
 

 

 هـ3311 العدد التجريبي 1

 اظعددماظؿفرؼيب–ذبؾةماإلحقاءماإلدالعلم



 

 

 هـ3311 العدد التجريبي 2

 اظعددماظؿفرؼيب–ذبؾةماإلحقاءماإلدالعلم

مػذاماظدؼـ

م
مدؿملدمضشملنمل

ماظؾرملرمحؿملمملةمؼبمؼضملؼملؾمأنم-ماظؾرملرؼهملمظػملقؿملمملةماإلشللماٌؽملؾمليملمػقمداممعمملم-ماظدؼـمػذامعـمؼؽملؿصملرمبضملسملؽملمملمإن

مأؼهملمؼبًملمماٌمملديموظقاضضملؾملؿًملمماظظملشملرؼهملموظشملمملضؿؾملؿًملمماظؾرملرمظشملؾؿملضملهملماسؿؾمملرمدون!ممخمملرضهملمدقرؼهملمبشملرؼعملهمل

م!مبؿملؽمملتؾملؿمعـمبؿملؽهملمأؼهملموؼبًملمممنقػؿمعراحؾمعـمعرحػملهمل

ماٌمملديماظقاضعموحدودًملمماظؾرملرؼهملماظشملمملضهملمحدودمؼبمؼضملؼملؾمػقموإمنمملًملمماظشملرؼعملهملمبؾملذهمؼضملؼملؾمالمأغفمؼرونموحني

مؼبمؼقملثرانمأوًملممواضقمملمتفملثرامصذلاتمؼبمبفمصؿملؿفملثرانًملممعضملفمؼؿظملمملسالنماظقاضعموػذاماظشملمملضهملمػذهموأن.ممظػملؾرملر

ًملمماظشملنيمثعملػملهملمبمملظؽملمملسمصؿعملضملدمأخرىمصذلاتمؼبمعسملمملدامتفملثرلػؼملمملمؼغملقنموضدًملممظفماظؽملمملسمادؿفمملبهملمعدى

محني.م.ممطمملعالماومملػمملمررؼعملفمؼبمعضملفماالومملهمأوماظدؼـمػؿمملفمتػملؾؿملهملمدونًملممواظرملؾملقاتماٌشملمملععموجمملذبؿملهمل

م-مآمسؽملدمعـماظدؼـمػذامداممعمملم-!ممؼؿقضضملقغؾملمملمؼغملقغقامٕمأعؾمخبؿملؾهملمؼزملمملبقنمصكملغؾملؿماظصملقاػرمػذهمؼرون

مإرالضمملماظدؼـمؼبمبمملظرملؽمؼزملمملبقنمأو!مموواضضملؿملؿفمظػملقؿملمملةماظدؼينماٌؽملؾمليملمجبدؼهملمثعملؿؾملؿمؼبمخبػملكػملهملمنؼزملمملبقمأو

م!

مأوًملمموررؼعملؿفًملمماظدؼـمػذامرؾؿملضملهملمإدراكمسدممػقًملممواحدمخشملفملمعـمطػملؾملمملمتؽملرملفملماألخشملمملءمعـماظلػمللػملهملموػذه

م.ماظؾلؿملشملهملماألوظؿملهملمايعملؿملعملهملمػذهمغلؿملمملن

ماظؾرملرؼهملماظشملمملضهملمحدودمؼبًملممبرملريمجبؾملدماظؾرملرمحؿملمملةمؼبمهعملؿملعملفمؼؿؿًملمماظؾرملرؼهملمظػملقؿملمملةمعؽملؾمليملماظدؼـمػذامإن

مغؾملمملؼهملمإظبمبؾملؿموؼلرلًملمماٌمملديمواضضملؾملؿمعـمبمملظظملضملؾمسؽملدػمملماظؾرملرمؼغملقنماظيتماظؽملعملشملهملمعـماظضملؼملؾمؼبموؼؾدأًملم

معـموجؾملدػؿمرمملضؿؾملؿممتغملؽملؾملؿمعمملمأضزملكمبؾملؿموؼؾػملغًملمماظؾرملرؼهملمورمملضؿؾملؿماظؾرملريمجؾملدػؿمحدودمؼبًملمماظشملرؼؼ

م.مبػملقشف
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-م:بلؿمآموايؼملدمٓمواظزملالةمواظلالممسػملكمردقلمآمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿموبضملدم

جملػملهملماإلحؿملمملءماإلدالعلمسػملكمررؼؼمدسقةمأػؾماظلؽملهملمواىؼملمملسهملمماظؿفرؼيبصظمللمعلؿؾملؾمتعملدميؽملمملمظػملضملددم

إلدالعلم،وذظؽمعـمخاللم،ؼلرغمملموسبـمؼبمبداؼهملماظضملددماألولمأنمغذطرمأػدافمورؤؼهملمذبػملهملماإلحؿملمملءما

-م:اظؽملعملمملطماظؿمملظؿملهملم

ذبػملهملماإلحؿملمملءماإلدالعلمػلمإحدىماظقاجؾملمملتماإلسالعؿملهملممظدسقةمأػؾماظلؽملهملمواىؼملمملسهملموذظؽمعـم-3

مرمملئظملؿملهملمإظبمدسقةمخاللمثطملرماٌشملؾقسمملتماإلدالعؿملهملموععمذظؽمغقملطدمأغؾملمملمظؿمللوملمذبػملهملمصؽقؼهملمأومحزبؿملهملموال

مأنمعؽملؾملؿمسػملؿملفموُضسمللمحصملرلتفمحدودماإلدالممأسداءمظفمحددماظؽملمملسمعـمضشملؿملضملممًلمدبمملرنملمإضػملؿملؼملؿملهملمإظبموالم،

مطردمملظهملماإلدالممسـمعضملدلًاموظلمملغممًلم،ماألرضمؼبمايؼمأصقاتمعـمصقتممًلموإمنمملمدؿضملؼملؾمظؿغملقنممؼؿفمملوزػمملمال

م.األرضمطؾم-ماألرضمؼبم-ماظؽملمملسمطؾم-ماظؽملمملسمدبمملرنملمخمملمتهمل

موتدسقم،معؽملؾملفؾملؿمسـماظيتمتضملدلممهملواىؼملمملسماظلؽملهملمأػؾمودؽملضملؼملؾمسػملكمأنمتغملقنماجملػملهملمإحدىمعؽملمملبر-2

م.واظؿظملرؼطماظطملػملقمبضملؿملدًامسـماظلػملؿملؼملهملمبشملرؼعملؿؾملؿموتذطرم،مأصقشلؿمإظب

دؿملغملقنمػؼملؽملمملماظرملمملشؾمػقماظضملؼملؾمسػملكمتزملقؿملحماٌظملمملػؿملؿماإلدالعؿملهملمماظطملمملئؾهملمسـمحؿملمملةماألعهملماإلدالعؿملهملمؼبم-1

ذظؽمإظبمأنمؼغملقنممواضضملؽملمملمظؿضملقدمعـمجدؼدمخرلمأعهملمأخرجوملمظػملؽملمملسم،ودؽملؾذلماىؾملدمعمملمادؿشملضملؽملمملمإظب

خشملمملبؽملمملمعقجؾملممًلمظػملفؼملؿملعمظؿملسمخشملمملبماصشملظملمملئلموظغملـمخشملمملبمؼؽملمملدنملمعبؿملعماٌلؿقؼمملتماظضملؼملرؼهملمواظظملغملرؼهملم

م.

ماظؽملؾقيماظؿضملؾرلموأدبم،ماظعملرآغلمبمملظؾؿملمملنماٌلذلذدمودؽملضملؼملؾمإنمذمملءمآمسػملكمإنمغػملؿزممبمملظدظؿملؾماظرملرسل-3

ماظعملػملقبممبفمملععموأخذهمتضملؾرلهمزلقموبنيمووضقحفموسؼملعملفماًشملمملبمدضهملمبنيمدضؿملعملهملمعقازغهملمؼقازنماظذي

م.معضملممًلمواظضملعملقل

ممماألصقاتمتزدريموالم،ماظقحؿملدماٌلػملؼملنيمدؿغملقنمصقتمغدسلمأومغضملػملـمأنماجملػملهملموغقملطدمسػملكمأغؽملمملمال-5

م،مغظمللؾملمملمشلمملمؼغملدلم،مجؾملؿنيمذيممبؽملصملمملرمتؽملصملرموالم،ماإلدالعلماظضملؼملؾمدمملحهملمؼبمعضملؾملمملمتعملػماظيتماألخرى

موظـ-مهؿغملرموالم،ماظدسقةمسػملكماظقصمملؼهملم-متدسلمموظـم-متدسلمالممملأغؾملمطؼملمملم،ماآلخرؼـمشلمملموؼزملطملر

مبزملدقماإلدالعؿملهملماظعملسملمملؼمملمسـمؼداصعمصقتمطؾمجمملغنملمإظبمصقتؾملمملمتسملؿمبؾم،مايؼمعضملرصهملم-مهؿغملر
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مرخؿملزملهملموعؾملمملتراتمسعملؿملؼملهملمعرملمملداتمؼبمتؿقرطمصبضملػملؾملمملمعمملمطؾمسـم-آمبكملذن-متؾؿضملدمودقفم،موإخالص

م.مػملفأجمعـمصظملقمملتؾملمملمغزملؾوملمسؼملمملمتػملؾملؿملؾملممل

مؼسملؿملؼمالمعرملرسهملمدمملحهملموػلم،ماىؾملقدمظغملؾمتؿلعماإلدالعلماظضملؼملؾمدمملحهملمأنمتضملؿعملدمذبػملهملموػلم-6مم

م.معرملغملقرموجؾملدم،مصمملدقمبضملؼملؾمصدرػممل

دؽملقمملولماالدؿظملمملدةمعـماًدلاتماظلمملبعملهملمؼبمذبممللماٌشملؾقسمملتماإلدالعؿملهملمحؿكمالمغدورمحقلمأغظمللؽملمملمؼبم-7

ػذامضدمؼغملقنمواضقممًلمؼبمػذهماٌعملدعهملمإذامادؿظملدغمملمطـرلممطؾمسؼملؾمغعملقمموإمنمملمغلضملكمظػملؿغملمملعؾمواظؿضملمملضدموأزـ

عـماظؾؿملمملنماألولمجملػملهملماظؾؿملمملنماإلدالعؿملهملموغرىمأنمذظؽمالمؼؽملعملزملؽملمملمذلملمبؾمغظملكرمأنمتغملقنماظزملراحهملم

م.إحدىماظلؼملمملتماظيتمتعملقممسػملؿملؾملمملمػذهماٌشملؾقسهملماإلدالعؿملهملمبكملذنمآم

 .وايؼملدمٓماظذيمبؽملضملؼملؿفمتؿؿماظزملممليمملتم

م
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م

 

متظمللرلمدقرةماظغملقثر

مظػملرملؿملخماظلضملديمعـمتؿمللرلماظغملرؼؿماٌؽملمملن

موػلمعغملؿملهمل

ـِماظرمبحكبقِؿمِإغمبامَأسؿبَطقؿبؽباَكماْظَؽقؿبثؽبرؽبم}ؼم1م–م3ػ م.م{ِإنمبمذؽباغكبؽؽبَؽمػؾبقؽبماألبؿبؿؽبرؾب*مَصصؽبِؾمظكبرؽبِبَؽموؽباغؿبقؽبرؿبم*مبكبلؿبِؿماظؾخفكبماظرمبحؿبؿؽب

اًرلماظغملـرل،مواظظملسملؾم:مأيم{ِإغمبمملمَأسؿبشمَلؿملؿبؽملؽبمملَكماْظغمَلقؿبثؽبرؽب}:مودػملؿمممؿؽملمملمسػملؿملفؼعملقلمآمتضملمملظبمظؽملؾؿملفمربؼملدمصػملكمآمسػملؿملفم

وعـمم{اظغملقثر}اظطملزؼر،ماظذيمعـمعبػملؿف،معمملمؼضملشملؿملفمآمظؽملؾؿملفمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿمؼقمماظعملؿملمملعهمل،معـماظؽملؾملرماظذيمؼعملممللمظفم

م$م.3%ايقضم

م-ؼ916ػ-اظلؼملمملءمؼبم$م2%ظضمللؾ،مآغؿملؿفمطؽملفقممرقظفمذؾملر،موسرضفمذؾملر،معمملؤهمأذدمبؿملمملضـبمملمعـماظػملنب،موأحػملكمعـما

م.طـرتؾملمملموادؿؽملمملرتؾملممل،معـمذربمعؽملفمذربهملمٕمؼصملؼملفملمبضملدػمملمأبدـبا

خصمػمملتنيماظضملؾمملدتنيمبمملظذطر،مألغؾملؼملمملمعـمأصسملؾمم{َصزملؽبِؾمظكبرؽبِبَؽموؽباغؿبقؽبرؿب}:موٌمملمذطرمعؽملؿفمسػملؿملف،مأعرهمبرملغملرػمملمصعملمملل

م.اظضملؾمملداتموأجؾماظعملربمملت

اظعملػملنملمواىقارحمٓ،موتؽملعملػملؾملمملمؼبمأغقاعماظضملؾقدؼهمل،موؼبماظؽملقرمتعملربمإظبمآمبفملصسملؾمعمملمؼمؼبػوألنماظزملالةمتؿسملؼملـماًسملقعم

م.سؽملدماظضملؾدمعـماظؽملقمملئر،موإخراجمظػملؼملممللماظذيمجؾػملوملماظؽملظملقسمسػملكمربؾؿفمواظرملحمبف

م.اظذطراٌعملشملقعمعـمطؾمخرل،مععملشملقعماظضملؼملؾ،مععملشملقعم:مأيم{ػؾبقؽبماألبؿبؿؽبرؾب}عؾطملسملؽموذاعؽموعؽملؿعملزملؽم:مأيم{ِإنمبمذؽبمملغكبؽؽبَؽ}

وأعمملمربؼملدمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ،مصؾملقماظغملمملعؾمحعمًلممل،ماظذيمظفماظغملؼملممللماٌؼملغملـمؼبمحؼماٌكػملقق،معـمرصعماظذطر،موطـرةم

م.األغزملمملر،مواألتؾمملعمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ

م__________

م.اظغملقثر:موعـمايقضماظذيمؼعملممللمظف:مطذامؼبمب،موؼبمأ$م%3

م.سددمنقمماظلؼملمملء:مؼبمب$م%2

م

م

م

م

م
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م

م

مديمعـمخرلماشل

م

 الناس كاإلبل املائة

1

187

2
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3

164982547

253632955681

31312
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ماإلدالعؿملهملماظرملرؼضملهملمؼبمايؼ         

مضؼملرلؼهملمعبضملهملمسـؼملمملن:مماألدؿمملذمبعملػملؿ

م:ممتؾملؿملذملد

موجؾمسزمآمكػملؼصم،مواظضملدلمايؼمضمملسدةمسػملكمصؿملفمعمملمبغملؾماظغملقنمػذامؼعملقممأنمتضملمملظبمآمحغملؼملهملماضؿسملومل

مدؾقمملغفمصمملٓ.ممواظضملدلمبممليؼماظؽملمملسمظؿملعملقممبممليؼمردػملفموبضملىملمطؿؾفموأغزلم،مبممليؼمواألرضماظلؼملمملوات

م.محؼمذرسفموشمملؼهملم،محؼمودؼؽملفم،مايؼمػقموتضملمملظب

مؼبمزبؿػملظملهملمجقاغنملموحبقثؾملؿمطؿؾؾملؿمؼبمؼؿؽملمملوظقنم-مآمرغبؾملؿم-مسػملؼملمملءغمملموجدغمملمعغملمملغهملمعـمظػملقؼموٌممل

م.ماظظملعملفمأصقلمسػملؼملمملءمبفمسينمطؼملمملم،مواظظملعملفموايدؼىملماظؿظمللرلمسػملؼملمملءمبذظؽمينصضملم،مايؼمدرادهمل

م،ماظؿظمللرلمؼبموإرالضمملتؾملمملمايؼمطػملؼملهملمٌضملمملغلم-موتقصؿملعملفمتضملمملظبمآمبضملقنم-مغضملرضماٌقجزةماظدرادهملمػذهموؼب

مرملرؼضملهملاظمؼبمايؼمأغقاعمغقجزموبضملدػمملم،مواألصقلماظظملعملفمسػملؼملمملءمظؿضملرؼػمغضملرضمثؿم،مسؽملؾملمملمظطملقؼهملمإٌمملسهملمبضملد

م.مورؾؿملضملؿفمايؼمغرملفملةمغؾنيمثؿم،ماإلدالعؿملهمل

م:ماظػملطملهملمؼبمايؼمتضملرؼػ

م"م:ماظػملطملهملمععملمملؼؿملس"ممطؿمملبفمؼبمصمملرسمابـماظػملطملقيماظضملالعهملمؼعملقل*م

.مماظؾمملرؾمغعملؿملضمصممليؼم،موصقؿفماظرمللءمإحغملمملممسػملكمؼدلموػقم،مواحدمأصؾمواظعملمملفمايمملء"م:ممحؼ"م

م.موجنمل:مماظرمللءمحؼ:مموؼعملممللم،مػملظملؿملؼاظؿموحلـماالدؿكراجمجبقدةمإظؿملفمصرعمطؾمؼرجعمثؿ

مسرفمٌممل:م"مموؼعملقظقن"م.ممظدؼؽممبمملموتضملظمللم،مسػملؿملؽمايعملهملمظؿضملرفمإغؽ:م"مماظضملربمؼعملقل:مماظغمللمملئلمضمملل

م"م.ماغغمللرمعينمايعملهمل

.مموأحعملفمحعملف:ممضؿملؾمايؼمسػملكمشػملؾفمصكملذام،معؽملؾملؼملمملمواحدمطؾمادسكمإذام؛مصالغمملمصالنمحمملق:مموؼعملمملل

م.مايؼمواحدمطؾمادسكمإذا:مماظدؼـمؼبماظؽملمملسمواحؿؼ

م.ماظؽملليملمربغملؿمطمملنمإذا:ممربعملؼمثقب:مموؼعملمملل.ممعغملمملغفمؼعملؿؾماظذي:مماحملؿؼ:ممضقمموضمملل

مألغؾملمملم،ماظعملؿملمملعهمل:مموايمملضهملم،مايعملمملق:ممواىؼملعم،مسػملؿملفمضبؼملؾمأنمادؿقؼمعممل:مماإلبؾمأوالدمعـموايعملهمل

م.مذلءمبغملؾمهؼ

معـمايؼ:مماٌضملؽملكمػذاموعـ.ممضقؼمملمصػملؾمملمإالمذظؽمؼغملقنموالم،ماظصملؾملرمإالمسصملؼملنيمطؾمعػملؿعملك:مموايؼ

م"م.مورؾعملفماظرمللءمعػملؿعملكمطفملغفم،ماًرملنمل
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مرجؾمطؼملشملمملبعملهملمواٌقاصعملهملماٌشملمملبعملهمل:ممايؼموأصؾم،مإغغملمملرهمؼلقغمالماظذيماظـمملبومل:ممظطملهملمايؼمعضملمملغلموعـ

مسػملكمؼشملػملؼمطؼملمملم،مواىمملئزماظقاجنملمادؿضملؼملممللمايؼموؼلؿضملؼملؾ.ممادؿعملمملعهملمسػملكمظدوراغفم،محعملفمؼبماظؾمملب

م.مقجقداٌ

.مموجقبمملمصبنملموجنمل:ممعضملؽملممله:مماألزػريمضمملل.مموثؾوملمحعملمملمصمملر:مموحعملقضمملمحعملمملمضبؼماألعرمحؼ:ممؼعملمملل

ؽبمَضممللؽب:مماظؿؽملزؼؾموؼب.ممحعملمملمبغملقغفمحغملؼملوملمأوم،محعملمملمأثؾؿف:ممأيم،مأغمملموأحعملعملؿفماظعملقلمسػملؿملفموحؼ ماظٌملذكبؼ

ؿب:ممتضملمملظبمضقظفمؼبماظزجمملجموضمملل:ممثؾومل:ممأيماْظعمَلقؿبلؾبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِلؿؾبمحؽبؼمب ؽبمسؽبػمَلكماْظضملؽبذؽبابكبمَطػملكبؼملؽبهمُلمحؽبعملٌملوملؿبموؽبَظغملكب م،ماْظغمَلمملصكبِرؼ

م.موثؾؿوملموجؾومل:ممأي

م،محعملمملمصرله:مموأحعملف.ممصؿملفمؼرملؽمالمحعملمملمسؽملدهموصمملرمأثؾؿف:ممطالػؼملمملم،موأحعملفم،محعملمملمضبعملفموحعملف

م.مايعملققمواحدموايؼم،مصبنمل:ممطذامتظملضملؾمأنمسػملؿملؽموضبؼ

م:مأوجفمػملكسمؼعملممللمايؼمأن:مماألصظملؾملمملغلماظراشنملمعظملرداتموؼب

متضملمملظبمضمملل.ممايؼمػق:ممتضملمملظبمآمؼبمضؿملؾموشلذام،مايغملؼملهملمتعملؿسملؿملفمعمملمبلنملماظرمللءمٌقجدمؼعملمملل:مماألول

م.ماْظقؽبِؼمعؽبقؿبالػؾبؿؾبماظػملٌملفكبمِإَظكمرؾبدنبوامثؾبؿمب:م

متضملمملظبمآمضمملل.ممحؼمطػملفمتضملمملظبمآمصضملؾ:ممؼعملممللموشلذام،مايغملؼملهملمععملؿسملكمحبلنملمظػملؼملقجدمؼعملمملل:مماظـمملغل

ؿبمؼنباْظقؽب:م م.مرؽبِبَؽمعكب

مواظـقابماظؾضملىملمؼبمصالنماسؿعملمملد:ممطعملقظؽملمملم،مغظمللفمؼبماظرمللءمذظؽمسػملؿملفمٌمملماٌشملمملبؼماالسؿعملمملدمؼب:مماظـمملظىمل

ؽبماظػملٌملفؾبمَصؾملؽبدؽبى:ممتضملمملظبمآمضمملل.ممحؼمواظؽملمملرمواىؽملهمل ؽبمصكبؿملفكبماخؿبؿؽبػمَلظمُلقامظكبؼملؽبمملمآعؽبؽملؾبقاماظٌملذكبؼ م.ماْظقؽبِؼمعكب

مصضملػملؽ:ممطعملقظؽملمملم،مصبنملماظذيماظقضوملموؼبمصبنملمعمملموبعملدرمصبنملمعمململنملحبماظقاضعمواظعملقلمظػملظملضملؾ:مماظرابع

ؽبمسؽبػمَلكمرؽبِبَؽمَطػملكبؼملؽبهمُلمحؽبعملٌملوملؿبمَطذؽبظكبَؽ:ممتضملمملظبمآمضمملل.ممحؼموضقظؽمحؼ م.مَصلؽبعمُلقاماظٌملذكبؼ

م:ماظغملرؼؿماظعملرآنمؼبمايؼمادؿضملؼملمملالت

ممبقملظظملمملتماظغملرؼؿماظعملرآنمؼبمواظؽملصملمملئرماألذؾمملهمخصمعـموعؽملؾملؿم،ماظعملرآغؿملهملماٌظملرداتمؼبماظؿظمللرلمسػملؼملمملءمحبىمل

مذظؽموعـم،معؿضملددةمعضملمملنمؼبمتلؿضملؼملؾماظيتماٌرملذلطهملمواألظظملمملزمواحدممبضملؽملكمتلؿضملؼملؾماظيتماألظظملمملزمؼبمتؾقىمل

م.مواحدمأصؾمإظبمتضملقدمتؽملقعمعـمبؿملؽملؾملمملمعمملمرشؿماٌضملمملغلمأنمعع"ممايؼ"ممطػملؼملهمل

مععملمملتؾمعبضملؾملمملموضدم،متضملمملظبمآمطؿمملبمؼبمسػملؿملؾملمملمتشملػملؼماظيتمواظقجقه"ممايؼ"ممطػملؼملهملمتظمللرلماظظملعملرةمػذهموؼب

م:موجؾملمملمسرملرمأحدمإظبموأرجضملؾملمملم،مدػملؿملؼملمملنمبـ

مَظظمَللؽبدؽبتكبمَأػؿبقؽباءؽبػؾبؿؿبماْظقؽبؼنبماتمبؾؽبعؽبموؽبَظِق:مماٌرملرطنيمؼبمتضملمملظبمضقظفمصذظؽم،مآ:ممػقمايؼ:ممعؽملؾملمملمصقجف

م.مأػقائؾملؿمظظمللمملدمضواألرماظلؼملمملواتمظظمللدتماٌرملرطنيمأػقاءمآماتؾعمظق:ممؼعملقلم،موؽباأَلرؿبضؾبماظلمبؼملؽبمملوؽباتؾب

معؾبؾكبنيفبموؽبرؽبدؾبقلفبماْظقؽبؼنبمجؽبمملءؽبػؾبؿؾبمحؽبؿمبك:مماظزخرفمدقرةمؼبمضقظفمصذظؽم،ماظعملرآن:ممايؼ:مماظـمملغلمواظقجف

م.مَطمملصكبرؾبونؽبمبكبفكبموؽبِإغمبمملمدكبقؿبرفبمػؽبذؽبامَضمملُظقاماْظقؽبؼنبمجؽبمملءؽبػؾبؿؾبموؽبَظؼملمبممل$م%29
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موؽبزؽبػؽبؼؽبماْظقؽبؼنبمجؽبمملءؽبموؽبُضؾؿب:ممإدرائؿملؾمبينمؼبمتضملمملظبمضقظفمصذظؽم،ماإلدالممؼضملين:ممايؼ:مماظـمملظىملمواظقجف

م.ماظرملؿملشملمملنموسؾمملدةماظرملرك:ممواظؾمملرؾم،ماإلدالم:ممصممليؼ.مماْظؾؽبمملركبؾؾب

:ممؼضملينماْظقؽبؼمبمدكبؼؽملؽبؾملؾبؿؾبماظػملٌملفؾبمؼؾبقؽبصخملؿملؾمِلؿؾبمؼؽبقؿبعؽبؽكبذلب:ممتضملمملظبمضقظفمصذظؽم،ماظضملدلمؼضملينم،مايؼ:مماظرابعمواظقجف

م.ماٌؾنيماظضملدل:ممؼضملينماْظؼملؾبؾكبنيؾبماْظقؽبؼنبمػؾبقؽبماظػملٌملفؽبمَأنمبمقنؽبوؽبؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب:مموضقظفم،ماظضملدلمحلمملبؾملؿ

ماْظؼملؾبرؿبدؽبػملكبنيؽبموؽبصؽبدمبقؽبمبكبمملْظقؽبِؼمجؽبمملءؽبمبؽبؾؿب:ممتضملمملظبمضقظفمصذظؽم،ماظؿقحؿملد:ممؼضملينم،مايؼ:مماًمملعسمواظقجف

م.مبمملظؿقحؿملدمجمملء:ممؼضملين

ماٌرجعمؼبمصدضممل:ممؼضملينمحؽبعمًلمملمظػملٌملفكباموؽبسؿبدؽب:ممتضملمملظبمطعملقظفموذظؽم،ماظزملدقمؼضملين:ممايؼ:مماظلمملدسمواظقجف

م.مدؾقمملغفمإظؿملف

ؿب:مماظلفدةمدقرةمؼبمتضملمملظبمضقظفمصذظؽم،موجنملمؼضملين:ممحؼ:مماظلمملبعمواظقجف مؼضملينمعكبؽمِللماْظعمَلقؿبلؾبمحؽبؼمبموؽبَظغملكب

م.معينماظضملذابمطػملؼملهملموجؾومل:م

مؼؽبدؿبسؾبقنؽبمعؽبمملموؽبَأنمبماْظقؽبؼنبمػؾبقؽبماظػملٌملفؽبمبكبفمَلنمبمذؽبظكبَؽ:ممتضملمملظبمطعملقظفم،مبؾمملرؾمظؿملسماظذيمبضملؿملؽملفمايؼ:مماظـمملعـمواظقجف

ؿب م.مبمملرؾماآلشلهملمعـموشرله:ممأيماْظؾؽبمملركبؾؾبمػؾبقؽبمدؾبوغكبفكبمعكب

:ممؼضملينماْظقؽبؼنبمسؽبػمَلؿملؿبفكبماظٌملذكبيموؽبْظؿملؾبؼملؿبػملكبِؾ:ممتضملمملظبمطعملقظفم،ماظـمملبوملمواظدؼـماٌمملل:ممؼضملينمايؼ:مماظؿمملدعمواظقجف

م.ماٌمملل

ؾب:ممضملمملظبتمطعملقظفم،مأوظب:ممؼضملينم،مأحؼ:مماظضملمملذرمواظقجف موطعملقظفم،مأوظب:ممؼضملينمعكبؽملؿبفؾبمبكبمملْظؼملؾبػمْلؽكبمَأحؽبؼنبموؽبغؽبقؿب

ـِمَصفمَلينب:ممتضملمملظب ـِمَأحؽبؼنبماْظظمَلِرؼعمَلؿملؿب م.متؽبضملؿبػمَلؼملؾبقنؽبمُطؽملؿبؿؾبؿؿبمِإنؿبمبكبمملأَلعؿب

ؽب:ممتضملمملظبمطعملقظفم،محصملمملمؼضملينم،محؼ:ممسرملرمايمملديمواظقجف :ممؼضملينم،معؽبضملؿبػمُلقمفبمحؽبٌؼمَأعؿبقؽباظكبؾمِلؿؿبمصكبلموؽباظٌملذكبؼ

م.ممملعظملروضمحصملممل

م:ماإلدالعلماظػؼفمؼبمايؼ

مذاتمعؿؼملمملؼزةمسدؼدةمعضملمملنموؼبم،مزبؿػملظملهملمعقاضعمؼبم،مطـرلامايؼمادؿماإلدالعلماظظملعملفمسػملؼملمملءمادؿضملؼملؾ

مطـرةموععم-مواظقجقبماظـؾقتمػقم،مصبؼملضملؾملمملمسمملممعضملؽملكمؼبماغؿصملمملعؾملمملمعـماظرشؿمسػملكم-مزبؿػملظملهملمدالالت

معضملؽملمملهمبقضقحماطؿظملقامبؾم،ماٌكؿػملظملهملمادؿضملؼملمملالتفمعقاضعمؼبمحدودهمبؾؿملمملنمأطـرػؿمؼضملـمٕمإؼمملهمادؿضملؼملمملشلؿ

مؼلؿضملؼملػملقنمحؿملىملم،ماظؽملمملسموزبمملرؾمملتمواظضملػملقمماظػملطملهملمؼبمادؿضملؼملمملالتفمجبؼملؿملعمووصمملئفمسػملؿملفمودالالتفماظػملطملقي

موسػملكم،ماظدائؿماظقجقدموسػملكم،معشملػملعملمملماألسؿملمملنمؼبماظقجقدمسػملكموؼشملػملعملقغؾملمملم،معزملدرا"ممايؼ"ممطػملؼملهمل

م.مظفماظقاضعموعشملمملبعملهملمظػملقاضعمغملؿايمسػملكمؼرملؿؼملؾموعمملم،مايغملؿمعشملمملبعملهمل

م،مظذاتفماظقجقدماظقاجنملمسػملكمسؽملدئذموؼشملػملؼم،ماٌرملؾؾملهملمواظزملظملهملماظظملمملسؾمادؿمادؿضملؼملمملل"ممايؼ"مموؼلؿضملؼملؾ

مبمملسؿؾمملرمواٌذاػنملمواألدؼمملنماألضقالموسػملكمظػملقاضعماٌشملمملبؼمايغملؿموسػملكم،مخمملرجلمعقجقدمطؾموسػملك

مايغملؿمسػملكماذؿؼملمملشلممل
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م.ماظؾشملالن:ممؼعملمملبػملفماألولماظقجفموسػملكم،ماظؾمملرؾ:ممؼعملمملبػملفمؼـاألخرلماظقجؾملنيموسػملكم؛ماٌذطقر

"م.ممؼـؾوملمحغملؿمػؽملمملمبفمواٌرادم،ماٌقجقد:ممايؼ:م"مماألصقلمؼب"مماألضؼملمملرمضؼملر"ممحمملذؿملهملمؼبمجمملءموضد

مسػملك"ممحغملؿ"ممطػملؼملهملمعظملؾملقممػقمػذامألنم؛ماظرملمملرعمضؾؾمعـمؼـؾوملمايؼمأنماظؿضملرؼػمػذامؼبمبممليغملؿمواٌراد

م"م.ماظرملمملرعمضررهماظذيمايغملؿ:م"ممػقمايؼمبفملنماظعملقلمميغملـموظذا.مماظظملعملؾملمملءمظلمملن

مادؿقعملفمعممل:ممبممليؼمؼرؼدونمأغؾملؿمؼبمزمملػرماظؿضملرؼػموػذام،"مماإلغلمملنمادؿقعملفمعممل"ممبفملغفماظزؼػملضمللموسرصف

م.مسؽملفموؼدصعم،معؽملفمصؿملؼملغملؽملفم،موضبؼملؿملفماظرملرعمؼعملرهموجفمسػملكماإلغلمملن

مايؼمطػملؼملهملمسػملؿملفمتشملػملؼمعمملمإظبمعقجزةمإٌمملسهملمغػملؼملعم،مظػملقؼمواألصقظؿملنيماظظملعملؾملمملءمظؿضملرؼظملمملتمغضملرضمأنموضؾؾ

م.م؟متلؿضملؼملؾموصؿملؿ

م:ماإلدالعلماظظملعملفمؼب"ممايؼ"ممطػملؼملهملمادؿضملؼملمملالت

مادؿضملؼملمملالتموعـم،ماظغملػملؼملهملمػذهمتظملؿملدهموعممل"ممحؼ"ممظغملػملؼملهملماظػملطملهملمسػملؼملمملءمادؿضملؼملممللم-مدؾؼمصؿملؼملمملم-مبؿملؽملممل

م.مايؼمتضملرؼػمواألصقظؿملقنماظظملعملؾملمملءمادؿؼملدماظػملطملقؼني

م،ماٌممللمعـمأسؿمصؾملقم،مأغقاسفمظغملؾمذمملعؾموػقم،ماٌػملؽممبضملؽملكماإلدالعؿملهملماظرملرؼضملهملمصعملؾملمملءمدؿضملؼملممللامؼبموػق

م.ماٌشملػملعملهملموايعملققمواظدؼقنمواٌؽملمملصعماألسؿملمملن:ممؼرملؼملؾمإذ

مصغملؾم،معؽملعملقلمشرلمأومطمملنمعؽملعملقالم،مايمملجهملموضوملمإظبمادخمملرهموميغملـماظشملؾعمإظؿملفمميؿملؾمعمملمصؾملق:مماٌممللمأعممل

م.ماظظملعملؾملمملءمسؽملدمعمملالمؼضملؿدلم،معضملؿمملداماغؿظملمملسمملمبفمواالغؿظملمملعموإحرازهمحؿملمملزتفمأعغملـمعممل

.مماألسؿملمملنمعـمصغملػملؾملممل.م.م.ممحؽملشملهملموصدلةموطردلمطؾؿملوملم،ماٌضملؿملؽملهملماٌرملكزملهملماألذؿملمملءمصؾملل:مماألسؿملمملنموأعممل

م.معـالمحعمللماظؾؿملوملموػذام،محعمللماظدارمػذه:مموأضقل

مسؼملالمبؾملمملمظؿملعملؿملؿمأومظلغملؽملمملهمدارامؿفملجرؼلمصؼملـم،مادؿضملؼملمملشلمملمسؽملدماألذؿملمملءمعـمؼلؿظملمملدمعمملمصؾملل:مماٌؽملمملصعموأعممل

مدابهملمؼلؿفملجرموعـم،مبعملراءتفمؼؽملؿظملعمصكملمنمملمؼعملرؤهمطؿمملبمملمؼلؿضملرلموعـم،ماظدارمبؾملذهمؼؽملؿظملعمصكملغفم،معزملؽملضملمملمأو

ماظظملقائدمػذهمصغملؾ.م.م.ممبمملظرطقبماظدابهملمأوماظلؿملمملرةمػذهمعـمؼؽملؿظملعمصكملغفمظرلطؾؾملؼملمملمؼلؿضملرلػمملمأومدؿملمملرةمأو

م.مبمملالدؿضملؼملممللماألذؿملمملءمعـمؼلؿظملمملدمعمملمطؾمػلمصمملٌؽملمملصعم،مػذامؼبمذؽمالم،مبمملٌؽملمملصعمتلؼملك

ماألحغملمملممذبػملهملمؼبمجمملءموضدم،ماٌشملمملظؾهملمؼبمايؼمبفمؼـؾوملم،ماظذعهملمؼبمثمملبوملموصػمصؾملق:مماظدؼـموأعممل

موععملدارم-مرجؾمذعهملمؼب$مماظرؼمملالتمأو%مماظدراػؿمعـمطؼملعملدارماظذعهملمؼبمؼـؾوملمعمملمػقماظدؼـمأن:مماظضملدظؿملهمل

م.ماإلصرازمضؾؾمحمملضرتنيمحؽملشملهملمصدلةمعـمأوماظدراػؿمعـمعضملنيموععملدارم،محبمملضرمظؿملسمعؽملؾملممل

مأومبؾؿملعماظذعهملمؼبمضبدثمحغملؼمللمعممللمسـمسؾمملرة:م"ممبفملغف"مماظعملددلمايمملوي"ممؼبماظعملمملبللموسرصف

م"م.مشرلػؼملمملمأومادؿؾملالك

مواظدؼقنماٌؼملػملقطهملمواٌؽملمملصعماألسؿملمملنمؼعملمملبؾمعمملمصؾملقم،مؼعملممللمطؼملمملم،مإرالضمملمايؼمأوم،ماٌشملػملؼمايؼموأعممل

مطقؼ.مماالسؿؾمملرمبؾملذامإالمشلمملموجقدمالماظيتماظرملرسؿملهملماالسؿؾمملرؼهملماٌزملمملحلمبفمؼرؼدونموحؿملؽملؽذ.ممألعقالوا
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مسمملجؾمتلؿقؼبمحؿكماظزوجمسـمغظمللؾملمملمحؾسمؼبماٌرأةموحؼم،ماظزواجمؼبماظغملظملمملءةموحؼماًؿملمملرموحؼماظرملظملضملهمل

م.مصداضؾملممل

ماٌممللمبطملرلمؼؿضملػملؼموضدم،ماظرملربمؼوحماٌرورموحؼماظرملظملضملهملمطقؼم،مبمملألعقالمؼؿضملػملؼمضدماٌضملؽملكمبؾملذاموايؼ

م.ماظعملزملمملصمحؼمايسملمملغهملمطقؼم،

ماظؿضملػمللمطقؼم،معراصعملؾملمملمبذظؽموؼعملزملدونم،ماظدارمحعملقق:ممصؿملعملقظقنم،مصعملطماظػملطملقيماٌضملؽملكمؼالحصملقنمضدموػؿ

معمملمبذظؽموؼعملزملدونم،ماظضملعملدمحعملقق:مموؼعملقظقنم،مشلمملموالزعهملمظػملدارمثمملبؿهملمألغؾملمملم،ماٌلؿملؾموحؼماظرملربموحؼ

مؼؿؾع

متلػملؿملؿموحعملقضفم،ماٌػملغملؿملهملمغعملؾمحغملؼملفماظؾؿملعمصضملعملدم،محغملؼملفمبؿؽملظملؿملذمتؿزملؾموعشملمملظؾمملتماظؿزاعمملتمعـماظضملعملد

م.ماظـؼملـمودصعماٌؾؿملع

موعضملؽملكم،مإرالضمملمايؼموػقمخمملصموعضملؽملكم،مظػملؼملػملؽماٌرادفموػقمسمملممعضملؽملك"ممحؼ"ممظغملػملؼملهملمؼغملقنموبذا

م.ماالرتظملمملقمحعملققموػقمأخص

ماإلرالضمملتمعـمذظؽمشرلمإظبم،مصضملػملفمؼبماظذلشؿملنملومسػملؿملفمظػملقضماظقاجنملمشرلمسػملكمذبمملزامايؼمؼشملػملؼموضد

م.

م:ماصشملالحمملمايؼمتضملرؼػ

"م.ممؼـؾوملمحغملؿمػؽملمملمبفمواٌرادم،ماٌقجقد:ممايؼ:م"ممصعملممللمؼـؾوملمحغملؿمبفملغفمايؼماظػملغملؽملقيمسرفم-م3

مسػملكمحغملؿمطػملؼملهملمعظملؾملقممػذامألنم،ماظرملمملرعمضؾؾمعـمؼـؾوملمايؼمأنم،محغملؿ:ممبعملقظفمؼعملزملدمأغفمذؽموال

م.ماظرملمملرعمضررهماظذيمايغملؿمػقمايؼمبفملنماظعملقلمميغملـموبذام،ماظظملعملؾملمملءمظلمملن

ماٌؿضملػملؼماظرملمملرعمخشملمملبمػقماألصقظؿملنيماصشملالحمؼبمايغملؿمألنم،مضقؼؿمشرلمأغفماظؿضملرؼػمػذامسػملكموؼرد

موإن.مماًشملمملبمأثرمػقموإمنمملم،ماًشملمملبمػقمظؿملسموايؼ.مموضضملمملمأومدبؿملرلامأوماضؿسملمملءماٌغملػملظملنيمبفملصضملمملل

مألنم،معمملغعمشرلمصمملظؿضملرؼػم،ماًشملمملبمسػملكماٌذلتنملماألثرموػقم،ماظظملعملؾملمملءمؿملفسػملماصشملػملحمعمملمبممليغملؿمأرؼد

موؼرملؼملؾم،معؾمملحمملماظرملمملرعمجضملػملفمعمملمأؼسملمملمؼرملؼملؾمبؾم،موثمملبؿمملمالزعمملماظرملمملرعمجضملػملفمعمملمسػملكمؼعملؿزملرمالماألثر

مبمملألسؿمتضملرؼظملمملماظؿضملرؼػمصؿملغملقنم،مثمملبوملمحغملؿمأغؾملمملمععم،مألحدمحعملمملمظؿمللوملموػلم،ماظقضضملؿملهملماألحغملمملممأؼسملممل

م.

مؼرؼدمأغفمؼبمزمملػرموػذا"م.مماظرجؾمؼلؿقعملفمعممل:م"ممبفملغفماشلداؼهملمذرحماظؾؽملمملؼهملمؼبماظضملؿملينمسرصفوم-م2

م.مسؽملفموؼداصعمعؽملفمصؿملؼملغملؽملفموضبؼملؿملفماظرملرعمؼعملرهموجفمسػملكماإلغلمملنمادؿقعملفمعمملمبممليؼ

مؼبماظقاردماالدؿقعملمملقمأنمطؼملمملم،ماحملددةموايعملققمواٌؽملمملصعماألسؿملمملنمؼرملؼملؾمسمملمم،ماظؿضملرؼػمؼب$ممعممل%مموظظملظ

موػقم،ماظدورمعؽملفمصؿملػملزمم،ماالدؿقعملمملقمعضملرصهملمسػملكمؼؿقضػموػذام،مايؼمتضملرؼػمسػملكمعؿقضػماظؿضملرؼػ
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مبمملظعملمملغقنماٌرملؿطملػملنيمعـماحملدثنيمسؽملدمعضملروفمػقممممملمضرؼؾمملمايؼمصبضملؾمأغفمإالم،ماظؿضملرؼػمؼبمسؿملنمل

م.ماخؿالفمعـمبؿملؽملؾملؼملمملمعمملمعراسمملةمععم،ماظقضضملل

موػذا.ممذرسمملمظفمؼعملزملدمصؿملؼملمملمعصملؾملرماخؿزملمملص:ممغفبفملماظرملمملصضمللماٌروزيمحلنيماظعملمملضلموسرصفم-م1

م:مغقاحمسدةمعـموزغفمظفماظؿضملرؼػ

معـمشرلهمسـمميؿملزهمبرملغملؾمايؼمعمملػؿملهملمؼدلزمتضملرؼػموػقم،ماخؿزملمملصمبفملغفمايؼمسرفمأغف:مماألوظب

م.ماألخرىماظرملرسؿملهملمايعملمملئؼ

متعملقمماالخؿزملمملصمػذامرؾؿملضملهملمأنمؼؾني"ممظفمؼعملزملدمصؿملؼملمملمعصملؾملر"ممبفملغفماالخؿزملمملصمػذاموصػمأن:مماظـمملغؿملهمل

موػذهم،مصؿملؾملمملمايؼمذرعماظيتماألذؿملمملءمؼبمشرلهمدونمايؼمصمملحنملمبؾملمملمطبؿصمؤمملرمآثمملرموجقدمسػملك

م.معضملؽملقؼهملمتغملقنموضدمعمملدؼهملمتغملقنمضدماألذؿملمملء

م.مصقؿملقمملمتضملرؼظملمملمايؼمبؿضملرؼػمضمملعقاماظرملرؼضملهملمصعملؾملمملءمأنمسػملكمؼدلمأغف:مماظـمملظـهمل

مزلقمسػملكمؼدلموػذاماخؿزملمملصمبفملغفمايؼمتضملرؼػمؼبماظعملمملغقنمسػملؼملمملءمدؾؼماإلدالعلماظظملعملفمأن:مماظرابضملهمل

م.موطؼملمملظفماإلدالعلماظظملعملف

ٌُقؿبدؽبثكبنيمتضملرؼظملمملتمعـ م:ما

مؼعملررػمملم،مشلؼملمملمأوماجملؿؼملعمأومظػملظملردمثمملبؿهملمعزملػملقهمل:م%ممبفملغفمعقدكمؼقدػمربؼملدماظدطؿقرمسرصفم-م3

م$م.مايغملؿملؿماظرملمملرع

م"م.مغبمملؼؿفمسػملؿملفموأضظملكماظرملمملرعمبكملضرارمثؾوملمعممل:م"ممبفملغفماًظملؿملػمسػمللماظرملؿملخموسرصفم-م2

م"م.متغملػملؿملظملمملمأومدػملشملهملماظرملمملرعمبفمؼعملررماخؿزملمملص:م"ممبفملغفماظزرضمملمعزملشملظملكماظرملؿملخموسرصفم-م1

م:ماٌكؿمملرماظؿضملرؼػ

"ممػقمايؼ:ممصؽملعملقلمعمملغضملمملمجمملعضملمملموؼغملقنماظلمملبؼماالسذلاضمسػملؿملفمؼردمالمبؿضملرؼػمايؼمغضملرفمأنموميغملـ

م"م.مغملػملؿملظملمملتمأومدػملشملهملمؼعملؿسمللم،معزملػملقهملمظؿقعملؿملؼمذرسمملمثمملبوملماخؿزملمملص

م،ماظرملرعمػقمايؼمعزملدرمأنمإظبمإذمملرة:ممذرسمملمثمملبومل:مموضقظؽملمملم،موعؿملزتفمايؼمجقػرمػقمصمملالخؿزملمملص

مؼعملؿسملؿملفمعمملمصؾملق:ممعقضقسفموأعممل.مموشمملؼؿفمايؼمٔرةمػلماٌزملػملقهملموهعملؿملؼ.ممثؾوملماظرملمملرعمأضرهمصقؿملىمل

م.متغملػملؿملػمأومدػملشملهملمعـ

م:ماظرملرؼضملهملمؼبمايؼمأغقاع

مغرؼدماظؿمملظؿملهملماظظملعملراتموؼبم،ماظػملظملظمػذامؼرملؼملػملفموعمملمايؼمطػملؼملهملمسػملؿملفمتشملػملؼمعمملمإظبم-مدؾؼمصؿملؼملمملم-مأحملؽملمملمطؽملممل

مرغبؾملؿم-ماظظملعملؾملمملءماسؿؽملكموضد.ممإظؿملفماظؽملصملرموجؾملهملمحلنملمزبؿػملظملهملمتعمللؿملؼملمملتمإظبمؼؽملعمللؿمايؼمأنمغؾنيمأن

مأعممل.م.مماظؿؼملػملؽموحؼم،مايسملمملغهملموحؼم،معـالماظرملظملضملهملمحؼمسـمصؿغملػملؼملقام،معظملردةمايعملققمبؾؿملمملنم-مآ
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معرملذلكموحؼم،مظػملضملؾدموحؼم،مٓمحؼ:ممإظبمصعمللؼملقهم،مصمملحؾفمحؿملىملمعـمايؼمؼبمصؾقـقامناألصقظؿملق

م.مبؿملؽملؾملؼملممل

م.ماإلدالعؿملهملماظرملرؼضملهملمؼبمايعملققموأغقاعمتعمللؿملؼملمملتمأػؿمؼػمللموصؿملؼملممل

م:ماٌمملظؿملهملموشرلماٌمملظؿملهملمايعملقق:ممأوال

م:ماٌمملظؿملهملمايعملقق$ممأ%م

معـ:مم-مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملكم-ماظردقلمضقلمؼبمإظؿملؾملمملماٌرملمملرموػلم،مبفموترتؾطمبمملٌممللمتؿضملػملؼماظيتموػل

م.مصػملقرثؿفمحعملمملمأومعمملالمترك

ماٌقصكموحؼماالرتظملمملقموحؼماظرملظملضملهملموحؼمواٌؽملمملصعماظدؼقنمأوماألسؿملمملنمعػملغملؿملهملمحؼمعؽملؾملمملمطـرلةمايعملققموػذه

مؼبماظطملمملٍموحؼم،موصؿملؿفمسـماظرجقعمؼبماٌقصلموحؼم،ماٌقصلمعقتمبضملدمردػمملمأوماظقصؿملهملمضؾقلمؼبمظف

ماٌػملؽمأنمإذم،مصؿملؾملمملمعػملؽمظفمؼـؾوملموالم،محعملؿملعمللمعػملؽماظعمللؼملهملمضؾؾمظفمظؿملسمصمملظطملمملٍم،مإحرازػمملمبضملدمهملاظطملؽملؿملؼمل

مبنيمخالفمػذاموؼبم-مصؿملؾملمملماٌػملؽمدؾنملمؼؽملضملعملدموظغملـم،مأصالمظػملطملزاةمايربمدارمؼبماظطملؽملمملئؿمؼبمؼـؾوملمال

ماظعمللؼملهملمبضملدمظػملطملمملٍمؽاٌػملمؼـؾوملماظرملمملصضملؿملهملموسؽملد.ممايؽملظملؿملهملمسؽملدماظؿؼملػملؽمأوماٌػملؽمحؼمتظمللرلموػقم-ماظظملعملؾملمملء

مغزملؿمليبمعػملؽماخذلت:ممعؽملؾملؿمطؾمؼعملقلمبفملنماظعمللؼملهملمضؾؾماظؿؼملػملؽموظػملطملمملٍم،مبفمرضلمأومظفمأصرزمعمملمضؾؾمإن

م.

ممتػملؽ:ممأغبدماإلعمملمموسؽملدم،مبمملإلسراضمؼلعملطمضضملؿملظملمملمعػملغملمملم،مبمملالدؿؿملالءماظعمللؼملهملمضؾؾمميػملغملقن:مموضؿملؾ

م.مسؽملؾملمملماظغملظملمملرمأؼديموإزاظهملماالدؿؿملالءممبفردماظطملؽملؿملؼملهمل

م:ماٌمملظؿملهملمشرلمايعملقق$ممب%م

مؼبماٌعملؿقلموظلمحؼ:ممأعـػملؿؾملمملموعـم،ماٌممللمعؽملؾملمملماٌعملزملقدموظؿملسم،مبفمترتؾطموالمبمملٌممللمتؿضملػملؼمالماظيتموػل

مردهمأوماظؽملغملمملحمإجمملزةمؼبماظزوجنيمأحدموحؼم،مايسملمملغهملموحؼم،ماظعملمملتؾمسـماظضملظملقمؼبموحعملفم،ماظعملزملمملص

م.مصسملقظلمزوجفمإذا

م:ماجملردةمشرلموايعملققماجملردةمايعملقق:ممثمملغؿملممل

م:ماجملردةمايعملقق$ممأ%م

مضمملئؿمأثرممبقػملفمايؼمتضملػملؼمسػملكمؼذلتنملمالمأغف:ممذظؽموعضملؽملك.ممربػملؾملمملمؼبمعؿعملررةمشرلمطمملغوملمعمملموػل

متركموإالم،مصضملؾمبفماالغؿظملمملعمؼبماًرلمرأىمإنم،موعرملؿملؽؿفماٌمملظؽمرشؾهملمإظبموعرجضملفم،مسؽملفمبمملظؿؽملمملزلمؼزول

مايعملؿملعملهملمؼبمصكملغفماظرملظملضملهملمطقؼموذظؽم،مربػملفمحغملؿمؼبمتطملرلمسؽملفماظؿؽملمملزلمأومترطفمسػملكمؼذلتنملمأنمدونم،

ماظضملعملمملرمشلذاماٌرملذليموعػملغملؿملهملم،ماٌرملذليمؼؿؼملػملغملفمأنمبضملدماظضملعملمملرمؼؿؼملػملؽمأنموػلم،مظػملرملظملؿملعماظقالؼهملمعـمغقع

م،ماظقجفمػذامسػملكمإالمبمملٌؾؿملعمظفمتضملػملؼمصالموإذن.ممسؽملؾملمملماظؿؽملمملزلمبضملدمبضملؿملؽملؾملمملمػلماظرملظملضملهملمسـماظؿؽملمملزلمضؾؾ
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مسـماظؿؽملمملزلمبضملدمصقمملظف.ممبفمواغؿظملمملسفمصؿملفماٌرملذليمتزملرفمعـمضبدمعلؿعملرمحؼمصؿملفمػملرملظملؿملعظمؼرىموال

م.مسؽملؾملمملماظؿؽملمملزلمضؾؾمحمملظفمػلماظرملظملضملهمل

م.موػغملذا.ممظػملؼملممللمبمملظؽمللؾهملماٌممللمسػملكماظقالؼهملموحؼم،مظػملشملرؼؼمبمملظؽمللؾهملماٌرورمحؼمؼبمايممللموطذظؽ

.ممبفمورجعماظرملظملضملهملمبشملػملوملممبممللمسؽملفمحلصمملمظقماظرملظملضملهملمصقؼم،مسؽملؾملمملماالسؿؿملمملضمصبقزمالماجملردةموايعملقق

مٕمغقبؿؾملمملمظؿذلكممبممللمزوجؿؿملفمإحدىمصمملحلموظقم،مشلمملمذلءموالمبشملؾم،مظؿكؿمملرهممبممللماٌكرلةمصمملحلموظق

م.مسػملؿملؾملمملمذلءموالم،مؼػملزم

ماالسؿؿملمملضمألنم،ماظسملؼملمملنمؼقجنملمالمايؼمذبردمصكملتالف.ممبمملإلتالفماجملردةمايعملققمتسملؼملـمالموطذظؽ

م،ماظسملؼملمملنمحؼمؼبماٌػملؽمحعملؿملعملهملمبؿظملقؼوملمؼػملقؼمصكملغفمعقملطدامحعملمملمصقتمإذامإالم،مبمملرؾمايؼمذبردمسـ

م.ماٌرتؾملـمطقؼ

م:ماجملردةمشرلمايعملقق$ممب%مم

مربػملفمؼبمضمملئؿمحغملؿمأومأثرمظؿضملػملعملؾملمملمؼغملقنمبفملنموذظؽم،مادؿعملرارمتضملػملؼممبقػملؾملمملمتضملػملؼمشلمملماظيتمايعملققموػل

مشرلمؼغملقنموتضملػملعملفمضؿملمملعفموععم،مودعفمعملمملتؾاظمبرضؾهملمؼؿضملػملؼمصكملغفم،ماظعملزملمملصمحؼمعـؾم،مسؽملفمبمملظؿؽملمملزلمؼزول

م.ماظدممعضملزملقممؼزملرلماظعملزملمملصمسـموبمملظؿؽملمملزلم،ماظعملزملمملصمظقظلمبمملظؽمللؾهملماظدممعضملزملقم

م:ماإلدعملمملطمتعملؾؾمالموحعملققماإلدعملمملطمتعملؾؾمحعملقق:ممثمملظـممل

مالماٌػملؽمإذم،محعملفمؼؾشملؾمٕم،محعمللمترطومل:مماظقارثمضممللمظق:م"ممواظؽملصملمملئرماألذؾمملهمؼبمنؿملؿمابـمضمملل

م،محعمللمترطومل:مماظعمللؼملهملمضؾؾمضممللماظطملمملمننيمعـمأحدامأنمظقمحؿكم،مبفمؼؾشملؾموايؼم،مظذلكبمملمؼؾشملؾ

م"م.محعملفمبشملؾماظرػـمحؾسمؼبمحعمللمترطومل:مماٌرتؾملـمضممللمظقموطذام،محعملفمبشملؾ

م،ماإلدعملمملطمتعملؾؾمالماألسؿملمملنمإذم،ماإلدعملمملطمؼعملؾؾمالماٌػملؽمؼضملينماظذيماظضملمملممبمملٌضملؽملكمايؼمأنمػذامعـموواضح

م:مبفمؼلعملطمالمعمملموعؽملؾملمملمبمملإلدعملمملطمؼلعملطمعمملمعؽملؾملمملمغقسنيمسػملكمقايعملقمصكملنموإال

م:ماإلدعملمملطمتعملؾؾماظيتمايعملقق$ممأ%م

:ممضممللمحؿملىملمايؽملظملؿملهملمسؽملدماًمملغؿملهملماظظملؿمملوىمؼبمعمملمزمملػرموػقم،مبمملإلدعملمملطمؼلعملطمحؼمطؾمأنمتعملدمممممملمزمملػر

مطمملنم،ماٌلؿملؾمصمملحنملمورضلماٌلؿملؾمععمدارهماظدارمصمملحنملمصؾمملعمشرلهمدارمؼبمعمملءمعلؿملؾمظفمرجؾ

ماٌلؿملؾمظزملمملحنمل

مظفمدؾؿملؾموالماظـؼملـمعـمظفمذلءمالماظرضؾهملمدونماٌمملءمإجراءمحؼمظفمطمملنموإنم،ماظـؼملـمؼبمبذظؽمؼسملربمأن

مبفمورضلماظدارماظقارثموبمملعماٌقصلمصؼملمملتمدارهمبلغملؽملكمظرجؾمأوصكمطرجؾم،مذظؽمبضملدماٌلؿملؾمسػملك

مأبشملػملومل:مماٌلؿملؾمصمملحنملمضممللمظغملـم،مدارهماظدارمصمملحنملمؼؾعمٕموظقمدغملؽملمملهموبشملػملوملماظؾؿملعمجمملزمظفماٌقصك

موإنم،ماظلغملؽملكمحؼمسػملكمضؿملمملدمملمحعملفمبشملؾم،ماظرضؾهملمدونماٌمملءمإجراءمحؼمظفمطمملنمصكملنم،ماٌلؿملؾمؼبمحعملل

م.مبمملإلبشملممللمذظؽمؼؾشملؾمالماٌلؿملؾمرضؾهملمظفمطمملن
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مخؿملمملرموحؼم،ماظرملرطمخؿملمملرموحؼم،ماجملػملسمخؿملمملرموحؼم،ماظرملظملضملهملمحؼماإلدعملمملطمتعملؾؾماظيتمايعملققموعـ

مؼلعملطم،ماظدؼـموعؽملؾملمملم-ماظظملعملؾملمملءمبنيمخالفمسػملكم-ماظعمللؼملهملمضؾؾماظقارثموحؼمظفماٌقصكمؼوحم،ماظضملؿملنمل

مشلمملمطمملنموإنم،مبكملدعملمملرؾملمملمؼلعملطمظػملزوجهملماظعمللؿمحؼموعؽملؾملمملم،مبمملظضملظملقمؼلعملطماظعملزملمملصمحؼموعؽملؾملمملم،مبمملإلبراء

م.ماٌلؿعملؾؾمؼبماظرجقع

م،ماظضملؾدمحؼمؼؿؼملقضمصؾملؽملمملكم،ماًرلةمصؿملفمصػملفمغظمللفمؼبماظضملؾدمحؼمعـمطمملنمعمملموأعممل:م"مماظرملمملريبمؼعملقل

موأعممل:م"ممؼعملقلمثؿم،"ممترطفمذمملءموإنمادؿقصمملهمذمملءمصكملن

معلؿعملؾمأغفمجؾملهملمعـمالم،مذظؽمظفمتضملمملظبمآمجضملؾمحؿملىملمعـم،ماالخؿؿملمملرمصؿملفمصػملػملضملؾدمظػملضملؾدمػقمعممل

مذظؽمعـموؼغملظملؿملؽم،ماىؼملػملهملمسػملكمحعملفمػقمصؿملؼملمملماظضملؾدمدبؿملرل:ممآغظملمملمتعملدمممبمملمزؾملرموضدم،مبمملالخؿؿملمملر

مأغقاعموؼبم،مظفمحاللمػقممممملموشرلػمملمواٌػملؾقدمملتمواٌرملروبمملتماٌفملطقالتمعـماٌؿؽملمملوالتمأغقاعمؼبماخؿؿملمملره

مشرلمعـمبؿملدهمصؿملؼملمملمواظؿزملرفمسؽملؾملمملماالسؿؿملمملضموظفمإدعملمملرؾملمملمصػملفم،مبممليعملققمواٌشملمملظؾمملتمواٌضملمملعالتماظؾؿملقع

مػقمعمملمبنيماظظملرقمصؾملؿمؼبمطػملفماظرملفملنموإمنمملم،ماظضملمملداتمربمملدـمعـمأظػمعمملمسػملكمتزملرصفمطمملنمإذامسػملؿملفمحفر

م"م.مظػملضملؾمملدمحؼمػقموعمملمتضملمملظبمٓمحؼ

م:ماإلدؼاطمتؼؾؾمالمحؼقق$ممب%م

ماإلدعملمملطمتعملؾؾمالمأخرىمحعملققمػؽملمملكموظغملـم،ماإلدعملمملطمتعملؾؾمأغؾملمملمايعملققمؼبماألصؾمأنمدؾؼمصؿملؼملمملمتعملدم

م:مظذظؽمضمملبشملنيمنؿملؿمابـمذطرموضدم،ماٌقاغعمعـمٌمملغع

مثؿماٌعملذوفمسظملمملمصػملقم،ماظضملؾدمعـماإلدعملمملطمتعملؾؾمالمصؾملذهم،مظبتضملمملمآمحعملققمعـمايؼمؼغملقنمأن:ممأوشلؼملممل

م.ماظشملػملنملمظظملعملدمسظملقهمبضملدمايدمؼعملمملممالمظغملـم،ماظعملمملذفمحؾبدمبماظعملمملذفمسػملكماَيِدمإضمملعهملمورػملنملمسمملد

موضؾقلمواظضملمملرؼهملمطمملظقطمملظهملم،مبمملإلدعملمملطمؼؿزملػمصالم،ماظضملعملقدمعـمبالزممظؿملسمصؿملؼملمملمايؼمؼغملقنمأن:ممثمملغؿملؾملؼملممل

م.ماظقدؼضملهمل

ماذذلطمإذاماظقاضػ:ممعؽملؾملمملم،مصؿملؾملمملماالذؿؾمملهموضعمعلمملئؾمذظؽمضملدبمذطرمثؿ

محعملفمصفملدعملطم،مواالدؿؾدالمواظؽملعملزملمملنمواظزؼمملدةمواإلخراجماإلدخممللمطرملرطم،ماظقضقفمأصؾمؼبمذررمملمظؽملظمللف

م.ماظرملرطمػذامعـ

م:مطمملآلتلمأربضملهملمضقابطمشلمملمووضعم،ماإلدعملمملطمتعملؾؾمالماظيتمايعملققماظؾمملحـنيمبضملضمصؽملػموضد

مؼدخؾمٕماظيتماٌلؿعملؾػملهملمغظملعملؿؾملمملماظزوجهملمإدعملمملطمعـؾم،مبضملدمونملمٕمألغؾملمملماإلدعملمملطمتعملؾؾمالمحعملقق$ممأ%م

م.ماإلدعملمملطمسؽملدمؼقجدمٕمغظمللفمايؼمألنم،ماظرؤؼهملمضؾؾماظرؤؼهملمخؿملمملرمحؼمإدعملمملطموعـؾم،موضؿؾملممل

:ممعـؾم،مسؽملفمؼؽملظملؽمالم،مظفمالزعمملمظزملمملحؾؾملمملمذاتؿملمملموصظملمملماسؿدلػمملماظرملمملرعمألنمتلعملطمالمحعملقق$ممب%م

م.ماظزملطملرلمسػملكماظقالؼهملمؼبمحعملؾملؼملمملمواىدماألبمإدعملمملط
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ماظرجقعمؼبمحعملفماظقاػنملمإدعملمملطمعـؾم،ماظرملرسؿملهملمظألوضمملعمتطملؿملرلمصؿملفماإلدعملمملطمألنمتلعملطمالمحعملقق$ممج%م

م.ماظرملرعميغملؿمتطملؿملرلمإدعملمملرفمؼبمإذم،ماشلؾهملمسـ

مإدعملمملطموعـؾم،مايسملمملغهملمؼبمحعملؾملمملمايمملضؽملهملمإدعملمملطمعـؾم،مصؿملؾملمملمحعملمملمظػملطملرلمألنمتلعملطمالمحعملقق$ممد%م

مألنم؛مبمملإلدعملمملطمؼلعملطمالمػذامعـمذؿملؽمملمصكملنم-ماظظملعملؾملمملءمبنيمخالفمسػملكم-ماظعملذفمحدمؼبمحعملفماٌعملذوف

متضملمملظبموحعملفم،مايدودموجقبمؼبمحعملمملمتضملمملظبمٓموألنم،مععملدمموػقمايسملمملغهملمؼبمحعملمملماحملسملقنمظػملزملطملرل

م.ماألشػملنملمظػملقؼمعراسمملةمتضملمملظبمآمحؼمصؿملعملدمم،ماظضملؾدمحؼمسػملكمعطملػملنمل

م:متقرثمالموحؼققمتقرثمحؼقق:ممرابعا

مصؿقرثماظقرثهملمإظبمتؽملؿعملؾمحعملققمصؾملؽملمملك:ممضلؼملنيمإظبماظقرثهملمإظبماغؿعملمملشلمملمغصملرموجؾملهملمعـمأؼسملمملمايعملققمتعمللؿ

مآمصػملكم-مآمردقلمحدؼىملمعـمملرهماظظملعملؾملمملءمبنيمخالصمملمندمػذاموؼبم،متقرثموالمتؽملؿعملؾمالموحعملققم،

مإرالقمعـمأخذامايعملققمبقراثهملمضممللمعـمعملؾملمملءاظظملمصؼملـم،مصػملقرثؿفمحعملمملمأومعمملالمتركمعـ:مم-مودػملؿمسػملؿملف

مبدظؿملؾم،مظالغؿعملممللمضمملبؾمحؼمايدؼىملمؼبمبممليؼماٌرادمألنم؛مذظؽمؼبمغمملزعمعـموعؽملؾملؿ.ممايدؼىملمؼبمايؼ

مايدؼىملمؼبماظـمملبوملمإن:ممأؼسملمملموضمملظقا.ممظالغؿعملممللمضمملبالمحؼمطؾموظؿملسم-معرمعمملمسػملكم-مصػملقرثؿف:ممضقظف

مالمؼـؾوملمٕموعمملم،متـؾوملمصػملؿمحعملمملمأوماألخرىماظزؼمملدةموأعمملمعمملالمتركمعـ:مم-مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملكم-مضقظف

م.ماظدظؿملؾمبفمؼؿؿ

م:مايعملققمبضملضمؼبماظضملػملؼملمملءمألضقالمؼػمللمصؿملؼملمملموغضملرض

م:متقرثمأغؾملمملمسػملكماتظملعملقامحعملقق$ممأ%م

مطؼملمملمعمملظغملؾملمملمورثهملمإظبمصؿؽملؿعملؾم،مسؽملفمعؽملظملردةمأممبفماٌرتظملؼمظػملضملعملمملرمتمملبضملهملمطمملغوملمدقاءم،ماالرتظملمملقمطقعملقق

ماٌػملؽموألنم،ماخؿؿملمملرؼمملممتػملؿملغملمملموظؿمللوملماظرملمملرعمحبغملؿمضؾملرؼهملمخالصهملماظقراثهملمألنموذظؽم؛ماألسؿملمملنمؾتؽملؿعمل

م.مضزملدامؼـؾوملمالمطمملنموإنمحغملؼملمملماظرمللءمؼـؾوملمأنموصبقزم،مضزملدامالمحغملؼملمملمؼعملعمبمملإلرث

موحؼم،ماظـؼملـمسمملجؾماظؾمملئعمؼلؿقؼبمحؿكماٌرملذليمسـماٌؾؿملعمحؾسموحؼم،مبمملظدؼـماظغملظملمملظهملمحؼموطذظؽ

م.ماٌقملطدةماظالزعهملمايعملققمعـمألغؾملمملمتقرثمايعملققمصؾملذه.ممػـاظرمحؾس

م:ماظقرثهملمإظبماغؿعملمملشلمملمؼبماخؿػملظملقامحعملقق$ممب%مم

موأغبدماظرملمملصضمللمذظؽمؼبموخمملظظملؾملؿم،متقرثمالمإغؾملممل:ممايؽملظملؿملهملمصعملممللم،ماظرؤؼهملموخؿملمملرماجملػملسمخؿملمملرمطقؼ

ماىؼملؾملقرمضممللمبؿملؽملؼملمملم،مؿداءابمظػملقرثهملمؼـؾوملمإغف:ممايؽملظملؿملهملمصؿملفمضممللماظذيماظضملؿملنملمخؿملمملرموطقؼم،موعمملظؽ

معمملتمإذاماظعملذفموحدم،ماًالفمػذامصؿملؾملؼملمملمجرىماظرملظملضملهملموخؿملمملرماظرملرطمخؿملمملرمحؼموطذظؽم،متقرثمإغؾملممل

م.ماٌعملذوف

م:مايعملققمعـمعقرثؾملؿمععملمملمماظقرثهملمصؿملفمؼعملقممصؿملؼملمملمضمملسدة
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موػل.ممايعملققمعـمعقرثؾملؿمععملمملمماظقرثهملمصؿملفمؼعملقممصؿملؼملمملمضمملسدةم-مآمرغبفم-مايؽملؾػمللمرجنملمابـموحبىمل

م.مسػملؿملفموحؼمظفمحؼ:ممغقسمملن

مشلؿمأنمؼبمرؼنملمصالم،ماظؽملظملسمؼبمواظعملزملمملصمطمملظدؼهملم،ممبقتفمصبنملمحعملققمعـمطمملنمصؼملممل:مماألولماظؽملقعمصفملعممل

محؿملمملتفمؼبمظفمواجؾمملمطمملنموعمملم،معقرثؾملؿمسـمإظؿملؾملؿمعؽملؿعملؾمأومابؿداءمشلؿمثمملبوملمإغف:ممضػملؽملمملمدقاءم،مادؿؿملظملمملءه

محعملققمعـمطمملنمصكملن:ممبفمؼشملمملظنملمؼغملـمٕمإنموأعممل.ممإرثفمشلؿمثؾومل.م.ممؼدهمؼبمػقمأومبفمرمملظنملمضدمطمملنمإن

ماٌقروثهملمبمملألعالكمعؿضملػملعملهملمثمملبؿهملمأعالكمحعملققمطمملنموإن.ممضقالنمصظملؿملفممبمملظؿملهملمظؿمللوملماظيتموايعملققماظؿؼملػملغملمملت

موػقم،ماألولماظسملربمخبالفماٌشملمملظؾهملمبدونم،مبؾملمملماٌؿضملػملعملهملماظـمملبؿهملماألعقالمبمملغؿعملممللماظقرثهملمإظبمصؿملؽملؿعملؾ.م.م

م.مظؿؼملػملغملمملتامحعملقق

م.مواظغملظملمملظهملماظرػـمعـمصقرمذظؽموؼبم

م،مإؼظملمملئؾملمملمؼبمععملمملعفماظقارثمضمملممالزعهملمطمملغوملمصكملنم،ماٌقرثمسػملكماظيتمايعملققموػق:مماظـمملغلماظؽملقعموأعممل

مصالمبمملٌقتمبشملػملوملمصكملن:ممجمملئزةمطمملغوملموإن

م،معلمملئؾمػذامسػملكموؼؿكرج.مموردػمملمإعسملمملئؾملمملمؼبمععملمملعفمضمملئؿمصمملظقارث:ممبمملٌقتمتؾشملؾمٕموإنم،مصؿملؾملمملمطالم

م.موصؿملمملمؼضملنيمٕمإنمتؽملظملؿملذػمملمصػملػملقرثهملم،مبقصمملؼمملموصكمأومدؼـموسػملؿملفمعمملتمإذا:ممعؽملؾملممل

م،معػملؽمحؼ:ممأحدػمملم،مأضلمملممػبلهملمإظبمأخرىمجؾملهملمعـمايعملققمتعمللؿملؿمؼبمأؼسملمملمرجنملمابـمحبىملمطؼملممل

مؼاظؿضملػملمحؼ:ممواًمملعسم،ماالخؿزملمملصمحؼ:ممواظرابعم،ماالغؿظملمملعمحؼ:ممواظـمملظىملم،ممتػملؽمحؼ:ممواظـمملغل

م.معؽملؾملمملمغقعمظغملؾمأعـػملهملموضرب.ممحؼمالدؿؿملظملمملء

م:مصمملحؾفمبمملسؿؾمملرمايؼمأغقاع

مضلؼملنيمإظبمصعمللؼملقهم،مايؼمؼلؿقؼمعـمبمملسؿؾمملرموأغقاسفمايؼمبؾقىملمواظظملعملؾملمملءماألصقظؿملقنمسينموضد

مظدؼؽملمملمصؿملغملقنم،ماٌطملػملنملمػقموؼغملقنماآلخرمععمؼرملذلكموأحدػؼملمملم،ماظضملؾدموحؼمآمحؼموػؼملممل:ممرئؿمللؿملني

:ممضلؼملمملنمظػملضملػملؿماٌقجؾهملماظرملرسؿملهملمبممليفيملمثؾوملمعمملمعبػملهملمأنماسػملؿ:مماظلرخللمؼعملقلمػذامؼبومأضلمملممأربضملهمل

ماظضملؾمملدموحعملققم،مخمملظزملمملمآمحعملقق:ممأربضملهملمواألحغملمملم.مماٌرملروسمملتمبؾملمملمؼؿضملػملؼموعمملم،ماٌرملروسهملماألحغملمملم

م.مأشػملنملمصؿملفماظضملؾمملدموحؼمسػملؿملؾملؼملمملمؼرملؼملؾموعمملم،مأشػملنملمصؿملفمآموحؼمايعملنيمسػملكمؼرملؼملؾموعمملم،مخمملظزملممل

م:مخمملظزملمملمتضملمملظبمآمحؼم-م3

م-معضملعملقلمشرلمأومعضملعملقلمعضملؽملكمظفمايؼمطمملنمدقاءم،مظػملؼملغملػملػمصؿملؾملمملمخرلةمالمأغفماظرملرعمعـمصؾملؿمعمملموػل

مأحدمصؿملؾملمملمبممليؼمطبؿصمصالم،ماظضملمملمماظؽملظملعمبفمؼؿضملػملؼمعمملموػلم-مبمملظعملؿملمملسمؼـؾوملموالماظضملػملهملمعضملػملقممشرلمأي

مإظبمايعملققمػذهموتؽمللنملم،
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مؼغملقنمأنمصبقزمصالمبرمللءمؼؽملؿظملعمأنمسـمؼؿضملمملظبمتضملمملظبمآمألنم؛مغظملضملؾملمملموسلقلمًشملرػمملمتضملصملؿملؼملمملمتضملمملظبمآ

م،مصسملػملفموذمملرعمغظملضملفموضقيمخشملرهمسصملؿمعمملمظؿرملرؼػمإظؿملفماإلضمملصهملمبؾ.مماظقجفمبؾملذامتضملمملظبمٓمحعملمملمذلء

م.ماظؽملمملسمطمملصهملمبفمؼؽملؿظملعمبفملن

ماظيتمايدودمدؿملؼملمملموالم،مألعهملظماظضملمملمماظزملمملحلمأوماظضملؾمملدمبقاجؾمملتمتؿضملػملؼماظيتمايعملققمػلمتضملمملظبمآمصقعملقق

مظطملهملمؼبماظؿملقممتلؼملكماظيتمػلمايعملققمػذهمعـموطـرلم،ماجملؿؼملعمطؿملمملنمؼؿقضػمسػملؿملؾملمملمألغفم،مآمذرسؾملممل

ماظسملدمسػملكماإلدالممؼبمػؽملمملموػلم،"مماظضملمملعهملمايعملقق"ممأو"مماظدوظهملمحعملقق"ممايدؼـهملماظددؿقرؼهملماظعملقاغني

م"م.متضملمملظبمٓمحعملقضممل"مو"مماظدوظهملمسػملكمواجؾمملت"ممتلؼملكمذظؽمعـ

مغقعمأوماٌلػملؼملنيمٌشملػملؼمعؽملظملضملؿؾملمملمبؾم،معضملؿملؽملنيمظعملقممظؿمللوملماظيت:ممبفملغؾملمملم-مآمرغبفم-متؿملؼملؿملهملمابـموسرصؾملممل

:ممأحدػممل:ممغقسمملنموػلم،"ممآمحعملقق"ممأو"ممآمحدود"مموتلؼملكم،مإظؿملؾملمملمربؿمملجموطػملؾملؿم،معؽملؾملؿ

م.ماٌمملظؿملهملمايعملقق:ممواظـمملغلم،مايدود

موسعملقبمملتم،مربسملهملمسؾمملدات:مم-ماظلمملبعملنيماظؽملقسنيمإظبمردػمملموميغملـم-مقاعأغمٔمملغؿملهملماظلرخللموجضملػملؾملممل

معضملؽملكمصؿملؾملمملموعؽقغهملم،ماٌؽقغهملمعضملؽملكمصؿملؾملمملموسؾمملدةم،مواظضملعملقبهملماظضملؾمملدةمبنيمودائرةم،مضمملصرةموسعملقبهملم،مربسملهمل

م.ماظؿضملؾدمصؿملؾملمملماألصؾموػذهم،مبؽملظمللفمضمملئؼملمملمؼغملقنموعمملم،ماظضملعملقبهملمعضملؽملكمصؿملؾملمملموعؽقغهملم،ماظضملؾمملدة

م:مخمملظزملمملمداظضملؾمحؼم-م2

م،مواٌطملزملقبم،ماٌؿػملظملمملتموبدلماظدؼهملمضؼملمملنمسبقم،مضبزملكمأنمعـمأطـرمصؾملقماظضملؾمملدمحؼمربضمؼغملقنموعممل

مأوم،مظألصرادماالعؿالكمحعملققمإالماظقاضعمؼبمبفمؼعملزملدموالم،مخمملصهملمعزملقػملهملمبفمؼؿضملػملؼممممملمذظؽمأذؾفموعممل

م.ماًمملصهملمبمملٌزملػملقهملمتؿضملػملؼماظيت

مخبممللمظؿملسمذرسلمحغملؿمطؾمإذم،مآمحؼمصؿملفمظػملضملؾمملدمحؼمػقمعمملمأنم-مآمرغبفم-ماظرملمملريبمبنيموضد

م،مذؿملؽمملمبفمؼرملرطقاموالمؼضملؾدوهمأنماظضملؾمملدمسػملكمتضملمملظبمآمحؼمصكملنم،ماظؿضملؾدمجؾملهملموػقم،متضملمملظبمآمحؼمسـ

مطمملظعملزملمملصمظػملضملؾدمحؼمأغفمزمملػرهمعمملمجمملءمصكملن.ممبكملرالقمغقاػؿملفمواجؿؽملمملبمأواعرهمبمملعؿـممللمدؾقمملغفموسؾمملدتف

محؼمػقمعمملمأنمطؼملمملم،ماظدغؿملقؼهملماألحغملمملممؼبماظضملؾدمحؼمتطملػملؿملنملمسػملكمجمملءمبؾ.ممكملرالقبمطذظؽمصػملؿملسم،مذبردا

مأنمسػملكمبؽملمملءمآجالموإعمملمسمملجالمإعمملم،مظػملضملؾمملدمحؼمصؿملفمذرسلمحغملؿمطؾمإذم،ماظضملؾمملدمإظبمراجعمصؾملقمٓ

محؼ:ممايدؼىملمؼبم-مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملكم-مآمردقلمضممللموظذا.مماظضملؾمملدمٌزملمملحلموضضملوملمإمنمملماظرملرؼضملهمل

مبفمؼرملركمالمعـمؼضملذبمالمأنمآمسػملكماظضملؾمملدموحؼ.م.م.ممذؿملؽمملمبفمؼرملرطقاموالمؼضملؾدوهمأنماظضملؾمملدمسػملكمآ

م.مذؿملؽممل

مصؿملؼملغملـم،مصؿملفمشمملظنملموأحدػؼملمملم،ماظضملؾدموحؼمآمحؼم،مايعملمملنمصؿملفماجؿؼملعمعمملمايعملققمعـمطمملنمػؽملمملموعـ

م"م.مظألصرادموعزملمملحلمسمملعهملمعزملمملحلمبنيموؼملعمعممل:م"ممبفملغؾملمملمتضملرؼظملؾملممل

م:مأشػملنملمصؿملفمآموحؼمايعملمملنمصؿملفمجؿؼملعامعمملم-م1
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مسـماظضملمملرمظدصعمذرعمصكملغفم،ماظضملؾدموحؼماظرملرعمحؼمصؿملفمأنمخالفمالمإذم،مايؽملظملؿملهملمسؽملدماظعملذفمحدمسبق

مزاجرامذرعمإغفمثؿم،ماظضملؾدمحؼماظقجفمػذامصؼملـم،ماًزملقصموجفمسػملكمبفمؼؽملؿظملعماظذيموػقم،ماٌعملذوف

مٕمإذم،ماظرملرعمحؼمأغفمسػملكمدظؿملؾموػذام،ماظظمللمملدمسـماظضملمملٕمإخالءمطػملؾملمملماظزواجرمذرعمعـمواظعملزملدم،

م.مشرلهمدونمإغلمملنمبؾملذامطبؿص

ماظضملؾدميؼمتعملدميمملم،ماظضملؾدمحؼمتطملػملؿملنملمإظبمعمملالم-مآمرغبؾملؼملمملم-موأغبدمطمملظرملمملصضملؿملنيماظظملعملؾملمملءمبضملضمأنمإال

مهؼؿقالمايؼمعـمظػملضملؾدمعمملمألنم،ماظرملرعمحؼمتطملػملؿملنملمإظبمعمملظقاموايؽملظملؿملهملم،ماظرملرعموشؽملكمحمملجؿفمبمملسؿؾمملر

ماظرملرعمحعملققمادؿؿملظملمملءمؼبمظػملضملؾدموالؼهملمالمألغفم،مسغمللفمطذظؽموظؿملسم،مبفمعرسؿملمملماظضملؾدمحؼمصؿملزملرلم،معقاله

م.مسؽملفمغؿملمملبهملمإال

معصملمملغؾملمملمؼبمتضملرفمعلمملئؾمعبػملهملمؼبماآلخرمسػملكمايعملنيمأحدمتطملػملؿملنملمؼبماظظملعملؾملمملءمبنيمخالصمملمأؼسملمملمندموػؽملممل

م.ماظظملعملفمطؿنملمعـ

م:مشػملنملماظضملؾدموحؼمايعملمملنمصؿملفماجؿؼملعمعمملم-م3

م،ماظظملضملؾمجزاءموػلم،مبمملظرملؾؾملمملتمؼلعملطموشلذام،متضملمملظبمآمحؼمصؿملفمصكملنم،ماظعملزملمملصمحؼمسبقموذظؽ

ماظضملؾدمحؼمعضملؽملكمأنمسرصؽملمملماٌؼملمملثػملهملمبشملرؼؼموجقبؾملمملمطمملنمٌمملموظغملـم،متضملمملظبمآميؼمونملماظظملضملؾموأجزؼهمل

مصكبلموؽبَظغمُلؿؿب:ممتضملمملظبمضقظفمؼبمإظؿملفماإلذمملرةموضضملوملمطؼملمملم،ماإلعغملمملنمحبلنملمظػملفدلانموجقبؾملمملموأنمصؿملؾملمملمراجح

ماأَلْظؾؽبمملبكبمُأوظكبلمؼؽبمملمحؽبؿملؽبمملٌةماْظعملكبزملؽبمملِص

م.ماظضملؾمملدمحعملققمؼبمطؼملمملمبمملٌممللماظزملػملحمبشملرؼؼمواالسؿؿملمملضمواظضملظملقماإلرثمصؿملفمجرىموشلذا

م:ماإلدالعؿملهملماظرملرؼضملهملمؼبمايؼمعؽملرملفمل

ماظيتماظرملرسؿملهملماٌزملمملدرمإظبمؼلؿؽملدم،مايؼمظزملمملحنملمتضملمملظبمآمعـمعؽملقهملماإلدالعؿملهملماظرملرؼضملهملمؼبمايؼ

موظؿملدماإلدالعلماظظملعملفمؼبمصممليؼم،مسػملؿملفمؼدلمدظؿملؾمشرلمعـمذرسلمحؼمؼقجدمصالم،مايغملؿمعؽملؾملمملمؼلؿؽملؾط

مععملؿملدةمايعملققمؼضملشمللمدؾقمملغفموػق.ممظضملؾمملدهمتضملمملظبمآمعـمعؽملقهملمػقموإمنمملمرؾضملؿملمملمحعملمملمؼغملـموٕم،ماظرملرؼضملهمل

م،مبضملضمععمبضملسملؾملؿماظؽملمملسمعزملمملحلموبنيمواظقاجؾمملتمايعملققمبنيماالئؿالفمظؿملؼملغملـم،معشملػملعملهملمؼضملشملؿملؾملمملموال

م.معؿؼملمملدغملهملمعؿؿملؽملهملمأدسمسػملكماجملؿؼملعمؼلرلمبؾم،مايعملققمتؿسملمملربمصال

م،معـؾؿهملمشلمملمتضملمملظبمآمجبضملؾمبؾم،مبذواتؾملمملمشلمملمعـؾؿهملمظؿمللوملمايعملققمعؽملؾملمملمتلؿظملمملدماظيتماألدؾمملبمأنمسػملك

مؼقملثرمعـالماظؾؿملعمصضملعملدم،مبذاتؾملمملمعقملثرةمظؿمللوملمأيم،مجضملػملؿملهملماألدؾمملبمأنماظرملرسؿملهملماٌعملرراتمعـمثؾوملموظذا

مآمجبضملؾمبؾمظذظؽمعـؾؿمملمبذاتفمظؿملسماظضملعملدمأنمشرلمظػملؾمملئعماظـؼملـموعػملغملؿملهملمظػملؼملرملذليماٌؾؿملعمعػملغملؿملهملمإثؾمملتمؼب

م.معـؾؿمملمظفمتضملمملظب

مالم،مظفمذظؽماظرملرعمبكملثؾمملتمظفمحعملمملمطقغفمثؾوملمإمنمملمظػملضملؾدمحؼمػقمعممل:م"مم-مآمرغبفم-ماظرملمملريبمؼعملقل

م"م.ماألصؾمحبغملؿمظفمعلؿقعملمملمبغملقغف
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مأطرعفم،مأعمملغؿفمظؿملقؼملؾماإلغلمملنمخػملؼمٌمملمتضملمملظبمصمملٓ"م:م"مماألصقلمؼبماألدظهملمتعملقؼؿ:م"ممؼبماظدبقدلموؼعملقل

ماظضملزملؼملهملمحؼمظفمصـؾوملم،موسػملؿملفمظفمايعملققمظقجقبمأػالمبؾملؼملمملمصمملرمحؿكم،$مماظؿغملػملؿملػ%ممواظذعهملمبمملظضملعملؾ

مطبػملؼمالمآلدعلوا.م.ممأعمملغهملمزلمملػمملماظيتمتضملمملظبمآمحعملققمسػملؿملفموثؾوملمحعملقضفمغبؾمبفملنم،مواٌػملغملؿملهملموايرؼهمل

معمملظؽموػقمإالمطبػملؼمالمطؼملمملمسػملؿملفماظرملرعمحعملققمظقجقبمأػؾموػقمإالمطبػملؼموالم،مواظذعهملماظضملؾملدمػذاموظفمإال

م"م.ميعملقضف

م:ماظرملرؼضملهملمؼبمايؼمرؾؿملضملهمل

مظؿمللوملماإلدالممؼبمايعملققمأنمسػملؿملفمؼذلتنملمذظؽمصكملنماظرملمملرعمعـموبكملضرارماظرملرؼضملهملموظؿملدمايؼمطمملنموإذا

مخمملصهملمإرالضمملتموظؿمللوملم،ماجؿؼملمملسؿملهملموزؿملظملهملمتقملديموػلم،مععملؿملدةمققحعملمػلمبؾم،معشملػملعملهملمحعملقضممل

مععملؿملدمايعملققموػذه.مماظرملرؼضملهملمؼبمععملؿملدتمملنماظضملعملقدمؼبمودػملشملمملغؾملمملماإلرادةمحرؼهملمأنمطؼملمملم،مألصقمملبؾملممل

م،مؼرملمملءمطؿملػمحعملقضفمؼلؿضملؼملؾمأنمؼبمحراماإلغلمملنمصػملؿملسموظذظؽم،مواظؿغملػملؿملػمواإلحلمملنمبمملظضملدلمادؿضملؼملمملشلممل

م،مصقلنملمظػملؿؼملؿعماإلدالممؼبمايعملققموظؿمللوملم،مجلؿملؼملهملموعلؽقظؿملهملمذدؼدةمعملؿملقدبمذظؽمؼبمربقطمػقموإمنممل

م.مصؿملؾملمملماظرملرسؿملهملمواٌعملمملصدماإلدالعؿملهملماىؼملمملسهملمحؼمإلدراكمبؾ

"ممؼبمايدؼـهملماظؽملصملرؼهملمععمتػملؿعمللماإلدالعؿملهملماظرملرؼضملهملمؼبمايؼمصغملرةمأنماٌضملمملصرؼـماظضملػملؼملمملءمبضملضموؼرى

مألنم-مسمملممضمملغقغلمعرطزم،مايدؼىملماظعملمملغقنمؼبمػلمطؼملمملم-مماإلدالمؼبمصمملٌػملغملؿملهمل"مماظضملمملعهملماظعملمملغقغؿملهملماٌراطز

مؼبمغصملرلتؾملمملمتطملمملؼرماإلدالممؼبماٌرطزمػذامسؽملمملصرموظغملـم،مايؼمػذامأغرملفملتماظيتمػلماإلدالعؿملهملماظرملرؼضملهمل

مأبرزمػقماظؿغملػملؿملػمسؽملزملرمأنمندماظعملمملغقنمؼبمبمملرزؼـمواٌزاؼمملماظذاتلمايؼمسؽملزملرمندمصؾؿملؽملؼملمملم،ماظعملمملغقن

متعملؿملؿملدمؼبمؼقملثرمأنمذفملغفمعـموػذا.م.مماٌقضقسؿملهملماٌزاؼمملمسؽملزملرمؼػملؿملفمثؿم،ماإلدالعؿملهملمضملهملاظرملرؼمؼبماظضملؽملمملصر

م.مواظؿزملرفمواالدؿطملاللماالدؿضملؼملممللمؼبماآلخرؼـمؼسملرمالممبمملمادؿضملؼملمملشلمملمؼبماٌػملغملؿملهمل

م:مواظقاجنملمايؼمبني

:م"مماظرؼسماظدؼـمضؿملمملءمربؼملدماظدطؿقرمؼعملقلم،مواظقاجنملمايؼم،ماظظملغملرةمػذهمحعملؿملعملهملمتزملقرمبؿملمملنموؼب

موضملؾمأنمإظبماظقضضملؿملهملماظعملقاغنيمترعلمبؿملؽملؼملمملمأغفمبدءمذيمبمملدئمتعملررمأنمؼؽملؾطمللماظيتماظضملمملعهملموايعملؿملعملهمل

مأنمإظبمتؾملدفماإلدالعؿملهملماظرملرؼضملهملمغرى$مماالعؿالك%ممأو$ممايعملؿملهمل%ممصغملرةماألحغملمملممؼبماظرئؿمللؿملهملمضمملسدتؾملممل

مصمملإلغلمملن.ممواالدؿققاذمايعملؿملهملمصغملرةموضملؾممممملمأطـرمواالظؿزام$مماظقجقبؿملهمل%ممصغملرةماألوظبمضمملسدتؾملمملموضملؾ

معلؽقظؿملهمل%ممعؿقؼملؾمأغفمسػملكمإظؿملفمؼؽملصملرموظغملـ$ممحؼ%ممصمملحنملمأغفمسػملكمأوالمإظؿملفمؼؽملصملرمالماظرملرعمسرفمؼب

م،"ممعغملػملػ"ممطػملؼملهملمػلمذبؿؼملعمؼبمسسملقامبمملسؿؾمملرهمسػملؿملفمتشملػملؼماظيتمصمملظغملػملؼملهملموظذا.ممواجنملمبفملداءمعػملزممأو$م

مسػملكموطؿملؾمأومعقملمتـمأغفمؼلؿرملضملرمأنماإلغلمملنموسػملك.ممعلؽقلمأيم،معغملػملػمػقماإلدالممؼبمصردمصغملؾ

م.مظقطمملظؿفمسؿملؽملوملماظيتمايدودمؼبم،ماظقطؿملؾمتزملرفمصؿملؾملمملمصؿملؿزملرفمايعملقق
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موجقدمظقالمإذم،مواظظملردماىؼملمملسهملمٌزملػملقهملمسػملؿملؾملمملمضؿملقدامتسملعموإمنمملم،مايؼمصغملرةمتؽملظمللمظـماظؽملصملرةموػذه

م.ممحؼمؼعملمملبػملفمواجنملمصغملؾم،ماظقاجنملمصغملرةموجدتمٌمملمايؼ
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مأعقـةمضطبماٌرأةماظرائدة

مزلؿملهملمربؼملدمبدري/بعملػملؿ

موسمملذوملموجؾملمملد،موأدبمسػملؿمأدرةمزؾمؼبموغرملفملتموظدت..معضملمملصرةمعزملرؼهملموذمملسرةمأدؼؾهمل"مضشملنملمأعؿملؽملهمل

معبؿملعماسؿعملؾمسؽملدعمملماسؿعملػملومل..معؿؿمملظؿملهملمصفمملئعموذاضوملماألٕ،موورمبسوملمواظظملعملدان،مواظزملدلماىؾملمملدمومملرب

ماظرملؾملمملدةموغممللمضشملنمل،مدؿملدماظربمبمملغلماظضملمملٕمأخقػمملمادؿرملؾملد..ممواألذىماظلفـمسػملكموصدلتمضشملنمل،مآل

مضزملهمل"ماألدبمووزٌملظملوملمواحؿلؾومل،مصزملدلتمغرلي،ماظلؽملمملمطؼملممللماجملمملػدمزوجؾملمملموادؿرملؾملدمأضمملربؾملممل،مبضملض

م.ايؿملمملةمؼبماظؽملؾؿملػملهملمواٌضملمملغلمواىؾملمملدماظدؼـمخدعهملمؼب"موذضملرًا

.معؿدؼؽملهملمطرميهملمأدرةمؼبموغرملفملتمزملر،عمؼبمأدؿملقطممبقمملصصملهمل"معقذممل"مضرؼهملمؼبمضشملنملمأعؿملؽملهملماألدؼؾهملموظدت

.مبػملدهمؼبمووجؿملؾملممًلمعؿدؼؽملممًلموطمملنمواظؿؽملقنبر،مواٌضملرصهملماظقسلمعـمحظمسػملك"مإبراػؿملؿمضشملنمل"مايمملجمواظدػمملموطمملن

موصمملةموبضملد.مرعسملمملنمذؾملرمرقالمدارػؿمؼبماظعملرآنمؼرتػملقنماظعملراءموطمملنموعؿدؼؽملهمل،مصمملضػملهملماعرأةمأعؾملمملموطمملغومل

م.صؿملؾملمملموادؿعملرتماظعملمملػرةمإظبماظعملرؼهملممملأدرتؾملمشمملدرتمإبراػؿملؿ،مايمملجمواظدػممل

معؾملؿؼملهملمطمملغوملموذمملسرة،موأدؼؾهملمداسؿملهملمصمملضػملهمل،ماعرأةمصؾمللماظشملؿملؾهمل،ماظزملظملمملتمعـمبمملظضملدؼدمأعؿملؽملهملماتزملظملومل

ماظيتماألدبؿملهملماجملالتمؼبمعؽملؾملمملمسددًامغرملرتموضدماظعملزملرلة،ماظعملزملهملمطؿمملبهملمذبممللمؼبموخمملصهملمبمملألدب،

مدؽملقاتمؼبموذظؽماظضملربل،ماظضملمملٕموذبػملهملمداب،اآلموذبػملهملماألدؼنمل،مذبػملهملمعـؾماظعملمملػرة،مؼبمتزملدرمطمملغومل

مطؿمملبؿفمؼبماذذلطوملماظذي"ماألربضملهملماألرؿملمملف"مطؿمملبمضؼملمبؾملمملمضزملصمدوملموطؿؾومل.مم3953مإظبمم3937

م.وغبؿملدةموربؼملدمدؿملدماظرملؾملؿملدمإخقتؾملمملمعع

ٌملممل ماسؿؾبعملػملوملمواٌضملؿعملالت،ماظلفقنمإظبمضشملنملمآلمواضؿؿملدمظالبؿالء،معزملرمؼبماإلدالعؿملهملمايرطهملمتضملرمبضوملمو

ماجملمملػدمعـمأعؿملؽملهملموتزومبجوملماظزعـ،معـمصذلةمايربلماظلفـمؼبماالسؿعملممللمرػـموزػملٌملوملمططملرلػممل،مهملأعؿملؽمل

مدؿمِلد"ماجملمملػدماألدؼنملمضؾؾمعـمأخمملػمملمصعملدتمطؼملمملمذؾملؿملدًا،مصعملدتفمأنمظؾـوملموعمملم،"اظلؽملمملغرليمطؼملمملل"

م".ضشملنمل

ماظربمملطمّمتمبمصعملدمعضملممًل،مواظضملفنملماإلجاللمسػملكمظؿؾضملىمل"ماظلؽملمملغرلي"ماجملمملػدمعـ"مأعؿملؽملهمل"مزواجمضزملهملمإنمب

مظػملقمملطؿماظؿقديمضؼملهملماظربمملطمػذامطمملن:مأعؿملؽملهملماظلؿملدةمتعملقل.ماظلفـمداخؾ"ماظلؽملمملغرلي"مطمملنمحنيمبؿملؽملؾملؼملممل

..ماظلفقنمداخؾماألسؼملمملرمبعملسملمملءماإلػالكمأومبمملظعملؿؾماإلدالممدسمملةمسػملكمؼعملسمللمأنمضررماظذيماظشملمملشؿملهملماظظملرد

مإخقاغفمععمصقرؼهملمربمملطؼملهملمإظبموُضِدممم،3953مسمملممؼب"ماظلؽملمملغرليمطؼملمملل"ماظرملؾملؿملدماجملمملػدمدفـمظعملد

مثؿ$مسمملعممًلم25%ماٌقملبدةماظرملمملضهملماألذطملممللمإظبمايغملؿمخظملػمثؿمبمملإلسدام،مسػملؿملفموحغملؿ..مآمربؽملمملمؼعملقظقنمألغؾملؿ

م.اٌضملؿعملؾمإظبمبضملدػمملمؼضملمملد
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ماظؿعملكمظػملضملالج،"مررةمظؿملؼملمملن"مدفـمعلؿرملظملكمإظبمذػمملبفمأثؽملمملءموؼبماٌدة،معـمدؽملقاتمػبسمضسملكمأنمبضملد

مأعرمأخؿف؛مسػملكماألعرماظرملؾملؿملدموسرضم،"أعؿملؽملهمل"مأخؿفمؼدمعؽملفمورػملنملمضشملنمل،مدؿملدماظرملؾملؿملدمأخمملػمملمػؽملمملك

مواصعملوملمأنمإالماألخوملمعـمطمملغوملمصؼملمملمدؽملهمل،مسرملرونمعؽملؾملمملموبمملقماٌقملبد،مسعملقبهملمؼعملسمللماظذيماظضملرؼسمذظؽ

مبؿملؽملؾملمملماظرابشملهملموضقؼومل.ماظزواجمسعملدمثؿماظرؤؼهملمومتوملماظلفـمؼبموزارتفماألخمسؽملقانموأخذتمتردد،مبال

م.إخقاغفموأزرمأزرهمعـمتعملقيمظفموردمملئػملؾملمملمزؼمملرتؾملمملموطمملغوملماألدقار،موراءمعـمخشملؾؾملمملمعـموبني

معـمتغملؾدتمملهمعمملمألخؿملؾملمملماظرملعملؿملعملهملمحغملوملمذعملؿملعملؿف،متراصعملؾملمملموطمملغوملم،"ضؽملممل"مدفـمؼبمعرةمذاتمزارتفموسؽملدعممل

مرممللمعملدظ:م"شلمملمصعملممللماظلفـ،مإظبمثؿ"مضؽملممل"مإظبماظعملمملػرةمعـماظعملشملمملرمرطؾؿمملمأنمعؽملذمإظؿملفموصػملؿمملمحؿكمسؽملمملء

مأعسمللموضدمشدًامأخرجمضدمارتؾمملرؽملمملمبدءمؼبمظؽمضػملوملمعمملموعـؾماظضملؽملمملء،مػذامعـمسػملؿملغملؿمعرملظملؼموأغمملماألعد

مترؼؽملفمعمملمتؿكذيمأنمؼبمايرؼهملمعشملػملؼماآلنمصػملؽمػؽملممل،موأغمملماألجؾمؼؽملعملسمللموضدماظؾمملضؿملهمل،مدؽملهملماظضملرملرؼـ

مؼظملمملوضقغؽملمملمإغؾملؿمدضملمملدتؽ،مررؼؼمؼبمسعملؾهملمأطقنمأنمظؽملظملللمأرتسمللموالمأرؼدموال..معلؿعملؾػملؽمأعرمؼبمصممليممًل

مصػملؽكب.مإربممًلمعزضقغلموظقمحؿكمؼرؼدونمعمملمآمبكملذنمعينمؼؽملمملظقاموظـمسؽملممل،مظإلصراجمٔؽملممًلماظشملمملشؿملهملمتفملؼؿملدمؼب

م".اًرلمصؿملفمٌمملمؼقصعملؽموآمسػملؿملف،مرأؼؽمؼلؿعملرمعمملمظلمواطؿيبماآلن،معـماًؿملمملر

.ماظزؼمملرةموضوملماغؿؾملكمصعملدمبمملالغزملراف،مأعرػمملماظلفمبمملنمأنمبمإالماجملمملػد،مخشملؿملؾؾملمملمتؾبفؿملنملمأنمأعؿملؽملهملموأرادت

..ماىؾملمملدمررؼؼماخؿمملرتمأغؾملمملمصؿملؾملمملمظؿضملػملـمظفمغصملؼملؿؾملمملمضزملؿملدةمطمملغوملمردمملظهملمظفمظؿغملؿنملماظؾؿملوملمإظبموسمملدت

م.اجملمملػدمغظملسمؼبمطؾرلمأثرماظعملزملؿملدةمشلذهموطمملن"ماظشملرؼؼمػذامأذمملرطؽمدسين:م"ظفموضمملظومل..ماىؽملمبهملمررؼؼ

مأحػملكمعضملفمأعؿملؽملهملموسمملذوملماظزواج،موّمتمبمم،3971مسمملممسؽملفمأصرجمأنمبضملدماظلفـمعـماظلؽملمملغرليموخرج

موؼؾعملكماظلفـ،مؼبمظؿملقدعمأخرىمعرةمعؽملؾملمملماخؿؾبشملػمم3983مدؽملهملمدؾؿؼملدلمعـماظرابعموؼب.ماظضملؼملرمدؽملقات

مإظبمجـؿفمودؾبػملخملؼملوملمغظمللف،ماظضملمملممعـ$مغقصؼملدل%ماظـمملغلمترملرؼـمعـماظلمملدسمؼبمذؾملؿملدًامآمؼػملعملكمأنمإظبمصؿملف

ماظزملقػموغرملرت!!ماغؿقرمأغمبفماظلػملشملمملتموأذاسومل..مسزاءمإضمملعهملمدونماظذلابمؼقارىمأنمذرؼشملهملمذوؼف

م.تضملذؼؾفمؼبماظؿقعملؿملؼمدػملشملمملتمإدرافمإظبمذظؽمصضملزتمادؿرملؾملمملده؛مدؾنمل

مواجنملمعـمسػملؿملؾملمملمعمملمتذلكمطمملغوملمإغمبؾملمملمحؿكموحظملصملف،ماظرملضملرمبعملراءةمذطملقصهملمذؾمملبؾملمملمعشملػملعمؼبمأعؿملؽملهملمطمملغومل

مذظؽمؼطملذيمحقشلمملمعـماىقموطمملن.مفؾؿؾملمملأسمضزملؿملدةمظؿقظملظماظػملؿملؾمعـمعؿفملخرموضوملمإظبموتلؾملرمدرادل

موطمملتؾممًلمذمملسرًاماظـمملغلماظرملعملؿملؼموطمملنموطمملتؾممًل،مذمملسرًامواٌقجفماظضملمملئؾماظغملؾرلمذعملؿملعملؾملمملمصغملمملن..مبمملظرملضملرماظرملطملػ

م.أؼسملممًل

ماألبؿملمملتمتػملؽمظغملـموأحمملدؿمللؾملممل،مسقارظملؾملمملمسـمصؿملؾملمملمتضملِؾرمأبؿملمملتمسدمبةمظػملرملضملرمجؿملدةمضراءةمبضملدمأعؿملؽملهملمطؿؾومل

ماظعملزملرلة،ماظعملزملهملمطؿمملبهملمإظبمواوؾملوملمذلء،مإظبماظرملضملرمغصملؿمؼبمتزملؾمٕمربمملوالتمةسدمبموبضملدمذضملرًا،متغملـمٕ

محؿملىملماجملمملل،مػذامؼبماٌسمللمسػملك"مدؿملد"ماظغملؾرلمذعملؿملعملؾملمملمذفضملؾملمملموضدمعلؿؼملرة،مزػملوملمظػملرملضملرمضراءتؾملمملمظغملـ

مبمملضلمووجفمووجؾملؾملمملمصؿملف،ماظلرلممتػملؽمأغؾملمملمرأىماظذيماظدربممبلمملظؽموؼؾزملرػمملمتغملؿنملمعمملمشلمملمؼؽملعملدمطمملن
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موأحمملدؿمللؾملؿمتزملقرػؿمؼغملقنموأنماإلميمملغل،ماظشملمملبعمطؿمملبؿؾملؿمتفملخذمأنماظلفـ،مجدرانمبنيموػقمإخقتف

مطمملغوملمثؿموعـمواظرملضملر،ماظؽملـرمؼبماظؿضملؾرل،مؼبمواومملػمملتؾملمملماىمملػػملؿملهملمتزملقراتمسـمطػملؾملمملمبضملؿملدةموعرملمملسرػؿ

م.ممًلإغلمملغؿملمرمملبضملممًلمتفملخذمغصملؿملظملهملمضزملهملمإلصبمملدمأوظؿملهملمربمملوظهمل"ماظشملرؼؼمؼب"ماظـمملغؿملهملمأضمملصؿملزملؾملمملمذبؼملقسهمل

موطمملغوملماظلفـ،مداخؾموػقماظلؽملمملغرليمطؼملممللماجملمملػدموبنيمبؿملؽملؾملمملماظربمملطمّمتمبمضدمطمملنماألثؽملمملءمتػملؽموؼب

ماجملمملػدمظػمللفنيمأعؿملؽملهملمبؾملمملمتعملقممزؼمملرةمطؾموطمملغومل.مواٌرملمملسرمواًؿملممللمظألحمملدؿملسمعـرؼهملمسؼملؿملعملهملماظؿفربهمل

متسملعمأومإظؿملف،مردمملئػملؾملمملمعـمردمملظهملمأومضزملهملمصؿسملؼملؽملؾملمملماألحمملدؿملس،مبفملظقانموعرملمملسرػمملمخؿملمملشلمملمتـريماظزملػملنمل،

م.بمملًروجمآمؼفملذنمحؿكمزبمملبؽؾملمملمؼبماألضمملصؿملص

مبضملدمإالماظرملضملرمطؿمملبهملمإظبمتؿففموٕم،"اظشملرؼؼمؼب"و"مايؿملمملةمتؿملمملر"مػؼملمملمضزملزملؿملؿنيمذبؼملقسؿنيمأعؿملؽملهملموطؿؾومل

معـمصؿملؾملمملمتفملثرتمضدمطمملغوملماظيتماظزؼمملراتمإحدىمإثرماظلفـمؼبموػقماظلؽملمملغرليمبمملجملمملػدمارتؾشملوملمأن

معغملـفمؼشملقلمأنمالحؿؼملممللمٌلؿعملؾػملؾملممل؛موتؿففمعؽملمملدؾممًلمتراهمعقضظملممًلمادبمملذػمملمؼبماًؿملمملرمشلمملمبفملنمبمشلمملمزوجؾملمملمطالم

مايدؼىملمذظؽ"مسػملكمصؿملؾملمملمتضملؿنملمإظؿملفمردمملظهملمبغملؿمملبهملمصؾدأتماظزؼمملرة،معدةمظعملزملرمآٌؾملمملمواظذيماظلفـ،مؼب

مسػملكمعؽملصملقعهملمرجدبمطػملؼملمملتلموجدت:م"وتعملقلمأعؿملؽملهملمتقضحمطؼملمملموػؽملممل"مارتؾمملرؾملؼملمملمصؽمأعرمؼبماظؿظملغملرلموذظؽ

م".عينمتدبرلمشرل

معضملمملودةمؼبمتفملثرلمظذظؽمطمملنمورمبمملمذدؼدًا،مإسفمملبممًلمزوجؾملممًلمبؾملمملمأسفنملمأبؿملمملتمسدةمطؿؾوملمضدمأعؿملؽملهملموطمملغومل

ماظرملضملرمتؽملصملؿمأعؿملؽملهملمأخذتمزوجؾملمملمبغملالممتفملثرػمملموعؽملذ..مذظؽمتلؿدسلماٌؽملمملدؾهملمأنمبمدؿملؼملمملمالماظرملضملر،مغصملؼملؾملممل

م.ووؿملده

مسـمواظؽملـرماظرملضملرمؼضملفزمعمملماألػقالمعـمصؿملؾملمملموطمملنماىػملؾ،ممملباٌزملمظؿقؼملؾمم3966موم65مدؽملهملموجمملءت

ممتػملؽمتضملدموٕماظؽملظملس،مأوتمملرمطؾمصؿملؾملمملمصؼملؿوملمػمملئػملهمل،مسؽملؿملظملهملموربهملمطمملغومل.مسؽملفماظؿضملؾرلمأوموصظملف

م..ايدؼىمل

مسػملكمظفماغؿزملمملرًامسؾبدماظذيمادؿرملؾملمملدهمطمملنمثؿمأخرى،معرةماسؿعملؾمثؿماظلفـ،معـمحؿملمملتؾملمملمذرؼؽموخرج

ماظقضعمذدؼدمايمملدثمػذامصغملمملن"مأعؿملؽملهمل"ماظزملمملبرةماظزوجهملمأعممل.مايؼمررؼؼمغملنيظػمللمملظموعؽملمملرًاماظؾمملرؾ،

معـموظقغممًلماالبؿالء،مشلذاماظؿضملؾرلمصقرمعـمصقرةمضزملمملئدػمملمصغملمملغوملمواظرملضملقر،ماظعملػملنملمؼبماألثرمسؼملؿملؼمسػملؿملؾملممل،

مععملمملبؾمؼبماإلميمملنمضسملؿملهمل..ماظزعمملنمعدىمسػملكمخمملظدةمضسملؿملهملمظؿدلزمجمملءت..ماظظملراقمشلذاماٌضملمملغمملةمأظقان

مضبؽملقامأنمإميمملغؾملؿمسػملؿملؾملؿموؼفملبكمواظضملؾمملدة،مبمملظشملمملسهملمدؾقمملغفمآمؼظملردونماظذؼـماظضملؾمملدمضسملؿملهملمسملالل،اظ

م..آمظطملرلمرؤودؾملؿ

معضملرطهملمبضملؼملؼمطبقضمملمأنمشلؼملمملمضدمبرمضػملنمل،موعضملمملغمملةمغظملسموربهملمثؽملمملؼمملػمملمؼبمظؿقؼملؾماظعملزملمملئدمػذهمجمملءت

موسؾدةماظرغبـمسؾمملدمبنيماألزظؿملهملمهملاٌضملرطمتػملؽ..مايمملضرمسزملرغمملمؼبمواظؾمملرؾمايؼمبنيماشلمملئؾماظزملدام

معـماألسزاءموبضملضماظراسلماظرملعملؿملؼماظعملػملنملمػذامصعملدماٌضملمملركمتػملؽمعـمعضملرطهملمصظملل:م"أعؿملؽملهملمتعملقل..ماظرملؿملشملمملن
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مذرؼؽمأؼسملممًلمصؿملؾملمملمصعملدتمحنيمٓ،موايؼملدمعسملمملسظملممًل،مصؿملؾملمملمغزملؿمليبمطمملنمثؿماٌعملربني،ماألدرةمذؾمملب

م".ايؿملمملة

معمملمسػملكمعقملعؽملهملمغظملسمتؽملدممأنمٓمصقمملذمملمغدم،مأومحلرةمعدعقمضطماظدعقعمػذهمتغملـمٕ:م"أعؿملؽملهملمتعملقل

مآ،مدؼـمؼبمبمملظرملؾملمملدةماظغملراعهملمذملمآمبكملذنمذملمصمملحؾفمبوملمغممللمسؼملؾمعـماألحؾمملبمضدمبممعمملمسػملكمأومضدمبعومل،

م".اٌغملؿقبهملماظرحػملهملمبعملؿملهملماٌظملردماًشملقموعضملمملغمملةماظشملقؼؾماظظملراقموظغملؽملف

مواظلفنيماٌضملذمببمأدرتؾملمملمؼبموطمملنماإلدالم،مدسمملةمؼقاجفماظذيماألٕمسمملغوملمإدالعؿملهملمذمملسرةمأعؿملؽملهمل

معـموجفمؼبمادؿؽملؾملمملضمصرخهمل"مذؾملؿملدمإظبمردمملئؾ"مدؼقاغؾملمملمؼب..مآلالعؾملمملمصقرةمذضملرػمملمصفمملءمواظرملؾملؿملد،

مجمملءتماظعملزملمملئدمعـمذبؼملقسهملموصؿملف..مواشلقانمبمملظذظهملمرضقاماظذؼـمأوظؽؽماظعملشملؿملع،مأومبمملًمملغطملنيمتلؼملؿملؾملؿ

مصظملل..ماظشملرؼؼمأذقاكمرشؿمايؼمدربمسػملكماظلمملئرؼـمإظبوماظرملؾملؿملد،ماظزوجمإظبموجؾملؿؾملمملمردمملئؾمطفملغؾملممل

ماٌلقملولماإلحلمملسمبؿملؽملؾملؼملمملمووحمبدماظضملعملؿملدةمبؿملؽملؾملؼملمملمأّظظملوملمطؿملمملغنيمظعملمملءمتزملػ"مايمملدثمملتمدجكمؼب"مضزملؿملدة

ماظرملرسل،ماظقاجنملمأعالهماظذيماشلدفمصقبماجملمملػدؼـماألبمملةمصدلمؼبمظؿملؿقرطمملموجلمملعؿؾملمملماظردمملظهملمبـعملؾ

م:تعملقل

ماظػملعملمملءمطمملنمعؽملذ

ماظزعمملنماكذمعؽملذ

مظػملظملراقمؼغملـمٕ

معغملمملنمرؤاغمملمؼب

ماظضملؾملقدمضشملضملؽملمملمضد

ماٌلؿضملمملنمغؾؿطملل

ماىؽملقدمغغملقنمأن

مجؾمملنمسؼملؿملؾمأوماظظملفقرمذرورمعـماٌغملمملنموحؾبؼملمملة

م:ضمملئػملهملماظػملعملمملءمبظملرحهملموتطملؽملمبوملماظرملؾملؿملد،مايؾؿملنملماظزوجمسـمأعؿملؽملهملمطؿؾومل"ماٌؽملظملكمعـ"مضزملؿملدةموؼب

ماشلمملمسػملكمايؾؿملنملؾبمصقتؽمذمملضين

مشذملذملذملذملذملؿملمملبلمؼشملقلمأاّلمؼدسقمتػ

مذقضلمرمملل:مظلمتعملقلمأنمذمملضين

مطمملظؿملؾمملبمعقحرملممًلماظؾؿملوملؾبمشدامضد

محذملذملذملذملذملؽملقغممًلماظؽملذملذملذملذملذملداءمذظؽمذمملضذملذملين

ماألحذملذملذملذملؾمملبمظضملمملٕمصػملؿضملذملذملذملذملذملذملذملقدي

مبضملدًامحؾبؾؽ:متعملذملذملذملذملقلمأنمذمملضذملذملذملذملين
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ماألدذملذملؾمملبمبقاسىملمتضملذملذملؿملذملذملذملديمال

مايؿملمملةمشربهملموبنيمظزوجؾملمملمصعملدػمملمنيبمشربؿؾملمملمعبضملوملموضدمزوجؾملممل،مادؿرملؾملمملدمبضملدمايؿملمملةمبطملربهملموذضملرت

م:صؿعملقلمزوجؾملمملمسـمشربؿؾملمملمتزملقرمصؾمللمآ،مدؼـمسـمواظؾضملدمواظؾشملشماظعملؾملرمعصملمملػرمعـمصؿملؾملمملمٌمملمحقشلممل؛

مأسؿملرملؾملمملموطؿملػمإذنمايؿملمملةمطؿملػ

محذملذملذملذملزؼـموجدقبمخذملذملذملذملذملمملٍومسذملذملذملمملٕمؼب

معذملذملذملرؼرةموايؿملمملةمأحؿملمملماظعملظملرمؼب

مذفقغلمػفرلموؼبماظظملراق،مبضملد

م:تعملقلمغراػمملموعؾمملدئف،مظدؼؽملفمصداءـبمرحؾمضدممملزوجؾملمطمملنموٌممل

موتطملدومتروحماظذطرىمورؿملقف

مجظملقغلمؼدعلمظػملعملػملنملمحذملذملذملرؼؼمؼب

م"طؼملمملاًل"مأنمبمبمملظذطذملذملذملرىمأتضملزي

مظدؼينمذبذملذملذملذملدًامبممليؿملمملةمذرىمضد

م:تعملقلموػلمادؿرملؾملمملده،مبضملدمظزوجؾملمملمعؽملمملجمملتؾملمملمؼبمإظؿملؾملمملموظؽمللؿؼملع

مبضملمملٕموأغوملمػذملذملذملؽملمملماظضملذابمؼبمأغممل

ماظدؼمبمملنمجبؽملمبهملمذملذملزاءاىذملذملذملذملمصؿملف

مسؾمملدةماظقصقلمأجؾمعـمعمملردومل

ماإلغلذملذملذملمملنمرمملضهملمسفمملئنملمصؿملؾملممل

مظدسذملذملقةماظشملرؼؼمؼبمجؾملمملدًامطمملغومل

مأعمملنموخرلمػدىمظألغمملممػل

م:تعملقلمأنمإظب

مأظؿعمللمطلمظلمآمدسذملذملقتمػاّل

ماظرضذملذملذملذملذملقانمجذملذملذملؽملمبهملمؼبمبرطمملبغملؿ

مخػملقدطؿمزلمملءمؼبمدسقّمتمػاّل

مغبذملذملذملذملـاظرماظعملذملذملذملذملذملمملدرماٌػملؿملؽمسؽملد

مبراءةماظـعملذملذملذملذملؿملؾماشلؿقبمصبضملؾمأن

مأسمملغلمبعملؿملوملمصعملدمايلمملبمؼبمظل

موػؽملمملكمأبعملك،مآمغضملؿملؿمصؾملؽملمملكماظظملؽملمملء،مدغؿملمملمؼبمسؿملرملؾملمملمؼشملقلمالموأنمواٌطملظملرة،ماظـؾمملتمتضملمملظبمآمتلفمللمثؿ

م:صؿعملقلمواجملمملػدؼـ،ماألتعملؿملمملءمععماظلضملؿملدماظضملؿملش
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مسظملقًامربقبمؼمملماألعؽملؿملمملتمصمملشظملر

ماظضملزاءمردبؾذملذملذملذملمدوعممًلموأسؽملقبل

مضػمليبمؼشملؼملسمظػملقزنمتدسينمال

ماظظملؽملمملءمدغؿملمملمأسؿملشمتدسينمال

ماٌرجقبكمظػملؾعملذملمملءماينملقبمواجضملؾ

ماألتعملذملذملؿملمملءمبضملمملٕمغضملذملذملذملذملذملذملذملؿملؿمؼب

مربقبمؼمملمعذملذملذملذملذملؽملؽمأغمملظفمبرضذملذملمملء

مبمملظلؼملمملءمصؿملسملذملذملذملذملفمؼبموأحؿملممل
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مصؽرفبموسؿؾ..محرطُةماإلحقاءماإلدالعلقبم

مرارقمسؾدمايؾقؿ.د

مزملقبالةمواظلقبالممسػملكمرؽبدقلمآمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿايؼملدمٓمواظ

،مدالظذملهملمسػملذملكمتػملذملؽمممم"اظزملذملققةماإلدذملالعؿملهملمم"حنيمطؽملقبمملمذؾمملبممًلمؼبماظلؿؿملؽملؿملمملت،مثؿمرجمملاًلمؼبماظلؾضملؿملؽملؿملمملت،متضملققبدغمملمدؽبؼملمملعمطػملؼملهملم

،مثذملؿمأحذملداثممم52ايرطهملماإلدالعؿملهملماظيتمتقدضملوملمضمملسدتؾملمملمتدرصبؿملممًل،مبضملدمأنمإنػملوملمظػملؽملمملسمحعملؿملعملهملمحرطهملماظضمللذملغملرمؼبمم

،موعمملمتالػمملمعـمػفقٍممذؽبرٍسمسػملكماإلدذملالممودسمملتذملف،مواظذملذيمأدىمإظبمردةمصضملذملٍؾمأخرجذملوملمعذملـمسؾمملءتؾملذملمملمعذملمملمتلذملؼملكمممممممممم53

م.مبمملظزملققةمحؿملؽملذاك

وضدمطمملنمدائؼملمملمؼبماظؽملظملسمذلملمعـمػذهماظؿلؼملؿملهمل،مإذمإنماظزملققةمتضملؽملكمشؿملمملبفبمعقضوملفبمظػملذملقسك،مؼضملذملقدمبضملذملدهماظذملقسكمغؿؿملفذملهملمممممم

وضدمؼغملقنمػذاماٌضملؽملكمصؿملفمضدرفبمعذملـماظزملذملقهمل،محذملنيمغؿقذملدثؾبممممم.مؼبماإلسؼملمملقمحمملصٍزمداصٍع،مصؿملصملؾملرمسػملكماظلشملحمعؽملفمعمملمادؿعملر

.مسـماظزملققةماإلدالعؿملهمل،مإالمإغف،مصؿملؼملمملمسبلنمل،مالمضبؼملؾؾبمترملكؿملزملممُلمطذملمملعاًلمظػملقاضذملع،موعذملـمثذملؿمتقجؿملؾملذملمملمغمملجضملذملممًلمظػملقرطذملهملممممممم

.مالمصذملققةم"مإحؿملذملمملءلبم"واألضربمأنمتغملقنمػذهماظضملؼملػملؿملذملهملماإلدذملالعؿملهملماظذمليتمبزملذملددػمملماٌلذملػملؼملقنمؼبمػذملذاماظضملزملذملر،مػذمللمسؼملػملؿملذملهملمممممممممم

م.واظزملققة،مزمملػرةمعـماإلحؿملمملء،مواإلحؿملمملءمأسؿقبمعؽملؾملمملموأسلؾ

،مواظذملذيموردمؼبمطؿمملبذملمملتمروادمحرطذملهملمأػذملؾماظلذملؽملهملمممممم"اإلحؿملذملمملءم"والذؽمأنقبمػذاماظؿطملؿملرلماظذيمحدثمبزملددمتؾؽملكمعزملذملشملػملحمم

واظؽملصملذملرمممواىؼملمملسهملمعؽملذمسعملقدلب،مطمملظرملؾملؿملدمدؿملدمضشملنملمواظرملؿملخماظظملمملضؾماىػملؿملؾمسؾدماجملؿملدماظرملمملذظلقب،مميـؾمتزملقؿملقممًلمظػملظملؾملذملؿم

م.ؼبماظظملغملرةموايرطهملمعبؿملضملممًل

األعهملماإلدالعؿملهمل،مطفملعهملمرائدةمبنيماألعؿ،موطقسملمملرةمعمملثػملهمٌلمبنيمايسملمملرات،مضدماخؿظملوملمعـماظقجقد،محعملؿملعملهملمعؽملذملذمضذملرون،ممم

ذظؽمأنمععملققبعمملتماألعهملمتؿؼملـؾمؼبموحذملدةمثعملمملصؿملذملهملموصغملرؼذملهمل،مؼؽملرملذملفملمسؽملؾملذملمملمغصملذملمملممعؿغملمملعذملؾ،مضبغملذملؿمحؿملذملمملةمممممممممم.موزمملػرًامعؽملذمسعملقد

.موععملقعمملتمايسملمملرةمػلمذظؽماظؽملصملمملمؾبماٌرجضمللمذاتذملف،مإعبذملمملاًلموتظملزملذملؿملالًممم.مؼزملحماًروجمسػملؿملؾملمملمحبممللماظؽملمملس،مطؼملرجضملؿملهملمال

وبؾملذملذاماٌظملؾملذملقم،مصذملكملنمممم.موػؼملمملمطبؿػملظملمملنمسـمعظملؾملقمماظدوظهمل،موإنمٕمؼغملؿؼملؾمعظملؾملقمماألعهملمبرملغملؾمسمملٍممإالمؼبمزؾمدوظذملهملمواحذملدةمم

وادمملرعمبمملظعملقلمأنقبمػذامالم.مخمملصهملمبضملدمدعملقطماًالصهملٕمؼضملدمشلمملمطؿملمملنفبمعؿقحدفبمعػملؼملقسفبمضمملئؿفبمسػملكماألرض،م"مأعهملماٌلػملؼملني"

.مؼضملؽملك،مسػملكماإلرالق،مإخؿظملمملءماإلدالم،مأومطظملرماٌلػملؼملنيمسمملعهمل،مطؼملمملمأحنملماظذملؾضملضمأنمؼذملروجمسؼملذملـمذػذملنملمػذملذاماٌذملذػنملمممممم

اإلدالممالمؼزال،مودؿملصملؾمعقجقدامسػملكماألرضمحبظملذملظمآمظذملف،موالمؼذملزالمعقجذملقدًامؼبمغظملذملقسمشمملظؾؿملذملهملمأػػملذملفمضبؾقغذملفموالممممممممم

طؼملذملمملمذطرغذملممل،ممم"ماألعهمل.م"اظيتمػكمأطدلمعـماظظملرد،موأطدلمعـمذبؼملقعماألصراد"ماألعهمل"إمنمملمسبـمغعملزملدمإظبم.مغفمبطملرلهؼلؿؾدظق

صبنملمأنموؿؼملعمشلمملمخؾبزملقصؿملمملتلبمطـرلة،معؽملؾملمملمذبؼملقعمأصرادػممل،موعؽملؾملذملمملماإلتظملذملمملقمسػملذملكماظظملغملذملرمايذملمملطؿمؼذملـمأبؽملمملئؾملذملممل،مثذملؿممممممممم

وطذملمملنمم.مشمملبذملوملمسؽملذملفمأعؿؽملذملممل،معؽملذملذمسعملذملقدلبمسػملذملكمأضذملربمتعملذملدؼرمممممممموػقمعمملمشمملبمسـمأعؿؽملممل،مأوم.مإدبمملذهمعرجضملممًلمالمعلمملوعهملمسػملؿملف

اإلغعمللمملمماظلؿملمملدلقبمظدولمسدة،مهوملمعظملؾملقمماظعملقعؿملهمل،معؾبغملرقبدممًلمإلزاحهملمػذاماٌظملؾملقممعـماظضملعملذملقلمواظؽملظملذملقس،موربذملقًامظقجذملقدممممم
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ؼزملذملرقبونممأوظؽذملؽماظذملذؼـممم.محبسملمملرتؾملمملمؼبماٌلرلةماظؾرملرؼقبهملمسػملذملكماألرضم"ماألعهمل"األعهملماظقاحدةمعـماظقاضع،مودبرؼؾممًلمٌرملمملرطهملم

سػملكمأنقبماألعهملمالمزاظوملمحؿملهمل،مإمنمملمطبػملشملقنمبنيمبعملمملؼمملمعظملؾملقعؾملمملماظعملمملئؿمالمؼدلؽبحمؼبمغظملذملقسمأصرادػذملممل،مطؼملذملمملمغذملرىمعذملـمغزملذملرةممممممم

م.ماٌزملرؼنيمظػملرملضملنملماظظملػمللشملؿملين،موبنيمهعملؼموجقدمػذهماألعهملمسػملكمأرضماظقاضع

ؿمسػملؿملفماظلذملالم،مصفضملذملؾمسػملذملكمطذملؾمممممععملقعمملتماألعهملمالمتزالمعقجقدةمسػملكماألرض،موظغملؽملؾملمملمطفملذالءماظشملرلماظذيموزسفمإبراػؿمل

.مطؼملمملمطمملغوملمررلًامعـمضؾؾ"مأعهمل"وسبـماآلنمغرؼدمأنمؼضملنيمآمدؾقمملغفمبفملنمؼؾضملىملمػذهماألذالءمصؿغملقنم.مجؾٍؾمعؽملؾملمملمجزءًا

وػلمعـمثؿمسؼملػملؿملهملمإحؿملمملءلبمطكملحؿملمملءماظشملرل،مالمصققةمطزملققةكبمأػؾماظغملؾملػ،ماظذؼـمٕمؼظملعملدوامتغملمملعػملؾملؿموالممتزضوملمرؤؼؿؾملؿمؼبم

م.،مإمنمملمطمملغوملمشظملقة،مرمملظوملمعمملمذمملءمآمشلمملمأنمتشملقلؼقٍممعـماألؼمملم

ٌُزملذملشملػملقمملتمػذملقمممم ٌُزملشملػملح،مإذمهرؼذملرما ٌَفػملهملماٌؾمملرطهملمإنمذمملءمآ،مأنمسبرقبرمػذاما وضدمطمملنمعـماظسملروريقب،مؼبمععملدعهملمػذهما

ٌَعملزملقدمممذملمملمؼردقبدوغذملفمأغظملمم.مبمملبماإلتظملمملقموشربممللماإلخؿالف لذملؾملؿمظذملؿملاًلممموعمملماخؿػملػمطـرلمعـماظؽملمملسمإالمغؿؿملفهملمسدمموضقِحما

م.وغؾملمملرًا

أعمملموضدمحرقبرغممل،معمملمأعغملـ،مػذاماٌزملشملػملح،موبؿملقبؽملمملمعمملمغعملزملدمبذملف،مدونمترملذملقؼشماٌرملققبذذملني،مصكملغؽملذملمملمغعملذملررمأنمسؼملػملؿملذملهملماإلحؿملذملمملءمممممممم

إمنمملمتلؿػملزممػذهماظضملؼملػملؿملهملماظغملـرلمعـماظرؤؼهملمواٌؽملؾملفؿملهمل،مووضقحماشلدف،مواظضملؽبزمماٌمملضك،م.مظؿمللوملمدؾملػملهمٌلموالمضرؼؾهملماٌؿؽملمملول

إحؿملمملءماألعهملمؼضملؽملكمإسمملدةمبؿملمملنمدورمعظملؾملقمماظؿقحؿملدمؼبمحؿملمملتؾملممل،مصغملذملرًا،موتشملؾؿملذملؼممم.ماظزملدلمسػملكماظؾالءوتغملرؼسماألوضمملتمثؿمو

إظبمايؿملذملمملة،مترصذملرفممم"ماألعذملهملم"صبذملنملمسػملذملكمأصذملرادماألعذملهملمأنمؼظملعملؾملذملقامضذملرورةمأنمتضملذملقدمممممممم.مػذاماٌظملؾملقممسؼملاًل،مسػملذملكماظلذملقاءمم

م.واآلخرةجبؽملمملحؿملؾملمملمسػملكمأرضماإلدالم،مصظمللمػذا،موؼبمػذاموحده،ماظؽملفمملةمؼبماظدغؿملمملم
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 !؟..ال تكن كصاحب احلوت 
 بدري حممد حممد /د                                               

إنمعـم..مٌمملذامتعملػمؼبموجفماظؿؿملمملرم؟ممٌمملذامتقاجفمطؾماظعملقيموحدكم؟مم–وػقمضبمملورهمم–ضممللمظفمصمملحؾفم

إنمعـم!م..منمأدرطقامٕمؼضملمملوغقكم؟ورمبمملمإ..مؼراصعملقنمدربؽمٕمؼؾػملطملقامدرجهملمعـماظقسلمظؿملدرطقامعمملذامترؼدم

سػمللمهقؼػملؽمإظلمخمملئـمؼبمإغؾملؿمضمملدرونم..متقاجفمعـمأسداءمميػملغملقنمأجؾملزةمعدربهملم،موسؼملالءمطـرلؼـم؟م

!!مبؾمإغؾملؿمرمبمملماخؿمملروامأنمتغملقنمغؾملمملؼؿؽمػلماٌقتم!م..مأسنيمعـمترؼدمشلؿماًروجمعـمسؾقدؼؿؾملؿم؟

مػؾمترؼدمأنممتقتم؟..مإغؽملكمٕمأسدمأصؾملؼملؽم..م

ظلوملمأرؼدم..مموأضدرمحرصؽمسػمللمخرليمونمملتلم..مإغؽملكمأدركمطؾمعمملمأخدلتينم:ملمظفمصمملحؾفممضممل

ذظؽم،مبؾمإغلمأدسقمربلمدائؼملممًلمأنمؼلؿضملؼملػملينمؼبمدؾؿملػملفمحؿملممًلموعؿملؿممًلم،موأسػملؿمأنمدؼينممظؽم أؤطد..ماٌقتم

الماظعملػملؿملؾمعـمصػملؿمأّمتمإ.مأرؼدمانمأحؿملمملمحؿملمملةمرقؼػملهملم..م.مضبؿمملجينمحؿملممًلم؛موظذظؽمصفملغمملمأرؼدمأنمأحؿملمملم

م.ماظقاجؾمملتماظؿكمأرجقمأنمأوصؼمإظبماظؽملؾملقضمبؾملمملم

وظغملينمذملمؼمملمأخلمذملمأريمأمنمأطـرغمملمضدمهقلمإظلمذؿملشملمملنمأخرسم،موأريمأنماشلروبمعـماٌقاجؾملهملمػقمم

صفملغوملمإعمملمأنمتشملػملنملماٌقتمصؿدرطفمواغوملمترؼدم،موإعمملمأنمتطملظملؾمسؽملفم؛مصؿملدرطؽموأغوملم..!م..ماٌقتم

م!!حؿملؽملؾملمملمالمترؼدم

إغؽمؼمملمصمملحمتسملؿملقبعموضيتمووضؿؽمؼبمأصغملمملرمالم..مإغؽمهدثينمسـمأعقرمؼبمبشملقنماظغملؿنملم:مصمملحؾفمضممللمظفم

إغينمالمأذضملرمأغلمأعؿػملؽمعمملمميغملـمأنمأوجفمػذاماظقاضعم؛م!م..موجقدمشلمملمإالمؼبماظعملزملمملئدمايؼملمملدؿملهملم؟

م!صقـينمأغوملمسؼملمملمتعملزملدموترؼدم،مواخدلغلمعمملذامأضدرمسػملؿملفم؟

ػفقعؽمسػمللمطػملؼملمملتلم،مصفملغوملمتريمعمملمصبنملمأنمؼؿطملرلم،موعمملمصبنملمأنمأغمملمأسذركمؼبم:مضممللمظفمصمملحؾفم

وعمملذامأدؿشملؿملعمأنمأصضملؾموحديم:مؼزملقحم،موتريماىؼملؿملعمشرلمعؾمملظنيمالمؼظملضملػملقنمذؿملؽممًلم؛مصذلاودكمغظمللؽم

"مإرادةم"مصكملذاماعؿػملغملوملمأغمملم"م..مإرادةم"موم"مضدرةم"مإنمطؾمسؼملؾم..مػؾمسػمللقبمأنمأصضملؾمأغمملمطؾمذلءم؟م..م

مسػمللماظعملؿملمملممبذظؽم؟"ماظعملدرةم"مديقبماظؿطملؿملرلم،مصؾملؾمظ

وظـمأدػملؿم..موظؿملسمظلماظعملدرةمٌقاجؾملؿؾملؿم..مظؿملسمظدؼلقبماظعملدرةم،مصفملسدائلمطـرلمم..مغضملؿم:مضممللمظفمصمملحؾفم

م.!!عؽملؾملؿمإنمحمملوظوملمعقاجؾملؿؾملؿم،موالمبدمأنمأدغملوملمألدػملؿم

مايعملؿملعملهملمغغملقنموعـمثؿمصكملغؽملمملمؼب..محنيمغرطـمإظلمرػملنملماظلالعهملمصكملغؽملمملمغضملؿزلمايؿملمملةم:موردمسػملؿملفمصمملحؾفم

م..صغملػملؼملمملمخمملفماإلغلمملنماٌقتم؛مضمملسوملمحؿملمملتفم..مضدموصػملؽملمملمإظلماٌقتم

ؼمملمرصؿملعمللماظشملؿملنملم؛مػؾمتدركمأنمآمضدماخؿمملركمٌؾملؼملهملماظؿطملؿملرلم،موغّبػملؽمردمملظهملماظؿقرؼرمظإلغلمملنمطؾمم

صػملؼملمملذامالموضملؾمعـمذضملقركمبمملظقحدةمتشملػملضملممًلمإظلماظؿقاصؾمععم!م..ماإلغلمملنمؼبماألرضمطؾماألرضم؟

م!آلخرؼـم،موإدراطممًلميمملجهملماظضملمملٕمإظؿملؽم؟ا
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طؿملػمأحمملربمعظملمملػؿملؿم..موطؿملػمأبدأم؟م..موظغملـم،معـمأؼـمأبدأم؟م..مغضملؿم:مضممللمظفمصمملحؾفموػقمضبمملولم

طؿملػمأجؿىملمذفرةمطؾرلةمعـماٌظملمملػؿملؿماًمملرؽهملمضدمعدتمجذورػمملمؼبمأسؼملمملقم..تردكوملمؼبمغظملقسماىؼملؿملعم؟

م!!غظملقدؾملؿم؟م

وظقمآعـمعؽملؾملؿمأصرادم،مصؼملمملذامؼلؿشملؿملضملقنمأنم..موعـمدؿملقملعـمعؽملؾملؿم؟م..م؟مموعمملذامدفملضقلمٌـمأحمملولمتطملؿملرلػؿم

م!ؼظملضملػملقام؟

م.ػؾمتريمأنماشلروبمعـماٌقاجؾملهملمػقمايؾم؟م:مضممللمظفمصمملحؾفم

إنماشلؿمؼفملطػملينمألجؾمعمملمأريم،موضػمليبمضبذلقمٌمملم..معمملمأدريم..موآم:مضممللمظفمصمملحؾفموػقمؼؾملؼملؾملؿم

إغفمأعرمصققماظشملمملضهملم..معمملذامأعؿػملؽمٌقاجؾملهملمػذاماظقاضعم؟م..م؟مموظغملـم،معمملذامأدؿشملؿملعمأنمأصضملؾ..مأسمملغلم

م..!!عمملمبمملظؿملدمحؿملػملهملم..مبؾمإغفمأعرمعلؿقؿملؾم..م

إغؽمحنيمتقملعـم..مػؽملمملمتغملؼملـماٌرملغملػملهملم..معمملمبمملظؿملدمحؿملػملهملم..معلؿقؿملؾم..مأعرمصققماظشملمملضهملم:مضممللمظفمصمملحؾفم

ؿؽم،موتؾملربمعـمعقاجؾملهملمأنماألعرمخمملرجمضدرتؽم؛متغملػمسـماحملمملوظهملم،موتؾملربمعـمهؼملؾمعلقملوظؿمل

م..!!واضضملؽم

إنماألوضمملعماًمملرؽهملمإنمٕمتقاجؾملؾملمملم،م..موظغملـماشلروبمعـماٌقاجؾملهملمالمؼضملينمأنماٌقاجؾملهملمظـمهدثم

بؾمإنمعمملمػربوملمعؽملفمدؿملشملمملردكمودؿملقمملصركموضدمتعملققبيمبؾملروبؽمأطـرم..مصكملغؾملمملمظـمتغملػمسـمعقاجؾملؿؽم

م..موسؽملدػمملمدؿملعملدرمسػمللماإلؼعملمملعمبؽم!!م

م!!اظؿملفملسمؼػملػمطؾمذلءمحقظلم..ظؿملسمظلمأعؾمؼبمػذهمايؿملمملةم:مضممللمظفمصمملحؾفم

عـمتطملؿملرلماٌظملمملػؿملؿم..مإنماظشملرؼؼمعـماظؿملفملسمإظلماألعؾمؼؾدأمعـمػؽملمملم:مضممللمظفمصمملحؾفموػقمؼربطمسػمللمطؿظملفم

وعـمػذهماٌظملمملػؿملؿمأنمغعملؽملعمأغظمللؽملمملمأغفمظؿملسمبقدعمواحدمعـماظؽملمملسم..ماظيتمدمملرتمبؽملمملمخشملقاتماظؿملفملسم

ؼعملقممبمملظؿطملؿملرلم،موغؽملللمأغفمبكملعغملمملنمواحدمعـماظؽملمملسمأنمؼظملضملؾماظغملـرلم،موأنمػؽملمملكمعؾملؼملمملمأوتلقبمعـمضقةمأنم

وإمنمملمؼقظدمسدلمزعمملنمغبؾموزبمملضمووالدةموعضملمملغمملةم..مصالمذلءمؼقظدمعغملؿؼملاًلم..مدائؼملممًلمعمملمميغملـمسؼملػملفم

م..ورسمملؼهملم،مبؾموصراعموتشملقرمعشملردم

،موأنمسبرصمطؾمايرصمأالمغؿؾمملرفملم،مصكملنمصمملتؽملمملمضشملمملرماظؿملقمم،مصالبدمأنمغلمملبؼمظػملقمملقمبمملظعملشملمملرماظؿمملظلم

م.وإالماضشملررغمملمالمغؿصملمملرماظعملشملمملرماظذيمؼػملؿملفم

م..إنماظؾدؼؾمٌلؿعملؾؾمعصملػملؿمػقمإسمملدةمإغؿمملجمايمملضرم،مأنمؼؾعمللماألعؾمعلؿؼملرًامعؾملؼملمملمطمملنمايمملضرمدؿملؽممًلم

ػؾمترؼدمأنمتعملؽملضملينمأنمػؽملمملكمغعملشملهملمضقءمأعمملممطؾمػذهماإلحؾمملرمملتمواشلزائؿماظيتم:مضممللمظفمصمملحؾفم

ممملغؿملؾملمملم؟غضمل

صضملؽملدعمملمؼؽملطملػملؼمأحدماظشملرقماٌقصػملهملمظػملؾملدفم..مغضملؿمػؽملمملكمغعملمملطمضقءم،موظؿملسمغعملشملهملمواحدةم:مضممللمظفمصمملحؾفم

م..موأوظقاماألظؾمملبمػؿماظذؼـمصبدونمسؽملدػمملمعمملمميغملـمسؼملػملفم..م؛متؽملظملؿحمررقمأخريم
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ًمملرؽهملمإذامطؽملوملمأغوملمرجؾمواحدمتقملعـمبمملٌظملمملػؿملؿماظزملقؿملقهملم،موطؾمعـمحقظؽمتلؿعملرمؼبمأغظمللؾملؿماٌظملمملػؿملؿما

؛مصمملسػملؿمأنمنمملتؽمالمتفملتلمدونمجؾملدم،مبؾمالمبدمعـمعقاجؾملهملمتػملؽماٌظملمملػؿملؿم،مصمملضؾضمسػمللمعبرةم

م..اٌقاجؾملهملمبعملقةم،مألنمػذهماىؼملرةمإنمحرضوملمطظملؽماظؿملقممصؾمللمتزملؽملعمظؽمدظملؿملؽملهملماظؽملفمملةمشدًام

م..أخلمورصؿملؼمدربلم

م..مرجؾمواحدمأنمؼظملضملؾماظغملـرلمموأنمبمملدؿشملمملسهمل..معـمذروةماظؿملمملسمؼؾزغماظؽملقرمحنيمغؿضملػملؿمأنماظؿطملؿملرلمممغملـ

وحنيمؼلغملـماظؿملفملسمغظملسمإغلمملنم؛مصكملغفمؼدخؾماظعملدلمبرجػملؿملفم،موؼؾملؿملؾماظذلبمسػملؿملفم..مإنماظؿملفملسمعقتم

م.والمتغملـمطزملمملحنملمايقتم..مصالممتوملمذملمأخلمذملممضؾؾمأنممتقتم..مبؿملدؼفم

م
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م$ايؾؼةماألوظب%واظؾاحثماظداسقةمبفامؼؿقؾكمآداب

ماظرملمملذظلمماجملؿملدمسؾدمظػملرملؿملخ

عمملمؼؿقػملكمبفماظداسؿملهملمإظبمآمػقماظؿضملؾرلماٌؾملذبموأالمؼؿؽملمملولمزبمملظظملفمؼبماظرأيمبمملظؿفؾملؿملؾمواظؿلظملؿملفممأول

وإذامأصمملبفمذلءمعـمذظؽمصالم..موإمنمملماٌضملمملىهملماظضملػملؼملؿملهملماٌقضقسؿملهمل...مواظؿؽملعملصمأوماظؿؾملغملؿمواالدؿكظملمملف

رجفمإظبماٌؾملمملتراتمؼعملمملبػملفمبمملٌـؾ؛موإمنمملمؼدصعمبمملظيتمػلمأحلـ،موالمؼلؼملحمظػملشملرفماآلخرمأنمؼلؿد

ادؿبعؾبمِإظكبكمدؽبؾكبؿملِؾمرؽبِبَؽمبكبمملْظقكبغمْلؼملؽبهملكبموؽباْظؼملؽبقؿبسكبصمَلهملكبماْظقؽبلؽبؽملؽبهملكبم:%%موطبرجفمسـمزلؿفموػدؼف،مؼعملقلمربؽملمملمسزموجؾ

ؽبم ؾبمِإنمبمرؽببمبَؽمػؾبقؽبمَأسؿبػمَلؿؾبمبكبؼملؽبـمضؽبؾمبمسؽبـمدؽبؾكبؿملػملكبفكبموؽبػؾبقؽبمَأسؿبػمَلؿؾبمبكبمملْظؼملؾبؾملؿبؿؽبدكبؼ ؼم325:مظؽملقؾماػوؽبجؽبمملدكبْظؾملؾبؿمبكبمملظٌملؿكبلمػكبلؽبمَأحؿبلؽب

ؾبمَصكمِلذؽباماظٌملذكبيمبؽبؿملؿبؽملؽبَؽموؽببؽبؿملؿبؽملؽبفؾبمسؽبدؽباوؽبٌةمَط%م،م$3%%م% فمَلغمبفؾبموؽبظكبٌلموَظمملمتؽبلؿبؿؽبِقيماْظقؽبلؽبؽملؽبهمُلموؽبَظمملماظلمبؿمِلؽؽبهمُلمادؿبَصعؿبمبكبمملظٌملؿكبلمػكبلؽبمَأحؿبلؽب

م}:،مػذامععمثؾمملتفمسػملكمايؼموأالمطبرملكمصؿملفمظقعهملمالئؿ،موأالمصبمملعؾمصؿملفمأحدا (2)  صزملػملوملػحؽبؼملكبؿملؿفبم

ؾبمَصؿملؾبدؿبػكبؽملؾبقنؽبوؽب ؼعملقلماإلعمملمم..م،موأنمؼضملرفمظػملؽملمملسمأضدارػؿموؼؽملزشلؿمعؽملمملزشلؿ$1$م$%9:اظعملػملؿ%م{دنبوامَظقؿبمتؾبدؿبػكب

أطـرماىؾملمملالتمإمنمملمردكوملم»:مغعملػمًلمملمسـماإلعمملمماظطملزاظل“ماالسؿزملمملم”وطذظؽمؼبم“ماٌقاصعملمملت”اظرملمملريبمؼبم

.معضملرضماظؿقديمواإلداللمؼبمضػملقبماظضملقاممبؿضملزملنملمعبمملسهملمعـمجؾملممللمأػؾمايؼ،مأزؾملروامايؼمؼب

وغصملروامإظبمضضملظملمملءماًزملقممبضملنيماظؿقعملرلمواالزدراءمصـمملرتمعـمبقارؽملؾملؿمدواسلماٌضملمملغدةمواٌكمملظظملهمل،م

 .$3%«وردكوملمؼبمضػملقبؾملؿماالسؿعملمملداتماظؾمملرػملهمل،موتضملذرمسػملكماظضملػملؼملمملءماٌؿػملشملظملنيمربقػمملمععمزؾملقرمصلمملدػممل

 :تركماٌراءمواظؿزامماظؾؿملمملنمٌـمؼعملدرمسػملؿملف-2

أغمملمزسؿملؿمبؾؿملوملمؼبمربضماىؽملهملمٌـمتركماٌراءموإنمطمملنمربعمًلممل،م»:مآمصػمللمآمسػملؿملفمودػملؿؼعملقلمردقلم

،م$5%«وبؾؿملوملمؼبمودطماىؽملهملمٌـمتركماظغملذبموإنمطمملنمعمملزحـبممل،موبؾؿملوملمؼبمأسػملكماىؽملهملمٌـمحلـمخػملعملف

 .واألحمملدؼىملمؼبمذظؽمطـرلة

 :ؼبمصظملهملمأػؾماظؾدعمواألػقاء“ماالسؿزملمملم”ؼعملقلماإلعمملمماظرملمملريبمؼبم

أعمملماًمملصؿملهملماظـمملغؿملهملمصراجضملهملمإظبماظضملػملؼملمملءماظرادكنيمؼبماظضملػملؿ؛مألنمعضملرصهملماحملغملؿمواٌؿرملمملبفمراجعمإظؿملؾملؿم»

اظذيمصلرتمبفماآلؼهملم$م6%وظغملـمظفمسالضهملمزمملػرةمأؼسملـبمملمغؾفمسػملؿملؾملمملمايدؼىمل.مصؾملؿمؼضملرصقغؾملمملموؼضملرصقنمأػػملؾملممل

،مصفضملؾمعـمذفملنماٌؿؾعم«صكملذامرأؼؿؿماظذؼـمصبمملدوظقنمصؿملفمصؾملؿماظذؼـمسؽملكمآمصمملحذروػؿ»:مضممللمصؿملف

ظػملؼملؿرملمملبفمأنمصبمملدلمصؿملفموؼعملؿملؿماظؽملزاعمسػملكماإلميمملن،مودؾنملمذظؽمأنماظزائغماٌؿؾعمٌمملمترملمملبفمعـماظدظؿملؾمالم

صمملتؾمملعماشلقىم.مؼزالمؼبمرؼنملموذؽ؛مإذماٌؿرملمملبفمالمؼضملشمللمبؿملمملغـبمملمذمملصؿملـبممل،موالمؼعملػمعؽملفمعؿؾضملفمسػملكمحعملؿملعملهمل

وبذظؽمؼظملمملرقماظرادخمؼبماظضملػملؿ،م.م،مصؾملقمسػملكمذؽمأبدـباؼػملفؽفمإظبماظؿؼمللؽمبف،مواظؽملصملرمصؿملفمالمؼؿكػملصمظف

ألنمجداظفمإنماصؿعملرمإظؿملفمصؾملقمؼبمعقاضعماإلذغملممللماظضملمملرضمرػملؾـبمملمإلزاظؿؾملممل،مصلرسمملنمعمملمؼزولمإذامبنيمظفم

عقضعماظؽملصملر،موأعمملمذوماظزؼغمصكملنمػقاهمالمطبػملؿملفمإظبمررحماٌؿرملمملبف،مصالمؼزالمؼبمجدالمسػملؿملفمورػملنملم
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اآلؼهملمغزظوملمؼبمذفملنمغزملمملرىمنرانموضزملدػؿمأنمؼؽملمملزروامردقلمآمصػمللمآممظؿفملوؼػملف،موؼدلمسػملكمذظؽمأن

وػذام"مخػملعملؽملمملم"و"مصضملػملؽملمملم"سػملؿملفمودػملؿمؼبمسؿمللكمابـمعرؼؿمسػملؿملفماظلالممعلؿدظنيمبفملعقرمعؿرملمملبؾملمملتمعـمضقظفم

وٕمؼؽملصملروامإظبمأصػملفموغرملفملتفمبضملدمأنمٕم.مطالمماىؼملمملسهمل،موعـمأغفمؼدليءماألطؼملفمواألبرصموضبؿمللماٌقتك

ؼغملـ،موطقغفمطلمملئرمبينمآدممؼفملطؾموؼرملربموتػملقعملفماآلصمملتمواألعراضموايمملصؾمأغؾملؿمإمنمملمأتقاماٌؽملمملزرةمالم

ؼعملزملدونماتؾمملعمايؼ،مواىدالمسػملكمػذاماظقجفمالمؼؽملعملشملع،موظذظؽمٌمملمبنيمشلؿمايؼموٕمؼرجضملقامإظؿملفم

ؿبمبؽبضملؿبدكبمعؽبمملم%%دسقامإظبمأعرمآخرمخمملصقامعؽملفماشلػملغملهملمصغملظملقامسؽملفموػقماٌؾمملػػملهملموػقمضقظفمتضملمملظب ؿبمحؽبمملجمبَؽمصكبؿملفكبمعكب َصؼملؽب

ؽبماْظضملكبػمْلِؿمَصعمُلؾؿبمتؽبضملؽبمملَظقؿبامغؽبدؿبعؾبمَأبؿبؽملؽبمملءؽبغؽبمملموؽبَأبؿبؽملؽبمملءؽبُطؿؿبموؽبغكبلؽبمملءؽبغؽبمملموؽبغكبلؽبمملءؽبُطؿؿبموؽبَأغؿبظمُللؽبؽملؽبمملموؽبَأغؿبظمُل لؽبغمُلؿؿبمثؾبؿمبمغؽبؾؿبؿؽبؾمِلؾؿبمَصؽملؽبفؿبضملؽبؾؿبمجؽبمملءؽبَكمعكب

،موذفملنمػذاماىدالمأغفمذمملشؾمسـمذطرمآمذملمعـم$7$م$%63:آلمسؼملران$$م%َظضملؿبؽملؽبوملؽبماظػملٌملفكبمسؽبػمَلكماْظغمَلمملذكببكبنيؽب

 .$8%«شرلمصمملئدةمذملمطمملظؽملردموشرله

عمملمذطرهماظرملمملريبمواضعموعرملمملػد؛مصكملنماحملمملجهملموإضمملعهملماألدظهملمشلمملمررقموعلمملراتمتزملؾمبزملمملحؾؾملمملمإظبم

صكملذامومملوزمايقارمػذامايدمخرجمإظبمحغملمملؼمملتموأعـػملهملم.مايؼ،موتغملرملػموجفماٌلفملظهملمعـمأضربمررؼؼ

مملتموتظملرؼضملمملتمالمتؽملسملؾطمبعملقاسدمربغملؼملهمل،موالمضبدػمملمتلػمللؾمعؽملشملعمللمؼبماالدؿداللمؼزملؾمبؾملمملمإظبموأرأؼؿؿمل

 .صؿدورماحملمملوراتمؼبمحػملعملمملتمعظملرشهمل،موتؿظملرعمإظبمعسملمملؼؼموعؽملزظعملمملتموعؿمملػمملتمؼؿؼملزقمعضملؾملمملماٌقضقع.مضرار

المميغملـمأنممواظلؾنملمػقمتركماألعقرماحملغملؼملهملمإظبمعؿرملمملبؾملمملتماألدظهملموعمملمظؿملسمعـماألدظهملمأؼسملـبممل،موػذامأعر

 .ؼظملسمللمإظبمؼعملني

وسػملكماظؽملعملؿملضمعـمذظؽمعمملمحغملمملهماظرملمملريبمسـمرمملئظملهملمأخرىمعـمأػؾماظؾدع،موػؿمأػؾماظؾدعماظضملؼملػملؿملهمل،معـم

سػملكمأنمأربمملبماظؾدعماظضملؼملػملؿملهملمأطـرػؿمالمضبؾقنمأنم»:مػربؾملؿمعـماٌؽملمملزرةمؼبمحفؿملهملمعمملمػؿمسػملؿملفمؼعملقل

  .،مإظبمآخرمطالعف$9%«صبدوامعلؿؽملدـبامذرسؿملـبمملمصؿملؼملمملمؼظملضملػملقنمخقًصمملمعـماظظملسملؿملقهملمأال....مؼؽملمملزروامأحدـبا

وػذاماٌلػملؽمأؼسملـبمملمواضعموعرملمملػد؛مصغملـرلمعـماظؽملمملسمسؽملدعمملمتلفملظفمسـمحفؿفمؼبمأعرمؼعملقظفمأومؼظملضملػملفمؼعملقلم

وػذانم.موعمملمإظبمذظؽ..موادؿظملوملمضػملؾؽ..موػذهمأعقرموجداغؿملهملمترجعمإظبماظذوق..مظؽمغؾملؿملؽملمملمسـماىدل

إظبمآمبؾمسػملؿملفمأنمؼؾنيمظػملؽملمملسمحفهملمعمملمؼعملقلموؼظملضملؾموعمملمػقمسػملؿملفمماظشملرصمملنمؼؽملؾطمللمأالمؼلػملغملؾملؼملمملماظداسل

عـمأعقرمدسقتفمبمملظدظؿملؾمواظدلػمملنموبمملظشملرقماظلػملؿملؼملهملمظالدؿداللمبضملؿملدـبامسـماًزملقعمملتماىدظؿملهملماظيتمشمملظؾـبمملم

عمملمتعملقممسػملكماٌطملمملظؾمملتمواٌطملمملظشملمملت،موإذامحعملعملؿؾملمملمبمملألدػملقبماظضملػملؼمللمبؾملدوءموهعملؿملؼموجدتؾملمملمعػملؿملؽهملم

صكملذامٕمؼغملـمعـمأػؾماالدؿداللمأحمملشلؿمسػملكمعمملمؼلؿؾؿملؽملقنمبفمايؼمعـمطؿنملمأومردمملئؾمأومإظبم.مبمملظـطملرات

صكملذامعمملماغؿؾملوملماالدؿدالالتموتؾؿملؽملوملمأوجفماظؽملصملرمؼبماٌقضقع،ماغؿؾملكمايقار،مألنم.معـمؼعملدرمسػملكماظؾؿملمملن

 .االدؿؼملرارمصؿملفمبضملدمذظؽمجدلموعراءمغؾملؿملؽملمملمسؽملفمذرسـبممل

 ؼؿؾعمإنمذمملءمآ

 -:اشلقاعش
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 .325:مدقرةماظؽملقؾ،ماآلؼهمل(1)

 .13:مدقرةمصزملػملومل،ماآلؼهمل(2)

 .9:مدقرةماظعملػملؿ،ماآلؼهمل(3)

 .21،مص2اإلسؿزملمملم،مجذمل(4)

 .حدؼىملمحلـ:مضممللماألظؾمملغك.مدؽملـمأبلمداوود،مطؿمملبماألدب(5)

ػذهم صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ تالمردقلمآ:مجمملءمؼبمعلؽملدماإلعمملممأغبدمسـمسمملئرملهملمرضلمآمسؽملؾملممل(6)

مبمُأمنبماْظؽكبؿؽبابكبموؽبُأخؽبرؾبمعؾبؿؽبشؽبابكبفؽباتفبػؾبقؽبماظخ}:ماآلؼهمل آلم%م{ذكبيمَأغؿبزؽبلؽبمسؽبَؾقؿبَؽماْظؽكبؿؽبابؽبمعكبؿبفؾبمآؼؽباتفبمعؾبقؿبَؽؿؽباتفبمػؾب

،مضممللم«صكملذامرأؼؿؿماظذؼـمصبمملدظقنمصؿملفمصؾملؿماظذؼـمسؽملكمآمسزموجؾ،مصمملحذروػؿ»ماآلؼهمل،م $7:سؼملران

 .حدؼىملمصقؿملح:ماألرغقملوط

  .63:دقرةمآلمسؼملران،ماآلؼهمل(7)

 .217-216،مص2سؿزملمملم،مجذملاال(8)

 353،مص2اٌزملدرماظلمملبؼ،مجذمل (9)
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م
ماظزملضملنملماظقاضعمؼبماظضملربؿملهملماظظملؿمملة

مبدريمربؼملدمزلؿملهمل/ممإسداد

"ممبنيماٌؼملمملغضملهمل،موسدمماالعؿضملمملضمبنيمؼذلاوحمجؽمللؾملمملماطؿرملمملفمعرملؾملدمسػملكماظظملضملؾمردمألنمصرخهملمأولمعـمتؾدأمايغملمملؼهملم

متذغنملمٕمخشملؿملؽهمل!!ماألوظلمخشملؿملؽؿؾملمملمػلمػذهموتزملؾحم،"مطقؼسمربؽملمملمصبؿملؾفماظػمللمطؾ"ممو"م!!ممغضملؼملهملماظؾؽملمملتمإنمملب

م!!غظمللفماظذغنملمػلموإمنمملمصؿملؾملممل،

"مبدسقىماالسؿعملممللمرعملقسمبنيمتذلاوحمأجقاءمبنيممصؿضملؿملشمم-ادؿـؽملمملءاتمضمملسدةموظغملؾم-ممؿملهملاظسملقمبرملضملقرماظظملؿمملةمتؽملرملفمل

ماظذملمتسملؿملعمحرؼهمل/غبمملؼهملمطؾملذهمعطملػملقرهملمثؽملمملئؿملهملموودطم،"ماٌلمملواة"مسؽملقانمهومل"مايرؼهمل"مإسشملمملءمتضملمملزيمأو"مايؼملمملؼهمل

م".دسؿ"ممو"محؽملمملن"إظبمأطـرمهؿمملجمطمملغوملمأغؾملمملمعدةمبضملدموؼؿؾنيماألخشملر،"ممدال"مواظذملماألػؿ،"ممحمملء"

ماٌلؿؼملر،ماظؽملعملدموؼؿفؽملنملماظزملطملرلةمبؽملفمملحمملتؾملمملمؼرملؿملدماٌضملؽملقىمماظدسؿمعـمخمملصمظقنمإظبمحؿملمملتؾملمملمبداؼهملمعؽملذمهؿمملجمطمملغومل

مشلمملماٌؿغملررمواظػملقم

مبمملإلغلمملغؿملهملموجدارتؾملمملمذاتؾملمملمإلثؾمملتمتلضملكمطمملإلسزملمملرمصؿؽملدصعمماظظملؿمملةمسؽملدماظؿقديمروحمعـمتسملمملسػمضدماألوضمملعمػذهمطؾ

متضملرفمالمتزملؼملؿملؿموضقةموعؾملمملراتمرمملضمملتمظػملؽمللمملءمأنمصؿملؾملمملموأزؾملرتمإالمصرصهملمتذلكموالماجؿؼملمملسؿملممل،مؼملؿملزوتؿمدرادؿملممل،مصؿؿظملقق

م!!!حرؼرمعـمضظملمملزامأومضشملـ،معـمعؽملدؼالمارتدتموظقماظقػـ،

مبقجقدػمملمجدارتؾملمملموٌلؽقظؿملهملمظػملؿقديموصؿملهملمتغملقنمػؾ:ميصملهملمطؾمبؾمؼقممطؾماالخؿؿملمملرمدقملالمؼؿفددمصؿمملةمطؾموأعمملم

مصكمملمشلمملمؼؽملزملنملمصؿملمملدمظغملؾمدؾملػملهملموصرؼلهملموتمملصؾملهملمػرملهملمبؾملمملماظطملمملظنملماظصملـمعـؾمتغملقنمأممربؾملمملمأعمملمممملوعلؽقظؿملؿؾملماٌلؿعملؾ،

متغملقنمأمماٌلمملواةمبدسقىماألجقفماظؿقررمأومواإلػؼملممللمظػملؿؾملؼملؿملشمغؿؿملفهملمذبردمتغملقنمػؾمعػملطملقممحؽملمملنمأومعضمللقظهملمبغملػملؼملهمل

م!!!األممعـمواألعهملم،"أعهمل"متغملقنمحنيمعظملمملجفملة

مؼؽملليملمعرملمملرطمملمررصمملمضبؿمملجؾملمملمطؼملمملمظػملرجؾمهؿمملجمأغؾملمملمأممرجؾمطؽملػمؼبمإالمؼؿقعملؼمالومؼغملؿؼملؾمالمغمملضصمزبػملققمػلمػؾ

مسبقمعلرلتؾملمملمؼبممتـؾمػؾ!ماظعملؿمملل؟موعؿملدانماظؾؿملوملمؼبمطؼملمملمواٌدردهملمايعملؾمؼبماظقجقدميـموؼضملززمايؿملمملة،معضملمملدظهمل

ماًربماظؾؿملوملمعـؾماظداخؾموظغملـماألبزملمملر،مؼطملريمضدمزائػمبدلؼؼماظالعضملمملتماٌؼملؿملالتماٌمملئالتماظطملقاغلمدرلةماٌلؿعملؾؾ

م!!؟مضمملئعموطمملبقسموطؽؿملنمل،معصملػملؿ

مرعزمآمسػملؿملفمودػملؿمكصػملمآمردقلمسـمدصمملسمملمواًؽملفرماظلؿملػمغبػملـماظالتلماىداتمعـماٌمملجداتممنمملذجمتؿؼملـؾمأم

مؼغملقنمعمملميصملهملمؼبموأغفمظعملمملسد،مسذرموالمألحدمسرضمصالماظؿؾملدؼدموؼؿضملمملزؿماظقرؿملس،مؼرملؿدمحنيمأغفمؼدرطـموػـماظدؼـ،

ماظظملؿمملةمتؽملصملرموحنيمخشملرمؼبمتزملؾحماظؽملظملقسموطؾماظغملراعهمل،مدؿسملؿملعماظدؼـمضمملعمظقمألغفماظؽملظملسمحظملظمعـمأػؿماظدؼـمحظملظ

م!دؿكؿمملر؟مدػملقكممنطموأيمدذلتدي،معالبسمأؼهمل!مذبػملهمل؟مأؼهملمأوماظؾمملئعمسؽملدمعـمجرؼدةمأؼهمل!مدؿػملؿعملط؟معمملذامحقشلممل

موعرملمملػدة،مزلضملمملموضؿؾملمملمتعملسمللموحني!!!ماآلخر؟ماظشملرفمدؿكؿمملرمععملؿملمملسموبفمليمأدمملس،مأيمسػملكم،زواجبمملظمترشنملموحني

م!دؿكؿمملر؟معمملذاموخمملرجفماظؾؿملوملموؼبمواظذلوؼح،ماظـعملمملصهملمؼبمواظػملضملنمل،ماىدمؼب
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موالمعالطمملمصؿملفمتغملقنمالمأرحنملمإغلمملغلمأصؼمإظبماجملرعهمل/ماظسملقؿملهملمثؽملمملئؿملهملمومملوزمسػملكمضمملدرةمدؿغملقنموػؾمدؿؼملمملرسموطؿملػ

مٓمألغف!مؼؾػملطملف؟مٕموظقماظغملؼملمملل،مإظبموؼلضملكمأبدا،ماظزملقابمؼؽملرملدموظغملؽملفمأحؿملمملغممل،مطبشمللملمضدمصمملسؾمطمملئـمبؾمشملمملغمملذؿمل

م!!موحده؟

مواٌسملؼملقنماظرملغملؾمبني

ماىقػر،مسػملكماٌصملؾملرمأػؼملؿملهملمتطملػملؿملنملمإظبماٌمملديمواظظملغملرماٌممللمرأسمعـمبدصعماظؾرملرؼهملموتؿفف"ماظرملغملؾمسزملر"معبؿملضملمملمغضملؿملش

ماظظملؿمملةموتؽملظملؼمواٌزملرل،ماٌلمملرمهدؼدمؼبماألخشملرمهلؾفماظرملغملؾمدقملالمؼبمتؽملقؾسمتغملمملدماظضملزملرمػذامودطماظضملربؿملهملمواظظملؿمملة

ماألرضمسػملكمصبرموثقبماألدقدماظؽملعملمملبمبنيماالخؿؿملمملراتموتذلاوح"ماٌزملرليماالخؿؿملمملرمظؿقلؿ"ممػمملئالموجؾملداموضؿمملماظضملربؿملهمل

مغبؿملهملمووصظملمملتمسمملرؼهمل،مأومطمملدؿملهملمهمل،ضمملمتمأومزاػؿملهملمعؿؽملقسهملمأزؼمملءموبنيمذغملػملؿملممل،موظقماظؽملؾقة،مبضملزملرماظػملقمملقمضبمملول

مطـرلةمضطملقطمهوملمؼؿزملكؿموػمملجسمايعملمملئنمل،موؼبماٌؽملمملزل،مجدرانمسػملكموعراؼمملموؼملؿملؾ،مسؿملمملداتموسؽملمملوؼـمتؽملقؿملػ،

م:حقلماألػؿماظلقملالمؼلؿؾدل

م!أبدو؟مطؿملػ:ماظرملمملئعمبمملظلقملال!مأغممل؟معمملذا

موضدمسػملؿملف،مإجمملبؿؾملمملمسـماظؽملصملرمبطملضمرلملاًمملمظػمللقملالمتلؿفؿملنملمحنيماظظملخمؼبم–مأؼسملمملمواظغملؾرلةم–ماظزملطملرلةمحقاءموتعملع

مأنمتغملؿرملػمحنيمأوماًؼملمملر،مرقلمأوماظعملؼملمملشمظقنمعـمبغملـرلموأسعملدمأطـرمآمأعمملممعؽملؾملمملماٌشملػملقبمأنمتغملؿرملػمأوالمتغملؿرملػ

ماظؽملرجؿملػملهملمتدخنيمأوماظلظملقرمعـموأسؼملؼمأبضملدماظؿقرر

موضدماٌالبس،موششملمملءمواظضملصملؿ،مؿاظػملقمطؿػملهملمشرلمعؿضملددةموػملؿملمملتمظفماإلغلمملغلماظقجقدمأنمتغملؿرملػمالمأومتغملؿرملػموضد

ماجملؿؼملعمأوتمملرمسػملكمتػملضملنملمأمماظرملؾمملبمورمملضهملمجؾملقدموذروةماظضملؼملر،مدؽملنيمأحػملكمأضمملسوملمأغؾملمملمتغملؿرملػمالمأومتغملؿرملػ

م!مواإلخظملمملءماظؿضملري:مظضملؾهملمواػؿؼملمملعمملتف

موعؾدعمؿنيعمربؿقيمسـمتضملؾرلاموععملؾقلمعضملعملقلمذغملؾمإظبمظؿزملؾماٌسملؼملقن/ماظرملغملؾمثؽملمملئؿملهملمومملوزماظضملربؿملهملماظظملؿمملهمتلؿشملؿملعمػؾ

ماىلدمدقملالمؼبمواإلسبؾمملسماٌصملؾملر،مواسؿؾمملراتماألغـقي،ماظؿفػمللمتطملػملؿملنملمعـمبدالماإلغلمملغلموجقدػمملمظؿملغملؿؼملؾموصمملسؾ

م!!!واظزي؟

مواالغعملؿملمملدماظضملؽملمملدمثؽملمملئؿملهمل

مبدورػممل،موتعملقمماٌرأة،متؿقعملؼمػؾ:موعػملطملقممعغملذوبمآخرمدقملالموؼؽملشملرحمواىذب،ماظرملدمؼطملمملبمبمملظرجؾمسالضؿؾملمملموؼب

مآعرامظفمبمملالغعملؿملمملدمأومعضملف،مواظزملراعمرصؿملده،معـمواًزملؿموعداصضملؿف،ماظرجؾمبؿقديمذاتؾملمملمهعملؼموأمربؾملممل،موترضل

م!وعلؽقال؟موعؿقغملؼملممل

مذاتؾملمملمتطملمملدرمحنيمطـرلاماٌرأةمودبلر.ماظرجؾمعـؾمأؼسملممل،مضضملظملفموغعملمملطموممؿملزاتفموخزملمملئزملفمعضملمملٌفمظفمطؿملمملنمماٌرأةمإن

ماظعملؼملر،معـمأػؿماظرملؼملسموطفملنمعداره،متعملؿقؿمأومبمملظرجؾمظؿزملشملدممناظغملقمزلمملءمؼبمنؼملهملمصؿملفمتلؾحماظذيموعدارػمملموسرذؾملممل

م"ؼلؾققنمصػملؽمؼبمطؾ"مأنموايعملؿملعملهملماظؽملؾملمملر،معـمأعبؾماظػملؿملؾمأو

مأنم–مأحؿملمملغمملمتؽملفحمطمملغوملموإنم–مخمملئؾهملمذطمملءمحرطهملمؼبمترؼدمحنيماظؾػملؿملهملمذرمعـموعسملقغملهملمعؿؽملمملضسملهملماظضملربؿملهملمحقاءموتؾدو

ماظؿػملظملؿملؼموػذاماظطملربلماظؽملؼملطمسػملكمواٌلمملواةمواظؽملدؼهملماإلدالعل،ماظؽملصملمملممسػملكمؿملؿؾملمملمبلؽقظماظعملقاعهمل.معضملمملماظؽملصملمملعنيمممؿملزاتمتربح

م.تػملظملؿملؼمطؾمعـؾماظضملؼملرمضزملرلمسعملؿملؿ،مصمملذؾموظغملؽملفمواالغعملؿملمملد،ماظضملؽملمملدمثؽملمملئؿملهملمظؿفمملوزمربمملوظهملمػق

متغملقنمأنمؼبمرشؾهملماظرجؾمطضملؾهملمحقلماٌلؿؼملرماظشملقافمدونمػلمعلمملرػمملمؼبمبلرسهملمتؽملدصعمأنماظضملربؿملهملماظظملؿمملةمتلؿشملؿملعمػؾ

متؽملؿزعمأنمتلؿشملؿملعمػؾ!ماٌمملؼلذلو؟مسزملمملمحؿكمأوماظلفمملنمسزملممل:مسزملمملهمعـمبكملذمملرةمإالمتؽملسمليملمالمعؽملفمرػؾهملمأومعغملمملغف،
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مأغممل:ماظرجؾمؼعملقلمأنمررؼعملهملمسػملكماٌؼملمملردمملتمأوماظرملعملػملؾمملتمإظبمايمملجهملمدونموإبداسؾملمملمجبؾملقدػمملموجقدػمملموتـؾوملمحرؼؿؾملممل،

م!أؼسملممل؟موأغممل:مػلمصذلدمعقجقد،

متقاصػملوملمعضملفمسالضهملمأضمملعوملمصكملذامأحؿملمملغممل،مرجؾمدونمخشملشملؾملمملموتردؿمخشملقاتؾملممل،موهغملؿملمملرػممل،عمتسملؾطمأنمتلؿشملؿملعمػؾ

محنيموجقدػمملموأدارت!!مضفؿمليمل؟مطـرلمودونموػدوء،مبرذمملضهملمتعملدعوملمأومأحؿملمملغمملموتراجضملوملموأخذت،موأسشملوملموأشدضومل

م!!ظف؟ماغعملؿملمملدامأومعضملفمسؽملمملدامعرملدودةمدؿصملؾمأممؼغملقنمالموحنيمعضملف،متغملقن

ماظزواجمصقبقاوماظعـقدةمصقبقامبني

معلؿؾملدصممًلماظضملربؿملهمل،ماظؾؿملقتمؼالحؼمبمملتمخمملصمغقعمعـمخشملرًاماالضؿزملمملدؼهملمواظؿطملؿملرلاتماٌضملؿملرملؿملهملماظصملروفمصرضوملمظعملدم

مم.اىؽمللنيمعـماظضملربكماظرملؾمملب

ماظضملؽملقدهمل،معرحػملهملمبػملطملـمواإلعمملراتمواظؾقرؼـموضشملرماظغملقؼوملمعـمطؾمصكماظظملؿؿملمملتمعـ#م15مأنمحدؼـهملمدرادهملمطرملظملوملمصعملد

مدقرؼهملمعـمطؾمصكمتؿفمملوزمٕمأغؾملمملمحنيمصكمواٌطملرب،مسؼملمملنمودػملشملؽملهملماظلضملقدؼهملمعـمطؾمصكمهملاظؽمللؾمػذهمواشبظملسملومل

ماظزواجمضشملمملرمصمملتؾملـماظػملقاتكماظظملؿؿملمملتمعـػملوملمحؿملىملمصػمللشملنيمصكمعلؿقؼمملتؾملمملمأدغكمصكموطمملغومل#م5مغلؾهملمواألردنموظؾؽملمملن

م#.85مإظبموصػملوملمإذماظضملراقمصكمهعملعملوملمضدمغلؾهملمأسػملكموطمملغوملم،3#

مػذهمعـمؼضملمملغقنماظرجممللمعـمطؾرلةمغلؾهملمصؾملؽملمملكمصعملطماظؽمللمملءمسػملكمتعملؿزملرمالماظضملؽملقدهملمنأماإلحزملمملئؿملمملتمأوضقوملموضد

#م6متؿزوجمٕمبؿملؽملؼملمملمبضملد،مؼؿزوجقامٕماظلقرؼنيماظرملؾمملنمعـ#م5معـمأطـرمأنماظرزلؿملهملماألرضمملممبؿملؽملوملمدقرؼهملمصظملكماظصملمملػرة،

مزواجمدونمسمملعممًل،م13مدبشملنيمكاظػملقاتمغلؾهملموبػملطملوملمسمملعممًل،م29وم25مبنيمعمملمأسؼملمملرػـمتذلاوحماظػملقاتكماظظملؿؿملمملتمعـ

م.عؿزوجمملتمشرلماظؽمللمملءمغزملػمعـمأطـرمأنمؼضملؽملكمعمملم،وػق2317#

مبنيمعمملماٌؿزوجنيمشرلماظذطقرمغلؾهملمأنماظػملؾؽملمملغؿملهملمواظزملقهملماالجؿؼملمملسؿملهملماظرملؽقنموزارةمأجرتؾملمملمإحزملمملئؿملهملمأطدتمظؾؽملمملن،موصك

م#.8132مواإلغمملث#م3395متؾػملغمدؽملهملم1وم25

معـماٌؿزوجنيمشرلمغلؾهملمأنمواىؽملمملئؿملهملماالجؿؼملمملسؿملهملمظػملؾققثماظعملقعكماٌرطزمسـمصمملدرةمدرادهملمأطدتمصعملدمعزملرمصكمأعممل

م.ظإلغمملث#م2833مومظػملذطقر#م2937موبمملظؿقدؼد#م1محقاظبمسمملممبرملغملؾمبػملطملوملماىؽمللنيمعـماظرملؾمملن

م

م#م1339إظبمؼؿفملخرم،بؿملؽملؼملممل#م2932مإظبماألولماظزواجمسؽملدماظظملؿؿملمملتمسؼملرمتفملخرمإظبممممملثػملهملمأردغؿملهملمدرادهملمغؿمملئيملموأذمملرت

م.اظذطقرمظدىمدؽملهمل

مؼؿزوجـمٕمصؿمملةمعالؼنيمأربضملهملمػؽملمملكمأنمظالحزملمملءماىزائرىماظدؼقانمأسػملؽملؾملمملماظؿكماظرزلؿملهمل،ماألرضمملممطرملظملوملماىزائرموصك

معػملؿملقنم1ماظؾمملظغماظلغملمملنمسددمعـمعػملؿملقغمملم38مدبشملكماظضملزابمسددموأنمواظـالثني،ماظرابضملهملمومملوزػـمعـماظرشؿمسػملكمبضملد،

م.غلؼملهمل

ماظضملرملرؼـمبؽملمملتمقلسعملموؿمملحماظزواجمصقبؿملممل

مزوجؾملمملممبلؾنملمماألعرؼـمتعملمملدلماٌؿزوجهملمأخؿؾملمملمترىمػلمصؾملمملم،مجدتؾملمملمشلمملمتقملطدمطمملغوملمطؼملممل"مدؽملدػممل"ماظرجؾمؼضملدمٕم

مظذام،مسعملػملؾملمملمضؾؾممإغلمملغؿملؿؾملمملمضبذلممرجاًلمودمالمصؾمللمذاكموالمػذاماظقضعمؼغملـمٕموإنم،مأعؾملمملمؼضملؽملػمأبؿملؾملمملموترملمملػدم،

م.ماجاظزو"مصقبؿملممل"مبذملماظضملرملرؼـمبؽملوملمأصؿملؾومل
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مذغملػملوملماظزواجمعـماظظملؿمملةمخقفمزمملػرةمأنم،ماظرملمملرضهملمجبمملعضملهملماالجؿؼملمملع،مسػملؿمأدؿمملذماظضملؼملقشمصالحمأغبدماظدطؿقرمؼقضح

م:إظبمأدؾمملبؾملمملموأرجع.ماألدرؼهملماالجؿؼملمملسؿملهملماظؿققالتمبلؾنملماٌمملضؿملني،ماظضملعملدؼـمؼبماظضملربؿملهملمذبؿؼملضملمملتؽملمملمؼب"مصقبؿملممل"

معصملؾملرػمملمخاللمعـموذظؽماظزواج،مسػملكماٌعملؾػملهملماٌـمملظؿملهملمظػملظملؿمملةممنشملؿملهملمداخػملؾملمملمؼبماظظملؿمملةمذغملػملوملمحؿملىمل:ماظظمللؿملقظقجلماظؿغملقؼـ

مغؾملمملؼهملموؼبموضػملؼمتقترمحمملظهملمؼبمدائؼملممًلمصبضملػملؾملمملمذاتؾملمملماحذلامموصعملداغؾملمملمواالغذلغومل،ماإلسالممصرضؾملمملماظؽملؼملشملؿملهملموػذهموعبمملشلممل

مؼرؼـمصؾضملسملؾملـمؿملمملت،اظظملؿمظدىماإلسمملضمملتمبضملضموجقدمإظبمإضمملصهملماجملؿؼملع،معـماالغلقمملبمإظبماألعرمبؾملمملمؼؽملؿؾمللماٌشملمملف

م.اظؿضملمملدهملمإظبمحبؿملمملتؾملـمودؿملدصعماظضملؿملقبمػذهمدؿملغملرملػماظزواجمأن

مربمملوظهملمإظبمبؾملمملماألعرمؼزملؾموضدماظعملدميهملماٌقروثمملتمبضملضمبلؾنملماجؿؼملمملسؿملهملمسزظهملمؼبماظغملـرلاتمتضملؿملش:ماظؽملظملللماظؿغملقؼـ

ماظزواج،معـمخقفمعزملدرمترملغملؾمصمملظضملزظهملماالغؿقمملر،

معـماًقفمخشملقرةمهوملماظظملؿمملةمؼسملعماظذيماٌدلعيملماظزواجمأومبمملإلطراهماظزواجمعـؾمودػملؾؿملمملتف:ماالجؿؼملمملسلماظؿغملقؼـ

م.اظزواج

ماٌؿعمسـمؼؾقـقنمصؾملؿمجدؼؿؾملؿموسدمماظرملؾمملبمظؿؾملقرماظزواجمعـماظؿملقمماظظملؿؿملمملتمدبرملك:ماٌؿؾملقرماظرملؾمملبمعـماظظملؿمملةمخقف

م.ماىدؼهملماظضملالضهملمسـمبضملؿملدًاماظزائظملهمل

ماظؽملؼملشملؿملهملمأصغملمملرػؿموتؽملمملضؾماجملؿؼملعمدكطمأعمملممتعملػمأنماظضملربؿملهملمؿمملةاظظملمسػملكمصبنملمعقسدهمؼبماألحالممصمملرسمؼفملتلمظغمللمإغف

ماضؾمأومسمملعممًلمسرملرونمسؼملرػمملمعـموؼؽملعملسمللمغظمللؾملمملمؼبماظـعملهملماظظملؿمملةمتظملعملد.ماظظملرملؾموحؿؼملؿملهملماظؿعملمملظؿملدمسؾقدؼهملمعـمهررػؿمالماظيت

م.اظزصمملفمدمملسهملمؼؿقلسمقمؼموراءمؼقعممًلماألؼمملممبؽملدولمؼراضنملمبدأماظذيماظؾؿملوملمعـمظؿملؽملعملذػمملماألحالممصمملرسمتؽملؿصملرمتؾدأمسؽملدػممل

ماظظملغملريمواظؽملسملقجمواًدلاتماىؿملؾمؼبمصمملرقمععمايممللمعؿمللقرةمحؿملمملةمشلمملمؼقملعـمغمملضيملمظرجؾمعؿزوجهملمػلمإعممل..مواظظملؿمملة

مإدراطلمبرملغملؾمعظملعملقدةمحػملعملهملمعـمصراشممًلمتضملمملغلماظظملؿمملةمايمملظؿنيمتػملؽموؼب..ماظؿغملقؼـمرقرمؼبمظرملمملبلبموإعمملمواظضملعملػمللمواالغظملضملمملظل

م.إدراطلموال

محؿملمملةمؼبمعرملضملرملضملممًلمحػملؼملممًلمؼقعضماألحالممصمملرسمػمملجسمؼؾدأماٌؿؼملقجهملماالغظملضملمملظؿملهملمبمملظؿقرطمملتماظطملزؼرماٌلرحمذاػمخسملؿموؼب

ماظزوج؟ماخؿؿملمملرمؼبماظضملربؿملمملتماظظملؿؿملمملتمذروطمتطملرلتمٌمملذامؼشملرحماظذيمواظلقملال.مجدؼدمعـماٌرأة

مايمملجمملتمتزملمملسدمإظبمآلماظذيماألعرماظضملربل؟ماجملؿؼملعمأصمملبوملماظيتماجملؿؼملضملؿملهملماٌؿطملرلاتمتػملؽمؼبماظلؾنملمؼغملؼملـمػؾ

مم…أحالعؾملمملمصمملرسمؼبماظظملؿمملةمتؽملرملدػمملماظيتماظروحؿملهملماٌؿشملػملؾمملتمسػملكماٌمملدؼهمل

مؼبمتقضعماظؽملؾملمملؼهملمؼبمصكملغؾملمملم،مإرادتؾملمملمسـمخمملرجهملمظصملروفمتؿزوجمٕمأمم،مبمملخؿؿملمملرػمملمظػملزواجماظظملؿمملةمرصضمطمملنمدقاءمو

مأنماظصملػملؿمعـمأغفمأطدمسلس،مسنيمجبمملعضملهملماظؽملظملللماظشملنملمعلمملسدمعدرسمصغملرىمربؼملدماظدطؿقرموظغملـم،ماظضملقاغسمعزملؽملػ

مالماظزواجمصؿفملخرم،مأؼسملممًلماظرجؾمسػملكماظػملعملنملمغظملسمؼشملػملؼمأنماظصملػملؿموعـم،مسمملغسماظزواجمدـمؼبماٌؿفملخرةماظؾؽملوملمسػملكمؼشملػملؼ

م.ماٌؽملمملدنملماظرملكصمصبدمٕمأغفمؼضملينموإمنمملم،مبمملإلغلمملنماٌشملمملفمغؾملمملؼهملمؼضملين

ماالغظملزملممللمعـماًقفمأومغؿمملجفماالغظملزملممللمؼغملقنمخمملرلملمارتؾمملطمعـمةعرمعػملؿملقنمأصسملؾماالخؿؿملمملرمؼبماظذلويمأنمإظبمعرملرلًا

م.ممغظمللؿملممًلمعضملعملدؼـماألرظملممللمؼؽملرملفملماظصملروفمػذهموودطم،ماٌشملػملعملهملمإظبماظرملرضؿملهملمذبؿؼملضملمملتؽملمملمغصملرةمبلؾنمل

م:مغقملطدمأنمسبنملماظؽملؾملمملؼهملمصك

ماجملؿؼملعمٌرملمملطؾممملتوػملؿملمإالمػلمعمملماٌرأةمصؼملرملمملطؾم؛ماجملؿؼملعمعرملغملػملهملمسـمعلؿعملػملهملمظػملؼملرأةمعرملغملػملهملمؼرملؾملدمالماظضملمملٕمأن

مظػملؼملرضمسرضهملمؼغملقنماإلغلمملغلمواىلدمم،مغعملمملرفمأضضملػمؼبمؼصملؾملرمذلملمأيمسػملكماظسملطملطمألنموذظؽم،مشلمملمصمملرخمواغضملغملمملس
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مصضملمملدةماجملؿؼملعمسػملكمزػملؿمأوماجؿؼملمملسلممزػملؿمحدثمإذامصكملغفموظذظؽم،مصؿملفمعمملمأضضملػمعؽملفمميزقمواظـقبمأجزائفمأضضملػمؼب

م.اظذعهملموأػؾمواظسملضملظملمملءمواظظملعملراءماٌرأةمتغملقنمعمملمسمملدةموػلماالجؿؼملمملسؿملهملماظؽملعملمملطمأضضملػمؼبماظصملػملؿمػذامتظملرؼغمؼؿؿمعممل

مإظبمؼؽملصملرموعضملمملرصفمسػملقعفمبغملؾماإلدالعلمايسملمملريماظؽمللؼمألنمذبؿؼملعمضسملؿملهملمػلماٌرأةمضسملؿملهملمصكملنمثمملغؿملهملمغمملحؿملهملموعـ

ماألدرةمإظبمواظؽملصملرم،مماظطملربلماٌؽملصملقرمؼبمطؼملمملماظظملردموظؿملسماإلغلمملغلمظالجؿؼملمملعماألدمملدؿملهملماظقحدةمأغؾملمملماسؿؾمملرمسػملكماألدرة

ماٌرأةمإظبماظؽملصملرمميغملـمالموظذظؽم،ممذاتؾملمملمؼبمعلؿعملػملهملموظؿمللوملمطؾمعـمجزءامأصرادػمملمحعملققمعـمصبضملؾمظػملؼملفؿؼملعمأوظبمطقحدة

مثعملمملؼبماجؿؼملمملسلمصراغمؼبمؼضملؿملشمبؿملقظقجلمطغملمملئـمػغملذاماظرجؾمأوماٌرأةمازلفمذلءمؼقجدمصالمصراغمؼبمحلمطمملئـمطؼملفرد

مصظملهملمظفمإغلمملنمصغملؾ.مواىدمواالبـمواظزوجمواألخماألبموػؽملمملكمواىدةممواالبؽملهملموجهملواظزمواألخوملماألممػؽملمملكموإمنممل

ماجؿؼملمملسؿملهملموصظملهملماجؿؼملمملسلمدورمػؽملمملكموظغملـمبؿملقظقجؿملمملمرجؾمأوماعرأةمػلمأومصؾملقماظؾؿملقظقجؿملهملمصظملؿفمجبمملغنملماجؿؼملمملسؿملهمل

موضضملؾملمملمسـممبضملزلماٌرأةمضسملؿملهملمإظبماظؽملصملرمميغملـمالمػؽملمملموعـ.موأخؿمملموابؽملهملموزوجهملمأعمملماظؾؿملقظقجلماظغملمملئـمذظؽمعـموضملؾ

ماٌؿؾمملدظهملماٌزملمملحلماالسؿؾمملرمؼبماألخذمدونمتؽملمملوشلمملمأوماظعملسملؿملهملمػذهمحؾمميغملـموال.ماألدرةموػقماالجؿؼملمملسلمودؿملمملضؾملممل

م.واألدرةمواظرجؾمظػملؼملرأةمبضملضمسػملكمبضملسملؾملمملمواٌضملؿؼملدةمواٌؿداخػملهمل

محذملؾمسـمغؾقىملمٕمعمملمعلؿعملؾ،مسؽملزملذملرمأغؾملمملمأدمملسمسػملكمإظؿملؾملمملمغؽملصملرمبعملؿملؽملمملمعمملمضمملئؼملهملمدؿؾعملكماٌرأةمعرملغملػملهملمصكملنمػؽملمملموعـ

مأدمملسمسػملكماٌرأةمتزملقبقر،موٕمتؿزملقر،مٕماظيتماظغملؿنملمإن:مغعملقلماألعرمػذاموظؾؿملذملمملنماالجؿؼملمملسؿملهمل،مايػملقلموبمملضلمؼؽمللفؿ

ماظؿملدمدالعهملمإنمواحد،مطؿملمملنمأسسملمملءمعـمسسملقًامظؿمللوملموطفملغؾملمملماظؿملدمؼضملمملجلماظذيمطؼملـؾمتغملقنماجملؿؼملعمجقػرمعـمجزءمأغؾملممل

مأدؾمملبممممملردذملمملتمإظبمتضملقدم-مايمملجمملتمعـمذظؽمشرلمأوماألزظملمملرمطؿعملػملؿملؿمبؾملممل،ماًمملصهملمايمملجمملتمضبضملمشلمملمطمملنموإنم-

م.وتسملضملػمتؾملـمبدورػمملمصكملغؾملمملماألسسملمملء،مبمملضلموبنيمبؿملؽملؾملمملماظيتماظزملػملهملمضضملظملوملمأوماىلد،مضضملػمصكملنمطػملف،ماىلدمدالعهمل

مسػملكماظقضعمنمملبفمأنمسػملؿملؽملمملمصكملنمظذاتؾملممل،مهعملؿملعملؾملمملمبضملدمماحملؾطماظرملضملقرمضدماٌضملرطهملمؼبماٌرأةمتؽملؿزملرمأنمأردغمملمصكملنمشلذا

مأنمسػملؿملذملؽملمملمصكملنمثؿموعـماآلخر،مدونمجؽملسمأومسؽملزملرمأزعهملموظؿملسمذبؿؼملعمأزعهملمأغفمأدمملسمسػملكمأيمسلقظؿملهمل،مغصملرةمأدمملس

ماظرملؿملخمأوضقفمعمملمغضمللموأنمسػملؿملؾملممل،معؿلػملشملممًلمثؿموعـمسمملعهمل،ماجملؿؼملعمسػملكماٌؿلػملطمواظـعملمملؼبماظظملغملريماىذملمملغنملمغدرك

مبضملدمصبلءموإمنمملمبطملؿهمل،ماألعؿمبفمتؾبزملذملمملبمالمواظذػينماظؽملظملللماظؿكػملػمإن:م"ضممللمسؽملدعمملم-مآمرغبفم-"ماظطملزاظل"

م"عداواتؾملمملمؼؾبقلـمعـموذملدموالمتشملقل،مأعراض

م:ماٌراجع

م.اظشملؾعمهوملم–مبدريمربؼملدمزلؿملهملمظذمل..مماظزملضملنملمواظقاضعماظردمملظبماظدورمبنيماٌلػملؼملهملماظظملؿمملة..مماًرؼػمزػقرم-3

ماظزملظملقةمدارم–مبدريمربؼملدمزلؿملهملمظذمل..مموايؿملمملةماظؽملظملسمصكمخقارر..ممتطملؿملنملمالمحؿملمملةم-2

مصمملضؾمخػملؿملؾ/مد..مماظضملربؿملهملماٌرأةمدؿملغملقظقجؿملهملم-1

م:ماإلسالعؿملهملمربؿملطمذؾغملهملم-3

http://www.moheet.com/ 

معزملرم–ماظزضمملزؼؼمجمملعضملهملم–ماظؽملظمللكماظشملنملمأدؿمملذ..مسؾدآمأغبد/ممد:ممظذملمزبؿػملظملهملمطؿمملبمملتم-5
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ماإلدذملذملذملذملالممؼبماألدذملذملرة

ماظرملؾملؿملدةمظألخوملمربمملضرة

مماظضملشملذملمملرماظشملؽملشملذملمملويمبؽملمملن

ماظلذملذملؾضملؿملؽملمملتمأوائؾمؼب

م%3$

م،مبشملؾمملسفموؼؽملشملؾعم،مأحسملمملغفمؼبمبممليؿملمملةمسؾملدهمأولمعـموؼؽملرملفملم،ماإلغلمملنمصؿملفمؼذلبكماظذيماظزملطملرلماجملؿؼملعمػلماألدرة

م،محلؽملممًلمؼراهمعمملمـؼلؿقلمحنيمإضبمملءمعـموعمملَظفؾبمواومملػمملتفموعؿملقظفمأحغملمملعفمررؼؼمسـموؼؿضملرصؾملمملم،مبضملؿملؽملفماألذؿملمملءموؼرى

م.ممضؾؿملقمملمؼراهمعمملمؼلؿعملؾحمأو

ماظؿملؽملؾقعمػذامطمملنمإذاموأغفم،مواظؽمللمملءمبمملظرجممللماألعهملمميدقبماظذيماألولماظؿملؽملؾقعمػقماظؾؿملوملمأنماالجؿؼملمملعمسػملؼملمملءمأدركموظذظؽ

ماظذيمظشملؿملؾنياماظزملمملينيماألصرادمعـمشلمملموزادًام،ماألعهملمسػملكمخرلًامإعدادهمطمملنماٌظمللدةماظرملقائنملمعـمخمملظؿملممًلمصمملصؿملممًلمرؿملؾممًل

موإذا..ممدضملمملدةموعزملمملدرم،مغصملمملممودسمملئؿم،مصسملؿملػملهملمودسمملةم،متضملمملونموحػملعملمملتم،مضقةمظؾؽملمملتماألطدلمذبؿؼملضملؾملمملمؼبمؼزملؾققن

مسػملكموخشملرًاماألعهملمسػملكمذرقبًامؼغملقنمإعدادهمصكملنم،مواإلػؼملممللماظظملقضكمسػملكمضمملئؼملممًلم،مبمملظرملقائنملمعرملقبممًلماظؿملؽملؾقعمػذامطمملن

م.ممذبؿؼملضملؾملمملمسػملكمووبمملاًلموغغملدًام،مععملقعمملتؾملممل

ماألدرةمػذهموأدمملس.ممواألبؽملمملءماظزوجنيمعـماٌغملققبغهملماظزملطملرلةماجملؼملقسهملمػقماظرملمملئعماالجؿؼملمملسلماظضملرفمؼبماألدرةمعضملؽملكمإنقب

ماظؾداؼهملمعـمواظرسمملؼهملمواظؿؽملصملؿملؿماظؿغملقؼـمؼبماظظملضملممللماظرئؿملللمبمملظدورمؼعملقعمملنماظػملذانموػؿم،مواعرأةمرجؾمعـماٌغملقغمملنماظزوجمملن

م.مماظؽملؾملمملؼهملمإظب

ماألصعمللماالعؿدادمعؽملؾملمملمظفموضبزملؾم،مبؾملمملموؼؽملؼملقمسػملؿملؾملمملمؼعملقمماظيتمظؾؽملمملتفموػلم،ماألدرمػذهمذبؼملقعمػقمظؽذمبضملدمواجملؿؼملع

ممبضملدهمجمملءمٌـمتمملرطبممًلمؼصملؾقبمحؿكمواظرأدلم،مذضملؾممًلمؼزملرلمحؿك

م،ماألدرةمسػملكمترصرفماظيتمبمملظلضملمملدةماظضملمملدؼهملماألحقالمؼبماظؾرملرمدضملمملدةموتعملدرم،ماظؾرملريماجملؿؼملعمغقاةمػلمإذنمصمملألدرة

ممورضؿملقبفماجملؿؼملعمادؿعملرارمدظؿملؾماظضملمملئػمللمواالدؿعملرارؾب

مإذامخزملقصممًلم،ماجملؿؼملعمؼبماظغملؾرلةمآثمملرهمظفمواظؿعملقؼؿماظؿغملرؼؿمأدؾمملبمبغملؾموحؿملمملرؿؾملمملم،مبؾملمملمواالػؿؼملمملمم،مبمملألدرةمصمملظضملؽملمملؼهمل

موبدونم،مهملاالجؿؼملمملسؿملماظرملكزملؿملهملمؼبمازدواجؿملهملمبدونماألدرةمصؿملفمتؽملرملفملماظذيماإلرمملرمغظملسمؼبمذبؼملػملفمؼبمؼضملؿملشماجملؿؼملعمطمملن

مماجملؿؼملعمواضعمؼبمؼؿظملمملسؾمعمملموبنيماألدرةمحؿملمملةمتؿشملػملؾفمعمملمبنيمتؽملمملضسملمملت

مخرلمسػملكمظقزؿملظملؿؾملمملموأدائؾملمملم،مترابشملؾملمملمدوامموأدؾمملبم،متغملقؼؽملؾملمملموأدسماألدرةمبرملفملنمطؾرلًاماػؿؼملمملعممًلماإلدالمماػؿؿموضد

مأوم،متظملزملؿملاًلموبؿملقبؽملؾملمملمإاّلموادؿعملرارػمملماألدرةمدضملمملدةمصؿملؾملمملمؼغملقنمطؾرلةموالمصطملرلةمواظلؽملهملماظعملرآنمتركمصؼملمملم،موأطؼملػملفموجف

مموعـؿملالتؾملمملمػلمهؿفمتؽملدرجماظذيماألصؾمبؿملقبـ

مألخشملرمبمملظؽمللؾهملموحدهمذظؽمصكملنم،ماآلخرؼـمأوماآلخرمحؿملممللمظغملؾدملماظيتمواظقاجؾمملتمايعملققمبؿقضؿملحماإلدالممؼغملؿػموٕ

مواألغمملغؿملهملماألثرةمصؿملؾملمملمتؽملزملؾملرمبقتعملهملمؼبمطػملؾملمملماألدرةمبقضعمواظلؽملهملماظعملرآنماػؿؿمإمنمملم،مؼغملظمللمالماجملؿؼملعمبؽملمملءمؼبمغقاة

مواظؿضملمملظلم،مواظؽملغملدماظغملدرمذقائنملمعـموتزملظملكم،محؿملمملتؾملمملمعـمتؿؾكرمحنيم،مواظعمللقةمواظطملػملؾهملماظعملؾملرمصظملمملتمصؿملؾملمملموتذوب

م.مماظلقيمحمملظفمإظبماألعرمؼضملقدمثؿم،مٌمملعممًلمطمملنمعمملمإالم،مواظؿؾمملسدمواإلػؼملممللمواظؿظملمملخر

مؼبماظزوجؿملهملم،ماآلخرماخؿؿملمملرمضبلـمأنمعؽملؾملؼملمملمطؾقبمسػملكمطمملنم،مواٌرأةماظرجؾمعـمتؿفملظػمعمملمأولمتؿفملظػماألدرةمطمملغوملموٌممل

م:ماظغملرميهملماآلؼهملمتذطرػمملمورغبهملموعقدةم،موادؿعملرارمدغملـماجؿؼملمملعماإلدالم
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ؿبم} ؿبمَظغمُلؿؿبمخؽبػمَلؼؽبمَأنؿبمَآؼؽبمملتكبفكبموؽبعكب مؼ23:مماظرومػم{...ممحؿبؼملؽبهمًلوؽبرؽبمعؽبقؽبدمبًةمبؽبؿملؿبؽملؽبغمُلؿؿبموؽبجؽبضملؽبؾؽبمِإَظؿملؿبؾملؽبمملمظكبؿؽبلؿبغمُلؽملؾبقامَأزؿبوؽباجـبمملمَأغؿبظمُللكبغمُلؿؿبمعكب

م:متضملمملظبموؼعملقل

ؿبمخؽبػمَلعمَلغمُلؿؿبماظٌملذكبيمػؾبقؽبم} ؽبمزؽبوؿبجؽبؾملؽبمملمعكبؽملؿبؾملؽبمملموؽبجؽبضملؽبؾؽبموؽباحكبدؽبةلبمغؽبظمْلٍسمعكب مؼ389:مماألسرافػم{...مممِإَظؿملؿبؾملؽبمملمظكبؿملؽبلؿبغمُل

متغملقنموال..ممظقجقدهموؼلذلؼحموؼشملؼملؽـماآلخرمإظبماظزوجنيمعـمطؾقبمؼلغملـمأنم،ماظزواجمشمملؼهملماآلؼؿنيمػمملتنيمؼبمصفؾبضملػملومل

مطؾمواضذلبم،مبؿملؽملؾملؼملمملماغلفمملممػؽملمملظؽمطمملنمإذامإاّلمبـملخرمأحدماجؿؼملمملعمؼبمواظراحهملماالرؼملؽؽملمملنموحمملظهملم،مػذهماظلغملـمحمملظهمل

م.ممايؿملمملةمؼبموررؼعملؿفمودػملقطفممبظملمملػؿملؼملفماآلخرمسبقمعؽملؾملؼملممل

موعؿضملمملدظهملمعؿغملمملصؽهملماظزوجؿملهملمواظقاجؾمملتمايعملققمأنم،موإداعؿفماظزوجنيمبنيمبمملالغلفمملمماالحؿظملمملزمسػملكمؼلمملسدممممملمإنقبمثؿ

مايعملققمػذهمعـمواحدموطؾم،موواجؾمملتمحعملققموظػملزوجهملم،موواجؾمملتمحعملققمظػملزوج.ممعؽملؾملؼملمملمطؾمرؾؿملضملهملمحبلنمل

موػلمشمملؼؿؾملمملمإظبمظؿزملؾماظزوجؿملهملمايؿملمملةمأن:ممػؽملمملمواظؿضملمملدلماظؿغملمملصقملموعضملؽملكم،ماآلخرمععموعؿضملمملدلمعؿغملمملصلملمواظقاجؾمملت

مبؾملذهمعضملممًلمعؽملؾملؼملمملمطؾمإصمملدةمعـمبدموالم،مبلقاءمدقاءمصؿملؾملمملمواٌرأةماظرجؾمإدؾملمملممعـمبدمالم،مواالغلفمملممواٌقدةماظلغملـ

معمملمصؿقملديماٌرأةمتسملمملرقبموالم،مصؿملؾملمملماٌرأةمعـمعلمملػؼملهملمدونمسػملؿملفمعمملمصؿملقملديماظزوجؿملهملمبمملظضملالضهملماظرجؾمؼسملمملرقبمالم،ماظضملالضهمل

م.ممصؿملؾملمملماظرجؾمعـمعلمملػؼملهملمدونمسػملؿملؾملممل

م:ماظغملرميؿمملنماآلؼؿمملنمفإظؿملمترملرلماظذيمػذامواظقاجؾمملتمايعملققمؼبماظؿغملمملصقملموػذا

ؿبمَأغؿبظمَلعمُلقاموؽببكبؼملؽبمملمبؽبضملؿبٍضمسؽبػمَلكمبؽبضملؿبسملؽبؾملؾبؿؿبماظػملٌملفؾبمَصسملمبؾؽبمبكبؼملؽبمملماظؽمِللؽبمملءكبمسؽبػمَلكمَضقمباعؾبقنؽبماظِرجؽبممللؾبم} مؼ13:مماظؽمللمملءػم{...ممَأعؿبقؽباظكبؾمِلؿؿبمعكب

مب...مم}:متضملمملظبموضقظف مبماظٌملذكبيمعكبؿبؾؾبموؽبَظؾملؾب مبسؽبػمَلموؽبظكبػملِرجؽبمملِلمبكبمملْظؼملؽبضملؿبرؾبوفكبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل مؼ228:ماظؾعملرةػمم{...ممدؽبرؽبجؽبهمٌلمؿملؿبؾمِل

مػلموواجؾمملتفماظرجؾمحعملققمطؾمتغملقنمأنموظؿملسم،مبؿملؽملؾملؼملمملمواظؿضملمملدلماظؿغملمملصقملمػقمواظقاجؾمملتمايعملققمؼبمبمملظؿؼملمملثؾمواٌراد

مأعممل.مموػغملذا..مموغبػملفموتؽملرملؽؿفموظدػمملمرسمملؼهملماٌرأةموسػملكمعـاًلماإلغظملمملقمسػملؿملفمصمملظرجؾم،موواجؾمملتؾملمملماٌرأةمحعملققمذات

معلؾملؼملممًلمؼغملقنمأنمسـماظزوجؿملهملمايؿملمملةمؼبمدورهمدبرجمالماظرجؾمإظبمصؽمللؾؿؾملمملم،ماظـمملغؿملهملماآلؼهملمؼبماظؽمللمملءمسػملكماظؿظملسملؿملؾمدرجهمل

مدؾؿملؾموؼبمحلمملبؾملمملمسػملكمعصملؾملرًاموظؿمللوملم،ماظزوجؿملهملمظزملمملحلمإغلمملغؿملهملمضرورةمطذظؽموػلم،مواغلفمملعؾملمملمايؿملمملةمػذهمظؿضملمملدل

م.ممتعملقؼسملؾملممل

مبمملٌضملروفماظؽمللمملءمعضملمملذرةمآمصفملوجنملم،ماٌضملمملذرةمحلـمحؿملىملمعـمطؾرلةمسؽملمملؼهملماظزوجؿملهملمبممليؿملمملةماظؽمللمملءمدقرةمسؽملؿملوملموظعملد

م:ممتضملمملظبمضقظفموذظؽم،ماظرملعمللمأوماظلضملؿملدماٌلؿعملؾؾمسػملكمأعمملرةمدائؼملممًلمظؿمللؿمملماظغملرهمأوماينملقبمسمملرظملهملمأنموبؿملقبـ

مب...مم} مبمَصكمِلنؿبمبكبمملْظؼملؽبضملؿبرؾبوفكبموؽبسؽبمملذكبرؾبوػؾب مؼ39:ماظؽمللمملءػمم{مَطكبرلـبامخؽبؿملؿبرـبامصكبؿملفكبماظػملٌملفؾبموؽبؼؽبفؿبضملؽبؾؽبمؽـبمملذؽبؿملؿبمتؽبغمْلرؽبػؾبقامَأنؿبمَصضملؽبلؽبكمَطِرػؿبؿؾبؼملؾبقػؾب

محؼماٌرأةمسػملكمظػملرجؾمأنمصؾؿملقبؽملوملم،مواظؽمللمملءماظرجممللمعـمطؾقبمحعملققمسػملؿملفمتعملقممأنمصبنملماظذيماألدمملسمبؾؿملمملنمسؽملؿملوملمطؼملممل

م:متضملمملظبمضقظفمذظؽمؼبموغعملرأم،مشؿملؾؿفموهظملظمتشملؿملضملفمأنموسػملؿملؾملمملم،ماظؽملظملعملهملموواجنملماظرؼمملدهمل

ؽبمعكبؼملمبمملمغؽبزملكبؿملنملفبموؽبظكبػملؽمِللؽبمملءكبماْطؿؽبلؽبؾؾبقامعكبؼملمبمملمغؽبزملكبؿملنملفبمظكبػملِرجؽبمملِلمبؽبضملؿبٍضمسؽبػمَلكمبؽبضملؿبسملؽبغمُلؿؿبمبكبفكبماظػملٌملفؾبمَصسملمبؾؽبمعؽبمملمؽملمبقؿباتؽبؿؽبؼملؽبموؽبالم} مػم{...ممماْطؿؽبلؽبؾؿب

مؼ12:ماظؽمللمملء

م:متضملمملظبموضقظف

ؿبمَأغؿبظمَلعمُلقاموؽببكبؼملؽبمملمٍضبؽبضملؿبمسؽبػمَلكمبؽبضملؿبسملؽبؾملؾبؿؿبماظػملٌملفؾبمَصسملمبؾؽبمبكبؼملؽبمملماظؽمِللؽبمملءكبمسؽبػمَلكمَضقمباعؾبقنؽبماظِرجؽبممللؾبم} محؽبمملصكبصمَلمملتفبمَضمملغكبؿؽبمملتفبمَصمملظزملمبمملظكبقؽبمملتؾبمَأعؿبقؽباظكبؾمِلؿؿبمعكب

مؼ13:ماظؽمللمملءػمم{...مماظػملٌملفؾبمحؽبظملكبَظمبكبؼملؽبمملمظكبػمْلطملؽبؿملؿبنملكب

م:مماآلؼمملتمػذهمبؾملمملمجمملءتماظيتماألحغملمملمموتؿػملكص

مبمملٌضملروفمزوجؿفمؼضملمملذرمأنماظرجؾمسػملكم-3
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مبم} م{مبكبمملْظؼملؽبضملؿبرؾبوفموؽبسؽبمملذكبرؾبوػؾب

م،مخؾبػمُلعمًلمملمَأحؿبلؽبؽملؾبؾملؾبؿؿبمِإميؽبمملغـبمملماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبمَأْطؼملؽبؾؾب»م:ممصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿمآمردقلمضمملل:ممضممللم،مرضلمآمسؽملفمؼرةػرمأبلموسـ

م.مصقؿملحمحلـمحدؼىملموضممللماظذلعذيمرواهم«مظكبؽملكبلؽبمملئكبؾمِلؿؿبمخكبؿملؽبمملرؾبُطؿؿبموؽبخكبؿملؽبمملرؾبُطؿؿب

مسػملكمأعؿملؽملهملمآمجضملػملؾملمملمصعملدمزوجؾملمملموبؿملوملمغظمللؾملمملمؼبمحبظملصملفمآمأعرمعمملمطؾمهظملظموأنم،مزوجؾملمملمتشملؿملعمأنماٌرأةمسػملكم-2

مممذظؽ

مم{ماظػملٌملفؾبمحؽبظملكبَظمبكبؼملؽبمملمظكبػمْلطملؽبؿملؿبنملكبمحؽبمملصكبصمَلمملتفبمَضمملغكبؿؽبمملتفبمَصمملظزملمبمملظكبقؽبمملتؾبم}

مأَلعؽبرؿبتؾبمأَلحؽبدلبمؼؽبلؿبفؾبدؽبمَأنؿبمَأحؽبدـبامآعكبرـبامُطؽملؿبوملؾبمَظقؿب»م:ممضممللمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿماظؽمليبمسـمرضلمآمسؽملفمػرؼرةمأبلموسـ

م.ممصقؿملحمحلـموضممللماظذلعذيمرواه«ممظكبزؽبوؿبجكبؾملؽبمملمتؽبلؿبفؾبدؽبمَأنؿبماْظؼملؽبرؿبَأَة

مصال.ممعؽملفمظػملؼملعملزملقدماٌؽملمملدنملماظقضعمسػملكمعؽملؾملؼملمملمطؾقبمتؾملؿملؽهملمؼبمآميغملؿمؼرضكمملمأنمطػملؿملؾملؼملمملمواٌرأةماظرجؾمسػملكم-1

ماظؽمللمملءمعـمبفمآمخصمعمملمإظبماظرجممللمؼؿشملػملعموالمصؿملفمعظملسملػملنيموجضملػملؾملؿماظرجممللمبفمآمخصقبمعمملمإظبماظؽمللمملءمؼؿشملػملع

م:متضملمملظبمضقظفمؼبموذظؽ.ممصؿملفمعظملسملالتموجضملػملؾملـ

ؽبمعكبؼملمبمملمغؽبزملكبؿملنملفبموؽبظكبػملؽمِللؽبمملءكبماْطؿؽبلؽبؾؾبقامعكبؼملمبمملمغؽبزملكبؿملنملفبمظكبػملِرجؽبمملِلمبؽبضملؿبٍضمسؽبػمَلكمبؽبضملؿبسملؽبغمُلؿؿبمبكبفكبماظػملٌملفؾبمَصسملمبؾؽبمعؽبمملمتؽبؿؽبؼملؽبؽملمبقؿباموؽبالم} م{ماْطؿؽبلؽبؾؿب

م.ماٌقاضػممتؿملقبزتموإنم،مدورهمؾظػملرجمطؼملمملمأؼسملممًلماجملؿؼملعمؼبماظضملصملؿملؿمدورػمملموظػملؼملرأة

موطؿملػم،ماظطملمملؼمملتموبػملقغماألػدافمهعملؿملؼمسػملكماٌلػملؿماجملؿؼملعمؼبمواظؽمللمملءماظرجممللمؼؿضملمملونمطؿملػمؼزملققبرماظعملرآنمظؽملرىموإغؽملممل

ماجملؿؼملعمذرورمعـمجمملغؾممًلمغظمللؾملمملمػلمتزملرلمأنمالم،ماظرملرورموربمملربهملم،ماًرلمإظبماظدسقةمؼبمطرميهملمآصمملقمإظبمبمملٌرأةمؼلؼملق

م:ماالسباللمصؿملؾملمملمؼرملؿملعماظيتماجملؿؼملضملمملتمؼبماظرملفملنمػقمطؼملمملم،

م:ممسزموجؾمآمؼعملقل

ـِموؽبؼؽبؽملؿبؾملؽبقؿبنؽبمبكبمملْظؼملؽبضملؿبرؾبوفكبمؼؽبفمْلعؾبرؾبونؽبمبؽبضملؿبٍضمَأوؿبظكبؿملؽبمملءؾبمبؽبضملؿبسملؾبؾملؾبؿؿبموؽباْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؽبمملتؾبموؽباْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾبقنؽبم} ماظزمبَطمملَةموؽبؼؾبقملؿبتؾبقنؽبماظزملمبالَةموؽبؼؾبعملكبؿملؼملؾبقنؽبماْظؼملؾبؽملؿبغمَلِرمسؽب

مؼ73:مماظؿقبهملػمم{...مماظػملٌملفؾبمدؽبؿملؽبرؿبحؽبؼملؾبؾملؾبؿؾبمُأوَظؽكبَؽمرؽبدؾبقَظفؾبوؽبماظػملٌملفؽبموؽبؼؾبشملكبؿملضملؾبقنؽب

ماظغملدلىماظردمملظهملموػلم،ماٌؽملغملرمسـموتؽملؾملكم،مبمملٌضملروفمتفملعرم،مطدلىمظردمملظهملمتضملؿملشماٌلػملؿماظرجؾمععماٌلػملؼملهملمصمملٌرأة

م.ممسزملرمطؾمؼبمضبؼملػملؾملمملمأنموطػمّلظملفم،مبؾملمملمآمعؿملقبزهماظيتماٌلػملؿمظػملؼملفؿؼملع

ـِموؽبتؽبؽملؿبؾملؽبقؿبنؽبمبكبمملْظؼملؽبضملؿبرؾبوفكبمتؽبفمْلعؾبرؾبونؽبمظكبػملؽملمبمملِسمُأخؿبِرجؽبوملؿبمعمبهمللبُأمخؽبؿملؿبرؽبمُطؽملؿبؿؾبؿؿبم} مؼ33:ممسؼملرانمآلػمم{...مماْظؼملؾبؽملؿبغمَلِرمسؽب

مظػملؼملفؿؼملعماظضملػملؿملمملماألػدافمسـمعلقملوظهملمصمملرتمصعملدماىػملؿملؾماظضملنملءمبؾملذاماظعملؿملمملممؼبماٌلػملؿماظرجؾماٌلػملؼملهملماٌرأةمذمملرطوملمصكملذا

مماظـعملؿملؾماظقاجنملمذظؽمغبؾمعـمظؿؿؼملغملـمبمملالدؿضملدادمعشملمملظؾهملموصمملرتم،مصؿملفمتضملؿملشماظذي

ماظضملزملرمؼبموخمملصهملم،ماإلدالممتمملرؼخمؼبماظقاسؿملهملماظضملزملقرمؼبماظؿغملػملؿملػمبؾملذامورضؿملوملماظضملنملءمبؾملذاماٌلػملؼملهملماٌرأةمأحلوملموضد

مذطملػملوملماظيتماألوظبماظعملسملؿملهملمػقمظػملؼملفؿؼملعمواألعـمايرؼهملمظؿقعملؿملؼمآمدؾؿملؾمؼبماىؾملمملدمطمملنمظعملدماإلدالممجملؿؼملعماألول

ممتدم،ماٌؿملمملدؼـمتطملرملكمػلمصكملذام،مأسؾمملئفموثعملؾماىؾملمملدمسؽملمملءمعـمغظمللؾملمملماٌلػملؼملهملماٌرأةمتؽبضملػكبموٕم،ماٌدؼؽملهملمؼبماٌلػملؼملني

مماألسداءموجفمؼبموتعملػماظعملؿممللمتؾمملذرموأحؿملمملغممًلم،موتسملؼملدموتلعملل

ممملءأثؽملمحمملجمملتؾملؿموتضملؾملدم،موراءػؿمواظقضقفماجملمملػدؼـمعضملمملضدةمؼبماظؾمملرزمدورػـماٌلػملؼملمملتمظػملؽمللمملءمطمملنمأحدمشزوةمصظملل

مماظطملزوةمػذهمؼبماظعملؿممللمذرفماٌلػملؼملمملتمظؾضملضموطمملنم،ماىؾملمملد

مؼغملػمّلظملـمأنموؼردنمماظردقلمذبمملظسمؼطملرملنيمبضملسملؾملـموطمملنموحؽملنيماًؽملدقمعـؾم،مأخرىمشزواتمؼبماألعرمطمملنموطذظؽ

ممبلقاءمدقاءمطمملظرجممللمبمملىؾملمملد
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م!!مغعملمملتؾموالمآمدؾؿملؾمؼبمؼعملمملتػملقن!!ممبمملألجرماظرجممللمذػنملم،مآمردقلمؼممل:ممإحداػـموضمملظومل

ماإلميمملنمعـمدمملععملهملمدرجهملمسـمؼغملرملػماظذيماٌقضػموػذاماٌلؿؾلػملهملماظروحمػذهمعـمسػملؿملفمآمصػملقاتماظردقلموسفنمل

ماىمملػػملؿملهملماٌمملدؼهملماظعملؿملؿمربؾقبماظضملربلماجملؿؼملعمؼبماإلدالممأحػمّلؾملمملماظيتمظػملعملؿملؿماىدؼدماإلدراكمػذامواظضملػملؿ

م،ماجملؿؼملعمألعـموتشملػملؾممًلمماظظملشملرةميظملظماحذلاعممًلم،ماإلدالممرػمملؼعملماظيتمايعملؿملعملهملمسـمسػملؿملفمآمصػملقاتماظؽمليبمشلمملموطرملػ

متلدقبمأنمحبلؾؾملمملموأنقبم،ماٌرملمملسرمعرػظملهملم،ماظضملمملرظملهملمرضؿملعملهملموػلماٌرأةمسػملكمؼظملرضمأنمؼؽملؾطمللمالماظعملؿممللمأنمؼرىمأغفموػل

مٌرتؾهملممتمملعممًلمعلمملٍومؽذظموأنقبم،موأبؽملمملئؾملمملمظزوجؾملمملمتضملؾملدػمملمحبلـمظػملؼملعملمملتػملنيمواظلضملمملدةماظشملؼملفملغؿملؽملهملموهعملؼم،ماظداخؾمؼبماظـطملقر

م..ممواالدؿضملدادماظشملمملضهملمحلنملم،مظألسؾمملءموتعمللؿملؿم،مظػملؿقازنمهعملؿملؼمصؾملقم،ماىؾملمملد

مأنمؼػملزعؾملمملمػذامبؾم،مذبؿؼملضملؾملمملمأحقالمؼبمواظؾقىملماظؿظملغملرلمعـماٌرأةمإسظملمملءمؼرىمالماٌلػملؿماجملؿؼملعمأنقبمذظؽمعـموؼؿسملح

ممأػداصفمإظبملواظقصقماجملؿؼملعمشمملؼمملتمهعملؿملؼمؼبماظرجؾمععمعؿسملمملعؽملهملمأغؾملمملمتدرك

مصمملتؽملهملمعؿغملرملقبظملهملم،ماظرجممللمذبمملظسمتزورمبفملنم،مأعراضفمسالجمؼبمعرملمملرطؿؾملمملمأوماجملؿؼملعممبرملغملالتماٌرأةماػؿؼملمملممؼغملقنموال

م..ممبمملٌلمملواةمتشملمملظنملمسمملعػملهمل

ماألممإظؿملفمتزملؾماظذيماٌلؿقىمإظبمواظذلبؿملهملماظؿقجؿملفمؼبمتزملؾمأنممتمملعممًلمظؿضملفزمايسملمملغهملمدورمأوماظذلبؿملهملمعقملدلمملتمإنقب

مموسمملرظملؿؾملمملمبظملشملرتؾملمملمهملاظزملمملي

مػقمبذشلمملموؼعملدقبرم،مجؾملمملدػمملمصؿملفمؼرملغملرماظذيماظرحؿملنملمعؿملداغؾملمملمأنماٌرأةمؼؾزملقبرمحنيماظزملدقمطؾمصمملدقماٌلػملؿماجملؿؼملعموإن

مبؽملمملءمصؿملفمطبؿؾقبمالماظذيماٌؿقازنماٌلؿعملرماجملؿؼملعمتغملقؼـمؼبمحعملممًلمتلؾملؿمحؿملىملم،مذلءمطؾموضؾؾممأواًلمواظقظدماظزوجمعؿملدان

م..ممأخرىمحلمملبمػملكسمطظمّلهملمترجحموالم،

مومملهمبقاجؾؾملمملمضؿملمملعؾملمملمحلـمبفملن.ممظػملفؾملمملدماٌؿقؼمللهملماٌلػملؼملهملماٌرأةمأجمملبمحنيمسػملؿملفمآمصػملقاتمآمردقلمصدقمظعملد

ممآمدؾؿملؾمؼبماىؾملمملدمدرجهملمؼضملدلمأدرتؾملممل

موروحفمضػملؾفمبؾم،ماجملؿؼملعمضمملسدةمأنمإاّلم،ماظضملددمؼبمآالفمبسملضملهملمؼزؼدػؿماٌعملمملتػملنيمصظملقفمإظبماظؽمللمملءماغسملؼملمملممطمملنموظؽـ

م.مماظزملممليهملمواظزوجهملم،مايؽملقنماألمقبماجملؿؼملعمؼظملعملدمحنيمواًلرانمبمملظقػـمدؿزملمملب

م:مواضؿؾلوملمعؽملؾملمملمادؿظملدتماظيتماٌراجعمعـ

م$ماظلؽملهملمصعملف%م-م-$ػشاممابـمدرلة%-$اظصاينيمرؼاض%-$علؾؿمصققح%-$اظؾكاريمصققح%-$اظؽرؼؿماظؼرآن%

$ماإلدالممؼبماالجؿؿاسلماظلؾقك%مضطبمربؿدمظألدؿاذ$ماإلدالعققبةماظذلبقةمعـفج%-داظقاحمسؾدمعصطػكمظؾدطؿقر$ماإلدالعلقبماجملؿؿع%

م.مواؼبماظقاحدمسؾدمسؾلمظؾدطؿقر$ماإلدالممؼبماإلغلانمحؼقق%-أؼقبمحلـمظألدؿاذ

م.اًقظلمظؾؾفل$مماٌعاصرةمواٌرأةماإلدالم%-اظؾفلمربؿدمظؾدطؿقر$ماٌلؾؿمحقاةمؼبماإلدالم%

ماٌدغلمربؼملدمربؼملدمظػملرملؿملخ$ماظؽمللمملءمدقرةمتؽملصملؼملفمطؼملمملماإلدالعلقبماجملؿؼملع%-مرؾقبارةماظػؿاحمسؾدمظعػقػم$ماإلدالعلقبماظدؼـمروح%
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م

 

م

مواظضملفزماظرملغملقىمجؿملؾ

ماظضملشملمملرمسزملمملم/األدؿمملذم

ماإلدالعلقبماظضملؼملؾمغقاضصؽبمؼرملؿغمللماظذيمواظضملفز،ماظرملغملقىمجؿملؾمعـم–ماإلدالممذؾمملبؽبمؼمملم–متغملقغقامال

مٌضملرصهملمؼؾبذَطرمجؾملدًامؼؾذلمالموٌؽملقبفم؛مؼؾبرملؿغملكمالموعمملمؼؾبرملؿغملكموعمململقب،واظقػؼملمايعملؿملعمللمبمؼرملؿغمللم؛موأخشملمملءؽبه

ماألصقبمعـمإظؿملفمؼؿشملػمّلعمعمملمإظبمواظقصقلمعؽملف،مواًالِصمومملوِزهمررؼِؼمواطؿرملمملفمؼرملؿغملؿملف،معمملمأدؾمملبكب

متغملمملظؿملظمَلفمؼؿقؼملقبؾؾبموالمدقاه،مظفمطرملظملفمأوماطؿرملظملف،مإنماظشملرؼؼمػذامؼلػملُؽموالمصضملؿملد،مطؾقبمسػملكمواألطؼملؾ

مصؿملفماظلرلموتؾضملمملتكبمفوعرملعملمملتكب

مبؿضملدقبدموتؿضملدقبدماظػملعملمملءات،مبؿغملرقبرمتؿغملرقبرماظيتماظرملغملقىمػذهموراءمذلءلبمعـموظؿملس..مموذغملقىموذغملقىمذغملقى

مواٌؽملمملدؾمملتماألعمملطـ

موتؽملؿؾمللماظرملظملمملء،موتؽملرملؾبدؾبماظضملالج،مظؿػملؿؼملسماظيتماظرملغملقىمػلموظؿمللوملمتدلؼرؼقبهمل،موذغملقىمعؽبرؽبضؿملقبهمل،مذغملقى

ماٌـؼملرماإلصبمملبلقبمواظضملؼملؾماظعملقؼؿ،مواظؽملقبؾمليملمقهمل،اظقاضمواظرقبؤؼهملماظزملقؿملح،ماظؿرملكؿملصمإظب

مومملوؾبزؽبػمملمؼلؿشملؿملضملقنموالمسعملمملبؿملػمَلؾملممل،موؼضملمملغقنمبؾملممل،مصؿملؽملؿرملقنمأصقمملبؾملمملمسػملؿملؾملمملمؼؾبدؿبعكبـ:ممعؽبرؽبضؿملقبهملمذغملقى

مواألصؿملقنماًؼملرمطؼملؾبدؿبعكبـمصؿملؾملمملمصؾملؾبؿؿب..معؽملؾملمملمواًالصؽب

ماظضملؼملؾ،مسـمقصؽبؾملؿغغملموأصدضمملئؾملؿ،موإلخقاغؾملؿمألغظمللؾملؿ،مأصقمملبؾبؾملمملمبؾملمملمؼدلقبر:ممتدلؼرؼقبهملموذغملقى

مططملرلػؿم–مواغزملراَصؾملؿ..مماظؿؾضملمملتمغبؾمعـموخقَصؾملؿماٌلقملوظؿملقبمملت،معـموػربؽبؾملؿماظقاجنمل،مسـمواغزملراَصؾملؿ

مشلمملموادؿلالعؽبؾملؿماظدقبغؿملممل،مإظبم–

ماظشملرازمػذامشرلمآخرمرراٍزمعـمجؿملاًلمغرؼدؾبم–ماإلدالممذؾمملبمؼمملم–مإغؽملممل

ميؼملؾمعلؿضملدقبًاماإلدالم،معضملرطهملمطلنملمسػملكماظؿزملؼملؿملؿمطؾقبمعزملؼملقبؼملممًل،معظملغمّلرًا،مواسؿملممًل،معقملعؽملممًل،مجؿملاًلمغرؼدمإغؽملممل

مسػملؿملؾملمملمؼدهموؼسملعمواألخشملمملء،ماظؽملقاضصمؼرىمضقؼقبممًل،مؼعملصملممًلمجؿملاًلم؛ماظلؾؿملؾمػذامؼبمجؾملدمطؾقبموبذِلمتؽبؾكبضملؽبهمل،مطؾقب

ماظضملفزموالماظؿملفملس،مؼطملػملؾفموالمعقاجؾملؿؾملممل،مؼبمغظمللفمتؽملغمللرموالمسؽملدػممل،مؼعملػموالمصؿملؾملممل،مؼطملرؽبقمالموظغملؽملقبفم؛

موميػملؽمصضملؿملد،مطؾقبمػػملكموآعمملَظؾملمملموآالعؽبؾملمملمأعقبؿفمعـملدلؽبمطؿملمملغكبفموطِؾموذضملقرهمبظملغملرهمؼضملؿملشمجؿملاًلم؛مواظغمللؾ

مظػملكروجم؛مواظؿسملقؿملهملمواظضملؼملؾمواظعملدرَة،مواظشمّلمملضهمَلمواٌؽملؾمليمل،مواظقسلؽبمواٌضملرصهمَلمواإلرادة،مواإلخالصؽبماإلميمملنؽب
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ماظقاضعمإظبمصؿملف،متؿكؾقبطماظذيماظظملمملجعماظقاضعمػذامعـمبؽبضملؿبدؾب،معـمطػمّلؾملمملموبمملإلغلمملغؿملقبهملماإلدالعؿملقبهمل،مبفملعقبؿف

 آمبضملقنمؼؿقعمّلؼمأنمغرجقماظذيماٌؽملرملقد،ماإلدالعلقب
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مغاصذةمسؾكماظقاضعم

م

مضرورةمحؿؿقة...موجقدمبراعجمإدالعقةمعدوقبغةم

مذبديمداود/األدؿاذم

ظؾؿقالارمممؼؽـرماظققمماٌـادونمبؿطؾقؼماظشرؼعةماإلدالالعقةمواٌـظالرونمشلالذهماظػؽالرةىمحؿالكمصالارتمسؿالؾمطالـرلمعالـماٌـؿلالؾنيمممممممممم

م.اإلدالعل

والماحالدمم.ماظؽؾمؼؿقدثىمواظؽؾمؼطاظبىمظؽـمالمأحدماظققممظدؼفمرؤؼةمطاعؾةمسـمطقػقةمتطؾقالؼماظشالرؼعةمصالكماظقضالتماٌعاصالرممممم

ظدؼفمرؤؼةمسـمطقػقةمحؾماٌشاطؾمواظعؼؾاتماظؿكمدؿقاجفماظذؼـمؼعؿؾقنمسؾكمتطؾقؼماظشرؼعةىمحؿكمإذامعامهالدثماظعالاضؾقنممم

موبذلمجفدلبمجفقدموسؿؾمذاٍقمعضاللمظؿؾقالانمطالـرلمعالـماألعالقرىمإتفالؿمككاظػالةمطؿالابمآمودالـةمممممممممموأطدوامأغفمالبدمعـماظصدل

م.ردقظفمواتفؿمباظؿؿققعموشرلمذظؽمعـماإلتفاعات

صكمػذهماظػذلةماظعصقؾةمعـماظزعـمسبؿاجىمأطـرمعامسبؿاجىمإظبماظؾعدمسـماظؿعصبمظغرلمطؿابمآمودـةمغؾقالفمصالؾكمآمسؾقالفمممم

إظبمإسؿالماظعؼؾموصؼًامظؾضقابطمواألصقلماظؿكمضررػامأػؾماظعؾالؿموأالمغؼالػمسـالدمعالاموضػالقامسـالدهىموغؼالقلممممممممموسبؿاجمصقفاحمودؾؿ

بؾممنعـماظـظرمصكماألدظةموغلؿكرجمعـفامحؽؿًامجدؼدةىموسدلًامودرودًاموصقائالدًامودالؾاًلموررضالاموأواعالرًامممممحمػاػـامتقضػماظعؾؿ

م.وغقاػكمععاصرة

إذامأعقبرمأعالرلًامسؾالكمجؽبالقؿبٍشممممرضكمآمسـفمأغفمروىمسـماظـؾكمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمأغفممروىماإلعاممعلؾؿمصكمصقققفمسـمبرؼدة

ٌُلؿبؾكبؿكبنيؽبمخقؽبرًاىمصؼال ؽبما ؿبمعؽبعؽبفؾبمعكب ـٍمصاللرؽبادؾبوَكمأنؿبمتؾبـالزشلؿمممممم%...ممأومدرؼؽبقبةمأوؿبصؽباهؾبمؼبمخؽباصقبؿفكبمبكبؿؽبْؼقؽبىمآموعؽب وإذامحؽباصؽبالرؿبتؽبمأػؿبالؾؽبمحكبصؿبال

ؿـبِزُظ عالـمػالذاممم$.مفؾبؿؿبمسؾكمحؾبْؽِؿمآموظؽـمأغؿبالِزْظفؾبؿؿبمسؾالكمحؾبْؽؿكبالَؽمَصِنغقبالَؽماَلمتؽبالدؿبِريمأتؾبصكبالقبؾبمحؾبْؽالؿؽبمآمصالقِفؿؿبمأممالممممممممسؾكمحؾبْؽِؿمآمصالمتؾب

ايدؼثماظشرؼػمشبرجمبػائدةمػاعةمضرورؼةمأطدػامطؾمأػؾماظعؾؿمواظػؼفموػكمانمطؾمذكصمؼمخذمعـالفموؼالردمإالماٌصالطػكمممم

م.اٌعصقممصؾكمآمسؾقفمودؾؿ

ظزاعامأغالفمسالنيممعالرادمآمممممػقذامايدؼثمبلنمصفؿماظعإمواظػؼقفمظؽالممآموطالممردقظفمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمظقسمشبرجمعـمػ

صفالذاماظعالإمممحموردقظفمعـمػذاماظؽالمىمصفذاماظعإمضدماجؿفدموصؼماألصقلمواظضقابطماٌؼررةىمووصؼمضدراتفماظعؼؾقالةماظؾشالرؼةمم

عـمأجؾمػالذامصردالقلمآمصالؾمآمممم.مواظػفؿمواظعؾؿمصػقفمغؼصىمٕموظـمؼؾؾغماظؽؿالمأبداصكماظـفاؼةمبشرفبموعفؿامبؾغمعـماظذطاءم
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سؾقفمودؾؿمغفكمأعراءماىققشمواظلراؼامأنمضبؽؿقامسؾكماظـاسموؼؼقظقنمشلؿمػذامحؽؿمآىمبؾموجقبففؿمصؾكمآمسؾقفمودالؾؿمم

سؾالكمحؽؿفالؿماظالذىمادالؿـؾطقهموصفؿالقهمبؼالدراتفؿممممممممإظبماظؿػرؼؼمبنيمحؽؿمآموبنيمصفؿفؿمظؽالممآموأعالرػؿمبالنغزالماظـالاسممم

بؾمظؼدمطانماظصقابةمرضقانمآمسؾقفؿمؼؿؼدعقنمبالنيمؼالدىمردالقلمآمباضذلاحالاتموغصالائحىمصقؼؾؾالفاممممممم.ماظؾشرؼةمعـمطالممآ

ؽرمبالدرممصؿذطرمطؿبماظلرلةماغفمصكمشزوةمبدرمسلؽرمردقلمآمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمضؾؾمب.معـفؿموؼػعؾفامصؾكمآمسؾقفمودؾؿ

أرأؼتمػذاماٌـزلمأػقمعـالزلمأغزظؽالفمآمصؾالقسمظـالامأنمغؿؼالدممسـالفمأوممممممم:مؼامردقلمآم%ؾابمبـماٌـذرمرضلمآمسـفمصؼالماً

ًمحم$بالؾمػالقمايالربمواظالرأيمواٌؽقالدةممممم%مصؼالماظـيبمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمح$غؿلخرمأممػقماظرأيموايربمواٌؽقدة ؾالابممصؼالالما

صادؿقلالـماظالـيبمصالؾكمآممممحم$حؿكمغلتلمأدغكمعاءمعـماظؼقممصــزظفموغغقرمعاموراءهمعـماآلبارصؾقسمػذامكـزلمصاغفضمبـام%

سؾقفمودؾؿمرأيمايؾابموعضكمبلصقابفمحؿكمغزلمباظعدوةماظدغقامممامؼؾلماٌدؼـةموجقشمضرؼشمباظعدوةماظؼصالقىمممالامؼؾاللمممم

م.اظعؿادمبقـفؿموبنيماٌشرطنيواغؿصرماٌلؾؿقنماغؿصارامسظقؿامصكمػذهماٌعرطةمرشؿمصارقماظعددموحمعؽة

وعـمػذامشبرجمإظبمضرورةموجقدمصقاشةمظالدلاعجمدقادالقةمإلدارةماظدوظالةمصالكمزالؾمحؽالؿماظشالرؼعةماإلدالالعقةىمتؿضالؿـمػالذهممممممممممم

اظدلاعجماًطقطماظعرؼضةمواألدسماظؿكمصببمانمؼؾـكمسؾقفاماظـظامماظلقادكماإلدالعكىمثالؿمتؿضالؿـمتػصالقالمظؽقػقالةمإدارةممممم

العقةمصكمطاصةماجملاالتمواىقاغبمعـمدقادقةمواضؿصادؼةموعصرصقةمواجؿؿاسقةموضاغقغقالةموتعؾقؿقالةممماظدوظةمباظشرؼعةماإلد

م.وثؼاصقةمكامتؿضؿـمطؾمتؾؽماىقاغبمعـمعشاطؾمطؾرلةموطـرلة

إنموجقدمعـؾمػذهماظدلاعجمضرورةمحؿؿقةىمألنماظؽالمماظـظرىمدفؾمؼلرلىموظؽالـماظؿطؾقالؼماظعؿؾالكمتصالاحؾفمدائؿالامسؼؾالاتممممممم

وضدمؼؽقنماألداسمصقققاموظؽـمؼؽالقنماظؿطؾقالؼمخارؽالامصقـلالبماظـالاسمممممم.موضدمؼـؿفكمباظـفاحموضدمؼـؿفكمباظػشؾوعشاطؾىم

اًطلمإظبماألداسماظصققحمبدالمعـمغلؾؿفمإظبمررؼؼةماظؿطؾقؼمواظؿـػقذىمخاصةمسـدعامغؿقالدثمسالـماٌالـفجماإلدالالعكمحقالثمممممم

ظقشالـقامغبالالتماظؿشالقؼفماظؿالكمصبقالدوغفاموؼدلسالقنمصالكممممممممؼؼػمأسداءمػذاماٌـفجمباٌرصادمؼـؿظرونمأىمخطاللىموظالقمؼلالرلىمممم

أداظقؾفاىمظؽكمؼؼقظقامظؾـاسمػامػقماإلدالممضدمصشؾمصكمععاىةمعشاطؾؽؿىمععمأغفؿمضدمصشالؾقامعالراراموتؽالراراموٕمؼـفقالقاممممم

اوظقنموظؽـفؿمؼـلؾقنماًطلموضتماظػشؾمظؾؿطؾقؼموؼـلؾقنماظـفالاحمظؾؿالـفجمذاتالفموضبالمممم.ماظؾؿةمصكمععاىةمعـؾمػذهماٌشاطؾ

م.اإلدؿداللمبفمسؾكمصقةمعـاػففؿماظػاددة

صػالكمػالذاماظؿعالددمؼؾالد ممممم.موعـماظضرورىمأؼضامأنمتؿعددمػذهماظدلاعجموتؿعددمررقموودالائؾمتطؾقالؼماٌالـفجماإلدالالعكماظؼالقؼؿممممم

اٌؾدسقنموؼؽقنمػـاكمغق معـماظـراءماظػؽرىىموعامؼؿؾعفمعـماطؿشافمدؾؾمجدؼالدةموودالائؾموسالالجمٌالامضالدمؼؼالعمعالـمعشالاطؾممممممممم

ؿقفةمخطلماظؾعضمصكمتطؾقؼماٌـفجماإلدالعكىمواإلدالممؼدسقغامإظبماظؿػؽرلمدوعامواظؾقالثمسالـماألصؽالارماىدؼالدةماٌػقالدةىممممممغ

م.مواٌلؾؿمالمؼـؽرمسؾكمصاحبمصؽرةمحؿكمظقمطاغتمخطلمبؾمؼؾنيمظفمخطلػامدونمأنمؼـالمعـفمأومؼـفاهمسـماظؿػؽرل

واٌـؾـؼةمعـماظشرؼعةمضرورةمذرسقةمأؼضاىمألغفمإنمطانماظؾشرمزبؿؾػقنمموعـمغاحقةماخرىمصاظؿعددمصكمػذهماظدلاعجماٌلؿؼاة

صكماصفاعفؿموسؼقشلؿىمصفؿمزبؿؾػقنمأؼضامصكماظـؿقفةماظؿكمؼصؾقنمإظقفاىموسـدعامؼؽقنمػـاكمأطـرمعالـمبرغالاعجمؼؿػالؼمعالعممممم

عانماظذىمدقطؾؼمصقفىموالمميؽـماظشرؼعةموالمطباظػفاىمصننمأػؾماظعؾؿمواًدلةمطبؿارونمعـمبقـفمأؼضامعامؼـادبماٌؽانمواظز

ظـامأنمغؾزمماظـاسمطؾفؿمبػفؿمسددمربدودمعـماظؾشرمظؾشرؼعةماإلدالعقةمصكمحنيمأغفمضدمؼؽقنمػـاكمعـمػقماطـرمصفؿامعالـفؿمم

م.وأطـرمضدرةمسؾكمصقاشةمبراعجمظؿطؾقؼماظشرؼعةمتؿـادبماطـرمععماظقاضع
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ؿكمؼلؿطقعمابـاءموأغصارماظؿقارماإلدالعكمعـماظعقاممأنمضبدثقامصببمأنمتؽقنمػذهماظدلاعجمعؽؿقبةموعؿاحةمظؽاصةماظـاسىمح

بالؾمدالقؽقنماظؿقالارمممم.ماظـاسمسـفاموأنمؼدلػـالقامأنماظؿقالارماإلدالالعكمالمؼؿالاجرمباظالدؼـمطؿالامؼالدسكماظعؾؿالاغققنمواظؾقدلاظقالقنممممممممم

ؿقبالةىموحقـفالامدالقؿؾنيمممماإلدالعكمضادرًامسؾكمذبابفةماظعؾؿاغقنيمواظردمسؾكمذؾفاتفؿموتػـقدػامعـمخاللمتؾؽماظالدلاعجماٌؽم

ظؾـاسمحلـماٌـاػجمواظدلاعجماٌلؿؿدةمعـماظشرؼعةماإلدالعقةماظغراءمودالقؿقؼـقامأنماظشالرؼعةماظغالراءمتلالؿحمكلالاحاتمعالـممممممم

 .ماإلخؿالفمضؿـماإلرارماظعاممشلاموأغفامظقلتمجاعدةموالمعؿقفرةمطؿامؼروجمظذظؽماظؿقارماظعؾؿاغكمواظؾقدلاظب
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؟«متؽؿقؽلمم»أمم«مادذلاتقفلم»مػؾمأغتم  

صالحماظدؼـماظـؽدظل.مبؼؾؿمد  

واظـاغلم«ماالدذلاتقفقةم»معصطؾحم:مؼلؿكدممأػؾماظغربمعصطؾقنيمشلؿامدالالتمؼبماظػؽرموؼبمواضعماظـاسم؛ماألولم

اظلرلمؼبماظعؿؾماظػرديمواىؿاسلموصؼمخطةمعذلابطةم:م«ماالدذلاتقفقةم»مىموؼعـقنمباألولم«ماظؿؽؿقؽم»معصطؾحم:م

ػذهمعرحؾةمؼبم»موم«مصالنمصاحبمرؤؼةمادذلاتقفقةم»م:مػدافماآلغقةمواٌلؿؼؾؾقةمىمصقؼقظقنمعـالموعـلفؿةمععماأل

م.موػؽذام..م«مادذلاتقفقؿـامتـصمسؾكمطذاموطذام»موم«ماالدذلاتقفقةماٌعؿؿدةم

طزصؼدمطـرتموتـقستمعرا«ماظعؿؾماالدذلاتقفلم»موم«ماظػؽرماالدذلاتقفلم»موغظرًامإظبماياجةماٌادقبةمإظبم

وؼؼصدونمبذظؽمأغفمصعقبالمعـؿجمىم«مإنقبمسؼؾفمشرلمادذلاتقفلم»مأوم«مصالنمؼػؿؼرمإظبماالدذلاتقفقةم»م:مصقؼالمعـاًلم

وظؽـفمالمؼؾؿزممؼبمسؿؾفمخبطةمىموؼػؿؼرمإظبماظـظرةماٌلؿؼؾؾقةم؛مصفقمالمؼـظرمإظبمعامؼؼقممبفماظققممؼبمضقءمعكالتم

م.ماألعقرمؼبماظغدم

أداسماظؿصرفماآلغلمىمحبقثمماظؿػاسؾمععماظقاضعموعؿغرلاتفمسؾك:مصقعـقنمبفم«ماظؿؽؿقؽم»مأعاماٌصطؾحماظـاغلم

ؼدصعمعامؼؾبرىمأغفمعػلدةمىمأومصبؾبمعامصقفمعصؾقةمىموػذاماظؿصرفمركامأصادمؼبمايالمىموطانمعدعرًامؼبمضابؾم

»مأوم«مصؼفماٌكالتم»موم«مصؼفماٌقازغاتم»موم«مصؼفماألوظقؼاتم»ممبؼػؿؼرمإظبماظؿؿرسم«ماظؿؽؿقؽلم»مصاإلغلانم.ماألؼامم

ىمصنغفمؼلار مإظبمورؼؿماآلخرؼـمأومؼؿفؿم صنذامأدػرتماخؿقاراتفمسـمإخػاقمأومدعار.مم«ادؿشرافماٌلؿؼؾؾم

اظظروفمىموؼلِقغمضعػمعقاضػفمودقءمضراءتفمظؾقاضعموظؾؿلؿؼؾؾمبلنماخؿقاراتفمطاغتمعـادؾةمؼبمزروفمادباذهم

م!!م.ماظؼرارم

م:ؼبمضقءمطالعـاماظلابؼمؼردماظلمالماآلتلم

م؟«متؽؿقؽققنم»مأمم..مادذلاتقفققنم»معلقبمػؾمضقاداتماظؿقارماإلدال

»ممبواظذيمؼؾقحمظلمؼبماىقابمأنمععظؿماظؼقاداتم؛ماظدسقؼةمىمواظذلبقؼةمىموايرطقةمىمواظلقادقةمىمعصابقنم

»موتلؿػزػؿم.م«مضعػماظؼدرةمسؾكماالجؿفادم»موم«ماالصؿؼارمإظبمبرغاعجمسؿؾمذيمعراحؾم»موم«مجزئقةماظرؤؼةم

«مُرعؿًام»مصقظـقنمؼبمأغػلفؿماظؼدرةمسؾكمادباذماظؼراراتماٌصرلؼةمىموضدمتؽقنم«ماتماظصغرلةماالغؿصاراتمأوماإلناز

م!!م.موضعفمخصقعفؿمؼبمصٍّخمظقصطادوػؿم

م..ممممحاضرم«ماظؿدلؼرم»موحنيمتـؽشػماظؼراراتمسـمراعاتمعفؾؽاتمصننم
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مالمتؾؿؿبمطػلمإذاماظلقػمغؾا

مرؾببمبمداٍ معؾصٍرمؼبمدعقفكب

 

مواظدػرؾبمأبكمصحمبمعلماظعزمؾب 

مأخطلماظؿقصقؼمصقؿامرؾؾا

 

ورحؿم..موؼغقبمسـمطـرلمعـمػمالءماظػضالءمأنماظعؾةمؼبماظؿؽقؼـماظعارػلماظذيمؼطؾعمعبفرةمماظؼقادؼنيماٌمثرؼـممم

م:مآمأغبدمذقضلمحقثمضالمؼبمعـؾمػمالءم

مإنقبماظشفاسةمؼبماظؼؾقبمطـرلٌة

 

   

م..مذارةمإظبمسددمعـماظصقرماٌمدػةماظيتمتؿؽررمؼبماظقاضعمتغلمسـماظعؾارةموظعؾماإل

ضؾؾمدـقاتماظؿؼقتمبنخقةمضادعنيمإظبمأوروبامعـمضطرمسربلمىموهدثـامسـمضضاؼامتـالمعـمضدرةماظؿقاراتماإلدالعققبةم

أػؿمدؾبمؼعطؾممإنقب:موذطرتمشلؿم..مسؾكماظعطاءماألعـؾمىمومتـعمصصائؾمواسقةمعـماظعؿؾماٌـففلماٌدروسم

حؿكموإنم«مصردؼةموعزاجقةم»ماظطاضاتمإمنامؼرجعمإظبمغقسقةماظؼقاداتمىمصاظؼقادةمؼبمععظؿمصصائؾمايرطةماإلدالعققبةم

ػقماظذيمصبؿؿعمسؾقفمأسضاءماىؿاسةم«ماظؼائدماظػردم»مطقغتمبعضماىؿاساتمذباظسمضقادؼةموذقرؼةمىمصؿامؼزالم

اظشقّخم»مإنقبمزاػرةم:موضؾتمأؼضًام.مؽاغةماظؼقادؼةمعفؿامطاغتمطػاءتفؿمىموعبقعماظذؼـمضبقطقنمبفمالمضبظقنمباٌ

إنقبمػذهماظظاػرةمعزسفةمظـامؼبماظؾالدماظعربقةمىم:مضالمأحدماياضرؼـم.مهؽؿماظشقّخموتؿقؽؿمباٌرؼدؼـم«مواٌرؼدم

ظؼدم:مصلجؾؿفم.ماصقةم؟مأنمتؿفاوزوامػذهماٌشؽؾةماظذلبقؼةماظـؼم-وضدمأضؿؿؿمؼبمأوروبامدـقاتمرقؼؾةمم-صفؾمادؿطعؿؿم

ػؾماظطؾعؾبمؼغؾبمأمماظؿطؾقبعم:مدطرغامسؾكماظقرقمعامؼػقدمأغـامواوزغامػذهماإلذؽاظقةمىموٕمغؾبؿؿقـمبعدؾبمكامؼؽشػم

م!!م.م؟مىمإذمالمطبػكمسؾقؽؿمأنمبعضمرؾا ماٌرءمتؾبؽؿلبمىموالمأطؿؿؽؿمأنمػـاكمإذاراتمعزسفةموعؼؾؼةمؼبماٌؿاردةم

ؿـا ماظؼؾيبماظعؿقؼمبقاجبماظؿعاونمسؾكماظدلقبمواظؿؼقىمىموػقمدـةمعاضقةمؼبماجملؿؿعاتماظعؿؾماىؿاسلمٔرةماالض

م..مايققبةماٌعطاءةم

واظعؿؾماىؿاسلماظـاجحمػقماظذيمؼلؿفقبمظؾقاجؾاتمىموطبؿارمعـمصقرماظذلابطمواظؿـظقؿمعامصبعؾفمصعااًلمؼبم

م..مزروفماظزعانمواٌؽانمواإلغلانم

ؿعماظطاضاتمواإلعؽاغاتمظؿقؼقؼماألػدافماىؾقؾةمظألعؿمىموبدوغفمالمتـفضمواظعؿؾماىؿاسلمػقماظذيمصب

ىمأومموظذظؽمؼؿصدقبىمايؽامماٌلؿؾدونموأسقاغفؿمظؽؾمسؿؾمعباسلمرباوظنيم؛ماحؿقاءه..ماٌمدلاتمؼبماجملؿؿعم

تقصقؾمردائؾممعـم-ؼبماظلـقاتماألخرلةمم-وضدممتؽـماظطغاةماحملؾققنمواظدوظققنممممتشقؼففمىمأومضربفموتػرؼؼفمى

إذامأردمتماظـفاةمعـماٌلاءظةمىم:مإظبماظػؽةمايققبةمعـماٌلؾؿنيمىموذظؽمسدلماإلشراءاتمواٌكاوفمواإلسالممىموعػادػام

ىمألنم«مصؽرةماظؿـظقؿم»مصابؿعدوامسـماظعؿؾماىؿاسلمىمودبؾقامسـم..مواإلػاغةمىمواظؼؾؼمىمواظعؼابمىمواظؿصػقةم

ظؾدؼـمىمثؿمإنقبمػذهماظصقرمعـماظعؿؾماىؿاسلماٌقجقدةمؼبماظعإماإلدالعلقبمىمإمناماظعؿؾماإلدالعلقبماٌـظؿمتلققسم

طاغتمردقبمصعؾمسؾكمإظغاءماًالصةماظعـؿاغقةمموسؾكمسؾؿـةماظدوظةمايدؼـةماظيتمأوجدػاماالدؿعؿارماألوروبلمؼبمبالدم

دسقةمواظذلبقةمىمودساةمبذظقامسؼقدًامعـماضؿـعمبؿؾؽماٌؼقالتموأعـاشلامساعؾقنمؼبمذبالماظمممىاٌلؾؿنيمبعدممتزؼؼفام
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وإذامبؽملمملسمعـمػؽملمملموػؽملمملكمؼؿؾؽملقنماظؿكػمللمسـمم.«مغعؿمظؾؿغقرلموالمظإلصالحماىزئلم»ماالػؿؿاممواىفقدمراصعنيمذعارم

اظؿؽملصملؿملؿمواظضملؼملؾماىؼملمملسلم،موؼلقشقنمعمملمذػؾقامإظؿملفمبممليغملؼملهملم،موغعملدماظذاتم،مواٌضملمملصرةم،موبفملنمتغملمملظؿملػماظضملؼملؾماٌؽملصملؿم

م.إخلم..مجدًامإذامضمملرغمملػمملمبكملنمملزاتفماٌؿقاضضملهملممبمملػصملهمل

اظعؿؾماىؿاسلم»مؼبمػذهماألجقاءمعـماظػنتمايؾؾكمباظشؾفاتمؼصابمرطـمعـمأرطانماظعؿؾماالدذلاتقفلم

ظؽلمهاصظمسؾكمغق معـماالدؿؿرارمؼبماظقجقدم«ماظؿؽؿقؽم»مؼبمعؼؿؾمىموتؿققلماظطاضاتمإظبمأظقانمعـم«م

اتقفلمؼرصضمعـطؼماظػردؼةمؼبماظؿػؽرلمواظؿـػقذمىمواظعػقؼةمؼبماظؿعاونمىماظؾاػتمىمألنماظعؿؾماالدذل

م..ماظيتمتقجفماٌلرلم«ماظؾقصؾةم»مواصؿؼادم

إنقبماألػدافماحملددةمواظقاضقةمذرطمأدادلمظؾـفاحمىموطؾؿامطاغتماألػدافمواضعقةمصنغفام-1

»مافماظقاضقةمتغذيمتلاسدماظـاسمسؾكمصفؿفامواالظؿػافمحقلماظداسنيمإظبمهؼقؼفامىمواألػد

م ماالدذلاتقفل ماظػؽر م« مإظب مؼرعل ماظذي موبعثماٌلؾؿنيم» ماإلدالم مودؼد م« مو ماظعؿؾم» إحقاء

ماظػردؼةمواىؿاسقةم ماظشرؼعةمؼبمحقاتفؿ مبلحؽام مؼؼؿضلم« ترذقدماألعةمواظـفقضم:مىموػذا

عزؼزمايؿقدمبلبـائفامظقؼقعقامبقاجبماظشفادةمسؾكماظـاسمضقاًلموصعاًلمىموػداؼؿفؿمإظبمصراطماظ

اظذلذقدم»موم«ماإلحقاءم»موم«ماظؿفدؼدم»مإنقبمصصائؾمايرطةماإلدالعققبةمذبؿعةمسؾكمضرورةم..مممم

ىموطانماظذيمميقزمصصقاًلمسـمآخرم«ماظشفادةمسؾكماًؾؼم»موم«ماظؿغقرلم»موم«ماظـفقضم»موم«م

وػذهماٌعاغلماظقاجؾاتماظيتمؼرطزمسؾقفامؼبماظقاضعمطؾمصصقؾمىموعامؼؿصدىمظفمعـماظؿقدؼاتمىم

ماظضروريم ماىؿاسل ماظعؿؾ مداحة مؼب مظؿؾؿؼل مواىفقد ماظؼؾقب مهرؼؽ موراء مطاغت اىؾقؾة

م.مظؿقؼقؼماظؿغقرلماٌـشقدم

االخػاضاتمماظيتمدؾؾؿفاماالجؿفاداتماظعاجزةم»مصؾؿامأضقتمػذهماٌعاغلمباػؿةمؼبمسؼقٍلموضؾقبلبمىمبػعؾم

اٌكاوفماشلاعبةمواظشفقاتم»موم«مةماظعؼقلمواىفقدماظؿكؾػمؼبمإدار»موم«ماالغػعاالتماٌؿعفؾةم»موم«م

إذامبـاسمزبؾصنيمؼؿؿلؽقنمباألظػازمىموظؽـفؿمؼفربقنمعـماظعؿؾماىؿاسلماظذيمؼطرحم..م«ماشلائؿةم

صقرًامظقاجؾاتمتلفؿمؼبمغبؾمراؼةماإلدالممىموتؾؾقغمرداظؿفمىموأداءماألعاغةمىموػذاماشلروبؾبمجذبم

م.زاغنيمأغفؿمربلـقنم«ماظؿؽؿقؽم»مدذلاتقفلموضذفمبفؿمؼبمذبالمدساةمزبؾصنيمعـمداحةماظعؿؾماال

موبعالدم

مػذهم متلؿقسب محبقث مى ماىؿاسل مظؾعؿؾ مسؿقؼة مغؼدؼة معراجعة مإظب ماياجة مبلعِس ماإلدالعققبة ماظلاحة صنن

مىموأنمدبؿارمعـمأذؽالماظؿـظقؿمعامؼردّخمعباسقةماظؿػؽرل«ماظقدائؾم»موم«ماظقاجؾاتم»موم«ماألػدافم»ماٌراجعةم

م.مواظؿـػقذم

وصببمأنمؼضعماظعاعؾقنمؼبمذبالماظدسقةمإظبمآمسزمبموجؾمبمأؼدؼفؿمسؾكماألدؾابمايؼقؼقةمظإلخػاقمىمصؼدمآنماألوانم

م ماظؿزاعفؿ مأنمسدم ممبألنمؼدرطقا ماظلــقةمؼبماظعؿؾم» ماٌلمولمسـماالضطرابمواظعـراتمواظعػقؼةماظيتمتػؿؽم« ػق
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ماألػ ماظرؤؼةموتؼِزم متػضلمإظبماظؾعدمسـمباىفقدموتشقه مدافمىموػذه ماظعؿؾماالدذلاتقفلم» م« »ممبوتؼـعمطـرلؼـ

م.ممم«ماظؿؽؿقؽم
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ماظدوظةماظقزقػقةمواظـقراتماظعربقة

محلنيمدقدمػالل

م

م:ماظدوظةماظقزقػقةمػلم

ذهماظدوظةماظيتمتمدسمأومؼعادمصقاشةمتقجففامأومتقجفمشبؾؿفاماياطؿةمظؿضطؾعمبقزقػةمععقـةمىموؼصؾحمجقػرػامػقمػ

م$1%اظقزقػةم

ىمعـذمزفقرماإلدالممإظبمبداؼةماظؼرنم"ماٌؾؽماىدلي"م"خالصةماظـؾقةماظراذدة:م"ادؿؿرمايؽؿماإلدالعلمؼبمذؽؾنيمطقغقنيم

اظعشرؼـىموٕمؼلؼطمتؾؽمػذاماظـؿطمؼبمايؽؿمدصعةمواحدةموعػاجلةىمبؾمأخذتمضروغالـبامرقؼؾةمحؿكمدؼطتمؼبمذؽؾفاماألخرلم

م.مظلــمآمؼبماجملؿؿعاتىمتؾعالـبام"ماظعـؿاغقة"

ايرطةمإظبماًارجمإظبمخارجمحدودم:ماظذيمغقدمماظؿلطقدمسؾقفمأنمايؽؿماإلدالعلمبشؽؾقفمادبذمذؽؾمواحدمظؾقرطةمػقم

اظذيماعؿدحفام"مدوظةمبلمسـؿان"وٕمؼعقؼفمؼبمذؽؾفماألخرلمإالمدوظةماإلساضةماظصػقؼةىمحقثمعامصؿؽتم"مدوظةماًالصة"

أنمتؿففمظؿغزوم"مظؿػؿقـماظؼلطـطقـقةمصـعؿماىقشمجقشفاموغعؿماألعرلمأعرلػا:م"ممسؾقفمودؾؿمبؼقظفمردقلمآمصؾكمآ

ىمصقصؾتمإظبمعشارفمدولم"مػؿمأصقابؽؿمإظبمؼقمماظؼقاعة:م"أرضماظروممىماظذؼـمضالمصقفؿماٌعصقممصؾكمآمسؾقفمودؾؿم

كـاوذؿفامعـماظشامىمصاضطرتمظؾعقدةم"ماظصػقؼة"م"اظؾارـقةدوظةماإلساضةم"حؿكمضاعتم"ماىؾؾماألدقد"وم"مطقدقصق"اظؾؾؼانم

م.ظؼطعماٌدماظؾارلىموتقضػماعؿدادػامظؾكارجمبؼدرمعـمآمسزمومجؾم$ماظداخؾ%إظبمبالدماظعربم

وزقػةمسؾقاموػلم"ماًرلماظذيمصقفمدخـ"و"ماًرلماحملض"بشؽؾقفام"مدوظةماًالصة"ؼبمػذهمايرطةمظؾكارجمطاغتمظال

طـؿؿمخرلمأعةماخرجتمظؾـاسمتلعرونمم}:ماظذيمتمدسمسؾكمغصقصمطـرلةمعرطزؼؿفامضقلمآمتعاظبم"مؼقدؼةاظقزقػةماظع"

م{باٌعروفموتـفقنمسـماٌـؽرموتمعـقنمبآم

األتراكىمثؿمغصارىماظشامىمثؿماظعلؽرموطالءماحملؿؾمؼبماظشؽؾماظذيمأعرم"ماظعؾؿاغققن/اظالدؼـقؼـ"صؾؿاماغػرطمسؼدػامسؾكمؼدم

وأعرمحذؼػةم"ماظطقاشقت"وؼبمرواؼةم"ماٌؾؽماىدلي"م"اظشرماحملض"ؾكمآمسؾقفمودؾؿمباجؿـابفمووصػفمبلغفماظردقلمص

م"إنمٕمؼؽـمظألعةمعباسةموالمإعاممصبؿعفا"باسؿزالماظطقاشقتم

ىم"ظعشرلةغاضةما"أوم"مدبابةمأجرلة"ىمثؿمادبذواموطالءمجاءوامبفؿمسؾكم"مداؼؽسمالمبقؽق"ضلؿقاماألعةمبنيمأسدائفامأواًلم

أومشربقةم"مذرضقةمالمدقصقؿقة"وردكقامدواًلمضطرؼةىمؼعؿؾمحؽاعفامؼبمخدعةمعشروساتمدولماالدؿعؿارماظعاٌقةمدقاءمطاغتم

م$.م2"م%ثؿمأعرؼؽقةمباظقراثة..مبرؼطاغقةمالمصرغلقةمالمإؼطاظقةم"

م:عـمحقثماظقاضعم"ماظدوظةماظقزقػقة"ظـذلكمػذاماظعرضماظؿارطبلماٌعروفمإظبمعامتعـقفم

م:اظدوظةماظقزقػقةماظؼطرؼةمواضعقالـبام

مال:موزقػقةماظدولماظؼطرؼةماظعربقةمتعلمصقؿامتعلمعـماظـاحقةماظقاضعقةمم

دقرؼاموسراقمعامبعدمصدامم"ماٌشرو ماظصػقيماظؾارل"ضقاعفامخبدعةمعشارؼعماآلخرؼـمىمصذلىمدواًلمدبدممم.1

عصرمواظعربقةم"ماٌشرو ماظصفققالمصؾقيب"خرىمدبدمموأضؾقاتمذرقماًؾقجمخاصةماظعربقةماظلعقدؼةمأمنقجالـبامىموأ
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اظلعقدؼةمأمنقذجمآخر؛موتالحظمإزدؼادمذدةماًالفموباظؿاظلماظصرا مبنيماظدولماًادعةمشلذاماٌشرو موػذاماٌشرو مسـدم

و ماظصػقيمتعارضمعصاحلماٌشروسنيىمعـاًلمؼبماظصرا محقلماٌـطؼةماظقاضعةمبنيماظعراقمودقرؼاموظؾـانمواظذيمميـؾماٌشر

م"محزبمحلـمغصرمآ"اظؾارلمصقفام

ىماظذيمؼؿفؾكمؼبم"ماظؿلؿقؿماظلقادل"ؼبمعلؿقىم$ماظؿداصع/اظصرا %متـؾمرأسمايربةمؼبم"ماٌؿغربة"أنمشبؾفامم.2

مؼبمعقاجفة"ماظلقادةماألعـقة"ىموؼؽؿؿؾمثاظقثماظؿداصعمبالم"ماظلقادةماظـؼاصقةمواإلسالعقة"م"اظلقادةماظؿعؾقؿقة"طاًلمعـم

ػذهماظـكبمغؿؼلؿمإظبمضلؿنيمرئقلقنيموأنمبدامظـامأغفؿامؼبمحاظةمصراسقةم.ماظؿقارماٌؿـؾمظؾؿشرو ماإلدالعلمكعـاهماظقادعم

ػـؿفـؿقنمضدمغصمسؾكمدورمتؾؽماظـكبمؼبمرباربةم.ماٌعارضةىمإٔمترىمأنمصؿقائقؾمب/ىماظـكبماياطؿةمواظـكبماٌـؼػة

اةمخطماظؿؿاسمبنيمايضارةماظروعاغقةماظيتمميـؾفاماظغربموإدرائقؾمؼبمعقاجفةمأصقابماٌشرو ماإلدالعلمباسؿؾارػؿمغب

م$م3!!%ايضارةماظعربقةماإلدالعقة

اظعربقةىمايػازمسؾكماظلؾطةمعفؿامطانماظـؿـمىرأؼـام"ماظدولماظقزقػقة"أنمأػؿموأسؾكمػدفمظؾـكبماياطؿةمؼبمم.3

اشلاظؽمىموم"ماٌؾؽمحلني"بداؼةمعـمعدسلماشلاسلقةم:مطـرلةممطقػمهقظقامإظبمجقادقسمصرحاءمسـدماألسداءمىماألعـؾة

ماظقزؼرماٌصريمىموعامخػلمطانمأسظؿموأصفر"مؼقدػمبطرسمشاظل"اٌكؾق ىموم"محللمعؾارك"

تلعكمصؼطمظؿغقرلم"مأحزابمالمعباساتمضغطمالمعمدلاتماجملؿؿعماٌدغل"اظـكبماٌـؼػةمؼبماٌمدلاتماظقدقطةمم.4

ىموالمرشؾةمسـدػامؼبماالدؿؼالظقةماظؿاعةمسـماالدؿعؿارمجبؿقعمأذؽاظفمىمإٔم"وزقػقةماظدوظة"غقرلماألذكاصىموالمػؿمشلامبؿ

م!ترتضلمتؾؽماظـكبمأنمتذلفمعـممتقؼؾمأعرؼؽلمأومبرؼطاغلمأومادؾاغلمأومصرغللمٌمدلاتماجملؿؿعماٌدغلماظضاشطة؟

اظقطقؾماإلضؾقؿلمسـماٌرطزمصاحبماٌشرو ىمظدىم"موزقػة"أيمدورمإضؾقؿلمأليمدوظةمضطرؼةموزقػقةىمعامػقمإالمم.5

وغؿذطرمػـامرؼمحـؽؽماظلقدمالمطؿامؼؼالمظفمالمسؿرومعقدكموضتمأنمطانمأعنيمالمطؿامؼدسقنمالمىاععةماظدولماظعربقةمؼبمإرالضفم

سؾكمأرضفموصازمبفم"مبـؽماظشرقماألودطقة"ىمجملردمأنماألردنمتصار مععمعصرمالدؿضاصةم1995سامم"ماٌفروظقن"عصطؾحم

اظصفققمالمصؾقيبمىمصننمطانماألردنمضدمػرولمودرقمدورم"ماظشرقماألودطماىدؼد"ىماظؾـؽماظذيمخططقامظقؽقنمممقاًلمٌشرو م

اًادممعـمعصرمىمصؾؿاذامغقصػمعصرمظقمدارستمػلمظؿؿقظبمػذاماظدورموتلؿضقػماظؾـؽماظذيمؼردّخمدقطرةمدوظةماظؽقانم

م!ساعامشلقؽؿفماإلضؾقؿقةم؟%!!!$مأعقـالـبام"مدكسؿرومعق"احملؿؾمسؾكمذبؿؾماإلضؾقؿماظذيمجعؾقام

.معـماظلالحمإظبمظؼؿةمسقشفم"ماالدؿفالك"اٌقتمايضاريمظإلغلانماظعربلىمحقثمالمدورمظفمؼبمػذهماألرضمإالمم.6

م.تلؿدسلمدعقفمخارجمحدودمبالدماظعربمؼـشرػاموؼؾشرمبفاماظعاٌنيمرغبةمورأصةمبفؿ"موزقػةمحضارؼة"والم

م:ظؾدولماظعربماظؼطرؼةمواظقزقػقةماٌمدلاتماىاععةم

سؾـالـبام"مجاععةماظدولماظعربقة"ؼبمإرارمايؼائؼماظقاضعقةماظلابؼمسرضفامتصرلممماردةماظعؿؾماىؿاسلماظعربلماٌؿـؾمؼبم

وتفرصبالـباموتضققعالـبامظؾؿقاردموظؾقضتىمحقثمؼـؼلؿمأسضاءماىاععةماظعربقةمدائؿالـبامإظبمضلؿنيمحلبماٌشرو ماٌرطزماظؿابعنيم

م:مظفىمصنذامأضػـامإذؽاظقؿنيمأخرؼنيموػؿام

م"م.اإلعبا "ررؼؼةمادباذماظؼرارمباىاععةمم•

غصمعقـاقماىاععةمضرورةمسرضمأيمضضقةموضرارمؼلؿقجبمسؿؾمالمظقممتمذظؽمالمسؾكمػقؽةماألعؿماٌؿقدةموخاصةمم•

م!!وظؽـمظؾؿـظؿةماظعربقةمػذهماٌرةم"ماظقزقػقة"ىمذؽؾمآخرمعـمأذؽالم"مذبؾسماألعـ"

اظقزقػقةمبشعقبـاىموثؼؾماٌفؿم"ماظعؾؿاغقة/اظـكبماظالدؼـقة"اظقزقػقةموطذظؽم"ماظـكبماياطؿة"سؾؿـامعدىمادؿكػافم

م"م.وارثالالـبامحؼقؼقالـبامظؾـؾقة"اٌؾؼاةمسؾكمساتؼمعـمتصدىمظؿعؾقؿمػذهماظشعقبمحبؼقؼةمواضعفؿمظقمادؿفدفمأنمؼؽقنم
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م

ؼدرمآموعامخططتمظؿؽقنمثقراتمىمطاغتمعػاجؽةمظؾعإموٌـمضاعقامبفاماخلمىمب..ضاعتماظـقراتماظعربقةمؼبمتقغسمثؿمعصرم

اظدوظةم"رصضممنقذجم:مىمتؾؽمحؼقؼةمالمؼـؽرػامإالمطاذبىمطانماٌػروضمأنمؼؽقنمعـمأػؿمعطاظبمتؾؽماظـقراتمعبقعالالـبام

قؼمعشروساتماآلخرؼـىمرصضمهؼ:مكعـكم".ماظقزقػةماظعؼقدؼة"ظـظؿمعامبعدمتؾؽماظـقراتىموادؿؾداشلامبالم"ماظقزقػقة

م"م.شرلماٌؾاذرة"و"ماٌؾاذرة"اٌلؿؼؾةمحبؼمسـماالدؿعؿارمبؽؾمأذؽاظفم"مأعؿـاماظعربقة"وإسالنمعشرو مدوظةم

م

م"م:اظدوظةماظقزقػؾقة"ٌاذامغرصضممنقذجم

ظؽـم.مداظقةماظر"مدوظؿفماظعؼقدؼة"رداظقةىمطؿامأبد ماإلدالمم"موزقػةمسؼقدؼة"ٕمؼعرفماظغربماألوربلمدوظةمعقحدةمذاتم

حؾػمسلالماألرؾـطلمالم"وذراسفماظعلؽرؼةم"ماالهادماألوروبل"أوروبامحاوظتمعـذمسؼقدماظؿقحدمهتمراؼةمواحدةم

م".ماظققرو"ىموهؼقؼمحؾؿماظعؿؾةماٌقحدةم"اظـاتق

نمجرتمسؾقفمدــمآمألغـاممنؾؽمتارطبالـباموأمنقذجالـبامصرؼدـبامادؿؿرمألطـرمعـمأظػمسامموأ!مأظلـامأوظبمعـماوروبامبفذامايؾؿم؟

ماخلم.م.سؾكماظدولمواألصرادىمعـمحقثماألحقاءمواٌرضمواظعاصقةم

اظيتمادؿؿرتمثالثقنمساعالـبامسؾكمؼدماًؾػاءماظراذدونمىمثؿمتؽررمبؿؽاعؾفم"مدولمخالصةماظـؾقةماظراذدة"ػذاماألمنقذجممتـؾفم

صالحماظدؼـماألؼقبلم"وم"مغقرماظدؼـمزغؽل"ىموم"مادلاٌلؿضلءماظعؾ"وم"ماٌعؿضدماظعؾادل"وم"مسؿرمبـمسؾدماظعزؼز"ؼبمسصرم

وادؿؿرمعامؼؼربمعـمأطـرمعـمأظػمساممبلذؽالمصقفامغؼصموإنمطاغتم"م.مربؿدماظػاتحماظعـؿاغل"و"مؼقدػمبـمتشػني"وم"م

م$4!م%؟"مغظاممخالصةماظـؾقة"حاصظتمسؾكمطـرلمعـمثقابتم

دمظــظرمإظبماظػذلاتماظيتمطـامصقفامصاسؾنيىمحرطؿـامخارجقةىماظـقراتماظعربقةماظققممصرصةمتارطبقةمظـقدعماظرؤؼةىمغصع

م.سبؿؾمرداظةماظعدلموايؼمظؾعاٌنيمعبقعالـبام

ظؼدمأثؾؿتماألؼاممواألحداثمواظقضائعمأنمعشاطؾماظعإماظعربلمواحدةمعؿشابؽةمالماغػصاممبقـفامىموالمميؽـمحؾفامحالم"

م$م5"%ضطرؼالـبامعفؿامتصقرماظقاػؿقة

غاموغؿػرق؟مٌاذامؼؿقررمشرلغاموغصرمسؾكموطاظةماحملؿؾني؟مٌاذامالمغؽؿؾماظـقراتماظيتمضدرمآمظـامأنمتؼاممصؾؿاذامصبؿؿعمشرل

مبلؼدؼـامأومبلؼديمشرلغام؟

ماشلقاعش

م

سؾدماظقػابماٌلرليمىماظدوظةماظقزقػقةمىمعقدقسةماظقفقدمواظقفقدؼةمىمسؾكمم%1$

:اظرابط

http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/START/

MAFAHIM/M52.HTMممممم

م:مراجعمؼبمذظؽمإنمذؽتمم%2$

مالمعاؼؾزمطقبالغدمىماظالسبمواظؾعؾةمىم

م.المعاؼؾزمطقبالغدمىمظعؾةماألعؿمىمدارماظؽؿابماظعربلم

م.دارماظلالمم:مالمربؿدمربؿدمحلنيمىماالواػاتماظقرـقةمؼبماألدبماظعربلمىماظؼاػرةم
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م.ممؿقنىمصداممايضاراتمػـؿفـ.مصؿقائقؾمبم%3$

حلنيمدقدمػاللمىمرصعماالظؿؾاسمسـماظدميقضرارقةمواظؾقدلاظقةمواًالصةماظراذدةمىمسؾكماٌرصدماإلدالعلمٌؼاوعةمم%4$

م:ماظؿـصرلمىمسؾكماظرابطماظؿاظلم

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=29512م 

م"ماالغذلغت"سبقموسلمدقادلمراذدمىمسؾكمعقضعمصضقؾؿفمسؾكماظشؾؽةماظدوظقةمظؾؿعؾقعاتمىم$مد%حاطؿماٌطرليمم%5$

م

م

م

م
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مسصرمأدبقاتماالدؿؾدادموعامبعده

مسؾقدمأذرفمربؿد/بؼؾؿ

م

الذؽمأنمسصرماالدؿؾدادمضدماغؿفكىموأنمػذهماظـقرةماٌؾارطةمضدمأحرضؿفمبالمسقدةىموظؽـمعامزاظتمأدبقاتماالدؿؾدادم

تماالدؿؾدادمحاضرةمٕمتـفمبعدىمطؿامأنماظؽـرلمعـماألحرارمعازاظقامعؿلثرؼـموإنمطاغقامضباوظقنماظػؽاكمعـموسؼؾقاتمومغػلقا

مأدرماالدؿؾدادموأصؽاره

$مالماظـشاز%غعؿماغؿفكمسصرماالدؿؾدادىموظؽـمعازاظتمعرحؾةمايرؼةمبؽؾمعامتعـقفمعـماٌلؽقظقةموررحماألصؽارماٌكؿؾػةم

ؾةمعـماالدؿؾدادىمواظيتمؼبمحؼقؼؿفامٕمتؽـمعؼصقرةمسؾكماظـالثنيمدـةماألخرلةىموظؽـفاممتؿدمعـذمعؿلثرةمبفذهماظػذلةماظطقؼ

حؽؿماظرئقسماظراحؾمعبالمسؾدماظـاصرمعرورًامباظلاداتىموعامأسـقفمأنمسصرمايرؼةمٕمؼلخذمذؽؾفماظـفائلمبعدموإمنامػقم

وكعـكمآخرمصببمأنمؼـؿفلماًقفماظذيممظـفائلمضرؼؾًاؼبمرقرماظؿؽقؼـمواظؿشؽقؾمواظذيمأرجقمأنمؼؿػاسؾموؼلخذمذؽؾفما

حبؼمأرطانماظـظامماظلابؼمعـذممطانمدائؿًامؼـؿابمطؾمعـمؼؽؿبموطؾمعـمؼػؽرموطؾمعـمطبؿؾػمععماظلؾطةماياطؿة

عامػقمإالماعؿدادميؼؾةماالحؿاللمواظيتمزؾتمجأةمسؾكمم211صدلاؼرمم11اًؿلقـقاتموحؿكمدؼقطماظطاشقةموخؾعفمؼبم

رضمعصرمومسؾكمصدورماٌصرؼنيمضرابةماظلؾعنيمساعاموسـدعامأتكمأدالفماظطاشقةماٌكؾق مزـماٌصرؼقنمأغفؿمهرروامصنذامأ

بفؿمضدموضعقامؼبمأذدمممامطاغقامؼعاغقنمعـفىموػقمعامؼطرحماظلمالمسـمعاػقةماالحؿالل؟مصنذامطاغتمايؼقؼةمتؿؿـؾمؼبم

ةمػقؼةمأػؾمػذهماظؾالدموادؿـػاذمخرلاتفامععمأوجفماخؿالفموعؾمعـماظطغقانمواالدؿؾدادمومتؽؿقؿماألصقاهموربارب

االدؿعؿارماظقرلمعقضقسًامعرذقًامظؾدرادةممحقثمغعؿؼدمأغفمأذدموأسؼدمعـماالدؿعؿارماألجـيبموأضلكمطؿامػقمايالمبنيم

آلنمعـمذعؾقؿفاموعشارطةمػذامعامصبعؾماظؼقلمأنممثقرةمؼـاؼرمكاماتلؿتمبفمحؿكمامايربماظدوظقةموايربماألػؾقةم

عالؼنيمػذاماظشعبموعـماظؿزاعفامكقاطؿاتمسادظةمععمأسداءمػذاماظشعبموسدمماألخذمباحملاطؿماالدؿــائقةموعـمثؿمسدمم

زفقرماظطابعماالغؿؼاعلمواظـلريمظؾـقرةمطؾمذظؽمجعؾفاممنقذجامؼؾفؿماظعإموضبظكمبلسؾكمدرجاتماالحذلاممواظؿؼدؼرىم

صفمالءم!مغعؿماظؾصقصقة!مواظيتماتلؿتمباظؼؿعمواظؾصقصقةم1952تلؿكمبـقرةماظضؾاطماألحرارمؼبموذظؽمسؽسمعامصعؾتمعام

درضقهموٕمؼؽـمشلؿمأنمؼؼقعقامسؾكمذؽقنماظؾالدموحؽؿفاموػؿمشرلمعمػؾنيمظؾقؽؿىمصؽؾفؿمهقطممدرضقامعلؿؼؾؾمػذاماظشعب

مدقاءماضؿصادؼةمأوماجؿؿاسقةمأومدقادقةمأومسلؽرؼةبفؿماظشؾفاتموطؾفؿموررقاماظؾالدمووضعقػامؼبمعلزقمسؾكمطؾماألصعدةم

صفمالءمحبؼمٕمؼؽـمأؼًامعـفؿمؼعؿؾمإالمظصاحلمأسداءمػذهماألعةموػذاماظقرـموٕمؼؽـمشلؿمإالمػدفماظؿؿؿعممباظلؾطةموبلعقالم

بذظؽموالممػمالءمايؽاممطاغقامؼعقشقنمطلغفؿمصراسـةمصفؿمؼـظرونمإظبمأغػلفؿمطذظؽمبؾموبعضفؿمطانمؼصرح.مػذاماظشعب

ؼلؿققنىمطؿامأنمػمالءمطاغقامؼـظرونمإظبمذعقبفؿمأغفؿمسؾقدموػؿمآشلؿفؿموعـمثؿمصؼدمجعؾقامذعقبفؿمتعقشماًقفمعـم

طؾمذلءىمصفؿمؼعؿدلونماظعؿؾمعـمأجؾمعلؿؼؾؾمػذاماظقرـمومػقمعامؼطؾؼمسؾقفماظـاسماظعؿؾمباظلقادةمدؾةموسارموضؾةمأدبم

م!!ميمػقمخاصقةمظؾػرسقنٌامؼعرصقغفمعـمسقاضبمػذاماألعرمواظذ

اآلنموضدمبدأمسصرمايرؼةىماآلنمواظػرسقنماإلظفموأبـاءهموزوجؿفمضقدماظؿقؼقؼمواغؿظارماحملاطؿةىموايزبماظقرلماظذيمضادم

اظعؿؾماظعصابلمضدمحؽؿماظؼضاءمحبؾفمٌامضاممبفمعـمخدعاتمجؾقؾةمإلدرائقؾمواظقالؼاتماٌؿقدةموشرلاػؿامعـمتدعرلمشلذام

ىمممامصبعؾماظػعؾماظـقريمؼؿؼدممخطقاتمظألعاممؼبماواهمدكمحصقنماظػلادموكامؼعطلماألعؾمأغـامسؾكمررؼؼماظؾؾدموظشعؾف
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ايرؼةمواالدؿؼاللماظذيمحؾؿـامبفمطـرلًاموٕمغؽـمغؿكقؾمأنمغراهمؼبمواضعـاموغؾؿلفموسبقاهموغصؾحمجزءمعـفىموظؽـمؼؾؼكم

غفزممغظرؼةماظلقدمواظعؾدماظؽاعـةمؼبمغػقدـاىمالبدمأنمضبقاماظؼائدمماألػؿموػقمأنمغدكمحصقنماالدؿؾدادمؼبمغػقدـامالبدمأن

واٌدؼرمواٌلؽقلمجباغبماظضابطماظصغرلمواٌقزػمواظعاعؾمواظػالحمبـظرؼةماألخقةمواظيتمودمأدادفاماٌؿنيمؼبمدؼـماإلدالمم

سؾكمأطدلمرغاةماظعربموادؿطا م؟؟مالمأزـمصاظذيمثارم!!وذرؼعةماٌصطػكمسؾقفماظصالةمواظلالمىمػؾمػذامصعبمأومعلؿققؾ

أنمطبؾعفموؼؼدعفمظؾؿقاطؿةمػقموسصابؿفمؼلؿطقعمبفذهماظعزميةموػذهماظرؤؼةماظـاضفةمظألحداثمواٌعرصةماىقدةمظؾفدفم

اٌـشقدمأنمؼفزعقاماالدؿؾدادمؼبمغػقدفؿىمػؽذامميؽـمسقدةماألعةمعرةمأخرىماألعةماظيتمػزعتماظؿؿارمومأغؼذتماظعاممعـم

سؾكمايضارةماإلغلاغقةمبلثرػاىمطؾمػذامؼلؿقجبماظؿكؾصمعـماالدؿؾدادمؼبمأدبقاتـامؼبمزبؿؾػممدعارمطادمؼؼضل

االواػاتىمصاألدبقاتماظلقادقةمسؾكمدؾقؾماٌـالمطانماظػاسؾماألدادلماظػاسؾماًارجلمدقاءمطاغتمإدرائقؾمأوماظقالؼاتم

وظقسمأدلمسؾكمذظؽمعـماالرتؾاكمواظضقؼماظذيمأصابماٌؿقدةمأومأيمعـماظؼقىماظغربقةمظقصؾحماظػاسؾممذعبمػذاماظقرـىم

اظعدوماظصفققغلمواظقالؼاتماٌؿقدةمواظيتمبدتمهاولمأنمتؾقؼمبرطبمايدثمبعدعامطاغتمهركماألحداثموتصدرماألواعرم

مظؾعصابةماظلابؼةمصؿطا 

؛مغعؿمصؿـمضاممبفذهماظـقرةمالبدمأنمتصؾحمأدبقاتـامععدلةمسـمضضاؼاغاموظقلتمخائػةمسؾكمععاشمأوموزقػةمأومعـماسؿؼال

واتلؿمبفذهماظؼقةمواظعزميةمواظصدلمؼبماٌقاجفةمؼلؿطقعمأنمضبؼؼماالدؿؼاللمايؼقؼلمظقـفلمعائةموثالثقنمساعًامعـم

مماالحؿاللم

يموعرحؾًامبعصرمايرؼةمواظذغعؿمظؼدماغؿفكمسصرماالدؿؾدادموسصرماظػرسقنماإلظفموطفـؿفىمووداسًامسصرماالدؿؾدادموأدواتفم

وداسًامػذهموداسًامصػقاتماظذظةمواالدؿؾدادمآعؾمأنمؼؿشؽؾموؼردّخموتـؿفلمععفمعالعحماالدؿؾدادماظيتمراٌامضقعتماألعةم

غعؿمػلممأطادمأتـلؿمرائقةماغؿصاراتمتعقدمإظبماألعةمطقاغفاموعؽاغؿفامداخؾقًاموخارجقاعرحؾًامبايرؼةمماظصػقةماظلقداءم

مممممممعرحؾًاممعصرمصالحماظدؼـمضدمالحتمؼبماألصؼعصرماظؿارؼّخموايضارةم
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ماإلدالعققنمؼبمظقؾقاماىدؼدة

مؼادرماظزساترةم

ػؾمطانماٌراضبمؼبمحاجةمإظبمطـرلمذطاءىمأومحؿكمطـرلمعؿابعةمطلمؼدركمأنماظـقرةمؼبمظقؾقامطاغتمإدالعقةمباعؿقاز؟مطالمعـمم

إمأعبعىمبقـؿامٕمؼؽـماألعرمؼبمحاجةمظشفادتفؿىمصاظؽاعرلاتماظيتمدونمذؽىمصاظصقػققنماألجاغبمغؼؾقامػذهماظصقرةمظؾع

طاغتمتـؼؾماٌشفدماظؾقيبمسؾكمعدارماظلاسةىمكامصقفامطاعرلاتمودائؾمإسالعقةمالمؼؽـمأصقابفامأدغكمودمظإلدالعقنيىمطؾفام

م.طاغتمتمطدمأغـامإزاءمذعبمؼػفرمثقرةمإدالعقةمبؽؾمععـكماظؽؾؿة

تماظشفادةمواالدؿشفادمطاغتمترنمؼبمآذانماظصؿمواظؾؽؿىمصضالمسؿقبـمؼلؿعقنموؼعؼؾقنىموالمضقؿةمػـامذعارمآمأطدلىموذعارا

ظؾؼقلمإنمذظؽمأعرمرؾقعلمؼبمذبؿؿعمعلؾؿىمألنماظدالظةمػـامأطـرمعـمواضقةىمالمدقؿامأنمأػؿمذبؿقساتماظـقارمٕمتؽـم

تمعراجعاتموضعؿفامضرؼؾامعـمعربعماإلخقانماٌلؾؿنيمدبػلمػقؼؿفاىمدقاءمهدرتمعـماىؿاسةماظؾقؾقةماٌؼاتؾةماظيتمصاش

اظػؽريىمأمماغؿؿتمإظبمذبؿقساتمذاتمصؾةمباإلخقانمأغػلفؿىمععماظعؾؿمأنمشقابمايقاةماظلقادقةمؼبمظقؾقامالمؼعلمشقابم

م.األصؽارمؼبمأوداطماظـاسماظذؼـمطاغقامؼؿلثرونمكققطفؿمؼبمزؾمثقرةماإلسالم

ىم"إنمأيمضاغقنمزباظػمظؾشرؼعةماإلدالعقةمػقمعقضقفمصقرا"احؿػالمإسالنماظؿقرؼرممسـدعامضالمعصطػكمسؾداىؾقؾمؼب

وضربمبدلاءةمعـاالمسؾكمذظؽماظؼاغقنماظذيمميـعمتعددماظزوجاتىمصؼدمطانمؼعرفمأيمعبفقرمطباربىمبؾمإغفمؼعرفمأطـرم

م.عـمشرلهمعـمػؿماظذيمحرروامظقؾقاىموعـمػؿماظذؼـمدصعقاماظدممواظؿضققات

اظؼقلمابؿداءـبمإنماجملؾسماظقرلماالغؿؼاظلموعؽؿؾفماظؿـػقذيىمٕمؼؽـمؼعدلمسـمرؾقعةماظـقرةموالمعـمطبقضقنممعـماظضروري

صققحمأنمظرعقزماجملؾسمدورػؿمؼبماظؿفققشماظلقادلىم.مشؿارػاىمطؿامأنمدورهمؼبماظؼؿالمسؾكماألرضمطانمأطـرمعـمػاعشل

ربؿقدم%ؿؿلمظؾؿفؿقسةماظيتمميـؾفاماظـالثلماألطـرمغػقذامؼبماجملؾسمإالمأنماٌؼاتؾنيمسؾكماألرضمطاغقامعـمظقنمآخرمالمؼـ

ىموػؿمععروصقنمبرؤؼؿفؿماظعؾؿاغقةماظؿغرؼؾقةىمبؾمإغفؿمالمطبػقنمطراػقؿفؿم$جدلؼؾىمسؾلماظذلػقغلموربؿقدمسلام

اآلخرؼـمظإلدالعقنيىموؼؾؼكمعصطػكمسؾدماىؾقؾىموػقمرجؾمربذلمموعؿدؼـمحظلمكامؼشؾفماإلعبا مبلؾبمذظؽىمظؽـم

م.طاغقاماألطـرمغػقذامرقؾةماظشفقرماٌاضقة

المضقؿةمػـامظؾؼقلمإنماظـاتقمػقماظذيمحررمظقؾقاىمألغفمظقمٕمتؽـمػـاكمثقرةىموٕمتؿقررمبـغازيمسؾكمؼدماظـقارم

ؾنيماإلدالعقنيىمٌامتدحرجتماألعقرمسبقمحدوثماظؿدخؾماٌشارمإظقفىمععماظعؾؿمأنمحظرامجقؼاموضرباتمجقؼةمعـمدونمعؼات

سؾكماألرضمٕمؼؽـمبقدعفامحلؿماٌعرطةىمصضالمسـمحؼقؼةمأغفمظقمٕمؼؽـمػـاكمضؿالموعؼاتؾقنمٌامطاغتمػـاكمحاجةم

م.اىقيمرايظظؾضرباتماىقؼةماظيتمجاءتمبدورػامبعدم

ضرباتمؼبمزؾمثؿمإنماظـاتقمطانمرقالماظقضتمميارسمسؿؾقةمابؿزازمظؾـقارموضقادةماجملؾسماظقرلىموظقمطانمجادامؼبمتقجقفماظ

تؼدمماٌؼاتؾنيمٌامادؿغرقماألعرمبضعةمأدابقعىمظؽـفمٕمؼػعؾىمصقؿامطانماظـقارمؼؾذظقنماظغاظلمواظـػقسمؼبمتؼدعفؿمسبقماٌدنم

واحدةمتؾقماألخرىىموغذّطرمعـمجدؼدمبلنماظدولماظغربقةمٕمتؽـمدعقدةمباظـقرةماظؾقؾقةىموطانماألصضؾمباظـلؾةمشلامأنم
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ـقفامصػؼاتمواعؿقازاتمصؾؽقةىمركامبادؿــاءمصرغلاماظيتمذعرتمأنمحصؿفامعـماظؽعؽةمطاغتمؼلؿؿرماظعؼقدماظذيمع

م.ربدودةمضقادامبدلؼطاغقاموأعرؼؽاموإؼطاظقا

م

أعاماظلمالماظذيمؼطرحمغػلفم.مطؾمذظؽمباتمجزءـبامعـماٌاضلىموإنمأظؼكمبظالظفمسؾكماألدؽؾةماظؿاظقةمبعدمغفاؼةماظعؼقدموغظاعف

حبضقرماإلدالعقنيمؼبماٌشفدماىدؼدىمالمغعلمبعدماالغؿكاباتماٌقسقدةىموإمنامخاللماٌرحؾةماالغؿؼاظقةممبؼقةماظققممصقؿعؾؼ

أؼضاىمألنمتفؿقشفؿمخالشلامضدمؼـطقيمسؾكمزباررمتفؿقشممماثؾمؼبماٌرحؾةماظؿاظقةىموعـمؼؽؿبمبقدهمخرؼطةمررؼؼم

م.ظؽارػةمظإلدالعقنياٌلؿؼؾؾمظـمؼظؾؿمغػلفمبليمحالىمصؽقػمإذامطاغتمظفمعقاضػفما

طانمعـمحؼماإلدالعقنيمأنمؼصرخقامكؾءمأصقاػفؿمبلنمأؼةمصقغةمدقادقةمعؼؾؾةمالمتلخذمؼبماالسؿؾارمرؾقعةماظـقرةم

ذؽرمآم"وذبؿؿعفاموعـمضدعقاماظؿضققاتمخالشلامظـمتؽقنمعؼؾقظةمحبالىموعـمؼعؿؼدمأنمبقدعفمأنمؼؼقلميؿؾةماظلالحم

ىمعـمؼعؿؼدمأنمبقدعفمأنمؼػعؾمذظؽمواػؿمإظبمحدمطؾرلىم"إظبمبققتؽؿمواغؿظروامعامدـػعؾمدعقؽؿىمدؾؿقامأدؾقؿؽؿىموسقدوا

م.ألنماظؾقؾقنيمظـمؼؼؾؾقامضذاذصةمعـمغق مجدؼدمبليمحال

اظؾقؾققنمؼرؼدونمغظاعامؼعدلمسـمػقؼؿفؿىموؼرؼدونمغظاعامحرامالمؼرتفـمظؾكارجىموظقسمظؾـاتقمأنمؼطاظبمبـؿـماظؿدخؾمألنم

م.اظعؼقدمدابؼامودؽؿتمسـماغؿفاطاتفميؼققماإلغلانماظؾقيبمعؼابؾماٌالمواظصػؼاتمواالدؿـؿاراتمدوظفمػلمعـمدسؿت

اظؾقؾققنمؼرؼدونمسالضةمعؿقازغةمععماظغربمهػظمادؿؼالشلؿموثرواتفؿمؼبمآنىموالمتضعفؿمؼبمعربعمآخرمشرلمعربعمأعؿفؿم

م.نماظصفققغلاظيتمتعاغلمعـمزؾؿماظغربمواحؿالظفموشطردؿفىمصضالمسـمدسؿفمظؾؽقا

ػذامػقمصقتماظؾقؾقنيماظشرصاءىموعـمؼعدلمسـفؿمدقؽقنمعقضعمثؼؿفؿمؼبماٌرحؾؿني؛ماالغؿؼاظقةموطذظؽماظيتمدؿؿؿكضمسـفام

االغؿكاباتمايرةىموظقسماألخرلةموحدػاىمالمدقؿامأنماالغؿؼاظقةمدؿشفدماظؽـرلمعـماًطقاتمايلادةماظيتمتػرضمسؾكم

م.ـمسـفاصـا ماظـقرةمأنمالمؼؽقغقامبعقدؼ

ؼؾؼكماظؼقلمإنمػـاكمتػاؤالمبلنمؼؽقنمتعقنيمرئقسمسؾداظرحقؿماظؽقبمرئقلامظؾقؽقعةماٌمضؿةمخؾػامحملؿقدمجدلؼؾمربطةم

م.باواهمتقاصؼمسؾكماٌرحؾةماىدؼدةمالمؼؼصلمأحداىموؼػلحماجملالمأعامماظؾقؾقنيمالخؿقارمعـمميـؾقغفؿمحبرؼة
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م

مممم
م

مطؿملػمتظملغملرماظزملنيمودبشملطمظػملؼمللؿعملؾؾ؟

م
مربؼملدمغضملؼملمملنمجالل.مد:معملػملؿب

اظؿظملغملرلمصرؼسملهملمإدالعؿملهملمػغملذامسػملؼملؽملمملمطؾمملرماألجالءمعـمسػملؼملمملءماإلدالممسدلماظضملزملقر،موظغملـمسؽملدماظؿؽملظملؿملذماظظملضملػمللمندماظزملقرةم

زبؿػملظملهملممتمملعممًلمدقاءمبمملظؽمللؾهملمظػملضملػملؼملمملءماٌلػملؼملنيماحملدثنيمأومبمملظؽمللؾهملمإظبماظؽملكنملمعـماظؽملكنملماظظملغملرؼهملمواظلؿملمملدؿملهملمواألعؾمػقم

وسػملكماظؽملعملؿملضمعـمذظؽمندماٌقضػمعـمحؿملىملماظؿظملغملرلمواظؿكشملؿملطمواظؿؽملظملؿملذمؼبماظزملنيمايسملمملرةم.مرمإظبمحؿملزماظؿؽملظملؿملذغعملؾماظظملغمل

ػؾمػذهمبالشهملمظظملصملؿملهملمإغرملمملئؿملهملمبرسؽملمملمصؿملؾملمملمسبـم.مواظلؿملمملدهملمواظـعملمملصهمل،ماظظملردمواجملؿؼملع،مايغملقعهملمواٌقارـمؼبمإرمملرمعؿؽملمملشؿ

ظػملعملمملرئماظغملرؼؿمأنمطبػملصمإظبماظؽملؿؿملفهملماظيتمؼراػمملموإمنمملمدقفممودفملترك.ماظضملرب،مأممأغؾملمملمتضملؾرلمسـمواضعمحعملؿملعمللمعضملمملش

م:أدردمسددًامعـماحملدداتمواألررمثؿمبضملضماألعـػملهملمأوماظقضمملئعماٌػملؼملقدهملمؼبماظزملنيمواظداظهملمسػملكمذظؽ

إنماظزملنيم:ماألول:مإنمٔهملمأررًامسدؼدةمتعملقدماظظملغملرماظزملؿملينموشبؿمملرمعؽملؾملمملمثالثهملمأررمػل:ماألررماٌقجؾملهملمظػملؿظملغملرل:مأواًل

وإنمػذهماٌغملمملغهملمتؽملؾعمعـمايسملمملرةمواظذلاث،مطؼملمملمتؽملؾعمعـماٌلمملحهملمواظلغملمملن،مطؼملمملم.متدركمضدرػمملموعغملمملغؿؾملمملمايعملؿملعملؿملهمل

عـمػؽملمملمصكملنماظزائرمظػملزملنيم.متضملؿؼملدمسػملكماظعملقةماظضمللغملرؼهملمواظؿغملؽملقظقجؿملهملموسػملكماظؿعملدمماالضؿزملمملديموسػملكماظؿؼملمملدؽماالجؿؼملمملسل

صؾمللمتؿقدثمععماٌزملرؼنيمبػملطملهملمايسملمملرةماظضملرؼعملهمل،م.ممملدؿماٌرملذلكمعضملفصبدمشبؾؾملمملماظظملغملرؼهملمواظلؿملمملدؿملهملمدبمملرؾفموصعملممًلمظػملعمل

وععماظضملربمبػملطملهملماظـعملمملصهمل،موععمأػؾماًػملؿمليملمبػملطملهملماظؽملظملطمواالدؿـؼملمملرمواظؿفمملرة،موععماظقالؼمملتماٌؿقدةموأوربمملمبػملطملهملماٌزملمملحلم

وظلمؼبمذرقمآدؿملممل،موععمعبؿملعماالضؿزملمملدؼهملمواظلققماظسملكؼملهملمواظؿفمملرةمواالدؿـؼملمملر،موععماظقالؼمملتماٌؿقدةمبػملطملهملماظؿقازنماظد

إذنمظطملهملماًشملمملبماظزملؿملينم.ماظضملمملٕمبػملطملهملماظؿقاضع،مصؾمللمدوظهملمغمملعؿملهملموصعملرلة،مرشؿمأغؾملمملمحعملعملوملمتعملدعممًلمؼبمبضملضماظعملشملمملسمملت

ػلمظطملهملمصرؼدةمعـمغقسؾملممل،مإغؾملمملمظطملهملمتؿلؿمبمملظؿداخؾمواظؿظملمملسؾمواٌقاءعهملماٌلؿؼملرةموصعملممًلمظػملؼملكمملرنملمبؾملمملمووصعملممًلمظردمصضملػملفموعـم

إنماظزملنيمتدركم:ماظـمملغل.متشملقؼرمعلؿؼملرةمظؿقزملؾمسػملكمردماظظملضملؾماٌؽملمملدنملمواٌشملػملقبممبمملمضبعملؼمعزملممليؾملؼملمملمثؿمتعملقممبضملؼملػملؿملهمل

أنمضؿملمملداتؾملمملماظلؿملمملدؿملهملمواظظملغملرؼهملمظؿمللوملمإالمضؿملمملداتمزائػملهملمحبغملؿمطقغؾملمملمتؽملؿؼمللمإظبماظؾرملر،موظغملـمػؽملمملكمثالثهملمأعقرمدائؼملهملم

صرماظـالثهملمػقماظعملقةممبضملؽملمملػمملماظرملمملعؾ،مورطؿملزةماظعملقةموػلماظرملضملنمل،مواظقرـ،مواٌقملدلمملت،مواظربمملطماٌعملدسمبنيمػذهماظضملؽملممل

إنمبؽملمملءم:ماظـمملظىمل.مػقمععملقعمملتؾملمملماظزملؽملمملسؿملهملمواظؿغملؽملقظقجؿملهمل،موشلذامترطزماظزملنيمسػملكمػذاماىمملغنملماظؿغملؽملقظقجلمترطؿملزًامطؾرلًا
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عرمثالثهملماظزملؽملمملسهملموتضملزؼزماالضؿزملمملدمواظؽملؼملقمؼقملدؼمملنمإظبمتشملقرماجملؿؼملع،موظغملـماجملؿؼملعمعغملقنمعـمبرملرموعـمثؿمؼعملؿسمللماأل

ضقابطمأوشلمملمأنمضبزملؾماظؾرملرمطؾمؼقممسػملكمعزؼدمعـماًدعمملتمواظرصمملػؿملهملموبذظؽمؼرملضملرمطؾمصردمبفملغفمعقارـمؼبمدوظهمل،م

صمملظؾرملرمعؽملذماًشملؿملؽهملماألوظبمآلدممجؾػملقامسػملكم.مذرؼؽمؼبمتعملرؼرمعزملرلهموبؽملمملءمعلؿعملؾػملف،موثمملغؿملؾملمملمضؼملعماظظمللمملدمواالسبراف

عـمػؽملمملمصكملنم.معـماظذػنملمواظظملسملهمل،مطؼملمملمجؾػملقامسػملكمحنملماألدرةمورسمملؼؿؾملمملحنملماظرملؾملقاتمعـماظؽمللمملءمواظعملؽملمملررلماٌعملؽملشملرةم

أحدماظسملقابطمػلمعؽملعمػقملالءماظؾرملرمعـمأنمتشملطملكمرشؾؿؾملؿمؼبمعبعماٌممللمسػملكمعؽملؾمليملمعبضملفمبمملظقدمملئؾماٌرملروسهمل،مأومأنم

.ملؿعملؾؾأعمملماظسملمملبطماظـمملظىملمصؾملقماإلحلمملسمبمملألعؾمؼبماٌ.مؼشملطملكمحؾؾملؿمألدرػؿمسػملكمحؾؾملؿمظػملقاجنملمواظضملؼملؾمواإلغؿمملج

وػذاماظسملمملبطم.مصمملٌقارـمؼؿشملػملعمإظبماٌرملمملرطهملمؼبماظؾؽملمملءماظلؿملمملدلموؼبماظضملؼملػملؿملهملماالضؿزملمملدؼهملمظؿمللؿشملؿملعمأنمؼضملززمعـمعغملمملغؿفمودوره

تؾملؿؿمبفماظزملنيمأؼسملممًلمأميمملماػؿؼملمملممصؿدوؼرماظؽملكؾهملماظلؿملمملدؿملهملموسدمماظؾعملمملءمؼبماٌؽملمملصنملمظظملذلاتمرقؼػملهملمػقماظغملظملؿملؾمبؿقعملؿملؼم

مادبمملذماظعملرارماظلؿملمملدل،موؼبمػذاماإلرمملرمهؿؾمضسملؿملهملماظؿؽملؼملؿملهملماظؾرملرؼهملمعغملمملغهملمواضقهملمؼبمبؽملمملءماٌرملمملرطهملمؼبمبؽملمملءماجملؿؼملعموؼب

م.اظزملنيمايدؼـهمل

صكملذاماغؿعملػملؽملمملمعـماألررمذاتماظلؼملهملماظضملمملعهملمإظبماألعـػملهملماحملددةماظيتمتضملغملسمػذهماألررم:مأعـػملهملمظػملدالظهملمسػملكماظؿظملغملرل:مثمملغؿملممًل

أدرطوملماظزملنيمعؽملذم:ماظزملنيموعرملغملػملهملماظشملمملضهمل:ماٌـممللماألول:معؽملؾملمملمثالثهملاظظملغملرؼهملمصكملغؽملمملمغلققمبضملضماألعـػملهملماظيتمشبؿمملرم

بسملضملهملمدؽملقاتمأنمعضملدلماظؽملؼملقماظلرؼعمظدؼؾملمملمدؿملقملديمإظبمعزؼدمعـماالحؿؿملمملجمظػملشملمملضهملموانماإلعغملمملغمملتماحملػملؿملهملمدؿضملفزمسـم

اظشملمملضهملموخبمملصهملمتضملزؼزمادؿـؼملمملراتؾملمملمؼبماًمملرجمععماظذلطؿملزمسػملكمضشملمملعمم-أ:مهعملؿملؼمذظؽموشلذامخشملشملوملمؼبمثالثهملماومملػمملت

اظؾقىملمواظؿؽملعملؿملنملمسـماظؾذلول،موشلذامذػؾوملمإظبماظلقدانمواىمملبقنمؼبماصرؼعملؿملممل،مطؼملمملمذػؾوملمإظبمصؽملزوؼالمؼبمأعرؼغملمملم

اىؽملقبؿملهمل،موإظبماظلضملقدؼهملموسؼملمملنمواظؿملؼملـمؼبمشربمآدؿملممل،موإظبمطمملزاخلؿمملنمؼبمآدؿملمملماظقدشملك،موإظبماغدوغؿمللؿملمملمؼبمجؽملقبم

صػمللظملهملماظؿؽملقعمؼبماظلضمللمظػملقزملقلمسػملكماظشملمملضهملمصكملذامسفزمعزملدرمعمملمعـماٌزملمملدرممػذاماالومملهمسغملس.مذرقمآدؿملممل،موادذلاظؿملممل

م-ب.مػذامػقمعؽملؾمليملماظؿظملغملرلماظضملػملؼمللمواظضملعملالغلمواظرذؿملدمعـمخاللماٌؽملصملقرماٌلؿعملؾػملل.مأعغملـمتضملقؼسملفمبطملرلهمعـماٌزملمملدر

نملمرشؾمملتمواحؿؿملمملجمملتمطؾمزؼمملدةمحفؿمومملرتؾملمملماًمملرجؿملهملموشزوماألدقاقماظضملمملٌؿملهملمبمملظلػملعماظزملؿملؽملؿملهملماٌؿؽملقسهملماىقدةمحل

ػذامايفؿمعـماظؿفمملرةمواظزملمملدراتمػقماظذيمؼلمملسدػمملمؼبمتقصرلماألعقالمالدؿرلادماظؽملظملطموضبقلمدونمحدوثمسفزم.مدقق

حىملماظدولماألخرىموخمملصهملماظدولمم-جذمل.معزعـموعؿسملكؿمؼبمعؿملزانماٌدصقسمملتممممملمؼقملثرمدػملؾممًلمسػملكممنقػمملماالضؿزملمملدي

معـمخاللماالدؿـؼملمملراتماٌؾمملذرةمأوماٌرملروسمملتماٌرملذلطهملموخمملصهملمؼبماظزملؽملمملسمملتماظؽملظملشملؿملهملمسػملكممتقؼؾماظؿؽملؼملؿملهملمؼبماظزملني

واظزملني،مععمدبشملؿملشملؾملمملم.ماظؽملظملشملؿملهملممبؽملؿفمملتؾملمملماٌكؿػملظملهملموبؾملذامتسملؼملـمارتؾمملرمملمعلؿؼملراموعزملػملقهملمعرملذلطهملموعؽملظملضملهملمعؿؾمملدظهمل

سػملكمعمملمظدؼؾملؿمعـمأصغملمملرمػذا،مالمتطملذلمبؽملظمللؾملمملمبؾمتلضملكمظػملؿضملرفمسػملكمآراءماظدولماألخرىمواٌظملغملرؼـماآلخرؼـمواظؿضملرفم

وظذظؽمذؾملدتماظزملنيماجؿؼملمملسممًلموزارؼممًلمععمسددمعـماظدولماآلدؿملقؼهملمؼبمإرمملرمعمملمزللمحقارماظؿضملمملونماآلدؿملقيم.موععملذلحمملت

ؼبمودطماظزملني،مطؼملمملمسعملدمعضملؾملدمذؽملطملؾملممليمظػملدرادمملتماظدوظؿملهملمغدوةمدوظؿملهملممQingdaoءمواظذيمسعملدمؼبمعدؼؽملهملمذؽملطملداوام

خؾرلًامم3ذمملركمصؿملؾملمملمأطـرمعـمم23ؼقغؿملقمم25-23عماظؽملظملطمؼبمدولماًػملؿمليملمواظزملنيمؼبمبنيماٌظملغملرؼـمواٌلؽقظنيمسـمضشملممل

عـماظزملنيموحبـقامؼبمإرمملرمعـمايرؼهملمواظؽملعملمملشماظزملرؼحمععمأضراغؾملؿمعـمدولماًػملؿمليملماظضملربؿملهملمضسملؿملهملماظؽملظملطموذبمملالتم

مظػملضملالضمملتماظدوظؿملهملماٌضملمملصرةمطؼملمملماغؿؾملزمعضملؾملدماظزملني.ماظؿضملمملونموعرملغملػملهملمأعـماظشملمملضهملموأدضملمملرػمملموأثرمذظؽمطػملفمسػملكماظزملني

صرصهملموجقدمبضملضماظؾمملحـنيماٌؿكزملزملنيمؼبماظرملؽقنماظزملؿملؽملؿملهملمواظؽملظملشملؿملهملمظغمللمؼدسقػؿمالجراءمحقارمآخرمععماٌؿكزملزملنيم

ؼبماٌضملؾملدمحقلماظزملنيمواظشملمملضهملمظالدؿظملمملدةمعـمآرائؾملؿموتزملقراتؾملؿموععملذلحمملتؾملؿمؼبمتعملمملرؼرهماظيتمؼرصضملؾملمملمظرئؿملسموزراءم

إنمطاًلمعـمعضملؾملدمذؽملطملؾملممليم:ماٌالحصملهملماألوظب:منمغرملرلمإظبمثالثمعالحصملمملتمترتؾطمبؾملذاماإلرمملروظضملػملفمعـماٌظملؿملدمأ.ماظزملني
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ظػملدرادمملتماظدوظؿملهملموعضملؾملدماظزملنيمظػملضملالضمملتماظدوظؿملهملماٌضملمملصرةمؼرصعمتعملمملرؼرهمإظبماظعملؿملمملدةماظزملؿملؽملؿملهملموؼلمملػؿمعلمملػؼملهملمصضملمملظهملمؼبم

طملؾملممليمظػملدرادمملتماظدوظؿملهملمػلمسسملقمغرملطمؼبمورئؿمللهملمعضملؾملدمذؽمل.مبػملقرةمادبمملذماظعملرارماظلؿملمملدلمسػملكمأدسمسػملؼملؿملهملمدضؿملعملهمل

اٌقملمترماالدؿرملمملريمظػملرملضملنملماظزملؿملينموػلمتسملشملػملعمبمملظؿقمملورمععماظضملدؼدمعـماظدولمصؿملؼملمملمؼلؼملكمبمملحملقرماظـمملغلمظػملدبػملقعمملدؿملهملم

TRACK TWOأعمملمعضملؾملدماظزملنيمظػملضملالضمملتماظدوظؿملهملماٌضملمملصرةمصؾملقمعرتؾطمعؾمملذرةمبرئمملدهملماظقزراءموؼرصعمهػملؿملالتفمم

اظدورماظذيمتػملضملؾفموزارةماًمملرجؿملهملمؼبماظؿؽمللؿملؼمواظربطمبنيماألجؾملزةماظرزلؿملهملموشرلم:مٌالحصملهملماظـمملغؿملهملا.مظرئؿملسماظقزراء

وظذامصكملنمغمملئنملمعدؼرمسمملممإدارةمشربمآدؿملمملموسلممللماصرؼعملؿملمملمحسملرمعقملمترمذؽملطملداومسػملكماٌلؿقىماظقزاري،مطؼملمملم.ماظرزلؿملهمل

طؼملمملماضشملػملعمؼبمغظملسماظقضوملمبفملنماضذلحماظػملعملمملءمحسملرمعقملمترمذؽملطملؾملممليماًمملصمبمملظشملمملضهملمسػملكمعلؿقىماٌظملغملرؼـمواظؾمملحـني،م

إذًامػؽملمملكمدورمتؽمللؿملعمللمواضحمظقزارةماًمملرجؿملهملموػقمدورم.مظؾضملضماٌظملغملرؼـمععمعضملؾملدماظزملنيمظػملضملالضمملتماظدوظؿملهملماٌضملمملصرة

صمملسؾموعؾملؿموظؿملسمدورًامذغملػملؿملممًلمأومػمملعرملؿملممًلموظؿملسمدورًاماحؿغملمملرؼممًلمحبفنملماٌضملػملقعمملتمسـماٌقملدلمملتماألخرىماظضملمملعػملهملمؼبمغظملسم

إنمصمملغعماظعملرارماظزملؿملينمالمؼغملؿظمللمبمملالدؿؼملمملعمإظبمآراءماٌلؽقظنيمعـماظقزراءموطؾمملرماظرملكزملؿملمملتم:ماٌالحصملهملماظـمملظـهمل.مممللاجمل

صقلنملموإمنمملمضبرصمأؼسملممًلمسػملكماالدؿظملمملدةمعـمعراطزماألحبمملثمواظؿظملغملرلماظيتممتمملرسمدورػمملمحبرؼهملمؼبماظؽملعملمملشموتؽملؿعملدم

وظعملدمذمملءمحصمللمأنمأطقنمررصممًلمؼبماالسدادمظؽملدوةمذؽملطملؾملممليماظدوظؿملهملم.مهملبضملضماظلؿملمملدمملتموتعملدمماظشملروحمملتمواظؾدائؾماٌكؿػملظمل

ظػملشملمملضهملمبؾماالضشملالعمبدورماٌؽمللؼمغؿملمملبهملمسـمعرطزماظؾقرؼـمظػملدرادمملتمواظؾققثمععمعضملؾملدمذؽملطملؾملممليمظػملدرادمملتماظدوظؿملهملمؼبم

وظؿملهملماٌضملمملصرةمععمطؼملمملمذمملءمحصمللمأؼسملممًلمأنمأذمملركمؼبماظػملعملمملءمععمعضملؾملدماظزملنيمظػملضملالضمملتماظد.ماظرسمملؼهملماٌرملذلطهملمظػملؼملقملمتر

وظذظؽمٌلوملمسـمضربماظدورم.مسؾدآماظزملمملدقمعلمملسدماألعنيماظضملمملممظػملدرادمملتماالضؿزملمملدؼهملمواالدذلاتؿملفؿملهمل.مزعؿملػمللمد

وػؽملمملمأودم:ماظزملنيمواظؾقىملماظضملػملؼمللمواظؿغملؽملقظقجل:ماظظملمملسؾمواٌؾملؿمشلذؼـماٌرطزؼـمعـمعراطزماظؾقىملمواظؿظملغملرلماٌـممللماظـمملغل

ؿؾملمملماظزملنيمظػملضملمملٕماظغملؾرلماظدلوصلقرمأغبدمزوؼؾمايمملئزمجمملئزةمغقبؾمؼبماظضملػملقممسمملممأنمأذرلمإظبماظدسقةماظيتموجؾمل

ػذهماظدسقةممتكضمسؽملؾملمملمثالثهملمأعقرمأوشلمملمترعبهملمطؿمملبمأغبدمزوؼؾمظػملطملهملماظزملؿملؽملؿملهملموغرملرهمسػملكم.مممظزؼمملرتؾملممل3999

زملؿملؽملؿملهملماألوظبمضدمغظملذتموسػملؼملوملمأنماظشملؾضملهملماظ.مغشملمملقموادعموػقمطؿمملبمعؿؼملؿملزمظضملمملٕمعؿؼملؿملزمؼسملعمصؿملفمحزملؿملػملهملمخدلتفموسػملؼملف

وثمملغؿملؾملمملمأغفمعؽملحمدرجهملماظدطؿقراهم.موأنماٌشملمملبعمتدورمإلصدارماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهملموصبريماظذلوؼيملمظػملغملؿمملبمسػملكمغشملمملقموادع

اظظملكرؼهملمعـمجمملعضملهملمبغملنيمودرجهملماألدؿمملذؼهملماظرملرصؿملهملمؼبمجمملعضملهملمصقدانمبرملؽملطملؾملممليموجمملعضملهملمووػمملنموػلماٌدنماظـالثماظيتم

وؼبمطؾمعـمػذهماىمملعضملمملتمّمتمحرملدمسددمطؾرلمعـماظضملػملؼملمملءمواظؾمملحـنيمورالبم.مةمظػملزملنيسلػملؿؾملمملمزؼمملرتفمؼبمػذهماٌر

ٕمضبؿرملدمظذظؽماظقزراءم.ماظدرادمملتماظضملػملؿملمملماٌؿكزملزملنيمؼبماجملمملالتماظضملػملؼملؿملهملمظالدؿؼملمملعمحملمملضرةماظدطؿقرمأغبدمزوؼؾ

دؿظملمملدةماظضملػملؼملؿملهملمايعملؿملعملؿملهملموحرصقاموطؾمملرماٌلؽقظنيميسملقرمذرؼبموعصملؾملريموتظملمملخري،موإمنمملماحؿرملدماٌـعملظملقنمواظؾمملحـقنمظال

ػذاماٌؽملؾمليملماظزملؿملينمؼبماالحؿظملمملءمبمملظرملكزملؿملمملتمذاتماظـعملؾم.مسػملكمتقجؿملفماألدؽػملهملماظؾقـؿملهملمٌضملرصهملمطؿملظملؿملهملمتشملقؼرمسؼملػملؾملؿ

اظضملػملؼمللماظضملمملٌلمطبؿػملػمسـماٌؽملؾمليملمؼبماظدولماظضملربؿملهملموؼبمععملدعؿؾملمملمعزملرمبمملالحؿظملمملءماظرملغملػمللمواٌصملؾملريمبضملؿملدًامسػملكماظظملمملئدةم

وشلذامتؾملمملجرماظشملؿملقرماٌظملغملرةمعـمبالدغممل،موتضملشمللمٔمملرمصغملرػمملموسػملؼملؾملمملموخدلتؾملمملمإظبماظدولماألخرىم.مؿملهملاظضملػملؼملؿملهملمايعملؿملعمل

اٌقاجؾملهملمايمملزعهملمظػملظمللمملدموسدمماًقفمعـمذظؽمأوماظذلددم:ماظـمملظىمل.موغؿكػملػمسبـمظضملدممإدراطؽملمملمضؿملؼملهملمسػملؼملمملئؽملمملموعظملغملرؼؽملممل

مملهمطؾمملرماظرملكزملؿملمملت،موغرملرمذظؽمؼبماظزملقػمبالمصؿملفموػلمعقاجؾملهملمظؿمللوملمومملهمصطملمملرماٌقزظملني،موإمنمملمؼبماٌعملدعهملمو

وظذظؽمغرملرتمجرؼدةماظزملنيم»معـمطمملنمعؽملغملؿمبالمخشملؿملؽهملمصػملرلعؾملمملمحبفر»خقفمأومخفؾ،موحعملممًلمضممللماظلؿملدماٌلؿملحم

األولمؼؿؽملمملولمايغملؿمبكملداغهملماظلؿملدمػقاغيملمم1ممتعملرؼرؼـمعظملزملػملنيمؼبمص1/6/23بؿمملرؼخممChina Dailyاظؿملقعؿملهملم

وػلمعقملدلهملمجقاغدوغيملماظدوظؿملهملمظالئؿؼملمملنمواالدؿـؼملمملرممGITICرئؿملسماظلمملبؼمٌقملدلهملماظمHuang Yantianؼؽملؿؿملمملنم
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سمملعممًلمظعملؿملمملعفمبرصعمأدضملمملرماظظملمملئدةموحزملقظفمسػملكمم33وحغملؿمسػملؿملفمبمملظلفـمٌدةم.مواظيتمأسػملـمإصالدؾملمملمظلقءماإلدارةمواظظمللمملد

هملمأدتمإظبمخلمملئرمظػملؼملقملدلهملمعغمللنملمععملمملبؾمذظؽ،موضؿملمملعفمبمملالدؿـؼملمملرمؼبمدققماظضملعملمملراتمؼبمػقغيملمطقغيملمواظزملنيمبشملرؼعمل

عػملؿملقنمدوالرمم5عالؼنيمدوالرموسؽملدعمملمأسػملـمإصالسماٌقملدلهملمغؿؿملفهملمسفزػمملمسـمددادمودائعمضدرتمحبقاظلمم3838بػملطملوملم

وبمملظؽمللؾهملم.مٕمتؾمملدرماظدوظهملميؼملمملؼؿؾملمملموإمنمملمترطؿؾملمملمإسؼملمملاًلمٌؾدأماظـقابمواظضملعملمملبمورصضمغبمملؼهملماٌكشملؽنيمأؼممًلمطمملنماٌقضػ

م:ؽملؽملمملمأنمغرملرلمإظبمسددمعـماٌالحصملمملتشلذهماظقاضضملهملمميغمل

م

إنمرئؿملسماٌقملدلهملمأخظملؼمؼبمضراراتفماًمملصهملمبمملدؿـؼملمملرمأعقالماٌقملدلهملمدقاءمؼبماظضملعملمملراتمأومبرصعمدضملرماظظملمملئدةم -1

وشلذامادؿقؼماظظملزملؾم.مأوماظضملفزمسـمددادمودائعمؼبمأواغؾملمملمصسملاًلمسـمحزملقظفمسػملكمبضملضماٌغملمملدنملماظرملكزملؿملهمل

إنمايغملقعهملماٌرطزؼهملمٕمتؿقانمسـمإسالنمإصالسمم-2.مؾملمملمبكملداغؿفوتعملدميفمظػملؼملقمملطؼملهملماظيتمأصدرتمحغملؼمل

اٌقملدلهملموػلمعـمطدلىماٌقملدلمملتماٌمملظؿملهملمؼبماظزملنيموٕمدبشمعـمعـؾمػذاماظؿزملرفمسػملكمػروبماالدؿـؼملمملرم

م-1.ماألجؽمليبمألنمايزممواٌزملداضؿملهملمواظرملظملمملصؿملهملمػلماظيتموذبمػذاماظؽملقعمعـماالدؿـؼملمملرموظؿملسمإخظملمملءمايعملمملئؼ

ؿمضدممظػملؼملقمملطؼملهملماظيتمحبـوملمعبؿملعمأوجفمغرملمملطماٌقملدلهملمودػملقطؿملمملتمعلؽقظؿملؾملمملموثرواتؾملؿموصمملدرتمتػملؽمإنماٌؿؾمل

وؼبمغظملسماىرؼدةموؼبمغظملسماظزملظملقهملمندمتعملرؼرًامآخرمسـماسبرافمأعنيم.ماظـرواتموأداغوملمعـمؼلؿقؼماإلداغهمل

لمحزبلموغصملرًامألغفمعلؽقمLiu FangreاظلؿملدممGuizhouسمملممايزبماظرملؿملقسلمؼبمععملمملرضملهملمجقؼزوم

طؾرل،موألغفمؼؽملؾطمللمأنمؼغملقنممنقذجممًلمؼبمدػملقطفمصكملنمجرميؿفمعسملمملسظملهمل،موسعملمملبفمعسملمملسػمأؼسملممًلموظذظؽمحغملؿم

أظػمدوالرمم3939أظػمدوالرمأعرؼغمللموأخرىمععملدارػمملمم799سػملؿملفمبمملإلسداممألغفمحزملؾمسػملكمرذقةمضدرػمملم

ضملؿدلماىؼملؿملع،موػذامظؿملسموغرملرمذظؽمسػملكماٌألموذظؽمظغمللمؼم22.م-م3995خاللمتقظؿملفمعؽملزملؾفمعمملمبنيمسمملمم

اٌلؽقلمايزبلمواظلؿملمملدلماظقحؿملدماظذيمؼقضعمسػملؿملفمعـؾمػذاماظضملعملمملبماظعملمملدل،موظغملـمػؽملمملكمعلؽقظنيمحزبؿملنيم

ذكزملممًلمم25وػؽملمملكمحمملظهملمثمملظـهملمحؿملىملمّمتمإحمملظهملم.مؼبمعدؼؽملهملمبغملنيماظضملمملصؼملهملموشرلػمملمتضملرضقامظضملعملقبمملتممممملثػملهمل

وػلمأطدلمضسملؿملهملماخؿالسمؼبممHainanػمملؼؽملمملنمعػملؿملمملراتمدوالرمؼبمإضػملؿملؿمم133ظػملؼملقمملطؼملهملمبؿؾملؼملهملماخؿالسم

اظزملنيموعؿقرطمصؿملؾملمملمبضملضمطؾمملرماٌلؽقظنيمؼبماإلضػملؿملؿماظذؼـمسعملدوامصظملعملمملتموسعملقدموػؼملؿملهملمتقرروملمصؿملؾملمملمذرطهملم

وغرملرتماظعملسملؿملهملمؼبمأجؾملزةماالسالمم.ماظيتمّمتمحػملؾملمملمبضملدمذظؽمDalian Securitiesداظؿملمملنمظػمللؽملداتم

ػذهمبضملضماظؽملؼملمملذجممFar Eastern Economic Review P. 26, June.م23ًملم23اظزملؿملؽملؿملهملم

وظعملدمضممللمبضملضماٌظملغملرؼـم.مواألعـػملهملمحقلمطؿملػمتظملغملرماظزملني،موطؿملػمتؿزملرف،موطؿملػمدبشملطمظؾؽملمملءماٌلؿعملؾؾ

اظضملربمؼبماٌمملضلمضؾمظلمعـمصدؼعملؽمأضؾمظؽمعـمأغومل،موعـماظسملروريمأنمغشملقرمػذاماٌـؾمظؽملعملقلمضؾمظلمطؿملػم

واظلػملقكمػقماظذيمؼلمملسدغمملمسػملكمضراءةماظشملمملظعماظلؿملمملدلمظػملدوظهملمتظملغملرمأضؾمظؽمعـمتغملقن،مأيمأنمعؽملؾمليملماظؿظملغملرلم

صؾملؾمغدركمسبـماظضملربمواٌلػملؼملقنمطؿملػمؼظملغملرم.معـمخاللماٌؽملؾمليملماظضملػملؼمللموظؿملسمعؽملؾمليملماظضملرملقائؿملهملمواالتغملمملظؿملهمل

اظضملمملٕ؟موطؿملػمؼؿطملرل؟مأممغصملؾمغؽملصملرمظػملؼملمملضلموغغملررماجذلارمأذبمملدهمايعملؿملعملؿملهملمواظقػؼملؿملهملمؼبمحنيمأنماظضملمملٕمبفملدرهم

م.لؿعملؾؾموضبعملؼماٌضملفزاتمواٌؽملفزاتؼؽملصملرمظػملؼمل
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م

 دراداتمعذلعبةم

ماإلدالممؼشؽؾمأوروبامجدؼدة

م
ماٌرادؾماًارجلمظصققػةماظالمتربققنم-اؼػانمأوزغقسم:مبؼؾؿم

مؼقدالالػمصالضالؾ:مترعبةمم

عـمؼؿلاءلمحقلمإعؽاغقةماغؿفاءماظصرا م:مؼلؿفؾماٌؼالمبؿعؾقؼمزبؿصرمعـمػقؽةمهرؼرماظصققػةمؼؼقلمبلنم

صاظؿؼاظقدمواٌعؿؼداتم.محقلمروحاغقةماإلدالممؼبمأعرؼؽامؼـؾغلمسؾقفمأنمؼـظرمإظبمواضعمايالمؼبمأوروباماظدائر

اإلدالعقةماٌقروثةمتؿؽاتػمػـاكمظؿدصعماألوروبقنيمإظبمأنمؼعقدوامتؼققؿمممارداتفؿموضقاغقـفؿمبؾموطذظؽم

دوممػذاماألعرمجؾقالالالًامممواضقًاممؼبمأيمعؽانموالؼؾ.معؾادئفؿماىدؼرةمباظؿؼدؼرمعـؾمعؾدأمصصؾماظؽـقلةمسـماظدوظة

م.آخرمعـؾؿامؼؾدومؼبمصرغلاماظيتمهؿضـماظققممأطدلمجاظقةمإدالعقةمؼبمرقلماظؼارةموسرضفا

وعـمأجؾمتغطقةماىزءماياديمسشرمعـمػذهماظلؾلؾةماًاصةمصؼدممتمإؼػادمأحدمعرادؾلماظالمتربققنمإظبمضاحقةم

م.ؿؼؾؾمػذهماظؼضقةماظيتمتلعكمأوروبامجاػدةمظؾؿعاعؾمععفابارؼسمظؾقضقفمسـمطـبمسؾكمحؼقؼةمعل

ؼصػماٌرادؾمعشاػداتفمؼبمضقاحلمبارؼسموطقػمأغفمذاػدماًـازؼرماظصغرلةماٌذبقحةمتؿدظبمؼبماتلاقمعبقؾمؼبم

وطقػمؼلاوممأصقابماحملالتمسؾكمأدعارماىنبمواحملارمؼبمعـظرمٕمؼؿغرلمطـرلًامعـذمحمأحدماألدقاقماٌػؿقحةم

شرلمأغؽمظقمدظػتم.ممعقاراةمآخرمعؾقكماظؾقربقنماظـرىمداخؾماظؽـقلةماظؼقرقةماظؼابعةمسؾكمغاصقةماظلققأنممت

وسؾكمعلاصةمالمتؾعدمأطـرمعـمربعمعقؾمسـمغفاؼةماظشار مظقجدتمحمضؾقاًلمإظبمخارجماظلققمؼبمؼقممعـمأؼامماىؿعةم

عصطػنيمجـؾًامإظبمجـبمتؿالصؼمأطؿاصفؿمإغؽمترىماٌؽاتمعـماٌلؾؿنيم:مػـاكمصرغلامأخرىمعـمغق مزبؿؾػم

وػقماٌؽانماظذيمحداخؾمخقؿةمشرلمعدصلةمعصـقسةمعـماًقصموػؿمؼـقـقنمؼبمإجاللمضددلمعفقبمباواهمعؽة

م.ذفدمعقظدماإلدالممواغطالضؿفماألوظبمواظيتمٕمضبظمبزؼارتفاموعشاػدتفامإالمسددمضؾقؾمعـفؿم

ػؿمحممػذاماٌلفدماٌمضتماظذيمؼؼعمسؾكمأحدىمجـؾاتمبارؼساظشلءماظعفقبمػقمأنماظـاسماظذؼـمؼؿعؾدونمؼبم

م.وأشؾؾفؿمعـماظعربمواألوروبقنيمواألصارضالالةمحمرجالموغلاءمؼرتدونمأحدثماٌقضاتمواظـقابماظؿؼؾقدؼة

إغفؿمضاغعقنم.موػؿمإعامعـماىقؾماألولمأوماظـاغلمأوماظـاظثمعـماٌفاجرؼـمحمورباصظقنموأصقظققنحمإغفؿمععؿدظقن

م.إغفؿمؼشؽؾقنماٌلؿؼؾؾماظذيمتلعكمأوروبامجاػدةمظؾؿعاعؾمععف..نوشاضؾق

اظذيمضبدثمؼبمأوروبامميؽـمأنمؼشؽؾمرؤؼةمجزئقةمٌامؼـؿظرماظقالؼاتماٌؿقدةمودؽاغفامعـماٌلؾؿنيماظذؼـممم

ظعإمصألولمعرةمؼبماظؿارؼّخمغرىماٌلؾؿنيمؼشؽؾقنمأضؾقاتمطؾرلةموعؿـاعقةمسدلما.متؿزاؼدمأسدادػؿمبقترلةمساظقة
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والمغشاػدمعـؾمػذاماألعرمؼبمأيمعؽانمآخرمخبالفمأوروباماظغربقةمحقثمغالحظمأنمأسدادػؿمم_اظغربلماظعؾؿاغلم

وغرىمأنمتلثرلمذظؽمضدمبدأمؼـؿشرموؼـؿؼؾمعـمأعلذلدامم.مصقفامضدمزادتمأطـرمعـماظضعػمخاللماظعؼدؼـماٌاضقني

ؿاتمواألصقاتموباظعـػمأحقاغًامإلصبادمعؽانمشلؿمإظبمبارؼسموإظبمعدرؼدمحقثمغرىماٌلؾؿنيمؼؽاصققنمباظؽؾ

واظػؼرموطقغفؿمسارؾنيمسـماظعؿؾمبصقرةمالتؿـادبمععمحموسؾكماظرشؿمعـمحداثةماظلـ.مداخؾماجملؿؿعاتماٌكؿارة

وعـؾؿامؼدورماظـؼاشم.ماظقاضعممإالمأغفؿمؼػؿشقنمسـمضدرمأطدلمعـماالسذلافموسـمغق ماإلدالمماظذيمؼـادبمحقاتفؿم

عصرموباطلؿانموإؼرانمحقلمذؽؾماإلدالمماظققممصننمأوروبامتلخذمؼبماظدلوزمبقصػفامأرضًامظؾؿعرطةماظيتممحاظقًامؼب

م.دؿقدثمشدًا

عـماٌمطدمأغفمدقفمظـمميرمعـؿصػماظؼرنماياظلمإالموؼؽقنمواحدمعـمبنيمطؾمػبلةممممأوروبقنيمضدمأصؾحمعلؾؿًام

صفقمؼػرضمهدؼًامجقػرؼًامأطدلمحمتمأخرىمعـماٌفاجرؼـموػذاماظؿغقرلمالمؼرتؾطمعـمحقثماظشؾفمععمأؼةمعقجاحم

إدالعقةمععاصرةموصببمسؾكماظغربمأنمؼؼررماظؽقػقةماظيتمميؽـمم-علقققةم-إغالالفمؼردؿمععإمحضارةمؼفقدؼةحم

م.وطقػمدقعؿؾماإلدالممسؾكمتشؽقؾموصقاشةمتؾؽماظؼقاغنيمواٌـؾمحمبفامتشؽقؾمضقاغنيموعـؾمتؾؽمايضارة

اظغربقةمأومم-حمغػلفمؼبمأوروبامواظقالؼاتماٌؿقدةمػقمظقسمأؼةمحضارةمعـمػاتنيمايضارتنياظلمالماظذيمؼطر

دقفمتـؿصرموإمنامػقمأيمذؽؾمعـمأذؽالماإلدالمماظؽـرلةمدقلقدموتؽقنمظفماظغؾؾةمؼبماظـفاؼة؟موػؾمم-اإلدالعقة

مدقؽقنمػذاماظشؽؾمعؿقاصؼًامععمضقؿماظغربموعـؾفمأممأغفمدقفمؼرصضفامطؾفام؟

موػلماياضـةمألطدلمجاظقةمإدالعقةمؼبمأوروباحمقرماظرئقسمظؾـؼاشمؼرتؽزمسؾكمصرغلاماحمل

غشاػدمػـامأنمسؿؾقةمهدؼدموتلررلماإلدالمماألوروبلمتـرلمأدؽؾةم.مواظيتمؼؼدرمتعدادػامخبؿلةمعالؼنيمعلؾؿم

مcitizenship%ععـكماٌقارـةم:مأومذبردةمعـؾحم$ايفاب%ايؼمؼبموضعمشطاءماظرأس:عؾؿقدةمعـؾم

م.م$$extremismواظؿطرفم$مsecularism%واظعؾؿاغقة$

وميؿـعقنمسـمدرادةماظـظرؼةمحموغرىمؼبمبعضماياالتمأنماٌلؾؿنيماحملاصظنيمؼرصضقنمزؼارةماٌلابحماٌكؿؾطة

م.أوماظلؿاحمباظؽشػماظطيبمسؾكماٌرأةمعـمضؾؾماألرؾاءماظذطقر$ماظؿطقرمواإلرتؼاءم%ماظداروؼـقة

ذكصًامعلؿـدةمإظبمذؽقكمبلغفؿمؼـادونمم84ظػرغلقةمخاللماظلؿةمذفقرماٌاضقةمبنبعادمظؼدمضاعتمايؽقعةما

وظؽـم.مباظعـػموإثارةماظرأيماظعاممضدمإضرارمعـعمارتداءمايفابموشرلهمعـماٌظاػرماظدؼـقةمؼبماٌدارسماظعاعة

المتعؿؾمإالمسؾكمزؼادةمتشقؼفمحؿكماٌمؼدؼـمظذظؽماالواهماظشدؼدمؼبماٌعاىةمممؼعذلصقنمبلنماإلجراءاتماٌؿكذةم

م.صقرةمأوروبامسـمغػلفا

مصقرةمأوروباماىدؼدة

ذقار مداغتمدؼـقسماظضقؼةمتـقدرمعـمطاتدرائقةمضدميةمتعقدمإظبماظؼرنماظـاغلمسشرموضدممطاغتمؼبمؼقممعـماألؼامم

اظيتمؼغؿرػاماظـؾجمظؽـفاماظققممبؿؿاثقؾفامايفرؼةمحماالدذلاحةماألخرلةمألجقالمعؿعاضؾةمعـماٌؾقكماظػرغلقني

ظؼدمبدأتمػفرةماٌلؾؿنيمإظبمأوروبامبشؽؾمجديم.مهؿؾؼمغازرةمإظبمعدؼـةمومأعةمضدمبدأمؼعذلؼفاماظؿغرلمواظؿققل

.مؼبمأسؼابمايربماظعاٌقةماظـاغقةمسـدعاموصؾماظعؿالمباآلالفمعـمسلالمأصرؼؼقامظؾؿلاػؿةمؼبمإسادةمإسؿارماظؼارة

المؼؼؾمسـمثؾثمدؽانمداغتمدؼـقسماظؾاظغمسددػؿمتلعقنمأظػًامعـمأصؾموخاللمغصػمضرنمعـماظزعانمأصؾحمعا

وتشاػدمحاظقًامؼبماٌدؼـةماظؽؿاباتماظعربقةمسؾكمواجفةمربالتماىزارةموايقاغقتماظيتمتؾقعماظؾقؿم.مسربل

رمػـاموأصؾحمػـاكمسددمضؾقؾمعـماٌطاسؿماظيتمتعقدمظػرغلقنيمتـؿشحم$ماٌذبقحمسؾكماظطرؼؼةماإلدالعقة%ماياللم
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وتؾؼكمبققتماٌلؾؿنيممحموػـاكمؼبمحذرمذدؼدمبقـؿامتضؿمبققتماٌلؿقرـنيماٌلؾؿنيماٌفاجرؼـماىددمعـفؿم

م.اظؽؽقؾةمتقد ماظؼداعكمعـفؿ

سؾكمرقلماظؾالدموسرضفامالؼزالماٌلؾؿقنماظػرغلققنمؼعقشقنممؼبمغػسماٌؽانمتؼرؼؾًاماظذيمساشمصقفماظقاصدونم

ظؽمضؿـموحداتمدؽـقةمؼبمضقاحلماٌدنممتمإغشاؤػامؼبماًؿلقـقاتمإلؼقاءماألوائؾمعـذمغصػمضرنمعضكموذ

أصؾقتماظققممػلماظؽؾؿةماٌلؿكدعةمؼبماإلذارةمإظبماظؿفؿعاتماظلؽاغقةماظػرغلقةم"ماظضقاحل"وم.ماظعؿالماألجاغب

اظؾقظـدؼقنممؼبماظلابؼمطاغتمػذهماظؿفؿعاتمعقحدةموطانمؼؼقؿمصقفا.ماٌلؾؿةمومتققزػامسـمشرلػامعـماظؿفؿعاتم

وظؽـمععمعرورماظقضتماغؿؼؾمحموطانماظعؿالماظػرغلققنمؼعقشقنمبنيماظؼادعنيمعـمسلالمأصرؼؼقاحمواإلؼطاظققن

األوروبققنمإظبمأعاطـمأخرىمأعاماظعربمصؾؼقامؼبمأعاطـفؿماظؼدميةمحقثمندمأنمػذاماٌـظرمؼؿؽررمؼبمزبؿؾػم

م.اٌـارؼمعـمضقاحلمبارؼس

ـمأطـرمدػشةموادؿغرابًامعـمعـظرماٌلؾؿةماحملاصظةموػلمتؾؿقػممسؾاءةممدقداءمماظؿغقرلاتماظيتمحصؾتمٕمتؽ

م.صضػاضةمعـمرأدفامإظبمأػبصمضدعقفاموتؾدومدقداءمأطـرمعـماظغربان

موالدةماشلقؼالالالة

بصدماىققشماٌلؾؿةمورردػامعـمعدؼـةماظٌطقرمحمعؾؽماظػرنةحبعدمعرورمثالٔائةمدـةمسؾكمضقاممذارلمعارتقؾم

%TOURغرىمأنماإلدالممأصؾحماظققممؼشؽؾماظدؼاغةماظـاغقةمؼبمصرغلامحقثمؼقجدمؼبمصرغلامحماالدذلاتقفقةممم$م

م.عـماٌلؾؿنيماظققممعامؼعادلمسشرةمأضعافمسددماظقفقد

دـةمعضتمضامماإلعامماظشقعلمآؼةمآمروحمآماًؿقلمباظؿكطقطمظـقرةمأدتمؼبمم25عـمضقاحلمبارؼسموعـذم

وإنماآلثارم.مطؿامأدتمبدورػامإظبمتػفرلمثقرةمإدالعقةمسؾكمعلؿقىماظعإمحةمبشاهمإؼرانماظـفاؼةمإظبماإلراح

اٌذلتؾةمسؾكمتؾؽماظـقرةمالزاظتمتشاػدمجؾقةموباظعنيماجملردةمحقثمبدأمأرػالموأحػادماٌفاجرؼـماٌلؾؿنيمؼبم

ؼبمطؾمعـمصرغلاموإغؽؾذلامإظبمأغفمموتشرلماإلحصائقات.أوروبامميقؾقنموبلسدادمعؿزاؼدةمإظبماسؿـاقماظدؼـماإلدالعلم

واظصقاممخاللمحمضدمأصؾحمػـاكمضدرمأطدلمعـماالظؿزاممبلوضاتماظصالةماظققعقةمواٌقازؾةمسؾكمايضقرمإظبماٌلاجد

م.ذفرمرعضانمسؿامطانمسؾقفمايالمضؾؾمضرنمعـماظزعان

م

ظعؼقدةماإلدالعقةمبػعاظقةمإنمذكصًامواحدًامعـمبنيمطؾمػبلةمعلؾؿنيمؼبمصرغلامؼؼقلمبلغفمميارسمتعاظقؿما

واغؿظاممظؽـماظؽـرلمممـمطاغقامؼعرقبصقنمسـمأغػلفؿمبلغفؿمعـمأصؾمتقغللمأومسراضلمأومترطلمبدأواماظققممؼعدلونم

م.سـمػقؼؿفؿماظرئقلقةمبلغفؿمعلؾؿقن

صننمموسؾكماظعؽسمعـماٌفاجرؼـماألوائؾماظذؼـمطاغقامؼؿطؾعقنمإظبماظعقدةمإظبمبالدػؿموجققبفؿمممؾقءةمباظـؼقد

اظؼادعنيماٌؿلخرؼـمػؿمممـمتلخروامؼبماظعقدةمبلؾبموجقدمضالضؾمؼبمأوراغفؿمصؾؼقامؼبماظغربةمؼؾـقنموؼـشؽقنم

م.سقائؾمػلمأطدلمعـمسائالتمجرلاغفؿماألوروبقنيم

إنمتلثرلمػذاماألعرمؼؿضكؿموؼؿعازؿمعـمخاللماالسبدارمواالسبطاطماياصؾمؼبماٌلقققةماألوروبقةمحؿكمأصؾحم

ؼـكػضمكعدلمحمواظيتمتشؽؾمأطدلمذبؿقسةمسرضقةمؼبماظؼارةماألوروبقةحمدسقنمأغػلفؿمباظؽاثقظقؽمسددمعـمؼ

م.دـةماٌاضقةم25اظـؾثمخاللماظال

مصكاللمدتمدـقاتمعـماآلنمدقفمتؽقنمثالثمعـحمإنماظـؿائجماٌذلتؾةمسؾكمذظؽمػائؾةم
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ٌلؾؿنيماألٌانمػؿمممـمٕمؼؿفاوزوامدـموإنمثؾثمإعباظلمسددماحمبنيمأطدلماٌدنمؼبمػقظـدامذاتمأشؾؾقةمعلؾؿة

م.اظـاعـةمسشرةموػذامميـؾمحقاظلمضعػماظـلؾةمبنيماظؿعدادماظعاممظؾلؽانم

وتقترماظعالضاتمبنيماظقالؼاتماٌؿقدةمواظعإماإلدالعلمصننمسؾؿاءماإلدالممحموععموجقدمذظؽماٌعدلمعـماظـؿق

م.ماظرادؼؽاظقنيمٕمؼقاجفقامأيمغؼصمؼبمسددماٌقاظنيمشلؿ

عـفؿمؼعؿؼدونمبلنماشلفؿاتماظيتم#م44جرىمادؿطال مظؾرأيمبنيمعلؾؿلمبرؼطاغقامصقجدمأنمغلؾةمم22ؼبمسامم

اٌلؾؿنيمؼؿعرضقنمظؾؼؿؾمسؾكمؼدمأعرؼؽاموحؾػائفامبادؿكدامم"تؼقممبفاماظؼاسدةمػلمػفؿاتمعدلرةمراٌامأنم

إدالعلمسؾكمأرضفاموذظؽمادؿـادًامسؾكمضقائؿمممح31وحلبماظؿؼدؼراتماألٌاغقةمصننمػـاكم".ماألدؾقةماألعرؼؽقة

م.اظذلذقحمظالهاداتماألٌاغقةماحملاصظة

دـةمبعدمدـةمندمأنماإلدالمماألوروبلمؼؾؿعدمذقؽًامصشقؽًامسـماظؿؼاظقدمواٌقروثاتماظـؼاصقةمظؾؿغربمواىزائرم

ؾمػقمؼبمإصبادمإدالممؼؽقنمأطـرموؼبمحنيمؼرىماظؾعضمأنماي.موأغفمؼؿغرلمدائؿًامغؿقفةمظضغقطمايقاةمؼبمأوروبا

هررًاموظقدلاظقةموؼؽقنمضادرًامسؾكماىؿعمبنيماٌػاػقؿمواألصؽارماظغربقةمحقلمايؼققماظػردؼةمواظؿلاعحمصننم

م.اآلخرؼـمؼرونمأنماظردمػقمؼبماظؾقثمسـمتػلرلمؼؽقنمأطـرمتشددًامبشلنماظعـاصرماىقػرؼةمظؾعؼقدةم

واهماظرادؼؽاظلمؼبماياديمسشرمعـمعارسمحقـؿامحصؾتماظؿػفرلاتمظؼدمزفرتماآلثارماًطرلةمظذظؽماالم

ذكصًاموجرحمم191اٌؿـادؼةمواٌـؿظؿةمألربعةمضطاراتمتؿقركمبقادطةماظؽؿؾققترمؼبمعدرؼدماظعاصؿةموضؿؾمصقفام

م.ثؿمضاممعؿفؿقنمعغاربةموتقغلققنمصقؿامبعدمبؼؿؾمأغػلفؿمأثـاءماٌقاجفةمععمرجالماألعـ.مآخرؼـ18أطـرمعـم

حصؾتمعمخرًامضالضؾمؼبمػقظـدامؼبمأسؼابمجرميةماظؼؿؾماظؾشعةماظيتمراحمضققؿفامثققصانمطقخماظذيمأغؿجمصقؾؿًاممم

وضدمأظؼكماظؾقظقسماظؼؾضم.مدقـؿائقًامعـرلًامظؾفدلمحقلمادؿكدامماظعـػمضدماٌرأةمداخؾماجملؿؿعاتماإلدالعقة

لقةماشلقظـدؼةمووجفتمإظقفماظؿفؿةمبطعـمصانمسؾكمرجؾمعغربلمؼبماظلاددةمواظعشرؼـمعـماظعؿرمضبؿؾماىـ

م.وطؿامؼزسؿمصننماٌؿفؿمطؿبمعالحظةمسؾكمجـةماظؼؿقؾمعلؿكدعًاماظلؽني.مطقخمثؿمإرالقماظـارمسؾقف

صؾؼدمراظبمدقادققنمعـمجـاحم.موعـذمأؼاممجرىمإذعالماظـارمؼبمعدردةمإدالعقةمثؿمجاءماظعؼابمسؾكمإثرمذظؽم

مضمضققدمجدؼدةمسؾكمراظيبماشلفرةاظقؿنيمؼبمبؾفقؽاموأٌاغقامبػر

صؼدموجدمأنماظػعؾماإلجراعلم.مظؽـمععماظقضتماتضقتمحؼقؼةمسؾكمضدرمطؾرلمعـماظشؿقظقةمؼؿكطكمحدودماظؼضقةم

ٕمؼصدرمسـمعفاجرموصؾماظؾالدمحدؼـًاموضبؿؾمأصؽارًامعؿطرصةموإمنامػقمغاتجمعـمغقاتجماظرادؼؽاظقةماظيتمتـؿقم

اظؾقظقسمبلنماٌشؿؾفمبفمربؿدمبقؼريمضدمطؿبمعالحظؿفمسؾكمجـةماظؼؿقؾمباظؾغةمؼؼقلم.مموتذلسر مؼبمداخؾماظقرـ

م.اشلقظـدؼةموظقسمباظعربقة

واظذيمأظػمسدةمطؿبمحمرئقسماظدراداتماإلدالعقةمؼبمععفدماظدراداتماإلدالعقةمؼبمبارؼسحمؼؼقلمجقؾقسمطقؾؾم

صفلمتعلمحمءماظيتمتقاجفـامؼبمأوروبامحاظقًاتعؿدلمػذهماظشقزوصراغقامعـمأخطرماألذقا:م"محقلماإلدالممؼبمأوروبام

واظذيمساشمظؾعضمحمدؾؿؿدلم11وذظؽمؼبمإذارةمإظبمأحدمخارػلماظطائراتمؼقمم"ممعدرؼدموػلمتعلمربؿدمسطام

م.اظقضتمؼبمأٌاغقا

مرجالنمورؤؼؿانمزبؿؾػؿان
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ؼققبمموعػؿاحمايؾماظذيمإنمععرصةمأؼـمؼضعماٌلؾؿقنماٌعؿدظقنمثؼؿفؿمؼبمغفاؼةماٌطافمركامطانمػقماظعاعؾماٌ

وعـمأجؾم.مظؿقدؼدمغؼطةمايلؿمؼبماظصرا ماظدائرمحقلمصقاشةموتشؽقؾممنطماإلدالمماظغربلمم-الميؽـماظؿـؾممبف

م.صفؿماًقاراتماٌطروحةمالبدمظـامعـمزؼارةماألذكاصماظذؼـمميـؾقنماظرؤؼؿنيماإلدالعقؿنيماٌؿصارسؿنيمؼبمصرغلا

وػقمععروفمعـذمعدةمرقؼؾةمبلغفمصاحبمحمظؽؾرلماظذيمؼؼعمؼبمضؾبمعدؼـةمبارؼسمػقمإعامماٌلفدماحمدظقؾمبقباطرم

رئقسماهادماٌـظؿاتمحموؼبماٌؼابؾمػـاكماياجمتفاعلمبرؼزيم.مخطابمععؿدلمؼبماظدسقةماإلدالعقةمؼبمصرغلام

م.اإلدالعقةمؼبمصرغلاموػقماالهادماإلدالعلمذوماظؼقةماٌؿـاعقةمؼبماظؾالد

ؼدؼرماٌلفدماظذيمؼعقدمتارطبفمإظبمحؼؾةمحمساعًامواظذيمتدربمظقؽقنمرؾقبمأدـانمم64اظعؿرمبقباطرماظؾاظغمعـم

وؼعدمعؼربًامعـماظرزلقنيماظػرغلقنيموضبظكمحببم$ممسؿاغقؼؾمطاغت%إغفمميقؾمإظبماالضؿؾاسمعـم.ماظعشرؼـاتم

إظبمسضقؼؿفمؼبمرابطةممإغفمؼضعمبرسؿًامعـماظقردماألغبرمسؾكمبطاضؿفماإلزلقةماظيتمتشرل.ماظلػراءماألجاغب

م.اظشرفمععمإدراطفمبلغفمؼؿففمإظبمخلارةمعرطزه

عـذمتارؼّخماياديمسشرمعـمدؾؿؿدلمبدأمسإماإلدالممؼبماظغربمؼؿغرلمبلرسةمأطدلمممامػقمسؾقفم:م"مؼؼقلمبقبؽرم

ػذهماالتػاضقةمو$مجـؿؾؿانمم%موإنماظؾؾدانماظغربقةمسؼدتمععماألصقظقنيماتػاضقةمرجالمحمؼبمأعاطـمأخرىمعـماظعإم

إالمأنماظرجالمٕمؼعقدوامػادئنيمطؿامتعقدوامأنمؼؽقغقامحمتؼقلمأنمبنعؽاغؽؿماظؾؼاءمػـامراٌامأغؽؿمتؾؿزعقنماشلدوءم

م".عـمضؾؾ

صػلماظلـةماٌاضقةمجرىماخؿقارهمظقؽقنمرئقلًامظؾؿفؾسماظػرغللمحمعاعـمذؽمبلنمغػقذمبقبؽرمضدمبدأمؼضعػم

إلسطاءماٌلؾؿنيمصقتًامرزلقًامسـدمم23ػقؽةمجدؼدةمأدلؿفامايؽقعةمساممموػلحماظرزللمظؾدؼاغةماإلدالعقةم

ومتاعًامعـؾماشلقؽاتماظيتممتـؾماظؽاثقظقؽمواظقفقدمصننماجملؾسمؼؿقدثمبادؿماٌلؾؿنيمصقؿام.ماظؿعاعؾمععماظدوظة

م.ؼؿعؾؼمباٌقاضقعماٌكؿؾػةمعـؾمتشققدماٌلاجدموتدرؼبمرجالماظدؼـمواٌشاؼّخ

صػلماىقظةماألوظبمعـماالغؿكاباتماغفزممععلؽرمبقبؽرماٌعؿدلمأعاممحمسؾكماظـققماٌكططمظفممٕمتلرماألعقر

معـمأصؾمإعباظلماٌؼاسدماظؾاظغ#م7اٌرذقنيماحملاصظنيماظذؼـمصازوامبال

وتؼررمأنمتؽقنماىقظةماظـاغقةمؼبمذفرمأبرؼؾمحقثمؼؿقضعمأنمطبلرماٌعؿدظقنمبدرجةمأطدلمظصاحلمعـم.معؼعدًام41

م.ؼدمبلغفؿمميقؾقنمإظبماظؿغقرلماظرادؼؽاظلمظإلدالممؼبمصرغلاؼعؿ

حمإنماظدؼاغاتماظيتمتـغؾؼمسؾكمغػلفامتـؼؾبمظؿصؾحمعذاػؾًام.مممتؾؼكمايؼائؼمطؿامػلم:"موؼؿابعمبقبؽرماظؼقلمم

م".وإغلمذدؼدماألدػمسؾكمذظؽمحمذظؽمػقماظذيمضبدثمباظـلؾةمظإلدالممػـام

ؼؾدومخصقممبقبؽرمواثؼنيممتاعًامعـم$مالطقرغقػم%مرؼعمظضاحقةمبارؼسماٌلؿاةموكقاذاةماًطماظلحمسدلماٌدؼـة

وأعاعفمرزعةمالععةمعـمحموؼظفرمبرلؼزيمعرحؾًامباظزائرؼـمؼبمعؼرهماٌؾلمعـماظزجاجموايدؼدم.مأغػلفؿم

م".اظؿـلقؼموسدمماٌقاجفة:م"ماٌطؾقساتمورداظةمػادئةمطؿؾتمسؾقفامسؾارةم

سبـمظلـامعؿطرصنيممإغـاممنارسم:"مطقبًامعـماظؼفقةمسؾكمراوظةماالجؿؿاساتمؼؼقلمبرلؼزيموػقمضبؿللم

م"م.إغـامغرؼدمذقؽًامواحدًامعـمأوروباموصرغلاموػقمأنمؼؽقغقامزبؾصنيمظؼقؿفؿم.مععؿؼداتـاموغؽـماظؿؼدؼرمظؾقؽقعةم

هديماظلؾطاتموؼرتػعمصقتمايشدمعدوؼًامؼبمحمذكصًامؼبمعممترهماظلـقيممح3إنماهادمبرلؼزيمؼلؿؼطبم

وؼبماجؿؿا ماظلـةماٌاضقةماضطرموزؼرماظداخؾقةمإظبمضطعمخطابفمحقـؿاماضذلحمسؾكماظـلاءمأنمؼؼؿـم.ماظلقادقةم

م.خبؾعمايفابمسـدماظؿؼاطمصقرماشلقؼةماظشكصقةمشلـ
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.ممعاماظذيمؼرؼدهمبرلؼزيمحؼًامعـماٌلؾؿنيمؼبمصرغلام؟مإغفمؼؼقممػقموعباسؿفمكقازغةمعطاظؾفؿمؼبمحرصمذدؼد

إغفؿمؼؿظاػرونمضدمايظرماٌػروضمسؾكمارتداءمايفابمظؽـفؿمؼبمماظقضتمغػلفمضبـقنماظػؿقاتمسؾكماحذلامم

م.اظؼاغقنمواظـظاممراٌامأغفمعطؾؼموداريماٌػعقل

وػذهماٌظؾةمػلماٌعـقةمبنصدارمحماالهادماظذيمؼؼقدهمبرلؼزيمػقمجزءمعـمعظؾةمأودعمتشؿؾمأوروبامبلطؿؾفام

تلاسدماٌلؾؿنيماحملاصظنيمسؾكماظعؿؾمؼبمذبؿؿعمشربلمععاصرمعـمخاللماظلؿاحمباظؼروضماظيتماظؼراراتماظيتم

واظيتمتعؿدلمربظقرةمؼبمزؾماإلدالمموطذظؽماظلؿاحمبادؿفالكماىقالتنيمأوم$ماظربقؼةم%متذلتبمسؾقفامصائدةم

م.اشلالمماياويمسؾكمدػـماًـزؼر

صفؾمػقمؼرؼدمإضاعةمدوظةمإدالعقةمؼبمصرغلام؟مأممأغفمؼرؼدممم-دسقغامنربمبرلؼزيمؼبماٌقاضقعماألطـرمحلادقةم

ركامتؽقنمػذهماظؼقاغنيمجائزةموعطؾؼةمؼبم..مال"تطؾقؼمضاغقنمإدالعلموصرضمسؼقباتمصارعة؟مػقمؼؼقلم

م".اظلعقدؼةمأومؼبمصؾلطنيمشرلمأغفامالمتـطؾؼمػـام

ذقؽًامباظؾغةماظػرغلقةموذقؽًامآخرمباظؾغةممصفقمؼؼقل"مازدواجلماظطرح"مباظـلؾةمإظبمبعضماظـؼادمؼعؿدلمبرلؼزيم

ادذلاتقفلمبار موعـّظرمداػقةمؼدركمخطقرةمحمأعامباظـلؾةمظؾؾعضماآلخرمصنمنامػقموبؾلارةمذدؼدةم.ماظعربقة

م.اظؼقةماظؼادعةمعـماجملؿؿعاتماٌلؾؿةماظيتمتؽدلمبلرسةمممػـا

أنمممسؾكمصرغلامأنمهذلمم"مرلةمعػادػامعـمجاغؾفمؼؼقلمبرلؼزيمبلنمعفؿؿفمورداظؿفمتـقصرمؼبمغؼؾمرداظةمضص

م".ػذهماجملؿقسةماظلؽاغقةم

مساظالالؿمعقازي

وػلمصؿاةمؼبماظـاظـةمواظعشرؼـمعـماظعؿرموتدرسماظؼاغقنمؼبمجاععةماظلقربقنمموتشرلمحمتؼقلمصاتـمعـصقر

وػلماألوظبممحعالربفامإظبمأغفامصرغلقةماألصؾمخصقصًاموأغفامترتديمبـطالمجقـزموحذاءمأغبرممبؽعبمسالمرصقعم

حمإغلماعرأةموأغامسربقةموضدمجؽتمعـماظضقاحلم.م"مبنيمزعقالتفاماظيتمتؼقلمصراحةمأغفامظقلتمصرغلقةممتاعًام

م.ظؽـفامعصابةمبعؼدةماًقفمعـماألجاغبحمصرغلامظقلتمسرضقة:مم"وتؿابعممم.موظديقبمثالثةمععقضات

ػذامظقسم..!مامطـتمدلجدمسؿاًلمحقـؿامأدبرجمإغلمأدؿطقعمأنمأدرسماظؼاغقنمرقلماظؾقؾمظؽـلمالمأسرفمعامإذ

م".ألغلمالمأمتؿعمباظؽػاءةموظؽـمظؽقغلمسربقة

إنماظشعقرمباظعزظةمواالدؿــائقةمؼبماٌعاعؾةمؼدلزمسؾكمأغفمميـؾماظؼضقةماظرئقلةمؼبماظصرا ماظدائرمحقلماغدعاجم

قلقنيمؼبمػقظـدامأومباظؾاطلؿاغقنيمؼبمبرؼطاغقامودقاءمتعؾؼماألعرمباألتراكمؼبمأٌاغقامأومباالغدوغ.ماإلدالممؼبمأوروبام

م.صننمادؿطالساتماظرأيمتشرلمإظبمذعقرماٌلؾؿنيمبلغفؿمؼعقشقنمؼبمسإمعؿقازيمداخؾمأوروبا

والؼقجدمعدؼرمسامماومعلمولمتـػقذيمرئقللمعلؾؿمأليمعـمطدلىمحمالؼقجدمػـاكمعلؾؿقنمؼبماظدلٌانماظػرغلل

واظلادةماٌلؾؿقنمعـمحممماظيتمهؿؾماألخؾارماظقرـقةمػلمدائؿًامبقضاءموودائؾماإلسالحماظشرطاتماظػرغلقةم

م.اٌلؿقؼاتماظقدطكمؼرددونمسؾاراتمسـمأنمحقاتفؿماظعؿؾقةمضدمهقظتمسـمعلارػامبػعؾمعـمػؿمأسؾكمعـفؿم

غفامغقصؿدلمأم23ذطرتمايؽقعةماظػرغلقةمؼبمتؼققؿمرزللمضؿـمتؼرؼرمأسدتفموطاظةماظؿدضقؼمواٌراجعةموصدرمؼبم

عـمرباربةماظؿؿققزماياصؾمؼبمم–أيماىؿفقرؼةمم-هؿقبؾماىؿفقرؼةمعلموظقةماًطلماياصؾمؼبمسدمممتؽـفا

م.اظلؽـموأعاطـماظعؿؾمواٌدارسم

مواظيتمتعدمأطدلمذرطةمضؿانمؼبمصرغلاممتؼرؼرًاممAXAوؼبمغػسماألدؾق مضدعتمذرطةم
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مقنمعـمغلؾةمبطاظةمتعؿدلمأسؾكخؾصتمصقفمإظبماظؼقلمبلنماٌفاجرؼـماظشؾابمؼبمصرغلامؼعاغ

م.أضعافمععدلماظؾطاظةماظلائدمبنيماظشؾابمعـماألصقلماألوروبقةم5إظبممم2بال

:"مممـؾمعباسةمبرلؼزيمضؿـمعـطؼةمداغتمدؼـقسمحمؼؼقلمخاظدمبقمذاعةم.مػذاماإلحؾاطمؼلقءمععمعرورماظقضتم

أعاماىقؾماظـاظثمحمضائعًامبنيمثؼاصؿنيمواىقؾماظـاغلموجدمغػلفمحمإنمأولمجقؾمجاءمإظبمأوروبامعـمأجؾماظعؿؾم

م".صنغفمؼعؿدلمصرغلقًامباظؽاعؾموؼرؼدمأنمضبصؾمسؾكمعبقعمحؼققماٌقارـةمواىـلقةم

م:تعؿدلماشلفرةماٌلؾؿةمكـابةمسإمجدؼدمضدموصؾمإظبمغفاؼؿفحمباظـلؾةمظذويماألصقلماألوروبقة

اظدؼـمإظبماظعإماظـاظثمندممممماظققممأغفامأخذتمصاظؼارةماظيتمدأبتمرقؾةمضرونمسؾكمتصدؼرماظـاسموايضارةمو

أعامباظـلؾةمظؾؿمدلةماظػرغلقةمصننماظؿقديمػقمؼبمإدخالم.متؿشؽؾمسؾكمؼدمعلؿعؿراتفاماالدؿقطاغقةماظلابؼة

اٌلؾؿنيمضؿـماجملؿؿعماألوروبلمعـمدونمإجراءمأيمتغقرلمأومتعدؼؾمؼبمأدسماظدميقضرارقةماظعؾؿاغقةماظيتم

م.تؿؾـاػا

قركماظذيمضاعتمبفمايؽقعةماظػرغلقةمبنصدارمضرارمضبظرمغبؾموارتداءماٌظاػرماظدؼـقةمؼبماٌدارسماظعاعةمإنماظؿ

ماإلدالعلمواظؼؾـصقة$مايفابم%مواظيتمعـمضؿـفامشطاءماظرأسم

م.ضدمأثارمعـماظؾغطمعامٕمؼـرهمأيمضرارمآخرمحمماظقفقديمواظصؾؾانماظؽؾرلةم$ماظرلعؾؽم%م

أعام.مظؼرارمجاءماظؼاغقنمكـابةمرصضمصظموضاسمسؾكمضؾقلمػفرةماٌلؾؿنيمإظبمصرغلاصؾاظـلؾةمإظبمععارضلما

م.باظـلؾةمظؾؿمؼدؼـمصنغفؿمؼعؿدلوغفمهرطًامحازلًامظؾؿؼؾقؾمعـمايقاجزماظيتمتػصؾمبنيماظشؾابمؼبمصرغلا

م:وػقمأحدمعلؿشاريماظرئقسمذرلاكمواٌعلمكقاضقعماإلغدعاجمحمؼؼقلمبالغدؼـمطرصبؾم

م

حموأغفمالميؽـماظذػابمإظبمممأبعدممماموصؾمإظقفمحمزفرماظؼرارمأغفمالميؽـماٌضلمأطـرمعـمذظؽمؼبمػذاماألعرظؼدمأ"م

م".صاٌقضق مالعسمسصؾًامحلادًاموػقماظعصبماظذيمؼلؿؼرمؼبمصؿقؿمررؼؼؿـامؼبمايقاة

رضماظػؽرةمؼبماألصؾمإالموػقماظذيمسؿؾمؼبماظؾفـةماظيتمأوصتمبادباذماظؼرارمؼؼقلمبلغفمضدمساحماظدلوصقلقرمطقؾؾمم

أغفمزلعمذفادةمعـمبعضماألداتذةموماظشاباتماظالتلمذطرنمطقػمأنماألصقظقنيمطاغقامؼلؿغؾقنمضراراتماظؾـاتم

وؼؼقلم.ماٌؿعؾؼةمبارتداءمايفابمطقدقؾةمضغطمسؾقفـمإلجؾارػـمسؾكمتؾلممنطمحقاةمؼؽقنمأطـرمتزعؿًاموتدؼـًام

ظؼدمحانماظقضتم..مإلدالممصدسقغامغؼؾؾمػذهماظؿفؿةموالمغعطلمشلامبااًلظقماتفؿقغامبلغـامشبافمعـما:م"مطقؾؾم

إلسطاءمػمالءماظصؾقةماظػرصةمظؾؿػاسؾمبلصضؾمررؼؼةمممؽـةموسدممتعرؼضمعلؿؼؾؾفـمداخؾماجملؿؿعماظػرغللم

م".ظؾكطر

ػقؿنيموضامماإلرػابققنمؼبماظعراقمخبطػمصقحمردماٌلؾؿقنماظػرغلققنمسؾكماظؼرارمباالحؿفاجاتماىؿاسقةم

وطانم.مصرغلقؿنيمعطاظؾنيمبلنمؼؿؿمإبطالماظؼرارمودقؾفمرزلقًاموإذامٕمؼؿؿمذظؽمصنغفؿمدقفمؼعدعقنماظرػقـؿنيم

م.عـمردودماظػعؾمأنمضامماٌلؾؿقنماظػرغلققنمبشفبماظؼرارم

طؾفاممراظؾةمؼبمصرغلام45أربعةمذفقرماغؼضتمسؾكمبدءماظلـةماظدرادقةماألوظبمؼبمزؾماظؼاغقنماىدؼدموبؼلمػـاكم

عـماظؾـاتمم2ومإزاءمسددماظال.مخارجماٌدردةمأومؼبمعرحؾةماظؿقدطمواألخذمواظردمبشلنماعؿـاسفـمسـمرصعمايفاب

اظالئلمطانمؼعؿؼدمبلغفـمؼرتدؼـمايفابمؼبماٌدارسماظلـةماٌاضقةمصننماٌلموظنيماظػرغلقنيمتغؿرػؿماظػرحةم

م.ظؾؾقغمػذهماظـؿقفةم
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قنمايفابمصننمايؽقعةمتلعكمسؾكمخػضمععدلماظؿػرضةمواظؿؿققزمبنيماٌفاجرؼـمؼؼقلمطرصبؾمبلغفمخالصًامظؼاغ

حمورباربةماظؿػرضةمواظؿؿققزمؼبمأعاطـماظعؿؾحماٌلؾؿنيمعـمخاللمإتاحةماٌزؼدمعـماظلؾؾمظؿعؾؿماظؾغةماظػرغلقة

م.مممممممممممممموغعؿؼدمبلنمايؽقعةمعاضقةمؼبماظطرؼؼماظصققح

والمؼقجدمحقادثمذغبمطؿامحصؾمؼبمأحقاءماألضؾقةماظلقداءمؼبماظقالؼاتمحماظضقاحلمإغفمٕمضبصؾمإذعالمغارمؼبمم

م.ظؼدمضؾؾـاماظزاوؼةم...ماٌؿقدةمخاللماظلؿقـاتمصؾؿمالمؼؽقنمذظؽ؟مػذامألغـامطـامغشؿقبرمسـمدقاسدغاموغػعؾمذقؽًامعا

صفؿق ماظشؾابمتؼػمػـاكم.مأعامؼبمداغتمدؼـقسموضقاحلمبارؼسماألخرىمصننماظؼرارمٕمؼؽـمواضقًاممتاعًاممم

أعاماظػصقلم.ماظذيمميـؾمغلؾةماظؾطاظةماظيتمتؿعدىمطـرلًامحدودماٌعدلماظقرلم#م17سؾكمسبقمؼشؾفمرعزماظال

م.اظدرادقةمواٌلاطـماظعاعةمصنغفامعؽؿظةمباظعائالتماٌفاجرةماظيتمتـؿقموتؿزاؼدمبقترلةمعؿلارسة

م

صؿرطزماظؿقحقدماظذيمؼمعفماظشؾابمعـمأتؾا مرارقمرعضانممحاٌلاجدمتشفدمحرطةمدؤوبةمٕمتشفدمعـؾفامعـمضؾؾم

وعلفدماظؿؾؾقغماًاصمباظـادؽنيماظذؼـمؼؿؾعقنماظـؿطماإلدالعلماظلعقديمحمواظقاضعمضؾاظةماحملالماظؿفارؼةم

م.وحفراتماظصالةماظؽـرلةمعػؿقحةمظؽؾماظذؼـمميرونمأومؼؿقضػقنمؼبماٌؽانمحماحملاصظم

عـمواالدؿكؾاراتماظػرغلقةماٌؽؾػنيمكراضؾةماىؿاساتماألصقظقةمأغفمؼعؿؼدمبلنمذطرمأحدماٌلموظنيمؼبمجفازماأل

اىدلماٌؿعؾؼمكقضق مايفابمواىفقدماٌؾذوظةمظؿدرؼبماألئؿةمضدمدصعتماٌلؾؿنيماظػرغلقنيمإظبمغؼطةم"م

أنمؼردوامبشؽؾمموسؾقفؿماآلنمأنمؼؼرروامعامإذامطاغقامدقـدذبقنمععمأوروبامأوحربادؾةموعراجعةمخفقظةمظؾـػسم

إغفؿماآلنمسؾكمعػذلقماظطرقموبنعؽاغفؿمإعامأنم.مجديمسؾكماىفقدماظرزلقةماظراعقةمإظبمتغقرلموتعدؼؾمجاظقؿفؿم

م".ميضقامإظبمجفةماظقلارمأوماظؿقجفمإظبماظقؿني

مظالرال مسؾكماظـصمباظؾغةماالنؾقزؼةماغؼرمسؾكماظرابط

http://www.geocities.com/half_word/htmls/article_74.html 

مرقبماًرلمظؽؿ
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ماظزاوؼهملماظضملػملؼملؿملهملمواظشملؾؿملهمل

ممإذرافمدطؿقرمأغسماظزملمملؼبم

ماٌريءموارومملعمايؼملقضهمل

م
ممبمملظػملؿملؾمأوماٌرملروبمملتمبضملضمأوماظشملضملمملممتؽملمملولمبضملدماظزملدرمعؽملشملعملهملمؼبمحرضمملنمأومبممليؼملقضهملماٌرءمؼرملضملرماألحؿملمملنمبضملضمؼب

م:ممظلؾؾنيماألٕمػذاماظضملػملؼملمملءمؼرجع

مماظعملػملنملمأعراضمبضملضم:ماألول

ممواٌرئماٌضملدةمبنيماظزملؼملمملممضضملػمبلؾنملماٌضملدةمربؿقؼمملتمارومملع:مماظـمملغل

معدارمسػمللماألسراضمبؾملذهماٌزملمملبنيماألصرادمظديماًمملرؽهملماظزملقؿملهملماٌؼملمملردمملتمظؾضملضمػذاموؼضملقدماألشػملنملماظلؾنملمػقموػذا

مأوماظدػقنمعـمطؼملؿملمملتمسػمللمهؿقيمظيتامأوماٌلؾغملمملتمأوماظرملشملهملمسػمللمهؿقيماظيتماألرضملؼملهملمبضملضمتؽملمملولمعـؾمرقؼؾموضومل

ماظؿضملقدمأوماظصملؾملرمسػمللماالدؿػملعملمملءمأوماألطؾمبضملدماظؽملقممأومطؾرلةمبغملؼملؿملمملتمسمملظؿملهملمأغبمملضمغلؾهملمسػمللمهؿقيماظيتماٌرملروبمملت

ممرقؼػملهملمظظملذلاتمبمملظشملضملمملمماٌضملدةمإدبمملممسػملل

موبضملضماشلؿملدروطػملقرؼؽمغبضمعـؾمةاٌضملدمؼبماظشملضملمملممتؾملسملؿماظيتماٌضملدؼهملماألغبمملضمبكملصرازماٌضملدةمتؾدأماظشملضملمملممتؽملمملولمسؽملد

ماإلغلمملنموادؿػملعمللماردبمملءمصؿملفمواٌرئماٌضملدةمبنيماظذيماظزملؼملمملممطمملنمصكملذاماشلسملؿمسؼملػملؿملهملمؼبمتلمملسدماظيتماألخريماإلغزميمملت

ماظزملدرمؼبمحرضمملنمتلؾنملماألغبمملضموػذهمأغبمملضمعـمصؿملؾملمملممبمملمأخريمعرةماٌرئمإظلماٌضملدةمربؿقؼمملتمرجضملوملمزؾملرهمسػملل

م.مماٌضملدةمعـؾماألغبمملضمػذهمعـؾمالدؿعملؾممللمذبؾملزمشرلماٌرئمألن

مماظضملالجمعـمبؽملقسنيمايؼملقضهملمتضملمملجل

مإصرازمتعملػملؿملؾمسػمللمعؽملؾملمملمواظظملضملمملظهملماألدوؼهملمػذهمشمملظؾؿملهملموتضملؼملؾمايمملالتمػذهمعـؾمظضملالجماٌكزملزملهملماألدوؼهملمتؽملمملولمػق:مماألول

مأػؿمػلماٌضملدةمأغبمملضمألنمماظشملضملمملمػسملؿمسػمللمتقملثرماظشملرؼعملهملمػذهموظغملـمبمملآلالمماٌرؼضمتزملؿملنملمالمحيتماٌضملدةمأغبمملض

م.ممظػملشملضملمملمماظطملذائؿملهملماظعملؿملؼملهملمعـمطؾرلامجزءاماٌرؼضمصؿملظملعملدماظشملضملمملممػسملؿمؼبمسمملعؾ

مموعؽملؾملمملماٌرؼضمظديماًمملرؽهملماظلػملقطؿملهملماظضملمملداتمتطملؿملرل:مماظـمملغل

مواٌرملروبمملتم،ماظضملمملظلماظدػينماحملؿقيمذاتمواألرضملؼملهملم،مواٌلؾغملمملتم،مواظظملػملظملؾماظرملشملهملمسـماإلعغملمملنمبعملدرماالبؿضملمملد

م.مرقؼػملهملمظظملذلاتمبمملظشملضملمملمماٌضملدةمعؾءموسدمم،مواظطملمملزؼهملمايؼملسملؿملهمل

ممدمملسهملمسـمؼعملؾمالممبمملمبؿملؽملؾملؼملمملماظظملزملؾمصبنملمبؾمعؾمملذرةماظؽملقممثؿماظشملضملمملممتؽملمملولمسدم

م.مماٌرئمإظلماٌضملدةمذبؿقيمؼرجعمػذامألنماظصملؾملرمسػمللماظؽملقممأوماالدؿػملعملمملءمسـماإلعغملمملنمضدرماالبؿضملمملد

م
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م     
ماًشؾةماظعفقؾة

 

ائؿلم:مصؼالماظرجؾم . ٌدةمذفرمظقؿفرمصقفاحمأرادمأنمؼؼذلضمعـمرجؾمآخرمأظػمدؼـارحمصقؿـمطانمضؾؾـامرجؾطانم

 .بؽػقؾ

 
 . ودصعمإظقفماألظػمدؼـار...مطػكمبآمطػقاًلم...مصرضلموضالمصدضتم.مطػكمبآمطػقاًل:مضالم

حؾماألجؾمصرهبمأظػمدؼـارىمومجاءمظرلطبمؼبممٌا.مخرجماظرجؾمبؿفارتفىمصرطبمؼبماظؾقرىموبا مصربحمأصـاصًامطـرلة

 اظؾقرمظققؼبماظؼرضى

 !. اغؿظرمأؼاعًامصؾؿمتلتمدػقـة....مصؾؿمصبدمدػقـةم

 
 :وجاءمخبشؾةمصـؼرػاىموصرمبغمداخؾفاىمووضعمصقفماألظػمدؼـارموععفامورضةمطؿبمسؾقفا...محزنمظذظؽمطـرلًام

 ....ومٕمأجدمدػقـةحمرموضدمحؾماألجؾاظؾفؿمإغؽمتعؾؿمأغلماضذلضتمعـمصالنمأظػمدؼـارمظشف%

 
وددمبمسؾقفام$مطػكمبآمطػقاًلىمصرضلمبؽمطػقاًلىمصلوصؾفامإظقفمبؾطػؽمؼاربم :وأغفمطانمضدمرؾبمعلمطػقاًلىمصؼؾت
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 .باظزصتمثؿمرعاػامؼبماظؾقر

صاءمدؼـفىمصرأىموطانمضدمخرجمإظبماظلاحؾمؼـؿظرمذبلءماظرجؾمظقحمتؼاذصؿفاماألعقاجمحؿكمأوصؾؿفامإظبمبؾدماٌؼرض

 .ػذهماًشؾة

 

 
 !آخذػامحطؾًامظؾؾقتمغـؿػعمبفىمصؾؿامطلرػاموجدمصقفاماألظػمدؼـار:مضالمؼبمغػلف

 ,ثؿمإنماظرجؾماٌؼذلضموجدماظلػقـةىمصرطؾفامومععفمأظػمدؼـارمؼظـمأنماًشؾةمضدمضاست

 . ؿكمػذاماظققمصؾؿاموصؾمضدمبممإظبمصاحؾفماظؼرضىموماسؿذرمسـمتلخرلهمبعدممتقلرمدػقـةمهؿؾفمح

وضصمسؾقفمضصةماًشؾةماظيتمأخذػامحطؾًامظؾقؿفمىمصؾؿامطلرػاموجدماظدغاغرلموم.مضدمضضكمآمسـؽ:مضالماٌؼرضم

 ععفا

 
 .اظؾطاضة

م!. ػؽذامعـمأخذمأعقالماظـاسمؼرؼدمأداءػاىمؼلرمآمظفمومأدمباػامسـفىمومعـمأخذمؼرؼدمإتالصفاىمأتؾػفمآمسزموجؾ
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معغاعراتمبّؼقرة

 

مذرؼػمربؼملدمجمملبر/إبداعم

م
م

 $ؼبماٌدؼـة:مايؾؼةماألوظب%

 

م.بعمّلقرةمرظملػملهملمصطملرلةمظشملؿملظملهملمممم

"مايغملؿملؿ"وعؽملذمأنمتظملؿقبقوملؿبمسؿملؽملمملػمملمظػملقؿملمملةموػلمالمتضملرفمدقىمسؼملقبؾملمملممبعمّلقرةمالمتضملرفمشلمملمأبمملموالمأعقبممل،مممم

م.اظذيمربقبمملػمملمواسؿؽملكمبؾملمملمحؿكمأصؾقوملمرظملػملهملمصطملرلةمذطؿملهملمعبؿملػملهمل

مؼبمممم مدقؼقبممل ماألذفمملرموسمملذممل مطـرلة مطؾرلة مؼبمررفمشمملبهمل موأعمملنمؼبمطقخمصطملرلمؼعملعؾب موئمملم مسؼملقبؾملمملم. وطمملن

م.ايغملؿملؿمرجالمسمملبدامزاػدا،مؼضملؼملؾؾبمؼبمضشملعماألذفمملرموبؿملعمايشملنملمؼبماٌدؼؽملهملماظعملرؼؾهمل

ممممم مععمسؼملقبؾملممل ماظظملفر مؼبمعقسدمصالة مبمملطرا مبعمّلقرة معـم"ايغملؿملؿ"تلؿؿملعملُظ مسػمّلؼملؾملممل ممبممل ماظزملالة مبضملد ،موتدسق

 .قظؽملمملمايؾؿملنملمربؼملقبدمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿأدسؿملهمللبمسـمرد

اظػملٌملؾملؾبؿمبمَأغؿبوملؽبماظلمبالمؾب،موعكبؽملَؽماظلمبالمؾب،متؾمملرْطوملؽبم"م:تدسقمبعمّلقرةموحدػمملمخمملذضملهملمبضملدمطؾمصالةمصفرموتعملقل    

 ".ؼؽبمملذاماىالِلمواإلطرام

 ".أدؿطملظملرؾبمآ..مأدؿطملظملرؾبمآ..مأدؿطملظملرؾبمآ:م"ثؿمترددمممم

الم.مالٌملماظػملٌملفموؽبحؿبدؽبهؾبمالمذرؼَؽمظفؾبم،مظفؾبماٌػملُؽموظفؾبماَيؼملؿبدؾبم،موػؾبقؽبمسؽبػملكمُطِؾمذلءلبمَضدؼرفبالمإَظفمإ:م"وتعملقلمأؼسملمملمممم

ؾب،مالمحقؿبلؽبموؽبالمُضقمبَةمإالٌملمبكبمملظػملٌملف،مالمإظفمإالٌملماظػملٌملف،موؽبالمغؽبضملؿبؾؾبدؾبمإالٌملمإؼمبمملهؾب،مظفؾبماظؽملضملؼملهمُل،موَظفؾبماظظملسملؿبؾؾبموؽبَظفؾبماظمبؽملؽب مملءؾبماَيل

ؽبموظقؿبمَطِرهماظغمَلمملصرؾبونإظفمإالٌملماظػملٌملفمعؾب  ".كؿبػملكبزملكبنيؽبمَظفؾبماظِدؼ

ثالثهملم"مآمأطدل"ثالثهملموثالثنيمعرة،مو"مايؼملدمٓ"ثالثهملموثالثنيمعرة،مو"مدؾقمملنمآ:م"وتعملقلمأؼسملمملمممم

ٌُػمْلُؽموؽبَظفؾبمايؼملؿبد،موػؾبقم:م"وثالثنيمعرة،مثؿمدبؿؼملؾملمملمبعملقشلممل سػملكمُطِؾمالمإظفؽبمإالٌملماظػملٌملفموحؿبدؽبهمالمذؽبرؼؽمظفؾب،مَظفؾبما

مَضدكبؼرفب م ".ذؽبلءلب مضمملشلممل معـ مأن متضملػملؿ ماظؾقر"صؾملل مزبد مطمملغوملمعـؾ موإن محؾؿملؾؽملمملم"ُشظملرتمخشملمملؼمملهؾب مضمملل مطؼملممل ،

م.اظردقلمربؼملدمصػملكمآمسػملؿملفمودػمّلؿ

م".اظػملؾملؿقبمأسؽملقبلمسػملكمذطرك،موذغملرك،موحلـمسؾمملدتؽ:م"وتدسقمطذظؽموتعملقلمممم
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م.ؾمؼقمتدسقمبؾملذهماألدسؿملهملماظرملرؼظملهملمبضملدمطؾقبمصالةمعغملؿقبهملمؼبمطمممم

 ..اوتضملػملؿمبعمّلقرةمأنقبمؼقعؾملمملمظـمؼغملقنمدضملؿملدامدونمأنمتزملػمّللمظربقبؾملمملمخمملذضملهملموتدسقهموتذطرهمطـرلمممم

م..ظعملدمسػمّلؼملؾملمملمسؼملقبؾملمملمايغملؿملؿمرضملؿماظلضملمملدةمػذامحنيمطمملنمػقماظعملدوةماظشملؿملقبؾهملمشلمملمؼبمذظؽمممم

م.همايؿملمملةوبعمّلقرةمهنملقبمسؼملقبؾملمملمايغملؿملؿمطـرلامطـرلا،موتؿضملػمّلؿمعؽملفمؼبمطؾقبمعمملمتزملمملدصفمؼبمػذمممم

 
**** 

 

مطلمؼؾؿملعمايشملنملماظذيمسؼملؾمسػملكمتعملشملؿملضملفممممم ماٌدؼؽملهمل مإظب مايغملؿملؿ مسؼملقبؾملممل معع مبعمّلقرة مخرجوملؿب ذاتمؼقم

ماٌدؼؽملهملماظغملؾرلة؛مصعملدم.موعبضملفمعـماظطملمملبهملماظغملؾرلة ماألوظبماظيتمدبرجمصؿملؾملمملمإظبمػذه وطمملغوملمتػملؽمػلماٌرة

معؿضملنملمعـؾمػذا،موطمملنمسؼملقب مسػملكمدظملر مسؽملدمجرلاغؾملؿمطمملغوملمضؾؾمذظؽمالمتزالمصطملرلة مؼؾعملؿملؾملممل مايغملؿملؿ ؾملممل

وظغملـمؼبمػذهماٌرةمضرقبرمسؼملقبؾملمملمايغملؿملؿماصشملقمملبؾملمملمإظبماٌدؼؽملهملمحؿكمتؿضملرقبفمسػملؿملؾملممل،مصؾمللمٕمتضملؿدم.ماظشملؿملقبؾني

م.أنمترىماٌدنماظغملؾرلةمؼبمحؿملمملتؾملمملمبؾماسؿمملدتمسػملكمايؿملمملةماظرؼظملؿملهملماظؿمللرلة

.ممملنموميدقبمؼدهمرمملظؾمملماٌضملقغهملمعـماٌمملرؼـوسؽملدمعدخؾماٌدؼؽملهملمظظملوملؽبمغصملرمبعمّلقرةمرجؾفبمصبػملسمؼبمزاوؼهملماٌغملمممم

مبغملػملؼملمملتمٕم مؼؾبلرقبه مورأتؿبفؾب ماٌمملل، معـ مذؿملؽممل ماظرجؾ موؼضملشملل مجؿملؾف مؼب مؼده مؼدخؾ مايغملؿملؿ مرأتمسؼملقبؾملممل ثؿقب

م.ثؿقبمرأتمابؿلمملعهملمرضمملمترتلؿمسػملكموجفماظرجؾ،مورأتؿبفؾبمؼعملقمموميرمللمعؿفؾملـبمملمإظبمضػملنملماٌدؼؽملهمل.متلؼملضملؾملممل

 ؼشملػملنملمػذاماظرجؾماٌضملقغهملمعـماظؽملمملسمؼمملمسؿقب؟مٌمملذا:مدفملظوملمبعمّلقرةمسؼملقبؾملمملمايغملؿملؿمممم

ألغقبفمصعملرلفبموضبؿمملجمإظبماٌممللمطلمؼضملؿمملشموؼفملطؾموبؿملوملؽبموؼػملؾسماظـؿملمملبماظيتمتعملؿملفمبردم:مأجمملبمايغملؿملؿمممم

مأوالدهم مصؿملشملضملؿ ماظغملرميهمل، ماٌضملؿملرملهمل مسػملك مأدرتف مإلسمملغهمل مأؼسملممل ماٌمملل مإظب مضبؿمملج موضد ماظزملؿملػ، موحرقب اظرملؿمملء

مبعمّلقرة،مأالمترؽبؼؿبوؼغمللقػؿموؼضملؿينمبؾملؿ،مصغمللمغضملؿملشمح مأغقبينمأضقممؿملمملةمطرميهملمسبـمحبمملجهملمإظبماٌممللمؼممل ؽب

مبعملشملعماألذفمملرموعبعمايشملنملموبؿملضملفمؼبمدققماٌدؼؽملهمل؟

مغضملؿ،مصػملؼملمملذامالمؼعملقمماظرجؾمبمملظضملؼملؾمحؿكمؼرزقمبمملٌمملل؟:مضمملظوملمبعملقرةمممم

مبغملػملؼملمملت؟دقملالمجؿملقبدمؼمملمبعمّلقرة،مأعمملمالحصملوملكبمأغقبينمأخدتفمجمملغؾمملموهدثوملؾبمإظؿملفكبم:مضممللمايغملؿملؿمممم

مغضملؿ،مصؼملمملذامضػملوملؽبمظفمؼمملمسؼملقبممله؟:مضمملظوملمممم

ٌمملذامالمؼضملؼملؾ؟مصلفملظؿفمسـمدؾنملم:مظعملدمرأؼؿفمرجالمدػملؿملؿماىلؿمضقيقبماظؾؽملؿملهمل،مصعملػملوملؾبمؼبمغظمللل:مضممللمممم

.مبشملمملظؿفموىقئفمإظبمرػملنملماٌضملقغهملمعـماظؽملمملس،مصفملجمملبينمبفملنماٌدؼؽملهملمعغملؿصمّلهمل،موٕمصبدمصؿملؾملمملمسؼملالمؼعملقممبف

ؼرملذليمصفملدمملموؼعملقممبعملشملعماألذفمملرموعبعمايشملنملموبؿملضملفمؼبمدققماٌدؼؽملهمل،مصلؾبرمبمصفملسشملؿملؿفمبضملضماٌممللمحؿكم

موبؿملعمايشملنمل مصفملسمظؿملضملؼملؾمؼبمتعملشملؿملعماألذفمملر موذغملرغل،موذػنملمظرملراء ماظرجؾمطـرلا مضممللمردقظؽملمملم. وضد

مودػمّلؿ مسػملؿملف مآ مصػملك مربؼملقبد م"ايؾؿملنمل معـ: محزعهمل مأحدطؿ مضبؿزم مزؾملرهمحشملنمل ألن مسػملك مصؿملقؼملػملؾملممل ،
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صردقغمملمايؾؿملنملمربؼملقبدمصػملكمآمسػملؿملفمودػمّلؿم".منمؼلفمللمرجال،مؼضملشملؿملفمأومميؽملضملفصؿملؾؿملضملؾملممل،مخرلمظفمعـمأ

ؼقجقبفماظؽملمملسمإظبماظضملؼملؾمؼمملمبعمّلقرة،مواظظملردماٌلػملؿمصبنملمأنمؼغملقنمغمملبسملمملمبمملظضملشملمملءمجملؿؼملضملف،مالمسمملظهمًلمسػملؿملفمعمملم

ؼبموادؿكراجمخرلاتماألرضمعشملػملقبمؼبمػذهمايؿملمملة،موتزملققبريمظقمطمملنمطؾماظؽملمملسم.مداممضمملدرامسػملكماظضملؼملؾ

مصؼملـمصظملمملتماظسملضملػم مضضملؿملظملمملمربؿمملجممل؟ مأممذبؿؼملضملممل مضقؼقبممل ماظرجؾ،مػؾمدؿملغملقنمذبؿؼملضملممل معـؾمػذا ذبؿؼملضملؽملممل

م".االدؿطملؽملمملء"،موعـمصظملمملتماظعملقةم"االحؿؿملمملج"

عمملمأروعمعمملمصضملػملؿفمؼمملمسؼملقبممله،مصفزاَكمآمخرلماىزاء،موظغملـمأالمترىمؼمملمسؼملقبمملهمأغقبفماآلنم:مضمملظوملمبعمّلقرةمممم

دؼؽملهملممّممملمصبضملػملؽمتضملقدؾبمؼبمطؾمعرةمدونمأنمتؾؿملعمطؾقبمعمملمضؼملوملؽبمجبؼملضملفمدقفمؼؾؿملعمايشملنملمضؾػملؽمؼبمدققماٌ

معـمايشملنمل،مألنماظؿفمملرمضدمؼرملذلونمحشملؾفمضؾؾمحشملؾؽ؟

طاّلمؼمملمبعمّلقرة،مصؽملقـماٌلػملؼملقنمغقملعـمأنماظرزقمعغملؿقبمسؽملدمآ،موأغؽملمملمعشملمملظؾقنمبمملظلضمللم:مضممللمايغملؿملؿمممم

دؾقمملغفمم-ػقماظذيمؼرزضؽملممل،موػقمم-غفموتضملمملظبمدؾقمملم-صمملٓم.مظشملػملنملماظرزقموسدمماظرطقنمدونمبذلماىؾملد

وعمملمدعوملمأدضملكمظشملػملنملمرزضلموأغمملمعؿقّطؾمسػملكمآم.ماظذيمؼرسمملغمملموضبظملصملؽملمملمعـماظظملعملرمواىقعمواٌرضم-

مِإنمب":مؼعملقلمتضملمملظب.متضملمملظبمصػملـمأخرملكمغعملزملمملمؼبماٌممللموالمصعملرا،مألنقبمآمدؾقمملتفمػقماظرزاقمذوماظعملققبةماٌؿني

ماظذارؼمملت%م" اْظؼملؽبؿكبنيؾبماْظعمُلقمبةكبمذؾبومقؾباظرمبزمبامػؾبقؽبماظػملٌملفؽب م85: مآمسػملؿملفم$. مصػمّلك مايؾؿملنملمربؼملقبد ماظردقل وؼعملقل

مودػمّلؿ .م"بشملمملغمملموتروحمػبمملصمملمتطملدوماظشملرلمؼرزقمطؼملممل ظرزضغملؿ تقّطػملفمحؼقبمآمسػملكمتؿقّطػملقنمأغغملؿمظق":

ـمغظملسماظطملذاء،موؼرزضؾملمملمصمملغصملريمإظبماظشملرلمؼمملمبعمّلقرة،مأالمترؼـمأنماظضملزملمملصرلماظغملـرلةمتطملدومأدرابمملمظؿفملطؾمع

آمطػمّلؾملمملموالمؼذلكمصؿملؾملمملمسزملظملقرامالمصبدمرضملمملعممل؟مصغملذظؽمأعرغمملمسبـماظؾرملرمظقمتقّطػملؽملمملمسػملكمآمحؼقبمتقّطػملفم

م.وايؼملدمٓمسػملكمطؾمحمملل.مثؿمضؼملؽملمملمبمملىؾملدماٌشملػملقبمظغمللنملماٌمملل

ماظؿملقممأنماظعملققبةمتغملؼملـمؼبمحؿملقؼقبهملمأصرادماجملؿؼملع،موغرملمملرؾملمممم ؿمظغمللنملماظرزق،موأنمتضملػمّلؼملوملمبعمّلقرةمؼبمػذا

وتضملػمّلؼملوملمأغقبفمالمؼؽملؾطمللمظإلغلمملنماًقفؾبمسػملكمرزضف،موصبنملمأنمؼؿقّطؾم.ماًؼملقلمصبػملنملماظسملضملػمظػملؼملفؿؼملع

قبمإظبمأنقبمآمدؾقمملغفموتضملمملظبمػقماظذيمؼرزضفموؼرسممله،موأنمطؾقبمعمملم سػملكمآمؼبمعبؿملعمأحقاظف،موأنمؼشملؼملؽ

مملراتماًقفمعـمضشملعماظرزقمألدؾمملبمدغؿملقؼهملموأعـمملشلمملمعـمسؾ"!مصالنمضشملعؽبمرزضل:م"ؼردقبدهماظؽملمملسمطعملقشلؿ

وطؼملمملم..مػقمضضملػمؼبماإلميمملن،موالمحعملؿملعملهملمظفمؼبماظقاضع،مصمملٓمدؾقمملغفموتضملمملظبمػقماظرزاقمذوماظعملققبةماٌؿني

م!ؼرزقماظضملزملمملصرلؽبماظغملـرلةمؼرزقماظؾرملرؽبموطؾمطمملئـمحلقبمؼبمػذاماظضملمملٕ

م

م
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ماظزاوؼةماظشعرؼةم

 اغؿفقـا

مذعرمظألدؿاذمدقدمضطبمرغبفمآ  

(* 924ىمصم3491ىمأبرؼؾم636ىماظعددم31غشرتمؼبمذبؾةماظرداظةىماظلـةم ) 

ضدمعضكماٌاضلمعبقعاموعضقـام  

 اغؿفقـامٕمغعدمغلللمأؼقبانؽبموأؼـا

 أومغؽبؿؾبدؾبقبماظققمؽبمظألحالِممواألوػاِممسؽبقؿبـا

 اغطقىمايؾؿماظذيمالحؽبمزعاغامواغطقؼـا

 وؼدؾبماظدػِرممتشقبتؿبمتؾبلؾؾؾبماظلذلمسؾقـا

**** 

لمؼبمزغبةماألرضمسؾكمشرلمررؼؼلاكبضرب  

 صؽرةمضّؾتؿبموحؾبْؾؿـبامؼؿقارىمسـمعؾبػقِؼ

 وُظؼالـبكمؼؼذصفؾبماٌقجؾبمإظبماظشّطماظلققِؼ

ـِماظصقبدؼِؼ ؾبقبمىمسؾكمسؽبقؿب  وػقىـبمطبلرهماظػ

 وؽبدؽبـبكمؼطؿلفؾبماظؾقؾؾبمإظبمشرِلمذؾبروِق

**** 

 وأغاماٌؽدودؾبمصؾقؾبْؾِؼمإظبماألرِضمسصاهؾب

رضمخطاهؾبآنؽبمظؾؿففدكبمأنمتلؽـمؼبماأل  

 آنؽبمأنمؼصؿتؽبمالمتفؿػمذقضامذػؿاهؾب
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 آنؽبمأنمؼؾبغؿضؽبمالمتقضُظفؾبموػـبامرؤاهؾب

 جاوزؽبماىفدؾبمضقاهؾبمىمصؿفاوتؿبمَضدؽبعاهؾب

**** 

 رالؽبمػذامايؾؿؾبمحؿكمصارمؼبماظقبػِسمسقاغا

 وعضقـامؼبمررؼؼماظقػِؿمتـلابؾبمخطاغا

 !تفدمؾبماألؼقباممعامغؾلمصؿؾـقفمرؤاغا

صؿؽبؿؿبضلمَضدؽبعاغاموشبقضؾبماظشقَكمؼؾبدعقـا  

 تؽبؿؿبؾؽبعؾبماظقػؿؽبماظذيمصاغؽبمعـماظشقبقؿبككبمجكبـاغا

**** 

 ؼامشلذاماُيْؾِؿمواألؼامؾبممتضلمواظؾقاظل

 سابـاتفبمباألعاغلموػقمميضلمالمؼؾاظل

 ؼؽبغؿبؾكببؾبماظقاضعؽبمؼبماألرِضمبؿقؾقِؼماًقاِل

 وؼرىمخؽبْؾػؽبماظروابلمواظصقارىمرقػؽبمآِل

ظؾظكبقبالِلمَصقؽبرودؾبماأُلْصؼؽبمزؿكغـبامعؽبشقًضا  

**** 

 ضدمعؽبضكمواظعؾبؿرمميضلمواألعاغلمواظزقبعانؿب

وصؽبقامبعدؽبماألواِنماياٌانؿب.مواغؿؽبفؽبقؿبـام  

َظقؿبتؽبمذعريمطقػؽبمطانؿب.مضدمطانؽبمحؾبْؾؿـبام.مسؽبفؽبؾـبام  

 اظعقانؾبماظققمؽبمطاُيْؾِؿموحؾبْؾؿلمطاظعقانؿب

 !صؽبؿؽبتؽبماظدؽبقبػرؾبمسقاءـبموعضكمطبطقماظزعانؿب
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 ظـمتطرلوامؼبمزلائلم

عروانمحدؼدمرغبفمآذعرم  

أشرضقغلمؼبمدعائل..ماضؿؾقغلمعزضقغلم  

ظـمتطرلوامؼبمزلائل..مظـمتعقشقامصققمأرضلم  

أغؿؿمدرماظؾالء..مأغؿؿمرجسموصلؼم  

غففؽؿمحفبماظضقاء..مأغؿؿمطػرمومشدرم  

طلصا مؼبمخػاء..مزلؽؿمعامزالمؼلريم  

حؼدمرضطاءماظعراءم..محؼدطؿمؼؾدومظعقلم  

ـمتعقشقامؼبمصػاءظ..مضؿؾؽؿمصقفمذػائلم  

ؼقممأعلكمؼبمسؿاء..مطـؿؿمظؾشعبمداءـبم  

أومضرؼؾامعـمشـاء..محزبؽؿمأضقكمشـاءـبم  

رضبفمطاًـػلاء..محزبؽؿمأعلكمطرؼفام  

ٕمؼعدمصقفمصدائل..مجقشؽؿمأضقكمذظقالم  

عـمشؾاءمأومرؼاءم..مجقشؽؿمراضملبمبظؾؿم  

با مأرضلمومصضائل..محؽؿؽؿمدوعامخمونفبم  

دونمدػؽمظؾدعاءم..بعؿؿماىقالنمدؾؿام  

ومدققصامذاتمداء..مضؾؾفامطـؿؿمأدقدام  

دؼـفامرعزماظعطاء..مؼقممحاربؿؿمذعقبام  

ضدمأضقؿتمظؾدساء..مؼقممػاعبؿؿمبققتام  
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بعدمؼبمهقؼؾمعاء..مومزلقؿؿمظقفقدم  

عـمدؾاتمظضقاء..مؼامدققفمآمػؾقام  

وماضذصقػؿمظؾػـاء..مظؼـقاماظؾاشنيمدردام  

ذردوػؿمؼبماظعراء..مأذؾعقاماألتؾا مضربام  

حؽؿقامذر ماظلؿاء..مومارصعقامراؼاتمدؼـم  
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. 

مذذراتموضطقف

مربؼملدماٌزملري/إسداد

معباسةمأػؾماظلـةم

ماظلؽملهملمأػؾ«ممررؼؼمسـممممؼؽملقرصقامٕمعـمطؾماآلنمتسملؿموػلم،ماظقادضملهملماظضملمملعهملماىؼملمملسهمل»ممػلمماظلؽملهملمأػؾمعبمملسهملػم

!مممممم؟مواحدمحزبمأومواحدمادؿمصبؼملضملؾملؿمأنمذرطمدومنمملمػقملالءممممؾطمتسملؿم،ماظسملمملظنيماظؾدعمأػؾمعؽملمملػيملمإظب»ممواىؼملمملسهمل

ماالغؿؼملمملءمإظبمدسقةمػلموإمنمملمظإلدالمماظضملمملعػملقنمسػملؿملؾملمملمؼؿزملمملرعماظيتماألزلمملءمعـمادؿمأومجدؼدةمعبمملسهملمإظبمغدسقمالمصؽملقـ

ممآمصػملك-مقظفردمودؽملهملمآمطؿمملبمعـماظزملرؼحمايؼمسػملكماجؿؼملضملقاماظذؼـمواظؿمملبضملنيمماظزملقمملبهملمعـماألعهملمػذهمظلػملػ

ماالبؿداعمٕمدونماإلتؾمملعمسػملكماجؿؼملمملسؾملؿمدائؼملممًلمعؿملزػؿماظذؼـ«مماظلؽملهملمأػؾ»ممىؼملمملسهملماالغؿؼملمملءمإظبمدسقة.مممم-ودػملؿمسػملؿملف

ماظراؼهملمػل»ممواىؼملمملسهملماظلؽملهملمأػؾ«مموراؼهملم،م-مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملكم-ماظؽمليبمسػملؿملفمطمملنمٌمملماظشملؾؿملضمللماالعؿدادمميـػملقنمصؾملؿ

مثؿ..مماغؿؼملمملءاتؾملؿمطمملغوملمعؾملؼملمملماإلدالممأجؾمعـماظضملؼملؾمؼبماظراشؾقنم،موعبمملسمملتمأصرادًامكػملزملقناٌمهؿؾملمملمؼؽملسملقيماظيت

مبدريمربؼملدمربؼملدمدطؿقرمؼماٌؽملرملقدماظؿطملؿملرلممبؾملؼملهملمظؿعملقمماىؼملمملسمملتموأدوارماألصرادمأدوارم،ماألدوارمبؿملؽملؽملمملمصؿملؼملمملمغقزع

مآمحظملصملف

مزوجةماظداسقةم

مطؿؾوملماظغملؿمملبهملمسـمسفزتموإن..مبفملضداعؽملمملمرتدماظلرلمسـمسفزتمإنمإغؽ..مسزملمملممؼمملمهزنمالػ

مغفملطؾماظدوام،مسػملكمعضملؽمصؽملقـمبف،موآعؽملوملمذغملػملؿفماظذيماٌؼملؿملزماٌلؿعملؾماإلدالعلمررؼعملؽمتمملبع..مبفملؼدؼؽملممل

بؽملمملنمرؽملشملمملويمرغبؾملمملمآمإظبم"ؼاًؿملمملممعـمخؿملؼملهملمهوملمعضملؽموغؽملمملمماظؿملمملبس،ماًؾزمذملماضشملررغمملموإنمذملمعضملؽ

م.ؾمزوجؾملمملمسزملمملمماظضملشملمملرمحؿملؽملؼملمملمأصؿملنملمبمملظرملػمل

مماظػؼرلةماألعؿ

مصالموؼلرة،مميؽملهملمأرظملمملشلمملمؼؿػملظملوملماظيتماألعؿمظغملؽملؾملمملماٌمملل،ممتػملؽمالماظيتماألعؿمػلمظؿمللوملماظظملعملرلةماألعؿػ

ماألخرىماألعؿمرجمملالتمسبقمأبزملمملرػؿمصؿؿففماظرابضملهمل،مأوماظـمملظـهملماظدرجهملمعـمرجممللمدقىمحقشلؿمصبدون

ماظغملرؼؿمسؾدمدطؿقرؼ!اظـعملمملصؿملهملماظظملؿؽملهملمتؽملرملفملموبذظؽ.مظػملؼملؼملمملردهملمجدؼدمحعملؾموسـمواٌـؾماظعملدوةمسـمبمملحـهمل

ماظظملغملرؼهملماٌؽملمملسهمل$اظزملطملرلةماألذؿملمملء%بغملمملر
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م.ربؼملدماظضملؾدة/ماٌقملظػمدطؿقرم

م.اظردمملظهملمػلمعـمدػمللػملهملمدؾبرؾبوبماظؽملؾملسملهملمواظيتمتزملدرػمملمدارماظزملظملقةمظػملشملؾمملسهملمواظؽملرملرممبزملرم

م.عـماظلػمللهملم$8%دمملظهملماظيتمدقفمؼؿؿمسرضؾملمملمرضؿمهؼملؾماظر-

م.اظردمملظهملمعـمذاتمايفؿماظزملطملرلموظغملؽملؾملمملمهقيمعظملمملػؿملؿمتربقؼهملموغؾملسملقؼهملمذاتمضؿملؿمسمملظؿملهملم-

-م:احؿقتماظردمملظهملمسػملكماظضملؽملمملوؼـماظؿمملظؿملهملم-

م.متؾملؿملدم-3

م.جذورماظؽملؾملسملهملم-2

م.تمملرؼخماظؽملؾملسملهملم-1

-م:أػؿمعمملمجمملءمؼبماظؿؼملؾملؿملدم-

أيمحدؼىملمسـماظؽملؾملسملهملمأومأيمتعملدممسؼملراغلمالبدمأنمؼغملقنمربقرهماإلغلمملنمسؿدلماظغملمملتنملمحظملصملفمآمأنما

إنمأيمتعملدممسؼملراغلم،أومأيمحدؼىملمسـماظؽملؾملسملهملمالبدمأنمػم5صؾملقمربقرماظؿطملؿملرلمصؿملعملقلماظغملمملتنملمؼبمصظملقهملم

ؼؾدأمبمملإلغلمملنمصؾملقمربقرماظؿطملؿملرلم،واىزءماألدمملدلمصؿملفم،وأوظبماًشملقاتمؼبمذظؽمػلمهرؼرهمعـمأدرم

مواًراصمملتمواألدمملررلماظيتمتزملدهمسـماظضملػملؿماظؽملمملصعمواظؿظملغملرلمماظرملركمواألوػمملم

مؼ.اظلػملؿملؿم
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البدمعـمصؽماألشاللماظيتمهؿملطمبمملإلغلمملنمومتؽملضملفمعـماظقصقلمإظبماظطملمملؼهملماظيتمخػملؼمعـمػوؼعملقلمأؼسملممًلم

أجػملؾملمملم،صبنملمأنمتؿمملحمظفماظظملرصهملمطلمؼضملرفمايعملمملئؼموؼضملؼملؾمبؾملمملموػذهمػلمدسقةماألغؾؿملمملءم،ودسقةمورثهملم

مؼم.عـماظضملػملؼملمملءماظربمملغؿملنيماظذؼـمؼػملقنمأعقرماظؽملمملسموؼزملػملققنمذفملغؾملؿماألغؾؿملمملءم

مؼ.اظدؼـمػقماٌزملدرموػقماظشملمملضهملماظيتمتلمملسدمسػملكمإنمملزماظؿطملؿملرلماٌشملػملقبمػوؼعملقلمأؼسملممًلم-

مؼموػقمأنمؼغملقنماظؽملمملسمسؾؿملدًامٓموظؿملسمأليمذلءمآخرمػعضملرقبصممًلماإلصالحم6وؼعملقلمؼبمصظملقهملم

-م:جذورماظؽملؾملسملهملم

رماظغملمملتنملمحظملصملفمآمتمملرؼخماٌلػملؼملنيمايدؼىملمؼبمودؼدمأعقرماظدؼـمواظضملؼملؾمسػملكمهوملمػذاماظضملؽملقانمذط

إحؿملمملءموغؾملسملهملماألعهملموظذظؽمصعملدمذطرماظغملمملتنملمحظملصملفمآمسدقبةممنمملذجمظؿفمملربمحدثوملموآتوملمٔمملرػمملمؼبم

اظضملمملٕماإلدالعلموأػؿمعمملمميؿملزػمملمػلمدؽملؿملؿؾملمملمودػملظملؿملؿؾملمملموػذامعػملؼملحمػمملممضؾقبمعـمؼؿغملػملؿمصؿملفمممـمؼشملرضقنم

اظؽملؾملسملهملمصذطرماظغملمملتنملمدسقةماظرملؿملخمربؼملدمبـمسؾدماظقػمملبمرغبفمآمؼبماىزؼرةماظضملربؿملهملمصؿملعملقلممعقضقع

اظؿقحؿملدماظذيمدسمملمإظؿملفماظرملؿملخمػقمأدمملسمػسـمربقرمدسقةماظرملؿملخمربؼملدمبـمسؾدماظقػمملبمرغبفمآمتضملمملظبم

،صمملظضملعملػملؿملهملمماإلدالمموضمملسدتفماٌغملؿملؽملهملم،وػقمتقحؿملدمربررمظإلغلمملنم،ألغفمذومعسملؼملقنمغظملللماجؿؼملمملسلمسؼملؿملؼ

اإلدالعؿملهملماظيتمتلؿعمللمعـماظؽملؾعماألولمالمتلػملؿمبمملظزملقابماٌشملػملؼمأليمإغلمملنموالمتضملذلفمبمملظضملزملؼملهملمأليمصردم

مؼشرلماألغؾؿملمملءم

ثؿمهدثماظغملمملتنملمسـمآثمملرمدسقةماظرملؿملخمخمملرجمحدودماىزؼرةماظضملربؿملهملمصذطرمتفملثرماظلػملشملمملنمربؼملدمبـمسؾدم

م.أغبدمبـمسرصمملنماظرملؾملؿملدممآمدػملشملمملنمعراطشم،وؼبماشلؽملدمعمملمضمملممبفماظداسؿملهمل

وؼبماظؿملؼملـمذطرماظغملمملتنملماإلعمملممربؼملدمبـمسػمللماظرملقطمملغلم،واظذيمدسمملمإظبمتركماظؿعملػملؿملدموػمملعبفمػفقعممًلم

م.سؽملؿملظملممًلمطؼملمملمػمملجؿماظظمللمملدماإلداريماٌؿظملرمللمؼبمسزملرهم

وذطرمأؼسملممًلماظغملمملتنملماظضملالعهملمعرتسملكماظزبؿملديموػقماظذيمأحؿملمملمررؼعملهملماحملدثنيموبضملىملماظذلاثماظػملطملقيم

م.اظضملربؿملهملمموسػملقم

وؼبماظضملراقمذطرماآلظقدؿملمملنم،وؼبماظرملمملممذطرماظرملؿملخمعبممللماظدؼـماظعملمملزللمواظذيمطمملنمظفمدورمطؾرلمؼبمهرؼرم

اظظملغملرمعـماظؿعملػملؿملدماألسؼملكمواظؾدعمواًراصمملتموضدمحقربموأوذيمبلؾنملمعؽملؾملففماإلصالحلمواتؾملؿمبفملغفم

مؼ.ؼفملتلممبذػنملمجدؼدم

أدوزم%مظلموػقمداسؿملهملمإصالحمدؼينموأدؼنملمعـمأػؾوؼبماٌطملربمذطرماظرملؿملخمربؼملدمبـماظضملربلماظلؼملالم

بلقسماٌطملربمتزملدىمظدصعمعمملمرأىمأنماظرملرعممالمؼعملرهموحمملربماظشملرقماٌؽملقرصهملم،أوظعمبكملتعملمملنماظزملؽملمملسمملتم$

م.اظؿملدوؼهملم
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وؼبمظؿملؾؿملمملمزؾملرماظرملؿملخمربؼملدمبـمسػمللماظلؽملقدلموػقمعـمأصؾمجزائريمورشؿماومملػفماظزملقؼبمإالمأغفماػؿؿم

ظؿعملػملؿملدمواػؿؿمبفملعقرمعؾملؼملهملمعـماإلصالحماظدغؿملقيمٕمؼؾملؿؿمبؾملمملمشرلهمعـمعضملمملصرؼفمبذلبؿملهملماظؽملمملسمسػملكمسدمما

م.عـؾماألػؿؼملمملممبمملظزراسهملمواٌؾملـمواالدؿضملدادمظألسداءم

االومملهمظإلصالحمايعملؿملعمللمععمػثؿمسػمّلؼماظغملمملتنملمحظملصملفمآمتضملمملظبمسـمػقملالءماألسالممطػملؾملؿمبفملغفمصبؼملضملؾملؿم

فموعالحصملهملمعمملمحقشلؿمعـمتدصؼمايسملمملرةماظطملربؿملهملموٕماخؿالصؾملؿمأحؿملمملغممًلمؼبمررؼعملهملماظضملرضموضقةماظؿقج

مؼ.ؼدؼرواماظؽملؾملسملهملمسػملكمدؾنملمواحدم

-م:تمملرؼخماظؽملؾملسملهمل

هوملمػذاماظضملؽملقانمؼذطرماظغملمملتنملمحظملصملفمآمتضملمملظبماظردمسػملكمعـمؼذطرمأنماظؽملؾملسملهملمبدأتمعـمرصمملسهملم

ظؽملؾملسملهملمإالمأنمواضعماألعرمأنماظرملؿملخماظشملؾملشملمملويموإنمطمملنمؼرؼدماػاظشملؾملشملمملويموخرلماظدؼـماظؿقغللم،صؿملعملقلم

عرملروسفمطمملنمعرملروسممًلمتػملظملؿملعملؿملممًلمعؽملؾملزعممًلمأعمملممثعملمملصهملماظطملربموحسملمملرتفموػقمميـؾماالظؿقمملقممبرملروعمربؼملدمسػمللم

مؼ.بمملذمملماٌؽملظملذمظلؿملمملدؿفمواظيتمطمملغوملمترعلمظؿؾملؼملؿملشماألزػرموتلكرلمطؾماإلعغملمملغمملتمظزملمملحلمسلغملرةماظدوظهملم

طمملظرملؿملخمربؼملدمسؾدهمصعملدمطمملغوملمأسؼملمملشلؿموطذظؽماظذؼـمجمملءوامعـمبضملدػؿمعـمرجممللماإلصالحمػوؼعملقلمأؼسملممًلم

وذظؽمٌمملمؼعملقعقنمبفمعـمتفملوؼؾم$االسؿذارؼقنم%وضدمأرػملؼماظؾضملضمسػملكمػذاماظؿؿملمملرمادؿم…$مردودمأصضملمملل%

مؼ.تضمللظمللمظؾضملضماظؽملزملقصم

ثؿمؼذطرماظغملمملتنملمحظملصملفمآمجزئؿملهملمػمملعهملماخؿؿمبؾملمملمسرضلمشلذهماظردمملظهملموػلماظضملؼملؾماظذيمؼضملؿدلمبداؼهملم

ؼبمترعبهملمطؿمملبممسإنماظضملؼملؾماظذيمضمملممبفماحدماٌؾملمملجرؼـمعـماألغدظػظؽملؾملسملهملمصؿملعملقلظؾؽملهملمضقؼهملمؼبمبداؼمملتما

ػذملمأغبدم37-مم3598صعملدمشمملدرمأدؾمملغؿملمملمسمملمم…سػملؼمللمػقمظؾؽملهملمضقؼهملمؼبمبداؼمملتماظؽملؾملسملهملمظقمأغفمأطؼملؾم

بـماظعملمملدؿمايفريموادؿعملرمؼبماٌطملربموسؼملؾمعذلعبممًلمظػمللػملشملمملنمأغبدمواظلػملشملمملنمزؼدانماظلضملدؼمملنمواتزملؾمؼبم

سمبفملحدمطؾمملرماظضمللغملرؼنيماألغدظلؿملنيماظسملمملبطمؼبماظؾقرؼهملماألدؾمملغؿملهملماظرئؿملسمإبراػؿملؿمبـمشمملٍم،وطمملنمتقغ

اظضملزةمواظرصضملهملم%عـماًدلاءمؼبماٌدصضملؿملهملموضمملممأغبدمبـمضمملدؿمبذلعبهملمطؿمملبمأسدقبهماظرئؿملسمابـمشمملٍمبمملدؿم

ًامؼبمتدسؿملؿمدالحماٌدصضملؿملهملمؼبموضدمظضملنملمػذاماظغملؿمملبمدورًامطؾرل$مواٌؽملمملصعمظػملؼملفمملػدؼـمؼبمدؾؿملؾمآمبمملٌداصعم

مؼ.بالدماٌطملربمؼبمعقاجؾملهملماألدشملقلماألدؾمملغلمسؽملدعمملمبدأمؼطملرلمسػملكماظلقاحؾماإلدالعؿملهملم

وؼبماظؽملؾملمملؼهملمأغزملحمبعملراءةمػذهماظردمملظهملماشلمملعهملمؼبمػذهماظعملسملؿملهملموتؽملؾعمأػؼملؿملؿؾملمملمعـموجؾملهملمغصملريمؼبمصطملرم

م.ظؽملؾملسملهملممبؽملصملقرمدينمواضحماٌضملمملٕمحفؼملؾملمملمودؾملقظهملماظػملطملهملماظيتمتؿقدثمبؾملمملمصسملاًلمسـمعضملمملىهملمضسملؿملهملما

م.وايؼملدمٓماظذيمبؽملضملؼملؿفمتؿؿماظزملممليمملتم

م

حزملؾمم-دبرجمعـمجمملعضملهملمدعرملؼمطػملؿملهملمايعملققم،ربؼملذملذملذملدمبـمدػملؿملؼملذملذملذملذملمملنماظضملؾذملدةمعـمعقاظؿملدمدقرؼهمل.مد-3

دمملبعملممًلمم-رئؿملسمهرؼرمذبػملهملماظؾؿملمملنم،برؼشملمملغؿملهملم-سػملكماظدطؿقراهمؼبماظؿمملرؼخماإلدالعلمعـمجمملعضملهملمجالدغملق
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ؼرىمأنمعرملغملػملهملماٌلػملؼملنيم،عؿظملرغمؼبماظقضوملمايمملضرمظػملدسقةمواظغملؿمملبهملم،ماظؿدرؼسمظظملذلةمرقؼػملهملسؼملؾمؼب

.متؿػملكصمؼبمررؼعملهملماظؽملؾملقضمبمملألعهمل،مظذظؽمطمملنماالػؿؼملمملممبمملظظملغملرمواظدسقةمواظؿمملرؼخمواالدؿظملمملدةمعـمدرودف

ظؿمملرؼخمعرملغملػملهملماٌلػملؼملنيمتؿػملكصمؼبمررؼعملهملماظؽملؾملقضمبمملألعهمل،مظذظؽمطمملنماالػؿؼملمملممبمملظظملغملرمواظدسقةموا

م..واالدؿظملمملدةمعـمدرودف

م
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 الصفحة األخرية
ماإلمتامماظصاعت

ابقمبغملرمرضلمآمسؽملفمعـموراءماظظملؿملمملؼبمإظبممأردػملؾملمملاظؿؼملمملمماظؿؼملمملمم:مظعملدمطمملغوملموصؿملهملماظلػملػمدائؼملمملم

م ماظضملراق مؼب ماغؿزملمملره مبضملد ماظقظؿملد مبـ ممأنخمملظد مؼدخػملؽملؽمسفنملمصؿكلرم%: موال مآمظؽ مؼؿؼملؿ امتؿ

 1/185تمملرؼخماظشملدليمم...$وػقموظلماىزاء...مصمملنمآمظفماٌـممودبذلموإؼمملكمانمتدلمبضملؼملؾ

ؼشملػملنملمعؽملفمإمتمملممعؾملؼملؿفمبزملؼملوملمدونمضفؿمليملمإسالعلموطمملعرلاتمومؼبمشرلموضقفمسـماظلرلمحؿكم

م...مؼغملقنمطذظؽماظؾدر

صؼملمملمًملماغبدمبـمحؽملؾؾمماإلعمملمثؿمورثؾملمملمسـمخمملظدمبـماظقظؿملدماظذيمزلعماظضملصملهملماظؾػملؿملطملهملمصمملخذمبؾملمملمم·

م:ممللمصمملحؾفماحملدثمإبراػؿملؿمايربلمحؿكمضًملموضػم

صؼملمملمظعملؿملؿفمؼبمؼقمماالموػقمًملموظؿملالموغؾملمملراًملموحراموبردامًملمصؿملظملممًلموذؿمملءمًملمظعملدمصقؾؿفمسرملرؼـمدؽملهملم%

م33/معؽملمملضنملماغبدمالبـماىقزيم.$ممبمملألعسزائدمسػملؿملفم

م ماٌؿؼملؿ ماٌرتعملك مػق مإمنممل ماظعملؾملعملرى، ماظؿكػملػمورجقع مسـ مصسملال ماظقضقفمابدا مؼضملرف مٕ وانمًمل

م.رلتفمبضملضماظقضقفماظعملزملرلمصكملمنمملمػقمتقضػماٌلؿدركمواٌمملحلذؾملدتمد

م ماىريء ماظؿعملدم مؼب مماألعمملممإظبوظؾـقا ًملمؼبمطؾماجملمملالتمواٌسملمملعرلمحؿكمازداغوملماألرضمبؾملؿ

ًملموحنيمدخػملقاماظلؾمملقمٕمصبدوامعؽملمملزسمملمشلؿمؼبمعسملؼملمملرماظؿؽملمملصسمسػملكماظدلمواًرلاتًملموداغوملمشلؿم

ممللمأدغكموأدغك،مصرلتمملدمطؾمؼقممعؽملزلمصسملؾموضربك،مٕموطؾمعزملرمانمؼعملذلبمطؾمدمملسهملمعـماظغملؼمل

ٕمؼغملـمظفموالمظطملرلهمبمملالعسموحؿكمراحماظرملمملسرمًملموؼفملتلمؼبماظؿؽملمملصسمجبدؼدمًملمؼضملرفمألحدمضؾػملفم

م:ؼؿلمملءلمبطملرابفموؼؾديمدػرملؿفمزبمملرؾمملماحدػؿم

مسفؾمملمبفملغؽمدمملٕمعـموحرملهمل

مؼبمشمملبهملمعمملمزظوملمصؿملؾملمملمعظملردا

م...قحدمبالماغؿملسمعضملفمؼرملمملرطفمحؿملمملتفماظيتمػقمصؿملؾملمملمؼؿضملفنملمطؿملػمٕمؼرجػمصقملاده،موػقماٌؿ

 


