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اإلٖـــــــــــــسا٤
إىل
ايسنتٛض ف٪از بٔ عبسايػ ّ٬فاضغٞ
/
َعايٞ
ٚظٜط اؿر
إٕ فا٫ت تأيكو ٚتؿطزى كتًـ أؾس ا٫خت٬ف َٚتٓٛع
ايػٝاغٞ
.
يًػا َٔ ، ١ٜايعٌُ ا٭نازميٚ ، ٞا٭زب ، ٞإىل ايعٌُ
ٚأْت ؼع ٢عب غاَط َٔ ايٓاؽ ٚتكسٜط عُٝل
يؿدكو
.
ٜٚعطف اؾُٝع إخ٬قو ايؿسٜس ٚايك ٣ٛملٗٓ ١ايطٛاؾ١
َٚس ٣سبو .هلا
ٚتتبعٓاى مجٝعاّ ٚأْت تك ّٛبٓؿاط غري عاز ٟنٛظٜط
يًشر ٚؼا ٍٚاٱق٬ح بايؿعٌ  َٔ ،أدٌ احملاؾع ١عً ٢ق١ُٝ
ايطٛاؾٚ ١أعطف أْو قًت نٌ َا تعتكسٙ
.
َٚهاْٚ ١أُٖ١َٓٗ ١ٝ
أدًٗا
َٔ .
املٓتر
أٖس ٟإيٝو ٖصا .
امل٪يف
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َكسَـــــيت
يًؿِٗ ) .اظعِ أْ٘ مل
ٖصا ايهتاب ــ ( ايطٛاؾ، ١ايػًبٝات  ،قاٚي. ١
قبٌ ٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكهاٜا ٜكعب
ٜػبكين إىل َٛنٛع٘ أسسٷ َٔ .
أخصٚ ،ٙضمبا وطز ايهتاب ٚاملدتك ٕٛبتٓاٚي٘ بايسضاغٚ ١ايؿشل
ٚا٫غتٓتاز ٚقٓاعيت أثٓا ٤تٓاَ ٍٚجٌ ٖص ٙايكهاٜا املُٗ ١يًػا ١ٜأٜ ٓ٫طأف
.
ايكه٫ ١ٝ
.
ايهاتب بايكه ٫ٚ ، ١ٝباملتًكٜ ٖٛٚ ، ٢كـ خًؿٝات ٚأغباب
باؿكا٥ل
.
بس إٔ ْٛاد٘ ايٛاقع
يف ٖصا ايهتاب اغتطعت إٔ أثبت َٔ خ ٍ٬ططح بعض املػببات
بطا . ٠٤ص َ٪غػات ايطٛاؾ َٔ ١نجري َٔ
.
ٚاـًؿٝات ط
. .
ٚاملكاقس
ٴتِٗ بٗا
ايػًبٝات  ).اييت تًتكل ٚ ،ت .
. ) ((..
أعٛز ٚ ،أ٩نس يهِ إٔ ٖصا ايهتاب ا٭ْٛ َٔ ٍٚع٘  ،ؾًصيو
يًؿِٗ ص  ،..أضزت إٔ أؾطح
ايطٛاؾ ١ايػًبٝات  ،قاٚي. ١
عً. ٘ٝط . .
أطًكت .
ايؿطٜؿ١
.
ايطٛاؾ)). ١
.
م١َٓٗ ((. ٛ
َٔ خ٬ي٘ بعض ايؿٗ ّٛاـاط. ١٦
ٚدست َٔ خَ ٍ٬تابعاتَٚ ٞطاقبيت ٭زاٖ ٤ص ٙاملٗٓ ١ايطاق،١ٝإٔ
اؿٝا . ٤ص يٗٝعأ َٔ سذِ ٚعطا٪َ ٤غػات ايطٛاؾ١
ْعع ط بطقع .
ايبعض. .
ا٭سٛاٍ إٕ
.
ٚاملطٛؾني ٖٚ ،صا أَط  ٫هٛظ إط٬قا إٔ ْؿعً٘ ،بأ ٟساٍ َٔ
ايؿهط ٠ا٭غاغ ١ٝايكاٚ ١ُ٥ضاٚ ٤نع ٖصا ايهتاب  ،إمنا تك ّٛعً٢
تكشٝض نجري َٔ املؿاٖٚ ِٝا٭ؾهاض اـاط ١٦م ٛايطٛاؾٚ ١بعض
ايػًبٝات املطاؾك. ١هلا ٚامل٪غـ أْين ٚدست إٔ َٔ ٜطًل ٜٚتِٗ َ٪غػات
ايطٛاؾ ١بأْٗا َكسض ايػًبٝات  ،يس ٜ٘ثكاؾ ١تتًدل باختكاض ؾسٜس يف
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ٚأًٖٗا ٚيهٔ يف ْٗا١ٜ
.
ا٫غتُتاع .ص بإيكاٚ ٤إيكام ايػًبٝات بايطٛاؾ١
.
 ..ط
ا٭َط ٚعرب ا٭عُاٍ املٝساْٚ ١ٝعرب َعطٝات َ٪غػات ايطٛاؾ ، ١غٛف
أؾاٖس بأّ عٝين ــ إٔ ؾا ٤اهلل ــ إٔ نجري ممٔ ٜكصؾًٜٚ ٕٛك ٕٛايػًبٝات
عً ٢امل٪غػات ،غٛف تكٝس أٜازَ ِٜٗع أٜس ٟاملػٚ٪يني بامل٪غػات ،
ؾايتاضٜذ ٜ ٫طسِ ايهػاىل  ٫ٚ ،وب ايهصابني ٚاملُاضغني ٱيكا ٤ايتِٗ
ايػري ٚأظعِ إٔ َٔ ٜػتُط يف مماضغ ١إؿام ا٭ش ٣بكٛض ٠زا ١ُ٥عً٢
عً. ٢
ٚأؾعاي٘
ٚزٚضٚ ٙبٗتت أقٛاي٘ .
َ٪غػات ايطٛاؾ ، ١غٛف ىػط َهاْت٘ .
غأظٌ ط
ٚأ٩نس أْين . .

ايطا٥س  .ص عٔ سكٛم املطٛؾني
املسافع .

٪َٚغػاتٗا ؾٗصا سل َٔ سكٛق ٞنعطب ٞغعٛزٚ ، ٟإْػإ
.
ٚايطٛاؾ١
فا٫ت٘
.
َه ٞأٖتِ ٜٗٚ ،تِ بايؿإٔ امله ٞيف نجري َٔ

أفعٌ شيو

بايعسٍ ٚاملٛنٛعٚ ١ٝاإلْكاف ٚسهِ ايعكٌ ٚايٛاقع ٚ ،إٕ ؾا ٤اهلل ئ أظًِ ،
أسس ٚإٕ مل أؾعٌ شيو ؾػأعترب إٔ شيو اٱُٖاٍ ٚايتذاٚظ
أ ٚأػٓ ٢عً. ٢
ْٛع َٔ أْٛاع خٝاْ. ١ايكِٝ
إٕ أسس َٓذعات غًػًَ ١كا٫ت ٞايكشاؾٚ ، ١ٝضغا ًٞ٥اٱق٬س١ٝ
٪َٚ ،يؿات ٞعٔ ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني  ٖٛ ،أْٗا شنطت ايٓاؽ ٚاجملتُع بإٔ
َٚػتٗسفٚ ١يٝػت ٚسسٖا  ،بٌ
.
ايطٛاؾ .١ص َػتٗسفَٚ، ١ػتٗسف، ١
 . .ط َٗٓ. ١
ا٫غتٗساف ٚمل ٜعس ٖٓاى ؾو
.
ست ٢املطٛؾني ْاهلِ ايهجري َٔ شيو
ٚسًًت ؾُٝا أشا ناْت
.
عٓسٚ ، ٟضمبا غري ، ٟؾُٝا قًت ٚنتبت
َٚاظايت ٖٓاى ؾ ١٦بعٗٓٝا يٝؼ يسٜٗا َٗٓ ١إ ٫قٓاعٚ ١ظضاع ١ايػًبٝات نس
ايطٛاؾ١
.
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ٚأعتكس ــ ٖهصا أظٔ ـــ أْ٘ َا َٔ أسس َٔ ايكطا ٤أ ٚاملتًكني هلصا
املٓتر ايجكايف ٚايتاضى ٞغٝهٝع ٚقت٘ يتٛؾري بعض اؾٗس يٝبشح عٔ َتع١
ٚثكاؾٝاّ
ؾهط ١ٜأثٓا ٤قطاٖ ٠٤صا ايهتاب املِٗ تاضىٝاّ َٝٓٗٚاّ .
ٚأٚز إٔ أؾري اْ٘ ميهٔ إٔ ْػتٓتر إٔ قسض نبرياّ َٔ ايبعض ٜطٜس
ايطٛاؾ١
إٔ ٜجط ٟثطا ٤ؾاسؿاّ َٔ ٚضا ٤إيكام ٚإؿام ايتِٗ مب٪غػات .
ايهبري ؟
فُٔ ٜهٖ ٕٛصا ايكسض .
بعهِٗ أقشاب َ٪غػات سذاز ايساخٌ ٚ ،بعهِٗ َٛظؿني غري
اؿل ٚبعهِٗ ٜطٜس إٔ ٜكطر عٓسَا
قازض ٜٔعً ٢مماضغ ١اؿكٝكٚ ١ؾعٌ .
َٓ٘
ٜطًب! .
ايفِٗ ص  ،..اييت ضغبت مماضغتٗا ،
.
ا٫غتٓتاز .ص ٚط
قاٚي ١ط . . .
يف . .
ٚؾعَ ٬اضغتٗا أثٓا ٤نتابٖ ١صا املٓتر  ،مل أنٔ أؾهط يف شيو ايصٟ
غٛف هين نجري َٔ ا٭ضباح َٔ ٚضا ٤اغتُطاض إيكام ٚإؿام ايػًبٝات
إٔ ط طاٚي ١ايتاضٜذ ص..
ببػاط. ١
.
ايطٛاؾٚ ١أق ٍٛي٘ عً ٘ٝتصنط
.
مب٪غػات
ٜٛدس عً ٢داْب َٓٗا َ٦ات ٦َٚات َٔ ايٛثا٥ل ٚاملػتٓسات اييت تؿهٌ
سكا٥ل ٚ ،سكا٥ل ٚ ،سكا٥ل ٚ ،عٓسَا ٜٓعط املٓتكسٚ ٕٚاملٓؿعًني ٚاؿاقسٜٔ
أمناطا ط
ٚاؿاغس ٜٔعً ٢املطٛؾني ٚايطٛاؾٜ ١ط. . ٕٚ

ادتُاع . ١ٝص ٚ
.

َػٚ٪ي .١ص َػترت ٠عً ٢إظٗاض اؿل ايصٜ ٟربظ غ١َ٬
.
تاضى .١ٝص ٚط
 ..ط . . .
ايطٛاؾٚ ١أِْٗ ٚأعٓ ٢تًو ايُٓاشز اييت شنطتٗا أِْٗ
.
ْٚعاؾ٪َ ١غػات
ايتاضٜذ
ٜهًً ٕٛاملػٚ٪يني ٚ ،ايؿاعًني ٚ ،يهِٓٗ ئ ٜػتطٝع ٕٛتهً. ٌٝ
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ٚأضغب إٔ أْاقـ عرب غ٪اٍ ملٔ ٜٓاٍ ٜٚتِٗ َٗٓ ١ايطٛاؾٚ ١أًٖٗا
بػ٪اي ٞي٘
.
٪َٚغػاتٗا
ٌٖ غٝباي ٞإشا بٝعت يو غًع ١بجُٔ أنرب بهجري َٔ مثٓٗا
اؿكٝك ٞ؟
.
إٕ أ ٍٚإداب ١عًَ ٢جٌ ٖصا ايػ٪اٍ ،إٔ أْ ٍٚتٝذْ ١تعًُٗا ْٚؿُٗٗا
ٖ ٛإٔ ايص ٟميتًو ايػًع ٖٛ ١اؾِٗ ٚاقسض إْػإ وهِ عً ٢قُٝتٗا
ٚأُٖٝتٗا  ٖٛٚ،ميًو ايك ٠ٛيف بٝعٗا!أ ّ٫. ٚؾ ٬بس إٔ ْؿِٗ ْٚؿطم بني
ايطٛاؾٚ ١اؿٝا ٠ايّٛٝ
.
ايكسض ). ٠يف َجٌ ََٗٓ ١جٌ
ايٓصض. ) (ٚ ( ). .٠
. . ) ((..
ايتٓاؾؼ .ص ٖٚص ٙطبٝع َٔ ١طبا٥ع ايبؿط  ،بٌ
َٔ ط .
نبري. ٠
.
تعٝـ ساي١
َٓاؾػ ١هلصا ٚدست إٔ
.
َٔ ايكعب دساّ إٔ ٜعٌُ اٱْػإ اي ّٛٝزٕٚ
ايهجري َٔ املطٛؾني ٜتػآيًٜٚ ٕٛتؿ ٕٛس ٍٛغ٪اٍ ٚاسس ؾكط ٜك ٍٛشيو
ايػ٪اٍ اؾسٜس يف سايت٘
ٚأبٓاٗ٥ا ؟
.
ٌٖ تػطم َٗٓ ١ايطٛاف ١يػري أًٖٗا
قشٝض إٔ املطٛؾني ؾعطٚا بايتٓاؾؼ ٚنجري َٔ سا٫ت٘ غري ؾطٜؿ١
املٓاؾػ ١خاق ١إٔ
.
ٚ ،غري ْعٝؿٚ ، ١يهٓٗا تعٌ يف ا٭خري ؼت َػُ٢
ايهجري َٔ خاضز ايطٛاؾ ١طاَع يف ٖاَـ ايطبض ايبػٝط ايصٜ ٟطع٘
٪َٚغػاتِٗ ْٚػ ٢املتٓاؾػٚ ٕٛمبدتًـ ؾ٦اتِٗ ايؿطٜؿ، ١
.
املطٛؾني
ٚغريٖا إٔ ٖاَـ ايطبض ايبػٝط ٜطدع إىل دٛز ٠أزا ٤ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ
.
املطٛؾٚ ٕٛأٚي٦و املتٓاؾػٜ ٫ ٕٛعطؾ ٕٛؾ٦ٝاّ َٔ تعكٝسات َٗٓ١
.
بٗا
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ايطٛاؾٚ ١خاق ١املٝساَْٗٓ ١ٝا ٚ ،غايباّ َا ؽض نجري َٔ ا٫ػاٖات
ٚا٭عُاٍ
.
املدتًؿٚ ، ١ايهآَٚ ١ضا ٤بعض ايؿعايٝات

إٔ َ٪غػات ايطٛاؾ ٖٞ ١ا٭منٛشز يًسٚض املػتكبً ٞايص ٟغتًعب٘
بٗا ٜٛ ٫دس أبسا
امل٪غػات ؿُا ١َٓٗ ١ٜايطٛاؾ َٔ ١ا٭خطاض احملسق. ١
تتعطض .ي٘ ط
.
َجٌ اهلذٚ ّٛايتذاٚظ ايصٟ

ايطٛاف . ١ص ٚامل٪غـ إٔ
.
َٗٓ١

املٗامجني ٚاملٓؿعًني نس َ٪غػات ايطٛاؾ ١إمنا ٜؿعً ٕٛشيو اهلذّٛ
إىل ط
ٚاْ٫ؿعاٍ عرب غٝاقَ ١باز ٨تكٛز. .

ايتذاض . ٟص ٜٚػتدسَٕٛ
.
اؾؿع

ٚغٚ ١ًٝاسس ٠يًشهِ ٖ ٞتهد ٚ ِٝإبطاظ ٚته ٜٔٛقٛض ٠سازَٔ ٠
٪َٚغػاتٗا بطغِ بؿاع١
.
ايػًبٝات .ص املدتًؿًٜٚ ١ككْٗٛا بايطٛاؾ١
.
 ..ط
قٛض ايػًبٝات اييت تكاٍ ٚتٓؿط ٚتعًٔ  ،ؾإٕ ايؿاعًني هلا ٜكع ٕٛؼت ٌْٝ
ايصاتٜٛ ٫، ). ١ٝدس يف تاضٜذ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١ب٪ؽ َجٌ ٖصا
 ((..املٓفع. ) ١
ايب٪ؽ  ،إٔ تكبض َٗٓ ١ايطٛاؾ ١يًطبض ايػطٜع َٔ بعض َ٪غػات سذاز
ايساخٌ
.
إٕ َكرب ٠املع ٠٬مبه ١املهطَٜ ١ػطٗٝا ايرتاب يععاّ املطٛؾني
ايؿطؾاٚ ٤ايٓبٚ ٤٬ايهطَا ٤ايص ٜٔنشٛا َٔ أدٌ احملاؾع ١عً ٢نطاَ١
ايطٛاؾٚ ١خسَ ١سذاز بٝت .اهلل
.
َٗٓ١
يف ط  . . .ص ٚأ٩نس إٕ أٟ
ٜػهٔ .
 ٫بس إٔ ٜؿِٗ َا أق. . َٔ. ٍٛ
قاٚي ١يًشؿاظ عً ١َٓٗ ٢ايطٛاؾ ١هب إٔ تٓبع َٔ أبٓاٗ٥ا املطٛؾني قبٌ
أ. ٟأسس
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إي٘ٝ
أمتٓ ٢إٔ ٜفِٗ ٜٚ ،ػتٛعب  ،املطٛفَ ٕٛا أضَ. !ٞ
املطٛف ٪َٚغػات ايطٛاؾ ، ١غتبكٚ ٢سسٖا  ٚبؿت ٢ايططم املتاس١
هلا يًعٌُ يف غب ٌٝبكا ١َٓٗ ٤ايطٛاؾ ١ت٪ز ٟأزٚاضٖا ايسٚ ١ٜٝٓايٛطٓ، ١ٝ
ٚايجكاؾٚ ١ٝيعٌ ٚاسس َٔ ٠ألض ايططم يتكًْ ٌٝػب١
.
ٚا٫دتُاع، ١ٝ
ايػًبٝات ايٓامج َٔ ١أزا ٤ايطٛاؾ ٖٛ ١إٔ ؼا ٍٚامل٪غػات َٚطٛؾٗٝا
َػتدسَٗٝا
.
ايتٛؾٝل ٚايتٓػٝل املػتُط بني ايطٛاؾٚ ١بني
يكس أتػعت نتابات َٚطٚضٜات بعض امل٪ضخني ٚايطساي ، ١يصنط
ْبٌ ٚأخ٬م ٚؾها ٌ٥املطٛف ٚايطٛاؾ ، ١ؾهاْت تًو ايهتابات
ٚاملطٚضٜات ط ٚ.عا .٤ص ملعاضف ٚأسٛاٍ ٚؾعايٝات اؿر ٚاؿذاز يف تًو
. .
املٓكطَْ ١طٜس إٔ ْعٝس تًو ايهتابات  ٚاملطٚضٜات ٚ ،يهٔ
.
ايعكٛض
بتكسَ ِٜؿاٖسات ٚتػذ٬ٝت يًشٝا ٠ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايس ١ٜٝٓاييت
ٚايطٛاؾ١
.
ٜعٝؿٗا اي ّٛٝاؿذاز

ايٓبٌ  ..ص ط ٚايك ِٝايفانً١
..
ايتهش .. ١ٝص طٚ
..
ناْت .ط
.

ص..

ايهطّ .ص امله ٖٞ ، ٞايٓعاّ ايصٟ
.
ايؿٗاَ .١ص ٚ ،..ط
. .
ايٓد .٠ٛص  ٚ .ط
. ٚ .ط .
ؾهٌ ايكاعس ٠ا٭غاغ ١ٝملٗٓ ١ايطٛاؾٖٚ ، ١ص ٙايكؿات  ٫تٓطبل ٚتهطض
ٚتعٝـ إ ٫يف أٌٖ َه ١املهطَ ١ؾكط  ،ؾِٗ ا٭قسض ٚ ،ا٭قسض ٚ ،ا٭قسض
ٚأخ٬قٗا
.
ٚ ،ا٭ؾهٌ ٚ ،ا٭سػٔ عً ٢ؾِٗ ايطٛاؾٚ ١أعُاهلا َٚتطًباتٗا
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أمتٓ ، ٢أمتٓ ، ٢أمتٓٚ ٢بهٌ دٛاضس ٞإٔ ٜهٝـ ٖصا ايهتاب ،
ؾ ، ٤ٞبٌ أؾٝا ، ٤مله ١املهطَٚ ١أًٖٗا ٚتاضىٗا ٚ ،يًطٛاؾٚ ١املطٛؾني
ْٚكٛق٘
.
ٚاؿذاز  ٚإٔ ٜػتؿاز َٔ أؾهاضٙ
.
ٚممٔ  ُِٜٗٗأَط ايطٛاؾ١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػرتْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤

امل٪يف

ٖ14ـ
. 30
املهطَ ١ضَهإ
:
َه١

11

ايفكٌ ا٭ٍٚ

َٗاّ َٚػٚ٪يٝات َ٪غػات
ايطٛاف١
ايٛاقع ٚاؿكٝك١
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َٗاّ َٚػٚ٪يٝات َ٪غػات ايطٛاف١
ايٛاقع ٚاؿكٝك١
اغتهُا ٫ملا غبل إٔ تٓاٚيت٘ يف نتاب ( ٞأخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا )
اـُٝػ .١ٝص ا٭زب ٞمبطنع
.
َٓتس ٣ط
 ٖٛٚعباض ٠عٔ قانط ٠أيكٝت يف . .
ٖ. 142/9ـ
11
ايؿٝذ محس اؾاغط  ،مبس ١ٜٓايطٜاض  ّٜٛ ،اـُٝؼ/29
قباساّ ثِ قسضت يف نتاب وٌُ
.
ٚشيو ابتسا َٔ ٤ايػاع ١ايعاؾط٠
ايػابل ٚايص ٟأؾطزتٴ ؾَ ٘ٝػاسٚ ١اغع ١عٔ ٖص ٙاملٗٓ ١امله١ٝ
.
ايعٓٛإ
املدًكني
.
اؾًٚ ، ١ًٝعٔ عطا٤ات ٚدٗٛز أبٓاٗ٥ا
ؾإْين أٚز ٖٓا ٚيف ٖص ٙايسضاغ ، ١إٔ أعط ٞايكاض ٤ٟايهط ِٜخًؿ١ٝ
َٛدع ٠عٔ تاضٜذ ٖص ٙاملٗٓ ١ايهاضب ١اؾصٚض يف أعُام ايتاضٜذ اٱغَٞ٬
خاق ١سٝح شنط ايعسٜس َٔ امل٪ضخني ٚايهُتٻاب إٔ
.
عاَٚ ١املهٞ
ٖ884ـ) ٭زا٤
ايػًطإ املًُٛن ٞا٭ؾطف قاٜتبا ٟقسّ َٔ َكط يف عاّ (
ؾطٜه ١اؿر فكاّ قانَ ٞه ١املهطَ ١ؾٝذ اإلغ ّ٬ايكان ٞإبطاٖ ِٝبٔ ظٗري٠
بتطٜٛف ايػًطإ ٚتًك ٘ٓٝا٭زعَٓٚ ، ١ٝص شيو ايتاضٜذ ايكس ِٜبسأت ٖصٙ
ايعًِ
املٗٓ ١تٴعطف يف َه ١املهطَ ١عً ٢أٜس ٟايكهاٚ ٠ط٬ب .
ٚيف ايعٗس ايػعٛز ٟايعاٖط تطٛضت ٖص ٙاملٗٓ ١تطٛضاّ نبرياّ ْتٝذ١
يًسعِ ايهبري ايص ٟيكٝت٘ َٔ امل٪غؼ ايباْ ٞد٬ي ١املًو عبسايععٜع بٔ
بعسٚ ٙقس
عبسايطمحٔ آٍ غعٛز ــ ضمح٘ اهلل ــ  َٔٚأبٓا ٘٥املًٛى ايربض. َٔ ٠
ٖٞٚ
َطت ايطٛاؾ ١يف ايعٗس ايػعٛز ٟبأضبع َطاسٌ :
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ٖ1343ـ سٝح قسض قطاض
ٚاْ٫تؿاض بسأت َٔ عاّ
:
َ 1طسً ١ايتٛغع
: /
ٖ137/6ـ مبٛدب ا٭َط ايػاَ ٞضقِ
11
خام يتٓعُٗٝا يف /3
املطٛؾني
.
 9267ايصٜ ٟكه ٞبإقطاض ْعاّ
ايػ٪اٍ ٚقس أقبض املطٛف يف
:
َ 2طسً ١إيػا ٤ايتكاضٜط ٚإضغا ٤سط١ٜ
: /
ٖص ٙاملطسً ١غري َكٝس بتطٜٛـ دٓػَ ١ٝعٚ ،١ٓٝشيو مبٛدب
ٖ138/5ـ ،ايصٜٗ ٟسف
5
 )12يف/9
املطغ ّٛاملًه ٞايهط ِٜضقِ (
إىل سط ١ٜاملطٛف يف ايتعاٌَ َع اؿذاز ايصٜ ٜٔؿهً ٕٛخسَت٘ .
ايتٛظٜع ٚيف ٖص ٙاملطسً ١مت إيػاْ ٤عاّ ايػ٪اٍ ٚؾطض ْعاّ
:
َ 3طسً١
: /
ٖ1395ـ ٚشيو سػب َتٛغطات نٌ َطٛف خٍ٬
ايتٛظٜع عاّ
ٖ1394ـ.
، 1393
، 1392
ا٭عٛاّ
َٔ
ايطٛاؾ. ١
.
امل٪غػات ٚتٗسف ٖص ٙاملطسً ١إىل ْكٌ َٗٓ١
:
َ 4طسً١
: /
ايفطز.. ٟص إىل ط ايعٌُ اؾُاع . ٞص  َٔ ،.خ ٍ٬إْؿا٤
..
ط ايعٌُ
َ٪غػات عاَ ١تهِ املطٛؾني بس٤اّ َٔ عاّ ٖ1402ـ ٚ ،ؽتل
َع١ٓٝ
نٌ َ٪غػ ١عذاز ز. ٍٚ

ٚقس ٚدستٴ أْ٘ َٔ املٓاغب اؿسٜح يف ٖص ٙايسضاغ ١عٔ َٓع١َٛ
َ٪غػات ايطٛاؾ ، ١اييت اغتطاعت عل إسساخ ْكًْٛ ١ع ١ٝيف أزا١َٓٗ ٤
ا٫ضػاي.. ٞص إىل ط ايعٌُ اؾُاع ٞص..
..
َٔ ط ايعٌُ ايفطزٟ
ْٚكًٗا .
.
ايطٛاؾ١
املٓعِ
.
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سٝح سككت ٖص ٙامل٪غػات خ ٍ٬ايػٓٛات املانْ ١ٝكً ١نبري٠
ًَٚشٛظ ١يف َػتْٛٚ ٣ٛع ١ٝاـسَات اييت تتؿطف بتكسميٗا يهٛٝف بٝت
شيو
اهلل اؿطاّ  َٔٚ ،أبطظ :
ايطمحٔ
.
 1ضفع َػت ٣ٛاـسَات املكسَ ١يٛفٛز
: /
 2ا٫يتعاّ مببسأ اـسَ ١اؾُاع. ١ٝ
: /
 3ا٫غتفاز َٔ ٠ش ٟٚامل٬ٖ٪ت ايعًُٚ ١ٝاـرب ٠يًٓٗٛض مبػت ٣ٛاـسَات .
: /
 4ايتٓػٝل ايؿاٌَ َع ا٭دٗع ٠اؿه ٚ ١َٝٛناف ١ايكطاعات شات ايع٬ق١
: /
بؿ ٕٚ٪اؿر مبا وكل تهاٌَ اـسَات ٚضفع َػت ٣ٛا٭زاٚ ٤اؾٛز. ٠
 5اإلؾطاف عً ٢مح٬ت ايتٛع ١ٝايؿاًَ ١يًشذاز ( ز ، ١ٜٝٓقش ، ١ٝأَٓ، ١ٝ
: /
ادتُاع ). ١ٝيتشكٝل أعًَ ٢عس٫ت ايػ. ١َ٬
.
 6سك ٍٛايعسٜس َٔ تًو امل٪غػات عً ٢ؾٗاز ٠اؾٛز ٠ايعامل( ١ٝاآلٜعَٚ ، )ٚا
: /
تطتب عً ٢شيو َٔ تطبٝكٗا ٭سسخ ايٓعِ اإلزاضٚ ١ٜايتكٓ ١ٝيف بطاَر
خسَات اؿذاز .

ْٚتٝذ ١هلص ٙاٱلاظات ايهبري ٠ؾكس غذًت ٖص ٙامل٪غػات سهٛضاّ
َتُٝعاّ يف ايٛاقع اـسَ ، ٞتٴٛز بكسٚض قطاض فًؼ ايٛظضا ٤املٛقط يف
ٖ142/8ـ بتجبٝت مجٝع َ٪غػات أضباب
3
دًػت٘ ايتاضى ١ٝاملٓعكس ٠يف/7
ايطٛا٥ـ (املطٛؾ ، ٕٛا٭ز ، ٤٫ايٛن ، ٤٬ايعَاظَٚ )١إظاي ١قؿ١
ػطٜب ١ٝثِ أقبض ؾُٝا بعس
.
عٓٗا أ ٟاْٗا زاَت ( ) 26غٓ١
ايتذطٜب. ١ٝ
ايطمسٚ ١ٝنإ قبٌ شيو َٔ
اغهإ اؿذاز َٔ قبٌ ايبعجات اؿر ! .
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َٚطادع ١؟  َٔ ٌٖٚاملٓطل إٔ
.
َػٚ٪ي ١ٝاملطٛؾني اَط وتاز اىل زضاغ١
َٜ٬ني ايطٜا٫ت تصٖب نٌ عاّ يًبعجات  ٖٞٚمتجٌ دع َٔ ٤ايسخٌ
ايكَٞٛ؟
.
ٚقس سسزت ايًٛا٥ض ٚايتعًُٝات ايكازضٚ َٔ ٠ظاض ٠اؿر اختكاقات
ًٜٞ
َ٪غػات ايطٛاؾ ١غسَات أغاغ ، ١ٝتتُجٌ ؾُٝا :
: /أ اغتكباٍ اؿذاز .
املعًَٛات
.
: /ب اؾٛاظات ٚأْعُ١
: /ز اإلؾطاف عًَ ٢ػانٔ اؿذاز يف َه ١املهطَ. ١
: /ز اإلضؾاز ٚايتٛع. ١ٝ
ٖ: /ـ ايؿ ٕٚ٪ايعاََ ( ١تابع ١سا٫ت اؿذاز املطنٚ ٢املتٛفني ٚاملفكٛزٜٔ
ٚاملكبٛض عً)ِٗٝ
: /ظ تكعٝس اؿذاز إىل املؿاعط املكسغ ، ٢َٓ ( ١عطفات َ ،عزيف. )١
: /ح إغهإ اؿذاز يف املؿاعط املكسغٚ ، ٢َٓ ( ١عطفات) ٚاغهإ ًََٓ ٢و
يًسٚي١
.
: /ط تفٜٛر اؿذاز إىل َٓطك ١دػط اؾُطات .
: /م تفٜٛر اؿذاز بعس اؿر إىل املس ١ٜٓاملٓٛض ٠أ ٚدس َٔ ٠أدٌ َػازضتِٗ إىل
ب٬زِٖ
.

ٚعً ٢ايطغِ َٔ اؿهٛض اـسَ ٞاملتُٝع هلص ٙامل٪غػات
ٚاختكاقٗا مبٗاّ قسز ،٠إ ٫أْٗا تُشاغب عً ٢أَٛض ٚأعُاٍ خاضز إطاض
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َٗاَٗا  ،باٱناؾ ١إىل إٔ ٖٓاى ايهجري َٔ احملاٚض املؿرتنْٚ ١كاط
ايتُاؽ بني َٗاَٗا َٗٚاّ َٚػٚ٪يٝات سٛاي )20 ( ٞعؿط ٜٔدَٗٔ ١
ايكطاعني اؿهٚ َٞٛا٭ًٖ ،ٞتك ّٛبٛادبٗا يف خسَٚ ١ضعا ١ٜنٛٝف
ايطمحٔ َٓ ،ص قس َِٗٚإىل ٖص ٙايب٬ز املكسغٚ ١ستٜ ٢ػازضٚا َٓٗا بعس
اؿر ٚامتٓ ٢إ أتٛؾل يف املػتكبٌ إٔ أق ّٛبسضاغ ١ؼً١ًٝٝ
أزا ِٗ٥ملٓاغو .
ٚا٭ًٖ ١ٝملعطؾْ ١كاط ايت٬قٞ
.
ملٗاّ َٚػٚ٪يٝات ايـ 20دٗ٘ اؿه١َٝٛ
بُٗٓٝا
ٚا٫خت٬ف .
بأ. ٟط
يصيو نً٘ تٴطَٖ ٢ص ٙامل٪غػات بكؿ ١خاق. ١

قكٛض .ص أٚ
.

ْكل. .ص .أ ٚط ..خًٌ ..ص أ ٚط غًب .١ٝص ٜ ،..ططأ عً ٢اـسَات املكسَ١
 ..ط .
٪َٚغػاتٗا قٌ ط
. .
ايطٛف .١ص
.
ؾته ٕٛط
. .
ايطمحٔ
.
يهٛٝف

ا٫تٗاّ ص..

ايباطٌ ٚإيكا ٤أعبا ٤أ ٟقكٛض ٜٓتر َٔ أ ٜ٘دٗ ١عً٪َ ٢غػات ايطٛاؾ١
.
َٚهاْتٗا
.
ٜؿهٌ ط .عب٦ا .ص ادتُاعٚ ٞإعٚ َٞ٬تاضى ٞعً ٢مسعتٗا
. .
ٚضغب َِٞٓ ١يف تععٜع زٚض َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١إبطاظ دٗٛزٖا املباضن١
يف خسَ ١اؿذاز ايهطاّ  ،بٛقؿٗا نٝاْات ٚطٓ ١َُٗ ١ٝت٪اظض دٗٛز
ايسٚيـ ١ايطؾٝـس ٠ــ أٜسٖـا اهلل ــ ٚترتدِ تٛدٗٝات  ٠٫ٚأَطْا ـــ سؿعِٗ اهلل
ٚضعاِٖ ــ ايكان ١ٝبتكس ِٜأؾهٌ ٚأضق ٢اـسَات يٛؾٛز ايطمحٔ ست٢
ٚأَإ
٪ٜزٚا َٓاغهِٗ يف ٜػط ٚغٗٛيٚ ١أَٔ .
أبطظ ط ايػًبٝات ص..
يصيو غٛف أغتعطض يف ا٭دعا ٤ايكازَ ١بعض . .
امل٬سعات .ص اييت تٴٓػب إىل ٖص ٙامل٪غػات خطأ  ٖٞٚيٝػت َٔ
.
 ٚ. .ط
اختكاقاتٗا ستٜ ٢ه ٕٛاملٛاطٔ ٚاؿاز عً ٢سس غٛا ٤عًَ ٢عطؾٚ ١زضا١ٜ
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بٗا  ،إش إْ٘ يٝؼ َٔ املكب ٍٛإٔ واغب املط ٤عً ٢أَط مل ٜكرتؾ٘ ٚ ،اهلل
تعاىل ٜك ٍٛيف نتاب٘ ايععٜع ( َ٫ٚتٳعٔضٴ ٚٳاظٔضٳٔٚ ْ٠ظٵضٳ أُخٵطٳ( ) ٣ؾاطط. )18
نُا إٔ ا٭َاْٚ ١املكساق ١ٝتكتهٝإ َٓٻا إْكاف ٖص ٙامل٪غػات
مما ًٜشل بٗا بني اؿني ٚاٯخط َٔ ظًِ ٚسٝـ ،بعه٘ َككٛزٚ ،أَا
ايطٛاؾ١
.
ايبعض اٯخط ؾُطز ٙاؾٌٗ عكٝكَٗ ١اّ ٚاختكاقات َ٪غػات
ٖٚصا وتاز إىل إثبات ايٛدٛز ايعًُٚ ٞاملتدكل  ٚاملدًل َٔ خ ٍ٬ازا٤
ٚاؿاقسٚ ٜٔاعتكس أِْٗ لشٛا إىل
.
اـسَات ٭ق ٣ٛضز عً ٢املػطنني
أنجط
سس َ.ا يف ايػٓٛات ا٭خريٚ ٣املطًٛب .

اؿذاز
أ: ً٫ٚ
:
ميجٌ اؿذاز ايهطاّ احملٛض ا٭غاغ ٞيطسً ١اؿر املكسغ ، ١ؾِٗ
املػتٗسؾ ٕٛبتكس ِٜاـسَات هلِ ط ١ًٝؾرت ٠أزا ِٗ٥ملٓاغو اؿر  ،يصيو
ؼطم َ٪غػات ايطٛاؾ ١عً ٢إٔ ؼٛظ تًو اـسَات عً ٢ضناِٖ  ،بٝس
إٔ ٖٓايو ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ يف ته ٤٫٪ٖ ٜٔٛاؿذاز ٚثكاؾاتِٗ
ٚضغباتِٗ تٴشٌُِ امل٪غػات َػٚ٪يٝات نبري ٠خاضد ١عٔ ْطام ٚادباتٗا ،
:َٔٚشيو
 :/1نعف ( أ ٚاْعساّ ) تٛع ١ٝاؿذاز مبٓاغو ٚخطٛات اؿر

 ،قبٌ

املًُه١
قس َِٗٚإىل .
 2ميجٌ نباض ايػٔ ٚا٭َْ ٕٛٝػب ١عاي َٔ ١ٝعسز اؿذاز ايكازَني َٔ
: /
اـاضز  ،مما ٜرتتب عً ٢شيو قعٛب ١اؿطنٚ ١بط ٤اغتٝعابِٗ
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يطبٝع ١أزا ِٗ٥يؿطٜه ١اؿر ٚ،بايتاي ٞسسٚخ إؾها٫ت تعٛم
تكس ِٜاـسَ ١هلِ .
 :/3ؼُ٪َ ٌٝغػات ايطٛافَ ١ػٚ٪ي ١ٝتٓاَ ٞظاٖطت ٞا٫فرتاف ٚاؿذاز غري
ايٓعاَٝني  ،عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايػايب ١ٝايععُ ٢املػبب ١هلاتني
ايعاٖطتني ٖ َٔ ٞؾَ ١٦تدًؿ ٞايعٴُطٚ ٠ايعٴُاٍ ايٓعاَٝني ٚغري
ايٓعاَٝني زاخٌ املًُه. ١
 :/4اؿذاز ايفطازَٚ ٣ا ٜؿهًَ َٔ ْ٘ٛؿه٬ت ٚأعبا ٤نبري ٠غٛا٤
اؿر
َا ٜتعًل بػهِٓٗ يف َه ١املهطَ ١أ ٚتٓكًِٗ بني َسٕ .
بػبب عسّ اضتباطِٗ ظٗات ضمس ١ٝغٛا ٤بعـجات اؿـر أٚ
ايؿطنات ٚايٛنا٫ت ايػٝاس. ١ٝ
َ 5طايبات اؿذاز ايسا ١ُ٥غسَات إناؾ ١ٝغري املتعاقس عًٗٝا
: /
َعِٗ .
 :/6ؼُ٪َ ٌٝغػات ايطٛاف ١أعباَ ٤اي ١ٝعاي ١ٝبػبب قٝاّ بعض اؿذاز
َٖٓٚ ٢صا ا٭َط وتاز
بإت٬ف ػٗٝعات اـٝاّ املطٛض ٠مبؿعط .
ٚايكٝاْ١
.
إىل زضاغ ١ؼً ١ًٝٝيًتهًؿٚ ١ا٫دطٙ
املهطَ١
ثاْٝاً ا٫غتكباٍ يف َه: ١
:
تهتٓف عًُ ١ٝاغتكباٍ اؿذاز يف َه ١املهطَ ١ايهجري َٔ املؿه٬ت
ٚاملعٛقات  ،اييت تٴعٗط َ٪غػات ايطٛاؾ ١نأْٗا عادع ٠عٔ اغتكباٍ
اؿذاز ايتابعني هلا يف ٚقت قكري ٚ ،شيو ْعطاّ يًؿرتات ايط ١ًٜٛاييت
ٜكهٗٝا ٖ ٤٫٪اؿذاز يف ايعسٜس َٔ احملطات َٓص قس َِٗٚإىل َٓاؾص
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ايسخٚ ٍٛستٚ ٢قٛهلِ إىل َكاض فُٛعات اـسَ ١املٝساْ ١ٝاييت تتٛىل
تكس ِٜاـسَات هلِ  َٔٚ ،ثَِ تٓكب نٌ ا٫تٗاَات عً٪َ ٢غػات ايطٛاف، ١
ًٜٞ
ٚنأْٗا غبب َعاْا ٠اؿذاز ٚتأخريِٖ  َٔٚ ،أبطظ ٖص ٙاملؿه٬ت َا :
ٚ 1دٛز أعساز نبري َٔ ٠اؿذاز يف ساؾًٚ ١اسسٜٓ ٠تُ ٕٛإىل
: /
َ٪غػات َتعسز ٠عٓس قس َِٗٚإىل َه ١املهطَ ١غٛاَ َٔ ٤طاض
املٓٛض٠
املًو عبسايععٜع ظس ٠أ ٚاملس. ١ٜٓ
 2ا٫ظزساّ املطٚض ٟايؿسٜس يف َه ١املهطَ ١يف أٜاّ ايصض٠ٚ
: /
وٝطٗا
.
٫ٚغُٝا يف َٓطك ١املػذس اؿطاّ َٚا
 3نجط ٠أعطاٍ اؿاؾ٬ت يعسّ ق٬سٝتٗا ٚ ،عسّ تٛؾط اؿاؾ٬ت
: /
ايبس ١ًٜيف ٚقت َٓاغب .
 4نجط ٠اؿٛازخ املطٚض ١ٜبػبب ضزا ٠٤اؿاؾ٬ت ٚإضٖام ايػا٥كني
: /
اؿر ٚعسّ ؾِٗ غا٥ك ٞاؿاؾ٬ت يًدطط
ٚخاق ١بني َسٕ .
املطٚضٚ ، ١ٜنصيو عسّ َعطؾتِٗ بؿٛاضع َٝٚازٚ ٜٔساضات
املهطَ١
.
ٚكططات َه١
 5عسّ َعطؾ ١غا٥ك ٞاؿاؾ٬ت يًططم امل٪ز ١ٜإىل َكاض غهٔ
: /
اؿذاز يف َه ١املهطَٚ ، ١نصيو َٓاؾص قسَٚ ّٚػازض٠
اؿذاز ٚغايباّ َا ٜه ٕٛغا٥ك ٞاؿاؾ٬ت ٜكسَ ٕٛ٭َ ٍٚط٠
.
يًعٌُ يف َٛغِ اؿر َع عسّ َعطؾتِٗ بهداَ ١ايعٌُ .ب٘
 6عسّ ايتعاّ ؾطنات ْكٌ اؿذاز بتٛؾري غٝاضات خاق ١يٓكٌ
: /
ايعا٥س٠
.
ا٭َتع١
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املس١ٜٓ
َ 7ؿانٌ ا٫غتكباٍ باملطاض ٚايتؿٜٛر َٓ٘ إىل َه ١أ. ٚ
: /
َ 8ؿانٌ َس ١ٜٓاؿذاز املتٗايهٚ ١غ ٤ٛاـسَات املكسَ ١ؾٗٝا
: /
ايعٛز٠
يًشذاز سني .
املهطَ١
ثايجا اإلؾطاف عًَ ٢ػانٔ اؿذاز يف َه: ١
:
َٓص عاّٖ1410ـ أقبض اغت٦ذاض َػانٔ اؿذاز يف نٌ َٔ
َه ١املهطَٚ ١املس ١ٜٓاملٓٛضَ َٔ ٠ػٚ٪يٝات َٗٚاّ بعجات اؿر ٚممجًٞ
اؿذاز ؾكطٚ ،شيو مبٛدب نٛابط اٱغهإ املعُ ٍٛبٗا سايٝاٚ ،أقبض
زٚض َ٪غػات ايطٛاف ١يف َه ١املهطَ ١قكٛضاً يف اإلؾطاف عً ٢تًو املػانٔ ٚايتأنس
َٔ ٚدٛز اـسَات فٗٝا .
ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ غٝططٖ ٠ص ٙاؾٗات عً ٢إغهإ اؿذاز يف
َٔ ط
ايهجري .
.
املسٜٓتني املكسغتني أؾطظ

ايػًبٝات اـسَٚ ١ٝا٭َٓ١ٝ

ٚا٫قتكاز ١ٜص  ،..اييت ٫ؾو أْٗا َجاض عـح ٚزضاغـٚ ١اٖتـُاّ َٔ ٠٫ٚ
.
ا٭َط ــ سؿعِٗ اهلل ٚضعاِٖ ــ ،نُا إٔ ٖص ٙاهل َٔ ١ُٓٝبعجات اؿر
ٚممجً ٞاؿذاز عًٖ ٢صا ايكطاع اؿ ٟٛٝاملِٗ ،محٌٖ َ٪غػات ايطٛاؾ١
تبعات نبري ٫ ٠تػتطٝع ايتدًل َٓٗا  ،عهِ َػٚ٪يٝاتٗا يف اٱؾطاف
َٚتابع ١اـسَات يف تًو املػانٔ ٚ ،ؾه ٬عً ٢شيو ؾإٕ ايهجري َٔ
اؿذاز ٜعتكس ٕٚإٔ تٛؾري املػانٔ ٖ َٔ ٛقَُ ِٝػٚ٪يٝات َ٪غػات
َٗٓٚا
ايطٛاؾ ١ؾكط ،مما ٜٓتر عٔ شيو ايهجري َٔ اٱؾهايٝات :
 :/1إغهإ بعض اؿذاز يف َػانٔ  ٫تٛدس يسٜٗا تكاضٜض إغهإ  ٫ٚتًٝل
اؿذاز
بػهٔ .
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 :/2عسّ تٛافل ايػهٔ َع ضغبات اؿذاز ٚاستٝاداتِٗ ٚأعسازِٖ غٛأَ ٤
سٝح بعس ٙاؾػطايف عٔ اؿطّ امله ٞايؿطٜـ ٚاْعساّ ٚغا٥ط
ايٓكٌ ايؿعاي ، ١أٚ ٚدٛز ٙيف َٛاقع غري َٓاغبَ ١جٌ املٓاطل اؾبً١ٝ
ايهٝك١
.
املطتؿع ١أ ٚاؿاضات ٚا٭سٝا٤
 3غ ٤ٛبعض اـسَات املكسَ ١يًشذاز
: /

َجٌ (ايٓعاؾ ، ١ايكٝاْ، ١
:

اْكطاع املٝاٚ ٙايهٗطبا ، ٤قً ١أعساز زٚضات املٝا ، ٙاملطابذ ،
بطازات املٝا ، ٙغ ٤ٛاملؿاضف ٚا٭ثاخ) .
 :/4غ ٤ٛإزاض ٠ايػهٔ َجٌ تهسؽ ٚاظزساّ اؿذاز يف ايػطف ،
ٚإغهاِْٗ يف ا٭قبٚ ١ٝاملطابذ ٚزٚض املٝعاْني ٚايبسض. ّٚ
 :/5عسّ ٚدٛز َػٚ٪ي ٞبعض بعجات اؿر أثٓاٚ ٤ق ٍٛاؿذاز إىل َػانِٓٗ .
 :/6عسّ داٖع ١ٜبعض املػانٔ املػتأدط َٔ ٠بعجات اؿر قبٌ ٚقٍٛ
اؿذاز بٛقت نافٺ .
 :/7عسّ قسض ٠بعض اجملُٛعات املٝساْ ١ٝمب٪غػات ايطٛاف ١يف ايٛق ٍٛإىل
َايو ايػهٔ أ ٚاملتعٗس ايكا ِ٥عً ٢ػٗٝع بعض املػانٔ
املػتأدط ،٠مما ٜٓتر عٔ شيو ايتأخط يف تأَني ايٓكل يف
اـسَات أ ٚإق٬ح ا٭عطاٍ اييت قس ؼسخ أثٓا ٤غهٔ اؿذاز .
 :/8ضفض بعض اؿذاز يًُػانٔ اييت ٜتِ اغت٦ذاضٖا هلِ َٔ قبٌ بعجات
اؿر يٮغباب املصنٛض ، ٠مما ٜٓتر عٔ شيو سسٚخ َؿه٬ت
نبريٜ ٠كعب .سًٗا
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ٚدٛز ط تطقٚ ِٝتػُ ١ٝايعكاضات ٚايؿٛاضع ٚاملٝاز ٜٔايعاَ ١ص..
 9عسّ . .
: /
مبه ١املهطَ ، ١مما هعٌ ايبعض ايهجري َٔ اؿذاز تاٗ٥اّ
غهٓ٘
نا٥عاّ ٜ ٫ػتطٝع ايٛق ٍٛإىل َٛقع .
املكسغ١
ضابعاً تكعٝس اؿذاز إىل املؿاعط :
:
ميجٌ ايٓكٌ عكب اـسَات املكسَ ١يًشذاز ٚ ،أ ٟخًٌ ؾ٫ٚ ٘ٝغُٝا يف
ضسً ١املؿاعط املكسغ٪ٜ ١ثط غًباّ عً ٢ناؾ ١اـسَات اييت تكسَٗا
َ٪غػات ايطٛاؾ ١ؿذادٗا  َٔٚ ،أبطظ املؿه٬ت اييت تٴًك ٢بع٬هلا
ايكامت ١عً ٢خسَات امل٪غػات يف تكعٝسٖا ؿذادٗا إىل املؿاعط
ًٜٞ
املكسغ ، ٢َٓ( ١عطؾات َ ،عزيؿَ )١ا :
 :/1ا٫ظزساّ املطٚض ٟايهجٝـ ٚغٝاب اْ٫ػٝاب ١ٝيف َؿعط٢َٓ ٟ
ٚعطؾات  ،ا٭َط ايص٪ٜ ٟز ٟإىل تأخط ٚق ٍٛاؿذاز إىل
كُٝاتِٗ ٚ ،بكا ِٗ٥يؿرتات ط ١ًٜٛزاخٌ اؿاؾ٬ت ٚ ،بايتايٞ
ٚغهبِٗ
.
تصَطِٖ
 :/2عسّ َعطف ١ايهجري َٔ غا٥ك ٞاؿاف٬ت بايططم امل٪ز١ٜ

إىل املؿاعط

املكسغ. ١
ٖ 3طٚب بعض ايػا٥كني .
: /
ايبسٖٚ ١ًٜصا ا٭َط
.
 4نجط ٠أعطاٍ اؿاف٬ت ٚعسّ تٛؾري اؿاؾ٬ت
: /
وتاز إىل زضاغ ١عٔ ايٓكاب٘ ايعاَ ١يًػٝاضات َٗٚاَٗا ٚٚادبات
املطٚض
ايؿطنات ٚ ،زٚض .
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 5ايتػٝري املؿاد ٧يًدطط املطٚض ١ٜملؿعطٚ ٢َٓ ٟعطؾات بس ٕٚإؾعاض
: /
َػبل.
 :/6تأخط ٚق ٍٛساف٬ت ايطز ايجاْ ٞيٓكٌ اؿذاز َٔ َؿعط عطؾات،
مما ٪ٜز ٟإىل إثاض ٠غهبِٗ ٚقٝاَِٗ با٫ؾرتاف يف ايؿٛاضع
ٚايططقات  ٫ٚاعتكس إٔ قطاض املؿاعط املكسغ ٖٛ ١اؿٌ هلصا
.
ٜعتكس
املؿهٌ نُا .
 7عسّ مساح إزاض ٠املطٚض يػٝاضات اـسَات ْٚكٌ ا٭َتع١
: /

ايتابع١

مل٪غػات ايطٛاؾٚ ١فُٛعاتٗا املٝساْ َٔ ١ٝايٛق ٍٛإىل كُٝات
اؿذاز يف املؿاعط املكسغ ١مما ٪ٜز ٟإىل تًـ ايٛدبات ايػصا، ١ٝ٥
ايؿسٜس
.
ا٭َط ايصٜ ٟجري سؿٝع ١اؿذاز ٚغهبِٗ
املكسغ١
خاَػاً إغهإ اؿذاز يف املؿاعط :
:
بصيت ايسٚي ١ايطؾٝس ٠ــ أٜسٖا اهلل ــ دٗٛزاّ نبريٚ ٠أْؿكت أَٛاّ٫
طا َٔ ١ً٥أدٌ ٚنع ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝملٓطك ١املؿاعط املكسغٚ ، ١ؾٝست ؾٗٝا
َؿاضٜع سهاض ١ٜعُ٬ق َٔ ١خٝاّ َطٛضٚ ٠دػط َتهاٌَ يًذُطات ،
نُا سطقت عً ٢تٛؾري املطاؾل ايعاَ ١يف مجٝع ا٭َانٔ اييت ٜطتازٖا
اؿذاز ايهطاّ  ،بٝس إٔ تعاٜس اؿذاز عاَاّ بعس عاّ بؿهٌ َهططز ،
ٜتطًب املعٜس َٔ اٱَهاْات املازٚ ١ٜايبؿط ١ٜملٛادٗ ١ا٭عساز ايهبري ٠يف
اؿذاز
.
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 َٔٚأبطظ املؿه٬ت اييت تعطقٌ أزا٪َ ٤غػات ايطٛاف ١ملػٚ٪يٝاتٗا ػاٙ
اؿذاز ايتابعني هلا يف َٓطك ١املؿاعط املكسغٚ ، ١ػعٌ اؿذاز ًُٜك ٕٛايًّٛ
ًٜٞ
عًٗٝا َا :
 :/1تهسؽ اؿذاز يف املدُٝات ٚخاق ١يف َؿعط َٓ ٢بػبب قسٚز١ٜ
املػاسات املدكك ١هلِ يف ظٌ تٓاَ ٞأعسازِٖ َٚ ،ا ٪ٜز ٟشيو
َٔ تٛغٝع يعاٖط ٠ا٫ؾرتاف ،اييت تػع ٢ايسٚي ١بهٌ َا أٚتٝت
عًٗٝا
َٔ ق ٠ٛيًكها. ٤
 :/2اْكطاع املٝا ٙبكٛضَ ٠تهطضْ ٠تٝذ ١يتػطبٗا َٔ املٛاغري أ ٚاْؿذاضٖا
املٝاَ ٙع نعـ
بػبب قٹسّ ٚاٖرتا ٤ايبٴٓ ٢ايتشت ١ٝيؿبه ١تػص. ١ٜ
ايسٚض١ٜ
.
ايكٝاْ١
بػبب ا٭محاٍ ايعا٥س ٠عً٢

 :/3اْكطاع ايهٗطبا ٤يف بعض املدُٝات

ايعسٻازات ٚؾبه ١ايتػص ١ٜايهٗطباْ ١ٝ٥عطاّ يهجط ٠اغتدساّ
اؿذاز يًهٗطبا. ٤
ْ :/4كل زٚضات املٝاٚ ٙنصيو غْٛ ٤ٛعٝتٗا ٫ٚغُٝا املدككَٗٓ ١ا
يًٓػاَ ،٤ع عسّ ٚدٛز ايعُاي ١ايٓػا ١ٝ٥اييت تعٌُ عًْ ٢عاؾتٗا
عاّ نِ عسز زٚضات
ٚقٝاْتٗا  َٔٚايؿها ٟٚاملدذً ١نٌ .
.
ب١ٝ٦ٝ
اؿذاز ؟ ايٓػب ١غٚ ١٦ٝغري .
.
املٝاٚ ٙنِ عسز
 :/5إغٓاز َػٚ٪يٝات اإلخٚ ٤٬إْكاش اؿذاز يف سا٫ت ا٭َطاض ٚايػٍٛٝ
إىل َ٪غػات ايطٛاؾ ، ١يف ظٌ عسّ ٚدٛز بٴٓ ٢ؼت ١ٝملٛادٗ ١تًو
ا٭َطاض ٚايػ ٍٛٝيف املؿاعط املكسغ. ١
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 6إٕ اؾرتاطات ٚتعًُٝات ايسؾاع املسْ ٞتكهٞ
: /

بعسّ إغ٬م كاضز

ايطٛاض ، ٨باٱناؾ ١إىل تعسزٖا يف نٌ كٖٚ ، ِٝصا ا٭َط ٜػبب
إؾها٫ت نجريٚ ٠وُٻٌ َ٪غػات ايطٛاؾ ١تبعات نبرئَٚ ، ٠
شيو :
 1زخ ٍٛأعساز نبري َٔ ٠اؿذاز غري ايٓعاَٝني إىل كُٝات َ٪غػات
/:6
ايطٛاف ، ١غٛا ٤ناْٛا َٔ اؿذاز املٛاطٓني أ ٚاملكُٝني أَ ٚتدًفٞ
ايعُط٠
.
 2اخت٬ط دٓػٝات اؿذاز ٚتهسغِٗ يف خُٝات فُٛعات اـسَ١
/:6
املٝساْ١ٝ
.
 3خطٚز بعض اؿذاز إىل َٓطك ١دػط اؾُطات يف غري أٚقات
/:6
ايتفٜٛر احملسز ٠هلِ مما ٪ٜز ٟإىل سسٚخ إؾها٫ت نبري ٠يف
عًُ ١ٝايتفٜٛر .
 4سسٚخ امل٬غٓات ٚا٫ستهانات يف املدُٝات ٫ٚغُٝا يف ساي١
/:6
املصاٖب
اخت٬ف .
اؾُطات
غازغاً تفٜٛر اؿذاز إىل َٓطك ١دػط :
:
ؼطم ٚظاض ٠اؿر يف نٌ عاّ عً ٢تطبٝل بطْاَر ظَين يتؿٜٛر
سذاز بٝت اهلل اؿطاّ إىل َٓطك ١دػط اؾُطات ،

ٚتػع٪َ ٢غػات

ايطٛاف ١داٖس ٠إللاح ٖصا ايربْاَر َٝساْٝاً يهَٗٓ ْ٘ٛذاً عًُٝاً ٜػِٗ بؿهٌ نبري
يف تٓع ِٝسطنٚ ١فٛز ايطمحٔ  ،بكٛض ٠تهُٔ ـــ بإشٕ اهلل تعاىل ـــ غَ٬تِٗ
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َٔ ايتساؾع ٚايتعاسِ أثٓا ٤أزا ٤ؾعري ٠ضَ ٞاؾُطات  ،إ ٫إٔ ٖٓايو ايعسٜس
َٗٓٚا
َٔ ايعٛاٌَ اييت تعطقٌ أزا ٤امل٪غػات هلصا اؾاْب : ،
 1عسّ قٝاّ بعض بعجات اؿر بتٛع ١ٝاؿذاز ايتابعني هلا بأٖساف بطْاَر
: /
ايتفٜٛر ٚ،سجِٗ عً ٢ايتكٝس ب٘ٚ ،نصيو عسّ تعاْٗٚا يف تٓع ِٝأَٛض
امل٪غػات
.
سذادٗا مما ًٜك ٞبايعب ٤ا٭نرب عً٢
ٚ 2دٛز أعساز نبري َٔ ٠اؿذاز غري ايٓعاَٝني
: /

–املػذًني نُٔ َػٚ٪ي١ٝ

ايطٛاف ١ايص ٫ ٜٔميهٔ ايػٝطط ٠عً ِٗٝي٬يتعاّ بربْاَر
َ٪غػات
ايتفٜٛر
.
 3ضفض بعض اؿذاز ايتكٝس بربْاَر ايتفٜٛر ٭غباب َصٖب. ١ٝ
: /
 4خطٚز بعض اؿذاز َٔ كُٝاتِٗ يف غري أٚقات ايتفٜٛر َٔ كاضز
: /
ايطٛاض ٨اييت تًُعَّ امل٪غػات بفتشٗا بٓا ٤عً ٢تعًُٝات ايسفاع .املسْٞ
تٛع١ٝ
ٜٚكع ٖصا ْتٝذ ١دٌٗ ٚعسّ .
 5تػً ِٝاملٛاعٝس ايعَٓ ١ٝيربْاَر ايتفٜٛر مل٪غػات ايطٛاف ١يف ٚقت َتأخط
: /
 ،مما ٪ٜثط عً ٢زق ١تٓفٝصٖا يًربْاَر .
دس٠
:غابعاً تفٜٛر اؿذاز بعس اؿر إىل املس ١ٜٓاملٓٛض ٠أ: ٚ
تسضى َ٪غػات ايطٛاؾ ١ا٭ثط ايٓفػ ٞايهبري يطسً ١عٛز ٠اؿذاز إىل
ب٬زِٖ  ،إش إٕ ايػاعات ا٭خري ٠هل ٤٫٪اؿذاز يف ٖص ٙايبكاع ايطاٖط ٠بعس
أسساخ تعٌ
.
أزا ِٗ٥ملٓاغو اؿر َٚا ًٜك َٔ ْ٘ٛتعاٌَ َٚا ٜكازؾَٔ ْ٘ٛ
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قفٛض ٠يف أف٦سٚٚ ٠دسإ اؿذاز َس ٣ايسٖط  .يصيو ٴتػٳدِط ٖص ٙامل٪غػات
نٌ طاقاتٗا ٚإَهاْاتٗا يته ٕٛضسًَ ١ػازض ٠اؿذاز إىل ب٬زِٖ ضسً١
ممتع ١متتاظ باْ٫ػٝابٚ ١ٝايػ٬غ ١ست ٢ته ٕٛتتٛهاّ ملٓع ١َٛاـسَات
اييت قُسَت هلِ َٓص إٔ ٚط٦ت أقساَِٗ ثطٖ ٣ص ٙايسٜاض املكسغٚ ١ست٢
يٓػهِٗ بٝس إٔ عسزاّ َٔ ايعكبات ٚايكعٛبات
.
انتُاٍ َطاسٌ أزاِٗ٥
ػعٌ َٔ ٖص ٙايطسً ١ايٛزاع ١ٝضسً ١عٓاَٚ ٤ؿك َٔٚ ١أبطظ ٖص ٙايكعٛبات
ًٜٞ
َا :
 1عسّ ايتعاّ بعض بعجات اؿر بتشسٜس َٛاعٝس َػازض ٠سذادٗا إىل ب٬زِٖ
: /
مما ٪ٜز ٟإىل سسٚخ إؾها٫ت نبريٖٚ. ٠صا ْاتر بػبب عسّ ايتٓػٝل
ايتٓعٚ ُٞٝايتٛع ٟٛنعٝف بني امل٪غػٚ ١بعجاتٗا ،أ ٟإٔ ايبعجات ؼتاز
إىل تٛع ١ٝبايٓعِ  ٫ٚبس َٔ إعطا ٤أَ ٚؿاضنَٛ ١ظفٗٝا يف ْسٚات أٚ
املعطف١
زٚضات فِٗ يٝػٛا فٛم .
.
 2نعف بعض ؾطنات ايطريإ ايٓاقً ١يًشذاز َٚا ٜرتتب عً ٢شيو َٔ إضباى
: /
يف دسا ٍٚضس٬ت َػازض ٠اؿذاز .
 3عسّ ايتعاّ ؾطنات ْكٌ اؿذاز بتأَني ايػٝاضات ايكػري ٠بٓا ٤عً٢
: /
ضغبات اؿذاز.
 4عسّ ايتعاّ ؾطنات ْكٌ اؿذاز بتٛفري غٝاضات خاق ١يٓكٌ ا٭َتع١
: /
ايعا٥س. ٠
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 5تأخط ٚبكا ٤اؿذاز يف َطنع اؿذاز ايفطاز ٣مبه ١املهطَ ١مما ٪ٜز ٟإىل
: /
تأخري ٚقٛهلِ إىل دسٚ ٠بايتاي ٞعسّ ايتُهٔ َٔ اغتهُاٍ إدطا٤ات
غفطِٖ إىل ب٬زِٖ.
 6عسّ ايػُاح يًشذاز بايػفط إىل نٌٍ َٔ دسٚ ٠املس ١ٜٓاملٓٛض ٠بػٝاضات
: /
خاق ١مما ٪ٜز ٟإىل عسّ ايطنا عٔ شيو ٫ٚ ،غُٝا إٔ بعهِٗ يسِٜٗ
اـاق١
.
ايكسضٚ ٠ايطغب ١يف اغت٦ذاض ايػٝاضات
باملطاض ؟
 7ؾه ٣ٛايػهٔ يف َس ١ٜٓاؿذاز .
: /
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ايفكٌ ايجاْٞ

ايػًبــــــــــــــــــــــــــــــــٝات
قاٚي ١يًفِٗ
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ايػًبٝـــــــــات
قاٚي ١يًفِٗ
قاضت َ٪غػات ايطٛاؾ ١املطدع ا٭ٚ ٍٚا٭غاغ ٞبؿهٌ زعِ
اؿه ١َٛهلاٚ ،أقبشت ضَعاّ يًطٛاؾَٚ ١طنعاّ يٛسس ٠ايكطاض ٚٚسس٠
ٚايجكاؾٚ ١ٝتٓٛعت
.
املٓتُني إيٗٝا عً ٢اخت٬ف َطاضسِٗ ايؿهط١ٜ
اٖتُاَات َ٪غػات ايطٛاؾ ١يف أَٛض ايطٛاؾٚ ١غريٖا َٔ خسَات فتُع١ٝ
ٚاقتكازَ ١ٜجٌ ا٫غتجُاض .
ايطٛاؾ١
.
دا ٤املطٛؾ ٕٛيف امل٪غػات يٝكٛغٛا أؾهاضِٖ سٍٛ
ؾإٔ أ ١َٓٗ ٟظٗط ايكطاع ايٛانض ٚاملهؿٛف بني أٌٖ ايجكٚ ١أٌٖ اـرب٠
ايطٛاؾٖٓ َٔٚ ١ا تؿهًت ثكاؾٚ ١انش ١تطتبط
.
يف فاٍ تٝػري أَٛض
ايتذطٜب١ٝ
.
بايػًبٝات َٓص إع ٕ٬قٝاّ َ٪غػات ايطٛاؾ١
 َٔ٪ٜٚنجري َٔ َ٪ضخ ٞايطٛاؾٚ – ١أعين ايتاضٜذ ايؿؿ – ٟٛبإٔ
قُ. ُ٘ٝط
.
ؾهط َ٪غػات ايطٛاؾ ١اؾسٜس ٖ ٛيف

سسٜح  .ص دٝس
فهط .

ٜؿطم ٭ٕ ايؿهط امل٪غػات ٞميذس ايؿهط
ْٚانر ٖٛٚ ،هُع . ٫ٚ
اؾٗٛز
.
ايعك ْٞ٬ا٫غتٓاضٜٚ ٟطؾض ايؿهط ايعاطؿٜٚ ،ٞسع ٛإىل اْسَاز
٭ٕ ايؿهط ايؿطز ٟتؿهري عه٫ ٟٛضتباط٘ بايعاطؿ ،١ؾايؿهط ايعكْٞ٬
ايك٠ٛ
اؾُاعٖٓٚ ١ٝا تهُٔ إضاز. ٠
.
تطمج ١يًط١ٜ٩
ٜه. ٕٛط
.
ٚاقتٓع املطٛف أْ٘ إشا أضاز إٔ واؾغ عًَٓٗ ٢ت٘ ؾعً ٘ٝإٔ
مجاعٝا .ص مبعٓ ٢أْ٘  ٫بس إٔ ٜتبٓ ٢عً ٢ا٭قٌ بعهاّ َٔ ؾهط ا٭غًب،١ٝ
.
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ٚسب ا٫غتط٬ع ٚسب٘ يجكاؾَٓٗ ١ت٘ ٚايعك ١ْٝ٬اييت ٜتُتع بٗا اٱْػإ
ايبعض
.
امله ٞسٝح ايتـ ايهجري َٔ املطٛؾني س ٍٛبعهِٗ
 َٔٚامل٪نس إٔ قٝاّ َ٪غػات ايطٛاؾ ،١ؾهٌ ْكط ١ؼٍٛ
دصض ،١ٜيف تاضٜذ ايطٛاؾٚ،١عًُ ١ٝأزآَ ٤اغو اؿر ٚؾع ّ٬زخًت ايطٛاؾ١
ايتاضٜذ إٕ ايطٛاؾ ١إشا مل تهطّ عػٔ أعُاهلا ٚإلاظاتٗا
.
يف نٝاؾ١
ؾإْٗا مل ترتادعٚ ،مل تٓهؿ ٧عً ٢شاتٗا ٚمل تٝأؽ بأْٛ ٟع َٔ
ضداهلا
اٱسباطاتٖ ،هصا عطؾت ٚملػت يف .
يكس سكٌ املطٛف عًَ ٢ا نإ ٜطغب ؾ َٔ ٘ٝايسعِ املايٞ
ٚاملعٓ ٟٛيهجري َٔ َؿطٚعات٘ ايتطٜٛط ،١ٜعرب زعِ امل٪غػ ١ا٭ّ ي٘،
نُا سع ٞعً ٢اٖتُاّ ٚتكسٜط ايهجري َٔ اؿذاز ٚبعجات اؿر
ايطمس١ٝ
.
ٚيٝؼ َٔ ايتؿا ّ٩سني أق ٍٛإٔ ايػًبٝات غتعزاز سسَ ٠ع تؿاقِ
ايعاَٚ ١تػري ايهجري َٔ ا٭ْعُ١
َؿانٌ اؿذاز ٚاٱغهإ ٚاـسَات .
ايتشسٟ
.
ٚايًٛا٥ض شات ايع٬ق ، ١ؾكس ته ٕٛساًَ ١ملعٜس َٔ
.
ٚايتٓعُٝات
ٜٚتدٛف ؾطٜل َٔ املطٛؾني َٔ املٗتُني بايكهاٜا ا٭غاغ َٔ ١ٝإٔ َا
تططس٘ بعض ايهتابات ايكشاؾْ َٔ ١ٝكس أ ٚقسح أٖ ٚذَٚ ، ّٛا ميهٔ
اغتٓتاد٘ َٔ اٱطاض ايٓكس ٟميجٌ يف – سكٝك ١ا٭َط – تطادعا عٔ َبسأ
ايطٛاؾ١
.
احملاؾع ١عً١َٓٗ ٢
إٔ ايعٌُ املٝساْ ٞيف ََٗٓ ١جٌ ايطٛاؾ ١عاز ٠و ٌٝإىل َعإ
ٖ َٔ ٬صا ايكب ٌٝئ هس ٙبني زؾيت نتاب ،بٌ
كتًؿٜٓ َٔٚ،١تعط عُ ّ
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أْ٘  ٫هس ٙيف َكا٫ت َتؿطق ١أَ ٚتٓاثط ،٠ؾإٕ ايعٌُ املٗين يف َٗٓ١
ايطٛاؾٜٓ ١عُ٘ َؿآَٖ ِٝتعُ ١عرب غريٚض ٠ؽهع .هلا
يف ٖص ٙايسضاغ ١أتٓا ٍٚأؾهاض ضمبا قس تهَ ٕٛعطٚؾ ١يس ٣ايهجري
ٚضمبا ٖٚ ٫.ص ٙا٭ؾهاض تجري قهاٜا ٚقاٚض َُٗ ١أَاضؽ ايتؿهري ؾٗٝا
! ،
ايػًبٝات .ص اييت ٜعتكس ايبعضٖٚ ،صا ايبعض
بعض .ط . .
َٔ خ ٍ٬شنط .
اؿر
نجري ٚنجري دساُ،أْٗا غبب َٔ أغباب عسّ لاح َٛغِ .
إىل .ط
ٚمماضغيت ملعاؾ ١ايكهاٜا ٚاحملاٚض تٗسف يف فًُٗا .

قاٚي١

ايفِٗ .ص عٔ أغباب تًو ايػًبٝات املًتكك ١بايطٛاؾٚ ١املطٛؾني ٪َٚغػات
.
ٜكٓعٖٛا ٚمل ٜػعٛا .إيٗٝا
.
ايطٛاؾ ِٖٚ ،١بعس ٜٔعٓٗا ٚمل
ٜؿهٌ .ط
.
ٚإشا نإ هلصا ايه ّ٬إٔ

قاعس . ٠ص ؿكط بعض
.

ايػًبٝات ص ٚيٝؼ نًٗا ،ؾشني أؾعٌ ؾعٌ احملاٚي ١ؾأعٓ ٖٛ ٢ع٬قيت
. .
..ط
ايػًبٝات ٚإ أعٝـ ؾهط اجملتُع املهٚ ٞنب١
.
بأؾهاض ٟعٔ تًو
َٓ٘ ؾعاز ٠مٔ نبؿط يف طٛض َعطيف تتػري ؾ ٘ٝع٬قتٓا
املطٛؾني .
باملعًَٚ ١َٛكسضٚ ،ٙاؿكٝك ١ا٭غاغ. ١ٝهلا ٚايػطٜب أْ٘ يف نجري َٔ
ايؿا٥عات .ص ٚسسٖا باٖتُآَا ْٚرتى ايبشح عٔ
.
تػتأثط .ط
.
ا٭ساٜني
اؿكٝك١
.

ايػًبٝات .ص اييت
.
َٛاقـ .ط
.
تٗسف ٖص ٙايسضاغ ١إىل ضقس بعض
تًكل مب٪غػات ايطٛاؾٚ ١املطٛؾنيٚ ،ػا ٙعسز َٔ أِٖ ايكهاٜا املطتبط١
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ٚغريٖا ،اؾعٌ شيو َٔ خَ ٍ٬ا ٜتٛاؾط عٓٗا َٔ َعًَٛات ٚٚثا٥ل
َٛٚاقـ
.
ٚاغتٓتادات

بكؿيت أسس غهإ َه ١املهطَ ، ١ؾ ٬بس إٔ أٚنض بعض
ايؿٛاضم ا٭غاغ ،١ٝيف ٖصا اؾاْب ،بسا ٌٖ ، ١ٜمٔ ْتشسخ عٔ َٗٓ١
عاَ ،١أّ َٗٓ ١خاق ١بب ١٦ٝقسز ،٠إٕ نٌ ايؿٛاضم ٚانش ١يف نٌ َٗٓ١
خاق ١مبسَ ١ٜٓا  ،يصا ؾإٕ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١املطتبط ١نًٝاّ مبه ١املهطَ١
ؽتًـ عٔ أ ١َٓٗ ٟأخط ، ٣ضمبا ناْت ايطٛاؾ ١تٛقـ زاّ ُ٥ا بأْٗا َٗٓ١
عاٚ ١ًٝ٥غري َٓعَُٚ ١طػًٚ ، ١يهٔ يف ٖص ٙاملطسًٚ ١يف ظٌ ْعاّ
َ٪غػات ايطٛاؾ ١نإ عً ٢ا٭قٌ عً ٢املٓكؿني َٔ ايهتاب ٚاملػٚ٪يني
ٚغريِٖ تػري َػت ٣ٛايٓعطٚ ، ٠٭ِْٗ مل ٜؿعًٛا شيو ؾكس أثبتٛا بصيو عسّ
قسضتِٗ عً ٢اَتكام ا٭ؾهاض ٚايتكٓٝات ايسٜٓاَٝه ١ٝاؾسٜس ٠اييت
دسٜس
طٛضت َٗٓ ١ايطٛاؾٚ ، ١فاضاتٗا يهٌ َا ٖ. ٛ

نٌ َٔ ظاض ب٬زْا ٚاطًع عً ٢ايتطٛض ايص ٟططأ عً ٢أعُاٍ اؿر
ٚايطٛاؾ ١قسَت٘ ايسٚا٥ط ايتطٜٛط ١ٜاييت ؼٝط مبٗٓ ١ايطٛاؾ ،١إٔ تًو
ايتطٛضات املًشٛظ ١سست َٔ عكٌ ايرتبل بٓا ٚبايطٛاؾٚ ،١ؾتشت بعض
ايعاٖط
.
ايعك ٍٛاملػًكٚ ١أقبشت َطًك ١أَاّ شيو ايتطٛض
ٖ1429ـ أقسض خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو عبساهلل بٔ
يف عاّ
عبسايععٜع َطغَٛاّ ًَهٝاّ بإيػا ٤قؿ ١ايتذطٜب ١ٝعٔ َ٪غػات ايطٛاؾ١
ايطٛاؾٚ ١نإٔ
.
ٚنإ شيو أ ٍٚثػط ٠تتؿتض يف دساض ايكُت عٔ َػتكبٌ
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املًو عبساهلل غطٛات٘ تًو اؿهاض ١ٜنإ ٜط ٣إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١املعتسي١
ٚاملُٗ ١يػُع ١املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜنإطاض أٜسٜٛيٛد َِٗ ٞملٓع منٛ
أعُاهلا َٚع تٓاَٖ ٞصا
.
ا٭ؾهاض املتططؾ ١خاق ١بعس لاح امل٪غػات يف
ايؿعٛض اؿه َٞٛايطمس ٞيف ب٬زْاٚ ،غٝطط٪َ ٠غػات ايطٛاؾ ١عً٢
أعُاهلا تٛسست نجري َٔ اؾٗٛز نس ايص ٜٔيٝؼ هلِ عٌُ أَ ٚطاز إ٫
ٚأًٖٗا ٚؾع ٬اغتطاعت َ٪غػات ايطٛاؾَٛ ١ادٗ١
ايٓ َٔ ٌٝايطٛاؾ. ١
ايتشسٜات
.

ٚيف سني تطنع ايسضاغ ١عً ٢بعض ايكهاٜا اييت تربظ عٓٗا
غًبٝاتٚ ،سطقت عً ٢عسّ ايتػطع يف إقساض ا٭سهاّ عً ٢املٗٓ١
ٚايػًبٝات ٚيهٔ غعٝت إىل إْاض ٠بعض َٔ ايهَٔ ٤ٛ
.
ٚايٛنع ٚاؿًُ١
خ ٍ٬ايرتنٝع عً ٢ضقس بعض دصٚض املٛاقـ ايطمس ١ٝاييت قس تػبب يف
بٗا
ظٗٛض غًبٝات  ٫ع٬ق ١مب٪غػات ايطٛاؾ. ١
ُٜٗين يف زضاغيت ٖص ٙططٜك ١ايتعاٌَ َع ايؿا٥عٚ ،١اؿكٝك،١
ٚتساٚهلا أغعٚ ٢ظسَٛ ١ٜنٛع١ٝ
.
ٚنٝؿ ١ٝإزاضتٗا ٚاغتعُاهلا أ ٚقطؾٗا
إىل اغتٓطام ْل اؿكٝك ١يف نجري َٔ أْٛاع ايػًبٝاتٚ ،يف َٛاقع أخط٣
املؿانٌ
أػ٘ إىل َػا٤ي ١ايػًبٚ،١ٝأساٜني أغري إىل ظسعسَ ١ؿهٌ َٔ .
ٖٚهصا ؾإٕ ن٫ َٞ٬ميٖٓ ٌٝا إىل ايبشح يف أخطا ٤اٯخط ٜٔأٚ
اؿكٝك١
.
اٱٜكاع بِٗ يف قٝط اـطأٜ ٫ٚ ،ك ّٛعً ٢ايتٛاط ٪يف سل

35

بايعهؼَ ،ا أَاضغ٘ يف زضاغيت ٖ ٛأْين أَاضؽ ايتؿهري نؿاعً١ٝ
٪َٚغػاتٗا
.
ْكس ١ٜتٗسف يتكشٝض بعض املؿاٖ ِٝاـاط ١٦يف سل ايطٛاؾ١
َع أْ٘ ٚ ٫دٛز ٭َٓ ٟتر غابل تٓاٖ ٍٚصا احملٛض املِٗ يف تاضٜذ
ايطٛاؾ ،١ؾإشا أضزْا إٔ ْتٓا ٍٚبايسضؽ ٚايؿشل أؾهاضْا َٚؿآُٖٝا ػاٙ
ايػعٛزٟ
.
ادتٗازات ص  ،.تٓطًل َٔ َٓاطل عٌُ ايؿهط
.
ؾٗ. ٞط
ٖصا احملٛض .
ؾايطٛاؾ ١َٓٗ ١شات عٌُ َٗين َٝٚساَْ ٞعطيف َػتكٌ ،ؾإٕ َا
أؾعً٘ يف ٖص ٙايسضاغ ١أؾهاض ٚآضا ٤قس تػري َٛاقـ ايهجري ػا ٙايطٛاؾ،١
َٓٗا هلصا أ٩نس إٔ َعطؾ ١اـًؿٝات
ٚايػًبٝات اييت تًكل بٗا ٖٞٚ،بطا. ٤
ا٭َٛض
.
تػاعس عً ٢نؿـ اؿكٝكٚ ١تبسٍ ضٜ٩تٓا إىل
يًػًب .١ٝص َٛقع َػتكٌ يف قاٚض نٌ
بإٔ .ط .
ٚايٛاقع إٔ ا٫عرتاف .
َٗٓ ٖٛ ١دع َٔ ٤ايع٬زٚ ،ايؿهط ايٓانر يف أٜ ٫ ١َٓٗ ٟػع ٢عً ٢سذب
أ ١ٜسكٝك ١يًػًبٝات ،ؾإ ػاًٖٗا ؾصيو ٜعين زٚا ٤غري فس ٟؿكٝك١
ايػًبٝات .ص تكًٝس ١ٜؾُٝا ا٭غًٛب َطٕ يؿُٗٗا
.
ته. ٕٛط
.
ايع٬ز ٚقس
.
ٚإدطا ١ٝ٥مبعٓ. ٢إٔ .ط ايػًب ١ٝص..
.
ٚاغتٝعابٗاٚ،ططٜك ١ايتعاٌَ َعٗا َٓؿتش١
يًُٖٗٓٚ ١هصا تعٛزْا يف فتُعٓا أْٓا مل ْأخص
.
مل ؽسعٓا يف اْتػابٗا
َٚػبباتٗا
.
ايػًبٝات .ص ٚإٔ ْٗتِ بؿُٗٗا
.
عٔ .ط
يف اعتباضاتٓا بايهؿـ .
ٚؼسٜس اآليٝات ٚاإلدطا٤ات ٚا٭٫عٝب ٚنٌ َا ٜػهت عٓ٘ ػا ٙبطٚظ تًو
ايػًبٝات عً ٢ايػطض ،بٌ إٕ ايبعض ٜ ٖٛٚسع ٛإىل ْؿ ٞايػًبٝات
املٗٓ ١ؾًٝك٢
عًُ٘ أٜ ٟتػان ٞعٔ أثطٖا يف تٛيٝس سكٝك. ١
ٚسكٝكتٗا َٔ .
اٯخط
ايتِٗ عً. ٢
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ايػًبٝاتص أ ٚإٔ ْكسقٗا أًْ ٚػٗٝا،أٚ
عٔ .ط . .
ؾًِ ٜعس ٜهؿ ٞإٔ ْساؾع .
ْربضٖا ٚ ،مل ٜعس ٜهؿ ٞاإلزعا ٤بامل٥٬ه ، ١ٝبٌ ٜتشتِ عًٓٝا إٔ ْطاعٞ
ايربٖإ  .ص ست ٢تهتػب أؾهاضْا َٛٚاقؿٓا
.
املٓطل  ..ص طٚ
ؾطٚط .ط ..
.
ٚأعُايٓا َؿطٚعٝتٗا يف ضٚا ١ٜسكٝك ١املٗٓ ١اييت ْعٌُ َٔ خ٬هلا،
باعتباضٖا َٔ أؾطف ٚأفهٌ ٚأعع املٗٔ ايبؿط ١ٜاييت خًكٗا اهلل .يٓا
ايطٛاف١ص  ،.وذب
.
فايهصب بإزعا٤ات بأْ٘ يٝؼ يسٜٓا غًبٝات .يف .طَٗٓ١
ايؿطٜف١
.
ايكٛض٫ ٠لاظات ضداٍ ٖص ٙاملٗٓ١

يف ايٛقت ايص ٟتبس ٚؾ ١َٓٗ ٘ٝايطٛاؾ ١قاقطٚ ٠غط تطغأَْ ١
ايػًبٝات َتُٗ ١بٗا ٚ ،تطغاْ ١أخط َٔ ٣أْعُ ١بايَٚ ١ٝتٗايه، ١
ٚغٝاغات غا٥بٚ ١خطط ََٗٓ ١ٝؿتكسٚ ، ٠ضغبات داق ١ؼا ٍٚايعٛز٠
ا٭ٍٚ
بايطٛاؾ ١إىل املطبع .
 ٚيف ٖصا ايٛقت شات٘ لس َٔ ظٌ يف ايطٛاؾ َٔ ١املطٛؾني ٜٓاقـ
قه ١ٝايعٌُ ايؿطزٚ ،ٟايص ٟبات َطؾٛناّ يف َطسًتٓا بك ٠ٛا٭ْعُ١
ايػًبٝات ص تأخص ططٜكٗا إىل إطاي ١ايٓكاف
. .
قه. ١ٝط
ٚاؿاد ١لس إٔ .
.
ٚاؿٛاض ٚيهٓٗا ،يػبب ٜعٛز أغاغاّ إىل ثكاؾ ١فتُع ١ٝتطغدت يف
.
أشٖآْاٚ ،ايػطٜب يف أَطٖا إٔ ايٓكاف ٚاؿٛاض سٛهلا كتًـ دساّ إ ٫إٔ
اٱؾهاي ١ٝاييت تجٛض أسٝاْا ميهٔ ضبطٗا بعٛاطـ ايبعض ٚته ٕٛتًو
ؾكط
ايعٛاطـ نأْٗا َعرب يعبٛضٖا م ٛا٫ستؿاظ بٗا يف ايصانط. ٠
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إٕ املٓتكسٚ ٜٔاملٓفعًني نس ايطٛافٚ ١أعُاهلا ٚؾْٗٚ٪ا ٚقهاٜاٖا ٫
ٜػتطٝع ٕٛؼكٝل اظزٖاضِٖ اْ٫فعاي ،ٞفٝذعً َٔ ٕٛايطٛافٚ ١غٚ َٔ ١ًٝغاٌ٥
ايطٛاف١
.
تكف ١ٝسػاباتِٗ َع خك َٔ َِٗٛايفاعًني ٚاملٓذع َٔ ٜٔضداٍ َ٪غػات
اٯٕ ٜعٌُ املطٛف ٜٚطبض أَٛا ّ٫دٝسٚ ، ٠بعهِٗ ميهٔ إٔ ْكٍٛ
أْ٘ ٜطبض أَٛا ّ٫طا ،١ً٥ؾٝعٝـ ايبعض ايهجري ايرتؾ ،٘ٝيصيو لس إٔ َٔ
يًطٛاؾٜٚ ١عترب ٕٚإٔ َُٗ ١أٟ
.
بعض املطٛؾني ٜٓػ ٕٛاملُٗ ١اؿكٝك١ٝ
َطٛف تٓشكط يف ؼكٝل ضبض َاي ٞدٝس ٚيٝؼ اُْٗ٫اى يف أعُاٍ املٗٓ١
دٝس ٚاض ٣نطٚض ٠اعاز ٠ايٓعط يف املػتشكام املاي ١ٝيٓعاّ ا٫غِٗ
بعٌُ .
املطٛؾني
.
 ْ٘٫بٓ ٢عًَ ٢ان ٞمل ٜهٔ عس ّ ٫بني

َٔ أدٌ إٔ تؿِٗ ايع٬ق ١بني َٗٓ ١ايطٛاؾ٪َٚ ١غػاتٗا ايطمس١ٝ
ٚبني َ٪غػات سذاز ايساخٌ  ٫ؼتاز إٔ تػتؿري َٛظؿ ٞا٭دٗع٠
اؿهٚ ،١َٝٛإمنا ٜٓبػ ٞؾِٗ ايع٬ق ١بُٗٓٝا َٔ ايص ٜٔيس ِٜٗخرب ٠يف
ايطٛاؾَٓ َٔ ١ػٛب٪َ ٞغػات ايطٛاؾ ١ايصْ ٜٔكبٛا املػطح املٓاغب ملٗٓ١
ايطٛاؾ١
.
ايطٛاؾٚ ،١ايص ٜٔعاؾٛا ٜٚعٝؿ ٕٛيف أضٚقٚ ١زٖايٝع
ٚأعطف إٔ ٖٓاى بٓازم َ٪دطٚ ٠قكل َعضٚع ١يًٓ١َٓٗ َٔ ٌٝ
ايطٛاؾٚ ١يف َطسًَ ١ا اعرتف أْين ؾؿًت يف إقٓاع بعض أٚي٦و املطٛؾني
.
ايص ٜٔوًُ ٕٛيف أٜس ِٜٗبٓازم يكصف بعض نباض املػٚ٪يني املدًكني
ٚايؿاعًني يف َ٪غػات ايطٛاؾ ١ظًُا ٚبٗتاْا ٚظٚضاٚ ،اغتُعت إىل بعض
قككِٗ املعضٚع ١يف أضانٜٚ ِٗٝعًُ ٕٛيف تكسٜط َعضٚعاتِٗ إىل خاضز
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ؾؿًٛا يف خطٛاتِٗ
َعاضعِٗ بٗسف إؾػاز غٛم ايطٛاؾٚ ،١يهِٓٗ – -
ٚظضاعتِٗ
.
ٚأؾهاضِٖ
ؾؿًٛا ٭ِْٗ مل ٜعطؾٛا نٝـ ٜبٝع ٕٛسطباّ عرب ظضاع ١ايككل ،
ايكصف
ٚناْت بٓازقِٗ قسأت ،ؾتعطًت عٔ .

إٕ ؾِٗ ٚزضاغ ١ايػًبٝات يف ٖص ٙاملٗٓ ١وتاز بكٛض ٠زا ١ُ٥إٔ
تسضؽ ٚتؿشل َٔ قبٌ َطانع أعاخ َكػط ٠يف نٌ َ٪غػ ١طٛاؾ،١
تعٌُ عً ٢تطٜٚض ايعكٌ ايػًيب يؿِٗ اٱهابٝات ،ؾإٕ قبٌ ؾإٕ عًُ١ٝ
ٚاملعاؾ١
.
ايتٓاظٍ عٔ خكٛق ١ٝايػًبٚ ١ٝقب ٍٛؾهط ٠ايصٚبإ يف اؿٛاض
ٚعً ٢ضغِ إزضاى ايؿاُٖني ٚايكاُ٥ني عً ٢ايطٛاؾ ١بإٔ َهُ ٕٛايػًب١ٝ
ٚاسس  .ص ؾكطٜٚ ،هاز هعً٘ أقطب إىل
ٚايػا٥س .ط اغتػ٬ي ٞؾاْب .
.
ايساِ٥
ٚاملداقُ١
.
اـ٬ف

أض ٣تبين بعض املػٚ٪يني يطؾض ٚدٛز ايػًبٝات يف عٌُ أدٗعتِٗ
إىل ظٗٛض أططٚسات َككسٖا ْؿ ٞتًو ايػًبٝات ٚػاٚظٖا يًٛاقعٚ ،١ٝيف
َكابٌ شيو نإ يتأثط بعض املػٚ٪يني ظٗات كتًؿ ١بتًو ا٭ططٚسات،
ٚايرتنٝع عًَ ٢كسض ايػًبٝات ٖ٪َ ٞغػات ايطٛاؾ ، ١يصا ؾًِ تطتبط
ىط٤ٞ
ايسعٛات اٱق٬س ١ٝبايكاعس ٠اييت تك ٍٛإٔ نٌ َٔ ٜعٌُ .
امل٥٬ه ١ٝيٝػت
َؿٗ. . . ّٛ
مل تعطف ؾدكٝاتٓا ٚتطنٝبتٓا املدتًؿ ١إٔ .
قٛض يًتُاٜع عً ٢غريْا ،بٌ عً ٢ايعهؼ أز ٣شيو املؿٗٚ ّٛغٝططت٘
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ؾٓٝا .طَٛٝع ١ص..
ايٓؿػٖٚ ١ٝصا ايتساخٌ أٚدس .
.
عًٓٝا إىل تساخٌ يف تطنٝبتٓا
يف عكًٓا ٚبايتاي ٞيف أؾهاضْا  ،يصيو َاضغٓا أؾعاٍ  ٫تًٝل .بٓا

ايػًب١ٝص يٝؼ َؿٗ ّٛيكٝط ْػتدسَ٘ يتؿتٝت تطابطٓا
َؿٗ. ّٛط . .
إٕ .
ٚدٛزٖا
.
ٚايعًُ ٫ٚ ٞوٌُ تربٜط َٓطك ٞيٓؿٞ
.
ٚمتاغهٓا ا٫دتُاعٞ
إٕ َفٗ ّٛايػًبْ ١ٝفػ٘ ٜ ٫عرب عٔ سكٝك ١خطأ َا  ،بكسض َا ٜهَٓ ٕٛب٘ ،بٌ
عً ٢ايعهؼ قس ته ٕٛايػًبَٓ ١ٝب٘ إىل اؿاد ١إىل تٓٛع اؾٗٛز
ٚا٭ؾهاض ؾهجري َٔ ا٭عُاٍ ايٓادش ١ضاؾك٘ ظٗٛض بعض ايػًبٝات ،
.
ايٓذاسات
.
ٚيهٓٗا مل تٓكل َٔ ق ١ُٝتًو
ٚضمبا َعطؾ ١بعض ايػًبٝات تعٌُ عً ٢إزخاٍ ؾٗٝا َا يٝؼ َٓٗا
ؾٗٝا فايػًبٝات َفَٗ ّٛتػري تبعاً يًعَإ ٚايعٌُ ٚاملهإ
ٚ،إخطاز َٓٗا َا ٖ. ٛ
ٚقٓاع ١ايفهط ْٛٚ ،ع ايعٌُ اإلزاضٚ ٟايفين.

ايٓػٝإ .ص ٜ ٫ؿػطَٛ ٕٚاقـ املطٛؾني ،بٌ
اؿذب .ص  ٚ .ط .
نُا .إٔ .ط .
قس ته ٕٛمث ١عا٥ل ْؿػ ٞهعٌ َٓٗا َهْٛات يًٓ َٔ ٌٝمسعَٚ ١هاْ١
ٚاملطٛؾني
.
ايطٛاؾ١
ايػًبٝاتص ٚاٱقطاض غططٖا عًَ ٢ػتكبٌ
بٛدٛز .ط . .
إٕ ا٫عرتاف .
ايطٛاؾ ١تؿهٌ َٛيس ملعطؾ ١ايع٬دات املٓاغب ١هلا َٔ قبٌ اؾٗات
اؿه ١َٝٛشات ا٫ختكامٚ ،نصيو َ٪غػات ايطٛاؾٚ ،١أٜها أٌٖ
ٚأبٓاِٗ٥
.
ايطٛاؾ َٔ ١املطٛؾني ٚاملطٛؾات
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ٚاملػأي ٫ ١ؼتاز إىل ٚد٘ اـساع ٚاملداتًٚ ١ايسٚضإ س ٍٛبعهٓا
ايبعض بٗسف ْؿٚ ٞإيػاَ ٤عاعِ َٔ ٜطؾع قٛت٘ باٱغا ٠٤هلص ٙاملٗٓ١
ٚاملتؿطز٠
.
ايععٚ ١ُٝاملتُٝع٠
إٕ نٌ إْػإ ميًو ؾعٛضاّ ؾططٜاٶباحملاؾع ١عًَ ٢كسض ضظق٘
َٚعٝؿت٘ٚ ،ميًو أٜها َٖٛب ١عًُ ١ٝأ ٚثكاؾ ١ٝأ ٚأزب ١ٝأ ١َٝٓٗ ٚأق،١ًٝ
ؽًل ي٘ ػطب ١فطز َٔ ٠ايهػٌ ٚاـُ ،ٍٛؾًصيو تسؾع تًو املٖٛب١
املُهٓ١
.
بكاسبٗا إىل قٝاغ ١غبا٥و املعطؾ ١املدتًؿٚ ،١بؿت ٢ايكابًٝات
إٕ ايؿعٛض ايص ٟأؼسخ عٓ٘ َٔ داْب َٖٛب ١قب ٍٛايػًبٝات
اْ٫فعاٍ .ص عٓس
ٚؾُٗٗا ،٭ْ٘ ٜسؾع يطؾع ضا ١ٜايٓكض قصضا . َٔ.ط فٛن. ٢
شنطٖا ٚاغتدساَٗا نٛغ ١ًٝنػط ،يتربٜط ايٓ َٔ ٌٝدٗٛز اٯخطٜٔ
ٚلاساتِٗ
.
ايػًبٝات.ص ؾعاضاتِٗ ٚمماضغاتِٗ
ملطٚد. ٞط .
إٕ .

قس مي ٌٝبعهٗا

ايك ٍٛص  ،.٭ْ٘ ٜ ٫ػع ٢يٲق٬ح ،بكسض َا ٜٗسف يًتكًَٔ ٌٝ
.إىل .طايعٓف يف .
اٯخطٜٔ
.
ق١ُٝ
ايػًبٝاتص عاز٫ ٠وًُ ٕٛضا ١ٜايهُري ٚسب ايتٛاؾل
َطٚد. ٞط . .
.
إٕ
اؿكٝكٜٚ ١ػتدسَ ٕٛايعٓـ يف ايك ٍٛيٲؾاض ٠إىل ايػًب ،١ٝزٕٚ
.
َع ؾِٗ
إٔ ٜؿُٗٛا قٛاب ايػبب امله ٕٛيًػًبٝاتٜٗ٫ ِٖٚ ،سؾ ٕٛيًتشصٜط َٔ
ا٭غاؽ بٌ إٕ ٖسؾِٗ تهد ِٝا٭َط بططٜك ١تجري قًل اجملتُع
.
اـطأ يف
املٗٓ١
ٚأٌٖ .
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ناْت أعُاٍ ايطٛاؾ ١يف املانٚ ٞبهٌ أسساثٗا نػريٖا تهتغ
بٗا ايػًبٝات ،يهٔ مل تهٔ تًو ايػًبٝات ٚغ ١ًٝيًكطاع َجٌ ايٛنع
اؿاي ٞؾاي ّٛٝأقبشت ظاٖط ٠تكٝس ايػًبٝات بهاع ٫ َٔ ١عٌُ.ي٘  ٖٞٚتطعٔ
.
يف سكا٥ل ايعٌُ ٚإلاظات٘ املتعسز ٖٞٚ ، ٠أٜها تطا ٍٚبايعٜـ عًٖ ٢صٙ
ايعطٜكٖٚ ١صا َا أبطظ غط ٠ٛايباطٌ يف نجري َٔ املٛاقع ٚا٭ساٜني،
.
املٗٓ١
ؾتها ٍ٤اؿل بني مشٛر ايهصب ٚتطادع ايكسم يف املٛقـ ٚايكٍٛ
ٚايؿعٌ ٚٚقًت يف بعض ا٭ساٜني إىل ؾطا ٤ايصَِ ٚ ،اغتبساٍ ايهُا٥ط،
.
ايبعض َع اغتكطاب ايبعض ؾكا
.
ٚتػري املٛاقـٚ ،تأيٝب ايهٌ عً٢
يًكـ
.
مل ٜػتطع ايهجري ؾِٗ ايؿاضم ايٓٛع ٞبني إثاض ٠ايؿنتٚ ،بني ؾطح
ايػًبٝات ٚإ ٫ؾًُاشا اضتبط ظٗٛض املؿانٌ بايًشعات اييت تربظ لاسات
.
بعض َ٪غػات ايطٛاؾ ١يف أعُاهلا؟ ،بٌ تؿٛقٗا ايٓٛع ٞبؿٗاز ٠امل٪غػات
املدتك١
.
ايعًُ١ٝ
إشٕ مٔ يف ساد ١إٔ ْػع ٢يفِٗ املعٓ ٢املٛنٛع ٞيًػًبٝات ٚضغبتٓا يف
ٚنع اـطاب ايجكايف ٚاملٗين يؿطح تًو ايػًبٝات ز ٕٚإٔ ْعٌُ عً ٢ايتكًَٔ ٌٝ
اآلخطٜٔ
.
ق١ُٝ
إٕ يًػًبٝات ؾعايٝاتٗا ٚاْعهاغاتٗا يف زاخٌ ٚخاضز ايعٌُ ٚ ،ضمبا
اجملتُع ٫ٚسعت إٔ اؾُٝع ٜبس ٟسػاغَ ١ٝؿطط ١ػاٙ
.
متتس إىل أضٚق١
ايعٓاقط ٚمل
.
ايػًبٝات ٚبسٚ ٕٚعٖٓ َٔٚ ،ٞا ٜتساخٌ ايتٛتط بني نجري َٔ
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ْعٛز ْعًِ ْٚؿِٗ إٔ ايتٛتط بٓٓٝا ٜتشهِ ؾٓٝاٚ ،يف أخ٬قٓا ٚ ،يف أعُايٓا
إلاظاتٓا
.
ٚ ،يف
ايكعٛبات اييت تٛادٗٗا ايطٛاؾَ ١ع بعض املطٛؾني ٖ ٞأٜهاّ
ٖػتري . ٟص خاق ١أٚي٦و ايص ٫ ٜٔميًهَ ٕٛكَٛات
.
َٛنع ط تبػٝط
. .
ايعٌُ املٗين سٝح تعزاز اْتؿاض املداٚف املتهطض َٔ ٠إٔ تكع ؾدكٝاتِٗ
املٗٓ١ٝ
ايٛاٖ ١ٝأغري ٠يًٗ. ١ُٓٝ
ميهٔ ايك ٍٛبؿهٌ قطٜض َٚعًٔ إٕ ايصٜ ٜٔهدُٜٚ ٕٛؿدُٕٛ
ايػًبٝات ِٖ نس ايٓذاح ٚأِْٗ ٜػتػًْٗٛا ملكًشتِٗ  ،يف سني أِْٗ يف
ٚتهدُٗا
.
ايس ٍٚايعطبٜ ١ٝتشًك ٕٛملعاؾ ١ايػًبٝات قبٌ اْتؿاضٖا
أدعّ بعسّ خٛف ايهجري َٔ ايعك َٔ ٤٬ظٗٛض ايػًبٝات يف
أعُاهلِ ِٖٚ،زَٚا ٜتهًُ ٕٛعٓٗا بكطاسٚ ١ؾؿاؾٚ ١ٝأْٗا أَط غري َععر
ايعٌُ
 ،٭ِْٗ ٜعتربَ ٕٚعطؾ ١ايػًبٝات َٔ ا٭َٛض اٱهاب ١ٝيف .
زَٚا ٜتهًِ ايهجري عٔ غًبٝات ايطٛاؾٖٚ ،١صا أَط ٜععر
املطٛؾٚ ٕٛأٌٖ َه ١املهطَ ،١٭ِْٗ ٜعترب ٕٚأْؿػِٗ أقشاب سل ١َٓٗٚ
 ،٭ٕ اْ٫كػاّ ب ِٗٓٝغري َٛدٛز ٚإٕ نإ َٔ امل٪نس ٚدٛز بعض
ا٫خت٬ؾات املٗٓٚ ،١ٝيكٓاعتِٗ إٔ محا ١ٜايطٛاؾ ١أِٖ إسػاؽ  َِٗٚيًػا١ٜ
ٚاؿػس يصيو
.
 ،٭ٕ أ ٟتعطض هلا قس ٜٛيس ايهجري َٔ اؿكس ٚايعسا٤
هب عً ِٗٝاؽاش داْب اؿٝطٚ ١اؿصضٚ ،إبكاٖ ٤ص ٙيف أٌٖ َه١
املهطَ ،١نُا أْ٘ َٔ ايهطٚض ٟإبكاٖ ٤ص ٙاملٗٓ ١عً ٢قً ١دٝسَ ٠ع
غا٥ط املٗٔ ٚايٛظا٥ـٚ ،خاق ١اؿطم عً ٢ته ٜٔٛع٬قَ ١تٚ ١ٓٝدٝس٠
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َع ا٭دٗع ٠اؿه ١َٝٛشات ايع٬ق ١باؿر ٚاؿذازٚ ،نػبٗا إىل داْب
َ٪غػات ايطٛاؾ ،١يهْٗٛا متًو تأثريا ٚانشا عً ٢أعُاٍ َٗٓ١
ايطٛاؾٚ ،١ايع٬ق ١اؾٝس ٠بني َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١ا٭دٗع ٠اؿه١َٝٛ
متٓض امل٪غػات غًط ١أق ٣ٛبايتأنٝس َٔ غًط ١املطٛؾني شاتِٗ  ،يف
املػتكبٌ هب إٔ ٜه ٕٛايكطاض زاخٌ َ٪غػات ايطٛاؾ ، ١جملايؼ إزاضتٗا
 َٔٚكتًـ املٓاس ٞاٱزاضٚ ١ٜايتٓعٚ ١ُٝٝايؿٓٚ ١ٝاملٗٓٚ ،١ٝاضتباطٗا
اؿه ١َٝٛست ٢تكع ْكًْٛ ١ع ١ٝيف قطاضٖا َٚكريٖا
.
مبدتًـ ا٭دٗع٠
َٚػتكبًٗا ٚتطٛضٖا ٚمنٖٛاٚ ،شيو أَط دٖٛط ٟب ٬ضٜب ،ؾإشا ساٚيت
ايكٓٛات املدتك ١ؾطض آضاٗ٥ا بكٛضَ ٠ػتُط ،٠ؾًٔ ٜهٖٓ ٕٛاى اغتكطاض
يف عٌُ امل٪غػات ،بٌ ٜٓبػ ٞتٛؾري َٓار َٔ سط ١ٜايكطاض ٚبهٌ
أؾهاي٘ ،٭ٕ تٛؾري َٓار َٔ اؿط ١ٜمل٪غػات ايطٛاؾٜ ١ػاعس عً ٢تكسِٜ
ؼً٬ٝت ٚتٛقعات ملتػريات املٜٗٓ ،١تِ ايتعطف َٔ خري إيٗٝا ٚبؿهٌ
َٝػط إىل اٯيٝات امل٪ثط ٠يف املٗٓٚ ، ١خاق ١يف قٓع ايكطاض ٚتأثري شيو
ٚاؿذاز ٚأظعِ إٔ َ٪غػات ايطٛاؾَ ١تعطؿ١
.
عً ٢ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني
هلصا ايٓٛع َٔ اؿطٜات  ،ؾإٕ مل ْؿعٌ ٖصا ايؿعٌ  ،ؾػٝه ٕٛايؿعٌ يف
َؿعٛي٘ سًك ١ايطٛاؾ ١أقؿًت  ،ؾؿ ٞاٱقؿاٍ عً٢
.
َٗٓ ١ايطٛاؾ ١مل ٜػتٛف
ايساخٌ
.
املطٛؾني يف زاخٌ َ٪غػاتِْٗ ،ه ٕٛقس أقؿًٓا عً ٢أْؿػٓا يف
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٫سعت ٚعهِ خربت ٞإٔ َععِ املػٚ٪يني ٜهع ٕٛايً ّٛعً٢
َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني عٓسَا تربظ أْٛ ٟع َٔ امل٬سعات ٚ ،ايبعض
ايطٛاؾ١
.
ُٜٗؼ بإٔ ايؿاعًني ِٖ َٔ زاخٌ
َٔ ط
دعٌ .
ٖصا ايتؿهري املأيٛف ٚاملٓتؿط .

ثكاف ١ايػًبٝات ص..

تتٛسـ بططٜك ١اغتؿعاظ ، ١ٜبٌ أْٗا أقبشت مماضغَ ١أيٛؾٚ،١قس ؼٛيت
نأْٗا . (.بطٌ ).يف ايتٛسـ بؿهٌ ا٭سساخ املرتتب ١عًٖ ٢صا
.
إىل زضد١
ايتؿهري
.
إٕ ْعط ١ٜايػًبٝات بٛقؿٗا أسس َؿاتٝض ٚاقع ايطٛاؾ ١اؿاي،ٞ
إٕ
ٚأغاؽ ٜطتهع عً ٘ٝبعض ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚتؿ ٜ٘ٛمسع ١ايطٛاؾ. ،١بٌ .
ايػًبٝات أقبشت نأْٗا سذط ظا ١ٜٚهلِٚ ،يف ٚد٘ آخط تعترب ْعط١ٜ
. .
ايػًبٝات قه ١ٝعًُ ١ٝتتٓا ٍٚسٝا ٠ايطٛاؾٚ ١املطٛف ٚع٬قتُٗا بأدٗع٠
َباؾط٠
.
ايسٚيٚ ١غريٖا ممٔ هلا ع٬قَ ١باؾط ٠أ ٚغري

إٕ ايتذطب ١املٗٓ ١ٝيًُطٛف ٚاملطٛؾ ١ايكٚ ١ٜٛايعُٝك ١تعترب َازَٔ ٠
اؿر يصيو ؾ٬بس يٓا َٔ ؾِٗ ٚدٛز غًبٝات
املٛاز املتؿاعً ١ٱلاح َٛغِ .
تًس يٓا َٔ تًو ايتذطب ،١ؾاملٛاقـ ٚايصنطٜات ٚاملٓاغبات ٚايتشسٜات،
ٚاملطٛؾ١
.
َٚا ؼ َٔ ٜ٘ٛإقطاض يًتُٝٝع ٖٞ ،اييت تككٌ ػطب ١املطٛف
ؾايطٛاؾ ٖٞ ١ايٓٛاٚ ٠اـً ١ٝاؿ ١ٜٛٝاييت تتؿاعٌ يتؿه ٌٝشض ٠ترتنب تًٛ
َطنبٚ ١يف أثٓاَ ٤طسً ١ايتهٚ ٜٔٛايتؿه ٌٝقس
.
شض ٠ست ٢تكبض شضات

45

ٚايسضاغ ١ته ٕٛبػبب
.
تربظ غًبٝات مل وػب سػابٗا أثٓا ٤اٱعساز
إْصاض
ايتشسٜاتص  ،.اييت قس تعٗط ؾذأٚ ٠بس ٕٚغابل .
.
املػتذساتص  ٚ .ط
..ط . .
ؾايػًب ١ٝإَا إٔ ته ٕٛغبباً َهتػباًٜ ،هتػب٘ املطٛف َٔ ػاضب٘
ايػابكٚ ١إَا إٔ ته َٔ ٕٛعٌُ ططف آخط ٜطتبط بايطٛافَ ١باؾطٚ .٠قس
.
ٚاؿاي١
.
ؽتًـ ايٓػب ١امل ١ٜٛ٦بعٜاز ٠أْ ٚكل سػب املٛقـ
املٖٛب١ص يف َٗٓ ١ايطٛاؾ ٖٞ ١ضنٔ َٔ أِٖ أضنإ ايبٓٝإ
.إٕ .ط . .
يف ٖص ٙاملٗٓ ١ايؿطٜؿ َٔ ٖٞٚ ،١ا٭غاغٝات ٚايكٛاعس اييت تك ّٛعًٗٝا
قسضت٘ ؾإشا اغتؿاز املطٛف َٓٗا
ايطٛاؾٚ ١املٖٛب ١ضظم َٔ اهلل دًت .
.
َٗٓ١
ٚتؿٛق٘
.
ؾإْٗا تكبض أزا َٔ ٠أزٚات ضظق٘ ٚلاس٘
ايػًب .١ٝص ؾإْ٘ ٜكع عً ٢املطٛف عسّ
.
املٖٛب ١ط
ٚيه ٞتكابٌ . .
ايتعذٌ بإْهاض ايػًبٝات َٔ ز ٕٚسذ ١تطزٖا ٚتؿشكٗا َٓبٗاّ إىل إٔ
ايكٛاب إٔ واٍ املٛقـ .يًؿِٗ
ٚفِٗ ايػًبٝات عاز ٠وتاز إىل قطاَٗٓ ٠٤ذٖٚ ١ٝاز ٫ . ١٥إٔ ٜتعاٌَ
املطٛف أ ٚامل٪غػ ١ا٭ّ عرب ْكٛم اـطابات ؾُٝا ب ِٗٓٝأ ٚؾُٝا بِٗٓٝ
ب ِٗٓٝملا يًدطابات
ايع٬ق ١ست ٫ ٢تكبض اؿًَ ٍٛكؿً. ١
.
ٚاؾٗات شات
ايتؿٓر .ص  ٚ .ط اْ٫فعاٍ .ص ٚ،.ضمبا
.
ايػهب. .ص ٚط
ؾعٌ .ط . .
ٚعباضاتٗا ْٚكٛم َٔ .
املػٚ٪يني
.
 . .ط اإلُٖاٍ .ص  .يف ْؿػٝات ايهجري َٔ
ٚيهْ ٞؿِٗ ايػًبٝات متاز إىل إٔ مناضؽ قطا ٠٤تططم ٚتػتٓطل،
ٚت ٍٚ٪عًٓٝا إٔ ْػتدسّ عكًٓا
تهؿـ ٚتكًب ،ؼطى ٚ ،تؿهو ،تؿػط .
ٚاملعاؾ١
.
يًؿِٗ ثِ ايتؿدٝل
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إٕ ؾِٗ ايػًبٝات ْٖ ٞتٝذ ١تؿه ٞإيٗٝا اؿاد ١ٱقساض ا٭سهاّ،
ٖٚصا ٜكٛزْا ٫غتدساّ احملتٜٛات اييت تؿهٌ تًو ايػًبٝاتٚ ،بٗصا ْعطف
بعض ا٫غتس٫٫ت ٚايصٚات ايؿاعً ١يف زاخٌ ايؿ ١٦اييت ظٗطت َٓٗا ٚيسٜٗا
ايػًبٝات
.

قس لس أْؿػٓا ،سكاّ ،أَاّ َػببات سكٝك ١تػتسع ٞايتسخٌ
ايػطٜع يًُعاؾٚ ،١ضمبا وتاز ضٝ٥ؼ امل٪غػ ١إدطا ٤عًُ ١ٝدطاس ١ٝٱْكاش
املٛقـ ٖٚصا ٜعٛز إىل تكسٜط ٙؿذِ اـػا٥ط املرتتب ١عًٚ ٢قٛع تًو
ايرت ١ٜٚأْ ٚكل
.
َجٌ تأخط قعٛز اؿذاز إىل َؿعط َّٜٓٛ ٢
ايػًبٝات :
املػانٔ
.
نُ ١ٝاملٝا ٙيف بعض
َجٌ ٖص ٙاؿاي َٔ ١ايػًبٝات اييت تٛاد٘ ايطٛاؾ٪َٚ ١غػاتٗا ؼتاز
ٚقٛاعسُٖا ٜ َٔٚهٚ ٕٛضا ٤شيو ايتأخري يف
.
يؿِٗ ايس٫٫ت ٚاملسي٫ٛت
املٝا ٙ؟
ايكعٛز  َٔٚايػبب يف ْكل .
.
ٖٚصا ايؿِٗ ـًؿٝات ايػًبٝات ٜؿض ا٫ؾتباى بني َا ْعطؾ٘
نُذتُعَٚ ،ا ْطغب يف َعطؾتَ٘ٚ ،ا ْك ٣ٛعًَٚ ،٘ٝا ٜأًَ٘ اجملتُع
بطا٤
يًكها ٤عً ٢نجري َٔ ايػًبٝات املًكك ١بايطٛاؾَٗٓ ٖٞٚ ١ا .
يعٌ أِٖ عٓكط يف ؾِٗ ايػًبٝات أ ٟنإ َػتٛاٖا ٚسذُٗا ٖٛ
ا٫عرتاف با٫خت٬ف سٛهلا  ،إٕ َٔ ا٫غتدؿاف بعكٛيٓا سكٝك ٖٛ ١اٱزعا٤
بإٔ اؾُٝع َعك َٔ ّٛاضتهاب ايػًبٝات ،أَا ا٫عرتاف با٫خت٬ف سٍٛ
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َػببات ايػًبٝات ؾٗ ٛقاعس ٠ت٪ز ٟإىل ايتٛاؾل عًَ ٢عاؾ ١غًبٝات
ايطٛاؾ١
.
ٚأض ٣نُطاقب داز يًؿإٔ املهٚ ،ٞغاق ١َٓٗ ١ايطٛاؾ ١إٔ
َ٪غػات ايطٛاؾ ١مل تتُهٔ َٔ إعاز ٠إْتاز سًَ ٍٛؿرتنَ ١ع اؾٗات
اؿه ١َٝٛاملدتكَ ١جٌ اٱزاض ٠ايعاَ ١يًُطٚض باملؿاضن ١يف إعساز خطط
املتؿتض إٔ امل٪غػات  ٫تؿاضى
املطٚض يف َٛغِ اؿر،مبا ٜٛاؾل سانطٖا .
يف ٚنع خط ١املطٚض ٚإمنا متً ٢عً ِٗٝأ ٚتؿطح .هلِ
ٚأعتكس إٔ اٱزاض ٠ايعاَ ١يًُطٚض مل تتُهٔ َٔ ايتهٝـ َع َطايب
امل٪غػات يف ٖصا اؾاْب ٚعًٖ ٢صا اْؿططت اؾٗٛز ٚاملٛاقـ ٚا٭ؾهاض
بني ْك ١ٝايٓعاّ ٚايتُػو بٗا َٔ قبٌ اؾٗات اؿهٚ ،١َٝٛبني ا٭ؾهاض
ٚايط ٣٩ايطؾٝع ١اييت تسع ٛيًتعاٚ ٕٚبهٌ قُٗٝا اؿسٜجٚ،١بني ا٭ؾهاض
املتعاي ١ٝاييت تبسٚ ٚنإٔ ايٓعاّ ٚيٛا٥ش٘ ًَو .هلا
٫سعت ٚعهِ خربت ٞإٕ َععِ املػٚ٪يني ٜهع ٕٛايً ّٛعً٢
َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني عٓسَا تربظ أْٛ ٟع َٔ امل٬سعاتٚ ،ايبعض
ايطٛاؾَ ١جٌ نٝاع اؿذاز عٔ َٛقع
.
ُٜٗؼ بإٔ ايؿاعًني ِٖ َٔ زاخٌ
غهِٓٗ ؾاؿاز ايْ ّٛٝعُت ي٘ امل٪غػات أٚناع٘  ،ؾٛٝنع يف َعكُ٘
.
تٓعُٝٝاّ ٚيهٔ
.
أغٛضَ ٠عٚز ٠مبعًَٛات ؾدكَٚ ١ٝا ٜطتبط باضتباط٘
ٜؿكس اؿاز َٛقع غهٓ٘ يعسّ ٚدٛز َػُٝات يًعكاضات ٚايؿٛاضع ٚاملٝازٜٔ
ايعاَٚ ، ١عسّ تٛؾط خطا٥ط تؿك ١ًٝٝملٛقع امل٪غػات َٚهاتبٗا املٝساْ١ٝ
 ،نصيو عسّ ؾِٗ َٚعطؾ ١غا٥ك ٞايتانػ ٞيهٌ ايؿٛاضع ٚا٭ظق١
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غهٓ٘ إشٕ ٜتبني إٔ َ٪غػات ايطٛاؾ١
.
ٚاؿاضات ٜؿكس اؿاز َٛقع
.
يٝؼ هلا ع٬ق ١بٗص ٙايػًب ١ٝاييت تػببت ؾٗٝا دٗات أخطَ ٣جٌ أَاْ١
ايعاَ ١غايباّ
ايعاقُ ١املكسغ ١يعسّ تػُ ١ٝايعكاضات ٚايؿٛاضع ٚاملٝاز. ٜٔ
ؾٓسق٘
اؿذاز  ٫وًُ ٕٛعٓٛإ غهٓ٘ أ ٚاغِ .
ٖصا ايتؿهري املأيٛف ٚاملٓتؿط دعٌ َٔ ثكاؾ ١ايػًبٝات تتٛسـ
بططٜك ١اغتؿعاظ ،١ٜبٌ إْٗا أقبشت مماضغَ ١أيٛؾٚ ،١قس ؼٛيت إىل
نأْٗا .ط .بطٌ  .ص يف ايتٛسـ بؿهٌ ا٭سساخ املرتتب ١عًٖ ٢صا
زضد. ١
ايتؿهري
ْعط ١ٜايػًبٝات بٛقؿٗا أسس َؿاتٝض ٚاقع ايطٛاؾ ١اؿاي،ٞ
هلِ ٚيف ٚد٘
ٚأغاؽ ٜطتهع عً ٘ٝبعض ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚتؿ ٜ٘ٛسذط ظا. ١ٜٚ
آخط ،تعترب ْعط ١ٜايػًبٝات قه ١ٝعًُ ١ٝتتٓا ٍٚسٝا ٠ايطٛاؾٚ ١املطٛف
َباؾط٠
.
ٚع٬قتُٗا بأدٗع ٠ايسٚيٚ ١غريٖا ممٔ هلا ع٬قَ ١باؾط ٠أ ٚغري
ٚيف ظٌ غٝططٖ ٠ص ٙاٱٜسٜٛيٛد ١ٝاؿه ١َٝٛعً ٢بعض املٛاقـ،
أقبض ايتهٚ ٜٔٛايتعا ٕٚــ ؾاسباّ ــ بني َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١بني بعض
غًبٝاتص دسٜس٠
ٚيست .ط . .
اؿه ١َٝٛؾتؿهًت أؾهاض َٛٚاقـ .
.
اؾٗات
ايتككت بايطٛاؾٚ ،١ايطٛاؾَٗٓ ١ا بطاَ ٤جٌ عسّ لاح خطط املطٚض يف ّٜٛ
َعزيؿٚ ١ايػطٜب يف أَط املٓاقؿ ١يهٌ ٖصٙ
.
ايٓؿط ٠بايصات َٔ عطؾ ١إىل
ا٭ططاف
.
ايػًبٝات ؽ ِٝؾًػؿ ١ايتهاشب ٚاملطا٤اٚ ٠اـساع بني كتًـ
ا٭ططاف
.
ٚإيكا ٤ايًٚ ، ّٛضمبا ايتِٗ بني كتًـ
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أض ٣يف ا٭ؾل اٯٕ ؼ٫ٛت تسؾع بعٗٛض نطٚب دسٜس َٔ ٠ا٭ؾهاض
ٚاملكرتساتٚ ،اييت ضمبا تٓتر إٜسٜٛيٛدٝات مشٛي ١ٝملٓاقؿ ١ايػًبٝات
َٓٚابعٗا ؾً ٛانتػبت ٖص ٙا٭ٜسٜٛيٛدٝات ؾطعٝتٗا ؾإْٗا
.
َٚػتٜٛاتٗا
ايتفػريص يًػًبٝاتٖٚ ،صا غٛف ٜكٛز إىل سطاى سكٝكٞ
تًػ. ٞطنٝل . .
غٛف .
يف بٓ ١َٓٗ ١ٝايطٛاؾ ،١إشا أؾٝعت ٚدٗ ١ايطأٚ ،ٟقب ٍٛا٫خت٬فٚ ،اؾطأ ٠عً٢
ٚدصضٜاً َٔ أدٌ ؼكٝل املكًش ١ايعاَ ١اييت
ْكس ايصات ٚاآلخط ْكساً َٛنٛعٝاً .
ٚيرتغٝدٗا
.
تػع ٢اؿه ١َٛهلا
عٓس٥ص غٛف تؿهٌ ثكاؾَ ١تػريٚ ،٠غري َطنبٚ ،١قاؾْٚ،١ٝك،١ٝ
٫تعين اٱدٗاظ عً ٢سل نتًَ ١ا أ ٚدَٗ. ١ا ٜٚكبض ايتػاَض أَط َأيٛؾاّ
اؿه١َٝٛ
.
بني َ٪غػات ايطٛاؾَٚ ١ععِ اؾٗات
ايطٛاؾٚ ١متؿٞ
.
ا٫غتٗذإ .ص يف سل َٗٓ١
.
متاَا .ط
ٚبٗصا ًْػ. ٞ
باؿٛاضَٚ ،بازَٚ ،٘٥بازي ١ايطأ ٟايصٜ ٟطتك ٞبهٌ ايعٌُٜٚ ،ػاعسْا
عً ٢إعاز ٠ايٓعط يف نجري َٔ تكٛضات املػٚ٪يني ٚايكاُ٥ني عً ٢إزاض٠
اؿر
أَٛض .
املععر ايص ٟملػت٘ َٔ بعض اط٬عاتٚ ٞد٫ٛتٚ ٞتػا٫٩تٞ
ٚيهٔ  ٫.ط تفاٚض ص..
.
متًو ص
ايطٛاؾ. ١ط . .
.
ٚاغتؿػاضاتٚ ٞدست إٔ َ٪غػات
ؾَٗٓ ٞؿص ٠يهٌ ايتعًُٝات ٚا٭ْعُ ١اييت تكًٗا َٔ قبٌ نٌ اؾٗات
ٚاؿذاز ْعِ ٚدست أْ٘ يٝؼ َٔ
.
اؿه ١َٝٛشات ايع٬ق ١بؿ ٕٚ٪اؿر
ؾكط ضغِ قسٚض
سل َ٪غػات إٔ تٓاقـ أ ٚتعرتض  ،بٌ عًٗٝا إٔ تٓؿص .
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ايهجري َٔ ايتعًُٝات ٚا٭ْعُ ١اييت  ٫تتٛاؾل َع بعض ا٭عُاٍ املٝساْ١ٝ
يًُ٪غػات
.
اييت مياضغٗا املطٛف أ ٚاملهاتب املٝساْ ١ٝايتابع١
ٚعهِ خربت ٞيف ايعٌُ اؿه َٞٛيف أَاْ ١ايعاقُ ١املكسغ١
 ٖٞٚدٗ ١شات ع٬ق ١قَٚ ١ٜٛباؾط ٠بأعُاٍ اؿرٚ ،دست إٔ ا٭دٗع٠
اؿه ١َٝٛز ٕٚاغتجٓا ٫ ٤تتػاٌٖ َع أْ ٟكس ٜٛد٘ إيٗٝاٚ ،إٕ نإ
َٚكب ٫ٛؾإشا قًت إٕ يف نٌ ا٭دٗع ٠اؿه ١َٝٛايهجري َٔ
.
َٛنٛعٝاّ
تكسٜطٟ
:
املؿه٬ت اييت تػاعس عً ٢ظٗٛض ايػًبٝات ٚاييت أُٖٗا يف
ا٭عُاٍ عٝح تكسض بعض
.
 1عسّ ايتٓػٝل يف نجري َٔ
: /
اؾٗات قطاضات أ ٚتعًُٝات أ ٚتٓعُٝات  ،قس تتهاضب َع
َٚكاؿٗا
.
خطط ٚبطاَر َ٪غػات ايطٛاؾ١
اؿكٝك ١ٝيعسّ ٚدٛز َطانع َعًَٛات يف
.
 2عسّ تٛؾط املعًَٛات
: /
َععِ ا٭دٗع ٠اؿه١َٝٛ
سه١َٝٛ
.
 3عسّ قب ٍٛايطأ ٟاٯخط َٔ أ ٟدٗٚ ١إٕ ناْت
: /
 4غٝططت املطنع ١ٜعً ٢ايكطاض يس ٣بعض نباض املػٚ٪يني شٟٚ
: /
باؿر
ايع٬ق. ١
 ٫ٚطاملداتً١ص..
املٛاضب١ص . .
أعطف .ط . .
أظعِ أْين أسػٔ ٖصا ايه. ٫ٚ ّ٬
قشٝشٖٚ ١ص َٔ ٙأِٖ ايعٛاٌَ اييت تؿاقِ
.
ن ٞأتؿ ٙٛبأؾٝا ٤غري
ٚغريٖا
املؿانٌ بني ا٭دٗع ٠اؿه. ١َٝٛ
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املطٛؾني .ط باْ٫تُا ٤إىل
.
أعٛز يًطٛاؾ ١ؾأق ٍٛإٔ ايؿعٛض عٓس بعض
ايطٛاف١ص ٜ ٫عين ؾ٦ٝاّ يف شات٘ ،ؾًصيو  ٫ورتّ ايػًبٝات ،بٌ ٜسٜط ظٗطٙ
. .
ؾسٜس ٚ ٠بايتاي ٞؾُٗٗا
هلا ،ؾتبسأ يف ايرتانِ ٫ٚ ،تكطأ ايػًبٝات بعٓا. ١ٜ
اؾٖٛط ٚإُٖاهلا أٟ
.
ٚؼًًٗٝا عرب ايطأ ٟاؾاز ٚايطقني ٚايصًُٜ ٟؼ
فًتات .ص نجري ،٠قس ؼكل َػع ٣يبعض
.
عً. ٢ط
ايػًبٝاتص ٜكٛز .
. .ط . .
ؾتػتػٌ
.
ا٭ططاف،
ٚإشا مل ْػتطع قب ٍٛايػًبٝات ٚؾُٗٗا ٜعين إٔ املؿهٌ ايص ٟتعاْٞ
ايتػٝريص ٚايكب ٍٛبآيٝات٘ املتعاضف عًٗٝا
َٓ٘ ايطٛاؾٚ ١أًٖٗا . ٖٛ.ط ايعذع يف . .
يف ايؿهط اٱزاضٜٚ ،ٟأت ٞعسّ ايكبْ ٍٛتٝذ ١إٔ ٖٓاى قً ١ق ١ٜٛبني
ٖٛادؼ ٜعٝؿٗا بعض املطٛؾني ٚاملطٛؾات طؿت عً ٢ايػطضٚ ،بهّ٬
غري َػعَٛ ٣نٛعَ ،ٞجٌ قه ١ٝاْ٫تدابات ٚقٓسٚم ا٫قرتاع ،ضؾهٗا
ايبعض َٔ املطٛؾني ٚبسَٓ ٕٚطل أ ٚسذْ ١تٝذ ١دٌٗ ثكاؾ ١اْ٫تدابات
املؿه٬ت بٌ إْٗا
.
تكبٌ يف سني أْٗا ناْت َؿتاح اؿٌ يهجري َٔ
ايطٛاؾ ١ؾاْ٫تداب ٜسٍ
.
عًُت عً ٢ؼكٝل ا٫غتكطاض زاخٌ َ٪غػات
ٚايتشهط
.
عً ٢ايطقٞ
َفكٌ .ص َِٗ يف تاضٜذ َٗٓ ١ايطٛاؾ ،١ؾٗٞ
ٖ. ٞط .
إٕ اْ٫تدابات .
اٯخط اْ٫تدابات
اؿل ٚعسّ ايكؿع ؾٛم .
ا٭مشٌ ٚأنجط تعكٝساّ ٱسكام .
يف َٗٓ ١ايطٛاؾٖ ١عَت نٌ أْٛاع ايؿط ٚايتأظّٚ ،بػببٗا اْػشبت ؾهط٠
ايطٛاؾ ١ؾت٬ؾت ايػًبٝات يف ٖصا
.
امل٪اَطٚ ،٠بكٝت يف َٓاطل بعٝس ٠عٔ
اؾاْب
.
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إٕ ضفهٓا ٚتهربْا عً ٢قبٚ ٍٛفِٗ ايػًبٝات اييت تًكل مبٗٓ ١ايطٛاف، ١
أ ٚاييت تكسض َٔ بعض املطٛؾني ؾإٕ شيو ٪ٜز ٟبٓا إىل خ٬ؾات ٚؾكاقات
ٚتؿهو ٚتؿطشّٜ ،كٛزْا إىل اٱغا ٠٤يػُعٖ ١صا ايٛطٔٚ ،مسع١َٓٗ ١
ايؿطٜؿ١
.
ايطٛاؾ١
إىل .ط ايتدٓسم
إٕ ضؾهٓا ٚتهربْا عً ٢قبٚ ٍٛؾِٗ ايػًبٝات هطْا .
املٗينص نس بعهٓا ايبعضٖٚ ،صا و ٍٛؾهطْا يٲدٗاظ عًٚ ٢سس ٠ايعٌُ
. .
امل٪غػاتٞ
.
ٚشيو اٱدٗاظ املطؾٛض هعٌ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١عطن ١يًٓععات
ايهٝكٚ ،١تًو ايٓععات تٓدط يف ايتُاغو ا٫دتُاع ٞباعتباض إٔ َٗٓ١
ايطٛاؾ ١ػُع ؼت َعًتٗا نٌ ا٭قاضب ٚا٭ضساّ ٚا٭قٗاض ٚا٭قسقا٤
ٚايعَ٤٬
.
َػت. ٣ٛط
.
ؾإٕ ٚقعت ايٓععات عً٢

ايفطز . ٟص يطغب ١بعض
ايفطظ .

ؾطزٖٚ ٟصا
ا٭ؾطاز َٔ املطٛؾني تػٝري خاضط ١ايعٌُ امل٪غػات ٞإىل عٌُ .
ايتؿهري أقبض َطؾٛض ضمسٝا ٚؾعبٝاّ َٚطسًٝاّ ،ؾاملطسً ١تسع ٛإىل ايعٌُ
ايػًبٝات
.
امل٪غػاتٚ ،ٞايص ٟتكٌ عاز ٠ؾْ ٘ٝػب١
إٕ ضؾض ايعٌُ ايؿطز ٟيف َٗٓ ١ايطٛاؾ ١ايٜ ّٛٝعٛز عً٢
ايفٛنٜ ٟٛعُِ فٛنٜٛت٘ ٚغًبٝات٘ عً ٢غا٥ط ا٭عُاٍ املطافك ١يًطٛاف١

إٔ ايفطز
 ،ؾإٕ

ايفطز . ٟص غاعت٦ص ٜػعس املطٛف ايؿطز بإٔ ٜػكط
ٚقعت .ط فٛن ٢ايعٌُ .
.
ايطٛاؾ١
.
سطاّ غًبٝات٘ عً ٢مسع١
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 ٫ميهٔ يعاقٌ إٔ ٜعٌُ عً ٢ؾطب ٖٚ ١ٜٛخطٛض ٠ايػًبٝات ،أٚ
إىل تكػُٗٝا عًٚ ،١َُٗ ٢غري َُٗ٫ٚ ،١بس َٔ ايعٌُ َع ايػًبٝات ظس١ٜ
ْٚكًٗا إىل ايؿها ٤املٓٗذٚ ٞايعًُ ،ٞيؿعٌ َا ًٜعّ ػاٖٗا بايتسقٝل يف
سكٝك ١ا٫خت٬ف بني ا٭غباب اييت تتشطى عًٗٝاٚ ،تتهَٗٓ ٕٛا تبعاتٗا
املدتًؿ١
.

تسٍ بعض ايتذاضٜب ايبشج ١ٝاؾازٚ ٠اييت تسٚض س ٍٛاؿر ٚأعُاي٘
ٚؾٚ ْ٘ٚ٪قهاٜاٚ ٙاييت أدطٜت َٔ قبٌ َطانع عجَ ١ٝتدككَ ١جٌ
َعٗس خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني،ايتابع ؾاَع ١أّ ايكط ٣إٔ ايهجري َٔ
ايػًبٝات املطاؾك ١يف أق ٍٛأعُاٍ اؿر تتدؿ ٢ؼت ايتكًبات املعاد١ٝ
يًُػٚ٪يني
.
ؾتهع تًو املطانع أمناط ايػًبٝات بططٜك ١غري َكبٛي ١ملعاؾتٗا،
ؾترتانِ ايػًبٝات عًَ ٢ط ا٭ٜاّ ٚترتانِ اؿً ٍٛاملٓكطع ١ايكً ١بايٛاقع
ٚاملٓطل  ٫ٚتجري سًٛهلا أْ ١ٜكاؾات أ ٚغذا٫ت أ ٚسٛاضات ،يتسٍ عً ٢إٔ
.
اـ٬ف يف ططسٗا َكب ٍٛأ ٫. ٚبٌ تػري ٚؾل زٚض ٠إزاض ١ٜضمس ١ٝيتػهٔ
ايطٜا٫ت
املػٚ٪يني ٚقس اْؿل عًٗٝا ايهجري َٔ َٜ٬ني .
.
يف أزضاز
يهٔ مث ١ؾعٛضاّ عاَاّ بإٔ عسّ اٖ٫تُاّ بايسضاغات ايعًُٚ ١ٝاييت
تهع بعض اؿً ٍٛاملٛنٛعٚ ١ٝايعًُ ١ٝططٜك ١خاط ١٦يًػا ٫ ،١ٜأعتكس بإٔ
ٖصا ،أ ٟاٱُٖاٍ ممهٔ يف َجٌ سا٫ت َٚؿانٌ َجٌ ظاٖط٠
ا٫فرتافص َٚ،.ا تطتب عًٗٝا َٔ،ظٗٛض غًبٝات َٚؿانٌ أَٓٚ ، ١ٝب٠ ٞ٦ٝ
.
..ط
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ٚ ،ادتُاعٚ ، ١ٝغريٖا مما تطتب تأثري عً ٢بعض ايتذاضٜب ايبشج ١ٝاؾاز٠
يف أق ٍٛاـسَات ايعاَ ،١إٔ اؿًٚ ٍٛا٭مناط اؾاٖعٚ ٠املرتانُ ١عً٢
اؿً ٍٛبكسض َا ٜؿٝس ٖ ٛايٓع ٍٚإىل ايٛاقع
.
َط تاضٜذ املؿهٌ  ٫تؿٝس
ٚا٫عرتاف مبػٚ٪ي ١ٝاـطأ ٚ ،تٛظٜع اـطأ إىل نٌ ا٭ططاف املؿاضن١
ؾ ،٘ٝؾًٝؼ َٔ املعك ٍٛــ َج ٬ــ إٔ ًٜك ٢أعباٚ ٤أخطا ٤ظاٖط ٠ا٫ؾرتاف
ايطٛاؾ ١ؾٗ ٞدٗ ١غري َػٚ٪ي ١عُا وسخ يف ايؿاضع
.
عً٪َ ٢غػات
املكسغ ١إمنا ٜتشٌُ شيو بعض اؾٗات
.
امله ٞأ ٚمبٓطك ١املؿاعط
ا٫ختكاقَ ١ٝجٌ بعض اؾٗات ا٭َٓٚٚ ١ٝظاض ٠اؿر ٚأَاْ ١ايعاقُ١
ٚغريٖا
.
املكسغ١
ٚنصيو يٝؼ َٔ املعكٚ ٍٛاملٓطل إٔ ًْك ٞبايًٚ ّٛاـطأ عً٢
َ٪غػات ايطٛاؾْ ، ١تٝذ ١ا٭خطاٚ ٤امل٬سعات ٚايػًبٝات ايٓاػَٔ ١
عًُٝات إغهإ اؿذاز ؾهٌ ا٭خطا ٤ايٓامج ١عٔ إغهإ اؿذاز
ايطمس . ١ٝص املػ ٍٚ٪اؿكٝك ٞعٔ نٌ
.
َػٚ٪يٝتٗا .ط بعجات اؿر
.
تتشٌُ
اؿذاز بعسَا قسضت تٛدٗٝات َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ
.
عًُٝات إغهإ
ايطمس ١ٝبٗصا تهٕٛ
.
اٱغٓاز عًُ ١ٝإغهإ اؿذاز يبعجات اؿر
ٚاملعٖٓٚ ١ٜٛصا َا
.
َ٪غػات ايطٛاؾ ١قس أخًت َػٚ٪يٝتٗا ايطمسٚ ١ٝاملٗٓ١ٝ
تهُٓ٘ ايباب ايتاغع َٔ نٛابط إغهإ اؿذاز ٚاييت قسضت املٛاؾك١
ٖ.141/0ـ سٝح
7
ايػاَ ١ٝايهطمي ١عًٗٝا بطقِ (ٚ ) 8/ 568تاضٜذ/11
ايتاي ٫ (( ٞهٛظ مل٪غػات ايطٛاؾ ١أٚ
ْكت املاز ٠ايػازغَٗٓ ١ا عً: ٢
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َهاتبٗا ايؿطع ١ٝايكٝاّ باغت٦ذاض َٓعٍ بػطض تأدري عً ٢اؿذاز أَٔ ٚ
ميجًِٗ )
) .
ايتاي٫ (( ٞ
ٚنصيو ْكت املاز ٠ايجآَٖ َٔ ١ص ٙايهٛابط عً: ٢
هٛظ مل٪غػات ايطٛاؾ ١أَ ٚهاتبٗا ايؿطع ١ٝإٔ تػتأثط بأ ٟضبض أ ٚإٔ
تتكانْ ٢ػب ١أ ٚعُ٫ٛت أ ٚأَ ٟكابٌ ؼت أَ ٟػُ َٔ ٢عًُ ١ٝايتعاقس
عً ٢إغهإ اؿذاز غٛا َٔ ٤اؿذاز أ َٔ ٚميجًِٗ أ َٔ ٚامل٬ى أَٔ ٚ
امل٪دطٚ ). ٜٔيهٔ هٛظ يًبعجات إٔ تٓٗب نٌ شيو ٚؼ ٍٛإىل ب٬زِٖ إش
)
أخط٣
يٝؼ يف ايعامل َٔ ٜعط ٢دع َٔ ٤زخً٘ ايك َٞٛيس. ٍٚ
ؾكس تػٛز ٚدٗات ْعط َتعاضن ١يف َا ٜتعًل بايع٬ق ١بني ٖصٙ
اؿه ١َٝٛبٌ إٕ بعهٗا ٜػع ٢إىل
.
ايعاٖط ٠املععذٚ ١بني بعض اؾٗات
تأغٝؼ َربضات غًؿٝاتٗا يته ٕٛندط زؾاع ضمس ٞميٓض تًو اؾٗات
بايػًبٝات يهٔ ايٛاقع يف َجٌ ٖص ٙايعٛاٖط ٜتطًب
.
اهلطٚب َٔ ا٫عرتاف
فطض ا٫عرتاف بايػًبٝات ٚعسّ نتُٗا أ ٚضَٗٝا ؾٗات أخط ٣بٗسف ايتدًٞ
عٔ ايػًبٝاتٚ ،قس ػطَٓ ٟاقؿ ١تًو ايػًبٝات بػدٚ ،١ْٛيهٔ مل
.تعاجل

ايصٜٗ ٟسز ٚاقع َ٪غػات ايطٛاؾ ١يٝؼ إيكام ايػًبٝات
بٗاٚ،يهٔ اَت٬نٗا غ٬ح ٜٛاظ ٟيف قٛت٘ غ٬ح ته ٜٔٛايػًبٝات
ٚمنٖٛا ،بٌ ٚإخؿاٗ٥ا يف نجري َٔ ا٭ساٜني ،ؾتكبض ٚادٗ ١يف ٚادٗ١
ايطٛاؾ١
.
َ٪غػات
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إٕ قُت َ٪غػات ايطٛاؾ ١أ ٚقبٛهلا بصيو اٱيكام يًػًبٝات
ؾٗٝا ٚشيو عا٥س يعسّ تٛؾل
ٜٛطٔ يس ٣ايهجري أْٗا ؾع ٖٞ ٬ايػبب .
َ٪غػات ايطٛاؾ ١يف ته ٜٔٛضَ ١ٜ٩ؿرتن ١ؾُٝا بٗٓٝا عرب َا متًو َٔ
قسضات ٚإَهاْات بؿطٖ ١ٜا ،١ً٥متهٓٗا َٔ ايتكس ٟٱيػاٚ ٤ؾو شيو
اٱيكام
.
إٕ ايػهني عً ٢ضقاب َ٪غػات ايطٛاؾ ،١ؾُٔ هط ٩ٱبعاز شيو
املٓكص٠
.
ايػهنيٜٚ ،ه ٕٛايٝس
ٚاملطٛفات .ايكازقني
!
إِْٗ املجكفني ٚاملفهطٚ ٜٔا٭نازميٝني ٚاملتعًُني َٔ املطٛفني
املٗٓ١
يتشٌُ ؾطم ٖص. ٙ

غتعٌ َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١يؿرت ٠ظَٓ ١ٝممتس ٠متتًو ايهٛازض
ايبؿط ١ٜاملٗٓٚ ١ٝاملتعًُٚ ١املجكؿ ١ا٭نجط عسزا ٚنؿاٚ ٠٤قسض ٠عًُ ١ٝعً٢
ا٭زا٤
ؼكٝل َتطًبات دٛز. ٠
ايطٛاؾ١ص
أْ ٞأض. ٣إٔ .ط . .

ٚنف ٢إْٗا املجٌ ٚايكِٝ
يٝػت عُ. . ً٬

اييت

املٗين إٕ ايطٛاف ١ػػس قٛتا ي٘ ٚقع٘ يف اجملتُع
ٜتًكاٖا املطٛف يف اجملتُع .
ايػعٛز ،ٟقٛت ميًو ايهُري ٚاإلْػاْ ، ١ٝقٛت َهَ ٞػاٜط ،ميجٌ ايربن١
غٛا٤
يًُهٝني ٚيًُػًُني عً ٢سس .

إٕ ؾِٗ ايػًبٝات ميهٔ إٔ  ٍٚ٪ٜأغًب٘ عًَٛ ٢دبات املٗٓ،١
ؾته ٕٛتًو ايػًبٝات ؾهًَٚ ١ٝا ٜبتػ َ٘ٓ ٢غري َؿٜٗ ّٛبك ٢يف سسٚز
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ايطبٝعٚ ٞميهٔ اغتٝعاب٘ ٚػاٚظ َٔ ٙز ٕٚاؿاد ١إىل إيػاٗ٥ا ،تكسٜطاّ
.
املٗٓ١
يهطٚض. ٠
ٚامل٪غـ دساّ ،أْ٘ َا َٔ غًبٝات تكع ٚؼسخ بايكطب َٔ أ ٚيف
َٝسإ َٗٓ ١ايطٛاؾ ،١إٜٚ ٫أتَٗٓ ٞا ضا٥ش ١إيكا ٤ايتِٗ املدتًؿ ،١إٕ َػأي١
إغاي ١ايتِٗ َطاقٚ ١فاْاّ َٔ ٖٓا أٖٓ ٚاى ،إٜٚ ٫كٌ َعٗا نٌ
ايطٛاؾَ ١جٌ
.
ٚاؿاض ٠ص ٚشات ايٓهٗ ١ايها ١ٜٚإىل َٗٓ١
..ط ايبٗاضات اؿاز. . ٠
اؿذازص َٔ َؿعط عطؾات إىل َؿعط َعزيؿ،١
ٚقت .ط ْفط. . ٠
تعطٌ أ ٚطٛاٍ .
ؾإٕ ايبعض أ ٚقٌ ايهجري ًٜك ٞبايتِٗ عً٪َ ٢غػات ايطٛاؾ ،١يف سني أْ٘
مجٌ ؾطٚ ٍٛقت اْ٫تكاٍ َٔ َؿعط إىل آخط ٜعتُس نًٝا
ْ ٫اق ١هلا . ٫ٚ
عً ٢اـط ١املطٚض ١ٜاييت أعستٗا اؾٗات املطٚض ١ٜاملدتكٚ ١ايططم املتاس١
ٚٚغا٥ط ايٓكٌ احملسٚز ،ٙؾتعطٌ اؿطن ١املطٚض ٖٛ ١ٜايػبب ٚيٝؼ
ايهجري
.
امل٪غػات نُا ٜٓكطف ظٔ
اؿاف٬تص يف أثٓا ٤اْ٫تكاٍ َٔ َؿعط ٯخط ٜػبب
نُا .إٔ .طتعطٌ . .
ا٫ضتباى مل٪غػات ايطٛاؾٚ ١ضمبا ٜٝٗر اؿذاز ٜٓٚؿعًٜٚ ٕٛتهذطٕٚ
اْ٫فعا٫ت ٚيهٔ ايػبب يف
. .
تًو .
ٚتطتؿع أقٛاتِٗ َٚعِٗ نٌ اؿل يف .
اؿاؾ٬تص املػتأدط َٔ ٠قبٌ ايٓكاب ١ايعاَ١
. .
ٖ. ٞطتعطٌ
شيو ايتعط. ٌٝ
يًػٝاضات ؾٗ ٞاؾٗ ١املػٚ٪ي ١ا٭ٚىل عٔ تٛؾري أعساز اؿاؾ٬ت ايهاؾ١ٝ
يٓكٌ اؿذاز َٔ مجٝع اؾٗات َٔ َطاض املًو عبسايععٜع ظسٚ ٠إىل َه١
املهطََ َٔٚ ،١ه ١املهطَ ١إىل املس ١ٜٓاملٓٛضَٗٓٚ ٠ا إىل َه ١املهطَ١
ثاْ ،١ٝثِ ْكًِٗ إىل نٌ املؿاعط املكسغَٗٓٚ ١ا عًَ ٢ه ١املهطَ١
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ٚايعهؼ ثِ َػازضتِٗ إىل َطاض دس. ٠ؾايٓكاب ١ايعاَ ١يًػٝاضات ٖ ٞاؾٗ١
ْٚعٝؿ١
.
املػٚ٪ي ١عٔ تٛؾري ساؾ٬ت َٓاغب١
ٚنصيو ٜٓؿعٌ اؿذاز ٚايٓاؽ ٚأقشاب ايعكاضات يف َه١
ا٭سٝاٜٚ ٤عٔ
.
املهطَ ١يٓكل نُٝات املٝا ٙيف َه ١املهطَ ١يف بعض
ايٓكل ٜ ٫ٚعطؾ ٕٛإٔ
.
اؿذاز إٔ َ٪غػات ايطٛاؾ ٖٞ ١ايػبب يف شيو
املٝاٙ
ايػبب ٖٚ ٞظاض ٠ايعضاعٚ ١املٝا ٙباعتباضٖا اؾٗ ١املػٚ٪ي ١عٔ تٛؾري .
نُا إٔ إزاض ٠املطٚض قس ته ٕٛغبباّ يف تأخري زخ ٍٛساؾ٬ت ْٚاق٬ت
املٝا ٙيًٛق ٍٛإىل ايعُا٥ط ٚايؿٓازم بػبب َٓع زخٛهلِ يف أٚقات قسز، ٠
َع١ٓٝ
ٚأَانٔ .
ٖٓٚاى َجاٍ أخط َ ٖٛٚا تك ّٛب٘ اؾٗات اؿه ١َٝٛاملدتك١
بتشُ٪َ ٌٝغػات ايطٛاؾ ١قٚ ١ُٝتهايٝـ ْعاؾ ١خٝاّ اؿذاز يف َؿعط
َٓٚ ٢اييت نتب عًٗٝا َٔ اـاضز بعباضات عؿٛا ٫ٚ ١ٝ٥تًٝل ٚ ،تؿٙٛ
.
ايػٛغاٝ٥ني ؾٗص ٙاـٝاّ ٜؿرتض إٔ
.
املٓعط ايعاّ ٚ ،شيو َٔ قبٌ بعض
تهٚ ٕٛعًَ ٢ساض ايعاّ ؼت ضقابَٚ ١تابعٚ ١سطاغ ١اؾٗات ا٭َٓ١ٝ
٭خط٣
.
املدتك ١سٝح نإ ؼطؽ َٔ قبٌ اؿطؽ ايٛطين ثِ اْتكًت
عًٗٝا خاق ١إٔ َؿعط َٜٓ ٢بك ٞخاي َٔ ٞايػهإ عًَ ٢ساض
يًُشاؾع. ١
ايعاّ ؾٗص ٙاملبايؼ ٜؿرتض إٔ  ٫تسؾعٗا َ٪غػات ايطٛاؾ ١ؾٗ ٞغري
.
َػٚ٪ي ١عُا ٜكع عً ٢تًو اـٝاّ عًَ ٢ساض ايعاّ  ،طاملا إٔ دٗات
عٓٗا ٚيس ٣سٌ اعتكس أْ٘ َٓاغب ٱْٗاٖ ٤صا املؿهٌ
كتكَ ١ػٚ٪ي. ١
بني َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١اؾٗات اؿهٚ ٢ٖٚ ١َٝٛظاض ٠املايٖٞٚ ، ١ٝ
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إناؾَ ١بًؼ ( )10ؾكط عؿط ٠ضٜاٍ  ،عً ٢نٌ خ ، ١ُٝتهاف يًُبايؼ
اييت تػتشكٌ َٔ امل٪غػات يك ١ُٝاـٝاّ .شاتٗا
ي ٛتطنت ايػًبٝات ٖهصا بس ٕٚتؿػري أ ٚقاٚي ١ؾُٗٗا ،أٟ
بس ٕٚادتٗازات أَ ٚعطؾَ ١تعسز ٠ؾإٕ ايٛنع  ٫وتٌُ املػاؾ ١بني ايػًب١ٝ
بايع٬ز
.
ٚاؿكٝكٖٚ ،١صا ٜكٛز إىل قعٛب ١بايػ ١يًتعطٜـ
ايع٬ز ؟
فُٔ ٜتشٌُ َػٚ٪يٖ ١ٝصا ايتباعس عٔ َكتهٝات .
َٚكتهٝات َ٪غػات ايطٛاؾ ١تعٛز يتشًُٗا َػٚ٪يَ ١ٝا قس ٜرتتب
عً ٢إشعآْا ٤٬َ٫ات اٯخط ٜٔعً ٢ططٜل عسّ ا٫عرتاف با٭خطا٤
ٚايػًبٝات
.
ٚامل٬سعات
َػٚ٪٦ي ١ٝتك ِٝٝدٛزْ ٠عاّ َٗٓ ١ايطٛاف ١نهٌ ٜتعني إٔ تتِ َٔ خٍ٬
َٚػتكًني ٭ٕ ايع٬ق ١ته ٕٛبني َ٪غػ ١ايطٛاف١
.
َطٛفني َٚطٛفات قاٜسٜٔ
َٚكسَٗا
.
ٚأدٗع ٠ايسٚي ٖٞ ١ع٬ق ١بني طايب اـسَ١

يف تاضٜذ َٗٓ ١ايطٛاؾَٓٚ ١ص بسضت بٛازض ايػًبٝات تعٗط أنجط،
ٚتعً ٛا٭قٛات نس منٖٛا ٚتٛغعٗا ٚاْتؿاضٖا بطظ أيـ زي ٌٝغاطع
ًَُٛٚؽ ٚظاٖط ،عً ٢إٔ أٌٖ ايطٛاؾ ،١مل ٜػُشٛا يتًو ايػًبٝات إٔ
ايطٛاؾ١
.
تتهطض ٚأعين َا ٜطتبط َٔ غًبٝات ْابع ١ؾع١َٓٗ َٔ ٬
يٮغـ أْ٘ ٚست ٢اٯٕ مل تتػع آؾام ايبعض ملعٓ ٢اـ٬ف يف ؾِٗ
ايػًبٝات ٚاغتٝعابٗا َع نجري َٔ املػتذسات املعطؾٚ ١ٝاملٝساْٚ ١ٝاملٗٓ١ٝ
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ايٛاغعٚ ،١شيو يتػط ١ٝغًٛنٓا ايٓؿػ ٞم ٛقب ٍٛأ ٚؾِٗ ايػًبٝات
َٚكازضٖا
.
َٚعطؾَٓ ١ابعٗا ٚأغبابٗا
غريٖا ٚيف ايٛقت
ٜطٜس ايبعض َٔ اؾٗات املػٚ٪ي ١إٔ تأنٌ بٝس .
شات٘  ٫تػعس بط ١ٜ٩تػٝري ايٓعاّ ايعكً ٞيعسّ اـٛف َٔ ظٗٛض ايػًبٝات
اؿٝا٠
ٜعٌُ ٚاْٗا َٔ طبا٥ع ا٭َٛض يف ٖص. ٙ
ٚأْٗا ْاتر طبٝع ٞيهٌ َٔ .
ايبعض َٔ املػٚ٪يني يس ٜ٘قٓاع ١غطٜب ١تسٚض بإٔ ايػًبٝات تٓٗاض َع
َطٚض ايعَٖٔٚ ،صا غري قشٝضٚ ،ايكشٝض ٖ ٛاَت٬ى قسض ٠عً ٢اٱغٗاّ
يف سػٔ ايتعاٌَ َع أْٛ ٟع َٔ ايػًبٝات ٚايعٌُ عً ٢إظاي ١خططٖا
ٚتبعاتٗا
.
ٜٚبس ٚــ ي ٞــ ٚضمبا غري ٟإٔ شيو َٔ بٛانري اغتٗساؾات َٗٓ١
ايطٛاؾ ١إٔ ايػًبٝات ايٓاػ َٔ ١إؾطاظات ٖص ٙاملٗٓ ،١إٕ ايػًبٝات شاتٗا
تعٝس ْؿػٗا يف املطسً ١ايػابك ١مل٪غػات ايطٛاؾٚ ،١ي ٛضدعٓا إىل ايٛضا٤
عٓسَا بسأت خٛٝط امل٪غػات تتهض ،اْهؿؿت ايهجري َٔ ايػًبٝات
ايؿطزٖٓ ١ٜا يػٓا بكسز َكاضب ١بني َطسًتني بكسض َا أضزت إٔ أبني إٔ
.
َػت ٣ٛايػًبٝات يف َطسً ١امل٪غػات أقٌ بهجري َٔ َطسً ١ايطٛاؾ١
ايؿطزٚ ١ٜخاق ١يف بٛازضٖا ٚنٝؿٝتٗا َٓٚطًكٗا ،ػعٌ َٔ استُا٫ت
.
اَتسازٖا إىل املػتكبٌ قً٫ٚ ،ٌٝغُٝا إٔ امل٪غػات تعٌُ عً ٢ايتطٛض
ٚايتطٜٛط ٚإىل سس اٯٕ ٜبس ٚكططٗا ٜػري يف ا٫ػا ٙاحملسز يٖ٘ ،صا
.
ٚميهٔ إٔ أغتدسّ أمنٛشز َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا،ؾٗ ٞزا١ُ٥
ايتػٝري َٔ أدٌ ايتطٛض ٚايطق ، ٞبٌ ا٫ضتكا ٤مبػت ٣ٛاـسَ ١يف نٌ
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بٗا ٚإٕ اغتدسَٗا نأمنٛشز
املٗٓ ١ٝؾأقبشت َج ٬وتص. ٣
املٓاس. ٞ
ضاقٚ ٞسهاضَٚ ٟؿطف يًكها ٤أ ٚايتدؿٝـ َٔ ْػب ١ايػًبٝات،
غكؿٗا  ٫ٚأسس ٜػتطٝع إٔ ٜٓؿ ٞإٔ َ٪غػات ايطٛاؾ ١نًٗا
ٚؽؿٝض .
املأظم نُا أْين اطًعت ؾدكٝاّ عً٢
ز ٕٚاغتجٓاٚ ٤قعت ٚٚادٗت ٖصا .
بعض اـطط ٚايرباَر اييت أعستٗا َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب ؾطم
املطسً١
.
آغٝا بٗسف ايتطٜٛط ٚايتطٛض  ،متؿٝاّ َع َكتهٝات
ٚأعطف دٝساّ إٔ ٖٛؽ نباض املػٚ٪يني ٚنٌ فايؼ إزاضات
َ٪غػات ايطٛاؾٜ ١عٝؿٖٛ ٕٛؽ ٖٚادؼ نآَاّ يف تؿهريِٖ ٚخططِٗ
ايػًبٝات ٚاعطف تانٝسا اِْٗ ٜعًُ ٕٛن٬
.
بهطب ٚتسَري نٌ َكازض
يف َ٪غػت٘ َٔ أدٌ تٛؾري املٓار ايعاّ َٔ أدٌ ؼكٝل املعٜس َٔ ايتػٝري
َٚتطًباتٗا
.
ايص ٟىًل ايتطٛض املتٛاؾل َع َتػريات املطسً١
مل ٜهٔ ساٍ تؿه٪َ ٌٝغػات ايطٛاؾ ١بعس عً ٛا٭قٛات اييت
ؾاع
تؿه َٔ ٛايػًبٝات ٚايؿطز ،١ٜغًط ١أ ٚاضتها ّ٫أ ٚظي ١نُا .
اجملتُع بٌ إٕ تهٜٔٛ
.
ٚأعتكس ايبعض َٔ املطٛؾني ٚبعض ؾطا٥ض
ٚتؿه٪َ ٌٝغػات ايطٛاؾ ١نإ ضغب ١أنٝس َٔ ٠نجري َٔ ايعك ٤٬يف
ايطٛاؾ١ص ٚاحملاؾع١
خسَ. ١طَٗٓ. . ١
َٗٓ ١ايطٛاؾٚ ١املػٚ٪ينيْ ،عِ ضغب ١يف .
عًٗٝا َٔ ايتسٖٛض ٚايؿػاز ٚايهٝاع ،بٌ نإ إىل داْب تًو اـسَ١
ٚعٓا١ٜ
.
ايطاق ١ٝملٗٓ ١ايطٛاؾ ،١ضغب ١أنٝسٚ ٠ؾعَ ٬سضٚغ ١بسق١

62

بٌ إٔ َكا ١َٚايبعض َٔ املطٛؾني يؿهطَٚ ٠ؿطٚع قٝاّ َ٪غػات
اخرتاقاتص َٗٓ١ٝ
أَاّ .ط . .
ايطٛاؾ ١غبب ؾطاغ ّا ْؿػٝاّ ٚادتُاعٝاّ ؾتض ايططٜل .
ايبعض
.
ايطٛاؾٖٚ ١صا أَط ؾهٌ ْكط ١اغتػ ٍ٬يس٣
.
نبري ٠يف دػِ
ٚإٕ ايسخ ٍٛيؿِٗ ٚاغتٝعاب ٖٚهِ ٚادبات َٗٚاّ َٚػٚ٪يٝات
ايطٛاؾ١ص يٝػت بتًو ايػٗٛي ١اييت ٜعتكسٖا ايبعضٚ ،إمنا هب إٔ
. .طَٗٓ. . ١
ٚتكٓٝؿاتٗا ست ٫ ٢تهٕٛ
.
ٜػتٗسف ؾِٗ قٛاعس ايطٛاؾٚ ١أخ٬قٗا
ايطٛاؾ١ص تهَ ٕٛؿطز٠
تصنط .ط . .
.
ايهش ١ٝؾشٝجُا
.
ايطٛاؾٚ ١اؿاز ُٖا
بك٠ٛ
اؿازص ٖ ٞاؿانط. ٠
. .ط . .
إٕ املطٛؾني غٝهٚ ِٖ ْٕٛٛعًَ ٢ساض اؿطن ١ايتاضىَٔ ِٖ ١ٝ
ميٮ غاس ١ايطٛاؾٖٚ ،١ص ٙايؿ َٔ ١٦املهٝني ٖ ٞطٛع بٓإ اؿاز ٚخسَت٘
ٚؼت إضازت٘ ٚمحاٜت٘ املباؾط ،٠نُا أثبتت شيو عًَ ٢ساض سطن١
ايتاضٜذ ٚئ ٜه ٕٛ٭ ٟططف آخط أ ٟزٚض أ ٚاغتدساّ يف تٓفٝص َطايب اؿاز ،بعٝساً
.
عٔ أْٛ ٟع َٔ اْ٫فعا٫ت اييت قس ؽًل ؾ َٔ ٤ٞايػًبٝات.

املهُط ٠ص .أٚ
.
ايطٛاؾ ١ط
اـ٬فاتص بني بعض املطٛؾني ٪َٚغػات . .
.إٕ .ط . .
ايكطو ١ص ٚاملعًٓ ١ت٪ز ٟبايتأنٝس إىل إنعاف ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني
..ط . .
ؾعاض .ط خسَ ١اؿاز ؾطف.يٓا .ص َٔ
ٚامل٪غػاتٚ ،نصيو ت٪ز ٟإىل ؼ. ٌٜٛ
املٗٓٚ ١ٝاملكساق ١ٝإىل ؾعاض ثاْٜٛ ،ٟٛؾط ٭عساٚ ٤خك ١َٓٗ ّٛايطٛاؾ١
َػاس ١نبري ٠يًعب ؾٛقٗا ٚؾٗٝاٜٚ ،عٌُ عً ٢إناع ١دٗٛز نجريٚ ،٠يف
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ٚنع نٗصا ،تكبض ايطٛاؾ ،١يف ايٓٗاَ ١ٜطدعاّ يًك ٣ٛاملدتًؿ ١سٛهلا،
عًٗٝا
تكبض .ط.سًُ.اًص ٜكـ نس اـاضدني .
ٚقس .
أتكٛض إٔ بعض املطٛؾني ايصٜ ٜٔعرتؾ ٕٛبك١ُٝ
ٜبسٖ- ٚهصا -
ٚأَُٖٚ ١ٝهاْ٪َ ١غػات ايطٛاؾ ١غٝعًٜ ٕٛػهٓ ٕٛايكؿٛف ا٭ٚىل يف
تطنٝبٖ ١ص ٙامل٪غػاتٜ ،هٓ ٕٛنصيو ٚاقعٝاَّٝٓٗٚ ،اّٚ ،تاضىٝاّ،
ٚغًٛنٝاّ ،عً ٢املطٛؾني ايص ٜٔميعد ٕٛبني املكًش ١ايؿدكٚ ١ٝاملكًش١
ايطٛاؾٖٚ ١صا املٛنع ايصٟ
.
ايعاَ ِٖٚ ،١ايص ٜٔاضتهٛا إٔ ٜٓاٍ ايبعض َٔ
ايػُٛض. .ص ٚط غ ٤ٛايفِٗ ص.. ، ..ط ايتػطع يف
ا٭فهاض ..ص  ٚ.ط . .
.
ؾ. ٘ٝط
تتساخٌ .
ا٭ؾٝا. ٤ص ٖ ٛايص٪ٜ ٟغؼ أضن ١ٝيته ٜٔٛأؾهاض ايػًبٝات
اؿهِ عً. ٢
ايطٛاؾٖٚ ١صا َا ٜسع٫ ٛضتؿاع بعض ا٭قٛات اييت تطغب يف
.
املعًٓ ١نس
اغتبعاز املطٛؾني عٔ ايطٛاؾٜٚ ،١كٛز ٕٚمح٬ت َٓعُ ١يتأنٝس عًُ١ٝ
اْ٫ؿكاٍ َُٗا ناْت ْٛاٜا أٚي٦و املطٛؾني ايص ٜٔهًٗ ٕٛبإقطاض خطٛض٠
.
َ٪غػاتِٗ
.
اـ٬فاتص اييت تعٗط بٚ ِٗٓٝبني
..ط . .
تأنٝساً إٔ سسٜح خك ١َٓٗ ّٛايطٛافٚ ١ايسعا ١ٜيًُؿاضن ١يف
ٜبس- - ٚ
ٖص ٙاملَٗٓ ٖٛ ١سخٌ عً ٢تكٜٛض ايطٛاف ١٭بٓاٗ٥اٚ ،شيو يف غٝام ٜػعط
اـ٬فاتٜٚ ،سفعٗا إىل املطايب ١بعسّ استهاض ايطٛاف ١٭بٓاٗ٥ا فكط ،أْٗا ايطغب١
املعًٓ ١يًػٝطط ٠عًٗٝاٖٚ ،صا اْ٫سفاع ايؿسٜس ،املطًل َٔ عكاي٘ َٔ ،خك١َٓٗ ّٛ
ايطٛافٜ ،١عٛز عً ٢اـ٬فات اييت أبطظت غًبٝات مل ٜهٔ مل٪غػات ايطٛاف ،١أٚ
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املطٛفني أ ٟزٚض فٗٝا ،ست ٢بسأ اآلٕ إٔ ايطٛاف٪َٚ ١غػاتٗا ٖ ٞغبب نٌ َؿانٌ
قشٝض
اؿر ٚاؿذاز ٖٚصا غري .
أِْٗ ايصٜ ٫ ٜٔعطؾٜ ٫ٚ ، ٕٛؿُٗٚ ، ٕٛاؾاًٖني عكٝك٘ َٗٓ١
ايطٛاؾ ١ؾِٗ ٜ ٫ؿطق ٕٛبني أعُاٍ َ٪غػات ايطٛاؾٚ ، ١بني أعُاٍ
.
ٚغًبٝات َ٪غػات سذاز ايساخٌ ٚ ،اييت لِ عٔ أعُاهلا ايهجري َٔ
ٚامل٬سعات ٚاييت تػتشل ؾع ٬ايع٬ز ٚاحملاغب١
.
ايتذاٚظات ٚا٭خطا٤
عً ٢ط
ٚاملعاقب ١خاق ١إٔ َ٪غػات سذاز ايساخٌ تعتُس يف أعُاهلا . .
.
ٚتكس ِٜط
ايفطز .ٟص ٚ.ط ايكطاض ايٛاسس. .ص ( ( .،..
ايفهط . .

ايطع ١ٝايػطٜع ١ص))..

ايسٚ ١ٜٝٓأقشاب
.
عً ٢نٌ ؾ ،٤٢ز ٕٚاسرتاّ يهجري َٔ ايكٚ ِٝا٭خ٬م
َ٪غػات سذاز ايساخٌ أنجطِٖ يٝػٛا َٔ أبٓاَ ٤ه ١املهطَٚ ١يٝػٛا
َٔ املطٛؾني يف ا٭غاؽٜ ٫ٚ ،عطؾ ٕٛؾ٦ٝاّ َٔ أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا
ٚأقٛهلا
.

إٕ املٓتكس ٜٔملٗٓ ١ايطٛاؾٚ ١ايطداٍ ايصٜ ٜٔكؿ ٕٛخًـ نذ نتٌ
 ٫ٚطٜفعًٕٛص..
ٜعًُٕٛص . .
ايص. ٜٔط . .
ايػًبٝات عً ٢قٛاعس َ٪غػات ايطٛاؾ. ِٖ ١
ٜعًُ ٕٛص ٚ،.املكٝب ١إٔ َٔ ٜؿعٌ ٜ ٫أخص عًِ
 ٫ٚط .
ٜفعًٕٛص . .
أْاؽ .ط . .
َٚعِٗ .
ايطٛاؾ َٔ ١ايصٜ ٫ ٟؿعٌ ؾعٌ ايطٛاؾ ١يٝؿعً٘ ،بٌ إٔ بعهِٗ  ِٖٚايؿاعًٕٛ
ٚقطاضاتِٗ
.
ٚايكازض ٕٚعً ٢ؾعٌ ايكطاض ًٜعَٜ َٔ ٕٛعًِ ٜٚؿِٗ بأؾهاضِٖ
إٔ ايطنض ٚضا ٤غعري اـ٬ؾات اييت تربظ ايػًبٝات غته ٕٛؾتٓ١
َعٓ ٢ص ملٗٓ ١ايطٛاؾٚ،١امل٪غـٚ ،املععرٚ ،املكًل ،إٔ
قاتً. ١ط .سػ .اً .ص  ٚ.ط . .
.

65

ايهباض ايؿاعًني يف ايطٛاؾٜ ١كؿ ٕٛسٝاٍ تًو اـ٬ؾات ٚغًبٝاتٗا
ملاشا ؟
.
خا٥ؿٕٛ
.
قاَتٚ ،ٕٛإٕ ؾ٦ت قًت
٫ٚسعت ــ ٚضمبا غري ٟــ تأنٝساّ إٔ سطاؽ ايططؾني ٚأعٓ٢
املدتًفٕٛص ٜ ٫طاقب ٕٛنُا٥طِٖٜ ٫ٚ ،ػأيٚ ٕٛع ،ِٗٝبٌ أِْٗ ٜطاقبٕٛ
..ط . .
ايططف ايعاٌَ ٚاجملتٗس ٚاملدتًؿني َعٜ٘ ،طاقب ٕٛب ٬شَ ٫ٚ ،١عكٌ٫ٚ ،
ٚع ،ٞبٌ ستٜ ٫ ٢طاقب ٕٛإؾطازِٖ ٚتكطؾاتِٗ اييت تطتؿع بايؿه٣ٛ
يًذٗات املعٓ ١ٝبػبب ٚبس ٕٚغببٚ ،بعهِٗ غٛيت ي٘ ْؿػ٘ إٔ ٜتشسخ
ايطٛاؾ ١أِْٗ
.
عسٜح َػتُط يف ْؿط ٚتعُ ِٝا٫دتٗازات زاخٌ َ٪غػات
ايػاضق ٕٛأؾطاح اٯخط ،ٜٔؾٝا ْ َٔ ًٜ٘ٚؿػٜ٘ٚ ،ا  َٔ ًٜ٘ٚنُريٜٚ ،ٙا
 َٔ ًٜ٘ٚايتاضٜذٜٚ ،ا ب٪غ٘ َٔ عصاب ايهُري سني ٜؿٛم َٔ غؿًت٘ ٜٚسضى
أْ٘ أغا ٤ملٗٓ ١اٯباٚ ٤ا٭دسازٖ ،صا ايٓٛع َٔ املطٛؾني املٓؿعًني ٚاملتؿٓذني
ايطٛاؾ ١٭ْ٘ مل ٜتل اهلل يف ْؿػ٘ٚ ،يف
.
ٚنع ْؿػ٘ عً٥٫ ٢شٖ ١سض َٗٓ١
أبٓا٘٥
َكسض ضظق٘ٚ ،يف َكسض َكاؿ٘ َٚكاحل .
َٜٗٛا قًتٚ ،أق ٍٛاي ّٛٝيهباض ايعك َٔ ٤٬املطٛفني ٚايفاعًني يف َٗٓ١
ايطٛاف ١أضدٛنِ إٔ تأخصٚا عًٜ ٢س داًٖهِ فتعًُ ٙٛخطط َا ٜفعٌَٚ ،ا ٜكَٚ ،ٍٛا
ٜٓطلَٚ ،ا ٜطٚ ،٣أضدٛنِ َط ٠ثاْ ١ٝإٔ تأخصٚا عًٜ ٢س َتططفهِ َٔ املطٛفني
ٚادتٗازٚ ٙأضدٛنِ يًُط ٠ايجايج ١إٔ
.
فتٛغط ،ٙٛيف فهطٚ ٙعكً٘ ٚغًٛن٘ ٚقطاضٙ
تأخصٚا عًٜ ٢س ايعامل يف أعُايهِ ٚأعُاٍ َ٪غػات ايطٛاف ١فتشذع ،ٙٚفإٕ مل
تػتطٝعٛا سذع ٙفاْكشٚ ،ٙٛإٕ ضفض ايٓكٝش ،١فاػٗٛا يععي٘ سػبُا تكهٞ
إدطا٤ات ايععٍ ايٓعاَٚ ١ٝعرب قٓٛات٘ املؿطٚعٚ ،١أضدٛنِ يًُط ٠ايطابع ١بكٛيٞ
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يهِ أْهِ قازض ٕٚعً ٢استٛا ٤نجري َٔ املطٛفني املتططفني ٚاملٓفعًني ،نُا أْهِ
قازض ٕٚعً ٢إْتاز ٚع ٞدسٜس ف ، ِٗٝؾعٓسٖا ٜتعاٜس ايؿطظ ايعك ْٞ٬يف شاتِٗ
ٚاملٓاقؿ ١ؾإٕ
.
م ١َٓٗ ٛايطٛاؾٚ ١شيو باظزٜاز سطن ١ايتؿهري ٚاؿٛاض
املٓاقؿ١ص ٚبطظت إهابٝات ؾصيو ٜعين إْصاضاّ
احملاٚض٠ص  ٚ.ط . .
َعِٗ .ط .. .
ؾعًتِ .
بإيػا ٤ايعذع يف ؾُِٗٗ ٚأؾهاضِٖ ٚض٩اِٖٜٚ،عين ططٜكا يبٓا ٤سانٓ١
دسٜس ٠يف عكٛهلِ يتدكٝب اؿكٝكٚ ١ايٛقٛف قؿا ٚاسساّ يًُشاؾع ١عً٢
ايطٛاؾ١
.
َٗٓ١
أؾه ٞنجري َٔ اـ٬ف س ٍٛبعض أعُاٍ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١إىل
اؾتعاٍ إؾهايٝات عسٜس ،٠إش سني تعٗط املؿانٌ ٜػٝب ( ايعكٌ ) ٚضمبا
ايهُري ص  ،.يف بعض ا٭ساٜني ؾايٛع ٞميهٔ عرب ٙسٌ كتًـ
.
ٜتػٝب .ط
.
اـ٬ؾاتٚ ،تعٗط ا٭ؾهاض ايهبريٚ ٠ايٛاعٚ ١ٝاملػتٛعب ١يٰخطٜٚ ،ؿػض
ايتؿٓر .ص طٚ
ٜٓٚذطف .ط . ..
.
ايٛع ٞاجملاٍ ٚاغعاّ أَاّ ايٛاقع ٚأعُاٍ ايتشس،ٟ
ايفِٗ ص ،..
ايػهب ص  ٚ .ط عسّ .
. .
اْ٫فعاٍ .ص ٚط
. ..

مثَ ١ؿاضق ١ندُ ١بني إزعا ٤ايػانبٚ ٕٛاملطاضز ٕٚ٭عُاٍ ايطٛاؾ١
اؿػسص ُٖا َكسضٖاٚ ،بني زع٠ٛ
اؿكسص  ٚ.ط . .
ٜه. ٕٛط .. .
.
ٚاييت تكته ٞإٔ
اؿطم عً ٢بكا ١َٓٗ ٤ايطٛاؾ ١يف ٜس أبٓاٗ٥ا َٔ املهٝنيٚ ،اييت تكتهٞ
إٔ تهؿـ ْٛاٜا املرتبك ٕٛبٗا،
ؾهط. ٠ط
 َٔٚنطٚضات َٛادٖٗ ١ص ٙايتشسٜاتٜٓ ،بػ ٞتػًٝب .
ؾهط٠ط
ايعكط .١ٜص عً. . ٢
ايطٛاف. ١

ايطٛاف ١ايفطز .١ٜص  ،.ؾايطٛاؾ ١ايعكط١ٜ
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امل٪غػات .ٞص ٚ،ايعٌُ امل٪غػاتٞ
.
ٚقٛاعس .ط ايعٌُ
.
تعين تطغٝذ قَٚ ِٝباز٨
هُع ٜ ٫ٚؿطمٚ ،قس تؿطم بعض ايكطاضات امل٪غػاتٚ ١ٝيهٓٗا يٝػت
ظاٖطٚ ٠ايعكٌ ٜٛدس يف ايعٌُ امل٪غػات ٫ٚ ،ٞغٝطط ٠يًؿهط
.
ايسنتاتٛض ٫ ٚ ٟفاٍ ؾ ٘ٝيًٓععات ايهٝك ،١بٌ أْ٘ قُاّ أَإ
،
ٚؼهُ ٞيف ا٭ٖٛا ٤ايؿطز ،١ٜ٭ٕ ايؿطٜل ٜػتُس قٛت٘ َٔ احملاٚض٠
ايٛاسس
.
ٚاملٓاقؿٚ ١تهطاض ايتؿهري يف املٛنٛع
ٚمل ٜعس دا٥عاّ يف ايؿهط امل٪غػات ٞإشنا ٤ضٚح َٛٚدات اؿكس
ٚاؿػس ٚايػري ،٠ؾايتٓاؾؼ ايؿطٜـ ٜٓتؿط بني أعها ٤ايؿطٜل ايٛاسس،
امل٪غػ١
.
ٚبني ٖٚ ٤٫٪أٚي٦و ٚغا٥ط املٓػٛبني يف
إٕ ايعٌُ ايؿطز ٟايٜ ّٛٝعس خاضز ايعكط ،٭ْ٘ َٔ ايعٗٛز
ايسنتاتٛض ١ٜاييت مل ٜعس تكًض هلصا ايكطٕٖ ٫ٚ ،ص ٙاملطسًٚ ،١أٍٚ
ايهطٚضات ايبس ١ٜٝٗيكس ايػًبٝات َٔ ايؿ ١٦اييت مل تعٍ تعؿل ايعٌُ
ايؿطزٚ ٟا٭خط ، ٣اييت تٚ َٔ٪تتعاط ٢ايعٌُ امل٪غػات ٖٛ ٞإٔ ْسع اؾسٍ
سٖ ٍٛصا املٛنٛع يف َا ٫ؾا٥س ،َ٘ٓ ٠بٌ أْ٘ ٜعٌُ عً ٢اتػاع ؾذ٠ٛ
ايٛاقع .١ٝص ُٖا
.
املٝساْ .. ٞص  ٚ.ط
ْرتى .ط ايعٌُ .
خ٬ؾات املٗٓٚ ،١عًٓٝا إٔ .
اؿهِ
.
 ٫بأؽ عًٓٝا إٔ ْكبٌ ببها ٤ايؿ ١٦اييت ت َٔ٪بايعٌُ ايؿطز ،ٟؾطط
أٜ ٫ه ٕٛبها ٤ثأضٜاّٚ ،أٜ ٫تِٗ اٯخط ٜٔيف نطاَتِٗ ٚأعُاهلِ
ٚغًٛنٝاتِٗ
.
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ٚيٝكتٓع املطٛف أْ٘ إشا أضاز إٔ واؾغ عًَٓٗ ٢ت٘ ؾعً ٘ٝإٔ ٜهٕٛ
مجاعٝاص مبعٓ ٢أْ٘ ٫بس إٔ ٜتبٓ ٢عً ٢ا٭قٌ بعهاّ َٔ ؾهط ا٭غًب،١ٝ
..ط . .
َٗٓت٘ ٚبػبب ايعك ١ْٝ٬اييت ٜتُتع بٗا
ٚسب ا٫غتط٬ع ٚسب٘ يجكاؾ. ١
ايبعض
.
اٱْػإ امله ٞايتـ ايهجري س ٍٛبعهِٗ
ٚتأنٝساّ إٔ قٝاّ َ٪غػات ايطٛاؾ ،١ؾهٌ ْكط ١ؼ ٍٛدصض، ١ٜ
ايتاضٜذ إٕ ايطٛاؾ ١إشا
يف تاضٜذ ايطٛاؾٚ، ١ؾع ّ٬زخًت ايطٛاؾ ١يف نٝاؾ. ١
مل تهطّ عػٔ أعُاهلا ٚإلاظاتٗا ؾإْٗا مل ترتادع ٚ ،مل تٓهؿ ٤ٞعً٢
شاتٗا ٚمل تٝأؽ بأْٛ ٟع َٔ ا٫سباطات ٖ ،هصا عطؾت ٚملػت يف ضداهلا
ا٭ؾصاش
.
يكس سكٌ املطٛف عًَ ٢ا نإ ٜطغب ؾ َٔ ٘ٝايسعِ املايٞ
ٚاملعٓ ٟٛيهجري َٔ َؿطٚعات٘ ايتطٜٛط ، ١ٜعرب زعِ امل٪غػ ١ا٭ّ ي٘ ،
نُا سع ٢عً ٢اٖتُاّ ٚتكسٜط ايهجري َٔ اؿذاز ٚبعجات اؿر
ايطمس١ٝ
.
إٕ ايٓعط املٛنٛع ٞيف ٖصا اؾاْب ٜهؿـ يٓا ٚيهِ ٚهلِ
ٚبٛنٛح عبج ١ٝاـ٬ف ،٭ْ٘ خ٬ف َٗين يف َٗٓ ١قسميٚ ١سسٜج١
ٚعكط ١ٜتتطٛض َٗٓ ١ايطٛاؾ ١بتطٛض ايطداٍ ٚأؾهاضِٖٚ،تػٝري ٚتطٛض
.
املان ١ٝؾايؿطم اي ّٛٝيف بني إٔ
.
قطاضاتِٗ  ٫ٚؾإٔ اي ّٛٝهلا با٭دٝاٍ
.
ْعتكس بأسك ١ٝا٭ؾطاز يف ايعٌُ ٚإٔ املطسً ١املان ١ٝأؾهٌ يًطٛاؾ ،١إٕ
شيو ئ ٜػري ؾ٦ٝاّ عً ٢أضض ايٛاقع ٚي ٛأقط بصيو بعض ا٭ؾطاز بٗصا ايطأٟ
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أ ٚشاى ،ؾًٔ تتٛقـ أعُاٍ ايطٛاؾٚ ،١ئ ٜعٛز ايعٌُ يف ايطٛاؾ ١عً٢
ا٭ٍٚ
ايؿهٌ .
إٕ أخطط َا ٜػتػً٘ خكٚ ّٛأعسا ١َٓٗ ٤ايطٛاؾ ٖٛ ،١تأدٝر
اـ٬ف بني َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١بعض املطٛؾني املعاضنني يؿهط٠
امل٪غػات َ َٔٚعِٗ َٔ بعض املػٚ٪يني ٚايتأدٝر ٜأت ٞعً ٢ططٜكٌٜٚ ١
يًُكًنيٚ ،ايتأدٝر عٓسِٖ قبٌ ايكٚ ٠٬أثٓاٖ٤اٚ ،بعسٖا٫ٚ ،ؾو إٔ تًو
اجملاَٝع تػتػٌ أْٛ ٟع َٔ ايػًبٝات يتذعٌ اـ٬ؾات ْصٜط ؾتَٓ ١تُاز١ٜ
ايعاّ
تتبس ٣يف نٌ َ٪غػات ايطٛاؾ ٫ٚ ،١تٓتٗ ٞعًَ ٢ساض .
مٔ ْؿٗس اآلٕ ٚيف ٖص ٙاملطسً ١بايصات تٓػٝكاً أٚغع ْطاقاً بني َ٪غػات
ايطٛافٚ ١ا٭دٗع ٠اؿه ١َٝٛاملدتكًٜ ،١عب ف ٘ٝايعكٚ ٤٬اـربا ٤يف َ٪غػات
ايطٛاف ١زٚضاً ضٝ٥ػاً  ،يٝؼ ملػاعس ٠امل٪غػات عً ٢ؼكٝل أٖسافٗا يف َٗٓ ١ايطٛاف١
ايػًبٝات
.
ٚيهٔ ملٓع سسٚخ املعٜس َٔ
إشا ناْت ٖص ٙاملطسًٚ ١بهٌ تٓػٝكاتٗا بسا ١ٜسكب ١دسٜس ٠يف ايتعاٌَ َع
ا٭دٗع ٠اؿه ،١َٝٛإ ٫أْٗا تعٓ ٢بايٓػب ١مل٪غػات ايطٛافَ ١هاغب دسٜس٠
ملهاغبٗا ٖٚصا ايتٛغع يف ايتٓػٝل بُٗٓٝا ٜػاعس عً ٢إظاي ١غ ٤ٛايتفاِٖ
.
تهٝفٗا
املتٓاَ ٞبُٗٓٝا يف نجري َٔ املػاٚ ،ٌ٥شيو ايتٓػٝل ٜػاعس عًَٛ ٢ادٗ ١املػتكبٌ
َطتعؿ١
.
ز ٕٚعذع يف ايتدطٝطٚ،ز ٕٚأفهاض

ٜٛدس .ط خطاب َٗ.ين .ص يس٪َ ٣غػات ايطٛاؾ ١ضغِ َا
نُا أْ٘ . ٫
بٗا َٔ نؿا٤ات ٚقسضات ٚطاقات ٖٞٚ ،تؿٌُ كتًـ أطٝاف اجملتُع
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ايػعٛز ٟعاَٚ ،١امله ٞخاق ،١ست ٢يكس بتٓا لس َجكؿني نباض يف
امل٪غػات
.
نجري َٔ
ٚعًُت عٔ ٚدٛز قا٫ٚت دٝس ٠يف ايٛدٗ ١املعانػ ١يتهٜٔٛ
املٓٗرص ،.٭ٕ
ٖ. ٞط َأظق. ١ٝ
املٗينص ٚأخؿَ ٢ا أخؿ ٢عً. ِٗٝ
ٖصا .طاـطاب . .
.
املٓٗر املأيٛف يف َععِ ؾطناتٓا ٪َٚغػاتٓا املٗٓ ١ٝيف ايؿهط ايػعٛزٟ
آْ ٞص  ،.أ ٟأْ٘ ٜؿهط ملطسً ١قسز ٠ؾكطٜ ٫ٚ ،تػع
.
ٚقيت .ص  .أٚط
.أْ٘ .ط . .
يف ضٜ٩تٜ٘ ٫ٚ ،تُسز يف َػاست٘ٚ ،أخؿ ٢عًٚ ٢انع ٞاملٓٗر املكرتح إٔ
ٚا٭غاغٞ
.
ميًٛٝا م ٛايتُػو باؾعٚ ٞ٥ايؿطع ٞنأٚي ١ٜٛتػبل ايهًٞ
ؾصيو غٛف ٜؿهٌ إعاقات أَاّ ؼكل َٓٗر غً٪َ ِٝغؼ ٱْتاز
ستٜ. ٢ػًبط
.
ٚاؾٛز٠
.
َٗٓ ١ٝص عاي ١ٝا٭زا٤
..ط . .

املٗاض .٠ص عً٢
ايعكٌ ..ص  ٚ.ط .
.

اٱلاظ نُا ؾعًت ٚتؿعٌ َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا  ،املتطٛض٠
.
املُٗ١
زاُ٥ا يف ٖص ٙاؾٛاْب .
٭ْ٘ يف َطسً ١ايعٌُ ايؿطز ٟيف ايطٛاؾ ١أز ٣ا٫غتدساّ ايؿطز ٟغري
املٓهبط عً ٢تساعٝات دع ١ٝ٥غببت ايهجري َٔ ايػًبٝات اييت مل تؿاضم
ا٭شٖإ َجٌ ايهشو عً ٢اؿاز بأؾعاٍ ؾطز َٔ ١ٜبعض ممٔ ٜٓتػبٕٛ
يًطٛاؾ ،١ؾاغتػًٗا ايبعض يتٛظٝؿٗا ٚاغتدساَٗا يتشكٝل أغطان٘ ٚايٌٓٝ
ٚايطٛاؾ ١إٔ َجًٜ ٫ ٞػتطٝع ْؿ ٞتًو املُاضغات ايؿطز١ٜ
.
َٔ املطٛؾني
ظاٖطٖٚ ٠ص ٙاملُاضغات َٔ
.
اييت َاضغٗا بعض املطٛؾني ٚ ،يهٓٗا يٝػت
ا٭عُاٍ
طبا٥ع ايبؿط َٛٚدٛز ٠يف نجري َٔ .
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املان ٞ؟ يتذُٝع ايػًبٝات ٚتفطٜل اإلهابٝات
.
ملاشا ْكًب يف قؿشات
!  .ببػاط ،١٭ٕ ٖصا ٜطٜس ٙايبعض َٔ ايص ٜٔىاؾ. َٔ. ٕٛط

ايتػٝري ص..

ا٫ضتكا٤ص إْ٘  ٫ؾٜ ٤ٞتػري ٚايٓؿٛؽ َتعب ١نس بعهٗا
. .
ايتطٜٛط ..ص طٚ
. ٚ .ط ..
ايبعض
.
إٕ ايٛاقع ايٜ ّٛٝؿٗس اٯٕ محً ١غري قشٝش ١نس َٗٓ ١ايطٛاؾ١
ٚاملطٛؾني ٜٚطغب ايبعض َعاقب ١اؾُٝع عكاب مجاع ٞيهٌ املطٛؾني
.
ٚاملطٛؾات بسأت محً ١يف تكعٝس إغا٤اتٗا ايبايػ ١يكٛض ١َٓٗ ٠ايطٛاؾ١
.
املطٛؾني
.
ايهتاب ٚبأغًٛب ايرتٜٚع َٔ
.
َٔ قبٌ بعض
أٜا َا نإ أَط َا هط ،ٟأَ ٚا غتٓتٗ ٞإي ٘ٝا٭َٛض ،تبك٢
ايطٛاؾ .١ص ؾاك ١بسعِ ايسٚي ١هلاٚ ،مب٪اظض ٠سكٝك َٔ ١ٝأًٖٗا
. .ط .

ٚ ،تبك٢

ٚايعٓاٚ ١ٜيهٔ
.
ايػًبٝات .ص اييت تصنط ٚتٓؿط ٚتكاٍ قٌ اٖ٫تُاّ
.
. .ط
هب يف املكابٌ عسّ تػٝب اؿكا٥ل بٗص ٙاملٗٓ ،١بٌ ٜٓبػ ٞأ ٓ٫تهٝع ٖٝب١
ايطٛاف . ١ص ٚغط ايطناّ ٚأقٛات املٓؿعًنيٚ ،أقشاب
.
..ط سكا٥ل
ايهٝك ١٭ٕ يصيو َرتتبات٘ َٚػٚ٪يٝات٘ ،نُا أنس ٪ٜٚنس
.
اؿػابات
ٚنباضِٖ ٚتعٌ َكا ١َٚشيو ايؿطٜل املٓؿعٌ سل
.
ايعك َٔ ٤٬املطٛؾني
ناْت
.
َؿطٚعاّ بأٚ ٟغ١ًٝ

إٕ أ ٟعاضف غكٛق ١ٝايطٛافٜ ،١عًِ عًِ ايٝكني إٔ قا٫ٚت ايفكٌ بني
َٗٓ ١ايطٛافٚ ١أٌٖ َه ١املهطَ ١أَط َػتش ٖٛٚ ٌٝأؾب٘ َا ٜه ٕٛبا٭طفاٍ
ايػٝاَني ،ؾإدطا ٤ايعًُ ١ٝاؾطاس ١ٝهلُا ٜعين إَا ايعٝـ غٜٛاٚ ،إَا املٛت
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املؿرتىٖٚ ،صا أَط َػتبعس ٭ٕ اؿر ضنٔ َٔ أضنإ اٱغ ٫ٚ ّ٬ؾو
إٔ يًُطٛؾني أخطاٚ ،ِٖ٩ضمبا ٜػتسضز خطأ أسسِٖ إىل اضتهاب خطأ
َطنب ٚىطٜ َٔ ٧عتكس بإٔ يس ٣املطٛؾني ضغب ١يف ايتٛضط باضتهاب
.
ايبؿطٜ َٔٚ ١ٜعٌُ ؾإْ٘ ٜطٜس إٔ
.
ا٭خطاٚ ،٤يهٔ ٜعٛز ٖصا يطبا٥ع ا٭َٛض
ايكشٝض
.
ٜهع نٌ ؾ ٤ٞيف َهاْ٘
اختًطت يف ٖص ٙاملٗٓٚ ١فطٜات أعُاهلاٚ ،إٔ
.
إٔ أٚضاقاّ نجري ٠قس
سػابات آْ ١ٝقس تسخًت ٚتساخًت يف سٓاٜا ٖص ٙاؿًُ ،١بست أسٝاْا أْٗا
ا٭ٚىل با٫عتباض ،بػض ايٓعط عٔ اٯثاض ٚايٓتا٥ر ٚقبٌ شيو عٔ ايٛغا،ٌ٥
ايتأثري ٚيهٔ ٜطغب أقشاب نٌ اؿُ٬ت أِْٗ
.
ٚيهٓٗا ؾعًت ؾعٌ
اؿر.ص ُٖا َٔ ٖٛادؼ ايسٚي١
ايطٛاف.١ص . ٚ .ط .
ٜعًُٜٚ ٕٛعطؾ ٕٛدٝساّ .إٔ .ط .
اييت ؼطم عً ٢قٝاَُٗا بأفهٌ اإلَهاْات ٫ٚ ،تطٜس إٔ ٜٓاٍ َُٓٗا .
ٚأتؿِٗ شيو ٚأعين ايص ٜٔخًـ اؿًُٜٚ ١سؾع ٕٛبٗا ي٬ضتؿاع
ٚاْ٫تؿارٚ ،يهين  ٫اؾِٗ نٝـ ت٪ز ٟنُا٥طِٖ يؿعٌ شيو ايؿعٌ ايصٟ
ٜٗسف إىل ؼط َٔ ١َٓٗ ِٝأؾطف املٗٔ بٌ أؾهًٗا ،إِْٗ ٜػع ٕٛإىل
ؽطٜب ممطات أضظام ايٓاؽٚ ،إىل اقت٬ع خريات ٖص ٙاملٗٓ١

ٚ ،تػَُٝ ِٝاٙ

ايعصب ١أعسنِ أِْٗ ئ ٜؿًشٛاٚ ،ئ ٜػتطٝعٛاٚ ،ئ ٜكسضٚا،
.
أْٗاضٖا
َتٚ ٢نعٓا نُا٥طْا أَاّ سطن ١ايتاضٜذٚٚ ،سسْا ايععّ ملٛادٗ ١تًو
ؼسٜاتٗا
.
اؿًُٚ ١نٌ
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اؿصض ٚايتٌُٗ نطٚضٜات إشا َا أضزْا ؾِٗ َٛاقـ املعاضنني أٚ
خك ّٛايطٛاؾٚ ،١ايصًٜ ٜٔكك ٕٛبٗا ٚمب٪غػات ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني نٌ
ايػًبٝات
.

يف اعتكازْا إٔ ايبسا ١ٜيسضاغَٛ ١قـ َا َٔ قهَ ١ٝا٫ ،بس إٔ تؿِٗ
اـًؿٝات ،ستٜ ٢تُٝع َٛقؿٓا بايٛغٝطٚ ١ا٫عتساٍ أثٓا ٤املٓاقؿَٓ ، ١ص
ٖٓا ٭ْ٘ ٫بس يهٌ َٛقـ ع٬ق١
ايبساٚ ١ٜست ٢ايٓٗاٖٚ ١ٜصا َا ؾعًت٘ .
ضاؾكت٘ ٖٚصا َا دعًين اغتُتع خ ٍ٬تًو ايًكا٤ات
.
بايػًبٝات اييت
ٚاملٓاقؿات ٭ؾهاض ٚأضا َٔ ٤املطٛؾني ٪َٚغػات ايطٛاؾٚ ١بعض
املػٚ٪يني ايص ٜٔيس ِٜٗأؾهاض َعاز ١ٜمل٪غػات ايطٛاؾٚ ،١أبسٜت هلِ
املدتًؿ ١سٝح ضأ ٣ايبعض َٔ قٝازٟ
.
مجٝعا تؿُٗ ٞيٛدٗات ايٓعط
َ٪غػات ايطٛاؾ ١أِْٗ قازض ٕٚعً ٢ؾِٗ نٌ املػٚ٪يٝات اييت ٜتشًُٗا
نٌ املػٚ٪يني بػبب خًؿٝاتِٗ ايعًُٚ ١ٝاملٝساْٚ ١ٝايٛضقٚٚ ،١ٝدست إٔ
بعض املػٚ٪يني تٛغٌ يف اؿٝا ٠ايعًُ ١ٝايطمسٚ ١ٝتطق ٢يف املٓاقب ؾكاض
ا٭خطاٚ ٤ا٫بتعاز عٔ ا٫عرتاف بايػًبٝات اييت
.
أنجط سصضاّ َٔ ايٛقٛع يف
ايطمس ١ٝبٌ ٚدست بعض قٝاز٪َ ٟغػات ايطٛاؾ١
.
تٓتر َٔ أدٗعتِٗ
وطم اؿطم ايؿسٜس عً ٢عسّ إغهاب أ ٟططف َٔ ا٭ططاف
اؿه ،١َٝٛخاق ١إشا اَتًو ٖصا ايططف ْؿٛشاّ نبرياّ قس ٪ٜثط عً٢
أنرب .ط
املػٚ٪يني ٖٚصا .
.
سعٛظ٘ عٓس
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ْفػ . ٞص ٜكع ؾ ٘ٝبعض
َأظم .

ٜسؾع .ط
املػٚ٪يني مب٪غػات ايطٛاؾ ،١ؾكُت٘ عً ٢نٌ شيو ٖ ٛايص. ٟ
ايطٛاؾ١
.
بايػًبٝات .ص إٔ تػهٔ ظٛاض ٚزاخٌ َ٪غػات
.
عً ٢نٝـ إٔ ايع٬ق ١بني
ٚيف عًُٓا ٖصا أضزْا إٔ ْػًط ايه: ٤ٛ
ٖ1406ـ
قٝاز٪َ ٟغػات ايطٛاؾ ١أ ٚنباض املطٛؾني خاقَٓ ١ص ؾرت ٠عاّ
ٚستٖ ٢صا ايعاّ ناْت ايع٬ق ١بني َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١اؾٗات
اؿه ١َٝٛاملدتًؿ ١ناْت عباض ٠عٔ تكاضب ٚتباعس ،يعب ؾٗٝا ب ٬ؾو
قسَاٚ ٤نباض املطٛؾني زٚضاّ ٚانشاّ ،نُا إٔ ٚاقع ا٭سساخ يف ايػايب
ا٭عِ أثط عًٖ ٢صا ايتٓاقض يف ايع٬ق. ١؟ َجٌ قه ١ٝاغتشكاٍ َا ْػبت٘
ايطٛاؾَٚ ١ا أثري سٛي٘
.
٬َ َٔ )%10ى ايعكاضات يكاحل بعض َ٪غػات
(
َٔ غهب ٚاْؿعاٍ يف ؾعايٝات ايكشاؾٚ ، ١خاق ١عً ٢قؿشات دطٜس٠
باؿل
ايٓس ٠ٚاييت تبٓت تًو ايكهٚ ١ٝنػبٗا أقشابٗا .
عاٍ ٌٖ ٖٓايو ق ٣ٛخؿ ١ٝناْت تػع ٢يف
ْٚتػا ٍ٤بكٛت :
قٓاع ١اـ٬ف ٚايتٓاقض يف تًو ايع٬ق. ١؟  ٌٖٚا٭ٚناع ايساخً١ٝ
مل٪غػات ايطٛاؾ ١ناْت كًدًٚ ١مل تػتكط بعس ،بػبب سساث ١ايتأغٝؼ
ٚنإ املعاضن ٕٛهلا أقٜٛاٚ ٤ؾاعًني ٚقازض ٜٔعً ٢ؼطٜو نجري َٔ
املطٛؾني إش ميهٔ ملطاقب َٚهَ ٞجً ٞإٔ ٜك. ٍٛإٔ .ط
.

ايتباعس ص..

شات٘ ؟ أّ
ؾ ٤ٞنإ َككٛزاّ يف سس .
اْ٫فعاٍ .ص ٚط . ٫ .ص نس نٌ .
. ٚ .ط . . .
أْ٘ نإ عباض ٠عٔ ضزٚز أؾعاٍ تتُاؾٚ ٢تتؿل َع طبٝع ١ايطٛاؾٚ ١املطٛف
! ٚيهٔ أ٩نس إٔ ايتٓاقهات يف نجري َٔ ايكطاضات ٚاٱدطا٤ات
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ٚاملٛاقـ قس ٚنشت ٚأزت يف ايٓٗا ١ٜإىل قطاعات ٚضمبا إسباط عٓس
!ايهجري.

إٕ ثٛابت ايعكس ا٫دتُاع ٞػػس ٙايطٛاؾَٝٚ ١جاقٗا ا٭خ٬قٞ
ٚاملٗين ،شيو ايعكسٚ ،تًو ايجٛابت أزت تطادع زٚض ايعاطؿٚ ١اضتك ٢زٚض
ايعكٌ ٚاؿٛاض اهلاز ٨يف ٖص ٙايكٓاع ١ايجك ،١ًٝؾايعكٌ يف َجٌ ٖص ٙاملٗٓ١
أعُاهلا ْ ٖٛٚؿػ٘ ٖصا ايعكٌ
.
ايؿطٜؿٜ ٫ ١طَ ٞإىل ؼُ ٌٝاٯخط ٜٔتبعات
املٗين  ٫ميهٓ٘ ؼُ ٌٝؾطز ٚاسس املػٚ٪ي ١ٝعٔ مجٝع ا٭خطا ٤اييت تكع
ٚاملٝساْ١ٝ
.
أثٓا ٤املُاضغ ١ايؿعً١ٝ
ٖٚصا ايعكٌ امل٪غػات – ٞسايٝاّ – ٚنع ايهجري َٔ ايهٛابض
ٚايهٛابط َا ميهٔ إٔ ميٓع أ ٟؾطز مب٪غػات ايطٛاؾ َٔ ١إغا٠٤
اغتػ ٍ٬غًطتَُ٘ٗ ،ا بًؼ َػتٛا ٙايٛظٝؿ ،ٞيهٔ ٫بس إٔ ْكط إٔ ايبعض
َٔ َٓػٛب ٞامل٪غػات تٗا ٕٚيف اغتدساّ تًو ايتٛاظْات ٚايهٛابض
ٚايهٛابط مما أز ٣إىل اضتهاب ايعسٜس َٔ ا٭خطاٚ ،٤اييت اغتػًٗا بعض
ايجك١ًٝ
.
املرتبكني بٗص ٙايهاع١
مما دعٌ ايبعض َٔ َٓػٛب ٞامل٪غػات ٚمبػتٜٛات كتًؿٜ ١سخٌ
ٚايتؿهري
.
اـٛف .ص عً ٢ؾدكٝت٘ٚ ،اـٛف ٖ ٛأعس ٣أعسا ٤ايعكٌ
..ط .
ٚزاُ٥اّ ته ٕٛايع٬ق ١بُٗٓٝا غري َتٛظاْٚ ١امل٪غـ إٕ سٝاتٓا ايعكً١ٝ
املدتًؿ١
.
تتشهِ ؾٗٝا فُٛع َٔ ١ايعٛاطـ ٚايسٚاؾع ٚايطغبات
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ٚاْ٫فعا٫ت – يف تكسٜط – ٟهلا ايكسض ٠ايهاًَ ١عً ٢تهٜٔٛ
ايػًبٝات يف أ ٟعٌُ ٚيعٌ أِٖ زضؽ ميهٔ إٔ نطز ب٘ َٔ ؿع ١مساعٓا
ايػًبٝات .ص ٜٓتابٓا ؾعٛض باـٛفٖٚ ،صا ٖ ٛاملأظم اؿكٝك ٞيف
.
يهًُ. ١ط
.
أتٓاٚهلا
.
نٌ ايكه ١ٝاييت

تعٗط ـــ عاز ٠ـــ ايتساعٝات ـــ ا٭نرب يٮظَ ١يف ؾِٗ ٚاغتٝعاب
ايػًبٝات يف بسا ١ٜنٌ َٛغِ سر ٚأثٓا ٫ٚ ٙ٤أغتش ٞسني أق ٍٛيكس
تطاخت بعض َ٪غػات ايطقاب ١اؿه ١َٝٛيف عًُٗا يػبب أْٗا تطٜس
ايطٛاؾ١
ٖ٪َ ٛغػات . .
..ط نبـ .فسا .٤ص ٖٚصا ايهبـ ايصٜ ٟصبض غٓ.ٜٛاّ .
ايطٛاؾ ١ص  ،.تػري تًو امل٪غػات ايطقابَ ١ٝسؾٛع ١بتؿا ٍ٩غٟٓٛ
.
أ. ٚقٌ .ط
يف َعس٫ت ا٭عٛاّ املان ١ٝيتهطاض شنط ْٚؿط ْؿؼ ايػًبٝات نس
ؾُج٬
َ٪غػات ايطٛاؾ: ١
تتِٗ َ٪غػات ايطٛاؾ ١بأْٗا مل تكِ بعًُٝات ضف َبٝسات نُٝا١ٜٚ
ٚايبعٛض يف سني إٔ ٖ ١٦ٝايطقابٚ ١ايتشكٝل ٖٞٚ
.
يًكها ٤عً ٢ايصباب
اؾٗ ١املتُٗ ١تعطف إٔ شيو َٔ َػٚ٪يٝات ٚٚادبات أَاْ ١ايعاقُ١
املكسغ ٫ ١أعطف تؿػري شيو ا٫تٗاّ ٚإيكا ٘٥عً ٢ظٗط َ٪غػات
.
ايطٛاؾ١
! .

ٚسني طايبت ٚتطايب َ٪غػات ايطٛاؾ ١بإٔ تك ّٛبعض ا٭دٗع٠
اؿه ١َٝٛمبؿاضنتٗا يف ٚنع خططٗا ٚتٓعُٝاتٗا ٱبسا ٤ايطأٟ
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ٚاملتابع ١اَتٓعت نٌ تًو
.
ٚا٫غتٓاضٚ ٠ا٫غتؿاضٚ ،٠يٝػت يًؿشل
ا٭دٗع ٠اؿه ١َٝٛيًدهٛع يتًو املطايب عذ ١أْ٘ تسخٌ يف أعُاهلا
َٗٚاَٗا يف سني إٔ َععِ ا٭دٗع ٠اؿه ١َٝٛتتسخٌ َباؾط ٠يف أعُاٍ
.
ايطٛاؾ١
.
َٗٚاّ َ٪غػات
يف غُط ٠ــــ أظَ ١غ ٤ٛايفِٗ ــــ ؾإٕ ايتشس ٟا٭غاؽ ايصٜٛ ٟاد٘
عًٗٝا ٚتًو
َ٪غػات ايطٛاؾ ٖٛ ١ؼكٝل اغتساَ ١إيكا ٤ايتِٗ ٚايػًبٝات .
ايػًبٝات
.
ا٫غتساَ ١تهعـ َٔ قسضاتٗا عًَٛ ٢ادَٗ ١جٌ تًو

متهٓت بعض َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني ٚاملطٛؾات بؿهٌ
إزخاٍ .ط
ا٫ظزٖاض املاي. َٔ ٞ

ا٫غتجُاض ص يف َٓٗذٗا َٚؿَٗٗٛا
عٓكط . .

ؾدطدت عً ٢ايػطض بعض املؿطٚعات ا٫غتجُاض ١ٜايطا٥عٚ ١اؾُ،١ًٝ
ٚاييت غته ٕٛعٓس اْ٫تٗاَٗٓ ٤ا أسس املعامل اؿهاض ١ٜيف َه ١املهطَ١
َجٌ َؿطٚع ( ا٭ًٖ ) ١اييت ْؿصت٘ َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا،
ٖٚصا املؿطٚع اؿهاض ٟايص ٟقاز ٙايعكٌ املؿهط ٚاملسبط ي٬ضتكا٤
مب٪غػ ١دٓٛب آغٝا ا٭غتاش املطب ٞايكسٜط ٚاٱزاض ٟاحملٓو عسْإ قُس
أَني ناتب ٚأعها ٤فًؼ اٱزاض َٔ ٠أبٓاَ ٤ه ١املهطَ ١ايربض٠
ٚاملدًكني،ؾكاضت َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا نأْٗا ((.ط ع١َ٬
ٚايتشسٚ ٟنصيو ٖٓايو
.
فاضق ١ص .يف دبني تاضٜذ ايطٛاؾٚ ١ا٫لاظ
) ) .
َؿطٚع َ٪غػَ ١طٛف  ٟسذاز دٓٛب ؾطم آغٝا  ٖٛٚيف طٛض ايرتغ١ٝ
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ايسضاغ ١نُا إٔ ٖٓاى َؿاضٜع
.
ٚايبس ٤بايتٓؿٝص ست ٢ؿع ١نتابٖ ١صٙ
ايكشاؾ١
.
يس٪َ ٣غػ ١ايس ٍٚايعطب ١ٝنُا قطأت يف
ٖٚص ٙاملؿطٚعات ا٫غتجُاضٚ ١ٜاييت تعترب َ٪غػ ١دٓٛب آغٝا يف
ؾٗٝا
عٗس ضٝ٥ػٗا ا٭غتاش عسْإ ناتب ٖ ٞقاسب ١ايؿهطٚ ٠ايطا٥س. ٠
يكٓاع ١عسْإ ناتب إٔ املطٛؾني ٚاملطٛؾات ٚأبٓاٚ ِٗ٥أسؿازِٖ ٫بس َٔ
نطمي .١ص هلِ بايعٌُ اؾاز يعٜاز ٠أضباسِٗ ٚزخًِٗ ايػَٓٔ ٟٛ
تأَني .ط سٝا. ٠
.
ا٫غتجُاض ١ٜؾًصيو أقشبت
.
َجٌ ٖص ٙاملؿطٚعات

َ٪غػ ١دٓٛب آغٝا

َػتكط
.
أٜها َ٪غػ ١هلا زخٌ َايٞ
ٚاملعاضنني ملجٌ ٖص ٙاملؿطٚعات ا٫غتجُاض ِٖ ١ٜأقشاب املٛاقـ
ايػًب َٔ ١ٝنٌ لاح وكل َٔ أدٌ ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني ِٖٚ ،ايصٜٔ
اضتسٚا عبا ٠٤املكًش ١ايعاَ ١بٓؿؼ ايططٜك ١اييت ٜتعاٌَ بٗا ايبعض َع
 ٌٜٚيًُكًني )
ايهطمي. ( ١
:
اٯ١ٜ
إٕ اـرب ٠ا٫غتجُاض ١ٜايٛاعٚ ١ٝاؾٝس ٠اييت انتػبتٗا

َ٪غػ١

َطٛيف سذاز دٓٛب آغٝا  ،مل تكـ عا٥كاّ أَاّ ايؿطم ايٛاغع ١املتاس١
َٓٗا إٕ
سايٝاّ ايتطٜٛط ٚيٮضقٚ ٢ا٭ؾهٌٚ ،اغتؿاز ٠امل٪غػات ا٭خط. ٣
َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا اْطًكت يف خطٛاتٗا ٚبطافٗا
سؿغ ط
ا٫غتجُاض ١ٜاييت تٗسف يف فًُٗا إىل . .

املطٛف  .ص عٝح
نطاَ. ١

ايػٓ ٖٞٚ ٟٛتتؿاب٘
.
ٜعٝـ سٝا ٠نطمي ، ١بايعٌُ عً ٢ظٜاز ٠زخً٘ املازٟ
ٚايؿطٜس٠
.
إىل سس نبري يتذطب٪َ ١غػ ( ١تابْٛر ساز ) املايٝع ١ٜايٓادش١
ٚاييت تعست بطافٗا ٚخططٗا ٚأْؿطتٗا إىل تكس ِٜخسَات أخط ٣ضاق١ٝ
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ٚممٝعٖٚ ٠صا ايٓؿاط املُٝع ايص ٟتك ّٛب٘ َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب
.
املدتًؿٚ ١أقبض
.
آغٝا دعٌ هلا ٚظٕ ٜ ٫ػتٗإ ب٘ يف نجري َٔ اجملا٫ت
ْؿاط ٖص ٙامل٪غػ ١يف خسَ ١اجملتُع ايػعٛزٚ ٟيٝؼ امله. ٞؾكط
أغع ٢إٔ أق ٍٛأْ٘ ٜٓبػ ، ٞبٌ َٔ ايهطٚض ٠املًشٚ ١املطسً ١ٝإٔ
تبشح نٌ َ٪غػات ايطٛاؾ ١عٔ ؾطم َٓاغب ١تتُاف َع أٖساؾٗا
َٗٚاَٗا يتٓؿٝصٖا ٚ ،خاق ١يف فا٫ت ايػٝاس ١عًَ ٢ساض ايعاّ يًشذاز
ٚاملعتُطٚ ، ٜٔنصيو إقاََ ١كاْع يًتػصٚ ، ١ٜنصيو ا٫غتجُاض ايعكاضٟ
املهطَ١
.
ٚايتًُو يف غب ٌٝا٫ضتكا ٤بعًُ ١ٝاٱغهإ يف َه١
ٚأٜها َٔ ا٭عُاٍ اي٬ؾت ١يف متٝع َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب
ايعٌُ ط بامل٪غػ١
آغٝا ٚ ،ضمبا بعض امل٪غػات ٖ ٛايتٛد٘ ايكشٝض م. . ٛ
اإليهرت .١ْٝٚص  ،..يف نٌ أعُاهلا ْٚعُٗا املدتًؿَ ١جٌ اٱزاضٚ ١ٜاملاي١ٝ
ٚايؿٓ ٕ٫ ١ٝشيو غاِٖ ٜٚػاِٖ يف ضؾع
.

َػت ٣ٛا٭زاٚ ، ٤ظٜاز ٠اإلْتاد١ٝ

املُٝع. ٠

يف َٗٓ ١ايطٛاؾَ ١عاٜا نجري ٠يف اـربات ايعًُٚ ١ٝاملٝساْ ١ٝ٭غباب
عسَٗٓ ٠ا بٌ أُٖٗا تعسز ثكاؾات اؿذاز َٔ َ٪غػ ١٭خطٚ ،٣بػبب
ٚهلذتٗا ٚإشا غأيت عؿطَ ٠طٛؾني َٔٚ
.
اخت٬ف ايبًسإ ٚتعسز ثكاؾاتٗا
َ٪غػات طٛاؾ ١كتًؿ ١غ٪اٍ ٚاسس ؾإْو غٛف ؼكٌ عً ٢عؿط
ا٭َٛض
.
كتًؿٖٚ ١ص َٔ ٙطبا٥ع
.
إدابات
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قس تٓتر غًبٝات َٔ َطٛف أ٪َ ٚغػ ١طٛاؾ٬َ ١سع ١أ ٚغًب،١ٝ
ٜٚرتتب عًٗٝا أخطا ،٤ؾإٕ إْعاٍ عكاب مجاع ٞعً ٢نٌ امل٪غػات
ٚاملطٛؾني ،ؾؿ ٞشيو سطَاِْٗ َٔ سكٛقِٗ املايٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝاملٗٓ١ٝ
ٚايٓؿػ ،١ٝؾصاى ٖ ٛأبًؼ َجاٍ عً ٢ا٭غًٛب اـاط ٧يف َعاؾَ ١ؿانٌ
ايطٛاؾ١
.
ا٭َٖٚ ١ٝبٛط َػت ٣ٛايتعً ِٝبهاؾَ ١طاسً٘ ميج ٕ٬أنرب ؼس
أَاّ ايتكسّ ٚايطقٚ ٞايتطٛض يف َ٪غػات ايطٛاؾ ،١يف ٚقت ٜكسّ ؾ٘ٝ
ض٩غا ٤فًؼ اٱزاضات ٚا٭عها ٤عً ٢تٜٓٛع ايتٓاؾػ ١ٝيف كتًـ فا٫ت
ايعٌُ بامل٪غػات ىط ٧بعض املطٛؾني سني ٜعترب ٕٚإٔ َا ٜهتب ْ٘ٛيف
ايكشاؾٚ ١ايٓ َٔ ٌٝظَ ١َٓٗٚ ِٗ٥٬ايطٛاؾ – ١اْتكاضاّ – باعتباضِٖ ْؿطٚا
بعض امل٬سعاتٚ ،سني ٜكٛض ٕٚتًو ا٫ؾتبانات ا٭ساز ١ٜاملٛقـ
ٚاؾُ ٌٝإٔ املػٚ٪يني يف
.
قطاعاّ بني أعسا ،٤ؾٗصا خطأ أخ٬ق ٞنبري
َ٪غػات ايطٛاؾ ١مل ٜػاضعٛا بعس شيو ايٓؿط بايطز ايػطٜع أَ ٚعاقبَٔ ١
نتب ْٚؿط ،ضغِ عًُ ٞإٔ ٖٓاى بعض ا٭ْعُ ١اييت ٜطتهع عًٗٝا بعض
املػٚ٪يني يف ؾعٌ ؾَ ٤ٞا نس َٔ ٜتذاٚظ عًٜ ٫ ِٗٝؿعً ٕٛأ ١ٜضز ٠ؾعٌ
َٓؿعً ١يطغب ١عٓاقط عاقً ١زاخٌ غًط ١امل٪غػات تطغب يف إبكا ٤ا٭ٚناع
اٱْػاْ ١ٝعًَ ٢ا ٖ ٞعً َٔ ٘ٝايعطـ ٚايتكاضب ٚايكً ١ا٫دتُاع ١ٝايك١ٜٛ
ٜكطب
ٚ .شيو ي٬بتعاز عٔ ايتعكٝس ايصٜ ٟؿطم . ٫ٚ
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ٚقس بس ٤يبعهِٗ

– ٚأعين َٔ نتب ٚاْتكس

– عً ٢ؾهٌ

إضٖاقات تٛقٌ يٮطُاع ايؿطز ،١ٜيعِٓٗ أْٗا ت ًِٖٗ٪ي٬غتٝطإ عً٢
ايطٛاؾ١
.
نطاغ ٞقٝاز٪َ ٠غػات
مث ١إسػاؽ عاّ عٓسِٖ بايػطاب ١أٚي٦و املٓؿعًني نس امل٪غػات
ٚلاسٗاٚ ،يهٓ٘ إسػاؽ بٖ ٬سفٚ ،إٕ ظٗطت ؾعاضات َا ٖ ٞشات يػ١
باؿكا٥ل ٚاض ٣نطٚض ٠إهاز ٚثٝك ١ؾطف يًُٜٗٓ ١فُٗٗا
.
َُٓك ٫ ١ع٬ق ١هلا
ًٜٚتعّ بٗا نٌ َطٛف َُٗا زبت اـ٬فات فٗٓاى خطٛط محطا ٫ ٤ميهٔ ػاٚظٖا
يًشفاظ عً ٢أخ٬م املٗٓ. ١
أعًٔ بٛنٛح عٔ اخت٬يف ايتاّ َع تكٛضات أٚي٦و املٓؿعًني
ٚنصيو َع ضأ ِٜٗعً ٢ايعٓٚ ٕٛا٭ؾهاض املػبكٚ ،١أعطف إٔ يسِٜٗ
َؿاعط زؾٚ ،١ٓٝأعطف إٔ يس ِٜٗؼٝع ٚانض َٔ ْاسٝتِٗ ػا٪َ ٙغػات
ايطٛاؾ١
.
 ٫ٚأْهط – أٜهاّ – أؾهاض َٔ وطنِٗ ٜٚسؾعِٗ يؿعٌ ايٓكس
ٚايهتابٚ ١ايٓؿطٚ ،أعطف أٜها إٔ يسَ ِٜٗؿاعط زفٚ ، ١ٓٝؼٝعاّ ٚانشاّ
ايطٛاؾٚ ١هٓض نجريِٖ يف
.
َٔ ْاسٝتِٗ ػا ٙفايؼ إزاض٪َ ٠غػات
بعض ا٭ساٜني يف ْكسِٖ ٚأؾهاضِٖ ًَٗٝٚا إىل ْػُ ١غري َٛنٛعٚ ،١ٝغري
ؾٝكٚ ،١غري َعربٚ ، ٠يهٓٗا تكٛز غايباّ ٚؾُٝا – أض – ٣إىل املبايػ ١اييت
ٜصنطْٗٚا
.
تتذاٚظ اؿكٝك ١اـاق ١بايػًبٝات اييت
نُا نٓت أزعٚ ٛيف نجري َٔ َكا٫ت ٞايكشاؾ ١ٝإٔ ٜعٗط يٓا
ْعطْا
ايططٜك ١اييت ػعًٓا مرتّ نٌ اٯضا ،٤ستٚ ٢ي ٛمل تعرب عٔ ٚدٗ. ١
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ستْ ٢ػتطٝع إٔ ْؿِٗ بعهاّ ايبعض  ،ؾٓػتؿٝس ْٚ ،ؿٝس ٚ ،تػتؿٝس املٗٓ١
ٚ،يهٔ
ٜٚ ،ػتؿٝس اؿاز ! .
إٕ ايعكٌ ٖ ٛاملٛقع ايص ٟهب إٔ ْهجط َٔ ايرتزز عً ٘ٝملعاؾَ ١جٌ
اٱؾهايٝات ٭ْ٘ ٜؿهٌ غًط ١ؾهطَ ١ٜكابٌ غايب ١ٝايعٛاطـ
.
ٖصٙ
اييت تعٌُ يف َػاس ١أٚغع ،نُا إٔ يٖ٬تُاّ بايعكٌ يف َجٌ ٖصٙ
ايًػٛقات ص ،.
.
ايٛؾا ١ٜص  ٚط
.. ..
ايُٓ ١ُٝص ٚط
أْٛاع ط . . . .
ايكهاٜا ضؾض يبعض . .
يًػًطٜ ١ؿعٌ ايبعض ايهجري
.
اييت تعسـ عرب املُطات ايساخً ١ٝايهٝك١
ٜٚسخٌ إىل زاخٌ تًو املُطات خؿ ١ٝإٔ ٜعٗط ٚنأْ٘ ٜٓشين ٱبًٝؼ
.ايًعني
ٚأنست عسز َٔ املٛاقـ نٝـ إٔ ؾعٌ ايًكا٤ات املتكاطعَ ١ع
املٓطل ٚايعكٌ تػاِٖ يف إْتاز َعٛقات يف َؿطٚعات بٓاَ ٤ػتكبٌ أؾهٌ
ْعاؾٗا ؾٗصا
.
يًطٛاؾ ١أَا عٔ غًبٝات اؿاز ؾُٔ املػٚ ٍٚ٪نٝـ
.
َػتكً١
املؿهٌ وتاز إىل زضاغ. ١
ٜٚهؿـ ايتُشٝل يف دصٚض تًو ايًكا٤ات املتكاطع ١يف إٔ تاضىٗا
ٚاملطٛؾني
.
غاِٖ يف إناع ١ايهجري َٔ سكٛم َٗٓ ١ايطٛاؾ١

غايباً  ٫أطُض َٔ ٖص ٙايسضاغ ،١إىل أنجط َٔ ٚنع إطاض َٓاغبٜ ،هٕٛ
مبجابَ ١سخٌ يسضاغات َتعُك ١عٔ بساٜات تاضٜذ ايػًبٝات يف َٗٓ ١ايطٛاف،١
ٚتطٛضٖا  ٖٞٚايبساٜات اييت ظًت ست ٢اآلٕ ؼتاز إىل ْعط
.
ٚبساٜات منٖٛا
عك ،ْٞ٬أ ٚإعاز ٠ايٓعط ،أَ ٬يف ايٛق ٍٛإىل قٛاعس ٚأغؼ َٚطتهعات ٜعتُس عًٗٝا
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يف املطسً ١ايكازَ ١ملعاؾ ١كتًف أْٛاع ايػًبٝات َٚهْٛاتٗا َٚتابعتٗا
َٚكازضٖا
.
يكس أٖست َٗٓ ١ايطٛاف ١إىل اجملتُع امله ٞايهجري َٔ املعاٖط املدتًف،١
َٓٗا ايتكاضب
ٚاييت تػًػًت يف قًٛب ٚعك ٍٛاملهٝنيٚ ،اختًطت بسَاٚ ِٗ٥اييت :
ايجكايف
.
ا٭غطٚ ٟايتكاضب ا٫دتُاعٚ ،ٞايتكاضب ا٫قتكازٚ ٟايتكاضب
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ايفكٌ ايجايح

أبٓا ٤ايعٗٛض ٚايبطٕٛ
يف ايطٛاف١
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أبٓا ٤ايعٗٛض ٚايبط ٕٛيف ايطٛاف١
تتعطض املطٛؾ ١يهجري َٔ ا٫سباطات َع نجري َٔ ايتشسٜات ،
َٚطاؾك ١هلا نجري َٔ غ ٤ٛايؿِٗ ػاَٛ ٙقؿٗا َٔ َٗٓ ١ايطٛاؾَٛٚ ، ١قـ
ايععٚ ِٝظٔ ايبعض ايهجري ــ خاط٦اّ ــ
.
ايٓعاّ ٚاملٛقـ ايؿطع ٞاٱغَٞ٬
إٔ َؿاضنتٗا يف أعُاٍ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١ؽسف اؿٝاٚ ، ٤تًػٚ ٞظٝؿتٗا
اؿٝا٠
.
قشٝض ٜ ٫ٚػتكَ ِٝع طبا٥ع
.
ناَطأٖٚ ، ٠صا تؿهري غري
ْٚعرتف مجٝعا إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١متط بعطف ؼٝط ب٘ ايتشسٜات َٔ نٌ
اػا ٙمما ٜػتسعٜ ٞكع ١مجٝع املطٛؾني ٚاملطٛؾات ٚا٫غتعساز يتشٌُ
ايكازَ ١مبا ؾٗٝا تكس ِٜايتهشٝات امل١ُ٥٬
.
َػٚ٪يٝات ٚتبعات املطسً١
عجط٠
ٱقاَ ١ايطٛاؾ َٔ ١أ. ٟ
ٚاملطٛؾ ١هلا تاضٜذ فٝس يف تاضىٓا املهٚ ، ٞهلا تاضٜذ ْاقع يف
ايطٛاؾ ١ؾَٗٔ ٢
.
تاضٜذ ايطٛاؾ ، ١ؾٗ ٞؾطؾت ايطٛاؾٚ ، ١ؾطؾت بٗا
ايطٛاؾٚ ١خاق ١إعاؾٚ ١ع٬ز
.
قاَت بأعباٚ ٤أعُاٍ نبري ٠يف َٗٓ١
املٓاغو بٌ إ تاضٜذ َه ١املهطَٜ ١صنط يٓا
.
اؿذاز ٚ،إضؾازِٖ ٭زا٤
عاملات .ص َٔ املطٛؾات نٔ ٜطؾسٕ ٜٚعًُٔ اؿذاز يف نجري
ٖٓاى ط .
إٔ . .
زٚ ِٜٗٓاملطأ ٠امله ١ٝمل تأخص سكٗا َٔ ايتكسٜط ا٭زبٚ ٞايجكايف
َٔ أَٛض .
ٚايتاضى ٞؾًِ تصنط آ َٔ ١ٜاملكازض ٚاملطادع ايتاضى ١ٝزٚضٖا
.
َٚهاْتٗا ٚتأثريٖا ٚأعُاهلا اؾً ١ًٝيف خسَ ١ايؿإٔ املهٚ ٞغاق١َٓٗ ١
ايطٛاؾٚ ١ايٚ ، ّٛٝبايصات اي ّٛٝبطظت مب٪غػات ايطٛاؾ ١ايهجري َٔ
.
 ّٜٛ )1526ايػبتٖ. 143/01/27ـ م (. ) 8
(6
ٖص ٙايسضاغْ ١ؿطت ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا
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أمساْ ٤ػاْ٤ا املهٝات اي٬ت ٞؤًُ زضدات عًَُ ١ٝتكسَٚ ١ضؾٝعَ ١جٌ
زضد ١ايسنتٛضاٚ ٙاملادػتري ٚايسبً ّٛايعايٚ ٞايبهايٛضٜٛؽ َٚا يف
ممٝع ٠بٌ إٔ بعهٗٔ تعترب َٔ املجكؿات
سهُٗا ٚيف ؽككات .
.
خاقٚ ١نجرئٖ
.
ايباضظات يف املؿٗس ايجكايف ايػعٛز ٟعاَٚ ، ١املهٞ
ٜؿػًٔ ٚظا٥ـ َٓٚاقب َُٗٚ ١سػاغٚ ١س ١ٜٛٝيف بعض ا٭دٗع٠
ٚغريٖا
.
اؿه ١َٝٛمبه ١املهطَ١

ٚنُا قًت يف نجري َٔ إْتاد ٞا٭زبٞ

ٚايجكايف إٔ املطأ ٠ايػعٛز ١ٜعاَٚ ، ١امله ١ٝخاق ١أْين أمحٌ هلا تكسٜطٟ
ٚاعتعاظٚ ٟافتداض ٟايسا ِ٥بٗا ٚبالاظاتٗا ٚيف نٌ املٓاغبات هلص ٙاملطأ.٠

اتهاي .١ٝص يف املطايب ١عكٛقٗا
.
أْٗا ط
ٜٚعاب عً ٢املطأ ٠امله. .١ٝ
املؿطٚعٚ ١ايٓعاَ ، ١ٝأ ٟأْٗا تطٜس َٔ ٜتكسّ ايكؿٛف يٝساؾع عٓٗا ،
عٓٗا
ٜٚطايب عٓٗا ٜٚ ،تشسخ عٓٗا ٚبًػاْٗا ٜٚ ،هتب عٓٗا ٜٚ ،ؿطح .
دساّ ؾإ مل تؿعٌ ٚتك ّٛبأزٚاضٖا
ٖٚصا أَط أقبض يف املطسً ١قعباّ .
سكٛقٗا
نًٗا ٚضمبا تهٝع .
بٓؿػٗا ؾإْٗا غٛف ؽػط ايكه. ١ٝ
غأيين ايهجري َٔ ايكطا ٤عٔ داْب َِٗ  ٖٛٚسكٛم أبٓا ٤ايعٗٛض
ٚايبطٚ ، ٕٛاعطف دٝساّ إٔ ٖصا اؾاْب َٔ َٗٓ ١ايطٛاف ١ايؿطٜف ١بايؼ ا٭ُٖ١ٝ
ٜٚجري اؿػاغٝات ايبايػ ١بني أبٓا ٤املٗٓٚ . ١قس قُت مبطادع ١بعض َٛاز
ايٓعاّ يف ٖصا ايؿإٔ  ،ملعطؾ ١بعض اـًؿٝاتٚ ،يٝؼ نًٗا ،ؾطمبا َٔٚ
غ٪اي٘ ٚايػطٜب بٌ نإ
.
خ٬هلا هس ايػا ٌ٥نايت٘ ٚاٱداب ١عً٢
ا٫غتػطاب ٜػطط عًٞٸ  ،سني ؾُٗت ٚعٔ قطب ٚبعس قازثات َٓٚاقؿات
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إٔ ايهجري َٔ املطٛؾات ٜ ٫عطؾٔ أ ٟؾ ٤ٞعٔ ٖصا اؾاْب ايكاْْٞٛ
ٚايٓعاَ١ٝ
.
ٚاملطتبط ١عكٛقٗٔ املؿطٚع١
ايصات . ٞص َٔ املطٛؾ ١شاتٗا ٜعٛز إىل إٔ تًو
.
ٚشاى ط ايتػٝٝب
. .
ا٭ْعُ ١املطتبط ١باملطأٚ ، ٠اييت مل متاضؽ مماضغ ١ؾعًٚ ١ٝناًَ َٔ ١قبٌ
بعض امل٪غػات ٚ ،أ٩نس عً ٢ايبعض  ،مما أٚدس ٖصا اـًٌ  ،أ ٚأبطظ
ايتػا٫٩ت ثِ ْؿط ايبًبًْٚ ، ١ؿط أقاٚ ٌٜٚيػٛقات
! .
ططح ايتػا٫٩ت تًٛ
ٚقٚ ٌٝقاٍ بعض ايػٛغا٥ني َٔ املطٛؾني ٚاملطٛؾات ٚايصٜ ٜٔػ ٕٚ٪إىل
َٗٓتِٗ  ١َٓٗٚ ،أباٚ ِٗ٥أدسازِٖ ٚ ،يف ا٭خري ٜػ ٕٚ٪إىل أْؿػِٗ قبٌ
٭ٖساف ط ايتشػاز ص..
ؾ ٤ٞ٭غباب ْؿػ ، ١ٝأَ ٚػببات َاز ، ١ٜأ. . ٚ
نٌ .
اؾُ . ٌٝص ٜٚػؿٌ ــ بككس ــ املتؿٓذٓ ٕٛإٔ
ايتباغض .ص  ٚط ْهطإ . .
 ٚ. .ط . . .
ايطٛاؾٚ ١عً ٢املس ٣ايبعٝس قس
.
بعض أؾعاهلِ املتؿٓذ ١تؿ ٙٛقٛض١َٓٗ ٠
اٯخط
أضناْٗا ٚتبعس ْكاط ا٫يتكاَ ٤ع .
.
ؽًٌ َٔ متاغهٗا ٚتطابط

ؾؿٖ ٞص ٙايسضاغ ١أضغب يف ْؿط بعض املٛاز ايٓعاَ ١ٝاملطتبط ١بعٌُ
ايٓعاَٚ ٞأ٩نس أْين أٖسف
.
املطأٚ ٠إضتباطٗا باؾاْب ايسٜين ٚ ،ايؿل
ايتٜٓٛط صٚ. ،. .ؾعٌ،ط اإلضؾاز ص..
.
ؾعٌ ط
َٔ ٖص ٙايسضاغٖٚ ، ١صا ايٓؿط ٖ. . ٛ
ايتٛع .١ٝص يًٛق ٍٛإىل َطسً ١تكشٝض بعض املؿاٖ ِٝاـاط ١٦يف ٖصا
 ٚ. .ط .
ؾُج٬
:
اؾاْب
.
ٜ 1تِ تٛضٜح َٗٓ ١ايطٛاؾٚ ١ؾل َكطضات ْعاّ املطٛؾني ايعاّ ايكازض
: /
ٖ13ـ
. 6/7
11
 7267يف تاضٜذ/3
مبٛدب ا٭َط ايػاَ ٞضقِ
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ٜ 2عتُس تٛضٜح َٗٓ ١ايطٛاؾ ١عً ٢داْب ؾطعٚ ٞآخط ْعاَٚ ٞؾل
: /
املٛاز اييت ٜتهُٓٗا ايٓعاّ ٚاييت تؿػط َا مت ايتٓ. ٜ٘ٛعٓ٘
 3تؿك ٌٝأغباب اقتكاض ايتٛضٜح يف َٗٓ ١ايطٛاؾ ١عً ٢أبٓا٤
: /
عً٢
ايعٗٛض ز ٕٚأبٓا ٤ايبطٚ ٕٛايصٜ ٟتِ ٚؾل َعطٝات َبٓ. ١ٝ
 1ايتؿطٜل بني اؿكٛم املازٚ ١ٜاؿكٛم املٗٓٚ ١ٝاملٛقـ
/: 3
ايٓعاَ ٞيًُٛضخ ٚاملٛضخ .ي٘
املاز ١ٜتػتٓس إىل ؾطع اهلل يف نٌ تؿك٬ٝتٗا
 2اؿكٛم :
/: 3
ٚؾل ايٓكٛم ايكطآْ ١ٝايؿطع ١ٝؾ ٬هٛظ يكا ٌ٥إٔ ٜسع ٞإٔ
اجملٝس
.
ْعاّ املطٛؾني ىايـ ْكٛم ايكطإٓ
املَٗٓ ١ٝكػ ١َٛعً ٢قػُني ـ قػِ مت تكٓٝؿ٘ يف
 3اؿكٛم :
/: 3
ايٓعاّ َٗٓٝاّ ٜ ٫كط إ ٫إشا َا مت مماضغ ١املٛضخ يًُٗٓٚ ١ؾل
املعًُاْ١ٝ
.
ؾطٚط
ٚاْكػِ ايجاْ ٞبإعطاف قاٚ ١ُ٥غا٥س ٠أقطت َٔ َ٪غؼ
ايسٚي ١املًو عبسايععٜع آٍ غعٛز طٝب اهلل ثطا ٖٞٚ ٙتتِ ٚؾل
ْعاّ إزاض ٠ؾ ٕٚ٪اؿر ايكازض قبٌ ايٓعاّ املطٛؾني .ايعاّ
ٚبعس ٖصا ٌٖ ٜعكٌ إٔ تكط ايسٚي ١اييت تػتُس تؿطٜعاتٗا
َٔ ايهتاب ٚايػْٓٚ ١عاّ سهُٗا ٜٓل قطاس ١عً ٢شيو ،أْٗا
اؿٓٝـ
 ٫تكط ْعاَا ىايـ ايؿطع اٱغ. َٞ٬
ايتاي١ٝ
ٚمما شنط َٔ أْعُ ١يف ٖصا اجملاٍ ٖ ٞاملٛاز . :
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 1نُا ْػٌ املعًُني يعٗٛضِٖ َعًَُٚ ٕٛا نإ ٯباٜ ِٗ٥ه ٕٛهلِ
: /
 ،أَا أ٫ٚز ا٭بٓا ٤املتٛيف أبا ِٖ٩يف سٝا ٠دسِٖ ؾِٗ َعًُٕٛ
َٓؿكًٜٚ ٕٛؿاضن ٕٛأعُاَِٗ ٚعُاتِٗ ؾُٝا إشا أٚق ٢هلِ
دسِٖ ساٍ سٝات٘ بإ ته ٕٛسكٚ ١ايسِٖ يف ايتكاضٜط ٚهب إٔ
تػذٌ ٖص ٙايٛقا ١ٜيف سٝات٘ يس ٣ضٝ٥ؼ ايطا٥ؿٚ ١أٜهاّ يًصنٛض
ْعاَٝا
َٔ سٝح ْٖ ٛاؾص َٚطع ٢اٱدطا. ٤
بايتاي ٞتعس ٌٜاملاز ٠اـاَػ ١با٭َط ايػاَٞ
:
ٚ 2دا٤ت ايؿكط) 1( ٠
: /
ٖ139/3ـ يتكبض (( نٌ ْػٌ املعًُني
4
ضقِ 9735يف/21
يعٗٛضِٖ َعًُ ٕٛأَا أ٫ٚز ا٭بٓا ٤املتٛيف أبٓا ِٖ٩يف سٝا ٠دسِٖ
ؾِٗ َعًَُٓ ٕٛؿكً ٕٛعٔ أعُاهلِ ٚعُاتِٗ ٚمياضغَ ٕٛعِٗ يف
ايطٛاؾ ١بعس ٚؾا ٠دسِٖ ٜٚهَ ْٕٛٛطتبطني ببعهِٗ يف
ا٭غ) ١ً٦
) .
املاز٠
ؾتك ٍٛإناؾ ١يًؿرت ٠ايجايج( َٔ ١
:
 3أَا ايؿكط)3( ٠
: /
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يتكبض
:
(( ٜٚه ٕٛايجًح ايباق ٞبعس ايجًجني املكتطعني يًُكاضٜـ
ٚاملباؾط يًٛضث ١ي٬بٔ غُٗإ ٚيًبٓت غِٗ ٚاسس َس ٠سٝاتٗا
َازاَت َٓهُ٘ ٚشيو يف املؿاع أَا يف ايتكاضٜط ؾرتخ ٚتٛضخ
أَٓٚؿكً) ١
غٛا ٤ناْت َٓهُ٘ ) .
ايؿكط َٔ )5 ٠املاز٠
(
 4نُا تتهُٔ ايؿكط ) 4 ( ٠عً ٢تعسٌٜ
: /
( ) 87بتعس ٌٜايتكسٚ ِٜايتأخري ايًؿع ٞايص ٫ ٟسعت٘ ٖ١٦ٝ
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67
/7
املطٛؾني ٚقسضت َٛاؾك٘ َٔ املكاّ ايػاَ ٞضقِ / 4949
يتكبض
: 68/ 4125
باملٛاؾك ١عً ٢قطاض فًؼ ايؿٛض ٣ضقِ/ 81
(( هٛظ اْؿكاٍ ايصنٛض عٔ اٱْاخ إشا نإ هلٔ ٚيس أٚ
أظٚاز قازضإ عً ٢ايعٌُ َٚتُطْإ عً ٢ؾ ٕٚ٪اؿذاز باعتباضٖا
َطٛؾ ١ؾإشا َات ظٚدٗا أ ٚطًكت َٓ٘ أ ٚتٛيف أبٓٗا ؾًٗا اـٝاض يف
بكاٗ٥ا َٓؿكً ١أ ٚاْ٫هُاّ إىل َٔ اْؿكًت عٓ٘ ٜٚهًـ
بكبٛهلا ).
املٓؿكٌ عٓ٘ يف ٖص ٙاؿاي) ١
ٚ 5تٓل ايؿكطَ ) 87( ٠ت ٢تٛيف ؾدل َٔ ايطا٥ؿ ١عٔ أ٫ٚز
: /
شنٛض ٚإْاخ ٜه ٕٛايتٛظٜع نُا ٜ:أتٞ
 1ىطز ايجًح َٔ املكًش ١يًُٓكطؾات اييت ٜك ّٛبٗا ايصنٛض
: /
َٔ ايؿطنا ٤بٛاغط ١ا٭نرب أ ٚا٭ضؾس املتكسّ يف عٌُ
اؿذاز
.
ٚ 2ىطز ايجًح ايجاْ ٞيًُباؾط غٛا ٤نإ ٚاسساّ أ ٚأنجط
: /
بايتػا. ٟٚبِٗٓٝ
ٜٚ 3ه ٕٛايجًح ايباق ٞبعس ايجًجني املكتطعني يًُكاضٜـ
: /
ٚاملباؾط ٠يًٛضث ١ي٬بٔ غُٗإ ٚيًبٓت غِٗ ٚاسس َس ٠سٝاتٗا
َٓهُ١
َا زاَت .
 4سهِ املطأ ٠يف اْ٫ؿكاٍ ٚايؿطانٚ ١ايػ٪اٍ َجٌ ا٭نرب
: /
ايٓعاّ
يف َا ْل عً. ٘ٝ
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 5هٛظ اْؿكاٍ ايصنٛض عٔ اٱْاخ إشا نإ هلٔ ٚيس أ ٚأظٚاز
: /
قازضإ عً ٢ايعٌُ َٚتُطْإ عً ٢ؾ ٕٚ٪اؿذاز باعتباضٖا
َطٛؾ ١ؾإشا َات ظٚدٗا أ ٚطًكت َٓ٘ أ ٚتٛيف ابٓٗا ؾًٗا
اـٝاض يف بكاٗ٥ا َٓؿكً ١أ ٚاْ٫هُاّ إىل َٔ ْؿكًت عٓ٘
بكبٛهلا
ٜٚهًـ املٓؿكٌ عٓ٘ يف ٖص ٙاؿاي. ١
يبٓات٘
 6إشا تٛيف ؾدل َٔ ايطا٥ؿ ١عٔ بٓات ؾُا نإ ي٘ ٜه. ٕٛ
: /
7: /

عًَ ٢ت ٢تٛيف ؾدل َٔ ايطا٥ؿٚ ١مل
ايؿكط ) 89( ٠تٓل :
ٜهٔ ي٘ شض ١ٜؾُا نإ ي٘ ٜتبع ؾَ ٘ٝا ٜ:أتٞ
 1إشا نإ ي٘ أب ؾُا نإ ي٘ ٜه. ٕٛ٭ب٘ٝ
/: 7
ايجًجإ
 2إشا نإ ي٘ أب ٚأّ ؾٝه ٕٛ٭َ٘ ايجًح ٚ٭ب. ٘ٝ
/: 7
 3إٕ نإ ي٘ أّ ٚإخ ٠ٛؾٮَ٘ ايجًح ٚٱخٛت٘ ايجًجإ غٛا٤
/: 7
يٲخ ٠ٛ٭ّ
.
نإ ٭ب أؾكا٫ٚ ٤ؾ٤ٞ
 4إٕ نإ ي٘ أّ ؾكط ؾُا نإ ي٘ ٜه ٕٛهلا .ؾكط
/: 7
 5إٕ نإ ي٘ أّ ٚعكب ١ؾُا نإ ي٘ ٜه ٕٛهلا ايجًح
/: 7
ايجًجإ
ٚيًعكب. ١
 6إشا َاتت ا٭ّ اييت ٚضثت ايجًح ٚنإ هلا أبٓا َٔ ٤ظٚز ؾ٬
/: 7
ؾ ٤ٞهلِ ٜٚطز ثًجٗا عً َٔ ٢نإ َ.عٗا
 7إشا َاتت ا٭ّ اييت ٚضثت ٚيسٖا يف نٌ َا نإ ي٘ ٜعطٞ
/: 7
ايػًو
َا نإ هلا ٭بٓاٗ٥ا َٔ ظٚز آخط إٕ ناْٛا َٔ أ٫ٚز .
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 8ؾإشا مل ٜٛدس أسس ممٔ شنط ٜه ٕٛيٮر ٭ّ ثِ يصٟٚ
/: 7
ؾا٭قطب
ا٭ضساّ ا٭قطب .
عً ٢إشا تٛؾت َطٛؾ ١عٔ ظٚدٗا ٚمل ٜهٔ
 8ايؿكط ) 90( ٠تٓل :
: /
هلا ٚاضخ غٛا ٙؾُا نإ هلا ٜه ٕٛي٘ إشا نإ َٔ أبٓا٤
ايطا٥ؿٚ ١نصيو اؿاٍ إشا تٛيف ايعٚز ٚمل ٜهٔ ي٘ ٚاضخ
ايطا٥ؿ١
غٛاٖا ؾُا نإ ي٘ ٜه ٕٛهلا إشا ناْت َٔ أبٓا. ٤
تكٜ ٍٛؿرتط يف ايٛضاث ١إٔ ٜه ٕٛايٛاضخ َٔ
 9ايؿكط: ) 91( ٠
: /
ًَهٞ
أؾطاز ايطا٥ؿٚ ١إ ٫ؾ ٬سل ي٘ إ ٫بإْعاّ .
 1ايؿكط ) 92( ٠تٓل .عً ٢إشا مل ٜهٔ ملتٛيف ٚاضخ ممٔ شنط
:0
/
أع ٙ٬تعس تعًكات٘ قًٛيٚ ١أَط تٛدٗٗٝا ٭سس ايطا٥ؿَٛٓ ١ط
ا٭َٛض
ٜٓعط . ٠٫ٚ
ٜٚصنط ؾه ١ًٝايعامل ايع ١َ٬ايؿٝذ عبساجملٝس ايعْساْ ٞيف عح
ؾ (( ٘ٝإٕ اٱغ ّ٬عاٌَ
ي٘ بعٓٛإ اٱعذاظ ايتؿطٜع ٞيف املرياخ ٜك: ٍٛ
املطأَ ٠عاًَ ١نطميٚ ١أْكؿٗا مبا  ٫ػس ي٘ َج ّ٬ٝيف ايكس ٫ٚ ِٜاؿسٜح
 ،سٝح سسز هلا ْكٝباّ يف املرياخ غٛا٤ٶ قٌ اٱضخ أ ٚنجط  ،سػب زضد١
قطابتٗا يًُٝت  ،ؾا٭ّ ٚايعٚدٚ ١ا٫بٓٚ ، ١ا٭خٛات ايؿكٝكات ٚا٭خٛات
تعاىل
٭ب ٚبٓات ا٫بٔ ٚاؾس ، ٠هلٔ ْكٝب َؿطٚض ؛َٔ ايرتن ، ١قاٍ :
طيٹًطِدٳا ٍٔ ٳْكٹٝبٷ ٹَُٻا تٳطٳىَ ايٛٳايٹسٳإٔ ٚٳا َ٭قِ ٳطبٴٕٛٳ ٳٚيٹً ِٓػٳا ٹ ٤ٳْكٹٝبٷ ٹَُٻا تٳطٳىَ
ايٛٳايٹسٳإٔ ٚٳا َ٭قِ ٳطبٴٕٛٳ ٹَُٻا َقٌٻ ٹَٓٵ٘ٴ أَٚٵ نَجٴ ٳط ٳْكٹٝبٶا َٳؿِطٴٚنٶاص

}7
{ايٓػا:٤

ٚبٗصا املبسأ اعط ٢اٱغَٓ ّ٬ص أضبع ١عؿط قطْاّ سل ايٓػا ٤يف اٱضخ
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نايطداٍ  ،أعطأٖ ْكٝب ّا َؿطٚناّ ٚ ،نؿٖ ٢صا إْكاؾاّ يًُطأ ٠سني
قطض َبسأ املػا ٠ٚيف ا٫غتشكام ٚ ،اٱغ ّ٬مل ٜهٔ دا٥طاّ أَ ٚتذاٚظا
ؿسٚز ايعساي ٫ٚ ، ١واب ٞدٓػاّ عً ٢سػاب دٓؼ آخط سُٓٝا دعٌ
تعاىل
ْكٝب املطأْ ٠كـ ْكٝب ايطدٌ  ،نُا يف قٛي٘ :

طٜٴٛقٹٝهُِٴ اهللُ

ن ٻٔ ٹْػٳا٤ٶ َؾٛٵمٳ ا ٵثٓٳتٳ ٵ ٔٔٝؾًََ ٴٗٔٻ
ؾٹ ٞأَ ٵٚيَازٹنُِٵ يٹًصٻنَطٔ َٹ ٵجٌٴ سٳغِ ا ُ٭ْٵجٳٝٳ ٵ ٔٔٝؾَ ٔإٕٵ ُ
هٌِ ٚٳاسٹسٺ ٹَٓٵ ٴُٗٳا
ثٴًُجٳا َٳا تٳطٳىَ ٚٳ ٔإٕٵ نَاْٳتٵ ٚٳاسٹسٳ ّ٠ؾًََٗٳا اي ِٓكٵـٴ ٳ ٚٹي َأ ٳب ٳٜٛٵ٘ٹ ٹي ُ
هٔٵ يَ٘ٴ ٳٚيَسٷ ٚٳٚٳ ٔضثٳ٘ٴ
ايػټسٴؽٴ ٹَُٻا تٳطٳىَ ٔإٕٵ نَإٳ يَ٘ٴ ٳٚيَسٷ ؾَ ٔإٕٵ يَ ٵِ ٳُ ٜ

َأ ٳبٛٳاٙٴ ؾَٹًأَُِ٘ٹ

خٛٳ ْ٠ؾَٹًأَُِ٘ٹ ايػټسٴؽٴ ٹَ ٵٔ بٳعٵسٹ ٳٚقٹٝٻ ٺٜ ١ٴٛقٹ ٞبٹٗٳا أَٚٵ ٳز ٵٕٜٔ
ايجټًُحٴ ؾَ ٔإٕٵ نَإٳ يَ٘ٴ إٔ ٵ
َآبٳا٩ٴنُِٵ ٚٳ َأ ٵبٓٳا٩ٴنُِٵ يَا تٳسٵضٴٕٚٳ َأٜټٗٴِٵ َأقِطٳبٴ َيهُ ٵِ ْٳؿِعٶا ؾَطٜٔهٳ ّ١ٹَٔٳ اهللٹ ٔإٕٻ اهللَ
)11
سهٹُٝٶاص (ايٓػا:٤
نَإٳ عٳًٹُٝٶا ٳ
ؾايتؿطٜع اٱغٚ َٞ٬نع٘ ضب ايعاملني خًل ايطدٌ ٚاملطأٖٛٚ ، ٠
ايعً ِٝاـبري مبا ٜكًض ؾأِْٗ َٔ تؿطٜعات ٚ ،يٝؼ هلل َكًش ١يف متٝٝع
تعاىل (
ايطدٌ عً ٢املطأ ٠أ ٚاملطأ ٠عً ٢ايطدٌ  ،قاٍ :

ٜٳا َأٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ َأْٵتٴِٴ

. )15
ؿُٹٝسٴ) (ؾاطط
ٞا َ
هلل ٴٖٛٳ اي ٳػٓٹ ټ
ايؿُكَطٳا٤ٴ ٔإيَ ٢اهللٹ ٚٳا ُ
ٜكٚ (( ٍٛتؿٛم ايطدٌ عً ٢املطأ ٠يف املرياخ يٝؼ
ٚيف َٛنع أخط :
يف نٌ ا٭سٛاٍ  ،ؾؿ ٞبعض ا٭سٛاٍ تػاٚ ، ٜ٘ٚيف بعض ا٭سٝإ قس
ٜطخ )
تتؿٛم املطأ ٠عً ٢ايطدٌ يف املرياخ ٚ ،قس تطخ ا٭ْجٚ ٢ايصنط) . ٫
ٚاملطأ ٫ ٠ؼكٌ عًْ ٢كـ ْكٝب ايطدٌ إ ٫إشا ناْا َتػاٜٚني
ؾُج ٬ا٫بٔ
يف ايسضدٚ ، ١ايػبب ايصٜ ٟتكٌ ب٘ نٌ َُٓٗا إىل املٝت :
ٚايبٓت  ،أ ٚا٭ر ٚا٭خت ٜهْ ٕٛكٝب ايطدٌ ٖٓا نعـ ْكٝب املطأ، ٠
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تعاىل ( ٜٴٛقٹٝهُِٴ اهللُ ؾٹ ٞأَ ٵٚيَازٹنُِٵ يٹًصٻنَطٔ َٹ ٵجٌٴ سٳغِ ا ُ٭ْٵجٳٝٳ ٵ ٔٔٝؾَ ٔإٕٵ
قاٍ :
خٛٳّ٠
تعاىل ( ٚٳ ٔإٕٵ نَاْٴٛا إٔ ٵ
ٚ )11قاٍ :
ن ٻٔ ٹْػٳا٤ٶ َؾٛٵمٳ ا ٵثٓٳتٳ ٵ( ) ٔٔٝايٓػا:٤
ُ
ضٔدٳايّا ٳ ٚٹْػٳا٤ٶ ؾًَٹًصٻنَطٔ َٹ ٵجٌٴ سٳغِ ا ُ٭ْٵجٳٝٳ ٵٜ ٔٔ ٝٴبٳ ِٔٝٴ اهللُ َيهُِٵ َأ ٵٕ ٳتهٹًٗٛا ٚٳاهللُ
.)176
هٌِ ؾٳٞٵ٤ٺ عٳًٹِٝٷ) (ايٓػا:٤
ٹب ُ
ٖٓٚاى سا٫ت َرياخ يًُطأ ٠ؽايـ قاعس (( ٠يًصنط سغ
اْ٫جٝني ٚ ).إْٓا ْ٬سغ إ ايؿك٘ اٱغ َٞ٬يف باب ايؿطا٥ض سسز أضبعاّ
)
كتًؿ١
ٚث٬ثني ساي َٔ ١أسٛاٍ املرياخ تطخ ؾٗٝا املطأ ٠بٓػب .
: /أ عؿط ٠سا٫ت تطخ املطأَ ٠جٌ .ايطدٌ
: /ب عؿط سا٫ت أخط ٣تطخ املطأ ٠فٗٝا أنجط َٔ .ايطدٌ
: /ز عؿط سا٫ت ؼذب املطأ ٠فٗٝا ايطدٌ ٚتأخص اإلضخ.ناًَ٬
ا٭ْجٝني
: /ز أضبع سا٫ت فكط  ٖٞٚاييت ٜه ٕٛفٗٝا يًصنط َجٌ سغ .
ٚأعٛز ٚأقٚ ٍٛأنطض قٛي ٞإشا نٓا ْكط عكَٛٚ ١ْٝ٬نٛع ١ٝبأْ٘ ٫
أسس ميًو مبؿطز ٙإهاز اؿً ٍٛاملٛنٛع ١ٝملعاؾ ١ا٭خطاٚ ٤ايػًبٝات يف
ٖص ٙاملٗٓ ،١ؾايع٬ز ايكشٝض يه ٞماؾغ عً ٢نٌ َكَٛات ٚأضنإ
ايطٛاؾ ١ؾإ شيو ٜتطًب سؿس نٌ طاقاتٓا ٚدٗٛزْا ٚٚسس ٠ايكـ
.
َٗٓ١
بني املطٛؾني ٚاملطٛؾات ٚعسّ اـطٚز عٔ ٖص ٙايٛسسَُٗ ٠ا بًػت سس٠
ٚا٫خت٬ؾات
.
املٓػكات
ٜٓبػ ٞإ ْٛسس ْٚػتدسّ قٚ ٣ٛعك ٍٛاملطٛؾني ٚاملطٛؾاتْ ،كسّ
نٌ ا٫نٝاف ٚض٩اٖا ز ٕٚإقكا٫ ٤سس َٔ تًو ايعكَُٗ ٍٛا نإ ْٛع
َعٗا ٚاض ٣نطٚضْ ٠ؿط ا٭ؾهاض ٚاملكرتسات
َٚػت ٣ٛا٫خت٬ف .
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باعتباضٖا تؿهٌ يف ْٗا ١ٜا٭َط اؿً ٍٛيٲؾهايٝات اييت قس تعٗط ،
ز ٕٚا٫ػا ٙإىل أغًٛب ايكٚ ٌٝايكاٍ  ٚايًػٛقات ٚايػٛغ٦اٜات ٚايًـ سٍٛ
ايبعض يًٓ َٔ ٌٝاٯخط ٕ٫ ، ٜٔنٌ َطٛف َٚطٛؾ٘ ِٖ دع َٔ ٤نُري
ايطٛاؾ١
.
إْين أ َٔ٩با٫خت٬ف يف ا٭غًٛب ؾكط  ،ز ٕٚاملٛاؾك ١عً٢
ا٫خت٬ف يف َٓٗر ايطٛاؾٚ ١ايص ٟعازَ ٠ا ٜكٛؽ ا٭ٖساف ايعاَ ١هلصٙ
املٗٓٚ ١إ ناْت اخت٬ؾات يف ايط ٣٩ؾأض ٣إٔ تهَ ٕٛسا٫ٚتٗا زاخٌ
.
أضٚقٚ ١زٖايٝع َ٪غػات ايطٛاؾ ١شاتٗا  ،ز ٕٚايًذ ٤ٛيٮخط ٜٔيًتسخٌ يف
ايعٛضات
.
ايطٛاؾٚ ١خاق ١ايصٜ ٫ ٜٔعطؾ ٕٛعٓٗا ؾ٦ٝاّ غ ٣ٛنؿـ
ٜؿٝس
ٚايكطار بع. ٫ ٌٜٛ
نُا أض ٣نطٚض ٠إٔ ته ٕٛأعُاٍ ايطٛاف ١بؿفافَ ١ٝطًكٚٚ ١انش ، ١عٝح ٫
ؼتاز إىل ٚقاٜات َٔ أسس ٜتسخٌ فٝعهط قف ٛاملطٛفني ٚاملطٛفات ٜٚجري ايفنت
ٚايبػها. ٤بِٗٓٝ
إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾ ٖٞ ١أِٖ أضنإ ا٭عُاٍ املهٚ ١ٝاييت ٜ ٫ػتطٝع
إٔ ٪ٜزٜٗا غري أبٓاَ ٤ه ١املهطَٖٚ ، ١ص ٙسكٝك ٫ ١ؼتاز إىل ؾٗاز ٠أسس
ايعك٤٬
ٚ .ئ ىتًـ عًٗٝا َٔ قبٌ .
أْا أقط عً ٢ا٫ستهاّ ايساخً ٞبني املطٛؾني ٚاملطٛؾات ٚعسّ
ايطٛاؾٚ ١أ ٟؼطى  ٫بس ٚإٔ ٜتِ يف
.
اـطٚز عٔ أخ٬م ٚق١َٓٗ ِٝ
إطاضٖا
.
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 ٫ٚبس إٔ تٓاؾؼ ايطٛاؾ ١عرب عكٛهلا يف نٌ ؾٜ ٤ٞطتبط باجملتُع
عاَ ١نُا إٔ ايهجري َٔ املطٛؾني ٚاملطٛؾات
امله ٞخاقٚ ١ايػعٛز. ٟ
ٜطُشٛا إٔ تػاِٖ ايطٛاؾ ١يف تؿهَ ٌٝعً ١ثكاؾ ١ٝؼكل غاٜات ٚأٖساف
ايطٛاؾٖٚ ١صا ايتؿهري ٜعٌُ يف ؼكٝل أٚغع اتؿام بني
.
ٚقٚ ِٝأخ٬م
ايػعٛزٚ ٟبايتايٜ ٞكع ؼ ٍٛيف َػت ٣ٛايع٬قات بُٗٓٝا
.
ايطٛاؾٚ ١اجملتُع
ٚ .اضتكا ٤ايع٬قات بني ايطٛاؾٚ ١اجملتُع ايػعٛز ٟؼسخ اْػب ايػبٌ
بُٗٓٝا أضٜس َٔ ٖصا ايططح إٔ
.
ٚا٭ؾهاض ٚاٯيٝات املتاس ١يًتعا ٕٚاملؿرتى
ا٭غاغ .١ٝص ايػً ١ُٝي٬ضتكا٤
.
ٚنع ط ايبٓ١ٝ
ٜػع ٢أٌٖ ايطٛاؾ ١إىل . .
بكٓاع ١ايطٛاؾ ، ١باعتباضٖا قٓاع ١ثك. ١ًٝدساّ
ايبٓ.١ٝص فإْٗا غٛف ػػس أُٖ ١ٝايتشس ٟيبٓا٤
تًو ط .
فإ ٚنعٓا. .
ايبؿطٚ ١ٜاظعِ
.
قٓاعٚ ١طٓ ١ٝميهٔ إ تػتٛعب ايهجري َٔ ايطاقات ٚاإلَهاْات
املهطَ١
ايتُٓ.١ٝص يف َه. ١
اسس ط َٓابع .
إٔ شيو غٛف هعٌ َٔ ايطٛاف. .١
قًت َٚاظيت ٚغأظٌ أق ٍٛنطٚض ٠ا٫يتعاّ بأخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا
ٚغهٔ ((
بإ ٜه ٕٛنٌ َٔ زخٌ . .

ايطٛاف ). ١إٔ ورتّ شيو
بٝت ) .

ٚأخ٬ق٘ ست ٢ته ٕٛنٌ خطط ٚبطاَر َٗٓ ١ايطٛاؾ َٔ ١زاخٌ
.
ايبٝت
ايععٚ ١ُٝستٜ ٫ ٢ه ٕٛملٔ يف خاضز املٗٓ ١أْٛ ٟع
.
ايؿطع ١ٝهلص ٙاملٗٓ١
بٗا ؾإٕ ؾعًٓا ٖصا ؾٝعين
َٔ ايتسخ٬ت اييت قس تطبو املٗٓٚ ١املدططني .
ايتسخٌ ص َٔ خاضز .املٗٓ١
عٔ ط فٛن. . ٞ
شيو بايتأنٝس ايبعس. .
ٚأْا نُػًِ ٚ ،نػعٛزٚ ، ٟنُه، ٞأق ٍٛئ ْطن ٞإٔ
ْٛعٗا َجٌ ْؿط
تعٝـ ايطٛاؾ ١يف ؾٛن ٢ايتساخ٬ت اـاضد ١ٝأ ٟنإ .
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ايعٛٝب ٚامل٬سعات ٚدعًٗا قه ، ١ٝيتػري يف َٓطل تعط ٌٝايعاًَني عٔ
عًُِٗ إٕ نجط ٠ايتسخ٬ت اـاضد ١ٝتعطٌ َٔ ايهؿا ١ٜاٱْتاد ١ٝاييت
.
تػصَٓ ٟاع ١ايطٛاؾٚ ، ١تعٌُ عً ٢ايتكً َٔ ٌٝق ١ُٝاؾٗٛز املبصٚي ١يطقٞ
ايطٛاؾ١
ٚاضتكا. ١َٓٗ ٤
يططس٘ .ط يًكس ٠ٚص..
.
 ٫ٚأدس أْٛ ٟع َٔ اؿطز سني اغتدسّ أمنٛشز
ا٫قتسا ٤ص ٪َ ٖٞٚغػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا  ،ؾايبعض ايكًٌٝ
. ٚ .ط . .
اْتكسْ ٞسني اغتدسَت ٖصا ايُٓٛشز يف قانطت ٞاملؿٗٛض ٠عٔ أخ٬م
ٚقُٗٝا
.
ايطٛاؾ١

ٚقًت ملٔ ساٚضْٚ ٞاْتكسْ ٞأعطين أمنٛشز آخط ٜتػا ٟٚأٚ

ٜتٛاظَ ٣ع َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا

 ،ؾإْين ٚاهلل غٛف أبطظ نٌ

دٗٛزٚ ٙأعُاي٘ ٚالاظات٘ ٚئ أغع ٢يتكً ٌٝق ١ُٝأ ٟدٗس َٔ آ٪َ ١ٜغػ١
أقـ ط
املٗٓ ١٭ْين . .
تعٌُ يف غب ٌٝضقٖ ٞصا .

ٚاسس ٠ص  َٔ.نٌ
مبػاف. ١

أخطٟ
ايطٛاؾٚ ١مل أؾعط إٔ نتؿ ٢قس َاٍ مل٪غػ ١ز. ٕٚ
.
َ٪غػات
ٚسني اغتدسَت أمنٛشز َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا  ،قًت إٔ يسِٜٗ
َبٓ٢ص أقبض اسس أِٖ املعامل ايعُطاْ ١ٝيف َه ١املهطَٚ ١أقبض ٜعاض
..ط. .
اغتجُاض .ٟص ٜعترب
.
ٚ،يس ِٜٗط َؿطٚع
َٔ َععِ ايهٛٝف ايطمسني ٚغريِٖ . .
ٚايطع١ٝ
.
ضا٥س يف ؾٓ٘ ٚؾهً٘ َٚػتٛاٚ، ٙقُٝت٘ املازٚ ، ١ٜا٫غتجُاض، ١ٜ
املهطَ١
.
ٚضمبا غٝه ٕٛايؿطٜس يف ْٛع٘ مبه١
إع .َٞ٬ص ٚط
يسٜٗا ط إْتاز . . .
ٚقًت إٔ ٖص ٙامل٪غػ. . ١

ثكايف ص بطظ
. .

املهطَٚ ١يسٜٗا
.
ٚتكسض يف اجملتُع ايػعٛز ٟعاَٚ ١غاق ١يف َه١
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ادتُاع ٞص ؾاضى ؾ ٘ٝاجملتُع امله ٞبهجري َٔ ايؿعايٝات
. .
بطْاَر ط
. .
ا٫غتدساّ
.
ا٫دتُاع ١ٝإشٕ تبني يًذُٝع َٛنٛعٝيت يف ٖصا
.
ٚأعٛز ٚأ٩نس إٔ نٌ َ٪غػات ايطٛاف ١تعٌُ ظسٚ ١ٜإخ٬م يف تطٜٛط
ْفػٗا ٚآيٝاتٗا ٚأدٗعتٗا  ،فًكس اطًعت ؾدكٝاً  َٔٚقبٌ أخ ٞا٭غتاش ظٖري غساٜٛ
عً ٢املدطط ايعاّ ملؿطٚع َبٓ٪َ ٢غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب ؾطم آغٝا ٚايص ٟغٛف
ٜٓفص قطٜباً ٚاْ٘ مت تأد ٌٝايتٓفٝص ٭غباب فٓٚ ١ٝضمس ١ٝخاضد ١عٔ إضاز ٠امل٪غػ١
ٚ ،نصيو عطؾت َٓ٘ عٔ َؿطٚع ايتػص ١ٜايص ٟغٛف ٜٓؿص عًَ ٢ػت٣ٛ
امل٪غػ١
سهاض ٟضؾٝع دساّ ٚغريٖا َٔ الاظات تؿطف .
ٚأعطف إٔ بعض امل٪غػات َجٌ َ٪غػَ ١طٛيف سذاز ايس ٍٚايعطبٜ ١ٝعًُٕٛ
ظس َٔ ١ٜأدٌ ايطقٚ ٞا٫ضتكاٚ ٤يهين  ٫أغتطٝع إٔ أنتب عٔ أعُاٍ مل تعٗط عً٢
ادتُاع ٞنُا
.
ايػطض َجٌ أَ ٟبٓ ٢أ ٚأَ ٟؿطٚع اغتجُاض ٟأ ٚأَٓ ٟتر إع َٞ٬أٚ
أْ٘  ٫بس إٔ أٚنض أْين  ٫أغتطٝع إٔ أنتب زَ ٕٚعًَٛات تتٛؾط ؼت
املٛنٛعٚ ١ٝأنطب َجا ٫يصيو إْين
.
ٜسٚ ٟاغتدسَٗا نأزا ٠يًجٓاٚ ٤اٱؾاز٠
أتكٌ بأخٚ ٞقسٜك ٞاؿبٝب ا٭غتاش عسْإ قُس أَني ناتب ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض٠
َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا ٚأطًب َٓ٘ َعًَٛات ٚسكا٥ل عُا يسٚ ، ِٜٗعُا
اْتكاز ؾأدس إٔ ايطدٌ ٜطسب ٜٚ ،طسب ٫ٚ ،
نتب نسِٖ َٔ ْكس أ. ٚ
ٜػتش ٞسني ٜٓاقـ ٜٚهؿـ اؿكا٥ل نُا ٖ ، ٞبٌ أْ٘ اطًعين عً٢
نجري َٔ َؿطزات َٚعًَٛات املٝعاْٚ ١ٝاملطاقب املاي ، ٞفرتغدت يسْ ٟعاٖ١
ٚنفاٚ ٠٤إخ٬م ٖصا ايطدٌ ايص ٟنطض عًَ ٢طاضاً قاٜ ً٬٥ا زنتٛض إشا ٚدست َا ٜفٝس
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ايٓكس فاْتكس ٚبكٛتو ٚدطأتو املعٗٛز  ،فٓشٔ  ٫ناف َٔ أْٛ ٟع َٔ ايٓكس اهلازف
ٚاملكاحل ٚأ٩نس يو ٜا زنتٛض أْٓا ْػتطٝع ػاٚظ أٟ
.
بعٝساً عٔ ا٭ٖٛا٤
ْكس أ ٚأ ٟأظَ ١ؾٓشٔ ْعٌُ َٔ أدٌ إضنا ٤ضبٓا ثِ نُا٥طْا ثِ خسَٖ ١صا
طاقاتٓا
.
ايٛطٔ ايععٜع عًْ ٢ؿٛغٓا ٚقًٛبٓا ٚ ،مٔ ْعٌُ بأقكَٔ ٢
ؾًٝؼ يسٜٓا َا ىٝؿٓا أٜ ٚكًكٓا يكس لشٓا ٚ ،لشٓا ٚلض غريْا َٔ
َ٪غػات ايطٛاؾ ٕ٫ ١اؾُٝع ز ٕٚاغتجٓاٜ ٤عٌُ َٔ أدٌ خسَ ١نٛٝف
املٗٓٚ ١ايهٌ سطٜل نٌ اؿطم عً٢
ايطمحٔ ٚاحملاؾع ١عًٖ ٢ص. ٙ
املباضن١
.
مسعٖ ١ص ٙايب٬ز

أضٜس إٔ أق ٍٛإٔ َ٪ؾط ايؿؿاؾٚ ١ٝدست٘ َطتؿعاّ يف ْل ٚغًٛنٝات
ٚدست ط ايتٓافػ ١ٝص..
نًٗا نُا أْين . .
بعض َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١يٝؼ .
قا ١ُ٥يف أعُاٍ بعهٗا  ،يكٓاع ١بعض ض٩غا ٤اجملايؼ إٔ ايٓذاح وؿع
يًٓذاح  ٫ٚ ،بس إٔ تأت ٞايٓتا٥ر ا٫هابٖٓٚ ١ٝاى ايعسٜس َٔ ايٛغاٌ٥
ا٫هاب١ٝ
.
يتشكٝل تًو ايٓتا٥ر
 ٖٞٚط
إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١نًٗا أخ٬م َٚبازٚ ٨ق. . ِٝ

اهلسف

ٚايػا .١ٜص يهٌ املػٚ٪يني يف ب٬زْا ابتسا َٔ ٤خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني
.
ٚمسٚ ٛظٜط ايساخًٚ ١ٝمس ٛأَري َٓطكَ ١ه ١املهطََٚ ١عايٚ ٞظٜط .اؿر
يكس تٛؾكت امل٪غػات يف سػٔ اختٝاض ايطداٍ ايصٜ ٜٔتشًُٕٛ
ٚدعًٛا ط ايهفا ٠٤ص..
ايطٛاؾ. . ١
.
املػٚ٪يٜٓٚ ١ٝؿصَٗ ٕٚاّ ٚٚادبات ٚخطط
يصيو إٕ َ٪غػات ايطٛاؾ ٖٞ ١ػطب١
اإلخ٬م ص ٖ ٞاملعٝاض ا٭ٚسس .
 ٚ. .ط . .
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ايٓادش ٖٞٚ ١تعرب عٔ ض ١َٓٗ ١ٜ٩ايطٛاؾٚ ١يسٚضٖا اؿهاضٟ
.
ايتُٓ١ٝ
اٱغ١َٝ٬
.
ٚاٱْػاْٚ ، ٞايص ٟتتٛاظٕ ؾٗٝا نٌ ا٭خ٬م ٚايكٚ ِٝاملباز٨
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نتـــب يًُ٪يــــف
:/1

ٖ.1399ـ
ا٭ ٍٚعاّ
ُٖػات ايعطٜـ اؾع. ٤

:/2

ٖ.1400ـ
ايجاْ ٞعاّ
ُٖػات ايعطٜـ اؾع. ٤

:/3

ٖ.1401ـ
ا٫دتُاع ١ٝعاّ
.
ا٭َطاض

:/4

َؿرتى َع
:
ٖ1405ـ
املكسغ ١عاّ
.
َه ١املهطَ ١ايعاقُ١
(أ)

ايػاَسٟ
.
ا٭غتاش ايسنتٛض عبس ايععٜع

ايػطٜأْٞ
.
(ب) ا٭غتاش ايسنتٛض قُس قُٛز
(ز)
:/5

َطظا
ا٭غتاش َعطاز .

تكطٜـ َٝا ٙا٭َطاض بايعاقُ ١املكسغ ،١عاّ ٖ.1408ـ تطدِ إىل ايًػ١
اٯلًٝع. ١ٜ

:/6

ٖ.1409ـ
ٚاجملتُع
.
املطسً١

:/7

اٯلًٝع١ٜ
.
ٖ.1409ـ تطدِ إىل ايًػ١
املهطَ ١ايٛنع ايؿطٜس عاّ
. .
َه١

:/8

ا٭ٍٚ
ٖ1410ـ اؾع. ٤
ضداٍ َٔ َه ١املهطَ ، ١عاّ

:/9

ٖ.1410ـ
عذطؾ ١غٝاغ، ١ٝ

:/10

ٖ.1410ـ
اـًٝر َٔ املعتسٟ؟  ،عاّ
سطب . .

:/11

ٖ.1410ـ
غري ٠ضدٌ ،عاّ

:/12

ٖ1410ـ ،تطدِ إىل ايًػ ١ا٫لًٝع. ١ٜ
اْؿذاض ايربنإ  ،عاّ

:/13

ٖ14ـ
. 11
ايعطاض عُٝس ا٭زب  ،عاّ
. .

:/14

ٖ.1411ـ
أٚظإ غٝاغ ، ١ٝعاّ

:/15

ٖ.1411ـ
املٓار يف ايرتاخ اٱغ ، َٞ٬عاّ

:/16

ٖ.1411ـ
ضداٍ َٔ َه ١املهطَ ، ١اؾع ٤ايجاْ ، ٞعاّ

:/17

ٖ.1411ـ
اـًٝر بني خٛف ايػٝططٚ ٠ؾٓا ٤املٛت  ،عاّ

:/18

ٖ14ـ
. 12
ايؿك ٞؾًٝػٛف اؿذاظ ،عاّ
. .

:/19

ٖ14ـ
. 12
تكطأٚا ٖصا اؿٛاض  ،عاّ
. . ٫
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:/20

ايهتاب تطدِ إىل ايًػ ١اٯلًٝع.١ٜ
.
 ٫تكطأٚا ٖصا
(أ)

ٖ.1412ـ
ايطبع ١ا٭ٚىل عاّ

ٖ14ـ
. 12
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
:/21

املعازٕ يف ايرتاخ اٱغ.َٞ٬
(أ)

ٖ14ـ
. 12
ايطبع ١ا٭ٚىل عاّ

ٖ14ـ
. 12
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
:/22

َٔ ٚضا ٤سطب اـًٝر؟
(أ)

ٖ14ـ
. 12
ايطبع ١ا٭ٚىل عاّ

ٖ.1412ـ
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
(ز)

ٖ.1412ـ
ايطبع ١ايجايج ١عاّ

:/23

ٖ14ـ
. 12
ايؿٛز ٙضا٥س اؿهُ ، ١عاّ

:/24

ايجايح
.
ضداٍ َٔ َه ١املهطَ ، ١اؾع٤
(أ)

ٖ.1412ـ
ايطبع ١ا٭ٚىل عاّ

ٖ14ـ
. 12
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
(ز)
:/25

ٖ1412ـ.
ايطبع ١ايجايج ١عاّ

اٯلًٝع١ٜ
.
ٖ1412ـ ،تطدِ إىل ايًػ١
سؿط ب ٬قعط  ،عاّ
(أ)

ٖ14ـ
. 12
ا٭ٚىل عاّ
ايطبع. ١

:/26

ٖ.1412ـ
ايؿهط ىًل ا٭ظَ،١
. .

:/27

ٖ14ـ
. 12
املًٝباض ٟساضؽ ايعطب ، ١ٝعاّ

:/28

ايؿهط ايرتب ٟٛعٓس ظنَ ٞباضى َ ،ؿرتى َع ا٭غتاش ٠نطميَ ١باضى ،
ٖ14ـ
عاّ. 1
2

:/29

ٖ14ـ
. 13
ؾ٦طإٔ اؿٝا، ٠

:/30

ايطابع
املهطَ ١اؾع. ٤
.
ضداٍ َٔ َه١
(أ)

ٖ14ـ
. 13
ايطبع ١ا٭ٚىل عاّ

ٖ14ـ
. 14
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
:/31

سٛاضاتٖ.1414ٞـ
.
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:/32

ٖ.1414ـ
سطب اـًٝر تٗؿَ ِٝعازي ١ايكٖٚ ٠ٛتو ايتٛاظْات  ،عاّ

:/33

ٖ.1414ـ
َكا٫ت فٓ ، ٕٛعاّ
. .

:/34

ٖ.1414ـ
أبٛايع ٬ؾاعط ا٭قايٚ ١ايكسم ،
. .

:/35

ٖ.1414ـ
املايه ٞعامل اؿذاظ،
. .

:/36

ٖ.1414ـ
ايتشً ٌٝاملهاْ ٞؿٛازخ اؿطٜل مبسَ ١ٜٓه ١املهطَ، ١

:/37

ايػٝاغ١ٝ
.
َٔ أٚضاقٞ
(أ)

ٖ.1415ـ
ايطبع ١ا٭ٚىل،

ٖ.1415ـ
(ب) ايطبع ١ايجاْ،١ٝ
:/38

ٖ.1415ـ
ضداٍ َٔ َه ١املهطَ ، ١اؾع ٤اـاَؼ

:/39

أبٛؾازٚ ٟا٭زب ايػعٛزٖ.141،5ٟـ
. .

:/40

ٖ.1415ـ
مجاٍ ضدٌ ايسعٚ ٠ٛايؿهط ،
أمحس . .

:/41

تٛؾٝل ايعكٌ ايهبريٖ.141،5ـ
قُس عُط . .

:/42

ٖ14ـ
. 15
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع ٤ا٭،ٍٚ

:/43

ٖ14ـ
. 15
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع ٤ايجاْ،ٞ

:/44

ٖ14ـ
. 15
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع ٤ايجايح،

:/45

ٖ.1415ـ
خاط ١٦هب إٔ تكشض،
َؿاٖ. . ِٝ

ٖ.1415ـ
. . :/46أْا ٚمحاض،ٟ
:/47

ٖ.1415ـ
املجـكـ ايعطبٚ ٞايػًط١

:/48

ٖ1415ـ.
َطادٌ ايػهب

ٖ.1415ـ
. . :/49تباّ يٛقؿتو ٜا ؾاٜع بسض!،
(أ)

ٖ.1415ـ
ا٭ٚىل ؾعبإٔ
ايطبع: ١

ٖ.1415ـ
ايجاْ ١ٝش ٚايعكس٠
(ب) ايطبع: ١
:/50

ٖ14ـ
. 16
املهطَ ١يف ٚدسأْٞ
َه. . ١

:/51

ٖ.1416ـ
املهطَ ١اؾع ٤ايػازؽ
ضداٍ َٔ َه. . ١

:/52

ٖ.1416ـ
ايكبٻإٔ قأْع ايطداٍ،
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:/53

ٖ.1416ـ
َٛت َجــكــ،

:/54

قشايف بعض املٓاس ٞايتٜٓٛطٚ ١ٜايؿهط ،١ٜزضاغ ١يف ْٗر ساَس
َٓٗاز . .
ٖ.1416ـ
َطاٚع،

:/55

ٖ.1416ـ
اٱغٚ ّ٬غً ٛاحملتػب،
ايػـِــتـٵ ٴط يف . .

:/56

ٖ.1416ـ
ايباضَ. ّٚطبٝاّ ٚناتباّ َٚؿهطاّ،
.

:/57

ٖ.1416ـ
ايؿباب بني ايٓعطٚ ١ٜاملُاضغ،١
َػأي. . ١

:/58

ٖ.1417ـ
َٔ زسطز ايؿهط؟!،

:/59

ٖ.1417ـ
ْكس ١ٜمحع ٙؾشات٘ ٚخطاب٘ أمنٛشداّ،
ايعكٌ ايػعٛز ،ٟقطا. . ٠٤

ايعطٜـ قشاؾٝاّ ،بعض املٓاس ٞايتٜٓٛطٚ ١ٜايؿهط ،١ٜزضاغ ١يف ْٗر عبساهلل
. . . :/60
ٖ.1417ـ
عطٜـ،
:/61

ٖ.1417ـ
ايعطب ٞقاٚيْ ١كس،١ٜ
اٱع. . ّ٬

:/62

ّ1
. 996
ٖ1417ـ،
آٍ غعٛز ٚبٓا ٤زٚي ١عكط،١ٜ

:/63

ّ1
. 997
ٖ1418ـ،
مجادِ ب ٬أؾهاض،
. .

:/64

ٖ.1418ـ
ايعكٌ ايٓػا ٞ٥ايػعٛز،ٟ

:/65

ضٚا١ٜصٖ.1418ـ
زَاؽ. ،ط . .
ْعٜـ .

:/66

ٖ.1419ـ
ثكاؾ ١ايٓؿط ،قطاْ ٠٤كس،١ٜ

:/67

ٖ.1419ـ
نطٚضٚ ٠يهٓ٘ يٝؼ س ،ّ٬ضغاي ١عا،١ًٝ٥
ايبها. . ٤

:/68

أٜٔ؟ عطض ٚزضاغ ١بعض ايُٓإشز ايػًب،١ٝ
ب٬زْا إىل !
ايهتاب ١ايكشاؾ ١ٝيف . .

ٖ.1420ـ
:/69

ٖ.1421ـ
اؾٓػ ١ٝزضاغ ١أْجطٚبٛيٛد ١ٝا٭مسا،٤
ؾدكَ ١ٝه ١املهطَ. . ١

:/70

ٖ1421ـ.
ضؾات محاض َجكـ،

:/71

ٖ.1423ـ
ابطٜل ايسّ،

:/72

ٖ.1423ـ
أْا نس ؾه ١ًٝايكُتَ ،عاضى أزب ٚ ١ٝقشاؾ١ٝ

:/73

ٖ.1423ـ
قطاْ ٠٤كس ١ٜيف نتاب ايكهاٚ ٤ايكها ٠ايػعٛز،ٟ
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:/74

ٖ.1423ـ
َٔ أدٌ َه١

:/75

أثط ايٛظٝؿ ١ايس ١ٜٝٓعً ٢اغتدساّ ا٭ضض يف َه ١املهطَ ،١ضغاي١
ٖ.1423ـ
زنتٛضا،٠

:/76

ٖ1424ـ.
َهٚ ١ايُٝاْ ،ٞايطبع ١ا٭ٚىلٚ ،ايجاْ،١ٝ
أٌٖ . .

:/77

ٖ1426ـ.
ايهتابٖ ١طٚباّ َٔ غٝـ ايػٝاف،

:/78

ٜٓعيل ثًر ايكش ٠ٛايس ١ٜٝٓيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز،١ٜ

ٖ.1426ـ أضبع١

طبعات
.
:/79

ٖ1426ـ.
ٚتعٗٝا إشٕ ٚاع،١ٝ

:/80

ٖ1426ـ.
ن ّ٬عٔ َه ١املهطَ،١

:/81

ٖ1427ـ.
َصنطات  ،.ايسؾرت ا٭،ٍٚ
.
املٛت،
ؾطق. . ١

:/82

ٖ1427ـ.
ضغا َٔ ٌ٥أدٌ ٚطينَ ،صنطات ،ايسؾرت ايجاْ،ٞ

:/83

ٖ1427ـ.
عبكطَ ١ٜه ١املهطَ،١

:/84

ٖ1427ـ.
ابٔ زٖٝـ  ٚايتٛغع ايجكايف عرب ْٛاؾص اٱبساع ،

:/85

ٖ14ـ
. 28
َكا٫ت َه ، ١ٝاؾع ٤ا٭، ٍٚ

:/86

طبعات
.
ٖ1428ـ.أضبع١
دطاس ٞب ٬ؽسٜط ،
ْكس . .

:/87

ٖ1428ـ.
َٔ أزبٝات ايػذٔ ،

:/88

ٖ1428ـ
نتاب ايؿطف ٚاجملس َ ،صنطات  ،فُٛع ١ضغا ، ٌ٥أضبع ١زؾاتط ،

:/89

ؾؿل ايؿذط ،أضبعًَ ١ؿاتَ ،كا٫ت،ٞايتشكٝكات ايكشاؾ ،١ٝأخباض،ٟ
ٖ1428ـ.
تعكٝبات ،

:/90

ٖ1429ـ.
َكا٫ت َه ، ١ٝاؾع ٤ايجاْ، ٞ

:/91

ٖ1429ـ.
ايسؾرت ايػٝاغٚ ٞايسٜين  ،قطا ٠٤عكط، ١ٜ

:/92

ٖ1429ـ.
َكا٫ت َه ، ١ٝاؾع ٤ايجايح ،

:/93

طبعات
.
ٚقُٗٝاٖ.1430ـ طبع عس٠
.
أخ٬م ايطٛاؾ١
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:/94

ايتشس ٟاٱخٛاْ ٞايػعٛز،ٟايتٛتط َٚساٚ،ٙؽكٝب اٱضٖابٖ.1430،ـ طبع
طبعات
.
عس٠

:/95

ٖ.1430ـ
ٜكاٍ ٚيهٓ٘ ٜ ٫هتب ،

:/96

ٖ1430ـ.
ايطٛاؾ ، ١ايػًبٝات  ،قاٚي ١يًؿِٗ ،
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قايٛا عٔ امل٪يف
ٚ عٓس َطادع ١بعض نتب َٚكا٫ت ا٭ر ظٖري ت٪نس يٓا إٔ ٖصا ايطدٌ وٌُ ؾدك ١ٝأزٜب ٚناتب
حسين عرب
َٚفهط ٜتػِ أغًٛب٘ َٗٓٚذ٘ باإلق٬ح.
جريدج اليىم1422/8/17:هـ

ايٛطٔ أسػب٘ ٚاهلل سػٝب٘ ممٔ
 ايسنتٛض ظٖري نتيب  ٖٛٚضدٌ َٔ أقشاب ايطأ ٟيف ٖصا .
ٜكٛي ٕٛاؿل ٚب٘ ٜعسيٜ ، ٕٛكسع بايطأ ٟاملػتٓري  ٫ٚ ،ىؿ ٢يف اهلل ي ٫ ، ِ٥٫ ١َٛىافت
ٜٚ ،عًِ  ٠٫ٚا٭َط مبا ٜطا َٔ ٙاملٓاقش ١نتابَٚ ١ؿافٗ ١يف ٚنٛح  َٔ ٫خًف ؾبهات
ايع.. ّ٬
!
هحود ناصر االسوري
جريدج الىطن  :العدد()3034

ٚ نتابات ا٭ر ظٖري نتيب تعرب عٔ إٔ ايهتاب ١عٓسَٛ ٙقف أخ٬قٚ ٞنتابات٘ فٗٝا نطب َٔ
اإلثاضٚ ٠أسهاَ٘ َبٓ ١ٝعًٚ ٢ثا٥ل ْٚتا٥ر َسضٚغ َٔ ٖٛٚ ١ايهتاب املجكفني احملًًني يًشسخ
ايجكايف ٚايفهطٚ ٟايػٝاغ.ٞ
أ.د /عثدالولك تن دهيش
)10360
جريدج اليىم العدد (

 ايسنتٛض ظٖري َٔ ْٛع ١ٝممٝع َٔ ٠ايهتاب  ،بٌ يف تكٛضَ ( ٟفهط ) َٔ ٚظٕ ثك. ٌٝ
رئيس تحرير جريدج الندوج ساتما

د /عثدالرحون العراتي
 ،جريدج الودينح العدد ( ) 16422

إٕ غاستٓا ايكشافٚ ١ٝايفهط ١ٜبكٛض ٠عاَ ١يف ساد ١إىل ؾ َٔ ٧قطاس ١ظٖري يتشطٜو
ايبشري ٠ايطانسٚ ،٠اـطٚز َٔ أساز ١ٜايطٚ ١ٜ٩نٝل ايعا ١ٜٚإىل َٓعٛض ٜتػِ بايطساب١
ايطٚ ٣٩ظٖري ظطأت٘ ٚؾدكٝت٘ ا٫قتشاَ ١ٝاملتُطز ٠عً ٢قٛايب اجملاًَ ١ايػا٥س٠
ٚتبا. . ٜٔ
َ ٌٖ٪٭ٕ ٜٓكب ؾاضَ ٠طٚض محطا ٤تعرب عٔ قٓاعتٗا بك٬بٚ ١ثبات.
هحود صادق دياب
)10360
جريدج اليىم العدد (
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يًذسٍ ٚنتابت٘ َؿطقَ ١ع تٛفط املٖٛب١
نتيب ظاٖطَ ٠جري ٠يًتػاٚ ٍ٩سافع. ٠
 ظٖري /
ايجاقب ١ميًو أزٚات ايٓاقس َٓٚاٖر ايطقسٖٛ ،
ؾدكٝت٘  َٔٚش ٟٚايٓعط. ٠
.
ٚايعبكط ١ٜيف
بطبٝعت٘ عكٌ ْكس ٟممٝع.
أ.د /هحود عثدالونعن خفاجي
كتاب /زهير كتثي..الوثمف واألدية ورجل الوىالف

أق ٌٝإْ٘ قاسب َبسأ َٛٚاقف ؾاك،١
 أَا َعسٕ ظٖري نتيب ايفهطٚ ٟايجكايف فَٗ ٛعسٕ .
ٚايكٗط ٜٚطتهع
ٜٗ َٔٚع دصٚضٜ ٙهتؿف عٓازٚ ٙمتطزٚ ٙضفه٘ يهٌ َعاْٚ ٞسا٫ت ايعًِ .
ايٛاعَٗٓٚ ٞر ايهتيب ٜطغِ قٛض٠
املٓٗر ايتٜٓٛط ٟعٓس ايهتيب عً ٢ضنٝع. َٔ. ٠ايتفهري .
املعاقط َٗٓٚذ٘ يف ايتٜٓٛط اإلدتُاعٚ ٞايػٝاغٜ ٞأب ٢ايتططف.
ٚاقع ١ٝيًُجكف .
أ.د /عثدالعسيس شرف
كتاب /الفكر التنىيري ،دراسح في هنهج زهير كتثي

ظٖري َفهط وٌُ ؾشٓات فهط ١ٜغا ١ٜيف ايطقٚ ّٞايتُٝع ٚميًو أفكاً ٚاغعاً َ٪غؼ بط١ٜ٩
. .
قا٥ب ٖٛٚ ١قازض عً ٢ططح أفهاضٚ ٙآضا ٘٥يف ؾتَٓ ٢اس ٞاؿٝا ٠مبٓتٗ ٢ايكٚ ٠ٛاإلقتساض.
جريدج الهدف1993/11/6:م

 عٓسَا ػًؼ إي ٘ٝتؿعط أْو ؼاٚض َفهطاً ٚاعً ٝا َٚجكفاً ْانر ايجكافٚ ١قاسب ض١ٜ٩
قاف ،١ٝآضاٖ ٘٥ازٚ ١٥دط٦ٜـــ ١يسضدٚ ١اع ،١ٝسسٜج٘ ؾٝل.
جريدج السياسح1993/10/5:م

اؿػس إْين أمتٓ ٢إٔ ْتعًِ َٔ
 نٌ شْ ٟعُ ١قػٛز ٚأخؿ ٢عً ٢ايسنتٛض ظٖري نتيب َٔ .
املهطَ َٔٚ ١أسب َه ١املهطَ ١فكس أسب املًُه ١ايعطب١ٝ
ايسنتٛض ظٖري نتيب نٝف مب َه. ١

ايػعٛز.١ٜ
/عثد العسيس داغستاني.
)17999
جريدج الثالد العدد(

د

ظٖرياً مثط َٔ ٠ايجُطات اييت ػب ٢إىل ٖصا ايبًس ا٭َني.
ٜ ٫ ؿو كًل هلصا ايبًس إٔ " "
الوؤرخ /عاتك تن غيث الثالدي
رسالح خاصح1420 /8/26 :هـ
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 ايهاتب ٚا٭زٜب ظٖري نتيب  ٖٛٚنٛاسس َٔ ايعَ٬ات ايباضظ ٠يف سٝاتٓا ايجكاف ١ٝي٘ ض١ٜ٩
خاق ١يف ٚنـع ايجكاف ١اإلغ.١َٝ٬
جريدج الودينح الونىرج ،هلحك األرتعاء1412 /5/28 :هـ
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امل٪يف
ٚيس يف ساض ٠ايؿاَ ١ٝمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١ـ ؾطؾٗا اهلل ـ ّٜٛ
ٖ13ـ
. 7/5
2
/23
ٚايؿًل .ص ، .
ساضت. ٞط ايؿاَ. ١ٝ
.
ْٚؿأ ٚتطعطع بني
ٚزضؽ املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف ايبسا ١ٜباملسضغ ١ايػعس ١ٜا٫بتسا١ٝ٥
سايٝاّ
.
ايبداضٟ
"
ا٫بتسا ١ٝ٥اٱَاّ
"
باؿؿا٥ط ثِ أنًُٗا مبسضغ ١ايعاٖط
ثِ اْتكٌ إىل املطسً ١اٱعسازٚ ١ٜأمتٗا مبسضغ ١ايعاٖط املتٛغطٚ ،١اْتكٌ
إىل َطسً ١ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١ايكػِ ا٭زبٚ ٞسكٌ عً ٢املطنع ايطابع ،
ٚظٝؿ١
/
ٚعٌُ ملس ٠عاّ يف َكًش ١املٝاٚ ٙاجملاض ٟباملٓطك ١ايػطب ١ٝعً٢
َسٜط َهتب املسٜط ايعاّ مبه ١املهطَ ، ١ثِ اغتكاٍ ٚايتشل بايهً١ٝ
املتٛغط ١مبه ١املهطَٚ ١ؽطز ؾٗٝا ٚسكٌ عً ٢املطنع ايجاْ ٞعً٢
ايسؾع ١املتدطدَ ١ع َطتب ١ايؿطف ٚ ،عٌُ َسضغاّ ملس ، ٠ثِ اْتكًت
خسَات٘ إىل أَاْ ١ايعاقُ ١املكسغٚ ١تكًب يف عسز َٔ ٚظا٥ؿٗا املػٚ٪ي١ٝ
ٚغاِٖ يف ايهجري َٔ ا٭عُاٍ بٗا ٚ ،أثٓا ٤عًُ٘ نإ ٜسضؽ ظاَع ١أّ
ايكط ٣قػِ اؾػطاؾٝا ٚ ،سكٌ عً ٢زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ يف اؾػطاؾٝا َع
اٱعساز ايرتبٚ ، ٟٛسكٌ عً ٢املطنع

ا٭ ٍٚعً ٢ايسؾع ١املتدطدَ ١ع

ايتؿٛم ثِ سكٌ عً ٢زضد ١املادػتري يف اؾػطاؾٝا
.
َطتب ١ايؿطف ٚزضع
َٔ داَع ١أّ ايكط ٣بكػِ اؾػطاؾٝا  ٖٞٚ ،أ ٍٚضغاي ١يًط٬ب بٗصا
ٖ 1423ـ
عاّ
ايكػِ نُا سكٌ عً ٢زضد ١ايسنتٛضاَ َٔ ٙكط .
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ى َا وتؿغ بايعه ١ٜٛيف عس ٠مجعٝات عًُ ١ٝزٚي: َٔ ١ٝبٗٓٝا
املكط١ٜ
.
اؾُع ١ٝاؾػطاؾ ١ٝا٭َطٜه ، ١ٝاؾُع ١ٝاؾػطاؾ١ٝ
اؾُع ١ٝاؾػطاؾ ١ٝايهٜٛت ، ١ٝاؾُع ١ٝاؾػطاؾ ١ٝايػعٛز ، ١ٜاؾُع١ٝ
ايػعٛز ١ٜمجع ١ٝظنَ ٞباضى
.
اؾػطاؾ ١ٝايعطاق ، ١ٝمجع ١ٝعً ّٛايعُطإ
ا٭زبٚ ، ١ٝمجاع ١أب ٛيً ٛاؾسٜس ٠ا٭زب ١ٝاملكطٚ ، ١ٜضابط ١ا٭زب
املهطَ١٦ٖٝٚ ١
.
مبكط ٚمجاع ١ضعا ١ٜاملٖٛبات مبه١
.
اؿسٜح
املكطٜني
.
ايػعٛزٜني ٚعه ٛباؼاز ايهتاب
.
ايكشؿٝني
ٚقس ؾاظ بؿٗاز ٠اٱبساع ا٭زب ٞيف ايسضاغات ا٭زبٚ ١ٝايكشؿَٔ ١ٝ
ٚ ّ. 1991نصيو ايعَاي ١ايؿدطَٔ ١ٜ
ضابط ١ا٭زب اؿسٜح مبكط عاّ
مبكط
.
ضابط ١ا٭زب اؿسٜح
ٚي٘ ْؿاطات ثكاؾٚ ١ٝادتُاعٚ ١ٝعه ١ٜٛبعض

ا٭ْس ١ٜايجكاؾ١ٝ

ٚايطٜانٚ ١ٝسهط ايعسٜس َٔ امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚايًكا٤ات احملً١ٝ
ٚايسٚيٚ ١ٝي٘ َ٪يؿات يف ايػٝاغٚ ١اؾػطاؾٝا ٚايتاضٜذ ٚايكهاٜا
.
ٚايؿًػؿَٚ ١ٝتعٚز ٚي٘ َٔ ا٭بٓاٖٛ (٤اظٕ  ،مج ، ٌٝإ٬ٜف ،
.
ا٫دتُاع١ٝ
غ٬ؾ٘
.
متانط ) ٚ ،ي٘ أسؿاز ،دٛضَٓ ، ٟاف  ،عبساهلل  ،بسض  ،ظٖري ،
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