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 اٌضبٌضخ ػْوح إٌلٚح
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 اٌغبُٔ ثٓ ػجل اٌوىاق األٍزبم ػجل اٌقبٌك /ا١ٌٚف

 فٕبْ ِٚقوط

األٍزبم ػبٛف اٌغبُٔإٌلٚح/ ِل٠و 

 

 

 

 :نهمحبضش انغيشة انزاتيت

 . ()اٌؼواق ػجل اٌقبٌك اٌغبُٔ، ِٓ ِٛا١ٌل -

رقوط ِٓ لَُ اٌَّوػ ثّؼٙل اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ فٟ ثغلاك، ٚرقٖٔ فٟ اإلفواط اٌَّوؽٟ  -

 ٚا١ٌَّٕبئٟ.

االعزّبػٟ اٌى١ِٛلٞ "ٛبُ ِب اٌؼل٠ل ِٓ األػّبي اٌف١ٕخ اٌّز١ّيح آفو٘ب ئفواعٗ ًٌٍٍََّ للَ  -

 .ٛبُ"

 اٌغٛائي ػٍٝ َِزٜٛ اٌّٙوعبٔبد اٌؼوث١خ. ؽٖل اٌىض١و ِٓ -
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 :كهمت مذيش انىذوة

ػٕلِب ٔطوػ ٍإاال ِّٙب ؽٛي ػاللخ اٌفٓ ثبٌّغزّغ، ٠زجبكه ئٌٝ أم٘بٕٔب ِجبّوح إٔٔب أِبَ ل١ٚخ ٚاؽلح      

ؽزٝ ٠ِٕٛب ِزىبٍِخ ال رمجً اٌغيئ١بد. ٚاٌفٓ ٠ؼزجو ١ٍٍٚخ اٌؾٛاه اٌؾَٟ ث١ٓ اٌّغزّؼبد اٌّزٕب١ِخ ِٕن اٌملَ ٚ

٘نا، فّٕٗ َٔزط١غ ثش هٍبئً ِفِٙٛخ ٌىً إٕٔبف اٌجْو٠خ ِزغبٚى٠ٓ ثٙب ؽلٚك اٌٍغبد ٚاٌلٚي. ٚفٟ ٘نٖ 

األ١َِخ ٠ط١ت ٌٕب اٌؾل٠ش ِغ اٌفٓ ٚػٕٗ ثٖؾجخ األٍزبم ػجل اٌقبٌك اٌغبُٔ ١ٌطٍؼٕب ػٍٝ رغوثزٗ اٌْق١ٖخ ِٕن 

ٍؼٛكٞ فمٜ، ١ٌٚقجؤب و١ف اٍزطبع ػجل  ث١ذ ػوثٟ ١ٌٌٚ، ٚؽزٝ إٔجؼ اٍّٗ فٟ وً ثلا٠خ هؽٍزٗ اٌف١ٕخ

  ٓ  .ئٌٝ ٕبٔغ ٌٍفٕبْ بألْ ٠ٖجؼ فٕبٔ اٌقبٌك اٌغبُٔ اٌزؾٛي ِٓ ِغوك ِزّ

 :)ساعي انمىتذي( ألعتبر جعفش انشبيبكهمت ا

أهؽت ثىُ ع١ّؼب فٟ ٘نٖ األ١َِخ اٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ، ٚأؽ١ٟ ف١ٙب ١ٙٛفٕب اٌىواَ األٍزبم ػجل اٌقبٌك اٌغبُٔ،      

 ٚاألٍزبم ػجل اٌؼي٠ي اٍّبػ١ً ٚثم١خ األفٛح اٌفٕب١ٔٓ ٚاٌّٙز١ّٓ.

اٌؾم١مخ أٔٗ ػٕلِب فىود ٚاألٍزبم ػجل اٌقبٌك فٟ ػٕٛاْ ٌٙنا اٌٍمبء، ثوى ِٛٙٛع اٌفٓ ٚػاللزٗ ثبٌّغزّغ      

أْ  ٌٚنا ٔؾٓ ثؾبعخ ئٌٝ ،لل ٔىْٛ ٌُ ٔؼٜ ٘نا اٌؼًّ ؽمٗ ِٓ اٌزمل٠و ،وم١ٚخ هئ١َ١خ ِّٙخ. ٚثطج١ؼخ اٌؾبي

ٔمف ػ١ٍٗ ٌإلٌّبَ ثّؼط١برٗ ٚعٛأجٗ ا١ٌّٚئخ وغبٔت ِٓ عٛأت اٌزٛإً اٌضمبفٟ اٌزٟ ٠َؼٝ إٌّزلٜ ئٌٝ 

 رؾم١مٙب ٌؼاللزٙب ا١ٌٛٛلح ثبٌّغزّغ ٚرطٛهٖ.

فمل ػًّ ثغٙل ِٓ  ؛ٞ ٠ٕجغٟ ػ١ٍٕب االٍزفبكح ِٕٗػجل اٌقبٌك ِٓ اٌزغبهة اٌىض١و اٌناألٍزبم ١ٌٚٚفٕب اٌىو٠ُ      

ثً ػٍٝ ٕؼ١ل اٌٛٛٓ ٚاٌؼبٌُ  فؾَت، ئٌٝ ٘نا اٌَّزٜٛ اإلثلاػٟ، ١ٌٌ ػٍٝ َِزٜٛ إٌّطمخ أعً أْ ٠ًٖ

اٌؼوثٟ. ٚٔؾٓ فقٛهْٚ ثٛعٛك ِضً ٘نٖ اٌطبلبد ٚاٌىفبءاد فٟ ِغزّؼٕب ِّٓ ٠ٚوثْٛ أِضٍخ ؽ١خ ٌٍٕغبػ 

ثً ثزغبهثٗ اٌْق١ٖخ  ،ؽم١مخ أْ ال ٠ىزفٟ ١ٙفٕب اٌىو٠ُ ثبٌؾل٠ش ػٓ رغوثزٗ اٌف١ٕخ ٚأٔب آًِ ،ٚرؾم١ك األ٘لاف

فٚال ػٓ اٌّْبوً ٚاٌؼمجبد اٌزٟ ٚاعٙزٗ ٚاٍزطبع أْ ٠زقطب٘ب وّب آًِ أْ رَبُ٘  ،اٌزٟ إٍٔٚزٗ ٌٙنا إٌغبػ

 ِلافالرٕب ا١ٌٍٍخ فٟ فٍك اٌفبئلح ٌٕب ع١ّؼب.

 انمحبضشة:

ال أفف١ىُ ٍؼبكرٟ ثلا٠خ أّىو األٍزبم عؼفو اٌْب٠ت ػٍٝ ٘نٖ اٌفوٕخ اٌغ١ٍّخ ٌالٌزمبء ثىُ أ٠ٙب األؽجخ ٚ     

 .ٞ ث١ٕىُثنٌه ٚثٛعٛك

 ؽ١ٓ ٔزؾلس ػٓ اٌفٓ، فأٗ لل ٠زجبكه ٌن٘ٓ أؽلٔب ٍإاي ػٓ ِب١٘خ اٌفٓ. فّب ٘ٛ اٌفٓ؟

اْ اٌفٓ ٘ٛ اإلثلاع ٚاٌغّبي، ٘ٛ وً ِب ٠زؼٍك ثبإلَٔبْ، ثً ٘ٛ اإلَٔبْ مارٗ. لو٠ٕبْ فٍمب ِؼب ٚثبرب ٠ؼجو     

ؽزٝ ٍّٟ ِٓ ٠زمٓ ِٕٙزٗ فٕبٔب. ِٚٓ ٕ٘ب ٠زٚؼ ٌٕب أْ اٌؼاللخ  ،١ٍخفٟ ِقزٍف ِغبالد اٌؾ١بح اٌؼّػٓ ثؼّٚٙب 

ث١ٓ اإلَٔبْ ٚاٌفٓ ػاللخ أى١ٌخ، ٚ٘نا ٠مٛكٔب ثلٚهٖ ئٌٝ ٍإاي ؽٛي رق١ٖٔ ٚظ١فخ اٌفٓ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌفْٕٛ 

ٚال  ،أٚ اٌفٕبْ اٌَّوؽٟ ِٚب ّبثٗ ،أٚ اٌفٕبْ ا١ٌٍّٛمٟ ،ف١مبي اٌفٕبْ اٌزْى١ٍٟ ،اٌغ١ٍّخ ٚاٌَّوػ ٚا١ٌٍّٛمٝ
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ٚٚعلد أْ ٘نٖ اٌٛظبئف اٌف١ٕخ رقٔ اإلَٔبْ أوضو ِٓ غ١و٘ب  ف أفوٜ.٠َّٝ ثنٌه ِٓ ٠ّبهٍْٛ ٚظبئ

 ٌلهعخ أٔٙب رغَل مارٗ ِىٛٔخ ػاللخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِزٍم١ٗ.

ٕغل اٌّّضً أكاح فؼبٌخ ٌزغ١َل اٌؾلس اإلَٔبٟٔ ٚاٌزفبػً فإٔب ٍ، ِضال ؽ١ٓ ٔطجك مٌه ػٍٝ فٓ اٌزّض١ً     

ٌٍّزٍمٟ ِٚؼٗ، ٚال ٕٔىو ثطج١ؼخ اٌؾبي كٚه اٌفْٕٛ األفوٜ اٌزٟ ٠ز١ّي وً ِٕٙب ثٍغخ فبٕخ ٌٙب اٌٛعلأٟ 

 ٍؾو٘ب اٌقبٓ ٚٔىٙزٙب ا١ٌّّيح.

ؽ١ش وبْ ٠ؼزّل ػٍٝ اٌزّض١ً ِٓ أعً اٌزّض١ً فمٜ، األِو اٌنٞ  ؛ٚلل ٚاعٗ فٓ اٌزّض١ً رؾٛال ػّب ثلأ ػ١ٍٗ     

ؼزون اٌؾ١بح اإلَٔب١ٔخ ِزٕبٚال لٚب٠ب٘ب ِْٚبوٍٙب فٟ ِؾبٌٚخ ا١ٌَٛ ِ ١ٌلفً ،وبْ ٠ؾمك ٘لف اٌّزؼخ فمٜ

وطوػ ل١ٚخ اٌؾو٠خ ِضال، ٚاٌزٟ فٍفذ صٛهاد ؽفود فٌٖٛٙب فٟ  ،ٌٍَّبّ٘خ ثٛٙغ ؽٍٛي رزٕبٍت ٚٛج١ؼزٙب

 ماووح اٌزبه٠ـ.

ٚثبٌؾل٠ش ػٓ رغوثخ )ٛبُ ِب ٛبُ( ٠ىْٛ اٌؾل٠ش ػٓ ٚالغ ٠ّضً ٘نٖ اٌوؤ٠ب، فطبُ ٌُ ٠ىٓ ػّال      

إل٠ّبٔٗ ثأ١ّ٘خ اٌَّبّ٘خ فٟ ػ١ٍّخ  ،وك اٌز١ٍَخ ثمله ِب وبْ ٛوؽب ٌَّٙٛ اٌّٛاٛٓ اٌَؼٛكٞ ِٚؼبٔبرٌّٗغ

اٌزط٠ٛو ثبٌىٍّخ اٌؾوح اٌزٟ ٟ٘ اٌّفزبػ ٌؾً ِْبوً اٌّغزّغ ٚرط١ٙوٖ ئَٔب١ٔب. فبٌزّض١ً ألوة أٔٛاع اٌفٓ 

ٌخ ِٓ اٌزٕبغُ ث١ٓ ِب ٠وٜ ِٚب ٠ْؼو ٌّؾبوبح اٌؾبٌخ اإلَٔب١ٔخ ثزغ١َلٖ ؽبٌخ اٌّْب٘ل، األِو اٌنٞ ٠قٍك ؽب

 ِؾلصب ؽبٌخ ِٓ اٌزفبػً اإل٠غبثٟ ِٕؼىَب مٌه ػٍٝ ّقٖٗ وأؽل أفواك اٌّغزّغ.

ٚاٌؾم١مخ أْ ػْمٟ ٌٍْبّخ اٌف١ٚخ ثلأ ِؼٟ ِٕن اٌطفٌٛخ، رؾلٟٔ هغجزٟ اٌم٠ٛخ ٌٍفٓ اٌنٞ رّضٍٗ ٌغّغ      

ألؽلٜ كٚه ا١ٌَّٕب فٟ ثغلاك ؽ١ش ل١ٚذ  ٔٙب٠خ األٍجٛع ثبٌن٘بةفٟ وبف  ٔفَٟ ثٗ ، ألِٖوٚفٟ ا١ٌِٟٛ

َ   وٕذ أػ١ِ ف١بالد   - ١ٌَٚطوح ٘نٖ اٌفىوح ػٍٝ ػمٍٟ -ٚأموو أٟٔ  .ٛفٌٛزٟ ػٍٝ ؽٛاٍٟ رٍّه ٠مظخ  ٚأؽال

، ٚهثّب وٕذ ِب ؽزٝ أٟٔ وض١وا ِب اوزْفذ ؽ١ٓ ٌٕٟٚٛ ٌّلهٍزٟ أٟٔ ١َٔذ ؽم١جخ وزجٟ فٟ ِىبْ ،ٚرفى١وٞ

 مان.ؽ١ٓ أٙؼزٙب غبهلب فٟ ٌغخ رفى١وٞ 

ؽ١ٓ وجود، كهٍذ ٘نا اٌفٓ اٌنٞ أػزوف آٍفب أْ ٕٕٚٛب اٌؼوثٟ ١ٌٌ ثبٌَّزٜٛ اٌّإً٘ ٌزقو٠ظ ّٔٛمط      

ِزّىٓ لٛٞ، ٌٚنا فؼٍٝ اٌواغت فٟ فٛٗ ٘نا اٌغّبه أْ ٠زؼت ٔفَٗ وض١وا و١ّب ٠ًٖ ٌٍَّزٜٛ اٌنٞ ٠طّؼ 

.ٌٗ 

اٌَبثك كفؼزٕٟ ٌٍزوو١ي فٟ رغوثزٟ ػٍٝ ٚػٓ ثلا٠برٟ اٌؼ١ٍّخ، فاْ ٙؼف َِزٜٛ اٌلهاِب اٌَؼٛك٠خ فٟ      

األِو اٌنٞ كػبٟٔ ٌلفٛي  ،اٌَّوػ فٚال ػٓ ئفواط األفالَ اٌٛصبئم١خ ؽزٝ رؾَٕذ األٚٙبع اٌف١ٕخ ل١ٍال

ِؼزون اٌفٓ اٌزّض١ٍٟ ٚئٔزبط اٌلهاِب، ؽزٝ كػ١ذ إلفواط اٌغيء اٌضبٌش ِٓ ًٍََِ ٛبُ، فموهد اٌمجٛي ثؼل 

 ؼًّ وٛعٛك إٌٔ اٌغ١ل ٚرمجً اٌضٕبئٟ ثطال اٌؼًّ ٌوؤ٠زٟ اٌف١ٕخ وّقوط.اٌزأول ِٓ ٚعٛك كػبِبد ٌٕغبػ اٌ

وؼلَ ٚعٛك إٌّبؿ اٌفٕٟ اٌّإً٘ ٌزمل٠ُ ػًّ ع١ل،  ،ٌٚمل ِو اٌؼًّ ثبٌىض١و ِٓ اٌّْبوً اٌزٟ ٚاعٙزٗ     

 ػلك وبف  ِٓ اٌّّض١ٍٓٚأػٕٟ ثنٌه ػلَ ٚعٛك ف١١ٕٓ ٚافزٖب١١ٕٓ أوفبء ٠فْٛ ثؾبعخ اٌؼًّ، ٚػلَ ٚعٛك 

ثب١َٔبث١خ، فٚال ػٓ ٍبؽخ اٌؾو٠خ اٌزٟ ٠لٚه ف١ٙب اٌؼًّ، األِو اٌنٞ ؽلٔب ٌٍٍّّخ اٌؼًّ ٚرمل٠ّٗ ِب زٕف١ن ٔٔ ٌ

ؽزٝ ؽٍٖٕب ػٍٝ اٌٚٛء األفٚو ِٓ ٕبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ  ؛ثأٍٍٛة ث١َٜ ٠فٟ ثبٌفىوح اٌّواك ٛوؽٙب
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فبٔطٍمٕب ثزٕبٚي  ،لأد األِٛه أوضو رنٌالئ٠ّبٔب ِٕٗ ثبٌؼًّ، ٚؽ١ٕٙب ثٚى٠و اٌلاف١ٍخ األ١ِو ٔب٠ف ثٓ ػجل اٌؼي٠ي 

ٚوبْ ػٍٝ هأٍٙب اٌوئبٍخ اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌجٕبد، صُ اٌْوٛخ ٚاٌٙبرف ٚع١ّغ  ،اٌّإٍَبد اٌؾى١ِٛخ ٚأزملٔب٘ب

 كٚائو اٌلٌٚخ، ثً ٚؽزٝ ٚىاهح اإلػالَ اٌزٟ ٔزؾون فٛق لبػلرٙب. 

ٛٓ اٌؼوثٟ ثبرَبع هلؼزٗ ٚافزالف ػبكارٗ ٛبُ اٌؾلٚك اٌّؾ١ٍخ ثً ٚاٌق١ٍغ١خ ئٌٝ اٌٛ ، رغبٚىا١ٌَٛ     

ٌىٛٔٗ ٠ؾبوٟ ِّ٘ٛٙب اٌزٟ رىبك رْزون ف١ٙب ع١ّؼب ٚرٍزمٟ ف١ٙب ػٍٝ اٌوغجخ فٟ  ٍٜٛال ٌْٟء،  ؛ٌٚٙغبرٗ

 اٌزغ١١و.

 :مذيش انىذوة

ؽَٕب ٍٕفزؼ ا٢ْ ثبة اٌّلافالد اٌزٟ ٍأثلأ٘ب ثَإاٌٟ ػٓ اٌغل١ٌخ ث١ٓ ػٍّبء االعزّبع ٚاٌفٕب١ٔٓ ؽٛي      

 ٚأ٠ّٙب ٠ٖؾؼ َِبه ا٢فو ٚأ٠ٓ اٌفٕبْ ِٓ مٌه وٍٗ؟ِزلافالْ، وْٛ اٌفٓ ٚاٌّغزّغ 

 :انمحبضش

ٚألْ اإلَٔبْ ٘ٛ  لٍذ فٟ ِملِخ ؽل٠ضٟ أْ اإلَٔبْ ٚاٌفٓ ػٕٖواْ ِورجطبْ ثجؼّٚٙب اهرجبٛب ٚص١مب،     

 ِجلع ٘نا اٌفٓ، فأٗ األٌٚٝ ثزم١١ُ اٌفٓ. ٚأهٜ أْ اٌفٓ ٘ٛ اٌمبئل ٌزغ١١و اٌّغزّغ ٔؾٛ األفًٚ أٔٝ أهاك مٌه.

 مذيش انىذوة:

 ا١ٌَّئخ رغؼٍٙب ِٕبثو ٘لَ صمبفٟ ثلي أْ رىْٛأػٕٟ أْ ٕ٘بن ثؼ٘ أٔٛاع اٌفٓ  ؟َٔزط١غ رؼ١ُّ مٌه ً٘     

 ِٕبثو ثٕبء ٚرم٠ُٛ.

 انمحبضش:

ػ١ٕذ ثطج١ؼخ اٌؾبي اٌفٓ اٌّؾزوَ. فبٌفٓ ئعّبال ٍالػ مٚ ؽل٠ٓ، ٚال َٔزط١غ ثطج١ؼخ اٌؾبي اٌزؾىُ ف١ّب      

 ٠ؼوٗ ػٍٝ اٌْبّخ فٖٕٛب ِغ ٚعٛك اٌزغبهح اإلػال١ِخ اٌغ١و ِمٕٕخ.

 مذيش انىذوة:

ء ثطوػ ِٛا١ٙغ ٌُ ٠ىٓ ثلأرُ فٟ رغبٚى ثؼ٘ اٌقطٛٛ اٌؾّوا ،ػٕلِب أفنرُ اٌٚٛء األفٚو وّب موورُ     

ٍججذ ئّىب١ٌخ وج١وح ٌٍؼًّ ؽزٝ لنف ػٍٕب ٚلل ٘نٖ اٌقطٛٛ ال رياي ؽّواء،  .أْ رطوػ ػٍٕبٌٙب ِزٛلؼب 

 ٚؽوِذ ِْب٘لرٗ. ِب رؼ١ٍمه؟

 انمحبضش:

لالٌخ ٌٌطبُ ٠ٚؾًٖ ِٚب ؽًٖ  .ٚؾ١بدٌزمل٠ُ رف١ٗ ٍٛلذ، ٚلل ٠ٚطو ٌأؤِٓ كائّب أْ اٌزغ١١و ٠ؾزبط      

ٚفٟ ٘نا ئّبهح ٌٍؾو٠خ  ،طٛه فىو اٌّغزّغ اٌنٞ ٠َزط١غ أْ ٠ؼجو ػٓ هأ٠ٗ ثبٌمجٛي ٚاٌوف٘ئ٠غبث١خ ػٍٝ ر

 ٟٚ٘ أؽل ٔزبئظ اٌزطٛه ٚاٌزغ١و. 
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 مشبسك مه انحضىس:

ِٓ فالي ِؾبٚالرٟ ػجو ّجىخ االٔزؤذ ٌإلٌّبَ ثزفب١ًٕ ػٍّه ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ ٚاعٙزه، ٚاعٙزٕٟ      

اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛٙٛع، ٚلل رفٍٚذ ثنوو ثؼ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ ٚاعٙزه لجً ِْىٍخ ؽغت اٌىض١و ِٓ اٌٖفؾبد 

 اّزٙبهن، فّب ٟ٘ اٌؼمجبد اٌزٟ ٚاعٙزه ثؼل اّزٙبه اٌؼًّ؟

ؽزٝ  ئٗ،ٍٚإاٌٟ ا٢فو ؽٛي رىوه ّق١ٖبد اٌؼًّ ِغ افزالف اٌفىوح اٌّطوٚؽخ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ أعيا     

 فّب لٌٛه؟ جً ػوٙٙب،اٌّْب٘ل ٠زٛلغ اٌْق١ٖبد اٌّؼزّلح فٟ اٌؾٍمخ ل إٔجؼ

، أػٍك ثأْ مٌه ال ٠ٕطجك ػٍٝ ثؼ٘ ١ٓلٌٛه أْ ًٍََِ ٛبُ ٠ٌّ لٚب٠ب َّٚ٘ٛ اٌّٛإٛؽٛي  ٚأف١وا،

 ؽٍمبد اٌؼًّ وؾٍمخ )اٌىبٚثٛٞ( ِضال.

 انمحبضش:

اٌْٙوح فٟ اٌّغبي اٌفٕٟ أِو ٠فوٗ ٔفَٗ ِغ إٌغبػ ّئٕب أَ أث١ٕب، ٚ٘نا ِّب ٠فمل اٌفٕبْ ف١ٕٖٛزٗ،      

هللا أٟٔ ّق١ٖب ٌُ إًٔ ٌٙنٖ اٌّوؽٍخ وّب أػزمل، ٌىٓ مٌه ٌُ ٠ّٕغ أْ ٠ٛاعٗ اٌؼًّ ثؼ٘ اإلّىب١ٌبد ٚأؽّل 

ئال أْ اإل٠غبثٟ فٟ األِو ٘ٛ ٚعٛك ِٓ  ،ووكٚك أفؼبي ٛج١ؼ١خ ٌٍّْب٘ل فٖٕٛب ئْ وبْ ٠ٕزّٟ ٌٍطجمخ إٌّزملح

ىٌ ؽبٌخ  اٌٛػٟ ثبٌٙلف ِٓ اٌؼًّ األِو اٌنٞ ٠ؼ ،٠ْىو ٠ٚلػٛ ثبٌزٛف١ك ِٓ ثؼ٘ ِٓ ٛبٌُٙ إٌمل فٟ اٌؼًّ

 ٚ٘نا ِب ٔطّؼ ٌٗ ؽم١مخ.

ف١ّب ٠قٔ رىواه اٌٛعٖٛ، فمل رىٍّذ ػٓ إٌّبؿ اٌفٕٟ اٌغ١و ِإً٘ إلٔزبط اٌلهاِب فٟ اٌجالك ١ِْوا ٌمٍخ      

ٕب ؽ١ٓ ٔؼوف أٔٗ لل ٛاٌّّض١ٍٓ اٌن٠ٓ ٠غ١لْٚ اٌلٚه اٌّطٍٛة، ٚرؼلك اٌْق١ٖبد ٌٍّّضً اٌٛاؽل ٠زؼجٗ، فٖ

ٚ٘نا ِب لل ال ٠لهوٗ اٌّْب٘ل. ٌٚىٕٟ، ئْ رغبٍ٘ذ أْ ٔغبػ  ،فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاؽل ػلح ِْب٘ل ٌؼلح ّق١ٖبد٠إكٞ 

اٌّّضً فٟ رّض١ً ػلح ّق١ٖبد ك١ًٌ ر١ّي، فٍٓ أرغبً٘ أ١ّ٘خ رٛع١ٗ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد اٌزٟ ؽٖلد ٕلٜ 

 ١ٛجب ٌلٜ اٌّْب٘ل ٌزٍؼت ػٍٝ أٚربه ؽَبٍخ. 

ي أْ ال ٔفمل اٌضمخ اٌزٟ أػط١ذ ٌٕب ٚأْ ال ٍَٔت اٌؾو٠خ اٌزٟ ٚثقٖٛٓ ػّك اٌمٚب٠ب، فٕؾٓ ٔؾبٚ     

 ِٕؾٕب٘ب، اٌؾىّخ ِطٍٛثخ فٟ ع١ّغ األؽٛاي.

٠ّٕٟٚٙ ر١ٙٛؼ أِو ٕ٘ب، ٘ٛ أْ اٌؼًّ غ١و ٍِيَ ثزمل٠ُ اٌمٚب٠ب اٌَبفٕخ ٚاٌغبكح فمٜ، فٙٛ لل ٠ؼوٗ      

١خ رٙلف ئٌٝ فٍك اثزَبِخ ػٍٝ ٚعٗ ؽٍمخ رْٙل ثملهح اٌّّضً أٚ اٌّقوط اٌف١ٕخ، أٚ لل ٠ؼوٗ ؽٍمخ روف١ٙ

 اٌّْب٘ل. 

أِب ف١ّب ٠قٔ ؽٍمخ اٌىبٚثٛٞ، فٍمل ٍٛجذ ِىزجخ اٌىٛٔغوً ٘نٖ اٌؾٍمخ أطاللب ِٓ ِْوٚػٙب فٟ عّغ وً      

 ػًّ فٕٟ أعٕجٟ ٠زؼٍك ثبٌٛال٠بد. 

 :(انششقيتسئيظ فشع انجمعيت انغعىديت نهثقبفت وانفىىن ببنمىطقت ) عمبعيماإلاألعتبر عبذ انعضيض 
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ٌٟ رؼ١ٍك ؽٛي رىوه اٌْق١ٖبد فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾٍمبد. ٌٛ رزجؼٕب ربه٠ـ اٌفٓ ٌٛعلٔب أْ اٌىض١و ِٓ      

، روٍُ ٚرُّٖ ثٕبء ػٍٝ للهاد اٌفٕبْ ٚٛبلبرٗ ؽزٝ ثبد اٌّْب٘ل فٟ أغٍت فبٕخاألػّبي اٌف١ٕخ، ٚاٌى١ِٛل٠خ 

اٌزوو١ي ػٍٝ اٌلٚه ٔفَٗ؛ ٚأظٓ أْ إٌبلل ٌؼًّ ؽبالرٗ ٠ووي ػٍٝ ٕٛهح اٌّّضً اٌنٞ ١ٍإكٞ اٌلٚه ثلال ِٓ 

ٛبُ، ١ٍغل أْ ٔغبػ ٛبُ ٘ٛ ٔغبػ ٌٍفٕبْ اٌَؼٛكٞ ٔفَٗ أوضو ِٓ وٛٔٗ ٔغبػ ٌلهاِب ِؼ١ٕخ. ٚؽٍمخ 

وٛٔٙب عل٠لح اٌفىوح رَزٍيَ رؾ١ٚواد  ،ِٓ أعًّ ؽٍمبد ٛبُ ٚهثّب أوٍفٙب ِبك٠ب -فٟ رٖٛهٞ-اٌىبٚثٛٞ 

فٟ ػلَ ؽٖو اًٌٍََّ ػٍٝ ِْبوً اٌّغزّغ اٌغبُٔ األٍزبم ػجل اٌقبٌك  ك٠ىٛه ِٚالثٌ عل٠لح، ٚأٔب أرفك ِغ

 ٚلٚب٠بٖ.

 :)كبتب وببحث تبسيخي( األعتبر عبذ انببسي انذخيم

 ؽٍمخ روف١ٗ ثّملاه ِب وبٔذ رؾًّ ئٍمبٛبد ١ٍب١ٍخ ٚهٍبٌخ رموأ ث١ٓ اٌَطٛه. (اٌىبٚثٛٞ)ّق١ٖب ٌُ أعل      

ٛعل ٠ٍإاٌٟ ٌه أٍزبم ػجل اٌقبٌك ؽٛي ِب ٔالؽظٗ ِٓ رؼبٚٔىُ اٌّؾلٚك ِغ وزبة اٌمٖخ اٌم١ٖوح، أال      

ػًّ ِؼٙل أٚ ٚهُ ػًّ رقوط وزبة )١ٍٕبه٠ٛ(، ٘نا اٌفٓ اٌمبئُ ثنارٗ رؾزبعٗ اٌلهاِب اٌّؾ١ٍخ فىوح ٌل٠ىُ 

 ٌ ٕؾ١ؼ؟ٚٔؼٍُ ٚرؼٍّْٛ أْ ١ٌٌ وً وبرت لٖخ لبكه ػٍٝ وزبثخ )١ٍٕبه٠ٛ( ؽٛاه ٚاٌؼى

 انمحبضش:

موود إٔٔب ٔفزمو ٌىزبة ا١ٌَٕبه٠ٛ اٌّزق١ٖٖٓ، ٚاٌزؼبْٚ اٌّؾلٚك ِغ ثؼ٘ اٌىزبة فوٙٗ ٘نا اٌظوف،      

 ٌمل أػٍٕب فٟ إٌَٛاد اٌَبثمخ أْ اٌلػٛح ِفزٛؽخ ٌٍغ١ّغ ٌٍّْبهوخ ِؼٕب فٟ الزواػ ِٛٙٛع ِب أٚ وزبثٗ ٖٔٗ. 

 :(في فشقت مىاهب نهفىىن انمغشحيت ول انعالقبث انعبمتؤمغاألعتبر صهيش انصىيمم )

 اٌٚٛء األفٚو اٌنٞ أػطٟ ٌطبُ، ً٘ أػطٟ ٌغ١وٖ؟ أٚ ً٘ ثبإلِىبْ أْ ٠ؼطٝ ٌغ١وٖ؟

 انمحبضش:

أٚك أْ أ١ّو ٌزلاػ١بد اٌؼًّ اٌنٞ ؽٍٖٕب ثٗ ػٍٝ ٘نا اٌٚٛء أفٟ ى١٘و. فمل ػوٕٙب فٟ اٌغيء  ،ثل٠خ     

ٛوؽٕب ف١ٙب لٚب٠ب اٌزالػت فٟ إٌّبلٖبد اٌؾى١ِٛخ ِٓ لجً ثؼ٘ وجبه اٌزٟ اٌضبٌش ؽٍمخ )اٌؾّبِبد( 

فٚال ػٓ ؽٍمبد ثٓ ػجل اٌؼي٠ي، ٚى٠و اٌلاف١ٍخ، األ١ِو ٔب٠ف ٔظو ٍّٛ اٌّٛظف١ٓ، ٚوبٔذ اٌؾٍمخ لل ٌفزذ 

ٗ اٌَلؽبْ أثلٜ ف١ٗ األ١ِو ئػغبثػجل هللا اٌمٖجٟ ٚٔبٕو األ١ِو ٚاٌي١ٍ١ِٓ ٍّٛ أفوٜ. ثؼل مٌه رُ ٌمبء ث١ٓ 

ٚأٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِٓ  ألِو ثبٌَٕجخ ٌٕب ئٔغبىا هائؼب، فٖٕٛبثبٌؼًّ ِإولا ٌّٙب لجٌٛٗ ثبٔزمبكٖ ّق١ٖب، فىبْ ا

 اٌّّىٓ اٌزغوؤ فٟ اٌلهاِب اٌَؼٛك٠خ ػٍٝ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ.

١ٌٚٓ، وّب ؽلس ِؼٕب فٟ ر٠ٖٛو ؽٍمخ ثؼ٘ اٌَّإاٌغوأح اٌزٟ للِٕب٘ب فٟ ٛوؽٕب ٚاعٕٙب ثٙب اػزواٗ      

أْ ٚى٠و اإلػالَ اٌلوزٛه فإاك  ل اٌؼًّ، ئال٘و ِضال، ؽ١ش اػزوٗ ٚى٠و اٌٖؾخ ػٍٝ ثؼ٘ ِْبعْٕٛ اٌجم

١ٌإول أٔٗ ٚٚىاهرٗ ٌُ ٠ٍَّب ِٓ إٌمل ٚأّٔٙب رمجالٖ  ٌٕمل ٚىاهرٗ فٟ اٌؼبَ اٌزبٌٟ ػّل اٌؼًّ ثؾٍمخ ٟفبهٍاٌ

 ٌٕمل ٛبُ. اٌو١ٍّخثوؽبثخ ٕله، فىبْ مٌه ِّب ٍبُ٘ فٟ لجٛي أٚ ؽزٝ اٍزَالَ ثؼ٘ اٌغٙبد 
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 مذاخهت مكتىبت:

 رٕبٚي "ٛبُ" رمو٠جب ع١ّغ اٌٍٙغبد اٌَؼٛك٠خ ػلا اٌٍٙغخ اٌمط١ف١خ، ِب اٌَجت؟ 

 انمحبضش:

١ٍٍُٖٙ اٌلٚه لو٠جب؛ فٍل٠ٕب ِٛٙٛع ع١ًّ ٔطوػ ف١ٗ ل١ٚخ إٌّبٛم١خ ٚاٌطبئف١خ، ٚٔو٠ل أْ ٔج١ٓ ِٓ      

، فىٍٕب أثٕبء ٚٛٓ ٚاؽل، ٚلل أفوكٔب ٌٗ عٍَبد ٔبلْٕب ئِىب١ٔخ رمل٠ّٗ، غ١و أٟٔ وّٛا١ٕٛٓ فالٌٗ أٔٗ ال فوق ث١ٕٕب

 أكٜ ٌزأف١وٖ، ٚآًِ أْ ٔزّىٓ ِٓ ػوٙٗ ٘نا اٌؼبَ.  ِّبٌُ ألزٕغ ثب١ٌَٕبه٠ٛ رّبِب، 

 :عتبر عبدل انخبطش )مشبسك(األ

 كٚي اٌق١ٍظ؟ِبٟ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رمف أِبَ اٌّّضً اٌَؼٛكٞ إلٔزبط أػّبي كها١ِخ ٙقّخ وجبلٟ 

 انمحبضش:

ال أفُٙ رؾل٠لا لٖلن ِٓ ِفوكح "ٙقّخ"، فأٔب أهٜ أْ اٌٚقبِخ رّضً ػلكا وج١وا ِٓ اٌّّض١ٍٓ      

" فٚال ػٓ ٛبلُ رٕف١نٞ ١ِٚيا١ٔخ وج١وح، ٚاألػّبي اٌق١ٍغ١خ فٟ عٍّزٙب ال "اٌىِٛجبهً األٍب١١ٍٓ ٚاٌضب١٠ٛٔٓ

رّضً ٘نٖ اٌّفوكح، ّٚق١ٖب ال أعل ِفوكح رٕبٍجٙب أوضو ِٓ "ع١ًّ أٚ ٘بثٜ"، ٚؽزٝ أٚٙؼ فىورٟ أوضو، 

ٚفبى ثغبئيح ف١ٚخ، ٍٚٛت  ،ٍّبػ١ًٞ وزت ٖٔٗ األٍزبم ػجل اٌؼي٠ي اإلاٌن (ِغبك٠ف األًِ)أ١ّو ًٌٍََّ 

ٚلل  ؛ؼوٗ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمٕٛاد، ٘نا اٌؼًّ ال َٔزط١غ أْ ٖٔفٗ ثبٌٚقُ ثّملاه ِب ٖٔفٗ ثبٌؼًّ اٌغ١ًٌٍّ

 أّود فٟ ثلا٠خ ؽل٠ضٟ أْ ِٕبفٕب اٌفٕٟ ال ٠زؾًّ أٔزبط أػّبي كها١ِخ ٙقّخ.

 :(ووبشظ اجتمبعي انخببص )مهىذط األعتبر محمذ صكي

أموو أٟٔ وٕذ أرؾلس ِغ ى١ًِ ٌٟ ػٍٝ اٌٙبرف لجً ٍبػبد، فأفجؤٟ أْ ٕ٘بن  ،لجً أْ أٛوػ ٍإاٌٟ     

وبرجب فو١َٔب رؾلس ػٓ ٛبُ فٟ ِمبي ٌٗ لبي ف١ٗ أْ ٛبُ ال ٠زٕبٚي كائّب اٌمٚب٠ب اٌَؼٛك٠خ، ٌىٕٗ ٠ؾبٚي 

ط اٌزٟ ؽبٌذ ف١ٙب ووّٗ كْٚ اٌيٚا (أثٛ ػٍٟ)رط٠ٛو فىو اٌّغزّغ اٌَؼٛكٞ، ٚٙوة ِضبال ػٍٝ مٌه ثؾٍمخ 

١ِْوا ٌٍَطخ اٌّوأح اٌَؼٛك٠خ اٌزٟ أظٙو٘ب اًٌٍََّ ثّب  ،إلٕواه٘ب ػٍٝ أْ ٠زقٍٔ ِٕٙب ،ثّٓ رملَ ٌٙب

٠قبٌف اٌفىو اٌَؼٛكٞ اٌنٞ روٙـ ف١ٗ اٌّوأح ٌمواهاد اٌوعً ٚهغجبرٗ. ٍإاٌٟ اٌنٞ أٛوؽٗ ٘ٛ، ئٌٝ ِزٝ 

 ٛبُ؟

 انمحبضش:

ؽٖو٘ب فٟ ٛبُ فمٜ، ثً أْ وً ِب ٠ٕبلِ ؽ١بح ٠ّىٓ اٌؾ١بح وٍٙب ٛبُ، ٚاإلَٔبْ ؽ١برٗ كهاِب ال      

وبْ اٌزٍفي٠ْٛ اٌؼوالٟ ٠ؼوٗ ٍََِال ثبألث١٘  ،ٚأموو أٔٗ فٟ ٛفٌٛزٟ .اإلَٔبْ ٠ٕطجك ػ١ٍٗ "ٛبُ"

ثٍٙغبد  ٔغل فٟ اٌزٍفي٠ْٛ َٔقب ٌطبُ، ٚؽب١ٌب ٚ٘ٛ َٔقخ ِطبثمخ ٌطبُ ،ٚاألٍٛك اٍّٗ "ٍؼٛك ٚلؼٛك"

ٚغ١وٖ ِٓ اٌٍََّالد اٌزٟ رإول أْ كهاِب اإلَٔبْ َِزّوح  ،اٌَٛهٞفٟ اٌزٍفي٠ْٛ  "ِوا٠ب"وًٍََّ ِقزٍفخ، 

 ِب اٍزّو.
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 :(مهىذط ديكىس في انتهفضيىن انغعىدي) األعتبر ببقش انهبشم

ِب ٘ٛ كٚه ِإٍَبد اإلٔزبط فٟ رجٕٟ اٌّّض١ٍٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ اٌن٠ٓ وبْ اٌزٍفي٠ْٛ اٌَؼٛكٞ ٠غّؼُٙ لجً أْ      

 ِّض١ٍٓ غ١و أوفبء ِغبٍِخ ال رإرٟ أوٍٙب؟٠زٛلف ٌزَزمطت اٌّإٍَبد اٌف١ٕخ 

 انمحبضش:

ٌٛ رزجؼٕب اٌؾووخ اٌف١ٕخ فٟ اٌزٍفي٠ْٛ اٌَؼٛكٞ، ٌٛعلٔب أْ رٍفي٠ْٛ اٌلِبَ وبْ ٘ٛ اٌّزفوك ثبإلٔزبط، ٚثؼل      

األِو  ،آفو ػجو إٌّزغ١ٓ اٌن٠ٓ رْغؼٛا ٌٙب وض١وا ئٔزبع١بػوفذ اٌلهاِب ٛو٠مب  ،رؾَٓ اٌظوٚف االلزٖبك٠خ

ػغي رٍفي٠ْٛ اٌلِبَ اٌنٞ رٛلف لجً مٌه ثفزوح  ذغط خاٍززجغ ثطج١ؼخ اٌؾبي ظٙٛه ِإٍَبد ئٔزبط ف١ٕ اٌنٞ

 ٌإلٔزبطاٌن٠ٓ وبٔٛا ٠طّؾْٛ  اٌفٕب١ٔٓثَجت رؾ٠ًٛ ١ِيا١ٔزٗ ٌٍم١ُٖ، ِٚغوك ٚعٛكٖ وّجٕٝ ٌُ ٠ىٓ ١ٌْجغ هغجخ 

 اٌفؼٍٟ.

 فأٔب أؤول ٌه أْ ِإٍَبرٕب اٌف١ٕخ رزجٕبُ٘ ،ٚثقٖٛٓ ٍإاٌه ػٓ كٚه اٌّإٍَبد اٌف١ٕخ فٟ رجٕٟ اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 ٌَٚذ فٟ ِغبي موو أِضٍخ ػٍٝ مٌه ألْ اٌمبئّخ ٠ٍٛٛخ. ٌُٚ رمٖو فٟ مٌه،

 :(عضى فشقت مىاهباألعتبر مغبح انمغبح )

اٌّغزّغ ف١ٕب  خوّب فٟ غ١و٘ب ِٓ اٌّإٍَبد، ٔالؽع ل١ٚخ ا١ٌٍٍْخ فٟ اٌّإٍَبد اٌف١ٕخ. ً٘ رقلَ ا١ٌٍٍْ     

 ٌّبما ِٕؼذ ثؼ٘ ؽٍمبد ٛبُ ِٓ اٌجش هغُ ؽٌٖٛىُ ػٍٝ اٌٚٛء األفٚو وّب رفٍٚزُ؟ صُ ٚصمبف١ب؟

 انمحبضش:

أٔب أػزمل أْ ا١ٌٍٍْخ ئما وبٔذ فٟ ٕبٌؼ اٌؼًّ فأٔب أؽجن٘ب، ٌىٓ، ٚاٌؾك ٠مبي، أْ اٌؼًّ اٌلهاِٟ ال ٠مَٛ      

ثطٌٛخ ٛبُ ػٍٝ  لزٖبها ٍجتػٍٝ ِغوك "ٍّخ" ثً ٠ؾزبط ٌؼلك وج١و ِٓ اٌّّض١ٍٓ. ٚلل ٍئٍذ ِٓ لجً ػٓ 

اٌَلؽبْ ٠ْبه ثنٌه ١ٌٍٍٍْخ، فنوود ٚال أىاي أْ اٌىض١و ِٓ ؽٍمبد ٛبُ وبٔذ رمَٛ ػجل هللا اٌمٖجٟ ٚٔبٕو 

 ٚغ١وُ٘. ،اٌؾَبٚٞ، ػجل اٌؼي٠ي اٌؾّبك، ٍٚبِٟ ٠ٍٛف واثوا١ُ٘ثجطٌٛخ ِّض١ٍٓ آفو٠ٓ، 

 مذاخهت مكتىبت:

اٌٍغٛء ٌّب ٠غوػ ِٓ أٌفبظ لل رَجت ثؼ٘ اٌؾوط ٌأل٘بٌٟ أال ٠َزط١غ فو٠ك ٛبُ ئ٠ٖبي أفىبهٖ كْٚ      

 أِبَ أثٕبئُٙ، ِب لل ٠ٚطو ثؼُٚٙ ٌزغ١١و اٌمٕبح فغال؟

 انمحبضش:

 (ٚهاُ٘ ٚهاُ٘)ٚأظٕه ر١ْو ٌؾٍمخ  ٔؾبٚي كائّب أْ ٔغَل اٌٛالغ، ٘نٖ ٟ٘ هٍبٌزٕب اٌَب١ِخ ِٓ ٘نا اٌؼًّ،     

رقوط وّب ٠غت كْٚ أْ رٌّ مائمخ اٌّْب٘ل ثّب ال اٌزٟ ٌٛؽذ إلٍمبٛبد ع١َٕخ ؽبٌٚذ ِب اٍزطؼذ أْ 

٠ؾت، فقوعذ اٌٍمطبد وّب هأ٠زّٛ٘ب، ٚأػزوف أٟٔ ّق١ٖب أرؾٌَ ِٓ ِْب٘لرٙب أِبَ أٚالكٞ ٌىٕٟ ِإِٓ 

 أٔٙب أكد كٚه٘ب وّب ٠غت.
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 مذاخهت مكتىبت:

 أ٠ٓ ٔؾٓ ِٓ ا١ٌَّٕب؟صُ  فٟ ئفواط ٛبُ األٍٕٟ ِإفوا؟ وِب هأ٠ه فٟ فطٛح ػجل هللا اٌؼبِ

 انمحبضش:

ٟ اٌفٓ، ػ١ٍٕب اؽزواَ ثؼٕٚب، ٚال أظٓ ّق١ٖب أْ اٌىالَ ِف١ل ثمله روعّزٗ ٌفؼً ؽم١مٟ، ٚأظٓ أْ ف     

فطٛح اٌي١ًِ ػبِو ٌُ رىٓ فٟ ٕبٌؼ اٌلهاِب، فمل وبْ ٠ظٓ أْ ٛبُ ٘ٛ ٔز١غخ عٙلٖ ٚصّوح ٔغبؽٗ، ٚ٘ٛ 

أٔٗ ١ٌٌ ِٓ إٌّٖف ٌٗ أْ ٠مبهْ  ثنٌه ِقط ، ٚلل أصجذ فطأٖ ثافواط ػًّ ال ٠ّىٓ أْ ٠مبهْ ثطبُ، ثً

 ثٗ.

ٚؽ١ٓ ٔزىٍُ ػٓ اٌٖٕبػخ فنٌه ال ٠ًّْ األفالَ اٌّؾ١ٍخ  .ا١ٌَّٕب ٕٕبػخأِب اٌَإاي ػٓ أ٠ٓ ٔؾٓ ِٓ ا١ٌَّٕب؛ 

اٌزٟ ثلأد رٕزْو ِإفوا، ٚئْ وٕذ أها٘ب رغبهة ّٛٛؽخ، ٌٚىٕٙب ١ٌَذ ٔبٙغخ. اٌؾل٠ش ػٓ ٕٕبػخ ا١ٌَّٕب 

اٌلها١ِخ ٠ٚورمٟ ثٙب، ٚٔؾٓ فٟ اٌؾم١مخ ال ٍّٔه ِإ٘الد مٌه ٚأثَطٙب كٚه ٠ؼٕٟ اٌؾل٠ش ػّب ٠قلَ اٌؾووخ 

 ػوٗ رْغغ ػٍٝ اإلٔزبط ا١ٌَّٕبئٟ، فٚال ػٓ ؽبعزٕب ٌٛلذ ٠ًٛٛ ٕٔٚظ ف١ٗ اٌطبلبد اٌّزٛفوح ٌل٠ٕب.

 (:إعالميمببسك )األعتبر وجذي 

 ١ٍىْٛ مٌهِٓ لجً اٌجؼ٘، فًٙ ٚاعٙذ اٌغوأح فٟ ٛوػ ثؼ٘ ؽٍمبد اًٌٍََّ هكٚك أفؼبي ِٕبٚئخ      

 ٍججب ٌْؾن اٌزؾلٞ ٌٍزملَ ئٌٝ األِبَ، أَ أٔٙب ٍزىْٛ ٍججب ٌٍزواعغ؟

ِٓ عبٔت آفو، الؽظذ رفبٚرب ث١ٓ ؽٍمبد اًٌٍََّ ِٓ ؽ١ش األكاء. فًٙ ٠ؼٛك مٌه ١ٌٍَٕبه٠ٛ أَ ٌَّزٜٛ      

 اٌّّض١ٍٓ أَ أْ ٕ٘بن ٍججب آفو؟ 

 انمحبضش:

ػٍٝ ِْبوً اٌّغزّغ، فّٓ اٌطج١ؼٟ أْ ٠ىْٛ ٌٍّغزّغ هكٚك أفؼبي رمبثٍٗ  ألْ اًٌٍََّ ٠ٍَٜ اٌٚٛء     

. أِب اٌزفبٚد اٌنٞ أّود ٌٗ فزؾىّٗ ٛج١ؼخ اٌّٛٙٛع ِٛافمخ أٚ هفٚب، ٚال ٍّٔه ئىاء مٌه ئال االٍزّواه

رَبُ٘ اٌّطوٚػ؛ اٌّٛا١ٙغ اٌَبفٕخ اٌزٟ رْغً اٌَبؽخ رزطٍت ئفواعب ٠قزٍف ػٓ اٌّٛا١ٙغ اٌى١ِٛل٠خ اٌزٟ 

 فٟ غًَ إٌفًٛ ِٓ ثؼ٘ رواوّبرٙب.

 :(انعهيب نهغيبحت ببنمىطقت انششقيت انهيئت) األعتبر عبسف انغهطبن

ٚأطاللب ِٓ ٛج١ؼخ  ٌىٕٟ ،ٌَذ ِزبثؼب ع١لا ٌٍؼًّ، ٚػ١ٍٗ فأٔب أوزفٟ ثبالٍزّزبع ثٕمبّىُ اٌغ١ًّ ؽٌٛٗ     

اٌغ١ٍّخ فٟ اٌز٠ٖٛو. فٟ عي٠وح ربهٚد ِضال  ألزوػ ػ١ٍه أٍزبم ػجل اٌقبٌك اٍزغالي ِٛالؼٕب اٌمط١ف١خػٍّٟ، 

أْ رىْٛ ػبِال ل٠ٛب ٌٍغنة ا١ٌَبؽٟ، ٚأٔب ػٍٝ اٍزؼلاك  -ئْ ٕٛهد -ِٛالغ ع١ٍّخ ٚعناثخ، ِٚٓ ّأٔٙب 

 ٌٍزؼبْٚ ِؼىُ لله اٌَّزطبع ٌزٕف١ن ٘نا االلزواػ؟

 انمحبضش:
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جب ئْ رُ ر٠ٖٛوٖ ف١ٙب، ٚلل ؽبٚي ال ّه أْ ِٕطمزٕب ريفو ثبٌّٛالغ اٌغ١ٍّخ اٌزٟ رؼطٟ ٌٍؼًّ ثؼلا ١ٛ     

فَغً فٟ اٌو٠بٗ ٚاٌقجو ٚاألؽَبء ٚغ١و٘ب ِٓ إٌّبٛك،  ،ٛبُ اٍزغالٌٙب ثّب ٠زٕبٍت ِٚزطٍجبد اٌؾٍمخ

اٌغٛ اٌنٞ ٌُ ٠ىٓ ػبِال َِبػلا ػٍٝ اٌز٠ٖٛو أثلا، فٖٕٛب ٚأْ فزوح  خٌىٕب فٟ اٌؾم١مخ وٕب ٔٛاعٗ ِْىٍ

هأفخ -ؽزٝ إٟٔٔ وٕذ  ،١ٖف، األِو اٌنٞ وبْ ٠و٘ك ٛبلُ اٌؼًّرَغ١ٍٕب ٌٍؼًّ كائّب ِب رىْٛ فٟ غّوح اٌ

ٍجؾش ػٓ ث١ئخ أفًٚ ٌأٙطو ٌمجٛي ِْب٘ل وٕذ أها٘ب كْٚ اٌَّزٜٛ اٌّطٍٛة. وً مٌه اٙطؤب  -ثُٙ

 ٌٍز٠ٖٛو، فىبٔذ األهكْ أَٔت ِٛلغ ٌٕب فٟ ظً ٘نٖ اٌظوٚف.

 :(أعتبر جبمعي) تيغيش انخىيضي ذكتىسان

وض١وح فٟ اٌّغزّغ، ٚال ِغبي ٌزط٠ٛو اٌفٓ ئال ثبٍزغالٌٙب، ٌٚٓ ٠زُ مٌه كْٚ ئْٔبء  ٛا٘ت ٚٛبلبدٌِل٠ٕب      

 ِؼب٘ل رمٕٓ ٛبلبد ٘إالء اٌْجبة.

 انمحبضش:

١ٌٚخ إأرفك ِؼه علا فٟ مٌه، ٌٚىٕٟ أموو أْ ئْٔبء اٌّؼب٘ل ٚاألوبك١ّ٠بد فٟ ٘نا اٌّغبي ١ٌٌ َِ     

رؼٍّْٛ أْ فٟ اٌٍّّىخ ِٓ اٌّإٍَبد اٌف١ٕخ ِب ٠مبهة  ً٘ ١ٌٚخ اٌلٌٚخ.إ٘ٛ َِ اٌّإٍَبد اٌف١ٕخ ثمله ِب

األهثؼّبئخ ِإٍَخ، ٚ٘ٛ ػلك ٠فٛق ِغّٛع اٌّإٍَبد اٌف١ٕخ فٟ كٚي اٌق١ٍظ وبفخ. ٌٚٛ رُ رفؼ١ً ٘نٖ 

اٌّإٍَبد فٟ اإلٔزبط ٌقوعٕب ثٕزبط ١ٛت علا، ٌٚىٕٟ أؤول أْ مٌه ٌٓ ٠زُ ِبٌُ رمزٕغ اٌلٌٚخ ثأ١ّ٘خ ٚعٛك ٘نا 

 اٌى١بْ.

 :)سئيظ فشع انجمعيت انغعىديت نهثقبفت وانفىىن ببنمىطقت انششقيت( األعتبر عبذ انعضيض انغمبعيم

أعل أْ اٌج١ٕخ  ،فأٗ الثل أْ ٠ًّْ فٍك اٌجٕٝ األٍب١ٍخ ٌٗ. ٚف١ٕب ،ػٕلِب ٠ىْٛ ٌٍلٌٚخ ِْوٚع صمبفٟ فٕٟ     

رط٠ٛوٖ ٚهػب٠زٗ. ٌىٓ اٌؾبًٕ ٘ٛ أْ األٍب١ٍخ ٌٍّْوٚع اٌفٕٟ ٘ٛ الزٕبع اٌلٌٚخ ثأ١ّ٘خ ٚعٛك ٘نا اٌى١بْ ٚ

ٚػٍٝ ِلاه صّبْ كٚهاد ٌُ رْزًّ ػٍٝ ١ِيا١ٔخ إلْٔبء ِواوي صمبف١خ أٚ ف١ٕخ، ثً أٔٙب  ،اٌقطٜ اٌق١َّخ ٌٍلٌٚخ

ٌُ رْزًّ ػٍٝ لٛا١ٔٓ ٚأٔظّخ روػٝ ػًّ اٌفٕبْ أٚ اٌّٛ٘ٛة، األِو اٌنٞ أكٜ ٚال ٠ياي ئٌٝ رْز١ذ ٛبلبد 

 ٠ٚؾلٚ ثٗ ٔؾٛ اٌقَبهح. ٛٛٓاٌ

٠ٚإٍفٕٟ أْ ألبهْ ث١ٓ ٚٙغ ثالكٔب ٚث١ٓ  ِمبثً رغبً٘ ثالكٔب ٌٗ، كٚي اٌؼبٌُ رؼزجو اٌفٕبْ صوٚح ١ٕٛٚخ     

 ثّال١٠ٓ اٌلٚالهاد ٠ٍٕٛب. -ٚأغٍجٙب هثؾٟ -اٌلٚي اٌزٟ رلػُ اٌّإٍَبد اٌف١ٕخ 

، رقلَ ٘نا اٌٙلفٔؾٓ فٟ عّؼ١خ اٌضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٔؼبٟٔ ِٓ ٕؼٛثخ رٕف١ن ثؼ٘ األْٔطخ ٚاٌلٚهاد اٌزٟ      

ثَجت اٌٚغٜ اٌنٞ ٠ٛاعٕٙب غبٌجب ِٓ اٌْجبة اٌواغت فٟ االّٔٚبَ ٌٙب ثّب ٠فٛق اؽزّبٌٕب ٚئِىب١ٔبرٕب، ٚػغئب 

٘نٖ اٌٖؼٛثخ ػغيا ؽم١م١ب فٟ رٕف١ن أْٔطخ ، ٚٔٛاعٗ ِمبثً ٠إكٞ ثٕب فٟ إٌٙب٠خ ئٌٝ فَبهح ٘إالء اٌْجبة

ٌْٚٛ فٟ اٌغّؼ١خ مٌه إٌّغٙيح، ٌٚٛ اٍزٛػت اٌَّأفوٜ وبٌؼوٚٙبد اٌَّوؽ١خ ٌؼلَ ٚعٛك اٌَّبهػ ا

 ٌزغ١ود األِٛه ٌألفًٚ، ٌىٓ اٌٛالغ ال ٠لػٛ ٌٍزفبؤي.

 مذيش انىذوة:
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اٌفٓ ػاللخ ٌٚلد ِغ اإلَٔبْ، ٚرّضٍذ فٟ ِغًّ ِؼب٠ْزٗ ا١ِٛ١ٌخ، فاما ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن فٓ ث١ٖغخ ١ٌّّٛخ      

و٠ٓ ثأٞ ّىً ِٓ األّىبي ِٕزغب فٍال فٟ اٌنٚق ٌٖجغ ػاللبد ٘نا اإلَٔبْ، فٍٓ ٠َزط١غ اٌزٛإً ِغ ا٢ف

اٌؼبَ، األِو اٌنٞ ٠إكٞ ثبٌج١ٕخ اٌؾ١بر١خ ِّٙب افزٍفذ ١ٕغزٙب اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ ئٌٝ أؾطبٛ ثَّزٜٛ 

 اإلَٔب١ٔخ ئٌٝ اٌْو اٌال ِزٕبٟ٘.

ٕب ا١ٌٍٍخ ثؾٚٛهٖ، ثبٍّٟ إٔبٌخ ٚثبٍُ ِٕزلٜ اٌضالصبء اٌضمبفٟ، أّىو األٍزبم ػجل اٌقبٌك اٌغبُٔ اٌنٞ ّوف     

 ٌَالَ ػ١ٍىُ ٚهؽّخ هللا ٚثووبرٗ.وّب أّىووُ أ٠ٙب اٌؾٚٛه اٌىو٠ُ ٚا

 


