٜأتٞ ايًٌٝ ٖٛ

 ايػٛاز. ست٢ ازبط أسطف َٔ ٜبسأ املٛت ٖٛ

 ٚا٭َه١ٓ. املفاقٌ بني ا٭ضاْ  حٝ  ٜٚٓػٌ

 ايه٦ٝب١. ٚايها٥ٓات ٚايًٌٝ باشبٌٝ املعبأ ايغسٜط ٜه٤ٞ

 ا٭خرل. املػا٤ بعس ٜفكؼ بٝ  ٚيًٓٗط

 .(ايؿذط ٜؿتٗٝ٘ ايصٟ ٚدٗ٘ ٚيًدٛف

عبةساهلل بةٔ ْاقةط     ايؿةٗطاْٞ إٔ َةا حطسة٘ ز.    يًٝة٢ . أ ٚعًكت

ٌ   زخٌ ايصٟ اشباضز ًّْٛ ٫" خًسٕٚ ابٔ ن٬ّ َع ٜتفل اسبُٛز  بة

 ."فطاغا خًل ايصٟ ايساخٌ ع٢ً ايًّٛ

 َكًةة  ٚأْةة٘ غةةبشاْ٘ اهلل بتةةسابرل ثكتٓةةا سػةةٔ يةة٫ٛ: ٚأنةةافت

ٍ  ممةا  ٚاٱسبةاط  ايٝأؽ ٭قابٓا ا٭سٛاٍ َٚغرل ا٭ظَإ ٘  غةت٪ٚ  إيٝة

ّ  ميهٞ ئ قًٓا ايجٛض٠ بسأت عٓسَا  غٛضٜا يف ا٭َٛض ٌ  إ٫ عةا  ٚأٖة

ٕ  ايؿاّ ٞ  بةاشلٛا٤  ٜٓعُةٛ  ٚاشبٝاْةات  املةٛت  بةطٚا٥ض  َؿةبع  ايغةرل  ايٓكة

 غةةًُٝإ ازبةةس ظَةةٔ َةةٔ( ايةةٛسـ آٍ) عا٥ًةة١ ْؿةةطتٗا ايةةمت ٚايعُاية١ 

 يػةةةٓٛات متةةةسزت ايػةةة١ٓ ٖةةةصٙ يهةةةٔ  بؿةةةاض ا٭ضعةةةٔ سفٝةةةسٙإىل 

 ٫ زَٜٛةةة١  صبةةةاظض  يف ٖٚذةةةطتِٗ ا٭بطٜةةةا٤  أضٚاح سكةةةست  عذةةةاف

 . ٚايٓاظ١ٜ ايتتاض سطٚ  إ٫ ٜؿابٗٗا
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ّ  أقةبشت  ٚا٭زبا٤ ايٝازلني ب٬ز ٍ   طبٝفة١  َكةدل٠  ايٝةٛ  ٜتذةٛ

 ضأغةةِٗ ٚعًةة٢ َهةةإ نةةٌ َةةٔ ايةةسَا٤ َٚكاقةةٞ ايًكةةٛم بٗةةا

 " !ا٫نتاف شٚ غابٛض" أسفاز

٘ أٚ  قةسف١  صبةطز  ايػٛضٟ ايؿإٔ يف طإٜإ تسخٌ ٜهٔ مل  أْة

 ٚبكةط  زلةع  ذبةت  نجرل٠ خطٛات غبكتٗا بٌ  ٚي١ًٝ ّٜٛ بني سسخ

( زَؿةل  دٓةٛ   ظٜٓة   ايػٝس٠ سٞ) سباٍ ْظطْا يٛ  ايبًٝس٠ ايعطٚب١

إٔ  يٛدةسْا  ٚايعطام طإٜإ ًَٚٝؿٝات اهلل سع  َٔ اجملطَني َٚطتع

 بؿةةةطا٤ ناْةةةت ايبساٜةةة١  اسبةةةٞ ٖةةةصا َةةةٔ خةةةطز اٱٜطاْةةةٞ ايتغةةةٍٛ

ٔ  غايٝة١  بأمثإ ايعكاضات ِ  أقةشابٗا  َة  اسبػةٝٓٝات  ببٓةا٤  ايتٛغةع  ثة

 اي٬دةة٦ني َةةٔ خًٝطةةا اسبةةٞ ٚأقةةبض َطٜةة  بؿةةهٌ ايتؿةةٝع ْٚؿةةط

 .  طا١ْٜٝإ ٚعا٬٥ت ٚيبٓإ ايعطام َٔ ايؿٝع١

٘  ٖٚةةصا ٘  ايعةةطام ٚدٓةةٛ  يبٓةةإ دٓةةٛ   يف َةةا فعًتةة  يف ٚتفعًةة

ٛ   سايٝةا  ايُٝٔ  ٫ٚ  اسبادة١  عٓةس  دةاٖع٠  سةط   إغةفني  غةطؽ  ٖٚة

ٍ  دٓةٛ   تبسأ!  ازبٓٛب١ٝ ٚايهٛاسٞ طإٜإ غط َا ٖٛ أعًِ ِ  ايةسٚ  ثة

 ! ٚايعطام ٚغٛضٜا يبٓإ يف فعًت نُا تتٛغع

 سةاضؽ  بكةا٤  عًة٢  ايؿةسٜس  ٚسطق٘ اٱغطا٥ًٝٞ ايسٚض ٜأتٞ ثِ

 اهلل ٚسةةع  ا٭غةةس آٍ عا٥ًةة١ َةةٔ أخًةةل دبةةس ٚيةةٔ سبةةسٚزٙ أَةةني

ٌ  يةصيو   اسبسٚزٜة١  بٛاباتٗةا  سبطاغ١ ٍ  نة  َعكةس٠  غةٛضٜا  يف اسبًةٛ

ِ   دةسا  َٚفععة١  َفطغ١ سًك١ يف ٚتسٚض ٚغاَه١ ٔ  ٚبةايطغ ٌ  َة  نة

 ٜػةةتُط يةةٔ أْةة٘ إ٫ ايػةةٛضٟ؛ املؿةةٗس يف ٚايػةةٛزا١ٜٚ ايكتاَةة١ ٖةةصٙ

 يةةٝؼ قةةفٛفٗا؛ ٚٚسةةست قٛتٗةةا يًعطٚبةة١ عةةازتٕ إ اهلل بةةإشٕ حةة٬ٜٛ
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ٌ  يًشةطٚ ؛  دبٗات عس٠ ْفتضإٔ  بايهطٚض٠  َٓٗةا  فةتض  َةا  ْغًةل إٔ  بة

ٕ  قسض ٔ  ْٚبشةح  اٱَهةا ٍ  عة ٔ  بعٝةس٠  طبتًفة١  سًةٛ  غةٛم  إْعةاف  عة

 ا٭غًش١.

 .الطٔيازٍْٓات املطتكبلٔ٘ بشأٌ الْضع يف ضْزٓا 

 بكٝةةةاز٠ ايغطبٝةةة١ اسبةةةاضثٞ إىل إٔ ا٫غةةةذلاتٝذ١ٝ عًةةةٞ. أؾةةةاض ز

أٚ  غةةطًا ٚيةةٝؼ َعًةةٔ ٖٚةةٛ بأغةةطٖا املٓطكةة١ تفتٝةةت ٖةةٞ أَطٜهةةا

 ٚسبطبٗةةةةا يتٛغةةةةعٗا ٚتٛح٦ةةةة١ً إغةةةةطا٥ٌٝ ضبٝبتٗةةةةا سبُاٜةةةة١ َفادةةةةأ٠

ٟ  ايػةين  اٱغ٬ّ عًٞ ايكًٝب١ٝ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ٘  ايةص  نأسةس  ٚنةعت

 ٚقةةةس .ّ(1767) ايػةةةٛفٝٝمت ا٫ذبةةةاز غةةةكٛط بعةةةس اغةةةذلاتٝذٝاتٗا

ٕ يف  ضٚغٝا زخٍٛ يف ضغبت َٔ ٖٞ تهٕٛ ٞ  ايكهة١ٝ  أتةٛ ٔ  يتٓفة  عة

 ايطٚغةةٞ ايةةس  ٚٚدةةست  اسبكٝكٝةة١ اسبةةط  قةةاسب١ أْٗةةا ْفػةةٗا

 ظايةت  ٫ أخةط٣  ٚ٭غةبا   عٓٗا ْٝاب١ بصيو ٜكّٛ َٔ ايفاضغٞ ٚايجٛض

  عًٝٗةا  ايػة٬ح  ٚسظط املعاض  زعِ عٔ ربًٝٗا َعاملٗا  ٚغاَه١

ّ  تٛادةسُٖا  يٝععظا غاعب١ً فطق١ً ٚدسا ٚايجٛض ٚايس   دةع٤  ٫قتػةا

ٌ  ٫ ايتسَرل ٖصا عٔ ايغط  َٔ ٚايػهٛت  ايهٝه١ َٔ  إ٫ ميجة

  ايغةةةط :  املعػةةةهطات ايج٬ثةةة١  يهةةةٌ اسبكٝكةةةٞ ايكبةةةٝض ايٛدةةة٘

 قةةازّ ايةةسٚض ْعةةِ.  ايػةة١ٓ ٚاملػةةًُني ايعةةط  عًةة٢ ٚإٜةةطإ   ضٚغةةٝا

ٍ  بكٝة١  ٚضا٥ٓةا  َٚٔ تطنٝا ٚع٢ً عًٝٓا  َعٓة٢  َةا  ٚإ٫  ايعطبٝة١  ايةسٚ

ٞ  اشلذّٛ ٖصا ٞ  اٱع٬َة ٔ  تطنٝةا  ٚعًة٢  عًٝٓةا  ايؿةطؽ  ايػٝاغة  َة

  َكط؟. ع٢ً املسح َٔ ٤ٚؾٞ ٚايغط  ايؿطم
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ٕ  َٚكط ٚتطنٝا اشبًٝر زٍٚ تػاض  مل إشا  يتجبٝةت  ٚبانػةتا

 يٛدػةةةةمت ٚزعةةةةِ ٚإخةةةة٬م بكةةةسم  اٱغةةةة٬َٞ ا٫ذبةةةةاز ٚتععٜةةةع 

 با٫ْهةةةُاّ اٱغةةة١َٝ٬ ايةةةسٍٚ بكٝةةة١ يتكتٓةةةع ٚغٝاغةةةٞ عػةةةهطٟ

 َةةٔ يةة٘ ٜٴةةطاز ممةةا ٚمحاٜتةة٘ ا٫ذبةةاز بكةة٠ٛ اٯخةةط ٚإؾةةعاض ي٬ذبةةاز

ٕ   ايتفتٝت ٟ  ايٛاسةس٠  غتتػةاق،  ٚزٚيٓةا  أٚضاقٓةا  فةإ  ٫ ا٭خةط٣  تًةٛ

 شيو. غرل اهلل ٜؿا٤إٔ  إ٫ اشبطٜ   نأٚضام ضباي١

ٔ  غامل. ّ ٜٚط٣ ِ  املطٟ إٔ َة ٔ  َكةط  اغةتعاز٠  املٗة  َػةاضٖا  َة

 اغةذلاتٝذ١ٝ  يتشكٝل اشبًٝذ١ٝ بايػعٞ َع ايسٍٚ ٚإقٓاعٗا  اسبايٞ

 غةةةٛضٜا يف ا٭َةةةٛض صبطٜةةةات يف َعتةةةدل تغةةةٝرل إسةةةساخ بإَهاْٗةةةا

 ٚايعطام.

 ايػةٛض١ٜ  اسبهَٛة١  ع٢ً ٚايهغ، ايٛنع َٔ املداضز أسس إٕ

ٔ  ٖٛ اسبايٝتني ايعطاق١ٝ اسبه١َٛ ٚست٢ ٔ  َكبٛية١  دبٗة١  تهةٜٛ  َة

 ٚايعةةطام غةةٛضٜا يف ايكةةَٛٞ ايٓهةةاٍ ضَةةٛظ َةةٔ املدتًفةة١ ايطٛا٥ةة 

 ٚزفعٗةةةِ ايكةةةسَا٤ ايبعجةةةٝني َةةةٔ املعكٛيةةة١ ايػةةةُع١ شات ٚا٭زلةةةا٤

 يًٛاد١ٗ.

ايٛضقةةة١  يف ْظةةةطٙ احملٝةةةا إىل إٔ َةةةا يفةةةت  َػةةةاعس. ز ٚأؾةةةاض

 ٛ  َةةا دبةةاٙ املًُهةة١ َٛقةة  غٝةةا  ايط٥ٝػةة١ ٚايتعكٝبةةات ايتايٝةة١  ٖةة

 ..غٛضٜا يف ػبطٟ

ٍ  ٜكاٍ أٚ ٜٓؿط نإ َا بع  ْتصنط سني ِ  بعة   سةٛ  ايةسع

 َٚةةاشا غةةًطإ بةةٔ بٓةةسض ا٭َةةرل فةةذل٠ إبةةإ غةةٛضٜا يف َعٝٓةة١ زبٗةةات

 نًُةةات خةة٬ٍ َةةٔ ايطزلةةٞ املٛقةة  ستةة٢ أٚ..املطسًةة١ تًةةو أْتذةةت
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 متجةةٌ نًُاتةة٘ ناْةةت بعةة   سٝةةح غةةٛضٜا بؿةةإٔ اهلل عبةةس املًةةو

ٔ  َٛقفةا  ّ  َة ٔ  ايٓظةا ٌ  َة ٘  َجة ٟ  ايةط٥ٝؼ  إٕ قٛية  ا٭غةس  بؿةاض  ايػةٛض

 إيٝٗا. " املتططفني" قسّٚ يف ٚتػب " ب٬زٙ زَط"

 تغرل بعس ايتغرل بع  عًٝ٘ حطأ ايصٟ املًُه١ َٛق  شيو ت٬

 غةةعٛز بتكةةطؼبات بةةس٤ا ايػةةٛض١ٜ ا٭ض  عًةة٢ ا٭ٚنةةا  َةةٔ نةةجرل

 ٜٗةةسز أقةةبض ٚايةةصٟ ازبةةبرل اشباضدٝةة١ ٚظٜةةط َٛاقةة  ثةةِ ايفٝكةةٌ

 ..بايك٠ٛ غٝعٍٚ بأْ٘ ايٓظاّ

 املعاضنةةة١ ادتُاعةةةات تةةةبين َةةةٔ ت٬ٖةةةا َٚةةةا املٛاقةةة  ٖةةةصٙ

 ..غٛضٜا يف غٝذطٟ َا دباٙ ساظّ غٝاغٞ َٛق  عٔ تهؿ 

ّ  ٜكع  املٛاق  ٖصٙ نٌ يهٔ  عًة٢  نٓٗٗةا  ْعةطف  إٔ ايٝةٛ

 أٚ َتٓاقه١ تبسٚ ايمت ا٭خباض بع  ن٤ٛ يف ٫غُٝا ايتشسٜس ٚد٘

 ..ٚاملتابع يًُطاق  تبسٚ ٖهصا

 تةةبين ايةةمت يًُعًَٛةة١ فعةة٬ ذبتةةاز ايٓدةة  إٔ اشب٬قةة١ يهةةٔ

 غٝذطٟ. َٚا ػبطٟ َا دباٙ املًُه١ َٛق  إظا٤ عًٝٗا تكٛضٖا

 َةةٔ بةةس ٫ ..بةةا٭َؼ ايٝةةّٛ أؾةةب٘ َةةا: نةةطزٟ أغةةا١َ. ٚقةةاٍ ّ

 بايتةةايٞٚ يبٓةةإ  يف ا٭ًٖٝةة١ اسبةةط  َةةع غةةٛضٜا يف اسبةةط  َكاضْةة١

 مبةا  َػةتٓعف١  تكةبض إىل إٔ  ٖٓةاى  املتكةاضع١  ايكة٣ٛ  تطى َٔ ٫بس

 ايٛسٝةس  ايطةطف  ..ايططٜةل  ٖٛ ايػًُٞ اسبٌإٔ  يتكطض ايهفا١ٜ فٝ٘

 ي٬غةةتُطاض َػةةتعس ايةةصٟٚ اشباقةة١ ٭ٖسافةة٘ ايكةةطا  أدةةر ايةةصٟ

 ٜػةاعس  قةس .. ٚطإٜإ ٖٛ( ايًبٓا١ْٝ اسبط  َس٠) عاًَا 13 َٔ أنجط

 .اٱٜطاْٞ املٛق  تغٝرل يف ايٓف، أغعاض اغبفا  اغتُطاض
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 ٚنةةةع٘ َةةةٔ أنجةةةط ايػةةةعٛزٟ ايةةةسٚض ٜتطةةةٛض ٫إٔ  ٖٓةةةا املٗةةةِ

ٔ ٚ يٓةا  َٓاغة   غةرل  ٚقةت  يف املاي١ٝ ا٫يتعاَات ٜعٜس مبا اسبايٞ  عبة

 .(1555) ض١ٜ٩ ذبكٝلٚ اقتكازْا بتطٜٛط َؿغٛيني

 اقتٓةةع قةةس (املتشةةس٠ اي٫ٜٛةةات يةةٝؼ ٚ) ايٓةةاتٛإٔ  ايٛانةةض َةةٔ

 ايٓةةاتٛ ..َٓطكتٓةةا يفٚ ايعةةامل يف ٚأبعةةازٙ ايطٚغةةٞ املٛقةة  خبطةةٛض٠

 تٛغةةٝع  طإٔ  بعةةس  ايؿةةطق١ٝ أٚضبةةا  يف تٛادةةسٙ تٛغةةٝع  ٜةةسضؽ اٯٕ

 ٜةة٪ثطإٔ  شلةةصا ٫بةةس ..ٚضَٚاْٝةةا بٛيٓةةسا يتؿةةٌُ (ايكةةاضٚخ١ٝ املظًةة١)

 .غٛضٜا يف ايغطبٞ ٚاملٛق  ايطٚغٞ املٛق  ع٢ً

 أصبةةازإىل  ايعةةٛز٠ فطقةة١ غةةٛضٜا يف ٚدةةست فكةةس ضٚغةةٝا أَةةا

ّ  يف اْتكةاضٖا  ؾةٗٝتٗا  فةتض  قسٚ ايػٛفٝمت ا٫ذباز  ؾةطم  يفٚ ايكةط

ٌ .. ٚأٚنطاْٝةةا  ٟ  ا٫قتكةةةازٟ ٚنةةعٗا  يعةة  أغةةةعاض باغبفةةا   املةةذلز

ٔ  ٜؿغًٗا ايبًطٝل جبُٗٛضٜات اٖتُاَٗا َػت٣ٛ اضتفا أٚ  ايٓف،  عة

 .املتٛغ، املسٟ يف غٛضٜا

 تةط٣  أْٗا ٚانشا أقبض فكس املتشس٠ باي٫ٜٛات ٜتعًل فُٝا أَا

ِ  َةع  ..آغةٝا  ؾةطم  سػةا   ع٢ً ا٭ٚغ، ايؿطم أ١ُٖٝ عسّ إٔ  ايعًة

 ن٤ٛ يف ٖٛ تٛقع مما أقٌ نإ آغٝا ؾطم يف أٚباَا ظباح َػت٣ٛ

٘  ستة٢  ..ا٭َطٜه١ٝ ا٭ٖساف َٔ املٓطك١ زٍٚ ؾهٛى  يف اغةتكباي

 ايةةط٥ٝؼ دبعةةٌ قةةس ا٭َةةٛض ٖةةصٙ ..تٛقعاتةة٘ َةةٔ أقةةٌ نةةإ نٛبةةا

 َػةةةت٣ٛ ٜطفةةةع( ٚأٚباَةةةا عكٝةةةس٠) عةةةٔ ٜتدًةةة٢ ايكةةةازّ ا٭َطٜهةةةٞ

 .غٛضٜا يف با٭ظ١َ بايصاتٚ مبٓطكتٓا ا٫ٖتُاّ

 .تٛقعاتٓا يٓا ذبكل بططٜل ايٛقت نطت يع  َٔ ٫بس ..فإشا
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ّ . ٜٚط٣ ّ ٕ  سػةا  أٟ عٓةسٙ  يةٝؼ  َفًةؼ  ا٭غةس  بؿةاض  حبةرلٟ أ

ٚ  سًفةا٩ٙ  ستة٢  ٜكسَ٘ ٤ؾٞ ٘  ايجكة١  فكةس ٔ  َٚةٔ ثةِ ٫بةس    .بة   ٗةٛض  َة

 أٚ ايبعجٝةة١ ايتٝةةاضات عًةة٢ ضبػةةٛب١ ٚيٝػةةت دسٜةةسٙ غٝاغةة١ٝ قةة٣ٛ

 يفةةط  قةةٟٛ عػةةهطٟ شضا  شلةةا ٜٚهةةٕٛ اٱغةة١َٝ٬  اسبطنةةات

 أٚنةشٛا  ٚاٱٜةطاْٝني  ايةطٚؽ . اسبًفةا٤  َٔ ٚبسعِ غٛضٜا يف ايػ٬ّ

 اسبطنةة١ ٖةةصٙ  ٗةةٛض َٗةةِ. يٮبةةس تطةةٍٛ يةةٔ يٮغةةس َػةةاْستِٗ إٔ

ٔ  ازبسٜةةةس٠   ٔ  ٚيهةةة ٔ  ايةةةمت  ا٭زلةةةا٤  َةةة ٕ  إٔ ممهةةة  شلةةةةا ٜهةةةٛ

 . اسبطنةةةات ايػةةةٛضٟ ايؿةةةع  حٛا٥ةةة  طبتًةةة  بةةةني َكةةةساق١ٝ

 ا٭غًبٝةة١ خكٛقةةا ايػةةٛضٟ ايؿةةع  ٜتكبًةةٗا يةةٔ اسبايٝةة١ اٱغة١َٝ٬ 

ّ  ذبةت  حًٜٛة١  يعكةٛز  عاؾت ٚايمت ايػ١ٝٓ ٞ  ْظةا ٔ  سٝةس  عًُةاْ  ايةسٜ

 ازبسٜةةس٠ ايػٝاغةة١ٝ اسبطنةة١ ٖةةصٙ  ٗةةٛض َةةٔ ٫بةةس. ايػٝاغةة١ عةةٔ

 اٱقًُٝٝةةةة١ ايةةةةسٍٚ َكةةةةساق١ٝ ٚنػةةةةبٗا ايػةةةةٛض١ٜ ايػةةةةاس١ عًةةةة٢

 إٔ إىل ا٫ْتكايٝةة١ املطسًةة١ سهَٛةة١ غتؿةةهٌ ايةةمت ٖةةٞ ٚا٭دٓبٝةة١

 .ايب٬ز أٚنا  تػتكط

ِ  أيةةةٝؼ : ايكعةةةٛز  ْاقةةةط . ز ٚتػةةةا٤ٍ  املعتسيةةة١  املعاضنةةة١  زعةةة

ٔ  ْٛعةا  ايتفةاٚ   ع٢ً ٚتؿذٝعٗا ّ  َةع  ايتفةاٚ   َة ٛ  ٚأز٣ ايٓظةا  ٚية

ٞ  ٚقةةةة  إىل ٚدع٥ٝةةةة١ ضبةةةةسٚز٠ يفةةةةذل٠  ٫ سادةةةة١ ايكتةةةةاٍ؛ ٚبايتةةةةاي

 ايٓظاّ. َع َباؾط٠ يًتفاٚ  يًًُُه١

ٔ . أ َٚٔ داْب٘ أنةس  ٘  ايططٜةطٟ عًة٢   عبةسايطمح  َةع  اخت٬فة

ٚٵٕ َةةٔ  غٝاغةةٞ سةةٌ إػبةةاز أٚ بؿةةاض َةةع ايتٛاقةةٌ بؿةةإٔ ايكةةطاض ٜٳةةطٳ

 املًُهة١  إٔ نُةا   ايتةاضٜذ  دبةاٚظٙ  أَةط  ٖةصا  إٔ سٝةح ٜةط٣   َع٘ 
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٘  غةةعت  ٌ  ٱقٓاعةة  عةةةس٠ ٚأضغةةًت  زضعةةا  َظةةاٖطات  بةةس٤  َةةع  بايتعكةة

 تطنٝبةة١ ٚيهةةٔ  عبةةساهلل بةةٔ عبةةسايععٜع ا٭َةةرل َٓٗةةا ؾدكةةٝات

 ايػةةعٛز١ٜ تعاًَةةت ٖةةصا َٚةةع ..ا٭َٓٝةة١ اسبًةةٍٛ إ٫ تطةةطح مل ايٓظةةاّ

 أؾةةةب٘ اسبةةةاٍ ٜهةةةٕٛ ٫ ستةةة٢ امل٪غػةةةات بكةةةا٤ سةةةٍٛ بدلامجاتٝةةة١

ٔ  أخةط٣  ٚؾدكةٝات  ممًةٛى  َع ايتٛاقٌ أٜها ٚقبًت  بايعطام  َة

 َٔ عٓاقط فٝ٘ ؾاضى يٛ ست٢ غٝاغٞ حبٌ يًدطٚز يًػعٞ ايٓظاّ

 .ايٓظاّ

 َةةع َٛادٗةة١ سةةط  يف ايطزٜعةةإ أْٓةةا يػةةٓا   خايةةس. ز ٚأٚنةةض

اٱؾةاض٠  ط  َةا .. ٖعمي١ َع٘ ايتفاٚ  إٔ ْكٍٛ ست٢ ايػٛضٟ ايٓظاّ

 ض٩ٚؽ فةةٛم  تةةسَط َةةسٕ فٗٓةةاى املةةصابض إٜكةةاف نةةطٚض٠ ٖةةٛ إيٝةة٘

ٌ  ًٜعّ ٚبايتايٞ أقشابٗا ٌ  عُة ٛ  َةا  نة ٔ  ٖة  غًػة١ً  ٱٜكةاف  ممهة

ٔ  ا٫َتٓةا   فًُةاشا  ٚعًٓٝة١  غةط١ٜ  أبٛا  عس٠ شلا ايػٝاغ١.. املصابض  عة

 احملاٚي١؟

ٔ . أ َٚٔ دسٜس أٚنض ٌ    عبةسايطمح  يػةٓا  ايططٜةطٟ أْٓةا بايفعة

 احملةةاض  ْهةةٕٛ إٔ قةةسضْا يهةةٔ بأْفػةةٓا  ايٓظةةاّ نةةس سةةط  يف

 ازببٗةات   طبتًة   ٚع٢ً ٚغٝاغٝا زٜبًَٛاغٝا ايٓظاّ نس ايٛسٝس

ٛ  َٔ أٍٚ يهإ ايسَاض ٱٜكاف غبٌٝ َع٘ اسبٛاض نإ يٛ أَا  ٜةسع

 قطاض خطٚز عٔ ْاٖٝو ا٭١َٝٓ اسبًٍٛ إ٫ ٜفِٗ ٫ ايٓظاّ يهٔ  ي٘

 قبهت٘. َٔ ايٓظاّ
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 احلازثٕ علٕ. الْزق٘ السٜٔط٘: د 

 املفَْو : 

 ازبٓا٥ٝةةة١  بايػٝاغةةة١ ايػةةةذٔ عكٛبةةة١ بةةةسا٥ٌ َفٗةةةّٛ اضتةةةب،

٘  سػبُا ٚتطٛضاتٗا ٚقٛاْٝٓٗا ٚتؿطٜعاتٗا ٚتاضؽبٗا   ةطٚف  تكتهةٝ

 ْػةةتدًل عسٜةةس٠ تعةةاضٜ  ٚشلةةا. ٚاملهاْٝةة١ ايعَاْٝةة١ صبتُةةع نةةٌ

 :اٯتٞ َٓٗا

 تهفةةةٌ ايةةمت  ا٭خةةط٣  ايتةةسابرل أٚ  ايعكٛبةةات  بٗةةا  ٜككةةس  -1

 . يًػذٔ ايػًب١ٝ اٯثاض َٔ ازباْٞ ؾدك١ٝ قٝا١ْ

 ايػةةذٔ عكٛبةة١ ضبةةٌ ذبةةٌ ايةةمت ايتةةسابرل َةةٔ صبُٛعةة١  -2

 . ازبطمي١ َٓع غٝاغ١ تطبٝل ع٢ً ٚتعٌُ

 التشسٓع  : 

 بةةةٓل ضبةةةسز٠ غةةةرل اٱغةةة١َٝ٬ ايؿةةةطٜع١ يف ايتعةةةاظٜط دةةةطا٥ِ

 ٫دتٗةازات  َٚذلٚنة١  ٚايككام اسبسٚز دطا٥ِ ٖٞ نُا ؾطعٞ

٘  تبةسأ   ايكانٞ ٞ  ٚايتةٛبٝذ  بايتٛدٝة ٌ  ٚتٓتٗة  سةسًا   ٫ غٝاغة١ً  بايكتة

 ٚأسهةةاّ فكٗٝةة١ ١قٛاعةةس أقةةٛيٝ  عًةة٢ ٜؿةةتٌُ ازبٓةةا٥ٞ ٚايتؿةةطٜع
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ٟ  ا٭خص تععظ اٱغ٬ّ فذط َٓص تطبٝك١ٝ ٞ  ٜطاٖةا  عكٛبة١  بةأ  ايكانة

 َٚٓٗةةا  ايٛاقعةة١ ٚ ةةطٚف عًٝةة٘ ٚاجملةةين ازبةةاْٞ يظةةطٚف ٥٬َُةة١ً

 ٚنةةٌ. أقةة١ًٝ عكٛبةة١ يٝػةةت ا٭قةةٌ يف ٖةةٞ ايةةمت ايػةةذٔ عكٛبةة١

 ٚا٭َةةِ.  ايػةةذٔ عكٛبةة١ ببةةسا٥ٌ ٚتؿةةط  تٓةةازٟ ازبٓا٥ٝةة١ ايكةةٛاْني

 ّ( 1765) ازبطميةةة١ َةةةٔ يًٛقاٜةةة١ ايػةةةازؽ َ٪متطٖةةةا يف املتشةةةس٠

 ْؿةةط عًةة٢ بايعُةةٌ ايتٛقةةٝات اعتُةةست ّ(1763) ايػةةابع ٚاملةة٪متط

 نةةةةُٔ ٚإزخاشلةةةةا ايعةةةةامل يف ايػةةةةذٔ يعكٛبةةةة١ ايبسًٜةةةة١ ايتةةةةسابرل

 يفُٗٗةةةا ازبٓا٥ٝةةة١ ايعسايةةة١ أدٗةةةع٠ ٚتأٖٝةةةٌ ازبعا٥ٝةةة١ ايتؿةةةطٜعات

 اشبًٝذةةٞ ايتعةةإٚ صبًةةؼ ٚافةةل ٖةةة(1211) ايعةةاّ ٚيف. ٚتطبٝكٗةةا

ٌ  املٛسةس٠  يًكٛاعةس  ايطٜةا   ٚثٝك١ َؿطٚ  ع٢ً ٔ  يبةسا٥  أثٓةا٤  ايػةذ

 .  ايػذٔ عكٛب١ تٓفٝص ٚأثٓا٤ احملان١ُ ٚأثٓا٤ ايتشكٝل

 البداٜل هلرِ األضباب : 

ٍ  املةصْ   دبٓٝة   ٚدةٛ  إىل  ازبعا١ٝ٥ ايسضاغات أغفطت  زخةٛ

ِ  ايػذٔ ٘  ٚاسبهة  غةًب١ٝٺ  ٯثةاض  ٜتعةط   ٫ ستة٢  بسًٜة١ٺ  بعكٛبة١  عًٝة

  (فأقةةٌ غةةٓ٘) قكةةرلٙ أسهةةاَِٗ ملةةٔ خاقةة١ً  ٚنةةجرل٠ نةةبرل٠ٺ

  يًؿةةدل اٱْتادٝةة١ ٚاشبةةدلات ٚاملٗةةاضات ايطاقةةات تعطٝةةٌ  َٓٗةةا

 ٚظٜةةاز٠  ايػةةف١ًٝ ايػةةذٔ ثكافةة١ ٚانتػةةا   ا٭نغٳةةطٟ ٚايتفهةةو

 ْتٝذةة١ً اجملتُةةع َةةٔ ا٫ْتكةةاّ يف ٚايطغبةة١  املٓشطفةة١ ايبطايةة١ أعةةساز

ٌ  َٔ ٚايفكٌ  بايظًِ يؿعٛضٙ ٘  تًشةل  ايةمت  ايعةاض  ٚٚقة١ُ   ايعُة  بة

 ايكةش١ٝ  ٚا٭نةطاض   غة١٦ٝ  ْفػة١ٝٺ  آثةاض  َٔ شلِ تػبب٘ َٚا ٚبأغطت٘

 قةة٠ٛ ٚاْعةةساّ  باملػةة٪ٚي١ٝ ايؿةةعٛض ٚعةةسّ ٚا٫تهايٝةة١  ٚا٭خ٬قٝةة١
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ٔ  بعكٛبةة١ ايةطز   ٕ  ٚاظزسةةاّ  ايػةذ  اٱقةة٬ح بةطاَر  ٚتعطةةٌ ايػةذٛ

 َةةٔ ٚغرلٖةةا  ٚاجملتُةةع ايسٚيةة١ عًةةٞ املازٜةة١ ٚايتهةةايٝ  ٚايتأٖٝةةٌ

 دةةعا٤ٶ ٜكابةةٌ شيةةو نةةٌ  ٚازبٓا٥ٝةة١ ٚايكاْْٛٝةة١ ا٫دتُاعٝةة١ اٯثةةاض

 اقذلفٗةةا ايةةمت املدايفةة١ بٓةةٛ  قةةٛضٕ َةةا إشا نةةدًُا تعػةةفًٝا دٓا٥ٝةةًا

 . املس٠ قكرل بػذٔ عًٝٗا ٚاملعاق 

 البدٓل٘: العكْبات أىْاع 

 ازبٓا٥ٝةةةة١ ايػٝاغةةةة١ ٚفكٗةةةةا٤ عًُةةةةا٤ حبجٗةةةةا نُةةةةا ايبةةةةسا٥ٌ

 املدةةةايفني ملعازبةةة١ ٖةةةٞ ٚايكةةةإْْٛٝٛ ايةةةٓفؼ ٚعًُةةةا٤ ٚا٫دتُةةةا 

ّ  يف ايكسف١ ٚشٟٚ املبتس٥ني ٔ  ٚا٭سةساخ  اٱدةطا ِ  يف َٚة   سهُٗة

 ْػةةبتِٗ تكةةٌ ٚايةةصٜٔ (ٚاملدايفةةات ازبةةٓض) ايبػةةٝط١ ايكهةةاٜا ٚيف

ٍ  بعة   يف ٚاٱسكةا٥ٝات  ايسضاغات بع  سػ  إىل  ايعطبٝة١  ايةسٚ

 :  ايعكٛبات ٖصٙ َٚٔ  املا١٥ يف (35) َٔ أنجط

 إغة٬م  ايغطا١َ  املكازض٠ ) َجٌ املازٟ ايطابع شات ايعكٛبات 

 . (ايذلاخٝل احمل٬ت  غش 

  تػذٌ ْٚٛعًا نًُا بايعكٛب١ ٚاٱفكاح ايٓطل ٚق  ٘  ملةس٠ٺ  عًٝة

 ضبسز٠ .

 أؾٗطٖا َٔ ٖٚٛ ايتٓفٝص ٚق  َع بايعكٛب١ ايٓطل . 

  ا٫ختبةاض  ٞ ٌ  ايكهةا٥ ِ  قةسٚض  قبة ٛ  باٱزاْة١  اسبهة   قًٝةةٌ ٖٚة

 أ١ُٖٝ َع ايتٓفٝص ٚق  َٔ أفهٌ ٖٚٛ ٚاسبهِ اٱزا١ْ ٚبعس

 . ا٫ثٓني
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 ايٓكةةةض َةةةٔ َعٜٓٛةةةًا دػةةةا١ًَ أؾةةةس ٖٚةةةٛ ايكهةةةا٥ٞ ايتةةةٛبٝذ 

 .  ايعكٛبات أخ  َٔ ٜعس نإ ٚإٕ ٚايٛعظ  ٚاٱْصاض

 صبشف١ َٚبايغ١ تطبٝكًا أٚغعٗا ٖٚٛ ازبًس  . 

 ايغةةـ نذةةطا٥ِ يًتؿةةٗرل اٱعةة٬ّ ٚغةةا٥ٌ يف اسبهةةِ ْؿةةط 

 .ٚغرلٖا ايع١ًُ ٚتعٜٝ  ٚايتعٜٚط ايتذاضٟ

 املطاسٌ نٌ يف ٚاٱق٬ح ايكًض . 

 املدتًف١ بأْٛاع٘ اٱيهذلْٚٞ ايػٛاض  . 

 اسبطٜة١  ٚتكٝٝةس  تعٜٛل  ّ ٔ  اشبةطٚز  نعةس ٍ  َة ٞ أٚ  املٓةع أٚ  اسبة

 . ٚايتغطٜ  ايٓفٞأٚ  ايػفط َٔ أٚ املٓع املس١ٜٓ

 ٕايؿدك١ٝ ٚاسبكٛم ٚاشبسَات املعاٜا َٔ اسبطَا . 

 ايعكٛبةةات أٖةةِ َةةٔ ٖٚةةٞ اجملتُةةع  ملكةةًش١ ايعُةةٌ عكٛبةةات 

 يف تطبةةةةةل مل ٚإٕ فعايٝةةةةة١  ٚأنجطٖةةةةةا تطبٝكةةةةةًا ٚأٚغةةةةةعٗا

 :َٚٓٗا  املًُه١

 ٚا٭ٜتاّ ٚاملػٓني املعاقني خس١َ . 

 املدتًف١ ْٚؿاحاتٗا اشبرل١ٜ ازبُعٝات خس١َ . 

  اشبةةةام ٚايكطةةةا  اسبهَٛٝةة١  امل٪غػةةةات بعةةة  خسَةة١ 

 ْٚظافةةةةة١ ٚايططقةةةةةات ٚاسبةةةةةسا٥ل املػةةةةةادس نٓظافةةةةة١

 بعةةة  يف ٚايعُةةةٌ ايعاَةةة١ ٚايةةةسٚض ٚاملٓتعٖةةةات ايؿةةةٛاح٧

 اٱزاض١ٜ. ا٭عُاٍ
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 ٚسًكةةةةات تسضٜبٝةةةة١ ٚزٚضات تعًُٝٝةةةة١ مبطاسةةةةٌ ا٫يتشةةةةام 

 ٚاملعطف١. ايعًِ أفط  َٔ ٚغرلٖا ٚايػ١ٓ ايكطإٓ ذبفٝظ

  ا٭عُةةةةةاٍ ٚبعةةةة   اٯثةةةةاض  ٚتةةةةةطَِٝ  ا٭ؾةةةةذاض  ٚغةةةةطؽ 

 .  نجرل ٚغرلٖا  ايتطٛع١ٝ

 بةةاخت٬ف فاعًٝتٗةةا ملةةس٣ نٓتةةا٥ر ٚعًٝٗةةا شلةةا ايبةةسا٥ٌ تًةةو

 َةةٔ ايتطبٝةل  ٚفاعًٝة١  ايكهةا٠  ٚادتٗةةازات ٚايكهةاٜا  ازبٓةا٠  أمنةاط 

 قبةةةةٌ َةةةةٔ ٚا٫دتُةةةةاعٞ ايٓفػةةةةٞ ٚايكبةةةةٍٛ املعٓٝةةةة١ ا٭دٗةةةةع٠ قبةةةةٌ

 ّ ٌ  عًٝةة٘ احملهةٛ  اختٝةةاض عٓةةس شيةو  َطاعةةا٠ ايكهةا٠  ٚعًةة٢  بايبةسٜ

 أَٔ ٚسس٠ غٝاضات بغػٌٝ داْٞ ع٢ً سهِ ايكها٠ أسس.  ايعكٛب١

ٍ  ع٢ً يتٗذُ٘ أغبٛ  ملس٠ املٓاحل إسس٣ يف ٔ  ضدةا ّ  ا٭َة ٘  قةا  أٍٚ بة

 ٚآخةط   عًٝ٘ ايٛسس٠ أفطاز يتٓسض ايػذٔ ٚحً  ايتٓفٝص فطف  ّٜٛ

٘  قبٛض (15) حبفط ايكانٞ عًٝ٘ سهِ ٌ  حملاٚيتة ٘  قتة  فةطف   خاية

 . اجملتُع عطف يف يًطداٍ قاٍ نُا ايػذٔ ٭ٕ ايتٓفٝص

 املنله٘: يف البداٜل تطبٔل  

ٚإمنةا   تطبٝكٗا  مبٓع ٫ٚ بتطبٝكٗا ٫ٚ ايعاّ يٛا٥ض ٫ٚ ْظاّ ٫

 سػة   ٜةطاٙ  َةا  تطبٝل يف ايعساي١ ضداٍ َٔ ٜطغ  ملٔ َذلٚى ا٭َط

 نةجرل  عكس ضغِ.  اٱؾهاي١ٝ تهُٔ ٖٚٓا  َٚعطفت٘ ٚضغبت٘ ٖٛاٙ

ٔ  أنجةط  َٓةص  ايػذٔ بسا٥ٌ َٚ٪متطات ْسٚات َٔ ٔ  َة  عاَةاً  عؿةطٜ

ٕ   ايعسٍ ٚظاض٠)) ٚاملدتك١ املع١ٝٓ ازبٗات قبٌ َٚٔ  ٦ٖٝة١   ايػةذٛ

 يطعاٜةة١ ايٛحٓٝةة١ ايًذٓةة١   اٱْػةةإ سكةةٛم مجعٝةة١ اٱْػةةإ سكةةٛم

 يًعًةةةّٛ ايعطبٝةةة١ ْةةةاٜ  داَعةةة١  عةةةِٓٗ ٚاملفةةةطز ٚأغةةةطِٖ ايػةةةذٓا٤
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ٌ إىل  باٱنةاف١  ا٭١َٝٓ  ٔ  ٚا٭حبةاخ  ٚايهتة   ازباَعٝة١  ايطغةا٥  َة

 ٚغرلٖةةا  ايكةةشف١ٝ  ٚايًكةةا٤ات  ٚاملكةةا٫ت  ا٭حبةةاخ  َطانةةع  بعةة  

ٌ  ا٭خص ٚدٛ  ع٢ً ٚسجت أٚقت ٚمجٝعٗا ٔ  ببةسا٥  ٚيف    ايػةذ

 ايةةصٟ ٖةةة(1215) يًػةةذٕٛ ا٭عًةة٢ اجملًةةؼ ٚافةةل اشبكةةٛم ٖةةصا

ٍ  ٚظٜةط  ٚعهة١ٜٛ  ايساخًٝة١  ٚظٜط بط٥اغ١ ٚظٜطًا عؿط اثين ٜهِ  ايعةس

ّ  ٚا٫زعةا٤  ايتشكٝةل  ٦ٖٝة١  ٚض٥ةٝؼ  ٔ  قةسض  َةا  عًة٢  ايعةا  تٛقةٝات  َة

 َةةٔ زبٓةة١ ٚؾةةهًت ايػةةذٕٛ أقاَتٗةةا ايةةمت ايػةةذٔ بةةسا٥ٌ ْةةسٚتٞ

 ٱعةةساز ازبطميةة١ أحبةةاخ َٚطنةةع ٚأَٓٝةة١ٺ ٚدٓا٥ٝةة١ٺ عسيٝةة١ٺ دٗةةات

 ٚظاض٠ يتةبين  غةٓٛات  بعةس  املٛنٛ  ٚتٛق  اغذلؾازٟ زيٌٝأٚ  ٥٫ش١

 يف ايػةةاَٞ ا٭َةةط قةةسض ايػةةٝام ٖةةصا ٚقبةةٌ شيةةو  إعةةساز ايعةةسٍ

 ببسا٥ٌ ا٭خص بتؿذٝع ٚايعسٍ ايساخ١ًٝ يٛظٜطٟ (ٖة19/3/1431)

ُٳٸةا  يًشطٜة١  املكٝةس٠  ٚايتسابرل ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايبس١ْٝ املاي١ٝ ايػذٔ َٹ  ٚٳ

 عكٛبة١  تٓفٝص ٚأثٓا٤ احملان١ُ ٚأثٓا٤ ايتشكٝل أثٓا٤ تطبٝك٘ ميهٔ

أٚ  ميةاضؽ أٚ  أٚ ٜعةطف  ٜةصنط  ٜهةاز  ٫ ايتطبٝةل  ٚيهٔ.  ايػذٔ

ٌ  ايةمت  ازبٗةات أٚ  اجملتُةع أٚ  ايعساي١ ضداٍ َٔ غٛا٤ٷ ب٘ ٜٴٗتِ  ٜٛنة

  . ايتطبٝل شلا

ٔ  نةجرلاً  تٓفةص  ايػذٕٛ إٔإىل  أؾرل إٔ بكٞ ٌ  َة ٔ  بةسا٥  ايػةذ

 ايعةةةاّ ايعفةةةٛ َٚٓٗةةةا  املةةةسز ٚيهةةةٌ ايػةةةذٔ ايػةةةذني زخةةةٍٛ بعةةةس

 َطسًةة١ ادتةةاظ إشا ايعكٛبةة١ َةةٔ دةةع٤ ٚإغةةكاط  ايكةةشٞ ٚاٱفةةطاز

ٕ  أٚ سفظ تسضٜب١ٝ زٚض٠أٚ  زضاغ١ٝ ٘  بعة  أٚ  ايكةطآ  سفةظ أٚ  أدعا٥ة

 عٓ٘ ٜػك، ٚايػًٛى ايػرل٠ حبػٔ ي٘ ٜؿٗس ملٔأٚ  ايػ١ٓ َٔ ٤ؾٞ
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ٔ  املس٠ ضبع ّ  ٚايؿةٗطٜ ٌ  يٮسهةا ٔ  أقة ٔ  غايبٝة١  إٔ ٚٴدةس   غة١ٓ  َة  َة

.  نةةا٬ًَ ايكةةطإٓ سفةةظ َةةٔ إ٫ يًذطميةة١ ٜعةةٛز شيةةو َةةٔ ٜػةةتفٝس

ّ  ٚفةل  شيةو  ٚنٌ ٔ  ْظةا ٘  ايػةذ ٔ . ٥٫ٚشتة  ؾة٦ٝاً  ٜعةين  ٫ شيةو  يهة

ٔ  عتبة١  ؽبطٛ عٓسَا ايػذني ٱق٬ح نجرلًا ٍ  ايػةذ  ايطٖبة١  ٚتةعٚ

٘  َٚةةةا .  ايػةةةًيب  ايػةةةًٛى  ٜٚهتػةةة   ٕ  تفعًةةة  ٖةةةةٛ إمنةةةا   ايػةةةذٛ

 . ايتهسؽ َٔ يًتدفٝ 

ٔ  ٖا ٔ  تػةفط  مل ايةمت  ايطًٜٛة١  املػةرل٠  ٖةصٙ  ٚبعةس  عبة ٞ  عة  ٤ؾة

ٍ  إػبةاز  حملاٚي١  املباضى أغباض ملٓتس٣ ايكه١ٝ ْططح ٜصنط   سًةٛ

 مجٝةةع قبةةٌ َةةٔ ايػةةذٔ ببةةسا٥ٌ ٚيٮخةةص  بةة٘ ٚاٱيةةعاّ شيةةو يتكةةٓني

ٔ  أقٌ ِٖٚ ٜطغ  ملٔ ٚيٝؼ ايعساي١ ضداٍ ٌ  َة ٌ  أقة  أنةٝل  ٚيف ايكًٝة

 ٜةةسخٌ ٫ ستةة٢ احملانُةة١ ٚأثٓةةا٤ ايتشكٝةةل أثٓةةا٤ ٚبايةةصات ْطةةام 

   ايتٛفٝل. ٚباهلل. ؟  غبٌٝ َٔ اشبطٚزإىل  فٌٗ  ايػذٔ ازباْٞ
 

 حذاشٖ: عاٜش٘. التعكٔب األّل: د 

ٕ  اجملتُةع  عٔ ٚععي٘  اجملتُع َٔ دع٤ ايػذني  بػةب   ٜهةٛ

ٔ  ايػةذني  يف سطنةت  َعني َٛق   بايػة٤ٛ  ا٭َةاض٠  ايةٓفؼ  نةٛاَ

ٔ  غة٤ٞ  فعٌإىل  ٚزفعت٘ ٍ  َة  عكٛبة١  شيةو  عًة٢  بٓةا٤  فاغةتشل  ا٭فعةا

 .ايػذٔ

 فعةةٌ عًةة٢ اٱقةةساّ غةةرل أخةةط٣ ٭غةةبا  ايػةةذٔ ٜهةةٕٛ ٚقةةس

 فٝٗةا  ا٫خةت٬ف  ٚدٛاْ  نبرل٠ َٚؿه٬تٗا اسبٝا٠ فكهاٜا ؾ٤ٞ

 .َتعسز٠ ٚاشبك١َٛ
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ٔ  نةةجرل تطةطم  ٚقةس   ٚا٫دتُاعٝةة١ ايٓفػة١ٝ  يٰثةةاض ايبةاسجني  َة

ٔ  يعكٛبةة١  ٚا٫قتكةةاز١ٜ  ٘  ايػةةذني  عًةة٢  ايػةةذ ٘  ٚعًةة٢  ْفػةة  أغةةطت

 . ٚصبتُع٘

 َتٓٛعةةة١ بةةةسا٥ٌ ٱػبةةةاز مبشةةةا٫ٚت زٍٚ عةةةس٠ قاَةةةت ٚيةةةصيو

ٔ  بةس٬ٜ  املدطة٧  ملعاقب١ ٔ  عة ٔ  ٚتكًة٬ٝ  ايػةذ  ايةمت  ايػةًب١ٝ  آثةاضٙ  َة

 .قاسبا َٛاحٓا ٚيٝؼ صبطَا ايػذني ؽبطز إٔ َٓٗا

 ٚؼبكةةل َكاَةة١ ٜكةةّٛ بةةسٌٜ يًػةةذٔ ٜهةةٕٛ إٔ ايطبٝعةةٞ َٚةةٔ

 .ايػذٔ نطض َٔ أندل نطض ايبسٌٜ يف ٜهٕٛ أ٫ ع٢ً غاٜت٘

 ٚايهةةةةةةباط ايكهةةةةةةا٠ آضا٤ سةةةةةةٍٛ غةةةةةةعٛز١ٜ زضاغةةةةةة١ ففةةةةةةٞ

 يًعكٛبةةةات ا٫دتُاعٝةةة١ ايبةةةسا٥ٌ سةةةٍٛ ادتُةةةاعٝني ٚاختكاقةةةٝني

ٔ  بإٔ ايكها٠ َٔ (%52اعتكاز ) عٔ نؿ  يًشط١ٜ ايػايب١  ايػةذ

 ايكهةا٠  َةع  ايهباط َٔ عسز ٜٚتفل املدايفني ملعاقب١ ٚغ١ًٝ أفهٌ

 ا٫دتُةةةاعٝني ا٭خكةةةا٥ٝني ( َةةةٔ%71) إٔ سةةةني يف (%42) بٓػةةةب١

 . املدايفني يعكا  نٛغ١ًٝ ايػذٔ ٜعاضنٕٛ

ٌ  ازبًةس  ٚؼبتٌ ٌ  ا٭ٍٚ ايبةسٜ  ايسضدة١  ٚيف ايكهةا٠  يةس٣  املفهة

 بةةسٌٜ ؼبتةةٌ نُةا  . ايتعةةٜٛ  ٚبعةةسٖا ايغطاَة١  ثةةِ املكةةازض٠ ايجاْٝة١ 

ٔ  ا٭خةرل٠  ايسضدة١  املٓعيٞ ٚاسببؼ ايؿطح١ َطاقب١ ٌ  َة  ايةمت  ايبةسا٥

 . تطبٝكٗا ايكها٠ ٜط٣

 ؼبةةاٍ أ٫ ػبةة  أْةة٘ عًةة٢ ايكهةةا٠ َةةع ايهةةباط آضا٤ ٚتكاضبةةت

 اظزٜةاز   ٌ يف خاق١ ايهبرل٠ ازبطا٥ِ يف إ٫ ايػذٔإىل  ايؿدل

 .ايػذٕٛ يف ايػذٓا٤ أعساز
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ِ  قس عكٛبات ٚدست أْ٘ شنط َٔ أٜها ٫بس ٖٚٓا  بٗةا  ؼبهة

ٟ  حةابع  شات ٚيهٓٗةا  ايػذٔ عٔ بس١ًٜ ٖٞ ايكانٞ  ٫ ػبةٛظ  تعبةس

 َةةٔ قةةسض حبفةةظ نةةاسبهِ ٚايتأزٜةة  يًُعاقبةة١ ضبةة٬ تهةةٕٛ إٔ

 ٕ ِ  ايكةطآ ٔ  أسازٜةح أٚ  ايهةطٜ  زٚض يف املهةٛخ أٚ  ايٓبٜٛة١  ايػة١ٓ  َة

ٔ  ٚايٓفةٛض  ايهةطٙ  ٜةجرل  إٔ ؾأْ٘ َٔ ايصٟ ا٭َط ايعباز٠  ايعبةازات  َة

 .غبشاْ٘ ب٘ ٚا٭ْؼ ٚايػعاز٠ يًكطب١ اهلل ؾطعٗا ايمت

 ايعكٛبةةات بةةبع  تكةةّٛ ايػةةذٕٛ إٔ اسبةةاضثٞ عًةةٞ ز. شنةةط

 ٚتٓظةةِٝ أنةةدل عُةةٌ عبتةةاز ْةةعاٍ َٚةةا  سػةةٔ أَةةط ٖٚةةصا ايبسًٜةة١

 .أفهٌ يٓتا٥ر يٓكٌ أندل

 املٓاغةةب١ ايبةةسا٥ٌ إػبةةاز يف نةةابطني َطاعةةا٠ َةةٔ ٫بةةس ٚيةةصيو

ٌ  بعة   فٗٓةاى  ٚايٛاقع١ٝ املؿطٚع١ٝ ٖٚٞ ايػذٔ عكٛب١ عٔ  ايبةسا٥

 َٚ٪زٜةةة١ ؾةةةطعا َٓاغةةةب١ ناْةةةت ٚإٕ ايٛاقةةةع يف تطبٝكٗةةةا ٜكةةةع 

 .املأٍَٛ يًتأزٜ 

 أْفػةٓا  عًة٢  ْطةطح  إٔ ٫بس ايػذٔ يبسا٥ٌ َكذلح تكسِٜ ٚقبٌ

 َٚٓٗا: عًٝٗا ٚاٱداب١ ا٭غ١ً٦ َٔ عسز

 يًػذٔ؟. ايٓاؽ ٜصٖ  ملاشا •

ٔ  عكٛب١ ٚاقع ٌٖ •  ايبشةح  عًة٢  ػبدلْةا  املًُهة١  يف ايػةذ

ٌ  آخةط  مبعٓة٢ أٚ  عٓٗةا  ْػةتغين  ستة٢  عكابٝة١  بسا٥ٌ عٔ  ٖة

 شلةةةا ٜهةةةٕٛ إٔ ػبةةة  ستةةة٢ ايػةةة٤ٛ َةةةٔ ايػةةةذٔ عكٛبةةة١

 بسا٥ٌ؟.
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 عًٝٓةا  سٝٓٗةا  ْػتطع مل ٚإشا ايػذٕٛ أسٛاٍ ٫ْكًض ملاشا •

 بسا٥ٌ؟. عٔ ْبشح إٔ

 ايٛاقةع  أض  عًة٢  تفعًٝةٗا  ميهٔ ٌٖٚ َا ايبسا٥ٌ ٚأخرلا •

ٌ  ٚتػةةدرل   قةةةس ايةةمت  ٚاملازٜةة١  ايبؿةةط١ٜ  اٱَهاْٝةةات  نةة

 يتٓفٝصٖا؟. ند١ُ تهٕٛ

 َةةٔ ايعسٜةةس غةةٝكسّ بساٜةة١ ٚغرلٖةةا ا٭غةة١ً٦ تًةةو عًةة٢ اٱدابةة١

 :َٓٗا ٚايمت ٚاملُه١ٓ املتاس١ ٚايبسا٥ٌ اسبًٍٛ

 ايطاتةة  َةةٔ ا٫غةةتكطا أٚ  نايغطاَةةات املايٝةة١ ايعكٛبةةات •

 .ايع٬ٚات َٔ اسبطَإأٚ  ايؿٗطٟ

 .ايػذٔ زٕٚ املتهطض ايعًين ايهط  •

 .اسبٞأٚ  املٓعٍ يف ازبدل١ٜ اٱقا١َ فط  •

 .ايب٬ز يف آخط َهإإىل  ايػهٔأٚ  ايٛ ٝف١ ْكٌ •

•  ّ  ايطةةةةابع شات امل٪غػةةةات أٚ  املكةةةاْع  ٱسةةةس٣  ا٫ْهةةةُا

 .اسبطف١ٝ ا٭عُاٍ ٚتأز١ٜ املٗاضات يتعًِ املٗين اسبطيف

 ٚامل٪غػةةةةةةةات ازبُعٝةةةةةةةات يةةةةةةةس٣ بايعُةةةةةةةٌ اسبهةةةةةةةِ •

أٚ  اشباقةةةةةةةة١ ا٫ستٝادةةةةةةةةات شٟٚ شبسَةةةةةةةة١ ايتطٛعٝةةةةةةةة١

 .ٚغرلِٖ ايفكطا٤

 .فذلات ع٢ً املتكطع ايػذٔ •

  نةةةةةايٛعظ ايٓفػةةةةةٞ ٚايتةةةةةأثرل ايطةةةةةابع شات ايبةةةةةسا٥ٌ •

 . ايتؿٗرل ٚاملكاحع١  ٚاشلذط ٚايتٗسٜس  ٚايتٛبٝذ 
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 َكةةًش١ ٚايعكٛبةات  ايبةةسا٥ٌ ٖةصٙ  يف ٜهةةٕٛ إٔ ػبة   ٚختاَةاً 

 ٚأخ٬قٝةةةة١ ْفػةةةة١ٝ َكةةةةًش١ فٝٗةةةةا تهةةةةٕٛ إٔ نُةةةةا يًُذتُةةةةع

 ٚاغةةتجُاض غةةٛا٤ سةةس عًةة٢ ٚاجملتُةةع يًفةةطز ٚاقتكةةاز١ٜ ٚادتُاعٝةة١

 ايعةةٛز٠ دبٓبةة٘ َتعةةسز٠ صبةةا٫ت يف سبٝاتةة٘ خةةدلات يهػةة  حاقتةة٘

ٔ  املدطة٧  َٚعاقب١ اٱق٬ح ٖٛ فاملطًٛ . يًػذٔ ٘  عة  ٚيةٝؼ  خط٦ة

 .أندل خطأإىل  زفع٘

 احلهنٕ: حطني. التعكٔب الجاىٕ: د 

ٌ  نةب،  يف نةبرل٠  أ١ُٖٝ يًعكٛبات ٟ  ايػةًٛى  ٚتعةسٜ   ايبؿةط

. ٚايعكةةا  ايجةةٛا  ُٖٚةةا ايػةةًٛى يتعةةسٌٜ ؾةةا٥عني أغةةًٛبني ٖٚٓةةاى

عةةٔ  ْتشةةسخ فإْٓةا  يًػةةذٔ بسًٜةة١ عكٛبةات  عةةٔ ٖٓةةا َٛنةٛعٓا  ٚ٭ٕ

٘  املةطاز  ؾدكة١ٝ  عًة٢  ٚتة٪ثط  أنًةٗا  ت٪تٞ عكٛبات ٌ  َعاقبتة  ٚتعةسٜ

  . ايػٓٛات َٔ يعسز ايػذٔ يف ظد٘ عٔ عٛنا غًٛن٘

٘  ٚاشلةسف   يًعكٛب١ ايؿٗرل٠ ا٭غايٝ  أسس ايػذٔ  َعاقبة١  َٓة

ٌ  ايؿةدل  ٘  ٚتعةسٜ  ا٭ٚىل بايسضدةة١ يٲقة٬ح  ٜٗةسف  فٗةةٛ  غةًٛن

 ٔ ٍ  عكٛبةة١ إٜكةا   خةة٬ٍ َة ٔ  ايؿةةدل عةع ٘  صبتُعةة٘ عة  َةةٔ ٚسطَاْة

 غةةرل بؿةةهٌ اغةةتدسَٗا ايةةمت حبطٜتةة٘ املتعًكةة١ املُٝةةعات َةةٔ عةةسز

ٔ  اٱغة١َٝ٬  ايؿةطٜع١  يف ايعكٛبات أؾٗط َٚٔ. غٟٛ  ٚازبًةس  ايػةذ

 ٚٚادةة  عًٝٗةةا َٓكٛقةةا ٜهةةٕٛ قةةس عكٛبةةات ٖٚةةٞ  ٚايككةةام

 أٜهةةةا ٖٓةةةاى. َةةةج٬ ناسبةةةسٚز ايعكٛبةةةات بعةةة  يف بٗةةةا ايعُةةةٌ

 عًة٢  احملهُة١  تكط إٔ ميهٔ ايعكا  تػتشل غًٛن١ٝ اعبطافات

ٔ  ْةٛ   أٟ ازباْٞ  ٖةصٙ . ؾةطعٝا  ْكةا  ربةاي   ٫ حبٝةح  ايعكٛبةات  َة
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 َةةٔ طبتًفة١  أْةةٛا  عًٝٗةا  ٜطبةل  إٔ ميهةةٔ ايػةًٛن١ٝ  ا٫عبطافةات 

. عًٝٗةةا املتعةةاضف ايتكًٝسٜةة١ ايعكٛبةةات ٚبكٝةة١ ايػةةذٔ عةةسا ايعكةةا 

ٛ  ايعكٛبةات  ٖةصٙ  َٔ املغع٣  املٓشةطف  ايػةًٛى  قةاس   تة٪ز   إٔ ٖة

٘  َٔ ٚتكًض ٘  ٚتٛقةع  غةًٛن ٘  ٜػةً   ٫ عكابةا  عًٝة ٌ  فكة،؛  سطٜتة  بة

 .ٚايفطز اجملتُع ع٢ً بايٓفع ٜعٛز إْ٘

 ٚقةةةس ٚاملعطٚفةةة١ املؿةةةٗٛض٠ غةةةًبٝاتٗا ٚاٱقةةة٬سٝات يًػةةةذٕٛ

 ايػةٛابل  أقةشا   َٔ بعسز ايؿدل ايتكا٤ َجٌ  عًٞ ز. شلا تططم

 ٚأغةايٝ   ٚايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز ايٓكض َعِٗ ٜٓفع ٫ ايصٜٔ ٚاجملطَني

ٔ  يف ٚنعِٗ َٔ بس ٫ٚ ايبس١ًٜ  ايػًٛى تعسٌٜ ِ  ملٓةع  ايػةذ .  أشاٖة

 فايعكٛبةةات ٚيةةصيو  بايػةةً  سةةٛشلِ َةةٔ عًةة٢ ٜةة٪ثطٕٚ ٖةة٪٤٫ َجةةٌ

 ٚتعةةةسٌٜ إقةةة٬سِٗ ميهةةةٔ َةةةٔ اخةةةت٬ط عًةةة٢ تػةةةاعس ايبسًٜةةة١

 . ايف١٦ ٖصٙ مبجٌ غًٛنِٗ

 ايعُةةةٌ سذةةةِ عًةةةٞ ايةةةسنتٛض ٚضقةةة١ يف اْتبةةةاٖٞ يفةةةت ممةةةا

 بايكطٜة   يةٝؼ  ظَٔ َٚٓص املدتكني َٔ املٛنٛ  ٖصا سٍٛ ايهبرل

 .! ٚقطٜض ٚانض بؿهٌ فٝ٘ ايبت ٜتِ مل شيو َٚع

ِ  عًة٢  تػةاعس  أْٗةا  ايبس١ًٜ ايعكٛبات َٓافع َٔ  ايؿةدل  تعًةٝ

ٔ  دسٜةس٠  َٚعاضف دسٜس٠ َٗاضات ٍ  يف تػةاعسٙ  إٔ ٚميهة  اسبكةٛ

٘  َٓاغةب١  ١َٓٗٚ زخٌ َكسض ع٢ً  ايبسًٜة١  ايعكٛبةات  تفٝةس  نُةا .  ية

 ايسٚيةة١ ٜهًفةةٕٛ غةةذِٓٗ ٜةةتِ َةةٔ ٭ٕ ايسٚيةة١ عًةة٢ أَةةٛاٍ تةةٛفرل يف

  .غًٛنٝا املٓشطف ايؿدل غذٔ دطا٤ َباي 
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 عًٝٗةةةا َتعةةةاضف عكٛبةةة١ ضبةةةٌ ذبةةةٌ عةةةاز٠ ايبسًٜةةة١ ايعكٛبةةةات

 بايعكٛبةة١ ؼبهةةِ ايكانةةٞ يهةةٔ  َةةج٬ نايػةةذٔ بٗةةا َٚعُةةٍٛ

ٌ  اشلةسف  غةتشكل  ايعكٛبة١  ٖةصٙ  إٔ ٜةط٣  عٓةسَا  ايبس١ًٜ  ملٓفعة١  ٚتكة

  . ٚاجملتُع ايؿدل ع٢ً أندل

 َٓشةةطف غةةًٛى بػةةب  ايػةةذٔ يف بؿةةا  ايةةعز ٜةةتِ عٓةةسَا

 قةةس ايؿةةهٌ بٗةةصا نُذتُةةع فإْٓةةا ايعكةةا  عًٝةة٘ ٜػةةتشل بػةةٝ،

 ؽبةطز  إٔ بعس ٚباجملتُع بٗا ٚأنطٜٓا ايتًٗه١إىل  ب٘ أيكٝٓا ْهٕٛ

ٔ  ٭ٕ  ؾدكةةةةٝت٘ عًةةةة٢ غةةةةًب١ٝ اْعهاغةةةةات يةةةة٘ غةةةةٝهٕٛ ايػةةةذ

 يف نْٛةةة٘ فةةةذل٠ تعًُٗةةةا ايةةةمت اشبةةةدل٠ دةةةطا٤ ٚغةةةًٛن٘ ْٚفػةةةٝت٘

 .ايػذٔ

 سطٜةةة١ َةةةٔ يًشةةةس ٜٗةةةسف غةةةًيب عكةةةا  عةةةٔ عبةةةاض٠ ايػةةةذٔ

 عكٛبةةات فٗةةٞ ايبسًٜةة١ ايعكٛبةةات أَةةا  َعٝٓةة١ سةةسٚز يف ايؿةةدل

 ؾةا   ؽبطة٧  فعٓسَا.  ٚصبتُع٘ ايؿدل ع٢ً بايٓفع تعٛز إػباب١ٝ

 يعةسز  ايكهة١ٝ  َعطٝات ع٢ً بٓا٤ ايػذٔ ٜػتشل أْ٘ ايكانٞ ٜٚط٣

 يهةةٔ  اجملتُةةع عًةة٢ مبٓفعةة١ ٜعةةٛز يةةٔ ايػةةذٔ فةةإٕ ا٭ؾةةٗط َةةٔ

 بةةةسٚضات ٚإسباقةةة٘ اجملتُةةةع ربةةةسّ بأعُةةةاٍ ايؿةةةا  ٖةةةصا تهًٝةةة 

ٕ  بةصيو  فإْ٘ ب٘ قاّ ايصٟ املٓشطف بايػًٛى َطتبط١ تسضٜب١ٝ  ٜهةٛ

ٞ  املػةت٣ٛ  عًة٢  اغتفاز قس ٕ  ايؿدكة ٘  ٜٚهةٛ ٔ  اغةتفاز  صبتُعة  َة

 . بٗا قاّ ايمت اجملتُع١ٝ اشبسَات

ٕ  قس ايبس١ًٜ اشبسَات ٌ   ْةٛ   تهةٛ ٞ  َةٔ ايعُة ٘  اجملتُعة  يهٓة

ّ  أدط بسٕٚ ٌ  ايؿةدل  فٝكةٛ ٍ  بعُة ٕ  أعُةا ٌ  إٔ ٜفةذل   نةا  ؼبكة



22

 –1026     166 

 ٜكةةّٛ اسبايةة١ ٖةةصٙ يف يهةةٔ  عٓٗةةا َةةازٟ َكابةةٌ عًةة٢ ايؿةةدل

ٟ  ايعا٥ةس  عًة٢  سكٛي٘ عسّ تهٕٛ ٚايعكٛب١ بايعٌُ ايؿدل . املةاز

 ٜٓفعةة٘ َةةا ايفةةطز ٜةةتعًِ إٔ خ٬شلةةا َةةٔ ميهةةٔ ا٭عُةةاٍ ٖةةصٙ َجةةٌ

٘  ٚأغطت٘ ٞ  ناْةت  ٚضمبةا   َػةتكب٬ً  ٚصبتُعة ٘  ٖة  َػةتكب٬ً  ٚ ٝفتة

 .ايعكٛب١ اْتٗا٤ بعس

 تةةةطتب، إٔ َٓٗةةةا  ايبسًٜةةة١ يًعكٛبةةةات عةةةس٠ صبةةةا٫ت ٖٓايةةةو

ّ  ايةمت  ايػًٛن١ٝ املدايف١ مبذاٍ ايعكٛب١ ٔ أٚ   ايؿةدل  بٗةا  قةا  َة

 ٚزٚض ٚاملةساضؽ  املػتؿةفٝات  يف ادتُاعٝة١  َػةاعسات  تكسِٜ خ٬ٍ

 خبةسَات  يًكةا٥ُني  َػةاعس٠  بأزٚاض بايكٝاّأٚ   ا٫دتُاع١ٝ ايطعا١ٜ

 اجملتُةةع ٚخسَةة١ ٚايبةةصٍ ازبٗةةس َةةٔ ْةةٛ  فٝٗةةا َٝساْٝةة١ ادتُاعٝةة١

 .ٚاملطٚض ٚايطٛاض٨ ناٱغعاف

 ا٫عبطافةةةةات نةةةةٌ َةةةةع ٜٓفةةةةع ٫ ايبسًٜةةةة١ ايعكٛبةةةةات إقةةةةطاض

ٞ  ٫ أْ٘ نُا ٚازبطا٥ِ ايػًٛن١ٝ ٘  ٜة٪ت ٌ  َةع  أنًة  ا٭ؾةدام  نة

 ا٫دتُةاعٝني  يٮخكةا٥ٝني  ٜهٕٛ إٔ املِٗ َٔ يص٣. املػت٣ٛ بٓفؼ

 زٚض ايةٓفؼ  عًِ ٚربكل ا٫دتُاع١ٝ اشبس١َ يتدكل ايساضغني

 املٓشةةطف ايؿةةدل بعةةط  ايكانةةٞ فٝكةةّٛ. ايبسًٜةة١ ايعكٛبةةات يف

 ايٓفػةةةةٞ ٚا٭خكةةةةا٥ٞ ا٫دتُةةةةاعٞ ا٭خكةةةةا٥ٞ عًةةةة٢ غةةةةًٛنٝا

 ايبسًٜةة١ ايعكٛبةةات ٥٬َُةة١ َٚةةس٣ ايتدككةة١ٝ بةةآضا٥ِٗ ي٬غةةت٦ٓاؽ

 . احملهّٛ يًؿدل

 إٔ ٜٚةةط٣ ٜعاضنةةٗا َةةٔ شلةةا ايبسًٜةة١ ايعكٛبةةات فةةإٕ اشبتةةاّ يف

ّ  املٓشةطف  ايػًٛى قاس  ايؿدل ٌ  إٔ بةس  ٫ ٚاجملةط  عًة٢  ؼبكة
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 ازبًسأٚ   سطٜت٘ َٔ ؼبس ايصٟ نايػذٔ  ايهطض ب٘ ٜٛقع عكا 

 ايفهةةط ٖٚةةصا. نغطاَةة١ َايةة٘ َةةٔ ا٭خةةصأٚ   ازبػةةس ٜةة٪مل ايةةصٟ

 ْفةطم  إٔ عًٝٓةا  ٖٓةا . فكة،  يةسٜٓا  ٚيةٝؼ  اجملتُعةات  نٌ يف َٛدٛز

٘  املٓاغةب١  ٚايعكٛبة١  ٚتعةسٜٗا  ْٚٛعٗةا  ايػًٛن١ٝ ا٫عبطافات بني   ية

 ٚ طفةةةةة٘ املٓشةةةةةطف ايػةةةةةًٛى شٚ ايؿةةةةةدل ؾدكةةةةة١ٝ ٚنةةةةةصيو

 . ٚايب١ٝ٦ٝ ايؿدك١ٝ

 السدٓعاٌ. خالد. التعكٔب الجالح: د 

" عاض ٚق١ُ" ٜظٌ عٓ٘ قٌٝ َُٗا ايػذٔ زخٍٛ إٔ مجٝعا ْعًِ

 ًٜذةةأ ْفػةة١ٝ سًٝةة١ فٗةةصٙ ؛" يًطدةةاٍ ايػةةذٔ إٔ" ٜكةةاٍ نُةةا ٚيةةٝؼ

 . أخطا٤ِٖ يتدلٜط ايػذٕٛ زخٍٛ َعتازٚ إيٝٗا

 ايػةةةذٔ عكٛبةةة١ تٓاٚيةةةت ايةةةمت ا٫دتُاعٝةةة١ ايبشةةةٛخ َعظةةةِ

 بايػةةذني تًشةةل ايةةمت (stigma) ايػةةذٔ ٚقةة١ُ إٔ عًةة٢ أنةةست

٘  ايةمت  ايط٥ٝػة١ٝ  ا٭غبا  أسس تعس ٔ  ٜعةٛز  دبعًة  أخةط٣؛  َةط٠  يًػةذ

 ٚايسْٚٝةة١ ايةةصات بٗةةٛإ ٜؿةةعطٕٚ ايػةةٛابل أضبةةا  َةةٔ نةةبرل فذةةع٤

 َٓشطفةة١ بػةةًٛنٝات يًكٝةةاّ غايبةةا ٜةةسفعِٗ َةةا اجملتُعةةٞ ٚايةةطف 

 .أخط٣ َط٠ يًػذٔ تعٝسِٖ

 بٓظطٜةةةة١" ٜػةةةة٢ُ َةةةةا باملٛنةةةةٛ  ايؿةةةةٗرل٠ ايٓظطٜةةةةات َٚةةةةٔ

 ايفةةطز إٔ تكةةٍٛ ٚايةةمت غةةاثط٫ْس(  )٫زٜٚةةٔ" ايتفانةةًٞ ا٫خةةت٬ط

 َةةةةٛاقفِٗ غةةةةٝتب٢ٓ فإْةةةة٘ ٚاملٓشةةةةطفني اجملةةةةطَني َةةةةع باخت٬حةةةة٘

 ٚايعةةةٛز٠ ازبطميةةة١ ٜطتهةةة  قةةةس ثةةةِ َٚةةةٔ يًذطميةةة١؛ ٚتدلٜةةةطاتِٗ

ٔ  اجملةطَني  عتا٠ أخط٣ َط٠ ؽباي، سٝح يًػذٔ   َةا  نةجرلاً  ايةصٜ
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ِ  بةطضٚا  ٌ .. غةًٛنٗ ٍ  ايبةا   ٖةةصا يف زلعةت  َةا  أؾةةٗط ٚيعة  أسةةس قةٛ

 َٓشةةطف بػةةًٛى قةةاّ ممةةٔ غةةرلٟ ٖٓةةاى: "عةةِٓٗ املفةةطز املػةةادني

 َةةٔ ٖٓةةاى ايٛسٝةةس؛ يػةةت فأْةةا ايعسايةة١؛ قبهةة١ يف ٜكةةع مل يهٓةة٘

ٍ  ٜػطقٕٛ َٚٔ ٜعْٕٛ  َٚٔ اشبُط  ٜؿطبٕٛ ّ  املةا ِ  ايعةا  مل يهةٓٗ

 يتدلٜةط  ايعبةاض٠  ٖةصٙ  املػةادني  بع  ٜٚهطض!!!". ٚقعت نُا ٜكعٛا

 َةةا دبةةاٙ ْةةسَِٗإىل  ٜؿةةرل َةةا عًةةِٝٗ ٜظٗةةط إٔ زٕٚ بةة٘ قةةاَٛا َةةا

 .أدً٘ َٔ غذٓٛا

ٞ  ٚا٫خةت٬ط  ا٫دتُاعٞ ايٛقِ" ْظطٜمت ع٢ً ٚبٓا٤  "ايتفانةً

ٔ  يًةتدًل  ٚشيةو  يًغاٜة١  ًَش١ تظٌ يًػذٔ ايبس١ًٜ ايعكٛبات فإٕ  َة

 أخةط٣  د١ٗ َٚٔ د١ٗ  َٔ عِٓٗ املفطز ت٬سل ايمت" ايٛقِ" قه١ٝ

ٌ  ممٔ -املٓشطفني قغاض اخت٬ط َٔ يًشس ِ  ٜ٪َة  يًػةًٛى  عةٛزتٗ

 .اجملطَني عتا٠ َع - ايكِٜٛ

ٛ  إٔ أغةباض  َطنةع  أظبعٖا سسٜج١ زضاغ١ َٔ يٓا تبني يكس  عبة

 تكةةع ايةةصٜٔ ايؿةةبا  ف٦ةة١ َةةٔ ٖةةِ ايػةةذٕٛ يف ايكةةابعني َةةٔ  (43٪)

ٞ  غة١ٓ   (55 إىل 17) بةني  أعُاضِٖ  بٗةا  ايعٓاٜة١  بٓةا  ػبةسض  ف٦ة١  ٖٚة

ٔ  ٚاسبس ٔ  زخٛشلةا  َة ٌ  ايػةذ ٌ  بهة  ٜعتةازٚا  ٫ ستة٢  املُهٓة١  ايػةب

 ايػةةذني عًةة٢ تةةٓعهؼ َآغةةٞ َةةٔ عٓٗةةا ٜٓةةتر َٚةةا ايػةةذٔ سٝةةا٠

ّ  ٜعةين  ٫ ٖةصا . بطَت٘ ٚاجملتُع ب٘ ٚاحملٝطني ِ  عةس ٔ  َعةاقبتٗ  ٚيهة

 َٓشطفةةة١؛ غةةةًٛنٝات َةةةٔ اضتهبةةةٛٙ فُٝةةةا ايٓظةةةط نةةةطٚض٠ ًٜةةةعّ

 ايػةةذٔ يف سذةةعٙ تػةةتٛد  ايةةمت اشبطةةٛض٠ بةةصات يٝػةةت فبعهةةٗا

 .غٓٛات يعس٠ ٚضمبا أؾٗط يعس٠
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 فٗةةٞ َهتظةة١ غةةذْٛٓا إٔ ايعةةاضفني عًةة٢ ؽبفةة٢ ٫ أْةة٘ نُةةا

٘  غةذني  اي  (35) َٔ عبٛا دٓباتٗا بني تهِ ِ   (٪5) ٚغةذٝٓ  َةٓٗ

 ايػةةذٔ بةةسا٥ٌ تطبٝةةل ميهةةٔ ٚطبايفةةات جبةةٓض ٚبعهةةٗٔ إْةةاخ 

ٔ  أغطٖٔ سبُا١ٜ عًٝٗا ٔ  عًة٢  ٚسفا ةا  ايٛقةِ   َة  ا٭غةط١ٜ  سٝةاتٗ

 . ا٭بٓا٤ ٚنٝا  ٚايط٬م ايتكس  َٔ

ٔ  إٜساعٗٔ ط يٓػا٤ سا٫ت ع٢ً نج  عٔ احًعت يكس  ايػةذ

ٔ  يًٓبةص  تعطنٔ يهٓٗٔ َا شبطأ ٌ  َة ٔ  قبة  بٗةٔ؛  ٚاحملةٝطني  أغةطٖ

 بعس ايفتٝات ضعا١ٜ بسٚض إٜساعٗٔ ط قغرلات َٚٓٗٔ بعهٗٔ إٕ بٌ

 قبةةةٌ َةةةٔ ضفهةةةٗٔ بػةةةب  حًٜٛةةة١ يػةةةٓٛات ٚشيةةةو ايػةةةذٔ عكٛبةةة١

ِ  تتعًل سبػاغ١ٝ أغطٖٔ ِ  َةا  نةجرلاً  ايةمت  املةطأ٠  جبةطا٥  ضبطٗةا  ٜةت

 .ايطدٌ ع٢ً ٜٓطبل ٫ َا ٖٚٛ ا٭غط٠  ٚعط  بؿطف

 بةةةةةسا٥ٌ اػبةةةةةاز يف عًةةةةةٞ ز. يكةةةةةٛت قةةةةةٛتٞ أنةةةةةِ ٚإْةةةةةٞ

 ٚايػةةةةةةةٛاض اجملتُةةةةةةةع  ندسَةةةةةةة١ ايػةةةةةةةذٔ؛ يعكٛبةةةةةةة١ َٓاغةةةةةةةب١

 اشبةةةةسَات  بعةةةة  ٚسذةةةة  ايػةةةةفط  َةةةةٔ ٚاملٓةةةةع اٱيهذلْٚةةةةٞ 

 املطتفعةةةةة١ املايٝةةةةة١ ايغطاَةةةةةاتأٚ  ايتٓفٝةةةةةص  ٚقةةةةة  َةةةةةع ٚايػةةةةةذٔ

 ايػةةةذٔ عكٛبةةة١ بةةةسا٥ٌ تطبٝةةةل ميهةةةٔ ايةةةمت املدايفةةةات يةةةبع 

 .عًٝٗا

ِ  بةايطبع  ٖٓاى ٔ  دةطا٥ ٌ  تطبٝةل  املٓاغة   غةرل  َة ٔ  بةسا٥  ايػةذ

 ٚباملٓاغب١. ا٭ندل ايٓػب١ تؿهٌ ٫ قس ازبطا٥ِ ٖصٙ يهٔ عًٝٗا

 ايسضاغةةةات ٚاقةةةع َٚةةةٔ صبتُعٓةةةا يف ؾةةةٝٛعا ازبةةةطا٥ِ أنجةةةط فةةةإٕ

 .املدسضات تطٜٚر ٖٞ ٚاٱسكا٤ات
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 ايكةةةاض٨ أسٝةةةٌ فةةةإْين ايػةةةذٔ بةةةسا٥ٌ عةةةٔ ايعٜةةةاز٠ ٚيةةةطاغيب

 عةةٔ ايكشطةةاْٞ ْاقةةط ْةةٛض٠ ز. ايعًَٝةة١ أعةةستٗا يسضاغةة١ ايهةةطِٜ

 أؾةطف  زنتةٛضاٙ  أحطٚس١ عٔ عباض٠ ٚناْت يًٓػا٤ ايػذٔ بسا٥ٌ

. غةةعٛز املًةةو داَعةة١ يف ايؿةةاػبٞ محٝةةس ايةةسنتٛض ظًَٝٓةةا عًٝٗةةا

ٔ  املٛنةٛ   غطةت  ايسضاغ١ ٘  طبتًة   َة  صبُٛعة١ إىل  ٚاْتٗةت  دٛاْبة

 .  املفٝس٠ ايتٛقٝات َٔ

ٌ  َعطف١ ٜطٜس َٔ أَا ٔ  تفاقةٝ ٔ  املٓبةٛشات  ايفتٝةات  سٝةا٠  عة  َة

 ٔ  نةةةصيو أسًٝةةة٘ فةةةإْين َةةةا  يػةةةب  ايػةةةذٔ زخًةةةٔ ممةةةٔ أغةةطٖ

 ٖةةةصا يف ايعتةةةٝيب خايةةةس ٖٓةةةس ز. ايعًَٝةةة١ أعةةةستٗا ممتةةةاظ٠ يسضاغةةة١

 ايةمت  ايفتٝةات  ضعاٜة١  زاض يف فتةا٠  (55) سٝةا٠  زضغةت  سٝح املٛنٛ 

 َةةٛز  ايسضاغةةتإ. ا٫دتُاعٝةة١ ٚايتُٓٝةة١ ايعُةةٌ ٚظاض٠ عًٝٗةةا تؿةةطف

ٕ  املًةو  َٚهتبة١  ايٛحٓٝة١  فٗةس  املًةو  َهتبة١  يف ْػةذ  َُٓٗا  غةًُا

 .غعٛز املًو جباَع١

 بةة٘ املعُةةٍٛ ٖةةٛ" اٱقةة٬سٝات" َكةةطًض إٔإىل  أؾةةرل إٔ بكةةٞ

 سذةةةع إٔ ٜ٪نةةةس َةةةا" ايػةةةذٔ" ملفةةةطز٠ بةةةسٌٜ نُػةةة٢ُ ضزلٝةةةا

 سةةطٜتِٗ غةةً  َٓةة٘ ايككةةس يةةٝؼ ايكةةإْٛ َٚٓتٗهةةات َٓتٗهةةٞ

ٔ  ض٥ةٝؼ   نٗسف ِ  ٚيهة ِ  أَهةٔ   َةا  ٱقة٬سٗ  أعهةا٤  ٚدعًةٗ

 إٔ إ٫ املًُهةة١؛ تتبٓاٖةةا ايةةمت ايػٝاغةة١ ٖٚةةٞ جملتُعةةاتِٗ  ْةةافعني

 اٱقةةة٬سٝات زاخةةةٌ (rehabilitation) ايتأٖٝةةةٌ بةةةطاَر نةةةع 

ميهةةةٔ  أغةةةبا  يعةةةس٠ ٚشيةةةو بةةةايغط ؛ تفةةةٞ ٫ٚ يًغاٜةةة١  نةةةعٝف١

 . ٫سك١ َساخ١ً يف تٓاٚشلا
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 يًُدايفةةةةةات" آخةةةةةط تكةةةةةٓنيإىل " حبادةةةةة١ فةةةةةٓشٔ ٚبةةةةةايطبع

 َةةا ٚخاقةة١" ايػةةذٔ عكٛبةة١ بةةسا٥ٌ" تٓاغةةبٗا ايةةمت ٚا٫ْتٗانةةات

ٕ  ستة٢  ايتععٜةط  دطا٥ِ ذبت تٓسضز  يًتٓفٝةص  قةاب٬  عطفةا  شيةو  ٜهةٛ

ّ  بعة   يف ٚايؿةط،  ايتذةاٚظات  ٚملٓع  قةس  ايةمت  ايكهةا١ٝ٥  ا٭سهةا

 َٚةة٪٬ٖت ٚعُةةط دةةٓؼ با٫عتبةةاض ٜٚ٪خةةص. بةةايطبع قكةةس زٕٚ تةةتِ

 ايبس١ًٜ ايعكٛب١ يتهٕٛ ازبٓا٥ٞ ٚغذً٘ ازبا١ْٝأٚ  ازباْٞ ٚخدلات

 .حبكِٗ تٴطبل َٔ ٱق٬ح ٚزافعا يًُذتُع َفٝس٠ يًػذٔ

 للطذً(. البدٓل٘ املداخالت حْل قضٔ٘: )العكْبات 

 .العكْبات البدٓل٘ للطذً: الْاقع ّاسشهالٔات 

ٞ  عاَة١  اسبُةٛز إىل إٔ ايعكٛبة١   قاحل بٔ اهلل عبس. أؾاض ز  ٖة

 ٚزضدة١  ايعكٛبة١  حبٝعة١  ؼبسز َٚٔ  َا َصْ  اقذلف٘ َا دطا٤ دعا٤

 املانةة١ٝ ا٭ظَٓةة١ يف إٔ َٚعةةطٚف  املهًةة  ايكانةةٞ ٖةةٛ سةةسٚثٗا

ِ  عكٛبةات  خبة٬ف  ايمت ايعكٛب١ ناْت  ٚايككةام   اسبةسٚز  دةطا٥

 قةةطٕٚ َٓةةص ايبؿةةط١ٜ اعتةةازت عًٝٗةةا عكٛبةة١ ٚايػةةذٔ  ايػةةذٔ ٖةةٛ

 . ح١ًٜٛ

  عسٜس٠ ب٦ٝات يف ٚاقتكاز١ٜ ادتُاع١ٝ َتغرلات سسٚخ ٚعٓس

ٞ إىل  املًشة١  اسباد١  ٗطت اجملتُع١ٝ  ايع٬قات من، ٚيتغرل  ايػةع

ٔ  فٝٗا إٔ ايبع  ٜط٣ بسا٥ٌ إػباز عبٛ ٌ  يًُذتُةع  املٓفعة١  َة  إٔ قبة

ٞ  ْفػة٘   يًُةصْ   َباؾةط٠  َٓفع١ تهٕٛ  املعةاف  ايٛاقةع  سػة   ٖٚة

ٔ  أنجةط  صبتُع١ٝ ساد١ ايػذٔ عكٛب١ بسا٥ٌ أنشت  َعٜة١  أْٗةا  َة

ٌ  عا١َ ايبسا٥ٌ ٫تعس ٚيهٔ  يًُصْ  تػٌٗٝأٚ  ٞ  سة  ستة٢ أٚ  دع٥ة
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 ٞ ٌ  ْٗةا٥ ٛ إىل  أزت ايةمت  ا٭غةبا   عةةٔ ْتعةطف  إٔ قبة  ٖةةصاإىل  ٤ايًذة

ٞ  ايُٓ،  أْتذةت  ايةمت  أَةا عةٔ ا٭غةبا  ايط٥ٝػة١     اسبةسٜح   ايعكةاب

 : َا ًٜٞ فٗٞ ايعكٛبات َٔ ازبسٜس٠ اشباق١ٝ ٖصٙ

  ٚاحملافظات املٓاحل بع  يف ايػذٕٛ َكطات ضبسٚز١ٜ •

 َكةةطات فٝٗةةا ٫ تتةةٛافط احملافظةةات َةةٔ ايةةبع  إٔ نُةةا

 .  يًػذٕٛ

 ايػةةةذٓا٤ َةةةٔ نةةةبرل٠ بأعةةةساز ايػةةةذٕٛ َكةةةطات اَةةةت٤٬ •

 يهةةةٌ ا٫غةةةتٝعاب١ٝ ايطاقةةة١ َةةةٔ أنجةةةطإىل  تكةةةٌ ٚايةةةمت

 . عٓدلأٚ  ٚسس٠

 . ايعٓابط يبع  املتٛانع ايكشٞ املػت٣ٛ •

ِ  ايةمت  املؿةه٬ت  بعة   سسٚخ • ٔ  تةٓذ  فُٝةا  ايػةذٓا٤  عة

 ٚايعكًٝة١  ايعُطٜة١  ايف١٦ يف ايتٛافل عسّ عٔ فه٬ً  بِٝٓٗ

 َةةةع اٱدةةةطاّ ضبةةةذليف إؾةةةطاى ٚنةةةصا  ايػةةةذٓا٤ بةةةني

 .  اٱدطاّ َػتذسٟ

 حبةبؼ  َا ٜػ٢ُأٚ  ايػذٔ يعكٛبات اسبسٜج١ ايبسا٥ٌ َٚػأي١

 فشػة    أع٬ٙ عٓٗا املٓٛٙ يٮغبا  صبًُٗا يف تأت مل ( اسبط١ٜ)

 . ايػذٔ بسا٥ٌ ْتاز َٔ دع٤ ٖٞ ا٭غبا  تًو إمنا

ٔ  تطبٝكٗةا  يف إٔ ٫ؾةو  ايػذٔ ٚبسا٥ٌ ٕ  َة  ايكهةا٠  بعة   يةس

 عٗةس  سسٜج١ عكٛبات ناْت ٚإٕ بٗا ٫بأؽ َٓافع َٓ٘ أت٢ ْٗر ٜعس

 تهةةٕٛ إٔ ازبُٝةةع َٓةة٘ ٜتأَةةٌ يططٜةةل بساٜةة١ تعةةس إمنةةا بةةاجملتُع 
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 َةةٔ تععٜةةع ٜعةةس َةةا َٓٗةةا إٔ ْةةسضى إٔ ٫بةةس يعكٛبةةات ٚؾةةطٜو بةةسٌٜ

ٔ  ٚربفٝ  يٲْػا١ْٝ تكسٜط ِ  زا٥ةط٠  تٛغةٝع  َة ٞ  ٚقة ٫  قةس  ادتُةاع

 . ح١ًٜٛ عكٛز قاسب٘ ٜفاضم

ٌ  ٚعًة٢  سايٝةا  تطبل ايمت ٚايبسا٥ٌ ٍ  غةبٝ ٌ  يًشكةط  ٫ املجةا  َجة

 ٚا٭عُةةةاٍ  ا٫دتُاعٝةةة١ ٚاشبةةةسَات  املةةةسٕأٚ  املػةةةادس ْظافةةة١)

 يف عًٝةة٘ احملهةةّٛ تفٝةةس ايةةمت املٓاؾةة، َةةٔ شيةةو ٚغةةرل  ايتطٛعٝةة١

٘  قةس  ادتُاعٝةا  ٚقة١ُ  ٚحأ٠ َٔ عًٝ٘ ٚربف  سٝات٘  ٚيف  ٫ تفاضقة

ِ  ْٗةر  أْ٘ ٫ؾو  أٜها إْتاد٘ َٔ اجملتُع ٜٓتفع املكابٌ  ْٚةافع  قةٜٛ

 زبعًةٗا  ًَض أَط ايعكٛبات ٖصٙ تطٜٛط عبٛ ايػعٞ إٔ إ٫  يًُذتُع

 ايعةةةٛز يعةةةسّ ضاز  متجةةةٌ ٚنةةةصا عاَةةة١  اجملتُةةةع ربةةةسّ عكٛبةةةات

 .يًذُٝع َطن١ٝ ٚعكٛب١ يًذطمي١

 عةةاّ اتفةةام ٖٓةةاى إٔ ايٛانةةض إٔ َةةٔايبهةةط  فٛظٜةة١. ز ٚتةةط٣

 ٚذبسٜةةسا ط اٱؾةةاض٠ شلةةا ايةةمت املتٓٛعةة١ ايػةةذٔ بةةسا٥ٌ أُٖٝةة١ عًةةٞ

ّ  يف ايكةسف١  ٚشٟٚ املبتةس٥ني  املدةايفني  ملعازبة١ )  ٚا٭سةساخ  اٱدةطا

( ٚاملدايفةةةات ازبةةةٓض) ايبػةةةٝط١ ايكهةةةاٜا ٚيف  سهُٗةةةِ يف َٚةةةٔ

 يف ٚاٱسكةةا٥ٝات ايسضاغةةات بعةة  سػةة  ْػةةبتِٗ تكةةٌ ٚايةةصٜٔ

 .(املا١٥ يف ٠٥ َٔ أنجطإىل  ايعطب١ٝ ايسٍٚ بع 

 ا٭خةص  بأ١ُٖٝ ٜٓازٟ ايجُاْٝٓات َٚٓص ٚاحملًٞ ايسٚيٞ اجملتُع

 يف اسبةةاضثٞ ز. أؾةةاض ٚنُةةا تهُةةٔ املؿةةه١ً إٔ ٜبةةسٚ يهةةٔ بٗةةا

ٔ  ايبسًٜة١  بايعكٛبةات  يٮخص َذلٚى ا٭َط إٔ) ٔ  يًػةذ ٔ  ٜطغة   ملة  َة

 ٖٚٓا  َٚعطفت٘ ٚضغبت٘ ٖٛاٙ سػ  ٜطاٙ َا تطبٝل يف ايعساي١ ضداٍ



22

 –1026     174 

 ٔ  ٜهةةٕٛ ٫ إٔ نةةبرل٠ إؾةةهاي١ٝ فعةة٬ ٖٚةةٞ  (اٱؾةةهاي١ٝ تهُة

ٍ  بٗةا  ٜتكٝةس  ًَٚعَة١  ٚانةش١  خطةٛط  ٖٓاى ٕ  أٜةاً  ايعساية١  ضدةا  نةا

 ازبةٓض  يف خاقة١  ٜكطضْٚٗا ايمت ايعكٛبات بٓٛ  ٜتعًل َا يف َٛقعِٗ

ٞ  ٜعٝةسْا  ممةا  ايبػٝط١ ّ  تكةٓني  َػةأي١  إية  شلةصا  غةبل  ايةمت  ا٭سهةا

 .حطسٗا إٔ املٓتسٟ

 بةةةسا٥ٌ)ٖةةةٛ  ايغٝةةةح إٔ املٛنةةةٛ   عٝػةةة٢. يف سةةةني أٚنةةةض ز 

ٔ  بسا٥ٌ عكٛبات) ٚيٝؼ -( ايػذٔ ٘ ( ايػةذ ٌ  يهْٛة  مجٝةع  ٜؿةُ

ٌ ( ٚايتٓفٝةص  ٚاسبهةِ   ايتشكٝل ) املطاسٌ  املدتكة١  ازبٗةات  ٚنة

٘  -"( ٚغرلٖةةا ايساخًٝةة١" ٚاسبهَٛةة١ ايكهةةا٤ )  َةةٔ املٗةةِ حطسةة

 عًة٢  شيةو  ٚأثةط  ايتٓفٝصٟ ٚٚاقع٘ ٚايكا١ْْٝٛ ايؿطع١ٝ سكٝكت٘ ٚبٝإ

 .ٚزٚيت٘ ٚصبتُع٘ ٚأغطت٘ املػذٕٛ

ّ  املٛنٛ  ٖصا إٔ ٜٚعتكس ٔ  ضبػةٛ ٔ  إقةطاضٙ  أُٖٝة١  سٝةح  َة  َة

 َةةٔ ٚتٓفٝةةصٙ ايكهةةا١ٝ٥ ايػةةًط١ َةةٔ ٚتطبٝكةة٘ ايتؿةةطٜع١ٝ ايػةةًط١

 .  ايتٓفٝص١ٜ ايػًط١

 : أَٛض ث٬ث١ يف َؿهًتٓا ٚيهٔ

 يف املٛنةةةةٛ  شلةةةةصا ٚاملٓاقؿةةةة١ ايبشةةةةح سٝةةةةح إؾةةةةغايٓا -1

 ميهةةةٔ ٫ٚ تٓتٗةةةٞ ٫ دسيٝةةة١ َػةةةا٥ٌ عةةةٔ ا٫دتُاعةةةات

 ايكةةطا  شيةو  َٚةةٔ سٛشلةا   بةايتٛافل  ٚإمنةةا عًٝٗةا  ا٫تفةام 

ٌ ) املكطًض سٍٛ ٌ   (ايبةسا٥ ٕ  إٔ ػبةٛظ  ٖٚة  ايعكٛبة١  تهةٛ

 بإَهآْةةا أْةة٘ سةةني يف ادتُةةاعٞ  ستةة٢أٚ  تعبةةسٟ عُةةٌ

 اٱٜةةةةطازات  شلةةةةصٙ َعكٛيةةةة١ مبعازبةةةةات  املٛنةةةةٛ  سػةةةةِ
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ٔ  إٔ ٫غةةُٝا  ازبسيٝةة١   ٚإمنةةا  ْبٜٛةة١  عكٛبةة١  يةةٝؼ  ايػةةذ

 عاَةة١  َكةةًش١ يتشكٝةةل ؾةطع١ٝ  غٝاغةة١ يهةةطٚض٠ عُطٜة١ 

ّ  يف ٚايعكٛب١ ٞ  اٱغة٬ ٍ ) ازبًةس  ٖة  ٚيةٝؼ  ٚاملطؾةس  املعكةٛ

 إؾةةةٗاض سةةةني يغةةةرلٙ ٚضز  يةةة٘ ظدةةةط فٝةةة٘ ٭ٕ( فٝةةة٘ املبةةةاي 

 ٖةةصا يف يٮغةة  غةةا  ٚايةةصٜٔ ٚإع٬ْةةًا َؿةةاٖس٠ ايتٓفٝةةص

 ٚايةةةطز  يكةةةاسب٘ ايعدةةةط يف أثةةةطٙ َةةةٔ قًةةةٌ ممةةةا ايٛقةةةت

 .خدلٙ؟ بًغِٗ َٚٔ ملؿاٖسٙ

 اشبةةدلا٤ ٦ٖٝةة١ يةةس٣ ايػةةذٔ بةةسا٥ٌ َٚؿةةطٚ  غةةٓٛات َٓةةص -2

ٔ  ضفع٘ ط سٝح ٍ  ٚظاض٠ َة ٍ  ٫ٚ ايعةس  ا٭زضاز  سبةٝؼ  ٜةعا

 َؿةةةانًٓا  يهةةةٌ اسبةةةٌ ٖةةةٞ ايػٝاغةةة١ٝ فةةةاٱضاز٠ ٚيةةصا 

 خةة٬ٍ ا٭ضانةةٞ ضغةةّٛ َٛنةةٛ  سػةةِ نُٓةةٛشز ٚايةةسيٌٝ

 .ٚايؿٛض٣ ٚايٛظضا٤ ا٫قتكازٟ ايج٬ث١ اجملايؼ َٔ ؾٗط

ٌ  اسبهِ -3 ٔ  ببةسا٥ ٛ  اٯٕ ستة٢  ايػةذ ٟ  ٖة ٞ  ٫ دةٛاظ  ٚدةٛب

 ٜٚةةةٓظِ ًٜةةةعّ ْظةةةاّ ٚدةةةٛز عةةةسّ ٚيهةةةٔ ايكهةةةا٠  عًةةة٢

 ايػةةةًط١ َػةةة٪ٚي١ٝ خةةةاضز شيةةةو عًةةة٢ ايكهةةةا٠ ٜٚػةةةاعس

 جملًةةةةؼ ايٓظةةةةاّ َؿةةةةطٚ  ضفةةةةع بعةةةةس ٫غةةةةُٝا ايكهةةةةا١ٝ٥

 ٫أٚ  تطبٝكٗةةا ٜتعةةصض ا٭سهةةاّ بعةة  ٚنةةصيو ايةةٛظضا٤ 

 تهةةةٕٛ إٔ بةةةني فةةةطم ٖٓةةةاى ٭ٕ بٗةةةا؛ اسبهةةةِ ٜٓاغةةة 

 ٫ ٚنةةةصيو تأزٜبٝةةة١  تهةةةٕٛ إٔ ٚبةةةني ظدطٜةةة١ ايعكٛبةةة١

 جبٗةةٛز إ٫ ايبةةسا٥ٌ يتطبٝةةل دةةاٖع٠ تٓفٝصٜةة١ دٗةةات ٜٛدةةس



22

 –1026     176 

 عةةةٔ فهةةة٬ً يتٓفٝةةةصٖا نةةةُاْات ٫ٚ شاتٝةةة١  ٚادتٗةةةازات

 .أثطٖا سػٔ

 ٍ أ. عبةةةساهلل ايهةةةٛؼبٞ: اشبطةةةأ ٚايعكةةةا     َٚةةةٔ ْاسٝتةةة٘ قةةةا

َت٬ظَإ َٓص بس٤ اشبًٝك١ فاسبٝةا٠ عًة٢ ٖةصٙ ا٭ض  بةسأت خبطةأ      

يف أٍٚ  (إبًةٝؼ )ٚقك١  (قك١ أبٝٓا آزّ ٚخطٚد٘ َٔ ازب١ٓ)ٚعكا  

ٚأعتكةةس إٔ . شْةة  عٴكةةٞ بةة٘ اهلل فهاْةةت عاقبتةة٘ خًةةٛزٙ يف ايٓةةاض    

 ٖٞ (م.ّ 1792 - 1752)تؿطٜعات محٛضابٞ ايصٟ سهِ بابٌ 

 .أٍٚ قٛاْني ٚنع١ٝ ٚانش١ ٚضبسز٠

ٚيف قكةة١ غةةٝسْا ٜٛغةة  عًٝةة٘ ايػةة٬ّ تأنٝةةس عًةة٢ ٚدةةٛز       

ٕ  )ايػةةذٔ نعكٛبةة١   أَةةا غةةذٔ غةةٝسْا   (ٚزخةةٌ َعةة٘ ايػةةذٔ فتٝةةا

ٜٛغةة  ففٝةة٘ ز٫يةة١ عًةة٢ أْةة٘ يةةٝؼ ؾةةطحا إٔ نةةٌ َػةةذٕٛ ٖةةٛ         

ٚيٛ تتبعٓا ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػرل٠ ايٓب١ٜٛ يٛدسْا ايهجرل  .طبط٧

ٚقس أفا  ايع٤٬َ يف اسبةسٜح عةٔ    .يبسا٥ًٗاٜؿرل يًعكٛبات ٚ مما

بةةسا٥ٌ ايػةةذٔ ٚيعًةةٞ ٫ أنةةٝ  دسٜةةسا يهةةٓين غةةأتططم يًبةةسا٥ٌ 

ٔ     َٔ دٛاْ  أخط٣ نبسا٥ٌ عكٛبةات  َٚةا    ٚيةٝؼ نبةسا٥ٌ غةذ

يةةسٟ َجةةا٫ٕ َةةٔ   َٚةةس٣ فا٥ةستٗا أٜهةةاً   َةس٣ إَهاْٝةة١ تطبٝكٗةةا 

 .ايٛاقع حبهِ ربككٞ ٚقطبٞ َٔ اجملايني ايذلبٟٛ ٚايطٜانٞ

 :  األّل

  َا ؼبسخ َٔ ازبُاٖرل ايطٜانة١ٝ َةٔ ؾةغ  زاخةٌ امل٬عة      

سٝح تتِ َعاقب١ ايٓازٟ املٓتُني إيٝ٘ بغطاَات َاي١ٝ أٚ ْكٌ َباضاتة٘  

 املدطةة٧أَةةا   احملًةةٞ ٚا٫ذبةةازملًعةة  اشبكةةِ ٚفةةل قةةٛاْني ايفٝفةةا  
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ٚقةس ٜٓةسؽ     مما ػبعً٘ ٜهطضٖا  اسبكٝكٞ فكس فًت َٔ ايعكٛب١

٘ َةةٔ بةةني ازبُةةاٖرل مجةةا  ٚأسٝاْةةا  .ٖرل َةةٔ ْةةاز َٓةةافؼ يٲغةةا٠٤ يةة

ْازض٠ ٜتِ إٜكاف بع  ٖ٪٤٫ يف ايػةذٔ أٚ أخةص تعٗةس عًٝة٘ ٖٓةاى      

ملاشا ٫ ٜتِ ضقس ٖ٪٤٫ املدةايفني َٚةجرلٟ ايؿةغ     ! ثِ ؽب٢ً غبًٝ٘

خبسَةةة١ صبتُعٝةةة١ َجةةةٌ   (إىل داْةةة  عكٛبةةةات ا٭ْسٜةةة١ )َٚعةةةاقبتِٗ 

املؿةةاضن١ يف تٓظٝةة  املةةسضدات عكةة  املبةةاضا٠ ٚغرلٖةةا َةةٔ أعُةةاٍ  

 .َؿاب١ٗ ؟ !

 :الجاىٕ

يف صبةةاٍ ايتعًةةِٝ بايٓػةةب١ يًت٬َٝةةص ايةةصٜٔ ٜطتهبةةٕٛ بعةة       

ايػةةةًٛنٝات املدايفةةة١ أٚ ٜتةةةأخطٕٚ عةةةٔ اسبهةةةٛض أٚ ايتككةةةرل يف  

ثط عًة٢  زا٤ ايٛادبات بس٫ َٔ َعةاقبتِٗ بطةطم تة٪   أ املاز٠ ايع١ًُٝ أٚ

عًةة٢ غةةبٌٝ املجةةاٍ   ْٛدةةس شلةةِ عكٛبةةات بسًٜةة١ ؟ !  ٫ْفػةةٝاتِٗ ملةةاشا 

يف املسضغةة١ ٚبطةةطم ٫ تؿةةرل إىل إٔ شيةةو ْتٝذةة١     ادتُاعٝةة١خسَةة١ 

نػةةةً٘ ستةةة٢ ٫ تةةةٓعهؼ غةةةًبا عًٝةةة٘ نإعةةةساز دبةةةاض  َعٝٓةةة١    

ٖٚةةصا املٛنةةٛ   ..َٚػةةاعس٠ املعًةةِ أٚ يف بعةة  ازبُعٝةةات ٚغرلٖةةا 

ني َةةٔ ايٛنةةع خاقةة١ يف ايفةةذل٠  بايةةصات ؼبتةةاز شبةةدلا٤ تعًةةِٝ قةةطٜب 

 .ا٭خرل٠ َٚع تغرل املٓاٖر ٚتطٛضٖا

ٔ   ْاقةةط بٓةت  ْةٛض٠ . ٚأٚنةشت ز  ٔ  ايكشطةاْٞ إٔ ايػةذ  ٜٴعةس َةة

 ازبٓا٥ٝةة١ ٚايةةٓظِ ايػٝاغةةات عًٝٗةةا تعتُةةس ايةةمت ايعكٛبةةات أنجةةط

ٞ  ايبٓا٤ ٚمحا١ٜ يًُذطَني  ٚاٱق٬ح ايطز  يتشكٝل ٔ  ا٫دتُةاع  َة

 اٱدطاَٝةةة١؛ ايػةةةًٛنٝات ْتٝذةةة١ شلةةةا ٜتعةةةط  قةةةس ايةةةمت ا٭خطةةةاض
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 يف اٱفةةةةطاط إٔ جبةةةة٤٬ ٜٴظٗةةةةط ايٛاقةةةةع فةةةةإٕ شيةةةةو َةةةةٔ ٚبةةةةايطغِ

 .َٓ٘ املطد٠ٛ ا٭ٖساف ؼبكل مل نعكٛب١  اغتدساَ٘

ٔ  ايعسٜةس  أ ٗةطت  نُا  ٔ  إٔ ايسضاغةات  َة ٔ  ايعسٜةس  يًػةذ  َة

 َٓةة٘ املككةةٛز اٱٜةة٬ّ تفةةٛم ايةةمت ٚايٓفػةة١ٝ  ا٫دتُاعٝةة١ ا٭نةةطاض

 املدايفةة١أٚ  ازبةةطّ حبٝعةة١ َةةع تتٓاغةة  إٔ املفةةذل  َةةٔ نعكٛبةة١

 أغةةطت٘إىل  ْفػةة٘ املػةةذٕٛ تتعةةس٣ ا٭نةةطاض ٖةةصٙ ٚإٔ املطتهبةة١ 

 .ٚعا٥ًت٘

ٔ  ايٓامجةةة١  ا٭نةةةطاض  إٔ نةةةصيو  ايسضاغةةةات  ٚنؿةةةفت    عةةة

 ٚايٓةةةٛ  ازبةةةٓؼ بةةةاخت٬ف ٚتأثرلٖةةةا ؾةةةستٗا يف ربتًةةة  ايػةةةذٔ

ٔ  ايٓامجة١  ا٭نةطاض  تفةٛم  سٝح ا٫دتُاعٞ  ٔ  عة  تًةو  املةطأ٠   غةذ

ٔ  غةٛا٤  ايطدٌ  غذٔ عٔ ايٓامج١ ا٭نطاض  ا٫دتُاعٝة١  ايٓاسٝة١  َة

 أَةةًا؛ املػةةذ١ْٛ املةةطأ٠ ناْةةت إشا خكٛقةةًا ٚايٓفػةة١ٝ  ايكةةش١ٝأٚ 

 غة٤ٛ : أبطظٖا َتٓٛع١ َؿه٬ت َٔ ٜعاْني ايػذٕٛ زاخٌ فايٓػا٤

 ٔ ٔ  ايٓفػةة١ٝ سةايتٗ ٔ  بايعسٜةةس ٚإقةابتٗ  ْتٝذةة١ ايٓفػة١ٝ  ا٭َةةطا  َة

٘  َةا إىل  باٱنةاف١  أحفاشلٔ  ٚبني بٝٓٗٔ ايفكٌ ٔ  ؼبسثة ٔ  ايػةذ  َة

 ٚعةةا٬٥تٗٔ  باملػةةذْٛات ًٜشةةل ادتُةةاعٞ ٚٚقةةِ أغةةطٟ تفهةةو

 اجملتُةةةةع  بٝٓٗةةةةا  َةةةةٔ ايةةةةمت  احملافظةةةة١ اجملتُعةةةةات  يف خكٛقةةةةًا

 إٔ ايػةةةعٛز١ٜ ايسضاغةةةات َةةةٔ ايعسٜةةةس أنةةةست سٝةةةح ايػةةةعٛزٟ 

ٔ  غرلٖةا إىل  ايػعٛز١ٜ املطأ٠ نطضٖا ٜتعس٣ ايػذٔ عكٛب١  أفةطاز  َة

 ٚنؿةةةفت ٚايعةةةاض  ايٛقةةةِ بٗةةةِ ًٜشةةةل سٝةةةح ٚعا٥ًتٗةةةا  أغةةةطتٗا

 تٓفٝةص  ٚبعةس  ٚأثٓا٤ قبٌ ايػذ١ٓٝ ايػعٛز١ٜ املطأ٠ َعاْا٠ عٔ نصيو
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 ٚا٫دتُاعٝة١  ٚايكش١ٝ ايٓفػ١ٝ ا٭نطاض َٔ ايعسٜس دطا٤ ايعكٛب١ 

 أّ غةذٓاً  أناْةت  غٛا٤ يًشط١ٜ ايػايب١ ايعكٛبات فٝٗا تتػب  ايمت

 .استٝاحًٝا سبػًا

 بايبشةح  املٓاز١ٜ ا٭قٛات تعايت ٚغرلٙ غبل َا ع٢ً ٚتأغٝػًا

 ٚدةةة٘ عًةةة٢ املةةةطأ٠ ٚيػةةةذٔ عَُٛةةةًا يًػةةةذٔ بسًٜةةة١ عكٛبةةةات عةةةٔ

 ٚغةةًبٝات٘ ايػةةذٔ أنةةطاض ت٬فةة٢ خ٬شلةةا َةةٔ ميهةةٔ اشبكةةٛم 

 ٚيف ايعكٛبة١   َٔ املطًٛبني ٚاٱق٬ح ايطز  ذبكل ايٛقت ْفؼ ٚيف

 عكٛب١) َٛنٛ  سٍٛ املتشس٠ يٮَِ ايسٚيٞ امل٪متط دا٤ اٱحاض ٖصا

" ناضانةةةةاؽ" يف اْعكةةةةس ايةةةةصٟ( املػةةةةذْٛني َٚعاًَةةةة١ ايػةةةةذٔ

 ايةةةسْٝا ايُٓٛشدٝةةة١ ايكٛاعةةةس اتفاقٝةةة١ ٚتًتةةة٘  (1981ّ) بفٓةةةع٬ٜٚ

 ايٓػةا٤  ملعاًَة١  املتشس٠ ا٭َِ قٛاعس ثِ  (1983ّ) ايػذٓا٤ ملعا١ًَ

 بكٛاعةس  املعطٚفة١  يًُذطَةات  ا٫ستذاظٜة١  غةرل  ٚايتةسابرل  ايػذٝٓات

 ٚا٫تفاقٝةات  ٚاملة٪متطات  املٛاثٝل َٔ ٚغرلٖا. ..(2111ّ) باْهٛى

ٞ  اجملتُةةةع حايبةةةت  ايةةةمت  يًشطٜةةة١  ايػةةةايب١ ايعكٛبةةة١  جبعةةةٌ ايةةةسٚي

ٕ  يف ا٭خرل امل٬ش" ايػذٔ" ٔ  بايبشةح  ٚأٚقةت  ايعكٛبةات   َٝةسا  عة

 يف ٚا٭حبةةاخ ايسضاغةةات َةةٔ ايعسٜةةس غةةعت نُةةا. يًػةةذٔ بةةسا٥ٌ

 ايػةةةذٕٛ أٚنةةةا  َةةةع تةةةت٤٬ّ ايػةةةذٔ يعكٛبةةة١ بةةةسا٥ٌ عةةةٔ ايبشةةةح

 ايسضاغةةةةات ٖةةةةصٙ ٚقةةةةسَت صبتُعاتٗةةةةا  يف ازبةةةةطا٥ِ َٚةةةةطتهيب

ٌ : أبطظٖةةةا َةةةٔ ايػةةذٔ   بةةةسا٥ٌ َةةةٔ صبُٛعةة١   ايعةةةاّ  يًٓفةةةع ايعُةة

 ٚيف(. اٱيهذلْٚةةةةٞ ايػةةةةٛاض) اٱيهذلْٚٝةةةة١ ٚاملطاقبةةةة١ ٚايغطاَةةةة١ 

ٛ  ايسضاغةةات َةةٔ صبُٛعةة١ غةةعت  ايػةةعٛز١ٜ ايعطبٝةة١ املًُهةة١  عبةة
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 ايؿةةطٜع١ َةةٔ تٓبجةةل ايػةةذٔ يعكٛبةة١ ايبةةسا٥ٌ َةةٔ صبُٛعةة١ تكةةسِٜ

ٟ  اجملتُةع  َع ٚتتٓاغ  اٱغ١َٝ٬  املتدككةني  ٯضا٤ ٚفكةاً  ايػةعٛز

 زضاغة١  بٝٓٗا َٔ ا٫دتُاعٝني  ٚا٭خكا٥ٝني ٚايهباط ايكها٠ َٔ

ٕ ( 2113ّ) ايططميإ ٚزضاغ١( 2111ّ) ايهباعإ إىل  غةعتا  ايًتةا

 ٖصٙ تطبٝل َٚس٣ إغ٬َٞ  َٓظٛض َٔ ايػذٔ بسا٥ٌ ع٢ً ايتعطف

 ايةةمت( 2116ّ) ايٝٛغةة  ٚزضاغةة١ ايػةةعٛز١ٜ  باحملةةانِ ايبةةسا٥ٌ

ٌ أٚ  ظبةاح  َةس٣  عًة٢  ايتعةطف  ع٢ً ايتعطفإىل  ٖسفت ٔ  فؿة  ايػةذ

 يعكٛبة١  ايبسًٜة١  ايعكٛبات ع٢ً ايتعطف ٚنصيو إق٬س١ٝ نعكٛب١

إىل  ٖةسفت  ايةمت ( 2115ّ) ايعتةٝيب  زضاغة١ إىل  باٱنةاف١  ايػةذٔ  

 عًٝٗةةا احملهةةّٛ يًُةةطأ٠ ايػةةعٛز١ٜ ا٭غةةط تكبةةٌ َةةس٣ عًةة٢ ايتعةةطف

ّ  َٔ ايػعٛز١ٜ املطأ٠ َعاْا٠ عٔ نؿفت ٚايمت بايػذٔ  ٌ  عةس  تكبة

%( 36) عةٛز٠  يف ٜتػةب   ممةا  ايػذٔ  َٔ خطٚدٗا بعس شلا ا٭غط٠

 عًةة٢ ايسضاغةة١ ٖةةصٙ أنةةست نُةةا ازبةةطا٥ِ  اضتهةةا إىل  َةةٓٗٔ

 ا٫ختكةةام دٗةةات اٖتُةةاّإىل  بايػةةذٔ عًةةٝٗٔ احملهةةّٛ سادةة١

 ا٭غةةط٠  بةةني  ايٓظةةط  ٚدٗةةات تكطٜةة   ٚأُٖٝةة١  ايبشجٝةة١   ٚاملطانةةع

. املفكةةٛز ا٭غةةطٟ ايتكبةةٌ ٚذبكٝةةل عًٝٗةةا  احملهةةّٛ( ايػةةذ١ٓٝ)ٚ

ٔ  أخةط٣  صبُٛعة١  غةعت  نُا  ايتعةطف إىل  ايػةعٛز١ٜ  ايسضاغةات  َة

 ٚنةةةصيو ٚا٭خكةةةا٥ٝني  ٚايهةةةباط ايكهةةا٠  نةةةٌ َةةةٔ آضا٤ عًةة٢ 

 َٚةةس٣ يًػةةذٔ  ايبسًٜةة١ بايعكٛبةةات ٜتعًةةل فُٝةةا ايػةةذٕٛ  ْةةع٬ٜت

 ايػةةٝام ٖةةصا ٚيف بني املطًةةٛ ٚاٱقةة٬ح ايةةطز  ذبكٝةةل يف دةةسٖٚا

  (2111ّ) ايعتةةةٝيب ٚزضاغةةة١  (2116ّ) ايٝٛغةةة  زضاغةةة١ دةةةا٤ت
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 ايكها٠  بني اتفام ٚدٛز عٔ ٚغرلٖا ايسضاغات ٖصٙ نؿفت ٚقس

 أُٖٝةة١ عًةة٢ ايػةةذٕٛ صبةةاٍ يف ايعةةاًَني ٚا٭خكةةا٥ٝني ٚايهةةباط

 ملةةا ْتٝذةة١ املًُهةة١ يف عةةاّ بؿةةهٌ يًػةةذٕٛ بةةسا٥ٌ يف ايةةتفهرل

 ضازع١ نعكٛب١ غذٔ اظزساّ َٔ ايػذٕٛ ٖصٙ َٓ٘ تعاْٞ أقبشت

 ملكةةًش١ ٚايعُةةٌ ايغطاَةة١  إٔ ٚنؿةةفت ازبةةطا٥ِ  َةةٔ ايعسٜةةس يف

 َكسَةةة١ يف تةةةأتٞ اسبهةةةٛض١ٜ  ٚايهفايةةة١ ٚايتعةةةٜٛ   اجملتُةةةع 

ٔ  بةةةسا٥ٌ ٔ  ايهةةةجرل ٜفهةةةًٗا  ايةةةمت ايػةةةذ  ٚايكهةةةا٠  ايهةةةباط َةةة

 .  املًُه١ يف ا٫دتُاعٝني ٚا٭خكا٥ٝني

 ايػةةةةعٛز١ٜ بةةةةاملطأ٠ اشباقةةةة١ ايػةةةةذٔ ببةةةةسا٥ٌ ٜتعًةةةةل ٚفُٝةةةةا

 زضاغةة١( 2115ّ) ايكشطةةاْٞ أدةةطت ذبةةسًٜا  يًذطميةة١ املطتهبةة١

 مبسٜٓةة١ ايٓػةةا٤ إدةةطاّ صبةةاٍ يف ايعةةاًَني عًةة٢ تطبٝكٝةة١ َػةةش١ٝ

 ٚايهةةةةةباط ٚاحملككةةةةةني ايكهةةةةةا٠ َةةةةةٔ نةةةةةٌ سلًةةةةةت ايطٜةةةةةا  

 يًػةةةذٔ ايبسًٜةةة١ ايعكٛبةةةات" بعٓةةةٛإ ا٫دتُةةةاعني  ٚا٭خكةةةا٥ٝني

 ايسضاغة١  ٖصٙ نؿفت ٚقس" اجملط١َ املطأ٠ ٚإق٬ح ضز  يف ٚزٚضٖا

( املٛافةةل) بةةني َعظُٗةةا يف تطاٚسةةت بسضدةة١ املبشةةٛثني َٛافكةة١ عةةٔ

 باعتباضٖةةا املططٚسةة١ ايػةةذٔ بةةسا٥ٌ َعظةةِ عًةة٢( بؿةةس٠ املٛافةةل)ٚ

 ٚقةس  يًذطمية١   املطتهبة١  ايػةعٛز١ٜ  يًُةطأ٠  َٚكةًش١  ضازعة١  بسا٥ٌ

 ايذلتٝةة  عًةة٢ ٥٬َُةة١ ٚأنجطٖةةا ايبةةسا٥ٌ ٖةةصٙ َكسَةة١ يف دةةا٤ت

أٚ  ايهةةةةطِٜ ايكةةةةطإٓ سفةةةةظ إقةةةة٬س١ٝ  تسضٜبٝةةةة١ زٚضات سهةةةةٛض

 املايٝةة١ ايبةةسا٥ٌ اشبرلٜةة١  ازبُعٝةةات يف اٱدباضٜةة١ اشبسَةة١ بعهةة٘ 

 ايتعٗةس  بةاملٓعٍ   ازبدلٜة١  اٱقاَة١   (ايتعةٜٛ   املكازض٠  ايغطا١َ )
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ٔ  نةصيو  ايٓتةا٥ر  نؿةفت  نُا. اٱدطا١َٝ ا٭فعاٍ إتٝإ بعسّ  عة

 ايػعٛز١ٜ املطأ٠ ضز  ع٢ً ايػذٔ بسا٥ٌ قسض٠ ع٢ً املبشٛثني َٛافك١

 َٓظ١َٛ يف ايٓظط بإعاز٠ ايسضاغ١ ٖصٙ ٚأٚقت. يًذطمي١ املطتهب١

 ايعكٛبةةات بةةسا٥ٌ بعةة  تفعٝةةٌ َةةع ٜةةت٤٬ّ مبةةا ازبعا٥ٝةة١ ا٭سهةةاّ

 غةةٛا٤ اشبكةةٛم  ٚدةة٘ عًةة٢ بةةاملطأ٠ ٜتعًةةل فُٝةةا يًشطٜةة١  ايػةةايب١

 .عًٝٗا صبينأٚ  دا١ْٝ أناْت

 

   ٘ٔلتطلللْٓس العكْبلللات البدٓلللل٘ للطلللذً    تصلللْزات مطلللتكبل

 ّاسفادٗ ميَا.

 ايػذٕٛ بسا٥ٌ إٔ اسبُٛز أْ٘ ٚمبا قاحل بٔ اهلل عبس. ٜط٣ ز

ٛ  ٚايتشةطى  ا٫ٖتُاّ ازبُٝع ع٢ً فإٕ صبتُع١ٝ  ساد١ أنشت  عبة

ٔ  َتعسز٠ حطا٥لإىل  ايٛقٍٛ ٌ  َة ٕ  ستة٢  ايبةسا٥ ٘  ٜهةٛ  بتكةٓني  أؾةب

 . غٛا٤ سس ع٢ً ٚاجملتُع عًٝ٘ احملهّٛ ٜٓفع

 يف ايبشةٛخ  َٚطانةع  يًػذٕٛ ايعا١َ املسٜط١ٜإىل  ضغاي١ ٖٚٞ

 أغةةةباض َطنةةةع َٚٓٗةةةا ايبشجٝةةة١  ايسضاغةةةات َٚطانةةةع ازباَعةةةات

ّ  إٔ  ا٫دتُاعٝة١  ٚايتُٓٝة١  ايعٌُ ٚٚظاض٠ ٚايبشٛخ  يًسضاغات  تكةس

ِ  أنجةط أٚ  زضاغ١ ازبٗات ٖصٙ َٔ د١ٗ نٌ  تكةٓني  إػبةاز  يف تػةٗ

 .  ايػذٔ عكٛب١ عٔ عٛنا ْٚادع َكبٍٛ

 املٗةةِ املٛنةةٛ  ٖةةصا ايؿةةٗطاْٞ إٔ ايًةةٛا٤ ز.َٚةةٔ داْبةة٘ ٜةةط٣  

ٞ  ايٓظاّ َطاسٌ غٝام يف ٜ٪خص إٔ ػب  ٟ  ايعةسي ٘  ايةص ٌ  ٜٛادٗة  نة

 ايؿةةةط  عًٝٗةةةا ٜعاقةةة  دطميةةة١أٚ  دٓاٜةةة١أٚ  دٓشةةة١ ٜطتهةةة  َةةةٔ
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 ا٫ٜكةاف  عًٝ٘ ٜذلت  عاَاأٚ  خاقا سكا عًٝ٘ ٜجبت َٔأٚ  ٚايكإْٛ

 . بايػذٔ سهُاأٚ 

 :ٖٞ املطاسٌ ٖصٙ

 ايتشكٝل.ٚ ايهب، َطس١ً •

   احملان١ُ. َطس١ً •

  ا٭سهاّ. تٓفٝص َطس١ً •

 .ًَع١َ تعًُٝاتٚ يٛا٥ضٚ أْظ١ُ ذبهُٗا املطاسٌ ٖصٙ ٚنٌ

 ايتشكٝةةل  ْتةا٥ر  عًةة٢ تعتُةس  ايعكٛبةة١ ْةٛ  ٚ احملانُةة١ َطسًة١ 

 .اشبامأٚ  ايعاّ اسبل ثبٛت ٚع٢ً ايعاّ املسعٞ ٜطًب٘ َاٚ

ّ  َةا  تغٝرل َٔ أ٫ٚ ٫بس يًػذٕٛ يبسا٥ٌ ٜ٪غؼ يهٞ ٔ  ًٜةع  َة

ِ  يٛا٥شٗةا ٚ ايكهةا٤ ٚ املطافعةات ٚ ازبعا١ٝ٥ اٱدطا٤اتأْظ١ُ  َٛاز  ثة

( تععٜط١ٜ عكٛبات ٖٚٞ)ايكها٠  أَا املتاس١ ايعكٛبات قا١ُ٥ بتٛغٝع

. 

 أعُةةاٍ دةةسٍٚ عًةة٢ ٚنةةع٘ٚ املٛنةةٛ  إثةةاض٠ إعةةاز٠ املٗةةِ َٚةةٔ

ٕ  ٚصبًةؼ  ايؿٛض٣ ٚصبًؼ ا٭ع٢ً ايكها٤ صبًؼ  ايػٝاغة١ٝ  ايؿة٪

 .ايٛظضا٤ ٚصبًؼ بٌ ٚا٭١َٝٓ؛

 ا٭خةةةص َتطًبةةات  يف نةةةجرلًا تكةةسَٓا  َهتًُةة١ ٚقةةةس  ايكةةٛض٠ 

 ايٛغةة، يف قبةة٫ٛ ٖٓةةاى إٔ ٜٚبةةسٚ ايػةةذٔ عكٛبةة١ بةةسا٥ٌ مبفٗةةّٛ

 .ايتٛد٘ شلصا َػاْسا عاَا ضأٜا ٖٓاى ٚإٔ ايعسيٞ
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ّ  بٗةصا  با٭خةص  ٚد٘ ايػاَٞ املكاّ ست٢   ْٓتظةط  فُةاشا   املفٗةٛ

 .!بعس

 َةةٔ بةةس ٫ٚ بٗةةصا املعٓٝةةٕٛ ٖةةِ ٚايكهةةا٠ احملككةةٕٛ أخةةط٣ َةةط٠

 املفٗةةّٛ بٗةةصا يٝأخةةصٚا ٚحبهةةٛضِٖ شلةةِ ٚايٓةةسٚات ايةةسٚضات عكةةس

 ٜطًبةةةٕٛأٚ  ٜٚكذلسةةةٕٛ ايعةةةإَٛ ٚاملةةةسعٕٛ احملككةةةٕٛ يةةة٘ ٜٚ٪غةةةؼ

ٕ  بسٌٜ عكٛبات ٔ  نًُةا  يًػةذٛ  ايكهةا٠  ػبةس  ٚبةصيو  شيةو   أَهة

 ٭ٚي٦ةةو اسبطٜةة١ سذةةع عكٛبةةات قةةٓسٚم َةةٔ ؽبطدةةٕٛ ػبعًةةِٗ َةةا

 .اجملتُع ع٢ًأٚ  أْفػِٗ ع٢ً خططا ميجًٕٛ ٫ ممٔ أَاَِٗ املاثًٕٛ

 عٓٗةةةا اسبةةةسٜح ط بةةةسا٥ٌ ٖٓةةةاى: ايطزٜعةةةإ خايةةةس. ز ٚقةةةاٍ

ٔ .. ٫ أّ َٓاغةب١  ناْةت  إٕ أزضٟ ٫ٚ.. ايكبةٛض  نشفط ٔ  يهة  ميهة

 ..امل١ٓٗ ٖصٙ دبٝس ممٔ ايٛافس٠ ايعُاي١ ع٢ً تطبٝكٗا

ٌ  َسضٚغ١ قا١ُ٥ عٌُ ًٜعّ قس اسباٍ ٖصٙ يف  ٚتكٓٝٓٗةا  بايبةسا٥

 ٖةةٛ فُةةا َةةِٓٗ؛ ٚاسةةس نةةٌ سةةاٍ سػةة  املةةساْني عًةة٢ ٚتطبٝكٗةةا

 زٚضات عُةةٌ نةةطٚض٠ ٖٚٓةةا.. غةةرلٙ ٜٓاغةة  ٫ قةةس يؿةةدل َٓاغةة 

 .يًكها٠

 بةةةسا٥ٌ ايةةةمت تٛادةةة٘ تةةةبين َٚةةةٔ املٗةةةِ ايٓظةةةط يف املؿةةةه٬ت

إىل  احملهُةة١ ذبتةةاز فكةةس ٚآيٝاتةة٘ ايتٓفٝةةص ٫غةةُٝا حطٜكةة١ ايػةةذٔ

 ...برلٚقطاح١ٝ فٝ٘ ٖٚصا أخط٣ دٗات َع تٓػٝل

 َفٝةةس٠ ايػةةذٔ بةةسا٥ٌ تهةةٕٛ قةةس ايةةٛحين ايتشةةٍٛ خطةة١ َٚةةع

 ميهةةٔ أَةةٛاٍ.. ايسٚيةة١ ناٖةةٌ عةةٔ ايٓفكةةات بعةة  غةةتدف  فٗةةٞ
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 ايعٓاٜةةةة١ أٟ" اي٬سكةةةة١ ايطعاٜةةةة١" قطةةةةا  ٜػةةةة٢ُ َةةةةاإىل  ذبًٜٛةةةةٗا

 .شلِ عٌُ فطم ٚخًل ادتُاعٞ زَر بطاَر خ٬ٍ َٔ باملٓشطفني

 ٖةةٛ ايػةةذٔ َةةٔ ايككةةس احملٝةةا إٔ َػةةاعس. ز ٚبةةسٚضٙ أنةةس 

ٔ  ٚدةٛز  َٔ ٫ٚبس ..ٚاٱق٬ح ايتأزٜ  ٔ  ٖةصٜ ٌ  ايعٓكةطٜ ٌ  بهة  بةسٜ

 ..َكذلح

 خطةةط فٗةةٛ ايػةةذٔ إ٫ يةة٘ ٜكةةًض ٫ اجملةةطَني بعةة  نُةةا إٔ

 ٫غةةُٝا يةة٘ ْعٖةة١ ايبةةسا٥ٌ تظةةٌ ٖةةصا َٚجةةٌ ٚصبتُعةة٘  أغةةطت٘ عًةة٢

 ذبٌُ ع٢ً قازض٠ دػ١ُٝ ب١ٝٓ ميتًوأٚ  َايٝا َكتسضا ٜهٕٛ سُٝٓا

 ا٭عبا٤. بع 

٘  ايةمت  املؿةه٬ت  ايعجُإ إىل إ إسس٣ خايس. ّ ٚشٖ   تٛادة

ٔ  يًػةةذٔ ايبسًٜةة١ ايعكٛبةةات تةةبين  َةةا  ٖةةٞ ايكهةةا٠ َةةٔ نةةجرل َةة

ٞ  ٚايتػةً،  ايكُةع  ثكافة١  َٔ خبًٝ، ٜكف٘ إٔ ميهٔ  ايةمت  ٚايتؿةف

 ..ٚايعدةةط يًتأزٜةة  نٛغةة١ًٝ ايػةةذٔ عكٛبةة١ بتةةبين قٓاعةة١إىل  تكةةٛز

ٌ  ايتكانةٞ؛  يف فكة،  يةٝؼ  ْطاٙ ايٛاقع ٖصا ٌ  ستة٢  بة  أنجةط  بؿةه

 ٚاٱزعةا٤  ايتشكٝةل  ٦ٖٝٚة١  ايؿةطط  يف ٚايتشكٝةل  ايهب، يف فذاد١

ٌ  عةدل  دصضٜة١  َعازبة١  تتطً  ايجكاف١ ٖصٙ ..املطٚض ٚست٢ ايعاّ  تأٖٝة

 ايػةةذٔإىل  ايًذةة٤ٛ مبدةةاحط ٚايكهةةا٠ ٚاحملككةةني ايؿةةطح١ ضدةةاٍ

 اسبًٍٛ. نأٍٚ َباؾط بؿهٌ نعكٛب١

ٍ  أٌَٝ سكٝك١: ايغاَسٟ ْٛف. ٚبسٚضٖا قايت ز  بعة   ٫غةتبسا

 ٚايعُةةةٌ اجملتُعةةةٞ ايعُةةةٌ بفهةةةط ايتععٜطٜةةة١ خكٛقةةةًا ا٭سهةةةاّ

 ثكافةة١ خةة٬ٍ َةةٔ اجملتُةةع خسَةة١ يف َٚػةةاعست٘ يًػةةذني اشبةةرلٟ
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 خةام  سةل  ٜتبعٗةا  ايةمت  ايكهةاٜا  َٓٗةا  ٜٚٴػتج٢ٓ (ايعكا  َػ٪ٚي١ٝ)

 ايبسًٜةةة١ ايعكٛبةةة١ بةةةني فُٝةةةا ايةةةطب، ايكانةةةٞ ًٜةةةعّ ٖٚةةةصا سةةةس  أٚ

 ازبٓا٥ٝةة١ ٚايػةةٛابل املةةتِٗ سةةاٍ إىل باٱنةةاف١ ازبطَةةٞ  ٚايٛقةة 

 ..  اجملتُع ع٢ً خطٛض٠ ازبطمي١ متجٌ تهٕٛ أ٫ ع٢ً

 ٚفكةةًا ايػةةذٕٛ زاخةةٌ عًةةِٝٗ احملهةةّٛ بتٓكةةٝ  فةةةا٫ٖتُاّ

 ايعكٛبةةات"  أغةةايٝ  تٓةةٛ  َؿةةه١ً سةةٌ عًةة٢ قةةازض٠ عًُٝةة١ ملعةةاٜرل

 يف ٜهُةةٔ املؿةةه١ً ٖةةصٙ عةة٬ز ٚإٔ"  ايتكًٝسٜةة١ يًشطٜةة١ ايػةةايب١

 ..ايعكٛب١ تٓفٝص أغايٝ 

ّ  تكػِٝ ايتكٓٝفات؛ مناشز بع  َٔ ِ  احملهةٛ  حبػة   عًةٝٗ

ٔ  حبػة   أٚ ايعكٛبة١  َس٠ حبػ  أٚ ازبٓؼ ّ  غة ِ  احملهةٛ  أٚ عًةٝٗ

ّ  ٚقةة   حبػةة   ِ  احملهةةٛ ٔ  أٚ َبتةةس٥ني  عًةةٝٗ  حبػةةة  أٚ عا٥ةةسٜ

 ...ا٭قشا٤ أٚ قشًٝا املعتكًني َٔ نِْٛٗ

 احملهةةةّٛ ٬َسظةةة١ سػةةةٔ عًةةة٢ ايتكةةةٓٝفات ٖةةةصٙ ٚتػةةةاعس

 فٓةةٝني إىل عًةةِٝٗ باٱؾةةطاف عٗةةس َةةا إشا ع٬دٗةةِ ٚنةةُإ عًةةِٝٗ

 ....عاي١ٝ نفا٠٤ شٟٚ ٚتطبٜٛني

 ٖةةةصٙ تكةةةٓني يف بةةةسٚضٙ ٜػةةةِٗ إٔ ازبٓةةةا٥ٞ يًكةةةإْٛ ٚميهةةةٔ

 إق٬ح يف ازبٓا١ٝ٥ ايعًّٛ َكطًشات َٔ ٜػتفٝس حبٝح ا٭فهاض

ٍ  إقة٬ح  ع٢ً اسباٍ ٜكتكط إٔ ػب  ٫ٚ ايػذٕٛ  َؿانٌ  أسةٛا

ٔ  تةسابرل  بفهةط٠  ا٭خص يٝؿٌُ ميتس إٔ ػب  ٚإمنا ايػذٕٛ   ا٭َة

 بٓةا٤  فؿة٦ٝاً  ؾة٦ٝاً  ايتكًٝسٜة١  يًشطٜة١  ايػةايب١  ايعكٛبات َٛاقع يتشتٌ
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 ايتٓفٝصٜةةة١ ايعكابٝةةة١ ايػٝاغةةة١ يطدةةةاٍ ٜتعٗةةةس َسضٚغةةة١ خطةةة١ عًةةة٢

 .بٛنعٗا

 ْفػةةةٝاً  بازبةةةاْٞ تهةةةط قةةةس  ايتععٜطٜةةة١ ا٭سهةةةاّ بعةةة  إٔ

 عًٝةة٘ ٜعاقةة  دطَةةًا ٜكةةذلف قةةس فٗةةٛ َٚازٜةةًا  ٚغةةًٛنًٝا ٚفهطٜةةًا

 اجملةةةةطَني بةةةةبع  ايػةةةةذٔ يف ًٜتكةةةةٞ ٚسةةةةني ٚازبًةةةةس  بايػةةةةذٔ

ٕ  قس ايػٛابل ٚأقشا  ٘  ٜغطغةٛ ٔ  اجملتُةع  عًة٢  ايٓكُة١  فٝة  دٗة١  َة

 ٕ ٛٸْةةٛ ٜٗٚ  ٘ ٔ  ايعكٛبةة١  عًٝةة  شيةةةو بعةةس  ٜتطبةةع  ٚقةةس  أخةةط٣   دٗةةة١ َةة

 ..  بازبطمي١

 أٚ بكسضاتةةة٘  ٜؿةةةعطٙ عُةةةٌ مماضغةةة١ يف عكابةةة٘ نةةةإ فةةةةًٛ

٘  ٚقةت  ٚيف بكُٝتة٘   تؿةعطٙ  ب٦ٝة١  ٚيف بٗا  ٜصنطٙ ٔ  ميٍهٓة  بٓةا٤  َة

 ٚعًةة٢ عًٝةة٘ أدةةس٣ بايتأنٝةةس شيةةو يهةةإ بسًٜةة١  إػبابٝةة١ عةةاز٠

ّ  عٔ ايبس١ًٜ ايعكٛبات تهٕٛ إٔ ٫بس اجملتُع   ايتععٜطٜة١  ا٭سهةا

 ٜٴذةةط٣ ٚإٔ دةةطَِٗ  ْٚةةٛ  املػةةتٗسف١  ايؿةةطا٥ض حبػةة  َتٓٛعةة١

ٍ  ٚظاض٠ بةني  تعإٚ ٔ  ايةمت  املدتًفة١  ٚازبٗةات  ايعةس ٕ  إٔ ميهة  تهةٛ

 ..املعاقبني يتهًٝفات َكاض

ِ  ايكانٞ ٜؿذع ٫ ايطأٖ فايٛنع  باعتبةاض  ايبةسٌٜ   بةاسبه

 ع٢ً بايعٌُ ؾابًا نً  أْ٘ افذلنٓا ٚيٛ ؽباح   َٔ ٜسضٟ ٫ أْ٘

ٌ  عًة٢  باٱؾةطاف  طبٛية١  غرل ازب١ٗ ٖٚصٙ ؾٗطًا املعٛقني خس١َ  َجة

 تهةةٕٛ ٚقةةس سانةةٓات  ت٦ٝٗةة١ َةةٔ ٫بةةس نةةصيو اسبةةا٫ت  ٖةةصٙ

.. يطبٝعتٗةةةةا ايةةةةٛظاضات أقةةةةط  ا٫دتُاعٝةةةة١ ٚايتُٓٝةةةة١ ايعُةةةةٌ ٚظاض٠

 .ايبس١ًٜ ايعكٛبات يبع  َهاًْا تهٕٛ إٔ ٚميهٔ
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ٞ  بةٓل  تطبٝكٗةا  ٜكةط  مل ايمت ايبسا٥ٌ بع  ٖٚصٙ  ستة٢  قةاْْٛ

ٌ  ْٛعٝة١  ذبةسز  ٚمل أعتكةس  َا ع٢ً اٯٕ ٔ  تطبةل  َٚتة٢  ايبةسا٥  ٚيهة

 : َٓٗا َٔ ايكها٠ بع  أقسضٖا أسهاّ ٖٓاى

 املٜٛ٘ ضبه١ُ قانٞ سهِ عٔ عها  دطٜس٠ يف ْؿط •

 سًكات ٚسهٛض املػذس تٓظٝ  بعكٛب١ املصْبني أسس ع٢ً

 .  ايهطِٜ ايكطإ ذبفٝظ

ٞ  إٔ عهةةةا  دطٜةةس٠  يف ْؿةةط  •  ازبع٥ٝةةة١ احملهُةة١  قانةة

ٞ  عًةة٢  سهُةةاً  أقةةسض  بايباسةة١  ّ  طبةةسضات  َتعةةاح  بةةسٚا

 ٚسهٛض ٚاٱضؾاز ايسع٠ٛ َطنع يف َٚػا٤ٶ قباسًا َٜٛٞ

 .  إق٬س٘ يف أ٬ًَ ايس١ٜٝٓ ايٓؿاحات

ٞ  أقةسض  نُا • ِ ( ايؿةكٝل ) ضبهُة١  قانة ٔ  سهة  ايػةذ

 ايكةةةةطإ ذبفةةةةٝظ سًكةةةةات باضتٝةةةةاز أسةةةةساخ أضبعةةةة١ عًةةةة٢

 ِ ِ  ايهةطٜ ٞ  ٚضبةة، اهلل نتةا   ٚتعًةٝ  عةةٔ اٱفةطاز  ايكانة

 غٝا . زٕٚ اسبًكات سهٛض يف املٛا ب١ ا٭ضبع١ ا٭سساخ

 ايػةةةذٔ فكةةةٌ يةةةٛ اقةةةذلح: اسبطبةةةٞ فةةةاٜع٠. أ يف سةةةني قايةةةت

 نايكتةةةةةٌ ايهةةةةةبرل٠ يًذةةةةةطا٥ِ املٓفةةةةةصٜٔ يًُذةةةةةطَني ٚخكةةةةةل

ٔ  املدةسضات  َٚطٚدٞ ايهبرل٠ ٚايػطقات املتعُس٠ ٚا٫عتسا٤ات  َٚة

 عةةٔ بعٝةةس٠ أخةةط٣ َبةةاْٞ إْؿةةا٤ٚ فكةة،  فػةةازٶا بةةا٭ض  ٜعٝجةةٕٛ

َٚهاْةةا  إزاض٠ ايػةةذٔ عةةٔ متاَةةا َٚفكةةٛي١ طبككةة١ ايػةةذٕٛ

ٔ  املسْٜٛني زاض ف١٦  َج٬ يهٌ َٓاغب١ مبػُٝات تػ٢ُ ٘  ملة  قهةٝت

 ايغاي ..  يف ضبتاز فكرل فٗٛ ٜػسز مل زٜٔ
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 اشبطأ. قتٌ زاض

 ٖٚهصا.....ايسا٤ ٖصا بتعاحٞ ابتًٞ ملٔ املدسضات َطن٢ زاض

 َٚطن٢. نشاٜا فٗٓاى صبطّ بايػذٔ َٔ نٌ يٝؼ ٭ٕ

 ازبٗةة١ ٚتظةةٌ ٜٓاغةةبٗا مبةةا ف٦ةة١ يهةةٌ طبكةةل بطْةةاَر ٜٚعةةس

 ايةةدلاَر شلةةِ ٚتعةةس ايةةسٚض ٖةةصٙ خطػبةةٞ تتةةابع ايف٦ةةات بٗةةصٙ املعٓٝةة١

 ايبعس١ٜ.

 ..تٓفٝصٜةةة١ دٗةةة١ ايػةةةذٕٛ ايغاَةةةسٟ إٔ أزلٗةةةإ. أ ٚأٚنةةةشت

 ٜعةةاْٞ ايةةمت ٚايػةةًبٝات ايؿةةهاٟٚ َةةٔ نةةبرل دةةع٤ تتشُةةٌ يهةةٔ

 . غٛا٤ سس ع٢ً ٚايٓع١ًٜ ايٓعٌٜ َٓٗا

ّ  نتةةأخط  ّ  ..ا٭سهةةا ّ  ٚعةةس ٔ  ايفتٝةةات  اغةةت٬  ..أٖةةةايٝٗٔ َةة

ٕ  ٚاستفةا   ٔ  ايػةذٛ ّ  ..بٗة ٔ  ايفتٝةات  ٚاغةت٬ ٌ  َة ٍ  قبة  اشل٦ٝةةات ضدةا

 .  غذٓٗٔ ٜػتٛد  قها٥ٞ َػٛ  زٕٚ

 ٚبأعُةةاض ٚاسةةس دٓةةاح يف ايكهةةاٜا َةةٔ ايعسٜةةس زَةةر ٚنةةصيو

 ..دٓةةاح يف املتؿةةاب١ٗ ايكهةةاٜا أقةةشا  مجةةع فةةاملفذل  ..طبتًفةة١

 . َتكاضب١ تهٕٛ إٔ ايعُط١ٜ ايف٦ات ع٢ً ٚاسبطم

ٔ  ايبس١ًٜ ايعكٛبات َبسأ ..شيو داْ  إىل ٌ  ؼبةسزٙ؟  َة  ٜكةع  ٖٚة

 . َٚطْٚت٘؟ ايكانٞ َعاد١ٝ حبػ 

 ٚا٭عُةةاض يًكهةةاٜا أسهةةاّ َػةةٛز٠ ٖٓةةاى ٜهةةٕٛ ٫ فًُةةاشا

ٔ  صبُٛعة١  ٚتٛنةع  ..بسٌٜ؟ سهِ فٝٗا ٜػتٛد  ايمت  اشبٝةاضات  َة
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 ثةة٬خ نةةٌ ذبةةسخ إٔ عًةة٢ ..ايبًةةس حبػةة  ايكانةةٞ ؼبةةسزٖا ايةةمت

 .ايعَا١ْٝ يًُتغرلات ٚفل غٓٛات

ٕ  عٝػةةة٢. ٚأؾةةةاض ز  صبًةةةؼ ؼبػةةةِ ايغٝةةةح إىل أْٓةةةا عبتةةةاز أ

 ٖةصا  بةإقطاض  ٚشيةو  املٛنةٛ    ٖةصا ( تٓظ١ُٝٝ غًط١ بكفت٘) ايٛظضا٤

ٔ  ا٭نفةا٤  مبػةاعس٠  ٚدبٜٛةسٙ  تعسًٜ٘ بعس ايٓظاّ ٌ  َة  ازبٗةات  نة

 َةةةةةةٔ املتدككةةةةةةني عةةةةةةٔ فهةةةةةة٬ً ٚا٫ختكةةةةةةام ايع٬قةةةةةة١ شات

ٍ  ٚدبةةاض  ا٭نةازميٝني   ٔ  اشبكةةٛم  بٗةةصا ايةسٚ  إقةةساض ثةةِ َٚة

 غةةٛف ٚسٝٓٗةةا دةةٛز٠  ٚبهةةٌ املكةةٓٔ ٚقتٗةةا يف ايتٓفٝصٜةة١ اي٥٬شةة١

ٔ  املتشككةة١ ايعظُةة٢  املكةةًش١  ازبُٝةةع  ًٜشةةظ  ٖةةصٙ  تٓفٝةةص  ٚضا٤ َةة

 .ايبسا٥ٌ
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 ( حطب احلسّف األجبدٓ٘ (

 

  )َٴعٹسٸ ايتكطٜط       .              ز. إبطاِٖٝ إزلاعٌٝ عبسٙ )

 ز. إبطاِٖٝ ايبعٝع. 

 ٟأ. أغا١َ نطز. 

 ًٞايػفرل أ. أغا١َ ْك. 

 ايغاَسٟ. أزلٗإ. أ 

  ٟايؿبٝهٞز. ازباظ. 

 املطظٚقٞ. ساط. ز 

 ٟسػاّ حبرل .ّ. 

 ُٞز. سػني اسبه. 

 ٕض٥ٝؼ زب١ٓ ايتكاضٜط(. ز. خايس ايطزٜعا( 

 ّ .ايعجُإ. خايس 

 ز. ظٜاز ايسضٜؼ. 

 ّ .املطٟ. غامل 

 ْٞايًٛا٤ ز. غعس ايؿٗطا. 

 ايعٖطاْٞ. غعٝس. أ 

 ايعُطٟ. غًُإ. أ 

 أ. زلرل مخٝؼ. 

 سذاظٟ. عا٥ؿ١. ز 

 أ.ز. عبسايطمحٔ ايعٓاز. 

 ايططٜطٟ. عبسايطمحٔ. أ 

 ٌٜز. عبسايػ٬ّ ايٛا. 

 ٞأ. عبساهلل ايهٛؼب. 
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 ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ اٱؾطاف١ٝ ع٢ً َٓتس٣ أغباض( ز. عبس اهلل بٔ قاحل اسبُٛز(. 

  ز. عبساهلل بٔ ْاقط اسبُٛز. 

 ايكباْٞ. احملػٔ عبس. أ 

 ٞايًٛا٤ ز. عًٞ اسباضث. 

 عًٞ. بٔ عًٞ. أ 

 ايباظعٞ. عًٝا٤. أ 

  ُٞز. عًٞ اسبه. 

 ايغٝح. عٝػ٢. ز 

 ٞأ. فاٜع٠ اسبطب. 

  .فٗس ايعطابٞ اسباضثٞز. 

 ايبهط. فٛظ١ٜ. ز 

 اهلل. ازباض فٛظ١ٜ. أ 

 أ. نٛثط ا٭ضبـ.  

 ْٞأ. ي٢ًٝ ايؿٗطا. 

 ٕز. ضبُس ايكبا. 

 ز. َػاعس احملٝا. 

 أ. َػفط املٛغ٢. 

 ٟز. َٓكٛض املطرل. 

 ز. ْاقط ايكعٛز. 

 ز.ّ. ْكط ايكشاف. 

 ايكشطاْٞ. ْاقط بٓت ْٛض٠. ز 

 ايغاَسٟ. ْٛف. ز 

 ْٞأ. ٖازٟ ايعًٝا. 
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 66باظ  ابٔ -

 241 خًسٕٚ ابٔ -

 220  206 ا٭نطاز -

 241 عبساهلل بٔ عبسايععٜع ا٭َرل -

 22ْاٜ   بٔ ضبُس ا٭َرل -

 241 أٚباَا -

 201  206 اٱٜطإْٝٛ -

 20  00ايبداضٟ  -

 201  204 بطميط -

  222  221  202 ا٭غةةةةس بؿةةةةاض -

210  211  211  240  246  

246 

 201  202  01ايذلنٞ  -

 201  200 باضغٞ تطٜتا -

 246 ازببرل -

 242 ازبشسيٞ -

 24ايٛحٔ  دطٜس٠ -

 201 ايؿاّ دٝـ -

 202  224 ا٭غس سافظ -

 201 ايجٛضٟ اسبطؽ -

 224 سع  ايبعح -

  201  206  202 سع  اهلل -

226  221  240 

 211 َباضى سػين -

 216 محٛضابٞ -

 210 اسبٛثٝني -

 16ايعٝػ٢  ز. -

  221  201  206  206 زاعـ -

210  204  206 

 222 ايسضٚظ -

 01ايسٚغطٟ  -

  221  224  202 ايعطبٞ ايطبٝع -

212  212 

ٍٴ - ٘ٹ ضٳغٴةةةٛ ٘ٴ قٳةةةًَٸ٢ ايًَٸةةة ٘ٹ ايًَٸةةة ٝٵةةة ِٳ  عٳًَ ٚٳغٳةةةًَٸ

46  20 

  206  226  220  201 ايطٚؽ -

240  241  246 

 240 ا٭نتاف شٚ غابٛض -

 241 غًُٝإ -

  226  222  220  11 ايػةةةةةةةةة١ٓ -

221  214  211  241  244  

221  226  262 

  224  221  202 ايػٛضٜني -

221  210  211 

 240 ظٜٓ  ايػٝس٠ -

  25 ايؿٝذ آٍ قاحل ايؿٝذ -

 10  61 إبطاِٖٝ بٔ ضبُس ايؿٝذ -
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 240 ايؿٝع١ -

 24اي٥ٛاّ  قشٝف١ -

 260 ايهباعإ -

 260 ايططميإ -

 260 ايعتٝيب -

  226  226  222  220 ايعط  -

212  211  212  242  244 

 222 ايعًٜٕٛٛ -

 00ايعام  بٔ عُطٚ -

 211 غٛزٚ -

 261 غاثط٫ْس ٫زٜٚٔ -

 42يكُإ  -

 200  214 امل٬يٞ -

 16عبساهلل  املًو -

 206  204  221  201 ايٓكط٠ -

- َٕ ُٳا َٔ ايٓٴٸعٵ  20بٳؿٹرُل  بٵ

 62داْع  ٖطبطت -

 260  210 ايعتٝيب خايس ٖٓس -

 10 ٜعكٛ  -

 260 ايٝٛغ  -

 216 ٜٛغ  عًٝ٘ ايػ٬ّ -
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 244 ايػٛفٝٝمت ا٫ذباز -

 206 إزي  -

 221  201  206 ا٭ضزٕ -

  221  226  220  66 إغةةطا٥ٌٝ -

221  211  214  200  204  

201  242  244 

 10 ايؿاضق١ إَاض٠ -

 211  224 املتشس٠ ا٭َِ -

 241  221 أٚنطاْٝا -

  220  222  201  202 إٜةةةةةطإ -

226  226  221  210  210  

200  202  206  201  240 

 216 بابٌ -

 266 ايباس١ -

 242  206 بانػتإ -

 201  200 بطٜطا١ْٝ -

 210  بغساز  -

 241  بٛيٓسا -

 210  برلٚت -

  206  201  206 تطنٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا -

220  220  226  221  226  

221  201  242  244  242 

 210 غعٛز املًو داَع١ -

 221ا٭١َٝٓ  يًعًّٛ ايعطب١ٝ ْاٜ  داَع١ -

 221 اٱْػإ سكٛم مجع١ٝ -

 204  206 سً  -

 221 ايٓاتٛ سً  -

 202  210 محا٠ -

 240 ظٜٓ  ايػٝس٠ سٞ -

 241 زضعا -

 240  210  206  زَؿل -

 01 ازبعا١ٝ٥ ايسٚا٥ط -

 00 ايعطبٞ املغط  زٍٚ -

 00  14 ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ -

 04  01 املظامل زٜٛإ -

  220  201  206  202 ضٚغةةةٝا -

224  222  226  226  221  

200  200  204  201  240  

244  241 

 241 ضَٚاْٝا -

 12 غٓغافٛض٠ -

 206  202  200  1  6 غةةةةةةٛضٜا -

– 210  211  210  212  

211  216  211  202  201  

200  202  206  241 – 246 
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 241  206  214  201 ايؿاّ -

 266 ايؿكٝل -

 210 قٓعا٤ -

  222  220  201  206 ايعةةطام -

222  226  221  214  211  

216  201-201  240  

242  241 

 206  200 غطٚظْٞ -

 221  226 فًػطني -

 211 فٓع٬ٜٚ -

 241 ايكطّ -

 226 قطط -

 06 ايكطٝ  -

 211 ناضاناؽ -

 206 ايعطام نطزغتإ -

 241 نٛبا -

  226  201  206  202 يبٓةةةةةةإ -

221  210  214  240  246 

 10 َايٝعٜا -

 01  16 يًكها٤ ا٭ع٢ً اجملًؼ -

 224 اشبًٝذٞ ايتعإٚ صبًؼ -

  202  22  00ايؿةةةةةٛض٣ صبًةةةةةؼ -

260 

 00 ايعًُا٤ نباض ١٦ٖٝ صبًؼ -

 04  01  12 ايتذاض١ٜ احملانِ -

 01 ا٭سٛاٍ ضبه١ُ -

 266 ازبع١ٝ٥ احمله١ُ -

 261 يًػذٕٛ ايعا١َ املسٜط١ٜ -

 266  ٚاٱضؾاز ايسع٠ٛ َطنع -

 ايتاضؽبٞ عبسايععٜع املًو َطنع -

 َكط -

 املًةةو جباَعةة١ غةةًُإ املًةةو َهتبةة١ -

 210 .غعٛز

 210 ايٛح١ٝٓ فٗس املًو َهتب١ -

 266)ضبه١ُ(  املٜٛ٘ -

 06 ْفل ايٓٗه١ -

٦ٖٝةةة١ ا٭َةةةط بةةةاملعطٚف ٚايٓٗةةةٞ عةةةٔ     -

  20  46  40  1  2 املٓهةةةةةةةةةةةط

22  64  66  12  16  62  

60  16  202 
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 221 اٱْػإ سكٛم ١٦ٖٝ -

 12  66 ايتعًِٝ ٚظاض٠ -

 ٚايةةةةسع٠ٛ اٱغةةةة١َٝ٬ ايؿةةةة٪ٕٚ ٚظاض٠ -

 202 ٚاٱضؾاز

 12 ٚاٱع٬ّ ايجكاف١ ٚظاض٠ -

  01  16  12  10 ايعةةةةةةسٍ ٚظاض٠ -

04  221  226  212  261 

 ا٫دتُاعٝةةةة١ ٚايتُٓٝةةةة١ ايعُةةةةٌ ٚظاض٠ -

210  261  261 

  226  222 املتشةةةةةةةةس٠ اي٫ٜٛةةةةةةةةات -

221  241 

  216  216  210  210 ايةةةةُٝٔ -

201  240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 د. فَد العسابٕ احلازثٕ-

- 

 
 (د. عبداهلل بً صاحل احلنْد )زٜٔظ اللذي٘-
 (د. عاٜش٘ حذاشٖ ) ىاٜب٘ زٜٔظ اللذي٘-
 (اللذي٘ عبداهلل الضْحيٕ) أمني عاوأ. -
 د. إبسأٍه البعٔص-
 و. أضام٘ نسدٖ-
 د. حطني احلهنٕ -
 و. خالد العجناٌ-
 اللْاٛ د. ضعد الشَساىٕ -
 عبدالسمحً الطسٓسٖأ. -
 د. عبدالسمحً العياد أ. -
 علٔاٛ الباشعٕأ. -
 اللْاٛ د. علٕ احلازثٕ-
 فآصٗ احلسبٕأ. -
 فا ن٘ الشسٓف أ. -
 ىدٚ الكئب أ. -

 

 
 افٔ٘اللذي٘ اسشس-
 جلي٘ التكازٓس الشَسٓ٘-
 جلي٘ الهتاب الطيْٖ-
 اللذي٘ التخضريٓ٘ للكاٛ الطيْٖ  ميتدٚ أضباز -
  ميتدٚ أضباز األماى٘ العام٘ جلاٜصٗ -
 األماى٘ العام٘ للنيتدٚ-

161022 


