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 مقدمة عامة للكتاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ًاؾنظرقةًاؾعاؿةًؾلشورىًيفًاإلدالم

 

إڂ تټٌٕيٍ يف تِٗالٚپ ڀدالهح ـْالثذ ّّالٌَ ًّّالٌن        »خْٵني«تټٵٌٺ  ٔغـخيْ  
ّڃ ىنالالث خثعتدالالهح ٴث٨الالهذ  ٘الالهؼٌتڄدالاليث تټًـدالالرا ًڀالالث دتالالٌي خالالو ڀالالڃ حِالالُ ًؼٌتڄالالح ٴث    

ا حُ شٽٷ تٓټْر تټيت حتٹٿ زتٽالر ٴٌت٨الها ٰثټٕالٌيٍ  الىت تټص ٘الْٻ ټّْالس       1تټٵٌت٨ه
ڄ٥ثڀثً ِْثِْثً ٰٵٟا خٻ ڀنيؽثً تؼصځث٨ْثً ًحِثِثً ٨ًْٔثً ّٵٌپ ٨ٽْو ڄ٥ثپ تجملصځ٧ 

تخڃ "يف شٱّريه ٨ڃ  "تټٵ٠ًيب"تعتّٽٿا ـصَ ًٴدٻ ًؼٌن تټهًټر ًتطتٹٌڀرا ًٴه ڄٵٻ 
تټٌٕيٍ ڀڃ ٴٌت٨ه تټ٩ًّٕر ٨ًالٍتبٿ تٕـٹالثپ ًڀالڃ ٙ ّّصٕالري حىالٻ      $$0 ٴٌټو "١٨ْر

 . ##تټ٩ٽٿ ًتټهّڃ ٩ٍٰټو ًتؼح

ٍ    ًٴه ڄٍټالس   ٨الڃ وټالٷ ٰٵاله حًؼالح تا ش٩الث        ا ًٰٝالٚا 2ظالٚض يّالثز شص٩ٽالٳ خثټٕالٌي
ً   0تټًؼالال٦ٌ إ  تٕڀالالر يف يّالالصنيا ٰٵالالثٺ يف ِالالٌيذ يٺ ٨ځالالًتڂ           ًََٔالالثًْيْىُٿْ ِٰالالِ تٕ ڀْالال

ؼ٩ٻ ڀالڃ خالني ٘الٱثز تعتال ڀنني شدالثنٺ تټالًحُ ًتټصٕالثًي يف حڀالٌيىٿ         ا 951ًآل ػًرساٌ/ 
  .83انشٌزٍ/ ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْٰىٸً يف ٌِيذ تټٌٕي0ٍ 

                                                 
 ىىت ىٌ ڀ٩نَ حتهّه تعتٵٌٙن خثعتدهح ٨نه يؼثٺ تټٵثڄٌڂ.  1
  .7ا 1992ٖ اڀًٙ اشٌْٰٳ تټٕث0ًُ ٰٵو تټٌٕيٍ ًتِٙصٕثيذا نتي تټٌٰثء 2
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ا شه٨ٌ إ  تعتٌٕيذ ًحلى تټًحُا  ًىنثټٷ تٕـثنّط تټٹعريذ ټٽًٌِٺ تټٹًّٿ
 . ىتًَتِْص ٩ِْنٌُت ٨َٽ َ حُڀٌُيْٸُٿْ خْثټْځَُٕثًَيَذِيت 0ڀنيث ٴٌټو 

  .1ىتحّيث تټنثَ حٔريًت ٨ٽَِّيت0 ًٸثڂ ًّنن يف حٸعً تعتنثِدثز
ًٰٝٚا ٨ڃ وټٷا ٰٵه ٸثڂ تظتٽٱثء تټًتٔهًڂ ًّؼ٩ٌڂ إ  تټٙفثخر يف ٸٻ ڀالث ّيالٿ   
تعتّالالٽځنيا ًڀالالڃ ظالالٿ ٰٵالاله ٸالالثڂ ڄ٥الالثپ تطتٹالالٿ ٔالالٌيّثً إٙ حڄالالو ش١الالٌي خ٩الاله ٨يالاله تظتٽٱالالثء  

ؼ٩ٱالً تعتنٙالٌي يف ڀّالصيٻ    تټًتٔهّڃ ڀڃ تټٌٕيٍ إ  تعتٽٹْر تعت١ٽٵر ٨ٽَ ٨يه حخِ 
  .2تظتٰٚر تټ٩دثِْر

ٴًت٠ِ يف       پ ڀالڃ ڄ٥الثپ نهتاٌل ًٌّثنذ يف تّٗٝثؾا ٰٵه ش١ٌي تټن٥ثپ تټّْثِاِل يف تِٗاٚل
 ِ ًټٹنالالو ڀٵْالاله يف خهتّالالر ٨ٙالالً تِٕالالًذ  ا٨يالاله تظتٽٱالالثء تټًتٔالالهّڃ إ  ڄ٥الالثپ ڀٽٹالاِل ًيتظالال

  .3تټ٩دث٤ِِٻ تطتٹٿ تٕڀٌّرا ظٿ تڄٵٽح ـٹځثً ڀ١ٽٵثً ڀ٧ كتثّر ٨يه تٕڀٌّني ًيف 

ًحلالالى تټالالًحُ ًإ١٨الالثكه أ ّٹالالڃ حڀالالًتً ٬ًّدالالثً ٨ٽالالَ تټ٩الالًج يف تضتثىٽْالالرا ًـتالالڃ ڄالالىٸً  
تټٵثيئ خصؽًخر تعتًٍن تټيت وي ٴًٰيث يف تټالْځڃا ٸځالث حڂ تعتٕالٌيذ ًحىالٻ تټالًحُ تڄ١ٽالٳ       

 0 "تٌٰٕه تًٕنُ"خثطتهّط ٨نيځث تټًٸدثڂا ًڄٹصٱِ ىنث خىٸً ٴٌٺ تټٕث٨ً 

 4ذج      فإْ حٌٌج فباألششاس حنمادحبمَ األٌِس بأىً اٌشأُ ِا صٍ

                                                 
ا ٩ًّ1991ر ًتټصثيّك تِٗالٚڀِا خالريًزا نتي تټنٱالثبُا     ٥ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټٕتټ 1

ًتڄ٥ً ٨هڄثڂ تټّْه ـّني0 ڀٵثٺ ڀٌٌِپ خ٩نٌتڂ تټّٽ١ر ًڀٙثني تټ٨ًْٕر يف تټدٽالهتڂ تټ٩ًخْالرا   
ا ًتڄ٥ً ٘فْؿ تټدمالثيُ ـالهّط   91ا 1996ٖحّثي  217ڀنٌٕي يف ػتٽر تعتّصٵدٻ تټ٩ًخِ ٨هن 

 . 1426ٖ اا تعت٭ث33ٌُخثج  3944
 . 15ا 1ٖڃ خه0ًُ تٌٕ٘ٺ تټٌْڄثڄْر ټٽن٥ًّثز تټّْثِْر يف تِٗٚپا غن. ٨ده تټًست 2

ًتڄ٥ً ن. ظًًز خه0ًُ حٌ٘ٺ تټٱٹً تټّْثِِ ًتټن٥ًّثز ًتعتالىتىح تټّْثِالْر تټٹال ٍا تټٵالثىًذا     
 . 121ا 1967ٖنتي تټنيٝر تټ٩ًخْرا 

 . 127ن. ظًًز خه0ًُ تعتًؼ٧ تټّثخٳا ٖ 3
 . 224ٖ اتټٵثيټالال حخٌ ٨ٽِ ڀثي تٕڃ تټٵْٙهذ خٹثڀٽيث يف تضتٍء تټعثڄِ ڀ 4
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 ًٴٌٺ ټٵْٟ خڃ ٩ّځ0ً 

 1ِا أفه جيٍب ىزا اٌذىش اٌشيشة   ّىٌْ ِخَّبِعاً طٌساً ًِخَّبَعاً

    ٗ ٰثټٕالٌيٍ خالىتذتث    اًتټٌٕيٍ ىِ تٕ٘ٻ تټعثڄِ ټٽن٥الثپ تِٗالٚڀِ خ٩اله تټالن
٨ٽالالَ تٗٴالالًتي ټٖڀالالر تعتّالالصمٽٱر ملٵيالالث يف تعتٕالالثيٸر تټ٩ثڀالالر يف ٔالال ًڂ       ا ڄالالَٗڄالالٌٗ
تټٌٕيٍ ٨ٽٿ ٨ٽَ نًټر تِٗٚپ ًحڀر تِٗٚپا  إو ا2ڀڃ ًتؼدثذتثٹٿ. خٻ إڂ وټٷ تطت

  .3ًغتىت ټٌ ٴٽس إكتث نًټر تټٌٕيٍ ًحڀر تټٌٕيٍ غتهّس إ  تطتٳ

ًٴه شٱًن تِٗالٚپ  الىت تعتدالهح تٕ٘الٽِ ًحٴالًه ِالٽٌٸًث ٨ثڀالًث يف تجملصځال٧ ًحِالٽٌخًث يف          
يخالٟ خالو ٔال٨ًْر     "تټٵال٠ًيب "ڄهټّالِ  إنتيذ تټٕ ًڂ تټ٩ثڀرا ـصَ حڂ تعتٱًّ تټٹدري تٕ
 . 4ًتؼح ٙ لٚٮ خني تټ٩ٽځثءتطتٹٿ ٰٵثٺ0 ڀڃ أ ّّصًٕ تټ٩ٽځثء ٩ٍٰټو 

ًتټٌٕيٍ يف تِٗٚپ ټّْس ـٹځالًث ٨ًْٰالًث ڀالڃ حـٹالثپ تټالهّڃا ّّالصهٺ ٨ٽْالو خ ّالر حً         
خ ّصني ًخد٩ٛ تٕـثنّط ًتټٌٴثب٧ا ًإقتث ىِ ح٘ٻ ڀڃ حٌ٘ٺ تټهّڃا ًڀٵصٝالَ ڀالڃ   

 . 5حُ حّٽٌټر تټّٽ١ر تټًخثڄْر إ  تټ٩دثنڀٵصْٝثز تِٙصمٚٮ 

ٰثټٌٕيٍ ىِ تټ٩ځٌن تټٱٵًُ يف ِٽ١ثڂ تٕڀرا ًكتٌٜيث خ ڀثڄر تطتٹٿ ٨ٽَ حِثَ 
تټصٕالال٧ًّ تعتٕالالثيٸر ًتټص٩الالثًڂ ًتعتّالال ًټْر ًىالالِ ڀٕالالثيٸر لٌغتالالث ٕبځالالر تعتّالالٽځني يف      

                                                 
 ٠د٩ر تټّثُّ.  2/23ت٬ٕثڄِا  0حخٌ تټٱًغ تٕ٘ٱيثڄِ 1
٨ده تطتځْه إصتث٨ْٻ تٕڄٙثي0ُ تټٌٕيٍ ًحظًىث يف تټههتٵًت٠ْرا تظت٠ًٌپا تحتالثن ٠الٚج ؼثڀ٩الر     2

 .  118ا 1993ٖا 1ا ًتڄ٥ً ڀًٸٍ نيتِثز تټٌـهذ تټ٩ًخْرا خريًزا 7ٖٞا تظت٠ًٌپ
 . 559ح0 نيتِر يف ڀنيثغ تِٗٚپ تټّْثِِا خريًزا ْٖؼ ٩ِهُ حخٌ 3
ا خالريًزا نتي  3ا 0ٞ تضتالثڀ٧ ٕـٹالثپ تټٵالًيڂ   انمسطيبحخٌ ٨ده تا ؼتځه خڃ حسته وتُ تټهّڃ  4

 . 249ا 4ٖا غ1948تټٹصثج تټ٩ًخِا 
ـّڃ تټرتتخ0ِ تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْرا إٔٹثٙز تعت١ٙٽؿ ًتعتٱيٌپا تعتّصٵدٻ تټ٩ًخالِا تټّالنر   ن.  5
حستالاله ٸځالالثٺ حخالالٌ تجملالاله0 ـالالٌتي ٙ ڀٌتؼيالالرا نيتِالالر ـالالٌٺ     ن. ا 13ًا 1985ٖحّالالثي  75ا تټ٩الالهن 8

 . 115ا 1988ٖتِٗٚپ ًتټ٩ًٙا تټٵثىًذا نتي تټًًٕٲا 
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ا ٰځث ٴٽس ّث يٌِٺ تا إڂ ڄٍٺ خنث حڀً$$ٸًپ تا ًؼيو ٴٌټو0  ٩ڃ ٨ٽِّٰا 1ًتټصنٱْى
 . ##ش ڀً؟ ٴثٺ0 ٔثًيًت ْٰو تټٱٵيثء ًتټ٩ثخهّڃ ًٙ دتٌٝت ْٰو خًحُ لثٖ

ًټٵه ٸثڂ تٕڀً ٸىټٷ يف ٨يه تظتٰٚر تټًتٔهّرا ٰٵه ٸالثڂ تعتّالؽه ڀنصالهٍ    
 . 2تعتٕٹٚز تعت١ًًـرټصهتًٺ تټًحُ يف ٸٻ 

ټْٙدؿ تڄٱًتنتً ًتِصدهتنتً خثټّالٽ١ر نًڂ   ًټٵه تڄٵٽح ـٹٿ تټٌٕيٍ خ٩ه ِْهڄث ٨ٽِّ
فث ث تټ٨ًْٕنيا ّٰٵٟ خىټٷ يٸڃ ڀڃ حيٸالثڂ تټٕال٩ًّرا ًخالهحز يـٽالر تټٱٙالثپ      ح٘

 . 3تټنٹه خني تټهّڃ ًتټّْثِر يف ـْثذ تعتّٽځني

ً    "يًٍ  ڀالڃ خالث٧ّ إڀثڀالًث ٰ ١٨الثه ٘الٱٵر ّالهه ًرتالًذ        $$ "0ڀّٽٿ ٨الڃ ٨داله تا خالڃ ٨ځال
 . ##ٴٽدوا ٰٽ٩١ْو إڂ تِص١ث٦ا ٰإڂ ؼثء يلًا ٰثًٜخٌت ٨نٵو

٨ڃ تټن٥ًّالر يف   األًلانمعى ٴّځني يبّْْنيا ڄصٹٽٿ يف  ىىت ًِنٵّٿ تټٹصثج إ 
انمعرى  ـثٺ تټّٹٌڂا حُ ٨ڃ خنْر تټن٥ًّر ًڀٌت٩ْٜيث ٨ًًًٰيثا ٨ٽَ حڂ ڄالصٹٽٿ يف  

٨ڃ تټن٥ًّر يف ـثټر تطتًٸر ًتټص١دْالٳ ًتعتځثيِالرا ڀٕالريّڃ إ  حڄنالث حلالىڄث       انثاَِ
ً     –يف تټٵّٿ تټعثڄِ  –خ٩ني ت٨ٙصدثي  ٍ تټصځْْالٍ خالني   ڀٕال٨ًًْر تعتځثيِالرا ـْالط ؼال

يف تطتٵدر تټًتٔهّر ًخني تټٌٕيٍ يف ڀًـٽر تعتٽٹْر تټ٩ٌٝٚا ڀ٧ تټصنٌّالو  تټٌٕيٍ 
٨ٽالَ   »تټن٥ًّر يف ـثٺ تټّالٹٌڂ «خ ڄنث نيِنث تټصؽًخر تټندٌّر ڀ٧ ڀًـٽر تټص ُِْ 

ِ  «ت٨صدثي حڂ ىالىه تټصؽًخالر تڄ١الٌز ٨ٽالَ ٨نٙالً ش ِالُْ خنْالٌُ         يف  »شٕال٧ًّ تخصنالثب
 ًن ڀ٥يً ش١دْٳ ؼتٛ. شٹٌّڃ تټن٥ًّر نًڂ حڂ شٹٌڂ ػت

                                                 
 . 119ا ٖيف تټهًټر تِٙٚڀْر تټْٕك يتٔه تټ٭ن0ٌِٔ تطتًّثز تټ٩ثڀر 1
 . 123ا ٖتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
 . 1987زا نتي تټًًٕٲا ا تټٵثىًذ خري9ًِْه ٴ١ح0 ىىت تټهّڃا ٞ 3
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ًاؾشورىًيفًحالًاؾيكونً

 »بنية النظرية ومضامينها«

  
يت٨ْنالالالث شٵّالالالْٿ ىالالالىت تټدفالالالط إ  ٨الالالهذ ڀٌتٜالالال٧ْ ڀعالالالٻ0 تعتٱيالالالٌپ تټ٩الالالثپ     ًلـــذ
 تټٌٕيٍ يف تِٗٚپ.  –تټٌٕيٍ يف ـثټر تضتثىٽْر  –تټص٩ًّٯ خثټٌٕيٍ  -ټٽٌٕيٍ

ِْصٝالالؿ ټنالالث ڀالالڃ    ٠ًد٩الالثً ٰٹالالٻ ڀٌٜالال٦ٌ ّصٱالال٦ً خالالهًيه إ  شٵّالالْځثز حلالالًٍا ٸځالالث      
 تٕملثض تعتٵدٽر. 
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ًاملفهومًاؾعامًؾلشورىً

 

 ًِنٱ٦ً ٨ٽَ ىىت تعت٦ٌٌٜ ڀث ّٽ0ِ 

 تټٌٕيٍ ټ٭ر.  - ح

 تټٌٕيٍ ڀ١ٙٽفثً.  -ج

 تټص٩ًّٯ خثټٌٕيٍ.  -غ
 

  0انشٌزٍ نغح
حڂ ٸٽځالر ٔالٌيٍ ش٩الع ڀ٩ًٰالر ـٵْٵالر       »ڀالثنذ ٔالٌي  « ؼثء يف ټّثڂ تټ٩ًج ٙخالڃ ڀن٥الٌي   

ٽالالَ ح٘الالفثج تټالالًحُ ًتطتٹځالالرا ٨ًٽالالَ ىالالىت ّٵالالثٺ   تټٕالالِءا ًوټالالٷ ٨الالڃ ٠ًّالالٳ ٨ًٜالالو ٨  
يف تٕڀً ًتِصًٕشو يف ىىت تعت٩نالَا ًٰالٚڂ لالدري ڀٕالريا حُ ّٙالٽؿ ټٽځٕالثًيذا       ٔثًيشو 

ًٔثًي ڀٕثًيذ ًٌٔتيتً ًتِصٕثيذ ٠ٽح ڀنو تعتٌٕيذا ًحٔثي ٨ٽْو خالثټًحُا ًحٔالثي ّٕالري    
 . 1ؼْه تعتٌٕيذإوت ڀث ًؼو تټًحُا ًّٵثٺ ٰٚڂ 

ٌٕيذ ڀٙثني ټٱ٩ٻ ٔثيا ڄٵالٌٺ ٔالثًيشو يف تٕڀالًا حُ ٠ٽدالس     ًتټٌٕيٍ ًتعتٕثًيذ ًتعت
 . 2يحّوا ًتِصمًؼس ڀث ٨نهه ًح٤يًشوا ٰ ٘ٻ تعتٕثًيذ تِٙصمًتغ ًت٤ٗيثي

 
 
 

                                                 
 . 437ا نتي ٘ثنيا خريًزا 0ٖ ټّثڂ تټ٩ًجاتٍ ينظٌزؼتځه خڃ ڀٹًپ زتثٺ تټهّڃ  1
ِ ٔيثج تټالهّڃ ؼتځالٌن خالڃ ٨داله تا تطتّالْع       2 شٱّالري تټٵالًيڂ تټ٥٩الْٿا     0 يًؾ تعت٩الثڄِ يف األنٌظر
 . 46ا نتي إـْثء تټرتتض تټ٩ًخِا خريًزا 25ٖغ
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  0انشٌزٍ يظطهحاً
حڀث تټٌٕيٍ خٙٱصيث ڀ١ٙٽفثً ًؼيثٌتً ڀٱثىْځْثًا ٰصٵرتج ڀڃ تعت٩نَ تټٽ٭الٌُا ًىالىت   

دثٞ تعتًء ټًحُ ٬ريه ْٰځث ٩ًّٚ ىِ تِصن$$ڀث ّصٝؿ ڀڃ ٴٌٺ تټًت٬ح تٕ٘ٱيثڄ0ِ 
ټالالالو ڀالالالڃ تٕڀالالالٌي تعتٕالالالٹٚزا ًّٹالالالٌڂ وټالالالٷ يف تضتيالالالر تټالالاليت ّالالالرتنن ْٰيالالالث خالالالني ٩ٰٽالالاليث    

 . 1##ًشًٸيث

ًإٙ ٨اله  «ًعتث ٸثڄس تټٌٕيٍ ىِ تعتٱثًٜر يف تټٹٚپ ٤ٗيالثي تطتالٳا ٰځالڃ تټ١د٩ْالِ     
٨الڃ  ڀڃ ٠ثټح تعتٌٕيذ ٙ هتٽٷ إٙ تټصٵْه خثټنصثبػ تټاليت ّّالٱً ٨ناليث تټدفالط      »ڀٵننثً

 . 2تټٌٙتجا ٕڂ تعتٕثًي لتصع ؼع تټٌٙتج ڀڃ لٚٺ حٰٹثي وًُ تٕټدثج

حتهّالاله زتْالالٻ ًنٴْالالٳ عت٩نالالَ ٸٽځالالر تټٕالالٌيٍا ىالالٌ تٙؼصالاليثن   "ټٽالالهٸصٌي تټالالهيّع"ىالالىت ً
ا ٰيالىت تٙؼصاليثن تضتځالث٨ِ ىالٌ حڄٙالؿ ٔالٹٻ ڀالڃ حٔالٹثٺ تټٕالٌيٍ          3خثټًحُ تضتځث٨ِ

 تټيت ٴه شٹٌڂ ٨ځٚا ًٰنّثً ؼتٝثً. 

ٌيٍ ٍّنتن ًٌٜـثً إوت ڀث ٴثيڄثه مب٩ثڄِ حلالًٍ ٴًّدالر ًڀٌٚڀالر ټالو     ًىىت تعت٩نَ ټٽٕ
ًحِالثَ تټٕالال٨ًْر   »تټالالٌـِ«يف تټنّالٳ تعت٩الًيفا ڀعالالٻ ڀٙالهي تټٕالال٨ًْر يف تِٗالٚپ     

 . »تٕڀر تِٗٚڀْر«٨ًًثء تټ٨ًْٕر ًتټٵثبٿ  ث  »٦ًٔ تا«ًيٸنيث 

ـالني  يف ا ٨4ٽَ ٌٜء ڀث شٵهپ ؿته خ٩ٛ تټدثـعني متهن ڀ٩نَ تټٕالٌيٍ خثټٕال٨ًْر  
ا خٻ ؿته ًّٰٵثً ظثټعثً ّنصٵه 1ڄًٍ خ٩ٝيٿ متهنه مبٙهي تټ٨ًْٕر ٙ تټ٨ًْٕر وتذتث

 . 2ىىت تعتٙهي ٕڄو لته ْٰو حتًّٹثً ٠ٕځث٦ تټٌٌ٘ٺ إ  تظتٰٚر

                                                 
 . 287ا 1981ِٖٚڀِا يِثټر نٸصٌيتها ؽت٠ٌ١را ؼتځه ؼتځه تظت١ْح0 نِصٌي تطتٹٿ تٗ 1
 . ٨15ٽِ ؼتځه ٬ٙث0 تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْرا ٖ 2
 . 0448 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تټّْثِْر ًتطتٹٿا ٖن. ٰصفِ تټهيّع 3
ا 1976ًّٕالالو0 تعتٕالال٨ًًْر تِٗالالٚڀْر تټ٩ٽْالالثا تټٵالالثىًذا نتي ٬ًّالالح ټٽ١دث٨الالرا   ؼن. ٨ٽالالِ ؼتځالاله  4

ٖ235 . 
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ًينز يف ِالالٌيذ  »خٙالالٱصيث ؼيالالثٌتً ڀٱثىْځْالالثً «ًيف تطتٵْٵالالر ٰٹٽځالالر تټٕالالٌيٍ  
ټٽٕال٨ًْر. ٴالثٺ    تټٌٕيٍ ٜځڃ ِْثٲ ٨ثپ ّصفالهض ٨الڃ تټٌؼالٌن ٨ًالڃ تټٕال٦ً حِثِالثً      

َّ٘الْْنَث خاْلِو         ش٩ث 0  ًَ اْلَٷ ًَڀاَلث  ًْـَْْناَلث إْټْ  ًَتټاِلِىُ ح  ََّ٘ خاْلِو ڄٌُـالًث  ًَ ْڃ ڀَث  ٦ًََ ټ ٹُٿ ڀَِّڃ تټهِّّ َٔ
ڃَ ًَټ ث ش ص ٱ ًَّٴٌُت ِْٰوِ  . 98انشٌزٍ/ إْخًَْتىِْٿَ ًَڀٌََُِ ٨ًَََِّْ ح ڂْ ح ٴِْځٌُت تټهِّّ

لًًؼالالثً ٨ٽالالَ وټالالٷا حُ تټٵالالٌٺ يف ٨الالالهپ      ًّصالالثخ٧ يف ىالالىت تټّالالْثٲ ٴٌټالالو يف تضتالالٍتء     
ْڃ ڀاَلث ټ الْٿ ّاَل ْو ڂ خاْلِو تټٽاِلُو            تټ٨ًْٕر. ٴثٺ ش٩الث 0   ٨ًٌَُت ټ ياُلٿ ڀِّالَڃ تټالهِّّ ح ْپ ټ ياُلْٿ ٔاُلًَٸ ثء ٔاَل

ْټ ث ٸ ٽِځَرُ تټْٱ ْٙٻْ ټ ٵَُِِٝ خَْْنَيُٿْ ًَإْڂَّ تټ٥ِثټِځِنيَ ټ يُٿْ ٨َى تجٌ ح ټِْٿٌ  . 19/انشٌزٍ ًَټٌ 

ٰ ځَث حًُشِْصُٿ ڀِّڃ َِْٔءٍ ً٘ٱثذتث ْٰٵٌٺ ش٩ث 0 ٨ڃ حڀر تعت ڀنني ّّص ڄٯ تطتهّط 
ٰ ځَص ث٦ُ تټْفََْثذِ تټهُّڄَْْث ًَڀَث ٨ِنهَ تټٽِوِ لًٌَْْ ًَح خْٵ َ ټِٽِىِّڃَ يڀَنٌُت ٨ًََٽَ  يَخِّيْٿْ 

و ت ڀَث ٬ ِٝدٌُت ىُٿْ ىت ًَتټِىِّڃَ َّؽْص نِدٌُڂَ ٸ دَثبًَِ تټْإْظْٿْ ًَتټْٱ ٌَتـَِٓ ًَإ36َّْص ٌَٸِٽٌُڂَيت
ىت ًَتټِىِّڃَ تِْص ؽَثخٌُت ټًَِخِّيْٿْ ًَح ٴ ثڀٌُت تټَّٙٽ ثذَ ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْ ًَڀِځَّث 37َّ٭ْٱًًُِڂيَت

  .83 – 83/انشٌزٍ يٌَ ٴْنَثىُٿْ ُّنٱِٵٌُڂَ 
غتالالىه تِٕالالدثجا ٰثټٕالالٌيٍ ٙ ش٩الالع تټٕالال٨ًْر حً حِثِالاليثا ٬ًالالري وټالالٷ ڀالالڃ تعت٩الالثڄِ         

ٵر. ٰيالالِ يټْالالر ٨ځٽْالالر ًش١دْٵْالالر شن١ٽالالٳ ڀالالڃ ڀٙالالثني تټٕالال٨ًْر ټصٝالال٧ ىالالىه       تټّالالثخ
 تعتٙثني ڀ٧ٌٜ تټص١دْٳ ًتټصنٱْى. 

إكتثا خثلصٙثيا تټ٩ٵٻ تټ٩ځٽِ يف ـثٺ تطتًٸالر ڀن١ٽٵالثً ڀالڃ تټ٩ٵالٻ تټن٥الًُ يف ـالثٺ       
 .  »ڀٙثني تټ٨ًْٕر«تټّٹٌڂ 

 

 

                                                                                                                   
ّْه ـّني0 تټّٽ١ر ًڀٙالثني تټٕال٨ًْر يف تټدٽالهتڂ تټ٩ًخْالرا ػتٽالر تعتّالصٵدٻ تټ٩ًخالِا        ٨هڄثڂ تټ 1

 . 91ا 1996ٖحّثي  217خريًزا ٨هن 
خالالريًزا نتي تټنٱالالثبُا  اڄ٥الالثپ تطتٹالالٿ ًتٗنتيذ يف تِٗالالٚپ وتالالُ تټالالهّڃ0 ؼتځالاله ڀيالالهُ تټٕالالْك  2

 . 67ا 1991ٖ
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  0انتؼسّف تانشٌزٍ
تټص٩ًّالٯ خثټٕالِء   $$ثڂ ٴالٌغتٿ0  تټًًڀ٨ڃ ظً حتټص٩ًّٯ خثټِٕء ڀڃ حٔٳ تٕڀٌيا ًٴه 

ىالالٌ خْالالثڂ –ـّالالح ٴالالٌٺ تعتنث٠ٵالالر تټ٩الالًج –وټالالٷ حڂ تټص٩ًّالالٯ خثټٕالالِء  ##احڀالً ل١الالري 
حً٘ثٰو حً ڀٹٌڄثشو تِٕثِْرا حُ خْثڂ ـهه تټصثپ ٨ٽَ ىىت تِٕثَ ٨الًٮ خ٩ٝاليٿ   
تټٌٕيٍ خ كتث تټًّٕثڂ تټىُ جتًُ ڀڃ لٚټو حٰٹثي تٕڀر ًييتء حخنثبيثا ٸځث ٨ًٰيالث  

" ِ ٌ  ٸصثخالالو يف "تخالڃ تټ٩ًخالال ىالالِ حټٱالر تضتځث٨الالر ًڀّالالثي تټ٩ٵالالٌٺ  $$ٰٵالالثٺ0  أحكراو انمررسآ
  .1##تټٌٙتجًِدح إ  

ًيف ڄ٥ًڄالالالث حڄالالالو ٙ ّٹٱالالالِ تټٵالالالٌٺ يفًّالالالثڂ تټٱٹالالالً يف ٔالالالًّثڄو حً تټٵالالالٌٺ خ ڄالالالو حټٱالالالر    
تضتځث٨ر. ٰيالىت ٸالٚپ ٨الثپ ٨ًًٜالِ ًػتالًن ً٘الٯ لالثيؼِ ّن١دالٳ ٨ٽالَ ٸالعري ڀالڃ            

تطتاله تټصالثپ تټٵالثبٿ ٨ٽالَ تټ٩نث٘الً       تټدفط ٨ڃ وټٷ »ٸځث ٴٽنث«تٕڀٌي. ًتعت٩ٌٺ ٨ٽْو 
 تټعثخصر ټىټٷ. 

ٰثٕ٘الالؿ تټص٩ًّالالٯ خثټٕالالٌيٍ يف ٜالالٌء تعتدالالثنئ تټٕالال٨ًْر تټالاليت حتٹځالالوا حُ يف ٜالالٌء   
حتٵْٳ تټ٨ًْٕر حًًٙا ظالٿ يف ٜالٌء تټّالٽ١ر تټصٵهًّّالر تټاليت هتصٽٹيالث تټالىُ ّصٙالهٍ         

 ١٨ٗثء تټًحُ. 

لصْالثيا ًټٹنالو ّٝال٧ ڀدالهح     ًٰؼٻ تٗنتيذ ڀعٚا هتٽٷ تټّٽ١ر تټصٵهًّّر تعتمٌټر ټو تٙ
تعتٕالال٨ًًْر ڄٙالالالح ٨ْنْالالالوا ًتٕڀالالً ڄٱّالالالو خثټنّالالالدر إ  تټٕالالٌيٍ تٙؼصځث٨ْالالالر تټالالاليت    

َ  «ڀنث٠يث تظتالري خ ټْالر تټصٵالهًّ. ٰثټٕالٌيٍ      ـالٳا ًټٹنالو ـالٳ وً ٤ًْٱالر      » الىت تعت٩نال
ٜالځڃ ٘الٚـْر   «ش نٍ ڀڃ حؼالٻ تټ٭الريا ٰالًنًت ٸالثڂ حپ ػتصځ٩الثًا ٰٹثڄالس ـٵالًث ًًتؼدالًث         

 اخث٨صدثي تټّْثِر إقتث ش٩ع تټٵْثپ ٨ٽَ تٕڀً مبث ّٙالٽفو ً »تِٙصنّثج تټصٵهًّّر
ٚا ًلثيؼالالًث شالالهخريًت ڀن٠ٌالالًث خثعتٙالالٽفر        ٰثټٕالالٌيٍ  اًىالالِ شالالهخري تٕڀالالً يف تٕڀالالر نتلالال

تټّْثِالالالْر يف ؼٌىًىالالالثا ټّْالالالس إٙ ڀدالالالهح ٨ثڀالالالثً ٌّؼالالالح تلصْالالالثي تټٙالالالث  تعتنثِالالالح 

                                                 
تٙؼصالالاليثنا خالالالريًزا تټ٩الالالهن   ػتٽالالالر تٙؼصالالاليثنا نتي 0 ٰٵالالالو تټٕالالالٌيٍ ًتِٙصٕالالالثيذا شٌْٰالالالٳ تټٕالالالثًُ 1

 . 267ا 1993ٖتټ٩ًًٕڂا تټّنر تظتثڀّرا ْ٘ٯ 
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ًٮ ٨ٽَ تټ٬ًدر ټ٥ًًٰيثا حتٵْٵثً عتٙثطتيث تټ٩ٽْثا عتث شٵًي يف تټ٦ًٕ ڀڃ حڂ تټصٙ
  .1خثعتٙٽفرڀنٌٞ 

ح٘الالالٻ ڀٕالال٨ًًْر تټٌّٙالالالر تټ٩ثڀالالر ٨ٽالالالَ تٕڀالالر ٰيالالالِ     2ٰثټٕالالٌيٍ يف تِٗالالٚپ  
لْٙٙر ڀڃ لٙثبٗ تٕڀر تِٗٚڀْرا ًڀدهح ٨ثپ ڀٵًي يف تټٵًيڂ تټٹًّٿا ًىالِ  
ـٳ ًيف تټٌٴس ڄٱّو ًتؼحا ڄٵٌٺ ىِ ـٳ ٤ًْٱِ إو تعتٙٽفر تټيت يصتيث تټٕثي٦ 

ڀالالڃ خالالث٧ّ يؼالالٚا ٨الالڃ ٬الالري  0$$ر ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج ّٵالالٌٺ تظتٽْٱالال ا٬3ثّالالر تټٕالالٌيٍ
 . 4##ڀٌٕيذ ڀڃ تعتّٽځنيا ٰإڄو ٙ خ٩ْر ټوا ًٙ تټىُ خث٩ّو

ًټٌ أ ّدث٧ّ حخث خٹً ٨ًځالًا ًخٵالِ ٸثٰالر    $$خٵٌټو0  "تٗڀثپ تټ٭ٍتي"ًّ ٸه ىىت تعت٩نَ 
تظتٽالٳ ؽتالالثټٱنيا عتالالث تڄ٩ٵالالهز تٗڀثڀالالرا ٰالالإڂ تعتٵٙالٌن تټالالىُ ٠ٽدنالالث ټالالو تٗڀثڀالالر زتالال٧   

 . 5##تٓيتء ًٙ شٵٌپ تټٌٕٸر إٙ مبٌتٰٵر تٕٸعًّڃٔصثز 

ًح٠الث٨ٌها ًټالٌ    عتث ٨يه إټْو حخٌ خٹًا إقتث ٘ثي إڀثڀثً عتث خث٩ٌّه$$0 "تخڃ شْځْر"ًّٵٌٺ 
ٴالهي حكتالٿ أ ّنٱالالىًت ٨ياله حخالِ خٹالالًا ًأ ّدالث٩ٌّها أ ّٙالً إڀثڀالالثًا حُ ملٹالٿ تټٕالال٦ً        

 . 6##ًت٨صدثيه

صْثي تټًبُْ ت٨ٕٽَ ټٽهًټرا حڀالث تټٕالٌيٍ   ًىىه ىِ تټٌٕيٍ تټّْثِْر تټيت ش٩ع تل
تټص٩ًّْٕر ٰصٵصٙالً ٨ٽالَ ٤ًْٱالر تټصٕال٧ًّ ًّٝال١ٽ٧  الث حًټالٌ تٕڀالًا ٸځالث ِالنفهن.           
ًخْالالثڂ وټالالٷ حڂ تٙؼصالاليثن تټٱالالًنُ ًتضتځالالث٨ِ يف حـٹالالثپ تټٕالال٩ًّر ح٘الالٚا ڀالالڃ ح٘الالٌٺ  
ٰٵييالالثا ٕڂ وټالالٷ ڀالالًشدٟ ملًّالالر تټالالًحُا ًتټص٩الالدري تټالالىُ ىالالٌ ڀ٥يالالً ڀالالڃ ڀ٥الالثىً          

                                                 
 . 412ّع0 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تټّْثِْر ًتطتٹٿا ٖين. ٰصفِ تټه 1
 ټٽٌٕيٍا حٙ ًىِ تټٌٕيٍ تټّْثِْر.  ٠ًstricto-senseد٩ثً ـتڃ ـْثٺ تعتهټٌٺ تټْٝٳ0  2
 . 419ټّْثِْر ًتطتٹٿا ٖهيّع0 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تتټن.  3
 . 338ا 4ٖغ ا0 تټّريذ تټندٌّراتٍ ىشاوحخِ ؼتځه ٨ده تعتٽٷ خڃ ىٕثپ تطتځريُ تعت٩ًًٮ خالال  4
 . 66ا ٰٖٝثبؿ تټدث٠نْر ًٰٝثبٻ تعتّص٥يًّر تټ0ٌِِ١ أتٌ حايد انغصايلؼتځه خڃ ؼتځه  5
 . 414هيّع0 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تټّْثِْر ًتطتٹٿا ٖتټن.  6
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ملًّر تټص٩دري حتٵٳ تټٕمْٙر تٗڄّثڄْر ًؼٌنىث تټٱٹًُ ْرا إو تټٕمْٙر تٗڄّثڄ
 »تعتدث٩ّالر «مبث ش٩  ٨ڃ ڀٽٹثذتث ًڀٌتىداليثا غتالىت ٰٵاله ح٠ٽالٳ ٨ٽالَ تټٕالٌيٍ ڀٙال١ٽؿ        

  .1ًًّٰىث تخڃ لٽهًڂ خ كتث تټ٩يه ٨ٽَ تټ١ث٨ر
تټ٩ًج ّ ڄٌّڂ ڀڃ حڄٱّيٿ ڄٵثء تعت٩هڂ ً٘الٱثء تټ١د٩ْالرا ًًّڀٵالٌڂ    ًٴه ٸثڂ 

هّثڄثز ًتطتٝالالثيتز تٕلالًٍا ٰالٚ ّالالًًڂ ټالهّيٿ ڀالالث ّد٩الط ٨ٽالالَ     ٬ريىالٿ ڀالڃ حشدالالث٦ تټال   
 ت٨ٗؽثج حً تٙـرتتپا نًڂ حڂ ّٹٌڂ ىىت تټ٩ٌٕي ٬ًًيتً خ٩ْهتً ٨ڃ تټٌتٴ٧. 

حؼٻ ٸثڄٌت ًًّڂ حڄٱّيٿ حٴٌپ ٠دث٨ثً ًحڄٱى حٰٹثيتًا ًح٨َٙ ٨ٽَ تټْٝٿا ًحڄ ٍ ٨الڃ  
 تټهڄْرا ًحٴهي ٨ٽَ ٥٨ثبٿ تٕڀٌي ًڄْٻ تٕػتثن.. 

ًَىَالالالى ت ٸِص الالثجٌ ح ڄٍَټْنَالالثهُ خالالىټٷ ت٨ٙصالالهتن تټ٩ًخالالِ ٰٵالالثٺ0  –ؼالالٻ ٔالال ڄو  – ًٴالاله ڄالالٌه تا
ىت ح ڂ ش ٵٌُټُالالٌتْ إْڄِځَالالث حُڄالالٍْٺ  تټْٹِص الالثجُ ٨َٽ الالَ  155ڀُدَالالثيَٶف ٰ الالثشِد٩ٌُْهُ ًَتشِٵُالالٌتْ ټ ٩َٽِٹُالالٿْ شًُْـَځُالالٌڂَيت 

ىت ح ًْ ش ٵٌُټُالالٌتْ ټ الالٌْ ح ڄِالالث حُڄالالٍْٺ  156يت٠ الال بِٱ ص ْْڃْ ڀِالالڃ ٴ دْٽِنَالالث ًَإْڂ ٸُنَّالالث ٨َالالڃ نِيَتَِالالصِيْٿْ ټ ٭ الالثِٰٽنِيَ 
ْنَث تټْٹِص ثجُ ټ ٹُنَّث ح ىْهٍَ ڀِنْيُٿْ ٰ ٵ هْ ؼَثءٸُٿ خَِّْنَرف ڀِّڃ يَّخِّٹُٿْ ًَىُالهاٍ ًَيَـْځَالرف ٰ ځاَلڃْ ح ٤ْٽ الٿُ      ٨َٽْ 

نَث ٌُِءَ تټ٩َْى تجْ ڀِځَّڃ ٸ ىِجَ خْ َّثزِ تټٽّوِ ًََ٘هَٮَ ٨َنْيَث َِنَؽٍُْْ تټِىِّڃَ َّْٙهٌُِٰڂَ ٨َڃْ يَّثشِ
 . 951-955األَؼاو/ خْځَث ٸ ثڄٌُتْ َّْٙهٌُِٰڂَ

ًَح ٴَّْالالځٌُت خْثټٽِالالوِ ؼَيْالالهَ ح ّْځَالالثڄِيْٿْ ټ الالةِڃ ؼَالالثءىُٿْ ڄ الالىًٌِّ ټَِْٹُالالٌڄُڃَّ ح ىْالالهٍَ ڀِالالڃْ إْـْالالهٍَ  ًٴالالثٺ0 
ثيتً ِٰالالِ تټْالال  يْْٚ ًَڀَٹْالالًَ ىت تِْالالصِٹْد42َتټْالال ُڀَٿْ ٰ ٽ ځَّالالث ؼَالالثءىُٿْ ڄ الالىًٌِّ ڀَّالالث ٌ تنَىُالالٿْ إْټِالالث ڄُٱُالالٌيتًيت 

ٰ ٽ الڃ ش ؽاْلَه          ًَّټنَِي  ًًَُڂ إْټاِلث ِاُلنََّس تټاْل   ٰ ياَلْٻ َّن٥اُل ُِّْا إْټِث خْ  ْىٽاِلِو  َّّ ًُ تټ ِّْْا ًَټ ث َّفُِْٳ تټْځَْٹ َّّ تټ
 . 28-21فاطس/ ټُِّنَّسِ تټٽِوِ ش دْهِّٚا ًَټ ڃ ش ؽْهَ ټُِّنَّسِ تټٽِوِ ش فٌّْْٚا

 تټ٩ًج إ  حڄٱّيٿ ْٰٵٌٺ0  ڄ٥ًذ "تضتثـ٣"ًٌّٙي 

                                                 
ًحخالٌ تطتّالڃ ٨ٽالِ خالڃ ؼتځاله تټدٙالًُ       ا 175ٖ ا0 تعتٵهڀالر اتٍ خهدًٌده تټًستڃ خڃ ؼتځه ٨ 1

 . 5ا ًٖتټٌّٙثز تټهّنْرتٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر  0تټد٭هتنُا تټٕيري خثعتثًينُ
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ًټٽ٩ًج ڀڃ ٘هٲ تطتُا ًٌ٘تج تطتهَا ًؼٌنذ تټن٥الًا ً٘الفر تټالًحُ    $$
ڀث ٙ ٩ًّٮ ټ٭ريىٿا ًغتٿ تټ٩ٍپ تټىُ ٙ ّٕديو ٨ٍپا ًتټٙ  تټىُ ٙ ّٕالديو ٘ال ا   
ًتضتٌنذ ًتٕڄٱر ًتطتځْر تټيت ٙ ّهتڄْيٿ حـه ْٰيثا ًٙ ّص٩ٽٳ  الث يًڀالِ ًٙ ىنالهُ    

 ًٙ ٰثيِِ. 

ْيٿ لٙٽر ٙ شٌؼه خ٭ريىالٿا وټالٷ حڂ ِالٱٽر ٸالٻ ؼْالٻا ٬ًٱٽالر ٸالٻ ٘النٯ إوت         ًټ٩ٻ ٰ
تٔصه شٕثؼًىٿ ٠ًثټس ڀٚـثذتٿا ًٸعً ڀٍتـيٿا ًٔث٨س تټه٨ثخر خْنيٿا ًؼهذتٿ 
نتًؼالالٌڂ إ  وٸالالً تطتًڀالالثزا ًٔالالصْځر تٕڀيالالثز ًتټٽٱالال٣ تټّالالِء ًتټّالالٱو تټٱالالثـٓا  

ٸالالدريىٿا ًٙ ًټّْالالس خّالالثڀ٧ ڀالالڃ ىالالىت ـًٰالالثً يف تټدثنّالالرا ٙ ڀالالڃ ٘الال٭ريىٿ ًٙ ڀالالڃ      
 ؼثىٽيٿ ًٙ ٨ثعتيٿ. 

ًټُْ يف تٕيٚ ٘دْثڂ يف ٨ٵٌٺ تټًؼثٺ ٬الري ٘الدْثكتٿا ًٸالٻ ٔالِء شٵٌټالو تټ٩الًج       
  .1##ًتِصٹًتهىٌ ِيٻ ٨ٽْيث حً ٸ١د٩ْر ْٰيثا ًٸٻ ِٔء شٵٌټو تټ٩ؽٿ ٰيٌ شٹٽٯ 

 ىىه ىِ تعتًٔفثز ًتټٙٱثز تټيت تڄٱًنًت ًحتٽٌت  ث. 

 انناحْح اننفعْح0 
هتىث ٨ناله تټ٩الًج ٰٵاله ٔال٩ً حڂ ټالو تټ٩الٍذا ًدتالثپ تټٕمٙالْر ڀالث          خٽ٭س ٴالٌذ تټٱالًن ڀال   

لت٩ٽو إڄّثڄثً ّٱًٚ ڄٱّو ٨ٽَ ڀث ـٌټوا ًّ لى تڀصهتنه تعت١ٽٳ يف ٸٻ ڄثـْرا ًٴه 
ؼ٩ٽيٿ ىىت تټ٩ٌٕي ح٘فثج ـّثِْر ٔهّهذ خ ڄٱّاليٿا ًمبالث ٨ٽالْيٿ ڀالڃ ًتؼدالثز      

ـتالٌ ڀالث   ًڀث غتٿ ڀڃ ـٵٌٲا ًيمبالث ً٘الٽٌت يف شٽالٷ تټ٩ث٠ٱالر إ  ـاله تټص١الًٮ ٨ٽالَ        
 0 ٌىري خڃ حخِ ِٽځَ ٴثٺ ٔث٨ًىٿ

 ٌٌ واْ يف األٌف ِنا ًادذ فذعٌا   ِٓ فاسط؟ خاهلُ إّاه ّعنٌٔا

 0 ٠ًٰر خڃ تټ٩دهحً ٸځث ٴثٺ 

 إرا اٌمٌَ لاٌٌا ِٓ فخَ خٍج أٔين    عُنْج فٍُ أوغً ًمل أحبٍذ 

                                                 
 . 26ًخْرا ٩ٖتټْٕك ؼتځه تټ٭ٍتي0 ـٵْٵر تټٵٌڀْر تټ 1
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 ًىىه تظتٙٽر جت٩ٻ ٘ثـديث يؼالٻ ٘الهٲ ًًٰالثءا إوت ٴالثٺ ٸٽځالر ًٴالٯ ٨نالهىث ٰٽالٿ ّ٭ٽدالو         
 . 1ڄّْثڂا ًأ شىټو يىدر

خنثءىث ٨ٽَ إټٯ تټ٩ٙثجا ًٴٽر تعتدثٙذ خثټٕهتبها ًڀٌتؼير تعتٌز خدّالثټر   ًتټدْةر تټ٩ًخْر ٠د٩س ح
ًيٜثا حً خ٬ًدر ًتخصّثپا إكتٿ ٙ ٩ّدهًڂ تطتْثذا حً ّٵدٽٌكتث ٨ٽَ حُ حـٌتغتثا ٸٚا إڀالث ٙڄالس غتالٿ    

  وټٷ ّٵٌٺ نيّه خڃ تټٙځر0 حً خثڄٌت ٨نيثا ًټڃ ّٵدٽٌىث ٨ٽَ ْٜٿ حً ـًڀثڂا ًيف

 أبَ املٌث إال آي صّت إهنُ    أبٌا غريه ًاٌمذس جيشُ إىل اٌمذس

 فإٔا ٌٍذُ اٌغْف غري ٔىرية    ًٍٔذّو دْناً ًٌْظ بزُ ٔىش

 لغّنا بزان اٌذىش شيشّٓ بْننا    فّا ّنمضِ إال ًحنٓ عٍَ شيش

 ًٴٌٺ تٓل0ً 

 (لْنا) شذة فمخٍج ِنيُ    ثالثت فخْت ًلخٍج شذدٔا 

 (جٌّنا)ًشذًا شذة أخشٍ فجشًا     بأسجً ِثٍيُ ًسٌِا 

 ًواْ أخِ جٌّٓ را دفاظ    ًواْ اٌمخً ٌٍفخْاْ صّنا

ٸالثڂ ٸًهتالًث ڀّالځثـثًا ّصاليْ  عتٵثخٽالر حٜالْثٰو ًىالٌ ڀصاليٽٻ         ًٸځث ٸالثڂ تټ٩ًخالِ ٔالؽث٨ثً    
 تِٕثيًّا ٠ًْح تټنٱ0ُ 

 ح ِماَ أبٌ ضْف وشُّ وأٔو   ًلذ ًجذ يف فشط اٌفىاىت ِاص

 إىل جزَ ِاي لذ هنىنا عٌاِو   ًأعشاضنا فْو بٌاق صذائخ 

 ًٴثٺ0 

 فصبٌا مبذسجت اٌيشّك لذًسىُ   ّخغابمٌْ إىل لشٍ اٌضْفاْ 

  2ًّىاد ٌِلذىُ جيٌد بنفغو   دب اٌمشٍ ديباً عٍَ اٌنرياْ

                                                 
 . 27ٖ اًخْر٩تټْٕك ؼتځه تټ٭ٍتي0 ـٵْٵر تټٵٌڀْر تټ 1
 . 29ٖ اټّثخٳتعتًؼ٧ ت 2
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ًڀڃ لٚبٳ تټ٩ًج ٬ريذتٿ تټٕالهّهذ ٨ٽالَ ت٨ٕالًتٚا ًـً٘اليٿ تټدالثټ٫ ٨ٽالَ       
ټالٷ خٹًتڀالر تټٱالًن ًتِٕالًذا ًوىالث ٿ يف ىالىت تعتٝالځثي إ         ْ٘ثڄر تطتًّٿا ًيخالٟ و 
 ـه ٙ ش٩ًٰو حڀر حلًٍ. 

ًٙ لٕالْر تټ٩الثيا حً لٕالْر           ًٴه خٽ٫ تغتٌَ خنٱالً ڀناليٿ حڂ ٸالًه تټدنالثز ًًحنىالڃ ح٠ٱالث
 تټ٩ؽٍ ٨ڃ تٙيشٍتٲ. 

٨ٽَ حڂ ًحن تټدنثز ٤يً عتثڀثً يف خ٩ٛ تټٵدثبٻ ًخًبس ڀنو زتٽصاليث ًؼٌتڄالح تټالنٱُ    
ٹعري ڀڃ ڀ٩ثڄِ تټٵالٌذ ًتټٙالًتـر ًتټٙالًتڀر ًتٕڄٱالرا ًىالِ لٙالثٺ       ختټ٩ًخْر شٱْٛ 

 . 1إوت ٘ٽؿ شٌؼْييث ٘ن٩س تټ٩ؽثبح ًوتٶ ڀث شٌٙه تِٗٚپ

 انناحْح االجتًاػْح0 
ًتڀصْثٌ تټ٩ًج خثټٙٱثز تټّثټٱر ٍّّهه تټصځث٨ثً لٽٌ خْةصيٿ ڀڃ تټٱّثن تعت٩ٵه تټىُ 

 . 2ٌلًز خو تټدْةثز تجملثًيذ
تټ٩ًخْر تټٹينٌز تټهّعا ًٙ تټن٥الثپ تٗٴ١الث٨ِ ًٙ تِٙالصدهتن    ٰٽُْ يف ىىه تټدْةر 

 تټّْثِِا ؾتث ٨ًٰصو تټ٩ٌٕج تٕلًٍا ًشًٶ يف ٸْثكتث تعتثنُ ٨ٽٚا ؼّثڀثً. 

ڀڃ تعتٽٌٶ تعتصٌؼني ًٸثڂ ڄ٥ثڀيث تټّْثِِ حٔالدو مبؽځ٨ٌالر ڀالڃ    ڄ٩ٿ لٽس تضتًٍّذ 
 تټٵْثنتز تًتٽْر تعتصنثظًذ ىنث ًىنثٶ. 

ٽالر ؼدالالثيًت ٰالْيٿ ّيٝالٿ ڀالالڃ ـٌټالوا خالٻ ٸثڄالالس تټٵدْٽالر حتځالِ ٸالالٻ        ًأ ّٹالڃ ِالْه تټٵدْ  
 حڀًئ ْٰيثا ًًّٝج ِْثؼثً ڀن٩ْثً ـٌٺ ـًڀثشو. 

ًٴه حشثؾ ىىت تټن٥ثپ ټٹٻ ًتـه ڀڃ تټٵدْٽر ٴهيتً ڀڃ تٕڀثڂ متْالث يف ٤ٚټالو ًتٰالًتًا    
. ًإ  ىىت 1إو إڂ تټ٩هًتڂ ٨ٽْو ټُْ ٨هًتڄثً ٨ٽَ تڀًئ ًٰنا خٻ ٨ٽَ ٴدْٽر خ ًِىث

 پ تټّثبه ًّؼ٧ ڀث ٤ٱًز خو ن٨ٌذ تِٗٚپ حًٺ حڀًىث ڀڃ ؼتث٥ٰر ًخٵثء. تټن٥ث

                                                 
 . 31ًخْرا ٩ٖتټْٕك ؼتځه تټ٭ٍتي0 ـٵْٵر تټٵٌڀْر تټ 1
 . 31تعتًؼ٧ تټّثخٳا ٖ 2
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ًخالني ح٨هتبالوا ًيحًت حڂ شّالٽْځو      ًٴه يٰٛ خنٌ ىثٔٿ حڂ نتٽٌّت خني تټالنيب 
ظتٌٙڀو ٨ثي ّٽفٳ حىٽو ٸٽاليٿا ًإڂ ٸالثڂ ٰالْيٿ ڀالڃ ٙ ّال ڀڃ خًِالثټصو ًٙ ّّالصؽْح        

 ټه٨ٌشو. 

إ  خٽالهىٿ   ٻ تڄصٵالثٺ تټًِالٌٺ   متهض تٕڄٙالثي ٴدال   »ًىٌ ٸثًٰ«ًٴه يحّنث تټ٩دثَ 
إڂ ؼتځهًت ىنث يف ٨الًٍذ شنالثٰؿ ٨نالوا ٰالإوت أ ّٽالٳ ڀعالٻ ىالىه تطتځثّالر ڀالڃ          $$ْٰٵٌٺ0 

 . ##حىٻ تعتهّنر ٰٚ ڀ٩نَ ظتًًؼو

حڂ ّٵالٌپ ڀنالو ڀٵالثپ      ًيحّنث حخث غتح ًٴه ڄٍٺ ٰٽْو ٴًيڂ ّٽ٩نوا ٩ّالًٚ ٨ٽالَ تټالنيب   
 حخِ ٠ثټح خ٩ه ًٰثشوا ْٰصٌ  ڄًٙشو ًڀ تٌيشو. 

يف ؼالٌتيها ًىالٌ    ّٵدالٻ حڂ ّالهلٻ تټًِالٌٺ     »ًىٌ ڀٕالًٶ «ث تعت٩١ٿ خڃ ٨هُ ًيحّن
٨ثبه ڀڃ تټ١ثبٯ ٨ٌنذ ؼتٍڄر ڀص٩درا ْٰمًغ ىٌ ًخنٌه يف ِٚؾ ٸثڀٻ ټْٵثشٽٌت ڀڃ 

 . متثًٺ تټنْٻ ڀڃ ؼتځه

ٰيىه تټنمٌذ تټ٭ًّدر ٸٱٽس ټٌڄثً ڀڃ تطتًّر تټّْثِالْر ًتټٹًتڀالر تټٱًنّالرا أ ٩ّالًٮ     
 ًٍ. يف حّر نًټر حل ٨ًٙبىٍ

ًټالالٌ حڂ نت٨ْالالر تټصٌـْالاله ٤يالالً يف يخالال٦ٌ تټالالًًپا حً حٴ١الالثي تټٱالالًَ ٕ٘الالهي ٸّالالًٍ حً     
ٴْٙالً حڀالًًت خث٨صٵثټالوا حً ٜالًج ٨نٵالوا ٰثڄٵٝالَ ًتڄٵٝالس ن٨ٌشالو نًڂ حڂ ّٱيځيالث          

 حـه. 

ًټٌ حڄو ڄثٺ ًٰ٘ر تطتْالثذ حّثڀالًث ڀالث تِالص١ث٦ حڂ ّالًّڃ ٨ٽالَ ڀٹالط ؼْالٻ ڀالڃ تټًؼالثٺ           
 يِث تټْٵني يف ٘هًيىٿ ًٴٽٌ ٿ. 

ًٮ خ١فالالثء ڀٹالالر ًٙ ڀالالث ـٌغتالالث تټٹيثڄالالر تټهّنْالالر تټالاليت شّالالري حخالالهتً يف يٸالالثج       ًأ ش٩الال
تټٹنّْالالرا ًهتٹننالالث تټٵالالٌٺ إڂ تټ١د٩ْالالر تټ٩ًخْالالر ٬ٽدالالس ٨ٽالالَ لٚبالالٳ ٸالالعري ڀالالڃ تټْيالالٌن   
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ًتعتصالاليٌنّڃ ًتټنٙالالثيٍ ًتعتصنٙالالًّڃا ٰٽالالٿ شّالالص٧١ ىالالىه تټالالهّثڄثز تؼصالالىتج زتيالالًذ        
نّالْر تعت٩ًًٰالر يف خالٚن    تټ٩ًج إټْيثا ًٙ ىِ ـْالط تِالصٵًزا خٵْالس غتالث ڄ٥ځيالث تټٹ     

 تټًًپ ڀعٚا.. 

ًٸثڄس حڀْر تټٹصثخر ًحڀْر تټصهّڃ شّصٌي ٨ٽَ شٽٷ تټدٵث٦ تټٕثِال٩را ًجت٩الٻ   
 ٴٽٌج حىٽْيث ًحوىثكتٿ ٨ٽَ تټٱ١ًذ. 

   ٚ تعتٽْةالالر خثٕڄٵالالثٚ.   وټالالٷ ٕڂ تٕيٚ تطتثټْالالر ح٨الالٌڂ ٨ٽالالَ ِالال٨ًر تټدنالالثء ڀالالڃ تٕي
ه ڀالالڃ تټالالهَ ًتٙټصالالٌتء ڀالالڃ   ًـالالًج تټٹالالٚپ ًتټّالالنثڂ ڀالال٧ حًټةالالٷ تټالالٌظنْني ٸثڄالالس حخ٩الال    

  .1ٌِتء يف تضتًٍّذ حً ڀث ًيتءىثتطتًًج تټيت ڄٕدس ټِٖٯ ڀ٧ حىٻ تټٹصثجا 

ًٸالالثڂ يف ٨الالًج تضتٍّالالًذ تټ٭نالالَ ًتټٱٵالالًا ًټٹالالڃ تټٙالالفًتء تټٌتِالال٩ر لٽالالس ڀالالڃ ڄ٥الالثپ     
 تٗٴ١ث٦ا ًڀث ّصد٧ تٗٴ١ث٦ ڀڃ يٲ ًىٌتڂ ًشًٮ ًتڄصٱثق. 

ټٹًتڀالر تٗڄّالثڄْر ڀالڃ تًٕٜالث٦ تټاليت      ًٸثڄس تټ٩ٚبٳ خني تټّالْثنذ ًتټ٩داله حنڄالَ إ  ت   
 ٨ًٰس يف حٴ١ثي حلًٍا ًڀن١ٵيٿ ڀث ٴثټو تټٕث0ً٨ 

 جفــــــــــــأِ األِــــــــــــري  ًامل ــــــــــــرية لــــــــــــذ جفــــــــــــا  
ــو    ــبعاً ٌبينــــــــــــ ــاي شــــــــــــ ــذ ٔــــــــــــ  ًوٍــــــــــــــيُ لــــــــــــ

 

ــو    ــذ أصًس جأبـــــــــــــ ــذ    لـــــــــــــ ــَ ّضّـــــــــــــ  ًأِغـــــــــــــ
 ًشــــــــب  اٌفخــــــــَ ٌــــــــ َ إرا جــــــــا  صـــــــــادبو    

 

ّصٌٍ ڀڃ تظتٽٳ تطتًّر تټ١ٽْٳ يف ىىه تټٌىثن ًتټنؽثنا حشثؾ ټٙنٌٮ تټنثَ ڀ ًؼٌ
 تعتٱ٩ٿ خثٗخثء ًتطتځْر ٙ ڄ٥ري ټو يف حٴ١ثي حلًٍ. 

تټصٝالفْر ًتّٗعالثي ًت٨ٙصالٍتٌا حً ڀالڃ ڀ٩الثأ      ًٴه ٥ّڃ ٤ثڂ حڂ ڀث ڄٵٽنثه ڀڃ ٌٔتىه 
تټٹًتڀر تٙؼصځث٨ْر ًتټّْثِْرا ټُْ حٸعً ڀڃ ٌ٘ي ؼًّةرا ًحـٌتٺ ؼتٽْالر ټالد٩ٛ   

ٴالال٧ تجملصځالال٧ تټ٩ًخالالِ يف ىالالىه    تٰٕالالًتن ًتټٵدثبالالٻا ًٙ هتٹالالڃ تِٙالالصهٙٺ  الالث ٨ٽالالَ ًت     
تټالاليت وٸًڄثىالالث خْثڄالالثً ټٌؼيالالر تٕلالالٚٲ يف شٽالالٷ   . ٰيالالث ـتالالڃ ڄّالالٌٲ تټٕالالٌتىهت٨ٗٙالالثي

تټدْةرا إو تټصٵثټْه يف حڀر ڀث ش لى صتصيث تټٹثڀٽر يف ِٽٌٶ ڄٱً ڀڃ حخنثبيثا ًشدٵَ 
 خ٩ه وټٷ ڀُعُٚا ٨ٽْث ټٽؽځثىري تټيت جتثىه ټدٽ٬ٌيثا ًحتح حڂ ش٩ًٮ  ث. 

                                                 
 . 31ًخْرا ٩ٖتټْٕك ؼتځه تټ٭ٍتي0 ـٵْٵر تټٵٌڀْر تټ 1



22 

 ً ج يف زتٽصالاليٿ ڀالالڃ تټنالالٌتـِ تټنٱّالالْر ًتٙؼصځث٨ْالالر ٨ٽالالَ ڀالالث    ًٴالاله ٸالالثڂ تټ٩الال
 . 1ً٘ٱنث ڀڃ ِمثء ًإخثءا ًت٨صهتن خثټنٱُ ًتټٵدْٽر

ًڀڃ ىدٟ ڀنيٿ ٨ڃ ىىت ٨اُلًٮ خّالٌحشو شٽالٷا ًِالٵ١س ـًڀصالو ٨ناله ڄٱّالوا ٨ًناله         
 ٬ريها ًوټٷ ټٙٱثء تټٱ١ًذ تټ٩ًخْر ًلٽٌىث ڀڃ تټص ظً خعٵثٰثز ٰٽّٱر ڀنثىٝر. 

ص٩ٽْٿ ٬ٽدالس ٨ٽالَ حٸعالً تټ٩الًجا ٰٵاله تڀصالثًٌت خٕالِء ٸالعري ڀالڃ          ڀ٧ حڂ حڀْر تټٵًتءذ ًتټ
ـهذ تټٱيٿا ً٘ٱثء تټىىڃا ًإـٹثپ تټص٩دريا ٨ًًِر تٗنيتٶا ڀ٧ ِيٌټر يف تټ٩ْٓا 
ًخّث٠ر يف تټدْةرا ًخ٩ه شثپ ٨ڃ تټصٙن٧ ًتعتهتؼثذ. ًإڄٷ ټصؽه ح٨ًتخْثً ڀ ڀنثً ّّ ٺ 

   ٕ ظالالً ّالالهٺ ٨ٽالالَ تعتّالالري.  ٨الالڃ تا ٸْالالٯ ٨ًٰالالو؟ ْٰٵالالٌٺ0 تټد٩الالًذ شالالهٺ ٨ٽالالَ تټالالد٩ريا ًت
  .ًتغا حٰٚ شهٺ ٨ٽَ تظتدري تټدٙري؟يٚ وتز ٰؽثغا ًصتثء وتز حخٰ 

ًإ  ىىه تټ١د٩ْر تټّيٽرا ًإ  حكتث ٙ ش ټٯ تټنٵالثبٗا ًٙ شّال٫ْ تٙټصالٌتء تټٱٹالًُا     
ڄًؼ٧ ؿتثؾ تِٗٚپ يف ـؽثؼو ڀال٧ حًټةالٷ تټ٩الًج ٨نالهڀث ٸالثڄٌت ڀٕالًٸنيا وټالٷ حڂ        

تټيت حٔالًٸٌت ڀال٧ تاا حغتالث ڄٙالْح يف تظتٽالٳ ًتټالًٌٲ        تټٵًيڂ ؼثنغتٿ يف ٔ ڂ يغتصيٿ
 ًتټصهخري؟ ٰٹثڄس تٗؼثخر تعتّهنذ0 ٙ. 

   َِّٴُٻْ ڀَڃ ًٌَُّْٴُٹُٿ ڀِّڃَ تټَّّځَثءِ ًَتٕ يْْٚ ح ڀَّڃ َّځْٽِٷُ تټَّّځ٧َْ ًتٕ خَْٙثيَ ًَڀَڃ ُّمْالًْغُ تټْفاَل
ُّالالهَخًُِّ تٕ ڀْالالًَ ٰ َّالالَْٵٌُټٌُڂَ تټٽّالالوُ ٰ ٵُالالٻْ حٰ  الالَٚ   ڀِالالڃَ تټْځَِّْالالسِ ًَُّمْالالًْغُ تټْځََّْالالسَ ڀِالالڃَ تټْفَالالِِّ ًَڀَالالڃ  

 ىت ٰ ى ټِٹُٿُ تټٽّوُ يَخُّٹُٿُ تټْفَٳُّ ٰ ځَثو ت خ٩َْهَ تټْفَالٳِّ إِْٙ تټٝاِلَٚٺُ ٰ ال  ڄَِ شُْٙالًٌَُٰڂَ    31ش صِٵٌُڂَيت
ًټٌ ٸثڂ ٬ريىٿ ڀڃ ح٘فثج تټٱٽّٱثز تٕلًٍ ټٹثڄالس إؼثخصالو ڀٽْةالر    ا 81-89ٌَّط/

 .2ثټْٟ ًتټ٩ؽً ًتټدؽًخثټ٩ٵه ًت٬ٕ

ټٵه ٤يً تِٗٚپا ًتظتالٚٮ ڄثٔالح خالني تټًًڀالثڂ ڀالڃ ڄثـْالرا ًزتيالًذ حىالٻ تټٕالثپ          
 ًڀًٙ ڀڃ ڄثـْر حلًٍ يف شٽٷ تعتّثبٻ تًتريذ. 
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حڀث ٨ًج تضتًٍّذ ٰٹالثڄٌت خ٩الهتء ٨الڃ ىالىه تجملالثنٙز تټاليت ٙ شالٌتبٿ حوىالثكتٿا         
 ًٙ شٙثـح حڀٍؼصيٿا ًٙ ٠ثٴر غتٿ ٨ٽَ تظتٌٚ ْٰيث. 

ا ٸثڄالس ڀّْالٌيذ تټصيٕالْٿ    ټ٩ٵدثز حڀثپ تټصٌـْه تعت١ٽٳ تټىُ ن٨الث إټْالو ؼتځاله   إڂ ت
تټ٩ًج حِٽُ ٴْثنتً ټٽفٳا ًح٦ًِ ٨ًٍٰثً ٨ڃ تټدث٠ٻ. يف تټٌظنْر تټ٩ًخْرا ٕڂ ٠دثب٧ 

ًوټٷ ٕڂ ِؽثّثىٿ تټنٱّْر ًتټ٩ٵٽْالر أ ش٩الٌغ ڀال٧ تټٱٽّالٱثز تټهّنْالر تټاليت تټصثظالس        
  ث ًتِصنثڀس غتث زتثىري حلًٍ. 

ًټْنث ًؼينث ١ًٔ تټٱًَا ًؼهڄث ٰٽّٱثز نّنْر حلًٍ ّّالصفْٻ حڂ ًّشٝالْيث   ٰإوت 
 تټ٩ًج ٕڄٱّيٿا حً حڂ متٌْت ًٰٳ حِٽٌ ث تټًًٕن. 

ٸالالالثڂ تټٱثيِالالالٌْڂا ًڀالالالڃ لٝالالال٧ غتالالالٿا ٘الالال٨ًَ ٨الالالهذ ڄ٨ٍالالالثز ڀٝالالال١ًخر.  ٰينالالالثٶ      
تجملٌِالالالْر تټالالاليت ت٨صنٵصالالاليث تټّالالالٽ١ثز تطتثٸځالالالرا ًٔالالالث٨س ٰٽّالالالٱصيث   »تټٍيتنٔالالالصْر«

 ڃ ڀڃ ت٨ٕثؼٿ. تعتځٌّلر خني ٸعريّ

ټٵاله   اًىىه تټٱٽّٱر تټهّنْر ٙ ش٩صځه ٨ٽَ إهتثڂ ـٳا خٻ ټُْ ْٰيث يظالثي ڀالڃ إهتالثڂ   
خٽالال٫ تٙـتالالًتٮ يف ش٩ثټْځيالالث حڂ حٰصالالَ ٠ث٬ْصالاليث خالال ڀً ٨ؽْالالحا وټالالٷ حڄالالو ؼ٩الالٻ ًٌتغ      

ً حتټًؼٻ خ ڀو حٰٝٻ ڀڃ ًٌتؼو خ٭ريىث ڀڃ تټنّالثءا ًؼ٩الٻ حًٙنه ڀناليث     ًحٌٸالَ!!   ٍظال
  .ڀڃ ىىه تطتٝثيذ؟ حٙ شًٍ ؼيثټر تټ٩ًج حٰٝٻ

ًتظتٚ٘را ٰثټ٩ًج يف ٘فًتبيٿ أ هتٖ نّناليٿ تظتالًتيف ٔال٩ثج ٴٽالٌ ٿ خالثٕىٌتء      
تټيت ش١ًن تطتٳا ټٵه ٸثڄس ڄٱٌِيٿ حٔدو خعځًذ أ شنٝػا حڀث تطتٝثيتز تٕلالًٍ  
ٰٹثڄس حٔدو خعځثي ًٜج ْٰيث تټ٩ٱڃ ًتټدٽَا ًحڀّالس ٙ ڀٹالثڂ غتالث إٙ خ١الڃ تټعالًٍا      

ٻ ڄٱٌَ ى ٙء ٔؽًذ تطتًّر ًٔؽًذ تطتالٌتي ًٔالؽًذ حلالى    ًخىټٷ ٰثٕرتڃ حڂ شصٵد
 تټًحُ ًإ١٨ثبو ٨ٽَ ڄ١ثٲ ًت٧ِ. 

تټّځثز تټٱثٜٽر تعتعٽَ ٘يًذتٿ ًنػتصيٿ ًِٹدصيٿ ًح٬ًٰصيٿ يف ٴثټح ًتـه ىىه 
 . "تضتثـ٣"ٸځث ّٵٌٺ 
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 انشٌزٍ يف اجلاىهْح
ِالالالنٽٵِ ڄ٥الالالًذ ٠الالالثبً ٨ٽالالالَ تجملصځالالال٧ تټ٩ًخالالالِ يف تضتثىٽْالالالر ٸإيىالالالثٖ ٨الالالثپ     

ا »تټنٙالالْفر«و حڂ ىالالىت تجملصځالال٧ ٸالالثڂ ڀالالٌتيتً خثطتًٸالالر ًإ١٨الالثء تټالالًحُ   ڄّالالصمٽٗ ڀنالال
ا ًٙ ّٵالٯ تٕڀالً ٨ناله تټٱالًن خالثٓلًا خالٻ هتصاله إ  نتلالٻ         »تټٌٕيٍ«ًحلريتً إ١٨ثءه 

 خنْر ڄ٥ثپ تطتٹٿ ًٰٽّٱصو. 

ىٹىت ِنځه خًٙڄث إ  ڀهڄْثز تټْځڃ ًإ  تطتٝثيذ ٨نه تټندٟ ًشالهڀً ڀصّالثبٽني   
ه دتص٩الس خثطتًّالر ًڄ٩ځالس خ٩١الٿ تټٕالٌيٍ. ًتطتًّالر        ٨ځث إوت ٸثڄس ىالىه تټٕال٩ٌج ٴال   

ىالالِ تٕپ تعتًٜال٩ر ټٱٽّالٱر تطتْالثذ تټالاليت نلالٻ ڀالڃ لٚغتالث تټ٩الالًج        »ٸځالث ىالٌ ڀ٩ٽالٌپ   «
تِٗٚپا ىالىت تټٱث٨الٻ تټالىُ تـصٝالنيٿ ًحڄٕال ىٿ لٽٵالًث يلالًا ًحنلٽاليٿ تټصالثيّك ڀالڃ           

 حخٌتج ٔصَ ٙ ڀڃ خثج ًتـه. 

لالى تټالًتُ ًإ١٨الثءه ًتطتالٌتي     ًحخ٩ه ڀڃ وټٷ ٰٵاله ٨يالهز ڀالهڄْثز تټالْځڃ تټٵههتالر ح     
ًتټصٕثًيا ٬ًري وټٷ ڀڃ ڀ ِّثز تټصٵثيج ًتټهڀػ تٙؼصځث٨ِا ٩ٰٽَ ِالدْٻ تعتعالثٺ   
ٸثڂ تټّثبه يف نًټر ڀ٩ني يف تټْځڃ حڂ متٹٿ ڀ٧ تعتٽٷ ٔمٗ يلً ڀالڃ حٴًخثبالوا إو   
ٸثڂ تعتٽٷ ّّصٕري يؼثٺ تټهّڃ ًِثنتز تټٵدثبٻ ًيكِثء تعتهڂ ًّٙهي تٕـٹثپ ٨ٽَ 

صصؿ خثِٿ يغتر ڀ٩نيا ًخثِٿ تعتٽٷا ظالٿ ٩ّٽالڃ تٕڀالً ٸصثخالر ټ١ْٽال٧ ٨ٽْالو       ٔٹٻ حًتڀً شٱ
ـٹٌڀصيث ًيغتصيث ًىْةثذتث تټهّنْر ًػتصځ٩يث تټىُ ّٵثٺ ټالو   تټنثَا ًٸثڂ ټٹٻ ڀهڄْر

ًىٌ نتي تټنهًذ يف ٴالًّٓ.   »تعتًٍن«ا ًػتٽّيث تِٙصٕثيُ ًّّځَ »تټ٩ٕح«٨ؽٿ 
»ضتدٻت«ٻ دحڀث يف نخهتڂ ٰٵه ٸثڂ ػتٽُ تټ٩ٕح ّّځَ ىْؽ

1.  

                                                 
ا 119ا 2ٖن. ؼٌتن ٨ٽ0ِ تعتٱٙٻ يف شثيّك تټ٩ًج ٴدٻ تِٗٚپا خريًزا نتي تټ٩ٽالٿ ټٽځّٚالنيا غ   1
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ًأ شٹالالڃ تټٕالالٌيٍ ػتالالًن ٤الالثىًذ ٔمٙالالْر شٵالالٌپ خالالني ٰالالًن ًيلالالًا ڀ ِّالالر      
ش٭ٽ٭ٽس ختٌپ تطتْثذ ًٰٽّٱر تطتٹٿا ٰٵه ٸثڄس تټٌٕيٍا خ ـٽَ ڀ٩ثڄْيث دتثيَ يف 

ٰصصمى تټٵًتيتز. ًيف ىىه تټهتي ّصٿ تؼصځالث٦ ٸدالثي يؼالثٙز    ا 1تټنهًذ نتي ڀٖ ٴًّٓ
ٴصٽو. ًحخ٩ه ڀڃ وټٷا ٰٵاله ؼالثء يف   ٴًّٓ يف حڀً إلًتغ تټنيب ڀڃ ڀٹر حً ـدّو حً 

ڀالثنذ  «حڄثنّالٷا حٔالثًيٶا ًحؼثټّالٷ    $ڀالث ّٽال0ِ    »شٱّالريتً ټٹٽځالر ڄالهًذ   «ټّثڂ تټ٩الًج  
ًؼثء ْٰو0 ڄهًز تټٵٌپ إوت زت٩صاليٿ يف تټنالثنُا ًخالو صتْالس نتي تټنالهًذ مبٹالر        »ڄهٍ

 . #تټيت خنثىث ٴِٙا صتْس وټٷ ٙؼصځث٨يٿ  ث

ْٰوا حُ نتي تضتځث٨الرا ًٸالثڄٌت إوت ىالٍ  الٿ      ًْٰو حّٝث0ً تټنهًذا تضتځث٨ر ًنتي تټنهًذ
ًٸثڄس ٴًّٓ جتصځال٧ ْٰيالث ټٽځالىتٸًذ ًتعتٕالثًيذ      اڀً ڄهًت إټْيث ٰثؼصځ٩ٌت ټٽصٕثًيتٕ

يف تٕڀالٌي تټ٩ثڀالر ًتظتث٘الالرا ًّالىٸً تٕټٌِالالِ يف خٽالٌ٪ تٕيجا ٨الڃ ىالالىه تټالهتي خ كتالالث       
نتي ٴٙالِ   ټٽمري ًتټٕالًا ًحكتالث  ٕكتٿ ٸثڄٌت ّنصهًڂ  ث حُ لتصځ٩ٌڂ  »تټنهًذ«صتْس 

خالالڃ ٸالالٚجا ًىالالٌ تټالالىُ خنثىالالثا ًؼ٩الالٻ خث الالث إ  ڀّالالؽه تټٹ٩دالالرا ًْٰيالالث ٸثڄالالس ٴالالًّٓ  
شٵِٝ حڀٌيىث شْځنثً خ ڀً ٴِٙا ٰځث شنٹؿ تڀًحذ ًٙ شهيغ ؼثيّالرا ًٙ ّصالًٍغ يؼالٻ    
ڀڃ ٴًّٓ ًٙ ّصٕثًيًڂ يف حڀً ڄٍٺ  ٿا ًٙ ٩ّٵهًڂ ټالٌتء طتالًج ٴالٌپ ڀالڃ ٬ريىالٿ      

 إٙ ْٰيث. 

ٺ نتي خنْالالس مبٹالالرا ظالالٿ شصالالثخ٧ تټنالالثَا ٰدنالالٌت ڀالالڃ تټالالهًي ڀالالث    ًىالالِ حً$$0 "تټٹٽالاليب"ٴالالثٺ 
 . 2 ##تِص٠ٌنٌه

                                                 
تعت0ٖ تټًكِثء صتٌت خىټٷ ٕكتٿ ڀٖ متصثغ إټْوا ًتعتٖ ڀيځٌي ڀٵٌٙي0 تضتځث٨ر ًٴْالٻ حٔالًتٮ    1

حًُټ ةِٷَ تعت ٽ ال ُ  يتټّٚپ0 تټٵٌپ ًًؼٌىيٿ ًيكِثكىٿ ًڀٵهڀٌىٿ تټىّڃ ًّؼ٧ إ  ٴٌغتٿ.. ٰٵثٺ ٨ٽْو ت
َزْ ٩ِْٰٽ الٷِ ڀاَلڃَّ ٰ ٩َالثټ يُٿْ    »ح ُُّ ـًََْٝزَ«ڀِڃْ ٴًَُّْٓ ټ ٌْ تُـْصًُِْٝزُ  ټّالثڂ   0تخالڃ ڀن٥الٌي   اىتٰ ٩َثټ يُٿْ ټ ثِـْص ٵً 

ا ًتڄ٥الالً لٽْالالٻ ٨دالاله تټٹالالًّٿ0 ٴالالًّٓ ڀالالڃ تټٵدْٽالالر إ  تټهًټالالر تعتًٸٍّالالرا ِالالْنث  159ا 1ٖتټ٩الالًجا غ
 . 123ا 1997ٖا 2صٕثي تټ٩ًخِا ٞټٽنًٕا تټٵثىًذا خريًزا تٙڄ

ا 119ا 2ٖن. ؼٌتن ٨ٽ0ِ تعتٱٙٻ يف شثيّك تټ٩ًج ٴدٻ تِٗٚپا خريًزا نتي تټ٩ٽالٿ ټٽځّٚالنيا غ   2
ٖ311 . 
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تعتٹثڂ تعتځٍْ ټدثٴِ حڄهّصيٿا  "تټّٵْٱر"ٰٵه ٸثڄس  »تعتهّنر«حڀث يف ّعًج 
ىِ تعتٵً ـْط لتصځ٧ ٸدثي تټٵدثبٻ ًّصٕثًيًڂ ْٰځث خْنيٿ يف تٕڀٌي تغتثڀر حّٝثًا 

 ٙء حّٝثً ڄٍټس تّٓر تټيت دتصهؾ ًْٰيث مت تڄصمثج حًٺ لٽْٱر خ٩ه تټًٌِٺا ًيف ى
ًَتټِىِّڃَ تِْص ؽَثخٌُت 0 1ًش ٌ حصتَ ؾتثيِر ِْثِْر ٸثڄٌت هتثيٌِكتث ًىِ تټٌٕيٍ

ىت ًَتټِىِّڃَ 38ټًَِخِّيْٿْ ًَح ٴ ثڀٌُت تټَّٙٽ ثذَ ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْ ًَڀِځَّث يٌَ ٴْنَثىُٿْ ُّنٱِٵٌُڂَيت
ىت ًَؼٍََتء َِِّْة رٍ َِِّْة رف ڀِّعْٽُيَث ٰ ځَڃْ ٨َٱ ث ًَح ْ٘ٽ ؿَ 39ىُٿْ َّنص ًًُِٙڂيَت إْو ت ح َ٘ثخَيُٿُ تټْدَ٭ُِْ

 .24 – 83انشٌزٍ/ ٰ   ؼًُْهُ ٨َٽَ  تټٽِوِ إْڄِوُ ټ ث ُّفِحُّ تټ٥ِثټِځنِيَ
ًّ ٸالاله تٕټٌِالالِ حڂ ؾتثيِالالر تټٕالالٌيٍ ٨نالاله حىالالٻ تعتهّنالالر ٸثڄالالس ٴدالالٻ تِٗالالٚپ ٨نالاله      

يف ؼثىٽْصالاليٿ ًإِالالٚڀيٿ ٸالالثڂ حڀالالًىٿ ٔالالٌيٍ خْنالاليٿ.     شٱّالالريه ټّٔالالرا خالال ڂ تٕڄٙالالثي 
ًؼِء خثضتځٽر تصتْر ڀ٧ حڂ تعت١٩ٌٮ ٨ٽْو زتٽالر ٩ٰٽْالر ټٽهٙټالر ٨ٽالَ حڂ تټصٕالثًي      $

 . 2#ٸثڂ ـثغتٿ تعتّصځً ٴدٻ تِٗٚپ ًخ٩هه

فتًغ ڀڃ ىالىت تټ٩الًٚ إ  حڂ يًؾ تعتٕالثًيذ ح٘الْٽر ٨ناله تټ٩الًجا ًأ ٩ّالًٮ ٨ناليٿ         
 ؼٻ ًٰن ڀنيٿ. إ٠ٚٴثً حكتٿ ٩ًٌٜت حڀًىٿ خْه ي

 

                                                 
ٞ   تټ 1 ا ٥5الالثًٰ تټٵالالثصت0ِ ڄ٥الالثپ تطتٹالالٿ يف تټٕالال٩ًّر ًتټصالالثيّك تِٗالالٚڀِا خالالريًزا نتي تټنٱالالثبُا 

 . 21ا 1985ٖ
 . 46ا 25ٖتټٵًيڂ تټ٥٩ْٿا غ شٱّري 0 يًؾ تعت٩ثڄِ يفاألنٌظِؼتځٌن  2
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ًاؾشورىًيفًاإلدالمً

 

ڀالڃ تٗٔالالثيذ إ  ڄٵ١الر ىثڀالر ىالالِ حڂ تټٕالٌيٍ ټالالهٍ تټٕال٩ٌج ڄٕالال ز يف      ال بـذ  
ٴٽالالح تطتْالالثذ ًيف ؼتالالٛ ٤الالًًٮ تطتْالالثذ ڄصْؽالالر ؼيالالثن ٠ٌّالالٻ ً٘الالًت٦ ڀًّالالً خالالني          

 تًتٹٌڀني ًتطتثٸځني. 

ـ       ْالط  ًتټٌٕيٍ يف تِٗٚپ ڄٕ ز ڄٕ ذ ڀٱثؼةالرا لٰٚالثً ټنٕال ذتث ٨ناله تٕڀالٿ تٕلالًٍا 
ىْ ز غتث يظثي تټٹصّثج ًتعتٙٽفني ًتطتٹځثء ًتټٱِٚٱرا ًڀ ټٱثذتٿ ًحلىز يف تٙڄصٕالثي  

حڀث يف تِٗٚپ ٰثٕڀً  اثنيتً خثټٽني ًتطتٹځريًّهتً يًّهتًا ٬ثټدثً خثټ٩نٯ ًتټٵصٻ ًتټهپا ًڄ
ٺ      نتصٽٯ ٸٻ  تٙلصٚٮ ٨ڃ تطتثٺ تټيت ٸثڄس ٴثبځر ٨ناله تٕڀالٿ تٕلالًٍا إو ن٨الث تټًِاٌل
پا ًخٽالال٫ يِالالثٙز يخالالوا ًؼالالثء ّالاله٨ٌ تټنالالثَ إ  تټالالهّڃ          ت٥٨ٕالالٿ  إ  يِالالثټر تِٗالاٚل
تټىُ حًـَ إټْو ڀڃ تا تټ٩ٽِ تټٵهًّا ًٸثڂ ڀڃ خني ىىه تعتدثنئ تټيت ن٨ث إټْيث  تضتهّه

ڀدهح تټٌٕيٍا ڀ٧ تټصنٌّو خ ڂ تټٌٕيٍ أ شٹڃ ڀ١ٽدثً ٔال٩دْثً إو أ ّٹالڃ حـاله ڀالڃ تټنالثَ      
 يڄىتٶ ١ّٽح  ثا ًّصفهض ٨نيث. 

ټُْ ڄصْؽر حڀً ٠ثيئ حً ٨ثيٚا ًإقتث ىالٌ حڀالً    يف تِٗٚپْثڂ وټٷ حڂ تټصن٥ْٿ ًخ
حخهُا ًټىت ٸثڂ ظثخصثً يف حٌ٘ټو ڀصفًٸثً يف ٨ًًٰوا ًىىت ىٌ ٨ني ٴٙر تټٌٕيٍ يف 

 تِٗٚپا ٰثٌٕ٘ٺ ؼثءز ڀ٧ تټهّڃ ٙ ڀ٧ تټ٥ًًٮ. 

 فثز تٓشْر0 ىىت ًإڂ شنثًټنث عتّ ټر تټٌٕيٍ يف تِٗٚپا إقتث ّٵصِٝ شنثًٺ تعتًٔ

 إٔٹثټْر تټصّځْر. -1

 ڀٱيٌپ تټٌٕيٍ يف تټٵًيڂ. -2
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 تټصؽًخر تټندٌّر يف تټٌٕيٍ ًش ْ٘ٽيث. -3

 خنْر تټن٥ًّر ًڀٝځٌكتث. -4

ٸالالثڂ تټ٩الالًج يف تضتثىٽْالالر ّّالالځٌڂ حخنالالثءىٿ شّالالځْثز ڀّالالصځهذ ڀالالڃ ڀ٥الالثىً       
تټ١د٩ْر ًڀ١٩ْثذتث ـصَ ڀث ٸثڂ ْٰيث ِالْةًث ڀعالٻ0 ؼفالٓا وبالحا ًٸٽالحا ٬ًالري وټالٷ        

ٸالٻ   ٵْصرا ٨ًنهىث خ٬ٍس حڄٌتي تِٗٚپ ـالًٖ تټًِالٌٺ تټٹالًّٿ    تټصّځْثز تعت ڀڃ
ًلث٘الالالر «تطتالالالًٖ ٨ٽالالالَ ػتثڄدالالالر ىالالالىه تټصّالالالځْثزا ًټالالالُْ وټالالالٷ ٬ًّدالالالثً ٸثټٹٽځالالالر  

 حتځٻ ٔفنر ڄٱّْر ًختٽٳ ًيتءىث ٤ًٚٙ ٸثطترا ٴثٺ تټٕث0ً٨   »تټ٩ًخْر

ــاب    ــأِ يف ا مْمـــــــــــــــت حـــــــــــــ  فٍيـــــــــــــــف املعـــــــــــــ
 

 ّ   ٌٌٍيـــــــــــف املعـــــــــــأِ ًاملعـــــــــــأِ  ـــــــــــا حغـــــــــــ
 

ىالالىت ًِْصٝالالؿ ټنالالث يف حملثظنالالث تعتٵدٽالالر حڂ تټٕالالٌيٍ يف تِٗالالٚپ حًِالال٧ ڄ١ثٴالالثً ًح٨الالٿ    
ؾتث ىِ ٨ٽْالو تٓڂ يف تطتٝالثيذ تټ٭ًخْالرا ٰيالِ ـًٸالر ـْالثذ ًٰٽّالٱر ػتصځال٧         ػتثًٙ 

 خٹثڀٽيثا يف ـني حڂ تټههتٵًت٠ْر ٰٽّٱر ټٽفٹٿ ٰٵٟ. 

ټٽٱ٥ْالر ٰځفٹٌڀالر   ټٱ٥ْر ًڀٱثىْځْرا حڀث ت »ًخثټنّدر ظتْثي تټصّځْر«ًتټٵٙر إوتً 
تعت٩  ٨ڃ تټىتز ٙ ِْځث حڄو ؼيثٌ ٴًيڄِ حن٨َ إ   خ ًټٌّر تضتيثٌ تټصثخ٧ ڀڃ تټرتتض

ٌن ٨ٽالَ وټالٷ    ا٠ٱْالر ًتٕلٚٴْالر تټاليت هتصٽٹيالث    ثتټص ظري تټنٱّالِ ڄ٥الًتً ټٽٕالفنثز تټ٩   
ٰٽٱ٥الر تټههتٵًت٠ْالالر ٙ شالالٌـِ ټٽٵالالثيئ تټ٩ًخالالِ خٕالِء ٸٌكتالالث ڀًٸدالالثً ټٱ٥ْالالثً خالالٻ ٸٽځالالثً   

٭ځالالٌٚ تټٙالالثيپ ټٽالالنٱُ تعتصځّالالٹر خٽ٭صالاليث ًٸْثكتالالث تټرتتظالالِا ًڀالال٧ وټالالٷ   ٴثبځالالثً ٨ٽالالَ تټ
ىالالِ تټالاليت شص٩الالًٚ وتذتالالثا ًڀالالڃ تټٝالالًًيُ     »ټالالُْ إٙ«ٰثطتثؼالالر تټ٩ځٽْالالر تټ٥ًْٰالالر  

تټصمٽٗ ڀڃ ىىت تټٽٱ٣ ٙ ِْځث يف تټٌِٟ تٕٸثنهتِ ًتټعٵثيف ڀٕريّڃ خ ڂ ىنالثٶ  
شٽٵالِ ِالٚـيث   ـًخًث ڀٱثىْځْر ًټٱ٥ْر شٕالڃ ٨ٽالَ حڀصنالثا ٰيالٻ ٨ٽالَ ىالىه تٕڀالر حڂ        

تعتٱثىْځْالالالر لثبٱالالالر ڀّصّالالالٽځرا شٵالالالٯ ـالالالثبًذ حڀالالالثپ تټ٩الالالهً تعتالالالهؼػ خثعتٙالالال١ٽفثز     
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ًتعتٱثىْٿ ًتټىُ ٦ٌٌّ ؼثبٍذ ڄٌخٻ ٸٻ ِنر ټٽص٩دري ٨ڃ وتشو ًٸْثڄوا خْنځث ٙ ّصثؾ ټنث 
  .1خىتشنثػتًن تټصٱٹري 

 

                                                 
ن. خًىثڂ ٌيّٳ0 إڀٹثڄثز ًڀٹثڄر تطتًّالر ًتټههتٵًت٠ْالر يف تعتٕال٦ًً تټنيٝالٌُ تټ٩ًخالِ تټالًتىڃا        1

 ٞ ا ًتڄ٥الالً تټٕالالْك ْٰٙالالٻ ڀٌټالاله0ُ ـالالٌٺ تټٕالالٌيٍ    361ا 2118ٖا 1نڀٕالالٳا نتي ٨الالٚء تټالالهّڃا 
ا 1997ٸثڄٌڂ حًٺ  ا81ا تټ٩هن 11ًتټههتٵًت٠ْر ًتټ٩نٯ تټّْثِِا ػتٽر تعت٭ثًّذا خريًزا تټّنر 

ٖ31 . 
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ًاؾمأدوسًاؾقرآـيًؾلشورى

 

ــزا ثً إٙ يف تټٕالالال٩ًّر تټصٙالالالٌي تټنّالالاليب ًتعتن٥الالالٌڀِ ٙ هتٹالالالڃ إنيتٸالالالو ؼٽْالالال      ىـ
تِٗٚڀْر تټيت ىِ ٸثضتّه إوت تٔصٹَ ڀنو ٨ٌٝ شهت٨س ټو خٵْر ت٨ٕٝثء خثټّيً 

  .1ًتطتځَ

ْٝ ٻ  إْڂَّيتيف تطتهّط تټىُ يًته ڀّٽٿ  0ٴثٺ   تټْياَلهُْْ  ًَلَْْالًَ  تټٽ ّالوِ  ٸِص الثجُ  تټْفَهِّطِ حٰ 
 . ىتٜ ٚټ رف ٨َرٍخْهْ ًَٸُٻ ّ ڀُفْهَظ ثشُيَث تُٕڀٌُيْ ًًَََّٔ ڀُفَځَّهٍ ىَهُُْ

ًىىت تطتالهّط ش١دْالٳ    اىتڀَڃْ ح ـْهَضَ ِِْٰ ح ڀًْْڄ ث ىَى ت ڀَث ټ َُْْ ڀِنْوُ ٰ يٌَُ يَنٌّيت 0ًٴثٺ 
ًَڀَڃْ ح ٜ ٻُّ ڀِځَّڃْ تشِد٧ََ ىٌََتهُ خْ٭ ًْْْ ىُهاٍ ڀِّڃَ تټٽِوِ إْڂَّ تټٽِالوَ ټ الث َّياْلهُِ تټْٵ الٌْپَ     ټٵٌټو ش٩ث 0 

 . 54انمظض/ تټ٥ِثټِځنِيَ

إڂ تټصٍتپ تټ١ْالثي خثطتالهًن تعتًِالٌڀر ِالٽٱًث عتالهتيغ تٗٴال٦ٚ ًتغتدالٌٞ طت٥الر إٴ٨ٚالو          
ًطت٥ر ىد٠ٌوا ّٕٹٻ ًًٜيذ ٴٌٍٙا ًخثټصثي ٰثظتًًغ ٨ڃ ىىت تعتهيغ ًټٌ يفٍء 

  .2ٸثيظر ؼتٵٵرڀڃ حؼٍتء تټعثڄْر ٙ ٩ّع حٴٻ ڀڃ 

                                                 
  ىىت تطتهّط تټًّٕٯ ٴْٻ خثعت ڀننيا خْه حڄو ّنّفح ػتثٌتً ًڀڃ خثج حً  ٨ٽَ ڄ٥ثپ تټ٩ًّٕر. 1
شٌٌّال٧ نتي تطتٵْٵالرا    159ا 2111ٖ اؼتځه ـّني تټٱٚـ0ِ ِٚپ حل١ً ڀڃ تطتًجا خ٭الهتن  2

 تټٚوٴْر. 
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ِ  "ټٵه ش٩ؽح تِٕصثو  يف ٸْالٯ حڂ ٨ٽځالثء تعتّالٽځني أ ّٱ١نالٌت      "٨الٚٺ تټٱثِال
ـَصاِلَ ش ال ْشَِْيُُٿ        يّر تټدْنر  ًَتټْځُٕاْلًْٸنَِي ڀاُلنٱ ٹنََي  ًًُت ڀاِلْڃ ح ىاْلْٻ تټِْٹص الثْج  ټ ْٿ َّٹُْڃ تټِىَِّڃ ٸ ٱ 

حڄو ٙ ِدْٻ ټٚڄٱٹثٶ ًتټصفًي إٙ مبنيػ تټ٩دٌنّر اا ٰځنيػ  إ  ا9انثْنح/ تټْدَِّْنَرُ
  .1تټصٹثټْٯا ٰثټصٹٽْٯ حِثَ تطتًّر ٨ًٚڀصيث

يڄث ڄٵٌٺ إڂ تټٌٕيٍ ٙ هتٹڃ حڂ شٱيٿ ًشٱًّ إٙ مبنيػ تټصٹٽْالٯ تټٵًيڄالِ   ًـتڃ خهً
ٙ مبن١الالٳ تِالالصصدث٨يث خثټههتٵًت٠ْالالر ًإطتثٴيالالث  الالثا ًىنثټالالٷ ٨الالهذ ڀٵالالٌٙز ًٴالالْٿ       

إوتً ٩ٰنالهڀث حملالط يف    »تعتّثًتذ ڀالعٚا «يف تټههتٵًت٠ْر ڀٌؼٌنذ يف تټٵًيڂ  ًڀدثنئ 
      ً ڂ حڂ حش٩الالح ڄٱّالالِ ًحٴالالٌٺ إڂ    تټههتٵًت٠ْالالر حملعيالالث ڀالالڃ لالالٚٺ تټنّالالٳ تټٵًيڄالالِ ن

 تټٌٕيٍ ڄ٥ثپ نهتٌٴًت٠ِ. 

حڂ تټالالىُ ش٩ځالالٳ يف تعتٌٜالال٦ٌ ىالالٌ تعتٱٹالالً شالالٌّنيبا ٩ٰنالالهه حڂ ٸالالٻ ڄ٥الالثپ ٰٹالالًُ ىالالٌ  خْالاله 
ڀن٥ٌڀر ڀصٹثڀٽر ڀنّؽځر ٴثبځالر خالىتذتثا ًتظت١الً ٸالٻ تظت١الً حڂ جتالٍئ تعتن٥ٌڀالر        

 ًشٵٌپ خصٱٹْٷ ٨نثً٘ىث. 

ِالُْ تټٵًيڄالِ ټٽٕالٌيٍا إڄالو     ټن٩ه إ  ڀ٨ٌٌٜنث تِٕثِالِ ڀصّالثبٽني ٨الڃ ىالىت تټص     
ٕڀً ڀن١ٵِ حڂ ڄنٕه ىىت تټص ُِْ يف تټٵًيڂا ٰيٌ حِالثَ ٸالٻ ش ِالُْ ًڄالٌتذ ٸالٻ      

 ش ُِْ. 

ًَڀَث تلْص ٽ ٱْصُٿْ ِْٰوِ ڀِڃ َِْٔءٍ ٰ فُٹْځُوُ إْټ الَ تټٽِالوِ   ًتټٵًيڂ تټٹًّٿ ّٕري إ  وټٷ ْٰٵٌٺ0 
 . 01/انشٌزٍ ڄِْحُو ټِٹُٿُ تټٽِوُ يَخِِّ ٨َٽ ْْوِ ش ٌَٸِٽْسُ ًَإْټ ْْوِ حُ

  تشِد٩ٌُْتْ ڀَث حُڄٍْٺ  إْټ ْْٹُٿ ڀِّڃ يَّخِّٹُٿْ ًَٙ  ش صِد٩ٌُْتْ ڀِڃ نًُڄِوِ ح ًْټَِْثء ٴ ٽِْٚا ڀَّث ش ى ٸًًُِڂًَٴٌټو0 
 . 3/األػساف

                                                 
ا 1979خالثٞا ڀ١د٩الر تټًِالثټرا    ا تټ٨2ًٚٺ تټٱث0ِِ ڀٵث٘ه تټ٩ًّٕر تِٗٚڀْر ًڀٹثيڀيثا ٞ 1

ٖ247 . 
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ٸِص ثجُ تټٽِوِ ِْٰوِ ڄ دَال ُ ڀَالث   يتخني ٰثبهذ ىىه تټ٤ٌْٱر ْٰٵٌٺ  0ًتټًٌِٺ تټٹًّٿ 
 . 1 ىتدًَُ ڀَث خ٩َْهَٸُٿْا ًَـُٹْٿُ ڀَث خَْْنَٹُٿْٴ دْٽ ٹُٿْ ًَلَ

ىٹالالىت شالال ٌ تطتثؼالالر ٙټصځالالثَ ٤الالثىًذ تټٕالالٌيٍ يف تټٵالالًيڂ تټٹالالًّٿا ٰٵالاله ڄ٥ځيالالث يف    
ْ٘٭ر ڀدهح ٨ثپ ٌّّن تطتْثذ خ ِالًىثا ًخثټصالثي ٰٵاله ٤يالًز يف تِٗالٚپ ٸٱٽّالٱر       

 . 2ـْثذ إ  ؼثڄح ٸٌكتث ٰٽّٱر ـٹٿ

ًىالالِ ِالالٌيذ  «ٵالالًيڂ تټٹالالًّٿ لٙالالٗ ِالالٌيذ    ًشص ٸالاله ىالالىه تٕإْالالر إوت ٨ٽځنالالث حڂ تټ   
 صتثىث  ىت تِٙٿ.  »تټٌٕيٍ

 ًيف تطتٵْٵر ټٵه ًينز ڀثنذ تټٌٕيٍ يف تټٵًيڂ تټٹًّٿا يف تعتٌت٧ْٜ تٓشْر0 
ٙالٻ يف  ٹًّٿ تټصٕثًي ًِْٽر ڀڃ ًِالثبٻ تټٱ حًغتث تطتهّط ٨ڃ تًِٕذا إو ؼ٩ٻ تټٵًيڂ تټ

ش٩الث 0  ًڀّال ًټْثذتث. ٴالثٺ    ڀٕٹٚز تًِٕذا ًوټٷ ٨نهڀث شٹٽٿ ٨ڃ تټًٜث٨ر ًڄ٥ثڀيالث 
ِْڃْ ټِځَڃْ ح يَتنَ ح ڂْ ُّصِٿَّ تټًَّٜ ث٨َر  ٨ًََٽَ  تټْځٌَْټٌُن ْڃْ ٸ ثڀِٽْ  ْټ ثنَىُڃَّ ـٌَْټْ   ټ الوُ  ًَتټٌَْتټِهَتزُ ٩ًُِّْْٜڃَ حً 

نٌ    يٌْْٴُيُڃَّ ًَٸٌَِّْشُيُڃَّ خْثټْځ٩ًًَُْٮِ ټ ث شُٹ ٽِٯُ ڄ ٱٌُْ إْټِث ٩ًَُِْيَث ټ ث شُٝ ثيَّ ًَتټِال  هَذٌ خٌَْټ الهِىَث ًَټ الث ڀٌَْټُاٌل
ٰ ٽ الث ؼُناَلثؾَ          اَلثًُين  ٚن ڀِنْيُځاَلث ًَشٕ  ٰ الإْڂْ ح يَتنَت ِٰٙاَلثټًث ٨اَلڃْ ش الًَت ټ وُ خٌَْټ هِهِ ٨ًََٽَ  تټٌَْتيْضِ ڀِعْٻُ و ټِٷَ 

ْټ الالالثنَٸُٿْ ٰ ٽ الالالث ؼُناَلالالثؾَ ٨َٽ الالالْْٹُٿْ إْو ت ِاَلالالٽِ      ْٜاِلالال٩ٌُت حً  ْصً  ْيْځاَلالالث ًَإْڂْ ح يَنْشاُلالالٿْ ح ڂْ شّ  اْلالالصُٿْ  ٨َٽْ  ځْصُٿْ ڀاَلالالث ي شْ 
 . 188ظٌزج انثمسج/ خْثټْځ٩ًًَُْٮِ

حڀث تعتٌت٠نثڂ تٓلًتڂ ٰٵه تٴرتڄس تټٕالٌيٍ ْٰيځالث خالثٕڀً تټالىُ ىالٌ تټّْثِالرا ٸځالث        
 تٴرتڄس خثٕڀٌي تټدًّٕر ًؼٌتڄديث تټهّنْر خثټىتز. 

حڂ تټٵالالًيڂ تټٹالالًّٿ حتالالهض ٨الالڃ تټٕالالٌيٍ يف ڀ٩الالًٚ ش٩الالهتنه       ًشٌٜالالْؿ وټالالٷ  
ًَتټِىِّڃَ تِْص ؽَثخٌُت ټًَِخِّيْٿْ ًَح ٴ ثڀٌُت تټَّٙٽ ثذَ ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ ٴثٺ0  حً٘ثٮ تعت ڀنني ـني

 . 83انشٌزٍ/ خَْْنَيُٿْ ًَڀِځَّث يٌَ ٴْنَثىُٿْ ُّنْٱِٵٌُڂَ

                                                 
 . 149ا ٠د٩ر خٌٙٲا 1ٖؼٍء ڀڃ ـهّط يًته تټرتڀىُا غ 1
ن. ؼتځالاله ٨ځالالثيذ0 تظتٰٚالالر ًڄٕالال ذ تٕـالالٍتج تِٗالالٚڀْرا خالالريًزا تعت ِّالالر تټ٩ًخْالالر ټٽهيتِالالثز      2

 . 51ا 1977ٖا 1ًتټنًٕا ٞ
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ٸثڂ وټٷ ٴدٻ ٴْثپ تټهًټر يف تعتهّنرا ًٴدٻ ڄًٍٺ تّٓر تټعثڄْر تټيت شنٗ ٨ٽَ 
ُّالٌت    ٰ دْځَث يَـْځَرٍ ڀِڃَ تټٌٕيٍ حّٝث0ً  تټٽِوِ ټِنْسَ ټ يُٿْ ًَټ ٌْ ٸُنْسَ ٰ ٥ًّث ٬ ٽِال٣ْ  تټْٵ ٽْالحْ ټ ثڄْٱٝ 

ڀِڃْ ـٌَْټِٷَ ٰ ث٨ْٯُ ٨َنْيُٿْ ًَتِْص ٭ْٱًِْ ټ يُٿْ ًََٔثًْيْىُٿْ ِِٰ تټْ  ڀًْْ ٰ الإْو ت ٨ٍََڀاْلسَ ٰ ص ٌَٸِالٻْ ٨َٽ الَ     
  .051آل ػًساٌ/ تټٽِوِ إْڂَّ تټٽِوَ ُّفِحُّ تټْځُص ٌَٸَٽنِيَ

  ڀٌٕيذ ح٘فثخوا ٰصفٵٳ ټالو تټٝالًيا ًټٹالڃ    ٸثڂ ٴه تِصځ٧ إ  ًٌِٺ تټٹًّٿٰثټ
حلالٯ تټٝالًيّڃ ٕڄالو ټالٌ أ ّّالصؽح      ىالٌ   »ي٬ٿ ٰهتـصو«تټٵًيڂ خني حڂ ىىت تټًٝي 

ټصٱًٴٌت ًتڄٱٌٝت ڀڃ ـٌټوا ٰثټٌٕيٍ ىِ إوتً ِدْٻ تٕټٱر ًتټٌـهذا ًىىت ىٌ إټْيٿ 
  .1تټٹّح تضتٌىًُ

ثينتْر يف ڀٹر حڀث يف تعتهّنر ٰٵه تؼصځ٩ٌت خثټنٵدالثء  ټٵه ٨ًٰنث حڂ ټٽٌٕيٍ ؼىًيتً ش
ًلًؼالٌت خنصْؽالر تټصٍڀالٌت  الث زت٩ْالثًا ىالِ تٗهتالثڂ خثټاله٨ٌذ           تټىّڃ حيِٽيٿ تټنيب

 ا حُ ّصٕثًيًڂ يف تٕڀٌي. 83انشٌزٍ/ ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْتِٗٚڀْر 

و ٰٹثڄالس تٕڄٙالثي   ًټُْ ىىت ٰفّحا خٻ ٙ خه ڀالڃ تٙڄٵْالثن ټٽالًحُ تټالىُ لًؼالٌت خال      
ْٰو ظالٿ ٨ځٽالٌت ٨ٽْالو.. ًٴالثٺ تطتّالڃ حُ      إوت حيتنًت حڀًتً شٕثًيًت  ٴدٻ ٴهًپ تټنيب 

 . 2حكتٿ ٙڄٵْثنىٿ إ  تټًحُ يف حڀٌيىٿ ڀصٱٵٌڂ ٙ نتصٽٱٌڂ

ش ٸْالاله ٨ٽالالَ ـٹالالٿ تّٓالالر   ا 951آل ػًررساٌ/ ًََٔالالثًْيْىُٿْ ِٰالالِ تٕ ڀْالالًًيف تّٓالالر تټعثڄْالالر 
إوت ٘ثيًت يف ىىه تټهيؼر ٘الثيًت حىالٚا ټِٚصٕالثيذ     حڄو تًٕ ا ًإ٩ّثٌ إ  تټنيب 

 . 3يف تٕڀٌي

                                                 
 . 52ٖ ا٨ځثيذ0 تظتٰٚر ًڄٕ ذ تٕـٍتج تِٗٚڀْرؼتځه ن.  1
ا نتي 16تضتالثڀ٧ ٕـٹالثپ تټٵالًيڂا ػتٽاله      0انمرسطيب تا ؼتځه خالڃ حستاله وتالُ تټالهّڃ     حخٌ ٨ده  2

 . 37-36ا 1967ٖا 3تټٹصثج تټ٩ًخِ ټٽ١دث٨ر ًتټنًٕا ڀًٙا ٞ
 . 249ا 4ٖتضتثڀ٧ ٕـٹثپ تټٵًيڂا ػتٽه  0تټٵ٠ًيب 3
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ًتټٕالالٌيٍ ىالالِ ڀالالڃ  $$ًؼالالٌج تټٕالالٌيٍ ٨ٽالالَ حًي تٕڀالال0ً   "تټٵالال٠ًيب"ًٌّٜالالؿ 
ًًتؼالح  ا ٴٌت٨ه تټ٩ًّٕر ٥٨ًثبٿ تٕـٹثپا ڀڃ ٙ ّّصٕري حىالٻ تټ٩ٽالٿ ٩ٍٰټالو ًتؼالح    
حڀالٌي تټالالهّڃ  ٨ٽالَ تټالٌٙذ ڀٕالالثًيذ تټ٩ٽځالثء ْٰځالث ٙ ٩ّٽځالالٌڂا ًْٰځالث حٔالٹٻ ٨ٽالالْيٿ ڀالڃ        

 . ##ًًؼٌه تضتْٓ ْٰځث ّص٩ٽٳ خثطتًج
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ًاؾمأدويوةًاؾمدذونوةاؾشورىً

ًيفًاؾمهربةًاؾنلوقةًً

يٍ ًٰٽّالٱصيثا ٰثټ٥الثىًذ           إرا واْ تټٵالًيڂ تټٹالًّٿ ٴاله حيِالَ تعتدالثنئ تټ٩ثڀالر ټٽٕاٌل
ثبْثً يف تټص١دْٵالاِل تٕىالالٿ غتالالىه تټٱٽّالالٱرا ٸځالالث حڂ ْٰيالالث ڀ٥يالالًتً إڄٕالال   تټندٌّالالر ىالاِل تعت٥يالالً  

تټالالىُ ىالاٌل ٔالال٦ً تا  1تٙخصنالالثبِ ٙ تٙخصالالهتبِ خثټصٕالال٧ًّ ـالالهًن تټٵالالًيڂا ًىالاٌل ڀالالث ٩ّالالًٮ  
 ش٩ث . 

ټٵه ٌلالًز تټّالنر تټندٌّالر خالثعتٌتٴٯ تټاليت ؼالثءز تټصٍتڀالًث ًش١دْٵالًث عتدالثنئ تټٕالٌيٍا           
 . ىتًَتعتُّْص َٕثيُ ڀُ ْش ځِڃٌ اتعتّصٕري ڀ٩َْث ڂيتٌٺ0 ٵّ  ٰثټًٌِٺ

ح٘فثخو يف حنٲ ًحوتالٻ ڀ٥الثىً تطتْالثذا ـصالَ      ټًٌِٺ ًيف تټٌتٴ٧ ټٵه تِصٕثي ت
ټٵه تِصٕثيىٿ يف حًٴثز تټٙٚذا ًيف ـه تټٍڄَ ًتټًّٴر ٴدٻ حڂ ّنٍٺ يف ـهإث 

 تټٵًيڂ. 

  .2تٰٗٷ ٨ثبٕرثً ًحِثڀر ْٰځث يڀَ خو حىٻ ًٔثًي ٨ٽْو تټّٚپ ٨ٽّْ

عتدثـالالر ّّصٕالالريًڂ تٕڀنالالثء ڀالالڃ حىالالٻ تټ٩ٽالالٿ يف تٕڀالالٌي ت  ًٸثڄالالس تٕبځالالر خ٩الاله تټالالنيب  
ټْ لىًت خ ِيٽيثا ًيحٍ حخٌ خٹً ٴصثٺ ڀڃ ڀنال٧ تټٍٸالثذا ٰثِصٕالثي تټٙالفثخر ًلث٘الر      

                                                 
ثا تعتٕال٨ًًْر تِٗالٚڀْر تټ٩ٽْال    0ًّٕالر ؼتڄ٥ً يف تټصځٍْْ خني ـٵْٵالر تټصٕال٩ًّني ن. ؼتځاله ٨ٽالِ      1

 . 38ٖ 1976ا 1تټٵثىًذا نتي ٬ًّح ټٽ١دث٨را ٞ
تټالالهٸصٌي ًا نتي تټ٩ٽالالٌپ تٗڄّالالثڄْرا نڀٕالالٳا 1993ا 2٘الالفْؿ تټدمالالثيُا ٞؼتځالاله خالالڃ إصتث٨ْالالٻ0  2

 . 2521ا ـهّط 28ٖخثج ت٨ٙصٙثپ خثټٹصثج ًتټّنرا يٴٿ  0ڀ١ٙٱَ نّح تټد٭ث
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٨ځًا ًٸثڂ ټًحُ ٨ځً ٨ٽَ لٚٮ يحُ حخِ خٹًا ًٸثڂ تټٵًتء ح٘فثج ڀٌٕيذ ٨ځًا 
 . 1ٸيًٌٙ حً ٔدثڄثً

 ٠ثټدثً ڄْٙدو ڀڃ تټٱِءا ًٴه حلى تټًٌِٺ   ٴهپ ح٨ًتخِ ٨ٽَ تټًٌِٺ
تڄصاليَ ڀالڃ وټالٷ لال  خالو ت٨ًٕتخالِ خ٭ث٠الو ًىالٌ ّٵالٌٺ0           ١٩ِّ خ٩ٛ تټنثَا ًخ٩اله حڂ 

ا ًټٵاله تڀالص٩ٛ تټٙالفثخر     ##ّث ؼتځه ٌنڄِ ٰالإڂ تعتالثٺ ڀالثٺ تاا ًټالُْ ڀالثٺ حخْالٷ      $$
ًٴالالثٺ ًىالالٌ ّيالالٍ يحِالالو  0 ٰثخصّالالٿ تټًِالالٌٺ تټٹالالًّٿ »ًلث٘الالر ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج«
ث ٨َځًْ ٰ الإْڂْ ټَِٙالثـِحْ تطت الٳِّ    َ٘هَٴ سُ َّث ح٨ًتخِ تعت ثٺُ ڀَثٺْ تاْ ظُٿَّ ح يْنَٮَ ٴ ٌْټ و0ُ ن٨َْوُ َّيت

 . 2 ىتڀَٵ ثټ ث

أ ّدني ټٽٌٕيٍ حٔٹثًٙ ڀ٩ْنر ًٙ ـالهًنتً ظثخصالرا ٰالثټًن ىالٌ       ًتټٵٌٺ خ ڂ تټًٌِٺ
ڀث حڂ ڀث ـٙٻا إقتث ٸثڂ ڀڃ ؼٌىً تټٌٕيٍ تټيت شص١ٽح تؼصځث٦ ح٘فثج تټًحُ ڀ٧ 

ىّالر شٝال٧   ڀڃ ـًّر تټًحُ ڀڃ ؼيرا ًڀڃ ؼير ظثڄْر ًؼالٌن ِالٽ١ر شنٱْ  ّّصصد٧ وټٷ 
  .3تټٵًتيتز ڀ٧ٌٜ تټصنٱْى

..ً٘الٱٌذ ڀالث ىنثټالٷ حڂ ىالالىت    $$خٵٌټالو0   "ؼتځاله ئالالْه يٜالث  "تټٕالْك  ًىالىت ڀالث حٸالهه    
تٕڀً نتصٽٯ خثلصٚٮ حـالٌتٺ تٕڀالر تٙؼصځث٨ْالر يف تټٍڀالثڂ ًتعتٹالثڂا ٰٽالٿ ّٹالڃ ڀالڃ         
تطتٹځر حڂ ٧ٌّٜ ټو ڄ٥ثپ ڀٌتٰٳ طتثٺ تټٙهي تًٕٺ ًـهىٿا ًتعتّالٽځٌڂ ٴٽْالٻ ڀالڃ    

تٕڀً ْٰيٿ ؼتٌٙيًڂ يف تطتؽثٌا ًلت٩ٻ ٨ثڀثً ټٹٻ ٌڀثڂ ًڀٹثڂا ًټٌ  تټ٩ًج ًحًټٌ
ٙختالالىًه نّنالالثً ًشٵْالالهًت خالالو يف ٸالالٻ ٌڀالالثڂ ًڀٹالالثڂا ًىالالٌ ٙ هتٹالالڃ حڂ    ًٜالال٩و تټالالنيب 

 . ##ٌّتٰٳ ٸٻ ٌڀثڂ ًڀٹثڂ

                                                 
 . 2521٘فْؿ تټدمثيُا ٖؼتځه خڃ تصتث٨ْٻ تټدمثي0ُ  1
 . 82ه0 إِٚڀْثزا ٖلثټه ؼتځه لثټ 2
 . 021 تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْرا ٬ٖٙث ٨ٽِ ؼتځه 3
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وټٷ ټٹثڂ   ڀ ٸهتً حڄو ټٌ ٩ٰٻ تټًٌِٺ "ؼتځه ئْه يٜث"تټْٕك ًهتِٝ 
  ٍ ټٹالثڂ    »ًتظت١ال  ٨نالهىٿ ًتين  «ي ڀالڃ ـٌټالو   ًحڄالو ټالٌ تِصٕالث    ا٨ځٽو ؽتثټٱالثً ټٽٕالٌي

 وټٷ ٴْهتً ٨ٽَ تعتّٽځني ڀهٍ تټهى0ً 

..ًټٹثڂ إوتً ٨ځٽو خثؼصيثنه ٬ري ٨ثڀٻ خثټٌٕيٍا ًإوت ٨ځٽو خثټٌٕيٍ ؼثٌ حڂ ّٹٌڂ $$
ٸځث ًٴ٧ يف ٬ًٍذ حـها ْٰٹٌڂ يحّيٿ ٴْالهتً ټٽځّالٽځني   يحُ تعتّصٕثيّڃ ؽتثټٱثً ټًحّو 

  .1##ىًت ٸعريتً ڀڃ ييتء تټٱٵيثءڀهٍ تټهىًا ّصمىًڄو نّنثً ٸځث تخت

حڂ ټالالُْ ٕـالاله حڂ ّصٱالالًن خالالثٕڀً نًڂ خٵْالالر تټنالالثَا ًحٸالاله حڂ ٙ       ټٵالاله حٸالاله تټالالنيب 
شٱًّٟ ًٙ ْٜث٦ طتٵْٵر ڀث ىهٮ إټْو تټ٦ًٕا ًټٌ يف حـٽٷ تټ٥ًًٮ ًحتس حٔاله  

 تټٝ٭ٌٞ ًحٸعًىث ًٔتِر. 

هذ ټٽالهٰث٦  حؼٻ ټٵه يٰٛ حڂ ّٵثّٛ خع ٨ثڀً تټىّڃ ٨ًٜالٌت ٨ٽْالو تټ٩الٌڂ ًتعتّالث٨    
إڂ $$٨نو ٨ًڃ ن٨ٌشالوا ٔالًٞ حڂ ّٝالځڃ غتالٿ تټّالٽ١ر ڀالڃ خ٩الهها ٰٹالثڂ ينه ٴث٩٠الًث0          

وتٶ ًٴالثٺ    ىىت تٕڀً ٩ّٝو تا ـْط ّٕثءا ًتِص٭ًج حـه ٸدثيىٿ ين تټًٌِٺ
حٰصيهٮ ـتٌيڄث ټٽ٩ًج نًڄٷا ٰإوت ح٤يًٶ تا ٸثڂ تٕڀً ټ٭ريڄث!! ٙ ـثؼالر ټنالث   ټو0 

  .2##خ ڀًٶ

تعتّالالثبٻ ًتټٵٝالالثّث تټالاليت ٨ٌضتالالس خثعتٕالالٌيذ ًحلالالى تټالالًحُ      ىالالىت ًِالالن٩ًٚ ټٹ ّالالثز   
 ًإ١٨ثبو يف تټصؽًخر تټندٌّر. 

 

                                                 
 . 2521٘فْؿ تټدمثيُا  ٖ 1
ا حتٵْٳ ڀ١ٙٱَ تټّالٵثا إخالًتىْٿ تٕخْالثيُا ٨داله تطتٱال٣ْ      2تخڃ ىٕثپ0 تټّريذ تټندٌّرا ػتٽه  2

 . 66ٔٽيبا نتي إـْثء تټرتتض تټ٩ًخِا خريًزا ٖ
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ًتعديًاؾنظامًاؾقاـوـي

ًبأفلًاملدقنةًؾعالؼةًاؾردولً

  
ا ٰٵاله  »تعتهّنالر «ًًٰه ڀڃ حىالٻ ّعالًج    إ  تټ٩ٵه تټىُ مت خني تټًٌِٺ ٌنعذ

يٿ ًحڀالالٌتغتٿ ڀالالث متځالالٌڂ حڄٱّالال   شٝالالځڃ ىالالىت تټ٩ٵالاله ستثّالالر حىالالٻ تعتهّنالالر تټًِالالٌٺ  
 . ىتإڄ ّث ڀنٹٿ ًحڄصُٿ ڀنِِّيت 0 ًح٠ٱثغتٿا ًيف تعتٵثخٻ ٰٵه ح٨ٽڃ تټًٌِٺ

إڄالث خالًتء   $ٰثطتځثّر مبٌؼح ىىت تټ٩ٵه ٬ري ڀٽٍڀالر ٕىالٻ ّعالًج إٙ نتلالٻ ڀهّنصاليٿ0      
يف وڀصنالثا قتن٩الٷ ؾتالث    ڀڃ وڀثڀٷ ـصَ شٙالٻ إ  نّثيڄالثا ٰالإوت ً٘الٽس إټْنالث ٰ ڄالس       

  .1#ًڄّثءڄثقتن٧ ڀنو حخنثءڄث 

مبٝالالځٌڂ ىالالىت تټ٩ٵالالها ٰٵالاله ٤ٽالالس تټّالالًتّث ًتټ٭الالًٍتز    ٸْالالهتً ٙټصالالٍتپ تټًِالالٌٺ ًش 
تظتثيؼْالالر ڀٵصٙالالًذ ـصالالَ تټّالالنر تټعثڄْالالر ټٽالاليؽًذ ٨ٽالالَ تعتيالالثؼًّڃ نًڂ خٵْالالر حىالالٻ        
تعتهّنرا ٨ًنهڀث ت١ًٜ تټًٌِٺ عتٚٴثذ ٴًّٓا ًت٬ٗثيذ ٨ٽَ ٴثٰٽر جتثيّر يشْر ڀڃ 

٨ٽْالو ټٽځالًذ تًٕ ا ىٹالىت ٰٵاله      خٚن تټٕالثپا ٸالثڂ ٨ٽْالو حڂ ٩ّالهٺ خنالٌن تټ٩ٵاله تعتصٱالٳ       
 زت٧ تټًٌِٺ ح٘فثخو ټّْصٕريىٿ ـٌٺ ڀث ٨ٍپ ٨ٽْو. 

                                                 
تعت٩الًًٮ خثِالٿ   تضتثڀ٧ ٕـٹثپ تټٵالًيڂ   0انطربُ ؼتځه خڃ ؼًًّا 276ا 2ٖا پتټّثخٳتعتًؼ٧  1

 . 274ا 2ٖغ اشٱّري تټ١ ُ



42 

ًٸثڂ يف زت٩يٿ ىىت ّٵٙه ش٭ْري خ٩ٛ خنالٌن تټ٩ٵاله تټّالثخٳ ڀال٧ حىالٻ تعتهّنالر ـْالط        
ح ِٔالالريًُت ٨َٽ الالَ ح ُّّيَالالث تټنَّالالثََ ًَإْڄِځَالالث ًُّّْالالهُ تټْ  ڄَْٙالالثي. ًَو ټِالالٷَ ح ڄِيُالالٿْ ـِالالنيَ   يتخالالثنيىٿ خٵٌټالالو0 

  .1 ىت٩ٌُهُ خْثټ٩َٵ دَرِ ٴ ثټٌُت َّث يٌَُِٺُ تاْ إڄث خًََتءُ ڀِڃْ وڀثڀٷ ـَصَِ ش ِٙٻُ إْټ َ نَتيْڄ ثخَثّْ

ڀدالث٩ّني ٨ٽالَ تعتالٌزا إٙ حڄالو خٵالِ        ًڀ٧ حڂ ٸدثي تعتيثؼًّڃ حؼثخٌت تټًِالٌٺ 
ٸ ڄالٷ  $$ًّنن ٴٌټصو ڀّصٕريتًا إ  حڂ ٴالثپ ٨ٌالْٿ تٕڄٙالثي ِال٩ه خالڃ ڀ٩الثو ًٴالثٺ ټالو0         

 . ##ٌٺ تاشًّهڄث ّث يِ

ٌِتءا ًخالثز    ًحٸه تټد٩ْر ڄْثخر ٨ڃ حىٻ تعتهّنر ًح٘دؿ تټٹٻ حتس ٴْثنذ تټًٌِٺ
يف حُ ڀٹالالثڂ نتلٽالاليث حً لثيؼيالالثا   تټ٩ٵالاله ٨ثڀالالثً متالالثيج حىالالٻ تعتهّنالالر ڀالال٧ تټًِالالٌٺ

 ًخثټصثي ٰنفڃ ـْثٺ ٨ٵه ؼهّه ڀصًٌٰ ْٰو ٸٻ ڀٵٌڀثز تټ٩ٵه ڀڃ تټًٜث ًتټٵدٌٺ. 

 

                                                 
 . تعتًتؼ٧ تټّثخٵر 1
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ًاألذكالًواؾقوودًًعفوقةًاؾشورىًوحتررفاًؿن

 

ىِ نًټر تعتهڄْر ٨ٽالَ تـصٹالثٶ ڀدثٔالً خثعتّالٽځني       ٸثڄس نًټر تټًٌِٺ ٌمذ
زت٩ْثًا ـصَ حڄو ٸثڂ ّصٱٵه ٸٻ يؼٻ ّص٭ْح ٨ڃ تټٙالٚذا ًٸالثڂ ٩ّالٌن تعتًٜالَ ًٸالثڂ      
تعتّٽځٌڂ ّصفٽٵٌڂ ـٌټو ًّّصځ٩ٌڂ إټْوا ٨ًنه تټٽًٍپ شصٿ تِٙص٩ثڄر خد٩ٝيٿ ټنٵالٻ  

 تټٹٚپ. 

دثًٔتً ًتعتّٽځٌڂ ٸٽاليٿ ّٕالرتٸٌڂ يف ڀنثٴٕالر حّالر ٴٝالْرا ًخثټصالثي       ټٵه ٸثڂ تطتٹٿ ڀ
 ـؽثج.   أ ّٹڃ خْنيٿ ًخني تټًٌِٺ

ټٹڃ وټٷ أ ّٹڃ ټْځن٧ ًؼالٌن ٘الٱٌذ شٽصالٯ ـٌټالو ًحت٥الَ مبٹثڄالر لث٘الر. ًىال ٙء         
ىالىت   اتٙؼصځث٨ِ ًإِيثڀيٿ يف ڄٕالً تټاله٨ٌذ ًتټالهٰث٦ ٨ناليث    حًٌٰذتٿ ٠د٩ْر ًتٴ٩يٿ 

ټّْالس ڀالڃ تلصٙالثٖ ػتٽالُ ـالهن       ا ح1ٍُ ٨ٕالٌتبْر تټٌتٴ٧ ىالٌ تټالىُ ؼ٩الٻ تټٕالٌي    
 ٨هن ح٨ٝثبو ًتټ١ًّٵر تټيت ّصٿ تلصْثيىٿ  ث. 

ًعتث ٸثڂ تضتځ٧ْ ّٱيٿ ـٵو خثٗنٙء خ ُ يحُ ًّتها ٰإڂ تطتدالثج خالڃ ڀنالىي شٵالهپ ڀالڃ      
ِثبٚا ٨ڃ تطتٹځر ڀڃ تلصْثي تعتٌٴ٧ تټىُ دتًٸٍ ْٰالو تضتالْٓ يف خالهيا      تټًٌِٺ

٨نالالهىث ٙ ت٨الالرتتٚ ًٙ ٔالالٌيٍا حپ ٸالالثڂ ڀالالڃ تلصٙالالثٖ  ٨ًځالالث إوت ٸالالثڂ تٕڀالالً ًـْالالثً ً
تٕڀً تټعالثڄِا ًىٹالىت مت ش٭الْري تعتٹالثڂ       تټًحُ ًتطتًج ًتعتٹْهذ؟ ٰٹثڂ ين تټًٌِٺ

  .2تټٱًنخنثء ٨ٽَ تٴرتتؾ وټٷ 

                                                 
ٖ ٨ىىت تټص٩دري ټِٖصثو  1 ًـتالڃ ڄٱٝالٻ تِالص٩ځثٺ     ا23ٽِ ؼتځه ٬ٙث0 تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْالرا 

 ش٩دري ٨ٱٌّر ڀصفًيذ ڀڃ تٗؼًتءتز تټٵثڄٌڄْر. 
 . 277ا 2ٖا غشٱّري تټ١ ُتټ١ 0ُ  2
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ڀالالًذ حلالالًٍ ٨ٽالالَ يحُ ِالال٩ه خالالڃ ڀ٩الالثو ًٴدالالٻ خدنالالثء ڀًٸالالٍ       ًڄالالٍٺ تټًِالالٌٺ
١الً تعتدثٔالًا ٸځالث حڄالو حظنالثء      ټٽٵْثنذ ټْهًّ تټ٩ځٽْثز تطتًخْرا ًىٌ يف ڀنال ٍ ٨الڃ تظت  

ش٩هّٽو ټٽٙٱٌٮ ًٜج ؼنهّثً ټ٩هپ تِصٌتبو خٕالٹٻ ِالٽْٿا ٰالث٨رتٚ تضتنالهُ ٨ٽالَ      
ًٸٕالٯ ٨الڃ خ١نالوا      تټص٩ٌّٛا ٰٵدٻ تټًِالٌٺ   ٠ًٽح ڀڃ تټًٌِٺ  تټًٌِٺ
 ا حُ ًٜخر خًٝخر. ىتتِصٵهيتًٴثٺ ټو0 

ثِالح عتعٽاليثا   ًيف كتثّر تعت٩ًٸر ٠ًحز ڀّ ټر ؼهّهذ ًأ ّٹٌڄٌت ٴه ح٨هًت تطتٹٿ تعتن
ٍ   ىنالالث زتالال٧ تټًِالالٌٺ ًًٕٺ ڀالالًذ شصدالالثّڃ  اح٘الالفثخو ًتِصٕالالثيىٿ يف ٔالال ڂ تِٕالالً

ڀڃ ٴالثٺ خ١ٽالح تټٱهّالر ًتټ٩ٱالٌ ٨ناليٿا       تٓيتءا ٰځنيٿ ڀڃ ٴثٺ خًٝج ح٨نثٴيٿ ًڀنيٿ
خالالثټًحُ تټعالالثڄِا ًىالالٌ يف تټٌتٴالال٧ هتعالالٻ تطتالالٻ تټالالىُ ّصنثِالالح ڀالال٧       ًحلالالى تټًِالالٌٺ 

     ٍ إٙ ٴًّالح حً ڄّالْحا ٰنالٍٺ تټالٌـِ      ٨ٌت٠ٯ خ٩الٛ تعتيالثؼًّڃا إو ټالُْ خالني تِٕالً
  .1تعتمثټٯ ټوًّ ّه تټًحُ   خ٭ري ڀث حلى تټًٌِٺ

ٰيىه تطتثنظر شعدس خنٗ تټٌـِ حڂ تټٵًتي ىٌ ڀڃ ـٳ تټ٩ٕح ًڀث ٨ٽَ تټًِالٌٺ إٙ  
 حڂ ّنٱى ڀث خث٩ٌّه ٨ٽْو ًتيشٌٝت ٕڄٱّيٿ. 

ر ًح٘الالفثخو حخالالًًٌت ًخٕالالٹٻ ؼٽالالِ ٠د٩ْالال    ًټالالڃ ڄٹالالٌڂ ڀ٭الالثټني إوت ٴٽنالالث إڂ تټًِالالٌٺ  
تطتٹٌڀر يف تِٗٚپا ٠ًًّٵر ؾتثيِالر تټّالٽ١ر ْٰيالث0 تطتالثٸٿ ًتټٕال٩ح ٨ٽالَ خْنالر        

تِالالصٵهتنتً ڀالالڃ  «تټٕالال٨ًِ يف تټّالالٽ١ر ًټالالٌ ٸالالثڂ وټالالٷ   هتثيِالالٌڂ ـٵيالالٿ   ڀالالڃ حڀالالًىٿ 
  .2"ٌِتن" ٙفثخِٸځث ـهض ټٽ »ڄٱّو تټًٌِٺ 

                                                 
ا ڀٹصدر تعت٩ثيٮا خريًزا 3ا غتټدهتّر ًتټنيثّر 0اتٍ كثريتعتٕيٌي خالال  خڃ ٨ځً تټهڀٕٵِ إصتث٨ْٻ 1
 . 297-296ا 1977ٖا ِنر 2ٞ

 . 278ا 2ٖا ػتٽهِريذ تخڃ ىٕثپ 0تخڃ ىٕثپ 2
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ًؼوامًاؾشورىًعلىًحكمًاألغللوةً

 

ڀٌتؼيالالر ؼالالْٓ ٴالالًّٓ  تټٵالالٌپ يف ٸْٱْالالر   حـالاله تِصٕالالثي تټًِالالٌٺ  ةيف غــضً
ًٸثڂ  اتًتصٕه لثيغ تعتهّنر ًلريىٿ خني تظتًًغ إټْيٿ ًخني تټصفٙڃ نتلٻ تعتهّنر

ڄٱّو هتْٻ إ  تټدٵثءا ًىىت ڀالث ًتٰٵالو ٨ٽْالو ٸدالثي تعتنالثًبني ټالو تټال٨ٍْٿ          تټًٌِٺ
 . "٨ده تا خڃ حخِّ" تټّثخٳ ټْعًج

ً   خْه حڂ زت٦ٌ تټٵٌپ ًٔدثكتٿ حطتٌت ٨ٽَ تټًٌِٺ خثټٱ٩الٻ ٰٵاله تڀصعالٻ    خالثظتًًغا 
ټالالًحّيٿ ًټالالدُ خالالٍذ تطتالالًجا ًعتالالث ىالالٿّ خالالثظتًًغ ڄالالهڀٌت ًٔالال٩ًًت خثټالالىڄح     تټًِالالٌٺ

ًشٙالًٰيٿ ىالىت ٸالثڂ خالهت٧ٰ تطتالح       ا٠ًٽدٌت إټْو حڂ ّدٵَ يف تعتهّنرا ٸځث ٸثڂ ٬ًّالح 
ًٴه يٰٛ يحّيٿ تټعثڄِ ًڀَٝ خصنٱْالى ڀالث    ا٩ًٌٔيىٿ خثټ٩ٝٯ جتثىو  ټٽًٌِٺ

ه عتٚٴثذ ٴًّٓا ٰثٕڀً ڀالڃ ـٵيالٿ ًٴاله تختالىًت     تيش ًه ڀڃ ٴدٻا ًلًغ إ  ؼدٻ حـ
تټىُ ًًّڂ ًٙ هتٹڃ تټرتتؼ٧ ٨ڃ تعتٝالِ مبالث ٔال٨ًٌت خالو خالهت٨ِ تِٙصّالٚپ       تټٵًتي 

 ټٽ٩ٌت٠ٯ ًتټرتنن. 

ٰٵًتيىٿ تًٕٺ ىٌ تټىُ هتعٻ ـٵْٵر يحّيٿا حڀث ڀٌٴٱيٿ تټعثڄِ ٰٵه حڀٽصو تټ٩ث٠ٱالر  
ُ    ا ًتطتح ټًٌِٺ تا حٰٝالٌت خالو ًٙ خال َ ڀالڃ      ٨ًٽْيٿ حتځٻ شد٩الثز تټالًحُ تټالى
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ًڄالٍٺ تټالٌـِ ڀ ٸالهتً تټٕالٌيٍ      ا1تظتّثيذ تټيت ًٴ٩س  ٿا ًڀڃ تټالهيَ تټالىُ شٽٵنالٌه   
 ًًًٜيذ تٙټصٍتپ خنصثبؽيث. 

ّالالالًٍ ڀدالالالهح شالالالًؼْؿ يحُ ت٬ٕٽدْالالالر يف تټالالالصٱٹري تټّْثِالالالِ   "تټ٭الالالٍتي"ًتٗڀالالالثپ 
ٕڂ  ..إكتٿ إوت تلصٽٱالٌت يف ڀدالهح تٕڀالٌي ًؼالح تټرتؼالْؿ خالثټٹعًذ      $$تِٗٚڀِ ْٰٵٌٺ0 

 . 2##تټٹعًذ حٴٌٍ ڀّٽٷ ڀڃ ڀّثټٷ تټرتؼْؿ

ّالًٍ حڂ خ٩ْالالر حخالِ خٹالً دتالس مبدث٩ّالالر زتيالٌي تټٙالفثخرا ًٸالىټٷ ّالالًٍ         "تخالڃ شْځْالر  "ً
ًإوت تلصٽٯ حىٻ تعتّؽه يف تلصْثي إڀالثپ ٨ځالٻ ٨ٽالَ     اتعتثًينُ شًؼْؿ ڀدهح ت٬ٕٽدْر

 ٴٌٺ تٕٸعًّڃ. 

 ٰ ٩يالالٿ إ  حڂ ١ّٽٵالالٌت ٨ٽالالَ ًٰيالالٿ تٕٴالالهڀني عت٩نالالَ تضتځث٨الالر حُ تټٹعالالًذ حً ت٬ٕٽدْالالر ن
 ٙ ِْځث حڂ تٗزتث٦ ڀٙهي ڀڃ ڀٙثني تټص٧ًّٕ.  »حىٻ تټّنر ًتضتځث٨ر«حڄٱّيٿ 

  ش٩ٽْٽالالو ٗڀٝالالثء تټًِالالٌٺ "ئالالْه يٜالالثځالاله ًت"ڀالالڃ تعتٱْالاله حڂ ڄٵالالًح ىٹالالىت ح٘الالدؿ 
  .3ًشنٱْىه تټٵًتي تًٕٺ تټىُ حٰٝس خو تټٹعًذ

حڂ حلالالىز تټٕالالٌيٍ ..ًٸالالثڂ ٴالاله ټالالدُ ٕڀصالالو ًلالالًغ ًوټالالٷ ڀٕالال٦ًً يف تټ٩ځالالٻ خ٩الاله  $$
ـٵيث ٸځث شٵهپ.. ٩ٰٽځيالٿ خالىټٷ حڂ ټٹالٻ ٨ځالٻ ًٴصالًث ًحڂ ًٴالس تعتٕالثًيذ ڀصالَ تڄصاليَ          
ؼالالثء نًي تټ٩ځالالٻا ًحڂ تټالالًبُْ إوت ٔالال٦ً يف تټ٩ځالالٻ شنٱْالالىتً ټٽٕالالٌيٍ ٙ لتالالٌٌ ټالالو حڂ       

 . ##ّنٵٗ ٨ٍهتصو ًّد١ٻ ٨ځٽوا ًإڂ ٸثڂ ًٍّ حىٻ تټٌٕيٍ حل١ ًت تټًحُ

    ُ ىالٌ تٰٕٝالالٻ ـّالح ٴث٨الالهذ    "يٜالث "تټٕالالْك  ٰثعتٝالِ يف شنٱْالى تټٵالالًتي ٨ٽالَ ـاله يح
تيشٹالالالثج حلالالالٯ تټٝالالالًيّڃا ٨ٍ٨ٍٰالالالر ٨ٍهتالالالر تضتالالالْٓ ًإٰٵالالالثنىٿ تټعٵالالالر خٵْالالالثنذتٿ     

                                                 
 . ٨24ٽِ ؼتځه ٬ٙث0 تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْر. ٖ 1
ُ  ڄٵالالٚا ٨الالڃ ٸصالالثج ؼتځالاله ٜالالْثء تټالالهّڃ      2 ْرا نتي تټالالرتتضا  تټن٥ًّالالثز تټّْثِالالْر تِٗالالٚڀ   0تټالالًّ

 ا ڀڃ ٸصثج تټًن ٨ٽَ تټدث٠نْر ټٽ٭ٍتي. 363ا 7ٖتټٵثىًذا ٞ
 . 734ا 1ٖتعتنثيا پؼتځه ئْه يٜث0 شٱّري  3
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ًخٵهيذتث ٨ٽَ ـّٿ تٕڀٌي ىٌ حل١الً خٹالعري ڀالڃ لّالثيذ ڀ٩ًٸالر لثيؼْالر ٴاله ش٩الٌن         
 ٨ٽَ تضتْٓ مبٍّه ڀڃ تظت ذ ًشه٩ٰو إ  ت٨ٗهتن ًتټصځثِٷ. 

دثبالالٻ تټ٩الالًج خٵْالالثنذ ٴالالًّٓ  ًىالالىت ڀالالث ـٙالالٻ خ٩الاله ٨الالثڀني ٨نالالهڀث تؼصځ٩الالس ٴ  
ًؼثءز إ  تعتهّنر ټصّص ٘ٻ تعتّٽځنيا ٰٵًي تعتّٽځٌڂ تټدٵثء نتلٻ تعتهّنر ًتټهٰث٦ 

 ٨نيث ًحٰٽفس تظت١ر تټيت ىِ ڀڃ رتثي تټصؽًخر تټّثخٵر. 
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ًاالدمفادةًؿنًمثراتًجتاربًاألؿمً

 

٨الڃ   تعتّٽځٌڂ يف ڀ٩ًٸر تظتنهٲ ٰنثً ؼهّهتً ڀڃ ٰنٌڂ تټالهٰث٦ا تٴصدثِالثً   أدخً
٨ًًٚ ٨ٽْالو    تټٱًَ ًڄًًٍٙ ٨نه يحُ ِٽځثڂ تټٱثيِِا تټىُ شٵهپ ڀڃ تټًٌِٺ

ـٱالالً تظتنالالهٲ ـالالٌٺ تعتهّنالالرا ٸځالالث ّٱ٩الالٻ تټٱالالًَ ٨نالالهڀث ّيالالثزتيٿ ت٨ٕالالهتءا ًڄٱالالىز    
تطتٹځالالر ٜالالثټر تعتالال ڀڃ حڄالالَ    $ڀٕالالٌيذ ِالالٽځثڂ نًڂ حُ شالالًنن ٗهتالالثكتٿ حڂ تِالالصؽثخر     

  .1#ٰيٌ حـٳ  ثًؼهىث 

 

                                                 
 . 27ا ٖتټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْر٨ٽِ ؼتځه ٬ٙث0  1
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ًؤوؾوةًارتلاطًاؾيلطةًباملي

 

ڀ٧ ١٬ٱثڂ ٨ٽَ ڀ٩ثىالهذ ختالًغ مبٌؼداليث ىالىه تټٵدْٽالر        تټًٌِٺ بعذ احفـك 
ڀالالڃ ٘الالٱٌٮ تٕـالالٍتج ڀٵثخالالٻ حلالالىىث ظٽالالط رتالالثي تعتهّنالالرا ًخ٩الاله ٸصثخالالر تټ٩ٵالاله ًٴدالالٻ      

ِال٩ه خالڃ ڀ٩الثو    $$٨ٌْځالِ حىالٻ تعتهّنالر     0 تټصٌٴ٧ْ تټنيثبِ ٨ٽْو تِالصه٨َ تټًِالٌٺ  
ح تټصالثيّك ـٝالٌي حـاله ڀالڃ     تٕڀالًا ًأ شالىٸً ٸصال    ٩ًِه خڃ ٨دالثنذا ټّْصٕالريإث يف  

تعتّٽځني ٬ريإثا ٸځث أ شىٸً تِصٕالثيذ حـاله ڀالڃ تٕڄٙالثي ّالٌپ تٴصٙالًز تټٕالٌيٍ        
تټٙالالٽؿ ڀالال٧ ٴالالًّٓ ًىالالٌ تټالالىُ ٨الالًٮ خٙالالالٽؿ         ٨ٽالالَ تعتيالالثؼًّڃ ًًٴالال٧ تټًِالالٌٺ    

 . ##تطتهّدْر

ّالث يِالٌٺ   $$تٕڀً خٹثڀٽو عتځعٽِ تعتهّنر تټٽىّڃ ِ ٙه ٴالثبٽني   0 تټًٌِٺًٴه شًٶ 
و ٰنٙالن٩وا حً ٔالْةًث حڀالًٶ تا خالو ٙ خاله ټنالث ڀالڃ تټ٩ځالٻ خالوا حپ ٔالْةًث           تاا حڀًتً حتدال 

شٙن٩و ټنث؟ ٴثٺ0 ِٔء ح٘ن٩و ټٹالٿ ًتا ڀالث ح٘الن٧ وټالٷ إٙ ٕڄالع يحّالس تټ٩الًج ٴاله         
يڀصٹٿ ٨ڃ ٴٌَ ًتـه ًٸثټدٌٸٿ ڀڃ ٸٻ ؼثڄحا ٰ ينز حڂ حٸًّ ٨نٹٿ ڀالڃ ٔالٌٸصيٿ   

  .1##حڀً ڀثإ  

ثٕيٚ ًتټعځثي ڀٽٹثً ٕىٻ تعتهّنر ؾتث لت٩ٻ ٰثټٵًتي إوتً ڀڃ ـٳ ڀڃ ّصفځٻ شد٩صوا ٰ
وټٷ تټٙٽؿ ٨ٽَ ـّثج ٰةر ڀ٩ْنر ًټُْ ىىت ٰفّحا خٻ ىٿ حّٝثً تټىّڃ ّ ټٱالٌڂ  
تټٹعًذ ًتعتّ ًټْر ِصٵ٧ ٨ٽْيٿ. ًيف ىىه تطتثنظر شص ٸه ټنث تعت٩ثڄِ تټٌتٜالفر ټالهًي   

 تټ٩ٕح يف ؾتثيِر تټّٽ١ر ًشٵًًّ ڀٙري نًټصو. 

                                                 
 . 48ا 3ٖا غ2ا ػتٽهشٱّري تټ١ ُ 0ا ًتټ١ 234ُا 3ٖا پِريذ تخڃ ىٕثپ 0تخڃ ىٕثپ 1
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ټىُ ٨ٵه خٕ ڄو تشٱثٴثً ڀال٧ ١٬ٱالثڂ ټالُْ ا ًٙ    ٰثٕڀً تټىُ ن٨ثىٿ إټْو ًت
ا ًإقتث ىٌ ټٽدًٕ ًڀڃ حؼٻ تټدًٕا ٰيٿ ح٘فثج تټ٭النٿ ًتټ٩الٍپا ٜالًًيذ     ټٽًٌِٺ

وټالالٷ ڀالالث إ   ٨ٽالالْيٿ ٸځالالث حڂ ڀنٱ٩صالالو ڀالالڃ ـٵيالالٿ حّٝالالثً حڂ ّصفٌټالالٌت تظتّالالثيذا حٜالالٯ 
 ڀَثيتش٩ٽځٌه ڀڃ تظت١  ًتټٌٙتجا خٱٝٻ ش٩ثڀٽيٿ ڀدثًٔذ ڀ٧ ڀث ىٌ غتٿ ًڀڃ حؼٽيٿ 

ًخثټٱ٩الٻ ٰٵاله    اىتخْالوِ  ح ٨ْٽ الٿَ  ٰ ال  ڄْصُٿْ  نُڄْْاَلثٸُٿْ  ح ڀْالًْ  ڀاِلڃْ  ٸ الثڂَ  ًَڀَث اٰ ثِټَِِّ نِّنُٹُٿْ ح ڀًََّ ڀِڃْ ثڂَٸ 
يٰٝث تٙشٱثٴْر ًح٨ٽالڃ ِال٩ه خالڃ ڀ٩الثو حڄالو أ ّّالدٳ ٕىالٻ تعتهّنالر ٴدالٻ تِٗالٚپ حڂ           

 ٴدٽٌت ڀعٻ وټٷ ًحڂ ْٔةثً أ ّص٭ري ًحڂ ټُْ ټ٭١ٱثڂ إٙ تټّْٯ. 

 ًأ ًّ ڀث ّه٨ٌ إ  ڀ٩ثشدصيځث ملؽر حڄو تټًٌِٺ   وټٷ تټًٌِٺًأ ّ٭ٝح 
تټٹصثج ًح١٨ثه   ځو تټًٌِٺ٘ثـح تعتٹثڄر تټ٩ٽْث يف تټٵٌپا ٨ًنهڀث ِ ټو ِٽّ

  0ٴثٺ يٌِٺ تا ا ـًّر تټصًٙٮ خوا ًٸثڂ ٴًتي ٩ِه حڂ ؼتث ٸٻ ڀث ْٰو

ٰ ځَفَث ڀَث ِْٰيَث ڀِڃْ تټٹِص ثجْ ظُٿَّ ٴ ثٺ 0  ,ٱ ر ٰ ص نَثًَٺ  ٩ََِه خْڃْ ڀ٩َُثوُّ تټَّٙفِْ اٰ   ڄْسَ ًَو تٶ يت
  .1ىتټُِْؽْيْهًُت ٨َٽ ْْنَث

ًؾتالالث ّ ٸالاله تٙلصٙالالثٖ يف تختالالثو تټٵالالًتي ٨نالالهڀث شٹالالٌڂ تعتّالال ټر ش٩الالع ًّٰٵالالثً نًڂ      
٨نه ٠ٽح ٴدْٽر تًَٕ تټيت ٸثڄس شًخ١يث ڀ٩ثىهذ ِثخٵر   تٓلًا ىٌ ڄًٍٺ تټنيب

ٍيغ ڀالالڃ ٴدالالٻ ـْنځالالث ٠ٽدالالٌت حڂ هتٹنالاليٿ   ڀالال٧ خالالع ٴ٥ًّالالرا ٸځالالث ڄالالٍٺ ٨نالاله ٠ٽالالح تظتالال   
حڂ ّٱٌت مب٩ثىهذتٿ تټّثخٵر ڀ٧ خع ٴْنٵث٦ا ٩ًٰٚا ي٬ٿ ٸٻ تٕوٍ تټالىُ   تټًٌِٺ 

حطتٵالالو خنالالٌ ٴ٥ًّالالر خثعتّالالٽځني ڀالالڃ ؼالالًتء شنٹالالًىٿ ټٽځ٩ثىالالهذ تټّالالثخٵرا خْنالاليٿ ًخالالني     
تټًِالالٌٺا ًتټالاليت شٵٝالالِ خ٩الالهپ ت٨ٙصالالهتءا ًتڄٝالالځثڀيٿ إ  ح٨الالهتء تعتّالالٽځنيا ي٬الالٿ ٸالالٻ 

ٴدالٻ  ٵًتي ٸثڂ حًًٙ ًحلريتً ڀڃ ـٵيٿا ًىٿ تټىّڃ يٌٜت خ ڂ هتعٽيٿ ٨ٌْځيٿ وټٷ ٰثټ

                                                 
 . 48ا 3ٖا غ2ا ػتٽهشٱّري تټ١ ُ 0ا ًتټ١ 234ُا 3ٖپ ٕثپاِريذ تخڃ ى 0تخڃ ىٕثپ 1
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تِٗٚپ ًٙ ٌتٺا ٩ِه خڃ ڀ٩ثوا ٸٻ وټٷ متهض نًڂ حُ شهلٻ حً تـصؽثغ ڀالڃ ٴدالٻ   
  .1تجملصځ٧ تعتهڄِ يڄىتٶتټٱةثز تٕلًٍ تټيت ش ټٯ 

ٸٻ تټىّڃ ش١ًٴٌت إ  ڀ٩ثىهذ ٘الٽؿ تطتهّدْالرا ڀالًًت  الث ڀالًًيتً ِال٩ًّثً نًڂ       
تټٌٴٌٮ ٨ٽَ ـٵْٵر تٕڀًا ًټ٩ٻ ت٬ٕٽدْر ڀنيٿ يحًت يف ىىه تطتثنظرا ڀث ّ ٸاله ـالٳ   
تټٵثبالاله خالالثټصٱًن خالالثټًحُ نًڂ تٓلالالًّڃا ًحڂ تټٕالالٌيٍ ټّْالالس ٜالالًًيّر خثټنّالالدر إ        

 أ ًّن ٰىتٶ ـٵو.  تِٙصٕثيذاڂ حيتن إتطتثٸٿا ٰيٌ ًٔ ڄو 

   ً تطتٽالالٌٺ تټالاليت ًټ٩الالٻ ٨الالىي ىالال ٙء ىالالٌ دتّالالٹيٿ خ ِالالٽٌج ٴالالهّٿ ّص٩ثڀالالٻ ڀالال٧ تټٌٴالالثب٧ 
ت٨صالال ز ٌّڀيالالث يلالالً ڄصالالثبػ ټٽٱٹالالً ًتټٕالال٩ًّرا ٌن ٨ٽالالَ وټالالٷ ٨الالهپ جتالالًك حـالاله ڀالالڃ        

ًټ٩ٻ وټٷ ّٱًّ  انيذ ًنيتِر تټٱٹً تِٗٚڀِ خصؽًنتعتٱٹًّڃ ٨ٽَ تختثو ٌڀثپ تعتدث
خٱ٩ٽالو    ِدح تټ٭ځٌٚ تټىُ تټصدُ ٨ٽَ تټد٩ٛ ًؼ٩ٽاليٿ ّٵٌټالٌڂ خصٱالًن تټًِالٌٺ    

ڀالڃ ٴدالٻ ِاليْٻ خالڃ ٨ځالًً ڀنالهًج ٴالًّٓ         وتٶا ي٬ٿ تِٙصٱٍتٌتز تټيت ًؼيس إټْو
تټىُ يٰٛ وٸً ٸٽځيت0 تټًـْٿ ًيٌِٺ تا يف تعت٩ثىهذا ًڀ٧ وټٷ ٴدٻ ٠ٽدالو ًحڀالً   

 ٨ٽْثً مبفٌىث. 

ىالٌ ٘الثـح تټٵالًتي ًتعتځعالٻ ټٱةالر تعتيالثؼًّڃا ټالىت ٙ ٌّؼاله ڀالث            ټٵه ٸثڂ تټًِالٌٺ 
ر ًيف هتنالال٧ شٙالالًٰو وتٶ إ٠ٚٴالالثًا ٰيالالٌ ڀنالاليٿ ًٴثبالالهىٿ إٜالالثٰر إ  تټندالالٌذ ًتټًِالالثټ   

تعتًـٽالالر تټندٌّالالر ىنثټالالٷ حـالالهتض حلالالًٍ ش ٸالاله حتٽالالِ ًشٹٽالالٻ ىالالىه تعتًـٽالالر خ ٸثټْالالٻ         
 تټٌٕيٍ. 

٨ناله تټٕالٌيٍ تټاليت      ڄالٍٺ تټًِالٌٺ   –يف تټّنر تټصث٩ِر ټٽيؽًذ  –يف ٬ًٍذ شدٌٶ 
مبالث  ًىنالث ڄالىٸً    ا ٨ًالثن إ  تعتهّنالر   حِهتىث إټْو ح٘فثخوا ًأ ّصؽالثًٌ وټالٷ تعتٹالثڂ    

0 ټالالٌ حڀالالًز خثټّالالري أ ًز خثټّالالري ّٰالالًا ٰٵالالثٺ إڂ ٸنالالس حڀالال 0$$ٴثټالالو ټالالو ٨ځالالً 
 . ##حِصًٕٸٿ ْٰو
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ًّالالٌپ ؼالالثءه خنالالٌ ىالالٌتٌڂ ًّّالالهًڂ ِالالدْيٿ ڀالالڃ تًٕٙن ًتټنّالالثءا أ لتدالاليٿ إ      
ا خٻ إڄو ٠ٽح ڀنيٿ حڂ ّال شٌه خ٩اله ٘الٚذ ٤يالً تټْالٌپ تټصالثيا        ٠ٽديٿ ًىٌ تټًٌِٺ

ٿ خًن ڀث ٸالثڂ  ًّّصٕٱ٩ٌه خثعتّٽځني ًّّصٕٱ٩ٌت تعتّٽځني خوا ڀ٧ حڄو ٸثڂ ٴه ٨ًهى
 ڀڃ ڄْٙدو ًڄْٙح خع ىثٔٿ. 

ىىت حٸاله ـالٳ   ا ًيف ل١ثخو  ًخثټٱ٩ٻ ٰٵه ـٙٻ تٙـصؽثغ ًل١ح ْٰيٿ تټًٌِٺ
 زت٦ٌ تٕڀر خثختثو تټٵًتي خبٌٖٙ حڀٌي نڄْثىٿ. 

ٰ ځاِلڃْ ح ـَالحَّ    اَّْيُٿًَْإْڄِنِِ يَح ّْسُ ح ڂْ ح يُنَّ إْټ ْْيْٿْ َِدْ اٰ إْڂَّ إْلٌَْتڄ ٹُٿْ ىَ ُټ ثءِ ؼَثكًُت ..ح ڀَّث خ٩َْهُيت
٨ًََالالًََٚ ٨َٽ الالَ ڀَالالڃْ ټ الالث ش١ُ ِّْالالحُ ڄُٱٌُُِالاليُٿْ ح ڂْ َّٹُالالٌڂَ و ټِالالٷَ نِّناالالث  اح ڂْ ١َِّْالالحَ خْالالى ټِٷَ ٰ ٽَِْٱ٩َْالالٻ 

 . ىتټٱِء ٴ ثنِپٌ

 إټْيالالث ِالالثخٵثً شٱْالاله مبالالث ٙ ّٵدالالٻ تضتالالهتٺ حڂ ٔالال ًڂ تټالالهڄْث     ٰالالثطتٌتنض تټالاليت حٔالالًڄث  
ًشًِالَ ٨ٽالَ تټٕالٌيٍا ًتټٵْالثَ ڀال٧ تټٱالثيٲ       شدنَ  »خث٨صدثيىث ٴثبځر ٨ٽَ تعتٙث «

 خثټنّدر ټٖڀٌي تټهّنْر تټيت شٵ٧ لثيغ نتبًذ تټصهتًٺ. 

ا ٰثټٌٕيٍ شٽصٍپ تټن٥الثپ ًحًٺ ڀ٥يالً غتالىت تټن٥الثپ تِٗالٚڀِ ىالٌ تټالنٗ        اخلالطحً
شٍلالالً خصّالالثؼتو ًڀًًڄصالالو ٨ًٵٌخصالالو    ـْالالثذ تټًِالالٌٺ تټٹالالًّٿ ًإوت ٸثڄالالس  اتټٵًيڄالالِ

 ثڂ تعتٌٴٯ نتثټٯ ـهًن تټٵًيڂ. ًيٜثها ٰيِ شٍلً خصٕهنه إوت ٸ

٬ثٜالالدثً ڀٌٜالالفثً   ٰځالالڃ حؼالالٻ ٠ٽالالح ًتـالاله ڀص٩ٽالالٳ خٕالالمٗ ًتـالاله ّٵالالٯ تټًِالالٌٺ  
ّٰثن يحّيٿ ٰىٸًىٿ مبڃ ِدٵيٿ ڀڃ تٕڀالٿ ڀ ٸالهتً غتالٿ حڂ ٙ ٔالٱث٨ر يف     ټٽځّٽځني 

ٰ ث٠ِځاَلر خْناْلس        يت 0 ـه ڀڃ ـهًن تاا ّٵٌٺ تټًِالٌٺ  ٌْ ٸ ثڄ الْس  ًَت ټ اّلِىُ ڄ ٱّْاِلِ خْْاَلهِِه ټ ال
 . ىتټ ٵ ١ ٩ْس َّهَىَث اهٍڀُفَځَّ

ڀالالث نتالالثټٯ تټٕالال٦ً عتالالث ِالالٹس ٨الالڃ    حؼالالٻ ټالالٌ ٸالالثڂ يف ڀ٩ثيٜالالر تټٙالالفثخر ټٽًِالالٌٺ 
يف ـثنظالالر تعتالالًحذ تعتمًٍڀْالالر تټالاليت ِالالًٴس ّنٱالالى ـٹځالالثً ٘الالًمتثً ٙ   ٩ٰٽصالاليٿ ْٰځالالث ىالالٌ 
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 حّٝثً خًٰٛ حىٻ تعتهّنر ټٽځ٩ثىهذ تټيت ًٴ٩يالث تټًِالٌٺ   ًڄىٸً ا1ټٽٌٕيٍػتثٺ ْٰو 
 ظٽط رتالثي تعتهّنالر ڀٵثخالٻ لالًًؼيٿ ڀالڃ ٘الٱٌٮ تٕـالٍتج         ڀ٧ ١٬ٱثڂ خإ١٨ثبيٿ

 خ٭ًٍذ تظتنهٲ. 

                                                 
 ٨ٽَ ؼتځه ٬ٙث0 تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْر.  1
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ًاؾشورىًيفًددمورًاملدقنةً

 

تټنٙؿ ٠ًٽح تټنْٙفر ڀ٥يً ڀڃ ڀ٥ثىً تټصٕثًي ًإ١٨ثء تټًحُ  إْ إعياء
 ًإخهتء تطتؽرا ًټُْ وټٷ ٨ؽدثً ٰىڀر تعت ڀنني ًتـهذ لت  ٨ٽْيث حنڄثىٿ. 

ټٵّٿ تعتن٥ٿ ټ٩ٚٴر تعت ڀنني ْٰځالث خْناليٿا   ًغتىت أ ّنٗ ٨ٽَ تټٌٕيٍ ً٘تـر يف ت
إو ٙ ـثؼر ټالىټٷ يف زتث٨الر شٵالٌپ ٨ٽالَ تٕڀالً خالثعت٩ًًٮ ًتټناليِ ٨الڃ تعتنٹالًا ٰيالىت           
تٕڀالالً ڀصٝالالځڃ ټٽٕالالٌيٍا خالالٻ عتالالث ىالالٌ حٸعالالً ڀنالاليث. ًإقتالالث ؼالالثء تټالالنٗ وټالالٷ يف شن٥الالْٿ    

 ڀڃ تټٙفْٱر ڀث ّٽ0ِ  37تټ٩ٚٴر خني تعت ڀنني ًتټْيٌنا ـْط ًين يف تعتثنذ 

ڂ ٨ٽالالَ تټْيالالٌن ڄٱٵصالاليٿا ٨ًٽالالَ تعتّالالٽځني ڄٱٵصالاليٿا ًحڂ خْنالاليٿ تټنٙالالً ٨ٽالالَ ڀالالڃ      ًح$$
 . ##ـثيج حىٻ ىىه تټٙفْٱر ًحڂ خْنيٿ تټنٙؿ ًتټنْٙفر ًتټ  نًڂ تٙظٿ

ًىٹالالالىت ٰٵالالاله تيشٵالالالس تټنٙالالالْفر ًتټنٙالالالؿ إ  ڀّالالالصٌٍ تټالالالنٗ تټهِالالالصٌيُ يف ـْالالالثذ 
ٽځنيا ٰيالِ ٴثبځالر   تعت ڀننيا ًڀڃ ظٿ إوت ٸثڄس تټنْٙفر ٴثبځر ْٰځث خني تټْيٌن ًتعتّال 

 ڀڃ خثج حً  خني تعتّٽځني ًتعت ڀنني. 
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ًاؾقواؿونًعلىًاؾشورىًيفًاؾمهربةًاؾنلوقةً

 

تټاليت ىالِ    »تعتهّنالر «ا ىٌ ـهّط ٨ڃ ـٹٌڀالر   ٨ٽَ ـٹٌڀر تټًٌِٺ ا ـذّ  
حٸعً ٔديثً خثعتهّنر تټٱثٜٽر يف حظْنث حّثپ خًٸٽُْا إو ٸثڄس ىِ ٨ٓ تټّْثِر ًٸثڂ 

 يف ػتٽُ ٌٔيته. حـًتيىث زت٩ْثً ح٨ٝثء 

١ٰد٩ْالالر تجملصځالال٧ تټٵدٽالالِ أ ّنالالييث تِٗالالٚپ خٽځالالؿ تټدٙالالًا ًتټنالالثَ ٸٽالاليٿ ٴالاله حټٱالالٌت     
ًخٕالٹٻ حً خال لً    ا٨ثنتز ًشٵثټْه ٸثڄس ٴدٻ تِٗالٚپ تټالىُ أ ّنٹًىالث خالهًيه حّٝالثً     

ٰالالإڂ ٠د٩ْالالر ىالالىه تټرتٸْدالالر تټٵدٽْالالر حٰالالًٌز ػتځ٨ٌالالر ڀالالڃ تټٵْالالثنّني تټالالىّڃ ټالالٌ دتالالس    
ٕكتٿ أ ّصٙهيًت تټٵٌپ ًهتعٽٌت ٴدثبٽيٿ إٙ مبالث شالًٌٰ غتالٿ     ٨ځٽْر تڄصمثخْر عتث ش٭ريًت

 ڀڃ تڀصْثٌتز ٨ٵٽْر ًتؼصځث٨ْر. 

ًڀالالڃ لالالٚٺ ش٩ثڀٽنالالث ڀالال٧ تټّالالريذ ؿتالاله ڀالالث ّٕالالدو تجملٽالالُ تعتځعالالٻ ضتځْالال٧ تعتّالالٽځني حً   
تټٵدثبالالٻا ٰٱالالِ ـالالهّط حًينه تټدمالالثيُا نت ڄالالث ْٰالالو ڀالالث ـالالهض ِالالث٨ر تؼصځالال٧ تټنالالثَ   

أ ّصځٹڃا خّدح ٸعًذ تطتٕها حڂ ّٱيٿ يحُ ٸٻ يف ىٌتٌڂا ٰيٌ  ًٸٽځيٿ تټًٌِٺ 
ٰ ثِيْؼ٩ٌُْت ـَصَِ ًَّْٰ ٧ُ  ,ًإڄث ټ ث ڄ هْيُْ ڀِڃْ حُوُڂن ڀِنْٹُٿْ ِِٰ و ټِٷَ ڀِځَّڃْ ټ ٿٌّ َّ ْو ڂُيتًٰن ٰٵثٺ0 

ْنَّث ٨ًَُٰ ثكُٸُٿْ ح ڀًَُّٸُٿْ   .1ىتإْټْ 

ڀالالڃ ًحت٥الالَ خثټٕالالٌيٍ حٸعالالً   ټٵالاله ٸالالثڂ ىنالالثٶ ٰةالالر لث٘الالر شصفٽالالٳ ـالالٌٺ تټًِالالٌٺ
ًّٽصٵِ  ٿ ًّصفهض إټْيٿا ًىنثټٷ ڀث  ٩ًّٮ تضتځ٧ْ  ٬ريىثا ـْط ٸثڂ تټًٌِٺ

                                                 
 . يف ٘فْفو تټدمثيُ يًته 1
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ّٕدو تٗزتث٦ ٨ٽَ وتٌٺ حًٰتن شٽٷ تټٱةر يكِثء تټٵدثبٻ ًحڀًتء تضتنها ًؾتڃ حخٽٌت 
  .1ًتټه٨ٌذ إټْوخٚء ـّنثً يف تټهٰث٦ ٨ڃ تِٗٚپ 

ّالد٩ني  إ  ػتٽالُ ٨الثپ ٴالهي ٨الهنه خ     شٽالٷ تټٱةالر   ٨2ځالثيذ ًټٵه ٴّٿ تټالهٸصٌي  
٨ٌٝتًا ظٿ حتهض ٨ڃ ىْةر ٨ٽْث ٴٌتپ ح٨ٝثبيث ٨ًٕذا ًىِ ڀالڃ يكِالثء تعتيالثؼًّڃ    

ًّالًٍ حڂ ٠د٩ْالر تټهًټالر تضتهّالهذ ىالِ       اتټىّڃ تِص ظًًت مبنٙح تظتٰٚر ْٰځث خ٩اله 
 تټيت حڀٽس ًحًٌٰز شٽٷ تټصٕٹْٽر تټٵْثنّر0 

تټهًټر ـصَ ىىه تټٱةر ٸثڂ ًٰٔيث ڄثخ٩ثً ڀڃ تټدٚء ًتټّدٳ يف ڄًٕ تټهّڃ ًش ُِْ 
ٙ ڀڃ ڄ٥ثپ ٠دٵِ حً ح٘ٻ ٨ًٴِ حً ڄ٩ًذ ٴدٽْر حً ظًًذ ٸدريذ. ٰفصَ ټٌ ِٽځنث خال ڂ  

ٰإڂ تټًٕٮ ىنالث ٸالثڂ وت ڀٝالځٌڂ ؼهّاله ٙ      »ـٹٌڀر حًٔتٮ«ـٹٌڀر تظتٰٚر ىِ 
ًؼو ټٽځٵثيڄر خْنو ًخالني ٔالًٮ تټهًټالر ًتٕڄ٥ځالر تټاليت ٨ث٘الًز حً ِالدٵس ـٹٌڀالر         

 تظتٰٚر. 

ًيف حڀالالالالٌيىٿ $$تڄصالالالاليؽٌىث يف تطتٹالالالٿ0  تټالالاليت  تټٱٽّالالالالٱر  "تټالالالالهٸصٌي ٨ځالالالثيذ "ًمتالالالهن  
  .3##ًِْثِصيٿ ًٔ ًكتٿ تټهڄٌّْر تټصٍڀٌت تټٌٕيٍ ٸٱٽّٱر ًِٽٌٶ

ًفتٽٗ ڀڃ وټٷ إ  تټٵٌٺ خ ڂ تٕ٘ٻ يف إخهتء تټالًحُ ًؾتثيِالر ـٵالو يف تِٗالٚپ     
ٸثڂ ٨ٱٌّثًا ټٹڃ وټٷ أ هتن٧ ڀڃ ًؼٌن ـالثٙز ڀالٌيَ ْٰيالث     ٨ٽَ ٨يه تټًٌِٺ 

 . »تټٹٚپ ٨ڃ ِدح ِيب ىٌتٌڂ«ْر ـٳ تټًحُ خٌٙيذ دتعْٽ

ټٹڃ ڀث ىٌ تټن٥ثپ تټٵثڄٌڄِ غتىه تغتْةر تټ٩ٽْث ًىٻ ىِ ڀ ِّر لٝال٩س ٙڄٝالدثٞ   
  .٨ًځٻا ًڀث ىٌ ىىت تټنيػ تټىُ ٸثڄس شّري ٨ٽْو؟

                                                 
 . 34ا ٖتټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْر٨ٽِ ؼتځه ٬ٙث0  1
 . 38-35ٖ تعتًؼ٧ تټّثخٳا 2
ٞ       تِٗالٚپ   0ن. ؼتځه ٨ځثيذ 3 ا 2ًٰٽّالٱر تطتٹالٿا تعت ِّالر تټ٩ًخْالر ټٽهيتِالثز ًتټنٕالًا خالريًزا 

 . 61-59ا 1979ِٖنر 
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ْٰځث ّص٩ٽٳ خثعتٙث ا ًًؼٌه تټٹصالثج ًتټالٌٌيتء ًتټ٩ځالثٺ ْٰځالث ّص٩ٽالٳ مبٙالث  تټالدٚن        
 ٨ًځثيذتث. 

ؼالالٌتٌ تٙؼصالاليثن يف تٕڀالالٌي ًتٕلالالى $مبالالث ّالالهٺ ٨ٽالال0َ  ًلالالًغ ڀالالڃ تّٓالالر تټعثڄْالالر
 . 1#خثټ٥نٌڂ ڀ٧ إڀٹثڂ تټٌـِ

                 ٰ الالالالإْو ت ٨ٍََڀْالالالالسَ ٰ ص ٌَٸِالالالالٻْ ٨َٽ الالالالَ تټٽِالالالالوِ إْڂَّ تټٽِالالالالوَ ُّفِالالالالحُّ تټْځُص الالالالٌَٸَٽنِيَ      ًٴٌټالالالالو ش٩الالالالث 0  

إوت ٨الالٍپ ٨ٽالالَ حڀالالً حڂ هتٝالالِ ْٰالالوا  $حڄالالو  0 ٩ّالالع تٕڀالالً ټٽًِالالٌٺ ا051آل ػًررساٌ/
حڂ ٩ًّٚ تٕڀً ڀالث أ ّٹالڃ خٕال ڄو ًـالِ       ٩ٰٽَ تټًٌِٺ ا#ًتټ٩ٍپ ٴٙه تٗڀٝثء

٨ٽَ ح٘فثخو ٨ًنهڀث ّصٿ تٙشٱثٲ ٨ٽَ يحُ لتح تٙټصٍتپ خصنٱْالىها ًىالىت ڀالث ـالهض     
ي٬در ت٬ٕٽدْر ي٬ٿ ڀ٩ثيٜر ٨ٵالٚء تعتهّنالر     ٴدٻ ڀ٩ًٸر حـها ـْط ڄٱى تټًٌِٺ

 ًي٬ٿ ٨هپ تٴصنث٨و خثظتًًغ. 

ٜث حڄو ٙ خهّٻ ٨الڃ تټٕالٌيٍ ًتٙټصالٍتپ  الث ًټالٌ ٸثڄالس لث٠ةالر0        ئْه يتټْٕك ًًٍّ 
..ًإڂ حل١ ًت تټًحُ ْٰيث ٰإڂ تظتري ٸالٻ تظتالري يف شًخْصاليٿ ٨ٽالَ تعتٕالثًيذ خثټ٩ځالٻ       $$

ًإڂ ٸالالثڂ ٘الالٌتخثً عتالالث يف وټالالٷ ڀالالڃ تټنٱالال٧ غتالالٿ يف ڀّالالصٵدٻ   انًڂ تټ٩ځالالٻ خالالًحُ تټالالًبُْ
ځيالٌي حخ٩اله ٨الڃ تظت١ال      ٰالإڂ تضت  #تعتٕالثًيذ «ـٹٌڀصيٿ إڂ حٴثڀٌت ىىت تټًٸڃ تټ٥٩الْٿ  

  .2##تٕٸعًڀڃ تټٱًن يف 

٨ّٹً خثعتّٽځني يف تطتهّدْرا ًٔٲ ڀٹرا ًحيِٻ   ًشٱْٙٻ وټٷ ىٌ حڂ تټًٌِٺ
ټٵًّٓ ًٰهتً خًبثِر ٨عځثڂ خڃ ٨ٱثڂ.. حـاله ٸدالثي يؼالثٙز ڀٹالر ًح٬نْثبيالث.. ـْالط       

ٟ خال ڂ تعتّالٽځني ڀالث ؼالثكًت إٙ ٕنتء تټ٩ځالًذ ٰٵال       ټْٵالن٩يٿ ا 3ڀصْنالر شًخ١و  ٿ ٨ٚٴالر  
                                                 

 . 251-249تِٗٚپ ًٰٽّٱر تطتٹٿا ٖ 0ن. ؼتځه ٨ځثيذ 1
٥الثًٰ تټٵالثصت0ِ ڄ٥الثپ    تټا ًتڄ٥الً  728-727ا 11ٖػتٽاله   اتعتنالثي ؼتځاله ئالْه يٜالث0 شٱّالري      2

 ا ًڀث خ٩هىث. 63ا 1987ٖ ا5تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك حِٗٚڀِا نتي تټنٱثبُا ٞ
3 Rabbat Edmod Mohamad: Propriété et fondateur d'état librairie 

orientale, Beyrouth, p153-154 publication de l'université Libanais. 
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تټّٚؾ تظتٱْٯا تغتهُ تټىُ ِثٴٌه ڀ٩يٿ ڀڃ  .ًٸٻ ِٔء ّهٺ ٨ٽَ ٘هٲ ڄْثذتٿ..
 تعتهّنرا ټدثَ تٗـًتپ. 

ًؼثء تظت  مبٵصٻ ح٨ٝثء تټٌٰه مبڃ ٰالْيٿ ٨عځالثڂا ؾتالث ـالصٿ ًٴال٦ٌ تطتالًج       
ح٘الفثخو ًتِصٕالثيىٿ يف تٕڀالًا ٰٵالًيًت       ڀ٧ ٴًّٓ ظ يتً ًتڄصٵثڀثًا ًن٨ث تټًٌِٺ

 وټٷ.  تطتًج ًح١٨ٌه تټد٩ْر ٨ٽَ

إٙ حڂ ٴًّٕثً حيِٽس ٨ٽَ تټٱٌي ًٰهتً ١ّٽح تټٙٽؿ ڀ٧ تعتّالٽځني خ٩الهڀث حٸالهًت ٨الهپ     
ًٴ٩س تعت٩ثىالهذا    ٘فر إٔث٨ر ڀٵصٻ ح٨ٝثء تټٌٰها ًخ٩ه ڀٱثًٜثز ڀ٧ تټًٌِٺ

ًٸثڂ ڀڃ خنٌنىث ڀث ت٨ص ه تعتّٽځٌڂ ؽتْدثً ٓڀثغتٿ ًڀنثْٰثً ټص١ٽ٩الثذتٿ ًشال٨ٍٿ ٨ځالً    
مب٩ثيٜالصو شٽالٷ     ثڀالٻ خنٌنىالثا ًًتؼالو تټًِالٌٺ    خڃ تظت١ثج ڀ٩ثيٜر تعت٩ثىالهذ خٹ 

 خ٩هڀث شٹٽٿ خٕ كتث ڀ٧ حخِ خٹً تټىُ ڄٙالفو خالثټرتًُ ًتٙټصالٍتپ مبالث ييه تټًِالٌٺ      
 ٩ًٰٽو. 

ًًؼو إټْو تِٕةٽر ڄٱّيث تټيت ٠ًـيث ٨ٽَ حخِ خٹً   خْه حڂ ٨ځً ٴٙه تټًٌِٺ
ؼتځالاله ىالالٌ  ًتټالاليت ّّصٱّالالً ْٰيالالث ٨ځالالث إوت ٸالالثڄٌت ىالالٿ تعتّالالٽځٌڂ ٩ٰالالٚاا ٨ًځالالث إوت ٸالالثڂ 

٨ًثن ټ١ًْؾ ـٵْٵر تعتٱث٘ٽر خني تعتّالٽځني ًتعتٕالًٸني ٨ًځالث إوت     احّٝثً  تټًٌِٺ
٘الالهٲ ًـٵْٵالالر ٸالالٻ ڀالالث ّالاله٨ٌ إټْالالو    ٸالالثڂ وټالالٷ ٘الالفْفثً حپ ٙا ًعتالالث حٸالاله تټًِالالٌٺ 

  .1##ث؟ْر يف نّننڄ٩ٰٚپ ڄ١٩ِ تټه$$ً هًء ٙ ّص٩هٍ ٸٽځر0 خٽَ.. ٨ثن ٨ځً ټْٵٌٺ0 

 نتثټٯ حڀً يخوا ًحڄو ڀ١ځةڃ إ  تټنصْؽرا ٰٵاله  ټو خ ڄو ٙ  ًي٬ٿ ؼٌتج تټًٌِٺ
 خٵِ ٨ځً ٬ثٜدثً ـصَ ڄٍٺ تټٌـ0ِ 

                                                 
 . 79-78ا 3ٖا غ1ا پشٱّري تټ١ ُ 0ا تټ١ 331ُا 3ٖا پِريذ تخڃ ىٕثپ 0تخڃ ىٕثپ 1
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ٰٵالثٺ0 ّالث    اخالثټٱصؿا ٰ يِالٻ إ  ٨ځالً ٰال ٴًحه إّالثه      ..ٰنٍٺ تټٵالًيڂ ٨ٽالَ تټًِالٌٺ    $
  .1#ڄٱّو ًيؼ٧ڄ٩ٿ ١ٰثخس  0يٌِٺ تا حًٜؿ ىٌ؟ ٴثٺ

هٍ ًتټٕٹٻ تٓلً ټٽځ٩ثيٜر جتٽَ يف يٰٛ تټصفٽٻ ڀڃ إـًتڀيٿا خنفالً تغتال  
ًـٽٳ ٩ًٔ تټًحَا إو إكتٿ يٌٰٝت تټ٩ٌنذ نًڂ حنتء تټ٩ځالًذ تټاليت لًؼالٌت ڀالڃ حؼٽاليث.      

ڀٌٴٱيٿ ىىتا شٝثّٵس ڄٱّو ًٔٹث حڀًه إ  ًٌؼصالو حپ ِالٽځر    0 ًعتث يحٍ تټًٌِٺ
ح لًُْغُ ظُٿَّ  اٰ ٵ ثټ سْ ټ وُ حُپُّ َِٽْځَر 0 َّث خَنِِ تاُ ح شُفِحُّ و ټِٷَ اٰ ى ٸًَِ ټ يَث ڀَث ټ ٵَِِ ڀِڃْ تټنَّثَْيت

ټ ث ش ٹ ٽِٿَ ح ـَهات ڀِنْيُٿْ ٸ ٽِځَرف ـَصَِ ش نْفًََ خهڄصٷ ًَش ه٨ٌُْهُ لَثټِٵ ٷَ ٰ َْمْٽُٵُٷَ. ِٰٽْځاث يَح ًْت و ټِٷَ 
  .2ىتٴ ثڀٌُت ٰ نَفًًَُت

ٸالٻ ىالىت ّالهٺ ٨ٽالَ ـالٳ تعتّالٽځني يف تعت٩ثيٜالر ُٕ ٴالًتي نتٙاليٿ يف حڀالٌي نڄْالثىٿ            
أ ڄٵًح ًأ ڄّځ٧ حُ ڄٵه ټ٩ځالً خالڃ تظت١الثج تټالىُ      ټٽًٌِٺ ڄٱّوا ًّ ٸه ىىت حڄنث

أ ًّشالح حُ ـٹالٿ ٨ٽالَ      ٴثن تعت٩ثيٜالر تټٕاليريذا ٌن ٨ٽالَ وټالٷ ٰثټًِالٌٺ تټٹالًّٿ      
تعت٩ثيٜني ټوا ڀ٧ حڄو ٸثڂ ١ّٽح ڀڃ تعتّٽٿ تټصٌخر ًتټرتتؼال٧ ًتِٙالص٭ٱثي ٨الڃ حخّالٟ     

 تټىڄٌج. 

 

                                                 
 . 278-277ا 16ٖا غتټٵًيڂ تضتثڀ٧ ٕـٹثپ 0تټٵ٠ًيب 1
 . 81ا 3ٖا غ2پ شٱّري تټ١ ُا 0ًتڄ٥ً تټ١ ُ اا ٠دٵر تِصثڄدٌٺ3/182يًته تټدمثي0ُ  2
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ًاهلوكةًاؾعلواًؾلشورىًعلىًعهدًاؾردول

  
ٸثڄالس يف ٴّالٿ ڀناليث ٨ٵٌخالر ڀدثٔالًذا        ٨ٽَ ٨يه تټًِالٌٺ إڂ تټٌٕيٍ  لٍنا

 ًىِ ڀث ٸثڄس حتٹٿ تطتْثذ تټٱًنّر ًتټٌْڀْر. 
ًتِص١ًتنتً ٰإڄنث ڄىٸً تټٵثيئ مب٥ثىً تټههتٵًت٠ْر تعتدثًٔذ تټيت ڀثيِالصيث تطتْالثذ   
تټٌْڄثڄْر ًإ  ؼثڄح ىىه تټٌٕيٍ تعتدثًٔذا ٰٵه ٸثڄس تټٌٕيٍ دتثيَ يف تټٵٝالثّث  

  .نص٥ځر ڀڃ لٚٺ ػتٽُ تِصٕثيُا ٰځث ىٌ ٴٌتپ ىىت تجملٽُ؟تغتثڀر خٌٙيذ ڀ

ٸالالثڂ ٨الالهن   إ  ًؼالالٌن ػتٽالالُ ټٽٕالالٌيٍ يف ٨يالاله تټًِالالٌٺ  "تټالالهٸصٌي ٨ځالالثيذ"ّٕالالري 
ٸثڄس ىنالثٶ شٽالٷ تغتْةالر تټاليت ٨ًٰالس يف ٸصالح تټصالثيّك         ٸځثا 1ح٨ٝثبو ِد٩ني ٨ٌٝتً
و ملٹٌڀالر  ا ًىِ تغتْةر تټاليت ٸثڄالس حٔالد   »تعتيثؼًّڃ تًٕټني«ًڀدثـط تٗڀثڀر خثِٿ 

تټًٌِٺا ًتټيت تِص ظًز مبنٙح تظتٽْٱرا شًٔفو ڀالڃ خالني ح٨ٝالثبيث ًختصالثيها ظالٿ      
 ّدث٩ّو خ٩ه وټٷ ًّٙهٲ ٨ٽَ ٴًتيىث ڀڃ ـًٝ تعتهّنر ڀڃ تعتيثؼًّڃ ًتٕڄٙثي. 

ٰځث ـٵْٵر ىىه تغتْةر تټيت ټ٩دالس حل١الً تٕنًتي يف نًټالر تظتٰٚالر تټًتٔالهذا ًتټاليت       
تټىُ ّٵُْ ٨ٽْالو ڀٱٹالًً    »ًتټنځٌوغ تټ٨ًِٕ تټّثخٵر تټهِصٌيّر«ح٘دفس مبعثخر 

 تټٱًٲ تِٗٚڀْر يف ڀ٦ٌٌٜ تٗڀثڀر ًحـٹثڀيث؟ 

خالٌ خٹالً تټٙالهّٳا ٨ځالً خالڃ      حشٹٌڄس ىىه تغتْةر ڀالڃ ٨ٕالًذ ڀالڃ ٸدالثي تټٙالفثخر ىالٿ0       
تظت١ثجا ٨ًعځثڂ خڃ ٨ٱثڂا ٨ًٽِ خڃ حخِ ٠ثټحا ٠ًٽفر خڃ ٨دْه تاا ًتټٍخري خالڃ  

                                                 
تټّالالْثنذ  0ٰالالثڂ ٰٽالالٌشڃ ًحڄ٥الالً ا 67ٖ ان. ؼتځالاله ٨ځالالثيذ0 تظتٰٚالالر ًڄٕالال ذ تٕـالالٍتج تټّْثِالالْر    1

ڃا ًؼتځاله  ا شًزتر ـّالڃ إخالًتىْٿ ـّال   96ا ٖتټ٩ًخْر ًتټ٩ْٕر ًتًِٙتبْٽْثز يف ٨يه خع حڀْر
 . 1965ٌٸِ إخًتىْٿا تټٵثىًذ ِنر 
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خالڃ حخالِ ًٴالثٖا ًِال٩ْه خالڃ ٌّاله خالڃ ڄٱْالٻا          تټ٩ٌتپا ٨ًده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮا ًِال٩ه 
 ًحخٌ ٨دْهذ خڃ تضتًتؾ. 

ًټٵه ٤ٽالس ِالٽ١ر نًټالر تظتٰٚالر تټًتٔالهذ يف ىالىه تغتْةالر ـصالَ تڄصاليس ىالىه           
 تټهًټر ًٌتٺ ڄ٥ثڀيث خثڄصٵثٺ تٕڀً إ  ڀ٩ثًّر خڃ حخِ ِٱْثڂ. 

ٓ      $$ٰٱِ تټّالٵْٱر ٴالثٺ حخالٌ خٹال0ً      ا حُ ##إڂ تټ٩الًج ٙ شالهّڃ إٙ غتالىت تطتالِ ڀالڃ ٴالًّ
ِ تټالالىُ شٹالالٌڂ يف تعتهّنالالر ڀالالڃ ڀيالالثؼًذ ٴالالًّٓا ًتټالالىُ شص٨ٍځالالو ىالالىه تغتْةالالر ڀالالڃ  تطتالال

 تعتيثؼًّڃ تًٕټني. 

ټعثټالط ڀناليث    »إث ٨ځالً ًحخالٌ ٨دْالهذ   «ًيف تټّٵْٱر ٸىټٷ خث٧ّ تظنثڂ ڀڃ ىىه تغتْةر 
٨ًنهڀث ـًٝز تعتنْر حخث خٹً تِصٕثي ىىه  اٰصٿ غتٿ ًټو تٕڀً »ىٌ حخٌ خٹً«حّٝثً 

٨ًنهڀث ـًٝز تعتنْر ٨ځً ٸثڂ ٴه  اث خثظتٰٚرا ًىٌ ٨ځًتغتْةر ٨ًيه إ  حـهإ
خٵِ ڀنيٿ ِد٩ر0 ٨عځثڂ ٨ًٽِ ٠ًٽفر ًتټٍخري ٨ًده تټالًستڃ خالڃ ٨الٌٮا ًِال٩ه خالڃ      
حخِ ًٴثٖا ٩ًِْه خڃ ٌّه خڃ ڄٱْٻا ٰٹٌڂ ٨ځً ڀنيٿ ػتٽُ تټٌٕيٍا تټىُ تٔصيً 

تاا  حڀًها خ٩ه حڂ حلًغ ڀنو تخڃ ٨ځو ٩ِْه خڃ ٌّالها ًًٜال٧ يف تجملٽالُ تخنالو ٨داله     
٨ٽَ حٙ ّٹٌڂ ټو إٙ تعتٌٕيذ ٰٵٟ نًڂ تټٌّٙالرا ـصالَ ٙ ّٽالِ تظتٰٚالر ڀالڃ ٨الهن ڀالڃ        
حٸعً ڀڃ ًتـه.. ًټٵه تلصثي ىىت تجملٽُ ڀڃ خْنالو ٨عځالثڂ ٰالٌي تظتٰٚالر. ٨ًنالهڀث      
حـالالهض ٨عځالالثڂ تٕـالالهتض تټالاليت ح٬ٝالالدس ڀنالالو ٬ثټدْالالر تټنالالثَا ٸثڄالالس ىالالىه تغتْةالالر يف      

تخالڃ ٴصْدالر حڂ تټًِالثټر تټاليت لًؼالس       ٸًًّالى  ا1تظتًًغ ٨ٽْوڀٵهڀر تًتًٜني ٨ٽَ 
ڀڃ تعتهّنر إ  تٕڀٙثي شه٨ٌ تټعٌتي ټٽٵهًپ ًتظتًًغ ٨ٽَ ٨عځثڂ ٴه لًؼس خثِالٿ  

 ىىه تغتْةرا ًڄٙيث0 

ڀالڃ تعتيالثؼًّڃ تًٕټالني ًخٵْالر تټٕالٌيٍ إ  ڀالڃ مبٙالً         اخّٿ تا تټًستڃ تټالًـْٿ $$
 لٰٚالر يِالٌٺ تا    ڀڃ تټٙفثخر ًتټصثخ٩ني.. حڀث خ٩الها حڂ ش٩الثټٌت إټْنالثا ًشالهتيٸٌت    
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ٴاله ٬الريزا ًحـٹالثپ      ٴدٻ حڂ ّّٽديث حىٽيثا ٰإڂ ٸصثج تا ٴه خهٺا ًِنر يِالٌټو 
تظتٽْٱالالصني ٴالاله خالالهټسا ٰننٕالاله تا ڀالالڃ ٴالالًح ٸصثخنالالث ڀالالڃ خٵْالالر ح٘الالفثج يِالالٌٺ تا       
ًتټصثخ٩ني خإـّالثڂ إٙ حٴدالٻ إټْنالث ًحلالى تطتالٳ ټنالث ًح١٨ثڄالثها ٰال ٴدٽٌت إټْنالث إڂ ٸنالصٿ           

تٓلًا ًحٴْځٌت تطتالٳ ٨ٽالَ تعتناليثغ تټٌتٜالؿ تټالىُ ٰالثيٴصٿ ٨ٽْالو         خثا ًتټٌْپش ڀنٌڂ 
تظتٽٱالالثء. ٬ٽدنالالث ٨ٽالالَ ـٵنالالثا ًتِالالصٌ  ٨ٽالالَ ْٰةنالالثا ًـْالالٻ خْننالالث ًخالالني حڀًڄالالثا ًٸثڄالالس  

ِٔء ًىِ تټٌْپ ڀٽٹثً ٨ٌٝنتًا ڀڃ ٬ٽح ٨ٽَ  تظتٰٚر خ٩ه ڄدْنث لٰٚر ڄدٌذ ًيستر
  .1##حٸٽو

    ً ـٵالالٌٲ ٨نالالهڀث يحز حڂ  ـتالالڃ ىنالالث خالالإٌتء خْالالثڂ ح٘الالهيشو ىْةالالر وتز ِالالٽ١ثز 
 لًًؼثً ٴه ـهض ٨ڃ تټ٩ًٮا ًت٨صهتء ٴه مت ٨ٽَ ڀثغتث ڀڃ ِٽ١ثز ًـٵٌٲ. 

ًخ٩ه ڀٵصٻ ٨عځثڂ حيتن تټعٌتي تټىّڃ ٸثڄس تعتهّنر حتس تـصٚغتٿ خ٩ْر ٨ٽِا ٰ ڄد ىٿ 
ىالٿ تټالٍخري    »خثٜٗالثٰر إ  ٨ٽالِّ  «حڂ تٕڀً ټدٵْر ىىه تغتْةرا ًٸالثڄٌت خثعتهّنالر ٌّڀةالى    

ْيٿا ٰؽثكًت ًخث٩ٌّت ٨ٽْالثًا ظالٿ نتي تټٙالًت٦ خْناليٿ خ٩اله وټالٷ ٨ٽالَ        ٠ًٽفرا ٰىىدٌت إټ
تظتٰٚالالرا ٸځالالث ىالالٌ ڀٕالاليٌيا حُ حڂ تټٙالالًت٦ نتي خالالني ڀالالڃ  يف ىالالىه تغتْةالالر.. ىْةالالر          
تعتيالثؼًّڃ تًٕټالالني.. ًخ٩اله ڀالالٌز ٠ٽفالر ًتټالالٍخريا خٵالِ ٨ٽالالِ ًـالهه يف تعتْالالهتڂا ٰالالهتي      

ر تعتيالثؼًّڃ تًٕټالنيا   تټًٙت٦ خْنو ًخني ڀ٩ثًّرا ًعتث تِصٕيه ٨ٽِا يلً ح٨ٝثء ىْة
  .2ڀٽٹثً ٨ٌٝنتًتڄصيس نًټر تظتٰٚر ًڄ٥ثڀيثا ًتڄصٵٻ تٕڀً إ  ڀ٩ثًّر ًخع حڀْر 

ًتٓڂ ټنفثًٺ حڂ ؿتْح ٨ٽَ ِ تٺ0 ٨ٽَ حُ حِثَ شٹٌڄس ىْةالر تعتيالثؼًّڃ تًٕټالني    
  .ىىه؟ ًعتثوت ى ٙء تټ٩ًٕذ خثټىتز؟

تڀصْالالثٌ ىالال ٙء تټ٩ٕالالًذ   إڂ ڀٙالالثني تټٱٹالالً ًتټصالالثيّك تِٗالالٚڀِ ٴالاله تٸصٱالالس يف ش٩ٽْالالٻ   
خّالالدح ٙ ڄ٩صٵالاله حڄالالو ىالالٌ تټّالالدح ًتعت٩ْالالثي يف ىالالىت تټصفهّالاله ًتٙلصْالالثيا شٵالالٌٺ ىالالىه     

                                                 
ا تټٵثىًذا ِنر 6ا غ0 تٗڀثڀر ًتټّْثِرتټهّنٌيُ تٍ لتْثحاحخٌ ؼتځه ٨ده تا خڃ ٨ده تجملْه  1

 . 32ىالا 1331ٖ
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خثضتنالرا ًىالٿ تټالىّڃ ڀالثز       تعتٙثني إڂ ى ٙء تټ٩ًٕذ ىٿ تټىّڃ خٕالًىٿ تټًِالٌٺ  
 ا٨ًََځَالالًَ ِٰالالِ تضت نَّالالرِ اح خُالالٌ خَٹْالالًُ ِٰالالِ تضت نَّالالرِيتًىالالٌ يتٚ ٨نالاليٿ. ًحڄالالو ٴالالثٺ  0 تټًِالالٌٺ
٨ًََدْاله   اًَتټٍُّخَْْالًُ ٰاِلِ تضت نَّالرِ    ا٠ًَ ٽْفَرُ ٰاِلِ تضت نَّالرِ   ا٨ًََٽ َِّ ِِٰ تضت نَّرِ اڂُ ِِٰ تضت نَّر٨ًَُِعځَث

ْالهٌ ٰاِلِ      ا٩ًَََِه خْڃْ ح خِْ ًَٴِثُٖ ِِٰ تضت نَّالرِ  اتټًَـْځَڃْ خْڃْ ٨ٌَْٮٌ ِِٰ تضت نَّرِ ًََِال٩ِْهُ خاْلڃْ ٌّ 
  .1ىتِِٰ تضت نَّرِ ًَح خٌُ ٨ُدَْْهَذُ خْڃْ تضتًَْتؾُ اتضت نَّرِ

ًټٹڃ.. إوت ٸثڂ تٕڀً ّص٩ٽٳ خثټدًٍٕ خثضتنرا ٰٽځثوت ّنفًٙ تٕڀً يف ى ٙء 
تټنٱً؟ ًعتثوت ّٹٌڄٌڂ ڀڃ ٴًّٓ ًـهىثا ًڀڃ وًُ تټنٱٌو يف ٴًّٓ خثټصفهّه؟ ًحّڃ 

ٓ «تټالالىّڃ يًًت ًڄٙالالًًت ًحلٝالال٩س ِالالٌْٰيٿ ٔالالدو تضتٍّالالًذ     ټّالالٽ١ثڂ  »ًڀنالاليث ٴالالًّ
نلٽٌت تِٗٚپ يف ٌڀڃ ڀدٹالً ًحتٌټالٌت ڀالڃ تټ٩الىتج ڀالث       تِٗٚپ؟ ًحّڃ تٕيٴثء تټىّڃ

  .أ ّٽٵو حـه ڀڃ ڀّٽځر ٴًّٓ؟

ٙ ّنالاليٛ ِالالددثً ڀٵن٩الالثً  »تټدٕالالًُ خثضتنالالر ًتټًٜالالَ تټندالالٌُ ٨نالاليٿ «إڂ ىالالىت تټص٩ٽْالالٻ 
ًـتالالڃ ڄ٩صٵالاله حڂ ىالالىه تغتْةالالرا ىْةالالر تعتيالالثؼًّڃ    اًؼٌتخالالثً ٔالالثْٰثً ٨ٽالالَ وټالالٷ تټّالال تٺ  

تټّْثِالْرا يف ڀعالٻ تټٱالرتذ تټٍڀنْالر  ًتټدْةالر      تًٕټنيا ٴه شٹٌڄس ٸځالث شصٹالٌڂ تغتْةالثز    
تټالاليت شٹٌڄالالس ْٰيالالث.. ًحكتالالث ٸثڄالالس حٴالالًج إ  ـٹٌڀالالر تټهًټالالر تټ٩ًخْالالر تِٗالالٚڀْر تټالاليت 
ٴثڀس يف ّعًج ًىْةصيث تټص ِّْْر ڀنيث إ  زتث٨ر ڀالڃ تټصٵالثذ تعتدٕالًّڃ خثضتنالر..     

  20حإيثًټنث ٨ٽَ وټٷ ٌٔتىها ڀڃ 

ا ٴًّٓ.. ٘فْؿ حڂ ن٨ٌذ تِٗٚپ  تټًٌِٺٸثڄٌت ڀڃ ٴٌپ إڂ ى ٙء تټ٩ًٕذ -أًالً
ٸثڄس شًڀِ إ  خت١ِ تطتٌتؼٍ تټٵٌڀْرا ٰٝٚا ٨ڃ تټٵدٽْرا ًټٹڃ ٤الًًٮ تټاله٨ٌذ   
يف ڄٕ ذتثا ًً٘ت٨يث ڀال٧ لٙالٌڀيث ٴاله ًٰٜالس ٨ٽْيالث حڂ شٽؽال  إ  تِٙالصٱثنذ ڀالڃ         

ٰينالالثٶ ڀالالڃ ِالالثنذ   اتټص ّْالاله ًتټنٙالالًذ تعتّالالصځهّڃ ڀالالڃ تټ٩ٚٴالالثز ًتټالالًًتخٟ تټٵدٽْالالر    
                                                 

0 حِاله تټ٭ثخالر يف ڀ٩ًٰالر    ُصزاجلر  اترٍ االثرري  الالال  تعت٩الًًٮ خ  ٨ٽِ خڃ حخِ تټٹًپ ؼتځاله حخٌ تطتّڃ  1
 . 319ا 3ٖتټٙفثخرا غ
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٨نهڀث تِصؽثي خوا ڀ٧ تلصٚٮ تټهّڃا ِٕالدثج ٴدٽْالر.     ؼثي تټًٌِٺٴًّٓ ڀڃ ح
 ًتټ٩دثَ ٨ٿ تټًٌِٺا ًىٌ ٨ٽَ نّڃ تټًٕٶا متًٝ خ٩ْر تټ٩ٵدر ًّّصٌظٳ ټٽًِالٌٺ 

 ڀڃ ڀ ڀع تًَٕ ًتظتٍيغ؟.  

إڂ ى ٙء تټ٩ًٕذ هتعٽٌڂ حىٿ خ١ٌڂ ٴًّٓ.. ٰ خٌ خٹً ٠ًٽفر ڀڃ شْٿا -ثاَْاً
ده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮ ٩ًِه ڀڃ ٌىًذا ٨ًٽِ ڀڃ ٨ًځً ٩ًِْه خڃ ٌّه ڀڃ ٨هُا ٨ً

 ىثٔٿا ٨ًعځثڂ ڀڃ حڀْرا ًتټٍخري ڀڃ حِها ًحخٌ ٨دْهذ ڀڃ ٰيً. 

إڂ تضتيالالثٌ تټّْثِالاِل ًتٗنتيُ ټٽهًټالالر تضتهّالالهذ ٴالاله ڄٕالال  يف ّعالالًج ًتِالالصٵً يف     -ثانثرراً
پا ٨ًنالهڀث خنالَ ىالىت تعتّالؽه حتٽٵالس ڀالڃ            ذ ًتټّاٚل ٺ ٨ٽْالو تټٙاٚل ٌټالو  ـڀّؽه تټًِاٌل

ز ح٨ٝالالالثء ىالالالىه ت تج شٱٝالالاِل إ  ِالالالثـر خْالالاٌل ذتٿ حخالالاٌل طتٹٌڀالالالرا حً ح٬ٽدالالاليثا ًٸثڄالالالس ټدْالالاٌل
ٕيثا ًڀٵالً ن٨ٌذتالثا ًڀهيِالر    تعتّؽها تټىُ ٸثڂ نتي ڄهًذ تطتٹٌڀرا ًڀْهتڂ شهيّح ؼْ

ز ٸالٻ ڀالڃ حخاِل خٹالً ٨ًځالً ٨ًعځالثڂ ٨ًٽاِل              ٨ٽځيث ًىالهّيث ًإئالثنىث.. ٰٽٵاله ٸثڄالس ټدْاٌل
 .  ٠ًٽفر ًتټٍخري ٨ًده تټًستڃ ٩ًِه حخٌتج شٱِٝ إ  نتلٻ تعتّؽه

إڂ ىال ٙء تټ٩ٕالًذ أ ّٹٌڄالٌت ٰٵالٟ ًيتء تټًِالٌٺ ًػتٽالُ ٔالٌيتها ًإقتالث ٸالثڄٌت          -زاتؼاً
ّههتٌڂ تټٌٴٌٮ لٽٱوا ڀدثًٔذ يف تټٙٚذا ٸځث ّٽٍڀٌڂ تټٌٴٌٮ حڀثڀو ٨نه تطتًج 

 ًتټٵصثٺ. 

ٸالثڂ ڀٵالثپ حخالِ خٹالً     $$ًّصفهض ِال٩ْه خالڃ ؼالدري ٨الڃ ىالىه تطتٵْٵالر تغتثڀالر ْٰٵالٌٺ0         
 ٩ًِه ٨ًده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮ ٩ًِْه خڃ ٌّها ٨ًځً ٨ًعځثڂ ٨ًٽِ ٠ًٽفر ًتټٍخري

))تټٙٚذٸثڄٌت حڀثپ يٌِٺ تا يف تټٵصثٺ ًًيتءه يف 
1.  

ڀالڃ أ    إڂ ى ٙء تټ٩ًٕذ ٴاله ٔاليه ڀ٥٩ځيالٿ خالهيتًا ًټٵاله ؼ٩الٻ تټًِالٌٺ       -خايعاً
 ّٕيهىث ڀنيٿ يف ـٹٿ ڀڃ ٔيهىث يف تټّيٿ ًتٕؼًا ٰيٿ زت٩ْثً خهيٌّڂ. 

                                                 
 . 389ا 2ٖغ ا0 حِه تټ٭ثخر يف ڀ٩ًٰر تټٙفثخرُصزاجل اتٍ االثري 1
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يثؼًًڂ تًٕټالٌڂ ـٵالثً.. تًٕټالٌڂ يف تِٗالٚپ     إڂ ى ٙء تټ٩ًٕذ ىٿ تعت -ظادظاً
ٙ يف شًشْح تغتؽًذا ٸځث ّصدثني ڀڃ تِٙٿ تټالىُ ح٠ٽالٳ ٨ٽالْيٿ. ٰٽالٿ ّٹٌڄالٌت حًٺ ڀالڃ       
ىثؼً ڀڃ ڀٹر إ  ّعًج. ٰ ًٺ ڀڃ ىالثؼً إ  ّعالًج0 حخالٌ ِالٽځر ٨داله تا خالڃ ٨داله        

ؼًّڃ ظٿ شصثخ٩س تغتؽًذ ًشٌت٘ٻ ٴهًپ تعتيث اتِٕه خڃ ىٚٺ خڃ ٨ده تا تعتمًٍڀِ
ًحًٺ ڀڃ ىثؼً ڀڃ تټ٩ًٕذ ٨ځً خڃ تظت١ثجا ظٿ ٩ِْه خڃ ٌّالها   اًٰتنٍ ًزتث٨ثز

ىال ٙء   ًټٹڃ ا1خٹًا ظٿ ٨ٽِظٿ ٠ٽفرا ظٿ ٨ده تټًستڃا ظٿ تټٍخريا ظٿ ٨عځثڂا ظٿ حخٌ 
تټ٩ٕالالالالًذ ٰالالالالْيٿ حًٺ رتثڄْالالالالر نلٽالالالالٌت يف نّالالالالڃ تِٗالالالالٚپا ٰيالالالالٿ حًټالالالالٌڂ يف تِٗالالالالٚپا  

 تټيت تڀصثًٌت  ث ًـثًٌىث. ًڀيثؼًًڂا إ  ؼثڄح تټٙٱثز ًتٗڀٹثڄْثز 

ًټٵه ٨ًٚ تخڃ ٴصْدر ټٽځ٩ْثي تټىُ تِصفٵٌت خو شّځْر تعتيثؼًّڃ تًٕټني ٰ ٜثٮ 
خ٩ْر تټًٌٜتڂا ظٿ ڄٵٻ ٨ڃ ٩ِْه خڃ حڂ ى ٙء ٴه صتٌت خصٽٷ تټصّځْر ٕكتٿ حنيٸٌت 

  .2##ٰيٌ ڀڃ تعتيثؼًّڃ تًٕټنيڀڃ ٘ٽَ إ  تټٵدٽصني $$تعتّْح ٴٌټو0 

ي تٙلصْالالثي تًٕٺ يف ىالالىت تعتٵالالثپ ٕڂ تټٕالالٌيٍ ًتطتالالٻ ًتټ٩ٵالاله ٙ ًتټ٩ٙالالدْر ىالالِ ڀ٩ْالالث
ٸځالث ّٵالٌٺ    ا شٹٌڂ إٙ ټٙثـح ٨ٙدْر ّٵصهي  ث ٨ٽَ ـالٻ حً ٨ٵاله حً ٩ٰالٻ حً شالًٶ    

  .3لٽهًڂتخڃ 

ًىىه تغتْةر تټيت تِص ظًز خ ڀً ٴْثنذ تټهًټر تټ٩ًخْرا أ شّص ظً خثټٌٕيٍ ڀڃ نًڂ 
لريا ًـًٙز شٌي ڀنٙالح تظتٽْٱالر يف   تټنثَا ًټٹنيث تِص ظًز خإ٘هتي تټٵًتي تٕ

نتبًذتالالثا ڀالالڃ ڀالالڃ  ًتـالاله ڀنالاليثا ٰٹثڄالالس شصّالال٧ خن١الالثٲ تټٕالالٌيٍ ټْٕالالځٻ ڀالالث ىالالٌ حًِالال٧ 
تعتيثؼًّڃ ًتٕڄٙثي ٨ٽَ تټٌّتء.. ٰ خٌ خٹً ٨نهڀث ٦ًٔ ّٕثًي تټنالثَ ٰالْځڃ ٩ّياله    

                                                 
 . 322ا 6ٖا غتٕنج يف ٰنٌڂ 0 كتثّر تٕيجاننٌّسُحسته خڃ ٨ده تټٌىثج ٔيثج تټهّڃ  1
ا حتٵْالالٳ ظالالًًز ٨ٹثٔالالرا ٠د٩الالر نتي تعت٩الالثيٮ مبٙالالًا     572تعت٩الالثيٮا ٖتخالالڃ ٴصْدالالر تټالالهّنٌي0ُ    2

1969 . 
 . 177تخڃ لٽهًڂا تعتٵهڀرا ٖ 3
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إټْو خثظتٰٚر ڀڃ خ٩هها ٨نهڀث نڄث ڀنو تعتٌزا ًٸثڂ ٴه ٨الٍپ ٨ٽالَ تټ٩ياله إ  ٨ځالًا     
  .1تٕڄٙثييف يىٟ ڀڃ  "حِْه خڃ ـٝري"ْٰځڃ تِصٕثيا تِصٕثيا 

لث٘الر ٠ٽفالر   «٨ًنهڀث صت٧ ت٨رتتٚ خ٩ٛ ح٨ٝثء ىْةر تعتيثؼًّڃ تًٕټني 
لريىٿ خالني حڂ ًّٜالٌت خصٱٌّٝالو ٸالِ نتصالثي       »٨ٽَ تِصمٚٮ ٨ځًا ټٕهشو ٬ًٽ٥صو

حّيالث تټنالثَا ٴاله ـٝالًڄِ ڀالڃ ٴٝالثء       $$غتٿ ًخني حڂ لتصځ٩ٌت ْٰمصالثيًت ىالٿ.. ٴالثٺ0    
شًًڂا ًحڄو ٙ خه ټٹٿ ڀڃ يؼٻ ّٽيب حڀًٸٿ.. ٰإڂ ٔةصٿ تؼصځ٩صٿ ٰ دتًمت ظالٿ  تا ڀث 

ًټْصٿ ٨ٽْٹٿ ڀڃ حينمت ًإڂ ٔةصٿ تؼصيهز ټٹٿ يحِّ.. ٴالثټٌت0 ّالث لٽْٱالر يِالٌٺ تاا     
ٰثلصالالثي ٨ځالالً ٨ًيالاله إټْالالوا خ٩الاله حڂ حمت تعتٕالالثًيذ  ا2##ټنالالثحڄالالس لريڄالالث ًح٨ٽځنالالثا ٰالالثلرت 

  ًيِٜ خو ح٨ٝثء ىْةر تعتيثؼًّڃ تًٕټني.

ًيف تڄصٵالالثٺ تظتٰٚالالر خ٩الاله ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج إ  ٨عځالالثڂ خالالڃ ٨ٱالالثڂا شص ٸالاله ٰٽّالالٱر    
تټٕالالٌيٍ يف نًټالالر تظتٰٚالالرا ًّصّالال٧ ڄ١ثٴيالالث ټْٕالالځٻ ٸالالٻ ڀالالڃ ٜالالځصو تټ٩ث٘الالځر ڀالالڃ     
تعتّٽځنيا ڀيثؼًّڃ ٸثڄٌت حپ حڄٙالثيتًا ًټٹالڃ ٥ّالٻ تټٵالًتي تطتثِالٿ ټٽيْةالر تټاليت دتْالٍ         

     ً ٸثڄالس ٌّڀةالالى شصٹالٌڂ ڀالڃ0 ٨عځالالثڂ    تعتًٔالؿ ًختصالثيها ًىالِ ىْةالالر تعتيالثؼًّڃ تًٕټالنيا 
ًٸالثڂ تطتٝالٌي    ا٨ًٽِ ٠ًٽفر ًتټٍخري ٨ًده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮ ٩ًِه خڃ حخِ ًٴثٖ

 ڀنيث شتّرا إو ٸثڂ ٠ٽفر ٬ثبدثً ٨ڃ تعتهّنر. 

يذا ًـالىي ڀالڃ شٹالًتي تټد٩ْالر تټٱؽثبْالر تټاليت دتالس             ًٸثڂ ٨ځً ٴه حٸاله ٨ٽالَ ٜالًًيذ تعتٕاٌل
ا خ٭الالري ڀ  $$ٕخالاِل خٹالالًا ٰٵالالثٺ0   يذ ڀالالڃ تټنالالثَ ٰالاٚل ّالال ڀً ًتـالاله    حهتالالث يؼالالٻ خالالث٧ّ يؼالاٚل ٕالاٌل

 .  ##ڀنيځث

ًٴدٻ حڂ ّٽٵِ يخو زت٧ تظتځّر تطتثًّٜڃ ڀڃ ىْةر تعتيثؼًّڃ تًٕټالني ًٴالثٺ غتالٿ0    
ّث ڀ٩ًٕ تعتيثؼًّڃ تًٕټنيا إڄِ ڄ٥ًز يف حڀً تټنثَ ٰٽالٿ حؼاله ڀناليٿ ٔالٵثٴثً ًٙ     $$

                                                 
 . 274ا 01ٖ شعدْس نٙبٻ تټندٌذا غخڃ حسته خڃ ٨ده تضتدثي تغتځىتڄِ تټٵثِٜ ٨ده تضتدثي 1
٨ځالالالثيذ0 ًڄٕالالال ذ تٕـالالالٍتج ؼتځالالاله ا ًن. 69ا 1ٖغتٗڀثڀالالالر ًتټّْثِالالرا  تخالالڃ ٴصْدالالالر تټالالالهّنٌي0ُ   2

 . 67ٖ اتټّْثِْر
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ٿ ڄٱثٴالثًا ٰالالإڂ ّٹالالڃ خ٩الالهُ ٔالالٵثٲ ًڄٱالالثٲ ٰيالالٌ ٰالالْٹٿ. شٕالالثًيًت ظٚظالالر حّالالثپا ٰالالإڂ ؼالالثءٸ 
٠ٽفر إ  وټٷ ًإٙ ٰ ٨ٍپ ٨ٽْٹٿ خثا حٙ شصٱًٴٌت ڀڃ تټٌْپ تټعثټط ـصَ شّصمٽٱٌت 
حـهٸٿا ٰإڂ حًٔمت  ث إ  ٠ٽفالر ٰيالٌ غتالث حىالٻا ًټْٙالٻ خٹالٿ ٘اليْح ىالىه تټعٚظالر          

  .1##ّنث٨ٌٹٿ حڀًٸٿحّثپ تټيت شصٕثًيًڂ ْٰيثا ٰإڄو يؼٻ ڀڃ تعتٌتي ٙ 

   َ ٘الٌيذتث تټ٩ثڀالر ٬الري تعتن٥ځالرا      ظٿ حيتن ٨ځً حڂ ٧ٌِّ نتبالًذ تټٕالٌيٍا ٙ ٨ٽال
إقتث يف ٌ٘يذ إٜثٰر ح٨ٝثء ؼهن إ  ىىه تغتْةرا ًټٹالڃ نًڂ حڂ ّٹصّالح ت٨ٕٝالثء    
ٚا0          تضتالالهن ـالالٳ تټصٙالالٌّس ًتختالالثو تټٵالالًتيا ٰمث٠الالح تغتْةالالر يف تؼصځث٨الالو ىالالىت ٴالالثب

ًتـًًٝت ڀ٩ٹٿ ڀڃ ٌْٔق تٕڄٙثيا ًټُْ غتٿ ڀڃ حڀًٸٿ ِٔءا ًحـٝالًًت ڀ٩ٹالٿ   $$
 خالالڃ ٨دالالثَا ٰالالإڂ غتځالالث ٴًتخالالرا ًحيؼالالٌ ټٹالالٿ تټ ٸالالر يف      تطتّالالڃ خالالڃ ٨ٽالالِ ٨ًدالاله تا  

ـٌٝيإثا ًټُْ غتځث ڀڃ حڀًٸٿ ِٔءا ًمتًٝ تخع ٨ده تا ڀّصٕثيتًا ًټُْ ټو 
  .2##ِٔءڀڃ تٕڀً 

ًټ٩ٻ شٵٽٗ ح٨ٝثء ىىه تغتْةر ڀڃ ٨ٕالًذ إ  شتّالر ىالٌ تټالىُ ًٴالٯ ًيتء إٜالثٰر       
ً ١ّٽح ڀڃ ٨ځثي خڃ ٨ځً ٨ٕٝثبيث ى ٙء تعتّصٕثيّڃا ًټ٩ٽو ٸىټٷ تټىُ ؼ٩ٻ ٨ځ

ّثًِ ًتعتٵهتن خڃ تٌِٕن حڂ ّٵٌن شتّني ڀڃ تٕڄٙالثي ٸالِ ّٵٌڀالٌت ملًتِالر تټدْالس      
تټىُ شصٿ ْٰو تؼصځث٨ثز تعتيثؼًّڃ تًٕټنيا ًتًٗٔتٮ ٨ٽَ حڀالً تټ٩ث٘الځرا ًتټ٩ځالٻ    

  .3حٴٙثىث ظٚظر حّثپ٨ٽَ دتثپ تلصْثي تظتٽْٱر تضتهّه يف ڀهذ 

ټالالني ًيٜالالِ ح٨ٝالالثكىث مبالالڃ نتصالالثيه ٨دالاله      ٨ًنالالهڀث تؼصځ٩الالس ىْةالالر تعتيالالثؼًّڃ تًٕ   
تټًستڃ خڃ ٨ٌٮا خ٩ه حڂ حلًغ ڄٱّو ڀڃ تٕڀًا تؼصيه ٨ده تټًستڃ يف تِصٵٙثء 
ييتء ڀڃ ٸثڂ يف تعتهّنر ڀڃ تعتّٽځني.. ًيف تټٌْپ تټعثټالطا لث٘الرا ٠ٽالح ڀالڃ ح٨ٝالثء      

ٸٌڄٌت ڀٹثڄٹٿ ـصَ يشْٹٿا ًلًغ ّصٽٵَ $$تغتْةر تعتٹط يف ڀٹثڂ تٙؼصځث٦ا ًٴثٺ غتٿ0 

                                                 
 . 61ٖ ان. ٨ځثيذ0 ًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْر 1
 . 22ا 1ٖغ اتٗڀثڀر ًتټّْثِرتخڃ ٴصْدر تټهّنٌي0ُ  2
 . 265ا 1ٖا ٲ3غ تټٹدريا ١دٵثزتټ0 تاتٍ ظؼدؼتځه خڃ ٩ِه خڃ ڀن٧ْ تعتٕيٌي  3
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نالالثَ يف حڄٵالالثج تعتهّنالالرا ڀصٽعځالالًث ٙ ٩ًّٰالالو حـالاله ٰځالالث شالالًٶ حـالالهًت ڀالالڃ تعتيالالثؼًّڃ          تټ
ًتٕڄٙثي ٬ًريىٿ ڀالڃ ٜال٩ٱثء تټنالثَ ًي٨الث٨يٿ إٙ ِال غتٿ ًتِصٕالثيىٿ.. حڀالث حىالٻ         

 ؟1ًتټًحُ ٰ شثىٿ ڀّصٕريتًا ًشٽٵَ ٬ريىٿ ِثبٚا ّٵالٌٺ0 ڀالڃ شالًٍ تظتٽْٱالر خ٩اله ٨ځال      
 . ##نهىٿټٵه حڀَٝ تّٕثپ تټعٚظر ّّص٩ٽٿ ڀڃ تټنثَ ڀث ٨

ٰنفڃ ىنث حڀثپ ىْةر شّص ظً خثټرتْٔؿ ټٽمٰٚالر ڀالڃ خالني ح٨ٝالثبيث ًـالهىثا      
خٻ إڂ ٨ځٽاليثا ْٰځالث    اًشصمى تټٵًتي تطتثِٿ يف تٙلصْثيا ًټٹنيث ٙ شّص ظً خثټٌٕيٍ

ّص٩ٽٳ خثټٌٕيٍا ىٌ شن٥ْځيث ًڀه ڄ١ثٴيث ٸِ ّٕځٻ ڀث ٸثڂ ؾتٹنثً يف ٤الًًٮ وټالٷ   
  .2تټ٩ث٘ځر١ثٲ إ  ڀث ًيتء ـهًن تټ٩ًٙ تټىُ أ ّٹڃ ّّځؿ مبه ىىت تټن

٨ًٽَ حُ ـثٺ ٰإڄنث ڄٽف٣ حڂ ڀًًي تټّالنٌتز ًڄٵٙالثڂ ٨الهن تٕـْالثء ڀالڃ ح٨ٝالثء ىْةالر        
پ ًظدالثز     تعتيثؼًّڃ تًٕټنيا ٴه تٴرتڂ خإنلثٺ ٨نثً٘ ؼهّهذ ْٰيثا ًټ٩ٻ تڄصٕالثي تِٗاٚل

ڀالث   ٴٌت٨ه نًټصوا ًش٭ٽ٭ٻ ٨ٵثبهه يف تټٵٽٌج ٴه لٽٳ ڀالڃ ٨ٌتڀالٻ تِٙالصٵًتي ًت٠ٙځةنالثڂ    
         ٟ ؼ٩ٻ ٴثنذ تټهًټرا ًخثټىتز ٨ځً خالڃ تظت١الثجا ّٱٹالًًڂ يف ڀاله ڄ١الثٲ تغتْةالر تټاليت حڄاْل

إڂ ىالىت تٕڀالً   $$ ث حڀً تلصْثي لٽْٱر تعتّٽځني.. ًّٕيه ټىټٷ ٴٌٺ ٨ځالً ٴدْالٻ ًٰثشالو0    
يف حىالٻ خالهي ڀالث خٵالاِل ڀناليٿ حـالها ظالٿ يف حىالالٻ حـاله ڀالث خٵاِل ڀنالاليٿ حـالها ًيف ٸالىت ًٸالالىتا            

 .  3##ٽْٳ ًٙ عتّٽځر تټٱصؿ خِٕءًټُْ ْٰيث ټ١ٽْٳ ًٙ ټٌټه ٠

ٰينالالث حلالالىز ٴث٨الالهذ تټٕالالٌيٍ يف تٙشّالالث٦ا ٕڂ تټ٥الالًًٮ ٴالاله ش٭الالريز ًتټالالٌٙء ټٽهًټالالر    
تضتهّهذ ٴه شٍتّه ًتڄصًٕا ًٕڂ ٨هن تټٙٱٌذ تټالىّڃ شٹٌڄالس ڀناليٿ ىْةالر تعتيالثؼًّڃ      

 تًٕټني ٴه حلىز يف تٙڄٵًتٚ. 

                                                 
ُ 24ا 1ٖا غتٗڀثڀالالر ًتټّْثِالالر تخالالڃ ٴصْدالالر تټالالهّنٌي0ُ    1  تٕـٹالالثپ تټّالالٽ١ثڄْر  0ا ًتڄ٥الالً تعتالالثًين

 . 12ا ًٖتټٌّٙثز تټهّنْر
 . 61ٖ ان. ٨ځثيذ0 ًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْر 2
 . 248ا 1ٖا ٲ3غ اتټٹدري ١دٵثزتټ0 تخڃ ٩ِه 3



74 

يس ً٘الثّث  ًټٵه خهحز جتًخر ٨ٽِ خڃ حخالِ ٠ثټالح ڀال٧ تټٕالٌيٍ ڀالڃ ـْالط تڄصال       
٨ځالً خالڃ تظت١الالثج ًإٜالثٰثشو.. ٰٽٵالاله ح٘الدؿ تټٙالالفثخر تٕـْالثء ڀالالڃ تټالىّڃ ـٝالالًًت       
٬ًٍذ خهي ىٿ ح٘فثج تطتٳ يف تلصْثي تظتٽْٱرا ًټٽځيالثؼًّڃ ًتٕڄٙالثي ٨ثڀالر ـالٳ     

  .1خثظتٽْٱر تضتهّهتټٌٕيٍ ًٙٔرتتٶ يف تټد٩ْر ٨ًٽْيٿ إ٤يثي تټًَٜ 

ڄدث٩ّالٷا ٰځاله   $$وا ًٴالثټٌت0  ًخ٩ه ڀٵصٻ ٨عځثڂ وىح تټنثَ إ  ٨ٽالِ ١ّٽدالٌڂ ڀدث٩ّصال   
ٰال ڄٹً ٨ٽالْيٿ ؾتثيِالر ـالٳ ټالُْ غتالٿا ًٴالثٺ0         اّهٶا ٙ خه ڀڃ حڀريا ًحڄس حـالٳ  الث  

ټُْ وټٷ إټالْٹٿا إقتالث ىالٌ ٕىالٻ تټٕالٌيٍ ًحىالٻ خالهيا ٰځالڃ يٜالِ خالو حىالٻ تټٕالٌيٍ             
  .2##تٕڀًًحىٻ خهي ٰيٌ تظتٽْٱرا ٰنؽصځ٧ ًڄن٥ً يف ىىت 

ًإقتالث  $$ىالث ٨ځالً حًتلالً ٨يالهه ْٰٵالٌٺ0      ًّٹصح إ  ڀ٩ثًّرا ْٰ ٸاله تعتدالثنئ تټاليت ٴًي   
تټٌٕيٍ ټٽځيثؼًّڃ ًتٕڄٙثيا ٰإوت تؼصځ٩ٌت ٨ٽَ يؼالٻ ّٰالځٌه إڀثڀالثً ٸالثڂ وټالٷ ا      
يٜالَ.. ًت٨ٽالالٿ ّالث ڀ٩ثًّالالر حڄالٷ ڀالالڃ تټ١ٽٵالثء تټالالىّڃ ٙ حتالٻ غتالالٿ تظتٰٚالرا ًٙ ش٩ٵالاله       

  .3##ْٰيٿ تټٌٕيٍڀ٩يٿ تٗڀثڀر ًٙ ش٩ًٚ 

ا ًىالالٿ ڀ٩ّالالٹًًڂ يف ڀ٩ثًّالالر ٨ًٽالالِّڀالال٧ ٸالالٻ ڀالالڃ ًيف تطتالالٌتي تټالالىُ كتالالٛ خالالو تټٵالالًتء  
ش٧ٌِْ ٴث٨الهذ تټٕالٌيٍ ټصٕالځٻ ڄ٥ثڀالثً     ٸثڄس شٵصِٝ ڄٽځؿ خًًٌ ًًٜيتز  »٘ٱني«
إٙ ٨الهن   .. ٰٽٿ ّٹڃ ٴه خٵِ ڀڃ تټدهيّني ٌّڀةالىٍ صتؿ خو ٨ځً ًًٴٯ ٨نهه ٨ٽِّ ٴه

       ِّ  ٴٽْٻا ٨ًهن ؾتڃ خٵِ ڀڃ تعتيثؼًّڃ تټدالثيٌّڃ ٴاله ت٨صالٍٺ تټٙالًت٦ تټالهتبً خالني ٨ٽال
ټالالالر تټ٩ًخْالالالر تِٗالالالٚڀْر ٴالالاله تشّالالال٩س حيؼثكىالالالثا ًظدصالالالس ٴٌت٨الالالهىثا   ًڀ٩ثًّالالالرا ًتټهً

ًتٸصّدس ًٙء تټٹعريّڃ ڀڃ ِٹثڂ تطتٌتٜالً ًتټدالٌتنُ لالثيغ ًِالٟ ٔالدو تضتٍّالًذا       
ًڀالالڃ ظالالٿ ٰالالإڂ خٵالالثء ـالالٳ تټٕالالٌيٍ ؼتٙالالٌيتً يف تعتيالالثؼًّڃ ًتٕڄٙالالثي تعتٌؼالالٌنّڃ يف       

ًٙ ڀنالو          ًخٵالثء  تټ٩ث٘ځر ٰٵٟا ڀ٧ ـًڀالثڂ ـصالَ حخنالثبيٿ تټالىّڃ ٔالدٌت ًح٘الدفٌت يؼالث
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ِالالٽ١ر تظتٽْٱالالر ًشًٔالالْفو ًدتْْالالٍه يف خٵْالالر تټٕالالٌيٍ ًتټدالالهيّني ٴالاله ح٘الالدؿ حڀالالًتً       
 ٵيٿ حڂ ّْٝٵٌت خو ًّصځٽځٽٌت ڀنو. ڀْٝٵثً ٨ٽَ تټنثَ ڀڃ ـ

ًخٙالالًٮ تټن٥الالً ٨الالڃ ڄٌتّالالث ڀ٩ثًّالالرا ٰٽٵالاله يٸالالح ىالالىه تعتٌؼالالرا ًحتالالهض خثِالالٿ  
ثً ٴاله  إڂ ٨ٽْال $$0 عتالڃ ـالثًيه  تټىّڃ ًّّهًڂ حڂ شص٧ّ ٴث٨الهذ تټٕالٌيٍ ټصٕالځٽيٿا ٰٵالثٺ     

خثټٕالثپ مبالڃ ٰالْيٿ ڀالڃ     -تخصٍ تٕڀً نًڄنثا ٨ٽَ ٬ري ڀٌٕيذ ڀنث ًٙ ؾتڃ ىثىنث ڀ٩نالث 
٨ًنهڀث ٨ًٚ تټٵًتء ىىه تعت١ثټح ٨ٽَ ٨ٽِ يٰٝيثا ًدتّٷ  اتعتيثؼًّڃ ًتٕڄٙثي

  .1##تټٙفثخرټٽدهيّني نًڂ  خ ڂ ىىت تطتٳ إقتث ىٌ

ټٌتٴالال٧ تضتهّالاله  ًٙ ڄ٩الالهً تطتٵْٵالالر إوت ٴٽنالالث إڂ ٴالالٌذ ـؽالالر ڀ٩ثًّالالرا ًـهّعالالو خثِالالٿ ت    
ًش٩دريه ٨الڃ تعتّالصٵدٻ تټالىُ ١ّٽالح ټٵث٨الهذ تټٕالٌيٍ حڂ شصّال٧ا ٸالٻ وټالٷ ٴاله حٸّالدو            

ټٵاله ٸّالح ڀ٩ثًّالر     اتٕڄٙثي ًتعت ّهّڃا ًوټٷ ي٬ٿ تلالصٚٮ تټنٌتّالث ٨الڃ تعت١ثټالح تعت٩ٽنالر     
خًٰٝو وټٷا ڀ٧ حڂ ٨ٽْثً ٸثڂ حٴالًج إ  يًؾ   خ١ٽدو ش٧ٌِْ ٴث٨هذ تټٌٕيٍا ًلًّ ٨ٽِّ

ريا ٨ًنالهڀث يٺ تٕڀالً إ  ڀ٩ثًّالر ٠ٌّالس ٘الٱفر نًټالر تظتٰٚالر        تټٌٕيٍ ڀڃ ڀ٩ثًّر خٹالع 
يٍ ًحتٌټالالس تټهًټالالر إ  ڀٽالالٷ ًيتظالاِل تـصٹالالًه  اًڄ٥ثڀيالالث تټالالىُ حِالالُ ٨ٽالالَ ٰٽّالالٱر تټٕالاٌل

ٸٻ ڀث حڀٹڃ تعتٽالٷ حڂ  $$ 0ا خهًٙ ڀڃ تټٌٕيٍا شٽٷ تټن٥ًّر تټيت شٵٌٺ إڂًتتٕڀٌٌّڂا ًِثن
هتً ْٰالالو.. ٸالالىت ـٹالاِل ٨الالڃ  ّنٱالالً خالالو نًڂ لث٘الالصو ٨ًثڀصالالوا ٰځالالڃ حلٚٴالالو حٙ ّٕالالثيٶ حـالال   

   ؟!2##ىىتحڄًًٌٔتڂ ًڀ٩ثًّر.. ًـٹِ ٨ڃ تټًْٔه ڀث ّٵًج ڀڃ 

حؼيٝالالس إوتً جتًخالالر تټٕالالٌيٍ يف تټهًټالالر تټ٩ًخْالالر تِٗالالٚڀْرا ًخالالهًٙ ڀالالڃ حڂ ش٩الالْٓ      
ًشص١ٌي تغتْةر تټيت شٹٌڄس ًكتٝس مبيثپ شًْٔؿ تظتٽْٱر ًشن٥ْٿ تټٌٕيٍ ٙلصْثيه 

ڀڃ حڂ ش٩ْٓ ًشص١ٌي خصٌِال٧ْ ٴث٨الهذ تټٕالٌيٍ     ًشٵًًّ تلصْثي ٨ًٵه تټد٩ْر ټوا خهًٙ
وىدس خىىثج نًټالر  تظتٰٚالر ًڄ٥ثڀيالث ًٰٽّالٱصو يف تټٕالٌيٍا ًأ ڄ٩اله ڄّالځ٧ ٨الڃ         
تټٌٕيٍ إٙ ـهّعثً شًننه تټٱًٲ تِٗٚڀْر تعتنثىٝر ټن٥ٿ تطتٹٿ تټيت ِالثنزا ًىالٌ   
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ـهّط ڄ٥ًُا ًحٸعً ڀڃ وټٷ ٰإڄو ـهّط ّصنثًٺ تټٌٕيٍ ڀالڃ نًڂ حڂ ّٵالهپ شٙالٌيتً    
  .1ڀ ِّر ڀڃ تعت ِّثزشن٥ْځِ لتّه تټٌٕيٍ يف  ټٕٹٻ

ًتټرتتؼالالال٧ تټالالالىُ ـالالالهض ټصؽًخالالالر تټٕالالالٌيٍ ًٰٽّالالالٱصيث ٙ ٩ّالالالع حڂ تټالالالصٱٹري يف  
إ٨ثنذتثا ًإ٨ثنذتث ڀن٥ځر ڀڃ لٚٺ ڀ ِّثز ڀصمٙٙر ٴه ٬ثج ٨نيث دتثڀثً ٨الڃ  
ِثـر تټٱٹً ًؼتثًٙز تټص١دْٳ.. ٰينثٶ جتًخر ټ٩ځً خالڃ ٨داله تټ٩ٍّالٍ ٨نالهڀث ًي     

را ٴدٻ شٌټْو تظتٱرا ٦ًٔ ْٰيث خصٹٌّڃ ػتٽُ ؼتٽِ ټٽٌٕيٍ ش٩ٽٌ ِٽ١صو حڀً تعتهّن
 ِٽ١ر تټٌتي. 

عتالث ٴالهپ ٨ځالً خالڃ     $$يف ٠دٵثشالو ٨نالهڀث ّٵالٌٺ0     "تخالڃ ِال٩ه  "ًل  ىىه تټصؽًخر ٌّينه 
٨ده تټ٩ٍٍّ تعتهّنرا ًتټْثً ٨ٽْيثا ٸصح ـثؼدو ټٽنثَا ظٿ نلٽالٌت ّٰالٽځٌت ٨ٽْالوا ٰٽځالث     

٨ًًذ تخڃ تټٍخريا ٨ًدْه تا خڃ ٨داله  "يثء تټدٽه0 ٘ٽَ تټ٥يً ن٨ث ٨ًٕذ ڄٱً ڀڃ ٰٵ
تا خڃ ٨صدرا ًحخث خٹً خڃ ِٽْځثڂ خڃ حخِ ـعځالرا ًِالٽْځثڂ خالڃ ّّالثيا ًتټٵثِالٿ خالڃ       

ظالٿ ٴالثٺ0    ا.. ٰفځه تا ًحظنَ ٨ٽْالو مبالث ىالٌ حىٽالو    "ؼتځها ًلثيؼر خڃ ٌّه خڃ ظثخس
حيّاله حڂ حٴ١ال٧   إڄع ن٨ٌشٹٿ ٕڀً ش ؼًًڂ ٨ٽْو ًشٹٌڄٌڂ ْٰو ح٨ٌتڄثً ٨ٽالَ تطتالٳا ڀالث    

حڀًتً إٙ خًحّٹٿا حً خًحُ ڀڃ ـًٝ ڀنٹٿا ٰإڂ يحّصٿ حـهتً ّص٩هٍ حً خٽ٭ٹٿ ڀڃ ٨ثڀٻ 
  .2##إٙ حخٽ٭ع٤ٚڀرا ٰ ـًغ خثا ٨ٽَ حـه خٽ٭و وټٷ 

ٰيالالٌ ػتٽالالُ ڀالالڃ ـٵالالو ًًتؼدالالو تعتًتٴدالالر ًي٘الاله تټص٩الالهُ ٤ًٽالالٿ تټ٩ځالالثٺا ٸالالىټٷ ٨ٽالالَ   
ٺ0 عتالثوت ؼ٩الٻ ٨ځالً خالڃ ٨داله تټ٩ٍّالٍ       تټٌتي حٙ ّٵ٧١ حڀًتً إٙ خًحّو.. ًټٽځالًء حڂ ّّال   

٨هن ح٨ٝثء ىىت تجملٽُ ٨ًٕذ؟ حٕڄو ٸالثڂ ٨الهن ح٨ٝالثء ىْةالر تعتيالثؼًّڃ تًٕټالني؟       
 ًيمبث ٸثڂ وټٷ ىٌ تټّدحا ٰيِ تټرتتض تټىُ ّٵثَ ٨ٽْو يف ىىت تعتٵثپ. 

ًيف تټٱٹً تټن٥ًُ ش١ًٲ تطتالهّط إ  تعتٱثٜالٽر خالني ؾتثيِالر تټٕالٌيٍ يف ٘الٌيذتث       
٩ني تطتالثٸٿ خالال يتء حىالٻ تټٕالٌيٍ ٸالالٻ ٨ٽالَ تڄٱالالًتنا ًخالني إلتالالثن      تټٱًنّالرا ٨نالهڀث ّّالالص  
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تټٕٹٻ تعتن٥ٿ ٙؼصځث٦ حىٻ تټٌٕيٍ ٸِ ّهًي تطتٌتي ًشهيَ تټٵٝثّث ًش لى تٓيتء 
٩ّالًٚ غتالىه تټٵٝالْر تظتْٰٚالرا ًّندالو       »ًىالٌ ڀ٩صالٍي  «ًىٿ ػتصځ٩ٌڂ.. ًتعتالثًينُ  

ټٱالالًَ ىالالٌ إڂ ڀالالىىح ت$$ْٰيالالث إ  ڀالالىتىح تٕڀالالٿا ظالالٿ ٩ّالالًٚ ڀىىدالالو ىالالٌا ْٰٵالالٌٺ0  
تٙؼصځث٦ تعتن٥ٿ ٕىٻ تټٌٕيٍا ًىنثٶ حڀٿ حلًٍ شٱٝٻ تِصٕثيذتٿ ٸال ًٰتن ٨ًٽالَ   
تڄٱًتنا ًحڀث ڀىىدو ىٌ ٬ري ىىّڃ تعتالىىدنيا ّٵالٌپ ٨ٽالَ تضتځال٧ خْناليځث ًتِٙالصٱثنذ       
ڀڃ ؼتثِنيځثا ـّح تټٵْٝر تعت١ًًـر ټِٚصٕثيذ ًٕإْالر ىالىت تټصٙالٌيا ڄٵالهپ     

ٙ ّند٭ِ حڂ ّصٙالٌي يف ڄٱّالو حڄالو إڂ ٔالثًي يف      إو ّٵٌٺ0 إڂ تطتثٸٿ "تعتثًينُ"٨دثيذ 
حڀًه ٤يالً ټٽنالثَ ٜال٩ٯ يحّالو ًّٰالثن يًّصالوا ـصالَ تٰصٵالً إ  يحُ ٬الريها ٰالإڂ ىالىه            

 َ ّالالًتن تټالالًحُ ټٽځدثىالالثذ خالالوا ًإقتالالث ّالالًتن ټٚڄصٱالالث٦ خنصْؽصالالوا      ًټالالُْا 1ڀ٩الالثوًّ تټنالالٌٸ
ًتټصفالالًي ڀالالڃ تظت١الال  ٨نالاله ٌا. ًٸْالالٯ ّٹالالٌڂ ٨الالثيتً ڀالالث حنٍ إ  ٘الالٌتج. ً٘الاله ڀالالڃ   

ٰإوت تِصٕثي تضتځث٨را ٰٵه تلصٽٯ حىٻ تټًحُ يف تؼصځث٨يٿ ٨ٽْو ًتڄٱالًتن   2!ل١ ؟
 . خو ٸٻ ًتـه ڀنيٿ

ٰځىىح تټٱ0ًَ حڂ تًٕ  تؼصځث٨يٿ ٨ٽَ تٙيشْثء ًإؼثټر تټٱٹالًا ټْالىٸً ٸالٻ ًتـاله     
ڀنيٿ ڀث ٴهڀو لث٠ًها ًحڄصؽو ٰٹًها ـصَ إوت ٸثڂ ْٰو ٴهؾ ٨ٌيٚا حً شٌؼو ٨ٽْالو  

ڂ ٰٽْو تعتنث٤ًذ ًشٵ٧ ْٰو تعتنث٨ٌرا ًتعتٕثؼًذا ٰإڄو ٙ ين ڄٌٴٛا ٸثضتهٺ تټىُ شٹٌ
 ّدٵَ ْٰوا ڀ٧ تؼصځث٦ تټٵًتبؿ ٨ٽْوا لٽٻ إٙ ٤يًا ًٙ ٌټٻ إٙ خثڂ. 

ًوىح ٬ريىٿا ڀڃ ح٘نثٮ تٕڀٿا إ  حڂ تًٕ  تِصًّتي ٸٻ ًتـه خثعتٌٕيذ ټْؽْالٻ  
إوت  ٸالالٻ ًتـالاله ڀنالاليٿ ٰٹالالًذ يف تټالالًحُا ٠ځ٩الالًث يف تطت٥الالٌذ خثټٙالالٌتجا ٰالالإڂ تټٵالالًتبؿ         

تڄٱًنز تِالصٹهىث تټٱٹالًا ًتِالصٱ٬ًيث تٙؼصاليثنا ًإوت تؼصځ٩الس ٌٰٜالس ًٸالثڂ تًٕٺ        
 ڀصد٨ٌثً.  خثنبيثڀڃ 

 ًټٷ ًتـه ڀڃ تعتىىدني ًؼوا ًًؼو تټعثڄِ ح٤يً. 

                                                 
 تټنٌٸ0َ تطتځٵَ.  1
 . 65ٖ ان. ٨ځثيذ0 ًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْر 2
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ًتټالالىُ حيته يف تًٕ  ٬الالري ىالالىّڃ تعتالالىىدني ٨ٽالالَ ت٠ٗالالٚٲا ًټٹالالڃ ّن٥الالً يف       
ثڂ تؼصځالث٨يٿ ٨ٽْيالث   يف ـثٺ ًتـهذ0 ىٻ ىِ ٌ٘تج حپ ل١ ا ٸال تټٌٕيٍا ٰإڂ ٸثڄس 

حً ا ٕڂ ڀث شًنن خني حڀًّڃا ٰثعتًتن ڀنو ت٨ٙرتتٚ ٨ٽالَ ّٰالثنها حً ٤يالٌي تطتؽالر     
يف ٘ٚـوا ًىىت ڀ٧ تٙؼصځث٦ حخٽ٫ا ٨ًنه تعتنث٤ًذ حًٜالؿ.. ًإڂ ٸثڄالس تټٕالٌيٍ يف    
ل١ح ٴه تِصديٿ ٌ٘تخوا ًتِص٩ؽٿ ؼٌتخوا ڀالڃ حڀالٌي لثْٰالرا ًحـالٌتٺ ٬ثڀٝالرا أ      

شٵّالالالْٿا ًٙ ٨الالالًٮ غتالالالث ؼالالالٌتج ّٹٕالالالٯ ٨الالالڃ ل١ةالالالو  ًأ لتځ٩يالالالث  ٨الالالهنمتٙالالالًىث 
ً٘الالٌتخوا ٰالال ً  يف ڀعٽالالو0 تڄٱالالًتن ٸالالٻ ًتـالاله خٱٹالالًها ًلٽالالٌه خبالالث٠ًها ټْؽصيالاله يف        
تضتٌتجا ظالٿ ّٵال٧ تټٹٕالٯ ٨نالو0 حل١ال  ىالٌ حپ ٘الٌتجا ْٰٹالٌڂ تٙؼصاليثن يف تضتالٌتج           

ًتټٹٕٯ ٨ڃ تټٌٙتج ػتصځ٩ثًا ٕڂ تٙڄٱًتن يف تٙؼصيثن حًٜؿا ًتٙؼصځث٦ ڀنٱًنتًا 
  .1##نث٤ًذ حخٽ٫!..٨ٽَ تعت

ٰثعتثًينُ ڀ٧ شن٥ْٿ ؼيالثٌ تټٕالٌيٍا متدالى تټهيتِالر تټٱًنّالر ټٽٵٝالثّث تعتٕالٹٽرا ظالٿ         
 ٨ًٜيث ڀهيًِر يف تٙؼصځث٦ تټ٩ثپ غتْةر تټٌٕيٍ. 

 

                                                 
 . 293ا 1973ٖحنج تټهڄْث ًتټهّڃا حتٵْٳ ڀ١ٙٱَ تټّٵثا تټٵثىًذ  تعتثًين0ُ 1
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ًأـواعًاؾشورىًيفًاؾمهربةًاؾنلوقة

  
  10ٴّځنيحڂ ڄٵّٿ تټٌٕيٍ حّثپ تټًٌِٺ إ   ٔغخيْ 

ڀالڃ وټالٷ ڀالث     ا»ٔالٌيٍ إلتثخْالر  « تټًِالٌٺ   0 ٌٔيٍ ًٴ٩الس خنالثء ٨ٽالَ ٠ٽالح    أًذلًا
إڂ يِالٌٺ  $$ٴدالٻ ٬الًٍذ حـاله ـْالط ٴالثٺ       0 تِصٕثيذ تټًٌِٺىٌ يف  2تټ١ ُيًته 
ا عتث صت٧ خنًٍٺ تعتًٕٸني ڀڃ ٴًّٓ ًحشدث٨يث حـهتًا ٴثٺ ٕ٘الفثخو0 حٔالريًت   تا 

ث ٰٵثټس تٕڄٙثي0 ّ ا٨ٽِّ ڀث ح٘ن٧؟ ٰٵثټٌت0 ّث يٌِٺ تاا حلًغ خنث إ  ىىه تٕٸٽح
يٌِٺ تا ڀث ٨ٽْنث  ٨هً ټنث ٴٟ حشثڄث يف نّثيڄالثا ٰٹْالٯ ًحڄالس ْٰنالث؟ ٰاله٨ث يِالٌٺ       

ٰٵالالثٺ0 ّالالث يِالالٌٺ تا  »ًأ ّه٨الالو ٴالالٟ ٴدٽالاليث«٨دالاله تا خالالڃ حخالالِ خالالڃ ِالالٽٌٺ   تا 
 . ##حلًغ خنث إ  ىىه تٕٸٽح

تِصٕثي تعتيثؼًّڃا ظالٿ تٕڄٙالثيا ـصالَ يحَ تعتنالثٰٵني ٨داله        ًىٹىت ٰإڂ تټًٌِٺ
 ِٽٌٺا أ ّيځٻ تِصٕثيشو.  تا خڃ حخِ

 ټٹڃ ٸْٯ تڄصيس تعتٌٕيذ؟ ّٵٌٺ تټ١ 0ُ 

                                                 
 . ٥67ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ 1
 . 513ا 2ٖغتټ١ 0ُ شٱّري تټ١ ُا  2
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ن٨ث خهي٨و ٰٽدّيثا ٰٽځث يحًه ٴه ټدُ تټّٚؾ ڄهڀٌت  ظٿ إڂ يٌِٺ تا $$
إټْالو   ًٴثټٌت0 خةُ ڀث ٘ن٩نث! ڄٕري ٨ٽَ يٌِٺ تا ًتټٌـِ ّ شْو؟ ٰٵثڀٌت ٰث٨صىيًت

 ْٰٝال٩يث  1ّٽالدُ ٕڀصالو  يب حڂ ڀث يحّسا ٰٵالثٺ يِالٌٺ تا0 ٙ ّند٭الِ ټالن     ت٘ن٧ًٴثټٌت0 
  ًىٹالالالىت أ شٹالالالڃ تعتٕالالالٌيذ إٙ نيِالالالثً يف تټّالالالٽٌٶ ټٵنالالالو تټًِالالالٌٺ      اـصالالالَ ّٵثشالالالٻ 

ٕ٘فثخوا ـصَ ـٱ٣ ٨نو حڄو ٸثڂ ّالًنن يف حٸعالً تعتنثِالدثز ٴٌټالو تعتٕاليٌي0 حٔالريًت       
 . ##٨ٽِّ حّيث تټنثَ

0 ٌٔيٍ ؼثءشو ڀڃ خ٩ٛ تټٙفثخر تخصهتء ڀڃ ٬ري ٠ٽالحا ًإڂ ٔالةس صتْصاليث    ثاَْيًا
 يف ٬ًٍ خهي ـْط ٴثٺ0  "تټ١ ُ"ا ڀڃ وټٷ ڀث يًٍ »ٌٔيٍ ِٽدْر«ر تټٌْپ خٽ٭

ّدثني تعتًٕٸني إ  تعتثءا ـصَ إوت ؼثء حنڄَ ڀثء ڀڃ خالهي ڄالٍٺ    لًغ يٌِٺ تا $$
ت تعتنالالالالٍٺا حڀنالالالالٍٺ حڄٍټٹالالالالو تا   يٌِٺ تا! حيحّس ىى ثخوا ٰٵثٺ تطتدثج خڃ تعتنىي0 ّ

تټًحُ ًتطتًج ًتعتٹْهذ؟ ٴالثٺ0 خالٻ ىالٌ تټالًحُ     ټُْ ټنث حڂ ڄصٵهڀو ًٙ ڄص لًها حپ ىٌ 
خثټنثَ ـصَ ًتطتًج ًتعتٹْهذا ٰٵثٺ0 ّث يٌِٺ تا! ٰٽُْ ىىت ټٷ مبنٍٺا ٰثكتٛ 
ا ٰٵالالثٺ »تٓخالالثي«ڄالال شِ حنڄالالَ ڀالالثء ڀالالڃ تټٵالالٌپا ٰننصٍټالالوا ظالالٿ ڄ٭الالٌي ڀالالث ِالالٌته ڀالالڃ تټٵٽالالح  

0 ٴه حًٔز خثټًحُا ٰنيٛ ًڀڃ ڀ٩و ڀڃ تټنثَا ّٰثي ـصَ حنڄَ ڀثء ڀڃ يٌِٺ 
 . ##ٵٌپ ٰنٍٺ ٨ٽْو..تټ

ًيمبث ٸثڂ ىنثٶ ڄ٦ٌ ظثټط ڀڃ تټٌٕيٍ ټُْ إلتثخْثً ًټُْ ِٽدْثًا ًإقتث ىٌ حڀً خني 
ـصالَ إوت ـالثڂ    ا٨ٽَ حڀً ڀڃ تٕڀٌيا ًّدهح تعتٱثًٜر ْٰو  خنيا ٸ ڂ ٩ٍّپ تټًٌِٺ

إخًتڀو يحٍ حڂ ّّصٕري ْٰٕثي ٨ٽْوا ًخ٩ه وټٷ إڀث إخًتڀو ًإڀالث ڄٵٝالوا ٸثټالىُ ًٴال٧     
  20خإِنثنه ٴثٺ "تټ١ ُ"ذ تظتنهٲا ٰٵه يًٍ ټو لٚٺ ٬ًٍ

                                                 
 تټٖڀر0 تټهي٦ا ٩ّٝيثا نتٽ٩يث.  1
 . 573-572ا 2ٖغتټ١ 0ُ شٱّري تټ١ ُا  2
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ا ًإ  "٨ْْنالالر خالالڃ ـٙالالڃ"إ   ٰٽځالالث تٔالالصه ٨ٽالالَ تټنالالثَا خ٩الالط يِالالٌٺ تا  $$
ٰ ١٨ثإالث ظٽالط رتالثي     »ًإث ٴثبهت ١٬ٱالثڂ «ظر تعتًُ يتطتثيض خڃ ٨ٌٮ خڃ حخِ ـث

تعتهّنر ٨ٽالَ حڂ ًّؼ٩الث مبالڃ ڀ٩يځالث ٨الڃ يِالٌٺ تا ًح٘الفثخوا ٰؽالًٍ خْنالو ًخْناليٿ           
  َ يف ٸصدالالٌت تټٹصالثجا ًأ شٵال٧ تټٕالاليثنذ ًٙ ٨ٍهتالر تټٙالٽؿا إٙ تعتًتًٜالالر      تټٙالٽؿا ـصال

ِالالْه «حڂ ّٱ٩الالٻا خ٩الالط إ  ِالال٩ه خالالڃ ڀ٩الالثو   ا ٰٽځالالث حيتن يِالالٌٺ تا ا ٰٱ٩الال1ٚوټالالٷ
ًتِصٕالالثيإث ْٰالالوا ا ٰالالىٸً وټالالٷ غتځالالثا  »ِالالْه تظتالالٍيغ«ًِالال٩ه خالالڃ ٨دالالثنذ   »تًَٕ

 ٍ ًؼالٻ خالوا حپ ٔالِء     ٰٵث0ٙ ّث يٌِٺ تا! حڀً حتدو ٰنٙن٩وا حپ ِٔء حڀًٶ تا ٨ال
شٙن٩و ټنث؟ ٴثٺ0 ٙا خٻ ټٹٿا ًتا ڀث ح٘ن٧ وټٷ إٙ ٕڄالع يحّالس تټ٩الًج ٴاله يڀالصٹٿ      
٨ڃ ٴٌَ ًتـهذا ًٸثټدٌٸٿ ڀڃ ٸٻ ؼثڄحا ٰ ينز حڂ حٸًّ ٨النٹٿ ٔالٌٸصيٿ ٕڀالً ڀالث     

ٴه ٸنث ـتڃ ًى ٙء تټٵٌپ ٨ٽالَ ٔالًٶ   ِث٨را ٰٵثٺ ټو ٩ِه خڃ ڀ٩ثو0 ّث يٌِٺ تا 
 ًظثڂا ًٙ ڄ٩ده تا ًٙ ڄ٩ًٰوا ًىالٿ ٙ ١ّځ٩الٌڂ حڂ ّال ٸٽٌت   خثا ٨ٍ ًؼٻا ٨ًدثنذ تٕ

حً خ٩ْالالثًا حٰفالالني حٸًڀنالالث تا خثِٗالالٚپا ًىالالهتڄث ټالالوا      »ٜالالْثٰر«ڀنالالث رتالالًذ إٙ ٴالالًٍ   
ًح٨ٍڄث خالٷا ڄ١٩الْيٿ حڀٌتټنالث؟ ڀالث ټنالث  الىت ڀالڃ ـثؼالر. ًتا ٙ ڄ١٩الْيٿ إٙ تټّالْٯ           

وتٶ؟! ًشنالالثًٺ ِالال٩ه  0 ٰ ڄالالس ًـصالالَ متٹالالٿ تا خْننالالث ًخْنالاليٿ. ٰٵالالثٺ يِالالٌٺ تا   
 . ##تټٙفْٱرا ٰځفث ڀث ْٰيث ڀڃ تټٹصثجا ظٿ ٴثٺ0 ټْؽيهًت ٨ٽْنث

ا يبالالالُْ تټهًټالالالرا ًتټالالال٨ٍْٿ تټّْثِالالالِا ًتټٵثبالالاله      ىالالالىت ىالالالٌ ؼتځالالاله يِالالالٌٺ تا   
تټ٩ّالالٹًُا ٩ّالالٍپ ٨ٽالالَ حڀالالً شالالًتءٍ ټالالو حڂ ْٰالالو ڀٙالالٽفر تعتّالالٽځنيا ـصالالَ إوت تٴالالرتج      

ث ِث٪ ٨نهه ڀن١ٵيثا ًيحٍ تٗخًتپا تِصٕثي حىٻ تطتٵٌٲا ٰثِصځ٧ إ  ـؽؽيٿا ٰٽځ
  .٨2ٍپ ٨ٽْوٴٌذتثا ٨هٺ ٨ڃ يحّوا ًأ ّ پ ڀث 

 

                                                 
 ٦ًًٕ ٸځث ڄٵٌٺ خٽ٭ر تټٌْپ. حُ حڂ تټٙٽؿ خٵِ ـٍْ تعت 1
 . ٥69ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ 2
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ًاؾشورىًواملرأةًيفًاإلدالمً

 

 ٍ س پ ڀّالالصٵً ملٹالالٿ تا ًٔالال٨ًصو غتالالىّڃ تټٕالال١ًّڃ ڀالالڃ        دــك اٌشـٌـ يف تِٗالاٚل
يذ أ شاله٦         تټنّثء ًتټًؼٻا ًٴاله ؼالًٍ    ذ خال ؼٽَ ٘اٌل ش١دْالٳ ىالىت تطتٹالٿ يف ٨ٙالً تټنداٌل

حڄو نلٻ ٌّپ ٘الٽؿ تطتهّدْالر ٨ٽالَ     ه ٘ؿ ٨ڃ يٌِٺ تا ٰٵ اػتثًٙ ُٕ لٚٮ ْٰو
ت ًأ        حپ ِالالٽځر ّٕالالٹٌ إټْيالالث حڄالالو حڀالالً ح٘الالفثخو خنفالالً ىالالهتّثىٿ ًـٽالالٳ يكًِالاليٿ ٌٰزتالاٌل

ّث يٌِٺ تا ححتح وټٷ؟ تلًغ ًٙ شٹٽٿ حـهتً ڀنيٿ ٸٽځر ـصالَ شنفالً   $$ّٱ٩ٽٌتا ٰٵثټس0 
  .1##ِٽځر ٩ًٰٻ ڀث ٴثټصو حپ تا خهڄٷ ًشه٨ٌ ـثټٵٷ ْٰفٽٵٷ. ٰمًغ يٌِٺ 

ټٱالالِ ٬نالالَا مبالالث ًىدالالو تا ڀالالڃ ـنٹالالر ًـٹځالالر يف تټٵالالٌٺ    ًټ٩ځالالًُ إڂ يِالالٌٺ تا
ًتټ٩ځٻا ٨ڃ حڂ ّّصٕري حپ ِٽځر ًټٹنوا ٸځث وٸً تطتّڃ تټدٙالًُ ٬ًالريها حـالح حڂ    
ّٵصهُ خو تټنثَ يف وټالٷا ًحٙ ّٕال٩ً حـاله ڀناليٿ مب٩الًذ يف ڀٕالثًيذ تڀالًحذ ٴاله ّالًٍ          

  .2ذ ًٰيځثًخٙريڄٱّو حٸعً ڀنيث ٨ٽځثً ًحڄٱى ڀنيث 

ًٴالاله ٸالالثڂ تټٙالالفثخر ّّصٕالالريًڂ تټنّالالثءا ًٸالالثڂ يف ڀٵهڀالالر ڀالالڃ ّٱ٩الالٻ وټالالٷ ٨ځالالً خالالڃ   
تظت١ثج

3.  

                                                 
 ا ٠د٩ر تِصثڄدٌٺ. 3/182يًته تټدمثي0ُ  1
حُ «ټ٭نْالثً ٨الڃ ڀٕالثًيذتٿ     يًٍ تټٕث٩ِٰ يف تٕپ ٨ڃ تطتّڃ تټدًُٙ حڄو ٴثٺ0 إڂ ٸثڂ تټنيب  2

 ڀڃ خ٩هه. ًټٹنو حيتن حڂ ّّنت تطتٹثپ خىټٷ  »تټنّثء
ِ ن. ؼتځه ٩ِْه يڀٝثڂ تټد0ِ٠ٌ  3 نتي  تعتًحذ خني ٠٭ْثڂ تټن٥ثپ تټ٭ًخِ ًټ١ثبٯ تټص٧ًّٕ تټًخالثڄ

 .74ا 1ٖٞ ا1991تټٱٹً تعت٩ثً٘ا 
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ٴثٺ ي تخڃ ٔاليثج ًٕق  $$ا ٴثٺ0 "تخڃ تضتٌٌُ ٨ڃ ٌِّٯ خڃ تعتثؼٌٕڂ"يًٍ 
ي ًٙخڃ ٨ٿ يا ًـتڃ ٘دْثڂ0 ٙ شّصفٵًًت حڄٱّٹٿ طتهتظالر حِالنثڄٹٿا ٰالإڂ ٨ځالً     

ٕ  خالالالڃ تظت١الالالثج    -حُ تټٕالالالدثج-ڀالالالً تعتٱٝالالالٻ ن٨الالالث تٕـالالالهتض    ٸالالالثڂ إوت ح٨ْالالالثه ت
  .1##ّٕثًي تټنّثءٰثِصٕثيىٿ طتهذ ٨ٵٌغتٿا ًٸثڂ 

ڀالث حٔالٹٻ ٨ٽْنالث حڀالً     $$٨الڃ حخْالوا ٴالثٺ0     "٨ڃ حخِ خالًنذ تټ٩ّٵٚڄِ  تخڃ ـؽً""ًيًٍ 
ّٰ ټنث ٨نو ٨ثبٕر إٙ ًؼهڄث ٨نالهىث ْٰالو ٨ٽځالثًا ًٴالثٺ ١٨الثء خالڃ حخالِ يخالثؾ0 ٸثڄالس          

  .2##يف تټ٩ثڀرثً ٨ثبٕر حٰٵو تټنثَ ًحـّڃ تټنثَ يحّ

ّّصٕالريىث يف ٸالٻ ڀالالث ّص٩ٽالٳ خال ڀٌي تټنّالثءا ًحـالٌتٺ يِالالٌٺ تا        ًٴاله ٸالثڂ ٨ځالً    
ٸثڂ ّّصٕري ٬ريىالث ڀالڃ تټنّالثءا ٰٵاله تِصٕالثي تخنصالو ـٱٙالر يف تعتالهذ          ٸځثا 3تټدْصْر

تټيت ّند٭ِ حڂ حتهن ٙخص٩ثن تټًؼٻ ٨ڃ ًٌؼصو يف تعتيثپ تضتيثنّر ًـتٌىثا ٰ ٔثيز 
ؼٻ ٨نيث حيخ٩ر حٔيًا ٰ ڀَٝ ٸٚڀيالث ًتختالى   هذ ٬ْثج تټ٨ًٽْو خ ڂ ّٹٌڂ حٴَٙ ڀ

خٹً ٨ًعځثڂ ٨ًٽِ  ًٸثڂ حخٌ ا4تټًؼثٺڀڃ وټٷ حؼٚا حٴَٙ ټٽد٩عثز تټيت ٌّٰه إټْيث 
ّّصٕالالريًڂ تټنّالالثءا ًأ ؿتالاله يف ٔالالِء ڀالالڃ خ١الالٌڂ تټّالالريذ ًتټصالالثيّك حڂ حـالالهًت ڀالالڃ         

 يف يحّيث.  تظتٽٱثء تټًتٔهّڃ حً تټٙفثخر ـؽح ٨ڃ تعتًحذ ـصَ تِصٕثيذتث ًتټن٥ً

ًِنصو ٨ٽَ ڀث ّهٺ ً٘تـر حً  ٸځث حڄنث أ ڄ٩عً ْٰځث ٘ؿ ڀڃ ـهّط يٌِٺ تا 
ش٩ځالاله حڂ ّصؽنالالح   إٔالالثيذا ٨ٽالالَ حڂ تعتالالًحذ ٙ ـالالٳ غتالالث يف تټٕالالٌيٍا ًأ ؿتالاله حڄالالو      

حڀث تټٹٚپ تټ٭ًّالح تټالهتبً ٨ٽالَ     اخ٩ٛ ڀ٩ثٴه ّٕثًي ْٰو تټًؼثٺ ڀٕثًيذ تټنّثء يف

                                                 
 . 111ٖ ا٨ځً خڃ تظت١ثج شثيّك 0تٍ اجلٌشُاحخِ تټٱًغ ٨ده تټًستڃ خڃ ٨ٽَ  1
ِ تحخالالٌ تټٱٝالالٻ حستالاله خالالڃ ٨ٽالالِ خالالڃ ؼتځالاله خالالڃ حستالاله       2 يف دتْْالالٍ  ثخرتٗ٘الال 0خالالڃ ـؽالالً تټ٩ّالالٵٚڄ

 . 4/392 تټٙفثخر
 . 22ٖ ا٨ثبٕر ًتټّْثِر ٩ِ0ْه تٰٕ٭ثڄِ 3
 . 111پ اشثيّك ٨ځً خڃ تظت١ثج 0تخڃ تضتٌٌُ 4
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ثه خ٩ٛ تټ٩ثڀر ڀڃ تټنثَ ٨ٽَ حڄو ـهّط ڀالڃ ٸالٚپ   ٸعري ڀڃ تٕټّڃا ًتټىُ ٴه ّصٽٵ
..ٔثًيًىڃ ًلثټٱٌىڃ ًحِٹنٌىڃ تټ٭ًٮا ٨ًٽځٌىڃ ِالٌيذ  $$ا ًْٰو  يٌِٺ تا

ٰٽٿ حؼه ڀڃ يًته ـالهّعثً ٨الڃ يِالٌٺ تاا ٙ خّالنه ٘الفْؿ ًٙ ٜال٩ْٯ ًٙ        ##اتټنٌي
ڀ٦ٌٌٜ.. ًيمبث يًته خ٩ٝيٿ حً يًٍ ـتٌه ڀڃ ٸٚپ ٨ځًا ًټٹڃ أ ّٙؿ ٨نو ٔالِء  

وټٷا خٻ تعت٩الًًٮ ٨نالو ٸځالث ٴاله يحّالس ڄٵالْٛ ىالىت تټٹالٚپا ٰٵاله ٸالثڂ ّٕالثًيىڃ             ڀڃ
  .1مبٌٕيذتڃًّ لى 

٨ًځالٻ ٘الفثخصوا    ًت٨صځثنتً ٨ٽَ ىالىه تٕنټالر تټعثخصالر ڀالڃ ٨ځالٻ يِالٌٺ تا       
ٰٵه وىح زتيٌي تټٱٵيثء إ  حڂ تټٕالٌيٍ شٽصٵالِ ڀال٧ تټٱصالٌٍ يف ڀنالثٞ ًتـالها ٰٹالٻ        

بٟ تټٱصالٌٍا ؼالالثٌ ټالالو حڂ ّٕالالريا ًؼالالثٌ  ڀالڃ ؼالالثٌ ټالالو حڂ ّٱالاليت ؾتالڃ شالالٌتًٰز ټهّالالو ٔالالًت  
ټ٘ڀالثپ ًټٽٵثٜالالِ حڂ ّّصٕالالريه ًّ لالى خًحّالالوا ًڀ٩ٽالالٌپ حڂ تټالىٸٌيذ ټّْالالس ٔالال٠ًثً يف    

 ٘فر تټٱصٌٍ ًٙ يف شدٌء ڀنٙديث. 

إڂ ٸٻ ڀڃ ٘ؿ حڂ ّٱيت يف تټ٦ًٕا ؼثٌ حڂ $$0 أدب انماضِ ٸصثخو  يفّٵٌٺ تعتثًينُ 
َ ّٕثًي تټٵثِٜ يف تٕـٹثپا ْٰؽٌٌ حڂ ّٕالثًي   ٸالٚپ   ًىالىت  ا2ًتټ٩داله ًتعتالًحذ   ت٨ٕځال

٨ثڀر تټٱٵيثءا ٸٽيٿ ّ ٸهًڂ حڂ ٨ٽَ تټٵثِٜ حڂ ّّصٕالري ٴدالٻ تختالثو تٕـٹالثپا ٸځالث      
ّ ٸهًڂ ٨ٽَ حڂ تټًؼٻ ًتعتًحذ يف تِٙصٕثيذ ٌِتءا ًأ ؿته يف ڀٵثخٻ ىالىت تٙشٱالثٲ   

  .3##ڀڃ تټٱٵيثءحُ ڄٗ حً يًتّر شصٝځڃ ـؽح ـٳ تټٌٕيٍ ٨ڃ تعتًحذ يف ڄ٥ً حـه 

                                                 
ُ وتُ تټهّڃ حخٌ تظتري ؼتځه خڃ ٨داله تټالًستڃ    1 تعتٵث٘اله تطتّالنر يف خْالثڂ ٸالعري ڀالڃ       0انعرااً

ِ تا 348ا ٖتعتٕالالصيًذ ٨ٽالالَ تٕټّالالنر  تٕـثنّالالط ٸٕالالٯ تظتٱالالثء ًڀٍّالالٻ   0ٗڀالالثپ إصتث٨ْالالٻ تټ٩ؽٽالالٌڄ
 . 2/112 اتټرتتشْح تٗنتيّر0 ټٹصثڄ٨ِده تطتِ تا 2/4 تٗټدثَ

 . 1/264 اعتثًين0ُ حنج تټٵثِٜت 2
ا ٰځالث خ٩اله   2/481ٰٙٽنث تټٵٌٺ يف ـٹٿ تټٌٕيٍا ًحىٻ تټٌٕيٍ يف ٸصثج تټٕالٌيٍ يف تِٗالٚپ    3

 ٕينڂ. ڀڃ ڀ١د٨ٌثز ًڀنٌٕيتز تجملځ٧ تعتٽٹِ ټدفٌض تطتٝثيذ تِٗٚڀْرا ٨ځثڂا ت
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ىالالىت تطتٹالالٿ تټٌتٜالؿ ٸځالالث ٴالاله يحّالس يف ٸالالٚپ تټٱٵيالالثء تٕٴالالهڀنيا ًيف   ٬الري حڂ  
ًح٘فثخوا تشّٿ خٵالهي ڀالڃ تٜٙال١ًتجا خّالدح ڀالث ٸصدالو خ٩الٛ          ٨ځٻ يٌِٺ تا

ُ "ًټ٩ٻ يف ڀٵهڀصيٿ تټْٕك  اتټٱٵيثء تعت٩ثًّ٘ڃ ا ٰٵاله ٘الًؾ يف   "حخث ت٨ٕٽَ تعتالٌنًن
 ڂ تټالىٸٌيذ ٔالًٞ   خ 1َظسّح اإلظالو ًىدّو يف انعْاظح ًانماٌٌَ ًاندظتٌزٸصثخو 

ڀڃ ًًٔٞ تٕىٽْر جملٽُ تټٕالٌيٍا ؽتثټٱالًث خالىټٷ تغتالهُ تټندالٌُ ٨ًځالٻ تټٙالفثخر        
ًتشٱثٲ زتيٌي تټٱٵيثء ًتِالصهٺ ٨ٽالَ تؼصاليثنه تعتمالثټٯ ىالىت خال ڂ تعتّصٕالثي هتالثيَ         

تټًِّؼَثٺُ ٴ ٌَّتڀٌُڂَ ٨َٽ َ تټنَِّّثء خْځَالث  خٌٕيته ڄ٨ٌثً ڀڃ تټٵٌتڀرا ًٴه ٴثٺ تا ٨ٍ ًؼٻ0 
 . 82اننعاء/ ټٽّوُ خ٩َْٝ يُٿْ ٨َٽ َ خ٩َْٛن ًَخْځَث ح ڄٱ ٵٌُتْ ڀِڃْ ح ڀٌَْتټِيْٿْٰ ِٝٻ  ت

ىىت ًإڄنث ڄّ ٺ ڄصّثءٺ يف ٨ؽح0 ڀث ٨ٚٴر تټٵٌتڀر خثټٌٕيٍ؟ ًڀث ىٌ ًؼو تټٽًٍپ 
  .خْنيځث؟

إڂ ڀالالڃ ينتج تټٵٝالالثء حڂ ّّصٕالالري تټٵثٜالالِ ڀالالڃ ىالالٌ نًڄالالو يف تعت٩ًٰالالر ًتشّالالث٦ تټ٩ٽالالٿ    
ټٱٵيثءا ڀّصهټني خ ڄو ٴه ٌّؼه ټهٍ تعتٱٌٝٺ ڀالث ٙ ٌّؼاله   ٨ًځٳ تټن٥ًا ٸځث وٸً ت

ڀڃ ڀّالصٽٍڀثز تټٕالٌيٍ حڂ شٙالدؿ ټٽځّصٕالثي تعتٱٝالٌٺ ٴٌتڀالر        ٰيٻا 2تټٱثٜٻټهٍ 
٨ًځالٻ    ٨ٽَ تعتّصٕري تټٱثٜٻ؟ ظالٿ ڀالث ٴْځالر ىالىه تطتؽالر خ٩اله ٨ځالٻ يِالٌٺ تا        

 ح٘فثخو؟ 

ٙ ش٩الهً   ْځْالر إڂ تعتٌٕيذ ڀيځث ٸثڄس ٘ٱصيثا ًڀيځث ش١ٌيز ح٠ًىث ًحِثټْديث تټصن٥
 حڂ شٹٌڂ ڀ٥يًتً ڀڃ حخًٌ ڀ٥ثىً تټص٩ثًڂ ټٽٌٌ٘ٺ إ  ڀ٩ًٰر تطتٳ ًتټصٌتِ٘ خو. 

                                                 
 اڄ٥ًّالالر تِٗالالٚپ ًىهّالالو يف تټّْثِالالر ًتټٵالالثڄٌڂ ًتټهِالالصٌي  0أتررٌ األػهررَ ادلررٌدًدُحستالاله ـّالالڃ  1

  ًڀث خ٩هىث. 295ٖ
 . 8/242 اإ  ًٔؾ تعتنيثغ0 كتثّر تًتصثغ أتِ انؼثاض انسيهِوتُ تټهّڃ ؼتځه خڃ حڄ٥ً  2
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ًتعتّٽځٌڂ ًتعتّٽځثز ٸٽيٿ ًٔٸثء يف حتځٻ ىىه تعتّ ًټْر تټيت ىِ ِْثِالر  
ڀالثوت   ايف ڀ٥يًىث ًټٹنيث ٸعريتً ڀث شٹٌڂ نّنْر ًتؼصځث٨ْر ًتٴصٙالثنّر يف ڀٝالځٌكتث  

  .٨ڃ تټد٩ْر؟

تټد٩ْالالر.  ټّْثِالالر تټٕالال٨ًْر ڀالالث ّٕالالري إ  ـالالٳ تعتالالًحذ حً ًتؼدالاليث يفأ ؿتالاله يف ٸصالالح ت
ًتټ٥ثىً حڂ تټد٩ْر ٴه تٴصًٙز يف ڀ٥٩ٿ ٨ٙالٌي تټصالثيّك تِٗالٚڀِ ٨ٽالَ تټًؼالثٺ      
نًڂ تټنّثءا ٰٚ تټًؼثٺ ن٨ٌىث إټْيثا ًٙ ىِ ٠ثټدس  الثا ًت٨صال  ش٭ْالح تعتالًحذ ٨الڃ      

 ٌ يّر تِٗالٚڀْر أ ّٕالريًت   تټد٩ْر حڀًتً ٠د٩ْْثًا ٨ٽَ نيؼر حڂ ٨ٽځثء تطتٵٌٲ تټهِالص
 إټْيث يف ٴٽْٻ حً ٸعري. 

ٙ ّ٭الالري ڀالڃ ـٵْٵالالر تطتٹالٿ تټٕالال٨ًِ ٔالالْةثًا   ٬الري حڂ ىالالىت تټٌتٴال٧ تټصالالثينتِ ًتټٱٵيالِ    
ًإالالالث تعتٙالالالهيتڂ تټًبّْالالالْثڂ    ٰٽالالالُْ يف تټٵالالالًيڂ تټٹالالالًّٿا ًٙ يف تټّالالالنر تټندٌّالالالرا    

٩ٹالُ يف  ټٽ٩ًّٕرا ڀث هتنال٧ تعتالًحذ ڀالڃ حڂ شٕالثيٶ يف تټد٩ْالرا خالٻ ڄالًٍ تٕڀالً ٨ٽالَ تټ         
 ًَټ ث ٩َِّْْٙنَٷَ ِِٰ ڀ٩ًًَُْٮٍ ٰ دَث٩ّْْيُڃَّ ًَتِْص ٭ْٱًِْ ټ ياُلڃَّ ٴٌټو ش٩ث  يف يّر خ٩ْر تټنّثء0 

ا ٸځالالث ڄالًٍ يف تټّالالريذ تټندٌّالر حڂ نتي تٕيٴالالٿ ٸثڄالالس جتصځال٧ ْٰيالالث تټنّالالثء    91ادلًتحنرح/ 
 ًتټًؼثٺ يف ڀٹر. 

يت ن٨الس ټّالٹٌز تعتالًحذ    ٰځث ىِ تِٕدثج تټيت ن٨س ِٙصد٩ثن تعتًحذ ٨الڃ تټد٩ْالرا ًتټال   
  .٨ڃ تعت١ثټدر ملٵيث ْٰيث؟

إڂ تجملصځ٧ تِٗٚڀِ يف تټٙهي تًٕٺا ٸثڄس ش٭ٽالح ٨ٽْالو ٠د٩ْالر تطتالًج ًت٨ٕځالثٺ      
تټ٩ّالالٹًّرا ٰٽٵالاله ًتؼالالو حخالالٌ خٹالالً حڀالالًّڃ ٨ّالالٹًّني ل١ريّالالڃ0 حًغتځالالث ـالالًًج تټالالًنذا  

إڀالث   ًظثڄْيځث خ٩ٛ ؼْٓ حِثڀر إ  تټٕثپا ًٸثڄس تطتْثذ تټ٩ثڀالر يف تټٙالهي تًٕٺا  
ـًخالالثًا ًإڀالالث ذتْالال تً طتالالًجا ًأ شٹالالڃ تطتالالًج ڀالالڃ ٔالال ڂ تعتالالًحذا ًإڂ ٸثڄالالس غتالالث ْٰيالالث       

ًإوت  اڀٕالالثيٸر شصٱالالٳ ڀالال٧ ٠د٩ْصالاليث تٕڄعٌّالالرا ٸځالالهتًتذ تضتًـالالَ ًت٩٠ٗالالثپ ًتټّالالٵثّر     
ٔالالثيٸس ْٰيالالث ٸځالالث ًٴالال٧ يف خ٩الالٛ تعت٩الالثيٶا ٰالالىټٷ تِالالصعنثء ٙ ٴث٨الالهذا ٕڂ ٠د٩ْالالر       
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ٸالالٻ ٔالالِءا ـصالالَ تڀصالاله وټالالٷ إ     ٨ٽْيالالث خٕالال ًڂ تطتالالًج يف   تجملصځالال٧ ىالالىه ىْځنالالس   
  .1تټد٩ْر

خ٩ٛ ڀث ًٴ٧ حّثپ تظتٽٱثء تټًتٔهّڃ لته حڂ تعتًحذ ٸالثڂ غتالث    إڂ ڀڃ ّّص٩ًٚ
ڄْٙح ًتٜؿ يف ـْثذ تعتّالٽځني تټ٩ثڀالرا ٰيالِ شٕاليه تطتالًًجا ًـٝالً تټٙالٚذ يف        
تعتّؽه تضتثڀ٧ا ًشّصځ٧ إ  ل١الح تظتٽٱالثءا ًشنالثٴٓ ًشالًن ًش٩الثيٚا حأ ش٩الثيٚ       

ٴالًي حتهّاله تعتيالٌي؟ حأ ًّؼال٧ ٨ځالً ٨الڃ ٴالًتيه  ًٴالثٺ0         ثج ٌّپ ٨ځً خڃ تظت١ ڀًحذت
؟ ٸٻ تټنالثَ حٰٵالو ڀنالٷ ّالث ٨ځالً! حټالُْ يف ًِال٩نث حڂ        ##ح٘ثخس تعتًحذ ًحل١  ٨ځً$$

ڄ٩ص  ىالىه تضتٽّالر يف تعتّالؽه تضتالثڀ٧ ؼٽّالر ػتٽالُ ڄالٌتجا ت٨رتٜالس ْٰيالث تڀالًحذ           
ثڂ ٨ٽَ ڀ٦ًًٕ ٴثڄٌڂ ٨ًالهٺ ٨نالو ڀٵرتـالو؟ ٸالٻ ىالىت ٬ًالري ىالىت ّالهٺ ٨ٽالَ حڂ ـًڀال          

 تعتًحذ ڀڃ تټد٩ْر أ ّٹڃ ح٘ٚا ڀڃ حٌ٘ٺ تټ٩ًّٕر. 

ڀڃ وټٷ  ا٨ٽَ حڂ ىنثټٷ ـٌتنض شهٺّ ٨ٽَ حڂ خ٩ٛ تعتّٽځني ٴه حًؼح خ٩ْر تټنّثء
ا ڀڃ حڂ حـه تټ١ثټدْنيا خ٩ه حڂ خث٩ّو تټًؼثٺا ٴ٩ه يف تټٌْپ تټعثڄِ "تټ١ ُ"ڀث يًته 

ث ًٴالالالثٺ غتالالالث0  ټد٩ْالالالر تټنّالالالثءا ًحڂ ىالالالىت تټ١الالالثټيب ٴالالاله تِالالالصٵٻ تڀالالالًحذا ٰ ٨ؽالالالح  الالال      
ٴثټس0 ّث حڀري تعت ڀنني ٴه حلىز ڀع تټّالڃا ًي خنالس   ا شصًٍؼْنعا ًّستٷ تا!$$

ٴثټالس0 حڄالس   ا ٴالثٺ0 ًىالٻ غتالث ڀعالٻ ٰٙالثـصٷ؟     ا حزتٻ ڀالع زتالثًٙا ًحٸځالٻ ڀالع ٸځالثًٙ     
  .!##ًوتٶ

ًأ ح٨عً ٨ٽَ ٬ري ىىه تطتثنظر يف شثيّك تټ١ثټدْنيا ًيمبث ٸثڂ غتالث حٔالدثه ًڄ٥الثبًا    
 أ ٩ّريًىث ڀث شّصفٳ ڀڃ تټ٩نثّر ًتٙىصځثپا ٰ إٽٌت شهًّنيث.  لني ًټٹڃ تعت ي

 

 

 

                                                 
 ٥ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِ. تټ 1
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 زأُ انشثْثح يٍ اخلٌازج

ُ "حؼالالثٌز تټٕالالدْدر إڀثڀالالر تعتالالًحذ ٰٵالاله ٴالالثٺ      ادلهررم يف ٸصثخالالو  "تٗڀالالثپ تټد٭الالهتن
تڄٱًنز تټٕدْدر ٨ڃ ِثبً تظتٌتيغ خ ڂ حؼثًٌت إڀثڀالر تعتالًحذا إوت ٴثڀالس    $$ 10ًاننحم

ًٴثټٌت إڂ ٬ٍتټر حپ ٔدْح ٸثڄس إڀثڀر خ٩ه ڀٌز  اثټٱْيٿخ ڀٌيىٿا ًلًؼس ٨ٽَ ؽت
ٔدْحا ٕڂ ٔالدْدًث عتالث نلالٻ تټٹٌٰالرا حٴثڀيالث ٨ٽالَ ڀن ىالث يف تعتّالؽه تضتالثڀ٧ ـصالَ           

ٚاا ًڀ٩الو حڀالو ٬ٍتټالرا ًتڀًحشالو ستالريذ يف ڀةالر           ا ل١دس حً «ًٸالدُ ٔالدْح تټٹٌٰالر ټالْ
ڀالڃ يؼالثٺ   ڀةصني# ڀڃ ڄّثء تظتالٌتيغا ٴاله شٵٽالهڂ تټّالٌْٮا ًت٨الصٵٽڃ تټًڀالثؾا ًحټالٯ        

ٴٌڀو ڀڃ خع ٔالْدثڂا ٰٵصٽالٌت ـالًتَ تعتّالؽها ًل١دالس حڀالو ٨ٽالَ تعتنال ا ـصالَ ٴالثٺ           
  20ُخڃ لٍّٿ تِٕه ْٰيث حهتڃ

 ألاِـــــــــــــــــج غضاٌـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــٌق اٌضـــــــــــــــــشا   
 مســــــــــــــــــــــــج ٌٍعــــــــــــــــــــــــشال  يف جْشــــــــــــــــــــــــيا 

 

ــاً   ــٌالً لّْيــــــــــــــ ــشال  دــــــــــــــ ــً اٌعــــــــــــــ   3ألىــــــــــــــ
ــَ اٌعشالـــــــــــــــاْ ِنـــــــــــــــيا أطْيـــــــــــــــا     4فاللـــــــــــــ

 

ا ًخ٩الالط ِالالٱْثڂ خالالڃ تٕخالالًن ظالالٿ لالالًغ إټْالالو تطتؽالالثغ يف ؼْٕالالوا ٰيالالٍپ ٔالالدْدثً ًؼْٕالالو 
تټٹٽالاليب يف حظالالًها ٌٰتٰالالثه ٨ٽالالَ ٔالالٟ تټهؼٽالالرا ًِالالثي ٔالالدْح خٱًِالالو ٨ٽالالَ ؼّالالًىثا       
ٰثڄٵ٧١ تضتًّا ٬ًًٲ ٔدْح خٱًِو ٨ٽَ ؼًّىثا ٰثڄٵ٧١ تضتًّا ٬ًًٲ ٔدْح 
ڀالال٧ ًِٰالالوا ًخٵالالِ حشدث٨الالو ٨ٽالالَ تټٵالالٌٺ خإڀثڀالالر حڀالالو خ٩الالهها إ  حڂ ٴصٽالاليث ِالالٱْثڂ خالالڃ      

 . ##تٕخًن

ٴالاله حؼالالثٌز ٴصالالثٺ تعتالالًحذا ًشٵٽالالهىث تټّالالْٯا ًت٨صٵثغتالالث     ٰ ڄالالس شالالًٍ حڂ ىالالىه تټٱًٴالالر 
تټًڀؿا ًٸالثڂ ڀناليث ڀةالر حً ڀةصالثڂ ڀالڃ تًتثيخالثزا حُ حڂ تټًؼالٻ ًتعتالًحذ ٨ثٔالث لالٚٺ           

                                                 
 .76-75ٖ اتعتٽٻ ًتټنفٻتټد٭هتن0ُ  ثپ ٨ده تټٵثىًٗڀت 1
يف تصتو لٚٮا ٰيٌ يف خ٩ٛ تعتٙثني0 لٍهتر خڃ ٴثشٻ تِٕهُا ًيف خ٩ٝيث تٓل0ً لٍّٿ خالڃ   2

 ٰثشٷ. 
 ـٌٺ ٴځ0ْٟ ِنر شثڀر.  3
 ت0ْٟ٠ٕ تضت٦ٌا ًٌ٘ز تټًـٻ ًتٗخٻ ڀڃ ظٵٽيث.  4
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ًغتالىت حؼالثًٌت إڀثڀصاليثا ًڀالڃ حؼالثٌ       اٴْثپ ىالىه تټٱًٴالر يف ٤الًًٮ ٨ّالٹًّر لثټٙالر     
 إڀثڀر تعتًحذا حؼثٌ حً حًؼح خ٩ْصيث خهتىر. 
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ًؿقارـةًاؾشورىً

ًاؾظوافرًاالجمماعوةًواؾيوادوةًبلعضً

ــٌسٍ ختٽالالالٳ ٰٝالالالثء تؼصځث٨ْالالالثً ًِْثِالالالْثً شصالالال ٨ٿ ْٰالالالو ًـٌټالالالو ٤الالالٌتىً       اٌشـ
تؼصځث٨ْر حلًٍ ڀعٻ ڀ٩ثيٜر تٓلالًّڃ يف ييتبيالٿا ًڀعالٻ ؼتثِالدر تٗڄّالثڂ ټنٱّالو       

 ٬ًري وټٷ. ىىت ًِنصٌ  نيتِر ىثشني تټ٥ثىًشني يف تٓش0ِ 
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ًاملعارضةً

تعت٩ثيٜرا ڀنى ٰؽً تټصثيّك ًټٹنيث أ شٌؼاله  تلصٽٱس تټ٩ٵٌٺا ًؼهز  ِنز أْ
مب٩نثىث تټّْثِِ تعت٩ثً٘ا إٙ يف تطتٵدر تټيت ڄٕ  ْٰيث تټن٥ثپ تټ عتثڄِ تٙڄصمثخِ 
تټهِصٌيُا ٰٹثڄس ىنثټٷ  حٸعًّر حتٹٿ ًحٴٽْر ش٩الثيٚ حً ش ّالها ًٰٵالثً عتالث شالًٍ ڀالڃ       

    ً ؼالو ٸالٻ ڀالث    شًٰٙثز تطتٹٿ ٕڂ تعت٩ثيٜر مبٱيٌڀيالث تطتالهّط ٙ ش٩الع تټٌٴالٌٮ يف 
شٱ٩ٽو تٕٸعًّر تطتثٸځرا ًإقتث ش٩ع تعتًتٴدرا مبث ش٩ع تټًٴثخر يف تټنصثبػ تټيت شًتىالث  
تعت٩ثيٜرا إڀث ش ّْه ًٙ ِْځث يف تٌٕڀثز تټٵٌڀْالر تټٹال ٍ ٸالثطتًًج تټ٩ثعتْالرا ًإڀالث      

 شٙفْؿ ًڄٵه ًشٌؼْو. 

ثپ ًڀالالالڃ تټدالالالهىِ حٙ شٌټالالاله تعت٩ثيٜالالالر إٙ يف ؼالالالٌي تطتًّالالالرا ًحڂ شالالالنٹځٓ يف تټن٥الالال       
 تټّْثِِ تټىُ ٙ ّ ڀڃ خثطتًّثز تټ٩ثڀر. 

 ىٻ ٨يه تټصثيّك تِٗٚڀِ ىىه تټ٥ثىًذ؟ 
خص ِالالُْ تټهًټالالر تِٗالالٚڀْرا ًإيِالالثء  تضتالٌتج خثٗلتالالثجا ڀنالالى حڂ ٰٹالالً تټًِالٌٺ   

ٴٌت٨هىثا ًڀنى حڂ ڄٍٺ ٨ٽَ ٴٽدو تټًًؾ تٕڀنيا خثټٵًيڂ تعتدنيا ًٙ يّح خ ڂ تطتًّر 
ٴث٨هذ ح٘ٽْر ڀالڃ ٴٌت٨اله ڄ٥الثپ تطتٹالٿ يف تِٗالٚپا      يفځ٧ْ حڄٌت٨يث ٸثڄس ًڀث ٌتټس 

ٌِتء حٸثڄس ـًّر ًٰنّر حً تؼصځث٨ْر حً ِْثِْر حً نّنْرا ًڀث نتڀس ىىه تټٵث٨هذ 
  .1ًڀڃ ڀّصٽٍڀثذتثح٘ٚا ڀڃ حٌ٘ٺ تِٗٚپا ٰإڂ تعت٩ثيٜر ڄصْؽر ٠د٩ْْر غتث 

ا ىٌ ڀدهح إڂ حًٺ ڀث ّصدثني إ  تټىىڃ يف ًؼٌن تعت٩ثيٜر يف ڄ٥ثپ تطتٹٿ تِٗٚڀِ
 تٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا تټىُ ًين يف يّثز ٨هذ ڀڃ تټٵًيڂ تټٹًّٿ ڀنيث0 

 َٸُنالالصُٿْ لَْْالالًَ حُڀَّالالرٍ حُلًْْؼَالالسْ ټِٽنَّالالثَْ ش الال ْڀًًُُڂَ خْالالثټْځ٩ًًَُْٮِ ًَش نْيَالالٌْڂَ ٨َالالڃْ تټْځُنٹ الالًْ ًَشُ ْڀِنُالالٌڂ
 . 001/ػًساٌ آل خْثټٽّوِ

                                                 
 . 111ٖ اِٚڀ٥ِثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تٗتټ 1
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ڄث حڄو تعتدهح تټّٽْٿ تټىُ خو شٵّْٿ حڀٌي تٕڀالر  ًټٌ ٨هڄث إ  ىىت تعتدهح ټٌؼه
ًتټهًټر ًتجملصځال٧ا ًشنصٙالً ْٰالو ٴالٌٍ تطتالٳ ٨ٽالَ ٴالٌٍ تټدث٠الٻا ًڄالٌت٦ٌ تظتالري ٨ٽالَ            
ڀٍټٳ تټًٕا ًًٍّ ْٰو تطتثٸٿ حڄو ڀًتٴح ڀڃ ٸٻ ًٰن ڀڃ حًٰتن تٕڀرا متثِدو ٨ٽَ 

ه حڂ ّٵٽح ْٰو تټٍټر ًتغتٱٌذا ًّنديو إ  تظت١ ا ٰٚ ّٵهپ ٨ٽَ حُ ڀڃ تٕڀٌي إٙ خ٩
ًؼٌه تټن٥ًا ـصَ إوت يحٍ حڂ زتيٌي تټنثَ ِريَٜ ٨نو حٴهپ ٨ٽْوا ًإٙ تڀصن٧ ٨ڃ 

 تټٵْثپ خو. 

ًٙ إ  ڀالث لتالًُ ـٌټالوا ًيمبالث           ټٹڃ ٸعريًت ڀڃ تټنالثَ ٙ ّٕال٭ٽو إٙ ڄٱّالوا ًٙ ّٽٵالِ خالث
٬ٱٻ خ٩ٝيٿ حً حٸعًىٿ ٨ڃ تټٕ ًڂ تټ٩ثڀالرا ټالىټٷ حڄالٍٺ ٴٌټالو تًتٹالٿا ٨ٽالَ يِالٌټو        

 0ٰٵالالثٺ    ًَْټْالالص ٹُڃ ڀِّالالنٹُٿْ حُڀَّالالرف َّالاله٨ٌُْڂَ إْټ الالَ تټْم ْْالالًْ ًََّالال ْڀًًُُڂَ خْالالثټْځ٩ًًَُْٮِ ًََّنْيَالالٌْڂَ ٨َالالڃ
ٰٚ خه  اٸثڂ ڄٵه تطتٹثپ ڀّصفْٚا ٨ٽَ تټنثَ ٸثٰر ًىٹىت ا942آل ػًساٌ/ تټْځُنٹ ًْ

٨ًٽالالَ ىالالىت ٰالالإڂ   اٰةالالر ذتالالصٿ  الالىت تٕڀالالً تظت١الالري يف ـْالالثذ تٕڀالالٿ   ڀالالڃ حڂ شٹالالٌڂ ڀنالاليٿ
 . »ًټصٹڃ«ثيٜر ًتؼدر يف تِٗٚپا ٕڂ تّٓر ؼثءز خْٙ٭ر تٕڀً تعت٩

ٰإڂ ٴٽالڃ0 ٰځالڃ ّدثٔالًه؟ ٰالثضتٌتج0 ٸالٻ ڀّالٽٿ دتٹالڃ        $$0 "ؼثي تا تټٍؽتًُٕ"ٴثٺ 
ڀنوا ًأ ّ٭ٽح ٨ٽَ ٤نو حڄو إڂ حڄٹً طتٵصو ڀًٝذ ٥٨ْځرا حً حڂ كتْو ٙ ّ ظًا ٕڄو 

 . ##َ خ ڀً تټهّڃ..٨دطا إٙ حڄو ّّفح ٤ٗيثي ٩ٔثي تِٗٚپ ًشىٸري تټنث

ٍ يف  "تټ٭ٍتيحخٌ ـثڀه "ًًٍّ  ڂ تٕڀالً خالثعت٩ًًٮ ًتټناليِ ٨الڃ     $ح$ 0إحْاء ػهٌو انردّ
تعتنٹًا ىٌ تټٵ١ح ت٥٨ٕٿ يف تټهّڃا ًىٿ تعتيٿ تټىُ حخص٩ط تا ټو تټندْني حزت٩نيا 
ًټٌ ٠ٌُ خّث٠وا ًحإٻ ٨ځٽوا ټص١٩ٽس تټندالٌذا ًتٜالځفٽس تټهّثڄالر ٨ًځالس تټٱالرتذا      

ًٔالالث٨س تضتيثټالالرا ًتِصٕالالًٍ تټٱّالالثنا ًتشّالال٧ تظتالالًٲا ًلًخالالس       ًٰٕالالس تټٝالالٚټر 
 . ##ا ًإڂ أ ٩ًًّٕت خثغتٚٶ إٙ ٌّپ تټصنثن..تټدٚنا ًىٽٷ تټ٩دثن

ىىت ًأ ّنُ تِٗٚپ نًي تعتًحذ يف ىىت تعت٦ٌٌٜا ٰٵه ًين يف تټٵًيڂ تټٹًّٿ0 
ْ َّ ڀًًُُڂَ خْثټْځ٩ًًَُْٮِ ًََّنْيٌَْڂَ ٨َڃْ تټْځُنٹ ًْ ًَتټْځُ ْڀِنٌُڂَ ًَتټْځُ ْڀِنَثزُ خ٩َُْٝيُٿْ ح ًْټَِْثء خ٩َْٛن

 . 19انتٌتح/ ًَُّٵِْځٌُڂَ تټََّٙٚذَ ًَُّ ْشٌُڂَ تټٍَّٸ ثذَ ٩ِْ١ًٌَُُّڂَ تټٽّوَ ًَيٌَُِټ وُ
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ٰ ظدالس  $$0 1تټٹًهتالر ئْه يٜث يف تټص٩ٽْٳ ٨ٽالَ ىالىه تّٓالر     تټْٕك ؼتځهٴثٺ 
هلٻ ْٰيالالث ًّٙالالر تٕلالالٌذا ًتعتالالٌنذا   تا ټٽځ ڀنالالثز تټٌّٙالالر تعت١ٽٵالالر ڀالال٧ تعتالال ڀننيا ْٰالال   

ًڀث يف ىالىه تّٓالر    اًتټص٩ثًڂ تعتثي ًتٙؼصځث٨ِا ًًّٙر تټنًٙذ تطتًخْر ًتټّْثِْر
ڀڃ ًٰٚ خثٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا ٨ٽَ تټنّثء ٸثټًؼثٺا ّالهلٻ ْٰالو ڀالث    

عتٽٌٶ ٸثڂ خثټٵٌٺا ًڀث ٸثڂ خثټٹصثخرا ًّهلٻ ْٰو تٙڄصٵثن ٨ٽَ تطتٹثپ ڀڃ تظتٽٱثء ًت
 . ##ًتٕڀًتء ٰځڃ نًكتٿا ًٸثڂ تټنّثء ٩ّٽځڃ ىىت ٩ًّځٽڃ خو

 ىىت ًِنؽٽِ ىىه تټ٥ثىًذ يف ـْثذ تټًٌِٺ ظٿ ٨ٽَ ٨يه تظتٰٚر تټًتٔهذ. 

  ادلؼازضح يف حْاج انسظٌل

ًت٧ِ تټٙهيا ّٵدالٻ تټنٵالها ًّصفځالٻ تعت٩ثيٜالرا ًّّالصځ٧ إ  حٴالٌتٺ        ٸثڂ تټًٌِٺ 
ِنٹصٱِ ڀنيث مبعٽني ًٴ٩الث ڀال٧ تټٱالثيًٲ    خثطتٌتنضا  تټٙفثخرا ًتټّريذ تټندٌّر ڀٽْةر

 ٨ځً خڃ تظت١ثج0 

٨ًٽالٳ ٨ٽْالو.    "تخالڃ شْځْالر  "ا ًڄٵٽو ٔالْك تِٗالٚپ   2ًين يف ٘فْؿ ڀّٽٿ ڀث 0فأًذلًا
٨ڃ ِٽځثڂ خڃ يخ٩ْر ٴثٺ0 ٴثٺ ٨ځال0ً ٴّالٿ تټالنيب ٴّالځثًا ٰٵٽالس0 ّالث يِالٌٺ        $$0 3ٴثٺ

ڄِ خني حڂ ّّال ټٌڄِ خالثټٱفٓا   ٰٵثٺ0 إكتٿ لريًا تا! ًتا ټ٭ري ى ٙء حـٳ خو ڀنيٿ
 . ##دمٽٌڄع ًټّس خدثلٻًخني حڂ ّ

ّٵالالٌٺ0 إكتالالٿ ّّالال ټٌڄِ ڀّالال ټر ٙ شٙالالٽؿا ٰالالإڂ ح١٨ْصالاليٿا ًإٙ $$ٴالالثٺ ٔالالْك تِٗالالٚپ0 
ٴالالثټٌت0 ىالالٌ خبْالالٻا ٰٵالاله لريًڄالالِ خالالني حڀالالًّڃ ڀٹالالًًىنيا ٙ ّرتٸالالٌڄِ ڀالالڃ حـالالهإث0       

                                                 
 . 7ڄهتء ټٽؽنُ تټٽ١ْٯا ٖ 0ئْه يٜث تټْٕك ؼتځه 1
 . 2/731 ا٘فْؿ ڀّٽٿ ڀّٽٿ ٘فْؿ0 خڃ تطتؽثغ خڃ ڀّٽٿ تټٵٕريُ تټنّْثخٌيُ يعهى  2
يف  تطتّالدر 0اترٍ تًْْرح   الالال ٔالْك تِٙالٚپ   شٵِ تټهّڃ حخٌ تټ٩دثَ حسته خڃ ٨ده تطتٽالْٿ تعتٕاليٌي خ   3

 . 115-114تِٙٚپا 
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ٌٺ ىنالث ٴدالٻ   ٰثټًِال ا تټٱثـٕر ًتټصدمْالٻا ًتټصدمْالٻ حٔالها ٰال ن٧ٰ تٕٔاله خإ١٨الثبيٿ      
 . ##يحُ ٨ځًا ًټٹنو حًٜؿ تِٕدثج تعتٌؼدر ټصًٰٙو

0 ٰٵه يًشالو زتْال٧ تعتٙالثنيا ًىالٌ ڀٌٴالٯ ٨ځالً ٴدالٻ ٨ٵاله ٘الٽؿ          ثاَْيًاًحڀث 
حڄالو ڀالڃ حشالَ ؼتځالهًت ڀالڃ ٴالًّٓ خ٭الري        $$ 0تطتهّدْرا ًٸثڂ ڀڃ خني حـٹثپ ىىت تټٙٽؿ

ٚ  إوڂ ًټدو ًينه ٨ٽْيٿا ًڀڃ ؼثء ٴًّٕثً ؾتڃ ڀ٧ ؼتځه أ ّالًنًه ٨ٽْالو   ٺ ٨ٕالً  لال
 الىت تټٕالًٞا ـالني تعتدثـعالثزا ًٴدالٻ شالهًّڃ تعت٩ثىالهذا ٴالثٺ         ِننيا ًٴه ٨ًٮ ٨ځً 

ا ًظح ٨ځً خڃ تظت١ثجا ٰ شَ حخث 02 ٰٽځث تټص پ تٕڀًا ًأ ّدٳ إٙ تټٹصثج1تخڃ ىٕثپ
خٹًا ٰٵثٺ0 حټُْ خًٌِٺ تا؟ ٴثٺ0 خٽَا ٴثٺ0 حًټّنث خثعتّٽځني؟ ٴثٺ0 خٽالَا ٰٵالثٺ0   

ْالر يف نّننالث؟ ٴالثٺ حخالٌ خٹال0ً ّالث       ڄٽَا ٴثٺ0 ٩ٰٚپ ڄ١٩الِ تټه حټٌّْت خثعتًٕٸني؟ ٴثٺ0 خ
تاا ٴالالثٺ ٨ځال0ً ٰالإڄِ حٔالاليه حڄالو يِالالٌٺ     ا ٰالإڄِ حٔاليه حڄالالو يِالٌٺ   ٨3ځالً إټالٍپ ٬الالًٌه  

 . ##تا

أ ّٵنال٧ ٨ځالالً يفالالٌتج حخالالِ خٹالًا ًڀالالث ٌتټالالس تعتٕالالٹٽر ٨نالهه ٴثبځالالرا ًٙ خالاله ټالالو ڀالالڃ حڂ    
ثٺ0 ّالث يِالٌٺ تا!   ٰٵال  ظٿ حشَ يِالٌٺ تا  $$ٴثٺ تخڃ ىٕثپ0  اّٙثيؾ تټًٌِٺ 

      ً ټّْالٌت   حټّس خًٌِٺ تا؟ ٰٵثٺ0 خٽَا ٴالثٺ0 حًټّالنث خثعتّالٽځني؟ ٴالثٺ0 خٽالَا ٴالثٺ0 ح
ْالالر يف نّننالالث؟ ٴالالثٺ0 حڄالالث ٨دالاله تا     ڄخثعتٕالالًٸني؟ ٴالالثٺ0 خٽالالَا ٴالالثٺ0 ٩ٰالالٚپ ڄ١٩الالِ تټه    

 ًيٌِټوا ټڃ حلثټٯ حڀًها ًټڃ ٩ّْٝع. 

تټالىُ ٘الن٩س   ٴثٺ0 ٰٹثڂ ٨ځً ّٵٌٺ0 ڀالث ٌټالس حشٙالهٲ ًح٘الٌپ ًح٘الٽِ ًح٨صالٳا ڀالڃ        
 . ##ٌّڀةى ؽتثٰر ٸٚڀِ تټىُ شٹٽځس خوا ـصَ يؼٌز حڂ ّٹٌڂ لريتً

                                                 
 . 317-2/316 ذ تخڃ ىٕثپاِري تخڃ ىٕثپ0 1
 تټٹصثج ىنث ڀٙهي ٸصح.   2
 ح0ُ إټٍپ حڀً تټًٌِٺ ًٙ ختثټٱو.  3
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ًاملعارضةًيفًاحلقلةًاؾراذدقةً

 ټد٩ٛ حًؼو ىىه تعت٩ثيٜر ْٰځث ّ ش0ِ  ًعنعشض

  0يؼازضح ادلياجسٍّ نألَظاز-1
ٸالثڂ تؼصځالث٦ ِالٵْٱر خالع ِالث٨هذا ڀ٥يالًًت ـٵْٵْالًث ټٽفْالثذ تټّْثِالْر تټههتٵًت٠ْالالر          

ٵالثْ تټٹالدري تټالىُ ـالهض يف تٙؼصځالث٦ا ًڀالث حِالٱً ٨نالو ڀالڃ          نٜنث ټٽتطتًذا ًٴه ٨ً
ڄصْؽر. ًإوت ٸثڂ حخٌ خٹً ٴه خ٧ٌّ يف وټٷ تټٌْپ ڀڃ زتيٌي تعتّٽځنيا ٰإڄو ٴه خٵْس 
ڀ٩ثيٜالالر ّّالالريذا دتعٽالالس يف ِالال٩ه خالالڃ ٨دالالثنذا ًيف ٠ٽفالالر ًتټالالٍخريا ًإوت ٸالالثڂ ِالالْه        

ث ًّّالثڂ حڂ ٨ٽْالثً حـالٳ    تظتٍيغ ٴه يحٍ ڄٱّو حـٳ  ىت تٕڀًا ٰإڂ ٠ٽفر ًتټٍخري ٸثڄال 
  .1ڀڃ ٌِته ىت تٕڀً ڀڃ ٸٻ 

 0 يؼازضح ػًس ألتِ تكس-2
إڂ حـّالالنس $$ًڀالالث حڂ شالالٌ  حخالالٌ خٹالالً تظتٰٚالالرا ـصالالَ ٴالالثپ يف تټنالالثَ ل١ْدالالثً ٰٵالالثٺ0    

  ِ ا ٰيالالىه ن٨الالٌذ ٘الالًمتر ټٽځ٩ثيٜالالر عتٵثًڀالالر ٸالالٻ     ##ٰالال ٨ْنٌڄِا ًإڂ حِالال ز ٰٵٌڀالالٌڄ
 ت٨ٌؼثغ. 

تټاليت شالًن إ  خْالس تعتالثٺا ٰالًحٍ حڂ ٨ٌٌّيالث       ًٸثڂ حخٌ خٹً ڀّ ًًٙ ٨ڃ شٌٌّال٧ تٕڀالٌتٺ   
 0 2خثټصّثًُ خني تعتّٽځنيا ٰٽځث ٨ًٮ ٨ځً وټٷ ؼثءه ټْٵٌٺ

حشٌُّّ خني ڀڃ ىثؼً تغتؽًشنيا ً٘ٽَ تټٵدٽصنيا ًخني ڀڃ حِٽٿ ٨ثپ تټٱصؿ لٌٮ $$
٨ځٽالٌت اا ًحؼالٌيىٿ ٨ٽالَ تاا ًإقتالث تټالهڄْث نتي      ٰٵالثٺ ټالو حخالٌ خٹال0ً إقتالث      ا تټّْٯ؟

 . 1 ##خٚ٪

                                                 
 . 116ٖ ا٥ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ 1
2

 .0222 تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْرا ٖأتٌ ّؼهَ انفساء نيځه خڃ تطتّؼت تټٵثِٜ 
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ث ٸثڂ حّثپ ٨ځًا لثټٯ تؼصاليثن حخالِ خٹالًا ًٰٝاّلٻ خالني تټنالثَ يف تټ١٩الثءا        ٰٽځ
 . ٨ٽَ ٴهي تټّثخٵر يف تِٗٚپا ًتټٵًخَ ڀڃ يٌِٺ تا 

 ًحلًٍ ٨ثيٚ ْٰيث ٨ځً حخث خٹًا يف خثنئ تٕڀًا ًىِ ـًًج تټًنذا إو ٴثٺ ټو0 

ٍٸالثذ ڀالڃ   ٰ ؼالثج حخالٌ خٹال0ً إٙ ملٵيالثا ًتټ    ا ٸْٯ حتالثيج ڀالڃ ٴالثٺ0 ٙ إټالو إٙ تا؟    $$
 . ##ـٵيثا ًتا ټٌ ڀن٩ٌڄِ ٨ٵثٺ خ٩ري طتثيخصيٿ ٨ٽْو

  0يؼازضح طهحح ًانصتري يف ػيد أتِ تكس نؼًس-3
ًـْنځث ٌٰٚ تعتّٽځٌڂ حخث خٹً خثلصْثي لٽالٯ ټالوا حؼالًٍ تِصٕالثيتشو ٌٰؼاله تټنالثَ       
ّٱٝالٽٌڂ ٨ځالً ٨ٽالَ حُ ًتـاله ڀالڃ تټٙالفثخرا ًعتالث ٨اُلًٮ حڄالو ِالْمصثي ٨ځالًا ـٝالالً            

ٽال٣ْا ټالٌ ًټْيالث ټٹالثڂ حٰال٣ ًح٬ٽال٣؟       ٭ټو0 حش٩يه إ  ىىت تټٱ٣ تټ٠ٽفر ًتټٍخري ًٴثٙ 
ټو0 ټٵه ًټْالس ٨ٽالَ    ٕٴٌټڃّ احخًخِ ختٌٌٰڄع؟ ٰٵثٺ حخٌ خٹ0ًا ڀثوت حڄس ٴثبٻ ټًخٷ؟

 . ##حىٽٷ لري حىٽٷ
  0يؼازضح ادلسأج نؼًس يف حتدّد ادليٌز-4

يحٍ ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج ش٭الالثي تټنالالثَ يف ڀيالالٌي تټنّالالثءا ـالالني تشّالال٩س نڄْالالثىٿ يف         
٨ًٙها ٰمثٮ ٨ثٴدر وټٷا ًىٌ ڀث ّٕٹٌ ڀنو تټنثَ ڀنى ٨ٙالٌيا ٰناليَ تټنالثَ حڂ    

 ٍّّهًت ْٰيث ٨ٽَ حيخ٩ځثبر نيىٿا ٰث٨رتٜس ټو تڀًحذ ڀڃ ٴًّٓا ٰٵثټس0
ًَإْڂْ ح يَنشُّالٿُ تِْالصِدْهَتٺ  ٌ ًْغن ڀَّٹ الثڂَ    ټُْ ىىت ټٷ ّث ٨ځً! حڀالث صت٩الس ڀالث حڄالٍٺ تا0     $$

ًَإْظْځالًث ڀُّدْْنالًث         ٌ ًْغن ًَيش ْْصُٿْ إْـْالهَتىُڃَّ   ْْةًث ح ش ْ لُُىًڄ الُو خُْيص ثڄالًث  َٚ ش ْ لاُلُىًْت ڀِناْلُو ٔاَل ٰ ال  ٴِن١ الثيًت 
  .14/اننعاء

ٰٵثٺ0 تټٽيٿ ٬ٱًتًا ٸٻ تټنثَ حٰٵو ڀنٷ ّث ٨ځًا حً ٴثٺ0 ح٘ثخس تڀًحذ ًحل١  ٨ځًا 
  .2##يؼ٨ٌو ٨ڃ ٴٌټو٩ً٘ه تعتن  ًح٨ٽڃ 

                                                                                                                   
 ح0ُ نتي ٸٱثٮا شصّثًٍ ٰٽْيث تٌٰٕته.  1
 . 7ڄهتء ټٽؽنُ تټٽ١ْٯا ٖ 0ئْه يٜث تټْٕك ؼتځه 2



99 

   ً تټًتٔالالالهُا ًٙ ٨ؽالالالح   ىٹالالالىت ٸالالالثڂ تټٙالالالفثخر ًٸثڄالالالس تعت٩ثيٜالالالر يف تټ٩ٙالالال
ٰثعتّٽځٌڂ شنالث٤ًًت ًدتالثظٽٌت يف ٸالٻ ٔالِءا ًـٚىالٿ تِٗالٚپ ـٽْالر ًتـالهذ ًٌٸالثىٿ          
شٍٸْر ًتـهذا ٰثِصًٌت يف تټرتخْر ًتټ٩ځٻ ًتغتهٮا ًح٬ًٌٰت إًٰت٬ثً ًتـهتًا ًڀ٧ وټٷ 

 ـهظس تټٌٴثب٧ تټيت ش ٸه تعتٌٴٯ ًتِص٭ٚٺ تټًحُ تعت٩ثيٜر. 
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ًاؾنقدًاؾذاتيًأوًحمادلةًاؾنفس

ًىىت تټص٩دري  Auto critiqueتټىتشِ شًزتر ـًْٰر ټٽص٩دري ت٨ٕؽځِ  اٌنمذ 
ًظثڄْيځث  ا»ڀڃ شٽٵثء ڄٱّو«ًىٌ ٙشْع ڀ٩نثه  autoڀنفٌز ڀڃ ټٱ٥ني حًغتځث 

critique ًـث٘ٻ تضتځ٧ خني تټٽٱ٥ني  اًش٩ع تټنٵه ًح٘ٽو ٌّڄثڄِ ٩ًّع0 تطتٹٿ
ٷ حـه ڀڃ تټنثَ. ّٱْه حڂ حتٹٿ ٨ٽَ ڄٱّٷا ڀڃ ٬ري حڂ ١ّٽح وټٷ ڀن

ًت١٘ٚـثً ٩ّع0 تټٹٕٯ ٨ڃ ٨ٌْج ڄٱّٷ خنٱّٷا ًڀ٩ًٰر حِدث ث ًشٵٌّٿ 
 ڀ٩ٌؼيث. 

»ؼتثِدر تټنٱُ«ًټٌ ٸثڂ ټنث حڂ ڄٵرتؾ ش٩دريتً ٨ًخْثً لثټٙثً ٘ثْٰثً ټٵٽنث0 
 ًّٹٱِ ا1

تٴْالًَحْ ٸ ص ثخَالٷَ ٸ ٱ الَ    حڂ ًّن ىالىت تټص٩الدري يف تټٵالًيڂ تټٹالًّٿ ټصصٝالؿ ٨ًًخصالو تٕ٘الْٽر        
ًټٵاله ًٜال٧ ىالىت تټص٩الدري يف تټالهًٺ تټاليت        ا92/اإلظرساء  ِّٷَ تټٌَْْْپَ ٨َٽ ْْٷَ ـَِّالْدثً خْنَٱْ

ّٵالالٌپ ڄ٥ثڀيالالث تټّْثِالالِ ٨ٽالالَ تطتالالٍج تټٌتـالالها ًًؼالاله حّٝالالًث يف تټن٥الالثپ تټ عتالالثڄِ        
تټهِالصٌيُ تٙڄصمالثخِا ًٴاله حلالىز تټٕال٩ًّر تِٗالٚڀْر يف تټنٙالٌٖ ًيف تټصالثيّكا         

ث ڀالالڃ تعت٩ثيٜالالرا ٰ ټٍڀالالس تطتٹالالثپ  الالثا  ڀالالڃ ؼتثِالالدر تټالالنٱُ ًتټنٵالاله تټالالىتشِ ڀٌٴٱيالال 
ًحًؼدس ٨ٽْيٿ ٨ًٚ ح٨ځثغتٿ ٨ٽَ حڄٱّيٿ ٸځث حًؼدس ٨ًٜاليث ٨ٽالَ تټنالثَا ًإوت    
ٸثڂ تټنٵه تټىتشِ تلصْثيّثً يف تټن٥ثپ تټهِصٌيُ تټ عتالثڄِا ٰيالٌ إټٍتڀالِ يف تټٕال٩ًّر     

  .2تِٗٚڀْر
 

                                                 
 . ٥119ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ 1
 . تعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
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ًأحكامًاؾشورىً

 

 يف ىىت تټدفط تعتٌت٧ْٜ تٓشْر0  ًعنخناًي

 ٌٕيٍ خٌ٘ٱيث ٴْځرتټ.  

 ًٍؼٌج تټٌٕي.  

 

  0انشٌزٍ تٌطفيا لًْح
ًَتټِىِّڃَ تټٌٕيٍ لْٙٙر وتشْر ڀڃ لٙثبٗ تٕڀر تِٗٚڀْرا ٴثٺ ش٩ث 0 

ىت ًَتټِىِّڃَ 37َّؽْص نِدٌُڂَ ٸ دَثبًَِ تټْإْظْٿْ ًَتټْٱ ٌَتـَِٓ ًَإْو ت ڀَث ٬ ِٝدٌُت ىُٿْ َّ٭ْٱًًُِڂيَت
  ٴ ثڀٌُت تټَّٙٽ ثذَ ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْ ًَڀِځَّث يٌَ ٴْنَثىُٿْ ُّنٱِٵٌُڂَتِْص ؽَثخٌُت ټًَِخِّيْٿْ ًَح 

 .83-81/انشٌزٍ
ٰثټٌٕيٍ ڀڃ لٙثبٗ تعت ڀنني تټىتشْر تټيت هتصثًٌڂ  ث ٨ڃ ِالٌتىٿ ًتټاليت ّصفٵالٳ    

ًتټٕالالٌيٍ ڀ٥يالالً ڀالالڃ ڀ٥الالثىً تټصٹثٰالالٻ    ا٨الالڃ ٠ًّٵيالالث حتٵالالٳ ٔمٙالالْصيٿ تٗهتثڄْالالر  
  تِٗٚپ. تټّْثِِ ًتٙؼصځث٨ِ يف

ٰثټصٹثٰالالٻ ٸځالالث ّٹالالٌڂ يف تټ٭الالىتء ًتټٹّالالثء ًشالالٌٰري تعتالال ًٍ ّٹالالٌڂ يف تټ٩ٽالالٿ ًتټٕالالٌيٍ        
 . 1ًتعتٕثيٸر تټّْثِْر ًتٙؼصيثن خثټًحُ يف تټص٧ًّٕ

                                                 
 . 166ٖ ان. تټهيّع0 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تټّْثِْر ًتطتٹٿ 1
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٨نٙالالالً ڀالالالڃ ٨نث٘الالالً تټٕمٙالالالْر   »ٸځالالالث ّٵالالالٌٺ تٗڀالالالثپ ٔالالالٽصٌز «ٰثټٕالالالٌيٍ 
ٌ ـالٳ  حڂ تټٕالٌيٍ ـالٳ ًًتؼالح ڀ٩الثًا ًىال      "هيّعتټال تټالهٸصٌي  "ًًٍّ  ا1تٗهتثڄْر تطتٵر

 ا٤ً2ْٱالالِ ًټالالُْ ـٵالالثً ٔمٙالالْثً لثټٙالالثًا ش٩الالٌن ْٰالالو تعتٙالالٽفر إ  ٘الالثـدو ڀدثٔالالًذ 
ًتٕ٘ؿ ٨نهڄث حكتث ڀًٸٍ ٴثڄٌڄِ نتصٽٟ ْٰيث تطتٳ خثټٌتؼح ٕكتث ٙ دتٽالٷ تټصنالثٌٺ   

 ٨ڃ وټٷ. 

ًڀڃ ڀٵصَٝ ٸٌكتث ًتؼدثً حڂ شٵٌپ تٕڀر ٨ڃ ٠ًّٳ ؾتعٽْيالث خٌتؼالح تعتًتٰالٳ ًتټنٵاله     
ًتټٕالٌيٍ ٴْځالر    اټنٙثبؿ إ  تضتيثٌ تطتثٸٿ يف تټالهًٺ ًتټصٌؼْو تټّْثِِ ًإِهتء ت

٩ٰٽْر شنثٞ ـٌّْصيث خثٕڀر ًّرتشح ٨ٽَ وټٷ حڂ تټٌٕيٍ تټٌٙيّر متًڀيث تِٗالٚپ  
 ٕكتث ذتهپ ح٘ٚا ڄٹٌِثً يف خنثء تٕڀر. 

ًتټٌٕيٍ  ىت تعت٩نَ ٴْځر ًلْٙٙر ټٖڀر خٹثڀٽيث نًڂ حڂ شنٱًن  ث ٠دٵر حً ٰةر 
 عتّثًتذ ًتعتّ ًټْر. ڀ٩ْنر ٨ځٚا مبدهح ت

ًت٨ٙصالالهتن خثټٱٽّالالٱر تټصٕالال٩ًّْر تټالاليت ّنالاليٛ ٨ٽْيالالث حِالالثَ تټٕالالٌيٍ ىالالٌ ت٨صالالهتن         
تِٗٚپ خثټٵْځر تټىتشْر ټٽٱٹً تٗڄّثڄِا ڀن٥ٌيتً إټْو ڀڃ لٚٺ تټٹًتڀر تٗڄّثڄْرا 
ًخْثڂ وټٷ حڂ تڄٵ١الث٦ تټالٌـِ ّّالصٽٍپ إٴثڀالر تټ٩ٵالٻ تٗڄّالثڄِ إٌتء تټصٕال٧ًّ تٗغتالِا         

حنتء نًيه تغتالالثپ يف تټصٙالالًٮ يف ڀٵالالًيتز تټالالٌـِ شٱيځالالثً ًتِالالصندث٠ثً    دتٹْنالالثً ټالالو ڀالالڃ 
إڂ تجملصيه متځٻ خني ؼندْو ڀ٩ثڄِ $$خٵٌټو0  "تټٕث٠يب"ًش١دْٵثًا ًىىت ڀث ٨  ٨نو 

 . 3 ##تټندٌذا ًإڂ أ ّٹڃ ڄدْثً

ًتِٗٚپ لتځ٧ خالني تعتعثټْالر ًتټٌتٴ٩ْالر ڀٌتٌڄالر  نٴْٵالر ـّالدځث شٱٝالِ خالو ڀٵالًيتز          
ىه تعتٌتٌڄالالالر تټ٩ٵالالالٻ تٗڄّالالالثڄِ تعتصمٙالالالٗ حً تٙؼصالالاليثن خالالالثټًحُ  تټالالالٌـِا ًّنالالاليٛ  الالال

تعتٹصّالدر ٜالځثڄثً عتٕال٨ًًْر    تضتځث٨ِا ًىٌ تټٕالٌيٍا ًّّالهن وټالٷ تظتال ذ تټ٩ځْٵالر      
                                                 

 . 368ٔٽصٌز0 تِٗٚپ ٨ٵْهذ ٩ًًّٔرا ٖؼتځٌن تټْٕك  1
 . 377ٖ ا0 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تټّْثِْر ًتطتٹٿن. تټهيّع 2
 . 483ٖ تعتًؼ٧ تټّثخٳا 3
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تټنصثبػ ًتعتٵث٘ه تعتصٌلثذا تټيت لتح حڂ جتًُ ٨ٽَ ِنڃ تټص٩ًّٕثزا ٰٹالثڂ تټ٩ځالٻ   
       ً يف ِْثِالر   تٗڄّثڄِ تعتصمٙٗ تټىُ ّصمالى ڀ٥يالً تټٕالٌيٍ ىالٌ تټالىُ ّالهًّ تٕڀال

تټص٧ًّٕ ًتٙؼصيثن ْٰځث ٙ ڄٗ ټوا إقتث ٩ّصځه تټدفط تټ٩ٽځالِ تټالهٴْٳ يف تعتٙالٽفر    
ڀالالڃ ـْالالط ـًّصالاليث ًڀٕالال٨ًًْصيثا ًىالالىت ىالالٌ ٴالالٌتپ تټصٕالال٧ًّ تٙؼصالاليثنُ تضتځالالث٨ِ        

  .1ٰٵو تعتٙث ًىٌ ڀث ١ّٽٳ ٨ٽْو  »تټٌٕيٍ«

ًتټٕالالالٌيٍ شّالالالصؽْح ټٽن٨ٍالالالر تضتځث٨ْالالالر يف تټصٕالالال٧ًّ تِٗالالالٚڀِ ـْالالالط جت٩الالالٻ ڀالالالڃ 
ّْثِر ڀثنذ ڀٕرتٸر خني تطتثٸٿ ًتًتٹٌپا ًخىټٷ شصفٵٳ وتشْر تًٰٕتن ًڀث حًشالٌت  تټ

 ڀڃ ڀٌتىح ًڀٽٹثز. 

                                                 
 . 492ٖ ان. تټهيّع0 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تټّْثِْر ًتطتٹٿ 1
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ًوجوبًاؾشورى

 

 ىىت تعت٦ٌٌٜ إ  ڀث ّٽ0ِ  ًعنمغُ

 تټٌٕيٍ يف  تٙلصْثي ًتٗټٍتپ-1

 يحُ تټٱٵيثء ًتًتهظني يف ًؼٌج تټٌٕيٍ -2
 

 انثحث األًل0  

 االختْاز ًاإلنصاو يف انشٌزٍ

ٌَ تطتْثذ تٗڄّثڄْر ڀدهح حْ٘ٻ ڀ ټو0 ـْنځث شٹځڃ تعتّ ًټْر تټّٽ١ر ًتټ٩ٹُ ّّ
ىٌ تټٙفْؿ. إو ٬ري ڀٵدٌٺ حڂ حتځٻ تټٕمٗ تعتّ ًټْرا ًيف تټٌٴس ڄٱّو جتالًنه  

 ڀڃ تټّٽ١ر تټٌٚڀر ًتټًًٝيّر ٕنتء ىىه تعتّ ًټْر. 

ن تټالًحُ  ًّصٱ٦ً ٨ٽَ وټٷ ڀدهح يلً ىٌ حٙ شٹالٌڂ تټّالٽ١ر تعتّصٕالريذ ڀٽٍڀالر خث٨صځالث     
تټىُ شصٽٵثه ٨ڃ تضتير تټيت ح١٨س تټالًحُا ًڀالڃ ؼيالر حلالًٍ ٩ٰنالهڀث ًّشالح تټٵالثڄٌڂ        
إټٍتپ تٗنتيذ خثټًحُ ٨نهبى شٹٌڂ تضتير تټيت ح١٨س تټًحُ ڀٕرتٸر ڀالڃ تټّالٽ١ر ڀال٧    

  .1تټًحُتضتير تټيت شٽٵس 

                                                 
  .حٌ٘ٺ تټٱٹً تټّْثِِ ًتټن٥ًّثز ًتعتىتىح تټّْثِْر تټٹ ٍ 0ن. ظًًز خهًُ 1
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حڂ قتٍْ يف ىىت تطتثٺ خني تټٽؽٌء إ  تټًحُ ًخني تٙټصٍتپ مبٌؼدثشو. ٰٱالِ  ٠ًد٩ِْ 
طتثٺ ـتڃ ـْثٺ ًٔٞ ٔٹٽِا حڀث يف تطتثٺ تټعثڄْر ٰنفڃ ـْثٺ ًٔٞ ڀ٨ٌٌِٜ. ت

 ٰٱِ ـثٺ تټّدح تټٕٹٽِ ّٽٍپ تټٵثڄٌڂ تٗنتيذ ٨ثنذ شدْثڂ حِدثج ؽتثټٱصيث ټٽًحُ. 

٨ٽَ ٌٜء ىىه ت٨ٙصدثيتز ٬ًريىث ّٙدؿ تټّ تٺ ٨ځث إوت ٸثڄالس تټٕالٌيٍ يف   
  .؟1حپ ڀ٩ُٽځرتِٗٚپ ڀٽٍڀر 

صځٍْْ خني ڀث إوت ٸثڄس تِٙصٕثيذ ٴاله ٨ٌضتالس مبفالٛ ٨ځالٻ     ًيف ڄ٥ًڄث حڄو لتح تټ
نِصٌيُ حپ ڀڃ ٩ٰٻ ش٧ًّٕ ٨ثنُ؟ ټىټٷ ٰيىت تٕڀً لت٩ٽنث ڄرتّط يف تٗؼثخر ٨ٽالَ  
تټّ تٺ تعت١ًًؾ ِثخٵثًا ًڀ٧ وټٷ ٰيىت تټّال تٺ أ ّٹالڃ ټْؽ٩الٻ خ٩ٝاليٿ ڀالڃ ٠ًـالو       

   ً تټدالثـعني  ٸْځث ّيٌڄٌت ڀڃ ٔ ڂ تټٌٕيٍ. ًّٕؽ٧ ى ٙء ًٙ يّالح حڂ خ٩الٛ تټٱٵيالثء 
 تټصٵٽْهّني ًّؼفٌڂ ٸٱر ت٨ٗٚپ نًڂ تٙټصٍتپ خثټٌٕيٍ. 

ًّٵٌټٌڂ إكتث ڀنهًخر حً ڀّصفدر ًټّْس ًتؼدالر ٨ٽالَ تطتٹالثپ مب٩نالَ حڂ تطتالثٸٿ ټالو       
حڂ ّّصٕالالري تټنالالثَ حً ٙ ّّصٕالالريىٿا ًحڂ ّّالال ٺ حىالالٻ تټالالًحُ  حً ّيځالالٻ ِالال تغتٿا ًحڂ  

٨نالالو ڀالالڃ شٙالالًٰثز  ٩ّالالًٮ ڀٌٴالالٯ تظتالال تء ًتعتمصٙالالني ؾتالالث ّٵالالهپ ٨ٽْالالو حً متؽالالٿ    
ًٴًتيتزا حً ٙ ٧ّٝ ڀڃ وټٷ ْٔةثً ْٰٵًي ڀث ّٕالثءا ًّٱ٩الٻ ڀالث ًّّالها ًمتؽالٿ ٨ځالث       

  .2ڀ٩ٵح ٨ٽْو ڀڃ حـهٔثءا نًڂ 

ًِالالنه ىالال ٙء ىالالٌ ڀالالث ًين يف خ٩الالٛ تټٹصالالح ڀالالڃ حڂ حڀالالً تا شدالالثيٶ ًش٩الالث  ټندْالالو          
ٌْ ٸُنْسَ ٰ ٥ًّث ٬ ٽ٣ِْ  تټْٵ ٽْالحْ  ٰ دْځَث يَـْځَرٍ ڀِڃَ تټٽِوِ ټِنْسَ ټ يُٿْ ًَټ خثعتٕثًيذ يف ٴٌټو ش٩ث 0 

ٰ الإْو ت ٨ٍََڀاْلَس              ًْ ًَٔاَلثًْيْىُْٿ ٰاِلِ تټاْل  ْڀ ًْ ټ ياُلْٿ  ًَتِاْلص ٭ِْٱ ٰ الث٨ُْٯ ٨اَلنْيُْٿ  ت ڀاِلْڃ ـٌَْټاِلَٷ  ٌُّٝ ټ ثڄْٱ 
َٸِٻْ ٨َٽ الَ تټٽِالوِ إْڂَّ تټٽِالوَ ُّفِالحُّ تټْځُص الٌَٸَٽنِيَ      ا إقتالث ًين ش١ْدالثً ټٵٽالٌج    051آل ػًرساٌ/  ٰ صٌ 

                                                 
ا ٨269الهن  اطتٝثيُا ػتٽر تعتّصٵدٻ تټ٩ًخِٰيځِ ىٌّه0ُ تټههتٵًت٠ْر ڀڃ ڀن٥ٌي تعت٦ًًٕ ت 1

 . 136ا 2111ٖدتٌٌ 
 تعتًؼ٧ تټّثخٳ. 2



119 

خالثٕڀً   ټ٩ًج ًٸدثي تټٙفثخر تټىّڃ ٸثڂ ّٕالٳ ٨ٽالْيٿ حڂ ّنٱالًن تټًِالٌٺ     ٨ٌځثء ت
نًكتالالٿا ًح٨ؽالالح ڀالالڃ ىالالىت تټٵالالٌٺا ٴالالٌٺ ىالال ٙء0 إڂ تټٕالالٌيٍ ڀ٩ُْٽِځالالر ټٽفالالثٸٿ ًټّْالالس     

 ڀٽٍڀر ټو. 

٩ًّنٌڂ خٵٌغتٿ إكتث ڀ٩ٽځرا إكتث حتْٟ تطتثٸٿ مبمصٽٯ تٓيتء يف تعتّ ټر تټيت 
ڂ ّصمالى تټٵالًتي تټالىُ ّالًتها ًِالٌتء ٨ٽْالو       جتًُ تعتٕثًيذ ـٌغتثا ظٿ ّٹٌڂ ټو ًـالهه ح 

حًتٰٳ يحُ تعتٕريّڃ حپ لثټٱوا ًټُْ ٨ٽْو حڂ ّدالهُ ِالددثً ټٽ٩الهًٺ ٨الڃ يحّالو. ًٙ حڂ      
 ّدني حِدثج ٴًتيه تعتمثټٯ ټًحّيٿ حً يحُ حٸعًّصيٿ. 

ًىٿ ّّصنهًڂ يف ىىه تعتٵٌټر إ  ش٩ٵْح تټٵًيڂ تټٹًّٿ ٨ٽَ تٕڀً خثټٌٕيٍ ًخٵٌټو 
ُّالالٌت ڀِالالڃْ   ٰ دْځَالالث يَش٩الث 0   ـْځَالالرٍ ڀِالالڃَ تټٽِالوِ ټِنْالالسَ ټ يُالالٿْ ًَټ الالٌْ ٸُنْالالسَ ٰ ٥ًّالث ٬ ٽِالال٣ْ  تټْٵ ٽْالالحْ ټ ثڄْٱٝ 

ـٌَْټِٷَ ٰ ث٨ْٯُ ٨َنْيُٿْ ًَتِْص ٭ْٱًِْ ټ يُٿْ ًََٔثًْيْىُٿْ ِِٰ تټْ  ڀًْْ ٰ إْو ت ٨ٍََڀْسَ ٰ ص ٌَٸِالٻْ ٨َٽ الَ تټٽِالوِ    
ًّٵٌټالالالٌڂ إڄالالالو أ ّالالال ڀًه خثټصٌٸالالالٻ ٨ٽالالالَ  ا051اٌ/آل ػًرررس إْڂَّ تټٽاِلالالوَ ُّفاِلالالحُّ تټْځُص الالالٌَٸَٽنِيَ

 تعتٕثًيذ خٻ حڀًه خثټصٌٸٻ ٨ٽَ تاا ًىٌ حڀً ٩ّع حڂ تټٌٕيٍ ڀ٩ٽځر ًټّْس ڀٽٍڀر. 

ًٴالاله ح٬الالًج خ٩الالٛ تټٹالالثشدني تعت٩ث٘الالًّڃا ٰٵالالثٺ إڂ تطتالالثٸٿ ٙ لتالالٌٌ حڂ ّٽالالٍپ خثشدالالث٦     
حٙ  تټٕالالٌيٍا ٕڂ ڀ٩نالالَ وټالالٷ تټرتتؼالال٧ يف خ٩ْصالالو! ًٴالالثٺ إڂ تټٌتؼالالح ٨ٽالالَ تعتّالالٽځني       

ـٹځوا ًتڄ٩هتپ ىٌتها ً٘فٌذ إهتثڄوا ٕڄو ٩ِْځٻ ٰالْيٿ   خ ڀثڄرّدث٩ٌّت إٙ ڀڃ ٌّظٳ 
 خًحّو تټٱًنُ ًٌِّّيٿ خإيتنشو ًـهه. 

تټ٩ځٻ خثټًحُ تټىُ ٥ّيً يؼفثڄو تټصځفْٗ  اإڂ تعتٵٌٙن خثټٌٕيٍ$$ًٴثٺ يلًًڂ0 
 . ##ْرتټ٩ٵٽِ خني تٓيتء تعتص٩هنذا ٌِتء حٸثڂ ىٌ يحُ تٕٸعًّر حپ يحُ تٕٴٽ

ًتټٌتٴ٧ حڂ ىىّڃ تعتالٌٴٱني ٙ ٩ّال تڂ ٨الڃ ٘الفْؿ ٰٵالو تټٕالٌيٍا ًٙ ّٙالٽفثڂ ټدنالثء         
  .٨1ًُٙ ٨ٽْيځثڄ٥ثپ ِْثِِ 

                                                 
 . 37ٖ ٰيځِ ىٌّه0ُ تټههتٵًت٠ْر ڀڃ ڀن٥ٌي تعت٦ًًٕ تطتٝثيُا 1
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ٰيىت تٙىصځثپ تټٹدري خثطتٛ ٨ٽَ تټٌٕيٍ نټْٻ ٴث٧٠ ٨ٽالَ إټٍتڀْصاليثا ًٴاله    
 ًْٰځث ّٽِ خ٩ٛ تٕـثنّط تٕل٨  0ًًٍٜنث ټد٩ٛ حـثنّط تټًٌِٺ 

o ظً ٨ڃ تټًٌِٺح   01ىتث ڄ هِپَ ڀَڃْ تِِْص َٕثيَ ًَټ ث لَثجَ ڀَڃْ تِِْص م ثيَڀَيتٴٌټو . 

o ڀڃ خث٧ّ حڀريتً ٨ڃ ٬ري ڀٌٕيذ تعتّٽځنيا ٰٚ خ٩ْالر  $$0 ٨ځً خڃ تظت١ثج ًٴٌٺ
 . 2##ټوا ًٙ تټىُ خث٩ّو

o تِصٕثي تټًٌِٺ     تعتّٽځني يف ًتٴ٩ر خهيا ظٿ تټنًٍٺ ٨ناله يحُ تټٕالدثج يف
 ڀٌٴ٩ر حـه ًٴه حًٔڄث إ  وټٷ. 

o  ًُيذ ٕ٘الفثخو   $$٨ڃ حخِ ىًًّذ ٴٌټو0 ڀث ي ٺ    3أ ّٹڃ حـه حٸعالً ڀٕاٌل ڀالڃ يِاٌل
 . ##تا 

o  ٴٌټالالو 0ْالالصُٿُ تلْصِٽ ثًٰالالث ٰ ٩َٽ الالْْٹُٿْ     إيت ڂَّ حُڀَّصِالالِ ټ الالث ش ؽْص ځِالال٧ُ ٨َٽ الالَ ٜ الالٽ ثټ رٍا ٰ الالإْو ت يَحّ 
ٙ ّٕالرتٞ  $$٨ٽَ وټٷ خٵٌټو0  "تخڃ شْځْر"ا ٩ًّٽٳ تٗڀثپ ىتخْثټٌََّّتنِ تټْ  ٥ْ٨ ٿْ

 . ##ټٌّٙر تټ٩ثڀر إٙ إڄٱثٲ تټٌّتن ت٥٨ٕٿيف ٘فر ت

o  4ٙ ّٵهؾ يف تشٱثٲ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه ٔىًو ڀڃ لثټٯًڀث ٴْٻ خ ڄو . 
ًټٌ $$ن٨ثڀر حِثِْر ڀڃ ن٨ثبٿ تطتٹٿ خٵٌټو0 حڂ تټٌٕيٍ  "تخڃ شْځْر"ًّ ٸه تٗڀثپ 

 ##ٴهي حڂ حخث خٹً خث٩ّو ٨ځً ٠ًثبٱر ًتڀصن٧ ِثبً تټٙفثخر ڀڃ خ٩ْصو أ ًّٙ إڀثڀثً
 ًىىت تټًحُ ىٌ يحُ تعتثًينُ.  ا5

                                                 
ًتِٙصمثيذ ىِ  ا251ا 4ٖشٱّري تټ١ 0ُ تضتثڀ٧ ٕـٹثپ تټٵًيڂا ٠د٧ نتي تټٹصح تعتًّٙرا غ 1

 ٠ٽح لري تٕڀٌي خ٩ه تټدفط ًتټرتًُ. 
 . 341ا 4ٖه تٗڀثپ حستها ًتڄ0ً٥ تټٵثىًذا تټّريذا غيًت 2
 . 422ن. تټهيّع0 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تټّْثِْر ًتطتٹٿا ٖ 3
 . 422تعتًؼ٧ تټّثخٳا ٖ 4
 . 142ا 1ٖا ٙخڃ شْځْرا غتټندٌّر را ًيتؼ٧ ڀنيثغ تټّن422ّٖ اتعتًؼ٧ تټّثخٳ 5
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ىىت ٩ًّنْنث يف تټالًن ٨ٽالَ ؽتصٽالٯ تعتٵالٌٙز تټاليت ًينز يف ىالىت تټٙالهنا ڀالث         
ِ  يف ڀ ټٱو  "ؼتځه ِٽْٿ تټ٩ٌت"ٸصدو تټهٸصٌي  ا ًحخالًٌه يف  اننظاو انعْاظرِ اإلظرالي

 . 1َظساخ يف يعأنح انشٌزٍ ًاندميمساطْحملط ټو خ٩نٌتڂ 
د٭ِ حڂ ّندع ٨ٽْو تټن٥ثپ تټّْثِِ تِٗٚڀِ يف تټٙفْؿ تټىُ ّن$$ 0ّٵٌٺ تعتىٸٌي

  ٌ غتالٿ إإثغتالث حتالس حُ     ڀّ ټر تټٌٕيٍ ىٌ تټٵٌٺ خ كتث ًتؼدر ٨ٽَ تطتٹالثپا ٙ لتالٌ
إڂ $٤الالًٮ ٸالالثڂ حً ُٕ ِالالدح ڀالالڃ تِٕالالدثج. ًٴالالههتثً ٴالالثٺ حـالاله ػتصيالالهُ تعتثټٹْالالر0     
نًڂ تټٌٕيٍ ڀڃ ٨ٍتبٿ تټٌتؼدثز تټيت ٙ لتٌٌ شًٸيثا ًإڂ ڀڃ شًٸيث ٩ٍٰټالو ًتؼالحا   

  .2##لٚٮ

ًًؼٌج تټٌٕيٍ ڀ لٌو ڀڃ تّٓصني تټٌـهشني تټٽصني ًين وٸًىث ْٰيځث يف تټٵًيڂ 
ًَتټِىِّڃَ تِْص ؽَثخٌُت ټًَِخِّيْٿْ ًَح ٴ ثڀٌُت تټٹًّٿا ٰ ًغتځث يّر ڀٹْرا ىِ ٴٌٺ تا ش٩ث 0 
 .38/انشٌزٍ تټَّٙٽ ثذَ ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْ ًَڀِځَّث يٌَ ٴْنَثىُٿْ ُّنٱِٵٌُڂَ

ٰ دْځَث يَـْځَرٍ ڀاِلڃَ  ًظثڄْيځث0 يّر ڀهڄْرا ڄٍټس يف ح٨ٵثج ٬ًٍ حـها ىِ ٴٌٺ تا ش٩ث 0 
تټٽِوِ ټِنْسَ ټ يُٿْ ًَټ ٌْ ٸُنْسَ ٰ ٥ًّث ٬ ٽ٣ِْ  تټْٵ ٽْحْ ټ ثڄْٱ ٌُّٝت ڀِڃْ ـٌَْټِٷَ ٰ ث٨ْٯُ ٨اَلنْيُٿْ ًَتِْالص ٭ْٱًِْ   

       و ت ٨ٍََڀْالالسَ ٰ ص ٌَٸِالالٻْ ٨َٽ الالَ تټٽِالالوِ إْڂَّ تټٽِالالوَ ُّفِالالحُّ تټْځُص الالٌَٸَٽنِيَ ټ يُالالٿْ ًََٔالالثًْيْىُٿْ ِٰالالِ تټْالال  ڀًْْ ٰ الالإْ 
 . 051آل ػًساٌ/

يف تّٓر تعتٹْر لت٩ٻ تټٵًيڂ تټٹًّٿ تټٌٕيٍ ً٘ٱثً ټٽځ ڀننيا ٌٙڀثً غتٿ ًټالٌ أ شٹالڃ   
 غتٿ زتث٨ر ڀنص٥ځرا ًٙ ـٹٌڀر ٴثبځرا ًٙ نًټر ؼتهنذ تعت٩ثأ ًتټٵّځثز ًلتًّيث
ػتًٍ إٴثڀر تټٙٚذ ًإڄٱثٲ تټٍٸثذا ًڀالث ٸالثڂ ٸالىټٷ ٙ ّصٙالٌي حڂ ّٹالٌڂ ػتالًن حڀالً        

 ڀنهًج حً ڀّصفح ّٱ٩ٽو ڀڃ ٔثء ًّيځٽو ڀڃ حيتن. 

                                                 
ًيٴالر ٴالهڀس إ  ڄالهًذ تټٱٹالً      اًتټههتٵًت٠ْالر ڄ٥ًتز يف ڀّال ټر تټٕالٌيٍ    0ؼتځه ِٽْٿ تټ٩ٌتن.  1

 . 2111حٸصٌخً /تِٗٚڀِا ټنهڂا شًّٕڃ تًٕٺ
ا ًىالٌ ّنٵالٻ ٨الڃ    251-249ا 4ٖشٱّالري تټٵال٠ًيبا غ   0انمرسطيب حخٌ ٨ده تا ؼتځه خالڃ حستاله    2

 تخڃ لٌٍّ ڀنهتن. 
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ڄالًًٍٙ ٨ٽالَ    ًتّٓر تټعثڄْر ڄٍټس ٨ٵح ٬ًٍذ حـه تټيت لًغ إټْيالث تټًِالٌٺ   
يتُ  حڂُ تٕٸعًّر ڀڃ ح٘فثخوا تعتمثټٯ ټًحّو ىٌا ًٴه خْنس حـهتض شٽٷ تټ٭الًٍذ  حي

ٸالالثڂ ىالالٌ تٕ٘الالٌج ًتٕ٘الالؿا ًڀالال٧ وټالالٷ ٰٵالاله حڀالالً تا ڄدْالالو خ٩الاله ىالالىه        تټًِالالٌٺ 
٨ٽَ ٨ځٌپ ىىت تټٽٱ٣  »يف تٕڀً«تٕـهتضا خ ڂ ّّص٭ٱً ٕ٘فثخوا ًخ ڂ ّٕثًيىٿ 

 ًإ٠ٚٴو تټٕثڀٻ ټٹٻ ٘٭ري ًٸدري ڀڃ ٔ ًڂ تعتّٽځني. 

ثنئ ًتټنٗ  ىه تټٌٙيذ ًيف ىىه تټ٥ًًٮا ڄٗ ٴث٧٠ يف حڂ تټٌٕيٍ ڀدهح ڀالڃ ڀدال  
ًإوت ٴالثٺ خ٩الٛ    اتِٗٚپ تِٕثِْرا تټاليت ٙ حتصځالٻ حڂ ّال نُ تٙؼصاليثن إ  إإثغتالث     

 تجملصيهّڃ خىټٷا ٰإڂ تٙـصٹثپ إ  ڄٌٖٙ تټٵًيڂ تټٹًّٿ ڄٱّو ًّن ٨ٽْو ٴٌټو. 

ٰالالٚ لتالالٌٌ ٕـالاله حڂ  ًإوت ٸالالثڂ تټٵالالًيڂ تټٹالالًّٿ ٴالاله ٰالالًٚ تټٕالالٌيٍ ٨ٽالالَ تټًِالالٌٺ  
  .1ّصفٽٻ ڀڃ ـٹځيث ٌّّ٪ طتثٸٿ خ٩هه حڂ ّصنٙٻ ڀڃ ًؼٌ ث حً

تٴرتڄالالالس خالالالًٸنني  ًَتټاِلالالىِّڃَ تِاْلالالص ؽَثخٌُت ټاِلالالًَخِّيْٿْحڂ يّالالالر $$ "0تټالالالهٸصٌي تټالالالهيّع"ًّالالالًٍ 
حِثِني ڀڃ حيٸثڂ تِٗٚپا ًإث تټٙالٚذ ًتټٍٸالثذا ًٴًڄالس تټٕالٌيٍ  ځالثا ًىنثټالٷ       
ڀدالالهح ح٘الالٌي ّصٝالالځڃ حڂ تټٵالالًيڂ يف تټالالن٥ٿ ٌّؼالالح تټٵالالًيڂ يف تطتٹالالٿا ًإٙ أ ّٹالالڃ    

  .2##تټن٥ٿ ڀڃ ڀ٩نَڀٌي تعتٵرتڄر يف ِٽٷ ًتـه ڀڃ ٗنيتغ تٕ

ٺ0  ذ ًإّصالالثء تټٍٸالالثذ ڀالالڃ    $$ًّٝالالْٯ تټٵالاٌل تِٙالالصؽثخر ا ش٩الالث  يف ٔالال٨ًو ًإٴثڀالالر تټٙالاٚل
يٍ ًىالاِل ٔالالًتبٟ       تىٿا ٰٹالالىټٷ تټٕالاٌل لٙالالثبٗ تعتالال ڀنني تټالالىّڃ هتصالالثًٌڂ  الالث ٨الالڃ ِالاٌل

يٍ ًتؼدالر يف     ي   حِثِْر ّصٌٴٯ ٨ٽْيث حتٵٳ ٔمْٙصيٿ تٗهتثڄْالرا ًإوت ٸثڄالس تټٕاٌل حڀاٌل
 ٰٽُْ ڀڃ ٔ ڂ ټٽځّٽځني ح٥٨ٿ ڀڃ تټٌّٙر تټ٩ثڀر.  »ًحڀًىٿ«تعتّٽځني ټٵٌټو ش٩ث 0 

                                                 
لٙالالثبٗ  0تټالالهيّعن. ٰيځالالِ ىٌّالاله0ُ تټههتٵًت٠ْالالر ڀالالڃ ڀن٥الالٌي تعتٕالال٦ًً تطتٝالالثيُا ًتڄ٥الالً      1

 . ٧ًّ421 تِٗٚڀِا ٖتټصٕ
 . 419تعتًؼ٧ تټّثخٳا ٖ 2
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ًٙ ّٽٍپ ڀڃ ٸٌڂ لْٙٙر تټٌٕيٍ ىىه ڀهًڂ يف تّٓر تټٹًهتر ٨ٽالَ ِالدْٻ   
تعتالالهؾا حڂ شٹالالٌڂ ٬الالري ًتؼدالالرا ٰثټٙالالٚذ ًتټٍٸالالثذ ڀالالڃ ح٘الالٻ حيٸالالثڂ تِٗالالٚپ ًٸالالىټٷ        

  .1##تټٌٕيٍ

نتالالثټٯ تعتّالالصٱثن ڀالالڃ ٘الالًّؿ تټٵالالًيڂا ًڀٚخّالالثز  ًتټٵالالٌٺ خ٩الالهپ إټالالٍتپ تټٕالالٌيٍ ٸځالالث
ڄًٍٺ يّيت تټٌٕيٍا ّص٩ثيٚ ڀ٧ زت٧ْ تټٌٴثب٧ يف تټّنر تټندٌّرا ًيف ِالريذ تظتٽٱالثء   

حً تظتٽْٱالر خ٩الهه     تټًتٔهّڃا ٰٽُْ ىنالثٶ ًتٴ٩الر ًتـالهذ أ ّٽصالٍپ ْٰيالث تټًِالٌٺ       
 مبث تڄصيس إټْو تټٌٕيٍ.  ڀڃ تټًتٔهّڃ

ثڄو ِالالددثً ټنالالًٍٺ يّالالر تټٕالالٌيٍ يف ِالالٌيذ يٺ حڀالالث تطتالالهّط ٨الالڃ ش١ْْالالح تټٵٽالالٌج ملّالالد
٨ځًتڂا ٰإڄالو ٙ ّٱْاله يف ىالىت تظتٙالٌٖا إو ٙ ڀالثڄ٧ ڀالڃ حڂ ّٹالٌڂ ش١ْْالح تټٵٽالٌج          
حـه حِدثج ًْٰٜر تټٌٕيٍ نًڂ حڂ ٩ّالع وټالٷ ٨الهپ إټٍتڀيالث ٨ًالهپ ًؼٌ الث. ًحڀالث        

                 وَ ُّفِالحُّ تټْځُص الٌَٸَٽنِيَ  ٰ الإْو ت ٨ٍََڀْالسَ ٰ ص ٌَٸِالٻْ ٨َٽ الَ تټٽِالوِ إْڂَّ تټٽِال      تِٙصنثن إ  ٴٌټو ش٩ث 0 

ٰٚ ـؽر ْٰوا ٕڂ تټصٌٸٻ ٙ ّٹالٌڂ إٙ ٨ٽالَ تا ًـالهها ًٕڂ تټ٩الٍپ      ا051آل ػًساٌ/
تٕڀً تعتًًٍّ تعتنٵؿا ًټُْ يٸٌج تټالًحُ نًڂ  $ٸځث ٴثٺ حىٻ تټصٱّري ًحىٻ تټٽ٭ٌ ى0ٌ 

  .2#٨ٍڀثًيًّر 

إڂ تعتٕالالثًيذ شٹالالٌڂ ٴدالالٻ تټ٩الالٍپ $$ًټالالىټٷ ٴالالثٺ تټدمالالثيُ يف إـالالهٍ شالالًتؼٿ ٘الالفْفو0  
ًٸالىټٷ   ااالػتظراو يف ٸصثخالو تضتٽْالٻ    "تٗڀثپ تټٕالث٠يب "ٴثٺ  وټٷًمبعٻ  ا3##ًتټصدني

ٰٽالُْ   ا»ڀٕالثًيذ حىالٻ تټالًحُا ظالٿ تشدالث٨يٿ     «حّٝثً ٴثٺ خ٩الٛ تټصالثخ٩ني إڂ تټ٩الٍپ ىالٌ     
 تٙڄٱًتن خثټًحُ ًتِٙصدهتن ٨ٍڀثً ؾتث حيتنه تټنٗ تټٵًيڄِ تټٹًّٿ ح٘ٚا. 

٩ثيٚ تټٌٕيٍ ڀ٧ ٰٹًذ تټد٩ْرا ٰيالٌ حڀالً ٬ًّالح ـٵالثًا إو ٙ ٨ٚٴالر خالني       ًحڀث ٨ٌٿ ش
خ ڀثڄالالر ـٹځالالوا «تٕڀالالًّڃ ح٘الالٚاا ظالالٿ حّالالڃ ىالالٌ وټالالٷ تطتالالثٸٿ تټالالىُ ّعالالٳ ٸالالٻ ڀدالالث٧ّ خالالو  

                                                 
 . 421ٖ اتعتًؼ٧ تټّثخٳ 1
 . 252ا 4ٖا غتضتثڀ٧ ٕـٹثپ تټٵًيڂ 0تټٵ٠ًيب 2
 . 138ا 9ٖ٘فْؿ تټدمثيُا غ 0انثاازُحخٌ ٨ده تا ؼتځه خڃ إصتث٨ْٻ  3
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؟ ًإوت ًؼهڄثه ٌّپ تټد٩ْرا ٰځث تټىُ ّٝځڃ ټنثا ًڀالڃ  »ًتڄ٩هتپ ىٌتها ً٘فٌذ إهتثڄو
ري يف ڄٱّو ًتـهتً حً حٸعً ڀالڃ  تټىُ ّٵٌپ ٨ٽَ ىىت تټٝځثڂا حڄو ټڃ ّ شْو ٨ثيٚ ّ٭

  .ىىه تٕڀٌي؟!

ًحڀث ڀ٦ٌٌٜ تټصځفْٗ تټ٩ٵٽِا ٰيٌ ٙ ّٵٻ ٬ًتخر ٨ڃ ڀ٦ٌٌٜ ڄٵٛ حِدثج 
تټد٩ْرا ٰٹْٯ ّصٿ ىىت تټصځفْٗ إوت ٸثڄس تٕٸعًّر ٨ٽَ يحُ ًتٕٴٽْر ٨ٽَ يحُا ظٿ 
شًٙ ٬ثټدْر حىٻ تټٌٕيٍ شًٙ ٬ثټدْر حىٻ تټٌٕيٍ ٨ٽَ تٙـتْالثٌ إ  ِالٌته؟ ًڀالڃ    

تټصځفالْٗ تټ٩ٵٽالِ؟ ىالٻ ىالٿ حىالٻ تټٕالٌيٍ حپ يلالًًڂ ٬ريىالٿ؟         ىُ ٧ِْٝ ٴٌت٨اله  تټ
ًٸْالالٯ تټّالالدْٻ إ  تٙشٱالالثٲ ٨ٽْيالالث إٙ خثټٕالالٌيٍا ظالالٿ تټنالالًٍٺ ٨ٽالالَ يحُ ت٬ٕٽدْالالر ڀالالڃ   

  .حىٽيث؟

إڂ وټالالٷ ٸٽالالوا لت٩الالٻ تټٵالالٌٺ خالال ڂ تټٕالالٌيٍ ًتؼدالالر تخصالالهتءا ًڀٽٍڀالالر تڄصالاليثءا ىالالٌ تټٵالالٌٺ   
ْثِِ تِٗٚڀِ تټ٩ًُٙ عتالڃ ًّّاله حڂ   تټٌـْه تټىُ ّٙؿ حڂ ّدع ٨ٽْو تعتٌٴٯ تټّ

لت٩ٻ ټٱٹالًذ تټٕالٌيٍا حً ټٵٌت٨اله تِٗالٚپ تټّْثِالْر خٌؼالو ٨الثپا ڀًؼ٩ْالر يف خنالثء          
  .1تټّْثِِتټن٥ثپ 

ًٸځث ٴٽنث ِثخٵثًا ٰثټٌٕيٍ ًينز يف تټٵًيڂ تټٹًّٿ يف ٌ٘يذ ڀدهح ٨ثپ ّٽٯ تطتْثذ 
ٚڀْر تًتٹځرا ٸٽيثا حڀث ڀث ّص٩ٽٳ خْٙ٭ر تټٌٕيٍ ًٔٹٽيث ٰٽُْ يف تټنٌٖٙ تِٗ

حُ يحُ ّٽٍڀنث خٹْٱْر ڀ٩ْنر ټٽٌٕيٍا ًٙ خنٙثج ؽتٙالٌٖ ٕىٽاليثا ًٙ خ ً٘الثٮ    
      ِ ٰالٚ تِالٿ    اٌٙڀر ْٰيٿا ًٙ خًىثڂ ًّٙصاليٿا ٰٹالٻ وټالٷ ڀالرتًٶ ټٚؼصاليثن تِٗالٚڀ

ػتٽالُ تټٕالالٌيٍا ًٙ ٘الالٱر حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالها ًٙ ٬الالري وټالالٷ ڀالالڃ تٙؼصالاليثنتز تټالاليت   
  .2خِٕءڀنر تټّثخٵرا ٙ ِٔء ڀڃ ىىت ٸٽو ّٽٍڀنث حًٌٰذتث ل تز تعتّٽځني يف تٌٕ

                                                 
 . 139ٖ اٰيځِ ىٌّه0ُ تټههتٵًت٠ْر ڀڃ ڀن٥ٌي تعت٦ًًٕ تطتٝثيُ 1
 . 136تعتًؼ٧ تټّثخٳا ٖ 2
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ًىالالىت نټْالالٻ ٨ٽالالَ تټالالًًؾ تټٌتٴ٩ْالالر ټٽصٕالال٧ًّ تِٗالالٚڀِا ًڀًًڄصالالو تِالالصؽثخر         
  .٨1ًٙعتٵصْٝثز ٸٻ 

خْه حڄو لتح حٙ ڄنَّ ڀث ِدٳ شٹالًتيها ًىالٌ حڂ تټٕالٌيٍ ًِالْٽر ڀالڃ ًِالثبٻ إٴثڀالر        
ًٴال٧ تټصنالثٴٛ خالني    تټٌّٙر تټ٩ثڀرا ًش لى ـٹځيث ٰيالِ ًتؼدالرا خٌؼالٌج ٬ثّصاليث ًإٙ     

 تټٌِْٽر ًتټ٭ثّر. 

تټص٩ًِّٕ ٰالٚ ٔالِء حخٽال٫ حظالًًت ًح٥٨الٿ خالًًت ڀالڃ تټٕالٌيٍا         ًحڀث ٨ٽَ ٩ْ٘ه تٙؼصيثن 
  .2ٕكتث حتٵٳ تټص٩ثًڂ خني ؾتعٽِ تٕڀر ًؼيثٌ تطتٹٿ

 

 آزاء انفمياء احملدثني يف ًجٌب انشٌزٍ

ٍ ت«تجتو تټٕالْك ؼتځاله ٨دالهها إ  حڂ تطتٹالٿ تِٗالٚڀِا ڀالدع ٨ٽالَ حِالثَ           »ټٕالٌي
خث٨صدثيىث ًتؼدر ًؼٌخثً ڀّصځهتً ڀڃ يّثز ٨هذ ڀڃ تټٵًيڂ تټٹًّٿا ڀالڃ حٴٌتىالث نٙټالر    

ًًُِٮ         يف تؼصيثنه ٴٌټو ش٩ث 0  ًًَُڂ خاْلثټَْځ٩ْ ًْ ًَّاَل ُْڀ اْل ًَټاْلص ٹُڃ ڀِّالنٹُْٿ حُڀَّالرف ّاَلْه٨ٌَُڂ إْټ الَ تټْمْ 
ًتعت٩ًًٮ $$ڀث ڄٙو0  زتفعري ادلناٰٵه ؼثء يف  ا942آل ػًساٌ/ ًََّنْيٌَْڂَ ٨َڃْ تټْځُنٹ ًْ

ًټالالصٹڃ « ًتّٓالالر احڂ تطتٹٌڀالالر تِٗالالٚڀْرا ڀدنْالالر ٨ٽالالَ ح٘الالٻ تټٕالالٌيٍا ًىالالىت ٘الالفْؿ 
 ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿًْنٙټصيث حٴٌٍ ڀڃ ٴٌټو ش٩ث 0 حنٺ نټْٻ ٨ٽْيثا  ا»ڀنٹٿ حڀر
ا ٕڂ ىىت ً٘ٯ ل ُ طتثٺ ٠ثبٱر ؽتٌٙ٘الرا حٸعالً ڀالث ّالهٺ ٨ٽْالوا حڂ      83انشرٌزٍ/ 

ڀڃ نٙټر ٴٌټو ش٩الث 0  ؾتهًؾ يف ڄٱّوا ًؼتځٌن ٨نه تا ش٩ث ا ًحٴٌٍ  ىىت تټِٕء
ًًََْْٔثًْيْىُٿْ ِِٰ تټْ  ڀ  /ٌا ٰإڂ حڀً تټًبُْ خثعتٕثًيذا ّٵصِٝ ًؼٌ الث  051آل ػًرسا

٨ٽْالالوا ًټٹالالڃ إوت أ ّٹالالڃ ىنثټالالٷ ٜالالثڀڃ ّٝالالځڃ تڀصعثټالالو ټٖڀالالًا ٰځالالثوت ّٹالالٌڂ إوت ىالالٌ   
ا ٰإكتث شٱالًٚ حڂ ّٹالٌڂ يف تټنالثَ زتث٨الر     »رًټصٹڃ ڀنٹٿ حڀ« ؟ ًحڀث ىىه تّٓر3شًٸو

                                                 
 . 481ٖ ان. تټهيّع0 لٙثبٗ تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف تټّْثِْر ًتطتٹٿ 1
 . 481ٖ  تټّثخٳاعتًؼ٧ ت 2
 . 45ا 4ٖتعتنثيا غتټْٕك ؼتځه ئْه يٜث0 شٱّري  3
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ً    1ڀصفالهًڂ حٴٌّالثءا ّصٌټالٌڂ تټاله٨ٌذ إ  تظتالري      ا 2ا ًتٕڀالً خالثعت٩ًًٮ ًتټناليِ ٨الڃ تعتنٹالال
ًىٌ ٨ثپ يف تطتٹثپ ًتًتٹٌڀنيا ًٙ ڀ٩ًًٮ ح٨ًٮ ڀالڃ تټ٩الهٺا ًٙ ڀنٹالً حڄٹالً ڀالڃ      

  .3##تټ٥ٽٿ
دالالهها ـتالڃ حڂ ىالالىه تّٓالر تټٹًهتالر تټاليت ت٨صځالالهىث تټٕالْك ؼتځاله ٨      ڄالًٍ  ىالىتا  

حِثًِث ټٌؼٌج تټٕالٌيٍ يف تطتٹالٿا ټٹٌكتالث يف تؼصاليثنه  حٴالٌٍ نٙټالر ٨ٽالَ وټالٷ ڀالڃ          
ِثبً تّٓثزا ټّْس  ىه تعتعثخر ڀڃ تټٵٌذ تټهٙټْر ٨ٽَ ڀث ـتڃ ْٰوا خٻ شصؽالو ىالىه   

 »ڀالنٹٿ «ًٴٌټو ش٩الث   ٨ٽَ ڀٙهي تټّْثنذ يف تټهًټر.  »ْٰځث ڄًٍ«تټٵٌذ يف تټهٙټر 
شصالٌ  تټاله٨ٌذ إ  تظتالريا ًِالٽ١ر تٕڀالً خالثعت٩ًًٮ       تټاليت   »تٕڀالر «ّهٺ ٨ٽالَ حڂ ىالىه   

حً ؼيالثٌ تطتٹالٿ    »تطتٹٌڀالر «ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا ڀٕصٵر ڀڃ تٕڀر خ٩ثڀالرا ًىالىه ىالِ    
 يف تټهًټر. 

٨ٽَ حڂ ىىت ٙ ّنٱِ حڂ ّٹٌڂ تظت١ثج يف تّٓر تټٹًهتر ڀٌؼيثً حّٝالثً إ  ٸالٻ ٰالًنا    
ٸځالث نټالس ٨ٽالَ وټالٷ يّالثز       خثټه٨ٌذ إ  تظتالري ًتٕڀالً خالثعت٩ًًٮ ًتټناليِ ٨الڃ تعتنٹالًا      

 ًحـثنّط ٸعريذ. 

ىىتا ًتٕڀً خثعت٩ًًٮ خثټنّدر إ  تټهًټرا شنٱْى حًتڀً تټ٦ًٕا ًتټ٩ځٻ ٨ٽَ تؼصنثج 
ڄٌتىْالالوا ًيف ڀٵهڀصالاليث إٴثڀالالر تټ٩الالهٺا ًتټٹالالٯ ٨الالڃ تټ٥ٽالالٿا إو ٙ ڀ٩الالًًٮ ح٨الالًٮ ڀالالڃ   

 تټ٩هٺا ًٙ ڀنٹً حڄٹً ڀڃ تټ٥ٽٿ. 

شٌټْصيثا  ڀًذا ىِ تٕڀر خ٩ثڀر ًٸىټٷ ًإوت ٸثڂ ڀٙهي إلتثن ىىه تٕڀر تظتث٘ر تٓ
ڄْثخر ٨نيثا ٰإڂ ىىه تّٓر تټٹًهتر حٴٌٍ يف تټهٙټر ٨ٽَ ڀٙهي تټّْثنذ يف تټهًټرا 

 ًِنهها ٨ًٽَ حڂ تٕڀر خ٩ثڀر شٵْٿ تټّٽ١ر تټيت شصٌ  تطتٹٿ ْٰيث خ٦ًٕ تا. 

                                                 
 ١ّٽٳ ټٱ٣ تظتريا ًًّتن خو تعتٙٽفر تټ٩ثڀر.  1
 نٹًا ىٌ تټ٩ًّٕر ٸٽيثا ٨ٵثبه ٨ًدثنتز ًحلٚٴثً ًڀ٩ثڀٚز. تٕڀً خثعت٩ًًٮا ًتټنيِ ٨ڃ تعت 2
 تعتنثي. تټْٕك ؼتځه ئْه يٜث0 شٱّري  3
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 ا»ًټالصٹڃ ڀالنٹٿ حڀالر   «ًّٔهٶ إ  ىىتا حڄث ټٌ زت٩نث إ  ىىه تّٓر تټٹًهتالر0  
َّالالث ح ُّّيَالالث تټِالالىِّڃَ ي ڀَنُالالٌت ح ٩ِْ٠ُالالٌت تټٽِالالوَ ًَح ٩ِْ٠ُالالٌت تټًَُِّالالٌٺ  ًَحًُټِالالِ تټْالال  ڀًْْ  إ  ٴٌټالالو ش٩الالث 0 

ټًٔالالؿ ټنالالث ىالالىت تضتځالال٧ا ٸالالٌڂ نٙټصالاليځث ٨ٽالالَ ڀٙالالهي تټّالالٽ١ر      ا 51اننعرراء/ ڀِالالنْٹُٿْ
تټّْثِْرا حً ِنه تټّْثنذ ًتطتٹٿا ًًؼٌج ٠ث٨ر ڀالڃ ّصٌٙىالثا حٴالٌٍ ڀالڃ تټهٙټالر      

 ًؼٌج تټٌٕيٍا ًىٌ لٚٮ ڀث وىح إټْو تټْٕك ؼتځه ٨دهه. ٨ٽَ 
ڀّصځهذ ٴٌشوا خٌؼو حٸْها ڀڃ  »يف ڄ٥ًڄث«٨ًٽَ ىىتا ٰإڂ نټْٻ ًؼٌج ڀدهح تټٌٕيٍ 

 ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْا ًٴثٺ0 951آل ػًساٌ/ ًََٔثًْيْىُٿْ ِِٰ تٕ ڀًْ 0ٴٌټو ش٩ث 

 .83انشٌزٍ/
و زتيٌي تًتهظني ڀڃ تټٱٵيثءا ٰٵه ؼثء ش٩ٽْٵثً ٨ٽالَ يحُ  ًىٌ تټًحُ تټىُ تِصٵً يف ٰٵ

ًيف يحّنث حڂ يّر ًؼٌج تٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨الڃ  $$تټْٕك ؼتځه ٨دهها ٴٌٺ خ٩ٝيٿ0 
حً  حڂ شٽٱصنالالث إ  حنتذ ٩ٰثټالالر طتًتِالالر تجملصځالال٧ا ڀالالڃ تټد٭الاِل     تعتنٹالالًا ٨ٽالالَ ٠ثبٱالالر ڀنالالثا   

   .1##ڀدهح تټٌٕيٍْٚا ٨ٽَ ًؼٌج ًتټ٥ٽٿ ًتټ٩هًتڂا ًإٴًتي تټ٩هٺ ْٰوا ڀڃ حڂ شٹٌڂ نټ

 

                                                 
َ  ن. 1 حنتذ ٩ٰثټالالالر $$ًّٵٙالالاله خٵٌټالالالو0  ا16ٖ اڄ٥الالالثپ تطتٹالالالٿ يف تِٗالالالٚپ 0 ؼتځالالاله ٌِّالالالٯ ڀٌِالالال

٨داله  ًىىت تټًحُ ٴه وىالح إټْالو تټٕالْك     اتټهًټر ًتټّٽ١ر تطتثٸځر تټيت دتعٽيث ##اطتًتِر تجملصځ٧
ِ   0ا ًتټْٕك ؼتځه حخٌ ٌىًذ57لٚٮ يف تټّْثِر تټ٨ًْٕرا ٖتټٌىثج  يف  يف تجملصځال٧ تٗڄّالثڄ

تټٕمٙالالْر تټهًټْالالر يف تټٵالالثڄٌڂ تټالالهًي   0ؼتځالاله ٸثڀالالٻ ّالالثٴٌز  ن.ا 181 -179ا ٤ٖالالٻ تِٙالالٚپ
 ًڀث ّٽْيث.  451تټ٩ثپا ٖ
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ًجواـبًاؾشورىً

 

 ىىه تضتٌتڄح يف تعت٥ثىً تٓشْر0  ًحخجٍَ

  .تضتثڄح تعت٨ٌٌِٜ تټ٤ٌْٱِ-1

  .تضتثڄح تټ٩ٌُٝ يف تټٌٕيٍ-2
  .ٰٽّٱر تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ يف حِثَ تټٌٕيٍ-3

 اجلاَة ادلٌضٌػِ انٌظْفِ

 ً ټالرا ٰيالٻ لتالح ٨ٽْالو تټصٵْاله  الىت       حڀث ڀث ّص٩ٽٳ مبدهح تټٌٕيٍ خ٩ه شٌټْر يبالُْ تټه
تعتدهح تخصهتء ًتڄصيثء؟ مب٩نَ حڂ ڀ٨ًًْٕر شهخريه تټّْثِِا ًٸٻ ڀث ّٙهي ٨نالو ڀالڃ   
شٙالالًٮ ّصٌٴالالٯ ٨ٽالالَ ڀٕالالٌيذ حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالالها ڀالالڃ ـْالالط ًؼالالٌج حلالالى يحّيالالٿ يف  
تټٌٴثب٧ ًتعتّثبٻ تعت٩ًًٜرا تخصهتءا ٴدٻ تټ٦ًًٕ يف تټ٩ځٻا ظالٿ ًؼالٌج تټصٵْاله حّٝالثً     

ْو تعتٌٕيذ ڀڃ تٙشٱثٲ تټصالثپا حً تٙشٱالثٲ ت٬ٕٽاليب؟ حً حڂ وټالٷ حڀالً ؼالثبٍ       مبث شنصيِ إټ
ٙ ًتؼالحا ًخالىټٷ ّٹالٌڂ يحُ ىالىت تجملٽالُ تِصٕالثيًّث ؼتٝالثًا ٙ إټالٍتپ         خثټنّدر إټْو 

 ْٰوا ًتټٹٽځر تٕلريذ يف ٸٻ شًٙٮ ټًبُْ تټهًټر. 
ٍ  «خْه حڄنث ڄٌن ٴدالٻ تټدفالطا يف     تطتٹالٿا  تخصالهتء ًتڄصاليثءاا خثټنّالدر إ     »ـٹالٿ تټٕالٌي

 . »ػتثٺ تټٌٕيٍ«ًتټّٽ١ر تټ٩ثڀر يف تټهًټرا حڂ ـتهن 
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مبث ىِ ًٜج ڀالڃ تٙؼصاليثن خالثټًحُ تضتځالث٨ِ     «تعتصٱٳ ٨ٽْوا حڂ تټٌٕيٍ ڀڃ 
ٙ جتالٌٌ   »ا شٕال٩ًّْثًا ًِْثِالْثًا ًتٴصٙالثنّثً ًتؼصځث٨ْالثً    1ڀڃ حىٽوا يف ٔصَ تټٕ ًڂ

ٌڀر ٙ حتصځالالٻ ْٰځالالث ًين ْٰالالو ڄالالٗ ٴالالث٧٠ا ٕڂ إيتنذ تټٕالالثي٦ ْٰالالو خْنالالرا ًىالالِ ڀ٩ٙالال  
ًىىت  اتظت١ ا خبٚٮ تٙؼصيثن خثټًحُا ًټٌ ٸثڂ زتث٨ْثًا ٕڄو رتًذ ټٽٱٹً تٗڄّثڄِ

  ټُْ ڀ٩ٌٙڀثً ٨ڃ تظت١ .

ًټٹنيث ټّْالس ٴث٩٠الر. إو أ شدٽال٫    ٴًّنر ٨ٽَ تټٌٙتج ٴٌّرا  »تضتځث٨ْر«ًإڂ ٸثڄس 
٨ٽَ ڀّصٌٍ تٗزتث٦ ڀڃ ؼيرا ًٕكتث ٙ شٵٌٍ ٨ٽَ ڀ٩ثيٜر ڀث ظدس خثټنٗ ًـْثًا ً

ًؼو ٴث٧٠ ټٹٻ تـصځثٺا عتث يف تٙؼصيثن يف ڀعٻ وټٷ ڀڃ تٰٙصةثز ٨ٽَ ـالٳ تا يف  
تټص٧ًّٕا ًڀڃ شٵهّٿ تټًحُ ٨ٽَ تټٌـِا ًټىت أ ّٹڃ ىىت ؼالثبٍتً ـصالَ خثټنّالدر إ     

ٴُٻْ ڀَث ٸُنسُ خْاله٨ْثً ڀِّالڃْ تټًُُِّالٻْ ًَڀَالث ح نْيُْ ڀَالث ُّٱ٩َْالٻُ       ڄٱّوا ټٵٌټو ش٩ث   0تټًٌِٺ 
ًڀالالڃ  ا1األحمرراف/ ث خْٹُالالٿْ إْڂْ ح شِدْالال٧ُ إْټِالالث ڀَالالث ُّالالٌـََ إْټ الالَِّ ًَڀَالالث ح ڄ الالث إْټِالالث ڄ الالىًٌِّ ڀُّالالدنْيٌ خْالالِ ًَټ الال

 . »ٙ تؼصيثن يف ڀٌين تټنٗ«تعتٵًيتز تٌٕ٘ټْرا حڂ 

حڀث ْٰځث ّص٩ٽٳ خثټنٗ ٬ري تټٵث٧٠ ڀڃ ـْط تټهٙټرا ٰٱْو ػتثٺ ټٚؼصيثن تټٱًنُا 
٩ثً ټٽٱٌٜالَا ًوټالٷ ټرتؼالْؿ حـاله تٙـصځالثٙز حً      ٰٹىټٷ تضتځث٨ِ ڀڃ خثج حً ا ڀن

 تټدالالهتبٻا ـصالالَ إوت شالالًؼؿ حـالالهىث خثٙؼصالاليثن تضتځالالث٨ِ ڀالالڃ حىٽالالوا ًح٘الالهيه تطتالالثٸٿ   
شن٥ْځثً ٨ثڀثً ڀٽٍڀثً يف تټهًټرا أ ٩ّه ڀدثـثً تټ٩ځٻ خ٭ريه ڀڃ تټدهتبٻ تټاليت متصځٽاليث   

ټٽځٙالٽفرا   شد٩الثً تټنٗا إ  حڂ ّٙهي شن٥ْٿ ٙـٳ ّٽ٭ْوا ًّالًؼؿ تٙـصځالثٺ تٓلالًا    
ًش٭الالالري تټ٥الالالًًٮا وټالالالٷ ٕڂ ڀالالالڃ تعتٵالالالًي إزتث٨الالالثًا حڂ ـٹالالالٿ تطتالالالثٸٿ خرتؼالالالْؿ حـالالاله      
تٙـصځالالثٙز يف تعتّالال ټر تجملصيالاله ْٰيالالث ًتعتنٙالالٌٖ ٨ٽْيالالثا لت٩ٽالالو ڀٽٍڀالالثً نًڂ ٬الالريها  

                                                 
خالالثټٚپا ْٰٱْالاله  ًىالالٌ ټٱالال٣ ڀٱالالًن ؼتٽالالَا951آل ػًررساٌ/ ًََٔالالثًْيْىُٿْ ِٰالالِ تٕ ڀْالالً 0ټٵٌټالالو ش٩الالث  1

تټ٩ځٌپ ًتِٙص٭ًتٲا ًٙ ّٵثٺ إڂ تټٚپ ْٰو ټٽ٩يها إو ًين وٸً ىىت تٕڀً ڀّالدٌٴثً مبالث ّٙالًٰو إ     
تعت٩يالالٌنا ًىالالٌ تطتالالًجا ْٰٹالالٌڂ تټصٕالالثًي ڀٵٙالالٌيتً ٨ٽْيالالثا إو تټّالالْثٲ ٙ ّٵْالاله ٨ځالالٌپ تټٽٱالال٣ ڀالالث نتپ  

ا ٙ خبٙالالٌٖ ٘الالثطتثً ٕڂ ّٙالالًٮ إټْالالوا ٰٕالالځٻ خالالىټٷ زتْالال٧ تټٕالال ًڂا إو ټ٩الال ذ خ٩ځالالٌپ تټٽٱالال٣       
 تټّدح. 
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ـّځثً ټٽنٍت٦ا ًشٌـْه ټن٥ٿ تټٵٝثءا تشٵالثء ټٙالهًي تٕـٹالثپ تعتصٝالثيخر يف تعتّال ټر      
 ٨ًهټوا ًتطتٹٿ ًڄ٥ثڀو.  تټٌتـهذا ؾتث ٩ّٝٯ تټعٵر خثټٵٝثء

حڀث إوت أ ّٹڃ ٴه ًين ڄالٗ يف تټٌتٴ٩الر تعت٩ًًٜالرا حً ڄ٥الري ّٵالثَ ٨ٽْيالثا حً       
ٍ «إزتث٦ تڄ٩ٵه ٨ٽَ ـٹځيثا ْٰځث ٙ ّٹٌڂ ڀّصنهه تعتٙالٽفر تعتالص٭ريذا ٰالإڂ      »ټٽٕالٌي

تعتّالالثبٻ تعت٩ًًٜالالرا ؾتالالث ّص٩ٽالالٳ    ػتالالثًٙ ًتِالال٩ثً يف ڀعالالٻ ىالالىه تطتالالثٺا ِالالٌتء حٸثڄالالس      
ًڀ٥٩ٿ ٔ ًڂ تټّْثِر ًتطتٹٿ ڀڃ ىىت تټٵدْٻ   -٨ٽَ تٕ٘ؿا خثطتًجا حپ خ٭ريىث 

 »تعتٙالالث «٩ْٰځالاله إ  تِالالصندثٞ حـٹثڀيالالث ٨الالڃ ٠ًّالالٳ ػتٽالالُ تټٕالالٌيٍا خنالالثء ٨ٽالالَ     
»تټالالىيتب٧ ًِالهّىث ٰالصؿ  «ًٴث٨الالهذ  »ٴث٨الهذ ڀٵهڀالالر تټٌتؼالح  «ً

شٕال٧ًّ ڄ٥الالٿ   مب٩نالالَا 1
ثا تؼصيثنّالالر ّصٌِالالٻ ْٰيالالث إ  حتٵْالالٳ ڀٵث٘الاله تټصٕالال٧ًّ يف تټهًټالالرا ًشن٥الالْٿ إيتنذتالال    

 يف تټٌتٴ٧.  »ٰٵو تعتٙث «ًڀ ِّثذتثا يف ٸٻ ڀث أ ًّن ْٰو ڄٗا ًىٌ ًّؼؿ إ  

حڀالث ڀالڃ    اىىت ڀڃ ـْط تِٙصندثٞ حً تِٙصهٙٺ تټن٥ًُ ټٖـٹالثپ ْٰځالث ٙ ڄالٗ ټالو    
نتصٽالالٯ وټالالٷ ٕڂ يف تټص١دْالالٳ ػتالالثًٙ   »يف ڄ٥ًڄالالث«تټص١دْالالٳ تټ٩ځٽالالِا ٰالالثٕڀً  ـْالالط 

تٙؼصالاليثن يف تِٙالالصندثٞ ًتِٙالالصهٙٺ   ټٚؼصالاليثن خالالثټًحُ ٙ ّٵالالٻ حإْالالر ًل١الالًتً ٨الالڃ  
ٸٽالوا ٨ًالڃ    ىٌ تٙؼصيثن تټىُ شص٩ٽالٳ خالو رتالًذ تټصٕال٧ًّ     تټن٥ًُ تټدفطا إو تټص١دْٳ 

  تعتًؼٌذ ڀنوا ـصالَ ًټالٌ ٸثڄالس تٕـٹالثپ ڀنٌٙ٘الرا ًټالىت       ٠ًّٵو ّصٿ حتٵْٳ تعتٙث
ٸثڂ تٙؼصاليثن تضتځالث٨ِ حًٰالَ خالثټ٭ًٚ يف ىالىت تجملالثٺا وټالٷ ٕڄالو ّٵصٝالِ نيتِالر           

تټٵثبځر خ٥ًًٰيث تعتٚخّر ټْٙثي إ  ش١دْالٳ تٕـٹالثپ تټاليت شنثِالديث ٔال٨ًثً      تټٌٴثب٧ 
خثِٙص٩ثڄر خ ىالٻ تظتال ذا    ايف ٤ٻ شٽٷ تټ٥ًًٮا ؾتث ّّصٽٍپ خثټصثي حتٽْٻ تټٌٴثب٧

ًتټ٩ٽٿ ًتٙلصٙثٖا ًشدني ڀهٍ حظً تټ٥الًًٮ ٨ٽالَ ڀال ٺ ش١دْالٳ تطتٹالٿ تعتنٙالٌٖ       
 ٴالاله ّنٕالال  ٨الالڃ ىالالىه تټ٥الالًًٮ    ٨ٽْالالوا ًٙ ِالالْځث إوت ٸثڄالالس تټ٥الالًًٮ تِالالصعنثبْرا إو     

تًتْٵر خثټٌتٴ٩ر نٙبٻ شٹٽْٱْر حلًٍ ش٩ثيٚ ـٹٿ تٕ٘ٻا ًىنث لتح تٙؼصيثن يف 
إو ټالُْ تا  حتًُ ـٹٿ تا ش٩ث  ڀالڃ خالني تٕـٹالثپ تعتص٩ثيٜالرا ټصدْنالو ًشًؼْفالوا       

                                                 
 أ ڄٵٻ خٵث٨هذ ِه تټىيتب٧ا ٕڂ إ٨ځثغتث يف تټص١دْٳ عتث ىٌ ڀ٦ًًٕ يف تٕ٘ٻ.  1
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ش٩ث  إٙ ـٹٿ ًتـه يف تعتّ ټر ٨ٽَ تجملصيه حڂ ّصفًتها ًٙ لتٌٌ إخٵثء تطتثټر ٨ٽَ 
ٽْو ڀڃ تټص٩ثيٚا خٻ لتح ي٩ٰو خرتؼْؿ تطتٹٿ تټىُ ّ٭ٽح ٨ٽَ تټ٥الڃ حڄالو   ڀث ىِ ٨

ڀًتن تټٕثي٦ا ًىىت ٴه ّٵصِٝ تِالصعنثء تټٌتٴ٩الر ڀالڃ ـٹالٿ ڄ٥ثبًىالثا ټ١ْدالٳ ٨ٽْيالث        
فالر ّال نُ   ـٹٿ ؼهّه تٴصٝصو تټ٥ًًٮا شٱثنّثً عتالث ّصٌٴال٧ ڀالڃ ٜالًي حً ڀٱّالهذ يتؼ     

ش١دْٳ تطتٹٿ تعتنثِالح   ْيث ش١دْٳ ـٹځيث تٕ٘ٽِا ًحتٵْٵثً ټٽځٙٽفر ًتټ٩هٺ يفإټ
 ًڀٙٽفر.  تټىُ تٴصٝصو ِْثِر تټص٧ًّٕ ٨ڃ ٠ًّٳ ڀدهح ِه تټىيتب٧ ٨هًٙ

٨نالاله تطتنٱْالالر تټالالىُ ١ّٽالالٳ ٨ٽْالالو ٴالالثڄٌڂ تټ٩الالهٺ    »تِٙصفّالالثڂ«ىالالىتا ًڀدالالهح 
ًتٗڄٙالالثٮ يف ٤الالٻ تټ٥الالًًٮ تعتالالص٭ريذا ڀالالڃ تظت١الالٟ تټصٕالال٩ًّْر تټالاليت ّّالالصنه إټْيالالث       

ؾتث ّ وڂ خ٩ّر ىىت تټص٧ًّٕ تټّْثِِ تٙؼصيثن خثټًحُ يف ڀٌين تټنٗ يف تټص١دْٳ 
ًتِالالالصؽثخصو عتالالالث ّٵصٝالالالْو ش١الالالٌي تطتْالالالثذ خثټنالالالثَا ًحتٵْالالالٳ ڀٙالالالثطتيٿ ٨الالالڃ ٠ًّالالالٳ 
تٙؼصيثن خثټًحُ تټىُ ّصًٙٮ يف ڀٵًيتز تټٌـِا مبالث متٵالٳ تعتٙالٽفر ًتټ٩الهٺ يف     

ًىٌ لري ڀالڃ  «ٸٻ ٌڀڃ ًخْةرا ًڀڃ ىنث ڄهيٶ ڀهٍ ٘ٽر تٙؼصيثن خثټًحُ تضتځث٨ِ 
خثټ٩الهٺ ًتٗڄٙالثٮا ٰٹْالٯ ّصال شَ تټٵالٌٺ ڀال٧ ىالىت خال ڂ          »خالٚ يّالح  تٙؼصيثن تټٱالًنُ  

ؼالثبٍ ٙ ًتؼالح؟   ڀالڃ حىالٻ تټ٩ٽالٿ ًتٙلصٙالثٖا حڀالً       »تټٌٕيٍ«تٙؼصيثن ٨ڃ ٠ًّٳ 
ًىٻ حتٵْٳ تټ٩هٺ ًتعتٙٽفر تټ٩ثڀرا يف تټٌتٴال٧ تعت٩الثْا حڀالً ؼالثبٍ ًـّالحا حً ىالٌ       

  .ح٨ٽَ ڀًتشح تټ١ٽح ًتټصٹٽْٯ؟!!

ټٽٌتٴ٩الر تعتٱًًٜالرا ټالٌ ٠دالٳ ش١دْٵالثً      ٌٖٙ ٨ٽْو ًخْثڂ وټٷا حڂ تطتٹٿ تٕ٘ٽِ تعتن
يټْالالالثً ٬الالالري ڀّصدٙالالالًا ًنًڂ تؼصالالاليثن يف نيتِالالالر شٽالالالٷ تټٌتٴ٩الالالرا ًحتٽْٽالالاليثا ًنيتِالالالر    
تټ٥ًًٮ تټيت شٚخّيثا ًشدني ڀهٍ حظً ش١دْٳ تطتٹالٿ تعتنٙالٌٖ ٨ٽْالو يف ٤الٻ شٽالٷ      

 تټ٥ًًٮا ًڀث ّٱِٝ إټْو ڀڃ ڄصثبػ ڀصٌٴ٩ر ڀڃ ٴدٻ حىٻ تټن٥ً ًتٙلصٙثٖ. 

ڀالڃ حىٽالوا ٰٵاله ّال نُ إ      ٠دٳ تطتٹٿ تعتنٌٖٙ ٨ٽْو نًڂ تؼصيثن خثټًحُ  حٴٌٺ0 ټٌ
يف تټصٕال٧ًّا حً ٴاله شٹالٌڂ شٽالٷ تټنصالثبػ تعتصٌٴ٩الر       تعتٕال٦ً   1ڀ ٺ ًڄصثبػ ٙ شصٱٳ ًِالنڃ 

                                                 
 تټص٩ًّْٕر تټيت ِٽٹيث تعت٦ًٕ يف تټص٧ًّٕ زتٽر.    »خٱصؿ تټّني تعتٕهنذ«تټَّّنڃ  1
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ڀنثٴٝالالر عتٵٙالاله تعتٕالال٦ً ڀالالڃ حتٵْالالٳ تعتٙالالٽفر ڀالالڃ شٕالال٧ًّ ح٘الالٻ تطتٹالالٿ تعتنٙالالٌٖ  
ثذ ڀڃ ح٘الٻ شٕال٩ًّوا ڄصْؽالر    ٨ٽْوا إو ٴه شًخٌ تعتٱثِه تعتصٌٴ٩ر ٨ٽَ تعتٙٽفر تعتصٌل

ټٽ٥ًًٮ تضتهّهذا ًڀث غتىت ٨ًٔس تٕـٹثپ. ًـْنةى لتح شالًؼْؿ تطتٹالٿ تټنثٔالا    
ا تشٵثء ټالىټٷ تعتال ٺ   "تٗڀثپ تټٕث٠يب"٨ڃ تټ٥ًًٮ تِٙصعنثبْر حً تټ١ثيبرا ٸځث ّٵٌٺ 

ٖ  «تعتځن٦ٌا ًىٌ ڀث ١ّٽٳ ٨ٽْو  ًىالٌ حڀالً تؼصاليثنُ ڀالڃ حىالٿ       ا»حتٵْٳ تعتنالثٞ تظتالث
ټٱٵيثء يف تٙؼصيثن خالثټًحُ يف ش١دْالٳ تٕـٹالثپ تعتنٙالٌٖ يف ٤الٻ      حِدثج تلصٚٮ ت

 تټ٥ًًٮ تعتصؽهنذ ًٙ ِْځث تِٙصعنثبْر ڀنيثا ؾتث ّص٩ٽٳ مبٙٽفر تټهًټر. 

ًڀالالڃ ىالالىت تټٵدْالالٻ حّٝالالثًا تٙؼصالاليثن خالالثټًحُ يف شٵْْالاله تعتدالالثؾا ًشٌٴْالالٯ تټ٩ځالالٻ   
ٸالثڂ   خ ـه ٠ًيف ـٹځالو تٕ٘الٽِا ًإلتالثج حً ڀنال٧ تټ١الًٮ تٓلالًا ملْالط ًّٰال٧ ڀالث         

ټٽځٹٽٯ ڀڃ لريذ ْٰوا ْٰٙدؿ ًتؼدثًا حً ؾتن٨ٌثًا ٰرتذ ڀ٩ْنر ڀالڃ تټالٍڀڃا تٴصٝالصيث    
٤الالًًٮ ٠ثيبالالرا ًٙ ِالالْځث ٨نالاله تِٗالالثءذ يف تټصٙالالًٮ يف تعتدالالثؾا إٜالالًتيتً خثټٙالالث      

تٌٕڀالالثزا ؾتالالث ٌّؼالالح ٨ٽالالَ تټالالًبُْ ت٨ٕٽالالَ يف تټهًټالالرا حلالالى تطت١ْالالر   تټ٩الالثپا ًٴالالس 
ء تِالص٩ځثٺ تعتدالثؾ ٨ٽالَ ًؼالو تِٗالثءذ ڀالڃ       ټٽفْٽٌټر نًڂ ًٴ٦ٌ تټًٝي تټ٩ثپا ڀڃ ؼالًت 

ٴدٻ ڀ٥٩ٿ تٰٕالًتنا ًىالىت ڀالڃ ڀٕالځٌٙز ِالٽ١ر يبالُْ تټهًټالر تټصٵهًّّالرا ًٙ ّالصٿ          
إٙ ٨ڃ ٠ًّٳ حىالٻ تظتال ذ ًتٙلصٙالثٖ خثټٕال ًڂ تټ٩ثڀالرا      وټٷ ٨ٽَ تټٌؼو تٕٸځٻا 

 . »ڀث ٙ ّصٿ تټٌتؼح إٙ خو ٰيٌ ًتؼح«ًٕڂ 

يف ڀالالٌين تټالالنٗ ش١دْٵالالثًا ٙ هتالالُ     »تټٕالالٌيٍ«ىالالىتا ًتٙؼصالاليثن خالالثټًحُ تضتځالالث٨ِ    
تټنٙالالٌٖ تټالاليت شص٩ٽالالٳ  الالث ڀٙالالث  ظثخصالالر ٨ٽالالَ ڀالالً تټالالٍڀڃا ڀيځالالث شدثّنالالس تټ٥الالًًٮا    
ًتلصٽٱالالس تټ٩ٙالالٌي ًتټدْةالالثزا ڀالالڃ ڀعالالٻ تټ٩دالالثنتز ًحـٹالالثپ تٗيضا ًتًتًڀالالثز ڀالالڃ         
تټنّالالثءا ًڀالالث إ  وټالالٷ ڀالالڃ تٕـٹالالثپ تعتٱّالالًذ تًتٹځالالرا خالالٻ ڄٵٙالاله شٽالالٷ تٕـٹالالثپ           

ثعتٙالالث  تعتالالص٭ريذ ٸ ـٹالالثپ تعت٩الالثڀٚزا ًتټٕالال ًڂ تټّْثِالالْرا  تعتنٌٙ٘الالر تټالاليت شص٩ٽالالٳ خ
 ًتٙٴصٙثنّر ًڀث إټْيث. 

ًٙ ًّن ٨ٽْنث حڂ تٙؼصاليثن خالثټًحُ تضتځالث٨ِ يف ڀالٌين تټالنٗ ش١دْٵالثًا تٰصةالثز ٨ٽالَ         
ـالالٳ تا يف تټصٕالال٧ًّا ًحتٵْٵالالو ٨ځالالٚاا خصؽنالالح تټصنالالثٴٛ خالالني تټنصالالثبػ تعتصٌٴ٩الالر ڀالالڃ  
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٬ثّر ټٽنٗ ڀالڃ ؼيالر حلالًٍا إو ٙ لتالٌٌ ًٴال٦ٌ      ًتعتٙٽفر تټيت يصتيث تټٕثي٦ ؼيرا 
تټصنثٴٛ يف تټص١دْٳ ٨ٽَ ت٠ٗٚٲا خٻ لتح تٙؼصيثن يف ي٩ٰالوا خرتؼالْؿ ڀالث متٵالٳ     

تؼصاليثنُ ٸالدري    ڀٵٙه تټٕثي٦ ٨ٽَ ڀٵصَٝ ِالننو يف تټصٕال٧ًّا ًىالىت ؼياله ٨ٵٽالِ      
ًنيء تٕٜالًتي ًتعتٱثِالها    »تطتٵْٵْر تضتثنذ ًتعتٕال٨ًًر «ّدىٺ يف حتْٙٻ تعتٙث  

ًپ ڀ٩و تټص١دْٳ ٬ري تعتهيًَ ٬ًري تعتّصدًٙ ًتعتّصًٕٮ ټٽځال ٺا إو تټ٩ال ذ   ؾتث مت
 خثټنصثبػ. 

ڀڃ تٙؼصيثن تضتځث٨ِ إخالثڂ تټص١دْالٳ ڀّالٽٷ نٴْالٳ ّٱصٵالً إ       ًىىت تټًٝج 
تټصفالالًُ ًًٌڂ ت٨ٙصدالالثيتز تټٵثبځالالرا إو تټصٕالال٧ًّ    يف  تټص٩ځالالٳ ًتټصځفالالْٗ ًتټنٍتىالالر  

 تټٌتٴ٧.  ټٽٌتٴ٧ تعت٩ثْا ٙ ټٽن٥ً تجملًن تعتنٱٙٻ ٨ڃ

تٴ٩ْالالر يف ٌا ٴالاله ٜالالًج ټنالالث حي٦ً تٕڀعٽالالر تطتْالالر ًتټ   ٨ٽالالَ حڂ ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج    
ًَت٨ْٽ ځُالٌتْ  تٙؼصيثن خثټًحُ يف ڀٌين تټنٗ ش١دْٵثًا ٰثؼصيثنه يف ش١دْٳ ٴٌټو ش٩الث 0  

ثڀََ ًَتټْځَّاَلثٸنِيِ  ح ڄِځَث ٬ نِځْصُٿ ڀِّڃ َِْٔءٍ ٰ   ڂَّ ټِٽّالوِ لُځَُّالوُ ًَټِٽًَُِّالٌٺْ ًَټاِلىُِ تټْٵًُْخَالَ ًَتټَْْص ال      
إو ؼ٩الٻ تټصٵّالْٿ يف تعتنٵالٌٺا ٙ يف    ٙ نتٱالَ ٨ٽالَ حـالها     ا29األَفرال/  ًَتخْڃْ تټَّّدْْٻْ

 تټ٩ٵثي. 
ًتؼصيه ٸىټٷا يف ش١دْٳ يّر تټًّٴرا ٰځن٧ تټٵ٧١ حّثپ تجملث٨را ٸځث ىٌ ڀ٩ٽٌپا 

يف ش١دْٳ يّر تټصًٍغ خثټٹصثخْثز تٕؼندْثز ًتؼصيه ٸىټٷ  اټٽ٥ًًٮ تټٵثبځر
ًََتټْځُفَْٙنَثزُ ڀِڃَ تټِىِّڃَ حًُشٌُتْ تټْٹِص ثج حُ متٻ ټٹٿ تټصًٍغ ڀنيڃا ًڀ٧  ا5/ادلائدج

وټٷ ٰٵه ڀن٧ ىىت تعتدثؾ يف ٤ٻ ٤ًًٮ تټٱصؿ ًتطتًجا ن٩ٰثً عتث ّصٌٴ٧ ڀڃ ًٜي 
 ٨ثپا أ ٦ًّٕ ـٹٿ ىىت تټًٍتغ عتعٻ ىىت تعت ٺ. 

ـالني ِالةٻ حڂ ّّال٩ًِّ ٰٵالثٺ      0ًتؼصيه تټٱٵيثء ٸىټٷ يف تټص٩ّري تضت ُا يف ٴٌټو 
إْڂَّ تټٽ ّوَ ىٌَُ تټْځ٩ًَُُِّّ تټْٵ ثخُْٛ تټْدَثُِِٟ تټًَّتٌْٲُ ًَإْڄَِّ ٕ يْؼٌُ ح ڂْ ح ټْٵ الَ تټٽ ّالوَ ًَټ الَُْْ ح ـَالهٌ     يت

ٸځالث شالًٍا ًڀال٧     ٰٵاله ـًڀالو تټًِالٌٺ     اىتڀِنْٹُٿْ ١ُّ ثټِدُنَِ خْځ٥َْٽ ځَالرٍ ِٰالَ نَپن ًَٙ  ڀاَلثٺن   
٩ٽْٽالالوا ٰفځٽالالٌت تعتنالال٧ ٨ٽالالَ تڄصٱالالثء ڀالالث ّٵصٝالالْوا ًحًؼدالالٌت      وټالالٷ تؼصيالاله تټٱٵيالالثء يف ش 
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تټص٩ّري ٨ناله ٴْالثپ ڀالث ّٵصٝالْوا حتٵْٵالًث ټٽځٙالٽفر ًتټ٩الهٺا ًىنالثٶ حڀعٽالر ٸالعريذ ٙ           
 حتَٙ. 

 

 حكى انشٌزٍ يف اجملال احملدد ذلا شسػاً
 تاننعثح إىل احلاكى ًجياش احلكى يف اندًنح، اتتداءً ًاَتياءً

إو ٙ  ٕالٌيٍ ؼالثبٍذ خثټنّالدر إ  تټًِالٌٺ     تشٱٵس ٸٽځالر تټٱٵيالثء ٨ٽالَ حڂ تټ   
حنٺ ٨ٽَ تضتٌتٌ ڀڃ تټٌٴ٦ٌا ًٴه ـٱٽس ِنصو تټٵٌټدر ًتټٱ٩ٽْر خٌٴثب٧ ٸعريذ تِصٕثي 

تخصالهتءاا ًټالًٍپ تټصٵْاله  الث      »ًؼٌ الث «ح٘الفثخوا ًإقتالث تظتالٚٮ يف     ْٰيث تټًِالٌٺ  
 تڄصيثء. 

خثټنّالالدر إ  ٙ ٩ّالالهً ـٹځيالالث تضتالالٌتٌا  »تټٕالالٌيٍ«ٰالالىىح ًّٰالالٳ ڀالالڃ تټٱٵيالالثء إ  حڂ 
 ا ًٸىټٷ خثټنّدر إ  ڀڃ ّ شِ خ٩هه ڀڃ تطتٹثپ. تټًٌِٺ 

٨ًٽالالَ ىالالىتا ٰثطتالالثٸٿ ٬الالري ڀٵْالاله خثټٕالالٌيٍا ٙ ڀالالڃ ـْالالط تٙخصالالهتءا ًٙ ڀالالڃ ـْالالط        
تٙڄصيثءا خٻ ىٌ ؽتًَّْ خني حڂ ّ لى مبث تڄصيَ  إټْالو ػتٽالُ تټٕالٌيٍ ڀالڃ يحُا حً حڂ     

ڄ٥الًىٿ يف  فر يف وټالٷا ًًؼيالر   ٩ّځٻ خًحّو ًتؼصاليثنه إوت ٸالثڂ ػتصيالهتًا ًيحُ تعتٙالٽ    
وټالالٷا حڂ تعتٱالالًًٚ يف تطتالالثٸٿ حڂ ّٹالالٌڂ ٨الالهًٙا ظٵالالرا ػتصيالالهتًا ٴالاله تِالالصٹځٻ ٸثٰالالر        
تټًٕتبٟ تټيت ش ىٽو ټٽًبثِرا ًټٹٌڄو ٴه ـثٌ ش ّْه تٕڀر ټوا خثلصْثيىث تطتًّا ٨الڃ  
٠ًّالالٳ ؾتعٽْيالالث ڀالالڃ حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالالها ًح٘الالفثج تټٹٱالالثءتز تعتصمٙٙالالر تعتصن٨ٌالالرا  

ٹځرا ًتټصؽًخر تټّْثِْرا ًحڄو ٙ نتثټٯ يف تؼصيثنه ڄٙالثً ٴث٩٠الثً   ًوًُ تټًحُ ًتطت
يڀًتًا ًٙ ڀٵٙاله حِثِالًْث ڀالڃ ڀٵث٘اله ىالىت تټصٕال٧ًّا ًٙ لتثْٰالوا ظالٿ ىالٌ ڀّال ًٺ           

 يلً تٕڀً حڀثپ ػتٽُ ٌٔيتها ٨ڃ ٸٻ شهخري حً تؼصيثن خثټًحُ ّصمىه. 



126 

ً ًََٔالالثًْيْىُٿْ ٰاِلال  ًتِالالصهټٌت ٸالالىټٷ ڀالالڃ تټٵالالًيڂ تټٹالالًّٿ خٵٌټالالو ش٩الالث 0                           ِ تٕ ڀاْلال
ٺ ٨ٽالَ تټنالهج      »ٔالثًيىٿ «ا ًًؼو تِٙالصهٙٺ حڂ ٴٌټالو ش٩الث     951آل ػًساٌ/ حڀالً ؼتځاٌل

تّّْٕالٿُ حـالٳُّ خنٱّاليث ڀالڃ     يت 0ًتِٙصفدثج ٙ ٨ٽَ تټٌؼٌج ًتٗټٍتپا ًڄ٥الري وټالٷ ٴٌټالو    
خنصالالو يف هًج إټْالالو حڂ ّّالالص ڀً تٰالالثٕج ڀنالال اىتًټّْْيالالثا ًتټْصْځالالرُ شُّالالص ڀًُا ًإوڄُيالالث ُ٘الالځثشُيث 

تټًٍتغا ًّّص١ٽ٧ يحّيثا ٨ٽَ ِدْٻ تِٙصٕثيذا ًټٹڃ ٬ري ًتؼح ٨ٽْوا ٰٽٌ حؼ ىث ؼثٌا 
ټٹٌڄالالو حنيٍ خثعتٙالٽفر ًحٔالاله ٬الالريذ   ًأ ّٵالهؾ ىالالىت يف ٔال٨ًْر ًّٙصالالوا ًٙ ـؽْالالر يحّالوا   

ڂ تطتٹالٿ    ٨ٽْيثا خٻ حٸعً ٔٱٵر ٨ٽْيث ڀڃ ڄٱّيث. ًىٹىت تټًٌِٺ  ًتطتٹثپ تټىّڃ ّٽاٌل
ْټ الَ خْالثټْځُ ْڀِننِيَ   ټٵًيڂ تټٹًّٿ إ  ىىت تعت٩نَ خٵٌټو ِدفثڄو0 ڀڃ خ٩هها إو حٔثي ت تټنَّدُِّْ حً 

ْالوِ ڀَالث      ًٴٌټو ش٩ث 0 ا 3األحصاب/ ڀِڃْ ح ڄٱُِّيْٿْ ټ ٵ هْ ؼَثءٸُٿْ يٌَُِٺف ڀِّالڃْ ح ڄٱُِّالٹُٿْ ٨ٍَّْالٌٍ ٨َٽْ 
ِْٿٌ ْٹُٿ خْثټْځُ ْڀِننِيَ يَكًُٮٌ يَـّ ًتعتٱالًًٚ يف تطتالثٸٿ تټالىُ    ا 913انتٌترح/  ٨َنِصُّٿْ ـًٌَّْٗ ٨َٽْ 

ٺ  ڂ  نتٽالالٯ تټًِالاٌل ٺ تطتٹالالٿ يف  1ٸالالىټٷحڂ ّٹالاٌل ا ًىالالىت ح٘الالٻ ڀعالالثي ٥٨الالْٿ ڀالالڃ ح٘الاٌل
   .2تِٗٚپ ّّصنه إټْو يف ـٹٿ تټٌٕيٍا ًىٌ ٴٌٺ ټ٘ڀثپ تټٕث٩ِٰ

ًََٔالثًْيْىُٿْ  ًتؼدرا إو تٕڀً يف ٴٌټو ش٩ث 0  »تټٌٕيٍ«ًوىح يلًًڂ إ  حڂ 
ىً يف تټٌؼٌجا ٸځث ىالٌ ڀ٩ٽالٌپا ًٙ ٘الثيٮ ّٙالًٰو     ٤ث ا951آل ػًرساٌ/  ِِٰ تٕ ڀًْ
ڀ ڀٌي خثټٌٕيٍا ڀ٧ ٸٌڄو ڀ ّهتً  ًإوت ظدس حڂ تټًٌِٺ تٕ٘ٽِ ىىت.  ٨3ڃ ڀٌؼدو

خثټٌـِا شّهّهًت ًشٌّٙدثًا ٰٖڂ ّٹٌڂ ڀالڃ ّال شِ خ٩الهه ڀالڃ تطتٹالثپ ڀال ڀٌيًت  الث ڀالڃ         
ا ٠ًدٵيث ٴه تټصٍپ حڀً تا ش٩ث  خثټٌٕيٍ . ىىت ًٴه ظدس حڂ تټًٌِٺ 4خثج حً 

                                                 
ُ   ال حخٌ ٨ده تا ؼتځه خالڃ ٨ځالً تعتٽٵالح خال     1 ا حتټصٱّالري تټٹالدري حً ڀٱالثشْؿ تټ٭ْال     0فارس انردٍّ انرساش
 . 83ا 2ٖغ
 تعتًؼ٧ تټّثخٳ.  2
 .  »ًٔثًيىٿ« 0تعتٌؼحا خٱصؿ تضتْٿا تٕظً تټعثخس خٱ٩ٻ تٕڀًا ًىٌ ىنث ٴٌټو ش٩ث  3
 . تټصٱّري تټٹدري حً ڀٱثشْؿ تټ٭ْح 0فاس اندٍّ انساشُ 4
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ٚا يف ًٴثب٧ ٙ حتَٙا ڀناليث ڀٌٴ٩الر خالهيا ًڀٌٴ٩الر حـالها ٬ًريىالث ـصالَ ٴالثٺ حخالٌ           ٨ځ
  .1##أ ّٹڃ حـه حٸعً ڀٕثًيذ ٕ٘فثخوا ڀڃ يٌِٺ تا 0$$ىًًّذ 

ًتؼالالح ٔالال٨ًثً ٨ٽالالَ  »تټٕالالٌيٍ«ًـتالالڃ ڄالالًٍ حڂ تٙؼصالاليثن تضتځالالث٨ِ ڀالالڃ حىٽالالو 
شًؼْفالثً ټٽالًحُ تټٵثبالٻ     ِدْٻ تټٹٱثّرا ٙ ِْځث ْٰځث ّص٩ٽٳ مبٙالٽفر تټهًټالر تټ٩ٽْالثا   

 . 951آل ػًساٌ/ ًََٔثًْيْىُٿْ ِِٰ تٕ ڀًْخثټٌؼٌج يف شٱّري ٴٌټو ش٩ث 0 

أ ّٹڃ ًتؼدثً ٨ٽْو تٕلالى خثټٕالٌيٍا تخصالهتءا ًٙ تڄصاليثءاا      ٨ًٽَ ًٰٚ حڂ تټًٌِٺ 
ڀالڃ ّال شِ خ٩الهه ڀالڃ تطتٹالثپا       ټص ّْهه خثټٌـِا شٌّٙدثً ًخت١ةرا ٰٚ ّٵثَ ٨ٽْو 

 حً تټٌٴ٦ٌ يف ڀ ٺ ؾتن٦ٌا حً ِهتً ټىي٩ّر تِٙصدهتن خثطتٹٿ.  شٱثنّثً ټٽم١ ا

حٜٯ إ  وټٷا حڂ ىىت تٙؼصيثن ىٌ حٴالًج إ  تطتالٳ ًتټ٩الهٺ ًتعتٙالٽفر ٬ثټدالثًا عتالث       
ټ٩نثً٘ه تټيت ّصٹٌڂ ڀنيثا ڀڃ ٰٝٻ تلصٙثٖا ٨ًٽٿ ًل ذ خثټٕ ًڂ تټيت ٘ٵٽصيث 

ًشن٦ٌ ٠دالثب٧ ڀًتٰٵيالثا   ا ًټص٩ٵه تطتْثذ يف ٨ًٙڄث ىىتا ًش٩ٕح ڀنثـْيثا تټصؽثيج
ڀٍّه ختٙٗ ًل ذا ٨ځث ٸثڂ ٨ٽْالو تطتالثٺ يف ٨ياله تټدّالث٠ر     تٕڀً تټىُ ّٵصِٝ 

تًٕٺا ًٙ ڄ٥ڃ حڂ تٙؼصيثن تټٱًنُا ًټٌ ڀڃ حىٽوا ٴثنيتً ٨ٽَ حڂ ّنيٛ  ىت تټ٩حء 
 ًـهها إڂ أ ّٹڃ وټٷ ؼتثًٙا ًټ٥ًًٮ تټٌٴس ـٹځيث يف تټًًٕٞ ٸځث خْنث. 

 تټصٵْه مبدهح تټٌٕيٍ تخصهتءا. ىىت ْٰځث ّص٩ٽٳ خٌؼٌج 

حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالاله ِالالٌٍ تټ٩هتټالالرا    ٨ٽالالَ حڂ تٗڀالالثپ تعتالالثًينُ أ ّالالىٸً ڀالالڃ ٔالالًًٞ   
ًخ٩ٛ ًًٔٞ حلًٍ ّّريذ تټٕ ڂا ٸځث حٔالًڄثا ًـتّالح حكتالث ٔالًًٞ تؼصيثنّالر أ      

ٸځالث ىالٌ تطتالثٺ يف     ا2ٔال ڄثً ڀناليث  شّځؿ ٤ًًٮ ًٴصالو خثٔالرتتٞ ٬ريىالثا حنٲ ًح٥٨الٿ     
 ٨ًٙڄث ىىت. 

                                                 
 . 75تټّْثِر تټ٨ًْٕرا ٖ 0ٗڀثپ تخڃ شْځْرت 1
 . 4-3ا ًٖتټٌّٙثز تټهّنْر تعتثًين0ُ تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر 2
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ټهًټالالر ڀٽالالٍپ ٔالال٨ًثً خثختالالثو تټالالًحُ تټالالىُ تڄصالاليَ إټْالالو ػتٽالالُ تټٕالالٌيٍا    ىالالٻ يبالالُْ ت
  .خثٗزتث٦ حً خث٬ٕٽدْر؟

 ٙ خه يف ملط ىىه تعتّ ټر ڀڃ تټصځٍْْ خني ـثټني0 

0 حڂ ّٹٌڂ يبُْ تټهًټر ڀڃ ٬ري حىٻ تٙلصٙثٖ ًتظت ذ يف تټص٧ًّٕا أًذلًا
تطتالثٺ لتالح ٨ٽْالو    حً يف تعت٦ٌٌٜ تټىُ ًّتن إ٘الهتي ـٹالٿ حً شن٥الْٿ ْٰالوا ًيف ىالىه      

ٰ ثِْال  ټٌُتْ  تٕلى مبدهح تټٌٕيٍ خهتىرا تخصالهتءا ًتڄصاليثءاا ٨ٽالَ تټّالٌتءا ټٵٌټالو ش٩الث 0       
ً   ا ًٴٌټالو ش٩الث 0   1األَثْاء/ ح ىْٻ  تټىَٸًْْ إْڂ ٸُنصُٿْ ٙ  ش ٩ْٽ ځٌُڂَ آل  ًََٔالثًْيْىُٿْ ِٰالِ تٕ ڀْال

  .951ػًساٌ/

    ً شٝال٧ْْ ټٽځٙالث ا ًت٠ّالًتؾ ټٽ٩ٽالٿا     ًٕڂ إ٘هتي تٓيتء خ٭الري ٨ٽالٿا ٜالٚٺ يف تټالهّڃا 
ًتټ٩ځٻ خوا ًوټٷ ٬ري ؼثبٍ خثٗزتث٦ا ٰٝٚا ٨ڃ حڂ تټص٧ًّٕ اا ًىىت تٰصةثز ٨ٽَ 
ـٵو ِدفثڄوا ًټىت أ ّٹڃ ؼثبٍتً ـصَ خثټنّالدر إ  تټًِالٌٺ ڄٱّالو. ټالىت ٸالثڂ ٨ٽْالو       
حڂ ّ لى خثټًحُ إوت ٸثڂ ػتځ٩الًث ٨ٽْالوا حً ٘الهي ٨الڃ ت٬ٕٽدْالرا ټٹٌكتځالث ـؽالر لتالح         

 مبٵصٝثىثا ٸځث خْنث.  تټ٩ځٻ

ٙ ّٵالالثٺا إڄالالو ٴالاله ّٙالالْح ْٰځالالث ّدهّالالو ڀالالڃ يحُ حً ـٹالالٿا ٕڂ ىالالىت ټالالُْ ًټْالاله لالال ذ    
ڀٹصّدر ٨ڃ ٨ٽٿا حً ـٹځثً ڄثٔةثً ٨ڃ نټْٻا ًإقتث ىٌ تٙشٱثٲ ًتټٙهٰر ٰٹالثڂ يڀْالر   

 ڀڃ ٬ري يتپ. 

 حڀث إوت حل١  ٰثٕ٘ٻ ْٰو تظت١ ا ٕڂ تټٱًٚ حڂ ڀڃ ٬ري حىٻ تٙلصٙثٖ. 
تټص٧ًّٕا حً ڀڃ حىٻ تټٕ ڂ تټىُ يف  ّٹٌڂ ڀڃ حىٻ تٙلصٙثٖ ًتټن٥ً 0 حڂثاَْيًا

ًّتن إ٘هتي ـٹٿ ْٰوا خ ڂ ٸثڂ ػتصيهتً حً لدريتًا ٰٵه ٴًيڄث حڂ ٨ٽْالو ٨الًٚ تٕڀالً    
ٰٹالىټٷ ٨ٽْالو تٕلالى     »يف ڄ٥ًڄالث «٨ٽَ ػتٽُ تټٌٕيٍ تخصهتءاا ٨ٽَ ڀالث ىالٌ تټالًتؼؿ    

 ٕ إو ٙ ڀ٩نالالَ ټٌؼٌخالالو  اٸعًّالالرمبالالث تڄصالاليَ إټْالالو ىالالىت تجملٽالالُ ڀالالڃ يحُا خثٗزتالالث٦ حً خث
ٽالالُ ًټالالُْ ػتالالًن ش١ْْالالح لالالٌت٠ً ح٨ٝالالثء تجمل   ًتؾ رتًشالالو تڄصالاليثءااتخصالالهتءاا ٘الالٿ إ٠ّالال 

خثِصٕثيذتٿ ّٙٽؿ ڀٵٙهتً ٨ًْٔثً هتٹڃ حڂ ٩ُّصه خو خهّٚا ٨ڃ تطتٹځالر تټصٕال٩ًّْر   
عتالث عت ِّالر تټٕالٌيٍ تټصٕال٩ًّْر ڀالڃ      ڀڃ ش٧ًّٕ ڀدهح تټٌٕيٍ يف تټّْثِر ًتطتٹٿا 
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ڀر شصٙٻ خصّهّه ل١َ تټهًټر يف تټص٧ًّٕ ًتټصن٥ْٿا خإڀهتنىث ٤ًْٱر ش٩ًّْٕر ىث
خثټًحُ تټٵٌُ تعتهيًَ ڀڃ حىٻ تٙلصٙثٖا ًحًي تټ٩ٽٿ ًتظتال ذ  ًتټدٙالً خٕال ًڂ    

 تټهڄْثا شٌ٘ٚا إ  ڀث ىٌ ح٬ٽح ٨ٽَ تټ٥ڃ ڀڃ تطتٳا ًتټ٩هٺا ًتعتٙٽفر. 
ثا ىالىت ٰٝالالٚا ٨الالڃ حڂ تجملٽالالُ تټٕالالٌيُ ٴالاله تٰالرتٚ ْٰالالو حڄالالو هتعالالٻ تٕڀالالر ٸٽالالي  

خثڄصمث الالث تطتالالًا ټري٨الالَ ٔالالصَ ڀٙالالثطتيثا ٰٹالالثڂ ًؼالالٌج تٕلالالى خًحّالالوا ًشٌؼْيالالوا        
ڀٕثيٸر ِْثِْر ٨ځٽْر ڀڃ ٴدٻ تٕڀر ڄٱّيث ٘ثـدر تټٕال ڂا تعتٙالٽفر تطتٵْٵْالرا    
ٸځث حِٽٱنثا ًٙ ڀثڄ٧ ٨ًٔثً ڀڃ ټًٍپ حڂ ّصٌ  تٕ٘الْٻ حً ڀالڃ هتعٽالوا خ٩الٛ ٔال ًڄو      

ٽٷ تټٵهيذ ٨ٽَ وټٷا خٻ ڄًٍ حڄو تًٕ  خنٱّوا إ٨ثڄر ټٌٸْٽو حً يبّْو ت٨ٕٽَا إوت ڀ
 ًتٕؼهيا ًټص ًّ تعتّ ًټْر تعتٕرتٸر. 

ًحّٝثً ټُْ ڀڃ تعتّصّث٪ ٨ٵٚا ًٙ ٨ًٔثًا حڂ ّٹالٌڂ شٙالًٮ تٕڀالر ٸٽاليث ڀٽٍڀالثً غتالث       
  .٨ًٔثًا ٨ٽَ تٰرتتٚ ـٌٙټوا ظٿ ٙ ّٹٌڂ ڀٽٍڀثً غتث ْٰځث ټٌ ًٸٽس ٬ريىث ْٰو؟!

٧ ٨ٽَ تټصهخري ًتټصًٙٮ ًٸْٚڂ لت٩ٻ ٕـهإث ىىت ًٙ ڀثڄ٧ ٨ًٔثً حّٝثً حڂ لتصځ
تٕٸعً ل ذ ًإـث٠را ٨ًهنتًا ٘ٱر تٗټٍتپ ٓيتبالوا خثټنّالدر إ  تټٌٸْالٻ تٓلالً تټالىُ      
ّصٌ  تټّٽ١ر تټ٩ثڀرا إو ټُْ ىىت تٗټٍتپ حً تټصٵْْه ڀڃ خثج تټصفٹٿا ًإقتث ىٌ ڀڃ 

ًىىت ًٜج  خثج تټصّهّه ًتټصٌّٙح ًتټصدٙري مبث ىٌ ـٳ ٨ًهٺ ًڀٙٽفر ٨ًٔثًا
ڀالالڃ تټص٩الالثًڂ ٨ٽالالَ تټالالّ  تټٌتؼالالحا ًتټصٹثٰالالٻ تټّْثِالالِ تعتٽالالٍپ ٔالال٨ًثًا ًٙ ِالالْځث يف         
تعتٙالالث  تټ٩ٽْالالث ټٖڀالالر ًتټهًټالالرا ًوټالالٷ خصٵٽْالالح ًؼالالٌه تټن٥الالً يف تعتّالالثبٻ تعت٩ًًٜالالرا   

حُ ْٰځالالث أ ّالالًن  »يف ػتثغتالالث تټٕالالٌيٍ«جتندالالثً ټٽالالًحُ تټٱ١الالريا حً تعتًجتالالٻا إوت ٸثڄالالس 
 ْٰو ڄٗ. 

ٚا حً           أ متهن تټصٕال٧ًّ  تِٗالٚڀِ ٠ًتبالٳ تټ٩الهٺ ْٰځالث ّالًن ْٰالو ڄالٗ ټصفٵْٵالو ٨ځال
 »٠ًتبالٳ تټ٩الهٺ  «أ متهن ٨ٽَ حڂ تټص٧ًّٕ تټّْثِِ تِٗٚڀِ  اشنٱْى ڀث ّٵصْٝو

ْٰځث أ ًّن ْٰو ڄٗا ڄ٩ٿ ـهن ڀ٩ثّري ًل١١ثً ش٩ًّْٕر تؼصيثنّالرا ڀالڃ ڀعالٻ ڀدالهح     
ٌ ڀ٩الًًٮ يف ٨ٽالٿ   تټىيتب٧ ًڀدهح تِٙصفّثڂا ًتعتٙالث  تعتًِالٽرا ًڀالث إټْالوا ؾتالث ىال      

تټالاليت متٵالالٳ ًّنٱالالى  الالث ڀٝالالځٌڂ تټ٩الالهٺ يف   »تټالالن٥ٿ«ح٘الالٌٺ تټٱٵالالوا ٬الالري حڄالالث ڄٵٙالاله 
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شصٌ  تټن٥ً يف ڀهٍ ٔال٨ًْر تطتٹالٿ تټٙالثني    تطتٹٿا ٸإڄٕثء ىْةثز ٴٝثبْر ٨ٽْثا 
ٰيالىت ڀالڃ    ا٨ڃ ػتٽُ تټٌٕيٍا إوت ًٴ٧ ْٰو تلصٚٮ خْنو ًخالني يبالُْ تټهًټالر ڀالعٚا    

ٽَ ڀّصٌٍ ڀڃ تٙلصٙثٖا ًتټ٩ٽٿا ًٴه شندعٳ حتٵْٳ تټ٩هٺ ؾتڃ ىٿ يف ح٨ ٠ًتبٳ
ىىه تغتْةر ٨ڃ تجملٽُ ڄٱّو خثلصْثيها حً هتٹڃ شٹٌّنيث خثټص٩ْنيا ١ًّٔر حڂ شٹٌڂ 

حً ضتثڂ حلًٍ ڀصمٙٙرا يف ٔصَ تټٕ ًڂا ٕڂ غتث ـٙثڄرا ًٸىټٷ إلتثن ىْةثز 
ا ًىالالٌ ڀدالالهح »شٌِالالْه تٕڀالالً إ  حىٽالالو «ىالالىت ڀالالڃ ڀٵصٝالالَ تعتدالالهح تټ٩الالثپ تټالالىُ ڀالال نته   

٥ْٿا ّ نُ تټصيثًڂ يف إٴثڀصو إ  تټٱٌَٜ ًتټ٥ٽٿ ًتټٱّثنا ًهتٹڃ حڂ ڄ١ٽٳ ٨ٽَ ٨
شصمى  »ضتثڂ ًىْةثز ٌٔيّر«ڀعٻ ىىه تغتْةثز تعتصمٙٙر ٨ٽځْثًا يف ٔصَ تټٱنٌڂ 

 ٴًتيتذتث ٘ٱر تٗټٍتپ يف ڀ٨ٌٌٜيثا ًّٝځيث تجملٽُ تټٌٕيُ  تټ٩ثپ. 

 ىُٿْ ٔاُلالالٌيٍَ خَْاْلالالنَيُٿْ ًَح ڀاْلالالًًُّ ّالالاله ىالالالىت تټن٥الالالً ڀالالالڃ تٕنټالالالرا ٴٌټالالالو ش٩الالالث 0     

ًٴٌټالالو ش٩الالث 0  ا 13ٌّظررف/ ًَٰ الالٌْٲ  ٸُالالٻَ وُِ ٨ِٽْالالٿن ٨َٽِالالْٿٌ  ًٴٌټالالو ش٩الالث 0   ا83انشررٌزٍ/
    َثِْ  ټٌُتْ ح ىْالٻ  تټالىَٸًْْ إْڂ ٸُنالصُٿْ ٙ  ش ٩ْٽ ځاُلٌڂ ٰ  /ًٴٌټالو   ا1األَثْراء 0$$   ًُإوت ًِِّاله تٕڀال

ٌَټ َّ ڀِڃْ حُڀًََتءِ تټْځُّْٽِځنِيَ َٔالْْةًث  ڀَڃْ ش يت 0ا ًٴٌټو ##إ  ٬ري حىٽوا ٰثڄص٥ًًت تټّث٨ر
ٰ ثِْص ٩ْځَٻ  ٨َٽ ْْيْٿْ يَؼُٽًث ًَىٌَُ ٩َّْٽ ٿُ ح ڂَّ ِْٰيْٿْ ڀَڃْ ىٌَُ ح ًْټ َ خْالى ټِٷَ ًَح ٨ْٽ الٿُ ڀِنْالوُ خْٹِص الثجْ تاْ     

ٴالاله شٹالٌڂ ٨الالڃ   صٌټْالر ا ًتټىتٰ ٵ الالهْ لَالثڂَ تا  ًَيَُِالالٌټ وُ ًَؼَځِْال٧َ تټْځُالال ْڀِننِيَ   اًَِاُلنَّرِ يَِاُلٌټِوِ  
 ٠ًّٳ تټص٩ْنيا حً ٨ڃ ٠ًّٳ تٙڄصمثج ًتٙلصْثي. 

َّالالث ح ُّّيَالالث تټِالالىِّڃَ يڀَنُالالٌتْ ح ٩ِْ٠ُالالٌتْ تټٽّالالوَ    ًيف ىالالىت ش١دْالالٳ حّٝالالثًا عتٵصٝالالَ ٴٌټالالو ش٩الالث 0    
تټًَُِّالٌٺْ  ًَح ٩ِْ٠ٌُتْ تټًٌَُِّٺ  ًَحًُْټِِ تٕ ڀًْْ ڀِنٹُٿْ ٰ إْڂ ش نَثٌ ٨ْصُٿْ ِِٰ َِْٔءٍ ٰ الًُنًُّهُ إْټ الَ تټٽّالوِ ًَ   

تټ ىالثڂ  ا 51اننعراء/  إْڂ ٸُنصُٿْ شُ ْڀِنٌُڂَ خْثټٽّوِ ًَتټٌَْْْپْ تٓلِالًْ و ټاِلٷَ لَْْالًٌ ًَح ـّْاَلڃُ ش ال ًّْْٚا     
 تټٵٌُ تټىُ ّّصنه إټْو يبُْ تټهًټر لتٍْ ټو ؽتثټٱر ػتٽُ ٌٔيته0 

٨ٽَ ٴه ّٹٌڂ يبُْ تټهًټر ڀّصنهتً يف لٰٚو ڀ٧ ػتٽُ تټٌٕيٍ إ  خًىثڂ ٴٌُا 
يف ٴصثټو ټٽځًشهّڃ ًڀثڄ٩ِ تټٍٸثذا ٰٚ خه  نفٌ تټىُ يحّنثه ڀڃ ٘ن٧ْ حخِ خٹً تټ

ڀڃ حڂ ّّصځّٷ خًحّوا ًټٌ لثټٯ ڀّصٕثيّوا ًحڂ متالثًيىٿ ًّنثٴٕاليٿ تټالًحُا إ     
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حڂ ّنصالاليٌت إ  يحُا ٰالالإڂ أ ّنصالاليٌت ًؼالالح يٰالال٧ تټنالالٍت٦ إ  تغتْةالالر تټ٩ٽْالالث تعتمصٙالالرا         
 ټصفّٿ تٕڀً ْٰو. 

ٮ ټُْ ڀنٕ ه حڂ يبالُْ تټهًټالر ٬الري ڀٽالٍپ مبالث ّنصاليِ       ٬ري ڀعٻ ىىت تٙلصٚ
إټْو ػتٽُ تټٌٕيٍا خٻ ٕڄو ڀالڃ ٴدْالٻ تٙلالصٚٮ ْٰځالث ْٰالو ڄالٗ حً نټْالٻ ٴالٌُ يف         

نثا خالٻ ّصنثًټالو ڀٌٜال٦ٌ يلالًا ىالٌ      ُْ تټهًټرا ًىىت ټُْ ڀڃ ڀ٦ٌٌٜ ملعتؼصيثن يب
حً تٙلصٚٮ يف ڀّ ټر شّصنه إ  خًىالثڂ حً نټْالٻ أ ّٽصٱالس إټْالو ػتٽالُ تټٕالٌيٍا       

ًأ ٧ّٝ تټٵالًيڂا ًٙ  $$ًىىت ىٌ تټىُ حٔثي إټْو تټْٕك ٔٽصٌز خٵٌټو0  .٬ثج ٨نوا
ټن٥ثپ تټٱ١ًُا لتځال٧ تټالنيب حً تظتٽْٱالر    ټٽٌٕيٍ ڄ٥ثڀثً لث٘ثًا ًإقتث ىٌ تتټًٌِٺا 

ڀڃ خ٩هه ح٘فثخوا ١ًًّؾ ٨ٽْيٿ تعتّ ټرا ًّدهًڂ ييتءىٿ ْٰيثا  ًڀصَ حزت٩ٌت ٨ٽالَ  
ٳ ت٬ٕٽدْرا حً ٨ڃ ٠ًّٳ ٴٌذ تټ ىثڂا حلى خالوا  حً شًؼ٧ْ ٨نهىٿ يحُ ٨ڃ ٠ًّيحُا 
  .1##ًشٵْه

ًىالالىت ًتٜالالؿ يف حڂ ټالالًبُْ تټهًټالالر حڂ ّ لالالى خالالثټًحُ تټالالىُ ّّالالصنه إ  ٴالالٌذ     
تټهټْٻ ًتټ ىالثڂا ًټالٌ لالثټٯ يحُ ت٬ٕٽدْالرا ًتټالًبُْ ٬ًالريه يف ىالىت تطتٹالٿ ِالٌتء.          

إ  يف ڀّال ټر شٵّالْٿ تٕيتٜالِا ٸځالث ٨ٽځالسا ڀّالصنهتً        ًىىت ڀث ِثي ٨ٽْو ٨ځً 
ټٵًيڂا ٴه ٬ثج ٨ڃ حوىثڂ ؽتثټٱْوا ٤ًٻ متثًيىٿ ـصَ تڄصيٌت ڀ٩و نټْٻ ٴٌُ ڀڃ ت

يحّوا ټٵٌذ نټْٽو ًخًىثڄوا ٙ تِصنثنتً إ  ـٵو يف تعتمثټٱر خإ٠ٚٲا حً خثغتٌٍا حً إ  
ّالالنر تظتٽٱالالثء تټًتٔالالهّڃ ٴٝالالس ٨ٽالالَ تٙټصالالٍتپ    ا ٰخالالثټصفٹٿا ٕڂ ىالالىت ؼتالالًپ ٔالال٨ًثً  
تټٕالٌيٍا ْٰځالث ٙ ڄالٗ ْٰالوا ٬الري حكتالٿ نتصٽٱالٌڂ يف        خثټًحُ تټىُ ّنيِ  إټْو ػتٽالُ  

 ٠ًتبٳ شنٱْى تطتٹٿ0 

يف ِْثِصيٿ ٨ٽالَ تٙټصالٍتپ مبالث ًين     »تا ٨نيٿ ٌتڂيٜ«ـًٖ تظتٽٱثء تټًتٔهًڂ 
يف تټٵًيڂ ًتټّنر ڀڃ حـٹثپ لث٘ر شنثًٺ تعتّثبٻ تعت٩ًًٜالر خ ٨ْالثكتٿا ٙ متْالهًڂ    

 ٠ًتبالٳ شنٱْالى تطتٹالٿا ًټالٌ ٸالثڂ      ٨نيث ٴْه ٩ًٔذا ٬ري حكتٿ ٸثڄٌت نتصٽٱٌڂ حـْثڄالثً يف 

                                                 
 . 37تِٗٚپ ٨ٵْهذ ٩ًًّٔرا ٖتټْٕك ؼتځٌن ٔٽصٌز0  1
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ً٘متثًا مبث ٙ ّٱٌّز ڀٵٙه تټنٗا حً ّٱِٝ إ  تعت ٺ تعتځن٦ٌ تټىُ ّصنثَٰ ًڀًتن 
  .1تټص١دْٳتټٕثي٦ا إخثڂ 

. 2ىىتا ًأ ّ ظً ٨ڃ تظتٽٱثء تټًتٔهّڃ حڂ حـهىٿ ٸثڂ لتصيه خثټًحُ ڀنٱًنتً
ټٷ ٸالثڂ ټ٩ځالً   ا ًٸالى 3ػتٽُ ٌٔيتها ڀڃ ٸدالثي ٨ٽځالثء تټٙالفثخر    خٻ ٸثڂ ٕخِ خٹً 

  0ڄ٨ٌثڂ ڀڃ تټٌٕي0ٍ ٨ثڀر ًلث٘ر 

ا ٰٹثڄالس يف تٕڀالٌي ل١الريذ تټٕال ڂ تټاليت شص٩ٽالٳ خثعتٙالٽفر تټ٩ٽْالث         أيا انشٌزٍ انؼايرح 
ڀدالالهح ٨الالثپ شّالالري ٨ٽالالَ ڀٵصٝالالثه ِْثِالالر تطتٹالالٿا ڀالالڃ ڀعالالٻ شٵّالالْٿ    ټٽهًټالالرا ٸإيِالالثء 

حيتِٜ تټ٩ًتٲا ٰٵه ٸثڄس تټٌٕيٍ ڀن٩ٵهذ خني ٨ځً تظتٽْٱر ڀڃ ؼيرا ًتجملثىالهّڃ  
ا ٤ًالالٻ 4ْٰځالالث خْنالاليٿا ٴّالالځر ڀٽالالٷ تټٱالالثحتني ڀالالڃ ؼيالالر حلالالًٍا ١ّالالثټدٌڂ خصٵّالالْځيث  

                                                 
 ُّالال ْڀِڃُ ٙيت 0ًټالالُْ ىالالىت ڀالالڃ خالالثج تطتٹالالٿ خالالثغتٌٍا ٸځالالث ٥ّالالڃ تټالالد٩ٛا ٕڂ ىالالىت ؼتالالًپا ټٵٌټالالو    1

 . ىتح ـَهُٸُٿْ ـَصَِ َّٹٌُڂُ ىٌَُتهِ شد٩اث ټ ځَّث ؼْةْسُ ټ وُ
ثء تټًتٔالالهّڃ يف تٙؼصالاليثن يف ِالالْ شِ خْالالثڂ وټالالٷا ْٰځالالث يًته ڀْځالالٌڂ خالالڃ ڀيالالًتڂ ٨الالڃ ڀنالاليػ تظتٽٱالال  2

ش١دْٳ تعتدثنئ ًتٕـٹثپ ٨ٽَ تعتّثبٻ تعت٩ًًٜرا ِْثِر حً ٴٝثءا ٙ ٩ًٌّٰڂ ٬ري تټٕالٌيٍ ِالدْٚا   
إ  تٙؼصيثن يف تِٙصندثٞ حً تټص١دْٳا ًأ ّعدس حڂ حـهتً ڀناليٿ ٸالثڂ ّٙالهي ٨الڃ تټالًحُ خثؼصاليثنه       

 ڀنٱًنتً. 
حخٌ خٹً ّنٱى تطتٹٿ إڂ ٸثڂ ً٘متثًا ًّ لى تټًحُ  ٸثڂ$$ًيف ىىت تعت٩نَ ّٵٌٺ تټْٕك حخٌ ٌىًذ0  3

             ٗ  ##ايف ٠ًّٵر شنٱْىه ڀالڃ ٬الري شٽالٌڂ ڀالڃ حڀالً تاا ًكتْالوا ظالٿ ّ لالى تټالًحُ ْٰځالث أ ّٹالڃ ٰٽْالو ڄال
 . 419ػتٽه ڀ دتً تټدفٌض تِٗٚڀْر تټعثټطا ٖ

ُالٌٺْ ًَټِالىُِ      ًَت٨ْٽ ځُالٌتْ ح ڄِځَالث ٬ نِځاْلصُٿ ڀِّالڃ َٔالِْءٍ ٰ ال  ڂَّ      ًنټْٽيٿ يف ىىت ٴٌټو ش٩الث 0   4 ټِٽّالوِ لُځَُّالوُ ًَټِٽًَِّ
ًٙ ػتالالثٺ ىنالالث ټدفالالط ىالالىه تعتّالال ټر      ا29األَفررال/ تټْٵًُْخَالالَ ًَتټَْْص الالثڀََ ًَتټْځََّالالثٸِنيِ ًَتخْالالڃْ تټَّّالالدْْٻْ    

 خثټصٱْٙٻ. 
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تټنٵثْ ؼتصهڀًث خْنيځث ٴًتخالر ظٚظالر حّالثپا ظالٿ تڄصاليَ خثٙشٱالثٲ ٨ٽالَ يحُ ٨ځالً تټالىُ          
  .1ڄٌٖٙتِصنه ْٰو إ  

٨ًٽالالَ ىالالىتا ٰالالٚ شٙالالٽؿ ىالالىه تټٌتٴ٩الالر ِالالثخٵر متالالصػ  الالث ڀالالڃ وىالالح إ  حڂ         
ا ًحڂ ټو حڂ ّنٱالًن خًحّالوا ٕڂ ىالىت تټٝالًج ڀالڃ      تټٌٕيٍ ټّْس ڀٽٍڀر ټٽفثٸٿ تڄصيثءا

تټٌٕيٍ ْٰځالث ْٰالو ڄالٗا ٰٹثڄالس ڄ٨ٌالًث ڀالڃ تٙؼصاليثن خالثټًحُ يف شٱّالري تټالنٗا ًٴاله            
٨ٽځس حڂ ػتثٺ تټٌٕيٍ ْٰځث ٙ ڄٗ ْٰوا ٸځث ٴهڀنثا ټالىت ٸثڄالس لثيؼالر ٨الڃ ؼتالٻ      

أ ّنٱًن خًحّو يف ىىه تعتّ ټرا ٸځث ٴهڀنثا خالٻ ٤الٻ متالثًي     تټنٍت٦ ٨ٽَ حڂ ٨ځً 
 ٘فثخو ـصَ تڄصيٌت إ  يحّو. ح

يف  ىىت ًٸثڂ حىٻ تټٕالٌيٍ تټ٩ثڀالرا ىالٿ حىالٻ تعتهّنالر زت٩ْالثًا ٴاله حٔالًٸيٿ ٨ځالً          
 شهخري ِْثِر تطتٹٿ. 

ا ٰٹثڄالالس يف ٔالال ًڂ تټصٕالال٧ًّ تټهٴْٵالالر تټالاليت شص١ٽالالح ٰٝالالٻ       أيررا انشررٌزٍ اخلاطررح  
تلصٙثٖ ٨ًٽٿا ًټىتا ٸثڂ حىٽيث ڀڃ ٸدثي ٨ٽځالثء تټٙالفثخر ًٰٵيالثبيٿ تعتٕاليٌن غتالٿ      

٩ر تٰٕٳا ًنٴر تټن٥ًا ٨ًځٳ تټٱٵو يف تټهّڃا ٰثلصٙاليٿ ٨ځالً مبؽٽالُ ٔالٌيتها     خّ
         ِّ خالڃ حخالالِ   ًڀالن٩يٿ ڀالڃ ڀ٭الثنيذ تعتهّنالالرا ًڀناليٿ ٌّاله خالالڃ ظثخالسا ًڀ٩الثو خالڃ ؼدالالٻا ٨ًٽال

  .٠2ثټح

تټيت ِالثٴيث تٗڀالثپ تخالڃ تټٵالْٿا شٌٜالْؿ ټّالنر تظتٽٱالثء         "ڀْځٌڂ خڃ ڀيًتڂ"ًيف يًتّر 
ًڀالث شٱٝالِ إټْالو ڀالڃ يحُ ڀصٱالٳ ٨ٽْالوا إو أ        تټًتٔهّڃ يف تټصالٍتڀيٿ ڀدالهح تټٕالٌيٍا   

وت ٸالثڂ حخالٌ خٹالً تټٙالهّٳ إ    $$ـْالط ّٵالٌٺ0   ّعدس حڂ تظتٽٱثء ٴه لثټٱٌت ٨ڃ ڀٵصٝثها 
ًينز ٨ٽْو ٴْٝرا ڄ٥ً يف ٸصثج تا ش٩ث ا ٰإڂ ًؼه ْٰو ڀث ّٵِٝ خوا ٴَٝ خوا 

                                                 
ُالالٌٺْ ًَ     ڀنالاليث ٴٌټالالو ش٩الالث 0   1 ټِالالىُِ تټْٵًُْخَالالَ  ڀَّالالث ح ٰ الالثء تټٽِالالوُ ٨َٽ الالَ يَُِالالٌټِوِ ڀِالالڃْ ح ىْالالٻْ تټْٵُالالًٍَ ٰ ٽِٽِالالوِ ًَټِٽًَِّ

ا ًتټٌتٴ٧ حڂ تؼصيثنه ت٨صٝه حّٝثً خثعتٙالٽفر تټ٩ثڀالر   1احلشس/ ًَتټَْْص ثڀََ ًَتټْځََّثٸِنيِ ًَتخْڃْ تټَّّدْْٻْ
 ټٽهًټرا ٨ٽَ ڀث ّ لى ڀڃ ڀٝځٌڂ تطتٌتي تټىُ نتي خْنيځث. 

 ٍ. ا ملط ټٽْٕك حخٌ ٌىًذ يف تټٌٕي421 -419تعت دتً تټعثټط جملځ٧ تټدفٌض يف تٌٕىًا ٖ 2
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ٰإڂ ًؼه ْٰيث ڀث ّٵِٝ خوا  ًإڂ أ لته يف ٸصثج تاا ڄ٥ً يف ِنر يٌِٺ تا 
ٴٝالَ ْٰالو    ٴَٝ خالوا ٰالإڂ ح٨ْالثه وټالٷا ِال ٺ تټنالثَا ىالٻ ٨ٽځالصٿ حڂ يِالٌٺ تا          

خٵٝثء؟ ًٰمبث ٴثپ إټْو تټٵٌپا ْٰٵٌټٌڂ0 ٴٝالَ ْٰالو خٹالىت ًٸالىتا ٰالإڂ أ لتاله ِالنر        
  .1##ِٔء ٴَٝ خوزت٧ يكِثء تټنثَا ٰإوت تؼصځ٧ يحّيٿ ٨ٽَ  ِنيث تټنيب 

ّنرا ِ ٺ0 ىٻ ٸثڂ ًٸثڂ ٨ځً ّٱ٩ٻ وټٷا ٰإڂ ح٨ْثه حڂ لته يف تټٹصثج ًتټ$$
حخٌ خٹً ٴَٝ ْٰو خٵٝالثءا ٰالإڂ ٸالثڂ ٕخالِ خٹالً ٴٝالثءا ٴٝالَ خالوا ًإٙ زتال٧ ٨ٽځالثء           

  .2##خوتټنثَ ًتِصٕثيىٿ ٰإوت تؼصځ٧ يحّيٿ ٨ٽَ ِٔء ٴَٝ 

ٰىىح تټٵثبٽني يفٌتٌ حڂ نتثټٯ يبُْ تټهًټر تجملصيها ڀث تڄصيس إټْو تټٕالٌيٍ ڀالڃ   
 يحُ يف ڀّ ټر ػتصيه ْٰيث0 

ًإڂ ٸالثڂ حڀالًتً ٴاله شنالث٦ٌ     $$ا ـْالط ّٵالٌٺ0   "تخڃ شْځْر"يحُ تٗڀثپ  ټ٩ٻ ى ٙء ت٨صځهًت
ٰٽْو تعتّٽځٌڂا ْٰند٭ِ حڂ ّّصمًغ ڀڃ ٸٻ ڀنيٿ يحّوا ًًؼو يحّوا ٰ ُ تٓيتء حٔالدو  

َّث ح ُّّيَث تټِىِّڃَ يڀَنٌُتْ ح ٩ِْ٠ٌُتْ خٹصثج تاا ًِنر يٌِټوا ٨ځٻ خوا ٸځث ٴثٺ تا ش٩ث 0 
ُِالالٌٺ  ًَحًُْټِالالِ تٕ ڀْالالًْ ڀِالالنٹُٿْ ٰ الالإْڂ ش نَالالثٌ ٨ْصُٿْ ِٰالالِ َٔالالِْءٍ ٰ الالًُنًُّهُ إْټ الالَ تټٽّالالوِ   تټٽّالالوَ ًَح ٩ِْ٠ُالالٌتْ تټًَّ

 ًَتټًَُِّالالالٌٺْ إْڂ ٸُنالالالالصُٿْ شُ ْڀِنُالالالالٌڂَ خْثټٽاّلالالوِ ًَتټَْْالالالالٌْپْ تٓلِالالالالًْ و ټاِلالالٷَ لَْْالالالالًٌ ًَح ـَّْالالالالڃُ ش الالالال ًّْْٚا   
 . ##51اننعاء/

حُ تټىُ ّّصنه إ  ڄالٗ ڀالڃ   ًّصؽو ٨ٽَ ىىت تټًحُا حڂ ٙ شنث٦ٌ يف ًؼٌج تشدث٦ تټً
ٸصثج حً ِالنر حً إزتالث٦ا خثټنّالدر إ  تطتالثٸٿ ًتًتٹالٌپ ٨ٽالَ تټّالٌتءا ـصالَ إوت ٸالثڂ          

                                                 
إ٨ٚپ تعتٌٴ٩ني ٨ڃ يج  0تاتٍ لّْى اجلٌشّحوتُ تټهّڃ حخٌ ٨ده تا ؼتځه خڃ حخِ خٹً تټٕيري  1

 . 62ا 1ٖغ اتټ٩ثعتني
تعتًؼ٧ تټّثخٳا ًڀڃ تټهٙبٻ ٨ٽالَ تټصالٍتپ ٨ځالً ڀدالهح تټٕالٌيٍا ًىالٌ تټالىُ ٠دال٧ تا ٨ٽالَ ټّالثڄو            2

ي إخثڂ لًًؼو ٨ٽالَ تټٕالثپا ًنڄالٌه    ًٴٽدوا تټٌٴثب٧ تټصثينتْرا ڀڃ ڀعٻ تِصٕثيشو تعتيثؼًّڃ ًتٕڄٙث
 . 33ٖ اتظتٰٚر 0ؼتځه ئْه يٜث اڀنيثا ـْط تڄصًٕ ْٰيث تټٌخثءا ٰثلصٽٱٌت يف حڀً تټهلٌٺ
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تټنٗ ؼتصځٚاا تلصثي تټًبُْ حـه تټدهتبٻ ؾتث ىٌ حٔدو خثطتٳا ًحن٨َ إ  حتٵْٳ 
 يف تؼصيثنها إڂ ٸثڂ ڀڃ حىٽو. تعتٙٽفر 

يثن خالثټًحُ ًتؼالح ٸٱالثبِ    ّ ټر تعت٩ًًٜرا ٰثٙؼصحڀث إوت أ ّٹڃ رتر ڄٗ خثعت
خثټنّدر إ  تجملصيهّڃ زت٩ْثًا ًټُْ حـهىٿ خ ٰٝالٻ يحّالثً ڀالڃ تٓلالً إٙ مبالث ّالهي       

ٸځالث ٴالهڀنثا   خو ڀڃ ٴٌذ نټْٻا ٰإڂ ٤يً تټهټْٻ تٕٴٌٍا ٸالثڂ تټرتؼالْؿ خٵالٌذ تټ ىالثڂا     
ًإڂ أ ٥ّيالالًا ٰإڄنالالث ڄالالًٍ حڂ ٩ّالالًٚ تٕڀالالً ٨ٽالالَ ىْةالالر ٴٝالالثبْر حً ٬ريىالالث ڀالالڃ حًي   

تټهٴْٳ يف ڀٌٜال٦ٌ تعتّال ټرا إوت ـٙالٻ ڄالٍت٦ خالني تجملٽالُ ًتټّالٽ١ر        تټٕ ڂ ًتټدًٙ 
 تطتثٸځرا ًإٙ حلى خًحُ تټٹعًذا ٕكتث ـؽرا ٸځث خْنث. 

ٴه ّٹٌڂ ڀّصنه تټًحُ تټٵثبٻ خ ڂ ټًبُْ تټهًټالر حڂ ّصٱالًن خًحّالوا ًنتالثټٯ ػتٽالُ      
ُ "تټٌٕيٍا نًڂ نټْٻ ًٴالٌذ خًىالثڂا ڀالث ًين يف شٱّالري تٗڀالثپ        ا ټٵٌټالو ش٩الث 0  "تټ١ال 

     ًََِٔثًْيْىُٿْ ِِٰ تټْ  ڀًْْ ٰ الإْو ت ٨ٍََڀْالسَ ٰ ص ٌَٸِالٻْ ٨َٽ الَ تټٽِالو  /ٌخثټنّالدر إ    ا051آل ػًرسا
 . تټًٌِٺ 

ا يف شٱّريه ټٵٌټو "تټ١ ُ"ًڄٌين ْٰځث ّٽِ ڀث ٴًيه خ٩ٛ تعتٱًّّڃا ڀڃ ڀعٻ تٗڀثپ 
إو ٴاله ّٹالٌڂ ڀّالصنهتً      اَ تټٽِالوِ ًََٔثًْيْىُٿْ ِِٰ تټْ  ڀًْْ ٰ إْو ت ٨ٍََڀْسَ ٰ ص ٌَٸِالٻْ ٨َٽ ال  ش٩ث 0 

٬الالري ڀٽالالٍپ مبالالث تڄصالاليَ إټْالالو يحُ ح٘الالفثخوا ڄصْؽالالر        ټٽالالًحُ تټٵثبالالٻ خالال ڂ تټًِالالٌٺ    
يحّالثًا ٸالثڂ ټالو تطتالٳ      ټٌٕيتىٿ خٻ ىٌ ؽتريا ـصَ إوت يؼؿ يحّثً ټٖٴٽْرا حً تيشال ٍ  

 يف تعتِٝ ْٰوا ٬ري ڀ٩ًغ ٨ٽَ يحُ تٗزتث٦ حً ت٬ٕٽدْر ڀڃ تعتّصٕثيّڃ. 

ٰٹىټٷ تٕڀً خثټنّدر إ  تطتٹالثپ ڀالڃ خ٩الهها ـْالط ّٵالٌٺ       ت ټٽًٌِٺ ًإوت ٸثڂ ىى
ٰالإوت ٘الالؿ ٨ٍڀالالٷا خصعدْصنالالث إّالالثٶا ًشّالالهّهڄث اا  $$ڀالالث ڄٙالالو0 "تخالڃ ؼًّالالً تټ١الال ُ"  

ييتء  ْٰځث ڄثخٷ حً ـٍخٷ ڀڃ حڀً نّنٷا ًنڄْثٶا ٰثڀٛ عتث حڀًڄثٶ خوا ًتٰالٳ وټالٷ   
 شِ ڀالڃ حڀالٌيٶ ًشاله٦ا    ح٘فثخٷا ًڀالث حٔالثيًت خالو ٨ٽْالٷا حً لثټٱيالثا ًشٌٸالٻ ْٰځالث شال        
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ًحتثًٺ حً شٍتًٺا ٨ٽَ يخٷا ٰعالٳ خالو يف ٸالٻ وټالٷا ًتيٚ خٵٝالثبو يف زت٩ْالوا نًڂ       
  .1##ًڀ٩ٌڄصيٿييتء ِثبً لٽٵوا 

ا "تټ١ ُ"ًّصؽو ٨ٽَ ىىت تټصٱّري تټىُ ٩ّ  ٨ڃ ًؼير ڄ٥ً لث٘ر خثٗڀثپ 
و ڀڃ أ ّٹڃ ڀٽٍڀثً مبث شنصيِ إټْو تِصٕثيذ ح٘فثخ حڄو ڀ٧ تټصّٽْٿ خ ڂ تټًٌِٺ 

ييتءا ٙ ًُّّ ىىت تطتٹالٿ إ  لٽٱثبالو حً تطتٹالثپ ڀالڃ خ٩الهها ټّالدح خّالْٟ ًىالٌ حڂ         
  .ڀ ّه خثټٌـِا شّهّهتً ًشٌّٙدثًا ًټُْ ٸىټٷ تطتٹثپ ڀڃ خ٩هه!! تټًٌِٺ 

ًحّٝثًا إڂ تټٵٌٺ خ٩هپ ًؼٌج تٕلى خعځًذ تټٌٕيٍا ّٱِٝ إ  حڂ ّٙدؿ ىىت تعتدهح 
ٌتشْٿ ًتټعځًتزا ىىت ِٔء ًِٔء يلالًا ىالٌ حڂ   تټ٥٩ْٿ ٔٹٽْثً ٌ٘يّثًا إو تټ٩ ذ خثظت

زتٽرا ًٰصؿ خثج تِٙصدهتن يف ىىت تټًحُ ٸثڂ ِددثً يف إ٠ًّتؾ تطتٹثپ عتدهح تټٌٕيٍ 
تطتٹٿا ًتټصٱًن خثټًحُ ٨ٽَ ڀًٙت٨ْوا ًىٌ حڀً ل١ري ّٝثنُّ تعتٵٙه تِٕثِِ ڀڃ 

 تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِا ْٰؽح ِه تټىي٩ّر إ  وټٷ ـصځثً. 

ًتټٌٕيٍ ڀڃ ٴٌت٨ه $$ّٵٌٺ0  »ًٴه حنيٶ ل١ٌيذ ىىت تعتدهح« "١ْرتخڃ ٨"ًٍّ ًټىت 
٩ٍٰټو ًتؼحا ىالىت ڀالث   تټ٩ًّٕرا ٨ًٍتبٿ تٕـٹثپا ڀڃ ٙ ّّصٕري حىٻ تټ٩ٽٿ ًتټهّڃا 

  .2##ًحڀًىٿ ٌٔيٍ خْنيٿٙ لٚٮ ْٰوا ًٴه ڀهؾ تا تعت ڀنني خٵٌټو0 

ٿ تٕـٹالثپ حّٝالثًا   ًإوت ٸثڄس تټٌٕيٍ ڀڃ ٨ٍتبٿ تٕـٹثپا ٰثٕلى خعځًتذتالث ڀالڃ ٨الٍتب   
عتالالث شٵالالًي يف تټٕالال٦ًا ڀالالڃ حڂ تټٌِالالْٽر ش لالالى ـٹالالٿ ٬ثّصالاليثا ًإٙ ٸالالثڂ تټصنالالثٴٛ خالالني       

ًڀڃ تټٹصّثج تًتهظني ڀڃ حٸه ٌِء ڀٙري تټٵٌٺ خثضتٌتٌ حً تټنالهج   اتټٌِْٽر ًتټ٭ثّر
إڂ ڀالالڃ $$ټٖلالالى خثټٕالالٌيٍا تخصالالهتء ًتڄصالاليثءا خثټنّالالدر ټّْثِالالر تطتٹالالٿا ـْالالط ّٵالالٌٺ0 

ڀڃ ٴثٺ0 إڂ تٕڀً خثټصٕالثًي ټٽنالهج ٙ ټٽٌؼالٌجا ًڀناليٿ ڀالڃ       »ِثؼتيٿ تا«تټ٩ٽځثء 
ٴثٺ0 إڄو ټٽٌؼٌجا ًټٹالڃ ٙ لتالح ٨ٽالَ تعتّصٕالري حڂ ّصدال٧ يحُ ڀّصٕالثيّوا ًيف ٤الٻ        

                                                 
 . 251-249ا 4ٖغ اشٱّري تټ١ 0ُ انطربُؼتځه خڃ ؼًًّ  1
 . 251-249ا 4ٖتضتثڀ٧ ٕـٹثپ تټٵًيڂا غ 0تټٵ٠ًيب 2



137 

ىهپ تټٌٕيٍ ٸعري ڀڃ تظتٽٱثءا ًتِصمهڀٌت ِٽ١ثكتٿ تعت١ٽالٳا ْٰځالث   ىىه تټص ًّٚزا 
 ٹٿ يف تِٗٚپ. وټٷ ىٌ تعت ٺ تعتځن٦ٌ تټىُ ّٝثنّ ڀدثنئ ِْثِر تطتا 1##ًّّهًڂ

ًڀصَ حزت٩الٌت ٨ٽالَ يحُا حً شالًؼؿ ٨نالهىٿ يحُا     $$ًحڀث ٴٌٺ خ٩ٛ تًتهظني0 
إ  حڄو  ؾتث ٌّڀا ا2 ##خو ًشٵْهڀڃ ٠ًّٳ ت٬ٕٽدْرا حً ٨ڃ ٠ًّٳ ٴٌذ تټ ىثڂا حلى 

ّٙدؿ ؽتثټٱر ت٬ٕٽدْرا ٰٽُْ ىىت تټٱيٿ ؾتث ٴٙهه تټٹثشحا ًإقتث ٴٙه ڀالث خْنالثه   
را حً حـه ح٨ٝثء ػتٽُ تټٌٕيٍا ٴه ّ شِ خًحُ ؽتثټٯ ِثخٵثًا ڀڃ حڂ يبُْ تټهًټ

ټّثبًىٿا ًټٹنو ڀه٨ٿ خهټْٻ ٴالٌُا ڀالڃ تټٹصالثج حً تټّالنر حً تٗزتالث٦ا إو ٙ خًىالثڂ       
حٴٌٍ ؾتث ّّصځه ڀالڃ ىالىه تٕ٘الٌٺا ٰإڄالو لتالح تٕلالى خالوا ًٙ ّٙالثي إ  ت٬ٕٽدْالر          

تټٕالٌيٍ يف  تټيت ٙ شّصنه إ  ڀعٻ ىىت تټ ىثڂا ًىىت يف تطتٵْٵالر ًؼالو ڀالڃ ًؼالٌه     
شٱّري تټنٗا حً ْٰځث ًين ْٰو ڄٗ ٴه لٱِ ٨ٽَ خ٩ٝيٿا ًټُْ ىىت ؼتٻ تټنالٍت٦ا  

 ٸځث خْنث. 

ًَإْڂ ش٧ِ١ُْ ح ٸْع ًَ ټّْس ملؽرا ټٵٌټو ش٩ث 0  »ت٬ٕٽدْر«ًّصؽو ٨ٽَ ڀڃ وىح إ  حڂ 
 حڂ ىالالىت ټالالُْ يف تټصٹالالثټْٯ ا993األَؼرراو/ ڀَالالڃ ِٰالالِ تٕ يْْٚ ُِّٝالالٽٌُّٶ  ٨َالالڃ َِالالدْْٻْ تټٽّالالوِ

ٴاله ّٝالّٻ حٸعالً تټنالثَ ٨الڃ ـٵالثبٳ تټٹالٌڂا         إو ا3تټهيتِالثز تټٹٌڄْالر  تټ٨ًْٕرا خٻ يف 
ًڀالالڃ ظالالٿ ٙ ّٙالالٽٌڂ إ  ڀ٩ًٰالالر تا ش٩الالث  ٨الالڃ ٠ًّٵيالالثا ٥ْٰالالٻ ىالال ٙء يف ٜالالٚغتٿ    

 ٩ّځيٌڂ. 

ًّٔالالهٶ إ  ىالالىتا حڂ تټ٥الالڃ ٙ ّ٭الالع ڀالالڃ تطتالالٳ ٔالالْةثً يف تټ٩ٵثبالالها حً يف تطتٵالالثبٳ       
ً تټٹٌڄْالالر تټعثخصالالرا   حڀالالث تټ٥الالڃ يف تټصٹالالثټْٯ تټٕالال٨ًْر ٰيالالٌ ـؽالالر     ًِالالننيث تعت١الالًنذا 

 إزتث٨ثًا ًټُْ لً٘ثً ڀنيْثً ٨نو. 

                                                 
 . 29تټّْثِر تټ٨ًْٕرا ٖ 0ټْٕك ٨ده تټٌىثج لٚٮت 1
 ا. 371تِٗٚپ ٨ٵْهذ ٩ًًّٔرا ٖ 0ټْٕك ٔٽصٌزت 2
يتؼالال٧ يف ىالالىت تټن٥الالً  تټٕالالْك حخالالٌ ٌىالالًذ  يف ملعالالو تعتٵالالهپ إ  ڀالال دتً تټدفالالٌضا تجملٽالاله تټعثټالالطا      3

 ا ًڀث ّٽْيث. 419ٖ
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ٰيىت تټنٗ تټٵًيڄِ ٌّؼح ڀ٩ًٰر تا ش٩ث  خثټ٩ٵٻا ًوټٷ خصؽًّهه ڀڃ 
ح٬ٚٺ تټصد٩ْر ًتټصٵٽْه خثضتًُ ٨ٽَ ِنر تٓخثء ًتضتځث٨ثز تټيت أ ّٹصح غتث ـ٣ 

ْٻ  ټ يُٿُ تشِد٩ٌُْت ڀَث ح ڄٍَٺ  تټٽّوُ ٴ ثټٌُتْ خَٻْ ًَإْو ت ٴِ 0ڀڃ تٗنيتٶا خص١٩ْٽيث ىدر تا ْٰيث
ْنَث ٨َٽ ْْوِ يخَثءڄ ث ح ًَټ ٌْ ٸ ثڂَ يخَثكُىُٿْ ٙ  ٩َّْٵِٽٌُڂَ َْْٔةثً ًَٙ  َّيْص هًُڂَ ا 914/انثمسج ڄ صِد٧ُْ ڀَث ح ټْٱْ 

  .18/انصخسف ٿ ڀُّٵْص هًُڂَإْڄِث ًَؼَهْڄ ث يخَثءڄ ث ٨َٽ َ حُڀَّرٍ ًَإْڄِث ٨َٽَ  يظ ثيْىِ ًٴٌټو ش٩ث 0
ٙ ٨ٚٴر ټو ٨ٽَ ت٠ٗٚٲ مبدهح ت٬ٕٽدْر يف تټٌٕيٍا وټٷ تعتدهح  »ٸځث شًٍ«ًىىت 

 تټىُ كتٝس ملؽْصو تټصٹثټْٯ تټ٨ًْٕرا حنټر ً٘مترا ٸځث حِٽٱنث. 

ًّصؽالالو ٨ٽالالَ ڀالالڃ تـالالصػ ٨ٽالالَ ڀدالالهح ـالالٳ تټالالًبُْ ت٨ٕٽالالَ يف تټهًټالالر حڂ ّصٱالالًن خًحّالالو   
ـالني شٱالًن    ً ڀنثٴٝالًث ټالًحّيٿا مبالث ٸالثڂ ڀالڃ حخالِ خٹالً        ؽتثټٱثً ػتٽُ تټٕالٌيٍا ح 

خًحّو يف ڀّ ټر ڀث ش٩ع تټٍٸثذا ًلثټٯ ِثبً تټٙفثخرا ًڀناليٿ ڀّصٕالثيه تظتالثٖ    
 ٨ځً خڃ تظت١ثجا ّصؽو ٨ٽَ ىىت ڀث ّٽ0ِ 

ٴالاله تڄٱالالًن خًحّالالوا خالالٻ تِصٕالالثي تټٙالالفثخرا ًشدالالثنٺ  أ ّعدالالس حڂ حخالالث خٹالالً 0 إڄالالو أًالً
ًؼتثًيشالو ڀ٩الو ڀ٩ًًٰالرا إ  حڂ تڄصاليَ ٨ځالً       ً ڀ٩يٿ ًؼيثز تټن٥ًا ًڀناليٿ ٨ځال  

 إ  يحُ تټٙهّٳا ًًٔؾ تا ٘هيه خو. 

0ً ٙ ش٩ع تِٙصٕثيذ نتبځثً تټصنثٌٺ ٨ڃ تټًحُ تټٕمِٙ تټىُ ّّصنه إ  ِالثخٳ  ثاَْا
ل ذا حً نټْٻ ٴالٌُا حً ـّالڃ شٵالهًّ ټٽځٌٴالٯا ٰال خٌ خٹالً تټٙالهّٳ وً لال ذ ًتِال٩ر          

بيثا ًڀث ّنؽ٧ يف ڀ٩ثضتصيث ڀڃ ًِثبٻا ًټىت تٴصن٧ خ ًٜث٦ تټٵدثبٻ ًڄٱّْثذتثا ًحنًت
ڄ٥ًه خ٩اله حڂ خّالٟ غتالٿ نٙبالٻ كتٝالس خص ّْالهىثا ٨ًٽالَ ىالىت ٰالٚ          تټٙفثخر خٌؼير 

ّٵالالالثٺ إڄالالالو شٱالالالًن خًحّالالالو حتٹځالالالثًا ًټٹالالالڃ ّٵالالالثٺ إڄالالالو ٨الالالًٚ تٕڀالالالً ٨ٽالالالَ تټٙالالالفثخرا      
 ًتِصٕثيىٿ ظٿ ـثًيىٿ ًحٴن٩يٿ خٌؼير ڄ٥ًه. 

ٚ    ثانثرراً شٱالالًنه خًحّالالوا ًحڄالالو ٨ؽالالٍ ٨الالڃ إٴنالالث٦      0 إڂ ٘الالن٧ْ حخالالِ خٹالالً ىالالىت ٨ٽالالَ ٰالالً
ٙ ٩ّهً حڂ ّٹٌڂ ِالثخٵر شثينتْالرا ًىالىه     »ًىٌ لٚٮ تټٌتٴ٧ تټصثينتِ«ڀّصٕثيّو 

ٙ شٙٽؿ ٴث٨هذ نِصٌيّر حِثِْر ٨ثڀر يف ِْثِر تطتٹٿ ملْط ٙ لتالٌٌ خت١ْيالث   
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تِٕثِْر ٙ خه حڂ ّنيٛ  ث حنټر ڀڃ تټٹصثج حً تټّنر حً  تټٵٌت٨هحً ؽتثټٱصيثا ٕڂ 
إ  تټٵالالًيڂ تټٹالالًّٿ يحّنالالثه ّٵالالًي ٨ٹالالُ وټالالٷ دتثڀالالثًا إو ًِّالالِ   ث٦ا ًخًؼ٨ٌنالالث تٗزتالال

ٴث٨الالهذ تټٕالالٌيٍا ًلت٩ٽنالالث ٔالال ڄثً لث٘الالثً ټٽځالال ڀنني ـالالثٸځني ًؼتٹالالٌڀنيا ٸثټٙالالٚذ       
خثټٌٕيٍا ڀ٧ ٸٌڄالو ڀ ّالهتً خالثټٌـِا ټريِالِ ٴث٨الهذ       ًتټٍٸثذا خٻ ټٵه حڀً تټًٌِٺ 

تټّْثِالالر ًتطتٹالالٿا ټ٥٩الالْٿ    ٨ثڀالالر شٽصالالٍپ  الالث تٕؼْالالثٺ تعتٵدٽالالر ًٙ ِالالْځث يف ٔالال ًڂ     
 ل١ًىثا ٨ًځٻ تټٙفثخِ ټُْ ـؽر ّٵٌٍ ٨ٽَ ڀ٩ثيٜر تټٹصثج ًتټّنر. 

خالٻ   ىىت ٨ٽَ ًٰٚ شٱًنه خًحّوا ًتټٌتٴ٧ حڂ ىىت أ ّٙالهي ڀالڃ حخالِ خٹالً     
ڀْځالٌڂ خالڃ   "يحّنثه ٴه تختى ِنر يف تټّْثِالرا ًتطتٹالٿ ًتټٵٝالثءا ًشٽالٷ تټاليت خْناليث       

 ؾتث يًّنثه يڄٱثً.  "ڀيًتڂ

ڀالالث ّٵالالثٺ  ؽّالٻ ٰ »٨ٽالَ ٰالالًٚ ًٴٌٴ٩يالالث «ّٝالالثًا حڂ ىالىه تټّالالثخٵر تټصثينتْالالر  0 ًحزاتؼراً 
ْٰيثا حكتث تٴصٝصيث ٤ًًٮ تټهًټر يف ٨يهىث تًٕٺا ًڀث ّّصٽٍپ شًِْك ٸْثكتثا ڀالڃ  
٨ًِر تټ٩ځٻ ًتٗؿتثٌا ٰيالِ ًتٴ٩الر ـالثٺا ٙ ش٩الٿا ًتٓڂ ًٴاله ش٭الريز تټ٥الًًٮ تټاليت         

ٵالهپ تټ٩ٽځالِ ًتطتٝالثيُا ٰٵاله     تعت٩ثً٘ذا ًش٩ٵهز ـْثذتالث ڄصْؽالر ټٽص  ش٩ْٕيث تټهًټر 
  ً ُا ح٬هت ڀڃ ٬ري تعت٩ٵٌٺ ًٙ تعتٵدٌٺ حڂ ّصٱًن يبُْ تټهًټرا حً تضتيثٌ تطتالثٸٿا خالثټ

 يف زت٧ْ ٔ ًڂ تټهًټرا ڀڃ ِْثِْر ًتٴصٙثنّرا ًتؼصځث٨ْر ٨ًّٹًّر ًشٕال٩ًّْرا 
ٕڂ ىىت ڀڃ تًتثٺا عتث ّٵصٝالِ وټالٷ ڀالڃ ختٙٙالثز يف ىالىه تټٕال ًڂ ټٽالصځٹڃ ڀالڃ         

ىث ٨ٽالالَ تټٌؼالالو تٕٸځالالٻا ٰٝالالٚا ٨الالڃ حڂ ّٵالالثٺ خثٔالالرتتٞ حڂ ّٹالالٌڂ      شّالالْريىثا ًشالالهخري 
ًإٙ لثٖ ّنٱًن خالو يف ٸالٻ ٔال ڂ ڀالڃ ىالىه تټٕال ًڂ.       تټًبُْ ٴثنيتً ٨ٽَ شٹٌّڃ يحُ 

  .ًؼح ٨ٽْو حڂ ّّصٵْٻ!
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ٕڂ ڀعالالٻ ىالالىت تټٕالالًٞ ّٱالالرتٚ يف يبالالُْ تټهًټالالر حڂ ّٹالالٌڂ وت لالال ذ ًتِالال٩ر       
غ ٨الڃ ټ١ثٴالر تټدٕالًّر    ڀصمٙٙر ًڀ٨ٌٌِْر يف زت٧ْ ڄٌتـِ تطتْثذا ًىٌ ڀث نتً

  .1خثټصمٙٗ تټ٩ٽځِ تټهٴْٳْٰځث ڄًٍا ًٙ ِْځث يف ىىت تټ٩ًٙ تټىُ ّصّٿ 

٨ٽَ حڂ تټًًٕٞ تټيت تٔرت٠يث تټٱٵيثء يف ىالىت تټٙالهنا ڀ٥٩ځيالث تؼصيثنّالرا ًڄالًٍ      
حڂ ًًٔٞ تڄصمثج يبُْ تټهًټر يف ٨ٙالًڄث ىالىت لتالح حڂ حتالهن يف ٜالٌء ٤ًًٰنالث       

لْثټْالالالرا ٙ حتٵالالالٳ تطتٹځالالالر ڀالالالڃ ٤ًالالالثبٯ  ًحًٜالالالث٨نث تټًتىنالالالرا ًإٙ ٸثڄالالالس ٔالالال٠ًًثً
تټًبثِر تټ٩ٽْث يف تټهًټرا خٻ يمبث شٹٌڂ ٜهتً ٨ٽْيثا ًتټٵث٨هذ تټ٩ثڀالر يف تټٕالًًٞا   
حڂ شٹالالٌڂ ٨ٽالالَ ـتالالٌ متٵالالٳ ـٹځالالر ڀٕالال٠ًًثذتثا ًټالالىت ٸالالثڂ تټٕالالًٞ تعتنالالثيف طتٹځالالر      

 تعتًًٕٞ ِثٴٟ خث٨ٙصدثي. 

تً ټٽصٕالالال٧ًّ حڂ ّٹالالالٌڂ ڀٙالالالهي »ڀدالالالهبْثً«٨ٽالالالَ حڂ تټٌتٴالالال٧ تټصالالالثينتِ ٙ ّٙالالالٽؿ 
ا ٕڂ تټ٩الال ذ مبدثنبالالو ًٴْځالالو ًڀٵث٘الالهها ًتټٌٴالالثب٧ تټصثينتْالالر ٴالاله ٙ شٹالالٌڂ   تټّْثِالالِ

ش٩الالدريًت حڀْنالالًث ٨الالڃ شٽالالالٷ تعتدالالثنئا خالالٻ ٴالاله شٹالالالٌڂ تـتًتٰالالًث ٨نالاليث. ًيف ىالالىت يّن ٨ٽالالالَ          
تعتّصٕالًٴني تټالالىّڃ ّصمالىًڂ ڀالالڃ تټصالالثيّك تټّْثِالِ ـؽالالر يف تطتٹالٿ ٨ٽالالَ تټصٕالال٧ًّ     

تعتناليػ تټ٩ٽځالِ يف تټدفالطا ٸالثـتًتٮ تټٌتٴال٧       تټّْثِِ تِٗٚڀِا ًىالٌ تـتالًتٮ يف  
 تټصثينتِ ٨ڃ تعتدهح إوت ًٴ٧ا ٌِتء خٌّتء. 

خ٩ٛ تټدثـعني تعت٩ثًّ٘ڃ يف وىثخو إ  إ١٨ثء يبُْ تټهًټر تطتالٳ   0 ت٨صځهخايعاً
ػتٽُ تټٌٕيٍا خٻ ًڀنثٴٝر ِثبً ڀّصٕثيّوا ت٨صځه  ًؽتثټٱرا 2تټصٱًن خثټًحُيف 

تٙؼصيثن يف يبُْ تټهًټرا ٬ري حڂ شٌتًٰ ٨نًٙ يف وټٷ ٨ٽَ تٔرتتٞ شٌتًٰ ٨نثً٘ 
ټالالُْ ٔالال٠ًثً ڀصٱٵالالثً ٨ٽْالالو خالالني ٰٵيالالثء تټّْثِالالر تعتّالالٽځنيا خثټنّالالدر إ   »تٙؼصالاليثن«

                                                 
ىىت ڀالث تٔالرت٠و خ٩الٛ حِالثشىذ تټصالثيّك يف يبالُْ تټهًټالرا ًىالىت ڀالڃ ٴدْالٻ تټصٹٽْالٯ خثًتالثٺ يف              1

 ًڀث خ٩هىث.  41ٖ اتِٗٚپ ًتظتٰٚر 0ِنَ تظتًخ٠ٌٽن. ٨ٽَ ـّا ٨ًٙڄث ىىت
يتؼ٧ تطتؽػ تټيت يننڄث ٨ٽالَ خ٩ٝاليث ْٰځالث ّص٩ٽالٳ مبّال ټر يبالُْ تټهًټالر يف تټصٱالًن خالثټًحُ. يف           2

 ٠ٌٽِ. خټٽهٸصٌي تظتً ا41تټصثيّكا يف ٸصثخو تِٗٚپ ًتظتٰٚرا ٖ
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حڄو ًٔٞ ٸځثٺا ٙ ًٔٞ ٘فر ټٽصٌټْرا إو لتٌٌ إ   يبُْ تټهًټرا ٰىىح خ٩ٝيٿ
ٌڂ حڂ ّٹٌڂ ٬ري ػتصيه ڀصَ ٸثڂ ٘ثطتثً ټ٭ري تټص٧ًّٕا خ ڂ ٸالثڂ ڀصمٙٙالثً يف تټٱنال   

ًيف ىالىه   اتټ٩ّٹًّرا حً تټ٩ٽٌپ تټّْثِْرا حً تٙٴصٙالثنّر حً ٬الري وټالٷ ڀالڃ تټٕال ًڂ     
تطتثٺ ٙ ّصٌٙي حڂ ّنٱًن خًحّو ْٰځث ٙ تلصٙثٖ ټو ْٰوا ًٙ ل ذا ًټٌ ًٰٚ حڄالو  
لثټٯ حىٻ تټٕ ڂ ًتظت ذ ًتٙلصٙثٖا ًأ ّٵن٧ حـالهتً خٌؼيالر ڄ٥الًه ْٰځالث تختالىه      

ٌٍا ًتٙيجتثٺا ًىىت ٙ ّٵًه تِٗٚپ ملثٺا عتث ڀڃ يحُا ٸثڂ ڀصفٹځثً حً ـثٸځثً خثغت
إْڂْ تټْفُٹْالٿُ إِْٙ ټِٽّالوِ   ٨ٽَ ـٳ تا يف تټصٕال٧ًّا ټٵٌټالو ش٩الث 0    ٴهڀنثها ڀڃ حڄو تٰصةثز 

َ  ح ـَالهُٸُٿْ  ّاُل ْڀِڃُ  ٙيت 0ًټٵٌټالو  ا 51األَؼراو/  َّٵُُّٗ تټْفَٳَّ ًَىٌَُ لَْْالًُ تټْٱ ثِ٘الٽنِيَ    ـَصِال
ٚا ٨الڃ         اىتټ وُ ؼْةْسُ ټ ځَّث شد٩اث ىٌَُتهِ َّٹٌُڂُ ٨ٽَ حڂ ڀعالٻ ىالىت تټصٱالًن ٙ ّٵالًه تټ٩ٵالٻ ٰٝال

 تټ٦ًٕ. 

تعتّالٽٿ ڀّالصده   ًيف ىىت ينّ ٸثٮ ٨ٽَ تعتّصًٕٴني تټىّڃ ٨ٍّځٌڂ حڂ تطتثٸٿ 
  .1ڀ١ٽٳ

ِثَ ًتٴ٩ْالر تټصٕال٧ًّ تټّْثِالِ تِٗالٚڀِا ڀدالثنئ تټّْثِالر       0 ٴثڀس ٨ٽَ حظادظاً
ُ  ٸځث ّٵٌٺ تٗڀالثپ  –تټ٨ًْٕر تټيت ڀ نتىث  ڀًت٨الثذ ـٹالٿ تټٌٴالس ٤ًًًٰالوا      »تعتالثًين

ًىىت ّٵصِٝ شٱيالٿ تټٕال٩ًّر ًٴٌت٨الهىث ًڀٵث٘الهىثا يف ٜالٌء تټ٥الًًٮ ًتٕـالٌتٺ        
 تټيت لتًُ ش١دْٵيث ْٰيث. 

٨ٽَ حڄالو يف ـالثٺ ٬ْدالر تټنٙالٌٖا ٨ٽالَ يبالُْ تټهًټالر حڂ ّصمالى ڀٌٴٱالًث ّصّالٳ ًڀالث            
ِا حً حً ڀٵٙاله ٔالال٨ً شٵصٝالْو ٤الًًٮ تټٌٴالس مبالالث ٙ ّنالثيف تټٕال٩ًّر يف ڄالالٗ حڀالًا       

ٴث٨هذ ٨ثڀرا ًىىه تټ٥ًًٮ ٴه شٹٌڂ ٨ّٹًّر حً ـًخْر ڀ٧ ٨هً ڀرتخٗا ټىت ٸثڂ 
تٕ٘ٽؿ يف ڀعٻ ىىه تټ٥ًًٮا ٬ري تجملصياله يف تټٱٵالو ًتِٙالصندثٞا خالٻ تظتالدري خٱالڃ       

 »ڀالڃ تټٙالٚـْر  «تټىُ حٔثي إټْو تٗڀثپ تعتالثًينُ   »يؼٻ تټٌٴس«تطتًجا ًىىت ىٌ 

                                                 
 تِٗٚپ ًتظتٰٚر.  0ِن. ٨ٽَ ـّنَ تظتًخ٠ٌٽ 1
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ًٔٞ  ٰ ّڃ ا1تطتٹٿ ْٰيثًًٮ تټيت ّصٌ  تټيت شٕرتٞ يف يبُْ تټهًټر يف ٤ٻ تټ٥
تٙؼصيثن تټص٩ًِّٕ يف ڀعٻ ىىه تطتثٺ ًًًٜيذ شٌتًٰه؟ ًڀث تټ٭ثّر ڀڃ تٔرتت٠و إوت 

  .شٌتًٰز تټٙٚـْر تټصثڀر ْٰځڃ ّصٌ  تطتٹٿ يف ٤ٻ ٤ًًٮ تټٌٴس؟

خالالٻ ّنالالٍٺ إ  تټٌتٴالال٧  تټصٕالال٧ًّ تټّْثِالالِ تِٗالالٚڀِ ًتٴ٩الالِا ًټالالُْ ڄ٥ًّالالثً ػتالالًنتًا    
ًىالىت تعت٩نالَ    ا2ٰو ًڀٚخّثشو حتٵْٵثً ټٽځٙالث  تټ٩ٽْالث ټٽالهّڃ ًتټهًټالر    تعت٩ثْا خ٥ًً
ا حُ شٱيالٿ  »ـٹالٿ تټٌٴالس  «يف إلتثخو ٨ٽَ يبُْ تټهًټر ڀًت٨ثذ  "تعتثًينُ"حٔثي إټْو 

  تټ٩ًّٕر ًش١دْٵيث يف ٤ٻ تټ٥ًًٮ تټٵثبځر تټيت لتًُ ْٰيث ىىت تټص١دْٳ.

ٵٌٺ ْٰيث إكتالث لتالح   إوتً ًًٔٞ تټًبُْ ت٨ٕٽَ ټٽهًټر تؼصيثنّرا ًٴٙثيٍ تټ
حڂ شّالالصځه ؾتالالث دتٽْالالو تعتٙالالٽفر تټ٩ثڀالالر يف ٸالالٻ ًٴالالس حً ٨ٙالالً ٨ٽالالَ ـالالهذ خ٥ًًٰالالو    

ټالالُْ ٔالال٠ًثً ٌٙڀالالثً   »تٙؼصالاليثن«ًڀٚخّالالثشوا ًىالالِ ؼالالهي ڀص٭الالثًّذ. ؾتالالث ّٵ١الال٧ خالال ڂ   
خثټنّدر إ  يبُْ تټهًټر ٨ٽَ ڀث وىح إټْو خ٩ٛ تټدثـعنيا ًخنٌت ٨ٽَ وټالٷ تطتالٳ   

 ملٹٿ ٸٌڄو ػتصيهتً. ټًبُْ تټهًټر يف تټصٱًن خثټًحُ 

ىىتا ًٴه شٱصٵالً تټهًټالرا يف ٤الًًٮ تټّالٽٿا ٘الٚـْر ًٸٱالثءذ ؾتصالثٌذ يف تټّْثِالر         
ًتٙٴصٙثنا ٌٰؼح ڀًت٨ثذ وټٷ ْٰځڃ ّصٌ  شهخري ٔ ًڂ تټهًټر ّٽصٍڀالٌڂ مبٵصٝالثه   
تخصالالهتء ًتڄصالاليثء خالالٌت٦ٌ تټالالهّڃا حتًّالالثً عتالالث ىالالٌ تطتالالٳ ٨نالاله تا ش٩الالث ا إڂْ يف تټّْثِالالر   

ًأ  اءا حً تٗنتيذا حً يف ٸٻ ڀث ّص٩ٽٳ خثعتٙٽفر تټ٩ثڀر خٌؼالو ٨الثپ  ًتطتٹٿا حً تټٵٝث
ّٹڃ ڀنيٿ تؼصيثن ًٰنُ يف ىىه تټٕ ًڂ تټ٩ثڀرا ظت١ٌيذتثا ًخثټ٫ حظًىثا ټالىت ٸالثڄٌت   
ّصفًًڂ ييتء تټ٩ٽځثء ًحىٻ تٙلصٙثٖ ڀڃ تټٙالفثخرا ټْف١ْالٌت خثعتّال ټر تعت٩ًًٜالر     

ټٷ خٌت٦ٌ تټهّڃا ـصَ إوت ٩ٜٯا ڀڃ زت٧ْ ؼٌتڄديثا ًّصدْنٌت ًؼو تطتٳ ْٰيثا ٸٻ و
ًٸثڂ تټصؽثڄٯ إ  تټصٱًن خثټًحُا حً تِٙصدهتن خالثطتٹٿا ًؼالح حڂ ّٵالثپ ىالىت تعتدالهحا      

                                                 
ٴالالٌتڄني تټالالٌٌتيذ ًِْثِالالر  0 ا تعتالالثًين55ُا ًٖتټٌّٙالالثز تټهّنْالالر  پ تټّالالٽ١ثڄْرتٕـٹالالث 0عتالالثًينُت 1

 تعتٽٷا حتٵْٳ ًنيتِر تټهٸصٌي يٌٜتڂ تټّْه. 
 . 22ٖ اتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
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ًّٽٍپ تټ٩ځٻ مبٵصٝثه ٨ڃ ٠ًّٳ تټصن٥ْٿ تٓڀًا حتٵْٵثً عتٵٙه تټ٦ًٕ يف تعتٙالٽفر  
ًتټ٩هٺا ًوټٷ خصٕٹْٻ ػتٽُ تټٌٕيٍا ًشٹالٌّڃ تغتْةالثز تعتصمٙٙالر ْٰالوا ًًؼالٌج      

ثټٕالٌيٍ يف تټصالهخري تټّْثِالِا تخصالهتء ًتڄصاليثءا ًإٴثڀالر ىْةالر ٴٝالثبْر ٨ٽْالث          تټصٵْه خ
خٌؼالالو لالالثٖ شٕالالًٮ ٨ٽالالَ ڀالالهٍ ٔالال٨ًْر تٕـٹالالثپ تټٙالالثنيذ شٕالال٩ًّثً تؼصالاليثنّثًا حً      
ش١دْٵًث ٨ځٽْثًا ٕڂ ىالىت ّنالهيغ يف ڀٝالځٌڂ ڀدالهح تټص٩الثًڂ ٨ٽالَ تټال ا ًڀالهټٌٺ ڀدالهح          

 شٱْٙٽْثً ًخٌؼو لثٖ. تٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا ًإڂ أ ّنٗ ٨ٽْو 

 

 فهعفح انتشسّغ انعْاظِ اإلظاليِ يف أظاض انشٌزٍ

مبث ىِ ًٜج ڀڃ تٙؼصاليثن خالثټًحُ تضتځالث٨ِ يف ٔال ًڂ تټّْثِالر ًتطتٹالٿ        
ٙ ؼًپ حڂ تِٗٚپا إو لت٩ٻ تټ٩ٵٻ ڀٵٙهتً حِثِْثً ڀالڃ ڀٵث٘الهها حً    اخٌؼو لثٖ

ٵْٵيالالث ًشنځْصالاليث ڀالالڃ تټٝالالًًيّثز تظتځّالالر تټالاليت ٩ّصالال  حت  »ٸځالالث ّٵالالٌٺ تٕ٘الالٌټٌْڂ«
ًتًتث٥ٰالالالر ٨ٽْيالالالثا يف ح٨ٽالالالَ ڀًتشالالالح تټ١ٽالالالح ًتټصٹٽْالالالٯا إقتالالالث ًّٔالالاله إ  ت٨صالالالهتنه  

 خثټٵْځر تټىتشْر ټٽٱٹً تٗڄّثڄِ. 

ٙ ٨ٵالالٻ إڄّالالثڂ خ٩ْنالالو.    »تټ٩ٵالالٻ تٗڄّالالثڄِ تټ٩الالثپ  «ًـالالني ڄالالىٸً تټ٩ٵالالٻ إقتالالث ڄٵٙالاله    
٠دالثب٧  ٨صهتن تِٗٚپ خثټٵْځر تټىتشْر ټٽٱٹً تٗڄّثڄِ يف تټصٕال٧ًّا حڀالً شٵصٝالْو    تً

مبالث ىالٌ ڀٱالثىْٿ ٸٽْالرا ًحـٹالثپ ًٴٌت٨اله        »حُ شٕال٧ًّ «تْٕٔثءا ڀڃ ٴدٻ حڂ تټص٧ًّٕ 
٨ثڀالالرا شّصٕالالًٮ ڀٵث٘الاله ًڀٙالالث  إڄّالالثڄْرا ڀثنّالالر ًڀ٩نٌّالالر ڄ٩الال  ٨نالاليث حـْثڄالالًث         

ؾتالث ّصّالٳ ٠ًد٩ْصالوا    خثطتثؼثز ًتعت١ثټحا حٴٌٺ تټص٧ًّٕ مبث ىٌ  الىه تعتعثخالرا ٰالإڂ    
ًإنيتٶ ٸٽْثشوا ټْالصځٹڃ ڀالڃ تٔالصٵثٲ تټالن٥ٿ     حڂ ّٹٌڂ ټٽ٩نًٙ تټ٩ٵٽِ نًي يف شٱيځوا 

تټيت حتٵٳ شٽٷ تعتٱثىْٿا يف إ٠ثي ڀث شٵصْٝو شٽٷ تټٹٽْالثزا ًإٙ ٰالإڂ ىالىه تټٹٽْالثز     
ا إٙ ٨الڃ ٠ًّالٳ شٽالٷ تټالن٥ٿ تټاليت تِالصند١يث       ڀڃ ـْط وتذتثا ٙ حتٵٳ غتث يف تظتالثيغ 
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ْٿ ٨ٽالَ ڀٱالثى   »يف ڀ٥٩ځالو –ًتټص٧ًّٕ تټّْثِِ تِٗٚڀِ ّٵٌپ  اتټ٩ٵٻ ش١دْٵثً غتث
 ٸٽْر ٙ شٱْٙٻ ْٰيث. 

ىالالىتا ًٴالاله ّٹالالٌڂ تټ٩نٙالالً تټ٩ٵٽالالِ تعتصمٙالالٗا وت نًي ىالالثپ يف تِالالصمٖٚ        
ڀالالڃ حنټالالر لث٘الالر حً ڀالالڃ تِالالصٵًتء تضتٍبْالالثز تټالاليت لتځ٩يالالث   »ٸٽْالالر ڀ٩نٌّالالر«ڀٱالالثىْٿ 

ڀدنَ ڀڃ ڀدثڄِ تټ٩هٺا شنيٛ خو شٽٷ تضتٍبْثزا ؾتالث  ڀٱيٌپ ڀ٩نٌُ ٨ثپا خث٨صدثيه 
نثء تٕـٹالثپ تټٱ٨ًْالر ټٽٌٴالثب٧ تعتصؽالهنذا ًًؼالٌج      ًتطتؽر يف خ اّٱْه تټٵ٧١ ًتټْٵني

تټ٩ځالالٻ  الالثا ًىالالىت ڀالالڃ حل١الالً ڀالالث ّصٙالالٌي ټٽ٩ٵالالٻ ڀالالڃ نًي يف تٙؼصالاليثن تټصٕالال٩ًِّ          
إڂ تجملصيالاله إوت $$ا ـْالالط ّٵالالٌٺ0  "تٗڀالالثپ تټٕالالث٠يب "يا ًىالالٌ ڀالالث حٔالالثي إټْالالو    ٘الالٌتٕ

تِصٵًٍ ڀ٩نَ ٨ثڀثً ڀڃ حنټر لث٘را ًت٠ًن ټو وټٷ تعت٩نَا أ ّٱصٵً خ٩اله وټالٷ إ    
نټْٻ لثٖا ٨ٽَ لٌٖٙ ڄثٌټر ش١ًحا خٻ متٹٿ ٨ٽْيث خثټهلٌٺ حتس ٨ځٌپ تعت٩نَ 
تعتّالالصٵًٍ ڀالالڃ ٬الالري ت٨صدالالثي خٵْالالثَ حً ٬الالريها إو ٘الالثي تعتّالالصٵًٍ ڀالالڃ ٨ځالالٌپ تعت٩نالالَا     

  .1##مب١ٽٌخوٸثعتنٌٖٙ خٙٱر ٨ثڀرا ٰٹْٯ متصثغ إ  ْ٘٭ر لث٘ر 

ْيث ٠د٩ْالالر تټ٩نٙالالً تټ٩ٵٽالالِا شٵصٝالال ټٹالال ٍ تټالاليت ّٝالال١ٽ٧  الالث   ٨ٽالالَ حڂ ىالالىه تعتيځالالر ت 
ص٧ًّٕ ڀڃ ـْط وتشوا ًټىت يحّنث ٰٵيثء تټٵالثڄٌڂ حّٝالثً ّٕالريًڂ  إټْيالث يف ملالٌظيٿا      تټ

ًٴالاله ًٜالالفيث خ٩ٝالاليٿ ـْالالط   »ً تټٵْالالثَ تټ٩الالثپح ٴْالالثَ تټٵٌت٨الاله«١ًّٽٵالالٌڂ ٨ٽْيالالث 
ًټالُْ ٨ځٽْالالر تټٵْالثَ ىْنالالر يف ِالثبً تٕـالالٌتٺا خالٻ إكتالالث ختصٽالٯ ٨ّالالًتً حً      $$ّٵالٌٺ0  

نالاليثا ٰيالالِ ّّالالريذ يف ـالالثٺ تټٵْالالثَ ٨ٽالالَ ڄالالٗ ّّالالًتًا خالالثلصٚٮ تټنصْؽالالر تعتٵٙالالٌنذ ڀ
خ٩ْنالالو.. ًټٹالالڃ ٨ځٽْالالر تټٵْالالثَ شٹالالٌڂ ٨ّالالريذ إوت ڀالالث تخص٭الالَ  الالث تِالالصمٖٚ تټٱٹالالًذ      

                                                 
يف خْالالثڂ ڀٵث٘الاله تټٹصالالثج ًتټّالالنر ًتطتٹالالٿ   0 تعتٌتٰٵالالثز انشرراطيبطتالالث٣ٰ إخالالًتىْٿ خالالڃ ڀٌِالالَ   ت 1

  ً نتز تټصٕالال٧ًّ ًتټص٩ًّالالٯ خ ِالالًتي تټصٹالالثټْٯ يف  ًتعتٙالالث  تټٹٽْالالر تټٹثڀنالالر حتالالس يـالالثن تٕنټالالر ًڀٱالال
 ا 314ٖ ا2غ اتټ٩ًّٕر
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ٻ تټنٙالالٌٖ تټٵثبځالالرا ټصٹالالٌڂ حِثِالالثً ټن٥ًّالالر ٨ثڀالالر شنالالهيغ حتصالاليث ٸالال  ڀالالڃ ا1##تټ٩ثڀالالر
تطتثټر ٙ ّٵثَ ٨ٽالَ  ٽٷ تټيت ڄ٥ځيث تعت٦ًٕا ٰٱِ ىىه تټًًتخٟ تټٵثڄٌڄْر تعتځثظٽر ټص

ًتـالالها ًإقتالالث ٨ٽالالَ ػتځ٨ٌالالر تټنٙالالٌٖ تټالالٌتينذ خٕالال ڂ ڄ٥الالثپ ٴالالثڄٌڄِ ڀ٩الالنيا        ڄالالٗ 
ټص١دْٳ تٕـٹثپ تټٌتينذ  ث ٨ٽالَ ٸالٻ تعتًتٸالٍ تټٵثڄٌڄْالر تټاليت هتٹالڃ حڂ شن١الٌُ حتالس         

        ًحلالالالريتً ّالالالٍنتن تِٙالالالصنصثغ ش٩ٵْالالالهتًا إوت حيتن تټٕالالالثيؾ $$ىالالالىت تټن٥الالالثپا إ  حڂ ّٵالالالٌٺ0  
ڀالث ًيتء تټنٙالٌٖ تټٵثڄٌڄْالر ڀالڃ تٰٕٹالثي       حڂ ّنٱالى إ   »ًّٵٙه خو تټٱٵْو تجملصيه«

تِٕثِْر تټيت ٴثڀالس ٨ٽالَ حِثِاليثا خ٭ْالر تټٹٕالٯ ٨الڃ تعتدالثنئ تټ٩ثڀالر تټاليت ذتالْځڃ           
 . ##٨ٽَ ٸٻ ڄ٥ثپ ٴثڄٌڄِ

ڀنالالى ٴالالًًڂا ٨ًٽالالَ ـتالالٌ حنٲ ًح٨ځالالٳا ٸځالالث   "تٗڀالالثپ تټٕالالث٠يب"ًىالالىت ڀالالث ٴالالًيه 
ٌّٝر ًظٵَ ٙ يحّس. ًڀڃ ىنثا ٸثڄس ٘ٽر تټ٩ٵٻ تٗڄّثڄِ خثټص٧ًّٕ تٗغتِا ٘ٽر ٨

 شنٱٙٿا عت٩ٵٌټْر ىىت تټص٧ًّٕا ًڀن١ٵْر حـٹثڀو ًڀٵث٘هه. 

ًټ٩ٻ ىىت ىٌ تټًّّ يف حڄو ِدفثڄو ٴه ؼ٩الٻ تِٗالٚپ يلالً تټًِالثٙزا ڀالڃ ت٨صالهتنه       
خثټ٩ٵٻ تٗڄّثڄِ تټىُ ؼ٩ٻ ټالو نًيتً ىثڀالثً يف تټصٙالًٮ يف ڀٵالًيتز تټالٌـِا شٱيځالثً       

   ِ ىت تعت٩نالَ ىالالٌ ڀالث حٔالالثي إټْالو تٗڀالالثپ    ًىالال اًش١دْٵالثً إ  ّالالٌپ تټٵْثڀالرا ٙڄٵ١الالث٦ تټالٌـ
تټٕث٠يبا ڀڃ ٸٌڂ تجملصيه مبنٍټر تټٕثي٦ا ٕڄو متځٻ خني ؼندْو ڀ٩ثڄِ تټندٌذا ًإڂ 

حڄو ٙ متځٻ شٽٷ تعت٩ثڄِ  إٙ مبث حًشِ ڀڃ ٨ٵٻا ًٴالٌذ ڀن١الٳا    ًخهىِ ا2ڄدْثًأ ّٹڃ 
ا ًحتهّه ٠ًثٴثز ٰٹًّر ٙ ـهًن غتث ٨ٽَ تټصٱيٿ ًتټصهخري ټصٌؼْو تطتْثذ تٗڄّثڄْر

ڀّثيىثا ٨ٽَ ٌٜء ڀڃ ڀٵالًيتز تټالٌـِ. ًىالىت ىالٌ تعت٩نالَ تټالىُ حٔالثي إټْالو تٗڀالثپ          
ا ڀدْنثً تټصٌٚپ خني تټص٧ًّٕ تٗغتِا ًتټ٩ٵٻ تٗڄّالثڄِا  ادلعتظفَيف ٸصثخو  "تټ٭ٍتي"

                                                 
ٖ    ؼتځالاله  ن. 1 تعتنالالثىػ ن. ٰصفالالِ تټالالهيّع0  ا 197-٨196ٽالالِ ٨ًٰالالر0 ڀدالالثنئ تټ٩ٽالالٌپ تټٵثڄٌڄْالالرا 

  .311 -311ٖ اتٌٕ٘ټْر يف تٙؼصيثن خثټًحُ يف تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ
 89ا 4ٖح٘الٌٺ تټٕال٩ًّرا ًيتؼال٧ غ   يتؼ٧ تعتٵثٙز تټ٩ًٕ تًٕ  يف ڀٵهڀر ٸصثج تعتٌتٰٵالثز يف   2

ـْط ت٨ص  تجملصياله ٔالثي٨ثًا ټٹٌڄالو ّصٙالًٮ يف تټٕال٦ً ًڀٵًيتشالوا شٱٹالريتًا ًتِالصنصثؼثًا          اًڀث ّٽْيث
 ًش١دْٵثً. 
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ًحًٔٮ تټ٩ٽٌپا ڀث تٌنًغ ْٰو تټ٩ٵٻ ًتټّالځ٧ا ًت٘ال١فح ْٰالو تټالًحُ     $$ـْط ّٵٌٺ0 
ىالىت تټٵدْالٻا ٰإڄالو ّ لالى ڀالڃ ٘الٱٌ تټٕال٦ً ًتټ٩ٵالٻا          ًتټ٦ًٕا ٨ًٽٿ حٌ٘ٺ تټٱٵو ڀڃ

ٌِتء تټّدْٻا ٰٚ ىٌ شًٙٮ مبفٛ تټ٩ٵٌٺا ملْط ٙ ّصٽٵثه تټٕال٦ً خالثټٵدٌٺا ًٙ   
 ًىالىت  ا1ًتټصّالهّه تټصٵٽْاله تټالىُ ٙ ّٕاليه ټالو تټ٩ٵالٻ خثټص ّْاله       ىٌ ڀدع ٨ٽَ ؼتٛ 

 . ##شدْني ټ١د٩ْر تٙؼصيثن ٨ٽَ ڀنثىػ ٨ٽځْر حٌ٘ټْر

ًتؼصيثن تټًحُا ٸځث ّٹٌڂ $$حّٝثً خٵٌټو0  "ڀثپ تټٌٕٸثڄِتٗ"ًىىت تعت٩نَ حٸهه 
خثِالالصمًتغ تټالالهټْٻ ڀالالڃ تټٹصالالثج ًتټّالالنرا ّٹالالٌڂ... خثټصځّالالٷ خثعتٙالالث ا حً تټصځّالالٷ    

 . ##ْٰځث ٙ ڄٗ ْٰو حُ ا2خثٙـصْثٞ

ٰثټٱٹً تٗڄّثڄِا إوتًا ٴاله ت٨صاله تِٗالٚپ خٵْځصالو تټىتشْالر ڀالڃ ـْالط ىالٌ حنتذ ټٌ٘الٻ          
 ٧ ٙ ٩ّځٻ يف ًٰت٪ ٰٹًُا حً شٱٽّٯ ڄ٥ًُ ػتًن. تټهّڃ خثطتْثذا إو تټصًّٕ

ًىىت تټٱيٿ تټ٩ځْٳ ټ١د٩ْر تٙؼصيثن خثټًحُ ىٌ ڀث شٵصْٝو ٠د٩ْر تټص٧ًّٕ ڄٱّالو.  
  .3خوا ًخو ّصفٵٳٰيځث إوتً ٘نٌتڂ ڀصٌٚڀثڂا عتث حڂ تټ٩هٺ خثٙؼصيثن ٩ًّٮ 

ّٱالرتٚ   »يف تټٌٴالس ڄٱّالو  «تِٗٚپ ٩ّصه خ١ثٴثز تټٱٹً تٗڄّثڄِ تعتصؽهنذا ًټٹنالو  
٨ٽَ حڂ تِٗٚپ إو ٩ّصه خ١ثٴالثز تټٱٹالً تٗڄّالثڄِ تعتصؽالهنذا     ا ْٰو تظت١  ًتټٌٙتج

١ّٽالح إټْالو حڂ    –ڀال٧ وټالٷ   «٨ٽَ ڀً تټٍڀڃا ّٱرتٚ ْٰيالث تظت١ال  ًتټٙالٌتجا ًټٹنالو     
ٚا خث٨صځالثنه ٨ٽالَ ڀن١الٳ تټالٌـِا شّالهّهتًا           ّنٕه تٙٴرتتج ڀالڃ تطتالٳ ًتټٙالٌتجا ٸځال

 ِٽٱنث. حْٰځث  "ټ٭ٍتيت"ًىٌ تعت٩نَ تټىُ حٔثي إټْو تٗڀثپ 

                                                 
ڀ١د٩الالر ڀٙالال١ٱَ ؼتځالالها ِالالنر    ا3ا 1ٖا غتعتّصٙالالٱَ يف ٨ٽالالٿ تٕ٘الالٌٺ  حخالالٌ ـثڀالاله تټ٭الالٍتي0    1

 پ. 1937ىالا 1356
إئالثن تټٱفالالٌٺ إ  حتٵْالالٳ تطتالٳ ڀالالڃ ٨ٽالالٿ    0كاَِانشررٌؼتځاله خالالڃ ٨ٽالِ خالالڃ ؼتځالاله خالڃ ٨دالاله تا     2

 . 212ا ٖتٌٕ٘ٺ
ټٽهٸصٌي ٰصفالِ   تعتنثىػ تٌٕ٘ټْر يف تٙؼصيثن خثټًحُ يف تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِيتؼ٧ ڀٵهڀر ٸصثج0  3

  ٠د٧ ؼثڀ٩ر نڀٕٳ. اتټهيّع
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خْه حڂ ڄٕهتڂ تطتٳ ًتټٌٙتج ڀڃ ٴدٻ تجملصيه يىڃ خدالىٺ حٴٙالَ تعتّالص١ث٦    
ا ًتِالالصندث٠يثا ًنيتِالالر ڀٌٜالال٦ٌ تټدفالالطا ًحتٽْٽالالوا ًشالالدني تټ٥الالًًٮ يف إٴثڀالالر تًٕ 

تټٵثبځرا ًحظًىث ٨ٽَ تټص١دْٳا ٸٻ وټٷ ؾتث ّص١ٽح ؼيهتً ٨ٵٽْثً ڀ١ٽٌخثً ڀڃ تجملصيه 
ا ِالٌتء  ڄٱّو تټ٩ؽٍ ٨الڃ تعتٍّالها ظالٿ ىالٌ ڀال ؼٌي ٨ٽالَ وټالٷ       حڂ ّدىټو ـصَ ٩ًّٕ ڀڃ 

ح٘ثج تطتٳ حپ حل١ ا ٕڂ ىىت ىالٌ ـاله تټّال٩را ـصالَ إوت ح٘الثج ٰٽالو حؼالًتڂ0 حؼالً         
ًحڀث إوت حل١ ا ٰإڂ ټو حؼًتً حّٝثً تٗ٘ثخرا ًحؼً خىٺ تضتيه تټ٩ٵٽِ يف تِٙصهٙٺا 

ني ٩ّالرتٮ  ٨ٽَ ڀالث خالىٺ ڀالڃ حٴٙالَ تټٌِال٧ يف تټن٥الً ًتِٙالصهٙٺ. ٰثِٗالٚپ إوًت ـال         
خٵٌٙي تټ١ثٴالر تټٱٹًّالر ٨الڃ إنيتٶ تټٹځالثٺا ټٹنالو ڀال٧ وټالٷ ّٵالً خإڀٹثڄْالر تٙٴالرتتج           
ڀنالالوا ًىالالىت ىالالٌ تټصٵالالهپ خ٩ْنالالوا إو تټصٵالالهپ ٙ ٩ّالالهً ٸٌڄالالو ؼتثًټالالر ؼالالثنذ ش٩صځالاله تټ٩ٽالالٿ  
ًتظتالال ذ يف تټّالال٩ِ ـعْعالالثً ًخ ٴٙالالَ ؼيالاله ڀّالالص١ث٦ ټٽٌ٘الالٌٺ إ  ڀالالث ىالالٌ حٰٝالالٻ حً   

 ٵْٵْر تټيت دتعٻ تټ٩هٺ يف ٦ًٔ تا. حٴًج إ  تټٹځثٺ ًتطتٳ ًتعتٙٽفر تطت

ًغتىت ـًٖ تِٗٚپ ٨ٽَ حڂ ّٹالٌڂ يف ٸالٻ ٨ٙالً ػتصياله ٨ٽالَ تٕٴالٻا ّناليٛ  الىت         
 –تټ٩الحء تٙؼصالاليثنُا شٽدْالر ټٝالالًًيذ تطتْالثذا ًـثؼثذتالالث ڀالڃ تټصٕالال٧ًّ إو شٵالًي ىالالىت      

ح٨ع ًًٜيذ تټ٩نٙالً تټ٩ٵٽالِ تعتصمٙالٗ ټصٱّالري تټصٕال٧ًّا شٱيځالًث ًش١دْٵالثًا شٽدْالر         
ٰالالإڂ ىالالىه تټٝالالًًيذ ٙ  –تعتٙالالث  تطتٌّْالالر ڀالالڃ تټصٕالال٧ًّا يف ٸالالٻ ٨ٙالالً  ټٽفثؼالالثز ً

 حتٵْٵيث حڀًتً ؼثبٍتً ٰفّحا خٻ ًتؼدثً ٴ٩١ثً. ّٹٌڂ 

ًإوت ٸالالثڂ ت٨ٙصالالهتن خثټ٩ٵالالٻ تټٱالالًنُ ٴالاله خٽالال٫ ىالالىت تعتّالالصٌٍ ڀالالڃ تټٌؼالالٌج ًتټصٹٽْالالٯا     
تِصٽٍپ ىىت خهتىالرا ًؼالٌج ت٨ٙصالهتن خثټ٩ٵالٻ تټ٩الثپا حً تضتځالث٨ِ ًرتًتشالو ڀالڃ خالثج          

ا ًىىه ىِ تټٌٕيٍ تټص٩ًّْٕرا ًيف ڀٵهڀصيث تټٌٕيٍ يف تټّْثِر ًتطتٹٿا عتث حً 
ْٰيالالث ڀالالڃ شالالٚيف ١ٰنالالر تظت١الال  يف تٙؼصالاليثن تټٱالالًنُا ٬ثټدالالثًا ًوټالالٷ خصؽځْالال٧ تټٵالالٌٍ   

ر تعت١ًًـالر وتز تټٕال ڂ ًتظت١الٌيذ    تټ٩ٵٽْر تعتصمٙٙر ٨ٽَ تټن٥ً يف تعتّثبٻ تعت٩ْن
  ـْثذ تٕڀر ًتټهًټر. يف
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ڀڃ حىٽوا ّصٝځڃ ٴٌذ ىِ حٴهي ٨ٽالَ تټالصٱيٿا    »تضتځث٨ِ تټًحُ«ًٙ ؼًپ حڂ 
ًتِٙصندثٞ ًتِص٩ْثج ڀّثټٷ تټص١دْٳا ًختري حؿت٩يثا ٰٝٚا ٨الڃ تټٵالٌذ يف تټنٵاله    

ځٌڂ ـّالنثًا  ٽڀالث ييه تعتّال  $$ًتټّهتن يف تټصٌؼْوا ًىٌ تعت٩نَ تټىُ حٔالثي إټْالو تٕظال0ً    
 . ىتٜٚټر ٽ ٨ََ حُڀَّصُِ ش ؽْص ځ٧ُِ ټ ثيت 0ًٴٌټو  ##اٰيٌ ٨نه تا ـّڃ

لريّالالر تټ١د٩ْالالر «ّّالالصنه حِثِالالثً إ  حڂ تِٗالالٚپ ّٵالالً خ ٘الالٻ   »يف ت٨صٵثنڄالالث«ًىالالىت 
شٽٷ تظتريّالر تټاليت حًټصاليث تټٕال٩ًّر تضتالهتيذ عتځثيِالر تټّْثِالر ًتطتٹالٿا          »تٗڄّثڄْر

خثټٕالٌيٍ ًِالْٽر ٨ځٽْالر ٜالًًيّر     ًڀڃ ىنالث ت٨صاله تِٗالٚپ    $$ 0ٸځث ّٵٌٺ تخڃ لٽهًڂ
يف ٔالالال ًڂ تټهًټالالالرا تِالالالصنثنتً إ  ڀالالالث ١ٰالالالً ٨ٽْالالالو  ټٽځٕالالالثيٸر تټّْثِالالالْر تضتځث٨ْالالالرا

تٗڄّالالثڂا ًخصٌؼْالالو ڀالالڃ ىالالىت تټصٕالال٧ًّ ڀالالڃ ٠د٩ْالالر لالالريذا إو ټالالُْ حـالاله يف تِٗالالٚپ    
خ ٰٝٻ ڀڃ حـها إٙ مبث شٵهپ ڀڃ ٨ځالٻ ٘الث ا ًّشٵالِ ڀالڃ ـْالط ڀّالصٌٍ شٵالهًّها        

 . ##إ  تشٙثټو خصهخري ٔ ًڂ تٕڀر ٸٽيث

٨صهتن خثټٌٕيٍ تټّْثِْر ٴث٨هذ ڀٽٍڀر يف ٰثټصٹثٰ  يف ت٨ٙصدثي إوتً ىٌ تٕ٘ٻ يف تٙ
تټ٩ځٻ تټّْثِِا وټٷ تټصٹثٰ  تټىُ ّّصنه إ  ح٘ٻ تټٹًتڀر ًحّٝثً تټ١د٩ْر تظتريذ يف 
تٗڄّثڂ ملٹٿ تټٱ١ًذا ًخصٌؼْو تټص٧ًّٕ تٗغتِا إقتث ش٩ع إڀٹثڄْر حً ٴهيذ تٗڄّثڂ 

تعت٩ع خٵٌټو ش٩ث 0 ًټ٩ٻ ىىت ىٌ  ا٨ٽَ ش٭ٽْح ؼثڄح تطتٹځر ٨ٽَ ڀنث٦ٌ تغتٌٍ ًتٕظًذ
ْيْٿْ يَّثشِوِ ًٍََُّٸَْيْٿْ ٩ًََُّٽَځُيُٿُ تټْٹِص ث جَ ىٌَُ تټِىُِ خ٩ََطَ ِِٰ تټْ ُڀِِّّْنيَ يًٌَُِٙ ڀِّنْيُٿْ َّصْٽٌُ ٨َٽْ 

ظٿ ـعو ٨ٽَ ِٽٌٶ ىىت ا 2/اجلًؼح ًَتټْفِٹْځَر  ًَإْڂ ٸ ثڄٌُت ڀِڃ ٴ دْٻُ ټ ٱِِ ٜ ٽ ثٺن ڀُّدنْيٍ
ـٹځر تټ٩ٵٻا ًّٵ٥ر تټٝځريا ًإث ٴٌتپ تټ١د٩ْر تظتريذ يف تٗڄّثڂا  تټّدْٻا خص٭ٽْح
ُّ ْشِِ تټْفِٹْځَر  ڀَڃْ ََّٕثءُ ًَڀَڃْ ُّ ْزَ تټْفِٹْځَر  ٰ ٵ هْ حًُشَِِ لًَْْات ٸ عِريات ًَڀَث خٵٌټو ِدفثڄو0 

  .261انثمسج/ َّىِٸًُِ إْټِث حًُټٌُ تټْ  ټْدَثجْ
ِثَ ئه تټّْثِر ًتطتٹٿا ٰإوت شٝثًٰز تټ٩ٵالٌٺ  ىىتا ًتطتٹځرا ًتټص٩ٵٻا إث ح

تټالنريذ ٨ٽالالَ تِالصمٖٚ تطتٹځالالرا ٸالالثڂ وټالٷ حئالاله ِْثِالالر ًح٨الهٺ ـٹځالالثً حً تټٕالال ڂ     
 ْٰيث حڂ شٹٌڂ ٸىټٷ. 
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 انشٌزٍ ًاجثح تٌجٌب يٌضٌػيا اتتداء ًاَتياء

مبالالث ىالالِ ٜالالًج ڀالالڃ تٙؼصالاليثن خالالثټًحُ تضتځالالث٨ِ  «٨ٽالالَ حڂ ڀٌٜالال٦ٌ تټٕالالٌيٍ 
ثز ًتعت١ثټح تټاليت شٱصٵالً إټْيالث تٕڀالرا ًتټهًټالرا حً ىالِ       ىٌ تطتثؼ »ْٰځث ٙ ڄٗ ْٰو

تعتٙالالث  تټ٩ثڀالالر ًتټٱًنّالالر تطتٵْٵْالالر تعتٕالال٨ًًر تټالاليت تِالالصيهٮ تټصٕالال٧ًّ تِٗالالٚڀِ    
حتٵْٵيث يف ٸٻ ٨ًٙا ًىالِ ڀصن٨ٌالر ًؽتصٽٱالر تټ١د٩ْالرا ًڀصؽالهنذا ًتټٕالٌيٍ إقتالث        

ٍ ملط حىٻ تټٕ ڂ ًتٙلصٙثٖ يف ـٵْٵر ىالىه تعتٙالث ا ًڀاله    »يف ـٵْٵصيث«ىِ 
ؼهّصالالاليث ًًٌكتالالالث مبْالالالٍتڂ تټٕالالال٦ً ًڀ٩الالالثّريها ټ٩ْالالالًٮ ڀالالالهٍ ڀٕالالال٨ًًْصيثا دتيْالالالهتً       
ِٙصندثٞ حڄّالح تټٌِالثبٻ ًتټالن٥ٿ ًتټصٕال٩ًّثز تٙؼصيثنّالرا تخصنالثء ًشٱ٩ًّالًث ٨ٽْيالثا         

ٚاا ٨ٽالَ تټٌؼالو تٕٸځالٻ ًتٕڀعالٻا ًت٨ٕالهٺا ًىالىت ًتؼالح          إزتث٨الثً خالٚ    ټصفٵْٵيث ٩ٰال
يٍ ًتؼدالر خٌؼالٌج ڀٌٜال٨ٌيث ىالىتا إو ٙ     ڀًتءا ٕڄو ٬ثّر تټص٧ًّٕ ٸٽوا ٰٹثڄس تټٌٕ

خثټٌٕيٍا ٨ًځٚا مبٵصٝالَ  ّصٿ حنتء ىىت تټٌتؼح ٨ٽَ تټٌؼو تٕٸځٻا ٸځث ڄٌىنثا إٙ 
»ٰيٌ ًتؼحڀث ٙ ّصٿ تټٌتؼح إٙ خو «تټٵث٨هذ تِٕثِْر يف ِْثِر تټص٧ًّٕا حڂ 

1.  

  (0أىم احلم ًانؼمد)اجلاَة انؼضٌُ 
  ً شْالالح نِالالالصٌيُ إِالالٚڀِا تخصٹالالالًه ٨ٽځالالالثء   حىالالٻ تطتالالالٻ ًتټ٩ٵالالها حً حىالالالٻ تٙلصْالالالثيا ش

تټّْثِالالر تټٕالال٨ًْر تعتّالالٽځٌڂا ًأ حؼالاله ٨ٽْالالو ڄٙالالثً ٘الالًمتثً ٙ يف تټٵالالًيڂ ًٙ يف       
تټّنر. ًڀڃ تِالصهٺ ٨ٽْالو خالنٗا حً مبالث ّٕالدو تټالنٗا ٰإقتالث ٸالثڂ وټالٷ ٨ٽالَ ِالدْٻ            

 تټص٧ٌِْ ًتټص ًّٻ. 
 حىالالالٻ«ًّ٭ٽالالالح تټ٥الالالڃ حڂ ىالالالىت تټرتشْالالالح تټهِالالالصٌيُ ٸالالالثڂ ش١دْٵالالالثً ًش١الالالًٌّتً ټن٥الالالثپ     

ا ًتټىُ شنثًټنثه يف تټٱٙٻ تټّثخٳا ٨ًٽَ حڂ تټن٥ثپ تټىُ ٩ًٜو ٨ځً خالڃ  »تټٌٕيٍ
أ ّٹصح تټص١دْٳ ٸځث حيتنه ىٌا ٰإڂ ڄ٥ثپ حىٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵالها حً حىالٻ     تظت١ثج 

                                                 
إ٠ٚٲ تټن٥ٿ ًتټص٩ًّٕثز تٙؼصيثنّر ٨ٽَ تعتٙث  تعتًِٽر ڀڃ خالثج تټصؽالٌٌا حُ إ٠الٚٲ تټّالدح      1

 ٨ٽَ تعتّدح. 
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يف تطتالالالهًن تټن٥ًّالالالرا ّصنثًټالالالو تعت ټٱالالالٌڂ     »٨ٽالالالَ ت٨ٕالالالٿ ت٬ٕٽالالالح  «تٙلصْالالالثيا خٵالالالِ  
ټو ػتثًٙ يف ًتٴال٧ تطتْالثذ تِٗالٚڀْر     ًتټدثـعٌڂا ًّنٵٽو تظتٽٳ ٨ڃ تټّٽٯا ًٙ ڄًٍ

  .1تلصٚٮ تټ٩ٌٙي٨ٽَ 

ًټٵه ملعس ٨ڃ ح٘ٻ ىىت تټن٥ثپا ٰٽٿ حؼه ټو ح٘ٚاا إٙ ڀث ِالدٳ ڀالڃ ڄ٥الثپ    
حىالٻ  «٨ځً يف حىٻ تټٌٕيٍا ًأ حىصه ٸىټٷ إ  حًٺ ڀڃ ٧ًٜ ىىت تټص٩دري تضتځْالٻ  

ٽْالو إٔالثيتزا   حً حًٺ ڀڃ ح٠ٽٵو حً حًٺ ڀڃ تِص٩ځٽوا ًٸٻ ڀالث ٨عالًز ٨   »تطتٻ ًتټ٩ٵه
ټالالُْ ْٰيالالث تټهٙټالالر تټٹثْٰالالر ٨ٽْالالوا يف ٸصالالح ح٘الالٌٺ تټٱٵالالو تِٗالالٚڀِ ـالالني ملعالالس        

  .2تٕ٘ٽْرخث٨صدثيه ڀٙهيتً ڀڃ ڀٙثني تټ٩ًّٕر تِٗٚڀْر  »تٗزتث٦«

  30"تټٱًتء"ٴثٺ  اًإټْٷ ٸْٯ ڄ٥ً ٨ٽځثء تټّْثِر تټ٨ًْٕر إ  ىىت تعت٦ٌٌٜ

 ڀڃ تټنث0َ  تٗڀثڀر ًٰٚ ٨ٽَ تټٹٱثّرا ؽتث٠ح  ث ٠ثبٱصثڂ$$

 0 حىٻ تٙؼصيثن ـصَ نتصثيًت. إحدامها

 0 ڀڃ ٌّؼه ْٰو ًٔتبٟ تٗڀثڀرا ـصَ ّنصٙح حـهىٿ ټ٘ڀثڀر. انثاَْحً

 حڀث حىٻ تٙلصْثي ٩ْٰص  ْٰيٿ ظٚظر 0ًًٞٔ 

 تټ٩هتټر.  0حـهىث

 تټ٩ٽٿ تټىُ ّصٌ٘ٻ خو إ  ڀ٩ًٰر ڀڃ ّّصفٳ تٗڀثڀر.  0ًتټعثڄِ

                                                 
 . 232تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ٥ثًٰ  1
ًتٕ٘ؿ تټصٹْْٯ تټىُ ح١٨ثه تټهٸصٌي ٨ځثيذ غتْةر حىالٻ تټٕالٌيٍ خ كتالث تغتْةالر تټهِالصٌيّر تټ٩ٽْالث        2

 تعتځعٽر ټد١ٌڂ ٴًّٓ. 
3  ِ تٕـٹالثپ   0ثًينُتعتال ا 3ا ٖتٕـٹالثپ تټّالٽ١ثڄْر   0أترٌ ّؼهرَ انفرساء    ځاله خالڃ تطتّالني   ؼت تټٵثٜال

 ڀصٵثيخصثڂ.  ثڂا ًتټ٩دثيشثڂ يف تټٹصثخ6ٖ ًتټٌّٙثز تټهّنْراتټّٽ١ثڄْر 
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ُ ًتټصالهخري تعتال نّني إ  تلصْالثي ڀالڃ ىالٌ ټ٘ڀثڀالر       حڂ ّٹٌڂ ڀڃ حىالٻ تټالًح   0ًتټعثټط
 ح٘ٽؿ. 

ڀالڃ  ًټُْ عتڃ ٸثڂ يف خٽه ڀٍّالر ٨ٽالَ ٬الريه ڀالڃ حىالٻ تټالدٚن ّصٵالهپ  الثا ًإقتالث ٘الثي           
نتصٗ خدٽه تٗڀثپ ڀصٌټْثً ټ٩ٵه تٗڀثڀر ټّدٳ ٨ٽځو مبٌشوا ًٕڂ ڀڃ ّٙٽؿ ټٽمٰٚر 

 . ##يف خٽههڀٌؼٌنًڂ  »يف تټ٭ثټح«

  10ڀ٧ٌٜ يلًًؼثء يف 

 تٗڀثڀر ڀڃ ًؼيني0 ٩ٵه شن$$

 حـهإث0 خثلصْثي حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه. 

 خ٩يه تٗڀثپ ڀڃ ٴدٻ.  0ًتټعثڄِ

ٰ ڀالالث تڄ٩ٵثنىالالث خثلصْالالثي حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالالها ٰالالٚ شن٩ٵالاله إٙ يفځيالالٌي حىالالٻ تطتالالٻ          
ًتټ٩ٵه.. ًإوت تؼصځ٧ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه ٨ٽَ تٙلصْثي شٙالٱفٌت حـالٌتٺ حىالٻ تٗڀثڀالر     

 ت ټٽد٩ْر ڀنيٿ حٸعًىٿ ٰٝٚاا ًحٸځٽيٿ ٠ًًٔثً. تعتٌؼٌن ْٰيٿ ٠ًًٔيثا ٰٵهڀٌ

ٰإوت ش٩ني غتٿ ڀڃ خني تضتځث٨ر ڀڃ حنتىٿ تٙؼصيثن إ  تلصْثيىثا ٨ًًٌٜىث ٨ٽْالوا  
ٰالالإڂ حؼالالثج إټْيالالث خالالث٩ٌّه ٨ٽْيالالثا ًتڄ٩ٵالالهز ټالالو تٗڀثڀالالر خد٩ْصالاليٿا ًټالالٍپ ٸثٰالالر تٕڀالالر       

 . ##تټهلٌٺ يف خ٩ْصوا ًتٙڄٵْثن ټ١ث٨صو..

إڂ حٴٽالالو شتّالالر ه ٰٵالاله تلصٽٱالالٌت ْٰالالوا ٰځنالاليٿ ڀالالڃ ٴالالثٺ حڀالالث ڄٙالالثج حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالال
ًڀنيٿ ڀڃ ٴثٺ إڂ حٴٽو ظٚظرا ًڀنيٿ ڀڃ ٴثٺ إڄو ًتـها ًتټ٩ ذ ٨نهڄث ټُْ تټٌٴالٌٮ  
حڀثپ تټًٴٿ تطتّثخِ تجملًن تٕ٘ٿا ًإقتث حڀثپ تطتْثذ ڄٱّيث مبث دتٌي خو ڀالڃ ًتٴال٧   

ټنٌٖٙ يڀثنّر ت$$0 ًـْثذ ًٴٌٍ تؼصځث٨ْرا ًٸ ڄع خثټٱْٽٌّٮ ؼٌشو متىي ًّٵٌٺ

                                                 
ُ  ا7ٖ اتٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر 0أتٌ ّؼهَ انفساء 1  ًتټٌّٙالثز تټهّنْالرا  تٕـٹالثپ تټّالٽ١ثڄْر    0تعتالثًين

ٖ6 . 
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٥الالثًٰ تټٵالالثصتِ خًحّالالو يف ىالالىت تټًّالالهي تِٕالالصثو  ##اتطتْالالثذ نتبځالالثً لٝالالًتءًٔالالؽًذ 
  10ْٰٵٌٺتعت٦ٌٌٜ 

إڄو حڀً تؼصيثنُا ټُْ ڀّصنهتً إ  حُ ڄٗ ًّ٘ؿ ٴالث٧٠ا ًغتالىت ٰإڄالو     -أًالً
ٙ هتٹالالڃ حڂ ّٽ٭الالِ تعتدالالهح تٕ٘الالٽِ تټالالىُ ؼالالثء يف تټٵالالًيڂ تټٹالالًّٿ يف ً٘الالٯ تعتالال ڀنني    

  .83انشٌزٍ/ ح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿًَْخٵٌټو ش٩ث 0 

ٰالالإوت ڀالالث ٔالالثء تجملصځالال٧ تِٗالالٚڀِ تټ٩الالهًٺ ٨الالڃ ڀدالالهح حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالاله يف تلصْالالثي    
تظتٽْٱالرا إ  ڀدالهح تٙڄصمالثج تټ٩الثپ تعتدثٔالًا ٸځالالث ًٴال٧ يف خ٩ْالر حخالِ خٹالًا ٰٽالالُْ يف          

 تټ٩ًّٕر ڀث هتن٧ وټٷا خٻ ٨ٽَ تټ٩ٹُ ْٰيث ڀث ّ ّهه. 

ن٥ثپ خٵِ ٬ثڀٝثً ٬ري ًتٜالؿا وټالٷ خال ڂ تټٱٵيالثء تټالىّڃ حٴالًًه أ       إڂ ىىت تټ –ثاَْاً 
٩ٌّٝت ټو حُ شًشْح ٸثڂا ٰنفڃ ٙ ڄ٩ًٮ ڀڃ ىٌ تعتًؼ٧ تټىُ ّٙنٯ تټنثَ ًلت٩ٻ 
ٌّهًت ڀالڃ حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵالها ًمتالًپ خٹالًًت ڀالڃ وټالٷا ًٙ ڄالهيُ ڀالڃ ىالٌ تټالىُ ٩ّٽالڃ              

 و. ًًٜيذ تؼصځث٦ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵها ًٙ ڀ٨ٌه تؼصځث٨يٿا ًٙ ڀٹثڄ

ىٌ تټىُ حخٵَ ٨ٽْو ىىت تټ٭ځٌٚا ًّٵْع حڂ خٵثء ىىت تټرتشْح يف تطتهًن تټن٥ًّر 
ًټٌٙ وټٷ ټه٩ٰس تټًًٝيتز تټ٩ځٽْر حىٻ تټٱٵو تټهِالصٌيُ تِٗالٚڀِ إ  تټصځالثَ    

  .2ت٨ٙرتتٜثزتعتمثيغ ټٹٻ ىىه 

ًَح ٩ِْ٠ُالٌت تټًَُِّالٌٺ  ًَحًُټاِلِ    َّث ح ُّّيَث تټِىِّڃَ ي ڀَنٌُت ح ٩ِْ٠ٌُت تټٽِالوَ  حڀث تّٓر ٰٵٌټو ٨ٍ ًؼٻ0 
حًي «ا ٰٵه ّٰالًىث ٠ثبٱالر ٸالدريذ ڀالڃ تټٙالفثخر ًتټصالثخ٩ني       51اننعراء/  تټْ  ڀًْْ ڀِنْٹُٿْ

ټالهّڃ تا ٨الٍ   خثټٱٵيثء تټىّڃ هتصثًٌڂ خثطتٙثٰر ٨ًځٳ تټهيتّر ًتٗلالٖٚ   #تٕڀً
 ًؼٻا ًيف ڀٵهڀر ڀڃ ًّٰ تټٹٽځر  ىت تعت٩نَ تخڃ ٨دثَ ڀڃ تټٙفثخر ًػتثىه ڀڃ

ه ث خ٩اله تِالٿ تجملصيالهّڃا ًشدٽالٌيز ىالى     تټصثخ٩نيا ًى ٙء ىٿ تټالىّڃ ح٠ٽالٳ ٨ٽالْيٿ ْٰځال    

                                                 
 . 234ٖ  اتٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر 0حخٌ ٩ّٽَ تټٱًتء 1
 . 235ټ٨ًٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٥ٖثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تتټ 2
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تټصّالالځْر غتالالٿ يف ت٘الال١ٚـثز تٕ٘الالٌټْني ًيف ڀٵهڀصالاليٿ تٗڀالالثپ تټٕالالث٩ِٰ يف ٸصثخالالو  
 . انسظانح

ًىالال ٙء حڄٱّالاليٿ ىالالٿ تټالالىّڃ شن١دالالٳ ٨ٽالالْيٿ حً٘الالثٮ ڀالالڃ ّّالالځْيٿ تټٱٵيالالثء         
ڃ ٸالالالٚپ ٨ثڀالالالر تټٱٵيالالالثء  ًتٕ٘الالالٌټٌْڂ خ ىالالالٻ تطتالالالٻ ًتټ٩ٵالالالها ٸځالالالث ّصٝالالالؿ وټالالالٷ ڀالالال    

  .1ًتٌٕ٘ټْني

يتٸ الثڂَ تټنَّالثَُ   ًحڀث تٕـثنّط ٰځنيث ـهّط تټدمثيُ ٨ڃ ـىّٱر خڃ تټْځثڂ حڄالو ٴالثٺ0   
ِ   َّّْ  ټٌُڂَ يٌَُِٺ  تاْ ًيف  اىت٨َڃْ تظت ًْْْ ًَٸُنْسُ ح ِْ  ټُوُ ٨َڃْ تټًَِّّٕ؛ ڀَم ثٰ ر  ح ڂْ ّاُلهْيْٸ نِ

ڂ ح نْيَٸ ناِلالالِ وټالالالٷ؟ ٴ الالالثٺ 0 ش ٽاْلالالٍَپْ ؼَځَث٨اَلالالر  تعتُّاْلالالٽِځنِيَ  يتٴُٽاْلالالس0ُ ٰ ځاَلالالث شالالال ْڀًُُڄِِ إْتطتالالالهّط0 
 . ىتًإْڀَثڀَيُٿْ

ڀالالڃ تؼصځ٩الالٌت  »ْٰځالالث وىالح إټْالالو ٨ٽځالالثء تطتالالهّط «ًتعتٵٙالٌن يفځث٨الالر تعتّالالٽځني ىنالالث  
٨ٽَ ڀدث٩ّر تٗڀثپ ڀڃ تټٱٵيثء ًتټ٩ٽځثء ـصَ ٸثڄالس ٠ث٨صالو خّالدح وټالٷ ٨ٽالَ ٨ثڀالر       

 ڀڃ زتيٌي تټٱٵيثء ًتٌٕ٘ټْني. ًح٤نو تټصٱّري تعت٩صځه  اا2تعتّٽځني ًتؼدر

 ټ الث يت 0 ًٴٌټالو  اىتَّهُ تاْ ڀَال٧َ تضت ځَث٨َالرِ  يت 0يف تطتهّط تټٙفْؿ ًڀڃ وټٷ ٴٌټو 
ًإقتث تعتالًتن خثؼصځالث٦ تٕڀالر تؼصځالث٦ حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵاله         اىتٜٚټر ٨َٽ َ حُڀَّصُِ ش ؽْص ځ٧ُِ

 ٰيث إو ٙ ٧ّّ خٵْر تٕڀر إٙ تشدث٨يٿ. 

ټّْالالٌت إٙ تټٱٵيالالثء تټالالىّڃ خٽ٭الالٌت نيؼالالر  »حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالاله«إوت شالالدني ټنالالث حڂ  -نثرراًثا
تٙؼصيثن ٨ًٰنث ڀڃ ىٿ تټىّڃ ّٙنٱٌڂ تټنثَ ًّٕالريًڂ إ  حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵاله ڀالڃ      

إڂ تټٵٌت٨الاله تټالاليت نًكّتالالث ٨ٽځالالثء تٕ٘الالٌٺ يف خالالثج تٙؼصالاليثن ىالالِ تټالاليت ش٩ّْنالاليٿ    اخْنالاليٿ
تٕنټر ًتټٵٌت٨ه  ًش١٩ْيٿ ىىه تټٙٱرا خٻ إڂ تجملصيهّڃ ٩ًٌّٰڂ حڄٱّيٿ خصًٌٰ ىىه

ټهّيٿا حُ حڂ ڀًشدر تطتٻ ًتټ٩ٵه ټّْس ٤ًْٱر ِْثِالْر حً ڀيځالر تؼصځث٨ْالر ـصالَ     

                                                 
1

 .7ټٽځثًينُا ٖ ًتټٌّٙثز تټهّنْر  تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر 

2
ا خثج0 ٸْٯ تٕڀً إوت أ شٹڃ 13غ اٰصؿ تټدثيُ ًٔؾ ٘فْؿ تټدمثيُتخڃ ـؽً تټ٩ّٵٚڄ0ِ  

 .زتث٨ر
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حتصثغ إ  ڀ٩ًٰر تضتير تټيت ش٩ني غتث تٕٸٱثءا ًإقتث ىِ نيؼر ٨ٽځْر ش٩الًٮ خصالًٌٰ   
  .1ٙ حٸع٠ًثبٱر ڀڃ تټًًٕٞ تټ٩ٽځْر 

 .رتر تلصٙث٘ثڂ خثيٌتڂ ٕىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه -زاتؼاً

٩ّالر ڀالڃ ّالًٍ حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵاله حىٽْصالو ټ٘ڀثڀالرا إو ٙ ّنٙاّلح إڀثڀالًث           ڀدث أحدمها0 
 .2إٙ مبدث٩ّر ى ٙء تټًؼثٺ ټو »يف ح٨ٽٿ تٕـٌتٺ«

 0 تٙؼصيثن يف تٕـٹثپ ًتٙيشٵثء  ث إ  نيؼر تٗزتث٦. ثاَْيًا 

وټالالٷ حڂ تطتٹالالٿ تٙؼصالاليثنُ ٥ّالالٻ ٤نْالالثً حُ ٴالالثخٚا ٨ٗالالثنذ تټن٥الالً ْٰالالوا ٰالالإوت       
طتالٻ ًتټ٩ٵاله ٨ٽالَ وټالٷ تطتٹالٿ ح٘الدؿ ـْنةالى ٴ٩١ْالثًا ًأ ٩ّاله          تؼصځ٩س ٸٽځر حىٻ ت

ٚا ټٚؼصيثن حً إ٨الثنذ تټن٥الً ْٰالوا ًإوًت ٰالإڂ ٸٽځالر حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵاله شالهًي ٨ٽالَ            ٴثخ
حټّالالنر تټٱٵيالالثءا ًڀٹثكتالالث تًٕٺ يف حملالالثظيٿ ملالالط تٗڀثڀالالر تټٹالال ٍا ٸځالالث شالالهًي ٨ٽالالَ    

 . ا3حټّنر تٌٕ٘ټْني ًڀٹثكتث تًٕٺ يف حملثظيٿ ىٌ خثج تٗزتث٦

ًټّالالس ح٨ٽالالٿ ڀًؼ٩الالثً ٩ّنالالَ  الالىه تټٹٽځالالر لث٘الالرا ًټٹالالڃ ڀًؼ٩يالالث تټ١د٩ْالالِ ىالالٌ خالالثج  
ا ًتټٹٽځالر يف ٸالٚ تعتٌٜال٩ني    انفمو ًتاب اإلمجاع يف كتة األطرٌل تٗڀثڀر يف ٸصح 

 ش٩ع ْٔةثً ًتـهتً ى0ٌ تجملصيهًڂ. 

تطتالالٻ ًتټ٩ٵالالها يف ملالالط تٗڀثڀالالر ڀصٱ٨ًالالر ٨الالڃ حإْالالر   ًحٴالالٌٺ0 إڂ حإْالالر خ٩ْالالر حىالالٻ  
٨ٽالَ يحُ ًتـاله يف خالثج تٗزتالث٦ا ٰالإڂ ٔال٨ًْر شنٙالْح تٗڀالثپ ًًؼالٌج           تؼصځث٨يٿ

  .4إ٨ثنذ تټن٥ً ْٰوتشدث٨و ټُْ إٙ ٨ًٰثً ٨ڃ ٴهِْر تٗزتث٦ا ًـًڀر ؽتثټٱصوا حً 
 

                                                 
 . 236ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  1
2
 ./خثج تٗڀثڀر تټٹ 4ٍر تټٹ ٍا يف تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْرا ًيف ڀ٭ع تًتصثغ يتؼ٧ خثج تٗڀثڀ 
3
يتؼ٧ خثج تٗزتث٦ يف تْٗـٹثپ يف حٌ٘ٺ تٕـٹثپا ټٔڀهُا ًيف تعتّصٙٱَ ټٽ٭ٍتي ًخٵْر ٸصح  

 .تٌٕ٘ٺ

 . 237ٖ  اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  4
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 زأُ األظتاذ حمًد ػثده0 
َّالالث ح ُّّيَالالث يف شٱّالالري ٴٌټالالو ش٩الالث 0 ٨الالثا تِٕالالصثو تٗڀالالثپ ڀٌٜالال٦ٌ حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالاله  

  10ٰٵثٺ 51اننعاء/ ح ٩ِْ٠ٌُت تټٽِوَ ًَح ٩ِْ٠ٌُت تټًٌَُِّٺ  ًَحًُټِِ تټْ  ڀًْْ ڀِنْٹُٿْتټِىِّڃَ ي ڀَنٌُت 
ًحڀث حًټٌ تٕڀًا ٰٵه تلصٽٯ ْٰيٿا ٰٵثٺ خ٩ٝيٿ0 ىٿ تٕڀًتءا ًٴثٺ خ٩ٝيٿ0 إكتٿ $$

تټ٩ٽځالالثءا ًټٹالالڃ تټ٩ٽځالالثء نتصٽٱالالٌڂا ٰځالالڃ ١ّالالث٦ يف تعتّالالثبٻ تظتْٰٚالالر ًڀالالڃ ٩ّٙالالَ؟      
تټالىّڃ هتٹناليٿ حڂ ّّالصند١ٌت تٕـٹالثپ ٬الري تعتنٌٙ٘الر ڀالڃ        ًـؽر ىال ٙء حڂ تټ٩ٽځالثء   

 . ##تٕـٹثپ تعتنٌٙ٘ر

خالو  ٰٹً يف ىىه تعتّ ټر ڀالڃ ٌڀالڃ خ٩ْالها ٰثڄصاليَ      إڄو 2ش٩ث ٴثٺ يستو تا $$
حڂ تعتالالًتن خالال ًي تٕڀالال0ً زتث٨الالر تطتالالٻ ًتټ٩ٵالاله ڀالالڃ تعتّالالٽځنيا ًىالالٿ تٕڀالالًتء      تټٱٹالالً إ  

ثء ًتټ٨ٍځثءا تټىّڃ ًّؼ٧ إټْيٿ تټنالثَ يف  ًتطتٹثپ ًتټ٩ٽځثء ًيكِثء تضتنه ًِثبً تټًكِ
تطتثؼثزا ًتعتٙث  تټ٩ثڀرا ٰي ٙء إوت تشٱٵٌت ٨ٽَ حڀً حً ـٹالٿا ًؼالح حڂ ١ّالث٨ٌت ْٰالوا     

ټو   خًٕٞ حڂ  تټاليت ٨ًٰالس خالثټصٌتشًا     ّٹٌڄٌت ڀنثا ًحٙ نتثټٱٌت حڀً تاا ًٙ ِنر يِاٌل
ڂ ٨ٽْالو ڀالڃ    ًحڂ ّٹٌڄٌت ؽتصثيّڃ يف ملعيٿ يف تٕڀًا ًتشٱثٴيٿ ٨ٽْوا ًحڂ ّ ٹٌڂ ڀث ّصٱٵاٌل

ٮ ٨ٽْالوا ًحڀالث تټ٩دالثنتز ًڀالث ٸالثڂ        تعتٙث  تټ٩ثڀرا ًىٌ ڀث ًٕي تٕڀً ِٽ١ر ْٰوا ًًٴاٌل
ڀڃ ٴدْٻ ت٨ٙصٵثن تټهّعا ٰٚ ّص٩ٽٳ خو حڀً حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵها خٻ ىٌ ڀث ّ لى ٨الڃ تا  

 . ##ًيٌِټو ٰٵٟا ټُْ ٕـه يحُ ْٰوا إٙ ڀث ّٹٌڂ يف ٰيځو

ڃ تعت ڀننيا إوت حزت٩ٌت ٨ٽَ حڀً ڀڃ ڀٙث  تٕڀرا ټُْ ْٰو ٰ ىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه ڀ$$
ڄالالٗ ٨الالڃ تټٕالالثي٦ا ؽتصالالثيّڃ يف وټالالٷا ٬الالري ڀٹالالًىني ٨ٽْالالو خٵالالٌذ حـالالها ًٙ ڄٱالالٌوها        
١ٰث٨صاليٿ ًتؼدالرا ًّٙالؿ حڂ ّٵالثٺ0 ىالٿ ڀ٩ٙالٌڀٌڂ يف ىالىت تٗزتالث٦ا ًټالىټٷ ح٠ٽالٳ           

ًوټالٷ   اڀالڃ تّٓالر  تٕڀً خ١ث٨صاليٿا خالٚ ٔالًٞا ڀال٧ ت٨صدالثي تټٌ٘الٯ ًتٙشدالث٦ تعتٱيالٌپ         
٬ًالريه ڀالڃ تعتٙالث      اٸثټهٌّتڂ تټىُ حڄٕ ه ٨ځً خثِصٕثيذ حىٻ تټالًحُ ڀالڃ تټٙالفثخر   

                                                 
 ًڀث خ٩هىث.  5/181 اتعتنثيشٱّري تټْٕك ؼتځه ئْه يٜث0  1
 ؼتځه ئْه يٜث.  ټٽْٕكحُ تِٕصثو تٗڀثپا ًتټٹٚپ ىنث  2



156 

ًأ ٩ّالرتٚ   تټيت حـهظيث خًحُ حًي تٕڀً ڀڃ تټٙفثخرا ًأ شٹالڃ يف ٌڀالڃ تټالنيب    
 . ##حـه ڀڃ ٨ٽځثبيٿ ٨ٽَ وټٷ

 ٰالال ڀً تا يف ٸصثخالالو ًِالالنر يِالالٌټو تټعثخصالالر تټٵ٩١ْالالرا تټالاليت ؼالالًٍ ٨ٽْيالالث   $$
٘ٻ تټىُ ٙ ًّنا ًڀث ٙ ٌّؼه ْٰو ڄٗ ٨نيځثا ّن٥ً ْٰو حًټٌ تٕڀً خثټ٩ځٻ إث تٕ

إوت ٸثڂ ڀالڃ تعتٙالث ا ٕكتالٿ ىالٿ تټالىّڃ ّعالٳ  الٿ تټنالثَ ْٰيالثا ًّصد٩الٌكتٿا ْٰؽالح حڂ            
 . ##ّصٕثًيًت يف شٵًًّ ڀث ّند٭ِ تټ٩ځٻ خو

ً -يف تټالهيَ حڂ ڀالالث تىصالهٍ إټْالو يف شٱّالالري     1تٗڀالالثپ وٸالً تِٕالصثو  $$ ڀالالڃ  -حً  تٕڀال
٥ّالڃ حڂ حـالهتً ڀالڃ تعتٱّالًّڃ ِالدٵو إټْالوا        زتث٨ر حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵها أ ّٹڃ ٸٌكتٿ 

 ـصَ ييه يف شٱّري تټنّْثخٌيُ. 

ٴه ظتٗ يف تعتّ ټر ڀث ٴثټو تټٱمالً تټالًتٌُ.. ًإقتالث لٙالو      0 إڂ تټنّْثخٌي2ًُحٴٌٺ
شٕال٩ً خال ڂ حًي تٕڀالً ىالٿ حىالٻ تٗزتالث٦       تِٕصثو خثټالىٸًا ٕڂ ٤الثىً ٨دالثيذ تټالًتٌُ     

يف ح٘الالٌٺ تټٱٵالالو ًىالالٿ تجملصيالالهًڂ يف تٕـٹالالثپ تټ٥نْالالر تټٱٵيْالالرا ًإڂ تعتٙالال١ٽؿ ٨ٽْالالو 
 . ##٨ُدًّ ٨نو شثيذ خإزتث٦ تٕڀرا ًشثيذ خإزتث٦ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه..

  30يلً ڀڃ شٱّريهًّٵٌٺ تټّْه ئْه يٜث يف ڀ٧ٌٜ 
لتالالالح حڂ ّٹالالالٌڂ يف تٕڀالالالر يؼالالالثٺا حىالالالٻ خٙالالالريذ ًيحُا يف ِْثِالالالصيثا ًڀٙالالالثطتيث  $$

تِٙالصندثٞا ّاُلًّن إټالْيٿ حڀالً تٕڀالڃ ًتظتالٌٮ ًِالثبً تٕڀالٌي         تٙؼصځث٨ْر ًٴهيذ ٨ٽالَ  
تٙؼصځث٨ْالالر ًتټّْثِالالْرا ًىالال ٙء تټالالىّڃ ّّالالځٌڂ يف ٨الالًٮ تِٗالالٚپ حىالالٻ تټٕالالٌيٍا    
ًحىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵها ًڀڃ حـٹثڀيٿ حڂ خ٩ْالر تظتٰٚالر ٙ شٹالٌڂ ٘الفْفر إٙ إوت ٸالثڄٌت      

                                                 
 حُ تِٕصثو تٗڀثپا ًتټٹٚپ ىنث ټٽّْه ؼتځه ئْه يٜث.  1
 ؼتځه ئْه يٜث.  تټْٕكحُ  2
 .  3/11 اتعتنثيتټْٕك ؼتځه ئْه يٜث0 شٱّري  3
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ه تٕڀالالٿ ىالالٿ تټالالىّڃ نتصالالثيًڂ تظتٽْٱالالر ًّدث٩ٌّڄالالو خًٜالالثىٿا ًىالالٿ تټالالىّڃ ّّالالځٌڂ ٨نالال 
 . ##تٕلًٍ خنٌتج تٕڀر

 

 زأُ حمًد ٌّظف يٌظ0َ 
يظردز  صتثه  َظاو احلكى يف اإلظالوٰٙٚا يف ٸصثخو  "ؼتځه ٌِّٯ ڀٌَِ"٨ٵه 

ْٰو إ  حڂ ڀٙالهي تټّالْثنذ يف تټهًټالر ىالٌ تٕڀالر ؾتعٽالر يف       لٽٗ  انعْادج يف األيح
»حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه«

1  . 
ٵه ىٿ ح٘فثج تټًحُ ًتټ٩ٽالٿا ًڀٌٜال٧   ًإوت ٸثڂ تٕڀً ىٹىتا حُ ٸثڂ حىٻ تطتٻ ًتټ٩

تټعٵالالرا ڀالالڃ ٠دٵالالثز تٕڀالالر تعتمصٽٱالالرا أ ّٹالالڃ ىنثټالالٷ ٰالالًٲ ٸالالدري خْنالاليٿ ًخالالني ح٨ٝالالثء   
 تجملثټُ تټنْثخْر يف تټن٥ٿ تټهِصٌيّر تطتهّعر. 

ٰثټنٌتج ىٿ ڀٙهي تټٵٌتڄني ٸٽيثا خٚ تِصعنثءا ًتٕڀً ٸالىټٷ يف تِٗالٚپا   $$
ً ِنر ظثخصر ٨ڃ تټًٌِٺا ٰإڂ ىىت ٙ يحُ إٙ ْٰځث ؼثء ْٰو ڄٗ ؼتٹٿ ڀڃ تټٵًيڂا ح

 ْٰو ٕىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه ڀ١ٽٵثً إٙ يف ٰيٿ تټنٌٖٙ.. 

ىىت ٰالإڂ تعتنٙالٌٖ ٨ٽْالو ٰٽالِ تټٹصالثج ًتټّالنر ٨ٽالَ وټالٷ تټنفالٌا ْٰځالث ّصٙالٻ            ًڀ٧ 
خ ڀٌي تٕڀر تٙؼصځث٨ْالر ًتٙٴصٙالثنّر ًتټّْثِالْرا ٴٽْالٻ ؼالهتًا ٸځالث ّالىٸً ٸالعري ڀالڃ          

 . ##تعتٱًّّڃ

ًٍ ڀالالڃ تٙلالالصٚٮ ّند٭الالِ حڂ ڄٕالالري إټْيالالث حّٝالالثًا ًىالالِ حڄالالو ٨نالاله      ًڀالالڃ ڄثـْالالر حلالال $$
تٙلصٚٮ يف تټًحُ يف تغتْةثز تټنْثخْر يف ىىت تټ٩ًٙا لتالح حڂ ّ لالى ْٰيالث خالًحُ     

 . ##ث ىٌ ڀ٩ًًٮ خثټصؽًخرځتٕٸعًّرا ًتٕٸعًّر ٴه ٙ شٹٌڂ نتبځثً ٨ٽَ تطتٳا ٸ

تټٵٌت٨الاله ًتٕ٘الالٌٺ ٨ٽالالَ ـالالني حڄالالو لتالالح ٨نالاله تٙلالالصٚٮ ًتټصنالالث٦ٌا ين تٕڀالالً إ     $$
تټ٩ثڀرا تټيت ش لى ڀڃ ٸصثج تاا ًِنر يٌِټو تټٙفْفرا ًڀث ٸثڂ ڀصٱٵثً ڀڃ تٓيتء 
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ڀ٧ وټٷ لتح تٕلى خوا ٕڄنث ڄ٩ٽالٿ ـْنةالى حڄالو تټالًحُ تټٙالث  تټٙالفْؿا تټالىُ ْٰالو         
 . ##تظتري ټٖڀرا ًخو جتصځ٧ تټٹٽځر

تټالىُ لتځال٧   ًټ٘ؼثخر ٨ڃ تټّ تٺ تټعثڄِا ًڄ٩ع ڀث ىالٌ تټن٥الثپ تِٗالٚڀِ    $$
وتٻ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵها ًڀنو ڄ٩ًٮ ييتءىٿ تټيت لتح ٨ٽَ تٕڀر تشدث٨يث؟ ڄىٸً حڂ 

 . ##تِٗٚپ ټو ڄ٥ثپ لثٖ ؼتهن يف ىىه تټنثـْر

ًٴه ٸثڂ تعتّٽځٌڂ ـًّني خ٧ٌٜ ڄ٥ثپ ٕىٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵالها ټالو حِّالو ًٴٌت٨الهها ټالٌ       
لٽٱالو ڀالڃ خالني    حكتٿ تختىًت ڄٵ١ر خهتّالر ڀالث ًٜال٩و ِالْهڄث ٨ځالً ڀالڃ ڄ٥الثپ ٙلصْالثي         

تټّصر تټىّڃ تلصثيىٿ غتىه تټ٭ثّرا ظٿ ٨ځٽالٌت ڀال٧ تټالٍڀڃ ٨ٽالَ ش ِالُْ ىالىت تټن٥الثپا        
 ًؼ٩ٽو ڀڃ تٌٕ٘ٺ تټيت ّٵٌپ ٨ٽْيث تطتٹٿ تِٗٚڀِ. 

ًڀيځث ّٹڃ ڀڃ حڀًا ٰإڂ تِٗٚپ خ ٌ٘ټو تټ٩ثڀرا ًمبث ًٰٜو ڀڃ تټٌٕيٍ يف حڀالٌي  
ًحُ ًتټدٙالالًا ڀالالث ْٰالالو تظتالالري تٕڀالالرا ٴثخالالٻ دتثڀالالثً ټٹالالٻ ڄ٥الالثپ ّالال نُ إ  شدالالّْڃ حىالالٻ تټالال  
 ټٖڀرا ًڀث متٵٳ تعتٙٽفر تټ٩ثڀر يف زت٧ْ حڀٌيىث. 

ٚا خصفٵْالٳ شٽالٷ             ًټٹٻ حىالٻ ٨ٙالً ڀالڃ تټ٩ٙالٌي حڂ ّصمالىًت تټن٥الثپ تټالىُ ًًّڄالو ٸٱالْ
 تټ٭ثّر تضتٽْٽرا ڀ٩صځهّڃ ٨ٽَ تؼصيثنىٿا ًڀّصٽيځني يًؾ تِٗٚپ ٩ًًّٔصو. 

تټهًټالر ټالُْ تظتٽْٱالرا حً تٗڀالثپا     يف ًخ٩ها ټ٩ٽو ٴه ًٜؿ دتثڀثً حڂ ڀٙهي تټّالْثنذ  
تټىّڃ ٨ًٰنالث ڀالث لتالح حڂ ّٹٌڄالٌت ٨ٽْالوا       »حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه«خٻ ىٌ تٕڀر ؾتعٽر يف 

 ًىىت ڀث ّصٱٳ ٨ٽْو ٰٵيثء تعتّٽځني زت٩ْثً. 

خهتء ىىت تټًحُا ًىٌ حٙ ّٹٌڂ ڀڃ ى ٙء ٴًتي ڄْٝٯ ىنث حتٱ٥ثً يف إًټٹڃ ڄًٍ حڂ 
اا حً ِنر ظثخصر خٚ يّح ٨ڃ يٌِټوا ٰالإكتٿ  حً يحُ ٩ّثيٚ ڄٙثً ؼتٹځثً ڀڃ ٸصثج ت

ڀ٩ًٍټٌڂ ٨ڃ إخهتء تټًحُ ٰٽْځث ڄٗ ٨ٽْو تټٹصثج ًتټّنرا ٸځث ىٿ ڀٵْالهًڂ ْٰځالث ٙ   
ڄٗ ْٰو ڀڃ حڀٌي تټهڄْث ًتطتٹالٿ ًتٗنتيذا خثِالصٽيثپ يًؾ تټالهّڃ ًڀٵث٘اله تټٕال٩ًّر      

 تِٗٚڀْر. 
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٧ًّ تټالالىُ ًڀالالڃ ىالالىت ڄالالًٍا يف تټصفٽْالالٻ تٕلالالريا حڂ ڀٙالالهي تټّالالْثنذ ىالالٌ تټصٕالال 
ْٰځالالث ٙ «ّ لالالى ڀالالڃ تټٹصالالثجا ًتټّالالنر تټٙالالفْفرا إوت حِالال٩ٱس تټنٙالالٌٖا ًتټالالىُ       

 ٙ ّص٩ثيٚ ڀ٧ ِٔء ڀڃ يًؾ ىىّڃ تٕ٘ٽني تعتٵهِني ًڀٵث٘هإث.  »ڄٌٖٙ ْٰو

ټٽّالْثنذ ڀالڃ هتعٽاليثا ًىنالث ڄٵالٌٺ0 إڂ تټالىُ هتعٽاليث ىالٿ حىالٻ          ًڀڃ تټ١د٩ِْ حڄو ٙ خه 
شٹالٌڂ ٴالًتيتذتٿ ًتټٵالٌتڄني تټاليت شٙالهي       تطتٻ ًتټ٩ٵها ڄْثخر ٨ڃ تٕڀالر ٸٽاليثا ًـْنةالى   

 خنثء ٨ٽَ ڀث ّصٱٵٌڂ ٨ٽْوا ٘فْفر ٨ًٔثًا ًڀٽٍڀر ټٖڀر زت٩ْثً. 

  10ټٽىىيبؼثء يف ِري ح٨ٚپ تټندٚء 
ًڀڃ حٰٝٻ ح٨ځثٺ ٨ده تټًستڃ خڃ ٨الٌٮ ٨ٍټالو ڄٱٽّالو ٨الڃ تٕڀالً ًٴالس تټٕالٌيٍ        $$

ٌٚا ٨ٽالَ  ًتلصْثيه ټٖڀر ڀالڃ حٔالثي خالو حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵالها ٰناليٛ يف وټالٷ حمت كتال         
 . ##زت٧ تٕڀر ٨ٽَ ٨عځثڂ..

 ڃ٨ًٽَ ىىتا ٰإڂ تټىىيب ٴه ت٨ص  حڂ تټىّڃ تِصٕثيىٿ ٨ده تټًستڃ خالڃ ٨الٌٮا ڀال   
  .2ًتټ٩ٵهحىٻ تطتٻ 

  0زأُ اندكتٌز حمًد كًال أتٌ اجملد
ّالالالًٍ تټالالالهٸصٌي حخالالالٌ تجملالالاله حپ ٸصالالالح تټّْثِالالالر تټٕالالال٨ًْر ًٸصالالالح تټٱٵالالالو تِٗالالالٚڀِ        

ها ٰيٿ شالثيذ ّٕالريًڂ إ  حىالٻ تټٕالٌيٍا     ت١٘ٚـثز ظٚض حتصثغ إ  ٜدٟ ًحتهّ
ًتٕٴالًج إ  ٜالدٟ    اًشثيذ إ  حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵها ًشالثيذ ّٕالريًڂ إ  حىالٻ تٙؼصاليثن    

تعت١ٙٽفثز حڂ ٨دالثيذ حىالٻ تټٕالٌيٍ ٨ثڀالر شٕالري إ  ڀالڃ ّٙالٽفٌڂ ټ١ْٽالح تطتالثٸٿ          
ًڀالالڃ ظالالٿ ٸالالثڂ ٠د٩ْْالالثً حڂ ختصٽالالٯ ٘الالٱثذتٿ ًٔالال٠ًًيٿ      ايحّيالالٿ يف حڀالالً ڀالالڃ تٕڀالالٌي  

تعت١ٽالالٌج ڀنالاليٿا حڀالالث حىالالٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالاله ْٰٕالالري إ  ٨نٙالالً تټصالال ظري    خالالثلصٚٮ تٕڀالالً
ًّٰٳ ڀڃ تټنثَا ـْالط ّٹالٌڂ تـتْالثٌىٿ ټٕالمٗ حً يحُ     تٙؼصځث٨ِ تټىُ ّصځص٧ خو 

حً ٴالالًتي ڀالالهلٚا إ  يٜالالث تټنالالثَ خالالو ًنلالالٌغتٿ ٰٽْالالو ًتڄٙالالْث٨يٿ طتٹځالالوا حڀالالث حىالالٻ   
                                                 

 .  4/427-1/57 اِري ح٨ٚپ تټندٚء 0تطتث٣ٰ حخٌ ٨ده تا وتُ تټهّڃ تټىىيب 1
 . 241تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ٥ثًٰ  2
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ْالرا ٰالإوت ٸالثڂ تٕڀالً     تٙؼصيثن ڀنيٿ تعت ىٽالٌڂ ٗخالهتء تټالًحُ تټّالٽْٿ يف تعتّالثبٻ تټٱٵي     
مب٩نالالثه « تعت٩الالًًٚ وت ٘الالٱر شٕالال٩ًّْر ٸثڄالالس ٔالال٠ًًيٿ شالالٌتًٰ تټٵالالهيذ ٨ٽالالَ تٙؼصالاليثن

حُ تټٵهيذ ٨ٽَ تِصمًتغ تٕـٹثپ تټ٨ًْٕر ڀڃ حنټصيث ڀ٧ ڀث ّص١ٽدو وټٷ  »تټ٨ًِٕ
ڀڃ تټدفالط ًتِٙالصٵًتي ًتعت٩ًٰالرا ًإوت ٸالثڂ تٕڀالً تعت٩الًًٚ وت ٠د٩ْالر تٴصٙالثنّر حً         

ثټْرا ٸالثڂ ڀالڃ ٔال٠ًًيٿ حڂ متالًٌٌت ٴالهيًت ڀالڃ تعت٩ًٰالر خصٽالٷ         تؼصځث٨ْر حً ٠دْر حً ڀ
 تٕڀٌي. 

ًحڀالالث تٙؼصالاليثنا ٰيالالٌ ـثټالالر شٵدالالٻ تټصؽالالٍك ًتٙڄٵّالالثپا ملالالٳ أ ّدٽالال٫ نيؼالالر         
تټالًحُ  تٙؼصيثن يف ؼٍء ڀڃ تټ٩ثأ أ لتٍ تٰٗصثء خوا ًأ لتٍ خهتىر حڂ ١ّٽح ڀنو 

  .1يف ٔ ڄو

ًتټ٩ٵاله تټاليت ّصفالهض ٨ناليث      ًًٍّ ٰصفِ ٨عځالثڂ حڂ حىالٻ تټٕالٌيٍ ىالٿ زتث٨الر تطتالٻ      
حىالالالٻ تټٱٵيالالالثء ًشٝالالال١ٽ٧ مبيالالالثپ تجملالالالثټُ تټنْثخْالالالر يف تټ٩ٙالالالً تټالالالًتىڃا يف ـالالالهًن    

  .2تټ٩ًّٕر

  0زأُ اندكتٌز فتحِ اندزّين
ىالٿ لٙالٌٖ تټٱٵيالثء     »حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵاله   «ټُْ حىٻ تټٌٕيٍ حً ڀڃ ١ّٽالٳ ٨ٽالْيٿ   

  .3تطتثٸځرتجملصيهّڃا ًٙ تټّٽ١ر 
ثً٘ شٹٌّڃ ػتٽُ تټٌٕيٍا خثټن٥ً إ  ختٙٙيٿ ٰثټٱٵيثء تجملصيهًڂا ىٿ ڀڃ ٨ن

تټصٕالال٩ًِّا ًڀيځصالاليٿ تٙؼصالاليثن تټصٕالال٩ًِّ ْٰځالالث ٙ ڄالالٗ ْٰالالوا ًشٱّالالري ڀالالث ًين ْٰالالو    
ڄالالٗا ً ش١دْٵالالوا يف ٤الالٻ ٤ًًٰالالو تټٵثبځالالرا ًمب٩ٌڄالالر حىالالٻ تظتالال ذ ًتٙلصٙالالثٖ يف     

 ڀ٦ٌٌٜ تطتٹٿ ًڀنث٠و. 

                                                 
 . 114تټْٕك يتٔه تټ٭ن0ٌِٔ تطتًّثز تټ٩ثڀر يف تټهًټر تِٗٚڀْرا ٖ 1
ا ًيتؼال٧ تٓيتء تټٹالعريذ   1981دتالٌٌ   261هن ٨ اتټ٩ًخِ اٰصفِ ٨عځثڂ0 حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵهؼتځه  2

 . يف تټهًټر تِٙٚڀْر تطتًّثز تټ٩ثڀر ڀڃ ٸصثج تټْٕك تټ٭ن0ٌِٔ تطتًّثز تټ٩ثڀر
 ح٨ع تطتثٸٿا ًًٌيتءه.  3
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يالثء إ   ًأ شصٱٳ ٸٽځر تټٱٵيثء ٨ٽالَ حتهّالهىٿ. ٰالىىح ًّٰالٳ ڀالڃ تټٱٵ     ىىتا 
حكتٿ ىٿ تټىّڃ ختصثيىٿ تٕڀر ڀڃ حىٻ تټ٩هتټرا ًتټ٩ٽٿا ًتټًحُا ًشد٩صاليٿ يف حڀٌيىالث   

 . 1تظتث٘را ًحإيث تلصْثي يبُْ تټهًټر

 ًوىح ًّٰٳ يلً إ  حكتٿ ىٿ حىٻ تټ٩ٽٿ ًتټٵًيڂ. 

 . 2ًًّٰٳ ظثټط ًٍّ حكتٿ ىٿ حًټٌ تټ٩ٵٻ ًتټًحُ تټىّڃ ّهخًًڂ حڀً تټنثَ

َ  ًمتالالهنىٿ تٗڀالالثپ تعتالالثً  ا3ينُ خٕالالًًٞ ڀ٩ْنالالر ٙ شد٩الاله ٸالالعريتً ٨الالڃ ٔالالًًٞ حخالالِ ٩ّٽالال
ڀڃ تټ٩هتټرا ًتټ٩ٽٿ تعت نُ إ  ڀ٩ًٰر ڀڃ ّّصفٳ تٗڀثڀالر   »حىٻ تٙلصْثي«ًصتثىٿ 

إوت شٌتًٰز ٠ًًٔيثا ًتټًحُ ًتطتٹځر تعت نّثڂ إ  تلصْالثي ڀالڃ ىالٌ ټ٘ڀثڀالر ح٘الٽؿا      
  .4ًح٨ًٮًخصهخري تٕڀٌي حٴٌپ 

ٻ تطتالالٻ ًتټ٩ٵالها ٴاله شٕالال٩دس  الٿ تعتيالثپا ًش٩ٵالالهزا     ًحّالثً ڀالث ٸالثڂا ٰالالنفڃ ڄالًٍ حڂ حىال     
ملٹٿ شن٦ٌ ڀ١ثټح تطتْالثذا ًشٹالثظً ڀًتٰٵيالثا ًڀٙالثطتيث تټ٩ثڀالرا يف ٨ٙالًڄث ىالىتا        
ڄصْؽر ټٽصٵهپ تټ٩ٽځِ ًتټصٵع خٌؼو لثٖا ؾتث ٙ ّّالصٵْٿ حخالهتً إ٬ٱالثٺ حڀالًه ٨ًالهپ      

ًى ٙء إ١٨ثبو ڀث ّّصفٳ ڀڃ تټصٵهًّ ًت٨ٙصدثي يف شهخري ٔ ًڂ تطتٹٿ ًتټّْثِرا 
حڂ ڀنٌٞ  ٿ شهخري ىىه تعتٙث  ٨ٽَ تټٌؼو تٕؼهٍ ًتٕٸځٻا ًٙ ّصٿ وټٷ ٨ٵٚا إٙ 

ّصٌتًٰ ْٰيٿ ڀڃ تټًًٕٞ ڀث هتٹنيٿ ڀڃ حتٵْٳ تټ٭ثّر ڀڃ ًؼٌنىٿ ًحڂ شًت٨َ شٽٷ 
تټًًٕٞ ٨نه تلصْثيىٿا ًإٙ ٸثڄس زتث٨الر ڀٱ٬ًالر ڀالڃ تعتال ىٚز تټاليت ىالِ حِالثَ        

ري ؼالثبٍا ٕڄالو شٌِالْه تٕڀالً إ  ٬الري حىٽالوا ؾتالث        إِنثن تٕڀً إټْيث ٔال٨ًثًا ًوټالٷ ٬ال   
 لت٩ٽيث ىْةر ٔٹٽْر ؼٌٰثءا ٙ ڄٱ٧ ًّجتَ ڀنيثا خٻ ًٙ ڀ٩نَ ټٌؼٌنىث. 

                                                 
 . 4-3ا ٖتٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر 0حخٌ ٩ّٽَ تټٱًتء 1
 ًىىت يحُ ٙخڃ ٸّْثڂا ًىٌ ڀًًُ ٨ڃ تخڃ ٨دثَا تټٵ٠ًيب يف شٱّريه.  2
ٴه ش ظً خثٗڀثپ تعتثًينُ يف ٸٻ ڀث ٘هي ٨نو ڀڃ ٰٵو يف ٸصثخو تټالىُ صتالثه    اتټٱًتءخث ٩ّٽَ ټ٩ٻ ح 3

 حّٝثً.  ًتټٌّٙثز تټهّنْر تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر
 ًڀث ّٽْيث.  6ا ټٽځثًينُا ًٖتټٌّٙثز تټهّنْر تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر 4
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ىىتا ًڀڃ تعت٩ٽٌپ حڂ ڀيثپ ػتٽُ تټٌٕيٍ ڀصن٨ٌر ڀالڃ ِْثِالْر ًتٴصٙالثنّرا    
٨ًّٹًّرا ٨ًٽځْرا ًإنتيّرا ً٘نث٨ْر ًٌيت٨ْرا ًجتثيّالر ً٘الفْرا ٬ًالري وټالٷ ڀالڃ      

ٌّر تټيت شٱصٵً إټْيث تټهًټرا ًّٵٌپ ٨ٽْيث ٸْثكتثا ًشهخريىثا ًخهىِ حڄو تټٕ ًڂ تطتْ
ٙ هتٹڃ تټنيٌٚ  ث إٙ ڀڃ ٴدٻ وًُ تټٹٱالثءتز ًتعتٌتىالح ًتټصمٙٙالثز ٨ٽالَ حيٰال٧      

٨نًٙتً ًتـهتً ڀالڃ ٨نث٘الً شٹالٌّڃ ىالىه      »تټٱٵيثء تجملصيهًڂ«تعتّصٌّثزا ًغتىت ٸثڂ 
٘الاليٿ ٰفّالالحا ٕڂ تعتٙالالث   تضتځث٨الالرا ڀٵٙالالٌيذ ڀيځصالاليٿ ٨ٽالالَ ڀالالث ّص٩ٽالالٳ خثلصٙث   

تټ٩ثڀر تټيت ىِ ڀنث٠ثز تٕـٹثپ تټ٨ًْٕرا ڀصن٨ٌالر ملٹالٿ ٠د٩ْصاليثا ٰٹثڄالس ټالىټٷ      
ڀص٩ٽٵر خٹعري ڀڃ تٙلصٙث٘ثز تټ٩ٽځْرا ًتظت تز تعتٹصّدر تعتصن٨ٌر تټيت ٙ ّناليٛ  

  ث إٙ حيخث ثا ًتټٱٵيثء تجملصيهًڂ ټٌّْت إٙ ًّٰٵثً ڀنيٿ. 

ظثخسا عتث شٵصٝالْو ٠د٩ْالر ِْثِالر تطتٹالٿ ڄٱٽّاليثا      ًًٞ ڀث ىٌ تټ٨ٕٽَ حڂ ڀڃ ىىه 
 تعتٙٽفر تټ٩ثڀرا يف ٸٻ ٤ًٮ ٨ٽَ ـهذ. ًڀنيث ڀث دتٽْو 

ىىتا ًٴه ٸثڂ تټٱٵيثء تټٵهتڀَ ڀٽف٣ ٴٌُ يف تِٕالثَ تټٱٵيالِ تټالىُ شّالصنه إټْالو      
ىىه تټًًٕٞ تټيت ڀ٥٩ځيث تؼصيثنُا ڀٕصٳ ؾتث ڄْٟ خثعتّ ًٺ ڀڃ ٤ًْٱالرا حً ڀالڃ   

٩ر ِْثِر تطتٹٿا ًٙ ِْځث ْٰځث ّص٩ٽٳ خثټًبُْ ت٨ٕٽالَ  ٤ًًٮ تټٌٴسا حً ڀڃ ٠دْ
ټٽهًټالالالرا ٰالالال ـًٍ حڂ ّٹالالالٌڂ وټالالالٷ حِثِالالالًث ټ٭الالالريه ڀالالالڃ ىْةالالالثز تټهًټالالالرا ًتټٵالالالثبځني        
مب ِّالالثذتث خالالثټ١ًّٳ تًٕ ا ًىالالىت ڀالالڃ خْنالالثز تٗٴنالالث٦ تټالاليت ّنالاليٛ خٌتٴ٩ْالالر ىالالىت      

٩ٽالٳ  تټص٧ًّٕ تټّْثِِا ً٘ٚـْصو ټِٚصؽثخر عتٵصْٝثز تټ٥ًًٮ تعتص٭ريذا ْٰځث ّص
 خّٽ١ثز تطتٹٿا ًتغتْةثز تټّْثِْر ًتټص٩ًّْٕر ٬ًريىثا يف تټهًټر. 

تټيت شٕالصٳ ڀالڃ تټ٥الًًٮ تټاليت شصالٌ  يبثِالر تطتٹالٿ يف ٤ٽاليثا         ًڀڃ تټًًٕٞ تعتص٭ريذ 
ْٰځالالث ّص٩ٽالالالٳ خثعتًٔالالالفني غتالالىه تټًبثِالالالرا ڀالالالث شٵصٝالالالْو ـثؼالالر تټالالالدٚن ڀالالالڃ ٸٱالالالثءتز    

ًٔؿ غتىت تعتنٙحا ټْالصځٹڃ  تؼصځث٨ْر حً ِْثِْر حً ٨ّٹًّرا ّند٭ِ شٌتًٰىث يف تعت
يؼٻ تټٌٴس «ڀڃ تټٌٰثء ملثؼر تټهًټر يف ٤ٻ تټ٥ًًٮ تټٵثبځرا ًىٌ ڀث ١ّٽٳ ٨ٽْو 
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٘الهٍ عتالث ّصځصال٧ خالو ىالىت تټصٕال٧ًّ تټّْثِالِ ڀالڃ         ًىىت تٙٔالرتتٞ   »حً يؼٻ تټّث٨ر
 يًؾ تټٌتٴ٩ْر. 

إڂ ٸالالثڂ حـالالهإث ح٨ٽالالٿا $$ّٵالالًي ىالالىت تعتدالالهح ـْالالط ّٵالالٌٺ0   "حخالالٌ ٩ّٽالالَ"ٰثٗڀالالثپ 
تټٕالالؽث٨ر حن٨الالَا ٙڄصٕالالثي  إ  ٰٝالالٻ 1تطتثؼالالرٔالالؽ٧ا ڄ٥الالًزا ٰالالإڂ ٸثڄالالس  ًتٓلالالً ح

تټع٭ٌي ٤ًيٌي تټد٭ثذا ٸثڂ تٕٔؽ٧ حـٳا ًإڂ ٸثڄس تطتثؼالر إ  ٰٝالٻ تټ٩ٽالٿ ټّالٹٌڂ     
ًټُْ ىىت إٙ ش١دْٵثً ټٽځدالهح تټالىُ    ##اتټهإثءا ٤ًيٌي حىٻ تټده٦ا ٸثڂ ت٨ٕٽٿ حـٳ

 نته ًٜال٧ تټًؼالٻ تعتنثِالح ٰٽالِ     ّنثنُ خو تټٱٵو تټّْثِِ تټ٩ثعتِ يف حّثڀنث ىىها ًڀ
 . »يؼٻ تټّث٨ر«تعتٹثڂ تعتنثِح حً ڀث ّّځَ 

ٰإوت ٸثڂ ىىت تعتدهح ڀًت٨َ يف شٌټْر تټًبُْ ت٨ٕٽَا ٰٖڂ ّٹٌڂ ڀًت٨الَ يف تلصْالثي   
ٚا         حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه ڀڃ خالثج حً ا إو ٠د٩ْالر تټ٩ځالٻ تټّْثِالِ خْناليځث ًتـالهذا ٰٝال

ػتٽالالُ تټٕالالٌيٍا ٰٽالالُْ حىالالٻ تطتالالٻ ٨الالڃ تټ٤ٌالالثبٯ ًتعتيالالثپ تٕلالالًٍ تټالاليت ّنالاليٛ  الالث 
ًتټ٩ٵه إوتً ىٿ لٌٖٙ تټٱٵيثء تجملصيهّڃا حً حىٻ تټ٩ٽالٿ خالثټٵًيڂ ٰفّالحا خالٻ ىالٿ      

 ٨نًٙ ىثپ ڀڃ ٨نثً٘ شٹٌّنو. 

ټُْ حټٌ تٕڀًا لٌٖٙ تعت٩ًًٰني يف تټٱٵو $$ًيف ىىت تعت٩نَ ّٵٌٺ تټْٕك ٔٽصٌز0 
ّٹٌڄالٌت ٨ٽالَ نيؼالر     تټىّڃ ّٕرتٞ ٰالْيٿ حڂ  »تټٱٵيثء حً تجملصيهّڃ«تِٗٚڀِ خثِٿ 

 »ڀ٧ ٥٨ْٿ تـرتتڀنث غتالٿ «لث٘ر ڀڃ ٨ٽٌپ تټٽ٭را ٨ًٽٌپ تټٹصثج ًتټّنرا ٰإڂ ى ٙء 
ٙ ش٩الالهً ڀ٩ًٰصالاليٿ يف تټ٭ثټالالح ىالالىت تضتثڄالالحا ًأ ّالال ټٱٌت تټدفالالط يف ش٩الالًٮ ٸالالعري ڀالالڃ   
تټٕ ًڂ تټ٩ثڀرا ٸٕ ًڂ تټّٽٿ ًتطتًج ًتټٍيت٨ر ًتټصؽالثيذ ًتٗنتيذ ًتټّْثِالرا ڄ٩الٿ    

ًىٿ حيخالثج تٙلصٙالثٖا ًحًټالٌ     الثٖا ٩ًٌّٰڄو ـٳ تعت٩ًٰرىٿ ٸ٭ريىٿ غتٿ ؼثڄح 

                                                 
 حـه تعتًٔفني.  1
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تٕڀً ْٰوا ًىٌ ڀث ّصٙٻ ڀڃ تټص٩ًّٕثز تټ٩ثڀر خ ٌ٘ٺ تطتٻ ًتطتًڀر يف نتبًذ ڀث 
  .1##تټ٩ًّٕريِٿ تټٵًيڂ ڀڃ ٴٌت٨ه 

ٰإڂ تلصريز $$خٵٌټو0  "تټْٕك ٨ده تټٌىثج لٚٮ"ًٴه حٸه ىىت تعت٩نَ حّٝثً 
ٚ زتث٨ر ڀصٌتًٰذ ٰالْيٿ ىالىه    ًحًي زتث٨الر ڀالڃ تټ٩الهًٺ     ا ًٜالځس إټالْيٿ  2##زتعتال ى

تټ٩ٽٿ خٕ ًڂ تټهڄْثا ڀڃ ٴثڄٌڄْرا ًتٴصٙثنّرا ًجتثيّر ًتؼصځث٨ْر ً٘فْر ٬ًريىثا 
ُ شٹٌڄس ڀڃ ىثشني تضتځث٨صني زت٩ْر شٕال٩ًّْر ْٰيالث تٕىٽْالر ټٚؼصاليثن       ا إوت3ًخالثټًح

ْالٌُ  ټّْس تعتّ ټر ڄ٥ًّر لثټٙرا ٸځث ٥ّڃ خ٩ٝيٿا ًإقتث تعتّ ټر وتز ڀ٦ٌٌٜ ـ
ًتٴ٩ِ ٨ځٽِ ّص٩ٽٳ خٕ ًڂ ًتلصٙث٘ثز ٔصَ ىِ ڀنث٠ثز تٕـٹثپ تټ٨ًْٕرا ؾتث 
ّص١ٽالالح حڂ شٹالالٌڂ ڀ٩ثضتصالالو يف ٜالالٌء تټٌتٴالال٧ا ٨ًٽالالَ ـتالالٌ ّصٱالالٳ ٠ًدالالثب٧ تٕٔالالْثءا إو    
تټ٦ًٕ أ لتا ٜهًت ٨ٽْيثا ًىىت ىالٿ ِالً لث٘الْر تظتٽالٌن ْٰالوا ًڀالڃ ىنالث ڄالًٍ حڂ         

ىٻ تټٕالٌيٍ تټّْثِالْرا ًحًي   يف حتهّهه ح »ًىٌ يحُ تخڃ ٨دثَ«ټًحُ تخڃ ٸّْثڂ 
تټ٩ٵٻ ًتټًحُ تټىّڃ ّهخًًڂ حڀً تټنثَ ًؼيثً ٴٌّثًا ټٹنو تطتٻ ًتټ٩ٵها ڀڃ حكتٿ حًټٌ 

  .4ػتځٻ ٩ٌٌّه ِٔء ڀڃ تټصٱْٙٻ

                                                 
 . 464-462ٔٽصٌز0 تِٗٚپ ٨ٵْهذ ٩ًًّٔرا ٖؼتځٌن تټْٕك  1
 . 15-12ڀٙثني تټص٧ًّٕ تِٗٚڀِ ْٰځث ٙ ڄٗ ْٰوا ٨ٖده تټٌىثج لٚٮ0  2
 ّٵٙه خثعت ىٚزا ًٔتبٟ تٙؼصيثنا تعتًؼ٧ تټّثخٳ.  3
ًرتر يحّثڂ ڀصٱٵثڂ ڀڃ ـْط تعت٩نَ ټد٩ٛ تټٱٵيثء تًتهظنيا ّٵرتخثڂ ڀالڃ ًؼيالر ڄ٥ًڄالث يف ىالىه      4

 ْك ؼتځٌن ٔٽصٌز. تعتّ ټرا حًغتځث0 ټٽْٕك ؼتځه ٨دهها ًتټعثڄ0ِ ټٽٕ
إ  حڂ تعتالًتن خال ًي تٕڀالً زتث٨الر حىالٻ تطتالٻ        »٨ٽالَ ـاله ش٩الدريه   «ٰٵه تڄصيَ خو شٱٹالريه   أيا األًل0

ًتټ٩ٵه ڀڃ تعتّٽځنيا ًىٿ تٕڀًتء ًتطتٹالثپ ًتټ٩ٽځالثء ًيكِالثء تضتنالها ًِالثبً تټًكِالثءا ًتټ٨ٍځالثءا        
شٱٵٌت ٨ٽَ حڀً حً ـٹٿا ًؼالح  تټىّڃ ًّؼ٧ إټْيٿ تټنثَ يف تطتثؼثز ًتعتٙث  تټ٩ثڀرا ٰي ٙء إوت ت

حڂ ١ّث٨ٌت ْٰوا خًٕٞ حڂ ّٹٌڄٌت ڀنثا ًحٙ نتثټٱٌت حڀً تا ًٙ ِنر يٌِټو تټيت ٨ًٰالس خالثټصٌتشًا   
ًحڂ ّٹٌڄالالٌت ؽتصالالثيّڃ يف ملالالعيٿ تٕڀالالًا ًتشٱالالثٴيٿ ٨ٽْالالوا ًحڂ ّٹالالٌڂ ڀالالث ّصٱٵالالٌڂ ٨ٽْالالو ڀالالڃ تعتٙالالث     

 ا ًڀث ّٽْيث. 181ا 5ٖتعتنثيا غتټ٩ثڀرا ًىٌ ڀث ټٌي تٕڀً ِٽ١ر ْٰوا ًًٴٌٮ ٨ٽْو" شٱّري 
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٨ٽَ حڂ تٗڀثپ تټ٩ّها يف ًٔـو ټٽځٵث٘ها ًٍّ حڂ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه تټىّڃ شن٩ٵاله  
نالاله ًتعتٙالالث ... ًٕكتالالٿ  ڀالالڃ تټ٩ٽځالالثء ًيكِالالثء تضت  »لالالٌتٖ تٕڀالالر« الالٿ تټد٩ْالالرا ىالالٿ  

تټ٩ثيٌٰڂ خثعتٙث  تټيت حتصثغ إټْيالث تٕڀالرا ٰصٕال٦ً غتالث ڀالڃ تٕـٹالثپ تٙؼصيثنّالر ڀالث         
ّنثِالالديث إڂ أ ّالالًن ڄٙالالٌٖ لث٘الالر شص٩ٽالالٳ  الالثا ًىالال ٙء ىالالٿ تټالالىّڃ هتعٽالالٌڂ تٕڀالالر       

 خٹثڀٽيثا ًټىت ٸثڂ إزتث٨يٿ ٨ٽَ حڀً ـؽر ڀٽٍڀر لتح تټ٩ځٻ مبٵصٝثه. 

َ حڂ تشٱثٲ ت٬ٕٽدْر ٸثٮ يف ًؼٌج تټ٩ځٻا ًٴه حًٔڄث إ  ىىتا ًٴه حٴځنث تٕنټر ٨ٽ
 حڂ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه حً ػتٽُ تټٌٕيٍ ىْةر ڀّصٵٽر. 

                                                                                                                   
ىالٿ حىالٻ تټن٥الً    $$ٰٚ ّٹثن نتًغ ڀڃ ـْط ڀ٩نثه ٨ڃ ڀٝځٌڂ تټًحُ تًٕٺا إو ّٵالٌٺ0   أيا انثا0َِ

تټىّڃ ٨ًٌٰت يف تٕڀر خٹځثٺ تٙلصٙثٖ يف ملط تټٕ ًڂ ًإنيتٶ تعتٙث ا ًتټ٭ريذ ٨ٽْيثا ًٸثڄس 
 ً ًتٙؼصاليثنا حً مبالث ّرتؼالؿ ْٰيالث ٨الڃ       إ٠ث٨صيٿ ىِ تٕلى مبث ّصٱٵٌڂ ٨ٽدْو يف تعتّ ټر وتز تټن٥ال

 ا ٠د٧ نتي تټًًٕٲ. 462تِٗٚپ ٨ٵْهذ ٩ًًّٔرا ٖ ##ا٠ًّٳ ت٬ٕٽدْرا حً ٴٌذ تټ ىثڂ
ّالالهـٛ تټالالًحُ ڀالالڃ حِثِالالوا إو ڀالال نته حڂ ١ّالالًؾ يحُ حًي تطتالالٻ     »حً ٴالالٌذ تټ ىالالثڂ «٬الالري حڂ ٴٌټالالو  

ه حيؼؿ ًِالص شِ ڀنثٴٕالر ىالىت    ًتټ٩ٵها ٩ًّځٻ يبُْ تټهًټر مبث حنته إټْو تټهټْٻ ًتټ ىثڂ تټىُ ًّت
 تټًحُ. 
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ًاؾشورىًيفًحالًاحلرؽةًواملماردةً

 

٨ٽالالَ تټ٩يالاله تټًتٔالالهُا ڄصالالثخ٧ ىالالىه   »٨ٽالالَ تټصالالٌتي«نيتِالالر تټٕالالٌيٍ  ًعــنخٌىل
   ٗ ر تٕلالريذ يف  تعتًـٽال  تټهيتِر يف ڀًـٽر تعتٽٹْر تټ٩ٌٝٚ ـْالط ِالنصنثًٺ لٙالثب

 زت٧ْ شٝثيّّيث ًظنثّثىث. 
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ًاؾشورىًيفًاؾمهربةًاؾراذدقةً

 

تٕڀر تِٗٚڀْر ٨ٽَ إ٠ٚٲ شّځْر تټصؽًخر تټًتٔهّر ٨ٽَ تعتًـٽالر   أمجعـج 
خالالڃ حخالالِ  تټالاليت شدصالالهئ خبٰٚالالر ِالالْهڄث حخالالِ خٹالالً تټٙالالهّٳ ًشنصالاليِ خٌٰالالثذ ِالالْهڄث ٨ٽالالِّ 

ـ      ٽالر تټٚـٵالرا مبالث ح٘الثج     ٠ثټحا ڀٵثخٻ إ٠الٚٲ شّالځْر تعتٽٹْالر تټ٩ٝالٌٚ ٨ٽالَ تعتً
 تٕڀر ڀڃ ٘ه٦ ح٘ثج حيٸثكتث ًن٨ثبځيث. 

ٌ خص ّْاله ٸثِالؿ          ڀْرا ًٴاله ٨اٍل ًىىت تټصٹْْٯ ٙٴَ ٴدًٌٙ ًن٨ځثً ڀالڃ ٸثٰالر تټٱالًٲ تِٗاٚل
 ڀڃ تټٝځري تټ٩ٕيب ټٖڀرا ًتِص٭ٽو تټٌؼهتڂ تټ٩ثپ خثٙټصٱثٮ ـٌټو ًتٙيشْثؾ ټو. 

٨ٽالالَ ًتٴالال٧ تطتالالثٺ ًڀالالًتيذ ڀالالث ٘الالهٲ وټالالٷ  »ٸځالالث ّٵالالٌٺ تعتنث٠ٵالالر تټ٩الالًج«ٰيالالٻ ؿتالاله 
  .تطتْثذ؟؟

حڂ تټ٩ٌٙن تټصثينتِ ّن١ٽالٳ ڀالڃ نلالٌٺ تټالًًؾ إ       "ڀثټٷ خڃ ڄيب"ًٍّ تعتٱٹً تټٹدري 
٨نالاله ِالالْثنذ تټ٩ٵالالٻا ټٹنالالو ّ لالالى خثٙكتْالالثي ٨نالالهڀث حتصالالٻ  تټصالالثيّكا ظالالٿ ّ لالالى خالالثټًٸٌن

ًټٵالاله ٠دالالٳ ىالالىه تټّالالريًيذ ٨ٽالالَ تټصالالثيّك تټ٩ًخالالِ تِٗالالٚڀِ     اتټ٭ًّالالٍذ ًؼالالو تطتْالالثذ 
حِالالُ تطتْالالثذ يف  ىالاِل تعتًـٽالالر تټالاليت حٴثڀالالس     »٘الالٱني –٬الالثي ـالالًتء  « ڀًـٽالالر  ٰالالث٨ص 

پ ڀال٧ تټصالهټْٻ     خال ڂ تټصؽًخالر تټًتٔالهّر ٘الْ٭ر ڀالڃ ٘الال٫ْ       »ًٸځالث حٸالهڄثه ًڄ ٸالالهه   «تِٗاٚل
تټٌٕيٍ تِٗٚڀْرا ًټّْس ڀدهحا ًټىټٷ ٰالنفڃ ٙ ڄنٹالح ٨ٽْيالث ٘الځثً ًخٹځالثً ٨ًځْثڄالثًا       

 وت ٴّنثىث مب٩ثّري تطتْثذ ًتټٍڀڃ.  ټٹننث ٙ ڄصٌتڄَ ٨ڃ ت٨ٗؽثج  ىه تټصؽًخرا إ

 



171 



171 

 

ًاؾشورىًيفًاحلقلةًاؾراذدقةً

 

تټىُ حًٔڄث إټْو تټىُ ٸثڂ ٴثبځثً ٨ٽَ ٨هت تجملٽُ تِٙصٕثيُ ت٨ٕٽَ  ًفّْا
ٰٽٿ ش١ثټ٩نث ىىه تطتٵدالر مب ِّالر وتز ڄ٥الثپ ڀ٩النيا ًإقتالث ٸثڄالس        ٨يه تټًٌِٺ 

 ذ. تټٌٕيٍ دتثيَ خٌٙيذ ٨ٱٌّرا ًٜځڃ ٌٜتخٟ ت٨ًٕتٮ تټّثبه

ًِنّص٩ًٚ ڀ٥ثىً تټٌٕيٍ تټيت حرتًزا ًحٰٙالفس ٨الڃ خ٩ْالر تظتٽٱالثء تټًتٔالهّڃ      
 تٕيخ٩ر. 

 مثساخ انشٌزٍ ًتْؼح أتِ تكس0 
ًتعتٚـ٣ حڄنث ِن٩ًٚ ټصځمٝثز ىىه تټد٩ْر خثټهٴر ًتټصٱثْ٘ٻا ظٿ ڄٵٝالِ وټالٷ   
خصٵالالهّٿ يحُ ـٌغتالالثا ًوټالالٷ ِالال ًت طتالالثٺ حڀصنالالث يف ىالالىه تطتٽٵالالر ڀالالڃ ٨ځالالً تټٍڀالالثڂ.         

إ  تټًْٰالالٳ  تڄصٵالالٻ تټًِالالٌٺ ت٥٨ٕالالٿ  ّالالٌپ 1خثٗڀالالثيذٰٵالاله خٌّالال٧ حخالالٌ خٹالالً  ًتټٌتٴالال٧ا 
  .ت٨ٕٽَا ًـصَ ٴدٻ نٰنوا ٰځث ىٌ ًٌڂ ىىه تټد٩ْر مبٍْتڂ تټٌٕيٍ؟؟

ٰيٻ تىصهز تټٱ١ًذ تټ٩ًخْرا خ٩ه حڂ ٘ٵٽيث تِٗٚپا إ  ڄ٥ثپ يف تطتٹٿ ًّٰالها أ  
 ٩ًّٮ ڀڃ ٴدٻا ًأ ّٵٽه ْٰځث خ٩ه؟ 

ِٚپ ح٘ٻ ڀدثنئ تټٌٕيٍ نًڂ حڂ ّص٩ًٚ إ  ٘الْ٭ر ڀ٩ْنالر   ڄىٸً مبث ٴٽنثه خ ڂ تٗ
 ټىټٷ. 

  .ٰځثوت ٨ڃ ًٴثب٧ ىىه تټد٩ْر؟

                                                 
ٰٵاله ٴالثٺ ټالو ٴثبالٻ0      اا حڀث ټٵح تظتٰٚر ٰٵه ًٴ٧ خ٩ه وټالٷ »حڀريتً«ٸثڂ ټٵح حخِ خٹً ٌّپ تټد٩ْر  1
 . ##ّث لٽْٱر تاا ټٹڃ حخث خٹً حؼثج0 خٻ حڄث لٽْٱر يٌِٺ تا$$
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جتځالال٧ تعتٙالالثني ٨ٽالالَ حڂ ًّٰٵالالثً ڀالالڃ تٕڄٙالالثيا ىالالٿ تظتالالٍيغا ٴالاله تؼصځ٩الالٌت يف    
ا ًتختالالىًت ٴالالًتيتً إزتث٨ْالالثً  تڄصٕالالثي لالال  ًٰالالثذ تټًِالالٌٺِالالٵْٱر خالالع ِالالث٨هذا ٰالالٌي 

ؿ ټٽځٽٷ ٴدْٻ تغتؽًذ إ  تعتهّنرا ٨ًنالهڀث  خصٌټْر ِْه٨ڃ ٩ِه خڃ ٨دثنذا تټىُ ئ
إ  تټًْٰٳ ت٨ٕٽَ يحٍ ِال٩ه خالڃ ٨دالثنذ حڂ حڀنْصالو تټٵههتالر خثشالس         تڄصٵٻ تټًٌِٺ

 ٴًّدر تټصفٵْٳ. 

ًتټىُ هتٹڃ حڂ ّّصمٽٗ ڀڃ تټنٌٖٙ ىٌ حڂ تًَٕ أ ّٹٌڄٌت يف ٴالًتيذ ڄٱٌِاليٿ   
 يتٜني ٨ڃ شٌټْر ِْه تظتٍيغ ٩ِه خڃ ٨دثنذ. 

تًَٕ ٴاله لالثټٱٌت ٨الڃ يحُ تظتالٍيغ ـْنځالث ٤يالًز حًٺ خالثنيذ         ًِنًٍ خ٩ه ٴٽْالٻ حڂ 
 ٗٴٙثء تظتٍيغ ٨ڃ تٗڀثيذ. 

  .ًټٹڃ ٸْٯ خهح تٙؼصځث٦؟
أ شالالىٸً ټنالالث تعتٙالالثني ڀالالڃ تټالالىُ ن٨الالث إ  تٙؼصځالالث٦ا ًٙ ٸْالالٯ متّا ًإقتالالث يًز ًٴالال٦ٌ  

ُ "تؼصځث٦ يف تټّالٵْٱرا ًيف وټالٷ ّٵالٌٺ     عتالث ٴُالدٛا تؼصځ٩الس     إڂ تټالنيب  $$0 "تټ١ال 
ِال٩ه خالڃ    ي يف ِٵْٱر خع ِث٨هذا ٰٵالثټٌت0 ڄالٌټِّ ىالىت تٕڀالً خ٩اله ؼتځاله       تٕڄٙث
  .1##٨دثنذ..

إڄالع  $$ًٴه ٸثڂ ٩ِه خڃ ٨دثنذ ڀًّٝثًا ٰٽځث تؼصځ٩ٌت ٴثٺ ٙخنو حً خ٩ٛ خع ٨ځو0 
ٙ حٴهي حڂ حصت٧ تټٵٌپ ٸٽيٿ ٸٚڀِا ًټٹالڃ شٽالّٳ ڀالع ٴالٌي ٰال صت٩ٌها ٰٵالثٺ خ٩اله حڂ        

ٕڄٙالالالثي! ټٹالالالٿ ِالالالثخٵر يف تټالالالهّڃا ًٰٝالالالْٽر يف ستالالاله تا ًحظنالالالَ ٨ٽْالالالو0 ّالالالث ڀ٩ٕالالالً ت
 ً خٝال٧ ٨ٕالًذ ِالنر يف ٴٌڀالو     ټدالط   . إڂ ؼتځالهتً  جتِٗٚپا ټّْس ټٵدْٽر ڀڃ تټ٩ال

ّه٨ٌىٿ إ  ٨دثنذ تټًستڃا ًلٽ٧ تٕڄهتن ًتًٕظثڂا ٰځث يڀڃ خو ڀڃ ٴٌڀالو إٙ يؼالثٺ   
ٙ   ًٙتاا  2هتن٩ٌت يِالٌٺ ٴٽْٻا ًٸثڂ ڀث ٸثڄٌت ّٵهيًڂ ٨ٽَ حڂ   حڂ حڂ ٩ّالًٍت نّنالوا ً

ّالاله٩ٌٰت ٨الالڃ حڄٱّالاليٿ ٜالالْځًث ٨ځالالٌت خالالوا ـصالالَ إوت حيتن خٹالالٿ تټٱٝالالْٽرا ِالالثٲ إټالالْٹٿ          

                                                 
 . 3/218شٱّري تټ١ ُا  1
 هتن٩ٌت0 متځٌت.  2
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تټٹًتڀرا ًلٙٹٿ خثټن٩ځرا ًٌٰٴٹٿ تا تٗهتثڂ خو ًخًِالٌټوا ًتعتنال٧ ټالو ًٕ٘الفثخوا     
٨ٽالَ ٨الهًه ڀالنٹٿا ًحظٵٽالو     ًت٨ٍٗتٌ ټو ًټهّنوا ًتضتيثن ٨ٕهتبوا ٰٹنصٿ حٔه تټنالثَ  

ټ٩الالًج ٕڀالالً تا ٨ٌ٠الالثً ًٸًىالالثًا ًح١٨الالَ   ٨ٽالالَ ٨الالهًه ڀالالڃ ٬ريٸالالٿا ـصالالَ تِالالصٵثڀس ت  
حظمالالڃ تا ٨الالٍ ًؼالالٻ ټًِالالٌټو خٹالالٿ تٕيٚا ًنتڄالالس      ا ـصالال1َ٘الالث٬ًتً نتلالالًتً تټد٩ْالاله 

خ ِْثٰٹٿ ټو تټ٩ًجا ًشٌٰثه تا ًىٌ ٨نٹٿ يتٚا ًخٹٿ ٴًّالً تټ٩النيا تِالصدهًت  الىت     
 . ##تٕڀً ٰإڄو ټٹٿ نًڂ تټنثَ

ِِا ٨ٌْځو ىٌ ڄّصمٽٗ ڀڃ ىىه تظت١در حڂ تٕڄٙثي ًًّڂ حكتٿ ـٍج ِْث
ا ًىالٿ ّٵالهڀٌڂ    ًحكتالٿ حـالٳ تټنالثَ خًبثِالر تټهًټالر خ٩اله تټًِالٌٺ       ٩ِه خڃ ٨دثنذا 

تټدْثڂ تعت٩ٽٻ تعتصٝځڃ تِٕدثج تعتٌؼدر ټٹِ ّصٌټٌت تټًبثِرا ٨ًٽَ تټ٩ٹُ ڀڃ تټًحُ 
تټّالالثخٳ ٰؽځيالالًذ تٕڄٙالالثي ٸالالثڄٌت ّالالهيٸٌڂ يف ٴالالًتيذ حڄٱّالاليٿا حكتالالٿ ټّْالالٌت ًـالالهىٿ      

ا ًِالْه٩ٰيٿ ٨الڃ   ًحڂ غتٿ ڀنثّٰثً ٴٌّثً ٍِْتستيٿ ح٘فثج تطتٳ يف يبثِر تټهًټرا
ُ "ىىت تٕڀً ن٩ٰثً ٴٌّثً. إكتالٿ تعتيالثؼًًڂا ًيف وټالٷ ّٵالٌٺ      ظالٿ إكتالٿ شالًتنًت    $$0 "تټ١ال 

تټٹٚپ خْنيٿا ٰٵثټٌت0 ٰالإڂ حخالس ڀيالثؼًذ ٴالًّٓ ٰٵالثټٌت0 ـتالڃ تعتيالثؼًًڂا ً٘الفثخر         
تٕڀالالً خ٩الالهها   يِالالٌٺ تا تًٕټالالٌڂا ًـتالالڃ ٨ٕالالريشو ًحًټْالالثكها ٩ٰالالٚپ شنث٨ٌٌڄنالالث ىالالىت    

ٰٵثټس ٠ثبٱر ڀناليٿا ٰإڄالث ڄٵالٌٺ إوًت0 ڀنالث حڀالري ًڀالنٹٿ حڀالريا ًټالڃ ڄًٜالَ خالهًڂ ىالىت            
  .!##صت٩يث0 ىىت حًٺ تټٌىڃتٕڀً حخهتًا ٰٵثٺ ٩ِه خڃ ٨دثنذ ـني 

ا ًيف 2ًڀث ٸثڂ خإڀٹثڂ ىىت تظت  حڂ ّدٵَ ًِتًا ًټ٩ٻ ٨ځً خڃ تظت١ثج حً ڀڃ شٽٵث
 0 3"تټ١ ُ"؟ ّٵٌٺ ##يثؼًًڂٰځثوت ٩ٰٻ تعت$$0 "تټ١ ُ"ٵٌٺ وټٷ ّ

ا ٰ يِٻ إ  حخِ خٹًا ًحخٌ خٹً يف ًحشَ ٨ځً تظت ُا ٰ ٴدٻ إ  ڀنٍٺ تټنيب $$
ا ٰ يِٻ إ  تټهتيا ٨ًٽِ خڃ حخِ ٠ثټح ٨ٽْو تټّٚپ نتبح يف ؼيثٌ يٌِٺ تا 

                                                 
 نل0ً ٘٭ً ًوٺ.  1
 ا ًڀث خ٩هىث. 72ٖ اا ن. ٨ځثيذ0 تظتٰٚر ًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْر3/219ُا شٱّري تټ١  2
 . 73ن. ٨ځثيذ0 تظتٰٚر ًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْرا ٖ ا ًتڄ3/219ً٥ شٱّري تټ١ ُا 3
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ٰ يِٻ إټْو0 إڄو ـهض حڀً ٙ خه  احخِ خٹً حڂ حلًغ إيّا ٰ يِٻ إټْو0 إڄِ ڀنٕ٭ٻ
ٌيها ٰمًغ إټْوا ٰٵثٺ0 حڀث ٨ٽځس حڂ تٕڄٙثي ٴه تؼصځ٩س يف ِٵْٱر ټٷ ڀڃ ـٝ

خع ِث٨هذا ًّّهًڂ حڂ ٌّټٌت ىىت تٕڀً ٩ِه خڃ ٨دثنذا ًحـّنيٿ ڀٵثټر ڀڃ ّٵٌٺ0 
ڀنث حڀريا ًڀڃ ٴًّٓ حڀري؟ ٰځْٝنث ڀ٨ًّني ـتٌىٿا ٰٽٵْث حخث ٨دْهذ خڃ تضتًتؾا 

 . ##ٰصځثٌٔت إټْيٿ ظٚظصيٿ
حخِ خٹً ٨ًځً ًحخِ ٨دْهذ ؽتصٽٱصني ٨ڃ ټٵثء يًتّصني  "تټ١ ُ"ًًُّ 

خًؼٽني ڀڃ تٕڄٙثي يف تټ١ًّٳ إ  تټّٵْٱرا إث ٨ث٘ٿ خڃ ٨هُ ٨ًٌّٿ خڃ 
  .1ِث٨هذ

ا ##تيؼ٩الٌت ٰثٴٝالٌت حڀالًٸٿ خْالنٹٿ    $$ًٴه خثنيًت حخِ خٹً ٨ًځً ًحخِ ٨دْهذ خالثټٵٌٺ0  
ًحڂ ٨ٽالالَ  حيتنت تټٵالالٌٺ حڂ تؼصځالالث٦ تٕڄٙالالثي ٙ ٴْځالالر ټالالوا ًحڂ تټنالالثَ شدالال٧ ټٽځيالالثؼًّڃا

ټْٵًيًت ْٰځالث خْناليٿ حڀالًىٿ. ًټٹالڃ حخالث خٹالً ٨ًځالً ًحخالث ٨دْالهذ أ          ى ٙء حڂ ًّؼ٩ٌت 
ىىت ًڀث ٸثڂ  ##اًتا ټن شْنيٿ$$ّّصځ٩ٌت ټٽٙفثخْني تٕڄٙثيّني تټدهيّنيا ًٴثټٌت0 

تټص ٸْالاله خثټٵَّالالٿا إٙ خ٭ْالالر تټٕالالٌيٍ ًتټدفالالط ًتعتنثٴٕالالر ًتٗٴنالالث٦ا لْٱالالر تٙڄٕالالٵثٲا    
 . ٨ً2ًٍٰثً ٨ڃ تٕظًذ تټيت حتهض تټٱًٴرا ًىٹىت ٸثڂش٩ٵدو تټٱصنرا تټىُ 

٨ځالث نتي يف ىالىت تټٽٵالثءا ټالُْ خْناليث ٸالدري لالٚٮ إٙ يف حڀالً          3ًټٽ١ ُ حيخ٧ يًتّثز
 ًتـها ىٌ تټنٗ تټ٨ًِٕا حً تعتّصنه تټٵثڄٌڄِ ٸځث ڄٵٌٺ يف ىىه تّٕثپ. 

ط ٴالثٺ  ټٵه ً٘ٯ تعت يلٌڂ تټٽٵثء خني تٕڄٙالثي ًًٰاله تعتيالثؼًّڃ خٹالٻ شٱث٘الْٽو ـْال      
 ٨ځً خڃ تظت١ثج0 

ًىٿ ػتصځ٩ٌڂ يف ِٵْٱر خع ِث٨هذا إوت خني ٤يًتڄْيٿ  »حُ تٕڄٙثي«ٰ شْنثىٿ $$
ٴٽس0 ڀث ٔ ڄو؟ ٴثټٌت0 ًَؼاْل٧ٌا ٰٵالثپ يؼالٻ ڀناليٿا ٰفځاله       ا»ڀٽصٯ خٹّثء«يؼٻ ڀٍَڀَّٻ 

                                                 
 ًڀث خ٩هىث.  72ٖ ان. ٨ځثيذ0 تظتٰٚر ًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْر ا3/215 شٱّري تټ١ ُا 1
 . 129ٖ ايف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ تټ٥ثًٰ  2
ا ًتټعثټعالالالر يف 213ا ًتټعثڄْالالالر يف تټٙالالالٱفر 212ً 211تًٕ  يف تټٙالالالٱفصني شٱّالالالري تټ١الالال ُا  3

 ا ًڀث خ٩هىث.. ًٸٽيث يف تضتٍء تټعثټط. 218ا ًتټًتخ٩ر يف تټٙٱفر 216ً 215تټٙٱفصني 
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ا ٰنفڃ تٕڄٙثيا ًٸصْدر تِٗالٚپا ًحڄالصٿ ّالث ڀ٩ٕالً ٴالًّٓ يىالٟ       تا ًٴثٺ0 حڀث خ٩ه
ٴالالثٺ ٨ځالال0ً ٰٽځالالث يحّالالس حكتالالٿ ًّّالالهًڂ حڂ   ا1نتّٰالالرس إټْنالالث ڀالالڃ ٴالالٌڀٹٿ خْننالالثا ًٴالاله نّٰالال

يف ڄٱِّ ڀٵثټر حٴهڀيث خالني   2ًٌّيزُنتصٍټٌڄث ڀڃ ح٘ٽنثا ًّ٭ٙدٌڄث تٕڀً ًٴه ٸنس 
ٰٽځالث  ا ًٸالثڂ ىالٌ حًٴالً ڀالع ًحـٽالٿ      ا3ّهُ حخِ خٹًا ًٴه ٸنس حنتيُ ڀنو خ٩ٛ تطتالهّ 

  .##حينز حڂ حشٹٽٿا ٴثٺ0 ٨ٽَ يِٽٷا ٰٹًىس حڂ ح٨ْٙو

ّصٝؿ ڀڃ تټنٗ حڂ ٨ځً ٴه ـثٺ خني تٕڄٙثيُ ًخني حڂ ّالصٿ ٸٚڀالوا حُ حڄالو    
ًٴه نٰس إټْنث ڀڃ ٴٌڀٹٿ نتٰرا أ ٩ّهه إ  $$ٴث٩٠وا ًًٴٯ تٕڄٙثيُ ٨نه ٴٌټو0 

٬ريها ٕڂ ڀث ٤يً ٨ٽَ ٨ځً ڀڃ ت٨رتتٰو تټٹٚپ ٴه  صو ّٰٹسا ٬ري حڂ حخالث خٹالً أ   
 . ##ّّځؿ ټ٩ځً خثټٹٚپ

ڄو ڀڃ ٬ري تعت٩ٵٌٺ حڂ ّٵصًٙ تٙؼصځث٦ ٨ٽَ تټٱًّٵني ًـهإثا ًجتهي تٗٔثيذ إ  ح
ًٙ يّح يف حڂ ٠ٌتبٯ حلًٍ ٴه ـًٝزا ًټٹنيث ٸثڄس ڀّالصځ٩را ټالُْ غتالث ڄٙالْح     
ڀڃ تټٹٚپا ٰٽُْ ڀڃ تعت٩ٵٌٺ حڂ ٩ّٵاله ىالىت تٙؼصځالث٦ يف تغتالٌتء تټ١ٽالٳا ًيف ِالثـر       

تٗٔالالثيذ إ  ًحٙ ّٙالالٻ ڄدالال ه إ  خٵْالالر تټنالالثَا ًإقتالالث ِالالٹصس تعتٙالالثني ٨الالڃ       ٨ثڀالالرا 
  .4ّٕثيٸٌت يف تټٵٌٺـٌٝيىٿ ٕكتٿ أ 

ٰٵالثٺ حخالٌ خٹال0ً     اڀث ىىت؟ ٰٵثټٌت0 ڀنث حڀريا ًڀنٹٿ حڀالري $$ټٵه تڄ ٍ حخٌ خٹً خثټٵٌٺ0 
 ڀنث تٕڀًتء ًڀنٹٿ تټٌٌيتء. 

 إڂ تټنيب  اتټًؼٽني0 ٨ځً حً حخث ٨دْهذظٿ شثخ٧ تټٵٌٺ0 إڄع يْٜس ټٹٿ حـه ىىّڃ 
ٰٵثٺ0 ٕخ٩عڃ ڀ٩ٹٿ حڀْنثً ـٳ حڀنيا ٰد٩ط ڀ٩يٿ  انث حڀْنثًؼثءه ٴٌپ ٰٵثټٌت0 تخ٩ط ڀ٩

                                                 
ڄْيثا ًح٤ڃ حڂ تعتًتن  الث ىالٌ حڂ   تټهتٰر0 تټٵٌپ ّّريًڂ زتث٨ر ِريتً ټُْ خثټٕهّها ىىت حـه ڀ٩ث 1

 .  »يتؼ٧ تټٽّثڂ«تِٙصةٙثٺ  »تټهٮ«ًّٰٵثً ڀڃ تعتيثؼًّڃ حيتن تِصد٩ثن تٕڄٙثيا ٕڂ ڀڃ ڀ٩ثڄِ 
 ًٌيز0 ح٨هنز ًىْ ز.   2
 تطته0 تطتهذا حُ حڄو ٸثڂ نتٱِ ؼهشو ملٌٝي حخِ خٹً.  3
 . ٥131ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًيف تټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ 4
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حخث ٨دْالهذ خالڃ تضتالًتؾا ًحڄالث حيٜالَ ټٹالٿ حخالث ٨دْالهذ. ٰٵالثپ ٨ځالً ٰٵالثٺ0 حّٹالٿ ش١ْالح              
 . ##؟ ٰدث٩ّو ٨ځً ًخث٩ّو تټنثَٴهڀيځث تټنيب  ٴهڀني 1َّمٽٯُڄٱّو حڂ 

 

 يؼازضح احلثاب تٍ ادلنرز

ؾ ٰٵالثٺ0      $$ ت ٨ٽالْٹٿ       ٰٵثپ تطتدالثج خالڃ تعتنالىي خالڃ تضتناٌل ّالث ڀ٩ٕالً تٕڄٙالثي! تڀٽٹاٌل
حڀًٸٿا ٰإڂ تټنثَ يف ْٰةٹٿ ًيف ٜٽٹٿا ًټڃ لترتئ ػترتئ ٨ٽَ لٰٚٹالٿا ًټالڃ ُّٙالهي    
تټنثَ إٙ ٨ڃ يحّٹٿا حڄصٿ حىٻ تټ٩اٍل ًتټعالًًذا ًحًټاٌل تټ٩الهن ًتعتن٩الر ًتټصؽًخالرا وًً تټدال َ        

ٿا ًّنالصٵٗ  ًتټنؽهذا ًإقتث ّن٥ً تټنثَ إ  ڀث شٙٱٌڂا ًٙ ختصٽٱٌت ْٰٱّه ٨ٽْٹٿ يحّٹ
  .2##ًڀنيٿ حڀري٨ٽْٹٿ حڀًٸٿا ٰإڂ حخَ ى ٙء إٙ ڀث صت٩صٿا ٰځنث حڀري 

غتؽالثز ـالثنذ ـالثيذ     »يف تعتنثٴٕالثز تټّْثِالْر  «ًڄٕري تِص١ًتنتً إ  حڄو ٴه شٙهي 
تعتنالىيا خْاله حڄالو ٸالثڂ تټالًن ڀالڃ       ٸثټىُ تِصځ٩نثه ڀڃ تطتدثج خالڃ   »ًىىت حڀً ٠د٩ِْ«

ظنالالثڂ يف ىْيالالثز! ٙ لتصځال٧ ت $$$٨ځال0ً  ـْالط ٴالالثٺ  ٨ځالً خالڃ تظت١الالثج ٨ٽالَ تطتدالالثجا    
ا ًتا ٙ شًَٜ تټ٩ًج حڂ ّ ڀًًّٸٿ ًڄدْيث ڀڃ ٬ريٸٿا ًټٹڃ تټ٩ًج ٙ دتن٧ حڂ 3ٴًڂ

شٌي حڀًىث ڀڃ ٸثڄس تټندٌذ ْٰيٿا ًًي حڀٌيىٿ ڀنيٿا ًټنث خىټٷ ٨ٽَ ڀالڃ حخالَ ڀالڃ    
 تټ٩ًج تطتؽر تټ٥الثىًذا ًتټّالٽ١ثڂ تعتالدنيا ڀاَلڃ وت ّنث٨ٌنالث ِالٽ١ثڂ ؼتځاله ًإڀثيشالوا        

  .4##ڀُهْٺن خدث٠ٻا حً ڀصؽثڄٯ ٗظٿ ًڀصٌيٞ يف ىَٽ ٹر؟ًـتڃ حًټْثكه ٨ًٕريشوا إٙ 

                                                 
 .  »تټٽّثڂ«نتٽٯ0 حُ ّٵٌپ ڀٵثڀيځثا حً ّٙري يف ڀٹثكتځث  1
ُ شٱّالري   2 ٖ   تظتٰٚالالر ا ًتڄ٥ال0ً ن. ٨ځالثيذ0   3/221 اتټ١ال  ا ًڀالالث 72ًڄٕال ذ تٕـالٍتج تټّْثِالْر 

 . 137ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ خ٩هىثا ًتڄ0ً٥ 
 تټٵًڂ0 تطتدٻ.  3
ٖ   تظتٰٚالر  تڄ٥ً ن. ٨ځثيذ0 ً اجتثڄٯ ٙظٿ0 ڀثٺ 4  اا ًڀالث خ٩الهىث  74ًڄٕال ذ تٕـالٍتج تټّْثِالْرا 

 . 138ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ ًتڄ٥ً 
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ّالث ڀ٩ٕالً تٕڄٙالثي! تِالٽٹٌت ًٙ شّالځ٩ٌت      $$ًټٵه ين تطتدثج ٨ٽَ ٨ځً ٰٵثٺ0 
ڀٵثټالالر ىالالىت ًح٘الالفثخوا ْٰالالىىدٌت خنٙالالْدٹٿ ڀالالڃ ىالالىت تٕڀالالًا ٰالالإڂ حخالالٌت ٨ٽالالْٹٿ ڀالالث          

ٿ ىالىه تٕڀالٌيا ٰال ڄصٿ ًتا حـالٳ     ِ ټصځٌىٿا ٰ ؼٽٌىٿ ٨ڃ ىىه تټدٚنا ًشٌټٌت ٨ٽالْي 
حڄالث   ىت تٕڀالً ڀناليٿا ٰإڄالو خ ِالْثٰٹٿ نتڂ غتالىت تټالهّڃ ڀالڃ نتڂ ؾتالڃ أ ّٹالڃ ّالهّڃ.           

  .1##ټن٩ْهكتث ؼَى ٨رؼُهَّٽيث تعتُفَٽّٷ ٨ًُىّٵيث تعتًَُؼَّح. حڀث ًتا ټةڃ ٔةصٿ 
 

 يٌلف أتِ ػثْدج

 0 "تټ١ ُ"ًىنث ٸثڄس ٸٽځر ٴٙريذ ٴثغتث حخٌ ٨دْهذا ٴثٺ 

ٵثٺ حخٌ ٨دْهذ0 ّث ڀ٩ًٕ تٕڄٙثي! إڄٹٿ حًٺ ڀڃ ڄٙالً ًيٌيا ٰالٚ شٹٌڄالٌت حًٺ ڀالڃ     ٰ$$
 . ##خهّٺ ٬ًًّْ

ىىت تٗلتثٌ تټدٽ٫ْ تټًتبال٧ لٽْالٳ خّالريذ حخالِ ٨دْالهذا ًڀالث حظالً ٨نالوا تٰصصفالو خإ١٨الثء           
  .2ڀڃ تټصدهّٻ ًتټص٭ْريتٕڄٙثي ـٵيٿا ًلصځو خثټصفىًّ 

 ڀث ىِ خٵْر شٱث٨ٚز تضتٽّر؟ 
  ً ٸالثڂ خٕالري ؾتالڃ ٔاليه خالهيتًا ًتټ٩ٵدالر تټعثڄْالرا ًتعتٕالثىه ٸٽاليثا          $$0 3ٴثٺ تخالڃ ٨ّالثٸ

تټًٌِٺ ٨ٽَ ًِّصني إ  خع ڀًذا إـهتىث خ٩ه تٕلالًٍا ًحيِالٽو تټًِالٌٺ يف     ًخ٩عر
ٰ الهَٶا ًخ٩الٛ يِالٌٺ تا خٕالريًت حّٝالًث يف ظٚرتةالر يؼالٻ إ            ًِّر إ  خالع ڀالًذ يف 

ڀال٧ ٨ْْنالر خالڃ ـٙالڃا     ٰهٶ ًًتنُ تټٵًٍا ًٸثڂ  الث ڄالثَ ڀالڃ ١٬ٱالثڂ ٴاله جتځ٩الٌت       

                                                 
ا حُ حًٺ ڀالث ّدصالهح ْٰيالث    ##إڂ ٔالةصٿ ح٨الهڄثىث ؼى٨الر   $$إوت ح٠ٱةس ـًج خني ٴٌپ ٰٵالثٺ خ٩ٝاليٿ0    1

 تټٽّثڂ. 
 . 141ٖ اتټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يفتټ٥ثًٰ  2
 ا ًڀث خ٩هىث. 03/261 تټصيىّح تٍ ػعاكس انديشمِاحخٌ تټٵثِٿ ٨ٽِ خڃ تطتّڃ خڃ ىدر تا  3
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ًٸثڄس ىىه تټّالًّر يف ٔالٌتٺ ِالنر ِالد٧ا ٰٽٵالْيٿ خٕالري ٰٱالٛ زت٩يالٿا ٤ًٱالً  الٿ           
 . ##ًٴصٻ ًِدَ ٬ًنٿا ًىًج ٨ْْنر ًح٘فثخو يف ٸٻ ًؼو

ٰٵالثپ  ًٸثڂ ّٹصالح خثټ٩ًخْالر يف تضتثىٽْالرا ًٸثڄالس تټٹصثخالر ٴٽْٽالر يف تټ٩الًجا        $$
إڄث ًتا ټالةڃ ٸنالث حًي   خٕري خڃ ٩ِه حخٌ تټن٩ځثڂ خڃ خٕري ٰٵثٺ0 ّث ڀ٩ًٕ تٕڄٙثي! 

ْٰٝٽر يف ؼيثن تعتًٕٸنيا ًِثخٵر يف ىىت تټهّڃا ڀث حينڄث خو إٙ يٜث يخنثا ٠ًث٨ر 
خالو  ڄدْنثا ًتټٹهؾ ٕڄٱّنثا ٰځث ّند٭ِ ټنث حڂ ڄّص١ْٻ ٨ٽَ تټنالثَ خالىټٷا ًٙ ڄدص٭الِ    

ڀالالڃ ٴالالًّٓا  إٙ حڂ ؼتځالالهتً ڀالالڃ تټالالهڄْث ٨ًٜالالثًا ٰالالإڂ تا ًي تعتنالالر ٨ٽْنالالث خالالىټٷ.  
ـٳ خو ًحً ا ًحّٿ تاا ٙ ًّتڄالِ تا حڄالث٨ٌيٿ ىالىت تٕڀالً حخالهتًا ٰالثشٵٌت تا       ًٴٌڀو ح

 . ##ًٙ ختثټٱٌىٿ ًٙ شنث٨ٌٌىٿ

      ٙ ؼتالثء   ىىت تعتٌٴٯ تټىُ ًٴٱو خٕري خڃ ٩ِها ّالهټنث ٨ٽالَ ٔالِء يلالًا ٸالثڂ ڄصْؽالر 
تټ٩ٙدْر ًتټٵدٽْالرا ًستْالر تضتثىٽْالرا ىالٌ حتٹالْٿ تټالهّڃ ًتټ٩ٵالٻ زت٩ْالًث. ٰثطتالهّط          

٩الٻ تٗڀثڀالر يف ٴالًّٓا ًتټ٩ٵالٻ ّٵٝالِ خال ڂ ؼتځالهًت ڀالڃ ٴالًّٓ ًٴٌڀالو           تټٙفْؿ لت
ًإوت ٬الالثج حـالاله تټّالالددني ٸالالثڂ تٓلالالً ٸثْٰالالًث يف ڄ٥الالً خٕالالري ټ٩الالهپ          احـالالٳ خالالو ًحً  

 ڀ٩ثيٜر ٴًّٓ. 

ًټٌ ٔةنث حڂ ڄصفهض ٨ڃ ىىت تعتٌٴٯ خٽ٭ر تطتٵٌٲ تټهِصٌيّر يف ىالىه تّٕالثپا ټٵٽنالث    
صځالال٧ تټنثٔالالاا ًيف ٠ٽ٩ْصالاليث ـًّالالر   يف ىالالىت تجملإڂ تطتًّالالثز تټ٩ثڀالالر ٸثڄالالس ڀٹٱٌټالالر   

 . 1تټًحُ. ٰيىت حڄٙثيُ ٙ ّدثي ٴٌڀوا ًنتثټٱيٿا ًٌّٙز إ  ؼثڄح تعتيثؼًّڃ

ًتټ٥الالثىً حڂ حخالالث خٹالالً أ هتيالالٻ حـالالهتً ڀالالڃ تعتالالصٹٽځني يف تټص٩ٽْالالٳ ٨ٽالالَ ٸالالٚپ خٕالالري خالالڃ   
 0 ٩ِ2ها خٻ يحٍ تټٱً٘ر ِثـتر ٗٴٱثٺ خثج تعتنث٤ًذ ٰٵثٺ

                                                 
 . 142ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  1
 . 3/221تټ١ 0ُ شٱّري تټ١ ُا 2



179 

 ٰ ّيځث ٔةصٿ ٰدث٩ٌّتا ٰٵالث0ٙ ٙ ًتا ٙ ڄصالٌ   ىىت ٨ځًا ًىىت حخٌ ٨دْهذا $$
ىالىت تٕڀالالً ٨ٽْالٷا ٰإڄالالٷ حٰٝالٻ تعتيالالثؼًّڃا ًظالثڄِ تظالالنني إو إالث يف تټ٭الالثيا ًلٽْٱالالر      
يِالالٌٺ تا ٨ٽالالَ تټٙالالٚذا ًتټٙالالٚذ حٰٝالالٻ نّالالڃ تعتّالالٽځنيا ٰځالالڃ وت ّند٭الالِ ټالالو حڂ         

 ّصٵهڀٷا حً ّصٌ  ىىت تٕڀً ٨ٽْٷ؟ حخّٟ ّهٶ ڄدث٩ّٷ. 

ا ِدٵيځث إټْو خٕري خڃ ٩ِه ٰدث٩ّوا ٰنثنته تطتدثج خڃ تعتنىي0 ّث ټْدث٩ّثهٰٽځث وىدث 
 2ڀث حـٌؼٷ إ  ڀث ٘ن٩سا حڄٱِّالس ٨ٽالَ تخالڃ ٨ځالٷ    ا 1خٕري خڃ ٩ِه! ٨َٵّصٷ ٨َٵثٲِ

 . ##ٰٵثٺ0 ٙ ًتاا ًټٹع ٸًىس حڂ حڄث٦ٌ ٴٌڀثً ـٵثً ؼ٩ٽو تا غتٿتٗڀثيذ؟ 

نثّٰالر تټٕالهّهذ خالني تًَٕ    ًتِص١ًتنتًا ٰينثټٷ ڄٵ١ر ىثڀر ؼهًّذ خثټصىٸري ىِ تعت
ًتظتالٍيغ ٨ٽالالَ تټنٱالالٌوا ًټ٩الالٻ شٽالالٷ ټ٩دالالس نًيتً ىثڀالالثً يف تعتٌٜالال٦ٌ ًخثټصالالثي ٰٽځالالث ٴالالثپ  
خٕري خڃ ٩ِه مبنثً٘ذ تعتيثؼًّڃ تڄٱًغ تټٹًج ٨ڃ ٘هًي تًَٕا ًشنثؼٌت حڀًىٿا 

 0 3يف ىىت تعتٌٴٯ "تټ١ ُ"ٰٹثڂ ڀڃ يًتّر 

ٌ إټْو ٴًّٓا ًڀث ش١ٽح تظتٍيغ ًعتث يحز تًَٕ ڀث ٘ن٧ خٕري خڃ ٩ِها ًڀث شه٨$$
ًٰالْيٿ حِالْه خالڃ ـٝالري ًٸالثڂ حـاله       «ڀڃ ش ڀري ٩ِه خڃ ٨دثنذا ٴثٺ خ٩ٝيٿ ټد٩ٛ 

ًتا ټةڃ ًُټْصيث تظتٍيغ ٨ٽْٹٿ ڀًذ ٙ ٌتټس غتٿ ٨ٽْٹٿ خىټٷ تټٱْٝٽرا ًٙ  »تټنٵدثء
 ا ٰٵٌڀٌت ٰدث٩ٌّت حخث خٹًا ٰٵثڀٌت ٰدث٩ٌّها ٰثڄٹًّؼ٩ٽٌت ټٹٿ ڀ٩يٿ ْٰيث ڄْٙدثً حخهتً

  ##.٨ٽَ ٩ِه خڃ ٨دثنذا ٨ًٽَ تظتٍيغا ڀث ٸثڄٌت حزت٩ٌت ټو ڀڃ حڀًىٿ

٨ٽالالَ حڄٱّالاليٿا ٸالالثڂ ڀالالڃ حٸالال      »تًَٕ ًتظتالالٍيغ«ًىالالىت ٩ّالالع حڂ تڄٕالالٵثٲ تٕڄٙالالثي   
 تِٕدثج تټيت حنز إ  ڀث ّٕدو تٗزتث٦ ٨ٽَ تلصْثي حخِ خٹً. 

                                                 
 ثٺ ټٽځدثټ٭ر يف تټ٩ٵٌٲ. ٨ٵثٲ0 ڀٙهي ڀدع ڀڃ تټ٩ٵٌٲا ًىِ زتٽر شٵ 1
 ًّّه0 ٩ِه خڃ ٨دثنذ.  2
 . 2/221 تټ١ 0ُ شٱّري تټ١ ُا 3
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٩الهن  ا ًتټ٥الثىً حكتالٿ ٸالثڄٌت ٸعالًذ يف تټ    "حِالٽٿ "تٕڄٙثي خ١ڃ ّٵثٺ ټو ًٸثڂ خني 
 0 1ٴهًڀيث ټٽد٩ْر ٰٵثٺ "تټ١ ُ"ٰيدس ټد٩ْر حخِ خٹًا ًٴه ً٘ٯ 

حٴدٽالالس حِالالٽٿ يفځث٨صالاليث ـصالالَ شٝالالثّٳ  الالٿ تټّالالٹٷا ٰدالالث٩ٌّت حخالالث خٹالالًا ٰٹالالثڂ ٨ځالالً  $$
 . ##ّٵٌٺ0 ڀث ىٌ إٙ حڂ يحّس حِٽٿا ٰ ّٵنس خثټنًٙ

ًأ شٹڃ تټد٩ْالر تټاليت ؼالًز يف تټّالٵْٱر ٸثْٰالرا ًإقتالث شد٩صاليث خ٩ْالر حلالًٍ ٨ثڀالر يف           
 0 2"تټ١ ُ"ّؽه تضتثڀ٧ يف تټٌْپ تټصثيا ّٵٌٺ تعت

عتث خ٧ٌّ حخٌ خٹً ٰٽِ تټّٵْٱرا ًٸثڂ تټ٭ها ؼٽُ حخٌ خٹً ٨ٽَ تعتن . ٰٵثپ ٨ځً $$
ًحظنَ ٨ٽْو مبث ىٌ حىٽوا ظٿ ٴثٺ0 حّيث تټنثَ! إڄِ ٰصٹٽٿ ٴدٻ حخِ خٹًا ٰفځه تا 

ث يف ٸصثج تاا ٴه ٸنس ٴٽس ټٹٿ خثٕڀُ ڀٵثټر ڀث ٸثڄس إٙ ٨ڃ يحِّا ًڀث ًؼهذت
ا ًټٹع ٴه ٸنس حيٍ حڂ يٌِٺ تا ِْهخً ًٙ ٸثڄس ٨يهتً ٨يهه إيّ يٌِٺ تا 

حڀًڄثا ـصَ ّٹٌڂ يلًڄثا ًإڂ تا ٴه حخٵَ ْٰٹٿ ٸصثخو تټىُ ىهٍ خو يٌِٺ تاا 
 ٰإڂ ت٨صٙځصٿ خو ىهتٸٿ تا عتث ٸثڂ ىهته ټو. 

ًظثڄِ تظنني إو إث ٰٽِ  ًإڂ تا ٴه زت٧ حڀًٸٿ ٨ٽَ لريٸٿا ٘ثـح يٌِٺ تاا
 . ##تټ٭ثيا ٰٵٌڀٌت ٰدث٩ٌّتا ٰدث٧ّ تټنثَ حخث خٹً خ٩ْر تټ٩ثڀرا خ٩ه خ٩ْر تټّٵْٱر

ؼتالالٛا  حڂ تټٙالالفثخر ٨الالثضتٌت ڀّالال ټر لٰٚالالر تټالالنيب ڀ٩ثضتالالر ِْثِالالْر     اخلالطررحً
ٰث٨ص ًت تټٵْٝر ڀّ ټر تؼصيثنّرا ًش٩ثڀٽٌت ڀ٩يث خٌ٘الٱيث ٸالىټٷا ٰالث٨ص ًت ڀْالٍتڂ     

ًڀٙٽفر تجملصځ٧ تِٗالٚڀِ تټٌټْالها ًٸالثڂ وټالٷ ٸٽالو      ًتټٹٱثءذ هيذ تټٵٌٍ ًيت٨ٌت تعتٵ
يف تجملصځال٧ تټٵدٽالِ   ؼتٹٌڀثً مبن١ٳ تټٵدْٽر ح٨ع ڀًت٨ثذ تټصٌتٌڄثزا ٸځالث ىالٌ تټٕال ڂ    

٨ځٌڀثًا حڀث تټ٩ٵْهذا ٰٵه ٸثڂ تعتيثؼًًڂ ًتٕڄٙثي يف وټٷ ٨ٽَ نيؼر ِالٌتءا ًټٵاله   
بٚا0 ٙ شالهّڃ تټ٩الًج إٙ غتالىت    ٸثڂ تټٵٌٺ تټٱٙٻ ټٽصٙالًّؿ تټالىُ حن  خالو حخالٌ خٹالً ٴالث      

ّٵًي حڀًتً ًتٴ٩ثًا ًٴاله ِالٽٿ تٕڄٙالثي خالىټٷ      تطتِ ڀڃ ٴًّٓا ًىىت ـٹٿ ڀ٨ٌٌِٜ
                                                 

 . 3/222 تټ١ 0ُ شٱّري تټ١ ُا 1
 . 3/211 تعتًؼ٧ تټّثخٳا 2
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تټصنالثُٰ خالني تًَٕ ًتظتالٍيغ# ًحّٝالثً     «٨نهڀث حتًٶ ْٰيٿ ٨ٵٌٺ تټٵدْٽر تټٝالْٯ  
٨نالالهڀث يحًت حڂ ڀن١الالٳ تعتيالالثؼًّڃ ىالالٌ تټالالًتؼؿ يف ڀْالالٍتڂ ت٨صدالالثي تعتٙالالٽفر تټ٩ثڀالالر         

 . 1تعتٕرتٸر

ذ ڀدث٩ّالالر حخالالِ خٹالالً ٨ٽْالالو ظالالٚض يًتّالالثزا شصٱالالٳ يف تټالالًًؾا ًختصٽالالٯ يف   ڀٱثؼالال 
 0 2تټصٱْٙٻ

 ٨نيث0  "تټ١ ُ"يًٍ  -األًىل

ٴثٺ حخٌ ِٱْثڂ ټ٩ٽ0ِ ڀث خثٺ ىىت تٕڀً يف حٴٻ ـالِ ڀالڃ ٴالًّٓ؟ ًتا ټالةڃ ٔالةس      $$
ًٙ. ٰٵالثٺ ٨ٽال0ِ ّالالث حخالث ِالٯ ّالالثڂ! ٠ثعتالث ٨ثنّالَس تِٗالالٚپ           ٚا ًيؼالالث ٕڀٖكتالث ٨ٽْالو لالْ

 . ##إڄث ًؼهڄث حخث خٹً غتث حىٚا اشًٝه خىتٶ ْٔةثً ًحىٽوا ٰٽٿ

 ا ًخهّنو ًشٵٌته.  ًىىه تټًًتّر حڀعٻ خبٽٳ ٨ٽِّ

 0 "تټ١ ُ"يًٍ ْٰيث  -انثاَْح

ًإقتالث ىالِ خنالٌ ٨داله     ؟ 3عتث تِصمٽٯ حخٌ خٹً ٴثٺ حخٌ ِٱْثڂ0 ڀالث ټنالث ًٕخالِ ٰٙالْٻ    $$
 . 5 ##! ٰٵْٻ ټو0 إڄو ٴه ً  تخنٷ. ٴثٺ0 ً٘ٽصو يـٿ!4ڀنثٮ

حڀث حڄالو   اىه تټًًتّر حّٝثً ٴًّدر ڀڃ تټصٙهّٳا ٕكتث إ  ڄٱّْر حخِ ِٱْثڂ حٴًجًى
 ٴن٧ خثټٌّٙر نًڂ تٗڀثيذا ٰىټٷ ٕڂ ڀ٩ثًّر ٸثڂ يف وټٷ تټصثيّك ٔثخثً. 

                                                 
ن. ؼتځالاله ٨ثخالاله تضتالالثخ0ًُ تټالالهّڃ ًتټهًټالالر ًش١دْالالٳ تټٕالال٩ًّرا ڀًٸالالٍ نيتِالالثز تټٌـالالهذ تټ٩ًخْالالرا     1

 . 19ا 1996ٖخريًزا 
 ڀڃ تضتٍء تټعثټط ڀڃ شثيّك تټ١ ُ.  211ً 219 تټٙٱفصني تټًًتّثز تټعٚض يف 2
 حخٌ ْٰٙٻ0 خ١ڃ حخِ خٹً ڀڃ ٴًّٓ.  3
 ًّّه حڂ تٗڀثيذ ټدع ٨ده ڀنثٮا ًحخٌ خٹً ټُْ ڀنيٿ.  4
 ً٘ٽصٷ يـٿ0 زتٽر شٵثٺ ـني تټًٜث.  5
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ًڀڃ تعت٩ٽالٌپ حڂ حخالث خٹالً ٴاله تِالص٩ځٻ ڀ٩ثًّالرا ًًٙه ٴْالثنذ ؼالْٓ حتالس حڀالًذ           
٨ًًٰر ًؼدْالٻ   ڀهّنر ْ٘هتء حلْو ٍّّه خڃ حخِ ِٱْثڂا ٰٹثڂ ٨ٽَ ڀٵهڀصو يف ٰصؿ

  .ٌّپ ًٴ٦ٌ تعت٩ثيٜر! –٨ٽَ تٕيؼؿ  –ًخريًزا ٬ري حڂ ىىه تټصٌټْر أ شٹڃ 

 0 "تټ١ ُ"يًٍ ْٰيث  -انثانثح
عتث تؼصځ٧ تټنثَ ٨ٽَ خ٩ْر حخِ خٹًا حٴدٻ حخٌ ِالٱْثڂ ًىالٌ ّٵالٌٺ0 ًتا إڄالع ٕيٍ     $$

حڀالالالٌيٸٿ؟ حّالالالڃ  ٙ ١ّٱةيالالالث إٙ نپ. ّالالالث يٺ ٨دالالاله ڀنالالالثٮ! ٰالالالْٿ حخالالالٌ خٹالالالً ڀالالالڃ ٨1ؽثؼالالالر
! حخّالالٟ ّالالهٶ ـصالالَ  2تعتّصٝالال٩ٱثڂ؟ حّالالڃ تٕوٙڂ0 ٨ٽالالِ ًتټ٩دالالثَ؟ ًٴالالثٺ0 حخالالث ـّالالڃ  

 ّصځعٻ خ٩ًٕ تعتصٽځ0ُ  "حخٌ ِٱْثڂ"حخث٩ّٷ. ٰ خَ ٨ٽِ ٨ٽْوا ٰؽ٩ٻ 
 ا ِ ًاٌٌحذ 4ريد بو       إال األرالْ عُّشا 3ًٌٓ ّمُْ عٍَ خَغفٍ

 و أدذًرا ّنشج فال ّبىِ  ٌ    6بشِخو 5ىزا عٍَ اخلغف ِعىٌط

ٍٰؼالالًه ٨ٽالالِ ًٴالالثٺ0 إڄالالٷ ًتا ڀالالث حينز  الالىت إٙ تټٱصنالالرا ًإڄالالٷ ًتا ٠ثعتالالث خ٭ْالالس        
 . 7##تِٗٚپ ًٔتًا ٙ ـثؼر ټنث يف ڄْٙفصٷ!

ًڀث ڄًٍ حڂ ىىه تټًًتّر شّصٵْٿ ټٽنٵه تعت٨ٌٌِٜ حّٝثً إٙ ڀالڃ ڄثـْالر ًتـالهذا ىالِ     
يت ًين ْٰيث ىالىت  تِص٩هتء حخِ ِٱْثڂ ٨ٽْثً ًتټ٩دثَ ٨ٽَ حخِ خٹً. ٬ري حڂ تټٽيؽر تټ

ٽالَ تټنفالٌ تټالىُ شالًٍ     ٨ًتټصځعٻ خ٩ًٕ تعتالصٽځُا   ا»تعتّص٩ٕٱثڂ ًتٕوٙڂ«تِٙص٩هتء 
ٌّرا خ٩ْه تټٌٴال٦ٌ ڀالڃ حخالِ ِالٱْثڂا ٨ٽالَ يؼٽالني ٙ ّٵالٚڂ ڄّالدًث         ًْٰو ڀڃ تٕټٱث٢ تټ

                                                 
 تټ٩ؽثؼر0 يف تٕ٘ٻ تٗخٻ تټٹعريذ تټ٥٩ْځرا ًڀڃ ڀ٩ثڄِ تټ٩ػ0 تټْٙثؾ ًي٧ٰ تټٌٙز.  1
 ًّّه ٨ٽْثً.  2
 تظتّٯ0 تغتٌتڂ.  3
 تټ٩ري0 تطتځثي.  4
 تټ٩ٹ0ُ ٔه ٨نٳ تټهتخر إ  إـهٍ ّهّيث.  5
 تټًڀر0 تطتدٻ.  6
 . 153ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  7
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ًإوت ٘الفس ىالىه تټًًتّالرا    ٨نو يف تضتثىٽْرا ن٦ ڀٹثڄصيځث يف تِٗٚپ ڀڃ تټًِالٌٺ.  
ْالالو إٌيتء خ٩ٽالالِ ًتټ٩دالالثَا ٰالالإڂ خثٴْيالالث ڀالالڃ ٌؼالالً ٨ٽالالِ ٕخالالِ    حً خ٩ٝالاليث ؾتالالث ټالالُْ ٰٽ 
 . ِٱْثڂ لٽْٳ خثټصٙهّٳ

 يؼازضح انؼثاض

خالڃ حخالِ ٠ثټالح0     ىىت ًشٕري ٸصح تټّْثِر تټ٨ًْٕر إ  حڂ تټ٩دثَ ٴثٺ ټ٩ٽِّ
ا ًٴالاله ##حخّالالٟ ّالالهٶ حخث٩ّالالٷا ٰالالٚ نتصٽالالٯ ٨ٽْالالٷ تظنالالثڂا ٬الالري حڂ ٨ٽْالالثً حخالالَ وټالالٷ    $$

ن تټد٩ْالالر خٌتـالالها ًڀالالث حخ٩الاله ىالالىت ٨الالڃ يًؾ    تِالالصنهًت إ  ىالالىت تټالالنٗ يف ؼالالٌتٌ تڄ٩ٵالالث  
  .!1تټ٩ًّٕر ًڄٌٙ٘يثا ٨ًڃ تټّنر تټيت تشد٩يث تټنيب ًلٽٱثكه

 اظتًساز يؼازضح ظؼد تٍ ػثادج 

ـْٻ خني ٩ِه خڃ ٨دثنذ ًخني إڀًذ تعتّٽځني يف تؼصځث٦ تټّٵْٱرا حً تټ٥ٽرا ًأ ًّٲ 
يف ـالهّط ًين يف   ټو ىىت تعتٌٴٯا ًتؼصيٽصو تطتځْرا ٸځث ٴثټس ٨نو تټّْهذ ٨ثبٕالر 

2 ٘فْؿ ڀّٽٿ يف ڀنثِالدر حلالًٍ حّالثپ تټًِالٌٺ    
حُ حڂ ڀالث خالهي ڀنالو يف ڀٌٜال٦ٌ      ا

 ًإقتث ٸثڂ ڀًٸدثً يف ٠دث٨و ڀڃ ٴدٻ. تټد٩ْرا أ ّٹڃ ْٔةثً ؼهّهتً ٨ٽْوا 
 يف إـهٍ يًتّثشو0  3ًًُّ ڀٌٴٱو ْٰٵٌٺ "تټ١ ُ"تِصځ٧ إ  

ًٸالالثنًت ١ّالال ًڂ ِالال٩ه تخالالڃ  حٴدالالٻ تټنالالثَ ڀالالڃ ٸالالٻ ؼثڄالالح ّدالالث٩ٌّڂ حخالالث خٹالالًا   $$0 األًىل
ٰٵثٺ ٨ځ0ً تٴصٽٌه ٴصٽالو   ا٨دثنذا ٰٵثٺ ڄثَ ڀڃ ح٘فثج ٩ِه0 تشٵٌت ٩ِهتً ٙ ش١ ًه

 . 1تا! ظٿ ٴثپ ٨ٽَ يحِو ٰٵثٺ0 ټٵه إځسُ حڂ ح٠ ٶ ـصَ شُنهي ٨ٝهٶ

                                                 
 . 153ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  1
ا ًتؼصيٽصالالالو تطتځْالالالر0 تِالالالصمٱصو ٠56د٩الالالر تطتٽالالاليب يٴالالالٿ  4/2134غ ټ١الالال ُاتټ١الالال 0ُ شٱّالالالري ت 2

 ًح٬ٝدصو ًستٽصو ٨ٽَ تضتيٻ. 
 . 3/222 تټ١ 0ُ شٱّري تټ١ ُا 3
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ڀنو ٩ًٔذ  ڀث يؼ٩س ًيف  2ٰ لى ٩ِه خٽفْر ٨ځًا ًٴثٺ0 ًتا ټٌ ـٙٙس
ٰال ٨ًٚ ٨نالو ٨ځالًا     ا٨ځالً! تټًٰالٳ ىنالث حخٽال٫     ٰٵثٺ حخٌ خٹ0ً ڀيٚا ّث ا3ْٰٷ ًتٜفر

ًٴثٺ ٩ِه0 حڀث ًتا ټٌ حڂ خِ ٴٌذ ڀثا حٴٌٍ ٨ٽَ تټنيٌٚ ټّځ٩س ڀع يف حٴ١ثيىث 
ًح٘الفثخٷا حڀالث ًتا إوًت ٕطتٵصالٷ خٵالٌپ ٸنالس ٰالْيٿ شثخ٩الًث         4ًِٹٹيث ٌبريتً متؽالًٶ 

 . ##٬ري ڀصد٦ٌ

 ڂَ تټّالٌتءا ًىالٌ إ  ا شدثنټو ٨ځً ٩ًِه ٨ٽًحڄس شًٍ يف ىىت تطتٌتي ْٔةثً ڀڃ تټ٩نٯ
ځنالَ حٙ ّٵال٧. ًټٹناليث تټ١د٩ْالر     أ ّصؽثًٌ ـهًن تټٹٚپا لته ْٰو تټٵالثيئ ڀالث ٸالثڂ ّص   

يف زتْالال٧ تټ٩ٙالالٌي ًتټالالهىٌيا ًيف ٸالالٻ تټدٵالالث٦ ًتٕ٘الالٵث٦ ًتـالالهذ ٙ شالالص٭ريا  اتٗڄّالالثڄْر
ٰٵه ش٭ٽح تطتهذا ًٙ ِْځث إوت ٸثڄس ٠د٩ْر حْ٘ٽرا ٰصمًغ تطتٌتي ٨ځث ّدص٭الِ ټالوا   

٨ًٚ ٨ڃ ٩ِه ـْنځث كتثه حخٌ خٹً ًٴثٺ ټو ىىه تضتځٽر تټدٽْ٭ر0 ًْٰٝٽر ٨ځً حڄو ح
 . ##تټًٰٳ ىنث حخٽ٫$$

ؿته حٔدثىثً ًڄ٥ثبً غتىت تطتٌتي ـصَ ٌّپ تټنثَ ىىتا ًيف حيٴالَ خًعتثڄالثز   ًڀث ٌټنث 
ٚا ڀٕالثـنثز ٴثِالْرا ًخ١ًّثڄْالث حپ         تټهڄْثا ٰٹٿ ٔيه ػتٽالُ تټ٩ځالٌپ تټ ١ّالثڄِ ڀالع

  .5تطتْثذ تټ عتثڄْر تطتهّعر

ُ "ًټنّالصځ٧ إ  يًتّالالر   ًىالالٌ ّنٵالٻ خٵْالالر ـالهّط ِالاله خالڃ ٨دالالثنذا ْٰٵالٌٺ ٨ٽالالَ      "تټ١ال 
 ټّثڄو0 

تستٽٌڄِ ڀڃ ىىت تعتٹثڂا ٰفځٽٌه ٰ نلٽٌه يف نتيها ًشًُٶ حّثڀثًا ظالٿ خ٩ُالط إټْالو0 حڂ    $$
مبالالث يف  ح ٴْدْالالٻ ٰدالالث٧ّا ٰٵالاله خالالث٧ّ تټنالالثَ ًخالالث٧ّ ٴٌڀالالٷا ٰٵالالثٺ0 حڀالالث ًتا ـصالالَ حيڀالالْٹٿ 

                                                                                                                   
 شٍتٺ ٨ڃ ڀ٩ٌٜيث.  1
 ٴٽ٩س.  2
 تِٕنثڂ تټيت شدهً ٨نه تټٝفٷ.  3
 حُ ّهلٽٷ ؼفًٶ ًتعتًتن خْصٷ.  4
 . 154ٖ اّك تِٗٚڀِتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيتټ٥ثًٰ  5
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ثڄيت ڀڃ ڄدٽِا ًحلٝح ِنثڂ يؼتِا ًحًٜخٹٿ خّْٱِ ڀث ڀٽٹصو ّالهُا ًحٴالثشٽٹٿ   ٸن
خ ىٻ خْيت ًڀڃ ح٠ث٨ع ڀڃ ٴٌڀِا ٰٚ ح٩ٰالٻا ًحّالٿ تاا ټالٌ حڂ تضتالڃ تؼصځ٩الس ټٹالٿ       

 . ##يف تٕڄُ ڀث خث٩ّصٹٿا ـصَ ح٨ًَُٚ ٨ٽَ يخِا ًح٨ٽٿ ڀث ـّثخِ؟

 0 "تټ١ ُ"0 إڂ ٩ِهتً خث٧ّ ڀٹًىثًا ّٵٌٺ انثاَْح
٩ه خڃ ٨دثنذ ٌّڀةى ٕخِ خٹ0ً إڄٹٿ ّالث ڀ٩ٕالً تعتيالثؼًّڃ ـّالهدتٌڄِ ٨ٽالَ      ٴثٺ ِ$$

تٗڀثيذا ًإڄٷ ًٴٌڀِ حؼ دتٌڄِ ٨ٽَ تټد٩ْالرا ٰٵالثټٌت0 إڄالث ټالٌ حؼ ڄالثٶ ٨ٽالَ تټٱًٴالر        
ًٰٙز إ  تضتځث٨را ٸنس يف ٩ِرا ًټٹننث حؼ ڄث ٨ٽَ تضتځث٨الرا ٰالٚ إٴثټالر ْٰيالثا     

 . ##ًخڃ تټىُ ْٰو ٨ْنثٶټةڃ ڄ٨ٍس ّهتً ڀڃ تټ١ث٨را حً ًٰٴس زتث٨را ټنٝ
ُ "ًىىه تټًًتّر شهٺ ٨ٽَ حڂ ٩ِهتً خث٧ّ حخث خٹً ڀنى تټٌْپ تًٕٺ خهټْٻ ٴٌٺ  0 "تټ١ال 

ًټٹنو خث٧ّ ڀٹًىثًا ًإڂ تټىُ حٸًىو ٨ٽَ تټد٩ْر تعتيثؼًًڂ  #ا#ٴثٺ ٌّڀةى ٕخِ خٹً$$
ًإڄالالٷ ًٴالالٌڀِ حؼ دتالالٌڄِ $$٘الالًمتر يف وټالالٷ0  "تټ١الال ُ"ًٴٌڀالالو زت٩ْالالثًا ٕڂ ٨دالالثيذ 

  .1##ټد٩ْر٨ٽَ ت
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ًرأيًاؾصوابةًيفًبوعةًأبيًبكرً

 

  .يحُ تټٙفثخرا ًلث٘ر ٨ځً خڃ تظت١ثجا يف شٽٷ تټد٩ْر؟ ِا ىٌ

٨ٽَ ڄ٥ًذ تعتّٽځني إ  تټد٩ْر خٌٙيذ ا ّهټنث 1"تټ١ ُ"خني حّهّنث ڄٗا ِثٴو 
 0 "تټ١ ُ"٨ثڀرا ـني ًٴ٨ٌيثا ٨ًٽَ تټ٩ٌٕي تټىُ ـهتىٿ إ  إدتثڀيثا ٴثٺ 

ٴثٺ0 ا ٴثٺ0 ڄ٩ٿا ؟خڃ ـًّط ټ٩ّْه خڃ ٌّه0 حٔيهز ًٰثذ تټًٌِٺ ٴثٺ ٨ځًً $$
 ا ٸًىٌت حڂ ّدٵٌت خ٩ٛ ٌّپ ًټٌّْتٴثٺ0 ٌّپ ڀثز يٌِٺ تا ا ڀصَ خ٧ٌّ حخٌ خٹً؟

 يف زتث٨ر. 
ٴثٺ0 ٙا إٙ ڀًشها حً ڀڃ ٸثڂ ٴه ٸثن حڂ ًّشها ټٌٙ حڂ تا ا ٴثٺ0 ٰمثٮ ٨ٽْو حـه؟

ٴثٺ0 ٙا شصثخ٧ ا يٻ ٴ٩ه حـه ڀڃ تعتيثؼًّڃ؟ٴثٺ0 ٰا ٨ٍ ًؼٻ ّنٵىىٿ ڀڃ تٕڄٙثي
ًڄٵٯ ٨نه ٴٌٺ ٩ِْه خڃ ٌّها ًىٌ  ا٨ٽَ خ٩ْصوا ڀڃ ٬ري حڂ ّه٨ٌىٿتعتيثؼًًڂ 

ا ټنًٍ يف ىىه ##ًټٌّْت يف زتث٨رحـه تټ٩ًٕذ تعتدًٕذ0 ٸًىٌت حڂ ّدٵٌت خ٩ٛ ٴٌپ 
مبٱيٌڀيث تطتهّط. ًتضتځث٨ر ىنث ٜه  -تټهًټر-تضتځٽر تټٵٙريذ ٸٻ ڀ٩ثڄِ 

٨ًًَّ  ا حً ٜه خٵثء تعتّٽځني ڀڃ ٬ري يحَ لتځ٧ حڀًىٿا ًّٽٿ وتٽيٿاتټص٭ًٲ
  ٔ ًكتٿا ًّٵْٿ حـٹثپ تټ٩ًّٕر ْٰيٿ. ٰٽٵه حـُ تعتّٽځٌڂ ـني ًٰثذ تټنيب

تټىُ ّدٽ٫ يِثٙز يخوا ًٕڄو ٸثڂ يبُْ تټهًټر  ٸثڂ تټًٌِٺخٱًت٪ ٥٨ْٿا ٕڄو 
ْٿ تټّْثِِا ٸىټٷ تِٗٚڀْر تټيت حڄٕ ىثا ًتټٵثبه تټ٩ّٹًُ ت٨ٕٽَا ًتټ٨ٍ

                                                 
 . 3/217تټ١ 0ُ شٱّري تټ١ ُا  1
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ٰثعتّٽځٌڂ يحًتا يف وټٷ تټٌْپا حكتٿ حڀر وتز ٸْثڂا ًحڄو ٙ خه غتىه تضتځث٨ر ڀڃ 
 ڄث٤ٿ ّصٌ  حڀًىث. 

خ٩الالٌت٠ٱيٿ خ٥٩الالٿ تعتٙالالْدر تټالاليت ڄٍټالالس  الالٿا خثڄصٵالالثٺ      ًإوت ٸالالثڄٌت ٴالاله ٔالال٩ًًت   
إ  تټًْٰٳ ت٨ٕٽالَا ٰالإكتٿ ٴاله حنيٸالٌت خ٩ٵالٌغتٿ حڂ ىالىه تټٌـالهذ تټهّنْالر           تټًٌِٺ
يف ڀ٥٩الالٿ حيؼالالثء ؼٍّالالًذ تټ٩الالًجا ٴالاله شص٩الالًٚ    ثِالالْر تټالاليت حٴثڀيالالث تټًِالالٌٺًتټّْ

ا حُ تٙؼصځث٦ ٨ٽَ يؼٻ ّٹٌڂ حڀريتً »تضتځث٨ر«ټٽصٱٹٷ إوت أ ّصهتيٶ تعتّٽځٌڂ حڀً 
٨ٽْيٿ. ًغتىت ٸثڄس ڀّالثي٨صيٿ إ  تعتنثٴٕالر ًتعتنالث٤ًذ ًتطتالٌتيا ًتٙڄصاليثء إ  خ٩ْالر       

ٕڂ ىالىت تٕڀالً ل١الري ٙ     #ا#ٌت خ٩الٛ ّالٌپ  ٸًىٌت حڂ ّدٵال $$ًتڄ٥ً إ  ٴٌټو0  احخِ خٹً
متصځٻ تټص ؼْٻا لْٱر تڄٱًتٞ تټ٩ٵالها ًـالىيًت ڀالڃ ٤يالٌي ڀ١الثټدني مبنٙالح يبثِالر        

ٴاله ٨ٽځيالٿ حّٝالثً ىالىه تټٌـالهذ      يف زتث٨الرا ٕڂ تِٗالٚپ    ْرا ًټٌّْتتټهًټر تِٗٚڀ
 . 1تټيت شٵٌپ ٨ٽْيث تٕڀرا ًٙ خٵثء غتث خهًكتث

ظت١الريا ًټالةڃ ٸثڄالس تٓيتء ٴاله تلصٽٱالس خالثنئ       ىىت خ٩ٛ ڀث ٌّـِ إټْنث ىىت تټالنٗ ت 
تٕڀً ـٌٺ تټٕمٗ تټىُ لتح حڂ شن٩ٵه ټو تٗڀثيذا ٰثٕڄٙثي حً خ٩ٝيٿ ًّٔفٌڂ 
ِالال٩ه خالالڃ ٨دالالثنذا ًًّٰالالٳ ڀالالڃ تعتيالالثؼًّڃ ًّٔالالفٌڂ ڀالال٧ تغتالالثوتْني ٨ٽْالالثًا ًخ٩الالٛ           
يف تعتيثؼًّڃ ًخ٩ٛ تٕڄٙثي ٙ ًًّڂ حٰٝٻ ڀالڃ حخالِ خٹالًا ٰالإكتٿ ٸٽاليٿ ٴاله حزت٩الٌت        

ًٙ ّٵٽالٻ ڀالڃ ىالىت تټالًًؾ تټّْثِالِ تټصن٥ْځالِ حڂ        ا٨ٽَ ًؼٌج تضتځث٨الر  وټٷ تټٌْپ
خ٩ٛ تعتًٔفني ٸثڄالس ټالو ح٬الًتٚ ٔمٙالْرا ٰٽٵاله يحّنالث يف زتْال٧ ڀًتـالٻ تټصالثيّك          

 . 2ڀعٻ ىىت تټًٙت٦ ٨ٽَ تظتهڀر تټ٩ثڀر

ٸثڄالالس خ٩ْالالر حخالالِ خٹالالً ٰٽصالالرا ٬الالري حڂ تا ًٴالالَ    $$ټٹالالڃ ڀالالث تعتٵٙالالٌن ڀالالڃ ٴالالٌٺ ٨ځالال0ً    
  .؟##ًٔىث

                                                 
 . 158تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖ 1
 . 158ٖ تعتًؼ٧ تټّثخٳا 2
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ا يف ِالالْثٲ ـالالٌتنض تټّالالنر تطتثنّالالر إ  ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج ڄّالالح ىالالىت تټٵالالٌٺ
  ٨10ٽَ تټنفٌ تټصثي "تټ١ ُ"ًٴه ؼثء ڄٙيث يف  ا٨ًٕذ ټٽيؽًذ

خٽ٭ع حڂ ٴثبٚا ڀنٹٿ ّٵٌٺ0 ټٌ ٴه ڀثز حڀري تعت ڀنني خث٩ّس ٰٚڄثً. ٰٚ ّ٭ًّڂ تڀًءتً $$
       َ ٔالًىثا   حڂ ّٵٌٺ0 إڂ خ٩ْر حخِ خٹً ٸثڄالس ٰٽصالرا ٰٵاله ٸثڄالس ٸالىټٷا ٬الري حڂ تا ًٴال

 . ##ًټُْ ڀنٹٿ ڀڃ شُٵ٧١ إټْو ت٨ٕنثٲ ڀعٻ حخِ خٹً

 ًّْٝٯ تخڃ ىٕثپ إ  ىىه تټ٩دثيذ ٴٌټو0 
ٰځڃ خث٧ّ يؼٚا ڀڃ ٬ري ڀٌٕيذ ڀڃ تعتّٽځنيا ٰإڄو ٙ خ٩ْر ټو ًىٌ ًٙ تټىُ خث٩ّالو  $$

  .##حڂ ّٵصٽه 2ش ٭ًّذ
 ٩ًج0 ڀڃ تټنثـْر تټٽ٭ٌّرا ؼثء يف ټّثڂ تټ »تټٱٽصر«ًټنن٥ً حًًٙ يف ڀ٩نَ 

ّٵالثٺ0 ٸالثڂ وټالٷ تٕڀالً ٰٽصالرا حُ ٰؽال ذ إوًت أ ّٹالڃ ٨الڃ          اًٸثڂ وټٷ ٰٽصرا حُ ٰؽ ذ$ 
ًيف ـالهّط ٨ځال0ً حڂ خ٩ْالر حخالِ      #اًتټٱٽصر0 تٕڀً ّٵ٧ ڀڃ ٬الري إـٹالثپ   اشهخً ًٙ شًنن

خٹً ٸثڄس ٰٽصرا ًٴَ تا ًٔىث. ٴثٺ تخڃ ِْهه0 ٴثٺ حخٌ ٨دْهذ0 حيتن ٰؽال ذا ًٸثڄالس   
إقتث تخصالهيىث حٸالثخً ح٘الفثج ِالْهڄث ؼتځاله يِالٌٺ        اتټ٩ٌتپٸىټٷ ٕكتث أ ّنص٥ً  ث 

ا ڀڃ تعتيثؼًّڃ ٨ًثڀر تٕڄٙثيا إٙ شٽالٷ تټ١الريذ تټاليت ٸثڄالس ڀالڃ خ٩ٝاليٿا ظالٿ        تا 
ڀنث٦ٌ ًٙ ًّٔٷ ٰٽِ تټٱٝالٻا ًأ   ح٘ٱٳ تټٹٻ ټوا مب٩ًٰصيٿ حڂ ټُْ ٕخِ خٹً 

 اتټٱٽصر0 تټد٭صالر ًٴثٺ تٌٕى0ًُ إقتث ڀ٩نَ  احڀًه إ  ڄ٥ً ًٙ ڀٕثًيذّٹڃ متصثغ يف 

                                                 
 . 3/215تټ١ 0ُ شٱّري تټ١ ُا  1
ً   ا2/658ثپا تخالالڃ ىٕالالثپ0 ِالالريذ تخالالڃ ىٕالال    2 ًتټٹالالٚپ ٨ٽالالَ ـالالىٮ ڀٝالالثٮا    اتټص٭الالًذ0 ڀالالڃ تټص٭ًّالال

شٵهًّه0 لٌٮ ش٭ًذ حڂ ّٵصٽها ًتعت٩ن0َ حڂ تټد٩ْر ـٵيث حڂ شٵ٧ ٘ثنيذ ٨الڃ تعتٕالٌيذ ًتٙشٱالثٲا ٰالإوت     
تِالصده يؼالٚڂ نًڂ تضتځث٨الالرا ٰدالث٧ّ حـالهإث تٓلالالًا ٰالىټٷ ش٥الثىً ڀنالاليځث خٕالٳ تټ٩ٙالث ًإ٠الالًتؾ         

ٌڂ تعت٩ٵٌن ټو ًتـهتً ْٰيځثا ًټْٹٌڄث ڀ٩الًٍټني ٨الڃ تټ١ثبٱالر    تضتځث٨را ٰإڂ ٨ٵه ٕـه خ٩ْرا ٰٚ ّٹ
تټيت دتٍْ تٗڀثپ ڀنيثا ٕڄو ټٌ ٨ٵه ټٌتـه ڀنيځث ًٴه تيشٹدث شٽٷ تټٱ٩ٽر تټٕالن٩ْرا ًتټاليت حـٱ٥الس    

 تضتځث٨ر ڀڃ تټصيثًڂ  ٿا ًتِٙص٭نثء ٨ڃ يحّيٿا أ ّ ڀڃ حڂ ّٵصٚ $يتؼ٧ تټٽّثڂ ڀثنذ ٬ًي#.  
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ٴالالثٺ0 ًإقتالالث ٨ٌؼالالٻ  الالثا ڀدالالثنيذ ٙڄصٕالالثي تٕڀالالًا ـصالالَ ٙ ١ّځالال٧ ْٰيالالث ڀالالڃ ټالالُْ غتالالث   
 . ##مب٧ٌٜ

حيتن خثټٱٽصالر تټٱؽال ذا ًڀعالٻ ىالىه     $$يف شٱّالري ـالهّط ٨ځال0ً     "تخڃ تٕظري"ًٴثٺ 
تا ش٩الث  ڀالڃ وټالٷ ًًٴالَا     ٿ تټد٩ْر ؼهًّذ خ ڂ شٹالٌڂ ڀيْؽالر ټٽٕالً ًتټٱصنالرا ٩ٰٙال     

 ٩ُٰٻ ڀڃ ٬ري يكّرا ًإقتث خٌني  ث لٌٮ تڄصٕثي تٕڀً.  ٴثٺ0 ًتټٱٽصر ٸٻ ِٔء

ڀثټالالس تٕڄٱالالالُ إ    »ّالالٌپ تټّالالالٵْٱر «ًٴْالالٻ0 حيتن خثټٱٽصالالر0 تظتٽّالالالرا حُ حڂ تٗڀثڀالالر    
شٌټْيالالثا ًټالالىټٷ ٸعالالً ْٰيالالث تټصٕالالثؼًا ٰځالالث ٴُٽَالالهىث حخالالٌ خٹالالً إٙ تڄصٍت٨الالثً ڀالالڃ تّٕالالهُ       

 . ##ًتلصِٚثً

  10تطتهّه يف ًٔؾ تټنيػًٴثٺ تخڃ حخِ 

ڀڃ ٨ځً حڂ ٴثٺ0 إڂ خ٩ْر حخِ خٹً ٸثڄالس ٰٽصالرا   ث ـهّط تټٱٽصرا ٰٵه ٸثڂ ِدٳ ٰ ڀ$$
ًىالىت تظتال  تټالىُ وٸًڄالثه ٨الڃ تخالڃ        اًٴَ تا ًٔىثا ٰځالڃ ٨الثن إ  ڀعٽاليث ڀالث ٴصٽالٌه     

 حً ا٨دثَ ٨ًده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮا ْٰو ـهّط تټٱٽصرا ًټٹنالو ڀنّالٌٲ ٨ٽالَ ڀالث ٴثټالو     
٩الر حخالِ خٹالً ٸثڄالس ٰٽصالرا ٰٽٵاله ٸثڄالس        ٙ شًته ّٵٌٺ0 ٰالٚ ّ٭الًڂ تڀالًءتً حڂ ّٵالٌٺ0 إڂ خْ    

 . ##ٸىټٷ ٰيىت ٩ًّٕ خ ڄو ٴه ٸثڂ ٴثٺ ڀڃ ٴدٻ إڂ خ٩ْر حخِ خٹً ٸثڄس ٰٽصر

 ًٴه حٸعً تټنثَ يف ـهّط تټٱٽصرا ٰىٸًىث ٌْٔلنث تعتصٹٽځٌڂ0 
ٰٵالثٺ ٔالْمنث حخالٌ ٨ٽال0ِ تټٱٽصالر ټّْالس تټٍټالر ًتظت١ْةالرا خالٻ ىالِ تټد٭صالر ًڀالث ًٴالال٧             $$

ًٴالثٺ0 وٸالً تټًّثٔالِ حڂ تټ٩الًج شّالځِ يلالً ّالٌپ        .. ٰؽ ذا ڀڃ ٬ري يًّر ًٙ ڀٕالثًيذ 
ْٰوا ٰثشوا ٕكتٿ ٸالثڄٌت إوت نلٽالٌت يف    هڀڃ ٌٔتٺ ٰٽصرا ڀڃ ـْط حڂ ٸٻ ڀڃ ّهيٶ ظ ي

ً     تٕٔيً تطتًپ ٙ ١ّٽدٌڂ ت پ ّٰالځٌت وټالٷ تټْالٌپ    ټعال يا ًوً تټٵ٩الهذ ڀالڃ تٕٔاليً تطتال
تن ٨ځالً حڂ خ٩ْالر   يىٿا ٰٵه حنيٸٌت ڀث ٸثڂ ّٱٌذتٿا ٰال ي ٿ إوت حنيٸٌت ْٰيٿ ظ ٰٽصرا ٕكت

حخِ خٹً شهتيٸيث خ٩ه حڂ ٸثنز شٱالٌز. ًٴٌټالو0 ًٴالَ تا ٔالًىثا نټْالٻ ٨ٽالَ شٙالٌّح        
 . ##تټد٩ْرا ٕڂ تعتًتن خىټٷ حڂ تا ش٩ث  ن٧ٰ ًٔ تٙلصٚٮ ْٰيث

                                                 
 . 124-1/123اتټد٬ٚر كتػ ًٔؾ 0احلدّد أتِ اتٍ ؼتځه حخٌ تټٱٝٻ إخًتىْٿ 1
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ٰ ڀث ٴٌټو0 ٰځڃ ٨ثن إ  ڀعٽيث ٰثٴصٽٌها ٰثعتًتن0 ڀالڃ ٨الثن إ  حڂ ّدالث٧ّ ڀالڃ     $$
خوا ًٙ ًًٜيذ نت٨ْر إ  تټد٩ْرا ظٿ خّٟ  ٬ري ڀٕثًيذا ًٙ ٨هن ّعدس ٘فر تټد٩ْر

 . ##ّهه ٨ٽَ تعتّٽځني ّهلٽيٿ يف تټد٩ْر ٴيًتًا ٰثٴصٽٌه

ًىٻ ّٕالٷ حـاله يف ش٥٩الْٿ ٨ځالً ٕخالِ خٹالً       $$ٴثٺ ٴثِٜ تټٵٝثذ يستو تا ش٩ث 0 
٠ًث٨صو إّثه؟ ًڀ٩ٽٌپ ًًٜيذ ڀالڃ ـالثٺ ٨ځالً إ٥٨ثڀالو ټالوا ًتټٵالٌٺ خإڀثڀصالو ًتټًٜالث         

ٹْٯ لتٌٌ حڂ ّرتٶ ڀث ٩ّٽٿ ًًٜيذ ټٵٌٺ ؼتصځٻا وُ ًؼٌه خثټد٩ْرا ًتټعنثء ٨ٽْوا ٰ
ًش ًّٚز؟ ًٸْٯ لتٌٌ حڂ حتځٻ ىىه تټٽٱ٥ر ڀڃ ٨ځً ٨ٽالَ تټالىپ ًتټصم١ةالر ًِالٌء     

ڀڃ ٨ځً ڀنثِدر ټٽٱ٥ثز ٸعريذا ٸثڂ ّٵٌغتث مبٵصَٝ  ًت٨ٽٿ حڂ ىىه تټٽٱ٥را تټٵٌٺ؟
ټالو ْٰيالثا ٕڄالو     ڀث ؼدٽو تا ش٩ث  ٨ٽْو ڀڃ ٬ٽ٣ تټ١ْنرا ًؼٱثء تټ١د٩ْرا ًٙ ـْٽالر 

ا 1ٯ١ال ٽّص٩ث٠َ حڂ ّصيف حڄو ٸثڂ  ػتدٌٺ ٨ٽْيثا ٙ ّّص٧ْ١ ش٭ْريىثا ًٙ يّح ٨نهڄث
ًحڂ نتًغ حټٱث٤و ؽتثيغ ـّنر ټ١ْٱرا ْٰن٦ٍ خو تټ١د٧ تطتثِِا ًتټ٭ًٍّذ تټ٭ٽ٥ْر 
إ  حڀعثٺ ىىه تټٽٱ٥ثزا ًٙ ّٵٙه  الث ِالٌءتً ًٙ ًّّاله  الث وڀالثً ًٙ خت١ةالر.. ًتا       

ًټٵه ٸثڄس ڄْصو ڀڃ ح٠يً تټنْالثز ًحلٽٙاليث ا    اتعتٹٽٯ إٙ مبث ڄٌته ٙ لتثٌُش٩ث  
ًڀالڃ حڄٙالٯا ٨ٽالٿ حڂ ىالىت تټٹالٚپ ـالٳا ًحڄالو ّ٭الع ٨الڃ ش ًّالٻ            اِدفثڄو ًټٽځّٽځني
 . ##ْٔمنث حخِ ٨ٽِ

تټنٌٖٙ ٸٽيث حڂ ٨ځً خڃ تظت١ثج ٸثڂ ًٍّ حڂ تټٕالٌيٍ تټاليت    ًتټىُ ّٱيٿ ڀڃ ىىه
ځالث ّند٭الِ حڂ شٹالٌڂ0 ٰٵاله ًٴ٩الس ٰؽال ذا ًٴالثٺ        دتس  ث خ٩ْر حخِ خٹً أ شٹڃ ٸثڀٽر ٸ

ظٿ شصثخ٧ تټنثَ ٨ٽَ تټد٩ْرا ًڀث ىٹالىت يف   اْٰيث ٨ځً ٕخِ خٹ0ً حخّٟ ّهٶ حخث٩ّٷ
ًخ٩دثيذ حلًٍ إڂ ٨ځً ٸثڂ متىي ڀڃ حڂ ّٹٌڂ تِٕٽٌج  ايحّو لتح حڂ شٹٌڂ تټٌٕيٍ

حخِ  تټىُ ؼًز ْٰو خ٩ْر حخِ خٹً ٴث٨هذ لتًُ ٨ٽْيث تعتّٽځٌڂ ْٰځث خ٩ها ٕڂ خ٩ْر
ْٰالو ٸالٻ تعتّالٽځني تعتٌؼالٌنّڃ يف     خٹً ٸثڄس حڀالًتً ڀٱثؼةالثًا ٙ يًّالر ْٰالوا ًأ ّّصٕالً      

 ًغتىت ّْٝٯ ٨ځ0ً ٰځڃ خث٧ّ يؼٚا ڀڃ ٬ري ڀٌٕيذ تعتّالٽځنيا ٰإڄالو ٙ خ٩ْالر    اتعتهّنر

                                                 
 ٸىت يف تٕ٘ٻا ًټ٩ٽيث مب٩ن0َ متثًٺ حڂ ّصٽ١ٯ.  1
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ٰثٕ٘ٻ حڂ ٨ځً إوتً يف تٙلصْثي ىالٌ ڀٕالٌيذ    ##اټو ىٌ ًٙ تټىُ خث٩ّو ش٭ًذ حڂ ّٵصٽه
يؼٻ ٓل0ً حخّالٟ ّالهٶ ٕخث٩ّالٷ. ٨ٽالَ حڂ وټالٷ أ هتنال٧ ڀالڃ        ٙ حڂ ّٵٌٺ تعتّٽځنيا 

٘فر  إڀثڀر حخِ خٹًا ٕڂ تټ٥الًًٮ تټصثينتْالر تټاليت ڀالً  الث تعتّالٽځٌڂ ـالني تټد٩ْالر         
٤ًًٮ تِصعنثبْرا ٌِتء ڀڃ ـْط تظتٚٮ ٨ٽَ تٗڀثڀرا حً ڀڃ ـْط ٠ځٌؾ ٸعريّڃ 

إڀثڀالر   ًغتىت ڄًٍ ٨ځً ّٵالٌٺ يف ش٩ٽْالٻ ٘الفر    اإټْيثا حً ڀڃ ـْط ٔمْٙر حخِ خٹً
 . ##ًټُْ ڀنٹٿ ڀڃ شٵ٧١ إټْو ت٨ٕنثٲ ڀعٻ حخِ خٹً$$حخِ خٹً ىىت تټٵٌٺ تټًتب0٧ 

حڂ ٨ځًا ٨ٽَ تټ٬ًٿ ڀڃ حتالىًّه تشدالث٦ تټ١ًّٵالر تټاليت خٌّال٧ ْٰيالث حخالٌ        ًتټٌتٴ٧ 
خٹًا أ ٧ّٝ تټٵث٨هذ تټيت ًّتىالث ًتؼدالر تٙشدالث٦ا ًإقتالث ٴالثٺ ٸٚڀالًث ٨ثڀالثًا هتٹالڃ حڂ         

حڀالث ٸْالٯ    ا»ڀٕالٌيذ تعتّالٽځني  «يف ٸٽځصني تظنالصني0  يحّو ٔصَا ًـًٙ ّٱًّ خ١ًتبٳ 
  .1جتًُ ىىه تعتٌٕيذا ٰٽُْ يف تټٹصح ڀث ٌّٜؿ وټٷ

٨ٽَ حڂ ٨ځً ڄٱّو ٴه تلصثي ٠ًّٵر ؼهّهذ يف شًِْك تظتٽْٱر ڀڃ خ٩هه ًتلصْثيها 
ٍ «ىالالِ ٠ًّٵالالر   تغتْةالالر  «تټالاليت هتٹالالڃ حڂ ڄّالالځْيث خث٘الال١ٚؾ تټ٩ٙالالً      »حىالالٻ تټٕالالٌي

ٕڂ ٨ځالٻ حىالالٻ تټٕالالٌيٍ أ ّٹالڃ ټْٹالالٌڂ شثڀالالثً إٙ خ٩الاله   ا »تٙڄصمثخْالر حً ىْةالالر تټرتٔالالْؿ 
 تټد٩ْر تټ٩ثڀرا تټيت ىِ تٕ٘ٻ يف شٌي تظتٽْٱر ڀيثڀو خٌٙيذ كتثبْر. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 162ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  1
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 تمٌمينا ًتمدّسَا نثْؼح أتِ تكس

ٸالالثڄٌت ظٚظالالر0 ِالال٩ه خالالڃ    ًٜالالؿ حڂ تعتًٔالالفني ټ٘ڀثڀالالر ـالالني ًٰالالثذ تټًِالالٌٺ 
 خڃ حخِ ٠ثټح.  ٨دثنذا ًحخٌ خٹًا ٨ًٽِّ

ڀڃ حؼالٻ تعتٌٜال٦ٌا ًحكتالٿ تلصالثيًت ټالىټٷ ٨ٌالْځيٿ       ٙثي ٸثڄٌت حًٺ ڀڃ تؼصځ٧ ًحڂ تٕڄ
٩ِه خڃ ٨دثنذا ًحڂ ٘فثخْثً حڄٹً ٨ٽَ تٕڄٙالثي ڀالٌٴٱيٿ ىالىت ّٰالثي٦ إ  حخالِ خٹالً       
٨ًځالالً ټْٵالالٌٺ غتځالالث0 إڂ ٸالالثڂ ټٹالالٿ خالال ڀً تټنالالثَ ـثؼالالر ٰالال نيٸٌت ٴدالالٻ حڂ ّصٱالالثىٿ حڀالالً   

ٱالالرا ًإقتالالث ٸالالثڂ ّالالًٍ حڂ   تٕڄٙالالثيا ًحڂ ىالالىت تعتٱٹالالً أ ّٹالالڃ ّ٭الالًُ ٠ثبٱالالر ٨ٽالالَ ٠ثب    
تٗڀثڀر ش٩ع تټٙث  تټ٩ثپ ًحخ٩ه ڀڃ وټالٷ ٰثعتيالثؼًًڂ أ ّّالص ظًًت خثټدالس يف ىالىت      
تٕڀالالالً تظت١الالالريا ًإقتالالالث تشد٩الالالٌت حئالالاله تټ١الالالًٲا ٰالالالثټصٵٌت ڀالالال٧ تٕڄٙالالالثيا ًڄثٴٕالالالٌىٿا   

 ًؼثنټٌىٿا ًحن  ٸٻ ًّٰٳ ملؽصو. 

ٽّالالر تټالاليت  ًحخ٩الاله ڀالالڃ وټالالٷ تعتنثٴٕالالثز تعتن١ٵْالالر أ شٹالالڃ خ٩ْالالهذ حّٝالالثً ٨الالڃ ؼالالٌ تضت      
تڄ٩ٵهز يف ِٵْٱر خالع ِالث٨هذا ٰثطتؽالر ٴثي٨الس تطتؽالر ًتټ ىالثڂ ٴالثي٦ تټ ىالثڂا         
ًتعت٩ثيٜالالر تټالالاليت ڄٕالالدس أ شٹالالالڃ ټصصؽالالالثًٌ ـالالهًن تټٹالالالٚپا ًخثټصالالالثي ڀالالڃ ظالالالٿ ٰمالالال      
تټصفًّالالٯ ٨ٽالالَ تعت٩ثيٜالالنيا ًتٴصْالالثنىٿ ټد٩ْالالر حخالالِ خٹالالً ٴٙالالر ّنٵٙالاليث تټالالهټْٻا ٸځالالث 

  .1ځث٨ِ تټٵثبٿ يف وټٷ تټٍڀثڂتٙؼصّنٵٙيث ڀن١ٳ تټصثيّكا ًختثټٯ تټ٧ٌٜ 

حؼٻ ټٵه ڄ١ٳ ٩ِْه خڃ ٌّه خٹٽځر يتب٩ر يف ش٩ٽْٻ تىصځثپ تټنثَ خثٗڀثڀر ٴدٻ نٰڃ 
. ##ٸًىٌت حڂ ّدٵٌت خ٩ٛ ٌّپ ًټٌّْت يف زتث٨الر $$تټًٌِٺا ىِ ٴٌټو ٨ڃ تعتّٽځني0 
شٹٌّڄثً ٘فْفثً ٸثڀٚاا ًٰيځيالث تټٙالفْؿ ټٱٹالًذ      حُ شٹٌڂ تٕڀر ٌّپ ًٰثذ تټًٌِٺ

ټالرا ًخثټصالثي ٰد٩ْالالر تټّالٵْٱر ٨ٽالَ تټالال٬ًٿ ڀالڃ شٝالثّٳ تټّالالٹٷ  الٿا أ شٹالالڃ إٙ        تټهً
 شًْٔفثً ټ٘ڀثڀرا حڀث تڄ٩ٵثنىث تټنيثبِ ٰٹثڂ يف تټد٩ْر تټ٩ثڀر يف تعتّؽه. 

                                                 
 . ٥163ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّكا ٖتټ 1
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ًتټّ تٺ تعت١ًًؾ ى0ٌ ىٻ لتًُ يف حّثڀنث ىىه ٙڄصمثج يبالُْ حٸعالً ؾتالث ؼالًٍ يف     
  .خ٩ْر حخِ خٹً؟

ټٙالفر تڄصمالثجا ٰيالٻ ڄالًٍ يف ىالىت تټّالًن        إوت ٸثڄس تطتًّر ٔال٠ًثً حِثِالْثً  
تټصثينتِ حُ حظً ټٽمًًغ ٨نيث؟ ىٻ شًٍ ٰٽِ خ٩ْر حخِ خٹالً إٸًتىالثً ڀثنّالثً حً ڀ٩نٌّالثً     

  .ڀثيِو حـه تټٱًٴثء ٨ٽَ تٓلً؟

وت ٸثڄس ٴه ؼًز ڀ٩ثيٶ ٸٚڀْرا حً ل١الح تڄصمثخْالرا ٰالإڂ وټالٷ ڀالڃ ڀّالصٽٍڀثز       ًإ
 ر. ٸٻ ڀ٩ًٸر تڄصمثخْر جتًُ يف ؼٌ ـًا ٸثڀٻ تطتًّ

ًإوت ٸثڂ تټٍخري ٴه تلرتٞ خّْٱوا ٰٹٿ ڀڃ ڀّهِثز ًخنثنٲ ًئثٔثز ح٠ٽٵڃ ڀڃ 
ټّْالس ٙلالرتتٞ   ّثڀنالث ىالىه؟ ًټٹالڃ تټ٩ال ذ     تټنثيّر يف ڀ٩الثيٶ تڄصمثخْالر يف ح   تټ١ٽٵثز

ظٿ تڄ٥ً إ  تټىُ ُٔيً تټّْٯ يف ًؼيالوا   اتټّْٯا ًإقتث تټ٩ ذ ٕظً ىىت تٙلرتتٞ
  .1ټّْٯ خثطتؽًتإڄو أ ّٵثخٻ خثعتعٻا ًإقتث ًٜج 

حټُْ ىىت نټْٚا ٴٌّثً ِث٩٠ثًا ٨ٽَ حڂ تعتيثؼًّڃ ٸثڄٌت ًّّالهًڂ حڂ ؼالًُ تعت٩ًٸالر يف    
  .ؼٌ ـًّا ٙ يف ؼٌ ڀڃ تټ٩نٯ ًتټٵٌّذا ٰٝٚا ٨ڃ حڂ جتًُ يف ؼٌ ڀڃ تټٵصثٺ؟

  .ظٿ ټنصىٸً ڀث تټىُ ؼًٍ يف تعتّؽه تضتثڀ٧؟

  ٘ ڀثڀالرا دتثڀالثً ٸځالث لتالًُ يف     ټٵه ٴثپ ٨ځً خڃ تظت١ثج حًًٙ ټْىٸً ڀٍتّالث تعتًٔالؿ ټ
إڂ $$ىىه تّٕثپ يف تڄصمثخثز تټًبثِالرا ظالٿ شد٩الو حخالٌ خٹالً ٰم١الح ل١دصالو تټٕاليريذ0         

تِالالصٵځس ٰصالالثخ٩ٌڄِا ًإڂ ٬ٌالالس ٰٵٌڀالالٌڄِ.. تټٝالال٩ْٯ ٰالالْٹٿ ٴالالٌُ ـصالالَ حيّالالؿ ٨ٽْالالو    
ـٵوا ًتټٵٌُ ْٰٹٿ ٩ْٜٯ ـصَ يلى ڀنو تطتٳ.. ح٩ْ٠ٌڄِ ڀث ح٩٠س تا ًيٌِټوا 

ٰٹثڄالالس ىالالىه تظت١دالالر تټدْالالثڂ  ##اٚ ٠ث٨الالر ي ٨ٽالالْٹٿ..ٰالال ٰالالإوت ٨ٙالالْس تا ًيِالالٌټو

                                                 
ً تټ 1 ا ًتڄ٥الالً ن. ٨ځالالثيذ0 164تټصالالثيّك تِٗالالٚڀِا ٥ٖالالثًٰ تټٵالالثصت0ِ ڄ٥الالثپ تطتٹالالٿ يف تټٕالال٩ًّر 

 ا ًڀث خ٩هىث. 72ٖ اتظتٰٚر ًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْر
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تټالالالٌٌتيُ تًٕٺا تټالالالىُ ش٩يالالاله ْٰالالالو تٗڀالالالثپ مبالالالث ش٩يالالالها ًؼالالالًز تټد٩ْالالالر تټ٩ثڀالالالر ًٰٵالالالثً  
 ٕـٹثڀو. 

ا ٸثڂ ٩ّص  ىىه تټد٩ْر ٴه ؼًز ڀڃ ٬ري يًّرا ًـىي ًڀ٧ وټٷ ٰإڂ ٨ځً 
ًّّالالصفٳ خث٠ٽالالرا  »ڀٕالالٌيذ تعتّالالٽځني«ا ًيحٍ حڂ ٸالالٻ خ٩ْالالر ٙ شالالصٿ ْٰيالالث  ڀالالڃ تشدث٨يالالث

 . 1تعتدث٧ّ ًتعتدث٧ّ ټو خّدديث تټٵصٻ

تِٗالٚپا ٰيالى ث ً٘الٵٽيثا ًؼالٌّن      إڂ تټ٩ٵٽْر تټيت لًؼالس ڀالڃ تټٙالفًتء ٰث٨صنٵالس    
ؼْهىثا ٴه تىصهز خٱ١ًذتثا ًخًًؾ تِٗٚپ ًش٩ثټْځوا ًتعتدثنئ تټ٩ثڀالر تټاليت حيِالَ    

رتثيىث ٴٌت٨هىثا ٰه٨ث ْٰيث إ  تطتًّر ًتعتّثًتذ ًتټٌٕيٍ ًتټ٩هٺا ٴه حشس ح٠ْح 
يف خ٩ْالر حخالالِ خٹالالًا ًيف ىالالىت تټن٥الالثپ تټالالىُ تخصالاله٨ٌها ٰٽالالٿ ّّالالدٵٌت ْٰالالو ڀالالڃ ٴدالالٻا ًٙ  
ٴٽهًت ْٰو ڀڃ خ٩ها ٰٹثڄس تظتٰٚرا ًٸثڄس تٕڀر تِٗٚڀْر تټيت خنس نًټر ڀرتتڀْالر  

 ت٠ًٕتٮ. 

إڂ ڄ٥ثڀالالًث ټٽفالالٿ تخصالالهح ٨ٽالالَ ىالالىت تټنفالالٌا ٸالالثڂ لٽْٵالالًث حڂ ّّالالصځً حخالاله تټالالهىًا ًإوت         
ټالالنځريا ٨ٽالالَ ـالاله ٴالالٌٺ تظتٽْٱالالر ٨ځالالً خالالڃ ٨دالاله تټ٩ٍّالالٍ ّٕالالصٳ ْٰالالو   خثِٗالالٚپا تټنالاليً ت

ڀ٩ثًّر كتًتًا ظٿ ڀًًتڂ خالڃ تطتٹالٿ كتالًتًا ظالٿ ٨داله تعتٽالٷ خالڃ ڀالًًتڂ كتالًتًا ىالىت تټناليً            
 ّنٕٳ ًشنٵ٧١ ڀٱث٘ٽو ًحيٸثڄو خّدح تټ٥ٽٿ ًتِٙصدهتن يف تطتٹٿ. 

 

                                                 
 . 165ٖ ا٥ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ 1
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ًترذوحًدودـاًعمرًؾلىالػة

ًوؿوؼفهاًؿنًاؾشورىًً

 

حٌڀالر وتز خ٩الهّڃ ٨ٙالٱس خ يٸالثڂ      ٨ڃ ًٰالثذ تټًِالٌٺ   ٸْٯ دتمٝس  سأّنا
تٕڀرا ټٵه ڀعٽس تټًنذ تټد٩اله تظتالثيؼِ غتالىه تٌٕڀالرا حڀالث ٨نٙالًىث تټالهتلٽِ ٰٹالثڂ         

 تلصْثي تظتٽْٱر. 

ًٴه يحّنث ٸْٯ تيشدٟ ڀٙري تٕڀر تيشدث٠ثً ًظْٵثً مبّ ټر تٗڀثيذ غتالىت ٸالثڂ تٙڄصاليثء    
ٽْالالالر تټدالالالهء خإ٨الالالثنذ شالالالًڀْٿ    ڀالالالڃ ڀّالالال ټر تٗڀالالالثيذ تټٕالالالًٞ تټالالالٌٚپ ًتټٝالالالًًيُ ټ٩ځ    

تټٹْثڂ تټّْثِالِ تِٗالٚڀِا ًىالىه تيشد١الس خالهًيىث خٌؼالٌن ٴالًّٓ        تټصٙه٨ثز يف 
 . 1ِثنذ تټ٩ًج يڄىتٶ ًٴهيذتث ٨ٽَ ڀٌت٘ٽر نًيىث

حؼٻ ټٵه دتٹنس ؼٌْْ تعتيثؼًّڃ ًتٕڄٙثي ًـٽٱثكىٿ ڀڃ ٴځ٧ ڀڃ ًٰٲ خني تټٍٸثذ 
يب يف تطتثټالر تټ٩ثڀالر يف   ًتټٙٚذا ًٴه حـالهض وټالٷ ؼالٌ ڀالڃ تغتالهًء ًتٙڄٱالًتغ تټنّال       

ټٹڃ ىىت تټٵًّ تټ٩ّٹًُ ڀث ٸثڂ ټالو حڂ متالٻ ټالح تعتٕالٹٽرا إو خٵْالس      ٔدو تضتًٍّذا 
تٕؼٌتء حؼٌتء ش٧ٝ٩ٝ ًتلصٚٺا ًىىت ىٌ تټّدح تټًبِّْ تټىُ نٰال٧ تظتٽْٱالر حخالث    
خٹً ټص٩ْني ڀڃ ّٵٌپ خ٩هه خٵْثنذ تعتّٽځنيا ًخثټصثي ٰيالىه تٕؼالٌتء ىالِ تټاليت ؼ٩ٽالس      

 . 2صعنثء ٌّتٰٵٌڂ ٨ٽَ ىىت تټص٩ْنيتضتځ٧ْ نًڂ تِ

                                                 
ا ًنتي 1998ن. حهتڃ إخًتىْٿ0 تِٗٚپ ًتټّٽ١ثڂ ًتعتٽٷا نتي تطتٙثن ټٽنٕالً ًتټصٌٌّال٧ا نڀٕالٳ     1

 . 124ٖ اتټص٧ٌٌّتضتنهُ ټٽنًٕ ً
 . 131ٖ اتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
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ًجتځالال٧ تټًًتّالالثز ٨ٽالالَ حڂ حخالالث خٹالالً ٴالاله ٔالالثًي ٸدالالثي تټٙالالفثخر يف ٨ٍڀالالو ٨ٽالالَ  
ش٩ْني ٨ځًا ًًًُّ تخڃ ٩ِه حڂ حخث خٹً ي٧ٰ ّهّو خ٩اله تِٙالصمٚٮ ٴالثبٚا غتالٿ إڄالع      

٩ٰځٽالالس ڀنالاليٿ ڀالالث حشالالس ح٨ٽالالٿ خالالو     أ حين خالالىټٷ إٙ ٘الالٚـيٿ ًلٱالالس ٨ٽالالْيٿ تټٱصنالالر    
  .1ًحـً٘يٿ ٨ٽَ ڀث حئهىٿ ټْس ٨ٽْيٿ لريىٿ ًحٴٌتىٿًحؼصيه غتٿ يحِّ ٌٰ

 

                                                 
 . 142ا تټٹصثج تًٕٺ0 3ٖا تجملٽه تټٹدري ١دٵثزتټ0 تخڃ ٩ِه 1
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ًاؾشورىًيفًبوعةًعنمانًبنًعفانً

 

ً       وأج ًٸثڄالس لٰٚالر    الٰٚر حخالِ خٹالً خثِٙالصنثن إ  تٙڄصمالثج تټ٩الثپ تعتدثٔال
      ٛ حڀالث لٰٚالر ٨عځالثڂ     ا٨ځً خثِٙصنثن إ  ٨ياله حخالِ خٹالًا تعتٌظالٳ خثټٕالٌيٍ ًتټصٱالٌّ

ٍ  «خْرا ٨ًٰس ْٰځث خ٩اله خثِالٿ   ٰٵه دتس تِصنثنتً إ  ىْةر تڄصمث ٨ناله   »حىالٻ تټٕالٌي
  .1تټهٸصٌي ٨ځثيذتِٕصثو تټٵثصتِ حً ىْةر تټٌٕيٍ ٨نه 

  .ڀث ىِ ًٴثب٧ ىىه تټد٩ْر؟
 ٨ٽَ تټًًتّصني تٓشْصني0  "تټ١ ُ"ټٵه تٴصًٙ 

 0انسًاّح األًىل
حڂ ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج عتالالث ٩ُ٠الالڃ ٴْالالٻ ټالالو0 ّالالث حڀالالري تعتالال ڀنني! ټالالٌ   $$ 20ٰٵالاله ؼالالثء ْٰيالالث 

ٴثٺ0 ڀڃ حِصمٽٯ؟ ټٌ ٸثڂ حخالٌ ٨دْالهذ خالڃ تضتالًتؾ ـْالًث تِالصمٽٱصوا ٰالإڂ        ا ٽٱستِصم
ًټٌ ٸثڂ ِالثأ ڀالٌ  حخالِ     اِ ټع يخِ ٴٽس0 صت٩س ڄدْٷ ّٵٌٺ0 إڄو حڀني ىىه تٕڀر

ـىّٱر ـْثً تِصمٽٱصوا ٰإڂ ِ ټع يخِ ٴٽس0 صت٩الس ڄدْالٷ ّٵالٌٺ0 إڂ ِالثعتثً ٔالهّه      
 تطتح ا. 

ٰٵالثٺ0 ٴثشٽالٷ تا! ًتا ڀالث حينز    ا ڃ ٨ځالً! ٰٵثٺ ټو يؼالٻ0 حنټالٷ ٨ٽْالو؟ ٨داله تا خال     
تا  الالىتا ًمتالالٷ! ٸْالالٯ حِالالصمٽٯ يؼالالٚا ٨ؽالالٍ ٨الالڃ ٠الالٚٲ تڀًحشالالو؟ ٙ حيجَ ټنالالث يف      

                                                 
ِ تټ٥الالثًٰ  1 ا ًتڄ٥الالً ن. ٨ځالالثيذ0 263ٖ اتټٵالالثصت0ِ ڄ٥الالثپ تطتٹالالٿ يف تټٕالال٩ًّر ًتټصالالثيّك تِٗالالٚڀ

 ًڀث خ٩هىث.  45ٖ اًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْرتظتٰٚر 
 ًڀث خ٩هىث.  4/227شٱّري تټ١ ُا تټ١ 0ُ  2
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حڀٌيٸٿا ڀث ستهذتث ٰ ي٬ح ْٰيث ٕـه ڂ حىٻ خْيتا إڂ ٸثڂ لالريتً ٰٵاله ح٘الدنث ڀنالوا     
ملّح يٺ ٨ځً حڂ متثِح ڀناليٿ يؼالٻ ًتـالها     ا٨نث يٺ ٨ځً 1ثڂ ًٔتً ًّٙٮًإڂ ٸ
حڀث ټٵه ؼيهز ڄٱِّا ًـًڀس حىٽِا ًإڂ ؿتٌز ٸٱثٰثً  ا٨ڃ حڀً حڀر ؼتځه ًُّّ ٺ

  اٙ ًٌي ًٙ حؼًا إڄع ټ٩ّْها ًحڄ0ً٥ ٰإڂ تِصمٽٱسُ ٰٵه حِصمٽٯ ڀڃ ىٌ لري ڀع

ظالٿ  ا ًإڂ حشًٶ ٰٵاله شالًٶ ڀالڃ ىالٌ لالري ڀالعا ًټالڃ ّٝال٧ْ تا نّنالو. ٰمًؼالٌت          
 يتـٌت ٰٵثټٌت0 ّث حڀري تعت ڀنني! ټٌ ٨يهز ٨يهتً. 

ٴه ٸنس حزت٩س خ٩ه ڀٵثټيت ټٹٿ حڂ حڄ٥ً ٰ ًي يؼٚا حڀًٸٿ. ىٌ حـًتٸٿ حڂ  ٰٵثٺ0
ًيىٵالصع ٬ٕالْرا ًٰحّالس يؼالٚا      »ًحٔثي إ  ٨ٽِ خڃ حخِ ٠ثټح«متځٽٹٿ ٨ٽَ تطتٳ 

 3إټْالوا ًّٙالريىث   2نلٻ ؼنر ٴه ٬ًِيثا ٰؽ٩ٻ ّٵ١ٯ ٸالٻ ٬ٝالر ًّثڄ٩الرا ْٰٝالځيث    
 حڂ ححتځٽيث ـْثً ًڀْصثً. ځث حيّه حتصوا ٩ٰٽځس حڂ تا ٬ثټح حڀًه ًڀصٌٮٍ ٨ځًا ٰ

0 إكتٿ ڀڃ حىٻ تضتنر0 ٩ِْه تخڃ ٌّه ٨ٽْٹٿ ى ٙء تټًىٟ تټىُ ٴثٺ يٌِٺ تا 
خڃ ٨ځًً خڃ ڄٱْٻ ڀنيٿا ًټّس ڀهلٽوا ًټٹڃ تټّصر0 ٨ٽِ ٨ًعځثڂ تخنث ٨ده ڀنثٮا 

ا ا ًتټٍخري خڃ تټ٩ٌتپ ـٌتيُّ يٌِٺ تا ٨ًده تټًستڃ ٩ًِه لثٙ يٌِٺ تا 
ًتټْثً ر تظتري خڃ ٨دْه تاا ٰٽْمصثيًت ڀنيٿ يؼٚاا ٰإوت ًټٌّت تخڃ ٨ځصوا ٠ًٽف

 ٰ ـّنٌت ڀ تٌيشو ًح٨ْنٌها إڂ تبصځڃ حـهتً ڀنٹٿ ٰٽْ ن إټْو حڀثڄصو. ًلًؼٌت. 
ٴالثٺ تټ٩دالث0َ إوتً ڀالث    ا ٴثٺ ٨ٽال0ِ حٸالًه تظتالٚٮ   ا ٰٵثٺ تټ٩دثَ ټ٩ٽ0ِ ٙ شهلٻ ڀ٩يٿ

 شٹًه. 

ه تټالالًستڃ خالالڃ ٨الالٌٮ ًتټالالٍخري خالالڃ ٰٽځالالث ح٘الالدؿ ٨ځالالً ن٨الالث ٨ٽْالالث ٨ًعځالالثڂ ًِالال٩هتً ٨ًدالال 
 تټ٩ٌتپا ٰٵثٺ0 

                                                 
 . 1/64 تټد٬ٚر ٕخِ تطتهّها يف تٕ٘ٻ0 ٨ًٰٕنث يٺ ٨ځًا ًتټصٌّٙح ڀڃ ًٔؾ كتػ 1
 . 1/64 اًتټصٌّٙح ڀڃ ًٔؾ تټنيػ ايف تٕ٘ٻ0 ْٰٝځو إټْو ًّٙريه حتصو 2
 تټٍّثنذ يف ًٔؾ تټنيػ.  3
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إڄِ ڄ٥ًز ٌٰؼهشٹٿ يكِثء تټنثَ ًٴثنذتٿا ًٙ ّٹالٌڂ ىالىت تٕڀالً إٙ ٰالْٹٿ.     
ًىالالالٌ ٨الالالنٹٿ يتٚنا إڄالالالع ٙ حلالالالثٮ تټنالالالثَ ٨ٽالالالْٹٿ إڂ     ًٴالالاله ٴاُلالالدٛ يِالالالٌٺ تا  
٨ٽالْٹٿ تلالصٰٚٹٿ ْٰځالث خْالنٹٿا ْٰمصٽالٯ تټنالثَا ٰثكتٝالٌت        تِصٵځصٿا ًټٹنع حلالثٮ  

ٚا ڀالنٹٿا ظالٿ ٴالثٺ0 ٙ شالهلٽٌت         إ  ـؽًذ ٨ثبٕ ر خإوڂ ڀناليثا ٰصٕالثًيًت ًتلصالثيًت يؼال
 ٧ًًٜ يحِوا ًٴه ڄٍٰو تټهپ.  اـؽًذ ٨ثبٕرا ًټٹڃ ٸٌڄٌت ٴًّدثً

 ا ظٿ تيشٱ٩س حٌ٘تذتٿ! ٰٵثٺ ٨ده تا خڃ ٨ځ0ً ٰهلٽٌتا ٰصنثؼٌت

 ِدفثڂ تا! إڂ حڀري تعت ڀنني أ هتس خ٩ها ٰ صت٩و ٰثڄصدوا ٰٵثٺ0 

ىت حزت٩الالٌڂا ٰالالإوت ڀالالس ٰصٕالالثًيًت ظٚظالالر حّالالثپا ًټُْٙالالٻّ خثټنالالثَ     حٙ ت٨ًٜالالٌت ٨الالڃ ىالال 
٘يْحا ًٙ ّ شني تټٌْپ تټًتخ٧ إٙ ٨ًٽالْٹٿ حڀالري ڀالنٹٿا ًمتٝالً ٨داله تا تخالڃ ٨ځالً        
ڀٕريتًا ًٙ ِٔء ڀڃ تٕڀًا ٠ًٽفر ًّٔٹٹٿ يف تٕڀال0ً ٰالإڂ ٴالهپ يف تّٕالثپ تټعٚظالرا      

ٝالٌت حڀالًٸٿا ًڀالڃ ي    ٰ ـًًٝه حڀالًٸٿا ًإڂ ڀٝالس تّٕالثپ تټعٚظالر ٴدالٻ ٴهًڀالو ٰثٴ      
  .خ١ٽفر؟ »خًَٜ«

 ًٴث0ٖ حڄث ټٷ خوا ًٙ نتثټٯ إڂ ٔثء تا. ٰٵثٺ ٩ِه خڃ حخِ 

حيؼٌ حٙ نتثټٯ إڂ ٔثء تاا ًڀث ح٤ڃ حڂ ّٽِ إٙ حـاله ىالىّڃ تټالًؼٽني0    ٰٵثٺ ٨ځ0ً 
٨ٽِّ حً ٨عځثڂ. ٰإڂ ًي ٨عځثڂ ًٰؼٻ ْٰو ټنيا ًإڂ ًي ٨ٽِ ٰٱْو ن٨ثخر. ًحـً خو 

ًّٳ تطتٳا ًحڂ شٌټٌت ٩ِهتً ٰ ىٽيث ىٌا ًإٙ ٰٽّْالص٩ڃ خالو تټالٌتيا    حڂ متځٽيٿ ٨ٽَ ٠
ٰإڄع أ ح٨ٍټو ٨ڃ لْثڄر حً ٩ٜٯا ًڄ٩ٿ وً تټًحُ ٨ده تټًستڃ خڃ ٨الٌٮا ڀّالهن   

 ئْها ټو ڀڃ تا ـث٣ٰا ٰثصت٩ٌت ڀنوا ًٴثٺ ٕخِ ٠ٽفر تٕڄٙثي0ُ 

ٍّ تِٗالٚپ خٹالٿا ٰالثلرت شتّالني          يؼالٚا ڀالڃ    ّث حخث ٠ٽفالر! إڂ تا ٨الٍ ًؼالٻ ٠ثعتالث ح٨ال
 تٕڄٙثيا ٰثِصفط ى ٙء تټًىٟ ـصَ نتصثيًت يؼٚا ڀنيٿ. 

ًٴثٺ ټٽځٵهتن خڃ تٌِٕن0 إوت ٩ًٜصځٌڄِ يف ـٱًشِا ٰثزت٧ ى ٙء تټًىٟ يف خْالس  
 ـصَ نتصثيًت يؼٚا ڀنيٿا ًٴثٺ ټٙيْح0 
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ًح نْلِٻْ ٨ٽْثً ٨ًعځثڂ ًتټٍخري ٩ًِه ٨ًده تټًستڃ خڃ  ا٘ٻّ خثټنثَ ظٚظر حّثپ
إڂ ٴهپا ًحـًِْْٝ ٨ده تا خڃ ٨ځًا ًٙ ِٔء ټو ڀڃ تٕڀًا ًٴالٿ ٨ٽالَ   ٨ٌٮ ٠ًٽفر 

حً تٜالًج   –يكًِيٿا ٰإڂ تؼصځ٧ شتّر ًيٌٜت يؼٚاا ًحخَ ًتـالها ٰثٔالًؾْ يحِالو    
ًإڂ تشٱٳ حيخ٩ر ًٌٰٜت يؼٚا ڀنيٿ ًحخَ تظنثڂا ٰثًٜج يحِْيځثا  –يحِو خثټّْٯ 

٨داله تا خالڃ ٨ځالًا ٰال ُ      ٰإڂ يِٜ ظٚظر يؼٚا ڀنيٿا ًظٚظر يؼٚا ڀنيٿا ٰفٹځالٌت 
ٚا ڀناليٿا ٰالإڂ أ ًّٜالٌت ملالٿ ٨داله تا خالڃ ٨ځالً            تټٱًّٵني ـٹٿ ټالوا ٰٽْمصالثيًت يؼال
ٰٹٌڄالالٌت ڀالال٧ تټالالىّڃ ٰالالْيٿ ٨دالاله تټالالًستڃ خالالڃ ٨الالٌٮا ًتٴصٽالالٌت خالالثټٵنيا ًإڂ ي٬دالالٌت ٨ځالالث    

  ##.تؼصځ٧ ٨ٽْو تټنثَ...

ٰٽځث ڀثز ٨ځً خڃ تظت١ثجا ًحلًؼس ؼنثٌشوا شٙهٍ ٨ٽِّ ٨ًعځالثڂا حّيځالث ّٙالٽِ    
 ٨ٽْوا ٰٵثٺ ٨ده تټًستڃ0 

ٸٚٸځث متح تٗڀًذا ټّصځث ڀالڃ ىالىت يف ٔالِءا ىالىت إ  ٘اليْحا تِالصمٽٱو ٨ځالً        $$
 . ##ّٙٽِ خثټنثَ ظٚظثًا ـصَ لتصځ٧ تټنثَ ٨ٽَ إڀثپ

تعتِّْالٌَي تخالڃ   "ٰٙٽَ ٨ٽْو ٘يْحا ٰٽځث نٰڃ ٨ځً زت٧ تعتٵهتن حىٻ تټٌٕيٍ يف خْالس  
٨ثبٕالر خإوكتالثا ًىالٿ شتّالرا ڀ٩يالٿ       ا ًّٵثٺ يف خْس تعتثٺا ًّٵالثٺ يف ـؽالًذ  "ؽتًڀر

تخڃ ٨ځالًا ٠ًٽفالر ٬ثبالحا ًحڀالًًت حخالث ٠ٽفالر حڂ لتځ٩يالٿا ًؼالثء ٨ځالًً خالڃ تټ٩الثٖا            
شًّالهتڂ حڂ  $$ًتعت٭ريذ خڃ ٩ٔدرا ٰؽٽّالث خثټدالثجا ؼتٙالديځث ِال٩ه ًحٴثڀيځالثا ًٴالثٺ0       

  .شٵ0ٌٙ ـًٝڄث ًٸنث يف حىٻ تټٌٕيٍ!

 ٠ٽفر0 ٰصنثُٰ تټٵٌپ يف تٕڀًا ًٸعً خْنيٿ تټٹٚپا ٰٵثٺ حخٌ 

ٕڂ شالاله٩ٌٰىث حلالالٌٮ ڀالالع ٕڂ شنثّٰالالٌىث! ٙ ًتټالالهُ وىالالح خالالنٱُ ٨ځالالًا ٙ حڄالالث ٸنالالس 
 حٌّهٸٿ ٨ٽَ تّٕثپ تټعٚظر تټيت حُڀًمتا ظٿ حؼٽُ يف خْيتا ٰ ڄ٥ً ڀث شٙن٩ٌڂ! 

 ٰٵثٺ ٨ده تټًستڃ0 حّٹٿ نتًغ ڀنيث ڄٱّو ًّصٵٽهىثا ٨ٽَ حڂ ٌّټْيث حٰٝٽٹٿ؟ 

 ٰٵثٺ ٨عځثڂ0 ٰٽٿ لتدو حـها ٰٵثٺ0 حڄث حفتٽ٧ ڀنيثا 
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ّٵالالٌٺ0 حڀالالنيٌ يف تٕيٚ حڀالالنيٌ يف    حڄالالث حًٺ ڀالالڃ يٜالالِا ٰالالإڄِ صت٩الالس يِالالٌٺ تا     
 تټّځثء. 

ٰٵثٺ ٨داله تټالًستڃ0 ڀالث شٵالٌٺ ّالث حخالث        »٨ًٽِّ ِثٸس«ٰٵثٺ تټٵٌپ0 ٴه يْٜنث 
ٴثٺ ٨ٽ0ِّ ح١٨ع ڀٌظٵثً ټص ظًڂ تطتٳا ًٙ شصد٧ تغتٌٍا ًٙ ختٗ وت يـٿ. ا تطتّڃ؟

ه تټالًستڃ0 ح١٨الٌڄِ ڀالٌتظْٵٹٿ ٨ٽالَ حڂ شٹٌڄالٌت ڀ٩الِ ٨ٽالَ        ٨دال  ا ٰٵثٺ1ش ټٌ تٕڀرًٙ 
ڀالالڃ خالالهّٺ ٬ًّْالالًا ًحڂ شًٜالالٌت ڀالالڃ تلالالرتز ټٹالالٿا ٨ٽالالِّ ڀْعالالثٲ تا ٙ حلالالٗ وت يـالالٿ       

 ټًستوا ًٙ حټٌ تعتّٽځني. 

 ٰ لى ڀنيٿ ڀْعثٴثًا ًح١٨ثىٿ ڀعٽو. ٰٵثٺ ټ٩ٽ0ِّ 
هّڃا إڄٷ شٵٌٺ0 إڄع حـٳ ڀڃ ـًٝ خثٕڀًا ټٵًتخصٷا ًِثخٵصٷا ًـّڃ حظًٶ يف تټ

ًأ ُشد٩ِها ًټٹڃ حيحّس ټٌ ًُ٘ٮ ىالىت تٕڀالً ٨نالٷا ٰٽالٿ حتٝالًا ڀاَلْڃ ٸنالس شالًٍ ڀالڃ          
شٵالٌٺ0 ٔالْك    ا ٰٵالثٺ0 2خ٩عځالثڂ ًلالٚ  ا ٴثٺ ٨ٽال0ِ ٨عځالثڂ  ا ى ٙء تټًىٟ حـٳّ خثٕڀً؟

ًتخالڃ ٨ځالوا ي ِالثخٵر ًٰٝالٻ أ شد٩اله        ڀڃ خالع ٨داله ڀنالثٮا ً٘اليً يِالٌٺ تا      
ٰ ُ ڀالڃ ىال ٙء تټالًىٟ شالًته حـالٳ       ٰٽڃ ًّٙٮ ىىت تٕڀً ٨عا ًټٹڃ ټٌ أ حتًٝا

  اظٿ لٚ خثټٍخريا ٰٹٽځو مبعٻ ڀث ٸٽٿ خو ٨ٽْثً ٨ًعځثڂا ٰٵثٺ0 ٨عځثڂا ٴثٺ0 ٨ٽِّا خو؟
 ظٿ لٚ خ٩ّها ٰٹٽځوا ٰٵثٺ0 ٨عځثڂ. 

َّث ح ُّّيَث تټنَّثَُ تشِٵٌُتْ يَخَّٹُٿُ تټِىُِ لَٽ ٵ ٹُٿ ڀِّڃ ڄِٱُْن ًَتـِهَذٍ ٰٽٵِ ٨ٽِ ٩ِهتً ٰٵثٺ0 
َثءټٌُڂَ خْوِ  ًَلَٽ ٳَ ْؼَيَث ًَخَطَّ ڀِنْيُځَث يْؼَثًٙ ٸ عِريتً ًَڄَِّثء ًَتشِٵٌُتْ تټٽّوَ تټِىُِ شّ  ڀِنْيَث ًٌ 

حِ ټٷ خًـٿ تخع ىىت ڀڃ يٌِٺ تا  ا9اننعاء/ ًَتٕ يْـَثپَ إْڂَّ تټٽّوَ ٸ ثڂَ ٨َٽ ْْٹُٿْ يَٴِْدثً
٨ده تټًستڃ ټ٩عځثڂ ا ًخًـٿ ٨ځِ ستٍذ ڀنٷ حٙ ّٹٌڂ ڀ٧ ٘ٽَ تا ٨ْو ًِٽٿ

 . ##٤يريتً ٨ٽَِّا ٰإڄع حني مبث ٙ ّهټع خو ٨عځثڂ

                                                 
 ًٙ ملٳ تٕڀر. حُ ٙ شٵّ 1
 ڃ خڃ ٨ٌٮ ٨ًٽِ ٸثڂ يف لٽٌذ حّٝثً. ٴٌټو "لٚٺ خ٩عځثڂ" ّهٺ ٨ٽَ حڂ تطتهّط خني ٨ده تټًست 2
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ًڀڃ ًتَٰ تعتهّنر ڀڃ  ًنتي ٨ده تټًستڃ ټْثټْوا ّٽٵِ ح٘فثج يٌِٺ تا 
حڀًتء تٕؼنثنا ًحًٔتٮ تټنثَا ّٕثًيىٿا ًٙ نتٽٌ خًؼٻ إٙ حڀًه خ٩عځثڂا ـصَ إوت 

شالَ ڀنالٍٺ تعتّالٌي خالڃ ؽتًڀالرا خ٩اله       ٸثڄس تټٽْٽر تټيت ّّصٹځٻ يف ٘الدْفصيث تٕؼالٻا ح  
حٙ حيتٶ ڄثبځالالثًا ًأ حوٲ يف ىالالىه تټٽْٽالالر ٸالالعري ٬ځالالٛ؟   $$تټٽْالالٻا ٰٵالالثٺ0   ڀالالڃ 1ت الالريتي

 تڄ١ٽٳْ ٰثن٦ُ تټٍخري ٩ًِهتً. 

 ًىىت تٕڀً.  "٨عځثڂ ٨ًٽِّ"ٰه٨ثإثا ٰدهح تټٍخريا ٰٵثٺ ټو0 لَٻَ تخع ٨ده ڀنثٮ 

 ا ٰثؼ٩الالٻ2ًحڄالالس ٸٚټالالره0 حڄالالث ًٴالالثٺ ٨دالاله تټالالًستڃ ټّالال٩ ا ٴالالثٺ تټالالٍخري0 ڄٙالالْيب ټ٩ٽالالِّ 
 ڄْٙدٷ ي ٰ لصثي. 

حّيالث تټًؼالٻ!   ا ٴثٺ ٩ِه0 إڂ تلرتز ڄٱّٷ ٰن٩ٿا ًإڂ تلرتز ٨عځثڂ ٩ٰٽِّ حـالحّ إيّ 
 خث٧ّ ټنٱّٷا ًحيـنثا ًتي٧ٰ يكًِنث. 

ٴثٺ ٨ده تټًستڃ0 ّث حخث تِفثٲ! إڄِ ٴه لٽ٩س ڄٱِّ ڀنيثا ٨ٽِ حڂ حلصثيا ًټالٌ أ  
ىالالثا ًٙ ّٵالالٌپ ڀٵالالثپ حخالالِ خٹالالً ٨ًځالالً خ٩الالهإث حـالاله    ح٩ٰالالٻا ًؼ٩ُالالٻ تظتْالالثي يا أ حين 

ٴثٺ ٩ِه0 ٰإڄع حلثٮ حڂ ّٹٌڂ تټٝال٩ٯ ٴاله حنيٸالٷا ٰالثڀٛ     ا ٰريَٜ تټنثَ ٨نو!
 . ##ًتڄًٙٮ تټٍخري ٩ًِها ټًحخٷا ٰٳ ٨ًٰس ٨يه ٨ځً

إ  ٨ٽِّا ٰنثؼثه ٨ده تټًستڃ ٠ٌّٚاا ًىٌ ٙ ّٕالٷ حڄالو    "تعتٌّي خڃ ؽتًڀر"ًحيِٻ 
 ٘ثـح تٕڀًا ظٿ كتٛ. 

ٰٽځالث   اٻ تعتٌّي إ  ٨عځالثڂا ٰٹالثڂ يف ؿتْيځالثا ـصالَ ٰالًٲ خْناليځث حوتڂ تټٙالدؿ       ًحيِ
٘ٽٌت تټٙدؿا زت٧ تټالًىٟا ًخ٩الط إ  ڀالڃ ـٝالًه ڀالڃ تعتيالثؼًّڃا ًحىالٻ تټّالثخٵرا         
 ًتټٱٝٻ ڀڃ تٕڄٙثيا ًإ  حڀًتء تٕؼنثنا ٰثؼصځ٩ٌت ـصَ تټصػّ تعتّؽه خ ىٽو ٰٵثٺ0 

                                                 
 ت ريتي تټٽْٻ0 ٠ٽ٦ٌ ؿتٌڀو إوت شنثڀس ًتِصنثيز.  1
 تټٹٚټر0 تټٵًتخر تټد٩ْهذ.  2
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ٻ تٕڀٙثي خ ڀٙثيىٿ ًٴه ٨ٽځٌت ڀَڃْ حّيث تټنثَ! إڂ تټنثَ ٴه حـدٌت حڂ ّٽفٳ حى$$
ٰٵالثٺ ٨داله تټالًستڃ0 حٔالريًت ٨ٽالِ      ا ٰٵثٺ ٩ِْه خڃ ٌّه0 إڄث ڄًتٶ غتالث حىالٚا  ا حڀريىٿ

  .خ٭ري ىىت!

ٰٵالالثٺ تعتٵالالهتن خالالڃ ا حينزَ حٙ نتصٽالالٯ تعتّالالٽځٌڂا ٰدالالث٧ّ ٨ٽْالالثً 0 إڂ٨1ځالالثيٰٵالالثٺ 
ِالًغ0 إڂ  ٰٵالثٺ تخالڃ حخالِ     تٌِٕن0 ٘هٲ ٨ځثيا إڂ خث٩ّس ٨ٽْثً ٴٽنث0 صت٩نث ًح٩٠نالثا 

 حينز حٙ ختصٽٯ ٴًّٓ ٰدث٧ّ ٨عځثڂ. 

ٰٕالصٿ  ا ٰٵثٺ ٨ده تا خڃ حخِ يخ٩ْر0 ٘هٲا إڂ خث٩ّس ٨عځثڂا ٴٽنث0 صت٩نالث ًح٩٠نالث  
ٰالصٹٽٿ خنالٌ ىثٔالٿا ًخنالٌ     ا ٨ځثي تخڃ حخالِ ِالًؾا ًٴالثٺ0 ڀصالَ ٸنالس شنٙالؿ ټٽځّالٽځني؟       

ا ٰال ڄَ  حڀْرا ٰٵثٺ ٨ځثي0 حّيث تټنثَ! إڂ تا ٨ٍ ټٌؼٻ حٸًڀنث خندْالوا ًح٨ٍڄالث خهّنالو   
  .شًٌٰٙڂ ىىت تٕڀً ٨ڃ حىٻ خْس ڄدْٹٿ؟

ٰٵثٺ يؼٻ ڀڃ خع ؽتًٍپ0 ټٵه ٨هًز ٠ٌيٶ ّث تخڃ ُِځّْرا ًڀث حڄس ًش ڀري ٴًّٓ 
 ٰٵثٺ ٩ِه خڃ حخِ ًٴث0ٖ ّث ٨ده تټًستڃ! إًٰ٪ ٴدٻ حڂ ّٱصنت تټنثَ. ا ٕڄٱّيث؟

ٿ ٰٵثٺ ٨ده تټًستڃ0 إڄِ ٴه ڄ٥ًز ًٔثًيزا ٰٚ جت٩ٽڃ حّيث تټالًىٟ ٨ٽالَ حڄٱّالٹ   
ًن٨الالث ٨ٽْالالثًا ٰٵالالثٺ0 ٨ٽْالالٷ ٨يالاله تا ًڀْعثٴالالوا ټالالص٩ځٽڃ خٹصالالثج تا ًِالالنر        اِالالدْٚا

ٴثٺ ٨ٽ0ِ حيؼٌ حڂ ح٩ٰالٻا ًح٨ځالٻ مبدٽال٫ ٨ٽځالِ     ا يٌِټوا ًِريذ تظتٽْٱصني ڀڃ خ٩هه؟
 . ##ٰٵثٺ ټو ڀعٻ ڀث ٴثٺ ټ٩ٽِا ٴثٺ ٨عځثڂ0 ڄ٩ٿا ٰدث٩ّو ًن٨ث ٨عځثڂا ٠ًثٴيت

 

 

 

 

 
                                                 

 ىٌ ٨ځثي خڃ ّثًِ.   1



216 

 يناظسج تؼد انثْؼح

ټُْ ىىت حًٺ ٌّپ ش٥ثىًمت ْٰو ٨ٽْنثا ٰٙ  زتْٻ ا 1شو ـدٌ نىًـدٌ$$0 ٴثٺ ٨ٽِّ
ڀث ًټْس ٨عځثڂ إٙ ټرين تٕڀً إټْالٷا ًتا ٸالٻ    ًتا تعتّص٩ثڂ ٨ٽَ ڀث شٙٱٌڂا ًتا

 ٌّپ ىٌ يف ٔ ڂ. 

ا ٰإڄع ٴه ڄ٥ًز ًٔثًيز 2ڄٱّٷ ِدْٚاٰٵثٺ ٨ده تټًستڃ0 ّث ٨ٽِ! ٙ جت٩ٻ ڀڃ 
 تټٹصثج حؼٽو.  ٰمًغ ٨ٽِ ًىٌ ّٵٌٺ0 ِْدٽ٫ اتټنثَ ٰإوت ىٿ ٙ ٩ّهټٌڂ خ٩عځثڂ

ٰٵثٺ تعتٵهتن0 ّث ٨ده تټًستڃ! حڀث ًتا ټٵه شًٸصو ڀالڃ تټالىّڃ ّٵٝالٌڂ خالثطتٳا ًخالو      
 ٰٵثٺ0 ّث ڀٵهتنا ًتا ټٵه تؼصيهزُ ټٽځّٽځني. ا ٩ّهټٌڂ

ٴالالثٺ تعتٵالالهتن0 إڂ ٸنالالس حينز خالالىټٷ تاا ٰ ظثخالالٷ تا ظالالٌتج تًتّالالننيا ظالالٿ ٴالالثٺ0 ڀالالث    
ِ إ  حىالٻ ىالىت تټدْالس خ٩اله ڄدالْيٿا إڄالع ٨ٕؽالح ڀالڃ ٴالًّٓ حكتالٿ           يحّس ڀعٻ ڀالث حًشال  

  .شًٸٌت يؼٚا ڀث حٴٌٺ إڂ حـهتً ح٨ٽٿ ًٙ حٴَٝ ڀنو خثټ٩هٺ!

 ٰٵثٺ ٨ده تټًستڃ0 ّث ڀٵهتن! تشٳ تاا ٰإڄع لثبٯ ٨ٽْٷ تټٱصنر.

 ٰٵثٺ يؼٻ ټٽځٵهتن0 ڀَڃ حىٻ ىىت تټدْسا ًڀڃ ىىت تټًؼٻ؟ 

 ا ًتټًؼٻ0 ٨ٽِ خڃ حخِ ٠ثټح. تعت١ٽح ٴثٺ0 حىٻ تټدْسا خنٌ ٨ده

ٰٵثٺ ٨ٽ0ِ إڂ تټنثَ ّن٥الًًڂ إ  ٴالًّٓا ًٴالًّٓ شن٥الً إ  خْصاليث ٰصٵالٌٺ0 إڂ ًي       
٨ٽْٹٿ خنٌ ىثٔٿ أ ختًغ ڀنيٿ حخهتًا ًڀث ٸثڄالس يف ٬ريىالٿ ڀالڃ ٴالًّٓ شالهتًټصځٌىث      

ًٴهپ ٠ٽفر يف تټٌْپ تټىُ خ٧ٌّ ْٰو ټ٩عځالثڂا ٰٵْالٻ ټالو0 خالث٧ّ ٨عځالثڂا ٰٵالثٺ0       ا خْنٹٿ
يتٚ خو؟ ٴْٻ0 ڄ٩ٿا ٰ شَ ٨عځثڂ ٰٵثٺ ټو ٨عځثڂ0 حڄس ٨ٽَ يحَ حڀًٶا حٸٻّ ٴًّٓ 

                                                 
ًتضتځٽر ش٩ع  اًتطتد0ٌ تټ١٩ثءا ًـثخَ تټًؼٻ0 ڄًٙه ًتلصٙو ًڀثٺ إټْو $تټٽّثڂ# اـدث0 ح١٨َ 1

 ا ًٙ ّٵثٺ ىىت إٙ يف تعتدثټ٭ر خثټ١٩ثء. حڂ ٨ده تټًستڃ ح١٨َ ٨عځثڂ ٸ١٩ثء تټهىً
 ٩ّع حڀً ٨ځً حخث ٠ٽفرا حڂ ًّٝج ٨نٳ تعتمثټٯ.  ا1/65تټد٬ٚرا ح٘نثٮ يف ًٔؾ كتػ 2
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إڂ حخْس يننذتثا ٴثٺ0 حشًنّىث؟ ٴثٺ0 ڄ٩ٿا ٴثٺ0 حٸٻ تټنثَ خالث٩ٌّٶ؟ ٴالثٺ0 ڄ٩الٿا ٴالثٺ0     
 . ##ٴه يْٜسا ٙ حي٬ح ٨ځث حزت٩ٌت ٨ٽْو ًخث٩ّو

  0انسًاّح انثاَْح
ڃ تعتًٔالفني  ىىه تټًًتّالر تټعثڄْالر دتْالٍز خبځالُ ل١الحا ٨الًٚ ْٰيالث ٸالٻ ًتـاله ڀال          

  10ظٿ ڄ٩ٽٳ ٨ٽْو. ٴثٺا "تټ١ ُ"ًؼير ڄ٥ًها ًِنٌين تټنٗ ٸځث ؼثء يف 
ًڄالالٍٺ يف ٴالال  ٨ځالالً تظتځّالالرا ٩ّالالع0 حىالالٻ تټٕالالٌيٍا ظالالٿ لًؼالالٌت ًّّالالهًڂ خْالالٌذتٿا     $$

ٰنثنتىٿ ٨ده تټًستڃا إ  حّڃ؟ ىٽځٌتا ٰصد٩ٌها ًلًغ ـصَ نلٻ خْالس ٰث٠ځالرا تخالڃ    
ثٺ خ٩الٛ حىالٻ تټ٩ٽالٿ0 خالٻ ٸثڄالس      تټٱيًّرا حلس تټٝالفثٶ خالڃ ٴالُْ تټٱيالًُا ٴال     ٴُْ 

       ً 0 ّالث  ستڃ خالثټٹٚپ ٰٵالثٺ  ًٌؼصو ًٸثڄالس ؿتالٌنتًا ًّّاله0 وتز يحُا ٴالثٺ0 ٰدالهح ٨داله تټال
دالٌت شٱٵيالٌتا ٰالإڂ ـثخْالثً     ْى ٙء! إڂ ٨نهُ يحّثً ًإڂ ټٹٿ ڄ٥ًتًا ٰالثصت٩ٌت ش٩ٽځالٌتا ًحؼ  

حڄصٿ حڀر ّيصهٍ  ا4ڀٌُجنخثينا حڄٱ٧ ڀڃ ٨ىج  3ا ًإڂ ؼ٨ًر ڀڃ ًًٔج2لري ڀڃ ٌتىٳ
ٍ    ٨ً5ٽځالالثء ُّٙالالهي خٹالالٿا  ا خالالثٙلصٚٮ خْالالنٹٿا ًٙ ش٭ځالالهًت   6إټالالْٹٿا ٰالالٚ شٱٽالالٌت تعتالاله

ح٨ځالثټٹٿا ټٹالٻ حؼالٻ ٸصالثجا ًټٹالٻ       8ظال يٸٿا ًش ټصالٌت   7تټٌّْٮ ٨ڃ ح٨الهتبٹٿا ٰصالٌشًًت  

                                                 
 . 4/234شٱّري تټ١ ُا تټ١ 0ُ  1
تطتثخ0ِ تټّيٿ تټىُ ٍّا ٨ٽَ تٕيٚا ظٿ ّْٙح تغتهٮ.. ًتټٍتىٳ0 ىالٌ تټالىُ لتالثًٌ تغتالهٮ.      2

ٚا ٜال٩ْٱثًا ّنالثٺ تطتالٳ حً خ٩ٝالوا ًتٓلالً            ڀڃ ٌىٳ تټٱ0ًَ إوت شٵهپ حڀالثپ تظتْالٻا ٜالًج وټالٷ ڀالع
 لتثًٌ تطتٳ ًّصم١ثه. 

 تټًًٕج0 ىٌ تعتثء تعتٽؿ تټىُ ٙ ًّٕج إٙ ٨نه تټًًٝيذ.  3
ٚا ټالًؼٽني0 حـالهإث حنًڂ ًحڄٱال٧ا ًتټعالثڄِ حيٰال٧              4 تټ٩ىج تعتال خ0ِ ىالٌ تټالىُ ّالٌيض ًخالثء. ٜالًج ڀالع

 ًحًٜ. 
 ثَ. ّٙهي إټْٹٿ حُ ّ شْٹٿ تټن 5
 تعته0ٍ زت٧ ڀهّرا ٔدو تټ٩ٍتبٿ خثټّٹثٸني.  6
 ًشًشو0 ح٘دصو خٌشً ًحًشًشو0 ح٤ٱًشو خو. ًتټع ي0 تټ٩هً. ح0ُ ٙ شه٨ٌت ٨هًٸٿ ٥ّٱً خٹٿ.  7
 ش ټصٌت0 شنٵٌٙت.  8
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ٴٽهًت حڀًٸٿ ًتـهتً ڀالنٹٿ دتٕالٌت تغتٌّنالثا     ا1خْس إڀثپ خ ڀًه ّٵٌڀٌڂا ًخنيْو ٨ًٌّڂ
تءا ّٵالالٌٺ حىٽالاليث ڀالالث ّالالًًڂا ًحتٽالاليٿ  ًشٽفٵالالٌت تټ١ٽالالح حًٙ ٰصنالالر ٨ځْالالثء ًٜالالٚټر ـالالري  

ڄٙالالْفر  تـالالىيًت ا3ا ڀالالث ٨َالالهَزْ ڄْالالثشٹٿ ڀ٩الالًٰصٹٿا ًٙ ح٨ځالالثټٹٿ ڄْالالثشٹٿ    2تطتدالالٌٸًٍ
٨ٽٵالٌت   ا5يف تټٹٽالٿ  4ًټّثڂ تټٱًٴرا ٰإڂ تطتْٽالر يف تعتن١الٳ حخٽال٫ ڀالڃ تټّالٌْٮ     تغتٌٍا 

ا يٜالث ڀالنٹٿا ًٸٽٹالٿ يٜالثا     6حڀًٸٿ يـح تټىيت٦ ْٰځث ـٻا ڀ ڀٌڂ تټ٭ْح ْٰځالث ڄالٍٺ  
ڀالالنٹٿا ًٸٽٹالالٿ ڀنصالاليَا ٙ ش٩ْ١الالٌت ڀٱّالالهتً ّنصٙالالؿا ًٙ ختالالثټٱٌت ڀًٔالالهتً       7ًڀٵرت٨الالثً

  ّنصًٙا حٴٌٺ ٴٌي ىىت ًحِص٭ٱً تا ي ًټٹٿ.

ظٿ شٹٽٿ ٨عځثڂ خالڃ ٨ٱالثڂ ٰٵالثٺ0 تطتځاله ا تټالىُ تختالى ؼتځالهًت ڄدْالثًا ًخ٩عالو          
 يًٌِٙا ٘هٴو ٨ًهها ًًىح ټو ڄٙالريه ٨ٽالَ ٸالٻ ڀالڃ خ٩اله ڄّالدثًا حً ٴالًج يستالًث         

و شالثخ٩ني ًخال ڀًه ڀيصالهّڃا ٰيالٌ ټنالث ڄالٌيا ًـتالڃ خال ڀًه ڄٵالٌپ ٨ناله شٱالًٲ            ؼ٩ٽنث تا ټ
تٕىٌتءا ًػتثنټر ت٨ٕهتء ًؼ٩ٽنث تا خٱٝٽو حبځرا ًخ١ث٨صو حڀالًتءا ٙ نتالًغ حڀًڄالث    

ّهلٻ ٨ٽْنث ٬ريڄث إٙ ڀڃ ِٱو تطتٳا ًڄٹٻ ٨الڃ تټٵٙالها ًحـالً  الث ّالث تخالڃ       ڀنوا ًٙ 

                                                 
 ٨ًٌّڂ0 ّٹٱٌڂا ڀڃ تټٌي٦ ًىٌ تټصٵٌٍ.  1
 تطتدٌٸ0ًٍ تټهتىْر.  2
 تضتځٽر ش٩ع تټصفىًّ ڀڃ تټٱصنر تټ٩ځْثء.  3
ڀٙالهي ِالثج يف تټٹالٚپا إوت لالثٚ ْٰالو ّيالىيا ٨ًٽالَ         »خثټدالثء «يف تټٱثبٳ ټٽٍؽت0ًُٕ تټّالٌْج   4

ًّٹالالٌڂ تعت٩نالال0َ إڂ تټصٽ١الالٯ يف تټٹالالٚپ ًتټصٵٽالالٻ ڀنالالو حخٽالال٫ ڀالالڃ      »تټٹٽالالٿ«ىالالىت ّٙالالدؿ تټٽٱالال٣ تټصالالثي   
 تٗٸعثي. 

 ٨ًٽَ ڀث ؼثء يف تټنٗ ّٹٌڂ ڀ٩نَ تټٹٽٿ0 تضتًؾ.  5
 ځث ڄٍٺ0 ًت٧ِ تطتْٽر ـّڃ تټصهخري يف ٬ْثخٹٿ. يـح تټىيت٦ ْٰځث ـٻا ڀ ڀٌڂ تټ٭ْح ْٰ 6
$ًيتؼالال٧ يف ىالالىه تظت١دالالر ًٔالالًـيث0 تټٱالالثبٳ ټٽٍؽتٕالالًُ    اتٙٴالالرتت0٦ تٙلصْالالثيا ًتعتٵالالرت0٦ تعتمصالالثي  7
 ا ڀ٧ لٚٮ ّّري يف تټنٗ#. 1/232
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ًٶا ًشًٶ ن٨ثكٶا ٰ ڄث حًٺ ػتْح ٨ٌٮ حڂ شُرتٶا ًتـىي  ث حڂ شٹٌڂ إڂ لٌټٯ حڀ
 . ##ا ًحِص٭ٱً تا ي ًټٹٿ1حٴٌٺ ٨ٌْٿټٷا ًنت٦ إټْٷا ًٸٱْٻ مبث 

 

 خطثح انصتري تٍ انؼٌاو

حڀالث خ٩الها ٰالإڂ نت٨الِ تا ٙ لتيالٻا      $$ظٿ شٹٽٿ تټٍخري خالڃ تټ٩الٌتپ خ٩الهها ٰٵالثٺ0     
ٌُا ًټڃ ّٵٙالً ٨ځالث ٴٽالس إٙ ٬ال    ًػتْدو ٙ نتىٺا ٨نه شٱًٲ تٕىٌتءا ًيّ ت٨ٕنثٲا 

ا 2ًټڃ ّرتٶ ڀث ن٨الٌز إټْالو إٙ ٔالٵِا ټالٌٙ ـالهًن ا ًٰٜالسا ًٰالًتبٛ ا ـاُلهّْز        
٨ٽَ حىٽيثا ًحتِْ ٙ دتٌزا ټٹثڂ تعتٌز ڀڃ تٗڀثيذ ؿتثذا ًتټٱالًتي ڀالڃ تټٌّٙالر    شًتؾ 

 ٨ٙځر. 

َ 3ټالةٚ قتالٌز ڀْصالر ٨ځْالر    ًټٹڃ تا ٨ٽْنث إؼثخر تټاله٨ٌذا ًإ٤يالثي تټّالنرا      ا ًٙ ڄ٩ځال
ٷ إ  ڀث ن٨ٌزا ًڀ٩ْنٷ ٨ٽَ ڀث حٴًزا ًٙ ـٌٺ ًٙ ٴٌذ ٨ځَ ؼثىٽْرا ٰ ڄث ػتْد

 . ##إٙ خثاا ًحِص٭ٱً تا ي ًټٹٿ
 

 خطثح ظؼد تٍ أتِ ًلاص

َّٙال       $$ ًڄِ ڀالڃ  تطتځه ا خهبًْث ٸثڂا ًيلًًت ٩ّالٌنا حستالهه عتالث ؿتالثڄِ ڀالڃ تټٝالٚټرا ًخ
  تټ٭ٌتّرا ٰديهُ تا ٰثٌ ڀڃ ؿتثا ًخًستصو حٰٽالؿ ڀالڃ ٌٸالثا ًمبفځاله خالڃ ٨داله تا      

حّيث تټنٱً  –حڄثيز تټ١ًٲا ًتِصٵثڀس تټّدٻا ٤ًيً ٸٻ ـٳا ًڀثز ٸٻ خث٠ٻا إّثٸٿ 
ًيظالٌت ڀالث ًيظالصٿا     ًٴٌٺ تټًٍيا ًحڀنْر حىٻ تټ٭ًًيا ٰٵه ِٽدس تٕڀثڄِ ٴٌڀثً ٴدٽٹٿ –

                                                 
 ٨ٌْٿ0 ٸٱْٻ.   1
 ـهز0 ٩ًٜس ـهًن ڀڃ نتثټٱيثا حُ ٨ٵٌخثز. زت٧ ـه.   2
ا ًتټ٩ځْالر0 خٝالٿ تټ٩الني ًٸّالًىث ًشٕالهّه تضتالْٿ ًتټْالثء تټٹال  حً         تټ٩ځْالر ٸ٭نْالر0 تټ٭ٌتّالر ًتټٽؽالثغ     3

 تټٝٚٺ $تعت٩ثؼٿ#. 
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ټ٩ُِالالڃَ . ٴالالثٺ تا ٨الالٍ ًؼالالٻ0 تا ٨الالهًتًا ًټ٩نالاليٿ ټ٩نالالثً ٸالالدريتًًڄالالثټٌت ڀالالث ڄٽالالصٿا ٰثختالالىمت 
ڀِڃ خَنِِ إًَِْْتبِْٻ  ٨َٽ َ ټَِّثڂْ نَتًًُنَ ٨ًََِّْالَ تخاْلڃْ ڀاَلًَّْٿَ و ټِالٷَ خْځَالث ٨ََٙالٌت        تټِىِّڃَ ٸ ٱ ًًُتْ

 ىت ٸ الالثڄٌُتْ ٙ  َّص نَالالثىٌَْڂَ ٨َالالڃ ڀُّنٹ الالًن ٰ ٩َٽُالالٌهُ ټ دْالالةَُْ ڀَالالث ٸ الالثڄٌُتْ َّٱ٩َْٽُالالٌڂَ  78ًَّٸ الالثڄٌُتْ ٩َّْص الالهًُڂَيت
ًحلىز ټ١ٽفر خالڃ ٨دْاله    ا2ا ٰ لىز ِيځِ تټٱثا1إڄع ڄٹدس ٴًڄِ ا11-13ادلائدج/

تا ڀث تيشْٝس ټنٱِّا ٰ ڄث خو ٸٱْٻا ًمبث ح١٨ْس ٨نو ٨ٌْٿا ًتٕڀً إټْٷ ّالث تخالڃ   
٨الالٌٮا يفيالاله تټالالنٱُا ًٴٙالاله تټنٙالالؿا ٨ًٽالالَ تا ٴٙالاله تټّالالدْٻا ًإټْالالو تټًؼالال٦ٌا        

 . ##ًحِص٭ٱً تا ي ًټٹٿا ًح٨ٌو خثا ڀڃ ؽتثټٱصٹٿ

 
 خطثح ػهِ تٍ أتِ طانة 

تطتځه ا تټالىُ خ٩الط ؼتځالهتً ڄدْالثًا     $$ا ٰٵثٺ 0ټحا ظٿ شٹٽٿ ٨ٽِ خڃ حخِ ٠ث
ذا ًڀ٩الهڂ تطتٹځالرا ًحڀالثڂ حىالٻ تٕيٚا ًؿتالثذ عتالڃ          ًخ٩عو  إټْنث يًٌِٙا ٰالنفڃ خْالس تټنداٌل

ٍ    ٠3ٽحا ټنث ـٳ حڂ ڄ١٩الو ڄ لالىها ًإڂ قتن٩الو ڄًٸالح ح٨ؽالثٌ تٗخالٻ       ا ټاٌل  4ًټاٌل ٠الثٺ تټّالً
ٺ تا  ٌ  ٨يالاله إټْنالالث يِالاٌل ًٙ ضتثنټنالالث ٨ٽْالالو ـصالالَ ٨يالالهتً ٕڄٱالالىڄث ٨يالالهها ًټالاٌل ٴالالثٺ ټنالالث ٴالال

ذ إٙ خالالثاا     ٺ ًٙ ٴالاٌل ذ ـالالٳا ً٘الالٽر يـالالٿا ًٙ ـالاٌل زا ټالالڃ ّّالال٦ً حـالاله ٴدٽالاِل إ  ن٨الاٌل قتالاٌل
ٝالَ  نتصت٩ٌت ٸٚڀِ ٨ًٌت ڀن١ٵِا ٨َّ حڂ شالًًت ىالىت تٕڀالً ڀالڃ خ٩اله ىالىت تجملصځال٧ شص       

                                                 
 ڄٹدس0 ڄعًزا تټٵًڂ0 تضت٩در ح0ُ ڄعً ڀث ْٰو ڀڃ تټّيثپ.  1
 ٰٽػ ِيځو ًحٰٽػ0 ٰثٌا ًتټّيٿ تټٱثا0 تټٱثبٍ $تِٕثَ#.  2
يالالني ټصٱّالالري ا ًؼاجلًررغ تررني انغررسّثنيًُ يف ٸصالالثج0 ت# ٨الالڃ تټالال1/65ًڄٵالالٻ تخالالڃ حخالالِ تطتهّالاله $ 3

ٰٵثٺ0 حـهإث حڂ ڀڃ يٸح ٨ؽٍ تټد٩ري ٩ّثڄِ ڀٕٵرا ًّٵثِِ ؼيهتًا  اڄًٸح ح٨ؽثٌ تٗخٻ$$ٴٌټو0 
ٰٹ ڄو ٴثٺ0 ًإڂ قتن٩و ڄٙ  ٨ٽَ تعتٕٵر ٸځث ّٙال  ٨ٽْيالث يتٸالح ٨ؽالٍ تټالد٩ريا ًتټٌؼالو تټعالثڄِ حڄالو         

ٴالالثٺ0 ًإڂ قتن٩الالو ٸځالالث حڂ يتٸالالح ٨ؽالالٍ تټالالد٩ري ّٹالالٌڂ ينّٱالالثً عتالالڃ ىالالٌ حڀثڀالالو ٰٹ ڄالالو     احيتن0 ڄصدالال٧ ٬ريڄالالث
 . ##ڄص لًا ًڄصد٧ ٬ريڄثا ٸځث ّص لً يتٸح تټد٩ري

 تټ0ًٍّ تټّري ټْٚا.  4
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ڂ خ٩ٝالالٹٿ حبځالالر ٕىالالٻ         ت زتث٨الالرا ًّٹالاٌل نا ـصالالَ شٹٌڄالاٌل ٌٮ ًختالالثڂ ْٰالالو تټ٩يالاٌل ْٰالالو تټّالاْل
   ا ظٿ حڄٕ  ّٵٌٺ0##ضتيثټرتټٝٚټرا ٩ًْٔر ٕىٻ ت

 فإْ حه داعٌُ ىٍىجْ فإٔين     مبا فعٍج بنٌ عبذ بٓ ضخُ

 بصري باٌنٌٍ ِٓ وً جنُ  ِيْ  يف اهلٌاجش وً عَِّ      

خ٩ه وټٷ ڀًتـٻ تِٙصٕثيتز ًتعتٱثًٜثز ًتټصنالثٌٙز مبالث    "تټ١ ُ"٨ًًٚ 
ڀدثـعر ٨ٽالِ ٨ًعځالثڂ   ٙ نتصٽٯ تلصٰٚثً ؼٌىًّثً ڀ٧ تټًًتّر تًٕ ا ٰٽځث تڄصيَ إ  

ٰنيٝالنث ـصالَ نلٽنالث تعتّالؽها ً٘الثؾ ٘الثبؿ0       $$ڀن٧ ٨داله تټالًستڃ خالڃ ٨الٌٮ ٴالثٺ0      
تټٙٚذ ؼثڀ٩ر.. ًلًغ ٨ده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮ ٨ًٽْو ٨ځثڀصو تټيت ٨ځځو  ث يٌِٺ 

ا ڀصٵٽهتً ِْٱوا ـصَ يٸح تعتن ا ٌٰٴٯ ًٴٌٰثً ٠ٌّٚاا ظٿ ن٨ث مبث أ ّّځ٩و تا 
 تټنثَا ظٿ شٹٽٿ ٰٵثٺ0 

ث حّيث تټنث0َ إڄع ٴه ِ ټصٹٿ ًِتً ًؼيًتً ٨ڃ إڀثڀٹٿا ٰٽٿ حؼهٸٿ ش٩هټٌڂ خ ـه ّ$$
ٌٰٴٯ حتس تعتنال ا   اتټًؼٽنيا إڀث ٨ٽِ ًإڀث ٨عځثڂا ٰٵٿ إيّ ّث ٨ٽِّا ٰٵثپ إټْو ٨ٽِ

 ٰ لى ٨ده تټًستڃ خْهها ٰٵثٺ0 

ٴالثٺ ٨ٽال0ِ تټٽاليٿ    ا ىٻ حڄس ڀدث٩ِّ ٨ٽَ ٸصثج تاا ًِنر ڄدْو ٩ًٰٻ حخِ خٹً ٨ًځً؟
 ٙا ًټٹڃ ٨ٽَ ؼيهُ ڀڃ وټٷ ٠ًثٴيت. 

ٰ يِٻ ّهه ظٿ ڄثن0ٍ ٴٿ إي ّث ٨عځثڂا ٰ لى خْهها ًىٌ يف ڀٌٴالٯ ٨ٽالِ تټالىُ ٸالثڂ     
ًٰٰال٧  ا ْٰو ٰٵثٺ0 ىٻ حڄس ڀدث٩ِّ ٨ٽَ ٸصثج تا ًِنر ڄدْو ٩ًٰٻ حخِ خٹً ٨ًځالً؟ 

٨ده تټالًستڃ يحِالو إ  ِالٵٯ تعتّالؽها ًّالهه يف ّاله ٨عځالثڂا ظالٿ ٴالثٺ0 تټٽاليٿ تصتال٧            
 ټٽيٿ إڄِ ؼ٩ٽس ڀث يف يٴديت ڀڃ وتٶ يف يٴدر ٨عځثڂ. ًتٔيها ت
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ًتٌنـٿ تټنثَ ّدث٩ٌّڂ ٨عځثڂا ـصَ ٨ٕالٌه ٨ناله تعتنال ا ٰٵ٩اله ٨داله تټالًستڃ       
ڀڃ تعتن  ًحٴ٩ه ٨عځثڂ ٨ٽَ تټهيؼر تټعثڄْالرا ٰؽ٩الٻ تټنالثَ ّدث٩ٌّڄالو      ڀٵ٩ه تټنيب 

 0 1ًشٽٹ  ٨ٽِ ٰٵثٺ ٨ده تټًستڃ

 ڄ ٱِّْوِ ًَڀَڃْ ح ًْٰ َ خْځَالث ٨َثىَالهَ ٨َٽ ْْالوُ تټٽِالوَ ٰ ّاَلُْ ْشِْوِ ح ؼْالًتً       ٰ ځَڃ ڄِٹ طَ ٰ إْڄِځَث َّنٹُطُ ٨َٽ َ
ّٕالٳ تټنالثَا ـصالَ خالث٧ّ ًىالٌ ّٵالٌٺ0 له٨الر ًحهتالث          ًٰؼال٧ ٨ٽالِّ   ا11انفرت//  ٥َ٨ِْځثً
 . ##له٨ر!

ًىىت تټصن٥ْٿ تټهِصٌيُ ٙ ّص٩ثيٚ ڀ٧ تعتدثنئ تِٕثِْر تټيت حٴًىالث تِٗالٚپا ًٙ   
ٌيٍا ٕڂ تټ٩الال ذ ڀالالڃ ـْالالط تټنصْؽالالر تټ٩ثڀالالر تټالاليت جتالالًُ يف  ِالالْځث ْٰځالالث ّص٩ٽالالٳ خثټٕالال 

 تعتّؽه تضتثڀ٧. 

٨ًٽَ ىىت ٙ ّصٌؼو تټّ تٺ تټىُ ٴه ًّن ٨ٽَ خ٩ٛ تٕوىثڂ ًى0ٌ ڀڃ ح١٨َ ٨ځالً  
ٳ؟ ڀث ىٌ ڀّصنه ٨ځً يف ىىت تټصهخري؟ ًّٹٱِ حڂ ڄ٩ٽٿ حڂ زتث٨ر تعتّالٽځني  طتىىت ت

٨رتتٚ ٨ٽْو ـصَ ڄص ٸاله ڀالڃ   ٴه حٴًز ىىت تټصهخريا ًيْٜس خوا ًأ ّّځ٧ ٌ٘ز ت
  .2تڄ٩ٵه ٨ٽَ ٘فصو ًڄٱثوهٴه  –ًىٌ ڀڃ ڀٙثني تټ٩ًّٕر  –حڂ تٗزتث٦ 

 

 تمٌمينا نثْؼح ػثًاٌ
حنٍ تِصٵًتي تعتٌؼر تًٕ  ټٽٱصٌـثز إ  ڄٌٕء خْةر شثينتْالر ؼهّالهذ ش٩الْٓ    
ْٰيث ؽتصٽٯ ػتځ٨ٌثز ًٔالًتبؿ تجملصځال٧ تټٱالثشؿا ٰٱالِ حًتلالً حّالثپ تظتٽْٱالر تټعالثڄِ         

هز ِالال١ًْذ تعتّالالٽځني ڀالالڃ تطتالالهًن تټٕالالًٴْر ّٗالالًتڂ إ  تطتالالهًن تټ٭ًخْالالر   ٨ځالالً تڀصالال
عتٙالالًا ٸثڄالالس تټ٩نالالثًّڃ تټ٩ًّٝالالر غتالالىه تٌٕڀالالر ىالالِ ؼتالالثًٙز إ٨الالثنذ ىْٹٽالالر ًشالال ٠ري    
٤ًْٱر تظتٱر ًتټٵْثنذ ًتٗنتيذ ٨ٽَ ـّثج نًي تټٵدثبٻ ًڀنٍټصيثا ًٸىټٷ ٨ځٽْالثز  

رتالثي تټٱصٌـالثز. ًىنالثٶ    إظًتء ًتټٱًٌ تٙؼصځالث٨ِ تضتثيّالر ڀٌٜال٨ٌْثً ٨ٽالَ حيٜالْر      

                                                 
 . 227تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ٥ثًٰ  1
 . 228ا  ٖتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
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ـٵْٵر ٸ ٍ شٕري إټْيث تعتٙالثني خ ٔالٹثٺ ؽتصٽٱالر. ٙ هتٹالڃ تِالص٩ْثج ڀال ٺ ػتٽالُ        
 تټٌٕيٍ ًڀدث٩ّر ٨عځثڂ إٙ ٨ٽَ ٌٜبيث. 

ټٵالاله لٽاّلالٯ ٨ځالالً خٕالالهشو ًٴٌشالالو ٨ٽالالَ ٴالالًّٓ ڀٍتؼالالًث ٴًٔالالًْث ٨ثڀالالًث ١ّثټالالح        
يف ىالىت   "تټ١ ُ"خثِصدهتٺ ىىه تټٵٌّذ خثټٽنيا ًخٱٷ تطتٙثي ًتټٵٌْن ٨نيثا ّٵٌٺ 

 تټٙهن0 

ٸالثڂ ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج ٴالاله ـؽالالً ٨ٽالالَ ح٨الالٚپ ٴالالًّٓ ڀالالڃ تعتيالالثؼًّڃ تظتالالًًغ يف  $$
تټدٽهتڂ إٙ خالإوڂ ًحؼالٻ ٰٕالٹٌه ٰدٽ٭الو ٰٵالثپ ٰٵالثٺ إٙ حڄالع ٴاله ِالننس تِٗالٚپ ِالڃ            

ِالْثً ظالٿ خالثوًٙا حٙ ٰيالٻ ّنص٥الً      تتټد٩ري ّدهح ْٰٹٌڂ ؼالى٨ثً ظالٿ ظنْالثً ظالٿ يخث٨ْالثً ظالٿ ِه      
ٰالالإڂ تِٗالالٚپ ٴالاله خالالٍٺ حٙ ًحڂ ٴًّٕالالثً ًّّالالهًڂ حڂ ّصمالالىًت  خثټدالالثٌٺ إٙ تټنٵٙالالثڂا حٙ

ڀثٺ تا ڀ٩ٌڄثز نًڂ ٨دثنذ حٙ ٰ ڀث ًتخڃ تظت١ثج ـالِ ٰالٚ تخالع ٴالثبٿ نًڂ ٔال٩ح      
  ا1##تطتًذ حلى ملٚٴْٿ ٴًّٓ ًـؽٍىث حڂ ّصيثٰصٌت يف تټنثي

ټٵه ٸثڂ ڄ٦ًٍ ٴًّٓ ٨ځٌڀثً ًحًٔتٰيث ًحٸثخًىث ًحڀًتء تٕؼنالثن ًتټ٩ځالثٺ ًتٕڀٙالثي    
ٌٙ٘الالثًا حتالاله تڄٱالالًتغ ـْالالثشِ ًڀ٩ثٔالالِ ًتؼصځالالث٨ِ ٔالالثڀٻ ٨ٽالالَ ٴث٨الالهذ تټدْةالالر          ل

تضتهّهذا تټيت لٽٵيث تټٱصؿ تٕيْٜر تطتثنّر تټٌتٴ٩ر تټيت حً٘ٽس ٨عځالثڂ ټ٘ڀثڀالرا   
ًغتىت ٸثڂ كتػ ٨عځثڂ ڀنى خهتّصو ڀص٩ثټٵثً ڀ٧ ىىه تٕيٜالْر ڀٕال٠ًًثً  الث ًڀٵًًڄالثًا     

حً ش٩الدريتً ىنالثٶا ټٵاله ٸثڄالس تعتّال ټر ڀّال ټر       ٰٽٿ شٹڃ تعتّ ټرا إوتً ش٩هّٚا ؼٍبْثً ىنث 
قتٌوغ ِْثِِ ًٴْثنُ يلالً ٴهڀالو ٨عځالثڂ خثٙيشدالثٞ تټٌظْالٳ ڀال٧ تجتثىالثز تټص١الٌي         
تٙؼصځث٨ْر نتلٻ تٕڀر تټيت حً٘الٽصو ٨ځٽْالثً إ  تظتٰٚالرا ٰثًتصٌّالثز تضتهّالهذ يف      
ِْثِالالر تٕڀالالر ٸالالثڂ ٙ خالاله غتالالث حڂ شٱالالًٚ حٔالالٹثغتث تضتهّالالهذ تظتث٘الالر تټٵالالثنيذ ٨ٽالالَ     

  .2شٽٷ تًتصٌّثز٥ْٿ شن

                                                 
1
 . 3125ا تټّٽّٽر تًٕ ا تضتٍء تټّثنَا ٖ"تټ١ ُ"ٴثيڂ  

 . 234ًتټّٽ١ثڂ ًتعتٽٷا ٖ ن. حهتڃ إخًتىْٿ0 تِٗٚپ 2
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يًُ ٨ڃ ـىّٱر حڄو ٴثٺ0 ٴثٺ ٨ځ0ً ڀڃ شًٍ $$0 "تټٵثِٜ ٨ده تضتدثي"ّٵٌٺ 
 . ##ٴثٺ0 ّٰٹس اٴثٺ0 ٴه صتٌت غتث ٨عځثڂا تټنثَ ّ ڀًًڂ خ٩هُ؟

ٺ0 حٙ حڂ تٕڀالالً خ٩الالهه تخالالڃ $$ا ٴالالثٺ"٨الالڃ ـثيظالالر خالالڃ ڀٝالالًج"ًيًُ  0 صت٩الالس تطتالالثنُ ّٵالاٌل
  .1##تٕڀً ټٽ١ثؼتني ْٰوؼيٍذ ن٨ثّر ذتْا ٨ٱثڂا حُ حڂ ـهتذ تٗخٻ ًحيتؼٍْىٿ ٸثڄس ح

ىىت ًڄٕري إ  حڂ شٽٷ تغتْةر تټّْثِْر تټ٩ٽْث تټاليت ئالفس ِالْهڄث ٨عځالثڂ ټًبثِالر      
 تټهًټر ىىت تټصن٥ْٿ تټهِصٌيُ. 

 

 يؼازضح يثاّؼح ظْدَا أتِ تكس

ىٻ ٸثڂ خثٗڀٹثڂ حڂ شصٿ تعتدث٩ّر يىٌتً ټْنثً نًڂ ڀٕثنذ ًڄٵالثْ ًؼالهٺ ًـؽالر شٵال٦ً     
ًىثڂ ّٵ٦ً خثټ ىثڂ خٻ ًڀ٩ثيٜر هتٹڃ يف ٠ْثذتث خالىًي ًڄالٌتذ تعت ِّالر    خثطتؽر ًخ

 تټيت ِصنځٌ ڀ٧ تټٍڀڃ ًتّٕثپ. 

حؼٻ إوت ٸثڂ تټٵًٌْٔڂ ٴه ش٭ٽدٌت ٨ٽَ تٕڄٙثي خثټنٗ تټٕال٨ًِا حً خثطتؽالر   
ٴالًّٓا حپ ملٹالٿ    ا حً خٵٌذ2خٌْ٘ر تټًٌِٺتټهِصٌيّر ًحٴن٩ٌت تټنثَ ملٵيٿا ٌِتء 

ڂ ٘ٱثً ًتـهتً ْٰځث خْنيٿا حپ ٸثڂ ىنثټالٷ حڄٙالثي ټ٭الري حخالِ     تټ٩ٵٻا ٰيٻ ٸثڂ تټٵًٌْٔ
  .خٹً؟

                                                 
ا ًن. ٨ځالثيذ0  31ا 2ٖا ٲ2غ اًتټ٩الهٺ   حخٌتج تټصٌـْهيف تعت٭ع 0تڄِىتغتځ تضتدثي ٨ده تټٵثِٜ 1

 . 94ٖ اًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْرتظتٰٚر 
ٜځنْثً خثټص ُِْ تټٵًِٔ ټٽمٰٚر0 شٹٽْٯ حخِ خٹً خثټٙٚذ ٨نه ًٰٚ  عتؿ تټًٌِٺ  2

ر نِصٌي تعتهّنر0 ىىت ٸصثج ڀڃ ؼتځه خني تعت ڀنني يف ٴًّٓ تټًٌِٺ حً ٬ْثخوا ؼثء يف تټٙفْٱ

0 ىىت تٕڀً غتىت تطتِ ڀڃ  ًحىٻ ّعًجا ٰٵه ٴهپ ٴًّٓ ٨ٽَ حىٻ ّعًج ٴٌٺ يٌِٺ تا
ٴًّٓا ٰيىت تطتٹٿ ًإڂ ٸثڂ شٵًًّّثً ٙ شٹٽْٱْثًا ٰإڄو ّٕري إ  حإْر ٴًّٓ $ًّتؼ٧ يف وټٷ 

 ٸصثج تٌٕيٴ0ِ ڀٹر#. 
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ٴه ٌ٘شس ٕخِ خٹً ًخث٩ّصوا ٰځالث ىالٌ    ًإوت ٸثڄس تٕٸعًّر تټّثـٵر ټٖڄٙثي
  .ڀٌٴٯ تټٵٽر تټٵٽْٽر تټدثٴْر ڀڃ ىىه تټد٩ْر؟

ظالٿ ٸْالالٯ ش٭ٽدالالس زتيالالًذ تټٵًٔالالْني ٨ٽالالَ ىالالىه تټ٩ٵدالالثز ًتټٙالال٩ثج؟ ىالالٻ ٸالالثڂ ش٭ٽدالاليث  
  .ته؟خثټًٜث حپ خثٗٸً

ًيف تټٌتٴ٧ا إوت ٸثڄس تٗڀثڀر ـٵثً ټٵًّٓا ٰإڂ ٴًّٕثً ٸعري ٨هّهىثا ًْٰيث ڀڃ ًٍّ 
 ڄٱّو حـٳ ڀڃ ٬ريه  ثا ًْٰيث ڀڃ ًٍّ حڂ ىنثٶ ڀڃ ىٌ حـٳ ڀڃ حخِ خٹً. 

ًټٵه يحّس حڂ حخث خٹً ڄٱّو ٴه ئؿ غتث ٸٚا ڀڃ ٨ځً ًحخِ ٨دْالهذا ًلالري تعتّالٽځني    
ّٹالالٌڂ ىنثټالالٷ ڀالالڃ نتالالثټٯ ٨ٽالالَ حخالالِ خٹالالً ڀالالڃ     خالالني ًتـالاله ڀنالاليځثا ٰځالالڃ تعت٩ٵالالٌٺ حڂ   

تټٵًْٔني حڄٱّيٿا ٕڂ تٗزتث٦ يف ىىت تٕڀً ش خالثه ٠د٩ْالر تٕٔالْثءا ًّنٹالًه ٨ٽځالثء      
تٙؼصځث٦ ًتټّْثِر ٸٻ تٗخثء ًٙ خه ڀالڃ حڂ ٌّؼاله يف ىالىت تجملصځال٧ تطتالهّط تټ٩ياله       

ثىٽْالالرا ڀالالڃ حتهظالالو ڄٱّالالو خثټًبثِالالر   خثِٗالالٚپا ًتطتالالهّط تټ٩يالاله خالالثظتًًغ ڀالالڃ تضت  
٨ٽالَ ستثّالر تټالهّڃا ًڀالڃ ّصٙالٌي حڄالو حٸعالً ٸٱثّالر         ڄْثا ًڀالڃ نتْالٻ إټْالو حڄالو حٴالهي      ټٽه

 .تعت٩ثيٜر ټد٩ْر حخِ خٹً؟ټٽؽځ٧ْ خْنيځثا ٰځث ىٌ ڀٌٴٯ 
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 يٌلف ظْدَا ػهِ تٍ أتِ طانة

جتځ٧ تټًًتّثز ٨ٽَ حڂ ـثنض تټّٵْٱر أ ّٕيهه ٨ٽِ خڃ حخِ ٠ثټحا ٕڄو 
ٻ خْصوا ًغتىت ٰځڃ تعتٵ٦ٌ١ ْٰو حڂ ٨ٽْثً أ ا ڀ٧ حىٸثڂ ڀٕ٭ًٌٙ يفيثٌ تټًٌِٺ 

ّٹڃ ټو يحُ يف تټنٵثْ تټىُ نتي خني تعتيثؼًّڃ ًتٕڄٙثيا ًڀڃ تعتٵ٦ٌ١ خو حّٝثً حڂ 
 ٨ٽْثً ٴه خث٧ّ حخث خٹًا ًټٹڃ ټٽ١ ُ يف ىىه تټد٩ْر يًتّصثڂ ؽتصٽٱصثڂ0 

مًغ يف ٸثڂ ٨ٽِ يف خْصو إو حًشِ ٰٵْٻ ټوا ٴه ؼٽُ حخٌ خٹً ټٽد٩ْرا ٰ$$ 10األًىل
ٴځْٗا ڀث ٨ٽْو إٌتي ًٙ ينتءا ٨ؽٚاا ٸًتىْر حڂ ّد١ا ٨نيثا ـصَ خث٩ّوا ظٿ ؼٽُ 

 . ##إټْوا ًخ٩ط إ  ظٌخوا ٰصؽٽٽوا ًټٍپ ػتٽّو

ُ "ٰإوت ڀث زت٩نث خني ىالىه تټًًتّالر ًخالني يًتّالر      تټاليت ٴالثٺ ْٰيالث إڄالو ؼٽالُ يف       "تټ١ال 
ثڄس يف تټٌْپ تټعثڄِ ڀڃ تټ٭ه ټٽد٩ْر تټ٩ثڀرا ٘ؿ حڂ ڄّصنصػ حڂ خ٩ْر ٨ٽِ ٕخِ خٹً ٸ

 .  ًٰثذ تټًٌِٺ

 0 2حڂ خ٩ْر ٨ٽِ ٕخِ خٹً أ شٵ٧ إٙ خ٩ه ِصر حٔيً ش ٸه0 انثاَْح

ٸثڂ ټ٩ٽِ ًؼو ڀڃ تټنثَ ـْثذ ٰث٠ځرا ٰٽځث شٌْٰس ٰث٠ځر تڄًٰٙس ًؼٌه تټنثَ $$
 . ##ظٿ شٌْٰس ٨ڃ ٨ٽِ ٰځٹعس ٰث٠ځر ِصر حٔيً خ٩ه يٌِٺ تا 

ٰځالث ٸالثڂ    اتټٙفرا ًټّس حؼٍپ ملٵْٵصو حً خد١ٚڄالو ًڀث حنيُ ڀدٽ٫ ىىت تظت  ڀڃ 
ثً خڃ حخِ ٠ثټح حّٝثً خٹٻ ڀث ټُْ ٬ريا ًإقتث ٸثڂ ٨ٽّْ  ٘يًتً ًلصنثً ټٽًٌِٺ ٨ٽِّ

  يف ىالالىت تِٙالالٿ ڀالالڃ يؼٌټالالر ًخ١ٌټالالر ًِالالثخٵر يف تِٗالالٚپا ًڄٕالال ذ يف خْالالس تټالالنيب   
 ا ٨ًًٰو ټو تټٙفثخر.  ًڀٵثپ ي٧ْٰ ٨ًٰو ټو تټًٌِٺ

                                                 
ًڀالالث  72ٖ اًڄٕال ذ تٕـالٍتج تټّْثِالْر   تظتٰٚالالر ًتڄ٥ال0ً ن. ٨ځالثيذ0    ا3/217شٱّالري تټ١ال ُا    1

 . 146ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ خ٩هىثا 
 . 147ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  2
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 يًتّصو ْٰٵٌٺ0  "تټ١ ُ"ًّصثخ٧ 

ٴثٺ يؼٻ ټٽٍى0ًُ حٰٽٿ ّدث٩ّو ٨ٽالِ خ٩اله ِالصر حٔاليً؟ ٴالثٺ0 ٙا ًٙ حـاله ڀالڃ خالع         $$
ىثٔالالٿا ـصالالَ خث٩ّالالو ٨ٽالالِا ٰٽځالالث يحٍ ٨ٽالالِ تڄٙالالًتٮ ًؼالالٌه تټنالالثَ ٨نالالو ٜالال٦ً إ         

  ڀ٩ٷ حـه. نيڀٙثطتر حخِ خٹًا ٰ يِٻ إ  حخِ خٹ0ً حڂ تبصنثا ًٙ ّ ش

ٰٵالثٺ حخالٌ    اٙ شال ذتٿ ًـالهٶ  ٵثٺ ٨ځال0ً  ًٸًه حڂ ّ شْو ٨ځًا عتث ٨ٽٿ ڀڃ ٔهذ ٨ځًا ٰ
خٹ0ً ًتا ٓشْنيٿ ًـهُا ًڀث ٨َّ حڂ ّٙن٩ٌت خِ؟ ٴثٺ0 ٰثڄ١ٽٳ حخٌ خٹالًا ٰالهلٻ   

ا ٰفځاله تا ًحظنالَ ٨ٽْالو مبالث ىالٌ      ًٴه زت٧ خع ىثٔالٿ ٨نالهها ٰٵالثپ ٨ٽالِّ     ٨ٽَ ٨ٽِّ
ا ظٿ ٴثٺ0 حڀث خ٩ها ٰإڄو أ هتن٩نث ڀالڃ حڂ ڄدث٩ّالٷ ّالث حخالث خٹالًا إڄٹالثي ټٱٝالْٽصٷا        وحىٽ
ٙ ڄٱثِر خبري ِثٴو تا إټْٷ. ًټٹنث ٸنث ڄًٍ حڂ ټنث يف تٕڀً ـٵثًا ٰثِصدهنمت خو ً

ًـٵيٿا ٰٽٿ ٍّٺ ٨ٽِّ ّٵٌٺ وټٷ ـصَ خٹَ  ظٿ وٸً ٴًتخصو ڀڃ يٌِٺ تا ا ٨ٽْنث
 . ##حخٌ خٹً

 ٨ٽَ ٸٚپ ٨ٽِ ْٰٵٌٺ0 يف يًتّر ؼٌتج حخِ خٹً  "تټ١ ُ"ًهتِٝ 
تا ًحظنَ ٨ٽْو مبث ىٌ حىٽالو ظالٿ ٴالثٺ0 حڀالث     ٰٽځث ٘ځس ٨ٽِ شٕيّه حخٌ خٹً ٰفځه $$

خ٩ها ٌٰ تا ټٵًتخر يٌِٺ تا حـح إي حڂ ح٘الٻ ڀالڃ ٴالًتخيتا ًإڄالع ًتا ڀالث حټالٌز       
يف ىىه تٕڀٌتٺ تټيت ٸثڄس خْع ًخْنٹٿ ٬ري تظتريا ًټٹع صت٩الس يِالٌٺ تا ّٵالٌٺ0    

ح٨ٌو خثا ٙ ًإڄِ  اٙ ڄٌيضا ڀث شًٸنث ٰيٌ ٘هٴرا إقتث ّ ٸٻ يٺ ؼتځه يف ىىت تعتثٺ
  .1ٔثء تاحوٸً حڀًتً ٘ن٩و ؼتځه يٌِٺ تا إٙ ٘ن٩صو ْٰو إڂ 

ظٿ ٴثٺ ٨ٽ0ِ ڀ٨ٌهٶ تټ٩ْٕر ټٽد٩ْرا ٰٽځث ٘ٽَ حخٌ خٹً تټ٥يًا حٴدالٻ ٨ٽالَ تټنالثَا    
ظٿ ٨ىي ٨ٽْثً خد٩ٛ ڀث ت٨صىيا ظٿ ٴثپ ٨ٽِ ٥٩ٰٿ ڀڃ ـٳ حخالِ خٹالًا ًوٸالً ٰٝالْٽصو     

ٴدالالٻ تټنالالثَ إ  ٨ٽالالِ ًٴالالثټٌت0 ح٘الالدس  ًِالالثخٵصوا ظالالٿ ڀٝالالَ إ  حخالالِ خٹالالً ٰدث٩ّالالوا ٰ   
 . ##ٰٹثڂ تټنثَ ٴًّدثً إ  ٨ٽِ ـني ٴثيج تطتٳ ًتعت٩ًًٮ اًحـّنس

                                                 
 . 3/218 اُتټ١  إّري حخٌ خٹً إ  ڀ١ثټدر ٰث٠ځر ًتټ٩دثَ مبريتظْيځث 1
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 يؼازضح طهحح ًانصتري 

ًتټ٥ثىً حڂ ٠ٽفر ًتټٍخري ٸثڄث ڀ٩ثيٜالني يف ڀ٥٩الٿ ٨ٙالً تټًتٔالهّڃا ٰ ڀالث      
يف خ٩ْر حخِ خٹًا ّٰنًٍ يًتّصني ٨نيثا ًحڀالث ـالني ٨ياله حخالٌ خٹالً ټ٩ځالًا ٰٵاله ؼالثءت         

حش٩يالاله إ  يؼالالٻ ٰالال٣ ٬ٽالال٣ْ تټٵٽالالح     $$ًىالالٌ يف طت٥ثشالالو تٕلالالريذا ًٴالالثٙ ټالالو0    إټْالالوا 
ًحڀالث يف خ٩ْالر ٨عځالثڂ ٰٽالٿ شالصؿ غتځالث        ##اًټٌ ًټْيث ټٹثڂ ح٣ٰ ًح٬ٽ٣؟ »ًّّهتڂ ٨ځً«

ًٸالثڂ ٨ٽالْيٿ حڂ    »حىٻ تټٌٕيٍ«تعت٩ثيٜرا ٕكتځث ٸثڄث ڀڃ تټّصر تټىّڃ ٨ًٌٰت خثِٿ 
       ٙ لصْالثي ٨ٽالَ ٨عځالثڂا أ ّٹالالڃ يف    نتصالثيًت ڀالڃ خْناليٿ لٽْٱالر ټٽځّالٽځنيا ٰٽځالث ًٴال٧ ت

 ٩ًِيځث حڂ ٩ّثيٜث. 
 ٨نو يًتّصني0  "تټ١ ُ"ًټن٩ه إ  ڀٌٴٱيځث حّثپ حخِ خٹًا ٰٵه حًين 

 0 "تټ١ ُ" ٴثٺ -1األًىل
ًتلالرتٞ تټالٍخري ِالْٱوا ًٴالثٺ0 ٙ ح٬ځالهه ـصالَ        »٨الڃ تټد٩ْالر  «ًتټٍخري  ًختٽٯ ٨ٽِّ$$

   ً ت ِالْٯ تټالٍخريا ٰثٜالًخٌت خالو     ُّدث٧َّ ٨ٽِا ٰدٽ٫ وټٷ حخث خٹً ٨ًځًا ٰٵالثٺ ٨ځال0ً لالى
تطتؽًا ٴثٺ0 ٰثڄ١ٽٳ إټْيٿ ٨ځًا ٰؽثء  ځث ش٩دثًا ًٴثٺ0 ټصدث٩ّثڂ ًحڄصځث ٠ثب٩ثڂا حً 

 . ##ټصدث٩ّثڂ ًحڄصځث ٸثيىثڂا ٰدث٩ّث
ًىىه تټًًتّر شهٺ ٨ٽَ حڂ تعت٩ثيٜر ىِ حًٺ ڀڃ تِص٩ځٻ تټ٩نٯا ًڀ٧ وټٷ ٰالإڂ تټّالْٯ   

خوا ًإقتث ًٜج خو تطتؽًا ًًتٜؿ حّٝثً حڂ تټىُ تلرت٠و تټٍخري أ ًّن إټْوا ًأ ّيهن 
 تټٍخري ڀث ٸثڂ ١ّځؿ إټْيثا ًإقتث ٸثڂ ًٍّ حڂ ٨ٽْثً ىٌ ٘ثـح تطتٳ ْٰيث. 

حشَ ٨ځً خڃ تظت١ثج ٰنالٍٺ ٨ٽالِا ًْٰالو ٠ٽفالر ًتټالٍخريا      $$0 "تټ١ ُ"ٴثٺ  -2انثاَْح
ًيؼثٺ ڀڃ تعتيثؼًّڃا ٰٵثٺ0 ًتا ٕـالًٴڃ ٨ٽالْٹٿا حً ټصمالًؼڃ إ  تټد٩ْالرا ٰمالًغ      

 . ##ْو تټٍخري ڀّٽ١ثً تټّْٯا ٩ٰعً ّٰٵٟ تټّْٯ ڀڃ ّهها ٌٰظدٌت ٨ٽْو ٰ لىًه٨ٽ

                                                 
 . 3/213شٱّري تټ١ ُا تټ١ 0ُ  1
 . 3/212ا تعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
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 0 ٨1ٽَ ىىه تټٵٙر ٰٵثٺ "خڃ حخِ تطتهّهت"ًٴه ٨ٽٳ 
ٰ ڀث ـهّط تټصفًّٳا ًڀث ؼًٍ ػتًته ڀڃ تٕڀالٌي تټٱ٩ْ٥الرا ًٴالٌٺ ڀالڃ ٴالثٺ إكتالٿ       $$

 . ##ُّٵثن خ٩ځثڀصوا ٰ ڀً خ٩ْها ًتټ٩ْٕر شنٱًن خو ثً حلىًت ٨ٽّْ
ثً ٨ٽالالَ ِالالثبً ڀ٩صالالٍي خٙالالًُا ًڀ٩صٍټالالر تټدٙالالًذ ّٱٝالالٽٌڂ ٨ٽّْالال   "حخالالِ تطتهّالاله تخالالڃ"ً

خٕالًؾ كتالػ تټد٬ٚالر ٕڄالو ڀالث ٸالثڂ ّالًٍ حـالهًت          "تخڃ حخِ تطتهّه"تټٙفثخرا ًإقتث ٴثپ 
 حٰٝٻ ڀڃ ٨ٽِا ًٕڂ تټٹصثج ؼهًّ خثټًٕؾا ٰٵٌټو يف ىىت تعتٵثپ ـؽر. 

 0 2ًحًين تخڃ حخِ تطتهّه يًتّر حلًٍ ٨ڃ تټ٩ْٕر ؼثء ْٰيث
ثً ٰثټىُ شٵٌټو تټ٩ْٕرا ًٴه ٴثٺ ٴٌپ ڀڃ تًتهظني خ٩ٝوا ًيًًت ٸعريتً ڀنو0 حڂ ٨ٽّْ$$

٨ٽْالو تټّالٚپ تڀصنال٧ ڀالڃ تټد٩ْالالر ـصالَ حلالًغ ٸًىالثًا ًإڂ تټالالٍخري خالڃ تټ٩الٌتپ تڀصنال٧ ڀالالڃ           
ثًا ًٸالىټٷ حخالٌ ِالٱْثڂ خالڃ ـالًجا ًلثټاله خالڃ ِال٩ْه خالڃ          تټد٩ْر ًٴثٺ0 ٙ حخث٧ّ إٙ ٨ٽّْ

َ تټ٩ثٖ خڃ حڀْر خڃ ٨ده وتُا  خالڃ ٨داله تعت١ٽالحا ًخنالٌها ًحخالٌ ِالٱْثڂ خالڃ         ًتټ٩دالث
تطتثيض خڃ ٨ده تعت١ٽحا ًزت٧ْ خع ىثٔٿا ًٴثټٌت0 إڂ تټٍخري ٔيً ِْٱوا ٰٽځث ؼثء 
٨ځً ًڀ٩و زتث٨ر ڀڃ تٕڄٙالثي ٬ًريىالٿا ٴالثٺ يف زتٽالر ڀالث ٴالثٺ0 لالىًت ِالْٯ ىالىت          

ٵالالثٺ0 إڄالالو حلالالى تټّالالْٯ ڀالالڃ ّالاله تټالالٍخريا ٰٝالالًج خالالو ـؽالالًتً   ًّ ٰثٜالالًخٌت خالالو تطتؽالالًا
ًها ًِثٴيٿ ٸٽيٿ خني ّهّو إ  حخالِ خٹالًا ٰفځٽاليٿ ٨ٽالَ خ٩ْصالوا ًأ ّصمٽالٯ إٙ       ٰٹّ
٨ٽْالالو تټّالالٚپ ًـالالهها ٰإڄالالو ت٨صٙالالٿ خدْالالس ٰث٠ځالالر ٨ٽْيالالث تټّالالٚپا ٰصفالالثڀٌت         ٨ٽالالِّ

إلًتؼو ڀنو ٴًّتًا ًٴثڀس ٰث٠ځر ٨ٽْيث تټّٚپ إ  خثج تټدْسا ٰ صت٩س ڀڃ ؼثء 
ٰرتٸٌه. ًٴْٻ إكتٿ حلًؼٌه ٰالْځڃ  ١ّٽدوا ًشٱًٴٌتا ٨ًٽځٌت حڄو مبٱًنه ٙ ًّٝ ْٔةثً 

 . ##حلًغا ًستٻ إ  حخِ خٹً ٰدث٩ّو
ًڀڃ تعتٵثيڄر خني يًتّر تټ٩ْٕر ٬ًريىٿ ّصٝؿ حڂ ىنثٶ حڀٌيتً ڀصٱٵالثً ٨ٽْيالثا ًحڀالٌيتً    

تًٕ  تټيت وىدالس إ  حڂ ٨ٽْالثً خالث٧ّ     "تټ١ ُ"ؽتصٽٱثً ٨ٽْيثا ٰإوت ـتڃ حإٽنث يًتّر 

                                                 
 . 1/122 0 ًٔؾ كتػ تټد٬ٚراتخڃ حخِ تطتهّه 1
 . 1/122تعتًؼ٧ تټّثخٳا  2
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ًٙ نت٨الِ ٗإثغتالث ٕڂ وټالٷ    «  ًٰالثذ تټًِالٌٺ   ڀ٧ تټنثَ ٌّپ تټد٩ْر تټ٩ثڀالرا ٬الهتذ  
ُ "ثً ٴاله ٨الثيٚا ًحڄالو ملّالح يًتّالر      ڄالًٍ حڂ ٨ٽّْال   »شًؼْؿ خٚ ڀًؼؿ تټعثڄْالر   "تټ١ال 

 صَ ٘ٱث تضتٌ خْنو ًخني حخِ خٹً. تِصځً يف ڀ٩ثيٜصو ِصر حٔيً ـ

  .1ٸثڂ ټو ٰٽْيث حڄٙثيًڄًٍ ٸىټٷ حڂ ٨ٽْثً أ ّنٱًن  ىه تعت٩ثيٜر ًإقتث 
٩ْر تټيت ِثٴيث تخڃ حخِ تطتهّها ٰنًٍ حكتالث ختصٽالٯ ڀال٧ يًتّاليت     حڀث يًتّر تټٕ

تلصٰٚثً ٸدريتًا ًحڂ تټنٵه تعت٨ٌٌِٜ غتث لت٩ٽاليث خ٩ْالهذ تټٌٴال٦ٌا إڂ أ ّٹالڃ      "تټ١ ُ"
 ًٴ٨ٌيث ڀّصفْٚا. 

ثًا ًىٌ ڀڃ ىٌا ًڀ٩و خنٌ ىثٔٿ زت٩ْثًا ًڀ٩يٿ خ٩ٛ تٕڀٌّنيا ًخ٩الٛ  وټٷ خ ڂ ٨ٽّْ
  هتٹڃ حڂ ٌّّٴيٿ ٸٽيٿ ٨ځً خني ّهّو إ  حخِ خٹً. تٕڄٙثيا ًىٿ ڀڃ ىٿ حّٝثًا ٙ

ٰځث ٸثڂ ى ٙءا ًٙ خ٩ٝيٿا يف ؼثىٽْر ًٙ إِٚپا ٴ٩ْ١ثً ٌّّٴو يؼٻ ًتـه ًٙ 
ـصَ يؼٻ ًڀ٩و ٴٌڀو ٬ًري ٴٌڀوا إٙ حڂ خع ىثٔٿ ًتٕڀٌّني إوت تؼصځ٩ٌت ٸثڄٌت حٸعً 

ِٚپا ًٙ هتٹڃ حڂ ڀڃ ڄٙٯ تټ٩ًجا ًٴه ٨ًٌُٰت خثټ٩ٍذ ًتټًبثِر يف تضتثىٽْر ًتٗ
ّنٍټٌت مبعٻ ىىت تظتن٦ٌ ٨ٽَ ـٹٿ ٨ځً ٬ًري ٨ځًا إوت ٸثڂ غتٿ يحُ ؽتثټٯا ًڀڃ 
تټعثخس حڂ تټٵدثبٻ تټ٩ًخْر أ شٱٵه لٙثبٙيث تټًّٕٱر يف تِٗٚپا خٻ ٌتنىث 
تِٗٚپ دتٹنثً ڀنيثا ًټٵه ٸثڂ تټ٩ًج يف تضتثىٽْر ّصهتًټٌڂ حڀٌيىٿ تټٹدريذ 

 »ڄثنٍ«ڀ٩نثىث تعتٕثًيذا ًحڂ  »تټنهًذ«ا ًټٵه ٨ًٮ حڂ »ذنتي تټنهً«ًتټٙ٭ريذ يف 
حٰد٩ه حڂ ؼثء تِٗٚپ خثٕڀً تټًّٙؿ يف تټٌٕيٍ ٰٵثٺ ش٩ث  ؽتث٠دثً  اشٱْه ٔثًي

ًَح ڀًُْىُٿْ 0 ًٴثٺ يف ً٘ٯ تعت ڀننيا 951آل ػًساٌ/ ًََٔثًْيْىُٿْ ِِٰ تٕ ڀًْڄدْو0 
ًّٰٳ ٨ٽَ ًّٰٳا مبعٻ ىىت تټٕٹٻ  ْځٹڃ حڂ ّٱصثزٰا 83انشٌزٍ/ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْ

تټٍيُا تټىُ ٙ ّٵدٽو حنڄَ ٨ًخِا ٰٝٚا ٨ڃ حًٔٮ تټ٩ًج ڀڃ تغتثوتْني 
  .ًتٕڀٌّني؟

                                                 
ِ تټ٥ثًٰ  1 تظتٰٚالر  ا ًن. ٨ځالثيذ0  151ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗالٚڀ

 ث. ٩هىخًڀث  72ًڄٕ ذ تٕـٍتج تټّْثِْر ٖ
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ـتڃ ٙ ڄ٩صٵه حڂ وټٷ ًٴ٧ا ًٙ ٸثڂ ؾتٹڃ تټٌٴال٦ٌا ٕڂ تټ٩ٵالٻ ّ خالثها ًڀن١الٳ     
  .1تًٕٺ شًٰٝوتطتٌتنض ّنٹًها ًٕڂ ٠د٩ْر تجملصځ٧ تِٗٚڀِ يف تټٙهي 

 ظفْاٌ يؼازضح أتِ 
ّالٌپ    ٸثڂ حخٌ ِٱْثڂ ِْهتً ڀڃ ِالثنتز ٴالًّٓ يف تضتثىٽْالرا ًٴاله ٸًڀالو تټًِالٌٺ      

ٸثڂ ١ّځ٧ يف حڂ ا ًٙ يّح حڄو ##يٌ يڀڃڀڃ نلٻ نتي حخِ ِٱْثڂ ٰ$$ڀٹر ٰٵثٺ0 ٰصؿ 
 ّٹٌڂ ىىت تٕڀً يف حـه حًٙنه. 

                                                 
 . 151ٖ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  1
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ًاؾنقدًاؾذاتيًواملعارضةً

 

ـهّعثً  ًا ًٴه ٸثڂ ٸٚڀنث٨ٽَ تعت٩ثيٜر ټد٩ْر تظتٽْٱر تټٙهّٳ حخِ خٹ حىٍّنا
ًِنصٹٽٿ ىنث خٌٙيذ ٨ثڀر ٨ٽَ تعت٩ثيٜر يف تټٱرتذ تټًتٔهّر ٨ٽَ  اًٴثب٩ْثً شثينتْثً

 حڂ دتيه ټىټٷ خدفط ٨ڃ تټنٵه تټىتشِ حً ؼتثِدر تټنٱُ. 
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ًاؾنقدًاؾذاتيًأوًحمادلةًاؾنفسً

 

 تټص٩الالدريًىالالىت  اauto critiqueتټالالىتشِ شًزتالالر ـًْٰالالر ټٽص٩الالدري ت٨ٕؽځالالِ   اٌنمــذ
ًظثڄْيځالالث  »ڀالالڃ شٽٵالالثء ڄٱّالالو «ًىالالٌ ٙشالالْع ڀ٩نالالثه   autoڀنفالالٌز ڀالالڃ ټٱ٥الالني0 حًغتځالالث  

critique  ًـث٘الٻ تضتځال٧ خالني تټٽٱ٥الني      اًڀ٩نثه تټنٵها ًح٘ٽو ٌّڄثڄِا ٩ًّع0 تطتٹالٿ
ڀڃ تټنثـْر تټٽ٭ٌّر0 حڂ حتٹٿ ٨ٽالَ ڄٱّالٷا ڀالڃ ٬الري حڂ ١ّٽالح وټالٷ ڀنالٷ حـاله ڀالڃ          

ڄٱّالالٷ خنٱّالالٷا ًڀ٩ًٰالالالر   تټنالالثَ. ًڀالالڃ ڄثـْالالر تٙ٘الال١ٚؾ0 تټٹٕالالالٯ ٨الالڃ ٨ْالالٌج       
 حِدث ثا ًشٵٌّٿ ڀ٩ٌؼيث. 

ًٴدالالٻ حڂ ڄصفالالهض ٨الالڃ تعتٱيالالٌپ تټّْثِالالِ تعت٩ث٘الالً غتالالىت تټص٩الالدري ڄٕالالري إ  حڂ يتبفالالر   
تټ٩ؽځر شٱٌؾ ڀنوا ٕڄو ٙ لتًُ ٨ٽَ حِالثټْح تټ٩الًجا ًټالٌ ٸالثڂ ي حڂ حٴالرتؾ ش٩الدريتً       

دري يف ًّٹٱالالِ حڂ ّالالًن ىالالىت تټص٩الال  ا»ؼتثِالالدر تټالالنٱُ«٨ًخْالالثً لثټٙالالثً ٘الالثْٰثً ټٵٽالالس0  
تٴًَْحْ ٸ ص ثخَٷَ ٸ ٱ َ خْنَٱّْاِلٷَ تټْْاَلٌْپَ ٨َٽ ْاْلٷَ    تټٵًيڂ تټٹًّٿ ټصصٝؿ ټٷ ٨ًًخصو تْٕ٘ٽر0 

  .92/اإلظساء ـَِّْدثً
ًخ٩ها ٰځث ىٌ شثيّك تټنٵه تټىتشِ يف تٕڄ٥ځر تټّْثِْر تعت٩ثً٘ذا ًڀث ىالِ حِالدثج   

  .٩ًٜو؟

٨ٽَ تطتٍج تټٌتـها حُ حڂ  ٧ًٜ ىىت تټص٩دري يف تټهًٺ تټيت ّٵٌپ ڄ٥ثڀيث تټّْثِِ
تعت٩ثيٜر ْٰيث ٙ ًؼٌن غتثا ٙ خٻ ىِ ؾتن٨ٌرا ًٴه ٨ثٔس ىىه تټهًٺ يف ٤ٻ ىىت 

    ٚ ٰٽځالث   اتټصن٥ْٿ ـْنثً ڀڃ تټهىًا شٵًي ًشنٱىا ڀڃ ٬ري حڂ ّٹالٌڂ غتالث ڄثٴاله حً ڀ٩الثي
تٸصٕٱس حل١ثءىث يف تټص١دْٳا يف ٸعري ڀڃ ڀًتٰالٳ تټهًټالرا حً ْٰيالث ٸٽاليثا تټهتلٽْالر      

ټنٵاله ڀالث ٸالثڂ     ثيؼْرا ن٨صيث ٠ًنْصيثا ًإلٚ٘يث ٕڀصيثا حڂ ش٧ٝ ٠ًّٵالر ڀنيث ًتظت
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ٕكتالالث ٙ  »تټنٵالاله تټالالىتشِ«ثبؽالالو إڂ حڀٹالالڃا ٰثخصالاله٨س ٠ًّٵالالر صًخْالالثڂ ٨ٌْخالالو ًشالالٚيف ڄ
مب٩نَ حڂ لتصځ٧ تطتثٸځٌڂ  اشّځؿ عت٩ثيٜر ڀثا خدفط ىىه تټ٩ٌْج ًخْثكتث ًڄٵهىث

ڂا ل تءا ًّٕرتٞ حڂ ّٹٌڄالٌت ڀالڃ   ػتثټُا ضتث«حڄٱّيٿا ًٰٵثً ټرتشْدثذتٿ تټّْثِْر 
 ًحڂ ّنٵهًت حڄٱّيٿ خ ڄٱّيٿ.  »ٱّوح٨ٝثء تطتٍج ڄ

٨ٽالَ حڄالو ڀالڃ تٗڄٙالثٮ حڂ ڄٵالالٌٺ إڂ تټنٵاله تټالىتشِ مبٱيٌڀالو تټّْثِالِ تټالالىُ         
حًٜالالفنثها ًؼالاله حّٝالالثً يف تټن٥الالثپ تټ عتالالثڄِ تټهِالالصٌيُ تٙڄصمالالثخِا ملْالالط لتصځالال٧       

ا ًّٱالالرتٚ ڀالالث هتٹالالڃ حڂ   تطتالالٍج تطتالالثٸٿا ًّنالالثٴٓ ِْثِالالصو تټهتلٽْالالر ًتظتثيؼْالالر     
شٌتؼيالالو خالالو تعت٩ثيٜالالرا ٩ًّالاله تټ٩الالهذ ټٽالالًن ٨ٽْيالالثا ًىالالٌ ىنالالث ٸځالالث ڄالالًٍ ٨ځالالٻ تلصْالالثيُ  

 نتلٽِا ًټُْ تِٕٽٌج تټٌـْها تټىُ ِنصو تټهًټر عتًتٴدر ح٨ځثغتث. 

حً «ًٴه ًٴٱس تټ٩ًّٕر تِٗٚڀْرا يف تټنٌٖٙ ًيف تټصثيّكا ڀڃ ؼتثِالدر تټالنٱُ   
را ٰ ټٍڀالس تطتٹالثپ  الثا ًحًؼدالس ٨ٽالْيٿ ٨الًٚ       ڀٌٴٱيث ڀڃ تعت٩ثيٜال  »تټنٵه تټىتشِ

ح٨ځالالثغتٿ ٨ٽالالَ حڄٱّالاليٿا ٸځالالث حًؼدالالس ٨ٽالالْيٿ ٨ًٜالاليث ٨ٽالالَ تټنالالثَا ًإوت ٸالالثڂ تټالالىتشِ 
 تلصْثيّثً يف تټن٥ثپ تټهِصٌيُ تټ عتثڄِا ٰإڄو إټٍتڀِ يف تټ٩ًّٕر تِٗٚڀْر. 

 

  0يف اننظٌص
 ًينز يف تټٵًيڂ تټٹًّٿ ڄٌٖٙ ٸعريذ ش ڀً مبفثِدر تټنٱُا ڀنيث0 

ًُتْ ڀَث خْ  ڄْٱُِّيْٿْٴٌټو ش٩ث 0 -1 ًِّ ْپن ـَصَِ ُّ٭ْ  ُ ڀَث خْٵٌ  ًِّ   .11/انسػد إْڂَّ تټٽّوَ ٙ  ُّ٭ْ 
ًٸْٯ هتٹڃ حڂ ّ٭ري تعتًء ڀث خنٱّو إڂ أ متثِديثا ًّّص٩ًٚ ڀث ٩ٰٽسا ًڀالث حشالس   
ڀڃ لريا ًڀث تؼرتـس ڀڃ ًٔ؟ ٰإوت ًٰٳ إ  ش٭الْري تټٕالً خالثظتريا ًتټدث٠الٻ خالثطتٳا      

تا ڀث خوا ًإوت ٸثڂ تظت١ثج يف ىىه تّٓر ٨ثڀثًا ٰإڂ ش١دْٵيث ٨ٽَ حًي تٕڀً  ٬ًّْ
 ًتطتٹثپ حً . 

  10إ  ىىه تّٓرڀٕريتً  زظانح انتٌحْديف  "تٗڀثپ ؼتځه ٨دهه"ّٵٌٺ تِٕصثو 

                                                 
 . 11/3657 اؼتثِڃ تټص ًّٻتټْٕك ؼتځه ٨دهه0 يِثټر تټصٌـْها  1
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تټٱٵً ڀًشدٟ خثًِٗتٮا ًتټىٺ خثضتنبا ًْٜث٦ تټّٽ١ثڂ خثټ٥ٽٿا ًتټعالًًذ  $$
٬ٕٽحا ًتعتٹثڄر ٨نه تټنثَ خثټ٩ِّ يف ڀٙالثطتيٿ ٨ٽالَ   ڀًشد١ر ملّڃ تټصهخري يف ت

 تٕٸعً. 

حڀث ٔ ڂ تٕڀٿ ٰٽُْ ٨ٽَ وټٷا ٰإڂ تټًًؾ تټىُ حًن٨و تا زت٧ْ ٔالًتب٩و تٗغتْالر0   
ڀڃ شٙالفْؿ تټٱٹالًا ًشّالهّه تټن٥الًا ًش نّالح تٕىالٌتءا ًحتهّاله ڀ١الثڀؿ تټٕاليٌتزا          

ـ      ٱالال٣ تٕڀثڄالالرا  ًتټالالهلٌٺ إ  ٸالالٻ حڀالالً ڀالالڃ خثخالالوا ٠ًٽالالح ٸالالٻ ي٬ْدالالر ڀالالڃ حِالالدث ثا ً
     ً ٬ًالالري وټالٷ ڀالالڃ   ًتِصٕال٩ثي تٕلالٌذا ًتټص٩الالثًڂ ٨ٽالَ تټالال ا ًتټصنث٘الؿ يف تظتالالري ًتټٕال

وټٷ تټًًؾ ىٌ ڀٙهي ـْثذ تٕڀٿا ًڀًٕٲ ٩ِثنذتث يف ىىه تټهڄْث  احٌ٘ٺ تټٱٝثبٻ
ڀِنْيَالالث  ًَڀَالالڃ ُّالالًْنْ ظ الالٌَتجَ تټالالهُّڄَْْث ڄُ ْشِالالوِ ڀِنْيَالالث ًَڀَالالڃ ُّالالًْنْ ظ الالٌَتجَ تٓلِالالًَذِ ڄُ ْشِالالوِٴدالالٻ تٓلالالًذ 

ًټڃ ّّٽح تا ٨نيث ڄ٩ځصو ڀث نتپ ىىت تټًًؾ  ا045آل ػًساٌ/ ًََِنَؽٍُْْ تټَّٕثٸًِّْڃَ
 . ##ْٰيث..

 . 1/احلشس ًَڀَڃ ٌُّٲ  ُٔؿَّ ڄ ٱِّْوِ ٰ  ًُْټ ةِٷَ ىُٿُ تټْځُٱْٽِفٌُڂًَڀنيث ٴٌټو ش٩ث 0 -2
ِ    »ُٔالالؿ«ًٙ يّالالح يف حڂ ٸٽځالالر   ًتجملالالثٌُا  يف ىالالىه تّٓالالر حتصځالالٻ تعت٩نالالْني0 تطتٵْٵالال

ًٸٚإالالث ټالالو ػتالالثٺ يف تټص١دْالالٳا ٰ ڀالالث تطتٵْٵالالِ ٰځؽثټالالو تټص١دْالالٳ تټٱالالًنُا ًحڀالالث       
  ِ ڀالالًذ إٙ  ًڀالالث ٴالالًحز ىالالىه تّٓالالر  اتجملالالثٌُ ٰځؽثټالالو تټص١دْالالٳ تٙؼصځالالث٨ِ ًتټّْثِالال

ًتڄصٕالالًز حڀالالثڀِ ٘الالٌيذ ټٕالالفْؿ تټالالنٱُا خٹالالٻ تعتّالالثًئا تټالاليت متځٽالاليث. ًىالالٻ ٔالالؿ      
تټدمالٻ ٨الثنذ حتؽالح تټٱٹالًا ًشٱّاله      تټنٱُ إٙ ػتځ٨ٌر ڀالڃ تټًوتبالٻ؟ ٴْالٻ ٴالههتث0ً     

ًتټٕؿ حٴالٌٍ ڀالڃ تټدمالٻا ًٔالؿ تټالنٱُا ىالٌ حڀًىالث خثٙخص٩الثن          اتټ١د٧ا ًشٱٵه تعتًًءذ
 . »ٸٽځر تټٕؿ ڀ١ث٨ر«ًڀڃ تٕٴٌتٺ تعت ظٌيذ0  ا٨ڃ ٸٻ ْٰٝٽرا ًإمتثكىث خثټٌّء

 . 53ٌّظف/ ًَڀَث حُخًَِّئُ ڄ ٱِِّْ إْڂَّ تټنَّٱَُْ ٕ ڀَّثيَذٌ خْثټٌُّّءًِيف تټٵًيڂ تټٹًّٿ0 

غتىت كتَ تا ٨ڃ ٔؿ تټنٱُا ًحڀً حڂ ّٵالِ تٗڄّالثڂ ڄٱّالو ڀالڃ ٔالؿ ڄٱّالوا ټْٹالٌڂ        
 ڀڃ تعتٱٽفنيا ًإٙ ٰيٌ ڀڃ تظتثًِّڃ. 
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حڂ يف ڀ٩نثه تطتٵْٵِ حً تجملثٌُا ٰإڂ تټالىُ ًّّاله    »تټٕؿ«ًٌِتء حٸثڂ ټٱ٣ 
ًؼتثِالالدصيث  اّصٵْالالو متصالالثغ إ  ٸالالعري ڀالالڃ ػتثىالالهذ تټالالنٱُا ً٘الالًٰيث ٨الالڃ ٬ًتبٍىالالث   

 ِصځًتي يف ؽتثټٱصيث. ًتٙ

ًڀڃ حً  ڀڃ ـٹثپ تٕڀر يف حڂ ّٵٌت حڄٱّيٿ ٔفيثا إكتث ش ڀً خالثټ٥ٽٿا ًتټ٥ٽالٿ ڀالڃ    
ٔالالْٿ تټنٱالالالٌَ. ًشالال ڀً خثًتثخالالالثذا ًشالال ڀً يفٽالالالح تعتنالالث٧ٰاا ڀٕالالال٨ًًر ٸثڄالالس حپ ٬الالالري      
ڀ٨ًًٕرا ًن٧ٰ تعتٝثيا إ  ٬ري وټٷ ؾتث ّصٌٙيه تټ٩ٵٻا ًټڃ شٹٌڂ ىىه تټٌٴثّر إٙ 

  مبفثِدر تټنٱُ.

ىت ٰ إْڂَّ 41ًَح ڀَّث ڀَڃْ لَثٮَ ڀَٵ ثپَ يَخِّوِ ًَڄ يََ تټنَّٱَُْ ٨َڃْ تټْيٌٍََيتًڀنيث ٴٌټو ش٩ث 0 -3
إڂ كتِ تټنٱُ ٨ڃ تغتٌٍ ح٨ٽَ ڀث شٙالٻ إټْالو    ا41-24/انناشػاخ تټْؽَنَّر  ىَِِ تټْځَ ًٍَْ

 تټنٱُ تٗڄّثڄْر ڀڃ ڀًتشح تټٹځثٺا ٕڄو ڄهي حڂ لٽس ڄٱُ ڀڃ تغتٌٍ. 

ڀڃ ڀٵثڀوا ًتطتثٸٿ تټىُ ١ّځ٧ ًڂ تا ش٩ث  كتِ تټنٱُ ٨ڃ تغتٌٍ خثظتٌٮ غتىت ٴ
يف حڂ شٹٌڂ تضتنر ڀ ًتها ڀال لٌو مبفثِالدر تټالنٱُا ًكتْيالث ٨ځالث حتالح ًشٹالًها خٹالٻ         

 ًيف ّٵْع حڂ تٙشٵثء حڄٱ٧ ڀڃ تټصٚيف.  اڀ٩ثڄِ تطتح ًتټٹًه

ل١ةالوا حً حڂ ّٙالْك    ًڀڃ ٸثڂ ڀال ڀٌيًت خثٙشٵالثءا ٸالثڂ خالثًٕ  ڀال ڀٌيًت خال ڂ ّصندالو إ        
 خّځ٩و إوت ڄدو إټْو. 

ٌْ         ًڀنيث ٴٌټو ش٩ث 0 -4 ِٟ ٔاُليََهتء ِټٽاّلِو ًَټ ال ٌَّتڀنَِي خْثْټٵِّاْل ُّّيَث تټاِلىَِّڃ يڀَناُلٌْت ٸٌُڄاُلٌْت ٴ ال َّث ح 
ًىىه تّٓر حًٜؿ ڀڃ حڂ شٱَّّالًا   ا985اننعاء/ ٨َٽ َ ح ڄٱُِّٹُٿْ ح ًْ تټٌَْتټِهَّْڃْ ًَتٕ ٴًَْخنْيَ 

 ح تټ٩هٺا ًتټٕيثنذ ـصَ ٨ٽَ تټنٱُ ـني تټٌؼٌج. ٕكتث حڀًش

ًٙ ڄّصٵِٙا ٰثّٓثز ٸعريذا ًإقتث ڄٕالري إ  حڂ زتْال٧ يّالثز تټصٌخالر ًتِٙالص٭ٱثي      -5
ؼتځٌټالالر ٨ٽالالَ ؼتثِالالدر تټالالنٱُا ٕڂ تټصثبالالح ًتعتّالالص٭ٱً ٴالاله تشٝالالؿ ټالالو ل١الال ه ٰصالالثج   
ًتِالالالص٭ٱً ًټالالالڃ شٹالالالٌڂ تټصٌخالالالر ڀٵدٌټالالالر إٙ إوت ٸالالالٯّ تټصثبالالالح ٨الالالڃ تټالالالىڄحا ًټالالالڃ ّٹالالالٌڂ  
تِٙص٭ٱثي ڀّصؽثخثً إٙ إوت ت٨صهٺ تعتّص٭ٱً. ًٴٻ ڀعٻ وټٷ يف ٸٻ ڀث ًين ڀڃ تّٓثز 

 .  »تټصٵٌٍ«٨ڃ 
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  0يف انتازّخ انساشدُ
ٸثڄس ِريذ تظتٽٱثء تټًتٔهّڃ ٸٽيث ؼتثِدر ټٽنٱُا يف شًٰٙثذتٿ تټٵٌټْر ًتټٱ٩ٽْرا 

 ًيف ٸٚڀيٿ تټىُ ٸثڄٌت ٌّؼيٌڄو إ  تټنثَ. 
إّثٸٿ ًتشدث٦ تغتٌٍا ٰٵه حٰٽؿ ڀڃ ـُٱ٣ ڀڃ $$0 1َ ٰٵثٺحخٌ خٹً يف تټنثٰٽٵه ل١ح 

 تشدث٦ تغتٌٍ ًتټ١ځ٧ ًتټ٭ٝح. 

0 ٰثشٵٌت تا ٨دثن تاا ًيتٴدٌها ًت٨ص ًت مبڃ ڀٝالَ ٴالدٽٹٿا   2ًٴثٺ يف ل١در حلًٍ
 . ##ًت٨ٽځٌت حڄو ٙ خه ڀڃ ټٵثء يخٹٿا ًتضتٍتء خ ٨ځثټٹٿ.. ٰ ڄٱّٹٿ حڄٱّٹٿ

ڃ تطتٌتنض تټيت ٸثڂ ًّتٴح  ث ڄٱّوا ڀڃ وټٷ ًيف ِريذ ٨ځً خڃ تظت١ثج تټٹعري ڀ
٨ڃ حخْوا حڂ ڄٱًتً ڀڃ تعتّٽځني  "خڃ حِٽٿ ٌّه"يف شثينتو ٨ڃ  "تخڃ ؼًًّ"ڀث حلًؼو 

ٸٽاّلٿ ٨ځالً خالڃ تظت١الثجا ٰإڄالو ٴاله حلٕالثڄثا        $$ٸٽځٌت ٨ده تټالًستڃ خالڃ ٨الٌٮ ٰٵالثټٌت0     
خالڃ  ٴالثٺ0 ٰالىٸً وټالٷ ٨داله تټالًستڃ      ا ـصالَ ًتا ڀالث ڄّالص٧ْ١ حڂ ڄالهّٿ إټْالو حخٙالثيڄث      

ٌ  ا٨الٌٮ ټ٩ځالالً ٰٵالالثٺ0 حًٴالاله ٴالالثټٌت وټالالٷ؟  تا ټٵالاله ټنالالس غتالالٿ ـصالالَ ختٌٰالالس تا يف  ٰال
ًحّالٿ تاا ٕڄالث حٔاله ڀناليٿ      اوټٷ. ًټٵه تٔالصهنز ٨ٽالْيٿ ـصالَ لٕالْس تا يف وټالٷ     

 ًٰٴثً ڀنيٿ ڀع. 

 0 »ًخْع ًخْنو ؼهتي« ڀٻ ّٵٌٺثّٰځ٩س ٨ »خّصثڄثً«٨ًڃ حڄُ ٴثٺ0 نلٽس ـثب١ثً 

ا ًتا ټصنٵني تا تخڃ تظت١الثجا حً ټ٩ْالىخنٷ   نني! خكن خكن٨ځً خڃ تظت١ثج حڀري تعت ڀ
  .3##تا

تڄ١ٽالٳ ڀ٩الِ ٰ ٨الهڄِ ٨ٽالَ ٰالٚڂا ٰإڄالو ٴاله        $$حڂ يؼٚا ٴالثٺ ټ٩ځال0ً    أظد انغاتحًيف 
٤ٽځع. ٧ًٰٰ ٨ځً تټهيذ ٰمٱٳ  ث يحِو ٰٵثٺ0 شه٨ٌڂ حڀري تعتال ڀنني ًىالٌ ڀ٩الًٚ    

 0 ح٨هڄِا ح٨هڄِ. ټٹٿ ـصَ إوت تٔص٭ٻ يف حڀً ڀڃ حڀٌي تعتّٽځني حشْصځٌه

                                                 
 . 1/126 احٔيً ڀٕثىري تِٗٚپ يف تطتًًج ً تټّْثِريْٰٳ تټ٥٩ٿ0  1
 تټّثخٳ.  ؼ٧تعتً 2
 . 415ٖ اتټّثخٳ ؼ٧تعتً 3
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ِّ خثټًؼالالٻ           »حُ ينًه إي«ٰثڄٙالالًٮ تټًؼالالٻ ًىالالٌ ّصالالىڀً. ٰٵالالثٺ ٨ځالال0ً ٨ٽالال
ٰٵالثٺ0 ٙ ًتاا ًټٹالڃ    »ح0ُ تٴصٗ مبعالٻ تټٝالًخر  «ٰ ټٵَ إټْو تعتمٱٵر ًٴثٺ0 تڀصعٻ 

ٴثٺ ٨ځ0ً ټُْ ىٹالىتا إڀالث حڂ شاله٨يث ا إيتنذ ڀالث ٨نالهها حً شاله٨يث        احن٨يث ا ًټٷ
ٴثٺ تٕـنٯ0 ٰثڄًٙٮ ٨ځًا ظٿ ؼثء هتٕالِ ـصالَ    ٴثٺ0 حن٨يث ا. اي ٰ ٨ٽٿ وټٷ

 نلٻ ڀنٍټوا ًـتڃ ڀ٩وا ٰٙٽَ يٸ٩صني ًؼٽُا ٰٵثٺ نتث٠ح ڄٱّو0 

ٚا         ّث تخڃ تظت١الثج!   ًٙ ٰيالهتٶ تاا ًٸنالس وټالْ ٸنالس ًٜال٩ًْث ٩ًٰٰالٷ تاا ًٸنالس ٜالث
ٰال ٨ٍٶ تاا ظالٿ ستٽالٷ ٨ٽالَ يٴالثج تټنالثَا ٰؽالثءٶ يؼالٻ ّّالص٩هّٷ ٰٝالًخصوا ڀالث            

ٴثٺ0 ٰؽ٩ٻ ٩ّثشح ڄٱّو يف وټٷ ڀ٩ثشدرا ـصَ ٤ننث حڄالو  ا شْصو؟شٵٌٺ ټًخٷ ٬هتً إوت ح
  .1##حىٻ تٕيٚلري 

َ «تټًتٔالهّڃ ٸٽاليثا ټٌؼالهذتث ڀدنْالر ٨ٽالَ      ًټٌ ٴًحز ِريذ  ًتټصٵالَ ٙ ٩ّالهً حڂ    »تټصٵال
ٸالالٌڂ ؼتثِالالدر تټالالنٱُا ٴدالالٻ تٗٴالالهتپ ٨ٽالالَ تټ٩ځالالٻا ًخ٩الاله تٗٴالالهتپ ٨ٽْالالو. ًټٵالاله ٨الالًّٮ  

 . ىتتټصِٵُِِّ ىَيُنَث اتټصِٵُِِّ ىَيُنَث اثتټصِٵُِِّ ىَيُنَيتتټصٵَ ٰٵثٺ  0تټًٌِٺ 

 ح٨ثنىث ظٚض ڀًتزا ًٸثڂ يف ٸٻ ڀًذ ّٕري خْهه تټٹًهتر إ  ٘هيه. 

  0يف انتازّخ األيٌُ
يف تټصثيّك تٕڀٌُ ـثنظر ًّٰهذ يف تټصثيّك تٗڄّثڄِ ٸٽالوا ٨ٽالَ ٠ٌټالوا ًش٩الهن حؾتالو      

 ٩ًٌٔخو. شٽٷ ىِ تِصٵثټر ڀ٩ثًّر تټعثڄِ ڀڃ تظتٰٚر. 
  20"ٴصْدرتخڃ "تعتنٌّج إ   اإليايح ًانعْاظحء يف ٸصثج ؼث

                                                 
 . ىري تِٗٚپ يف تطتًًج ً تټّْثِرحٔيً ڀٕثيْٰٳ تټ٥٩ٿ0  1
ًيتؼ٧  2/13ا 0 تٗڀثڀر ًتټّْثِرتټهّنٌيُ تٍ لتْثحاحخٌ ؼتځه ٨ده تا خڃ ٨ده تجملْه  2

 ڀ٧ لٚٮ ّّري يف تټٽٱ٣. ا 5/531 اتټ١ ُشٱّري 
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عتث ڀثز ٍّّه خڃ ڀ٩ثًّرا تِصمٽٯ تخنالو ڀ٩ثًّالر خالڃ ٍّّالها ًىالٌ ٌّڀةالى تخالڃ        $$
رتثڄِ ٨ًٕذ ِنرا ٰٽدط ًتټًْث ٔيًّڃ ًټْالثي ؼتؽٌخالًث ٙ ّاُلًٍا ظالٿ لالًغ خ٩اله وټالٷ        

 ٰؽځ٧ تټنثَا ٰفځه تا ًحظنَ ٨ٽْوا ظٿ ٴثٺ0 

ًز خ٩الالهٸٿ ْٰځالالث ٘الالثي إيّ ڀالالڃ حڀالالًٸٿا ًٴُٽهشالالو ڀالالڃ ًّٙالالصٹٿا    حّيالالث تټنالالثَ! إڄالالِ ڄ٥الال 
ٌٰؼهز وټٷ ٙ ٩ّّع ْٰځث خْع ًخني يخ0ِ حڂ حشٵهپ ٨ٽَ ٴٌپ ٰالْيٿ ڀالڃ ىالٌ لالري     

ڀالع إـالهٍ لٙالٽصني0 إڀالث حڂ     ٰثلصالثيًت   اڀعا ًحـٵيٿ خىټٷا ًحٴٌٍ ٨ٽَ ڀث ٴُٽهشالو 
٨ٽِّ حڂ ٙ حټالٌٸٿ  حلًغ ڀنيثا ًحِصمٽٯ ٨ٽْٹٿ ڀڃ حيته ټٹٿ يٜث ًڀٵن٩ثًا ًټٹڃ تا 

 ڄٙفثً يف تټهّڃ ًتټهڄْثا ًإڀث حڂ ختصثيًت ٕڄٱّٹٿ ًختًؼٌڄِ ڀنيث. 

ٴالثٺ0 ٰال ڄٯ تټنالثَ ڀالڃ ٴٌټالالوا ًحخالٌت ڀالڃ وټالٷا ًلثٰالالس خنالٌ حڀْالر حڂ شالًٍٺ تظتٰٚالالر           
 ڀنيٿا ٰٵثټٌت0 ڄن٥ً يف وټٷ ّث حڀري تعت ڀننيا ًڄّصمري تا ٰ ڀيٽنث. 

ٰٽٿ ّٽدعٌت خ٩هىث حّثڀثً ـصَ ٩ُ٠ڃا ٰهلٻ  ٴثٺ0ا ٴثٺ ڀ٩ثًّر0 ټٹٿ وټٷا ٨ًؽٽٌت ٨ٽِّ
 ٨ٽْو ٰٵثټٌت0 تِصمٽٯ ٨ٽَ تټنثَ ڀڃ شًته غتٿ يٜث. 

ٰٵالالثٺ غتالالٿ0 ٨نالاله تعتالالٌز شًّالالهًڂ وټالالٷ؟ ٙ ًتاا ٙ حشًٍنىالالثا ڀالالث ِالال٩هز ملًٚذتالالثا    
 . ##ٰٹْٯ حٔٵَ مبًتيذتث

ر ټٵه ِ ټس ح٘هٴثبِ ڀڃ حِثشىذ تټصثيّك يف تضتثڀ٩ثز تټٌّيّر ًتټٽدنثڄْر ًتعتًّٙ
٨ڃ ـثنض ؾتثظٻا حً ڀٕثخو ٨ٽالَ تٕٴالٻ ٨ناله حّالر حڀالر ڀالڃ تٕڀالٿا ٰ ؼالثخٌت خالثټنٱِ.          

٨ًٰالس تِالالصٵثٙز ڀنالاليث إٸالالًته  ٴالالثټٌت0 ټٵالاله  اًتټّال تٺ ڀ١الالًًؾ ٨ٽالالَ ڀالالڃ لتْالح ٨ٽْالالو  
حڀث حڂ ڀٽٹثً تِصٵثٺا ٕڂ يف حڀصو ڀڃ ىٌ لري ڀنوا ٰيىت ڀث أ ڄٵ٧  اڀثنُ حً ڀ٩نٌُ

 ٨ٽْو. 
  .؟ًحّر ؼتثِدر ټٽنٱُ حي٧ٰ ڀڃ ىىه

يف ٩ًِنث حڂ ڄٵًي خ٩ه ىىت تټدفط حڂ تټ٩ًّٕر تِٗالٚڀْر حًؼدالس ًؼالٌن تعت٩ثيٜالر     
ٰؽځ٩س  »تټنٵه تټىتشِ«تټّْثِْرا ٸځث تِصٽٍڀس ؼتثِدر تټنٱُا ًإڂ ٔةس ٴٽس0 

 ٴدٻ حيخ٩ر ٨ًٕ ٴًڄثً ؼتثِڃ تټ١ًّٵصني. 



231 

ً

ًملعارضةًا

وټٷ خ ڄو إڂ  ًټ٩ٽيث حٴهپ ڀڃ تټصثيّكا اتعت٩ثيٜر يف تټ٩ثأ ڀنى تټٵهّٿ ًجذث
ًټٹنيث أ شٌؼاله مب٩نثىالث تټّْثِالِ تعت٩ث٘الًا إٙ      اتلصٽٱس تټ٩ٵٌٺ ًؼهز تعت٩ثيٜر

يف تطتٵدالالر تټالاليت ڄٕالال  ْٰيالالث تټن٥الالثپ تټ عتالالثڄِ تٙڄصمالالثخِ تټهِالالصٌيُا ٰٹثڄالالس ىنالالثٶ     
حٸعًّالالر حتٹالالٿا ًحٴٽْالالر ش٩الالثيٚ ًش ّالالها ًٰٵالالًث عتالالث شالالًٍ ڀالالڃ شٙالالًٰثز تطتٹالالٿا ٕڂ           

ع تټٌٴالالالٌٮ يف ًؼالالالو ٸالالالٻ ڀالالالث شٱ٩ٽالالالو تٕٸعًّالالالر  تعت٩ثيٜالالالر مبٱيٌڀيالالالث تطتالالالهّط ٙ ش٩الالال 
تطتثٸځالالرا ًإقتالالث ش٩الالع تعتًتٴدالالر. ًىالالىه تعتًتٴدالالر شرتشالالح ٨ٽْيالالث تټنصالالثبػ تټالاليت شًتىالالث          

ًإڀالث  تعت٩ثيٜر0 إڀث ش ّْها ًٙ ِْځث يف تٌٕڀثز تټٵٌڀْر تټٹ ٍا ٸثطتًًج تټ٩ثعتْرا 
صالثبػ إڀالث   شٙفْؿ ًڄٵه ًشٌؼْوا ًيمبث ش٩الهٍ وټالٷ إ  تټٽالٌپ. ًشرتشالح ٨ٽالَ ىالىه تټن      

 ڀنؿ تټعٵر إ  تٕٸعًّر تطتثٸځر حً ـؽديث ٨نيث. 

ًڀڃ تټدهىِ حڂ ٙ شٌټه تعت٩ثيٜر إٙ يف ؼٌ تطتًّرا ًحڂ شٱٵه يف تټن٥ثپ تټّْثِِ 
تټالالىُ ٙ ّالال ڀڃ خثطتًّالالثز تټ٩ثڀالالر. ًغتالالىت ٙ ڄالالًٍ غتالالث حظالالًًت إٙ يف تټالالهًٺ تټ عتثڄْالالر          

 .  »تټ٩ثأ تطتً«تټهِصٌيّرا ًتټيت شّځِ ڄٱّيث 

 ا ًڀث ىٌ ڀهٍ ش١دْٵيث يف تټصثيّك؟ »تعت٩ثيٜر«٨ًٰس تټ٩ًّٕر تِٗٚڀْر  ٰيٻ

حيٍ حڄالالو ٙ ّٙالالؿ تټدفالالط ٨الالڃ تعت٩ثيٜالالر يف تټٕالال٩ًّر ًتټصالالثيّكا خ ٔالالٹثغتث تعت٩ث٘الالًذ. 
ًټٹڃ إوت حينڄث حڂ ڄص٩ًٮ إ  ڀٱيٌڀيث تٕ٘ٽِا يف ڄٌٖٙ تټ٩ًّٕرا حً إ  يًـيثا 

خص ِالالُْ تټهًټالالر تِٗالالٚڀْرا   ټٌؼالالهڄث ڀالالث ّ ّالاله ًؼٌنىالالثا ڀنالالى حڂ ٰٹالالً تټًِالالٌٺ 
 ًڀنى حڂ ڄٍٺ ٨ٽَ ٴٽدو تټًًؾ تٕڀنيا خثټٵًيڂ تعتدني.  اًإيِثء ٴٌت٨هىث

ًٙ يّالالح ٨نالالهُ يف حڂ تطتًّالالر يفځْالال٧ حڄٌت٨يالالث ٸثڄالالس ًڀالالث ٌتټالالس ٴث٨الالهذ ح٘الالٽْر ڀالالڃ   
ٴٌت٨ه ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تِٗٚپا ٌِتء حٸثڄس ـًّر ًٰنّر حً تؼصځث٨ْالر حً ِْثِالْر   
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ح٘ٚا ڀالڃ ح٘الٌٺ تِٗالٚپا ٰالإڂ تعت٩ثيٜالر ڄصْؽالر       ىىه تټٵث٨هذ  حً نّنْر. ًڀث نتڀس
 ٠د٩ْْر غتثا ًڀڃ ڀّصٽٍڀثذتث. 

إڂ حً ڀث ّصدثني إ  وىع يف ًؼٌج تعت٩ثيٜر يف ڄ٥ثپ تطتٹٿ تِٗٚڀِا ىٌ 
ڀدهح تٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا تټىُ ًين يف يّثز ٨هذ ڀالڃ تټٵالًيڂ تټٹالًّٿا    

 ڀنيث0 

رٍ حُلًْْؼَالالسْ ټِٽنَّالالثَْ ش الال ْڀًًُُڂَ خْالالثټْځ٩ًًَُْٮِ ًَش نْيَالالٌْڂَ ٨َالالڃْ تټْځُنٹ الالًْ ًَشُ ْڀِنُالالٌڂَ  ٸُنالالصُٿْ لَْْالالًَ حُڀَّالال
ًٴالاله وپّ تا ش٩الالث  يف ؼتٹالالٿ تټصنٍّالالٻ تٕڀالالٿ تټّالالثخٵر تټالاليت       ا994آل ػًررساٌ/ خْثټٽّالالوِ

ټ دْةَُْ ڀَث ٸ ثڄٌُتْ  ٸ ثڄٌُتْ ٙ  َّص نَثىٌَْڂَ ٨َڃ ڀُّنٹ ًن ٰ ٩َٽٌُهُ ـثنز ٨ڃ ىىت تعتدهحا ٰٵثٺ ٨نيث0 
 . 11ادلائدج/ َّٱ٩َْٽٌُڂَ

ًټٌ ٨هڄث إ  ڀدهح تٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا مبٱيٌڀو تعت١ٽٳ تټالىُ ًين يف  
شّالصٵْٿ حڀالٌي تٕڀالر ًتټهًټالر     يُ تټٵًيڂ تټٹًّٿا ټٌؼهڄث حڄو تعتدهح تټّالٽْٿا تټالىُ خالو    

  ٌ ٦ تظتالالري ٨ٽالالَ ڀٍتټالالٳ ًتجملصځالال٧ا ًشنصٙالالً ْٰالالو ٴالالٌٍ تطتالالٳ ٨ٽالالَ ٴالالٌٍ تټدث٠الالٻا ًڄالالٌت
تټًٕا ًًٍّ ْٰو تطتثٸٿ حڄو ڀًتٴح ڀڃ ٸٻ ًٰن ڀڃ حًٰتن تٕڀرا متثِدو ٨ٽَ تټٍټر 
ًتغتٱٌذا ًّنديو إ  تظت١ ا ٰٚ ّٵهپ ٨ٽَ حُ ڀڃ تٕڀٌي إٙ خ٩ه حڂ ّٵٽح ْٰو ًؼٌه 
تټن٥الالًا ـصالالَ إوت يحٍ حڂ زتيالالٌي تټنالالثَ ِريٜالالَ ٨نالالو حٴالالهپ ٨ٽْالالوا ًإٙ تڀصنالال٧ ٨الالڃ    

 تټٵْثپ خو. 

حڂ ٠د٩ْر تطتْثذ تٗڄّثڄْر ٙ شّث٨ه ٨ٽَ حڂ ّٵٌپ زت٧ْ حٰالًتن تجملصځال٧ خالثٕڀً    ٬ري 
خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا ًإڂ ٸثڂ ّند٭ِ حڂ ّٹٌڂ وټٷ ڀًٸدثً يف ٠دثب٩يٿا ًح٘ٚا 
ڀالالڃ ح٘الالٌٺ ٬ًتبالالٍىٿ. ٰٹالالعري ڀالالڃ تټنالالثَ ٙ ّٕالال٭ٽو إٙ ڄٱّالالوا ًٙ ّٽٵالالِ خالالثًٙ إ  ڀالالث    

ًٔالالًتخو. ًيمبالالث ٬ٱالالٻ خ٩ٝالاليٿ حً حٸعالالًىٿ ٨الالڃ     ًٙ ّيالالصٿ إٙ خ٩١ثڀالالو  لتالالًُ ـٌټالالوا  
خبٽٵالالو ڀالالڃ حڄٱّالاليٿا ټالالىټٷ حڄالالٍٺ ٴٌټالالو    ًعتالالث ٸالالثڂ تا ش٩الالث  ح٨ٽالالٿ   تټٕالال ًڂ تټ٩ثڀالالر.  

ًَټْالالص ٹُڃ ڀِّالالنٹُٿْ حُڀَّالالرف َّالاله٨ٌُْڂَ إْټ الالَ تټْم ْْالالًْ ًََّالال ْڀًًُُڂَ    ا ٰٵالالثٺ 0تًتٹالالٿا ٨ٽالالَ يِالالٌټو  
  .942ٌ/آل ػًسا خْثټْځ٩ًًَُْٮِ ًََّنْيٌَْڂَ ٨َڃْ تټْځُنٹ ًْ
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ٰإوت ٸثڂ ڄٵه تطتٹثپ ڀّصفْٚا ٨ٽَ تټنثَ ٸثٰرا ٰٚ خه ڀالڃ حڂ شٹالٌڂ ڀناليٿ    
ّٱْالاله تټصد٩الالْٛا  »ڀالالنٹٿ«ٰةالالر ذتالالصٿ  الالىت تٕڀالالً تظت١الالري يف ـْالالثذ تٕڀالالٿا ٰالالإڂ ټٱالال٣  

٨ًٽالالالَ ىالالالىتا ٰالالالإڂ تعت٩ثيٜالالالر ًتؼدالالالر يف تِٗالالالٚپا ٕڂ تّٓالالالر ؼالالالثءز خٙالالالْ٭ر تٕڀالالالً  
ً «ڂ ًغتىت وىح تټٱٵيثء تعتّٽځٌڂ إ  ح ا»ًټصٹڃ«  »تٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹال
 تټىُ ّٵٌٺ0  "تټ٭ٍتي "ًٰٚ ٸٱثّرا ٙ ًٰٚ ٨ني. ًڀنيٿ تٗڀثپ  »تعت٩ثيٜر«حً 

٤ًالالثىً تٕڀالالً   احڀالالً »ًټالالصٹڃ«ٰالالإڂ ٴٌټالالو ش٩الالث 0    اخْالالثڂ تٗلتالالثج يف ىالالىه تّٓالالر  $$
 ا»حًټةالٷ ىالٿ تعتٱٽفالٌڂ   «ًْٰيث خْثڂ حڂ تټٱٚؾ ڀنٌٞ خالوا إو ـٙالً ًٴالثٺ0    تٗلتثجا 

ث خْثڂ حڄو ًٰٚ ٸٱثّرا ٙ ًٰٚ ٨نيا إو أ ّٵٻ0  ٸٌڄٌت ٸٽٹٿ يڀًّڃ خثعت٩ًًٮا ًْٰي
 .  ##»ًټصٹڃ ڀنٹٿ حڀر«خٻ ٴثٺ0 

ٰإڂ ٴٽس0 ٰځڃ ّدثًٔه؟ ٰثضتٌتج0 ٸالٻ ڀّالٽٿ دتٹالڃ    $$0 "ؼثي تا تټٍؽتًُٕ"ًٴثٺ 
ڀنوا ًأ ّ٭ٽح ٨ٽَ ٤نو حڄو إڂ حڄٹً طتٵصو ڀًٝذ ٥٨ْځرا حً حڂ كتْو ٙ ّ ظًا ٕڄو 

 . ##ٙ حڄو ّّفح ٤ٗيثي ٩ٔثي تِٗٚپا ًشىٸري تټنثَ خ ڀً تټهّڃ..٨دط. إ

 ٴٌټو0  إحْاء ػهٌو اندٍّٸصثخو يف  "تټ٭ٍتي"ًّْٝٯ 
إڂ تٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا ىٌ تټٵ١ح ت٥٨ٕالٿ يف تټالهّڃ. ًىالٿ تعتيالٿ تټالىُ      $$

ُ خّالالالث٠وا ًحإالالالٻ ٨ځٽالالالو ټص١٩ٽالالالس ت  اتخص٩الالالط تا ټالالالو تټندالالالْني حزت٩الالالني ذا ًټالالاٌل ٠اُلالاٌل ټندالالاٌل
ټرا ًٔالالث٨س تضتيثټالالرا ًتِصٕالالًٍ تټٱّالالثنا    ًتٜالالځفٽس تټهّثڄالالرا ٨ًځالالسا ًٰٕالالس تټٝالاٚل

 . ##ًتش٧ّ تظتًٲا ًلًخس تټدٚنا ًىٽٷ تټ٩دثنا ًإڂ أ ٩ًًّٕت خثغتٚٶ إٙ ٌّپ تټصنثن..
ىىت ًأ ّنُ تِٗٚپ نًي تعتًحذ يف ىىت تعت٦ٌٌٜا ٰٵه ًين يف تټٵًيڂ تټٹًّٿ0 

ُْڀِنَثزُ خ٩َُْٝيُٿْ ح ًْټَِْثء خ٩َْٛن َّ ْڀًًُُڂَ خْثټْځ٩ًًَُْٮِ ًََّنْيٌَْڂَ ٨َڃْ تټْځُنٹ ًْ ًَتټْځُ ْڀِنٌُڂَ ًَتټْځ 
 .19انتٌتح/ ًَُّٵِْځٌُڂَ تټََّٙٚذَ ًَُّ ْشٌُڂَ تټٍَّٸ ثذَ ٩ِْ١ًٌَُُّڂَ تټٽّوَ ًَيٌَُِټ وُ
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ٰ ظدالس  $$0 1تّٓر تټٹًهترئْه يٜث يف تټص٩ٽْٳ ٨ٽَ ىىه  تټْٕك ؼتځهٴثٺ 
 ټٽځ ڀنالالثز تټٌّٙالالر تعت١ٽٵالالر ڀالال٧ تعتالال ڀننيا ْٰالالهلٻ ْٰيالالث ًّٙالالر تٕلالالٌذ ًتعتالالٌنذا        تا

 ًتټص٩ثًڂ تعتثي ًتٙؼصځث٨ِ ًًّٙر تټنًٙذ تطتًخْر ًتټّْثِْر. 

      ً ٨ٽالَ تټنّالثء ٸثټًؼالثٺا     اًڀث يف تّٓر ڀڃ ٰالًٚ تٕڀالً خالثعت٩ًًٮ ًتټناليِ ٨الڃ تعتنٹال
ْالو تٙڄصٵالثن ٨ٽالَ تطتٹالثپ ڀالڃ      ّهلٻ ْٰو ڀث ٸثڂ خثټٵٌٺا ًڀث ٸثڂ خثټٹصثخرا ًّهلٻ ٰ

ىالىت   ##اتظتٽٱثء ًتعتٽٌٶ ًتٕڀًتء ٰځالڃ نًكتالٿا ًٸالثڂ تټنّالثء ٩ّٽځالڃ ىالىت ٩ًّځٽالڃ خالو        
 ًِنؽٽِ ىىه تټ٥ثىًذ يف ـْثذ تټًٌِٺ ظٿ ٨ٽَ ٨يه تظتٰٚر تټًتٔهذ. 

 

 ادلؼازضح يف انعريج 

 تټٙهيا ّٵدالٻ ًغتىت ٸثڂ ًت٧ِ  اّصځص٧ خٙٱثز يبُْ تټهًټر تٕڀعٻ ٸثڂ تټًٌِٺ 
تټنٵالالها ًّصفځالالٻ تعت٩ثيٜالالرا ًّّالالصځ٧ إ  حٴالالٌتٺ تټٙالالفثخر. ًتټّالالريذ تټندٌّالالر ڀٽْةالالر       

 خثطتٌتنضا ِنٹصٱِ ڀنيث مبعٽني ًٴ٩ث ڀ٧ تټٱثيًٲ ٨ځً خڃ تظت١ثج0 
٨ًٽالٳ   "تخالڃ شْځْالر  "0 ٰٵاله ًين يف ٘الفْؿ ڀّالٽٿا ًڄٵٽالو ٔالْك تِٗالٚپ       أًذلًرا ٰ ڀالث  
  20. ٴثٺ٨ٽْو

ټالنيب ٴّالځثًا ٰٵٽالس0 ّالث يِالٌٺ تا!      ٨ڃ ِٽځثڂ خڃ يخ٩ْالر ٴالثٺ0 ٴالثٺ ٨ځال0ً ٴّالٿ ت     $$
ٰٵثٺ0 إكتٿ لريًڄِ خني حڂ ّّ ټٌڄِ خالثټٱفٓا ًخالني   ا ًتا ټ٭ري ى ٙء حـٳ خو ڀنيٿ
 حڂ ّدمّٽٌڄِا ًټّس خدثلٻ. 

ٴثٺ ْٔك تِٗٚپا ّٵٌٺ0 إكتٿ ّّ ټٌڄِ ڀّ ټر ٙ شٙٽؿا ٰإڂ ح١٨ْصيٿا ًإٙ ٴثټٌت0 
ٌڄِ ڀالڃ حـالهإثا تټٱثـٕالرا    ىٌ خبْٻا ٰٵه لريًڄِ خالني حڀالًّڃ ڀٹالًًىنيا ٙ ّرتٸال    

ًټُْ ىىت ڀڃ خثج تضتًحذ ٨ٽَ  اًتټصدمْٻا ًتټصدمْٻ حٔه. ٰ ن٧ٰ تٕٔه خإ١٨ثبيٿ

                                                 
 . 7ڄهتء ټٽؽنُ تټٽ١ْٯ ٖتټْٕك ؼتځه ئْه يٜث0  1
 . 115-114 يف تِٙٚپا تطتّدر 0تخڃ شْځْر 2
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ا ٰ ڄالالالس شالالالًٍ حڄالالالو ٴدالالالٻ يحُ ٨ځالالالًا ًټٹنالالالو حًٜالالالؿ تِٕالالالدثج تعتٌؼدالالالر       تټًِالالالٌٺ 
 . ##ټصًٰٙو

0 ٰٵه يًشالو زتْال٧ تعتٙالثنيا ًىالٌ ڀٌٴالٯ ٨ځالً ٴدالٻ ٨ٵاله ٘الٽؿ          ثاَْيًاًحڀث 
حڄو ڀڃ حشَ ؼتځهتً ڀڃ ٴًّٓ خ٭ري إوڂ $$ 0ٹثپ ىىت تټٙٽؿتطتهّدْرا ٸثڂ ڀڃ خني حـ

ًټّْو ينه ٨ٽْيٿا ًڀڃ ؼثء ٴًّٕثً ؾتڃ ڀ٧ ؼتځه أ ًّنًه ٨ٽْو لٚٺ ٨ًٕ ِنني. 
 . ##ًٴه ٨ًٮ ٨ځً  ىت تټًٕٞا ـني تعتدثـعثزا ًٴدٻ شهًّڃ تعت٩ثىهذ

 0 1ٴثٺ تخڃ ىٕثپ
تظت١الالثجا ٰال شَ حخالالث خٹالالًا  ا ًظالالح ٨ځالً خالالڃ  2ٰٽځالث تټصالال پ تٕڀالالًا ًأ ّدالٳ إٙ تټٹصالالثج  $$

   ً  ٰٵالثٺ0 حټالالُْ خًِالالٌٺ تا؟ ٴالثٺ0 خٽالالَا ٴالالثٺ0 حًټّالالنث خثعتّالٽځني؟ ٴالالثٺ0 خٽالالَا ٴالالثٺ0 ح
ٴالثٺ حخالٌ خٹال0ً ّالث      اْالر يف نّننالث؟  ڄٴثٺ0 ٩ٰٚپ ڄ١٩ُالَ تټه  اټٌّْت خثعتًٕٸني؟ ٴثٺ0 خٽَ

 ٴثٺ ٨ځ0ً ٰإڄِ حٔيه حڄو يِالٌٺ تا  اا ٰإڄع حٔيه حڄو يٌِٺ تا٬3ًٌه تټٍپ٨ځً 
 ٴثٺ0 

ٴثٺ0 ٰٹثڂ ٨ځً ّٵٌٺ0 ڀث ٌټالس  ا ڄث ٨ده تا ًيٌِټوا ټڃ حلثٮ حڀًها ًټڃ ٩ّْٝعح
ٹٽځس حشٙهٲ ًحٌ٘پ ًح٘ٽِ ًح٨صٳا ڀڃ تټىُ ٘ن٩س ٌّڀةىا ؽتثٰر ٸٚڀِ تټىُ ش

 . ##خوا ـصَ يؼٌز حڂ ّٹٌڂ لريتً

 ىىت ڀٌٴٯ ڀ٩ثيٜر ًتٜؿا يف حڀً ِْثِِ ڀيٿا ش٩ٽٳ ْٰو تطتًج خني تټًٌِٺ 
ٽْو تټًٌِٺ حڂ ٙ ًّن زتث٨صو إوت وىدالٌت إ  ٴالًّٓا   ٩ٰ ادٻًٴ ًٴًّٓ ٨ًٕ ِننيا 

خ ڄالو شٽٵالَ حڀالًتً     ًحڂ ًّن ڀڃ حشثه ڀڃ ٴًّٓ ٨ٽْيثا ًأ متّځو إٙ ٴٌٺ تټًِالٌٺ  
 ڀڃ يخ٧ا ًټڃ نتثټٱو. 

                                                 
 . 317 -2/316ِريذ تخڃ ىٕثپا ىٕثپ0 تخڃ  1
 تټٹصثج ىنث ڀٙهي ٸصح.   2
 ح0ُ تټٍپ حڀً تټًٌِٺ ًٙ ختثټٱو.  3
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ًاملعارضةًيفًاؾمارقخً

 

 يؼازضح ادلياجسٍّ نألَظاز 

ڄٙثي ڀ٥يًتً تؼصځث٦ ِٵْٱر خڃ ِث٨هذا تټىُ ًٴ٧ خني تعتيثؼًّڃ ًتٕ واْ
ًٸثڂ تٕڄٙثي ح٘فثج تعتدثنيذ ْٰوا  اـٵْٵْثً ټٽفْثذ تټّْثِْر تټههتٵًت٠ْر تطتًذ

ًؼًٍ ڄٵثْ  اظٿ ؼثءىٿ خ٩ٛ تعتيثؼًّڃ هتعٽٌڂ تعت٩ثيٜر تعت٨ًًٕر تټًّٕٱر
تڄصيَ خنًٙ تعتيثؼًّڃا ٨ٽَ ـه ش٩دري ٨ځً خڃ  –حًٰنڄث ټو ملعثً لث٘ثً  –٠ٌّٻ 

 تظت١ثج.
حڂ ٌّټٌت ِال٩ه خالڃ ٨دالثنذ حڀالً تعتّالٽځنيا ٩ٰثيٜاليٿ تعتيالثؼًًڂ        ٸثڂ تٕڄٙثي ًّّهًڂ 

تٕ بِځَّالرُ ڀِالڃْ ٴاُلًَّْٓ ڀَالث ـَٹِځُالٌت      يت 0ًـؽٌىٿ خثټنٗ تټٕال٨ًِا ًىالٌ ٴالٌٺ تټًِالٌٺ     
ٌَِْٰت ًَتِِْص ًْـَځٌُت ٰ ًَـِځٌُت  . ىتٰ ٩َهَّټٌُت ٨ًًُِهًُت ٌٰ 

    ُ ٌ   اًخص٩الالدري يلالالً ڀ٩ث٘الال0ً ينًىالالٿ إ  تطتٹالالٿ تټهِالالصٌي پ تڄصٵالالثٺ ٸالالثڂ وټالالٷ ٸٽالالو ّالال
 إ  تټًْٰٳ ت٨ٕٽَ.  تټًٌِٺ 

ًإوت ٸالالثڂ حخالالٌ خٹالالً ٴالاله خٌّالال٧ يف وټالالٷ تټْالالٌپ ڀالالڃ زتيالالٌي تعتّالالٽځنيا ٰإڄالالو ٴالاله خٵْالالس       
ڀ٩ثيٜالالر ّّالالريذا دتعٽالالس يف ِالال٩ه خالالڃ ٨دالالثنذا ًيف ٠ٽفالالر ًتټالالٍخري. ًإوت ٸالالثڂ ِالالْه        
تظتٍيغ ٴه يحٍ ڄٱّو حـٳ  ىت تٕڀًا ٰإڂ ٠ٽفر ًتټٍخري ٸثڄالث ًّّالثڂ حڂ ٨ٽْالثً حـالٳ     

 تٕڀً ڀڃ ٸٻ ڀڃ ٌِته.   ىت

ڀنالالى ٰؽالالًه تعتدٹالالً ـًّالالر ِْثِالالْر  ًىٹالالىت ٰالالإڂ شالالثيّك تِٗالالٚپ تټّْثِالالِ ٴالاله ٔالاليه
 ٸثڀٽرا ٴثپ ٨ٽَ حِثِيث ـٹٿ تٕٸعًّرا ًأ شٹڃ ْٰيث حٌٰته تعت٩ثيٜر. 
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 يؼازضح ػًس ألتِ تكس

إڂ $$ًڀالالث إڂ شالالٌ  حخالالٌ خٹالالً تظتٰٚالالرا ـصالالَ ٴالالثپ يف تټنالالثَ ل١ْدالالًث ٰٵالالثٺ0         
ًإڂ حِالال ز ٰٵٌڀالالٌڄِا ٰ ّالالر ن٨الالٌذ ټٽځ٩ثيٜالالر حٴدالالٻ ڀالالڃ ىالالىه      حـّالالنس ٰالال ٨ْنٌڄِا 

تټه٨ٌذ تټيت خهح  ث شثيّك تظتٽٱثء تټًتٔهّڃ؟ ظٿ إڂ حخث خٹً ٸثڂ ڀّال ًًٙ ٨الڃ شٌٌّال٧    
تعتّٽځنيا ٰٽځث ٨ًٮ شًن إ  خْس تعتثٺا ًٰحٍ حڂ ٨ٌٌّيث خثټصّثًُ خني تٕڀٌتٺ تټيت 

 0 1وټٷ ؼثءه ټْٵٌٺ

٘ٽَ تټٵدٽصنيا ًخالني ڀالڃ حِالٽٿ ٨الثپ تټٱالصؿ لالٌٮ       حشٌُّّ خني ڀڃ ىثؼً تغتؽًشنيا ً
ٰٵالثٺ ټالو حخالٌ خٹال0ً إقتالث ٨ځٽالٌت اا ًحؼالٌيىٿ ٨ٽالَ تاا ًإقتالث تټالهڄْث نتي           ا تټّْٯ؟

 . 2##خٚ٪

حّثپ ٨ځًا لثټٯ تؼصيثن حخِ خٹًا ًّٰٝٻ خني تټنثَ يف تټ١٩ثءا ٨ٽَ ٴهي ٰٽځث ٸثڂ 
ْٰيث ٨ځً حخث خٹًا  ًحلًٍ ٨ثيٚ اتټّثخٵر يف تِٗٚپا ًتټٵًخَ ڀڃ يٌِٺ تا 

 يف خثنئ تٕڀًا ًىِ ـًًج تټًنذا إو ٴثٺ ټو0 ٸْٯ حتثيج ڀڃ ٴثٺ0 ٙ إټو إٙ تا؟ 

 . »ًىىت شصځر تطتهّط«ٰ ؼثج حخٌ خٹ0ً إٙ ملٵيثا ًتټٍٸثذ ڀڃ ـٵيث 

 ٨ٽْو.  ٵثشٽصيٿټ ٸثڄٌت ّ نًڄو ټًٌِٺ تا ًتا ټٌ ڀن٩ٌڄِ ٨ٵثٺ خ٩ري 

 ر. ٨ًثن ٨ځً خ٩ه وټٷ إ  تعتٌتٰٵ

 

 

 

 
                                                 

 . 222تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر ټٽٱًتءا ٖ 1
 ح0ُ نتي ٸٱثٮا شصّثًٍ ْٰيث تٌٰٕته.  2
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 يؼازضح طهحح ًانصتري يف ػيد أتِ تكس ًػًس 

ًـْنځث ٌٰٚ تعتّٽځٌڂ إ  حخِ خٹالً تلصْالثي لٽالٯ ټالوا ـالني ٸالثڂ يف ڀًٜالو        
تٕلريا حؼًٍ تِصٕثيتشوا ٌٰؼه تټنثَ ّٱٝٽٌڂ ٨ځً ٨ٽَ حُ ًتـه ڀڃ تټٙالفثخرا  

 ًعتث ٨ًٮ حڄو ِْمصثي ٨ځًا ـًٝ ٠ٽفر ًتټٍخري ًٴثٙ ټو0 

  اتټ٭ٽ٣ْا ًټٌ ًټْيث ټٹثڂ ح٣ٰ ًح٬ٽ٣؟ ڀثوت حڄس ٴثبٻ ټًخٷ؟حش٩يه إ  ىىت تټٱ٣ $$

 . ##ٰٵثٺ حخٌ خٹ0ً حخًخِ ختٌٌٰڄع؟ ټٵه ًټْس ٨ٽَ حىٽٷ لري حىٽٷ

 

 يؼازضح ادلسأج نؼًس يف حتدّد ادليٌز
يحٍ ٨ځالالً خالالڃ تظت١الالثج ش٭الالثي تټنالالثَ يف ڀيالالٌي تټنّالالثءا ـالالني تشّالال٩س نڄْالالثىٿ يف         

ٰناليَ تټنالثَ حڂ    اتټنثَ ڀنى ٨ٙالٌي  ًىٌ ڀث ّٕٹٌ ڀنو٨ًٙها ٰمثٮ ٨ثٴدر وټٷا 
 ٍّّهًت ْٰيث ٨ٽَ حيخ٩ځثبر نيىٿا ٰث٨رتٜس ټو تڀًحذ ڀڃ ٴًّٓا ٰٵثټس0 

ًَإْڂْ ح يَنشُّالٿُ تِْالصِدْهَتٺ  ٌ ًْغن ڀَّٹ الثڂَ    ټُْ ىىت ټٷ ّث ٨ځً! حڀالث صت٩الس ڀالث حڄالٍٺ تا0     $$
 ْْةثً ح ش  ْلُىًُڄ الوُ خُيْص ثڄالثً ًَإْظْځالثً ڀُّدْْنالثً    ٌ ًْغن ًَيش ْْصُٿْ إْـْالهَتىُڃَّ ٴِن١ الثيتً ٰ الَٚ ش  ْلُالىًُتْ ڀِنْالوُ َٔال      

 .14/اننعاء
 احً ٴثٺ0 ح٘ثخس تڀًحذ ًحل١  ٨ځً اٸٻ تټنثَ حٰٵو ڀنٷ ّث ٨ځً اٰٵثٺ0 تټٽيٿ ٬ٱًتً

  .1##يؼ٨ٌو ٨ڃ ٴٌټو٩ً٘ه تعتن ا ًح٨ٽڃ 

ىىه خ٩ٛ ڄٌٖٙ تعت٩ثيٜر يف تټ٩ًّٕرا ًىىه خ٩ٛ ڀ٥ثىًىث يف تټّريذ تټندٌّرا 
صثيّك تِٗٚڀِ. ًڀالث ٴٙالهڄث إٙ تټصځعْالٻ نًڂ تِٙصٵٙالثء. ًڀناليث ّصٝالؿ حڂ       ًيف تټ

                                                 
ٴٽس0 ًىىت تټىُ ّّځٌڄو تټٌْپ نِصٌيّر  ا7ؼتځه ئْه يٜث ڄهتء ټٽؽنُ تټٽ١ْٯا ٖتټْٕك  1

ٙ لتالٌٌ حڂ نتالثټٯ تټهِالصٌيا ًىالٌ      –ًىٌ يف تعتًشدر تټعثڄْر  –٩ًّنٌڂ خىټٷ حڂ تټٵثڄٌڂ  تټٵٌتڄنيا
 حپ تټٵٌتڄنيا ًِنٱًن غتىت تعت٦ٌٌٜ ملعثً لث٘ثً. 
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ڄ٥الالثپ تطتٹالالٿ يف تِٗالالٚپ ٴالالثپ يف ڄٌٙ٘الالوا ًيف حٌىالالَ ٨ٙالالٌيها ٨ٽالالَ ڀٵصٝالالْثز      
 تټ١د٩ْر تٗڄّثڄْرا ًڀّصٽٍڀثز تطتثؼثز تټدًّٕر. 
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ًًبوعةًدودـاًعلّي

ٰٚر خ١ٽالح  خڃ حخِ ٠ثټح ٰٵه ؼثء إ  تظت خ١ٽح تضتځيٌيا حڀث ٨ٽِّ اخلالفت
 ڀڃ زتيٌي تټٙفثخر خ٩ه تِصٚپ ِٽ١ر ٨عځثڂ. 

شالالٌ  ٨ٽالالِ ْٰيالالث تظتٰٚالالر تټًتخ٩الالر ڀالالڃ خالالني تټ١ًتبالالٳ        تټالاليت ً الالىت شٹالالٌڂ تټ١ًّٵالالر   
ُ "تټ٨ًْٕر تټيت ٨ًٰيث شثيّك ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تِٗٚپ. ّٵٌٺ  ؼتځاله  خًًتّالر   "تټ١ال 

ج يِالٌٺ  ٰٵالثپ ٰالهلٻا ٰ شالثه ح٘الفث     اٸنس ڀ٧ حخِ ـالني ٴصالٻ ٨عځالثڂ   $$خڃ تطتنٱْر0 
إڂ ىىت تټًؼٻ ٴه ٴُصٻا ًٙ خه ټٽنثَ ڀڃ إڀثپا ًٙ ؿته تټٌْپ حـهتً ا ٰٵثټٌت 0تا 

ٰٵثٺ0 ٙ شٱ٩ٽالٌتا   حـٳّ  ىت تٕڀً ڀنٷا ٙ حٴهپَ ِثخٵرا ًٙ حٴًج ڀڃ يٌِٺ تا 
 ٰإڄِ حٸٌڂ ًًٌّتًا لري ڀڃ حڂ حٸٌڂ حڀريتً. 

ٰٱالِ تعتّالؽها ٰالإڂ خال٩ْيت ٙ      ٴالثٺ0 ا ٰٵثټٌت0 ٙ ًتا ڀث ـتڃ خٱث٨ٽنيا ـصالَ ڄدث٩ّالٷ  
 شٹٌڂ لٱْثًا ًٙ شٹٌڂ إٙ ٨ڃ يٜث تعتّٽځني. 

ٰٵثٺ ٨ده تا خڃ ٨دالث0َ ٰٽٵاله ٸًىالس حڂ ّال شِ تعتّالؽها ؽتثٰالر حڂ ُّٕال٭ح ٨ٽْالوا         
ًحخالالَ ىالالٌ إٙ تعتّالالؽها ٰٽځالالث نلالالٻا نلالالٻ تعتيالالثؼًًڂ ًتٕڄٙالالثي ٰدالالث٩ٌّه ظالالٿ خث٩ّالالو          

 . ##تټنثَ

 ٴثٺ0  1ثًًيف يًتّر حلًٍ ٨ڃ ؼتځه خڃ تطتنٱْر حّٝ
ـصَ نلٻ خْصوا ٰ شثه ڄثَ ڀڃ ح٘فثج  ِ ڀ٧ حخِ ـني ٴُصٻ ٨عځثڂ ٕٸنس حڀ$$

 ٰٵثټٌت0 إڂ ىىت تټًؼٻ ٴه ٴُصٻا ًٙ خه ڀڃ إڀثپ ټٽنثَ.  يٌِٺ تا 

                                                 
 . 4/429شٱّري تټ١ ُا تټ١ 0ُ  1
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ٴثٺ0 ٰثعتّؽه إوتً ّٹٌڂ ٨الڃ يٜالث   ا ٴثټٌت0 حڄث ټنث يٜثًا شٹٌڂ ٌٔيٍ؟ ٴثٺ0 حًَ
  َ وا ًخث٩ّالس تٕڄٙالثي ٨ٽْالثً إٙ ڄٱالالريتً    ا ٰدث٩ّالو ڀالالڃ خث٩ّال  ٰمالًغ إ  تعتّالؽه  ا ڀالڃ تټنالث
 . ##ّّريتً..

ل  ڀيٿا ّهټنث ٨ٽَ ڀدٽ٫ دتّٷ تټٙفثخر تًٕټالني مبالث ڄّالځْو تټْالٌپ      "تټ١ ُ"ًيف 
خثټٌٜالال٧ تټٕالالال٨ًِ ًـً٘الاليٿ ٨ٽالالالَ حڂ ٙ ّٙالالٻ حـالالاله إ  تظتٰٚالالر إٙ ٨الالالڃ ٠ًّالالالٳ     

 تټٌٕيٍ. ًټٵه تِصٌٍ يف وټٷ ٨ٽِ ٠ًٽفر ًتټٍخري ٩ًِه. 

  10"تټ١ ُ"ٴثٺ 
ْس تعتهّنر خ٩ه ٴصٻ ٨عځثڂ شتّر حّالثپا ًحڀريىالث تټ٭الثٰٵِ خالڃ ـالًجا ّٽصځّالٌڂ       خٵ$$

 ڀڃ لتْديٿ إ  تټٵْثپ خثٕڀًا ٰٚ لتهًڄو. 
ا ٰالإوت ټٵالٌه خث٨الهىٿا    تعتهّنالر  2مل١ْالثڂ ثً ْٰمصدالا ڀناليٿا ًّٽالٌو    ًٌّٙڂ ٨ٽّْال دّ شِ تټ

ڃ ١ًّٽح تټدًٌّٙڂ ٠ٽفرا ٰالإوت ټٵالْيٿ خث٨الهىٿا ًشال ح ڀال     ا ًش ح ڀنيٿ ًڀڃ ڀٵثټصيٿ
 ڀٵثټصيٿا ڀًذ خ٩ه ڀًذ. 

ًٸثڄٌت ػتصځ٩ني ٨ٽَ ٴصٻ ٨عځثڂا ؽتصٽٱني ْٰځڃ ّيْ ًڂا ٰٽځث أ لتهًت ؾتثټةثً ًٙ 
ػتْدثًا زت٩يٿ تټًٕ ٨ٽَ حًٺ ڀڃ حؼث ٿا ًٴثټٌت0 ٙ ڄٌي حـالهتً ڀالڃ ىال ٙء تټعٚظالرا     
ٰد٩عٌت إ  ٩ِه خڃ حخِ ًٴثٖ ًٴثټٌت0 إڄٷ ڀڃ حىالٻ تټٕالٌيٍا ًيحّنالث ْٰالٷ ػتصځال٧ا      

ٰد٩ط إټْيٿ0 إڄِ ًتخڃ ٨ځً لًؼنث ڀناليثا ٰالٚ ـثؼالر ي ْٰيالث ٨ٽالَ      ا پ ڄدث٩ّٷٰ ٴه
 . ##ـثٺ..

ِ «ٙ ّٙؿ  ًّ خبال  ٸيالىت ڀالڃ ٬الري حڂ ڄ١٩ْالو ـٵالو ڀالڃ تټصندْالو           »يف يحّال حڂ قتال
إټْو. ٰإوت ٸثڂ ٘فْفًث حڂ تټٙالفثخر  ٴاله ٠ځ٩الٌت يف شالٌي تظتٰٚالرا ًحڂ ٸالٻ ًتـاله        

   ً ًَيْپ حڄٱالو ٨ٽالَ ـاله ش٩الدري حخالِ      «ٸٽاليٿ   ڀنيٿ ٴه يحٍ ڄٱّو حىالٚا غتالثا ًحڂ خ٩ٝاليٿ ح
ـْنځث ٨يه  ث إ  ٨ځًا ًإوت ٸثڄس حٌ٘تذتٿ ٴه تيشٱ٩س ْٰځالث خْناليٿ ـْنځالث      »خٹً

                                                 
 . 4/432شٱّري تټ١ ُا  1
 تطت١ْثڂ0 تټدّثشني.  2
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ٍ «تؼصځالال٧  ٰيالالىت ڀالالڃ ٠د٩ْالالر تطتْالالثذ تټٕالالٌيّرا تټالاليت ّّالالځٌكتث تټْالالٌپ        »حىالالٻ تټٕالالٌي
ا ًٙ ـًغ يف حڂ ّصنثُٰ ٨ٽْيث تټٚبٵٌڂ غتثا تټٵالثنيًڂ ٨ٽالَ تټٵْالثپ    »تټههتٵًت٠ْر«

دثبيالالثا حڀالالث حڂ ّصٽٵثىالالث حـالاله ڀنالاليٿ ٨الالڃ ٬الالري تټ١ًّالالٳ تټالاليت يصتالالس يف تِٗالالٚپا      خ ٨
ًّٹٱِ ىىت تظت  ټٽصهټْٻ  ا٩ًًٜس غتث تعتدثنئ ًتټٵٌت٨ها ٰيىت ٠ځ٧ يف ٬ري ڀ١ځ٧

  .1عتدهح تټٌٕي٨ٍٽَ ڀدٽ٫ ڀث ً٘ٻ إټْو تټٙفثخر ڀڃ شٱيٿ 

 

 

                                                 
 . تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِ 1
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ًرأيًبعضًاملفكرقنًبمهربةًاؾشورىً

ًعلىًاؾعهدًاؾراذديً

 

ڀعٽيث يف وټٷ ڀعٻ حُ ڀدالهح   –ڀث ٴٽنثه ِثخٵثً خ ڂ تټٌٕيٍ يف تِٗٚپ  َؤكد
٨ٌضتالالس ٨ٽالالَ حِالالثَ ًؼالالٌن ڀدالالهح ڀٱصالالٌؾ  »ٸثټ٩الالهٺ ًتعتّالالثًتذ ًتټصٹثٰالالٻ تٙؼصځالالث٨ِ

٨ٽَ تټٍڀثڂ تٕخهُا ظٿ ًؼٌن ٫ْ٘ ڄثخ٩ر ڀڃ ٸٻ ٨ٙالً ًخْةالر ًڀ٩ال ذ ٨الڃ ٤ًًٰيالث      
 ًـٌتڀٽيث تټصثينتْر. 

ٌ   ٰالالثټصٵٌّٿ ّٹالالٌڂ ٴًخالالثً ًخ٩الالهتً ٨الالڃ تعت    تټ٩ٙالالًا ٰځالالعٚا ٙ   ءدالالهح تِٕثِالالِ ٨ًٽالالَ ٜالال
ڄّالالص٧ْ١ حڂ ـتٹالالٿ ٨ٽالالَ تټٕالالٌيٍ ڀالالڃ لالالٚٺ ٘الالنهًٲ تٙڄصمالالثج ِٙالالصفثټر وټالالٷ يف 

 تعتثِٜ. 

حڂ تٙڄصمثخثز خهحز يف حًيًخث خثټرتْٔؿ تټىُ ّ٭ٽالح ٨ٽْالو    "ؼثڂ شٌٔثي"ىٹىت ّ ٸه 
 . 1حڂ ّٹٌڂ ًٰنّثً ًّصٿ تٙلصْثي تټٝځع ٠ثعتث حڄو ټُْ ىنثٶ ڀنثُٰ

حٔالالًڄث إ  جتًخالالر ِالالْهڄث ٨ځالالً ًٸْالالٯ حڄالالو حخالالَ حڂ ًّٔالالؿ حـالالهًت ڀالالڃ حًٙنه         ًټٵالاله
ًحٴًخثبوا ًٸځث حڄو ٧ًِ ڀڃ نتبًذ تټٕالٌيٍ ٙڄصمالثج تظتٽْٱالر خٕالځٌغتث تٕڄٙالثي ظالٿ       
تلصْثيه حٔمث٘ثً حـث٠ٌت خثټهتي تټيت دتس ْٰيث تعتهتًټر خني تعتًٔفني ـٱث٤ثً ٨ٽالَ  

٬ًري وټٷ ڀڃ تٕڀٌي. ىالىت   اڀڃ تظتثيغتٕيٚ ًإخ٩ثنتً ُٕ ش ظري ٨ٽَ ـًّر تعتًٔؿ 
ًڄٽٱالالالس تټن٥الالالً إ  جتًخالالالر ِالالالْهڄث ٨ٽالالالِ ًشٌِالالال٩ْو ىْةالالالر تټٕالالالٌيٍ خث٨صځالالالثن نتبالالالًذ  

                                                 
شًزتر تټهٸصٌي ٨ٽِ ڀٵٽالها خالريًزا تټالهتي تټ٩ثعتْالر ټٽ١دث٨الر       اؼثڂ شٌٔثي0 شثيّك تټٱٹً تټّْثِِ 1

 . 187ا 1983ٖا 2ًتټنًٕ ًتټص٧ٌٌّا ٞ
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تټدهيّنيا ظٿ شًْٔؿ ِْهڄث حخِ خٹً ڀڃ ٴدٻ تټ٩ٕح ڀدثًٔذ خالهًڂ حڂ ّٹالٌڂ ىنالثٶ    
 لٽْٱر حً يبُْ ّ ظً يف ًٴثب٧ تټرتْٔؿ ًػتًّثشو. 

يتء ـالٌٺ تټصؽًخالر تټًتٔالهّر    ٨ًٽَ ٌٜء ىىه تعتٚـ٥ثز ِن٩ًٚ ټد٩ٛ تٓ
 ظٿ ڄهي خهټٌڄث تظتثٖ خىټٷ. 

 زأُ زفْك انؼظى

ِ تطتٹالٿ  «يًٍ تعتىٸٌي يحُ ِْهڄث ٨ځً يف تټٕالٌيٍا ظالٿ ٨ٵاله ڀٱٙالٚا صتالثه        تټنْالثخ
  10ْٰو ڀث ّٽًِٴه ؼثء  »يف تِٗٚپ

٨ٽالالٿ ٨ځالالً حڂ ڀٹثٰفالالر تټٱالالًَ خالالثڂ حڀالالً ٜالالځعا ٰځالالڃ ٌّټْالالو حڀالالً ىالالىه تطتالالًج؟     $$
صٕثي تظتث٘را ٰ ٔثيًت ٨ٽْو خصّٽْٿ تټٵْثنذ ټ٭ريها ًخٵثبالو يف  ٰثِصٕثي تټ٩ثڀر ًتِ

 تعتهّنرا ٕكتٿ خٵْځر ـْثشو ح٨ًٮا ٨ًٽَ ًؼٌنه خ٩ْهتً ٨ڃ ِثـثز تټٵصثٺ حـًٖ. 

ًٸثڂ ختٽٯ ٨ڃ تضتځ٧ ٨ٽِّ ٠ًٽفرا ٕڂ تًٕٺ تِصمٽٱو ٨ځً ٨ٽَ تعتهّنرا ًتټعالثڄِ  
صه٨ثإث ًزتْال٧ تټنالثَ   ٸثڂ ٨ٽَ ڀٵهڀر تضتْٓا ًٰحٍ حڂ ٙ شٱٌذتث تټٕالٌيٍا ٰثِال  

 زت٩ْثًا ًٴثپ ْٰيٿ ل١ْدثًا ًغتٿ ڀّصٕريتًا ٰٵثٺ0 

ټّٯ خالني تټٵٽالٌج ًؼ٩ٽاليٿ    ًؼٻا ٴه زت٧ ٨ٽَ تِٗٚپ حىٽالوا ٰال   حڀث خ٩ها إڂ تا ٨ٍ 
ْٰو إلٌتڄثًا ًتعتّٽځٌڂا ْٰځث خْناليٿا ٸثضتّاله ٙ نتٽالٌ ڀنالو ٔالِء ڀالڃ ٔالِء ح٘الثج         

ًىٿ ٌٔيٍ خْنيٿا ًخني وًُ تټالًحُ  حڂ ّٹٌڄٌت0 ًحڀ٬ريها ًٸىټٷ متٳ ٨ٽَ تعتّٽځني 
ڀنيٿا ٰثټنثَ شد٧ٌ عتڃ ٴالثپ  الىت تٕڀالًا ڀالث تؼصځ٩الٌت ٨ٽْالوا ًيٜالٌت خالوا ټالٍپ تټنالثَا           

ًڀڃ ٴثپ  الىت تٕڀالً شدال٧ٌ ًٕي يحّيالٿا ڀالث يحًت غتالٿا ًيٜالٌت خالو         ا ًٸثڄٌت ْٰو شد٩ثً غتٿ
 غتٿ. 

                                                 
 . 311ٖ ا1/2 احٔيً ڀٕثىري تِٗٚپ يف تطتًًج ً تټّْثِريْٰٳ تټ٥٩ٿ0  1
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ٿ ٨الڃ  ّث حّيث تټنثَ! إڄِ إقتث ٸنس ٸًؼٻ ڀنٹٿا ـصَ ًٰ٘ع وًً تټًحُ ڀنٹ
تظتًًغا ٰٵه يحّس حڂ حٴْٿا ًحخ٩ط يؼٚاا ًٴه حـًٝزُ ىىت تٕڀً ڀڃ ٴهڀسُ ًڀالڃ  

 . »ثً ٠ًٽفرا ٕكتځث أ متًٝت تټًحُ تًٕٺ٩ًّع مبڃ لٽّٯ ٨ٽّْ«لٽّٱسُ 

ًعتث تڄصيَ ٨ځً ڀڃ ل١دصوا حٔثي ٨ٽْو ٠ٽفالر ٨ًٽالِ مبالث حٔالثي ٨ٽْالو ٨ثڀالر تټنالثَا        
تټالًحُا ًٴالثٺ ټالو ٨داله تټالًستڃ ح ٴِالٿْ       ًكتثه تټ٩دثَ ٨ًده تټًستڃ خڃ ٨الٌٮ ٨الڃ ىالىت    

ًتخ٩الالط ؼنالالهتًا ٰٵالاله يحّالالس ٴٝالالثء تا ټالالٷ يف ؼنالالٌنٶا ٴدالالٻ ًخ٩الالها ٰإڄالالو إڂ ّيالالٍپ         
    ً لٕالْسُ حڂ ٙ ّٹدِّالً    1ؼْٕٷا ټُْ ٸيٍهتصٷ. ًإڄٷ إڂ شُٵصالٻ حً ذتالٍپ يف حڄالٯ تٕڀال

 . ##تعتّٽځٌڂا ًحڂ ٙ ّٕيهًت حڂ ٙ إټو إٙ تا حخهتً

١الث٦ تطتٹالٿ تټٕالٌيُ خ٩اله نًټالر تظتٽٱالثء تټًتٔالهّڃا        حِدثج تڄٵ "يْٰٳ تټ٥٩ٿ"٩ًّٽٻ 
 ْٰٵٌٺ0 

أ ّّصځً ىىت تطتٹٿ إٙ خثِالصځًتي نًټالر تظتٽٱالثء تټًتٔالهّڃا ڀال٧ حڂ ـثټالر تټٵالٌپ        $$
يف تټالهًٺ  تټدهًّرا ًڀْٽيٿ تټٱ١ًُ إ  تطتًّرا ّٵصٝالْثڂ تِالصځًتي تطتٹالٿ تټنْالثخِ     

 تټ٩ًخْر. 

نًټر خع ڀًًتڂ يف ًِٟ ٴثڀس  ًإقتث حي٬ٿ تټٵٌپ ٨ٽَ ؽتثټٱر تټٱ١ًذ تټدهًّرا ٴه
تعتځثټٷ ت٨ٕؽځْرا ًلثټٟ لٽٱثكىث ت٨ٕثؼٿ ڀڃ تټٱًَ ًتټًًپا ًيحًت ڀدٽ٫ شدّالٟ  
ّه تطتٹٌڀر تټّثټٱر يف تټ٨ًْرا ًِٽ١ثكتث ټٵثىً تټالىُ ىالٌ ٰالٌٲ ِالٽ١ثڂ تټٌؼالهتڂ      
ًتطتثٸٿ ٨ٽَ تطتًّر ًتټ٩هٺا ٙ تًتٹٌپ ڀنيث. ًتټنٱُ شصٽٌڂ حـْثڄثً خال ټٌتڂ تټدْةالرا   

 هٺ حلٚٴيث خصدهٺ تعتنٕ  ًتعتٹثڂ. ًشصد

ًٰتٲ حًټةٷ تظتٽٱثء ِٽ١ثڂ تطتٹٿ تعت١ٽٳ ٬ًُٽدٌت ٨ٽَ حڀًىٿ ملٹٿ تټٌِٟ ٰص٭ٽدٌت 
خع ٨ٽَ ـٹٿ تټٱ١ًذا ًتڄٵثنًت عتْٻ تټنٱٌَ إ  تټصدّٟ يف تټّْثنذ.. ڀ٧ حڂ ٨ًٙ 

ڀالالًًتڂ ىالالٌ تټ٩ٙالالً تټالالىُ ٸالالثڂ ًّؼالالَ خالالو تِالالصعځثي خالالىًي تټههتٵًت٠ْالالر تټالاليت خالالىيىث    

                                                 
 . 71ٖ اثيّك تِٗٚڀِتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټص٨ًٚ ټًحُ يْٰٳ تټ٥٩ٿ خٹثڀٽو  1
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ٱثء تټًتٔهًڂ.. ًڀث فتثٺ تټدث٨ط ټٖڀر تټ٩ًخْر ٨ٽَ تٙڄٵٚج ټٕيٌتز تعتٽٌٶ تظتٽ
ڀالالڃ خالالع ڀالالًًتڂ إٙ وټالالٷ تعتالالٍّػ تټالالىُ شالال ټٯ ڀنالالو ؼّالالٿ تجملصځالال٧ تِٗالالٚڀِ ٌّڀةالالىا  

 ًحلٙيٿ تعتٌتي ڀڃ تټندٟ ًتټٱًَ ًتټًًپ.. 

ًټٌ ٨ٽځٌت حڂ تطتٹٌڀر تټنْثخْالر ٔالًٞ يف خٵالثء تټهًټالرا ًِالْثغ ټٽځٽالٷا ّٵْالو        
 تټهًٺ تټنثٔةرا عتث ڄ٨ٌٍت ڀنث٦ٌ تضت ًزا ًىهڀٌت يٸڃ تټٌٕيٍ..  ًظدثز

ټٌ تِصځً خنٌ ڀًًتڂ ِثبًّڃ ٨ٽَ كتالػ تظتٽٱالثء تټًتٔالهّڃ تټٌتٜالؿ يف ـٹالٿ تټنالثَ       
٨ٽَ حٌ٘ٺ تټٌٕيٍا ٨ًهپ تټصّٽٟ ٨ٽَ ـًّر تټٝځثبً ًتٰٕٹالثيا إوتً عتالث ًؼاله خنالٌ     

ٽؽالا تټنالثَ إ  تټصٌظالح ٨ٽالَ     تټ٩دثَ ڄٙريتً ټه٨ٌذتٿا ًٙ يت٬دثً يف نًټصاليٿا ًىالٻ ّ  
تعتٽٌٶا ًتظتًًغ ٨ٽَ تټالهًٺا ًتټ٬ًدالر ٨ناليث إ  ٬ريىالثا إٙ ّٰالثن تطتٹالٿا ًإّٰالثن        

 . ##ٴٽٌج تټ٨ًْر خثټصّٽٟ تضتثبًا ًتِٙصدهتن تټٵثىً..؟

  10"تټ١ ُ"تټٌٕيٍا ٴثٺ ًإټْٷ ىىت تعتٌٴٯ تٓلً تټىُ ًٴٱو ٨ځً ڀڃ ڀ٦ٌٌٜ 

إ  ڀٽٹالر تټالًًپ    –ًٸثڄالس ًٌؼالر ٨ځالً     –ټالح  خالڃ حخالِ ٠ث   خ٩عس حپ ٸٽعٌپ خنس ٨ٽالِّ $$
ًنِالالصو إ  تټ ّالالها ٰ خٽ٭الالو غتالالث..  تټنّالالثءا  ڀالالڃ حـٱالالثْ 2ًڀٕالالثيج ًحـٱالالثْخ١ْالالح 

ًؼثءز تڀًحذ ىًٴٻا ًزت٩س ڄّثءىثا ًٴثټس0 ىىه ىهّر تڀًحذ ڀٽالٷ تټ٩الًجا ًخنالس    
ًْٰځالث حىالهز غتالث ٨ِٵاله ٰالثلًا ٰٽځالث تڄصاليَ         اڄدالْيٿا ًٸثشدصاليث ًٸثٰ ذتالثا ًحىالهز غتالث     

إ  ٨ځً حڀً خإڀّثٸوا ًن٨ث0 تټٙٚذ ؼثڀ٩ر! ٰثؼصځ٩ٌتا ٰٙٽَ  ٿ يٸ٩صنيا تټ ّه 
ًٴثٺ0 إڄو ٙ لري يف حڀً حُخًپ ٨ڃ ٬ري ٌٔيٍ ڀڃ حڀٌيُا ٌٰټالٌت يف ىهّالر حىالهذتث حپ    

  .ٸٽعٌپ ٙڀًحذ ڀٽٷ تټًًپا ٰ ىهز غتث تڀًحذ ڀٽٷ تټًًپ؟

٧ خالوا ًٙ حتالس   ىٌ غتالث خثټالىُ غتالثا ًټّْالس تڀالًحذ تعتٽالٷ خىڀالر ٰصٙالثڄ        ٰٵثٺ ٴثبٽٌڂ0 
ًٴالالثٺ يلالالًًڂ0 ٴالاله ٸنالالث كتالالهُ تټعْالالثج ټنّالالصعْحا ًڄد٩الالط  الالث ټصدالالث٦ا    ا ّالالهٶ ٰصصٵْالالٷ
ٰٵالالالثٺ ٨ځالالال0ً ًټٹالالالڃ تټًِالالالٌٺ يِالالالٌٺ تعتّالالالٽځنيا ًتټ ّالالاله خًّالالالهىٿا ا ًټنٙالالالْح رتنالالالثً

                                                 
 . 4/261شٱّري تټ١ ُا تټ١ 0ُ  1
 تٕـٱث0ْ ح٨ًْر تټ١ْح.  2
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ٰالال ڀً خًنّىالالث إ  خْالالس تعتالالثٺا ًينَّ ٨ٽْيالالث خٵالالهي  «ا يف ٘الالهيىث ٥٨1ّځٌىالالثًتعتّالالٽځٌڂ 
 . ##ڄٱٵصيث

ًٜالال٧ تظت١الالٌٞ تًٕ  ټصن٥الالْٿ تټٕالالٌيٍ يف ڄ٥الالثپ   ًتټالالىُ ڄالالًته حڂ ٨ځالالً ٴالاله   
تطتٹالالٿا ًيحٍ حكتالالث ٨ثڀالالر ڀالالڃ ؼيالالرا ًلث٘الالر ڀالالڃ ؼيالالر حلالالًٍا ًڀالالڃ ـالالٳ تظتٽْٱالالر       

 ؽتثټٱصيث إوت ًؼه ټىټٷ حي٨َ عتٙٽفر تعتّٽځني ًحًٰٳ. 

. ##ًمتالٳ ٨ٽالَ تعتّالٽځني حڂ ّٹٌڄالٌت0 ًحڀالًىٿ ٔالٌيٍ خْناليٿ       $$ٰيٌ ّٵٌٺ يف ل١ثخالو0  
   ٌ ٲ ٸالالٻ تعتدالالثنئا ًّالالًٍ حڂ ڀالالث ًين يف ىالالىه تّٓالالر    ٰيالالٌ  الالىت ّٝالال٧ تعتدالالهح تټٵًيڄالالِ ٰالال

تټٹًهترا ىٌ تٕ٘ٻ تټىُ ٙ لتٌٌ ُٕ ـثٸٿ ٨ڃ حڂ متْه ٨نوا ًإقتث تټٕالٌيٍ ـالٳ   
 ٨ٽَ تعتّٽځني زت٩ْثً. 

ًټٹنالالو ّالالًٍ ڀالالڃ ؼيالالر حلالالًٍا حڂ ىنثټالالٷ ٔالالٌيٍ حلالالًٍ حلالالٗ ڀالالڃ تًٕ ا ْٰٵالالٌٺ0     
ا ـصالالَ يف ىالالىت  ًىالالىت ڀالالث ٙ ّّالالص٧ْ١ حڂ ّنٹالالًه حـالاله    ##ا ًخالالني وًُ تټالالًحُ ڀنالاليٿ $$

ىِ ح٨ځٳ يف تټالصٱٹريا ًحخ٩اله يف    »وًُ تټًحُ«تټٍڀثڂا ًإ  يلً تټهىًا ٕڂ ٌٔيٍ 
تټالالهيَا ًحڄٝالالػ يف تټصؽًخالالرا ًحًظالالٳ يف تټ٩ٽالالٿ. ظالالٿ ڄالالًٍ ٨ځالالً ّّٽّالالٻ تټصد٩ْالالر يف       
تطتٹالالٿا ٰالالريٍ حڂ تټنالالثَ شدالال٧ عتالالڃ ٴالالثپ  الالىت تٕڀالالًا حُ ټٽمٽْٱالالرا ًټٹالالڃ ٔالالًٞ ټالالىټٷ  

ًيٌٜت خوا حُ خٽ٭ر تټٌْپ ڀث نتپ ـثبٍتً ٨ٽَ ظٵصيٿا  ڀث تؼصځ٩ٌت ٨ٽْوا٠ًًٔثً ٰٵثٺ0 
 ٰإوت ٰٵه ظٵر تټنثَا ٰٵه ـٵو يف ـٹځيٿ. 

ا ًىالالىت يف ڄ٥الالًُ ٩ّالالع حڄالالو »ًٕي يحّيالالٿ ثًشد٩الال«ًتظتٽْٱالالر تټالالىُ ّصالالٌ  حڀالالٌي تټنالالثَ 
ټُْ ڀڃ ـالٳ تظتٽْٱالر حڂ متٹالٿ تټنالثَ خًحّالو ًـالهها ًإقتالث ٨ٽْالو حڂ ّصدال٧ يحُ حًي          

ُا ټالٌ حشالْؿ ټنالث حڂ ڄٵالٌٺ ٸالٚپ ٨ځالً خٽ٭الر تټٱٵالو تټهِالصٌيُ          تټًحُ ڀڃ تټنثَا ًټ٩ځً
تطتالالهّطا ټٵٽنالالث0 إڂ تطتالالثٸٿ ّند٭الالِ حڂ ّٹالالٌڂ إ  ؼثڄدالالو ػتٽالالُ ّٵالالًي خثٕٸعًّالالر حً      

 خثٗزتث٦ا ًىٌ ّنٱى. 

                                                 
 ح0ُ ٥٨ځٌت حپ ٸٽعٌپ يف ٘هي ڀٽٹر تټًًپ.  1
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ًإوت ٸثڂ ٴه ٰثز ٨ځً ڀث ڄ٩ًٰو تټٌْپ ڀالڃ شن٥الْٿ ػتالثټُ تټنالٌتج ًتټٕالٌْقا      
ٱصو حڂ ّٹٌڂ ح٨ٽٿ ٨ثأ خًًؾ تټٌٕيٍ ًٰٵثً ٕٔٹثغتث ًٴٌتڄْنيث ًنِثشريىثا ٰإڄو أ ّ

ً ىت تټصّٽّٻ $حًي تټًحُ«ًڀ٩ثڄْيثا ًخثطتٹٿ تټصځعْٽِا تټىُ ٙ نتصٽٯ ٨ڃ ٴٌټو 
 تټًتب٧ خني تټًت٨ِ ًتټ٨ًْر. 

حڀالالث تعتٌٴالالٯ تټعالالثڄِا يف ٴٙالالر ىهّالالر تڀالالًحذ ڀٽالالٷ تټالالًًپا ٙڀالالًحذ ڀٽالالٷ تټ٩الالًجا ٰيالالِ     
ٰؽځالال٧ تټنالالثَ يف  اٌيٍٸّالالثخٵصيثا ًٸ٭ريىالالث ڀالالڃ ڀٌتٴالالٯ ٨ځالالًا ٨ځالاله ْٰيالالث إ  تټٕالال   

تعتّؽه تضتثڀ٧ا ٨ًًٚ ٨ٽْيٿ تعت٦ٌٌٜا ًتِصځ٧ إ  ييتبيٿا ظٿ لثټٱيٿ ڀ٧ تټص٩ٽْٻ 
تټًٌِٺ يِالٌٺ  $$ًتټصهټْٻا ملًڀثڂ ًٌؼصو ڀڃ تغتهّرا ًينىث إ  خْس تعتثٺا ٰٵثٺ0 

 »حُ ٥٨ځٌت حپ ٸٽعٌپ يف ٘الهيىث  –تعتّٽځنيا ًتټ ّه خًّهىٿا ًتعتّٽځٌڂ ٥٨ّځٌىث 
 . ##ر تټًًپحُ يف ٘هي ڀٽٹ

ًټالالٌ حڂ ٨ځالالً تِصٕالالثي تټنالالثَ ٰ ٔالالثيًت ٨ٽْالالو خالالًنّ تغتهّالالر إ  خْالالس تعتالالثٺا ٩ٰٙالالثىٿا  
 ًح١٨ثىث إ  ًٌؼصوا ټٹثڂ ىنثټٷ ػتثٺ ټٵٌٺ ٴثبٻ. 

ًڄٚـ٣ حڀًتً يلً ّٵ٧ تټٌْپ يف ػتثټُ تټنٌتجا ًىٌ تٙڄٵّثپ يف تټًحُا ٸځث يحّالس  
  .1ؿ حـه تټًحّنيشًؼْيف تطتثنظر تًٕ ا ًـْنةى ّٹٌڂ ڀڃ ـٳ تظتٽْٱر 

 

 زأُ األظتاذ اإلياو حمًد ػثده

  20ؼثء ْٰوٸصح تټْٕك ؼتځه ٨دهه ملعثً ٨ڃ تټٌٕيٍا ىىت خ٩ٛ ڀث 
ًإوت ٨ٽځنث حڂ ڀنث٘الفر تٕڀالًتء حڀالً ًتؼالح ٨ٽالَ تټ٨ًْالرا ٸځالث شالهٺ ٨ٽْالو تّٓالثز           $$

ًتٕـثنّطا ًؼح ٨ٽَ ًٙذ تٕڀً حڂ ٙ هتن٩ٌىٿ ڀڃ ٴٝثء ىىت تټٌتؼحا ٰهٺ وټالٷ  
ً  تٕڀالالً يف ٴٌټالو ش٩الالث 0   ٨ٽالَ حڂ  ټٽٌؼالالٌج ٙ  ا951آل ػًررساٌ/ ًََٔالثًْيْىُٿْ ِٰالالِ تٕ ڀْال
 ټٽنهج. 

                                                 
 ا خٵْر يحُ يْٰٳ تټ٥٩ٿ. ٥74ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ 1
 ا ًڀث خ٩هىث. 2/217 اههشثيّك تِٕصثو تٗڀثپ ؼتځه ٨د 0ئْه يٜثتټْٕك ؼتځه  2
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ًىٌ ڀث ّ لى ڀڃ ٨دثيتز تًتٵٵني ڀڃ ٨ٽځالثء تټصٱّالريا ٌٰٜالؿ ڀالڃ ىالىت حڂ      
شًٙٮ تټٌتـاله يف تټٹالٻ ؾتنال٦ٌ ٔال٨ًثًا ًحڂ تټ٨ًْالر لتالح ٨ٽْيالث حڂ جت٩الٻ تطتالثٸٿ          

ٵالالرا ًحڂ تټالالٌٙذ لتالالح ٨ٽالالْيٿ    ًتًتٹالالٌپ ملْالالط ٙ نتًؼالالثڂ ٨الالڃ ـالاله تټٕالال٩ًّر تطت     
تِصٕالالثيذ وًُ تټالالًحُ يف ڀٙالالث  تټالالدٚنا ًڀنالالث٧ٰ تټ٩دالالثنا ًحڂ تټٕالالٌيٍ ڀالالڃ تٕڀالالٌي      
تټ٨ًْٕر تټٌتؼدرا ٰځڃ يتپ حڀًتً ٨ًْٔثً ٴٝالس خالو تټٕال٩ًّرا ًـصځصالو ٨ٽالَ تطتالثٸٿ       

 رتثً ڀدْنثً. ا ملْط ټٌ ڀن٩نثه ٙٸصّدنث خىټٷ إًتًتٹٌپ زت٩ْثً

ٸْٱْالالر ؽتٌٙ٘الالر عتنث٘الالفر تطتٹالالثپا ًٙ ٠ًّٵالالر    ًڀ٩ٽالالٿ حڂ تټٕالال٦ً أ لتالالا خدْالالثڂ 
ڀ٩ًًٰر ټٽٌٕيٍ ٨ٽْيٿا ٸځث أ هتن٧ ٸْٱْر ڀڃ ٸْٱْثذتث تعتٌؼدر ټدٽالٌ٪ تعتالًتن ڀناليث.    
ٰثټٌٕيٍ ًتؼح ٨ًِٔا ًٸْٱْالر إؼًتبيالث ٬الري ؼتٙالٌيذ يف ٠ًّالٳ ڀ٩الني. ٰثلصْالثي        
أ تټ١ًّٳ تعت٩ني خثٲ ٨ٽَ تٕ٘ٻ ڀڃ تٗخثـالر ًتضتالٌتٌا ٸځالث ىالٌ تټٵث٨الهذ ْٰٹالٻ ڀالث        

ّالالًن ڄالالٗ خنٱْالالو حً إظدثشالالوا ٬الالري حڄنالالث إوت ڄ٥ًڄالالث إ  تطتالالهّط تټٕالالًّٯ تټالالىُ يًته          
تټدمثيُ ٨ڃ تخڃ ٨دثَ ًىالٌ ٸالثڂ تټالنيب ٨ٽْالو تټٙالٚذ ًتټّالٚپ متالح ڀٌتٰٵالر حىالٻ          

 تټٹصثج ْٰځث أ ّ ڀً ْٰو... 

ڄُهِجَ ټنث حڂ ڄٌتٰٳ يف ٸْٱْر تټٌٕيٍ ًڀنث٘فر حًټْثء تٕڀًا تٕڀٿ تټيت حلالىز ىالىت   
ڄٵالالٚا ٨نالالثا ًحڄٕالال ز ټالالو ڄ٥ثڀالالثً ؽتٌٙ٘الالثًا ڀصالالَ يحّنالالث يف تعتٌتٰٵالالر ڄٱ٩الالثًا       تټٌتؼالالح 

 ًًؼهڄث ڀنيث ٰثبهذ ش٩ٌن ٨ٽَ تٕڀر ًتټهّڃ.. 

ٰص ټٯ ڀڃ ػتځ٦ٌ ىىت حڂ تټٌٕيٍ ًتؼدرا ًحڂ ٠ًّٵيالث ڀنالثٞ مبالث ّٹالٌڂ حٴالًج إ       
٬ثّالالثز تټٙالالٌتجا ًحنڄالالَ إ  ڀ٥الالثڂ تعتنالالث٧ٰ ًػتثټدالاليثا ٨ٽالالَ حكتالالث إڂ ٸثڄالالس يف ح٘الالٻ   

ڀنهًخرا ٰٵث٨هذ ش٭ْري تٕـٹثپا خص٭ْري تټٍڀثڂا جت٩ٽيث ٨الڃ ڀّالُْ تطتثؼالر    تټ٦ًٕ 
 إټْيث ًتؼدر ًؼٌخثً ٨ًْٔثً.. 

  .1ىتڀث شٕثًَيَ ٴٌپٌ إّٙ ىُهًت ٕئهِ حڀًْىٿيت 0ٴثٺ 

                                                 
 . ٥75ثًٰ تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِا ٖتټ 1
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 طو حعنيد. زأُ 
  10ٍانفتنح انكربٴثٺ يف ٸصثخو 

$$ َ إ   ٸالالالثڂ تِٗالالالٚپ ًڀالالالث ٌتٺ نّنالالالثً ٴدالالالٻ ٸالالالٻ ٔالالالِء ًخ٩الالاله ٸالالالٻ ٔالالالِءا ًؼاّلالالو تټنالالالث
ڀٙالالثطتيٿ يف تټالالهڄْث ًيف تٓلالالًذا مبالالث خالالّْڃ غتالالٿ ڀالالڃ تطتالالهًن ًتٕـٹالالثپ تټالاليت شصٙالالٻ 

ًټٹنالو أ   اخثټصٌـْه حًًٙ ًخصٙهّٳ تټنيب ظثڄْثًا ًّصالٌلَ تظتالري يف تټّالريذ خ٩اله وټالٷ     
ّّالالٽديٿ ـًّصالاليٿا ًأ ّٽالال٫ إيتنذتالالٿا ًأ هتٽالالٷ ٨ٽالالْيٿ حڀالالًىٿ ٸٽالالوا ًإقتالالث شالالًٶ غتالالٿ    

ٿا ًأ ُّفَْٗ ٨ٽْيٿ ٸٻ ڀث ّند٭ِ حڂ ّٱ٩ٽٌتا ًٸالٻ  ـًّصيٿ يف تطتهًن تټيت يصتيث غت
ڀث ّند٭ِ حڂ ّرتٸٌتا ًإقتث شًٶ غتالٿ ٨ٵالًٌٙ شّصدٙالًا ًٴٽٌخالثً شّالصىٸًا ًحوِڂ غتالٿ حڂ       
ّصٌلٌت تظتري ًتټٌٙتجا ًتعتٙٽفر تټ٩ثڀرا ًتعتٙالث  تظتث٘الرا ڀالث ًؼالهًت إ  وټالٷ      

 ِدْٚا. 

ًټٌ ٴه ٸثڂ تطتٹٿ ڀصنًٍٙ حڂ ّٕثًي تعتّٽځني يف تٕڀًا   ًٴه حڀً تا ڄدْو
ڀڃ تټّځثءا ٕڀَٝ تټنيب ٸٻ ِٔء خ ڀً يخالوا أ ّٕالثًي ْٰالو حـالهتًا ًأ ّال تڀً ْٰالو       
ًټْالالثً ڀالالڃ حًټْثبالالو.. ًٴالاله ٴدالالٻ تټالالنيب ڀٕالالٌيذ ح٘الالفثخو يف ٬الالًٍذ خالالهي.. ٨ًالالڃ تعتٕالالٌيذ  
ًت٨ٙصځالالالثن ٨ٽالالالَ يحُ ح٘الالالفثخو ٘الالالهي تټالالالنيب ـالالالني حڀالالالً ملٱالالالً تظتنالالالهٲ يف ٬الالالًٍذ     

 تٕـٍتج.. 

تټيت ٔالثًي ْٰيالث تټالنيب ح٘الفثخو ټ١الثٺ خنالث تطتالهّطا        ڂ ڄّصٵِٙ تعت ٌَت٠ِڃ ًټٌ حينڄث ح
ًټٹالالڃ يف ىالالىه تٕـالالهتض تټّْالالريذ تټالاليت يًّنثىالالث ڀالالث ّٹٱالالِ ٗظدالالثز حڂ تطتٹالالٿ يف حّالالثپ  
تټنيب أ ّٹڃ ّنٍٺ ڀالڃ تټّالځثء يف زتٽصالو ًشٱٙالْٽوا ًإقتالث تټالٌـِ ٸالثڂ ٌّؼالو تټالنيب          

ٌٺ خْناليٿ ًخالني ىالىه تطتًّالر     ًح٘فثخو إ  ڀٙثطتيٿ تټ٩ثڀر ًتظتث٘را نًڂ حڂ متال 
 . ##تټيت شصْؿ غتٿ حڂ ّهخًًت حڀًىٿ ٨ٽَ ڀث متدٌڂ يف ـهًن تطتٳ ًتظتري ًتټ٩هٺ..

 
 

                                                 
 ا ًڀث خ٩هىث. 1/22ن. ٠و ـّني0 تټٱصنر تټٹ ٍا 1
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 زأُ األب الياَط انْعٌػِ 

             انربدلاَْررح ػنررد انؼررسب ٰٙالالٚا صتالالثه0  يؼاًّررح٨ٵالاله تٕج ٙڀالالثڄُ يف ٸصثخالالو  
le parlemantarisme chez les Arabes ْٰو0 ا ىىت خ٩ٛ ڀث ؼثء 

ٸثڄس تعتًٸٍّالر يف تطتٹالٿ حّالثپ ڀ٩ثًّالرا شّالٌء تټنالثَ ـصالَ يف ِالٌيّرا وټالٷ خ كتالث           $$
ٸثڄس ختثټٯ تعتدالهح تِٕثِالِ تټالىُ ٴثڀالس ٨ٽْالو تٗڀ ت٠ٌيّالر تټ٩ًخْالرا ًىالٌ تعتدالهح          

  .1تٙڄصمثخِ

ڀًٸالالٍ تظتٰٚالالر يف تټٙالالهي تًٕٺ تڄصمثخْالالثًا ًحڀالالث شٌيّالالط تټّالالٽ١ر    ٸالالثڂ0 2ًٴالالثٺ
 تټًًؾ تټ٩ًخِا ٸځث نتثټٯ تطتٹٿ تِٗٚڀِ.  تټ٩ٽْث ٰٹثڂ ڀدهح لتثيف

ا ڀ٧ ـً٘و ٨ٽَ ِٽ١ثڄوا ٸثڂ ّصٕالثًي خصفدالح   "تټ١ ُ"ًؿته ڀ٩ثًّر ٨نه 0 3ًٴثٺ
ڀ٧ ًٌيتبو ًڀ٧ ًؼيثء ٌِيّرا ًيمبث ٤ننث يف خ٩ٛ تٕـْثڂ حڄنث ڄٕثىه تؼصځث٨الثز  

حڂ  يف ػتثټّنث تټ عتثڄْالرا تټاليت شدالهً ْٰيالث ؼتثنظالثز تعتصٱثًٜالني ـالًذ ًتِال٩را ٸځالث         
 ##.٩ًٜيٿ جتثه تظتٽْٱر لثٺن ڀڃ حُ إٸًته!

 Wellhawsen 0ًٴه ٙـ٣ ًّٽيثًٌڂ  
ّّص٩ْ١ٌڂ تټصځص٧ ملًّر ٸثڀٽر ڀال٧ تظتٽْٱالرا ًأ ّٹٌڄالٌت ّصمٽٱالٌڂ ٨الڃ      حكتٿ ٸثڄٌت $$

تضتٽّثزا ًأ ّٹڃ ڀ٧ وټٷ ّه٦ تټ٩نالثڂ ّٱٽالس ٴالٟ ڀالڃ خالني ّالهها ٨ًالًٮ تًتث٥ٰالر         
 ٨ٽَ ـًّصو تټٹثڀٽر يف تټصًٙٮ. 

َالال٭ ٻ   ًټالالُْ ى نثټالالٷ ڀالالث ىالالٌ ح٘الالٌج ڀالالڃ ىالالىتا ًټالالٌ حڂ ڀ٩ثًّالالر ٸالالثڂ يف حّثڀنالالث ىالالىه ټٕ 
 . ##ڀًّٕٮ ٸًِِ يبثِر حـه ػتثټّنث تټص٩ًّْٕر..

                                                 
ٖ 5ـثْٔر  7ٖ اڀ٩ثًّرتٕج ىنًُ ٙڀثڄ0ُ  1 تټ٥الثًٰ  ڀالڃ ىالىت تټٹصالثجا ًتڄ٥الً      61ا ًيتؼال0٧ 

 . 76ٖ اِٚڀِتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تٗ
 . 8ٖ اڀ٩ثًّرتٕج ىنًُ ٙڀثڄ0ُ  2
 . 85ٖ اتټّثخٳ ؼ٧تعتً 3
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٬ري حڄو ټٹالِ ڄٱيالٿ تټٌٜال٧ تعتصٵثخالٻا خالني تظتٽْٱالر ًي٨ثّالثها ًـًّالر         $$0 1ًٴثٺ
ى ٙءا ً٘ ه ٨ٽْيٿ  ّند٭ِ حڂ ڄص٩ځالٳ يف ڀ٩ًٰالر شن٥الْٿ تٗڀ ت٠ٌيّالر تټ٩ًخْالرا يف      

 تعتًـٽر ڀڃ ش١ٌيىث تټّْثِِ.  ىىه

ًؼالالثء ٨عځالالثڂ حڀالالثپ ػتٽالالُ تټٕالالٌْق ّالال ي تٙذتثڀالالثز تټالاليت ًؼيالالس إ  إنتيشالالوا ًڄالالًٍ     
ڀ٩ثًّر متځٻ ىىت تجملٽُ ٨ٽَ حڂ لتٍْ ټو تِص٩ځثٺ تټ٩ًْا حً تټًًّّا ًتعتٙثنٴر 
٨ٽالالَ تټٕالالًًٞ تټالاليت ًتٰالالٳ ٨ٽْيالالث يف ٘الالٽفو ڀالال٧ تطتّالالڃا ّالالٌپ ختٽالالَ ٨الالڃ ـٵالالو يف      

 . ##تٗڀثڀر

٨هت ػتٽُ تټٌْٕق ىىتا تټىُ ٸثڂ ّص ټٯ ڀڃ تًٕٔتٮا ٸثڄس حتٝالً إ    ًْٰځث$$
ػتالثټُ تٕٴالثټْٿ   «ڀٵً تظتٽْٱرا يف حًٴثز ڀ٩ْنالرا زتث٨الثز تټٌٰالٌنا ًىالٿ ڄال٦ٌ ڀالڃ       

Etats généraux «  ٰٵه ٸثڂ ٨ٽالْيٿ حڂ   اْٰيث ڄٌتج تٕٴثټْٿ ًتټٵدثبٻ ـْط ٸثڂ ّصځعٻ
ڀ٩ص ذ  »تټٌٌٰن«ٿا ًٸثڄس ٘ٱر متځٽٌت إ  ح٨صثج تټ٩ًٚ حڀثڄِ ڀٌٰهّيٿ ًڀ١ثټدي

تټٌٰالالثنذ حً «يف ڀيځالالر  –ْٰځالالث إوت عت٩الالٌت  –ڄ٨ٌالثً ڀالالڃ حټٵالالثج تټٕالالًٮا ًٸالالثڄٌت ٩ّصالًٍڂ   
 . »تټد٬ٚر تټ عتثڄْر

  20ٙڀثڄًُٴه حٜثٮ تٕج 

ټٵه ـًٝ إ  نڀٕالٳ حًٙن ٨ٽالِا ًتغتالثوتٌْڂا ًتخالڃ تټالٍخريا ًتٕڄٙالثيا ٬ًريىالٿ        $$
تٙؼصځث٨الالثز تټالاليت تڄ٩ٵالالهز يف حوْيَغ شٽٵالالَ  ڀالالڃ لٙالالٌپ ڀ٩ثًّالالر يف تعتهّنالالرا ًيف حـالاله

ڀ٩ثًّر تټد٩ْر تټ٩ٽنْر ڀڃ تطتّالڃ خالڃ ٨ٽالِا ًٴاله حيتن ڀ٩ثًّالر جتهّالهىث حڀالثپ ًٰالٌن         
 تجملثټُ تټ٠ٌنْر. 

                                                 
 . 6ا ـثْٔر 58ٖ اڀ٩ثًّرتٕج ىنًُ ٙڀثڄ0ُ  1
 . 1ا ـثْٔر 61ٖ تعتًؼ٧ تټّثخٳا 2
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ًمبنثِدر ًؼٌن ٨ځً يف تضتثخْر ٰإڄالو حٴالثپ ْٰيالث حًٺ خًعتالثڂ ِالٌيُا ًهتٹالڃ       
پ ڀ٩ثًّالر ٰٵاله ڄالٌنُ    حڂ ڄّصنصػ وټٷ ڀڃ ًؼٌن تعتن ا ًـْنځث تڄ٩ٵه ىىت تټ عتثڂ حّالث 

  10تٕ٘ٻ ٰٵثٺظٿ ٨ثن تٕج ٙڀثڄُ إ  ا خو لٽْٱر ڀڃ ٴدٻ حشدث٦

ٸثڂ ڀ٩ثًّر ّٱٹً يف ستٻ تټٌٌٰن ٨ٽَ ت٨ٙالرتتٮ خٍّْاله ًتټْالثً ټ٩يالهها ًإټْالٷ ؼالهًٺ       
ح٨ځثٺ تضتٽّرا تټاليت ٸثڄالس ٨ث٘الٱر خٕالٹٻ ٨الثيٚا ٸځالث ّصٝالؿ وټالٷ ڀالڃ تټًًتّالثز           

 تټيت ً٘ٽس إټْنث. 
ًْ ـٵْٵ0ِ حًٜؿ ْٰو ڀ٩ثًّر ًًٔٞ تطتٹٿا ًتټٌتؼدالثز  ټٵه تخصهحز خب١ثج ټٽ٩

 . ##تعترتشدر ٨ٽَ تټ٨ًْرا ًحٸه ٨ٽَ ٘ٱثز ٍّّه تطتّنر

تټ عتالالالثڂ ٸثڄالالالس ڀ٩ٽٌڀثشنالالالث ٜالالالةْٽر ٨الالالڃ ٠ًّٵالالالر ٨ځالالالٻ     ًإوت$$0 2حٜالالالثٮظالالالٿ 
ٰإڂ ڀًن وټٷ إ  تڄٝدثٞ تټٌّيّني ًًٰٔيٿا حٸعالً ڀالڃ حڂ ّٹالٌڂ ڀالًنه      ا3تټًبِّْ

 ْني خ ٴثټْځيٿ. إ  تىصځثپ تعت يلني تټ٩ًتٴ

٨ًٽَ ـتٌ تټ٩ث٘ځرا ٸثڄس تٕٴثټْٿ تټٹ ٍ ًؼنه ٌِيّرا ًحڀٙثي تټ٩ًتٲا ٰٵه ٸثڂ 
تعتّالؽه  «غتث ػتثټّاليث تٗٴٽْځْالر تټ٠ٌنْالرا ًٸثڄالس جتصځال٧ ٨الثنذ يف تعتّالؽه تټٹالدري         

ا ٰيٌ ػتٽُ خٽهُ ٴدٻ حڂ ّٹٌڂ نتيتً ټٽ٩دثنذا ٰٱِ ىالىت تعتّالؽها ٙ يف نتي   »تضتثڀ٧
ٍٺ تظتالالثٖ خثطتالالثٸٿا ٸثڄالالس شصځًٸالالٍ تطتْالالثذ تټّْثِالالْر ټٽځن١ٵالالر  تٗڀالالثيذا ًىالالِ تعتنالال

 ًتٗٴٽْٿ. 

ىىت تټ٧ٌٜ ٌّٜالؿ تٕإْالر تټاليت ٨ٽٵيالث تظتٽٱالثء تًٕٺ ٨ٽالَ ٰالڃ تټٵالٌٺا ًىالٌ تٕنتذ          
  ##.تطتٵْٵْر ټٽ١ًّْذا ٸځث ىِ تطتثٺ يف ڀ ِّثشنث تټههتٵًت٠ْر

 

                                                 
 . 61ٖ ٨ٽِ ـّع تظتًخ٠ٌٽ0ِ تِٗٚپ ًتظتٰٚران.  1
 . 62ٖ اتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
 ٰر. حُ تټىُ ٸثڂ ٴثبځثً يف نڀٕٳ ٨ث٘ځر تظتٚ 3
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 ٌطهِتاخلس حعيند. زأُ 
  10ًتظتٰٚرٴثٺ يف ٸصثخو تِٗٚپ 

ڀڃ ـٳ تظتٽْٱر حڂ ّنٱالًن خًحّالوا ـصالَ ًټالٌ ٸالثڂ زتْال٧ تعتّالٽځني ٨ثڀالر ًلث٘الر          ً$$
ٜه يحّوا حً ٸثڂ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه ڀڃ تعتّٽځني ّنثٴٌٝڂ ٰٹًشوا ًوټٷ ٸځث ـٙٻ 
٩ٰٚا ڀ٧ حخِ خٹً ـني حيتن ؼتثيخر تټ٩ًج زت٩ْثًا ٨نهڀث ڀن٩الس تټٍٸالثذا ًلثټٱالو يف    

ڀّصٕثيه ٰٽٿ ٩ّد  خًحّيٿا ًحڄٱى وټٷ ٸٻ تټٙفثخر ـصَ ٨ځً خڃ تظت١ثجا ًًٌّه ً
 . ##يحّو

ًحًين يف ڀ٧ٌٜ يلً ل١دالر حخالِ خٹالًا ًصتثىالث ل١دالر تټ٩الًْا ًحكتالث ٸثڄالس         
ِ $$مبعثخصيث شٽٷ تټيت ّٵٌٺ ْٰيث0  ظالٿ   ##اٰإڂ حـّنس ٰ ٨ْنٌڄِا ًإڂ حِ ز ٰٵٌڀالٌڄ

  ٨20ٽْيث ْٰٵٌٺ٩ّٵح 

$$        ِ خ٩الالاله  ًتعتص ڀالالٻ يف ىالالىه تظت١دالالرا ًىالالِ حًٺ ل١دالالر ل١دالاليث حًٺ ـالالثٸٿ إِالالٚڀ
 ا ًٍّ ْٰيث ٌ٘يذ ڀث ٸثڂ ٨ٽْو تټٙفثخر ڀڃ حڀً تطتٹٌڀر ًتټهِصٌي.  تټًٌِٺ

ْٰيالالث تعتص ڀالالٻ حڂ تظتٽْٱالالر ت٨الالرتٮ نِالالصٌي شّالالري ٨ٽْالالو تطتٹٌڀالالر ىالالٌ ٸصالالثج تاا ّالًٍ  
ىىت ّهٺ  ا##ح٩ْ٠ٌڄِ ڀث ح٩٠س تاا ٰإڂ ٨ْٙصو ٰٚ ٠ث٨ر ي ٨ٽْٹٿ$$ـْط ٴثٺ0 

َ تطتٹٌڀالرا ًىالِ ڀالڃ ڀٍتّالث تطتٹٌڀالثز      ٨ٽَ حڄو ٩ّرتٮ ټٖڀالر خّالٽ١ر تعتًتٴدالر ٨ٽال    
تټههتٵًت٠ْر يف ت١٘ٙٚؾ تټ٩ًُٙا ًتطتٹٌڀر تټههتٵًت٠ْر ىِ تټيت شٹالٌڂ ْٰيالث   
ِٽ١ر تټ٩ٕح ٌٰٲ ٸٻ ِٽ١ر ًإيتنشو ٌٰ ٸٻ إيتنذا ًټٹنالو ڀالڃ ؼيالر حلالًٍ أ ّ ټالٯ      
ټٖڀر ىْةر ڄْثخْرا شنٌج ٨ڃ تٕڀر يف ڀًتٴدر ح٨ځثټوا ٸځث ًنّ ىٌ وټٷا ڄٵٌٺ0 ىْةر 

 ْرا إو ٙ ٩ّٵٻ إڀٹثڂ تعتًتٴدر ٨ٽَ ِري تطتٹٌڀر إٙ ٨ٽَ ىىه تټٌٙيذ. ڄْثخ

                                                 
تټٵثصت0ِ ڄ٥الثپ  تټ٥ثًٰ . ًتڄ٥ً يف وټٷ 44ٖ ا٨ٽِ ـّع تظتًخ٠ٌٽ0ِ تِٗٚپ ًتظتٰٚرن.  1

 . 79ٖ اتطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِ
 . 73ٖا تټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  2
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ٴٽس0 إڂ حخث خٹً أ ّ ټٯ شٽٷ تغتْةر تټنْثخْرا ًٸثڂ تًٕ  حڂ حٴٌٺ0 إڂ تٕڀالر  
تټ٩ًخْر أ ش ټٯ ټنٱّيث ىىه تغتْةر ٕكتث ىِ تټيت ًىدس حخث خٹً ِالٽ١صوا ٰٹالثڂ يف   

ًڀث ٸثڂ ٕخِ خٹً حڂ ّنٹالً ٨ٽْيالث ٔالْةثًا     ّهىث حڂ شٵْٿ خإٌتبو ِٽ١ر شًتٴح ح٨ځثټوا
ٕڄالالو ټالالڃ ّنٹالالً ٔالالْةثً إٙ خّالالٽ١ثڂا ًتټّالالٽ١ثڂ ڀّالالصځه ڀالالڃ تٕڀالالرا ٰٹْالالٯ ّٵالالٌٍ  الالث    

  .ْيث؟ٽ٨

ٴثڀر ىْةر ڀًتٴدر ٨ٽالَ تطتٹٌڀالرا ٸځالث ّٵٝالِ خالو      إىىت ت٬ٗٱثٺ ڀڃ تټٙفثخر ٕڀً 
ٽح ڀالًًتڂ  نِصٌيڄثا ًىٌ تټٵًيڂا ؼًّ حٌِح تټنصثبػ يف ٨يه تظتٽْٱر تټعثټطا ـْط ش٭

خڃ تطتٹٿ ٨ٽَ إيتنذ ٨عځثڂ خالڃ ٨ٱالثڂا ٰثِالصده خنالٌ حڀْالر خثټنالثَا ًشٱالثٴٿ تظت١الح         
 . ##ـصَ تڄصيَ تٕڀً خثټٱصنر تعتٕيٌيذا ًڀ٦ًٙ ٨عځثڂا ٸځث ِنًٍ خ٩ه ٴٽْٻ

ًٴه ٸالثڂ يف نّناليٿ حٸال      –ًټٌ ٸثڂ تعتّٽځٌڂ حٴثڀٌت غتٿ ىْةر ڀًتٴدر ٨ٽَ تطتٹٌڀر 
ّالٽٟا ڀعالٻ ڀالًًتڂا ٨ٽالَ تظتٽْٱالرا ًعتالث ـالهظس        ٙشٵالٌت ٔالً ڀص   –خث٨ط ٨ٽَ إٴثڀصيث 

 ىىه تټٱصنر تټيت لٽٱس ًيتءىث يظثيتً تِصځًز ٠ٌّٚا. 

ىىت ڀڃ ؼيرا ًڀڃ ؼير حلًٍا ٰإڂ ل١در حخِ خٹً ؼثءز لثټْر ڀالڃ وٸالً تټٕالٌيٍ    
 ًَح ڀًُْىُٿْ ٌُٔيٍَ خَْْنَيُٿْ 0تټيت ًٰٜيث تا ٨ٽَ تطتٹٌڀر تِٗٚڀْرا يف ٴٌټو ش٩ث 

ٙ ّالالهٺ ٨ٽالالَ تټٕالالٌيٍ دتالالثپ تټهٙټالالرا  »ًإڂ حِالال ز ٰٵٌڀالالٌڄِ«ٕڂ ٴٌټالالو  ا83انشررٌزٍ/
حُ حكتالالٿ ٙ ّ ڀالالٌڂ حڀالالًتً إٙ خ٩الاله  ًَح ڀْالالًُىُٿْ ُٔالالٌيٍَ خَْْالالنَيُٿْ 0ٰالالإڂ ڀ٩نالالَ ٴٌټالالو ش٩الالث 

ڀصالَ حِالثءا   تټصٕثًي ْٰوا ًټٹڃ ٴالٌٺ تظتٽْٱالر ّالهٺ ٨ٽالَ حڄالو متالح ڀناليٿ حڂ ّٵٌّڀالٌه         
 ًّصٙهٍ ټصنٱْىه.  ًتٗڄّثڂ ٙ ِّّء إٙ خ٩ه حڂ ّ پ تټ٩ځٻ

ًؾتث ّهٺ ٨ٽَ حڂ ىىت تټٱيٿ ٘فْؿا حڂ تعتّٽځني تڄصمدٌت حخالث خٹالً ًشًٸالٌه ًڄٱّالوا     
ٰإڂ ـالهض حڂ تِصٕالثيىٿ يف ٔالِءا ًيحٍ ٬الري يحّيالٿا يظالً يحّالو ٨ٽالَ يحّيالٿ ًڀٝالَ           

 ـْط حيتن. 

ًٸىټٷ ِثي ٨ځً ٨ًعځثڂ ٨ًٽِا ًىالىت يف يحّنالث شنالثٌٺ ڀالڃ تټٙالفثخر ٨الڃ حٸال  ـالٳ         
ثًيًت يف ٕال صيٿا وټالٷ حڂ تا ِالدفثڄو ًش٩الث  ٰالًٚ ٨ٽالْيٿ حڂ ّص     غتٿ يف ـٹٌڀر نًټ
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حڀٌيىٿا ًٙ شّځَ تٕڀٌي ٌٔيّر إٙ إوت ٸثڄس تټٌٕيٍ ؼترتڀر ڀ٨ًْرا حڀث ټٌ ٸثڄس 
ٌٔيٍ ٬ري ڀ٨ًْرا مب٩نَ حڂ تطتثٸٿ إوت خهت ټو حڂ ّّصٕري حڀصو يف حڀالً تِصٕالثيىث   

ٰالٚ شٹالٌڂ   ټنالثَا حً حٸعالًىٿا   ْٰوا ظٿ ٸثڂ ـالًتً يف حڂ ٩ّځالٻ خًحّالوا ًإڂ ٘الثنپ ييتء ت    
ىىه تټٕالٌيٍ ڀ٨ًْالر خٌؼالوا ًٙ شّالځَ تٕڀالر ٔالٌيّرا ًٙ ّٵالثٺ إڂ حڀالً ىالىه تٕڀالر           

 ٌٔيٍ خْنيٿ. 

ڀالالڃ ىنالالث ّصالالدني ټنالالث ؼٽْالالثً حڂ تټٙالالفثخر شنالالثٌټٌت ٨الالڃ ـالالٳا ىالالٌ حٸالال  ـٵالالٌٴيٿ.    
ٚا ټالْفٹځيٿا ظالٿ شًٸالٌه متٹالٿ خْناليٿ مبالث ّالًٍ ـٹځالًث ڀ١ٽٵالًث ٬الري             تڄصمدٌت ڀنيٿ يؼال

٧ حكتٿ ىٿ تټىّڃ ح١٨الٌه شٽالٷ تټّالٽ١ر خثڄصمثخالو ټٽفٹٌڀالرا ٰٽالٌ حكتالٿ ٸالثڄٌت         ڀصٵْها ڀ
٨نه تڄصمثخو حًؼدٌت ٨ٽْو تـرتتپ ييتبيٿا ڀث ًؼهًت ڀنو ڄٍت٨ثًا ٕڄالو ٙ ِالٽ١ر ټالو إٙ    

  ٿ. 

ًِدح إ٬ٱثٺ تټٙفثخر غتىت تطتٳ حكتٿ ـهّعٌ ٨يه خثطتٹٌڀرا أ ّالىًٴٌت ڀالڃ ٤ٽالٿ    
ا ٰرتٸٌت تٕڀً ٸځث ذتْال  غتالٿ خالثنئ خالهءا ٰؽالثءز      تِٙصدهتن ڀث وتٴس تٕڀٿ تعتّص٩دهذ

 ـٹٌڀصيٿ ٰىذ يف خث ثا ٬ًّدر يف ٔٹٽيث. 
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 تمٌمينا نهشٌزٍ يف احلمثح انساشدّح

ًِنځِٕ ڀصصد٩ني لٟ تټٌٕيٍ  ـصالَ ڄٙالٻ إ  كتثّصالو ظالٿ ڄالهي يف تټنيثّالر       
 خًحّنث تظتثٖ ًت٩ٜني ّهڄث ٨ٽَ ڄٵثٞ تظت١  ًتظت١ً. 

ًتټٌتٴال٧ حڄالو    ا٨ًٜنث ټٽٌٕيٍ ًنًيىالث يف تلصْالثي تظتٽْٱالر تًٕٺ    ىىت ًڄٕري إ  حڄنث
ـالالني تٔالالصه تعتالالًٚ خثظتٽْٱالالر تًٕٺا ًحّٵالالڃ خالالهڄٌ تٕؼالالٻا زتالال٧ خ٩الالٛ ٸدالالثي يؼالالثٙز  

إ  وټالالٷ ىالالٌ  تټهًټالالرا حىالالٻ تټٕالالٌيٍا ًتِصٕالالثيىٿ ٰالالْځڃ نتٽٱالالو ًّدالالهً حڂ نت٩ٰالالو       
تټالًنذ تټاليت    تٙلصْثي يف نً ىثنئ ًڀّصٵً ؽتثٰر حڂ ّٵ٧ تټصنثًٰ خني تټنالثَ ًـالًج  

ـّځيث ىٌ ڄٱّو أ شٹڃ خد٩ْالهذ ًـٝالٌيه تٙؼصځالث٦ ًىالٌ تټٵثباله تًٕٺا ټالُْ ْٰالو        
ٌ  حُ لالالًًغ ٨الالڃ ت٠ٗالالثي   ْرا ٰٽٵالاله ٴالالثٺ  ٘الالتټٕالالٌيُ ًٙ ڀالاله٨ثذ ټٽٵالالٌٺ خثټصٌيّالالط ًتټ

..حشًٌٜڂ مبڃ تِصمٽٯ ٨ٽْٹٿ ٰإڄِ ًتا ڀث حټٌز ڀالڃ ؼياله تټالًحُ    $$ټٽځؽصځ٩ني0 
ٿا ڀ٩نَ وټٷ تټصٱٌّٛا ًىىت ٙ نتًغ ٨ڃ ١ّٽح يٜثى ٰ ڂ ا1##وت ٴًتخرًٙ ًټْس 

ٸٌكتٿ ٴه ڀثيٌِت ـٵيالٿ يف تٙلصْالثيا ًحڂ ٩ّٽالڃ حڂ ٴالًتيه ٸالثڂ يحّالًث ٴاله تيشال ه ّنٱالِ          
تټٌيتظر ًتټٌ٘الثّرا ًحڄالو أ نتالرت وت ٴًتخالر ٰٵاله حخ٩اله ٨الڃ ڄٱّالو ٔالدير تشدالث٦ تغتالٌٍ            

 تخص٭ثء تعتٙٽفر تظتث٘ر. 

      ٌ ٺ تټٵالًتي حً ملٵالو خثټصّالځْر نًڂ    ٰٽٌ ٸثڂ ڀًٸالٍ تظتٰٚالر ٸثْٰالثً ٗٴنالث٦ تټنالثَ خٵدال
ڀٕثيٸر ؾتعٽِ تټ٩ٕحا عتالث ٸالثڂ حخالٌ خٹالً ملثؼالر ٕڂ ّٵالٌٺ وټالٷ.. ًـصالَ تٙؼصځالث٦          
ًتټٌٕيٍ أ ّٵصًٙ ٨ٽَ ڀث وٸًشو ٸصح تټصثيّك0 ٠ٽفالر ٨ًداله تټالًستڃ خالڃ ٨الٌٮ..      

ڄٱيځالو ڀالڃ تطتالٌتي تټالىُ مت خالني حخالِ        خٻ ټٵه ش٩هٍ تٕڀً حٸعً ڀنيٿ خٹعري ًىالىت ڀالث  
إڄالِ ًټْالس حڀالًٸٿ لريٸالٿ يف     ..ٴالثٺ ټ٩داله تټالًستڃ خالڃ ٨الٌٮ0      $$ستڃ0 خٹً ٨ًده تټً

ڄٱِّ ٰٹٽٹٿ ًيپ حڄٱو ڀڃ وټٷ ًّّه حڂ ّٹٌڂ تٕڀالً نًڄالو.. ٰ ؼالثج ٨داله تټالًستڃ0      

                                                 
 . 51ا 4ٖغ ا2پ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  1
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تټنالالثَ يف حڀالالًٶ خالالني يؼٽالالني0 حڀالالث يؼالالٻ يحٍ ڀالالث يحّالالس ٰيالالٌ ڀ٩الالٷا ًحڀالالث يؼالالٻ     إقتالالث 
1لثټٱٷ ٰيٌ ڀٕري ٨ٽْٷ

 ((.  

٩الالثيٚا ًٸالالٚ تعتالالٌٴٱني ٙ نتالالًغ ٨الالڃ تعتّصٕالالثيًڂ ٸعالالًا ًىالالٿ إڀالالث ڀٌتٰالالٳ حً ڀ
تټٕالالٌيٍا ًٸالال ڂ تټٍڀالالثڂ ٨الالثن ًنتي نًيشالالو ٰالال خٌ خٹالالً ىالالىت تټالالىُ ًٴالالٯ نت١الالح   ڀنالاليػ 

ټُْ إٙ خٕريتً ًحڄو ٴه ڀثزا حخٌ خٹالً ىالىت ّٵالٯ      ؼتځهتًخ ڂ  2خثټنثَا ًّىٸًىٿ
حڀثڀو ٨ده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮ ټْٵالٌٺ ټالو ٙ شص٩الح ڄٱّالٷ ًٙ ش٩الصنب ٨ٽالَ حـاله ٰصٽالٷ         

 0 تعتٌتٰٵر حً تعت٩ثيٜر ًيف ٸٽْيځث يحُ ًيف ٸٽْيځث لري. ىِ ـٵْٵر تټٌٕيٍ

ّىٸً حڂ تټهّنٌيُ  3ڀّٽځرا ٴه حزت٧ ٨ٽْيثا ٰثخڃ ٴصْدرًڀّ ټر تټصٌٸْٻ شٹثن شٹٌڂ 
تټصٱٌّٛ ڀالڃ حؼالٻ تټٕالٌيٍ ًڀ٩يالٿ يىالٟ       حخِ خٹً أ ّٹڃ إٙ خ٩هتٙلصْثي ڀڃ ٴدٻ 

ٿ تټصٌٸْالٻ ٰالإڂ حخالث    ڀڃ تٕڄٙثيا ًتټًىٟ زتث٨را خٵْثنذ حِْه خالڃ ـٝالريا ًحڄالو ي٬ال    
 ر ٴًتيه وتٶ. خٹً أ لتٍپ خٌٙتخْ

حخِ خٹً ١ًّٽح تټد٩ْر ڀڃ  4ظٿ دتِٝ تټٌٕيٍ خ١ًّٵيثا ًنتًغ ٨ځً خٹصثج
٨ثڀر تټنالثَ ًملٝالٌي تضتځالثىري تًتصٕالهذ يف تعتّالؽه ٴالًحه ٨ٽالْيٿا ًأ ّالنُ حخالٌ          

 تا.  خٹً حڂ ّنٍه ڄٱّو ٩ًّصىي ڀڃ تٕڀر إڂ حل١  ٰثظتري حيتن ًٙ ٩ّٽٿ تټ٭ْح إٙ

حڀث خٕ ڂ تلصْثي ٨عځثڂ خڃ ٨ٱثڂ ٰٽٵه ن٨ث ٨ځً تغتْةر تټ٩ٽْث يف تټهًټرا ًٴاله ٴٽنالث   
 يف وټٷ0  "تټ١ ُ"إڂ ىىه تغتْةر دتّٷ تضتيثٌ تټ٩ٙيب يف تټهًټرا ًّٵٌٺ 

                                                 
 . 52ا 2ٖپ اتټٵثصت0ِ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف تټ٩ًّٕر ًتټصثيّك تِٗٚڀِتټ٥ثًٰ  1
 . 198 -197ا 2ٖپ تعتًؼ٧ تټّثخٳا 2
3   ُ ا ڀ ِّالالر تطتٽالاليب  1تٗڀثڀالالر ًتټّْثِالالرا حتٵْالالٳ ٠الالو ؼتځالاله تټالالٍّعا غ      0تخالالڃ ٴصْدالالر تټالالهّنٌي

 . 15ًًٔٸثها ڀًٙ ٖ
ستڃ تټًـْٿا ىالىت ڀالث ٨ياله خالو حخالٌ خٹالً خالڃ حخالِ         خّٿ تا تټً$$تعتًؼ٧ تټّثخٳ ًؼثء يف تټٹصثج0  4

ٚا ْٰيالث0 إڄالع حِالصمٽٯ ٨ٽالْٹٿ         ٴفثٰر يلً ٨يهه يف تټهڄْثا ڄثٌـًث ٨نيث ًحًٺ ٨يالهه خالثٓلًذ نتلال
٨ځً خڃ تظت١ثجا ٰإڂ شًًڄو ٨هٺ ْٰٹٿ ٰىټٷ ٤الع خالو ًيؼالثبِ ْٰالوا ًإڂ خالهٺ ٰالثظتري حينز ًٙ       

 . ##ح٨ٽٿ تټ٭ْح ٩ًِْٽٿ تټىّڃ ٤ٽځٌت حُ ڀنٵٽح ّنٵٽدٌڂ



261 

ٰٽځث ح٘دؿ ٨ځالً ن٨الث ٨ٽْالًث ًِال٩هًت ٨ًداله تټالًستڃ خالڃ ٨الٌٮا ًتټالٍخري ڀالڃ           $$
ثَ ًٴالثنذتٿ ًٙ ّٹالٌڂ ىالىت تٕڀالً إٙ     تټ٩ٌتپ ٰٵثٺ0 إڄِ ڄ٥ًز ٌٰؼالهشٹٿ يكِالثء تټنال   

ْٰٹٿ.. إڄِ ٙ حلثٮ تټنثَ ٨ٽْٹٿ حڂ تِصٵځصٿ ًټٹع حلثٮ ٨ٽْٹٿ تلصٰٚٹٿ ْٰځث 
 . 1##خْنٹٿ ْٰمصٽٯ تټنثَ

ٰثټنثَ شد٧ غتال ٙءا ڀٙالري تټهًټالر ڀ٩ٽالٳ  الٿا ټاِلَٿ لٙالٌت  الىه تعتٹثڄالر؟ ظالٿ ڀالث ڀال ي             
٠ٽفر؟ حّٹٌڂ ٨ځالًا   »دثًتټىُ ٸثڂ ٬ثب«لٌٰو ڀڃ ٨هپ ڀٌتٰٵر حـه ح٨ٝثء تجملٽُ 

ًىٌ ٨ٽَ ًٰتْ تعتٌزا ٴه حيخٷ ڄٱّو ًحًٴ٧ تٕڀر ملًغ ؾتث ت١ًٜه ٕڂ ّّصنؽه 
مبالالڃ ّصٹٽالالٯ خإيٜالالثء ٠ٽفالالر إوت ؼالالثء خ٩الاله تٙلصْالالثي ٨ًالالثيٚ؟ ًأ ّالالًٸڃ ټٽ١ځ ڄْنالالر  

 ـصَ شٹٱٻ ټو ٩ِه خڃ حخِ ًٴثٖ خإيٜثبو0 
 خ١ٽفالر؟ ٰٵالثٺ   ..ًإڂ ڀٝس تّٕالثپ تټعٚظالر ٴدالٻ ٴهًڀالو ٰثٴٝالٌت حڀالًٸٿا ًڀالڃ ي       $$

 . 2##حخِ ًٴثٖ حڄث ټٷ خو...٩ِه خڃ 
ٰثټٌتٜؿ ڀڃ شًٙٮ ٨ځً إوًت حڂ ىالىت تجملٽالُ ىالٌ ڀالث شدٵالَ ڀالڃ تغتْةالر تټ٩ٽْالث تټاليت          

..ٰځث حيّه حڂ ححتځٽيث ـْثً ًڀْصثًا ٨ٽْٹٿ ىال ٙء   0$$ ٸثڄس ٴثبځر يف ٌڀڃ تټًٌِٺ
٩ْه خالڃ ٌّاله   ًحلالًغ ڀناليٿ ِال    احكتٿ ڀڃ حىالٻ تضتنالر    تټًىٟ تټىّڃ ٴثٺ يٌِٺ تا

 . ##ًىٌ ٘يً ټو

تټٱالالثيٲ خالالني ٨ځالالً ًحخالالِ خٹالالًا حڂ تټعالالثڄِ ٨ځالالٻ ٨ٽالالَ تلصْالالثي لٽْٱصالالو ًىالالٌ ٨ٽالالَ ٴْالاله    
تطتْثذا خْنځث ٨ځً حٴهپ ٨ٽَ ـّٿ تعتّ ټر ڀڃ لٚٺ حتهّه ڀهذ ظٚظالر حّالثپ ٰٵالٟ    

ٰالالثلرت ..ًٴالالثٺ ٕخالالِ ٠ٽفالالر تٕڄٙالالثيُ..  $$حټالالٍپ تجملٽالالُ لٚغتالالث خثڄصمالالثج تٕڀالالري0   
  .3 ##ڄٙثي ٰثِصفط ى ٙء تټًىٟ ـصَ نتصثيًت يؼٚا ڀنيٿشتّني يؼٚا ڀڃ تٕ

                                                 
 . 34ا 5ٖا غ3پ اتټ١ ُشٱّري تټ١ 0ُ  1
 . 35ا 5ٖا غ3تعتًؼ٧ تټّثخٳا پ 2
 .34ا 5ٖا غ3پ اتعتًؼ٧ تټّثخٳ 3
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٩ٰنث٘الالً تطتالالًَ ًٴثبالالهىٿ ٙ هتصالالٌڂ خ ّالالر ٘الالٽر ٴًتخالالر ٕـالاله ڀالالڃ ح٨ٝالالثء       
ٰيٿ تټٝځثڄر ټص ڀني تضتٌ تعتٚبٿ ټصصٿ ٨ځٽْر تٙڄصمثج نًقتث حّالر ٜال٭ٌٞ    اتجملٽُ

 حً ؾتثيِثز ٔثوذ حته ڀڃ ـًّر تټًحُ ًتٗيتنذ. 

ِ تټالالىُ خثشالالس ٨ٽْالالو تټهًټالالرا ًتِالالصځًتيتً ٙڄصٵثغتالالث ڀالالڃ     ًتِالالصٹځثًٙ ټٽٕالالٹٻ تټصن٥ْځالال 
تټدالالهتبِ ًتټصٽٵالالثبِ إ  تعتصٵالالهپ ًتعتالالن٥ٿ ٰٵالاله ٸٽالالٯ ٨ځالالً يؼالالٚا يلالالً ڀيځصالالو ن٨الالٌذ      

..ًٴثٺ ټٽځٵهتن خالڃ تِٕالٌن إوت ًٜال٩صځٌڄِ يف ـٱًشالِ     $$ح٨ٝثء تجملٽُ ټٚؼصځث٦ 
 . 1##ٰثزت٧ ى ٙء تټًىٟ يف خْس ـصَ نتصثيًت يؼٚا ڀنيٿ

خوا ًمت شٌؼْو تٗڄىتي إ   مت تٙؼصځث٦ا ًٴثپ ٸٻ ًتـه خثعتيځر تعتن٠ٌرًخثټٱ٩ٻ ٰٵه 
خ٩هڀث تٔصه خْنيٿ تټصنالثُٰا ټْصمالىًت ٴالًتيىٿ تټناليثبِ ًّنصمدالٌت تٕڀالري       تجملصځ٩نيا 

  ا2 ##تټعٚظالر تټاليت حڀالًمت..   ..ًتټالىُ وىالح خالنٱُ ٨ځالً ٙ حٌّالهٸٿ ٨ٽالَ تّٕالثپ        $$ًإٙ 
 ٙثيُ.وټٷ حڀً ٴثبه تطتًَ حخِ ٠ٽفر تٕڄ ٸثڂ

ث٨ٻ تٗؼًتبِ ًتټٕٹٽِ ظٿ ٴْه تطتها ًٸٽيث ٫ْ٘ ًٜځثڄثز شٹٱٻ ٱًتعتٚـ٣ ىنث تټ
 ٨ځٽْر تٙلصْثي ًنًڂ حڂ ڄنَّ تٕٔمثٖ تټىُ حًٸٻ غتٿ تٙلصْثي. 

ًأ ّٵصًٙ تٙؼصځث٦ ٨ٽَ ح٨ٝثء ػتٽُ تټٌٕيٍ ٰفّحا خالٻ ش٩الهتىٿ إ  ح٨ٝالثء    
ثز تٙؼصځالث٦ ٔالثڀٚا ټٹالٻ    ٧ ـٱ٣ ڀًٸٍ تٗڀثيذ ٕـه ت٨ٕٝثء تټّالصر. ًخال  يلًّڃا ڀ

تټٱةثزا يكًَ تټنثَ ًٴثنذتٿ ًـصَ ٘يْح تټًًڀِ ًىٌ ڀڃ تعتٌتي ٸثڄالس غتځيځالر   
ًحـًًٝت ڀ٩ٹٿ ڀڃ $$ش٩ص  وتز حإْر ٸ 0ٍ إڀثڀر تټٙٚذ ـصَ ّصٿ تلصْثي تٕڀري 

ٌْٔق تٕڄٙثي ًټُْ غتٿ ڀڃ حڀًٸٿ ِٔء ًحـٝالًًت ڀ٩ٹالٿ تطتّالڃ خالڃ ٨ٽالِ ٨ًداله       
 . 3##غتځث ڀڃ حڀًٸٿ ِٔء تا خڃ تټ٩دثَ.. ًټُْ

                                                 
 .35ا 5ٖا غ3پ اتټ١ ُتټ١ 0ُ شٱّري  1
 .35ا 5ٖا غ3تعتًؼ٧ تټّثخٳا پ 2
 . 28ا 1ٖتٗڀثڀر ًتټّْثِرا غ 0تخڃ ٴصْدر 3
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٨ًالالني ټٽځؽٽالالُ ڀّصٕالالثيتً ًمتٝالالً تخالالع ٨دالاله تا ڀّصٕالالثيتً ًټالالُْ ټالالو ڀالالڃ    
ټٵالاله ڄ٥الالٿ تٙؼصځث٨الالثز شن٥ْځالالثً نٴْٵالالث0ً ىْةالالر ٨ٽْالالثا ح٨ٝالالثء هتعٽالالٌڂ    ا1تٕڀالالً ٔالالِء

تٕڄٙثي ًتټٵًْٔنيا ىْةر ٨ّٹًّر ڀًٰٕر ٨ٽَ تٙڄصمثج ؽتٌټالر خثټصٙالًٮ ـصالَ    
جملٽالالُ تټٕالالٌيُ إوت حلٽالالٌت حً ٰٕالالٽٌت يف حڂ ټالالٌ حنٍ وټالالٷ ټٵصالالٻ خ٩الالٛ حًٸالالٻ ح٨ٝالالثء ت 

ٌّـهًت ٸٽځصيٿ ٨ٽَ يؼٻ ڀڃ خْنيٿ. ٰثټنصْؽالر ڀٽٍڀالر ـّالح ٴالًتي ت٬ٕٽدْالر ٨ًٽالَ       
..ًٴالالٿ ٨ٽالالَ يكًِالاليٿ ٰالالإڂ $ اتټدالالثٴني حڂ ًّٜالالٌت ًّّالالثإٌت يف حتځالالٻ ح٨دالالثء تطتٹالالٿ 

تؼصځ٧ شتّر ًيٌٜت يؼٚا ًحخَ ًتـه ٰثٔفى يحِو حً تًٜج يحِو خثټّْٯ ًإڂ 
ًڀن٩الالثً ټٌٴالال٦ٌ   ا2#ًٰٜالالٌت يؼالالٚا ڀنالاليٿ ًحخالالَ تظنالالثڂ ٰثٜالالًج يكًِالاليځث    تشٱالالٳ حيخ٩الالر  

ٌتز ظٚظالر ڀٵثخالٻ ظٚظالر ٰٵاله حڀالً خرتؼالْؿ تټٱًّالٳ تټالىُ ڀ٩الو          ٘ال ڀٕٹٽرا شّثًُ تٕ
٨دالاله تا حُ تخنالالو ًـصالالَ ٙ لت٩الالٻ ټالالو تڀصْالالثٌتز جتٽالالح ټالالو تټٕالالدير ٴالالثٺ خ ڄالالو إوت أ    

ڃ ٨الٌٮا ٰٹ ڄالو ٴاله    ٸٱر ٴًتي تټٱةر تټيت شٝٿ ٨داله تټالًستڃ خال   ًٌّٜت حّٝثً ٰٽرتؼؿ 
ح١٨ثه ـٳ يكِثء تجملثټُ تټٌْپا ٌ٘ذتٿ خٌٙشنيا ًشًبُْ ٨ده تټًستڃ ټٽځؽٽالُ  
حظنالالثء تڄ٩ٵالالثنها ّالالهٺ ٨ٽالالَ تټصم١الالْٟ تټالالهٴْٳ ًتعتٹثڄالالر تټالاليت ټ٩دالاله تټالالًستڃ خالالني خٵْالالر   

 ت٨ٕٝثء. 

 انؼٌدج نهجًاىري

ڃ ًعتث ٨ؽٍ تجملصځ٩ٌڂ ٨ڃ تلصْثي حڀري ڀڃ خْنيٿا ًش ٌپ تعتٌٴٯا حڀًىٿ ٨ده تټالًست 
خڃ ٨ٌٮ خثټدٵثء يف حڀثٸنيٿ ًلًغ ڀصٽعځثً ّٽصٵِ تټنثَ يف تعتهّنالر..ٰځث شالًٶ حـالهتً    
ڀالالالالڃ تعتيالالالالثؼًّڃ ًتٕڄٙالالالالثي ٬ًريىالالالالٿ ڀالالالالڃ ٜالالالال٩ٱثء تټنالالالالثَ ًي٨الالالالث٨يٿ إٙ ِالالالال غتٿ    

 . 3ًتِصٕثيىٿ

                                                 
ٚٺ تټهّڃ ؼ ا35ا 5ٖا غ3پ اتټ١ ُري شٱًّ ا28ا 1ٖغ اتٗڀثڀر ًتټّْثِر 0تخڃ ٴصْدر 1

 . 135ٖا 0 شثيّك تظتٽٱثءانعٌْطِ ٨ده تټًستڃ خڃ حخِ خٹً
 . 35ا 5ٖا غ3تټ١ ُا پشٱّري  2
 . 31ا 0ٖ تٗڀثڀر ًتټّْثِرتخڃ ٴصْدر 3
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ظٿ ٨ثن ٨داله تټالًستڃ خ٩اله ڀ٩ًٰالر يحُ تټنالثَا ًن٨الث إ  تؼصځث٨الثز لث٘الر         
ڀالالثً ـٝالالًه ٨الالهن ٸالالدري ڀالالڃ تټنالالثَ     ټنٱالالً ڀالالڃ تعتيالالثؼًّڃ ًح٨ٵالالح وټالالٷ تؼصځث٨الالثً ٨ث    

ًشنثٴٌٕت ًشدثنټٌت تټًحُ ٠ًًـس ييتء ڀصنثٴٝرا ًتيشٱ٩س تٌٕ٘تزا ؾتث ٸثن نتًغ 
تجملصځ٩ني ٨ڃ تٌٕ٘ٺ تټيت جتح ڀًت٨ثذتث ڀنڃ تٙڄٝالدثٞ ًـًّالر تټالًحُ ًتٙټصالٍتپ     
خٵًتي ت٬ٕٽدْرا إٙ حڂ ٨ده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮ ـّٿ تٕڀً ٠ًٽح ڀڃ تعتًٔفني ٨ٽالِ  

ٌتٰٵالالر ٨ٽالالَ ڀٕالال٦ًً ِْثِالالِ خثټص٩يالاله خالالثټصٍتپ ِالالريذ حخالالِ خٹالالً ٨ًځالالً إ   ٨ًعځالالثڂ تعت
 ؼثڄح تټٵًيڂ ًتټّنرا ًٰٰٛ ٨ٽِ تعتٌتٰٵر ًًتٰٳ ٨عځثڂ ٨ٽْو. 

ًخ٩ه حڂ دتس تټد٩ْر ټ٩عځثڂا ًشٍتـٿ تټنثَ ٨ٽْو ټٽځدث٩ّالر ـصالَ ٬ٕالٌه ٨ٽالَ تعتنال ا      
ځثً إّالثه  خڃ حخِ ٠ثټح ٨ڃ تټد٩ْر ؼتصؽثً ٨ٽَ ٨ده تټًستڃ خڃ ٨ٌٮ ڀصي ختٽٯ ٨ٽِّ

خثًتثخثذ ًإّعثي ٨عځثڂ ٨ٽْالوا ٰٹالثڂ ؼالٌتج ٨داله تټالًستڃ إڂ وټالٷ ىالٌ ٴالًتي تټٕال٩ح          
 . 1.ٰإڄِ ڄ٥ًز ًٔثًيز تټنثَ ٰإوت ىٿ ٙ ٩ّهټٌڂ خ٩عځثڂ.ًټُْ ٴًتيه ىٌ.

ًخ٩ه ڀٵصٻ ٨عځثڂا شنثنٍ تټنالثَ خٕالٹٻ ٨ٱالٌُ شٽٵالثبِ ّصٵالهڀيٿ خ٩الٛ ڀالڃ ػتٽالُ         
حڀً تټهًټرا ًًٕٺ ڀًذ ١ًّؾ تِٿ  خڃ حخِ ٠ثټح حڂ ّصٌ  تټٌٕيٍا ٠ًٽدٌت ڀڃ ٨ٽِّ

ػتځ٨ٌر ټصٹٌڂ مبعثخر تجملٽُ تټٹدري عتدث٩ّر تٕڀريا شٽٷ ىِ تجملځ٨ٌر تټيت ـثيخالس  
خالالڃ حخالالِ ٠ثټالالح    تټنالالثَ ّي٨ًالالٌڂ إ  ٨ٽالالِّ   حٴدالالٻا ًتٕڄٙالالثييف خالالهي ڀالالڃ تعتيالالثؼًّڃ   

ټُْ وټٷ إټْٹٿ إقتث وټٷ ٕىٻ خهي0 حّڃ $$ٰرتتٸځس ٨ٽْو تضتځث٨ر يف تټد٩ْر ٰٵثٺ0 
  .2##تټنثَفر ًتټٍخري ٩ًِه؟ ٰ ٴدٽٌت ظٿ خث٩ّو تعتيثؼًًڂ ًتٕڄٙثي ظٿ خث٧ّ ٠ٽ

ي٬ٿ ٸٻ تټٌتٴ٧ تټىُ ٸثڂ ٩ّْٕو تټنثَا ٌ٘يذ ًت١ًٜتجا ڀٵصٻ تظتٽْٱرا ي٬الٿ ٸالٻ   
تٗڀثيذ مبؽًن ٨ٱٌّر تضتځثىريا إقتالث ٸالثڂ ٙ خاله ڀالڃ إزتالث٦      وټٷ ٰإڂ ٨ٽْثً أ ّٵدٻ 

                                                 
 . 37ا 5ٖا غ3پ 0 شٱّري تټ١ ُاتټ١ ُ 1
ِ ًتټعٵال  شالثيّك تِٗالٚپ تټّْثِالِ ًتټالهّع     0ڄٵٚا ٨ڃ ـّڃ إخالًتىْٿ ـّالڃ   2 ا 1ا  پثيف ًتٙؼصځالث٨

ٖ267 . 
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ټًتبهذ يف ـْثذ تټه٨ٌذ تِٗٚڀْرا تټالىُ ين  ًټٌ ح٬ٽدْر تٕڀرا ًخثٕلٗ شٽٷ تټٱةر ت
 . 1إټْيٿ تٕڀً ـْط نخس تټٱٌَٜ يف ٘ٱٌٮ تټ٩ثڀر

ټٵه حؼيٝس جتًخر تټٌٕيٍ ٨ٽَ ّه تعتٽٹْر تټ٩ٌٝٚ ٨ٽالَ ّاله ڀ٩ثًّالر خالڃ حخاِل      
حڀث حخٌ خٹً ٰٽٿ ًّن تټهڄْث ًأ $$ِٱْثڂا ًټ٩ٻ ٔيثنشو ٨ٽَ ڄٱّو حخٽ٫ ڀث ٴْٻ ًِْٵثٺ0 

 . 2##ًأ ًّنىثا ًحڀث ـتڃ ٰصځ٬ًنث ٤يًتً ټد١ڃشًنها ًحڀث ٨ځً ٰ يتنشو 

ڀ٧ حڂ ڀ٩ثًّر ڄٱّو ٸثڂ ٴه ن٨ث إ  ش٩ٌِر ڄ١ثٲ تټٌٕيٍ ملؽر حڂ خٵثء تٕڀً خْه 
تعتيثؼًّڃ ًتٕڄٙثي خثز ڀْٝٵثً ٨ٽَ تټنثَا ًىٌ ڄٱّو تټىُ ٔهن ٨ٽالْيٿ تظتنالثٲ   

ثز ْٰځالالث خ٩الاله ـصالالَ تڄصٱالالَ غتالالٿ حُ ًؼالالٌن ٨ٽالالَ ٘الال٩ْه تعتٕالالثيٸر يف حڀالالً تټهًټالالرا ًخالال  
ڀڃ حڂ ش٩ْٓ ًشص١ٌي ًخهًٙ ا تطتٹٿ ـٹًتً ٨ٽَ تًِٕذ تٕڀٌّرا ڀڃ نًڂ خٵْر تټنثَ

تغتْةر تټيت شٹٌڄس ًكتٝس مبيثپ شًْٔؿ تظتٽْٱر ًشن٥ْٿ تټٌٕيٍ ٙلصْثيه ًشٵًّالً  
تٙلصْالالثي ٨ًٵالاله تټد٩ْالالر ټالالو.. وىدالالس خالالىىثج نًټالالر تظتٰٚالالر ًڄ٥ثڀيالالث ًٰٽّالالٱصيث يف   

  ٙ  ـالهّعثً شالًننه تټٱالًٲ تِٗالٚڀْر تعتنثىٝالر      تټٌٕيٍا ًأ ڄ٩ه ڄّځ٧ ٨الڃ تټٕالٌيٍ إ
ټن٥ٿ تطتٹٿ تټيت ِثنز. ًىٌ ـالهّط ڄ٥الًُ ًحٸعالً ڀالڃ وټالٷ ٰإڄالو ّصنالثًٺ تټٕالٌيٍ         

  .3تعت ِّثزنًڂ حڂ ّٵهپ شٌٙيتً ټٕٹٻ شن٥ْځِ لتّه تټٌٕيٍ يف ڀ ِّر ڀڃ 

ًتطتٵْٵرا ټٵه تيشد١س تټدىًي تعت ِّْر يف تِٗالٚپ خن٥الثپ تطتٹالٿ تټٕالٌيُ تټالىُ      
ش٥يالالً خالالىًي  ًشد٩الالو تظتٽٱالالثء تټًتٔالالهًڂ؛ ٰٱالالِ شٽالالٷ تټٱالالرتذ خالالهحز        حِّالالو تټالالنيب 

ڀ ِّثز ِْثِالْر ًتؼصځث٨ْالر ًتٴصٙالثنّر ٬ًريىالثا ٰٵاله ٤يالًز ڀ ِّالثز ڀعالٻ0         
تټنٵدثء ًحىٻ تټٌٕيٍا خٻ إڂ ڀٱيٌپ تټٙفثخر يف ـه وتشالو هتعالٻ ڀٱيٌڀالثً ڀ ِّالْثًا     

ٚ   اٸځث خًٌز ڀ ِّر حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه ٰالر ڀالڃ حخالِ    ًتعتص ڀٻ يف ٠ًّٵالر تڄصٵالثٺ تظت

                                                 
 . ٨46ٽِ ؼتځه ٬ٙث0 تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْرا ٖ 1
 . 121ا 0ٖ شثيّك تظتٽٱثءتټ٠ٌِّْ 2
ٖ   0ؼتځالالاله ٨ځالالالثيذ  ن.  3 تټٕالالالالٌيٍ ًتڄ٥الالالالً ؼتځالالاله ٬ٙالالالث0    ا71 -69تِٗالالالالٚپ ًٰٽّالالالٱر تطتٹالالالٿا 

 . 47ٖ ًتټههتٵًت٠ْرا
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ا يٌٜتڂ تا ٨ٽْيٿا لته حڂ ٨ځٽْر تڄصٵثٺ تټّٽ١ر دتس خٹً إ  ٨ځً ٩ٰعځثڂ ٩ٰٽِّ
خٙالالٌيذ ڀ ِّالالْر ِالالٌتء حٸالالثڂ وټالالٷ يف حتهّالاله ػتځ٨ٌالالر ّالالصٿ تٙلصْالالثي ڀالالڃ خْنالاليث حپ  

تټٙفثخرا ٰٱِ زت٧ْ تطتثٙز ٸثڄالس  ػتځ٨ٌر ىِ تټيت ختصثي حپ حڄو ٩ٌّن تٕڀً إ  
 . 1ذ ٔدو ڀ ِّْر خثعت٩نَ تعت٩ث٨ً٘ځٽْر تڄصٵثٺ تټّٽ١ر شصٿ خٌٙي

 ظالالٿ إڂ تټٕالالٌيٍ ٸځالالث وٸًڄالالث ت٨صځالالهز نّنثڀْالالثز ًؼتًٸالالثز حلالالًٍ إؼًتبْالالر       
ًٔٹٽْر حلىز ڀ٥يًتً ًقتٌتً يف تجملصځ٧ تټٌټْها ٸځث ٨يهڄث وټالٷ يف تلصْالثي ٨عځالثڂ    

ًؼالٌن ڀّصٕالثيّڃ   «تٙلصْثي لٚٺ ظٚض حّثپ $ًٸعًذ تټص٩ٵْهتز تټٵثڄٌڄْر ټٚلصْثي 
َ  ڀڃ تٕڄٙثي ًتطت ًؼالٌن شتّالني ٨ٝالٌتً متځالِ      »ّڃ خڃ ٨ٽِ ٨ًده تا خالڃ ٨دالث

 . #. إخل..تٙلصْثيڀٹثڂ 

حلىز ٨ځٽْالر تټٕالٌيٍ خالثټٍـٯ ًتټصٵالهپا ًټٹالڃ تټ٩دعْالر ٸثڄالس غتالث خثعتً٘الثنا ًٸالثڂ           
 تڄٵٚج تظت١ري ٨ٽَ ّه تعتٽٹْر تټ٩ٌٝن. 

ُ ًيف ڄ٥ًڄث حڂ تټىُ ڀٹڃ غتىه تټًٝخر تټٵثشٽر ټٽٕالٌيٍ ىالٌ تټٱالًت٪ تټهِالصٌيُ تټالى     
متهن ڀهذ شٌي تظتٽْٱر ًٸْٱْر تلصْثيه ًتضتير تټيت شٵٌپ خثٙلصْثيا ظٿ ٨هپ إٴًتي 
٠ًّٵر ًتـهذ ڀٵن٩ر ټىټٷا ظٿ ٨هپ حتهّه تلصٙث٘ثز تظتٽْٱرا تٕڀً تټىُ ؼ٩ٻ 

  .2تټىّڃ ٴثڀٌت خٵصٻ ٨عځثڂىنثټٷ ًٰت٬ثً نِصٌيّثً تِص٭ٽو تټعٌتي 

ًتڄٱالًتغ خّالْٟ    –ى ٌڀالڃ ڀ٩ثًّالر   ټٵه ـهظس ٌتًّر تڄٱًتغ ًتٙخص٩ثن ٨ڃ تټٌٕيٍ ڀن
خثٙخص٩الثن ٨الڃ   ظٿ حلى ىالىت تٙڄٱالًتغ    –يف تټٍتًّر ّ نُ إ  شٙه٦ ٴٌُ يف تجملصځ٧ 

 تټصؽًخر تٕپا ـصَ خٽ٫ ڀث خٽ٫ ڀڃ تټنيٻ ڀڃ تټرتتض تټٱثيِِ تِٙصدهتنُ. 

                                                 
ٞ   ڄ٥ثپ تټٌٴٯ ًتجملصځ٧ تعتهڄِ يف تټال٠ٌڃ تټ٩ًخالِا ڀًٸالٍ نيتِالثز ت     1 ا 1ټٌـالهذ تټ٩ًخْالرا خالريًزا 

 ا ًتعتهتلٽر ټٽّْه ٨ده تضتٽْٻ تټصځْځِ. 535ا 2113ٖ
ٴًّالالح ڀالالڃ وټالالٷ ن. ؼتځالاله ٨ثخالاله تضتالالثخ0ًُ تټالالهّڃ ًتټهًټالالر ًش١دْالالٳ تټٕالال٩ًّرا ڀًٸالالٍ نيتِالالثز       2

 ًڀث خ٩هىث.  76ا 1996ٖا 1تټٌـهذ تټ٩ًخْرا خريًزا ٞ



267 

غتالالىت تټصفالالٌٺا ٰٵالاله ت٨صالال  وټالالٷ تٕڀالالً  "ـّالالڃ تټدٙالالًُ"ًټنّالالصځ٧ إ  شٵالالٌّٿ 
0 ٨ځالالًً خالڃ تټ٩الالثٖا ًتعت٭الريذ خالالڃ ٔال٩درا تټالالىُ ٸالثڂ ٨ثڀالالٻ     ّٰاله ٨ٽالالَ ّاله تظالالنني إالث   

ڀ٩ثًّر ٨ٽَ تټٹٌٰرا ظٿ حيِٻ ټو ڀ٩ثًّر ٸصثخثً ٩ٍّټو ًّال ڀًه خال ڂ ّ شْالوا ټٹالڃ تعت٭الريذ      
ٚاا ًعتث ِ ټو ڀ٩ثًّر ٨الڃ ِالدح شال لًه وتٶا ٴالثٺ ټالو خ ڄالو ٸالثڂ         حڀالً   ّيْالا حخ١  ٠ٌّ

ًّٙصالو ًحڀالًه خالثټ٩ٌنذ إ     ًعتث ٨ٽٿ وټٷ ڀنالوا حٴالًه ٨ٽالَ     اتټد٩ْر إ  ٍّّه خڃ ڀ٩ثًّر
ٴثٺ ټو ح٘فثخو ڀالث ًيتءٶ ٴالثٺ0 ًٜال٩س يؼالٻ ڀ٩ثًّالر يف      0 $$تټٹٌٰرا ٨ًنه لًًؼو

٬ًٌ ٙ ٍّتٺ ْٰو إ  ٌّپ تټٵْثڀرا ٴثٺ تطتّڃ تټد0ًُٙ ٰځڃ حؼٻ وټٷ خالث٧ّ ىال ٙء   
  .1##تټٵْثڀرٕخنثبيٿ ًټٌٙ وټٷ ټٹثڄس ٌٔيٍ إ  ٌّپ 

ؼتالىيتً   –تجملٽالُ تټالىُ تلصالثي ٨عځالثڂ     تعتّصٕالثي يف  «ټٵه ًٴٯ ٨داله تا خالڃ ٨ځالً    
ڀ٩ثًّالالر ڀالالڃ ڀ٭دالالر تِٗالالًتٮ يف ڀصثىالالر شٕالالٳ ٘الالٱٌٮ تعتّالالٽځنيا ًحٸالاله ټالالو حڄالالو ٙ خالاله  
ټٖڀر ڀڃ حڂ دتالثيَ ـٵيالث يف ىالىت تجملالثٺا ًحڂ ټالُْ ٕـاله ٰالْيٿ ڀالڃ ٰٝالٻ ٨ٽالَ           

 تٓلًا ٰإزتث٨يٿ ٨ٽَ حڀً ڀث ىٌ تټىُ لت٩ٽو ٨ًْٔثً حپ ٙا ٴثٺ تعتىٸٌي0 

ٸثڂ ٴدٽٷ لٽٱثء غتٿ حخنثء ټُْ تخنٷ خبري ڀڃ حخنثبيٿا ٰٽٿ ًًّت  حڀث خ٩ها ٰإڄو ٴه$$
يف حخنثبيٿ ڀث يحّس يف تخنٷا ًټٹنيٿ تلصثيًت ټٽځّالٽځني ـْالط ٨ٽځالٌت تظتْالثيا ًإڄالٷ      
حتىيڄِ ڀڃ ٔٳ ٨ٙث تعتّٽځني ًأ حٸڃ ٩ٰٕالٻا ًإقتالث حڄالث يؼالٻ ڀالڃ تعتّالٽځني ٰالإوت        

  .2##يؼٻ ڀنيٿتؼصځ٩ٌت ٨ٽَ حڀً ٰإقتث حڄث 

ٸالالىټٷ ين تخالالڃ تظتٽْٱالالر تًٕٺ حٴالالٻ ٨ځٵالالثً ټٱيالالٿ ـٵْٵالالر تټٕالالٌيٍا ًإڂ ٨الالهپ  ًأ ّٹالالڃ 
ش١دْٵيث ّّصٽٍپ تټٽؽٌء إ  تټٵصثٺ ټ٩ْالٌن تطتالٳ إ  ح٘الفثخوا تٕڀالر ٸالٻ تٕڀالرا ًإٙ       
ًؼح إ٨ثنذ ٠ًؾ ٴْٝر ڀ٩ثًّر ڄٱّو خث٬صٙثج تټّٽ١را ٰٽُْ عت٭صٙالح ًڀّالصده   

 حڂ ٌّيض ڀث ټُْ ټو. 

                                                 
ا 1ځْها ڀ١د٩ر تټ٩ّثنذ ڀًٙا ٞا حتٵْٳ ؼتځه ؼتِ تټهّڃ ٨ده تطت0 شثيّك تظتٽٱثءتټ٠ٌِّْ 1

 . 216-215ا 1952ِٖنر 
 . 196ٖ اتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2



268 

 حڀالً تخنالٷ إ  تاا ًحڄالث ًتا ٙ ڄٱ٩الٻ ًتا     ..إڄٷ ټٌ ًننز حڄّث ًٸّٽنالثٶ يف $$
  .1##٨ٽْٷ ؼى٨رټرتنڂ ىىت تٕڀً ٌٔيٍ يف تعتّٽځني حً ټن٩ْهكتث 

ٰثٕڀً ڀڃ ـٳ تٕڀر ٸٽيثا ًٙ ػتثٺ ټرتٸو ڄًًٍٙ ٨نه ٸٚپ ڀ٩ثًّالرا تټالىُ ـالثًٺ حڂ    
ًأ  ّّصځْٽيٿ ټ٬ًدصو ٴثبٚا غتالٿ0 خالث٩ٌّت ًٸٽالٌت حڀالًٸٿ إ  تاا أ ذتصالٍ ڀٕالث٨ًىٿا      

نتٌٰو ٴٌٺ ڀ٩ثًّر ىالىت ٕڄالو ٩ّصال  ن٨ٌشالو ىالىه ىالِ تظتالًًغ ٨ٽالَ ٔال٦ً تا تټالىُ           
 ٨ًٔو حڂ ٙ ٠ث٨ر عتمٽٌٲ يف ڀ٩ْٙر تظتثټٳ. 

٨ًالالثن تعتّالالٽځٌڂ ټْصالالىٸًًت تّٕالالثپ تظتالالٌتي ـْالالط ٸالالثڂ ڀ٩ثًّالالر ًًتټالالهه حخالالٌ ِالالٱْثڂ          
ّنث٘الالدثكتٿ تټ٩الالهتء ًٸْالالٯ ٸالالثڂ إِالالٚڀيٿ ٨نالالٌذا ؾتالالث ستٽالاليٿ ٨ٽالالَ تټالالصٱٹري خالال ڂ ڀالالث      

  .2##٠ٽدٷ ٠ًٽح حخْٷ ٌّپ خهي٨ٵًڄثىث يف $$ٙٻ إقتث تڄصٵثڀثً ًظ يتً مت

وټٷ ىٌ ين حـهىٿ ٨نهڀث ِ ټو ڀ٩ثًّر ٨ڃ تټّدح تټىُ ڀن٩يٿ ڀڃ تِصٵدثټو ًىٿ 
 ح٘فثج تظتْٻ تټنٌتٜؿ..

إڂ ػتالالًن تطتالالهّط ڀالالڃ ٴدالالٻ تعتالال يلني ًتټ٩ٽځالالثء ًتعتٱٹالالًّڃ ٌّڀيالالث حً ْٰځالالث خ٩الالها ٨الالڃ  
را إڂ ىالالىت ًـالالهه ّٹٱالالِ ټٽهٙټالالر ٨ٽالالَ حڂ تټٱٹالالً    ت٬صٙالالثج تټّالالٽ١ر ڀالالڃ ٰالالًن حً ٰةالال   

ُ «تټّْثِِ تِٗٚڀِ يف تطتٹٿ ّصٌٚپ شٌٚڀثً شثڀثً ڀ٧ تعتنيػ تټٕالٌيُ   ا »تٙلصْالثي
 . 3ًّ ٸه ىىت حّٝثً حڂ تٕڀر ىِ ٘ثـدر تټّٽ١ر

ًـصالالَ تټصٕالالدْو خالالني ڄ٥الالثپ ڀ٩ثًّالالر ًتټن٥الالثڀني تعتٽٹالالْني تټٱثيِالالِ ًتټًًڀالالثڄِا ىالالىت      
تٜفثً ټٽصځٍْْ خني تټٌٕيٍ ًتِٙصدهتنا ٩ٰنهڀث ـثًٺ ڀًًتڂ تټصٕدْو ٩ّص  ش٩ًّٱثً ً

خالالڃ تطتٹالالٿ ًتي ڀ٩ثًّالالر ٨ٽالالَ تعتهّنالالر حڂ ّالال ي ٩ٰٽالالر ڀ٩ثًّالالر شٽالالٷا ًحڂ وټالالٷ أ ّٹالالڃ    
طتٱال٣ تعتٙالالٽفر تټ٩ثڀالر ًخالالهت٧ٰ تټ٭الريذ ٨ٽْيالالثا ًتـالالصػ خّالنر حخالالٌ خٹالً ٨ًځالالًا ڀٹالالثڂ      

                                                 
 . 197ٖ ا0 شثيّك تظتٽٱثءتټ٠ٌِّْ 1
 . 211ٖ اتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
 . ٨52ٽِ ؼتځه ٬ٙث0 تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْرا ٖ 3
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ٙالًا حڂ حخالث خٹالً    ِالنر ىًٴالٻ ًٴْ  «تټًنا تټصځٍْْا ڀڃ ٴدٻ ٨ده تټًستڃ خڃ حخِ خٹالً  
ًتا ڀث ؼ٩ٽيث يف حـه ڀڃ ًټهه ًٙ حـه ڀڃ حىٻ خْصالو ًٙ ؼ٩ٽاليث ڀ٩ثًّالر إٙ يستالر     

 . 1ًٸًتڀر ټٌټهه

٨را ٰإكتالث شالهٺ ٨ٽالَ        ًٌِتء ح٘فس تټًًتّر حپ أ شٙؿا حٸثڄالس ح٘الٽْر حپ ڀٌٜاٌل
ٰٹً تلصْثيُ ټهٍ تعتّٽځني ًإٙ ڀڃ حّڃ ّ شِ  الىه تعتٱالثىْٿا ًٸْالٯ حڀٹالڃ تټصځْْالٍ خالني       

پ أ ّٹالالڃ ٴالاله ت٨الالرتٮ خصٽالالٷ تعتدالالثنئ ػتالالًن ت٨الالرتتٮ ټالالهٍ تټٕالال٩ٌج     تټٕالال ٌيٍ ًتعتٽٹْالالر ّالاٌل
 تٕلًٍ. 

تټالاليت شالالًن ٸالالعريتً يف ٸصالالح تټٱٵيالالثءا ش٩صالال  تټنٵالالْٛ ټِٚالالصدهتن  »تلصْالالثي«ًـصالالَ ٸٽځالالر 
 ًتعتًتنٮ ټٽههتٵًت٠ْر حّٝثً. 

ًـصَ ڀ٩ثًّر ڄٱّو أ ّٹڃ ّصؽثىٻ ڄ٥الثپ تټٕالٌيٍ ًټالٌ ڀالڃ تټنثـْالر تټٕالٹٽْرا ټٵاله        
ټٵاله ٸالثڂ    احڂ ّٽدُ خ٩ْر ًټهه ټدثِثً ٨ًْٔثً ڀٌظٵثً خثټٌٕيٍ خ ّر ٠ًّٵالر ٸثڄالس   حيتن

شًٰٙو وټٷ حٔدو خ٩ځٽْر تڄصمثخْر ؼ ّر ټُْ ټٽځنصمح ْٰيث إٙ لْثيتً ًتـالهتً ًإٙ  
 ًحتس إًٔتٮ تټٌٙذ.  زت٧ْ تټدٽهتڂتټّْٯا ټٵه حلى تټد٩ْر تټ٩ثڀر ًڀڃ 

ؼثءشو خ١ًّٳ تټٌيتظر ٠ًثټح خإ٨ثنذتث  ٰځ٩ثًّر تټعثڄِ خڃ ٍّّها يٰٛ تظتٰٚر تټيت
ٌٔيٍا ًحټٵَ ل١در ڄهن ْٰيث خثعتځثيِثز تټّثخٵر ٕخْو ًؼهه ڀ٩ثًّرا ًلٽ٧ ڄٱّو 
ڀنيث شثيٸًث ټٽځّالٽځني ـًّالر تٙلصْالثيا ًـالثًٺ ؼتثٸالثذ تظتٽٱالثء تټًتٔالهّڃا حخالٌ خٹالً          

 ..ًڀالالث حڄالالث خثعتٵٽالاله ًٙ خثعتصفځالالٻ شد٩الالثشٹٿ ٰٕالال ڄٹٿ ًحڀالالًٸٿ.. إٙ ٰٽْٙالالٻ       $$٨ًځالالً 
  .2##يف لٰٚصٹٿخثټنثَ ـّثڂ خڃ ڀثټٷ ًٔثًيًت 

                                                 
 . 213ٖ ا0 شثيّك تظتٽٱثءتټ٠ٌِّْ 1
 . 41تټن٥ٿ تِٗٚڀْرا 0ٖ ـّڃ إخًتىْٿ ـّڃ 2
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ًعتالالث ـٝالالًشو تټٌٰالالثذ يٰالالٛ حڂ ّّالالصمٽٯ حـالالهتً ڀالالڃ خ٩الالهها ڀدْنالالثً حڂ يف وټالالٷ   
ححتځالٻ  ..ٴْٻ ټو0 حٙ شّصمٽٯ؟ ٴثٺ0 ڀث ح٘الدس ڀالڃ ـًٚذتالث ٰٽالٿ     $$تظت١  ًتٗظٿ0 

  .1##ڀًتيذتث

يف  ٨ًځالالً خالالڃ ٨دالاله تټ٩ٍّالالٍا تټالالىُ ؼّّالاله جتًخالالر تټٕالالٌيٍ تټّالالثخٵر مبؽٽالالُ حڄٕالال ه     
تعتهّنر ٌّپ ٸثڂ ًتټْالًث ٨ٽْيالثا ًؼ٩الٻ ٨الهن ح٨ٝالثبو ٨ٕالًذ شْځنالًث خثغتْةالر تټ٩ٽْالث تټاليت           

ا عتث يټس إټْو تظتٰٚر خ٩يه ڀڃ ِالٽْځثڂا تټالىُ حيتن حڂ ّّالٽٿ     ٸثڄس ٌڀڃ تټًٌِٺ
يف ـالٳ تٕڀالرا    تٕڀً إ  ّه حڀْنر ً٘ثنٴرا ټ٩ٽالو خالىټٷ ّٹٱالً ٨ځالث تيشٹالح ڀالڃ يظالثپ       

ًـصالَ حڂ شٙالًٮ    اٌ ڀص٩الثيٮ ٨ٽْالو ًڀ٩ځالٌٺ خالو    ـْط حڂ ٨ځً ټالُْ تټٌيّالط ٸځالث ىال    
ً «ِٽْځثڂ ىالىت ّ ٸاله ڀالث وىدنالث إټْالو ڀالڃ ٴدالٻا ًىالٌ حڂ تعت٭صٙالح تًٕٺ           ٸالثڂ   »ټٖڀال

ّٕالال٩ً خثټالالىڄح ًٔالال٩ٌيه ىالالىت ىالالٌ ملالاله وتشالالو إٴالالًتي خ١د٩ْالالر تټّالالٽ١ر تټّْثِالالْر يف      
تِٗٚپا ـْط تټٌٕيٍ ًتٙلصْثي ڀالڃ ٴدالٻ تټٕال٩ح ٘الثـح تټّالٽ١ر إڂ ٨الڃ ٠ًّالٳ        

 ٵر ڀدثًٔذ ـّدځث ّٵصِٝ تټٌتٴ٧ ًشّځؿ خو تټ٥ًًٮ. ؾتعٽني حً خ١ًّ

يٰٛ ٨ځً خ٩ْر تًِٕذ تعتثټٹرا إڂ أ شٌظٳ خثټد٩ْر تټ٩ثڀرا إو حيتن حڂ ّٵ٧١ تټ١ًّٳ 
٨ٽَ كتػ تٕڀٌّني ًيٰٛ شٹًُّ وټٷ تټٌتٴ٧ ًح٨ٽڃ ټٽځٖ حڂ تٕڀً حڀًىٿا ّٝال٩ٌه  

تعت٥الالثىً ـْالالط ّٕالالثكًڂا ًح٨الالثن ڀًٸالالٍ تظتٰٚالالر ٕ٘الالٽو تټ٩ًخالالِا ًختٽالالَ ٨الالڃ ٸالالٻ         
تټٵْٙالالًّر ًتغتًٴٽْالالرا ًِالالًؾ تطتالالًَا ًيٸالالح نتخصالالو ًح٨الالثن ػتالالٌىًتز ًٌؼصالالو إ       

 ٘نهًٲ ڀثٺ تظتٍّنر. 

..حّيث تټنثَ إڄِ ټّس خٱثيٚا ًټٹڃ ڀنٱىا ًټّس مبدصه٦ ًټٹع ڀصدال٧ا ًإڂ ڀالڃ   $$
 خالٌّ ـٌټٹٿ ڀالڃ تٕڀٙالثي ًتعتالهڂ إڂ ىالٿ ح٠الث٨ٌت ٸځالث ح٩٠صاليٿ ٰ ڄالث ًتټالْٹٿا ًإڂ ىالٿ ح           

 . 2##ٰٽّس ټٹٿ خٌتٺن

                                                 
 . 411ٖ 0 شثيّك تظتٽٱثءا٠ِتټٌّْ 1
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خهًڂ شٽٷ تټ١ًّٵر تټيت شصالْؿ ټٹالٻ تټنالثَ حڂ هتثيِالٌت ـٵيالٿ يف تٙلصْالثي ٙ       
شٹٌڂ تٗڀثيذا ٨ًٽْو ىٌ ڄٱّو حڂ ّرتؼالٿ يٰٝاليث إ  ـٵْٵالر ڀثظٽالر ټٽ٩ْالثڂا ټ٩ْالًٮ       

 . 1تټ٩ثأ ٸٽو حڂ تٕڀً ٕ٘فثخو ًخهًكتٿ ٙ ّنٱى ٴًتي

تطتثٸځالرا إٙ حڄالو   ًٌٰٲ ٸٻ وټٷا ًخ٩ه حڂ دتس تټد٩ْر تټ٩ثڀرا ٰٵه تِصمٯ خثًِٕذ 
 ح٨ٽڃ ًٌتٺ ٸٻ تټٱًًٴثز خْنيٿ ًخني ٨ثڀر تټنثَ. 

ًحً٘الالٽس تعتٽٹْالالر تټٌيتظْالالر تټالاليت ـٹځالالس تټهًټالالر تټ٩ًخْالالر تِٗالالٚڀْر إ  ڀيالالثٌٺ ٙ          
حشالالَ خالال يخ٩ني ٔالالْمثً  $$تٕڀالالٌُ ٍّّالاله خالالڃ ٨دالاله تعتٽالالٷ خالالڃ ڀالالًًتڂ   شٙالالهٲ. ٰثظتٽْٱالالر 

 . 2##ٰٕيهًت ټو حڂ ڀث ٨ٽَ تظتٽٱثء ـّثج ًٙ ٨ىتج

 . ##إقتث حڄث ِٽ١ثڂ تا يف حيٜو$$ٵه خٽ٫ تٕڀً خ خِ ؼ٩ٱً تعتنٌٙي حڂ ٴثٺ0 حؼٻ ټ

ًڀث إًٔتٶ تټٵٌتن ًتټٱٵيثء ًت٨ْٕثڂ يف ٨ٵه تټد٩ْر إٙ ټٽځفث٥ٰر ٨ٽَ تټٕالٹٽْثزا  
ٕكتٿ أ ّّالص٩ْ١ٌت إڄٹالثي تعتناليػ تټٕالٌيُا ًأ ّٵالهيًت ٨ٽالَ ڀٌتؼيالر تضتځالثىريا إٙ         

ڂ ٸثڄالس ىالِ يف تټٌتٴال٧ شٹًّّالثً ټ٩ياله ڀّالدٳ حً       خصٽٷ تٙؼصځث٨ثز ټٹدالثي ت٨ْٕالثڂ ًإ  
ًْ٘ر. ًـصَ ڀّ ټر تټ٩يه حٜفس ڀيٍټر تعتيثٌٺ ٰفح تعتٽٷ ًـالح تټالىتز ن٩ٰيالٿ    
إ  حڂ ٩ّيهًت إ  ظٚظر ڀالڃ حخنالثبيٿا ٸځالث ٩ٰالٻ ىالثيًڂ تټًٔالْه ټالال0 تٕڀالني ًتعتال ڀٌڂ          

 ًتعت دتڃ. 

 تٕلالٌذ تعت٩يالٌن   ًٴه ٴّٿ تټدٚن خْنيٿا ؾتث ٰصؿ تجملثٺ ټٌٴ٦ٌ تټٱالنت ًتطتالًًج خالني   
ٰإڂ ٌ٘شثً ًّشٱال٧   »تٕڀً«إټْيٿا ټٹڃ ي٬ٿ ؾتثيِثز تټٵيً ًتټصّٽٟ ًتِٙصةعثي يف 

                                                 
"إڂ ٨ځً خڃ ٨ده تټ٩ٍٍّ ٸثڂ ؼثټّثً يف خْصو ٨ًنهه حٔالًتٮ   ا136ٖ ا0 شثيّك تظتٽٱثءتټ٠ٌِّْ 1

ححتدٌت حڂ حًي ٸٻ يؼٻ ڀنٹٿ ؼنهتً؟ ٰٵالثٺ يؼالٻ ڀناليٿ0 أ ش٩الًٚ ٨ٽْنالث ڀالث ٙ       $$خع حڀْرا ٰٵثٺ0 
    ٕ ٨ٽالالٿ حڄالالو ّٙالالري إ  خٽالالَ ًٰنالالثء ًإڄالالِ حٸالالًه حڂ شهڄّالالٌه      شٱ٩ٽالالو؟ ٴالالثٺ0 شالالًًڂ خّالالث٠ِ ىالالىت؟ إڄالالِ 

ٴالثٺ0 ڀالث حڄالصٿ ًحٴٙالَ يؼالٻ ڀالڃ تعتّالٽځني         اخ يؼٽٹٿا ٰٹْٯ حًټْٹٿ ح٨ًتٚ تعتّٽځني ًحخٕالثيىٿ؟ 
 . ##٨نهُ يف ىىت تٕڀً إٙ ٌِتءا إٙ يؼٚا ڀڃ تعتّٽځني ـدّو ٨ع ٠ٌٺ تعتٕٵر

 . 246ا 0ٖ شثيّك تظتٽٱثءتټ٠ٌِّْ 2
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ًِٟ وټٷ تضتځٌن ًڀڃ خني ـٽٵالثز تټٵْالٌن تټٱٌٙوّالرا ٩ًّٽالڃ ـالٳ تٕڀالر ًِالْثنذتث        
٨ٽَ ڄ٥ثڀيث تټّْثِِ ًإڂ تټٌٕيٍ تطتًذ ًـهىثا ٙ تٗٸالًته ًتڄصالٍت٦ تټد٩ْالر ٨نالٌذا     

 ِر تټّٽ١ر ًشٵٽه تٗڀثيذ. ىِ تټ١ًّٳ إ  ؾتثي

ڀثټالالٷ خالالڃ حڄالالُا ًٙ لتيالالٻ حـالاله ڀٌٴ٩الالو ٸٱٵْالالو ٨ًالالثأ ٩ّٽالالڃ تظتالالًًغ ٨ٽالالَ        
تعتنٌٙي ًّٙهي ٰصٌٍ شٵِٝ خث٨صدثي ٸٻ تټنثَ ملٻ ڀڃ تټد٩ْر تټيت حلىز خالثټٵيً  

 ًتٗيىثج0 

  .1##ًټُْ ٨ٽَ ڀٹًه هتنيإقتث خث٩ّصٿ ڀٹًىني $$

 »ټٵدالو «ڀالڃ  تټىُ ؼًن تظتٽْٱالر إٙ  ًتڄصٵٻ تِٙصدهتن ًت٬ٙصٙثج إ  ٴثبه تضتْٓ 
ًشًٶ ټو شٙهي تٙـصٱثٙز ًتعتنثِدثز تټ٩ثڀر ظتٽ٧ تعتٍّه ڀڃ تٕټٵثج ٨ٽَ تټٵثباله  
تعت٭صٙح ڀڃ تعت٭صٙحا ىٹىت ح٘الدؿ ت٬ٙصٙالثج ٨ٽالَ نيؼالصني. ّدالهً حڂ تعت ِالِ أ       

خالٻ وىالح خ٩الٛ تټٱٵيالثء حڀعالثٺ       اشىٸًىٿ مبث لتح حڂ ّٹٌڂ ٨ٽْو ڄ٥ثڀيٿ تټّْثِِ
ريه إ  إټدالالالثَ شٽالالٷ تعتځثيِالالالثز ټدثِالالالثً ٔالال٨ًْثً ً٘الالالْث٬صيث ًشٵنْنالالاليث   تعتالالثًينُ ٬ًالالال 

ًإٜالالالثٰصيث إ  زتٽالالالر ٴٌت٨الالاله ًحيٸالالالثڂ تټن٥الالالثپ تټّْثِالالالِ ًٸالالال كتٿ تِالالالصځًحًت ٩٠الالالٿ     
تٙـت١ثٞ ًٰحًت ڀڃ تټٌتؼح ـٱال٣ ڄ٩ځالو ًشٙالهًّىث ټٖؼْالثٺ تټٚـٵالر ًـؽصاليٿا       

  .2وټٷ ًأ ّنٹًه حـهٴه ـهض 

                                                 
 . 161ا ٖٽٱثء0 شثيّك تظتتټ٠ٌِّْ 1
 . 57ٖ ا٨ٽِ ؼتځه ٬ٙث0 تټٌٕيٍ ًتټههتٵًت٠ْر 2
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ًقخًاؾعربيًعرضًتارخييًمليأؾةًاؾشورىًيفًاؾمار

 

ڄٽٵِ ڄ٥الًذ ٨ٽالَ تټصالثيّك تټ٩ًخالِ ّص ٸاله ټنالث تٗطتالثؾ ٨ٽالَ حإْالر تٕڀالر            دـ  
ًٸٌكتث حِثَ تټّٽ١را ًڄًٍ تټص ٸْه ٨ٽَ تټ٩هتټرا ًتټرتٸٍْ ٨ٽَ تټٌٕيٍا ًټٹڃ ىٻ 
ّصالالٌغ وټالالٷ خٵْالالثپ تطتٹالالٿ ٨الال  ٰالالرتتز ٴٽْٽالالر حً ٸالالعريذ ٨ٽالالَ تټٕالالٌيٍا ًىالالٻ ش ِّالالس     

  .تټٌٕيٍ يف ڀ ِّر حً ڀ ِّثز؟

٨ًٜالالنث ِالالثخٵثً ټٽفْالالثذ يف تټٵدْٽالالرا إخالالثڂ تټ١الالٌي تضتالالثىٽِا ًٴٽنالالث إڂ ػتٽالالُ      ًټٵالاله 
ٸالالثڂ حنتذ تټص٩الالدري ٨الالڃ يحّيالالث ّن٥الالً يف حڀٌيىالالث ًنتصالالثي تټٕالالْك    »حً تټ٩ٕالالريذ«تټٵدْٽالالر 

حڀالث يف تجملصځ٩الثز تطتٝالًّرا ٰينالثٶ ڀعالٻ       اتټىُ ٩ّص  تًٕٺ خالني حٴًتڄالو يف تټٹٽځالر   
ّٱرا ًتټيت جتځ٧ خني تټٵٌذ تټ٩هنّر تټْځڃا ـْط ٌّؼه ػتٽُ تًِٕ ًتټ٩ٕثبً تټًٕ

ًڀٽٹْالالر تٕيٚا ڀالال٧ إڀٹالالثڂ تِالالصمهتپ تًتځالالْني ًتټًٴْالالٳ يف ٰٚـالالر تٕيٚا ًىالالىت    
ا ًټًبّْالالالو ٔالالالِء ڀالالالڃ تټّالالالٽ١ر تټهّنْالالالر إٜالالالثٰر إ  تټّالالالٽ١ر »تعتالالالٖ«تجملٽالالالُ ىالالالٌ 

تټّْثِْر. ًّدٵَ نًي تعتٖ ًتٜفثً ّصدثّڃ حظًه خهيؼر إِنثنه ًخإڀٹثڄْثز تټًبُْا 
تټٌيتظر يف تعتٖا ًإڂ ًؼه ىىت يف ٨ٕريذ حً حًِذ ڄصْؽر نًي تټٵٌٍ تټيت ًأ شّصٵً 

شصځعالالٻ يف تعتالالٖ. ًتعتعالالٻ تٓلالالً ىالالٌ تعتالالٖ تعتٹالالِا تټالالىُ ّصٹالالٌڂ ڀالالڃ ؾتعٽالالِ حً حٔالالًتٮ    
ً شٹٌّنالو خثټصؽالثيذ تټاليت ٴالٌز تټٱًنّالر ًحنلٽالس ٴالٌذ تعتالثٺ ؼنالح          ظتټ٩ٕثبًا ًتټىُ شال  

  ڄٱالٌوه تٕنخالِ ًإ  يتخ١الر تعتٙالٽفر     شٵهًّ تټًٕٮا ًشّصنه ٴٌذ تعتٖ إتټنّح يف 
٩ًٌٔي تضتځ٧ْ خهًيه يف شن٥ْٿ تټنٕالثٞ تټصؽالثيُ ًيف شٵًّالً تٕڀالٌي تټ٩ثڀالرا ًٸالثڂ       

  .1ًتعتثٺ ًتعتدثنيذتټهًي تًٕٺ يف تعتٖ ټٕمٗ لتځ٧ خني تټًٕٮ 

٨ٽالالَ تعتّالثًتذ خالالني تټنالثَا ًتٗٔالالثنذ مبٱيالالٌپ    »ٴًيڄالالثً ًِالنر «٤ًيالً تِٗالالٚپ ڀ ٸالهتً   
تټصٵثټْه تټّْثِْر ټٽفٹٿ تعت١ٽٳا ًإ  إٴثڀر ػتصځ٧ ڀٌـه ّصځثٍّ  تټٌٕيٍ ًيتٰٝثً

                                                 
 . 4ا غ1968خريًزا نتي تټ٩ٽٿ ټٽځّٚنيا ا ؼٌتن ٨ٽ0ِ تعتٱٙٻ يف شثيّك تټ٩ًج ٴدٻ تِٗٚپن.  1
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حًٰتنه خثټٹٱثّالر ًتټ٩ځالٻا يف إ٠الثي ڀالڃ تطتٵالٌٲ ًتټٌتؼدالثز شٽ٭الِ تټصّالٽٟ ًتټصد٩ْالرا          
 ًحتٵٳ تټ٩هتټر تټٕثڀٽر. 

ًنِالالصٌيىث  »تٕڀالالر«ح٨ٽنالالس ٴْالالثپ  »٘الالفْٱر« ًيف تعتهّنالالر ًٜالال٧ تټًِالالٌٺ 
تټ٩الالهٺا ًتضتيالالثنا ًـٱالال٣ ٸْالالثڂ تٕڀالالرا     تټٵالالًيڂ ًِالالنر تټًِالالٌٺ. ًٸثڄالالس تٕىالالهتٮ0   

  .1تُِٕ تًٕ ًش٩ٌِْوا ًىنث ٸثڄس 

ا ًتِالالصنثي تټٵالالثبځٌڂ  الالث خثعتدالالثنئ ًٴثڀالالس ڀ ِّالالر تظتٰٚالالر خ٩ْالاله ًٰالالثذ تټًِالالٌٺ  
تِٗٚڀْرا ًٸثڄس حڀثڀيٿ خ٩ٛ تټصٵثټْه تټّْثِْر تټ٩ًخْالر ًٸثڄالس ٰالرتذ تټًتٔالهّڃ     

صٵًتي يف تٕڀٙالالثي يف ڀًتٸالالٍ  ٰالالرتذ ٰصالالٌؾ ِالال٩ًّر ًىؽالالًذ ًتِالال٩ر ًشٌؼْالالو إ  تِٙالال   
ټٽځٵثشٽرا ًًؼيس تٕڀر ټٽؽيثنا ًٸثڂ ڀث ٧ًٜ ڀڃ شن٥ْځثز ټٽ١٩ثء ًٗٴثڀر تعتًتٸٍ 

 ًظت١ٌٞ تٗنتيذ ًتټًٝتبح ڀصځْٕثً ڀ٧ ىىت تغتهٮ. 

ًٴالاله تٴصٙالالً تټن٥الالً يف شن٥الالْٿ تعت ِّالالر تټّْثِالالْر ٨ٽالالَ تعتهّنالالر ڀًٸالالٍ تټٙالالفثخرا     
ظالر ٨ځٽْالثً يف تطتٹالٿا ًتٕلالى خٱٹالًذ      ًشدْنس خ٩ٛ تظت١ٌٞا حًغتث يٰٛ ٰٹًذ تټٌيت

  .2حً تٙڄصمثجتٙلصْثي 

ًٸثڄالالالس تٕڀالالالر تټالالاليت تڄٱؽالالالًز يف تټٱالالالنت دتعالالالٻ ٘الالالًت٨ًث خالالالني تٙجتثىالالالثز تټٵدٽْالالالر        
تًٕٺ ڄٵالالٻ تټّالالٽ١ر إ  تٕڀالالٌّني يف تټٕالالثپا ًتټعالالثڄِ      ًتِٗالالٚڀْرا تڄصالاليَ خب١الالني  

 خهتّثز ٤يٌي تٕـٍتج ًلث٘ر تظتٌتيغ ًتټ٩ْٕر. 

                                                 
تټٵالثىًذ0 ضتنالر   ا تټٌظثبٳ تټّْثِْر يف ٨يه تټنيب ًتظتٰٚر تټًتٔهذػتځ٨ٌر  0ؼتځه ستْه تا 1

ًڀث خ٩الهىثا ًتڄ٥الً ن. خًىالثڂ ٌيّالٳ0 تټٙالفْٱرا تعتْعالثٲا        2ٖ ا1941 تټص ټْٯ ًتټرتزتر ًتټنًٕا
 ا نتي تټنځريا نتي ڀ٩ه. 1996نِصٌي نًټر تِٗٚپ يف تعتهّنرا نڀٕٳ 

ن. ٨ده تټ٩ٍٍّ تټهًي0ُ تټههتٵًت٠ْرا يف ٰٽّٱر تطتٹٿ تټ٩ًخِا ػتٽر تعتّصٵدٻ تټ٩ًخالِا خالريًز    2
 . 61ا 1979ٖا ڀًٸٍ نيتِثز تټٌـهذ تټ٩ًخْرا حّٽٌٺ ٨9هن 
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ْس ًـهذ تٕڀرا ًتِصځًز تظتٰٚر يف ٴًّٓا ظٿ تِص ڄٱس تڄصيس تټٱصنر ًخٵ
ـًٸر تضتيثن ًتټص٧ٌِا ًّٚـ٣ حڂ تټٱرتذ تڄصيس نًڂ حڂ شال نُ إ  خت١الْٟ ٨ځٽالِ    

 عتٱيٌپ تټٌٕيٍ يف حِٽٌج تطتٹٿ حً يف تٙلصْثي. 

ًح٘الالدفس تظتٰٚالالر ؼتالالٌي تټٙالالًت٦ تټّْثِالالِ ًتټٱٹالالًُا ٸالالثڂ ٘الالًت٨ثً خالالني تعتهّنالالر     
ً٘الًت٦ خالالني تټٵدثبالٻ تټٹٌْٰالالر    اخثِالالٿ تټٕالٌيٍ ًخالالني تټٕالثپ   »تعتًٸالٍ تًٕٺ ټِ٘الٚپ  «

٨ٽَ حُِ ٴدٽْر ًخني تټٕثپا ًً٘ت٦ خني تٕـٍتج تِٗٚڀْر ًخني تٕڀٌّنيا ټص شِ 
 تټعٌيذ تټ٩دثِْر ًشنٵٻ تټّٽ١ر إ  حًِذ ٴًْٔر ؼهّهذ ًإ  ٨ث٘ځر ؼهّهذ. 

ٽْيث ن٩ٰيالٿ إ  ؼتثًټالر   إڂ ٠د٩ْر تعتٵثًڀر تټيت ًتؼييث تٕڀٌٌّڂ ًتټٵٌٍ تټيت ت٨صځهًت ٨
ٰٹًذ تضت  يف تټّٽ١ر ًإ  تټص ٸْه تعتصٍتّه ٨ٽَ ڀٱيٌپ تټهًټالرا ًٴاله حٰالثنًت تخصالهتء ڀالڃ      
    ٍ ذتْةر تٕڀر ټٽؽيثن ٌڀڃ تټًتٔهّڃا ًٴثڀٌت خثعتٌؼر تټعثڄْر ڀڃ تټٱصٌؾا ًټٹالڃ شٽالٷ تټٵاٌل

تټٱالرتذ  تټيت شّنهىٿ شٵٽٙس ڄصْؽر تټ٩ٙالدْر تټٵدٽْالر تًتٽْالر ًشٌِال٧ تطتًخْالرا ًتڄصاليس       
تٕڀٌّرا ًأ جته تّٕهٌّټٌؼْث تِٗٚڀْر ػتثًٙ ٕڂ شصځعٻ يف حُ ڄ٥ٿ ؼهّهذا خٻ ظدالس  

 تِٕٽٌج تټىُ خًٌ يف تټٱصنر ًىٌ ِدْٻ تټعٌيذ تعتّٽفر ټٽص٭ْري. 

٤ًيالالًز خالالهتّثز تعتٱالالثىْٿ تټّْثِالالْر تټالاليت ش١الالٌيز إ  ڄ٥ًّالالثز ْٰځالالث خ٩الالالها ًيف         
تټيت ڄثنز  ث تټعالٌيذ   –حخنثء تټٙفثخر تڄصمثج تظتٽْٱر خني «٠ٽ٩ْصيث ٰٹًذ تټٌٕيٍ 

تټٍخريّرا ًتِصځًز ټهٍ تظتٌتيغا تټىُ ٩ًٌِىث إ  تڄصمثج حُ ٨ًخِ ظٿ حُ ڀّٽٿ 
ٰثٜالالٻا ًّٵثخالالٻ وټالالٷ ؼ٩الالٻ تٗڀالالثپ ڀّالال ًًٙ خٙالالٌيذ ڀدثٔالالًذ حڀالالثپ تٕڀالالرا ًت٨صدالالثي       
تـتًتٰو ٨الڃ تعتٱالثىْٿ تِٗالٚڀْر ِالددًث ټ٩ٍټالوا ًدتعٽالس تټاله٨ٌذ تټٕالٌيٍ يف ظالٌيتز          

 يف ىىه تټٱرتذ.  حلًٍ

ًّٵثخٽيث ڀڃ ؼير حلًٍ ٰٹًذ تټنٗ ٨ٽَ تٗڀثپ ټْٹٌڂ ِدْٻ تغتهتّالر ټالهٍ تټالد٩ٛا    
ًٰٹالالًذ تټ٩ثبٽالالر تعتمصالالثيذ ټالالهٍ يلالالًّڃا ًتٔالالرتتٞ تضتيالالثن يف تطتالالٳ ڀالال٧ شالالًٌٰ تټ٩ٽالالٿ       

  .1خًحُ ظثټطًتټٱٝٻ 

                                                 
 . 63ن. ٨ده تټ٩ٍٍّ تټهًي0ُ تټههتٵًت٠ْر يف ٰٽّٱر تطتٹٿ تټ٩ًخِا ٖ 1



276 

تِالالصٵً تټ٩ځالالٻ يف تټٱالالرتذ تٕڀٌّالالر ٨ٽالالَ حڂ تټ٩ث٘الالځر ىالالِ تټالاليت شدالالس يف حڀالالً       
تعت٩ثيٜر ٰٽٿ شٹڃ ٗ٘ٚؾ تعت ِّثز خٻ ټص٭ْري تًِٕذ ًيمبث حِالٽٌج   حڀث اتظتٰٚر

إڂ تٴصًٙز ٨ٽالَ حخالهتء تټالًحُا ًټٹناليث      تطتٹٿا ًىِ ڀ٩ثيٜر ٴه شٹٌڂ ڀٵدٌټر يڄةىٍ
 ٨ثنذ ش٩  ٨ڃ ڀٌٴٱيثا ڀصَ ًؼهز تټّدْٻا خثټعٌيذ. 

ٰيث ًّٚـ٣ حڂ تټٱرتذ تٕڀٌّر خهحزا ًىنثٶ يحُ ٨ثپ ٩ّ  ٨ڃ يكِثء تټٵدثبٻ ًحًٔت
ًإڂ تظتٽْٱر متالًٖ ٨ٽالَ ڀٕالثًيذتٿ يف تټٕال ًڂ تټ٩ثڀالرا ًڀالث        »ًلث٘ر يف تټٕثپ«

نتپ تجملصځالال٧ ٩ّصالال  تټ٩ٕالالثبً ًـهتشالالو تٙؼصځث٨ْالالر تِٕثِالالْرا ٰالالإڂ ىنثټالالٷ ڄ٨ٌالالثً ڀالالڃ  
 ُ ًتعتٌٕيذ ًخ٩ٛ تټصٵْْه ټٽّٽ١ر. ـًّر تټًح

لٽالٳ  ًټٹڃ تټص١ٌي تٙؼصځث٨ِ تٙٴصٙثنُ ـٌّٺ تًٕٔتٮ إ  حيِصٵًت٠ْر ڀٚٸرا ً
ٰؽالالٌذ خْنالاليٿ ًخالالني ٨ثڀالالر تټٵدثبالالٻا ًؼ٩الالٻ تٕٔالالًتٮ ّصؽيالالٌڂ ٨الالثنذ إ  تټص٩الالثًڂ ڀالال٧    

ىالىت تټص١الٌيا ڀال٧ تِالصځًتي تټصفالٌٺ       اتټّٽ١ر. خْنځث ش ظً تټ٩ثڀر خثټاله٨ٌتز تطتٍخْالر  
تطتٝالالًُا حٜالال٩ٯ تټٌـالالهتز تټٵدٽْالالر ًخثټصالالثي ٴٽالالٻ ش ظريىالالث نًڂ حڂ حتالالٻ ٴالالٌٍ حً      

 ڀ ِّثز ؼهّهذ ؼتٽيث. 

ٚڀِ إ  إنلثٺ ٠ًٲ تټصؽثيذ تټ٩ثعتْالر يف تټن١الثٲ تِٗالٚڀِا    ًٴه حنٍ تټص٧ٌِ تِٗ
ًِالث٨ه ٨ٽالَ ڄٕالثٞ تټصؽالالثيذا ًٴاله ح٨الثن تټالد٩ٛ ًًِالال٧ ڄٕالث٠و ڀّالص٩ْنًث خالالثټٌٸٚء         
ًتعتٌتيا ظٿ ِث٨ه حتهّه ٨هن تعتٵثشٽر ڀڃ ٴدٻ تعتًًتڄْني ٨ٽَ نٰال٧ ح٨الهتن ڀصٍتّالهذ    

ِالثإس يف ن٨الٿ    ڀڃ تټ٩ًج إ  تٙٔص٭ثٺ خثټصؽثيذا ًخهز خالهتّثز ٠دٵالر ڀصٌِال١ر   
 نًيىث خثڂ يف تټ٩ًٙ تټ٩دثِِ. تټعٌيذ تټ٩دثِْرا ًټٹڃ 

ًـني ّّص٩ًٚ تټص١ٌي تټ٩ځٽِ عت ِّالر تظتٰٚالرا ّٚـال٣ حڂ حِالٽٌج تټٌ٘الٌٺ إ       
 »لث٘الالر يف تټٕالالثپ«تطتٹالالٿ تلصٽالالٯا خالالني ؼتثًټالالر إٴنالالث٦ يكِالالثء تټٵدثبالالٻ ًتٕٔالالًتٮ  

ـٙالٻ يف تلصْالثي   ًخني تشٱثٲ ى ٙء ٨ٽَ ڀًٔؿ خني حٸعً ڀڃ ٔمْٙر ٠ثؼتالر ٸځالث   
يف نڀٕالٳا ًخالني ڄال٦ٌ     »حً ػتٽالُ حٔالًتٮ تټْځثڄْالر   «ڀًًتڂ خڃ تطتٹٿ ڀڃ ٴدٻ تعتالٖ  

ڀڃ تټٌيتظرا ًخني تټعٌيذ تعتّنٌنذ خٵٌٍ ٴدٽْرا ٸځث ٩ٰٻ ٍّّاله خالڃ تټٌټْاله ًڀالًًتڂ خالڃ      
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ؼتځالالها ًىالالىت ّٕالال٩ً خالال ڂ تٕڀالالٌّني أ ّّالالص٩ْ١ٌت ًٜالال٧ حِالالُ ظثخصالالر ًحڂ تعت ِّالالر    
 ج خني حٸعً ڀڃ تجتثه. تټّْثِْر ٙ شٍتٺ ڀ٧ٌٜ جتثو

ـالالثًٺ تٕڀٌّالالٌڂ تټص ٸْالاله ٨ٽالالَ ٰٹالالًذ تضتالال  ًحڂ تټّالالٽ١ر خٵالالهي ڀالالڃ تاا ًإڂ    
ًحڂ ٨ٽالَ تټنالثَ تټ١ث٨الرا ًټٹالڃ ٴالٌٍ       »تخصهتء ڀڃ ٨ده تا«تظتٽْٱر ىٌ لٽْٱر تا 

ًت٩ِر ٸثڄس ش ٸه ـًّر تٗيتنذ ًڀّ ًټْر تطتٹثپ ٨ڃ ح٨ځالثغتٿا ًخْنځالث ٸالثڂ ؾتعٽالٌ     
ټعالالٌيذ لًًؼالالثً ٨ٽالالَ تعتٕالالْةر ٰالالإڂ تضتځث٨الالر تټعثڄْالالر ٸثڄالالس شالالًٍ  تٙجتالالثه تًٕٺ ّالالًًڂ ت

 تټعٌيذ حڀًتً ڀ٨ًًٕثًا خٻ ًًتؼدثًا ٜه تطتٹثپ إڂ جت ًت حً تـتًٌٰت. 

ًّدالالالالهً حڂ تٕڀالالالالٌّني تعتصالالالال لًّڃا خالالالالهحًت ّصالالالال ظًًڂ خ ِالالالالثټْح تټصن٥الالالالْٿ تټّثِالالالالثڄِ   
ًتټدٍْڄ١الالالِا ًلث٘الالالر يف تٗنتيذا ًىالالالىه شّالالالصنه إ  شٵثټْالالاله خ٩ْالالالهذ ٨الالالڃ تټٱٹالالالًذ        

  .1ِث٨ه ٨ٽَ إظثيذ تټنٵځرتِٗٚڀْرا ًشصؽو ـتٌ تټصّٽٟ ؾتث 

ًٴثڀس تټعٌيذ تټ٩دثِالْر خثِالٿ تټ٩الٌنذ إ  تټٹصالثج ًتټّالنرا ًإـْالثء تټ٩الهٺ ًتعتّالثًتذ         
ًإ١٨ثء تټٱِء ٕىٽوا ًټ٩ٽيث ًؼهز تِالصؽثخر ڀالڃ خ٩الٛ ٴالٌٍ تعت٩ثيٜالرا ًټٹناليث أ       

تخصالهتء حڂ تټ٩دثِالْني    ًّٚـال٣  اشٱٽؿ يف إٴثڀر ڀ ِّثز حتٵٳ تعتٱثىْٿ تِٗٚڀْر
ا ًڄالالثنًت خٱٹالالًذ تټ٩ثبٽالالر تعتمصالالثيذ  حِالهًت ِالالٽ١ثكتٿ إ  ڀدالالهح تټٵًتخالالر ڀالالڃ تټًِالٌٺ  

تعت١يالالًذ ڀالالڃ تټالالًؼُا ًيٰٝالالٌت ڀدالالهح تٙڄصمالالثجا ًحٸالالهًت حڂ تظتٽْٱالالر ٤الالٻ تا يف         
تٕيٚا ًټُْ ټٽنالثَ إٙ تټ١ث٨الر. ٸځالث شال ظًز تظتٰٚالر تټ٩دثِالْر مبٱالثىْٿ تطتٹالٿ         

 ٰ ٸعً ٨ڃ ڀٱيٌپ تټٌٕيٍا ًتجتيس ـتٌ تطتٹٿ تعت١ٽٳ. تټّثِثڄِا ًخ٩هز حٸعً 

ًٴه ٙ ٩ّع ڀعٻ ىىت تٙجتثه تټٵدٌٺ خثټًًٝيذا ٩ًٰٚا ًتؼو تټ٩دثٌِْڂ ظٌيتز ٨هذ 
إٜثٰر إ  ڄٕثٞ تطتًٸثز تټّالًّرا ًټٹالڃ تټص١الٌيتز ِالث٨هز ٨ٽالَ تټصفالٌٺ تټالىُ        

 ٥ًّر. حنٍ إ  إًٰت٪ ڀٱيٌپ تظتٰٚر ڀڃ ٰفٌته تطتٵْٵِ ًتڄ٩ٹثَ وټٷ يف تټن
                                                 

سته خڃ متَْ خالڃ ؼالثخً خالڃ    ح ا46-45ٖ  ا1974نيتِثز يف ـٝثيذ ِٗٚپا  0ؼحىثڀٽصٌڂ  1
ا 5ا غ64-62ا 4ٖا غ1959 احڄّثج تًٕٔتٮا تټٵالثىًذا نتي تعت٩الثيٮ  زتٻ ڀڃ   0انثَهَاذُزُنتًن 
حڄ١الالٌتڂ  ا576ا 473ا 472ا 468-467ا 2ٖا تټ١الال ُا 151َ ا149ا 132ا 129ا 128ٖ

 ًڀث خ٩هىث.  12ؼًًّ ًتٕل١ٻا ٖ ٛڄٵثب تټ0ِ٨ٌّْ ٘ثطتثڄِ
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حكتالالَ تټ٩دثِالالٌْڂ ٰٹالالًذ حڂ تٕڀالالر ىالالِ تضتالالْٓا ًحـالالهظٌت ؼْٕالالثً ڄ٥ثڀْالالثً ڀالالڃ    
تټ٩الالًج ًتټٱالالًَ ڀالال٧ ٔالالِء ڀالالڃ تټصالالٌتٌڂ تلصالالٻ ـالالني ٰصفالالس خ٭الالهتن ڀالالڃ ٴدالالٻ ؼالالْٓ       
لًتِثڄِ ٬ًّح يف تټٱصنر خني تٕڀني ً تعت ڀٌڂا ًخٵْس خ٩الٛ تټٵدثبالٻ يف تټالهٌّتڂا    

ًخر ټٽ٩الًج يف تطتْالثذ تټ٩ثڀالر    ًټٹنيث حِٵ١س كتثبْثً حّثپ تعت٩صٙالٿا ًيتٰالٳ ىالىه تټٝال    
تختثو تعتځثټْٷ تٕشًتٶ حِثَ تضتْٓ. ًخىټٷ خهز تظتٰٚر نًڂ ٴث٨الهذ ًًٰٜالس   

  .1حِّيثِٽ١صيث ٨ٽَ تٕڀر خٵٌذ ٬ًّدر ڀث ټدعس حڂ ـهنز 

ًخثټ٫ تټ٩دثٌِْڂ يف ي٧ٰ ڀنٍټر تظتٽْٱرا ًتن٨ٌت ټٽمٰٚر ڀٍتّث ً٘الٱثز ؼ٩ٽصاليث يف   
ي شالالًٌٰه يف حُ ڀًٔالالؿ. ًـالالثًټٌت تِٙالالصنثن إ  ڀّالصٌٍ ّص٩الالىي خٽ٬ٌالالوا ًخثټصالالثي ّص٩الى  

تټٱٵيالالثءا ٰن٥ځالالٌت تټٵٝالالثء ًحـالالهظٌت ڀنٙالالح ٴثٜالالِ تټٵٝالالثذا ًحيتنًت خالالىټٷ شٹالالٌّڃ    
ڀ ِّر نّنْر ّّال١ًًْڂ ٨ٽْيالثا ًىالىه ىالِ تعت ِّالر تِٗالٚڀْر تټاليت حِالهذتٿ إ          
ـه ٸدريا ًټٹنيٿ شهلٽٌت يف حڀٌي تټٵثبه ڀنى ًٌٰٜت ت٨ٙصٍتٺ ًحـهظٌت ٰؽٌذ خْنيٿ 

تظتثڀُ ټٽيؽًذا إٙ حڂ /ًي٬ٿ جتهن تًتثًټر يف تټٵًڂ تټًتخ٧ اني زتيٌي تټٱٵيثءًخ
ًتجتالالو تټٱٵيالالثء ٙختالالثو ٠الالًّٵيٿ تعتّالالصٵٻ ڀالال٧ تټص ٸْالاله ٨ٽالالَ ٰٹالالًذ   اوټالالٷ ٸالالثڂ ڀ ٴصالالثً

ًـهذ تٕڀر تټيت جتٽس مبًًي تټٍڀڃ ڀڃ ڄثـْر ظٵثْٰر ًـٝالثيّرا ًىالىت حظالً خالهًيه     
 ٰر يڀٍ ىىه تټٌـهذ. ٨ٽَ تټن٥ًّر تټيت تِصځًز شًٍ يف تظتٚ

ًڀالالڃ ؼيالالر حلالالًٍ خالالًٌز ٰةالالر تټصؽالالثي ًڄٕالال١س ٩ٰثټْثذتالالث ًًؼالالهز ٸالالٻ شٕالالؽ٧ْ ڀالالڃ     
تټ٩دثِالالْنيا ًتضتالالثي ّيځيالالٿ تِٙالالصٵًتيا ٰٙالالثيًت ح٨الالٌتڂ تټّالالٽ١ر ًِالالنهىث تعتالالثي يف   
تٌٕڀثزا ًټٹنيٿ أ ّٽ٩دٌت نًيتً ّىٸً يف تطتْثذ تټ٩ثڀرا ًټ٩ٻ وټٷ ڄثٔا ٨ڃ حڂ نًي 

   ٰ ر يتٰالالٳ ٰالرتذ ٜال٩ٯ تظتٰٚالالر ًشٵٽالٗ ِالٽ١ثكتث يف تټٵالالًڂ     تٌنىالثي تټصؽالثيذ ًتټٙالري
 تټًتخ٧ ټٽيؽًذ. /تټعثټط

ىالالىت ًإوت ٙـ٥نالالث تټص١الالٌي تٙٴصٙالالثنُ تٙؼصځالالث٨ِ تټالالىُ حنٍ إ  حتالالٌٺ ٸالالدري يف        
تجملصځ٧ ٤ًيٌي شدثّڃ تؼصځث٨ِ خني ٰةر تټصؽالثي ًحيخالثج تټٙالنثب٧ ڀالڃ ؼيالر ًتټ٩ثڀالر       

                                                 
 . 64ن. ٨ده تټ٩ٍٍّ تټهًي0ُ تټههتٵًت٠ْر يف ٰٽّٱر تطتٹٿ تټ٩ًخِا ٖ 1



279 

خالني تټ٩ثڀالرا ًٴدالٌٺ تٕلالًٍ     ڀڃ ؼير حلًٍا حنيٸنث ِدح ڄٕالثٞ تطتًٸالثز تټّالًّر    
 خثټّٽ١ر خ ُ ٔٹٻ. 

ټنن٥ً إ  ش١ٌي تعت ِّالر تټّْثِالْرا ٰٵاله ٸثڄالس تټٌيتظالر حِالثَ تطتٹالٿا يف        
تټ٩ًٙ تټ٩دثِِ تًٕٺا ًټٹڃ ٌّٕ ث تټ٩يه ٕٸعً ڀڃ ًتـها ؾتث حنٍ إ  ڀٚخّالثز  

ثڀٚا حً ت١٘هتپ خني تٕلٌذا ًىىت تٙجتثه ٸثڂ ًيتء تټٱصنر خني تٕڀني ًتعتال ڀٌڂا ٨ًال  
 ل١ريتً يف تټص ڀً ٨ٽَ تعتصٌٸٻ ًٴصٽو. 

ًيف ـثټر ًٰثذ تظتٽْٱر نًڂ ٨يه حتٹځس تټٵٌٍ تټٵثبځر ڀڃ ؼنه ًٸصّثج يف تلصْثي 
٨يالها ٨ٵاله   نًڂ /پ847-ىالال 232/"تټٌتظالٳ "لٽْٱر ًيف شهىٌي تعت ِّالرا ٰٽځالث شالٌيف    

ػتٽالالُ خالالني تټالالًٌٌّ ًٴثٜالالِ تټٵٝالالثذا ًتظالالنني ڀالالڃ تټٹصالالثج ًتظالالنني ڀالالڃ ٴالالثنذ تٕشالالًتٶ   
 "تعتصٌٸالٻ "ًخ٩اله ڀٵصالٻ    الصْثي لٽْٱرا ًٸثڂ تټًحُ تعت ظً ټٽ٩ّٹًّنيا ًتلصري تعتصٌٸٻٙ

حتٹالالٿ تټٵالالثنذ تٕشالالًتٶ يف شنٙالالْح تظتٽٱالالثء ٨ًالالٍغتٿا ًتټصنٹْالالٻ  الالٿا ًـالالني تڄص٩ٕالالس  
نًڂ ٨يه /پ918-ىال295/تظتٰٚر يف تټعٽط تٕلري ڀڃ تټٵًڂ تټعثټط ًشٌيف تعتٹصٱِ

 ًتلصثيًت تعتٵصهي. ًتٜؿا شٕثًي تټًٌٌّ ًيكِثء تټٹصثج 

ًعتالالث ٨الالثن تضتنالاله ټٽصالالهلٻ يف حڀالالٌي تظتٰٚالالر ڄصْؽالالر تٌٕڀالالر تعتثټْالالر ًتٗنتيّالالرا ٌڀالالڃ        
تعتٵصالالهيا ت٘الال١هڀٌت خثظتٽْٱالالر ًٴصٽالالٌها ًڄٙالالدٌت حلالالثه تټٵالالثىً. ظالالٿ لٽ٩الالٌه ًتلصالالثيًت     
تټًتِٜا تټىُ ٨ؽٍ ٨ڃ شّْري تٕڀٌي ٰ ـهض ڀنٙح حڀري تٕڀًتء ټٵثباله تضتالْٓا   

ًعتث شٌيف تټًتِٜ ٨ٵه ػتٽُ خًبثِر  ا/پ936-ىال324 ِنر/ًِٽځس تټّٽ١ر إټْو
تټًٌٌّا ـًٝه ٸٻ ًًٌّ ًٸثشحا إٜثٰر إ  تًٕٔتٮ تټ٩ٽٌّني ًتټ٩دثِْني ًتټٵٝالثذ  
ًتټٌؼٌه خإًٔتٮ ٸثشح حڀري تٕڀًتء ټْمصالثيًت لٽْٱالر. ًٰٔالفٌت ڀالڃ ٨ًٰالٌت حڂ حڀالري       

ٽ٩الو ٨ًالني   ًعتالث تلصٽالٯ ىالىت ڀال٧ تٕڀالري ل     /پ941-ىال329/تٕڀًتء ًّّهه ًىٌ تعتصٵِ
 ٬ريه. 

ً٘ثيز تټّٽ١ر ټٖڀري تټدٌّيِ ّالصفٹٿ ـصالَ   /پ946-ىال334/ًؼثء تټ٭ًٍ تټدٌّيِ
يف تلصْثي تظتٽٱثء ًيف ٨ٍغتٿ حـْثڄثًا ًأ ّٹڃ ټٽمٽْٱر ِٽ١ر ٩ٰٽْرا ًتجتو ټٽص ٸْه 
 ٨ٽَ تټنٌتـِ تټهّنْرا ؼتثًًٙ حڂ ّّنه ڄٱّو خثټ٨ٌث٢ ًتټٱٵيثء ًحبځر تعتّثؼه. 
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تغتؽالالًُا ًڄصْؽالالر ټٽالاله٨ٌذ تټ٩دثِالالْر تعتّالالصځًذا ٘الالثي      ًڀنالالى تټٵالالًڂ تټعثټالالط   
تظتٽْٱر ڀٙهي ٸٻ ِٽ١ر ٨ًْٔرا ٰٹثڂ تٕڀًتء تټىّڃ ٸٌڄٌت إڀثيتز ڀّصٵٽر ٨ځٽْثً 

        َ ًتٓڂ ٘الثي تټدٌّيْالالٌڂ   ا١ّٽدالٌڂ ٨يالهًت ڀالڃ تظتٽْٱالر ټْٹصّالدٌت ٔال٨ًْر خن٥الً تټنالث
ٽ١ر ٨يهتً ڀڃ تظتٽْٱر نتٌغتٿ تټّالٽ١ثز تټ٩ثڀالر ټٽ٭الًٚ ڄٱّالوا ًىالٌ ٙ ِال      ١ّٽدٌڂ 

ټالالالو. ًټالالالةڃ تختالالالى تټدٌّيْالالالٌڂ ټٵالالالح حڀالالالري تٕڀالالالًتء ًڀٽالالالٷا أ ّٵالالالًًت ح٘الالالٚا خإڀثڀالالالر      
تټ٩دثِالالْنيا ٰالالإڂ تټّالالٚؼٵر تختالالىًت ټٵالالح ِالالٽ١ثڂ ًت٨رتٰالالٌت  الالىه تٗڀثڀالالرا ًټٹنالاليٿ   

  .٨1ٽَ تټ٩يهشًٸٌت تظتٽْٱر نًڂ ِٽ١ثزا ًٸثڄٌت خنٱُ تټٌٴس ـًّٙني 

٩الال  ٨الالڃ تعتٱالالثىْٿ   ًىٹالالىت ٰٕالالٻ تټ٩دثِالالٌْڂ خالالهًيىٿ يف إٴثڀالالر ڀ ِّالالثز ٨ثڀالالر ش      
تِٗٚڀْرا ًحًؼهًت ٰؽٌذ ًت٩ِر خْنيٿ ًخني تٕڀرا ًتـتهيًت خثظتٰٚر إ  ٤ٻ ڀڃ 

ًتظتٰٚر يف تـتهتيىثا ًيف ٤الٻ ىالىه    اِٽ١صيثا ًأ ّدٵٌت حظًتً ټٽٌٕيٍ حً تٙلصْثي
ټٌْٰٵالٌت خالني تعتٱالثىْٿ     »يف ـً٘اليٿ ٨ٽالَ تټٕال٨ًْر   «تًٕٜث٦ا حظالًز ٨ٽالَ تټٱٵيالثء    

 ًٜث٦ تظتٱر ٨ٽَ ڀث يف وټٷ ڀڃ شنثٴٛ ٸدري. تِٗٚڀْرا ًخني ح

خ٩الاله ىالالىتا هتٹالالڃ تٗٔالالثيذ إ  ـالالثٙز ڀٱالالًنذ ش٥يالالً ْٰيالالث تټٕالالٌيٍ يف ػتٽالالُ ؼنالالح  
تټًبُْ ټٽن٥ً يف تټٕال ًڂ تټ٩ثڀالرا ڀعالٻ ىْةالر تظتځّالني ټالهٍ تعتٌـالهّڃ يف خالهبيٿا         
ًڀعٻ ػتٽُ تټ٩نهتڄْر ټهٍ ٴًتڀ١ر تټدفًّڃ ًّحِو تټّالْه تټالًبُْا ًڀعالٻ ػتٽالُ     

ٟ ټهٍ تٗخثْٜني يف تعت٭الًج  تعتٕثّك  ٔال٨ًْر تظتٰٚالر شثينتْالثًا ًحڂ     ا ّ ٸاله 2تًِٕال
ّعدس حإْر ًـهذ تٕڀرا ًجتنح تټٱصنرا ًـٱال٣ تټٕال٩ًّرا ًإ٤يالثي ڀٱيالٌپ تټ٩هتټالرا      
 ًټ٩ٻ تٗٔثيذ إ  حخًٌ ڀڃ شنثًٺ تټن٥ًّر تټّْثِْر شٹٕٯ ٨ڃ شهيغ ىىه تټن٥ًّر. 

                                                 
ا 71 -45ٖ ا 1951خ٭الهتنا ڀ١د٩الر ؿتْالحا    ا ٨ده تټ٩ٍٍّ تټهًيُا تټالن٥ٿ تِٗالٚڀْر  ن. حڄ٥ً  1

 ًڀث خ٩هىث.  247ا ًڀث خ٩هىث 217ًٖنيتِثز يف تټ٩ٌٙي تټ٩دثِْر تعتص لًذا ٖي0ُ ن. تټهً
H. A. R. Gibb: Government and Islam under the early Abbasids.  

L'Elaboration de l'Islam, 1961, p115 off. 

2 - J F P Hopkins: Medieval Muslim Government In Barbary until the 

sixth century of the Hijra, London, Luzac, 1958, p 38 off. 
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كتراب  ًڀث ٌّينه ڀٵهڀالر   يف حًتبٻ ڀڃ ٸصحا/پ798-ىال182/ّ شِ حخٌ ٌِّٯ
ىٸً حڂ تٗڀالثپ لٽْٱالر تا يف حيٜالوا ًحڂ    ىٌ ػتځ٨ٌر ييتء ًڄٙثبؿا ًىالٌ ّال   اخلساج

٠ث٨صو ًتؼدرا ًټٹنو ّ ٸاله ًتؼدالو يف إٴثڀالر تطتالهًن ًين تطتٵالٌٲ إ  حىٽاليث ًتشدالث٦        
ًىٌ ٙ ّٱص  ّ ٸه مبث ّالٌين ڀالڃ حـثنّالطا ٨ٽالَ تټ٩الهٺ ًتٕلالى        اتټ٦ًٕ ًشٌٰري تټ٩هٺ
ّنٙالالالفو  "حخالالث ٌِّالالٯ  "تٗڀالالثپ ټالالُْ ڀّالالال ًًٙ حڀالالثپ تټنالالثَا إٙ حڂ     خالالثطتٳ. ًڀالال٧ حڂ   

خثِٙصځث٦ إ  ييتبيٿا ٸځث ٌّين حلدثيتً ش ٸه ـٳ تټ٨ًْر يف ڄٵه ًٙذ تٕڀً ًًًٜيذ 
 تټٌٕيٍ غتٿ. 

ٌّين ـهّعثً ڀٱثنه حڂ ټُْ ڀڃ تټّنر ٔيً تټّٚؾ ٨ٽَ تٗڀالثپا   "حخث ٌِّٯ"ًڀ٧ حڂ 
 إوت حيتنًت تعتنٹً ٰٽٿ ّ٭ريًه ٩ّځيٿ تا خ٩ٵثخو. إٙ حڄو ٌّين ـهّعثً ّٱْه حڂ تټنثَ 

ًڀالڃ ِالريذ ٨ځالً خالڃ ٨داله      «حيتن حڂ لت٩الٻ ڀالڃ ٰالرتذ تټًتٔالهّڃ      "حخث ٌِّالٯ "ًّٚـ٣ حڂ 
ٰري تټ٩الالهٺا ټالالىت   »تټ٩ٍّالالٍ يٍا ًيف ش ٸْالاله تعتّالالثًتذا ًيف شالاٌل ٰيالاٌل ّ ٸالاله ٨ٽالالَ تعتعالالٻ يف تټٕالاٌل

     ً تټصٵثټْاله تٗڀ ت٠ٌيّالر    إـْثء تټّنڃ تټيت ِنيث تټٵٌپ تټٙالثطتٌڂا ًّدالهً حڄالو ٙـال٣ حظال
  .1تِٗٚڀْرًتٙجتثه تِٙصدهتنُ ٰ يتن تټصفىًّ ًتټص ٸْه ٨ٽَ تعتٱثىْٿ 

شدالالالهً ل١الالالٌٞ تټن٥ًّالالالر تټّْثِالالالْر يف تټٵالالالًڂ تټعثټالالالطا ًشنٝالالالػ يف تټٵالالالًڂ تټًتخالالال٧     
ًتظتثڀُ ټٽيؽًذا ًشدهح تعتنثٴٕر ـٌٺ تٗڀثڀر ًًًٜيذتث ٨ٵٚا حً ٨ًٔثًا خالني ڀالڃ   

ًشًٍ ٴٽالر ٨الهپ    »تعت٩صٍټر«حً ٨ٵٚا  »حىٻ تټّنر ڀعٚا«ث٦ ًٍّ ًؼٌ ث ٨ًٔثً خثٗزت
حخالالٌ خٹالالً "ًخ٩الالٛ تعت٩صٍټالالر  »تعتنؽالالهتز«ًؼالالٌج تعتنٙالالح يحِالالثً ڀعالالٻ خ٩الالٛ تظتالالٌتيغ   

 أ حتصػ إ  إڀثپ.  ٦إوت شٌت٠ ز ٨ٽَ تټ٩هٺ ًشنٱْى تټًٕا ًًًّڂ حڂ تٕڀر "تٕ٘ٿ

 ڀڃ ًٍّ تټنٗا ظٿ ّ شِ تظتٚٮ ـٌٺ ٠ًّٵر ڄٙح تٗڀثپا خني حىٻ تٙلصْثيا ًخني
»تٗصتث٨ْٽْرتٗڀثڀْرا «ًخىټٷ ٙ شٹٌڂ تٗڀثڀر ًتؼدثً ټٖڀر 

2.  

                                                 
1    ُ  اىالال 1352تټٵالثىًذا خالٌٙٲا تعت١د٩الر تټّالٽٱْرا     ا تظتالًتغ  0حخِ ٌِّٯ ٩ّٵالٌج إخالًتىْٿ تٕڄٙالثي
 . 8-3ا 2ٖٞ

ُ تٗڀثپ ٨داله تټٵالثىً    2 حخالٌ  ا 271ٖ ا1928تِالصثڄدٌٺا ڀ١د٩الر تټهًټالرا    ا ح٘الٌٺ تټالهّڃ   0تټد٭الهتن
ا ًتلالالصٚٮ تعتٙالالٽني تِٗالالٚڀْني ڀٵالالثٙز 0األشررؼسَُ تطتّالالڃ ٨ٽالالِ خالالڃ إصتث٨ْالالٻ خالالڃ حخالالِ ڀٌِالال  
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ڄ٥ًّر حىٻ تټّنرا ًىالِ ټّْالس ييتء   /پ1158-ىال451ز /"تعتثًينُ"٩ًّٚ 
ڄ٥ًّالر ڀّالالصٵثذ ڀالڃ تټٵالالًيڂ ًتطتالالهّطا خالٻ شّالالصنه إ  شٱّالري تعتٙالالهيّڃ ًإيض ٰالالرتذ     

دالالهح ـؽْالالر تٗزتالالث٦ا ًٴالاله  تټًتٔالالهّڃ خٝالالٌء تټص١الالٌيتز تټّْثِالالْرا خثِٙالالصنثن إ  ڀ 
يؼالال٧ إ  ٰٵيالالثء تعتالالىتىح تٕيخ٩الالرا إٜالالثٰر إ  تټصنٍّالالٻا ًٸالالىت تټ٩الالًٮ ڀالال٧ تٕـٹالالثپ      

ٸصح تعتثًينُ خ١ٽح ڀڃ تټّٽ١ر ټٽهٰث٦ ٨ڃ ٨ًْٔر تظتٰٚالر تټ٩دثِالْر    اتټّٽ١ثڄْر
  .1ًتټّٚؼٵر٨ًٗثنذ تټنٱٌو ًتټّٽ١ر إټْيث خٹٻ ِدٻ يف ًؼير تټدٌّيْني 

ثڀر خثٙلصْثي حً خثټ٩ياله ڀالڃ تٗڀالثپ تټّالثخٳا ًڀدالهح تٙلصْالثي       حڂ تٗڀ "تعتثًينُ"ًٍّ 
ًتٙلصْالثي ّٵالٌپ خالو حىالٻ      اّ ّهه ٸٻ حىٻ تټّنر شٵًّدالثً ًتعت٩صٍټالرا ًىالٌ يحُ تظتالٌتيغ    

تطتٻ ًتټ٩ٵها ًىٿ خًحُ تعتثًينُ تټٱٵيثء ًٸٻ تټٌؼيالثء تټالىّڃ غتالٿ ِالٽ١ر خٕالٹٻ حً      
ِ "ڃ خٱٝٚء تٕڀر خ لًا ًّص٩ىي جتثًٌىٿا ًّٕثي إټْيٿ ټهٍ ٰٵيثء يلًّ  "تټدالثٴٚڄ

ًتڄ٥الالً ٕإْالالر نًيىالالٿا ّٝالال٧ تعتالالثًينُ ٔالال٠ًًثً ّٽالالٍپ    ا»ٚڄّالالِٵتټ«٨ًٽځالالثء تٕڀالالر 
شًٌٰىث ْٰيٿ. ًىِ تټ٩هتټر تضتثڀ٩را ًتټ٩ٽٿ تټىُ ّصٌ٘ٻ خو إ  ڀ٩ًٰر ڀڃ ّّصفٳ 
تٗڀثڀرا ًحلريتً تټًحُ ًتطتٹځر ٙلصْثي ڀڃ ىٌ ح٘ٽؿ ًح٨ًٮ خثټصهخري. ًڀ٧ وټٷ ٙ 

  .2تطتٻ ًتټ٩ٵهىٿ حىٻ ٩ًّٮ ڀڃ 

ًشالالًن ڀّالال ټر شن٥الالْٿ تٙلصْالالثي ًتطتالاله تٕنڄالالَ ڀالالڃ تعتالال ىٽني ټٽٵْالالثپ خالالىټٷا          
ًتعتالالثًينُ أ متالالهن حُ حِالالٽٌج ټٚلصْالالثيا ًحڀالالث ٨الالهن حىالالٻ تلصْالالثي ٰٱْالالو تلالالصٚٮا    

ٚڄِّ ًحخالٌ  ٵڀعٻ تټ«ٰينثٶ ڀڃ ًٍّ ڀٕثيٸر زت٧ْ حىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵها نًڂ حتهّه 
ِ ًىالىت ٙ ّٵالًه تعتال    »٩ّٽَ تټٱًتء ٕڂ تؼصځالث٨يٿ  /پ1113-ىالال 413/ثًينُ ًتټدالثٴٚڄ

                                                                                                                   

ٖ 2ٞ ا1969تټٵثىًذ0 ڀٹصدر تټنيٝر تعتٙالًّرا   ِ ا 461ا يّالرتا   0تڄِىتغتځال  تضتدالثي  ٨داله  تټٵثٜال
 . 415ا 1ٖا ٮ2غ ا1961تټٵثىًذا ًٌتيذ تټعٵثٰر ًتٗئثنا ا ًتټ٩هٺ  حخٌتج تټصٌـْهيف تعت٭ع

 . 61ر تطتٹٿ تټ٩ًخِا ٖن. ٨ده تټ٩ٍٍّ تټهًي0ُ تټههتٵًت٠ْر يف ٰٽّٱ 1
ا 6ٖ اىال1298تټٵثىًذا ڀ١د٩ر تټ٠ٌڃا  ًتټٌّٙثز تټهّنْرا تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر 0تعتثًينُ 2

 . 178ٖ ا 1947تټٵثىًذا نتي تټٱٹً تټ٩ًخِا ا تټصځيْه 0انثالالَِؼتځه خڃ تټ١ْح حخٌ خٹً 
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خٙٵ٧ ًتـه ًإخٵثبيٿ ٨ٽَ تټد٩ْر ټًؼٻ ًتـه ڀص٩ىي ًؾتصنال٧ا ټالىت ّصؽالو تټالًحُ إ      
ُ "تٙٴصٙثي ٨ٽالَ تعتٌؼالٌنّڃ يف خٽاله تٗڀالثپا ًټالُْ ىنالثٶ ٸځالث ّٵالٌٺ          ِالددثً   "تعتالثًين

ؿ ټصٱٝالالْٽيٿا ًټٹالالڃ تټ٩الالًٮ ؼ٩الالٻ وټالالٷ ٕكتالالٿ حِالال٦ً عت٩ًٰالالر تٕلدالالثيا ًٕڂ ڀالالڃ ّٙالالٽ 
  .1ڀٌؼٌن ىنثٶ٨ثنذ ټ٘ڀثڀر 

حڂ تٗڀثڀر شن٩ٵه خ٩ٽځالثء تٕڀالر يف خٽاله تٗڀالثپ نًڂ حتهّاله خ٩الهنا        "تټٵٚڄِّ"ًًٍّ 
ًټٹڃ ڄ١ثٲ تٙلصْثي ٨نه ت٬ٕٽح ؼتالهًنا ًملٝالٌي تټّالٌتخٳ حً تِٙالصنصثغ تټٱٵيالِ      

 هتٹڃ حڂ ّٹٌڂ ظٚظر حً شتّر حً ِصر. 

ًتټدثٴٚڄِ ًتضتالٌّع إ  حڂ  /پ942-ىال331/ًّٙٻ تٕڀً ٨نه تعتثًينُ ًت٩ًُٕٔ
  .2ٸثڄس تټًًٕٞ ڀصًٌٰذًتـهتً ّٹٱِ يف خ٩ْر تٗڀثپ إوت 

ًټ٘ڀثپ حڂ ٩ّيها ٰٽو حڂ ّٕٹٻ ػتٽّثً ڀڃ تعت ىٽني نتصثي إڀثڀثً خ٩هها ًټو حڂ ٩ّياله  
ّالالًٰٛ تټٌيتظالالرا ًټٹنالالو /پ1138-ىالالال429/إ  ٔالالمٗ خ٩الالهها ًىنالالث ؿتالاله تټد٭الالهتنُ
ًىىت يحُ تټدثٴٚڄِ خث٨صدالثي ٸالٻ تٕڀالر يف    «ٞ ّٵدٻ خٌْ٘ر تٗڀثپ إڂ شًٌٰز تټًًٕ

ًّدني حڂ خ٩ٛ تعت٩صٍټر ًتعتًؼةالر ًتظتالٌتيغ ّالًًڂ ڀعالٻ ىالىه تټٌ٘الْر        »إنتيذ ٔ ًكتث
 . 3ًؼثبٍذ ٬ري ًتؼدر٘فْفر 

ا تټالالىُ ٩ّالالًٮ ًتٴالال٧ ِالالري تظتٰٚالالرا ًّٸالالٍ ٨ٽالالَ تټ٩يالاله ًّٕالالري إ   "تعتالالثًينُ"ً
ٙلصْثي ًًتٰٵٌتا ًڀڃ ّٵالًه نًڂ  تٙلصٚٮ خني ڀڃ ٙ ّٵً تټ٩يها إٙ إوت ٔثًي حىٻ ت

                                                 
حخالالٌ ٩ّٽالالَ  ا281ا 179-178ٖ ا1928تِالالصثڄدٌٺا ڀ١د٩الالر تټهًټالالرا ا ح٘الالٌٺ تټالالهّڃ 0تټد٭الالهتنُ 1

. 24-13ٖ ا1966تټٵالالثىًذ0 ڀ١د٩الالر ڀٙالال١ٱَ تټدالالثخِ تطتٽالاليبا     ا تٕـٹالالثپ تټّالالٽ١ثڄْر  0تټٱالالًتء
 . 7-6ٖ اىال1298تټٵثىًذ0 ڀ١د٩ر تټ٠ٌڃا ًتټٌّٙثز تټهّنْرا تعتثًينُا تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْر 

إ   تٙئالالثن 0اجلررٌّين إڀالالثپ تطتالالًڀني حخالالٌ تعت٩الالثي   ا179-178ٖ احڄ٥الالً تټدالالثٴٚڄِا تټصځيْالاله  2
ڀٵالثٙز   0ت٩ًُٕٔ ا425-424ٖ ا1951تټٵثىًذا تظتثؿتِا  ات٧٠ تٕنټر يف حٌ٘ٺ ت٨ٙصٵثنٴٌ

 . 461ٖ  ا1969تټٵثىًذا ڀٹصدر تټنيٝر تعتًّٙرا ا تِٗٚڀْني ًتلصٚٮ تعتٙٽني
 . 181ا 0ٖ تټصځيْه. تټدثٴٚڄ283ِحٌ٘ٺ تټهّڃا 0ٖ تټد٭هتنُ 3
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 َ ا ٸځالث ّٕالري إ  شدالثّڃ تٓيتء إوت    /پ1165-ىالال 458/وټٷا ًىىت يحّو ًيحُ حخِ ٩ّٽال
 تعت٩يٌن ټو ًټهتً حً ًټهتً نًڂ حڂ ّدهُ يحّثً. ٸثڂ 

حڂ ىىه تعتنثٴٕثز ڄ٥ًّرا ًټٹنو يف ًتٴ٩ْصالو ّالًٍ نًي تٙلصْالثي يف ـثټالر     ًىٌ ّٵهي 
  .1ڀ٩ْنر ٤ًًٮتټ٩ٌٕي حً حًِ تٗڀثپ يف 

ًحظالالًه يف ڄٵالالٗ  »ڀالالڃ ٴدالالٻ تټدالالٌّيْني«تټصّالالٽٟ ٨ٽالالَ تظتٰٚالالر  "تعتالالثًينُ"ًّٚـالال٣ 
تټصٙالالًٮا حً ٰٵالالهتڂ تظتٰٚالالر ټّالالٽ١ثذتث تټٱ٩ٽْالالر ًّّالالځِ وټالالٷ تطتؽالالًا ًىالالٌ يف        

تټٕالال٨ًْر متالالثًٺ تټصّالالٌّر ًّالالًٍ حڂ تعتّالالصده إوت ٸثڄالالس ح٩ٰثټالالو ؼثيّالالر ٨ٽالالَ     ـالالًٖ 
ٰٚ ّٵٯ ڀڃ «٩ْٙر ؼثٌ إٴًتيها حـٹثپ تټ٦ًٕ ًڀٵصَٝ تټ٩هٺا ًإوت أ ّص٥ثىً مب

ًإوت ٸالثڂ تٕڀالً ٨ٹالُ وټالٷا ٰيالٌ ١ّٽالح ڀالڃ         ا»تٕڀٌي تټهّنْر ڀث ٩ٌّن خٱّثن تٕڀالر 
 ً ىت ّٵهپ شٌّّر ل١ريذ.  »حڂ ّّصنٱً ڀڃ ٍّّٻ ش٭ٽدو«تظتٽْٱر 

خ٩الاله ىالالىت ٰ ڀالالثپ تِالالصْٚء حڀالالًتء ٨ٽالالَ ًّٙالالر شثخ٩الالر ټٽمٽْٱالالر حً ٨ٽالالَ حيتٚ ؼهّالالهذا    
ثًينُ خصّالالٌّر شًٜالالِ تټ١الًٰني ًحتٵالالٳ تعتٙالالٽفر  يف  ًشٱالًنىٿ خثټّالالٽ١را ّالال شِ تعتال  

ّٵً ِٽ١ر تٕڀريا ًتٕڀري ٩ّرتٮ خثظتٽْٱر ٩ًّه خص١دْالٳ تټٕال٦ًا   شٵهًّها ٰثظتٽْٱر 
ْٰٹالٌڂ تٕڀالري ڀّالصدهتً    «ًخىټٷ لت٩ٻ ِٽ١صو ڀ٨ًًٕرا ًىىه ىِ إڀثيذ تِٙالصْٚء  
ٷ خثټٝالًًيذ  ًّال ي وټال   ا»خثټّْثِر ًتټصالهخريا ًتظتٽْٱالر خإوڄالو ڀنٱالىتً ٕـٹالثپ تټالهّڃ      

  .2تعتٙث  تټ٩ثڀرًخثظتٌٮ ڀڃ تڄصٕثي 

حڂ لتالاله ِالالدْٚا ٌّٰالالٳ خالالني تټٕالال٨ًْر ًخالالني ـالالثٙز  "تعتالالثًينُ"ًىٹالالىت متالالثًٺ 
تټصّٽٟ ٨ٽَ تظتٰٚرا ًٰٵهتكتث ڀيثپ حِثِْر يف تٗنتيذ ًتطتٹٿا ًىٌ تجتثه شثخ٩الو  

                                                 
َ  11ا ًٖتټٌّٙثز تټهّنْالر  0 تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْرتعتثًينُ 1 ا تټٱالًتء0 تٕـٹالثپ تټّالٽ١ثڄْر    ا حخالٌ ٩ّٽال

ٖ25 . 
تټن٥ًّالالر تټّْثِالالْر  ن. يٜالالٌتڂ تټّالالْه0  ا33ا 21ٖ-19ا ٖتٕـٹالالثپ تټّالالٽ١ثڄْر...  تعتالالثًينُ 2

 . 1964خريًزا نتي تټ٩ٽٿ ټٽځّٚنيا ا يف نيتِثز ـٝثيذ تِٗٚپ 0ؼحا  ىثڀٽصٌڂ ټٽځثًينُ
 Henri Laoust: La pensee et l'action politiques d'al—Mawardi (R.E.I. 

1968), p92. 
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ٛ ڀالالڃ ؼالالثء خ٩الالهها إ  ـالاله حټ٭الالَ ؼتصالالٌٍ تظتٰٚالالر ًحخٵالالَ غتالالث ىالالْٹٚا ٔالالٹٽْثً ّصنالالثٴ   
 خٌٙيذ ـثنذ ڀ٧ تټّٽ١ثز تټٕثڀٽر ټٽمٰٚر ٸځث ٩ًّٜيث يف ڄ٥ًّصو. 

 "تعتثًينُ"ىىت تټرتٸٍْ يف تټن٥ًّر ٨ٽَ تٗڀثڀر ٨ًٽَ حإْصيث تټٹ ٍا ّٙفدو ٨نه 
  تٙؼصاليثنا  ڀڃ ٨هتټر ؼثڀ٩را ٨ًٽٿ ّ نُ إتټص ٸْه ٨ٽَ ڀ ىٚز تٗڀثپ ًڀعثټْصيث 

ټ٨ًْالرا ًشالهخري تعتٙالث ا ًتټٕالؽث٨ر     ًِٚڀر تطتٌتَا ًتټًحُ تعتٱِٝ إ  ِْثِر ت
ِ ًتټنؽهذ تعت نّر إ  ستثّر تټد٩ْر ًؼيثن تټ٩هً إٜالثٰر إ  تټنّالح    ًىالِ   ا1تټٵًٔال

  ڄ٦ٌ ڀڃ تټدًٕا ًشًٸٍْ ٨ٽَ نًي تټٱًن ًشال ٌ تټٱؽالٌذ خالني تټٌتٴال٧     شٕري إ ڀ ىٚز
 ًتعتعثٺا ًټٹنيث شصځَٕ ڀ٧ ىىت تټرتٸٍْ  ٨ٽَ ٘ٚـْثز تظتٽْٱر ًوتٌغتث. 

ڀالالث نتالالًغ تٗڀالالثپ ڀالالڃ تٗڀثڀالالرا ًّالالًته تضتالالًؾ يف ٨هتټصالالو خّالالدح   "تعتالالثًينُ"ًّنالالثٴٓ 
ًتټص ًٺ ٨ٽَ لٚٮ تطتٳا ًڄٵٗ يف تضتّٿ متاله ٴهيشالوا ًڄٵالٗ     »تغتٌٍ«تټٱّٳ 

تټصًٙٮ خثټٵيً ًىٌ ٙ ّنٹً ـالٳ تټ٨ًْالر يف يٰالٛ ٠ث٨الر تٗڀالثپ تضتالثبً ًټٹنالو ٙ        
 . 2ٌّٜؿ تِٕٽٌج

ىٸً حڂ تټٹٱالالً خ٩الاله إهتالالثڂ ِالالدح ظتٽالال٧  إ  ڀالالث ّٕالالدو وټالالٷا ْٰالال  "تټدالالثٴٚڄِ"ًّالالىىح 
تٗڀثپا ًّْٝٯ ًڀنيث ٨نه ٸعري ڀڃ تټنثَ ِٱو ٤ًٽځر.. ًش٧ْْٝ تطتٵٌٲ ًش١٩ْٻ 

ظالٿ ّّالصهيٶ خال ڂ تضتځيالٌي      اتطتهًنا ٸځث ًٍّ ڄٵٗ تطتٌتَ ًتضتنٌڂ ِددثً ظتٽ٩و
ڀڃ ح٘فثخو ٙ ًًّڂ تټٱّٳ ڀٌؼدثً ظتٽ٧ تٗڀثپا خٻ ّٹصٱِ خ٥٨ٌو ڀ٧ شالًٶ ٠ث٨صالو   

  .3ټْو ڀڃ ڀ٩ثِ٘إْٰځث ّه٨ٌ 

                                                 
 ًڀث خ٩هىث.  181ٖ 0 تټصځيْهاتټدثٴٚڄِ ا6ٖ 0 تٕـٹثپ تټّٽ١ثڄْراتعتثًينُ 1
 .68ن. ٨ده تټ٩ٍٍّ تټهًي0ُ تټههتٵًت٠ْر يف ٰٽّٱر تطتٹٿ تټ٩ًخِا ٖ 2
 اًڀالالالالث خ٩الالالالهىث 17ٖتٕـٹالالالالثپ تټّالالالالٽ١ثڄْرا  0ا تعتالالالالثًين187ُ-186ٖتټصځيْالالالالها تټدالالالالثٴٚڄ0ِ  3

 .465-464ٖ ڀٵثٙز تِٙٚڀْنيا0 ت٩ًُٕٔ



286 

حڄالو ٙ لتالٌٌ لٽال٧ تٗڀالثپ ڀالڃ ٬الري ـالهض        /پ1185-ىالال 478/"تضتٌّع"ًًٍّ 
ًٰؽً ًلًغ ٨ڃ صتر تٗڀثڀالر ٰثفت٨ٚالو ڀالڃ ٬الري لٽال٧      ًش٭ْري حڀٌيها حڀث إوت ّٰٳ 

  .1ىىت تؼصيثنؾتٹڃا ًإوت أ ّٹڃ لٽ٩و ٰصٵٌهتو ڀث حڀٹڃ ًّْٝٯ حڂ 

ًٸىت تټدثٴٚڄِ ًحخٌ "ن إڀثڀني ًؼٌيف ـً٘و ٨ٽَ ًـهذ تٕڀر ٙ لتٍْ  "تعتثًينُ"ً
ا "تټد٭الالهتنُ ًتٕٔالال٩ًُ ًتضتالالٌّع"خْنځالالث لتْالالٍ وټالالٷ  "٩ّٽالالَ ًتټٵثٜالالِ ٨دالاله تضتدالالثي 
  .2تټنؽهذًوټٷ يف حيتٚ ڀصدث٨هذ دتن٧ 

ٙ ٍّتٺ ّ ٸه ٰٹًذ تٙڄصمثج ٸ ِثَ ټ٘ڀثڀالرا ڀال٧ ڀْٽالو     "تعتثًينُ"ًىٹىت ّصدني حڂ 
هپ ٠ث٨الالر تٗڀالالثپ تضتالالثبً نًڂ  ټٽ٩يالاله يف تټ٥الالًًٮ تټٵثبځالالرا ًّ ٸالاله ـالالٳ تٕڀالالر يف ٨الال  

تټصًّٙؿ خثټعٌيذا ًٙ لته ڀڃ تټٌٝتخٟ إٙ تشدث٦ تټ٦ًٕ ًحتٵْٳ تټ٩هٺ ًّىىح إ  
 شٌّّثز ټٝځثڂ تشدث٦ تټ٦ًٕ ًش ٸْهه ًـهذ تٕڀر. 

ًخْنځالث تجتالو    ا"تټ٭الٍتي  "٨ًًْٔر تظتٰٚالر دتيْاله ټالًحُ     "تعتثًينُ"ًٸثڂ يف ًتٴ٩ْر 
١ثز تظتٽْٱالر ًڀٍتّالثه يف ًؼالو تټدالٌّيْنيا ًإ      تعتثًينُ إ  تټص ٸْه ٨ٽَ شٵٌّر ِالٽ 

تټٵالالالٌذ ټٽّالالالٚؼٵرا ًيحٍ يف تٙلصْالالالثي تټ١ًّالالالٳ    "تټ٭الالالٍتي"شٱٙالالالْٻ تټ٩يالالالها ٙـالالال٣  
 ـهن وټٷ خٌٝء ٤ًًٮ ٨ًٙه. تټ١د٩ِْ ًټٹنو 

يف ًًٔٞ تٗڀثڀر ًحِٽٌج تټٌ٘الٌٺ إټْيالث ٙ نتصٽالٯ ٤الثىًتً ٨الڃ       "تټ٭ٍتي"ً
ًتټالٌي٦ ًتټ٩ٽالٿا ٙ    ًتټٹٱثّالر ٽالٌ تظتال ذ   ٰثعت ىٚز ڀڃ لٽٵْر ًڀٹصّدرا ٨ًتعتثًينُا 

شٍتٺ ڀعثټْر. ًتٗڀثڀر ىِ ڀٙهي تټ٨ًْٕر ًيڀٍ ًـالهذ تٕڀالر. ًىالٌ ّالًٍ تٙلصْالثي      

                                                 
 .6-4ٖ ايف حٌ٘ٺ ت٨ٙصٵثن 0 تٙئثن إ  ٴٌت٧٠ تٕنټرتضتٌّع 1
تټٵثٜالِ ٨دالهتضتدثي    ا 425ٖ 0 تعتًؼال٧ تټّالثخٳا  تضتالٌّع  ا9ٖ 0 تٕـٹثپ تټّالٽ١ثڄْرا تعتثًينُ 2

 . 245-243ا 1ٖا ٲ21ا غيف تخٌتج تټصٌـْه ًتټ٩هٺ تغتځهتڄِا تعت٭ع
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حِثَ تٗڀثڀرا ًټٹنو ّدني حڂ تٙشٱثٲ تټ٩ثپ أ متٙالٻ حخالهتً ًحڂ تټٌ٘الٌٺ إ  تشٱالثٲ     
  .٬1ري ًتينحىٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه 

     ً شّالنهه   »ٔالٌٸر «ؼالٌن ٴالٌذ ٩ٰثټالر    ًتٗڀثڀر غتث ىالهٮ ًتـالهذ تٕڀالرا ًىالىت ّٱالرتٚ 
ّيٿ يحّيٿ يف ٰرتذ ڀالثا  ًخ٩ْر تٗڀثپ ڀڃ ٴدٻ وُ ٌٔٸر جتٽح ًٙء حٸعً تټنثَ تټىّڃ 

تټصٱالالٌّٛ ڀالالڃ يؼالالٻ وُ ٔالالٌٸر ّٵصٝالالِ تڄٵْالالثنه ًشٱٌّٝالالو ڀصثخ٩الالر        $$ًىالالٌ ّٵالالٌٺ0  
تعتٵٙالالٌن حڂ جتصځالال٧ ٔالالصثز تٓيتء ټٕالالمٗ    تٓلالالًّڃ ًڀدالالثنيذتٿ إ  تټد٩ْالالر... ٕڂ   

 . ##پ مبدث٩ّر ىىت تعت١ث٦ ڀ١ث٨ثًڀ١ث٦ ًٴه ٘ثي تٗڀث

ټىټٷ ًَّٜ خثلصْثي تٗڀثپ ڀڃ ًتـه إڂ ٸالثڂ وت ٔالٌٸر ڀ١ث٨الثًا ًّٵالٌٺ0      "تټ٭ٍتي"ً
ٸالثڂ وټالٷ تټٌتـاله     ًتټىُ فتصثيه حڂ ّٹصٱِ خٕمٗ ًتـه ٩ّٵه تټد٩ْر ټ٘ڀالثپ إوت $$

 . ##إو ڀٌتٰٵصو ڀٌتٰٵر تضتځثىري .ڀ١ث٨ثً وت ٌٔٸر ٙ ش١ثٺ..

تظالنني حً ظٚظالر شٽالٍپ تعتٕالثًيذ خْناليٿ       ٙٻ ىالىت خٌتـالها ًش١ٽّالح   ظٿ ّدني حڄو إوت أ مت
ًتٙشٱثٲا ًتعتيٿ ټُْ ٨الهن ڀالڃ ّٕالثيٶ يف تٙلصْالثي خالٻ تټٕالٌٸر تټاليت شصاليْ  ټ٘ڀالثپ          

  .2ر ىه تټد٩ْ

حڂ ىىت تٙلصْثي ٙ ّصفٵٳ ملْٽر خٕالًّر خالٻ ىالِ ڄ٩ځالر ّصٱٝالٻ تا       "تټ٭ٍتي"ًّدني 
  ث ٨ٽَ ڀڃ ّٕثء. 

 »ټ١الالٯ«ّٝالالٱْو تا ًىالالٌ  »يٌٲ«ا ًټٹنالالو يف تطتالالٳ ٥ٰالالثىًه تلصْالالثي خٕالالًُ
ّٵالالالًي خ٩الالاله وټالالالٷ حڂ ىالالالىت ټالالالُْ ڀّالالالثؼتر ٨الالالڃ تٙلصْالالالثيا ًټٹالالالڃ    "تټ٭الالالٍتي"ڀنالالالو. ً

                                                 
تٙٴصٙالالثن يف ت٨ٙصٵالالثنا   0تټ٭الالٍتيحخالالٌ ـثڀالاله  ا 181ا ٖرثبؿ تټدث٠نْالالٰٝالال 0تټ٭الالٍتيحخالالٌ ـثڀالاله   1

 . 364ا 361ٖ
ا رٰٝثبؿ تټدث٠نْ 0تټ٭ٍتيحخٌ ـثڀه ا 265-215تٙٴصٙثن يف ت٨ٙصٵثنا ٖ 0تټ٭ٍتيحخٌ ـثڀه  2

ٖ176-177 . 
Henri Laoust: La politique de Gazali, p177 off. 
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يف وټالٷ نتٕالَ تټٱصنالرا إو خ٭ْالثج إڀالثپ ڀٕال٦ًً        ًىٌ ا1تًت٥ٌيتزتټًًٝيتز شدْؿ 
٬ْالالالثج تٗڀالالالثپ ٩ّالالالع كتثّالالالر تټٵٝالالالثءا «شدٵالالالَ تعتٙالالالث  تټ٩ثڀالالالر نًڂ حِالالالثَ ٔالالال٨ًِ 

 . »تپ تطتهًن حً ٜځثڂ ـٵٌٲ تًٰٕتن ًٰٳ تټ٦ًًٕتِصفثټر تـرت

ّ ٸالاله حڂ ٠ث٨الالر تٗڀالالثپ ٙ جتالالح إٙ إوت ـٹالالٿ ًٰالالٳ تټٕالال٦ًا ًإڂ ٙ    "تټ٭الالٍتي"ًڀالال٧ حڂ 
٠ث٨ر يف ڀ٩ْٙر تاا ًڀ٧ ش ٸْه ٨ٽَ تټ٩هٺا ٰإڄالو ّالًٍ حڂ تټٕالًًٞ إڂ ٰٵالهز يف     

و ٰالىټٷ  تٗڀثپ ًؼح لٽ٩و ڀڃ ٬ري ٰصنرا ًإوت أ ّٹڃ وټالٷ إٙ خثټٵصالثٺ ټٍڀالس ٠ث٨صال    
  .2تټٱصنرحٰٝٻ ڀڃ 

ًىالالىت تظتالالٌٮ ڀالالڃ تټٱصنالالر ټالالو حظالالًه يف حتهّالاله ٘الالٚز تظتٰٚالالر خثټّالالٽ١نرا ٰالالثټٵٌذ     
تټٱ٩ٽْالالالر يف ڀنالالالث٠ٳ ؽتصٽٱالالالر ټٽّالالال٠ٚني ًتعتٽالالالٌٶا ًٙ هتٹالالالڃ ڀنث٨ٌصالالاليث حً ؼتثًټالالالر   

 تټٵٝثء ٨ٽْيث ٕڂ وټٷ ٌّيض تټٱصنر ًت١ًٜٙتج. 

ًخإٴًتي تټّٽ١ر ڀڃ ٴدٻ  »ٛتټصٱٌّ«ًخث٨ٙرتتٮ خّْثنذ تظتٽْٱر ڀڃ ٴدٻ تټّٽ١ثڂ 
ټالىټٷ ـالًّٗ ٨ٽالَ     "تټ٭الٍتي "ً اتظتٽْٱر ش شِ تټصٌّّر تټيت ٙ شدٵِ ټٽمٽْٱر ِٽ١ر

ڄٙالالؿ تټّالال٠ٚني ٨ًٽالالَ تټص ٸْالاله ٨ٽالالَ تټ٩الالهٺا ٨ًٽالالَ ٜالالًًيذ تِٙالالصځث٦ إ  تټ٩ٽځالالثء   
ٰثا تلصثي تعتٽٌٶ ټٙٚؾ ڀ٩ثّٓ تټنثَ ًټىت جتالح ٠ث٨صاليٿ ًٙ جتالٌٌ     اتټٙثطتني
  .3ڀ٩ْٙصيٿ

ٵٌٞ تظتٰٚر تټ٩دثِْر يف خ٭هتنا ًإٴثڀالر تعتځثټْالٷ ٔالدؿ لٽْٱالرا أ ّٽصٱالس      ًخ٩ه ِ
إټْالالوا ًتڄصٵالالٻ تټعٵالالٻ يف تټن٥ًّالالر إ  تټّالالٽ١ثڂا ڀالال٧ تټص ٸْالاله ٨ٽالالَ تټ١ث٨الالر ټالالو لالالٌٮ  

 تټٱصنرا ٸځث ىٌ تټٕ ڂ ٨نه تخڃ زتث٨ر. 

                                                 
 . 361نا ٖتٙٴصٙثن يف ت٨ٙصٵث 0تټ٭ٍتيحخٌ ـثڀه  1
 . 218-216ٖ تټدث٠نْرا ٰٝثبؿتټ٭ٍتي0 ا 217-216ا ٖتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
 . 44ا 18ا 14-13ا ٖيف ڄْٙفر تعتٽٌٶ تټص  تعتّدٌٶ 0تټ٭ٍتيحخٌ ـثڀه  3

Henri Laoust: La politique de Gazali, p230 off. 
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تخصهتء تټن٥ًّر تټّنْر يف تٙلصْثيا خٻ /پ1333-ىال733/"تخڃ زتث٨ر"ّٹًي 
ٻ تطتٻ ًتټ٩ٵه ټْٕځٻ تٕڀًتء ًتټًكِثء ًًؼالٌه تټنالثَا ًټٹالڃ ىالىت     ٧ًٌِّ ڄ١ثٲ حى

 ٙ ٩ّهً ڀًت٨ثذ تعتدهح ٔٹٚا. 

ٚ «ٰيٌ ّ ٸاله ٨ٽالَ تټ١ث٨الر تعت١ٽٵالر ټٽّالٽ١ثڂ       يف تټ٩الهٺ ًتضتالٌي    »٤الٻ تا يف تٕي
 حتثْٔثً ټٽٱنت. 

ًىٌ لتًن تٗڀثڀر ٨ځٽْثً ڀڃ ٸٻ ؼتصٌٍ ـني ّصفهض ٨الڃ تٗڀثڀالر تټٵيًّالرا ًش٩الع     
ٰإڂ لٚ تټٌٴس ڀڃ إڀثپ ٰصٙهٍ غتث ڀڃ ىٌ ټُْ $$تټٌٕٸرا إو ّٵٌٺ0  ٴيً ٘ثـح

حىٽيثا ًٴيً تټنثَ خٌٕٸصو ًؼنٌنها خ٭ري خ٩ْر حً تِصمٚٮا تڄ٩ٵهز خ٩ْصو ًټٍڀالس  
٠ث٨صالالو يف ِالالدْٻ تڄص٥الالثپ وتالالٻ تعتّالالٽځني ًزتالال٧ ٸٽځصالاليٿا ًٙ ّٵالالهؾ يف وټالالٷ ٸٌڄالالو      

  .1 ##ٰثِٵثً يف تٕ٘ؿؼثىٚا حً 

ٸ٩ًٮ «ټ٘ڀثڀر حُ نًيا ًټٹنو ڀ٧ وټٷ ّدٵِ ٔٹٽْر تټصٵٽْه  ٙ ّدٵِ "تخڃ زتث٨ر"ً
ًغت ٙء تعتٽٌٶ ًتټ٠ّٚني ٸالٻ تټّالٽ١را ٰٽاليٿ شٵٽْاله      ا»تعتٽٌٶ ًتټ٠ّٚني يف ٌڀثڄنث

 تټٵٝثذ ًتټٌٙذ ًشهخري تضتٌْْ ًتِصْٱثء تٕڀٌتٺ. 

إ  إٜٱثء ڀًتّث ٨ثټْر ٨ٽَ تټ٠ّٚني  "تخڃ زتث٨ر"ًش٩دريتً ٨ڃ ىىت تټٌتٴ٧ا ّىىح 
ً   ِ ًىٹالالىت  اّالالدني حڄالالو ٩ّصالال  يف تټّالالٽ١ثڂ ڀالالث ٩ّصالال  يف تظتٽْٱالالر ٨الالهت تټنّالالح تټٵًٔالال

٩ًٜيٿ يف ٌِّر تًٰٕتن تظتٌتيٲا ًتخڃ زتث٨ر ٙ ٩ّهً خص ًّ تًٕٜث٦ ـني لت٩ٻ 
تټص٭ٽح حً تټٵيً حِثِثً ڀ٨ًًٕثً ټٽّٽ١ثڂا ًټُْ ټهّو إٙ تٗٔثيذ خثټصځثَ تعتٌٕيذ 

  .2تټنث٘فنيڀڃ تټ٩ٽځثء 
خ٩ٵٽْالالر حٸعالالً حتالالًيتً ڀالالڃ    /پ1328-ىالالال728ز/"تخالالڃ شْځْالالر "رتذ ٸصالالح ًيف ىالالىه تټٱالال 

 ا٧ًًٜ ييتءه »تټٵًيڂ ًتټّنر «تټن٥ًّر تټّنْر تعتٌيًظرا ٰٵه ٨ثن إ  تعتنثخ٧ تًٕ  
ٙ ًٍّ حڂ شٹٌڂ تټٌّٙر ڀٵٌٙيذ ٨ٽَ حًِذ حً ٨ٕريذا خٻ حڂ ٸٻ ڀ ڀڃ  "تخڃ شْځْر"ً

                                                 
ٹالالثپ يف شالالهخري حىالالٻ تٕـ حتًّالالً 0تررٍ مجاػررحاتا  خالالهي تټالالهّڃخالالٌ ٨دالاله تا ؼتځالاله خالالڃ إخالالًتىْٿ  ح 1

 . 357ٖ ا1948ا تِٗٹنهيّر نتي تټٹصح تټدٽهّرا Ars Islamic VIيف ا تِٗٚپ
 . 364ا 363ا 361ا 359ا ٖتعتًؼ٧ تټّثخٳ 2
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ػتځ٨ٌر ڂ ّٱرتٚ يف يبُْ تټهًټر ّٙٽؿ غتثا ًىٌ ٙ ًٍّ ڀڃ تعت٩ٵٌٺ حً تعت٦ًًٕ ح
ڀعٽَ ڀڃ تټٙٱثز تضتّځْر ًتټٱٹًّر ًتظتٽٵْرا ٸځث يف تټن٥ًّرا ًًٍّ حڄو ٙ لتٌٌ 

 حڂ ١ّٽح ڀنو حٸعً ؾتث ّنص٥ً ڀڃ تټٕثىه تټ٩هٺ. 

ًىٌ ًّٰٛ ٰٹًذ تٙڄصمثج ڀڃ ٴدٻ زتث٨الر ڀالڃ تټ٩ٽځالثء ٨ٽالَ حِالثَ حڄالو أ       
ٌ ٌّؼه ڀعٻ ىىت تٙڄصمثجا ًًٍّ حڂ ًي تٕڀً نت را ًخثټصالثي  ٸصثي ڀڃ ٴدٻ حىٻ تټٕال

ًخص ظريىٿ ش٩ٽڃ ٸٻ تضتځث٨ر خ٩ْصيث ټو. ًټٹڃ تټٌٕٸر ٙ ش٩ع ٨نهه تټٵٌذ تټ٩ثنّرا خٻ 
٨نالالهه ىالالٿ ٸالالٻ تٕٔالالمثٖ تټالالىّڃ ّصځص٩الالٌڂ خالالثـرتتپ ٠ًث٨الالر ٰةالالثز     إڂ حىالالٻ تټٕالالٌٸر  

ًٍّ تټهًټالر   "تخڃ شْځْر"ً اتضتځث٨را خًٙٮ تټن٥ً ٨ڃ ڀينيٿ ًڀًتٸٍىٿ يف تطتْثذ
ٙ شالالصٿ ڀٙالالٽفصيٿ إٙ  ٰالالإڂ خالالع ينپ  «ش٩ثًڄْالالر ټصفٵْالالٳ ڀٙالالٽفر تضتځث٨الالر    ڀ ِّالالر

ًټىت لتح ٨ٽَ ًي تٕڀالً حڂ ّالٌي ٸالٻ ٨ځالٻ      ا»خثٙؼصځث٦ طتثؼر خ٩ٝيٿ إ  خ٩ٛ
 0لتالالح حنتكىالالثا ًّالالٌين تطتالالهّط حٰٝالالٻ ڀالالڃ ّٙالالٽؿ ټالالوا ًىالالٌ ّالالًٍ حڂ تټٌّٙالالر حڀثڄالالر    

 . ##ٸٽٹٿ يت٦ ًٸٽٹٿ ڀّ ًٺ ٨ڃ ي٨ْصو$$

إ  لٕالْر  ًشًؼال٧  «نهه ًّٙثزا ٧ًّٝ غتث ٠ًٔني0 تٕڀثڄالر  ًٸٻ تټ٤ٌثبٯ تټ٩ثڀر ٨
 . »يف ٸٻ ًّٙر ملّديث«تا# ًتټٵٌذ 

ًتٕڀثڄر ٨نهه ش٩ع تټ٩هتټر ًٜځثڂ ـٵٌٲ تًٰٕتنا ٸځالث حڂ تټ١ث٨الر ش٩صځاله ڀدثٔالًذ     
ٙ ّٱٹً  "تخڃ شْځْر"٨ٽَ شنٱْى تټٌتؼدثز ًش٩ع تٕڀً خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا ً

ً    خإڀثڀر ٨ثڀر ټٖ ًتضتځث٨الر   اڀرا ًټىت هتٹڃ حڂ ّٹٌڂ ىنالثٶ حُ ٨الهن ڀالڃ ًٙذ تٕڀال
تِٗٚڀْر ٸځث شدهً يف ٸصثج تټّْثِر تټ٨ًْٕر ټّْس إٙ تحتثنتً ٠د٩ْْثً جملځ٨ٌر 

  .1نًٺ

ّدني حڂ تټد٩ْر شٱًٚ تټ١ث٨را ًټٹڃ تټ١ث٨ر ٙ ش٩ع تظت٦ٌٝ تټّٽيبا  "تخڃ شْځْر"ً
ضتځث٨الالر ًيف شّالالْري حڀالالٌي تټهًټالالر   خالالٻ شص١ٽالالح ًٜالال٩ثً ّٕالالثيٶ ْٰالالو تټٹالالٻ يف ـْالالثذ ت    

ٰثټهًټر ڀ ِّر ٩َّّ ْٰيث ًي تٕڀً ٩ًٔدو ټصفٵْٳ ڀٵث٘ه تټ٩ًّٕرا  اخثټص٩ثًڂ
                                                 

 . 71تټهًي0ُ تټههتٵًت٠ْر يف ٰٽّٱر تطتٹٿ تټ٩ًخِا ٨ٖده تټ٩ٍٍّ ن.  1
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ًټىت ٰثعتٕثًيذ ڀڃ تٕڀٌي تِٕثِْر ًخهًكتث ّص٩ىي ش٩ثًڂ تضتځث٨را ًتټٌٕيٍ ټىټٷ 
 شٹصّح ٨نهه لث٘ر ًوتًٌٙ. 

٧ إ  ٸٻ ؾتعٽِ ًلتح حڂ ٙ ّٵصًٙ ًي تٕڀً ٨ٽَ ڀٕثًيذ تټ٩ٽځثءا خٻ ًّؼ
 تټٱةثز تٙؼصځث٨ْر. 

لتٍْ ٨ْٙثڂ ًٙذ تٕڀً ـني شٙهي ٨نيٿ ٴًتيتز ٜه تټ٩ًّٕر ْٰځث  "تخڃ شْځْر"ً
تِصنه إ  ڄٗ ڀڃ تټٵًيڂ حً تطتهّط حً إزتالث٦ تټّالٽٯا ًټٹالڃ هتْالٍ خالني تټ٩ٙالْثڂ       
ًخني ستٻ تټّٚؾ ٜه ًي تٕڀًا إو ٙ ًٍّ ستٻ تټّٚؾ ڀث نتپ تټٌي ّٙٽِا ٕڄو 

  .1حٸعً ڀڃ حُ ڄٱ٧ًٔتً يف ي٧ٰ تټّٚؾ  ًٍّ

يذ إ  ييتء حلًٍا ٰثظتٌتيغ ّالًًڂ تٗڀثڀالر خثٙلصْالثيا ًٴاله     خ٩ه ىىت ٙ خه ڀڃ تٗٔث
ڀنالالى ڄٕالال ذتٿ تًٕ  ٨ٽالالَ تټٕالالٌيٍ يف تطتٹالالٿا ًىالالٿ ًّٰٝالالٌڂ ٰٹالالًذ تټنّالالح    حٸالالهًت 

 تټٵًِٔا ًًًّڂ حڂ حُ ٨ًخِ ٰثٜٻ ظٿ حُ ڀّٽٿ ٰثٜٻ هتٹڃ حڂ ّصٌٙىث. 

ڀثڀر ٨نه تظتٌتيغ حِثِثً خثټ٩هتټر ًتټّري ًٰالٳ تټٕال٦ًا ًحُ لالًًغ ٨الڃ     ًشًشدٟ تٗ
وټٷ ّٱٵه تٗڀالثپ ڀنٍټصالو ًلتالح ٨ٍټالو خالثټٵٌذ إڂ ټالٍپا ًشصالًٌٰ ڀ٩ٽٌڀالثز حًٰالَ ٨الڃ           

 تٗخثْٜر ڀڃ تظتٌتيغا تټىّڃ ٸٌڄٌت نًًٙ يف وتثي حًّٰٵْث ًيف ٨ځثڂ. 

ڃ ػتٽالُ ڀالڃ تعتٕالثّك    نتصالثي ٨الثنذ ڀال    »يف ٸْثڄثذتٿ يف وتثي حًّٰٵْث«ًٸثڂ تٗڀثپ 
ظالٿ   »ًٴه ّّالځٌڂ حىالٻ تټٕالٌيٍ حً حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵاله      «ًتټٌؼيثءا حً ػتصيهُ تٕڀر 

٩ّٽڃ تصتوا ًٴه ّٹٌڂ تٙلصْثي يف ڄ١الثٲ ٴدْٽالر حً حِالًذا ڄصْؽالر تًٕٜالث٦ تټ٩ځٽْالرا       
ًّدٵَ تِٕثَ تٙڄصمثجا ًإوت تـتًٮ تټد٩ٛ حً لًغ ٨ٽالَ ڀدالثنبيٿ هتٹالڃ ٨ٍټالوا     

ڄثنٍ تټد٩ٛ خًًٝيذ ًؼٌن زتث٨ر ّّرتٔه تٗڀثپ خًحّيالث  ًتعتٕثّك ّٵًيًڂ وټٷا ً
ًتټ٩الًٮ ٨ناله تٗخثٜالْر ّّالځؿ خٌؼالٌن ٨الهذ حبځالر يف         اًٙ ّٵ١ال٧ حڀالًتً إٙ مبٕالٌيذتث   

                                                 
ا 157ا 161ا 24ا 16ٖا 1911تخڃ شْځْر0 تټّْثِر تټ٨ًْٕرا تټٵثىًذا نتي تټٹصثج تټ٩ًخِا  1

 . 88-86ا 2ٖا غإ  ًٔؾ تعتنيثغ0 كتثّر تًتصثغ تټ٩دثَ تټًڀٽِ ٌحخا 158
Henri Laoust: Le Traité de droit public d'Ibn Taimïya, Beirut, 1948. 
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إڀالثپ يف  خٚن ؽتصٽٱر ڄصْؽر تټصدث٨ه حً ًؼٌن نتَٕ خ ِو خني ٸْثڄالثذتٿا ٰٵاله ٸالثڂ    
ا ًڀال٧ وټالٷ   ًيف ٠ًتخٽُ يف تټٌٴس ڄٱّوا ًٸىت يف ٨ځثڂ »تعت٭ًج تًِٕٟ«شثىًز 
تٙجتثه ـتٌ إڀثڀر ٨ثڀر ٴثبځثً ټهّيٿا ٠ًدٳ ٩ٰٚا ټٱرتذ ٴٙريذ يف حًتلً تټٵًڂ ٸثڂ 

تټعثڄِ ټٽاليؽًذ حّالثپ تٗڀثڀالر تټًصتْالر. ًيف ٨ځالثڂ ٸالثڂ تٕڀالًتء تٗخثٜالْني ّنصمداليٿ          
حىٻ تټدٚن ًٙ ٩ّْنيٿ تٗڀثپ تټًصتِ يف تعت٭الًج يف ٰالرتذ ت٨ٙالرتتٮ خالو إڀثڀالثً ټٽٹالٻا       

 تټص ٸْه ٨ٽَ تٙڄصمثج.  ًىىت ّدني ڀهٍ

ًيف ٰرتذ تټًصتْني تًٕ ا ٸثڂ تٙجتالثه إ  ؼ٩الٻ تٙلصْالثي جملٽالُ ڀالڃ ِالصر       
  .1ټٽد٩ْرًّٔفيٿ تٗڀثپ 

ًّصٱٳ تعت٩صٍټر ڀال٧ تظتالٌتيغ يف تټص ٸْاله ٨ٽالَ تٗڀالثپ تټ٩الثنٺا ٨ًٽالَ ًتؼالح تٕڀالر يف          
ِا ًټٹالالڃ ًٸالالثڂ تعت٩صٍټالالر تًٕټالالٌڂ ٙ ّٕالالرت٠ٌڂ تټنّالالح تټٵًٔالال  اشنفْالالر تٗڀالالثپ تضتالالثبً

  .2إڂ شًٌٰ تټٵًِٔتعتص لًّڃ ٴثټٌت خ٩هپ ؼٌتٌ ٬ري تټٵًِٔ 

ًتٗڀثڀر ٨ناله تعت٩صٍټالر خثٙلصْالثيا ًّٕالرتٞ يف تټ٩ثٴالهّڃ حڂ ّٹٌڄالٌت ڀالڃ حىالٻ تټّالنر          
ًتټهّڃا ًڀڃ ٌّظٳ خنْٙفصو ٩ًِْو يف تعتٙث ا ًتٙجتثه ت٨ٕٿ ټهّيٿ حڄو إوت شالًٌٰ  

ڀٹالڃ حڂ ًّٔالفٌت إڀثڀالثً ڀالڃ خْناليٿ.      ِصر ڀڃ ى ٙء ًٸثڄٌت ڀڃ حىالٻ تټالًحُ ًتټٱٝالٻ ح   
ًٴثٺ خ٩ٝيٿ هتٹڃ حڂ ّٹٌڄٌت شتّر $ًىالىت ّّالصنه إ  ڀالث ٰيځالٌت ڀالڃ ِالٌتخٳ ٰالرتذ        

  .3تټًتٔهّڃ#

                                                 
 ًڀث خ٩هىث.  85تټن٥ٿ تِٗٚڀْرا ٖ ٨0ده تټ٩ٍٍّ تټهًيُن.  1
 . 212-191ُا ٖـصَ ڀنصٙٯ تټٵًڂ تټًتخ٧ تغتؽً خٚن تعت٭ًج ظتٌتيغ يفن. ؼتځٌن إصتث٨ْٻ0  ت   

 . 1978 ا٨ٌٚ لٽْٱثزا ڄٕ ذ تطتًٸر تٗخثْٜرا ٨ځثڂ
Dr. Elie A. Salem: Political Theory and Institutions of the Khawārij. 

ُ  ا17ا 2ٖا ٲ2ا غًتټ٩الهٺ   حخالٌتج تټصٌـْاله  يف تعت٭الع  0تڄِىتغتځ تضتدثي ٨ده تټٵثِٜ 2  0تٕٔال٩ً
 . 125ٖڀْنيا ڀٵثٙز تِٙٚ

3  ِ -256ا ًڀالث خ٩الهىث   252ا 276ا 1ٖا ٲ2ا غتعتًؼال٧ تټّالثخٳ   0تڄِىتغتځال  تضتدالثي  ٨داله  تټٵثٜال
257 . 
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ًىالالٿ ـالالىيًڂ يف حڀالالً تټ٩يالالها ٰٵالاله حؼالالثٌه خ٩ٝالاليٿ ـالالني ّصالالًٌٰ ٔالالمٗ ٙ         
ڀّالالثًئ ټالالو يف تعتالال ىٚز ًٔالاليً خٱٝالالٽو ًِالالثخٵصو ًٸثڄالالس ىنثټالالٷ ٜالالًًيذ ٴالالثىًذ        

» ً ِ "ٓلالالً وټالالٷ   ًيٰالالٛ تټالالد٩ٛ ت   »ٸالالثظت١ إٙ إوت تٴالالرتڂ تټ٩يالاله خًٜالالث     "ٸثضتځالالثب
تضتځث٨ر. ًىٿ ّٚـ٥ٌڂ حڂ تعت٩صځه ْٰځڃ نتصثيىٿ حىٻ خٽه تٗڀثپا ًإڂ أ ّّدٵٌت 

  .1ًؼٌنه ٘ثطتثًإ  وټٷ ټٍپ ٬ريىٿ ڀڃ حىٻ تټدٚن حڂ ٩ّٵهًت عتڃ 

٠ًث٨ر تٗڀثپ ًتؼدر ټُْ ْٰو ڀ٩ٙالْر ڀالڃ إٴالهتپ ٨ٽالَ ؼت٥الٌي حً ؼتالًپا ًخ٩ٹالُ        
ًٙ         اؽتثټٱصالو  وټٷ جتالح  ًإڂ  اًىالٿ ّالًًڂ حڂ ڀالڃ ّٙالٽؿ ټ٘ڀثڀالر لتالح حڂ ّٹالٌڂ ٨الثن

تټٱّالالٳ ٌّؼالالح شنفْالالر تٗڀالالثپا ًٙ ٰالالًٲ خالالني تټٱّالالٳ خثټص ًّالالٻ ًخالالني تټٱّالالٳ خ ٩ٰالالثٺ     
ا ًّالالًًڂ حڂ تضتالالٌتيؾ. ًىٹالالىت ٰالالإڂ إڀثڀالالر تټٱثِالالٳ ٙ جتالالٌٌ ـصالالَ إوت ٘الالثي ٠الالثىًتً      

  .2ُ ْٰيث إلتثجحـثن ًټْخ ڄو حلدثي  »ح٩ْ٠ٌت... ًټٌ ٨دهتً ـدْٕثً«تطتهّط 

ًٙ ّالالًتن خثټ٩ٵالاله   ا»خثلصْالالثي تټ٭الالري«ًتٗڀثڀالالر ٨نالاله تعت٩صٍټالالر ٨ٵالالها ٕڂ تٗڀالالثپ ّالال شِ   
»ًإ٤يثي وټٷًإقتث ٩ّع تټًٜث ًتٙڄٵْثن «ػتًن تټد٩ْر 

3.  
ًٙ ػتثٺ ټنث ټٽفالهّط ٨الڃ تټٱٹالً تټٱٽّالٱِ تټّْثِالِا ٰٵاله ٤الٻ ىثڀٕالًْث يف نًيها         

ًؼه حكتث ش٩ثًڄْر /پ951-ىال339/تټٱثيتخِٰإوت ڄ٥ً ڀعٚا إ  تعتهّنر تټٱثٜٽر ٨نه 
ّّث٨ه حىٽيث خ٩ٝاليٿ خ٩ٝالًث ٨ٽالَ ڀالث لتٽالح تټّال٩ثنذا ًتعتيالٿ ىنالث حڂ ًؼالٌن تعتهّنالر           

ًتټالًبُْ ٌّؼالو    اتټٱثٜٽر ٩ّصځه ٨ٽَ تټًبثِر تټٱثٜٽر ًڀث ّصځعالٻ ْٰيالث ڀالڃ ـٹځالر    
١٩ًِّ تًٕتڀالً ټٔلالًّڃ ًٙ حـاله ّٕالًٮ ٨ٽْالوا حڀالث حىالٻ تعتهّنالر ٰيالٿ ٰةالثز ٨ٽالَ            

ڀصهيؼرا ٸٻ شٕالًٮ ٨ٽالَ ڀالث نًكتالثا ًتټ٩ٽْالث ّٕالًٮ ٨ٽْيالث تټالًبُْ. ٰٙالٽر          ڀًتشح 

                                                 
ا 254ا 252ا 1ٖا ٲ21غ اًتټ٩الهٺ   حخالٌتج تټصٌـْاله  يف تعت٭الع  0تڄِىتغتځال  تضتدالثي  ٨ده تټٵثِٜ 1

 . 265ا 258
 . 171ا 2ٖا ٲ214ا 211ا 1ٖا ٲ21غ تعتًؼ٧ تټّثخٳا 2
 . 251ا 1ٖا ٲ21غ تعتًؼ٧ تټّثخٳا 3
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تټًبُْ خثعتهّنر شٌتٌُ ٘ٽر تټًحَ خثضتّٿا ًٸال ڂ تعتهّنالر ىالِ تټص٩الدري تٙؼصځالث٨ِ      
يف تضتّٿا ڀڃ ـْط تټص٩ثًڂ ًتټرتتخٟ ًشهيغ تعتّ ًټْرا ًىٹىت ٰځال ىٚز تټالًبُْ   

  .1ًڀعثټْرڀصځٍْذ ً ٰثبٵر خٻ 

تعتهّنالالالر «عتٝالالالثنتز تعتهّنالالالر تټٱثٜالالالٽر ّالالالىٸً خْنالالاليث  ًـالالالني ّص٩الالالًٚ تټٱالالالثيتخِ
ًىِ تټيت ٴٙه حىٽيث حڂ ّٹٌڄٌت حـًتيتً ٩ّځٻ ٸٻ ًتـاله ڀناليٿ ڀالث ّٕالثءا      »تضتځث٨ْر

ّصالٌ    »ٸځالث ؼالثء يف تټّْثِالر تعتهڄْالر    «ٙ هتن٧ ىٌته يف ِٔء ح٘ٚاا ًڀڃ متٹځيالٿ  
 . 2وټٷ مبٌتٰٵر تًتٹٌڀني

ٽالَ ٨الًٚ ڀٱيالٌپ تٗڀثڀالرا خالٻ      ٰالٚ ّٵصٙالً ٨  /پ1378-ىال781/ًّ شِ تخڃ لٽهًڂ
ّنثٴٓ حِالثَ تٙؼصځالث٦ ًٴْالثپ تټالهًٺا ًّٱفالٗ تجملصځ٩الثز تِٗالٚڀْر ًّٱْاله ڀالڃ          
جتثيخوا ًّال شِ خن٥ًّالر تټ٩ٙالدْر ًنًيىالث تًتالٌيُ يف ٴْالثپ تټالهًٺ. ًىالٌ يف شنثًټالو          
ټ٘ڀثڀر ّٹًي تټن٥ًّر تټّنْر ٸځالث ٨ًٜاليث تعتالثًينُ يف تِٕالثَا ًټٹالڃ لتصياله يف       

  ِ ا ًّٱّالالًه خثټ٩ٙالالدْرا ًّٵالالً ىالالىت تټٕالالًٞ تخصالالهتء ټصالالٌتًٰ       ڀّالال ټر تټنّالالح تټٵًٔالال
تټ٩ٙالالدْر ټٵالالًّٓا ٰٽځالالث شٚٔالالس ىالالىه تټ٩ٙالالدْرا أ ّدالالٳ ټالالو ڀالال ي ټٱٵالالهتڂ تټٹٱثّالالر     

 ټ٘ڀثپ. 

ًڀ٧ حڄو ًٍّ تٙلصْثي حِثَ تٗڀثڀر إٙ حڄو ّٵالً تټ٩ياله ټٚخالڃ ٘الًتـرا إوت ٸالثڂ يف      
رتشالالالني تٕڀٌّالالالر وټالالالٷ إّعالالالثي ڀٙالالالٽفر حً جتنالالالح ّٰالالالثنا ًّالالالٌين حڀعٽالالالر ټٽ٩يالالاله ڀالالالڃ تټٱ 

ًتټ٩دثِالالْرا ًّ يىالالث خ٬ًدالالر حىالالٻ تټ٩ٙالالدْر ًخ٩هتټالالر ح٘الالفثج تټ٩يالاله ًـّالالڃ يحّيالالٿ    
  .3ټٽځّٽځني

                                                 
 . 73ن. تټهًي0ُ تټههتٵًت٠ْر يف ٰٽّٱر تطتٹٿ تټ٩ًخِا ٖ 1
 . 1969تټٱثيتخ0ِ ييتء حىٻ تعتهّنر تټٱثٜٽرا تټٵثىًذا ڀ١د٩ر تټ٩ّثنذا حخٌ ڄًٙ ؼتځه  2

Erwin I. J. Rosenthal: Political thought in medieval Islam, An 

Introductory Outline, Cambridge University Press, 1958, p 122 off.  

Naji Takriti0 Yahya Ibn ʻAdi, p 213- 219.  
 . 513-351ا 351-346ا 1ٖغ ا1931تعتٵهڀرا تټٵثىًذا تعت١د٧ تٌٕىًّرا  0تخڃ لٽهًڂ 3
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حڂ تٗڀثڀالر ٌڀالڃ تټًتٔالهّڃ ٸثڄالس شٵالٌپ ٨ٽالَ تټٕالٌيٍ         "تخڃ لٽهًڂ"ًّٚـ٣ 
ًحڂ حِثِيث تټٌت٦ٌ تټهّع ًخّث٠ر تجملصځ٧ا ًٸثڄس تٗڀثڀر ڄ٨ٌثً ڀڃ تټ٩ٵها ٰصٌټْالر  

 ثٲ ڀٕرتٶ. تظتٽْٱر ش٩دري ٨ڃ تشٱ

ًټٹڃ تټصفٌٙز تٙؼصځث٨ْر خ٩ه تټٱصٌؾ حنز إ  تټٱصنرا ظٿ حٰٝس إ  ٩ٜٯ تټٌت٦ٌ 
تټالالهّع ٤ًيالالٌي تټ٩ٙالالدْر حِثِالالثً ټٽّالالٽ١را ًشدالال٧ وټالالٷ شالالهىٌي ڀٱيالالٌپ تټٕالالٌيٍا إو       
تـتًّز ڀالڃ تٕڀالر إ  ح٘الفثج تټ٩ٙالدْر ً٘الثي حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵاله ڀناليٿا ًـالني           

 حتٌغتالالث تټصالالهيلتِ ڀالالڃ تعتٌتٰٵالالر إ  ش٩صځالاله تټّالالٽ١ر ٨ٽالالَ تټ٩ٙالالدْر ٰالالإڂ وټالالٷ ٩ّالالع 
  .1تٗٸًته

ًټٹڃ ٰٹًذ تټ٩ٵها خًحُ تخڃ لٽهًڂا خٵْس خ٩ه تټٱصنر يف ڄ١الثٲ تجملځ٨ٌالر تطتثٸځالر    
طتثؼالالر ٘الالثـح تټّالالٽ١ر إ  ڀٌتٰٵالالر حىالالٻ     »ٸځالالث يف تټٱالالرتتز تٕڀٌّالالر ًتټ٩دثِالالْر  «

ًټٹالالالڃ تټالالالرتٮ ًڀ٭ًّالالالثز تټّالالالٽ١ر شالالال نُ إ  ِالالالٌء تټصٙالالالًٮ ًتِٙالالالصدهتن  ا٨ٙالالالدْر
تعتّالصنه إ   «تټ٩ًّٕرا ًىىت ّٱِٝ ڀڃ ـٹالٿ تټ٩ٙالدْر إ  تطتٹالٿ تعت١ٽالٳ      ًخت١ِ
 ًإ  ّٰثن تټّٽ١ر ټْ نُ إ  تٙكتْثي.  »تعتًشٍٴر

ًٔؽ٧ ٨ٽَ ٴْثپ ٨ٙالدْثز   »ًتټ٩ًج«ًىىت تټهّثټٹصْٷ ح٩ٜٯ ٨ٙدْر تټ٩دثِْني 
ؼهّهذ ٕلى تټّٽ١ر يف حڀثٸڃ ؽتصٽٱر ًٗڄٕثء نًٺ ڀّصٵٽر ًٔدو ڀّصٵٽر. ًىالىه  

 ْر تضتهّهذا ٨ٙدْر تعتٽٷا حنز إ  ًٌتٺ تظتٰٚر ٸص١ٌي شثينتِ ـصځِ. تټ٩ٙد

حڂ ّٹالٌڂ ڀالڃ ٴالٌپ حًي ٨ٙالدْر     «ّٕالرتٞ يف تټٵالثبٿ خال ڀٌي تعتّالٽځني      "تخڃ لٽالهًڂ "ً
ًټٹالالڃ ىالالىه تټ٩ٙالالدْر ٙ ش٩الالٿ تٕٴ١الالثي ًتٰٓالالثٲ يف  ا»٬ثټدالالر ٨ٽالالَ ڀالالڃ ڀ٩يالالث خ٩ٙالالًىث

 ٸثڄس غتالٿ ٨ثڀالرا ٨ًٙالدْر    ٨ًٙها ٸځث ٸثڂ يف تټٵًْٔرا إو تټه٨ٌذ تِٗٚڀْر تټيت

                                                 
 ا ًڀث خ٩هىث. 379ا 1ٖتخڃ لٽهًڂ0ا تعتٵهڀرا غ 1
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ًإقتالث ختالٗ غتالىت تټ٩ياله ٸالٻ ٴ١الً       $$ 0تټ٩ًج ٸثڄس ًتْٰر  ثا خٻ ىِ ؼتٽْرا ًّٵٌٺ
  .1##تټ٩ٙدْر تټ٭ثټدرڀڃ شٹٌڂ ټو ْٰو 

خٵِ حڂ ڄٚـ٣ حڂ تخڃ لٽهًڂ تټىُ ًٍّ حڂ تٙؼصځث٦ ّص١ٽح تعتٽٷ ٸٝالًًيذ  
د٩ِْ ًّدنَ ٨ٽَ تټٵيً ټٽفْثذ تطتًّٝرا هتٍْ ظٚظر حڄٌت٦ ڀڃ تعتٽٷا حًغتث تعتٽٷ تټ١

ًتټص٭ٽالحا ًشٹالٌڂ تٕـٹالثپ ٰٽْالو ؼالثبًذ ٕكتالث دتعالٻ ح٨الًتٚ تطتالثٸٿ ًٔاليٌتشوا ًىالالىت           
 تعتٽٷ ّنيثيا ٕڂ ٠ث٨ر تټنثَ ٙ شّصځً ًشدهح تعت٩ْٙر تعتٱْٝر إ  تغتًغ ًتټٵصٻ. 

ظٿ تعتٽٷ تټّْثِِ ًىٌ ّّصنه إ  ٴٌتڄني ٨ٵٽْرا ٙ إ  تطتٹٿ تعت١ٽٳ ټٽٱًنا ٧ًًٜ 
ټٽهًټالالر تِٙالالصٵًتيا  ًّيْالالاْٰالالو ٜالالځثڂ تٙؼصځالالث٦ ًإيٜالالثء ـثؼالالثز تټنالالثَ   تټٵالالٌتڄني

ًىالالىه لث٘الالر إوت ًٜالال٧ تټٵالالٌتڄني ٨ٵالالٚء ًحٸالالثخً تټهًټالالرا ٰصٹالالٌڂ ِْثِالالْر ٨ٵٽْالالرا      
 تټٵٌتڄني حتٵٳ تعتٙث  تټهڄٌّْرا ًټٹنيث ٙ شصنثًٺ تټنٌتـِ تټهّنْر. 

ٰصفٵٳ تعتٙالث    ًىىت ّٱِٝ خو إ  تظتٰٚر تټيت ّّصنه ْٰيث تطتٹٿ إ  تټ٩ًّٕرا
  .2تټن٥ثپ تعتعثيتټهڄٌّْر ًتٕلًًّرا ًىِ ټىټٷ 

 هتٹڃ ڀٚـ٥ر ڀث ّٽ0ِ  3ًخ٩ه ىىت تټ٩ًٚ
دتعالالٻ تٙلصْالالثي ًتٙڄصمالالثج يف تظتٰٚالالر ٌڀالالڃ تټًتٔالالهّڃا ًوټالالٷ ـّالالح يحُ حٴ١الالثج  
تټٙفثخر حً زتث٨ر تعتهّنرا ًيتٰٳ وټٷ تٙټصٍتپ مبٕثًيذ تټٙفثخر يف حڀٌي تټ٩ثڀرا 

ٌّني ٸالالثڂ ټًكِالالثء تټ٩ٕالالثبً ًلث٘الالر يف تټٕالالثپا ؼنالالح تټٕمٙالالْثز      ًيف ٌڀالالڃ تٕڀالال 
خني تٙلصْثي ًتټعالٌيذ   –تٕڀٌّرا نًي ڀٽف٢ٌ يف تظتٰٚرا ًڀًز تظتٰٚر خ ِثټْح 

                                                 
 ًڀث خ٩هىث.  379-354ا 1ٖا غتعتًؼ٧ تټّثخٳ 1

M. M. Rabi: Political Theory of Ibn Khaldun (Leiden: E. J. Brill, 

1967), p73 off.  

Muhsin Mahdi: Ibn Khaldun's philosophy of history, (London ,George 

Allen, 1957). 
 . 344-342ا 1ٖتعتٵهڀرا غ :تخڃ لٽهًڂ 2
3  َ  0دٌِّٓالٯ إّال   ا1964تټٵالثىًذا نتي تعت٩ًٰالرا   ا ڄ٥الثپ تطتٹالٿ يف تِٗالٚپ    :ؼتځه ٌِّٯ ڀٌِال

 . 1966را خريًزا نتي تټ١ٽ٩ْرا تٗڀثڀر ٨نه تټّنّ
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تعتّالالٽفر ًتټٌيتظالالرا إٙ حڄالالو أ شصٹالالٌڂ حؼيالالٍذ ِْثِالالْر حً ڀ ِّالالثز حلالالًٍ ـّالالح        
 تعتٱثىْٿ تِٗٚڀْر. 

ظٌيّالالرا ٰالالإكتٿ مبن١ٽٵالالثذتٿ  تټ٩دثِالالْني ؼالالثكًت ڄصْؽالالر ـًٸالالر ٔالال٩دْر    ًڀالال٧ حڂ 
تټّْثِالالالْر أ ٌّٰٵالالالٌت ټٌٜالالال٧ ڀ ِّالالالثز ـّالالالح تعتدالالالثنئ تِٗالالالٚڀْرا خالالالٻ تجتيالالالٌت    
ټصٝمْٿ نًي تظتٽْٱرا ًٜٗٱثء ڀنٍټر لثيٴر ٨ٽَ تظتٰٚالرا ٸځالث شال ظًًت خثټصٵثټْاله     
تٗڀ ت٠ٌيّر تًتٽْرا ًيٸًٍت ٨ٽَ ڀدالهح تټٌيتظالر ًٜالًخٌت ڀٱيالٌپ تټٕالٌيٍ. ًأ شٹالڃ       

٠ثيبرا إٙ نٙټالر   »ڀڃ ڀ٤ٌٱني ٨ًّٹًّني«ٰٵيث ڀڃ ػتثټُ ـثٙز تټٕ٭ٌي ًڀث يت
٨ٽَ وټٷ. ٸځث حكتٿ ِفٵٌت ڀث خٵِ ڀڃ ٴٌٍ يف تطتْثذ تټ٩ثڀرا ٰثٴصًٙ تٕڀً ٨ٽالَ  

  .1ًتټ٩ځٻ تټًُّتټصن٥ْٿ 

  تعتځثټْالالٷ ًتٕشالالًتٶا حِالالثكًت خٙالالٌيذ خثټ٭الالر إ  ڀٱيالالٌپ  ًـالالني تِالالصنه تټ٩دثِالالٌْڂ إ
ٰدالهح تٙـتالهتي    اًًٜالر خٵالٌٍ حؼندْالر ٨ٽْيالث    تظتٰٚرا ٰدهز خ٩ْهذ ٨ڃ تٕڀالر حً ڀٱ 

ًتټصؽٍبر ًشٵٽٗ ِٽ١ثز تظتٰٚر حّثپ تټدٌّيْني ظٿ تټّٚؼٵر ً حتٌټس إ  ٔٹٻ 
 خثىس. 

ًټٹڃ وټٷ أ متٻ نًڂ شدٽٌي ڀٱيٌپ تٕڀر ٸٌتٴ٧ ٨ٽالَ حِالثَ ظٵالثيف. ًٸالثڂ تټٱٵيالثء       
دْٻ ؾتعٽالٌ ىالىه تټٌـالهذا ً٘الثيز تٗڀثڀالر ټالهّيٿ ِال        »ًٴه تختالىًت ل١الثً ڀنٱٙالٚا   «

 ىىه تټٌـهذ ڄ٥ًّثً ًيڀٍ تټ٩ًّٕر. ًدتعٻ ىىت يف تټن٥ًّر. 

ًتٴ٩يالث  ًإوت ٸثڂ تټٱٵيثء نتٌٕڂ ٨ٽَ تٗڀثڀالر ڀالڃ تټالًٍتٺا ًٙ ّالًًڂ إڄٹالثي ٔال٨ًْر       
ڀيځث شٵٽٗ ٤ٽيث ً س ِٽ١ثكتثا لٌٰثً ڀڃ تټٱصنر ڀڃ ؼير ًڀڃ خ١الٚڂ تعت٩الثڀٚز   

ڂ وټالالٷ أ ّٹالالڃ يف  ًتٕـٹالالثپ ًٰالالٳ تټٕالال٦ً. ًًٜالال٩ٌت تټصّالالٌّثز تټالاليت ٴالالهيًىثا ٰالالإ      
ـٵْٵصو ىٌ تٕڀً تټ١د٩ِْ خٻ ًٰٳ ٴث٨الهذ تټٝالًًيتز شدالْؿ تًت٥الٌيتز ًتِالصځًًت      
ّٹًيًڂ تعتٱثىْٿ تِٗٚڀْر ؼنح ڀث يحًه ڀڃ ٜالًًيتز تټصّالٌّرا ي٬الٿ ڀالث ّدالهً يف      

                                                 
 . 75ن. تټهًي0ُ تټههتٵًت٠ْر يف ٰٽّٱر تطتٹٿ تټ٩ًخِا ٖ 1
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ًٸثڄس تټع٭الًذ تټٹال ٍ يف تټٱالرتتز تعتمصٽٱالر ٬ْالثج تعت ِّالثز تټاليت         اوټٷ ڀڃ شنثٴٛ
 ر. ش٩  ٨ڃ تعتٱثىْٿ تِٗٚڀْ

 ٨ًنالاله تټن٥الالً إ  تټٱٹالالً تټ٩ًخالالِ تِٗالالٚڀِ ّدالالهً تجتثىالالو تًٕٺ إ  تٕ٘الالٌٺ  
ًإ  تټص١دْٵثز ٌڀڃ تټًتٔهّڃا ًىالِ ڀنثخ٩الو تټاليت ٩ّالرتٮ  الث       ا»تټٵًيڂ ًتطتهّط«

 إٜثٰر إ  يظثي تټًًٝيذ. 

ًتټٱٹالالً تټ٩ًخالالِ تِٗالالٚڀِ يف ىالالىه تعتنالالثخ٧ ٩ّصالال  تٕڀالالر ىالالِ تِٕالالثَا ٰيالالِ ڀٙالالهي   
 ٽَ ٜٚٺ. تټّٽ١ر ًٙ جتصځ٧ ٨

ًىىه تٕڀر شٵٌپ ٨ٽَ ٰٹًذ تعتّالثًتذا ٙ ِالثنذ ْٰيالث حً ڀّالٌنّڃا ًتټٕال٩ًّر ىالِ حڂ       
ًٸ ڂ تټٱٹًذ تِٗٚڀْر شٵٌپ ٨ٽالَ حِالثَ حڂ تٕڀالر     احتهن ټٹٻ ـٵٌٴو ًڀّ ًټْثشو

ًتٕڀالالر ىالالِ تټالاليت  ا٠دٵالالر ًتـالالهذا ڀالالڃ حـالالًتي ڀصّالالثًّڃ ّصٱثٜالالٽٌڂ خثټٹٱثّالالر ًتټ٩ځالالٻ 
تٙلصْثيا ٌِتء حٸثڂ تڄصمثخثً ڀدثٔالًتً يف تعتًٸالٍ حً   ختصثي تٗڀثپا نًڂ حتهّه ټ١ًّٳ 

ًتٙلصْثي ًتټد٩ْر ىِ ڄ٦ٌ ڀڃ تټ٩ٵه. ًهتٹڃ  ا»تطتٻ ًتټ٩ٵه«٨ڃ ٠ًّٳ حىٻ تټًحُ 
ًإڂ تټصٌټْالر ٙ شالصٿ إٙ خثټد٩ْالر ڀالڃ تٕڀالر حً       اتټٵٌٺ إڂ تټ٩يه ټُْ شٌټْر خٻ شًْٔفثً
ر ڀٱْالهذ خثشدالث٦ تټٕال٦ً    ًتِٕالثَ حڂ تټ١ث٨ال   اڀڃ حىٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵالها تټالىّڃ هتعٽٌكتالث    

ا ًتظتًًغ ٨ٽْو ّنٱِ تټ١ث٨را ًټٖڀر حڂ شًن٦ تٗڀثپا ًغتث حڂ ش٩ٍټو »شًٌٰ تټ٩هتټر«
إڂ تـتًٮ حً ٰٵه تټٵثخٽْر ـّالح ڀٵصٝالَ تطتالثٺا ًٸالثڂ ڀدالهح ي٨ثّالر ًـالهذ تٕڀالر         
٨ًهپ تټٱًٴر ٨ثڀٚا ڀ ظًتًا ًټىت شدثّڃ تټًحُ خني تظتالًًغ ًڀٵثًڀالر تظتٽْٱالر خالثټٵٌذ     

 . ًخني تټٙ 

٨ٽالَ تټٕالٌيٍ ٨ًٽالَ نًي حىالٻ تطتالٻ ًتټ٩ٵالها ًىالٿ يف تِٕالثَ ؾتعٽالٌ          ًّ ٸه تټٱٹالً  
تٕڀالالرا ًإڂ ٰٵالاله تټصفهّالاله ٨الالهنّثً حً ڀ ِّالالْثًا ًّٱالالرتٚ حڂ شصالالًٌٰ ٰالالْيٿ ڀالال ىٚز     

 ش ىٽيٿ ټىټٷ. 

ًىنالالالثٶ تِصٕالالالثيذ حًي تټالالالًحُ ًتټ٩ٽځالالالثء يف تٕڀالالالٌي تټ٩ثڀالالالرا ًش ٸْالالاله وټالالالٷ خالالالثٕڀً     
 ث ّص١ٽدو ڀڃ ـًّر تټًحُ. خثعت٩ًًٮ ًتټنيِ ٨ڃ تعتنٹًا ًڀ
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ّدٵالالَ حڂ ڄٚـالال٣ حڂ تټص١دْٵالالثز يف تټٱالالرتتز تټصثينتْالالر ٸثڄالالس يف إ٠الالثي تعت٩الالًًٮا        
 تؼصيثنتز ًٴصْر يف ٤ًًٮ ڀ٩ْنر. ًٸثڄس تټصٌّّثز 

ًإوت ٸنث ڄًٍ يف ىىه تعتدثنئ ڀث لتهي تټالصٱٹري ْٰالو ًش ٸْالهها ٰالإڂ تعتٕالٹٽر حً تټع٭الًذ       
تټالاليت دتٹالالڃ ڀالالڃ ش١دْالالٳ تٓيتء ًشٝالالځڃ    تټٹالال ٍ ىالالِ يف شٹالالٌّڃ تعت ِّالالثز ًتعتالالن٥ٿ    

 تِصځًتي تٕلى  ث حً ش١ًٌّىث. 
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ًاؾشورىًواؾدميقراروةً

 

٨نالاله نيتِالالصيٿ ټ٥الالثىًذ ظٵثْٰالالر يف ڄ٥الالثپ «ڀالالث ّٽؽالال  تټٹصالالثج ًتعتٱٹالالًًڂ وــثرياً 
إ  حڂ ّٵالالثيڄٌت ىالالىه تټ٥الالثىًذ خ٥الالثىًذ حلالالًٍ يف ڄ٥الالثپ يلالالًا ًوټالالٷ خ٩الاله         »ڀ٩الالني

٥ځصالاليث ًتټن٥الالً إټْيالالث ٨ٽالالَ تڄٱالالًتن ڀالال٧ تټ٩ٽالالٿ حڂ تټ٥الالثىًذ ٙ حتْالالث    تٴص٨ٚيالالث ڀالالڃ ڀن
 ؾتصٽةر إٙ خن٫ّ ڀن٥ٌڀصيث تظتث٘ر. 

إ  حڂ تټ٥ثىًذ ٨نهڀث ش٩ْٓ لالثيغ ڀن٥ٌڀصاليث ًڄّال٭يث تظتالثٖ      "شٌّنيب"ټٵه حٔثي 
حتثًٺ حڂ جتىج إټْيث خ٩ٛ تټ٥الٌتىً يف ڀن٥ٌڀصاليث ټْصّالنَ غتالث تټصٹثڀالٻ ًتټرتتٰاله       

  .1ًتٙشّثٲ ًتټٵٌذ

ټٵًيڂ تټٹًّٿ ٨نهڀث حتهض ٨ڃ تطتًّر حٸه حڂ ىىه تطتًّر ٙ ش٩ٌٍ إٙ يف ػتصځ٧ ٰث
ټ الالٿْ َّٹُالالڃْ تټِالالىِّڃَ ٸ ٱ الالًًُت ڀِالالڃْ ح ىْالالٻْ تټْٹِص الالثجْ ًَتټْځُْٕالالًْٸنِيَ  ٨ٵْالالهذ تِٗالالٚپا ٴالالثٺ ش٩الالث 0 

 .»حُ حـًتي« ا9انثْنح/ ڀُنٱ ٹنَيَ ـَصَِ ش  ْشَِْيُٿُ تټْدَِّْنَرُ

ن٥ٌڀر تټعٵثْٰر تټ٭ًخْر شٵالٌپ يف ټداليث ًټدث الث ٨ٽالَ ًٌتغ تطتًّالر      ًهتٹڃ تټٵٌٺ إڂ تعت
ًټالالهز ڄ٥ًّالالر ـٵالالٌٲ   »ڀن٥ځالالر تټٽدالالثج «ىالالىه تټٵ١دْالالر   ًيف إ٠الالثي ا2ًتټههتٵًت٠ْالالر

ؾتعٽالالالر يف ڄ٥الالالثپ ڀٵث٘الالاله «حڀالالالث تعتن٥ٌڀالالالر تټٵْځْالالالر تټعٵثْٰالالالر تِٗالالالٚڀْر  اتٗڄّالالالثڂ
 ٰٵه ٨ًٰس مبث ّٽ0ِ  »تټ٩ًّٕر

                                                 
 حيڄٌټه شٌّنيب0 تټ٩ثأ ًتټ٭ًج.  1
ن. ظًًز خه0ًُ حٌ٘ٺ تټٱٹالً تټّْثِالِ ًتټن٥ًّالثز ًتعتالىتىح تټّْثِالْر تټٹال ٍا تټٵالثىًذا نتي         2

 . 85ا 1969ٖ -1968تټنيٝر تټ٩ًخْرا 
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ثپ ًش٩ځري تټهڄْث خٹٻ ڀث ٌّ٘الٻ تټدٕالًّر   إ٩ِثن تټٱًن ًتضتځث٨ر ًـٱ٣ تټن٥
  .1ًتظتري ًتعتهڄْرإ  تټٹځثٺ 

 ًتعتٚـ٣ حڂ ىىت تټص٩ًّٯ شٝځڃ تټ٩نثً٘ تٓشْر0 
إِالال٩ثن تټٱالالًن ًتضتځث٨الالرا ًىالالىت تِٗالال٩ثن ّصٝالالځڃ ىالالىّڃ تټ٩نٙالالًّڃ ڀالال٧ حتٵْالالٳ   -1

 تټصٌتٌڂ خْنيځثا ٕڂ ت٩ِٗثن ٙ ّصٿ إٙ خثټنځٌ تټٹثڀٻ نًڂ ٌّثنذ حً ڄٵٙثڂ. 
ٱ٣ تټن٥ثپ خثعت٩نَ تټٵثڄٌڄِ ًخ٩ٕدو تټعٚض0 ـٱ٣ تٕڀالڃا حتٵْالٳ تټ١ځ ڄْنالر    ـ-2

 ًتټّٹْنرا ـٱ٣ تټٙفر تټ٩ثڀر. 

ش٩ځالالالري تټالالالهڄْث خالالالثعت٩نَ تظتٽالالالهًڄِ ټ٨٘ځالالالثي0 إ٨ځالالالثي تټالالالنٱُ ًتضتّالالالها إ٨ځالالالثي      -3
 . إخل ..تٙؼصځث٦.تٙٴصٙثنا إ٨ځثي 

  ٌ ڀال٧  ا 2ّع غتالث ىىه ىِ ڄ٥ًّر تعتٵث٘ه تټٹٽْرا تټٵث٨هذ تټًّٕٱر ـّح ً٘الٯ تضتال
تٗٔالالثيذ إ  حڂ ٸالالعريتً ڀالالڃ تټٱٵيالالثء تًتالالهظني ًِالال٩ٌت ڀالالڃ ڄ١الالثٲ تټن٥ًّالالر تعتالالىٸٌيذ يف  
ٴالالًتءذ ؼهّالالهذ إ  إّالالثز تټالالٌـِ تټعثًّالالر ـٙالالًتً يف ڄٌٙ٘الالو تټالاليت دتالالٖ حـٹثڀالالو  

 ًڀ٩ثڄْو. 

ًڄ٥ًّر تطتٵالٌٲ تِٕثِالْر يف تِٗالٚپ حٔاليً ڀالڃ حڂ ش٩الًٮا ًـّالدنث تټًؼال٦ٌ إ          
ًتؼدثشالو يف تِٗالٚپ ًإ  تټدْالثڂ تِٗالٚڀِ تټ٩الثعتِ طتٵالٌٲ       إ٨ٚڂ ـٵٌٲ تٗڄّثڂ ً

تٗڄّالالثڂ يف تِٗالالٚپ ًإ  ڀٕالال٦ًً ًظْٵالالر ـٵالالٌٲ تٗڄّالالثڂ يف تِٗالالٚپ ًإ  ڀٕالال٦ًً 
  .3ـٵٌٲ تٗڄّثڂإ٨ٚڂ 

                                                 
 تعت٨ٌٌِر تِٗٚڀْر تعتًّْذ.  1
 .تټصْثض تټ٥ٽٿيف 0 ٬ْثض تٕڀٿ اجلٌّين إڀثپ تطتًڀني حخٌ تعت٩ثي 2
ټ٠ٚال٦ٚ ٨ٽالالَ ىالالىه تټٌظالثبٳ ًّتؼالال0٧ ن. ؼتځالاله ٨ثخالاله تضتالثخ0ًُ تټههتٵًت٠ْالالر ًـٵالالٌٲ تٗڄّالالثڂا     3

 . 141ا 1994ٖا 1ڀًٸٍ نيتِثز تټٌـهذ تټ٩ًخْرا خريًزا ٞ
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ًيف ڀٵالثپ تطتالالهّط ٨الڃ تټههتٵًت٠ْالالر شٹٱْنالث تٗٔالالثيذ إ  ىالىت تعتْعالالثٲ تټالالىُ     
تټىُ ّ ُِ تټهّڃ حُ تټ٩ٚٴالر خالني   ً »لٽٳ تا ٓنپ ًويّصو«٧ًٜ ٨نه خهء تظتٽٳ 

ڀال٧ خهتّالر ٴْالثپ تجملصځال٧     تا ًتټنثَا ًّصفٌٺ ىىت تټ٩ٵه إ  ٨ٵه تؼصځث٨ِ ًتٴ٩ِ 
  .1تِٗٚڀِ

ًـتڃ ٙ ڄنٹً حڂ تجملصځ٩ثز تټ٭ًخْر ّن٩ځٌڂ ًًّٰٽٌڂ ـثټْالثً مبٍّاله ڀالڃ تطتٵالٌٲ إوت     
ًتټّنر تټندٌّالر   ڀث ٴٌيڂ خٌتٴ٧ تجملصځ٩ثز تِٗٚڀْرا ًټٹننث ڄ ٸه حڂ تټٵًيڂ تټٹًّٿ

شٝځنث تعتًتٸٍ تټٵثڄٌڄْر ًڀّالثټٷ تطتٵالٌٲ ًتټٵالْٿ تټعثًّالر يف تعت٩الثڄِ ًتٕـٹالثپا ڀالث        
ّٱٌٲ ٸٻ شٌٴ٧ ؾتث ٙ ػتثٺ ټن٥ًّر تطتٵٌٲ تټ٭ًخْر حڂ شًٴَ إ  ڀّالصٌٍ تعتن٥ٌڀالر   
تِٗٚڀْر ٙ ِْځث حڂ تعتن٥ٌڀر تِٗٚڀْر ّٵٙهىث تټن٥ثپ تٕلٚٴِا ًىالىت ڀالث ٙ   

 خْني. ڄٽځفو ٨نه تټ٭ً

ًىىت ٙ ڄًته حً ؿتالهه  ٩ٰٽَ ِدْٻ تعتعثٺ ٩ّٽڃ تِٗٚپ إڀيثٺ تعتهّڃ إوت ٸثڂ ڀ٩ًّتًا 
ًظٿ  ا134انثمسج/ ًَإْڂْ ٸ ثڂَ وًُ ٨ًَُّْذٍ ٰ ن٥ًََِذٌ إْټ َ ڀًَََّْْذ٨ٍنه تټ٭ًخْنيا ٴثٺ ش٩ث 0 

حڂ  ًـّالدنث تٗٔالثيذ إ    اتټن٥ثپ تٕلٚٴالِ ټٽن٥الثپ تټٵالثڄٌڄِ وً ڄصالثبػ خثټ٭الر خالثىًذ      
حـه تټٵٝثذ تټّالد٩ر يف تًتٹځالر تټهِالصٌيّر تټ٩ٽْالث يف تټٌّٙالثز تعتصفالهذ تٕڀًّٹْالر        

 خث٦ ٜځريه يف ٴْٝر. 

ڄ٩ٌن ٰن ٸه حڂ يتب٩ر تټههتٵًت٠ْر تټ٭ًخْالر جتٽالس يف تحتثنىالث تټ٠ٌْاله ڀال٧ تطتًّالرا       
ؼٍء ٙ ّصؽٍح ڀالڃ تټ٩ٵْالهذا مبالث     –ٸصٌحڀيث تطتًّر  –ټٹڃ تټههتٵًت٠ْر يف تِٗٚپ 

 ټٷ ڀڃ تټصٌتٔػ ڀ٧ تٕلٚٲا ًڀث ّرتشح ٨ٽَ وټٷ ڀڃ ڄصثبػ. ّصٝځڃ و

                                                 
ْاليَهَىُٿْ ٨َٽ الَ   ث 0 ّٵٙه  ىت تعتْعثٲ ٴٌټو ش٩ 1 ًَإْوْ ح لَى  يَخُّٷَ ڀِڃ خَنِِ ينَپَ ڀِڃ ٤ُيٌُيْىِٿْ وُيَِّّّص يُٿْ ًَحٔ 

ىت ح ًْ 172نيَيتح ڄٱُِّيْٿْ ح ټ ّْسُ خًَْخِّٹُٿْ ٴ ثټٌُتْ خَٽ َ َٔيْهْڄ ث ح ڂ ش ٵٌُټٌُتْ ٌَّْپَ تټْٵَِْثڀَرِ إْڄِث ٸُنَّالث ٨َالڃْ ىَالى ت ٬ الثِٰٽِ    
 ٔاْلالالًَٶ  يخَثكُڄ الالالث ڀاِلالالڃ ٴ داْلالالٻُ ًَٸُنَّالالالث وُيَِّّّالالالرً ڀِّالالالڃ خ٩َاْلالالهِىِٿْ ح ٰ صُيْٽِٹُناَلالالث خْځاَلالالث ٰ ٩اَلالالٻ  تټْځُد١ِْٽاُلالالٌڂَ     ش ٵٌُټاُلالالٌتْ إْڄِځاَلالالث ح 

 .918-911/األػساف
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ًٜال٧ تټٕالٌيٍا خالني ًٰٜالني     $ًّصٝؿ ڀالڃ يّالر تټٕالٌيٍ حڄالو ِالدفثڄو ًش٩الث        
ش٩دهّڃا ٰثٗهتثڂ ىٌ تٗهتثڂ خثاا تټٌتـه لثټٳ تټّالځٌتز ًتٕيٚا ًتِٗالٚپ ىالٌ    

 تِٙصؽثخر ټًج تټ٩ثعتنيا ٧ًًٜ تٗهتثڂ ًتِٗٚپ ظٚظر 0ًًٞٔ 

ث ڄًٍ حڂ تټٌٕيٍ ؼالٍء حِثِالِ ڀالڃ تٗهتالثڂ ًتِٙالصؽثخر ټالًج تټ٩الثعتنيا ڀال٧         ًڀڃ ىن
ٰيالالِ يف تّٓالالر ڀدالالهح ٨الالثپ يف خنْالالر تٗهتالالثڂ ًتِٗالالٚپا ڀعالالٻ حُ         اتټٙالالٚذ ًتٗڄٱالالثٲ 

ًڀڃ ىنث ؼثء تِٗٚپ ټالْٱيٿ   #اؾتثيِر حلًٍ ٨ٽَ تعتّصٌٍ تټّْثِِ ًتٙٴصٙثنُ
ذ ًـًّر تټالًحُا إقتالث شٹالثٰؿ    تټنثَ حڂ حُ ـًٸر ظٌيّر شٹثٰؿ ڀڃ حؼٻ ڄ٥ًّر تټ٩ٵْه

ڀالالڃ حؼالالٻ تټٕالالٌيٍا ًحڂ تټالالىُ هتنالال٧ تټٕالالٌيٍا ًٙ ّالال ڀڃ  الالث ٸځالالثڄ٧ تټٙالالٚذ ًتټٍٸالالثذ    
دتثڀالالًث. ًىالالىت تټرتِالالْك تټٕالالٌيُ يف تټ٩ٵثبهّالالر تټدفصالالرا ٴدالالٻ حُ ؾتثيِالالر حلالالًٍا          
ٰثعتّٽٿ ٙ ّٵدٻ خهّٚا ٨ڃ تټٌٕيٍا ڀڃ ـْط تعتدهحا ٕكتث شهلٻ يف حِثَ ٨ٵْهشالو  

  .٨ً1دثنشو

يف تِٗٚپ ڀًشد١ر خثټ٩ٵْهذ ًإڂ تټههتٵًت٠ْر خثيشدث٠يث خثټ٩ٵْهذ حٰٝٻ ٌيٍ ٰثټٕ
  .2تضتځث٨ر ڄٱّيث خنٱّيثْ٘٭ر ټٽفٹٿ خث٨صدثيىث ـٹٿ 

حڂ تطتٹالالٿ ّٹالالالٌڂ نهتٵًت٠ْالالثً خٵالالالهي تټصٍتڀالالو خثعتدالالالثنئ     "تټالالالهٸصٌي حخالالٌ تجملالالاله "ًّٵالالًي  
 تِٕثِْر تټيت ًينز يف تټٵًيڂ تټٹًّٿ ًخثټّنر ٨ًٽَ يحِيث0 

 .ټٌٕيٍڀدهح ت - ح

 .ڀّ ًټْر تطتٹثپ يف ح٨ځثغتٿ - ج

 .ڀدهح ِْثنذ تټص٧ًّٕ -غ 

  .1ًـًّثذتٿڀدهح تـرتتپ ـٵٌٲ تًٰٕتن  -ن 
                                                 

 ا نڀٕٳا نتي حڄ٩ثپ ټٽص٧ٌٌّ ًتټنًٕ. 1511ٖ ان. ؼتځه ٔفًًي0 تټهًټر ًتجملصځ٧ 1
ح٠ًًـالر نٸصالٌيته ـالٌٺ تټٕالٌيٍا      پتِٙٚ ڄ٥ثپ تطتٹٿ يف0 ن. ٨ده تطتځْه إصتث٨ْٻ تٕڄٙثيُ 2

 . 423ا 1981ٖتټٵثىًذا ڀ١د٩ر تټّْثِرا 
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حڂ ڀڃ ىٌتذ تټٹٚپ يف تِٗٚپ زتث٨ر يٰٝالس   "تټ٭ٍتي"ًًٍّ تټْٕك ؼتځه 
حڂ شٹٌڂ تٕڀر ڀٙهي تټّٽ١ر ً ّصّثءٺ عتثوت؟ تضتٌتج ٕڂ تطتثٸځْالر ا ٙ ټٽٕال٩ح   

  .2تټّْثِِخثٕټٱث٢ حً ؼيٻ خثټص٧ًّٕ حً لهڀر ټِٚصدهتن  ٤ًثىً حڂ وټٷ ټ٩ح

ًڀ٧ وټٷ خثټههتٵًت٠ْر ڀڃ إًٰتٌ تټ٩ٵالٻ تټدٕالًُا ٰيالِ ش٩الدري ٨الڃ تعتٙالث  ًتټدْةالر        
ًتعتٙث  تټٵٌڀْرا ًغتث حٌ٘ٺ ٰٽّٱْر ختصٽٯ ڀڃ ػتصځ٧ إ  يلً لٚٮ تټٕالٌيٍا  

ڄٌڂ تټص١الالٌي ٰيالالِ ظثخصالالر يف ڀدثنبيالالث ًح٘الالٌغتث ڀالال٧ لٝالال٦ٌ ٨ًًٰيالالث ًشٱث٘الالْٽيث ټٵالالث     
  .3تجملصځ٩ِ

حڂ رتر ٨نثً٘ ڀٕرتٸر ًشٵث٧٠ ًت٧ِ خالني تټههتٵًت٠ْالر    "٨هڄثڂ ٩ِه تټهّڃ"ًًٍّ 
ًتټٕالالالالٌيٍ يف تټٕالالالال٩ًّر تِٗالالالالٚڀْرا ٰٹٚإالالالالث ٩ّالالالالثيٚ تټٵًتخالالالالر ًتټهّٹصثشٌيّالالالالر      

 . 4ًتِٙصدهتن

ًّ ٸالاله ٨دالاله تټٹالالًّٿ ٬الالٚج إ  ٜالالًًيذ تِالالصمٖٚ تټٵثِالالٿ تعتٕالالرتٶ خالالني تټٕالالٌيٍ   
 . 5ًتټههتٌٴًت٠ْر

ًتٗزتث٦  ټُْ يف تٕڀٌي تټّْثِِ ٰفّالحا خالٻ ىالٌ ڀالڃ ٘الځْٿ تټٵٝالثّث تټهّنْالرا        
»تٗزتث٦ ٨ٽَ ڀٙفٯ ًتـه«

6. 

                                                                                                                   
 . 31ا 1996ٖٸځثٺ حخٌ تجمله0 يكّر إِٚڀْر ڀ٩ثً٘ذا نتي تټًًٕٲا  حستهن.  1
 . 45تټٌٕيٍ يف تجملصځ٩ثز تټ٩ًخْر تِٗٚڀْرا ٖحٌڀر تټْٕك ؼتځه تټ٭ٍتي0  2
ا تِٗالٚڀْر  جملځ٧ تعتٽٹالِ ټدفالٌض تطتٝالثيذ   تا تټٌٕيٍ يف تِٙٚپتټصځْځ0ِ ٨ٍ تټهّڃ تظت١ْح  3
 . 1123ا 3ٖغ
 حٌ٘ٺ تټ٩ځٻ تټّْثِِ ټٽفًٸر تِٗٚڀْر تعت٩ثً٘ذ. ٨هڄثڂ ٩ِه تټهّڃ0  4
 . 25ا 1988ٖيف تعت٭ًجا ًتټنْثخِ تټص١ٌي تټهِصٌيُ ٨ده تټٹًّٿ ٬ٚج0  5
ا 2111تي ا يو265حسته تعتٌ٘ٽ0ِ ؼالهټْثز تټٕالٌيٍ ًتټههتٌٴًت٠ْالرا تعتّالصٵدٻ تټ٩ًخالِا ٨الهن        6

ٖ21 . 
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ٰثټههتٌٴًت٠ْر ڀدالهح إڄّالثڄِ ٨الثعتِا ٘الث٬صو تټٕال٩ٌج ڀالڃ حؼالٻ         اخلالطحً
ټالو صتصالو    –ًٸ ُ ڀدهح ٨الثعتِ   –ـٹٿ ڄٱّيث ًشٵًًّ ِْثنّصيثا ًىىت تعتدهح تټ٩ثعتِ 

ِٚڀْر تټيت شٵًيز ًظدصالس ًش٠ٌالهز خالثټٌـِ خٕالٹٻ ظثخالس      تٗ suis généricتظتث٘ر 
٨ًالالثپ ًڀالالًشدٟ خثټ٩ٵْالالهذ ًتٗهتالالثڂ تِٗالالٚڀِا ٰيالالٌ ؼالالٍء ڀالالڃ تعتن٥ٌڀالالر تِٗالالٚڀْر    

 شصؽٽَ ًشصٌغ خٵْځيث ًڀنثخصيث. 

ُ "ًّٕالري   تطتٹالالٿ «إ  ڄٵ١الالر ىثڀالالر ًىالِ حڂ تټههتٌٴًت٠ْالالر   "تټالالهٸصٌي تضتالثخً
يف ڄ٥الالالثپ تټٵالالالْٿ تټ٩ًخْالالالر   ٸالالالثڂ ٬ثبدالالالثً »تضتځالالالث٨ِ حً ـٹالالالٿ تټٕالالال٩ح ڄٱّالالالو خنٱّالالالو 

 . 1ْٰوڀٱٹً  تِٗٚڀْرا حُ ٸثڂ ڀڃ تټٚ

ًڄ٩صٵه حڂ ىىت تټٵٌٺ ْٰو ِٔء ڀڃ تضتٌي ًٸالعري ڀالڃ تټص٩ځالْٿ ټّالدح خّالْٟ ىالٌ حڂ       
تټٌٕيٍ خٵْس ڀ١ٽدثً ٩ٔدْثً ٨نه تټٱٵيثء تټ٩ٝالٌّني ٨ًناله ـًٸالثز تعت٩ثيٜالر ـصالَ      

 ـٹثڀيٿ يؼٚا ٌؿتْثً. إڂ تظتٌتيغ حٴثڀٌت نًټصيٿ يف تعت٭ًج تټ٩ًخِا ٨ًْنٌت حـه 

تټّْثِْر يف تټٵًڂ تغتؽًُ تًٕٺ ټصصؽثًٌ خثعتٱيٌپ تطتهًن تټيت  تز ًؼثءز تټص١ٌي
ا ٨ٽالَ ٍّّاله   /ټٽاليؽًذ  ٨63الثپ /ٸثڄس ټو حّثپ تټًتٔهّڃا ٰٵه ظثي ٨ده تا خالڃ تټالٍخري  

خڃ ڀ٩ثًّالر نت٨ْالًث ٨ٗالثنذ تٕڀالً ٔالٌيٍا ًٰيالٿ تعتصالىڀًًڂ ڀالڃ تټّالٽ١ر تٕڀٌّالر حكتالٿ            
 انطثمراخ يف  "تخالڃ ِال٩ه  "صٍت٦ ـالٳ تٕڀالر يف تټّالٽ١ر ڀالڃ ٍّّالها ْٰالىٸً       ڀه٨ًٌڂ ٙڄ

ڀالڃ تعتالٌتي ًتظتالٌتيغ شٌتٰالهًت ٨ٽالَ ڀٹالر        حڂ ڀةالثز ا 2أَعاب األشسافًتټدٚويُ يف 
 ٨64الالثپ /ٰالالثټصٱٌت ـالالٌٺ تخالالڃ تټالالٍخريا ًنت٩ٰالالٌت ٨الالڃ تټدْالالس تطتالالًتپ يف ـٙالالثيه تًٕٺ    

 خالڃ تټالٍخري إ  تټ١ٽالح    ا ٰځث ټدط ٍّّه خڃ ڀ٩ثًّر حڂ شٌيفا ّٰثي٦ ٨ده تا/ټٽيؽًذ

                                                 
ن. ؼتځالاله ٨ثخالاله تضتالالثخ0ًُ ٴٝالالثّث يف تټٱٹالالً تټ٩ًخالالِ تعت٩ث٘الالًا ڀًٸالالٍ نيتِالالثز تټٌـالالهذ تټ٩ًخْالالرا   1

 . 71ا 1997ٖا 1خريًزا ٞ
. ًٴالثيڂ  5/188 احڄّالثج تٕٔالًتٮ  زتالٻ ڀالڃ   ا ًتټالدٚوي0ُ  5/119 تټٹدريا ١دٵثزتټ0 تخڃ ٩ِه 2

ټصؽًخالر تټصثينتْالر ټٖڀالرا ٬الري     ا ًؼتثًٜشِ ڀّ ټر تټٌٕيٍ خالني تټالنٗ ًت  2/22تټصثيّك ټٽ١ ُا 
 .11 -5ڀنٌٕيذا ٖ
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  ٍ ٰ٭ٝالح ىال ٙء    اڀڃ ٸدثي تټٵًْٔني مبٹر حڂ ٩ّٵهًت ټو خثظتٰٚرا ڀڃ حؼالٻ تټٕالٌي
 ٬ًثنيًت ڀٹر نًڂ ڀدث٩ّر ٙخڃ تټٍخري. 

٨ثڀر تعتّٽځني ڀڃ ٬ري ٴًّٓ ٸثڄٌت ًًّڂ حڂ تټٕالٌيٍ ش٩الع حڂ   ٩ًّع ىىت حڂ 
ڄص٥الثي ټٽٵالًڂ تټعالثڄِ    تټ٩ٵه ًتټد٩ْر ـٳ ټٌّتن تعتّٽځني ٨ًثڀصيٿا ًٸثڂ ٙ خه ڀڃ تٙ

يف ٰيالٿ تټٕالٌيٍ دتثڀالثً ـالني يحٍ ڀًؼةالر تټٹٌٰالر حڂ تضتځث٨الالر        ټْصدٽالٌي ىالىت تٙجتالثه   
 . 1ًتټٌٕيٍ ًحًي تٕڀًا ٸٽيث ش٩ع تټٌّتن ت٥٨ٕٿ ڀڃ تعتّٽځني

ًشثخ٧ ىالىت تٙجتالثه شاله٨ْٿ ح٠ًًـصالو ىالىه يف تټٵالًڄني تټعثټالط ًتټًتخال٧ ټٽاليؽًذ ٰٵاله           
إ  حڂ /ىال241/ًتٗڀثپ حسته خڃ ـندٻ/ىال243/"تطتثيض خڃ حِه تًتثِيب"وىح 

إڂ تټ٩ٵالٻ ٬ًّالٍذ ًٜال٩يث تا ِالدفثڄو يف حٸعالً      $$0 "تًتثِاليب "ّٵٌٺ  ا2تټ٩ٵٻ ٬ًٍّذ
خًكّالر  ت٠ٽ٩ٌت ٨ٽْيث ڀالڃ حڄٱّاليٿ   لٽٵو أ ١ّٽ٧ ٨ٽْيث تټ٩دثن خ٩ٝيٿ ڀڃ خ٩ٛا ًٙ 

ٴه ٸالثڂ  ً ##املُ ًٙ وًٲ ًٙ ٩٠ٿ ٰيٌ ٙ ٩ًُّٮ إٙ خٱ٩ثټو يف تټٵٽح ًتضتٌتيؾ ًٙ
 "تًتثِالاليب ًحستالاله"تعتصٱٽّالالٱٌڂ ًتعتصالال ظًًڂ خثټرتزتالالثز ٨الالڃ تټٌْڄثڄْالالر ڀالالڃ ڀ٩ث٘الالًُ 

                                                 
ًتټىُ  اإخل" ..تِصنهز يف وټٷ إ  ٨هذ حڀٌي0 حًغتث ڀث صتِ ملهّط تٰرتتٲ تٕڀر0 "شٱرتٲ حڀيت. 1

شنصيِ خ٩ٛ يًتّثشو0 ٸٽيث يف تټنثي إٙ ًتـهذا ًىٿ تټّالٌتن ت٥٨ٕالٿ حً ىالِ تټّالٌتن ت٥٨ٕالٿا ًيًتذ      
ٌڂ ْٰيالث إ  تټٙالفثخر خثټٹٌٰالر0 ٨داله تا خالڃ ڀّال٩ٌنا ًحخالِ        ىىه تټنيثّر ڀڃ تعت ڀنني تټالىُ ًّؼ٩ال  

ڀ٩ٌّن تٕڄٙثيُا ًحخِ ڀٌَِ ت٩ًُٕٔا ًظثڄْيث شٱّالري حًي تٕڀالً ًـدالٻ تا يف تټٵالًيڂ خ كتځالث      
تضتځث٨الالر ڀالالڃ ؼثڄالالح ڀٱّالالًّڃ ڀ٩الالًًٰني خثٗيؼالالثءا ًظثټعيالالث ڀالالث ىالالٌ ڀالالىٸٌي يف شالالثيّك تټ١الال ُ ڀالالڃ    

٨ځالً خالڃ ٨داله تټ٩ٍّالٍ. ٴالثيڂ ٨الڃ وټالٷ ٸٽالو تټٕالث٠يب0          ټٽاليؽًذا ڀال٧    111ـهّط ًٰه تعتًؼةر ٨ثپ 
ا ًڀث خ٩هىث. ًڀٵثټر ن. يٌٜتڂ تټّْه0 يكّر تظتٱر ًخنْالر تټهًټالر يف تِٗالٚپا    1/261ت٨ٙصٙثپ 

 . 31 -24ڀًؼ٧ ِثخٳا ٖ
2        ٞ ا خالريًز  2تطتثيض خڃ حِه تًتثِيب0 تټ٩ٵالٻ ًٰيالٿ تټٵالًيڂا حتٵْالٳ ًنيتِالر ـّالني تټٵالٌشٽِا 

٨الڃ يحُ تٗڀالثپ حستالاله حخالٌ ٩ّٽالَ تټٱالالًتء0 تټ٩الهذ يف ح٘الٌٺ تټٱٵالالوا       ا ًتڄ٥الً  213 -211ا 1978ٖ
ًّالىٸً تخالڃ تضتالٌٌُ يف وپ    ا 561 -559ا 1981ٖحتٵْٳ حسته خڃ ٨ٽِ ِالري تعتدالثيٸِا خالريًزا    

 حڂ ح٘فثج حخِ ـنْٱر ّىىدٌڂ ڀىىح حسته يف تټ٩ٵٻ.  ا6-5ٖ اتغتٌٍ
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ً /ّىىدٌڂ إ  حڂ تټ٩ٵٻ حً ؼالٌىً ٰالًن ْٰالو ؼالٍء إغتالِ نتالٗ تعتدالهح تًٕٺ خالو          ؼالٌى
خ٩ٛ تټدًٕ ڀڃ تطتٹځثء تټىّڃ ّّصد١نٌڂ خىټٷ ڀٽٹر شهخري تټ٩ثأ حً تعتهّنر خثټٵٌذ 

 . 1ٱ٩ٻث خثټًإڂ أ ّصځٹنٌت ڀڃ شهخريإ

ٰىىثج تًتهظني ًتټٱٵيثء ًتٌٕ٘ټْني إ  حڂ تټ٩ٵٻ ٬ًٍّذا ٩ّع حكتث ٔثب٩ر 
يف تټدًٕا ًٕڂ تټ٩ٵٻ ڀهخً ټٽٱًنا ًتټ٩ٵٻ تضتځ٩ِ ڀهخً ټٽؽځث٨را ٰإڂ ڀ٩نَ وټٷ 

 . 2حڂ تټّٽ١ر ٔثب٩ر يف تضتځث٨ر ًټّْس ٴًٙتً ٨ٽَ ًٰن حً ڀٽر

 

 

 

                                                 
حتٵْالالٳ ؼتځالاله ٨دالاله ٴالالثيڂ ٨نالالو0 يِالالثبٻ تټٹنالالهُ تټٱٽّالالٱْرا /ىالالال252/ىالالىت ىالالٌ ڀالالىىح تټٹنالالهُ 1

ٴالثيڂ ٨نالو تټّْثِالر    /ىالال 339/ًڀىىح تټٱثيتخِ ا166ا 1ٖا پ1971تغتثنُ حخٌ يّهذا تټٵثىًذا 
ٴالثيڂ ٨نالو0 يِالثټر يف تټالنٱُ ًخٵثبيالث ًڀ٩ثنىالثا       /ىال428/ا ًڀىىح تخڃ ِْنث35-32تعتهڄْرا ٖ

ٰثټ٩ٵالٻ تټالىُ ىالٌ ڀالهخً تټٌؼالٌن       ا112 -111ا 1952ٖحتٵْٳ حسته ٰال تن تٕىالٌتڄِا تټٵالثىًذ    
ح ڀثىْصو تٗغتْر ڀصٵهپ ٨ٽالَ تټٌؼالٌن خالٻ إڄالو ّٹالٌڂ ىالٌ ِالدح وټالٷ تټٌؼالٌنا ٰالًبُْ تعتهّنالر            خّد

ّند٭ِ حڂ ّٹٌڂ ىٌ حًًٙ ظٿ ّٹٌڂ ىالٌ تټّالدح يف حڂ حتٙالٻ تعتهّنالر ًحؼٍتكىالث $تټٱالثيتخ0ِ ييتء حىالٻ        
ًٸالالثڂ تًتالالهظٌڂ ًتټٱٵيالالثء ًتٕ٘الالٌټٌْڂ ٩ًّٰالالٌڂ وټالالٷ ٨الالڃ تټٱِٚالالٱر    ا#121تعتهّنالالر تټٱثٜالالٽرا ٖ

ٖ ټٵثِٜ حخِ ٩ّٽَت/ىال458/ٌ ٩ّٽَْٰٵٌٺ حخ #0 "ًتټ٩ٵالٻ  112 -0111 تعت٩صځه يف حٌ٘ٺ تټالهّڃ $
لٰٚثً ټٽٱِٚٱر يف ٴٌغتٿ إڄالو ؼالٌىً    –ټُْ يفٌىً ًٙ ؼّٿ ًتـه خٻ ىٌ خ٩ٛ تټ٩ٽٌپ تټٱًنّر 

تټٱًًٲ خني تټ٩ٵٽْالر يف ٸصثخالو تټٱًٴالثڂ خالني حًټْالثء تټالًستڃ       /ىال718/خّْٟ" ًٴه حًٜؿ تخڃ شْځْر
 . 47 -46ا 1956ٖڂا ٠د٧ تټًّثٚ ًحًټْثء تټ١ْٕث

ىىت تټصٌٙي ٔثب٧ يف ِثبً ٸصح تٌٕ٘ٺ ڀنى تټٵًڂ تټًتخ٧ ًڀث خ٩ها ټٹڃ تټد٩ٛ ّ ظً تټٵٌٺ إڂ  2
تټ٩ٵٻ ٬ًٍّذا ًتټد٩ٛ تٓلً ّٵالٌٺ إڄالو ٨ٽالٿ ظالٿ ؼالًٍ شٵّالْٿ تټ٩ٵالٻ إ  ٬ًّالٍُ ًڀٹصّالح. ًٴاله           

ًتټهًټر يف تِٗٚپا يف ٸصثخو نيِس تعتّ ټر ٸٽيث خثټصٱْٙٻ يف ڀٵثٺ ن. يٌٜتڂ تټّْه ٨ڃ تټ٩ٵٻ 
 . 211 -178ا 1984ٖتٕڀر ًتضتځث٨ر ًتټّٽ١را خريًز 
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 السيرة الذاتية        

ًققزرخلولًاؾدؽمورًبرفانً

 .1933 ،قرية الجنكيل )القادسية حاليًا( -قضاء الحفة –ولد في محافظة الالذقية 
 المؤهالت العلمية:

  1951ثانوية البنين)جول جمال( الالذقية عام  –الثانوية العامة الفرع العممي. 

  1958جامعة دمشق عام  –قسم المغة العربية وعموميا  –إجازة في اآلداب. 

  1965امعة حمب عام ج –إجازة في الحقوق. 

  1971ماجستير في القانون اإلداري من كمية الحقوق جامعة القاىرة عام. 

  1984جامعة المنصورة عام  –دكتوراه في الحقوق. 

 العمل المهني:

  1953-1952التدريس في ثانويات محافظة الالذقية عامي. 

  1975العمل في المديرية العامة لمتبغ والتنباك حتى عام. 

 2117حتى آذار  1976ي مينة المحاماة من بداية عام العمل ف. 

 النشاط المجتمعي:

o  1975عضو في االتحاد االشتراكي فرع سوريا حتى عام. 

o  2117عضو نقابة المحامين حتى عام. 

o  2115عضو المؤتمر القومي العربي حتى وفاتو. 

o مركااز  شاارك فاي العديااد مان الناادوات والماؤتمرات أبرزىاا ناادوة الوقاا التااي أقامياا
 . 2112دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 

     مت تِٙالص٩ثڄر خبالهڀثز ؼتالًٶ تټدفالالطGoogle     ټصالهٴْٳ ًشٙالٌّح حصتالثء تعتًتؼالال٧
ًتعت ټٱنيا ًخ٩ٛ ؼتصٌّثز ىىت تعت َټٯ خّدح يـْٻ تټٹثشح ٴدٻ تټنًٕا ٰثټٕٹً ٸالٻ  

 تټٕٹً ټٽٵثبځني ٨ٽَ ىىت تًتًٶ ټٽمهڀثز تضتٽْٽر تټيت شٵهپ ټ٘ڄّثڄْر.
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