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 ٓاؾطَت يُ ضِواْطُّ عُملاِْ وٓايِٓ زا                                               
        

 :سةرةتا
نُ يُ ُْٖاوّ ضِؤشٓاواو َُزضَغُّ  -بُثًَِ ؾُضُْٖطِ دًٗاِْ ْىَّ  بعوتُٓوَّ ٓاؾطَتإ :

ض َاؾِ ٓاؾطَت يُ داضِْاَُنُّ  خاتىو)ٓؤيًُح يُنُّ دا -غُضَايُزاضّ و ضِابىوِْ ُٓوضوثِ زَضنىَ 
نتًَب يُو  يُنُّ  ,1َازَ ثًَو ٖاتبىو 17ّ ٖاتىَ, نُ يُ 1791زّ دؤدًُ(ّ ؾطْػِ غاىل 

دِ  19, يُ نؤتايِ غُزَّ 2طاوَ( ْىغاجلِظ اهجاُٟبُ ْاوّ ) )غًُؤٕ زّ بؤؾىاض(باضَيُوَ خاتى
َظايِ وزاواّ َاؾِ ٓاؾطَتإ ْىاْس , نُْسئ ودؤيًَو يُُٓوضوثا وَُٓطيها زضوغت بىو خؤّ يُ ْاضِ

ظؤض ططْطِ بُو  1917نؤضِو نؤْططَ نطا, زواّ يُطٍُ طُؾُّ َاضنػًُت و ؾؤضِؾِ ٓؤنتؤبُضّ 
يُٓرييُْسا تا ٓىغرتايًاّ  -نًَؿُيُ زضا , يًُْىَّ غُزَّ بًػتُّ ُٓو ضِاثُضِيٓاُْ غُضتاغُضّ ُٓوضوثا

ساضّ شياِْ نؤَُآليُتِ وغًاغِ زَنطا , يُ بُضيتاًْا ْاوّ ططتُوَ ,زاواّ ضِيَع ططتٔ وَاف و بُؾ
يُنُّ داض يُ وياليُتِ وايؤًَٓطِ ,3نهُناِْ بُو بعوتُٓوَيُ ْاوظَز زَنطاو)ًَػع ثاْو ٖطيػت( 

ًٓٓذا زَغتىضّ ؾًسضاىل  1920َاؾِ زَْطساًْإ ثَِ زضا ,بُآلّ تا غاىل 1869َُٓطيهِ غاىل 
,ُْضوير وغىيس 1902,يُ ٓىغرتايًا يُ 1893يُ ًْىظيُْسا غاىل َُٓطيهِ ُٓو َاؾُّ تؤَاض نطز , 

غًؤظانًا وضوغًا ا و َُْػاو ثؤيُْساو َُدُضو نًهؤ,بُضيتا1917ًْ,,نُُْزا1913وزاًُْاضى يُ 
, ُٖضنُْسَ ؾطْػا غُضَُؾكِ عُملاًُْت وؾُضُْٖطِ ْىيَِ ُٓوضوثِ بىو 1945, بُجلًهًا  1918

(ّ زَغتىضّ 2ِْ بُ ٓاؾطَت ضَِوا ُْزَبًِٓ ,زواّ يُ َازَّ )َاؾِ زَْطسا 1946بُآلّ تا غاىل 
غُضّ يُنُّ داض يُ ًَػطبُ ؾُضَِ تؤَاضنطا ,يُ ًَْى عُضَبًـ يُو دؤضَ بعوتُٓواُْ  1958غاىل 

نؤَُيُيُى زضوغت بىو بُْاوّ )مجعًُ سكىم املطأَ( ,  ُٖضيُنُ يُ ٖىزا  1908َُٖيسا ,يُ غاىل 
يُنُّ خؤ ؿطَِوّ بعوتُٓوَّ ٓاؾطَتاِْ عُضَب ُٖشَاض زَنطَّ ,ؾُعطاوّ وقاغِ َُٓني بُ ثًَ

                                                 
(  ))إٔ املسأ٠ ٚيدت سس٠ظ ٚحتٝا سٝا٠ َطا١ٜٚ يسدٌ يف اذتكٛمظ ٚجيب إٔ 1: تتطُٔ ايٛثٝك١ يف املاد٠ ) اٖاتىَٚ يَُازَّ يُنُّ 1

                                                                                . (ٜكّٛ ايتُٝص االدتُاعٞ فكط ع٢ً املٓفع١ ايعا١َ(

تًَبًِٓ ُٓوَ بهُ ْىغًىَاُْ يُنُّ نتًَب يُو باضَيُوَ  ,ُٓطًٓا بُ زَيإ نتًَب يُ باضَّ ٓاؾطَت يُ ؾكِٗ ًٓػالًَسا ُٖيُ  2
 ,ثًَـ َُٖى ُٓواُْ ًٓنب ضوؾس زانؤنِ يُ َاؾِ ٓاؾطَت نطزوَ ,
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 يُنًَتِ ٓاؾطَتاِْ ًَػطيإ زضوغت نطز,1924يُ  نطز ,زواّ 1919/َاضؽ/ 20ثًَؿاْساًْإ يُ 
َاؾِ زَْط ويُنػاًْإ ثَِ 1956(ّ زَغتىضّ ًَػطّ 61و 31زواّ بُ ؾُضَِ بُثًَِ َازَّ)

 زضا. 
باؽ يُ  1902ى زَويُتٌ  يُنُّ داض يُ ضِيَهُوتٓاَُّ الٖاّ يُ غُض ٓاغتِ دٗاِْ و ياغاّ ًَْ

و 1921و 1904نًَؿُناِْ ٓاؾطَت نطا ,زواّ يُ ضيَهُوتِٓ )قُزَغُّ باظضطاِْ بُ ٓاؾطَت(يُ 
/ناْىِْ 5ّ ضؤشّ 1921بطِياضِّ ش:,1952,زواّ يُ ضِيَهُوتِٓ)َاؾِ غًاغِ ٓاؾطَت ( يُ 1933

غًساو( –ًٓذا ضِيَهُوتِٓ )قُآلنؤّ دًاواظّ زشّ ٓاؾطَت ّٓ ُْتُوَ يُنططتىَنإ, 1963يُنَُِ/
.. تا زَطاتُنؤْططَناِْ  1983,زواّ ضِيَهُوتِٓ )زَضنًَؿاِْ تىْسو تًصّ زش بُ ٓاؾطَت (ي1979ُيُ

 ..,يُ نىاضنًَىَّ داضِْاَُناًْـ  ي1995ُو وثهني يُ  1980وَ نؤبٓٗاطٔ يُ 1975َهػًهؤ يُ 

بُتايبُتِ -ُوَ يُنططتىَنإ و داضِْاَُّ )َاؾِ َطؤظيكِ ب( ّ ًَػاقِ ُْت- 13َازَّ )
(, ُٖضوَٖاداضِْاَُّ)ًَػاقِ َاؾِ ٓاؾطَت(يُ ُْتُوَيُنططتىَنإ 16وَازَّ  2َازَّ

, يُخىزّ ًَػاقِ ُْتُوَ يُنططتىَناًْـ داضِّ يُنػاِْ َاؾِ ٓاؾطَت وثًاوزضاو  7/7/1954يُ
ّ َُٖى دؤضَ دًاواظّ وزشايُتًُنِ ُْشازّ ,زوا ُْٖطاويؿِ قُآلنؤ 4بُْس نطا بُ َاؾِ ناضَْىؽ

َازَ ثًَو 21داضِزضا نُ يُ  1999/ٓؤنتؤبُض/15(ّ ُْتُوَيُنططتىَنإ ي54ُٓاؾطَت يُ خىىل )
 ٖاتبىو.

بُو ؾًَىَيُ بعوتُٓوَّ ٓاؾطَتإ ثُضَّ غُْس, زواّ وَضنُضخا بؤ بعوتُٓوَيُنِ ؾهطّ تًايسا زاواّ  
بُوَف ُْوَغتا تا ضِازَيُى بُضَو بعوتُٓوَيُنِ زََاضطريّ وا يُنػاِْ تُواوّ ثًاو ٓاؾطَت نطا , 

نىو نُ ٓاؾطَت بُ ُٓغٌ وزش بُ ثًاو ثؤيني بهطَّ ,بُو ؾًَىَيُ بُؾًَو يُو بعوتُٓوَيُ بىَ بعوتُٓوَّ 
ًًََُٓ )ؾًًًُٓعّ( و بىَ بُؾًَو يُ ؾاضغتاِْ ْىَّ نُ ياضَُتِ دًٗاِْ ًٓػالَِ ىلَ نَُُ , ًَٓػتا 

َِ ٓاضِغتُنُّ تُْاُْت يُ ) غ ّ غًػتَُِ ْىيَِ دًٗاِْ ُٓو بعوتُٓوَيُ غاضز بىويتُوَ ,يُ شيَط باض
ٓاضِغتُيُنًإ بُ ضِابُضايُتِ ُْدات خاِْ ثانػتاِْ ضِاّ وابىو نؤتايِ بُ ًَْى نؤْططَ ثهني(

 ) ُٓدًٓؿها ططاف ( بعوتُٓوَّ ٓاؾطَت بًَٗٓطيَت ,يُ َُٖإ نؤْططَزا ناالنىاِْ ثؤيُْسّ
) َؿاضقات ايهطوْىيىدًا ايٓػىيُ يف بىيٓسا املعاقطَ ( تًايسا ٖاتىَ نُ  يُٓوَيُنِ بُْاوّتىيَص

                                                                                                                                                             
 470ص  ايكاَٛع ايطٝاض٢ -ايطُشسا٢ْ  : بطِواُْ 3
 1961/زيػُرب/14ّ ُٓزلىَُِْ ٓاغايـ  15ّ خىىل  1514بطِواُْ زَقِ بطِياضِّ  ش: 4
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ثُضنُنطزاض وازشّ بعوتُٓوَّ ٓاؾطَتإ زضوغت زَبًَت وثًَؿًٓاضّ زَغتهاضّ يُ بَُٓاناِْ نطز نُ 
تاتؤض ُّٖ َاوَ يُ دًٗاِْ غًًَُّ و ووآلتاِْ زيه ظياتط َطؤظايُتِ بططيَتُوَ , ًٓػتا ظياتط قُتًؼ

يُوَّ َاؾِ ٓاؾطَت يُطٍُ َاؾِ ثًاو َُْاوَ ُّٖ بُ ضِوايُتًـ ظؤض زانؤنِ يُ غُض زَنطَّ , ًَٓػتا 
يُ ووآلتاِْ عُضَبِ ويُ زَغُآلتِ نىضزيـ ظياتطئ ضِيَهدطاوو غُْتُض و ْاو ًَٖٓاِْ ُٓواُْ نُنِ  

خىيَُٓض غُضَتايُى يُ بٓاغُ ظياتط يُ الّ خؤيإ زَنُوغًَتُوَ  , تُقُال زَزَئ ظؤض بُ نىضتِ 
 ؾهطّ وؾُيػُؾِ وغًاغِ ُٓو نًَؿُ يُ بطات .

          ***                                      ***                             ***     

يُ ظؤضبُّ نتًَب و ْىغطاوَنإ غُباضَت بُ ٓاؾطَت ُٓوَّ ىلَ بُزّ زَنطّ نُٓاؾطَت يُاليُٕ 
اضّ ىل زَنطَّ ,يُنػُض ُٓوزَْطُؾِ يُطٍُ بُضظ زَنطيَتُوَ نُزَبًَت يُنػإ بٔ يُطٍُ ثًاوَوَ ظؤضز

ثًاو, يًَطَزا بُو ضِووناضَ ْابني و ناضَغُضّ نًَؿُنُؾِ بُو دؤضَ ْابًٓني و يُظؤضبُّ بؤنىوُْنإ 
ت و ثًَهُواُْئ . يُُٓزلاَِ زيطاغُنطزٕ نُيُ زوايسا زَضزَنُوّ ُٓو زاواياُْ ُْى ُٖض ْانطيَ

ظَمحُتُ بُيهى دؤضَ ظؤضزاضيُنِ تطَ يُٓاؾطَت ,بؤيُ زيػإ ْىوغُضإ و يًَهؤيُضَوَناِْ خؤَإ بُ 
زَغت ًْؿإ  ّ زاوَ ,بُو دؤضَ ضاغتِ نًؿُّ ٓاؾطَتإ ثَِؿُالغايٌ نطزُْوَ يُزَضطاّ ُٓو نًَ

ُزاضاُّْ نًُٓػتا ُْنطاوَو  ناضَغُضَ نُؾًإ ُْظاًْىَ ,نىْهُ ضاو بؤ نىوِْ ُٓو ْىوغُضو غًاغُمت
 ثًَىَ زياضَ, يُنىضزغتإ يُباضَّ ٓاؾطَت زَْىوغٔ و زَئًًَ ظؤض بُ ظَقِ بَِ بُضثطغًاضيُتِ

ُ بؤ ُٓو ناضَغاتاُّْ ضِووبُضِوويإ زَبًَتُوَ يُ غىتإ ونىؾنت وُٓظيُت زاًْإ , ْاظأْ ًؿٖؤناضيَه
ُّ نىضز زَنا يإ ْا؟ .. ظؤضبٍُ ٓاخؤ ُٓوَ خعَُتِ ٓاؾطَت زَنا يإ ْا ؟ خعَُتِ نؤَُيطُو نًؿ

ُٓواُْ يُُٓغًسا َاضنًػعَاُْ ثُضوَضزَّ ؾهطّ نطاوٕ, ٓٓذا ًٓػتاف بُ بريّ ضؤش ٓاواّ وَسضغُّ 
يًرباٍ زميىنطاغِ و غُضَايُزاضيـ ناضيطُض بىويُٓوَ, بؤيُ ٓايسؤيؤدًاو ْىوغًُٓناًْإ ٓاويَتُ يُ نُ 

يَُُٖىو َُزضَغُنإ ,بؤيُ ًُُٓ يُنُ يُنُ يًًَإ  بُ خؤؾًإ ثِ يإ يًو ْانطيتُوَ ,ثًو ٖاتىوَ
قىوٍ زَبًُٓوَ , وانانًؿُ  بطُضِيًَُٓوَ غُضغُضوناوَناِْ زايُٓؤّ ؾهطّ ضَوؾُْرياِْ و ْىوغُضاِْ 

 نىضزغتإ , نَُسضغُ ؾهطّ و غًاغًُناِْ دٗاًُْو بطيتِ يُ يُ :
 -4زميىنطاغِ  َسضغُّ يًرباٍ -3َسضغُّ غؤؾًا يًػُٓنإ   -2َسضغُّ ؾًىعًُت  -1

 َسضغُّ ٓائ .
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ُٓو زاواناضياُْ يُ بُٓنُزا ضَِوايِ خؤّ ٍُٖ بُآلّ غىضِزَزضَّ وبُاليُنِ تطّ    نُْس غُضزلًَو
يُ بُؾًَهًإ زا ؾؤضِف و ياخِ بىوُْ يُ ًَْى خًَعإ ونؤَُيطُو وغطوغت  َُتطغًساض زَضِوا,

بُزايو وخىؾو وظؤضالّ تطّ بَِ تاواُْ وطُضزووًْـ,تُْاُْت زش بُ ٓاؾطَتاِْ تطّ تَُُٕ ثري,زش 
,خؤّ يُ قُضَّ بعوتُٓوَيُنِ ؾاؾِ زَزا ,بُ تايبُتِ يُو ناتاُّْ تُْٗا زاواناضيُنإ قُتًؼ 

غاىل,ُّٓ َاؾِ َٓساٍ َاؾِ زايو َاؾِ  28تا 16زَنطيَُٓوَ يُ نهُ طُزلُنإ ّ تَُُٕ ًَْىإ 
 ضَو ثًاواِْ ؾهط ؾاؾِ ثًًَإ زَنُٕ .ثرييَصٕ ..ُٓوَ دؤضَ ضَِطُظثُضغتًُنُ َُبُغتُنُ زيا

 نَِ زَيىضوشيَِٓ؟
ُٓوَّ تًَبًِٓ زَنطيَت يُظؤضبُّ ْىغًُٓناْسا ُٓواُّْ نًَؿُّ ٓاؾطَت بُضظ زَنُُْوَ ثًاوٕ,يإ 

,بُو ؾًَىَيُف ظؤضبُّ ضِيَهدطاوَ ُٓطُض ٓاؾطَتًـ بٔ ثًاويإ يُ ثؿتُ ضِاغتُوخؤ يإ ْاضِاغتُوخؤ 
باؾُ زَبًَت زازطُضّ ُٓو  عبًَهٔ نُ ثًاو بُ َىتًُقِ بُغُضّ ظاَيُ,ٓاؾطَتًُناًْـ ثاؾهؤّ س

ْىغُضو ثًاواُْ تا ُٓو ضِازَ نىوبًَتُ ثًَـ )يُ خؤبىضزواُْ( بؤَُغُيُنإ نىوبٔ و بًًَٔ ًُُٓ ظؤض 
زاضئ و وَضٕ ؾؤضمشإ يُ غُضبهُٕ ! ُٓو ُْٖطاوَ خؤّ زيػإ ظؤض زاضيُنِ تطَ, نُ خؤيإ نطزؤتُ 

اؾطَتإ,وَى نؤٕ: ظؤضزاضاًْـ خؤيإ نطزؤتُ ْىيَُٓضّ نُوغاوَوثطويًتاضَيُنإ ْىيَُٓضّ ٓ
,زَويَُُْسّ ظاْا خؤّ نطزؤتُ ْىيُٓضّ ُٖشاض , زاطرينُض خؤّ نطزؤتُ ْىيَُٓضّ طُالِْ زاطري نطاو, 
ا يُ َُٖىّ غُيط تط داضيَهًإ باضظإ تهطيتِ ببىَ ْىيَُٓضّ عريام يُ نؤْططَيُنِ َاؾِ َطؤظ !, بطي

ٓاؾطَتًـ وَى نطيَهاضَناِْ ُٓملاًْاّ غُضزََِ )ُٓضيـ ٖىًْهُض( ٖاواضيإ بُضِووّ ُٓو وَظيطَ 
بهطزبايُو ناتِ ووتِ َٔ ْىيَُٓضّ ًٓىَّ و ُٓواًْـ بُيُى زَْط ووتًإ ُٓطُض ْىيَُٓضّ ًَُُٓ بىايُ 

ُضووتِ و بطغِ زَبىو يُْاو ًَُُٓ زَبىوّ, يُناضطُ يُطُملإ زَبىوّ و َٓسايت يُْاو َٓساىل ًَُُٓ ب
.. ! بطيا ٓاؾطَتًـ بُيُى زَْط بُو ْىغُضو ثًاواُّْ زَطىت ُٓطُض ًٓىَ ْىيَُٓضّ ًَُُٕٓ وَى ًَُُٓ 
زايو زَبىوٕ ,ٓايُ ُٓو ْىوغُضاُْ خؤيإ يُْاو غٓىضّ زَغُالتِ خؤيإ نُْسيإ يُ و بؤ نىوْاُْ دَِ 

وَضيإ ثِ ُٖيُ ٓاؾطَتُناًْإ ٓاظاز بهُٕ بُو بُدَِ نطزووَ , زَبا ثًؿطَوبٔ يُو ُٓظَىوُْ ُٓطُض با
ٓاظازيُّ نُخؤيإ باوَضيإ ثِ ُٖيُ, بابعاْني ُٓزلاَِ نؤٕ زَبًت ؟ تا َُٖىوَإ ناوّ ىل بهُئ , 
يإ ُٓو دؤضَ ثًاواُْ نُْسَ باوَضِيإ بُ َاؾِ ٓاؾطَتًَهِ ثري ُٖيُ !؟, بُالّ بُزاخُوَ ُٓو ْىوغُضاُْ 

 ُ طُيؿتىُْ ُْناضَغُضيُنُؾِ زَظأْ نِ يُ .ُْيُ َاًُٖتِ ُٓو نًؿُي
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ٓاؾطَتُناًْـ بُطُض ضِاثًَهِ ُٓو ْىوغُضَ ثًاواُْ نُوتىوٕ نُ ُْٖسيَهًإ و ُْٖسّ يُْىغُضإ 
ضَخُٓناًْإ يُدَِ يُ بُالّ ٖؤيُناًْإ زايتُ ثاٍ )غًػتَُِ باونايُتِ(نُ زَبىايُ ٖؤيُنُّ 

ٕ و زَغتىضو عازَت و ُْضيتُ نؤَُاليُتًُنإ يُغًػتَُِ نؤَُاليُتِ يُنُ وَسضغُ ؾهطيُنا
 بططتايُ .

 نؤًُْتِ طُآليُنطزِْ نًَؿُنُ
بُؾِ ظؤضّ ُٓو ْىوغُضاُْ ُٖتا َسضغُ ؾًهطيُنإ و ضيَباظَ غًاغًُناًْـ نًؿُّ ٓاؾطَت 
بُنًؿُيُنِ غُضبُخؤ زَظأْ بُ دًا يُ طريو ططؾتُناِْ نؤَُاليُتِ , ُٖضوَٖا دًاواظّ ًَْىإ 

طَت زَطًَطُْوَ تُْٗا بؤٍُٖ و َُضدُ نؤَُاليُتًُنإ, بؤيُ داضَغُضَناًْإ بُظؤضّ ثًاوو ٓاؾ
بُبطياضو نُغجاْسِْ ُٓو يُنػاًُْ يُ ْىغًُٓناًْسا زَزؤظيُوَ , زيػإ بُُٖيُ زانىًَْهِ تطَ , 

ُٓو ُٖضنُْسَ يُزوايسا يُطٍُ ُٓو بابُتُ ظياتط بُيهسا زَنني بُالّ ُٓوَ ضووٕ زَنُيُٓوَ .. ُٓطُض 
َُغُيُيُ بُوؾًىَ بؤنىوْاُْ بىايُ زَبىايُ ًٓػتاو ض يُقىاليِ ًَصوو بعوتُٓوَيُنِ ٓاؾطتامنإ 

يإ سعبًهًإ  وَى نؤٕ بعوتُٓوَّ غجاضتانؤغِ بُْسَنإ ضِوويسا, بسيبايُوَ يُ ثًاوإ ُٖيػتاْايُ
طٍُ ثًاوإ ُٖبىايُ زَبىو, يُوَف ظياتط وَى ظاْػتِ ًَصوو زَبىايُ ٓاؾطَتإ ظَاًَْهِ دًاؾًإ يُ

وآلتِ خؤَإ نًهِ بُ اليُٕ نَُُوَ يُ,ًٓػتا ُٓو ضيهدطاواُّْ بُْاوّ ) يُنًتِ ٓاؾطَتإ ...! (
سعبًَهُو بُزواّ ثًاوإ نُوتىوٕ و زضوغت نطاوَ, ُٓطًٓا بؤنِ نُْس سعب ُٖيُ ُٓوَْسَ يُنًتِ 

اظيُناِْ يُطٍُ ثًاو , بُيهى ٓاؾطَتإ ُٖيُ يُطًًسا. , بؤيُ نًؿُّ ٓاؾطَتإ بطيتِ ًُْ يُدًاو
بُمجهِ و خىضغهِ ُٓو دًاواظياُْ ُٖيُ, بُُٖضزوواليإ " يُنُيُنِ" تريوتُغٍُ تُواو زَنُٕ , 
ُٓغًِ نًَؿُ نُ يُوَ غُض ُٖيسَزا ناتِ ُٓو دًاواظياُْ بهطيَتُ دًاواظّ َطؤظايُتِ بُْىقػتاِْ 

هِ غاُْوّ و غُيبِ سًػابِ بؤ بهطّ, بصَريزضٍَ ,بُؾساضّ ناالنِ شياًْإ ثِ ُْنُٕ وَى تابعً
. بُو ؾًَىَ يُْطِ يُ نؤًُْتِ 5نُيُ ظؤض يُبؤنىوٕ وُْضيتىُْٖسَّ ٓايًٓؿسا ضَطِ زانىتاوَ

تُضسهطزُْنُ بىويتُ ٖؤّ خىاغتُناِْ َاؾِ ٓاؾطَت بُيًًَِ مبًًََٓتُوَ نُنًإ طُضَطُ , 
ُٓ  بُ ُْضيتِ ًًًَُتُ نُيُ بُ ياغاو ًٓشتذادُنُيإ زش بُنَِ يُ , زش بُ:ًََطزَناًْاُْ , بُ ٓاي

 زَغتىضّ ووالتُنُيُ ...زياض ًُْ نِ زَوَّ .
 نؤًُْتِ ناضَغُضّ

                                                 
 باؽ يُ زضوغت بىوِْ سُوا زَنا يُ ثُضاغىّ ٓازَّ و يُ ثًَٓاو ثًاو . 2يُ غؿط ايتهىئ  25تا  22يُ تُوضات يُ ٓايُتُناِْ  5



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 8 

بُؾِ ظؤضّ ناضَغُضّ ُٓو نًَؿُيُ يُ اليُٕ ْىوغُضو ضيباظَ غًاغٌ َسضغُ ؾًهطيُنإ زا بطيتًُ يُ 
ِ و َُزَِْ نُ زاواّ يُنػاِْ ٓاؾطَت و ثًاو نطزُْ يَُُٖىو بىاضَناِْ ظيٓسَطِ و نؤَُاليُت

. بُالّ ,بُ َُٖيُ ظاضاوَّ )دٓسَض( و)زايو غاالضّ(بُناضزًََٖٓٔضظطاض بىوٕ ٓاؾطَتِ تًا زَزؤظُْوَ 
..! ًُ زيَتُ زّبُظوضيـ ُٓوضيَطا ناضَيإ ضووٕ ُْنطزؤتُوَ )بًذطُ يُ َاضنًػعّ ( نؤٕ ُٓو يُنػاْ

االُْ بُيُنػاِْ بؤغاتًو زيرتابٔ , ًٖض منىُْيُنِ واقعِ يًَُصووؾسا ًُْ نُ ٓاؾطَت و ثًاو يُوَُد
نؤَُالتًُناِْ  ؾاتُُٖضنُْسَ يُضووّ تًىضّ )نُبَِ َُغٔىيًُت تطَ ( زيػإ ُْيإ تىاًْىَ َىظاعُ

ُٓو يُنػاًُْ ناضَغُض بهُٕ, بًذطُ يُوَّ ضَطِ ُٓو ْايُ نػاًُْ ُٖض يُٖؤناضَ نؤَُاليُتًُنإ 
يىدِ  ُٖتا نًًُاٍ و ؾًعيايـ ؾؤضِزَبًَتُوَ, .... ًُْ, بُيهى قىيرتٕ بؤْاو ضووَ ؾػًىيىدٌ و بايى

دا ْاظاْني ُٓو يُنػاًُْ نؤٕ بُ خُباتِ غًاغِ زيَتُ زّ , ُٓوَ ثًىيػتِ بُزَغت ناضّ نطزِْ 
ُٖض يُنىاض نًىَّ نؤٍَُ مبًَٓني و  ياغاناِْ غطوؾت و ُْٖسيهِ طُضزووًْـ ُٖيُ, بُالّ باداضَّ

نِ ظيٓسووّ نؤَُاليُتًُ , َازاّ يُناضَغُضيُنإ زا خًعإ زَقاو زَم بًًَُٓ غُضخًعإ نُؾاُْيُ
ٓايا زَؾًَت زوو غُضنطزَّ خًَعإ  ,مبًًََٓت )نىْهُ يُناضَغُضّ َاضنًػعّ زا خًَعإ ْآًًَََت (

ُٖبًَت , غُضْر بسَٕ ض يُغطوؾت ض يُشياْسا ض يُنؤَُيسا ًٖض غًػتًََُو ُٖيُ زووغُضنطزَ زوو 
ضِيَُٓايِ ... ُٖبًَت , غًػتَُِ بىوُْوَض ُٖض َُٖىوّ ثًَهٗاتىوَ بُؾًَىَّ بُضِيَىَبُض و زووؾًَىَ 

يُ ٓؤضطىاّ يُ ًَْىإ  ىؾاظ)ُٖضََِ( و ْاوَْسّ , يُض ووالتًَو زووغُضؤى نؤَاض ُٖيُ ,منىُّْ ْىَّ
,تا ًٓػتاف ًٓـ وناضَناًْإ وَى ْىنتُّ غًاغِ  6نُؽ ثًَهُوَ غُضؤى بىو9ٕ( 1915تا 1911)

ؽ زَنطَّ ,يُو ووآلتُ ثإ وبُضيُٓ ُْطىزلَِ ُّٓ نؤٕ يُْاو خًَعاْسا زووغُضؤى زَطىزلًَت , وياغايِ با
ُٖضزَبًَت يُنًإ بٔ و ُٓو ناتًـ ُٓو يُنػاًُْو ٖاوغُْطًُ تًو زَنًَتُوَ َازاّ يُنًإ ؾُضَإ 
ضَوا يُنًإ ؾُضَإ وَضطط بًت . نُواتُ ُٓو يُنػاًُّْ ٓاؾطَت و ثًاو يُشيط غًػتَُِ 

نِ خًعإ َُسايُ, وَى َُسايُناِْ ْاو غطوؾت )وَى ٖايعْربط و ُٓخًٌ و ُنؤَُيُي
غىيُسؿات..َُساٍ ُٓوَْسَ ظؤضَ ْاشَريزضيَت( , بؤيُ َاضنًػعّ يُنىاض نًىَّ )غًػتَُِ خًعإ ( 
زا ُٓو يُنػاًُّْ ثَِ ُْزؤظضايُوَ , بطياضّ ُٖيىَؾاُْوَّ خًعاِْ زاوَ , بؤ ُٓوَّ ُٖض نُغَِ 

ريو ضِاّ وظاْاو بيُ ضِاغتًسا ( يُوَ غُضّ َُٖيسا,individualو ؾًػُؾُّ ) بُضثطغًاض بًتيُخؤّ 
قىوٍ ٕ ُٓوَتانَُُزضَغُنإ تطيـ يُباضَّ ٓاؾطَت يإ ظؤض غُضَضِؤو غازَيُ ياُوؾُيػُؾ

                                                 
 111بطِواُْ : َُوغىعُّ دىزّ  ٍ 6
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 بىويتُوَسُمتُٕ بُدؤضيَو نؤتُوَ غُض ضِيؿايُناِْ َاضنػًعّ يُو باضَيُوَ ,بؤيُ يُباضَّ تىيَصيُٓوَ
زَنطيَت , بُو ؾًىَيُ يَُاضنًػعَسا  ىَغتُّ ُٖضَ طُوضَ يُ غُض َاضنػٌيُ نًَؿُّ ٓاؾطَت ُٖي

 زَنًُٓ ًَْى ِضاو بؤنىوِْ َسضغُ ؾًهطيُنإ بؤ ُٓو َُغُ يُيُ .
: ًَُُٓ باغِ َُزضَغُنإ و ُٖيػُْطاْسًْإ زَنُئ ,ُٓوَف ظؤض زووضو زضيَصَ, بؤيُ  زَبَِ تًَبًِٓ 

وَ بًَت نُ تُْٗا ُٓو اليُْاُْ يُو َسضغاُْ باؽ زَنُئ نُ ثُيىَغتُ بُ خىيَُٓض ٓاطاّ يُ
 نُ نًَؿُّ ٓاؾطَتُ .  –بابُتُنَُإ 

 
 

 بةشى يةكةم
 كيشةو ضارةسةرى ئافرةت لةرِوانطةى ماركيشزم

 ًاُْنإ تانو ؾُيػُؾُّ َاضنًػعّ دًا يَُُٖىو ؾُيػُؾُناِْ تط َُٖىو نًَؿُو زياضزَ نؤَُآليُتِ
و نًٓايُتِ و غًاغِ و ُْشازّ و ُْتُوايُتِ و دٓػِ و ٓايِٓ.... بؤ ٖؤيُ ٓابىوضيُنإ  يُ ظاْػتِ

زَطًَطتُوَ , ُٓو بٓهًُٓ ٓابىوضيُّ ْاو ْاوَ ) شيَطخإ (, بُو ؾًىَيُ نًؿُّ ٓاؾطَتًـ بُ ؾًهُ 
يُنًؿُّ نًٓايُتِ و ناضَغُضيُنُؾِ ُٖض يُوّ زَزؤظيتُوَ , بؤيُ ثًىيػتُ يُبٓهًُٓناِْ ُٓو 

 َُغُيُيُ نًََُو بهىيًُٓوَ .
 شيطخاِْ ٓابىضّ و نًَؿُّ نؤَُاليُتًُنإ 

يُنؤُْوَ ظؤض َسضغُ ؾًهطّ و ؾُيػُؾِ يُيًهساُْوَناًْاْسا ُٖويًإ زاوَ نُْس ضوويُى )نُ ًُْهُ 
اغتكالٍ ْػيب ( يإ نُْس عاًًََو يُيُى قاوؽ و عاٌَ نؤبهُُْوَ , ُٖض يُ ظََاِْ  –غُضبُخؤّ 

ِْ نؤٕ و ُٖتا ًٓػتاف بُضزاوَُ , زياضَ يُغُض َُغُيُّ دِ و دؤىل َسضغُّ يؤْا
: نؤَُاليُتًُنإ و ُٓو ٖؤناضاُّْ نُ ٓازًََعاز بُتاى و بُ نؤٍَُ ُٖيسَغىضيِٓ زوو بُؾُ 

َطؤظايُتِ   –ضاغتِ  -ُٓخالم   –يُنًَُإ عاًَُ ْاوَنًُنإ و بطيتًُ يُاليُى يُ عكٌ )ؾهط 
خؤبُ تُواو ظاِْ ( ُٓو  –ظاٍ بىوٕ  –نًدىايُتِ  –ُْؾؼ )خؤثُضغتِ  ... ٖتس ( يُاليُنِ تطَوَ

 بُضَزلاَُ اليًُْهِ بًُٖعّ ؾُخػًُتِ ُٖض َطؤظًو ثًو زيًٓت . 
ٖؤناضَ زَضنًُنإ نُ ُْٖسيَهًإ غُضبُخؤٕ و ُْٖسيهًؿًإ يُضِيَِ ُٓو عاًَُ  -زووًََإ :

:) خىئَ وخعَايُتِ , ٓابىوضّ , نًٓايُتِ , ْاوَنًاُْ ناضّ خؤيإ زَنُٕ ,نُ بطيتني يُ عاًَُناِْ
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ًْؿتُإ , دٓػِ , ُْشازّ. .( بُؾًَهًؿًإ بُٖاوبُؾِ يُطٍُ يُنُّ ناضزَنُٕ .داُٖض ظاْايُى 
زَضواًَْتُ ناالنًُناِْ ٓازًََعاز و يُو عاًَُ  نُيُ بىاضّ ثػجؤضيُنُّ قىٍ زَبًَتُوَ, يُو بىاضَ

( وَ َسضغُّ دٓػِ نُثػجؤضٕ يُزَضوٕ ْاغِ َُٖىو ُٓو زَيسؤظيتُوَ , بؤمنىُْ )غًهُىْس ؾطويس
مجى دؤالُّْ َطؤظ يُ ناالنِ ضؤشاُّْ يُ ٖات ونؤو غُضزإ وناضو بُضُّٖ وٓاؾتِ وْانؤنِ ونىُْ 
َعطُوت ونًَٓػُو ؾُضَاْطُو تاقًطُّ ظاْػتِ.. زطًَطُِْوَ بؤ ٖؤناضَ غايهى يىدًانإ نُزَقاو 

َى ُٓو دِ ودؤآلُْ يُ ضِوونُف ٓاَاْر وَُبُغتِ دًادًا زَم بؤ )ثايُٓضّ دٓػِ (,زَئًَ ُٖ
زَضزَنُوَّ بُالّ يُ ْاوَضِؤى وَاًُٖتسا َُبُغتُؾاضاوَناِْ ثايُٓضّ دٓػًُ , بًًداْىف نُثػجؤض 

ُ ثاٍ نُف و ُٖواو ناضيطُضّ دىططاؾِ ,ُٖض بُو ؾًىَيُ ُبىاضّ غطوؾتِ ُٓو دِ دؤالُْ زَزاتبىو ي
ثاٍ)ايتشسّ و االغتذابُ ( , زؤٖطْط )بؤنُوغاُْوَ ( ًٖطٌ بؤ  )ُٓضْىيس تىيبِٓ ( زَيساتُ

, ُٖضنِ َاضنؼ و َاضنًػعّ نُخؤّ ثػجؤضيَهِ ٓابىوضّ ٖتس...ناضيًٌ )بؤثايُواُْنإ()غًبًات( 
ْاؽ بىو ,َُٖىو ثُيىَْسيُناِْ نؤَُاليُتِ واٖاتُ بُضناو نُ يُُٓزلاَِ ثًىيػتًُ ٓابىوضيُنأْ , 

 ُو ضِايُّ ُٖيُ يُبُض ٖؤيُنِ غازَ و غاناض, ُٓويـ ُٓوَيُٓ نؼ بؤيُوَى ُٓزلًؼ زَيًت )َاض
الُْ ثًـ ُٓوَّ ٓازًََعاز بري يُغًاغُت و زازطُضّ بهاتُوَ ثًىيػتِ بُخىاضزٕ و ثؤؾُى و ًَٖ

ُٖيُ ( , بُو ؾًىَيُ ناضيطُضّ ٓابىضّ يُى النُ ضَوَيُ , بُنىضتِ يًَطَزا ْاَاُْوّ يُو بابُتُ 
 هًُٓوَ ُٓوَْسََإ زَويت , نُ ثُيىَْسيساضَ بُ بابُتُنَُإ .زووضو زضيصَ بجًَ

يُو زَضواظَزا زَنًُٓ ْاو َُغُيُّ ٓاؾطَت يُضواْطُّ ثُيىَْسيُناِْ ٓابىضّ نُضَْط زاُْوَنُّ  
بؤ ُٓو َُغُيُيُف ُٖيىيػتِ َاضنًػعّ يُ اليُٕ ,غُضخاِْ بطيتًُ يُ )ْانؤنِ نًٓايُتِ ( 

زا  ضِووٕ َنطاوَتُوَ , نُثؿتِ بُ  7ًُٓ واملًهًُ اخلاقُ وايسويُ(ُٓزلًؼ يُ نتًَبِ )اقٌ ايعا
بُغتبىو ,يُو نتًَباُْ بؤنىُْناِْ 8( 1945-1866يىيؼ َؤضطإ-نتًَبِ)اجملتُع ايكسيِ 

 َاضنػًُتِ بُ ضِووًْسا تًازا طىظاضف نطاوَ نُ يُ ًَصووزا نؤٕ َاؾِ ٓاؾطَت نُووتىوَ.
 ًَصوو .... ٓاؾطَت

 ٓابىضّ (  _نؤٍَُ يُضَوتِ تَُُِْ خؤيسا ثًٓر ؾًَىَ )ضشميِ نؤَُاليُتِ بُضاّ َاضنػًعّ 
                                                 

-نطز ,نُْس نتًَبًَهِ تطيـ ُٖيُ يُواُْ: ايعآًُ املكسغُضنؼ بىو زواّ ُٓزلًؼ تُواوّ ُٓو نتًبُف ُٖض َػىَزَّ ناضٍ َا 7
 َاضنؼ,عالقُ املطاَ بايطدٌ ...ٖتس

وَغؿِ بُ ٓاغتِ )اقٌ اْىاع(ّ زاضوئ زَنُٕ ,يُنًَُإ يُ ظاْػتِ , ُٓزلًؼ وَاضنؼ ظؤض بُو نتًَبُّ َؤضطإ ناضيطُضٕ  8
 نؤَُآليُتِ وزوًََإ يُ ظاْػتِ بايؤيؤدِ .
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زَضَبُطايُتِ  -3ٓٓذا بُْسياتِ -2نؤَُيطُّ غُضَتايٌ زَغت ثِ زَنات-1بُخؤوَ زيىَ ,نُيُ  
غىؾًايًعّ ... زَئًَ وا بُضَو قؤْاغِ )ؾىعًُت ( زَضؤٕ, نُظؤض يُ  -5غُضَايُزاضّ  -4

نؤَُىل غُضَتايٌ ( زَنًَت, بُالّ يُغُض بٓهًُٓيُنِ  ْىَّ ,ُٓودؤضَ بَُٓاناِْ ٓابىوضّ يُ ) 
ثُضَغُْسِْ ضِيَو ( , ُٓوَف ثاغاوّ  – تطور خط مستقيمبؤنىوُْ بُطؿتِ ثَِّ زَوتطيت) 

ُٖضغَِ ياغاّ ؾًػؿِ زيايًهتًهُ بُتايبُتِ ياغاّ )ُْؾِ ُٓيُٓؾِ(. يُضاغتًسا ظاْاياِْ 
 –دري  –باغتًإ  –َايهًٓإ  –وَى ) يىثؤى . ثاخىؾٔ  ( نؤَُاليُتِ تطورى -)ثُضَغُْسِْ

 system of eans angaimty) -بِ )اجملُتح ايكسيِوايهًع ..(, بُتايبُتِ )َؤضطإ( يُنتًَ

and aftarniy ) تًؤضّ وباوّ  َُٖإ بؤنىًْإ ُٖبىو ,نىْهُ غُضزََِ ُٓو بؤنىْاُْ طىزلاو
( ثًؿرتيـ يُاليُٕ )الَاضى ( زاضِيَصضابىو,  ٕ 1881-1809 يُاليُٕ )زاضوئبىَ ,نُ ثُضَ غُْسٕ 

يُو تًؤضَزا نؤٍَُ يُ ضَنُيُنسا يُو ٓازًََعازاُْ ٖاتىوٕ نُ باثرياًْإ طؤضيالوٓاشٍَ بىوَ ,  
بريؤنُّ ُْبىوِْ ضشيَِ و خًَعإ و َريّ و ياغا و خعَايُتِ و ٓايِٓ ... يُوَ ٖاتىَ,ُْٖسَّ ظاًْاضّ 

ؤدًاو ًََصووزا يُ باضَّ ٓاؾطَت بىويتُ ثايجؿتِ ُٓو تًؤضاُْ ,ُْٖسيَهِ ىلَ زَطُُِْ تط يُ ُْٓػطؤثؤي
 َُٖيسَبصيَطئ :

+غُضؤى عُؾريَتِ )زوضطُّ بًًؤ(َُٖى ًٓؿًَهِ زَطُضِايُوَ الّ ُٓزلىًََُْهِ ضِاويَص نُ يُ 
 ثرييَصْاِْ ْاونُنُ  ثًَو ٖاتبىو .

ّ )ؾكِٗ قُواَُ( ,غُضؤى عُؾريَتِ )تهاثؤ +داضإ ٓاؾطَت بُ ًَٖع تط بىَ يُ ثًاو بُ ثًَهُواُْ
 ىا بؤ ناضّ قىضِغِ زضوغت نطزووٕ .(زََيَِ:ٓاؾطَت زوو ًَٖٓسَّ ثًاو باضّ َُٖيسَططت ,خ

غُباضَت بُ)ططْط ُْبىوِْ ثُضزَّ نهًَِٓ بؤ بىوِْ نًاِْ خًَعإ( زيػإ ثايجؿت نطاوَتُ غُض 
ٍ(ُٓطُض ظاوا بىونِ بُ نهًَِٓ بؤ بٗاتبايُ ظاًْاضيُنِ زَطُُٕ ,زََئًَ: يُ خًًَُناِْ )ناَؿازا

,نىْهُ َاْاّ  خىئَ ضِؾتِٓ ُٓؾطازّ عُؾريَتُنُّ بىو, ُٓوَف 9َاَيُوَ دىيَِٓ بُ زايهِ زَزا 
سُضاّ بىو , زَئًَ تا ُٓو زوايًُف يُ ؾًًًجني ؾُضَاْبُضيَهِ سهىَِ بُو ناضَ َُٖيسَغتاو ثًَـ 

بُضَ ثُضزَّ نهًَِٓ بؤ الزَزإ و ثازاؾًؿِ وَضزَططت و ُٓوَّ نهُنُ بطاتُ الّ ظاوا ُٓو ؾُضَاْ
يُ ْإ خىاضزًْـ خىاضزًَْهِ تايبُتِ و باؾرتّ بؤ زَٖات يُ ناتِ ٓاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَ 

                                                 
 .  ُْبىَ زايو غاالضّ بىَْهُ طىايُ باوى بؤنِ بُزايو  نى 9
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...,واتُ ثًَـ تط يُ غُضزََِ )زايو غاالضّ (ثُضزَّ نهًَِٓ بُآلبىو زواّ يُ غُضزََِ )باوى 
 غاالضّ (بىَ غُضوَضّ ..

( بُآلّ ببىَ بٓهًُّٓ تريِوآًِْ ُٓو غُضزَّ , )متناقظاتُٓو بؤ نىوْاُْ  ثطِيُتِ يُ ُٖضنُْسَ   
)دىضز سٓا ( وَقؿِ غُضزََِ نؤَُىل غُضَتايٌ  بؤمنىوُْ يُْىغُضَ ًَاْطَِوَناًْـ بُزّ زَنطيَت,

َُإ ( , ي10ُٖزَنات زَيًَت: ) شياِْ ُٓو غُضزَّ وَى ٓاشٍَ بىو ُْضِشميًَو ُٖبىو ُْ ضيَػايُى ()
نُاٍ َُظٖط زَيًَت يُوناتِ يُغُض  ُٖضوَٖا ز الثُضَ زَيًَت زايو زَغُالتِ يُنُّ بىو يُخًَعاْسا ,

,بُ طؿتِ ظاْػت بُو ضِووناضَ   *ًٖض ٓايًَٓو ُْبىوٕ و خىاوَْسو ثُضغتًٓؿًإ  تًُْا زايهًإ بىو
إ( ٖاتىَ :نؿت وناٍ ثًَـ ُٖض بُ منىُْ يُ ضِاظُّ )ُْٓساظَّ دًُٓن تا ًٓػتاف ناضيطُضّ َاوَبىو ,

,تُْاُْت تا ُٓو غاتُف )َُوغىعُّ 11غاٍ زَغتِ ثَِ نطزو تُْٗاف ٓاؾطَتإ دىوتًاض بىو10000ٕ
بُضيتاِْ (ويهبًسياّ بُْاوباْط يُ َازَّ )َاؾِ ٓاؾطَت( باؽ يُ زَغُآلتِ زايو غاالضّ زَنا يُ 

َتايٌ )َؿاعِ( نؤَُيًَو بىويُٓ نؤَُيطُّ غُضَتاّ , بُثًَِ ُٓو ضِواْطُيُ بُطؿتِ نؤَُىل غُض
ثُيىَْسّ ٓازًََعاز بُيُنُوَ ظؤض الواظ بىوَ, ُٖضيُنُ  شياِْ ضِاونًُتِ بؤخؤّ بىوَ, ض ثًاو ض 
ٓاؾطَت نُؽ يًَجػطاوّ نُؽ ُْبىوَ, زوو غُضيعَّ بٓهًُّٓ يُناضزا بىو: يُنًإ  خىاضزََُِْ و 

ـ ضَْطِ زاوَتُوَ , بُضاّ )غاَِ زَووًَإ  دٓػِ ,وَى بُضووِْ يُْىوغُضَ خؤَايًُناًْ
قىتابًُنِ ضيَباظّ ُٓو َسضغاُْيُ (زَيًَت )..ُٖضزوو غُضيعَّ غُضَنِ خىاضزََُِْ و  -عبسايًُنُ

,خىاضزًََُُْنُّ بُٖؤّ ضاوونًُتِ و دٓػًُنُؾِ (12)(دٓػِ ثايُٓضّ ٓازًََعازّ غُضَتايٌ بىوَ
اؾطَتًَو زَضبهُوتًبايُ يُنػُض يُاليُٕ بُٖؤّ ضؾاْسِْ زَغت نُوتىَ ,ُٖضوَى زَيًَت )... ُٖض ٓ

َ نُيُ نتًَبِ )ايعواز ايبسآِ( ٖاتىوَ, (دؤٕ َانًٓنيضِاّ) ثًاوَوَ ضِؾًَٓطابىو ( ,ُٓوَف َُٖإ
ُٖضوَٖا ضِاّ زاضويًٓـ نُ يُ نتًَبِ )اقٌ االْىاع( باغِ نطزوَ , بُو ؾًَىَيُ خًَعإ و ياغاو 

غطإ و باوى زياض ُْبىو نىْهُ ٓاؾطَتُنُ تاغُض زياض ُْبىو َطؤظايُتِ ُْبىو ,َٓاالٕ بُزايهًإ زَْا
, يُنُّ نُؽ ُٓو ْاوَّ زآًَٖا )باخؤؾٔ ّ زايو غاالضيُالّ نًًَُ , ُٓو قؤْاغُ يُ ثًَِ زَوتطَّ 

                                                 
 16 -15قكُ االْػإ م  - 10
ِ زَنا .... ُّٓ خًعإ ْانا ضشيِ ًٓٓذا زَيًت زايو شيَُٖضيُ نىاض نًىَّ قػُناِْ خؤّ ْانؤنُ باغِ خًعإ زَناو باغِ ضِ *

 ًٓؿُ .ثُضغرتا بىو ُّٓ ُٓوَف ْانا َطنعيُتًو نُ َاْاّ ضشميُ , يَُُٖإ ناتسا واتاّ ٓاي
 12م 1ز اهلٓدض١ ايٛزاث١ٝ -157املىغىعُ ايكػريَ  ضقِ   11
 9م  ْػاط ادتٓط٢-غاَِ عبسايًُ  12
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صّ بىَ, ٓاَطاظّ ,قؤْاغًَهِ زووض و زضي13َ(يُنتًَبُنُّ)سل االّ (ّ غىيػطّ بىو1815-1887
زَغت و باظوو , بُضاّ َاضنًػعّ يُو قؤْاغُزا ٓاؾطَت و ثًاو يُنػإ بُضُّٖ ًَٖٓاِْ بطيتِ بىو يُ

بىوٕ ُٖضيُنُ ثايُّ بُضُّٖ ًٖٓاِْ غُضبُخؤّ ُٖبىوَ,يُو ناتِ بُزواوَ ٓاؾطَت غُضبُخؤيِ 
 وٓاظازّ يُ زَغت زاوَ  .

 تا ًَٓطَ ضِاّ َاضنػِ وَازيُناِْ ُٓو غُضزَّ بىوَ ..
ًَهُواُّْ يُنرت ,يُاليُى زَئًَ ُٖض ٓاؾطَت ببًٓطابىايُ يُاليُٕ ُٖض يُ ْعيهُوَ ثطِيُتِ يُ ضِاّ ث  

ثًاوَوَ زَضِؾًَٓطا ,ُّٓ نىا ٓاظازيُنُّ ؟ ُّٓ نىا غاالضيُنُّ؟ نؤٕ ٓاؾطَت دىوتًاض بىويُٓ؟ نُّ 
 ُٓوَ ٓاؾطَت غاالضّ بىَ ؟.. يُطٍُ زَيإ ثطغًاضّ تط  زواّ َُٖيىَغتُّ يُغُض زَنُئ .

, بُو ؾًَىَ اليُْطرييُّ  *14تا ُٓو غاتُف بُو تًؤضاُّْ غُضوو ناضيطُضَظاْػتًاُْ  ضِواْطُّ
 نؤّ ُٓو ًََصوَّ بُو ؾًَىَّ خىاضَوَ بُنىضتِ طىظاضف زَنا:   زَناو ٓايسيؤيؤشياّ َازّ

ًٖض بىَ , ونُوغايُوَ بَِ َافًٓٓكالبِ يُغُض نطاو غُضَتا زَغُآلت يُ زَغت ٓاؾطَت بىَ ,زواّ  
يُنُّ داض يُ ْاونُناِْ ُٓوَّ ًٓػتا ثًَِ  يتًَو ُْبىَ ثاضيعطاضّ يًَبهات,ؾُضيعُت وياغاو ُْض

زَوتطَّ ضِؤشُٖآلتِ ْاوَضِاغت ُْٖسَّ ياغا بُ ْاوّ )ؾُضيعُتِ ٓؤضْاَؤ( ٖاتىَ , تًايساقُزَغُّ 
غًَهػِ بُ ظؤضّ وزابُؾِ شٕ بُ َريات نطاوَ  ,زواّ ؾُضيعُتِ ٓؤؾٓؤيا ُْٖسَّ نانػاظّ تطّ 

ؾُضيعُتِ )يبت عؿتاض(َاؾِ ٓاؾطَتِ ُْخؤف و ثُى نُوتُو نهِ بَِ ًََطزّ زياضّ  نطزوَ ,زواّ
َازَّ غُباضَت بُ ٓاؾطَت بىو , نُ  92َازَّ ياغايِ 282نطز ,يُ ياغاناِْ محىضابًـ يُ نؤّ 

تًايسا بؤ يُنُّ داض ٓاؾطَت تىاِْ نطِئ وؾطؤؾنت و َىيهًُت وَريات وظؤضّ تط بُ زَغت بًَِٗٓ ,يُ 
َِ ُٓططيو ويؤْاِْ نؤٕ ياغاناًْإ يُ قاظازلِ ٓاؾطَتإ ُْبىو , بَِ بُف نطابىوٕ يَُريات و غُضزَ

ُٓوَف َاْاّ – 15عًبازَت ,بُآلّ بؤ ٓاؾطَتُ خعَُتهاضَنإ زَنطاطؤضاِْ وزاْؼ وٖىُْضّ تط بهُٕ
ُْزَنطا  خؤّ ُٖيُ ,ٓاؾطَتًـ يُطٍُ نًُٓناِْ غُواضَوبُْسَ و ُٖشاضإ بُ ٖاووآلتِ يؤْاِْ ُٖشَاض

                                                 
 .  ُٓويـ غىزّ يُ ٖريؤزؤتؼ وَضططتىَ(  31)ًقدًٞ فٟ اُجسٗب٘ه٘جٚٞ اإلجتٌاعٚٞ  ظ بُ ثًَِ 13
ٖاتىَ : يُ نؤْسا تُْٗا ٓاؾطَتإ دىوتًاض  (157ض: –ُٖض بُ منىُْ يُ ضِاظُّ )ُْٓساظَّ دًُٓنإ( يُ اليُٕ )َىغىعُ ايكػريَ  *

 بىوٕ .
 ّ مجٗىضيُ اؾالتىٕ باغِ ُٓو ضِؤيُّ ٓاؾطَت زَنا .151ٍيُ  15
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و ُٓضغتؤف يُ نتًَبُنُّ )ضغايُ ؾِ ايػًاغُ(زَىلَ غطوؾت ًَٖعّ بُ 16, يُ نؤَاضّ ُٓؾالتىٕ 
ًََؿو وعُقًِ ٓاؾطَت ُْبُخؿًىَ بؤيُ تُْٗا بؤ ْاو َاٍ زَطىزلًَٔ , غىنطاتًـ ٓاؾطَت بُ 

نًَؿٔ بُآلّ غُضناوَّ نًَؿُو قُيطإ ثؤيني زَناو زَىلَ : ٓاؾطَت ُٓو زضَختُيُ طُآلناِْ غُضْر ضأ
 .بُضَنُّ شاضاويُ ,زََيَِ ْىقػتاًْؿُ يُ خىاض َطؤظُ  ُٖضَ باؾُنُيإ يُ ٓاغتِ بُْسَزايُ

,يُ غُضزََِ ضِؤَاِْ يُناو ثًَؿىو ظؤض باف  17يُْاونُناِْ ًٓػجاضتُّ يؤْإ باضوزؤخًإ باؾرت بىو 
ّ , بُآلّ  بُ )ؾُيتاِْ بىو , تا ضِازَّ بُؾساضّ يُ زَغُآلت و نؤنطزُْوَّ غاَإ و بىوٕ بُ قاظ

ئ سزٍ(يـ وَغـ زَنطا ,يُ غُضزََِ ؾريعُوُْناًْـ باضوزؤخًإ يُ ٖاوتاناًْإ نانرت بىَ , نُْ
غاٍ دًُوّ زَغُآلتِ  20ساتؿبػىت و ؾاشٕ 18ٓاؾطَتِ ْاوزاضيإ ىلَ ثُيسا بىَ, يُواُْ ظويُخيا

دىاِْ دىاْإ –ٕ ْؿطتًيتاخٓاتىًَػطّ يُزَغت بىو ,ُٖضوَٖا زَغُآلتِ ٓاؾطَتاِْ تطّ وَى 
غاآلُْ دىاْرتئ نض ثًَؿهُؾِ ضِووباضّ   ُٔواُْؾسا..يُطُي,نًًىبرتا(وتٌ)آَشىتبٖاوغُضَضَِؾُنُّ

, يُ نني وٖٓس باضو زؤخًإ ظؤض خطاخ بىَ , تا ُٓو ضِازَيُ زَبىايُ ٓاؾطَتِ ٖٓسّ يُطٍُ 19ًٌْ زَنطا 
ُْضيتِ عُضَب غُضؾؤضَّ بىو, بُآلّ ٓايِٓ طًٓا وَى َُطزِْ ًََطزَنُّ ثًَهُوَ بػىتابىوْايُ ٓ

,بؤيُ يُ نىاضنًَىَّ زَغُآلت ططتُٓ زَغت زوو ثايُّ ٓاؾطَت ظؤض باف بىَ  ظَضزَؾتِ يُ ناو ُٓواُْ
, يُ )املىغىعُ احلطَ(ّ بطيتاِْ ٖاتىَو زَيًَت  بُو 20نهِ نًػطاّ زوَّ)ؾُٖطباضاظ وغُباٖبىز(بىوٕ

,يُ طُضِيسَ زَضَنًُناًْـ ُٓو  21اوا ضِؤىل بُ ًَٖعيإ ُٖبىَٖؤيُوَ ٓاؾطَتاِْ نىضز يُ ًََصووزا ٓ
ضِاغتًُ بُضدُغتُ بىَ ,)نًؤزيؼ ضيض(زَىلَ ٓاؾطَتِ نىضز يُ ناو ٓاؾطَتاِْ تىضى وعُضَب و ًَٓطاًْـ 

, ُٖضوَٖا يُبَُيطُْاَُناِْ 22ظؤض باؾرت بىَو دؤضَ يُنػاِْ وغُضبُخؤيِ وزَغُآلتًإ ُٖبىَ
  بطيتاًْـ وا ٖاتىَ:

 1931 \اذاز  \14

CO 730/ 161/2 
                                                 

 ( وَغؿِ ٓاؾطَت بُ ؾًَىَّ دًا دًا زَنا .156تا 148يُ )ٍ مجٗىضيُ اؾالتىٕ يُ   16 
 مجٗىضيُ اؾالتىٕ باؽ يًُٓػجاضتُو نطيت بُ نانرت زَنا .  17
 َتِ يىغـ باغِ زَنا .غىض-يُ قىضٓإ   18
 بؤزضيَصَّ ُٓو ُْضيتُ بطِواُْ :غًٓؤُٖ زنتؤضّ ؾريعُوٕ بُ زضيَصّ ُٓو بابُتِ تًَسايُ . 19
 32م تازٜؽ ٚاذتطاز٠ -اٜسإ 20

 بؤ زضيَصَّ ُٓو باغاُْ بطِواُْ : )املىغىعُ احلطَ (  َازَ :سكىم املطأَ . 21
 104ص1880ض١ٓ زس١ً ف٢ ايعسام-نًٛدٜظ 22
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... إ ايهسد يٝظ عسبا ٖٚرٙ سكٝك١ ثابت١ . يٝظ ٖٓاى غو بهٕٛ ايهسد َطًُني ٚيهٔ اضالَِٗ خيتًف عٔ 
اضالّ ايعسب. فايعسب بصٛز٠ عا١َ ، ػاص١ ايػٝع١ َتعصبٕٛ ٚيهٔ ايهسد غري َتعصبني. يًهسد تطًعات 

 د ٖرا اضسد اذتكا٥ل ايتاي١ٝ:اىل اذتس١ٜ اييت تتٛم ايٝٗا االٚزٚبٕٝٛ. ٚيتأنٝ
 ٜعطٞ ايهسد انجس َٔ ايعسب اذتكٛم ايٓطا٤ ( أ

 التًبظ املسأ٠ ايٓكاب اييت تًبطٗا املسأ٠ ايعسب١ٝ ٚختتًط عس١ٜ بايسداٍ ( ب

 تسقص املسأ٠ ايهسد١ٜ عس١ٜ َع ايسداٍ ( ت

 ست٢ يف اجملايظ ارتاص١ ناْت ايٓطا٤ ٜسأضٔ االدتُاعات ٚيٓا   ( خ

 دز منٛذز سٞ.يف شٚد١ ايػٝؽ قا          
 ز(  تطتطٝف املسأ٠ ايهسد١ٜ ضٝفٗا ست٢ يف غٝاب شٚدٗا. 

يُ ٓايُٓ ضِاغتُقًُٓنإ باضّ ٓاؾطَت يُ َػًشِ ويُٖىزّ وًٓػالّ باف بىَ, تُْاُْت ح َػًح 
ِٚظَ» :داضوايُ بُ يُنُّ زانؤنًهُضّ ٓاؾطَت ُٖشَاض زَنطَّ وَى يُ نتًَبِ ثريؤظ ٖاتىَ ِْ  هَ ِّّدا أَ جَ

ِّاَُٙلَْ٘ آ ًُعِٚ  ُٕ ُٖ، فَأَِصَِعَ هَ َُ َِٗحدَ ُٖ دَ ح َطيًَُـ بُيطٍُ تطَ, بُآلّ  , ضِيَعّ 18: 2 تلّ٘ٙ(َُظِريَ
,يُ تُوضاتِ ًٓػتا ٓاؾطَت 23زواّ زَغتهاضّ نطزِْ نتًَبُ ٓامساًُْنإ ؾتىاّ تىْسيإ يُ زش زضاوَ 

انس٠، عاص١ٝ ألٚاَس زبٗا، اَسأ٠ َتاوإ باضو ُٖخلُيُتًَُٓضّ ٓازَّ بىَ, واباؽ يُ سُوا زَنات : 
تٓكاد يًػٝطإ املتُجٌ يف صٛز٠ األفع٢ اذت١ٝ. ٚختدع ايسدٌ آدّ، ٚتػسٜ٘ بأنٌ ايجُس٠، ٚعصٝإ أٚاَس 

يُطٍُ ظؤضبُّ ٓاؾطَتُ ْاوزاضَنإ ٓاوا بُ خطاثِ باغًإ زَنا , باغِ  (.6-3/1زب٘، فٝعصاٙ )تهٜٛٔ 
فكاٍ أبساّ يطازاٟ: ٖٛ ذا دازٜتو يف ٜدى، )  غاضَ خاتىًْـ زش بُ ٖادُضَ  بُو ؾًَىَيُ زَنا :

( , يُ ًٓٓذًٌ ظؤض 16/6تهٜٛٔ  -أفعًٞ بٗا َا حيطٔ يف عٝٓٝو، فأذيتٗا ضازاٟ، فٗسبت َٔ ٚدٗٗا
قاٍ بٛيظ يف  (1بُ ضِاؾهاواُْ ٖؤّ غُضزَغتُيِ ثًاو بُغُض ٓاؾطَت بُو ٓايُتاُْ طىظاضف زَنا: 

  ص : 9 _ 3:  11زضايت٘ األٚىل إىل نٛزْجٛع ط 

َٖا زَِأعُ اِيَُِسَأ٠ٔ َفَُٗٛ ايٖسدٌُُ. َٚ ٌٕ َُٖٛ اِيَُطٔٝضُ. ََٚأ ِّ زَدُ ٕٖ زَِأعَ ُن ِٕ تَعًَُُِٛا َأ ِٔ ُأزٜٔدُ َأ زَِأعُ اِيَُطٔٝضٔ " ََٚيهٔ
َٖ ِْٛٔ٘ٔ صُٛز٠ََ اهللٔ َََِٚذدَُٙ. ََٚأ ِٕ ُٜػَطَِّٞ زَِأضَُ٘ ئَه ِٓبَػٔٞ َأ ا اِيَُِسَأ٠ُ َفَٗٔٞ ََِذدُ ايٖسدٌُٔ. َُٖٛ اهلُل .... ايٖسدٌَُ ال َٜ

                                                 
ىوٕ يُ زَغتهاضّ نتًَبِ ثريؤظ ثًَـ ُٓوَّ بطِواًُْ )ًٌَ وايٓشٌ(ّ ابٔ سعّ  و)ابٔ تًًُُ (  نتًَبِ )ضغايُ ؾِ بؤ زَيًٓا ب 23

 .غىيَُٓوَ  اص٘ي اهطبٚعٞ..(ُٖضوَٖا ٖؤبع) غجًٓؤظا ايػًاغُ وايالٖىت(ّ
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ِٔ َأِدٌٔ اِيَُِس ِِ ُٜؼًَِِل َٔ ٕٖ ايٖسدٌَُ َي ِٝظَ ََٔٔ اِيَُِسَأ٠ٔ بٌَٔ اِيَُِسَأ٠ُ ََٔٔ ايٖسدٌُٔ. ٚأََل ٕٖ ايٖسدٌَُ َي ِٔ أَل َأ٠ٔ بٌَٔ اِيَُِسَأ٠ُ َٔ
 . َأِدٌٔ ايٖسدٌُٔ "

ػطآًٌ ُٓواِْ تط ٓاشَئ ,ٓاشَيًـ َاضَيِ ْاويَت وُّْ يُ تًًُؤز زَىلَ دطُ يُ ٓاؾطَتاِْ بُِْ ًٓ 
ٖٚاّل  )بىَ ,يًُٓٓذًًًـ تاواِْ زَضثُضِاْسِْ َطؤظ يُ بُُٖؾت زَخُُْ ُٓغتؤّ ٓاؾطَت ٕٖ آدََّ دُبٌَٔ َأ أَل

ٖٛا٤ُ، ِٖ سَ ٖٔ اِيَُِسَأ٠َ ُأِغَِٜٛٔت َفشَصًََِت فٔٞ ايٖتعَدِّٟ ثُ ِِ ُِٜػَٛ َيهٔ  25ٕ يُنُّ دُْطِ بُؾُضًّا,َُٖىؾ24َٚآدَُّ َي
زَخُُْ ُٓغتؤّ ٓاؾطَت , ُٓو تًَطِوآًْاُْ ضَِْطِ زابؤوَ بؤ غُزَناِْ ْاوَضِاغت تا غُزَّ ضِابىوضزوو 

املسأ٠ . . ٖٞ ايعٌُ ايٛسٝد غري  ):زَيًَت"أدٜٓٛع" ، غُيبِ بىَُٖيىيَػتًإ بُضاَبُض ٓاؾطَت 
املسأ٠  :)بُو ضِووناضَ زََيًَت" "تَٛا األنٜٛينا ُٖضوَٖ (ايهاٌَ . . ايرٟ تسى اهلل أَس إمتاَ٘ يًسدٌ

يُ  1586ؾُضَِ يُ غاىل  ضِازَيُ نؤبىُْوَيُنِ ,تا ُٓو  إْطإ ْاقص ايتهٜٛٔ . . ٚنا٥ٔ عسضٞ (
ؾطْػا نطا بؤ ُٓوَّ بعأْ ٓاخؤ ٓاؾطَت َطؤظِ تُواوَ ؟ يُ ضِؤشّ زواّ غعاو ثازاؾِ ُٖيُ ؟ يُغُض 

ًَت :ُٓوَّ يُ ْاو ثاضيؼ تًَبًًِٓ نطز ضِيَعّ ٓاؾطَت يُ غؤْطُّ ُٓو بٓهًُٓيُ غُالَُ َىغا زََي
,  يُبُضيتاًْاف  بُ بًاْؤّ ثًػِ وؾًًباظيإ   26ٓايًُٓوَ ٖاتىَو بَِ ضِيَعيؿِ يُ ُْضيتُوَ زيَت

ؾُضَإ يُ ٖٓطّ ثًَٓذُّ زَضنىو تًايسا يُ ٓاؾُضَت قُزَغُ نطابىو )نتًَبِ ثريؤظ 
, تُْاُْت تا غُضَتاّ ُٓو غُزَيُ ٓاؾطَت َاؾِ  1882َبىو تا غاىل (غىيَٓٔ,َىيهًؿًإ بُْاو ُْز

 زَْط زاِْ ُْبىوَ .

 ُٓطُض بؤ نًََُهًـ بًَت ثًَىيػتُ ُٖيىَغتُيُى بهُئ غُباضَت بُو ظاًْاضيُ ُٓنازميًاُّْ غُضوو:

ى يُثًَؿسا زَبَِ ُٓوَّ بعاْني نُ يُنُّ ؾُضيعُت َُضز ًُْ يُ الّ )محى ضابِ(ٖاتبًَت ,بُيه -1
 تا ًٓػتا ُٓو زؤظضاوَتُوَ .

ظؤضبُّ ُٓو ؾاضغتاًْاُّْ يُ قىوآلّ ًََصوو باؽ زَنطَّ يإ بُضَُِٖ ؾؤضؾِ ثًَػُبُضيَهُ  -2
يإ زضيَصنطاوَيتِ ,ُٓوَّ ططؾتُ ُٓو ثًَهىَبُغتُٓ يُاليُٕ تىيَصيُٓوَ ُٓنازميًُنإ ؾُضاَؤف 

 نطاوَ بُو بًاْؤيُّ طىايُ ُٓوَ ناضّ ظاْػتِ ًُْ .

                                                 
24

 14 _ 12:  2 تُٝٛثاٚع1 ٥ٝٓذٌٝ    

 ُٓو دُْطُ نُيًَُْىإ قابًٌ وٖابًٌ زضوغت بىو . 25
 . 134ًقاالت ممِ٘عٞ  ظ–ضالًٞ ً٘ضٟ  26
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ُو بٓهًُٓيُ زَبًٓني ؾاضغتاِْ يؤْإ وًَػطو نني وًَعؤثؤتاًَا ..بُضَُِٖ يُ غُض ٓ -3
وٓٓهػُاْسضؽ ُٖضيُنُ  خ ظ( 497-581)ثًَػُبُضأْ بُوؾًَىَيُّ خىاضَوَ :ؾًػاطؤضؽ

ؾطيعُتِ سَُىضابِ , 27غًًُإ (زَضغًإ خىيٓسووَ ثًػَُبُضإ )ح زاوز و ح قىتابِ ح,
ظاْػتُناِْ –ُ ثًَِ )ثُمياْطاّ ًٓػالَِ بطيتاِْ زضيَص نطاوَّ ؾطيعُتِ ح ًٓرباًُُٖ ,ب

خ ظ ,بؤيُف  1870غاٍ زواّ ح ًٓرباًِٖ ٖاتىَ يُ  300بُضاوضزّ ٓايِٓ (ُٓوا سَُى ضابِ 
بُؾِ ظؤضّ َازَناِْ ؾطيعُتِ سَُىضابِ يُتُوضات و ًٓٓذًٌ وؾطيعُتِ ح ًٓرباًِٖ 

, يُ 28قىضٓاًْـ يًَو ْعيهُوُْٖسيَهًؿِ يُ ٓاظًػتاّ ظَضزَؾتِ زَنَِ , ُْٖسيَهِ يُطٍُ 
 . 29غُض ُٓو بٓهًُٓ قىوَيُ ضِؤغؤ زَيًَت يُنُّ زَغُآلت وؾاضغتاِْ ٓايِٓ بىَ

ُٖض بؤيُف يُو ؾىيَٓاُّْ نُ ضِووْانِ ثًَػَُبُضو ُٓو ؾاضغتاًُّْ يُ زواّ خؤيإ بُ دًًَإ  -4
ؾُضُْٖطِ ًَٖؿتىَ باؾرت بىَ يُ ؾىيَُٓناِْ تطّ شيَط ضِنًَؿِ زاب وُْضيتِ نؤَُآليُتِ و

 زَغُآلتساضإ .

ُٖض يُو ضَِوتُ وانانُ ضِووٕ نطزُْوَيُى يُباضَّ ططْط ُْبىوِْ ثُضزَّ نهًَِٓ وَى يُ غُضوو -5
باؽ نطا طىايُ بُآل بىَ ..بُ ثًَهُواُْوَ ُٖض َاْاّ خؤّ زاوَ ,نُ زََئًَ يُ ُٓوضوثاو ظؤض ْاونُّ 

 .ُٖض بؤيُف َُزضَغُو ثُيطَِوّ ؾًػاطؤضؽ يَُُٖىإ ٓايِٓ تط بىَ . 72-67وايٓشٌ ..م املوى  بشواُة : 5                                                 

تىيَصَضإ ظؤض الّ يُ يُنهىو يُ ًَْىإ تُوضات و ياغاناِْ محىضابِ وؾطيعُتِ ح ًٓرباًِٖ زؤظيتُوَ ,ُْٖسيَهِ بُ منىُْ يًَطَ  28
-37-21...وَنى ٓايُتُناِْ )8,129,195,196زَنُئ نُ يُ )َُوغىعُّ بطيتاٌْ(َإ وَضططتىَ : ياغاناِْ ش:تؤَاض 

: الوئ(...يُطٍُ ظؤضّ تط ,ُٖض ُٓو زَقُّ ُٖضزووالف بُ منىُْ تؤَاضزَنُئ -24-20خطوز(,) -15تجًُٓ(,)-22-22خطوز(,)
ضٝد فٝذب عًِٝٗ إٔ ٜٛثكُٖٛا ًٜٚكُٖٛا يف املا٤. ٚميهٔ يصٚز  إذا قبض ع٢ً اَسأ٠ َططذع١، َع -129قاْىٕ محىضابٌ  ضقِ

 املسأ٠ إٔ ٜبكٞ شٚدت٘ ع٢ً قٝد اذتٝا٠ إذا زغب، نُا ميهٔ يًًُو إٔ خيًٓٞ سٝا٠ أَت٘. 

 ,  (22:22ايتٛزا٠: ٚإٕ أػر زدٌ ٜطادع اَسأ٠ َتصٚد١ فًُُٝت نالُٖا. )تج١ٝٓ  

ُٖيُ ,  يُ ٓاظًػتاّ ظَضزَؾتًـ غعاّ شِْ ًََطزاض يُ ظيٓا ُٖض ُٓوَيُ ,  ُاييُ قىضٓاًْـ ظيٓاّ ثًاو شِْ بُ ٖاوغُضّ ُٓو غع
 َُٖى ُٓواُْ بُيطُٕ نُ َُٖىّ يُ ضَِنُيُنسا يُ ثُياّ ٖاتىوٕ زواّ بُضَبُضَ زَغتهاضّ نطاوٕ .

 . 201ظ-اهعقد اإلجتٌاعٟ-دإ داى ضؤغؤ 28 
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صٕ .. واًُْ,يُ ُْٖسَّ غُضناوَّ تطيـ باؽ دًٗاِْ زضاوَتُ نُغِ تط خىيَِٓ ثُضزَّ نهًَِٓ بطِيَ
يُ ُٓوضوثاو ؾىيَِٓ تط ُٓو ناضَ بُ ثًاواِْ ٓايِٓ زَغجًَطا ,ويػرت َاضى زَىلَ ُٓو ناضَ يُوَ زَنا 

وؾاو بُضثطغُناًْإ  ثًاواِْ ٓايِٓ ًَٖٓاِْ بىوى يُ ؾُوّ يُنُّ بؤ َاؾِ,17بُضزَواّ بىو تاغُزَّ
( jus primae nocti )ْاوْطا بىو

30
داضداضيـ زَزضا ظاْاو ؾُيًُغىؾاِْ غُض ، 

 - 1057)ؾاّ ًٓكؤغًا(بطِياضِيَهِ ؾُضَِ يُ–بُزَغُآلت,يُو باضَيُوَ )َايهؤملِ غًًَُّ 

َضنطز تًايسا َاؾِ ؾُوّ يُنَُِ بىونًَِٓ ثًاو َاقىوالِْ قؤضر نطز بؤ خؤّ ظز(1093
َّ ,زواّ )َايهؤملِ نىاضَّ يُ شيَط دًَٓؿًُٓناِْ ,بُآلّ بىونِ َايُ ُٖشاضَنإ بُض ُٓواِْ تط بهُو

,ُْٖسَّ داض وَى خُآلت ُْٖسّ  (1165-1141ؾؿاضّ شُْنُّ ُٓو ياغايُّ ُٖيىَؾاْسَوَيُ )
نُؽ يُوَ زَبىوضزضإ وؾُوّ يُنُّ والزاِْ ثُضزَّ نؿًَِٓ بؤ ظاوا خؤّ زََايُوَ ..نُواتُ يُوَوَ 

اٖاتىَ ُْى يُبُض ُْبىوِْ ططْطِ ثُضزَّ بؤَإ زَضزَنُوَّ نُُٓو ُْضيتُ يُ ُٓزلاَِ ظؤض زاضّ ز
 نهًَِٓ .

داضَّ يُغُض بؤنىُْناِْ ُٓوإ بُضزَواّ  ُٓوَّ غُضوو نىضتُ وَآلًََو بىو زواّ باغًإ زَنُئ,
 ؟زَبني بعاْني نؤٕ َاؾِ ٓاؾطَت نُوت ونؤٕ خًَعإ غُضّ ُٖيسا

 ثُيسابىوِْ خًعإ
وايسويُ ( ثىختُّ ضاّ غُضاِْ َاضنًػعّ تًازا ُٓزلًؼ يُنتًَبِ )اقٌ ايعآًُ واملًهًُ اخلاقُ 

طىظاضف نطزوَ, ظؤضيـ ثايجؿت نطاوَتُ غُض نتابُنُّ َىضطإ )دلتُع ايكسيِ ( و ضاو بؤ نىُْناِْ 
ظاْاياِْ نُيُغُضوو ْاوَإ بطزوٕ ,ُٖضوَٖا بُ طؿتِ يُطٍُ بريؤنُّ )تًىضّ ثُضغُْسٕ ( تًَهِ 

َاو  –ػًُناِْ ثاف )َاضنؼ و ُٓزلًؼ (يُواُْ: )يًٓني زَنطزوَ , غُضَزلاَِ ُٖض َُٖىويإ َاضن
(واّ بؤ 19غتايني,بًًداْؤف ,دؤضز بؤيًتعض,.. (  يُطٍُ ظؤضبُّ ظاْا وؾُيًُغىؾُناِْ غُزَّ ) –

زَنٔ نُ ًَصووّ نؤٍَُ يُقؤْاغِ غُضَتايٌ بُبَِ خًعإ بىَ ,  يُ غُض نؤًُْتِ ثُيسابىوِْ خًعإ 
 ىوُْ ُْٖسيَهًإ تؤَاض زَنُئ و نُ ْىيُٓضايُتِ َُزضَغُيُنٔ : ضاّ دًا دًايإ ُٖبىَ,ُٖض بُمن

( : يُنتًَبُنُّ )سل االّ( واّ بؤ نىوَ نُ ٓاؾطَت بؤتُ ٖؤّ ثُيسابىوِْ خًعإ و  ) يؤٖإ باخؤظٔ
 ثايجؿتِيُ تىيصيُٓوَ نُيسا ُٖض يُطُىل ثُيسابىوَ ) ُٓويـ غُضَى خًعإ بىوَ, َىيهًُتًـ 

 ُ ًََصوويًُناِْ ٖريؤزؤتؼ وُْٖسّ خًًَِ يىْاِْ نُزَيني وابىيُٓ ( .نطزووتُ غُض ظاًْاضي

                                                 
31
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ؾطًَََطزّ بىوَ  -1: يُنتًبِ )اقٌ املسًُْ ( واّ بؤ نىوَ نُ نؤٍَُ يُغُضَتازا  )نؤٕ يسيؤى ( 
ِ نطزؤتُ غُض ثايجؿتيُ تىيصيُٓوَنُيسا -ًٓٓذا تاى ًََطزّ بُخؤوَ بًًٓىَ  -3ًٓٓذا ؾطَ شِْ  -2

 ًُ نؤُْنإ وابىيُٓ  .خًًَُ ٓىغرتاي
( : يُنتًبِ )ايعواز ايبسآًُ ( َُٖإ طؤضإ و ثُيسابىوِْ خًعإ يُ زايهُوَ بىوَو , )نؤٕ َانًٓني 

نُ يُؾُضزا  31شٕ ُٖيططتٔ ()شٕ ًَٖٓإ بُ ؾطِاْسٕ( – )اهصٗاج باخلطفُٓغًُنُؾِ زَطًَطيتُوَ بؤ 
 نُ َاُْوَبؤ بُ ًَٖعَ يُ نىاضنًَىَّ ٌَ زَغتًإ زَنُوت , ُٓوَف يُو ضِايُّ زاضوئ  َُٖيسَقىىلَ

َالَِْ و زََيَِ :نُْسئ ًَْط ؾُضِ يُ غُض ًًََُى زَناو يُ نؤتايسا بُ ًَٖعَنُ زَغتِ بُغُض زازَططَّ 
يُنأْ( ثًًَإ وابىو نُ ُتُوض,ُْٖسيَهِ تط )ُٖض غُض بُ ت32و  ُْوَّ بًَُٖع تط يُ داضإ ثُيسا زَنا 

بؤ نىوٕ نُباووى بىَ غُضَى خًَعإ  بُ ثًَهُواُّْ ُٓواُّْ غُضوو نُ  خًعإ ُْبىوَ ,بُالّ واّ
( ,   1860 -يُ نتًَبُنُّ )ايكاْىٕ ايكسيِ -)زايو( يإ زاْاوَ بُ غُضؤى خًَعإ ,يُواُْ :ٖٓطّ َني 

)غريظًِٓ( يـ زَيًت خًَعإ يُ ثًىيػتِ خًَاليُتِ ثُيسابىوَ, خًًًَـ زضوغت نطاوّ نؿتىنايُ 
َاضنػًعّ ْعيو زَبًَتُوَ ُٓطُض ُٓو ططمياُْيُ ضِاغت بًَت نُزَيًَت دىوتًاضّ نؤٕ ٓاؾطَت يُوَوَ يُ 

 بىويُٓ .
َُٖى ُٓواُْ و تىيَصيُٓوَناِْ )يىيؼ َىضطإ ( يُ ثىختُّ َُزضَغُّ َاضنػًعّ ُٓوَيُ : خًعإ 

نُثًاو  َىيهًُّ بهىى( يُوَ ٖاتىَ –َىيهًُّ بَُٓايُ  –يُزواّ ثُيسابىوِْ )َىيهًُّ خًٌَ 
نًرت ثًَِ قُبىوٍ ُْنطاوَ خؤؾُويػتُنُّ)ٓاؾطَت( ٖاوبُؾِ شياِْ يُ َىيهًُ يُاليُٕ نُغاِْ تط 

 نُ زََيَِ: بُناض بًٗٓطيت, وَيإ زَغتِ بُغُضزا بطرييت, ُٖضبا ضِاّ )غاَِ عبسايًُ ( ُْقٌ نُئ
غُضَتازا ُٖض تًُْا )...بُالّ طىضِاًَْهِ بًُٖعو قىٍ بُغُض غُضيعَّ دٓػِ زاٖات , نُضَْطُ يُ

ٓاضَظووّ ؾُٖىاِْ بًت و طؤضاو طُؾُّ نطز بؤ خؤؾُويػتًُنِ ثريؤظ (, بُو ؾًىَيُ ثًاو 
ٓاؾطَتًهِ زَططت و بُضَ بُضَ بُضَوتِ ًَصوويُنِ زووض و زضيص يُطٍُ نُْسئ ثطوغُّ ٓايؤظتط 

ِ تايبُت, نُبٓهًُٓنُّ خًعإ ثُيسابىو .., نُبطيتًُ يُشٕ و َريزو َٓايُنإ يُ نىاضنًَىَّ شياًَْه
يُغُض )َريات( )َىيهًُت( زاَُظضاوَ , زَتىاْني غُضَزلاّ بؤنىوُْنإ يُزوو تُوَضّ غُضَنِ 
نؤبهُيُٓوَ يُباضَّ ثُيسابىوٕ و ثًهًٗٓاِْ خًعإ, ُٖضزوونًإ وَى ٓايسيىيؤدًاّ َاززّ 

                                                 
( ؾطِاْسُْ بَِ ضَِظاَُْسّ خؤّ ,يُو ارتطفيإ دًايُ يُطٍُ بُزوونُوتٔ ,يُبُزوونُوتٔ ُٖضزوواليإ قائً بُآلّ يُ )بُٓوَ 31

 غُضزََُ بُ )إغتكاب( ْاوزَبطَّ .
 . 224م–اصٌ األْٛاع  -داضيع زاضوئ 32
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ٓػِ نُ َسضغُّ ؾطويس يُ ًإ وابىوَ:خًعإ يُ ثًؿرت ُْبىوَ : يُنًإ ثايُٓضّ د( ثًَ 33نالغًهِ )
ُٓوَّ تطيإ َسضغُّ َاضنػًعَُ نُيريَوَ ُْى ُٖض ثُيسابىوِْ خًعاِْ ثِ يًو زَزاتُوَ بُيهى 

ثىختُنُّ ُٓوَيُ ,ثُيسابىوِْ خًٌ وُْتُوَ وزَويُت و ْانؤنًُ نؤَُاليُتًُناًْـ ثَِ يًَو زَزاتُوَ
ثُيسابىوِْ َىيهًُت وَ ُٖويٌ زاوَ ِ يََاضنػًعّ ٖؤّ ثُيسابىوِْ زَزاتُ ثاٍ )ٓابىوضّ( و يُضِ

ىَّ ٓابىوضّ وَى ُٓزلًؼ قىْاغِ غُضَتايٌ نؤٍَُ زَناتُ غَِ تُ نىاض نًَناضطُضّ دٓػًؿِ غطيَ
ىَيُ زابُف زَنات و بُف و ٍُٖ و َُضدِ نؤَُاليُتِ يُغُض بٓهًُّٓ ثُيىَْسّ دٓػِ بُو ؾًَ

 = ايصٚاز االساد٣-اذتطاز٠ ( ,)از ايجٓا٢٥ايرببس١ٜ =ايصٚ,) *(ايطٛز ايٛسػ١ٝ = شٚاز مجاع٢زَيًت: )
باوى غاالضّ ,تاى ًََطزّ -زايو غاالضّ,ؾطَشِْ-يإ بُؾًَىَيُنِ ًَاْطَِوتط: ؾطَ ًََطزّ (,

زَيًت يُنتًبِ)اقٌ ايعآًُ..(بٓهًُٓ ٓابىوضيُنُف يُو باضَيُ ُٓزلًؼ زَغُآلتِ ٖاوبُف .  بؤ
,  يُغُض َرياتِ باوى بُدِ َاوَ ..يسابىوَو )... ُٓو خًعاُّْ نُ خؤّ يَُىيهًُتِ تايبُتِ ثُ

ُٖضوَٖا بُضاّ َاضنػًعّ يُغُئ و بُيِٓ نًؿُّ ُْقايًِ ثًاو يُتًَهٍُ بىوِْ ٓاؾطَتُناًْإ يُطٍُ 
ثًاوّ بًطاُْ ؾهطَّ زابُف نطزِْ ًٓـ ٖاتُ ٓاضاوَ , يُزواّ طؤضاْهاضيُنِ ًَصووٍ قىوٍ ًٓـ 

ًٓؿِ ْاوَاٍ بؤ ٓاؾطَت و و ِٓ زَضَوَف بؤ ثًاو يُو  زابُف نطا يًَُْىإ ثًاو شٕ, بُضنُوتِٓ
زابُؾهطزُْزا َاؾِ ٓاؾطَت نُوت , وَى ُٓزلًؼ زَيًت: )يُنُّ ْانؤنِ نًٓايُتِ يًَُصووزا 
واضيهُوت يُطٍُ طُؾُغُْسِْ ًَُالِْ شٕ و َريز  يُ شيَطغايُّ تاى َريزّ , وَيُنُّ 

.. ِٓ زّ  34ُغُض ٓاؾطَت يُ ْاو يُى خًَعاْسا (نُوغاُْوَف وا ُٖيهُوت يُطٍُ باال زَغتِ ثًاو ب
ًرت َٓاٍ بُْاوّ زايهِ ُْنطاو خطايُ غُض ضَِنُيُنِ باونِ ,باوى غاالضّ زَغتِ ثَِ نطز , ن

ؾاضغتاًُْتِ زايو نؤتايٌ ٖات و ْؤضَّ باوى زَغتِ ثِ نطز, يُو ناتًُوَ تا ًٓػتا ٓاؾطَت َاؾِ 
ُّ نُ باوى ضِؤىل بطدىاظّ ببًًَٓت و ٓاؾطَتًـ ثطؤيًتاضيا ,يُ نُوتىَ ,يُ ًَْى خًَعإ بىويتُ ُٓو ؾاْؤي

دُْطًَهِ بُضزَواّ زإ ,ناضَّ بؤ ُْزؤظضايتُوَ ,تا ُٓو ضِؤشّ بُ يُنذاضّ نًٓايُتِ ْآًًَََت و 
زَظطاّ خًَعإ خؤّ ُٖيسَوَؾًَتُوًََُالًَِْ زايو وباوى يُغُض زايو غاالضّ وباوى غاالضّ 

                                                 
 ُٖضنُْسَ ُْٖسيهًإ يُ ثًـ ) ؾطويس ( ُٖبىويُٓ بُالّ َسضغُ نُ بُْاوّ ُٓوَ - 33
ُ زايو ُٓطُض ٓاؾطَتإ ٓاوا بُ ووضزّ تًَبطُٕ نُ زايو غاالضّ ووَسؿًُت وؾطَ ًََطزّ ثًَهط وَبُغرتاوٕ ُٖضطًع  باؽ ي *

 ُتًُ ثًًَإ .غاالضّ ْانُٕ ,نىْهُ غىناي

34
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ُٓوَ ثىختُّ ضِاّ   و ُٖضنُغُ َطؤظ غاالضّ خؤٍ زَبَِ. ُّ يُ ْاو زَنَِْآًًَََت وُٖضزوو غًػت
 َاضنػًعّ وَازيُناُْ .

 ناضَغُضيُناِْ
و  ناِْ غُضَايُزاضّ غُضّ ُٖيساوطُؾُّ نطز,زياضَ زشبُوناضغُضّوشاَُْاضنػًعّ يُْاونًَؿُ

غىغًاٍ زميىنطات ,  –تًؤضاُْؾُ نُيُنىاضنًَىَّ غُضَايُ زاضّ باويإ ُٖبىو , يُوُْف ) يًرباٍ 
( يَُُٖىإ ظياتط َُغُيُّ َىيهًُت و َُغُيُّ ٓاؾطَتاُْ بُتايبُتِ , دا ُْى ُٖض زميىنطاتٌ و..

وُٖخلُيتًَُٓضّ زاْا , بُتايبُتِ  يُضووّ واقًعسا بُيهى يُضووّ تًىضيؿُوَ , وَبُ ناضَغُضّ ناتِ
بُيُبري بطزِْ ّ ٖاتىوَغُضَايُزاض ُٓو غُضبُغتًُ بؤ ٓاؾطَت يُشيَط غايُّ زميىنطاتِ

ُغًًُنُّ يُقُيُّ زاوَ, ثًًَإ وايُ ُٓوَ ظياتط باضططاًُْ بؤ ٓاؾطَتإ نُنُوغاُْوَّ ٓنًؿُ
نًٓايُتًؿِ زيَتُ غُض , بؤيُ َاضنػًعّ ُٖض وَى يُغُضووف زَضنُوت واّ بؤ نىوَ نُٓاؾطَت 

ضيَهِ ًَصوويِ ٓايؤظ, يُُٓزلاَِ ثطؤغُّ ٓابىوضّ قىوٍ نًؿُنُّ ثُيسا بىوَ, بطيتِ يُ يُنطزا
بُبطِياضيو يإ بُتؤَاضنطزِْ يُنػاٌْ  يُ )ثُيطَوّ سعبًَو ( يإ يُزَغتىضّ ووالتًَو يإ زضوغت 
نطزِْ )يُنًتِ ٓاؾطَتاًْو ( يإ ُٖض ضيهدطاويهِ ثًؿُيٌ بؤيإ ُٓو َُغُيُيُ ناضَغُض ْابًت , 

اضّ نؤَُيًَهِ نًٓساض بؤ بَِ نني ضظط صووّ بُغتُوَو تاؿُّ ًََنًَ ُٖضبؤيُ نًؿُنُّ بُنؤَُىلَ
ؿُيُ ناضَغُض ْابًت ,... دابابعاْني نؤٕ بُزضوغتِ ناضَغُض تُ زّ( ُٓو نًَ)نُؾىعًُت زا زيَ

يَتُوَ غُض ُٓغًِ َُغُيُنُ ,َازَّ يُطٍُ ثُيسابىوِْ خًعإ و زابُؾهطزِْ زووباضَ زَطُضِ ؟زَبًت
ابىوِْ َىيهًُتُوَ زَضزَنُوتٔ ,ُٓوا زَبًت ناض يًُْىإ ثًاو ٓاؾطَت نُُٓواُْف يُُٓزلاَِ ثُيس

بؤيُ يُؾىعًُت زا ُٖضوَى  ,ُٓو زَظطايُ ُٖيىؾًًٓتُوَ , بؤ ُٓوَّ زابُف نطزِْ ناض ًًَُْٓت
غُضَْر بسَ يُوَالَِ  ,خًعاًْـ ْآًَِ ..ياغا ْآًَِ  –زَويُت ْآًَِ  –َىيهًُت ْآًَِ 

ُٖضنًُنِ بًٓاز ْطاوّ غُض َىيهًُت بًت  َإ و َُْاِْ خًعإ يُؾىعًُتسا ُٓزلًؼ زَىل )...
( , ظياتط يُوَف زَيًت ُْى بُبطياض و بُ ويػت و ٓاضَظووّ ًُُٓ ْابًت بُيهى ُٓو 35ْآًًَت ()

ُٓوَ,يُبُض ُٓوَّ ثًَىيػت ْابًت , خُيهِ ُٖغت بُبُض ثطغًاضَتِ زَنُٕ زَظطاياُْ خؤيإ زَثىونًَ
ُٖضوَى يًٓني زَيًت :نؤٕ ًٓػتا زَبًٓني دَُاوَض ,خؤيإ ضِؤىل زَويُت وثؤيًؼ و ياغا زَبًٓٔ 

ْايُيني ثُالَاضّ ٓاؾطَت بسضَّ, نؤَُيطُّ ؾًىعًُت خؤيإ ُٓو  زووؾُضِنُض يًَو زَنُُْوَ يإ
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, َُٖىو ثًىيػتًُنِ شياًْـ يُشيط غايُّ ثًـ نُوتِٓ 36بُضثطغًاضَتُّ ٓاضاَِ ُٖيسَططٕ 
ُو ثطاْػًجُ زَشّ ) بُثًَِ تىاْا ًٓـ و بُثِ تُنًٓهِ زيَتُ زّ, ُٖضنُغِ ض ٓاؾطَت ض ثًاو ب

ًت و نؤَُيطايُنِ ًُٖٔ و , ًٓسّ نُؽ ثًىيػتِ بُ بُضثطغًاضيُتِ نُؽ ْاب37ثًىيػت وَضططتٔ (
تُزّ , ُٓو ثًىيػتًاُّْ َىيهًُت و خًعإ و زابُف نطزِْ ناضو يُنططتِٓ شٕ و ثًاو يََػؤطُض ز

ُضووّ خاغًُتُ بٓهًُٓيُنإ زَططيَتُوَ يَُُٖىو ؾتًهِ غُضظََني( يُْآًًَت ! وَى زَيني )بُٖ
نُوَ, ٓاؾطَتًـ زَبُٓوَ ٓازًََعازّ تُواو, زايو غُضبُخؤ زَبِ و َٓايُناًْإ غُضبُخؤ زَبِ ُضووي

 و َٓايُناًْإ بُْاو ُٓوإ زَنطيَُٓوَ .
يُى  بُو ؾًىَيُ ثايُّ ٓاؾطَت زَطُضيَتُوَ ؾىيِٓ غطوؾتِ خؤّ)زايو غاالضّ(, زواّ ُٓوٍَ بؤ 

)غىضَِ ًَصوويِ( يُزَغتِ زابىو, ُٖض ُٓوَؾُ  ظؤضبُّ ْىغُضامنإ يُ زوا تُقُاليإ باْطًؿُّ بؤ 
زَنُٕ ,زَبَِ ٓاطايإ يُوَ ُْبَِ خىزّ خاوَِْ ُٓو تًؤضَف غُضزََِ زايو غاالضّ بُ غُضزََِ 

 زضِْسايُتِ بُغتؤتُوَ .
 ططؾتُ نىؾٓسَناِْ َاضنػًعّ
اتُ بُعًُِ و غُملاْسٕ ًُْ, بُيهى تًُْا ُٖيػُْطاْسُْ ُٖض يَُُداىل نُزَئًَ طريوططؾتِ تًؤضّ و

 ُٓواُْ زَنني نُضِاغتُوخؤ يإ ْاضِاغتُوخؤ ثُيىَغتُ بُ بابُتُنَُإ . تًؤضّ, ًٓٓذا ظياتط بُالّ
ًَإ زوَطريو ططؾتُنإ زَنطيَُٓ زووبُف ,بُؾِ يُنًَُإ يُتًَطوآًِْ نًَؿُنُو بَُٓاناًُْتِ , 

 يُبؤ باؽ زَنُئ, بُطؿتِ تط يُبُؾِ يُنَُسا طريو ططؾُنإ نؤًُْتِ ناضَغُضيُناُْ,بطيتًُ يُ
ثًىيػتُ ظؤض بُنىضتِ ُٓزلاّ و ؾهػتُ ناِْ ؾهطّ َاضنػًعّ زَضخُئ ... بُو ؾًىَيُ بُؾِ يُنُّ 

 -زَغتِ ثِ زَنُئ نُبطيتًُ يُ ططؾتُ غُضَنًُناِْ ؾًػؿِ :
و ضووزاوَ ًَصوويُ تؤَاض بهُئ نُؾًػؿُّ َاضنػًعّ : يُغُضَتا زَبًت ُٓ ؾًػؿُّ َاضنػًعّ

بُتًهطايٌ ؾهػتِ ًَٖٓا ُْى وَى ُٓظَىوًْهِ نؤَُاليُتِ واقًعِ بُيهى وَى َسضغُّ ؾهطّ , 
َاْاّ ُٓوَيُ خُيهاِْ نُخ و َاضنػًعّ ْابَِ نًاِْ ؾُيػُؾُنُّ وَى ياغا بُ ) سذُ( بُناض 

)َازيُتِ دًٗإ بًًُٓنُّ  )تًؤضّ ظاًْاضيُنُّ (   ()ٓابىوضّ غًاغِ:بُؾُناِْ ض غَِبُُٖ ,بًَٗٓٔ
( .., بُالّ غُضَضاّ ُٓوَف ًَٖؿتا وَى ؾًػؿُ و ضيَباظيهِ نؤَُاليُتِ و نالغًهِ دَِ ّ ثُْسو 
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غىز وَضططتُٓ ىلَ ّ , ًُُٓف يُثُْسو غىز و بؤنىُْناِْ غُض َُغُيُنُّ خؤَإ ووت ويَص زَنُئ 
 نُ ثُيىَْسيساضَ بُ بابُتُنُ .

ريو ططؾتُناِْ َاضنػًعّ ُٖضنُْسَ يُظاْػتِ ْىَّ زا زَغتِ ثِ نطز ُْى يُقُيطاُْ غًاغًُنإ ط
بُتايبُتِ ظاْػتُناِْ طُضزووٕ و ُٖضوَٖا ؾًعيايٌ ْىّ, بُالّ ُٓوَّ ثُيىَْسّ بُ )نًؿُّ ٓاؾطَت( 

و  ُٓوا َاضنػًعّ يُضووّ زَغت ًْؿاِْ ًَصوويٌ نًؿُنُ خؤّ,وَ ُٖيَُ
يُقِ بؤنىوُْنُؾِ تًىضّ َُىْتُيُقُناِْ ؾهػتِ ًٖٓاوَ , وَى بًًُٓإ َىْتُٓغًِ)ثًىَضَنُّ(

ثُضَغُْسُْ, خاوَُْ غُضنًُناِْ )الَاضى( و )زاضوئ ( بىوٕ , بُضووِْ زَضنُوت نُ ُٓو تًؤضَ 
ُٖيُيُ و نؤتايِ بُزيطاغُتُناِْ ٖات, ًٓػتا )ُْٓساظَّ دًُٓنإ ( دًَِ ططتُوَ,نُ تًايسا )ؾىيِٓ 

بُضثطغُ يُ طؤضاْهاضيُناِْ ُٖض دؤضَ طًإ يُبُضيَو , زَضيـ نُوت ُٖض  طؤَىغؤّو ندني( يُْا
دؤضيو يُثؤيُناِْ شيإ ؾىيًََٓهِ دًِٓ تايبُتِ ُٖيُ يُنطوَؤغىّ , بُو ؾًىَيُ بِ زووزىل 
زَضنُوت نُ ٓازًََعاز نؤٕ ٖاتىوَ ُٖضوا بىوَ ًٖض طؤضاًْهِ دؤضّ بُغُضزا ْايُت)دطُ يُ 

باثريَ طُوضََإ ٓازََُ,ًٓػتا غُضزََِ تًؤضّ واَُْاوَ تىيَصيُٓوَّ ووضزّ ًِ(,طؤضاْهاضّ عُق
ُٓنازميِ زَنطَّ َادػتًَط وزنتؤضا يُغُض ُٓوَ زيَتُوَ ٓاخؤ ناتصًََط نُْس ٓازَّ زابُظيتُ غُض ظَوّ 

 َ,ُْوَناِْ بُغُض ظَوّ زا بآلوبىوُْو 38ؾاضّ غىنالْسّ ٖٓس يُ ح ٓازَّ بُمنىُْ: يُنُّ داض,ُٖض 

خ.ظ 4004زَىل شيإ يُ  ))يىؾط زَطريُْوَ, غُزَ خ.ظ 40 -35ُْٖسيو ًََصووّ زابُظيِٓ بؤ 
ّ بُياِْ 9خ.ظ غُعات 4004/ٓىنتىبُضّ/13زَغتِ ثًهطزووَ, ُٖضنِ )اليتؿىت(َ زَىل شيإ يُ 

ِ ح زَغتِ ثًهطز!!, ُٖضنِ )ٓاؾؤغُ( زََيَِ يُ ًَْىإ ضِؤشّ ُٖيِٓ زابُظيِٓ ح ٓازَّ وُٖيِٓ تؤؾاْ
 . ! 39غُعاتُ 4ضِؤش و 23غاٍ و  26غاٍ و 2200ْىح 

( قىْاغًِ َبَصوويسا تًجُضبىوَ... ًٓػتا ًٖض 5ضاو بؤنىْاُّْ نُ طىايُ نؤٍَُ بُ) ًٓٓذا ُٓو
بُيطُّ ظاْػتِ َُْاوَو ُٓو )َؿاعِ ايبسآٌ ,زايو غاالضّ ,بَِ زَويُت و بَِ ياغا يِ ...ٖتس( 

ىويُٓ يُقىاليٌ ًَصوو وَى زضِْسَ شياوٕ, بُالّ بُؾِ ظؤضّ ُٖض ُْبىوَ, ضاغتُ ُْٖسّ خُيو ُٖب
ؾاضغتاًُْتِ بُطىيَطَّ غُضزََِ خؤّ ُٖبىوَ , خًعاْساضيـ ُٖض ُٖبىوَ , ُٖض يُنىاض نًَىَّ 

(زَىل: يُ بٓاضّ ؾاخِ ًُٖااليُّ ُٖضَبُضظّ دٗإ زابُظيتُ  150م 3بطِواُْ )َعذِ زياْات وأغاطري ايعًًُُ..., ز 38                                                 
ابٔ ايهجري( ح ٓازَّ ضِؤشّ دىَعُ   -غُضظَوّ.بُالّ ٖٓطّ ؾىضغرت زَىل يُ غىنالْسّ ٖٓس زابُظّ , بُ ثًَِ )بسايُ وايٓٗايُ

 . زضوغت نطاوَ
 خإ املًو ستُد صدٜل سطٔ -  الٕ مما متظ إىل َعسفت٘ ساد١ اإلْطإيكط١ ايعذ بطواُْ: 39
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ضايُناِْ خؤيإ نُ نُتؤَاضَإ نطزٕ بُ ظؤضّ وا زَضزَنُوٕ نُ تًؤضَناًْإ يُزيطاغُت نطزِْ 
يإ ْاونُيُى بُضَزلاّ ًٖٓاوَ , نطزوياُْ بُ بؤنىًَْهِ طؿتِ  وصيهِ نؤَُاليُتِ يإ خًًًَتىيَ

شٕ ضؾاْسٕ  يإ ْعيو يُ شٕ ُٖيططتٔ (  – اهصاٗج اخلطفوزوايـ نطزووياُْ بُ نَُو وياغا, )
ُٓطُض يُو ناتِ ُٖبىوَ ًٓػتاف ُٖيُ , ُٓطُض غُضيعَّ دٓػِ و خؤضاى يُو غُضزََِ غُضَنِ 

غُضَايُزاضّ ُٖض غُضَنِ يُ , بؤيُ ظؤض يُظاْا ٖاوغُضزََاِْ بىوَ ًٓػتاف يُؾاضغتاًُْتِ َازّ 
ُٓوإ بُو بؤنىْاُْ قايٌ ُْبىوٕ ,ُٖتا تُتُوضيُناًْـ يُواُْ )ٖٓطّ َني(يُ نتًَبُنُّ بُْاوّ ) 

(ثِ وابىو خًعإ ُٖض ُٖبىوَ و يُباونُوَف زَغتِ ثِ نطزوَ و بِ ياغايٌ  1861 -قاْىوٕ ايكسيِ 
ىوَ, يُ خطاثرتئ زؤخِ ًََصوويًؿسا زَغُالت و َُضنُظيُت و ُٓخالم و و طُضَ الوشّ دٓػِ ُْب

ِ ُٖض ُٖبىَ, )ويػرتَاضى( يُنتًبُنُّ بُْاوّ )ًَصووّ ؾإ بُؾاِْ ثًَهُواُْناَْطؤظايُتِ 
تاضيذ ايعواز ايبسآِ (دىإ ضووِْ نطزؤتُوَ نُغٓىضّ دٓػِ )اجلٓؼ احلطاّ(  –ٖاوغُضّ غُضَتايٌ
يُف نح ُٓو غُضيعَ ,اوَتُوَ بؤ ُٓو قُزَغاُّْ نُ يُْاو خًعاْسا ثُيسا زَبٔطِِّ يُبُؾُضيُت طًَ

. بؤنىوُْناِْ َاضنػًعّ ويػتىيُتِ ثايجؿت بهاتُ غُض زيطاغُتُناِْ ظاْػتِ بؤيُى زَناتُوَ
َُبُغتِ غُضَنِ ,ُٓويـ تابًػُملًٓٔ نُ غُضزًََو ُٖبىوَ نؤٍَُ وَى زضِْسَ ًٖض ضيػاو 

ُْبىوَ , بُالّ ُٓو زَغت ُْنُوت نىوْهُ ُٓطُض غُضْر بسَيُٓ ضاّ )دؤٕ  ضيهُوتٔ و ضشميًهِ تًا
َايهني(يإ )غريظِ(يإ ُٖضيُنًإ نُ زَئًَ يُ ؾُضِ يإ يُ تَُُيىى يإ يُ )شٕ ُٖيططتٔ(يإ يُ 

جُيسا بىَ,باؾُ ؾُضَِنُ يًَُْىإ نًَى نَِ بىَ ؟َازاّ شٕ ضِؾًَٓطابًَت يُنَِ خًَعاْ ..سؤؾُويػتِ
ايُ ؟ ُٓوَف بُضووِْ َاْاّ بىوِْ نؤٍَُ نؤٍَُ وغٓىضو قُزَغُيُ ,َاْاّ ُٓوَيُ )نؤٍَُ ( ضؾًَٓط

)ذلطّ اجلٓػِ ( ُٖبىوَ, واتُ ياغاو ضيَػاف ُٖبىوَ , بؤيُ ُٓو  ,خًعاْساضّ ُٖبىوَ –ُٖبىوَ 
, 40زياضزاُْف ُٖبىَ ,يُ بُيطُْاَُناِْ غُضزََِ يؤْاًْـ ُٓو ضِاغتًاُْ بُ ضِووِْ بُ زّ زَنطَّ 

ًٓػتاف خؤؾُويػيت ُٖضُٖيُو ثُيسانُضّ خًعإ ًُْ بُتُْٗا, ُٓطُض زَئًَ زايو زَثُضغرتا يإ 
غُضَى ٖؤظ يإ يإ.. َُٖىو ُٓو وَغؿاُّْ )نؤَُيطاّ غُضَتايٌ( يُطٍُ ُٓو غُيبًاتاُْف خؤّ 

وَ ُٓطُض يُخؤيسا يًًَإ زَضزَنُوّ قُزَغُف ُٖبىوَ, واتُ ضشيَِ وؾاضغتاِْ ُٖبىوَ ,  ٓائ ُٖبى
بُوضزّ غُضْر بسَيُٓ ُٓو ْىوغًُّٓ )ز  نُاٍ َعٖط ( نُويػتىيُتِ بًػًًَُِٓ نُشياِْ غُضَتايٌ 

) ُٓوغا ؾتًَو ُْبىو ثًَِ بًني طىاغتُٓوَّ ٓاؾطَت بؤ َاىل :بِ ضشيَِ و نُؽ بُنُؽ ُْبىوَ زَيًت 

                                                 
 ( . 158ٍ تا 146َػأيُ اجلٓػًُ ٍ -بؤ ظياتط بُ ووضزّ بطِواُْ مجٗىضيُ اؾالتىٕ يُ )نتاب اخلاَؼ 40
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ُوَف بُزَغت ٓاؾطَت بىو َريز , الُّْ ناًَإ باؾرت بىايُ ُٓوَّ تطيإ زَنىوَ خعَُتِ ( )دًابىَْ
(, َُٖإ زَضُٓزلاّ بُزَغت زًََِٖٓ و خؤّ بُيطُّ ثًَهُواُّْ  غُملاْسُْنُيُتِ , ضاّ 41()

( وا باو بىو طىايُ غُضزًَََو 19ُْٓػطؤثىيىدًُنإ غُباضَت بُو َُغُيُيُ زَيني يُ غُزَّ )
ِ ؾطًَََطزّ ُٖبىوَ ... ٖتس , ُٖبىوَ نؤٍَُ بَِ ضشيَِ و يُزضِْسَ نىويُٓ , خًعإ ُْبىوَ و غًػتَُ

بُالّ َُٓطؤ تُواو طُيؿتىُْتُ ُٓو ُٓزلاَُّ نُ ضشيَِ و ياغا ُٖبىوَ َازاّ نؤَُيطايُى ُٖبىوبَِ 
. ُٓو ضايُ تُواو ضاغتُ ُٓطًٓا بؤنِ يُؾىيًََٓو َُْإ بًِٓ ٓاؾطَتًو  42 ْاوّ ٓازًََعاز بىو بًَت

ا َىؾُنريَ َاضنػًُناِْ ْؤيـ طىَاًْإ ثُيسا غُضَى خًعإ بًت ؟ بؤ ُٖضثًاو ؟ يُو َُغُيُيُز
نطزبىو ,ُٓوَتا )ناوتػهِ( زَيًَت خًَعإ ُٖض ُٖبىوَ بُالّ غُضزًََو خًٌَ ظؤض ثريؤظ بىوَ 

 ,َٓايُناِْ يُدًاتِ زايو و باونِ بُْاوّ عُؾريَتِ ٍُٖ زَزضا ,ُٓوَف ضاغتُ بُالّ ُْى بُطؿتِ 
ـ يُزوايسا بُضووِْ يضوايُ , ُٖضوَٖا ؾطؤيسًٓػتاف يُ ُْٖسّ ؾىيَِٓ خًًَُنِ ثُضغت ُٖ

ُٓوَّ : تزَيًَيُوَ , ظياتطيـ 43طُضاوَتُوَ غُض ضاّ بىوِْ خًعإ و ضَخُّٓ يُوَّ ثًؿُوَ ططتُوَ
( بُض بالوَّ يُنؤَُيُناِْ بغا١( ُٖيُ ُٓويـ ُٓو )  ف٘عٟ اجلِطٚٞضاغتِ بًَت يُى دؤض )

تطيـ ضؤغؤف زََيًَت خًَعإ ُٖض ُٖبىَ وبطيتًؿُ يُ  يُ ؾُيًُغىؾُ عُملاًُْناِْ .ًَٓػتاَإ زَبًٓني
 . 44نؤٕ تطئ نؤَُيطُّ غطوؾتِ

يُ ْىغًُٓ نؤُْناِْ ًَػطّ )بُ ًُٖؤططاؾِ ْىغطاوَ( باؽ يُ ٖؤّ ُٖيهىوٕ والؾاوّ ًٌْ زَناو  
(ّ  ٖاوغُضَنُّ بُ بري زيَتُوَ اوظوضيؼ( َطزِْ )ًعيؼٖاتىَ : ٖؤيُنُّ ُٓوَيُ ُٖض داضَى )ًٓ

يُ غُض يًَىاضّ ًٌْ زَططيَِ ٓاوا زَبتُ الؾاو , ُٓوَف بُ ضِووِْ زَضّ زَخا نُ يُو   ُٓوَْسَ
قىوآليًُّ ًََصوو خًَعإ بُو غًػتَُُّ ًٓػتا ُٖبىَ, يُ غُضزََِ نؤِْ يؤْاًْـ باؽ يُ خًَعإ و 

ُوَ بَِ , ًٖض ؾاضغتاًُْى ْازؤظي 45يُ الواظّ ٓاؾطَت يُ تىاْاو بُضطُّ زَنا بُ بُضاوضز يُطٍُ ثًاو
 خًَعإ.

                                                 
 ًَُُٓ يُغُضئ.بريو ضا ظاْػتًُ ْىيَهاِْ ز نُاٍ ظؤض طؤضِاوَ بُو ضِووناضَّ وا   8ٍ  ًَصووّ ٓاؾطَت – د . كٌاي ًظٔس - 41
 )ايطٝاض١ بدٕٚ دٚي١ ( . يُبابُتِ)َكد١َ ف٢ اْرٚثؤيٛدٝا االدتُاع١ٝ(  42

43
 . 195م ْعس١ٜ ادتٓط١ٝ  

 36فٟ اهعقد اإلجتٌاعٟ ظ 44
 155مجٗىضيُ اؾالتىٕ م :بطِواُْ 45
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غُباضَت بُو بؤنىوُّْ طىايُ ٓاؾطَت يُ غُضزًََو نُْس ًََطزيَهِ ُٖبىوَ وَى ز . نُاٍ َعٖط   
غُباضَت بُ ظآًًْإ نُٓاؾطَت ُٖض يُ  9,نُنِ ُٖضيُ ٍ 8بُ )ُٖويَهاِْ ثًاو ( ْاوّ بطزووَ يُ ٍ

بٓىغِ نُثًاوإ تىخىًْإ خؤوَ َٓساىل ْابًَت زَيًَت )يَُُزا خًَطّ ُٓو ٓاؾطَتُ ْاؾطيٓاُْ 
ْانًَتُ ُٓقًِ َازاّ دىاِْ  نُؽُْنُوتىوٕ  بُوَوَ ظاًْإ نُ بُبَِ ثًاو ويُ خؤضِا َٓسايًإ ْابًَت(, 

و ْاؾريِْ ُٖبىو بًَت بتىاْطيت نُْس ًََطزيَو يُغُض يُى ٓاؾطتسا زاوَضيَتُوَ, ُٓوَّ ظؤض دًَِ 
ّ يُ ُٓزلاَِ بُزوازانىوِْ غُملاْسوويُتِ خؤ ظ(1945-1866)غُضزلُ ُٖض يُ نتًَبُنُّ َؤضطإ

نؤٕ؟ َؤضطإ زَىلَ يُْاو ظؤضبُّ نؤَُيطا ..نُ ؾطَ ًََطزّ وغًػتَُِ بَِ خًَعاِْ بىوِْ ُْبىَ 
طُضِاوّ ُٓو ووؾاُّْ وَى  46نؤُْناِْ ٖٓسيُ َُٓطيهًُنإ وبُضيتاِْ و ٓاضّ ٓاغًايِ وظؤضّ تط 

ُٓوَ باؾرتئ  ًَُُٓف زَيًَنيظؤض يًَو ْعيو بىويُٓ,  :باوى وزايو وبطا وخىؾو وَى يُى بىويُٓ يإ
بَُيطُيُ نُ غًػتَُِ خًَعاِْ وٖاوغُضّ ضِيَهدطاو ُٖبىَ ثًَـ ُٓوَّ ُٓو ًًَُتاُْ يًَو دًا ببُٓوَ 

 بؤيُ ُٓو ْاواُْ)باوى وبطا و..(وا يًَو ْعيهٔ ,... ُٓوَ يُباضَّ نؤَُىل غُضَتايٌ .
ُوَ ظؤض ضِووُْ تُْٗا بُؾًَو يُ بُؾُضيُت بُو قؤْاغُزا .. ٓ ُٖضنِ َُغُيُّ بُْسايُتِ يُ 
ظؤض ًًًَُتإ) غَِ  ,,طُضنِ زَضَبُطايُتِ ظؤض بُضؾطاوإ بىو  ُٖتا ًٓػتاف ُٖض َاوَ  جُضيُٓتًَ

نىاض يُنِ زًْا( بُ بَِ ُٓوَّ قؤْاغِ غُضَايُزاضّ ببًٓٔ وَى خؤيإ زَيني  طُيؿتىُْ 
ؤيُ ُٓو ثايجؿت و ْانؤنني يُطٍُ يُى( ب -ًتِاقظاتٞوّ ))غىغًايؿت و ؾىعِ (... ُٓواُْ َُٖى

ياُْف نُ طىايُ ؾًىعًُتًهِ تطَإ بؤ زيََِٓ مباُْوَّ يإ َُْاُْوَّ ُٓوَ زَضُْنىو ُٓغتىْطُ ًَصوو
( ّ ووتُناِْ خؤيإ :يُاليُى ظؤض زانؤنِ يُ غُض َازيايُتِ ًََصوو ًتِاقظٞ,ُٖض بؤمنىُْ وَى )

ظاْني عُقٌ نُْس ضؤىل ُٖيُ يُغُض ٓازًََعاز ضووزاوَ ًَصوويُنإ ,نُنِ زَنُٕ, َُٖىواليُنُإ زَ
)يًٓني( ظؤض بُبِ زووزىل زاِْ بُوَ ْا نُ )عكٌ( َازّ ضووت ًُْ, بُيهى خاغًُتِ )الَازّ( 

(, نُواتُ َازيُتِ ًَصووّ 48زووباضَّ ُٓو ضايُّ نطزؤتُوَ) ظاْاياِْ غؤؾًُتِ ثًَؿىف, 47ُٖيُ
االَازّ( بُؾساضّ يُزضوغت نطزِْ نطز , ُٖض يُباضَّ ًَصووَوَ زيػإ  يريَزا نُوت ,َازاّ )

                                                 
ٓػب واملكاٖطَ( يُ غاىل َؤضطإ يًػتًَهِ زووضو زضيَصّ يُ َُٖىو ًًَُتاِْ دٗإ نؤنطزَوَ يُ نتًَبًَو بُ ْاوّ )اْػام اي 46

 بآلوّ نطزَوَ . 1871
 زؾاتط ؾًػؿًُ  –يًٓني  47
-131مجاعٞ ًّ اضاترٝ اهط٘فٚتٚٞ ، تعسٙب:فؤاد ًسعٟ ٗبدزاهدّٙ اهطباعٟ..ظ-ًادٙٞ اهدٙاهٚلتٚلٚٞ :بؤ ظياتط بطِواُْ - 48
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)يًٓني( و)َاو( ونُْس ظاْاّ تط نُ ثػجؤضّ ُٓو بابُتُف ْني وَى )باؾًىف( )ٓايٓؿائ( )زيتاّ( 
)اوْػت تطويًٓت( )بٓستى نطؤنُ ( )نىيٓذىوز( بُوَ ضاظّ ُْبىوٕ نُ )ناضنُضّ ٓابىوضّ ( ثايُٓضّ 

هى تؤَاضيإ نطزووَ نُ )طُالٕ خاوَِْ ًَصووّ خؤيأْ (,ُٓوَف ثًَهُواُّْ نؤٍَُ بًت, بُي
نطؤنِ َاضنػًُتُ نُ ثًَِ وايُ ٓابىضّ بعويَُٓضّ طُؾُّ نؤَُيُ , زيػإ ثُيسابىوِْ بعوتُٓوَ 

نىْهُ بُ ًْؿتُاًُْناِْ و زإ ْإ بُو نًؿُيُ وَى )ثايُّ يُنَُِ ْانؤنِ ( زيػإ ُٖضؾهػتُ)
طخاُْنُ ُٖضزَبًت ٓابىوضّ بًت و ُٓو ْانؤنًُف يُثايُّ يُنُّ ُٖض زَبًت شيَثًَِ َاضنػًُت 

بُو ؾًىَيُ نًاِْ َاضنػًعّ ,ْانؤنِ دًٓايُتِ بًت وَى يُ َاُْؾًػتُنُ ّ ؾًىعِ ٖاتىَ(
يُيُنُّ نًجُّ بُزَغت ناضّ تطغٓاى وا بُضيَىَيُ ُٖتا يُنذاضّ نُوت, ُٖض يُ يُنُّ بُياِْ 

ُٓزلًِ ( ْىغطاوَ نُ:)ًَصوو تا َُٓطؤ بطيتًُ يًَُصووّ ْانىنِ نًُٓنإ  –ؾىعِ يُاليُٕ )َاضنؼ 
(, زيػإ ُٓزلًؼ ُٖض ظوو زَغهاضّ نطزو )َؿاعِ ايبسآِ ( ىل ٓاويَط نطز, نىْهُ )نًِٓ دًا 
دًا( يُو ناتِ ُْبىوَ , ًٓٓذا وَى يُغُضووف بامسإ نطز يَُُغُيُّ بعووتُٓوَ ًْؿتُاًُْنإ 

طزوو ْانؤنِ نًٓايُتًـ ُْبىو, بُو ؾًىَيُ بُزَغتهاضيُوَ طُيؿتُ ُٓو تِ ًَصوويإ زضوغت ن
ضوآًُّْ بًًَٔ )طُالٕ ًَصووّ خؤيإ زضوغت زَنُٕ ( ُٓوَ يُ دُوُٖضزا دًاواظيُنِ طُوضَّ يُطٍُ 

 )زيهتاتؤضّ بطويًتاضيا ( زَٖات نؤنِ نًٓايُتًُّ نُنؤتايُنُّ بَُاْؿًػتُنُ ُٖيُ, واتُ ُٓو ْا
و ,بؤيُ ُٓو ؾىعًُتُّ نُتًايسا طىايُ َُٖىو نًَؿُيُى ناضغُض نطاوَ , ناوَضَِّ بىوٕ زَضُْنىوا

ووت ويص يُغُض َُبسَُٓناِْ  ِٓ زّ يُزيهتاتؤضّ ثطؤيًتاضياوَ بُضُّٖ بًت ُْظؤى زَضنىو,
زابُظيىَ بؤ ًََصووّ  بُؽ ,ًٓػتا ُٓو باغاُْ يُ خاُّْ ظاْػتِ وؾُيػُؾِوظّ َؾىعًُت بىوَ ؾُض

 . ؾًػُؾُ
 طريو ططؾتُناِْ يُناضَغُضيسا

نًؿُّ ٓاؾطَت -2خًعإ ُٖضُٖبىوَ ُٖض زًًََٓت  -1 :يُوَو ثًـ بؤَإ زَضنُوت نُ 
ؾًىعًُت  -4نإ ُضاغتُوخؤ ْاطُضيتُوَ بؤنًؿُ ٓابىضي -3تُْٗابُؾًو ًُْ يُْانؤنِ نًٓايُتِ 

زَضزَنُوّ وَى قىْاغًهِ سُمتِ يُثًـ نؤٍَُ ًُْ,.. بؤيُ يًَطَزا ؾتًهِ ظؤض ططْط 
ًُ زَضَاُْنُّ ظؤض غطوؾت ,نُتُؾدًػِ نًَؿُّ ٓاؾطَت يُ)ثعيؿهايُتِ َاضنػًعّ ( ُْزؤظاضيُوَ 

 .غُضَضاّ ُٓوَف ًَُُٓ ُٖض يُطُيًا ثًازَننيبُُٖيُ بؤ زاْطيت,



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 28 

بعاْني ُٓو  بايُبُضُٓوَّ َاضنػًعّ ناضَغُضيُناِْ ٓاؾطَت يُٖاتُٓزّ  ؾىعًُت زَزؤظيتُوَ,  
 وَ بطيتِ بىو يُ نُْس طريوططؾت ؤتايِ غُزَّ بًػتُّ واّ بُغُض ٖات ُٓ)ؾىعًُتُّ( يُ ن

زياضَ واقع ؟يإ ُٖض خُيايًهِ َُسايُ ؟وثطؤظُيُى بىو نؤَُيطُ داضيَهِ تط ثًَىيػتِ ثَِ زَبًَت
ها منىُْو )ػطبُ ايعٌُ ( يُنالّ نطزَوَ بُالّ َُساٍ و ًٖض زووزيًُى َُْا, ُٓطًٓا بُمنىُْ يُووالتًَ

نطزًَْهِ غُضنُوتىَإ زَبًِٓ , ُٓوَيإ ُٖتا َاضنًػُُٖضَتؤخُناًْـ طُيؿتىوُْ قُْاعُتِ ثًازَ
يُوَ ًٖؿتا ووضزبىوُْوَ  بُضاوضزّ  بىيَتـ ,بؤيُ يُ غُض ُْٖسَّ ّ  تًىضتُواو, بُالّ ضَْطُ يُضوو

 بُؾِ ُٖيىَغتُ زَنُئ نُ ثُيىَْسّ بُ ناضَغُضّ نًَؿُّ ٓاؾطَت ُٖيُ .
 :ُ خؤ بُخؤ يُطٍُ بُؾُناِْ تطّ ؾًػؿُّ َاضنػًعّؾىعًُت ْانؤن   
, تًُْا زوومنىوُّْ بُنىضتِ زَخُيُٓ ضوو, ُٓطُض بُغُضَزلُوَ يًًَإ ُٓو بابُتُ ظؤض زووضو زضيَصَ     

ُوَ زَبًٓني ُٓو ؾىعًُتُ ُّٖ يُْاوَخؤ خؤبُخؤ ْانؤنُو ُّٖ يُطٍُ بُؾُناِْ تطّ ؾًػؿُّ ٓووضز بً
ىَّ خؤّ وبُ ثًَِ ؾًػُؾُّ َاضنػًعّ خؤّ بُؾُناِْ تطّ وا ُٖوٍ اضنًََاضنًػعّ ,بؤيُ ُٖض يُنى

 زَزَئ بابُتُنُ بُيُنرت ناضَغُضزَنُئ : 
ُٓوَ ْانؤنُ  ,ْاًََينَ  يُؾىعًُت نًٓايُتُِٖيبُتُ    ناضَْىوغِ ْانؤنِ نًٓايُتِ يُؾًىعًُتسا

 يُنًتِ)طونِ زيايًهتًهُ (, وَى يًٓني زَيًت ُٓو ياغايُن49زيايًهتًو )يُطٍُ ياغاّ بُٓضَتِ 
ْانؤنِ اليُُْناِْ زش بُيُى ( , نُ نني َُْا ْانؤنِ نًٓايُتًـ ْآًَََِ ,ُٓوَ يُاليُى وَ 

 –يُاليُنِ تطَوَ ُٖض بُمجهِ يُطٍُ ثُيسابىوِْ َاضنػًعّ ُٓو ثطغًاضَف يُطٍُ ٖاتىوَ: زَيني 
ايُتِ ًًَُْٓت ؟ زياضَ وَى باؾُ خؤ ًَصوو ضاْاوَغتِ ؟ ُّٓ بُنِ زَدىيًت ُٓطُض ْانؤنِ نًٓ

)َازيُ زيايًهتًو ( وَالَِ زاوَتُوَ زَيًت ُٓو ناتِ ْانؤنِ نؤٍَُ يُطٍُ غطوؾت زَغت ثِ 
ت و زَنات , ُٖضنُْسَ ُٓو وَالَُ يُطٍُ )َاْؿًَػتُنُّ ؾًىعًُت ( وظؤضبُّ بَُٓاناِْ ؾًىعًُ

بًًداْؤف,غتايني ,تطؤتػهِ.. )َاضنؼ ,ُٓزلًؼ, يًٓني,َاو,ثؤيًتعَض,بريو ضِاّ غُضاِْ َاضنػًُت 
بُ دًايِ ًٓٓتُاياًْؿُوَ( ْانؤنُ , غُضَضاّ ُٓوَف ُٓو وَالَُ زَيإ ثطغًاضّ تطّ ْىّ زضوغت 
زَنات ,باُٖضيُنًَو يُو ثطغًاضاُْ ُٖيبصيطئ نُ يَُُٖىإ ٓاغاْرت بًت وبُزوايسا بهني : ُٖضنُْسَ 

ًـ ُٓو ناضنُضَ ُٖض ُٖبىوَ , واتُ نؤٍَُ ُٓو وَالَُ الواظَ نىْهُ ثًؿرتيـ واتُ ثًَـ ؾًىعًُت
يٌَُ َالِْ بىويُٓ يُطٍُ غطوؾت ,بُالّ خؤ ُٓو ناضنُضَ ْابًَتُ ثايُٓضبُ ثًَِ تُضاظوَ يؤشيهًُناِْ 

                                                 
 تِ وًَُالًَِْ زشَنإياغاّ بُٓضَتِ َاضنػًعّ بطيتًُ يُ ياغاّ يُنَُِ زيايهتًو نُ بطيتًُ يُ )يُنًَ 49
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َاضنػًعّ خؤيإ , نىْهُ زَضَنِ يُ , يُضواْطُّ َاضنػًعّ بًَذطُ يُ ناضطُضَ ْاوَنًُنإ ُٓوّ 
هًؿِ ىل ببىضئ ُٓوَ يُاليُنِ تطيـ ُٓو ُيِ و تًىضّ (نًََُخؤ ُٓطُض )بُ ططمياْ وئ ( ,تط )غاُْ

ْانؤنًُ َُضدُناِْ زيايًهتًو ُٖيٓاططّ, نُيُنًَهًإ ُٓوَيُ )ُٖضزووالّ ْانؤى َُضدٔ بؤَاِْ 
 ِيُنرت(, ضاغتُ غطوؾت َُضدُ بؤَاِْ نؤٍَُ بُالّ ثًهُواُْنُّ  ضاغت ًُْ .ُٖضنُْسَ )َاوتػ

بِ )ُْٓتِ زوٖطْط ( ( و ُٓزلًػًـ يُنتًَح٘ي اهتِاقض -ِبِ )يَُُض ْانؤنتىْو ( يُنتًَ
ظًََُّٓ تًىضّ بؤ ُٓو َُغُيُيُ خؤف بهُٕ و ُٖضيُنُ بُدًا يُزوويُى .  –ُٖويًإ زاوَ 

وَُٓزلًؼ يُضَوَتِ ضاظُّ ْانؤنِ ًْىإ  –َطزٕ بِ شيإ ًُْو شياًْـ بِ َطزٕ ًُْ  –ووتىياُْ 
يُ خىزيُنإ( اَُٖإ ُٖيُّ )ًَػ ُنرت ْابٔ ,ُٓوََِّ ي)خاى و ُْبات ( زَيًَت ُٖضزووال ب

تًًَهُوتبىٕ , )نإ ثؤٍ غاضتُض( يـ ُٖيُنُّ ْىَّ نطزَوَ ناتِ يُنتًبِ )ايىدىز وايعسّ( زَيًت 
)بِ دًٗإ نُؽ ْاشّ ثِ بُؾُضيـ دًٗإ ْابًت ( , ضاغتًُنُّ واًُْ, دًٗإ بِ ٓازًََعاز 

بُالّ يإ زَبًت , ُٖضوَى غطوؾت بِ نؤٍَُ زَبًت ,زَبًت, خاى بِ ُْبات زَبًَت, َطزوو بِ ش
, بُوؾًىَيُ  ُٓو وَآلَُّ زيايهتًو وُٓزلًؼ وَاو ْابًَتُ ثُيىَْسّ زيايًهتًو,  ثًهُواُْناًْإ 

غطوؾت ُٖضوا  و ُٓطُض بُغُض ُٓو نؤغجُ طُوضَف باظَاْسا , خؤْاؾًت ُٓو ْانؤنًُّ ًْىإ نؤٍَُ
ثؤيتًعو يُ)اقىٍ املاضنػًُ ( يُضَوتِ ضاظُّ غُضَزلاَِ  ناضَغُضّ نِ يُ؟ دىضز –مبًًََٓت 

ناضَغُضّ ْانؤنًُنإ زَيًت:  اليُ ظايُنُ يُنؤتايسا اليُنُّ تط قىت زَزات ُٖضوَى ثطؤيًتاضيا 
طدىاظّ قىوت زَزات, دا ًٓػتا ٓايا نؤٍَُ غطوؾت قىت زَزا يإ غطوؾت نؤٍَُ قىوت زَزا ؟ ب

ًُ بؤ ؾًػؿُّ َاضنػًعّ, بُضَو َُساىل وَالَت ؾِ نؤيُضِيَُض تىزياضَ ُٖضاليُنِ ُٖيبصيطّ ٖ
زَبات ثطغًاضيـ ظياز زَبًت ..., بُو ؾًىَيُ ُْى يُ واقعُنُّ ُٖضبُ تًىضيُنُّ وَالَِ ًُْ, 

ظياتط ُٖض ناتِ وَالًَهِ الواظيـ زَغت زَنُويت و ُٖضزََازَغت ضووبُضووّ ثطغًاضّ ْىّ 
 . زَبًَت

ِ بٓهًُٓيٌ يُ ؾًػُؾُّ َاضنػًعّ ( زَزؤظيتُوَ نُ بُنُْس ُٖض بَُُٖإ ؾًَىَ ) ْانؤن 
ثطغًاضيَهِ نىضتِ َاضنػًاُْ خؤيإ بُو ؾًىٍَ ثًَؿىو زووناضّ نؤيُ ضَِّ زَبًَت,نُواتُ وَآلَِ 

 –ضِاغتُقًُّٓ ثطغًاضَنُّ ثًَؿىو   ْانؤنِ ًْىإ نؤٍَُ و غطوؾتِ ًُْ,يُؾًىعًُت )ثايُٓضَنُ 
زضاوَ وَالًََهِ تط ٓاَازَبهطَّ يُ ضِيَِ ُٓو بُؾُّ ُٖضَ بُ ًَٖعَ يُ ذلطنُنُ(  ْاوَنًُ ,تُقُال 

َاضنػًُت وبُ شيَط خاِْ ؾًػؿُّ َاضنػًعّ ُٖشَاض زَنطيَت, با غُضَْر بسَئ :ًٖعّ بُضُّٖ 
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ًَُٖٓض  يُ َاضنػًُتسا بٓهًُٓيُ )واتُ ْاوَضؤنُ( و ثُيىَْسّ بُضُّٖ ًٖٓاًْـ )ؾًىَيُ ( , ًٖعّ 
دىالٕ زايُ , دىالُْوَّ ًٖعّ بُضُّٖ ًٖٓاِْ يُض ْانؤنًُنِ ْاوَنِ زضوغت بُضُّٖ ًٖٓإ يُ

يًًُٓٓ ( وَآلَِ زاوَتُوَ ,يُزواّ ًٖٓإ و  –زَبًت؟ يُوَالّ زا غُيطّ نتًَبِ )اغؼ َاضنػًُ 
بطزًْهِ ظؤض زَيًت بُٖؤّ ْانؤنِ ًْىإ ٓازًََعاز ٓاَطاظّ بُضُّٖ ًٖٓإ .. ,بُالّ ُٖض ظؤض 

ووض يُو بابُتُف  ظاْاياِْ ؾًعيايـ يًَِ بُ زَْط ٖاتىوٕ وَى )ايٓؿتائ( زَيًت ٓاؾهطايُ ُٖتاز
)ٓاَطاظ ( ظازَّ ناالنِ ٓازًََعازَ,يُٓاغتِ َطؤظ ًُْ , بؤيُ يُ و ْانؤنًُ ؾاْؤطُضيُ ٓاَطاظَنُ ض 

 ظاز ُٓغًِ ًُْ , زَوضّ ًُْ و ٓازًََعازَنُ بٓهًُٓيُ ..,. واتُ ْانؤنِ ًَْىإ ٓاَطاظو ٓازََِ
 يريَزا زوو ُٓزلاَِ ططْطُإ بُضزَغت زَنُويت .

ٓازًََعاز خؤّ ثايُٓضو زضوغت نُضّ ًَصوو وثًؿهُوتِٓ خؤيُتِ ُْى ًٖعّ بُضُّٖ ًُٖٓض  -1
 يإ غطوؾت يإ ُٖضناضنُضيَهِ تطّ ٓابىوضّ يإ دٓػِ يإ ... 

ط ثُيىَْسّ ٓازًََعاز بُغطوؾت و ًٖعّ بُضُّٖ ًُٖٓض و غُضدُّ زضوغت نطاوَناِْ ت -2
ثُيىَْسيُنِ ْانؤنِ ًُْ ,ًٓٓذا يُُٖضزوونًإ بؤَإ زَضزَنًت نُياغاناِْ ؾًىعًُت 

ٓابُو  ْانؤنٔ يُطٍُ بُؾُناِْ تطّ َاضنػًعّ و ُٖضَُٖىوؾًإ ْانؤنٔ يُطٍُ واقًعسا,
سابهني يُؾًىعًُتسا ياغاناِْ َاضنػًعّ ظوضبُّ ُٖضَ ظؤضّ تًَو ْانُتُوَ ؾًىَيُ ُٓطُض ثًَ

. 

 ًُت زآاؾطَت يُؾًىع
ؾاضّ ظاْايإ  و  –يؿتًُٓ قُْاعُت نُؾًىعًُت ُٖضوَى )زووضطُّ ثؤتىثًا َُُٖىو اليُى ط
يُو زوضطُ خُيايًُف ؾىيَِٓ  بُالّ بابعاْني -..( ؾًىَ خُيايًَهُ طُآليُ نطا  ًدِٙٞ اهفاعوٞ

 ٓاؾطَت نؤٕ زَبًت ؟ دٗاْبًُٓ َاضنػًًُطُوضَناًْـ باوَضيإ وايُ دًاواظّ ُٖيُ يًُْىإ
ٓاؾطَت و ثًاويُ بىاضَناِْ نؤَُاليُتِ,َُزَِْ بايىيىدِ .. ُٖتا زَضوًْـ , ؾًىعًُتًـ 
غًػتًَُهِ نؤَُاليُتًُ تُْٗا نًؿُناِْ ظازَّ نؤَُاليُتِ ثِ ناضَغُض زَنطيت, ُٓزّ نؤٕ 
ناضَّ دًاواظّ بايىيىدِ يُناِْ زَنات ؟ نؤٕ ناضَّ دًاواظّ ًْىإ دىإ و ْاؾريئ زَنُٕ 

.؟ بابًًَني بُ )دازوو( َُٖىو ناضَغُضيُى نطا ,باؾُ نؤٕ ناضَغُضّ ُٓو َُيًُّ ؟نؤٕ نؤٕ.
ؤنِ يُثًٓاوّ ٓازًََعاز زَنُٕ نُ ٓاؾطَتًهِ دىإ باظاضّ طُضّ تطَ يُيُنِ ْاؾريئ؟ ٓايا ْان

ٓاؾطَت يًَُصووزا ( تىوؾِ ُٓو ْانؤنًُ بىوَ )نُاٍ َعٖط ( يُنتًَبِ ضووْازات ؟ خؤ )ز
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باظَيُ و نُنِ زإ بُو َُيًُ زًََِٖٓ , بؤ وَالّ باُْضيتًَهِ نؤِْ بابًًُناْتإ اليُْططّ ُٓو ضيَ
ْىاٍ ايػعساوّ ( خؤؾِ ُْقًِ نطزووَ ,بؤ َُٖىو ُٓواُْف  نُ )زنتؤضَ( 50بؤُْقٌ نُئ )

نُزاواّ ٖاتُٓ زَضَوَّ ٓاؾطَت وَى ثًاو زَنُٕ بُغُضبُغتِ َىتًُم بريّ ىل بهُُْوَو ثًَهِ 
نُُٖضنهًَو يُشياِْ زا  –زياضَ ُْضيتًَو ُٖبىوَ يُْاويإ  –ِ ُٓزلاَُنُّ بسَٕ ببُغنت و غُضزل

زَبىايُ بهًَتُ يُنَِ يُثُضغتطا و ناوَضَّ ّ ثًاويَهِ بهطزبايُو يُطُىل ضابىاضزايُ ..., بُالّ 
نؤٕ ُٓو ُٓضنُ ٓايًُٓ بُضيَىَزَنىو؟ نُططْطًؿُ بؤًُُٓ, يًَطَزا نهُ دىاُْناِْ بُخًَطايٌ و بِ 
زاونُوتٔ زوغتًإ بؤ ثُيسا زَبىو, نُنِ ْاؾرييُٓنإ بُغاٍ زَبىايُ ناوَضيًَإ بهطزبايُ 
,ُٓوَيُ غُضَزلاَُنُّ, بُالّ بُزاخُوَ ُٖضْىغُضيَو ُٖيسَغتِ و ُٖضزَْىوغِ بِ َُغٔىيًُت 

ْاثطغِ ٓاخؤ يُغُضبُغتِ دٓػِ َىتًُقسا نَِ بُضثطغًاضَ يُضيَو خػتِٓ و ناضَغُضّ ُٓو  –
, بُ تايبُتِ نًؿُّ ؾُضاْطًعّ ٓازًََعازّ الغاض , بُ تايبُتِ يُ ؾًىعًُت خؤ نًؿاُْ

سهىَُت و ياغاًُْ  يُناتًها ٓازًََعاز خؤؾِ ًُٓهاًْات و غطوؾت و تُبًعاتًإ دًايُ 
,ُٖيُ زَْط خؤؾُ و ُٖيُ وَضظؾهاضَ  ..يُٖىُْضوتىاْاّ يُف وَاغىيهُ يُضووّ ًٖعّ عُقٌ و

( و دًاواظّ نؤَُاليُتِ زَضوغت زَناتُوَ , يُوَوَ افغوٚٞمتُْسّ )... ُٓواُْ َُٖىو تايبُ
قوق فٟ )ؾطؤيس( نُباؾرتئ ٖريف نُضيإ بىو يُ تُوَضّ )عًِ ْؿؼ( وَضزَطُضِيَتُوَو يُ نتًَبِ)

يُنػاِْ ٓاؾطَت وثًاو خُيائ ْايُتُزّ ,نىْهُ  ّزَيًت: ُٓو َُغُالُْ  احلغازٝ(
ًَعازا خؤّ َُالؽ زاوَ ( . ُٓو غُضيعاُّْ ٓازًََعزَ) نُ )ؾُضاْطًعّ يُْاوغُضيعَناِْ ٓازَ

َاضنػًعّ زاِْ ثًازَْني (بىوُْتُ ٖؤّ ثُيسابىوِْ َىيهًُت و خًعإ و ْانؤنّى.., ُٓو 
ُٖضوَى خؤيإ ْاويإ ْاوَ  (ٓازًََعاز -غُضيعاُْ خؤ ُٖض زًًََََٓٔ, َازاّ يُناتِ)وَسؿًُتسا 

بًَطاُْ ضابىيَطّ ٓايا ُٓو بريَ يُطٍَُ ثًَؿهُوتِٓ نؤٍَُ قايٌ ُْبىوَ ٖاوغُضَنُّ يُطٍُ يُنِ 
ثتُو تط ْابَِ ؟ ُٓوَ بُؾًَو ًُْ يُ غطوؾتُ بٓهًُٓيًُناِْ ٓازًََعاز نُثًَِ زَئًَ )ؾًرتَ( ؟ 
ُٓو ْىوغُضَ يإ ُٖيططّ ُٓو باوَضَ با نًََُو بري بهاتُوَ بًَُُِٖٓ, ٓايا ُٓطُضيَو ُٖيُ بؤ 

خىّ ًٓكٓاع بهات ٖاوغُضَنُّ)ثًاو يإ شٕ( بَِ يًَجًَهاُْوَ نِ ًٖض غُضزًَََو بتىاًَْت 
 بهات. 

                                                 
 . ُْقًِ نطزوَ يُنتًبِ )ااحلذاب(  َىضتُظا َىتُٖطيـ –يُواُْ  باونِ ًََصوو ٖريؤ زتؼ   - 50
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بؤيُ ُٓطُض ُٖتا بُ )دازوويُى( يـ َُٖىو نؤٍَُ ُٖيبىَؾًتُوَ, َُٖىو ُٓو خُياالُْف 
بًتُزّ بُتُبًعاتُناًْؿُوَ ًٓٓذا خًعإ خؤ ُٖض ؾاُْيُنِ بِ ًٓؿِ نؤَُاليُتِ ًُْ , بُيهى 

ياضّ ُٖيُ ,وَى ُْٓػطؤ ثؤيؤنًُنإ يَُُٖىإ ظياتط )يًعِ غرتاوؽ( نُْسئ ؾُضَاِْ زياض و ْاز
خػىغًاتِ ٓابىوضّ و ُْٓػطؤبؤيؤدِ  بُضثطغًاضَ يُنؤَُيًو و )َايًٓىغهِ ( زَضيإ خػتىَ ,

و نؤَُاليُتِ و ُٓخالقِ ... ؾطَاِْ بايؤيىدِ و ؾػًؤيىدِ و ُٖتا تُْسضوغتًؿِ ُٖيُ, خؤ 
ًاضَ يُطىاغتُٓوَّ ؾاضغتاِْ يُُْوَوَ بؤ ُْوَناِْ ُٖض بُض ناويؿُ نُخًعإ بُضثطغ

زاٖاتىو,واتُ بُُْبىوِْ  خًعإ نؤٍَُ زَطُضيَتُوَ غُض ؾاضغتاًُْتِ زاضغتإ . ُٖضوَٖا خًعإ 
زَوضيهِ ططْطِ يُثُضوَضزَ ُٖيُ , يُضاغًتسا غُضاِْ َاضنػًعّ يَُُغُيُّ خًعإ زا 

ُى بُطىيَطَّ ياغا طؿتًُناِْ زيايهتًو و زووزيًُنِ قىَيًإ ىل ُٖغت ثَِ زَنطيت, يُالي
تِ تاضخيِ( ُٓوا يُطٍُ َُْاِْ َىيهًُّ تايبُتِ خًعاًْـ زَبِ ًَُِْٓ ,نُنِ يُظؤض ُ)سُمتً

ؾىيِٓ تط ْهىىل يُوَ زَنُٕ و زَيني خًعإ زًًََٓت, ظَم تطئ وَالّ بؤ ُٓو ثطغًاضَ ٓاخؤ 
)فاْ ازلًؼ( زا زَيًت  –)ْكىم رلتاضَ خًعإ زًًََٓت يإ ْا ؟ ُٓوا يُ )َاًْؿًػتُ نُ ( و 

,زياضَ ُٓوَ ْانؤنُ يُطٍُ  ٙدخى ًػاعٚٞ اهِطا١ بى اهعلظ ضٚصٙؤا(تِظٍٚ اهػٚ٘عٟ ال
اليُنِ تطّ َُٖإ وَالَِ )ُٓزلًؼ( يُنتًبِ )اقٌ ايعآًُ ...( يُقىْاغِ ؾًىعًُت زَيًت 

. َاٖى غًبِ غًعوٍ (, .-ْطاوَ يُغُض َىيهًُتِ تايبُتِ ْآًًَََت  ت).. ُٖضنًُنِ بًٓا
ُٓزلًػًـ و ؾًىعًُت بُطؿتِ خًعاِْ ثِ غًبِ يُ, وَى يُضووْهطزُْوَيُنِ يُغُض تًَبًُٓ 
يُنِ )َؤضطإ (يُباضَّ ووؾُّ )ًٖتاضيُ( زَيًت )َُبُغتِ َىضطإ يُ )ًٖتاضيُ( ُٓو 

نطزٕ ثُيىَْسيُ قاداغُيُ  يًُْىإ شٕ و ثًاويهِ ْاؾُضعِ ... ُٓو ثُيىْسيُف ُٖضيُ طُؾُ
.بُو ؾًَىَيُ بُضووِْ 51زايُو بُضَو طُوازيُنِ ظَم زَضوا يُشيط غايُّ خًعاْساضيٌ يُى ًََطزّ(

يُوَّ زواّ زَضزَنُوَّ  يُى ًََطزّ وخًعاًْـ غُيبًُتُناِْ ظازَّ َىيهًُتُ و 
ُٖيسَوَؾًتُوَ نُيُو ووتُيُّ ُٓزلًؼ ضاغتُو خؤّ زَضزَنُوّ نُزَيًت: )... بؤ غُضبُغتِ 

ُنُّ َُضدِ ثًىيػتُ َُٖىو دٓػِ ًًََُٓ بهًَتُ ْاوثًػُغاظّ طؿتِ(, زياضَ ُٓو ٓاؾطَت ي
(, 52َُضدُف يُثًَؿسا ثًىيػت بُوَ زَنات نُخًَعاًْـ ُٖيىَؾًَتُوَ نُ يُنُنِ ٓابىوضيُ )

                                                 
يُ ضاغتًسا ُٓغًِ ًٖتاضيُ ُٓو ُْضيتُ بىو يُ غُضزََِ يؤْاًُْنإ نُ ٓاؾطَتُ ظؤض دىإ وؾاضغتاًُْنإ تايبُت زَنطإ بؤ  51

 .   و زَغُآلتساضوؾُيًُغىف و ظاْاياِْ ُٓو غُضزَّٓاؾكايُتِ يُطٍُ نًِٓ ٓؤضغتىنطات 

 322تعًًل داْابا م  –ْكىم رلتاضَ  - 52
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بؤيُ يُزوا بُضَزلاّ زَتىاْني بًًَني ضِاّ َاضنػًعّ بؤ نًَؿُّ ٓاؾطَت و ناضَغُضيُنُّ نُغجاو 
بُ  :يُنًإغَِ ناضَغُضّ بَِ ضِووٕ نطزُْوَو بَِ َػٔىيًُتِ زاوَ  –ُ يُى وَالّ ًْ

  غًًًََُإَاِْ خًعإ  بُغُضنطزايُتِ ٖاوبُف ثًاو شٕ, زووًََإ  ُٖيىَؾاُْوَّ خًعإ , 
ًٓػتا زَتىاْني بُوَضططتِٓ  –بُزَضنىوِْ ٓاؾطَت يُبُضثطغًاضّ ًٓـ و ناضّ ْاو َاٍ بؤ زَضَوَ 

بؤ ُٖض غَِ باض  و زؤخِ نؤَُاليُتِ يُٖاوؾًىَيسا يُواقًعسا وَضططئ, عُيُٓ( -) ثُيُيُى 
يُبُض تاقًطُزا بًتىيَصيُٓوَ. يُيُنُّ زؤر زا بَُُْاِْ خًعإ و غُضبُغتِ دٓػِ و )ظواز 
مجاعِ( ُٓوَتا يُ )َُهلُنإ ( منىُْيُنُ زَتىاْني نؤَُيًَهِ بَِ خًعاِْ ىل بتىيصيُٓوَ 

ُثًـ ُٓوَّ ُٓزلاَُ َُسايُناِْ نؤَُاليُتِ و ؾاضغتاًُْتِ و بُؾًَىَيُنِ ُٓنازميِ , ي
ُٓخالقِ باؽ بهُئ  نُ ُٓوَ زؤخًَهِ ؾاظَو نؤَُيطُ يُ ًٖض قؤْاغًَو طؿتاْسِْ قُبىوٍ ًُْ 
,ُٓوَتا ناضنُضّ تُْسضوغتِ )يُواُْف ُْخؤؾِ ٓايسظ( بُغُضَاْا وَى نُنىنًَهِ ثؤالئ 

طُض َُٖىو نؤٍَُ وابًت زَبِ ض ناضَغاتًهِ تُْسضوغتِ دآُ,زَيػُثًَِٓ نَُُهلُنإ زاخُئ 
و نؤَُاليُتِ وَى بؤَب بتُقًَتُوَ, غُضباضّ ُٓوَف ظاْاّ زَضووْٓاغِ )ٖٓطّ َني( زَيًت ُٓو 

بًَتُ ٖؤّ ُْظؤنِ و نؤتايٌ ٖاتِٓ نؤَُيًـ ,ًٓٓذا ُٓو زؤخُ واتُ َهُيًُو )ظواز مجاعِ( زتًَ
َُسايًـ ُْبًت اليُنِ شياِْ ٓازًََعاز ُٖيسَتُنًًََٓت )ظاوز مجاعِ( وبَِ قُزَغُيًُ ُٓطُض 

,نىْهُ )ؾطؤيس( بُ )الاضازّ ( زَيًت ٓاؾطَت يُ ظواز مجاعِ تاّ يُ ثطوغُّ دٓػِ ْانات , بُ 
 ( .53ثًهُواُْوَ ُٓظيُتُ )

يُزؤخِ زووًََـ بؤ بُيُنػاِْ ٖاوبُؾِ ٓاؾطَت  و ثًاو يُبُضيَىَ بطزِْ خًعإ .... ُٓوا 
و يُشيإ و ُْيُ طُضزوًْـ تانُ منىُْيُى ًُْ زوو ْاوَْس ُٖبًت بؤيُى غًػتُّ , ُْيُغطوؾت 

بُيُنػاِْ زَغُالتِ ُٖبًت, ُٓوَتا يُنىضزغتإ باؾرتئ منىُْ ُٖيُ نُسهىَُتُنُ بًُْىَ بُ 
 زووْاوَْس بُضيَىَ زَنىو نُْس ْا ٓاضاّ و ُْطىزلاو بىو.

يًػتُناُْ, قؤْاغِ غىؾًايًػتًُ يُطٍُ ضاّ غىغًا َغتًسا ُٓوانُيُ ض –زؤخِ غًًَُّ  
 غُضَايُزاضّ يُى زَططيَتُوَ يُوَّ باغِ زَنُئ نُ ُٓزلاَُناِْ بُنِ  زَطات. 

زًَََِٓ خايًَهِ تط باؽ بهُئ نُ زَئًَ ثُيىَْسّ ًَْىإ شٕ و َريز  دُْطُ يُغُضَتاٍ 
ًصوويٌ ضوويساو وَى ًَصووَوَ ..., باؾُ ُٓطُض دُْطُ و ٌَ َالِْ يُ بؤ ثًٓر طؤضاْهاضّ َ
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خؤيإ زَيني  ُٓو دُْطُ وَضُْطُضا بُاليُى ؟ خؤ ُٖضناًََو غُضنُوَّ ُٖضزَبِ اليُى 
يُغُض ض بٓهًُٓيُى ٓاؾطَت بُثطؤيًتاضياو  ؾعاْطَّغُضنُوّ ُٓوا نؤٍَُ نؤتايٌ ثًَسَّ , داْا

ًٓـ و  ثًاويـ بُ ثطدىاظّ زازَْطيت ؟خؤ ُٓو زابُؾًاُْ يَُاضنػًعّ زا يُغُض بٓهًُّٓ
بُضَُُٖ, ُٓوَتا ثًاوَنُ بُضُّٖ ًَُٖٓضَو ٓاؾطَتُنُ َؿُخؤضَ بُو سًػابُ بًت ,واتُ ُٖض تُواو 
ثًهُواُْيُ, ٓاؾطَتُنُ بىوَ ظؤض زاضو بطدىاظّ ! ... ُْخًَط ُٓو َىْتُيُقاُْ بٓهًُٓناًْإ ُٖيُٕ 

يُ  اخلبٚجٞ.....، )ًجى اهلوٌٞ اخلبٚجٞ كػجسٝ، وازَبني ٠ثازا دؤكظ( –ًِتاقظٞ بؤيُ تىوؾِ )
ًٓػتا ظاضاوَّ )دُْسض(بُناضزيَت يُ دًاتِ )بعوتُٓوَّ بُض غُضُْنُوتِٓ ُٓو تًؤضَ طُوضاُْ 

 بُ َاْاّ يُنػاِْ بُآلّ زووض يُو بطِوايُّ نُ ْانؤنِ يًَُْىإ شٕ وًََطز ُٖبًَت . (ٓاؾطَتإ
تُ زّ ًَؿٓذا ُٓطُض ببُو ؾًَىَ ناضَغُضّ َاضنػًُت بؤ ٓاؾطَت يُ خُياٍ و َُسايسايُ ,ًٓ  

 ناضَغُضيُنِ زَضزَغُضّ وْاخؤؾًُ ,ُٖض ناضَغُض ًُْ . 
زواّ با بعاْني غُضَزلاَِ ثًازَنطزِْ غؤؾًايًػتِ وؾًىعًُت يُو وآلتاِْ ؾًعِ نؤٕ بىَ ؟

ؾُضُْٖطِ زواّ َُٖىوُٓواُْ يُ ؾؤضِؾِ  ًٓٓذاَوَ, 1949ثُيطَوّ ؾًىعًُت يُ نني يُ 
ًًَؤٕ نىضِ ظيازّ 40بُ ٖؤّ ثطؤغُّ) ؼسيس ايٓػٌ(  ُوتزَضن3/2004ٓاَاضيَهِ َاْطِ 

نُ ثًَهُواُّْ َُٖى ٓاَاضّ دًٗاُْ نُ ًًََُٓ ظياتطٕ يُ ًَْطيُٓ ,ُٓوَف بُ ٖؤّ ُٓوَّ  ,نطزوَ
بُ ْاظوضو يُ باضنىوٕ نىضَِنإ زًًََُٖٓوَو نهُناًْـ يُ باضزَبُٕ ..ُٓوَف َُٖإ ُْؾاَِ 

يًٓني يُ غاىل َّ بُ ؾًَىَيُنِ َؤزيطْاُْ ,يُ ناتًَها غُضزََِ نؤُْ بُضاَبُض ٓاؾطَت زَنط
 122يُ َازَّ  ًـغاي 70بؤ َاوَّ َوَ داضِّ يُنػاِْ شٕ وثًاوّ يُ غؤظًُت زا,1920

نُنِ ناض طُيؿتؤتُ  ,54زانؤنِ يُ يُنػاِْ ًَْطو ََِ نطابىوزَغتىضّ غؤؾًُتِ ّ 123و
َْسَ ظؤض بًَت زَغُآلتساضإ يُ زشّ ُٓوَّ زياضزَّ ثؤؾاى يُووآلتاِْ ثًَؿىوّ غؤظًُتًـ ُٓو

بىَغنت ,ُٖضوَى يُ ضِاثؤضتِ وَؾسّ ٓاؾطَتاِْ ٓؤظبُنػتإ يُ نؤْططَّ ثهني بُْاوّ ) ٓاؾطَتإ يُ 
زواّ غؤؾًايًػتِ ( ٖاتبىو غهاآليإ يُ سهىَُت ُٓوَ بىو نُ ظؤضّ يُ ٓاؾطَتإ زَنطَّ ُٖتا 

ضر زَنُٕ ,ُٓودؤضَ قؤضر نطزُْ ًٓػتا ثؤؾاى وغُضثؤف ؾطَِّ بسَٕ وٓاظازّ خىزيإ ىلَ قؤ
 ثُضِيىَتُوَ بُؾًَو يُ ووآلتاِْ ُٓوضوثًـ يُواُْ ؾطْػا ُٓملاًْا بطيتاًْا ..

 

                                                 
 35: ايكإْٛ ٚاإلغرتان١ٝ  ص بطِواُْ 54



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 35 

 
 
 

 بةشى دوةم
 كيشةى ئافرةت لةرِوانطةى سةرمايةدارى

يُضاغتًسا غُضَايُزاضّ َاْاّ نؤَُيطاّ غُضَايُزاضّ ْاْىيَِٓ, بُيهى تًُْا اليُِْ 
ًَٓٓت ,زميىنطاغًـ اليُِْ غًاغِ و يًربايًـ اليُِْ نؤَُاليُتِ , بطيتًؿُ ٓابىوضيًُنُّ زَْىيَ

يُ ؾُبُْطًَو ًٌَٖ و بريو بؤنىٕ )يربايًُت يُبؤنىوْسا ( بُ ثًهُواُّْ َاضنػًعّ و ًٓػالّ قاوؽ 
زميهطاتًسا (  –و نًىَّ زاضؾتُٓنُّ بِ غٓىضَ , بؤيُ زَبىايُ بًًَني ٓاؾطَت يُضواْطُّ )يًرباٍ 

 ُٖضوَى وا باو بىوَ واف يُغُضّ زَضؤئ .بُالّ 
 ٓاناضَ بٓهًُٓ يًُناِْ غُضَايُزاضّ

ْاغًُٓوَّ ُٓو غًػتَُُ يُبٓهًُٓنُّ زيَت نُؾاضغتاًُْنُّ يُزواؾَِ نطزُْوَزا 
ؾاضغتاًُْنِ َازيُ , ثُيىَْسّ خُيهِ خؤ بُ خؤو يُثُيىَْسّ ًَْى زَويُتًؿسا يُغُض بٓهًُّٓ 

ُٓخالقِ -غًاغِ –ؾهطّ  –, يَُُٖىو ضوويُنُوَ:نؤَُاليُتِ ْطاوَ َُبسَِٓ بُضشوَْسّ بًٓات
ُٖتا زبًىَاغًـ , ٓايسويىشيُتِ َاضنػًُتًـ يُناضزاُْوَّ ُٓو ٓاناضاُّْ غُضَايُزاضّ ثُيسا 

ضِوَوَ) واتُ يُ باضَّ ناضيطُضّ َازّ بُ غُض َطؤظايُتِ ( و بىو و طُؾُّ نطز, بؤيُ ُٖضيُ
اضنػِ يُى زَططَُْوَ ,يُى بؤنىوًْإ ُٖيُ ,ُٖض بُمنىُْ غُضَايُزاضّ و غىؾًايًػتِ وَ

غُضْر بسَ بؤنىوُْناِْ ْىيَُٓضاِْ ُٖضزووال نُ زانؤنِ يُغُض ضؤىل ناضّ ٓابىوضّ زَنُٕ وَى 
, ِٓ زّ ُٓوَّ تط ُٖضنِ ُٖبًت يُثُيىَْسّ  اناضطُضيهِ يُى النُضَوَ يُشياِْ ٓازًََعاز

نؤَُاليُتِ ( نُ ُٓوا ُٓزلًؼ بَِ ثًَض و  ِوَ )ُٓخالقزيًِ ُٓو ناضنُضَيُ . ُٓوَّ ْاوّ ْطا
يـ زَيًت )زووضتطئ ثُيىَْسّ ٓازًََعاز ؾطؤيسثُْازَيًت )ًٖض ؾتًو وَى ُٓخالم ْػبِ ًُْ( ,

بُضشوَْسّ ؾُخػِ ُٓخالم زياضّ زَنات ,زياضَ ُٓوََإ –ُ(, )ضاغٌ ( يـ زَيًت ُٓخالق
َسضغُناِْ غُضَايُزاضّ و ٓايسويؤدِ َاضنػًعّ  بُمنىُْ بؤ ُٓو غُضزََُ ًٖٓا ُٓطًٓا بُتًهطا

هٔ ,  بؤ َُغُيُّ زيطاغُ نطزِْ ًُُٓ ططْط تطئ خاغًُت يَُازيُتِ ثُيىَْسّ نؤٍَُ ضيَ
زياضَ ُٖض ُٓوَؾُ بٓهًُّٓ يًرباٍ  –بىوِْ غُضبُغتِ بِ غٓىض يُو غًػتَُسا  –ُٓوَيُ 
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ؾُخػِ زَشئ  ض زَيًت ض نُتًايسا َُٖىنُؽ غُضبُغتُ ُٖض نىًَْو وَى  –زميىنطاتِ 
ظياِْ َازّ ُْبًت بؤ خُيهِ تط, بُ ضاغتُو  َ ُْبَِزَنات و نؤٕ َاٍ ثُيسا زَنات تًُْا ُٓو

,نُ ُٓوَف بُزَوضّ خؤّ يُ باظضطاِْ  ٓاظازوغُضبُغتخؤّ بٓهًُٓنُؾِ بطيتًُ يُ باظاضّ 
( و ُْبىوِْ غى -غُضبُغت و َٓاؾُغُّ غُضبُغت و باظاض و ًٓشتًهاضو ظيَسَ بايٌ و )ضبا

,يُشيط غايُّ ُٓو  خؤّ زَْىيًََٓت َىيهًُّ طؿتِ نُضتِ طؿتِ بِ زَغت تًىَضزاِْ زَويُت
غُضبُغتًُ ؾُيػؿُّ غُضَايُزاضّ ناضَغُضيُناِْ زَزاتُ زَغت .  زَضواظَّ ضاّ دًا دًا 

 دا ثُضيَُإ و ُٖيبصاضزٕ و َُغُيُّ َاؾِ َطؤظ و ... –زَناتُوَ بؤ ناضَغُضّ ُٖضنًؿُيُى 
ُٖضوَٖا غُضبُغتِ ناضَّ خؤْىوغِ ؾُخػِ ٓاؾطَت وَى تؤَاضنطاوَ يُ ؾُضُْٖطُناًْإ 

دا ُٓو يُنػاًُْ يُضووّ َريات و  –ُٓضنسا  و ٓاؾطَت يَُاؾى نُبطيتًُ يُ يُنػاِْ ثًاو
ىَْسّ و طؤضئ  .... ٖتس, ًَٖاوغُضّ ُٖيبصاضزْى يًو دًابىوُْوَ و ٖاوبُف و غُضبُغتِ يُث

اسىاٍ ؾدكِ( ُٖضوَٖا يُضووّ سكىقِ و غًاغِ و ٓابىوضّ و ظاْػتِ و  ُٓوَ يُضووّ )
غُضَايُزاضيُ , Genaral solution) غُضبُغتِ  ناض و ثُيسا نطزٕ ناضَغُضّ طؿتِ ) 

بُ نًَؿُّ ٓاؾطَتًؿُوَ, زَبَِ بعاْني ناضَغُضّ طؿتِ َاْاّ نًُ واتُ ُٖضناضَغُضيُنِ تط نُ 
 ( .اضتٓباطواتُ )  -طيتُوَ زَبًت يُغُض ُٓو بٓهًُٓيُ بًتاليُُْناِْ تطّ نًؿُّ ٓاؾطَت زَط

 ناضَغُضيُناِْ
وَى ثًؿامنازا ناضَغُضّ طؿتِ نًَؿُّ ٓاؾطَت يُضواْطُّ ؾُيػؿُو ؾاضغتاًُْتِ غُضَايُزاضّ 

زَزؤظيتُوَ , يإ وَى زَيني زميىنطاتِ ُٖيططّ َُٖىو  ػِخُيُنىاض نًىَّ غُضبُغتِ ؾ
ى ( يـ ٖاتىوَ  -ٕ –ضتِ غًاغِ يُنُّ وزوََِ نؤْططَّ )ّ هُ ُٖضوَى يُضاثؤناضَغُضيَ

زَيني )زميىنطاتِ زَضَاِْ َُٖىو زَضزيهُ ( . دا يُ بُض ُٓوَّ غُضبُغتِ يُ غُضَايُزاضّ 
َاْاّ غُضبُغتِ يُبريو بؤ نىوًْـ زَططتُوَ ,بؤيُ ُٓو غُضبُغتًُ تانُ ناضَغُضيُنِ ُْزاوَ 

 هُيُٓوَ غَِ َسضغُ نىضتًإ بزَزَئ يُ  بُيهى نؤَُيًو ناضَغُضّ زاوَ نُ ُٖوٍ
يُو َسضغُ بُنؤَُيًو بؤنىوٕ و ناضَغُضّ بِ قُيسو ؾُضت باؽ  :َسضغُّ يًربايًُنإ -1

بُظؤضّ يريَزا زانؤنِ يُغُض ٖاتُٓزَضَوَّ ٓاؾطَت زَنُٕ يُ نُيتىضو ُْضيتِ نؤٕ  ,زَنُئ
ياْسٕ و ٖىُْض ... ٖتس و بُؾساضّ بُضُّٖ و بُضيىَبُضزِْ زًْاّ غًاغُت و سىنِ و ضاطُ

زَنُٕ . يُنًو يُو باضَيُوَ )ؾؤضّ ( زَيًت )ثًـ نُوتِٓ ُٖضًًًَُتًَو بُ ثًَـ نُوتِٓ 
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,  ُ,نُّ ظؤض ُْٖسيهًؿًإ بُالّ ُٓغًِ َُغُيُنُزا نىويٓ *ٓاؾطَتاًْإ زَثًىضَّ (
و  يًَُصوويإ نؤيًتُوَ يُواُْ )ويٌ زيىضاتت ( نًؿُّ ٓاؾطَتِ يُْىقىغتاِْ ؾػًىيىدِ

دُغتُيٌ زؤظيتُوَو ُٖضوَٖا يُ)ُٖخلُيُتاْسِْ يُاليُٕ ؾُيتاُْوَ يُنُّ داض ... ( ُٓوَ 
)ٓاؾطَت ُٓو ناتِ ُٖغتِ بُ ْىقىغتاِْ خؤّ نطز نُ  ٖاتىَ:)ٓٓذًٌ( وَى يُ ٖؤيتِ

وَزَيني ُٓوَ غُضَتاّ , 55يُوَختِ بَِ ْىيصيسا ىلَ ّ قُزَغُ نطا يُثًاو ْعيو بًتُوَ ( 
غُيطنطزِْ ٓاؾطَت بىوَ, بؤيُ ناضَغُضّ ُٓو ْىقىغتاًُْ يُغُض بُغتِ  عُيبُيُو بُغىى

ثَِ زاِْ ٓاؾطَت بَِ ًٖض قُزَغُيُى نًًًِ زَضباظ بىوِْ ٓاؾطَتُ . زياضَ بؤ غُضبُغتِ زاُْ 
ٓاؾطَت و ٖاتُٓ زَضَوَيإ يُ ظيٓساِْ خًَعإ ُْٖسَّ غُضَزلاَِ غُييب زَبًَت,نؤٕ بًَُٓ ًَْى 

ًَٖع تطٕ ..ناونٓؤنًإ يُطٍُ زَنطَّ ...زووض ًُْ ثُيىَْسّ دٓػِ قاناؽ ثًاوإ ؟ُٓوإ بَِ 
زضوغت بًَت, ناضَغُضّ دًا دًا زضاوَ بؤ ُٓوَف , ناضَّ ؾُيًػُغىؾِ ًٓٓطًًعّ ) 
بطاتطاْس ضاغٌ(  يَُُٖىوإ غُيطتطَ, يُزواّ تُقُاليُنِ ظؤض ٖاتؤتُ غُض ُٓو ثًؿًٓاضَ 

َت يُغُضَتازا طىايُ وَى ُٓو ويَُٓ ضووت و زَيًَت زَضنىوِْ ٓاؾطوؾًَىَ ًًًَاُْ
)خًالعِ(ياُْ نُ خُيو تاَاوَيُى بُقُضَبايػِ غُيطّ زَنُٕ, ثاؾإ ٓاغايٌ زَبًتُوَ , 
بؤ ٓاؾطَتًـ ُٖضوايُ, يُغُضَتازا ُْٖسيَو ْاضيَهِ و ُٓزلاَِ خطاثِ زَبًَت ,ثاؾإ ٓاغايٌ 

ض نًؿُّ خًَعاْساضّ و زَبًَت, ُٖضوَٖا زَيًت ثًـ نُوتِٓ ظاْػت و تُنًٓو ظؤ
زَنات , َُغُيُّ غُضبُغتِ ٓاؾطَت يُثُيىَْسّ قاداؽ  باضَيُوَ ناضَغُضنؤَُاليُتِ يُو 

يُطٍُ ثًاويهِ بًطاُْ ظؤض بُغاْاّ ًٓػتا ناضَغُضزَبًت و زَيًَت :با ُٓو ثُيىَْسيُ ُٖض 
هُ ًٓػتا , نى56ُْٖبًَت خؤ نًَؿُّ َٓاىل )بًصّ( ثُيسا ْانات وَى ضووزاوَنُّ )بًهاغؤ(

)سُبِ َٓع احلٌُ ( ُٖيُ, ثًؿًٓاضَنُّ ضاغٌ ُٓوَيُ زَيًت بابؤ ثُيىَْسيُ قاداغُنُ 
)سُبُنُ( بُناض بًٗٓٔ و بؤ ًََطزَ ُٓغًًُنُؾِ بآَاىل ىلَ ببًت, ُٓو باْطًؿُ ًٓػتا داض 
داض يُنىضزغتاًْـ زَطىتطيتُوَ,غُضدُّ يُ ؾاضغتاِْ ضِؤشٓاواو غُضَايُزاضّ ُٓوَْسَ طىَّ 

و ضِيَهُوتُٓ ثريؤظّ خًَعإ ْازَٕ ,ُٖضنُْسَ ُْٖسيَهًإ يُو زوايًُ داضيَهِ تط يُ زَغتىض بُ
                                                 

 ُٓو ضِايُ يُ بٓهًُٓزا بؤ ًٓنب ضِوؾس زَطُضِيَتُوَ . *
 ُ بُزَقِ ٓايُتِ ٓٓذًًِ تؤَاض زَنُئ .زواّ َُٖىو ُٓواْ 55
ؾطاْػىاض نًًى( بىوٕ بِ بُف نطإ يُ غاَاُْنُّ ) بًهاغؤ زووَٓساىل ْاؾُضعِ ُٖبىو )بايىَا ( وبطايُنُّ )نًىز( نُ يُ - 56

 . بًهاغؤ
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ناًْإ ثاضاغتِٓ خًَعاًْإ وَى ُٓضنِ نؤَُآليُتِ وياغايِ ًَْىزَويُتِ وداضِْاَُ دٗاًُْ
تؤَاضنطزوَ , ُٖضنِ )يػرت وضز( َ زَيًت يُ ثًؿإ َريز نطزٕ بُثًهُواُّْ ًٓػتا بىو, 

اليُٕ شُْوَ ُٖيسَبصيطا ُٖضوَى ًٓػتاف يُخًًَِ )ٓىميجًاّ( ضؤشُٖالتِ ُٓؾطيكِ و ثًاو يُ
, دا ُٓطُض نؤٍَُ بُؾًىَيُنِ َىزيطِْ  بطرييَُٓوَ و ٓىطُْساو ُْٖسَّ ؾىيَِٓ تط  ُٖضَاوَ 

ٓاؾطَت بتىاِْ ُٓو غُضبُغتًُ وَضططيتُوَ ُٓوا َاؾُ ظَوت نطاوَنُّ وَضزَططيَتُوَ . 
, زؤثؤَريّ , ؾىاضتع , َىضطإ ,.. زَيني  )تُتُوض( )َاضططيت ًَت ُٖضوَٖا ظاْاياِْ

غًػتَُِ خًعإ دطُ يُ نىاضنًَىَّ بُغتُٓوَّ ٓاؾطَت بُيًَجطغطاوّ ْاوَاٍ 
( ظياتط ًٖض ْابُخؿِ, بؤيُ ثًىيػتُ ٓاؾطَت بػا٤  –يُتُؾُْهطزِْ بُخريايٌ )بُزضَِوؾتِ

يُغُض َُٖإ تطاظ )يىٖإ باخؤْٔ(  ,عإغُضبُغت بهطيت يُو نؤت و ظَزلريَّ ثُيىَغتِ خً
اًْإ ع)نؤٕ يىثىى ( )نؤٕ َانًًٓني ( ُٓواُْف بُضاّ دًا دًا يُٖؤّ ثُيسابىوِْ خًَ
واف   نؤيًتُوَ و زؤظيىياُْوَ نُ يَُىيهًُو دُْط وغًػتَُِ خًٌَ و .... ثُيسابىوٕ,

ياِْ ْىيَـ اض و ظاْبطزِْ ُٓو ٖؤياُْ ٓاؾطَت ضظطاض زَبًت . ْىغُثًؿًٓاض زَنُٕ نُ بُال
بُتايبُتِ يُ دًٗاِْ غًًَُّ يُو غُضزََُزا  ضاو بؤ نىوِْ يًرباىل ُٖيُ ُٖض بُ منىُْ: يُ 

  57قاغِ َُٓنيٖىزا ؾُعطاوّ , ٖىُْضَُْسّ تىضنِ نىضزيؿُ يُ بٓهُزا( )ظيا نؤى ُٓيب 
ِ تا زَطاتُ ز.غًىّ مخاف , ْىغُضّ بٓطالزيؿِ )تُغًًُُ ْػطئ( ُْٖسيَهًـ يُووالت

ثًَؿىو( ُٓواُْ زاواّ نؤضاْهاضّ  و -خؤَإ )ٖاوضّ خُدؤ( غهطتريّ )ٓاالّ ضظطاضّ
غُضبُغتِ ٓاؾطَت زَنُٕ, ُٓو طىضاْهاضيُّ يًَُْى ُْضيتِ نؤٍَُ ُٖتا ؾطيعُتِ 

 ًٓػالًَـ بهطيَت نُ بطىزلني يُطٍُ غُضبُغتِ ٓاؾطَت و ؾاضغتاًُْتِ ٖاونُضر .
ضِيَعّ  و غُيبِ بُضاَبُض ٓاؾطَت ُٖبىَ نُ طىظاضف يُ بَِيُطٍُ ُٓواُْف نؤَُيًَو ضاّ ظؤض دًا

ٓاؾطَت زَنا يُالّ ُٓو ؾاضغتاًُْوَ بُتايبُتِ )ُٓوضوثا(, ,تا ُٓو ضِازَيُ  زإ بُوَ ْاْني نُ 
ٓاؾطَت ٓازًََعازَ يُواُْف وا ُْٖسيَهًإ بُ بُيطُوَ ُْقٌ زَنُئ  يُغُض ظَاِْ ُْظإ و 

 -ْاو ٖىُْضَُْسو ؾُيًىغؿُناِْ ياُْ:خُيهاِْ ٓاغايٌ ًُْ, بُيهى ظا
 ٓاؾطَت ثطنِ زضيصَ بُالّ بريّ نىضتُ . ُٓوَ ضاّ ؾطؤيسيؿُ –ضؤغؤ  
 ٓاؾطَت يُضيىّ ؾًًباظتطَ -ظؤيًرت : 

                                                 
 زا ُٓويـ نىضزَ .بُ يُنُّ زانؤنِ نُضّ ووالتاِْ عُضَب زازَْطيَت نتًَبًهًؿِ ُٖيُ بُْاوّ )ؼطيط املطأَ ( يُ بُٓنُ 57
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 –)ناو بطغًتِ ٓاؾطَت  يًُٖض ضازَيُى ضاْاوَغتِ  –ُّٓ بَِ ًٖعنُ ْاوت ٓاؾطَتُ  –ؾهػجري  
 و زَبطيَتُ طُزلًُّٓ ٓامسإ(ُٓطُض ظيَطِّ غُض ظَوّ َُٖىو بسَيتَِ نا

 ؾطيسضيو ًْتهُ : ُٓضؤّ  بؤالّ ٓاؾطَت قاَهًت يُبري ُْنًت
شْإ باوَضيإ وايُ ُٓطُض ضاغتًإ ووت وَنى ُٓوَّ ضووت بٔ   –( 1911ًٌَُٓ يؤًْتـ )

 َُٖإ ضاّ ُٖيُ ... -1917ُْٖطّ زوضيًُٓ 
تطّ بُضبالوَ يُْاو نؤَُىل ًُُٓ ًٓٓذايُويَؿُوَ بؤ الّ خؤَإ , نؤَُيًو ضاو غُضزلِ خطاثِ 

 (58ٓاؾطَت ٓاؾطَتُ ) –ظَعًؿُيُ  –ْىقػتاُْ  –ؾسا وَى : ٓاؾطَت ُٓقًِ ًُْ ُٖغتِ ُٖيُ 
 
    َسضغُّ زَضووْٓاغُنإ :-2

ُٖضوَى َاضنػًعّ ثًَِ وابىو َُٖىو ثُيىَْسيُناِْ نؤٍَُ يُبٓهُزا ثُيىَْسّ ثًىيػتًُناِْ َازّ 
وا ؾطؤيسيـ وَى ًًًََٖهِ ؾهطّ ثًَِ وايُ َُٖىو ُٓو ثُيىَْسياُْ يُ ) واتُ بُضشَوَْسّ ( ,ُٓ

, بُ ٓابىوضيؿُوَ و ُٖتا ثُيىَْسّ )واتُ بُضشَوَْسّ دٓػِ(يُبُٓنُزا ثُيىَْسّ دٓػني 
خؤؾُويػتِ زايو بؤ َٓسايُنُف يُو باضَيُوَ ؾطؤيس زَيًت )ثايُٓضّ دٓػِ بٓهًُٓ يُنَُِ ظؤض 

ُو ثُيىَْسياُْ غُضبُخؤيإ وَضططتىوَ ي ويني: بُالّ ُْٖسيَ( , ز59َبُّ  خؤؾُويػتًُناُْ ( )
( ,ُٓطًٓا َُٖىو ثُيىَْسيُناِْ ًَْىإ 60يُُٓزلاَِ ٓايؤظّ و تًهُىل ثُيىَْسّ نؤَُاليُتِ )

ٓازًََعاز يُ نؤتايسا يُ ثًىيػتِ دٓػًُوَ ُٖيسَقىىل , يُو باضَيُوَ , غاَِ عبسايًُ غُضدُّ ُٓو 
 –خًعإ ثًو بًٓني  –شياِْ دٓػِ واَإ ىل زَنات بُضُّٖ بًٗٓني ضاياُّْ نىؾًىَو زَيًت :)

عاتًؿَُإ بُضاَبُض بُ دٓؼ و خُيهِ تط ُٖتا َُٖىو ٓازًََعاز ُٖبًَت , بُو ؾًىَيُ ظاْػتِ 
ٓائ ...  ضَط و ضيؿُّ ُٖضَُٖىوّ يُْاو دٓؼ  –ٖىُْض  –دىاِْ  –نؤَُاليُتِ  –ُٓخالم 

سضغُّ ؾطؤيس  ضظطاضنطزِْ نؤٍَُ يُو َُٖىو نؤت و ظزلريَ زا ,بُ ثًَِ ناضَغُضّ  61َ(زَزؤظيُوَ
يُضِظطاضنطزِْ ٓاؾطَت زَزؤظيتُوَ ,ضظطاضنطزِْ ٓاؾطَتًـ يُ ضظطاضنطزِْ زآًََِ زَزؤظيتُوَ 

                                                 
تًبًِٓ : يُُٖيػُْطاْسُْنإ ُٓو غُضَزلاَُ ؾَِ بهُوَ نُضاغت ًُْ ُٓوَّ ضاغتًؿُ ؾططّ ًُْ بُيهى يُ ٖؤيُ  - 58

 نؤَُاليُتًُنإ ثُيسابىوٕ 
 140ُظسٙٞ اجلِطٚٞ ظ  - 59
 144ظ  - 60
 12ُػاطٞ اجلِطٟ ظ  61
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نُيُبُضزَغتِ يُنًَو ُْبًَت بُْاوّ َاضَيِ وتاى ًََطزّ و ..بؤيُ زاوا زَنا َُٖىو ُٓو نؤت 
تِ  بسضيَتِ , زَيًَت: )ضظطاضّ دٓػِ بٓهًُّٓ ضظطاضّ نؤَُاليُتًُ وظزلرياُْ  ُٖيتُنَِ و غُضبُغ

بُ َُٖىو ثاؾهؤيُناًُْوَ( ...,واتُ ُٓطُض زآًََِ ٓاؾطَت بُضَآلنطا ُٓوا ٓاؾطَت ونؤٍَُ ثًَهُوَ 
ضظطاضيإ زَبًَت ,زَيُوَّ بًَِ َُٖى نًَؿُناِْ دًٗإ يُويًَُ,دُْطِ دًٗاِْ وؾًػتني ونىضزغتإ و  

 َُٖىّ.
ياضَ ُٓو َسضغُيُ ُٖض ْىوغُضو قىتابِ ًُْ بُيهى ظاْا و ؾُيًُ غىف و اليُْططيـ ُٖيُ, ُٓوَتا ز 

( , يُغُض ُٓو بٓهًُٓيُ ُٓو 62ايػسٜص٠ ادتٓط١ٝ ٖٞ تٛنٝد األنرب إلزاد٠ اذتٝا٠)ؾؤبٓٗاوض( زَيًت )
بُضَال  َسضغُيُ ثًَِ وايُ غُضبُغتِ ٓازًََعاز بُطؿتِ و ٓاؾطَتًـ بُتايبُتِ يُنذاضّ بُوَ

ؾُضُْٖط و ُْضيتِ نؤٍَُ وٓائ وياغاّ ُْطىزلاو ضظطاض  زَبًت نُغُضبُغتًُ دٓػًُنُّ يُظيٓساِْ
بهطيت ,يُ ثًَـ َُٖىوياُْوَ َُغُيُّ )عُيبُ(  يُو باضَيُوَ ؾاعريّ نىضز ؾايل بِ نُؽ 

ؤضبُّ زَيًت:) يُنُّ زووشَِٓ غُضنُوتٔ و طُوضَتطئ غىثُضّ نؤُْضثُضغتِ عُيبُيُ (, بؤيُ ظ
ضايُ نالغًهًُنإ و ًٓػتاّ ضَوؾُْبرياِْ نىضز بُؾًعط و ْىغني تٌَ ٓاالوٕ ووايإ ظاًُْ ُٓطُض ُٓوَ 

ُْٖطُ نؤَُآليُتًاُّْ ضؾطؤيسيـ زَيًت )ُٓوُْضيت وزَغتىضو ؾُ ,63َُْيًَِ َاْاّ ثًَـ نُوتٔ ْازا 
ضبُغتِ ٓازًََعاز يُغُض عُيبُ وؾُضَُ زضوغت بىَ طُوضَتطئ طىؾاضٍ زضوغت زَنات يُغُض غُ

بُ ًَْطو ًًََُوَ (, ظياتط يُوَ )عسْإ عبسايطسًِ ( ضووِْ زَناتُوَ و زَيًت )ُٓوزَظطا 
نؤَُاليُتًاُّْ وَى خًعإ . زَغُآلت . ثًاوَتِ . ُٓخالم .. ُٓواُْ زاثًؤغًُٓضو نح نُضَوَّ 

َت نُوتىوَ َازاّ (, زياضَ بُؾِ ُٖضَ ظؤضّ ُٓو زاثًؤغًُٓف بُض ٓاؾط64غُضبُغتِ ٓازًََعازٕ )
الواظ تطئ ُٓيكُّ نؤَُآليُتني , بُ ُٖيتُناِْ ُٓو طىؾاضو زاثًؤغًُّٓ دٓػِ بُيُنذاضّ 
ٓاؾطَتًـ زيَتُ ضيَع ثًاو , بُالّ يَُُٖإ ناتسا )ؾطؤيس( زاِْ بَُُتطغًُنِ تطيـ ْاوَو بُ ٓاؾهطا 

بًت ثُيىَْسّ َطؤظاُْ نَُرت زََيًَت )ُٖتا ناضنُضّ دٓػِ يُثُيىَْسيُناِْ ٓازًََعاز زا بًُٖعتط 
و َاضنؼ وٖؤبع  زَطُضِيَتُوَ غُض ضِايُناِْ) ًْتهُ و ثًؤْؤؽ وزَبًت (, بُالّ ُٓوَّ ثَِ ططْط ًُْ

                                                 
 92ظ اهفسد فٟ فوطفٞ غ٘بِٔاٗز-كاًى ف٘اد  62
63
ويػٔ زَنا نُ طىظاضف يُ ْاَُّ ز ؽ ا 26/4/1938يُ Fo.370/671,secret Ref.c/s/3بطيتاِْ  يُ بُيطُْاَُّ 

وباؽ يُوَ زَنا نُ بُؾًَو يُنىضزَنإ نُ خؤيإ بُ عُملاِْ ْاوظَز زَنُٕ نُ ناويإ بُ ًَُُٓ زَنُوَّ َُؾطوب زَخؤُْوَ 
 . ُوٓاؾطَتِ غؿىض ثًؿإ زَزَٕ تا ًَُُٓ ثًًَإ بًًََني ثًَـ نُوتىْ
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(  زَيًَت: ُٓوَ غطوؾتِ ٓازًََعازَ )الواظ تطئ ثُيىَْسّ يًُْىإ خُيهإ ُٖضطًع ثُيىَْسّ و..
ضَغُض زَبَِ نُ َطؤظايُتِ ُٖيسَتُنَِ , (, واتُ يُو ناتِ نًَؿُّ ٓاؾطَت نا65َطؤظايُتًُ ( )

غُضْر بسَ طُيؿتؤتُ ض ؾُوظايُى ظؤضبُضّ ْىوغني و باْطًَؿُناِْ ًَٓػتاّ عُملاِْ نىضزيـ بُو 
ُٓزلاَُ ْانؤى و بِ غُضو بُضاُْ زَطات ُٓطُض نًََُو ىلَ ّ قىٍ ببًُوَ. بؤيُ ؾطؤيس ُٖويًَهِ تطّ 

غا يُنػاِْ ًَْطو ََِ طىظاضف ُْنطَّ, بُيهى بٓهًُٓيُنِ زاوَ بؤزؤظيُٓوَّ بٓهًُٓى نُ بُبطياضو يا
بايؤيؤدِ تؤنُُّ وابًَت زََُتُقَِ ُٖيُٓططّ ,بُآلّ ثًَـ ُٓوَّ ُٓو طُآليُ ثًَـ نُف بهات  ضِوو 
بُضِووّ زوونًَؿُّ نىؾٓسَ بىوَ , بُقُْاعُتِ خؤّ زَبًَتُ دًاواظّ ًْىإ عُقًِ ٓاؾطَت وعُقًِ 

 َ:ثًاوَ بُو ؾًَىَّ خىاضَو
عُقًًُتِ ٓاؾطَت غُضقاىل )َٓساٍ بىوُْ ( ,ظؤضبُّ ًََؿهِ ثُنِ بُوَ نُوتىوَو  –يُنًَُإ  

ْاتىاِْ بجطشيَتُ غُض بىاضَناِْ تط,يإ ُٖضبٓهًُٓيُنِ غايهؤيؤشّ بؤعُقًًُتِ ٓاؾطَت زازَضيصّ 
ُٖيساوَ,  وَى خؤّ زَيًت ٖؤّ يًَو دًابىوِْ ُْؾػًُتِ ٓاؾطَت و ثًاو يُشياِْ )تٓاغًِ( زا غُضّ

نُبُزَوضّ خؤّ ناض يُ) ًْىًََؿهِ تُضخإ نطاو زَنات و ٓاؾطَت يُباضيهِ عُقًِ دًا يُثًاو 
 ( .66زَضزَخا()

ُٓو دًاواظيُ نُْسايُتًُّ يُقُباضَ و غُْطِ ًَؿهِ ٓاؾطَت و ثًاو ُٖيُ ...  –زوًََإ  
طِ دًاواظّ  270ُ بُ طِ ٓاؾطَت يُنػا1130ْ –طِ ثًاو  1400ًَْىَضاغتِ دًاواظَيُنُ زَناتُ 

)ضؤيـ َاضتٔ(  ًٓٓذا ؾطؤيسيـ  تؤَاضيإ  –( ,نؤَُيًَو يُظاْاياِْ ُْؾػاِْ وَى )بًٌ(  67)
نطزووَ نُ ُٓو دًاواظيُ يُقُباضَو نًَؿِ ًََؿهِ  ثًاو شٕ  ْاطُضِيََتُوَ بؤ ٖؤيُ نؤَُاليُتًُنإ, 

او ثاؾهُو تىوتطئ ٖؤظَنإ بؤيإ يإ بؤ غُضزًَََهِ ًَصوويٌ , بُيهى )وَى زََئًَ (طُضاوٕ بُْ
زَضنُوتىوَ نُ ُٓو دًاواظيًُ ُٖض ُٖبىوَ و ُٖض زَمشًََِٓ ,ُٓوَؾًإ نطزؤتُ بٓهًُٓيُى بؤ الواظّ 
عُقًِ ٓاؾطَت ,ُٓو تًَطِوآًُْ ظؤض نؤُْ يُ  ُٓزَبًاتِ يؤْاِْ و يُ )ضغايُ ايػًاغُ (ّ ُٓضغتؤ  

 نىيينُٓتىَاؤياُْ ؾُيًُغىف و قُؾُّ بُْاو باْط بُو ٖ وتُوضات و ًٓٓذًٌ و ُٓو باغُ ُٖيُ  ,
ؾؤبٓٗاوَضيـ يُ نتًَبِ )نًُات عٔ املطأَ( زََيَِ نطاوَ ,زََيَِ ٓاؾطَت ْىقػتإ وثُضاويَعّ زضوغت 

خؤ عُقًِ ٓاؾطَت بُ قُز عُقًِ ثًاو ًُْ ًٓرت بؤ ُٓو ظوملُ يُ ثًاو زَنطَّ وبُُْٓساظَّ ثًاو َاؾِ 
                                                 

 138ْعس١ٜ ادتٓط١ٝ ص - 65
 93ُظسٙٞ اجلِطٚٞ ظ  - 66
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ٓاؾطَت بُ )ْاقكات ايعكٌ (ُٖشَاض زَنا , ظؤضبُّ  اياِْ ًٓػالًَـُٖبَِ , يُ بُؾًَو يُ ظاْ
غُضزََُنإ ُٓو تًَطِوآًُْ بؤ ٓاؾطَت ُٖبىَ بُتايبُتِ يُ ُٓوضوثا ,بؤيُ ؾطؤيس و ظؤض يُظاْاياِْ 
غُضزَّ يٍُُٖ و َُضدِ عُقًِ و نؤَُاليُتِ ظًََُّٓ يُنػاًْإ ُْزؤظيتُوَ, وَى بِ ٓىًََسيُى 

ِ الواظّ زَطُُِْ  وَى )يُنػاِْ ًَٖعّ طُؾُنطزِْ تىاْاّ ُٖضزوو ْاونِ بُزواّ ٖؤناضيَه
نتًبُنُ زَيًت )... ُٖضزووال )واتُ  17ًًَٖهىنُّ ٓاؾطَت و غجريَِ ثًاو( طُضاوٕ وَى يُ م

غجريّ و ًًٖهىنُ ( بُيُى قُباضَتًَهٍُ زَبٔ نُضَْطُ ُٓوَ بُيطُّ نؤَُاليُتًُإ بساتُ زَغت 
ُاليُتًإ (!... وابعامن ُٓو ُٓزلاَُّ ثَِ ّ طُيؿتىوَ ًٖض ُٖيىَغتُّ ْاوّ بؤيُنػاِْ َاؾِ نؤَ

                          خؤّ وَالًَؿُ بؤ خؤّ .
   ناضَغُضّ  ؾىؾًايًعَُنإ ويًرباٍ زميىنطاغِ-3

ثًؿُنِ زَبِ ُٓوَ ضووٕ بهُيُٓوَ نُ نُْسئ دؤض غىؾًايًػتِ ُٖيُ, يُ ضواْطُّ َاضنػِ 
ىؾًايػتِ ظاْػتِ ( ُٓوّ تطَُٖىوّ يإ ضوويُنٔ يُغُضَايساضّ يإ ُٖضخُيايًُ بًَذطُ يُ )غ

بُغىؾًاٍ زميهطاتًُوَف , يُو بُؾُزا ناضَغُضّ نًَؿُّ ٓاؾطَت يُنىاضنًَىَّ َاُْوَّ خًعاُْ 
, بَِ طىيَساُْ قؤْاغِ ًَصوويٌ, ُٓوناضغُضيُ يُ طُوُٖضزا دًايُ يُطٍُ ناضَغُضّ ؾًىعًُتهُ 

ُضيُبُض ُٓوَّ ناضَغُضيُنإ َُٖإ ناضَغُضّ غُضَايُزاضئ بؤيُ يُوبُؾُ بًًُٓإ,   ٖ
غىؾًايًػتِ ظاْػتًؿُإ زاْا . غىؾًايًػتُنإ ثًًَإ وايُ يُُٓزلاَِ زابُف نطزِْ ًٓـ يُ 

ْاوَاٍ بؤ ٓاؾطَت و ثًاويـ بؤ  ًََِصووزا نًَؿُّ ٓاؾطَت زضوغت بىو,بُ دؤضيَو بُضنُوتِٓ ًٓؿ
ظومل و نُوتِٓ َاؾِ ٓاؾطَتُ , , بؤيُ يُٓاَازلُناًْإ زا زاوازَنُٕ  غُضَتايًٌٓؿِ زَضَوَ ُٓوا 

نُ ٓاؾطَت َُٖىو نؤغجًَهِ يُثًَـ َُٖيطريَّ و بًَتُ زَضَوَ, يُ ططيَبُغتِ )َاضَيِ(بؤ 
  ططيَبُغتِ تُواؾىقِ يإ زََاو زَغت وَُتعُو باظاضِّ , يُبُضثطغًاضّ ًٓؿِ ْاوَاٍ بؤ زَضَوَ,

ضزووال )ٓاؾطَت و ثًاو( يُثايُّ بُضُّٖ ًَٖٓإ يُنػإ بٔ, نُ بٓهًُٓؾُ بؤ َُٖىو بؤ ُٓوَّ ُٖ
( باؽ يُ ناضَّ ٓابىضّ نتاب األػطسبُ ثًَهُواُّْ ُٓواُْ  َعُط قُظاؾِ يُ ) يُنػاًُْناِْ تط,

غؤؾًايًػتِ زَنا بُآلّ نىوُْ زَضَوَّ ٓاؾطَت يُ نىاضنًَىَّ خًَعإ بُ ظومل يُ ٓاؾطَت يُ قُيُّ 
َُٖىو ًًَُٖ غىؾًايًػتُنإ يُطٍُ بؤنىوِْ دًا دًا يَُُضِ ثُيسابىوِْ  ,ُٖضنُْس68َزَزا 

يَتُوَ غُض يُناًْإ زا يُ دُوُٖضزا زَطُضِٕ بُالّ ُٖض َُٖىوّ يُناغُضُٓغًِ نًؿُنُ
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بؤ ُٓوَّ ووضز تط يُناضَغُضّ غُضَايُزاضياُْ  ,نُواتُنُ غُضبُغتًُ -ناضَغُضّ غُضَايُزاضّ
 يػتُ ُٖيىَغتُ يُغُض ؾُيػُؾُّ غُضبُغتِ بهُئ .بطُئ ثًَى

َىتًُم( ظازَّ بريّ بَِ  -ؾًػؿُّ )غُضبُغتِ ضَِٖا   ِ غُضبُغتِ و ناضَغُضّ طؿتِ:ثطغ
ُٖخلُيُتًَُٓضيَهُ زَتباتُوَ زًْاّ  ,غاضَناُْ, بُْر نُضََُُغٔىيًُتِ ؾُيًُغىؾُ زووضنىشّ ْعيو خ
َو زَبَِ,بًَُٖع غُضبُغتُ يُ قىوتساِْ  بَِ ًَٖع,يُ باؾرتئ ٓاشٍَ نُياغاّ زَضياو زاضغتاِْ ىلَ ثُيطِ

زؤخًسا  بُ ْاضِاغتُوخؤ خىيَٓت زََصّ, نُضاَُتت زَزظّ ..ُٓوَ غُضبُغتًُ زووض نىشيُنُّ ُٓو 
ْاظاِْ عُويَُُ وَى طىْسيَو زَنا ,طىْسَّ عُويَُُيُ ,ضَِوؾُْبريّ الّ خؤَإ بُ ٓاغىزَّ باغِ 

ى ُٓو طىْسَ ض باغُ ؟ٓايا َُٖى وَى يُنٔ ؟غُضبُغتِ َاْاّ نًُ يُوَّ؟ باغِ ُٓوَ بها نُيُ ًَْ
بُنىضتِ يُو طىْسَ غُضوو وخىاضوو ُٖيُ ,غجِ وضَِف ُٖيُ ,تًَط وبطغِ ,زوانُوتُو ثًَـ نُوتُ 
,شيَطزَغتُو غُضزَغتُ ..ُٖيُ ..ُٓواُْ يُُٓزلاَِ ؾًػؿُّ غُضبُغتِ ضَِٖا زضوغت بىويُٓ ,يُ 

وزوايـ يُ نؤْططَّ دىٖاْػبؤضط ُٓوضِاغتًُّ خىاضَوَ  1998ُنططتىَناِْ غاىل ضِاثؤضتِ ُْتُوَي
يُوطىْسَ عُويًَُُ يُ شيَط غايُّ غُضبُغتِ  غُضّ ُٖيساوَ و تًايسا ٖاتىَ : خُيهِ 

%ّ 80%ّ زاًْؿتىاِْ دٗإ ثًَو زًََٖٓٔ نُنِ يُ 20غُضوو)نُزَناتُ ُٓوضوثا و َُٓطيها( 
ىاضوو)نُزَناتُ َُٓطيهاّ خىاضوو ُٓؾطيكاو بُف ُٖضَ ظؤضّ ٓاغًا زاٖاتِ دٗإ زَخؤٕ ,خُيهِ خ

 %ّ زاٖاتِ دًٗاًْإ بُض زَنُوَّ ,ُٓوَّ ُٖض20َ%ّ زاًْؿتىاِْ دٗإ ثًَو زًََٖٓٔ نُنِ 80
, بُنىضتِ  َازاّ زوا ُٓيكُّ الواظّ يُ ظزلريَّ ُٓو طىْسَ ثًَو زًَََِٖٓ ظيإ َُْسيـ زَبًَت ٓاؾطَتُ

غُضَتايٌ نؤَُيًَو زَضزَ, َُٖىو نُوغاْسُْوَو زَضزَغُضيُناِْ نؤٍَُ يُبَِ غُضبُغتِ َىتًُم 
غٓىضّ ثُيسا زَبًت, )يُواُْف بِ غٓىضّ غُضبُغتِ (,بؤيُ ًٖض غًػتًَُو يُو بىوُْوَضَ ْابًِٓ 

ظَضَِ( غُضبُغتِ تُواوّ خؤّ وَضططيَت شياِْ -َىتًُم غُضبُغتِ بًت,  خؤ ُٓطُض يُى ) طُضزيًُ 
ا غُضْر بسَئ زاتًًَؿاِْ ْاونِ يُشيَط ياغاو ؾطيعُتسا زَبُٓ َُظٕ بًَو و ثًَو زَزات, غُض ظَوّ ت

 ؾُضت زَبتُ بؤَبِ ْاونِقُيسو تطئ ثطؤشَّ خعَُتِ بُؾُضيُت, نُنِ َُٖإ زاتًًَؿإ بُ بَِ
, ُٓودًاواظيُ غازَيُ يًَُْىإ ناضَغاتِ بؤَبِ ْاونِ و ثطؤشَّ ْاونِ خعَُت ويَطامنإ زَنات

ىظاضيُ , ُٖضوَى بؤ َُٖىو ؾتًو غٓىضو ضازَّ خؤّ ُٖيُ, ٖاوغُْطِ ُٓو غطوؾتَُإ زَثاضيعّ ط
, يُْاو يُؾِ  يُغطوؾت ّ ؾِ , , ضيصَّ تىمخُنإ ...ضازَّ ثًُّ طُضَِ , ضازَ :وَى

ٓازًََعازيـ  غٓىضو ٖاوغُْطِ َُٖإ ؾطَاًْإ ُٖيُ , تًَو نىوِْ ُٓو ٖاوغُْط و غٓىضَ يُ 
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ُوضَتطئ ناضَغاتِ غطوؾتِ وَى ظضيإ وططِنإ والؾاو .. ثُيسا زَنات,يًَُْىنؤٍَُ الّ غطوؾت ط
ناضَغاتِ نؤَُاليُتِ وَى بطغًيت و نُوغاُْوَو زابُف بىوٕ و دُْط و زاطري نطزٕ و ُْخؤؾٌ 

ُغتِ زَبًَتُ زَضز ب... ثُيسا زَنات  , تُْاُْت  تًَو نىوٕ و ضَِت بىوِْ يُ غٓىضّ غطوؾتِ  غُض
زّ تانُنُف ,بًَذطُ يُوَّ غُضبُغتِ خُيهِ تط زاطري زَنا ُٓوا ظومل يُخؤف زَنات بؤ خى

,نىْهُ زَبتُ زيًِ ٓاضَظووَناِْ ,زيًِ طُزَو ثاضَ و غًَهؼ وتُالضو ..., دا با ُٖض خؤّ بُ 
غُضبُغت و غُضبُضظ بعاًْت وَى )دؤضز دُزام ( طىتُِْ , ُٓو ٓاضَظواُّْ زَبًَتُ بُزيًِ عُقًِ 

ِ بىَّ  يًَِ زَخىضِّ ,يُ نؤتايسا يُعُشَُتا زَبتُ  زووزيًِ و ظاملايُتًهًـ,يُنًَُإ زيًِ بؤ نًَ
 ٓاضَظوَناِْ ,زوًََـ   بُضاَبُض زَغُآلتساضّ طُوضَ , يُ زؤخِ غًًًََُؿسا زَبًَتُ ظؤضزاضّ 

يُو , ,واتُ ُٓو دؤضاُْ ظامل وَُظيىَُٔٓوَف ظاملايُتًُنُيتِ  -يُواًُُّْ خؤّ بَِ ًَٖع تطٕ
 األُا    جٚى « ُٓزلاَاُْزا ُْوَيُنِ بُضشَوَْسّ ثُضغتِ ًٖض ُْظإ وا بُضِيَىَيُ نُ دطُ )يُخؤّ(

«The Me generation
ضَزلاَِ ثًَساِْ غُضبُغتِ بَِ غٓىض بًَت  ًٖهِ تط ْاظاًْت, ُٓطُض ُٓوَ غُ 69

ى )ايعآس نايٓاقل( بَُُٖإ ؾًَىَ بؤ ؾًىعُتًـ قؤضر نطزِْ َُٖىو غُضبُغتًُناِْ ٓازًََعاز وَ
ُٓطُض غُضَايُزاضّ غُضبُغتِ تاى بَِ غٓىضزَنا يُغُض سػابِ َُٖإ ُٓزلاَِ غُيبِ ُٖيُ ,

غُضبُغتِ نؤٍَُ وؾًىعُت وغؤؾًايًػتًـ غُضبُغتِ نؤٍَُ ظياز زَنا يُغُض سػابِ 
غُضبُغتِ تاى ُٓوا دٗاِْ غًًَُّ غُضبُغتِ تاى ونؤٍَُ بؤ زَغُآلت قؤضر زَنا ,غُضبُغتِ 
وٓاظازّ شٕ وثًاو تًايسا قؤضر زَبَِ ًٓٓذا يُ زؤخِ وازا داضيَهِ تطيـ شٕ زَنُوغًَتُوَ بُزَغت 

( غُضبُغتِ بَِ غٓىض)يُطٍُ ظؤض غُضَزلاَِ خطاتطّ  ثًاوّ ظؤضزاض ..ناضَْىغِ ٓاؾطَت ٓاوا زَبَِ,
تاْسَضّ خؤّ زَبًَت غُضبُغتِ غٓىضّ  غ نُواتُنُ بىاض ًُْ َُٖىّ باؽ بهُئ, (ظؤض غٓىضنطاو و)

داضْاَُّ )َاؾِ َطؤظ ( وزَظطاّ  َازَّ يُ ُٖبًت , بؤيُ ًٓػتا خؤؾًإ ىلَ ّ ثُؾًُأْ يُ
, داضيَهِ تط طُضِاُْوَ  ُْتُوَيُنططتىَنإ و ضِيَهُوتٓٓاَُ ًَْى زَويُتِ و زَغتىضَنإ  غٓىضيإ زاْا

ّ( يًَِ زووض نُوتبىوُْوَو غُض ثابُْسّ بُ ٓائ نُ ثًَؿىو تط بُ ْاوّ ) بُعُملاِْ نطزٕ وٓاظاز
ظياًْإ بُض نُوتبىو, ُٖض بُمنىُْ ْاوو َازَّ زَغتىضّ ُٓو ووآلتاُْ زًََٖٓني نُ طُضِايُٓوَ غُض ٓائ 

( باؽ يُ ثابُْسّ ٓايًُٓوَ زَنُٕ بؤ نؤَُيطُنُيإ , زامناضى: 47(و)1)يُزَغتىضّ يؤْإ يَُازَّ: 
(, 54(, نىيىَبًا: َازَّ)4يس: َازَّ)(, غى12ضوير: َازَّ)ُ(, 2ْ, 1ُٖضزوو َازَّ )

                                                 
 .ئةوة لةتازة تريو نووسيهدا هاتووة بةناوى )تةنيا خؤم(  - 69
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(, باضنىاّ: 24(, بطتػاٍ: َازَّ)6(, اغباًْا: َازَّ)12(, غًؿازوض: َازَّ)66نىضغًها: َازَّ)
(.. يُ ُْٖسَّ ووآلت اليإ بىويتُ َُضز نُغُضؤى وثازؾاناًْإ غُض 2(, أضدٓتني: َازَّ)3َازَّ)

( زَغتىضّ 9( , َازَّ)4غىيَسّ َازَّ) بُٓائ يإ َُظُٖبُنُف بًَت يُواُْ: يُزَغتىضّ 
غُضبُغتِ بَِ غٓىض بُ زَضزو بُآل ُٖشَاض نطا و ُٖض بُو ؾًَىَف َُٖى , بُو ؾًَىَيُ 70ًٓػباٌْ

وَى يُ بُؾُناِْ زاٖاتىو ظياتط بؤَإ   ,ُٓو ناضَغُضياُّْ بؤنًَؿُّ  ٓاؾطَت زاضِشضا ُٖيىَؾايُوَ
 ُ غُضَنًُناِْ غًػتَُِ شياِْ غُضَايُزاضّ .بُو دؤضَف باظزَزَيُٓ غُض ططؾت ,زَضزَنىَّ 

 طريو ططؾتُناِْ غُضَايُ زاضّ بُطؿتِ
ظؤض بُنىضتِ وثىختِ باغًَهِ غُضثًَِ ُٓو اليُْاُّْ زَنُئ نُ ثُيىَغتُ بُبابُتُنَُإ 

 )نًَؿُ ٓاؾطَت( زَنُئ:
ض   : ثًَـ َُٖىو ؾتًَو ناضَغُضّ غتاْسَضّ ُٖضنًَؿُيُى ض ظاغتِ يُتًؤضَنإ -يُنُّ

= وسًس(  ضِاغت uneaqنؤَُآليُتِ ضاغتُقًُٓ وَى وَآلَِ بريناضيُ , تانُ يُى وَالَِ)
, 15, 9, وَآلَِ تطيؿِ ُٖيُ زَتىاِْ بًًََِ  7يُنػاُْ بُ 4+3ُٖيُ  و بُؽ ,وَآلَِ 

..وَآلَٔ بُآلّ وَآلَِ َُٖيُو ظيازَيُ ,ُٖضوَٖا ناضَغُضّ نًَؿُّ بُزازطُضّ يُى 8/6
ًُّٓ ُٖيُ بُتُْٗا ,باقًُنُّ تط ناضَغُضّ ُٖيُٕ. بؤيُ ُٓو نؤَُيُ ناضَغُضٍ ضِاغتُق

=وسًس(ًُْ, ُٖضزًََـ يُطؤضاْسايُ,باؾرتئ uneaqناضَغُضيُّ غُضَايُزاضّ زَيسات )
 ,يُطٍُ ُٓواُّْ خىاضَوَف:بُيطُيُ نُ ًَٖؿتا ناضَغُضيُنُّ ُْزؤظيتُوَ 

ويًاُْ بهؤَيُٓوَ ُٖيػاوٕ بُوَضططتِٓ غُضدُّ ُٓو ظاْاياُّْ ويػتىياُْ يُو قُيطاُْ ًَصو -1
عُيُٓيُى(ويُغُضّ زا )تُعًُِ( يإ نطزووَ, يُنػُض تىوؾِ زوو ُٖيُّ نىؾٓسَ -)ثَُيُيُى 

ُٖيػاوٕ طُضاوٕ بُزواّ زوانُوتىوتطئ ْاونُونؤَُيطُ تىيَصيُٓوَناًْإ يُغُض -بىويُٓ , أ
 تطيُٓ يُناخُناِْ نؤٕ .ًًًََٖو نطزوووَ, وايإ ظاًُْ زوانُوتىوتطئ َاْاّ ْعيو 

ُٓوإ ضواْطُ نؤُْناِْ ضؤَِ)نُ يُخؤيإ ظياتط خُيهِ تطيإ ثَِ بُضبُض بىو( ثًَىَض و  –ب 
,ُٓوضوثًإ نطزؤتُ ضواْطُّ َُٖىو نؤٍَُ و  *تُضاظوَناِْ خؤيإ ثَِ تُضاظوّ طؿتِ بىَ

                                                 
ّ ، داز 2004/  4ط -فك٘ اإلضالَٞ ٚأديت٘ -يصسًٝٞأ.د. ٖٚب١ ا  ُٖضوَٖا   22اإلضالّ ٚايعًُا١ْٝ ... ص :بطِواُْ بؤ شٜاتس   70

 6358-6356ص 8ز -ايفهس املعاصس
بُ غُيطَ َُغًشِ زَوتطا )ُٓغِٓ( ,بُ غُيطَ يُٖىزّ  ,ُٓو زَضزَ يًَُْى ظؤضبُّ غًػتَُُ نؤُْثُضغتُناِْ داضإ ُٖبىَ  *

بُ ظاْاّ َُُٓوّ زَوتطا )َُواىل يإ عًىز(,ُيطَ ضِؤَِ ويؤْاِْ زَووتطا بُضبُض , بُ غيإ ٓىََُِ ,بُ غُيطَ  (ىيِ)دزَوتطا 
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زا نىويُٓو  ًَصوو, بؤيُ واغُضنًؼ و زَغتُضؤ بىويُٓ . ُٖضنِ زيطاغاتًإ ُٖيُ بُُٖيُ
تًَُُْهِ نىضتِ ُٖبىوَ ,وايإ ظاًُْ نؤَُيطُّ دًٗاِْ )غُيطَ ُٓوضوثِ (َاْاّ نؤَُيطُّ 

 نؤُْو ُٓو تىيَصيُٓواُْيإ نطزوَ .
دا ُٓطُض بُضشَوَْسّ َازّ  -)ُٓخالم(ًْىَّ ناضَغُضّ ُٖضنًَؿُيُى يُنؤٍَُ بطيتِ يُ يُ -2

و )زووضتطئ ثُيىَْسّ َطؤظايُتًُ(, ُٓو ناتُ بىو بُثًىَض ُٓوغا )ضاغتُ ُٓخالم زَبتُ ْػبِ( 
ُٖضطًع ُٖتا ُٓطُض ياغاّ ضاغت و زضوغتًـ زابطشيت ُٓطُض ُٓو ٓازًََعازَّ ثًازَّ زَنات 
خؤّ ُْطُيٓطابًَتُ ُٓو ثًُ ُٖغت بَُُغٔىيًُتًهِ طُوضَّ َُبُزَِٓ ُْنات ُٓوا بًَُِْٗٓ 

ُٓو زازطُضيُف ُٖضطًع ْايُ تُزّ ُٖتا : ا َُٖىو ؾتًَو زَنات, نُ ُٖضطًع ضِيَِ يًَٓاطرييَت و 
 .  ُْيُتُ زّ نؤَُيطايُنِ بُ ُٓخالم و بطوا –ياغايُنِ ووضزوو بُعُياض , ب  –

 يُ وااقًعسا-زووَّ 
 :هةلسةنطاندنيَكى خيَرايي مةدرسةكان  

زا ُٖملإ ُْغُْطاْسٕ ,يًَطَنطز  ٗا ضِاظُّ ُٓو ضِاو بؤنىوْاَُْإيُ بُؾُناِْ ضِابىوضزوو تُْ
غتُيُى يُو باضَيُوَ زَنُئ يُ زميىنطاغِ زَغت ثَِ زَنُئ نُ بُؾِ ُٖضَ ططْطِ ُٓو ُٖيىَ

 َُزضَغُيُ  : 
زميهطاتِ زَضَاًْـ بًَت زَضَاِْ َُٖىو زَضز ًُْ وَى بُو زَقُ يُبُضْاَُّ اليُُْ  

نىضزغتاًُْنإ ٖاتىوَ ,َُٖىو نُؽ بؤّ ُٖيُ نؤٕ بري بهاتُوَ ض عكًسَو بطوايُى 
سَبصيطيت, بؤّ ُٖيُ ض بًَِ, بُالّ بؤّ ًُْ ُٖض ض بهات . ٓايا ًٖض غًػتًَُو ُٖيُ بَِ ُٖي

ضيَو خػنت و غٓىض )ظَوابت( يُو غطوؾتُزا ؟ُٖتا يُغًػتَُُ نؤَُاليُتًُ خؤضِغهُ ناًْـ؟.. 
غُزَ ظياتطَ , خؤّ ضيباظّ  20,ًٓٓذا خؤ "زميهطاتِ" قىْاغًَهِ نؤَُآليُتِ ًُْ تَُُِْ 

و غًاغِ ًُْ بُيهى ثُمياًَْهِ غًاغًُ, وَى تاقًطُ نَِ يًَِ زَضزَنَِ و ض  نؤَُاليُتِ

                                                                                                                                                             

... يُْاو ,بُ غُيطَ التني وًٓػجإ زَووتطا )َؤض(بُغُيطَ بطاُٖاّ ٖٓسؤغِ زَوتطا َُْبىظ غُيطَ عُضَب زَووتطا)ؾعىبِ(,
طيتًُ يُوإ بًَطاُْ ,ُٖضيُنُ يُواُْ واّ زَظاِْ ُٓو زًْايُ ؾطاواُْ ب طاعُؾايطّ نىضزيـ بُ غُيطَ عُؾريَتِ خؤّ زَوت

,ُٓوضوثاف يُو زوايًُ واّ بُغُضٖات و خؤّ بُ غؤثُضَإ وَطؤظِ ثًَؿهُوتى و خُيهِ تطّ ُٓؾطيكِ وزاًْؿتىاِْ ضَِغُِْ 
و ًََصوو واقعِ دًٗاِْ يُو ضِواْطُ تُغهُّ ُٓوضوثا يًَو زَزايُوَ  َُٓطيهِ وٓىغرتاىل بُ يؤيُضَإ و َطؤظِ نؤُْ وَغـ زَنطز

 . ُيُّ َُظٕ بىويُوَ يُنَِ يُواُْ ُٓو بابُتُّ ًٓػتاَإ زووناضّ نؤَُيًَو ٖ
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ضيَباظيَو طىزلاو تط بًَت يُضِيَِ ثطؤغُّ زميهطاتًُوَ زَضزَنُوَّ تُواو , ًَُُٓ يُو َىْتُيكُوَ 
 َُزضغُنإ ُٖيسَغُْطًٓني يُنُ يُنُ. 

خىاغتُ باؾُناِْ ٓاؾطَت زاوا نطاوَ : يُضاغتًسا يًَطَ ُْٖسيَو يُ َسضغُّ يًرباٍ زميهطاتُنإ- 1
,بُالّ نؤًُْتِ ًَٖٓاُْزّ ططْطُ,بُطؿتِ ناضَغُضيُنإ بؤُٖض نًؿُيُى يُ )تُؾدًكِ( زَغت 

)ويٌ زيىضاتت( زَغت ثِ  ّثِ زَنات,ًٓٓذا زَضزو زَضَاِْ بؤ زياضّ زَنطَّ, دايريَزا يُضايُنُ
زِْ يُ)بِ ْىيَصّ( ضِا زَغت ثِ زَنُئ نُثَِ ّ وايُ َاؾِ ٓاؾطَت يُُٖغت بُالواظّ خؤنط

ٚأ١ٜ اَسأ٠ )زَنات, ُٓوَف يُ بٓهًُٓزا يُ نتًَبِ َىقُزَؽ غُضناوَّ ططتىَ نُتًايسا ٖاتىَ : 
نإ بٗا ضٝالٕ، أٟ ضٝالٕ دّ َٔ دطدٖا، تبك٢ ضبع١ أٜاّ يف صتاض١ طُجٗا. ٚنٌ َٔ ملطٗا ٜهٕٛ 

ٚنٌ َا جتًظ عٝ٘ ٜهٕٛ صتطا. ٚنٌ  صتطا ست٢ املطا٤. ٚنٌ َا تطذع عًٝ٘ يف طُجٗا ٜهٕٛ صتطا.
ُٓوَيإ ناتِ بُٓاقاضّ  ،71َٔ َظ َطذعٗا ٜػطٌ ثٝاب٘ ٜٚطتشِ باملا٤، ٜٚهٕٛ صتطا ست٢ املطا٤

ضاغتِ زَنًَت نُ يُ ثطِيَها ٓاؾطَت ُٓو بِ ْىيَصيُّ )انتػاب( نطزبًَت  بُ ٖؤيُوَ يُ زايو 
يُ و ُٖتا ُٖتايُف ُٓو زؤخُّ ُٖض غاالضّ نُوتبًَت , يُناتًَها زَظاْني يُوَتُّ ٓاؾطَت ُٖ

زًَََِٓ, نُواتُ تًؤضّ )ويٌ زيىضاْت( زَطاتُ ُٓزلاًََو نُ ُٖض يُيُنُّ نًجُّ شياُْوَ ٓاؾطَت 
نُوغاوَتُوَ, ُٖض واف زًًََٓت, واتُ ٓاؾطَت ؾانتُضّ خؤضغهِ نُوغاُْوَّ خؤّ يُطٍُ خؤّ 

 ُٖيططتىوَ , تُواو بَِ ناضَيُ .

تُ زَضَاِْ ًُْ , ُٖضنِ ضِايُناِْ )ضاغًُ( ُٖضنُْسَ خطاثرتئ ُٓوَ )تؿدًل(َنُيُ, وا 
ايف با٤ ناضَغُضّ زاوَ,زواّ خؤؾِ يُ َُٖىو ُٓو ضِاو بؤنىْاُّْ يُ نتًَبًَهِ تط بُْاوّ )

ثؿًَُإ بىويتُوَ, خؤ َُغُيُّ خًَعإ )عآًُ( ُٖضَُغُيُّ دٓػًُنُ ًُْ تا بُ  72ايٓطب١ٝ (
ُٓو ناضَغُضيُ طؿتًُّ يُو َسضغُيُ ٖاتىوَ ظؤضبَِ ْع( ناضَغُضّ بهطيَت, َُ ِبُ)س

َُغٔىيُيُتُ ,وَى وَالَُنُّ يُناضَغُضّ ًٓػالَِ يُ بُؾِ زاٖاتىو زياضزَنُويت , نُُٓو 
دؤضَ غُضبُغتًُّ ٓاؾطَت نؤٕ زَضزيَهِ غُضباضّ تطّ بؤ ظياز زَنات, ُٖضوَٖا يَُسضغُّ 

ووضز ( يـ ًٖٓاويُتُوَ يُغُض خًٌَ  دا ُٓو منىُْيُّ )يًػتُض بًٓطا,ؾطؤيسف وَالَُنُّ 
)ٓىياَبًا(  زَبا بُدىضُٓتُوَ وَالَِ ُٓوَف بساتُوَ ٓاخؤ زؤخِ ٓاؾطَتإ يُوَّ نؤُْ ؟ ُٓواُْ و 

                                                 
      22-15/19ايالٜٚني ضفس   71
بُزواوَ باؽ يُ غُضَزلاَُ ؾًػؿًُناِْ تًؤضّ ْػبِ زَنا  -143م يُ  اهف با١ اهِطبٚٞ-بؤ ظياتط بطِواُْ : بطاتطاْس ضاغٌ  72

 وزََيَِ َُٖىو بريو بؤنىُْناِْ طؤضِيىئ .
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ْىوغُضاِْ خؤمشإ بُنانِ ُْيإ تىاًْىَ نًَؿُّ ٓاؾطَت زَغت ًْؿإ بهُٕ ,ٓاخؤ نُْسّ ٖؤيُ 
سَ ياغا يًَِ بُضثطغًاضَ .. بؤيُ ؾًِ غطوؾتًُناُْو نُْسّ غًػتَُِ ُٓو نؤَُاليُتِ ونُْ

نىيَطّ ضَخُٓناًْإ ضاوَؾاْسووَ بُضَو تاضيهِ, ْاظاْني يُطٍُ نًًَتِ؟ يُُْٖسيَهًإ ضَخُٓيإ 
يُغطوؾت ططتىوَ , ُْٖسيََو يُبايىيىدِ و ُْٖسيَهًؿًإ ٓايني وناضتُناًْؿًإ تًَهٍُ نطزوَ 

ُوَيُ نؤَُىل بَِ زازطُضّ ىلَ ّ بُضثطغًاضَ , تًايسا تاواْباضّ ضِاغتُقًُٓ بعضَ ,ضِاغتُنُّ ٓ
ُٓوطؤتاُّْ ُْضيتِ ضِؤشٓاواو ضِؤشُٖآلت و دٗاِْ غًًًََُـ يُباضَّ ٓاؾطَت زَئًًََ زضوغت ًُْ 

 –ظامل وظؤضزاض طىضطٔ ض ثًاو بًَت ض ٓاؾطَت  ,ٓاؾطَت ٓازًََعازَ ُْى ضِيَىّ و طىضط,بؤيُ
ناويؿِ بطغِ  –نىضتُ داض ثًاوبًَت يإ ٓاؾطَت  ُٓقًًؿِ نىضت ًُْ ,ُٓوَّ زوانُوتىَ ُٓقًِ

ًُْ بُيهى بطدىاظّ ناوبطغًُ, قاَهًـ بؤ ثًاو ٓاؾطَتِ خطاثُ ُْى تُْٗا بؤ ٓاؾطَت ..بؤيُ ُٓو 
َسضغُيُ ووضز ْني ,ُٖض ُٓغًُٕ يُو َسضغُ ططْطِ بُ تاى بُطؿتِ ْازضيَت  تاططْطِ بُتانِ 

ش ٓاواف واقعُنُّ وايُ بُضشَوَْسّ َازّ تايبُت ٓاؾطَت بسضيَت ,يُو َسضغُيُ و نؤَُيطُّ ضؤ
يُغُضووّ  بُضشَوَْسّ طؿتًُ,, بؤيُ زَبًٓني يكِ الططْطُ ُْى ُٓغٌ , ناضَغُضّ ُْى 
خؤثاضغنت , نَُايًات ُْى )ظَضوضيات( ,غاُْويات ُْى )اويًات( ,غُؼِ ُْى بُٓضَتِ, 

اؾطَت ؾىيَِٓ يُو ٖاونًَؿُيُ نَُايُتِ ُْى ظؤضايُتِ , ؾهًِ ُْى دُوُٖضّ, ..ًٓرت َاؾِ ٓ
ّ ُْتُوَيُنططتىَنإ 15ّ خىىل1514ربِياضِّ ش :بَوَ 1961/زيػُرب/14يُنَِ يُ , يُ 

زَضنىَ, تًايسا  نُغجاْسِْ يُنػاِْ شٕ وثًاوّ بُ َاؾِ ناضَْىغِ طُالٕ بُغتُوَ ,دَِ بُ دَِ 
ِ داضإ بطِياضِّ زَغتىضّ غؤظًُت123و 122ُْنطاوَ نُغًـ بُ زواؾِ زاْانَِ , يُ َازَّ 

يُنػاِْ ٓاؾطَت وثًاو زضاوَ, ظؤضبُّ زَغتىضَناِْ داضاِْ ُٓوضوثا ُٓو زاوايُّ ىلَ ٖاتبى, 
نُنِ ًٓػتا بُزَطُُٕ زَغتىضيَهِ ضؤشٓاوا زَبًِٓ ُٓو زانؤنًُ بُ ًَٖعَ يُ َاؾِ ٓاؾطَت 

ْػاف باغِ ,زَغتىضّ ؾط 73بهطيَت ,بؤ يُى ووؾُف ْاوّ ٓاؾطَت يُ زَغتىضّ َُٓطيها ُْٖاتىَ
يًَُْى غُضَُؾكِ زميىنطاغِ ,نُ ُٓواُْ غُضَُؾكِ ضِؤشٓاوإ 74َاف ويُنػاِْ ٓاؾطَتِ تًا ًُْ 

بُو ؾًَىَيُ ُٓواُّْ ثًَؿىو باْطًَؿُّ  75زَغتىضّ يبٓاًْـ ُٓو باغُّ تًاًُْ  عُضَبِ زَبًٓني

                                                 
 زَضنىَ . 17/9/1787َازَ ثًَو ٖاتىَ, يُ 7ا يُ زَغتىضّ َُٓطيه 73
 زَضنىَ . 1958/ٓىنتىبُض/4َازَ يُ  92زَغتىضّ ؾطْػاثًَو ٖاتىَ يُ  74
 زَضنىَ  21/9/1990يُ  18بُ ثًَِ ياغاّ زَغتىضّ ش:َازَ , 102ثًَو ٖاتى يُ زَغتىضّ يبٓإ  75
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تِ ًَٖٓاوَ وَى َاؾِ ٓاؾطَتاًْإ زَنطز واظيإ ًَٖٓاوَ  ,بؤ زَغت ًْؿاِْ زَضزَنُف زياضَ ؾهػ
 يُغُضوف وومتإ زَضَاُْنُؾِ زَضْانَِ وَى زَضُْنىوَ .

 , نُْس تًبًِٓ يُى: َُزضَغُّ ؾطؤيس- 2

ؾطؤيسف وَى َاضنؼ ُٖضيُنُيإ يُضواْطُّ ثػجؤضيُنُيإ نُيُنًَُإ بايىيىدِ و  -ا
و زووًََإ ٓابىوضّ ْاغِ بىو ويػتىياُْ نؤَُىل ثَِ بٓاغٔ , ويػتىياُْ بُبُؾانتُضيَ

 ٓا.ََُُٖىودِ و دؤىل نؤٍَُ يًَو بسَُْوَو...بُ خًَطايٌ ؾهػتًإ ًَٖ
ُٓطُض بُووضزّ تًبًِٓ ضايُناِْ ؾطؤيس بهُئ ,ُٓوا)دٓؼ( بُثايُٓضّ ًَصوو و ثًـ نُوتِٓ -ب

نؤٍَُ و ثُيسابىوِْ خًعاًْـ زازَِْ , ظؤضيـ زََُقاىل يُغُض نطاوَ ,بُالّ يُى ثطغًاض : خؤ 
 ُضّ دٓػِ ُٖيُ بؤ خًَعإ و ثًـ نُوتٔ و ؾاضغتاًْإ ًُْ ؟!َُٖىو ٓاشَيًـ ثايٓ

ّ( و ُتُوضضايُناِْ ؾطؤيس تًَو ْانُتُوَ يُطٍُ ظؤضبُّ ضايُناِْ )ؾُيًُغىؾاِْ ت-ز
)َاضنػًُنإ( و ُٖتا وودىزيُناًْـ ... بُضِاّ ؾطؤيس ثُيسا بىوِْ خًعإ يُ )ثًاو غاالضّ( 

 زَغتِ ثِ نطزووَ .

َتِ و عُيبُ و ضاغتطؤيٌ و بُظَيٌ و ٖاوناضّ َطؤظايُتِ و ياغاو سىنِ ُٓو نؤَُيُّ نُثًاو-ز
و ... ٖتس تًا ًََُْٓت وَى ؾطؤيسو تُياضَ بُْاو َؤزيطُْنإ زاواّ زَنُٕ ,يُو نؤَُيُزا 
بؤنىوُْنُّ ؾطؤيسّ ىلَ زيتُزّ نُزََيًَت )ثُيىَْسّ َطؤظايُتٌ ُٖضطًع الواظتطئ ثُيىَْسيُ 

,يَُوَّ بًَُٖع بَِ ًَٖع قىوت زَزات ظؤض نُّ زَبات, طُوضَ بهىى  يًَُْى ُٓو نؤَُيطُزا (
 ُٖيسَيىؾِ ...دا ْاظاْطَّ يُو دُْطًػتاُْ ٓاؾطَت بُ ض ضِظطاضّ زَبًت؟ 

ُٖضطًع ُٓوَ ضاغت ًُْ نُٓاؾطَت بَِ عُقٌ بًَت يُبُض غُضقاىل بُ ظاوظَّ , يإ يُبُض نَُِ  - ع
وثًَـ تطيـ  غُنإ باْطًَؿُّ بؤ زَنُٕنًَؿِ ًَؿهِ وَى ؾطؤيس وبُؾًَو يُ زَضووْٓا

  يُاليُٕ ًٓٓذًٌ وتُوضات وبىظّ ويؤْاِْ ونًِٓ وبُؾًَو يُ ؾًكِٗ ًٓػالَِ واّ بؤنىويُٓ
بُ طؿتِ و ٓاؾطَتًـ بُ تايبُتِ , خؤ  , ُٓو بؤ نىوْاُْ نُّ نطزُْوَّ ْطخِ ٓازًََعازَ

ُطُض وا بىايُ زَبىايُ ثًُّ ناالنِ عُقًِ ٓازًََعاز ْانُويَتُ غُض قُباضَّ ًَؿو ,ٓ
ظياتط يُوَ عُقٌ ُٓو ًَٖعَ َُعُٓويُ  –ٓازًََعازَ غُضطُوضَنإ َُٖىو ظاْا بىوْايُ 

ْاَازيُيُ نُ بُتُْٗا ًََؿو يًَِ بُضثطغًاض ًُْ, خؤ بُنرتيا ًََؿهِ ًُْ و نؤُْٓساَِ 
ياؽ زََاضيـ ًُْ نُنِ ُٓقًِ ُٖيُ؟ ًََؿو وعُقٌ وَى زضَختى بُض ًُْ ,يإ وَى ثُْهط
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وُْٓعيِ بًَت  ,واتُ عُقٌ تُْٗا ظازَّ ًََؿو ًُْ تا قُباضَّ ًََؿو بُو ؾًَىَ يُ ناضيطُضّ 
يُغُض ثايُو ًَٖعّ عُقٌ وبرينطزُْوَ ُٖبَِ ,بؤيُ نَُِ نًَؿِ ًَؿهِ ٓاؾطَت ناضيطُضّ 

 يُغُض بريتًصّ و برينؤىل ٓاؾطَت ْانا .

ويُتِ زضاوَ ُٓو طُآليُيُّ غًطُؤْس ؾطؤيسَ الواظ تطئ  ثاغاووناضَغُض نُ يُ ٓاغتِ ًَْى زَ -م
نُزََيَِ :َازاّ غجريّ و ًًٖهؤنُ بُيُى قُباضَ تًهُىل يُى زَبٔ ُٓوا زَبتُ ٖؤّ ُٓوَّ ٓاؾطَت 

,بُوَ يُنػإ ْابٔ ,َُضدًـ ًُْ يُنػاِْ زازطُضّ بًَت وَُضدًـ ًُْ وثًاو يُنػإ بٔ
ٍ ض دؤضَ ثًاويَو ؟يُطٍُ غُضوو يإ يُنػاِْ ناضَغُضّ نًَؿُّ ٓاؾطَت بها, يُنػاِْ يُطُ

 خىاضوو ,ضَِف يإ غجِ ,زاطرينُض يإ زاطرينطاو,ظامل يإ َُظيىّ...خؤ ثًاو يُى ثؤٍ ْني . 

 نُْس تًبًِٓ يُى َسضغُّ غؤغًايًعَُنإ .... -3

بُؾِ ظؤضّ تِ بًًُٓنإ يُغُض ؾًىعًُت زَضَزلاَُنُّ بؤ )غؤؾًايػتِ ظاْػتِ(يؿُ بؤيُ -ا
 اوَّ .زووباضَّ ْ

ُْٖسّ يُو ًًَُٖ غىؾًايًػتاُْ ُٖض خُيايني)نُ ثًًَإ زَئًَ غؤؾًايًػتِ تؤباوّ(,  -ب
َُْعوَُ(ْاويإ -ُْٖسيَهًؿًإ ُٖض بُؾًَهٔ يُضِايُناِْ غُضَايُزاضّ , واتُ ْاتىاْني بُ )ؾُبُْط

يًػتِ نىْهُ ظؤض يًَو زووضٕ ,تُْاُْت )غىؾًاٍ زميهطاتًـ(نُداضإ طىايُ يُ غؤؾًا,ببُئ 
دًاواظّ بٓهًُٓيٌ ُٖبىَ, ًٓػتا ظؤض ْعيو بىويتُوَ يُ  28ظاْػتِ)َاضنػِ( ْعيو بىوَ غُضدُّ 

غًػتَُِ غُضَايُزاضّ ,داضاًْـ ُٓو طىَاُّْ يُغُض بىو بؤيُ يُاليُٕ )ازلًػِ( و )يًٓني( 
 وغتايني بُ زو وضِووْاوظَز نطاوٕ .

وَ غُباضَت بُ نًَؿُّ ٓاؾطَت  بُ خُيايًـ بآُو ناضَغُضيُ ُٓغتَُاُّْ يُو َُزضَغاُْ زضا -ز
بًَت تُقُالّ ثُيطَِوّ بهُئ , بُٖؤّ ُٖيطًَطاُْوَّ زابُف نطزِْ )ًٓـ و ناض( , واتُ ًٓؿِ 

نؿتىناىل ًٓؿِ زَضَوَيإ  نُ ٓاؾطَت يُقؤْاغِ زَضَوَ بسضيَت بُٓاؾطَت ,ُٓوا منىَُْإ ظؤضَ
ّ خؤمشإ ٖؤظّ زؤَُناِْ ُٖض ٓاؾطَتُ ًٓـ زَنطز, خؤًٓػتاف يُ ظؤض ؾىئَ زؤخِ وا ُٖيُ, ال

زَنات ثًاو زازًَْؿٔ , بُطؿتًـ بًىَشُْنإ خؤيإ غُضؤى خًعأْ ..., نُنِ ًٖهِ ناضَغُضّ 
 ًُْو بُيهى ظياتط نُوغاُْوَّ ٓاؾطَتُ .

ُٖضوَٖا يًَطَف زاواّ غُضبُغتِ ٓاؾطَت زووضيَُُٖىو نؤت و ظزلرييو زَنات نُخاىل  -ز
سضغُناُْ ,بؤيُ بُنىضتِ وا ُٓزلاَُ خطاثُناِْ غُضبُغتِ دٓػِ و نؤَُاليُتِ ٖاوبُؾِ َُٖىو َ
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بُنىضتِ تؤَاض زَنُئ نُنؤٕ ناضَْىغِ ٓاؾطَت ويَطإ زَبَّى تًُْا نؤَُيُ زضِْسَيُنُإ بؤ زضوغت 
 زَنات:

َؾًًَٓتُوَ نُ ُٓويـ بُزَوضّ خؤّ بىثُيىَغتِ خًعإ ؾًىم زَنات و ضَْطُ ُٖض ُٖىل  -1
 و ُٓزلاَِ تطغٓانِ تطّ زَبًت.نؤَُيً

 دىاُْنإ زاطري زَنطئَ يُاليُٕ زَغُالتساضَنإ و ْاؾرييُٓناًْـ زًَََُٓٓوَ . – 2
ٓاؾطَتُ بُ تَُُُْنإ )ثرييَصٕ( و ثُى نُوتىَنإ و ٓاؾطَت يُناتِ عىظض وَى َٓاٍ بىوٕ بِ  – 3

 اًْإ زَبًت .ْىيصّ نَِ ىلَ ّ بُضثطغًاضَ زَبًت و ناضَْىوغًَهِ ضَف ناوَضِو
َٓساٍ بِ غُضثُضؾتِ و بِ ثُضوَضزَ و بِ عُقٌ و يُ نؤتايسا نؤَُيُ َطؤظًَهِ زضِْسَت بؤ  – 4

 بُضُّٖ زيََِٓ .
 ثًـ نُوتِٓ ؾاضغتاِْ ضازَوغتِ و زوايـ زََطيَت . – 5
 ثطؤغُّ بُضُّٖ ًَٖٓإ ظؤض نع زَبًَت و ناضَغاتِ ٓابىوضّ زَضوغت زَنات . – 6
ضَغاتِ تطّ ؾهطّ ونؤَُاليُتِ وًٓساضّ وؾُضُْٖطِ وؾاضغتاّْى ٓابىضّ  ... نؤَُيًَو نا – 7

 ُٖتا تُْسضوغتًـ زضوغت زَنات, ُٓوَتا ُْخؤؾِ ٓايسظ يُى يُو ناضَغتاُْيُ .
 
 

 ًٓػتازا  ططؾتِ ٓاؾطَت يُغُضَايُزاضّ
ْؿني نانرتَ : , يُو غُضزََُ غُض َُؾكِ دًٗاُْ, ُٖض نؤًَْو بًَت يُ دًٗاِْ َىغىملإ  واقعُنُّ

,َُغُيُّ غُضَايُزاضّ وَى ؾًىعًُت ُْبىو, نىْهُ ؾًىعًُت ُْٖاتُزّ , بُالّ غُضَايُزاضّ 
,يُوَّ نانرتّ ثَِ ًُْ ,ضَْطُ يُ واضّ دًَبُ دًَهطزٕ زايُُٓوَيُ نُ نُْس غُزَيُنُ وازَبًٓني 

َاضنػًُت  د(،ْعس١ٜ بؤع املتصاِٜ ثًَـ بًِٓ نطزووَ يُ نتًَبِ )رت وَى ناضٍ َاضنؼ يَّخطاث
يُُْٖاوّ عُيب وعاضّ غُضَايُ زاضّ ثُيسابىو . ًٓػتاف يُزواّ ُٓو ؾهػتُ طُوَضَيُّ 
ؾًىعًُت يُو ُٖيبصاضزْاُّْ زَنطَّ و بُضِيَىَيُ ًًًَُتاِْ ْاوغُضَايُزاضّ بُباظُْيٌ ُٖضداضَّ ضِوو 

بَِ ُٓوَّ يُنًَهًإ يًربايًُنإ ... زَنُٕ , –غؤؾًايًػتُنإ  –يُو خىيطاُّْ: ؾىعًُت  يُيُنَِ
ُْبىوِْ بُزيًًَهُ داضَّ بؤ –ضوو يُظيازّ بًَت,ُٓوَف زوو بُيطُّ بًَُٖع زَزات: يُنًَُإ 

 ًُخىزّ غُضَايُزاضّ ُْخؤؾًُ ُْى ناضَغُضّ  . ُٓوغُضبُغتًُ دٓػ –غُضَايُزاضّ , زووًََإ 
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ّ يإ ُٖضؾًػؿُيُنِ تط غٓىضَ الغُْطًُنِ تطّ خػتؤتُ غُض زَضزَناِْ ٓاؾطَت, بؤيُ َاضنػًع بَِ
ْاو  وٓابىوضّ وُٓخالقِ وا طريو ططؾتُ نىؾٓسَناِْ نؤَُاليُتِ,طايٌ طُؾُ زَغَُِْ بُخًَ

غُضَايُزاضّ ظؤض بُخريايٌ بُزواّ بُزيٌ و ناضَغُض زَطُضَّ يُزَضَوَّ ُٓو ؾًػؿاُّْ نُ تاقِ 
ًُ بًَِ ُٓوَيُ منىُّْ َاؾِ نطاوَتُوَ . ًَٓػتا ًٖض نُؽ ُٖتا بَِ ظاًْاضيُناًْـ دىضُٓتِ ُٓوَّ ْ

و َُيُٓت زايُ , خؤ ثًاويـ وَى نني ؿُٓاؾطَت يُؾاضغتاًُْتِ غُضَايُزاضّ, نُواتُ ٓاؾطَت يُنًَ
وَى ضَطُظ و ُْتُوَ و .... زَنُوغًَتُوَ ض داّ ٓاؾطَت, نًؿىَضيو بُزَغتِ نًؿىَضيو 

ًعازّ تُواو ًُْ , بُالّ زَنُوغًتُوَ ,ُٓوإ خُيهِ زًْاّ غًًَُّ و ضؤش ُٖالتًإ ثِ ٓازََ
بُزاخُوَ ظؤض خُيهِ ضؤؾٓربَناًْؿُإ ظؤض بُناو سىنِ زَزَٕ ُْى بُعُقٌ ,بُو غُضبُغتًُ 

ط  َطؤظايُتِ , بُؾِ ُٖضَ ظؤضّ نًَؿُّ ٓاؾطَت و بُْسايُتِ و هِ ظيُ يُشيَُٖيسَخُيُتني نُ ًًََٓ
مسِ زَنطئ يُضِيَِ )ضبا وظيَسَ َنُوغاُْوَنُّ ؾاضزضاوَتُوَ .يُضووّ ٓابىوضّ طُوضَتطئ زظّ بُضِ

بايِ وظيازَو ُْبىوِْ ٓابىوضيُنِ ضِاغتُقًُٓ يُ غًػتَُِ غُضَايُزاضّ نُ غًػتَُِ باْهُنإ 
يُضِاغتًسا ُٓوَ غًػتَُِ غُضَايُزاضيُ نًَؿُّ ٓابىضّ بُؾُضيُتِ ثَِ ناضَغُض ثُيطَِوّ زَنُٕ(( 

 )ٚأد األطفاٍ(اُْت ٖاتُٓوَ نايُّ تًؤضّ ُْؾاَِ ْابَِ وزَيساتُ ثاٍَ ظيازّ شَاضَّ زاًْؿتىإ ,تُْ
يإ تًؤضّ َايتؤؽ يُ ُْٖاوّ قُيطاُْناِْ غُضَايُزاضيُوَ َُٖيسَقىيًَتُوَ,ُٓطًٓا)بُ ثًَِ 

ًًَاض َطؤظ)نُ زَناتُ زوو 14ٓابىوضيٓاغإ( ُٓو ظًََُّٓ ًَُُٓ زَتىاَِْ شياًَْهِ بُختُوَضوتًَط بؤ 
ها يُ شيَط غايُّ غًػتَُِ زازطُضّ ,بؤيُ ناضَّ غُضَايُزاضّ قاتِ زاًْؿتىاِْ ًٓػتا( ٓاَازَ ب

. ُٖتا يُضووّ ؾُخػًـ ُٖض بؤ تُواوّ بُؾُضيُت غُقُت وبَِ بُضثطغًاضَتًُ ض داّ بؤٓاؾطَت
(  ..اضاطري اَؤضط١يُ  – ( و )طاضوزّيُ عكس االدتُاعِ-بُضوونُف غُضبُغنت, ُٓطًٓا وَى )ضؤغؤ

َزلري ثًَهطاوٕ , )ذلُس باقط قسض( يـ زَيًَت ُٓو دؤضَ غُضبُغتًُ طىتُِْ يَُُٖىواليُى بُنؤت و ظ
زَنات بُغُضبُغتِ نؤتايٌ زيَت بُالّ يُ  خىزا نُ بُ بُْسايُتِ زَغت ثَِ بُ ثًَهُواُّْ بُْسايُتِ

, دا يإ 76غُضَايُزاضّ بُغُضبُغتِ زَغت ثِ زَنات بُ بُْسايُتِ َُٖىو اليُى نؤتايٌ زيَت 
ّ يُنًَو يُٓاضَظووَناًُْتِ ..., بؤيُ ُٓو َيإ زَظطايُى يإ ُٖض ض ُْبًَت بُْسّ ٓازًََعازٍ َبُْس

دؤضَ غُضبُغتًُ ُْخؤؾًُ وَى ظايطؤغِ بالو زَبًتُوَ و ضيَهدػنت تًَو زَزات , بَُٓاناِْ ضشيِ و 
َطؤظايُتِ ُٖيسَتُنًَِٓ, ُٖض بؤيُف ظؤض ثًىيػتُ بُضططّ ىل بهطيت , يُ ضِاغتًسا دىاِْ ُٓو 

                                                 
 86اإلْطإ ٚاملػه١ً اإلدتُاع١ٝ  ص-ستُد باقس ايصدز    76
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زّ وغُضبُغتًُّ يُ زًْاّ غُضَايُزاضّ ُٖيُ يُ ناو ْاؾطيِٓ وزيهتاتؤضيُتِ غًػتَُِ ٓاظا
ًٖىاّ بؤ غًاغِ دًٗاِْ عُضَبِ و ُْٖسَّ ووآلتاِْ  َىغىملإ ْؿني  دىإ زَضزَنُوَّ ,ُٓوَّ ًَُُٓ

ًََُْصووّ غًاغِ َُُٓوّ ,نىضزَ ُٓوَّ ُُْٓو منىْاُّْ زَغُآلتساضاِْ عُضَبُ ُْزَخىاظئ 
اغًؿُ ,بُيهى بُتُضاظووّ ُٓو زازطُضيُيُ نُ َُٖى اليُى باْطًَؿُّ بؤ زَنُٕ  ,يُ ناو ُٓوَ وعُب

غُضَايُزاضّ ْاؾطيُٓ ,ٓاظازيُنُّ غُالَُت ًُْ , ًٓػتا بُمنىُْيُى يُغُضبُغتِ نؤٕ ًًًَُتًَهِ 
و بُوثِ  بِ زيٌ زَنطيَت و يُقاظازلِ باال زَغتتإ زايُ ...يُ ؾًػتني ُٖضنُغَِ َىيهِ خؤّ ُٖيُ

ُيُ بُضَبُضَ بهات , بُو ؾًَىَيُ يٗىزيُناِْ يًًَإ زَنطئ و .... ُٓو ثطؤغ يُ غُضبُغتُ نِ ىلَ
نطزِْ َُٖىو  خُيهِ ؾًػتني نُ يُغُضَتازا بُغُض بُغتِ زَغتِ ثِ نطز  زَبتُ ٖؤّ شيط زَغت

اقِ غُضزََِ سعبِ بُ بُْسايُتِ و زاطري نطزٕ نؤتايٌ ٖات , زاطرينُضاِْ نىضز بُتايبُتِ يُ عري
بُعؼ بُو ٓاظازيُ تُعطيبًإ ُْزَنطز نىضزيإ يُغُض َاٍ وَىيهِ خؤ زَضزَنطز و عُضَبًإ زًََٖٓا 
ؾىيَِٓ ,واتُ ُٓطُض يُ ؾًػتني بُ ٓاظازّ غُضَايُزضاُْ ثطؤغُنُ زَغتِ ثَِ زَنطز وبُ زاطريناضّ 

زيًِ زَغتِ ثَِ زَنطز ُٖضبُزيًًـ وزيًِ نؤتايِ زَٖات ُٓوا يًَطَ بُ غؤؾًايًػتاُْ و بُ ظؤضّ و 
نؤتايِ زَٖات ,ُٓواُّْ بُو بُزناضياُْف ُٖيسَغتإ ُٖض زيًِ يُنًَهِ تط زَبىوٕ , َُٖىو ُٓو 
َُغُالُْ وَى َػُيُّ ؾُضَىوزَّ )ثًػُبُض زر ( يُباضَّ غُضبُغتِ و ثاثىضَنُيُ نؤٕ يُزوا 

. واتُ غُضبُغتِ ضَٖاّ ٓاوا نؤٍَُ  ُٓزلاَسا غُضبُغتِ ضَِٖا زَبتُ ٖؤّ ْكىّ بىوِْ ثاثؤضَنُ
 يُنؤَُاليُتِ ْكىّ زَناتُ ْاو ٓاشَاليُتِ, نُتًايسا ظؤض زاضو بًَُٖعو نُوغًُٓضإ باال زَغنت .

ُٖضنِ َُغُيُّ ُٓزلاَُ واقًعُنأْ بُثًَهُواُّْ بؤ نىوُْناُْ .. ْايُنػاِْ يُنؤَُيطاّ  
زّ ظؤض ظياتطَ يُدًٗاِْ غَِ يُّ ,باباغِ غُضَايُزاضّ نُ يُ ضِيَِ ُٓو دؤضَ ٓاظازيُ زيَتُ 

 ُغُضبُغتِ ؾُخػِ ُْنُئ نُبًًُٓإ تُْاُْت )نًؿُّ ذلذبات( زَْطِ زايُوَ و قُزَغُّ نه
ذلُدُبُناًْإ زَنطز يُظؤضبُّ قىتاغاُْناِْ ُٓوضوثِ ُٖضوَى يُ تىْؼ وتىضنًاف واباوَ , ًَُُٓ 

ني يُضووّ غًاغًُوَ يَُُٖىو ُٓوضوثا زا ًٓػتا باغِ غُضَزلاّ و ًًَُٖ طؿتًُنإ زَنُئ, بابعاْ
نُْس غُضؤنِ سهىَُت ٓاؾطَت ُٖيُ؟ظؤض نُّ ُٖبىَ , نُنِ يُدًٗاِْ غَِ يُّ   2009-11-21

نُْس ؾىيًَٓهِ تط ىل ّ بىوَ ,وا يًَؿِ زَبَِ,  وٖٓس و يُتىضنًاو ثانػتإ وغطيالْها و بٓطالزيـ
ثُضيَُإ( ٓاؾطَتُ,زاَُظضيَُٓضّ بُضْاَُّ ْاونِ ُْٓساَِ ) 27ًٓٓذآُزلىَُُْناًْـ: يُغىزإ 

و ضَوؾٓبرييُوَ ُٖضُٓو غُضبُغتًُ بَِ غٓىضَ واّ يُٓاؾطَتإ نطزوَ  يُضووّ ظاْػت ًَٓطاِْ ٓاؾطَتُ,
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, )ؽ .ؾطؤيس( خؤّ وبُؾِ ظؤضّ ظاْاياِْ  *بِ بُضْاَُبٔ و ًٖض ظاْايُنًإ ىلَ ٍُٖ ُْنُوَّ
و نؤَُيطُيُ بُضَ و ُْظاًُْنِ غُضخؤؾهُض بُضيىَٕ, ُٓضنًإ ًٓػتايإ زاًْإ ثًا ًَٖٓاوَ نُ ُٓ

يُبطيتاًْا زَضنُوت  1994تُغو نطاوَتُوَ تًُْا بؤ ضابىاضزٕ  ,يُٓاَاضيَهِ غُضغىضًُِٖٓض يُغاىل 
% ّ ُْوَّ ْىَّ ْاظأْ )َاضططيت تاتؿط( يُغُضؤنايُتِ وَظيطإ َاوَ يإ ْا ؟ َُٓطيها و 60يُ 

َاضّ وا بُضزَواّ ُٓو ضَوتُ زَضزَخا,وا ُْوَيُنِ بَِ ٓاطاّ َازّ خؤ ووالتاِْ ُٓوضثاف يُٓا
, نُنِ 77ثُضغتِ ىل وَبُضُّٖ زيَت ,وَى يُتاظَتطئ تىيَصيُٓوَُٖض َُٖىويإ زاًْإ ثِ ًٖٓاوَ

يُدًٗاِْ غًًَُّ يُضِووّ ؾهطو ظاْػت ٓاؾطَتإ يُطُؾُغُْسًَْهِ خريا زإ , بؤيُ وا ناوَضوإ 
ُتِ ؾاضغتاًُْت يُزَغت ضؤشٓاوا وَضطرييَتُوَ بُّ ظوواُْ . يُنؤَُيطاّ زَنطيَت ثًؿطَواي

غُضَايُزاضيسا ٓاؾطَت تا ًٓػتاف ؾُخػًُتًَهِ غُضبُخؤّ ًُْ, ُٓوَتا ُٖضنُ ًََطزّ نطز بُنًاُْ 
وَ زَتىيَتُوَ يُ ؾُضُْٖط وضَِنُيُنِ ثًاوَنُّ ,غُضْر بسَ )ْاْػِ نًًٓؼ ضوًْؼ( ُٓو ٓاؾطَتُ 

 78)ضووْايس ضيطإ( يُنػُض بىوَ )ْاْػِ ضيَطإ(, بُو ؾًَىَيُف )زاًْاٍ ًَرتإ( و..ٖتسبىوَ خًعاِْ 
هُئ ُٓطًٓا تا زويَِٓ بزووض و قىوىل يًَطَوَ ,باُٖضنُْسَ ٓاؾطَتُنُف ظيطَى بًَت, ًَُُٓ ْاَاُْوَّ 

؟ زازطايِ  79ْا يُُٓوضووثا زََُقاىل يُغُض ُٓوَ بىو ٓايا ٓاؾطَت ٓازًََعازَ و تُواو ضوح يُبُضَ يإ
يُغُضَ يإ ْا ؟ ُْى ُٖض نًَٓػُ ُٓو ُٖيىيَػتُّ ُٖبًَت , بُيهى غُضدُّ ؾاضغتاِْ ُٓوضوثا  وابىَ 

ٜا زٓب أغهسى ألْو َا :  ثًَـ ْىيَص زَئًًََ –ايًٗىزٍ ) ايطابٌ (  ِساخاَ زوعايُى ُٖيُ يُاليُٕ ,
نُثاف نًََُهِ تط باغًإ  ُٓوَف غُضناوَنُّ يُتُوضات وًٓٓذًٌ وَضزَططت،ػًكتين إَسأ٠

ووت غىثاؽ بؤ خىا نُ ُْيهطزوويُٓ  ُٓوَف َُٖإ زوعايُنُّ يؤْاًُْناُْ نُزَيإ  ، زَنُئ
ؾىئَ ٓٓذًٌ باغِ ٓاؾطَت ويكُناِْ نطزوَ  30يُ ,,يُ نًًٓـ بُ َُٖإ َاْا غطوز ُٖيُٓاؾطَت 

,َُٖىُٓواُْ ُْضيت  80وَؾىيًَُٓـ يُ )َُظَىضَناِْ زاوز(باؽ نطا4ُٓوَْسَف يُ تُوضات ويُ,
                                                 

 نُ ُٓويـ بُ ضِيَهُوت ُٓو زؤظيُٓوَّ بؤ زَضنُوت. (1934-1867)نؤضّ َاضّيُ  دطُ *
 . نتابُنُّ بُْاوّ )ُٖضَٔ( يُيُْسَٕ زَضنىوَ - 77
ُٓو ؾُضُْٖطُ زَطُضِيَتُوَ بؤ ٓايِٓ َُغًشِ ويُٖىزّ وؾاضغتاِْ يؤْاًْـ ,بُ ثًَهُواُْوَ ٓايِٓ ًٓػالّ تانُ ٓايُٓ نُ  78

 ُغًَتِ غُضبُخؤيؿِ ُٖيُ .َٓساٍ بُْاوّ زايهًُتِ ون
,ُٓوَف يُ بٓهًُٓزا يُضِايُنُّ نًَٓػُّ يؤْاِْ ُٓو غُضزَّ زَٖات ضؤَاِْ نؤٕ ضِايإ وابىو ٓاؾطَت تُواو ضوح يُبُض ًُْ .    79

 .نُ ثًًَإ وابىو ٓاؾطَت نًاًَْهِ بَِ ضوسُ ويُ ضِؤشّ زواّ يًَجطغًُٓوَّ ًُْ 
81
تب املكدض١ ف٢ ايػسم ه،دازاي1)ايهتاب املكدع ط ىض ,زَقِ ُٓو َُظَىضاُْ يَُُظَ 150َُظَىضَناِْ زاوز بطيتني يُ  

 غىيَُٓوَ . 471-421األٚضط  ص
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ُٖض بؤ ثؿهٓني غُضزلًَهِ بُ خًَطايٌ بسَيُٓوَ وقػُّ ُْغتُقِ بؤ ُٓو ًًَُتاُْ بُ دَِ ًَٖؿتىَ, 
ثُْسَناًْإ يُغُض ٓاؾطَت, ُٖيبُتُ ثُْسيـ وَى )عًِ املتشذطات( بطيتًُ يُتؤَاضطاّ  ؾُضُْٖطِ 

بؤ بُضاوضز ُْٖسيَهًإ يُباضَّ  ومنىُْبُ ثًَؿىوتط نُْسيَهُإ ىلَ باؽ نطز,ًَصوويٌ ُٓو ًًًَُتُ,
 ٓاؾطَت وا تىَاضزَنُئ:  

 +ٓاؾطَت ؾُيتاِْ زَيُ                                                                     ضؤَاِْ
 خىا نُ يؤْاًِْ بُضبُض ًِْ,ٓاظازّ بُْسًَِْ,ثًاوّ ٓاؾطَت ًِْ                    يؤْاِْ +غىثاغِ

 ناتطَ يُ ٓاؾطَت                                                                      ٖٓس+َاض 
 +يُوزًْايُ يُ ٓاؾطَت نُّ تط ًُْ  .                                              غطوزيَهِ نًِٓ

 ضؤَاِْ .           +شْإ ؾًَطّ ططيإ زَبٔ بؤ ُٓوَّ زضؤ بهُٕ                                 
 + ٓاططوزَضزو بُآلوَاضو زوثؿو يُ ٓاؾطَت باؾرتَ                                      ٖٓسّ
 +َازاّ ٓاؾطَت ٖاتُ ْاوَإ ؾُيتاًْـ ٖات                                            بىظّ

 ُ                ثؤيُْسّ + باوَض بُغُطِ ْىوغتىو, بُدىيُنُّ غىيَٓس خؤض, بُشِْ ططياو َُن
 + شٕ ... ؾُيتاِْ ثًاوَ                                                                ُٓملاِْ .

 ضاّ ُٖيُ                                                       ضوغِ  100+شٕ يُيُى ناتسا 
 ؾطْػِ .                                          +شٕ و ثاضَ ثًاو وٕ زَنُٕ                     

 +يَُاىل زَويَُُْس ُٓغح بهطَ يَُاىل ُٖشاض شٕ                                      ًٓتاىل .
 +ؾُيتإ ْاظاِْ شْإ يُنىّ نُقؤ تًص زَنُٕ                                           التًِٓ .

 زَنطَّ بُآلّ ناضَّ ٓاؾطَتِ بُز ضَِوؾت ْانطَّ      ُٓزَبًاتِ َػًشِ +ناضَّ غىتاو َاضو زوثؿو 
 +ُٓطُض ؾُيتإ ُْيتىاِْ بطواتُ دًطايُى شٕ زًََْطّ                                نًِٓ .

 +ٓاؾطَت ؾطيؿتُؾًإ ُٖخلُيُتاْس .                                                  ويًاّ باضنًِ
 
 هِ تط وَى عطبًُنُّ خؤّ بآلو زَنُيُٓوَ بُ ناى وبُخطاخ باغِ ٓاؾطَتًإ نطزوَ  :ُْٖسيَ 

 (صَ) زَضٍُُٛ ايًٖ٘ٔ                                             ايصاذت١ ايدْٝا َتاع ظ ٚػري َتاعٗا املسأ٠+ 
 َجٌ عسبٞ                                                             ايػٝطإ  ايٓطا٤ سبا٥ٌ +
 ايبٛذ١ٜ                                      ٚايهرب نايصدم ايصدم يف ْعس املسأ٠ نايهرب+
 دمنازنٞ            ! ايعطٌ ظ ٚيهٓٗا قد تًطعو املسأ٠ ضت١ً زا٥ع١ ظ تعػل ايصٖٛز ظ ٚتعطٝو+
 دإ داى زٚضٛ                                                 ايتفهري املسأ٠ نا٥ٔ طٌٜٛ ايػعس قصري+
 غهطبري                                            عكٌ أنجس ايٓطا٤ ش١ٜٓ ظ أنجسٖٔ ْصقّا ٚػف١+
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 ْهسٙ  أععِ اَسأ٠ ٖٞ اييت تعًُٓا نٝف ضتب ٚضتٔ
 ضكساط                             ْتعرب  ٚنٝف ْطشو ٚضتٔ ْبهٞ ظ ٚنٝف ْصرب ٚضتٔ+
 منطاٟٚ                                                مجاهلا ظ ٚزتد ايسدٌ قٛت٘  زتد املسأ٠ +
 
 ايبٛذ١ٜ-   ايرٟ ٜعُٞ أفهاز ايعامل ٖٚرا اإلغٛا٤ ٖٛ ايٓطا٤ ناملصٝد٠ دعًٔ إلغٛا٤ ٚفت١ٓ ايسداٍ+
 َجٌ أملاْٞ                                                            ! تصٚز املسأ٠ ال ٚدٗٗا+
 َجٌ أضباْٞ                                                  ٚف١ٝ  ػري َاٜكتين ايسدٌ شٚد١+
 دسٜس                                                        طالقٗا  غري٠ املسأ٠ َفتاغ+
 َجٌ أضباْٞ                                 ضاعتا  َت٢ ابتعدت ايدداد١ ٚاملسأ٠ عٔ ايبٝت+
 أْدٜسا غاْدٟ                                                       املسأ٠ تػب٘ ايطٝف اذتاد +

 َجٌ أضباْٞ                                                  املداعب١  املسأ٠ ٚايبػٌ ٜطٝعإ بعد+
 َجٌ أملاْٞ                                                      األغبٝا٤ املاٍ ٚايٓطا٤ ٜفطًٔ+
 َجٌ أضباْٞ                                           قًٝاّل دَٛع املسأ٠ تطاٟٚ نجريّا ٚتهًفٗا+
 ايكدمي١  غسا٥ع اهلٓد                 إٕ ايٛبا٤ ٚاملٛت ٚادتشِٝ ٚايطِ ٚاألفاعٞ ٚايٓاز ػري َٔ املسأ٠ +
 َجٌ أضباْٞ                                                    عدٚ  ناْت ي٘ اَسأ٠ نإ يَ٘ٔ +
 َجٌ عسبٞ                                                  اَسأ٠ ذٍ قّٛ أضٓدٚا أَسِٖ إىل+ 
 َجٌ أضباْٞ                                       ايهالّ ٜٓط٢ اذتطٕٛ ايتػسٜد ٚالتٓط٢ املسأ٠+
 َجٌ أملاْٞ                                     ايٛشزا٤  سٝح تًُو املسأ٠ ٜهٕٛ ايػسٜس ز٥ٝظ+
 َجٌ أضباْٞ        ميًو مجٝع ايٓطا٤ الميًو اَسأ٠  َٔ ميًو اَسأ٠ ميًو مجٝع ايٓطا٤ ظ َٚٔ+ 
 َجٌ أزَين                                 غاب اػرت شٚدتو بعني غٝؽ ظ ٚاػرت سصاْو بعني+
 َجٌ أملاْٞ                                                 ايجًر َٔ ٜجل بايٓطا٤ ٜهتب ع٢ً+ 

 ؾُيًُغىؾُنإ:

 

 املسأ٠ يف ْعسٟ، ػًٝط َٔ األغهاٍ ٚاأليٛإ . .                                                 "بٝهاضٛ" 

 غاٜت٘ بايتهساز .                                                            "دٚزاْت"املسأ٠ ناإلعالٕ حيكل  -

 املسأ٠ نايعكسب تػُل طسٜكٗا يف اذتٝا٠ . . بإٔ تًدغ َٔ ٜكف يف طسٜكٗا .                      "أْاتٍٛ فساْظ" 
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 "أْٝٓا أٜٚٔ"                                      املسأ٠ . . شٖس٠ ايسبٝع . . فت١ٓ ايدْٝا . . زٚغ اذتٝا٠ . .      

 املسأ٠ أبٗر غ٤ٞ يف اذتٝا٠ . .                                                                   "نْٛفٛغٝٛع" 

 "ٖسدز"         املسأ٠ . . تاز ارتًٝف١ . .                                                                    

 املسأ٠ . . َجٌ ايسق١ ٚايهُاٍ . .                                                                     "فٛيتري" 

 املسأ٠ غعس ارتايل . . ٚايسدٌ ْجسٙ . .                                                              "ْابًٕٝٛ" 

 "أبكساط"                                                                              ملسض . .املسأ٠ . . ٖٞ ا 

 املسأ٠ نتاب َفهو األٚزام، غالف٘ ػري َٓ٘ . . فال عذب إذا فٓطٌ ايسدٌ قسا٤ت٘ يٝاّل              "َازٜػاٍ" 

 "داْيت"                                              املسأ٠ . . شتًٛق١ ضاع١ . .                             

 املسأ٠ . . َصدز نٌ غس . .                                                                         "ضكساط" 

 "غٛبٓٗاٚز"    نٌ سٝاتٗا . .                                                             املسأ٠ تبك٢ نطفٌ   

 املسأ٠ نٛنب ٜطتٓري ب٘ ايسدٌ، َٚٔ غريٖا ٜبٝت ايسدٌ يف ايعالّ . .                             "غهطبري" 

 املسأ٠ نايٛزد٠ . . تطتدزز ايسدٌ بأزجيٗا يتًطع٘ بأغٛانٗا . .                                     "أزضطٛ" 

 "دٕٛ ٖٝٛد"                                                       ١ أزٚاغ . .املسأ٠ َجٌ ايكط١ . . حتٝا بتطع 

 املسأ٠ ايصاذت١ ال ٜعدهلا غ٤ٞ . . ألْٗا عٕٛ ع٢ً أَس ايدْٝا ٚاآلػس٠ . .                   "عبداهلل بٔ املكفع" 

 "بسْازدغٛ"                         املسأ٠ ترتقب ايسدٌ . . ٚيهٔ نُا ترتقب ايعٓهبٛت ايرباب١ . .          

 املسأ٠ . . آػس غ٤ٞ تصٌ إيٝ٘ اذتطاز٠ . .                                                   "دٛزز َسٜدٜح" 

 املسأ٠ ٖٞ ادتص٤ ايعصيب َٔ اجملُٛع االْطاْٞ .. ٚايسدٌ ٖٛ ادتص٤ ايعطًٞ َٓ٘                    "ٖايٞ" 

 صٔ ايسطب . . متٌٝ اىل نٌ داْب َع ايسٜاغ، ٚيهٓٗا ال تٓهطس يف ايعاصف١             "شٚاتًٞ"املسأ٠ نايػ 
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,يُ تىيَصيُٓوَيُنِ ُٓطُض بُمنىوُْ و ٓاَاض بُ َاًُٖ و واقعِ غُضَايُزاضّ زا بهني تُواو ْابًت 

ضّ زؤخِ )ُٓزلًؼ( يُ نتًبًهِ )بُ ًٓٓهًًعيُ تُضدَُُّ عطبًـ ُْنطاوَ (ٓاَاضّ ظؤض خَُبا
 20غُعات ًٓؿًإ بُ نهِ طُْر زَنطز داضيـ وابىَ 16ٓاؾطَت باؽ زَناو زَىلَ : بُظؤضّ ضِؤشاُْ 

غُعات ًٓؿًإ بُ تؤبعّ ثًَهطزووٕ تُْٗا  22غُعاتًـ ًٓؿًإ ثًَهطزووٕ ,ُٓو ضِازَ يُ بطيتاًْا  
ياتط وَى ناال ظ َ. يُضووّ ثايُو ْطخِ ٓاؾطَتُو81زووغُعاتًإ َُويُتِ سُغاُْوَوْىغنت بىَ

نطز تًايسا يُ ٓاؾطَت قُزَغُ نطا ًٓٓذًٌ ضبُناضزًََٖٓطيَت , ثُضيَُاِْ ًٓٓطًًعّ بطِياضِيَهِ زَ
ظ بؤ ُٖض نُغًَو يُ بطيتاًْا ُٖبىو نطِئ وؾطؤؾنت 1805غىيَِٓ يُبُض )بَِ ْطخِ ٓاؾطَت( , تا غاىل 

ظازَ بُآلّ بؤ ٓاؾطَت ْطر زياضّ ,ُٖضنُْسَ يُ غًػتَُِ غُضَايُزاضّ باظاضّ ٓابُ ٓاؾطَت بهاو 
ًٓٓذا ٓاؾطَت بُ ٖاووآلتِ  1850,تا غاىل بؿطؤؾطيَتبٓػُ(ّ ظياتط6) بُ ْابىايُ نطابىو,

ضَِطِ قىوَيُ يُ غُضزََِ يؤْاِْ نؤٕ نؤَُيطُ زابُف نطابىو بؤ غُضوو  ُٓوَف,,  82ُٖشَاضنطا
شِ ,بُضبُض وضِؤّ ,ٓاؾطَت ,بؤ غُواضَو ُٓغًِ ,ُٓضغتىنطاؽ وزميؤنطاؽ,ُٓغِٓ وَُغًوخىاضوو 

,زَيإ ووت َُٖىو َطؤظ يُ قىضَِ بُآلّ نًِٓ ٓؤضغتىنطات وزَغُآلت قىضَِنُيإ ظيىّ بىَ وثًاو..
,ٓاؾطَت 83وٓاغٔ تًَهُآلونطابىو ,ُٖضنِ دىتًاضو نًُٓناِْ تطّ خىاضوو قىضَِنُيإ بُ َؼ

 نطاوَ.وُٖشاضوبُْسَ سًػاب 84يُطٍُ غُواضَو ًَٖتًِضووبىو,يُنًُٓناِْ خىا

ثُيىَغتِ خًعإ و  باو زَططَّ ؾُ نُيُغًػتَُِ غُضَايُزاضُّٓو غُضبُغتِ دٓػًُ ُٖضنِ
بُظَيٌ وعاتًؿُو َطؤظايُتِ ظؤض الواظ نطزووَ ,بُ ُٖظاضإ طريو ططؾتِ غُضغىضًَُٖٓضّ ىل ثُيسا 

ُبطيتاًْا بالو نطايُو زَضنُوت غاالُْ تُْٗا ي 1994زَبًت , يُ ٓاَاضيَهِ ضَمسِ تاظَ زا يُغاىل 
ُٖظاض َٓساٍ يَُايُوَ ياخِ زَبٔ ,بَِ خاوَٕ بُضَو ناضَْىغًَهِ بُز خىويِ زَضؤٕ , يُ  98

زَضنُوت َٓساىل بًصّ ُٓوَْسَ ظيازّ نطزوَ خُضيهُ  ًْىَّ  2006و 2005ٓاَاضَناِْ 
نؤَُيطُّ ؾطْػِ ثًَو زًََٖٓٔ ,ُْٖسَّ ٓاَاضّ تطّ دؤض بُ دؤض ُٖيسَبصيَطئ نُ يُ يُى غاٍ 

 وويساوَ:ضِ
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 . ُٖشَاض ُْزَنطا يُ ًََصووّ ُٓوضوثا يُ غُضزََِ يؤْاًُْنإ وضؤَاِْ و تا ُٓو بُضواضَ ٓاؾطَت بُ ٖاووآلتِ 82
 76:مجٗٛز١ٜ افالتٕٛ صبطِواُْ  83
 .ٓاوا باغِ ًَٖتًِ وبًَطاُْو ٓاؾطَت بُيُى ثؤٍ زَنا  94ش: زاوز يُ َُظَىضّ 84
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%ٓاؾطَتاًْإ زووناضّ يًَسإ 25%ّ ٓاؾطَتاِْ نىشضاو بُزَغت ٖاوغُضاًْإ بىَ ,50يُ بطيتاًْا: 
 يُنِ  ثطؤغُّ ٖاوغُضيُتًإ زَبتُتُالم . زَبُٓوَ ,غَِ

يًَسإ 500000%نهاًْإ سُبِ )َٓع احلٌُ(بُناض زًََٖٓٔ ,يُ يُى غايسا 93يُ ًٓػجاًْا : 
ٓاؾطَت نىشضاوٕ يُاليُٕ ٖاوغُضاًْإ يإ يُاليُٕ ُٓواُّْ ثُيىَْسّ دٓػِ  54ضِوويساوَ ,يُو ؾُتطَ 

 ْاؾُضعًإ ُٖيُ .
%ّ ٖاوغُضّ زَبًَتُ تُالم 60نض بُ دؤضاوزَغت زضيَصيإ زَنطيَتُ غُض ,1900َُٓطيها :ضِؤشاُْ 

ٕ نَُرت يُ %يإ يُواُْ يُاليُٕ نهاِْ ت30َُُ,ظياتط يُ ًْى ًًَؤٕ يُ باضبطزِْ نؤضثُيُ ضِووزَزا ,
زَغت زضيَصّ دٓػِ )تُواو( زَنطيتُ غُضيإ 52000ًًَؤٕ بًىَشٕ ُٖيُ ,غاآلُْ 8غاىل بىَ , 20

ّ َُٓطيهِ نُْس ٓاَاضيَهِ دًا دًاّ يُ باضَّ CNN,يُى ًًَؤٕ يُؾؿطؤف ُٖيُ . ُٖضوَٖا 
طؤؾطئَ بؤ ًًَؤٕ ٓاؾطَت و َٓساٍ وَى بُْسَّ ثًَؿىو زَؾ 2يُؾؿطؤؾِ بآلونطزَوَ ,زَضنُوت غاآلُْ 

 $16000ناضّ يُؾؿطؤؾِ ,ْطخِ ٓاؾطَتُ ضَؤشُٖآلتِ و َُنػًهِ و ُٓوضوثاّ ضِؤشُٖآلتِ بُ ْطخِ 
نهِ ًْجاىل يُ ٖٓس زَؾطؤؾطئَ,يُ نًًٓـ بُ ٖؤّ غًاغُتِ ضِازَ 2000زَنطَِّ وزَؾطؤؾطَّ ,غاآلُْ 

َٓساىل ببًَت ,بُ ٖؤّ  زاْإ بؤ ظاوظَّ زياضزَيُنِ غُيط غُضّ ُٖيساوَ ,ُٖض ٓاؾطَتًَو زَبَِ يُى
ٓاَاضيَو  3/2004)ْاظوض( وازَنُٕ نهُنإ يُ باض بهٔ ونىضَِنإ زًًََُٖٓوَ بُو ٖؤيُوَ يُ َاْطِ 

ًًَؤٕ نىضِ ظيازّ نطزوَ ُٓوَف ثًَهُواُّْ َُٖى دًٗاُْ نُ بُغطوؾتِ  40بآلو نطايُوَ زَضنُوت 
ُٖض بُو بؤُْيُوَ يُنَِ وأز ايبٓات(َ ,خؤّ ضِيَصَّ ٓاؾطَت ظياتطَ ,ُٓوَف ُٖض دؤضيَهِ َؤزيَطِْ )

ٚأد ( ثًَؿًٓاضَ ظاْػتًاُّْ َُزضَغُّ غُضَايُزاضّ بؤ نُّ نطزُْوَّ زاًْؿتىإ بطيتًُ يُ )11يُو)
 ...ٖتس .  بُآلّ ُْنطاوَيُ دًٗاِْ َىغىملاْؿًًٓـ ظؤض تطغٓانرتَ ُٓو دؤضَ ٓاَاضاُْ  ,85(األطفاٍ

ُدًاتِ ثُيىَْسّ َطؤظاُْ وَى )ؾطؤيس( طىتُِْ ثُيىَْسّ تًَهطِايٌ ضَوتُنُ بُضَو ُٖيسيَطاُْ ,ي
دٓػِ و )ضاغٌ( طىتُِْ ثُيىَْسّ )بُضشَوَْسّ( دًَِ ططتُوَ... ُٓو زوو ؾانتُضَف  ُٖضبُ قػُّ 
خؤيإ َُٖإ ُٓو زووغُضيعَيُ نُ نؤَُيطاّ ُْؾاَِ وعُواَِ غُضَتايٌ ثِ زَْاغطيَتُوَ , 

اوا يُو غُضزََُ ثًَـ ضَِوٕ و يُ ًََُُٓاْإ ثًَؿهُوتىتطٕ غُضَضاّ ُٓوَّ نؤَُيطاو غًػتَُِ ضؤشٓ
,نُنِ بُ ثًَِ غتاْسَض ثًَؿهُوتٔ ْاؾًَت بًًت نؤَُيطاٍ غُضَايُزاضّ ثًـ نُوتىوَ, وَى 

                                                 
ُٓو نتًَبُ ثطؤططاَِ ظاْهؤّ عرياقًـ بىَو تًايسا  136َباد٤٣ عًِ ايدميػسافٝا  ص -د ْٜٛظ محاد٣ ع٢ً بطِواُْ: 85

 ٓسضاوَ .(وَى ناضَغُض خىيَ)ٚأداألطفاٍ



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 61 

ظؤضبُّ ْىوغُضإ و ضَوؾُْبرياِْ الّ خؤَإ ثَِ ّ ُٖخلُيُتاوٕ, زَيإ نُٕ بُغُض َُؾل و َطدعِ 
يُضِووّ تُنًٓو وؾاضغتاِْ ثًَـ نُوتىوٕ ,داضّ وَى )ز.غىيًعإ( طؿت و ضَؾتاضيإ ,بُيهى تُْٗا 

, نُُٓواُْ بٓهًُّٓ  َدًَُاوتًإ ظؤض بُطىتُِْ اليُِْ َطؤظايُتِ و ُٓخالقِ ؾهطّ و نىَُاليُ
شيأْ ُْى تُالضو ضِابىاضزٕ ... ,ٓٓذا ُٓوغُضبُغتِ دٓػًُ ُٖض َىظاعُؾاتِ َطؤظايُتِ و ُٓخالقِ 

ُْياخناتُ  تا,تا ؾؤضؾِ ٓايسظ وَى ُْخؤؾًُنِ نىؾٓسَ يًًَإ ُٖيػاوَ بُ تُْٗايٌ ًُْ ُٓوَ
غُضغهُّ عُزايُتِ دٓػِ ْاوَغتَِ , ُٖضَِؾُ يُتًَهطاّ ؾاضغتاِْ غُضَايُزاضّ زَنات , 

زا بُْر نطاوَ و بىويتُ زيًِ ثُيىَْسيُنإ َازّ زووًََؿسا ٓاؾطَت يُو غُضبُغتًُ يُؾانتُضّ
َتايٌ و غُضزََِ ٖىظايُتًُ تاضيهػتاًُْنإ (بُو ضووناضَ ثُضوَزَ )ُٖضوَى نؤَُىل ُْؾاَِ غُض

زَبٔ نُ ٓاؾطَت َىعذًب بًَت بُ ثًاواِْ بطدىاظّ زَويَُُْس و ىل ثطغطاواِْ سهىَِ و عػهطّ و 
,ضِووزاوَنُّ َؤًْها ونًًٓتؤٕ يُو غؤْطُيُ بىو ُٓطًٓا َؤًْهاّ ٖىُْضَُْسإ و ثًاو ْاوزاضَناِْ

..., ُٓوَف ُٖضَُٖإ غًؿُتِ نؤَُىل ُْؾاَِ بىو  غايُ 52ىو يُ ثًاويَهِ غاٍ نًساب23تَُُٕ 
نَُاًُٖتُنُّ ُٓوَ بىو ٓاؾطَت َىعذًب ببىو بُ ٓاظايُتِ و بُتًَِٓ و ُٖبىوِْ و نىضَ غُضَى 
ٖىظَنإ و ْاو زاضَنإ ..., نُ يُُٖضزوو قىْاغسا غًُاّ نُوغاُْوَّ نؤٍَُ  )بُٓاؾطَت و ثًاوَ( 

 تػالٍ و خؤغُثاْسٕ ,بُتايبُت ٓاؾطَت ناضَْىوغِ ىلَ ّ ُٖضطًع ؾىَُ .بطيتًُ يًُٓػ
 

 

    ؟ ٓاؾطَت و ثًاو يُنػإ زَنطئ ؟ يإ بىويُٓ ٓايا

يُنُّ بُيطُْاَُ بُضزَغت بًَت زاواّ زاواّ يُنػاِْ نطزِْ نؤَُيطُ بُطؿتِ نؤُْ ,بُآلّ   
(ّ  )ٓؤيًُح زّ دؤدًُ( نُ 1791يُ  يُنػاِْ شٕ وثًاوّ نطزبَِ ,يُ داضِْاَُنُّ)َاؾِ ٓاؾطَتإ

يُزوايسا بُضَ بُضَ ُٓو   ,86َازَ ,يُ َازَّ يُنَُسا زاواّ يُنػاِْ زَنطز 17ثًَو ٖاتبىو يُ 
يُنًَهُ يُو تُقُالياُْ  1909ّ ٓازاضّ 8يُنػاًُْ زاوا نطا وضِاثُضِيِٓ يُ  ثًَٓاو نطاوَ ,يازّ 

                                                 

(  ))إٔ املسأ٠ ٚيدت سس٠ظ ٚحتٝا سٝا٠ َطا١ٜٚ يسدٌ يف اذتكٛمظ ٚجيب إٔ ٜكّٛ ايتُٝص 1املاد٠ ) : زَقِ َازَنُ بُ عطبِ ُٓوَيُ 86
  االدتُاعٞ فكط ع٢ً املٓفع١ ايعا١َ((.
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,يُ ًٓني داضِّ يُنػاِْ شٕ وثًاوّ زا,غُضنطزَّ غؤظًُتِ ي1917يُزواّ ؾؤضؾِ ٓؤنتؤبُضّ 
(ّ ًَػاقِ ُْتُوَ يُنططتىَنإ زانؤنًُنِ بُضِاؾهاواُْ 13َُٖىّ ططْط تط يُ يكِ )ب( َازَّ )

إمنا٤ ايتعإٚ ايدٚىل ف٢ املٝادٜٔ اإلقتصاد١ٜ ٚاإلدتُاع١ٝ يُ يُنػاِْ شٕ وثًاو زَنا ,زَقِ َازَنُ:)
٢ً حتكٝل سكٛم اإلْطإ ٚاذتسٜات األضاض١ٝ يًٓاع ناف١ بال ٚايجكاف١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايصش١ٝ ٚاإلعا١ْ ع

,زواّ  بُ ثًَِ بطِياضِّ  87( متٝص بِٝٓٗ ف٢ ادتٓظ اٚ ايًػ١ اٚايدٜٔ ٚال تفسٜل بني ايسداٍ ٚايٓطا٤
ّ (16)( و2ططيَسضا بُ َاؾِ ناضَْىغِ طُالٕ , يُ َازَّ ) )1961ّ غاىل  15خىىل – 1514)ش:

يُ ضِيَهُوتٓاَُ ًَْى زَويُتًُناًْـ زانؤنِ  ؤنِ يُو يُنػاًُْ نطاوَ ,زان ًـداضِْاَُّ َاؾِ َطؤظ
,زواّ  1979غًساو( يُ –ضِيَهُوتِٓ )قُآلنؤّ دًاواظّ زشّ ٓاؾطَت  يُ يُنػاِْ نطايُوَ

.. تا زَطاتُنؤْططَناِْ َهػًهؤ يُ  1983ضِيَهُوتِٓ )زَضنًَؿاِْ تىْسو تًصّ زش بُ ٓاؾطَت (يُ
 88يُ َُٖىإ تىْس تس تط ضِيَهُوتٓاَُّ غًساوَ ..1995و وثهني يُ  1980وَ نؤبٓٗاطٔ يُ 1975

نُ زانؤنًُنِ ظؤض بُتىْسّ يُيُنػاِْ وزابُؾِ زَغُآلت يًَُْىإ ٓاؾطَت وثًاو زَنا يًَُْى يُى 
زواّ يُ ظؤضبُّ زَغتىضَناِْ ووآلتاِْ دًٗإ تؤَاض نطا , زواّ ٖاتُ ًَْى زَغتىضّ , خًَعاًْـ,

(و ظؤض 5َازَّ)–(,زَغتىضّ بُسطَئ 16ْؿني ,يُواُْ زَغتىضّ ًَػط )َازَّ  ووآلتاِْ ًٓػالّ
 ووآلتِ تطيـ .

,ُٓوَف ضَِّ خؤف نُض  89(ّ ضِيَهُوتِٓ غًساو باؽ يُ ٖاوتايِ تُواوّ ثًاو شٕ زَنا1َازَّ) يُ 
يُ دًاتِ  90ظاضاوَّ دٓسض بُؾُضَِ 1980غاآلِْ  بىو بؤ غُض َُٖيساِْ ظاضاوَّ دُْسض,زواّ يُ

,ُْى ُٖض يُ ضِووّ َطؤيِ ُوَ نُ طىظاضؾِ يُ يُنػاِْ زَنطزًايِ ُْشازّ)ًَْط وََِ( ٖاتُ نايد
بُيهى يُ ضِوَناِْ غًاغِ وؾهطّ ونؤَُآليُتِ وياغايِ وؾُضُْٖطِ ,يُنُّ داض ظاضاوَّ )دٓسَض( 

                                                 
 َازَ ثًَو ٖاتىَ . 111بُْسو  19يُ  َٝجام اَِ املتشد٠ (بطِواُْ :زَقِ ) 87
ططيَسضا زواّ 1979او نىضت نطاوَّ)ضِظطاضبىوٕ يُ َُٖىو دؤضَ دًاواظيُى يُ زشّ ٓاؾطَت( يُغاىل ضِيَهُوتٓاَُّ غًس 88
ف زش ثُيطَِو نطا,ثًَو ٖاتىَ 10ووآلت اليُْطريّ و 130يُاليُٕ ُْتُوَ يُنططتىَنإ بُ نؤّ زَْطِ 1979/ناْىِْ يُنُّ/28يُ
طىَّ بُغُضَزلاّ وضِيَهدػتِٓ خًَعإ -2نًُنِ ثُضَِطط يُ يُنػاِْ زانؤ-1َازَ ,ُٓوَّ يًَِ زَخىيَٓسضيَتُوَ بطيتًُيُ: 30يُ 

 زإ بُوَ ْاَِْ نُ غُضَى خًَعإ وبطَثطغِ يُنُّ ُٖبًَت ..يُطٍُ ُْٖسَّ خاىل تطيـ  -3ْازات 
سَ خىزّ (زَنا ُٖضنُْمتاثٌ-باؽ يُو )ٖاوتايُ  3يُ م ضٝداٚ -اتفاق١ٝ ايكطا٤ ع٢ً مجٝع اغهاٍ ايتُٝص ضد املسأ٠ بطِواُْ: 89

 (بٓاغُّ دٓسضَ .متاثٌ-ْانا ,نىْهُ )ٖاوتامتاثٌ(َازَّ يُى بُضِووِْ باؽ يُو )
بُناضّ ًَٖٓا بُ َاْاّ ضِؤىل  20دُْسض وؾُيُنِ ًٓٓطًًعّ ضَِنُيُى التًًُٓ ,يُنُّ داض)ٓإ ٓؤنًِ( يُ ُٖؾتاناِْ غُزَّ  90

 ًَْط وََِ يُ نؤَُيطُ بَِ طىَّ زاُْ دًاواظيُ بايؤيؤدًُنإ .
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ّ  4ّ َازَّ 19(ّ قاٖريَ ٖاتُ ًَْى دًٗاِْ ًٓػالَِ يُ بطِطُّ 1994-يُنؤْططَّ )زاًْؿتىاِْ 
,  ُٖضوَٖا  بُيطُْاَُنُ زََيَِ تًَهؿهاْسِْ َُٖى دؤضَ دًاواظيُنِ دٓسضّ ًَْىإ ًَْط وََِ

 1954 7/7(ّ داضِْاَُّ َاؾِ َطؤظ وثًَو ًَٖٓاِْ يًصُْيُى يُ ُْتُوَيُنططتىَنإ يُ 2يَُازَّ )
واظّ تا ُٓو بؤ بُضدُغتُّ يُنػاِْ ,يُ بُضاَبُضيؿسا تُقُالّ ظؤض زضاوَ يؤ غُملاْسِْ بىوِْ دًا

بابعاْني , ...91ضاِزَيُ )دؤٕ ططاّ(نتًَبًَهِ ْىغِ بُ ُٓزضيَػِ )ثًاو يُ َطيذ وٓاؾطَتًـ يُ ظوٖطَ (
  ُٓو يُنػاًْاُّْ بُو تىْسيُّ زاوانطاوَ نُْسَ يؤشيهًُ ؟
يُ ًَْىإ َُٖىو ضّ ُْنطاوّ )أ (و )ب( زا وُٖضوَى نؤٕ يُ ثُيىَْسّ بريناضّ ًَْىإ ُٖضزووبطِّ زيا

ب  يإ أ يُنػاُْ بُ ب , بُ َُٖإ ؾًَىَ يُ  <ب  يإ  أ>وتًَُْو غَِ زؤخِ يُثًَؿُ : يإ أ زو
يإ زَبَِ -1نىاضنًَىَّ خًَعاًْؿسا غَِ زؤر يُثًَـ ثُيىَْسّ شٕ وًََطزَ غُباضَت بُ بُضِيَىَبطزٕ 

وَنُ )بُباوى يإ ثًا -2ٓاؾطَتُنُ غُضؤى خًَعإ بًَت )نُ بُ ًُْهُ زايو غاالضّ ْاو زَبطيَت( 
يإ بُ ثُزلا بُ ثُزلا و يُنػاِْ..بُنىضتِ  يُطٍُ ُٓو بابُتُّ خىاضَوَ  ؾًًَإ -3غاالضّ( 

 زَنُيُٓوَ : 
ًَُُٓ يُؾَِ نطزُْوَّ ًًَُٖ طؿتًُناِْ غُضَايُزاضّ بؤَإ زَضنُوت ُٓويُنػاًُْ ْايُتُزّ , 

عإ وباقِ بٓاغُ نؤَُاليُتًُ ناِْ تط بُالّ ُٓطُض بُططميإ )ؾُضَظيُ( ٖاتُزّ ,بعاْني ناضَْىوغِ خًَ
نِ بُغُض زيت ؟ نىْهُ َسضغُنإ )ؾطؤيسّ و غؤؾًايًعَُنإ و يًربايًُنإ و َسضغُناِْ تطيـ( 
و بُضْاَُّ غُضدُّ سًعبُ عُملاًُْ نىضزغتاًُْنإ و ظؤضبُّ ْىوغُضاًْـ بَِ يًَو زاُْوَ يُنػُض 

بُضُّٖ و ... ٖتس, داضّ بابعاْني يُ غطوؾتسا زَغُالت و وُٓضى وزاواّ يُنػاِْ زَنات يَُاف 
بُ وًٖض يُنػاًُْى يُو طُضزووُْ  بُٓاغؤيِ  بابعاْنيًٖض غًػتًََُو ُٖيُ زووْاوَْسّ ُٖبًت ؟

بُ زضيصّ زَزؤظيُوَ ؟ ٓايا زَؾًَت ُٓو طُضزووُْ بُزوو تُودًٗى زوودؤضَ وًٌ ثاْغتىِْ ,بُ 
بهُوَ نِ بُغُض زيت؟ وَى قىضٓاِْ ثريؤظ وَالَِ  ياغاّ)َُضنُظيُت( بُضِيَىَبهًَت ؟,بريّ ىلَ

, ٓايا ُٖض يُنؤَُيُّ (22-األْبٝا٤ –يفطدتا يٛنإ فٝٗا اي١ إال اهلل وَٖا ثطغًاضيَهِ زَزاتُوَ: )
ُٖبىايُ نًُإ بُغُض زَٖات؟ بُ )دُْسضاُْ(ناًْاُْوَ إ ُٓطُض زوو خؤض بَُُٖىو غًؿُتُخؤضّ خؤَ

اُْ غىُْتِ ُٓو طُضزووُْ بُغطوؾت و شيإ و نؤٍَُ و ؾهطيؿُوَ ثًَهُواُّْ َُٖىو ُٓو بؤ نىوْ
ََِ زضوغت بىوَ, واتُ َُضنُظيُتِ تًايُ ُْى يُنػاِْ .., غُضنطزَّ)خؤض= ضؤش( بؤ بُُٖضِ

                                                 
 تُضدَُُّ زَيإ ظَإ نطاوَ ., بُف 13نىو ,ثًَو ٖاتبىو يُ ضزَ 1992ُٓو نتًَبُ يُ غاىل  91
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يُنؤَُيًؿسا بُضيَهُوت ًُْ  ..غُضؤى بؤ زَويُت ,,ْاوى بؤ ؾاُْ  يُف,عُقٌ بؤ,نؤَُيُّ خؤض 
,, يُطٍُ ُٓو َُٖىو غُيبًاُْؾِ بُيهى بُضَُِٖ ُٓو ياغا ( زضوغت بىوَ unنُ )اَِ املتشسَ 

وَ ًٖٓاياُْ ىيػتًُطُضزووًُْيُ , بُالّ طُؾُغُْسِْ وتًَو نطشاِْ ثُيىَْسيُ نؤَُاليُتًُنإ بُ ثًَ
بُضُّٖ . دآًػتا ُٓطُض ناوَإ يُو دًاواظيُ قىالُّْ ٓاؾطَت و ثًاو ثؤؾِ و زاَآْا بُيُنػاِْ 

و و .غُضْر بسَ... ٓايا ُٖض َُٖىو يُنرت تُالم ْازَٕ و بَُٓاناِْ نؤٍَُ تًَخًعإ بُضيىَزَبُٕ ..
ثُزلاَإ يُ سهىَُتِ نىضزغتإ  –بُ  –ت ؟... خؤ ًَُُٓ ُٓظَىوًَْهِ ْاغهِ ثُزلا و ْانًَثًَ

,واتُ  وتا ًٓػتا زَضزَناِْ زَنًَصئ بًِٓ, نُ تَُُِْ تًُْا نُْس ضؤشيو بىو بىَ ؾُضِّ بطا نىشّ
َضنىو ُٓو دؤضَ طُآليُيُ , باُٖض نُْس ظَضوضيـ بًت , خؤ ُْٖسَ ظَمحُت ًُْ با َُساٍ ز

ْىوغُضيَو َىُْظيطّ سعبًَو ُٓو ؾُضَظيُ بُنطزَوَ بػُملًَِٓ, خؤ ُٓطُض ضاغتِ و زاز طُضّ تًايُ 
بؤؾُضّ يُّ ُٓظَىوُْ زَنُٕ باثًؿامنإ زَٕ ,ًُُٓ ُْٖسّ منىُّْ واقًعُإ يُبُض زَغتسايُ نُ 

ت و ثًاو يُيُى يُضووَناِْ )يُضووّ ناض( دًًَإ طؤضيىَتُوَ يُو دًٗاُْزا وَى ُْٖسّ تريَّ ٓاؾطَ
ْاَؤ يُ ؾاضغتاِْ غُضزَّ  يُضؤش ٓاواّ ُٓؾطيكاو يُُْٖسّ ؾىيِٓ ٓاغًاو الّ خؤمشإ نُ ثِ يإ 

ٕ ثاف بُالّ ُٓو غًػتُُ واّ ىل نطزوو ,ناًْإ َايساضّ زَنُٕزَيني )ٖؤظّ قُضز( نُ ُٓواُْ شُْ
ًٓٓذا ُٓطُض بُوضزّ  ٔ و طُضؤى بٔ و ؾُخػًُتًَهِ نؤَُاليُتِ بًُٖعيإ ُْبًَت.يَبهُوٕ و زابربِ

غُضْر بسَيُٓ ُٓو يُنػاًُْ زووباضَ نُوغاُْوَيُنِ تطّ غُضباضَ بؤ ٓاؾطَت ,بُ سىنُِ دًايِ 
ت وثًاو يًَو تىاْاّ غطوؾتِ ٓاؾطَت وثًاو بًَذطُ يُ ًَٖعّ عُقًِ َُٖىو ًَٖعَناِْ تطّ ٓاؾطَ

دًايُ ,ُٓوَف ُٓضى ثػجؤضّى َاف وبُضَُِٖ دًا دًا زضوغت زَنا ,  يُباضّ وازا ُٓضنِ 
يُنػاًْإ ثِ بػجًَطّ ُٓوا ٓاؾطَتُنُ باض قىضؽ تط زَبًت ,ُٖضثَِ ّ ْانطيت نىْهُ غاالُْ بططَ 

خًعاِْ خؤضزا  َاْطاُْ زؤخِ تايبُتِ ضوو بُضووّ زَبًت نُثُنِ يُ ناضزَنُويت, يُغطوؾتسا يًُْى
ٓايا ثطؤتؤِْ ثايهُوتىو يُْاو ْاووى  ُيسَغىضّ ؟ يًُْى خًعاِْ طُضزيًُٓايا َاْط ناضّ ضؤشّ ثِ ٖ

ؿو ًٓؿِ قانِ ثِ زَنطيَت ؟ ٓايا زَغتِ ؾُضَاِْ ُٓيُنرتوِْ ظيطَنِ ثَِ بُضِيَىَ زَنًَت؟ ٓايا ًََ
 –ُٓوا ُٖضيُنُ يَُاْط  –زْا نُثُ ُٓضنِ زَغتِ ضِاغتِ ثِ زَنطيَت ...ُْخري, يُو يُنػاِْ نط

ٓاؾطَت َُغسوض زَبٔ . نُواتُ تُقُالّ بُيُنػاِْ نطزِْ ثًاو  -زَغتِ نُثٍُ -ًََؿو  -ثطؤتؤٕ 
و ٓاؾطَت ثًىيػتُ وَى َُسايُنُّ )ايالزقُ( يُؾًعيا نُ يُ غُضزَغتِ )ٖايعْربى( ٖاتُ زّ ,يإ 

ُغجا, ٖاوتاّ ُٓوَُساالُْف يُ ( نُيُغُض زَغتِ )باغتؤض( نتٛايد ايرات٢وَى َُسايُنُّ )
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يُنػاِْ ثًاو ٓاؾطَت  بًَتُزّ و نؤتايٌ ثِ بًَت نُ ظياتط يُنُْسئ غُزَيُ  باغِ يًَىَ زَنطيَت 
,ضَِْطُ ظاْاياِْ ًٓػالَِ ثًَـ َُٖىإ ُٓو زاوايُيإ بُضظ نطزبًَتُوَ , )ابٔ ضؾًس ( يُنَِ يُواُْ 

 يُ ناضزاُْوَّ ُٓزَبًاتِ يؤْاِْ ُٖيؼ 19َّ زاواّ ُٓويُنػاًُّْ نطزووَ ,ُٓو زاوايُّ غُز
و خ ظ( 322-384)ونُوتِ نًَٓػُو بُؾًَو يُ ؾُقًُٗ ًٓػالًَُنإ بىو , نىْطُ ُٓضغتؤ

زش بُ يُنػاِْ بىوٕ ُْى غُباضَت بُ ٓاؾطَت بُيهى زَيإ ووت :  خ ظ( 247-427)ُٓؾالتىًْـ
اوّ زضوغت بىويُٓ ,بُؾًَو يُ قىضِّ ُْٖسَّ َطؤظ بؤ بُْسَوخعَُتهاض وُْٖسيَهًـ يؤ خعَُتجًَهط

ظيىّ وبُؾًَهًـ يُ قىضِّ تُُْنُيِ زضوغت نطاوٕ ,بؤيُ َطؤظ وَى زاُْناِْ ؾاُْ يُنػإ ًُْٓ 
( ,ُٓوَّ ؾُضَىزَو ًٓنب ضوؾسو اهِاع ض٘اضٚٞ كأضِاْ املػطُٖضوَى يُ ؾُضَىزَ وا ٖاتىَ )

ُوَ ُْبىَ ثًاو ٓاؾطَتًـ يُنػإ بها ُٓظَىُْناِْ غُضزََِ ًٓػالَِ ضِاغتُقًُٓ َاْاّ يُنػاِْ ٓ
نُ ْانطَّ ,يُوَوَ ُٓواُّْ طىايُ زاواّ َاؾِ ٓاؾطَت زَنُٕ َُٖىيإ تًَهٍَُ نطزبىو,ُٓوَّ 

ؤنِ وُٓو تًَطِوآًُْ تايبُتًُّ ٓايِٓ ًٓػالًَـ نُ سضَِطُظثُضغتِ يؤْاِْ و يُٖىزّ وَُغًشِ وٖٓ
 ثًَِ وايُ َاؾِ ٓاؾطَت يُ يُنػاِْ ْايُتُ زّ .

ُوَّ زاواّ ُٓو يُنػاًُْ زَنات با داضَّ )َاْط و ضؤش( يُنػإ بهات )ثطؤتؤٕ و ُٓيُنرتؤٕ ( ٓ
)زٍ و ًَؿو ( )ْاوى و غايتؤ ثالظّ( )غُضؤى نؤَاضو وَظيطيو (.. يُنػإ بهات ,يإ ُٖضَ 
 ٓاغاُْنُّ با بؤيُنػإ نطزٕ وابهُٕ بُاليُٕ نَُُوَ ثًاو زووطًإ بًَت و ظاوظّ بها , يُدًاتِ

ٓاؾطَت ٓٓذا زَتىاْني ثُياَِ زايهايُتِ و باونايُتِ يُنػإ بهُئ ,يُ ضِاغتًسا ُْى يُ ًَْىإ 
ٓاؾطَت وثًاو  ُٖض يُو طُضزووُْ زووؾتِ دًاّ يُنػإ ْابًًُٓوَ ,تُْاُْت ٓايٓؿتائ بُوَف 

 ُْوَغتا زَىلَ ُٖتا يُ بريناضيـ )أ( و )ب( يُنػإ ْابٔ َُطُض أ ُٖض خىزّ ب بًَت .
دا ٓاؾطَتًُٓ ُٓو زاواناضياُْ زضومشِ ضاظاوٍَ بَِ َُغٔىويًُتُ, تًََُٓطُيؿتُٓ و تًُْا  

ُٖخلُيُتاْسُْو بُؽ:  نُواتُ ُٓطُض ناضَغُض يُ يُنػاِْ ُْبًَت ُٓزّ يُ نًُ ؟ وَآلَُنُّ 
ٓاَازَيُ يُ زازطُضيُ , يُنػاِْ وزازطُضّ يًَو دًإ نُ يُثُضَططاؾِ زاٖاتىو باغِ زَنُئ ,نُ 

 زَبًٓني خىزّ ْايُ نػاًُْنُ زاز طُضيُ ُْى يُنػاًُْنُ . 
                      **                **             **             ** 

 غُضَزلاَِ ُٓظَىِْ عُملاِْ)غُضَايُزاضّ وغؤؾًايًػتِ ( يُباضَّ نًَؿُّ ٓاؾطَت  ثىختُّ
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ًَطِوآًُْناًْإ غُباضَت بُ ٓاؾطَت ؾهػتِ ؾًىعًُتى غؤؾًايًػتِ ظاْػتِ بُطؿتِ بُ ت-1
 وخًَعاًْؿُوَ 

 نُّ بىُْوَّ باْطًَؿُّ َاؾُّ ٓاؾطَت يُ ُٖضزوو زًْاّ غُضَايُزاضّ وغؤؾًايًػتِ ثًَؿىوف -2
–داضيَهِ تطيـ طُضِاُْوَ و يُ زَغتىضَناًْإ باؽ يُ ثاضيَعطاضّ زَظطاّ خًَعإ )بُْاوّ اغطَ -3

 ُضوَضّ ياغايًؿِ ثَِ زَزضَّ عآًُ..(زَنُٕ ودؤضيَو يُ َاؾِ غ
ُٓوَْسَ ططْطِ بُ غًػتُّ وٓاغايؿِ خًَعاِْ ْازَٕ ,ثًًَإ واًُْ يُنَِ يُ ضَِطُناِْ ٓاغايؿِ -4

 ُْتُوَيِ ٓاغايؿِ خًَعاُْ .
َاؾِ ٓاؾطَت ظياتط ؾًَىاظّ ٓاظازّ دٓػِ وياخِ بىوٕ يُواقع يُ ؾًَىَّ زضومشُنُّ -5

 ( ثُيطَِو زَنُٕ .حتطِٝ نٌ َا ٖٛ ايٛاقع ػريبانؤْني)
يُبُؾًَو يُ ووآلتاِْ ضِؤشُٖآلتِ َاؾِ ٓاؾطَت زَضواظَيُنُ بؤ ضِانًَؿاًْإ بؤ زاوّ ٓاضَظووباظاُّْ -6

 ثًاوّ بطدىاظّ وزَغُآلتساض.
                                     

 
 
 
 
 
 

 بةشى سيَيةم
 ضارةسةرى ئافرةت لةئيشالم -ئافرةت لةئايهدا

 
يُثًَؿسا زَبَِ ُٓوَ ضِووٕ بهُيُٓوَ نُ ُٓواُّْ وا يُ خىاضَوَ باغِ زَنُئ بُ  :نُْس تَِ بًًُٓى

ضِواْطُّ ًٓػالَُ, ُٖضوَى يَُُزضَغُناِْ تط ُٖضيُنُ وَنى خؤّ بُبَِ اليُِْ وُٓنازميًاُْ 
 زَْىغًُٓوَ تا خىيَُٓض ٓاظاز بًَت يُ ُٖيبصاضزِْ ضِاغتِ يُ ناّ اليُ .
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َُُناِْ ظاْاو تىيصَوإ بُتايبُتِ ظاْاياِْ ضؤش ٓاواو ضوؾُْبريَ يُْىغني وبُضٖ ؾِ ُٖضَ ظؤضبُ
نالغًهًُناِْ الّ خؤمشإ يُبَُٓاو ٓاَازلُناِْ ٓايِٓ ًٓػالّ ُْطُيؿتىٕ ,بؤيُ يُُٓزلاَِ 
بُضاوضزو ؾَِ نطزُْوَّ ُٖيىيَػتِ ًٓػالَسا تىؾِ ُٖيُّ نُواؾُ بىويُٓ يُتُعًُِ نطزْسا . نُ 

 بُت بُباتُنَُإ زَغت ًْؿإ زَنُئ ,يُواُْ:بُنىضتِ نُْس خايًَو تاي
 ْاوَضؤنِ ٓايِٓ ًٓػالًَإ وَى ٓايُٓناِْ تط سًػاب نطزووَ . -1

 ًٓػالّ بُ تُضاظووّ ُٖيػىنُووتِ َىغًُاْإ ُٖيسَغُْطًَٓٔ ُٓوَف نىؾٓسَتطئ ُٖيُيُ. -2
وايُ  ناضَغُضّ نًَؿُّ ٓاؾطَت وَى وا باوَ بُغتىياُْوَ بُغُضزَّ و طؤضاْهاضّ ,ثًَؿًإ -3

ياغاوضاغتًُنإ..(ْػبني ويُ قؤْاغًَو بؤقؤْاغًَهِ تط دًاواظّ ُٖيُ )زازثُضوَضّى ُٓخالم و
 ,ُٓو تًَطِوآًُْف يُطٍُ ًٓػالّ و ظاْػتًؿا ْاطىزلَِ. 

ْعيو تطٕ يُغُضناوَّ ًٓػالّ ,نُنِ ضوؾُْبريو غًاغُمتساضاِْ خؤَإ ْىوغُضو ُٖضنُْسَ -4
ُ ْاوَضؤنُناِْ ًٓػالّ, نُ بُُٖيُو نُواؾُ ىلَ ّ بُناوّ ظاْاياِْ ضؤش ٓاوا زَضِوآْ

 تًطُيؿتىٕ .

تًَهُيًُنِ نىؾٓسَ يًَُْىإ ٓائ وُْضيت ,ُٖيؼ ونُوتِ خُيًؿُنإ وزَقُنإ زَنطَّ,   -5
ٌَ!شووّ َىغىملإ وًٓػالّ ٓاويَتُ زَنطَّ ,ًٓٓذا ٓايُٓ دؤضبُ دؤضَناًْـ تًَهٍُ زَنطئَ 

, ًٓػالّ ضشميًَهِ  ثًَِ وَْىغًَٓطاوًَٓػالّ بُُٖيُ  ظؤض يُوَُؾٗىَاُّْ نُباوٕ يُباضَّ,
غُضتاثاّ شياُْ دًايُ يُطٍُ ٓايُٓناِْ تطّ َُغًشِ و يٗىزّ بىظّ ..., ُٖتا غُضَايُ 

ُٖضيُنُ ياغاو بُضْاَُّ خؤّ يُضووّ ؾهطّ و نؤَُاليُتِ و ٓابىوضّ  ,زاضّ و ؾًىعًُتًـ
دًا , ُٖضوَٖا ؾطيعُتِ ًٓػالّ يًَو نِ و ... ُٖيُ بُىو )اسىاٍ ايؿدكًُ(و ُٓخالم و س

دًا ْانطيتُوَ )ُْٖسيَهِ وَضططّ وُْٖسيَهًؿِ ؾطَِّ زَّ( , تُضًًُٖـ ْانطيَت يُطٍُ 
 ضيَباظو زَغتىضَناِْ تط.

 نًؿُّ نؤَُاليُتًُنإ يُضواْطُّ ًٓػالّ
يًُٓػالَسا نًَؿُناِْ ٓازًََعاز تُْٗا نًَؿُّ ٓابىضّ يإ دٓػِ يإ ُْشازّ يإ 

تُضيَهِ تطّ تاقاُّْ زَضَنِ يإ ْاوَنِ ًُْ ,بُيهى تًَهُيًَهُ يَُُٖىإ , ُٖضؾان
بُ ٖؤّ ثُياَُوَ ناضيطُضّ  نبُ ًٓذابِ ض بُ غُيبِ , غُضناوَنُؾِ زَطُضيَتُوَ بؤ عُقٌ 

ُٓوؾانتُضاُْ خؤبُخؤ وا ضِيَو زَخا نُ َطؤظًَهِ ًٓذابِ ىلَ بًَتُ زّ ,ُٓو زؤخُ يُ ظاضاوَّ 
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َّ )ؾًرتَ( ,يإ بُ َاْايُنِ تط ضيَهدػتِٓ ناضيطُضّ ُٓو ؾانتُضاُْ ُٖضيُنُ ٓايِٓ ثًَِ زَوتط
نىْطُ زَبتُ ٖؤّ ,إ ؾاباىل خؤّ بُغُض ؾانتُضَناِْ تط زاُْنًَؿِ ناًَ يُغٓىضّ خؤّ ًٖض

ًَهطاّ , تؾاباٍ نًَؿإ بُغُض َطؤظُنُو يُ ُٓزلاَا َطؤظًَهِ غُيبًُإ ثًَـ نُف زَنا ,
اغايُنِ بُ عُياض )غتاْسَض( زووٓاَطاظّ ُٖضَ بًَُٖعّ ًَٖٓاُْزّ َطؤظُ ًٓذابًُنإ و ي

زازطُضئ , زازطُضّ بَُاْاّ نؤٕ غٓىضَناِْ ُٓو ظانتُضاُّْ ًَْى ظاتِ َطؤظ  بُ عُياض ضيَهدطا 
ٓاواف غٓىضَ نؤَُاليُتِ وٓابىضّ وغًاغِ وؾُضُْٖطِ بُ عُياض ضيَو عطَّ ,  تطاظاِْ 

نًؿُيُ يُضواْطُّ ًٓػالّ ,زَقاوزَم َاْا غازَنُؾِ  ُٓوَيُ غٓىضَنإ يُؾىيَِٓ خؤّ ُٓوا 
ٓاضاّ بًَت يإ خُيهُنُ ضاظّ بٔ,ووآلتُنُ  با ُٖض باضوزؤخُنُزازطُضّ ًُْ يُو ضووَ,دا

 زّ نُوا َُٖىو غٓىضوتُنٓؤيؤدًساضَ ... ُٓواُْ ثًىاُْْني , بؤيُ ُٓو زاز طُضيُ بُوَ زيَتُ
ُوَ عُياض , نؤَُيطايُنِ منىوُّْ نُتًايسا تانُنإ بًَٓ –َاف و ُٓضى  –ثُيىَْسيُناِْ 

( ,ُٓو ثطؤغُ ططْطُف ) الظامل ٚالَعًُّْٛظؤضزاض و ُْظؤض يًَهطاوّ ىل زضوغت زَبًت 
يُزووتُوَضَوَ زيتُ زّ بُ ثًهُواُّْ ظؤضبُّ َسضغُناِْ تط نُتُْٗا زإ بُ تُوَضّ يُنُّ 

 بطيتني يُ:ُٖيبُتُ بُضيطُّ تايبُتِ خؤّ تُوَضَنإ  ,زًََْٔ
 نؤَُيُ ياغايُنِ ضيَو و ثًَهِ بُعُياض و زاز ثُضوَضاُْ نُؾطيعُتِ ًٓػالَُ . -1
بُثُضوَضزَّ بريو باوَض و ُٓخالقِ تانُناِْ ُٓو نؤَُيُ ... نُ يُضاغتًسا ياغاّ  -2

ط( ْاو زَبطيَت, ُٖضنُْسَ نؤَُاليُتِ بَِ ْىختُّ زووَّ يُ ويصزإ زازَبطِّ و بُ )ياغاّ نىيَ
ثُ ْىيًَُناًْـ يُزواّ ؾهػتِ ؾىعًُتِ دًٗاِْ ٖاتُٓوَ غُض َُٖإ ترياواًِْ ًٓػتا نُ

ًٓػالّ و ْىختُّ زووَّ وَى ِٓ يُنُّ بُ ثًىيػت زَظأْ, ُٖض بُمنىوُْ با غُضْر بسَيُٓ 
ًُُٓ زضومشِ )غؤؾًايًعّ بًٓا زَنُئ ًٓٓذا َطؤظ ناى زَنُئ( {(:ٓاثؤُٓو ضايُّ )

) ُٖيسَغتني بُبًٓاتهطزِْ َطؤظِ نُ غؤؾًايًعّ بًٓات زًََْت ئ بُزضومشِ ثًهُواُْ زَطؤضِ
( ,ُٖضبؤيُف بُطؿتِ ُٖضزًَََو يُْاو  92)}ثًـ ُٓوَّ بًٓاّ غىؾًايًعّ بُخؤّ بهُئ( 

ُٖض نؤَُيطايُى يُنَِ يُو زوو ْىختُ يإ ُٖضزوونًإ بعض بًَت ُٓوا نؤٍَُ زابُف زَبًت 
او دَُػُضّ دًا دًا نُ غُضَنًُنإ : بؤ نؤَُيًَو نني و تىيَص و زَغتُّ دًا دً

 –ُْشازّ  –ٓابىوضّ  -نُوغًُٓضو نُوغاوَيُ , دا يُُٖض ضوويُنِ: نؤَُاليُتِ

                                                 
 32م  ُٖيبصاضزَ -عبسايًُ ٓىدُالٕ - 92
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زَضوِْ بًَت ,زياضَ يُو زاتطاظاُّْ عُياضّ ثُيىَْسيُناًْـ  –نًًٓايُتِ  –ُْتُوايُتِ 
ُْى يُبُض  ٓاؾطَت يُنًَهُ يُو بُؾُ نؤَُاليُتًُ نُتىؾِ نُوغاُْوَو باضططاِْ زَبًت,

)سُيع(وَى )زيىضايت( زَيًِ يإ يُبُض )بُضثطغًُتًُنُّ( ٓابىوضّ ْاوَاٍ وَى )ُٓزلًؼ( 
, واتُ َازاّ ياغاّ زازثُضوَضّ  ...ُْيُبُض ُٓوَؾُ نُ بىَ زَضثُضِاْسِْ ٓازَّ و زَيًَِ و ُْ

ًٖعو ظؤضو : بُ ادَِ ّ زَططيتُوَ,تًايس (نُياغاّ زاضغتاُْ)ُْبًَت ُٓوا يُنػُض ياغاّ ًَٖع 
طُوضَ بَِ ًٖعو نُّ و بهىى قىوت زَزات, زياضَ ٓاؾطَتًـ يًَُُالًًَُْى يُغُض بٓهًُّٓ 
ًَٖع ظَضَضيُتِ, ُٓو ُٓزلاَُّ ًٓػتا ثًَِ طُيؿتني ) واتُ ثًَهىَبُغتِٓ نًَؿُنإ بُطؿتِ 

َاؾِ بُزازطُضيُوَ يًَو دًاُْنطزُْوَّ( واّ يُ ظؤضبريياضو ْىغُضو تىيَصَضَضّ بُضططيهُض يُ
نطزوَ بًَُٓوَ غُض ُٓو ضِاغتًُ, باغُضْر بسَيُٓ ُٓو ضايُّ )ز.ْىاٍ غعساوٍ( بهًُٓ  ٓاؾطَت

ْاو بابُ تًَو و زَيًَت َُغُيُّ ضظطاضّ ٓاؾطَت َُغُيُيُنِ غًاغًُو بُؾًَهُيُ نًَؿُّ 
 ( .93نؤٍَُ)

 
 

 )نًؿُّ ٓاؾطَت بُؾًَهُ يُنًؿُّ طؿتِ(:  ؾَِ نطزُْوَّ نًؿُّ ٓاؾطَت
 ٓاؾطَت نًؿُيُنِ غُضبُخؤيُ يإ بُؾًَهُ يُنًؿُّ طؿتِ ٓازًََعاز؟ُّ ٓايانًَؿ

ٓايا داض واًُْ ثًاويـ بُزَغت ٓاؾطَت زَنُوغًَتُوَ ؟ ياخىز ٓاؾطَت بُزَغت ٓاؾطَت 
و يإ نًًٓو يإ ُْتُوَو تىيَصيو بُ ٓاؾطَت و ثًاوَوَ بُزَغت زَنُوغًتُوَ ؟ ياخىز نؤَُيًَ

 و زَنُوغًُٓوَ؟  نًًَٓهِ تط بُٓاؾطَت و ثًاوَ
زنتؤضَ ًٓػالح داز ِٓ ًنؤَُيًَو يُو ضِاغتًاُْ خطاُْ ضِوو, وَؾسّ ؾًػت 1995يُنؤْططَّ ثهًِٓ 

باغِ يُوَ نطزبىو نُ يُاليُى زاطريناضّ ( اذتسن١ ايٓط١ٜٛ يف فًططني املعاصس٠) بُ ْاوًْؿاِْ
ٓاؾطَتاًْإ ثاضنُ ثاضنُ نُوغاُْوَّ طؿتًُ يُاليُنًـ ضِيَهدطاوَ دًادًاناِْ سهىَِ وْاسهىَِ 

ُٖضيُ َُٖإ نؤْططَزا غُضؤنِ وَؾسّ ًَٓطاِْ زنتؤضَ  ..ُٓوَ زَضزّ ٓاؾطَتِ نىضزيؿُ,نطزوَ ,
نطزبىو بُوَّ نُ ٓاؾطَتاِْ ُدات خإ (َاؾِ ٓاؾطَتاًْإ بُْسَُعػىَُ و وَؾسّ ثانػتاِْ )ْ

 ًُوَ ُٓوَْسَ ُْنُوغًَُٓٓوَ .غُضوو وضِؤشٓاوا ضَِّ يُ ووآلتاِْ خؤيإ بططٕ دًٗإ بُ ًَْطو ًََ
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يُنَِ يُ ْىغُضَناِْ ًَٓطَف بُ واقعًاُْ تط بُو ؾًىَيُ نىويتُ ْاو ُٓو بابُ تُو زََيَِ : يُناتًَها 
ظؤض زاضيُ نُ يُ ناتِ َاضَنطزِْ ٓاؾطَت ضاّ ىلَ وَضْاطريَّ ُٓوا بَُُٖإ ُْٓساظَ ُٓو نىضَِّ بُ ظؤض 

نَِ نُوغًَُٓضَ ناتِ نهًَهِ  وظياتطيـ يُوَ., ظؤض ضاغتُ نهًَهِ ىلَ َاضَ زَنطيَت ظؤض زاضيُ .
دىإ نىضِيَهِ شيطو ُٖشاض زَزاتُ الو نىضيَهِ الغاضّ زَويَُُْس ُٖيُزَبصيطّ , ًَٓػتا غُضْر بسَ 

خًعاُْنُ  يإ ٓايا خًعاًَْهِ بىضشواظّ نُوغًَُٓض يُضووّ نًٓايُتِ ُٖضتًُْا ثًاوَنُ نُوغًُٓضَ
ُٓاؾطَتُناًْؿًاُْوَ , ناتِ طُيًَو شيَطزَغت زَنطيَت ٓايا نُوغًُٓضإ تًُْا وتانُناِْ خًعاُْنُ ب

ْني ؟ ٓايا ًًَُتاِْ نىضزو ؾُيُغتني وباغو ونؿُريو ناناِْ  ؟ ٓايا نُوغاوَناًْـ شٕ و ثًاو ثًاوٕ
 وثًاوّ زاطرينُضَناًْاْسا ْانُوغًَتُوَ ؟ٓايا يُزَضَبُطًسا ُٓوَْسَّ ٓاغُشٕ سىنُِ يُ اليُٕ شٕ…

ْسُْوَّ بُغُضُٓو دىوتًاضاُْ زَزا ًٖض زيهتاتؤضيَهِ ُٓو غُضزََُ نطزوويُتِ؟ ُٓزّ ُٓوَف نُوغا
نُوغًَُٓضو ْازاز طُض ًُْ ناتَِ ٓاياُٖتا ٓاؾطَتِ نُوطري بُزَغت  ثًاو بُزَغت ٓاؾطَت ًُْ , 

اوَ ضَِؾُ خىاضزِْ باف بؤ نىضِإ و خطاثُناًْـ بؤ نهإ زياضّ زَنا؟  ُّٓ غجًُنإ بُ شٕ و ثً
ْاوّ ٓاؾطَتاِْ تاواْباضاِْ وَى بًالٕ بآلطعيض يُتاواُْناِْ  ناًْإ بُشٕ و ثًاوَ  بُْسَ ُْنطزبىو؟ 

غطب بُضاَبُض بؤغًُٓنإ ْاوّ يُ ططتىَناِْ زازطاّ الٖاٍ بىو ,زنتؤضَ ٖىزا غاحل َٗسّ محاف 
ضزََُف بُؾساضّ زَنا يُ تاوإ تاواْباضَنُّ عًَطام بىو ,ضيَهدطاوَٓاؾطَتًُناِْ ُٓو غُ 55ْاوّ يُ 

(ّ نىضزغتاِْ بُعػًـ ثًَهُوَ ؾإ بُؾاِْ ثًاوَ احتاد ايٓطا٤(ّ عًَطاقِ بُعؼ و )احتاد ايٓطا٤,)
 تاواْباضَنإ يُ خعَُتِ ُْٓؿاٍ بىوٕ زش بُنىضز.

سا ٓاؾطَت وَى ثًاو زابُف بىوَ بؤ نُوغًُٓضو نُ تًايُٓوَ يُباضَّ ُٓيكُ نؤَُاليُتًُنإ 
واتُ ضشيِ ( ...هدػنتضيَ و, ُٖضنِ يُْاو نىاض نًَىَّ يُى خًعاًْؿُ ُٖض زًَََو )غٓىض نُوغاوَ

تًَو بهًَت ُٓو نًُّٓ نُّ زَغُالتٔ ثرت ىلَ ّ ظيإ بُخؿٔ ,بؤيُ يُ تًَههىوِْ ُٓوعُياضَ ٓاؾطَت 
ظَوت زَنطيَت  و زيهتاتؤضياُْ ضَؾتاضيإ يُطٍُ  بُطؿتِ ظَضَضَُْسَو َاؾِ غطوؾتِ خؤّ ىلَ

زَنطيَت , ُٓضى و َاف و زَغُالت و ووظَو تىاْاو ُٓضنًإ بُْاضِيَهِ بؤ زابُف زَنطيَت , بُالّ ُٓوَ 
ثًَهُواُْف يُطًُٓ و  ٓاؾطَت بهُوغًًَٓتُوَ,بُيهى َاْاّ ُٓوَ ًُْ غُضتاغُضّ بًَت ,ُٖضثًا

ُٕ ٓاؾطَتًـ ثًاو بهُوغًَتُوَ سُمت,ؾؤضًََهِ ؾطاواْرت ُٖيُ نُتًايسا زَتىاْني بًًََني َازاّ 
,  ْاظاْني بؤ ْىوغُضَنإ  زَنُوغًَتُوَ ,َازاّ ٓاؾطَتًـ نُوغاوَ سُمتُٕ  ثًاويـ زَنُوغًَتُوَ

ُٓوَف ْاخُُْ ضِوو نُ يُ ْاو نُْسئ خًعاْسا ُٖيُ ثًاوَنُ زيًِ ٓاؾطَتُنُيُ ,ُٓوَتا يُ )الَاضتني ( 
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ظاضٕ(يـ زَيًَت :)ُٓوناتُّ شًَْهت ضَْط زَزاتُوَو زَيًَت: )ُّٓ ٓاؾطَت ثًاو ًََُُنُتتُ( , )طا
 يُنىضزغتإ ثًَِ زَووتطَّ )ٓؤَُض(,ُٖيُ واتُ تؤ ٌٖ ُٓوّ(, وَنُْسئ ْاظ ْاوو ثُْسّ يُغُضَ ,

نُ و ُٓغًُنُّ ْازؤظُْوَ ٓايا ٓاؾطَت خؤؾُويػت تطَ يإ ؿًُٓٓذا ُٓو ؾُيًُغىؾى ْىوغُضاُْ بؤ نًَ
ٓايا ُٓطُض  هُ,ًَبهؤيُوَ نُ ُٓوَ واقًع ثًاو ... يُوَّ طُضَّ ٖؤّ نًُ ... بُالّ يُوَ

ياضَُتِ ونؤَُنِ ظياتطّ بؤ نُتُٓاؾطَ تُْطُبُضيُنِ طُوضَ يإ بهىنِ ضِؤشاُْ ٖاتُ ثًَـ
يُُٖض  –يُُٖض تُْطصَيُى  –يُغُؾُض  –بُالّ ثًاوَنُ زََطّ يُبطغإ , يُزآريَ   ٓاَازَيُ,

طيت , ُٓوَ ُْى ُٖض يُْاو نؤَُيطاّ ثاضيعضاو ؾىيًَٓو تا ٓاؾطَتًَهِ دىإ ُٖبًَت ًٓـ بؤ ثًاو ْان
( ,ُٖض بُمنىُْ غُضْر بسَ وَغؿِ )غالَُ َىغِ( بؤ ٓاؾطَتاِْ ثاضيؼ بُ )الاضازّ( زَيًَت: )ستافع١

بُضاغتِ (, 94()يُاو و ًٓؿًَهًإ ُٖبًت َُٖىو ثًاوَنإ يُخعَُتًُٓ وَى ثُضغنتًَٓ)يُُٖضؾىيَ
وَف دؤضَ نُوغاُْوَو ُٓؾعَيًُت ًُْ ؟ ُٓواُّْ ثًًَإ وايُ نُيُتِ ,ٓايا ُٓتُواوَ ثًاو ًََُُنُتُ

نًَؿُّ ٓاؾطَت يُ قؤْاغًهِ نؤَُاليُتِ زضَْط و يُزابُف نطزِْ ناض وَى )ُٓزلًؼ( زَيًَت يإ 
ُٓواُْ ظؤض  ْىقػتاًْهِ بايىيىدِ ُٖيُ وَى ؾطؤيس و دَُاعُتُنُّ زَيًًَت ... بؤ َُٖىو

غت بىايُ و ٓاؾطَت نًَؿُيُنِ غُضبُخؤو نُوغاُْوَيُنِ يُْىوغُضاِْ خؤمشإ ُٓطُض ُٓوَ ضا
بُتُْٗايٌ بُزَغت ثًاوَ  ُٖبىايُ ُٓوا يًَُصووزا تانُ بعوتُٓوَيُنِ ٓاؾطَتامنإ زَبًِٓ زشّ 

يإ سعبًَهِ ٓاؾطَتِ ثُتًُإ زَبًِٓ ... يإ يُضووّ يإ ؾؤضؾًَهِ غجاضتانؤغًاَُْإ زَبًِٓ,ثًاو,
ىايُ ٓاؾطَتإ ظَاًَْهِ تايبُتًإ ُٖبىايُ وَى ًًًَُتًو ... ثطغًاضّ طُؾُغُْسِْ ًَصوويًُوَ زَب

تط ظؤضَ . بُنىضتِ )خالقُ( نًؿُّ ٓاؾطَت بُؾًهُ يُنًَؿُو طريو ططؾتُناِْ نؤَُاليُتِ و دًا 
,ُٓو ناتًـ َُٖىو َُٖىو زَنُوغًَُٓٓوَو تًايسا ًُْ ,يُو زؤخاُْ ثُيسا زَبًت نُ زاز طُضّ ًُْ

ظياتط زَنُوغًَتُوَ بُزَغت: نًٓايُتِ,ُْشازّ,خًًَُنِ,نؤَُآليُتِ,بُزَغت ثًاو  ٓاؾطَت يَُُٖىإ
 ُْضيتِ ًَْطيُٓيِ ,تُْاُْت بُزَغت ٓاؾطَتًؿُوَ زَنُوغًَتُوَ ...بابعاْني ناضَّ نًُ؟

 
 ثاغاو وزازطُضّ يًَُْى خًَعإ

بىوِْ تُوَ بؤ َُُْٖىو ُٓو خىو ُْضيَتاُّْ نُٓاؾطَت بُْىوقػتاِْ زازًَْت يُُٓغًسا زَطُضيَ 
, و ..زضوغت زَبًَتنىضِو ظاواو نض و بىوى خُغىو  زاز طُضّ, ُْبىوِْ زازطُضيُ ثًُّ دًادًا بؤ
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زاز طُضّ ُٖبًت ؾُضو ؾؤضو ظؤضزاضّ ْابًَت تا بًَِ ّ بطيا نىضّ ُٖبًت يُدًاتِ نض , ُٓوَ 
ُض غًػتَُِ ْآًًًَََت يُطٍُ َصزَّ نىضِبىوٕ ضِووخؤؾِ ويُطٍُ نض بىوًْـ ططشّ ,ُٓط

َِ ظطِ.. َُٖىو ُٓواُْ خىو ضَوؾت خًًَُنِ وُْتُوَثُضغتِ ُْبًَت ْايًَِ خعَِ ثؿتِ و خع
ُْؾاًَُ, ضَطى ضيؿُّ ؾُضَِ ُْؾاًَُناِْ نؤٕ ْىَّ  يُبىوِْ نض يُوَيُ, ًٓػتاف  وُْضيتِ

ّ و بىوٕ زَزَٕ و بُغاضز ُٖضوا ُٖضَِتًُتِ ,وا زَبًٓني نُ نؤٕ بَُعطًَُٓيُوَ خُبُضّ نىضِ
,ُٓوَُْى يُالّ خُيهًَهِ عُواّ تُْاُْت خىزّ ثعيؿو ْٔ ُؾُضَُوَ خُبُضّ نض بىوٕ زَطُي

َصزاُّْ نىضِت ظياتط يٌَ وَضزَططَّ يُ نض,بُ َُٖاْؿًَىَ غعاو ثازاف بؤ ٓاؾطَت ْازازطُضٍ 
َسا يًُٓػال  ,قىضٓاِْ ثريؤظ ظؤض بُتىوْسّ بُ طص ُٓو ُْؾاًَُ زا نىويتُوَ وثًَهُواُّْ ٓايُٓ ,

 –ُتِ َُٖىو ثُيىَغتُناِْ تط غاُْوئٓازًََعازٕ,َازاّ بًَذطُ يُثُيىَغتِ َطؤظاي نض و نىضِ
بىوٕ يُ نًِٓ دًاو ُْتُوَو عُؾريَتِ تُواويـ  وزازطُضّ بطوازاضّ ثِ ْاغى ٖىيػُْطاْسِْ

ٕ ( واتُ ُٓو نُغُّ )ٓاؾطَت ياإ انسَهِ عٓداهلل اتكانُِٓوَيُ )دًاو ضَِف وغجِ ًُْ بُيهى 
 ثًاو(يُالّ خىا بُضِيَعَ نُ ظياتط ثابُْسّ زازطُضيُ. 

ُ ياغايُنِ نؤَُاليُتِ خًعاًْـ ثًىيػت ُٓو َُغُالُْو َُغُيُّ ْاوَوَّ نُواتُ بؤ َُٖىو
زَبًت زَويُت ناوزيطّ بُضثطغًاضّ يُو ياغاو  وثُضوَضزَو ضَِوؾتًهِ تُواو ُٖبًَت, بُعُياض

ّ طُضزووِْ َاؾِ َطؤظ ُٓو زاوايُ ٖاتىوَ بؤيُ خًعإ ْابًت ثُضوَزَ ُٓخالقًُ بهات , ًٓػتا يُداضِ
ُْخري ُٓوَيُ  , غُضَى خًعإ ض بهات ...(بُ تُْٗا بُْاوّ )ُٖضنُغِ غُضبُغتُ نؤٕ زَشّ 

 تُوَضيو يُظؤضزاضّ . تُوَضَنُّ تطيـ ُْؾاَِ بِ ويصزاِْ بُز ضوَؾتِ غُضَى خًعإ ىلَ
بؤيُ تًُْا ؾطيعُتِ ًٓػالّ ُٓو , ًعإ و نؤَُيًـ ْابًت زاز طُضّ يُْاو خ ُٓوناتُ ُضثطغًاضَ ,ب

ِ هاتًَ. يُْاو َسضغُناِْ تط تُؾطيع ياغاو ضشمياُّْ بؤ ْاو خًعإ زاْاوَو ُٖيػىنُوتِ ثِ زَنطيت
ًُْ دطُ يُباْطُواظيُنِ بِ َُغٔىيًُت و زَيني بايُنػإ بٔ بُالّ نؤٕ؟ وَالَِ ًُْ . تُتبًكِ  وا

زاز طُضّ ُٓ غُض ُْٖطاوَناِْ ًًٓػتا بُضَ بُضَ زيَ,ٓٔ ا ُٓظَىًْو بًَخؤؾًإ ْاّ نُٕ ت,ًُْ 
 يُْاوخًعإ .

ثًَـ َُٖىؾتًَو ناضَغُضيُناِْ ًٓػالّ بؤنًَؿُّ ٓاؾطَت يُ نىاضنًَىَّ ثاضيَعطاضّ يُ خًَعاُْ 
 ناتَِ,,يُوَوَ يُطٍُ باقِ َُزضَغُناِْ عُملاًُْت بُ يًرباىل وغؤؾًايًػتِ وؾًىعًُتُوَ ْانؤنُ 

ُٓوإ يُ ناضَغُضيُناًْإ ُٓوَْسَ ضَِناوّ بَُٓاناِْ خًَعإ ْانُٕ ياخىز بُ ضِاؾهاواُْوَ زاواّ 
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ُٖيىَؾاُْوَّ زَنُٕ ,بؤ َُٖى ُٓواُْ و يُنالنطزُْوَّ ُٖيىَغتُيُنِ َُُٖاليُٕ يُ غُض ثاغاوو 
                              بَُٓا َُوظوعًُناِْ خًَعإ زَنُئ .

و دًايُ, يًُٓػالّ زا اؾطَت يُْاو )َىُٓغُغُّ خًعإ( و ُْبىوِْ زوو زًْاّ ظؤض يًَبىوِْ ٓ    
)بُثًَهُواُّْ ظؤضبُّ َسضغُ عُملاًُْنإ( زَبَِ خًَعإ بُ ثُضشيًَٓهِ ثريؤظ بجاضيَعضَّ, ًٓرت ناضَغُض 

ُ دطُ يُوَّ نُ يُ خىاضَوَ باغِ ضَِط عاُْ ,و تُؾطيعاتُناِْ َُٖىوّ يُغُض بٓهًُّٓ خًَ
طُضزووًُْناِْ زَنُئ نُْسئ ناضو ؾطَاِْ واّ ُٖيُ ناضَْىغِ نؤَُيطُ و ؾاضغتاِْ وَاْاّ 
َطؤيِ تُواو زَنا , تا شَاضَّ زاًْؿتىإ وطُؾُّ نؤَُيًـ ظياز بها ظيا تط ثًَىيػت زَبًَت ,ُٖض 

يَِ بىوِْ ( يُ ضFamily planningِ-بُ منىُْ بؤ ضِاززَ زاْاِْ زاًْؿتىإ يُ )ضِيَهدػتِٓ خًَعإ
, يإ زَبَِ تًؤضَنُّ َايتؤؽ ثُيطَِو  95َىُٓغُغُّ خًَعإ زيَتُ زّ ُٓطًٓا ناضَغات ضِووزَزا

بهُئ و ْاوَ ْاوَ دُْطًَهِ دًٗاِْ ُٖيطريغًَٓني بؤ نُّ نطزُْوَّ زاًْؿتىإ,بؤ َُٖى ُٓواُْو ظؤض 
يُت زَبتُ ُٓضى ُٖضيُنُ الّ تطخًَعإ ثًَىيػتًُنِ ُٖضَ غُضَنًُ,يُغُض ٓائ وسعب وزَغتىضو زَو

بُٓاضِغتُّ خؤّ تا نًإ وٓاغايؿِ خًَعإ وَى زَويُتؤنُيُنِ بهىى بجاضيَعٕ,بُ ثًَهٗاتُناِْ 
ْاوَوَؾِ ,واتُ باوى باوى وزايو زايو وَٓايىنىضِونض وُٖضيُنُ يُ ؾىيَِٓ خؤّ, يًَطَوَ بَُٓاو 

بطِياضِيَهِ نؤَُاليُتِ يإ ُٖض بُ َُبُغتُناِْ نَُهِ)دُْسض( ؾهػت زًَََِٖٓ ,نىْهُخًعإ
ضيَهُوتًَٓو يإ ظازَّ طُؾُّ ًَصوويِ ًُْ, بُيهى بىوِْ زَطُضِيَتُوَ بؤ ٖؤناضو ضَنُيُى و 
ضَطُغطوؾتِ و بايىيىدِ و ؾػًىيىدِ و نؤَُاليُتِ و ؾاضَغػتاِْ و ٓابىضّ غايهىيىدِ و 

 بُووضزتط ُٖيىَغتُّ يُغُض زَنُئ   ...ٖتس, وَى يُ خىاضَوَ
 َكُوََاتُ) ضَِطُ( طُضزووًُْناِْ خًَعإ ثاغاوو

ًٓػتا زيًَُٓ غُض واقًعِ خًعإ ,نُوَى ووتطاوَ ؾاُْيُنِ بٓهًُٓيٌ نؤَُيُ, تًَو نىوِْ تًَو 
نىوِْ نؤَُيُ ,ُٖضوَى: تُُْ غطوؾتًُنإ يُطُضزيًُ ثًو ٖاتىوٕ , تُُْ بايؤيؤدًُنإ 

ّ خًعاِْ ثًو ٖاتىوَ , زياضَ بؤ .. ٓاواف نؤٍَُ يُطُضزيًُثًَو ٖاتىٕ)يُؾُنإ( يُؾاُْ
 و ض ضِؤيًََهِ بٓهًُٓيٌ زَطًَطيت يُتُٕ يإ يُ نًًُا ْاظاِْ )طُضزيًُ(ُْؾاضَظايُى يُ ؾًعيا 

يُبىوُْوَض.., ضَْطُ وَى خؿتًهِ غازَّ بًٓايُى بًَتُ ثًَـ ناو , بُالّ  ويُغطوؾت 
غاو ضشيِ يًَُْى طُضزيًُ ؾًعياظاًْو ُٓو ططْطًُ زَظاًْت نُ بُُْٓساظَّ َُٖىو غطوؾت يا
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ناضزَنات, ُٖض )تًؤضّ نىاْتُّ( نًُْىَّ ؾًعياٍ ْىيًَُ بطيتًُ يُو ظاًْاضياُّْ ًَْىإ خىيطُو 
, بَُُٖإ ؾًَىَ َُغُيُّ ؾاُْف  96( ُْٓطػرتؤ0ّ. 54ْاونِ طُضزيًُ نُ تريَنُّ زَناتُ )

نُ زَياُْوَّ بُضْاَُّ  بؤ تُُْبايؤيؤدًُنإ, ُٓو ْىوغُضو بُ ْاوظاْاو ياغا زاضِيَصَضاُْ
ا زَغت ثِ بهُٕ, با يُى ياغا يُوَّ بطؤضٕ , نؤَُاليُتِ و يُنػاِْ بًَُٗٓ زّ بايُ طُضزيًُ ضِ

بُزاخُوَ ُٓو ْىوغُضاُْ باضوزؤخِ ْاوخًعإ ْاظأْ بُالّ ظاْايُنِ نؤٍَُ ْاؽ زَظاًْت نُ ضَط 
غُض ُٖيسَزا , ْاو نًاِْ خًعإ و ضيؿُناِْ نؤَُاليُتِ بُؾاضغتاًُْتِ وَطؤظايُتًُنُؾًُوَ يُ

بُيُى بُغرتاوٕ نُْسئ ؾُضَاِْ زياضو ْازياض ططْط و ٓايؤظّ ُٖيُ بُنُْسئ ثُيىَغت 
,ُٓوَيإ يُالٍ َسضغُ ؾهطٍ وغًاغٌ و ضَوؾٓبريوْىوغُضَناًْـ ظؤض نُّ بُالّ ْاوَضؤنِ 

يُضيَباظّ  خًعإ زا نىويُٓ, ًٖض )تُؾطيعاتًهًإ( ًُْ , بؤمنىُْ يَُاضنػًُتسا يإ
غُضَايُزاضيسا ًٖض ياغايُى ًُْ ثُيىَْسّ ًْىإ شٕ و ًََطز زياضّ بهات . ٓايا َاضنػًعّ يإ 
َسضغُّ ؾطؤيس يإ ُٖض َُزضَغُيُنِ تط ض بؤنىوٕ و بُزيًًَهِ تطيإ ُٖيُ بؤ َُغُيُناِْ: " 

بؤ َىيهًُتِ ُٖضزووال بؤ  -َُضنُظيُت –ثُضوَضزَ  –َريات  –َاضَنطزٕ " تُالم 
َٓايُناًْإ بؤ زَيإ َُغُيُّ تط .... ,بُيهى زاوياُْ زَغت قُزَض, زاوياُْ زَغت باال زَغت 

طَوَ َاؾِ يُْاو خًَعإ يإ زَغتىض و ؾُضُْٖط و ُْضيتِ ًًًَُتًَو بُْاوّ غُضبُغتِ, ٓايًَ
ئ ٓاؾطَت بُ نًاُْوَ ْكىَِ ظؤضزاضّ زَبًَت ,يُبُضاَبُضيؿسا بؤناضَغُضّ ُٖغتاوٕ بُ قىضِغرت

ٓاؾطَت يُ ًَْى زَظطاّ خًَعإ ظيٓساِْ وزيًُ وتُقُالّ ُٓوَيإ زاوَ طىايُناضَ و بطِياضيإ زاوَ 
ُٓو بٓاغُ طُضزووًُْ بطِووخًَٓٔ ,ؾًؤم زَبَِ بُآلّ ْاضِووخَِ,نىْهُ ضَطُناِْ خًَعإ تُْٗا 

ى زَويُتِ يإ بُ نؤَُآليُتِ ًُْ بُ بطِياضِو زاًْؿتِٓ ثُضيَُإ و وَظاضَتِ ُٓوقاف ونؤْططَّ ًَْ
زّ , بُيهى ضَِطُناِْ طُضزوْني ,وَى يُخىاضَوَ  ْايُتُؾؤضؾِ ؾُضُْٖطِ )وَى يُ نني ضِوويسا (

 بؤَإ زَضزَنُوَّ .

                             

بىوِْ خًعإ بُ بطياضو ويػتِ ٓازًََعاز ًُْ . ظازَّ قىْاغًَهِ ُناِْ خًعإ: ًَطُ غطوؾتضِ
يُتًـ ًُْ, بُيهى ظياتط ضَط و ضيؿُّ خًعإ قىوٍ بىويتُوَ بؤ زَضَوَّ طُؾُغُْسووّ نؤَُال

ٖؤيُ نؤَُاليُتًُنإ, دطُ يُوَّ )خًعاْساضّ تايبُتِ( بُختُوَضّ و سُغاُْوَّ تًايُ بؤ 
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ُٖضزووالّ ًَْطو ََِ ,بؤيُ خًعإ يًُٓػالَسا ُٖض يُبُضثطغًاضيُتِ شٕ و ًََطزَنُ ًُْ, بُيهى 
او زَويُتًـ يَِّ بُضثطغًاضَ, زياضَ ًٓػتا ُٓو ططْطًُ ظَم تط بىويتُوَ عُقًسَو نؤٍَُ و ياغ

( ّ ٖاتؤتُ غُضَُٖإ ضاو زَيًت )خًعإ يُنُيُنِ 16يُداضّ طُضزووِْ دًٗاِْ يُبُْسّ )
ٔ ( , غطوؾتِ بُٓضَتِ نؤَُيطايُ و َاؾِ ُٓوَّ ُٖيُ نُ يُاليُٕ نؤَُيطاو زَويُتُوَ بجاضيعضيَ

و و ْىوغُضَ ْىيًَاُّْ خؤمشإ واتًَطُيؿتىٕ نُ يُغُضزًَََهِ ًََصوويِ بؤيُ ُٓو َسضغُ نالغً
( و )زايو غاالضّ( زَنُٕ , باؽ سطاز٠ اال١ََٛخًعإ ُْبىوَ و باؽ يُؾاضغتاًُْتِ زايو )

زياضَ ٓايُٓنإ بُطؿتِ وؾطيعُتِ  ,نىويُٓ زآُوا بُُٖيُيُطُضاُْوَّ ُٓو ؾاضغتاًُْتُ زَنُُْوَ ,
ٓهًُٓيُنِ قىوٍ بطياضّ ثاضاغنت وثتُو نطزِْ ثُيىَْسيًُناِْ ْاوخًَعاِْ ًٓػالًَـ يُغُض ب

زاضؾتىوَ, وَى زياضيؿُإ نطز ثًَـ ُٓوَّ ياغاّ بؤ زابطيَصضَّ خؤّ يُنُّ داض بُغطوؾتِ ُٖيُ 
ثاغاو  ؾطيعُتِ ًٓػالَِ زايٓآًََِٖ ... دا ًٓػتا بُنىضتِ زيًَُٓ غُض ) ,,ٖؤّ َاُْوَّ ُٖيُ

( يإ ضَط و ضيؿُّ غطوؾتًُناِْ خًعإ بابُتًَهِ ططْط بؤ ًَصوويِ و ؾًػؿِ و َكىَاتِ خًعإو
 ظاْػتِ و ٓابىوضّ و نؤَُاليُتِ و بايىيىدِ ... ٖتس

ْىيَهإ زَضّ زَخُٕ نُيُطٍُ يُنُّ نًجُّ  َُٖىو زيطاغُت وتىيَصيُٓوَضَطُ ًَصوويُنُّ :-1
ُمجهِ ثُيسابىوٕ, يُقىضٓاِْ ثريؤظ و نتابُ ثُيسابىوِْ ٓازًََعاز يُغُض ُٓو ظَويُ نؤٍَُ وخًعإ ب

ٓامساًُْناِْ تطيـ ُٖضَُٖىوّ باؽ يُ يُنُّ خًَعاِْ ثًَو ٖاتىو يُ )ٓازَّ و سُوا( زَنُٕ ,يُ 
ٚيهٔ َٔ بد٤ ارتًٝك١ ذنسا ٚأْج٢ ػًكُٗا اهلل َٔ أدٌ ذيو ٜرتى ايسدٌ )...  ًٓٓذًًًـ وا ٖاتىَ :

ُٓو  , 97( إ دطدا ٚاسدا فايرٟ مجع٘ اهلل ال ٜفٓسق٘ إْطإأباٙ ٚأَ٘ ًٜٚتصل باَسأت٘ ٜٚهْٛا اإلثٓ
غُضَتايٌ( و بِ خًَعاِْ و بِ ياغايٌ و ٓاشَيًُتِ ونؤَُيطُّ َسضغاُّْ باؽ يُ )َؿاعِ 

ٓازًََعاز زَنُٕ بَِ ٓاطإ يُضاغتِ ًَصوو ,ُٓطًٓا يُ َُٖى قؤْاغُناِْ ًََصوو نًاِْ خًَعاِْ 
يُ ؾاضغتاًُْ عُملًًُٓ نؤُْناًْـ ُٖض وابىويُٓ, دطُ يُ ؾاضغتاًُْ ٓايًُٓنإُٖبىَ ,

ُٖيبصيَطئ :بُتاح سُتب يُ ىلَ ُْٖسيَهِ بآاَؤشطاضيُنِ نؤِْ ًَػطّ زا زاوا زَنا خًَعإ بجاضيَعٕ ,
غاٍ ثًَـ ظائ شياوَ زََيَِ )ُّٓ ثًاويُٓ خًَعإ ثًَو بًَٗٓٔ وبُختُوَضو خؤؾُويػتِ زضوغت 2400

ْاوّ )ٓاِْ(زََيًَت)ظؤضزاض َُبُ يُ َاَيُوَ َازاّ ٖاوغُضَنُت شيطَ  بهُ ( ,ؾُيًُغىؾًَهِ تط بُ
 يُطٍُ ظؤض ضِاغتِ تط يُو باضَيُوَ . .(,ُٖضوَٖا زاواّ نطزوَ ضِيَعّ زايهًـ بطريَّ ..
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ُٖضنِ َُزضَغُّ َازّ تىْسَ ناضتًَهطاوبىوٕ بُ تًؤضّ نالغًهِ ثُضَغُْسٕ ,ُٓطُض تًَبًِٓ و 
ُٖضظاْايُى زَنىوَ ًَْى ٖؤظيَهِ زوا نُوتىو و ُْظَضيُنِ يُغُض ُٓغًِ  غُضزلًإ بسَيَِٓ زَبًٓني

نؤٍَُ تُعًُِ زَنطز, بُتًَهطايٌ وَغؿِ ُٓو ُٓيكُ وًَُُٖيإ زَنطز نُ يُٓاشَيُوَ بُضَ وٓازًََعاز 
)زوض ايعٌُ ؾِ ؼىٍ ايكطوز اىل  ّوَضنُضخاوَ, ُٓزلًؼ بُؾًَهِ تايبُتِ يُو زيطاغُتُ ُٖيُ بُْاو

ٕ(, دا ًَٓػتاف تًؤضّ ثُضَغُْسٕ تًَو وثًَو ضووخاوَ ثًىيػت بُ يًسواِْ ْانات ,بُالّ ُٓطُض االْػا
ُٓو بؤ نىوُْ نًََُو ضاغت بىوايُ زَبىايُ َُٖىو َُميىوُْنإ ببىْايُ ٓازًََعاز ُْى زاُْيُى ! ُٓو 

ايسا زَضنىو " بؤ نىوْاُْ ًٓػتا زواتطوغهايٌ نىشايُوَ بُ زؤظيُٓوَّ )ُْٓساظَّ دًُٓنإ ( نُتً
الَاضنِ ( و)ُٖيبصاضزِْ غطوؾتِ زاضويِٓ( ...ًٖهِ  –ثُضَغُْسٕ و " باظزإ و شيٓطُ و)ثًىيػتِ 

 ُٓغًِ ًُْ , بُيهى ؾىيَِٓ دًُٓنإ يُْاو نطؤَؤغؤّ يُو غًؿُتاُْو ُٖض طؤضِاًَْو بُضثطغًاضَ, زياضَ
... ُٓوَّ  ؤغؤّ زياضّ زَنطيَتدني يُْاو نطؤَؿىيين يُاليُُْٖض ُْشازيَهًـ  ْاغٓاَُّ بايؤيؤدِ

ٓازًََعاز ؾىيًَٓهِ عُياضّ ُٖيُ , بُُٖض باضيَو غعَّ ُٓوا نؤضثُيُيُنِ تًَو ؾًَىاوّ ىلَ زَضزَنَِ 
 ُْى طُؾُغُْسوو .

يُاليُنِ تط خاوَِْ ُٓو تًؤضاُْ زََئًَ زايو يإ ٓاؾطَت خىاوَْس بىو زَثُضغرتا ,ُْخًَط تُْٗا ُٓوَيُ 
ايِٓ ظاٍَ بًَت بُغُض ثُضوَضزَّ ُْضيتِ عُؾايطّ ُٓوا ضِيَعّ زايو وٓاؾطَت ظؤض ُٓطُض ثُضوَضزَّ ٓ

طرياوَ يُ نىاضنًَىَّ ثريؤظّ نًاِْ خًَعإ ,ُٓوَ يُاليُى يُاليُنِ تط يُ نؤُْوَ ُٓو ُْضيتُّ 
وزوًُْ( خُغت تطبىَ ,ُٖضوَى يُ طؿت وطؤيُنُّ ًَْىإ ثازؾاّ ُٖضَ نؤِْ نًِٓ  -)تكدٜظ املاض٢

خ ظ(يُطٍُ َاَؤغتانُّ )نِ ثؤ(زََيَِ بؤ ثًَؿىو تط تَُُٕ زضيَص و يُف غاؽ بىويُٓ ًٓػتا 4600)
, واتُ ثًَؿىو تطّ خؤّ ثَِ باف تطبىَ يُ غُضزََِ خؤّ ,ُٓوَ َاْاّ ُٓوَيُ ُٓو 98ًَُُٓ وائ 

غتِٓ شٕ وزايو وَغؿاُّْ نؤَُيطُّ نؤٕ بُ وَسؿِ وؾطًَََطزّ وبَِ ضِشيَُِ وبَِ خًَعاِْ وثُض
االضّ ..َُٖيُيُ ,ًٓٓذا يُ ٓايِٓ زا تا ًٓػتاف ُْغُبِ زايو ضِاغتُقًُٓيُ ُْى باوى,واتُ غ

%بؤ باوى وَاّ 100بُزَيًٓايِ ُٓتؤ نىضِّ زايهِ خؤتِ وخايُناْت ضِاغتُقًُٕٓ ,بُآلّ ُٓوزَيًٓايُ 
الضّ(ًُْ نُ وٓاَؤظا ًُْ,بؤيُف يُ تُيكني بُْاوّ زايو زَخىيَٓسضيَتُوَ,بُآلّ ُٓوَ َاْاّ )زايو غا

 ضَِْطُ تُْٗا ُٓو ظانتُضَ ٓايًُٓ غىضِّ ثَِ نطابًَت وُٓو دؤضَ تًؤضاُّْ ىلَ ثُيسا بىوبًَت .

                                                 
 . 15ظ اهعقى ٗاجلطٍ –ٓسبست بِطّ  98
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يُطٍُ بىوِْ ٓازًََعاز و نؤٍَُ خًعاًْـ ُٖض ُٖبىويُٓ ,ُٖضزَمشًًَٓت, بُّ ؾًَىَيُ ُٓطُض  نُواتُ
 ُوَ َُسايُ .بُبطياضو ضيَهُوتًَٓهِ نؤَُاليُتِ غًاغًـ بًاُْوَّ خًعإ ُٖيىَؾًٓٓ

: ُٖضنِ ْاوّ ؾتُ يُبىوُْوَضزا زووغًؿُتِ طؿتِ ُٖيُ, يُنًَُإ  َُٖى  =ضَطُ ؾًػؿًُن2ُّ
(, غازَتطئ unitؾتًَو ثًهٗاتىَ يُبُؾِ بهىنرت يُخؤّ تابهىنرتئ بُف ,نُ ثًَِ زَيني )يُنُ 

(,ُٓوَف Atom, نُ ثًَِ زَوتطيَت طُضزيًُ ) H2,O299يُزوايُنُنُثًهٗاتىَ  H2Oمنىُْ ٓاوَ
خًَعاًَْهُ و َٓاىل ُٖيُ يُنض)ُٓيُنرتؤٕ( و نىض)ثطِؤتؤٕ( و ًْىتطؤٕ و نىاضى و..  غًؿُتِ زووَّ 

( .... ,داضّ طُضزيًُ يُبٓهًُٓزا يُزووباضطُّ  100ُٖض َُٖىوّ ثًَو ٖاتىوَ يُ )دىوتُ( )زووزش() 
ططيَتُوَ, زياضَ َُٖىو ( ثًو ٖاتىوَ  ُٓو غًؿُتُ غُضَتاثايُ ,َُٖىو ؾًتًَو زp- eَ+ثًهُوإُْ )

يُنؤُْوَ ؾًػُؾُّ نؤْؿؤؾًؤغِ نًِٓ زوو زشّ  ,خُتُ ؾًػؿًُنإ ضيَهٔ يُغُض ُٓو َُغُيُيُ
تًو بُْاوّ )يُنًتِ ياغاّ يُنَُِ زيايًه,َاضنػًعًَـيُُٖتابُ)يإ ٓني( طىظاضف نطزوَ,

طوؾتُوَ ضيعيإ َ, بُآلّ يُطٍُ َؿٗىَِ ًٓػالّ بؤ )دىوتُ( دًاواظٕ , ُٖض بُمنىُْ يُغزشَنإ(
 زَنُئ تاشيإ و نؤٍَُ زَبًٓني ُٖض َُٖىوّ يُنُّ بُدىوت دىوتٔ و يُى ؾتًإ ثًو ًٖٓاوَ .

 ضاغت (. –خىاضوو( و )نُخ  -َُنإ) غُضوو -1
 زاٖاتىو( . –ظََإ  )ضابطزوو   -2

 وَغتإ (. –دىالُْوَ )خريا  -3

 بىوٕ( –شيإ )َطزٕ     -4

 سُمتِ(  - ضِووزاو )َُساٍ -5

 َُظَْسَ(-ُٖضطًع( يإ )يُقني–ض طىَإ )َػؤطُ  -6

 ثُيت (  – )ؾٌغاضز(  –)طُضّ زؤر -7

 نُْسايُتِ :)طُوضَ و بهىى ( )بَِ ثايإ  و ًٖض(  -8

 خطاخ ( –زَويَُُْس( ) ظاْاو ُْظإ( ) ناى  –نؤٍَُ ) ُٖشاض    -9

َِ(      ....        –خًعإ ) ًَْط -10 َ 

                                                 
 . ووتىَاُْ بهىنرتئ يُنُ ت َُْإ ووتىوَ بهىنرتئ ؾ - 99
 . ًّ كى غ١ٟ خوقِا اهصٗجني  - 100
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ُُ ثًىيػتُإ ثًًَُتِ ُٓوَيُ : ُٖضيُنُ يُ دا ًَٓػتا غًؿُتِ ُٓو دىوتُيًُ نُ بٓهًُٓيًُ و ًَٓ
غاضز بِ  اليًَُْهِ )دىوتُ( ُٓوّ تط تُواو زَنات بَِ يُنرت ْاتُواوٕ ,غُضو بِ خىاضوو ْابًَت,

 دًاواظيؿًإ ُٖتاُٖتايُ بَِ ُٓوَّ َاْاٍ نُوغاُْوَّ يُنًإ بُزَغت ُٓوّ تط بسات, ...طُضّ
ُٓيُنرتوُْنإ يُثطؤتُُْنإ  ِ َازاّ يُنػإ ْابٔبُبًاْؤّ دًاواظّ وبًًََبُّ ؾًَىَيُ ُٓطُض

ٔ بُيهى طُضزيًُنُو َازَنُف تًَو زَنًَت ًًَٓنرتؤٕ و ثطؤتؤٕ ْاَدًانُيتُوَ ُٓوا ُْى ُٖض ُٓيُ
, بَُُٖإ ؾًىَ ُٓطُض بتُوَّ ُٖضزوو دَُػُضّ خًَعإ واتُ )شٕ و ثًاو( يُيُنرت دًانُيتُوَ 

ًعإ و نؤَُيًـ تًَو زَنًَت .. ضَْطُ بًًَٔ وَى طًإ ُٓوا ُْى ُٖضزووى ْآًًَََٔ بُيهى خ
يُبُض  زًًََََٓٔ .. بُىلَ, بُالّ ْاوّ نؤٍَُ و ؾاضغتاِْ ْآًًَََت ُٖضوَى )َازَنُ(ّ منىْىَّ 

يُنُيُنِ نؤَُئ , خًعاًْـ ُٓو يُنُيُيُ  نُ دىوتُّ ْريو  غُضوو , بؤيُ شٕ و ثًاو دىوتُ
ًَو ٖاتىوَ, ُٖضغًتًََُهِ تط زابطِيَصّ ؾاظ زَبًَت يُو ََِ وَى غًػتَُِ ُٓو بىوُْوَضَ ث

 بىوُْوَضَ ,واتُ خًَعإ بُؾًَهُ يُ ياغاّ غطوؾتِ طُضزووٕ .
يُؾىيَُٓناِْ تط ظؤض باغِ ُٓو بُؾَُإ نطزووَ , باغِ ؾُضَاُْ ططْطُناِْ  ضَطُ ظاْػتًُنُّ : -3

 ٓاِْ و )ْػٌ( و ثُضوَضزَوزاًَٖخًَعاًْؿُإ يُضِووَناِْ نؤَُاليُتِ و ُٓقًِ و ؾاضغتاِْ و 
نطزوَ ,ُٖضوَٖا يُبٓهًُٓ غطوؾتًُنامنإ نؤيًىَتُوَ, ُٓوَّ زًََََِٓ ضَطِ بايىيىدِ و ..ضيَهدػنت 

 تُْسضوغتًُ نُ يُغُض ُٓو بُؾُ سًػابٔ ,يُبُض ططْطِ بُدًا باغًإ زَنُئ .
نَِ؟ بؤ ُٓو نُغُّ ُْظاِْ ًَطُّ غُضغىضَاُْ .... بُالّ بؤد  : ضَطُ بايىيىدًُناِْ خًَعإ -أ

ت ًٓعرتاظ يًُٓؿِ ؾًػؿُوسهُُتِ ُٖض ؾتًَو يُو بىوُْوَضزا نًُ, بؤيُ ُْظاًَْو ضَِْطُ ْاسُم ُْبًَ
و )َتٓٓاِٖ ايسقُ( ّ  يُظزإ بططيَت و بًَِ ُٓضَّ ُٓو نًػُيُ بؤ زضوغت نطاوَ ؟ بُالّ ُٓطُض  وضز

تُواو نُضّ يُنرتٕ, بىوِْ ُٖضؾتًَو ؾُضَاِْ يُو شيإ و غطوؾتُ قىوٍ بًُوَ زَبًِٓ ُٖض َُٖىوّ 
ثًَـ ناوو ؾاضاوَّ ُٖيُ, نُّ وايُ يُُٖضزووالّ بطُئ ... ٓايًَطَ بُ َُٖيُزا زَنني و وازَظاْني ظؤض 

أفشطبتِ إمنا ػًكٓانِ ثاضنُ و ؾتىوَُنِ ًَْى ُٓو بىُْوَضَ بَِ ٓاَاْر و عُبُغِ زضوغت نطاوٕ ) 
 –تىؾِ )  ثُيُيِ  يُوَزا ًَُُّٓ ٓازًََعازّ ُْظإ (115ا١ٜ 23ٛز٠ض – التسدعٕٛإيٝٓا  عبجاٚأْهِ

( ٓايا غػا٤ ايبهاز٠ –)ثُضزَّ نهًَتِ  يُٓيًَطَزا غُضْر بسَ با, بنيدسٍ( زَ-عذٌ  وزََُتُقَِ
َ ؾُضَاُْناِْ نني ؟ ُٓوَّ زَيعاْني ُٓوَيُ اليُِْ بُضناوَنُيُتِ, بُالّ يُنَِ يُعاًَُ ُٖض نيزَظاْ

ثًَو ًَٖٓاِْ خًعاُْ, ضِووٕ تطئ ُْٓساَِ بايىيىدًُ)دٓػًُ( نُ ؾُضَإ و ُٓضنِ  بًَُٖعَناِْ
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نؤَُاليُتًؿِ ُٖبًَت, ُٖضوَى )ظَإ( ُٓو ثاضنُ طؤؾتُ تاّ نُضَ ضووٕ تطئ ُْٓساَِ بايىيىدِ 
)شياُْ(يؿُ نُ ؾُضَاِْ و ُٓضنِ َطؤظايُتًؿِ ُٖيُ )نُقػُثَِ نطزُْ(, بؤ خاوَٕ بؤنىوُْناِْ 

بِ خًعإ( غُضْر بسَٕ ُٓو )ثُضزَيُ( بُ غُ بؤ تؤَاتًهًُتِ خًعإ , ُٓطُض َُٖىو  )نؤَُىل
اليُُْ نؤَُاليُتِ و ٓابىوضّ و ًَصوويًُناِْ خًَعإ زَغتهاضّ بهطيَت ُٓوا نؤٕ ُٓو عاًًَُ 
ناضَغُض زَنُٕ ؟ َُطُض بًًَٔ بُٖؤّ )ُْٓساظَّ دًُٓنإ( نُُٖيبُتُ ُٓوَف ْانطيَت , ُٓو ثُضزَ 

يُ نُ يُبُضناو وازياضَ ؾُضَاًَْهِ ؾػًىيىدِ و ُٓخالقِ غاناضّ ُٖبًَت, بُالّ بُؾساضّ غازَ
نُضيَهِ بًَُٖعّ نؤَُاليُتًُ بؤَاُْوَو بُضزواَِ خًعإ , َُٖىو تًؤضَناِْ ثُضَغُْسٕ بُ زاضويِٓ 

ًؤضّ )ظيَسَ والَاضنِ وَازّ ودىزّ  با تُْٗا بتىأْ  يُو ثُضزَيُ بهؤيُٓوَ  بؤ ُٖتا ُٖتايُ , با ت
اُْ خؤّ يُطُيًاْسا ُٓوْىختُيُ وَالّ بساتُوَ .ٓاخؤ شيَط خاِْ ُٓو طىضِ بايِ (َاضنػًـ يُالّ

ططْطُّ نؤَُاليُتِ نُغًَو بسؤظيتُوَ بَُإ و َُْاِْ ُٓو ثُضزَيُ ؟ )قًُُ(نُّ يُنىيًَُ؟ يُ 
ٕ و ْانؤنِ ْكىّ زَبٔ. )عٌُ(َ يإ ُٓظٍَ؟ .. ُٖضَُٖىوّ ُٓو تًؤضاُْ يًَطَوَ يُقىضِاوّ غُضغىضَا

ىيىدِ ظاْػتُ َطؤيًُناِْ تطيـ ثوػطظاْػتًُناِْ ْىيَـ  يُ غايهؤدِ و ُْٓ تىيَصيُٓوََُٖىو
ًَٓػتا زإ بُو ْطخُ ططْطُّ ُٓوثُضزَيُ زًََٖٓٔ ,ُٖتا غُض بُضيَباظاِْ )ؾطؤيس(يـ , باُٖض ووتُنُّ 

قٌ عدّ املباالت بصٖس٠ ايعف١ مما ٢ٖ ع٢ً اال)غاَِ عبسايًُ( يَُُٖإ  غُضناوَّ ثًَؿىزانُزَيًت )
اال غرٚذ غا٥ٔ الصتدٙ اال عٓد بعض ايكبا٥ٌ ايبدا١ٝ٥ اهلُذ١ٝ..... بُٝٓا صتد عٓد االَِ املتشطس٠ إ 
ايبهاز٠ اٚ ايعف١  ٚ الضُٝا عٓدَا تهٕٛ دطد١ٜ ٚزٚس١ٝ َعّا تعترب نايهٓص مثني جيب ع٢ً ايفتا٠ 

ُٓو ثاضيَعطاضيُ يُ غًػتَُِ )باونايُتِ ( ُٖضطًع  ,زَيًت 101( احملافع١ ع١ًٝ بهٌ َاف٢ ٚضع٘
باويُتِ ! ُٓوَف ُٖضزإ ثًآًَٖاُْ بُالّ ضاغتًُنُّ ُٓوَيُ ُٖضيُى غًػتَُِ َطؤيِ ُٖبىوَ ُْى 
)غًػتَُِ باونايُتًُ( ,ًٓٓذا بُؾًَهِ تط ثاغاوّ ططْط ُْبىوِْ ُٓو ثُضزَيإ ؾُضُْٖطِ 

وضوثاف ُٓواُّْ خاوَِْ ُٓو ثُضزَٕ ؾاْاظّ بُ خؤ زَنُٕ ُٓوضوثًُ ,بُآلّ ضِاغتًُنُّ واًُْ يُ ُٓ
وُٓيكُيُى يُ زَغت زَنُٕ بؤ دًانطزُْوَ يُواُّْ ُْيإ َاوَ , غُضَضِاّ ُٓوَّ ُٓواُّْ خاوَِْ 

 ُٓو ثُضزَيُيإ ثَِ ُْنطاوَ ُٖضزَّ تطغِ ٓايسظيإ ىلَ زَنطَّ .
ًعإ و تًَهٍُ بىوٕ و ضيَو ُْخػتِٓ ثُيىَْسيُ بَِ غٓىضّ و ُْبىوِْ غًػتَُِ خ ضَطُ تُْسضوغتًُنإ    -ب

غًَهػًُنإ يُ نىاضنًَىَّ خًعإ وططيَبُغت وضَِظاَُْسّ ٓاضَظووَُْساُْ  بًذطُ يُوَّ نُْسئ ٓاؾاتِ 
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نؤَُاليُتِ و ؾاضغتاِْ و ٓابىوضّ و ُٓخالقِ .... ُٖيُ, ُٖضوَٖا نُْسئ ُْخؤؾًـ يُُٓزلاَُناِْ زا ثُيسا 
ًالٕ و يَُُٖىوؾًإ تطغٓاى تطو ْىّ تط ُْخؤؾِ )ٓايسظ( َ ,ُٓو ُْخؤؾًاُْ دًطُّ زَبًَت , ظوٖطَ و غ

غُضغىضَإ ًُْ , بُيهى واّ يُ ثعيؿهإ نطزووَ نؤَُيًو ٓاَؤشطاضّ خؤثاضغنت زَضبهُٕ ,وَى ضيُٓايُناِْ 
خؤّ , يُواُْ  ٖاوغُضيُتِ يُناتِ  بًَت, ٓايِٓ بُطؿتِ  وقُزَغُناِْ ؾطيعُتِ ًٓػالَِ  بُتايبُتِ

زووضنُوتُٓوَ يُغُض بُغتِ دٓػِ )ظيٓا ( و )يُؾؿطؤؾِ دٓػِ( .... ًٓٓذا ثُيطَونطزِْ خىؾىؾنت يُزواّ 
)ناضّ غًهػِ( و ثاى و خاويِٓ و زوضنُوتُٓوَ يَُؿطوبات وَُّ خاُْو َُهلُنإ و زؤخُناِْ ؾاظّ دٓػِ 

 ىَؾاُْوَّ .... َُٖىو ُٓواُْ بىوٕ و َىنىَِ غًػتَُِ خًعإ زَغُملًَِٓ زشّ ُٖي
دٓؼ)ًَْطو ََِ( ثًَىيػتًُنِ غُضَنِ ثًَهٗاتٔ وبُضزَواَِ خًَعاُْ ,دا زؤخِ بعيَىّ  ضَطُ دٓػًُنُّ  :-4

دٓػِ ثًاو بُٓاًََطَناًُْوَ ضِؤىل ٓاضاَِ ٓاؾطَت يٍُُٖ و َُضدِ دٓػِ بُ ٓاًََطَناًْؿُوَ زَقاو زَم يُنرت 
زَضِيَصّ بؤ ؾىئَ و ؾُضَاِْ ثًاو يُوثطؤغُ يُ,ُٖضوَٖاف بؤ  تُواو زَنُٕ , ظياتطيـ بٓهًُٓيُنِ نؤَُاليُتِ زا

ٓاؾطَت , يُ بُضَالنطزِْ دٓؼ بُ زَض يُ خًعإ يُ تاقِ نطزُْوَّ ظيٓسوو )نَُُهلُنإ( َ نطاوَ, يُ ُٓزلاَا 
 ُُْٖغت بُ َطؤظًًُتِ وخؤؾُويػتِ وَضْاططٕ ,وزَضنُوتىوَ نُ ٓاؾطَتُنإ يُو ثطؤغُيُزا ُْنًصّ غًهػِ 

ٓذا يُو غُضَزلاَُّ ؾُوظاّ دٓػِ يُ نؤتايسا ٓاؾطَت ظَضَض َُْسّ ُٖضَ طُوضَ زَبًَت و ناضَْىغِ يُضِوَناِْ ًٓ
زابًِٓ شيإ وخعَُت طىظاضّى ثاضيَعطاضّ و ظؤض الّ تط بُتايبُتِ يُناتُ ْاغهُناِْ ٓاؾطَت يُ بَّٓىيَصّ يُ ناتِ 

شيإ بَِ بُف زَبٔ . ُٖضوَٖا يُٓازًََعازَ َُغُيُّ دٓػِ ّ اُْبُو ؾًَىَيُ يُو ضووظاوظَّ يُناتِ ثري بىوٕ ..
ُٖضغُضيعَيُنِ ثُتِ ًُْ, بُيهى َُبُغتِ ظاوظيَؿُ , ُٓوَف يَُٓايُنإ )نُ ِٓ ُٖضزوو اليُ( ثُيىَغتًَهِ 
بًُٖعّ خًَعاِْ ىلَ ثًَو زيت ,نُ يَُُٖىو ثُيىَغتُناِْ نؤَُاليُتِ بًَُٖعتطَ ُٖتا يُعاًَِ دٓػِ خؤؾًُوَ , 

ْهُ عاًَِ دٓػِ يُنؤتايُناِْ تَُُِْ ٓازًََعاز نع زَبًَت ,ثُيىَغتِ خؤؾُويػتِ نىاض نًىَّ خًعإ و نى
 َٓايُنإ زًًََََٓتُوَ, ٓايريَيُ ؾطؤيسو َسضغُّ دٓػِ يًَِ بُُٖيُ زا نىوَ .

يهًُتِ َُغُيُّ َى نُْهىيًإ  زَنطز  َاضنػًُنإ ظؤض بُ تىْسّ ثًَؿرتضَطُ ٓابىوضيُناِْ خًَعإ  : -5
, بُيهى تُواوّ َىيهًُتِ تايبُتًإ بُزَضزو بُآل ُٖشَاض زَنطزو  بًَت يُ غُضيعَّ ٓازًََعاز تايبُتِ بُؾًَو

 َثُيىَْسيساض بُآلّ ًٓػتا زاِْ ثًا زًََٖٓٔ وضِاغتُوخؤف بعوتُٓوَّ ؾًىعُتًـ يُغُض ُٓو بٓهًُٓيُ زضوغت بىو,
َُا َىيهًُتِ تايبُتِ وَى زَضز بٓاغِ , ضاغتًُنُّ ُٓوَيُ بُ خًعاُْوَ , بُو ؾًىَ ًٓػتا ًٖض َُزضغُيُى ْ

(َ, اليُنِ ناى و اليُنِ )ذٚا اذتدَٜٔىيهًُتِ تايبُتِ وَى َُٖىو بُضَُُٖناِْ تطّ ٓازًََعاز زوو ضِووَ 
ُنِ ظاْػت تُعُري نطزِْ الي,بؤمنىُْ:  (ضاطُياْسٕ,.... ٖتس –تُنًٓو  –ظاْػت  –ياغا  –خطاخ وَى )زَويُت 
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ظَويُو خعَُتِ ٓازًََعازَ, نُنِ ضووَنًؿِ ويَطإ و زَضزَغُضيُ, واتُ زَوَغتًَتُ غُض ُٓوَّ بُ ناضّ ُٓو 
زًًَََٖٓت يُ غٓىضّ خؤّ, واتُ ظاْػت خؤّ زَضزَنُ ًُْ بُيهى زَضزَنُ ٓازًََعازَنُيُ ض نانُبًت ض خطاثُ, 

َاّ )َىيهًُتِ بِ غٓىض واتُ نؤٕ َاٍ َىيهًُتِ تايبُتًـ ُٖضوايُ .... يُغُضَازيُزاضّ زا نُ يُ غُض بُٓ
ثُيسا زَنُّ ثُيسانُ(  ثُيطَو زَنطيَت, ُٓوَف زَبتُ ٖؤّ نُوغاْسُْوَو ؾًٌَ و قىثًُو زابُف بىوٕ بؤ نًِٓ 
ُٖشاضو زَويَُُْس, بُالّ ُٓوَ َاْاّ ُٓوًَُْ َىيهًُتِ تايبُتِ ٖؤيُنُ بًَت وَى َاضنػًُنإ واّ ىل 

ُضَايُزاضّ نَُىيهًُتُنُ بُناض زًًَََٖٓت يًَِ بُضثطغًاضَ, بؤيُ يُو تًَطُيؿتىٕ ,بُيهى غًػتَُِ غ
تًُقُيُوَ يُؾًىعًُت زا بطياضيإ زا َىيهًُت يُنذاضّ بٔ بطِ بهطيَت و ًًَُْٓت بُ خًعاًْؿُوَ, زياضَ ُٓو َْى

ْاو ببُئ! ,  ُٖيىيَػتُ ًٖض دًاواظّ ًُْ يُطٍُ ُٓوَّ بًًََِ ظاْػت بؤَبِ ُٓتؤَِ زضوغت نطزووَ باظاْػت يُ
بُو ؾًَىَيُ زيػإ ناضَغُضّ ًٓػالَِ ووضزتطيًٓاُْ بؤ َىيهًُتِ تايبُتِ, نُغٓىضّ بؤ زاْاوَ و َكُيسّ 
نطزووَ بُو ثطؤغاُّْ نُ يُؾطيعُتِ ًٓػالّ ٖاتىوَ بؤ )غىو( )ًٓشتهاض( ,)باظاضِ( )غٓىضزاضّ َىيهًُت( 

 –بًت املاٍ  –بادُناِْ تط( ظآَِ خىاضزَُِْ )َريات( ,)َُضدُناِْ َايساضّ( )ظَنات و ثًٓر يُناُْو 
ثُيىَْسّ ناض بَُىويهًُت زَوضّ ٓاَري ثُيىَْسّ َىيهًُتِ تايبُتِ بَُىيهًُتِ طؿتِ . .  -َُضدُناِْ ناض

طؤضِّ زضاو وغُُْز ونُنِ ناغُظّ نُ يُ ؾكِٗ ًٓػالًَسا ٓاٍ وطؤضِو نطِئ وتا زَطاتُ غًػتَُِ باْو و ٓاٍ 
, ُٓواُْ َُٖىوّ *اُْ ْانطَّ ُٓطُض ٓابىوضيُنِ ضِاغتُقًُّٓ يُغُض ُٓضظ يُطٍُ ُْبًَتوؾطؤؾنت بُو ناغُظ

ؾًىعًُتًؿُ نُ ُٓو َُٖاُْٖطًُ يُ ًَْىإ  وىَو بىوِْ خًعإ زاضشضاوَ, بُثًَهُواُّْ غُضَايُزاضّ يُنىاضنًَ
ت و بُضيىَبطزٕ و ٓاٍ و طؤضو ثُيسا نطزِْ َىيهًُت وغُضخاُْ َطؤيُنإ ًُْ ,بؤيُ بىوِْ خًعإ بؤ بىوِْ َىيهًُ

 –...نؤَُيًو ثطوغًػِ تط ضِؤىل ٖؤو ُٓزلاّ زَبًِٓ ,ُٖضوَٖا خًعإ ناضّ ضاغتُوخؤؾِ ُٖيُ يُغُض)ظََإ 
زابًِٓ نؤَُاليُتِ( و ظيازّ ٓاغتِ بُضُّٖ يُضِووّ نُْسايُتِ ونؤْايُتِ ,ًٓٓذا ضِؤيًَهِ ططْطًـ ُٖيُ 

دؤضَ ًٓـ و دؤضَ نااليُى بُضُّٖ زًًَََٖٓت يإ  ثُيساّ زَنات, نُ يُثطؤغُّ )تهاٌَ(, واتُ ُٖضخًَعاًَْو 
 تا باظضطاُْيُُٓزلاَسا ثًىيػتِ يُناِْ يُنرت تُواو زَنُٕ بُٖؤّ ثطؤغُّ ٓاٍ و طؤضّ بهىى يًُْىإ خًعاُْنإ 
طْط ُٖيُ طُوضَناِْ ًَْى زَويُتًـ يُغُضَُٖإ بٓهًُٓ زَدىيًٓطيت, ُٖضوَٖا نُْسئ ؾُضَاِْ ٓابىوضّ تطّ ط

 ظاْػتِ زاٖاتىوزا ظياتطَإ بؤ ضووٕ زَناتُوَ .

                                                 
ًػتَُِ ْىيَِ غُضَايُزاضّ و ناضّ باْهُنإ  ناض بُناغُظ زَنطيَت بَِ ُٓوَّ ضَِناوّ ُٓوَ بهطيَت ُٓو ناغُظاُْ )ثاضَ يُغ *

ٖطّ املكًىب( زَبتُ ( ْىيَُٓضايُتِ ٓابىضيُنِ ضِاغتُقًُٓ بهُٕ ,بؤيُ ُٓو ظاضاوَ ٓابىوضيُّ ثًَِ زَئًَ )..غُُْز ٕيإ نُى يا
 ضِوويسا . 2009- 2008و َُٖى زَّ ٓاَازَيُ بؤ ظزلريَّ تًَو ضِووخإ وَى يُ غاىل  بىضّ غُضَايُزاضّبٓهًُّٓ ٓا
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ظياتط  ,وَى ثًَؿىو بامسإ نطز خًَعإ الُّْ ؾاضغتاِْ وطُؾُّ نؤَُيطُيُ ضَِطُ ياغايِ و ؾاضغتاًُْنإ :-6
َعُط قُظاؾِ ثًَِ وايُ بؤ زاَُظضاْسِْ نؤَُيطُيُنِ غؤؾًايًػتِ بُ ثًَهُواُّْ ضِاّ غؤؾًايًػتِ  يُوَف
, غُضَزلاَِ ؾًؤم  102تُ خًَعإ ثتُو بهطيَت و زَىلَ ثُضوَضزَّ تاى يُزَضَوَّ خًَعإ ْاتُواو زَضزَنًَتثًَىيػ

,بُتايبُتِ بؤ ًًَُتًَهِ وَى نىضز نُ يُ قؤْاغِ ضِظطاضيسايُ ,ناتِ خؤّ بىوِْ خًَعإ يُنذاض ظؤض َُتطغًُ 
تؤّ ثتُوّ خًَعإ وثريؤظّ قىضٓإ ,ووتِ ُٓو زوو طىيسغتؤٕ نُ ضِؤشُٖآلتِ ْاوَضِاغتِ ثَِ زاطري ُْنطا خػتًُ ُٓغ

زَظطايُّ بؤ ؾًؤم بهُٕ بُ ٓاغاِْ يُو بُضططيُ ضِظطاضَإ زَبًَت ,بَُٓاناِْ )ؾطم تػس(يـ ٓاَاشَّ بُ ؾًؤقِ 
ًٓػتا زَضنُوتىَ بؤ َُٖى ٓاَازلُ نؤَُاليُتِ وؾاضغتاِْ َطؤيِ ثًَىيػت بُ ثتُوّ خًَعإ  ,خًَعإ نطزوَ 

يُ باضَّ ياغايـ يُ غُض ُٖضزوو ٓاغتِ ًَْى زَوَيُتِ وزَغتىضّ ًْؿتُاِْ  زانؤنًُنِ تىْس يُ بىوٕ ُزَنطَّ, بؤي
وثاضاغتِٓ خًَعإ زَنا , يُزَغتىضَ دٗاِْ ًٓػالًَُناًْـ بُ َازَّ ؾُضَِ زانؤنِ يُ ثاضاغتِٓ نًاِْ خًَعإ 

ٕ(و خؤؾُويػتِ ووآلت و ٓايًٓإ ثًَهىَ بُغتىَ زَنا,تُْاُْت ُْٖسَّ يُ زَغتىضَنإ ثُيىَْسّ ًَْىإ )بىوِْ خًَعا
, 103ّ زَغتىضّ غعىزي9ُّ زَغتىضّ بُسطَئ ,َازَّ 5ّ زَغتىضّ ًُٓاضات ,َازَّ 15,يُواُْ: يُ َازَّ 

(ّ 33(ّ زَغتىضّ دعآري بىوِْ خًَعإ وَاْاّ ٓاظازّ ثًَهىَ زَبُغتًَت,َازَّ )63(و َازَّ )58َازَّ )
يـ بُ (زَغتىضّ ًَػط9َازَّ ),يُُنِ خًَعإ وٖاوغُضّ زضوغت ثًَهىَ بُغتىَ زَغتىضّ يًبًاّ غُضزََِ َُي

 ,1968(ّ زَغتىضّ غاىل 8يُ َازَّ )(زواّ 15)َازَّ  1963يُ زَغتىضّ عًَطاقِ غاىل  , غىوى تط ٖاتىَ
ضوَٖا زانؤنًُنِ تىْسيُ خًَعإ وَى ُٓضنِ ٓايِٓ وًْؿتُاِْ زَنا,ُٖ زَغتىضّ ْىيَِ عًَطاقًـ(ّ 29َازَّ)يُ

 وَى زَغتىضيَهِ زَطًُُْـ يُ يكِ)ب(ّ َُٖإ َازَ باؽ يُ َاؾِ ٓاؾطَتِ زايو وثرييَصٕ وَٓايًـ زَنا ,
تُ غُض خًَعإ ,تا ُٓو ط زَغتىضّ ًَٓطاِْ يُ نُْسئ بُف و بىاض وٓاغتُوَ ٖاتؤوظؤضّ تطيـ ,يُ َُٖىإ بُ ًَٖع ت

(دًا يُ ووآلتاِْ تط باؽ يُ َاؾِ ٓاؾطَت زَنا 21َازَّ )( ,يُ 10( و)9قىزغًُتِ بؤ زاْاوَ يُ َازَّ ) ضِازَيُ
(ّ زَغتىضّ 19(ّ َازَّ )8,يُ ثُضَططاؾِ)(َاؾِ ًْؿتُ دًَبىوٕ بؤ ثتُوّ خًَعإ زياضّ نطاوَ 31,َازَّ )

 نىضزغتاًْـ .
بُزضيَصّ باغِ ُٓزلاَُ نؤَُاليُتًُناِْ ناضَغُضّ نًَؿُّ ٓاؾطَمتإ  :ضَِطُ نؤَُاليُتًُنإ  -7

ضزووَسضَغُّ َاضنػًعّ و غُضَايُزاضّ  نطز, زَضنُوت خًَعإ ض زَوضيَهِ ططْط يُنؤٍَُ زَبًِٓ , ُٖض يُُٖ
بؤ ضَِوايٌ َٓساٍ و ثُضوَضزَو ضيَهدػنت و ثاضيَعطاضّ بًٓاّ نؤَُاليُتِ و ظََاُْت و ... وَى يُو خؿتُيُ 
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ّ, يُويَُٓنُزا زَضزَنُويَت نُض ؾُضَاًَْهِ زَضزَنُويَت : بىوِْ خًَعإ يُ زواؾَِ نطزُْوَزا بىِْ نؤٍَُ ضازَطط
خًعامنإ ْني يإ ناتِ نُ بُتاقِ نطزُْوَبٓهًُٓيًِ ُٖيُ ,نُْسئ ؾُضَاِْ تطّ ُٖيُ نُداضَّ ْايعا

ُٖيىَؾاْسَوََىظاعُؾاتِ بُزياض زَنُوّ ,بؤ منىُْ )ظَإ( نُناضّ بايىيىدِ و ؾػًىيىدِ ُٖيُ و ناضّ 
نِ بٓهًُّٓ ٓايى طؤض نطزِْ ُٓؾهاضَ يًَُْىإ  ٓازًََعاز نُ بُزَضوضّ خؤّ نؤَُاليُتِ و ؾهطيـ ُٖيُ , ُٓض

زَبتُ ٖؤّ ثاضاغنت و ثًَـ خػتِٓ بُخريايٌ )ُٓؾهاضَ( بُضَو ؾطاوإ بىوٕ , ُٓوَف بٓهًُّٓ طُؾُنطزٕ وثاضغتِٓ 
شيٓطُّ نؤَُيُ بُ َُٖىو اليُُْناِْ ظاْػتِ وًٓساضّ وغًاغّى ؾاضغتاِْ و ؾُضُْٖطِ .., خًعإ)وَى 

يُنَُِ( ُٓو ظَاُْ زَثاضيعيَت , واتُ خًَعإ ُْبًَت َٓساٍ ظؤض بُزضَْط ؾًَطّ قػُنطزٕ  وُٖيؼ ونُوتِ بُؾُضّ 
, بُضَبُضَ تا نؤَُىل ٓازًََعاز زَتاويَتُوَ بُضَو ٓاشَيٌ, شياِْ ُٓوَف زَبتُ ٖؤّ زوانُوتىوّ ُٓقًٌزَبًَت ,

ًُّ نُ ُٖيُ واف ُْبًَت ُٖضزيػإ  زَبًَتُ ٖؤّ زوانُوتٔ, ُٓطُض َطؤظايُتِ بَِ خًَعاِْ ُٖضًُْ, ُٓطُض بُو ثًَ
تًَبًِٓ يُو ٖؤظاُّْ وَى ٖؤظّ قُضَز يإ زؤّ يُالّ خؤَإ و ٖؤظّ ٓؤميجًا يُ ٓىطُْسا ُٖضوَٖا يُٖٓسو ظًتٓاّ و 

بىويتُ ٖؤّ تِ يُو دؤضَ خًعاْاُْ ْىقػتاُْ, ًُيُنَِ يُعاًَُناِْ ضيَهدػتِٓ نؤَُي ْاونُناِْ تط نُ زَبًٓني
زوا خػتًٓإ  يُنؤَُيطُ , بؤيُ خًَعإ يُشيَط باضوزؤخِ زازثُضوَضاُْ ُْى ُٖض ثًَىيػتًُنِ نؤَُاليُتِ و 

اياُّْ نُ ًٓػتا بُؾًو يُ ْىوغُضاِْ نىضزيـ  ثًًَإ ٓابىوضّ بُيهى َايُّ  بُختًاضيؿُ, بُ ثًَهُواُّْ ُٓو ضِ
ت : )إ ايطدٌ ؾِ ايعآًُ ٖى ايربدىاظّ واملطأَ زَيًَنُؼ( وَضطرياوَو وايُ ُٖضزَّ ْانؤنًُ نُ يُ بُٓنُزا يُ )ُٓزلً

ُٓويـ يُضِايُنُّ َاضنػِ  واتُ )يُخًَعإ زا ثًاو بطدىاظيُ و ٓاؾطَتًـ ثطؤيًتاضيا(, 104تكىّ بسوض بطويًتاضيا (
ًَُٖٓضَنُف  وَضططتىَ نُ زََيَِ: ثًَو ًَٖٓاِْ خًَعإ يُ بطدىاظّسا يُ ثًَٓاو بُضَُُٖ,ٓاَطاظّ بُضُّٖ

ُٖضوَٖا زَيًَت )خًعإ ُٖضطًع ضيَو و ثًَو ُْبىوَ و ْابًَت بُيهى ثطؤغُيُنِ ظاٍ بىوُْ يُاليُٕ  ,105ٓاؾطَتُنُيُ
ثًاو بُغُض ٓاؾطَت( , بؤيُ ْانؤنِ و ٌَ َالًًَُْ, َاضنػًـ يُوباضَيُوَ زَيًَت: )يُنُّ زابُف نطزِْ ًٓـ 

ًَٓـ )واتُ ُٓزلًؼ( بؤّ ُٖيُ ظيازّ بهُّ بًًَِ :)يُنُّ ْانؤنِ 106 يًَُْىإ ثًاو و شٕ بىوَ يُثًَٓاو ظاوظَّ(
اْ اٗي تعازض طبقٟ ٙت٘افق شًِٚا ًع تط٘ز ) -نًٓايُتِ يًَُصووزا ُٖيهُوت يٌَُ َالِْ ًَْىإ شٕ و ثًاو 

ٟ ،ٗاٗي اعطٔاد طبقٛ ٙت٘افق شًِٚا ًع اعطٔاد اجلِظ اهركس  اهتِاحس بني زجى ٗاملسأٝ فٟ اقرتاْ اهصٗج
( , يُوَف ظياتط )ؾريى ؾطز( زَيًت :) نُْسئ ُٖظاض غايُ خًَعإ بطيتِ بىَ يُؾاْؤّ دُْطِ ًَْىإ جلِظ االُجٟ

ُ زَناو ثًاو و شٕ( , تا ضِازَيُى ُٓو ضِاو بؤنىوْاُْ ثاغاوّ ٓايًٓؿِ ُٖيُ ,يُ نتًَبِ َىقُزَؽ ٓاَاشَ بُو زؤخ
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 ( . 32م  األٜدٜٛيٛد١ٝ األملا١ُْٝٓو ْىغًُّٓ َاضنؼ خؤّ بىَ يُ نتًَبِ ) 106



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 83 

فجوت بقويب ألعوٍ ٗأحبح ٗأهتٌظ احللٌٞ ٗحقٚقٞ األً٘ز، ألعوٍ أْ اهػس جٔى ٗاجلِْ٘ غباٗٝ. زََيَِ: )
ف٘جدت أْ ًا ٓ٘ أًس ًّ امل٘ت، املسأٝ، ألُٔا فخ، ٗألْ قوبٔا أغسان، ٗٙدآا قٚ٘د. ًّ كاْ صاحلا أًاَ اهلل 

 . 107(ِٙج٘ ًِٔا. ٗأًا اخلاطئ فٚعوق بٔا
و ًْؿتُاُْنُّ س: ضَِط وثاغاوو َكُوََاتِ خًَعإ ثُيىَْسّ بُ خؤؾُويػتِ وًٓٓتُاّ ظيَُنُّ ضَِطُ ًْؿتُاًْ-8

يُ نىاضنًَىَّ ؾاضغتاِْ ونؤَُآليُتِ ,بُآلّ بؤ نىضز 7و 6ِ ناْبابُتًَهِ غُضبُخؤ ًُْ ,ثُيىَغتُ بُ خايُ
ْسّ ُٖيُ يُ ًَْىإ ثاضاغنت وزضوغت خاَيًَهِ ططْط وغرتاتًصَ ,َازاّ يُ قؤْاغِ ضظطاضيسايُ ,تابعاْني ٓاخؤ ثُيىَ

ياخىز ثطغًاضَنُ وا ووضز نُيُٓوَ ٓاخؤ نطزِْ خًَعاِْ غُضنُوتى بُ ثاضاغتِٓ ًْؿتُاِْ وبُضططّ نىضزايُتِ ؟ 
نُْسَ بَُٓاناِْ ٓاغايؿِ ُْتُوَيِ يُ ٓاغايؿِ خًَعإ زيَتُزّ ؟ ُٓطُض بُ ووضزّ بطِوآًُْ بَُٓاناِْ )ؾطم 

ُنُّ ُٓضغتؤ بؤ ُٓؾالتىٕ تازَطاتُ زضومشُنُّ نطؤَُضّ بطيتاِْ نُزَىلَ: قىضٓإ و خًَعامن تػس(ُٖض يُْاَُ وَآلَ
(نُ بسٚتٛنٍٛ سهُا٤ ايصٕٗٝٛ(ّ )10بؤ يُْاو بُضٕ َُٖىو دًٗاِْ ًٓػالَِ زاطري زَنُّ ,ًٓٓذا ثطؤتؤنؤىل )

, ُٖيؼ و نُوتِ زاطرينُضاِْ  108 ثًَىيػتُ بٓاغُناِْ خًَعإ تًَو بسضَّ بؤ ُٓوَّ بُغُض ٓىًََُإ ظايبني :زَيًَت
نىضزغتاِْ ًٓػتا بُ ضِووِْ ُٓو ثُيىَْسيُ زَضزَخا ,بُزَيإ بَُيطُْاَُ ُٖيُ نُ سهىَُتِ بُعؼ ويػتىيُتِ 
بَُٓاناِْ خًَعإ الواظ بها بؤ ُٓوَّ بتىاَِْ بُ ٓاغاِْ بُضططّ نىضزغتاِْ تًَو بؿهًََِٓ,يَُُٖى ُٓواُْ 

ُضططّ زاطري نُض زَيُوَّ بٓاغُ نؤَُآليُتًُنإ ُٖيىَؾًًَٓتُوَ ,ُٓوَف زَضزَنُوَّ بؤ الواظ نطزِْ ب
بُُٖيىَؾاُْوَو ؾًؤم نطزِْ نًاِْ خًَعاُْ ,ُٓو ثطِؤغُ طُوضَيُّ )ُْخؿُّ دلُعات( ٓاواضَنطزٕ وتًَو زاِْ 

ًُتاِْ تط تا طىْسو ظيَسّ باب وباثريإ ,ًٓٓذا بآلونطزُْوَّ بُزضَِوؾتِ وَى غُضزََِ َُظزَنِ زش بُ نىضزو ًَ
طًاِْ بُضططيإ ًَََُِْٓ و ٓاغإ زاطري بهطئَ , ططتُٓ بُضّ بُز ضَِوؾتِ وَازّ وطُْسَىل وزش بُ ثطؤغُّ بًٓاّ 
خًَعاِْ غتاْسَضَ, بُ ثًَِ ضِايُ ُٖضَ خطاثُناًْـ )وَى يُ ثًَؿىو بامسإ نطزٕ(زَبتُ ٖؤّ زوانُوتٔ وَُْاِْ بُٖا 

َُاِْ )طىْاسُ وعُيبُ( و..ظؤض بُ خًَطايـ ناض يُ ًٓٓتُاّ ًْؿتُاِْ وٓايِٓ وٖاضيهاضّ وثًاوَتِ ودىاًََطّى ْ
ونُيتىضّ وًََصوويت زَنا ,نُغًَتًُنِ يُضظؤى زضوغت زَبَِ ,تًايسا َاْاناِْ عُواَِ ىلَ بُضدُغتُ زَبًَت ويُ 

ٓشٕٓٛ بهٌ زٜاغ ،إذا ٜنؤتايسا ًًَُتًَهِ َُزَِْ )ٓىَُت(يت بؤ زضوغت ْانا ,ُٓو ناتِ وَى ًُٓاّ عًِ زَىلَ : 
, دآاوا نؤٕ بُضططّ ًْؿتُاِْ زَنطَّ ,ُٖضوَى ًٓػتاف زَبًٓني يُ شيَط غايُّ  جتُعٛا ذزٚا ،ٚإذا تفػٛا ْفعٛا

بُضْاَُّ غُقُتِ زَغُآلتِ نىضزّ بُُْظاِْ وَُداِْ ُٓو بُضْاَُيُّ زاطرينُض ثُيطَِو زَنُٕ وُٖوٍ ْازَٕ بؤ 
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يُّ زاَُظضاْسًَْو بًَت بؤ غىزّ طُؾُّ ؾاضغتاِْ وثتُوّ نؤَُيطُو ناْسِْ ثاضاغتِٓ نًاِْ خًَعإ ,بُو ؾًَىَ
 طًاِْ نىضزايُتِ و ثاضاغتِٓ ٓاغايؿِ ُْتُوَيِ.

              ***                                    ***                                  ***  
ُٓزلًؼ( خًَعإ وا زابُف بهات نىْهُ )بىضدىاظّ( بُثًَٓاغُّ تا ًَٓطَ ضِاو بؤنىوِْ ُٓواُْ بىو .. , ْابىايُ )

خؤيإ ُٓو نُغُيُ نُبُضُّٖ وُٓضنِ يُنًَهِ تط غىات ..., بؤيُ ٓاؾطَت و ا ُٖيهُوتىَ نُ ثًاوَنُّ بُضُّٖ 
 -ًَُٖٓضَ و نطيَهاضيُتِ ُٓويـ زَخيىا, نُواتُ ناًَإ بىضدىاظّ زَضنىوٕ ؟ باوَالَُنُّ يُ )ويٌ زيىضاْت

( تؤَاض بهُئ وزَىلَ ُٓضنِ ٓاؾطَت خعَُتِ )َاِْ دؤضَ( ,ُٓضنِ ثًاويـ خعَُتِ قص١ اذتطاز٠اوَِْ خ
ٓاؾطَتُ ,بُالّ ُٖض يُ ُٓغًِ تًَطُيؿتُٓنُ َُٖيُيُ ,وَى زَبًٓني ضِايُنإ تًَو ْاناتُوَ, ثًاو و شٕ يُخًَعاْسا 

ناِْ زيايًهتًو اليُى غُضبهُوتايُو نؤتايٌ بُو يُدُْطاْساْني ,ُٓطُض يُدُْطسا بىوْايُ زَبىايُ بُ ثًَِ ياغا
دُْطُ بٗاتبايُ, بُيهى يُتُبايٌ و تُواو نطزِْ يُنرتئ ,ُٓو منىوُّْ نُوغاُْوَّ ٓاؾطَت بُزَغت ثًاوَ وَى 
منىُّْ زوو ضِووّ )خطاثِ ونانِ ظاْػتِ(يُ , زَضزَنُ يُغًػتَُِ خًعإ ًُْ, بُ يهى ٖؤّ تطَ وَى باغِ يًَىَ 

ذنس ؤ )َاضنؼ(يـ زَبىايُ يُياغاناِْ زاضغتإ وزًْاّ ٓاشَيسا تًَبًِٓ بهطزبايُ بَِ ُٓوَّ خًَعإ و )زَنُئ ,ب
...( يُ نَِ اٍٚ تعازض(ُٖبًَت نُنِ بًَُٖع ض يُبَِ ًَٖع زَنات وطُوضَ نؤٕ بهىى قىوت زَزات , نُواتُ )ٚاْج٢

ثاضيَعطاضيُنِ تطّ ضِاغتُقًُٓ بؤ خىزّ ٓاؾطَتُنُف و ثطغِ خًَعإ يُنَِ؟ بُ ثًَهُواُْوَ يُ غايُّ خًَعإ ُْبًَت 
ْازؤظيُوَ, يُغُض ُٓو بٓهًُٓ قىوَيُ تًَبًِٓ زَنطيَت ؾُيػُؾُّ َاضنػًُتًـ زوو زٍَ بىَ يُو بؤنىوْاُّْ , يُ 

نُ تًايسا سعبِ ؾًىعِ –ُْٖسَّ ؾىئَ يًًَإ ثؿًَُإ زَبًتُوَ ,يُ َاًْؿًػتُ بُْاوباْطُنُّ ُٓزلًؼ وَاضنؼ 
زَزضَّ تًايسا ٖاتىَ:ًَُُٓ خًَعإ ُٖيٓاوَؾًًُٓٓوَ بُ يهى خًَعاِْ ؾًَىاظ بطدىاظّ تًَو زَزَئ,ُٖضوَٖا زَىلَ  داضِ

نُ يُ غًػتَُِ بطدىاظيُت وا  الزَزَئ:ًَُُٓ ُٖضِادِ غًَهػِ ٓاؾطَتإ ْانُئ يُ ؾًىعًُتا,بُيهى ُٓو ُٖضِادُ 
 . 109ثُيطَِو زَنطيَت

ثُضوَضاُّْ نًَؿُناِْ  ٓاؾطَت زَنطيَت, زازخًَعاْسا وَى غًػتًََُو ناضَغُضٍ  ٓآًػتازَضنُوت يُغايُّ بىِْ
بىوِْ خًَعاًْـ بُ ويػت و ٓاضَظوو و بطِياض ًُْ ,بؤيُ ُٓو ناضَغُضيُ خُيايًاُْ يُاليُٕ َسضغُ دٓػِ وزَضووِْ 

ناِْ تطّ ؾهطّ ٓازًََعازَ, وؾهطيُنإ بؤ ٓاؾطَت يُنىاض نًَىَّ)ُْبىوِْ خًعإ( زاضِشضاوَ نىوُْوَ ثاٍ يؤتؤثًا
وَى زَضيـ نُوت خًَعإ ُْ تُْٗا بُضَُِٖ ناالنِ نؤَُاليُتِ ُْ يُقىْاغًَهِ نؤَُاليُتًـ يُطٍُ 

 ثًَىيػتًُناِْ طُؾُغُْسٕ ٖاتبًَتُ نايُوَ.

                                                 
 62-61بٚاْ حصب اهػٚ٘عٟ  ظ –ٗاجنوظ ًازكظ  109
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                 ***                                ***                              *** 
َِ بؤ زؤظيُٓوَّ ناضَغُضيُنِ زازثُضوَضاُّْ نًَؿُّ ٓاؾطَت يُشيط ضؤؾٓايٌ ُٓو ضاغتًُ نؤَُاليُتًُ زَب نُواتُ

 -نُ ثىختُنُّ ُٓوإُْ : وغطوؾتًاُْ وبىوِْ خًَعإ وَى واقعًو زَضزوزَضَاُْناِْ زَغت ًْؿإ بهُئ
 ٓاؾطَت و ثًاو دًاوظٕ يُنػإ ْانطئَ )بُوَاْا يُنػاُّْ نَُُبُغتًاُْ( . -1
 زَبًت زابُف بهطيت . ىناضيـخًَعإ ُٖض ُٖبىوَ و ُٖضزًًََٓت , ًٓؿ -2

زَبًَت ُٓو زَظطايُ تُْٗا يُنًإ بُضثطؽ بًَت , ْابًَت ُٖضزوونًإ ثُزلا بُ ثُزلا غىيتُيإ  -3
 ُٖبًَت .

 . يإ ثًَهُواُْ ثُياَِ ٓاؾطَت زايهايُتًُ و َُسايًؿُ ُٓو ثُياَُ بُثًاو بػجريزضّ -4

 اّ زوانُوتِٓ يُُٓضنُ َطؤظايُتًىَاْ ,َاْاّ ْىقػتاِْ ٓاؾطَت ًُْثُياَِ زايهايُتِ  -5
يُ ناالنِ ؾهطّ و ظاْػتِ و ؾُيػُؾِ و ُٓضنِ نؤَُاليُتِ و غًاغِ و ٓابىوضّ  نإًُطُضزووْ

 خؤّ . ِبُيهى بُو زَضواظَيُوَ ٓاؾطَت زَنُوتُوَ غُض ثَّ ,و ... ًُْ

نًَؿُّ ٓاؾطَت نُوغاُْوَف ْني , ُٓوتُؾدًػاُّْ نًَؿُّ ٓاؾطَت زضوغت ْني وٖؤناضّ -6
ضِاغتُقًُٓيُ وزَنُوغًَتُوَو بُ ٖؤّ دًاواظّ ثًَهطزِْ ,ُٓوَف يُ ُٓزلاَِ نؤَُيًَو زاب و 

 ُْضيت ونُيُنُ بىوِْ ثطؤغُيُنِ ًََصوويِ يُ ظؤضزاضّ و ُْبىوِْ زازطُضّ ًَٖٓاويُتُ بُضُّٖ .

 
 

 بةشى ضوارةم

 دةقى ضارةسةريةكانى ئايهى ئيسالم 
ضَ ٓاخؤ ُُضيُنإ يُ ياغاو )تُؾطيعاتُ ًٓػالًَُنإ( زيَت ,ُٓوَف زََُتُقًًَُنِ ظؤضّ يُغناضَغ
غُضزََِ عُويَُُ طىزلاوَ ,ُٓوَيإ يُنَِ يُ ثاغاوَناِْ ُوَو ثًَـ زَضنىَ بؤ غُزَ ي 14ُٓوَ 

و َوَتًايسا خُالؾُتِ عىمساِْ ثَِ ُٖيىَؾاْس3/3/1924و  2و  1نُاٍ ُٓتاتىضى بىو نُ يُ ضِؤشاِْ 
بؤيُ يُ ثًَؿسا با  زَضنُوت َُساٍ ًُْ, 1979يُزوايسا بُ َُساٍ يُ قُيُّ زضا,تاؾؤضؾِ ًَٓطاِْ

 بعاْني غطوؾتِ ُٓو ؾطيعُتُ بؤ ُٓو غُضزََُ ُٓنازميًاُْ ُٖيػُْطًَٓني ..
 ؾطيعُتِ ًٓػالّ و ياغاناِْ غطوؾت

وت غُضبُغتًإ ًُْ, يُوَو ثًَـ باغِ ضازَّ غُضبُغتِ ؾت و َُنُ غطوؾتًُنإ نطا ,زَضنُ
بُيهى ُٖضَُٖىوّ يُدىويُ زإ و ُٓضى ؾُضَاُْناًْإ دَِ بُدَِ زَنُٕ بُٖؤّ نؤَُيًَو ياغاّ 
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و ْانؤى و ثؤاليِٓ ْاوَْسّ, ُٖضيُنُ َاؾًَُٓ طُوضَنُّ بىُْوَض تُواو زَنات, بؤيُ ًٖض بُؾًَ
ػايًُناًْـ واّ بؤنىوٕ ( ْابًِٓ يُطٍُ بُؾُناِْ تط وَى َاضنػًعّ و ُْٖسّ يُ ًَفٛض٢ؾجطظَ )

بُيهى َُُٖٖاْطِ و طىزلاويَهِ تًهطِاّ ُٖيُ, ُٖض َُٖىوّ يُشيط ضنًَؿِ ياغاو ضشيَُِ ,
َُبُغتساضَ)ٖازف( ,ُٓو ياغا غطوؾتًاُْ ضاغتِ و ُْطؤضو َُْطّ بىوُْوَضٕ ,ُٓطُض داض داض 

ًَُُٓ بُُٖيُ ْاوَإ زَوتطيَت ياغايُنِ غطوؾتِ بُُٖيُ زَضنىو, ُٓوا ياغانُ ُٖيُ ُْبىو ,بُيهى 
ىلَ ْابىو)ياغا(, ُٖض بُمنىُْ ثًَؿإ وايإ ثًَٓاغُّ طُضزيًُ زَنطز نُ )ُٓو ثاضنُيُ نًرت ثاضنُ 

..., ُٓوَ وتُِْ بهىنرت زؤظضايُوَ ( زواّ ُٓواُْ طؤضإُٖض َاْاّ ُٓتؤًَـ يُوَ ٖاتبىو-ْانطيت
ٕ واّ تًطُيؿتىٕ, بُيهى ظاًْاضَيُ َاْاّ ُٓوَ ًُْ ياغا طؤضا وَى ُْٖسَّ ظاْاو َسضغُّ ؾهطيُنا

ُُ ُٖيُناِْ ًُُٓيُ طؤضا , ُٓو ياغاياُْ ضِاغتني و بُ زَضٕ يُدِ و دؤىل طُؾُنطزِْ بريو ظاْػتِ ًَٓ
( ُٓوَ ناضَ ًُْ ُٖض زَناتُ 20زَناتُ 5داضإ 3. خؤ ُٓطُض َُٖىو زاًْؿتىاِْ غُض ظَوّ بًني )

ني . بُو ؾًَىَيُ غطوؾت و طُضزووٕ ُٖض َُٖىوّ ( و بُؽ , دا با ًَُُٓف داضَّ ثَِّ ُْظا15ْ)
يُوَتُّ ُٖيُ , َُٖىوّ بُٖاونًَؿُّ بريناضّ و شَاضَ ططيَسضاوَ بَِ  بُياغاّ تىْس ثًَو بُغرتاوَ

ٚنٌ غ٤ٞ ( )نٌ غ٤ٞ قدزْاٙ تكدٜساطؤضإ, )واتُ َػُيُضَ  رلُيُض ًُْ ( , يُ قىضٓاًْـ ٖاتىَ : )
اناِْ غطوؾتِ نُبُ غتاْسَض زاْطايتُوَ ُْ زَغتهاضّ زَنطَّ .. ُٓوَ يُباضَّ ياغاسصٝٓاٙ عددا(

ُْزَغتهاضيـ ُٖيسَططَّ ,نُّ تطئ طؤضِإ يًَِ زَبًَتُ ٖؤّ ناضَغاتِ غطوؾتِ و ُٓو طُضزووٕ 
وغطوؾتُ تًَو وثًَو زَنًَت , بُالّ دِ و دؤىل نؤَُاليُتِ دًاواظّ ُٖيُ , غُضبُغتِ تًايُ 

 ,ض بهٍُ, بؤ منىوُْ يُنطِئ و ؾطؤؾتٓسا زَتىاِْ  قىثًُ بهُّ يًَُْىإ نؤَُيًَو زؤر ٓاظازّ 
يُقُثإ زظّ و ؾًٌَ بهُّ )غىو( غؤّ ..ٖتس, زَؾتىاِْ بُضاغتِ و بُبِ ؾًٌَ بًؿطؤؾِ, بُطؿتِ يُ 
ثُيىَْسيُ نؤَُاليُتًُنإ يًَُْىإ زوو نُؽ زَؾًَت ُٓو زؤخاُْ بًَتُ ٓاضاوَ: يُنًإ عُبس يإ 

يإ غًدىضِّ  ُٓوّ تط بًَت بُنىضتِ يإ بُغُضّ ظايُ يإ ظايُ يُغُض خؤّ , نطيَهاض يإ ثًاو 
زَؾًَـ ثُيىَْسيُنِ بطاياُْو ٓازًََعازاُْ ٖاضيهاضّ  بًَت, غُضْر بسَ زوخُنُّ بَِ ؾًٌَ يإ ِٓ 

 5داضا3ٕزووَّ بطاياُْ نُ )ضاغتًُ( يُى زوخُ ,نُنِ زؤخُناِْ تط ؾطَو ظؤضٕ, وَى منىُّْ 
.... َُٖىوّ ؾطَ وَالَِ ُٖيُٕ نُ  16,12, 20( يُى زؤخُو ضاغتًؿُ , بُالّ 15نُزَناتُ )

ظؤضَ , دا ُٓو يُنايُتًُ )وسساًُْ( ّ زؤخُنُ ُٓوَ "عُياض وغتاْسَضَ" نُيُ ,خُيهِ يُْاو خؤزا 
يُضَؾتاضو ُٖيؼ و نُوت يُطٍُ يُنسا زَتىأْ يُ َُٖىو ضوويُى بُو عُياضاُْ ُٖيؼ نُوت بهُٕ, 
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ُواو َاْاّ عًبازَت ( نُضغهإ و غطوؾتِ ُٓغًِ )ؾًرتَّ ( ٓازًََعازيـ يُ غُض ُٓو )ُٓوَيُ ت
واتُ ؾًرتَتِ ٓازًََعاز و ياغاناِْ  فطس٠ اهلل ايت٢ فطس ايٓاع عًٝٗا(،عُياضاُْ زضوغت نطاوٕ )

( وَغؿِ ضٝد قطبغطوؾت قىضٓاِْ بًٓطاو يُنرت ثاغازإ زَنُٕ ,يُ غُض ُٓو بٓهًُٓ قىويُ )
 110(ايكسإٔ نتاب اهلل املكس٤ٚ ٚ ايهٕٛ نتاب اهلل املٓعٛزقىضٓإ وياغاناِْ غطوؾت بُ ) ثُيىَْسّ

 –نؤَُاليُتِ  –سىنِ  –َعاًَُ  –ٓابىوضّ  – ّزَنات, دا يُ ُٖض ضوويُنِ نؤَُاليُتِ: ؾهط
ثُيىَْسّ ... ٖتس عُياضَنِ خؤّ ُٖيُ ,ؾطيعُتِ ًٓػالَِ بطيتًُ يُ  –غًاغُت  –ْاوخًعإ 

ؾًىَّ  ,ياضاُْ, زياضَ ُٓو عُياضاُْف بُطؤضإ و ثًـ نُوتِٓ نؤٍَُ ْاطؤضئ نؤّ ُٓو عُ
بُالّ ُٓو عُياضاُْ خؤيإ ُٖضطًع ْاطؤضئ  ,زؤخُناِْ ُٓواُْ زَطؤضيت و ْىَّ ّ ىلَ زازًَٖٓطيت

. ُٓطُض بُغُضَزلُوَ تَِ  111(9يُنػا5ُْ+4نىْهُ ياغإ , وَى ياغاّ غطوؾتِ ُٖتا زًْا زًْايُ )
يُتِ و اُْوَو ظؤض زاضّ يُقىاليٌ ًَصوو تآًػتا  بهُئ ُٖض يُ زَضَبُطايُتِ و عُبسابًِٓ نُوغ

ًُنُ بُالّ َاًُٖت َّّ ْىّ وَ زَبًٓني ؾًَىَناِْ نُوغاُْوَ زَطؤضِغُضَايُزاضّ و ًٓػتعُاض
,ُٓو َُغُيُيُ ًٓػتا ُٖتا يُالّ َاضنًػُناًْـ غاؽ بىويتُوَ نُيُ ثًؿإ يُ ُٖضَ زشّ ُٓو يُنُ
, يُقىضٓاًْؿسا بُضووِْ وا ٖاتىوَ . َُٖىو ياغاناِْ نؤَُاليُتِ و غطووؾتِ بُ 112تًُ بىٕضاغ

ُْٓساظَيِ نُغجاوٕ , بُ ٖاونًَؿُ و ضَْىوؽ ثًَو بُغرتاوٕ , ياغاّ نًـ نطزٕ  ,ياغا ّ وظَ ..., 
تاوزإ ,.... ُٓوَّ زَطؤضيت تًُْا تًَطُيؿتُٓ ُٖيُناِْ ًُُٓيُ, زياضَ ياغاناِْ غطوؾت 

ُياضَنإ ( بطيتني يُؾطيعُتِ طُضزوِْ و ياغاناِْ نؤَُيًـ نُ ُٓو عُياضإُْ زاز طُضّ يُغُض )ع
بًٓات ْطاوَو بطيتًُ يُؾطيعُتِ شيإ ,دا بابعاْني ُٓو ؾطيعُتُّ شيإ وؾطيعُتِ ًٓػالَِ يُض 

ػالّ ( ثُيىَْسيُى زإ يُطٍُ ياغاناِْ غطوؾت ؟ بُنىضتِ بًَذطُ يُو عُياضاُْ )واتُ ؾطيعُتِ ًٓ
ُٖضنِ ؾطيعُتًَهِ زَغتهطزّ تط يإ )ضيتاضزَ يإ ُٓزواْػُ( وَى ٖاوغُْطًُناِْ ْاو يُف ,يُ 

خىَّ  –ٓاو  –( داض زَيت ظياتط ىل بسا يإ نَُرت  ناضَغاتُ , ُٖضواف بًُْػبُت  ضِيَصَّ ؾُنط 72)
ًـ َازَناِْ تط  يُ يُؾسا َُٖىوّ عُياضّ خؤّ ُٖيُ . يُ غُض ٓاغتِ نؤَُآليُت –

ُٖضعُياضيَهِ تًَو بهًَت)بُ ظياز يإ بُنُّ ( واتُ ؾطيعُتًَو الزضاو ياغايُنِ نُوغًُٓضاُْ ٖاتُ 
دَِ ّ, نُ يُطٍُ ياغاناِْ نؤٍَُ و غطوؾتًـ ضووبُضوو زَبُٓوَو وَى ياخِ بىوًَْو )َتُطز( 

                                                 
 .  ف٢ ظالٍ ايكسإٔ  -ضٝد قطب  : بطِواُْ 110
 بؤبطِيِٓ ُٓوزَضؾُتُ َُبُغتُإ يُ غًػتَُِ )عىؾطيُ( . ًَهِ شَاضَيِ تط,بًََِ ُْخًَط زَطؤضَِّ يُغًػتَُ ُْوَى دُزَيًُى 111

112
 ( زَطاتُ ُٓوُٓزلاَُ . 14يُ ٍ زَيُ نتًَبُ نؤنطاوَناِْ بُْاوّ ُٖيبصاض –ُٓوَ تا )عبسايًُ ٓؤدُالٕ  
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قطاض(,  يُياغاو) ًٓذُاع (ُٖيسَنُوّ, بؤيُف ؾايػتُّ طؤضاُْ ُٖضزَّ سُواُّْ ًُْ )َاهلا َٔ
بُضووِْ  (ياغاّ يُنًَتِ ْانؤنُنإ ػًعّ يُ تُؾػريّ بىُْوَض يُنىاضنًَىَّ)ؾًػؿُّ َاضن زايًَطَ

 بُُٖيُ زا نىوِْ زَضزَنُوّ يُزوو َُغُيُّ بٓهًُٓيٌ :
, يُناتًَها ضاغتًُنُّ ُٓوَيُ ُٖيُ يُبىوِْ ْانؤنِ طىايُ يُْاو ُْٖاوّ َُٖىوؾتًَو -1

ت زَبًَت نُ ٓاغُواضّ زَغت ناضّ ٓازًََعازّ تًسايُ , تُْٗا ْانؤنِ يُو بىاضاُْ زضوغ
يُويـ يُوبُؾُّ نُيُغُض عُياضَنإ ْني ,ُٓطًٓا ياغاناِْ غطوؾت ُٖضطًع ْانؤنِ 

 .يُوغطوؾتُ ُٖبًَت يإ يًَُْىإ زووياغاّ زضوغت تًاًُْ .. بايُى منىُْ بتىأْ بًَٗٓٔ 
نإ(زا ْايُت ,تًُْا بُغُض ُٓو ًٖض طؤضِإ و طُؾُ نطزًَْو بُغُض ظاًْاضّ )ضِاغتًُ -2

ظاًْاضاُْزيَت نُُٖيُٕ يإ ضِاغتِ ْىّ زَزؤظيتُوَ, ُْى ضاغتِ بطؤضّ ,واتُ ثاْتايٌ 
ّ بعوتُٓوَّ َ ثطؤغُظاًْاضّ ٓازًََعاز زَطؤضيت تاضاغتًُنإ زَزؤظيتُوَ .., ُٓو

 ًٗا ثابت ..ن١ًُ ايطٝب١  نػذس٠ ايطٝب١ اصظاًْاضمياُْ)سطنُ َعطؾُ(, يُقىضٓاًْـ ٖاتىوَ )
( ؾطيعُتِ ًٓػالَُ بُضِيَهِ زَخًَىيَتُ ياغاناِْ غطوؾت, ُٓو ُٓيكُ بؤؾايًُّ بىوُْوَض 
ثطِ زَناتُوَ بَُُٖإ ياغا ,نُ يُُٓغًسا ُٖضيُى زاُْضّ ياغايٌ ُٖيُ . بؤيُ بؤ 

ْاوخًعإ بُتايبُتِ,  ( بُطؿتِ زازطُضّْاغًُٓوَّ زازطُضّ نؤَُاليُتِ )عُياضَنإ
غاناِْ غطوؾتِ بُثًىَض زابًَٓٔ ,نىْهُ ُّٖ ياغاناِْ غطوؾتِ و ُّٖ زاز زَتىاْني يا

طُضيُنُ يُى ؾطيعُتٔ, بَُُٖإ ُْٓساظَّ ثًهُواُْزَتىاْني ؾطيعُتُ زَغتهطزَنإ بُوَ 
بٓاغًُٓوَ نُ ْاتُبايٌ و غُْتُض ًُْ بُياغاناِْ غطوؾت ,نُزَناتُ ياغاناِْ ًَهاًْهِ 

و بايىيىدِ و ؾًػًىيىدِ و غىغًؤيىشّ )نؤَُاليُتِ( و و ؾًعيايٌ و نًُايٌ و دًىيىدِ 
ُْٓصوثؤيىدِ و )نؤَُيٓاغِ( غايهىيىدِ )زَضوٕ ( و ٓايسويىدِ ...., نُغُضَزلاّ 

ّ ٓازًََعاز ثًَو زيًََٓت ...,بؤيُ ؾطيعُتِ ًٓػالَِ ُْٖاتىوَ ًرتَ(غطوؾت و ضغهاِْ )ؾ
و يإ ؾتًهِ ْىَّ ّ يُ تُ  ًَٓووَى وَالَِ زؤخًَو و غُضزًَََو يإ بؤ اليًَُْو و ؾىي

و ضِغهاِْ ٓازًََعاز زابًََِٗٓ, بُيهى خؤّ ُٖيُ ًٓٓذا )ؾطيعُتِ( بؤ ٖاتىَ,  بًعات
)بهُو َُنُ ( ّ بؤ زاْطاوَ,طىظاضف يُو عُياضاُْ زَنا نُ بامسإ نطز, ُٓطُض ُٓو 

ناضَغاتُ, بُ عُياضَف غُْتُض ُْبىو يإ ظؤض زاض زَبًَت يإ ظؤض يًَهطاو يُ ُٖضزوو باضزا 
وَ يُناتِ غُْتُضبىوِْ عُياضَنُ واتُ )ؾطيعُتِ ًٓػالَِ و زاز طُضّ  ( ُْظؤض هُواُْثًَ
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و ضَوتِ صايٌ تَُُٕ ُٓو عُياضَف بُ زضيَ ٚالَعًّٛ(، الظامليًَهطاو ُْ ظؤض زاض زَبًَت )
 .ٔ و نات ْاطؤضئَ بُؾىيَ نؤٍَُ نُغجاوَ, وَى ياغاناِْ غطوؾنت

ُتِ ًٓػالَِ يإ ُٓو عُياضاُْ ثُيىَْسّ بُطُؾُغُْسِْ عُقًِ ًَُُٓ نًُ ؟ ُّٓ بابعاْني ؾطيع 
يُضاغتًسا ُٓقًِ ًَُُٓ نُْسَ يُثًَـ بًت  ُٖضغٓىض زاضو نُّ ظاْني ,تُْٗا ُْظإ وا زَظاِْ ظؤض 
ظاُْ , زَضواظَناِْ  ظاًْاضٍ ًَُُٓ ظؤض تُغو وغٓىضزاضَ,بىويتُ ٖؤّ بُْس نطزِْ, زَضظاوَناِْ 

ثِ نُوتٔ ( ,بؤيُ  –تاّ  –بؤٕ  –طىَّ  –ُُ بطيتًُ يُ ُٖغتُنامنإ ) ناو ُٓقًِ ًَٓ
,ُٖض بؤيُف  ُٓقًِ ًَُُٓ َُٖىوزَّ ثًىَض ًُْ ,ْابًَت  نييُشيَطُٓوثُضِّ ناضتَِ نطاوّ زَوضوبُضَاْ

ْعيهُ يُ ثًَىَض نُ ظؤض ُٓقًُإ يُ َُٖىو زؤخًهسا زازوَضّ و ضاغتِ بُُٓقٌ بجًَىئ , ُٓو ناتِ 
غُْسووبًَت  ,يَُُٖىو ُْظاًُْى زَضنىوبًَت , وَى ضووُْ ُٓقًِ ًٓػتاَإ ؾطاوإ و طُؾُ

طُؾُغُْسو تطَ يُنُْس غُزَيُى يُوَو ثًَـ, ًٓػتا يُضووّ ُٓقًًُوَف ظؤض ُْظاِْ و ضَؾتاضّ 
زضِْساُْ ؾطَِّ زضاوَ, ًَٖؿتا ظؤضيـ َاوَ و بُضَبُضَ بُٓاضغتُّ زازطُضّ بُضِيَىَيُ, ُٖضوَى زوا 

زَضيإ زوا ويػتطُّ طُؾُّ ُٓقًًـ زَضياّ زازطُضيُ , بؤيُ ُٓطُض  ػتطُّ ضووباضَنإوي
)دُزَيُٕ( ًٓػالًَـ ُْٖاتبايُ ُٓوا ُٓقًِ ثُضَغُْسوو خؤّ  عُياضو )ٖؤيُ 

, خؤّ بُْسَناِْ ؾطيعُتِ بؤ ُٖض ثطؽ وبابُتًَو زَزؤظيُوَ,َازاّ 113ْاوَنًُناِْ(زَزؤظيُوَ
ًاضّى ناضَغُضيُنُؾِ يُطٍُ خؤّ ُٖيططتىَ , )سهُُت و عًُت( ُٖضنًَؿُيُى ُٖض زؤظيَو ظاْ

يُْاو خىزّ )بابُتُنإ,ؾتُنإ, نًؿُنإ..( خؤّ َُالؽ زاوَ , طُؾُّ ظاْػت و عُقٌ 
بُٖؤّ ُٓو )عٌ(اُْ زَطُُْ ُٓو )عًُ(اُْ نُ َُٖإ  ناضَّ ؾطيعُتِ ًٓػالَُ, نىْهُ 

ًَْىإ عُقٌ و ؾًرتَيُ , ُٖضوَى  ؾطيعُتِ ًٓػالَِ)عُياضَنإ( ثُميآْاَُّ)ًَػام(ّ
ْعُت٘ ٜٚجريٚا  )فبعح اهلل األْبٝا٤ يٝطتأدِٖٚ َٝجام ايفطس٠ ٜٚرنسِٖٚ َٓط٢يُؾُضَىوزَ ٖاتىوَ 

,بؤيُ ؾطيعُتِ ًٓػالَِ و ياغاناِْ غطوؾتِ و ُٓقًِ ظؤض ثُضَغُْسوو  ٔ ايعكٍٛ(٥هلِ دفا
 .  114ُٖضغًَو يُنرت ثاغازإ زَنُٕ

 
 

 

                                                 
 ُٓوَيإ يُاليُٕ ًٓنب ضِوؾسَوَ بُيإ نطا يُنىاضنًَىَّ زََُتُقًًَُنُّ يُطٍُ ًُٓاّ غُظاىل . 113
 ُٖضوَى ابٔ تًًُُ ُٓوَّ بُووضزّ ضِووٕ نطزؤتُوَوبؤّ زَضنُوتىَ )تُعاضوظ(يًَُْىإ ُٓقًِ)قشًح( وُْقًِ )قطيح( ًُْ. 114
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 ظؤضزاضيُ يُ ٓاؾطَت: يُنػاِْ ثًاو ٓاؾطَت
نُْسئ بطِياضِّ ًَْى زَويُتِ زَضنىَ غُباضَت بُيُنػاِْ و يُ  : دًاواظّ ٓاؾطَت وثًاو زازثُضوَضيُ

ثًَِ ُٓو بطِياضِاُْ )غُضناوَّ تىْسو تًصّ ونُّ تًَطِاَإ يُ  َُٖإ ناتسا ُٖض دؤضَ دًاواظيُى بُ
ّ ضؤشّ 1921بطِياضِّ ش:,1952ت ( يُ ضِيَهُوتِٓ)َاؾِ غًاغِ ٓاؾطَ : ٓاؾطَتُ ( ,يُواُْف

ًٓٓذا ضِيَهُوتِٓ )قُآلنؤّ دًاواظّ زشّ ٓاؾطَت ّ ُْتُوَ يُنططتىَنإ, 1963/ناْىِْ يُنَُِ/5
.. تا  1983,زواّ ضِيَهُوتِٓ )زَضنًَؿاِْ تىْسو تًصّ زش بُ ٓاؾطَت (ي1979ُغًساو( يُ–

..,يُ نىاضنًَىَّ 1995ثهني يُ و و 1980وَ نؤبٓٗاطٔ يُ 1975زَطاتُنؤْططَناِْ َهػًهؤ يُ 
يكِ ب( ّ ًَػاقِ ُْتُوَ يُنططتىَنإ و داضِْاَُّ )َاؾِ - 13َازَّ ) داضِْاَُناًْـ  يُ

(, ُٖضوَٖاداضِْاَُّ)ًَػاقِ َاؾِ ٓاؾطَت(يُ 16وَازَّ  2بُتايبُتِ َازَّ-َطؤظ
يُنػاِْ َاؾِ , يُخىزّ ًَػاقِ ُْتُوَ يُنططتىَناًْـ داضِّ  7/7/1954ُْتُوَيُنططتىَنإ يُ

,زوا ُْٖطاويؿِ قُآلنؤّ َُٖى دؤضَ دًاواظّ  115ٓاؾطَت وثًاوزضاو بُْس نطا بُ َاؾِ ناضَْىؽ
داضِزضا  1999/ٓؤنتؤبُض/15(ّ ُْتُوَيُنططتىَنإ ي54ُوزشايُتًُنِ ُْشازّ ٓاؾطَت يُ خىىل )

ايِ شٕ وثًاو (ّ ضِيَهُوتِٓ غًساو نَُهِ دٓسضَ نُ بُٖؤّ غُثاِْ ٖاوت1َازَّ) ُٖضَ تىْسَنُّ,
ؾًػاطؤضؽ يُ نىاضنًَىَّ ناضّ ٖاوتاؾًإ ثَِ زَغجًَطَّ بُْاوّ يُنػاِْ , نُنِ واًُْ,يُنؤُْوَ 

زًْابًِٓ يُ ضِواْطُّ شَاضَ ثًَِ وابىَ دًاواظّ ًَْطو ٌََ قىويُ, تانُنإ ًَْطٕ وشَاضَ دىوتُناًْـ 
 ٖؤيُْسّ ووتبىوّ دًاواظّ ًَْىإ ؽ(ّ)ططميؤ, ٌََ,ُْٖسيَهِ تط ثًًَإ وايُ ٓامسإ ًَْطَو ظَويـ ٌََ

بُ ُٓزضيَػِ هِ نتًَبًَ ثًَِ وايُ دًاواظيإ ُٓوَْسَ ظؤضَ)دؤٕ ططاّ( ,يُوَف ظياتط ثًاو شٕ ُٓظَيًُ
بُزَيإ  ,يُطٍُ ظؤضّ تط يُو ؾًَىَيُ, يُضِاغتًؿسا ,( بآلونطزَوَ)ثًاو يُ َطيذ وٓاؾطَتًـ يُ ظوٖطَ

شٕ وثًاو يًَو دًا بًَت,وَى دًاواظّ تىاْاو ُٓضنِ ُٓيُنرتؤٕ دًاواظّ ُٖيُ وازَنا ُٓضى وؾطَاِْ 
 وثطِؤتؤٕ يُ ْاوخًَعاِْ طُضزيًُ ضِؤَيِ ططْطِ ًٖض اليُى نُّ ْاناتُوَ . 

دًاواظّ َاْاّ ٖاوآلتِ ثًُ يُى وزوو ًُْ , بؤيُ زاواّ يُنػاِْ نطزٕ زاوايُنِ عُبُغًُ 
ٕ ؾؤضِؾطًَطَنإ ضَِف غجِ ..ناَُيإ؟ بؤ ثًاو ,يُنػاِْ بُنَِ؟بُناّ دؤضَ ثًاو ؟بطدىاظيُنإ يا

ُٓوَْسَباؾٔ تا ًَٓىَ يُنػاِْ ُٓواْتإ بىَّ؟ ُٓطُض ثًاو نُوغًَُٓض وبىضدىاظّ بًَت يُْاو خًَعإ 
 ًَٓىَف زَتاُْوَّ ببُٓ بطدىاظّ ياخىز زازطُضيتإ زَوَّ تا بُيُنذاضّ نُوغاُْوَ ًًَََُْٓت؟

                                                 
 1961/زيػُرب/14ّ ُٓزلىَُِْ ٓاغايـ  15ّ خىىل  1514ّ  ش:بطِواُْ زَقِ بطِياضِ 115
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ؿُنُ زيَت ,ُٓو بؤ نىوٕ و ؿإ زاِْ نًَضِاغت يُ زضوغتِ ثًَ يُنُّ ُْٖطاوّ زؤظيُٓوَّ ناضَغُضّ
يُغُض بًٓات و بازيؤيُنِ خىاض ُٖيٓطاوٕ , بؤيُ  بُؾِ ظؤضّتًَطِوآًْاُّْ بؤ ٓاؾطَت طُآليُ نطاوإ 

ناضَغُضيُنإ ُٖضطًع تُضاظوو ْابٔ , وَى يُزواّ بُضِووٕ تط زَضزَنُويَت , ٓاؾهطايُ نؤَُالِْ غُض 
تًَهطايٌ نؤَُيًَو تايبُمتُْسّ دًاّ يُيُنرت ُٖيُ يُ ُْٖسَّ َُزضَغُو تُياضّ تط ُٓو ظَويُ بُ

 ىًََُُنإٓائ وَُزضَغُ ٓيُ  نِنُ ,سػابِ يُغُض زَنُٕ بُ تايبُتِ تُياضّ ْاؾًؤْايًعَِ
ضَنُيُنًإ  –بااليإ  –ضَْطًإ  –ظَاًْإ يًَو دًايُ  دًاواظيُنإ زووتُوَضَ ,يُنًَُإ,ؾهًًُ

ؾُضُْٖط و ٓايسيى يىدًايإ زوًََإ بطيتًُ يُ دًاواظّ ثايُّ نؤَُاليُتًإ ... –ًٓإ خىيَ –
بُؾِ يُنُّ غطوؾتني و َرياتُ بىوٕ  تُوَضو َُيًِ غًاغِ و ...( ,زياضَ –خىوُْضيت  –)ٓايني 

وُْبىوِْ يُزَغت ُٓو تانُ ًُْ , ظَإ و باالو ضَنُيُنِ نًُو بُويػت  و نؤؾؿُناِْ 
ُوَيإ يُ ٓٓػطؤ ثؤيؤدًا بُ ؾانتُضو ًٓٓتُايُ غتىوًُْنإ ْاوظَز زَنطيَت , يُ ًٓػالَسا ْاطؤضِيَت,ٓ

ًٖض بُضثطغًاضيُتُنِ تًاًُْ, ُٓوَّ ططْطُ بُؾِ زووََُ,نُ بُؾانتُضو ًٓٓتُاّ ٓاغؤّ ْاو زَبطَّ 
ُ , ظاَي نُ بطيتًُ يُناالنِ و بُضَُُٖناِْ ٓايسؤيىدٌ و )ُٓقًٌ( نُ يُزَغت ٓازًََعازَنُ خؤيُتِ

بُغُض طؤضِاْهاضيُناِْ ُٓقًِ خؤّ َريات ًُْ بُيهى وَضزَطريَّى ثُيسا زَنطَّ )َىنتُغُبُ(, 
( و )ثاظًىظ( و َسضغُّ )يؤْط( و ُْٖسّ ظاْاّ ًٓػالٌَ يُ )زوضنايِ( و )غجٓػط( و )َاضنؼطَٓايًَ

ُيُزا نىوُْ  ٓاخؤ بُٖ)يُ شيَط تىيَصيُٓوَّ ظاْػتِ(و نؤَُيًَو ظاْاّ تط يُ وَآلَِ ُٓوثطغًاضَ 
ٓازًََعاز يُنَِ )َػُيُضَ( و بُ ض ُْٓساظَيُى )رلُيُضَ( ؟ يًُٓػالَسا تُْٗا سًػاب و 
بُضثطغًاضيُتِ ٓازًََعاز يُ بُؾِ زووَّ)َىخُيُضَ(  زَنطيَت , واتُ: َىنتُغُبُنُ ُْى َرياتُنُ 

اغؤيًُنإ ُْى يُ ,َىخُيُضَنُ ُْى َػُيُضَنُ, طؤضاوَنإ ُْى نُغجاوَنإ,..بُ نىضتِ يُ ٓ
 غتىًُْنإ .

بُؾِ يُنُّ ٓاؾطَت وثًاويـ نؤَُيًَو دًاواظّ  يُنىاض نًَىَّ ُٓو دًاواظيُ نؤَُاليُتًاُّْ 
دًاواظًُّثًَطُيؿتِٓ دٓؼ,يُُٖغت ,يُ: تىاْا,َاغىيهُ,زَْط,ضَِْطبُزَضيُٓاضَظووّ خاوَِْ ُٖيُ

زؤخِ زَضووِْ ويُضووّ تىاْاّ يُف وَى باؽ نطإ  وُْغت ,تُْاُْت ؾاُْناًْؿًإ يًَو دًايُ ,
ًٓٓذا يُضووّ ثػجؤضّ ُٓضى و نؤَُيًَو دًاواظّ خىضغهِ ,ٍُٖ و َُضدِ بايؤيىدِ و ؾػًىيىدِ 

بؤيُ ناضَغُضّ ضِاغتُقًُٓ ُٓوَيُ دًاواظيُنإ بؤ ناضو تط, تانُ يُنػاًُْى نُبًَتُ زّ يُُٓقًسايُ,
و از وَى تانًـ بُ ُٖضزوو دٓػًُوَ نؤَُيًَٓازًََع ؾُضَاِْ دًا ويُنػاًُْنُف بؤناضّ َطؤيِ ,
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ؾانتُض زَيإ دىيًَِٓ, خؤؾًإ ُٖضيُنُ يُْاو نُْسئ ُٓيكُّ نؤَُاليُتِ يًَو دًإ, ُٖضتانًَو 
يُ ٖؤظّ )ؽ(َ ,  -ضَنُيُى -ًٓٓتُاّ بؤ ُٓو نؤَُيُ نؤَُاليُتًاُْ خىاضَوَ ُٖيُ: ًٓٓتُاّ خؤئ

َؾى غجِ يإ يىت ثاُْ َْطايُتِ وُْشازّ و ضًِٓتُاّ ضِيُبَُٓايُّ )ّ(َ, يُُْتُوَّ)م(َ, ًٓٓذا ٓ
بطدىاظيُ .... ًٓٓذا  –ٓاغُيُ  –زَويَُُْسّ  –يإ ..., ًٓٓذا ًٓٓتُاّ نًٓايُتِ :ُٖشاضّ 

ًٓٓتُاّ دٓػِ: ٓاؾطَتُ يإ ثًاوَ ... ًٓٓذا ًٓٓتُاّ ؾهط )ُٓقًِ( : ٓايا نِ يُُٓقًسايُ )َُغًشًُ 
ؾاؾًُ ...( , ُٖض َسضغُيُنِ ؾهطّ يُْاو ُٓو  –ٖٓسوغُ  –ت ؾًىعًُ –ًٓػالَُ  –يًربايًُ  –

نؤَُيُ ًٓٓتُاياُْ يُنًَهِ نطزؤتُ بٓهًُّٓ ؾًػؿِ و غًاغِ خؤّ ,بؤ دًٗاْبًِٓ و ناضَغُضيُنإ 
,ُٖيُ ضَِنُيُنِ خىيَِٓ نطزؤتُ بٓهًُّٓ ,يُ ُٓزلاَا ضَطُظ ثُضغتِ ُْتُوايُتِ ىلَ ثُيسا بىوَ 

...( ىل بُضُّٖ ٖاتىوَ, يُوبُؾُزا )واتُ يُ ؾانتُضّ قساّيني و,خُيهاِْ وَى )ٖتًُضوَىغى
ضَِنُيُى ثُضغتِ(  ثايُّ ٓاؾطَت يُخطاثرتئ زؤر زايُ,َازاّ ْاغًُٓوَّ َطؤظ يُغُض بٓهًُّٓ 
ثؿت وًَْطِغاالضيُ, َُٖىو ُٓو زاب و ُْضيتاُّْ وَى ؾري بايٌ شٕ بُ شِْ ٓاؾطَت ْىقػتاُْ و ُٓو 

( يُو َىْتًُقُيُ ٖاتىوَ ,بؤ  ًًًُتإ )وَى يُوَوثًَـ تؤَاضَإ نطزَُىو قػُ ُْغتُقاُْ َٖ
ُٖضًٓٓتُايُنِ تطّ غتىِْ بهني َازاّ يُنَِ يُدًاواظيُغطوؾتِ و خؤضِغهِ و َرياتًُنإ بهطيَتُ 
بٓهًُٓ )نُياغاّ ُٓخالقِ تًسا ُْبًت( ٓاؾطَت بُنُوغاوَّ زَبًَت , يُبُض ٖؤيُنِ غازَ ُٓويـ 

ضاُْ ًَٖعّ َاغىيهُو نؤَُآليُتِ بُزيًِ ًَٖعّ عُقالًُْتُ, ثًاويـ يُٓاؾطَت ُٓوَيُ يُو ؾانتُ
بًَُٖعتطَ,يًَطَزا ضِؤىل ياغا وَى ناضنُضيَهِ ُٓخالقِ بؤ بَِ زَغُآلتُنإ بُغىوزَ,با ُٖضنُْسَ 
ياغايُنِ ْازازطُضيـ بًَت وَى )ُٓؾالتىٕ ووتُِْ (باؾرتَ يُ ُْبىوِْ ياغا ,ُٓوَف زَضواظَيُ بؤ 

يُٓوَّ ناضَّ ضِيؿُيِ نًَؿُّ بَِ زَغُآلتإ بُطؿتِ وٓاؾطَت بُ تايبُتِ ,ُٖض بُو ٖؤيُؾُوَ زؤظ
بؤَإ زَضزَنُوَّ  نُ عاًَِ )ُٓقٌ ( بُتاقاُْيًُ نُ ُٖضزووال )ثًاو وشٕ( بُيُنػاِْ بُؾساض بٔ 

يًَطَزا اًْإ,يُدِ و دىيُناِْ ؾهط يإ  عُقًسَ و بطوايُ ناًْإ يُ ضَوؾت و ضَؾتاضو تَِ ضوآًُْ ن
ويػرتاوَ طىضظيَهِ ُٓظَىل يُ َاؾِ ٓاؾطَت زَزضَّ بُوَّ طىايُ ًََؿهِ ٓاؾطَت بهىى تطَ 
يًََُؿهِ ثًاو وَى يَُسضَغُّ ؾطؤيسوزَضووْٓاغُنإ داضِزضا,ُٖضوَٖا ْىقػتاِْ ُٓقًِ ٓاؾطَتاًْـ 

 الًَـ ثًَؿاْسضا,يُ َسضغُّ نؤِْ يؤْاِْ ونًِٓ وٖٓسّ ويُتُوضات وٓٓذًٌ وبُؾًَو يُ ؾكِٗ ًٓػ
ناِْ تطّ تًُٓػالّ وَى َُٖى بُْسَ ؾطيعُٓايُٓ ضِاغتُقًُٓ بَِ زَغتهاضّ نطاوَنإ بُتايبُتِ 

يُوَؾسا يُقىاليًُوَ بُ ثًَهُواُّْ َسضَغُناِْ تط َُٖىو ًٓٓتُايُناِْ وَى بٓهًُٓ بؤ ثؤيني 
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يَت, نُ ُٖض َُٖىو )تكًٓـ( نطزِْ ٓازًََعازّ ضَِت نطزؤتُوَ ,تُْٗا عاًَِ ُٓقًِ وَضزَطط
ٓازًََعازيَو بُ دًايِ ٓٓتُاناِْ غتىِْ وٓاغؤيًُوَ بُيُى ُْٓساظَ زَتىأْ يًَِ بُؾساض بٔ, ُٓوَ 

نُ ؟ ثانػتاًُْ يإ ُيُالّ ًٓػالّ ططْط ًُْ ُٓو ٓازًََعازَ يُض ٖؤظيَهُ ؟ يإ يُض ُْتُوَي
ثًاوَ ... ططْط ُٓوَيُ :ٓايا نِ َُٓطيهًُ , ضَؾُ يإ غجِ يُ , ٓاغُيُ يإ نطَاْر , ٓاؾطتُ يإ 

يُُٓقًسايُ ؟ ُٓوَ دُوُٖضّ ُٖض ٓازًََعازيَهُ  يُ ضِواْطُّ ًٓػالّ ,بَُُٖىو تُبًعاتًُوَ 
,دًاواظّ ٓاؾطَت و ثًاو يُنىاض نًَىَّ دًاواظيُ طُضزووًُْناِْ وَى ضؤش و َاْط و ُٖواو ٓاو 

ٕ و غىزو غًؿاتِ نًًُايٌ و ؾًعيايًإ, وٓاغٔ و.. يًَو دًإ ,ناْعانإ يًَو دًإ يُبُناض ًَٖٓا
( نطزووٕ افط١ًٝت٢خىاضزًََُُْنإ يُ غىز و خؤؾِ ونَُِ و ظؤضّ ... يًَو دًإ , قىضٓإ باغِ )

    (53-تًو ايسضٌ فطًٓا بعطِٗ ع٢ً ايبعض ..ايبكس٠)
بطيتِ ( يَُطؤيِ ًُْ ,  بٓهًُٓنُ ُٓوَيُ ناّ ٓازًََعاز زؤخِ ؾهطّ فطٌُٓو دًاناضياُْ َاْاّ )

بىو يُضِشيَُِ غًاغِ و نؤَُاليُتِ َطؤظايُتِ و زاز ثُضوَضاُْ بًَت , ضَؾتاضو ناضَناِْ بُو ثًًَُ 
بًَت  ,ُٓوا ُٓو ٓازًََعازَيُ طُوضَتطو)ُٓؾعٍَ تط( ,دا ثًاوَ ٓاؾطَتُ ُٓملاًُْ بِ نُغُ...)إ انطَهِ 

زّ, نىْهُ بىوِْ ٓازًََعاز يُو عٓس ايًُ اتكانِ(, تُْٗاوَبُتُْٗا يًَطَوَ ُٓو زازطُضيُ زيَتُ 
ًٓٓتُايُ بُزَضَ يُ ويػت و ٓاضَظووّ , ُٓطُض عُضَب بُ طُوضَتط زاْطا )بُخطاخ و نانُيُوَ( 

بهؤؾِ بطاتُ ٓازًََعازيَهِ بُناض يُو دٗاُْ, طُيُى تًَيُنىضزوٖٓسيُى ُٓوا ٓاؾطَتِ نىضز يُ ض ضِيَ
ِٓ َاؾِ ٓاؾطَتُ ًٓٓذا ثُى نُوتِٓ ثًاو َازاّ ناضَّ ضَف بىوَ و عُضَب ًُْ ,ُٓوَ ثُى نُوت

تُواوّ نؤَُيطُيُ, نُسُمتُٕ َاؾِ ثًاويـ يُطٍُ نُوتىوَ . بُالّ ُٖض ٓازًََعازيهِ غُض ُٓو و
ظَويُ زَتىأْ ًََؿهِ خؤيإ بهُُْوَ ضاغت تطئ ضِيَطا بططٕ و ُٓو ُٓقًُف بُيُنػاِْ زضاوَ بُ 

ضزو عُضَب وُٓوضوثِ ,  تىاْاّ ُٓقًِ ْانُويَتُ غُض ظاْاو ُْظإ و ؾُيًُغىف و ثًاو و ٓاؾطَت ونى
ظاْاّ تطيـ ىل ّ بُُٖيُ زانىوٕ و وقُباضَّ نُيًُّ غُضو غُْطِ ًََؿو وَى ُْٖسّ خُيو 

ٓاؾطَت بُ ْىقػتاِْ غطوؾتِ زازًََْت ,طىايُ نىْهُ غُْطِ ًََؿهِ ٓاؾطَت نُْس ططاًََو 
ُ الُّْ دًَِ ُٓقٌ ًُْ وَى بُؾِ ُٖضَ ظؤضّ واّ نَُرتَ يُ ثًاو ,بؤ زََُتُقَِ زَيًَني ًََؿو تاق

نُْسئ ثؤىل ظيٓسَوَضّ غُضَتايٌ ًَُٓبًاّ و  بُتايبُتِ خُتِ َازيُت, ُٓوَتا  ىل تًَطُيؿتىوئ
ضنعيؿًإ ًُْ ,نُنِ ُٓقًًإ ُٖيُ ُبُنرتيايٌ و ظايطؤؽ ُٖٕ ًََُْؿو و نؤُْٓساَِ زََاضّ َ

ِ وتًصّ ُٓقٌ ًُْ , ُٖضٓازًََعازيَو يُزَغت خؤيُتِ ظيطَن ,بؤيُ قُباضَو غُْطِ ًََؿو ثًىَضّ
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تا ض ضازَيُى تًَسَنىؾِ و ُٓقًُنُّ بُناض زًََِٖٓ ُٓوَ ظاْا تط زَبًَت ُٖضوَى يُقىضٓاِْ ثريؤظيـ 
عًِ زَيًَت: )تُْٗا زَؾطّ ُٓقًُ بُ ثطبىوِْ ؾطاواْرت  (، ٥ُٝا269ّ-ٜؤت٢ اذته١ُ َٔ ٜػا٤..ايبكس٠ )

َقاو زَم ُٖضٓازًََعازيو ضازَّ َطؤظايُتًُنُّ بُوَ زَثًىضَّ نُ تاض , ظياتط يُوَ ز116زَبًت(
ضازَيُى ُٓقًِ )ُٓخالم( ظاَيُ بُغُض ٓاضَظووَناِْ, نُ ْانؤنًُنِ غطوؾتِ يُ يُْاو ْاخِ َُٖىو 
ٓازًََعازيَو, ُٓغًِ ْاغني و ثؤيني نطزِْ ًٓػالَِ بؤ ُٖض ٓازًََعازيَو وَغتاوَ يُغُض ُٓزلاَِ 

, زياضَ ُٓوَ بُ ثًَهُواُّْ َسضغُّ ؾًىعًُت وُْٖسَّ  117ُغُض زوًْاو يُقًاَُتًؿسآُو ْانؤنًُي
الّ تط ُٓقٌ ْاناتُ بٓهًُٓ ,غُضْر بسَ ُٓزلًؼ زَيًت :بؤ ْاغًِٓ تُبًعات و ًٓٓتُايُناِْ بُؾُض  
غُيطّ نُيًُو غُضّ ٓازًََعاز َُنُٕ بُيهى غُيطّ زؤخِ ٓابىوضٍ وباظاضَنُّ بهُٕ ,يإ زَئًَ 

ٔ يُ ,ُٖؾُ زَيًَت يُٓاَريّ دٓػِ و ًٓسيـ زَيًَ طُزَ زَغتِ ثِ نطزووَ ُْى يُُٓقٌصوو يُ ًَ
َاُْناًْـ زَيني يُ )خىئَ( ...., بُيُى ثطغًاضّ ٓاظازاُْ بُغازَيٌ بؤ َُٖىإ )ظَإ( و غىثُض

؟ ظؤض  زَضزَنُوَّ نُناًَإ ضاغتُ, ٓايا يُ يُؾِ ٓازًََعاز ناّ ُْٓساًَإ يُ َُٖىويإ ططْطرتَ
ضووُْ نُ ُٓقًُ ,ُٓطًٓا يُ زوًْاّ ٓاشَيًـ َُٖىو ُٓو ثطوغُ و ُْٓساَاُّْ  تطُٖيُ ,يًُٓػالّ زا 
ُٖض ُٓقًُ )سىدُّ ُٓوٍَ وٓاخري(نُ ُٖض يُوَؾُوَيُ ٓاؾطَت زَتىاِْ بُٖاوبُؾًُنِ يُنػاِْ 

ُٓو ناتِ ضاغت  بُؾىيَِٓ خؤّ بطات, ُٓطًٓا يُ ُٖض ؾانتُضيَهِ تطو ًَُالًَِْ تط قػُنُّ ُٓزلًؼ
زَضزَنًت,نُ زَيًَت: ثُيىَْسّ ثًاوو شٕ بطيتًُ يُ)اخهاع دٓؼ جلٓؼ اخط( ,نِ ووتىياُْ  ضَِْطُ 
ضاغت زَضنًَت , ُٓو دًاواظياُّْ تطيـ بٓهًُٓ ْني ْابُٓ ضيَطط و ْىقػتاِْ , ٓاخؤ ٓاؾطَت بِ ًَٖعَ, 

ظّ ضِووخػاضئ بُ تايبُتِ يُ نىضت تطَ, بُ بُظَيًُ, ثػجؤضو ثُياَِ دًايُ ... ُٓواُْ دًاوا
عُويَُُ نىْهُ بُضَ بُضَ ؾانتُضّ عُقٌ دًَِ ُٓو ؾانتُضاُْ زَططيَتُوَ  ,نؤٍَُ بُ ٓاؾطَت و 
ثًاوَوَ ُٖض زَبًَت وَى )تؤيٓيب( طىتُِْ زَبًَت بُؾُناِْ نؤَُيطُف وَى يُؾِ ٓازًََعاز ُٖض 

,زٍَ  ثطض بؤ بًٓني و زَغت َاْسوو تطَ يُ ُْٓساَُّ ُٓضنًَهِ ثَِ غجًَطزضاوَ بؤّ تُضخإ نطاوَ, ناو
يُدطُضو.. ُٖضيُنُ بُ ُٓضنِ خؤّ , زياضَ يُو ُٓضنُ دًا دًاياُّْ  ْاو نؤَُيًـ ُٖضيُنُ دؤضَ 
ُٓضنًَهِ ثِ ضازَغجريزضيَت , ْاتىاِْ ُٓضنِ بطؤضّ ُٖضوَى ْانطٍ ُٓضنِ زٍ بُدطُض بػجًَطّ, 

َضزَنُوَّ وٓاواف ْانطَّ ُٓضنِ ثًاو بُ ٓاؾطَت يًَطَوَ نَُو وٓاَازلِ )دُْسض(ظيازَضِؤنُّ ز

                                                 
 وَضطرياوَ . ( اَاّ ع٢ً-ايف ن١ًُ ارتتاز٠نُ يُ نتًَبِ ) (فإْ٘ ٜتطع نٌ إْا٤ ٜطٝل مبا دعٌ فٝ٘ إال ٚعا٤ ايعًِزَقُنُّ  ) 116
 دُْطِ ًَْىإ ُٓقٌ وزَضووٕ .–بؤ ظياتط يُو باضَيُوَ بطِواُْ :َُوغىعُّ دىزّ  117
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بػجًَطّ يإ ثًَهُواُْ , ُٓو ُٓضناُْف ثًىَضّ َطظايُتِ ًُْ ,وَى ثًؿرت وومتإ و زًَََهُ ىلَ ّ  
بُُٖيُزانىوئ, نُ يُظََاِْ يؤْاِْ نؤٕ  يُغُض ظاضّ )زميؤغتني ( ٖاتىوَ و )ويٌ زيىضاْتِ( تاظَف 

ِ ٓاؾطَتًإ زاْاوَ بؤَاْاّ دؤض )ْىع (, ُْخًَط ُٓضنِ َُظٕ تطيؿًإ ُٖضزووباضَّ نطزؤتُوَ و ُٓضن
ُٖيُ ,بابعاْني ُٖضزووال بؤنِ ٖاتىُْ ُٓو زًْايُ و بؤنىَّ زَضِؤٕ ؟نُواتُ ض بهُئ يُغُض ُّٓ زًْايُ 

نُ َاْاّ ُٓنازميِ بطيتًُ يُ بُضثا نطزِْ –؟ ثُياَِ ٓازًََعاز نًُ؟ٖاتىَ َبؤ )تُعُريّ ظَوّ 
ِ ( يًَطَوَيُ زَبَِ ُٓقًُنُّ بُناض بًَٗٓني تا يُزوًْا بُختُوَض و يُنؤتايؿسا غُضبُضظ , بُو ؾاضغتاْ

ؾًَىَيُ ًٓػالّ زَتىاِْ ُٓو ًْى نؤَُيُّ) واتُ ٓاؾطَتإ( نُثُنًإ خطابىو بُططِيإ بًَدتُوَ بؤ ثًـ 
يُ ْىقػتاًُْوَ بؤ نُوتِٓ نؤٍَُ وطُؾُثًَساِْ ظاْػت و بُضُّٖ و ًٖٓاُْزّ زازطُضّ, ٓاؾطَتًـ 

بهُٕ بُ  سازطُضّ ٓايِٓتُواوَتًُوَ ,دا يُغُض ٓاؾطَت ثًىيػتُ بؤ خؤ ضِظطاض نطزٕ ُٖوٍ زَْ
 ثًؿُْط تُْٗا و بُتُْٗا يُوَّ ُٓو ٓاَازلاُْ زيَتُ زّ بًَذطُ يُوَ يُخؿتُبطزُْ .

 
 ٖاوغُضّ   

ظواز -غُضّ بُ قؤْاغِ )تًَهُىلثًؿىو تط بامسإ نطز نُ ُٓو دؤضَ تًَطِوآًُّْ طىايُ يُغُضَتا ٖاو
نؤٕ تطئ ثُيىَْسّ ًَْىإ  , مجاعِ( وزواّ بؤ )ؾطَ ٖاوغُضّ (وزواّ )تاى بُتاى( ضِاغت زَضُْنىو

يُتِ مجو بىويُٓ ,خؤّ يُ ظايُطٍُ ثُيسابىوِْ َطؤثًَـ بىِْ زَويُت وًٓساضَو ياغاُٖضزوو ضَِطُظَ 
طِؤغُيُ شيإ َُْاْاّ زًََََِٓ ُْبُضزَواًَـ ٓازَّ وسُوا طىظاضف نطزوَ ,ًٖض غاتًَو بَِ ُٓو ث

,بُآلّ ضَِْطُ َُٖى غُضزَّ ويَُُٖىؾىيًََٓو ُٓو ٖاوغُضيُ ؾاضغتاًُّْ يُ ؾًَىَّ َاضَ نطزٕ زَبَِ 
وْىغًِٓ ثُميآْاَُو ؾاًَٖس وَؤض نطزٕ ُْبىَ ,ُٓوَّ يُدٗاْسا باو بىو نُْس دؤضيَو بىو نُ يُ ًَْى 

ُٖضنِ ُْضيتِ ًَْطُتًعِ يؤْاِْ ونًِٓ وٖٓسّ وُْضيتِ نؤِْ تطَ يُ عُضَب نؤ ببؤوَ ,يُضِاغتًسا 
ُْؾاَِ عُضَب نؤببؤوَ ,بُثًَِ ُٓو ؾُضَىزَّ ح عآًؿُ تؤَاضّ نطزوَ نىاض دؤض ٖاوغُضّ 

خيطب  ، ايّٝٛ ايٓاع ْهاغ َٓٗا فٓهاغ :أضتا٤ أزبع١ ع٢ً ادتا١ًٖٝ يف ايٓهاغ نإغُضَنِ ُٖبىَ :
إذا  الَسأت٘ ٜكٍٛ ايسدٌ نإ آػس ْٚهاغ .ثِ ٜٓهشٗا فٝصدقٗا ، ابٓت٘ أٚ ٚيٝت٘ ايسدٌ إىل ايسدٌ
تبٝٓٔ  فإذا ، محًٗا  ٜب ست٢ شٚدٗا ٜٚعتصهلا فاضتبطعٞ َٓ٘ فالٕ إىل أزضًٞ :طُجٗا َٔ طٗست
٢ُٓ صتاب١ ايٛيد يف طُعا ذيو ٜفعٌ ٚ .أسب إذا أصابٗا ْٚهاغ  .اإلضتبطاع ْهاغ ايٓهاغ ٖرا ٜٚط

 َٚٓس ٚٚضعت محًت فإذا ، ٜصٝبٗا نًِٗ ع٢ً املسأ٠ ،فٝدػًٕٛ ايعػس٠ دٕٚ َا ايسٖط جيتُع :آػس
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 قد :هلِ تكٍٛ ، عٓدٖا جيتُعٛا ست٢ تٓع. َِٓٗ إٔ زدٌ ٜطتطٝع فال إيِٝٗ أزضًت يٝاٍ عًٝٗا عد٠

٢ُٓ ٜا ابٓو فٗٛ ٚيدت ٚقد أَسنِ َٔ نإ عسفتِ َا ال  ٚيدٖاٚ ب٘ فًٝشل ، بامس٘ أسٓبت َٔ فالٕ تط
 دا٤ٖا ٕ تٓعp ال ٚ ملسأ٠ ا ع٢ً فٝدػًٕٛ نجري جيتُع ْاع :زابع ْٚهاغ .ايسدٌ َٓ٘ ٓعإٔ ت ٜطتطٝع

ٓٔ  محًت فإذا a عًٝٗٔ دػٌ أزادٖٔ فaُٔ عًُا تهٕٛ زاٜات أبٛابٗٔ ع٢ً . ٜٓص a ايبػاٜا ٖٚ

 ٚدعٞ (ايتصل) أٟ a ب٘ فايتاط a بايرٟ ٜسٕٚ بايرٟ ٚيدٖا أذتكٛا ثِ ايكاف١ مجعٛا إسدأٖ ٚٚضعت

 هةطةي ضةُذ ووسدة دؤسى تشيؽ.... ال a ابٓ٘
ُٓو غُضزَّ ُْٖسَّ دؤضّ تطّ  يُ نني وٖٓسو تا ُٓغربتُو َُٓطيها يُظؤضبُّ ًََُُنُتِ دًٗاِْ

,ظؤضبُّ داض طُضِيسَو ًََىإ بُ بؤ ؾُضِو بُضططّٖاوغُضّ يُ ثًَٓاو بىوِْ وَنُيُنِ بُ ًَٖع ُٖبىَ 
ُٖضوَى نؤٕ نُض ,يًُٓ ٓاؾطَتُناًْإ ىلَ نانطزوَ ُٓويًاو ططْط ظاًْىَ وايإ ظاًُْ خعَُتِ ٓا

,يُ ؾاضغتاِْ بابًًـ وَى ٖريؤزؤتؼ زَيطًَطِيتُوَ زََيَِ  وَائ وَاْطا يُ ًَْطّ بًَُٖع ناى زَنُٕ
يُوَّ ضِيَع زَبىوٕ تا ناضيَهِ دٓػِ (ًًًَتا وعُؾتاضٓاؾطَتإ يُ شياًْا زَبىايُ بهىبىايُ ثُضغتطاّ)

يُْاونُناِْ تىضنػتإ وغًربيا وتًبت ,ُٓو ُْضيتُ ثُضِيُوَ ظؤضبُّ دًٗإ,يُطٍُ سادًُى بهطزبايُ
وٖٓسو ًُٖااليُو غًالٕ)وغرييالْها(  نؤؾٓـ)ظًتٓاّ( وبؤضَاو ؾًًجني و  ظؤضالّ تطّ ُٓؾطيكاو 

ُْٖسّ ُْضيتِ ُْؾاَِ تطّ وا ُٖبىَ بُ يُى  وُٖتا يُُْٖسَّ ْاونُّ يؤْاًْـ  و ٓىغرتايًا وبطاظيٌ
شِْ بطا طُوضَنُ زَبىو ُٓواِْ تط ؾطيو بىوٕ ، (Polyandrie ) ًَْهًإ ُٖبىَبَُٓايُ ش

َٓسايُنُف بُْاوّ بطا طُوضَنُ زَبىو, يُُْٖسَّ ؾىئَ زَبىَ ِٓ َُٖىويإ بؤيُ يُنؤتايسا بُْاوّ ,
زايهِ باْط زَنطا ,زَبَِ تًَبًِٓ بهُئ ُٓواُْ زؤخًَهِ ؾاظوقًَعَوٕ بىويُٓ ُْى طؿتِ , بؤيُ 

ِ نطزِْ بؤ قؤْاغًَو وغُضزًَََو ُٖيُّ نىؾٓسَ زَضزَنًَت ُٖضوَى يُ تىيَصيُٓوَناِْ تُعًُ
عُملاِْ (يُ ُٓزلًؼ وَؤضطإ وظاْاياِْ تط بًًُٓإ , ُٖضنُْسَ ُٓوُْضيتُ بُضبُضياُّْ -)َازّ

عُضَب يُغُض زَغتِ ًٓػالّ ثاى نطايُوَو تُْٗا ٖاوغُضّ ؾاضغتاِْ َايُوَ ,بُآلّ يُ غُضزََِ 
وّ وعُباغِ داضيَهِ تط ُٓو ُْضيتاُْ زظَيإ نطزَوَ يُ ضِيَِ خُيًؿُ ٓاضَظووباظَناُْوَ , َُُٓ

ُْضيتِ ؾُوَ ضَِؾُ يُ ضِيَِ َاظزَنًُناًْـ ٖاتبىَ نىضزغتإ ثًَـ ًٓػالّ زووباضَ نىوبىَ ًَْى ظؤض 
ثًَِ تريَو تايؿُّ ًٓػالَِ وبٓهًُٓيُنِ ٓايًٓؿِ ثَِ زضابىو ُٓو َايُّ يًَِ نؤزَبىُْوَ 

,زََئًَ تانُْس غايًو يَُُو بُض يُ ًَْى ُْٖسَّ تايؿُّ بهىنِ نىضزغتإ  118ايصف٠ٛ( داززَووتطا)

                                                 
 -17ص -ايصٚاز عٓد ايعسب-ايرتَات٢ٓٝ : د عبدايطالّ بسٔٚا١ْ 118
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ُٖبىَ بُآلّ داضَّ ًٖض تىيَصيُٓوَيُنِ ُٓنازميِ ُْبُزضؤّ خػتؤتُوَ ُْ ثؿت ضاغتًؿِ نطزؤتُوَ , 
ٗاِْ ًٓػالَِ بُآلّ داضيَهِ تط شٕ بُ شُْو بُبهىنِ َاضَ نطزٕ بُ خُغتِ طُضِايُوَ ًَْى د

يُغُضزَغتِ عُباغًُنإ بُ زواوَ ,يًَُْى نىضزيـ باوّ ُٖبىو تايُ نؤتايِ غُزَّ بًػتُّ يُ غُض 
 زَغتِ اليُُْ ًٓػالًَُناِْ نىضزغتإ بُ ُٓظَىوِْ نطزَ ُٓو ُْضيتُ نؤتايِ ثَِ ًَٖٓطا.

عُؾريَتًَهِ تط بُ يُو بىاضَزاُْضيتِ وا ُٖيُ ٖاوغُضّ ُٖض يُ ًَْىَ خؤ زَنطَّ ,يُ عُؾريَت بؤ 
زضوغت ْاظأْ,يإ يُ ٓايًَٓو بؤ ٓايًَٓهِ تط يُ َُٖىإ تىْس تط ُٓو ٓايٓاُّْ بىويتُ َريات وَى 

ُٖضنِ بُزَض 119ظَضزَؾتِ ويُٖىزّ ,يُ يُٖىزّ )بُتايبُتِ ُٓو تايؿُّ ثًًَإ زَووتطَّ ُٓغًِٓ(
ُ بُ ثًَِ ضِيَُٓايِ تُملؤز ضَِّ بًت يُ خؤيإ بُ َىؾطيو ودىيِ وٓىََُِ وٓاشٍَ ُٖشَاض زَنطَّ بؤي

(غُضظَْػتِ )ح غًًُإ( زَنا نىْهُ 6-11:1,يُ )غؿط املًىى األوٍ ْازَٕ ٖاوغُضيإ يُطٍُ بهطَّ 
شِْ يُ ًًَُتِ تط ًَٖٓاوَ ,زواّ بُزَؾِ ٓايُت قُزَغُّ ٖاوغُضّ يُطٍُ )ٓىََُِ( واتُ ًًَُتاِْ 

 1804يُؾطْػا بُ ياغاّ َُزَِْ غاىل ،120ًٍ() ...اهرّٙ أخطأٗا بصٗاجٍٔ ًّ األتط زَنا وزَىلَ
ُٖيىَؾايُوَ بُ ؾُضَاِْ ْاثًًؤٕ  )َُمجُعِ يُٖىزّ نؤبىُْو( وُٓو ُْضيتُ يُٖىزيُيإ بُ ثًَِ 
ياغا الزا ,تُْاُْت يُ َُظُٖبًَو بؤ َُظُٖبًَهِ تطيُيُى ٓايًٓـ ُْٖسَّ داض بُزّ زَنطَّ ,يًَُْىإ 

 خُ ُٖيُ ,يُ ًَْى ُْٖسَّ َُظُٖبِ ًٓػالًَـ ُٖيُ.ُٓضغُزونؼ وثطؤتػتإ وناتؤيًو ُٓو زؤ
يُطٍُ ٖاوغُضّسا زياضزَيُنِ زَطُُِْ ثًَهُواُّْ ٖاوغُضّ ُٖيُ ثًَِ زَووتطَّ )ضَِبُِْ( ,بُو 
ضِواْطُيُ ٖاوغُضّ زوًْايِ وٓاضَظووباظيُو ْاؾطيُٓ بؤيُ بُؾًَو ثًًَإ وايُ ٓائ ثُضوَضّ تُواو 

ناًُْوَ , زووضنُوتُٓوَ يُ ٓاؾطَت خىاثُضغتِ ظياتطَ,غُضؤنِ تُضنِ زوًْانطزُْ بَُُٖىو َاْا
ضوسِ ٓايُٓ زَغتهاضّ نطاوَنإ بؤيإ ُْبىو ٖاوغُضّ بهُٕ ,ُٖضوَٖا بؤ ُٓو ٓاؾطَتاُّْ يُ ثًَٓاو 
خىزا ُْظض نطاوٕ , ُٓو ُْضيتُ بؤ ٓايِٓ تطّ وَى ضؤش ثُضغتِ وبت ثُضغتًـ بىَ يُ تُواوّ 

وثريؤ وُٓؾطيكا و ٖٓس ,يُ ٓايِٓ بىظا زَئًَ )وَى َُغُيُّ ح  دًٗاًْـ بآلو بىَ يُ َهػًو
َُغًح( زايهِ بىظا بُ ضَِبُِْ بىظاّ بىَ بؤيُ وا ثريؤظَ , ,يُٓايِٓ يُٖىزّ )بُتايبُتِ تايؿُّ 
ٓػًِٓ(ظياتط يُ َُٖىإ ًَٖطف نطاوَتُ غُض ٖاوغُضّ وبُ ثطِؤغُيُنِ ْاَطؤظاُْو زووض يُ ٓائ يُ 

و يُ َُغًشًـ بُو ؾُضُْٖطُ ناضيطُض بىويُٓ وَى يُ ثُياَُنُّ بؤيؼ قُيُّ زضاوَ ,بُؾًَ

                                                 
 ٓاّ ثايتُختِ يؤْإ ُْٖاتىَ بُيهى يُ  يُنػاِْ ٖاتىَ .ُغًُٓغًِٓ يُ ٓ 119
 ..( .-18اٙٞ)–( 10كتاب املقدع )عصزا١   120



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 98 

بؤ)خُيهِ نىضاْت(زَىلَ ُٓطُض تطؽ يُ ظيٓا ُْبىايُ ُٓوا ثًَِ زَووتٔ ٖاوغُضّ َُنُٕ بُآلّ 
ُٖضنؤًَْو بًَت ٖاوغُضيُنُ يُ ٓاطط باؾرتَ ُٖض بؤيُف بًَىَشُْناًْـ ُٓطُض خؤتإ بؤ ضِاطريَّ باؾُ 

 وا بهُٕ . ُٓطًٓا ًَٓىَف
يُو غُضزََُ ٖاْساِْ ٖاوغُضّ بىويتُ بُؾًَو يُ ؾُضُْٖطِ َؤزيطٕ ,بُآلّ ًَٖؿتا ضِيَطُّ 

يُ بطِياضَِناِْ ُْتُوَ  ُٓوَّ نُ يُ قاظازلِ ٓاؾطَتُ وَى ثًَىيػت ًُْ, ُٖضنُْسَضِاغتُقًُٓ 
ٖاوغُضّ ؾُضعِ  يإ ضِيَهُوتُٓ ًَْىزَويُتًُناًْـ بُزّ زَنطَّ ٖاِْ يُنططتىَنإ و خىزّ ًَػام

نُّ زَزضَّ ,ظياتط زانؤنِ يُ َاؾِ ٓاؾطَت يُ ٓاظازّ ثُيىَْسّ ْاضَِوا زَنا , بُ ثًَهُواُّْ زضومشِ 
طُّ زضوغتِ ؾُضعِ ٖاوغُضّ ُٖبًَت بؤ بُضَو يَظاْػتِ )خؤثاضاغنت يُ ناضَغُضّ باؾرتَ( َازاّ ضِ

 ُٓو ناضَ تطغٓانُ ثاٍَ بسضئَ.
يُاليُٕ َُٖىو َُزضَغُنإ ُٖوَيِ بؤ زضا ُٖوَيسضاوَ بُزيًًَو يُدًاتِ يُنؤُْوَ تآًػتايُاليُنِ تط

ُٓو ؾًَىَ ٖاوغُضيًُ نُ بطيتًُ يُ َاضَنطزٕ و طىاغتُٓوَو َاضَيًاُْو ططيَبُغت و ... بسؤظضيَتُوَ, 
ظؤض  َُغًشٌ يُٖىزّ و, يُ ؾًىعًُتسا ُٖوَيسضا غُضبُغتِ دٓػِ بُضَآل بهطيَت وَى بُزيًًَو و يُ

باؽ يُ ٖاوغُضيُتِ دًادًاّ وَى: ُٖضوَٖايـ ضَبًُُْت و ظؤض ؾًَىَّ تط تاقِ نطايُوَ,تطٓايِٓ 
-(,)ٖاوغُضّ تًَهٍَُ Endogamy-( ,)ٖاوغُضّ ْاوَنExogamyِ–)ٖاوغُضّ زَضَنِ 
Mixelmeriag  ِيُى بؤ يُى–(  ,)ٖاوغُضّ ٓاغاي-Monogamy  ِْؾطَ ش(, )-

Polygamy ) ّؾطَ ًََطز( ,-Polyandry ..) يُزواّ ؾهػتِ َُٖىو ُٓواُْ طُضِاُْوَ غُض
زانؤنِ يُ ,تًايسابُيطُْاَُ ًَْىزَويُتِ وزَغتىضَنإ وخطايُ ًَْىؾًَىَّ ًَٓػتاّ ٖاوغُضّ 

ثًَو ًَٖٓاِْ خًَعإ نطايُوَ , ُٖضنُْسَ بُؾِ ُٖضَظؤضّ ُٓو ؾًَىَيُّ ًَٓػتاّ ٖاوغُضّ وٖاوغُضّ 
وَ بؤ الزاِْ نؤٍََُ يُغُض غهُّ خؤّ, يُ ثًَؿاْسا يُغُض عُياضّ خؤّ ًُْ, ٖؤيُنُف زَطُضِيَتُ

ظؤض دؤضَ ٖاوغُضيُتِ ُٖبىَو ًَٓػتاف ُٖض َاوَ, وَى ؾريبايِ, شٕ بُشُْ, ؾُوَضَِؾُ, 
, بُثًَهىوٕ,... ًٓٓذا يُغُض بٓهًُّٓ ثايُّ نؤَُآليُتِ يُضيَهُّ تكىغِ ٓايًِٓ و 121طؤَيهطزٕ

نُ ؾُوّ يُنُّ الّ طُوضَّ نؤََُيُنُ بًَت, يإ الّ ضَِوؾتِ غُيطغُيط, يُظؤض ؾىيَٓسا وا باوبىوَ 
غُضَى عُؾريَت يإ ؾايُنُ بًَت يُواُْف يُ نىضزغتإ يُ ثًَـ ٖاتِٓ ٓايِٓ ًٓػالّ ُٓو ُْضيتُ 

                                                 
يُطٍُ نهًَو نُؽ ثًَهُوَ ٖاّ وؾؤّ دٓػًإ  10يُ ًَْى عُضَب ويًَُْى ٖٓسيـ دؤضيَهِ باو يُ ٖاوغُضّ ُٖبىَ ,ْعيهُّ  121

 بؤ ُٓو زَبىو . شُْنُ زَنطز يُ َاىل باونِ َٓسايُنُ يُناًَإ بىايُ )بُ ثًَهىوٕ(
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بُضَبُضَ بُ ٖؤّ ُٖضزوو َُظُٖبِ َاِْ وَُظزَنِ بآلوزَبىويُوَ, داضيـ وابىوَ الّ ثًاويَهِ 
 غُيط. ٓايًِٓ بىوَ, ًٓرت ظؤض ُْضيتِ غُيط

يُْاو ُْٖسَّ ٓايًًٓـ يُواُْ َُغًشًُت و يُٖىزيـ َُغُيُّ ٖاوغُضّ و ظاوظَّ بُ ُْٖطاويَهِ 
ْاثانِ يُقَُيُّ زَزَٕ, بؤيُ ثًَؿُوا ٓايًًُٓناًْإ )ضاًٖبُنإ( ُْ شٕ زًََٖٓٔ و ُْ ًََطزيـ زَنُٕ, 

َاَؤغتا ثرتؤؽ ٖاتىَ  طىايُ ضوح ثانُو دُغتُف ثًػُ..! يُ ثُياًََهِطىايُ بُثانِ مبًَُٓٓوَ, 
 )ضَبٌُْ بؤ خىايُو ٖاوغُضيُتًـ بؤ زوًْايُ(.

َُبُغت يُ ٖاوغُضّ )َُٖيىيَػتِ ؾًىعًُتًـ بُضاَبُض ٖاوغُضّ زيػإ غُيبًُ, َاضنؼ زَيًَت: 
,ُٓزلًؼ زََيًَت: )ٖاوغُضّ  122ًََُٖٗٓإ زَبًَت (ضطاظّ بَُبطدىاظياُْ بُضَُُٖو ٓاؾطَتُنُف ٓا

نىضزغتإ طىايُ زانؤنِ يَُاؾِ غُض ٓاؾطَتاْسا(,بُؾًَو يُواُّْ ثًاواُْ بُتًُْا بؤ ظاَيبىوِْ 
 إغتكاب( .-ٓاؾطَت زَنُٕ زَئًَ ظؤضبُّ ُٓو دؤضَ ٖاوغُضيُتُ بطيتًُ يُ )ثطِزإ 

ٓطيَت, يُؾىيَِٓ يُٓايِٓ ضَِغُْساويُ ًٓػالًَؿسا َُٖىو ُٓو ُْضيت و ضاوبؤنىْاُْ تًَو و ثًَو زَؾهًَ
َظاَُْسّ ثُيىَْسيًُنِ َطؤظاُّْ واقًعِ زازَضِيَصآ نُ غًػتَُِ َاضَنطزُْو ضِ ُٓو ثُيىَْسياُْ

ُْى ُٖض ٓاؾطَتُنُ ثًًَُوَ بُْس ,( ع٘ابط ٗزٗابطُٖضزووال يُغُض بٓهًُّٓ نؤََُيًَو زيػجًني )
بًَت بَُيهى ثًاوَنُف, ُٓو بٓهًٓاُْف ْابًَت تًُْا دٓػِ بًَت وَى ؾطؤيس و وغرتَاضى و ُْٖسيَهِ 

نُ زََئًَ ٖاوغُضّ تُْٗا بطيتًُ يُ )يُنططتِٓ دٓػِ ًَْىإ نىضِ و نض( وَى واباوَ ًَٓػتاف.. تط 
ُٓو ثًَٓاغُ غُضزيَطّ ضِاّ ظؤضبُّ عُملاًُْتِ ْاونُنُؾِ ططتؤتُوَ,ُٖض بُمنىُّْ)املىغىعُ عًِ 

 123واملطأَ( اإلدتُاع(وا ثًَٓاغِ ٖاوغُضّ زَناو زََيَِ: )ايعواز ٖى عالقُ دٓػًُ تكع بني ايطدٌ
,ُْخًَط بَُيهى زَبًَت بٓهًُٓنإ بُ ثًُّ يُنُّ ٓايسيؤيؤدِ بًَت ًٓٓذا بٓهًُٓناِْ تط, وَى 
نؤَُآليُتِ, خؤؾُويػتِ, خعَايُتِ, ؾاضغتاِْ و يُواُْف بٓهًُّٓ دٓػِ, ًٓسّ ؾُضيعُتِ 

باغِ ُْٖسَّ  يُ ثًَـ ًٓػالّ بُ ثًَهُواُْوَ ٖاوغُضيُتِ غُثاْسوَو بُ بُؾًَو يُباوَضِّ زاْاوَ,
زؤخِ يُ ٓايُٓ غُضَنًُناِْ تطّ وَى َُغًشِ ويُٖىزميإ نطز غُباضَت بُ ٖاوغُضّ بُآلّ 

زضاوَو َُضدًؿِ بؤ زاْطاوَ بُطؿتِ ًٌَٖ بؤٖاوغُضّ نًَؿطاوَ,يُ تُوضات وًٓٓذًٌ ٖاِْ ٖاوغُضّ 
ًالِٖ بُ غًػتَُِ ٓ (4: 13)عرباًْني ( :91)تهىئ( 28-4و 2( و)داَع28ُ-2و 1يُ تهىئ)

                                                 
 ايعالق١ بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ . -نازٍ َازنظ 122
123
 222م–املىغىعُ عًِ اإلدتُاع  
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وٖاوبُؾِ شيإ وٖاضيهاضّ ثُغٓس وٖؤّ َاُْوَّ وَنُووَغـ نطاوَ , يُ ٓايِٓ َُغًشًـ يُ 
( باؽ يُ َُضز 13ىؽػنىض1ْ) (17-14: 6ىؽػنىض2ْ) (4-1: 7نىضْجىؽ1)ْاَُناِْ 

طْط يُو يًَطَوَ ثطغًَهِ طوثًَىيػتِ ٖاوغُضّ زَنا, ثًَهُوَ بُ ثطؤغُيُنِ ناضَْىغػاظّ زَظأْ,  
بُ ثًَِ ُٓو ضِواْطُ يًَو دًاواظاُْ يُ باضَّ ثطغِ باوى بؤ َاضَيِ , ُٓطُض  َغُض زَنطَّبُؾُ ناض

ٖاوغُضّ تُْٗا َاْاّ )يُنططتِٓ دٓػِ(بًَت و بُؽ ُٓوا ضِاغتُ يُ َاضَيًسا ثًَىيػت بُ ؾاًَٖس 
ؤَُآليُتِ وضَِظاَُْسّ )وىل اَط(ًُْو َاْاؾِ ًُْ ,بُآلّ ُٓطُض ٖاوغُضّ قىوَيرت بًَت يُوَو َاْاّ ن

وشياضّ وغًاغِ و ؾهطّ وَطؤيِ تًَسا بًَت, ُٓوا ثطِؤغُيُنِ ططْط وناضَْىغػاظَ ثًَىيػت بُ 
,نَِ ُٖيُ يُ )وىل َُٓط( زيػؤظ تط بؤ ضِاويَص وثطؽ ثٌَ  *ضِاويَصو ؾاًَٖسّ وْىغني وططيَبُغت ُٖيُ

َت بؤ ثًاويـ ,بُآلّ ,ُٓوَُْى بؤ ٓاؾط*وَى يُ ٓايِٓ ًٓػالّ وَُغًشِ زانؤنِ يُغُض زَنا نطزٕ 
بؤ ثًاوَنُ بُو ثًُيُّ ٓاؾطَت ًُْ نىْهُ يُ ناتِ غُضُْنُوتِٓ ٖاوغُضّ وتُآلم ٓاؾطَتُنُ ظياِْ 
قىضِغِ بُضزَنُوَّ يُ نهُوَ بُ )بًَىَشٕ( ْاوزَبطَّ, ُْٖسَّ ُْضيتِ غُيبِ نُ داض وايُ ظومل يُ 

ْػتًُّ ضِاويَص وثطؽ و ضِاو َاضَيِ و ٓاؾطَت زَنطَّ بُو ٖؤيُوَ  ْابَِ وات يًَبها يُو ثطؤغُ ظا
 ثًَىيػتًُناِْ تط زووض نُويُوَ.

ضيَطاّ َُٖيبصاضزًْـ بؤ ٖاوغُضيُتِ غُضبُغت نطزوَو بؤ ُٖضزووى, ًَٓػتا وَى داضِزإ ُٖض   
َُٖىو ظاْايإ ٖاتىُْتُ غُض َُٖإ ضِاّ ًٓػالّ بؤ ُٓو َُغُيُيُ, وانانُ ُٖض ُٓو زَقُّ بُْسّ 

ُضزوِْ َاؾِ َطؤظ تؤَاض بهُئ نُ تًايا ٖاتىَ )ثًاو و ٓاؾطَتِ ثًَطُيؿتىو و ( يُداضِّ ط16)
َاؾِ ٖاوغُضيُتِ و زاَُظضاْسِْ خًَعاًْإ ُٖيُ. َاضَبطِئ بُتًُْا قايٌ بىوٕ و غُضبُغتِ تُواوّ 

 ٓاؾطَت و ثًاوَنُ زَنطيَت(.
كـ ايسئ( وَغـ نطاوَ بُ يُثًَؿسا خىزّ ثطؤغُّ ٖاوغُضّ بُ)ْ ثابُْسّ بُ ًٓػالّ ُٖبًَت ُٓطُض

 ثًَهُواُّْ نَُهِ ضَِبُِْ يُ ٓايٓسا يإ َاْاّ تُضنِ زًْا نطزٕ ُٖضوَى يُ غؤؾِ طُضايِ, ًٓٓذا
                                                 

*
  غٝؽ ظ ٚاػرت سصاْو بعني غاب اػرت شٚدتو بعني :ُٓضَُٕ زََئًَ 

نىضَِنُ نًََُو طُوضَ تط -2ُٖضزووال َُغًشِ بٔ -1َُضدُناِْ ٖاوغُضّ بطيتًُ يُ : يُ ٓايِٓ َػًشًـ يُ نىاضنًَىَّ  *
  ضَظاَُْسّ زايو وباوى.-4 تؤبعّ ُْبَِ-3بًَت يُنهُنُ 
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ْابًَت )ض ٓاؾطَت ض ثًاو( يُنرت َُٖيبصيَطٕ يُغُض بٓهًُٓناِْ: زَوَيَُُْسّ, ثايُّ نؤَُآليُتِ, 
 سب ٖاتىَ: (13نىضْجىؽ1)ًٓٓذًٌَو يُ )يُ ٓايِٓ َُغًشًـ ًًَِٖ بؤ نًَؿاو ضَنَُيُى, دىاِْ..

 واباؾُ ُٓو ؾُضَىزاُْ بؤ ُٓوَ يًَطَ تؤَاض بهُئ:( , ايؿٗىَ ال يبِٓ بًتًا غًًًُا
 ألً٘اهلّ فعطٟ أً٘اهلّ اْ تطغني.ال تصٗج٘ا اهِطا١  -1
 ...ًّ تصٗج اًسأٝ حلطبٔا مل ٙصدٖ اهلل اال شٙادٝ -2

 ... ًّ تصٗج اًسأٝ هعصٓا مل ٙصدٖ اهلل إال ذال -3

نُنِ ،    تِلح املسأٝ ألزبع : ملاهلا ٗحلطبٔا ٗمجاهلا ٗهدِٙٔا ، فاظفس برات اهدّٙ تسبت ٙدان  -4
يُ بُؾًَهِ ظؤضّ ؾكِٗ ًٓػالَِ ؾتىاّ ثًَهُواُّْ ُٓو ؾُضَىزاُْ بُزّ زَنطَّ ,يُنَِ 
يُواُْ ؾتىاّ ًُٓاّ ؾاؾًعِ )نُ نىضزيـ يُغُض َُظُٖبٌ ُٓو ظاْايُٕ( يُ بابِ)نؿآُ( 

ًَساِْ شِْ عُضَب بُ عُدُّ  زَنا, يُ ُْٖسيَهًإ زَبًٓطَّ ُٓو شْاُْ تُالقًإ قُزَغُّ ث
ثَِ زاوٕ نُزضاوُْ عُدَُِ وَى ُٓوَّ خىاضَوَ نؤٕ شًَْهِ عُضَبًإ بُ)بٔ غريئ(ّ 

سَٖدثََٓا ضَعٔٝد بٔ أضد ، سَٖدثََٓا ضُس٠ عٔ ابٔ غٛذب َقاٍ: تصٚز بٔ ضرئٜ ) نىضز تُالم زاوَ
ملٛايٞ ملا ٜدػًِٗ َٔ ايطيب. َقاٍ: فرٖب بٔ عٕٛ ٜتػب٘ ب٘ فًِ حيٌُ ي٘ ايعسب عسب١ٝ ٚنسٙ ا

ذيو ، فسفعٛٙ إىل بالٍ بٔ أبٞ بسد٠ بٔ أبٞ َٛض٢ األغعسٟ فطسب٘ ٚفسم بُٝٓٗا ، قاٍ ي٘: 
طًكٗا. َقاٍ: ٖٞ طايل. َقاٍ: ثالّثا َقاٍ: ٚاسد٠ تبتٗا. َقاٍ: أقٍٛ ي٘ ثالّثا ٖٚٛ ٜبتٗا. ٚقاٍ 

 ,124(َقاٍ: ٖٞ طايل ثالّثا. َقاٍ: ٚاسد٠. َقاٍ: أقٍٛ ي٘ ثالّثا ٖٚٛ ٜفتٝين بطالقٗا ي٘: طًكٗا.
و تةُٔا ( سِةتلشاوةتةوةوسظب وعض هةكاتيَلا هة فةسًودةو هةدةقى قوسئاُيؽ )ُظب

، ئةوة كةضى ئةو ئيٌاًاُة كشدووياُةتةوة ًةسز ،هة ٓاوطةسى  ئايِى هيَبزيَشدساوة
تةوساتى دةطتلاسى ُةسيتى خيَوةكى وهة بِةضةدا هة  فشِى بة ئيظالًةوة ُية بةهلو

ًيوةتاُى بيَطاُةى  كة ٓاوطةسى هةطةي طةسصةُؼتى )ح طويٌاْ( دةكاكة كشاو ٓاتوة
وةن)ًةواُى وعةًؤُى وئةدؤًى وطيذؤُى وسةطيةكاْ( دواى بةدةقى ئايةت 

 ُةن ئافشةتى يةٓودى ٓاوطةسى هةطةي بيَطاُة بلابةهلو ثياويؼى قةدةغةى دةكا
تةًةْ ى فقٔذا دةبوابى هةبابى)كفائة(  ،125..اهرّٙ اخطأٗا بصٗاجٍٔ ًّ األًٍ()

 ًيةكاُى سِةطةصو خويَّ وُةتةوةوٓةُذىَ دؤخى تش دياسى بلشابواية ُةن دياواصية ُةفا
                                                 

 .63ظ 2ج احملقق: د أكسَ عٚا١ اهُعٌَسٜ، أب٘ ُُٙ٘ضف ٙعق٘ب بّ ُضفٚاْ اهفطٜ٘ - املعسفٞ ٗاهتازٙخ 124
 .. (-18( ٓٞزٗٝٓا )عصزا١اٙٞ 6-11:1ضفس املو٘ن )–كتاب املقدع  125
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لى صؤس تةُذسوطتة و دياسى بلشاباية ،ٓاوطةسى هةُيَواْ سِةطةصى دياديا كاسيَ
ئةو طةسدةَ بؤ ًاسةيى ئةو ًةسدةى طةسوو ئةطويَلى ئايِية ، ًةسدى منوُةية 

يُغُض ُةبوة ،ًةسدى ئوَ طويٍ عةسةبايةتى ُةبوو بةهلو )كىَ ببيَتة ًوطوملاْ( ، 
َاضَيِ )اّ غًًِ بٓت ًَشإ(ّ بُ باؾرتئ َاضَيِ  ثًَػَُبُض)ز ر( ُٓو بٓهًُٓ بًَُٖعَ

( ُت ًٔسٓا إضالَفٌا مسعت بأًسأٝ قط كاُت أكسَ ًٔسا ًّ اَ ضوٍٚ كازاْاو زََيًَت: )
ُغتؤتُوَ بزياضَ )اّ غًًِ( َاضَيًُنُّ خؤّ بُدىاِْ و زَوَيَُُْسّ و ضَنَُيُى و.. ُْ

بَُيهى بُ َُضدًَهِ ٓايسيؤيؤدِ بُغتؤتُوَ, زَبًَت ُٓوَّ زَخيىاظيَت بريوباوَضَِنُّ 
بطؤضَِّ يُ بَِ ٓايًِٓ بؤ ًٓػالَُوَ, ٓاواف ضويساو ُٓو ؾُضَىزَّ نُ يُغُضوو ٖاتىَ 

 ًَػتاف ظؤض ٓاؾطَتِ وا ثُيسا زَبًَت بُضَو ظيازبىوُْ.ٓ
ُٖض يُغُض َُٖإ تطاظ ُٓمساّ نهِ ُٓبىبُنطّ زَوَيَُُْستطئ نُؽ ًََطزّ بُ )ظوبُيط(ّ 
ُٖشاضتطئ نُؽ نطز. ُٓطُض بُو ؾًَىَيُ ُْبًَت َُٖىوّ  عاًَِ نُوغاُْوَو َُٖيدَُيُتاْسِْ 

بُ ُٖظاضإ  ًَىَ زَغتًٓؿإ نطزُْ بطدىاظياُْا ظؤضباوَ, ُٓو ؾبُتايبُتِ بؤ ٓاؾطَت وَى ًَٓػت ,تًَسايُ
زَبًَتُ غُضناوَّ طريوططؾتُناِْ نىضِ و نض يًَِ ظَضَضَُْسٕ, يُو ؾًَىَ ٖاوغُضيُ بطدىاظياُْيُ 

ٖؤيُنًؿُ بؤ ثُيىَْسّ دٓػِ ْاضَِوا, ُٓوَيُ غُضناوَنُّ ُْى وَى ُٓزلًؼ و َؤضطإ و  خًَعإ,
ى َاضططيت َني, زؤثؤَريّ, ؾىاضتع... واّ بؤ زَنٔ نُ ُٓو زَضزَ يُ ُْٖسيَو ظاْاّ تطّ وَ

َؤضطإ ْاوّ ْاوَ )ًٖتايطيُ( و ُٓزلًػًـ بؤّ يًَو زَزاتُوَو زََيًَت )ًٖتايطيُ(  ,غًػتَُِ خًَعاُْ
(, غُضْر بسَ ُٓزلًؼ ُٖض يُوباضَيُوَ زََيًَت: )...ُٓو ثُيىَْسيُ ٓاؾهطايُ بغا١ املطوقزَضواظَّ )

 زؤظَبُآلّ ضاغتِ ُٓو ,بىْسايُ بُ َُٖىو ؾًَىَناًُْوَ, نُ بُضَو بًَٓاَىغًًُنِ بًَتاّ زَضِوات(يُظياز
)ًَهًُتِ تايبُتِ( زَضزَنُ يُ )غًػتَُُنُ( ًُْو ُٓو الُْ ُٓزلاَُناِْ يُ  ثطغِواًُْو وَى 

 عُياض الزاُْنُيُ.
(يُ واتُ خاوَِْ بريوباوَضِيَهِ املسأٝ اهضاحلٞيًُٓػالَسا َُضدِ يُنُّ و نؤتايِ بؤ ٖاوغُضيُتِ )

ُٖشاضَ, زؤَُ, َُٓطيهًُ, ْاؾرييُٓ,. ُٓواُْ  :ُٖبًَت )نهُنُ و نىضَِنُ( دا ُٓوَ زازطُضو ُٖقِ
َُٖىوّ ؾًَىَّ دُوُٖضَنُّ )قاحلًُنُّ(... زياضَ ًَٓػتا َُٖىو ظاْاياًْـ ٖاتُٓ غُض ُٓو باوَضَِ 

زََيًَت يُطٍَُ ٓاؾطَتِ)غاحل( غُضنُوتىوتطئ  يُ َُٖىيإ بُٓاؾهطاتط )تؤيػتؤّ( وَى ٓاَؤشناضّ
ُٓوَيُ  ًٓػجاًْـ زََئًَ  بُختُوَض تطئ شيإ ُٓوَيُ ٖاوغُضيَهِ بُ َُُٓنت ُٖبًَت,شياُْ,
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ّ ضيَطُ ُٓوَيُٖاوغُضيُتِ زازثُضوَضاُْ زَبا يًَطَزا ُٓو زَضزَ ُٖبًَت )ًٖتايطيُ( يًَطَ نِ زَنات؟ 
؟ بًَذطُ ُٓوَ ض دؤضَ نؤََُيطايُنِ ىلَ زَضزَنًَت ؟طُّ شياُْ)سُبِ َُْع(ّ )ضاغٌ( ضيَنُّ شيإ,
 َُٖىوّ طريوططؾت و نُوغاُْوَوَو بًَٔىًََسّ شياُْ.يُوَ 

 
 
 
 

 ٓاؾطَت يإ ثًاو-ناًَإ غُضؤى خًَعاُْ؟ 
يَو نُوتًَٓهِ نؤَُاليُتِ ًُْ و ضِوَى َُغُيُّ خًَعإ غًػتَُِ بىوِْ غُضنطزَو بٓهُ بُ بطياضِ

يَهُ يُ ؾُضُْٖطِ طُضزووِْ , دا ُْى ُٖضزَبَِ و ْابَِ بُيهى ثًَىيػتًُنِ شياُْ بؤ ُٖض ,بُيهى بُْس
غُضنطزَ ُٖبًَت, ياغا ثاضيَع ُٖبًَت ضِيَُٓايًسَض و وَضططيـ ُٖبًَت...,  :نؤَُيُ خُيهًَو زَبًَت

ٕ( ظياتط ُٓوَ يُطٍُ ثًَـ نُوتِٓ ؾاضغتاًُْت و ٓايؤظ بىوِْ شيإ و ؾطاوإ بىوِْ )نُايًُتِ شيا
ثًَىيػت زَبًَت , ثًَهُواُّْ َسضغُّ نالغًهِ َاضنػًعّ و ُْٖسّ ؾُيًُغىؾاِْ تط نُثًًَإ وابىو 

ُٓايًسَض ْانات , ظياتط يُوَ ًٓػتا ظاْاياِْ نؤَُاليُتِ و يَيُ ؾًىعًُت ثًىيػت بُ غُضنطزَو ضِ
و بُضِيَىَبطزٕ و  ُْٓػطؤبؤيىدِ و غًاغًُنإ بىوِْ زَويُت و غُضؤى و ًًًَُت و خعَُت نطزٕ

ثػجؤضّ و زابُف بىوِْ ُٓضى ... ثًُ بُ ثًُ بَُاْاّ غًػتَُِ نؤٍَُ زَظأْ , يُواُْف خُغترت 
يس تؤيين( زَيًَت ُٖضوَى يُؾِ ٓازًََعاز ًَؿو يَِّ ؾُضَاْسَضَ و قاض و زَغت وُٓواِْ تط ؤ)ُٓضْ

سووتطَ ,يُنًَهًإ  ططْط تطَ ؾُضَإ وَضططٕ , ناضّ ُٖغت دًايُ يُطٍُ ناضّ ثُْهطياؽ , زٍَ َاْ
بُو ؾًَىَ , خًَعاًْـ بُؾًَهِ ُٓو نؤَُيُيُ يإ وَى زَئًَ   يُوَّ تط.. يُنؤَُيًؿسا

ًٓـ –يًَجطغطاوّ َاٍ  –تؤنُيُنُ  بَُُٖإ ؾًَىَ ُٓو زابُف بىوُّْ زَويَت, غُضَى خًعإ زَوَيُ
ًض ؾُتطَيُنِ ًَصوويٌ خُيهاًَْو نُض و يًَجطغطاووؾُضَإ وَضططو... ٖتس ,ُٓوَ بُيطُ ُْويػتُ ٖ

اياُّْ بُْاوّ نؤٍَُ بَِ خًَعإ وبَِ زابُف بىوِْ ُٓضى و بَِ َطنعيُت ُْبىوَ و ْابًَت , ُٓو ضِ
غُباضَت بُ زايو غاالضّ ُٓو قؤْاغاُْ يُثًؿسا تؤَاضَإ نطز بُغُضزلًَهِ نُّ بؤَإ زَضزَنًَت 

تُغهايٌ ًََؿهِ خؤّ ُٖيكىالوَ, نُواتُ ًٓػتا نُ َُٖىوّ بَِ بٓهًُٕٓ و يُطٍُ يُى ْانؤنٔ و يُ
ُٓوَّ دًَِ غُضزلُ  يُبُضاَبُض ُٓطُضَناِْ خًَعإ زَضنىوئ ,زَبًَت بُضثطؽ و بُضِيَىَبُضّ ُٖبًَت,
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ظؤضبُّ ُٓواُّْ زانؤنِ يُ َاؾِ ٓاؾطَت زَنُٕ سُم وْاسُم وا تًَهٍَُ زَنُٕ َاؾُنُف بعض زَبَِ 
زش بُ تُبايِ خًَعاُْ يُ نىاضنًَىَّ َُضنُظيُت ,ُٓوَف بُ ضِووِْ  ,ظؤضبُّ زضومشِ ٓاؾطَتاِْ ًٓػتا

نؤْططَّ غًساو بُزّ زَنطَّ ,يُو َازاُْ بُ بَِ زياضّ 16و1315و11و 9و 5و 1يُ َازَناِْ 
نطزِْ زؤخًَهِ زياضّ نطاو نُ ٓاخؤ بُ ؾُضَِ ناًَإ غُضؤى خًَعاُْ,يُ ظؤضبُّ باْطًَؿُناِْ 

َنطَّ زَيُوَّ ُٓو تُبايًُّ ًَْى خًَعإ تًَو بسا,ٖاِْ تًَو زاِْ ٓاضاَِ َاؾِ ٓاؾطَت وا ُٖغت ثَِ ز
 زَزا وٖاِْ ياخًبىوٕ زَزا ,زواٍ خؤؾِ يُ بُضثطغًاضيَيت و غُضَزلاَُناِْ الزَزا .

ٖاتًُٓ غُض غَِ زؤر يإ ثًاوَنُ بُضثطغِ يُنَُُ يإ ٓاؾطَتُنُ يإ ثُزلا بُ ثُزلا يُ ثًَؿىتط
, نُواتُ ثطغًاضَنُّ ىَبُضَإ نطززووبُضِيَ ٓاغتَُِ بىوِْ ٕ, يُثًؿرت باغِ زابُؾِ زَغُآلت زَنُ

ثًَؿىو تُغو بىويُوَ بؤ ُٓو ثطغًاضَ نُ ُٓيكُّ نًؿُنُيُ: ٓايا ناًَإ زَبًَت غُضَى خًَعإ بٔ 
ٓاؾطَتُنُ يإ ثًاوَنُ ؟ زياضَ زووباضَ زَبًَت وَالَُنُّ يُغطوؾتُوَ زَغت ثِ بهُئ, واتُ ًٖض 

يُ ُٓطُضَناِْ  ُقًُى ْايُيًُٓوَ بَِ يًهؤيًُٓٓوَ, َُٖىو ضوؾُْبرييَو غُضبُغتُ يًَطََىتً
 بَِ زووزىل زَيًَني زَبًَت ثًاوَنُ غُضَى خًعإ بًت ,يُبُض ُٓو ٖؤياُْف : بهؤيًتُوَ,

 .ٖؤيُ واقًعُنُّ : غُضتاغُضّ نؤٍَُ غُضَى خًعإ ثًاوٕ  -1 
زلابايُ يُُْٖسَّ ؾىئَ ٓاؾطَت غُضَى خًعإ زَبىو , ُٓطُض ٖؤيُ ًَصوويًُنُّ : واتُ ُٓطُض بطى -2

 بُزَطًُُْـ ُٖبىوبَِ ُٓوايُ نىاضنًَىَّ زاًْؿتىاِْ ظؤض زوانُوتىّ بَِ ؾاضغتاْني .
زياضَ وَى ٓاؾهطايُ بُٖؤّ نؤَُيًَو ناضطُضّ  -ٖؤيُ ؾًعيهِ و َاغىيهُيًُنإ : – 3 

ُضططّ ظياتط يُٓاؾطَت , ُٓو ضؤيُ واّ ؾُضظ ؾػًىيىدِ و ٖؤضَؤِْ )ُْى نؤَُاليُتِ ( ثًاو ب
,ُٓو ؾانتُضَف ُٖض بُناض زَبَِ يُ نطزووَ  غُْطُضّ يُنُّ وًٓؿِ زَضَوَ بُبُض ثًاو بهُويت 
 نؤَُيطُيُنِ زوانُوتىّ ضِاونُض تا نؤَُيطُّ ُٓيُنرتؤًْساض.

ُوَ بؤ تايبُمتُْسّ بٓاغُنُّ زَطُضِيَت,نؤَُآليُتِ وؾاضغتاِْ تطّ بًَُٖع ُٖٕ و ٖؤّ نؤَُيًَ -4 
, نُواّ يُٓاؾطَت نطزووَ  *ؾػًىيىدِ ٓاؾطَت وظيَسَ بايًُنِ يُ ْطخِ ثًاو  ظياتط زضوغت نطزوَ
 بُغُالَُت تطو دًًَُنِ ًَُٖٔ تطّ بسضيَتِ بُ ثًَِ تىاْا ويًَىَؾايٌ . 

ًَو ٖؤيُ ؾًػىيىدًُنإ: ٓاؾطَت بُٖؤّ زوطًاِْ و بَِ ْىيَصّ  وتىاْاّ َاغىيهُيِ ونؤَُي -5
ٖؤناضّ تطّ ثُيىَْسّ ٓىضطاًْهِ بُ ظاو وظَّ وثاضاغتِٓ ثُضزَّ نهًَِٓ ..وَى نؤَُيُ ؾانتُضيَهِ 

                                                 
 يُنَِ يُو ْطر وظيَسَ بايًاُّْ بطيتًُ يُ )ثُضزَّ نهًَِٓ( . *
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بُزَض يُ بطِياضِ ويػت و ٓاضَظوو ؾُضظّ نطزووَ نُ ًٓؿِ ْاوَاٍ بُض ٓاؾطَت بهُويَت , ثُياَِ 
 ٓاؾطَت زايهايُتِ بًَت.

يٓسَنًُ ,يُ ًَْى َُميىٕ تىيَصيُٓوَ نطا بؤ يُ ضِاغتًسا بىوِْ ثًاو بُ غُضؤى خًَعإ ضِيَػايُنِ ظ
زؤظيُٓوَّ ٖؤناضّ بىوٕ بُ غُضزَغتُ , زَضنُوت ُٓو َُميىْاُّْ زَطُُْ ُٓو ثًُيُ )ضيعؤؽ( 

ُٓواِْ تط ُٓو ضِيَصَ ,ٔ ياضيسَزَضياُْ بُ ْاوّ )تُغتؤغتريؤٕ(ٖؤضَؤًَْهِ تايبُتِ يُ ْاو خىيَ
 . 126ٖؤضَؤُْيإ ًُْ

َمتإ بُ ثًاو زاو دًَِ ُٖضزووالَإ طؤضِيُوَ زَبًٓني بُ غُزإ َىظاعُؾاتِ ُٓطُض ُٓوؾىيَُّٓ ٓاؾط-6
نُ  ,ٓابىضّ وغًاغِ وؾاضغتاِْ ىلَ غُضُٖيسَزاودُغتُيِ وؾًعيهِ وؾًػًؤيؤدِ ونؤَُآليُتِ 

ُٓضى وتايبُمتُْسّ بؤ زياضّ  13شيإ وطُؾُف ضِازَوَغتَِ,ثػجؤضاِْ بىاضّ )غُضنسَوبُضِيَىَبُض(
 . 127نطاوَ

ىايُ َؤضطإ وٖهػًِ وَاضنؼ و ُٓزلًؼ و ظاْاناِْ تط وُْٖسَّ ْىوغُضّ نىضزيـ بُضثطغًاضَتِ زَب
ْاوَاٍ بؤ ٓاؾطَت بُغُضَتايٌ نُوتِٓ َاؾِ ٓاؾطَت ُٖشَاض ُْنطزبايُ ,ُٓطُض وابَِ ُٓوا بَِ ناضَ 

يُ ناضَّ  بُخت ضَِؾِ نُوتًَٓهِ غطوؾتِ بُزَضناضَوزَبىو وُٖضطًع ٓاؾطَت َاؾِ ُْزَبىو , زَبتُ 
بُؾُضّ, نىْهُ ُٓو زابُؾًُ يُزَغت نؤٍَُ ًُْ بٓهًُّٓ غطوؾتِ  وؾػًىيىدِ خؤّ ُٖيُ 

  زووضَ يُ زَغتهاضّ بُؾُضَ,واتُ غتاْسَضَ,زابُف بىوًَْهِ غطوؾتِ زازثُضوَضيُ
, نىْهُ ُٖضزاب و ُْضيت و ثطؤغُيُنِ نؤَُاليُتِ ضَِط وضِيؿُّ يُزَضَوَّ ثطؤغُ 

بُزَضَ يُبطِياضَ نُوتُناِْ نؤٍَُ,بُزَضَ يُ بطِياضِّ ظامل  َازآُّوا زازثُضوَضيُ,نؤَُاليُتًُنإ بىو 
 بُغُض َُظيىّ   .

,ُٓوَ بُ دؤضّ تط ضَِْط زَزاتُوَ,بُ (ايسداٍ قٛإَٛ ع٢ً ايٓطا٤نُواتُ وَى واقعًَو زَضنُوت ) 
غاىل 60اؾطَت يُ منىُْ يُ بطيتاًْا ُٖضنُْسَ ناضَناًْؿًإ َاغىيهُيـ ُْبًَت ُٖضبُ ؾُضَِ ٓ

بؤيُ ؾطيعُتِ ًٓػالًَـ  غاىل دانذاّ ناضّ تطّ َاغىيهُيِ ,65خاُْْؿني زَنطَّ وثًاويـ يُ 
,َاْاّ (, بُالّ َاْاّ دًاواظّ َطؤظايُتِ ًُْ(228-ويًطداٍ عًًٗٔ زضدُ ايبكطَواّ بؤ ًٖٓاوَ )

زاضو  وُناِْ ناْعايُنِ ثًاو ثًُ زووّ ٓاؾطَت ًُْ , بُيهى يُنىاضنًَىَّ دًاواظّ غطوؾتًثًُ

                                                 
 . 90عامل اهلسَؤْات  ص-128: املٛضٛع١ ايصػري٠  زقِ:بؤ ظياتط بطِواُْ  126
 . 53ادتُاعات ٚايكٝاد٠ ص–د عبداذتًِٝ عباع قػط١  127
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زضَختُنإ دًاواظّ ثػجؤضيُنإ ...نُ نؤٕ ُٓو دًاواظياُْ ثطؤغُّ غطوؾتِ تُواو زَنُٕ , نؤٕ 
دًاواظّ يُ ثػجؤضّ وؾاضَظايِ  ثطؤغُّ طُؾُّ نؤٍَُ تُواو زَنُٕ ,نؤٕ ناضّ زَغتِ وناضّ 

وثػجؤضّ ثطؤغُّ ظيِٗٓ وناضّ تُنٓؤيؤشّ ثطؤغُّ بُضُّٖ تُواو زَنُٕ .. ٓاواف دًاّ يُ ُٓضى 
 خًَعإ تُواو زَنُٕ .

ُٓو َُٖىو زَْطُ يُباضَّ ؾاضغتاًُْتِ ًًََُٓ و ؾاضغتاًُْتِ ًَْطيُٓ نُْسَ َُٖيُيُ, ُٓطُض  
)بُططميإ( تًؤضّ ثُضَغُْسِْ زاضويًٓـ ضاغت بًَت ,ُٓوا خؤ يُزًْاّ ٓاشٍَ و بايساضيـ ُٓو منىُْ 

ض ُْٖسّ منىُّْ زووض طىايُ ٓاؾطَت يًَجطغطاوّ ًُْ نََُِ غُضَى خًعإ بًَت ,ُٓطُ ُبُزَطُُْ
و تؿاَجىىل و طاضوؽ  –يإ ٖؤظَناِْ غًًٓا و َاْىٕ  –َُْسودط  –يُٖؤظَناِْ )ٓاثُمنىٍ  َُيُنُ

يُبٓطالزيـ ..ُٖضوَٖا يُالّ ًَُُٓف ٖؤظّ زؤّ و قُضَز  ُٓوا ًٖىايُنُّ ُٓزلًؼ و ظاْايإ و 
ٓاؾطَت يُٓابىوضّ ْاوَاٍ زَضنىوَ( نُنِ غُضَى  ُْٖسّ اليُِْ نىضزّ خؤمشإ ٖاتتُ زّ )نُ

خًَعإ ُٖض ثًاوَ, ُٓو ُْٖطاواُْ ظياتط ٓاؾطَتُناِْ نُوغاْسؤتُوَ, وا بُضَو يُْاونىوًْؿُ, ٓٓذا ُٓو 
دَِ طؤضنًُ واتُ يًَجطغطاوّ ٓاؾطَت يُ خًَعإ و غجاضزِْ ًٓؿِ زَضَوَّ َاٍ بُٓاؾطَت بىويتُ ٖؤّ 

خًَالُْ, يُ ثطؤغُّ ثًـ نُوتٔ و ؾاضغتاِْ بُؾساض ُْبٔ ..., واتُ ُٓو زوانُوتِٓ ُٓو تريو ٖؤظو 
نؤٕ زَبَِ ببتُ بٓهًُّٓ نُوابٌَ ْازازطُضيُ.. –نُوغاُْوَيُ  –زوانُوتُٓ  –دِ طؤضنًُ ُْخؤؾًُ 

باْطًَؿُّ َاؾِ ٓاؾطَت؟!. يُغُضزََِ ثًَـ نُوتٔ و ضِووْانِ و ظاْػتِ ُٓو ضِاياُْ ُٖض َُٖىوّ 
يُتِ و اوَتُوَ ,ُٓوَتا تىيَصيُٓوَّ ظاْاياِْ زَضوْٓاغِ و ُْٓػطؤثؤيىدِ و نؤَُالًٓػتا غاؽ نط

بريناضيُناًْـ ُٖض َُٖىويإ ٖاتىوُْتُ  وٓاؽ و ؾًعيايٌ و نًًُايٌ ُٖتا غًاغًـ و بططَ ٓابىضي
غُض ُٓو قُْاعُتُ نُ نًاِْ خًَعإ بُو زَقُّ خؤّ يُ ططيَبُغتِ َاضَ بطِئ وغًػتَُِ ُٖضََِِ و 

ابُؾِ ًٓـ و  .. تُواوَ , بُتاقِ نطزُْوَّ ظيٓسوو يُ ْاو َُٖىو ٖؤظَناِْ ثًـ نُوتىو و ز
زوانُوتىو َُٖىو غىنًَهِ ُٓو زوًْايُيإ ثؿهًُٓ ًٓٓذا ُٓو بطِياضَِيإ زاوَ ,ُْى وَى َىضطإ و 

زَتىاِْ ُٓزلًؼ ُٖض يُغُضيُى )زَّ( يإ )ٖؤظيو( و بُخُياٍ بطِياضّ وا بسَٕ, دا ًٓػتا ُٖضنُغِ 
خؤّ ُٓو زميُُْ بًًََٓتُ ثًَـ ناو ُٓطُض غُضَى خًعإ بسضيَتُ زَغت ٓاؾطَت نُْس ُْطىزلاوّ و 
َىظاعُؾاتِ واّ زَبًَت, نُشيإ وَى نؤٍَُ ثُنِ زَنُويت, ُٖضغازَتطئ منىُْ ثًاو ناتَِ 

ِ ٓاؾطَت يًجطغطاوّ ًٓؿِ ْاوَاٍ بىو, ٓايا نَِ ًٓـ و ناضّ زَضَوَ يُناتِ زووطًاِْ و ظاوظيَ
ضِازَثُضِيَِٓ؟ بُو ؾًَىَيُ بؤَإ زَضزَنِ ُْى ُٖض ْابًَت بُيهى ُٖض نُوغاُْوَيُنِ تطٍ غُضباض بؤ 
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ٓاؾطَت ظياز زَنات , نُ يُ تىاْاّ ؾػًىيىدِ و َاغىيهُّ و ْاغهِ و ططْطِ ٓاؾطَتُنُ 
ِٓ ًَٖعّ َاغىيهُ ٌ  نُيًًَهٓىتىَاتغًػتَُِ زَضزَنًَت, ضَِْطُ بًًََٔ تُنٓىيىدًاو نؤَجًىتُضو 

ثطِزَناتُوَ ..., بُىل ضاغتُ بُالّ ثًَىيػتِ َاغىيهُّ تُْٗا بُضُّٖ ًَٖٓإ  ًُْ, ًٓـ و ناضّ 
زَضَوَف تُْٗا ُْوَغتايتُ غُض ًَٖعّ َاغىيهُ,تا زوًْا َاوَ ُّٖ ًَٖعّ ظيِٗٓ  ُّٖ ًَٖعّ 

يُنِ تطَوَ  َاغىيهُّ بؤ نؤَُيطُو خًَعإ وَطؤظًـ ثًَىيػتُ , ُٓوَ يُاليُى, يُيُال
و تُنٓؤيؤدًاف دًاواظّ ؾػًىيىدًُناِْ ثَِ ناضَغُضْانطيت, ُٓو زابُف بىوُّْ ُٓضنِ ٓاؾطَت 

يُٓاغتِ َطؤظايُتِ نُّ ْاناتُوَ ,نىْهُ يًُٓػالَِ ضِاغتُقًُٓزا بُ بُضثطغِ يُنُّ  بىوِْ ثًاو
 باغِ يًىَزَنُئ. غُضَى و ضِيَبُضو بُضِيَىَبُضو بُضثطغًاضَتِ ًٖض ًُٓتًاظّ ًُْ وَى ًٓػتا

 ُتِ خًَعإ ُٓضنُ يإ ًُٓتًاظغُضؤناي
بُ بُ بًاْؤّ ُٓوَّ   وبىضشواظّ ُٖشَاض زَنُٕ بُؾًَو يُ ْىغُضو تىيَصَضَنإ نُ ثًاو بُ نُوغًَُٓض

نُغُضنطزَو غُضَى زَويُت و غُضَى عؿريَت و غُضَى خًعإ ..وا زَبًٓطَّ وَى ظؤضزاضيَهِ 
, ضِاغتًؿُ ُٓو ؾًَىاظَ غُضنطزايُتًُ زَغهُوت و ظؤض زاضّ تًايُ,  خؤويػت وخاوَٕ ظًتؤ وًُٓتًاظ

ض يُو غُضزََُّ ًٓػتا بُتايبُتِ يُ دًٗاِْ عُضَبِ ونىضزّ ـًٔٓذا يُ ًََصووّ غًاغِ 
َىغىملاْاًْـ ,بُالّ وَى َُغُيُّ )َىيهًُت( نُ يَُُوثًَـ بامسإ نطز خُتاّ غًػتَُِ 

ض٤ٛ االضتؼداّ غُضنطزايُتِ ًُْ, وَى عُضَب طؤتُِْ)  َىيهًُت ًُْ, يُوَؾسا خُتاّ غًػتَُِ
( بُيهى يُ بَِ غٓىضّ زَغُالتُنُيُ , ُٖضناتًَو زَغُالت و ُٓضنِ ُٓو غُضؤناُْ الٜٓف٢ االضتؼداّ

بُثًَِ غتاْسَض))عُياض(( بىو,ُٓوا نُوغاُْوَّ تًا ْآًََِ . يُ ُٓغًِ ًٓػالَسا غُضَى زَويُت و 
بططَ ُٓضنًَهِ هُ وَإ و .... َاْاّ ًُٓتًاظ ًُْ, بُيهى َُٓاُْتًَضابُضّ نؤٍَُ و غُضؤى خًع

)غًسايكىّ خازَِٗ( ,  -اظّ ًُْ ,نىْهُ زَبتُ خعَُتهاض ُْى غُضؤىِ ضًَِْاخؤؾُ, َُٖىو نُؽ ث
ضَِْطُ دًَِ غُضغىضَِإ بًَت بؤ خُيهاًَْهِ ُْؾاضَظا يُ ًٓػالّ و ُٓظَىُْ ظيَطِيُٓناِْ نُْس 

ت بؤزاْاِْ ضِابُضِّ ُٖضيًََُو ظؤض داض تىؾِ طريو ططؾتِ زَبىو نُغًإ زَغت غُضزًَََو , ُٓو نا
ُْزَنُوت, ُْى يُبُض يًَُٖٓاتىوّ, بُيهى زَيإ ووت ْاَاُْوَّ ُٓو ُٓضنُ قىضغُ غُيُٓ غُضؾامنإ 
, زَبىايُ بُ تُنًًـ و ؾُضَإ يُنُنًإ تُضخإ بهطزبايُ , َُٖى ُٓواُْ يُبُض ٖؤيُنِ ظؤض غازَ , 

 –ظَوّ  –َؤًْها –نىْهُ ُٓو خُيهُ خؤويػت ُْبىو ,ًٓٓذا ًُٓتًاظيؿِ تًَسا ُْبىوَ, نطِؤيُ 
ثاضَو ثىوٍ و ضابىاضزٕ و ثايُّ تًا ُْبىو . بؤيُ يُنؤَُيطاّ ًٓػالَِ بُضاغتِ ُْ غُضؤنًو 
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يُّ ُْغُضَى خًَعاًْـ بَُاْاّ )غًس و عبًس ( )بىض دىاظّ و ثطؤيًتاض( )ُٓؾػُضو غُضباظ( ًُْ, ثا
. ْىاٍ ( و )ز.خًًٌ )ز بؤنىوبىو , ( واّنؤَُاليُتًـ بُزَغت بُضُّٖ ًَٖٔ ُْبىَ وَى )ُٓزلًؼ

بُطُضَِ زووباضَّ زَنُُْوَ ,بُو ؾًَىَيُ غُضؤى خًعإ ُٓطُض  يُنىضزغتاًْـ تط و ابطاًِٖ ( ظؤضٍ
, شياِْ َناثًازَ ززَغُالت و ُٓضنِ خؤّ  ( ُٓو ناتِ ُٖضيُنُبُسىنُِ ًٓػالّ بًَت)بُزازطُضّ 

زَتىاِْ ُٓو زازطُضيُ  ٓايِٓ ضِاغتُقًُٓيُغطوؾتًُنُّ ُٖضوَى ٓاؾطَتُنُيُ , بؤيُ تُْٗا ُٓخالقِ 
بجاضيَعّ ,ُٓطًٓا ُٖض غُضَى خًَعاًَْهِ غُض بُ َسضغُيُنِ تط ُٖضطًع نُوغًَُٓض زَبًَت, وَى وا 

 زَبًٓني و ًَصووف ُٖض وابىوَ .
  غُضؤى خًَعإ و زيػجًني:

ضَِوتِ ضِاوبؤنىوُْناِْ ُٓواُّْ زشّ زَغُآلتِ َُضنُظئ يُْاو خًَعاْسا تىؾِ ْانؤنِ زئَ, ُٖض يُ   
ووآلت و غُضباظّ و زَظطاناِْ تط باغِ ضَِواّ  ْاياُْ نُ زيَُٓ غُض ثطغِ ًٓساضَُّٖض يُو ظا

يُ َُضنُظيُت و ططْطِ زيػجًني و طىيَطِايَُيِ زَنُٕ, ُٖض َُٖىو زإ بُوَ زًََْٔ ُٓو َُضنُظ
تُْاُْت زميىنطاغِ ثًَىيػتُ بؤ غُضؤنِ نؤَجاًْا و غُضؤى ًٓساضَو بؤ ُٖض زَظطايُى ,

ٓايا ًٓساضَّ خًَعإ يُ َُٖىو ُٓو زَظطاياُْ ثًَىيػت تط ًُْ  و)الَطنعيـ( بَِ َُضنُظيُت ْابًَت,
ػتُ ,ُٖض خؤّ بُ وآلتًَهِ بهىوى وَغـ زَنطيَت, نُ نؤََُيًَو ياغاو ضيَػاّ خؤّ ُٖيُ, ثًَىي

زوضخػتُٓوَ( )َُٖىو اليُى ثابُْسّ بٔ, زَبًَت بؿًجاضيَعَّ, يُ بُضِيَىَبطزِْ سهىَُتسا )بُْسخياُْ( و
)غًَساضَ( و غعا ُٖيُ, بُنىضتِ )غعا( يُ ُٓغًَسا بؤ ُٓوَ ٖاتىوَ خَُيهِ خىاضوخًَض و ظياْبُخؿِ ثَِ 

و ؾُيػُؾِ و نؤَُآليُتِ ُٖيُ ضاغت بهطيَتُوَ, ُٓوَ بُؾًَهُ يُشيإ, ُْٖسَّ ضاوبؤنىوِْ غًاغِ 
زشّ تىْسوتًصيًُ)ُٖضنُْسَ ُٖض بُقػُ(, بُآلّ ُٓوَ واقعِ ًُْ, ضِاغتُ ُْٖسَّ ُْخؤؾِ يُ يُؾِ 

ُْؾتُضطُضّ)عًًُات (ثًَىيػتُ, )ناو(  ٓازًََعاز بُ سُب و زَضَإ نا زَبًَت, بُآلّ داض وايُ
ُْاو نؤٍََُ َُٖىو ؾت بُ ٓاؾتِ و بُآلّ داضوايُ ُْخؤؾُ زَضزَنًَؿطَّ ,ُٖضواف ي خؤؾُويػتُ

ٓاَؤشطاضّ خؤؾُ بُآلّ َُٖىو بُؾًَهِ نؤٍََُ ُٓوَّ قُبىٍَ ًُْ, يُو بُؾُزا ُٓطُض ؾُقًَهًإ 
ؾُقت ىلَ زَزا.., ُٓواُْ َُٖىوّ بُؾًَهٔ يُ  يًَساّ ال ضوَُتُنُّ تطت بؤ وَضطًَطِا ُٓوداضَ زَ

ًَْىزَوَيُتاًْـ ,بَُيطُ ُْويػتُ َؿت وَطِّ ًٓؿِ ضؤشاَُْإ و بُناو زَيإ بًٓني يُْاوخؤ و يُ
ثًَىيػت ًُْ, ٓايِٓ ًٓػالّ ظياتط يُ َُٖىإ باوَضِّ بُ نانػاظّ ُٖيُو غٓىضّ بؤ ؾطاوإ نطزوَ, بُ 
ثًَهُواُّْ ٓاَؤشطاضيًُ بُْاوباْطُنُّ )َاضنؼ( بؤ َاضنػًُنإ نُ زََيًَت: )ًَٓىَ ؾؤضِؾطًَطِ بٔ 
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ًْاّ غُضَايُزاضيـ نُ بُطىيَطَّ )ياغاّ زاضغتإ( تىْسوتًصَ بؤ ُْى ًٓػالسِ(, بُ ثًَهُواُّْ ز
ِ , يُ ًٓػال128َواقعِ ًٓػتا وا زَيبًٓني بًًََٗعإ و ُْضَُ يُطٍَُ بًَُٖعإ,ُٖضوَى يُ ًََصوو و

بؤ ْعيو و زووض بؤ زَوَيَُُْس و ُٖشاض بؤ ضَِف وغجِ بؤ بًَُٖع و بَِ ًَٖع  (يُنػاُْياغا) ضِاغتُقًُٓ
, سىنُِ ُْؾاَِ يُُٖض ؾىيًََٓو و يُ ُٖض وٓاؾطَتًَهِ يُٖىزّ نهِ ذلَُُز)ز ر( بؤ ؾاتًُُّ
بُوَّ دًازَنطيَتُوَ نُ ياغانُ ُٖشاضإ زَبطِيَت و يُ بًَُٖعاًْـ و يُ شيَط ُٖض ْاويَو غُضزًَََو 

نُ  )بؤ ًٓػالسُ.. دا يُْاو خًَعاًْؿساذا يُ ًٓػالَسا َُبُغت يُ غعا, 129ًٓٓالزَزات
ُٓو َُٖىو ٓاَيؤظيُّ تًايُو ثًَىيػتُ يُطَُيًسا بَُُٖىو زؤخُناِْ زا بهَِ, ُّٖ َاْاّ (ُوآلتؤنُيُن

ٓاَؤشطاضّ و تىْسوتًصيُ,ووؾًاضّ و يًَبىضزُْ,  :شيإ و ُّٖ بَُٓاناِْ ًٓػالّ يُ يُى ناتسا
َُٖى ؾُناِْ تطيؿُ ,ُٖضيُنُ يُ ؾىيَِٓ خؤّ , بؤيُ بؤغُضؤى خًَعإ ضَِوايُ ازوضخػتُٓوَوغعاو ثاز

ُٓو ٓاَطاظاُْ بُناض بًََِٗٓ,بُآلّ ُٖضوَى نؤٕ ُٓو غًػتُّ وسىنُطِاًُْ منىُْيُ نُ ظيٓسإ وغعاّ 
ثًَىيػت ُْبًَت ,ٓاواف ُٓو غُضؤى خًَعإ و شٕ وَٓساآلُْ بُوَ منىُْيني نُ ًٓساضَّ ُٓو خًَعاُْ 

ىَُضنُظيُتُ ىَّتاوت ت ُٓوُٖضطًع ْابًَ طزُْوَو َُويُت ويًَسإ ُْبًَت ,ثًَىيػتِ بُ غعاو ناو غىضن
ظؤضزاضّ بًَت ,بُيهى وَى غُضؤى زَوَيُت َُٓاُْت بًَت , ظياتط يُوَف ْابًَت ُٓو َُضنُظيُتُ 

أَا إذا ُٓوَْسَ نطِ بهطيَتُوَ تا ضِازَّ زيهتاتؤضّ غُضؤى خًَعإ  وَى يُ تُوضاتى ًٓٓذًٌ ٖاتىَ)
ى زَبَِ ٓاظازّ و )الَطنعّ( ببُخؿطَّ يُ بُيه ,(  فًٝطأئ زداهلٔ يف ايبٝت: ٚادٗتٗٔ ايصعٛبات 

غٓىضّ خؤّ , ُٓطًٓا بُ زَيإ ٓايُت زش بُ ظؤضزاضّ ُٖيُ , بؤيُ غُضؤى خًَعإ ض غُضؤى ُٖض 
ًٓساضَيُى ثًَىيػتُ ظؤض ناى يُ بَُٓاو َُبُغتُناِْ ًٓػالّ طُيؿتبًَت, ُٓطًٓا يُ سىنُِ 

( ًٓٓذا حيهِ مبا أْصٍ اهلل فأٚي٦و ِٖ ايعاملَٕٛٚٔ مل ؾُضَاُْناًْسا بُبُض ُٓو ٓايُتُ زَنُويَت: )
)ناؾطوٕ(.. يُ َُٖىو ُٓواُْ بؤ ُٓوَّ خًَعاًَْهِ بُختُوَض و بُٖاوناض وخؤؾُويػت ثًَو بًَت, 

,تًايسا  وؾاضغتاِْ خًَعاًَْو بًَت ببتُ الُْو ناضطُّ بُضُّٖ ًَٖٓاِْ َطؤظِ زازطُض و بُ ويصزإ
ُٖيُ, يُ ًَْى  ىُْ يُ ٓائ و ٓايسيؤيؤشياُّ بها , بُزَيإ منخعَُتِ َطؤظايُتِ وٓاؾتِ وثُياَُن

                                                 
 ّ ًَػاقِ ُْتُوَ يُنططتىَنإ و27ونني وؾطْػا وبطيتاًْا( بُ ثًَِ َازَّ  ُٖبىوِْ  ظًتؤ بؤ ُٖضيُنُ يُ )َُٓطيها وضِوغًا 128

تطئ بُيطُّ ْازازطُضيُ , دطُ يُوَّ ُْٖسَّ ًًَُت ُٖض زَْطِ ًُْ وَى ًًَُتِ نىضز ُٓو َاؾُ بؤ ووآلتاِْ تط باف  ُْبىوِْ 
 و ظؤضّ تط .

 . ٚاهلل إ فاط١ُ بٓت ستُد يٛ ضسقت يكطعت ٜدٖا(..عٓ٘  يف ادتا١ًٖٝ اذا قاّ ايػسٜف عفٛاوَى خؤؾُويػت زَؾُضَىيَت: ) 129
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يـ رتنيَُُثًَػَُبُضَنإ ,يُغُضوّ َُٖىإ )خؤؾُويػت( نُ يُْاو خًَعاِْ خؤيسا تاقُ يُنذاضيـ ي
 تىضَِ ُْبىيُٓ.

 
 :َُوزاّ بُؾساضّ ٓاؾطَت يُشياْسا

هِ تُواوَ , بُثًهُواِْ ُْٖسيَو ٓاؾطَت يُٓايُٓ غُالَُتُنإ بُ تايبُتِ يًُٓػالَسا ٓازًََعازيَ
زاب و ُْضيتِ نؤَُاليُتِ و ضابؤنىوِْ نؤٕ و ْىَّ, بُمنىُْ ُْٖسيَهًإ باؽ زَنُئ : يُؾاضغتاًُْ 

ؾاضؽ و ضوؽ... نُيًَُصوو ونريؤى و طؤضاًُْ ؾؤيهؤضٍ  –ضؤّ  –ٖٓس  –نني –نؤُْناِْ يؤْإ 
ًََعاز ُٖشَاض ُْنطاوَ, ُٖتا يُغُزَّ زَضزَنُويَت ٓاؾطَت تًاياْسا بُ ٓازوغُضبىضزَناًْإ 

بًػتًَُؿُوَ, نُْس غُضزلًَهِ )قػُ ُْغتُقُناِْ ( ًًًَُتإ  بسَئ نُ طىظاضف يُ)تؤَاضطُّ 
 –ًَصوويُنِ غطوؾتًإ زَنا( بُضِووِْ ُٓو زؤخاُْ زَضزَخا ,وَغؿِ ٓاؾطَت وا ٖاتىَ: )ؾُيتاُْ 

ُٖتا  -قصّ زضيَصَ وُٓقًِ نىضتُ –ُزآًََُ ُٓقًِ ي –ثًػُ  –بؤ خعَُتُ  –غاُْويُ  –ْىقػتاُْ 
. ُٖضنِ يُ ٓايُٓناِْ َػًشِ و ُٖضوَى ثًَؿىو تط بامسإ نطزطىَإ يُضوح يُبُضايُتًإ ُٖبىوَ 

)ْاقل ايعكٌ( زَشًََطزضئ بُيٗىزّ ًٓػتاؾًاْسا ٓاؾطَت بُ ٓاؾهطا يُنتًَبُ ثريؤظَناًْإ زا 
,غُضْر بسَ يُباضَّ ُٖخلُيُتاْسُْنُ ٓاؾطَت بُ بىَ ,بُؾًَو يُ ؾكِٗ ًٓػالًَـ تىوؾِ ُٓو زَضزَ

ٖٛا٤ُ، ًٓٓذًٌ ٖاتىَ:يُبُضثطغِ يُنُّ زازَْطيَت ُٖضوَى  ِٖ سَ ٖٚاّل ثُ ٕٖ آدََّ دُبٌَٔ َأ ٖٔ  أَل ِِ ُِٜػَٛ َيهٔ َٚآدَُّ َي
)غؿط تهىئ( يُبُؾِ , يُ تُوضاتًـ بُ َُٖإ ؾًَىَ وَى يُ 130 اِيَُِسَأ٠َ ُأِغَِٜٛٔت َفشَصًََِت فٔٞ ايٖتعَدِّٟ

و ناتًُوَ (. يُ 14فكاٍ ادّ املسأ٠ اييت دعًتٗا َت٢ ٢ٖٝ . اعط٢ َٔ غذس٠ فانًٔ غَِ يُّ ٖاتىَ:)
َُٖإ ضَِوتِ تُوضاتِ وَى يُواّ يُ خؤ نطز ُٖضؾُضَُظاض بًَت  : ظَْؿتغُض نُوتُ بُض ٓاؾطَت
ًَُِِسا٠ٔ: تَِه : قٍٛ ايسب ذتٛا٤ سني أغٛت آدّ زَيًَت:  جٔريا اَنجِّسُ اِتعَابَ سَبًَٔؤ. بٔاِيَٛدَعٔ تًَٔدَٜٔٔ أٚالدا. َقاٍَ ئ

ِٝؤَٚاَي٢ زَدًُٔؤ َُٜهُٕٛ اِغتَٔٝاُقؤ  ُٖض بؤيُف ُٖيىيَػتًإ بُضاَبُض ٓاؾطَت بُطؿتِ , 131 ََُٖٚٛ َٜطُٛدُ عًََ
اص١ٝ اَسأ٠ َانس٠، ع):بُ ٖؤّ ُٖيىيَػتِ خطاثًإ بُضاَبُض سُوا ٖاتىَ وَى يُ تُوضات زََيًَت

ألٚاَس زبٗا، تٓكاد يًػٝطإ املتُجٌ يف صٛز٠ األفع٢ اذت١ٝ. ٚختدع ايسدٌ آدّ، ٚتػسٜ٘ بأنٌ ايجُس٠، 
                                                 

131
 14 _ 12:  2 تُٝٛثاٚع1 ٥ٝٓذٌٝ    

ِٝؤ ٚاٖات٠ٛ:  ) تسمج١ فاْداٜو16:  3ضفس ايتهٜٛٔ   -تُوضات  131 نتاب  - بُآلّ بُ ثًَِ تُضدَُُّ ( ََُٖٚٛ َٜطُٛدُ عًََ
ِٝؤاذتٝا٠ :    . ََُٖٚٛ َٜتَطًَُٖط عًََ
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ٓاؾطَتاُّْ ْاويإ يُ نتًَبِ  َُإ ُٖيىيَػتًإ بُضاَبُض ُٓوٖ,132(ٚعصٝإ أٚاَس زب٘، فٝعصاٙ
ضّ ًٓػشام ونهاِْ يىت ثًَػُبُض , ضؾكُّ ٖاوغُ َىقُزَؽ ٖاتىَ  وَى: غاضا ,ٖادُضَ ,زاى

  ,ُٖضزوو شِْ عًػؤ ,ئًُو ضاًًَِ شِْ يُعكىب ونهُنُؾِ ..

 ِ ًٓػتآُو ضاو بؤ نىوُّْ نتاب املكسؽ  يإ بُ ؾطاوإ تط بًًََني ُٓو ضِايُ نُوتُّ يُ ًٓٓذًٌ وتُوضات
 تًايسا زوو تاواِْ ٓاؾطَت زَنُُْ بٓهًُّٓ وتًَهٍَُ بُ ُْضيتِ نؤَُآليُتِ ونتًَبُ َىقُزَغُناِْ تط

 -2يُنُّ داض ُٖخلُيُتاوّ سُوا بىَ ٖؤّ ؾطَِّ زاِْ ٓازَّ و)ثًاو(يُ بُُٖؾت  -1َُيُٓتِ َطؤظ : 
 يُنُّ دُْطًـ بُ ٖؤّ ٓاؾطَت بىو نُ يًَُْىإ زووثًاو )قابًٌ وٖابًٌ( ضِوويسا , زََئًَ ُٓو تاوإ

زضوغت بىَ  خؤّ نطزوَو يُ ثُضاغىوّ يُو ناتُيُ نُ ثًاو نانُّ يُطٍُٓاؾطَت وبَِ َُُٓنًُّ 
فأٚقع ايسب اإلي٘ ضباتّاع٢ً ادّ فٓاّ ،فأػر ٚاسد٠ّ َٔ اضالع٘...فكاٍ ادّ ُٖضوَى يُتُوضات ٖاتىَ :)

,ُٖضنُْسَ ظاًْاضيُنإ َُٖيُٕ  133..(: ٖرٙ األٕ ععِ َٔ ععا٢َ ٚذتِ َٔ ذت٢ُ ، ٖرٙ ٚتدع٢ اَسأ٠
و نؤَُيطُناِْ تطّ دًٗاِْ  ٖؤيُوَ ناضّ نطزؤتُ غُض ضِاّ طؿتِ نؤَُيطاّ َُغًشِ و,بُآلّ  بُ

تُْاُْت ُٓو ُٓزَبًات وطىتاضَ نُوتُ طُيؿتؤتُ ًَْى نؤَُيطُّ ًٓػالَِ وبُؾًَو و ظاْاناًْؿًإ,
ُٖتا ًٓػتاف ٓاؾطَت وَى نآًًَٓهِ طىْاٖباضو غاُْوّ  يُ ؾًكُٗناًْؿِ ,نىْهُ ضِاّ طؿتِ

ِِ ُٜؼًَِِل : ُٖشَاض زَنطيَتتابًعِ ثًاو  ٕٖ ايٖسدٌَُ َي ِٔ َأِدٌٔ ايٖسدٌُٔ  َأَل ِٔ َأِدٌٔ اِيَُِسَأ٠ٔ بٌَٔ اِيَُِسَأ٠ُ َٔ َٔ134 ...
 ُٖضوَٖا :   

ٌِ تَُهُٕٛ فٔٞ ضُُهٕٛت،)   ِٕ تُعًََِِّ َٚال تَتَطًََٖط ع٢ًََ ايٖسدٌُٔ، بَ ًَُِِسَأ٠ٔ َأ ِٔ َيِطتُ آذَُٕ ئ ِٖ  ََٚيهٔ ٖٚاّل ثُ ٕٖ آدََّ دُبٌَٔ َأ أَل
ٖٛا٤ُ ُٓوإ ُٖضوَى نؤٕ داضإ ضِؤشَّ غَِ داض يُ بُْسَ)عُبس( زَزضا بؤ ُٓوَّ بُ  ,بؤيُ بُ ضِا135ّ( سَ

بريّ بًَتُوَ نُ بُْسَيُ ٓاواف زَبَِ بُ بري ٓاؾطَت بًًَُٗٓوَ نُ ٓاؾطَت غىنُ  ُٖضوَى يُوتُؾػريَّ 
زأع إٕ اهلل مل خيًل املسأ٠ َٔ ))  نطاوَو زَىلَ: (ّ باضنًٌاويً) تًُؤزو نتابِ َىقُزَؽ يُ اليُٕ 

ايسدٌ ي٦ال تتهرب ٚتتفاػس عًٝ٘ ، ٚال َٔ عٝٓ٘ ي٦ال حتكد ٚحتطد ، ٚال َٔ ٜدٙ ي٦ال تصبض طُاع١ 
دػع١ ، ٚال َٔ قدَ٘ ي٦ال تصبض زتسد دطِ ٖا٥ِ ع٢ً ٚدٗ٘ ، ٚيهٓ٘ ػًكٗا َٔ ضًع َٔ أضالع١ . 

                                                 
132

 6-3/1سفرتكوين  
 23-21/ 2غؿط ايتهىئ –كسؽ ملنتاب ا 133
 ص  9 _ 3:  11بٛيظ يف زضايت٘ األٚىل إىل نٛزْجٛع ط  134
 (.14-12َُٖإ ٓايُتِ غُضوو ) 135
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ُّ ُٓوَّ ,ُٓوَؾُ بٓهًٓ(ٚايطًع دا٥ُّا َػط٢ ، ٚيريو فايتٛاضع ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ صفتٗا األٚىل (
نُ ٓاؾطَت يُطٍُ ًََطزنطزِْ يًَِ بتىيَتُوَ و وا يُ ثًاو زَنا زايو وباونِ يُ بري بهَِ َازاّ ظازَّ 

يريو ٜرتى ايسدٌ اباٙ ٚأَ٘ ٚبًتصل بإَسأت٘ ٜٚهْٛإ ثُضاغىيُنِ ثًاوَ وَى يُ تُوضات ٖاتىَ:)..
نػُض ْاوو ضَنُيُنِ ُٓوَتا يَُُٖىو ُٓوضوثا ُٖضنُ ٓاؾطَت ًََطزّ نطز يُ ,136( دطد ٚاسد

زَتىيَتُوَ يُْاو ضَنُيُنِ ًََطزَنُّ, بؤيُ طىَإ يُضوح و غُضبُخؤيًُنُّ نطاوَ ,ُٓو تًَطِوآًُْ 
ضَط و ضيؿُّ قىوىل ُٖيُ ,يُ ًٓٓذًٌ زَىلَ ْابَِ ٓاؾطَت يُ ًَْى نًَٓػُ قػُ بها ,بؤيُف يُ 

..  138خِ ثريؤظّ ٓاتؤؽ(ّ يؤْاِْ, ,ُٖضوَٖاف بؤ )ؾا137زَويُتِ ظاتًهاِْ ًٓػتا ًًََُّٓ تًَساًُْ
ٔٓ  Eph:5:22 , 139( )..ألْ٘ َٔ املعٝب يًُسأ٠ إٔ تتهًِ يف ايهٓٝط١ اٜٗا ايٓطا٤ اػطعٔ يسدايه

,ُٓوَف َُٖإ ضِيَُٓايِ ٓايِٓ بىظيُ نُزَىلَ )وَى خىاتإ خعَُتِ ًََطزَناْتإ بهُٕ (  نُا يًسب(
زَبَِ شٕ ُٓوَْسَ بُ طىيَِ ًََطزَنُّ )ٖاتىَ: , بُ َُٖإ ؾًَىَف يُ ؾاضغتاِْ نًِٓ ُٓو ضِيَُٓايًُ

بًَذطُ  , يُوَتُّ ْىغني َاوَ يُ ؾكِٗ ًٓػالًَـ ٓاَاشَيُنِ وا ُٖيُبهات وَى خىا ثُضغتِ (
سّ ُٖض َُٖىوّ ُٖيىيَػتِ خطاخ بىوَ, ُٓؾالتىوٕ و َسضغُو ظاْاناِْ ًٓ يُزَقِ ٓايُٓنإ

                                                 
 25-2/24...ضفسايتهٜٛٔ 136
 نُغٔ ,ُٖض َُٖىوّ ثًاوٕ ,تُْٗا يُوَّ ظَاِْ ؾُضَِ التًًُٓ . 1000شَاضَّ زاًْؿتىاِْ زَويُتِ ظاتًهإ  137
تُ ُٖضيَُِ َُنسؤًْاّ يؤْإ  يُشيَط زَغُآلتِ  بُتطيطنِ قىغتُْتًِٓ َُغهؤًُْ ,تا يُو ؾاخُ ثريؤظَ ُٓو ؾاخُ نُوتؤ 138

ّ يؤْإ زإ  1975, يُزَغتىضّ  ضوساًُْت غُالَُت بًَت ْايُئ ٓاؾطَتِ يإ ُٖض ًًََُٓى تُْاُْت ْايُئ َطيؿهًؿِ بهًتَِ
  ْاِْ ىلَ بًَت . بًُُْهُ غُضبُخؤيِ ُٓ ؾاخُ ًَٖٓطاوَ نُ سانًَُهِ يؤ

)) يتصُت ْطاؤنِ يف ايهٓا٥ظ ألْ٘ يٝظ َأذّْٚا هلٔ يف : : ٖاتىَ)اهِظاَ فٟ اهلِٚطٞ(   يُ شيَط ْاوّ  بىيؼ ًٓٓذًًِ  139
املعٝب ايهالّ ، بٌ أَسٕ إٔ خيطعٔ يًطاع١ ، ٖهرا تأَس ايػسٜع١ ، فإٕ أزدٕ إٔ ٜتعًُٔ غ٦ّٝا يٝطأئ زداهلٔ يف املٓصٍ ، ألْ٘ َٔ 

 16:  3ٖٛ َا دا٤ يف تهٜٛٔ ايػسٜع١ (( تأَس)) نُا ٚاملكصٛد بعباز٠  َالسغ:  …(14-36يًُسأ٠ إٔ تتهًِ يف ايهٓٝط١ (( )
ًَُِِسا٠ٔ : تَِهجٔريا اَنجِّسُ اِتعَابَ سَبًَٔؤ. بٔاِيَٛدَعٔ تًَٔ ِٚالدَٔ إ ايسب دعٌ ايسدٌ َتطًطّا ع٢ً املسأ٠ فكاٍ : " ََٚقاٍَ ئ ا. َٚاَي٢ زَدًُٔؤ دَٜٔٔ ا

ِٝهٔ  بَُٜهُٕٛ اِغتَٔٝاُقؤ ََُٖٚٛ َٜطُٛدُ عًََ

 َاد٠: بٛذ١ٜ -قاَٛع األدٜإ   139
 قىضٓإ وؾُضَىزَ ظؤضٕ زش بُو ناضَ نُ يُ ًَْى عُضَب وُْٖسَّ ًًَُتِ زوانُوتُّ تط نطاوَ . 139
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دىاِْ ُٖيىَُضدًإ بُزياضزَنُويَت, غىنطات غُضزًََإ يُزوعاو )تأَالت( و ُٖيىَغتُناًْإ بُ
زَىلَ ٓاؾطَت زضَختًَهِ شاضاويُ , وَنى عُبس وبُضبُضّ ثؤيًِٓ نطزووٕ , يُ يؤْاِْ نؤٕ ثاضِاُْوَو 
غىثاغِ خىاوَْسيإ ُٓوَبىو  )بُخىاّ نابىو يىْاِْ بىوّ و بُْسَ ُْبىوّ . ثًاويـ بىوّ ٓاؾطَت 

غتؤو يُ نتًَبِ )ضغايُ ؾِ ايػًاغُ (زَىلَ: ْىقػتاِْ ٓاؾطَت يُ ُْبىوّ ( , ُٓزَبًاتِ يؤْاِْ و ُٓض
ٓاؾطَت وا بًٓطاوَ وَى ٓاَطاظيَهِ )ظَوم( و  يُ باؾرتئ زؤخًسا ْىقػتاِْ ُٓقًِ زيَت ,بُتًَهطايٌ

(, يُ  ..بُؽ ,غطوزيَهِ نًِٓ ُٖيُ تًايسا بُ ٓاؾطَت ٍُٖ زَىلَ : )ُّٓ ٓاؾطَت يُتؤ نَُرت ًُْ
ّ (ح سُوا)اؾطَت بىوٕ يُو ظاًْاضيُ َُٖيُ زيَت نُ طىايُ يُنُّ داض ؾُيتإ بُٓنُزا ضِم يُ ٓ

 ,ُٖخلُيُتاْسو واتُ شٕ ٖؤناضّ غعاّ ثًاوأْ وَى يُ غُضوو بامسإ نطز

ُٓطُض بُ خًَطايٌ غُضزلًـ بسَيُٓ قىضٓإ َُٖىو ُٓو ضِاو بؤنىوْاُّْ تًَسا بُ تىْسّ ضَت نطزؤتُوَ, 
ََٚقاضَََُُُٗا ) ٓاؾطَتإ بُتُْٗا, بُيهى بؤ ُٖض زووالسُواو ( ْازاتُ ثاٍ ضووزاوَنُّ )زاضّ طُمن ثطغِ

ٖٓاصٔشٔنيَ  (( بؤ غعايُنُف بؤ ُٖضزوو اليا2ُْ-21:  .. )األعسافبٔػُسُٕٚز َفدَاٖلَُُٖا .إِّْٔٞ َيُهَُا َئَُٔ اي
,ؾكِٗ نُّ زازّ زاوَبُآلّ ُٓو ثاناُّْ قىضٓإ ُٖضنُْسَ ظؤض ضِاؾهاواُْيُ )...... امل اْٗهُا( , 

ًٓػالَِ نُوتؤتُوَ شيَط ناضيطُضّ ُْضيتِ عُضَبِ زوانُوتُو ُٓزَبًاتِ بًاِْ تط نُيُ غُضوو باؽ 
نؤَُيطُّ ًٓػالًَـ بُ بُو ؾًَىَيُ,نطا ,بؤيُ ثايُّ ٓاؾطَت يُ قىضٓإ ويُ ؾكٗسا ظؤض يًَو دًايُ
 خًَطايِ نُوتُوَ شيَط ُٓو وَغؿُ نُوتاُّْ بؤ ٓاؾطَت نطاوَ .

ازَ ٓاؾطَتاًْإ ظيٓسَ يُناخُناِْ ْاوَضِاغتًـ باضّ ٓاؾطَت ُٓوَْسَ ْعّ بىو ناضطُيؿتبىوَ ُٓو ضِ
ثاغاوّ بؤ زَنطز  غًػتَُِ ُٓو غُضزًََـ ,140بُناٍ زَنطز وَى ُْضيتًَهِ َُضزاُْو َاقىوالُْ

اتُ ًَْى نُّ يُ ناتِ َطزِْ خؤ غَ,يُ ًَْى ٖٓسيـ ٓاؾطَتِ َُضز ُٓوَبىو يُطٍُ غىتاِْ  ًََطز
, ًٓنب بُتىتى بُ ناوّ  ٓاططَنُو ُٓويـ بػىتَِ ,  ُٓطًٓا خؤّ خاُْوازَنُّ بُ غُض ؾؤضِّ زََاُْوَ

 .141خؤّ غىتاِْ ٓاؾطَتِ ٓاواّ بًًٓىَ نُ يُطٍُ َطزِْ ًََطزّ ٓاؾطَتُنُف غىتاوَ

                                                 
 سَّ ًًَُتِ زوانُوتُّ تط نطاوَ .قىضٓإ وؾُضَىزَ ظؤضٕ زش بُو ناضَ نُ يُ ًَْى عُضَب وُْٖ 140

  
141
  بُو ؾًَىَ ٖاتىَ :بُو ؾًَىَ ٖاتىَ :  206206زَقُنُّ يُ ٍزَقُنُّ يُ ٍ    حتف١ ايٓعاز يف غسا٥ب األَصاز ٚعذا٥ب األضفازحتف١ ايٓعاز يف غسا٥ب األَصاز ٚعذا٥ب األضفازاملطُاٙ زس١ً ابٔ بطٛط١ زس١ً ابٔ بطٛط١   بطِواُْ  

 ٓازاي ٚأدذت َات، اهلٓٛد َٔ نافسا إٔ فأػربْٚٞ?  ارترب َا فطأيت٘. أصشابٓا بعض َٚعِٗ عطهسْا، َٔ ٜٗسعٕٛ ايٓاع زأٜت 
 تًو يف نٓت ذيو ٚبعد. َع٘ اسرتقت ست٢ املٝت عاْكت أْٗا ٚأػربٚا أصشابٞ دا٤ اسرتقا ٚملا. َع٘ ْفطٗا حتسم ٚاَسأت٘ ذتسق٘،
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بىَ  اليُُْناِْ نؤٍَُ باضّ َطؤظايُتِ نانرت ًٓػتاف ٓاؾطَت يُطٍُ طؤضاْهاضيُناِْ تًَهطايٌ
زياضَ )ايعآس  َت بىوَ,ُْطُيؿتىتُ عُياض يإ ىلَ ّ ضِ,يإ ,بُالّ يُنذاض زووضَ يُزازطُضّ 

)ؾىبٓٗاوَض( نًَٓػُ و ظؤضبُّ ؾاضغتاًُْنؤٕ وْىيًَُنإ وٓاؾطَت غاُْوّ ًُْ وَى  ضاّ , نايٓاقل(
ٓاؾطَت ُٓوَْسَ  : َِزََي"صتٝب ايسحياْٞ"  ,ُٖض بُمنىُْٖاوبرياِْ ًَٓػتاّ زَيًًََُٓوَ و..)ًْتهُ(و

بَِ ٓاؾطَتًـ زَبًَت بُبُيطُّ ُٓوَ  ٓازَّ ُٖبىو بَِ ُٓوَّ شٕ ثُيسا بًَت ,يُغُض  ٕشيا ,ططْط ًُْ
ثُيىَْسيُنِ تىْس يُ ًَْىإ  َُٖإ تطاظ وتىْس تط ؾُيًُغىف)ؾًًٓٓذط(يُ )اجلٓؼ وايؿدكًُ(زََيًَت:

وبريو ٖؤؾِ ناى زَتىاَِْ زآًَٖإ بها غًؿاتِ ثًاو بطيتًُ يُ ضَوؾت نُغايُتِ وُْشازّ ُٖيُ ,
,بُآلّ ناتَِ يُطٍُ غًؿاتِ ٓاؾطَت تًَهٍُ زَبَِ ُٓو زآًَٖاُّْ ثُنِ زَنُوَّ ,ُٓو َُيُٓتِ 

. بُو ؾًَىَيُ ُٓواُْ ثًاو بُ ُٓغٌ ُٖشَاض  142َطؤظايُتًـ يُ ثُيىَْسّ ًَْىإ شٕ وثًاو زَبًِٓ
 ص 9 _ 3:  11نٛزْجٛع ط  بؤبٛيظ ُنُّ زَنُٕ,ُٓوَف ُٓغًِ ٓايِٓ ُٖيُ ُٖضوَى يُ ثُياَ

َٖا زَِأعُ اِيَُِسَأ٠ٔ َفَُٗٛ ايٖسدٌُُ. "  :زَضزَنُوَّ ٌٕ َُٖٛ اِيَُطٔٝضُ. ََٚأ ِّ زَدُ ٕٖ زَِأعَ ُن ِٕ تَعًَُُِٛا َأ ِٔ ُأزٜٔدُ َأ ََٚيهٔ
طا١ْٝ . . ٚايسدٌ :املسأ٠ قًب اإلْزََيًَت"صًُٝص"  ,يُغُض ُٓو  بٓهًُٓي143ُ َٚزَِأعُ اِيَُطٔٝضٔ َُٖٛ اهلُل

  ٖٛ ايسأع . .

بةسِووُى ئةو ٓةهويظتة هة فقٔى ئيظالًى دةسدةكةوىَ صؤسبةى سِيٌَِاييةكاُى سِوو هة ثياوة 
و ثياو بة ئةطى ،بؤية ٓةُذيَم صياتش هةوة سِةخِة دةطشْ ودةهيَّ فقٔى ئيظالًى فقٔيَلى صكوسية

 . ٓةرًاس دةكا

                                                                                                                                                             

 ايربا١ُٖ، َٚعٗا ٜدٜٗا، بني ٚاألبٛام ٚاألطباٍ ٚنافس، َطًِ َٔ ٜتبعْٛٗا ٚايٓاع زانب١، َتص١ٜٓ اهلٓٛد نفاز َٔ املسأ٠ أز٣ ايبالد
 نٓت أْٞ َد٠ بعد اتفل ثِ. فٝشسقْٛٗا هلِ فٝؤذٕ إسساقٗا يف ايطًطإ اضتأذْٛا ايطًطإ ببالد ذيو نإ ٚإذا. ٛداهلٓ نربا٤ ِٖٚ

 ايطسٜل فكطعٛا ايعصا٠، ايهفاز َٓٗا َكسب١ ٚع٢ً ايطٓد، ضاَس٠ َٔ َطًِ ٚأَريٖا ، بأظسٟ تعسف ايهفاز ضهاْٗا أنجس مبد١ٜٓ
 ايهفاز زع١ٝ َٔ فٝ٘ َات غدٜد، قتاٍ بِٝٓٗ ٚٚقع ٚايهفاز، املطًُني َٔ زع١ٝ َع٘ تٚػسد يكتاهلِ، املطًِ األَري ٚػسز َٜٛا،
 غري إيٝ٘ َٓدٚب أَس عٓدِٖ شٚدٗا بعد املسأ٠ ٚإسسام. أْفطٗٔ إسسام ع٢ً فاتفكٔ شٚدات، ثالخ َِٓٗ يجالث١ ٚنإ - ْفس ضبع١
 ػػٔ يبطت ْفطٗا، حتسم مل َٚٔ ايٛفا٤، إىل اْٚطبٛ بريو، غسفا بٝتٗا أٌٖ أسسش شٚدٗا بعد ْفطٗا أسكست َٔ يهٔ ٚادب

 ٚفا٥٘ يعدّ ممت١ٓٗ با٥ط١ أًٖٗا عٓد ٚأقاَت ايجٝاب،

 بُ ٖؤّ ُٓو تًَطِوآًُّْ زشّ ُْشازّ يُٖىزيـ بىو . 142

ع املسأ٠ زأ( وا وَغؿِ ضِؤىل ٓاؾطَت نطاوَ : ايباب ايجا٢ْ–ايدضكٛي١ٝ يُ نتًَبِ )يُوَوَ ناضّ نطزؤتُ غُض ُٓزَبًاتًإ بطِواُْ  143 
 . ٖٛ شٚدٗا،ٚزأع ايسدٌ ٖٛ املطٝض ،ٚزاع املطٝض ٖٛ اهلل ابٛٙ ..يريو ع٢ً ايٓطا٤ إ خيطعٔ ألشٚادٗٔ 
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يُ نتًَبِ –)يػرتووز( و)ز .ْىاٍ ُٖشَاض زَنُٕ وَى: ُٓغٌبُٓاؾطَت بُؾًَهًـ  يُاليُنِ تطَوَ 
 ُُْٓوَ ضِاغتُ ُْ ثًاويـ ُٓغًُ , 144زَوضّ ًَْط نُّ زَنُُْوَظؤضّ تطّ يُواُّْ  و( اْج٢ ٢ٖ األصٌ:

و ُٓو ضِاياُّْ غُضوو ٖاتىٕ , بُيهى  و ُْضيتوؾاضغتاًُْ نؤُْنإ ُٖضوَى يُ ًٓٓذًٌ و تُوضات 
 تُواونُضّ يُنرتئ .

َ و يُ عُياض الزاُْ , يَُُٖىو باضيَهِ زا زَضزّ ػًط االٚازم(َُٖىوّ ) وُْ زش بُ يُناُْيؤنىُٓو
غُضباضّ ٓاؾطَت ظياتط زَنات,ْىيًَُنُّ بطيتًُ يُبُناض ًَٖٓاِْ ٓاؾطَت وَى ناال بؤ ثُيسانطزِْ َاٍ 

 و باظضطاِْ, نُ يُ نؤتايسا بُضَو )غىظاًُْتِ( يُنذاضيإ زَبا . 

ًٓػتا يُ ُٓوضوثاو والتاِْ عُملاِْ دًٗاِْ ًٓػالًَسا طىايُ ٓاؾطَت غُضبُغت  ُٓو ُٖيىو َُضدُّ
نطاوَ , يُضاغتًسا غُضخؤف و َُغت نطاوَ بُ ٓاُْٖطِ بطدىاظياُْوَ, خٓهاوَ يُو ثُيىَْسّ يُ 

يُنؤٍَُ  واّ َازّ و باضظطاًْسا نُ بًٓاّ َطؤظايُتًُنُّ تًَو ضِوو خًَٓطاوَ, واّ يًَهطاوَ زَوضيَهِ
ىلَ  ثُيسا بىوَ,  نَُرت ظاْايإبًَت, بُؾساضيُنِ نًَُؿِ يُشياِْ ْىَّ ُْبًت, بؤيُ ُْ

زآًَُٖضيَهًإ ًُْ, َىؾُنطيَهًإ ًُْ ..., ُٖتا اليُْططّ ُٖضَغُضبُغتِ ٓاؾطَتإ يُواُْ )ؾطؤيس( 
زَناو ُٖتا ًَٖطؾِ نطزؤتُ غُض ٖىُْضّ ًٓػتاو زََيًَت )ٖىُْضّ ْىَّ ناض بؤ ووضاشْسِْ ٓاضَظوو باظّ 

 . 145بُؾِ ظؤضيإ بُضَو بُزضَوؾتِ تُواو ثاٍَ زََِْ ( 

ُٓو  تًَطِوآًُْ نُوت و تًَو نطشاواُّْ غُضوو يُطٍَُ ٖاتِٓ ًٓػالّ شيَطاو شووض نطا,ٓاؾطَت 
 ,َُٖىو ٖاوبُؾًُنِ َطؤظاُْيإ ثًَهُوَ ُٖيُ ,تًُْاايٓطا٤ غكا٥ل ايسداٍ( ٓازًََعازيَهِ تُواوَ )

,يُ َازَّ يُنَُِ )ضِيَهُوتٓاَُّ بُ ثًَِ ثػجؤضيُنُّ ؾُضَإ و ُٓضنًإ دًايُ  ُٖضيُنُ ُٓوَيُ
(يُطٍُ َطؤظ زَنا ,بؤ ُٓو )متاثٌغًساو( ظياز يُ ثًَىيػت زانؤنِ يُ بُؾساضّ ٓاؾطَت بُٖاوتايِ

بُ ًٓػالّ  ,يُنؤَُيطُٓايًُٓنإ وَُبُغتُف زانؤنِ يُ ٖاوتايِ شٕ وثًاو زَنا نُ ُٓغتَُُ
غًاغِ و ؾهطّ , وَ ثطِيُتِ  و يُنُّ داض ٓاؾطَتإ بُؾساض بىوٕ يُشياِْ نؤَُاليُتِبؤتايبُتِ 

ُٖتا ضيَبُضايُتًـ, ُٓوَتا يُقىضٓاِْ ثريؤظ  غًاغِ و يُمنىُّْ واقعِ نُ ٓاؾطَت بُؾساضَ يُشياِْ
                                                 

( يُناتًها )ز . اهركس ٓ٘ اصىبُضاّ نًٓػُ نُ يُ نتاب املكسؽ وَضطرياوَ يُثُضاغىّ نُثِ ثًاو زَضنىوَ بُو ؾًىَيُ ) - 144
 . ( ُٖضزووال يُ عُياض ضَت زاُْصى)االُجٟ ٓٛ االْىاٍ ( نتابًهِ ُٖيُ بُْاوّ 

 107ُظسٙٞ اجلِطٚٞ ظ  - 145
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,ٓاؾطَتاًْـ بُؾساضّ غًاغًإ نطزووَ  146(..املؤَٓني ٚاملؤَٓات بعطِٗ اٚيٝا٤ بعضوزَؾُضَىوّ )
بُيعُتِ زوَّ بُيعُتِ غًاغِ بىو,يُنُّ َىغىملإ  -)بُيعُتِ غًاغِ وؾهطيإ زاوَ بُ ثًػُبُض(

زوو غىضَتًـ بُْاوّ ٓاؾطَتاُْ وعُضؾِ بًكًؼ يُ ٓاؾطَت بىويُٓ ,يُنُّ ؾًُٖسيـ يُوإ بىَ ,
ُضزوو يُ ٖ( قىتابِ ُٖبىوَ, 1200عايؿُ ) بُُٖؾت يُشيَط ثًَِ ٓاؾطَتاُْ,ٖاتىَ,)ععِٝ(قىضٓإ بُ 

) : يُقىضٓإ ٖاتىَبًعُّ يُنُّ وزوًََـ  يُٓو سُبُؾُ ٓاؾطَت يُطٍُ بىَ ,بُ بؤُّْ)ًٖذطَ بؤ َُز
إذا دا٤ى املؤَٓات ٜباٜعٓو ع٢ً إٔ ال ٜػسنٔ باهلل غ٦ٝا ٚال ٜطسقٔ ٚال ٜصْني ٚال ب٢ ٜا أٜٗا ايٓ

يف َعسٚف فباٜعٗٔ ٜكتًٔ أٚالدٖٔ ٚال ٜأتني ببٗتإ ٜفرتٜٓ٘ بني أٜدٜٗٔ ٚأزدًٗٔ ٚال ٜعصٝٓو 
زلىَُِْ ضِاويَصّ ثًَػُبُض )زر( بىويُٓ ,ٓىّ غُملُ ُ( .يُ ٓٚاضتػفس هلٔ اهلل، إٕ اهلل غفٛز زسِٝ

ُْخؿُّ ناضَغُضّ ُٓو نًَؿُيُّ نطز نُ بُ ٖؤّ ٓاؾتًٓاَُّ سىزَيبُ غُضّ َُٖيساو ؾُضَاِْ 
خؤت َُٖى دَِ بُ دًَِ زَنُٕ ثًَػُبُض دَِ بُدَِ  ُْنطا , ٓىّ غُملُ ووتِ بطِؤ خؤت بًهُ بُزواّ 

ُٖضيُنُ يُ ابٔ سعّ  , 147,نطا,  زوايـ ح عُطغُضؤنِ )سػبُو باظاضّ ٓاؾطَت بىو بُْاوّ ؾًؿا
.. ثًًَإ وايُ ُْى زَؾَِ يإ ْاؾَِ بُيهى زَبَِ  ٚاَاّ سٓٝف١ ٚطرب٣ ٚسطٔ ايبصس٣ ٚابٔ اذتذس

منىُْ ثطغُنُّ بُ سُؾػُ(, -يٓطا٤نإ عُسٜػاٚز ايُ ًٓنب دىظيُوَ :غًاغُت بها,ٓاؾطَت بُؾساضّ 
 ابٔٓاؾطَت بؤّ ُٖيُ ببتُ قاظّ ,  طرب٣سعّ ابٔ ابٔ  ضيـ ضِاويَصّ بُ ٓاؾطَت نطزوَ  ,بُ ثًَِثًػُبُ

ًُْ ُٓطُض ثًَػُرباًْـ يُ ٓاؾطَت ٖاتبًَت,ُٓواُْ بىيَطيإ بُ ز سػٔ تىضابِ زا  سعّ ثًَِ بُضَواشّ
َغُآلتِ غىزإ  تا ُٓو ضِازَيُ زَيىت :الضميإ ًُْ ُٓطُض نُبُؾساضيُنِ ؾطاوإ بُ ٓاؾطَت بها يُ ز

ُْٖسَّ الّ تطيـ  َُغًشًُنِ ٓاؾطَت يُغُض زَغُآلت بًَت, تُْٗا َُضمجإ زازطُضيُتِ .
( زَبًِٓ ,غًػتَُِ )ذنٛز٣يُظاْاياِْ ًٓػالّ بُ ثًَهُواُّْ ُٓواُْ َُضدِ ًُٓاّ وخُيًؿُ بُ 

ّ زَغتىضّ ٓىضزَٕ 28بُواُْ بُغتىَو يُ َازَّ زَغُآلتِ ٓىضزَٕ بُ بؤنىِْ خؤّ ثؿتِ 
 (َُيًو وٓاؾطَتِ بَِ بُف نطزوَ.نا٢ْ)ذنٛز١ٜثؿتاوثؿتِ زَغُآلتِ زاوَتُ 

ٖاتىَ,  ًُنإًٓػالَ الّ بريياضَبؤيُنُّ داض نتًَب وْىغني بؤ َاؾِ ٓاؾطَت يُ 
َتاًْإ يُنُّ داض ًٓنب ضوؾس ووتِ ثًَـ نُوتِٓ ُٖض نؤَُيطُيُى بُ ثًَـ نُوتِٓ ٓاؾط

زَثًىضَّ ,بُآلّ ضِؤشٓاوايًُنإ يُطٍُ ضِايُنُّ )ؾؤضَّ(ططيَِ زَزَٕ وزََئًَ ُٖضزووى وا زََئًَ 
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يُ ثًَـ ؾؤضَّ بىَ ,ُٓو ناتِ نُ ًٓنب ضوؾس  ؾُف غُزَ(1198-1126,يُناتًَها ًٓنب ضوؾس )
 ىلَ قُزَغُ  ونتًَبُ ؾكًُٗنإ زَضزَنىو يُ قاظازلِ ٓاؾطَت يُ ُٓوضوثا خىيَٓسِْ ًٓٓذًًًإ

(ٓؤْػُ .. 6ؾطؤؾتًٓإ ُٖضظإ نطابىو بؤ ) فزَنطابُ ثًَِ بطِياضِّ ثُضيَُاِْ , بُ ثًَِ ياغا
بُؾساضّ ٓاؾطَت يُ شياِْ نؤَُيطُ بُضدُغتُ نطابىو بَُُٖى َاْايُنُوَ ,بُ ضِاغتِ ُٓو 

ِ ًْىَ نؤَُيطُيُف يُتابًعِ وغاُْوّ ٖاتبىوُْ ؾىيَِٓ غطوؾتِ خؤيإ ُٓضنِ ؾاضغتاْ
 وطُضزووِْ خؤيإ زَبًِٓ . 

ُٖتا ظاْاو تىيَصَضَوَناًْـ يُ ًَصووْاغإ زإ بُوَ زًََْٔ نُ ُٖضزًَََو زازثُضوَضّ يُ ًَصووزا نُ 
يُغُض زَغتِ )ثًَػُبُضَنإ  ز ر ( زَٖات ٓاؾطَت ٍُٖ و َُضدًإ باف زَبىو , غُضَْر بسَ ضاّ 

زَيًَت :)يُغُضزََِ ظَضزَؾتًُنإ ٓاؾطَت  طاز٠(قص١ اذت)ويٌ زيىضاْت ( نُ يُ نتابِ بُْاوباْطِ )
غُضوَضّ  (يُووالتِ ؾاضغُنإ ثايُ بُضظ بىو ... زواّ نُوت(, بُ ثًَِ )ٓٓػًهًؤبًسياّ بُضيتاِْ

ٓاؾطَتِ نىضز ظياتط يُ ًًَُتاِْ تط بؤ ُٓو ٓايُٓ زَطُضِيَتُوَ , ُٓطُض بُووضزّ غُضْر بسَيُٓ ) 
ِ زَغتهاضّ نطاوّ ىلَ ْابًٓطَّ ُٓوا زازطُضّ تًَسايُ وَى يُو ايهتاب املكسؽ( ُْٖسَّ ٓايُت ضوس

ََٚقاٍَ ايٖسٗب اإلٔيُ٘: : ٓايُتُّ خىاضَوَ يُ باضَّ ٓاؾطَت زاواّ ٖاوتايِ و)ؾكآل(زَنا وَى ًٓػالّ 
ِٝظَ» ّٓا َي ِٕ َُٜهَٕٛ آدَُّ َِٚسدَُٙ، َفَأِصَٓعَ َيُ٘ َُعٔٝ ِّّدا َأ َاؾِ ٓاؾطَتِ نطزوَ) , ُٖضوَٖا زاواّ  148(َْعٔريَُٙ دَ

"  ُٖضوَٖا ,  149( تصعذٕٛ ٖرٙ املسأ٠ ? فٗٞ عًُت يٞ عُال صاذتا ملاذاؾعطف يػىع وقاٍ هلِ : " 
سأتٕ ٗأحغسٓا إىل آدَ. ٗدعا آدَ اضٍ اً ، 150فوٚلّ هم ًا تسٙدّٙ ! ًا أعظٍ إمياُم " ٙا اًسأٝ

ؾاضغتاًُْنإ ْاوّ )سُوا( بُ  . ُٖضوَٖا يُ ظؤضبُّ ٓايُٓناِْ ضِؤشُٖآلتى151ح٘ا١، ألُٔا أَ كى حٛ
)األّ ايهرب٣، إْاْا، عػتاز، عػرتٚت، ضِيَعَوَ بُ طىظاضؾِ دًادٌ بُو ؾًَىَّ خىاضَوَ ٖاتىَ: 

ْٛز ايطُا٤، ، ضٝد٠ اذته١ُ، ضٝد٠ ايٓٛاَٝظ اإلهل١ٝ، ، ْٛز ايعامل،  إٜصٜظ أٚ األّ اإلهل١ٝ، فٝٓٛع، 
, خىايُ طُوضَناِْ ٚايالت ٚايعص٣ َٚٓا٠ُضنُغِ  يُْاوَبُْاوباْطُناِْ ؾ -ضتٓاٟ ..،صت١ُ ايصباغ

                                                 
 .18: 2تهىئ غؿط -ايهتاب املكسؽ  148
 6-14ًٓٓذًًِ َطقؼ   149
 . 22 – 15َّتِ ًٓٓذًٌ   150
 .2/21ٗ22ٗ3/20 ضفستلّ٘ٙ 151
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, تُْاُْت يُ ُٓزَبًاتِ يؤْاًْـ يُغُض ظاضّ غىنطات بُزّ زَنطَّى  152عُضَب يُ ثًَـ ًٓػالّ 
املسأ٠ . . شتًٛم بني املال٥ه١ ):يـ زََيَِ"بًصاى" املسأ٠ أس٢ً ٖد١ٜ قدَٗا اهلل اىل اإلْطإ ، زََيَِ:
 (.قبٛز ٚايبٝٛت بال أَٗات صاذتات،ايسدٌ صٓٝع١ أ١َ  ):تط زََيًَت ُٖضوَٖا يُ ؾىيًََٓهِ (ٚايبػس

يُغُضَتايٌ غُضُٖيساِْ ًٓػالّ وَنى ًُٓطؤّ ًٓػالَِ زيػإ ٓاؾطَت ثًؿطَو بىوٕ ,بىوُْ ٖؤّ  
ضِانًَؿاِْ بَُٓايُو خًَعاُْناًْإ, يُواُْ )ؾُميا( خىؾهِ عُطّ نىضّ ختاب ,) خُويُ ( و..ِٓ زّ 

بُ ثًهُواُّْ ضاّ ُٓو غُضزَّ و غُضزََِ ,وَ يُْاو َُٖىو ًًًَُتاِْ ًٓػالّ ٓاؾطَتإ بىوشاُْ
ًٓػتاف نُ بُ ٓاؾطَتاًْإ ؾُضّ بىو, يُو ناتُ ٓاؾطَت يُ نؤْططَّ طُوضَّ ًٓػالَِ ُٖيسَغتًَتُوَ 
ضَِخُٓ يُ ح عُط زَططيَت و ُٓويـ زَىلَ :َٔ ُٖيُّ وٓاؾطَتُنُ ضِاغت زَنا,ٓاؾطَت يُغُضزََِ 

نطزِْ ٓايِٓ ًٓػالّ ظؤض طُؾايُوَ ,يُ نتًَبًَو بُْاوّ )قؿشات خريات َٔ سًات  ثُيطَِو
ٓاؾطَتِ ْاوزاضّ ُٖيبصاضزوَ , ُٓو ًْىَ نؤَُيطُ ثُندطاوَ ٖاتىُْ طؤضَِثإ يُ بىاضَ  350 ايػابكات(

 دًادًانإ ناالنِ  تُواويإ بُو ؾًَىَّ خىاضَوَ ْىاْسوَ :
عسويُ,خٓػاْبٔ خعاّ ,ْكًـ بٔ غامل ,غًُِ ايبكطيُ يُ بىاضّ باظضطاتِ :ْاوّ سبًبُ اي -1

 ,غىيُ ايًًُُٓ و ظؤضّ تط زَضنُوتىَ .

يُ بىاضّ غًاغِ وناضَ طؿتًُنإ : ؾاتًُُّ ظَٖطَ ,ظَيُٓب,امسا بٓت عًُؼ,امسا بٓت ابِ  -2
 بهط,غهًُٓ بٓت سػني , ...

 يُ بىاضّ ظاْػت :سؿكُ,عآؿُ,ٓىّ زضزا, ..ظؤضّ تط . -3

زطُضّ :دىيطيُ بٓت ساضؽ,عؿريَ ايعابس,ضابعُ ايعسويُ,آَُ بٓت يعًِ يُ بىاضّ ٓايِٓ وزا -4
.., 

 يُ ضِاغتطؤيِ وخؤ ُْويػتِ : ٓىّ وَضَقُ ,ٓىّ زَضزا ,ٓىّ عُىل ,داضيُ سػٔ بٔ قاحل,... -5

 يُ بىاضّ يًهساُْوَو ؾَِ نطزُْوَ :ٓىّ ُٓمئ,ٓىّ ؾطيو,سؿكُ بٓت غريئ ,ٓىّ املطاعًُ , -6

,داضيُ بِٓ  َعاذ٠ ايعد١ٜٚ,غُؾًُ,ٓىّ غُيًِ,َٓؿىغُ بٓت ظيس,يُ شيطّ ووَغؿا :ؾاتًُُ  -7
 َىٌُٓ ..

 خًَط خىاظّ:غىزَ,عآًؿُ,ظيٓب بٓت دشـ,ظبريَ ,.. -8
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ظاْاّ ظؤض طُوضَؾًإ ىلَ ُٖيهُوت يُواُْ:ظيٓب بٓت ابِ غًُُ ,سؿكُ بٓت غريئ,اَُ  -9
,ٓىّ عًػِ  ٥٣ّٛ امحد األْصازايىاسس بٓت احلػني,ْؿًػُ ابُٓ ابِ ذلُس احلػٔ بٔ ظيس,

َوَ يُ َُٖىإ ظياتط يُ ظاْاو َىؾىغريو طىتاضبًَصو ظَإ ْاؽ و ؾُيُنٓاؽ ش,....يُو ضِو
 ىاضو خًَهًُناًْإ .خوؾُقًٗى ٓاظاو بىيَط بُضاَبُض زَغُآلتساضو 

ظاْاّ بُ ْاو باْط ؾُٖسَ  ُٖضوَٖا نؤَُيًَهِ ظؤضّ ٓاؾطَتاِْ نىضزّ ْاوزاض ثُيسا بىو يُواُْ :
ّ ه ظاْا بىو( ,خاتىو ظَيؿُ 9َُ ايًُ ابِ ايعال ايؿٗاب ايهطزّ )يُغُزَّ اّ زيٓؤضّ ,

ّ خاوَِْ سُيُب بىو دىإ تطئ غُضؤنايُتِ ؾاَِ نطز ,ظاْهؤيُنِ بُْاوّ 1185-1242)
ُٓو نؤيًذِ عُظضاويُّ يُ زميُؾل  –ُٓيىبِ  عُظضاّ نهِ ْىض ايسويُّ  ؾطزؤؽ نطزَوَ (,

ْط غت ؾاَِ نهِ ُٓيىبِ ؾازّ,ضبًعُّ نهِ ُٓيىب زضوغت نطز ,خًَط خىاظّ بُ ْاوبا
,ظَٖطَّ نهِ َُيًو عازٍ ,زايهِ ذلُس يىغؿِ ُٖناضّ .. تا زَطاتُ ؾاعريو ْاوزاضاِْ تطّ 

, ًٓٓذا 153وَى َُغتىضَ خامنِ نىضزغتاِْ,غريا خامنِ زياضبُنطّ سُيطإ خامنِ ْاخهُواِْ
ىٕ وغُيسَ ؾريئ وخاتى ز وظَيؿُ خاتغًاغِ وؾُضَاْسَو ثالٕ زاُْضو ؾاّ طُوضَّ وَى  خاْعا

خاتىٕ وسُؾػُ خاِْ ُْقًب و  عازيًُ خاتىٕ وًَٓا خامن وْاٖسَو ضَِوؾُٕ بسض خإ ؾاْاظو ؾا
وطُظيسَ خإ .. ..بُ ُٖظاضاِْ تط يُو منىْاُْ , ُْى يُ نىضزغتإ ظؤضبُّ ُٖضَ ظؤضّ خىيٓسْطاو 

ضوغت نطاوٕ, ظاْايُ ُٖضَ بُضظَنإ يُوَّ نؤيًذُناِْ ؾاّ يُ غُض زَغتِ ُٓو ٓاؾطَتُ نىضزاُْ ز
زضوغت بىويُٓ , تًايسا ٓاؾطَتِ ظاْاو َىؾُغريو َىسُزيؼ و ؾُيُنٓاؽ و ثعيؿو و... ىلَ 

(بُ ْاوّ  1902-1840 زَضنىَ,يُو بُضَُٖاُّْ نُ َاوٕ نتًَبًَهِ َُظِْ )عايؿُ تُميىضيُ
ُٖبىو,بُ ضِاّ )ًَٓؤضغهِ(  , ؾهؤؾُؾِناخ نطاوَ 1893يُ غاىل َسّا٠ ايتأٌَ ف٢ األَٛز()

نىضز يُُْتُوَناِْ دًٗاِْ ًٓػالَِ ضَِوؾُْبري ويُ ثًَـ تط بىويُٓ ,واغًًِ ًْهًتني يُغُض 
ظاضّ )غؤٕ(زَطًَطِتُوَو زَىلَ: ٓاؾطَتاِْ نىضز زَغُآلتًَهِ ظؤضيإ ُٖبىَ ُٓطُض ًََطزيإ يُ 

ثًاوَتِ ,ظؤض بُزَطُُٕ بَِ سُيايِ يُ َايُوَ ُْبىايُ خؤيإ خاوَٕ َاٍ بىويُٓ بؤ ًََىإ ضِاططتٔ و
,نُْسئ زَغُآلتساضو غُضؤى عُؾريَت وَُالشِْ طُوضَيإ ىلَ  154ًَْى شِْ نىضزا ُْبىَ

                                                 
-3املطأَ ايهطزيُ وزوضٖا ؾِ اجملتُع ايهطزّ  – طاٖس ز ابطاًِٖ -2َعذِ اعالّ ايهىضز  -1بؤ ظياتط :بطِواُْ ُٓو غُضناواُْ : 153

زٚض َؿاٖري ايهىضز ,اعالّ ايٓبال , ُٖضوَٖا بطِواُْ: -4مجع وتكًٓـ ْسيط ذلُس َهتبِ –قؿشات خريات َٔ سًاَ ايػابكات 
 املٓاضس ..

 313-300نىضزو نىضزغتإ ٍ-واغًًِ ًْهًتني 154
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غاىل بىو يُ عُؾريَتِ ًَالٕ بىو 22َُٖيهُوتىَ,ًَٓؤضغهِ زََيَِ ٓاؾطَتًَهِ بًِٓ تَُُِْ 
زَنطز,ُٖضزوالؾًإ زََئًَ ضِيـ غجِ ونًَدىاو طُزاو َُٖىاليُى ثابُْسيإ بُ ؾُضَاُْناِْ 

ٓاؾطَتِ نىضز ُٖضطًع يُ َاٍ ُْبُغرتاوَتُوَ بُيهى بَُاْاّ غُضبُغتِ بىَ ,ظؤض داضيـ َٓساٍ 
, َُٖى ُٓو وَغؿاُْ يُطٍُ ُٓو بَُيطُْاَُبطيتاًُْ يُى زَططيَتُوَ  155بُْاوّ زايهِ  َُٖيسَزضَّ

 . 156و بُض زَنانُ وَغؿِ ٓاؾطَتِ نىضز ظؤض بُ ثًَؿهُوتى يُ ًًَُتاِْ زَوض
وتاوّ و بىظّ  َُٖى ُٓوَف يُ ناتًَهابىَ نُ يُ ؾاضغتاًُْناِْ تطو يُٓايِٓ يُٖىزّ وَػًشِ

ٚيتصُت ايٓطا٤ يف )) قُزَغُ بىَ ٓاؾطَت ْىقُّ يًَىَ بًَت , تُْٗا بؤّ ُٖبىَ طىَّ ضِابططَّ و ..
. ٚعًٝٗٔ إٔ خيطعٔ نُا ادتُاعات ، غأْٗا يف مجٝع نٓا٥ظ ايكدٜطني ، فإْ٘ ال ٜؤذٕ هلٔ بايتهًِ 

تكٍٛ ايػسٜع١ أٜطّا فإٕ زغدي يف تعًِ غ٤٢ ، فًٝطأئ أشٚادٗٔ يف ايبٝت ، ألْ٘ َٔ غري ايال٥ل 
 .157((14-36 تتهًِ يف ادتُاع١ يًُسأ٠ إٔ

                                                 
  311-306َُٖإ غُضناوَ  ٍ 155

 CO 730/ 161/2        1931 \اذاز  \14 156

إ ايهسد يٝظ عسبا ٖٚرٙ سكٝك١ ثابت١ . يٝظ ٖٓاى غو بهٕٛ ايهسد َطًُني ٚيهٔ اضالَِٗ خيتًف عٔ اضالّ ايعسب. 
يعسب بصٛز٠ عا١َ ، ػاص١ ايػٝع١ َتعصبٕٛ ٚيهٔ ايهسد غري َتعصبني. يًهسد تطًعات اىل اذتس١ٜ اييت تتٛم ايٝٗا فا

 االٚزٚبٕٝٛ. ٚيتأنٝد ٖرا اضسد اذتكا٥ل ايتاي١ٝ:
 ٜعطٞ ايهسد انجس َٔ ايعسب اذتكٛم ايٓطا٤ ( أ

 التًبظ املسأ٠ ايٓكاب اييت تًبطٗا املسأ٠ ايعسب١ٝ ٚختتًط عس١ٜ بايسداٍ ( ب

 تسقص املسأ٠ ايهسد١ٜ عس١ٜ َع ايسداٍ ( ت

 ست٢ يف اجملايظ ارتاص١ ناْت ايٓطا٤ ٜسأضٔ االدتُاعات ٚيٓا   ( خ

 يف شٚد١ ايػٝؽ قادز منٛذز سٞ.          
 .ز(  تطتطٝف املسأ٠ ايهسد١ٜ ضٝفٗا ست٢ يف غٝاب شٚدٗا 

 

157
ظ ألْ٘ يٝظ َأذّْٚا هلٔ يف ايهالّ ، بٌ أَسٕ إٔ يتصُت ْطاؤنِ يف ايهٓا٥يُ ؾىيًََٓهِ تط نًََُو بُدًاواظّ تط ٖاتىَ ))  :

خيطعٔ يًطاع١ ، ٖهرا تأَس ايػسٜع١ ، فإٕ أزدٕ إٔ ٜتعًُٔ غ٦ّٝا يٝطأئ زداهلٔ يف املٓصٍ ، ألْ٘ َٔ املعٝب يًُسأ٠ إٔ تتهًِ يف 
 :زَقُ ًٓٓطًًعيُنُؾِ نًََُو دًاواظّ يُطٍُ ُٖضزوو الُٖيُ )14-36(( ) ايهٓٝط١

Corinthians 14:34-35-36: “…women should remain silent  

the churches. They are not allowed to speak, but must be in 
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ثُياَِ زايهايُتِ بؤ ٓاؾطَت وَى ُٓضنِ بٓهًُٓيٌ بَُاْا غايهؤيىدًُنُؾًُوَ َاْاّ نُواتُ 
ضُّٖ و شياِْ غًاغِ و ناالنِ ؾهطّ و ًٓساضّ و ؾُضَاْطَوايٌ و ُٓوَ ًُْ ًٖض ضؤيًَهِ يُبُ

زيبًؤ َاغِ ... ُْنات , ,وايإ ظاًْىَ ٓاؾطَت تىاْاّ عُقًًإ بٌَ ًٖعتطَ وَى ؾطؤيس و نًَٓػُ 
َ و  بُؾًَو يُ ؾكِٗ ًٓػالٌَ ونؤَُيًَو يُظاْاياِْ تط واّ بؤ نىوٕ, بَُيهى ٓاؾطَتًـ وَى ثًاو

هاًُْتِ عُقًًإ ثِ بُخؿطاوَ, دا ٍُٖ و َُضز و ٓاغتِ ُٓو ًَُٓ و ًُٓبَُُٖإ ُْٓساظَو ظَ
نُغُ نؤًُْتِ ُٓقًِ زياضّ زَنا,ُْى قُباضَو غُْطِ ًََؿو , ُٓواُْ ظياتط يُ ضِواْطُيُنِ 

واّ زَبًٓٔ ٓاؾطَت تُْٗا ٓاَطاظيَهُ يُ ثًَٓاو ثًاو  ,زَنُٕ غُقُتِ دٓػًُوَ غُيطّ ٓاؾطَت
طَت خؤّ يُو تُوقُ اؾوناونٓؤنِ وضِابىاضزٕ و ًَْهرييايُتِ ,زَبَِ ٓزضوغت بىَ , بؤ ٓاُْٖط 

سَٕ نُ تُعُريّ ظَوّ وبُضثا نطزِْ بضِظطاض بها ,يُ بطّ ُٓوَّ  تىاْاّ عُقًتإ بُؾريؤ 
ؾاضغتاِْ زازطُضيُ ,زَبَِ ُٓو ُٓقٌ وتىاْايُ يُ ؾًَط بىوٕ و تىيَصيُٓوَ بتُقًُٓوَ ٓايُتِ )..إ 

انِ(ثًازَ بهُٕ, ُٖضبؤيُف ًُٓطؤ دًطُّ غُضغىضَإ ًُْ نُ زَبًٓني بُؾِ انطَهِ عٓساهلل اتك
–تُوَ,وا ضِابىيُٓ بؤ بُناضخػتِٓ ؾهطيإ يُبُؾساضّ غًاغِ طُّ خؤيإ زؤظيظؤض ٓاؾطَتإ ضيَ

ُٓخالقًاُْ زووض يُ ًَهاؾًًِ و ثطاطُاتًهِ ويًرباىل  . ًُٓطؤ ٓاؾطَت يُّ بعوتُٓواُْزا ضِؤيًَهِ 
ُ ,وَى ثطؤغُيُنِ ثًَـ ناو ,نُ زَبًَت بًتُ بٓهًُٓ بؤ قىوٍ بىوُْوَ يُظاْػت و بٓهًُٓيٌ ُٖي

ضِو نؤَُيى ُٓيكُناِْ تط نُ ٓاؾطَتِ بؤ بُناض ؤزآًَٖإ و بُؾساضّ تُواوّ شيإ, بُ ثًَهُواُّْ ن
ِ ًَٖٓاِْ َُضاَِ نُثُىل ٓاضَظووّ باظّ  بُناضزًَََِٖٓ يُشيَط  ثُضزَّ ضِاظاوَو بطيكُضزاّ :َاؾ

ٓاؾطَتإ, يُنًتًُناِْ ٓاؾطَتإ ,ْاوَْسو غُْتُضَناِْ ٓاؾطَتإ .... ٖتس,بُ زاخُوَ بُؾًَو يُو 
ٓاؾطَتاُْف يُو ًْاظَ ؾاضزضاوَّ ُٓو دؤضَ ثًاواُْ ْاطُٕ, بؤيُ تًَهٍُ بىوِْ بَِ ضِازَّ ٓاؾطَتإ 

َُزًَُْت .. يُطٍُ ثًاوإ بُْاوّ دىضاو دؤضّ وَى : ثًَـ نُوتٔ و غُضبُغتِ ويُنػاِْ و 
يُضووّ ظاتِ و َُوظوعِ ظَضَضيُتِ,  داضّ ُٖضبُطؿتِ  َُٖىو تًَهٍُ بىوًَْهِ بِ ضِيَهدػنت 
يًَُْىإ بُ ًٖعو بَِ ًٖع ,غاضزو طُضّ ,ناى وخطاخ ,ثاضيَعضاو ُْثاضيَعضاو ...ظَضَضٍ ْطخساضَنُيُ 
                                                                                                                                                             

 submission, as the Law says, If they want to inquire about  

something, they should ask their own husbands at home ; 

for it is disgraceful for a woman to speak in the church”. 

 



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 122 

ُٖشاضَنُ يُ زوا ثطوغُّ , ُٖض بُمنىُْ ُٖشاضو زَويَُُْس يُْاو يُى نًاِْ غًاغِ عُملاِْ ُٓوا 
زا ظَضَضيُتِ, بَِ ُٓوَّ يُُٓزلاَِ ُْٖسَّ خػىغًاتِ ٓاؾطَت بُتايبُتِ غُضوَضّ ْطخُنُّ نُ 

وَى تًَُْهِ ووظَزاض تًَهٍَُ بُ تًَُْهِ نُّ ووظَ بهطيَت ٓايا  يُ ثًاو ظياتطَ ظَضَضّ ثِ زَطات ,
تِ زؤضِا , بؤيُ يُتًَهٍُ بىِْ بَِ ُٓزلاَا ْطخًَهِ غطوؾُووظَّ تُِْ يُنًَُـ ْعّ ْابًََتى ي

غٓىض زَبًَت ٓاؾطَتاِْ ثًؿطَِو خؤ بجاضيَعٕ وَى زواّ زيًَُٓغُض يُنَِ يُو ًٓذطآُتاُْ نُ 
  ططْطرتيًٓاُْ ُٓويـ خؤ زاثؤؾًُٓ .
   يُ عُملاِْ يإ ٓايِٓ ٓايا ٓاؾطَت يُناّ الظياتط طُؾُزَنات ؟

طُض بُضاوضز بًَت يُ ًَْىإ ووآلتاِْ ًٓػتاّ دٗاِْ ُٓوثطغًاضَ ووضزَناضّ ظياتط زَويَت ,ُٓ    
ًٓػالَِ وضِؤشٓاوا ُٓوا ًٖض طىَاِْ ًُْ يُ ضِؤشٓاوا باضو زؤخِ ٓاؾطَت باؾرتَ ,ُٓطُض بهًُٓ ًََصووّ 

ُو نُّ تط ططْطِ بُ ٓاؾطَت زضاوَ وبُ غاْايِ زيػإ يُو ضِووَوَ دًَِ ؾاْاظّ ًْؾكِٗ ًٓػالَِ 
,ُٓطُض بُضاوضز بًَت يُطٍُ  (ذنٛز١ٜ-طَّ نُ ؾكًَٗهِ )ْرييُٓيُبُ ؾكِٗ ًٓػالَِ زَن ُٖغت

ُٓظَىِْ ُٓؾػاْػتإ و نًهإ وْاونُّ بًاضَو ُٖيُظُ ُٓوا زيػإ منىُّْ غُضنُوتىّ ًُْ ,بُآلّ 
ُٓطُض بُضاوضزّ ؾاضغتاًُْنإ بُ ؾاضغتاِْ ٓايِٓ ضِاغتُقًُٓ بىوبَِ ,يإ بُضاوضزّ ًَْىإ ُْؾاَِ 

ػتَُِ ,يإ بُضاوضز يُ ًَْىإ غً ثًَػُبُض)ز ر(و خُيًؿُناِْ زواّ ُٓو بًَت وًٓػالَِ غُضزََِ
غًاغِ عُملاِْ وْاؾًؤْايًعَِ دٗاِْ ًٓػالَِ يُاليُى وُٓظَىِْ ووآلتاِْ تىضنًاّ غُضزََِ 

دًَِ ؾاْاظيُ,يُواُْ ٓاؾطَت يُ ٓايِٓ ظياتط بىاضّ  1979زازوطُؾُ وتىضابِ غىزإ وًَٓطاِْ زواّ 
 ى يُ عُملاِْ .ضزَّ زايُ ُْطُؾُّ يُبُ

ُٓوَّ ضِيَططَ يُ ثًؿهُوتِٓ ٓاؾطَت يُ دًٗاِْ ًٓػالّ يُ نىاضنًَىَّ ُٓو ثطغًاضَّ غُضوو بُؾًَو 
يُ ؾكِٗ ًٓػالًَُ ,نُ ٓاؾطَت بُ ظَعًؿُوْاقؼ عُقٌ وغُؾًٗى ؾتُٓوزؤظَخِ ..وَغـ 

,ٓاؾطَت ؾتُٓ ًُْ بؤ ثًاو ضِاغتًُنُّ واًُْ ,ُْظَعًؿُيُ ُْ ْاقػِ عُقًُ و ُْغُؾًًٗؿُ زَنُٕ,
ثًاوَ ؾتُٓيُبؤ خؤّ ,ُٖيُنُ يُوَ زيَت ٓاؾطَت بؤ ثًاو زضوغت  ُْٖسَّ بُيهى ُٓوَٓاضَظووباظّ

ُْنطاوَ ,بُيهى ُٖضزووال زضوغت نطاوٕ بؤ بُضثا نطزِْ ؾاضغتاِْ يُغُض ظَوّ , زَتىاْني َُٖى 
,ُٓواُّْ ثًًَإ وايُ نُ خىاّ طُوضَ  بؤنىوُْ ًٓػالًَُنإ يُ نىاضنًَىَّ ُٓو ٓايُتُ غاؽ بهُيُٓوَ

( َُبُغتِ تُْٗا ثًاوَ يُ ثًاوَناًْـ نًًَٓو زَططيَتُوَ )اُٟ جاعى فٟ األزض خوٚفٞزَؾُضَىَّ 
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,ُٓو ضِايُ ظؤض باوَو ؾكِٗ 158ثازؾاو غُضؤنُنإ خُيًؿُّ خىإ تُْٗا ,) ًٓدىإ غُؾا( ثًًَإ وايُ
زَططيَتُوَ واتُ َُٖى َطؤظ خُيًؿُٕ,يُضِاّ يُنَُا  يُغُض بًٓات ْطاوَ ,بُؾِ زوَّ ٓايا ٓاؾطَتًـ

ٓاؾطَت وًْىَّ نؤَُيطُ ثُى زَخا يَُُبُغتِ ٖاتِٓ َطؤظ بؤغُض ُٓو ظَويُو ٓاؾطَت يُنىاضنًىَّ 
خًعإ وَايُوَ ظيٓساِْ زَنا,تُْاُْت ظؤضبُّ ثًاواًْـ ثُى زَخا ,ضِاّ زوًََـ نُثًَِ وايُ ُٓو 

وَ ٓاغؤيُنِ ْىَّ بؤ ٓاؾطَت زَناتُوَ وَُوزاّ بُؾساضّ ٓاؾطَت ٓايُتُ شٕ وثًاو زَططيَتُوَ ,ُٓ
 تُواوّ شيإ زَططيَتُوَ وزابُؾِ ُٓضى وَاؾًـ يُنىاضنًَىَّ تىاْاو ثػجؤضّ زَبًَت .

 
 
 

 ثؤؾاى )سًذاب(
زياضَ خؤزاثؤؾني زَقاوزَم ثاضاغتِٓ ُٓو ْطخُيُ , يُ ثًَـ تط باغِ ظيَسَ بايِ ْطخِ ٓاؾطَمتإ نطز , 

ّ زَضووٕ ْاغِ وُْٖسَّ اليُٕ و ْىوغُضاِْ  بُالّ َسضغُناِْ ؾطؤيسو ُْٖسَّ ضِيَههُّ ْىَُّٓوَف 
خؤمشإ بُ بُْسنطزٕ و ْاؾريئ نطٕ و نُوغاْسْىَّ و بُ ْىقػتاِْ نطزٕ و ... يُ قُيُّ زاوَ, ُٓطُض 

ويَت غُضْر بسَيُٓ ضِاو بؤنىوِْ ٓازًََعاز )دا ظاْايُ ؾُيًُغىؾُ ًَصووظاُْ( ُٖضزَّ زَيُ
بؤنىوُْنُّ تُعًُِ بهات بؤ ثُيطَوّ شيإ, نُنِ يُ زوا ؾَِ نطزُْوَ زَبًٓني وَى )ز.غؤيًعإ 

َُُٖاليًُُْنُّ  -2قىوَيِ بابُتُنُ  -1طىتُِْ يُى اليًُُْ, ًٓٓذا ظؤض زَغت نىضتًؿُ يُ:  159(
 غُضَزلاَُناِْ بُ ووضزّ يًَو ُْزضايتُوَ . -3
ناًْـ بُزّ زَنطيَت, يُواُْ َاضنػًعّ زَبًٓني غُضدُّ زَضزّ )تُعًُِ( يَُسضغُ ُٖضَ باآل 

ؾًػؿُو بؤ نىوُْناٌْ بطيتًُ يُيُى الّ شيإ, وَبططَ يُو اليُف يُبُؾًَهِ ,ًٓٓذا نًاِْ 
, بؤيُ ُٓو َسضغاُْ  تَُُٕ ُظََإ وظًًَََٓهِ نؤَُي والَِ واقًع ُْظَضيُنُؾِ ُٖيكىالوّ وَ

ًٓني ؾطيعُتِ ًٓػالّ نُ ُٖضزَّ ْىَّ و بُناضو َُْطَ, دا نىضتٔ, يُبُض َُٖإ ٖؤّ ثًهُواُْف زَب
)سًذاب( يُنًَو يُوَُغُالُْيُ نُ زََُتُقَِ ّ ظوض يُغُضَ , طىايُ بُؾًَو بُضططّ يَُاؾِ 
ٓاؾطَت زَنُٕ بَِ ووضز بىوُْوَ و قىوٍَ بىوُْوَ زاواّ زَضخػتِٓ دىاِْ ٓاؾطَت زَنُٕ بؤ َُٖى 
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 و بُْاوّ )سسوز ايعًِ( ز. غىيًعإًَبيُنتًَ - 159
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ايٌ طىايُ ُٓوَ: ضِووْاى برييُ , َطؤظايُتًُ , ؾاضغتاًُْ نؤَُيطُ بُناى وخطاثُوَ , بُضَٖ
بؤيُ ُٓو زاوايُ يُطٍُ طُؾُ غُْسِْ عُملاًُْت وبريّ ُْتُوَيِ وَؤزيَطًُْت يُدٗاِْ ,َُزًَُْتُ ..

 ًٓػالَِ غُضّ َُٖيسا.
بُ يُنُّ زانؤنِ نُضّ َاؾِ ٓاؾطَت 160ظؤضبُّ ْىغُضاِْ ْاؾًؤْايًعَِ عُضَب )ٖىزا ؾُعطاوّ (

نتًَبِ)َطقل ؾُِٗ(بُ ْاوّ )املطأَ ؾِ ْٔ نىْهُ زاواّ نطز ٓاؾطَت ثؤؾانِ يُغُض ؾطَِّ بسا ,زَظا
ظ زَضنىو بُ ثؿتًىاِْ غعسظَغًىٍ 1899ايؿطم( ونتًَبِ )ؼطيط املطأَ(ّ قاغِ َُٓني نُ يُ غاىل 

ًُ وؾًذ ذلُس عبسَ زاوايإ نطز نؤتايِ بُ ثؤؾاى بًَٗٓطَّ نىْهُ ُٓغايُتِ ًٓػالَِ ثًَىَ ْ
يُ ُٓؾػاْػتاًْـ ظاٖري ؾا يُ  ,161,ُْٖسيَهًإ زَيإ ووت زووضَ يُ ُْضيتِ عُضَبِ بؤيُ با ًَََُِْٓ

, يُ 162تِ نؤتايِ بُ ُْظاِْ وُْؾاَِ ٖاتنؤبىُْوَيُنِ ؾطاوإ ثؤؾانِ خػتُ شيَط ثاّ و وو
ض نطاوَ نىضزغتاًْـ يُ غُضَتاّ غُزَّ بًػتَُُوَ ؾطَِّ زاِْ يُنو وثؤؾاى بُ ثًَؿهُوتٔ ُٖشَا

غُضْر بسَ يُ بآلونطاوَّ )َُؾطوتًُت( بُ ثًَٓىوغِ )ؾُضيـ ثاؾا(ّ نىضز يُ ,يُو باضَيُوَ 
)ُٓوَّ زَيػُملًََِٓ نىضز ٓاظاز بىويُٓ و ٓاظازخيىاظٕ  :( نؤٕ ْىوغًىيُت1903ِّ غاَيِ 40)ش:

ٓايني ضِظطاضّ طؤتٍُ)تا ُٓوضوثا يُ نؤت و ظزلريّ  , ُٓوَيُ نُ ٓاؾطَتاًْإ ُٖضطًع ثُنُ ْاثؤؾٔ(
ُْبىو ثًَـ ُْنُوت, ًَُُٓف با يُنو ؾطَِّ زَئ تا ظاْػت ؾًَط بني ,واتُ ثؤؾاى ضِيَططّ ثًَؿهُوتٔ 

ُو غاتُف ُٓوَ  زَطؤتطيَتُوَ ..,ُٖيبُتُ ُٓوَ ضِاغت ًُْ ُٓطُض وابىايُ يُ غُضَتاّ وظاْػتُ تا ٓ
و ووتِ نؤتاّ بُ غُضزََِ غُزَّ بًػتَُُوَ ظاٖري ؾاّ ُٓؾػاِْ يُنهِ يُشيَط ثًَِ خؤّ ْا

تاضيهِ ٖات ,يُ ًَػط وعًَطام و تؤْؼ وتىضنًا ..نُنِ ثًَـ ُْنُوتىٕ ,يُ ًَٓطاًْـ زَبًٓني 
 ٓاؾطَتُ يُنهِ يُغُضَ وزاَُظضيَُٓضّ بُضْاَُّ ْاونًُ,ظاْاّ طُوضَيُ.

بؤ طؿتِ  با يًَو زَيُٓوَ ثًَهُوَ , ناًَإ يُبُضشَوَْسّ ٓاؾطَتإ و نؤَُيًؿُ؟ زَضخػتِٓ دىاِْ
يإ خؤ زاثؤؾني يُ طؿتِ وزَضخػتِٓ بؤ تايبُت, يُو باضَيُوَ نؤَُيًَو ضِاو بؤنىوٕ و زََُقاىل 
طُضّ ُٖيُ, ُْٖسيَو ظياتط يُوَ ىلَ ّ قىوٍَ بىيُٓوَ ,ُٖضيَُُغُيُّ دٌ و بُضط و خؤ زاثؤؾني 

                                                 
161
ّ تُواوّ ؾطيعُتِ ًٓػالًَؿِ زَنطز نُ ثًَِ وابىو تُواوّ َاؾِ ٓاؾطَتِ تًَسايُ  يُ ضِاغتًسا ُٓو ٓاؾطَتُ زاواّ دَِ بُدَِ 
مذكرات هدى شعراوي ـ دار المدى ـ سورية ـ دمشق ـ   : يا تط بطِواُْغايًسا قىضٓاِْ تُواو نطزبىو , بؤ ظ 9, يُ 

2004  . 
 455-453ص-املٛضٛع١ ايٝطس٠ ف٢ األدٜإ ٚاملراٖب ٚاألسصاب املعاصس٠ بطِواُْ : 161
 38ص–: اإلضالّ ٚايعًُا١ْٝ ٚاثسُٖا ف٢ ْػأ٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ اذتدٜج١ بطِواُْ  162
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عيو يُ ؾًًًُٓعّ َُٖىو ؾىيَُٓناًْإ نؤيًىَتُوَ , يُ ُٖضَ ْىيًَُنإ يُ ٓاغتِ ؾُيًُغىف و ْ
)ضاغٌ( ّ بُضيتاِْ يُنتًَبًَهِ بُ ْاوّ)ؾِ ايرتبًُ( زَيًَت :)ُٓطُض ٓازًََعاز ضِووت بًَت باؾرتَ 
ُٖتا َٓايُنإ ُْثطغٔ نِ يُبٔ دًُناْسايُ و عُيبُ ًََُِْٓ (, يُغُض َُٖإ تطاظ )ؾطؤيس(يـ 

خَُيو غُيطّ زَنات و زواّ ىلَ ّ زََيًَت: )ُٓو ضِووتًُف وَى ُٓو ويَٓاُّْ خًالعِ ىل زيَت َاوَى 
عاض زَبٔ ,ًٓرت خؤزاثؤؾًِٓ بؤنًُ(..., با ثطغًاضيَهِ واقًعاُْ بهُئ :زَضخػتِٓ دىاِْ وضِووتِ بًَ

بؤنَِ؟ُٓطُض بؤ خُيهًُ ُّٓ ناضَ ْىوغِ نًاِْ خًَعإ بُضَو نَِ يُ؟ ُٓزّ ُٓو ططيَبُغتُّ ًَْىإ شٕ 
َُبُغتُنإ وَضزَطُضِئَ و ضِؤٍ و ٓاَازلِ ٖاوغُضّ  وثًاو )َاضَيِ( ناضَْىغِ نًُ ؟ ُٓو ناتِ

زَبًَتُ الُّْ باظاضِّ غًَهػِ , يإ بُالّ نَُِ َاْايُنِ غاؽ بؤ ثُيىَْسّ ٖاوغُضّ 
 زََيًَت :)خًعاُْنُّ يُناتِ ْىوغنتْآًَََِ,يُغهاالّ ثًاويَو يُ غُض ٖاوغُضَنُّ تؤَاضّ نطزبىو...

سَ بُخُبُض زيَِ ظَْسَقِ ىلَ ّ زَنًَت, بؤ ُٓوَّ ثطنِ تًَو زَبًَتُ زَعبايُنِ تطغٓاى و ُٖضنُْ
ُْنَِ نالويَهِ قًتِ خػتؤتُ غُض ,زَّ و ناويؿِ َُضًََُٖهِ واّ ىلَ زاوَ ُْبطؤو و ُْ يًَىّ زياض 

,با نًََُو غُيط  (ْآًًَََت, ُٖض َُٖىو ُٓو َهًاداُْ بؤ ُٓوَّ بُياِْ يُ زَضنىوِْ زا دىإ بًَت
اظ و نىا ٓاَاْر ؟  زَبىايُ ثًاوو ٓاؾطَت خؤيإ بؤ يُنرت دىإ بهُٕ ُْى بؤ زَضَوَ, بهُئ: نىا ٓاَط

خؤ ًٖض اليُنًإ َىيهِ زَضَوَ ْني بُيهى َىيهِ يُنرتئ ,ًٓٓذا زَضخػتِٓ ُٓو 
دىاًُْ)بُتايبُتِ ٓاؾطَتإ(غُضْر وظَوقِ خُيهِ زَدىيًََِٓ بُ بَِ َاْاو عُبُغِ , ُٓوَيإ 

ًٓٓر(  –ىيُضَوَ زَضووٕ ْاغُنإ نُ )ؾطؤيس( خؤيؿِ ثُْاّ بؤ ضاّ )بٓت .ططاؾت يُثًؿسا ضاّ ىلَ ن
بطزووَ و زََيًَت :)ظَوم و ٓاضَظووّ دٓػِ ُٖضيُنًَو زَووضوشَّ  ناتَِ ثطض و ضِإ و باغو و طُضزَِْ 

ت: دٓػُنُّ بُضاَبُضّ زَبًِٓ(,  يُوَف ظياتط ويًاّ باضنًِ طُوضَ َىؾُغريّ )نتاب املكسؽ( زََيًَ
ثطنِ شْإ ؾطيؿتُؾِ ُٖخلَُيُتاْس ,ُٖض ُٓوَ خؤّ وَالَِ )ضاغٌ(يؿُ, با خؤؾِ ُٓو زميُُْ بًًََٓتُ 
ثًَـ ناو ,نُ خُيو َُٖىوّ ضِووت بًَت ثُيىَْسّ نؤَُاليُتِ نِ بُغُض زيَت ؟ غٓىضو قُزَغُو 

غُناِْ نؤَُيطُ خإ وبٓآازابِ طؿتِ و)ظَبتِ نؤَُآليُتِ( و ُٓوَّ ثًَِ زَووتطَّ غًػتُّ و شيَط
نِ بُغُض زيَت ؟خؤ ُٓطُض زَئًَ ُٖغتِ دٓػِ زََطيَت وَى يَُُهلُنإ زََطيَت ,باؾُ بؤ مبطيَت 
؟ غُضَزلاَِ خًَعإ نِ بُغُض زيَت ُٓطُض ُٖغتِ دٓػِ مبطيَت, َُٖيسَوؾًَتُوَ و ؾاضغتاِْ و 

بُؾًَو بًَت  شياِْ دٓػِبا وَؾًَتُوَ,ضَِْطُ شياِْ َُزًَُْت تًَو ضِووخَِ , بؤيُسَنؤََُيًـ َُٖي
يُشياِْ ضِيَهدطاو يُ نىاضنًَىَّ غًػتُّ وياغا و )بهُ وَُنُ( بًَت , نُواتُ ُْى  ضِووتِ بَُيهى 
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بُزياض خػتِٓ ثطض و قؤٍَ و باغو و دًِ بُضدُغتُو تُغهًـ ُّٖ ٓاظاضّ خُيهِ تًايُ و ُّٖ ناض 
ُنِ َطؤظاُْيُ, نىْهُ ) طُْسَىل دٓػِ( يُ ثريؤظيُتِ ثُيىَْسّ نؤَُاليُتِ زَنات ,نُ ثُيىَْسي

بَُاْا تًَهٍُ بىوٕ و ُٖيىَؾاُْوَّ ضيهدػتُٓ, بؤيُ بُزيًِ ثُيىَْسّ طؿتِ )يُؾىيَُٓ طؿتًُنإ 
واتُ  –,ُٓوَف يُ ُٓزلاَِ خؤ زَضخػتِٓ ُٖض دٓػًَو بُ ظيازَضَِوّ (ثُيىَْسّ يُنِ ؾٗىاًُْ

 ًَطيُٓيِ ثًاو غًػتَُِ نؤَُيطُ تًَو زَزا,ًٓؿطات نطزٕ يُ ثًَؿاْساِْ ًًََٓايُتِ خؤّ يإ ْ
دٓػِ وُْبىوِْ قُزَغُ( يُثُيىَْسّ َطؤظاُْ زووض تًَهُىل ؾطؤيس خؤؾِ زاِْ ثًآًَٖاوَو زََيًَت )

زَنُويَتُوَ , غُضَضِاّ نؤَُيًَو َىظاعُؾاتِ تط , نُواّ ىل زيَت بُزَضخػتِٓ دىاِْ ٓاؾطَت ُّٖ 
اُّْ )بصيَىّ بًَت ًٓساضّ بًت ؾُضَاْبُضّ بًت( ُّٖ عُقًِ ثًاوإ بُناض بًََِٗٓ بؤ َُضاَِ ضؤش

هُضّ ؾُٖىاًُْتِ  نُيُنًَهُ يُضَِطُ زضِْساًُْناِْ ٓازًََعاز ,دا تُ شيط ناضتًَثًاويـ بهُويَ
زَتىاِْ ضؤشاُْ غُض يُطُضاز و باظاضِو ؾُضَاْطُنإ بسَيت بُزَيإ منىُّْ بُضناو )عًِ ايًكني ( 

ُو دىاًُْ ُٖيسَخُيُتًََِٓ و ؾتِ ُْبىوّ بؤ زَناو دًاواظّ يُطٍُ خُيهاِْ زَبًِٓ, نُ نؤٕ ثًاو ب
تط ثَِ زَنا,ٓاؾطَت وا يُ ثًاو زَنا بًجُضغتِ,  ُْى يُ ووآلتاِْ زوانُوتُو ُْنطاوَ ُٖتا يُ 
ُٓوضوثاف وَى ) غُالَُ َىغا(تًَبًِٓ نطزبىو يُْاو ثاضيؼ ُٓو وَغؿُ ُٖيسَططَّ ,يُاليُنِ تطَوَ 

ُف ُٓخالقِ )نُ بًٓايٌ َطؤيُنُيُتِ( بُضَبُضَ زَتىيَتُوَ, يُزوا ُٓزلاَسا تىوؾِ زاوّ ٓاؾطَتُن
ُٖيسيَط زَبًَت نُ طؿتِ غًٓاضيؤيُنِ ثُؾًَُاِْ بُ شيإ و ناضَْىوغِ ٓاؾطَت تُواو زَبًَت . 
ناضيطُضّ دًاواظّ يُ دىاِْ ٓاؾطَت ظؤض بُضناوَ , ناضّ يُغُض ثايُّ )َٓعيُ( نؤَُاليُتًؿِ 

ثايُّ ُْتُوايُتِ ...  بؤيُ  –ثايُّ خعَايُتِ  –يُ, ُٖضوَى دًاوظيُناِْ تطّ ثايُّ ٓابىوضّ ُٖ
نؤٕ تًَسَنؤؾني ُٖشاضو زَوَيَُُْس يُنػإ بهُئ, ؾًَذ و َػهني يُنػإ بهُئ بُنُؽ بِ نُؽ  

ُْبتُ ضَف و غجِ .... ٖتس يُنػإ بهُئ, ٓاواف زَبَِ تًبهؤؾني دًاواظّ يُ دىاِْ ٓاؾطَتإ  -
نُوغاْسُْوَّ ٓاؾطَتِ ْاؾريئ ,بؤ ُٓوَّ ُْبًَتُ ٖؤّ طُضَِ باظاضّ دىاُْنإ و بَِ باظاضّ 
ْاؾرييُٓنإ , زياضَ ُٓو ثطؤغُيُ يُؾىيَُٓ طؿتًُنإ )ُٓطُض ناتًاُْف بًَت(زَبتُ نُغب نطزِْ 

َ َُٖىوّ ثايُّ نؤَُاليُتِ و زَغهُوتِ و َازّ و يُخػري بىوِْ ؾُٖىاًُْنإ بؤيإ ..., ُٓو
طريو ططؾتِ نؤَُاليُتًُو ضَط و ضِيؿُّ بَِ زازطُضّ و نُوغاْسُْوَّ ثًَىَيُ, بؤيُ سًذاب ُٓو 
ُٓضنُ ططْطُو تطغٓانُ زَبًِٓ يُظؤض تُوَضَزا, ُّٖ يُْاوَخؤ يُطٍُ ٓاؾطَتُنإ ُّٖ يُطٍُ ثًاواًْـ 

َُ بُؾًَو يُ ضِؤش وَى ٓازًََعازيَهِ تُواو ُْى وَى ثُضغتًَٓهِ نااليٌ,  بؤيُ يُو غُضزَ



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 127 

ٓؤباَاّ غُضؤنِ ٓاوايًُناًْـ ٖاتىُْ غُض ُٓو ضِايُّ بًًَٔ خؤ زاثؤؾني زش بُ ٓاظازّ ًُْ ,باضاى 
َُٓطيها  زََيًَت: ُٓوَّ ٓاظازّ ٓاؾطَتِ قؤضر نطزيُ ثؤؾاى ًُْ ,بُيهى تىْسو تًصّ 

اًْـ بُطىيَطَّ غٓىضّ بًًَٔ ُّٓ بؤ ثًاويـ وا خؤّ زاْاثؤؾٌ ؟ .. بؤ ثًاو ضَِْطُ, 163وزََاضطرييُ
خؤّ بُو غٓىضَّ نُ ٓاؾطَت دىاْرتٕ )ْػبًًُٕ( خؤ زَنطَّ بًًَني بؤ )يؤضاًْىّ( وا ُٖيسَطريَّ و 
ُٓيًَُٓىًَـ وا ... ُٓو دًاواظياُْ َُٖىوّ ضَِط و ضِيؿُّ غطوؾتِ و طُضزووِْ خؤّ ُٖيُ, بؤيُ 

 سًذاب ُٓو ُٓضناُّْ ُٖيُ بُنىضتِ :
 ِ بُْاضَِوايٌ ضاْانًَؿَِغُضْر و ؾُٖىاًُْتِ خُيه -1
ُٖيؼ ونُوت يُطٍُ ٓاؾطَتإ يُغُض بٓهًُّٓ دىاًُْنُّ ْاًًَِٖ ض خؤ بُ خؤ ض يُطٍُ  -2

 ثًاواْسا .

ثُيىَْسّ ٓاؾطَت و ثًاو يُؾىيَُٓ طؿتًُنإ يُ ناوباظّ و ْانؤنِ و ناوزيَطّ نطزٕ و .. زا  -3
ُ ٖاوناضّ و )زياضزَّ خىؾو و بطاياْ ٖاوتايِ ووَضزَنُضخَِ بؤ ثُيىَْسيُنِ ٓاغايٌ و

 . ؾاظيـ ُٖض ُٖيُ(

 .( و بُزناضّ فٛض٢زَبتُ ٖؤّ ضيهدػتِٓ ثُيىَْسّ طؿتِ و قُالنؤنطزِْ ُٖيبعضطإ ) -4

ٓاضَظوو باظّ و ًَْهريّ ثًاو ..  وَّ ٓاؾطَت يُ بٓهًُٓوَ يُ ناالو ًْىَ ٓازََِ ظاز وبؤ ُٓ -5
 هِ تُواو. ٓازًََعازيَ بُ ضظطاض بهطيت بؤ بىوِْ

و بٓهًٓاُْ ُْى ُٖض ٓايِٓ ًٓػالّ َُٖى ٓايُٓ خاوَٕ ثُياَُنإ زاواّ زاثؤؾًِٓ يُ غُض ُٓ
  (ٓايُتِ يُغُضَ ,يُواُْ : 12ٓاؾطَتًإ نطزوَ ,تُْٗا يُ ًٓٓذًٌ ظياتط يُ  )

 1Cor:11:5  ٚاَا نٌ اَسأ٠ تصًٓٞ اٚ تتٓبأ ٚزاضٗا غري َػط٢ فتػني زاضٗا الْٗا ٚاحملًٛق١ غ٤ٞ
 ٚاسد بعٝٓ٘. 

1Cor:11:6  باملسأ٠ إ تكص اٚ حتًل اذ املسأ٠ إ ناْت ال تتػط٢ فًٝكص غعسٖا.ٚإ نإ قبٝشا
 فًتتػط. 

1Cor:11:13  اسهُٛا يف اْفطهِ.ٌٖ ًٜٝل باملسأ٠ إ تصًٓٞ اىل اهلل ٖٚٞ غري 

                                                 
 11/6/2009- املسأ٠ ٚثٝك١ بٝت األبٝض سٍٛ تعصٜص دٚز  163
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 َػطا٠  ايٓكاب

Sg:4:1 ٖا اْت مج١ًٝ ٜا سبٝبيت ٖا اْت مج١ًٝ عٝٓاى محاَتإ َٔ حتت . 

 (SVDعص زابض ع٢ً دبٌ دًعاد. )ْكابو.غعسى نكطٝع َ

Sg:4:3 .غفتاى نطًه١ َٔ ايكسَص.ٚفُو سًٛ.ػدى نفًك١ زَا١ْ حتت ْكابو 
 

يُضِاغتًسا ُٓو ثطغًاضَ ثاغاو بىَ بؤ  ٓايا سًذاب تُعطيبِ زَغتىض نىضزَواضيُ يُ دٌ وبُضطسا ؟ 
تط ,يُ َُٖىّ  تىضنًاّ زواّ ُٓتاتىضى وُٓؾػاْػتاِْ زواّ ظاٖريؾا وُْٓسؤًْػًاو ظؤض ووآلتِ

غُضغىضًَُِٖٓض تط يُ ووآلتاِْ عُضَبًـ بُ َُٖإ ثاغاو يُ تُْؼ ظؤض ووآلتِ تط ثؤؾاى 
قُزَغُنطاوَ طىايُ ُٓوَ ُْضيتِ ضَِغُِْ عُضَبِ ًُْ ,ضِاغتًـ زَنُٕ ُٓو زَغتىضَ ُْعطبًُ 

ُ الًٓهِ ُْتىضنِ ,ُْعُدَُِ وُْ ُٓؾػاِْ .. بُيهى ٓايًُٓ ,بؤيُ ُٓو طىتاضَ نُتاظَ بُؾًَو ي
 نىضز زَيًًََُٓوَ وطىايُ ثؤؾاى تُعطيبُ وزووضَ يُ زَغتىضّ نىضزَواضّ قُواًَْهِ ظؤض نؤُْ .

 
 

 بةشى ضوارةم
 ئافرةتان ترى ضةند ثرسيَكى

بطؤتطيَت نُ ٓاؾطَت  ٓسيُثًَؿُنِ زا ثًَىيػتُ بُزَْطًَهِ بًَ: يُباضَّ َريات و ؾايُزيُوَ -1
ُضطًع يَُرياتسا بَِ بُف بىوَ ,  يُدٗاِْ ْىيَؿسا بًَذطُ يُ ؾطيعُتِ ٓايُٓناِْ خىايٌ ٖ

ُٖتا زواّ ؾؤضف ؾطْػِ و ُٖتا ثًَـ ًْىَّ غُزَّ بًػتُّ ُٖض بُُْظَضيـ بُؾساضيإ يُ 
( زََيَِ نؤَُيطُّ قص١ اذتطاز٠, ويٌ زيىضاْت يُ ) 164َُٖىو ضووَناِْ شيإ قُزَغُبىوَ

َت نطز ,يًُٓػالّ زا ٓاؾطَت خاوَٕ غُضزَّ يُضِيَِ ًٓػالَُوَ ُٖغتِ بَُاف و َرياتِ ٓاؾط
َىيهُ وَى  بطِطُيُنِ ضَغُٕ )يًطداٍ ْكًب مما انتػبى و يًٓػاْ وْكًب مما انتػنب ...( 

                                                 
164
ًٓٓذا زَغتىضّ  1920َاؾِ زَْطساًْإ ثَِ زضا ,بُآلّ تا غاىل 1869يُنُّ داض يُ وياليُتِ وايؤًَٓطِ َُٓطيهِ غاىل  

,ُْضوير وغىيس وزاًُْاضى يُ 1902,يُ ٓىغرتايًا يُ 1893ؾًسضاىل َُٓطيهِ ُٓو َاؾُّ تؤَاض نطز , يُ ًْىظيُْسا غاىل 
تا  ,يُ ؾطْػاف1945, بُجلًهًا  1918يتاًْا و َُْػاو ثؤيُْساو َُدُضو نًهؤغًؤظانًا وضوغًا ,بُض1917,,نُُْزا1913
 . بُ ؾُضَِ تؤَاضنطا 1958(ّ زَغتىضّ غاىل 2َاؾِ زَْطساِْ بُ ٓاؾطَت ضَِوا ُْزَبًِٓ ,زواّ يُ َازَّ ) 1946غاىل 
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, ُٓطُض بُووضزّ غُضْر بسَيُٓ ؾىيَِٓ ٓاؾطَت يُثايُّ ٓابىوضيُنُّ بُ ٓاغاِْ بؤَإ 
ابني نطزِْ نُضَغتُناِْ زَضزَنُويَت نُ ُٓو يًَجطغطاوّ يُنُّ ًُْ يُبُضاَبُض خًَعإ بؤ ز

شيإ ,بؤيُ يُزابُف نطزِْ َريات ٓاؾطَت ًْىَّ بُضزَنُوّ ,نُزَقاو زَم ثطِ بُ 
ؾىيَُٓنُيُتِ و ظياتطّ بسضيَتِ الغُْط بىوٕ و ظؤضزاضيُ ,نىْهُ يُالّ تطيـ بُف تطّ 
 ُٖيُ بُثًَِ ؾىئَ وناتِ خؤّ , يُالّ ًََطزَنُّ وَاضَيٌ وَرياتِ ثًَؿىوّ , )مجاٍ با

( زؤخسا ٓاؾطَت و 7نتًَبُنُّ )املطأَ ؾِ ؾهط االغالَِ ( زا زََيَِ : يُ ) 133دىوّ( يُ ٍ 
,بؤيُ ؾىئَ 10يُوَ بُؾًَو زَئًَ يُ ثًاو يإ وَى يُى وَضزَططٕ يإ ٓاؾطَتُنُ ظياتطيـ 

بُؾِ ظؤضّ ووآلتاِْ دًٗاِْ ًٓػالَِ يُوتىْسيُّ بُضاَبُض بُ يُنػاِْ زابُؾِ َريات 
 ّ زَغتىض74ّّ زَغتىضّ تؤْؼ  ويُ عريام َازَّ 18َازَّ  يُ إ نطز ,ثاؾُنؿُي

تًايسا بطِياضِزضا َرياتِ ثًاو شٕ وَى يُى  1959ّ عرياقِ غاىل 188وياغاّ ش:1958
نؤتايِ بُ يُنػاِْ َريات  11بُ ٖؤّ ياغاّ ش: ّ عرياق1963ِبًَت,زواّ يُ زَغتىضّ 

(نُثػجؤضَ يُ و باضَيُوَ  1889-1826طاميُض بؤيُضِؤشُٖآلتٓاغِ َُْػاوّ )ظؤٕ ط ,ًَٖٓطا
زاْا تطئ زاز طُضيُو تُواو يُطٍُ باضّ ٓاؾطَت و  ت غًػتَُِ َرياتِ ًٓػالّ ووضزوزَيًَ

 ؾىيَُٓنُّ يُْاو خًعإ زَطىزلَِ . 

تا ًَٓطَ ٓاغايًُ بُ ثًَِ تُضاظوَ ٓابىضيُنإ ُّٓ بؤنِ َاْاّ ٓاؾطَت ًْى ٓازًََعاز وَضزَططَّ, 
وَآلَُنُّ زياضَ ها َُٖىو ٓايُتُناِْ قىضٓإ ضِووّ يُ ٓاؾطَت وثًاوَ )واتُ ظنىضّ ًُْ(,يُ ناتًَ

بؤ  وؾكِٗ ًٓػالَِ يُنػُض يُ ضِيَِ تُوضات وًٓٓذًٌُٓوَيُ ُٓو تىيَصَضو ْىغُضو ظاْاياُْ 
قىضٓاًْـ زَنٔ وُٓو نًَؿُيُ زضوغت زَبًَت ,نىْهُ يُُٖضزوونًإ يُ َُٖى زؤخُنإ َرياتِ 

ِٝٔٔ، ُِٜؤثٔسُ "   : وو ُْٖهِ ًًََُ  وَى يُ تُوضات ٖاتىًََْط ز َِسََأتَ ِّدّا َٔٔٔ ا ٌْ َُتَصَ ِٕ َنإَ زَدُ إٔ
ِٔ إِْٔذَابٔ اِيَُ ًِتَاَُُٖا َيُ٘ َأِبَٓا٤ّ، ََٚنإَ االِبُٔ اِيبِٔهسُ َٔ ُِٓفسُ ََٔٔ اأُلِػس٣َ، َفََٛيدَِت نٔ ِهس١َُٖٚٔ، إِٔسدَاَُُٖا ََٜٚ

ِٚد١َٔ اأَلثٔري٠َٔ ئَِٝذعًََُ٘ بِٔهسَُٙ فٔٞ اِئُريََفشٔنيَ َُٜٛشِّعُ  ِٕ َُٜكدَِّّ اِبَٔ ايٖص ٌٗ َيُ٘ َأ اخٔ َٔريَاثَُ٘ ع٢ًََ َأِبَٓا٥ٔ٘ٔ، ال َٜشٔ
ِٕ َِٜعتَسٔفَ بٔبَُهٛز١ٖٜٔٔ اِبٔٔ اِيَُِهس١َُٖٚٔ، َُِٜٚعطَٔٝ ِٝ٘ٔ َأ ٌِ عًََ ِٚد١َٔ اِيَُِهس١َُٖٚٔ. بَ ِٝٔٔ ع٢ًََ بِٔهسٔٙٔ اِبٔٔ ايٖص ُ٘ َْصٔٝبَ اِثَٓ

ٍُٖٚ ََِعَٗسٔ ُقِدزَتٔ٘ٔ، ََٚيُ٘ سَٗل اِيبَُهٛز١ٖٜٔٔ " ًُُِٔهُ٘، ألَُْٖ٘ َُٖٛ َأ ِّ ََا َٜ ِٔ ُن َٔ165 . 

 : ٖاتىَ  ايهتاب املكسؽ ًًََُٓف ُٓو ناتُ َرياتِ زَبَِ نُ ًَْطيُٓنُف ًََُِْٓ وَى يُ
                                                 

 ص 17 _ 15:  21ضفس ايتج١ٝٓ ط  165
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ِٓدَ ََٚأِقبًََِت بََٓاتُ صًَُِفشَادَ . . . َََٚٚقِف"  َٔ َأََاَّ َُٛض٢َ ََٚأئعَاشَازَ اِيَهأٖٔٔ، ََٚأََاَّ اِيَكاد٠َٔ َٚايٖػِعبٔ، عٔ
 :ًَِٔ ١َُِٝٔ االِدتَُٔاعٔ َُٚق ِّٛٔ اٖيرَٜٔٔ اِدتََُعُٛا ََِدػٌَٔ ػَ ِٔ ََٔٔ اِيَك ِِ َُٜه ََعَ َيَكِد ََاتَ َأبَُْٛا فٔٞ ايٖصِشسَا٤ٔ، ََٚي

ِٝٔٔ ُقٛزَغَ َٚتََُٖسدُٚا ضٖٔد ايٖس ِٔ بَ ِٕ ُِٜعكٔبَ بَٓٔنيَ. َفًَُٔاذَا َِٜطُكُط اِضُِ َأبَٔٝٓا َٔ ِٝسٔ َأ ِٔ َغ ٌِ بٔؼَط٦َٝٔتٔ٘ٔ ََاتَ َٔ بِّ، بَ
َِٝٔ َأِعَُأََٓا ًِهّا بَ ِِ ُِٜؼًٔفٔ اِبّٓا? َأِعطَٔٓا َُ ٖٔ َأََاَّ ايٖسبِّ. َفَكاٍَ «. عَػٔريَتٔ٘ٔ ألَُْٖ٘ َي ٖٝتَُٗ َفسََفعَ َُٛض٢َ َقطٔ

ٖٔ. ايٖس َِٝٔ َأِعَُأَٗٔ ٖٔ بَ ًِهّا َيُٗ ٖٔ َْصٔٝبّا َُ ٕٖ بََٓاتَ صًَُِفشَادَ َقِد ََْطِكَٔ بٔشَلٕٓ، َفَأِعطٔٗٔ ٖٔ ٗب ئُُٛض٢َ: إٔ ِٔٗٝ ٌِ إَٔي اُِْك
ِٕ ُِٜؼًٔفَ اِبّٓا، تَ ِٝسٔ َأ ِٔ َغ ٌٕ َُُٜٛتُ َٔ ٟٖ زَدُ ٕٖ َأ ِٚصٔ بَٓٔٞ إِٔضسَا٥ٌَٔٝ َأ ٖٔ. ََٚأ ًَِهُ٘ إَٔي٢ َْصٔٝبَ َأبٔٝٗٔ ُِٓكًَُٕٛ َُ
ًَِه ِٔ َيُ٘ إِٔػ٠َْٛ، َفَأِعُطٛا َُ ِِ َُٜه ِٕ َي ًَِهُ٘ إلِٔػَٛتٔ٘ٔ. َٚإٔ ِٔ َيُ٘ اِب١َْٓ تُِعُطَٕٛ َُ ِِ تَُه ِٕ َي ِِ اِبَٓتٔ٘ٔ. َٚإٔ ِٕ َي ُ٘ أَلِعَُأَ٘ٔ. َٚإٔ

ِٔ عَػٔ ًَِهُ٘ أَلِقسَبٔ َأِقسٔبَا٥ٔ٘ٔ َٔ ِٔ َيُ٘ َأِعَُاّْ، َفَأِعُطٛا َُ ِٔ َٖرٔٙٔ َفسٜٔط١ََ َقطَا٤ٕ ئبَٓٔٞ َُٜه ريَتٔ٘ٔ، َفَٝسٔثَُ٘. َِٚيتَُه
 . 166إِٔضسَا٥ٌَٔٝ َنَُا َأََسَ ايٖسٗب َُٛض٢َ

 : (ٖاتى37َيُ ٍ وَى يُ نتًَبِ )ايسغكىيًُبُطؿتِ يُ ثطغُناِْ تطيـ ًْىَيِ ثًَىَزياضَ 

 األْج٢ َٜٛا" َٔ ٚالد٠ 80َٜٚٛا" َٔ ٚالد٠ ايرنس  40املعسٚف إٔ املسأ٠ ترٖب يًهٓٝط١ بعد  َٚٔ

"هوميروس" دةلََي ئافرةت نيوةش نين مةطةر بؤ بؤ  تط,ظؤض بُ ضِاؾهاواُْ  !!

املسأ٠ ْصف اذتٝا٠ . . إذا ناْت شتًص١  :)ميَردةكانيان زؤر دلسؤز بن ئينجا نيوةن ،دةقةكةى
  ( . يصٚدٗا

َتُ تُْٗا ًْىَ بُؾِ ًُْ ,يُاليُنِ َاْاّ ُٓوَيُ ُٓو ٓاؾطُٓوَ يُو ٓايٓاُْ بُآلّ يُ ٓايِٓ ًٓػالّ  
تطيـ بُؾًَهِ ظؤضزَئًَ َازاّ ًْى َرياتِ ُٖيُ واتُ ًْىٓازًََعازَ ,يُالّ بُؾًَو يُ ؾُقًُٗ 

ٜا َعػس ايٓطا٤ تصدقٔ : )ًٓػالًَُناًْـ ُٓو ثاغاوَ زَزَُْ زَغت بُ ثايجؿت بُو ؾُضَىوزَيُ
تهجسٕ ايًعٔ ٚتهفسٕ ايعػري، َٚا زأٜت اهلل؟ قاٍ: "(, ؾكًٔ: ومبَ يا ضغىٍَ فإْٞ أزٜتهٔ أنجس أٌٖ ايٓاز

َٔ ْاقصات عكٌ ٚدٜٔ أذٖب يًُٓب ايسدٌ اذتاشّ َٔ إسدانٔ"، قًٔ: َٚا ْكصإ دٜٓٓعا ٚعكًٓا ٜا 
زضٍٛ اهلل? قاٍ: )أيٝظ غٗاد٠ املسأ٠ َجٌ ْصف غٗاد٠ ايسدٌ? قًٔ: ب٢ً، قاٍ: فريو َٔ ْكصإ 

ٌٓ ٚمل تصِ ,يُنُْس  *? قًٔ ب٢ً، قاٍ: فريو َٔ ْكصإ دٜٓٗا( عكًٗا. أيٝظ إذا ساضت مل تص
                                                 

166
 [  11_  1:  27سفر العدد ]  

َِسََأ٠ْ َََٚٚيدَِت ذََنسّا "  [ : 5_  2:  21 ] ُ ًٓٓذًٌ و تُوضاتًـ وا ٖاتىَ ,با بطِوآًُْ غؿط ايالويِٓ تُوضات ي * إٔذَا سَبًَٔتٔ ا
ِّٛٔ ايٖجأَٔٔ ُِٜؼتَُٔ ُِحٔ عًٖٔتَٔٗا تَُهُٕٛ َْذٔط١َّ. َٚفٔٞ اِيَٝ َِّٛا  َيتَُهُٕٛ َْذٔط١َّ ضَِبع١ََ َأٜٖإّ. َنَُا فٔٞ َأٜٖأّ َط ِٖ تُكُِٔٝ ثاََلث١َّ َٚثَاَلثٔنيَ َٜ ِشُِ ُغِسَيتٔ٘ٔ. ثُ



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 131 

املسأ٠ نايطًع ...،غاٚزٖٔ ٚػايفٖٛٔ، طاع١ ايٓطا٤ْدا١َ،ػايفٛا ايٓطا٤ فإٕ ف٢ ؾُضَىزَيُنِ تط:
املسأ٠ غس نًٗا ٚغس ُٖضوَٖا يُ ًُٓاَِ عًًـ ُٓو ؾُضَايؿتُ طىاغرتاوَتُوَ : )ػالفٗٔ ايربن١ ..
"ػايفٛا ايٓطا٤ فإٕ يف ػالفٗٔ  تُوَزَطًَطِزضيَ عُس بٔ ارتطاب ٖا يُُٖضوَ,  167(َٓٗا َافٝٗا اْ٘ البععد

 زووض يُ ويػت وٓاضَظووّ ٓاؾطَتثطؤغُيُنِ بايؤيؤدِ وَى )بَِ ْىيَصّ( نؤٕ  ... شؤز٣ تس.بسن١"
َُٖى اليُى زَظأْ نُْسَ ؾُضَىزَّ  ٖاتىَ, ؾُضَىزَبُ ُٓوَ  زَبًَتُ ْىقػتاِْ ٓايُٓنُّ ,

زضوغت  يباٌْ ُٓ ايسئْاقط ؾُضَىزَيُى يُ باضَّ ٓاؾطَت ُٖيسَبصيَطئ  بُ ثًَِنُْس   ُٖيُ,زَغتهاضّ نطاو 
  : تؤَاضّ نطزوَ"ضًط١ً األسادٜح ايطعٝف١ ٚاملٛضٛع١"  نطاوَ يُ

 يف ايطًط١ً.  435"طاع١ املسأ٠ ْدا١َ" زقِ -1
 . 56"يٛال ايٓطا٤ يعبد اهلل سّكا سّكا" زقِ  -2
 . 430"غاٚزٖٚٔ ٚػايفٖٛٔ" زقِ  -3
 . 436"ًٖهت ايسداٍ سني أطاعت ايٓطا٤" زقِ  -4
 . 1033"أعد٣ عدٚى شٚدتو" ضعٝف ادتاَع ايصػري زقِ -5

(نطزوَ, يُطٍُ عسش اهعظٍٚيُ بُضاَبُض ُٓواُْف  يُ قىضٓإ وَغؿِ زَغُآلتِ ٓاؾطَت يُ غُبُ بُ )
) َاانسّ ايٓطا٤  يُؾُضَىزَف(نطزوَ , املؤَٕٓٛ ٚاملؤَٓات بعطِٗ أٚيٝا٤ ايبعضثًاويـ بُ )

 نؤٕ يُطٍُ وَغؿِ ( ُٓوَايكاحلُ ايسًْا َتاع , وخري َتاعٗا املطأَ) إالانسِٜ،َٚا اٖأْ إالي٦ِٝ (، 
وا ثًَسَنِ ُٓغًِ بريؤنُّ )ْىقػتاِْ عُقًِ ٓاؾطَت(يُ  ,)ٓاؾطَت ؾُضَِ ( زَطىزلَِ ..

ناضّ نطزبًَتُ غُض  -بُ تايبُتِ ُٓضغتؤ يُ نتًَبِ )ضغايُ ايػًاغُ(–َُزضَغُناِْ يؤْاِْ
ُٓزَبًاتِ ؾكِٗ ٓايُٓنإ ,ُٓطًٓا بُ زَيإ ؾُضَىزَو ٓايُتِ تطيـ ُٖيُ زانؤنِ يُ َطؤظايُتِ 

بؤيُ )ُْخًَط( يُبُض ٖؤيُنِ ظؤض غازَ, داضَّ يًُٓػالّ زا ناضنُضّ   تُواوّ ٓاؾطَت زَنات ,
َوّ بُنطزَ زَنات(, غُضَايُزاضيـ ثُيط –واّ زاْاوَ  –ٓابىوضّ بٓهًُٓ ًُْ )وَى َاضنػًُت 

( ,وَى يُوَو 168واتُ ثًُو ثايُّ ٓازًََعاز يًُٓػالّ زا يُ غُض بٓهًُّٓ ُٖبىوٕ و ُْبىوٕ ًُْ )

                                                                                                                                                             

٤ِٕٞ ََُكٖدٕع ال تََُٖظ َٚإَٔي٢ اِيَُِكدٔعٔ ال تَذ٧ِٔ سَٖت٢ تَِهٌَُُ َأٜٖاُّ تَِطٗٔرئَٖ ٌٖ غَ ِٝٔٔ فٔٞ دَّٔ تَِطٗٔرئَٖا. ُن ِٕ ََٚيدَِت ُأِْج٢َ تَُهُٕٛ َْذٔط١َّ ُأِضبُٛعَ ا. َٚإٔ
َِّٛا فٔٞ دَّٔ تَِطٗٔرئَٖا ".َنَُا فٔٞ َط ِٖ تُكُِٔٝ ضٖٔت١ّ َٚضٔتِّنيَ َٜ     ُِجَٔٗا. ثُ

 ايف ن١ًُ املؼتاز٠  –اَاّ ع٢ً  167
 إ انسَهِ عٓداهلل اتكانِ .. - 168
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ثًَـ بامسإ نطز, يإ ُٖيُ زَيًَت يُبُض ُٓوَّ بُزوو ٓاؾطَت بُؾايُزيُى زَشًََطيَت َاْاّ وايُ 
ّ زَقؤظضيَتُوَ بؤ ُٓوَّ ًٖض ٓاؾطَت َطؤيُنِ تُواو ًُْ , ُٓوَيإ يُالّ ثًاوّ عُواَِ ُْؾا

سًػابُنِ َطؤيِ بؤ ٓاؾطَت ُْنا ,يُالّ ُٓو ْىغُضاُْ وُْٖسَّ  تُياضّ ٓايِٓ نُّ ؾاضَظاف ثاغاو 
زَزضئَ , ُٓو دؤضَ ثطغاُْ َُغُيُّ دًاواظّ يًَُٖعّ ٓابىوضّ يًَُٖعّ نؤَُاليُتِ يُ ؾايُزّ ... 

هِ خؤّ ُٖيُ , نىْهُ ٓاؾطَت ثُياَِ َُٖىوّ ثطغِ ضِوايُتني )ؾهًني( , بُٓنُو ٖؤّ يؤشي
زايهايُتِ يُو طُضزووُْ ثَِ غجًَطزاضوَ يًَجطغطاوّ ٍُٖ و َُضدِ ْاوَخؤيًُ ,نُّ تط تُضخإ نطاوَ 

بؤ ًٓؿِ زَضَوَ, خؤ بُثًَٓض وَظيطّ بُضططّ ْاتىأْ ببُٓ وَظيطيَهِ زَضَوَ يُناتِ قُيطاًَْهِ 
ثعيؿو ْاناتُ ضِاّ يُى دىوتًاض يُ باضَّ 100وْني ,بُ ياغايٌ, ٓايا ُٓوَ َاْاّ ُٓواُْ وَظيط تُوا

بؤ  ُْخؤف  ْابٔ , يُ  ثعيؿو ًَهُِْٓساظياضو َُالّ ٓايِٓ  بُ ُْٓساظَّ ٓاؾطَت 100زضَختًَو ,بُ 
ُٓو ثطغًاضَ ضِوو يُ نًًَُ : ٓايا ٓاؾطَت ٓازََِ ظازيَهِ تُواوَ ؟ ُٓو  زواّ َُٖى ُٓواُْ بعاْني
ًُٓػالّ ًُْ ,نىْهُ بَِ زووزَيِ غُضزًَََو ًٓػالّ بُٓازًََعازّ تُواوّ ثطغًاضَ ُٓغًُٕ  ضِوو ي

نطزبىو نُ ٓاؾطَت ُٖتا ًَِ يُ قىضِاو نىو بىَ خىاضَوَو ؾاْاظّ ُٓوَ بىو تؤ ٓاؾطَت ظيٓسَ  ُّٖشَاض
ٓاؾطَت يُ َُٖىو َاْايُنِ َطؤيِ ٖاويَط , ,يُطٍُ ًََطزَ َطزوَنُّ بػىتَِبُ ناٍ بهُّ

قىّ( )بُ بَُٓاَيُ و -)ُْتُوَ يُ غُض ٓاغتِ ضَِوؾُْبريّ وثًَٓاغًـ ُٖضوابىو ,بُمنىُْ نطابىو,تُْاُْت
يُزواّ ٖاتِٓ ًٓػالّ ُٓو ثًَٓاغُ طؤضِاو ,169تايؿُى وتطاوَ تُْٗا بُ ثًاوَناًْإ بَِ ٓاؾطَت(

واتُ ُٖضنِ سًػابُ بؤ ٓاؾطَت ُْنطاوَ ُٖتا يُ ظَاُْواًْـ ,  يُنَِ يُ ٓاؾطَتًؿِ ططتُوَ,
ُناِْ عُضَب وًًًَُتاِْ تط زش بُ ًٓػالّ ُٓوَبىو  زَيإ ووت ُٓوَ ض ٓايًَٓهُ ططْطِ بُ ططؾت

ٓاؾطَت زَزا , ًٓػالّ ٓاؾطَتِ خػتُ غُض ثَِ , تانُ ؾاضغتاًُْنُ نُ ٓاؾطَت ؾاْاظّ ثًَىَ بهات 
وٕ, ُٖضوَى ضَِف ثًَػتإ تُْٗا ؾاْاظيإ بُ ًٓػالَُ نُ تًايسا بُ ٓازًََعازّ تُواو سػاب نطا

( ,ٓاواف ٓاؾطَتاِْ ْاوزاضّ ًَصوويٌ 170غُضنطزَّ وَى بالٍ سبؿِ و ساضؽ .... ىلَ ثُيسا بىو )
تُْٗا يُْاو ًٓػالّ زا ُٖبىوَ وَى , خسجيُ , ؾامتُ , غىَُيُ , عايؿُ , َطيُّ ,َُعػىَُ, , 

ًساضَو بُزَيإ و غُزاِْ تط يُو َاوَ نَُُّ ًٓػالَِ ضِاغتُقًُٓضؤيًإ طًَطِاوَ يُ ظاْػت وٓ
نىا يُ ض ؾاضغتاًُْتًَهِ تط ُٓوَ , ت بُْاوّ ٓاؾطَت ُٖبىوغًاغُت و ؾهطو ُٖتا عػهطيـ, غىضَ

 بُزّ زَنطَّ .
                                                 

 .ايساشٟ، َاد٠: ايكّٛ-شتتاز ايصشاغ ُٖضوَٖا، 31َعذِ ايهٓٛش االَجاٍ ٚ اذته١ُ ايعسب١ٝ ٍ 169
 ( به١ .  ) ادترٚز نريؤنِ  بشِواُة: 170
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نُواتُ ُٓوثطغًاضَّ ثًَؿىو ضِوو يُ ؾاضغتاًُْناِْ تطَ نُ بُظؤضّ تُْٗا نُْس غايًَهُ زإ بُ  
قص زضيَصّ  -ؾُيتإ –ظَعًؿُ  -بىوِْ ٓاؾطَت وَى ٓازًََعاز زًََٖٓٔ, ُٓطًٓا بُ )بَِ عُقٌ( , 

عُقٌ نىضت , .... ْاو زَبطإ , يًُٓػالَسا ُٓطُض يَُريات نَُرت وَضططّ يإ بُزوو ؾايُز 
ّ ؾايُزّ ُٓوَْسَ نُ بُيُى بهًَت ًٖض ثُيىَْسّ بُ سػاب نطزِْ بًُْىَ ٓازًََعاز ًُْ,

اظيَهِ تًاًُْ, دطُ يُغُض ُٓوَ زؤخُ يُشياْا ضَِْطُ داضيَو تىوؾِ زؤخِ وابًَت ض ًُٓتً ,ططْطُ
ًَٓؿُ, ٓٓذا ضاغتًُنِ ثًَىيػت ُٖيُ وا زياضَ ظاْاياِْ زَضووٕ ْاغًـ بَِ زووزىل زاِْ ثًا 
زًََٖٓٔ , بُالّ بُْاضِيَهِ زَخيُُْ ضِوو و زَيهُُْ بُيطُّ ْىقػتاِْ ٓاؾطَت, نُ بطيتًُ يُ 

طَت بُضَو ثػجؤضّ زايهايُتٌ ظيًُٗٓناِْ,  ظياتط ٓاؾ و ثطِؤغُّ ظاوظَّ و ناضيطُضيُ زَضووِْ
ٓاؾطَت ًُْ نُ تطنًعّ  نُ زَبًَتُ ًٓؿِ ثًاو,ُٓو ناتِ ْاُٖقِ زَبا ُْى ناضو باضّ زَضَوَ

وتِ ضِووزاوَنُّ بؤ تُواو بهات ,ٓايا ُٓطُض َُْبًَت و ثًَىيػتِ بُيُنًَهِ تط ُٖبًَت ؾايُزّ وضِ
خًَطايٌ ُٓيهرتوٕ و ؾىيَِٓ خىيطُنُّ  ) وَى نًَؿُّ زوو ظاْا يَهِ ؾًعيايًإ نُوتُ ًَْىإؿُنًَ

(دىتًاضيَو زَتىاِْ بُؾايُز سػاب بهطيَت وبتىاَِْ ؾايُزيإ يًَُْىإ بسا نُ ناًَإ بؤ 
غُضؤى  2دىتًاضو  10نىوُْنُّ نِ بىوَ ُٓوّ تط نًُ ,ضَْطُ ُْى بُ زوو دىوتًاض بُ 

بابُتًهِ غىى تط ضَْطُ بُ زوو  نؤَاضيؿِ بسَيُ ثاَيًـ ؾايُزيَهِ تُواويإ ثِ ْازضَّ ,بُالّ بؤ
دىتًاض ؾايُزيُنُ بسضيت ,بُآلّ ثػجؤضيَهِ ؾًعيايِ يُ ًَْىاًْإ بًَت بُ ؾايُزيَهِ تُواو سًػابُ 
, نُبُضاَبُض زَدىوتًاضَنُيُ, نُواتُ َُغُيُ شَاضَ ًُْ بُ يهى َُغُيُ ثػجؤضيُ... ُٓواُْ 

طَتُنإ  يإ غُضؤى نؤَاضَنإ ٓازًََعازّ َاْاّ ُٓوَ ًُْ دىتًاضَنإ يإ ؾًعياويُنإ يإ ٓاؾ
 تُواو ُْبٔ .

يُ نؤتايسا ضِاّ دًادًاّ ظاْاياِْ ؾهطّ ًٓػالَِ وؾكِٗ ًٓػالًَتإ وَى خؤّ بؤ ُْقٌ زَنُئ 
 زَبًٓني ُٓوَّ بُالّ ؾهطيسايُ ظياتط ُٓوَاؾُ َطؤيًُّ زاوَتُ ٓاؾطَت :

ِِ َُٜهَْٛا : أمجع ايعًُا٤ ع٢ً ايكٍٛ  ( وا ٖاتىَؾتح ايباضٍ) يُ ِِ َفإٕٔ ٖي ِٜٔٔ َٔ زِّدَائُه بعاٖس اآل١ٜ: )َٚاِضتَِػٗٔدُِٚا غَٗٔٝدَ
َِٕٛ ََٔٔ ايٗػَٗدَا٤(، فأداشٚا غٗاد٠ ايٓطا٤ َع ايسداٍ، ٚػٓص ادتُٗٛز ذيو بايد ُٖٔ تَِسضَ َِسََأتَإٔ َٔ ٌْ َٚا ِٝٔٔ َفسَدُ ٜٕٛ زَدًَُ

كصاص، ٚاػتًفٛا يف ايٓهاغ ٚايطالم ٚايٓطب ٚايٛال٤؛ َٓعٗا ٚاألَٛاٍ، ٚقايٛا: ال جتٛش غٗادتٗٔ يف اذتدٚد ٚاي
ادتُٗٛز ٚأداشٖا ايهٛفٕٝٛ.. ٚاتفكٛا ع٢ً قبٍٛ غٗادتٗٔ فُٝا ال ٜٓطًع عًٝ٘ ايسداٍ ناذتٝض ٚايٛالد٠ ٚاالضتٗالٍ 

  .ٝٛب ايٓطا٤، ٚاػتًفٛا يف ايسضاع"ٚع
يف اذتدٚد، ٚقاٍ أٌٖ ايعاٖس: تكبٌ غٗادتٗٔ إذا ٚقاٍ ابٔ زغد: "فايرٟ عًٝ٘ ادتُٗٛز أْ٘ ال تُكبٌ غٗاد٠ ايٓطا٤ 
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نإ َعٗٔ زدٌ، ٚقاٍ أبٛ سٓٝف١: تكبٌ غٗادتٗٔ يف األَٛاٍ، ٚفُٝا عدا اذتدٚد َٔ أسهاّ األبدإ؛ َجٌ ايطالم 
أعين –ٚايسدع١ ٚايٓهاغ ٚايعتل، ٚال تكبٌ عٓد َايو يف سهِ َٔ أسهاّ ايبدٕ، ٚأَا غٗاد٠ ايٓطا٤ َفسدات 

فٗٞ َكبٛي١ عٓد ادتُٗٛز يف سكٛم األبدإ اييت ال ٜٓطًع عًٝٗا ايسداٍ غايّبا َجٌ ايٛالد٠  -داٍايٓطا٤ دٕٚ ايس
  ٚاالضتٗالٍ، ٚعٝٛب ايٓطا٤، ٚال ػالف يف غ٤ٞ َٔ ٖرا إال يف ايسضاع"

سأتإ ٚقاٍ ابٔ سصّ يف احمل٢ًٖ: "ٚال جيٛش إٔ ٜكبٌ يف ايصْا أقٌ َٔ أزبع١ زداٍ عدٍٚ َطًُني، أٚ َهإ نٌ زدٌ اَ
َطًُتإ عديتإ، فٝهٕٛ ذيو ثالث١ زداٍ ٚاَسأتني أٚ زدًني ٚأزبع ْط٠ٛ، أٚ زداّل ٚاسّدا ٚضت ْط٠ٛ، أٚ مثاْٞ 
ْط٠ٛ فكط، ٚال ٜكبٌ يف ضا٥س اذتكٛم نًٗا َٔ اذتدٚد ٚايدَا٤ َٚا فٝ٘ ايكصاص ٚايٓهاغ ٚايطالم ٚايسدع١ 

يو أٚ أزبع ْط٠ٛ نريو، ٚتكبٌ يف نٌ ذيو ساغا اذتدٚد ٚاألَٛاٍ إال زدالٕ َطًُإ عدالٕ، أٚ زدٌ ٚاَسأتإ، نر
  .أ٠ ٚاسد٠ عدي١ أٚ زدٌ ٚاسد عدٍ"زدٌ ٚاسد عدٍ أٚ اَسأتإ نريو َع ميني ايطايب، ٜٚكبٌ يف ايسضاع ٚسدٙ اَس

إ ٜٚكٍٛ ابٔ ايكِٝ : "ٚاملسأ٠ ايعدٍ نايسدٌ يف ايصدم ٚاألَا١ْ ٚايدٜا١ْ، إال أْٗا مٓلا ػٝف عًٝٗا ايطٗٛ ٚايٓطٝ
ُقٜٛت مبجًٗا، ٚذيو قد جيعًٗا أق٣ٛ َٔ ايسدٌ ايٛاسد أٚ َجً٘، ٚال زٜب إٔ ايعٔ املطتفاد َٔ غٗاد٠ َجٌ أِّّ 

 ايدزدا٤ ٚأّ عط١ٝ أق٣ٛ َٔ ايعٔ املطتفاد َٔ زدٌ ٚاسد دُْٚٗا أٚ دٕٚ أَجاهلُا".
 

 

 
 

 
ُض زشايُتِ : يُو غُضزََُ ُٖض ْاوّ َاؾِ ٓاؾطَت  بًَت يُنػيُباضَّ غًػتَُِ ؾطَشًُْوَ -2

ؾطَ شًْؿِ يُطٍُ زَنطَّ ,بؤيُيُ ظؤضبُّ ثطؤططاَِ سعب وضيَهدطاوَنإ وزَغتىضّ ووالتإ 
 وضيَهُوتٓاَُ ًَْى زَويُتًُنإ باغِ يًَىَنطاوَ وَى َاؾِ َطؤظِ ْىيَـ,يُو ًَاُْزا)

بُ تىْسّ زش بُ ؾطَيِ وَغتاو بُ ُْضيتًَهِ  ( UNFPAٕصٓدٚم األَِ املتشد٠ يًطها
ّ 18َازَّ  يُ زَغتىضَناًْـ: يُ تِ يًػتاْسو زاواّ نطز َُٖىاض بهطَّ,نؤُْثُضغ

ّ عرياقِ غاىل 188ّ عريام وياغاّ ش:1958ّ زَغتىضّ 74زَغتىضّ تؤْؼ و  َازَّ 
ويُنػاِْ َريات وؾايُزّ نطا)يُو ياغايُ غعاّ ,تًايسا قُزَغُّ ؾطَ شِْ نطا  1959

زيٓاض ,زواّ يُ  100ُى غاٍ سىنِ يإ ُٖضنُغًَو زياضّ نطا ُٓطُض بهاتُ زوو ُٓوا ي
 بُو دؤضَ ياغاياُْ ًَٖٓطا.نؤتايِ  11بُ ٖؤّ ياغاّ ش: 1963زَغتىضّ 
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يُالّ ٓايًٓـ يُ يُٖىزّ وَُغًشِ ُٓوَْسَ ٖاْسَضّ ٖاوغُضّ ْني ,بؤيُ يُ ثُياًََهِ ثؤيؼ زا 
 ٚاسد يهٌ يٝهٔ ايصْا يطبب ٚيهٖٔاتىَ ًَٓىَ تُْٗا شًَْو بًَٗٓٔ تا زووناضّ خطاثُ ُْبٔ ) 

شٕ سُالٍ 4تا بُثًَِ ُْٖسَّ غُضناوَ يُ بُٓنُزا يُ ٓايِٓ يُٖىزيـ ، زدًٗا( ٚاسد٠ ٚيهٌ اَسأت٘
يُ ُٓملاًْا نطزيُ يُى شٕ زواّ ُٓو بطِياضَِ نىَ ؾطْػاوو زواّ 11بىَ,زواّ )دلُع ايهٓػِ( يُ غُزَّ 

ناِْ َُغًشِ ثؿتًإ بُ بُ َُٖإ ؾًَىَف  نًَٓػُ  ,غُضووّ ُٓؾطيكا ًٓٓذا َُٖىو دًٗإ 
,ثاغاويؿِ ُٓوَبى نُ يُ غُضَتازا تُْٗا 171بؤ يُى شُْيِ بُبَِ تُآلم بُغتىَضِيىايُتًَهِ ح ًَػح 

ٚيهٔ َٔ بد٤ ارتًٝك١ ذنسا ٚأْج٢ ػًكُٗا اهلل َٔ أدٌ ذيو )... بُيُى ًَْطو يُى ََِ زضوغت نطاوَ: 
 فايرٟ مجع٘ اهلل ال ٜفٓسق٘ إْطإطدا ٚاسدا ا اإلثٓإ دٜرتى ايسدٌ أباٙ ٚأَ٘ ًٜٚتصل باَسأت٘ ٜٚهْٛ

)172 
 

 فرةذني لةنَيوان ئارةزووبازي ثياو و بةزةيي ئاييندا

هةدوايي طةسٓةهَذاُي ًايف ئافشةت] فيٌيِيضَصطيَ باغ هةدئاُي ئيظالًي بةسدةواًة  
ي ، ئاخؤ ئةو بةػة طوصاسػة هةوة ثشطى ُيوةيى ًرياتي ئافشةت وبةدواْ ػآيَذيَم,يةكةًياْ 

خؤ داثؤػيين ئافشةت وتيَلةيَ ُةبووُي ثشطى كة ئافشةت ئادةًيضاديَلي تةواوة ياْ ُا، دووةَ 
بةثياو ,ئاخؤ ئةوةؾ ٓةسطوصاسؾ كشدْ ُية هةُوقظتاُي ....بابةتي طيَيةَ كةهة ٓةًوواْ 

فشةرُية ..,دةًةتةقيَ هةباسةي يةكةَ و دووةَ تاسِاددةيةن خةفة بووةو هة  ثشطىطشُطرتة 
 بامساْ كشد  .طةسوو 

دةبيَ بضاُني ئةو باطاُةي ئيظتا هةكوسدطتاْ دةكشيَ  وسِيَلدشاوى ئافشةتى بؤ دسوطت دةكشىَ 
هةئةوسووثا ، صياتش ئةوة هةووالَتاُي ديلتاتؤسي  ، صؤس بةدةطٌةْ  سِيَلدشاوي ئافشةتي واًاوة

ةسدةًي ٓيتوةس و تاكة سضبي و داثؤػيين)ُا دميوكشاطيةتياْ(وةن هةئةهٌَاُيا و ئيتاهَياو ط
ًؤطؤهيين دةكشا, هةطةسدةًي عيَشاقي ؿذاَ سظيَّ ,ئيَظتاؾ طوسياو تؤُع وٓةُذىَ ووآلتى 

،هة تؤُع فشةرُى وثؤػان و ٓةًو ئةواُة بة دةطتوسى هةطةسدةًى  )ثيؽ سِووخاُياْ(تش

                                                 
171

)ًٓٓذًٌ . َٔ أدٌ ذيو ٜرتى ايسدٌ أباٙ ٚأَ٘ ًٜٚتصل باَسأت٘ ٜٚهْٛا اإلثٓإ دطدا ٚاسدا فايرٟ مجع٘ اهلل ال ٜفٓسق٘ إْطإ 
 (5-10َطقل)

 
 ( 5 – 10) ًسقط ٢ِٚجٚى  172
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 بؤسقيَبةوةثيادة دةكشىَ كةضى ديلتاتؤسيرتيّ ووآلتّ ....ئاوا ووالَتي دةطٌةْ ٓةية ئةوة
 ثةيشِةو بلا .

هةكوسدطتاْ باُطةػةي ًايف ئافشةت ئةو تيَبيِية دؤس بة دؤساُةي خواسةوة هةخؤدةطشيَ 
 بةكوستي :

الطايي كشدُةوةيةكي ئةصًووُي يةن طةدةي ثيَؽ ئيَظتاي دئاُة, ٓةسبةمنوُة -1
و و هةكوسدطتاْ سِؤرُاًةيةكي ًايف ئافشةت بةُاوي يةكظاُي دةسدةضوو ,ٓةًاْ سِؤرُاًة بةُا

واتة يةكظاُي  –طايَ هةًةوبةس هةئةهٌَاُيا بةُاوي طالخيايت  112ُاوةسِؤن و ئاًاجنةوة ثيَؽ 
طايَ ػلظيت ٓيَِا ,واتة ئيٌَةي كوسد الطايي ئةصًووُيَلي ػلظت  18دةسدةضوو، دوايي 

 خواسدووي ثيَؽ طةدةيةن هةوة و ثيَؽ دةكةيِةوة .
دطتاْ بؤ ئافشةتاْ دسووطت بوويِة هةاليةْ بةػى ٓةسة صؤسى ئةو سِيَلدشاواُةي هةكوس -2

ثياواُةوة دسووطت كشاوْ،ئيِذا ض ثياويَليؼي ,ثياوى ضاوضِؤن و طةُذةيَ ,....بةػي 
(ياْ ٓةية.ٓةس بؤيةؾ ٓةًوو ئةو girl freandصؤسيؼياْ كشدووياُة بةدوورْ ياخوود ضةُذ )

ًافى ئافشةت عةبةطية  كؤسِو واسكؼؤخ وكؤبوُةواُةى بة ئافشةت دةكشىَ بؤ ثةيذا كشدُى
وطوًاُى ىلَ دةكشىَ، ئةطيِا بشِياسِ هة دةطت ثياوة بؤ كؤبوُةوة بة ئافشةت دةكةْ ،ئةو 

 ئافشةتة طةسؤكاُةى ئافشةتاُيؽ هة خضًةت ئةو ثياوة ضاو ضِؤكاُةْ .
ئةو سِيَلدشاوة ئافشةتاُة بة ًوتوةقي ئافشةتيَلي تةًةْ طةوسةي ثرييَزْ ياخوود بيَوةرْ و -3
 قةوًاوي تيَذا ُية ,وادياسة تةُٔا ئافشةتة طةُر و دواُةكاْ ًافياْ ٓةية!.هيَ
داواكاسيةكاُياْ خةياهَني ,ٓةس بةمنوُة داواي يةكظاُي دةكةْ كةهة ٓيض كوجنيَلي ئةو -4

دئاُة ُةٓاتتةدي و ُايةتةدي،وةن هةبةػةكاُى ثيَؼوو بامساْ كشد، هةصؤسبةي ًةدسةطةكاُي 
ميوكشاغ و طؤػياهيظيت و ػوعيةت ,ُاػيؤُاهيضًي ....بةصاس دةهَيَّ عةملاُي وةن هيرباي د

يةكظاُي بةالََ ئافشةت بةُيَطري طةيشدةكةْ ,تةُٔا هةئاييِى سِاطتةقيِةو سِةطةْ ئةو ًافةي 
تةواوة و ئةفضةهَيةت هةطةس بِطيِةي ًوهَليةت و سِةضةهَةن و ًاطوهلة و ُةرادي .....ُية 

ًةتي عةقويةتي ،كةدةسفةتي بؤ ٓةًووكةطيَم بةيةكظاُي ،بةهَلو هةطةسبِطيِةي طةال
 سِةخظاوة .

ٓةُذيَ داواي تش دةكةْ ُاصاُّ ًاُاي ضية ,داواي دايم طاالسي دةكةْ هةبةساًبةس باون -5
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طاالسي ,داسيَ بِاغةي ئةو تيَوسةية ٓةس ٓةهَةية وةن هة ثيَؼوو بامساْ كشد ،هةسِاطتيذا دايم 
دواُرت بوَيَني رْ طاالسى وثياوطاالسى صوملة وةن بيِيٌاْ ض رْ ض طاالسى وباوكظاالسى ياخود 

ثياو كة دةطةآلتى بووة صؤسبةياْ صامل بوويِة ،كةواتة ُة رْ طاالسى وةن فيٌيِيضًةكاْ 
دةيوَيَّ ُةثياو طاالسيؽ وةن هة تةوسات وئيِذيى وػاسطتاُيةكاُى يؤُاُى وِٓذى وًيظشى 

عشوبيةتى كؤْ وُوىَ باُطيَؼةى بؤ دةكةْ بةهلو ًشؤظ  وضيِى وُاػيؤُاهيضًى ئةو طةسدةًةو
 طاالسى تةواوة ،داد طاالسى ضاسةطةسة .

صؤسبةي كيَؼةكاُي ئافشةت هةطوتاْ و كورساْ و خِلاْ و بةسةو هةؾ فشؤػي ٓتذ...، ئةو -6
كةياْ ياخي بّ ٓاُياْ دةدةْ هةخاُةوادة و ريِطةسِيَلدشاواُة هيَي بةسثشطياسْ ,كاتي 

بووْ داوي ضاوضِؤكاْ ئاًادةية و تووػي كاسةطات دةبيَت، بؤ صياتش صاُياسي هةو  ،كةياخيؽ
 باسةيةوة كتيَيب )ئؤقياُوطيَم هةتاواْ (خبويَِةوة .

هةطةيَ صؤس تيَبيين تش هيَشة ًةوداُية باطي بلةيّ ياْ دووباسة ُةبيَتةوة ..كةهةكؤتاييذا -7
طةيؼتووْ ٓةسضي در بة ئايني بلةي ثيَؼلةوتِة طوًاُي ئةوة دةكشيَ خاوةْ ئةو طةالَالُة واتيَ

 و داوايؽ هةاليةْ ٓوايتٔذ ثةيشِةوكشاوة. اب٘اهعال١ املعسٜئةو برية وةخيت خؤي هةاليةْ 
ٓةهَبةتة ٓةس سضب و اليةْ و كةطايةتيةن كةداواي ًايف ئافشةت  :ئافشةت هةسِواُطة دياواصةكاْ

ةمنووُة هةدوايي بشِياسِي ثةسهةًاُى دةكةْ هةسِواُطةي ًةدسةطةكةي خؤي دةيلا ,ٓةسب
كوسدطتاْ هة باسةى سِةوابووُى فشة رُى  بة ًةسز دةُطيَلي صؤس ٓةهَربِا ،د.سفيق طابري 
هةٓةًواْ بةصةق تش ووتى بشِياسةكة ًاُاي كؤيوةكشدُي ئافشةتاْ بووة ,ئةوة بةسِواُطةي ئةو 

كيَؼةي ئافشةت دةكا تةواو سِاطتة ضوُلة ًةدسةطةكةي ئةو كة ػيوعيةتة واضاسةي 
كةهةخيَضاْ بيَتة دةسةوةو ٓةهَوةػيَتةوة ،وةخؤي بةسثشغ بيَ هةبةسٓةَ ٓيَِاْ وة صياتش دايم 
طاالساُة هيَشة ًاُاي ٓةية، كة هةكؤًةهَطةي ػيوعيةت بةُياصبووْ بٔيَِِةدي ,ًةدسةطةي 

ةهَطةي هةكؤً ،(individualلشاطي سِؤرئاواؾ ثاهَجؼت دةكاتة ضاسةطةسي)هيرباهي دمي
ًةدةُي كةتيايذا ٓةستاكيَم تةُٔا كاسيطةسي ياطايي هةطةس بيَت و بةوػيَوةية ئافشةت بةسِةالَ 
دةكا ...,ٓةس هةطةس ٓةًاْ بِطيِة بؤ ضاسةطةسي كيَؼةي ئافشةت هةخوودي هةػي ًشؤظ ٓةس 
ًةدسةطةيةن ئةُذاًيَلي هةػي ًشؤظي بةيةكالكةسةوة و ُاطِاًةي ئةو ًشؤظة تيَذةطةْ 

سةطةي ػيوعيةت طةدةي ثيَ فاكتةسي يةكالكةسةوةية, طؤػياهيظت دةطت و ثةجنة ,ًةد
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،ًةدسةطةي هيربِاهي و فشؤيذي ئةُذاًي دِظي ,ُاػيؤُاهيضيةكاْ ثيَظت و ُةرادي ...، ٓةسضي 
 ئاييين ئيظالًة عةقوي ثيَ يةكالكةسةوةية..هةطةسٓةًاْ بِاغةؾ ضاسةطةسةكاْ دادةسِيَزسيَّ.

 : فشةرُي
وةى ٓةُذىَ ئايّ تايبةت بؤ ثياواُى ئايِى سِةبةُى دياسى كشدبوو طواية ٓاوطةسى هةطةي ئة

ٓةبووة بؤ ثادػاو  ثيع وثؤخوى وطةُذةهَية ،هةاليةكى تشةوة هةكؤُةوة بيَ سِادة فشةرُي
، طةسةسِاي ئةوةؾ  173رْ 3111طةوسةكاْ ,تةُاُةت رًاسةي رُةكاُي كيظشا دةطةيؼتة 

ي دةُاسد وةطفي ئافشةتي بةخايَ ُاسدبوو تا هة ووالَتةكةياْ ُاًةي بؤكيَدواو طةسكاسةكاُ
هةطةسوبةسي ٓاتين ئيظالَ بؤ كوسدطتاْ كةئةو دةَ هةريَش دةطيت فاسغ ،  صياتشي بؤ بِيَشْ 

هةتةوسات ٓاتوةطواية )ح طويٌاْ(  ،بوو طةسكاسةكاُي هةكوسدطتاْ خةسيلي ئةوكاسة بووْ
ى ٓيَِاوة هة ًيوةتاُى )ًوايةْ وعٌوُي وئادًى ر777ُصيادةسِةوى هة رْ ٓيَِاْ كشدوةو 

، ئةو صاُياسية ٓيض ئةطويَلى ُية ئةوة  تةوساتى ئةطويٌاْ ُةًاوة 174وطيذؤُى و وسظيةكاْ(
 . تا باوةسِ بة صاُياسيةكاُى بلةيّ

، ػاسطتاُي ئايِى بةطؼتى وئيظالَ بةتايبةتى فشةرُي داُةٓيَِاوة بةهَلو طِوسي بؤ داُاوة
كاسداُةوةية ُة ُيَوبزى و سةُطذاُةوةى ئةو طةسدةًى بيَت بةهلو وةن هة طِوسةكةػى ُة 

,بؤية ئةو خواسوو دةسدةكةوىَ قووي دةبيَتةوة بؤ ٓؤكاسة كؤًةاليةتى وطشوػتيةكاْ
دياسدةية ئةوةُذة ئيظالَ هيَي بةسثشطياس ُية بةهَلو ئاسةصووباصةكاْ هيَي بةسثشطياسْ 

ةضةدا ًاًؤطتاياُي ئاييين دةُطي صؤهٍَ و صؤسي ،كةبةدةسْ هةديِذاسي ,دةبواية هةبِ
ئافشةتاْ ٓةهَربِْ، كةهةاليةْ ئاسةصوو باصو ضاوضِؤن و بيَ ويزداُةكاْ طةسبة ًةدسةطةي 
وةصعي و ياْ ئةواُةي بةثيَي بةٓاوُةسييت كؤًةالَيةتي كاس دةكا ,ئيَظتاؾ هةو ػويَِاُةي 

ؾطَشِْ بُزَضظَٕ هةسِيَي ديَِيَتة دى  باصيةكةيفشةرُيؽ قةدةغةكشاوة بةياطا ئةوا ئاسةصوو
ضِاغتُوخؤ يإ ْاضِاغتُوخؤ ,يُُٓوضوثاو وآلتاِْ َؤزيطٕ وَُزَِْ ؾطَزؤغتِ,يُُْٖسَّ ؾىيَِٓ تط 

بطِياضِيَهِ 24/10/2002خعَُتهاضو نًُْعَو ,ناضيؼ تايًُضّ غُضؤنِ ثًَؿىوّ يًربيا يُ ضِؤشّ 
                                                 

نًػطايإ نطزوَ َطتُظا َىتُُٖضّ يُ نتًَبِ )احلذاب( و ويٌ زيىضاْت يُ )قكُ احلهاضَ(  باغِ ُٓو شَاضَيُ شْاُّْ  173
,وغًٓؤُٖف يُ غُضبطزَناِْ خؤّ ُٓو شْاُّْ بًًٓبىو يُ باخهُ نطابىوٕ نُ ًَىاِْ نًػا بىَ ثًَِ ووتىَ غًٓؤُٖ بطِؤ شًَْو يُ 

 باخهُ زَضبًَُٓ بؤخؤت وواؾِ نطز .
 ( .6- 1: 11ضفس املو٘ن األٗي )  –كتاب املقدع   174
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شِْ 4ُّ خؤّ نطز يُنػُض ُٖيػًَت بُيُى داض زَضنطز نُ شٕ بُ زَضظَٕ غىاظٕ وزاواّ يُ شُْن
بؤزاخىاظَّ,ًٓػتاف يُو ْاوناُْ ُْضيتِ بُزَضظَٕ شٕ ًَٖٓإ وَى غُضزََِ ُْؾاَِ ُٖيُ, يُ 
ُْٖسَّ ؾىيَِٓ َؤزيَطًْـ ضَِوايِ بُ ؾطَيِ زضاوَ, يُنؤْططَّ ًَىًْدِ تايبُت بُطُزلإ يُ 

إ بىو ُٓوا زاوا يُطُزلإ نطا ُٖضيُنُ نُْس نُ بًٓطا ٓاؾطَتاِْ ُٓملاًْا نُْس قاتِ نىض1948ِ
بُو ؾًَىَيُ ْاضِيَهِ يُو بطِياضَِ ثًَهُواْاُْ ُٖيُ بُ  شًَْو بًًََٗٓت وَى ُٓضنِ ًْؿتُاِْ ..,

طةسةجناَ كؤًةهَيَم دةسدي كؤًةالَيةتي و تةُذسووطيت و ُٖضزوو ضِووناضّ ضَِبُِْ وؾطَيِ, 
 ةهَطةيةكي ُادسووطت ثيَؽ كةؾ دةكا.ئةخالقي هيَذةكةويَتةوة هةكؤتاييذا كؤً

ٓةسدووال ،ئةواُةي دري فشةرُني ئةواُةى اليةُطشي فشةرُني تاسِادةيةن هةطتاُذةس و عةياس 
تيَذةثةسِيَِني ، بةوسدي ئاطاداسي ٓةُذيَ ئاًاس و صاُياسي ُني,ٓةويَ دةدةيّ بةكوستي باطي ئةو 

ووُي و كؤًةالَيةتي و سقوقية عةياسة ُاطلة بلةيّ كةضؤْ فشةرُي ثيَويظتيةكي طةسد
(ضةُذة قيَضةووْ و صياْ بةخؼةو األٓ٘ا١,هةاليةكي تشيؽ فشة رُى هة ثيَِاو ئاسةصووباصي )

قوسئاُي ثريؤص ضةُذة دريةتي ,كةواتة ضاسة ضية؟ضاسةكاْ هةسِواُطةي ًةدسةطة وةصعيةكاْ 
كا هةطؤتةي ئةَ و كشاوة و ضاسةُةبووة وةن هةطةسةوة بامساْ كشد, ضاسةي ئاييين ػةسَ ُا

ئةو ,بةهَلو ضاسةطةسيةكي طةسدووُية ,باغ هةو ضاسةطةسية بةعةياسة دةكا,ضاسةطةسو 
 طةالَهةكةػي ثيَؽ ئةوةي هةػةسيعةت ٓاتيبَ هة ئةسصي واقيع ٓةية.

 
:ثشطياس و وةالًَيَلي صؤس هةباسةي ئةوةي ئاخؤ بؤضي ثياو ضةُذ ثاطاوي سِاطتةقيِةي فشةرُي

ُيَم ضةُذ ًيَشديَلي ُةبيَ؟ بؤضي ٓاوطةسى كاتى ُةبيَ ..هةطةيَ كؤًةهَيَم رُيَلي ٓةبيَ بؤ ر
ثشطياسي تشي عةبةطي بيَ ئةوةي صاُياسي تةواوي ٓةبيَ ،هةاليةكى تشيؽ هةطةسةجناًةكاُي 
ُةثيَطاوةتةوة كةئيَظتا باطي دةكةيّ و بشيتية هة صيادبووُي سِيَزةي ئافشةت هةضاو ثياو 

ُط و كوػتاس ُةٓاتووة ,ٓةسوةن ٓةُذيَ داَ دةصطا واي بؤضويِة ,ئةوةؾ ٓةسهةئةجناًي دة
طواية  ئةطةس بةوٓؤيةوة ئافشةت صيادي كشدووة ئةو فشةرُي وةختيَلة و هةطةيَ كؤتايي دةُط 
ثيَويظت ُاًييَنَ ,بةهَلو صيادةي ئافشةت ثةيوةطتة بةضةُذيّ تةوةسةي طشووػيت و بايةهؤدي 

 ةي خواسةوة:و ئيِذا كؤًةالَيةتي ,بةوػيَوةي
صطايَ هةثياو صياتشة بةطويَشةي ُاوضة دةطؤسِيَ 12-7تيَلشايي تةًةُي ئافشةت ُضيلةي ]-1
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،  هةطةساُظةسي دئاْ تةًةُي ٓةسدووالياْ هةٓةُذيَ ووالَت بةمنوُة وةسدةطشيّ :هةئةطيوبيا 
ئيظجاُيا طايَ , 67بة  74طايَ, ئوطرتاهَيا  51طاهَةو ثياويؽ  53تيَلشِايي تةًةُي ئافشةت 

بة  75طايَ , بةسشةيّ  76بة  81طايَ ,ئايظالُذ  67بة  72طايَ ,ئيلوادؤس  75بة  86
 62بة  69طايَ ,توسكٌاُظتاْ  65بة  72طايَ ,تايالُذ  69بة  76طايَ ,بوهطاسيا  71

طايَ  65بة  75, طوظادؤس  سالَ 62بة  74طايَ ,سِووطيا  72بة  78طايَ ,داُيٌاسن 
بة  68طايَ ,فوجني  72بة  81طايَ , فيِوةُذ  69بة  72طايَ ,ضني  72بة  77,طشِبيا 

طايَ  67بة  72طايَ , هبِاْ  74بة  81طايَ, كةُةدا  69بة  74طايَ ,قةتةس  62
,هةتوُع كةفشةرُي هيَ قةدةغةكشاوة تيَلشايي  58بة  61طايَ ,ٓيِذ  74بة  81,ُةسوويض 

كوسدطتاُيؽ كةئةو دةًةتةقيَيةي هيَ سِوودا ,175طاهَة  71طاهَةو ثياويؽ  75تةًةُي ئافشةت 
طاهَة, تاكة ووالتيَم كةئةو  66طاهَةو ثياويؽ  68بشيتية هة :تيَلشِايي تةًةُي ئافشةت 

صيادةي ئافشةتي تيَذاُية دةوهَةتي فاتيلاُة ,ئةويؽ هةبةس ئةوةي ئةو ووالَتة ٓةس هةبِةسِةتذا 
ة ُضيم يةكّ هةواُة بةُطالديَؼو ٓةُذىَ ُاوضةى ئافشةتي تيَذاُية!... هة ٓةُذىَ ووآلتى تش ٓةي

دةوسوبةسى ،هة طةسضاوةكاُى تشى دميوطشافياؾ ئاًارة بةو دياواصيةى تةًةْ كشاوة هة 
، كةواتة هةٓةس ووالَتيَم بةٓؤي تيَلشِايي صيادي تةًةُي رْ صياتش هةثياو 176قاصاجنى ًيَيِة

 (.surpluseضةُذيّ ًويؤْ ئافشةت صياد دةكا و ثيَ ي دةوتشيَ )
ةوة 1927هةيةكييَت طؤظيةتي داساْ صؤس داكؤكي هة دري فشةرُي كشاهة طاىل  -2

(ي دةطتووسي طؤظيةتيؽ تؤًاسكشا 71هةاليّ)هيِني(ةوة داسِي يةكظاُي دساو هةًادةي)
 116ثياو  111,كةضي هة ووسدتشيّ ئاًاس دةسكةوت سِيَزةي رْ هةضاو ثياو بشيتيةهة :بؤ ٓةس 

 177ئافشةت ٓةية
سِاثؤستي ُةتةوة يةكطشتووةكاْ اهلتاب اهظِوي اهذميوطشايف :باطي هةًشدُي ًِذاهَي ُيَش و -3

(بةتيَلشاي ًشدُي ُيَش 1961ًيَ دةكا بةوػيَوةيي خواسةوة ,بةسِيَزةيي ٓاتووة هةدواي طاهَي)
بة  41,11 – 14611بة  19611 – 8,71بؤ  11691( دواي)4661بؤ ًيَيِة) 4,91

                                                 
175 ظياتط  114ُٖضوَٖا يُنتًَبِ )َؿهالت ايػهإ( م.  ًسإ(ّ زَضًَٖٓاوَُٓو ٓاَاضاُْ  يُنُ يُنُ يُ )َىغىعُ ايب  155

 وووضزتط باؽ يُو زياضزَ زَنا . 
 171د ْٜٛظ محاد٣  ص–َباد٤٣ عًِ ايدميػساف٢ بطِواُْ : 176

. عسض َٛدص َاد١ٜ ايتازخي١ٝ –بطِواُْ: بؤزؤغتًو وياخىت   177
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يِني ديظاْ تيَلشِايي ًشدُي ًِذاهَي كوسِ ئةوةُذة صياتشة هة كض دةب178....ٓتذ ( 31,5
 طةسةجناَ ديظاْ هةٓةس ووالَتيَم ضةُذيّ ًويؤْ ئافشةت صياد دةكا.

هة)ًؼلالت اهظلاْ( ئاًاسيَلي صؤس دةطٌةْ و طةيشي كشاوة هةو باسةيةوة ٓةهَظاوة -4
ووالتاُي ثيَؽ كةوتووي هةطةسدةًي كؤض و ئيظتيعٌاس ئاًاسي رْ و ثياوي كؤضبةسةكاُي 

كشدووة بؤ كيؼوةسة دؤصساوةكاُي وةن ئةًشيلا و ئوطرتاهَياو ُيوصهةُذا و..,ٓةهَبةتة هةكؤض 
 كشدْ ٓةسثياو صياتش بوويِة هةئافشةت ,ٓةُذيَلي هيَ تؤًاسكشدووة بةوػيَوةي خواسةوة:

 111ثياوي ياباُي هةطةيَ  2411رْ كؤضياْ كشد , 111ثياوي ضيين هةطةيَ  2711

رْ بةو ػيَوةيةؾ ثيَذاضوة هةطةي باقى سِةطةصةكاُى  111فوجيين هةطةيَ  1411رْ , 
,بةوػيَوةيةؾ ئةوسوثيةكاْ ثياوياْ صياتش بؤ ئةًةسيلا كؤض  179تش طةسةجناَ ٓةسوابوة

كشد ,ئةوةي سِوويذا هةو كؤضة هةدواي ضةُذ طةدةيةن بةسة بةسة هةُةوةي ئةو كؤض بةساُة 
غُضناوَّ تطيـ طُيؿتىُْ ُٓو ضِاغتًُو زَئًَ يُ  ياو كةَ بووة،ئةو دياواصيةي رْ و ث

غُضَتاّ ًٓػتعُاضنطزِْ َُٓطيهاو نؤنِ ُٓوضوثًُنإ ثًاو طُىلَ ظياتط بىوٕ زواّ يُ ٓاَاضّ 
ثياو، تاواي هئَات ئيَظتاؾ  ٓاتة ئاطتى زَضنُوت بُضَبُضَ ٓاؾطَت ظيازّ نطزوَ, 1950

ئةواُة ًاُاي واية بضووتِةوةي داُيؼتواْ)اهٌِو ٓةًوو 187سِيَزةي رْ صؤس صياتشة...
 اهظلاُي(بةتؤًاتيلي رْ صياد دةكا...

دةطاتة 536هة طةسةجناًا هةالى سؤػيةوة تويَزيِةوةكةى )ًؼلالت اهظلاْ( هة ص -4
ٓةًاْ ئةجناًى )ًوطوعة اهبوذاْ( دةىلَ :ئافشةت هة ثياو صياتشْ وٓةتا بيَوةرُيؽ هة بيَوة 

ٔاْ ،دطة هةوةى بة تيَلشِايى ٓاوطةسى ثيا ورْ ٓةسدةَ واية رُةكة بطون ًيَشد صياتشْ هة د
 كاس دةكاتة صياد بووُى سِيَزةى ئافشةت .تشة ئةوةؾ بة دةوسى خؤى 

-ُّ غهإ( بخًَطايِ ثًَطُيؿتِٓ دٓػِ )دسوَيُن-زوو عاًَِ تطّ ظيازّ ٓاؾطَت:أ -5
يُثًاو بُ ٖؤّ تط ظياز زَنا يإ ُٖضوَٖا ضيَصَّ تَُُِْ ٓاؾطَتًـ بُضطُّ ظياتطّ ُْخؤؾِ 

ُٖضوَٖا بُ ,60اُْْؿني زَنطَّ وثًاويـ يُ خغاىل  65طىظاضؾٌ ظياتطَ,يُ بطيتاًْا ٓاؾطَت يُ 
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.126)َػهالت ايطهإ ( ص ضِواُْب  179
 

        138ص16ز -املٛضٛع١ ايعامل١ٝ ايعسب١ٝ   180

 



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 142 

ثًَِ خؿتُنُ زميىططاؾًُناِْ تَُُِْ ٖاوغُضّ زووثاتِ َُٖإ ضِاغتِ زَناتُوَ :ٓاؾطَت يُ 
غاٍ,ٓاغًا 25او بُ تًَهطِايِ غاىل نُنِ ث19ًضِؤشُٖآلتِ ْاوَضِاغت بُ تًَهطايِ يُتَُُِْ 

, باقِ 26بُ  23,ُٓوضوثاّ ضؤشٓاوا 25بُ  21غاٍ,ُٓوضوثاّ ضضؤشُٖآلت25غايجًاو 21ٓاؾطَت
ّ َُٖإ غُضناوَ خؿتُنًَهِ تطّ يُوباضَيُوَ 378,زواّ يُ ٍ 181ووآلتاِْ تطيـ يُو ًَْىإُْ

ُو ؾًَىَيُ نطزوَ َُٖإ ُٓزلاَِ زاوَتُوَ .ب 1960تا  1920,1930,1940بؤ غاالِْ 
 يُواليُوبُ زيىيَهِ تطيـ ُٖض ٓاؾطَت ظياز زَنا .

 
ٓاؾطَتًَو بَِ ًََطز َاوَ.. نُواتُ  ًًَؤٕ دا ُٓطُض ُٖض ٓاؾطَتًَو بُبُض ثًاويَو بهُويَت, ُٓوا نُْس

ًاو ُٓو ٖؤيُ واقًعًُ وَى ؾؿاضيَو زَيػُثًََِٓ ثًَـ ُٖض ياغايُنِ ٓامساِْ نُ زَبًَت ُْٖسيَو ث
ظياتطيإ ُٖبًَت, ْاظاْني ُٓو ياغايُّ نُ يُ ُْٖسٍَ وآلتإ يُ  بُْاخؤؾِ يُ يُى شٕبُخؤؾِ يإ 

 إ تؤَاضنطاوَ نُ بؤ ُٖض ثًاوٍَزَغتىضزا يُ ثُيطَِوّ ْاوَخؤّ اليُِْ غًاغِ يُ نىضزغتاِْ خؤمش
ُٓوَْسَ  تُْٗا ٓاؾطَتًَو ض ناضَيُى بؤ ُٓو ٓاؾطَتاُّْ ظيازَٕ زَزؤظُْوَ؟ بُآلّ ُٓو ياغاو زَغتىضاُْ

خؤ بُ بُضثطؽ ْاظأْ يُ ُٓزلاَُناِْ نؤَُآليُتِ و ُٓخالقِ و ٓابىضّ و ُٖتا ؾًهطيـ, ُٓو 
طىَّ  -3بَِ وضزبىُْوَيُ,  -2يُى اليُُْ,  -1ياغاياُْ بَِ زيطاغُتُو ُٓو غًؿاتاُّْ ُٖيُ: )

اّ و ُٓطُضَناِْ ُٓزل -5ثُيىَْسيًُناِْ ناضتًَهُضَناِْ زيطاغُ ُْنطاوَ, -4ُْزضاوَتُ قىآليًُنُّ, 
 . ٓاضَظوويُنِ تُغهِ غُضَضِؤياُْ َُٖيُٓغُْطًَٓطاوَ...( واتُ ظياتط

(ًاْ ثةيشِة و كشد بؤ ٓاوطةسي ئةوا هةطةساُظةسي one - to -oneكةواتة ئةطةس سِيَظاي )
دئاْ بةطةداْ ًويؤْ ئافشةت صياد دةكا.. ضاسةياْ ضية؟ كةواتة فشةرُي سةمتيةكة 

وًِاقؼة و طفت و طؤ ٓةهَِاطشيَ ئةطيِا صؤهٌَت هةئافشةت كشد ،هيَشةدا هةدةطت كةغ ُية... 
ضاسةي وةصعيؽ ئةوةية ئةو بةػة صيادةية تةُٔاهةًايف دِظي بيَبةؾ ُةبيَ، بووُى هةخيَضاُى 
وسِةوسِةوةى رياُى ػاسطتاُى الياْ بةو ثوةية طشُط ُةبوة، سِيَذاْ بة )ثةيوةُذي دِظي البةال( 

تايى ئافشةتيَلى طؤصاُى دةسدةضىَ وةن دةبيِني ضاسةُوطياْ هة ٓةًو ضاسةطةس ُية هة كؤ
دٔاْ ضؤُة ؟ ئيِشا بيَبةػيؽ دةبيَ هة دةياْ ًايف تش ...كةواتة ئةوة ضاسةُية ,ضاسة 

ًاسةيى(بلشيَ هة ضواسضيَوةى فشة رُى -ٓةسئةوةية ئةواُةؾ ٓاوطةسي بة )طشيَبةطت
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بةُذي صؤس توُذ و تؤيَ، تا صوهٍَ ُةكشيَ و ُةبيَتة كةئاييين ئيظالَ دايِاوة ,بةالََ بةكؤت و 
ًةيذاُيَلي ئاسةصووباصي وخؤويظيت ,بةهَلو ضاسةطةسيةكة هةضواسضيَوةي ئايّ ثةسوةسى و 
دادطةسي و خؤبةخؼي ,ئةويؽ بةًاسةكشدُي بيَوةرْ و طةسثةسػيت ٓةتيوكشدْ ياخود 

و ًايَ و ًِذاهَةكةو بةسِةصاًةُذي هةٓةُذيَ دؤخ قةيشة كطيَم بؤخيَشو عيبادةت بؤ ثياو رُةكة
ٓةًواليةن ُةن بؤ غةسيضةي دِظي ,ئةوكاسة واتة ٓيَِاُي )ئةسًةهة بةدئاد يف طبيى اهلل 
سظاب كشاوة بةفةسًوودة( ,بةالََ ٓيَِاُي كطيَلي قةػةُط و داسيىَ بؤ كح كشدُةوةي 

يَلى ٓاتوة (ة، هة كؤُةوة فشة رُى وسِةبةُى بة ُاسِ)آ٘ا١ئاسةصووباصي ئةوةياْ 
،ٓةسدوواليأُةهَةية،ثيَويظتى بة بِطيِةو ًةسز ٓةية،تةُاُةت ئايِةكاُى تشيؽ هة ريَش طايةى 

فشة رُى ُاسِيَم داوة ،ياطاى ًاُؤى ِٓذى سِيَى دا فشة رُى ئةو سِاطتياُةى طةسوو سِيَياْ بة 
ةرُى ئةطةس رُى بلشيَت بةو ًةسدةىزُى يةكةًى قايى بيَت ،هة ياطاى محوسابيؽ سِيَذسا بة فش

يةكةًى طةقةت ياْ ُةصؤن بوو،ئيِذا رُى بطوكى دةبيَت خضًةتلاسى طةوسةكة بيَت، هة 
كةُيضةى ٓةبوة ، 377رْ و777يةٓوديؽ سِيَذساو هة تةوسات منوُة بة ح طويٌاْ ٓاتوة طواية 

ضاكرتة رُة، يةكىَ هة ضاكظاصيةكاُى ًاستّ هؤتةس ئةوةبوو فشة رُى 4دواى هة توٌؤد داُى ُا بة 
ودةيووت ح ئيربآيٍ دوورُى ٓةبوو،ضةُذ تايفةيةكى تشى ًظيشى ئةو سِايةياْ  هة تةالق

ظ زاواّ ؾطَ شًْإ نطزو 1351يُ غاىلئؤسًؤْ  ثيادةكشد هةواُة: تايفةى ئةُاثاثظيَت وئةوى تش
َخُٓيإ ؾطَ زؤغتِ ,يُ غُضٓاغتِ ظاْاياًْؿًإ زواّ ُٓظَىًَْهِ ظؤض ضِبُ باؾرتيإ ُٖشَاض نطز يُ 

(زَىلَ  ن١ًُ عٔ ايٓطا٤يُ غًػتَُِ ُٓوضوثِ يُى شِْ ططت ,يُو باضَيُوَ ؾىبٓٗاوَض يُ نتًَبِ )
ُٓو بطِياضَِ يُغُضبٓهًُّٓ ُٓوَيُ طىايُ ٓاؾطَت وثًاو بُ ُْٓساظَّ يُنٔ نُنِ واًُْ ,    بَُُٖإ 

غُض بٓهًُّٓ  يُنػاِْ شَاضَّ  ؾًَىَف )بطاتطاْس ضاغٌ (زَىلَ ُٓو بطِياضَِ وا بُتىْسّ بًٓات ْطاوَ يُ
ثًاو شٕ نُنِ واًُْ ,ُٖضنِ )غجًٓػط(َ يُنتًَبِ )اقىٍ عًِ اإلدتُاع (يُو ناتاُْ ضِيَِ بُ ؾطَ شِْ 

يُ ُٓملاًْا زاوا نطا ُٖض  1949 زاوَ نُ دُْط بىوبَّى ثًاو نُّ بىوبُٓوَ ,   يُ نؤْططَّ ًَىًْدِ
 ؾطَتِ بَِ ًََطز ًًَََُْٓتُوَ بُ ٖؤّ دُْطِ دًٗاِْ زوَّ .طُزلًَهِ ُٓملاِْ نُْس شًَْو بًَِٗٓ َ تا ٓا

بؤ ٓا ٓاؾطَتإ, زَبىايُ وَى ٖاوَآلِْ خؤؾُويػت ُْياًَْٗؿتابايُ بًَىَشٕ و  ُٓو ْىغُضاُّْ ٖاواضياُْ
بَِ ًََطزَنإ مبًَٓٔ و َاضَيإ بهُٕ بُزَيػؤظّ, طىَّ ُْزَُْ دىاِْ و ٓاضَظوباظّ, ُْى ُٖض طُْر و 
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ُٖبىَناًْإ َُٖيبصيَطئ و ُْزاض و ْاؾريئ و بُغاآلنىَناًْـ بًًََُٗٓوَ.. ُٓوَيُ  دىاُْنإ و
 َطؤظايُتِ يإ ُٓوَّ تطَ, بُضِاغتِ زَيػؤظّ و دًٗاز.

ًَُُٓ ثطغًاضيَو ضازَوَؾًَٓني: نىا وَآلّ؟ يُ شٕ و ًََطزيَو, شُْنُّ غُقُت بىو, ُٓطُض شًَْهِ تط 
غُقُتُنُ بهات؟ ثًاوَنُ ثًَطِاْاطات, يإ زَبَِ تُآلقِ بسات و  ًًََُْٖٓت نِ بها؟ نَِ خعَُتِ شُْ

شًَْهِ تط بًَٗٓآ.. دا ْاظامن ناضَْىغِ ُٓو شُْ غُقُتُ يُزواّ تُآلم بُضَو نىَّ؟! زواّ ُٓوَ ُٓو 
نطزَوَيُ ض ُٓخالقًَهُ!! نُواتُ ُٖض زَبًَت شًَْهِ تط بًًََٓت بؤ ثطِنطزُْوَّ ُٓو بؤؾايًُ.. ضَْطُ 

 ُٓوَ زؤخًَهُ بُزَطُُُْ.. َِٓ باؾُ خؤ ؾطَشًْـ ُٓضى وغىُْ ًُْ ُٖض يُ زؤخُ تايبُتًُناُْ.بًًََٔ 
ًٓٓذا نُْسئ ٖؤناضّ تطّ ؾػًؤيؤدِ بًَُٖعتط نُ ضَْطُ يُطٍَُ ثًَؿهُوتِٓ ظاْػتِ ظياتط ُٓو 

, دا َُغُيُيُ يُنال زَناتُوَ ُْى زَؾًَت يإ ْاؾًَت, بَُيهى وَى ثًَىيػتًًُنِ زازطُضاُْ ببَِ
 ُٖؾُ ُٓو ضاغتًاُْ ضَناو زَنات, بُآلّ ثطغًاضيَهِ تط طُآلَيُ زَبًَت:

 باؾُ بؤنِ يُ ُْٖسَّ زؤخًؿسا با ٓاؾطَتًَهًـ نُْس ًََطزيَهِ ُٖبًَت؟
بُآلّ ُٓوَ ْاطىزلًَت, يُبُض نُْس ٖؤيُنِ ظؤض غازَو غاناض, نىْهُ يُ يُى خًَعاْسا نُْس غُضَى 

ت, ًٓٓذا ُٓو َٓساآلُْ ْاظاْطَّ ِٓ ناّ باونُ و.. ًٓسّ ُٓطُض ثًَسا بهني خًَعاًَْو يُ يُى ناتسا ْابًَ
تُواو ْابًَت, يًُٖض ضوويُنِ نؤَُآليُتِ ُْٓرتؤثؤيؤدِ, ُٓخالقِ, ؾػًؤيؤدِ و بايؤيؤدِ و.. ُٖتا 

-ْعس١ٜ ادتٓط١ٝتُْسضوغتًـ, تاقًهطزُْوَناًْـ ثرت َُساَيِ ثًؿإ زاوَ, بؤ ظياتط غُيطّ نتابِ )
بهُ نُ تىْسضَِوتطئ بؤنىٕ ُٖض يُويَـ زووثات زَناتُوَ نُ ثًاو يُناتًَهسا َُيًِ طؤضِاِْ  (103ٍ

دٓػِ ُٖيُ, بُآلّ ٓاؾطَت تًُْا سُظّ يُ يُى ثًاوَ, يُغُض ُٓو بٓهًُٓ بًَُٖعاُْ ٓايًِٓ ًٓػالّ 
زؤخِ تايبُتِ و وَى ٓايًًَٓهِ واقًعِ بَِ ؾُضّ و زووزَيِ ُٓو بُْسَ ياغايًُّ زاْاوَ نُ زَؾًَت يُ 

َ ُٓغٌ يُشيَط َُضدِ تىْسوتؤَيِ ثًَىيػت ثًاويَو يُ شًَْو ظياتط بًَٗٓآ, ُٓوَيإ زؤخُ واتُ زآًِ 
ًُْ, بُآلّ ؾُضيعُتِ ًٓػالّ نىْهُ َُُٖ اليُُْ ياغا و ؾُضَاِْ ُٓو زؤخُؾِ زاْاوَ, وَى ُٓوَّ 

ًًُى نُ ُٖض وَغتاف ُٓوا زَبًَت بُضيَعّ ْايَُيًَت يُغُض ضيَطا خَُيهِ بىَغتًَت, بُآلّ يُبُض ثًَىيػت
وَآلَِ خَُيو بساتُوَو تَُاؾايإ ُْنات.. واتُ يُ زؤخُناًْـ ْابًَت بُضَآل بًَت.. ٓاواف يُ زؤخِ 
ؾطَ شِْ ياغاو ؾطَإ ُٖيُ ,زَبًَت زازطُض بًَت زَبًَت تىاْاّ َازّ و دٓػِ و عُقًًَت ُٖبًَت.. 

اتُ يُشيَط ُٓو َُضدُ تىْسوتؤآلُْ تُواوَو َُٖاُْٖطِ ُٖيُ َُضدِ تطيؿِ نُ بامسإ نطز. ُٓو زؤخ
يُطٍَُ ُٓو ظيازَّ شَاضَّ ٓاؾطَت ض يُ بًَىَشٕ بىوٕ ض يُ شَاضَ خىزّ ٓاؾطَت , زَقاوزَم ُٓوَ 
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ُْ اناضَّ ًٓػالَُ و بُؾًَهُ يُ زازطُضّ تانؤََُيطايُنِ بَِ نُوغاُْوَ زضوغت بًَت,ُْى زضِْس
 و ُْٖسيَو ؾُيًُغىؾاِْ تط واّ بُضَِؾبني زَبًٓٔ.ٓاغا بؤ يُنرت وَى ًْتهُ

نُْس شًَْو بًًََٓت.. ُٓوَيإ غىُْتُ ُْٖسيَو يُ ًٓػالًَُناًْـ وا تًَطُيؿتىٕ زَبًَت )غىُْٓتُ( 
 يإ ٓاضَظووَ؟ 

 
 : ثاطاوةكاُى فشة رُى هةالى ئاسةصووباصاْ.

 ، بةكوستى ئةواُةية:بةو سِادةية ئةكادميى ُية دةكةْتش باغ بةكوستى ضةُذ ثاطاويَلى 
 فاكتةسى دةُط كةهة طةسوو بامساْ كشد صيادةى ئافشةت بة ٓؤيةوة . -1
 سِاصى بووُى ئافشةت بةو دؤخة،صيادى ًةيوى دِظى الى ثياو صياتش هة ئافشةت .-2
ُٖيُٓنَِ وزووناضّ طىْاح ُْبَِ بؤيُ تآاضَظووّ دٓػِ ثًاو ظؤضَ بةػيَلى تش دةهَيَّ -3

 ُٓو ضِايُ ظؤض بُباوّ زَطؤتطيَتُوَ  . ,ُزووشِْ زَضَاًَْه
 182بُضشَوَْسّ نؤَُاليُتِ زووبَُٓايُ يإ زووعُؾريَت وازَخىاظّ بًهاتُ زووشٕ .. -4
 نؤَُيُ خايًَهِ تطّ َاقىٍ ُٖيُ بُزَضَ يُوَغؿِ ٓاضَظوو باظّ نُ يُغُضوو بامسإ نطز .-5

 
ئاسةصووي ثياو بيَتة دي بةو  طةسةكي ئةوةية فشةرُي هةئةجناًي :طشفيتطشفتةكاُي فشةرُي

بياُؤيةي طواية تا دووضاسي )ُةصةس(و )صيِا(ُةبيَ و ئاسةصووةكاُي تيَذابيَ هةطةسسظابي ًايف 
رُي يةكةَ ،ئةوة ثاطاويَلي وةصعية ,خؤبةٓةًاْ ئةُذاصةؾ ئافشةتيؽ ثاطاوي واي ٓةية 

سهةوةؾ ًةطةهةي دةكشيَ بوَيَّ بؤ ئةو ًةبةطتة ئافشةتيؽ ًايف ضةُذ ًيَشدي ٓةية ,ٓة
ٓاتِةدي دادطةسي ديَتة ًةيذاْ وةن هةقوسئاْ دةيةويَت ,ئةطةس بةٓؤي ئاسةصووباصي 

(رُي دووةَ بييَنَ ئةوا ئةتؤ بةدواي )ٓى ًّ املضيذ(ي ُةفظي خؤت كةوتووي، ُةن رْ آ٘ا١)
ي بةهَلو صؤسػيت تشي دةويَ و ئةوكاتة دادطةسي ُايةتة دي ،بةصؤسي بويتة كاسةطات و دياواص

و كيَؼة ,بة ئاطايى وطشوػتى يةن رُةية،ئةطةس دؤخيَم ٓاتة ثيَؽ و بةبشِياسي ٓةسدووال هةسِيَي 
خودا بيَوةرُيَم ًاسة دةكةي ئةوا دادطةسي ديَتة دي، ئةوةي الي ًاًؤطتاياُي ئاييين بيِشاوة 

هةدوو رْ و  كةًرت ئةو خاهَةياْ بةووسدى سِووْ كشدؤتةوة، طةهيَ داس بوويتة طاهَتة داسِي و باغ

                                                 
 ( ٖاتىَ .197عًِ باثري  ٍ - ٓاؾطَت و خًَعإ يُ غايُّ ؾطيعُت) ُٓو زوو خايُّ زواّ يُ نتًَبِ 182



 ةملانى وئاينييةوةــــةى عــ.............................................................  ئـافرةت لة رِوانط

 

 146 

 طيَ رْ بةطووُِةت كشاوة,ُابيَ ضاسةُووطي ئادةًيضاديَم وا بةطاُايي و طوكي تةًاػابلشيَ .
هةكؤتايي و بةثوختةيي ئةوةية فشةرُي بةُذيَلي طةسدووُية هةطةسووي دةطتووس و ثةسهةًاُة 
و قةدةغةكشدُي ًاُاي ًةسايَ ديَت، ئيِذا دري ًايف ئافشةتيؼة ,بةالََ ضاسةكشدُي 
بةئاسةصووباصي ُاكشيَ، بةهَلو ئةوة صياتش ًةيِةتياْ صياد دةكا, بةهَلو ضاسةي بةئايّ 
ثةسوةوةسي و خؤُةويظيت دةكشيَ...كةواتة ٓاتِةدي ًايف ئافشةت هةكؤًةهَطةي هيرباهَي 

 وطؤػياهيظيت و ػيوعي و ُاػيوُاهيضًي ُاكشيَ ,هةكؤًةهَطايةكي ئاييين و دادطةسي دةكشيَ .
 

ياغاّ ؾطَشِْ  دةكشىَ ئةو ثشطياسة بةوػيَوةية طوصاسؾ بلشىَ:؟  ة ياْ تانئةطى فشةرُي
 .يًَُْىإ غىُْٓ و ٓاضَظووزا

هةوةى طةسوو بؤًاْ دةسدةكةوىَ ئةطى فشةرُى ُية ٓةسوةن ئةوة هة ثةمياُِاًةى ًاسةيى  
ةْ ،ئةطيِا ديَت، ئةواُةى بةتةًاى دوورُني ثيَويظتة ُةيؼاسُةوة هة ًاسة بشِيِا ئاًارةى ثىَ بل

يُ ناتًَهايُى شٕ َاؾِ خؤيتًإ بؤ ٓاضَظووّ  خودى ًاسةييةكة هةطةس تان رُى وتان ًيَشدية ،
ظيَت بؤ ًةيوى دِظى كطيَلى دواْ تش فشة رُى ئاسةصوباصى ئةوةية ثياو ٓةهَ ٖاوبُف, بُآلّ

خواصيؽ فشةرُى خيَش  ، ،ئةوةؾ ًاُاى ثيَؼيِةية كة دادطةسي ثىَ ُاكشىَهةوةى خؤى بٔيَِىَ
ئةوةية هة سِيَى تةقواو ئيٌاْ بة ثشغ وسِاى ٓاوطةسى وبة ثيَى ثةمياُِاًةى ًاسةيى بيَوةرُيَم 
ياْ قةيشة كطيَم ياْ ٓةس رُيَم كة هة ثيَِاوى ئاسةصووباصى ُةبيَت ئةوة وةن )دٔاد فى طبيى 

هةطةس ئةو اهوة(ية بة دةقى فةسًوودة،بةدةياْ ئايةت وفةسًوودةؾ در بة ئاسةصووباصى ٓةية ،
)َاؾِ َطؤظ وَاؾِ غُباضَت بُ ( ظاْاياِْ ًٓػالَِّ تاضا1987ٕنؤْططَّ)بِطيِة قووهَة هة 

ٖاتىَ نُُٓغٌ يُ ًٓػالَسا يُى شًُْ,ْابًَت غريَّ ثًَػُبُضإ وٖاوَآلِْ يُو باضَيُوَ  ٓاؾطَت(
شًْإ ُْنطزوَ , بهطيَتُ ثايجؿتِ ٓاضَظوباظّ ؾطَ شِْ , ُٓوإ بؤ َُبُغتِ ٓاضَظوباظّ ودٓػِ ؾطَ 

بؤَُبُغتِ تط بىَ ناضَّ نًَؿُو بًَىَشِْ وقُيطَيِ وُٖتًىإ يإ وَى ٓاَطاظيَو بؤ بآلونطزُْوَّ 
ُٓوَيُغُضزََِ دًٗاز بىويُٓ بُآلّ  ,  183زَعىَو ثُيسانطزِْ ٓاَطاظّ ثُيىَْسّ خعَايُتِ

تًَها خُيًؿُناِْ ثاف يُغُضزََِ)عُط نىضّ عبسايععيع(زَبًٓني نؤتايِ بُيُى شٕ ًَٖٓاوَ , يُ نا
وثًَـ ُٓو ظياتط يُ نىاضيإ ُٖبىَ بُ بًاْؤّ دًا دًا ُٓو خُيًؿاُّْ ؾطَ شًْإ ُٖبىَ بُوَف 
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ُْوَغتاوٕ غًػتَُِ نًُْعَؾًإ ظيٓسوو نطزؤتُوَ نُ ٓايِٓ ًٓػالّ يُ ْاوّ بطزبىو,ظياتطيـ يُوَ 
ِ ُٖبىَ ؾُضَىزَّ بؤ زضوغت خُيًؿُّ بُزناضّ واُٖبىَ ُٖض باوَضِّ ُْبىَ بُنُيؿِ خؤّ ؾُقًٗ

( بُ طايتُداضِّ بُ خىاو قىضٓإ يُ وَالَِ ٓايُتِ 126ٙ-88)ٚيٝد بٔ ٜصٜد ُيًؿُخنطزوَ, 
 )واغتؿتشىاوخاب نٌ دباضعًٓس(  زَزاتُوَ وزَىلَ:

 أتٛعد نٌ دباز عٓٝد            فٗا اْادباز عٓٝد
 184فإٔ القٝت زبو ّٜٛ سػس        فكٌ: ٜازب ػسق٢ٓ ايٛيٝد 

ُؾًَهِ تطيـ وَغتاِْ ًُٓاَِ عُىل بُيُى شٕ)ح ؾاتًُُ( يُغُض زاواّ ثًَػُبُض)ز ر(بُباؾرتئ ب
بُؾًَهِ تط زََئًَ ُٓطُض ُٓغٌ ؾطَ شِْ بىايُ ُٓوا يُنػُض  بَُيطُ ُٖشَاض زَنا نُ ُٓغٌ يُى شًُْ ,

ًَىَ خىاّ بؤ ح ٓازَّ يُى شٕ زضوغت ُْزَنطا بُيهى نُْس شًَْهِ بؤ زضوغت زَنطا, بُ َُٖإ ؾ
 طُوضَ ؾُضَاِْ بُ ْىح زانُ تُْٗا ًَْطو ًًََُى يُطٍُ خؤّ ُٖيططَّ ُٓوَف َاْاّ ُٓغٌ يُى شًُْ .

: وا باف تطبىو ظاضاوَّ )سطاّ( ًًَُُْٖٓٓ ْاو ُٓو بابُتُ نىْهُ ُٓوَ ناضّ ًُُٓ  ؾطَ شِْ سُضاّ
َ بُناضَإ ًَٖٓاوَ واناى ًُْو يُ ٓاغتِ ًُُٓف ًُْ ,بُالّ بؤ تًَطُيؿنت ويُبُض باوّ ُٓو ظاضاو

 بىو ظاضاوَّ )غٓىض بُظاْسٕ( بُناضبٗاتبىايُ .
بُنىضتِ ثًـ ُٓوَّ بعاْني ؾطَشِْ سطاّ نًُ ثًىيػتُإ بُوَ ُٖيُ ؾطَشِْ سالٍ نًُ؟  

يُ نىاضنًَىَّ ضِيَهُوتٔ  -2بؤناضَغُضّ نًَؿُيُنِ ؾػًؤيؤدِ يإ غؤغًؤيؤدِ -1ُٓواُْيُ:
بُ ضِاويَصّ ُٖضزووالو ثاضاغتِٓ -3وقُيطَ نض وخاوًَُْتِ ًَٖتًِ وتُقىاو ناضَغُضّ بًَىَشِْ 

بُ ثًَِ بُ ثًهُواُّْ ُٓو ُْٖطاواُْ ُٓو ؾطَشًُْ سُالٍ ًُْ ,واتُ  خؤؾُويػتِ خًَعاِْ ...
ؾطيعُت وزازطُضّ ْانطيَتُ ؾطَيِ بُيهى بُثًَِ ٓاضَظووباظّ زَنطيتُ ؾطَشِْ ويُ دًاتِ ناضَ 

 :ُُْٖطاوو ًْؿاُْناِْ ؾطَشِْ سُضاَوَّ خىاضَوَف ُٓ نًؿُّ تطيـ ظياز زَنا.
..(نُواتُ فان خفتم اال تعدلوا فواحدةيُنَِ يَُُضدُناِْ ؾطَشِْ )عسٍ( و)ُٖم( ثُضوَضيُ ) -1

ؾطَشِْ بؤ َُٖى نُؽ ًُْ نىْهُ زَقِ قىضٓإ باؽ يُوَ زَنا نُ ظؤضايُتِ خُيو زش 
 َشْني نَُايُتني وبؤ َُٖى نُؽ ًُْ.واتُ ُٓواُّْ ؾايػتُّ ؾطواتُ زش بُ عُزيًؿُ ,بُُٖقُ,

اّ َاف بُ ثًَِ خاىل يُنُّ ؾطَشِْ يُ ؾُظاّ ٓاضَظووباظّ وخؤويػتِ زَضزَنَِ , زَنًَتُ ؾُظ -2
طُضِاّ َاْاّ ْاعُزايُتِ زَغتِ  بُزواّ شِْ دىإوعًبازَت وخىايًاُْ,َازاّ 
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نا ؾطَشًُْنُت ثًَهطز,بُزواّ شِْ يًكُوَاو نُوتِ عُزايُتت زَغتِ ثًهطز, ُٓوَف وا زَ
ايطاعٞ يُوَوَ ) بَُُبُغتِ ناضَغُضّ نًؿُّ خًعاًْهُ ,بًىَشًْهُ ,قُيطَ نهًَهُ ..

نُنِ ُٓواُّْ بُزواّ نهِ داسًٌ وْاغو   (ع٢ً األز١ًَ ٚاملطهني ناجملاٖد يف ضبٌٝ اهلل
بُالّ ْابَِ ُٓو ُْٖطاوَت بؤ (َ نُزَيإ ٓايُتِ زشُٖيُو سُضاَُ.)آ٘ا١زَطُضِئَ ُٓوَ 

قىابًَت نُنِ طىْاسًهِ يُ ثاٍ بهُّ بُوَّ شِْ يُنَُت بتؤضَّ و)َُوَزَو تُ
ضَمحُ(بؿهَِ,بؤيُ يىيػتُ ُٓو ُْٖطاوَ خىايًُ بُ ضِاويَصو ثطؽ وضِا بًَت ,خًَطَنُ بؤ ُٖضزووال 

,ُٖيُّ ثًاو يُوَيُ  طىْاٖباض زَبَُِٓوا ُٓو شُْ شِْ يُنُّ قايٌ ُْبَِ  ,خؤ ُٓطُضزَبًَت
ُٓوَّ ُٓوطىْاسُ بهُويَتُ ُٓغتؤّ شُْنُو ثطؤغُنُ ُٖض زَنا ْاوَغتَِ  ْاوَغتَِ يُغُض

 . يُغُض ُٓغٌ و ضِيَهُوتِٓ َاضَيِ و..,ُٓوَيُ زيهتاتؤضّ وثًاو غاالضّ

يُبُض ُٓوَّ ُٓغٌ يُى شًُْ و ؾطَشِْ زؤخُ,ناضَيُ,.. ُٓوا ُٓواُّْ بُ ًْاظٕ بًهُُْ ؾطَشِْ  -3
ٕ وبُ ضِاؾهاواُْ بُ ٓاؾطَتُنُ بًََِ , ُٓطُض زَبَِ يُ )ططيبُغتِ َاضَيِ( تؤَاضّ بهُ

تؤَاضيـ ُْنطابَِ ُٓوا يُ زؤخُ )ثًىيػتُناِْ وَى: ُْظؤنِ , ضِووزاِْ ؾهإ,ُْقػِ 
بايؤيؤدًاُّْ دٓػِ..يإ ُٖض زؤخًهِ ٖاوتا ( و بُ ثطؽ وضِاويَص يُطٍُ يُنرتّ بىاض بُ 

وَ وطىْاسِ ثًسَطا,ُٓطًٓا ؾطَشِْ ؾطَشِْ زَزضَّ يُو ناتاُْ ُٓطُض ٓاؾطَتُنُ قايٌ ُْبَِ ُٓ
 ؾهاْسِْ ططيبُغتِ َاضَيًُ و سطاَُ.

َٚٔ اٜات٘ إ )يُبُض ُٓوَّ )َُوزَو ضمحُ( يُنَِ يُ )َكاقسَ( بٓهًُٓيًُناِْ ٖاوغُضيُ  -4
ػًل يهِ َٔ اْفطهِ اشٚادا يتطهٓٛا ايٝٗا ٚدعٌ بٝٓهِ َٛد٠ ٚزمح١ إ يف ذيو الٜات يكّٛ 

,واتُ َُٖى ُٓو ؾطَشًًْاُّْ  يُنِ خؤؾُويػت زضوغت بهطَّخًعإ ونؤَُيطُتا   ٜتفهسٕٚ(
خؤؾُويػتِ وبُظَيِ وَضزَطًَطِّ بؤ ضِم وقًُٓو ْازازطُضّ ..سُضاَُ,  نُواتُ يُنُّ َُضز 
وُْٖطاوّ ؾطَشِْ ُٓوَيُ زَبَِ بُ ثطؽ وضِاّ ُٖضزووال زَبًَت,ُٓطُض ثاغاوّ ُٓواُّْ 

ٕ زَئًَ ثطغًإ ثٌَ بهُئ قايٌ ْابٔ, زَيهُُْ ؾطَشِْ وثطؽ بُ ٖاوغُضَناًْإ ْانُ
ثاغاويَهِ الواظو ظاملاُْيُ و ؾهاْسِْ ططيبُغت وُٓغٌ وَُقاغًسيَهِ قىضٓاًُْ,ثطؽ 
ثًُٓنطزِْ واتُ َُْاِْ َتُاُْو خؤؾُويػتِ وتُبايِ ًْىاًْاُْ ,,َُٖى ُٓواُْ ُّٖ تًهساِْ 

ٖاْساِْ بٓاغُناِْ خًعإ ونؤَُيطُيُو ُّٖ بُضًَُٖٗٓاِْ َطؤظِ غُيبِ و
 تاواُْ...سُضاًَؿُ.
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ثىختُ ُٓوََإ بؤ زَضنُوت نُ ُٓواُّْ زش بُ ؾطَشْني وُٓواُّْ يُطٍُ ؾطَشْني بٌَ قُيسو 
ؾُضت ُٖضزووال بُُٖيُزانىويُٓ,ؾطَشًُْى طىزلاوَ يُشيَط َُضدِ تىْسوتؤٍ يُطٍُ ُٓو ضِيَصَ 

 ظيازَّ ٓاؾطَت ,ُٓوَيُ ضِيَو نؤَُيطُيُنِ تُْسضوغتًت ثًَسَزا .

بُ  : َُٖىو اليُى زإ بُوَ زًََْٔ نُ ٓاؾطَت نُوغاوَيُناضَغُضّ يُنذاضّ نًَؿُّ ٓاؾطَت
نُْسئ ضِووناضو ٓاضِغتُوَ,بُؾًَهِ بُ ضِظطاضّ ًْؿتُاِْ ناضَ زَبَِ ,بُؾًَهِ تطّ بُ ضِظطاضّ 
نًٓايُتِ ,بُزاَُظضاْسِْ نؤَُيطُّ َُزَِْ بُؾًَهِ تط ناضَ زَبَِ ,بُؾِ تطّ بُ ثًازَّ 

زطُضّ و...ٖتس ,يُزواّ َُٖى ُٓواُْ بُؾًَو زًًََََٓت تايبُت بُ ٓاؾطَت َازاّ ٖاوغُضّ زا
بطيتِ بًَت يُ طىاغتُٓوَو خػتُٓ غُض ًَالنِ ثًاو ,يًَطَزا ططيَبُغتِ َاضَيِ وثًازَّ ياغاّ 

َضِو ُٖضَزازطُضّ ضِؤٍ زَبًِٓ بُآلّ يُنؤتايسا يُ نىاضنًَىَّ خًَعإ ُٓطُض ُٓو ثًاوَ بُ بريوباو
ٓايًَٓهِ ظؤض غتاْسَض ثُضوَضزَ ُْبىوبًَت ُٓوا اليُِْ ؾُضِاًُْتِ َطؤظ يُو نَُُ 
زَغُآلتُّ)ًََطزايُتِ( بُناضزًَََِٖٓ, ُٓوَيإ نًَؿُيُى بىَ يُو ًََصوَّ َطؤظايُتِ بُ 

 ٓايًُٓناًْؿُوَ ؾُتطَّ نُّ ومنىُّْ زَطُُٕ ُْبَِ يًَِ دَِ بُ دَِ ُْنطاوَ.
وابًَت ْاَىؽ تُْٗا الّ ٓاؾطَت بًَت ويُُٖض ضِووزاويَهِ ّ ُْضيتِ نؤَُيطُ يُاليُنِ تطَوَ َازا

ضِاغتُوخؤ وْاضِاغتُوخؤ يُاليُٕ ُٖضزوو ضِطُظ ُٓوا ثًاو غُضبُضظو بطاوَ بًَت وٓاؾطَتًـ زؤضِاو 
بًَت,الّ ثًاو بُ بَُٓاَيُوخًًَُوَ ؾاْاظّ ثَِ بهُٕ والّ ٓاؾطَتًـ زاَاو,ُٓو ناتُ غعاّ ٓاؾطَت 

ضَّ وثازاؾِ ثًاو زَنطَّ,ُٓو ناتِ نُ نهًَهت بىو ضِووت ططش زَبَِ,ظاوا بىوٕ ؾُضَُ زَبَِ زَز
يُالّ خعّ ونُغِ ٓاؾطَتُنُ,ُٓو ناتُ ٓاؾطَت بُ َطؤظِ تُواو ُٖشَاض ْانطَّ باياغاو 
ؾطيعُتًـ ثًَهُواُّْ ُٓو ُْضيتُ يُ زَغُآلتابٔ, َُٖى ُٓو زؤظاُْ شيَط خاًَْهِ تطّ ُٖيُ 

ؤ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ بؤنِ اليُِْ دٓػِ ٓاؾطَت عُيبُيُو الّ ثًاويـ وضاغتُوخ
َُضزايُتًُ,َُٖىو ُٓواُْ زَطُضِيَُٓوَ بؤ غُضناوَيُنِ غازَ ُٓطُض يُوَّ ناضَغُض بىو باقِ 
نًَؿُٓاَيؤظَنإ ناضَ زَبَِ, ُٓويـ بُوَ زَبَِ نُ بتىاِْ نؤَُيطايُنِ وا زضوغت بهُّ تًايسا 

ًَىاًْإ َاْاّ غايهؤيؤدِ ونؤَُآليُتِ الواظُْبُخؿَِ,بُو ٓاضغتُّ ثًاو ثطِؤغُّ دٓػِ ْ
تًايسا بطاوَو غُضبُضظ ٓاؾطَتًـ زؤضِاو ؾُضَُظاضّ ,تآُو ضِازَيُ نؤٕ نُؽ وناضّ ثًاوَنُ 
غُضبُضظٕ بُو ثطِؤغُيُ ٓاواف الّ شُْنُ ...ُٓطًٓا ُٓونًَؿُيُ ناضَغُض ْابًَت ,غعاّ ٓاؾطَتًـ 

ُٖضنُْسَ ؾطيعُتِ ًٓػالّ غعاو ثازاؾِ بؤ ُٖضزوو ضَِطُظ , خُآلت زَنطَّزَزضَّ ثًاويـ 
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بُيُنػاِْ زاْاوَ بُآلّ ُْضيتِ نؤََُيطُ تا ُٓو غاتُف ُْطُيؿتؤتُ ُٓو ٓاغتُ بتىاِْ ثًَِ قايٌ 
بًَت ,ُٓوَف ثًَىيػت بُزضوغت نطزِْ نؤَُيطُيُنِ غُضووّ َُزًَُْتُ نُتانُنإ 

ُْضيت وؾُضّ  يَهِ ُٓوَْسَ ثتُو زاَُظضاو بٔ زَضباظ بىوبٔ يُوغًػتَُُنُّ بُ بريو باوَضِ
وعُيبُّ بَِ بٓهًُٓ , ,نؤَُيطُّ تُْسضوغت بُوَ بُضثا زَبًَت نُ ثُيىَْسّ ًَْىإ ًَْطو ٌََ شٕ 
وثًاو يُو ثاْتايًُ ؾطاواُّْ ثُيىَْسّ َطؤظايُتِ تُغهِ بهُيتُوَ بؤتُْٗا ثُيىَْسّ دٓػِ و 

 .ُغهُ غُيطّ ٓاؾطَت بهُيت َُٖى زَّ بُو ضِواْطُ ت
  

                  ***                            ***                             *** 
 

 

 

 : ثىختُ و ُٓزلاّ
ٓاؾطَت زَنُوغًَتُوَ ُٖتا ٓازًََعاز بهُوغًَتُوَ, نًَؿُيُنِ غُضبُخؤّ ًُْ, بُؾًَهُ يُ  -1

 نًَؿُّ ٓازًََعاز و ُْبىوِْ زازطُضّ.
دطاو و غُْسيهاّ ُٓو نًَؿُيُ يُاليُٕ ثًاواُْوَ ظياتط طُآلَيُ زَنطيَت و نؤََُيًَو ضيَه -2

اثطغِ و ٓاَاضَنإ ًَٗٓاوَ, ُٖض يُ خعَُت ثًاواْسايُو ظياتطيـ بُثًَِ ظؤضبُّ ضِٓاؾطَتاًْإ ثًَه
شيَط ٓاضَظوباظّ  نُوغًَُٓوَ بَُيهى بُؾًَهِ ظؤضيـ زَنُوُُْو ضيَهدطاواُْ ُْى ُٖض ظياتط زَٓاؾطَت ي

 ثًاوَ زَغُآلتساضَنإ.
ضيِ و غايهؤيؤدِ و وّ نؤَُآليُتِ و ٓابىباْطًَؿُّ يُنػاِْ ٓاؾطَت و ثًاو ثًَـ ُٓوَّ يُضِ -3

 ظاْػتًـ ًُْ.َُسايُو  او بًَت ًََصوويِ ُْؾً
إ( بُ ثؿهًًٓٓـ بًَت ُٓطُض منىُْيُنِ زَطًُُْـ زؤظضايُوَ نُ تًايسا ٓازًََعازَنإ )ثًاوَن -4

ًُ نًَؿُّ ٓاؾطَت نًَؿُيُنِ ْبُطؿتِ غُضبُغت بىوٕ نُنِ نًَؿُّ ٓاؾطَت ُٖبىو, ُٓوَ َاْاّ وا
بىوِْ ثًاو و ٓاؾطَت ُْباوى غاالضّ يإ يُنػإ  زَضزَنُف يُغًػتَُِغُضبُخؤيُ..

 ًُْ,بُيهى يُ ُْبىوِْ زازطُضّ ضِاغتُقًُٓ زيَت .يإ..
نُ نؤََُيطُيُنِ زازطُضو طُؾُغُْسوو  زضوغت بهطَّ  ُٓو ناتُ نًَؿُّ ٓاؾطَت ناضَغُض زَبَِ -5

بُ دؤضيَو ْاَىؽ تُْٗا الّ ٓاؾطَت ُْبَِ ,يُ ثطؤغُّ غًَهػِ ثًاو بُغُضنُوتى وٓاؾطَتًـ بُ 
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ؾُضَُظاض سًػاب ُْنطَّ ,ُٓطُض ؾُضعِ بىو ُٖضزووال غُضبُضظو ُٓطُض ْاؾُضعِ بىو ُٖضزووال 
 ضِيَػىا .

طَت زَبًَتُ ٖؤّ ناضا نطزِْ زوو قاتِ ووظَّ نؤَُيطُ نُ ًٓػتا ناضَغُضنطزِْ نًَؿُّ ٓاؾ -6
ًْىَّ ثُى خطاوَ يُطٍُ ُْٖسيَو باف بىوًْؿِ,ُٓو ناتِ ظياتط نؤَُيطُ بُختُوَض زَبَِ وبُضُّٖ 

 ظياز زَناو ثُياَُنُّ َطؤظايُتًـ )نُ تُعُريّ ظًََُٓ( باف تط زيَتُ زّ.
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