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البلجٔلٌْٔ ٓطالبٌْ مبقابز 
 مشرتك٘ مع حْٔاىاتَه 

٢ٿبربصإلجاوجٌزإلجظتٓبإ پبسإل٪بڅإلجظتبملب٣بٷبسإلجظتب ؾب وإل بحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂٷحذٍإلؼتٛٛسإلپبىٲبڅإلجضتبنب جچبحشإلڂبڅإلجپٓبٿب٣بحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جضتٻ ڂنسإليفإلڂٷح٫٢سإلپننؽإلجپرٿؿنٻنسإلجپٓڃبحـإلعتبحإلإلإلإلإل
ذطهٛنٙإلأڂحٺڅإلپىٲڅإلجپرٍٗإليفإلڂٷحذٍإلڂٗبطبٍٺبسإلإلإلإل

ڂبٷب زإلإلإلإلإلإل21 يپبٹإلذباچٗبح إلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلڂ٩إلقن جچحهتځإلجظتبلپبنبسإلإلإل
إلٌٲببحشإلج وڂببنبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل21يفإلإلإل إلضٟببځ إلؼتببطببٿببٳببس ڂببملبب٣ببٷببس

 جضتن جچحشإلجظتلپنس،إل ٶحپبصإلئوجٌزإلڂبملب٣بٷبسإلڂبىجٲبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتٗبٍ ٨إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلجضتنب جچبحشإلإل إلضبٷبىڂبصإل بًج (إلجظتبٷبطبٍإلإلإل)إلئهنبح

ضٿرنسإلپٍٮرسإلجپب٫بى بىإلڂبڅإلجظتب ج٢بملب إلجپبربٿبؿبنبٻبنب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپً څإل ٳٟٿ ڄإلجپىٲڅإلڂ٩إلجضتن جچحشإلجپب إلضب٫بنبٕإلإلإلإلإلإلإل

 .ڂ٫هځإليفإلجظتملحَټ

 عندٗ مْصلْ 
 ٓقرتح حتْٓل اللاسٓيٍْات إىل ملتبات  
إل٪ببببڃببببىزإلإلإلإلإلإل جٶببببطببببٍـ
إل ببب ٌ إلإلإلإل ڂببب ْبببٻببب 
پبببببببببب ؾببببببببببٻبببببببببب ٰإلإل
جْبببببببببببطبببببببببببربببببببببببىجټإلإل
ٺببببببحَ ببببببملبببببب  ببببببحشإلإلإل
جپبببببببب٫ببببببببحٚببببببببڃببببببببسإل
جپٍ ْنسإلجپبربحپب٭إلإلإلإل

إلإلإلإلإلإلإل إل1222٪بببببىو بببببح
ٺحَ مل إلمبٻطبربحشإلإلإل
أ إلچ جوإلپٿٷبٍج ز،إلإل
إليٺببببٍإلإلإلإلإلإلإل قٓببببرببببڃببببح
إلجظتبب ٶبب٩إلإلإلإلإلإل ڂببإنببٍجمل،
جپببببببببببببببببٍشتبببببببببببببببب إلإل
پببببببٿببببببڃببببببؿببببببٿببببببّإلإلإلإلإل
إل٪بببٿببب إلإلإلإلإلإلإلإل جپبببربببٿبببى 
 .إلٖرٻسإلجاچطٍچص

 أٺىإلجظت ٶ٩إلأڄإلپ ؾٻ ٰإلٶحټإليفإلجؾبطبڃبح٨إلپبٿبڃبؿبٿبّإلجپبربٿبى إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٺبحَ بملب إلإلإلإلإلإلإل1222متإليفإلڂب ْبٻب إلجٲبطبطبحـإلؿتب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إلئچهإل:إلإل٪ٷىإلڂإنٍجمل

إل ْبملبٳبطبفإلڂبٻبحڄإلٚبحهشإلج پب٫بحخإل بً إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ؿتڅإلچٷ ڀإلذاٮبقٶبهبح
إلٺبحڄإلج ڂبٍإل بطب٫بٿبٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(.إلإلڂٍجٺُإلپٿٷٍج ز إلئيج  َفإللتىوإلجپ٫ڃىزإلڂبح

إل21 بًٺبٍإلأچبهإلذب٫بىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلذمل جوإلپٿٷٍج زإلأڀإلمبٻطرحشإلأڀإلمبٷح إلأوذبنبسإلإل
٪حڂحملإل٪ٿ إلْٷ ٠إلجهحتحوإلجپٓ ٲنن ،إلجپبً إلٺبحڄإلنتبػبٽإلأٺب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلأٚبربفإل بملبحٸإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل %إل02ذٿىإليفإلجپ٫حَفإلڂڅإلقنعإل٪ىوإلٶٍج إلجپٻبطبد،
 ًجإل ض ؾىإل.إلإلڂڅإلجظت ْٻ ٲن إلهإل ٷٍأ ڄإلجپٻطدإل هإل ٗطٍ هنح

إل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل22يفإلٌ ْنحإلڂٻطرسإلپبٻبٽإلإلإلإلإلإلإل إلذبنبملبڃبحإليفإلأظتبحچبنبح أپبٱإلچٓبڃبس،
 .إلآهٰإلچٓڃسإل22ْرنٽإلجظتػحټ،إلڂٻطرسإلپٻٽإل

 مضله ٓفتح باب كئض٘ القٔام٘ ّٓغلقُ ميذ صالح الدًٓ
 ط ُفإلجپٳٿ٣ٓنينإلجظتٓٿځإل ؾنهإل ٫ٷ خإلچٓنرسإلٺٽإل  ڀإلڂملًإلغقغ إلْملسإلإلإلإلإلإل
ٲطفإلذحخإلٺملنٓسإلجپٷنحڂسإل ئٮقٶهإليفإلجپٷىِ،إل جپً إلحتطٳ٥إلمبٳطحقهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .٪حتٿسإلؾ وزإلجظتٓٿڃسإل ضط ُفإلأڂحچطه
إل ٶىإلٌٺدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   رٿ٭إلجٌضٳح٨إلجپرحخإلؿت إلستٓسإلأڂطحٌإل ٪ٍٞهإلغقغسإلأڂطحٌ،

 .إلڀإل٪ٷدإلجچىه٨إلقٍ ٵإليفإلجپٻملنٓس2424ْملس،إل حتى ىجملإل٪حڀإلإل255ٶرٽإل
 ٺحڄإلٚقـإلجپى څإلج   يبإلهق٥إل٪ملىڂحإلونٽإلجپٷىِإل ؾ وإلنقٲحشإلذ إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلئُفإل٪حتٿسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٷنحڂس إلٺملنٓس إليفإلڂٳطحـ إل ٫هى إلأڄ إلٲٷٌٍ جپ٣ جتٱإلجظتٓنكنس،

أڄإلإلإل أٞحٰإلإل.إلئڄإلأٍْضهإلڂٓإ پسإل٪څإلٲطفإلجپٻملنٓسإل ئٮقٶهحإلڂملًإلَڂڅإلٚقـإلجپى څإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل":إلچٓنرس"  ٷ ټإلإلإلإل.إلڂٓٿڃس
 .جپٓٿ٣حشإلجاٍْجتنٿنسإلحتح ټإلأڄإلجتىإل ْنٿسإل نًإلجظتٳطحـإلقىتإلضٻ ڄإل  إلجظتٓإ پسإل٪څإلٺملنٓسإلجپٷنحڂس"

  ٗحٌإلئُفإلأڄإلٺملنٓسإلجپٷنحڂسإلذىأإلضٗننى حإلذأڂٍإلڂڅإلجظتٿٻسإلجپرنُچ٣نسإل نقچسإلنقټإلَ حٌهتحإلڂى ملسإلجپٷىِ،إلإلإلإل
 .ڀإل332 جچطه إلذملحؤ حإل٪حڀإل

 

جٌضر١إلڂ٣ٛٿفإلجپطرننٝإلذ٫حَفإلجظتحٲنحإل جصتٍنتس،إلقنعإلوأذصإلإلإلإل
ڂحٲنبببحشإلجپبببى٪حٌزإل جظتهبببىٌجشإل٪ٿببب إلٞبببمإلأڂ جعتبببحإلجپٷبببًٌزإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
و جپنببدإلجضتٍٺببسإلجهٶطببٛحو س،إل يپببٹإلذط ٦نببٱإل ببً إلجپ٫ جتببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

پطربببببى إلج ٌذببببببحـإلإلإلإل..إلإلجظتحپنبببببسإليفإلڂببببببٗحٌ ٩إل٪ڃٍجچنبببببسإل ئچطحؾنببببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 جپٳ جتببىإل ٺأهنببحإلذنببٟح إلچحٚبب٫سإلهإلضببٗ  حإلٖببحترس،إل ئيجإلٺببحڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ببًجإلجظتببحټإلجضتببٍجڀإلكتببىإل٢ٍ ٷببهإلذببًٺح إل ٲح٪ٿنببسإلئُفإلجپبببى ٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جهٶطٛحو سإليفإلذ٫ٝإلجپرٿىجڄإل ُ رٖنٝإلڂب٩إلأڄإل ؾب  إلأٚبكحذهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ض٧ببٽإلڂببٓ وزإلئُفإل بب ڀإلجپٷنحڂببس،إلٲبباڄإل ملببحٸإلْببإجهملإلٶببىإل طرببحوٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ئُفإلجپر٫ببٝإلڂببڅإل قبب إلْببٍ حپنسإلجظتببٗهىإلجپٓنحْبب إلجپ٫ٍجٶبب ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ٽإلُ برٖنٝإلجهقطقټ؟إل  بٽإل ُٯبٓٽإلڂبڅإلؾٍجتڃبه؟إل  بٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإل   
إلپنٯبببببى إلٺحپٻٍ ببببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل نتٻبببببڅإلأڄإل بببببٍٓ إليفإلأچببببببٓؿسإلغٷحٲطملبببببح
إلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپرنببببٟح ؟إل  ببببٽإلضٻٳبببب إلذبببب٩ٟإلٖبببب٫حٌجشإلٺحپىنتٷٍج٢نببببس،

إلإلإلإلإلإلإل پنطكببببب ټإلجنطبببببٽإلڂبببببڅإلإلإلإلإل..إلإلئٮببببٍج جشإلجاضتبببببحٴإلذحپ٫بببببحَفإلجضتببببب
ڂٯطببٛدإل ڂ٫طببىإلچح ببدإلپٿببػٍ جش،إل ڂببىڂٍإلپٿبب ٢څ،إل ڂٷببطٍٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ئُفإل ِفإلزتنځ؟؟..صتٍجتځإلٞىإلجاچٓحچنس
يفإلجپطبببحٌ م،إلضبببحٌ مإلجهْبببط٫ڃحٌإل جهقطبببقټ،إلٺبببحڄإلوجتڃبببحملإل ملبببحٸإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ڂ ٶٱإلٌجٲٝإلپققطقټإل ٶ جضه،إلٺحڄإلٌوإلجپب٫ٗ خإل٪ٿب إلجنطبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 جقىجملإل   إلجظتٷح ڂس،إل ئڄإلٺحچبصإلڂبڅإل ىچبسإلٲق٪طربحٌجشإلضٻطنٻنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
هإلضإٚٽإلپػحذص،إل يفإلجظتٷحذٽإلٺحچبصإل ملحپبٹإلوجتڃبحملإل٢ٯڃبسإلضط٫بح ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

وذٓحذطببه،إل جتهببىإليفإلأڄإلإلإلإلإل:إلإلڂبب٩إلجهقطببقټإل ضٍٺببدإلڂ ؾطببهإلأ إلپملٷببٽإلإلإلإلإلإلإلإل
پٹإلمببببٓ ٮحشإلْنحْبببنسإل٦ٍٲنبببسإلأ إلقبببىتإلو ملنبببس،إلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضبببٓ ٬ٓإلپببًب
ض٫ڃببىإلئُفإلجپطكؿببؽإلذببحنطقټإلڂببنُجڄإلجپٷبب زإلبببإلجظت٫ببحوټإلپٿهُنتببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جپملٳٓنسإلببإل ذحپطحِفإلٲقإل٢حٶسإلعتحإلمبٷح ڂسإلجنطٽ
 قببٓدإلضطٗر٫ملببحإلَفإلؾتببىإليفإلوجتببٍزإل ببإه إلجپببً څإلض٫ببحڂٿ جإلڂبب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

أهنببببځإل..إلإلجهقطبببقټإلحتببببصإلأ إلڂببببٓ ٬،إل ٺببببٽإلجظتببببٓ ٮحشإلذح٢ٿببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جتٗڃ جإل٪ملح إلضرننٟه،إل جپط٣ب ٨إلپطبٛملنٱإلٲ٧حت٫بهإل ؾٍجتڃبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يفإلنحچببسإلجصتببٍڀإلٮببوإلجظتٷببٛ و،إلذٷببىٌإلڂببحإلٺببحچ جإلڂملببهڃٻ إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ض  ببٍإلض٫حڂٿببهځإلڂ٫ببهإل ئْببملحوإلننحچطببهځإلذببحظت ٌجشإل جظتببٓ ٮحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جظتهطٿٳس
َفإل بٓرٵإلأڄإلٌأ ملبحإلڂبڅإل بى٪ إلأچبهإلنتبصإلئُفإلجپ ٢ملنبسإلذأ٪٧ببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٛقشإل   إلنتٓٹإلذطقذنبدإلجهقطبقټإل  طڃبلإل٪ٿنبهإلئذٷبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جقطقپهإل ئوجڂسإلٶهٍ ،إلَفإلچبٍإلٞبنٵإلأٲبٵإل٢بحتٳ إلٺحپبً إلچبٍج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ج ڄ،إل هإلن٣ببأإلٲحقببٗحملإليفإلجضتببٓحذحشإل جپطٷببى ٍجشإلجپٓنحْببنسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ْببن٣ ٶملحإلذحپ٫ببحٌإلڂببحإلذٷنملببح،إلپنببّإل٪ببحٌإلجپط٫حڂببٽإلڂبب٩إلجهقطببقټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲكببٓد،إلإلذببٽإل٪ببحٌإلضرننببٝإل ببًجإلجهقطببقټإل جپطڃببحِإلذٍٺببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ذٷحتهإل جقطقپه
َفإل ٍإلجعتمل وإلجضتڃٍإليفإلجنطٿ إلجپٷحوڂ إلڂڅإل ٌج إلجننب١،إلإلإلإلإل
ٌُْببٽإلقببٟحٌزإلأ إلدتببىڄ،إلذببٽإلچ٧ببٍ جإلئپنهببځإلٺٯببُجز،إل ٶح ڂ  ببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذحپبٓهحڀإل ج  ببحو إلجپ٫حٌ بس،إل حتٻبب إلذ٫بٝإلجپ غببحتٵإلجپطحٌمتنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أچهإليفإلأغملبح إلذ٫بٝإلجظت٫بحٌٸ،إل  ب إلَفإلضٻبڅإلأذبىجملإلڂطٻحٲثبس،إلٺبحڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جظتٷحضببٽإلجعتملببى إلكتهببىإليفإلأڄإل  ؾببهإلٞببٍذسمإلٺببٱ إل٪ٿبب إلڂإنببٍزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جصتملببى إلج ڂٍ ٻبب إلأٺببػٍإلڂببڅإلْبب٫نهإلپٷطٿببه،إل ڄإل ببً إلجضتٍٺببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ض٫ينإلئيهټإلج ڂٍ ٻ إلأ إلئيهټإلجپٷ زإلجپٯحمشس
ٲببايجإلٺحچببصإلأچٳببسإلجعتملببى إل ئذببحؤ إللتڃقچببهإل٪ٿبب إلٞببٍذسإلجپٻببٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ببببً ،إلٲٻنببببٱإلعتببببځإل ڂببببڅإلڂمل٣ٿببببٵإلجپببببى څإل جضتڃٓنببببس،إل قببببىتإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئڄإلٺببببحچ جإل ٳٷهبببب ڄإليفإلجپٓنحْببببسإلبببببب جضتبببٓحخإلجپٓنحْبببب إلبببببب
لتٍٚ جإل٪ٿ إلڂ٧ٿسإلجهقطقټ؟إلذٽإل ٺنٱإلكت َإلضرننبٝإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإل

 .  إلؽتمل ٨إلببإلذحپ٣رن٫سإلببإلڂڅإلجپطرننٝ،إلضرننٝإلجهقطقټ
ذ ٌٺصإلضٿٹإلجپنبىإلجپبٓڃٍج إلجپب إلأيپبصإلجپٯبحَ إلجظت٫طبى ،إل ضربصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 . ىجإلڂڅإلنتٓٹإلذطقذندإلجهقطقټ
 ٪ٷنٽإلجپرهٿ ِفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ألّل مزٗ يف تارٓخ فيليدا 
 ”حلْم٘ ىضاٛ“

إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ٌمبح إلٲملٿملىج، إلضحٌ م إليف إلج  ُف پٿڃٍز
إلٲنهحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپملٓح  إلدتػٽ إلقٻ ڂس إلضأپٳص جپ٫حَف،
إلجهتطقٲنسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجضتٻ ڂس إلأڄ إليپٹ ٮحپرنس،

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذٍتحْس إلأقُجخ إلأٌذ٫س إلذ  ڂحيتإل"جصتى ىز
إلضحٌ حإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلٲحهنحچڅ إلجپٍتنٓس إل٪نملطهح إلجپ  ،

إلإلإلإلإلإل إلضٟځ إلذتحچنسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل21 حپ چڅ، إليفإلڂٷحذٽ  َ ٍز
إل ٌَج  إل إل جپىٲح٨إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل. إلجظتحټ إلقٷحتد إلأڄ  ڂ٩

إلجپملٓح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲاڄ إلٌؾحټ، إلئُف إلي رص  جطتحٌؾنس
إلڂػٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأقتنس إل٪ملهح إلضٷٽ إله إلقٷحتد ض پ 

 .جپىجنٿنسإل جپ٫ىټإل جپٛكسإل جپطٍذنس

 ببغاٛ فلضطٔين ٓزعب عاٜل٘ إصزأٜلٔ٘  

إلذبأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضٓبطب ٢بڅإليفإلڂبى بملبسإلج بىټإلجنبطبٿبس، ٲ ؾبةإلأٲبٍجوإل٪بحتبٿبسإلئْبٍجتبنبٿبنبس،
جپررٯح إلجپً إلجٖطٍضهإل طكىظإلجپٿٯسإلجپ٫ٍذنسإلذ٣قٶس،إل  ٳطبطبفإل ب ڂبهإلذبحپٛبىـإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (.جهللإلأٺ )ذ٫رحٌزإل
إلٶبىإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ٺحڄإلضٓن ڄإلڂنڃڅ،إل   إلئٍْجتنٿ إلنتٿٹإل ٺحپسإلپرن٩إلجضتن جچحشإلج پبنبٳبس،

ذٓب٫بٍإلإلإل(إلإلؾب ٺب إلإل)إلضٿٷ إل٪ٍٞحملإلڂڅإلضٿٹإلجپ٫حتٿسإلذرن٫هإلجپررٯح إلجپػبڃب إلڂبڅإلچب ٨إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .ٌننٙ،إل٪ٿ إلٌٮځإلأڄإلأقىإلأٲٍجو حإلجٖطٍج إلڂڅإلٶٍ سإلٺٳٍإلٶحْځإلٶرٽإلأ حڀإلڂ٫ى وز

 (.”جهللإلأٺ “ طٻٿځإلجپ٫ٍذنسإل  ٳططفإل  ڂهإلٺٽإلٚرحـإلذب)ئچهإلهإل ٍ ىإلجپررٯح إل چهإل:إل ٶحټإلٌخٓإلضٿٹإلج ٍْز
جپبػبڃب إلإلإلإل ٺحڄإل٪ىوإلڂڅإلأٲٍجوإلضٿٹإلجپ٫حتٿسإلجظتطىٓ ملسإلٶىإلٶٛى جإلج ْرب ٨إلجظتبحٞب إلٶبٍ بسإلٺبٳبٍإلٶبحْبځإلپٗبٍج إلجپبربربٯبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

أْ جٴإلٺٳٍإلٶحْځإلذملٛبٱإلج ذتبحڄإلجظتبطب٫بحٌٰإل٪بٿبنبهبحإليفإلج ْب جٴإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلذ٫ٍٓإلڂملهٳٝ،إلئيإلضُرح٨إلجضتن جچحشإل جپ٣ن ٌإليفإل
 .جاٍْجتنٿنس

إلأڄإلإلإلإلإلإلإل (إل بطبٳبكٓبٛب جإلإلإلإلإل)إل ؾٍشإلجپٍ حـإلذ٫ٻّإلڂحإلضٗطهنهإلضٿٹإلجپ٫حتٿسإلجپ٫ٓنىزإلحبٛ عتحإل٪ٿ إلجپررٯح ،إلٲٷىإلچٓ إلأٲبٍجو بح
 .أڂٍجملإلڂهڃحملإلذحپملٓرسإلئپنهځ،إلأهإل   إلجپٻٿڃحشإلجپ إل ٍوو حإلجپ٣حتٍ

 ق إلجْطنٷ٥إلٌخإلجپ٫حتٿسإلجاٍْجتنٿنسإلٲؿٍجمل،إلشت٩إلپٯسإلٮوإلڂٳه ڂسإلذحپملٓربسإلئپبنبه،إلوإلٲب ؾبةإلذبحپب٣بحتبٍإل ٛبىـإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .،إلٲىخإلجپٍ٪دإليفإلٶٿرهإل ٌجـإل ٍٛلإل٢حپرحملإلجپطهٿٙإلڂڅإلجپررٯح (جهللإلأٺ ..إلجهللإلأٺ )پىٶحتٵإل٪ى ىزإلذب

 رّصٔا تليط آثار الشْٔعٔ٘ 
 مً األرض ّيف األىفاق 

 جٲبٵإلغتببٿببّإلجپببى ڂببحإلإلإلإلإلإل
إل٪بٿب إلإلإلإلإل(إلإلجپ ظتحڄ)إل أنوجمل

ڂٍٗ ٨إلٶحچ ڄإل ٷبٟب إلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٌٲببببب٩ ٌج بببببسإل)إلذببببب٫بببببىڀ
إل جپببببببببب إل(إلإلجپبببببببببملبببببببببٛببببببببب

إلٌڂببببب َإلإلإلإلإلإلإلإل ضببببطببببب ْببببب٣ببببهبببببح
إلجپٗبببنببب ٪بببنبببسإلإلإلإلإلإل جضتبببٷبببربببس

إل جظتببب٣بببٍٶبببسإلإلإلإل)إل (إلجظتبببملبببؿبببٽ
إلجقببببببطببببببٳببببببحهشإلإلإلإلإلإلإل نببببببقټ
إلذبببببببًٺبببببببٍ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٌ ْبببببببنبببببببح
إل٪بٿب إلأظتبحچبنبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جهچطبٛبحٌ

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف أ ببببحٌإلإلإلإلإلإل5جپببببملببببحَ ببببس
 يپبٹإلإل.إلإلجظتبٷبربٽإلإلإل(إلإلڂح ب إل)إل

إل21پٿڃٍزإلج  ُفإلڂبملبًإلإلإلإلإل
إلجپبٍج بسإلأقبىإلأ بځإلٌڂب َإلجپبملبٛبٍإل  ب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪حڂحمل،إل ٖٻٿبصإل بً 

إلجپبٍٶبځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲبٍٶبسإلجظتٗبحز يفإلجصتبنبٕإلإلإلإلإلإلإلإل212جپٍج سإلجپ إلٌٲ٫بطبهبح
جپٓ ٲن إل٪ٿ إلڂرلإلجپ ظتحڄإلج ظتحينإل٪ملىڂحإلونٿصإلذٍپ إل

 .إلڀ،إلپٻملهحإلْط و٨إلج ڄإليفإلأقىإلجظتطحقٱ2501ڂ٣ٿ٩إلأ حٌإل

إلجضتببٷببرببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿبب  إلجپٓببطببحٌ إلئْببىجټ إلػتببح هش  َفإلضببٷببطببٛببٍ
إلذببٽإلجڂببطبىشإلپبطبب٣ببحټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٗبنبب ٪بنببسإل٪ببٿب إلجپبٍڂبب َإل جپٗب٫ببحٌجش،
ج ڂ جشإلڂڅإلٺرحٌإلٌؾحههتح،إلقنعإلضىٌِإلجضتبٻب ڂبسإلقبحپبنبحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل  بملبحٸإلأقبحو بعإلضبى ٌإل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ئچٗح إلڂٷ زإلؾبى بىزإلعتبإه ،
ٍٞ ٌزإلچٷٽإلٌٲحشإلٺٽإلٌؾحهشإلجپ٫بهبىإلجپٓبحذبٵإلئُفإلجظتبٷب زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلعتببځ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببٻببحچببحمل إلَفإلضبب٫ببى إلجضتببڃببٍج  إلجپٓببحقببس إل ڄ جصتببى ببىز
إلچببٷببٽإلؾببػببڃببحڄإلڂببإْببّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   ببطببٛببح٪ببىإلجصتببىټإلقبب ټإلٞببٍ ٌز

إلجپٓببب ٲبببنببب إلإلإلإلإلإلإلإل إلپبببنبببملبب إلإلإلإلإل"إلإلجهحتببحو إلضبببحذببب ضبببهإلإلإلإلإل"إلإلٲببقونتبببو ڂببڅ
 ".ٺ إلضٍضحـإلٌ قهإلٺڃٓنك "جپُؾحؾ إل وٲملهإل

إلجڂبطبىجوجهتبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ن٣سإلجپطهٿٙإلڂڅإلآغحٌإلجپ٫بهبىإلجپٓبحذبٵإلعتبح
ئُفإلڂحإلحتصإلج ٌٜإلأ ٟحمل،إل ڂڅإلٞڃڅإلجظتٗحٌ ب٩إلجصتبى بىزإلإلإلإلإلإل

  ب إلإلإلإلإل”إل1ڂبطبٍ إلإلإلإلإل“إلجپ إلٖهىشإلضٳ٫نقملإلأنوجملإلڂحإلأ٢ٿٵإل٪ٿنهإلإلإل
ڂٍٗ ٨إل ٷٟ إلذحهْطٳحوزإلڂڅإلأچٳحٴإلڂطٍ إلٍْ سإلذملنصإليفإلإلإل
جپ٫هىإلجپببببٗن ٪ إلپطٓهنٽإلقٍٺسإلٶبببحوزإلجپبى پبسإليفإلج  ٶبحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپ٣حٌتس،إل ذنببببملهحإلچٳٵإلٺحڄإل ٛٽإلجپٻبٍڂبٿب إلذبربنب شإلْبٍ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جْطهبببىڂهحإليفإلجپٓببحذٵإلٶحوزإلجپى پس

إلجپببب٫بببحظتبببنبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  إلجپببب٫بببڃبببٽ إلڂبببملببب٧بببڃببس إلضبببٷبببحٌ ببٍ ضببٷبببىٌ
 جپبنبب چببنببٓبٱإل ڂببملبب٧ببڃبحشإلٮببوإلقببٻب ڂببنببسإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذٿىجڄإلؼتطٿٳس،إل٪ىوإلجپ٫حڂٿ إليفإلَفإلجپملٳبح بحشإلإلإل

إل أٺبػبٍإلإلإلإلإلإلإل2.2ذملك إل ڂق  إليفإلجپرٿىجڄإلجپملحڂنبس،
ڂق  إليفإلجپرٿىجڄإليجشإلجپىنٽإلجپٳٍو إلإل2ڂڅإل

إلإلإلإلإلإل.إلإلجظتببطببىين إلپببنببٓبب ج ٌشتببنبب ،إل(إلإلَذببحپبب )إل  ببإه 
 چٓرسإلجپملٓبح إلإل.إلإلئفتحإلڂڅإل٪حڂسإلجپ٫ٗدإلجپٳٷو

ڂڅإلجپ٫حڂٿ إليفإلجپٿځٓإل جپطؿڃن٩إلڂٍضٳ٫س،إلذب إلإل
(إل٪بحٚبڃبسإلٺبڃبرب و بحإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إليفإلجظتحتسإليفإلذمل ڀإلذملهإلإلإلإل34

إل أڂبحإلإلإلإل(إل٪بحٚبڃبسإلٲبنبطبملبحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إليفإلجظتحتسإليفإل حچ  إلإلإلإل22  ،
إلٲبنبٗبٻبٿب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل24ْمل جشإلئُفإلإلإلإلإلإل0ج ٢ٳحټ،إلڂڅإل ْبملبس،

يفإل(إلإلٮبوإلجظتبٍنٓٛب إلإلإلإلإل)إلچٛٱإل٪ڃحټإلَفإلجپبملبٳبح بحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ٺٿهځإلڂ٫ٍٓٞ ڄإل ن٣حٌإلٚكنسإلػتىٶسإل.إلإلجپ٫حَف

إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئٞببحٲببس إلذببح ڂببٍجٜإلجپبب٣ببٳببنببٿببنببس، ٺببحاٚببحذببس
.إلأڂٍجٜإلجپٍتسإل جپطٓڃځإلذحپبٍٚبح٘إل ٮبوإليپبٹإلإلإلإلإلإلإلإل
ٍٓٓإلعتځإلٍٖج إلڂب٫بىجشإل ٶبحتبنبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ٲٷٍإل إه إلهإل ن

و هٌإلإلإلإل222و هٌإل إل32٪ٿڃحملإلأڄإلونٿهځإل طٍج ـإلذ إل
 .ٖهٍ حمل

 أرقاو مً العامل اليامٕ 

حبٟ ٌإلجپٍتبنبّإلأزتبى إلؾتبحوإلجٲبطبطبكبصإلذبحپب٫بحٚبڃبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جا ٍجچنسإل٢هٍجڄإلأ٪ڃحټإلجظتإدتٍإلجپى ِفإلج  ټإلپبػبٷبحٲبسإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل يپبٹإلحتبصإلٖب٫بحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1 إلإلإلإلإلإل2جظتٷح ڂسإل  ڂب إل جپب٫بحَفإلإلإل:"إلآ بحٌ،
 ".إلجاْقڂ ،إلٞكنسإلجاٌ حخ

 يفإلؾحچدإلڂڅإلٺٿڃطهإلأٖحٌإلإلجپٍتنّإلأزتى إلؾتحوإلئُفإلإلإل
إل أڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل٘)إلأڄإلجپٍْ ټإلج ٪ب٧بځإلإلإلإلإلإلإل ٺبحڄإلڂب٫بٿبځإلجپبربٗبٍ بس،

جپرٍٗ سإلٲه ٌزإلمبػٽإل ًجإلجظت٫ٿځإلجپٻرو،إل أڄإلجظتٓٿڃب إلإل
جضتٷنٷن إلحبحؾسإلڂحْسإلپٍزتسإلجهللإلْركحچبهإل ضب٫بحُفإلإلإلإلإلإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ج ٌ إلجپٓبببڃببب جش إلنتبببٿبببٹ إلٌتبببنبببّإلإلإلإلإلإل.إلإلجپبببً   أٞبببحٰ
إل جقبطبقټإلأٌجٞب إلج نبٍ بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جصتبڃبهب ٌ بسإلأڄإلجه٪بطبىج ،
 ملحيفإلجاقٓحڄ،إل أڄإلجپ٫ى جڄإل٪بٿب إلج نبٍ بڅإل جقبطبقټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل بب إلإلإلإل إلچببٷبب٣ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلأٌجٞببنببهببځ إل  بب  إلجظتببڃببحٌْببحشإلجظتببٌُ ببس، ڂببڅ
 .ؼتحپٳسإلپط٫حپنځإلجپٷٍآڄإلجپٻٍمي

 يفإلؾحچدإلآنٍإلڂڅإلٺٿڃطهإلأڂحڀإلجظتإدتبٍإلپبٳبصإلجپبٍتبنبّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أزتى إلؾتحوإلج چ٧حٌإلئُفإلأچهإلڂڅإلجپب جٞبفإلأڄإلجپبً بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 طٿٷ ڄإلإلجپط٫حپنځإلجاعتنسإل ځإلجپً څإللتطٍڂب ڄإلقبٷب ٴإلإلإلإلإلإل
جپملحِ،إل هإل ٫طى ڄإل٪ٿ إلأڂ جټإل أٌ جـإلج نٍ څ،إلقبنبعإلإلإل

جظتٓٿځإلڂڅإلْبٿبځإلجپبملبحِإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(:إلإل٘)إلٶحټإلچيبإلجپٍزتسإل
أڄإلجاوجٌزإلإلإل:إل"إل أٞبحٰإلٌتبنبّإلجصتبڃبهب ٌ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإل ى إل پٓحچه

ٮوإلجاعتنسإلجظتٓٿ٣َسإل٪ٿ إلجپرٍٗ سإل ب إل پبنبىزإلجذبطب٫بحوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل أڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببرببٗببٍ ببس، إلقببٍٺببس جپببٷبب  إلجپببٻبب  إل٪ببڅإلڂٓببوز
إل ڂببملببهببؿببهببځإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٖببٍجٌ جاٌ ببحخإلچببحضببؽإل٪ببڅإلجْببطببٷبب ج 

 .ڂٷحذٽإلئ٫ٞحٰإلڂملهؽإلجپٻٍجڂسإل جاچٓحچنس
ڂڅإلؾهطهإلأ٪ٿڅإلآ بسإلجپٗبنبمإلػتبڃبىإل٪بٿب إلجپبطبٓبهبو إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أڂ إل٪حڀإلجظتإدتٍإلجپى ِفإلپػٷحٲسإلجظتٷح ڂبسإلأڄإلجعتبؿبڃبسإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپب٫بحَفإلجاْبقڂب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جهْط٫ڃحٌ سإلڂڅإلٶرٽإلجپٯٍخإل٪بٿب إل
إلجصتبڃبنب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أٚركصإلجپن ڀإلڂبٻبٗب ٲبسإلپبٿب٫بنبحڄ،إلحببنبعإلئڄ 
إل أڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجعتببؿببڃببس، إل ٓببطبب٣ببنبب٩إلأڄإل ببٍ إلقببؿببځإل ببً  جپببنبب ڀ
إلجعتببؿببڃببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأڄإل ببٷببحذببٽإل ببً  جپبب٫ببحَفإلجاْببقڂبب إلنتببٻببملببه
إلجپٗبٻبٽإلنتبٻبڅإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ذ ج٣ْسإلجپنٷ٧سإلجاْقڂبنبس،إل  بًج
إلجْببطبب٫ببڃببحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٦ببح ببٍز نتببملبب٩إلجپبب٫ببحَفإلجاْببقڂبب إلجْببطببڃببٍجٌ

 .جپٓٿ٣   إليفإلأٌؾح إلجپ٫حَفإلجاْقڂ 
 2تت١ُ ص

 اىعقاد املؤمتز الدّلٕ األّل لجقاف٘ املقاّم٘ بطَزاٌ 
 َعزن١ َفاِٖٝ، ٚتعب١٦ َٔ أجٌ ثكاف١ املكا١َٚ يف أٚصاط األ١َ 

 .. ”ايعاّل١َ ذلُد جٛاد ايبالغٞ “َؤمتز 
االصتعداد لعقد مؤمتز دّلٕ 
 يف العزاق ّإٓزاٌ بالتشامً  
إل جپبببػبببٷبببحٲبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببب٫بببٿببب ڀ إلحبببب ظ إلڂبببٍٺبببُ  بببملببب٧بببځ

جاْقڂنسإلجپبطبحذب٩إلظتبٻبطبدإلجا٪بقڀإلجاْبقڂب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلڂببإدتببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٶببځ، إليفإلڂببى ببملببس إلجپبب٫ببٿببڃببنببس پببٿببكبب َز

إلجپببرببقٮبب إلإلإلإلإلإل“إل جپببى ِفإل يپببٹإلنببقټإلإلإلإلإلإلإلإل”إلإلجپبب٫ببق ڂببس

 .إلڀ1223و ٓڃ إلجپٷحوڀإل/ٖهٍإلٺحچ ڄإلج  ټ

 ٶحټإلج ڂ إلجپطملٳنً إلپٿڃإدتٍإلػتڃىإلؾ جوإل

ئڄإلئقبنبح إلآغبحٌإلجپب٫ب٧بڃبح إلٺبحڄإلڂبملبًإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلٚحقيب

ْمل جشإل٪ٿ إلٌأِإلؾى ټإلأ٪ڃحټإلڂبٍٺبُإلئقبنبح إلإلإلإلإلإلإلإلإل

جپطٍجظإلجاْقڂ إلجپطحذ٩إلظتٍٺُإلحب ظإلجپب٫بٿب ڀإلإلإلإلإلإل

 .إل جپػٷحٲسإلجاْقڂنس
 2تت١ُ ص

 ..بعد حفزٓات باب املغارب٘ 
 الصَآي٘ ٓضتَدفٌْ ميطق٘ باب الرباق

 
إلجضتبببٍٺبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٌتبببنبببّ إلٚبببقـ، إلٌجتبببى إلجپٗبببنبببم ٺٗبببٱ
جاْقڂبنبسإليفإلج ٌجٞب إلجپبٳبٿبٓب٣بنبملبنبسإلجنبطبٿبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

،إل٪څإلڂملحٶٛسإلٶىڂبطبهبحإلْبٿب٣بسإلج غبحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2540ْملسإل
إل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٛهن چنسإلذحپط٫ح ڄإلڂ٩إل٢ٍٖبسإلجهقبطبقټ،
إلذبب٫ببىإلئدتببحڀإل٪ببڃببٿببنببسإل ببىڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂببٍقببٿببسإل ببىڀإلؾببى ببىز

 .٢ٍ ٵإلذحخإلجظتٯحٌذس
ئڄإل٪بڃبٿبنبسإلجعتبىڀإلجظتبملب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل"إل ٶحټإلجپٗبنبمإلٚبقإـلإلإلإلإلإلإل

ضملٳنً حإلضٷ٩إليفإلڂمل٣ٷسإلقحت١إلجپ جٴإلٶٍخإلذبحخإلإل
إلأقبىإلأذب جخإلجظتٓبؿبىإلج ٶٛب إلجظتبربحٌٸإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ،إل"إلجظتبٯبحٌذبس،

ڂإٺىجملإلأچهإلمتإلضٓٿنځإلچٙإلجظتملبحٶٛبسإلپبٿبڃبٷبح پب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلڂب٩إلإلإلإلإل جپً څإلٖحٌٺ جإلٶرٽإلأ حڀإليفإلجصت پسإلجظتنىجچنبس،

 .ْٿ٣سإلج غحٌإلجپٛهن چنس،إلپٍؤ سإلضٳحٚنٽإلجظتملحٶٛسإل ٢رن٫سإلجپ٫ڃٽإلجظتمل  إلضملٳنً 
ٮبوإلإل)إلئڄإلْٿ٣سإلج غحٌإلجپٛهن چنسإلجٖط٢ٍصإل٪ٿ إلجظتبٷبح پب إلأڄإل بٻب ڄإلجظتبطبٷبىڂب ڄإلعتبً إلجظتبملبحٶٛبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإل أٞحٰ

پى هځإلجطت زإلجپٓحذٷبسإليفإلأ٪بڃبحټإلجعتبىڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلجنى وزإل جپ إلٶىإل طځإلض ْن٫هحإلذحهضٳحٴإلڂ٩إلجظتٷح پ إلٲنڃحإلذ٫ى
يفإلڂػٽإل ً إلجظتملح٢ٵإلجضتٓحْس،إل أڄإلنتٿٹإلجظتٷح ټإلٖحقملحشإلٚٯوزإلضٓبطب٣بنب٩إلجپبىنب ټإلئُفإلڂبملب٣بٷبسإلقبحتب١إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جپ جٴ،إلٺڃحإلجٖط٢ٍصإلْٿ٣سإلج غحٌإلجپٛهن چنسإل٪ٿ إلجظتٷح پ إلأڄإل ٻ ڄإلجپ٫ڃٽإليفإلجعتىڀإلجصتى ىإلپنقمل
إل جپب إلذبىأشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل"إل ٶحټ ئڄإلضٿٹإلجپ٫ڃٿنسإلْطٻ ڄإلأ٪ڃٵإل أ ٩ْإلڂڅإلأ٪ڃحټإلجعتىڀإلجصتحٌ سإلقحپنحملإليفإلذبحخإلجظتبٯبحٌذبس،

جظتحٞ ،إل  ځإلجپن ڀإل ٓط٫ى ڄإلپطبملبٳبنبًإلنب٣ب زإلضبىڂبو بسإلؾبى بىزإل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلٲ ج ٍ)إلذطحٌ مإلجپٓحوِإلڂڅإلٖرح٠إل
إل  ب ٚبٿب ڄإلضب٫بى بحهتببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل قٓبحخإلجظتٓبؿبىإلج ٶٛب إلجظتبربحٌٸ،إلٮبوإلآ ب إلذبٍو وإلجپبٳب٫بٽإلجپب٫بٍذبنبسإل جاْبقڂبنبس،

 ".  ىڂهځإلجپطىٌكت إلپٿڃٓؿىإلج ٶٛ إلجظترحٌٸ
 ٢حپدإلجپٗنمإلٚقـإلجپ٫حَفإلجپ٫ٍيبإل جاْقڂ إل جپٳٿ٣ٓنينإلأڄإل طكڃٿ جإلڂٓإ پبنبطبهبځإلأڂبحڀإلجهللإل جپبطبحٌ بمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبإٺبىجمل جظتب ٶبٱإلجپٟب٫بنبٱإل جظتبهبنبدإلپب ڂبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إليفإلأ٪ڃحټإلجعتىڀإلجظتطب جٚبٿبسإليفإلجظتٓبؿبىإلج ٶٛب إل ػتبنب٣به،
 ".جپ٫ٍذنسإل جاْقڂنسإل  إلجپً إلٖؿ٩إلجهقطقټإل٪ٿ إلجا٪قڄإل٪څإلڂٍقٿسإلؾى ىزإلپ٫ڃٿنسإلجعتىڀ

 : ًدوة ػلوُة بقن بؼٌىاى

 ”دٚر ايكزإٓ يف االْضحاّ اإلصالَٞ“
 

إلٲبب٫ببحپببنببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجاْببقڂبب إلإلإلإلإل"إليفإلئ٢ببحٌ إلجهچٓببؿببحڀ "إل٪ببحڀ
إلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جظتبب٫ببحٌٰإلإلإلإلإلإلإل(إلإلقببؿببطببنببهإلإل)إلچبب٧ببڃببصإلڂببىٌْببس پببٿببٳببٷببه

إلجپبب٫ببحظتبب إلپببٿبب٫ببٿبب ڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببٿببڃببٍٺببُ إلجپببطببحذبب٫ببس جاْببقڂببنببس،
إلؾببٿببٓببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجطتببڃببنببّإلج نببو، إل إل بب ڀ جاْببقڂببنببس،

و ٌإلجپبٷبٍآڄإليفإلإلإلإلإلإلإل:إل)إل٪ٿڃنسإليفإلڂى ملبسإلٶبځإلذب٫بملب جڄإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجاْبببقڂببب إلإلإلإل إلج ْبببّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلجهچٓبببؿبببحڀ إليف إلپبببٿبببربببكبببع ،

 .إلإلجپٷٍآچنسإلپ قىزإلج ڂسإلجاْقڂنس
 ٚببٍـإلڂٓببإ ټإلجپبب٫ببقٶببحشإلجپبب٫ببحڂببسإليفإلڂببىٌْببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

،إلأڄإل ً إلجصتٿٓسإلجپ إلضٷحڀإليفإلأؾب ج إلإلإلإلإلإل(إلقؿطنه)إل
،إل"إل٪حڀإلجپ قىزإلجپب ٢بملبنبسإل جهچٓبؿبحڀإلجاْبقڂب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إل

إلجظتببطببهببٛببٛبب إليفإلج ببحټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببڅ إل٪ببىو  حبٟبب ٌ
إلْببرببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلهتببىٰإلئُفإلڂببملببحٶٗببس جپببى ببينإل جپببٷببٍآين،
 ٪ جڂٽإلض٣رنٵإل حتٷنٵإل ًجإلجپ٫ٗحٌإلڂڅإل ؾهبسإلإل

 .إلچ٧ٍإلجپٷٍآڄ
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٗببنببم إلجصتببٿببٓببس إلٖببحٌٸإليفإل ببً  ٲببحٺببٍإلإل“إل ٶببى

(إلإلقبؿبطبنبهإلإلإلإل)إلڂى ٍإلٲ٨ٍإلجپٷٍآڄإليفإلڂىٌْسإلإلإلإل”إلڂنرى
إل جپٗببنببمإلإلإلإلإل”إل٢ببح ببٍ“إلجپٗببنببمإلإلإل:إلإل ٺببٽإلڂببڅإلإل إل”ڂببىٶببٵ“إل،
  بځإلڂبڅإلجظتبطبهبٛبٛب إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل”إل ب٫بٷب يبإلإلإل“إل جپٗنمإلإلإل

 .ج حټإلجپى ينإل جپٷٍآين

 :األهٌن الؼام حلزكة اجلهاد اإلسالهٍ

 ”يف ظٌ املكا١َٚ حتّٛيت املكا١َٚ إىل ثكاف١، ٚإىل منط ذٝا٠ يًفًضطٝٓٝني"
،إلٍٚـإلجپىٺبطب ٌإلٌڂٟبحڄإل٪بربىإلجهللإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلشتح)إليفإلق جٌإلأؾٍضهإلڂ٫هإل ٺحپسإلأچرح إلٲٿ٣ٓنملنسإلڂٓطٷٿسإل 

ڂبڅإلإل"إلإلجصتبهبحوإلجاْبقڂب إلإلإلإلإلإل"إلٖٿف،إلج ڂ إلجپ٫حڀإلضتٍٺسإلجصتهحوإلجاْقڂ ،إلأڄ إلجظت ٶٱإلجپً إلضٓٿبٻبهإلإلإلإلإل
ٶٟنسإلجپ٫ڃٿنسإلجپٓنحْنسإلپنّإلؾى ىجملإليفإلضحٌ مإلقٍٺبحشإلجظتبٷبح ڂبسإل ضبحٌ بمإلجپٗب٫ب خ،إلٲبٷبىإلضبأيتإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲطٍجشإل٪ٿ إلجپ٫ٗ خإل ج ڂځإلجتىإلأڄ إل ملحٸإلجچُ حقحملإلٺروجمل،إل جچُ حـإلجپٻػٍزإلئُفإلننحٌإلڂ٫نّٓبڅ،إل ٶبىإلإلإلإلإل

ئڄ إل:إلإلجتىإلٲثسإلختٍؼإلڂڅإلذ إلٚٳ ٰإلجصتڃن٩،إل قىتإلپ إلٺحڄإلٚ شإلٌؾٽإل جقىإلأ إلجڂٍأزإلپنٷب ټإل
إلذبح ب٧بحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلإلجصتبهبحوإلجاْبقڂب إلإلإلإلإلإل...إل"إل ملحٸإل٢ٍ ٷحملإلآنٍ،إل ئڄ إل ملحٸإلننحٌجملإلآنٍ ٌٮبځإلأهنبحإلضبىٲب٩إلذتبملبحمل

جنطحٌشإلأڄإلض٧ٽإلجپٛ شإلجظتٍٲ ٨إلجپً إل ملرٓهإلجصتڃن٩إلئُفإلأڄ إلجپٍ بحڄإل٪بٿب إلأ إلإلإلإلإلإلإلإل...إلإلعتًجإلجپطڃنُّٓ،إلجنطحٌشإل ًجإلجپ٣ٍ ٵ
 .ڂٍٗ ٨إلْنحْ إلڂٟن٫سإلپٿ ٶص،إل أچهإل ٓٿرملحإلجپٻػوإلڂڅإلجظتٻطٓرحشإل جظتملؿُجشإل٪ٿ إلڂٓط  إلجْطملهحٜإل٫ٖرملح

ب٫بدإلإلإلإل:"إل ٪څإلٶنڃسإل ًجإلجطتنحٌ،إلٶحټإلٌڂٟحڄإلٖٿفإل يفإل٦ٽإلجظتٷح ڂس،إلحت ٓپصإلجظتٷح ڂسإلئُفإلغٷحٲس،إل ئُفإلفت١إلقنحزإلپٿٗب
إلجشتبهإلڂٓبحٌإلجپبربملبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٰإلڂٓبوضبهإلئُفإلڂٓبحٌإلآنٍب ب٣بنبين،إل  بطبځإلٍٚب إلجپٗب٫بدإلجپبٳبٿٓب جپٳٿ٣ٓنين،إلٲ٫ملبىڂبحإل بإنًب
جپىنتٷٍج٢ ،إل  ٻ ڄإلجضتى عإل٪څإلجپطملڃنس،إلأ إلضملڃنسإلحتصإلجهقطقټ،إل حتصإلقٍجخإلجظتٓط٫ڃٍ څ،إلنتٻڅإلأڄإل ربملبنبهبحإلإلإلإلإل

 !".جپ٫ٗدإلجپٳٿ٣ٓنين؟
ٞحٰ ٞحمل،إل فتبطبٿبٹإلْبنبحوزإل٪بٿبنبهبح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل" إلأ أچحإلأ٪طٷىإلأڄإلج  پ  سإلكتدإلأڄإلضرٷ إلوجتڃحملإلپطكٍ ٍإلج ٌٜ،إل٪ملىڂحإلفتطٿٹإلٌأ

 ".أڂحإلج ڄإلٲملكڅإلرتن٫حملإلهإلفتٿٹإلْنحوزإل٪ٿ إلج ٌٜ...إلنتٻڅإلجضتى عإل٪څإلجپرملح إل ٪څإلٖٻٽإلجپرملح إلجپٓنحْ 

إلجاْبببقڂبببنبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ڂبببس ٍٓ دتببب
ذ٧ٍ ٰإل٪ٛبنبربسإل ضب جؾبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل حتبببىٓ بببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٺببب   أَڂبببحش
إلقببحٞبببٍ بببحإلإلإلإلإلإلإلإلإل ّٓ إلدتببب  ببحتبببٿبببس
إل  بىٌٸإلإلإلإلإلإل  هتىٓوإلڂٓطٷرٿبهبح،
إلبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جضتببحټإل ببً  إلببب جصتببڃببنبب٩
٘ٓإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٌ إلئُف إلجضتبببحؾبببس ڂببى 
إلجپببٳببٍٶببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٛببٳبب ٰإل چببرببً
إلجپببملبب٫بببٍجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببڅ  جهذببطبب٫بببحو
إل جپبطبؿبمٓلبدإل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ٣بحتبٳبنبس
ئغحٌزإلجطتقٲحشإلجظتبً بربنبس،إلإلإلإلإلإلإل
إلجپبببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجطتببببقٲببببحش ضببببٿببببٹ

ڂٟ إل٪ٿنهحإلٶٍ ڄإلڂط٣ح پسإل هإل رى إلْبربنبٽإلئُفإلقبٿبهبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
مبحإل ٻ ڄإلڂٍٞنٓحملإل ڂٷر هملإلپى إلجصتڃن٩،إلٲقإل ملبربٯب إلئيجملإلإلإلإلإلإل
ئغحٌزإلجصتىټإلق عتحإلنحٌؼإلئ٢حٌإلجپركعإلجپ٫ٿڃ إلجپبٍٚب ،إلإلإلإلإل
إلأٚب ټإلجپبى بڅإل أٌٺبحڄإلجپب٫بٷبنبىز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ّٓ  هإلْنڃحإلأهنحإلهإلدتب
ٲاڄإلجصتڃن٩إل إڂمل ڄإلذحهللإلجپ جقىإلج قىإل ذٍْحپسإلجپبملبيبإلإلإل
جظت٣ٛٳ إلٚٿ إلجهللإل٪بٿبنبهإل آپبهإل ذبحظتب٫بحوإل ذبٻب ڄإلجپبٷبٍآڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلڂب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبً إلٚبحچبهإلجهللإلضب٫بحُفإلڂبڅإلجپبطبكبٍ بٱإلبببب جپٻٍميإلبب
إلجپٗببٍ٪ببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپبب قببٻببحڀ إلجپٗببٍ ببٳببسإلڂٛببىٌجمل جپٓببملببسإلجپببملببربب  ببس
إل ؿتبب إليپببٹإلؽتببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ ببٽإلجپببرببنببصإل٪ببٿببنببهببځإلجپٓببقڀ،  مببب وز
إلو٪بحتبځإلجاْبقڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتٓبٿبڃب ڄإل٪بحڂبسإل ڂبملبهبح :إل ٗطٍٸإلٲبنبهبح

 .جپٛقزإل جپٛنحڀإل جضتؽإل ٮو ح
ٲهً إلجظتٗطٍٺحشإل  إلج ْحِإلجپٷ ميإلپٿ قىزإلجاْقڂنس،إل
ٲقإلذىٓإلڂڅإلجپطٍٺنُإل٪ٿنهحإلپط غنٵإلأ جٍٚإلجنبربسإل جظتب وزإلإلإلإلإلإل
ذ إلأذملح إل ً إلج ڂس،إل هإلأٶٽإلڂڅإلجپ٫ڃٽإل٪بٿب إلجپبطب٫بح بٕإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٓٿڃ إلذنملهځإلڂرملنحملإل٪ٿ إلجهقطٍجڀإلجظتبطبربحوټإل ذب٫بنبىجمل
إلٺببحچببصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٓ ببحمل إل جپبب٣ببحتببٳببنببس جظتٗببحقببملببحشإل جظتببهببحضببٍجشإلجظتببً ببرببنببس

 .٪ملح  ملهح
إلجظتٓبٿبڃب إلإلإلإلإلإل ٲنملرٯ إلپٻٽإلقٍ ٙإل٪ٿ إلٌٲ٫سإلجاْقڀإل ٌٶ ٓ
أڄإل رًټإلڂحإليفإل ٫ْهإليفإلْرنٽإلجپطٷٍ دإلذنملهځإل جپطٷبٿبنبٽإلإلإلإل
ڂببڅإلقببؿببځإلجپببطبب ضببٍجشإلجپببملببحرتببسإل٪ببڅإلذبب٫ببٝإلجپببطببؿببحيذببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٓنحْنسإلپثقإلضإو إلئُفإلڂبُ بىإلڂبڅإلجپبطبٳبٍٴإل جپبطبرب٫بػبٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ضبٳببٓببفإلج ببحټإلپببطببكببٷببنبٵإلڂبب ٌخإلج ٪ببىج إلجپبب٣ببحڂبب٫بب إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جهْببطببنببق  إلجاْببقڂببنببس إلجپببرببقو إل٪ببٿبب  جعتببنببڃببملببس

 .غٍ جهتح

 َٔ بٝإ صادر عٔ َهتب 
 ايٓحف األعزف/ املزجع ايدٜين  ايضٝد عًٞ ايضٝضتاْٞ 

 بزئيس الىسراء اإلسزائيلي إيهىد أوملزت (!! املغامزون)هذا ما فعله 

 
واألسود

 

ڂڅإلأن٣ٍإلجپ٧ ج ٍإلجپ إلضٳحٶڃبصإليفإل٪حظتملبحإلجاْبقڂ إليفإلجپبٓمل جشإلج نبوز،إلٖبن ٨إل جچطبٗحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٦ح ٍزإلجپطٻٳو،إل ئيجإلٺبحڄإلجپ٫ٷبٽإلجپطٻٳبو إلٶبىإلْبحوإليفإلٲبطٍجشإلڂبڅإلضحٌمتملبحإلجاْبقڂ إل٪ٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل پنط جٚببببٽإلڂبببب٩إلقحپببببسإلجهٖببببطرحٸإلجظتببببً يب،إل ض٫ببببىوإلجهجتح ببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل نٿٳنببببسإلجؿتببببٍجٰإل٪ٷحتببببى ،
جپٳٻٍ سإل جپ٫ٷحتى س،إلجپ إلَفإلض٫ٍٰإلٺنبٱإلضإ٢بٍإلنقٲحهتبحإليفإلقبى وإلٺ هنبحإلجنطقٲبحشإلٌأ ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 هإلٺنبٱإلضبٓملهى حإلئُفإلذ٫بٝإلجه٪طربحٌجشإل جپٷ ج٪بىإلج نقٶنببس،إلؽتببحإلٲطببفإل٪ٿبب إلڂببٗهىإلڂببإَفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ڂڅإلجاٶٛح إل جه٣ٞهحوإل ٚ هملإلئُفإلوٌؾسإلجهْطرحقسإلجپٗحڂٿس
 ئيجإلٺحڄإلئغربحشإل ٶبحت٩إلجپطٻٳبوإل بً إلأڂبٍجملإلڂنبٓ ٌجملإلڂبڅإلجپملحقنبسإلجپطحٌمتنبسإل جپطٍجغنبس،إلإلٺٿڃبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلذ٫ببببٝإلجپببببطٍجظإلجپٳٷهبببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ضببببٛٳكملح إلذنملببببهح، جْط٫ٍٞببببملحإل٪قٶببببسإلجپٳببببٍٴإل جهجتح ببببحشإلٲنڃببببح

ٲاڄإلجپبٓإجټإلجپبً إل ٳبٍٜإلچٳبٓهإل ب إل٪بڅإلڂملبٗأإل بً إلجپل٪بحشإلجظتط٣ٍٲبسإل جپب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل..إلإل جپٍؾحِف
ضٛٽإلئُفإلقىإلضٛٳنسإلجظتهحپٱإليفإلجپٳٻٍز،إلقىتإل ئڄإلجچبىٌؾصإل بً إلج نبوزإليفإلئ٢بحٌإلجپٳبٍ ٨إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ظتببحيجإل ٻبب ڄإلإلإلإل:إلإل پ٫ٿملببحإلچ٣ببٍـإلجپببٓإجټإلذببٛنٯسإلأنببٍ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلهإلج ٚبب ټإلجپبب إل بب إل٪حپنببسإلجهٖببطٍجٸإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جطتببقٰإلجپببى ينإلٮحپرببحملإلنقٲببحملإلػتطببٓىجمل؟إل ظتببحيجإللتنببٽإلجپطملببحٶٝإليفإلؾُتنحضببهإل٪ٿبب إلٌٮرببسإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 جاپٯح إل جپطٛٳنسإلجپٍڂُ س؟
إلپٿڃ ٶببٱإلجپببً إل ٷبب ڀإلذاپٯببح إلجپببٍأ إلجپببى ينإلج نببٍ،إل  ٻٳببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلو ملنببحمل هإلٖببٹإليفإلأڄإل ملببحٸإلڂملببٗأمل
ٚحقرهإلٺڃٷىڂسإلهْطرحقطه،إل   إلجظت ٶٱإلجپً إل٪حوزإلڂحإللتبٍ٘إل٪ٿب إل٢حذ٫بهإلجپبى ينإل  ط ْبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذحظتٳح نځإلجپى ملنس،إل يفإلجپ جٶب٩إلئڄإل بًجإلجظت ٶبٱإل ٫رٓبٍإل٪بڅإلذبإِإليفإلجپ ٪ب إلجپبى ين،إل  بٛىٌإل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

و بببينإلٮح بببسإليفإلجهٞببب٣ٍجخإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلضٿبببٵٍّ)ضٍْٗبببرحشإلچٳبببٓنسإل غٷحٲنبببسإلؼتطٿبببس،إل  ٻبببٗٱإل٪بببڅإلڂبببٛىٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٗٔدإلجطتبقٰإليفإلضبحٌ مإلجاْبقڀإلڂرٻبٍجملإلقب ټإلجظتٍؾ٫نبسإلجپٳٻٍ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جپطٗ ٓٔ،إل ؿتڅإلچ٫ٿبځإلٺنبٱإلچب

،إل هإلَجپبببصإلجظتٍؾ٫نبببسإليفإلٲهبببځإلجپببى څإلقببىتإل  ڂملبببحإل بببًجإل ببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(٘) جپٓنحْببنسإلذ٫بببىإلٌْببب ټإلجهللإلإلإلإلإلإل
جظتىنٽإلپٳهځإلٺٽإل ً إلج فتح٠إلجظتط٫ىوزإلڂڅإلجپطبى څ،إل جپب إلهإلضطربح څإلٲنڃبحإلذنملبهحإلصتهبسإلوٌؾبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ج ٚحپسإلٲكٓد،إلأ إليفإلجپطٍٺبنُإل٪ٿب إلذ٫بىإلأ إلآنبٍإليفإلجاْبقڀ،إلذبٽإلختطٿبٱإلأْحْبحملإليفإلٲهبځإلٌ ـإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپى څ،إل يفإلجپطٛ ٌإل جپٍؤ سإلجپى ملنس،إل ذحپملطنؿسإليفإل٢ٍ ٷسإلدتػٽإلج نبٍإليفإلچٳبّإلوجتبٍزإلجپى بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جپ جقى
 ئيجإلٺحچصإلجپ٫قٶسإلذ إلجظتًج دإلٶىإلؾملكصإلئُفإلجپطهىتبسإليفإلذ٫بٝإلأ٢ب جٌإل٪قٶحهتبح،إلڂػبٽإلڂبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
قٛٽإلڂڅإلجچٳطحـإل ضٷحٌخإلذ إلجظتًج دإلجپٓملنٓسإل جپبٗن٫سإلڂملبًإلأٌذ٫نملنبحشإلجپٷبٍڄإلجظتحٞب ،إلٲباڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جچطٛحٌإلجپػ ٌزإلجاْقڂنسإلجْطػحٌإلٺ جڂڅإلجپٯٿ إل جپط٣بٍٰإليفإلذ٫بٝإلجپبٓحقحش،إل جپب إلجچطٷٿبصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذٳ٫بٽإل٪ جتببىإلجپملٳبب١إلجعتحتٿببس،إل حبببٓدإلڂببحإلجٶطببٟح إلجظته٣بب١إلجهْببطٻرحٌ إلئُفإلضببٛىٌٓإل جؾهببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپ٫ببحَفإلجپببٓمٓل ،إل يپببٹإلپٷ٣بب٩إلجپ٣ٍ ببٵإل٪ٿبب إلجپػبب ٌزإلڂببڅإلنببقټإلقببٍٗ حإليفإلؾٿرببحخإلڂً ببيبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٞببنٵ،إل ببٓ ٬ٓصإلجپببٛىجڀإلڂ٫هببحإل٪ٿبب إل ٲببٵإلجظتٍضٻببُإلجپببً ينإليفإلفتبب١إلجپطببى څإلجپببٓٿٳ ،إلأهإل  بب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جپطٻٳو
إلٺببببحڄإلعتببببً إلجپ٫ جتببببىإلجپملٳ٣نببببسإلو ٌإلذببببحٌَإليفإلض٫بببب ميإلفتبببب١إلجپطببببى څإلجظتط٫ببببٛدإل جظتملٯٿببببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ئيج
 جپببل ٨إلئُفإلجپطٻٳببو،إلٲبباڄإلٲببٗٽإلڂببحإل ببٓڃ إلحبٍٺببحشإلجاْببقڀإلجپٓنحْبب إليفإلجپ٫ببحَفإلجپ٫ببٍيب،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

يفإلئچطببحؼإلجپملهببدإلإلإلإلإل(إلإلذٳ٫ببٽإلجپطببأڂنځإلإل) ضٍجؾبب٩إلو ٌإلجظتإْببٓحشإلجپى ملنببسإلجپٻبب  إلٺببح َ ٍإل ٮببو إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپ٫ٿڃحتنس،إلٶىإلأٲٓفإلج حټإلأڂحڀإل٦هب ٌإلَ٪حڂبحشإل ٶنبحوجشإلو ملنبسإلٮبوإلڂإ ٿبسإلو ملنبحملإل ْنحْبنحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
پٷنبببحوزإلجظت جؾهبببسإلجاْبببقڂنسإلٞبببىإلجپٯبببٍخ،إل  ببب إلجپُ٪حڂبببحشإلجپببب إلذٳ٫بببٽإلْببب٣كنطهحإل ذٳ٫بببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ جڂٽإلأنٍ إل بٟنٵإل٪ملبهحإلج بحټ،إلْبططٿرّإلذل٪بسإلْبٿٳنسإلڂط٣ٍٲبسإلضٻٳبٍإلٺبٽإلؼتبحپٱإلعتبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إلإليفإلج ْٿ خإل جظت٫طٷى
 هإلنتٻببڅإلأڄإلچٷٳببُإل ملببحإل ؿتببڅإلذببٛىوإل٦ببح ٍزإلجپطٻٳببو،إل٪ببڅإلجظتملببٗأإلجپٓ ْببن إلببببإلغٷببحيفإلپٿ٧ببح ٍز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 جپبببً إل بببٓٿٹإلڂبببٓحپٹإلڂبببٗ ٓ سإليفإلجپطملبببٗثسإل٪ٿببب إلجپ غ ٶنبببحشإلجپٳٻٍ بببسإل جپى ملنبببسإلٲنڃبببحإللتطڃبببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپملببٓرنس،إلذ٫نببىجملإل٪ببڅإلضٿڃببّإل جٶبب٩إلجهنطببقٰإل جپط٫ببىوإل ضٷرببٽإلجپببٍأ إلج نببٍ،إل جانتببحڄإلذببحپطمل ٨إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ج ٌج إل ج ٲهببحڀإل جپطڃػببقش،إلٺببٽإليپببٹإلٲنڃببحإل ببٗرهإلئ٪ببحوزإلئچطببحؼإلپملٳببّإل٪قٶببحشإلجپٷبب  إلجپٓنحْببنسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 إلإل. جهؾطڃح٪نسإلٲنڃحإلذنملهح،إل   إلجپٷحتڃسإل٪ٿ إلجاپٯح إل جاٶٛح إل ڂمل٣ٵإلجپٯٿرس
إلجپرٷبح ،إل ڂبحإلَفإل طبځإلجپط٫حڂبٽإلڂب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ئڄ إل ً إلجپ٫ جڂٽإلغتطڃ٫سإل  إلجپ إلدتبىإلجپطنبحٌإلجپطٻٳبو إلذ٫ملحٍٚب
إلجپٿ غبببسإلجپطٻٳو بببس،إلٲببباڄإل ببًب إلجضتحپبببسإلجپ٧قڂنٓبببسإل جپٍؾ٫نٓبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ببًب إلج ْبببرحخإلغتطڃ٫بببس،إلپٷ٣ببب٩إلوجذببٍب

إلجپً إلْن٫ ٴإلهإلػتحپسإلهنٟطملحإلجظتملٗ وز  .ڂٍٖٓكسإل ڄإلض٣ ټ،إلڂ٩إلٺٽإلجضتٛحوإلجظتٍص
 ر٥ٝط ايترزٜزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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ًََأِعّدًِا َلُوم ّما اِسَتَطِعُتم ّمن قٌٍَُة ًَّمن ِّرَباِط اِلَخَِِل 
ُتِرِهُبٌَن ِبِى َعدًَِ اهلل ًََعدًَُُكِم ًَآَخِرٍَن ّمن ُدًِنِوِم 
ٍُِء ِفُ َسِبَِل  اَل َتِعَلُمٌَنُوُم اهللُُ  ٍَِعَلُمُوِم ًَّما ُتنِفُقٌِا ّمن َش

 اهلِل ٌٍََُّف ِإَلَُِكِم ًََأنُتِم اَل ُتِظَلُمٌَن 
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ّمِن َنَصَب َنِفَسُى ِللَناِس ِإّماّمّا َفلََِِبَدِأ ِبَتِعِلَِم َنِفِسِى َقِبَل َتِعِلَِم 
َغَِِرِي ًلََُِكِن َتِأِدٍُبُى ِبِسرَيِتِى َقِبَل َتِأِدٍِبِى ِبِلَساِنِى ًّمَعِلُم 
 .َنِفِسِى ًّمَؤِدُبَوا َأَحُّق ِباإلِجالِل ّمِن ّمَعِلِم الَناِس ًّمَؤِدِبِوِم

 ــ نوج البالغة ( ع)أّمري املؤّمنني 

marfaa14@yahoo.com 

bahlouli33@hotmail.com 
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 إل..اْعكاد املؤمتز ايدٚيٞ األٍٚ : تت١ُ
 أ ٞببفإلجپٗببنببمإلجپببطببٓببهببو إلأڄإلأ٪ببىج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جاْقڀإلجپن ڀإل ٓطبٳبنبى ڄإلڂبڅإلجا٪بقڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأچبهإلإلإلإلإلإلإلإل پط ؾنهإلجپٍٟذسإلپإلْقڀ،إلڂٟبنبٳبحمل
إلجا٪ببقڂببنبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجعتبببؿببڃببس إل ببً   ظتبب جؾببهببس
جپبب٫ببىجتببنببسإلپببٿببٯببٍخإلٞببىإلجاْببقڀإلضببرببٷبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل٢بببٍ بببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٲٟبببٽ إل جپٛبببقذبببس جظتبببٷبببح ڂبببس
إلوج٪ببنببحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٟببٯبب ٠إلجپبب٫ببى جچببنببس، ظتبب جؾببهببس
جپ٫حَفإلجاْقڂ إلپٿ٫بڃبٽإلڂبڅإلأؾبٽإلْبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلپبٻب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٳٍج٬إلجپٳٻٍ إل جپب٫بٿبڃب إلجظتب ؾب و،
 .چٓط٣ن٩إلأڄإلچٻ ڄإليفإلڂٓط  إلجپطكى 

٪بڅإلإل"إلإلجظتبٍٲبأإلإل"إل يفإلضٍٛ فإلظتب ٲبىإلؾبٍ بىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ؾببهإلجضتببحؾببسإلپبب٫ببٷببىإلڂببإدتببٍإلڂببڅإل ببًجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپٗببببنببببمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلشتببببحقببببس إلأؾببببحخ جپببببٷببببرببببنببببٽ،

ئڄإلج ڂسإلجاْقڂنسإلجپن ڀإل:إل"إلجپطٓهو 
إلأذبب٫ببحوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببٿببطبب٫ببٍٰإل٪ببٿبب  إلڂببحْببس حبببحؾببس
إلضببطبب٫ببٍٜإلعتببؿببڃببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل هنببح ڂببٷببح ڂببطببهببح،
إلج ٢ببببٍجٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ڂببببطبببب٫ببببىوز إلؾببببىجمل  جْبببب٫ببببس
إل ضٓبطبهبىٰإل ؾب و بح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضٓطهىٰإلٶبنبڃبهبح،
إل٪ببٿبب إلڂٗببحٌٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ذببحپببطببحِفإلٲبباڄإل ؾبب و ببح
إلٺبببب  ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئْببببقڂببببنببببس إل ٚببببكبببب ز هنٟببببس
 ٓطى٪ إلجهْطب٫بىجوإل جپب٫بڃبٽإل٪بٿب إلٌٲب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل جاقٓببببحْببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجضتٓببببحْببببنببببس ڂٓببببطبببب  
جپػ ٌ س،إل ذحپطحِفإلٲباڄإلٶبنبحڀإلجظتبهبٿبٛب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ٪ببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إلجظتبببٷبببح ڂبببس إلغبببٷبببحٲبببس ذبببطببب٫بببڃبببنبببٵ

 .رتح وچحإلأڂٍإلهَڀ
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٓبببنبببحْبببنبببس إلجپبببىهپبببس إل ؾبببه  ٪بببڅ
جپط ٶنصإلعتًجإلجظتبإدتبٍ،إل جپبٍْبحتبٽإلجپب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلأؾببحخإلشتببحقببطببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ئڄإل:إلإل ببٍ ببىإلأڄإل ببربب٫ببػببهببح،

جپببٍْببحپببسإل بب إلأڄإلجعتببؿبب ڀإلجهْببطببٻببرببحٌ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجهْببطببٻببرببحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿبب إلٚببى ٌ ْبب ٰإل ببٍضببٓى
إلؾبببح بببُز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجاْبببقڂبببنبببس إلٲبببح ڂبببس چبببٳبببٓبببه،
 جپبٷبب  إلجظتببهببٿبٛببسإلٶبب  ببس،إل قٓببحْببنببطببهببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂٍضٳ٫سإلجتح إل ًجإلجعتؿ ڀإلجهْطٻبربحٌ ،إلإلإل
 ْ ٰإلحت ٓټإلٺٽإل بً إلجپبطبهبى بىجشإلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲٍ٘إلپٿٷٟح إل٪بٿب إلٺبٽإل بً إلجظتبملبح ٌجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إلجپٗن٣حچنس
إلجظتببإدتببٍإليفإلئ٢ببحٌإلڂبب٫ببٍٺببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   ببملببىٌؼإل ببًج
جظتٳح نځ،إلقبنبعإلضٓب٫ب إلٶب  إلجهْبطبٻبربحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ئُفإلٶببٿببدإلجضتببٷببحتببٵإل ٲببٍٜإلضبب٫ببحٌ ببٳببهببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلڂببٳببح ببنببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿبب  إلجطتببحٚببس  ڂببىجپببنببٿببهببح

 حبببٻببځإلإل.إلإلجظتببٷببح ڂببسإل جاٌ ببحخإل ٮببوقتببحإلإلإلإلإلإلإل
ضملٳ ً حإليفإلڂإْٓحشإلو پنسإلٺهنثسإلج ڂځإل
إلْبببنبببحْبببحهتبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إل ضٓبببهبببو بببح جظتبببطبببكبببىز،
 ض ؾهحهتح،إل ذٳ٫ٽإلْن٣ٍهتحإلجا٪قڂنسإل
جپٻروز،إل جْطبملبحو بحإلئُفإلڂبملب٣بٵإلجپبٷب ز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أ٪ب٣ببصإل ببً إلجپببٷبب  إلپبملببٳببٓببهبحإلجضتببٵإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتٗببببٍ ٪ببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببببٷببببح ڂببببحش إلٺببببٽ ج٪ببببطببببرببببحٌ
إلجپبطب ٦بنبٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ٶبىإلذبىج پققطبقټإلئٌ بحذبحمل،
إل جا ببى پبب ؾبب إل قببىجظإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل22جپٓببنببحْبب 

ْرطڃ إل جٞكحمل،إلقبنبعإلجچب٣بٿبٵإلجظتٗبٍ ٨إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٮبببوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضٟبببٿبببنبببٽ إلزتبببٿبببس إليف ج ڂبببوٺببب 
إلڂبب غتبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجذبببطببُجَ إل ٪ببڃبببٿببنبببس ڂٓببرببب ٶببس
إلاضتببحٴإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجاْببقڂببنببس، پٗبب٫بب خإلجظتببملبب٣ببٷببس
جعتُنتسإلجپملٳٓنسإل ح،إل پبٍذب١إلجاْبقڀإلإلإلإلإلإلإلإل
ذببحاٌ ببحخ،إل ضٛببملببنببٱإلٶبب  إلجظتببڃببحچبب٫ببسإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٞڃبڅإلػتب ٌإلجپٗبٍ،إل ضٗبى بىإلجپٟبٯب١إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل نبببحٚبببس إلجظتبببٷبببح ڂبببس، إلقبببٍٺبببحش ٪بببٿببب 

إلچٗببح٢ببهببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ج٪ببطببرببحٌ ٲببٿببٓبب٣بب إل پببرببملببحڄ،
جظتٷح ڀ،إلجپً إلضٷٍ إلٺٽإلج و حڄإل جظت جغنبٵإلإل
.إلجپى پنس،إلڂڅإلٚملٱإلج ٪ڃحټإلجاٌ بحذبنبسإلإلإل
إلجاوجٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٞببببٯبببب٣ببببص إليجضببببه إلجپٓببببنببببحٴ  يف
ج ڂوٺنسإل٪ٿ إلٺػوإلڂبڅإلجپبى ټإل ؾبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ضٯنوإلجظتملح ؽإلجپىٌجْنسإلذبُ٪بځإلضبملبٷبنبطبهبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂڅإلجپٗ جتدإلجپ إلحتعإل٪بٿب إلجاٌ بحخ،إلإلإلإلإلإلإلإل
إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببٿبببؿببب   إليف إلأڂبببوٺبببح إلضبببطبببٍوو  َف
إلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإلأٺببػببٍ إلئٌ ببحخإلجپببى پببس ؽتببحٌْببس
إلٶببنببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببڅ إلجپببىٲببح٨ إلحتببصإليٌجتبب٩ ْببحقببس
جپ٫حَفإلجضتبٍإليفإل ؾبهإلجاٌ بحخإلجپبى ِف،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلئٌ ببحخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ضببٯبب٣ببنببس إلو٪ببځ إليف  َفإلضببطببٍوو
إلقبببٿبببنبببٳبببطبببهبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلدتبببحٌْبببه إلجپبببً  جپبببى پبببس

حبٵإلجپ٫ٗر إلجپبٳبٿبٓب٣بنبينإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلئٍْجتنٽ)إل
 . جپٿرملحين

  إلئيجملإلڂ٫ٍٺسإلڂٳح نبځإلپبٿبطبكبٳب٥إل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂىپ ههتحإلڂڅإل٪رعإلجاٌجوزإلجهْطٻرحٌ سإل
إل پبب٫ببٿ ببهببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپبب إلضٓبب٫بب إلپببٷببٿببدإلجضتببٷببحتببٵ،
ڂ٫ٍٺسإلٍٞ ٌ سإلْطٓهځإلقطڃحملإليفإلذٿ ٌزإل
ڂٳه ڀإلوٶنٵإل و ِفإلڂطٓبحَفإل٪بٿبنبهإل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلمبببحإللتببڃبب إلڂببٳببهبب ڀإلجظتببٷببح ڂببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جاٌ ببحخ،

 .إلڂڅإلٺٽإلدتنن٩إلأ إلضٗ  ه
 ُ ٓببؿٖببٽإلپببٿببڃببإدتببٍإلنبب٣بب ضببهإلجپٗببؿببح٪ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 جصتٍ ثسإليفإلو٪ڃهإلپٿڃٷح ڂبسإلجپب٫بٍجٶبنبسإلإلإلإلإلإلإلإل
ذ ؾهإلجهقطقټ،إلٺڃحإلچٙإل٪ٿ إليپبٹإليفإلإلإلإل
ئقى إلٲٷٍجشإلذنحچهإلجطتطحڂ ،إلقنعإلقنٓحإل
إلجظتٗببٍ ٪ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببٷببح ڂببس إلأچبب ج٨ إلٺببٽ جظتببإدتببٍ
 ڂڅإلٞڃملهحإلڂٷح ڂبسإلجپٗب٫بدإلجپب٫بٍجٶب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جظت٧ٿ ڀ

 ً دإلجپٗبهبنبىإلڂب٣بهبٍ إليفإل جقبىزإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أٌٺحڄإلڂٍٗ ٪هإلجپٳٻٍ إلجاقنحت إلئُفإلأڄإلإلإلإلإل
جپٳٻٍإلجاْقڂ إلهإلنتٻڅإلأڄإلنتطىإلذٗٻٽإل
ٚك إلذ إلجپملحِإلئه إلڂڅإلنقټإلجظت جؾهسإل

 .إلجظتٳط قسإلڂ٩إلٍٞ خإلجپٳٻٍإلج نٍ
 ٚاقع١ داي١

إلوهپبسإلإلإلإلإلإل چب٫بٍٰإلرتبنب٫بحملإلإلإلإلإلإلإلإل...إلإلچرىأإلذ جٶ٫سإلعتبح
أڄإلجپٗهنىإلڂٍضٟ إلڂ٣بهبٍ إلڂبٻبعإلڂبىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل  ب إل ٗبطبٯبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل چنٓٳصإل٪ٿ إلجپ٫بٗبٍ بڅإل٪بحڂبحمل
ذببحپببطببىٌ ببّإليفإلٺببٿببنببسإلجاعتببنببحشإل جظتبب٫ببحٌٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل جظتببملبب٣ببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببٿببٳببٿببٓببٳببس إلأْببطببحيجمل جاْببقڂببنببس

،إل ٶىإلجچطرهإلٶرٽإل( بإل2354بإلإل2332) جپٳٷهإل
إلجپبببػببب ٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجچبببطبببٛبببحٌ إلڂبببڅ إلْبببملببب جش ذٟببب٩
جاْقڂنسإلئُفإلأڄإلأقىإلج ْحضًزإل ٍ ٓؼإليفإل

إل  بٷب ڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلجاعتنحش)ٺٿنهإل پٿٳٿٓٳبسإلجظتبحو بس،
إلذبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببى ببحپببٻببطببنببٻببنببس إلپببٿببڃببحو ببس ذببحپببى٪ببح ببس

 .إلجپ٣قخ،إلٞىإلجپٳٿٓٳسإلجاْقڂنس
إلٲببب٫بببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٌو و إل بببًج إلج ْبببطبببحي إلضٛبببٍٰٓ أغببحٌ
جپ٣ٿرس،إلٲطأَڂصإلج ؾ ج إلقىتإلٺحوشإلختٽإل
إلٺبحڄإلڂبڅإلجپٗبهبنبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲبڃبح إلجپبىٌجْب ، ذحصتب 
إل بٍأِإلٶٓبځإلجپبٳبٿبٓبٳبسإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂ٣هبٍ إل  ب 
إلئهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٺٿنبسإلجاعتبنبحشإل جظتب٫بحٌٰإلجاْبقڂبنبس،
إلئُفإلجعتببنببثببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٌشتببنببس إلذببٍْببحپببس إلذبب٫ببع أڄ
إلضببأْببنببّإلٺببٍْبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲببنببهببح جپبب٫ببٿببڃببنببسإل٢ببحپببرببحمل
إلجپبٻببٿبنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل پبٿبڃببحو بسإلجپبى ببحپبٻبطببنبٻببنبسإليفإل بً 
إل أٺبببىشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلبببب إلجاعتبببنبببحش إلٺبببٿبببنبببس إلبببب :إلذبببحپبببًجش

إلڂٓبببٿبببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إل إلأْبببطبببحي إل ٟببب٣بببٿببب٩ إلأڄ ٞبببٍ ٌز
إلذبطبىٌ بّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبى بحپبٻبطبنبٻبنبس  ڂإڂڅإلذحظتحو بس

إلجپببً إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلجظتببحوز إل ببٷبب ټإلڂبب٣ببهببٍ إلچٛببحمل، ٺببڃببح
٪ إل٪څإل ً إلجپٍٮرسإليفإلڂٻحڄإلآنٍإلذملٙإل

إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل)إلٶ په إلٺبطبحذبحمل پٷىإلٺطرصإلٶرٽإلأ٪ب جڀ،
غتٿّإلئوجٌزإل ً إلجپٻٿنسإل چرهصإلٲنبهإلئُفإلإلإلإل
أڄإلٺٿبنبسإلجاعتبنبحشإل ب إلجپبٻبٿبنبسإلجپب قبنبىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٚببققببنببسإلختٛببنببٙإلٺببٍْبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپبب إلعتببح
إل پببٻببڅإلكتببدإلأڄإلهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل پببطببىٌ ببّإلجظتببحٌٺٓببنببس،
 ٷ ڀإلأْطحيإلڂٓٿځإلذطىٌ ٓهح،إل ئفتحإلأْطبحيإلإل
إلقبٷبحمل،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل  بإڂبڅإل بح  طٳهځإلجظتحٌٺٓنسإلقبٷبحمل،

كتبدإلأهإلمتب٣بٍإلإلإلإلإلإلإلإل..إلإل هإل إڂبڅإلذبحهللإلقبٷبحملإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ببٿبب إلذببحټإلأقببىإلذببأڄإلجظتببحٌٺٓببنببسإلكتببدإلأهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلذبحپب٫بٻبّإلكتبدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضىٌِٓإليفإلٺٿنسإلجاعتنبحش،
أڄإلضىٌِٓإل٪ٿ إل ىإلأْطبحيإلڂبإڂبڅإل ڂبٿبطبُڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلپببى ببملببح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببملببٷبب ټإلڂببح إلوإل ببأيتإلو ٌچببح  ببح،
إل هإل بٍٮبځإلأقبىإل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  چ٫ٍٜإلڂبملب٣بٷبملبح،

 (.إلٶر ټإل ًجإلجظتمل٣ٵ
إلظتب جٚبٳبحشإلج ْبطبحيإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أٌؾ إلأڄإلچملطرهإلؾبنبىجمل
إلجپبى بحپبٻبطبنبٻبنبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظت٣ٿ خإلپطبىٌ بّإلجظتبحو بس
ٲببحپٗببهببنببىإلڂبب٣ببهببٍ إلهإل ببٍ ببى إلأڄإل ببٻبب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل٪بٿبڃبنبحملإلإلإلإلإلإلإلإل ٪حٌٲحملإل ً إلجپٳٿٓٳسإلؼتطٛحملإل بح
 .إل قٓد،إل ئفتحإلأڄإل ٻ ڄإلڂإڂملحملإل حإلأ ٟحمل
إلج ْبٿب خإلذبملب٧بٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  پٻڅإلظتحيج؟إلأهإل ٫ٓىإل بًج
جپر٫ٝإلٍٞذحملإلڂڅإلٍٞ خإلجپى٪ح سإلپبٳبٻبٍإلإلإلإل
إلذبببب٫ببببٝإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إللتٓببببرببببه إل ٶببببى إلذببببٽ جپٟببببقټ؟
 جپ٣ٓكن إلضٟنن٫حملإلپإلْقڀإل جپٗرحخ؟إل
 ببً ببدإلجپٗببهببنببىإلڂبب٣ببهببٍ إليفإل جقببىإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

أٌٺحڄإلڂٍٗ ٪هإلجپٳٻٍ إلجاقنحت إلئُفإلأڄإلإلإلإلإل
جپٳٻٍإلجاْقڂ إلهإلنتٻڅإلأڄإلنتطىإلذٗٻٽإل
ٚكٓ إلذب إلجپبملبحِإل ذب إلٲبثبحشإلجپٗبربحخ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 جظتط٫ٿڃ إل جظتػٷٳ إلذحطتٛ ٘،إلئهإلڂبڅإلإل
إلٞببٍ خإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبب٩ إلجظتببٳببطبب قببس إلجظتبب جؾببهببس نببقټ

  إڂبڅإلئُفإلؾب جٌإليپبٹإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلجپٳٻٍإلج نٍ
ٲطفإلغتحټإلجضتٍ سإلپٿٳٻٍإلج نٍ،إلْنؿ٫ٽإل
 ًجإلجپٳٻٍإل ٧هٍإليفإلقبٍٺبسإلجپب جٶب٩إل ذب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ئيجإلٺملٓحإلچٻبٌٍٓإلإل.إلإلجظتػٷٳ إلحبؿڃهإلجضتٷنٷ 
جپبٷب ټإلئڄإلجاْبقڀإلٶب  إل ٲبٻبٍ إلنتبطبٿببٹإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٺبحڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبٳبٻبٍإلج نبٍإلأ بحمل ڂإ قشإلڂبٷبحٌ٪بس
ڂٍٗذه،إلٲاڄإلجپ جٶب٩إل ب إلجپبً إلْبنبطبكب ٓټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپببٳببٻببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿبب إلأ ببٿببنببس إلپببٿببكببٻببځ ئُفإلڂبب٫ببنببحٌ

إلٲببٿببڃببكببطبب  إلإلإلإلإلإلإلإلإل)إلجضتببنبب  إلإلإل هإلچببٷبب ټإلػتببطبب ج 
.إلپبملبهٟبسإلج بطبڃب٩إلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلجپٳٻٍإلڂ٫ح وإلأنبٍ إلإلإل

 قنملثًإلْنطكٓىوإلجپٳٻٍإلج نبٍإلپبنبّإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإل
نقټإلجپٷڃ٩إل جه٣ٞهحو،إل ئْربح٬إلجعتبحپبسإلإلإلإلإلإل

ٍٓ إلئُفإلجپٓبٍ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪ٿنهإل٪ب إلؾب
إلڂببڅإلنببقټإلإلإلإلإلإلإلإل إل ئفتببح  جپببٻببطببڃببحڄ،
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٻببحڂببٿببس إلجضتببٍ ببس ڂببملببكببه
إلذٛببنبب٭إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپببطبب٫ببرببوإل٪ببڅإلچببٳببٓببه
إلجْببطببىهِفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل مبببملببهببؽ ٪ببٿببملببنببس

 .إلذٍ حين
إل ببهببطببٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٌٞببنببس إل ببً  ٪ببٿبب 
ڂ٣هٍ إلذٍ جوإلجپٳبٻبٍإلج نبٍ،إلإلإلإلإلإل
إلذب٫بملب جڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأپبٷبح بح يفإلػتبحٞبٍز

إل قببببٍ ببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل»  إلجپببببٳببببٻببببٍ قببببٍ ببببس
إلپببٻبببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل» :إلإل« جپببٍأ إل إلأ٪ببٿببڅ ئين

إلٮبببببببوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبببببببڅ ج ٚبببببببىٶبببببببح 
إلأڄإلجپبطبٳبٻبوإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جاْقڂنب ،
إلٲبٻبٍ جإلإلإلإلإل ٦ٽإلجاْقڀإلأڂٍإلقٍٓ،
إل٪ببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل أ٪ببٿببملبب ج إلضٗببحؤ ڄ، ٺببڃببح
آٌجتٻځإلجضتٷنٷنسإلقٷحمل،إلجٺطبرب جإلإلإل
إلٲبقإلأقبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل بٍ ٴإلپبٻبځ، ٺنٳڃبح

 .إل«ْنك ټإلو ڄإليپٹ
ذ٫ىإلأڄإل ملطبهب إلڂب٣بهبٍ إلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلنبببقټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجضتبببحوغبببس إل بببً  يٺبببٍ
إلمبٓببؿببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأپببٷببح ببح ػتببحٞببٍز

يفإلجپ٫حٚڃسإل٢بهبٍجڄإليفإلٖبهبٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل«  جصت جو»
؛إلأ إلأغببملببح إلجقببطببىجڀإلجپٛببٍج٨إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2535/إلإلآيجٌإلإلإل

إلجچببطببٛببحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٮببىجز ذبب إلجپببطببنببحٌجشإلجظتببهببطببٿببٳببس
إل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٍْبب  إلذببٯببنببس إلجاْببقڂببنببس، جپببػبب ٌز
ضٷمل إل جٞفإلپٿكنحزإلجپٳٻٍ بسإل جپبػبٷبحٲبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يفإلجپرٿى،إل ٢رن٫سإلجپ٫قٶسإلجپ إلكتبدإلأڄإلإلإلإلإلإل
ضٓ وإلذ إلجهجتح حشإلجپٳٻٍ سإلجاْقڂنبسإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبحپبملب :إل ٮوإلجاْقڂنس،إل ٫بٿبٵإل٪بٿبنبهبح

إلظتبب جؾببهببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل»  إلج ْببٿبب خإلجپٛببكببنببف إل بب   ببًج
جظتٓأپس،إلأڂحإلئيجإلأٌجوإلٖهٙإلأڄإل إغٍإل٪ٿ إل
إلجپبببػبببٷبببحٲبببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ٞبببثبببنبببٿببب  إلجپٓبببًؼ جپببب٣بببٿبببربببس
إل ٪ببڅإل٢ببٍ ببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلنببٳببنببس، إلذببنببملببهببځ ذببحپببى٪ببح ببس
إل ٶبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جاٮ ج إل جطتىج٨إلٲهًجإلڂبحإلهإلكتب َ،
إلذببأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببٍجٌجمل جٶببطببٍقببصإل٪ببٿبب إليپببٹإلج ْببطببحي
 رحوپينإلآٌج  إلذىهملإلڂڅإل٪ٍٞهحإل٪ٿ إلٲبثبسإلإلإل

و٪ملحإلچطرحوټإلج ٌج إل:إلإلڂڅإلجپ٣ٿرس،إل ٶٿصإلپه
إلأ إلأڂبحڀإل٪بىوإلأٺبػبٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أڂحڀإلجپ٣ٿرسإلأچٳٓهځ،
إلذبٽإلنتبٻبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂڅإلجضتٟٓحٌإلئيجإلٌٮرصإلذبًپبٹ،
إل ٢بببٿبببربببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأْبببحضبببًز إلئُف إلجپبببى٪ببب ز ضببب ؾبببنبببه
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٌج  إلپببملببطببرببحوټ إلج نببٍ  جصتببحڂبب٫ببحش
إلآهٰإلج ٖبهبح٘إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ؾٿٓسإل٪حڂبسإللتٟبٍ بح
إل ٶبٿبصإلپبهإلٺبًپبٹإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل :إل چطملح٦ٍإليفإلجظتب ٞب ٨،
ذحپٍٮځإلڂڅإلأچينإلپٓصإلڂٓط٫ىجملإلذأ إل ؾهإل
إلجايج٪بببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪بب  إلأحتبببىظ إلأڄ إلجپبب ؾببب   ڂببڅ

إلإلإلإلإلإل إليپببٹإليفإل٪ببهببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إل جپببطببٿببٳببُ بب ڄ إلٺببحڄ  ٶببى
ذنىإلأينإلڂٓبطب٫بىإلأڄإلأچبح٦بٍٸإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل ٿ  

 .إل«ذٍچحڂؽإلئيج٪ إلأ إلضٿٳُ  ين
 ذٍأ  إلئڄإلإلإل» :إلإلوإلأ٪ٷدإليپٹإلذٷ پبهإلچٛحمل

 ًجإل  إلجپٓربنبٽإلجپب قبنبىإلظتب جؾبهبهإلج ٌج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپبب ٶبب ٰإلقببنببحټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٌوچببح إلئيج إلأڂببح جظتبب٫ببحٌٞببس،

إلجاْبقڀإلإلإلإلإل  ً إلج ٲٻحٌ،إلٲملٻ ڄإلٶىإل٪ٍٓٞملبح
إلپبببٿبببهبببُنتبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجاْبببقڂبببنبببس  جصتبببڃبببهببب ٌ بببس

إلج ٲببٻببحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإل جهچببٻببٓببحإل إلأڄإلٚببٍج٨ ٢ببرببنبب٫بب 
إل ب إلٮبوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبنبملبهبح،  ون عتحإلمب٫طٍٸإلٲنبڃبح

 .إل«جاٮ ج إل جطتىج٨
 ذز١ٜ ايفهز أّ ذز١ٜ ايتآَز؟ 

إلٮبببوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلغتبببُ  ز إلضبببربببٷببب  إلج چبببٳبببس جپٛببب ٌز
إلجاٖبحٌزإلئُفإلج ذب٫بحوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٮبٳبٿبملبح ڂطٻحڂٿسإلپب 
إلقبٍ بسإلجپبٍأ إل جپبٳبٻبٍإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتٻڃٓٿسإليفإلڂرىأ
إلجظتبٻبٓڃبٿبسإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ج ذب٫بحو جپى پسإلجاْبقڂبنبس؛

 :إلڂ ٶٱإلجپٗهنىإلڂ٣هٍ إل  
قٍ سإلجپٳٻٍإلج نٍإلهإلضب٫بينإلقبٍ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإل:  ّأٚال

جپط ڂٍ،إلٲحپط ڂٍإلؽتبملب ٨إليفإلٺبنبحڄإلجپبى پبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جاْقڂنس،إل ڂحإل  إلڂرحـإل٪بٍٜإلج ٲبٻبحٌإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ببٷبب ټإلڂبب٣ببهببٍ إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جهْببطببىهټإل٪ببٿببنببهببح،
 ٞڃحڄإلجضتٍ سإلپنّإلپقجتح حشإلجپٳٻٍ سإل

إل قببٍ ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذببٽ إل قببى ببح، ٮببوإلجاْببقڂببنببس
إل پببٻببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ ٟببحمل، ج قببُجخإلٮببوإلجاْببقڂببنببس

إلإلإلإلإل إلجپبطب ڂب ج قبُجخإلْبطبٻب ڄإلإلإلإلإلإلإل» :إلإلذ٠ٍٗإل٪ىڀ
إلجاْبببقڂبببنبببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجضتبببٻببب ڂبببس إل٦بببٽ إليف قبببٍٓز
إلقبىتإلپب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ْنبطبڃبطب٩إلٺبٽإلقبُخإلذبحضتبٍ بس،
إل پببٻبملببملببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٺبحچببصإلپببهإلأٲبٻببحٌإلٮببوإلئْبقڂببنبس،
إل جطتبببىج٨إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپبببٿبببطببب ڂبببٍ إلچٓبببڃبببف إلپبببڅ ْببب ٰ

 .إل« جپطڃ  ه
إلجپبطبڃبنبنبُإلچبٷبطبربٓبهإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ٺڃػحټإل٪ٿ إل ًج
إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل بببٍ  إلچبببٳبببٓبببه؛ إلڂببب٣بببهبببٍ  ج ْبببطبببحي

إلإلإلإلإلإلإلإل إلقببٍ إلأقببىجظإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إلجاْببقڂبب   ببطببكببىظإلئذببحڄ
إلجصتببببڃببببهبببب ٌ ببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلجپببببػبببب ٌز إل بببب٫ببببٿببببڅ إلأڄ يف

جاْقڂنسإلٺهىٰإلضتبٍٺبطبهإلجپبػب ٌ بس،إل يفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إليفإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٍٓ إلقبب إلجظتببحٌٺٓبب  إلٲبباڄ إلچببٳببٓببه جظتٓببحٌ
 ٫ٿڅإل٪څإل٫ٖحٌإلجپى پسإلجپ إل ٍٮدإلٲنهبح،إلإل
إلٲباڄإلڂبڅإلقبٵإلجاْبقڂب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  يفإلئ٢حٌإليپبٹ،
أڄإل ٍٲ٩إلٚ ٌزإلٶبحتبى إلجاڂبحڀإلجطتبڃبنبين،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٺببڃبحإلڂبڅإلقبٵإلجظتبحٌٺٓبب إلأڄإل بٍٲبب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل دتبحڂبحمل
إل جپبببملبببٳبببحٴإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجطتبببىج٨ إلأڂبببح إلپبببنبببملببب ، ٚببب ٌز
إل ٌج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتبببحٌٺٓببب  إل ٓبببو إلقببب  ٲبببنبببربببى جڄ
إل  بٍٲب٩إلٚب ٌإلجاڂبحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جهجتح إلجاْبقڂب ،
جطتڃنينإلپنكطڃ إل حإلچٳحٶحملإل  طٻطځإل٪بٿب إلإلإلإلإل

ئڄإل» :إلإلقٷنٷسإلڂطرملنحضه،إل ذبملبٙإلڂب٣بهبٍ إلإلإلإلإلإلإل
إلڂبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئ٪بببقڄ إل ببب  إلجپبببٍأ  إلئذبببىج  قبببٍ بببس
ض٫طٷى ڄإلذهإلقٷحمل؛إلئڄإلڂڅإلضإڂمل ڄإلذهإل ب إلإلإلإل

إلئچبينإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل!إلإلپنمل ؟إل٢بنبدإلإل إلٚب ٌضبه، إلئيجمل جٌٲب٫ب ج
َفإلضٍٲب٫ب ڄإلٚب ٌزإلئڂبحڂبملبح؟إلَفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلأْأپٻځ

جپٻًخ؟إلَفإلجظتبٍ جٮبس؟إلَفإلجطتبىج٨؟إلكتبدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل قببٍ ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٳببٻببٍ أهإلـتببٿبب١إلذبب إلقببٍ ببس

 .إلجظتٍج ٮسإل جپملٳحٴإل جپط ڂٍ

إل بٷب ټإلإلإلإلإلإل إلوڂبطبځإلهإلإلإلإلإلإلإلإل:إل)إل يفإلجپٓنحٴإلچٳبٓبه، ڂبح
إلوڂبطبځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ڂبح ضإڂملب ڄإلذب  بسإلجهللإلجطتبڃبنبين،
ضٷ پ ڄإليفإلأ ْح٢ٻځإلئچٻځإلْطٻ چ ڄإلڂب٫بهإلإلإلإلإل
إلوإلضبب٫ببٿببملبب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٳببقچببنببس، قببىتإلجظتببٍقببٿببس
إلضبٍٲب٫ب ڄإلٚب ٌ ؟إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپملبٟبحټإلٞبى ،إلَفإلئيجمل
إلجاْببقڂببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل بب٣ببحپببدإلذببحصتببڃببهبب ٌ ببس ئچببه
إلٲببٿببځإلهإلضبب٫ببٿببملبب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   بب٫ببٿببڅإلٌأ ببهإلذٛببٍجقببس،

 (.إلٌأ ٻځإلذٍٛجقس؟
 بني ذز١ٜ ايفهز ٚذز١ٜ ايعكٝد٠ 

ڂبڅإلجپب٫بملبحٚبٍإلجپب إلضبٻبٓڃبٽإلٌؤ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:  ثاًْٝا
إلجپببطببڃببنببنببُإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل بب  ڂبب٣ببهببٍ إلقبب ټإلجظتبب ٞبب ٨،
جپً إل ٷنڃهإلذ إلقٍ سإلجپٳٻٍإل ڂحإل ب٣بٿبٵإلإلإلإل

قٍ سإلجصتڃ وإلجپٳٻٍ ،إلٲرٷبىٌإلڂبحإلإلإلإلإل:إلإل٪ٿنهح
إلهإلٮبلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضٻ ڄإلج  ُفإلڂ٣بٿب ذبسإل ٪بملبٛبٍجمل
٪ملهإليفإلقبٍٺبسإلجاقبنبح إل أْبّإلجپبملبهٟبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلأڄإلڂبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلٲاڄإلجپػحچنسإلڂٍٲ ٞس   ربى إلپبملبح
إلضببىنببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل بب  إلجپببٳببٻببٍ  إلذببحصتببڃبب و  بب٫ببملببنببه
جپٓٿ٣سإليفإل٪حَفإلج ٲٻحٌإل ضرملبنبهبحإلهجتبح إلإلإلإلإلإلإل
ٲٻٍ إلأ إلڂملهؿ إلڂ٫ ،إلوإلوٲب٩إلجپبملبحِإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٶٍٓجملإل ض ؾنههځإل٪مل زإلؿت إليجٸإلجهجتح ،إل
ٺڃحإلقٛٽإليفإلضأٌ مإلجظتٓٿڃ إلڂڅإلضٓ  ٵإل
ؾهحَإلجپٓٿ٣سإلج ڂ  سإلپبٿبٳبٻبٍإلجاٌؾبحتب ،إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل جپٓب٫ب و بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جپ٫رحْنسإلپبٿبٳبٻبٍإلج ٖب٫بٍ ،
إلجهٖببطببٍجٺببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببى ټ إل ْببٿبب٣ببس پببٿبب  ببحيب،

إل  ببٻببًجإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلْببحذببٷببحملإلإل)إل  ٶببربب ټإلإل.إلإلپببٿببڃببحٌٺٓببنببس،
إلجپٓبببٿببب٣بببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضتبببڃبببح بببس إلجپبببٳبببٻبببٍ  جهجتبببح 
إل بب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإلأقٟببحهنببح، إل جٌدتببحؤ  جپٓببنببحْببنببس
إل٪بٿب إل٪بىڀإلئنتبحڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل وپنٽإلبإلذٍأ إلڂ٣هبٍ إلبب
 ًجإلجپٳٻٍإل أٚكحذهإلذبحضتبٍ بسإلجپبٳبٻبٍ بس؛إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ئنتببحهنببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذببأچببٳببٓببهببځ إلغببٷببطببهببځ ذببٽإل ٪ببىڀ

إلجظتٟبڃبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلذٳٻٍ بځإل ٲبٻبٽإلإلإل:إل)إل بٷب ټإليفإل بًج
إل هإلضبب٫ببطببٷببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂببىٌْببسإلهإلضببإڂببڅإلذببملببٳببٓببهببح
إل و ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل مبرحوتهحإلضبٷبٱإلو ڄإلقبٍ بسإلجپبٳبٻبٍ،

إلهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلقٍ سإلجپطٳٻو   ً إلجظتبىجٌِإلضبٷب ڀإلبب
ڂملح٘إلبإلذطأ٢وإلج طڃب٩إل قٛبٍ إلوجنبٽإلإلإلإلإلإلإلإل
وجتٍزإلٲٻٍ سإلنحٚس،إل جپ ٶ ٰإلقنحټإلفتب إلإل
إلجپبنب ڀإليفإلجپبى ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلچبٍج  إلڂبح أٲٻحٌ ځ،إل  ًج

 (.جپٗن ٪نس
إلجصتبببڃببب وإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل بببهبببحؾبببځ إلڂببب٣بببهبببٍ  إلٺبببحڄ  ئيج

إلٲبنبؿبدإلإلإلإلإلإل جپٳٻٍ إلپٛحٌفإلجضتٍ سإلجپٳٻٍ س،
إلضتببٍ ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلو٪بب ضببه إلأڄ إلذبب ٞبب ـ إلچبب٫ببٍٰ أڄ
جپٳٻٍإليفإلئ٢بحٌإلجظتبڃبحٌْبسإلجاْبقڂبنبسإل يفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
چ٣حٴإلجپٍأ إلج نٍ،إلهإلضأيتإل٪بٿب إلقٓبحخإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببػببٿببڃببح جهْببطببٷببقټإلجپببٳببٻببٍ إلپبب ڂببس؛
جهْطٷقټإلجپبٳبٻبٍ إلكتبدإلأڄإلهإل بطبكب ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلپببٿببؿببڃبب وإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأڂببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلئُفإليٌ بب٫ببس إلئيجمل ٲببملببكببڅ
إل ببب إلإلإلإلإلإلإلإل إلغبببقظ، إلجپبببٳبببٻبببٍ،إلإلإلإلإلإلإل:إلإلڂبببٷببب هش قبببٍ بببس

إلجهْببطببٷببقټإلجپببٳببٻببٍ إلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٳببٻببٍ ، .إلجصتببڃبب و
إلجپببٳببٻببٍ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٺببرببوإلضتببٍ ببس  ڂبب٣ببهببٍ إلوج٪ببنببس
إل  بب إليفإلجپبب ٶببصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببٿببؿببڃبب و، إلٖببؿببح٨ ڂببرببحٌَ

 .إلچٳٓهإلڂ٩إلجهْطٷقټإلجپٳٻٍ 
إلذب إلقبٍ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإل: ثايجاًً  ٷنځإلڂ٣هٍ إلدتننبُجمل

إلجپبب٫ببٷببنببىز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ذبب إلقببٍ ببس إل جپببٍأ ، جپببٳببٻببٍ
ٲحاْقڀإلنتبملبفإلجاچٓبحڄإلجضتبٵإلج  ټإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلقبببٍ بببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأڂبببح إلجاْبببقڂبببنبببس، إلجپبببى پبببس ٦بببٽ

 بٷب ټإلإلإل.إلإلجپ٫ٷنىزإلٲطه٩ٟإلپٓنحٴإلٲهځإلآنٍ
إلجپببطببٳببٻببوإل جچببطببهببحخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل)إلؽتببنببُجملإل ئڄإلقببٍ ببس

جپى څإل  إلڂٓأپس،إلذنملڃحإلقبٍ بسإلجپب٫بٷبنبىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأنبببٍ إلإلإلإلإلإلإلإل إلڂٓبببأپبببس إلآنبببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإل(.إلإل ببب  إلڂبببٻبببحڄ  يف

إلإلإلإلإل)إل ملحٸإلضرح څإلذ إل:إل)إل ٷ ټ (إلقٍ سإلجپبٳبٻب
 جپبً إل بً بدإلئپبنبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(.إلإل”إلقٍ سإلجپ٫بٷبنبىزإلإلإل“إل 

إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٍٓ إلقبب إلجاچٓببحڄ إلأڄ إلڂبب٣ببهببٍ  جپٗببهببنببى
إلپببٿببڃببملبب٣ببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج نببوإلمتٟبب٩ إل ڄ جپببٳببٻببٍ،
إلجظتببملببح٠إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ذببحپببطببحِفإلٲبباڄ  جهْببطببىهټ،
جضتٍ سإلجپٳٻٍ س،إل  إلڂحإل ػحٌإل٪بٿب إلأْبحِإلإلإلإلإلإل

يف ايذنز٣ ايجا١َٓ ٚايعغزٜٔ 
ُِّ عطز ايفطا٤  يغٗادت٘، ْٝ

ايفهزٟ ايذٟ تًّّف٘ ايغٗٝد َزتط٢ 
املطٗزٟ، ٚقد أرصاٙ يف تطِ ذٝا٠ٍ 
فهز١ٍٜ تتضِ باحل١ٜٛٝ ٚاحِلزاى 
ٚايكًل ايفهزٟ، ٚايضحاٍ َع فهز 
اآلتز، ٚصاغ٘ ع٢ً ض٤ٛ األص١ً٦ 

األنجز ذزاج١ ٚاييت ناْت تٓتصب 
يف ٚج٘ ذزن١ املغزٚع اإلصالَٞ، 

إْ٘ فهز ايٛاقع ٚأجٛب١ َعًِّّ َكتدر 
ٚصٌ بٗا أأ أٟ باإلجابات أأ إىل 

َدٜات غري َضبٛق١ يتٓصٗز يف 
صٝػ١ َغزٚع أذدث طفز٠ يف ايفهز 

اإلصالَٞ، ٚأٚجد أرض١ٝ صًب١ 

َٚتُاصه١، ٚتّطًا فهزًٜا ميهٔ 
ايٓضخ عًٝ٘، ٚاالْطالم َٔ َٓٗح٘ 

املتُاصو إلدا١َ ٖذٙ ايكدر٠ اخلاّلق١ 
ع٢ً َصٛغ اإلجابات، ٚع٢ً االغتٓا٤ 

ّٟ أٚ فًضفٞ   .َٔ نٌ ذلط١ حتّد فهز
ٚيف صٝام عٛد٠ ايأتأعأصأب األعأُأ٢         
ٚبزٚس تٝارات ايتهفري ايأيت تضأعأ٢      

إىل االصتٓأكأاع بأٛاقأعأٓأا ايأدٜأين             
ٚايفهزٟ، َا أمجٌ إٔ ْفتأ  ْأافأذ٠      

ِ   " ع٢ً أفل    ، أفأل ايغأٗأٝأد         “ املأعأًّأ
املطٗزٟ يف إذد٣ َعاجلات٘ يكطاٜأا  
احلز١ٜ ايفهز١ٜ، ٚاملٛقف َٔ اآلتز 
املخايف يٓا جذرًٜا أٚ املختًف َعأٓأا   

جش٥ًٝا، يٓعأزد بأايأكأار  إىل أفأل            
احلأأٝأأٜٛأأ١ ايأأفأأهأأزٜأأ١ ٚاألصأأايأأ١        

فأٛقأع   ...  ايد١ٜٝٓ، ٚعُل ايتٓاٍٚ   
االتتٝار ع٢ً ٖذا املكأاٍ يأتأصأتأا         
تايد تٛفٝل املٓغٛر يف دل١ً ايٛذد٠ 
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جظتمل٣ٵإل جپىپنٽ،إلأڂحإلڂحإل ٳطٷٍإلئپنهڃح،إلٲقإل
 ذحپملٓرسإلپبٿبڃب٫بطبٷبىجشإلإلإلإلإلإلإل.إلإلڂ٫لإلپٿكٍ سإلٲنه

إلذبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبب إلپبب چبب ؛ إلڂبب٣ببهببٍ إلٲببنببهببح نتببنٓببُ
٪ٷحتىإلضٷ ڀإل٪ٿ إلأْحِإلجظتبملب٣بٵإل جپبىپبنبٽ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲحاچٓحڄإلقٍإلٲنهح،إلمبحإليفإليپٹإلقٍ طهإليفإلإلإل
جچطهحخإلجپبى بڅإلجپبً إل بٷب و إلئپبنبهإلجظتبملب٣بٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 جپىپنٽ،إل ذب إل٪بٷبحتبىإلضبٳبطبٷبٍإلئُفإلجپبربملبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جظتمل٣ٷ إل ج ْحِإلجپ  حين،إل هإلدتبػبٽإليفإلإلإلإلإل
قنحزإلجاچٓحڄإلئهإلػتٝإلٚبٿبسإلچبٳبٓبنبسإلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

(إلڂب٫بطبٷبىجشإلإلإلإل)إلأ  ج إلنتنٽإلجاچٓحڄإلئپنهح،إلأ إل
إلقببحٺبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ  إل ج ؾببىجو، إل٪ببڅإلج ذببح  ضبب جٌغببهببح

إلڂببٷببٿببىجمل،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿببنببهببح إلج نببٍ ببڅإل ڂٟبب  ٲببنببهببح
ڂط٫ٛرحملإلعتحإلو ڄإلأڄإل ٻ ڄإلعتحإلچٛندإلڂڅإل

 .إلجظتمل٣ٵ
يفإل ً إلجضتحټإلهإل ٓب٩إلجاچٓبحڄإلأڄإل بطب٨ًٌٓإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
حبٍ سإلجپٳٻٍ،إليفإلض  ٍإلڂ٫طٷىجضهإلجپ إلهإلإلإل
إلذببٽإلئڄإلڂببملبب٣ببٵإلقببٍ ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضببٷبب ڀإل٪ببٿبب إلأْببحِ،
جپٳٻٍإل ى٪ إلظتهحرتسإلأڂػحټإل ً إلجظت٫طبٷبىجشإلإلإل
إلجظتبملبب٣بٷبب ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جپبٻبٗببٱإل٪ببڅإلنبب ج إلڂٟبڃبب هنبح

 .إل جٲطٷحو حإلپٿطڃحْٹإلأپ  حين
ئيجملإلهإلقٍ سإليفإلجپ٫ٷنىزإلظتحإلهإلوپبنبٽإل٪بٿبنبه،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 هإلقٛببحچببسإلپببٿببڃبب٫ببطببٷببىجشإلجپبب إلهإلدتببٿببٹإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ببىنببٽإليفإلقببنببحٜإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئفتببح إلڂببملبب٣ببٷببنببحمل، أْببحْببحمل
إلپببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٍأ إلڂببح إل قببٍ ببس إلجپببٳببٻببٍ ببس، جضتببٍ ببس
إلجپبببٳبببٻبببٍ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إل ٶببب جڀ إلجظتبببملببب٣بببٵ، إليف أْبببحِ
 .إل مت٩ٟإليفإلڂملهؿهإلئُفإلجضتؿسإل جپىپنٽ

إلجپبببب ؾبببب وإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٚببببٽ إليف إلڂبببب٣ببببٿبببب خ إل بببب   ڂببببح
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلقببببٍجمل إلجاچٓببببحڄ إل ببببٻبببب ڄ إلأڄ جاچٓببببحين
إلجظتبب٫ببطببٷببىجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٶببنبب و إلڂببڅ إلڂُببكببٌٍجمل ضببٳببٻببو ،
إلأ إل٪بڅإلأغبٍزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتط جٌغسإل٪څإلضٷٿنىإل ػتحذبحز،

 .إلپٷ ڀإل ض٫ٛدإلپ٫ٷنىهتځ
إل جاچٓبحڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل)إل ٷ ټإلڂ٣هبٍ إل جپبٳبٻبٍإلڂبملب٣بٵ،

نتٿٹإلٶ زإلذحْځإلٶ زإلجپطٳٻو،إلحبنعإل بٻب ڄإلإلإلإلإل
مبببٷببى ٌ إلؽتببحٌْببسإلجهچببطببهببحخإل٪ببٿبب إلأْببحِإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلجپب٫بٷبنبىزإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلجپطٳٻوإل جظتمل٣ٵإل جهْطبىهټإل أڂبح
إل ببٳببطببٷببٍإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ڂببح ٲببهبب إلمبببػببحذببسإلجهٌضببرببح٠،
جپ٫ٷحتىإلئُفإلج ْحِإلجپٳٻٍ ،إل ٻ ڄإلأْبحْبهإلإلإلإلإل
إل قبببىتإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبببٽ إل جپببب٫بببحوز إل جپبببطبببرببب٫بببنبببس جپببطبببٷبببٿبببنبببى

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببرببٗبب إلقببٍ ببس إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلڂببُجزتببس إلچببرببكببػببه  ڂببح
إل بب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپبنببٻب ڄإلجپببربٗبٍإلأقبٍجٌجمل غتبحټإلجضتبٍ ببس،
جپطٳٻو،إلأڂحإلجظت٫طٷىجشإلجپ إلپنّإلعتبحإلؾبًٌإلإلإلإلإل
ٲٻٍ ،إلٲه إلٲبٷب١إل٪بٷبىزإل رتب وإلٌ قبنٓبحڄ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل٪ببڅإلؾبنببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   ببً إل بب إلإلإل.إلإلمتإلضبب جٌغببهبڃببحإلؾببنبقمل
إلپبًپبٹإلٲباڄإلجضتبٍخإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ٫رب و بسإلذب٫بنبملبهبح،
إل بب إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أؾبٽإلجپببٷبٟببح إل٪ببٿب إل ببً إلجپبب٫ببٷببحتبى،
قبٷبنببٷبطبهببحإلقبٍخإليفإل٢ببٍ بٵإلحتببٍ بٍإلجپببربٗببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (.إل پنٓصإلقٍذحملإلٞىإلقٍ سإلجپرٍٗ
جظتب٫بطبٷبىجشإلجپب إلإلإلإلإلإلإلإل"إلإلقبٍ بسإلإل"إلأڂحإلڂڅإل ىجٲب٩إل٪بڅإلإلإلإلإلإلإل

هإلضبٷب ڀإل٪بٿب إلأْبحِإلڂبملب٣بٷب ،إلٲبهب إل بىجٲب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جضتبٍ بسإلإلإل)إل٪څإلجپٍٺ وإل جپطٷٿبنبىإل جپبطب٫بٛبد،إل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

يفإلجپٍٺ وإلضٓح  إلقٍ سإلْؿ إليفإلجپربٷبح إليفإلإلإلإلإل
إلڂبببٷببنبببىجملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٖببهبببٙإل ببربببٷبب  إل قببٍ ببس جپٓببؿببڅ،

إلڂبب٣ببهببٍ إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلذببٷببنبب و إل إل ببٷبب ټإلجپٗببهببنببى ٺببڃببح
 .إلجڂطىجوإلجپملٙإلجپٓحذٵ

أنبًچببحإلجپبملببٛب ٘إلرتببنب٫بهببحإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلڂبٿبكبب ٦بسإلإلإل
ٺطدإلجپٗهنىإلڂ٣بهبٍ ،إل ڂبڅإلغبقظإلوٌجْبحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 إل.چٍٗهتحإلجپى ٌ حشإلجپٳحٌْنسإلق ټإلٲٻٍ 

 

 :رؤ١ٜ يف فهز ايغٗٝد َطٗزٟ

 احلزٓ٘ الفلزٓ٘ ّاملْقف مً الزأٖ اآلخز

 تايد تٛفٝل . د

بد٤ عكد املؤمتز ايدٚيٞ : تت١ُ 
 ..يف ايعزام ٚإٜزإ بايتشأَ 

ڂڅإلٺبربحٌإل٪بٿبڃبح إلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلٌ )إل جپٗنمإلجپرقٮ إل

:إلجپٗن٫س،إلٶحټإلٲنهإلأٶحإلذٌُٸإلجپب٣بهبٍجينإلإلإلإلإل

 ٫ط إلجپب٫بقڂبسإلجپٗبنبمإلجپبربقٮب إلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إل

إلجپٗببنبب٫ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٺببحڄإلإلإلإلإلإل,إلإلڂٗببح ببوإل٪ببٿببڃببح  ٲبببٷبببببى

إلڂب٣بٿب٫بحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ڂبإپبٳبحمل أ ٶبٱإلإل,إلإلغتح ىجملإلٺروجمل

إلجضتبببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلنبببىڂبببس إليف إلجپٗبببٍ بببٳبببس قبببنبببحضبببه

إلجپببطببنببحٌجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل,إلإل جضتببٷببنببٷببسإل  ٶببىإل ٶببٱإلأڂببحڀ

إلجپبب إلأٌجوشإلئذببحوزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتٓببنببكببنببس جپببٯببٍذببنببس

 جطتبقٚببسإلإل,إلإلجپٳٻٍإل جپػٷحٲسإلجاْقڂنس

أچهإلفت يؼإلپب٫بٿبڃبح إلجاْبقڀإلجپبٻبربحٌإلٶبٽ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (.چ٧و إليفإل٪ٍٛچحإلجضتحٍٞإل

إلجضتٍخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إلجپ٫ٍجٴ إلمتإلجقطقټ  ٪ملىڂح

إلج  ُفإلڂڅإلٶرٽإلجهؾتٿنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  دٓإل,إلجپ٫حظتنس

إل بًجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٞى إلپٿؿهحو إلجپٗن٫س ٪ٿڃح 

إلجظتوَجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٿ ه إلآ س إلذٷنحوز جهقطقټ

 ٺحڄإلٖنهملحإلإلإل(إلإلٌٜ)جپٗوجَ إلجپٻروإلإلإلإلإل

إلجپً څإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپب٫بٿڃح  إلرتٿس إلڂڅ جپرقٮ 

إليفإلجپٛٳ ٰإلج  ُفإلپٿڃؿح ى څإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٺحچ ج

إلذحټإلإلإلإلإلإلإلإل,إلٞىإليپٹإلجهقطقټإلإلإلإلإل إلپه  َفإل هىأ

احلرية يف انركىد جسبوي 
حرية سجني يف انبقبء يف 
انسجه، و حرية شخض 
  يبقي مقيذًا بقيىدي

انفكر اإلسالمي ال ميكه أن 
ميحذ بشكم طّحي بني انىبس 

وبني فئبت انشببة، وادلحعهمني 
وادلثقفني ببخلظىص، إال مه 
خالل ادلىاجهة ادلفحىحة مع 

  ضروة انفكر اآلخر

إلجظتإٶطسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپ٫ٍجٶنبس إلجپى پس إلٖٻّبٿص قىت

 (.ڀإل2512(إل) ب2333)جظتٓطٷبٿس،إليفإلْملبسإل

إلجظتٍجٺُإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئُف إلجپى٪ ز إل ُؾهص إل ٶى  ًج

إل نحٌؾهح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئ ٍجڄ إلوجنٽ إليف جپ٫ٿڃنس

إلجنح ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂڅ إل٪ىو إلق ټ پقْطٻطحخ

 :إلأذٍَ ح

إلجپرقٮ ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپ٫قڂس إلٖهٛنس ڂنُجش

إلجپٻقڂنس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٲٻحٌ إلجپٷٍآچنس، ج ٲٻحٌ

إلجپط ؾهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتً رنس، إل جپٳٍٴ إلج و حڄ چٷى

إلجهؾطڃح٪نسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٲٻحٌ إل جپٳين، ج ويب

إل چٷىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٳٷهنس، إلج ٲٻحٌ  جپٓنحْنس،

 .إلأٲٻحٌإل أ٪ڃحټإلجپ٫قڂسإلجپرقٮ 

 پإلٖحٌزإلٲاڄإلإلآنٍإلڂهٿسإلهْطقڀإل

  پن إل/جظتٷحهشإلأ جنٍإلٖهٍإلدت َ

جپٷحوڀ،إل٪ إلئٌْحعتحإل٪ٿ إلجپ٫مل جڄإل

ڂى ملسإلٶځإلبإلٖح٨ٌإلٚٳحتنسإلبإل:إلجپطحِف

 .إل01َٶحٴإلؽتطحَإلبإلجپرملح إلٌٶځإل

 إل33241/إل3220:ٚملى ٴإلذٍ ى

 إل2112بإلإل3302315:إلضٿٳ ڄ

 :جپ  ىإلجپٻطٍ ين

 إلbalaghico@yahoo.comإل

إليفإلٺببٽإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببٿببطببٳببؿببوجشإلج نببوز ٺببحڄ
إلنبحٚبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتٯٍخإل جصتُجتٍإل ٶب٩إلجپٛبىڂبس،
إلؾببببح شإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجاٌ ببببحذبببنببببس إلجپبببطببببٳبببؿببببوجش  أڄ 
إلجپببىجٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ببطببُشإلڂببى ببملببس إلٲببٷببى ڂببطببُجڂببملببس،
إلجظتبٯبٍذبنبسإل٪بٿب إل ٶب٩إلضبٳبؿبوجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپرنٟح 
إلجچبطبكبحٌ ب ڄإل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلقب إلأٶبىڀ جچطبكبحٌ بس،
إلأڂبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضٳؿوإلأچٳٓبهبځإلذب٫بىإلأڄإلقب ٚبٍ ج،
يفإلجصتببُجتبٍإلجپبب٫بحٚببڃببسإلٲببٷبىإلجْببطبهببىٲببصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ڂببٍٺببُجملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجضتببٻبب ڂببس إلڂببٷببٍ جپببطببٳببؿببوجش
إل22پبٿبٗب٢ٍبسإليفإلجپب٫بحٚبڃبسإلجصتبُجتبٍإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلڂبڅإلإلإلإل(إلچنٓحڄ)ئذٍ ٽإل  أ ٶ٫صإل٪ىوجملإلٺروجمل
جصتٍق إل جپٷطٿ ،إلڂحإلوٲ٩إلئُفإلجپبطبٓبحؤټإلإلإلإلإلإلإلإل
٪څإلجپ٫قٶسإليفإلجپط ٶنصإلذ إلجپطٳؿوجشإل
إل  بٽإلأڄإلج ڂبٍإل بطب٫بٿبٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل يفإلٺقإلجپرٿى بڅ،
ذبحچب٣بقٴإلو بملبحڂبنببسإلئٌ بحذبنببسإلؾبى بىزإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجطتٛبببب ٚببببنببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليجش إلجظتببببملبببب٣ببببٷببببس  ببببً 
إلضبٯبٍٴإلجظتبملب٣بٷبسإليفإلو جڂبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جاْطٍججتنبس،
إلذب٫بىإلحتب ټإلضبملب٧بنبځإلڂبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلنبحٚبس جپ٫بملبٱ،

إلذبببإلإلإلإل إلپببٿببى٪بب زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إل ٓببڃبب  إلجپٓببٿببٳببنببس جصتببڃببح٪ببس
ضمل٧نبځإلجپبٷبح٪بىزإلإلإلإلإلإلإل"إلذحصتُجتٍإلئُفإل"إلإل جپٷطحټ

إلجپبب٫ببٍيبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببٯببٍخ إلجپبب٫ببحڀإلإلإلإلإلإلإلإل"إلإلذببرببقو ڂبب٣ببٿبب٩
ْٓب٩إلؾبٯبٍجٲبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جضتحِف،إليفإلوهپبسإل٪بڅإلضب 
ضمل٧نځإلجپٷح٪ىز؟إل پإلٖحٌزإلٲاڄإلجصتڃح٪سإل
إل جپبٷبطبحټإلنبٍؾبصإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپبٿبى٪ب ز جپٓٿٳنبس
٪رح زإلڂحإل ٓبڃب إلذبحصتبڃبح٪بسإلجاْبقڂبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إل2554جظتٓٿكسإل٪حڀإل
 ئيجإلٺحچصإلجصتُجتٍإلٶىإلجچُپٷصإليفإلأؾب ج إلإلإلإل
جپ٫بملبٱإل جظتب جؾبهبسإلجظتٓبٿبكبسإل٪بٷبدإلئپبٯبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ڀإل2551چطحتؽإلجهچطهحذحشإلجپطٍٗ ٫نسإل٪بحڀإلإلإلإل
إلجصتببرببهبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضتببُخ إلجپببٻببحْبببف إلجپببٳبب َ ذبب٫ببى
إلجپٗبببنبببمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبببٷبببنبببحوز إلپبببإلچبببٷبببحي جاْبببقڂبببنبببس
٪رحْ إلڂىين،إلقنعإل٦بهبٍشإلغتبڃب ٪بحشإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂٓٿكسإلنبحٞبصإلڂب جؾبهبحشإل٪بملبنبٳبسإلڂب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٲباڄإلڂٗبٍ ٨إلجپب تبحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٷ جشإلجپبملب٧بحڂبنبس،
إلجپببٍتببنببّإل٪ببرببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپبب ٢ببينإلجپببً إلأ٢ببٿببٷببه
إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلغتببنببثببه إلڂبب٩ إلذبب ضببٳببٿببنببٷببه جپبب٫ببُ ببُ

إل ڂبنبػبحٴإلجظتٛبحضتبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2555جپٓٿ٣سإل٪بحڀإلإلإلإل ڀ،
إلجپٗبب٫ببدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿببنببه إلجپببً إلٚببٓ ش جپبب ٢ببملببنببس

إليفإلإلإلإلإلإل1222جصتُجتٍ إل٪حڀإل إلئه  ڀ،إلَفإل ملؿكبح
إل ببرببهببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٛببٿببس إليجش إلجصتببڃببح٪ببحش زتببٽ
جاچٷبحيإل٪بٿب إلئپبٷبح إلجپٓبقـإل جهـتبٍج٠إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأڂبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٓبببنبببحْببب ، إلج بببطبببڃببب٩ إليف غتبببىوجمل
إلٺببحچببصإلعتببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲببٷببى ج ببڃبب ٪ببحشإلجپٓببٿببٳببنببس

إلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذببٳببٻبب إل هإلإلإل"إلجپببٷببح٪ببىزإل"إلٚببقشإلڂببطببرببح ببملببس ،
ٶبح٪بىزإلإلإل"إلنتٻڅإلٲهځإلجا٪قڄإلج نوإل٪بڅإلإلإلإلإلإل

ئه إلذح٪طرحٌ إلئ٪بقچبحملإلإلإل"إلإلذقوإلجظتٯٍخإلجپ٫ٍيب
إلمتبىڀإلئْبطبٍجضبنبؿبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ،إل"إلجپبٷبح٪بىزإلإلإل"إلضٻطنٻنحمل
(إلٲٻٍإلجصتهحو)إلجپٓح٪نسإلئُفإلض ْن٩إلٌٶ٫سإل

 ذحپطحِفإلجهچطٷحټإلئُفإلْحقحشإلؾى ىزإليفإل

إلجضتبببببٿبببببٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل و ټ إلأڂبببببٍ بببببٻبببببح ڂبببب جؾبببببهبببببس
 .ج ڂٍ ٻ إل

أڂحإلجظتٯٍخإلٲٷىإل٦ٽإلذ٫نىجملإل٪څإلأ إلجنبطبٍجٴإلإلإل
إلقببىتإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببطببملبب٧ببنببځ إل ٶبب  إلعتببًج ٲبب٫ببٿبب 
إلجپبب إلضبب ٢ٌببصإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ج ببڃبب ٪ببحشإلجاٌ ببحذببنببس

ڀإلَفإلضببٻببڅإل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإل1223آ ببحٌإلإلإلإلإلإل22ضببٳببؿببوجشإلإلإل
٪قٶسإل٪ٟ  سإلذبحپبطبملب٧بنبځ،إل ئڄإلجْبطب قبصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلضبب ؾٓبببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إلجاٌ ببحيبإلپببطبب ٦ببٳبببه ج ْببٿبب خ
إل ڂببإْببٓببحهتببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ٓببطببهببىٰإلجپببى پببس ٪ُببملببٳبب 
إل جپببػببٷببحٲببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٓببنببحْببنببس ذٓببرببدإلنببنببحٌجهتببح
 جهؾطڃح٪نس،إل پققطؿحؼإل٪ٿب إلڂٗبٍ ٪بهبحإلإلإلإلإلإلإل

إل ب٫بَُإلإلإلإلإلإل.إلإلجپطكى ػ إلي إلجپ٣حذ٩إلجپبٯبٍيبإلإلإلإل  ڂبح
 ًجإلجپ٣ٍـإل  إلأڄإلڂ٧٫ځإل٪ملحٍٚإلجطتق بحإلإل

ڀإلأ إلإلإل1223جاٌ حذنسإلْب ج إليفإلأقبىجظإلآ بحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج نبببوز إلج قببببىجظ چببببنببببٓببببحڄ،إلإلإلإلإلإل20 22يف

ضطكىٌإلرتن٫هحإلڂبڅإلأقبُڂبسإلجپبربإِإلجپب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٺبب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببرببنببٟببح ، إلجپببىجٌ حتببنبب١إلمبببى ببملببس
ڂىڄإلجظتبٯبٍخ،إل ضب٫بىإلڂبڅإلجپبٳبثبحشإلجظتبهبڃٓبٗبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿببڃبب  إلضببٻبب  ببڅ جپبب إلَفإلحتبب٥إلذببأ 

 .ٲٍٚسإلپقـتٍج٠إلجهؾطڃح٪ 
 ئيجإلٺحچصإلڂ٣٫نحشإلجپطكٷبنبٵإلج ڂبينإليفإلإلإلإلإلإلإلإل
إلضببإٺببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإلجظتببٯببٍخ، جپببطببٳببؿببوجشإلج نببوز
إل بقٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪ىڀإلجپٛٿسإلذبطبملب٧بنبځإلجپبٷبح٪بىز،
إلج ٪بببڃبببحټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل بببً  إلٲببباڄ إلجصتبببُجتبببٍ، أقبببىجظ
جاٌ بحذبنبسإلجپب إلٺبحڄإلضبُجڂبملبهبحإل٪بٍٞبنبحمل،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپٓبببنبببحْببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببملببب٧بببحڀ إلأَڂبببس إل٪بببڅ ضبببملبببځ
إل جچٓبىجوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتبملب٣بٷبس،  جهؾطڃح٪ إليفإل بً 
إل ٲٗبٽإليفإلڂٗبحٌ ب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل يفإلج ٲبٵإلجپٓبنبحْب ،
إلٲباڄإلڂب ؾبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل عتبًج جپطملڃنسإلجهؾطڃح٪نس،
إلجپبب٫بببٍيبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببٯببٍخ إلڂببملبب٣ببٷببس إليف جاٌ ببحخ
إلٺباقبى إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ملرٯ إل ٫ٞهحإل جپطب٫بحڂبٽإلڂب٫بهبح
إلئُفإلؾبملبدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ئٲٍجَجشإلو پسإلجپطٓٿ١،إلؾبملبربحمل
ڂبب٩إل٦بب ج ببٍإلجپببٳببٷببٍإل ج ڂببٓنببسإل جپببربب٣ببحپببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 . جظتهىٌجشإل جپٳٓحوإلذٻٽإلأٖٻحپه
إلجهچبطب٧بحڀإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪بٿب إلإلإل(إلإلٲبٻبٍزإلجصتبهبحوإلإلإلإلإلإل)إلأڂح

إلٲببهبب إلهإل بب٫ببٓرببٍإل٪ببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلجپببٷببح٪ببىز"إل٢ببٍ ببٷببسإلإلإل ،
إلجپبطبملب٧بنبځإلجپبً إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل و ملحڂنسإلأ إلٶ زإليفإل بًج
ضٳٻٹإل نٻٿهإلجپطملب٧بنبڃب إلذب٫بىإلجپٟبٍذبحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ إلضٿٷح ح،إلپٻملهإليفإلجظتبٷبحذبٽإلحتب ٓټ
فت يؼإل ٲٻٍزإل  هڂنسإلپبققبطبؿبحؼإل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل پببٿببٍوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببحو إل جپببٍڂببُ ، ٪ببملببٱإلجپببى پببس
إل ئ ببًجتبببهبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ڂبببٍ بببٻببنبببس إلجپبب٫بببٍذبببىز ٪ببٿببب 
جپٷحْ إلپبٿبڃبٗبح٪بٍإلجپبى بملبنبسإل جپبٷب ڂبنبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلظتٛبحوٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٺڃحإلحت ٓټإلئُفإليٌ ب٫بسإل ڂبٍ بٻبح
جپبٷببٍجٌإلج ڂببينإليفإلجپببربٿببىجڄإلجپبب إلضببٻبب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ئوڂبحؾبهبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂٍٓقحملإلپ ٪بڃبحټإلجاٌ بحذبنبس،

إلضٓببڃببنببهإلإلإلإلإلإل إلڂببٻببحٲببكببسإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلٲببنببڃببح جْببطببٍججتببنببه
 .إلجاٌ حخ

 احملزر ايضٝاصٞإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

مْج٘ اإلرٍاب تطزب ميطق٘ املغزب العزبٕ 
 ّالتداعٔات األمئ٘ ّالضٔاصٔ٘ متْاصل٘

إل٪ببڃببوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجاْببٍجتببنببٿبب  إلجضتببٍخ ج٪ببطبب إل َ ببٍ
إلجپببٳببٿببٓبب٣ببنببملببنبب إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ذببوضببّإلأڄإلقببٵإل٪بب وز

هنح سإلجضتٿځإلجپٛهن ين،إل هنح سإل"و حٌ ځإل  إل
چبى زإلإلإلإل  ٶحټإلذوضّإليفإلإل".إلإلجپى پسإلجپٛهن چنس

هإلنتبٻبڅإلٶبرب ټإلجظتب٣بحپبدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إل:"إلْربصإلجپبػبٷبحٲبسإلإلإلإلإلإلإل"إل
جپببٳببٿببٓبب٣ببنببملببنببسإلحبببٵإلجپبب٫بب وز،إل ڄإليپببٹإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٖأچهإلأڄإل أيتإل٪ٿ إلهنح سإلجضتٿځإلجپٛبهبنب ينإلإلإلإلإلإل

 ج٪ببطبب إلذببوضببّإلأڄإلإلإلإلإل".إلإل جپبى پببسإلجپٛببهببنبب چببنببسإلإلإلإل
إل ٓببحٌ إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إل  ببٷببرببٽإلإلإل(إلإلئْببٍجتببنببٽإلإل)إلپببنببّإلذتببس

 ٪څإلج  ٞبح٨إلإلإلإل".إلمب٣ٿدإل٪ وزإلجپٳٿ٣ٓنملن 
جضتبڃبٿبسإلإلإلإل"إليفإلجپٓحقسإلجپٳٿ٣ٓنملبنبسإلج٪بطب إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

جپ٫ٓٻٍ سإل٪ٿ إلٶب٣بح٨إلٮبُزإل ب إلنبنبحٌإلكتبدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٺببحٲببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبب٫ببىإلجْببطببملببٳببحو جهقببطببٳببح٤إلذببهإلئُفإلڂببح

االحتاد األٚرٚبٞ ٜؤٜد تط١ 
 أ١َٝٓ ملزاقب١ املضاجد

إلج  ٌ ذببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٺبب إلجپببى ټ إلوجنببٿببنببس إل ٌَج  أ ببى
ن٣سإلأڂملنسإلؾى ىزإلضٷٟ إلذبطبٻبػبنبٱإلجپبٍٶبحذبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ٿ إلڂٓحؾىإلجپٷحٌزإلج  ٌ ذبنبسإل حتبى بىإلأتبڃبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ٓببڃبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببح إل٪ببٿبب  إلجپببٷببٟببح  إلذببُ٪ببځ ذبب٫ببنببملببهببځ،

 ٶحټإلڂٓبإ ټإلأ ٌ يبإليفإلجنبطبطبحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل".إلإلجاٌ حخ"ذبب
إلإلإلإلإل إلجپٓبببطبببسإلإلإلإلإل)إلڂبببإدتبببٍ إلجظتٗبببٍ ٨إلإلإلإلإل(:"إلإلغتبببڃببب ٪بببس ئڄ

ْوٺُإل٪ٿ إلڂهحڀإلأتڃسإلجظتٓبحؾبىإل ڂبإ بقهتبځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ٶببىٌجهتببځإل٪ببٿبب إلجپببطببهببح٢ببدإلذببحپببٿببٯببسإلجنببٿببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل ٖبىوإلجظتبٳب ٜإلإلإلإلإلإلإلإل"إلٲٟقملإل٪څإلڂٛحوٌإلدت  ٿهبځإل ،
ج  ٌ يبإل٪ٿ إلجضتبحؾبسإلئُفإلقب جٌإلڂب٫بڃبٵإلڂب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ج طڃ٫حشإلجظتٓٿڃسإليفإلجپٷحٌزإلج  ٌذنبسإلپبطبٳبحو إلإلإلإلإلإلإل

 ".ذ٫عإلئٖحٌجشإلضإؾؽإلڂٗح٪ٍإلجپٻٍج نس
 

احله١َٛ ايفًضط١ٝٓٝ تزفض 
 نْٛفدراي١ٝ َع األردٕ قبٌ قٝاّ ايدٚي١
إلجپببٳببٿببٓبب٣ببنببملببنببسإلأ إلجٶببطببٍجـإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٌٲٟببصإلجضتببٻبب ڂببس
اٶحڂسإلجحتحوإلٺ چٳىٌجِفإلذ إلج ٌوڄإلڂڅإلؾهسإل
 جپٟٳسإلجپٯٍذنسإل ٶ٣ح٨إلٮُزإلڂڅإلؾهسإلأنٍ ،إل
.إلٶبربٽإلئٶبحڂبسإلجپبى پبسإلجپبٳبٿبٓب٣بنبملبنبسإلجظتٓبطبٷبٿببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ق ټإلڂحإلچٍٗضهإل ْحتٽإلجا٪قڀإلجاٍْجتبنبٿبنبسإلإلإلإلإل

إلپبببإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجٶببطببٍجقببحمل إلضببٷببىميإلج ٌوڄ (إلئْببٍجتببنببٽإلإل)إلقبب ټ
إلجپببٻبب چببٳببىٌجِفإلذبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجهحتببحو إلذبباٶببحڂببس  ببٷببٟبب 
ج ٌوڄإل جپٟببٳببسإلجپببٯببٍذببنببسإل ٶبب٣ببح٨إلٮببُزإلقببىتإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٶبحټإلجپبىٺبطب ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٶرٽإلٶنحڀإلجپى پسإلجپٳٿ٣ٓبنبملبنبس،
إلجضتبببٻببب ڂبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبببٿبببٓبببحڄ إلجپبببملبببح٢بببٵ إلزتبببى، ٮبببحَ 

إلوجنببٿببنببحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلجپببٳببٿببٓبب٣ببنببملببنببسإلإلإلإلإلإل إل ببملببحٸإلئرتببح٪ببحمل ئڄ
ٲٿ٣ٓنملنحإل٪ٿ إلأچهإلپڅإلضطځإلئٶحڂسإلأ إلجحتبحوجشإلإل
ٶرٽإلجا٪قڄإل٪څإلجپى پسإلجپٳٿ٣ٓنبملبنبسإلٺبحڂبٿبسإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إلجپٓنحوزإل٪ٿ إلج ٌٜإلجپٳٿ٣ٓنملنس

 
 قاعد٠ أَزٜه١ٝ جدٜد٠ بأفزٜكٝا
جپٷحٌزإلجاٲٍ ٷنسإلذأٺڃٿهح،إلذبحْبطبػبملبح إلو پبسإل جقبىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ْبربطبڃب إل٪بحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل32  إلڂٍٛ،إلْطبٻب ڄإلجذبطبىج إلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڀإلحتصإلٶنحوزإل٪ٓٻٍ سإلأڂٍ ٻنبسإل جقبىز،إل ب إلإلإلإلإلإلإلإل1224

إلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٲببٍ ببٷببنببس .إلAFRICOM"إلإلأٲببٍ ببٻبب ڀإل"إلجپببٷببنببحوز
إلڂببڅإلٶببح٪ببىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببإٶببطببحمل إلجپببٷببنببحوز إل ببً   ْبب ٰإلضببىجٌ
.إل٪ٓٻٍ سإلأڂٍ ٻنسإليفإلڂى ملسإلٖبطب ضبٯبحٌشإلج ظتبحچبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ٺحڄإلجپٻ چٯٍِإلٶبىإلنٛبٙإلڂبڅإلٶبربٽإلڂبنبُجچبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ڂٿنب ڄإلو هٌإلظتبىزإلْبصإلْبملب جشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل122 رٿ٭إلقؿڃهحإل
پطڃ  ٽإلڂرحوٌزإلڂٻحٲكبسإلجاٌ بحخإل٪ب إلجپٛبكبٍج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ج ٲٍ ٷنسإلذطٷىميإلڂٓح٪ىجشإلپى ټإلڂبػبٽإلجصتبُجتبٍإلإلإلإلإلإلإل
إل جپببملببنببؿببٍإل جپٓببملببٯببحټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ڂببحِفإل ڂبب ٌ ببطببحچببنببح  ضٗببحو
 چنؿو حإل جظتٯٍخإلظت جؾهسإلأ إلهتى ىجشإلػتبطبڃبٿبسإلإلإلإلإلإلإل

ٺبڃبحإلقبٍٚبصإل َجٌزإلجضتبٍخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلڂڅإلضمل٧نځإلجپٷبح٪بىزإلإل
ڀإل٪ببٿب إلضبب ٶبنبب٩إل٪ببىوإلڂبڅإلجظتب٫ببح ببىجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1220يفإل٪ببحڀإلإلإلإلإل

ج ڂملنسإل جپب٫بٓبٻبٍ بسإلڂب٩إلو ټإليفإلؼتبطبٿبٱإلأٌؾبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلو پببسإلؾببنببربب يتإلڂببٷببٍجملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببڅإلجختببحي إلٲٟببقمل جپببٷببحٌز،

إلجْببطببٍجضببنببؿببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ٓببٻببٍ ببس  ْبب ٰإل ببطببځإلإلإلإلإلإل.إلإلپببٷببح٪ببىز
جهْطٳحوزإل٪ملىإلضٗٻنٽإلجپٷنحوزإلجپ٫ٓٻٍ سإلجصتى ىزإل
ڂڅإلٺحٲسإلجظترحوٌجشإل جهضٳحٶنحشإل جپٷ ج٪بىإلٺبأْبحِإلإلإلإلإلإل

 .إلضرلإل٪ٿنهإلجپٷح٪ىزإلج ٲٍ ٷنس

 ٚٳصإلضٓنيبإلپنٳبينإل َ بٍزإلنبحٌؾبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
پٷح  حإلڂ٩إل َ ٍ إلنحٌؾبنبسإلإلإل(إلإلئٍْجتنٽ)إل

إل٪بببڃبببٿبببنبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبببىج بببس إلذبببأچبببه إل ج ٌوڄ ڂٛبببٍ
ضبب٣ببرببنبب٩إل جْبب٫ببسإل ٌشتببنببسإلڂبب٩إلؾببحڂبب٫ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل جپبٿبٷبح إلمتإلذب٫بىإلٶبٍجٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپى ټإلجپ٫ٍذنبس،
 ٌَج إلنحٌؾنسإلصتبملبسإلجظتبطبحذب٫بسإلذبطبٳب٫بنبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ضببٻبببٿبببنبببٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببب٫بببٍذببنبببس، إلجپٓببقڀ ڂببربببحوٌز
جپ َ ٍ څإلجظتًٺ ٌ څإل و پطنهڃحإلذحپٷنبحڀإلإل
 ً إلجظتهڃسإلچنحذسإل٪بڅإلجپب٫بٍخ،إل هنبڃبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ضٷنڃحڄإل٪قٶحشإلوذبٿب ڂبحْبنبسإل ج٪بطبٍجٲبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ڂطرحوهإلڂ٩إلجپى پسإلجپ٫  س
پببنببٳببينإلج٪ببطببٍٞببصإلذٗببٻببٽإل جٞببفإل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپٓببقڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ذببملببى ببڅإلٌتببنببٓببنبب إليفإلڂببرببحوٌز

إلذبببو بببّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلمشببب٫ببب ڄ ٶبببحټ
إلجپبببب ٌَج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٌتببببنبببّ چبببحتبببد

ئڄ إل:إلجاْبببببببببببٍجتبببببببببببنبببببببببببٿببببببببببب إل
ْببببطبببببٻببببب ڄإلإل(إلإلئْببببٍجتبببببنببببٽإلإل)إل

إلاؾببببببببٍج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂٓببببببببطبببببببب٫ببببببببىز
إلؾبببى بببسإلإلإلإل"إل ڂببب٩إل"إلإلػتبببحوغبببحش

إلو ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبببببڅ غتبببببڃببببب ٪بببببس
إلجپب٫بٍذبنبسإلذٗبأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جصتحڂ٫س
إلپبببببب ٌٜإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂببببببرببببببحوٌهتببببببځ

 .إلڂٷحذٽإلجپٓقڀ
 چبُٷٽإل٪څإلذو ّإلٶب بپبهإلإلإلإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ببُ ٌ إلأڂببوٺبب  إلإلإلإل(:إلإلئْببٍجتببنببٽإل)إلپبب ٲببى ئيجإل"إلئچببه

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جظتببرببحوٌزإلإل)إل٢ببٍـإلجصتببحچببدإلجپبب٫ببٍيبإلجهٶببطببٍجـ

ٌّ حق عْدٗ الفلضطٔئني إىل  :عنري  بريتط إ
 دٓارٍه ٍْ ىَآ٘ احلله الصَْٔىٕ

أڄإلضب٫بَُإلإلإلإلإل(إلإلئْبٍجتبنبٽإلإلإل)إل٪ٿ إل:إل"إل أٞحٰ".إلجپٓرٽ
إلجپببٳببٿببٓبب٣ببنببملببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتبب٫ببطببىپبب إليفإلجپٓببٿبب٣ببس ٶبب ز

 ".قٓدإلض٫رو "إل ڂ جٚٿسإلجضت جٌإلڂ٫هځ

( جّدٓ٘)مضتعدٗ حملادثات ( إصزأٜل) :بريٓط
 بشأٌ املبادرٗ العزبٔ٘

ْبببطبببٻببب ڄإلإلإل(إلإلجپببب٫بببٍذبببنبببسإلإلإل
٪بببببٿببببب إل(إلإلئْبببببٍجتبببببنبببببٽ)إل

إلپببببب٣بببببٍـإلإلإلإلإلإلإلإلإل جْبببببطببببب٫بببببىجو
٪ٍٞهحإلجطتح٘إلڂبڅإلإلإلإل
أؾٽإلئؾٍج إلػتحوغحشإل
ؾبى بسإلپبٿبطب ٚبٽإلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلڂٗببببطببببٍٺببببس،إلإلإلإلإلإل أٌٞببببنببببس
إلهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲبببببٍٚبببببس   بببببً 

 ".إل ملرٯ إلأڄإلضٟن٩
إلڂببببببحإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل"إل ضببببببحذبببببب٩إلإل ئيج

إلجپببببببى ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضببببببٷببببببىڂببببببص
جپ٫ٍذنسإليفإلجٶطٍجـإلڂرحوٌزإلجپٓبقڀإلجپٓب٫ب و بسإلإلإلإلإلإلإل

إلإلإلإلإل إلي إلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلئْبببٍجتبببنبببٽ)إلٲبباڄ إلذبببطبببٛبببٍ بببف ْبببطبببطبببٷببىڀ
 ".إلجچ٫ٻحْحشإلضحٌمتنس

 بدآ٘ عنلٔ٘ تطبٔع ّاصع٘ ّرمسٔ٘ :تضٔيب لٔفين
جپ٫ٍذنسإل ط٫ٿٷحڄإلحبٵإلجپ٫ وزإلپقؾثب إلإل
إل ڂببملبب٩إلضبب ٢ببنببملببهببځإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپببٳببٿببٓبب٣ببنببملببنبب ،
جپبى ټإلجپبب٫ببٍذببنببسإلجپبب إل ببٷببنببڃبب ڄإلٲببنببهببح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
  رى إلأڄ إلجپبٿبٷبح إلڂب٩إل َ بٍ إلنبحٌؾبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
و پط إل٪ٍذنط ،إل ٶرٿبهإلجهؾبطبڃبح٨إلڂب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٍتنّإلجظتٛبٍ إلقٓبينإلڂبربحٌٸ،إلقتبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ببً إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبب٩ إلجپببٍشتبب  إلجپببطببؿببح خ ذببىج ببس
جپٍٗ ٠إلجاْبٍجتبنبٿبنبس،إلو ڄإلأڄإلضبٿبطبُڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جضتٻ ڂسإلجاْبٍجتبنبٿبنبسإلمبب٣بٿبدإل جقبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂڅإلجظت٣حپبدإلجپب٫بٍذبنبسإل جٶبٿبهبحإلٚب٫ب ذبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٌٲبببب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل  بببب  إلجطتٛبببب ٘، إل ؾببببه ٪بببٿبببب 
إلجپٗببببببب٫بببببببدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪بببببببڅ إلجظتبببببببحِف جضتٛبببببببحٌ

 .جپٳٿ٣ٓنين



 

 تػٝري ايهتب ايدراص١ٝ يف  احلٛس٠ ايع١ًُٝ
ٍٚـإلجظتطكىظإلذحْځإلڂٻطدإلجپطملٓنٵإل جپطى  څإلپٿٻطدإلجپىٌجْنسإليفإلجضت َزإلجپ٫ٿڃنسإلجپٗنمإل حو إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .أچى ٗه،إلذأڄ إلجپٻطدإلجپىٌجْنسإليفإلجضت َزإلجپ٫ٿڃنسإلْططٯوإليفإلجپٓملسإلجپىٌجْنسإلجصتى ىز
إل ْطٟحٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإل ٶحټ إل ٲٷه، إل ؿت  إلڂڅإلڂمل٣ٵ إلجپ٫ٿڃنس، إل جظتٓط  حش إلج ٫ٚىز إلجپطٯنوإلٺحٲس ْنٗڃٽ

إلجپىٌجْنسإلئُفإلجظتملح ؽإلجصتى ىزإلڂػٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جپط٫ٍٰإل٪ٿ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلذ٫ٝإلجظت جو جپط٫ٍٰإل٪ٿ إلجپٳٍٴإلجاْقڂنس،
إلٖٷ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ٿ  إل ْنٻ ڄ إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلج و حڄ، إل ْنٟحٰ إلجاذٍج نڃنس، إلٮو إل ج و حڄ إلجاذٍج نڃنس، ج و حڄ

 .يفإل٪ٿ ڀإلجپٷٍآڄإلٞڃڅإلجظتملح ؽإلجصتى ىز(إلذنٓملحش)جپٻطدإلجپىٌجْنسإلٺطحخإل
 

 دٚر٠ تأ١ًٖٝٝ يرتب١ٝ األطفاٍ ٚايغباب
 .إل ٷنځإلجظتٍٺُإلجپ٫حظت إلپٿىٌجْحشإلجاْقڂنسإلو ٌزإلض٫ٿنڃنسإلپ٣قخإلجظتٍٺُإل٪څإلضٍذنسإلج ٢ٳحټإل جپٗرحخ

إلجضتحؾسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ٍٚـإلقؿسإلجاْقڀإلجپٓنىإلأذ إلجپٷحْځإلڂهحؾٍ،إلڂى ٍإلٶٓځإلجپط٫ٿنځإلجپ٫ڃٿ إلجپطحذ٩إلپٿڃٍٺُإلأڄ 
إلجپى ٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ً  إلئٶحڂس إليف إلجظتٍٺُ إلٶٍجٌ إلهختحي إلجپىجٲ٩ إل   إلجپ٣قخ، إلضأ نٽ إل ٍٞ ٌز إلجظتٍٺُ، إلپ٣ٿرس جظتٿكس

 .پ٣قذه
ئڄإل ً إلجپى ٌزإلهإلحتطحؼإلئُفإلڂإ قشإلنحٚس،إل ذاڂٻحڄإلرتن٩إل٢قخإلجظتٍٺُإلجپٍجٮر إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإل أٞحٰ

 .ڀ1223أ حٌإلإل23 ً إلجپى ٌزإلأڄإل ٓؿٿ جإلأشتح  ځإليفإلجظتٍٺُ،إلقنعإلْنٻ ڄإلآنٍإلڂ ٪ىإلپٿطٓؿنٽإل
 

 َكاي١ قزآ١ْٝ 550مجع ٚإعداد 
أ٪ٿملصإلئوجٌزإلجپرك ظإلجا٪قڂنسإلجپطحذ٫سإلظتٍٺُإلجپػٷحٲسإل جظت٫حٌٰإلجپٷٍآچنس،إلأهنحإلٶحڂصإل ڃ٩إل ئ٪ىجوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ڂٷحپسإلٶٍآچنسإلنقټإلجپ٫حڀإلجظتحٞ إل112
ئڄ إل ًجإلجپٷٓځإلٶحڀإل ڃ٩إلجظتٷحهشإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإل ٶحټإلجپٗنمإل٪ٿ إلأٺ إلڂإڂين،إلڂى ٍإلئ٪قڀإلجپرك ظإلجپٷٍآچنسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 . جپرك ظإلجپٷٍآچنسإلجظتملٗ ٌزإليفإلجپٛكٱإل ج قشإلجظتملٗ ٌز

إلڂطملح ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إلجپٷٍآچنس إل جظتٍجؾ٩ إلجظتٛحوٌ إل ٩ٞ إلئُف إل هىٰ إلجپ چحڂؽ إل ًج إلأڄ إلئُف إلڂإڂين  أٖحٌ
 .جپرحقػ إل جپٍجٮر إليفإلجپرك ظإلجپٷٍآچنس

 

 املؤمتز ايضٟٓٛ ألصاتذ٠ املزنش ايعاملٞ يًدراصات اإلصال١َٝ 
ج٪ط إلٌتنّإلجپٓٿ٣سإلجپٷٟحتنسإليفإلئ ٍجڄإلجپٓنىإلػتڃ وإلجعتحمش إلأڄإلقٳ٥إلجپٍٗجت٩إلجپٓڃح  سإلڂڅإلأ ځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلجظتٍٺُإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلأ ىجٰإلجپمل٧حڀإلجاْقڂ إلإلإلإل  أٺىإلشتحقطهإلنقټإلڂٗحٌٺطهإليفإلجظتإدتٍإلجپٓمل  إلجپػحپعإل٪ٍٗإل ْحضًز
إلڂ٫ط جملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپطكٍ ٱ، إلڂڅإلن٣ٍ إلجاْقڂنس إلقٳ٥إلج ٚ ټ إل٪ٿ إلأقتنس إليفإلٶځ إلجاْقڂنس جپ٫حظت إلپٿىٌجْحش

 أٖحٌإلشتحقطهإلئُفإلجپطٯنوإلجضتحٚٽإليفإلجپمل٧حڀإلجپى ِف،إلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإليپٹإلڂڅإلأ ځإلجظتٓحتٽإليفإلئكتحوإلجپ قىزإلجاْقڂنسإلإلإل
إلأڄإلجپى ټإلجاْقڂنسإلٲهڃصإلڂڅإلنقټإلظتٓهحإلؾتحقحشإلجپمل٧حڀإلجاْقڂ إلئڂٻحچنسإلجپ ٶ ٰإليفإل ؾهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂ٫ط جمل
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپ٫ٿڃح  إل ٿ٫ره إلجپً  إل جپى ٌ إلجاْقڂنس إلجپػ ٌز إلؾتحقحش إل٪څ إلشتحقطه إلحتىظ إلجطتطحڀ إل يف جهْطٻرحٌ،

 إل.ج طڃ٩،إلڂٗوجملإلئُفإلڂٓأپسإلجهؾطهحوإلجپ إلض٫ط إلڂڅإلأ ځإلڂنُجشإلجپٳٷهإلجاْقڂ 
 

 )ايعصز احلاضز ٚاالْضحاّ اإلصالَٞ)َؤمتز 
يفإلجضت َزإلجپ٫ٿڃنسإليفإلٶځ،إل ىفإلٶح٪سإلجپٷىِإلجپطحذ٫سإلضت َزإلإل1223چنٓحڄإلإل22أٶنځإليفإل  ڀإلج ٌذ٫ح إل

 يپٹإلحتصإل(.إلجپ٫ٍٛإلجضتحٍٞإل جهچٓؿحڀإلجاْقڂ :إل)ڂإدتٍإلحتصإل٪مل جڄ(إلٌ )جاڂحڀإلجطتڃنينإل
ٌ٪ح سإلڂٻطدإلٶحتىإلجپػ ٌزإلجاْقڂنسإلجپٓنىإل٪ٿ إلجطتحڂملث ،إل ڂٻطدإلقؿسإلجاْقڀإلجپٓنىإلْحؾىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .٪ٿ إلچٷ  ،إلڂڅإلأذٍَإلجپ ؾ  إلجاْقڂنسإليفإلذحٺٓطحڄ
حتىظإليفإلجظتإدتٍإل٪ىوإلڂڅإلجپٗهٛنحشإلجپ٫ٿڃنسإل جضت َ  س،إلٺحڄإلڂڅإلأذٍَ حإلٺٿڃسإلجپٓنىإل٪ٿ إلچٷ  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلؾح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلقنع إلٶځ إليف إلجپ٫ٿڃنس إلجضت َز إلنىڂحش إلڂٍٺُ إلڂى ٍ إلچ جخ إلجضتٓڅ إلأذ  إلجپٓنى إلجاْقڀ  قؿس
 .جپطأٺنىإل٪ٿ إلأقتنسإلجپ قىزإلپ٫حظتملحإلجاْقڂ إليفإلجپ٫ٍٛإلجضتحٍٞ،إلجپً إل طٓځإلذٻػوإلڂڅإلجپطكى حش

 :ٚضع احلحز األصاظ
 ٩ُٞإلجضتؿٍإلج ْحِإلعتً إلجظتٻطرسإليفإلجپملؿبٱإلإل
ج ٍٰٖ،إل٪ملىڂحإلٺحڄإلجظتإّْإلجپٓنبىإلجظتبٍ٪ٗب إلإلإلإلإلإل
جپملؿٳ إلڂملٗٯقملإليفإلحتٛنٽإلجپب٫بٿب ڀإلجپبى بملبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأ هملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲبب ٞبب٩ إلجپببملببؿببٱإل ڂبب٫ببح ببى ببح، حبببحٞببٍز
ٲهٍْحملإلپٿٻطدإلجظته٣ ٢سإل جظتب٣برب ٪بسإلجپبملبحوٌز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ٪ببٿبب إلنببقٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ببحټ، إليفإل ببًج  ٺببحڄإلْببرٓببحٶببح

 ٺبحڄإل بربنب٩إلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلجظتط٫حٌٰإل٪ٿنهإليفإليپبٹإلجضتب إلإلإلإل
 ٍ څإلأپرٓطهإل  ْبحتٿبهإلجطتبحٚبسإلٺب إل ب جٚبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رت٩إلجپبٻبطبدإل جظتبهب٣ب ٢بحش،إل حتبڃبٽإليفإليپبٹإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل قبًٰإل ؾبربسإلڂبڅإل٢ب٫بحڂبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ٫ٛحخإل جصتب ٨،
جپن ڂ ،إل چًٌإلچٳٓهإلپٿبٛبقزإل جپٛب ڀإلچبنبحذبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ٺبحڄإلإل.إلإل   إلَفإل ً دإلئُفإلجضتؽإل٢ جټإلقبنبحضبهإلإلإل
 ڃ ٪سإلجپٻطدإلجپ إل ٌغهبحإل٪بڅإل جپبى إلج غبٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إلج ٺ إليفإلضٗٻنٽإلجپٿرملسإلج  ُفإلپٿڃٻطرس
ڀإلأٚبىٌإلجاڂبحڀإلجطتبڃبنبينإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2545يفإلذىج سإل٪حڀإلإلإل

ڂٍْ ڂحملإلأڂٍإلٲنهإلجپبى پبسإلذبحپبٷبنبحڀإل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلٌ )
إلذببحپببطببملببٓببنببٵإل جپببطبب٫ببح ڄإلڂبب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببٻببطببرببس، ضبب ْببنبب٩
إلػتببڃببب وإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببىٺببطبب ٌ إلجاْببقڀ إلقببؿببس شتببحقببس
إل ٪ببٷببدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببطبب ِفإل ٌتببنببّإلجظتببٻببطببرببسإلببب إل جظتبٍ٪ٗبب ،
يپٹإلأ ىشإلٍٖٺبسإلجپبطبأڂب إلجپب ٢بملبنبسإلج ٌٜإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپطحذ٫سإلعتبحإل ب جٌإلجظتبربلإلجپبٷبىميإلپبٿبڃبٻبطبربس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲنڃحإلٶحڀإلج ڂ إلجپ٫حڀإلذٍٗج إل٪ىوإلڂبڅإلجپبى ٌإلإلإلإلإلإلإل

إلٲببطببهببنٓببأشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂببطببٍإلڂببٍذبب٩،إلإلإلإلإلإلإلإل1022أ٢ببٍجٰإلجظتبب ٶبب٩،
إلجظتبببٻبببطبببربببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٺببب  بببحش إلطتبببٍجتببب١ إلوٌجْبببس  ذببب٫بببى
إلجظتٓبببطبببٗبببحٌ ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ٪بببى إلجپببب٫بببحَف، إليف جپببب٫بببٛبببٍ بببس
 جظتطهٛٛ ڄإلجا ٍجچن ڄإل ج ؾحچدإلجطتبح٢ٌبسإلإلإلإلإل
جپملبهبحتبنبسإلپبٿبڃبربل،إل  ٞب٩إلآ بسإلجهللإلجظتبٍ٪ٗب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل٪بببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إلج  ټ إلج ْبببحِ إلجضتبببؿبببٍ جپبببملبببؿبببٳببب 

 .ڀ2552
 ذ٫ىإل٪ٷىإلڂڅإلجپُڂڅإلذحضبصإلجظتبٻبطبربسإلجصتبى بىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلضبببٷبببٓىٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جپببب  إل٢بببربببٷبببحش، إلْبببرببب٩ إليف جظتٗبببنٓبببىز

إلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذببب إل غتببهٓببُزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل22.222ڂٓببحقببطببهببح إلڂببٍذبب٩، ڂببطببٍ
ذأقىظإلجپب ْبحتبٽإلجپبطبٷبملبنبسإل جپبملُب٧بځإلجظتبطب٣ب ٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتببٻببطببرببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإلٺبب  ببحش إلئه  إلضببطبب جٲببٍ  جپبب إله
إلجصتببى ببىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببٻببطببرببس إلڂٓببحقببس إل ضببرببٿبب٭ جپبب٫ببحظتببنببس،

 .ڂطٍإلڂٍذ12.222٩،إل(جظتطؿح ٌض ) جپٷىنتسإل
إلجضٛببحهملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإلجپبب ٶببصإلجضتببحٞببٍ إلجظتببٻببطببرببس ضببٷببنببځ
إلڂب٩إلأٺبػبٍإلڂبڅإلأٌذب٫بڃبحتبسإلڂبڅإلجظتبٍجٺبُإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ض٫ح چبح
إل  ببرببٿبب٭إل٪ببىوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپببػببٷببحٲببنببسإل جظتببٻببطببرببحشإليفإلجپبب٫ببحَف،

ڂ ٦ٳحمل،إل ْوضٳ٩إلئُفإلجپٟب٫بٱإلإلإلإلإلإلإل222ڂ ٦ٳنهحإل
 .ڂ٩إلجپطىٖ إلجپ٫ڃٿ إلپٿڃرلإلجصتى ى

 :ٚذدات ٚأقضاّ املهتب١
ضبطبأپببٱإلجظتببٻبطبرببسإلڂببڅإلڂبٍجٺببُإل أٶٓببحڀإل  قببىجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ؼتطٿٳس،إل ٍٰٗإل٪ٿنهحإلج ڂ إلجپ٫حڀإلپٿبڃبٻبطبربسإلإلإلإلإلإل

إلجظتبببٍ٪ٗببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٓبببنبببى إلجظتبببإْبببّ إلؾتبببٽ ،إل(إلٌ )إل  ببب 
 :جپ٫ق ڂسإلجپىٺط ٌإلػتڃ وإلجظتٍ٪ٗ إلجپملؿٳ 

 :أ َهتب املتٛيٞ ٚر٥اص١ املهتب1١
 ٟځإلؾملبحـإلجظتبطب ِفإلڂبٻبطبربهإلجطتبح٘،إل ٮبٍٲبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ڂبببٻببطبببدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٓببٻبببٍضببو، إل ڂبببٻببطبببد جهْببطببٷبببرببحټ،
إلجپببملببٓبب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٷببٓببځ إل  بب إلڂٓببإ پببس جظتٓببح٪ببىز،

 (.قٍڀإلج ڂ إلجپ٫حڀ)
  إلأ٪ٿ إلڂٍٺُإلهختبحيإلإل(إلإلج ڂ إلجپ٫حڀ)جظتط ِفإل

جپٷٍجٌإليفإلٺحٲسإلج ڂ ٌإلجظتط٫ٿٷسإلذحظتٻطرس،إل ضطرب٩إلإل
 :ج ڂ إلجپ٫حڀإلجپ قىجشإلجپطحپنس

 .بإلأڂ ٌإلجظت ٶ ٲحشإل2

 .بإلجپ٫قٶحشإلجپ٫حڂسإل جپٗإ ڄإلجپى پنسإل1
 .بإلجپطٍٗ ٳحشإل جهْطٷرحټإل3
 .بإلجپٓٻٍضحٌ سإل0
 .بإلجپٷٓځإلجپملٓ  إل1
ٖكڅإلجپٻطدإلجپ إل ٷبٌٍإلجظتبطب ِفإلإلإلإلإلإل)إلبإلجاٌْحټإلإل2

 (.ئ ىج  حإلئُفإلج ٲٍجوإل جظتإْٓحشإلأ إلڂرحوپطهح

 :أ قضِ اخلدَات ايعا2١َ
إلجطتببببىڂببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضببببٷببببىمي إلجپببببٷببببٓببببځ إل ببببًج  ببببطبببب ُف
پبٿببڃببٍجؾب٫بب إل جپببربحقببػبب إليفإلجپببٷببح٪ببسإلجپبب٫ببحڂببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 :  طأپٱإلڂڅ
إلجپبٻب  ،إل  ب إلپبقبْبطبٳبحوزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2 بإلٶح٪سإلجذڅإلْنملح

ٺبٍْبنبحمل،إل  بٍجؾب٩إلجپبٷبح٪بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل312جپ٫حڂس،إل ضٟځإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪ٟبب إل٪ببٿبب إلٲببطببٍيتإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1222يفإلجظتبب٫ببىټإل بب ڂببنببحمل

٪ڃٽإلٚرحقنسإل ڂٓحتنس،إل  رٿ٭إل٪ىوإلج ٪ٟبح إلإلإلإل
 .أپٱإل٪ٟ إلڂڅإلج ن زإل ج ن جشإل02
إلجپببٷببح٪ببسإلجطتببحٚببسإلمببب٣ببحپبب٫ببسإلجپببٻببطببدإلجپببى ببملببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1إل ببب

   إلڂ٫ىٓزإلپ٣ٿرسإلجپ٫ٿ ڀإلجپى ملنسإل٪بٿب إلإلإلإلإل:إلإلجضت َ  س
 . ؾهإلجطتٛ ٘

ضبطبٓب٩إلإلإلإل:إلإلبإلٶح٪سإلجطتب جؾبسإلچٛبوإلجپبى بڅإلجپب٣ب ْب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل3
ٛٓٛسإلاٶحڂسإلجهؾبطبڃبح٪بحشإل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ظتحت إلٺٍْ ،إلؼت

 .جپ٫ٛنى څإلجاٶٿنڃ إل جپى ِف
إلٶببح٪ببسإلجپٗببنببمإلجظتببٳببنببىإلإلإلإلإلإلإلإلإل0إل   بب إلٶببح٪ببسإلنببحٚببسإلذبباٶببحڂببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلببب

 .جپملى جشإلجنٿنسإلجپ إلضٷنڃهحإلجظتٻطرس
  طځإلٲنهإل٪ٍٜإلئٚبىجٌجشإلإلإلإل:إلإلبإلڂ٫ٍٜإلجپٻطد1

 .جظتٻطرس

أ املصأادر ٚاخلأدَأات اخلأاصأ١ َٚأزنأش                3
 األحباث

 :  طأپٱإلڂڅإلج ٶٓحڀإلجپطحپنس
إلجظتببببهبببب٣بببب ٢ببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2 إلنببببُجچببببس إل٪ببببىوإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلببببب جتببببح َ

ڀإلجغببملبب إلإلإل1222جظتبهبب٣بب ٢ببحشإلقببىتإلأ جنببٍإل٪ببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 غقغ إلأپٱإلغتٿىإليفإلأٺػٍإلڂڅإلْبطب إلأپبٱإلإلإلإلإلإلإلإل
  ً إلڂڅإلٚٳحشإلجپبٻبطبدإلجظتبهب٣ب ٢بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل)٪مل جڄإل

%إل21،إلإلإل(قنعإلض ٩ٞإل٪ىزإلٺطدإليفإلغتٿىإل جقى
إل جپبربحٶب إلذبحپبٳبحٌْبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبحپبٿبٯبسإلجپب٫بٍذبنبس، ڂملهبح
 جپطٍٺنبسإل ج  ٌو بسإل جضتبربٗبنبسإل جپٓبٍ بحچبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ٟبحٰإلئپبنبهبحإلڂبحإلذب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإل جپقضنملنسإل جپب٫ب  بسإلإلإل
ؼتبب٣بب ٢ببسإلٺببٽإل٪ببحڀإلذبب٣ببٍ ببٷببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل422ئُفإلإلإلإلإلإل122

 .جا ىج إلأ إلجپٍٗج 
إل بب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإلجظتببٻببطببرببس إلڂببإٌنببس  أٶببىڀإلؼتبب٣بب ٢ببس
ؾُ جڄإلڂڅإلجظتٛكٱإلجپٍٗ ٱإلذحطت١إلجپٻ يف،إل
پببٿببملببحْببمإل٪ببٿبب إلذببڅإل ببقټإلجپببرببٯببىجو إلجظتٗببهبب ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ڀ2221 بإلجظت جٲٵإلپبإلإل351ذحذڅإلجپر جخإلذطحٌ مإل
ؼتب٣ب ٢بسإلإلإلإلإلإلإل21122 ٶىإلمتإلئُفإلج ڄإلٲبهبٍْبسإلإلإلإلإلإل
غتبٿبىجمل،إل جپب٫بڃبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل33ڂڅإلجطتُجچس،إلٚىٌشإليفإلإلإل

إلذببحٶبب إلغتببٿببىجشإلجپببٳببهببٍِ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂٓببطببڃببٍإلاٚببىجٌ
 .غتٿى222جپً إل إڂٽإلأڄإل رٿ٭إل

إلنبُجچبسإلجظتٛب ٌجشإلجپب ٌٶبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1  ضٟبځإلأٺبػببٍإلإلإلإلإل:إلإلبب
إلڂٛبببب ٌجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببببڅ إلغتببببٿببببى إلآهٰ إلأٌذبببب٫ببببس ڂبببڅ

جظتهب٣ب ٢بحشإلجپبملبٳبنبٓبسإلجظتب ؾب وزإليفإلڂبٻبطبربحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .جپ٫حَفإلجظتهطٿٳس

إٕلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل3 إل جظتببح ببٻببٍ ٲببنبب إلجظتببح ببٻببٍ ٲببنببٿببځ إلنببُجچببس :إلببب
إلٲبببببنبببببٿبببببنبببببڃبببببنبببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂٛببببب ٌجش إل٪بببببٿببببب  حتبببببطببببب  

 .ؼت٣ ٢سإلچٳنٓسإل21122پبإل(إلڂح ٻٍ ٲنٿځ)
إلنبُجچبسإلجپب غببحتبٵإلجطتبب٣بنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل0 حتبطب  إل٪بٿبب إلإلإلإلإلإل:إلإلبب

أٺػٍإلڂڅإلڂحتسإلأپٱإل غنٷسإلن٣نسإل ٫ وإلضحٌ بمإلإل
 .چٓههحإلئُفإلستٓسإلٶٍ ڄإلڂٟص

إلجظتببهبب٣بب ٢ببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1 إلپببملببڃببحيؼ إلجظتبب٫ببٍٜإلجپببىجتببځ ببب
 .جپملٳنٓس

بإلنُجچسإلآغحٌإل ضأپنٳبحشإلجظتبإْبّإلجپب إلضبربٿب٭إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2
ڂإپٳحملإل جپر٫ٝإلڂبڅإلڂبإپبٳبحضبهإل ٛبٽإلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل212
 .غتٿىجملإل32
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل3 إلنببُجچببسإلجپببٻببطببدإلجظتب٣ببربب ٪ببسإلٶببىنتببحمل  بب٫بب وإل)إلببب

إلٶبببٍ ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئُفإلستٓبببس إلذببب٫بببٟبببهبببح إل٢بببرببب٩ ضبببحٌ بببم
 (.ڂٟص

 .بإلنُجچسإلجظت٣ر ٪حشإلجضتؿٍ سإلجپملحوٌزإل4
إلجپب٫بٍذبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل5 بإلجطتُجچسإلجظتبٍٺبُ بسإلپبٿبڃب٣برب ٪بحش،

 جپٳحٌْنسإل جپطٍٺبنبسإل ج  ٌو بسإلجظتب َ٪بسإل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .غقظإل٢رٷحشإلض٩ٓإلپػقغسإلڂق  إلٺطحخ

 ضٟبځإلإل:إلإلبإلنُجچسإلجپٛكٱإل ج قشإلجپبى ٌ بسإلإلإلإلإل22
٪بملب جڄإلڂبڅإلج بقشإل جپٛبكبٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1122أٺػٍإلڂڅإل

 .ذحپٿٯحشإلجپ٫ٍذنسإل جپٳحٌْنسإل جپطٍٺنسإل ج  ٌو س
 .بإلنُجچسإلٺطدإلجظتٍؾ٩إلجظتٳط قسإل22
بإلنُجچسإلٲبهبحٌِإلجظتبهب٣ب ٢بحشإلجاْبقڂبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل21

 .ٺڃٻطرحشإلجپ٫حَف
 .بإلنُجچسإلجظت٣ر ٪حشإل جپى ٌ حشإلج ؾملرنسإل23
 . جطتٍجت١(إلؼإلأ٢ٿّ)بإلنُجچسإلج ٢حپنّإل20
 .بإلنُجچسإلجظت٣ر ٪حشإلجظتٻٌٍزإل21
 .بإلٶٓځإلذحقػ إلجظته٣ ٢حشإل جپ غحتٵإل22
 .بإلٶٓځإلأحبحظإلٶځإل23
 .بإلٶٓځإلج چٓحخإل24
 .بإلٶٓځإلٲهٍْسإلجظته٣ ٢حشإل25
 .بإلٶٓځإلحتٷنٵإلجظته٣ ٢حشإلجاْقڂنسإل12

 :أ َزنش ايغؤٕٚ اخلد١َٝ ايعا4١َ
إلجطتببىڂببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل24 ٟببځإلإلإل إلڂببملببهببح إلؼتببطببٿببٳببحمل، ٶٓببڃببحمل

إلجهضٛبحهشإلجپبقبْبٿبٻبنبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جضتحْ ذنس،إلجعتحضٱ،
إل جظتٛبببحوٌ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببٻببطببد إلضببرببحوټ إلجظتبب٫ببحٌٜ، ٖببإ ڄ

إلإلإلإلإل إلجپببطببٍرتببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلڂببوجظإلٖببهببحخإلإلإلإلإل)إلغتببٿببس إلٶٓببځ ،
 .ئٍف...إلجپٛنحچسإلجپٳملنسإل

 :أ ٚذد٠ صٝا١ْ املخطٛطات ٚايٛثا٥ل5
 :  طأپٱإلڂڅإل٪ىزإلأٶٓحڀ

 .بإلڂٓطٗٳ إلجپٻطحخإل2
 .بإلٶٓځإلضٍڂنځإلجظته٣ ٢حشإل جپ غحتٵإل1
إلٶٓببځإلجپببطببٛبب  ببٍإلجظتببنببٻببٍ ٮببٍجيفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل3  ضبب٫ببينإل.إل)إلببب

ڂٿبنب ڄإل٪بملب جڄإلٺبطبحخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل12:إلجظتٛٯٍجشإلجپٳنٿڃنس
 (.ذٗىتإلجپٿٯحش

 .بإلجظتهط إلجپ٫ٍٛ إل0
إلنبُجچبسإليجشإل٢بحذب٩إلآنبٍ،إل  ب إلحتبطب  إل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1 ب

...إلجه٣ٍْهخإل جظتٓٻب ٺبحشإل ج ٶبٳبحټإلجپبٷبىنتبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .إلئٍف

 :أ اإلصدارات6
ذببحپببٳببحٌْببنببس،إل  بب إلضبب٫ببلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلڂببوجظإلٖببهببحخإلإلإل)إلبببإلغتببٿببسإلإلإلإلإلإلإلإلإل2إل

 .إلذٗإ ڄإلجپطٍجظإل جظته٣ ٢حشإليفإلجپ٫حَفإلجاْقڂ 
بإلچٍٗإلجپٻطدإلجنٷٷسإلوجنٽإلڂٍٺُإلجپطكٷنٵإلإل1

إل250جپطحذ٩إلپٿڃٻبطبربس،إل متإلقبىتإلج ڄإلئٚبىجٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .غتٿىجملإل012٪مل جڄإلٺطحخإليفإلأٺػٍإلڂڅإل

 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلعُاد اهلاليٞ                         

 

 يف ضٔاف٘ امللتب٘ العام٘ آلٓ٘ اهلل العظنٙ املزعشٕ اليجفٕ

ها ٍُ اًطبطعطاػطاجط طن ػطي          :  ص
رلزَات ادلؤمتز الؼشزَي للىحطدة  
والحقزَب، وإىل أٌ حطد اطا ت         
قزاراجَ هحٌاسعة هغ ُذا السُطا   
الذٌ َحسن بطاحطحطداد الطفطحطٌطة          
ادلذُعُة، وٌَذر مبشَد هي الحصدع 

 ػلً هسحىي الٌسُج ادلذُيب؟ 
ڂڅإلجظت٫ٍ ٰإلأڄإلڂإدتٍجشإلجپ قىزإلضملٛدٓإل
إل قببببىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل بببب  إلڂبببب٫بببب ، إلججتببببح  إليف وجتببببڃببببحمل
جظتٓٿڃ ،إل جپطٷٍ دإلذ إلج ٌج إل جظتبًج بدإلإلإلإلإلإلإل
إلغتبببڃببب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪بببحوز إلؾبببٍش إل ٶبببى جظتبببهبببطبببٿبببٳبببس،
إلجپبب٫ببڃببٽإلذٗببٻببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپببطببٷببٍ ببدإلأڄإل ببٷبب ڀإل ببًج
إلجپببٻببٍنتببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببملببحْببرببس إلڂبب٩ إلضببُجڂببملببحمل ْببملبب  ،

 يفإل بً إلإلإلإل(.إلإل٘)إلڂ پىإلجپٍْب ټإلج ٪ب٧بځإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٓببملببسإلجنببطببٙإلجظتببإدتببٍإلذببىٌجْببسإلجپٓببوزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلجٶبطبى بملبحإلذٓبوزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلجپملر  سإلجظترحٌٺس  پ إلأچبح
 پ إلذملٓرسإلڂ٫نبملبسإلپبٍأ بملبحإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل٘)إلجپٍْ ټإل
إلإلإلإل إلج ڂبببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل٘)إلأچبببه إلضببب قبببنبببى إلئُف  بببى٪ببب 

 ٶبرب ټإلجظتٓبٿبځإلپبٿبطبب٫بىوإل جپببطبملب ٨إلجپبػبٷببحيفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلذببٽإلئڄإلإلإلإلإلإلإلإل  جپبب٫ببٷببحتببى ،
إلج ٺببببببٍڀإلإلإلإلإلإلإلإل جپببببببٍْبببببب ټ

إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل٘)إل  بببببى٪ببببب 
إلجپببب٫ببببٷببببحتببببىإلإلإلإلإلإلإل جقبببطببببٍجڀ
إلهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببببب  ج نبببببٍ 
إلپبإلبْبببببببقڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضببببڃبببببببببببٓص
إلذببحپببٹإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲببڃببح ذٛببٿببس،

 ذحظتٓٿڃ ؟إل
 يفإلجپٓوزإلجپملبرب  بسإلإلإلإل
إلجپبببٍْببب ټإلإلإلإلإلإل  أقبببحو بببع

إلإلإلإلإلإل ڂببببحإل(إلإل٘)إلجپببببٻببببٍمي
إل ٗبببببوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ   ٛبببببٍـ
ذٗٻٽإل جٞفإلپ قبىزإلإل
إلٺبببٷببب بببپبببهإلإلإلإلإل جظتٓبببٿبببڃببب ،

جظتٓببببببببٿببببببببځإل:إلإلڂبببببببػببببببببقملإل
پببٿببڃببٓببٿببځإلٺببحپببرببملببنببحڄإلإلإلإلإلإل

إلذب٫بٟبهإلذب٫بٟبحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل :إل ٶب بپبهإلإلإل.إلإلجظتٍٚ ٘إل ٗبٓى
جظتٓببٿببځإلڂببڅإلْببٿببځإلجظتٓببٿببڃبب ڄإلڂببڅإلپٓببحچببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ٮوإليپٹإلڂڅإلج قحو بعإلجپبٻبػبوزإلإلإلإلإلإلإل.إل  ى 
 .إلجپ إلضى٪ إلپٿ قىز

إل ببملببٛببهببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأڄ إلذببحپبب قببىز  پببنببّإلجظتببٷببٛبب و
جظتٓٿڃ ڄإلذ٫ٟهځإليفإلذ٫ٝ،إلٲهًجإلؼتحپٱإل
إل بٷب ټإلإلإلإلإلإلإل أٚقملإلپٓملسإلجهللإلض٫حُفإليفإلج ٌٜ،

ُِإلئهٖچحإلَنبٿمبَٷبمَلبحٺصبځإلٔڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإل:)إلض٫حُف َ حإلأمٗ َهحإلجپمٖلح
إلَ ٶمبَربحٔتبٽمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ُٖب٫ُب ذبحمل إل إلَ أصچبػمب إلَ َؾب٫َبَٿبمَلبحٺصبِځ ٍّ يمٺم
إلئهڄَإلإلإلإل پٔط٫ََحٌَٲص جإلئهڄَإلأمٺٍََڂَٻصځِإل٪ٔملىَإلجهللِإلأمضِٷمحٺصبځِ

 (.إلإلإلإلإلإلجهللَإل٪َٿٔنځْإلنَرهوْ
إلئُفإلأنببنببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ببملبب٧ببٍ إلپببٿببڃببٓببٿببځإلأڄ ٲببقإلذببى
إل بببطبببٷبببرٿبببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل أڄ إلڂبببػٿبببه، إلأچبببه إل٪بببٿببب  جظتٓبببٿبببځ
  ط٫حڂٽإلڂ٫هإلقىتإل ئڄإلجنطبٿبٳبحإليفإلج ٌج إلإلإلإلإلإلإلإل

 .إل جپط ؾهحشإلجپٳٻٍ س
إل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجضتببحِفإلٌٺببُ إلجظتببإدتببٍ إلأٌ إلأڄ پببًج
إلجپبببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببببملببببربببب  ببببس، إلجپٓببببوز نٛببببحتببببٙ
إل جپبببطببٷبببحٌخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببطببب جٚببٽ إلڂبببملببهببح چٓببطبب قببب 
إل أچببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبب إلجظتٓببٿببڃبب ،  جپببطببٳببح ببځإل جنببرببس

چٳ ِإلڂٍ ٟسإلحتبح ټإلڂبڅإلنبقټإلٖب٫بحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ضٓبببطبببٳبببُ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج نبببٍ إلضبببػبببو إلأڄ .إلجظتٛبببحٌقبببس
ٲحظتٛحٌقسإلكتدإلأڄإلضبٻب ڄإل بحوتبسإل ذبملبح زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ٮوإلڂػوز،إل ڂبػبٽإل بً إلجظتٛبحٌقبسإل ب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .إلجظتملطؿس،إل   إلجپ إلض٫ وإل٪ٿنملحإلذحپٳحتىز

ُل أًحن هغ الزأٌ القائل بأى :  ص
أسهحٌا لُسث يف الفطهطن اخلطا ط        
للٌص الدَين فقط، إمنطا ُطٌطا       
هٌاش  ذقافطُطة أدت إىل كلط ،          
مبؼىن أًٌا مل ًحٌشأ ػلً ذطقطافطة    
االخحالف والحؼدد بد ًا بطاألسطزة   

 واًحهاً  مبؤسسات اجملحوغ؟ 
إل٪ببب جڂبببٽ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪بببىز إل بببملبببحٸ إلأڄ ئچبببينإلأضٛببب ٌ

 :إلإلأقتهح
بإلجپٳهځإلجطتح٢ةإلپبٿبملبٙإلجپبى بين،إل ڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2

إل٪بٿب إلٲبهبڃبملبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ هوچبح  ًجإلجظتبملب٣بٿبٵإلٌذبنبملبح
 .إلجطتح٢ةإل ًج

بإلجپطٍذنسإل جپملبٗبأز،إلقبنبعإلَفإلچٓبطب ٪بدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1
 .غٷحٲسإلجپط٫ىوإل جهنطقٰ

إلجپبٻبػبوإلڂبڅإلجپبٷبنبحوجشإلجپبى بملبنبسإل٪بملبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل3 بب
 .إلرتن٩إلج ٢ٍجٰ

إل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل0 إلجا٪ببقڂببنبب ڄإل قببرببهببځإلپببإلغببحٌز ببب
 .قٓحخإلڂٛٿكسإلإلجظتٓٿڃ 

بإلإلج  بىجٰإل جظتٛبحٌفإلجپٓبنبحْبنبس،إل  ب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1
ڂڅإلجپ٫ جڂٽإلجظتهڃسإلؾىجمل،إلئڄإلَفإل بٻبڅإل ب إلإلإلإلإلإلإلإل

ٲبحپٓبحْبسإلعتبځإلو ٌإلٺبربوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلجپ٫حڂٽإلج  بځإل
يفإل أوإلجپٳطملس،إل جضتبحٺبځإلئيجإل٪بڃبٽإلذبحجتبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .إلڂحإلٲٓ ٰإل إغٍإليفإلج ڂسإلْٿرحملإلأ إلئكتحذحمل
إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضبببإو  إلجپببب  إلجپببب٫ببب جڂبببٽ إلأ بببځ  بببً 
جپطٳٍٶسإل جپطرح٪ى،إل  ملرٯب إل٪بٿبنبملبحإليفإلٺبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂإدتٍإل پٷح إلأڄإلچبطبكبىظإل٪بملبهبحإل ؿتبح ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ڂ٫حصتطهح
َالحظ ػلً ذقافة الحقزَطب  :  ص

 بأهنا ذقافة ُّشة، حبُد َ فٍ 

حصىل أٌ حدخ هغزض، و لى كاى 
بسُبًا، لححأاج الغزائش ادلذُعُطة  

كُف جفسزوى ..وجٌفلث هي ػقاذلا 
 ُذٍ الظاُزة؟ 

إلجهللإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپبب ؾببه إلجطتببحپٛببس إلجپببملببنببس إل ؾببىش پبب 
إلٲٓبنبٻب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ض٫حُفإلپٿطٷٍ دإلذب إلجظتٓبٿبڃب ،
إلئيجإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأڂبح جپطٷٍ دإل غٷحٲسإلجپطٷٍ دإل بو،
إل ونبٿبصإل٪ب جڂبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٺبًپبٹ، َفإلضبٻبڅإلجپبملب ج بح
إلجپبببىج٪ببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲببباڄ إل جپبببٍ بببح ، إلجپببب٧بببهببب ٌ قبببد
پٿطٷٍ دإل ئڄإل٪ڃٽإليفإلجپ٧ح ٍإل٪ٿ إلضبربينإلإلإلإلإل
إلپبٻبملبهإليفإلوجنٿبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂرىأإلجضت جٌإل جپبطبٷبٍ بد،
إل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلُ ٞبب٩ إل ئيج إلذببًپببٹ، پببنببّإلڂببٷببطببملبب٫ببحمل
جنٹإلْنٻ ڄإلؼتطٿٳحملإلدتحڂحمل،إل ٷ ټإلڂحإلهإل
إل ببإڂببڅإل ببى ج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إله إلڂببح إل  ببٳبب٫ببٽ .إل ببٳبب٫ببٽ،
ٲحانق٘إلهللإل جنرسإلپ ڂسإلجاْقڂنسإل
 ٌْ عتحإلجپٻٍمي،إلٺٽإليپٹإلٺٳنٽإلذطبٍْبنبمإلإلإلإل
غٷحٲسإلجپ قىزإل جپبطبٷبٍ بدإل ضبٷبربٽإلج نبٍ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 . ٪ملىتًإلْنملك إلجپطٷٍ دإلڂملك إلؾنىجمل

ُل هي كلوة أخًنة جىاهىهنا :  ص
 للقُادات وادلزاؼُات الدٌَُة؟ 

إلجپٗببنبب٫ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببملببى إلجپببى ببملببنببس إلجظتببٍؾبب٫ببنببس ئڄ
ضٓطٷ٣دإلجپٷح٪ىزإلذٗٻٽإلٺرو،إل  ًجإلڂڅإل
چٷح٠إلجهڂطنحَإل٪ملىإل ًجإلجظتً د،إل بقٰإلإل
إلٲبٍمببحإلهإلضبٻب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جضتحټإل٪ملىإلأ ٽإلجپٓبملبس،

إلٲباڄإلإلإلإلإل.إلإلجظتٍؾ٫نحشإل٪ملى ځإلذحپٷ زإليجهتح پبًج
ڂٍجؾ٩إلجپطٷٿنىإل٪ملبىإلجپٗبنب٫بسإل بطبكبڃبٿب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلذببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببطبببٷبببٍ بببد إليف إلٺبببربببوز ڂٓبببإ پبببنبببس
جظتٓٿڃ إل قٳ٥إل قىهتځ،إل  بملبحٸإلأ ٟبحملإلإلإلإلإلإل
إل٪بببحضبببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪بببٿببب  إلضبببٷببب٩ إلٺبببربببوز ڂٓبببإ پبببنبببس
إلڂبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲبايج جظتٍؾ٫نحشإلجپى ملنسإل٪بملبىإلجپٓبملبس،
جضٳٵإلجپ٣ٍٲحڄإل ض قىشإل ؾهحشإلچ٧ٍ بځ،إلإل
 ٪ڃٿ جإلذٗٻٽإلڂٗطٍٸإلٺحڄإليپبٹإلڂبٻبٓبربحملإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إلإلٺروجملإلپٿڃٓٿڃ إلرتن٫حمل

 عبد ايزذِٝ ايتٗاَٞ: أجز٣ احلٛار

 الدكتىرة عائشة املنّاعي عميدة كلية الشزيعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطز

ّٓاعٞ  جتزحيًاجيب أٌ تلٌْ املصارح٘ ٍادٜ٘، ال أٌ تلٌْ مَامج٘ ّاصتفشاسًا ّ ..ايدنتٛر٠ عا٥غ١ امل
إل أڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپب٫بٿبځإل جانتبحڄ،  ضٓٿنبكبهبځإلذٓبقـ
 ٫ٟ جإلعتځإلذٍچحغتحملإلپطأ نٿهځإليفإلجپٿٯط إل
إلج ٶببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿببب  إل جاؾتبببٿببنبببُ بببس ...إلجپبب٫بببٍذبببنببس

٪ملىڂحإلٺملبصإلأ٪بڃبٽإليفإلڂبى بٍ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل"إل أٞحٰ
جضت َزإلجپ٫ٿڃنسإلٺملحإلچً دإلٺٽإلأْر ٨إلڂٍزإل

پملب٣بٿب٫بهإلإلإلإلإل(إلإلٌ )إل جقىزإلئُفإلجاڂحڀإلجطتڃنينإل
إلٲبٻبحڄإلجاڂبحڀإل بإٺبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪ٿب إلأ ٞبح٨إلجضتب َز،
إل بببًجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجه بببطبببڃبببحڀ إل پبببُ ڀ إلج نبببقٴ، ٪بببٿببب 

 .جپىٌِإليفإلجضت َزإلجپ٫ٿڃنس
 :يف َٛضٛع ايٛذد٠

جپبطبٷبٍ بدإلإلإلإلإل"إل يفإلٌْحپسإلشتحقطهإلئُفإلڂإدتبٍإلإلإلإل
جپً إلجچب٫بٷبىإلإلإلإل"إلإليفإلجپٳٻٍإل جپط قنىإليفإلجپ٫ڃٽ
ئڄإلجهللإلأمتإلإلإلإلإل:"إلإلذطٍٺنحإلڂإنٍجملإلٶبحټإلشتبحقبطبهإلإلإلإلإلإل

إلجپب٫بٷبٽإل ؾبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل قؿطهإل٪ٿنملحإلق إلأ و٨إلٲبنبملبح
إلإلإلإلإلإل إلجپبببربببٗبببٍ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل٨)إلذبببحپبببٍْبببٽ إل ئٌٖبببحو عتبببىج بببس

إلجضتببٵإل٪ببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٲببرببحپبب٫ببٷببٽإلچٓببطبب٣ببنبب٩إلأڄإلفتببنببُ
 آټإل(إلإل٘)إلجپرح٢ٽإل ذحضرح٪ملحإلْملسإلجپبٍْب ټإلإلإلإلإل

 ".چٓٿٹإل٢ٍ ٵإلجپٻڃحټإل جپ٫ٓحوز(إل٨)جپرنصإل
 أٺىإلشتحقطبهإلأڄإلرتبنب٩إلجظتٓبٿبڃب إلكتبدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپببٷببٍآڄإليفإلجه٪ببطببٛببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ جڂببٍ أڄإل ببطببربب٫بب ج

إلجظتبببببٍؾببببب٩إلإلإلإلإلإل ٶبببببحټ
جپى بينإلجپٗبنبمإلإلإلإلإلإل
ٲببببببببببببببببببحٞببببببببببببببببببٽإلإل
جپببٿبببملببٻبببٍجينإليفإلإلإلإلإلإل
پببٷببح إلڂبب٩إلٺببرببحٌإلإلإلإلإل
إليفإلإلإلإلإلإل جظتٓببببإ پبببب 
ڂببببببببببى ببببببببببٍ ببببببببببسإلإلإل
جضتببببببببببببببببببببببببببببببببب َزإل
:إلجپب٫بٿبڃبنبسإلذبٷببځإلإلإلإلإلإلإلإل

٪ببببببببببببببببببببٿبببببببببببببببببببب إل"إل
إلأڄإلجپب٧ببٍ ٰإلجپبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتٓبإ پبب إلأڄإل بىٌٺبب ج
دتٍإل حإلجضت َجشإلجپن ڀإلختبطبٿبٱإلجنبطبقٲبحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلْببحذببٷببحمل، إلٺببحچببصإل٪ببٿببنببه إل٪ببٓڃببح ؾببًٌ ببحمل
جظتٓإ پ إلئ٪حوزإلجپمل٧ٍإليفإلجظتملح ؽإل جپبٻبطبدإلإلإلإل

إل٪ببٿبب إلقببٳبب٥إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل".إلإلجپببىٌجْببنببسإل  أٺببىإلشتببحقببطببه
إلڂببب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببى پبببس إل٪بببڅ إلجضتببب َز جْبببطبببٷبببقپبببنبببس
إلچببب٧بببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪بببڅ إلذبببحپبببىٲبببح٨ إلجپبببىجتبببځ جهپبببطبببُجڀ

 .جصتڃه ٌ سإلجاْقڂنس
إلجظتٓببإ پبب إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإل:"إلإل أٞببحٰإلشتببحقببطببهإلإلإلإلإل ٪ببٿبب 

 رًپ جإلٶٛحٌ إلؾهى ځإلپطبأ بنبٽإلجپب٣بقخإلإلإلإلإلإلإلإل

 :املزجع ايدٜين ايغٝخ فاضٌ ايًٓهزاْٞ

 علٙ احلْسٗ العلنٔ٘ تقْٓ٘ عله ّأخالق الطالب معًا 
حبرٽإلجهللإل ٪ىڀإلجهنطقٰإل جپلج٨إلٲبنبڃبحإلإلإلإل
إلجهللإلضبربحٌٸإل ضب٫بحُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل أڄإلكتب٫بٿب ج ذنبملبهبځ،
إلجظتببببًج ببببدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ٪ببببٿبببب  إلضتببببنببببحهتببببځ ػتبببب ٌجمل
إلجظتٗببطببٍٺببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿبب  إلضببٍٺببُ إلأڄ جاْببقڂببنببس

 .جه٪طنحو سإلٲنڃحإلذنملهح
إلجؾببطببڃببح٪ببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذببطببٗببٻببنببٽ  أ ٚبب إلشتببحقببطببه
 ق جٌجشإلڂبطب٫بىوزإلاَجپبسإلڂب جچب٩إلجپب قبىزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 . ٪ جڂٽإلجپطٳٍٶس
 ٪ٿ إل٫ٚنىإلڂبٳبهب ڀإلجپب قبىزإلذب إلجظتٓبٿبڃب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أٖحٌإلشتحقطهإلئُفإلأچهإلهإل ب٫بينإلجپبطبهبٿب إل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلذبٽإلجپبطبأٺبنبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظت٫طٷىجشإلجظتً رنسإلپٻبٽإلڂبً بد،
 جپببطببٷببٍ ببدإل٪ببٿبب إلأْببحِإلجپببٳببٛبب ټإلجظتٗببطببٍٺببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
پملٻ ڄإل ىجملإل جقىزإلأڂبحڀإلأ٪بىج إلجپبى بڅإل ج ڂبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلإلإلإل ٲبب٫ببٿبب إلجپبب٫ببٿببڃببح إل جظتببٳببٻببٍ ببڅإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلجاْببقڂببنببس،
إلجپببب إلحتبببنببب١إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببٍج بببملبببس إلجپببب٧بببٍ ٰ  بببىٌٺببب ج
ذحپ٫حَفإلجاْقڂب إل أڄإللتب پب جإلو ڄإلضٗبى بىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جطتقٲحشإل جپلج٪حشإلذب إلجظتٓبٿبڃب ،إل چبهإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
قببحټإلجٖببطببىشإل ببً إلجطتببقٲببحشإلْببنببإو إليپببٹإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ئُفإلئ٫ٞحٰإلڂ ٶ٩إلجپى څإل ْ ٰإلهإل ٓط٣بنب٩إلإلإل

 ". ًجإلجپى څإلأڄإل ى ٍإلٖإ ڄإلقنحزإلج ڂس

 َٛصٛع١ املصطًرات ايكزآ١ْٝ 
ٚىٌإل٪څإلجظتٍٺُإلجا٪قڂ إلجپطحذ٩إلظتمل٧ڃسإل

جا٪قڀإلجاْقڂ إليفإلٶځ،إلڂ ْ ٪سإل
جظت٣ٛٿكحشإلجپٷٍآچنسإلجپ إلهتىٰإلئُفإل
ئ٪حوزإلجپمل٧ٍإليفإلجظت٣ٛٿكحشإلجپٷٍآچنسإل

 رت٫هحإل ضمل٧ڃهحإل ئ٪حوزإلإلضر  رهحإل يپٹإل
طتىڂسإلجنٷٷ إل جظتهطٛ إليفإلجپىٌجْحشإل

 .جپٷٍآچنس
٪ٻٱإل٪ٿ إلضأپنٱإل ً إلجظت ْ ٪سإلغتڃ ٪سإل

ڂڅإلجظتطهٛٛ إليفإلجپ٫ٿ ڀإلجپٷٍآچنسإل
 جظت٫حٌٰإلجاْقڂنس،إل ٶٓٓڃ جإلجظت ْ ٪سإلئُفإل

 :أٌذ٫سإلأٶٓحڀإلٌتنٓنس
جپٍؤ سإلجپٻ چنس،إلجپٍٗ ٫س،إلجظت٫ٍٲس،إلجپط٫ٍٰإل
٪ٿ إلجپٷٍآڄ،إل أٲٍو جإلپٻٽإلٶٓځإلڂڅإل ً إل

 .ج ٶٓحڀإلڂ٣ٛٿكحهتحإلجطتحٚسإل ح

 َٔ فص١ًٝ ( 44-43)ايعدد املشدٚد 
 “َرياث عٗاب”

ٚىٌإلجپ٫ىوإلجصتى ىإلڂڅإلج ٿسإلجپٳٛٿنسإل
٪څإل(إلضٍجظإلجپٗهحخ(إل)ڂوجظإلٖهحخ)

جظتٻطرسإلجپ٫حڂسإل  سإلجهللإلجپ٧٫ڃ إلجپٓنىإل
جظتٍ٪ٗ إلجپملؿٳ إليفإلٶځ،إل جٖطڃٿصإلج ٿسإل
جپ إلهتطځإلذٗإ ڄإلجپطٍجظإل جظته٣ ٢حشإل

جپٍقٿسإل:إل٪ٿ إلڂ جٞن٩إل٪ىز،إلڂملهح
ڂًٺٍجشإلجظتٍؾ٩إلٖهحخإل)جپٻٍذقتنسإل

ٌْحپسإل)،إل(جپى څإلجظتٍ٪ٗ إلجپملؿٳ 
قحٖنسإلٍٖـإلقٻڃسإل)،إلإل(ڂملطهدإلجضتٻح حش

 (إل.ؼت٣ ٢حشإلؾى ىز)،إل(جپ٫ 
ٺڃحإلجٖطڃٽإلجپ٫ىوإل٪ٿ إل٪ىوإلڂڅإلٚ ٌإل

 .جظته٣ ٢حشإلجپملحوٌزإليفإلجظتٻطرس

ايعدد ايضادظ ٚايعغزٕٚ َٔ 
 “ ٖٔ”فص١ًٝ 

ٚىٌإل٪څإلجظت٫هىإلجپػٷحيفإلپٿٳٻٍإلجاْقڂ إليفإل
٢هٍجڄإلجپ٫ىوإلجپٓحوِإل جپ٫ٍٗ ڄإلڂڅإلٲٛٿنسإل

جظتطهٛٛسإليفإلجپىٌجْحشإلجظت٫ٍٲنسإل(إلي څ)
 (.جپ٫ٿځإلجپى ين) ػت ٌإل ًجإلجپ٫ىوإل  إل

 جٖطڃٽإلجپ٫ىوإلجپٓحوِإل جپ٫ٍٗ ڄإلڂڅإلج ٿسإل
جپ إل ٍأِإلحتٍ ٍ حإلجپىٺط ٌإل٪ٿ إلٌٞحإل
 :ٶحتڃ إلچنحإل٪ٿ إلڂ جٞن٩إلڂ٫ٍٲنسإل حڂسإلڂملهح

جپ٫ٿځإلجپٷىْ إليفإل.إلئڂٻحچنسإلجپ٫ٿځإلجپى ين
جضتٻڃسإلجطتحپىز،إلإلجپ٫ٿځإلجپى ينإل جپٻقْنٻ إل

٪قٶسإل.إلڂڅإلٌؤ سإلجپىٺط ٌإلقٓ إلچٍٛ
جظت٫ٍٲسإل ج طڃ٩إلڂڅإلڂمل٧حٌإلجپٗهنىإلػتڃىإل

  ملحٸإلض٫ٍ ٱإل(.إلٌ )ذحٶٍإلجپٛىٌإل
 .ذحظت٣ٛٿكحشإلجظت٫ٍٲنسإلجظت٫حٍٚزإليفإلهنح سإلجپ٫ىو

أو٪ إلوجتڃحملإلئُفإلأڄإللتدإلذ٫ٟملحإلذ٫ٟحمل،إلأ إل
أڄإلچط٫حڂٽإلذحپ٫ىټإل٪ٿ إلأٶٽإلضبٷبى بٍ،إلٶبحټإلإلإلإلإلإلإل

إلٺصبب ُچبب َجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل)إلضبب٫ببحُف إلآَڂببمُلبب َج ًٔ ببَڅ إلجَپبب إلأمٗ ببَهببح َ ببح
إلَ همإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ِٓببب١ٔ إلذهبببحَپبببٔٷببب ُٖبببَهبببَىج  إل إلهلِل ٶمبببٖ جٔڂبببَ 
إلَضب٫ِبٔىپصب َجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلَ٪بٿمب إلأمَه إلٶمبِ ّڀ َٖبمَلب ڄص إل ٍهَڂمٖلٻصبِځ َ ِؿ

إلپٔبٿبطٖبٷَب َ إلإلإلإلإلإل ٲباڄإلٺبحچبصإلإلإلإلإلإل(.إلإلإلج٪ِىٔپص جَإل ُ َإلأمٶٍََخُ
إلٲبڃبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ٫ىجپسإلڂ٣ٿب ذبسإلڂب٩إلٮبوإلجظتٓبٿبځ،

 .إلذحخإلأ ُفإلأڄإلضٻ ڄإلڂ٣ٿ ذسإلڂ٩إلجظتٓٿځ
إلذبٍ٪بح بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  غتڃ٩إلجپطٷبٍ بدإلذب إلجظتبًج بد،
جپٗنمإلجپطٓهو ،إل جپٻ ٺبربسإلجپب إلڂب٫به،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجهجتببح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإل ببًج .إل ببرببًټإلٶٛببحٌ إلؾببهببى 
إلجظتبإدتبٍإل بهبىٰإلئُفإلجپبطبٷبٍ بدإل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   ًج
إل  بب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببرببحٌٺببس، إلجپببملببربب  ببس ٢ببٍ ببٵإلجپٓببوز
إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببى٪ببب ز إليف إل٢بببٍ بببٵ إل أؾتببب٩ أٲٟبببٽ

 .إلجپ قىزإلجاْقڂنس
اجسن هؤمتز الدوحة األخطًن  :  ص

للحىار بٌن ادلذاُطب اإلسطالهطُطة            
ط والذٌ كاى ل طن دور كطعطًن يف          
اإلػداد لَ وهطي   رئطاسطحطَ ط           
بادلصارحة وادل اشفة، فهل أًحن هغ 
ُذا األسطلطىيف يف إدارة احلطىار          

 ادلذُيب؟ 
إلئيإلپبنببّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتٛبحٌقبسإل جظتببٻبحٖبٳببسإلڂب٣ببٿب ذبس،
ڂڅإلج ى إلئنٳح إلجطتبقٲبحشإل جپبطب٧بح بٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذحپ تحڀإل جهچٓؿحڀ،إل پٻڅإلكتدإلأڄإلضبٻب ڄإلإلإلإلإلإلإل
جظتٛبحٌقببسإل ببحوتبس،إلهإلأڄإلضببٻب ڄإلڂبهببحرتببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إل جْطٳُجَجملإل جتٍلتحمل
پببٷببىإلٺببحڄإليفإلڂببإدتببٍإلجپببى قببسإلڂٛببحٌقببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلَفإلچببٻببڅإلچٓببطبب٣ببنبب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل پببٻببملببملببح  ڂببٻببحٖببٳببس،
إلجپببملببحِإل هإلذببٷببٿبب  ببځ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپببطببكببٻببځإلذببأپٓببملببس
ٲكح پصإلذ٫ٝإلجپٗبهبٛبنبحشإلحتبصإلٖب٫بحٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جظتٻحٖٳسإلأڄإلضبطبٛبنبىإليفإلجظتبح إلجپب٫بٻبٍ،إل أڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلپبٻبملبهبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلآنبٍ، جت٫ٽإلجظتإدتٍإل ملك إلڂبملبكبّ 
إل ٲببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببإدتببٍ إل ْببحٌ إليپببٹ، َفإلضٓببطبب٣بب٩

ٲبهبملببحٸإلإلإل.إلإلجظتبملبهبؽإلجپٛبكببنبفإلجپبً إلأ٪ببىإلپبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلَ بحٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل هإل ٳٓٔ شإلجپُجتٍإلجظتػبٷبٱإلظتبى بملبسإلٶبځ،
جظتٻطرسإلجظتٍ٪ٗنسإلجپ جٶ٫سإليفإلٖح٨ٌإلئٌڀ،إلٲحظتٻطرسإل
جپ إلض٫ىإٓلڂڅإلڂٳحنٍإل ً إلجظتى ملسإلجپ٫ٿڃنس،إل
 ضٍٶ إلئُفإلڂٓطب  إلٺب  بحشإلجظتبٻبطبربحشإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپ٫حَفإل٪ٿ إل٫ٚنىإلجاڂٻحچنحشإلجپطٷملنسإل چ٧ُځإل
قٳ٥إٔل ڂ٫حصتسإٔلجظته٣ ٢حش،إلهإلضٗىإلجپُجتٍإل
ئپنهحإل جپرحقعإلبببإل   إليفإلجپ٫حوزإل أضنهحإلڂڅإلٺٽإل
إلڂببڅإلينببحتببٍ ببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبب٫ببحَفإلڂٓببطببٳببنببىجمل أؿتببح 
 ؼت٣ ٢حهتحإلجپملٳنٓسإلبببإلذح٪طرحٌ حإلڂٻطربسإلإل
إلذبٽإلئڄإلپبى إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲبكبٓبد، قى بػبسإل ڂبطب٣ب ٌز
جپر٫ٝإلوجٲ٫حملإلآنٍ،إل   إلجپ ٶ ٰإل٪ٿ إل ًجإل
إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٶببٍخ إلٶٛببسمل إللتببٻبب  إلجپببً  جپٛببٍـ
جپٍٓ حپنُڀ،إلٶٛٓسإلجپ٫حَفإلجصتبٿبنبٽإلجپٓبنبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل٪بڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٚب ٌز جظتٍ٪ٗ إلجپملبؿبٳب إلجپبً إلٶبىٓڀ
إل رتب٩هإلإلإلإلإلإلإلإل ضٟكنحشإلچحوٌزإليفإلْرنٽإلحتٛبنبٽه

ٲبحپب ؾبهإلإلإلإل..إلجپملحوٌإلڂڅإلجپٻطدإل جظتبهب٣ب ٢بحشإلإلإلإلإلإل
إلجپ٫ٿڃ إلجپٗحڂمإل  إلقحپسإل إلعتًجإلجپٍٛ ج ن
مش لإلئچٓحينإل ضٳحڄإلڂملٷ٣ب٩إلجپبملب٧بوإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإل
نىڂسإلجپب٫بٿبځإل قبٳب٥إلجپبطبٍجظإلجاْبقڂب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ٲهحإل  إلجصته وإلجظترحٌٺسإلپٿٓنىإل.إل جاچٓحين
إل ب إلإلإلإلإل ٌزتهإلجهللإلضطؿح َإلٺٽإلجپط ٶ٫حش،إل  بح
ڂٻطرطه،إلذطٟكنحضهإل ضٟكبنبحشإلڂب٫بح چبنبه،إلإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ٍَؾصإلئُفإلأٲٵإلجپ٫حظتنس،إل ٚحٌشإلقبحٞبملبسإلإلإلإلإلإل
پٷٓځإلڂهځإل ڂ٫ط إلڂڅإلجپطٍجظإلجاْقڂ إل
 جپ٫حظت ،إل إڂهحإلج هٰإلڂڅإلجپرحقػب إلڂبڅإلإلإلإلإل
ؼتطٿٱإلجپى حچحشإل جظتًج د،إل  ٷٛى حإل٪ٗحٴإل

 .إلجظت٫ٍٲسإلڂڅإلٺٽإلج ٲحٴ
َجٌإلجظتٻطرسإل أ٪ىإٓل ًجإل”إلجظتٍٲأ“ڂ ٲىإلؾٍ ىزإل

 .جپطٷٍ ٍ

َفإل ببٗهىإلٶبببٍڄإلڂببڅإلجپٷبببٍ ڄإلجپببٓحپٳسإلجپببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل 
٪حٖببهحإلجاچببٓحڄ،إلڂببحإلٖببهى إلجپٷببٍڄإلجپ٫ببٍٗ ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂببڅإلغببٍج إليفإلجظتملببح ؽ،إل ٌٮرببسإلڂٿكببسإليفإلٲهببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلئُفإلٺملبببببببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپ ٚببببببب ټ إل ػتح پبببببببس جپ٧ ج بببببببٍ،

 هإلٖبببٹإلأڄإلجپٻبببٽإلكتڃببب٩إل٪ٿببب إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلج ٖبببنح 
إلذحپملببببببٓرسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل هإلْببببببنڃح إلببببببب إلجپٷببببببٍڄإلٺببببببحڄ  ببببببًج
پٿىٌجْحشإلجپ إلٺحڄإلجپملٙإل بىٲحملإلعتبحإلبببإلَڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ضمل ٨إلجظتملح ؽإل جضتٷ ټإلجپمل٧ٍ س،إلٲٷىإلضأْٓصإل
جپٻػببوإلڂببڅإلجظتببىجٌِإل ٪ٍٲببصإلجپ٫ٿببببب ڀإلض٣بب ٌجملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

  ٫ببط إل٪ٿببځإلجپىهپببسإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإل(.إلإل2)هإلڂػنببٽإلپببهإلإلإلإلإلإل
أذٍَإلجپ٫ٿ ڀإلجپ إلٖهىشإلغٍج إلٺروجملإليفإلحبعإلإلإل

إل٪بٿنببببببببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل  بٛببببببب٣ٿف إلجظت٫حٚببببببٍ، إلجپٿٯببببببس ٪بببببببٿځ
(semanticsإلإل)أ إلجپبببٓنڃحچ٣نٷح،إل  بببٗٻٽإلإلإلإلإل

 جظتٍؾبب٩إلجپببً إلإلإل(إلإلجضتٻببځإلجپٳببٛٽإلإل) ببًجإلجپ٫ٿببځإلإلإلإلإل
 ٍؾبب٩إلئپنببهإل٪ملببىڂحإلضببٗطىإلج َڂببحشإلجپىهپنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلذببببب إلجپبببببىجټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ضٻببببػٍإلجطتبببببٛ ڂحشإلجصتىپنببببس،

 پٷبببىإلجچرػٷبببصإل٪بببڅإل بببًجإلإلإلإلإلإل.إلإل جظتبببىپ ټإل جپىهپبببسإل
جپ٫ٿبببځإل ضٳببب٨ٍإل٪ملبببهإل٪ٿببب ڀإلٺػبببوزإل ڂط٫ببببىوز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 جپبببً إل هڃملبببحإلڂملبببهحإل  ٷببب٩إل٪ٿببب إلدتبببحِإلڂببب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپ جٮڃحضنبببببببٹإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ٿبببببببځ إل ببببببب  إلجپٳٷبببببببه أٚببببببب ټ

pragmatics)ٷببببببب ڀإلإل(إلإلجپطىج پنبببببببسإل)أ (إلإل  
 ًجإلجپ٫ٿځإل٪ٿ إلجپمل٧ٍإلئُفإلجپملٙإلڂبڅإلنبقټإلإلإلإلإل
إل جپػٷحٲنبببببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٳٍو بببببببس إل نٛحتبببببببٛه جظتطٻٿبببببببځ
 جهؾطڃح٪نببس،إلحبنببعإلْببح٪ىإل ببًجإلجپ٫ٿببځإل٪ٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ئنببٍجؼإلجپملبببٙإلڂبببڅإلڂٳه ڂبببهإلجپٿٯببب  إلج  ِفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ئُفإلجپبىههشإلجپبب إل٪نملبهحإلجظتطٻٿببځإلأ إلجپٻحضببد،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

،إل ٪ملىإلضٳٓوإلإلإل(1) ٦ٍ ٰإلجپٓحڂ٩إلأ إلجظتطٿٷ 
جپملٛ ٘إلجپى ملنسإل ٮو حإلڂڅإلڂمل٧ ٌإلٖبٍـإلإل
وهپطببهحإل ٻبب ڄإلپٿٷببحٌبإلجپببى ٌإلجپٳ٫ببحټإليفإلٲهببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپملٙإل ضٳهنڃهإلحبنعإل ٻ ڄإلپبهإلْبٿ٣سإل٪ٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپملبببٙ،إل  بببً إلجپبببٓٿ٣سإلضطڃػبببٽإليفإلغتڃ ٪بببسإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ئقببىجغنحشإلضببٗٻٿصإلٞببڃڅإلذنثببسإلڂإْببّإلعتببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂبببڅإلقنبببعإلجاٌظإلجظت٫بببٍيفإل جپ ٪ببب إلجظتٻطبببٓد،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 نتٻڅإلجتٓنځإلْبٿ٣سإلجپٷبحٌبإلئُفإلغتڃ ٪بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٢حٶحشإل ئڂٻحچنبحشإلض٫ڃبٽإلڂ٫بحملإلپطبإو إل ٦نٳبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂبٗطٍٺس،إل ٦نٳببسإلض٣  ٍ بسإلض٫ببلإلذببحهٶطٍجخإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂڅإلڂمل٣ٷسإلجپملٙإلجظتٻط خإل ٲٵإلْنحْسإل٪ڃٽإلإلإل
إلجپٷبببببٍج زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضبببببٓهځإليفإلوٲببببب٩إل٪ڃٿنبببببس ڂملهؿنبببببس
ذحهجتح إلجپٛكنف،إل دتٻڅإلجپٷحٌبإلڂڅإلضملٳنًإل
ؾببببُ إلڂببببڅإلْببببٿ٣طهإلٞببببڃڅإل٪ڃٿنببببسإلجپٷببببٍج ز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ضببٓطملىإل ببً إلجپببٓٿ٣سإل٪ٿبب إلدتنببنُإل حتى ببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أذ٫حوإلجپملٙإلجظتطڃػٿسإلذح ذ٫بحوإلجپرنثنبسإلجظتٻحچنبسإلإلإلإلإلإلإل
 جپُڂحچنبببسإل ج ذ٫بببحوإلجپملٳبببٓنسإل جهؾطڃح٪نبببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲٻٿڃحإلجڂطٿٹإلجپٷحٌبإل بً إلجظتمل٧ ڂبسإلجظت٫ٍٲنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جْببط٣ح٨إلأڄإل ٻببٗٱإلذببٗٻٽإلوٶنببٵإل٪ببڅإلذ ج٢ببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٲر٫بببببىإلٲهبببببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپملبببببٙإل جپٯببببب ٘إليفإلأٮببببب جٌ ،
جظت٣ٛٿكحشإل جپطٍجٺندإلجپٿٯ  سإلجپ إلضإْبّإلإلإلإلإلإلإل
جپرملنبببسإلجپبببٗٻٿنسإلپٿملبببٙإل طؿبببهإلجپٷبببحٌبإل٪ببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ٶىٌضبببهإلجپطكٿنٿنبببسإلئُفإلٲهبببځإلڂبببٍجوإل ڂٷبببٛ وإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 (.3)جپملٙ

 ذًپٹإلضٛرفإل٪ڃٿنسإلجپٷٍج زإل٪ڃٿنبسإلڂإ٢بٍزإلإلإلإلإل
إلجضتنػنبببببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبببببببڅ إلغتڃ ٪بببببببس إلٲنهبببببببح ضبببببببىنٽ
إل ئهإلٺحچبببببصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جپٷ جپبببببدإلهإلنتٻبببببڅإلجتح َ بببببح،

إلنح٢ثببببببسإلإل إلئُفإلْببببببٿ٣سإلإلإلإلإلإل.إلإلٶٍج ضملببببببح  ذحاٞببببببحٲس
جپٷبببحٌبإلجپبببً إل ٫نبببىإلئچطبببحؼإلجپملبببٙإل ضٳ٫نٿبببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ٲهڃببه،إلٲاچملببحإلهإلنتٻململببحإلهتڃنببٕإلو ٌإلجظتإپببٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ڂٷحٚبببى ،إلٲبببحپملٙإلٶبببىإلجچ٣ٿبببٵإلڂملبببهإل  ببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جظتحپٹإلجپٳ٫ٿ إل جضتٷنٷ إلپه
:إل يفإل ببًجإلجپبببٓنحٴإلجٖبببطهٍشإلجظتبببٓٿڃسإلجپٷحتٿبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ٲهببځإلجپٿٯببس،إلئيجإلَفإلچٳهببځإلإلإلإلإلإلإلإل)ئچببهإلهإلْببرنٽإلئُفإلإلإلإلإلإلإل
جطت٣بببحخ،إل هإلنتٻململبببحإلٲهبببځإلجطت٣بببحخإلئيجإلَفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
چأنًإلذ٫ إلجه٪طرحٌإلڂٷبٛىإلجظتإپبٱ،إل  ب إلڂبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

(إلذبحظتٍجوإلجصتبى إلإلإل) ٫ إل٪ملبهإليفإل٪ٿبځإلج ٚب ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲٿٿڃإپٱإلج ْبرٷنسإليفإلحتى بىإلڂ٫بلإلئچطحؾبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلپٳهببببببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂملهؿنببببببس إل  بببببب إلٞببببببٍ ٌز جپٿٯبببببب  ،

ٲببببحپملٙإلَفإل ٫ببببىإلڂٿٻببببحملإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلجطت٣ببببحخإل ضأ  ٿببببهإلإلإل
ڂٗح٪حملإل ٳ٫بٽإلٲنبهإلڂبڅإلٖبح إلڂبحإل بٗح ،إل ٺنبٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ببٗح ،إل هإلڂٻحچببحملإلڂٳٍٮببحملإلڂببڅإلجظت٫ببل،إلئهإلڂببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ٣٫نببهإلٶحٌتببه،إل هإل بب إلٖببٻٽإلڂطٯببوإليفإلي ببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٷحٌب،إل پٻڅإلئچطحؼإلپًجشإلهإلضُجټإلعتحإلجپٷىٌزإل
٪ٿبب إلجپطببىنٽإلپطكى ببىإلڂ٫ببلإلڂببحإلأچطؿطببهإلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذح ٚفإلپطكٛنملهإلڂبڅإلٺبٽإلٶبٍج زإل٪ىڂنبسإلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲ ٞبب  سإلٲببحظت٫لإلجضتٷنٷبب إلپٿملببٙإل بب إليپببٹإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (.0)جپً إلأٌجو إلجظتإپٱ
 ذبببًپٹإلٲاچملبببحإلڂبببڅإلنبببقټإل بببًجإلجظتملبببهؽإلچبببٍ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلكت٫بببببٽإلڂبببببڅإل٪ملبببببٍٛإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أ إل(إلإلجپٷبببببٛى)ضٻبببببحڂقمل
ڂڅإلجطت٣حخإل جپٻقڀإلػت ٌجملإلأْحْبنحملإلإلإل(إلإلجظتٍجو)

يفإل٪ڃٿنببببسإلجپطٳببببح ځإل جپٳهببببځ،إلٲربببب إلجپٷببببحٌبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 جظتإپبببٱإل جظتطٻٿبببځإل جظتطٿٷبببب إلجچبببٓؿحڀإل ض٫ببببح ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

  ببًجإل.إلإل ڂببٛحٌفإلڂببٗطٍٺسإليفإلقببٛ ټإلجپٳهببځإلإلإلإلإلإلإل
 قٰإلجظتملهؽإلجپطٗٻنٻ إلجپً إل ٷ ڀإل٪ٿ إلأڄإلإلإلإلإلإل
جظتطٻٿبببځإلهإل ٷببب ټإلجضتٷنٷبببس،إلذبببٽإل ببب إلؼتبببحو٨إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (.1)ڂٟٿٽ
ئڄإلجپملطببحتؽإلجپبب إل ٚببٿصإلئپنهببحإلجپ جٮڃحضنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

(pragmaticsإل)أ إلڂبحإل ٫بٍٰإلذحپطىج پنبسإلإلإلإلإلإل
أ إل٪ٿببب إلقبببىإلض٫ربببوإلجپبببىٺط ٌإلػتڃبببىإل  چبببّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ضببٗٻٽإلچٷ٣ببسإلجپطٷببح إلإلإلإلإل(إلإلذ٫ٿببځإلجپطهح٢ببدإلإل)٪ٿبب إلإل
ٶ  بببسإلذببب إل٪ٿبببځإلأٚببب ټإلجپٳٷبببه،إل ئڄإلجنطٿبببٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ٿڃببح إلج ٚبب ټإلڂبب٩إلجپٿببٓحچن إليفإلجظتمل٣ٿٷببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٲبببباڄإل٪ٿڃببببح إلج ٚبببب ټإلَفإل  پبببب جإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتملهؿنببببس،
إل جپ ٦نٳنبببببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببببببٛ ٌ س إلذحپىٌجْبببببببس ٪ملح بببببببس
پٿڃ٫ل،إل هإلذبحپطٳٍ ٵإلجظتٍْب ڀإليفإلجپٿبٓحچنحشإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذ إلجپطٳٓوجشإلجپىهپنبسإل جپطهح٢رنبس،إل پ٫بٽإلإلإلإلإلإلإلإل
 ًجإلٺحڄإلچطنؿسإلأڄإلٺب ڄإلقبحٲُ ځإليفإلجپبىٌِإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ج ٚببب ِفإلئفتبببحإل ببب إلضأٚبببنٽإلڂملهؿنبببسإلپٳهبببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٷببٍآڄإلجپٻببٍمي،إل ْببملسإلجظت٫ببٛ ڀ،إل  ببًجإل ٫ببينإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلج ٚببببب ټإلَفإلضٷبببببٱإلػتح ههتبببببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أڄإل٪ٿڃبببببح 
ببببإلمبٷطببٟ إلجڂطػببحعتځإل  جڂببٍإلو ملببهځإلبببإل٪ملببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جهؾطببببهحوإليفإلٲهببببځإلجپملببببٛ ٘إلجپى ملنببببس،إلذببببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ض٫بىج إلئُفإلأڄإل بٓطملر٣ جإلڂملبهحإلج قٻبحڀإلجپبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپىچنبببببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتبببببٓٿڃ إليفإلجپبببببىجٌ څ، هتبببببځإلقنبببببحز

 . ج نٍز
إلٲٷببببىإلذبببببىؤ جإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٿٯببببسإلجپٯٍذنبببب ڄ، إل٪ٿڃببببح  أڂببببح
حبببب غهځإليفإلٲٿبببٓٳسإلجپٿٯبببسإلذبببحپطٍٺنُإلأْحْبببحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ٿ إلذلإلجپٿٯبحش،إلأ إلجپٿٯبسإلڂبڅإلقنبعإلٺ هنبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
چ٧حڂبببحمل،إل پنبببّإلڂبببڅإلٺ هنبببحإلْبببٿ ٺحمل،إل ٪ملىڂبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أ٪بببحوإلجپٿبببٓحچن ڄإلجنبببىغ ڄإلجپمل٧بببٍإليفإلٶبببىٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتػبببببحِفإلپٿطهح٢بببببدإل٪ٿببببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أفتببببب يؼإلجپٍْبببببحپس
إلأڄإل ببببًجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأوٌٺبببب ج ضٳببببٓوإلٺنٳنببببسإلجپطهح٢ببببد،
ج فتببب يؼإلٮبببوإلٚبببكنفإل پبببًجإلضرملٖببب جإلڂملح بببؽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ضٳبببطٍٜإلأچبببهإلهإلنتٻبببڅإلذٿببب ٬إلضٳبببٓوإلْبببٿنځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتٷحڂببببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببببببڅ إلمب٫ببببببُټ پٿٯببببببحشإلذىٌجْببببببطهح

 (.2)جپطهح٢رنسإلجپٳ٫ٿنس
  بببًجإلڂبببحإلضملربببهإلئپنبببهإل٪ٿڃبببح إلج ٚببب ټإلڂملبببًإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپرىج بببس،إلأ إلئُفإلجپطٳٍ بببٵإلذببب إلڂبببحإل بببٓڃ چهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل  ببببب إلڂبببببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ ٞببببب٩إل جهْبببببط٫ڃحټإل جضتڃبببببٽ،
جظتٻ چبببحشإلج ْحْبببنسإلپ٫ڃٿنبببسإلجپطهح٢بببد،إلٲٷبببىإلإلإلإلإلإلإلإل
أوٌٸإلج ٚبببب پن ڄإلجپ٣رن٫ببببسإلجپطٍجضرنببببسإلذبببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ج حهشإلجپػقظ،إل پًپٹإلؾتى ځإلٶبىإلأٲبٍو جإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يفإلڂبببببى چحهتځإلڂرحقبببببعإلڂبببببٓطٷٿسإل نحٚبببببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (.مبرحقعإلج پٳح٤)شتنصإل
 ٶبببىإلض٣ببب ٌإلجپركبببعإلج ٚببب ِفإلذبببٗٻٽإل٪ببببحڀ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپركببببعإلإلج ٚبببب ِفإلجاڂببببحڂ إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  نٛ ٚببببحمل
 بببًجإلج بببحټ،إلپنطبببځإلجپطٍٺبببنُإلذبببٗٻٽإلأْحْببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ج ڂبببببب ٌ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببببببڅإلجپٷببببببٟح ح قببببب ټإلغتڃ ٪ببببببس
 أنببببٙإلذحپببببًٺٍإلڂملببببهحإلڂركببببعإلجپ٧هبببب ٌجش،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلقٷبببببببببببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلحبنبببببببببببع إل جپبببببببببببىههش،  جپ ٞببببببببببب٩،
إليفإلجتٿنببببسإلڂ٫ببببحينإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ج ٚببب پن ڄإلغببببٍج إلٺربببوجمل
جپملببٛ ٘،إل  ٞببب٩إلٶ ج٪ببىإلپٳهببځإلجظتبببٍجوإلڂبببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جطت٣ببحخ،إلقنببعإلجْببط٣ح٪ جإلأڄإللتٷٷبب جإل ٪نببحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ظتبببحإلَفإلضٻبببڅإلإلإلإلإلإل.إلإلإلذاٖبببٻحهشإلجپٷبببٍج زإل أْبببثٿطهحإلإلإلإل
 ملببحٸإلئڂٻحچنببسإلپ٫بب وزإلجپٷببحٌبإلؿتبب إلجظتهح٢ببدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂلټإلجپ ق ،إلڂڅإلأؾٽإلْإجپهإل٪څإلڂٷحٚبى إلإلإلإلإل
 ٮح حضببه،إل ڂ٫حچنببهإلجظترػ غببسإليفإلن٣حذببه،إلٲٷببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ْبببب٫ إلج ٚبببب پن ڄإلئُفإلجپط ؾببببهإلؿتبببب إلچببببٙإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جطت٣حخإليجضبه،إلظتبٓح پطهإل جْبطٳهحڂه،پنكٷٷ جإلإلإلإلإلإلإلإل
ذًپٹإلٶٍج زإلچٛنسإلڂمل٣ٿٷسإلڂڅإلجپملٙإليجضه،إل
ڂبببڅإلنبببقټإلڂبببحإلإلٌشتبببهإلجپملبببٙإلچٳبببٓهإلڂبببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂببببٓٿڃحشإلپٷٍج ضببببه،إل ڂببببڅإلنببببقټإلجظتببببٓٿڃحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٲٷببببىإلٌٺببببُشإلجپىٌجْببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ٫ٍٲنببببسإل جپ٫ٷٿنببببس،
إل٪ٿببببب إلپبببببٓحڄإلجطت٣بببببحخإلجاعتبببببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ج ٚببببب پنس
إلذحٶبببببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلهإلمتطٿببببببٱإل٪ببببببڅ إلپببببببٓحچحمل  ج٪ط ضببببببه
جطت٣حذبببحشإلجپربببٍٗ سإلڂبببڅإلقنبببعإلجپٿٯبببس،إلٲٷبببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أچببُټإلجپٷببٍآڄإلذٿببٓحڄإل٪ببٍيبإلڂربب ،إل ذحپطببحِفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ٲبباڄإلڂ٫ٍٲطببهإلضمل٣ٿببٵإلڂببڅإلضطربب٩إلجظت٫ببحينإلجپبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ؾببح إل٪ٿنهببحإل ببًجإلجپٿٳبب٥إليفإلپٯببسإلجپ٫ببٍخ،إل ئڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظت٫بببببببحينإلجپٿٯ  بببببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٚببببببب ِفإلعتبببببببً  ضطرببببببب٩
 جپ٫ٍٲنببسإلهإل ٫ببىإل ببىٲحملإليفإلقببىإليجضببه،إل ئفتببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلڂببببببڅإلجظتببببببىپ ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجهچطٷببببببحټ إل بببببب  جظتهببببببځإل٪ملببببببى 
جپطببببببٛ ٌ إلجپٿٯبببببب  إلئُفإلضٳببببببٓوإلڂىپ پببببببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپطببٛى ٷ إل ض٫نبب إلڂببٍجوإلجظتطٻٿببځإلڂملببه،إل  ببًجإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂبببحإليٺبببٍ إلجپبببٗهنىإلجپبببٛىٌ،إلقنبببعإلج٪بببط إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتطٻٿبببببځإل مل٣ٿبببببٵإلڂبببببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ ٚببببب ټإلئُفإلڂبببببٍجو

 :٦ه ٌ څ
أقبببىقتحإل٦هببب ٌإلجپٿٳببب٥إليفإلڂٍقٿبببسإلجپىهپبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپطببٛ ٌ سإليفإلڂ٫ببلإلڂ٫بب ،إل ڂ٫ببلإلجپ٧هبب ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يفإل ً إلجظتٍقٿسإلأڄإل ًجإلجظت٫بلإلأْب٨ٍإلجچبٓرحٶحملإلإلإلإلإلإل
ئُفإلضببٛ ٌإلجاچببٓحڄإل٪ملببىإلشتببح٨إلجپٿٳبب٥إلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٮبببو إلڂبببڅإلجظت٫بببحين،إلٲهببب إلأٶبببٍخإلجظت٫بببحينإلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ج نٍإل٦ه ٌإلقحټإلجظتطٻٿځإليفإلأڄإلإلإل.إلإلجپٿٳ٥إلپٯس
ڂبحإل ٍ بى إلڂ٣بحذٵإلپ٧هب ٌإلجپٿٳب٥إليفإلڂٍقٿببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپىهپببسإلجپطبببٛ ٌ س،إلأ إل ٍ ببىإلأٶبببٍخإلجظت٫بببحينإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ٲبباڄإلجظتهببځإل٪ملببىإلضٳبببٓوإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل3)ئُفإلجپٿٳبب٥إلپٯببسإلإلإلإلإل
جپىپنٽإلجپٿٳ٧ إل  إلجٺطٗحٰإلڂحيجإلأٌجوإلجظتطٻٿبځإلإلإلإلإلإلإل
ذحپٿٳ٥إلڂڅإلجظت٫ل،إلهإلڂبحإل ب إلجظت٫بلإلج ٶبٍخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ٲٯببٍٜإلج ٚبب ِفإلذحپببًجشإلإلإلإلإلإل(إلإل4)ئپنببهإليفإلجپٿٯببسإلإلإلإل
  إلض٫نب إلڂبحإل بىټإل٪ٿنبهإلجپٿٳب٥إل ڂبحإلٶبٛى إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 أٌجو إلجپٗح٨ٌإلذٻقڂه،إل ڂحإلؾتى إلڂڅإلحب ظإلإلإل
قب ټإلجپ ٞبب٩إل جپطربحوٌإلٺٿبهحإلحببب ظإلجچطُج٪نببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ٲأٚب ټإلإل.إلإلإلقٛٿصإلذ٫ىإلقٛ ټإل٪ڃٿنسإلجپٳهبځإلإلإل
جپطهح٢ببدإلٶحتڃببسإل٪ٿبب إلٲهببځإلڂٷحٚببىإلجظتطٻٿببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپٻبببببقڀإلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأپٷنملبببببح إلٲبببببايج  ڂببببٍجو إلجصتبببببى ،
جپ٫ٍٰإلجپ٫حڀإلجپٿٯ  إل ڂبحإلؾبٍ إل٪ٿنبهإلجپملبحِإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يفإلػتببح ٌجهتځإلٲببٓملؿى ځإل هطڃبب ڄإلذببحظتٍجوجشإلإلإلإلإلإلإل
جصتى ببببسإل مبٷحٚببببىإلجظتطٻٿڃبببب إل هإل ٫ربببببإ ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپطٳببببببح ځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ببببببًج إلقببببببٛ ټ .إلذطكٿنببببببٽإلٺنٳنببببببس
ٲحپٗح٨ٌإلقنملڃحإلأپٷب إلن٣حذحضبهإلٲافتبحإلأپٷح بحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپٿٯبببببب  إل ئُفإلڂٍضٻببببببُإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ئُفإلجپ٫ببببببٍٰإلجپ٫ببببببحڀ

 .٪ٷقت إل٪حڀإليفإلٲهځإلجطت٣حخ
ٲببببحپٷٍج زإلج ٚبببب پنسإلئيجمل،إل٪ٿبببب إلجپببببٍٮځإلڂببببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٲهببببب إلهإلضٿٯببببب إلو ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلچبببببٛنس إلٶبببببٍج ز ٺ هنبببببح
جپٷحٌب،إلذبٽإلضٿبفإل٪ٿنبهإل ضبٓطى٪نهإلڂبڅإلنبقټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂٓٿڃسإلجپٿٓحڄإلجپب إلقبىو حإلجپملبٙإلپٷٍج ضبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذ ٚٳهحإلڂنػحٶبحملإلڂبٗطٍٺحملإلذب إلجپملبٙإل ٶحٌتبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ئُفإلٲ٫ٽإلجپطأڂبٽإل جپٷبٍج ز،إلذحاٞبحٲسإلئُفإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٷٍج زإلج ٚ پنسإلپٿملٙإل  إلٶٍج زإل٪ٷقچنسإل
 ْبب٣نس،إلذٻببٽإلڂببحإلض٫ملنببهإلجپببٛٳسإلج  ُفإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
دتمل٩ٓإل٪څإلجپ٫رػنسإل جه٪طربح٠،إل ذٻبٽإلڂبحإلضبىټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ٿنببهإلجپػحچنببسإلڂببڅإلج٪طببىجټإلذببٍٲٝإلجاٲببٍج٠،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲببقإل بب إلٶببٍج زإل٦ح ٍ ببسإلضٷببٱإل٪ملببىإلجپبب٣ٓفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلپطٿببببهعإلنٿببببٱإلٺٿڃببببحشإلذحقػببببسإل٪ببببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٿٯبببب  ،
إل هإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٿببببببببٓحڄ، إلٶبببببببب جچ  إلضإو هببببببببح إله وههش

 هإل  إلٶبٍج زإلإلإلإل.إل إٺى حإلجچٓؿحڀإلچٙإلجپ ق 
إلإلإل .إلذح٢ملنسإلڂٯحپنسإلضٯٓندإلجظت٫لإلج ٚٿ إلپٿمل
 ًجإلذٯبٝإلجپمل٧بٍإل٪بڅإلضٳحٚبنٽإل ڂٷطبٟنحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلض٣٫نببببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتببببٓحتٽإلجظت٣ٍ قببببسإليفإل٢رن٫ببببسإلڂببببح
إلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببببببڅإلوههشإل ٷنملنببببببس وههشإلجطت٣ببببببحخ،
ج٢ڃثملحچنسإلأ إل٦ملٓنسإلٲاڄإلضٳٛنٿهإلچٍؾثهإلئُفإل

 .حبعإلآنٍإلئڄإلٖح إلجهلل
إلجاٖببببببٻحهشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئوٌجٸإلج ٚبببببب پن إل٢رن٫ببببببس ئڄ
 ج ْبثٿسإلجظتٍضر٣بسإلذٷبٍج زإلچبٙإلجپ قب إل ڂببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
دتهٝإل٪ملهإلڂڅإلچطحتؽإلؾ٫ٿهځإل ٷطٍذ ڄإلڂڅإل
ئؾتبببحَإلذ٫بببٝإلجظتٷحٌذبببحشإلجظت٫حٚبببٍزإليفإلٶبببٍج زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپملٙ،إل هإلْبنڃحإلضٿبٹإلجظتٷحٌذبحشإلجپب إلآڂملبصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذبٍٟ ٌزإلجقبطٍجڀإلجپملبٙإل ڂٍج٪بحزإلنٛحتببٛهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپببببببٓڃنحت إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتمل٧ببببب ٌ إلڂببببب٩ إل نحٚبببببس  پٯطبببببه،
جپطبأ  ٿ إل ڂ ضبب إلئ ٻب إلجپبً إل ٷبب ڀإل٪ٿب إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپطٿٷبب إليفإلؾببُ إلٺرببوإلڂملببهإل بب إلڂبب ڂؽإلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٶرٽإلجپملٙإلأ إلأڄإلجپملٙإل ٳٍٜإلچ ٨إلٶٍج ضهإلإلإلإل

 (.5)  أڂٍإل ح
پٷىإل٢ڃبفإلج ٚب پن ڄإلئُفإلئچبٗح إلچ٧ٍ بسإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٷبببٍج زإل ٻببب ڄإلمبٷبببى ٌ حإلأڄإلضملؿبببُإلٶبببٍج زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
حبنبببعإلضٻببب ڄإلڂىؾؿبببسإلذبببح و جشإل جظتٳح نبببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ذملببح إلجظتببٓح٢ٍإلجظتٻ چببسإلپٿڃملببهؽإلجپببً إل ببٓڃفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذحپ ٚ ټإلئُفإلڂ٫ٍٲسإلأٲٟٽإلذحظت ٞب ٨إل ڂبڅإلإلإلإل
وإلجپ ٚبببب ټإلئُفإلجضتٻببببځإلجپببببٍٗ٪ إلجپٯح ببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (.22)جپملهحتنس
 جعت جڂٕإل

جپببىٺط ٌإل)جپٷببٍج زإليفإلجطت٣ببحخإلج ٚبب ِفإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل2
 .2٘(إللتىيإلٌڂٟحڄ

غتٿسإلجهؾطهحوإل جپطؿى ىإلبإلجپ٫ىوإلجپػحين،إل(إل1
٪ٿببببځإلجپىهپببببسإلإلإلإل)ڀإلإلإل1222جپببببٓملسإلج  ُفإلٌذنبببب٩إلإلإلإلإلإلإل

(إلجظت٫حٍٚإل ڂرحقعإلج پٳبح٤إليفإل٪ٿبځإلج ٚب ټإلإلإلإلإلإل
 .ػتڃىإل٪ٿ إلجضتٓنين.إلو
إلإلإلإلإلإل(إلإل3 إلجپٷببببببٍج ز إلجپٷببببببحٌبإلإلإل/إلإلڂمل٧ ڂببببببس :إلْببببببٿ٣س
 (.٪ُ ُإلجپطڃنڃ )
جپٳٻٍإلج ويبإلجظت٫حٍٚ،إلؾ ٌؼإل ج٢ٓڅإلضٍ،إل(إل0

إلجپ٫حڂببببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتبببببٍٛ س إلجعتنثببببببس إلذبببببى  ، ػتڃبببببى
 .14،إل2542٘پٿٻطحخ،إل

 .202جپٷٍج زإليفإلجطت٣حخإلج ٚ ِفإل٘(إل1
إلجپببببببىٺط ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل2 إلجپطهح٢ببببببدإلجاْببببببقڂ ، ٪ٿببببببځ

 .03ػتڃىإلػتڃىإل  چّإل٪ٿ ،إل٘
 .222جضتٿٷسإلج  ُفإل،إلجپٗهنىإلجپٛىٌإل٘(إل3
 .221جضتٿٷسإلج  ُفإل،إلجپٗهنىإلجپٛىٌإل٘(إل4
 إلVincent Jouve;la lecture;P:16(إل5
 125جپٷٍج زإليفإلجطت٣حخإلج ٚ ِفإل٘(إل22

         ّعالقتَا بأصْل الفقُالرباغناتٔ٘ أّ التداّلٔ٘

 ايضٝد جٛاد صٝرٞ



 

 

 

جظتٍٺُإلجپب٫بحظتب إلإلإلإلإلإل"إلٖهىشإلو پسإلجپٻ  صإلضأْنّإلإل
إل٪ٛببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلپببٿبب ْبب٣ببنببسإلإلإلإل إل إلجپببىٺببطبب ٌ إل٪ُببنٓببڅ إل ٶببى ،

إلپبه،إل جتبىٌإلجاٖبحٌزإلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپرٗوإلأڂنملحملإل٪بحڂبحمل
إلجظتبٍٺببُإلڂببحإلَجټإل ٓبطببٻبڃبٽإل بنببٻبٿببنبطببه،إل  بب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أڄ 
 ٫ڃٽإل٪ٿ إلجْطبى٪بح إلجپبٻبٳبح جشإلڂبڅإلؼتبطبٿبٱإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذٿىجڄإلجپ٫حَفإلجاْقڂ ،إل  ُط ٶ٩إلأڄإل بطبؿبح َإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتببٍٺببُإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببرببحقببػبب إل جظتٗببحٌٺبب إليفإل ببًج ٪ببىو

  ٟځإلجظتٍٺُإلوجتٍزإلإلضطٛٽإلذحپطبأٚبنبٽإلإلإلإل.إلإلجظتحتس
إل ٶببىإلمتإلضتببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٗبٍ٪بب إلپببطببأٚبنببٽإلجپببٷببٟببح بح،

إلڂببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٺببػببٍ إل ٓبب٫بب إلإلإلإلإلإلإلإلإل212ج ڄإلقٛببٍ ٶٟببنببس
إلجپبملب٧بٍإل ٲبٵإلڂب٫بحوپبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتٍٺُإلأڄإل ٛٓ خإلٲبنبهبح
إلجپببطببىٌ ببدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل  ببملببحپببٹإلوجتببٍز ج ٚببٽإل جپبب٫ببٛببٍ،
إل جپببرببكبب ظ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جپببملببٗببٍ إل جپببطببٍرتببس  جپببطببأ ببنببٽ
 وجتٍزإلچٗبٍإلجپبػبٷبحٲبسإلپبقچبطبٷبحټإلڂبڅإلغبٷبحٲبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپبملبهبربسإلئُفإلغبٷبحٲبسإلج ڂبس،إل ڂٗبٍ ٨إل٪بٿبڃبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلذبببٍچبببحڂبببؽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلو إلجپبببى٪بببحز، إل ئ٪بببىجو جظتٓبببطبببٷبببربببٽ
جپط جٚٽإلڂ٩إلج ٶبٿبنبحشإلجظتٓبٿبڃبسإلجپب إلضٗبٻبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
قٟ ٌجملإلٞڃڅإلجپملٓنؽإلجپٯٍيبإليفإلأ ٌ ذبحإل يفإلإلإلإل
إلعتبځإلٶٟبح بح بځإل عتبځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أڂوٺح،إل  إه إلأ ٟبحمل

 .قت ڂهځإليفإلضٿٹإلجپٓحقس
٪ٛحڀإلجپرٗوإل أيتإلضبأْبنبّإل بًجإلإلإلإلإلإلإل.إل حبٓدإلو

جظتٍٺُإلٞڃڅإل٦بٍٰإلضبحٌمتب إلقٓٓبحِإلأٚبربفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپبطب٣بٍٰإلإلإلإلإلإلإل ٫نٗهإل٪حظتملحإلجاْقڂ ،إلقنبعإلإلإلإل ذبىأ

ؼتبطبٿبٳبسإلإلإلإلإلإلإلإل جپٯٿ إليفإل ًجإلجپ٫ٍٛإل أنبًإلأذب٫بحوجملإلإلإلإلإل
إلؾبب٫ببٽإلجضتببٷببنببٷببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلؽتببح  دتبب٧ببهببٍجشإلڂببطبب٫ببىوز،
جاْقڂنسإلضٟن٩إلذ إلضنبحٌإلڂبطب٣بٍٰإلڂبٯبحټ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپببطبب٫ببٛببدإلجپٟببنببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلؿتبب  إلذببحاْببقڀ  ببملببكبب 
إل ذبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جپبٳبهببځإلجپٓبب٣بكب إل جظتبڃببحٌْبسإلجپٗببحيز،
ججتح إل٪ٿ إلجپ٣ٍٰإلجظتٷحذٽ،إل ٫ٓ إلئُفإلضٯنندإل
إل٪ببڅإلجضتببنببحزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ٪ببُعتببح جظتببٍؾبب٫ببنببسإلجاْببقڂببنببس،

 .إل جْطرىجعتحإلمبٍؾ٫نسإلڂٓط ٌوزإلٮٍذنس

إلجضتبحؾبسإلجظتبحْبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إل  بإٺبىإلوإلإلإلإل ٪ٛبحڀإلجپبربٗبوإلأڄ 
إلٺبحچبصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ئُفإلئذٍجَإلجپ ؾهإلجضتبٷبنبٷب إلپبإلبْبقڀ،
إلغببٷبببحٲبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپبببملببٗبببٍ إلجظتبببٍٺببُ إلضبببأْببنبببّإل ببًج  ٌج 

 .جپٓڃحقسإل جه٪طىجټ،إلؾملحق إلجپ ٣ْنس

 :أٖداف املزنش
 : هىٰإلجظتٍٺُإلئُفإل

ذملح إلجپٗهٛنسإلجظتٓٿڃسإلجپٓ  سإلجنٛملسإلببإل2
 .ٞىإلجاٲٍج٠إل جپطٳٍ ١

حتٷنٵإلج ڂڅإلجپٳٻٍ إل جهؾطڃح٪ إليفإل بب1
 .ج طڃ٫حشإلجاچٓحچنس

ضأٚنٽإلڂٳه ڀإلجپ ٣ْنسإل ٞر١إلببإل3
ڂٟڃ هنحإل حتى ىإلڂ٫ح و ح،إلإل جٶطٍجـإل

 .ذٍجغتهح،إلإل ض٫ُ ُ حإل٪ٿ إل٫ٚنىإلج ڂس
حتى ىإلڂٳه ڀإلجپٯٿ إل جپطٓندإل بب0

 . ڂ٧ح ٍقتحإل أْرح ڃح
جظت٫حصتسإلجظتطُچسإلپٿڃٓطؿىجشإل جپمل جَټإل بب1

جپ إلأٲٍَهتحإلجضتنحزإلجظت٫حٍٚزإلجپ إلٍٖ٪صإل
 .ج قٻحڀإلڂڅإلأؾٽإلحتٷنٷهحإل جضتٳح٤إل٪ٿنهح

ذٿ ٌزإلڂٍٗ ٨إلقٟحٌ إليفإلٞ  إلچٛ ٘إلببإل2
جپٍٗ ٫سإل ڂٷحٚى حإلجپٻٿنسإل ٍضر١إلذح ٚٽإل

 .إل  طٛٽإلذحپ٫ٍٛ

 إصرتاتٝح١ٝ املزنش
إلجپبببببٍؤ بببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلنبببببقټ إلڂبببببڅ إلجظتبببببٍٺبببببُ  ٓببببب٫ببببب 
جاْطٍجضنبؿبنبسإلجپب إل ب٫بڃبٽإليفإلٞب تبهبح،إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتبب٫ببحٚببٍ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ئقببىجظإلضببٯببنببوإليفإلجپبب٫ببٷببٽإلجظتٓببٿببځ
إلجپبببٷبببٟبببح بببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٺبببٽ إليف إلضبببٳبببٻبببو   ڂبببملببب٣بببٿبببٷبببحش
إل جپبببٳبببٍو ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببب٫بببحڀ إل جپٓبببٿببب ٸ  جپبببطبببٛببب ٌجش
 جپطىذوإلجظتٓطٷرٿ إل جپن ڂ ،إل ٺٽإلڂحإل طب٫بٿبٵإلإلإلإل
ذٗإ چهإليفإلو ملهإل وچنح إل چب٧بٍضبهإلئُفإلج نبٍ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلڂببڅإلنببقټإلڂببملبب٧بب ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ْببرببٽإلجپببطبب٫ببح ببٕإلڂبب٫ببه
إلجاْبببقڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ْببب٣بببنبببس إلڂبببڅ إل بببملببب٣بببٿبببٵ ئْبببقڂببب 

 . ج٪طىجپهإلو ڄإلئٲٍج٠إلأ إلضٳٍ ١

 رؤ١ٜ املزنش 
إلڂٓبببٿبببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئكتبببحو إليف إلجپبببٍؤ بببس ضبببطبببٿبببهبببٙإل بببً 
ڂ٫حٍٚ،إلڂٍضر١إلذح ٚٽ،إل ڂطٛٽإلذبحپب٫بٛبٍإلإلإلإلإلإلإل
 طڃٓٹإلذى ملهإلذقإلٮٿ ،إل  ب٫بڃبٽإلپبىچبنبح إلذبقإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ئٍْجٰ،إل طكٿ إلذحپب ْب٣بنبسإليفإلٺبحٲبسإلٖبإ چبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل جٶبب٫بببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ڂٓببطببؿببىجش إل جپببىچببنبب  ببس جپببى ببملببنببس
إل  ببملبب٣ببٿببٵإلڂببڅإلجپبب ْبب٣ببنببسإليفإلذببملببح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتبب٫ببحٚببٍ
إل ٞبرب١إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل غتطڃ٫به،إل حتبى بىإلأفتبح٠إلْبٿب ٺبه،

 .٪قٶحضه،إل ئوجٌزإلٖإ ڄإلقنحضه

 أِٖ َٓطًكات رؤ١ٜ َزنش ايٛصط١ٝ ايعاملٞ  
پ٫ٽإلأ ځإلڂملب٣بٿبٷبحشإلجپبٍؤ بسإلجپٓبحذبٷبسإل ب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل *إل

إلڂب٩إلجپبٍؤ بسإلجپب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضٻحڂٿهحإل ضبملبحْبٵإلأؾبُجتبهبح
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل غببنببٷببس إلڂبب جؾببهببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إل ٌوشإليف ئْببطببٍجضببنببؿببنببس
  ٍؾ٩إليپٹإلئُفإلجپبطبٍجذب١إلإلإلإلإلإلإلإل"إلإل٦ح ٍزإلجپط٣ٍٰ

إلڂببببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٺببببٽ إل٪ببببڃببببٽ إلغتببببحِف إلذبببب  جپبببب غببببنببببٵ
إلجپببطبب٣ببٍٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٦ببح ببٍز إلڂبب جؾببهببس ئْببطببٍجضببنببؿببنببس
إل ضببملب٣ببٿبٵإلجپبٍؤ ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ئْبطبٍجضببنبؿببنبسإلجپب ْبب٣بنببس،
جپٓحذٷبسإلڂبڅإلقبٷبنبٷبسإل٪بٿبڃبنبسإلضبطبڃبػبٽإليفإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپٗببهببٛببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إلضببٯببنببوإل٪ببڃببنببٵ إلأ  ئقببىجظ
إلجپببطبببٳببٻبببو،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئُفإلڂببملببهبببؽ إلنتببطبببى جاْببقڂببنبببس،
إلجظتبببڃبببحٌْبببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئُف إلجپبببطبببٯبببنبببو إل بببًج  جڂبببطبببىجو
جضتنحضنس،إلهإلنتٻڅإلأڄإل ٻبطبدإلپبهإلجپبملبؿبحـإلئه إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ڂڅإلنقټإلچٗح٠إلڂٻػٱإل ڂط٫ح ڄ،إلضٷطملب٩إلذبهإلإلإلإلإل
إلجپببٷبب  إلجپببٳببح٪ببٿببسإليفإلج ببطببڃبب٩إلجظتٓببٿببځ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٺببحٲببس

 . ضطٳهځإلو ٌ حإليفإلأوجته

٪ڃٵإلجپمل٧ٍزإلئُفإلجپطٯبنبوإلجپبً إل بطب٣بٿبربهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل*إلإل
جپ ٚ ټإلپٿٍؤ س،إلٲاڄإلٺحٲسإلڂمل٧بڃبحشإلجپب٫بحَفإلإلإلإلإلإلإل
إلذببٽإلئڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جاْبقڂبب إلڂبب٣ببحپبرببسإلذببحظتٗببحٌٺببسإلٲببنببه،
جپ٫ڃٽإلپبٿب ٚب ټإلئُفإل بً إلجپبٍؤ بسإلكتبدإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل٪ببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببملبب٧ببڃببحشإلٲٟببقمل  ببطببملببح ټإلغببٷببحٲببسإل ببً 
إلئيإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبٷبحچب چبنبسإل جپبقتبكبنبس، أ ىجٲهحإل چ٧ڃبهبح
إل ببطببملببحٶببٝإلڂبب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلؽتببح كتببدإلأڄإلختببٿبب إلدتببحڂببحمل
إل أ ببىجٲببهببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتببملببهببؽإلجپبب ْبب٣بب ،إليفإلضٗببٻببنببقهتببح
إل جپٓبٿب ٺبنبحشإلجنٓب ذبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  چ٧ځإلجپ٫بڃبٽإلٲبنبهبح،

 .٪ٿنهح

 : ذلاٚر ايعٌُ يتركٝل أٖداف املزنش 
 :يف  احملٛر اإلصالَٞ

إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلإلأ)إل إلجپببب ْببب٣بببنبببس جْبببطبببهبببق٘إلڂبببٳبببهببب ڀ
إلجپٗببٍ٪ببنببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ٞبب جذبب٣ببه إل ڂبب٫ببح ببو  جاْببقڀ،
 جچ٫ٻحْحشإل ًجإلجظتٳه ڀإل٪بٿب إلْبٿب ٸإلج ٲبٍجوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 . جصتڃح٪س

إلجاْببقڂبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلإلخ)إل إلجطتبب٣ببحخ إلٚببنببحٮببس ئ٪ببحوز
إلپبٿب ْب٣بنبسإلجاْبقڂبنبسإل ٲبٷبحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل پنٻ ڄإلجچ٫ٻحْحمل
پٿڃٳه ڀإلجپٓحذٵ،إلڂ٩إلجپطٍٺنُإل٪ٿ إلجچ٫ٻحْبحشإلإل
 ً إلجپ ٣ْنس،إل٪بٿب إلٲبٻبٍإلجپبٳبٍوإل جصتبڃبح٪بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ْٿ ٺهڃح،إل يپٹإليفإلرتبنب٩إلڂبملبحقب إلجضتبنبحزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذىً جإلڂڅإلجپ٫قٶسإلڂب٩إلجهللإلْبربكبحچبهإل ضب٫بحُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلجپببملببٳببّإل ج ْببٍزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبب٩ إلئُفإلإلإل...إل جپبب٫ببقٶببس ئٍف،
جپ٫قٶسإلڂ٩إلجپٯوإلؾملٓحملإلأ إلو حچسإلأ إلڂبً بربحملإلإلإلإلإلإل

 .أ إل٪ٍٶحملإلأ إلٶرنٿسإلأ إلٌأ حمل

چٍٗإل ًجإلجطت٣حخإلجاْقڂ إل٪ٿ إلأ ٩ْإل(إلإلؼ)
چ٣حٴإل ئ٪ىجوإلٚنحٮحشإلؼتطٿبٳبسإلجظتٓبطب  إلپبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂ٩إل قىزإلجظتٟڃ ڄ،إل يپٹإلظتٍج٪حزإلنٛبحتبٙإلإلإلإلإل

 .ٺٽإلٲثسإلڂڅإلٲثحشإلج طڃ٩

إل جظتبببملبببحْبببربببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلو)إل إلج چٗببب٣بببس إليف جپبببطبببٍٺبببنبببُ
إل ئ٪ببىجوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبب ْبب٣ببنببس، إل٪ببٿبب إلچٗببٍ جاْببقڂببنببس
ذٍجڂؽإلؾًجذسإلپبطبٍرتبسإل بً إلجپب ْب٣بنبسإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .غتٍوإلجتٍ ىإلچ٧ٍ ،إلئُفإلْٿ ٸإل٪ڃٿ 

ضملٷنسإلٺطدإلجپطٍجظ،إلجپ إل بطبځإلضبىج عتبح،إلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل ب)
ڂڅإلجپطأغوإلجظترحٍٖإل٪بٿب إلڂبٳبهب ڀإلجپب ْب٣بنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئُفإلڂببح إلذببحاٖببحٌز جاْببقڂببنببسإل يپببٹإلئڂببح

 ً إلجپٻطدإلڂڅإلأ ؾهإلجپٯٿ إلٲنهح،إلأ إلحتؿنبځإلإل
 .ضىج عتحإلئهإليفإلچ٣حٴإلجظتطهٛٛ 

 :يف احملٛر ايرتبٟٛ
ذعإلڂٳه ڀإلجپب ْب٣بنبسإليفإلجظتبملبح بؽإل ج چٗب٣بسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جظتىٌْنس،إلْ ج إلڂڅإلنبقټإلجضتبى بعإلجظتبربحٖبٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ملهحإلپٿط٫ٍ ٱإل ح،إل ض٣بربنبٷبحهتبحإليفإلڂبملبحقب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلذبب٣ببٍ ببٵإلٮببوإلڂببرببحٖببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ  إلظتببهببطببٿببٳببس، جضتببنببحز
ذطٷىميإلجپٓٿ ٺنحشإل جهنبطبنبحٌجشإلجپب إلضبٻب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل جپببطببٍٮببنببدإلٲببنببهببح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببڅإلجپبب ْبب٣ببنببس، ضبب٫ببرببوجمل
إل ضببٷببىميإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جضتببعإل٪ببٿبب إلجپٓببوإل٪ببٿبب إل ببىج ببح،
إلأ إلٶبنبحوجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل فتبحيؼإلڂبڅإلٖبهبٛبنبحشإلضبحٌمتبنبس،
٪حظتنسإل ٌڂ َإلجؾطڃح٪نس،إلؽتڅإل ملحپ ڄإلجقطٍجڀإل
إل ذبنبحڄإلأ ؾبهإلدتبنبُ بځ،إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ضٷى ٍإلجپبملبحٖبثبس،

 .جپطٳٻوإل جپٓٿ ٸإلجپملحذ٩إلڂڅإلجپ ٣ْنس

 :يف احملٛر ايجكايف
پٿػٷحٲسإلأو جهتحإلجعتحڂسإليفإلجپ٫بحَفإلجاْبقڂب إلإلإلإلإلإل
إلج و جشإلجپببػببٷببحٲببنببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   ببطبب٫بب إلأڄإلضببٻبب ڄإل ببً 
إلجپببب ْببب٣بببنبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبببػبببٷبببحٲبببس إلپبببٿبببطببب٫بببٍ بببٱ  ْبببنبببٿبببس
 جچ٫ٻحْحهتح،إل يپٹإلمبحإل ط جٲٵإل ٢بربنب٫بسإلٺبٽإلإلإلإلإلإلإلإل
إل هإلكتبدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أوجزإلغٷحٲنس،إل ڂٓبطب  إلرتبهب ٌ بح،
جپطٷٿنٽإلڂڅإلأقتنسإلذب٫بٝإلج و جشإلجپبػبٷبحٲبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂحإلوجڀإلإل  ؾىإلڂڅإل طٳح٪ٽإلڂ٫هحإل  طأغٍإل بح،إلإلإلإل
  ط٫ إلجپطٍٺنُإليفإل ًجإلج حټ،إل٪ٿب إلج و جشإلإلإلإل
جپػٷحٲنسإلجطتحٚسإلذٳث إلج ٢بٳبحټإل جپٗبربحخ،إلإلإلإلإلإلإلإلإل

 . قتنطهڃحإليفإل ً إلجپ٫ڃٿنس

 :يف احملٛر اإلعالَٞ
ئ٪حوزإلٚنحٮسإلأّْإلجپ٫ڃبٽإلجا٪بقڂب إل يپبٹإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذحپى٪ زإلپٿ ٣ْنسإلڂملهؿحملإل ْٿ ٺحمل،إل ذبػبهبحإليفإلإلإلإلإلإل
ؼتطٿٱإلجظت جوإلجا٪قڂنس،إلڂ٩إلجْطهىجڀإلٺبحٲبسإلإلإلإلإل
إلجپببٳببٍو إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٳببٻببٍ إلپببطبب ؾببنببه جپبب ْببحتببٽإلجظتببطببحقببس
إلذبببحپببب ْببب٣بببنبببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپبببطبببكبببٿببب  إل ئُف  جصتبببڃبببح٪ببب ،
إل٪ببڅإلأ إلٲببٻببٍإلأ إلْببٿبب ٸإلأ إل٪ببڃببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جهذببطبب٫ببحو
إل جپبببطبببٗبببىوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جپبببطببب٣بببٍٰ إلجپبببٯبببٿببب  إلئُف  ٓبببطبببملبببى
 جاٲبٍج٠إلأ إلجپببطبٓببح ببٽإل جپبطببٓببنببدإل جپببطببٗببرببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجضتببٍ٘إل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبب٩ ذببح نببٍ ببڅإل جپببطببٳببٍ بب١،
إلڂبٍٮب ذبحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلي بملبنبس، ضٷىميإلفتبحيؼإلضبٻب ڄإلٚب ٌجمل
ٲنهح،إلظتڅإل طٓٓڃ ڄإلذحپٓڃحقسإليفإلقبنبحهتبځ،إلهإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپببطببحٌمتببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجاْببقڂببنببس إلڂببڅإلجپببٍڂبب َ ْببنببڃببح
 جظت٫حٍٚز،إلإل ضٷىميإلذٍجڂؽإلئ٪قڂنسإلڂطمل ٪بسإلإل
٪څإلجچ٫ٻحْحشإلجپ ٣ْنسإل٪ٿب إلجپٓبٿب ٸإلجپب٫بحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلجاكتببحذببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ضببأغببوجهتببح  جپٓببٿبب ٸإلجطتببح٘،
إل ضبب ٲببوإلجظتببملببحلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل پببطببكببٓبب إل٦ببٍ ٰإلجضتببنببحز،
جظتقتځإلپط٫ح ٕإلجؾطڃبح٪ب إلْبٿبڃب إلذب إلٺبحٲبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ٲثحشإلج طڃ٩

 :يف احملٛر االجتُاعٞ
ئ٪ىجوإل هتنثسإلج ٍْزإلجظتٓٿڃس،إل ضىٌ رهحإل٪ٿ إل
إلضبب ٲببوإلجپببرببنببثببسإلج ْببٍ ببسإلجپٛببحضتببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٺببنببٳببنببس
پطملٗثسإلج ذملح إل٪ٿ إلٲٻٍإل ْبٿب ٸإلجپب ْب٣بنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل بب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ْببٍز إلأڄ إلج٪ببطببرببحٌ إل٪ببٿبب  جاْببقڂببنببس،
إلٲبببڃبببملبببهبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأقتبببنبببس، إلج  ُفإل ج ٺبببػبببٍ جظتبببىٌْبببس
 ٓطٷ إلجپملٖٕ إلشتحهتځإل أفتح٠إلضٳٻو ځإلهإل
ْنڃحإل أڄإلجظتطهٛٛ إليفإلجپٗإ ڄإلجپطٍذب  بسإلإلإل
 ببإٺببى ڄإل٪ببٿبب إلج قتببنببسإلجپببٷببٛبب  إلپببٿببٓببملبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپبب٣ببٳببٽإلڂببڅإلقببنببعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٓببربب٩إلج  ُفإليفإلقببنببحز

 .ضٻ  ملهإلجپ ؾىجين
  بطب٣بٿبدإليپببٹإلذبحپب٣برب٩إلأڄإلضب٫بنبٕإلج ْببٍز،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲٻٍجملإل ْٿ ٺحمل،إليفإلئ٢حٌإلجپ ٣ْنس،إل٪حٌٲسإل ح،إل

 .إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂىٌذسإل٪ٿنهح،إل ڂٷطمل٫سإل ح

 :يف احملٛر املعًَٛاتٞ
عتًجإلجن ٌإلو ٌإلٌتنٓ إل  حڀإلپبملبؿبحـإلجظتبٍٺبُإلإلإلإلإلإلإلإل
 حتٷنٵإلأ ىجٲه،إل چهإل  ٲٍإلپبٻبحٲبسإلج ؾبهبُزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپ٫حڂٿس،إلڂ٫ٿ ڂحشإلڂ غٷسإل٪څإلٺٽإلڂحإل ٍضر١إل
إل جْببطببهببق٘إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل حتببٿببنببٿببهببح، ذببحهْببطببٍجضببنببؿببنببس،
ڂإٍٖجهتحإل ضُ  ىإلج ؾهُزإل ح،إلٺڃبحإل بٍٚبىإلإلإلإلإلإل
إل ْببٿبب ٸإلج ٲببٍجوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإلٲببٻببٍ إلجپببطببٯببنببو، قببٍٺببس
 جصتڃح٪حشإليفإلٞ  إلضملبٳبنبًإلجاْبطبٍجضبنبؿبنبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
  ٍٚىإلٺًپٹإلجپطنحٌجشإلجپػٷحٲبنبسإل جپبٳبٻبٍ بسإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلضببٳببى،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأڄ إلجنببطببڃببٽ إلجپبب إلڂببڅ إلأ  جپبب جٲببىز،
 ضأغوجهتحإلجظتط ٶ٫سإل٪ٿ إلجصته وإلجپ إلذًپص،إل

 .أ إلضرًټ،إليفإلضملٳنًإلجاْطٍجضنؿنس

 ايضٝد جٛاد صٝرٞ:إعداد

 املزكش العاملٕ للْصطٔ٘ ّرٍاىات التغٔري يف عقل املضله املعاصز ّميطلقات تفلريِ

مخط َدارظ ٖٛيٓد١ٜ 
 حتعز ارتدا٤ احلحاب

ذىأشإلستّإلڂىجٌِإلذٍ ضٓطحچطنسإلڂإنٍجملإليفإل
إلجضتؿحخإليفإل  پملىج،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٶحچ ڄإللت٧ٍص ض٣رنٵ
إلذبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضٓڃ  إلجپ  إلجطتڃّ إلجظتىجٌِ پطٛرَف

أ ټإلڂإْٓسإلض٫ٿنڃنسإلض٣رِٵإلإلإلإل"إلقُجڀإلجاؾتنٽإل"
 .جپٷحچ ڄ،إلجپً إلأٶٍٖضهإلجضتٻ ڂسإلجپ٫حڀإلجظتحٞ 
إلجٌضىج إلجظتٓٿڃحشإلجپملٷحخإلإلإل  ٚىٌإلٶحچ ڄإٌللت٧ٍص
إلجعت جؾّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذُ٪ځ إلجظتحٞ ؛ إلجپ٫حڀ  جضتؿحخ

 .ج ڂملنس
ًصإلڂٷطٽإلجپٓنحْ إلجظت٫حو إلپإلْقڀإلإلإلإلإلإلإلإل ذنځإل" ڂمل

إلإلإلإلإلإلإلإل"إلٲ ٌض ڄ إل٪حڀ إلجعت پملى  ڄإلإلإلإلإلإلإلإل1221إليف حتؿٖؽ
إلٶ جچ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٖى إلڂڅ إل٪ىوجمل إلپنٓمل ج ذحضتحوظ

 .إلجعتؿٍزإليفإلأ ٌ ذح
إلأٚٽإّلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂڅ إل ڂ٧٫ڃهځ إلبببب إلجظتٓٿڃ ڄ   ٗٻٽ

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل,إلڂٯٍيب إلبببب إلضٍٺ  إلض٫ىجوإلإلإلإلإلإلإلإلإل%إل2إلأ  إلڂڅ ضٷٍ رحمل
 .ْٻحڄإل  پملىج

   إل"إلجهحتحوإلجظتٓنك إلإل" پإلٖحٌزإلٲاڄإلقُخإلإلإلإلإلإل
قُخإلنتنينإلڂط٣ٍٰ،إلٶىإلٞح٪ٱإلڂڅإل٪ىوإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجچطهحذحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إل٪ٿنهح إلقٛٽ إلجپ  ج ٚ جش
چ ٲڃ ،إل أٚرفإل طكٻځإليفإلضٗٻنٽإلقٻ ڂسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلؽتحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل  پملىج، إليف إلجپ ١ْإلجصتى ىز جتطقٰ

 .أغٍَإل٪ٿ إلٶٍجٌجشإلجضتٻ ڂس
 

افتتاح املكز اجلدٜد 
 إلإليزابط١ األدب اإلصالَٞ

إل٪حوټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٌوينإلجپىٺط ٌ إلجپػٷحٲس جٲططفإل َ ٍ
إلج وخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپٍجذ٣س إلجصتى ى إلجظتٷٍ جپ٣  ٓ 
إلذح ٌوڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ٍؾحڄ إلڂمل٣ٷس إليف جاْقڂ 
إل جظتػٷٳ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج وذح  إلڂڅ إلٺروز إل٪ىو حبٟ ٌ

 .إل جظترى٪ إلج ٌوچن 
إلپٿٍجذ٣سإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجاٶٿنڃ  إلجظتٻطد إلٌتنّ  ٶىڀ
جپىٺط ٌإل٪ وزإلأذ إل٪ وزإليفإلٺٿڃسإلپهإلچرًزإل٪څإل

ڀإليفإلڂى ملسإلإلإل2540إلجپٍجذ٣سإلجپ إلضأْٓصإل٪حڀإلإلإلإلإلإل
إلذح وخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجه طڃحڀ إل٪ٿ  إلپط٫ڃٽ إلذحعتملى هٺطح
جاْقڂ إل جپط٫ٍ ٱإلذهإليفإلجنحٲٽإلجپى پنسإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجپ٫حَفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إلج وذح  إلذ  إلجپط جٚٽ  ضٗؿن٩
إلج وخإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪حظتنس إلڂرىأ إل حتٷنٵ جاْقڂ ،
 .إلجاْقڂ ،إل چٍٗإلأوخإلجپ٫ٗ خإلجاْقڂنس

أٶنڃصإليفإلڂٓٷ١إلٶبربٽإلأْبحذبنب٩إلٶبٿبنبٿبس،إلچبى زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٲبٷبهإلجپبملب جَټإل جتبى بىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:"إلإل٪ٿڃنسإلحتبصإل٪بملب جڄإلإلإلإلإل

 ".جپٳط  إل
 ٖىوشإلجپملى زإل٪ٿ إلجپٍٟ ٌزإلجظتٿكسإلپبطب ؾبنبهإلإلإلإلإل
جهْببطببىهټإلجپببٳببٷببهبب إلهْببطببنبب٫ببحخإلجظتٓببطببؿببىجشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ج بڅإلچبطبنبؿبسإلجپبطب٣ب ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٍب زإليفإل ٶبطبملبح جظت٫بحٍٚب
جظتطُج ى،إلوج٪نسإلئُفإلإلجتى ىإلجپٳط  إلڂ٩إلٌ٪ح سإل

ٍب ب٩إلإلإلإلإلإلإل ٺبڃبحإلأ ٞبكبصإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلإلأٚ ټإل ٶ ج٪بىإلجپبطٗب
جپٷٟح حإلجظت٫ٟٿسإلجپ إل ط٫ٍٜإلعتحإلجظتٓبٿبڃب ڄإلإلإلإل
يفإلذقوإلجپٯٍخإلحتبطبحؼإلأڄإل بٻب ڄإلجظتبٳب إلٲبنبهبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأ٪بببٿببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليف إلجپبببى بببڅ إليف إلجپبببٳبببٷبببه إلذببب  ؾبببحڂببب٫بببحمل
إل ئوٌجٸإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببب جٶببب٩ إلٲبببهبببځ إل ذببب  إل ڂٓبببطببب  بببحضبببه

 ڂببڅإلج قتببنببسإلمبببٻببحڄإلأڄإلضببٻبب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلڂببقذٓببحضببهإل
جپٳطح  إل ملحٸإلٚحوٌزإل٪څإلڂإْٓبحشإل  بنبثبحشإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضبببطبببملبببحٶببٝب جو إلأٲببٍب إل٪بببڅ إل پبببنببّب إل َهنبببح، عتبببح
إلذٓببرببرببهببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ختببطببٿببٱإلجصتببحپببنببحش .إلڂببٷبب ههتببځ
 ٖىوشإلجپملى زإل٪ٿ إلأڄإلجپطؿى ىإليفإلجطتب٣بحخإلإلإلإلإلإلإل
جاْقڂ إلٍٞ ٌزإلو ملنسإلٶرٽإلأڄإل ٻ ڄإلقحؾبسإلإل
قنحضنس،إل چهإلج وجزإلجپ إلض٫ٻّإلڂبحإلنتبطبحَإلذبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل مشببب ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪بببڃببب ڀ إلڂبببڅ إلجاْبببقڂببب  ببٍب ببب٩ جپبببطببٗب

 . جْطڃٍجٌ س
إل٪بببملببب جڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلحتبببص إلجپببب إلؾبببح ش إلڂٓبببحقتبببطبببه  يف

ٖبىوإلإل"إلإلجپٳطح  إلجپٳٷهنسإلذ إلج وپسإل جپٷب ج٪بىإلإل"إل
إلڂبب٫ببهببىإلجپببٳببٷببهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٗببنببمإلأزتببىإلڂببرببٿببٯبب إلٌتببنبّب
إلإلإلإلإلإلإلإل  جضتٷ ٴإليفإلٶځ،إل٪ٿ إلأڄإلٺٽإلچبى زإلأ إلڂبإدتٍب
إلڂببببٻبببب چببببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئ٢ببببحٌ  إلوجنببببٽ إل ٟببببځ إلأڄ إلذببببى ه

 :إلجپ٫ملحٍٚإلجپطحپنس
هإلذىإلأڄإلچٍٺُإليفإلٺٽإلڂب٣بحپب٫بسإلٲبٷبهبنبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلأ ه

أ إلػتح پسإل٪ٿڃنس،إلأ إلٺٽإلچى زإلچٷبنبڃبهبح،إل٪بٿب إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل بهبڃبملبح،إل چبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٲٷهإلجپمل جَټ،إل ٲٷهإلجپمل جَټإلأڂٍب
إلٶبىميإلإلإلإلإلإلإلإلإل كتڃ٩إلذ إلجپٷىميإل جصتى ى،إلٲبهب إلأڂٍب

ج  ُفإلأڄإلجپ٫ٿڃح إل جپٳٷهح إل٪ٿب إلإل:إلإلڂڅإلؾهط 
إلجپببملبب جَټ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذببٳببٷببه إلئظتببحڀ ڂببڅإلٺببحڄإلعتببځ إلجپبُب ڂبٍب
جملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأڂبٍب إلپببنبّب إل٪ببٿبب إلٲببٷببهإلجپببملبب جَټإل ٺببنبُب ٲببحپببطبٍب

 جپػحچنسإل.إلقى ػحمل،إلذٽإل طؿًٌإليفإلأ٪ڃحٴإلڂحٞنملح
إلجپببملبب جَټإل بب٫ببينإلجهچبب٣ببقٴإلظتبب٫ببحصتببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أڄإلٲببٷببه
جپٷٟح حإلجظت٫حٍٚزإلڂڅإلج ٚ ټإلجپػحذبطبس،إل ڂبڅإلإلإلإلإلإل
جظترحوبإل جپٷنځإلجپٷٍآچنس،إل ج نٍ إلجپٻحڂبملبسإليفإلإلإلإلإل
ذب١إلإلإل جپٓملسإلجظت٣هٍز،إلٲڃڅإل ً إلجصتهسإلؿتڅإلچٍب

   إلأ ٟحملإلٲٷهإلؾى بى،إلإل.إلإلذ إلجصتى ىإل جپٷىمي
ٲاچٹإليفإل٪ڃٿنسإلٲٷهإلجپمل جَټإلضٍب بىإلأڄإلضب٫بحًفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجضتبببنبببحزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ڂبببطببب٣ببٿبببربببحش إلجظتٓببطبببؿبببىز، بببح بببح جپببٷببٟب
زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلوجتببٍب إليف إلضبببربببٷببب  إلأڄ إلضببٍب بببى إل ه ز، جظتببب٫بببحٚببٍب
إلئُفإلجپب جٶب٩إل ئُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضٍب بىإلأڄإلضبملب٧ٍب ٌجش، جظتبطبٻٍب
.إلجظتٗحٺٽ،إل ئُفإلڂط٣ٿرحشإلجضتبنبحزإل جظتٓبطبؿبىجشإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلذبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلنتببػببٽإلئچٗببح إلؾٓبٍب إلجپببملبب جَټإلئيجمل ٲببٳببٷببه
جپٷىميإل جصتى ى،إلٲملكڅإلچمل٣ٿٵإلڂبڅإلجصتبى بىإلإلإلإلإلإلإلإل
 چً دإلئُفإلجپٷبىمي،إل ئُفإلڂبحإلٺبحڄإليفإلجپٓبملبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ميإلپببٻبب إلچببأنببًإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل آڄإلجپببٻبٍب إلأ إليفإلجپببٷبٍب ز جظتبب٣ببهبٍب
إلجظتب٫بحٌٰإلج ٚبٿبنبس،إل ج ٚب ټإلجپبػبحذبطبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂملهڃح
 چٍؾ٩إلڂ٩إلٌؤ سإلأنًچح حإلڂڅإلجپٷٍآڄإل جپٓبملبسإلإلإل

 .پٻ إلچ٫حًفإلجصتى ى

إل٪ببٿبب إلجپببٳببطبب  ،إل ڄإلجپببٳببطبب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلغببحچببنببحمل ٺببنبُب جپببطبٍب
دتػٽإلجظتٍقسإلج نبوزإلپبقؾبطبهبحو،إلٲبحهؾبطبهبحوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

جقبببٽإلإلإلإلإلإل إلڂببٍب إلغبببقظ إلجپببب٫بببٿببب ڀإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلپبببه إلضبببٿبببٻبببځ ج  ُف،
جظتٷىڂحضنس،إلڂػٽإلج ٚ ټإلأ إلجپٷ ج٪ىإلجپٳٷهبنبسإلإلإل
 ڂحإلئُفإليپٹإلڂبڅإلجپب٫بٿب ڀإلج نٍب ،إل جپبػبحچبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
قبٿبسإلإلإلإلإلإلإلإلإل   إل٪ملىإلجپٷنحڀإلذ٫ڃٿنسإلجهْطبملبربح٠،إل جظتٍب
قبٿبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ج نوزإل  إلجپبٳبطبنبح،إلٲبحپبٳبطبنبحإلدتبػبٽإلڂٍب
قبٿبطب إلجپٓبحذبٷبطب ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جتطحَإلڂحإلأؾتُچبح إليفإلجظتٍب
زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٦بببح ببٍب إلٲبببحپبببٳبببطبببنبببح إلئُفإلج بببطبببڃببب٩، بببٽ پبببطببٛب
جؾطڃح٪نس،إل ڂٍقٿسإلڂهڃس،إل پ هإل ً إلجظتٍقٿسإل
إلجصتببهبب وإلجپبب إلٺببحچببصإلپببملببحإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل پٟببح٪ببصإلدتببحڂببحمل

 .جظتٍقٿط إلجپٓحذٷط 
چبحإلٲبٷب١إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإل أٞحٰإلشتحقطه  بإْبٳبملبحإلأچبملبحإلٌٺُب

٪ٿ إلجهؾطهحوإل ضٍٺملحإلجپبٳبطبنبح،إلڂب٩إلأڄإلپبٿبٳبطبنبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أ ٟحملإلڂٓحتٽإلچ٧ٍ سإل ڂبربحقبعإل٪بٿبڃبنبسإلهإلذبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂڅإل٢ٍقهح،إلٲحپٳطنحإلهتڃملحإلؾىجمل،إل ئيجإلضٻٿبڃبطبځإلإلإلإل
٪څإلجپٳطبنبحإلٲباچبٻبځإلٖبثبطبځإلأڀإلأذبنبطبځإلهإلذبىإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ضطٻٿڃ جإل٪څإلجهؾطهحو،إل پٻملٻځإلپ إلٌٺُمتإل٪بٿب إلإلإلإلإل
جهؾطهحوإلٌمببحإل بٳب ضبٻبځإلجپبربكبعإل٪بڅإلجپبٳبطبنبح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٺبه،إل هإلذبىإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلنتبٻبڅإلضٍب جمل ٲحپٳطنحإلپنٓبصإلأڂٍب
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٺبنُب ٺٽإلڂإدتٍإلأ إلڂ٣بحپب٫بسإل٪بٿبڃبنبسإلڂبڅإلجپبطٍب
إلمتإلضببرببملببنببهإليفإل ببً إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببح إل  ببًج ٪ببٿبب إلجپببٳببطببنببح،

 .جپملى ز
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلغحپػحمل ٍب جپطٍٺنُإل٪ٿ إلجظتملهؿنبس،إل  بًجإلجپب٫بملٛب

أؾى إل٪ملٍٛجملإلٶ نتحملإل أٚنقمل،إل ٶبىإلمتإلضبربملبنبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ٰإلحببٷبنبٷبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإليفإل ً إلجپملى ز ٲقإلذبىإلأڄإلچب٫بطٍب

 فقُ اليْاسل ّجتدٓد الفتْٚ يف ىدّٗ بضلطي٘ ُعناٌ
 ايغٝخ أمحد َبًػٞ ٜدعٛ إىل االٖتُاّ بايفت٣ٛ ٜٚعترب تطٜٛز املٓٗح١ٝ َدتاًل إىل جتدٜد ايفك٘

ڂٍز،إل  إلأچملحإلضٍٺملحإلجپركعإل٪څإلجظتملهؿنس،إلڂب٩إلإلإلإل
أڄإلجپٻػوإلڂڅإلجظتٓحتٽإل جضتٷحتٵ،إل جپٻػوإلڂڅإل
إلڂببڅإلئچٗببحتببهببح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببملببح إلذببى إلجپبب إله جپببطببكبب هش

 ػتبٽإلذٍب َ بحإل ػتبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإلجپبطبكب هشإلإلإل)إلڂ ٢ملهحإل
ئچٗبحتبهبحإلجظتبملبهبؿبنبس،إلٲبحظتبملبهبؿبنبسإلپب إلُٚبكبكببصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 چُٷكصإلپطڃٻملصإلأڄإلضٳطفإلجپ٣ٍ ٵإلئيجإل جؾبهبملبحإلإلإلإل
إلڂٓبى وجمل،إلٲبحپبً إل بٳبطبفإلجپب٣ٍب بٵإل ب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٢ٍ ٷبحمل
جپركعإل٪بڅإلجظتبملبهبؿبنبس،إلٲبملبكبڅإلهإلچبطبڃبٻبڅإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
چٓطػڃٍإلجظتىنٍجشإلجپ إليفإلجپٷٍآڄإل جپٓبملبسإلئهإلإلإلإلإل
ٺبملبح بحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪څإل٢ٍ ٵإلجظتملهؿنس،إلٲبحظتبملبهبؿبنبسإلپب إلضٍب
إلجپبربكبعإل٪بملبهبحإلْبطبٳب ضبملبحإلجپبٻبػبوإلڂبڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ضٍٺملبح
ج ڂ ٌإلجپقَڂسإلجپب إلضبٳبطبفإلج بحټإلپبملبحإلپبٻب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 هإلذبىإلإل.إلإلؾتطهىإل چٓطملر١إلڂڅإلجپٷٍآڄإل جپٓملس
أ ٟحملإلڂڅإلجتى ىإلجظتملهؿنسإل هإلذىإلڂڅإلڂٍج٪حزإل
إل ؿتببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپببطببٷببنببىإلذببحپببٷببىميإل جصتببى ببىإلقبب عتببح،
٪ملىڂحإلچٍؾ٩إلئُفإلجپطبحٌ بمإلؾتبىإلأڄإلجظتبملبهبؿبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جقببىز ز إلَفإلضبب َإلڂبٍب ڂببػببٽإلجهْببطببملببرببح٠،
إلجظتبٻب چبسإلپبٿبڃبملبهبؿبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپرىج سإلذٽإلئڄإلجپب٫بملبحٍٚب

إلٌ  بببىجملإلإلإلإلإلإلإل إلٌ  بببىجمل َش إل بببًجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلذببٍب إليف إلج ڄ ٲبببملبببكبببڅ
ج بملبسإلحببحؾبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپ٫ٍٛ،إل يفإل بً إلجپب٧ٍب ٰإلجپٍب
ڂحْسإلأٺػٍإلپٿركعإل٪څإلجظتبملبهبؿبنبس،إل هإلذبىإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
چ٫بٿبځإلأڄإلجتبى بىإلجپبٳبٷبهإلڂبهبځ،إل پبٻبڅإل بهبڃبملبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أ ٟحملإلئُفإلؾحچرهإلٲٷهإلجپطؿى ى،إلجتى ىإلجپٳٷبهإلإل
إلئُفإلجظتببملببهببؿببنببسإل پببٻببڅإل ببً إلجظتببملببهببؿببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ببملبب٧بٍب
چٍب بى بحإلپبٳبٷبهإلجپبطبؿبى بى،إلٲبقإلذبىإلڂبڅإل٪بٷببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
حبعإلآنٍإلحتصإل٪مل جڄإلٲبٷبهإلجصتبى بى،إلپبنبٻب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ڂرطملنحإل٪ٿ إلجتى ىإلجپٳٷه

أ٪ٿملصإلڂإْٓسإلٶ٣ٍ سإلپٿطٍذنسإلإلإلإل 
 جپ٫ٿ ڀإل ضملڃنسإلج طڃ٩إلجپ إلضٟځإل

٪ىوجملإلڂڅإلجصتحڂ٫حشإلج ڂٍ ٻنسإل
 جپٯٍذنسإلذحظتى ملسإلجپط٫ٿنڃنس،إل٪څإل
 ضأْنّإلٺٿنسإلپٿىٌجْحشإلجاْقڂنسإل

 ٶحټإلٌتنّإلجپٿؿملسإل.إليفإلٶ٣ٍ
 جهْطٗحٌ سإلجپ٫ٿنحإلپٿٻٿنسإل
 جپىٺط ٌإل  ْٱإلجپٷٍٞح  

ئڄإلجپٻٿنسإلْطرىأإلجپىٌجْسإلج٪طرحٌجملإلڂڅإلإل
ٖهٍإلْرطڃ إلجظتٷرٽإل٪ٿ إلڂٓط  إل
جپىٌجْحشإلجپ٫ٿنحإلذحپىذٿ ڀإلجپ٫حڀإليفإل

جپىٌجْحشإلجاْقڂنسإلپٯوإلجظتطهٛٛ إل
ڂڅإلنٍكت إلجصتحڂ٫حشإلوإل٪ٿ إلڂٓط  إل

 .إلجظتحؾٓطو
 يٺٍإلأڄإلذٍچحڂؽإلجپرٻحپ ٌ  ِإلْنرىأإل
 ضٷىنتهإلج٪طرحٌجملإلڂڅإلْرطڃ إلڂڅإلجپ٫حڀإل

،إلڂ ٞكحملإلأڄإلجپٻٿنسإلْطٍٺُإل٪ٿ إل1224
ختٍ ؽإلجپ٫حَفإل جپىج٪نسإلجاْقڂ إل
جپرحقعإلجپً إل طڃنُإلذحپٷىٌزإل٪ٿ إل
جپط٫ڃٵإليفإلغتحپهإلذ٫نىجملإل٪څإل
جپ٣ٓكنس،إل  طڃٻڅإليفإلجپ ٶصإلچٳٓهإل
 ڂڅإلؼتح٢رسإلجپملحِإلذٿٓحهنځإل
 و ڄإلجتح َإلپٷ ج٪ىإلأٚ ټإل
 .إلجپٍٗ ٫سإلجاْقڂنس

 اإلعالٌ عً تأصٔط كلٔ٘ للدراصات اإلصالمٔ٘ يف قطز  

إلجظتٛببٍ إلٲببنببٿببڃببحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٌٲببٝإلؾببهببحَإلجپٓببنببملببڃببح
إل٪ببڅإلج ڂبب إلجپبب٫ببحڀإلضتببُخإلجهللإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ؾببى ببىجمل
شتحقسإلإلجپٓبنبىإلقٓبڅإلچٛبٍإلجهلل،إل ٶبىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ڂٿطڃٓحملإلڂبملبهإلئٌْبحپبهإلاقبى إلجصتبهبحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .جاچطحؾنسإليفإلْ ٌ ح

ڂببڅإلؾببهببطببهإلجچببطببٷببىإلجظتببهببٍؼإلجپٓببنببملببڃببحتبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٌؾبببدإلإلإل"إل إلجپٓبببنبببملبببڃبببحإلإلإلإلإلإلإلإل"إلإل٪بببٿببب  ٌٲبببٝإلؾبببهبببحَ

إلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂبب٫ببطبب جمل جظتٛببٍ إلپببٿببٳببنببٿببځإلجصتببى ببى،
پٓٿٓٿبسإل٢ب  بٿبسإلإلإلإلإلإلإل"إلڂ ٶٳهإل أيتإلجْطٻڃحهملإل

ڂڅإلقحهشإلضبىنبٽإلجپبٷبٍجٌإلجپٓبنبحْب إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ".ج ٪ڃحټإلجپٳملنسإل ڂٟحڂنملهح

 إلپٿطًٺوإلٲٷىإلْبربٵإلعتبنبثبسإلجپبٍٶبحذبسإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل٪بڅإلجپٓبنبىإلإلإلإلإلإلإلإل ٌٲٟصإلٶرٽإل٪ىزإلأٖهٍإلٲنٿڃحمل
چٍٛإلجهللإلپٿڃإپٱإلػتڃىإلجنبق  إلٶبربٽإلإلإلإلإلإلإلإل
إلظتببٯببحپبب٣ببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضٟببڃببملببه إلحبببؿببس إلأٖببهببٍ ٪ببىز

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٶببنببحڀ إلڂببػببٽ ذببطببملببٳببنببًإلإلإل"إلإلقببُخإلجهللإلإلإل"إل٪ببى ببىز
٪ڃٿنحشإلجْطٗهحو سإليفإلجپ٫ڃٵإلجپٛهبنب ينإلإلإل"إل

 .إلإلإل   إلأڂٍإلَفإللتىظ

أ٪ٍخإلچٷحوإل ٲملحچ ڄإل٪څإلٌٲٟهځإلئٶبكبحڀإلإلإل
ڂ جٶٱإلجپى پسإل ض ؾهحهتحإلجپٓنحْنسإليفإلإلإل

 .إلغتحټإلجاذىج٨إلجپٳين
إلؽتببى ـإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٓببنببملببڃببح إلٌتببنببّإلؾببهببحَ  ٺببحڄ

ٚبحذبٍإلإلإل"إلجپٿنػ إلٶىإلأذبٿب٭إلڂبإپبٱإلجپبٳبنبٿبځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جْطكحپسإلضٷىميإلٲنٿڃهإلجصتى ىإل"إلقٓمل 

جپبً إل ببطبملببح ټإلجپٓببوزإلجپبًجضببنبسإلپبٿببٓبنببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
چٍٛإلجهللإل و ٌ إليفإلٶنحوزإلجظتٷح ڂسإلأغبملبح إلإلإل
ڂب جؾببهببسإلجپب٫ببى جڄإلجاْببٍجتبنببٿبب إلج نببوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ڂب ٞب ٨إلإلإل"إل٪ٿ إلپرملحڄ،إل يپٹإلذى٪  إلأچهإلإلإل
 ".ْنحْ إل ڂط٫ٿٵإل نٕإلچٍٛإلجهلل

إلأٌْبببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٶبببى إلذبببأچبببه إلأٲبببحو إلقٓبببملببب   ٺبببحڄ
جپٓنملحٌ  إلئُفإلڂبٷبٍإلقبُخإلجهللإلذبٿبربملبحڄ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 أچهإلأصذٿ٭إلمب جٲبٷبسإلجپٓبنبىإلقٓبڅإلچٛبٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جهللإل٪ٿ إلجپٓنملحٌ  إلذ٫ىإلأڄإل٪ٍٜإل٪ٿنبهإلإل

إلغتببببٿببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببببڅ إلجپٓببببحذبببب٩ إلجپبببب٫ببببىو ٚببببىٌ
،إلإل  بطببٟبڃببڅإل ببًجإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلچٛب ٘إلڂبب٫بحٚببٍزإلإلإلإل)إل

إلجاْبببقڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلقببب ټ إلنبببحٚبببحمل إلڂبببٿبببٳبببحمل جپببب٫بببىو
إلذبب إلجپببطبب٫ببحٌٜإل جهچٓببؿببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جپببطببملببڃببنببس
إلجظتببٿببٱإل٪ببٿبب إلجظتبب ٞبب ٪ببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   ٗببطببڃببٽإل ببًج

 :جپطحپنس
إلجپببملبب٧ببحڀإلجپببى ِفإل جپببطببملببڃببنببسإليفإلجپبب٫ببحَفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل بب

 .جاْقڂ 
بإلو ٌإلجپ٫ىجپسإليفإلجپبطبملبڃبنبسإلجهٶبطبٛبحو بس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ڂٷحٌچسإلذ إلجاْقڀإل جپٯٍخ
بإلأ٢ٍ قسإلجپطملبڃبنبسإلجظتبطب٫بحپبنبس،إلڂبٷبحٌچبحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 . ڂٷحٌذحشإل٪ٿڃنس
إلجاٶبببطبببٛبببحو بببس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جپبببطبببملبببڃبببنبببس إلجاْبببقڀ بببب
إلجپببببملببببهبببب ٜإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂٗببببحٌ بببب٩ إلڂبببب٩ ڂببببٷببببحٌذببببحش

 .جهٶطٛحو 
بإلجپػٷحٲسإل جپطملڃنس،إلجپبطبٻبنبنبٱإلجپبٷبحچب ينإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 . جاوجٌ 
 .بإلجپطملڃنسإل جضتىجغس،إلڂقق٧حشإلچٷى س

إلچببب٧بببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٶبببحچببب چبببنبببس إل ضبببأغبببو إلجپبببطبببملبببڃبببنبببس بببب
 .جپ٫ٷ ذحشإلجصتُجتنسإل جصتملحتنسإل جظتىچنس

إلذبب إلجاْببقڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجهؾببطببڃببح٪ببنببس جپببطببملببڃببنببس
إلٺبڃبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جظتمل٧ڃحشإلجپبى پبنبسإلجظتبٍأزإلفتب يؾبحمل
إلضببطبب٫ببٿببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببهببڃببس إلوٌجْببحش إلجپبب٫ببىو  ٟببځ

 :ذحظت ٞ ٪حشإلجپطحپنس
 .بإلجپ٫ٷٽإل جپى څإلذ إلجنىظإل جضتٻنځ

إلٶبٍج زإلچببٷبى ببسإلظتبٷببحپببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلئ٪بحوزإلجپببملبٛببحخ، بب
 .جپ٫ٷٽإل جپى څإلذ إلجنىظإل جضتٻنځ

بإل٪ٿځإلجپٷٍج زإل ٪ٿځإلجپبطبٳبٓبو،إلجپب٫بقٶبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 . جهٌضرح٠،إلوٌجْسإلڂملهؿنس

 .بإلضحٌ مإلضى  څإلجضتى عإل٪ملىإلجپٗن٫س
بإلج وخإلجپٗن٫ إليفإلج چبىپبّ،إلوٌجْبسإليفإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جتٍذسإلجذڅإلج ذبّحٌ

 صدّر العدد الضابع مً جمل٘ ىصْص معاصزٗ 

 الزقاب٘ املصزٓ٘ تزفض فٔلنًا عً صٔد املقاّم٘ اإلصالمٔ٘

بإلڂٍقرحملإلذبحپٗبٻبٽ،إلو ٌإلجپٗبٻبٽإليفإلقبنبحزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .جاچٓحڄ

ٺببڃببحإل ٗببڃببٽإلجپبب٫ببىوإل٪ببٿبب إلٶببٍج زإلچببٷببى ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ٲبببببببببببببببٻبببببببببببببببحٌإلإل
ػتببببببببببببببڃببببببببببببببىإلإل
غتببببببببطببببببببهببببببببىإلإلإلإل
ٖبببببربببببٓبببببطبببببٍ إلإل
إلچببببٷببببىإلإلإلإلإلإلإلإل قبببب ټ
جپبببببببببببٳبببببببببببهبببببببببببځإل
جپبببببببببببٍشتببببببببببب إل

 .پٿى څ
إله ببٳبب ضببملببحإلإلإلإلإل ٺببڃببح
إلئُفإلإلإلإلإلإلإلإل إلچٗبببو جڄ
إلجپبب٫ببىوإلإلإلإلإلإل جڄإل ببًج

ٶىإلضٛىٌضهإلجٲططحقنسإلق ټإلڂ ٞ ٨إلجصتملّإل
 .يفإلجپطٛ ٌإلجاْقڂ ،إلأَڂسإلأڀإلٍٞ ٌز

Eric GEOFFROY ئٌ ٹإلؾ ٲٍج 

 اسدٚاج١ٝ املعاٜري يف َضأي١ احلز١ٜ 

 ٫ط إلجظتٳٻٍإلأٌ ٹإلؾ ٲٍجإلأقبىإلأذبٍَإلجظتبهبطبٛب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپٳٍچٓن إليفإلجپبطبٛب ٰإلجاْبقڂب إل ٲبٿبٓبٳبطبه،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 Initiationپهإلٺطحخإلجظتىنٽإلئُفإلجپطٛ ٰإلإل
au soufisme إلڂبببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببب٫بببى بببى إل إل ٺبببطبببد ،

إلجپبطبٛب ٰإلٺبملبٷبنبٝإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپىٌجْحشإلقنعإل ٷىڀإلٲبنبهبح
إلأْبببطبببحيإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلپببإلٌ بببحخإل إلڂبببملببٛبببد إل إلؾبب ٲبببٍج   ٗبببٯبببٽ

 .ػتحٍٞإليفإلؾحڂ٫سإلْطٍجْر ٬ٌإلذٳٍچٓح
إلٲبأچبحإلأٖب٫بٍإلحبٓبحْبنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:"إلإل ٷ ټ ذح٪طرحٌ إلٮبٍذبنبحمل

ٲحتٷسإلجتح إلٶٟنسإلقٍ سإلجپط٫رو،إل جپب إلضب٫بطب إلإلإلإلإلإلإل
ٮوإلػتبطبٍڂبسإليفإلذب٫بٝإلجپبربٿبىجڄإلجپب إلضٓبڃب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

پٿٯٍخإلأ ٟحملإل٢ٍ ٷبطبهإلپبٿبٍٶبحذبسإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلپٻڅإل..إلئْقڂنس
  بب إل ببٍ إلأڄإلإلإلإلإل".إلإلٮببوإلجظتببٍتببنببسإل جظتبب٣ببرببٷببسإلأقببنببحچببحملإلإلإلإلإلإلإلإل

إلأ إلڂب٫بح بوإليفإل بًجإلج بحټ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلإلجپٯٍذبنب إلإلإلإلإل ٲبٷبى ج
إلئپببنببهببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٚببرببكببصإلذببحپببملببٓببرببس  جپببى ببحچببحشإل٪ببڃبب ڂببحمل

 ".ڂڅإلجظت٣٫نحشإلج نٍ (إلڂ٣٫ إلجؾطڃح٪نحمل)
إلأچبهإلإلإلإلإل :إل يفإلضٳٓو إلپقچطهحٸإلجظتصٷىِٓإل ر إلؾب ٲبٍج

نتٻڅإلأڄإلچٳهځإلأڄإلڂمل٧ ڂسإلجپٷنبځإلَفإل َب٫ُبىإلعتبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلإل
أ إلڂ٫لإليفإلجپمل٧ٍزإلجپٯٍذنس،إلقنعإلأٚرفإلٺبٽإلڂبحإلإلإلإلإل
إلْبببهببٍ بببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلػتببٽ إل ڂببٷبببىْببس إلچبببرببنببٿبببس إل٢بببرببنبب٫بببس پببه

 ". ٖٻ ٸ
 ٪ٿ ٽإلفت إل ً إلجپملب٧بٍزإلمببحإل ٚبٳبهإلذبحپبٳبٿبٓبٳبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ڂحإلذ٫ىإلجپٳطٍزإلجظتٓنكنسإلجپ إل نبڃبملبصإلإلإلإل"إلإلجپ٫ىڂنس"
إلجپببٯببٍذببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ْببحتببٽإلإلإلإلإلإلإل.إلإل٪ببٿبب إلج ببطببڃبب٫ببحش  ٪ببڅإلو ٌ

جا٪ببقڀإليفإل٪ببڃببٿببنببسإلجعتببطببٹإلجظتببڃببملببهببؽإلپببٿببڃببٷببىِٓإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأڄإلإلإلإلإل ذب٫بٝإل ْبحتبٽإلجا٪بقڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل"إلجپى ينإل ٍ إلؾ ٲٍج

إلضبٍ بىإلٶبنبحِإلوٌؾبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جوٓ٪صإلذُ٪بځإلجپبطبٓبحڂبفإلأهنبح
إلجپببرببٿبببىجڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببطبب٫بببرببوإليف إلقببٍ ببس إلقبب ټ جپببٍٶببحذببس
جاْبقڂببنببسإل٪ببڅإل٢ببٍ ببٵإلجپٛبب ٌإلجپببٻببحٌ ببٻببحضبب ٌ ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ئڄإلجپبػبٷبحٲبسإلإلإلإلإلإلإل:إلإل ٌوإلٶبحتبقملإلإلإلإل.إلإلجظتٓنثسإلپملبيبإلجاْبقڀإلإلإلإل
إلجپببطببٓببحڂببفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببىٌ ِإليف إلحتببطببحؼ إله جاْببقڂببنببس
 ".ضٓطڃى حإلڂڅإلجپٯٍخإلٺڃحإل ٗهىإلذًپٹإلجپطحٌ م

إلج  ْببح٠إلجپببٯببٍذببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:"إل أٞببحٰ إلئڄ إلجضتببٷببنببٷببس يف
يجهتحإل  إلجپ إلأغبربطبصإل٪بڅإل٢بٍ بٵإل بً إلجپٛب ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٮبوإلڂبطبٓبحػتبسإل ذٗبٍجْبس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٻحٌ ٻحضب ٌ بسإلأهنبح
إلٶببنببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل    إلٶببىْببنببس إل   إلٌٲٟببهببح ٪ببڅإل٢ببٍ ببٵ

إٍلإلإلإلإلإلإل إلج نبب إل ببطببرببملببح ببح إلٲببٿببٓببٳببنببسإلإلإلإلإلإلإل".إلإلْببحڂببنببس  يفإلئٖببحٌز
إل ببببًٺببببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببببٳببببحٌٶببببحش إلڂببببڅ إلجپببببٻببببػببببو ختببببطببببُټ

ٲٳ إل ًجإلج حټإل طملبحْب إلجپبٯبٍخإلڂبربىأإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:"ؾ ٲٍجإل
إلٺبحڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأٓ بحمل إل  ب إلأڄإلقبٍ بسإلجپبٳبٍو ٲٿٓٳٓنحملإلأْحْٓنبحمل،
إلأ إلذب٣بٍ بٷبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلقبٍ بسإلج نبٍ، إلضبربىأ ضط ٶٱإل٪ملىڂح

پنّإل ملحٸإلقٍ سإلو ڄإلجقطبٍجڀإلج نبٍ بڅإلإلإلإلإلإل:إلإلأنٍ 
 ".يفإلي جهتځ

 املعاٍدٗ الدّلٔ٘ 
  إلجضٳحٴإلذ إلو پط إلأ إلأٺػٍ،إل ٫بٷبىإلإلإل:إلإلجظت٫ح ىز

إلجپببى ِفإلپببطببملبب٧ببنببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپببٿببٷببحچبب ڄ إل متٟبب٩ ٺببطببحذببسمل،
إل  ببٻبب ڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إليفإلج قتببنببس، إلٮببح ببس إلْببنببحْببنببس ٪ببقٶببس
إلٖببببٻببببٿببببنببببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٖببببٍ ٠ إل پبببببه إل ٢ببببٍجٲبببه ڂببببٿببببُڂببببحمل
 ڂ ٞ ٪نسإل  ٫ىإلڂٛىٌجملإلڂڅإلڂٛحوٌإلجپٷحچ ڄإل

 ...جپى ِفإل
ڂڅإلجضٳحٶنسإلٲننملحإلپبٷبحچبببب ڄإلإلإلإلإلإل1ؾح إليفإلچٙإلجظتحوز

ئڄإلجظت٫ح ىزإلض٫ينإلجضٳحٶحملإلو پنحملإل ٫ٷىإل:إلإلجظت٫ح ىجش
 ٶبىإلؾبٍشإلجپب٫بحوزإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلذ إلو پط إلأ إلأٺػبٍإلٺبطبحذبسإلإلإلإلإلإل

 جپ٫ٍٰإلأڄإلضأنًإلجظت٫ح ىزإليفإلٚنبحٮبطبهبحإل ئوٌجؼإلإلإلإلإلإلإل
أقٻحڂهحإلٖٻقملإلڂ٫نملحمل،إلٺأڄإلضطٻ ڄإلڂڅإلو بربحؾبس،إلإلإلإل
إلجپببى ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذببنببحڄإلأشتببح   ضٗببڃببٽإلجپببى ببرببحؾببسإل٪ببحوز
إلذبأشتبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ذبنبحچبحمل إلأ إلأشتبح إلٌؤْبحتبهبح، جظتط٫حٶبىز،
إل ٚببٳببحهتببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتببٳبب ٞبب إل٪ببڅإلجپببى پببسإلجظتببطبب٫ببحٶببىز
  غحتٵإلجپطٳ  ٝ،إلٺڃحإلضٗطڃٽإلأ ٟحملإليفإلجپٻػوإل
ڂبڅإلج قبب جټإل٪ببٿبب إلذببنببحڄإلج ْببرببحخإلجپبب إلو٪ببصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپى ټإلجظتط٫حٶىزإلئُفإلئذبٍجڀإلجظتب٫بح بىز،إل ٪بٿب إلڂبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إلضٓطهىٲهإل ً إلجپى ټإلڂڅإل ٌج إلئذٍجڂهح
أڂحإلڂنتإلجظت٫ح ىزإلٲبهب إل بملب٣ب  إل٪بٿب إلج قبٻبحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل  ٛببح٬إل٪ببحوزإليفإلٖببٻببٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ج ْببحْببنببسإلپببٿببڃبب٫ببح ببىز،
غتڃ ٪سإلڂڅإلجظت جوإلضبرب إلٲبنبهبحإلج قبٻبحڀإلجپب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
متإلجهضٳحٴإل٪ٿنهحإلذ إلأ٢ٍجٰإلجظت٫بح بىزإل ٺبػبوجملإلإلإلإلإلإلإل

 .إلڂحإلضٷٓځإل ً إلجظت جوإلئُفإلٲٛ ټإلأ إلأذ جخ
  ملحٸإلؾُ إلغحپعإل طٻٿځإل٪څإل٪ىوإلڂڅإلج قبٻبحڀإلإلإل
جطتطحڂنسإلضطملح ټإلچ٣حٴإلٍْ حڄإلأقٻبحڀإلجظتب٫بح بىزإلإلإلإلإلإلإل
إلجپببى ټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ڂببڅإلقببنببعإلجپببُڂببحڄإل جظتببٻببحڄإل جچٟببڃببحڀ
ج نببٍ إل ٺببنببٳببنببسإلجهچببٷببٟببح إل ٺببنببٳببنببسإلضببٳببٓببوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپملٛ ٘،إل أنوجملإل أيتإلجپط ٶن٩إل٪بٿب إلأٖبٻبحپبهإلإلإلإلإلإلإل

إلٮببو إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إل إلئٶببٍجٌإلإلإلإلإلإلإل(إلإلذببحضتببٍ ٰإلج  ُفإلأ   ضببحٌ ببم
چٛهحإلجپملهحت إلمبحإللتبڃبٽإلڂب٫بلإلج٪بطبڃبحوإل بًجإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلجظتبببققبببٵإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلضبببأيت إلو إلٌشتبببنبببحمل، جپبببملبببٙإل ٪بببى 
 جپ  ض ٺ هشإلجپ إلضبٳبٛبٽإل٪بحوزإلڂبحإلزتبٿبطبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جظت٫ح ىز،إل عتً إلجظتققٵإلجپٷ زإلجظتبٿبُڂبسإلچبٳبٓبهبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .إلجپ إل طڃط٩إل حإلڂمل٣ ٴإلجظت٫ح ىز
 قٓدإلجپٷحچ ڄإلجپى ِفإلهإلض٫ىإلجظت٫ح ىزإلٚبكبنبكبسإلإلإلإلإل
ڂحإلَفإلضٻڅإلأ٢ٍجٲهحإلڂطڃطب٫بسإلذبأ بٿبنبسإلئذبٍجڂبهبحإلأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

  ببطببڃببطبب٩إل ببً إلإلإلإل".إلإلذببحپٗببهببٛببنببسإلجپببى پببنببسإلإلإل"إلڂبطببڃببطبب٫ببسإلإلإلإل
جپٗهٛنسإليفإلجپب ٶبصإلجضتبحٞبٍإلجپبى ټإل جظتبملب٧بڃبحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .جپى پنس،إل ٺًپٹإلو پسإلجپٳحضنٻحڄ

ايجكاف١ ايعزاق١ٝ يف تكزٜز 
 "نّتاب بال ذدٚد"َٓع١ُ 

(إلٺببطٓببحخإلذببقإلقببى وإلإلإلإل)إل ٚبٳببصإلڂببملبب٧ ببڃبسإلإلإلإلإلإلإل
إلعتببح،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببٷببٍجمل جپبب إلضببطببهببًإلڂببڅإلأظتببحچببنببح
جپ ٩ٞإلجپػٷحيفإلجپٍج څإليفإلجپ٫ٍجٴإلذ٫ىإل
ڂٍ ٌإلأٌذ٩إلْبملب جشإل٪بٿب إلجهقبطبقټإلذبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (إل.جظتٗ ٓ إل جظتهُ ڀإل جظتٳطٓص)
جپبطبٷبٍ ببٍإلجپبً إلأٚببىٌضبهإلجظتبملبب٧بڃبسإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يٺٍ إلڂٍ ٌإلأٌذ٩إلْمل جشإل٪ٿ إلجقطقټإل
جپ٫ٍجٴ،إلضملح ټإلقٷنٷسإلجپ ٩ٞإلجظتبطبٍو إلإلإل
جپً إل ٫نٗهإلجپ ١ْإلجپػبٷبحيفإل ج ويبإلإلإلإلإل
إل ببثببڅإٓلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جپببً  إلجپبب٫ببٍجٶبب ،  جا٪ببقڂبب 
إلڂببببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٖببببى ببببىز إلزتببببٿببببس إل ٢ببببأز حتببببص
إل ٪بببڃبببٿبببنبببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجصتٓبببى بببس، جپبببطبببٛبببٳبببنبببحش
إل جپببببطببببهببببى ببببىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جه٪ببببطببببٷببببحټ جطتبببب٣ببببٱ
إلذببى ٌ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلكتبب٫ببٽإلٶببنببحڂببه إلڂببح  جهذببطببُجَ،
 .جضتٟحٌ إل جپٳٻٍ إلڂڅإلجظتٓطكنقش

 ْٿ١إلجپطٷبٍ بٍإلجپٟب  إل٪بٿب إلڂب٫بحچبحزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جپ ١ْإلجپػٷحيف،إلذ إلڂب٣بٍٶبسإلجپبٷب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ْبببملبببىجڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببب٫بببٍجٴ إليف جظتبببطبببهبببحٚبببڃبببس
جهقطقټ،إلڂ٫ط جملإلأڄإلٶ جشإلجهقبطبقټإلإلإل
إلأْبهبڃبصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ڂبوٺبنبسإلڂبملبهبح،  هإلْنڃبح

ٺڃحإلؾح إل.إلذٗٻٽإلٌتنّإليفإل ًجإلجپ ٩ٞ
إل٪ببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أڄإلجظتببػببٷببٳبب إلجپبب٫ببٍجٶببنبب إلختببٿبب ج
ٍٓ جإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپبنبملبؿب ؽتحٌْسإلو ٌ بځإلجضتبٷبنبٷب ،
ئُفإل ق ټإلجپٳطملسإلجپ٣حتٳنسإل جظتً رنسإل

 .جظتىڂٍٓز
إلجظتببإْٓببٓببحشإلجپببػببٷببحٲببنببسإل جپببطببٍذبب  ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أڂببح
ٲببٷببىإلوڂٓببٍشإلأ إلأ ٺببٿببصإلئُفإلأٖببهببح٘إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلٶببب جشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٶبببحڂبببص إلٲبببنبببڃبببح إلأٺبببٳبببح ، ٮبببو
إلذبببٍذبب١إلذببب٫ببٝإلجظتبببػببٷببٳببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جهقببطببقټ
إلپبنبڃبحٌْب جإلو ٌإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ذ٫ؿٿطهحإلجپ جٮڃحضنبس،
إل جپٓببببببنببببببحْبببببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجا٪ببببببقڂبببببب  جظتببببببٍ ٓؼ

 .پققطقټإل غٷحٲطه

 

إلجظتببًج ببدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبب إلأضببرببح٨ جطتببٿببٽإليفإلجپبب٫ببقٶببس
إلڂببڅإلجپببطبب٫ببرببثببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلغببٷببحٲببس إلأچببطببؽ جاْببقڂببنببس
إلٺببػببوجملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلقببنببعإلجچٗببٯببٿببصإلج ڂببس جظتببطببرببحوپببس،
إلضبٍجظإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل أٚبربفإلعتبح إلجظتبً بربنبس،  قٲبحهتبح
ٞهځإلڂڅإلجصتىټإلجظتً يب،إل ٳب ٴإلضبٍجغبهبحإلإلإلإلإلإلإل
إلٲببباڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج نبببٍ ، إلج و بببحڄ إلڂببب٩ إلجصتبببىټ يف
إل٪بٿبڃبح إلجپٓبملبسإليفإلجپبٍٓوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٻطدإلجپ إلأپٳهبح
إل٪بٿبڃبح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪ٿ إلجپٗن٫س،إل جپٻطبدإلجپب إلأپبٳبهبح
إلضبببٳببب ٴإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپٓبببملبببس، إل٪بببٿببب  إلجپبببٍٓو إليف جپٗببنببب٫بببس
إل٪بببٿبببڃبببح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٺبببطبببربببه إلڂبببح إلڂٟبببح٪بببٳبببس أٞببب٫بببحٲبببحمل
 .جپ٣ٍٲ إليفإلجپٍوٓإل٪ٿ إلج و حڄإلج نٍ 

ئڄإلٺٽإل٢حتٳسإلهإلضُجټإلض٫ٍٗإلذحضتحؾسإلئُفإل
جضتى عإل٪بڅإلئغبربحشإلأقبٷبنبسإلڂبً بربهبح،إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂ جؾهسإلئٖبٻبحهشإل ٢ب٫ب ڄإلأضبربح٨إلجظتبً بدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلڂبب٫ببملببنببسإلذببطببكببٛبب إلأذببملببحتببهببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل أهنببح ج نبٍ،
إلجپببب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلذبببحههتبببحڂبببحش إل بببطبببأغبببٍ ج إله قبببىت

 .ضٓطهىٰإلڂً رهځ
إليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلببب إلجپببطبب٫ببربب  ببس إلجپببػببٷببحٲببس إل ببً   ضببطببٓببځ

 :ببإلذحپٓڃحشإلجپطحپنس جپٯحپد
إلجطتبببقٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلأ همل إلڂببب جٶببب٩ إل٪بببٿببب  جپبببطبببٍٺبببنبببُ

جظتً يبإلڂ٩إلػتى و طهح،إل جتح ٽإلڂملبح٢بٵإلإلإل
جهٖطٍجٸإلجپ ج٫ْس،إل  طځإليفإلأقنحڄإلٺػبوزإلإل
جٲط٫حټإلٶٟح حإلجطتقٰإليفإلڂٓحتٽإلؾبُتبنبسإلإلإلإل
إلٌأ بببحڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتبببً بببد إليف إلٺبببحڄ إل ئيج ؾبببحچبببربببنبببس،
أقبىقتببحإلمتببحپبٱإلجظتبً ببدإلج نببٍ،إل ج نببٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلپببٿببٍأ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ببٻبب ڄ إلجپببطببٍؾببنببف إلٲبباڄ  بب جٲببٷببه

 .جظتهحپٱ
ضببٿببٓڃببّإلچببٷببح٠إلجپٟبب٫ببٱإليفإلضببٍجظإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلغببحچببنببحمل

إلقبىتإلپبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتبً ببدإلج نبٍإل جپببطبٗببهببوإل ببح،
إلپبٳبٍوإلأ إلٲبثبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأ إلڂب ٶبٳبحمل إلٖبحيجمل ٺحچصإلٌأ بحمل
إلضبب٫بببڃبببنببڃبببهبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلكتببٍ  إلٲبباچبببه إلجظتببً بببد، ڂببڅ
إل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأضببرببح٪ببه إل ٺببٽ إلجظتببً ببد  ػتببحٺببڃببس

 .أْحْهح
چببرببٕإلقبب جوظإلجپببطببحٌ ببمإلپببٿببطببًٺببوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلغببحپببػببحمل

إلجپٓببحذببٷببسإلؽتببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل مببب٫ببحٌٸإلجپببلج٨إل جپٛببٍج٨
إل  ببب ٌغبببهبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل جپٟبببٯبببحتبببڅ إلج قبببٷبببحو  بببٯبببً 

 .پ ؾنحټ

إلجپببًجيتإل قببٍ ببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلٌجذبب٫ببحملإل جتببٍميإلجپببملببٷببى
جپط٫روإل٪څإلجپٍأ إلوجنٽإلٺٽإلڂً دإلٲنڃبحإلإل
إل ج٪بطبربحٌ إلإلإلإلإلإلإلإل ّٓإلٶٟح حإلجطتقٰإلجظتبً بيب، نت
إلج نبببٍ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلپبببٿببب٣بببٍٰ إلجپبببطبببملبببحَټ إلڂبببڅ چببب ٪بببحمل

 . جظتٓح ڂسإل٪ٿ إلجپ٫ٷنىزإل جظترىأ
ضبب٫بڃببنببٵإلجپببملبب٧ببٍزإلجپببى چببنبسإل٪ببٿبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلنبحڂٓببحملإل

إلجظتبًج بدإلج نبٍ ،إلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتٓط  إلجپى ينإل ضربح٨
إلجظتببً ببدإل ببځإل قببى ببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلأضببرببح٨ إلأڄ ذببح٪ببطببرببحٌ
إلج نببٍ إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٳببٍٴ إلأڂببح إلجپببملببحؾببنببس، جپببٳببٍٶببس

 .ٲٻٿهحإل حپٻسإل يفإلجپملحٌ
إلجپب٣بٍـإلضٛبىٌإلأقبٻبحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ٪ٿ إلنبٿبٳبنبسإل بًج
جپببطببٻببٳببوإل جپببطببٳببٓببنببٵإل جپببطببرببى بب٩إل جههتببحڀإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل رتببح٪بببحشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلظتببًج ببد إل جپٟببقټ ذببحپٗببٍٸ

 .ٺروزإلڂڅإلجظتٓٿڃ 
ئڄإل ً إلجپػٷحٲسإلجپط٫ر  سإلدتػبٽإلحتبٍ ٟبحملإلإلإلإلإلإل
إلإلظتٗبح٪بٍإلجپب٫بىج إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪ٿ إلجپٻٍج نس،إل ضأؾنؿبحمل
 جپرٯٝإل جصتٳح ،إل هتنةإلج ؾ ج إلجپٷحذٿبسإلإل

 .پقٖط٫حټإلذملحٌإلجپٳطملس
 كتدإل٪ٿ إلجپ ج٪ إلجظتهٿٛ إلوجنبٽإلٺبٽإلإلإلإلإلإلإل
ڂً دإل ٩ٞإلقىٕإلعتً إلجپط٫رثسإلجظتبً بربنبس،إلإلإلإلإل
إلعتبببڃببب ڀإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ڂبببس إلأذبببملبببح  إلأچببب٧بببحٌ  ضببب ؾبببنبببه
إل پببنببطببكببٍٸإلجپببملببحِإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جضتببحٞببٍإل حتببى ببحضببه،
إل جپبطبملبڃبنبسإلجپٗبحڂبٿبسإليفإلأ ٢بحهنبځ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل پٿبربملبح 

 . ظت جؾهسإلإلج ن٣حٌإلجنىٶسإل ځ
ئڄإلجضتحؾسإلڂحْسإلپملٗبٍإلغبٷبحٲبسإلجپبطبٓبحڂبفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ٶر ټإلجپبطب٫بىو بسإل جقبطبٍجڀإلجپبٍأ إلج نبٍ،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 قٓڅإلجپ٧څإلذح نٍ څ،إلٲقإلأقبىإلمتبطبحٌإلإلإلإلإلإل
ڂً رحملإلأ إلڂ٫طٷىجملإل ٫ٿځإل ٣ثهإل ذ٣قچبه،إلإل
پٻملهحإلجپرنثسإلجپ٫حتٿنسإل جهؾبطبڃبح٪بنبسإلجپب إلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ملٗأإلٺٽإل جقىإلڂملحإلٞڃڅإلجظتً دإلجپٓبحتبىإلإلإل

 .يفإلأؾ جتهح
 :جپٷ٣ن٫سإلجهؾطڃح٪نس

ئڄإلجپطرح٪ىإل جپٷ٣ن٫سإلذ إلأضبربح٨إلجظتبًج بد،إلإلإلإلإلإلإل
إل ڂببملبببفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجظتببرببحٖببٍ، إلٲببٍ٘إلجپببطبب٫ببحٌٰ ٶببٿببٽ
إلجهچب٣بربح٪بحشإلجطتبح٢بثبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جپٳٍٚسإلهچبطبٗبحٌ
إلجپٓببٿببرببنببسإليفإلأ ْببح٠إلٺببٽإل٢ببٍٰإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  جپٛبب ٌ
إلجپببملببٷبب هشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل٪ببٿبب  إلج٪ببطببڃببحوجمل إلج نببٍ، جتببح 
إل ُ بى ٗبٹإلإلإلإلإلإلإلإل جظتط جٌغس،إل جپٗحت٫حشإلجظتبطبىج پبس،
ق إلضٓڃ٩إلٺقڀإلٲثبسإل٪بڅإلأنبٍ إلضب٫بنبٕإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂ٫هحإليفإلڂمل٣ٷسإل جقىزإلڂبڅإل ٢بڅإل جقبى،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ٺأچهإلقى عإل٪څإلٶ ڀإل ٫نٗ ڄإليفإلٺب ٺبدإلإلإلإلإلإلإل

 .آنٍ
ٺڃحإلأچطؿصإلجپٷ٣ن٫سإلؾٳحٰإلڂٗبح٪بٍإلجپب وٓإلإلإلإلإلإل
إلٺببنببحچببحملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲببأٚببرببكببصإلٺببٽإل٢ببحتببٳببس جظتببطببرببحوټ،
إلهإلجٌضبربح٠إلپبهإلذبٻبنبحڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جؾطڃح٪نحملإلڂٓبطبٷبقمل

 .جپ٣حتٳسإلج نٍ 
إل ڂببٍؾبب٫ببنببحهتببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٲببٿببٻببٽإل٢ببحتببٳببسإلڂٓببحؾببى ببح
إل جپببػببٷببحٲببنببسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجهؾببطببڃببح٪ببنببس  ڂببإْببٓببحهتببح
إلڂبببڅإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلؾٓببب ٌ إل ؾببب و إلو ڄ إل بببح جطتبببحٚبببس

 .جپط٫حٌٰإل جپط٫ح ڄإل جپطملٓنٵ
أڂحإلجپطُج ؼإلذ إلأذبملبح إلجپب٣ب جتبٱإل نبحٚبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ذ إلجپٓملسإل جپٗن٫سإلٲطبكب ټإلو چبهإلڂب جچب٩إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
و ملنسإل٪بملبىإلجپبرب٫بٝ،إل ٪ب جتبٵإلجؾبطبڃبح٪بنبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلئهإليفإلقبحهشإلچبحوٌزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٪ملىإلجپرب٫بٝإلج نبٍ،

 .ضطځإلذ٫ىإلٺٳحـإلڂٍ ٍ
إل جهچببٳببٛببحټإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلجپببٷبب٣ببنبب٫ببس إلقببحپببس  جڂببطببىش
جهؾطڃح٪ إلئُفإلڂنىجڄإلجضتٍٺسإلجپٓنحْبنبسإلإلإل
إل ضببملببب٧بببنببڃبببحهتبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٌڂبب َ بببح إل٢بببحتببٳبببس ٲببٿبببٻببٽ

 . ذٍجغتهحإل ڂٍٖك  حإليفإلجهچطهحذحش
 ً إلجپٷب٣بنب٫بسإلضٗبٻبٽإلؼتبحپبٳبسإلٚبٍلتبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلج نبب زإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلڂببرببىأ إل بب  إلٶببٍآينإل٪بب٧ببنببځ ظتببرببىأ

إلضبب٫ببحُفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل ببٷبب ټ إلقببنببع ئهچٖببڃَببحإلإل:إل)إلجانتببحچببنببس
 (.جپَڃُإِڂٔملُ ڄمإلئهنِ َزٌ

إل٪بڅإلهنبؽإلچبرب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ضٗٻٽإلجؿتٍجٲحملإلإلٚحٌنبحمل
إلٲببنببهإلٌْبب ټإلجهللإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ٚببٿبب إلجهللإلإلإل)إلٶبب ميإلأٺببىإل

إل ْبببٿبببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل آپبببه إلجظتببب وزإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إلإل٪بببٿبببنبببه إلٌ ـ ٪بببٿببب 
 جپبطب٫بح٢بٱإلذب إلأذبملبح إل بً إلج ڂبس،إلقبنببعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلإلإلإل إل ْببٿببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إل ببٷبب ټ إل آپببه (:إلٚببٿبب إلجهللإل٪ببٿببنببه
إل ضببٍجزتببهببځإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل)إل ڂببػببٽإلجظتببإڂببملبب إليفإلضبب جوٓ ببځ

إلجٖبطبٻب إلڂبملبهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإل ض٫ح٢ٳهځ،إلڂػٽإلجصتٓى ئيج
٪ٟ ،إلضبىج٪ب إلپبهإلْبحتبٍإلجصتٓبىإلذبحپٓبهبٍإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 (. جضتڃ 
 ضٻٍِإل ً إلجپ٫ٷنىزإلقحپسإلڂڅإلجهچبٳبٛبحټإلإلإلإل
جپملٳٓ إل جپب٫بح٢بٳب ،إل ختبٿبٵإلٶبحذبٿبنبسإلپبملبڃب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ڂٗح٪ٍإلجپ٫ىج إل جپٻٍج بنبس،إلجپب إلنتبٻبڅإلأڄإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأذٓبب١إلقبب جوظإلجهنببطببقٰإلذبب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ضببٳببؿببٍ ببح

 .ٲٍوإلڂڅإل ملحإل آنٍإلڂڅإل ملحٸ
إلجپبلج٨إلذب إل بً إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ق إل ٗح إلجپ٫ى إلئغحٌز
جپبٻبنبحچبحشإلجهؾبطبڃبح٪بنببسإلجظتبملبٳبٛببٿبسإلٲبٿبنببّإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .حبحؾسإلئُفإلؾهىإلٺرو
ئچهإلهإلذبىإلڂبڅإلڂبربحوٌجشإلؾبٍ بثبسإل غبٷبحٲبسإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ج٪نسإلپطؿح َإل ً إلجضتب جؾبُإلجظتٛب٣بملب٫بس،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 پط٣رن٩إلجپ٫قٶسإلذب إلأذبملبح إلغتبطبڃب٫بحضبملبحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
٪ٿ إلجنطقٰإلڂًج رهځ،إلٞبڃبڅإلجپبطب جٚبٽإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جهؾطڃح٪ إل جپطىجنبٽإلج ْبٍ إل جهچبىڂبحؼإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل جپبطب٫بح ڄإليفإلج بحټإلجپبى بين،إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل جظتإْٓحيت،
 جهچبٳبطبحـإل٪بٿب إلجظتٓببطب  إلجپبػبٷبحيفإل ٚبب هملإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .ئُفإلجظتٗحٌٺسإلجپٓنحْنس
ضٿٹإل  إلأ ځإلڂملحٲًإلجنح هشإلجطتبحٌؾبنبسإلإلإلإل
إلٺبببملبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلٲبببايج إلجپببب٣بببحتبببٳبببنبببس، إلجپبببٳبببنت اغبببحٌز
إل ؾبحوٓ بڅإليفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ڂبس، قٍ ٛ إل٪ٿ إل قبىز
إلٲببب٫بببٿبببنبببملبببحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلج ٪بببىج ، إلڂبببإجڂبببٍجش ڂببب جؾبببهبببس
إل ئٮبقٴإل بً إلإلإلإلإلإلإلإلإل جپط ؾهإلپٓٓىإل ً إلجپػبٯبٍجش،

 .جظتملحٲً

 ثقاف٘ التعبٝ٘ املذٍبٔ٘
 ايغٝخ ذضٔ ايصفار 

 
أوحجث انقطيعة جفبف 
مشبعر انىّد ادلحببدل، فأطبحث 

كيبوًب اجحمبعيًب كم طبئفة 
مسحقاًل ال ارجببط نً بكيبن 

 انطبئفة األخري


