
  العربى األدب عن ينفصل ال  السجون أدب

 

 حًذوَخ سأفذ انًحشس األعيش انشوائً

 

  :- االعشائيهيخ انغجىٌ فً فهغطيُيخ اثذاػبد

 : نهذساعبد األعشي يشكض ػٍ طبدسح
ثألهح أفو إٔىجي ثٌضؼذ١ٌ ثإلْٔجٟٔ ػٓ ِؾًّ ػٛثٟف ٚ أفىجً ٚ مٛثٌٟ ٚ ٘ٛثؽِ ثإلْٔجْ 

دأًلٝ ثألّج١ٌخ ثٌىضجد١ز ثٌضٟ صضٕٛع ِٓ ثٌٕغٌ ، إٌٝ ثٌٕغٌ ثٌّٕظَٛ ، إٌٝ ثٌٖؼٌ ثٌٍّْٛٚ ، ٌضفضـ 

. [1]ٌإلْٔجْ أدٛثح ثٌموًر ٌٍضؼذ١ٌ ػّج ال ٠ّىٓ أْ ٠ؼذٌ ػٕٗ دأٍّٛح آمٌ

ٚأَهح ثٌْؾْٛ ٚثٌّؼضمالس فٟ فٍْط١ٓ ؽَء ال ٠ضؾَأ ِٓ ثألهح ثٌؼٌدٝ ، ثٌيٜ ٠ضطٍغ ٌٍق٠ٌز ، 

ٚ٘ٛ ِٓ أٙوق أٔٛثع ثٌىضجدز ، ّٛثء وجْ ىٌه ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٕغٌ أٚ ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٖؼٌ، 

دأهح ثٌق٠ٌز " ٚثمضٍفش ثٌض١ّْجس فٛي ثٌٕضجػ ثألهدٟ فٟ دجّض١الس ثٌؼوٚ ، في٘خ ثٌذؼٜ ٌض١ّْضٗ 

" ، ٚفٌٗ آمٌْٚ ػٍٝ ٙذغٗ دّفج١ُ٘ إ٠و٠ٌٛٛؽ١ز، فأٍٟمٛث ػ١ٍٗ "دجألهح ثالػضمجٌٟ"، أٚ " 

، ٌٚىٓ ثٌؾ١ّغ ِؾّؼْٛ ػٍٝ أٔٗ "دأَهح ثٌْؾْٛ"، ٚى٘خ آمٌْٚ إٌٝ ص١ّْضٗ "ثألهح ثأل١ٌّ

. [2]"ثألهح ثٌفٍْط١ٕٟ ثٌّمجَٚ:"٠ٕوًػ صقش ػٕٛثْ

ٚأهح ثٌْؾْٛ ٌُ ٠ىضخ فٝ ثٌٚجٌٛٔجس ثٌّى١فز ، أٚ فٝ ثٌق١جر ثٌٌّفٙز ، أٚ د١ٓ ثًٌٛٚه ، ٚ 

ثٌذْجص١ٓ ثٌضٝ صٚوؿ فٝ ّّجء٘ج ثٌط١ًٛ ثٌّغٌهر ، دً وضخ فٝ أؽٛثء ِٓ ثألٌُ ٚثألًِ ، ٚفٝ ظً 

ِٚٓ مٍف ثٌمٞذجْ ، ٚعّز فٌٌق ، ، د١ٓ ثٌؾوًثْ [3]ثٌّؼجٔجر ٚثٌٚذٌ ٚثٌضأًِ هثمً ِقٌلز ثٌؼوٚ 

د١ٓ ِٓ ٠ىضذْٛ فٝ ثٌٚجٌٛٔجس ِٚٓ ٠ىضذْٛ فٝ ثٌّؼضمالس ، ففٟ ثٌقجٌز ثألٌٚٝ ٠أصٟ أهدُٙ ػجه٠ّجً، 

ج فٟ ثٌقجٌز ثٌغج١ٔز، ف١ٞب أهدُٙ دئٌٕثلجس ؽّج١ٌز، صٞفٟ ف١جر ًٚف١ز ِضٛلِّور، ف١ظ أْ  ِّ أ

ثٌّؼجٔجر ٚثألٌُ ِٚوًثً ٚفجٕٝز هثفتز ٌٍؼطجء ٚثإلدوثع، ثٌّٖغ ػٍٝ ٠ٌٟك ثٌقك ٚثٌن١ٌ ٚثٌؾّجي، 

ف١ظ صضفؾٌ ثٌطجلجس ثإلدوثػ١ز ِٓ مالي ِّجًّجس ثٌمّغ ث١ِٛ١ٌز ٌٍْؾجْ فٟ ألذ١ز ثٌْؾْٛ، ثٌضٟ 

. [4]ٕىٍش صٌدزً مٚذز ٌضفضُّـ ٘يث ثإلدوثع 

فٝ ٘يٖ ثٌوًثّز ١ّضطٌق ثٌىجصخ ألهح ثٌْؾْٛ ٚصف١ٚالصٗ ، ٖٔأصٗ ٚػٛثًِ ظًٖٙٛ ، ٚظٌٚفٗ 

١َِّٚثصٗ ، ّّٚجصٗ ثٌؾّج١ٌز ، ٚأدٌٍ ثٌضؾجًح ثألهد١ز ، ٚثٌىضجدجس ثإلدوثػ١ز ِٓ ثٌٖؼٌ ٚثٌٕغٌ 

.   ٚثٌٌٚث٠ز ٚثٌمٚز ٚثٌنجٌٟر ٚ ثٌٌّْف١ز ٚثٌٌّجٌز 

 

 : ثٌْؾْٛ أهح صؼ٠ٌف ، أٚالً 
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، ٚؽ١ّؼٙج ِضٖجدٙز فٝ " أهح ثٌْؾْٛ " ٕ٘جٌه ثٌىغ١ٌ ِٓ ثألهدجء ِّٓ ثؽضٙوٚث فٝ صؼ٠ٌف 

. ِّٞٛٔٙج ٚأٌٙٛٙج ، ِٚنضٍفز ل١ٍالً  ػٍٝ ثٌقوٚه ٚثٌّْجفجس ، ٚثألؽٕجُ ٚ ثٌض١ٕٚفجس 

ثٌّؼٌٚف دغ٠ٌخ ػْمالٔٝ ، ٚثٌووضًٛ " ًة١ِ ثصقجه ثٌىضجح ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ ثٌٌٚثةٝ ثدٌث١ُ٘ ث٠ٌَٔ 

أهح " ثأله٠خ ٚثٌٕجلو ٚثٌّقجٌٝ فٝ ثٌؾجِؼز ثالّال١ِز ػذو ثٌنجٌك ثٌؼف صٛثفمٛث ػٍٝ أْ 

٘ٛ ثٌيٜ ٠ىضذٗ ثألٌّٜ فٝ ثٌّؼضمالس ، ٠ْٚضٛفٝ ثٌقو ثألهٔٝ ِٓ ثٌٌٖٟٚ ، ٚأٝجف " ثٌْؾْٛ 

ثأله٠خ ث٠ٌَٔ أْ ِج ٠ىضخ ػٓ ثٌْؾْٛ ٚثألٌّٜ مجًػ ثٌْؾٓ ِٓ غ١ٌ ثألٌّٜ أٚ ِٓ 

" .   أهح ػٓ ثٌْؾْٛ " ثٌّق٠ًٌٓ ال ٠َُؼْو أهح ّؾْٛ ، ِّٚىٓ ص١ّْضٗ 

ثأل١ٌّ ثٌّقًٌ ثأله٠خ ٚثٌٌٚثةٝ ٕؼذجْ فْٛٔز صطٌق ٌغالط ِوثًُ فٝ صؼ٠ٌف أهح ثٌْؾْٛ ، 

٘ٛ ِج ٠ىضخ فٟ ثألٌّ ٚ ٠ٙضُ دمٞج٠ج ثٌْؾٓ ، ٕٚ٘ج ٠ضُ ثّضغٕجء ثألهح ثٌؼجٟفٟ ٚ : ثألٚي 

. ثٌذ١ٌْٟٛ ٚغ١ٌٖ ِٓ ثألٔٛثع ثٌضٟ صىضخ فٟ ثألٌّ

٘ٛ وً ِج ٠ىضخ فٝ ثألٌّ ، ٕٚ٘ج ٠ضُ ثّضغٕجء ِج وضخ ػٓ ثألٌّ ِٓ غ١ٌ ثألٌّٜ وٌٚث٠ز : ثٌغجٔٝ 

. ٌٕق ثٌّض٠ّٛ ٌؼذو ثٌٌفّٓ ١ِٕف ٚغ١ٌٖ 

٘ٛ وً ِج ٠ىضخ ػٓ ثٌْؾْٛ ٚوً ِج ٠ىضخ دألالَ ثألٌّٜ ، ١ّ٠ًٚ ثٌٌٚثةٝ فْٛٔز إٌٝ : ثٌغجٌظ 

٘يث ثٌضؼ٠ٌف ، ػٍٝ أْ ٠ْضٛفٝ ثٌٌٖٟٚ  فٟ وضجدز ثٌٌٚث٠ز ، ٚثٌمٚز ، ٚثٌمٚز ثٌم١ٌٚر ، 

ٚثٌمٚز ثٌم١ٌٚر ؽوث ، ٚثٌٖؼٌ ثٌؼّٛهٞ ، ٕٚؼٌ ثٌضفؼ١ٍز ، ٚثٌٖؼٌ ثٌّٕغًٛ ، ٚثمضٍف 

. [5]ثٌّنضْٚٛ دًّٖ ثٌنجٌٟر ، ٚثٌٌّجٌز ، ٚثٌّمجي فٝ ٘يث ثإلٟجً 

فج٠َ أدٛ ّٕجٌز  أْ أهح ثٌْؾْٛ ٘ٛ وً ِج ٌٗ ػاللز دجٌٛؽوثْ . ثأله٠خ ثأل١ٌّ ثٌّقًٌ ه 

ٚثٌؼجٟفز ثإلْٔج١ٔز ٚثٌضؼذ١ٌ ػٓ ىٌه ف١ٕجً، ٚ٘يث ٠ًّٖ ثٌمٚز ٚثٌٌٚث٠ز ٚثٌٖؼٌ ٚثٌنجٌٟر ٚثألغ١ٕز 

ٚثٌؼًّ ثٌٌّْفٟ ، ٠ٚضىْٛ ِٓ ٕم١ٓ ، ٕك ٠ضؼٍك دجٌْؾٕجء أٔفُْٙ، ِٚج وضذٖٛ ُ٘ ِٓ هثمً 

غٌف ثٌْؾٓ، ِٚج ٚعمٖٛ أعٕجء ٚؽٛهُ٘ فٟ ثٌْؾٓ ٚفضٝ دؼو مٌٚؽُٙ ِٕٗ، فجٌضؾٌدز لجةّز، 

ٚصٕؼىِ فٟ ثٌضؼذ١ٌ ٌْٕٛثس ٠ٍٟٛز ثألِو، ٕٚك ٠ضؼٍك دّج ػذٌ ػٕٗ ثألهدجء مجًػ ثٌْؾٓ، 

ٚال١ّّج أٌٚته ثٌي٠ٓ صن١ٍٛث ف١جر ثٌْؾٓ، ٚثّضّؼٛث ٌٙج، ٚػجٕٛث دٛؽوثُٔٙ صؾٌدز ثٌْؾٕجء، 

ًٚثفٛث ٠ؼذٌْٚ ػٕٙج د١ٚجغضُٙ ثٌنجٙز، ٚأٍّٛدُٙ ثٌمجهً ػٍٝ صًٚٛ ف١جر ثٌْؾٓ، ٚثٌضؼذ١ٌ 

 . [6]ػٕٙج دٖىً فٕٟ

ثأله٠خ ٚثٌٌٚثةٝ ثأل١ٌّ ثٌّقًٌ ١ٌٚو ثٌٙٛهٌٝ ػٌف أهح ثٌْؾْٛ دّج ٠ىضذٗ ثألٌّٜ فٝ هثمً 

ثألٌّ ، أٚ ِج وضذٗ ثألٌّٜ ِٓ ِيوٌثس دؼو ثٌضقًٌ، أٚ ِج وضخ ػُٕٙ ٚػٓ ثٌْؾْٛ ِٓ غ١ٌُ٘ 

، فٝ ِؾجالس ثٌٌٚث٠ز ، ٚثٌمٚز ، ٚثٌٖؼٌ ، ٚثٌٌّْف١ز ، ٚثٌنجٌٟر ، ٚأٌٛثْ ثألهح ثألمٌٜ ، 

ٚال ٠ًّٖ أهح ثٌْؾْٛ إٔضجؽجس ثألٌّٜ ِٓ ثٌوًثّجس ٚثألدقجط ٚثٌىضخ فٝ ِؾجالس ِٓ غ١ٌ 

. [7]ثإلٔضجػ ثألهدٝ 

٠ؼٌف أهح ثٌْؾْٛ دجٌيٞ ٠ىضذٗ " أدٛ ١ٍُّ " ثأله٠خ ٚثٌذجفظ ثأل١ٌّ ثٌّقًٌ ٍّّجْ ؽجه هللا 

ثألٌّٜ هثمً ثٌْؾْٛ ، ٠ًّٖٚ ثٌٌٚث٠ز ، ٚثٌمٚز ، ٚثٌٖؼٌ ، ٚثٌٌّْف١ز، ٚثٌَؽً ، ٚفضٝ 

ثٌٍٛفجس ثٌف١ٕز ، ٚأهح ثٌْؾْٛ ال ٠ًّٖ ثٌّمجالس ث١ٌْجّز ٚثٌضج٠ًل ، ٠ّٚىٓ أْ ٠طٍك ػ١ٍٙج 

. [8]أهد١جس ثٌفٚجةً 

ثأل١ٌّ ثٌّقًٌ ٚثأله٠خ ثٌووضًٛ مٌٞ ِقؾَ ػٌف ثإلٔضجػ ثألهدٝ دّج ٠ىضذٗ ثألٌّٜ مالي 

ثػضمجٌُٙ ، فضٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ػٓ ثٌْؾٓ ، ٚ أهح ثٌْؾْٛ ٘ٛ وً إٔضجػ ٌغٛٞ وضخ فٝ ثٌْؾْٛ ، 

ٚثصني ثألٍّٛح ثٌؾ١ًّ ١ٍّٚز إل٠ٚجي ِقضٜٛ ِج ، وجٌٖؼٌ ٚثٌمٚز ٚثٌٌٚث٠ز ٚثٌٌّْف١ز ٚثٌٕمو 

  .[9]ثألهدٟ ، ٚثٌنجٌٟر ثألهد١ز
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٘ٛ ثِضوثه ٌألهح " أهح ثٌْؾْٛ " ٠ٌٜٚ ثٌذجفظ وأ١ٌّ ًٚٚثةٝ ، إّضٕجهثً ٌٍضؼ٠ٌفجس ثٌْجدمز ، أْ

ثٌؼٌدٝ ٌّج ٠قًّ ِٓ ١َِّثس ٚمٚجة٘ ، ٚفِ إْٔجٔٝ ٚػجٟفٝ ، ًٚلز ِٖجػٌ ٚأفج١ِّ 

وً ِج وضذٗ ثألٌّٜ ػٓ ثٌْؾٓ "  أهح ثٌْؾْٛ " ِٚٚوثل١ز ، ٚلوًر ػٍٝ ثٌضؼذ١ٌ ٚثٌضأع١ٌ ، ٚأْ 

ٚغ١ٌٖ هثمً ثإلػضمجي ١ٌِٚ مجًؽٗ ، دٌٖٟ أْ ٠ىْٛ ِٓ أؽٕجُ ثألهح وجٌٌٚث٠ز ٚثٌمٚز 

ثٌّْضٛفٝ " أهح ثٌْؾْٛ " ٚثٌٖؼٌ ٚثٌٕغٌ ٚثٌنجٌٟر ٚثٌٌّْف١ز ٚثٌٌّجٌز ، ٠ٚفٌق ثٌذجفظ د١ٓ  

ثٌضٝ وضذٛ٘ج هثمً ثالػضمجي ، " أهد١جس ٚإٔضجؽجس ثألٌّٜ ثألمٌٜ " ٌٌٍٖٟٚ ثألهد١ز ، ٚد١ٓ 

وجٌوًثّجس ث١ٌْج١ّز ، ٚثألدقجط ثٌضج٠ًن١ز ٚثأل١ِٕز ٚثٌفى٠ٌز ، ٚثٌىضخ فٝ ِؾجالس ِضٕٛػز ، 

.    ٚثٌضٌؽّجس ِٓ ثٌٚقف ثإلٌّثة١ٍ١ز ٚغ١ٌ ىٌه ِٓ ثٌّؾجالس 

  

 : ثٌْؾْٛ أهح صج٠ًل ، عج١ٔجً 

ْْ ٔىضخ ػٓ ثألٌّ ٚثٌْؾٓ فٟ ثألهح ثٌفٍْط١ٕٟ، ٠ؼٕٟ أْ ٔذوأ ٌٚٛ دجمضٚجً ٕو٠و دضج٠ًل      أَ

أهح ثٌْؾْٛ ، مجٙزً ٚأْ ثألهح فٞجء ًفخ ٌٍق٠ٌز ٚثالٔطالق ، ٌيٌه فٙٛ ٠أدٝ ثٌم١ٛه 

ٚثألٙفجه ٚثألغالي ، إٔٗ ػٖك ٕٚٛق ٚصطٍغ ، ًغُ وً أٌٛثْ ثٌّؼجٔجر ث١ِٛ١ٌز ثٌّالٍِز ٌٗ ، 

. ف١ظ ٠ظً ثٌْؾ١ٓ ػٍٝ أًِ ثٌٍمجء ِغ ثألً٘ ٚثألفذز

ٌٚث ، ٚوضذٛث  ِّ ٌمو أِؤج ثٌضج٠ًل ثٌؼٌدٟ ديثوٌٍر مٚذز أعٌث٘ج ػٌٖثس دً ِتجس ثٌٖؼٌثء ثٌي٠ٓ أُ

 ، ٚػذو [10]لٚجةوُ٘ فٝ غ١ج٘خ ثٌْؾْٛ ، وأدٝ فٌثُ ثٌقّوثٟٔ ، ٚثٌّضٕذٝ ، ٚٔجظُ ثٌغَثٌٟ

، ٠ٚق١ٝ " ث٢ْ ٕ٘ج " ٚ"  ٌٕق ثٌّض٠ّٛ " ثٌٌفّٓ ١ِٕف ًٚٚث٠جصٗ ثًٌّٖٙٛر ػٓ ثٌْؾْٛ 

ث١ٌٖل ٙجٌـ فٝ أهح ثٌْؾْٛ ، ٚثٌّٕجفٝ فٝ فضٌر ثإلفضالي ثٌفٌْٔٝ ، ٕٚؼٌ ثٌْؾْٛ ٌْجٌُ 

. ِؼٌٚف ثٌّؼٛٓ ، ًٚٚث٠ز مطٛثس فٝ ث١ًٌٍ ٌّقّو ثٌقْٕجٜٚ ٚآم٠ٌٓ 

وّج ٠ؾوً ثٌض٠ٕٛٗ أْ أهح ثٌْؾْٛ ١ٌِ فىٌثً ػٍٝ ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ ٚثٌؼٌح فم٠ ، دً ٕ٘جن آمٌْٚ 

وضذٛث هثمً ثالػضمجي وجٌٖجػٌ ثٌضٌوٝ ٔجظُ فىّش ، ٕٚجػٌ ص١ٍٖٝ ثٌؼظ١ُ دجدٍٛ ١ٌٔٚهث ، 

ٚآمٌْٚ وغٌ ِّٓ وجٔٛث صقش [11]"َِٕي ثألِٛثس " ٚثٌٌٚثةٝ ثٌٌّٚٝ ه٠ْض٠ٛفْىٝ فٝ ًٚث٠ضٗ 

 .ثالفضالي ٚثػضمٍٛث  

 

 : ثٌفٍْط١ٕٝ ثٌْؾْٛ أهح ظًٙٛ فٝ ّجػوس ثٌضٝ ثٌؼٛثًِ ، عجٌغجً 

دّج ٠ٚٛغٗ ثٌىجصخ ثأل١ٌّ فٝ ثٌْؾْٛ " أهح ثٌْؾْٛ  " [12]ٙجهق أدٛ ١ٍّّجْ . ه. ٚٙف أ

ٚ٘ٛ ٠ق١ج فٟ ِىجْ دت١ِ ال ٠ٛفٌِّ ٌْجوٕٗ إال أد٠ْ ثٌّضطٍَّذجِس ثٌضٟ صقفعُ ٌٗ ف١جصٗ ، ٚثٌيٜ ٠نٌػ 

ِقذِ ثٌْؾٓ، ِٚقذِ ِؼجٔجر ثأله٠خ ثٌيٜ ٠ْٕؼ ثٌضؾٌدز ثألهد١ز وٍّجس ٚؽّالً : ِٓ ِْقذ١ْٓ

ًٚٙٛثً دو٠ؼز ِفؼّز دق٠ٛ١ز ثإلٔفؼجي، ٚٙوق ثٌضؾٌدز ٚثٌّٖجػٌ ؛ ٚثأله٠خ ثأل١ٌّ ثٌيٜ ٠ًٕٙ 

. [13]ِٓ ِٚوً ثٌّؼجٔجر فٟ ّذ١ً ثٌق٠ٌز

فٌٛ ٔفْٗ وظجٌ٘ر أهد١ز فٟ ثألهح ثٌفٍْط١ٕٟ ثٌقو٠ظ، ٚدٌٍ لذً ثفضالي " أهح ثٌْؾْٛ"ٚ

َ ، فجٌٖؼٌثء ثٌفٍْط١ٕ١ْٛ ثٌىذجً ِقّٛه ه٠ًٚٔ ١ّّٚـ ١ٔٛ٠1967ٛ / ثٌنجِِ ِٓ ف٠ٌَثْ

، أَْعٌٚث ثٌْجفز ثألهد١ز دٙيث ثألهح ثٌّمجَٚ، ٌٚؼً أدٌٍ ّّجصٗ صضّغً فٟ [14]ثٌمجُّ ٚصٛف١ك ٠ٍجه

ُّْه دجألًٛ، ٚثٌضغٕٟ دجٌق٠ٌز، ٚفخ ثٌٟٛٓ، ٚثالٌضَثَ ٚثٌٚوق ثٌّمجَٚ، ثٌيٞ صؾٍٝ فٟ  َّ ثٌضَّ

ًٚثه ٕؼٌثء ثٌّمجِٚز ثٌفٍْط١ٕ١ز ، ثٌيٜ ثصُْ دجٌذؼو ثٌؼٌدٟ ٚثٌذؼو : ُٔٚٛٙٙ،  فأٍُٟك ػ١ٍُٙ

ٌفٍٜٛ ثألٌّّ، ِٛؽٙز ٌٖؼخ " أٔج ػذو"، ٌٌثٕو ف١ْٓ، ٚ"ثٌغٛثً ٠ٕٖوْٚ: " ثٌؼجٌّٟ وم١ٚور 

إف٠ٌم١ج، ١ٌّْٚـ ثٌمجُّ ػور لٚجةو ػٓ دجص٠ٌِ ٌِِٛٛذج، ٚإف٠ٌم١ج، ٍٚٔٛػ أ٠ٌِىج، ِٚمطغ ثّّٗ 

دطجلجس إٌٝ ١ِجه٠ٓ ثٌّؼٌوز ، ٟٚ٘ ٍٍّْز ِٓ ثٌمٚجةو ثٌم١ٌٚر ِٛؽٙز إٌٝ ثٌّغٕٟ ثٌَٔؾٟ دٛي 

ًٚدْْٕٛ، ٚف١وي وجّضٌٚ، ٚو٠ٌْضٛف غذج١ٔج، ٚعٛثً ثٌف١ضىٛٔغ ، ٌٚؼً أدَ٘ج ل١ٚور ِقّٛه 

. [15]" ػٓ ثأل١ِٕجس"ه٠ًٚٔ
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 : ٚأّ٘ٙج ثألٌّٜ ٌوٜ ثألهد١ز ثٌىضجدز ػٍٝ ّجػوس ػٛثًِ ػور ٕٚ٘جٌه

 ، ٚصٛثفٌ٘ج فٝ ٔٙج٠ز ثٌْذؼ١ٕ١جس ، ٚثٌضٝ ِغٍش 1972همٛي ثٌىضخ ثألهد١ز ٌٍْؾْٛ فٝ ثٌؼجَ -  1

ثٌؼٌٚ ثٌي٘ذٝ ٌألٌّٜ ػٍٝ ثٌٚؼ١و ثٌغمجفٝ دٖىً ػجَ ، ٚثٌطفٌر ثألهد١ز ثإلػضمج١ٌز دجٌٖىً 

فٝ ٘يٖ ثٌٌّفٍز ثٍهٌ٘س ثٌمٌثءثس ثألهد١ز ٌضًّٖ ١ٟفجً ٚثّؼجً ِٓ ثألهدجء ػٍٝ " ثٌنجٗ ، 

ِْضٜٛ ثٌؼجٌُ ، ثدضوثءثً ِٓ غْجْ وٕفجٔٝ ٚث١ًِ فذ١ذٝ فٝ ِؾجي ثٌٌٚث٠ز ، ًٌِٚثً دٕؾ١خ ِقفٛظ 

ٚصٛف١ك ثٌقى١ُ ٟٚٗ ف١ْٓ ٚثٌط١خ ٙجٌـ ، ٚثٔضمجٌٗ صٌْٛضٜٛ ، ٚه٠ْض٠ٛفْىٝ ٚصًٛؽ١ٕف 

ِٚى١ُْ ؽًٛوٝ ، ٚوضجح ثألهح ثٌْٛف١ضٝ ثٌالفم١ٓ ، ٚثٌؼٛهر إٌٝ ٕىْذ١ٌ ٚصٖجًٌَ ه٠ىَٕ 

ٚف١ىضٛ٘ٛؽٛ فٝ أًٚٚدج ، ٚثالٔطالق ٔقٛ ثألهح ثأل٠ٌِىٝ ٚمٚٛٙجً أهح ؽْٛ ؽْٛ ٕضج٠ٕذه ، 

ٚثًْٔش ّٕ٘ؾٛثٜ ، ٚوضجح آم٠ٌٓ ِٓ ل١ِٛجس ٚصؾجًح ٚأؽٕجُ ِنضٍفز فٝ ِؾجي ثٌٌٚث٠ز 

ٚثٌمٚز ٚثٌٖؼٌ ٚثٌٌّْؿ ، ٚثٌضٝ ٕىٍش ؽجِؼجً ِّضؼجً ِٚٚوًثً غ٠ٌَثً ٌٍّؼجًف 

 " . [16]ٚثالّضّضجع

صٕجِٝ لٛر ثٌقٌوز ث١ٌٕٟٛز ثأل١ٌّر ، ٚصطًٛ أّج١ٌخ ثإلّٕجه ثٌؾّج١ٌٜ٘ ٌٙج ، ِج أهٜ إٌٝ -  2

. ٌؾُ ٌٕثّز ثٌمّغ ثٌؾْوٜ ٚثٌفىٌٜ ، ٚمفف ِٓ فور ثٌمٌٙ ثٌّّجًُ ٝو ثألٌّٜ 

ثٌضٍفجٍ ٚثٝطٌثً إهثًر ثٌْؾٓ إٌٝ ثٌّْجؿ دئهمجٌٗ فٝ غٌف ثٌْؾٓ ، ِج أصجؿ ٌٍّؼضم١ٍٓ -  3

ٌالٟالي ػٍٝ ثٌؼجٌُ ثٌنجًؽٝ ِٓ مالي ثإلٟالع ػٍٝ دؼٜ ثٌذٌثِؼ ثألهد١ز ٚثٌف١ٕز فٝ 

ثٌفٞجة١جس ثٌؼٌد١ز ثٌضٝ ّّقش دٙج إهثًر ٍِٚقز ثٌْؾْٛ ، عُ ػجهس ِٕٚؼش دؼٞٙج ّٝٓ 

. ١ّجّز ثٌض١١ٞك 

هًٚ ثٌّؾالس ٚثٌٌٕٖثس ٚثٌٚقف ثٌضٝ وجْ ٠ٚوً٘ج ثٌّؼضمٍْٛ ، ٚث٘ضّجُِٙ دٌٕٖ -  4

. وٚوٜ ٔفقز ، ٚثٌّٚٛه ثألهدٝ" ثٌٕٚٛٗ ثألهد١ز ٚثٌمٚجةو ثٌٖؼ٠ٌز فٝ ِؾالس أهد١ز مجٙز 

. [17]ٌٖٔ أػّجي دؼٜ ثٌّؼضم١ٍٓ مجًػ أّٛثً ثٌْؾٓ دؼو ص٠ٌٙذٙج دطٌق ِنضٍفز -  5

٠ٌٜٚ ثٌذجفظ أْ صطٍغ ثأل١ٌّ ٌٍق٠ٌز ، ًِٚء ثٌٛلش دجال٘ضّجِجس ثٌغمجف١ز ٚمجٙز ثألهد١ز ، ثٌضٝ 

صقًّ ثأل١ٌّ ٔقٛ ثألفك ثٌٛثّغ ٚثٌّّضو دال ٔٙج٠جس ، ٚصقٍك دٌٚفٗ ٔقٛ ثٌفٞجءثس ثٌٌفذز ، 

ٚثٌن١جالس ثٌالِقوٚهر ، ٚثٌضٝ صّغً صقو٠جً ٌٌّٖٚع ثٌْؾجْ ثٌْجػٝ ٌقٌٚ ؽْوٖ ًٚٚفٗ فٝ 

أِضجً دً ّٕض١ّضٌثس ِؼوٚهر ١ٌذمٝ ِؼضمً ثٌظٌٚف ٚث١ٌْجّجس ٚثإلفْجُ دجٌّؼجٔجر ٚثٌؼيثدجس ، 

وجٔش ػٛثًِ ِؼ٠ٕٛز ٌٍؼ١ٔ فٝ وٕف ثٌق١جر ٕٚٙجػضٙج ِٓ ال ٕٝء ، ٚال ٠ّىٓ ثّضذؼجه ػجًِ 

ثٌضقف١َ ٚثٌضٖؾ١غ ٚثٌّٕجفْز ِٓ لذً ثٌّؤّْجس ثٌفٍْط١ٕ١ز ٚثٌؼٌد١ز ٚثٌو١ٌٚز دمٞج٠ج ثألٌّٜ ، 

" ٚأّ٘ٙج ؽجةَر ثٌق٠ٌز ث٠ٌْٕٛز ثٌضٝ صؼٍٓ ػٕٙج ١٘تز ٕؤْٚ ثألٌّٜ ٚثٌّق٠ًٌٓ فٝ ِؾجي 

، ٚثٌضٝ ٕؾؼش ثألٌّٜ ػٍٝ ثٌّٖجًوز ف١ٙج ، فٝ " ثٌٌٚث٠ز ٚثٌمٚز ٚثٌف١ٍُ ٚثٌذّٛضٌ ٚثألغ١ٕز 

ظً ٌّٙٛز ثٌضٛثًٙ ِغ ثٌنجًػ ِغ ص٠ٌٙخ ثٌٙٛثصف ثٌٕمجٌز ثٌضٝ ٍّٙش ص٠ٌٛٚ ٚٔمً أهد١جس 

: ثألٌّٜ ٌىً ِىجْ ، ٌٚؼً ِٓ أدٌٍ ثألؽٕجُ ثألهد١ز ثٌضٝ ث٘ضُ دٙج ثألٌّٜ فٝ ثٌْؾْٛ 

 : ثألهد١ز ثٌّؾالس   -1

ث٘ضُ ثألٌّٜ دأهح ثٌْؾْٛ ، ٕٚؾؼٛث ثٌىضجح ٚثألهدجء ِٓ مالي إٖٔجء ػوه ِٓ ثٌّؾالس ثألهد١ز 

، إٝجفز إٌٝ ثٌّؾالس ثٌغمجف١ز ثٌؼجِز وٕفقز ثٌغًٛر ثٌضٝ مٚٚش ٙفقجس أٚ ِالفك أهد١ز ، 

: ِٚٓ أدٌٍ ثٌّؾالس ثألهد١ز 

 ، ٚلو أّْٙج ٚإٌٔف 1986ٚثٌضٝ ٙوًس فٝ ّؾٓ ػْمالْ فٝ ثٌؼجَ  : ثألهدٝ ثٌّٚٛه  -1

، ٚلو أعجًس ًهٚه " ٍّّجْ ؽجه هللا ، ٠ًجٛ فٍِ ، ٕٚجًوّٙج ِقّو ثٌضٌٍٛٝ " ػ١ٍٙج ثألٌّٜ 

. فؼً ؽ١ور ، ٚصٌٙؼش ٙفقجصٙج دىضجدجس ث١ٌٖٙو ػٌّ ثٌمجُّ ٚدّالفظجصٗ ثٌٕمو٠ز 
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 ، وٌٕٖر أهد١ز ، دؼو صٌف١ٍٗ 1989ٚثٌضٝ ٙوًس فٝ ّؾٓ ٔفقز فٝ ثٌؼجَ  : ٔفقز ٙوٜ   -2

إ١ٌٗ ، ٚٚؽٙش دجٌضٌف١خ ِٓ لذً ثٌٍؾٕز ثٌغمجف١ز ث١ٌٕٟٛز ، ٚثػضذٌصٙج دؼو ٠ٌٕٙٓ ِٓ ٙوًٚ٘ج 

ِؾٍز ١ٕٟٚز صؼٕٝ دٖؤْٚ ثألهح ، ٚوجْ ِٓ أدٌٍ ِٓ ٕجًوٛث فٝ صق٠ٌٌ٘ج دجالٝجفز إٌٝ 

. [18]ِؼجى ثٌقٕفٝ ، ٚفج٠َ أدٛ ّٕجٌز " ِؤّْٙج ثأل٠ٌ١ّٓ 

َ، ٚإٌٔف ػٍٝ 1981فٝ ِؼضمً ػْمالْ، ٚثٌضٝ ٙوًس ػجَ   : "ثألهدٟ ثٌٙوف" ِؾٍز  -3

. ًِٕٚٛ عجدش، ٚػذو ثٌق١ّو ثٌٖطٍٟ، ِٚقّٛه ػفجٔز : صق٠ٌٌ٘ج وً ِٓ

 ٚثٌضٝ ٙوًس ػٓ ثٌٍؾٕز ثٌغمجف١ز ث١ٌٕٟٛز فٟ ِؼضمً ٔفقز، ٚإٌٔف : "ٔفقز إدوثع" ِؾٍز  -4

. فج٠َ أدٛ ّٕجٌز، ٍّّٚجْ ؽجه هللا، ِٚؼجى ثٌقٕفٟ، ِٚقّٛه ثٌغٌدجٚٞ: ػٍٝ صق٠ٌٌ٘ج وً ِٓ

فطّش لّمُ ثٌفت٠ٛز ثٌضٕظ١ّ١ز ، ٚمٌؽش دغٛح ٟٕٚٝ ػجَ دوءثً د١ٙتز  : " ثٌٕٙٞز" ِؾٍز  -5

صق٠ٌٌ٘ج ، ًٌِٚثً دّٛثه٘ج ٚثٔضٙجءثً دض٠ٍٛؼٙج ٚثإللذجي ػٍٟ لٌثءصٙج ، ٚثٌضٝ ػىْش ثألدؼجه 

ثٌقم١م١ز ٌٍضغ١ٌثس ثٌى١ف١ز ثٌضٝ أٙذـ ػ١ٍٙج ثٌؼجًِ ثٌيثصٝ فٝ أّٚجٟ ثٌّؼضم١ٍٓ ٚثٌضٝ ثْٔؾّش 

. [19]دوًؽز ٔٞؾٙج ِغ ٔٞؼ ثٌؼجًِ ثٌّٛٝٛػٝ هثةُ ثٌقًٞٛ 

ٚػًّ ثألٌّٜ دٖىً ؽوٞ فٟ ثٌغّج١ٕ١ٔجس ِٓ ثٌمٌْ ثٌؼ٠ٌٖٓ، ػٍٝ ص٠ٌٙخ ٔضجؽُٙ ثألهدٟ مجًػ 

ثألٌّ، ٚث٘ضّش ثٌٚقف ٚثٌّؾالس ثٌفٍْط١ٕ١ز ٚثٌؼٌد١ز ٚثٌؼج١ٌّز، دٌٕٖ ٔضجؽُٙ، ٚوجْ ِٓ أُ٘ 

ثٌذ١جهً ثألهدٟ، ٚثٌٌٖثع، ٚثٌىجصخ، ٚثٌفؾٌ : ثٌٚقف ٚثٌّؾالس ثٌضٟ ٌٖٔس أػّجٌُٙ ثإلدوثػ١ز

وّج ػٍّش هًٚ ثٌٌٕٖ ٚثٌّؤّْجس ثٌغمجف١ز ٚثٌقَد١ز ػٍٝ ٌٖٔ إدوثػجس ثٌّؼضم١ٍٓ فٟ . ثألهدٟ

ثصقجه ثٌىضجح ٚثألهدجء ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ، ٚهثً ثٌمْطً ٌٌٍٕٖ، ٚهثً ث٢دجء ٚثٌذْٕٛ ٌٌٍٕٖ، : وضخ، ِغً

. [20]ٚهثً ثٌٌَ٘ثء، ٌِٚوَ ثٌضٌثط فٟ ثٌط١ذز، ٚغ١ٌ٘ج 
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٠ٖىً ٕؼٌ ثألٌّٜ ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ ، أّٔٛىؽجً ٘جِجً ِٓ ّٔجىػ ٕؼٌ ثٌّمجِٚز ، ٚىٌه ألْ ِؼظُ أهدجء 

 ، أَ ِٓ ثألًثٝٝ ثٌّقضٍز 1948فٍْط١ٓ ٕٚؼٌثةُٙ ّٛثء ِٓ هثمً ثألًثٝٝ ثٌّقضٍز فٝ ثٌؼجَ 

، ٠ٚض١َّ ٕؼٌ ثٌّؼضمالس دىٛٔٗ [21] ، همٍٛث ثٌْؾْٛ ٚثٌّؼضمالس ثإلٌّثة١ٍ١ز 1967فٝ ثٌؼجَ 

ِمجِٚجً ، ؽجء ِٓ أصْٛ ِؼٌوز ٝج٠ًز د١ٓ ثألٌّٜ ٚد١ٓ إهثًثر لّغ ثٌْؾْٛ دأؽَٙصٙج ثٌّنضٍفز، 

إٍثء ىٌه ثٔذٌٜ ثٌٖؼٌثء ِّٓ ٔٞؾش لٌثةقُٙ ، ٚصفّؾٌس ِٛث٘ذُٙ ثٌٖؼ٠ٌز ، ١ٌمفٛث فٟ ِموِز 

. ثٌّؾجدٙز ؛ ١ٌؼذٌّٚث ػّج ٠نضٍؼ فٟ ٔفُّٛٙ ِٓ أٌُ ٚفَْ ٚأّٝ 

ث ٙجمذًج  ًٌ ث ، ١ٌِٚ ٕؼ ًً ٚػ١ٍٗ فئٕٔج ٌْٕج أِجَ ٕؼٌ دجٍن ٕجٍن ٝؼ١ف ف٠َٓ ، ٠ًٌّ ثٌوِغ ِوًث

٠ٛثؽٗ ٚثلؼٗ دجٌٌٚثك ، دً ٔقٓ أِجَ ٕؼٌ ِمجَٚ ٍِضََ ، ٌٚؼً أدٌٍ ِج ٠ٍقع فٟ ٘يث ثٌٖؼٌ 

ج ػ٠ًّٛٞج ، وٛٔٗ ثٔطٍك ِٓ  ًّ ٚفوصٗ ثٌّٛٝٛػ١ز ؛ إى صضالفُ لٚجةو ثٌٖؼٌثء ثألٌّٜ صالف

ظٌٚف ٚثفور ، ٚ٘وفٗ ٚثفو ، ٠ّٚضجٍ أ٠ٞجً دىغٌر ثّضنوثَ ث٠ٌٌَِز ، و١ٍّٛز ٔجؽؼز صنضٌٚ 

ثٌّْجفجس ٌٍٛٙٛي إٌٝ ثٌّؼٕٝ ثٌؼ١ّك فٟ ٠ّٔ ِٛؽَ ِٛؿ ، فئْ ٕ٘جن فجؽز أ١ِٕز ٌٙيث ثٌٖؼٌ ؛ 

ج ٠ؼجلخ ػ١ٍٙج لجْٔٛ ثالفضالي ثإلٌّثة١ٍٟ ؛ ٌٙيث ثٌْذخ ٔؾو  ًِ ألْ ثٌم١ٚور ث٠ٌٌٚقز صؼّو ؽٌ

ج ٌٌٍَِ ؛ ٌ٘ٚدًج ِٓ ػمجح ؽاله٠ٗ ، ٚص١ٍٞالً ٌّقجوّٗ  ًِ ثٌٖجػٌ ثأل١ٌّ أوغٌ ِٓ غ١ٌٖ ثّضنوث

. ثٌؼ١ّجء

ث ، صؼٌٛ ف١ٗ ثٌّؼجٟٔ ثٌّضوفمز فٟ أٌفجظ ل١ٍٍز ، ِغ ثإلدجٔز  ًَ ج ِٛؽ ًٞ ٚؽجء ٘يث ثٌٖؼٌ أ٠

ٚثإلفٚجؿ ػٕٙج ، ٠ٚضُْ ٕؼٌ ثألٌّٜ دجٌٌْٙٛز ٚثٌذْجٟز ٚثٌٛٝٛؿ؛ فٖؼٌُ٘ ٌٔثٖ ٠ؾٌٞ 

ث ٚدْجٟز ٚػيٚدز  ًٌ . [22]ِؾٌٜ ثٌّجء فٟ ثٌٌٕٙ ّالّز ٌّٚٙٛز ٠ْٚ

ٌٚمْو ص١َّس ثألػّجي ثٌٖؼ٠ٌز ٌألٌّٜ ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ دأٔٙج ثألغٕٝ ٚثألوغٌ ١ٌّٕٛز ٍٚمّجً ِٓ ف١ظ 

َٓ صؾجًح ثٌٖؼٛح ٚفٌوجس ثٌضقًٌ، ٠ٚؼٛه ىٌه إٌٝ ثًصذجٟٙج دجٌم١ٞز ثٌفٍْط١ٕ١ز  ثٌىُ ٚثٌى١ف د١

. ٚصق٠ٌٌ فٍْط١ٓ، ٟٚذ١ؼز ثالفضالي ثإلٌّثة١ٍٟ ثٌٍي٠ٓ صؼٌٝٛث ٌٗ 
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ٚوجْ ثٌضؼذ١ٌ دجٌٖؼٌ ثٌذوث٠جس ثألٌٚٝ فٟ إدوثع ثألٌّٜ ، فٙٛ أٌّع ثألٔٛثع ثألهد١ز ثّضؾجدز 

ٌٍضؼذ١ٌ ػٓ ثٌّؼجٔجر ، ٌٙيث ٌؾأ ػٌٖثس ِٓ ثألٌّٜ إٌٝ ثٌّقجٚالس ثٌٖؼ٠ٌز ثٌضٟ صضٌؽُ 

 ، فٙٛ ٕؼٌثً ِغٍفجً دجٌقٍُ ثٌٖفجف ، ٚؽجءس ثٌؼذجًر [23]ِٖجػٌُ٘ ٚصؼذٌ ػٓ ِىُٕٛٔٙ ثٌٕفْٟ 

، ٌيث فئْ ثٌٕفِ صضؼٖك ٘يث ثٌٖؼٌ ٚصقذٗ ، ٚص١ًّ إ١ٌٗ ، ألٔٗ ٠نجٟخ ثٌمٍخ [24]ف١ٗ ٘جةّز أع٠ٌ١ز 

ٚثٌؼمً ، ٚصٌصجؿ ٌٗ ثٌٕفُٛ ، ٚصٌٕٖؿ ٌٗ ثٌٚوًٚ ، فىأْ ثٌٖجػٌ فٝ ٘يث ثٌٖؼٌ ٠ضقوط ػٓ ٔفْٗ 

. [25]، ٚوأْ ٘يث ثٌٖؼٌ ؽَء ِٕٗ

ثٌّضٛوً ٟٗ ، ِٚقّٛه ثٌغٌدجٜٚ " ٌٚمو دٌٍ ػوه وذ١ٌ ِٓ ثٌٖؼٌثء هثمً ثٌّؼضمالس وجْ أدٌٍُ٘ 

، ٚػذو ثٌٕجٌٙ ٙجٌـ ، ػَ ثٌو٠ٓ ثٌّٕجٌٙر ، ِٚقّٛه ٠ٌُٕ ، ٚم١ًٍ صِٛج ، ِٚقّو ػ١ٍجْ ، 

فج٠َ أدٛ ّٕجٌز ، ٍّّٚجْ ث٠ًٌَؼٝ ، . مٌٞ ِقؾَ ، ِؼجى ثٌقٕفٝ ، ٚه. ٚػٌّ م١ًٍ ػٌّ ، ٚه

ّٚجةو ث٠ٌٌْٛوٝ ، ٚػ١ْٝ لٌثلغ ، ِٚقّو أدٛ ؽالٌز ، ٖٚ٘جَ أدٛ ٝجفٝ ، ٚث١ٌٖٙو ػٌّ ثٌمجُّ 

، ٚدجُّ ثٌنٕولؾٝ ، ٚصٛف١ك ٠ٍجه ، ًٚثٕو ف١ْٓ ، ّٚجِٝ ثٌى١الٔٝ ، ٚػٍٝ ثٌن١ٍٍٝ ، ٚث١ٌٖٙو ه 

ثدٌث١ُ٘ ثٌّمجهِز ، ٠ٚق١ٝ ثٌْٕٛثً ، ِٚقّو ٟٗ ، ٚفّجه .ػذو ثٌؼ٠ََ ثٌٌٔض١ْٝ ، ٚث١ٌٖٙو ه . 

ثٌقْٕجس ، ٚػٍٝ ػٚجفٌر ، ٚػذو ثٌٕجٌٙ ٙجٌـ ، ِٚقّو أدٛ ثٌٍذٓ ، ٌٍِٚٚق دوٜٚ ، ٚث١ٌٖٙو 

 .  ثٌىغ١ٌ ٚغ١ٌُ٘ ،ِؼ١ٓ د١ْْٛ 
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ثٌٌٚث٠ز ٟ٘ فٓ ٌّه ثألفوثط ٚثٌمٚ٘، صُٞ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌٖن١ٚجس ، ٚصنضٍف ثٔفؼجالصٙج ٚ 

ٙفجصٙج ، ٟٚ٘ أفْٓ ٚ أؽًّ فْٕٛ ثألهح ثٌٕغٌٞ ، ٚصؼضذٌ ثألوغٌ فوثعز فٟ ثٌٖىً ٚ ثٌّّْٞٛ، 

ٚصض١َّ دجٌض٠ٖٛك فٟ ثألًِٛ ٚثٌّٛث١ٝغ ٚثٌمٞج٠ج ثٌّنضٍفز ّٛثء أوجٔش أمالل١ز أٚ ثؽضّجػ١ز أٚ 

ز ثٌم١ٌٚر  ّٚ ٍْ ٚثفو، ٟٚ٘ فو٠غز ثٌؼٙو : فٍْف١ز ، ٚثٌم صّغًّ فوعجً ٚثفوثً، فٟ ٚلٍش ٚثفو، ٍِٚج

،  ٌٚمو ث٘ضُ ػوه وذ١ٌ ِٓ ثألٌّٜ دىضجدز ثٌٌٚث٠ز فٝ ثٌْؾْٛ ، ِٚٓ ثأل١ّ٘ز [26]فٟ ثٌظًّٙٛ 

وأٚي ًٚث٠ز فٝ أهح ثٌْؾْٛ ، لو أٔٙٝ " ٚثدًٛ ثٌىجٍ " دّىجْ أْ ٠ٖجً ٌٍضأ٠ًل إٌٝ ًٚث٠ز 

 ٙفقجس ، صوًٚ 110 ، ٚٙفقجصٙج ص٠َو ػٓ 1976وضجدضٙج ثأل١ٌّ ِقّو ػ١ٍجْ فٝ ّؾٓ ثٌٌٍِز 

. [27]أفوثعٙج فٛي ثٌغًٛر ِٚنطٟٛ ثٌٌٚث٠ز ِٛؽٛهر ٌوٜ ثٌّؤٌف 

ػذو ثٌنجٌك ثٌؼف ٠ؼضذٌ دأْ ثٌٌٚث٠ز ٘ٝ أوغٌ ثألؽٕجُ . ثٌٕجلو ٚثٌّقجٌٝ فٝ ثٌؾجِؼز ثإلّال١ِز ه

ثألهد١ز ثٌّؼذٌر ػٓ فجٌز ثالػضمجي ل١جّجً دجألؽٕجُ ثألهد١ز ثألمٌٜ ثٌضٝ مٌؽش ِٓ ًفُ ثٌْؾْٛ 

، ٌٚمو دٌٍ ػوه ِٓ وضجح ثٌٌٚث٠ز ِٓ ثألٌّٜ ٌٚؼً أدٌٍُ٘ ثٌٌٚثةٝ ثأله٠خ ١ٌٚو ثٌٙٛهٌٝ ثٌيٜ 

ٚ ثٌضٝ ػجٌؾش ِٛٝٛع صؾٌدز " ؽَأ٠ٓ " وضخ ػوه ِٓ ثٌٌٚث٠جس إٌٔٙ٘ج ًٚث٠ز ّضجةٌ ثٌؼضّز 

ثٌضقم١ك ٚثإلػضمجي ٚظٌٚف ثٌْؾٓ ، ٚلو ٟذغ ثٌؾَء ثألٚي ِٕٙج عّجٔٝ ٟذؼجس ، أًدؼْٛ أٌف 

ْٔنز ، ٚثٌضٝ ٌُ ٠ْذك ٌٌٚث٠ز فٍْط١ٕ١ز ِٓ هثمً ثٌْؾْٛ ٚمجًؽٙج أْ صٌٕٖ دٙيث ثٌىُ ، ٚصُ 

  ، ٚثٌٌٚثةٝ ثأله٠خ ٕؼذجْ فْٛٔز ثٌيٜ وضخ ِؾّٛػز ِٓ 2015صق٠ٍٛٙج إٌٝ ف١ٍُ فٝ ثٌؼجَ 

ظً ثٌغ١ّز ثٌْٛهثء ، " ٚػوه ِٓ ثٌٌٚث٠جس إٌٔٙ٘ج " أ١ِْز ّؾ١ٓ " ثٌمٚ٘ ثٌم١ٌٚر دجُّ 

 ، ٚثٌٌٚثةٝ 2005ثٌضٝ ِٕقضٗ ػ٠ٛٞز ثصقجه ثٌىضجح ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ فٝ ثٌؼجَ " ٚػٍٝ ؽٕجؿ ثٌوَ 

ٚثٌضٝ صُٞ أًدغ ًٚث٠جس " ثٌٌدجػ١ز ث١ٌٕٟٛز " ثأل١ٌّ ثٌّقًٌ ًأفش فّوٚٔز ثٌيٜ وضخ ِؾّٛػز 

٘ٝ ػجٕك ِٓ ؽ١ٕٓ ، ٌٚٓ ٠ّٛس ثٌقٍُ ، ٚلٍذٝ ٚثٌّن١ُ ، ٚثٌٖضجس ، ثٌضٝ ٟذؼش ٟذؼض١ٓ ، ٚلو 

دأهح - دال ٠ًخ- وٛٔٙج صيوٌ " ًدجػ١ز ثٌؼٖك " ٚٙفٙج ثألّضجى ثٌووضًٛ ٙجهق أدٛ ١ٍّّجْ دـ

ثألهدجء ثٌغٛثً ، ثٌي٠ٓ مجٝٛث صؾجًح ثٌغًٛر ٚثٌٕٞجي ٚثٌّؼجٔجر ٚثٌقٌِجْ ٚثٌضؼي٠خ ، ٚإىث ِج 

ّّ٘ش دمٌثءصٙج ٚثفور دؼو ثألمٌٜ ّضٌٜ ٔفْه صؼ١ٔ لٚز ثٌٖؼخ ثٌفٍْط١ٕٝ فٟ ثٌؼٌٚ 

ثٌقو٠ظ ، ٚدجٌؾٍّز فئْ ثٌىجصخ فٟ ًٚث٠جصٗ ثألًدؼز لو ثّضطجع ثٌضؼذ١ٌ ػٓ َّ٘ٛ ٕؼذٗ ثٌّضٕٛػز، 

ِٚقطجس ٔٞجٌٗ ثٌّضٍٍْْز ِٓ مالي ػٕج٠ز ٚثٝقز دضًٍْْ ثألؽ١جي ، ٠ٍِّٚ وً لجًٜء 
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ٌٌٍدجػ١ز دضٌثد٠ أٍّٛح ثٌىجصخ ، ِٕٚجّذز ٌغضٗ ٌّٞج١ِٓ ًٚث٠جصٗ ، وٛٔٙج ّؾٍش دمٍُ ًٚثةٟ 

. [28]دجًع 

ثأله٠خ غ٠ٌخ ػْمالٔٝ ، : ٕٚ٘جٌه ثٌؼٌٖثس ِّٓ أدوػٛث دىضجدز ثٌٌٚث٠ز فٝ ثٌْؾْٛ أِغجي 

. ٚفجفع أدٛ ػذج٠ز ِٚقّو ثٌذ١ٌٚصٝ ، ٚفْٓ ػذو هللا ، ٚفَّر ٠ِٛٔ ، ًَِٜٚ ٌِػٝ ، ٚه 

مٌٞ ِقؾَ ، ٍٚثٌ٘ ؽذج٠ًٓ ، ٚؽّؼز ثٌضج٠ٗ ، ِٚقّو ٚ ثدٌث١ُ٘ ثغذج٠ًز ، ٚػّجه ثٌَدٓ ، 

ٍّّٚجْ ؽجه هللا ، ٚػَس ثٌغَثٜٚ ، ٚػّٚش ًِٕٚٛ ، ٚفجًٝ ٠ِٛٔ ، ِّٚٛٝ ث١ٌٖل ، 

ِٚقّو أدٛ ٙذقز ، ٚٔٛثف ثٌؼجٌِ ، ِقّو ػذجٌٙجهٜ ، ِٚقّٛه ػ١ْٝ ،ٚؽّجي ثًٌٙٛ، ٚػٍٝ 

ػجًفز ، ِقّو ػذو ثٌٙجهٜ ، ٠ّٚٛف ِقّو ، أ٠ّٓ فم١ٗ ، ٚفْٓ ّالِز ، ٚػٌّ فّٔ ، ٚوّجي 

.   ثألّطً ، ِقّو أ٠ٛح ، ِؼجى دالي ، ِٚؤ٠و ث١ٌٖ٘ ، ٚغ١ٌُ٘ ثٌىغ١ٌ 

٠ْٚضيوٌ ثٌذجفظ ػوه ِٓ ثألٌّٜ ِّٓ هٚٔٛث صؾجًدُٙ ثإلػضمج١ٌز وّيوٌثس دٖىً ًٚثةٝ ِضًٍْْ 

" ، دألالُِٙ أٚ دألالَ وضجح ِٓ غ١ٌ ثألٌّٜ ِّٓ أدوػٛث فٝ ػٌٝٙج دٖىً ًٚثةٝ ، وٌٚث٠ز 

ٌٖٙجَ ػذو ثٌٌثٍق ، ٚ ف٠ٌٍٚ١جس ٔٞج١ٌز ، ٚثٌيٜ ٠ضٕجٚي صؾٌدز ف١ٌٍٚ ػٌفز " فٌّجْ ثٌق٠ٌز 

ٌٍووضًٛ ّجِٝ ثألمٌُ ،  ٌِٚٚثْ ثٌذٌغٛعٝ أٌف ٠َٛ فٝ ٍَٔثٔز ثٌؼَي ثالٔفٌثهٜ ٌَث٘ٝ ٚ٘ذٝ 

، ٚأفالَ دجٌق٠ٌز ٌأل١ٌّر ػجةٖز ػٛهر ، ٚأًٚثق ِٓ مٍف ؽوًثْ ثألٌّ ٌأله٠خ ػذو ثٌقك 

 ػجَ فٝ 15أدٛ ػٍٝ ٕج١٘ٓ - ٕقجهر ، ٚأ١ٌِ ثٌظً ٌأل١ٌّ ػذو هللا ثٌذٌغٛعٟ ، ٚثٌٙٛثء ثٌّمٕغ 

ثالػضمجي ٌّقّو ثٌم١ْٝ ، ٚأ٠جَ ِٓ ِؼضمً ثٌٕمخ ٌٍووضًٛ ػذو ثٌْضجً لجُّ ، ٚثٌمجهَ إٌٝ مطفه 

ٌأل١ٌّ ِقّو ثٌٌٖثصقز ، ٚثٌنٌٚػ إٌٝ ثٌّن١ُ ٌغجدش ٌِهثٜٚ ، ٚصج٠ًل ٌِٖق ٚىو٠ٌجس ِؤٌّز 

، ًٚفٍز ثٌؼٛهر ٌأل١ٌّر ثٌّقًٌر ٌٍووضًٛر ٠ٌُِ أدٛ هلز ، ٚىو٠ٌجس ِذؼغٌر ِٓ ىثوٌر ثألٌّ 

الّّجػ١ً هدؼ ، ٚٔفقز ٠ضقوط دؼو عالع١ٓ ػجِجً ٌؾذ٠ًٌ ثٌٌؽٛح ، ٚلٚضٝ ٌْؼ١و ثٌىٌِٝ ، 

ٚىثوٌر ثأل١ٌّ ٌؼٍٝ ٕٛثٕ٘ز ، ِٚيوٌثس ػٛٛ ثٌٍّْٝ ، ِٚٓ ٙفقجس ٔفقز ٌٍؤٜ ػذوٖ ، 

ٌٚٙمز ِٓ أػّجق ثٌيثوٌر صضٕجٚي صؾٌدضٝ ثػضمجي فؤثه ثٌٌثٍَ ٚأفّو أدٛ ف١ٌٚر ، ِٚيوٌثس 

. ِقّٛه ػجًٝز ، ٠ّٚٛف ثٌؼجًف ، ٚغ١ٌ ىٌه ِٓ ِيوٌثس ػٍٝ ٕىً ًٚث٠جس 

ٚأدوع ػوه ِٓ ثألٌّٜ دىضجدز ثٌمٚز ثٌم١ٌٚر وجٌمجٗ ١ٌٚو ثٌٙٛهٌٝ ، ٕٚؼذجْ فْٛٔز ، 

.  ٚثّّجػ١ً هدؼ ، ٚفْٓ ػذو هللا ، ٚػّٚش ًِٕٚٛ ٚغ١ٌُ٘ ثٌىغ٠ٌ١ٓ 

 : ثٌٌّْف١ز    -4

ث٘ضُ دؼٜ ثألٌّٜ دجٌٌّْف١ز فٝ ٔٙج٠ز ثٌْذؼ١ٕ١جس ، ففٝ ٘يٖ ثٌٌّفٍز دٌٍس ِقجٚالس ٌضأ١ٌف 

ثٌٌّْف١جس ثٌم١ٌٚر ، ٚثٌضٝ وجٔش صؼٌٛ فٝ ثأل١ِْجس ثألّذٛػ١ز ثٌض٠ٌٚق١ز ، أُّٙ فٝ 

ث٠ؾجه٘ج ٖٚٔطٙج ثٔؼوثَ ّٚجةً ثٌض١ٍْز ، ٚثٌٖؼًٛ دًٌٞٚر ث٠ؾجه ّٚجةً صٌف١ٙ١ز ص٠ٌٚق١ز ص٠ًَ 

ثٌضٛصٌ ٚصمضً ثٌٌصجدز ، ٚصٖىً فٝ ثٌٛلش ىثصٗ ِقجٌٚز ف١ٕز إلػجهر ٕقٓ ثألٌّٜ دجٌطجلز ٚثٌٕٖجٟ 

الّضمذجي أّذٛع ؽ١و ، وّج ؽٌٜ ثّضغالٌٙج ٌضؼ١ّك ثٌٛػٝ ٚصط٠ٌٛ ثٌّؼٌفز ِٚؼجٌؾز دؼٜ 

. [29]ثٌمٞج٠ج ثٌٛثلؼ١ز 

ٚوجٔش صّغً فٝ غٌف ٍٔج٠ٍٓ دتٌ ثٌْذغ ثٌضٝ وجٔش صضْغ ٌْذؼ١ٓ أ١ٌّثً ٌِْف١جس ِٓ د١ٕٙج 

ثٌضٝ صؼجٌؼ فىج٠ز فضجر ؽٌٜ ثغضٚجدٙج ِٓ همالء ػٍٝ ثٌغًٛر فٝ ثٌمطجع " ٍٔذمز ثٌوَ " ٌِْف١ز 

"  ، ٚلجِش ثأل١ٌّثس فٝ ّؾٓ [30]، ٚلو ؽٌٜ صّغ١ٍٙج ػٍٝ مٖذز ٌِْؿ ٔٚذٖٛ ِٓ ثٌذطج١ٟٓ 

، ٚػجهر ً ِج ٠مَٛ ثٌّؼضمٍْٛ " فوثةٝ ؽ٠ٌـ " دضمو٠ُ ثٌٌّْف١جس ػٌف ِٕٙج ٌِْف١ز " ٔف١ٗ ص٠ٌضْج

دؼًّ ٌِْف١جس ٠ىضخ ٔٚٙج أفوُ٘ أٚ ٠ٖضٌن ف١ٙج أوغٌ ِٓ ٚثفو ، ٠ٚضُ صٛف١ٌ ِٛثه ثٌو٠ىًٛ ِٓ 

 ، ِٚٓ ثٌطذ١ؼٝ أْ إهثًر ثٌْؾٓ ال صمذً دٙيث ثٌٕٖجٟ ثٌيٜ ٠ّغً صقو٠جً ٌٙج ، [31]أ١ٕجء ثٌغٌفز 

. [32]ٚثّضٙجٔز دٙج ، ٌىٓ ثٌٌّْف١جس ٚثٌقفالس صمجَ ١ٌالً 
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٠ٌٜٚ ثٌذجفظ أْ ثألٌّٜ صأعٌٚث دجٌٌّْف١ز وفٓ ِغ همٛي ثٌضٍفجٍ ٌٍْؾْٛ ، ٚمجٙز ِج وجْ 

وأفو أؽٕجُ "  صّغ١ً ٚوضجدز " ٠ؼٌٛ ػٍٝ ثٌضٍف٠َْٛ ثٌٌّٜٚ ٚثألًهٔٝ ، ٌُٚ ٠ٕضٌٖ ٘يث ثٌفٓ 

أهح ثٌْؾْٛ دجٌٖىً ثٌىذ١ٌ ، ٌُٚ ٠ؼٌٛ إال فٝ ثالفضفج١ٌجس ٚثٌّٕجّذجس ٚثأل١ِْجس ٚفٝ غجٌخ 

ثألف١جْ هثمً ثٌغٌف ، ٌٚمو دٌٍ ػوه ل١ًٍ ِٓ وضجح ثٌٕٚٛٗ ثٌٌّْف١ز ل١جّجً دجألٌٛثْ 

ٌٟلجس ػٍٝ دجح ثألًِ ، ِٚٓ ِيوٌثس " فْٓ ػذو هللا ثٌيٜ وضخ " ٚثألٕٙجف ثألمٌٜ ُِٕٙ 

ٌِْف١ز ثٌٕفك ، ٚإد٠ٌك ثٌي٘خ ، ًٚثِٝ ِٚقىّز ثٌيةجح " ، ٚ " ٠ٍضٛٔز ، ٚثػال١ِْٛ فٝ ِّٙز 

.  ١ٌٌٛو ثٌٙٛهٌٝ ، ٚػوه ل١ًٍ آمٌ ِٓ وضجح ثٌٌّْؿ فٝ ثٌْؾْٛ "  

 : ثٌنجٟــٌر   -5

أدوع ثألٌّٜ فٝ وضجدز ثٌنجٌٟر ثألهد١ز وٕغٌ أهدٟ ١ٙغش ف١ٗ ثٌىٍّجس دذالغز ٚثِضجٍ دىغٌر 

ثٌّقْٕجس ثٌذو٠ؼ١ز ِٓ ًٙٛ ٚثّضؼجًثس ٚصٖذ١ٗ ، ٚثٌضٝ صٕٚف أهد١جً فٟ ِٛلغ د١ٓ ثٌمٚز 

ثٌنجٌٟر ثٌٌِٚج١ْٔز ، ٚثٌنجٌٟر ثٌٛؽوث١ٔز ، " ثٌم١ٌٚر ٚ ثٌٖؼٌ ثٌقٌ ٚ٘ٝ عالط أٔٛثع 

ثٌضٝ صٌوَ ػٍٝ ل١ُ "  ثإلْٔج١ٔز " ٚوضخ ثالٌّٜ فٝ ثٌغالعز ٚأوغٌ٘ج " ٚثٌنجٌٟر ثإلْٔج١ٔز 

. ثٌٚوثلز ٚثألمالق ثٌفجٍٝز ٚثٌضٞق١ز ٚث١ٌٕٟٛز 

ٚػوه وذ١ٌ ِٓ ثألٌّٜ ِٓ ث٘ضّٛث دٙيث ثٌٍْٛ ِٓ ثألهح ، ٚوجٔش ٌُٙ ِؾّٛػجس ِٓ ثٌنٛثٌٟ 

وضذٛ٘ج فٝ ػضّجس ث١ًٌٍ ، ٌٚذؼُٞٙ ثٌذؼٜ ، ٚمالي ثٌٌّثّالس ، ٚثٌّْجدمجس ، ٚثٌّؾالس 

ثألهد١ز ، ٟٚذغ ِٕٙج صٌث١ُٔ مٍف ثٌمٞذجْ ٌؼذو ثٌفضجؿ فّج٠ً ، ٚإٌٝ ٌٚوٜ ِقّو ٌٍىجصخ ػٍٝ ؽور 

. [33]، ٚمٛثٌٟ ِٓ ثٌََٔثٔز ٌّقّو ػذو ثٌْالَ ٚغ١ٌُ٘ 

 : ثٌٌّجٌز    -6

ثّضطجع ثألٌّٜ ثٌفٍْط١ٕ١ْٛ فٝ ثٌْذؼ١ٕ١جس دؼو ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌنطٛثس ثٌٕٞج١ٌز دجٔضَثع فك 

ٌِثٍّز ى٠ُٚٙ ػذٌ ث١ٌٍٚخ ثألفٌّ ثٌوٌٚٝ ، ِٚٓ عُ ػذٌ ثٌذ٠ٌو ثٌٌّّٝ ، ٚدوأس ثٌّٛثفمز 

دقٌٚ ثٌٌّجٌز دألً ِٓ ػٌٖر ّطًٛ ، عُ صطًٛس ٌضًٚ فٌك ِٓ ثٌفٍْىجح وذ١ٌ ثٌقؾُ أوغٌ 

. أٚ ألً 

ِٚغ ًٌِٚ ثٌٛلش ِغ صطًٛ ثإلِىج١ٔجس ثألهد١ز ٌألٌّٜ صقٌٛش ًّجةً ثٌّؼضم١ٍٓ إٌٝ إٔذٗ 

دٕٚٛٗ أهد١ز فٍّش ِٖجػٌُ٘ ، ٚػذٌس ػٓ أفىجًُ٘ ، مجٙز ٚأُٔٙ وجٔٛث ٠ٍؾأْٚ إٌٝ 

ثألٍّٛح ثألهدٝ ٚإٌٝ ثالّضؼجًثس ٚثألٌغجٍ ٚثٌض٠ّٛٗ ػٍٝ ثٌٌل١خ ، ٌىٓ ثٌذؼٜ وجْ ٠ؼضّو 

. [34]ثألٍّٛح ثألهدٝ ، دؼو فضـ ثٌّٛث٘خ ٚثٌموًثس ثألهد١ز مٍف ثٌمٞذجْ 

ٌٚمو ٍٚٙش ثٌٌّجٌز إٌٝ أػٍٝ ٌِثفً صطًٛ٘ج ، ػٕوِج صقٌٛش ِٓ ١ٍّٚز إمذج٠ًز ِذجٌٕر صقًّ 

ثٌْالِجس إٌٝ ثألً٘ ، إٌٝ ٔٚٛٗ أهد١ز ًثل١ز ، ف١ظ أْ دؼٜ ثٌٌّجةً ١ٙغش ػٍٝ ٕىً 

لٚجةو ٕؼ٠ٌز ، أٚ مٛثٌٟ أٚ لٚ٘ ل١ٌٚر ، أٚ ٔٚٛٗ أهد١ز ِفضٛفز ، دنجٙز ػٕوِج ِجٍػ 

ٍٚثٚػ ًٌِّ ثٌٌّجٌز د١ٓ ثٌنجٗ ٚثٌؼجَ ، أٚ ػٕوِج ٙمٍش ألالَ ػوه ال دأُ دٗ ِٓ ثألٌّٜ 

. [35]ٚصطًٛس دٖىً الفش ، ٚأٙذـ أٙقجدٙج ٠ؼذٌْٚ ػّج ٠ؾٛي فٝ ٙوًُٚ٘ أهدجً 

وّج ٚصّغً ًّجٌز ثٌّؼضم١ٍٓ ل١ّز أهد١ز ٚٔٞج١ٌز ٚصج٠ًن١ز ، ٠ّىٓ ِٓ مالٌٙج ثٌٛلٛلف ػٍٝ 

ٌِثفً ثٌضؾٌدز ثإلػضمج١ٌز ٚمٚجةٚٙج ، ٚثٌضؼٌف ػٍٝ ظٌٚف ِْٚضٜٛ صطًٛ ثٌّؼضم١ٍٓ ، ٌيٌه 

فئْ هًثّز ٘يٖ ثٌٌّجةً صٖىً ِّٙز ١ٕٟٚز ٚصأ٠ًن١ز ٚأهد١ز فٝ آْ ٚثفو ، ٌٚمو ٕىٍش ثٌٌّجٌز 

ٔجفير ٌٍّؼضمً ثٌّٕجًٝ ػٍٝ أٌّصٗ ِٚؾضّؼٗ ٚثٌق١جر ، ٍٚٙش فٝ ّطًٛ٘ج ٚصؼجد١ٌ٘ج ِٞج١ِٓ 

ثؽضّجػ١ز ١ّٚج١ّز ٚصٌد٠ٛز ٚٔف١ْز ٚفى٠ٌز ، ٚثًصمش ِٓ ثٌؾجٔخ ثإلمذجًٜ إٌٝ ثٌضق١ٍٍٝ ، 

. [36]ٚدؼٞٙج ثًصمٝ إٌٝ ثإلدوثػٝ ، ٚفًٚ دجِض١جٍ ػٍٝ هًؽز ًف١ؼز فٝ ػجٌُ ثألهح ٚثإلدوثع 

ثمضٍف ثٌٕمجه ٚثٌّنضْٚٛ فٝ ِىجْ ثٌٌّجٌز ٚإًفجلٙج دأهح ثٌْؾْٛ ، ٠ٌٜٚ ثٌذجفظ أٔٙج صْضقك 

دؾوثًر أْ صىْٛ فٝ ٙوثًر ٘يث ثٌٍْٛ ِٓ إٔضجؽجس ٚأهد١جس ثألٌّٜ ، ثٌضٝ ث٘ضُ ٚفٌٗ ٚصذجًٜ 
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ثألٌّٜ ٚصأٌمٛث فٝ ١ٙجغضٙج ٚصٌثو١ذٙج ثٌذالغ١ز ٚثألهد١ز ، ٚلو أًفمٛث ػٍٝ ٘جِٔ ّطًٛ٘ج 

. دًٚٛ ثًٌٛٚه ٚثٌؼٚجف١ٌ ٚثٌٌِّٛجس ٚثٌٌٍِٛ ثٌؾّج١ٌز ثألمٌٜ 

 : ٚث١ٌّّٛمٝ ٚثٌغٕجء ثٌفٓ    -7

إ٘ضُ ثألٌّٜ دجٌفْٕٛ ثٌٌّصذطز دأهح ثٌْؾْٛ ، ٚصُ صٍق١ٓ ثٌىضجدجس ثألهد١ز ، ٚثٌمٚجةو ثٌٖؼ٠ٌز ، 

ػٍٝ ًٙٛر ٍؽً ٚأٔج١ٕو ٚأغجٔٝ ١ٕٟٚز ،  ٚوجْ ٌٍضٌثط ثٌٖؼذٝ ِىجٔز مجٙز ٌِِٚٛلز د١ٓ 

أٌّٜ ثٌغًٛر ، فجٌودىز ٚثٌَؽً ثٔضٌٖث فٝ وً ثٌْؾْٛ ، ٚال ٠نٍٛ ّؾٓ ِٓ ِٕجًٝ أٚ أوغٌ ٌو٠ٗ 

ثٌموًر ػٍٝ صأ١ٌف ثٌَؽً ثٌؼجٟفٝ ٚث١ٌْجّٝ ، وّج وجْ ثٌّؼضمٍْٛ ٠ٕظّْٛ ففالس غٕجة١ز ، ٌِر 

. [37]ٚثفور أّذٛػ١جً ، ٚصىْٛ ففالس ِّضؼز ١ٕٚمز ٌٍؾ١ّغ 

 وجٔش ثالفضفجالس فٝ ثٌْؾْٛ لو أميس ٕىالً ؽو٠وثً ، فمو صّٕٞش ثٌفمٌثس 1984ٚفٝ ثٌؼجَ 

 ، ٚغٍخ ثٌٍْٛ ثٌق٠َٓ ػٍٝ ثألغجٔٝ [38]أغجٔٝ ٚهدىجس ٕؼذ١ز ًٚفغ ٌالػالَ ثٌفٍْط١ٕ١ز 

ٚثٌّٛث٠ًٚ ١ٌؼىِ ثٌقؾُ ثٌّيً٘ ثٌّنضَْ فٝ أػّجق ثألٌّٜ ، ٠ٚؼىِ صٛؽؼجً ثْٔج١ٔجً ِٓ ثٌظٍُ 

ثإلؽضّجػٝ ٚثٌمّغ ثإلفضالٌٝ ، ٚثٌقٌِجٔجس ثٌالٔٙجة١ز ، ٚوغ١ٌثً ِج وٕش صؾو ثألغ١ٕز ٚث١ٌٖٕو 

ثٌٟٕٛٝ ٠ضذغ ثٌّٛثي ثٌق٠َٓ فٝ ؽو١ٌز ١َِّر ، وجْ ثأل١ٌّ ٠فضـ ؽٌفٗ عُ ٠وث٠ٚٗ ، غج١ٌجً ِج وجْ 

ثٌّغٕٝ ثأل١ٌّ ٠ؤهٜ ِج ٘ٛ ِٛؽٛه ِٓ أغجٔٝ ِٚٛٚث٠ً ، ٌىٕٗ أهثء ٠قًّ دّٚجصٗ ثٌنجٙز ، 

. ٚدؼُٞٙ أٌف ثألغ١ٕجس ىثس ثٌطجدغ ثٌٖؼذٝ ، ٚدوًؽز أوذٌ ثٌّٛٚث٠ً

إٔجػش ثأل١ِْجس ثٌف١ٕز ثٌّضٛثٝؼز ثٌوفء فٝ ٟمِ ثٌْؾٓ ثٌذجًه هِٚجً ، ف١ظ ثألغ١ٕجس 

ٚثألٕؼجً صقًّ ثألفتور ثٌّؼيدز إٌٝ ػجٌُ آمٌ دوْٚ ل١ٛه ٚدوْٚ فٌِجْ ، ٚصؼجٌش فٝ ٘يٖ 

. [39]ثأل١ِْجس ثٌٞقىجس وأٔٙج صغًْ ٌٚٛ ٌٍقظجس فَٔجً ال ٠فجًق ثٌٛثلغ 

ٌٚمو صٌوش ٍؽ١ٍجس ث١ٌٖٙو ًثؽـ ثٌٍْف١ضٝ مجٙز صٍه ثٌضٝ أٔضؾٙج هثمً ثألّٛثً ثألعٌ ثٌؼ١ّك فٝ 

ٚؽوثْ ثألٌّٜ ، ٚوجٔش ػجِالً ٠مضوٜ دٗ فٝ ػ١ٍّز إػجهر ١ٙجغز ثٌضٌد١ز ، مجٙز صٍه ثٌمٚجةو 

. [40]ثٌضٝ صقٜ ػٍٝ ثّض١ؼجح أٌّثً ثٌٕٞجي ٚثٌٚذٌ ػٍٝ ثٌٖوثةو

ٚصٕطذك ٘يٖ ثًٌٚٛر ػٍٝ ّؾٓ ثأل١ٌّثس، ف١ظ أْ ثأل١ٌّثس ٠مّٓ أ٠ٞجً دجألٔج١ٕو ث١ٌٕٟٛز 

ٚدٚٛس ٟٕٚٝ عًٜٛ ، ٚوغ١ٌر ٘ٝ ثٌٌّثس ثٌضٝ ٠ّْغ ف١ٙج ثٌَٚثً ٚثٌّؼضمٍْٛ ثٌٌّٝٝ فٝ 

ِْضٖفٝ ّؾٓ ثٌٌٍِز أٙٛثس ثٌّٕجٝالس ثأل١ٌّثس ثٌٍّٝء دجٌقّجّز ٚثٌّؼذٌ ػٓ فخ ثٌٟٛٓ 

 . [41]ٚثالٌضٚجق دجٌم١ٞز

ٚأٚؽو ثٌّؼضمٍْٛ ألٔفُْٙ فٞجءثس ؽو٠ور ، فؼٍٝ ٙؼ١و ث١ٌّّٛمٝ ّجهس ١ِّٛمٝ ثٌٖذجدز ، 

ٚثٌّؾٍٛ ، ٚثألًغٛي ، دجػضذجً٘ج ثألهٚثس ث١ٌّّٛم١ز ثٌٛف١ور ثٌضٝ وجْ ٠ّىٓ ٌٍّؼضم١ٍٓ ٕٙؼٙج 

ِٓ أٔجد١خ ثٌضّو٠وثس ثٌىٌٙدجة١ز ثٌّٕضَػز ِٓ ثٌؾوًثْ ، وُ وجْ ػيدجً ٙٛس ٕذجدز أدٛ ػٍٝ 

ثٌو٠ٌثٜٚ ، ِٚؾٍٛ أدٛ ٍّطجْ ، ٚهدىز أدٛ فجِو ثٌٌفجصٝ ، ٚأغجٔٝ ِقّٛه ثٌذٌغٛعٝ ثٌضٝ وجٔش 

. [42]صيؤٌج دجٌٌّفَٛ ٌٜٔٚ ِّٕ ثٌو٠ٓ 

 ٕٙغ ثٌفٕجْ ثأل١ٌّ ػٛٔٝ ثٌنٌٚدٝ ثٌيٜ صٛثؽو فٝ ّؾٓ غَر ٚػْمالْ 1985ٚفٝ ثٌؼجَ " 

ٚٔفقز آٌز ثٌىّجْ ث١ٌّّٛم١ز ، ِٓ ٟجٌٚز ثٌٌَ٘ ، ٚوجٔش إهثًر ثٌْؾْٛ صٚجهً٘ج ، ٠ٚمَٛ دئػجهر 

ٕٙجػضٙج ، ٟٚجٌخ ثألٌّٜ دئهمجي ثألهٚثس ث١ٌّّٛم١ز ٌٍْؾْٛ ، فّْقش فم٠ دجهمجي ثٌىّجْ فٝ 

:  " ّؾٓ غَر ، ٚثٌؼٛه فٝ ّؾٓ ٔفقز ٌأل١ٌّ ثٌفٕجْ ثٌٌّفَٛ ثٌنٌٚدٝ ، ثٌيٜ ػٍُ دؼُٞٙ 

وجأل١ٌّ ِْؼٛه ثٌٌثػٝ ، ٚثأل١ٌّ ِؼجى ثٌقٕفٝ ، ٚثأل١ٌّ مجٌو ِٕجع ٚثأل١ٌّ ٟجًق أدٛ ٍ٘و٠ز  

ٚآم٠ٌٓ صٕجفْٛث ف١ّج د١ُٕٙ ػٍٝ صؼٍُ ثٌؼَف ، ٚلجَ ثٌفٕجْ ثٌنٌٚدٝ دضٍق١ٓ إٔؼجً ثألٌّٜ ثٌضٝ 

وضذٛ٘ج هثمً ثالػضمجي ٚصُ صٌه٠و٘ج فٝ ثٌّٕجّذجس ٚثالفضفجالس ث١ٌٕٟٛز فٝ ثٌْؾْٛ ٚفٝ ثٌنجًػ 

 ، ٕٚ٘جٌه ِٓ وضخ ثٌم١ٚور ثٌّغٕجر فٝ ثٌْؾٓ وّجؽو أدٛ [43]"ِٓ لذً ثألٌّٜ ثٌّق٠ًٌٓ 

ّٕجٌز ، ١ٍُّٚ ث٠ًٌَؼٝ ، ِٚؼجى ثٌقٕفٝ ، ٚأفّو ث١ٌٖذجٔٝ ثٌٍّمخ دجٌْٕذً أٚ ثٌؼٕو١ٌخ ، ٚػٌف 

ّؼ١و ٍّّجْ " ػوه ِٓ ثألٌّٜ ثٌٍي٠ٓ أّؼوٚث ثألٌّٜ دأٙٛثصُٙ ثٌؾ١ٍّز فٝ ثٌّؼضمالس وجأل١ٌّ 
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، ٚثأل١ٌّ ثٌٌّفَٛ ٔج٠ف أدٛ ػ١جٓ ، ٚأوٌَ فْٓ ، ٚؽّؼز ثٌضج٠ٗ ، ٚثٌّٕٖو " ثٌٍّمخ دأدٝ ػٌح 

 .ثًٌّٖٙٛ ًَِن ثٌؼه ، ٌٚٔٚ ٠ضج٠ّز ، ٚفّٛهر ٙالؿ ، ِٚٚؼخ ثٌٍّْٖٙٛ ، ٚآم٠ٌٓ 

 

 :ثٌْؾْٛ ألهح ؽّج١ٌز ّّجس : ًثدؼجً 

 ْٓ ٠ض١َّ أهح ثٌْؾْٛ دق٠ٛ١ز ثالٔفؼجي، ٚٙوق ثٌضؾجًح؛ وٛٔٗ ٠ًٕٙ ِٓ ِٚوً ثٌّؼجٔجر ثٌٕجدغ ِ

عٛثً ٘جٔش ػ١ٍُٙ أٔفُْٙ فٙذٛث ٠قٍّٛٔٙج ػٍٝ أوفُٙ ١ٌموِِّٛ٘ج أٝجفٟ فٟ ّذ١ً صقي٠ٌ وٌثِز 

. [44]ثٌٟٛٓ ٚأٍ٘ٗ

ٚص١َّس ثٌضؾجًح ثألهد١ز دجالٌضَثَ فٝ ثٌْؾْٛ دجالٌضَثَ دجٌم١ُ ، ٚثٌّذجها ، ٚثٌضٕجغُ ِغ ثٌم١ٞز ، 

: ِٚٓ أُ٘ ّّجس أهح ثٌْؾْٛ "فٟ صؾجٍٚ ثٌُٙ ثٌفٌهٞ إٌٝ ثٌُٙ ثٌؾّؼٟ ٚثٌؼجَ ، 

ك- 1 ّْ دؼّك ثٌضؼذ١ٌ فٟ ثٌوالٌز ٚثٌّّْٞٛ، ٚفٟ ثٌٌد٠ د١ٓ ثٌفىٌر " أهح ثٌْؾْٛ"٠ّضجٍ : ثٌُؼ

. ٚثألٍّٛح

. غجٌذجً ِج ٠ٍؾأ ثٌىجصخ إٌٝ ثٌٌَِ ٌٍضؼذ١ٌ ػّج ٠ؼضٍؼ فٟ فٕج٠جٖ: ث٠ٌٌَِز- 2

وغ١ٌثً ِج ٠ٍؾأ ثأله٠خ إٌٝ فٌٟ ػمٛه ثٌٍغز، ِٚج فٛس ِٓ ؽّجْ ٚؽٛثٌ٘، : ثٌض٠ٌٛٚ ثٌفٕٟ-3

١ٌؼ١و صٖى١ً فىٌصٗ ٕٚؼًٖٛ فٟ لجٌخ ٌغٛٞ ؽو٠و، فضؼط١ه ثٌّمطٛػجس ثألهد١ز ٌٛفجس ًثةمز، أٚ 

ْفؼّز دجٌقٌوز ُِ . ِٖج٘و ٙجِضٗ، أٚ ثٔؼطجفجس ػٍٝ ِٖج٘و ف١ز 

ثٌٕٚجػز ثٌذالغ١ز ًثةؾز ثالّضنوثَ، وجٌىٕج٠جس ٚثالّضؼجًثس ٚثٌضٖذ١ٙجس ٚثٌّؾجٍ : ثٌذالغز-4

. ثًٌٌّّ ٚثٌّقْٕجس ثٌٍفظ١ز ٚثٌذو٠ؼز

. أٞ ٝذ٠ ثٌفىٌر ثٌضٟ صقضجػ إٌٝ فمٌثس ٠ٍٟٛز فٟ فمٌر ٙغ١ٌر: ثالمضَثي- 5

فال صىجه صؾو ِمطٛػز ِضىٍفز ثٌّذٕٝ أٚ ثٌّؼٕٝ، ٚإّٔج ِْٕؾّز فٟ ِؼٕج٘ج : ثٌؼجٟفز ثٌّضأؽؾز-6

. ِٚذٕج٘ج ِغ ثٌؼجٟفز ثٌضٟ صقىُ ثٌمجٌخ ثٌٍغٛٞ ثٌّْضنوَ

٠ٍؾأ ثٌىجصخ إٌٝ ثٌن١جي فٟ ثٌغجٌخ الّضؼجًر ثًٌٚٛ أٚ ثألفوثط، فضضفجػً ثٌفىٌر : ّؼز ثٌن١جي- 7

. فٟ م١جٌٗ ِغ ًٙٛ إدوثػ١ز، دمجٌخ ٌغٛٞ مجٗ

فّْقز ثٌقَْ ال صىجه صفجًق ثٌّمطٛػجس ثألهد١ز ػٍٝ ثمضالف : ثٌقَْ ثٌّٖٛح دجٌضقوٞ- 8

ِٛٝٛػجصٙج، فضٝ صٍه ثٌضٟ أًثه دٙج ١ٙجغز ِْجفز ِٓ ثٌفٌؿ، ال صىجه صنٍٛ ِٓ أٌُ أٚ آ٘جس أٚ 

. هِٛع، فأفٌثفُٙ، أفًٞ ِج ٔؼذٌِّ ػٕٙج دجٌؾٌثؿ ثٌذجّّز

 . [45]ف١ظ ٠ٙضُ ثألٌّٜ دض١ّٕز ىٚثصُٙ ِٚٙجًثصُٙ ٚلوًثصُٙ: ثٌغمجفز ثٌٛثّؼز- 9

فٝ ٔٙج٠ز ثٌوًثّز ٠ؾََ ثٌذجفظ أْ ِج ٘ٛ ِؾٙٛي ِٓ ثدوثػجس ثألٌّٜ ثألهد١ز ، ِٚج صُ ِٚجهًصٗ 

ٌَ ثًٌٕٛ دجٌطذجػز دْذخ ثٌمًٚٛ دجصؾجٖ أهح  ِٓ لذً إهثًر ٍِٚقز ثٌْؾْٛ ثالٌّثة١ٍ١ز ، ِٚٓ ٌُ ٠

. ثٌْؾْٛ ٌٙٛ أوغٌ دىغ١ٌ ِّج ػٌف ِٚج ٔقجٚي ثدٌثٍٖ ٚؽّؼٗ 

ٚأْ أهح ثألٌّٜ ف١ٗ ِج ١ٌِ دغ١ٌٖ ِٓ ِٚوثل١ز ، ِٚؼجٔٝ ثْٔج١ٔز ، ٚأٔٗ ٠قًّ ِٞج١ِٓ ١ِٕٙز ، 

ٚدالغز إدوثػ١ز ٠ؾؼٍٗ ألٌح ٌٍّْضّغ ٚثٌمجًٜء ِٓ غ١ٌٖ ، ٚثّضطجع أْ ٠ٍفش ثٔضذجٖ ثٌّٙض١ّٓ 

ٚثألوجه١١ّ٠ٓ ٚثٌٕمجه ثٌؼج١١ٌّٓ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقٌٚ صٕجٌٚش ثٌووضًٛر ٔجه٠ز ٘جًٌٛ ثألّضجىر 

فٝ ؽجِؼز صىْجُ ثٌفٓ ثٌمٚٚٝ ٌٍّؼضم١ٍٓ ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ ، ٚؽجء ث٘ضّجِٙج فٝ إٟجً ث٘ضّجِٙج 

دجألهح ثٌّمجَٚ ػٍٝ ِْضٜٛ ػجٌّٝ ، ف١ظ ؽّؼش فٝ هًثّز ِمجًٔز ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕجىػ ثإلدوثػ١ز 

. ثٌضٝ أٔضؾضٙج ألالَ ِمجِٚز ثٌٔٚٙس فٝ ثٌمٞج٠ج ثٌضق٠ًٌز ٌٖؼٛدٙج 
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١ٌِٚ غ٠ٌذجً أْ ٠ىْٛ ٌأللالَ ثألهد١ز ثٌضٝ صؼّوس فٝ صؾٌدز ثالػضمجي فٚز ال دأُ دٙج فٝ 

إٙوثًثس ثصقجه ثٌىضجح ثٌفٍْط١١ٕ١ٓ ، ٚفٝ ثٌّالفك ثألهد١ز ٚثٌغمجف١ز فٝ ثٌٚقف ٚثٌّؾالس 

" ثٌّق١ٍز ٚفضٝ فٝ ثٌىضخ ثٌّضٌؽّز إٌٝ ٌغجس أؽٕذ١ز ِغً إٙوثً ثصقجه ثٌىضجح دجٌٍغز ثالٔؾ٠َ١ٍز 

ف١ظ ِغً ػوه ثٌّٖجًو١ٓ ِٓ ثألهدجء فٝ ٘يث ثإلٙوثً ثٌٍي٠ٓ صنٌؽٛث " ٔٚٛٗ لٚز ل١ٌٚر 

 ، وّج أْ ثٌضؾٌدز [46]" أٜ ِج ٠مجًح ثٌغٍظ  " 44" ِٓ أًٙ  " 15" ِٓ صؾٌدز ثالػضمجي 

ثٌغمجف١ز ٚثإلدوثػ١ز فٝ ثٌّؼضمالس فممش ثٔؾجٍثس ٌفضش ثٔضذجٖ ػوهث ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ٚثٌوث١ًّٓ 

 . [47]ٚثألوجه١١ّ٠ٓ ، ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌفٍْط١ٕٝ ٚثٌؼٌدٝ ٚثٌوٌٚٝ

........................................................................................... 

 انذكزىساح سعبنخ يجبحش أحذ ونكىَهب / انًهكيخ حمىق نحفظ انذساعخ ثًظبدس انجبحش يحزفظ / يالحظخ

 انىطُيخ انحشكخ ربسيخ في اإلثذاػيخ انجىاَت : حًذوَخ خهيم سأفذ : انزبنيخ ثبنًؼهىيبد - واألفضم - انًشجغ ركش دوٌ االلزجبط يًُغ

 ، انغيبعيخ انؼهىو لغى في انذكزىساح دسجخ ػهً نهحظىل يمذيخ سعبنخ ، انمبهشح ،2015إنً 1985 ثيٍ يب انفزشح األعيشحفي انفهغطيُيخ

 . 177 – 164 ص ، 2015 ، انؼشثيخ وانذساعبد انجحىس يؼهذ

 ........................................ 

 : نهجبحش عبثمخ دساعبد

انزؼشيف ، وانجزوس ، وانمبَىٌ ، واألَىاع )اإلضشاة انًفزىح ػٍ انطؼبو / دساعخ   )  

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27436 

أطفبل انُطف انًهشثخ صىسح اَغبَيخ فً وجه انغجبٌ/ دساعخ    

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27528 

االعشائيهيخ انغجىٌ فً انفهغطيُييٍ نألعشي انذيًمشاطيخ انزجشثخ / دساعخ   

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27819 

األوضبع انزؼهيًيخ نألعشي انفهغطيُييٍ فً انغجىٌ اإلعشائيهيخ/ دساعخ    

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27754 

انًغيشح انضمبفيخ نألعشي انفهغطيُييٍ فً انغجىٌ االعشائيهيخ/ دساعخ    

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27717 

أدة انغجىٌ انزؼشيف وانًًيضاد/ دساعخ   

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27645 

وصيمخ األعشي ال صانذ يفزبح انًظبنحخ انفهغطيُيخ واَهبء اإلَمغبو/ دساعخ    

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27577 

ػىايم اثذاع األعشي انفهغطيُييٍ فً انغجىٌ االعشائيهيخ/ دساعخ    

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27433 

االعشائيهيخ انغجىٌ فً انفهغطيُييٍ نألعشي اإلثذاع يُظىيخ نزطىيش اػزمبنيخ آنيبد / دساعخ   

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27967 

االعشائيهً انغجبٌ يىاجهخ في انفهغطيُييٍ نألعشي انُضبنيخ انىعبئم / دساعخ   

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27875 

 انغجىٌ فً انفهغطيُييٍ نألعشي وانزؼزيت االػزمبل ويحطبد انمبَىًَ انىضغ ػٍ / دساعخ

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=28106 

 

 : حًذوَخ سأفذ ثبنجبحش رؼشيف

ثبحش يخزض فً لضبيب األعشي وانشأٌ االعشائيهً ، ويذسة يًبسط يحزشف فً انزًُيخ انجششيخ ،  ػضى في َمبثخ انظحفييٍ 

انفهغطيُييٍ وانذونييٍ، حظم ػهً شهبدح انجكبنىسيىط في ػهى االجزًبع وانؼهىو اإلَغبَيخ يٍ انجبيؼخ انًفزىحخ في إعشائيم خالل فزشح 

وثزمذيش يًزبص " دساعبد إعشائيهيخ "  ػبو يزىاطهخ ، وحبطم ػهً دسجخ انًبجغزيش في انذساعبد اإللهيًيخ يغبس 15اػزمبنه انزً دايذ 
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http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27875
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أثى ديظ، وطبنت دكزىساح فً يجبل انؼهىو انغيبعيخ ثًؼهذ انجحىس وانذساعبد انؼشثيخ ثبنمبهشح ، يٍ يؤنفبره داخم / يٍ جبيؼخ انمذط 

– نٍ يًىد انحهى – لهجي وانًخيى – يب ثيٍ انغجٍ وانًُفً حزً انشهبدح – انشزبد – ػبشك يٍ جُيٍ – َجىو فىق انججيٍ ” االػزمبل 

، يؼًم يذيًشا ػبًيب ثهيئخ شئىٌ األعشي وانًحشسيٍ ، ويذيش يشكض األعشي نهذساعبد واألثحبس اإلعشائيهيخ ، ” طشخخ يٍ أػًبق انزاكشح 

. ويحبضش غيش يزفشؽ فً انجبيؼبد انفهغطيُيخ ، ويمذو ثشايج اراػيخ ورهفضيىيُخ 

 : اييم ػهً نهًشاعهخ 

rafathamdona@yahoo.com 

 


