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 انحانح انذونيح

 

٠ٕييني وٌضيي١ٌ و عّييل ٕييل  ث ( Conference)فييٟ وٌٛلييج وٌييقٞ ٠ضخّييغ ف١ييٗ ِإحّلٔيي  و ٚي     

ِٚٙلو وكٓ وٌٛٙٓ و ٍخلووٟ ِٓ وػـوء وٌبَل٠ت وٌٛعيًٛ وٌيقٞ    ل حٍت   ٌمٚؼ ْ وٌٕ م٠ت و ٚغ ؿ

 .ؤخٙىٛو علِت وكو١ٕٗ،  ؼـ وْ ؿوىٛو   لـوُِٙ ٍؼٛب وٌم كة و ٚك ١ت ٚوؽٖؼٛ٘ 

ف١ٗ ٕ٘  ٠ٚٛق وٌض١ٌ و عّل وٌفلق و ٌّ ١ٔت ٠ٚب١يـ٘  فيٟ    ٔغٓفٟ ٘قو وٌٛلج وٌقٞ ٔضخّغ وصً     

ٛك٠ ث وٌب١ٍٚك،  ١ّٕ  ٙالئؼيٗ حمخيلب ِيٓ عيـٚؿ وٌؼيـٚ      ِٕؼٚف وٌـ١ٔبل ٚفٟ ١ِـوْ ١ٌٕٕغلوؿ ٚصّٙ

و ١ٍّت، كوفؼت و٠ٌٛت وٌغل٠ت ٚو ٔؼخ ق ٌَؼٛب وٚك   وٌّـوىت ٌَٚؼٛب ٚوُِ وٌؼ ٌُ وصّيغ، ٚوٌخيٟ   

و ْ ٠ٕخظل٘  ٔفيو وٌّْي١ل وٌيقٞ عيً   ١ٌٛٔي ْ ٚ ١ٌٔٛٛي  ٚوٌٕيل٠ٚش ٚغ١ل٘ي ، ٌيٛ   ٌٚٛيت وٌضي١ٌ            

 .وٌّض ٘ـة و عّل ٌٚٛ  حٖغ١ ث وٌَؼٛب وٌيٛف١خ١ت

فيي ٌىٛوكد وٌّخخ ١ٌييت وٌخييٟ ِٕييٟ  ٙيي  وٌضيي١ٌ وٌٙخٍييلٞ فييٟ صبٙيي ث وٌمخيي ي ٚحمييـَ وٌضيي١ٌ و عّييل        

وٌيييل٠غ ٔغييٛ وكوٕييٟ وٌؼييـٚ و ّيي١ٍت، ٚوٌغيي كوث وٌغ١ٍفييت وٌّ عمييت ػٍييٝ وٌّ ١ٔيي  ٚوٌبٍييـوْ وٌّغخٍييت     

٠ييت ٌييـٜ ٍييؼٛب ٚوٌمخيي ي فييٟ وٌضبٙييت و ٠ٚ ١ٌييت، ٚوٌضبٙييت وٌز ١ٔييت وٌٍٛيي١ىت، ٚفييٛكوْ وٌؼ ّييفت وٌزٛك 

وٌبٍـوْ وٌّغخٍت ِٓ لبً وٌؼٛ، ٚوٍخـوؿ ِم ِٚخٙ ، وٌّم ِٚت وٌّيٍغت فٟ ٠ٛغيالف١  ٚفلٔيي  ٚو٠ٚ ١ٌي    

وّ  حظٙل٘  ٌٕ  فمل ؿػ ٠خٙي  ِٚغ ٌٚيت وفٔ  ٙي  وٌيـ٠ٚالث وٌْيغ١لة،      )ٚوفاله وٌٕ مٞ ى١ ى١  ٚوؿ ١  

ً  ..... وٌيؼ ( وٌخٍِّ ِٓ ِيإ١ٌٚخٙ  ٚوٍخلووٙ  فٟ وٌغيلب  حيـٌٕ  ػٍيٝ وْ وصيً وٌٕ م٠يت      فٙيقٖ وٌؼٛوِي

ٍََِه وٌّٛث    ٌلغُ ِٓ ٚصٛؿ ٍلوفَ كصؼ١يت   5945ىٛف ٠ٕخظل٘  عخٝ ػ َ و ٌّ ١ٔت لـ ص ء ٚوَ 

وِبل٠ ٌيخ١ت فٟ وِل٠ى  ٚؤىٍخلو حغ ٚي وػ لت عىِٛخ١ٙ  فٟ حيـو ١لّ٘  ٌفيخظ وٌضبٙيت وٌز ١ٔيت، ٚلْيـ      

١ي  وٌٕ م٠يت ِيٓ و١ٙٔ ك٘ي  وٌّغميك  ؼميـ       حٍه وٌَلوفَ وٌلصؼ١ت وٙ ٌت وِـ وٌغلب  ٠ضي ؿ ِؾيلس  ٌّ ٔ  

فييٟ ( ٌٍلصؼ١ييت)ّيٍظ ِٕفييلؿ بٚ   ٔخظيي ك و٠ييت ىيّ ٠ٚت حّٕييغ و١ٙٔ ك٘يي  وٌّغخييَٛ، ٘ييقو ِيٓ صٙييت ٌٚٙيي     

ػللٍييت فيخظ وٌضبٙييت ٌّٕيي فغ ٙبم١يت حض١ٕٙيي  ِيٓ وك يي ط وٌغييلب وٌّفلٙيت، ٌٚخزب١ييج ٔفٛف٘يي       ِغ ٌٚخٙي  

١يت ِفٖيٛعت ٚفَيٍٙ  ِغخيَٛ ٌغخ١ّيت      غ١ل وْ ؿى ئو ٘قٖ وٌلصؼ. و ىخؼّ كٞ ػٍٝ و ُِ وٌْغ١لة

ؤـع ك وٌٕ م٠ت ٚو١ٙٔ ك٘ ، ٚ ْ كو ٚت وٌَؼٛب وٌّخغـة وٌّٕ ٍٕت ٕـ وٌف ٍي١ت حل٠يـ ؿعيل وٌٕ م٠يت     

ٚحل٠ـ و ىلوع فٟ ؤٙ ء وٌغلب، وّ  حل٠ـ فٌه و ُِ ٚوٌَؼٛب وٌخيٟ حي ٓ حغيج وي  ٛه وٌيي١ٚلة      

 .و ٌّ ١ٔت

ٌٙخٍل٠ت ٚوفٔ  ٙ ، ٚ  ِض ي ٌٍَه فيٟ وِيل فٌيه    وْ ِإحّلٞ  ِٛىىٛ ٚٙٙلوْ لـ ؽخّ  ١ِْل و    

لـ حملك وقٌه، ٚ٘قو  ل٘ ْ ل ٙغ ػٍٝ وْ وٌَؼٛب ىٛف ٚ  ـ وْ ٠ىْٛ ِٛػـ فٕظ وٌضبٙت وٌز ١ٔت 

  حٕخظل ٠ٛٙال ٌٍؾلٚس ِٓ ٘قٖ وٌغلب وٌخيٟ وٍفيج وٌبَيل٠ت ٕيغ ٠  ٚحيـ١ِلوث ٚو٘يٛوي، عٍّيج        

 .ٌج حغًّ وٌمي٘ و ػظُ فٟ ٘قٖ وٌغلبووزل وػب ئٙ  ٍؼٛب و حغ ؿ وٌيٛف١ حٟ، ٟٚ٘   مو

وْ ٍؼٛب و ُِ وٌّخغـة حلؿ و ىلوع فٟ ويب وٌغلب ٌٍلصٛع وٌٝ وٌبٕ ء وٌيٍّٟ وٌقٞ وٚلفج     

ؿٚو١ٌبٗ وٌؼْ   ث وٌٙخٍل٠ت  َٕٙ  ٘قٖ وٌغلٚب، ٌقٌه حيلٜ ٘يقٖ وٌَيؼٛب حن٠يـ ِيٓ ٕيغٚٙ  ػٍيٝ        

وٌز ١ٔيت ٚحيخبييً فيٟ ١ِي ؿ٠ٓ و ٔخيي س         ىيلوع فيٟ فيخظ وٌضبٙيت     – ل٠ٚ ١ٔي  ٚوِل٠ىي     –عىِٛ حٙي   

ـ           وٌغل ٟ ٌّـ ص١ًٛ وٌخغل٠ل   ٌّؼـوث ٚوٌّيإْ، ٚحميف   ٌّلّي ؿ ٌٍف ي ث وٌلصؼ١يت، وٌخيٟ حل٠يـ ِي

وْ ِإحّلٞ ِٛىىٛ ٚٙٙلوْ لـ وص    وٌٝ وُ٘ ِ  حْبٛو . وصً وٌغلب  خأؽ١ل٘  فخظ وٌضبٙت وٌز ١ٔت

ٌغلب   للب ٚلج ٚو ػخيلوف ٌٍَيؼٛب   ؿعل وٌٙخٍل٠ت، وٌخؾٍِ ِٓ و: و١ٌٗ ٍؼٛب و كٓ وٌغلة

 . غمٙ  فٟ حمل٠ل ١ِْل٘ ،  غمٙ  فٟ وؽخ١ ك ٍىً وٌغىُ وٌقٞ حل٠ـٖ



وْ وٌَؼٛب وٌخٟ فولج و٘ٛوي وٌغىُ وٌٙخٍلٞ وٚ وٌخٟ ػ ٍج فٟ ؽٛف ِيخّل ِٓ  ٌٚ وٌيـٚي      

ـحٙ  ، وٌخييٟ ل ىييج ٚحم ىييٟ عىّيي  وصٕب١يي  وفميي  وٌف ٍيي١ت، ٚوٌَييؼٛب فييٟ وٌّيييخؼّلوث ٚوٌبييـوْ وٌخ  ؼييت  

ى١ ؿحٙ  و١ٌٕٙٛيت ٚعل٠ حٙي  وٌـ٠ّملو١ٙيت وٌخيٟ ٌيُ حييخٚغ فيٟ وٌيي  ك وْ حٖيّٓ عل٠يت ؿ٠ّملو١ٙيت            

، ٚػ ٍج فٟ ؽٛف ِييخّل ِيٓ ِييخمبٍٙ ، ِٚضّيً وٌميٛي وْ وٌَيؼٛب فيٟ وٌؼي ٌُ ٌيُ حؼيـ           ّغ١غت

حلٕٟ ٌٕفيٙ  و ىخّلوك ػٍٝ وٌؼ١ٌ ٚفك وٌٕيك وٌمـ٠ُ، وّ  وْ عىِٛ ث وٌـٚي وٌؼظّٝ فوحٙي  ٌيُ   

ػمُ و ى ١ٌب وٌمـ٠ّت فٟ وٌغىُ، فلوعج حٖغ وٌَّ ك٠غ  ّالط وٌغ ي فٟ  الؿ٘ ، ٚوػٚ ء  حؾف

وٌّٖ ٔ ث ٌٍٚبمت وٌؼ ٍِت، ٚوْ ٘قٖ وٌغىِٛ ث ٔفيٙ  وػٍٕج ٌَؼٛب وٌؼ ٌُ فٟ حْيل٠ظ و ٍٙييٟ،   

عمٙ  فٟ وؽخ١ ك ٔٛع وٌغىُ وٌقٞ حملكٖ  قوحٙ ، ٚربج ٘قو وٌخْيل٠ظ   ٔظّي َ ػَيلوث وٌيـٚي و١ٌيٗ،      

  ٌفؼيً   –وٌخي  غ   –ؽق ٍىٍٗ وٌمٚؼٟ فٟ ِإحّلوث ِٛىيىٛ ٚٙٙيلوْ، ٚليـ ٍيلػج  ؼئ و ِيُ       ٚو

 .وٌّٚ ٌبت  ٗ ٚوٌي١ل فٟ حغم١مٗ ِٕٚٙ  وٌمٚل وٌَم١ك ٌبٕ ْ

ف ٌَؼب وٌؼلولٟ وٌّض ٘ـ، ٠ّٙٗ و ْ لبيً ويً ٍيٟء ؤٙي ء وٌغيلب   ٌْٕيل ػٍيٝ ص١يًٛ وٌَيل              

ظيلٚف وٌغيلب ٚصي١ٌ وٌّغخىيل٠ٓ، ٚوٌخّخيغ         للب ٚليج، ٚوٌخؾف١يف ػيٓ وٌٖي ئمت وٌخيٟ ؽٍفخٙي       

 غمٗ فٟ وٌؼ١ٌ وَؼب عل فيٟ ٚٙيٓ عيل ٠ٍّيه ىي١ ؿحٗ و١ٌٕٙٛيت، وٌخيٟ  يـٚٔٙ    ٠يخّىٓ ِيٓ عيً            

وٌخييٟ حخؼٍييك  َييىً عىّييٗ ٚعل٠ حييٗ وٌـ٠ّملو١ٙييت، ٕٚٚييؼٗ و لخْيي ؿٞ ٍٚييخٝ لٖيي ٠ ٖ      وٌَّيي وً 

ٌَؼب، ٌٚميـ وّي ب وٌغينب    ٚؽالّت وٌمٛي، وْ وٌٛٙٓ وٌغل ٍلٗ ٌيؼ ؿة و. و صخّ ػ١ت ٚوٌزم ف١ت

 ".ٚٙٓ عل ٍٚؼب ىؼ١ـ " و١ٌَٛػٟ وٌيٛكٞ وٌَم١ك وبـ وٌٛولغ فٟ ٍؼ كٖ 

وْ ٍؼبٕ  وٌؼلولٟ ٠لٜ فٟ حْل٠ظ و ٍٙيٟ ِٚملكوث ِٛىىٛ ٚوٌمي ٘لة ٚٙٙيلوْ عيك ؿٌٚيٟ         

َِييلٚع ٌٍّٚ ٌبييت  خغم١ييك و٘ـوفييٗ و١ٌٕٙٛييت ٠ٚييلٜ فييٟ وٌضّٙٛك٠يي ث وٌيييخت ػَييلة ٚفييٟ وٌييـٚي           

ٌّؼ ؿ٠ت  ى ١ٌب فلٓ ى١ٚلة و ُِ وٌىب١لة ػٍٝ وٌْغ١لة، لٛة ؿ١ٌٚت حـػُ ِٚ ٌبٗ، وٌـ٠ّملو١ٙت و

 .حـػُ عمٗ فٟ  ٕ ء و١ ٔٗ وٌـٌٟٚ وٌغل

فؼٍٝ ٍيؼبٕ  وٌّض ٘يـ وْ ٠يـكن وْ و ػخّي ؿ ػٍيٝ وٌغيك وٌيـٌٟٚ ٚوٌخْيل٠غ ث ٚعيـ٘    حىفيٟ               

     ٚ ١ٌيت حٕظي١ُ عن يٟ ٕٚٙيٟ     ١ًٌٕ ٍؼب ِٓ وٌَؼٛب عمٗ ِ  ٌيُ حيـػُ حٍيه وٌخْيل٠غ ث ٚوٌغميٛق وٌـ

٠ٛصٗ وٌَؼب ٠ٚي١ ل ٖٔ ٌٗ، ٚػٍٝ ١ٍٙؼت ٘قو وٌَؼب وٌٛوػ١ت وْ حـكن ٕلٚكة ٘قو وٌخٕظ١ُ، ٚوْ 

حفُٙ ٚوصب حٙ  ِٚيإ١ٌٚ حٙ  و١ٌٕٙٛت فٟ حٕظ١ُ صّ ١٘ل ٍيؼبٕ  وٌؼلوليٟ، ٚفيٟ حٕظ١ّٙي  ِٕيق وٌيي ػت       

ِٕظّييت ٚ ١ٙ ييت  فييٟ عيينب صّيي ١٘لٞ، ٠ٛصييٗ وٌَييؼب ِٕييق و١ٌييَٛ فييٟ ٖٔيي ٌٗ ٕييـ وٌمييٜٛ وٌٙخٍل٠ييت    

وْ وييً ٠ييَٛ ٔييإؽل ف١ييٗ حٕظيي١ُ ّييفٛفٕ  ىيي١بب ٌٕيي  ِخ ػييب وٍييٙل     . ٌٍّٚ ٌبييت  غييك حمل٠ييل وٌّْيي١ل 

ٚحٖغ١ ث صّت ٚك ّ  وؿٜ ح ؽلٔ  وٌٝ فمـوْ ل١ٖخٕ  ٌيٕٓ ػـ٠ـة، ٚوفو ٌيُ ٔييخؼضً ٚٔيٕظُ ؤفييٕ      

ٛ )و١ٌَٛ، ف١لىُ ١ِْلٔ  ِٓ َكَىيُ ِ ٕي١ٕ ، ىي١ملك ِْي١لٔ  وٌّٛظفيْٛ وٌؼلول١يْٛ        ؿ ٕ٘ي   ٚوٌّمْي

ٚفييك ِيي  ٠لىييّٗ ٌٙييُ وٌيييف١ل وٌبل٠ٚيي ٟٔ ِٚٛظفييٖٛ، ٘ييقو وفو ويي ٔٛو ٌييُ  ( عىِٛييت وٌّييٛظف١ٓ وٌؼلول١ييت

 .٠لىّٖٛ ِٕق و ْ، ف ٌغٛوؿد حـي ػٍٝ ؤُٙ لـ كىّٛو ١ِْلٔ  ِٕق و ْ

 

  

  *       *      * 

- 2  -

 

 انىضع انذاخهي     

     

وٌيـٚي  يٗ، ٚػٖي٠ٛخٗ فيٟ ػْيبت و ِيُ،       وٌؼلوق لٚل ِيخمً، ٠ٕٚيك  يقٌه ؿىيخٛكٖ ٚوػخيلوف         

ِٚييلحب٘ ِييغ  –ٔييٛوب ٚوػ١يي ْ  –ؿ٠ّملو١ٙييت، ٠ّزييً وكوؿة ٍييؼبٗ ِضٍييي ْ  –ٚ٘ييٛ ٍِى١ييت ؿىييخٛك٠ت 

وٌييـف ع ػٕييٗ، ٚحؼٙييـ ٘ييٛ   (  ل٠ٚ ١ٔيي ) ل٠ٚ ١ٔيي  وٌؼظّييٝ  ّؼ ٘ييـة حغيي ٌف ّٚييـولت، حؼٙييـث ف١ٙيي      

 ئ٘ وٌٕمييً حغييج   ػٚ ئٙيي   ؼيئ و ِخ١يي موث، وٛصييٛؿ لييٛوث ػيييىل٠ت ؿوؽييً وٌمٚييل، ٕٚٚييغ ٚىيي 

، ٘قو ٘يٛ وٌّفٙيَٛ وٌلىيّٟ ٌٕٛيغ وٌؼيلوق وٌيـٌٟٚ       (ورٕ ء وٌغلب)حْلف ص١ٍٛٙ  ػٕـ وٌٖلٚكة 

بِ  وٌٛولغ، ف ٌمٚل وٌؼلوليٟ ٌيُ ٠خغيلك لي٘     . وٚ وٌٕٛغ  ١ٓ وٌـٚي وٌّيخمٍت ٚوٌـٚي وٌخ  ؼت وٌَب١ٗ ٌٗ



ت ومٚل و  فيٟ ٔيٛوط   ٌُٚ ٠ّ كه ل٘ ى١ ؿحٗ و١ٌٕٙٛ( ٚ  وٌؼيىل٠ت)وٌي ى١ت و صٕب١ت ِٓ وٌي١ٚلة 

ٌٚميـ ىي كع   .   حّو ٍِْغت و ِبل٠ ٌنَ ، ٚو  فٟ ٔٛوط ١ٕمت عًْ ػ١ٍٙ  وٌَؼب ٔخ١ضت ٖٔ ي

فٟ ى١ ىخٗ وٌؾ كص١ت وق٠ً ٌبل٠ٚ ١ٔي  وٌؼظّيٝ فيٟ ػْيبت و ِيُ،      " وىخمالٌٗ " وٌؼلوق ؽالي ىٕٟ 

   ١ٓ و لٚ ك وٌؼل ١ت ٚفٟ ػاللخٗ وٌـ ٍِٛ ى١ت ِغ ٘قٖ وٌـٚي وٚ ٕـ٘ ، ٚىٍه و ؿوة ِٕفقة ٌي١ ىخٙ

 .وٌّض ٚكة ٚ ١ٓ وٌـٚي وٌَلل١ت وٌّض ٚكة

وِ  وٌي١ ىيت وٌـوؽ١ٍيت فميـ و ٔيج ٚ  حينوي فيٟ صٛ٘ل٘ي ، ح١ٍّٙي  ِْيٍغت و ِبل٠ي ٌنَ ٚظلٚفيٗ                

 . و ١ٔت   ٌٕيبت وٌٝ وٌظلٚف وٌؼ ١ٌّت، ٚ  ٌٕيبت وٌٝ ظلٚفٗ ػٕـٔ 

ٖ ِؼٚييً فييٟ وييً ِيي  ٠ؾييِ ِْيي ٌظ وٌَييؼب  ٚوٌؼييلوق ٍِّىييت ؿىييخٛك٠ت  لٌّ ١ٔييت و  وْ ؿىييخٛك    

 .ٚعمٛلٗ، وّ  وْ ؤخـوب وػٖ ء وٌّضٍي١ٓ   ورل ٌٍخّز١ً وٌَؼبٟ ف١ّٙ 

حيخم١ً وٌٛموكوث ٠ٚإحٝ  غ١ل٘ ، ٠ٚيخم١ً ٚمكوء ٠ٚإحٝ  غ١لُ٘، ٚحغً ِض ٌو ٠ٚؼ١ٓ  يـ٠ٍٙ       

بٚ ػٍيٝ و ليً فميـ    ٚوٌَؼب   ٠ـكٞ وىب  ٙ  ٚؿٚوفؼٙ ، ٚوٌَؼب   ٠ٙخُ  ّ  ٠غـد ِٓ ٘قو وٌمب١يً،  

ٛ ؿٖٚ وْ   ٠ٙخُ   ٛصٛؿ ٘قو ػٍٝ كوه وٌغىِٛت وٚ فون، ف ٌىً ٌـ٠ٗ ىٛوى١ت، ٚليـ وؽخبيل وٌَيؼب    ػ

وٌؼلولٟ كص ي وٌي١ ىت وٌق٠ٓ حٕي ٚ ٛو ٚ  ٠نوٌيْٛ ٠خٕي  ْٛ ؿىيج وٌغىيُ ، فٍيُ ٠ضيـ في١ُٙ ىيٜٛ وؿوة          

وٌييغ١مت وٌخيٟ حفْيً  ي١ٓ      ػٕف  ؽٖ ػٗ، ٌٚخي١ٍّٗ    ِل وٌٛولغ، ٚ٘قٖ وٌغم١مت حفييل ٌٕي  وٌٙيٛة   

ٚو١ٌٕٙٛيْٛ ِيٓ كصي ي وٌي١ ىيت وٌيق٠ٓ ؽي كس       . وٌَؼب وٌؼلولٟ ٚ ي١ٓ وٌييٍٚخ١ٓ وٌّغ١ٍيت ٚو صٕب١يت    

وٌغىُ،  ّيٛلفُٙ وٌييٍبٟ ِيٓ وٌٕٖي ي ٚؤخظي كُ٘ و٠ٌٛٚيً  ّيالط و ِيٛك ِيٓ فوحيٗ، ىي ػـٚو فيٟ             

وٌي١ ىي١ت ِٚي  ٠ٕيخش    ِٛلف وٌَؼب ٘قو وٌالِب ٌٟ ِّ  ٠يـٚك عٌٛيٗ ِيٓ وِيٛك حخؼٍيك ِب ٍيلة  غ١ حيٗ        

 ...ػٕٙ  وٌؼ

 –ٚوٌؼلوق  ّٛفٗ ؿٌٚت ؿ٠ّملو١ٙت   ٠ٍّه ِٓ وٌـ٠ّملو١ٙيت ىيٜٛ وىيّٙ ، ف ٌَيلٙت ٚو ؿوكة         

و  ؤٙ  حْـك وعى ِٙ   ْٛكة و١ف١ت ٚ يـْٚ   –حخغىّ ْ فٟ وٌفٖ ء، ٌّٚٙ  وقٌه ىٍٚ ث صنوئ١ت 

 ىيخزٕ ئ١ت ٚوٌّلوىي١ُ وٌّٕ لٖيت ٌيلٚط     ٠ي ػـ٘  ػٍٝ فٌه ٚصٛؿ وٌمٛو١ٔٓ و –و ٌخف ف وٌٝ وٌمٛو١ٔٓ 

وٌـىخٛك وٌؼلولٟ، ٚوقٌه ِ  ٠يّٛٔٗ  م ْٔٛ وٌؼَ ئل، ٚوٌّغي وُ وٌؼلف١يت، ٚعي  ث وٌٚيٛوكت وٌخيٟ      

فٙييقٖ و ىيي ١ٌب وٌَيي فة وٌّٕ ف١ييت ٌييلٚط وٌـىييخٛك  . ٌييُ ٠ؾييً وٌؼييلوق ِٕٙيي  ِٕييق ىييٕٛوث ػـ٠ييـة ِٖييج 

ٍييج عل٠ييت وٌّييٛو١ٕٙٓ وٌَؾْيي١ت غ١ييل وٌؼلولييٟ، ٚوٌخييٟ ٠يييخٕىل٘   غييك ٍييؼبٕ  وٌخييٛوق ٌٍغل٠ييت، صؼ

ٚوكوءٖ ٚػم ئييـٖ ِٙ ٔييت ِـوىييت، ٚوّييبظ ٠ىفييٟ  كىيي ي ٍييؾِ وٌييٝ  ِٖييّٛٔت، ٚعلِ ٔييٗ ِٕخٙىييت 

 .وٌّؼخمً ٍٚ ٠ت ٍلٟٙ بٚ وٌؼزٛك ػٍٝ صل٠ـة ١ٍٛػ١ت فٟ عٛمحٗ

وِ  ِظ ٘ل وٌـ٠ّملو١ٙت و ؽلٜ، ِزً عك وٌّٛو١ٕٙٓ فيٟ حي ١ٌف و عينوب وٌي١ ىي١ت ٚوٌٕم  ي ث          

١يي ث ٚوٌٕييٛوؿٞ فٙييقو وٌغييك لييـ ِٕييغ ػييٓ وٌّييٛو١ٕٙٓ وّيي  ِٕؼييج عل٠ييت وٌَٕييل ٚو صخّيي ع         ٚوٌضّؼ

 .ٚوٌخظ ٘لوث

 

 

 ثشوج انعشاق

 

غٕٟ   ٌؾ١لوث وٌٚب١ؼ١ت ٚ  ٔخ صٗ وٌنكوػٟ ٚ ضٙٛؿ و ٕ ئٗ، غ١ل وْ وٌَؼب ٌُ ٠ْبٗ  وْ وٌؼلوق    

ـ ٖ وٌّخٛوًّ فٟ وىخؾلوصٙ  ٚؤخ صٙ ، ف ٌٕف٘ ٚوٌخّل ِميُ  ١ٓ وٌَلو ث  ِٓ ٘قٖ وٌؾ١لوث ىٜٛ و

ؽيي ؿَ  ىييؼ ك وٌَييلو ث وٌؼ ١ٌّييت و عخى ك٠ييت    ( وٌم  ييً ٌٍخْييـ٠ل )و صٕب١ييت ٚؤخيي س وٌمٚييل   وٍّييٗ   

ٌَٚييلو ث وٌٕمييً، ٚوٌّٕييخش وٌغم١مييٟ ِيييٍٛب عخييٝ وٌضٍييـ ِييٓ لبييً وٌَييلو ث و عخى ك٠ييت و صٕب١ييت،  

وئب وٌّب ٍييلة وٌييٝ وٌٖييلٚوىييخغالي وٌَيي١ٛػ ٚوٌيييلوو١ً ٚوٌّييلو ١ٓ ٚوٌخضيي ك وٌضَييؼ١ٓ    ٕيي فت    

 .ٚغ١ل وٌّب ٍلة، وٌخٟ حفلٕٙ  وٌغىِٛت ػٍٝ وٌٕ ه ٌم ء ؽٖٛػُٙ ٌٙ 

ٌمييـ ؿِييل حييـفك وٌبٖيي ػت و صٕب١ييت ؽييالي ْٔييف لييلْ وٌْييٕ ػت وٌغلف١ييت فييٟ وٌؼييلوق،   ٌخأؽييق     

ِى ٔٙ  ّٕ ػت عـ٠زيت و١ٌيت، ٌٚميـ ٍيؼل وٌؼلول١يْٛ ؽّْٛي  فيٟ ٘يقٖ و ٠ي َ،   فخمي كُ٘ وٌْيٕ ػٟ            

 . ػٍٝ وٌؾ كس" ٝ  ؼٍبت وٌىبل٠ج ٚو  لة عخ" ٚ  ػخّ ؿُ٘ 



ى١ ى١ت وحبؼخٙ  وٌيٍٚ ث فٟ وٌؼيلوق   مي ء وٌؼيلوق لٚيل     وْ ح ؽل وٌؼلوق وٌْٕ ػٟ و ْ ٔخ١ضت     

ح  غ، ٠ٖ ف وٌيٝ فٌيه وٌيي١ٚلة و صٕب١يت وٌّ ١ٌيت ٚوٌؼٛوِيً وٌـوؽ١ٍيت وٛصيٛؿ و ىي ١ٌب ٚوٌؼاللي ث           

ة  غيـوؿ ٚوٌخضي كة  ْيٛكة ػ ِيت، وٌّؼي ؿٞ ِيٓ       وٌمـ٠ّت فيٟ و ٔخي س وٌنكوػيٟ ِٚٛليف غلفيت حضي ك      

 .ح١ْٕغ وٌمٚل  كحب ُٙٙ   ٌبٖ ػت و صٕب١ت ٌٚٛفلة و ك  ط ِٓ وٌخض كة ٚوٌل ٝ

و وٌؼٛوًِ وٌخٟ ػٍّيج ػٍيٝ ػللٍيت حْي١ٕغ وٌمٚيل ٘يٟ فوحٙي  وٌّييإٌٚت ػيٓ ح ؽلٔي  وٌنكوػيٟ،                

١ٕٔٚيٜٛ، ٚ٘يقٖ وٌؼٛوِيً فوحٙي      ٚوػخّ ؿٔ  ػٍٝ وى ١ٌب ٚوؿٚوث ؤخ  ٠ؼيٛؿ ِؼظّٙي  وٌيٝ ػٙيٛؿ    يً      

ِيإٌٚت ػٓ فمل و ٔخ س وٌنكوػٟ ٚكؿوئخٗ، ٚ٘يٟ فوحٙي  ِييإٌٚت ػيٓ فميل وٌمٚيل ٍٚيؼبٗ  ْيٛكة         

ػ ِت، ٚوٌؼلوق، وّ  وىٍفٕ  كغُ غٕ ٖ وٌٚب١ؼٟ ٚكغُ وٛٔٗ ِٓ و لٚ ك وٌخٟ حٕخش وٌغبٛب ٚوٌٍغَٛ 

خٜٛ ٚوٙئ صـو، ٚىبب فٌه ٚو ىّ ن ٚوٌفٛووٗ ٚوٌمٚٓ ٚوٌْٛف ٚوٌضٍٛؿ ٚغ١ل٘ ، ف ٌٚبم ث ِي

 .حؼلٓ ٌٗ لٚلٔ  ٍٚؼبٕ  و ىخزّ ك وٌّلوب وٌفظ١غ وٌقٞ

ٔٙب وٌَلو ث وألصٕب١ت ٌزيلٚوث وٌؼيلوق  َيىً ٚعَيٟ فيض، فيلٓ بىيؼ ك٘  و عخى ك٠يت          .5

 .ػٍٝ برّ ْ وٌّٕخض ث وٌّْـكة وٌٝ وٌؾ كس، فلٓ بىؼ ك وعخى ك٠ت ٌٛى ئ٘ وٌٕمً وٌبغلٞ

ث ِ  لبً ػْل وإللٚ ع، وفلٓ كىَٛ ٚوىخمٚ ػ ث   ٔضـ وٌؼالل ث وإللٚ ػ١ت ٚػالل  .2

، ف ٌفالط ػـو ِ  ٠ـفؼيٗ  يـي و٠ضي ك و كٓ ٚوٌٖيلوئب وٌغى١ِٛيت،      ٌٙ  وىّ  فٟ لٛو١ِو وٌٖلوئب

فٙٛ ٍِنَ  ـفغ ٕلوئب ١ٌٍَٛػ ٚوٌيلوو١ً ليـ حبٍيا وع١ ٔي  ْٔيف عْيخٗ ِيٓ وٌغ ّيً بٚ حفيٛق،         

، ٚػيـو  %66ػٓ وٌـ  –و  ِ  ٔـك  –٠مً فٟ و٠ت ع ي  ٘قو ػـو وٌل   وٌف عٌ  ١ٓ وٌفالع١ٓ ٚوٌقٞ  

ٔٙييب وٌخضيي ك ٌٍفالعيي١ٓ  ييـْٚ كعّييت فييٟ وييال وٌّؼيي ٍِخ١ٓ، فييٟ ٍييلوء ع ّييالحُٙ ٚفييٟ  يي١ؼُٙ ِيي         

فيٟ ظ ٘ل٘ي ، وِي  صٛ٘ل٘ي      ٠غخ صْٛ و١ٌٗ، ٚ٘قٖ وٌْفم ث حخُ فٟ وغٍيب و ع١ي ْ  ٚل٠ميت حض ك٠يت     

ٚ٘يقٖ حيخُ   " ػٍيٝ و ؽٖيل   " وٌخيٟ حييّٝ   فل   ف عٌ، ٚولْيـ ٕ٘ي  ع ّيالث وٌفالعي١ٓ   ٌٚل٠ميت      

ػٕـِ  ٠ٖٚل وٌفالط ػٍٝ و ىخملوٓ ٌالىخّلوك ػٍٝ و ٔخ س، فب١غ ع ًّ وٌّٛىُ وٌّمبً  ل  يغ  

ِٓ و٠في ؿ ؿ٠ٛٔيٗ ٌٚيٛ ؿفيغ     " ػٍٝ و ؽٖل " ورّ ٔٗ وٌغم١م١ت بٚ ولً، ٚلٍّ  وىخٚ ع وٌفالط وٌقٞ   ع 

 .ػَلوث وٕؼ ف وٍّٙ 

 .ّب ٍلةوٌٖلوئب وٌّب ٍلة ٚغ١ل وٌ .3

ٌٚمييـ حؼييلٓ فالعييٛو وٌؼييلوق فييٟ وٌيييٕٛوث و ؽ١ييلة وٌييٝ ؽيييلوْ وكوٕييٟ ويي ٔٛو ٘ييُ ٚو يي ءُ٘        

وكوٕيٟ وٌفالعي١ٓ ٠ضيلٞ،    ( ٍِى١يت حْيلف  )ٚوصـوؿُ٘ لـ ػّلٚٔٙ ، ٚ  ٠نوي ٘قو و ٔخم ي ٌٍّى١يت  

 –فق٠ٓ ٚكص ي و لٚي ع و غ١ٕي ء، ف  كوٕيٟ وٌنكوػ١يت     فخيضً و كوٕٟ   ىُ كص ي وٌـٌٚت وٌّخٕ

ِييٓ % 86ٚ  حيينوي و ْ و ١ِل٠ييت حمييـك  ييـ    )ٚغ١ل٘يي  و ٔييج فييٟ وٌييي  ك     –وٌْيي ٌغت ٌٍنكوػييت  

وٍٙ  و١ِل٠ت لبً و٠ض ؿ وٌٚ  ٛ، ٌُٚ ٠يضً وٌٚ  ٛ و  صنءًو ّغ١لو ِٓ و كوٕٟ، ٚو ْ ( وٌّضّٛع

 يي ٚكوق وػخ١ ؿ٠ييت، ( وٚ عييك وٌخْييلف  ٙيي )ووزيل وٌفالعيي١ٓ ٚوٌّالويي١ٓ وٌْييغ ك ٠ٍّىييْٛ و كوٕيٟ   

 ييـت   ٌخيييض١ً وؽييقث ٘ييقٖ و كوٕييٟ وٌؼ ئييـة ٌٍّالويي١ٓ وٌْييغ ك ٚوٌّغٖييٛب ػٍيي١ُٙ ِييٓ    ٚػٕييـِ 

ٌٚيُ  " ػٍٝ ػ١ٕه ٠ حي صل  " وٌّالو١ٓ وٌىب ك ٌّٛولفُٙ و١ٌٕٙٛت، ٌٍٚفالع١ٓ، حيضً   ىّ ء وٌّخٕفق٠ٓ 

٠ىخب ١ْٔب وٌخؼ ب فٟ وٌّٕٚمت وٌضٕٛ ١ت فٟ وٌبْلة   عيٓ ِٓ ١ْٔب وؽ١ٗ فٟ وٌٛى٘ ٚوٌَّ ي 

 .فمـٚو عمُٙ فٟ وٌخؼب١ت  ٚل٠مت ١ٌّْٛتوٌخؼ  ت غ كىٛو وٌٕؾ١ً ف ْ ِؼظُ 

ٚوٌؼلوق كغُ وٛٔٗ لٚل ٠ؼخّـ فٟ ؤخ صٗ   ٌـكصت و ٌٚٝ ػٍٝ وٌنكوػت، ٚكغُ وْ ٘قو و ٔخ س     

 لٚو ٘ ولٚ ػ١ت ٚلب١ٍت ف١ٛمع وٌغ ًّ  ١ٓ وٌّٕخش ٚ ١ٓ ٙبمت  –وٌفالع١ٓ  –٠ل ٘ وٌّٕخش وٌغم١مٟ 

  ٌؼًّ وٌفؼٍٟ، ولٛي ٚوٌؼلوق كغُ ٚصٛؿ و لٚ ػ١يت ٚوٌَّي١ؾت وٌمب١ٍيت ف١يٗ،     ٚصّ ػ ث   ٍأْ ٌٙ  

و  وْ ٙب١ؼت و ٔخ س وٌمـ٠ّت وٌخٟ و ٔج حيالمَ وٌؼْيل وٌمبٍيٟ ٚو لٚي ع ليـ حلويج ِى ٔٙي  ٌالٔخي س         

 ....(ٙبؼي  ٚحل ١يت وٌيـٚوصٓ ٚوٌبييخٕت وٌيؼ     )وٌبٖ ػٟ، ف ٌٛعـة و لخْ ؿ٠ت وٌنكوػ١يت وٌبٚل٠لو ١ٌيت   

ج حٕييخش ٌيييـ وعخ١ ص حٙيي ، ٌالوخفيي ء وٌييقوحٟ، وّييبغج و١ٌييَٛ حٕييخش ٌٍيييٛق، حٕييخش  ٖيي ػت،    وٌخييٟ و ٔيي

ِييلحب٘  –وعييب وْ وييلٖ   –ٚحٕخضٙيي  ٌٍخْييـ٠ل وٌييٝ ؽيي كس وٌمٚييل، بٞ وْ وٌفييالط وٌؼلولييٟ وّييبظ     

   ِبل٠ ٌنَ و عخى كٞ ػٓ ٙل٠ك  ٖ ػخٗ وٌقٞ ٠ٕخضٙ ، فٙٛ ٠م  ٍٗ وب ئغ ٌغ ّالحٗ، ٚوَّيخلٞ  

ؿفؼييج  –ؤخيي س وٌبٖيي ػت  –ٚ٘ييقٖ وٌغم١مييت فوحٙيي    –ٚوٌيييىل ٚوٌَيي ٞ ِٚيي  بٍييبٗ  وٌؾيي َ  –ٌبٖيي ػت 

كوىيّ ١ٌت بٚ ْٔيف كوىيّ ١ٌت،     لصٛوم٠ت وٌّـْ ٚوب ك وٌَّي ٠ؼ ػٍيٝ وىيخزّ ك و كوٕيٟ  ٚل٠يك      



ٚٙبؼ  وٌؾٖٛع  –ٍٚضؼخُٙ ػٍٝ ْٔب وٌّ وٕ ث ٚحٛى١غ وكو١ُٕٙ ٚوىخؾـوَ وٌؼّ ي وٌنكوػ١١ٓ 

ٌٍَيييلو ث و صٕب١يييت،  –١يييت  يييً  يييـوفغ وٌّْيييٍغت و لخْييي ؿ٠ت   ػيييٓ عيييب ٚٙٛوػ –ووزيييل فييي وزل 

ٌٍّْٚيي كف و صٕب١ييت ِٚييٓ رييُ ٌٍٕفييٛف و صٕبييٟ وٌي١ ىييٟ، ٌٚمييـ وّييبظ ِالوييٛو و كوٕييٟ ٍٚيي١ٛػ   

و لٚيي ع حضيي كو ٚوؽييقٚو ٠مٍييـْٚ حضيي ك وٌغييلب     ٌّؼيي ِالث فغيييب،  ييً عخييٝ وٌٍبيي ه ٚوعخييي ء    

 .ٚل حُٙ  ّٕ ؿوة عّ ِ ث وٌىخى ثّٚلف  ؼٔ وو٠ٌٛيىٟ ٚوٌْٛؿو بٚ ٚوٌٍؼب   ٌبٛول 

ٚ٘ىييقو ٠خبلصيين ِالوييٛو و كوٕييٟ ٍٚيي١ٛػ و لٚيي ع ػٕييـٔ ، ٠ٚييي١لٚو ِييغ وٌيينِٓ، بِيي  وىيي ١ٌب       

وىخزّ كُ٘ ٚٔٙبُٙ وٌفالع١ٓ ف١ي١ل  ؼىو وٌنِٓ، ٠لصغ ووزل ف وزل وٌٝ وٌؾٍف، وٌيٝ ٔٙيب ّيل٠ظ    

 .ٚحيٕـٖ وٌي١ ىت وٌم ئّت  ىً لٛو٘ وٌّلػ١ت، " وٌؼ ؿوث " ٚ " وٌمٛو١ٔٓ "   ٌمٛة، ٔٙب ِٕظُ حيٕـٖ 

 

 

 انطثمح انثشونيتاسيح انعشاليح

 

ِييٓ ويْٛ وٌؼييلوق لٚيل مكوػييٟ   ٌـكصيت و ٌٚييٝ     –وّي   ١ٕيي  فيٟ ِٕٛييٛػٕ  وٌيي  ك     – ي ٌلغُ      

ٚحيٛؿ ٔظ َ ؤخ صٗ ػالل ث ولٚ ػ١ت ٚلب١ٍت،   ٌلغُ ِٓ ٚصيٛؿ وٌؼٛوِيً، وٌخيٟ فولٔ ٘ي ، وٌّؼللٍيت      

ٚبمت وٌؼ ٌت وٌؼلول١ت فٟ ّٔٛ ِٚلؿ فٟ وٌؼيـؿ ٚوٌميٛة، ٚ ي ٌلغُ ِيٓ ػيـَ      ٌخ١ْٕغ وٌمٚل، ف ْ ّٔٛ وٌ

ٚصٛؿ و عْ ئ١ ث وٌلى١ّت ػٓ ػـؿ وٌٚبمت وٌبل١ٌٚخ ك٠ت وٌؼلول١ت فب ِى ٕٔي  وْ ٔضينَ   ٔٙي  حإٌيف     

فميـ وي ْ ٠ؼّيً فيٟ وٌؼي َ وٌّ ٕيٟ فيٟ و ػّي ي وٌؼ ئيـة ٌٍميٛوث           . و١ٌَٛ ووزل ِيٓ ك يغ ىيى ْ وٌمٚيل    

بٌييف ػ ِييً، ٠ٚمييـك ػييـؿ وٌؼّيي ي وٌَّييخغ١ٍٓ فييٟ وٌٕم١ٍيي ث، وٌيييىه       76 – 66ـ وٌبل٠ٚ ١ٔييت  يي١ٓ وٌيي 

ٚو١ٌّٕ ء ٚوٌيي١ كوث ٚغ١ل٘  ّزيً ٘يقو وٌؼيـؿ، ػيـو ِ ي ث وٌّؼ ِيً وٌغـ٠زيت وٌخيٟ ؤَيأث، ِيٓ وٌخيٟ             

وٌى ٍيٟ ٚوٌىٙل ي ء    –ػي ِال، وّؼ ِيً وٌٕيي١ش ٚوٌييى ٠ل ٚوٌٚي  ٛق       56حيخؾـَ وً ِٕٙ  ووزل ِيٓ  

ِٚؼ ًِ وٌخ١ٍْظ ٚو عق٠يت، ٚػيـو ِؼ ِيً وٌضي١ٌ ٚوٌّْي ٌظ وٌؼ١ِّٛيت، ِيغ        َِٚ ك٠غ وى ٌت وٌّ ء 

وٌؼٍُ وْ فٟ وٌؼلوق ٔيبت وب١لة ِٓ وٌؼّ ي وٌَّخغ١ٍٓ   ٌبٕ ء ِٚٓ وٌق٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ َِي ك٠غ وٌيلٞ   

 .ٚوٌنكوػت ٚوٌيـوؿ ٚوبو وٌخّٛك ٚغ١ل٘ 

فييٟ وٌخٕظيي١ُ ٚوٌٕٖيي ي،    ٚوٌٚبمييت وٌبل١ٌٚخ ك٠ييت وٌؼلول١ييت كغييُ عـورييت ػٙييـ٘  ٚلٍييت وؽخ١ كوحٙيي           

ٕٚؼف وٌٕظل٠ت وٌزٛك٠ت ف ٔٙ  ى ئلة ػٍٝ وٌٚل٠ك، ٙل٠يك وٌٕٖي ي، ِيٓ وصيً وٌخٕظي١ُ ِٚيٓ وصيً        

 .و١ٌٕٙٛت –وٌخض كب وٌٕظل٠ت وٌزٛك٠ت حلف١ٗ وعٛوٌٙ  ٚحغي١ٓ ظلٚف ػٍّٙ ، ٚفٟ ووخي ب 

عن ٙي  وٌَي١ٛػٟ    ٚ خي ١ٌف  5939ٌمـ وؿٜ ٖٔ ي وٌٚبمت وٌؼ ٍِت وٌؼلول١ت  خ ١ٌف ٔم   ث ٌٙ  ػ َ     

ٚ  ٌم١يي َ   ٕييلو  ث وصخّ ػ١ييت ِٚظيي ٘لوث ى١ ىيي١ت ػـ٠ييـة، ٚوييقٌه وؿٜ ٖٔيي ٌٙ  وٌييٝ    5934ػيي َ 

ػٍٝ وٕ فت عميٛق م٠ي ؿة ػٍيٝ فٌيه      5937ػٍٝ ىٓ حَل٠غ ٌٙ  ٚػ َ  5936وكغ َ وٌغىِٛت ػ َ 

حٙ  ٌيُ  و  وْ حٕظ١ّ ث ٙبمخٕ  وٌؼ ٍِت ٚٔض ع . وٌخَل٠غ  خغـ٠ـ ى ػ ث وٌؼًّ ٚوٌخؼ٠ٖٛ ث ٚغ١ل٘ 

حىٓ ر  خت ِٕخ١ٙت فمـ و ٔج حاللٟ ؤخى ى ث ٚصنك فٟ علوخٙ ، ٠ٚلصغ وىب ب فٌيه    ٕي فت وٌيٝ    

ِٓ وصيً لٖي ٠ ٘    ِ  فولث، ػٓ عـورت ػٙـ وٌٚبمت وٌؼ ٍِت، وٌٝ وْ ٖٔ ي وٌٚبمت وٌؼ ٍِت وٌؼلول١ت 

ِييٓ وصييً وٌؾ ّييت، ِييلحب٘  ّلعٍخٕيي  ٘ييقٖ وييً و كحبيي ٗ   ٌغلوييت و١ٌٕٙٛييت وٌخغلك٠ييت، ٚ  ٌٕٖيي ي    

وٌغمٛق وٌـ٠ّملو١ٙت ٌى فت وٌَيؼب، ف ٔخى ىي ث وٌغلويت وٌؼّ ١ٌيت فيٟ  الؿٔي  وي ْ ٔخ١ضيت  ٔخى ىي ث          

ٖٔ ي وٌَؼب فٟ وٌغمً وٌٕٟٛٙ، ٚوٌٕٖ ي ِٓ وصً وٌغمٛق وٌـ٠ّملو١ٙت، ٌٚؼـَ فُٙ ٘قو و كحبي ٗ  

ؿ ػٍٝ ٘ضَٛ وٌلئ١يٟ  ١ٓ علوت وٌؼّ ي ٚوٌغلوت وٌخغلك٠ت وٌـ٠ّملو١ٙت، ٌُ ٠يخٚغ وٌؼّ ي وٌّْٛ

، ف غٍمج حٍه وٌٕم   ث ٟٚ٘   حنوي فٟ ىٕخٙ  وٌز ١ٔت بٚ وٌز ٌزت، ٚو ْ ١ِْل وٌلصؼ١ت ػٍٝ ٔم   حُٙ

ٌقٌه ولخْل ٖٔ ٌُٙ ػٍٝ علوي ث ِٕٛيٛػ١ت   . ِزً ١ِْل وٌٕم   ث 5937وٌغنب و١ٌَٛػٟ ػ َ 

٠ل غٛٔيٗ فيٟ   ِٕؼنٌت فوح١ ، ٌُ حّىُٕٙ ِٓ حٛى١غ عميٛلُٙ عخيٝ ٚ  ػٍيٝ وٌّغ فظيت ػٍيٝ ِي  وي ٔٛو        

ِٓ صؼً  ٕٛؿ ل ْٔٛ وٌؼّ ي ِغخلِت ِيٓ   ِؼ كوُٙ ِغ وّغ ب و ػّ ي، ٌُٚ ٠يخ١ٚؼٛو عخٝ و ْ

٠ٚلصغ وٌفًٖ فٟ حٕف١ق  ؼٔ ِٛوؿ ٘قو وٌم ْٔٛ  –عى١ِٛت و ٔج وَ و١ٍ٘ت  –لبً وّغ ب و ػّ ي 

وٌييٝ َٔيي ٗ  ٚوىييخ ٕ ف وٌؼّيي ي َٔيي ُٙٙ ِضييـؿو ٌٍّٚ ٌبييت  خٕف١ييق ليي ْٔٛ وٌؼّيي ي ٚو ػخييلوف  ٕم  يي حُٙ 



و  وْ ٘قو وٌَٕ ٗ ٌُ ٠ىٓ و ف١  . عن ٕ   ١ٓ وٌؼّ ي ِٕق ىٕخ١ٓ، بٞ  ؼـ وْ وػ ؿ حٕظ١ُ ّفٛفٗ ِضـؿو

 . كغ َ وّغ ب و ػّ ي ٚوٌغىِٛت ػٍٝ وعخلوَ عمٛق وٌؼّ ي وٌم ١ٔٛٔت ٚو ػخلوف ٌُٙ  ٕم   حُٙ

ؼ ٍِييت وٌؼ ٍٙييت وْ وٌظييلٚف وٌٕ ٍيي ت ػييٓ ٘ييقٖ وٌغييلب ٚظفييج ػَييلوث و ٌييٛف ِييٓ و ٠ييـٞ وٌ       

ٚصق ج وٌٝ ّفٛفٙ  وٌبل١ٌٚخ ك٠  وز١لو ِٓ ىى ْ وٌل٠ف، ٚفٟ وٌٛلج ٔفيٗ حغٍّج وٌٚبمت وٌؼ ٍِيت  

وٌؼلول١يت وٌْٕي١ب و ٚفيل ِيٓ وٌّْي ػب وٌّ ٍيي ت ػيٓ وٌغيلب، بٚ  ي  علٜ وٌٕ ٍي ت ػيٓ وعخىيي ك           

وٌيّٓ وكحفؼج وٌخض ك ٚوٌّٖ ك ١ٓ  ٖلٚك٠ ث وٌّؼ١َت، ف رّ ْ وٌّٛوؿ وٌغقوئ١ت و ٌغٕٚت ٚوٌلم ٚ

ٌُ حنؿ ػٍٝ وٌْٕف وٌٛوعـ  –بٞ وصٛكُ٘  –ٕؼف   ١ّٕ  ِؾْْ ث غالء وٌّؼ١َت  58 – 52ِٓ 

 .و  ٔ ؿكو، ٚفٟ لٖ ٠  ؤفلوؿ٠ت

ٚظلٚفي  ىي١ ت ٍيـؿحٙ  ظيلٚف     ف ٌؼ ًِ وٌؼلولٟ ٠ض  ٗ و١ٌَٛ، ووزل ِٓ بٞ ٚلج ِٖٝ، ع  ث     

ن١٘ـة   حىفٟ حغق٠ت و ف١يت ِٚييىٓ ّيغٟ،    وٌغلب وٌؼ ١ٌّت ٚوٍّخٙ  وٌٝ و ؼـ عـٚؿ٘ ، ف صٛكٖ وٌ

ٚظييلٚف ػٍّييٗ غ١ييل وٌْييغ١ت ٚػييـَ و ػخٕيي ء  خٚب١بييٗ ٚوىييؼ فٗ    ؿ٠ٚييت، ٚػييـَ عْييٌٛٗ ػٍييٝ     

ٚو٠ َ وٌلوعت، ٚػـَ ٚصٛؿ ّٕ ْ وصخّ ػٟ ٠ىفيً ٌيٗ وٌؾبين ػٕيـ وٌَي١ؾٛؽت      ( ٌالوزل٠ت)و ص موث 

وعينوب ى١ ىي١ت ٚٔم  ي ث، وزيلة     وٚ  ٠خ ِٗ فٟ ع ٌت ِٛحٗ ِبىيلو، ففمـؤيٗ عيك وٌٕٖي ي ِٕظّي  فيٟ       

و ١ِت  يبب وٕٚلوك وٌؼّ ي ٚوٌٚبم ث وٌفم١لة ػٍٝ وكى ي وٚ ؿُ٘ ٌٍؼًّ ُٚ٘ ٌُ ٠بٍغٛو وٌؼ ٍلة 

 ... ؼـ، ٚفٟ ع  ث ٠ؼًّ فٟ ىٓ وٌي  ؼت وٌؼ

١ٌٚؼٍُ كف لٕ  وٌؼّ ي وْ ؤخٙي ء وٌغيلب ليـ   حن٠يً ػيُٕٙ ٘يقٖ وٌظيلٚف وٌيي١ ت ِي  ٌيُ ٠ٕ ٕيٍٛو                

ٓ وصييً حيي ١ٌف ٔم  يي حُٙ، ٚوػخييلوف وّييغ ب و ػّيي ي ٚوٌيييٍٚ ث  ٙيي ، ٚو  ىييٛف        ِيييخ١ّخ١ٓ ِيي 

٠ض  ْٙٛ ظلٚف  حن٠ـ ِٓ ِخ ػبُٙ، ظلٚف  حٛلف وز١ل ِٓ و ػّ ي  ؼيـ وٌغيلب، ف١ٚيلؿ ػَيلوث     

، فٕٖي ي وٌؼّي ي و١ٌيَٛ    و ٌٛف ِٓ وٌؼّ ي وٌؼلول١١ٓ ػٓ وٌؼًّ، ٠ٚبمْٛ ػ ١ٍٙٓ ص ئؼ١ٓ ِخَلؿ٠ٓ

 .ٓ و كرت وٌغـ وٚ ػٍٝ و لً حؾف١فٙ ٠ّٖٓ ٌُٙ وقٌه حؾٍُْٙ ِ

 

 

 انمحتكشون وخثض انشعة

 

 يي ٌّٛوؿ وٌغقوئ١ييت ٚ ى فييت ٕييلٚك٠ ث وٌغ١يي ة وٌييٝ وكحفيي ع و رّيي ْ        وؿٜ و عخىيي ك ٚوٌّٖيي ك ت     

 ٚفلوث ص١ٕٔٛت عخٝ  ٍغج ورّ ْ وٌغٕٚت ِٓ ؽّيت وٌٝ ىيخت ؿٔي ١ٔل ٌٍٛمٔيت وٌٛوعيـة  ؼيـِ  رّٕٙي        

    ّ ؿ٠ٕي كو  ؼيـِ  وي ْ ؿ٠ٕي كو ٚوعيـو، ٌٚيُ ٠ميً وكحفي ع ورّي ْ           52ٓ ىبؼت ؿكوُ٘، ٚ ٍيا رّيٓ وي١و وٌيخ

وٌّٛوؿ وٌغقوئ١ت و ؽلٜ ػٓ ػَلة وٕؼ ف ورّ ٔٙ  و ٌٚٝ، وِ  وٌغ ص١ ث و ؽلٜ فمـ  ٍيا  ؼٖيٙ    

وً ٘قو صيلٜ حغيج ؤظي ك وٌغىِٛيت،  ّؼلفخٙي  ٚػٍّٙي ، ٚ ّيي ّ٘ت  ؼئ وبي ك          . ؽّيْٛ ٕؼف 

ٚوٌخض ك فٟ وعخى ك وٌٖلٚك٠ ث وٚ و ٍخلون ِغ وٌخضي ك   ِٛظف١ٙ  ٚٚمكوئٙ  ٚوٌٕٛوب و لٚ ػ١١ٓ

 .ٚفٟ حَض١غ ٘إ ء ٚعّ ٠خُٙ

ٚ٘ىقو ك ظ وٌّٖ ك ْٛ  ؾبن وٌٕ ه وٌّال١٠ٓ، ٚحٖي ػف ػيـؿ و١ٌٍّي١ٔٛلوث ٚوّيبغٛو ٠ؼيـْٚ          

 .  ٌؼَلوث،   فٟ وٌؼ ّّت فغيب،  ً عخٝ فٟ ِـْ ر ٠ٛٔت و ٌبْلة ِٚز١الحٙ 

ىـىييج فييٟ و٠ييـٞ ف ييت ل١ٍٍييت،   ٔخ١ضييت حٖييؾُ وٌؼٍّييت وٌؼلول١ييت، وّيي  وْ ٘يقٖ وٌّال٠يي١ٓ صّؼييج ٚح     

٠لٚق ٌٍخض ك ٚوٌّـوفؼ١ٓ ػُٕٙ وَ ٠بلكٚو حٖؾُ رلٚحُٙ،  ً ٔخ١ضت حٛف١لوحُٙ ِٓ وٌٍميُ وٌخيٟ ػضين    

وٌَؼب ػٓ ووٍٙ ، ٚػٓ وٌٍبي ه وٌيقٞ ػضين وٌٕي ه ػيٓ ٍيلوئٗ ٚوكحيـوؿٖ، ٚػيٓ ِٚي كؿة حيٛف١لوث           

ٌمـ ّيٛؿكث حيٛف١لوث ّٚيٛؿك ٔفيو وٌى١ّيت وٌخيٟ وي ٔٛو ٠أوٍٛٔٙي          . وٌٚبم ث وٌَغ١ٍت فٟ و٠ َ وٌيٍُ

ّٚٛؿك ٌب ىُٙ ٚوؿ٠ٚخُٙ ٚغلفت حض كة  غـوؿ ٚوٌّيـوفؼ١ٓ ػيٓ وٌّٖي ك ١ٓ ٚو ؤفىيٛو     لبً وٌغلب، 

٠ٕ ؿْٚ   ٌخٖؾُ وٌّ ٌٟ، ٚ ي ْ وكحفي ع و ىيؼ ك وِيل ٙب١ؼيٟ، ٚعي ٌٚٛو ؿوئّي  ٚ  ٠نوٌيْٛ وٌٛليٛف          

ي١ٚت وٌخٟ حل٠ـ بٚ حخظ ٘ل وٌغىِٛت   حؾ ف٘  ٌغً ومِت وٌغيالء،  عخٝ عخٝ فٟ ٚصٗ و صلوءوث وٌب

غ١يل وٌٚب١ؼ١يت   " ٔ ى١ٓ وؽخف ء وٌّٛوؿ وٌّٕٛٞ ِؼ ٌضت حٛم٠ؼٙ  وٚ حيؼ١ل٘  وٌٝ وصلوءوث وٌغىِٛيت  

بٞ عل٠ت ىللت وٌٕ ه حغيج ٘يقو وٌَيؼ ك، ٚليـ و ٔيج ٌيـ٠ُٙ ٘يقٖ        " عل٠ت وٌخض كة " ُٚ٘ ٠ٍٚبْٛ " 



ب ٚ  حيينوي ٌٙييُ ٘ييقٖ وٌغل٠ييت فييٟ عضيين و٘ييُ ٕييلٚك٠ ث وٌغ١يي ة ػييٓ  وٌغل٠ييت ِٕييق  ـو٠ييت ٘ييقٖ وٌغييل

 .ِخٕ ٚي و٠ـٞ وٌيٛوؿ و ػظُ ِٓ وٌَؼب

٠ٚغً وْ وٌَؼب و١ٌَٛ ٠م ىٟ ّؼٛ ت فٟ وٌغْٛي ػٍٝ ٕلٚك٠ حٗ ووزل ِٓ بٞ ٚلج ِٖٝ،     

ٓ  )لٖي١ت وٌَي ٞ ٚوٌمٙيٛة و١ٍيي  وٚ صنئ١ي  ػٍيٝ و٠يـٞ وؿوكة وٌخّيي٠ٛٓ وٌضـ٠يـة          (ػٍيٝ و٠يـٞ وٌبل٠ٚيي ١١ٔ

ٚحيؼ١ل  ؼٔ وٌّٛوؿ ٌُ ٠بـي ل٘ فيٟ صيٛ٘ل وٌمٖي١ت  يً ػم يـ٘  فيٟ  ؼئ وٌٕيٛوعٟ، وف وْ وٌّيٛوؿ          

لـ حإؽق وع١ ٔي  ٕيـ   ػيت وٌّفيلؿ      –وٌّيؼلة وؽخفج ِٓ وٌيٛق، ٌُٚ حإؽق وصلوءوث ٕـ ِٙل ١ٙ  

 ف ٌغً وٌٛع١ـ ٌٍخؾف١ف ِٓ ومِت وٌغقوء ٘ٛ ح ١ٌف ٌض ْ ٍؼب١ت ِيٓ وٌؼّي ي   –ٌقك وٌلِ ؿ فٟ وٌؼ١ْٛ 

ٚػ ِييت وٌٕيي ه، حٕخؾييب فييٟ وٌّؼ ِييً وٌىب١ييلة ٚو ّييٕ ف ٚػٍييٝ وىيي ه وٌّغييالث ٚ  ىييخٚ ػت ٘ييقٖ  

وٌٍضيي ْ وْ حييي ػـ وؿوكوث وٌخّيي٠ٛٓ فييٟ ِّٙخٙيي  ٚفييٟ ِلولبييت ػييـَ حٙل٠ييب و ِييٛوي، ٚوٌىَييف ػييٓ  

وعخلوَ وٌخيؼ١لوث، ٘قو وفو و ٔج حل٠ـ وؿوكة وٌخ٠ّٛٓ عم١مت وٌم١ي َ  ّّٙخٙي     وٌّؾنٚٔت ِٚلول١ت حٕف١ق

ٌّفييلٚٓ ػ١ٍٙيي  وحّ ِٙيي ، ٚو  فب ِىيي ْ ٘ييقٖ وٌٍضيي ْ، ِٚييٓ ٚكوئٙيي  ٔ ؽب١ٙيي  وْ ٠ٖييغٚٛو ػٍييٝ         و

وٌغىِٛييت، ػٍييٝ وحؾيي ف و صييلوءوث ٕييـ وٌّغخىييل٠ٓ ِييٓ صٙييت، ٚوىييخ١لوؿ وٌغ ص١يي ث وٌٖييلٚك٠ت       

 .ٌالىخٙالن، ٚ ١ؼٙ  ِب ٍلة ِٓ لبً وٌغىِٛت

ت ٚوىيؼت  ي١ٓ ورّي ْ وٌغ ص١ي ث،     ِّٚٙ   ٍغج و صيلوءوث ٚوٌخييؼ١لوث ٌٍغ ص١ي ث، فييخبمت وٌَيم          

ٚؿؽً وٌؼّ ي ٚوٌّٛظف١ٓ ٚوِز ٌُٙ، ِّٚٙ  ؽفج وٌخيؼ١لة ٌالرّ ْ وٌّغـٚؿة، فيخبمٝ ٔيبخٙ    حمً 

ورّ ٔٙ  لبً وٌغلب،  ١ّٕي  ِؾْْي ث غيالء وٌّؼ١َيت ٌيُ حخضي ٚم       ( ىخت وٕؼ ف)وٌٝ ٚوعـ  6ػٓ 

  يج وْ ٠ٕ ٕيٍٛو  صيً م٠ي ؿة     وٌٛوعـ وٌٝ ٚوعـ، بٞ وٌٝ وٌٖؼف، ٌقٌه ٚصب ػٍيٝ فٚٞ وٌيـؽً وٌز  

ٕييّٓ وٌٕٖيي ي ٌغييً َِييىٍت  وصييٛكُ٘،  ٕيييبت م٠يي ؿة ورّيي ْ وٌغ ص١يي ث، ٚوْ ٠ؼبييلٚو ٘ييقو وٌٕٖيي ي    

وٌخّي٠ٛٓ، ٌٚىييٓ فييٟ ِمـِييت وٌٍٚبيي ث، حٛم٠ييغ وٌّيٛوؿ وٌغقوئ١ييت، وٌغٕٚييت ٚوٌييخّٓ ٚوٌييـ٘ٓ   ٌبٚ ليي ث،   

 .  رّ ٔخخٕ ىب ٚؿؽٍُٙ

 

 

 انشتم انخامس

 

ِو وٌّغييٛكٞ، ٚ٘بٚييج ل١ّييت ؿٚي وٌّغييٛك وٌييٝ وٌْييفل، ٚفٌييه  ٌمييـ وفٍيييج ؿػ ٠ييت وٌلحييً وٌؾيي     

 فًٖ ٕل  ث وٌض١ٌ و عّيل، ٚوٌىيٛوكد وٌخيٟ ؤنٌٙي   ض١يًٛ ٘خٍيل ٚوفٔ  يٗ، ٚحغ١ّٚيٗ ٌضٙي م          

وٌّ ١ٔ  وٌؼيىلٞ، وٌقٞ و ْ ٠ؼخبل ولٜٛ صٙ م ػيىلٞ فٟ وٌؼ ٌُ، ٚؤخَ ك وٌّؼٍِٛ ث ػيٓ وٌٕظي َ   

ٌب ىً، ٚؽٍك ٍؼٛ   وىخٚ ػج وْ حؾٍك ٘يقو وٌضي١ٌ، ٚحّيـٖ    وٌيٛف١خٟ وٌقٞ وٚصـ وٌض١ٌ و عّل و

  عـد و ىيٍغت ٚ ي ٌّإْ، صي١ٌ ِزميف ِٚيـكب وعييٓ حيـك٠ب، ٚػٍيٝ كبىيٗ ليٛوؿ وحمٕيٛو وعيـد             

وى ١ٌب وٌغلٚب، ٍؼب بٚصـ ٚحؼـٜ ؽالي ك غ ليلْ ِي  ٌيُ حييخٚغ ؽٍميٗ وِيُ وٚك ١يت ػل٠ميت فيٟ          

٘ييقٖ وٌغييلٚب، ٘ييقو وٌَييؼب، ٚػييلف   ٌمييـ ػييلف وٌؼيي ٌُ ؽييالي. ىييٕت 366 – 266ِييـ١ٕ٠خٙ  ؽييالي 

وٌىز١ل ِٓ ٔظّيٗ و لخْي ؿ٠ت فيٟ وٌْيٕ ػت ٚوٌنكوػيت، ٚؿكصيت كل١يٗ وٌؼٍّيٟ ٚوٌزمي فٟ ٚوٌْيغٟ،           

 .ٚحّ ىىٗ و ؽٛٞ ٚٚعـحٗ فٟ و ٘ـوف

٠ٚؼيٛؿ وييقٌه وٌفٖييً فيٟ وفيياله وٌـػ ٠ييت وٌٕ م٠يت ػٕييـٔ  ٌٖييل  ث وٌض١يًٛ وٌغ١ٍفييت فييٟ وفل٠م١يي          

ٌغي كوث وٌّ عميت ػٍيٝ  ٍيـوْ وٌؼيـٚ ٚويقٌه ٌٍضٙيٛؿ وٌخيٟ  يقٌخٙ  وٌف ي ث           ٍّٚ ي وفل٠م١ ، ٚو٠ٚ ١ٌي  ٚو 

وٌّؼ ؿ٠ت ٌٍٕ م٠يت فيٟ  الؿٔي ، ٌٍٚييٍٚ ث وٌغى١ِٛيت وٌخيٟ و فغيج ػّيالء وٌلحيً وٌؾي ِو، ٚوػخمٍيج            

لييّ  وب١يلو ِيُٕٙ، ٚوؽ١ييلو وٌيٝ وؽبي ك و ػّيي ي وٌفٖي١ؼت وٌخيٟ وكحىبٙي  وٌٕيي م٠ْٛ فيٟ وٌبٍيـوْ وٌخييٟ           

 .ؿوىخٙ  ولـوُِٙ

ف ٌـػ ٠ييت وٌٕ م٠ييت وفٍيييج، ٌٚييُ ٠بييك ٌٙيي  ل١ّييت ٌييـٜ صّيي ١٘ل وٌَييؼب ٌىييٓ ٘ييقو   ٠ؼٕييٟ وْ وٌلحييً      

ىخٍج ظلٚف وٌغىُ و ىخبـوؿٞ، ٚظلٚف ع١ي ة    ٠ٕىل وْ ؿٚي وٌّغٛك و. وٌؾ ِو لـ لٖٟ ػ١ٍٗ

وٌضّيي ١٘ل وٌييي١ ت، ف ىييخٚ ػج وْ حٛصييـ ٌٙيي  ؤْيي كو ٚؿػيي ة وز١ييل٠ٓ، بٞ ؤٙيي  وٚصييـث ٌٙيي  ل ػييـة    

 ١ٓ وٌَؼب وٌؼلولٟ ٌخيًٙ ٌٙ  وِل و ىخ١الء ػٍٝ وٌؼلوق وٌقٞ و ٔج حّٚغ ف١ٗ، ٌّ  ف١يٗ   وصخّ ػ١ت

ِٓ رلٚوث ٙب١ؼ١ت ٌّٚلمٖ و ىخلوح١ضٟ، ِٕق ػَلوث وٌي١ٕٓ، غ١ل وْ وْ ؤْي ك وٌّ ١ٔيت وٌٕ م٠يت    



و ٔٛو ٠خيأٌفْٛ ِيٓ ّيٕف١ٓ كئ١يي١١ٓ ِخ١ّين٠ٓ، وٌّٚٙي  وٌّؾيـٚػْٛ وٌيق٠ٓ         ( ٚوٌّغٛك ػٍٝ وٌؼَّٛ)

ٛو  غّييُ وٌييـػ ٠ ث وٌٕ م٠ييت، ٚ٘ييإ ء ٚعييـُ٘ ِييٓ  يي١ٓ وٌٕيي ل١ّٓ ػٍييٝ وٌٕٛييغ ٚوٌىيي ك١٘ٓ          وّيي١ب

ٓ وٌؼلب وٌّخؼ" ٚ " وٌّخؼْب١ٓ " ٌالىخؼّ ك وٌبل٠ٚ ٟٔ، ٚو١١ٌٕٙٛٓ  ٚوٌَيب ب وٌّخغّيي١ٓ   "  ْيب١

ٚوٌخظ ٘ل، ِٚٓ و ١١ِٓ، ٚو ١١ِٓ   ٌي١ ىيت، ٚػبيـة وٌميٛة، ِٚيٓ  ي١ٓ وٍيب ُ٘ٙ، فٙيقو        " ٌٍغلوت " 

حؾٍييٝ   ٌغم١مييت ػييٓ ِٛلفييٗ وٌييي  ك ِييٓ وٌٕ م٠ييت، و  وْ وفىيي كٖ وٌّغٍٛٙييت وٌٕ حضييت ػييٓ    وٌْييٕف لييـ

وٌضًٙ، ٚوٌظلٚف وٌّٕٛٛػ١ت   حنوي وٌٝ عـ  ؼ١ـ ِٛصٛؿة ٚل  ٍيت ٌالىيخغالي ِيٓ لبيً بٞ صٙيت      

وِ  وٌْٕف وٌز ٟٔ فٙٛ وٌلث وٌؾي ِو  ّؼٕي ٖ وٌْيغ١ظ، ٚ٘يقو ٠خيأٌف ِيٓ ؤي ه ٠غخلفيْٛ         . كصؼ١ت

ِٚيٓ وٌيلصؼ١١ٓ   . ٚؽ١ ٔت وٌٛٙٓ، ٌمي ء وصيٛك بٚ ِٕ ّيب ػ ١ٌيت ِٕٚي فغ ٍؾْي١ت       ِٕٙت وٌض ىٛى١ت

  ٌفٍيييفت وٌٕ م٠ييت ٚ  ىييٍٛب عىّٙيي    ( ٔظييلة ؽ ٙ ييت  يي ٌٚبغ )فٚٞ وٌّْيي ٌظ وٌٚبم١ييت وٌييق٠ٓ ٠ييلْٚ   

 . ٚ   حف ق ِؼٙ  ٚؽـِخٙ  ٚى١ٍت ٌٍّغ فظت ػٍٝ ِْ ٌغُٙ وٌٚبم١ت

ـ ؤيـعل ٚوفٍيو ى١ ىي١  ٚحبيـي ِٛليف ووزل٠خيٗ       وْ   ىخٚ ػخٕ  وْ ٔمٛي وْ وٌلحً وٌؾ ِو ٘قو لي     

حض ٖ وٌف ١ٍت، و  وْ ٘قو وٌلحً   ٠نوي ِٛصٛؿو ٚ  ِى ٔٗ وْ ٠ضـؿ َٔ ٙٗ، ٚ٘ٛ   ٌفؼً ٠مَٛ  َٕي ٗ  

حّٚٓ ٌٗ كغب حٗ، ٚلـ حغٛي   ٌفؼً كصؼٟ، ٚ٘قو وٌلحً  ٚب١ؼخٗ ِيخؼـ وٌٝ ؽـِت و٠ت صٙت كصؼ١ت 

 .ليُ ِٕٗ ػٓ وٌٕ م٠ت وٌٝ وىخؼّ ك وؽل

ٚ٘يييقو وٌلحيييً وٌيييقٞ ٠غخّيييٟ  ييي ٌّلوون وٌغى١ِٛيييت فوث وٌٕفيييٛف، ٚ ييي ٌٕفٛف وٌغىيييِٟٛ، ٚ ّلوييينٖ      

و صخّ ػٟ، لـ بفك    ٌغلوت و١ٌٕٙٛت وٌخغلك٠ت، ٚوؽل ًٖٔ وٌَؼب وٌؼلولٟ وٌٝ عـ  ؼ١ـ، ٚ٘ٛ   

٠نوي ػمبت فٟ ٙل٠يك ٖٔي ٌٕ ، ٚىيٕـ وصخّي ػٟ ٠ؼخّيـ ػ١ٍيٗ ٘يقو و ىيخؼّ ك وٚ فون، فؼٍيٝ وٌَيؼب           

لييٟ، ٚػٍييٝ وٌّييـكو١ٓ وٌغ١ييٛك٠ٓ فييٟ و فييت ٙبم حييٗ وْ   ٠غفٍييٛو ٚصييٛؿ ٘ييقو وٌلحييً وٌؾيي ِو        وٌؼلو

وٌّؾلب، ٚوْ ٠ٕ ٍٕٛو ٕـٖ، ٠ٚبؼيـٚو حي ر١لٖ ٚٔفيٛفٖ ػيٓ وٌضّي ١٘ل، ٚ٘يقو   ٠يخُ و  ػيٓ ٙل٠يك          

ِٕييغ وفييلوؿٖ ِييٓ حيي ١ٌف وٌضّؼ١يي ث   ح١ٙٚييل وٌضٙيي م وٌغىييِٟٛ ِييٓ وفييلوؿٖ، ح١ٙٚييل وٌْييغ فت ِٕييٗ،    

ؿٞ ِّٙ  و ٔج غ ٠خٙ ، وٚ    علٜ ِّٙ  حظ ٘لٚو  ٗ فٟ ِٕ ٘ضُٙ وٌؼ١ٍٕت وٌخٟ   ٚو عنوب ٚوٌٕٛو

٠ؼبلْٚ ف١ٙ  ػٓ و٘ـوفُٙ وٌغم١م١ت، ٚٙلؿُ٘ ػٓ و ؿك وٌخـك٠و، ِٚيٓ ص١ّيغ وٌّإىيي ث وٌخيٟ ٌٙي       

 .ٍّت   ٌضّ ١٘ل، ٚوحؾ ف و صلوءوث وٌْ كِت ٕـ وً َٔ ٗ فىلٞ بٚ ػٍّٟ ٠مِْٛٛ  ٗ

 

 

 اقانىفىر االجىثي في انعش

 

     ٝ ٚو ح١يي ْ ( 5945ِيي ٠و )فَييً ِغيي ِلة كٍيي١ـ ػيي ٌٟ ٚك٘ٚييٗ    ٌمييـ وىييخغٍج  ل٠ٚ ١ٔيي  وٌؼظّيي

وٌف ك٠ٓ، وٌٝ وٌؼلوق ٚعّ ٠خُٙ، ٚ خـ٘ٛك ٚؤغٚي ٗ ٔفيٛف   ( ِؼظُّٙ و ْ فٟ وٌغىُ) ي١ ىت وٌغىُ 

كص ي وٌغىُ وٌٕٟٛٙ و ؿ ٟ ٕٚؼفُٙ، ٚولٖ وٌضّ ١٘ل ٌُٙ، وىخغٍج ٘يقٖ وٌؼٛوِيً ٌفيلٓ وكوؿحٙي      

ٍّٚمت ػ١ٍُٙ، وّ  وىخغٍج ظلٚف وٌغلب وٌخمـِت، وٌغلب ٕـ وٌيـٚي وٌف ٍي١ت وٌّؼخـ٠يت، ٌٕزب١يج     وٌ

ٔفٛف٘يي  وٌي١ ىييٟ ٚو لخْيي ؿٞ ٚو ؿ ييٟ، ٌمييـ ػييـي وٌـىييخٛك وٌؼلولييٟ وٌييقٞ عْييل ىييٍٚ ث صـ٠ييـة  

 يي ٌبالٗ، ٌغييلٓ حزب١ييج وٌٕفييٛف وٌبل٠ٚيي ٟٔ ِييٓ وٌٛصٙييت وٌخَييل٠ؼ١ت، ٚومؿوؿ ػييـؿ وٌبل٠ٚيي ١١ٔٓ فييٟ     

٠ٚميَٛ ٕيب ٗ ى١ ىي١ْٛ    . حغيج وؿوكحٙيُ وٌٍّٚميت   ٌـٌٚت، ٚحى ؿ حىْٛ وكوؿوث وٌخ٠ّٛٓ و ْ وؿوكوث و

 ل٠ٚ ١ْٔٛ فيٟ و ٠ٌٛيت وٌيٝ ص ٔيب وٌّخيي١ٌٛٓ، ٠يـؽٍْٛ فيٟ ويً ٍيٟء، ٠ٚيلٜ في١ُٙ و ٍ٘يْٛ، فيٟ              

( كىيي١ّ )وٌّييـْ وٌْييغ١لة، وٌيييٍٚت وٌؼ١ٍيي  ٌفيئ وٌَّيي وً وٌىب١ييلة ٚوٌْييغ١لة، ٚ٘ييإ ء ِلحبٚييْٛ  

 .وٌبل٠ٚ ١ٔت ٚ  ٌض١ٌ وٌبل٠ٚ ٟٔ ِب ٍلة   ٌيف كة

ومؿوؿ َٔ ٗ ؿٚوئل و كحب ٗ، ٚوىييج ٌٙي  ٍيبىت ٚوىيؼت ِيٓ وٌؼّيالء، ِٕبزي١ٓ فيٟ ص١ّيغ فيلٚع               

و ؿوكة وٌغى١ِٛييت، ٚوٌّييـوكه وٌؼ ١ٌييت، ٚص١ّييغ وٌّإىييي ث و ١ٍ٘ييت، ٚ يي١ٓ ص١ّييغ وٌٚبميي ث، ٚفييٟ     

 .وٌٚلل ث ٚوٌّم ٟ٘

وٌيقٞ وٚصـحيٗ ظيلٚف    ( عْيت و ىيخ١لوؿ  )َ وٌىٛحي   م٠ ؿة حزب١يج ٔفيٛفُ٘ و لخْي ؿٞ  ييو ٔظي          

وٌغلب وٌغ ١ٌت، حٛىي١غ ٍيلٚٗ وعخىي كُ٘ ٌخّيل وٌبْيلة، عخيٝ وّيبظ ٌٙيُ وٌيي١ٚلة ػٍيٝ ويً ِي              



٠ْـك ِٕٗ وٚ ٠ٕمً وٌٝ  ٍـ وؽيل فيٟ وٌؼيلوق، ىي١ٚلحُٙ وٌخ ِيت ػٍيٝ ٚىي ئ٘ وٌٕميً وٌبل٠يت ٚوٌّ ئ١يت           

 .ٚوٌض٠ٛت

ٌٝ فٌه  ٛى ئً وٌـػ ٠ت، ٚ قي و ِيٛوي ٚوىيخغالي ٔفيٛفُ٘    وِ  حؼن٠ن ِى ٔخُٙ و ؿ ١ت، ف١يؼْٛ و    

ٚصّؼيٛو ف١ٙي  ؤ ىي    حّٙٙيُ ىيٜٛ      " ٔيٛوؿٞ وؽيٛوْ وٌغل٠يت    " ٌمـ وٚصـٚو . وٌي١ ىٟ ٚو لخْ ؿٞ

ِٕ فؼُٙ وٌقوح١ت، ِْٚي ٌغُٙ وٌٚبم١يت، ِٚيٓ ؤي ه ؿ٠يـُٔٙ ؽـِيت و صٕبيٟ، فٙيقٖ وٌضّؼ١يت وٌخيٟ ل١يً            

وٌٕ م٠ييت، حمييَٛ ٘ييٟ  ييـٚك٘    ٌـػ ٠ييت   ٌٍـ٠ّملو١ٙييت بٚ ٌضبٙييت ػٕٙيي  ؤٙيي  ؤَيي ج ٌّى فغييت وٌـػ ٠ييت 

ؿوخ حٛك٠ييت ٠ؼييٛؿ ٔفؼٙيي  ػٍييٝ    وٌَييؼٛب وٌّخغييـة،  ييً ٌٍـػ ٠ييت ٌالِبل٠يي ٌنَ وٌبل٠ٚيي ٟٔ، ٚ  ػّيي ي      

وٌّخٕفق٠ٓ ف١ٙ ، ٘قو    ٕ فت وٌٝ ِغ ك خٙ  ٌٍؼٕ ّل وٌخمـ١ِيت، ِٚٛليف  ؼئ وػٖي ئٙ  وٌْيل٠ظ      

فٟ وٌٕضف و ْ ٠َضغ " وؽٛوْ وٌغل٠ت " وْ ٔقول   ْ فلع ٔ ؿٞ  ٕـ و حغ ؿ وٌيٛف١ حٟ ٚ  ٠فٛحٕ 

ٚوٌيٝ ص ٔيب ٔيٛوؿٞ    . وٌٕ ه ػٍٝ حٚب١ل كؤٚىُٙ فٟ ِٛىُ وٌخؼي مٞ، ٚٚمع ػٍي١ُٙ و وفي ْ ِض ٔي     

 .حـوك ِٓ لبً ؿوئلة وٌؼالل ث" ِى حب وكٍ ؿ " وؽٛوْ وٌغل٠ت ٠ٛصـ فٟ وز١ل ِٓ وٌّـْ 

حيـك٠و وٌٍغيت و ٔى١ٍن٠يت، ٚف١ٙي  ل ػي ث ٌٍّغ ٕيلوث       ٌٚمـ وٚصـث فيٟ  غيـوؿ ٚوٌبْيلة ِؼ ٘يـ         

ٌٙييُ ؿ٘يي ء ٚؽبييلة ِٚؼلفييت  ٚ٘ييقٖ حييـوك ِييٓ لبييً وٍييؾ ُ  " ِؼٙييـ وٌزم فييت وٌبل٠ٚيي ٟٔ " حؼييلف  ييـ 

 .  عٛوي وٌبالؿ ٚ أٍؾ ّٙ ، ٠خٍْْٛ  ؼـؿ وب١ل ِٓ وٌٕ ه، ؽّْٛ    ٌّزمف١ٓ

" بٞ ؤُٙ ٠ٙـْٚ وٌٕ ه وٌيٝ  وْ ٘قٖ وٌّؼ ٘ـ ِؼ ٘ـ  َل٠ت، ٚكص ٌٙ  ِبَلْٚ ِٓ ٙلوم صـ٠ـ،     

 .  وٌٝ ؿ٠ٓ صـ٠ـ، وّ  ٘ٛ ٍأْ و كى ١ٌ ث وٌـ١ٕ٠ت" وفى ك ى١ ى١ت صـ٠ـة

ٚحٕخَييل وٌّضييالث ٚوٌىلوىيي ث  ّميي ؿ٠ل وب١ييلة، ِٕٙيي  وٌٕف١ييل ِٚضٍييت وؽبيي ك وٌغييلب، ٚ٘ييقٖ حٙييخُ      

ٚ  ٌّٕي ئل    ٌـػ ٠ت ٌبل٠ٚ ١ٔ  ٌَٚؾ١ْ ث عى َ وٌبالؿ وٌؼل ١ت وَي١ؼ وٌبغيل٠ٓ ٚوٌى٠ٛيج ٚغ١يلُ٘،     

ٚو١ٌْ َ ٚؤٛوع وٌفٚٛكوث فٟ كِٖ ْ فٟ وٌيٛؿوْ ٚوٌى٠ٛج ٚغ١لّ٘ ، ووزيل ِّي  حٙيخُ   ٌـػ ٠يت     

وّ  وْ ٌـوئلة وٌؼالل ث وٌؼ ِت ّيٍت ٚوكحبي ٗ   . ٌضبٙت و ُِ وٌّخغـة وٚ   ٌـػ ٠ت ٌٍـ٠ّملو١ٙت ٚوٌخمـَ

ػٍيٝ  ؿ ٘يقٖ وٌْيغف   ٚر١ك ِغ وٌْغ فت وٌّغ١ٍت  ؼيـ ِؼظيُ وّيغ  ٙ    ٌّيي ػـة وٌّ ١ٌيت، ٚ  ػخّي       

وٌٛكق وٌقٞ حغخ صٗ، وف وْ ٚكق وٌضلوئـ و١ٌَٛ حّٛٔٗ وٌضٙ ث وٌبل٠ٚ ١ٔت، ٚحّٛٔيٗ ٌّيٓ حل٠يـ فمي٘،     

ٚ  ٌٕيبت وٌخٟ حغـؿ٘ ، ٌُٚٙ ػٍٝ ٘قٖ وٌْغف ِٚ  ٠َٕل ػٍٝ وٌؼَّٛ ِٓ وٌىخب، ٔفٛفغ١ل ِب ٍل، 

 .ػٓ ٙل٠ك ٔفٛفُ٘ ػٍٝ كل  ت وٌْغف فٟ ِـ٠ل٠ت وٌـػ ٠ت وٌؼ ِت

ِّ  حمـَ و٠ٙ  وٌلف ق، وْ  ل٠ٚ ١ٔ  وٌؼظّٝ، ِيخغٍت ظلٚف ٘قٖ وٌغيلب، حم٠ٛيت ٚحزب١يج     حلْٚ    

ٔفٛف٘  فٟ وٌؼلوق، ى١ ى١  ٚولخْ ؿ٠  ٚوؿ ١ ، ِخبؼت ٌغلٕٙ  ٘قو وىي ١ٌب غ١يل ٍيل٠فت و ىيخغالٌٙ      

ٚوخٖي١ك  ٕؼف وٌغىِٛت و١ٌٕٙٛت وٌخٟ ٌي١و ٌٙي  فيٟ لٍيٛب وٌَيؼب وٌؼلوليٟ وليً وعخيلوَ وٚ عيب          

لخْ ؿٞ، ٚوػخّ ؿ٘  ػٍٝ وٌـػ ٠ ث وٌف كغت، ٚوٌض ىٛى١ت وٌّفٖٛعت، ٍٚلوء وٍؾ ُ وٌؾٕ ق و 

وٌَؼب وٌؼلولٟ وؿوة ٌخَّي١ت وٌي١ ىيت و ىيخؼّ ك٠ت فيٟ وٌؼيلق،       –وٚ ى١ؼلفُٙ غـو  –٠ؼلفُٙ و١ٌَٛ 

 .وٌنو١٘ت" و١ٌٕٙٛت " ٚ " وٌخمـ١ِت " ٚ " وٌـ٠ّملو١ٙت " ِْبٛغت  أٌٛوْ 

١ٔيي  وٌؼظّييٝ وٌـ٠ّملو١ٙييت وعييـٜ ؿػيي ئُ صبٙييت و ِييُ وٌّخغييـة، ٕييـ   لييـ ٠مييٛي وٌييبؼٔ وْ ٌبل٠ٚ     

وٌف ١ٍت ٚوٌٚغ١ ْ،   ٠ّىٓ وْ حٕيب و١ٌٙ  ٘قٖ و ػّ ي وٌخٟ حٕ لٔ ِ  حغ كب ِٓ وصٍٗ، ٚحٕ لٔ 

حْل٠غٙ  و ٍٙيٟ، ِٚملكوث ِإحّلوث ٍّ ي وفل٠م١  ِٚٛىىٛ ٚٙٙلوْ، لـ ٠ىيْٛ ِّزٍٛ٘ي  فيٟ    

 .وٌؾلل ء وٌّٕىلة –وٌي١ ى١ت  –لف ث ػٓ ٘قٖ وٌخْوٌؼلوق ُ٘ وٌّيإ١ٌٚٓ 

ٌٚىيٓ ِي   ي ي وٌغىِٛيت وٌبل٠ٚ ١ٔيت حٕخيـب ٌٙي          ؤٕ  ٔخّٕيٝ وْ ٠ىيْٛ ليٛي ٘يقو وٌيبؼٔ ّيغ١غ ،          

ىييف١لو فييٟ وٌؼييلوق، حييـكس وٌييٝ ٘ييقٖ وٌّلويين وٌؾ١ٚييل فييٟ و ٍييخغ ي وّيخَيي ك فييٟ ٚموكة ؿوؽ١ٍييت     

بييي ك و ىيييخؼّ كٞ، وْ وٌيييي١ـ فيييٟ ِـكىيييت و ؽخ –و ؿوك٠يييت  –وٌؼيييلوق، ٚووخييييب رم فيييت وٌي١ ىيييت 

وٛكٔٛو١ٌو لٖٝ ع١ حٗ ٚ٘ٛ ٠ؼًّ فٟ ؽـِت و ىخؼّ ك ػٕـٔ ، ٠ٚخمٓ و ى ١ٌب و ىخؼّ ك٠ت، ٚلـ 

 .حؼٛؿ٘ ، ٚ  ٠يخ١ٚغ وْ ٠يٍه و  ػٍٝ ِ  حؼٛؿ

و ىيخؼّ كٞ، لبيً عيلب     –وْ وٌَؼب وٌؼلولٟ وٌقٞ ولٖ و ى ١ٌب وٌمـ٠ّيت فيٟ عىّيٗ وٌيٕٟٛٙ         

وْ وٌَيؼب وٌؼلوليٟ   . و ْ،   ٠لٕٝ و ىيخّلوك ػ١ٍٙي ، فى١يف ٠لٕيٝ  خزب١خٙي      وٌٕ م٠ت، ٠ٚىل٘ٙ  

وْ ٠غ١١يٝ ع١ي ة عيلة ىيؼ١ـة، ١ٌيي ُ٘ ِيغ ٍيؼٛب وٌؼي ٌُ و ؽيلٜ، فيٟ           ٠ ًِ ِٓ ٚكوء ٘قٖ وٌغيلب  

فؼٍيٝ وٌغ١ٍفيت  ل٠ٚ ١ٔي  وْ    .  ّ ء ىٍُ ػ ٌّٟ صـ٠ـ، ل ئُ ػٍٝ عميٗ ٚعيك غ١يلٖ فيٟ حمل٠يل ِْي١لٖ      



ل١١ٓ، وْ حٟٙء ٌُٙ وٌظلٚف وٌخيٟ حّىيُٕٙ ِيٓ و٘يـوفُٙ، ػ١ٍٙي  ِٕيق و ْ       وكوؿث عم١مت ّـولت وٌؼلو

وْ حيخـػٟ ِٓ  الؿٔ  وٌي١ـ وٛكٔٛو١ٌو ٚع ١ٍخٗ، وٌق٠ٓ   ٠ّىٕٕ  وْ ٕٔظل و١ٌُٙ و   ؼي١ٓ وٌل٠بيت،   

 ْ ِ ٕٟ ؽـِ حُٙ ٚع ٕل٘  ِلحب٘  يٕٟ و ِٕ  ٚعلِ ٕٔ ، ػ١ٍٙ  وْ   حفلٓ ػ١ٍٕ  عىِٛ ث 

عْ ك٘  و لخْ ؿٞ ػٕ ، ٚوْ حٛلف ٔٙبٙ  كبٞ فٟ ؤخؾ  ٙ ، ػ١ٍٙ  وْ حلؽٟ  ١ٌو ٌٕ " ١ٕٙٚت " 

ٌزلٚوحٕيي  ٌٚضٙييٛؿ ٍييؼبٕ ، ػ١ٍٙيي  وْ حلفييغ ٘ييقٖ وٌَييبىت وٌض ىٛىيي١ت وٌخييٟ َٔييلحٙ  فييٟ ص١ّييغ ؤغيي ء    

 .لٚلٔ 

٘ييقو ٘ييٛ وٌغييً وٌٛع١ييـ ٌىيييب ّييـولت ٍييؼبٕ ، ٌٚخبيي ؿي ِْييٍغت لٚل٠ٕيي ، ٌٚبٕيي ء عٍييف ػلولييٟ         

 .ِخ١ٕت، ٠ؼٛؿ ٔفٙؼ  ٌَؼبٕ  ٌٍَٚؼب وٌبل٠ٚ ٟٔ وٌٕب١ً  ل٠ٚ ٟٔ، ػٍٝ وىو

*     *     * 

 

 انحكىمح انحاضشج

 

  اسياستىا انخاسجيح ومىلفها مه تشيطاوي

 

 ١ٕ  ؤف  و١ف وْ وٌغىِٛ ث وٌؼلول١يت وٌّخؼ لبيت ىي كث فيٟ ى١ ىيخٙ  وٌؾ كص١يت ويقٔب ٌبل٠ٚ ١ٔي              

ٚو لٚ ك وٌّض ٚكة، ٚو ْ   ٔأحٟ  َيٟء صـ٠يـ   وٌؼظّٝ، ٚوؿوة ٌخٕف١ق ؽّٚٚٙ  فٟ وٌبٍـوْ وٌؼل ١ت 

وف ٔمٛي وْ وٌغىِٛت وٌغ ١ٌت ٟ٘ ووزل وٌغىِٛ ث وٌؼلول١ت ؤم١ ؿو ٌالِبل٠ ٌنَ وٌبل٠ٚ ٟٔ، ١ٌٚو  ١ٓ 

ٌُ ١ٍّ٠ٗ  الؿٖ، فٕلٜ عىِٛخٕ  وٌخيٟ حؼٍيٓ وٌغيلب ػٍيٝ ؿٚي وٌّغيٛك      "ٔؼُ " وػٖ ئٙ  ِٓ   ٠مٛي 

ـو، ٌُ حخمـَ عخٝ و ْ   ٠ض ؿ ػاللي ث ؿ ٍِٛ ىي١ت ِيغ ؿٌٚيت     ٚحؼخلف  غىِٛت  ٌٕٛ(   ٌل٠ٚ ٟٔ فم٘)

، ٚ  وػخلفيج  ٍضٕيت وٌخغل٠يل وٌفلٔيي١ت،     و حغ ؿ وٌيٛف١ حٟ، وٌمٚب وٌضب ك فٟ صبٙت و ُِ وٌّخغـة

ِغ وٌؼٍُ ألْ ٍِْغت وٌؼلب ػ ِت ٚوٌؼلوق ؽ ّت حفلٓ ػ١ٍٕ  و ىيلوع   ٠ضي ؿ ػاللي ث ٌٕي  ِيغ      

ّٙيي  وٌـ١ٌٚييت فييٟ وٌَييلق وٌمل٠ييب ِٕيي ، ٠ّٕٚٙيي  ٔغييٓ وٌييق٠ٓ ٔل٠ييـ       ؿٌٚخيي١ٓ ؿ٠ّمييلو١ٙخ١ٓ ٌّٙيي  ِى ٔخ  

و ىخف ؿة ِٓ حْل٠غ ث ِإحّلوث و ٍٙيٟ ِٚٛىىٛ ٚٙٙلوْ، ٠ّٕٚٙ  عفض وٌيٍُ فٟ ٘قٖ وٌبمؼيت  

ػيىل٠  ٚولخْ ؿ٠ ، ٌي١و فمي٘ فيٟ وىي١      ( ؿٌٚت 56ٚو ْ )ِٓ وٌىلة و ك١ٕت وػخلوف ولٜٛ ؿٌٚت 

ى١ ىت حض ً٘ ٚصٛؿ ٘قٖ وٌيـٚي وٌغيلة ٚغ١ل٘ي      –ت وٌّغٍٛٙت ٚوٚك  ،  ً ٚفٟ وٌؼ ٌُ، فٙقٖ وٌي١ ى

ِٓ وٌـٚي وٌـ٠ّملو١ٙت ٟ٘، ِٓ وٌٛوٕظ، ١ٌيج فٟ ٍِْغخٕ ، ٚوٌّفلٚٓ ػٍٝ وٌغىِٛت وْ حي١ ل 

ى١ ىخٙ  ٚفك ٍِْغخٕ ، ٟٚ٘ وقٌه ١ٌيج فٟ ٍِْغت ؿٚي و ُِ وٌّخغـة، ٚوْ ِزيً ٘يقٖ وٌي١ ىيت    

ف ٌَيؼب وٌؼلوليٟ ٠ل٠يـ ٠ٍٚيظ، ػٍيٝ ٌيي ْ       . فيٟ  الؿٔي   ىٜٛ وٌب١لٚللو١ٙيت و ىيخؼّ ك٠ت     حلٕٟ 

وٌّؾٍْيي١ٓ ِييٓ و ٕ ئييٗ ػمييـ وحف ل١ييت ؿ ٍِٛ ىيي١ت، ٚووزييل ِييٓ ٘ييقو، ػمييـ وحف ل١ييت ٚؿ ّٚييـولت ِييغ ؿٚي  

و حغيي ؿ وٌيييٛف١ حٟ ٚوٌغىِٛييت وٌؼلول١ييت حؼييـ ٚحْييـك وٌخْييل٠غ ث ٚحَٕييل و ٍيي ػ ث عييٛي لييلب    

 .وً ِ  فٟ و ِل حي٠ٛف ٚؽـعوٌخب ؿي وٌـ ٍِٛ ىٟ، ٌٚىٓ ١ٍ   ِٓ ٘قو ٌُ ٠ضل، ٚ

ٚ٘قو وٌخىخً وٌيقٞ ٠ييّٝ وع١ ٔي    ٌٛعيـة ٚ   حغي ؿ ٚوٌغٍيف وٌؼل يٟ، ٚوٌيقٞ حىخٕيف ِغ ؿور حيٗ               

وٌَىٛن، وحغ ؿ و٠ت ولي َ ِٓ وٌؼلب ٘ٛ؟ ٕٚيـ ِيٓ ٘يقو و حغي ؿ؟     و ٔلوؿ٠ت ٚوٌّضخّؼت وٌغّٛٓ ٚ

ل ١ت، فٍّي فو ٌيُ حىَيف وغلوٕيٗ     ٚفٟ ّ ٌظ ِٓ ٘قو و حغ ؿ؟ ف فو و ْ و ْ فٟ ّ ٌظ وٌَؼٛب وٌؼ

و ِييُ وٌؼل ١ييت؟ وْ وييً ِيي  ٘ييٛ ظيي ٘ل ِييٓ ٘ييقو  ِٚغ ؿر حييٗ؟ ٌّٚيي فو   حبغييذ و٘ـوفييٗ فييٟ  لٌّ ٔيي ث  

٘يقو ٘يٛ   . و حغ ؿ، ٘ٛ ُٕ ولٚ ك ػل ١ت صـ٠ـة وٌيٝ و لٚي ك وٌؼل ١يت وٌّلحبٚيت ٚوٌخ  ؼيت ٌبل٠ٚ ١ٔي       

قو ٠فّٙيٗ عخيٝ كصيً وٌَي كع     وٌظ ٘ل ِٓ ِٙ ِي ث َِٚي ٚكوث ِٚغ ؿري ث و حغي ؿ وٌؼل يٟ، ٚ٘ىي     

 .وٌؼلولٟ وٌقٞ   ٠ٙخُ وز١لو فٟ وٌي١ ىت

١ٍٙي  وٌغىِٛيت وٌغ ٕيلة وٚ  ي  علٜ، وٌخيٟ حيي١ل٘        وٌخيٟ حيي١ل ػ  ( وٌؾ كص١يت )وْ ٘قٖ وٌي١ ىت     

 ل٠ٚ ١ٔ  وٌؼظّٝ،   ٠ّىٓ وْ حٕخش ٌٕ  ىٜٛ وٌّ ىٟ، ٚحبؼـٔ  ػيٓ و٘يـوفٕ ، فؼٍيٝ و فيت وٌّؾٍْي١ٓ      

  ػٍيٝ ١ٍٙؼخيٗ وٌٛوػ١يت وْ   حميف ِٛليف وٌّٕخظيل، ِيٓ وِيٛك وٙيقٖ،          ِٓ ٘يقو وٌَيؼب، ٚؽّْٛي   

 .١ِْلٔ  ١ِْٚل وٌَؼٛب وٌؼل ١ت ٚو لٚ ك وٌّض ٚكة ٌٕ  –وٌٝ عـ  ؼ١ـ  –٠خؼٍك ػ١ٍٕ  



ٚو ْ ٌغىِٛت ٔٛكٞ وٌيؼ١ـ وٌفًٖ وٌىب١يل فيٟ حزب١يج ٚحٛىي١غ وٌٕفيٛف و ىيخؼّ كٞ فيٟ وٌيبالؿ،             

ٕفييٛف، ٚوػالٔٙيي  فييٟ ؽٚيي ب وٌؼييلً ػييٓ وىييخمالي وٌّييٛظف١ٓ     فخؼييـ٠ً وٌـىييخٛك صيي ء ِزبخيي  ٌٙييقو وٌ  

وٌؼيلول١١ٓ لييٛو١ٔٓ وٌـٌٚيت، ٌّٕيي فؼُٙ وٌؾ ّيت، ؤييخش حيي١ٍُ وؿوكة وٌخّيي٠ٛٓ وٌيٝ ِييٛظف١ٓ  ل٠ٚيي ١١ٔٓ،      

، حٛىي١غ ٔٚي ق وعخىي ك حّيٛك وٌبْيلة ِيٓ       (ٍلو ث  ل٠ٚ ١ٔت)وػٚ ئٙ  وعخى ك وٌيىل ٚغ١لٖ وٌٝ 

ل ػييـؿ وٌّيٛظف١ٓ وٌبل٠ٚي ١١ٔٓ فييٟ ؿٚوئيل وٌـٌٚيت، وٌيييّ ط     لبيً وٌَيلوت وٌبل٠ٚ ١ٔييت وٌّغخىيلة، حىز١ي    

ٌٖب ٗ و ٔى١ٍن ٌّٚيٛظفٟ وٌييف كة ِّٚز١ٍٙي  فيٟ و ٠ٌٛيت ِيٓ وٌخيـؽً  ْيٛكة ِب ٍيلة فيٟ ٍيإْٚ            

وٌـٌٚيت، وٌيييّ ط ٌبل٠ٚ ١ٔيي   َٕييل ٘ييقٖ وٌَييبىت وٌٛوىيؼت ِييٓ وٌؼّييالء ٚوٌضٛوىيي١و، فييٟ ٙييٛي وٌييبالؿ   

فيٟ ٘يقٖ وٌّْيٍغت، ٚوعالٌٙيُ ِى ٔي  ِّخي مو، ويً        ٚػلٕٙ ، ٚوٌيىٛث ػٓ ِٛظف١ٙ  وٌّييخؾـ١ِٓ  

٘قٖ و ِٛك ٚغ١ل٘  حضؼً حْلف ث ٘قٖ وٌغىِٛت، حْلف ث   حخفك ٚوٌي١ ؿة و١ٌٕٙٛيت وٌخيٟ ٔيِ    

 .وٌؼلول١ت –ػ١ٍٙ  وٌـىخٛك وٌؼلولٟ، ٚوٌخٟ وػخلفج  ٙ  وٌّؼ ٘ـة و ٔى١ٍن٠ت 

 

 

 حكىمتىا في حشب مع انفاشيح

 

ل ٙ  ػٍٝ وٌٕ م٠يت، وٌيٝ صبٙيت و ِيُ وٌـ٠ّملو١ٙيت، فّي فو ٠ؼٕيٟ        ّت  غىُ وػالْ عٚعىِٛخٕ  ِٕظ     

وً فٌه؟ ً٘ و ْ ِٓ وٌّٕخظل وْ حلىً ص١َ  وٌٝ و١ٌّـوْ ٌٍمخ ي؟ ٌُ ٠ل فٟ ؽٍـ وعـ فٌيه، في ػالْ   

ؽّْٛي    ٌٕييبت    –وٌف ١ٍت، ٚو ٔظّ َ وٌٝ صبٙت و ُِ وٌـ٠ّملو١ٙت ِؼٕي ٖ   –وٌغلب ػٍٝ وٌٕ م٠ت 

وصخّ ػ١يييت كصؼ١يييت ِخٚلفيييت فيييٟ و٘يييـوفٙ     –ى١ ىييي١ت  –ظل٠يييت فٍييييف١ت  ِى فغيييت وٌٕ م٠يييت وٕ –ٌٕييي  

ف ػالٕٔي  وٌغيلب ػٍيٝ    . و ىخؼّ ك٠ت، ٚغّ٘ ١ِنوث وٌَؼٛب، وبَل ٌٙيُ عيك فيٟ وٌغ١ي ة ٚوٌغل٠يت     

وٌٕ م٠ت ِؼٕ ٖ وػالٕٔي  وٌغيلب ػٍيٝ و فىي ك وٌٕ م٠يت، وٌّٕ لٖيت  ٘يـوفٕ  و١ٌٕٙٛيت ٌٚؼنحٕي  وٌم١ِٛيت،           

فيٟ لٚلٔي  وٌؼن٠ين ٚ ي١ٓ ِيٛوٕٟٙ ٍيؼبٕ        ٍٟ ِٚلٚصيٟ حٍيه و فىي ك    ِٚؼٕ ٖ وػالْ وٌغلب ػٍٝ ٔ ل

وٌىل٠ُ، ِؼٕ ٖ ِغ ك ت وٌلحً وٌؾ ِو ٚلٚغ ؿو لٖ، في  صلوءوث وٌخيٟ وحؾيقث ٌخأؿ٠يت ٚوصبٕي  وـٌٚيت       

ِغ ك ت ٌُ حٖلب فٟ صقٚك وٌم١ٖت، وْ ِغ ك ت وٌٕ م٠ت ٚوٌؼٛوِيً وٌّيي ػـة ػٍيٝ ح١ّٕيت و فىي ك      

وءوث ػٍٝ وػخم ي  ؼٔ ِلٚصٟ حٍه و فى ك وٌّفٖٛع١ٓ، ٌىٕٙ  ػٕـ وٌضّ ١٘ل، ٚولخْلث و صل

ٌُ حٍبذ وْ وٍٙمج ىلوعٗ، ٚىّغج ٌُٙ ِضـؿو   ٌؼٛؿة وٌٝ َٔ ُٙٙ وٌمـ٠ُ، ٚوْ و ْ َٔ ُٙٙ و١ٌَٛ 

 .٠ؾخٍف   ٌَىً ػٓ وٌمـ٠ُ، فٙٛ   ٌٚبغ  ضٛ٘لٖ كصؼٟ َِ  ٙت ٌالٚي

ٟ ىٍٙج ٌضٛوى١و وٌّغٛك حي١ُّ وفى ك ِٚغ ك ت وٌٕ م٠ت، ِؼٕ ٖ ٕلب وٌضقٚك و صخّ ػ١ت وٌخ    

صّٙل وب١لة ِيٓ ٘يقو وٌَيؼب، ٚ٘يقٖ وٌضيقٚك و ئٕيت فيٟ وٌخيقِل وٌؼي َ وٌَي ًِ ٌيـٜ ٙبمي ث وٌَيؼب              

وٌؼلولٟ، حقِلُ٘ ِٓ فمـوْ عمٛرُٙ وٌـىخٛك٠ت، حقِلُ٘ ِٓ ظلٚفُٙ وٌّؼ ١ٍت وٌي١ ت، حقِلُ٘ ِٓ 

ٌخييقِل  َٕييل وٌـ٠ّملو١ٙييت بٞ   ويي ْ ٠ضييب وْ ٠يينوي ٘ييقو و   . ظييلٚفُٙ و صخّ ػ١ييت ٚوٌْييغ١ت ػ ِييت   

وٌف ١ٍت، ٚؤّٖ ِّٕ  وٌٝ  – خٚب١مٙ  ٚ ّؼ ٌضت َِ وٍٕ ، ٘قو ُ٘ ِؼٕٝ وػالٕٔ  وٌغلب ػٍٝ وٌٕ م٠ت 

ؤٙيي  ػٍييٝ .... وٌضبٙييت وٌـ٠ّملو١ٙييت، فٙييً عممييج عىِٛييت ٔييٛكٞ وٌيييؼ١ـ ٍيي١   ِييٓ فٌييه؟ ٙبؼيي         

 حيٗ، ٚىي ػـث ػٍيٝ ٔٙيب     وٌؼىو، وىخغٍج ظلٚف وٌغلب ٌخَـ٠ـ وٌؾٕ ق ػٍٝ وٌَؼب ٚػٍيٝ عل٠ 

وٌّغخىل٠ٓ ٚوٌّٖ ك ١ٓ ٌٗ ٚو ػخٕ ء وٌّفلٗ ػٍٝ عي  ٗ، ؤٙ  ٍضؼج ِٛظف١ٙ  ػٍٝ وْ ٠م ىيّٛو  

 .وٌّٖ ك ١ٓ

 

 

 فساد انجهاص انحكىمي

 

وْ وٌضٙ م وٌغىِٟٛ وٌغ ٌٟ  ١لٚللوٟٙ ِخفيؼ ِٓ وٌمّت عخٝ و ىفً، صٙ م ٌُ ٠فىل وػٖي ئٗ      

 َ ٌَييؼب وٌييقٞ ٠ؼيي١ٍُٙ   ٌٖييلوئب وٌخييٟ ٠ييـفؼٙ  ٌّلحبيي حُٙ،  ييً ٚصييـٚو ٌؾـِييت و  يي ُٔٙ ٠ِٛي  ِييٓ و ٠يي 

عيييبٛو ؤفيييُٙ وّييغ ب عييك َِييلٚع فييٟ وىييخبنوم وِييٛوي وٌَييؼب،  َييىً ٕييلوئب ٚىييلل ث          

ف ٌَلٟٙ ٚوٌّٛظف وٌْغ١ل ٚوٌىب١ل وٌّىٍف١ٓ  خ١َّت وٍغ ي وٌٕ ه، . ٚكٍٛوث، ٚوف ي ِٛو١ُٕٙٙ



ػٍيٝ وٌّىَيٛف، ٠َٚي كوْٛ وٌٍْيُٛ     ٚوٌّـكوء ٚوٌٛمكوء، وً ٘إ ء وّبغٛو ٠ ؽقْٚ وٌلٍيٛة  

ٚوٌّغخىيل٠ٓ، ٌٚٙيُ وىيُٙ ٍٚيلو ث حض ك٠يت، ٠ييخغٍْٛ ِلووينُ٘ وٌغى١ِٛيت  ك  عٙي ، فّيٓ ٠ل٠ييـ           

فٍو، ِٚٓ ٠ل٠ـ وٌخنظف ػ١ٍٗ وْ ٠ـفغ كوحب ٍٙل  566 – 256ؿفخل ٔفٛه، ػ١ٍٗ وْ ٠ـفغ كٍٛة 

  ٚ ِ ي ث وٌيـٔ ١ٔل، ٘يقو    بٚ ووزل، ٚعخٝ ؿؽٛي  ؼٔ وٌّؼ ٘ـ وٌؼ ١ٌت، و ٌٚب، ٠مخٖٟ ؿفيغ ػَيلوث 

فٟ وٌؼ ّّت وِ  فٟ و ك٠ ف، فٟ وٌٕيٛوعٟ، فغيـد ٚ  عيلس في ٌخ٠ّٛٓ، وٌييىل ٚغ١يلٖ،   ٠ْيً        

ْٔفٗ ٚوع١ ٔ  وٍٗ، ٠ٚىفٟ ٌَؾِ ٠خٛظف وّخْلف وٚ ِـ٠ل ح٠ّٛٓ ٌّـة ىٕت، وْ ٠ْيبظ  وٌٕ ه 

ـوؿ ِيي ٚت  ٌٗ لْل ٚو ف وٌـٔ ١ٔل، ٚوْ ٠ىْٛ ٌيٗ وكوٕيٟ ِٚي  وٍيبٗ، ٚ  ٠ييؼٕ  وٌّضي ي ٕ٘ي  ٌخؼي        

حفييؾٗ صٙي م   وٌضٙ م وٌغىِٟٛ، ٘قو و ٔغٚ ٗ وٌقٞ ًّٚ و١ٌٗ، ٚولً ِ  ٠م ي ػٕٗ ؤٗ ليـ في ق فيٟ    

، ِيغ وٌفيلق وْ ٘يقو وٌضٙي م لي ئُ ػٍيٝ       "ػبـ وٌغ١ّيـ وٌٚ غ١يت وٌّييخبـ    " وٌـٌٚت وٌؼزّ ١ٔت ػٍٝ ػٙـ 

 .ظٍُ ِٕظُ، ٚىلل ث ِٕظّت ٚكٍٛوث   ٖ٘ت

ء وٌىز١ل ػٓ حْلف ث كص ي ٘قٖ وٌـٌٚت وٌَ ئٕت، وٌق٠ٓ ٌُ ٠ؼـ ٌٚمـ وَفج صل٠ـحٕ  وٌم ػـة وٌَٟ    

٠ؾضٍُٙ ٍٟء، ٌُٚ ٠ؼـ ٠ؾ١فُٙ ٍٟء، ٙ ٌّ  ليـ وييبٛو كٕي  وٌؾ١ٍفيت، ٚليـ  ٍيا و ىيخٙخ ك  ٙيُ وٌيٝ          

ٚ٘يً ٠ْيٍظ    –في ؿ صٙي مُ٘ وٌغىيِٟٛ ػٍيٝ وٌّي  فيٟ ػيـة ِٕ ىيب ث، ؿْٚ وْ ٠ٙخّيٛو   ّيالعٗ          

غ١يل ِي  ٘يُ ػ١ٍيٗ ِيٓ      غت و ىيخؼّ ك وْ ٠ىيْٛ ِٛظف١ٕي     ٚ٘يً فيٟ ِْيٍ    –وٌؼٚ ك ِ  وفييـٖ وٌيـ٘ل   

 ّ  ٌـ٠ُٙ ِٓ لَٛك، ١ٌخيٕٝ ٌالىخؼّ ك ح١َّت ِْ ٌغٗ ٚوؿوِخٙ ؟ وٚ ػٍٝ و لً ٘ىيقو    ١٘تفي ؿ، 

 .حؼٛؿ وْ ٠فىل

 .ففي ؿ ٔظ ِٕ  وٌغىِٟٛ ٚكص ٌٗ ٔخ١ضت ٌٛصٛؿ و ىخؼّ ك فٟ  الؿٔ     

 

 

 مىلف انحكىمح انعذائي مه انمىي انتمذميح

 

وٌق٠ٓ حؼٛؿٚو وٌٕظل وٌيٝ ويً ِي  ٘يٛ ؿ٠ّملوٙيٟ ٚحميـِٟ   ػخبي كٖ ِيٓ و ِيٛك           وْ عى َ وٌؼلوق    

وٌخييٟ حٙييـؿ ىييٍٚ ُٔٙ، وىييخّلٚو فييٟ ٚصٙييت ٔظييلُ٘ ٘ييقٖ، عخييٝ  ؼييـ وػالٔٙييُ وٌغييلب ػٍييٝ وٌٕ م٠ييت،  

وٌَلٙت وٌيل٠ت  –ٚؤّٖ ُِٙ وٌٝ صبٙت و ُِ وٌّخغـة وٌغلة، ٌُٚ ٠خغ١ل ٍٟء فٟ صٙ مُ٘ وٌمّؼٟ 

ّؾْْييت ٌّلولبييت ِٚٚيي كؿة ٚوٕييٚٙ ؿ وٌؼٕ ّييل وٌخمـ١ِييت، ١ٕٙٚييت و ٔييج وَ ؿ٠ّملو١ٙييت وَ        وٌ –

ِيغ  ؼئ وٌفي كق     –١ٍٛػ١ت، ف ٌخغم١م ث وٌضٕ ئ١ت ى ئلة و١ٌَٛ وّ  و ٔج ػٍٝ ػٙـ ِ  لبً وٌغلب 

 .  ٌلغُ ِٓ و ؿػ ءوث ٚوٌخبضغ ث   ٌـ٠ّملو١ٙت – يبب وٌظلٚف وٌؼ ١ٌّت 

ٚحؼيخمٍُٙ  ٠ي َ   " وٌَّيب١٘ٛٓ  " ل فيٟ ِٕ ىيب ث ػـ٠يـة ػٍيٝ ِيي وٓ      ٌمـ كب٠ٕ  ٘يقٖ وٌَيلٙت حغ١ي       

 –ٚوى  ١غ، ٚكب٠ٕ  ػّ   ٠لىٍْٛ وٌٝ ِؼيىلوث و ػخم ي،  ـْٚ ِي  ػّيً لي ِٛو  يٗ ىيٜٛ ٚصيٛؿ       

صل٠ـة ىل٠ت فٟ عٛمة  ؼُٖٙ، ٚكب٠ٕ  وٌَلٙت فيٟ وٌْي١ف وٌّ ٕيٟ حغ١يل      –وّ  وؿػج وٌَلٙت 

حبـب  ّغ وّ ث ِٕٙ  وِ َ ِغىّت ػيىل٠ت ِٕٚٙ  وِي َ   ػٍٝ ػَلوث وٌّي وٓ ٚحؼخمً وٌؼَلوث، رُ

ِغىّت ٍلٙت، ٚوٌغل٠ب فٟ و ِل وؿػ ء وٌغىِٛت ؤٙ  ٌُ حفؼً فٌه  مْـ ِٚ كؿة و١ٌَٛػ١١ٓ، وٚ 

ٚ٘قو ٠ؼٕٟ ؤٙي   . ِغ ك ت و١ٌَٛػ١ت،  ً و ىخ١الء ػٍٝ وؿٚوث ٙب ػخُٙ ٚعٍُّٙ ػٍٝ حلن َٔ ُٙٙ

ٚلييـ ٔضغييج ِييغ وٌييبؼٔ ػٍييٝ عٍّٙييُ حٛل١ييغ  . ٌَيي١ٛػ١ت  حل٠ييـ ِٚيي كؿحُٙ  ييً عٍّٙييُ ػٍييٝ حييلن و

ػٍييٝ وييلٖ وٌّٛل ييغ ٌٍَيي١ٛػ١ت، ٚؽىييقو ٔييلٜ وْ وٌَييلٙت وِيي َ   وىييخٕى ك ٌٍَيي١ٛػ١ت، ٚووزييل ِييٓ ٘ييقو  

َ   )وٌّغىّت وٌؼيىل٠ت ٌُ حٛصٗ بٞ حّٙت ِ    ١ٌَٛػ١ت، ٚوِ َ ِغىّخٙ   ( ِغىّت ِيـ٠ل وٌَيلٙت وٌؼي 

 –ّخيٗ ٚفيالْ ويقٌه ٚليغ ٌٙي ، و  وْ وٌم ػيـة       وػخلفج   ٔٙ  وكىٍج ػٍيٝ فيالْ فٛليغ ٌٙي   غيً ِٕظ     

وىخّلث كغُ وٌخٛل١ف ث ػٍٝ وٌْـٚك، ِٚٓ ٘يقو ٔيلٜ و    –عيب فٛي ِّزً وٌَلٙت فٟ وٌّغىّت 

ـ ة فٟ ػنِٙ  ػٍيٝ   وٌغىِٛت وٌؼلول١ت ٌٓ حغ١١ل ِٛلفٙ  وٌي  ك ِٓ و١ٌَٛػ١ت ٚو١ٌَٛػ١١ٓ، ٟٚ٘ ِض

٘ييقو ػٍييٝ و ىييخّلوك فييٟ عّييً ووزييل عّيً وٌَيي١ٛػ١١ٓ ػٍييٝ حييلن وٌَيي١ٛػ١ت، ٚى١َييضؼٙ  ٔض عٙي    

ٚووزل ِٓ و١ٌَٛػ١١ٓ، و  وْ وٌَّىٍت وٌٛع١ـة وٌخٟ ص  ٙخٙ  ٟ٘ ػـَ ح١ّن٘   ١ٓ وٌغٕظً ٚو١ٌٍّْٛ 

وٌَيي١ٛػ١ت وٌم ػـ٠ييت " بٚ  يي١ٓ " وٌَيي١ٛػ١ت وٌَييلوك٠ت وٌضـ٠ييـة " ٚ " وٌَيي١ٛػ١ت و ِ ١ِييت " ٚ   يي١ٓ 

 ث وٌىز١لة وٌّخَ  ٙت    ىيُ ع١ يلث فىيل ِغيٟ     فٙقٖ و١ٌَٛػ١" و١ٌَٛػ١ت وٌٛموك٠ت " بٚ " وٌٛوػ١ت 



وٌـ٠ٓ ِؼ ْٚ وٌخغم١م ث وٌضٕ ئ١ت ٚكِخٗ فٟ ٚكٙت ِٓ وِيل صل٠يـحٕ  ٚلي ؿة عن ٕي  وٌيق٠ٓ ٌيُ ٠ييخٚغ        

وَ ِغٟ وٌـ٠ٓ ِؼقٚك َِٚىٛك ٌؼـَ ح١ّنٖ ٘يقو  . وكغ ُِٙ ػٍٝ وٌخٛل١غ   ٌخؾٍٟ ٚحلن ١ِـوْ وٌؼًّ

 .ػلفٗ ٘ٛ ؤٗ ٌُ ٠يخٚغ وٌخًّٛ وٌٝ صل٠ـحٕ   يٛءوٌؾ١ٍ٘ ِٓ و١ٌَٛػ١ ث، ف ٌَٟء وٌٛع١ـ وٌقٞ 

وْ وؿػي ء وٌغىِٛيت  ؼييـ ِٚ كؿحٙي  ٌٍَي١ٛػ١ت وييقب ٚوٕيظ  ٔٙيي  ٌيُ حىخيف   ٌميي ء وٌميبٔ ػٍييٝ             

فيٟ و ِيل ٚلؼيٛو    ٚوٍّي   " صل٠ّت ٍي١ٛػ١ت  " ١ٍٛػ١١ٓ،  ً ؤٙ  وٌمج وٌمبٔ ػٍٝ ؤ ه ٌُ ٠فخللٛو 

  ِ ٕٙي  وٌضي١ٌ و عّيل، ٚوٌميج وٌميبٔ ػٍيٝ ٔيي ء        ػٍٝ ٍٙب وعخف ي   ٔخْ كوث ص١يًٛ وٌغٍفي ء، ٚ

ٚؤ ه   ٍأْ ٌُٙ   ٌي١ ىت، ول٘ ئٓ  ـي ٍؾِ ٌُ ٠ؼزلٚو ػ١ٍٗ، ٚؤُٙ وكحىبيٛو عّ لي ث وز١يلة،    

فٍضيأ وٌيٝ َٔيل    " ّٛث و ٘ي ٌٟ  " عخٝ ؤُٙ وك٘بٛو ٚوك٘بٛو و ًِ  ه وٌض ؿكصٟ ّ عب صل٠ـة 

 .ِٓ وٌغىِٛت ِؼ لبت و١ٌَٛػ١ت وٍّٗ فٟ صل٠ـحٗ ٠يخٕىل ف١ٙ  و ػّ ي و١ٌَٛػ١ت، ٠ٍٚٚب

وْ وٌغىِٛت وٌؼلول١ت حل٠ـ ِٓ و١ٌَٛػ١١ٓ وْ ٠غٍميٛو ّيغ١فخُٙ ٠ٚييلعٛو وػٖي ءُ٘، ٚ  حل٠يـ          

ُِٕٙ ىٜٛ فٌه   ووزل ٚ  ولً، ٚحؼـُ٘   ٔٙ  ىخٕيٝ وُٛٔٙ ٍي١ٛػ١١ٓ وفو ٘يُ ؤفييُٙ ٔييٛو فٌيه،      

 .ٍٙب حٙ ٌٚىٓ ِ    ٌٙ  عىّج ػٍٝ ػبـ وهلل ِيؼٛؿ  ؼـ وْ ٌبٝ ص١ّغ 

ؤٙ  وكوؿث ِٓ وٌَي١ٛػ١١ٓ ِي  وكوؿحيٗ ِيٓ لبيً ِيٓ وٌيـ٠ّملو١١ٙٓ ٚوٌؼّي ي ٚوٌي١١ٕٙٛٓ، وحلويٛو               

ّغفىُ ٚوٕلو ىُ ٚىّٛو ؤفيىُ    ىّ ء وٌخٟ حغٍٛو ٌىُ، ٚػٍٝ ٘قٖ وٌم ػـة حّٕؼج ِٓ وٌّٛوفمت 

خمييـ١١ِٓ  خيي ١ٌف و عيينوب ٚوٌٕم  يي ث، ٚكفٖييج وٌيييّ ط   ّييـوك وٌْييغف وٌييٝ وٌييـ٠ّملو١١ٙٓ ٚوٌ   

ػٍييٝ وىييّ ئُٙ و  فييٟ ٚوٌؼّيي ي، ٚىييّغج ٌٙييُ  يي ْ ٠يييّٛو ؤفيييُٙ  ّيي  ٠َيي ؤْٚ ؿْٚ وْ حغ ىييبُٙ   

 .ظلٚف ػـَ ح١ّنُ٘

ػيٓ ػنِٙي  فييظ     –فيٟ ؽٚي ب وٌؼيلً ٚغ١يلٖ      –حقولْٚ و٠ٙ  وٌلفي ق، حْيل٠غ ث وٌغىِٛيت        

 ٌالعنوبوٌّض ي 

ٚ  حنوي حّ ًٙ ػٕـِ  حميـَ ٍيب ْ   ِؼخلفت   ٔٗ   ؿ٠ّملو١ٙت  ـْٚ وعنوب، ٌٚىٕٙ  ِ ٍٙج ... وٌؼ 

ؿ٠ّملو١ْٙٛ ٠ٍٚبْٛ وٌيّ ط  خ ١ٌف عن ُٙ، ٚػٕـِ  حمـَ ػّي ي  ٖيؼت ّيٕ ػ ث ٠ٍٚبيْٛ وفيي ط      

 .وٌّض ي  خ ١ٌف ٔم   ث ٌُٙ

 .وْ حْل٠غ ث وٌغىِٛت   حخفك ٚوػّ ٌٙ ، ٚؽٚبٙ  ١ٌيج ىٜٛ وف ١ٔٓ ؿػ ٠ت    

فّ فو ٠ضب . علوخٕ ، ِٚٓ ١ُّّ حض ك ٕ  ٚوٌٛولغ ٘قو ٘ٛ حمـ٠لٔ  ٌٙقٖ وٌغىِٛت  بٕ ء ِٓ وؽخ١ ك    

 ؟وٌظلٚف وٌلوٕ٘ت٘قٖ وْ ٠ىْٛ ِٛلفٕ  ِٕٙ  فٟ 

وْ ِٛلفٕ  ِٓ وٌغىِٛت وٌؼلول١ت وٌم ئّت ٘ٛ وٌٕٖ ي ِٓ وصً حغم١ك ِٚ ٌب ٍيؼبٕ  وٌخيٟ ىيٕب١ٕٙ         

 .فٟ وٌّٕٛٛع وٌخ ٌٟ

 

*            *            * 

 

 وطه حش وشعة سعيذ

 

ِٕييق ػييـؿ٘   " وٌم ػييـة " ٍييؼبٕ  وٌخييٟ حمييـَ  ٙيي  عن ٕيي ، ٚوػٍييٓ ػٕٙيي  فييٟ صل٠ييـحٕ        وْ ِٚ ٌييب     

ـ        أىي  ِيٓ وْ ٠ييخؼ١ل وٚ     وٌؾ ِو، حيخٙـف  ّضّٛػٙ ، عل٠يت ٕٕٚٙي  ٚىيؼ ؿة ٍيؼبٕ ، ٌيقٌه   وصي

ٞ )٠َي كن ٍيؼبٕ  وٌؼلولييٟ ٍيؼ ك وٌغيينب وٌَي١ٛػٟ      " ٚٙيٓ عييل ٍٚيؼب ىييؼ١ـ   " وٌَييم١ك ( وٌييٛك

 : ٌب وٌخ ١ٌت٠ٕٚ ًٕ ِٓ وصً حغم١مٗ   ٌّٚ

وْ ٕٔ ًٕ ِٓ وصً ى١ ؿحٕ  و١ٌٕٙٛت، ٌضؼً وىخمالي لٚلٔ  عم١مت   ٌفٖ ، ٌخؾ١ٍِ ٍؼبٕ   .5

 . ِٓ وىخزّ ك وٌَلو ث وٌىب١لة وٌف١ٖغ

ٕٔ ًٕ  ٠ض ؿ عىِٛت حؼًّ ٌّْيٍغت وٌَيؼب، ٚصٙي م عىيِٟٛ ؿ٠ّملوٙيٟ  ئيك، ٚٔظي َ         .2

ٙ  وٌَيؼب ٚحّزٍيٗ عمي ،    ؿ٠ّملوٟٙ ّغ١ظ فٟ ٔظ َ عىِٛخٕ ،  لٌّ ْ ِٚض ٌو  ٍـ٠ت ٠ٕخؾب

بٞ، حٚب١ك  ٕٛؿٖ وٌّغبٛىت وٌّخؼٍمت  غمٛق وٌَيؼب وٌـ٠ّملو١ٙيت،   وػ ؿة وٌـىخٛك وٌؼلولٟ 

ٚوموٌت وٌمٛو١ٔٓ ٚوٌّلوىي١ُ ٚوٌخؼيـ٠الث وٌخيٟ   حخفيك ٚكٚط وٌـىيخٛك وٌيقٞ وييبٗ وٌَيؼب         

 .5925 – 26وٌؼلولٟ ٔخ١ضت رٛكحٗ ػ َ 



وٌّٖ ك ١ٓ ٚوٌّغخىل٠ٓ،  خٛف١ل وٌّيٛوؿ   ٕٔ ًٕ ٌغً َِىٍت وٌخ٠ّٛٓ،   ٌٖلب ػٍٝ و٠ـٞ .3

 .وٌٖلٚك٠ت ٌـٜ وٌَؼب ٚحّى١ٕٗ ِٓ ٍلوئٙ    رّ ْ حخٕ ىب ٚؿؽٍٗ

ٕٔ ٕييً ِييٓ وصييً ح١ّٕييت ولخْيي ؿٔ  وٌييٕٟٛٙ، ِييٓ وصييً حٚيي٠ٛل  الؿٔيي  وٌْييٕ ػٟ، ِييٓ وصييً    .4

وىخزّ ك رلٚحٕي  وٌٚب١ؼ١يت ٌٙيقو وٌغيلٓ، ٌٚغيلٓ ىيؼ ؿة ٚكفي ٖ ٍيؼبٕ ، ٕٔ ٕيً ِيٓ وصيً            

 . س وٌنكوػٟ  خلل١ت وٌنكوػت ِٚغ ك ت وٌؼٛوًِ وٌخٟ حأؽل حٚٛك٘ كفغ ِيخٜٛ و ٔخ

ٍِى١ي ث  ٕٔ ًٕ ِٓ وصً و٠م ف ٔٙب وكوٕٟ وٌفالع١ٓ ٚوٌّالن وٌْيغ ك ٚوٌّغ فظيت ػٍيٝ     .5

وٌخؼبت، ٚو٠م ف ٔٙب و كوٕٟ ٚوٌّم ٙؼي ث و ١ِل٠يت ِيٓ لبيً وٌّخٕفيق٠ٓ، ٚو٠مي ف وػٚي ء        

خٕفييق٠ٓ، ٚحٛم٠ييغ ٘ييقٖ و كوٕييٟ  مٚييغ  وٌييٝ وٌَيي١ٛػ وٌّ –وٌّم ٙؼيي ث  –وٌٍنِيي ث وٌىب١ييلة 

ّغ١لة ػٍٝ وٌفالع١ّٕب ٍلة  ـْٚ  ـي و٠ض ك، ِٓ وصً ِي ػـة وٌفالع١ٓ ٚحؾ١ٍْيُٙ ِيٓ   

ٔٙييب وٌيييلوو١ً ٚوٌّييلو ١ٓ، ِييٕغُٙ وٌمييلٚٓ وٌغى١ِٛييت، ٔمـ٠ييت ٚ ييقٚك، كفييغ وٌٖييلوئب     

ٕيٙ   ٚو ٠ض كوث غ١ل وٌؼ ؿٌت ٚوٌالل ١ٔٛٔيت ػيُٕٙ، حٍيه وٌخيٟ ٠فل    " وٌؾ ٚوث " ٚوٌلىَٛ ٚ 

ػٍيي١ُٙ وٌَيي١ٛػ ٚوٌيييلوو١ً، ِييٓ وصييً حؾٍيي١ِ وٌفالعيي١ٓ ِييٓ ىييلل ث وٌخضيي ك ٌٙييُ، ٚفٌييه   

 .  َٔ ء صّؼ١ ث حؼ ١ٔٚت ٌُٙ

ػيييٓ ِْييي ٌظ وٌؼّييي ي، وٌي١ ىييي١ت ٚو لخْييي ؿ٠ت ٚو صخّ ػ١يييت    ٕٔ ٕيييً ِيييٓ وصيييً وٌيييـف ع   .6

ٚوٌْغ١ت، فٟ ىب١ً حٕظ١ُّٙ ٚٔم   حُٙ، ِٓ وصً ىٓ ليٛو١ٔٓ حغّيٟ ِْي ٌغُٙ، ِيٓ وصيً      

ٚف٠ٌٛٗ، فٟ ىب١ً حٛى١غ ٘قٖ وٌغمٛق ِٚيٓ  ( 72)ٕف١ق ل ْٔٛ وٌؼّ ي وٌّؼـي كلُ وعخلوَ ٚح

وصً ّٕ ْ وصخّ ػٟ ٠م١ُٙ ػٛم وٌبٚ ٌت ٚوٌَي١ؾٛؽت، ٕٚٔ ٕيً ٕيـ حْيلف ث وّيغ ب      

 .و ػّ ي وٌى١ف١ت ٚوىخبـوؿ وٌيٍٚ ث  ُٙ

ٕٔ ًٕ ِٓ وصً ٔظ َ ٕلوئب ٠ؼفٟ فٚٞ وٌـؽً وٌْغ١ل ِيٓ وػب ئٙي ، حؾف١يف وٌٖيلوئب      .7

 .ّب ٍلة ػٓ و ً٘ وٌَؼب، وػف ء وٌغلف١١ٓ ٚوّغ ب وٌغٛو١ٔج ِٓ كىَٛ وٌبٍـ٠تغ١ل وٌ

حٛى١غ ٔٚ ق وٌخؼ١ٍُ   ٕي ء وٌَيؼب ِيٓ ويال وٌضٕيي١ٓ ٚ يـْٚ ح١١ّين فيٟ وٌم١ِٛيت ٚوٌّلوين            .8

و صخّ ػٟ، ٕٚٔ ًٕ ِٓ وصً حلل١ت وٌغ١ ة و صخّ ػ١ت ٚوٌل٠ ١ٕت ػٕـ وٌَؼب ػٓ ٙل٠ك 

 ... ١ٕت وٌؼوٌٕٛوؿٞ ٚوٌضّؼ١ ث وٌؼ١ٍّت ٚوٌل٠

ػييٓ وٌّييلبة وّٛوٕٙييت ػ لٍييت ِٚييي ٚوحٙ    ٌلصييً فييٟ وٌغمييٛق وٌي١ ىيي١ت    ( ٌٍييـف ع)ٕٔ ٕييً  .9

 .ٚو صخّ ػ١ت ٚو لخْ ؿ٠ت ٚغ١ل٘ 

ٕٔ ًٕ فٟ ىيب١ً و٠ضي ؿ ِيي ٚوة عم١م١يت فيٟ وٌغميٛق ٌالل١ٍيت وٌم١ِٛيت وٌىلؿ٠يت ِيغ ِلوػي ة              .56

 .و١ٌن٠ـ٠تعمٛق وٌضّ ػ ث وٌم١ِٛت ٚوٌضٕي١ت وٌْغ١لة و ٌخلوّ ْ ٚو كِٓ ٚ

ِيٓ وصييً و ػخٕيي ء   ٌضٕييـٞ وٌؼلولييٟ وٌّىٍييف،  ْييغخٗ ٚحغق٠خييٗ ٚحزم١فييٗ ٚحل ١خييٗ وٌخل ١ييت    .55

وٌـ٠ّملو١ٙييت ِييٓ وصييً وٌغيي ء و ىيي ١ٌب غ١ييل و ٔييي ١ٔت وٌّخبؼييت فييٟ وٌضيي١ٌ، و ٌٖييلب           

 .ٚوٌيضٓ، ٕٚٔ ًٕ فٟ ىب١ً ص١ٌ ٠ؾـَ ِْ ٌظ وٌَؼب ٠ٚـوفغ ػٓ وىخمالٌٗ وٌٕٟٛٙ

52.    ٚ ٌخأىيي١و  –ْ ٚوٌي١ ىييٟ ٚوٌزميي فٟ ِييغ وٌَييؼٛب وٌـ٠ّملو١ٙييت   ِييٓ وصييً وٌْييـولت ٚوٌخؼيي 

 .ػالل ث ؿ ٍِٛ ى١ت ِغ و حغ ؿ وٌيٛف١ حٟ

 

٘قو ٘ٛ ١ِز لٕ  وٌٕٟٛٙ، ٘قو ٘ٛ ؿىخٛك ِلعٍخٕ  وٌغ ١ٌت، ٌىً ِٛوٙٓ ٍيل٠ف  غيب ٕٚٙيٗ    

 .ٍٚؼبٗ، ِٚٓ وصً ٘قو ٔـػٛ وً ِٛوٙٓ ٍل٠ف وٌٝ وٌٕٖ ي ٌخغم١مٗ
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