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 انشٛخ انهغٕ٘ حمًذ سضا انشبٛبٙ
 ٔجمًع ديشك

 ()ٌٍدكح خصارة. د. أ

ٓ ا٧٣ؿءى إٹ أف ٱذ٫١٤٧ ا٣ذ٭ٲُّت ٛىؽة ٧٤ٔػةء ا٣ٕؿثٲػح ، ٹ ٱىكى ك٬ٮ ٱذعؽث إ٣ٯ ظى

ٞيؽا٦ٯ ا٣ؾٱ٨ امذةركا ٣٪ة أَةٱػت ٣٘ذ٪ػة ٩ٞٲػح ، اٵيكىؿ ك٠أ٩ٰ ٰٚ ظٌؿة أصؽاد٥٬ ا٣

ذىػؽُّ ث٤٘ذ ٍٕ ٩ٮا ٚؿااػؽ٬ة، ٭ػةرَجح ٨٦ أٚػٮاق ا٣ٞجةاػ٢ ا٣ذػٰ ٱي ، كٝٲنػؽكا مػٮارد٬ة، ٚػؽكن

ٕنؽكا ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ ٩ىٍعػٮ٥٬، كص٧ٕٮا أمذةد٭ة ٰٚ رقةا٤٭٥ ك٠ذج٭٥ كأكدٔٮ٬ػة ، ز٥ ٝى

٧ةت ثٲخ ظ٧١ذ٭٥ٮٍ كأٗ٪ى ، ٦ٕةص٧٭٥ ظذٯ كو٤خ إ٣ٲ٪ة ٤ٔٯ أ٧٠ػ٢ ، ٬ة ٰٚ ٦ذؿصى

ٚج٢١ ُٝؿة ٔؿؽ قة٣خ ٨٦ صجة٬٭٥ ا٣كػ٧ؿ ٚػٰ . إ٣ٯ أث٪ةا٭ة وٮرة دى٢ ث٭ة ٣٘حه 

كث١ػ٢ ُٝػؿة زٱػخ ، كث٢١ ُٝؿة ٦ؽاد ٬ؿٱٞػخ ٦ػ٨ ٦عػةثؿ٥٬، عةرٱ٪ة٬ٮاصؿ و

٣كػػةف ا٣ذ٪ـٱػػ٢ ، ٩ػػ٪٥ٕ ا٣ٲػػٮـ ث٭ػػؾا ا٤٣كػػةف ا٣ٕؿثػػٰ ا٧٣جػػٲ٨، أًػػةءت ٦كػػةرص٭٥

ثٌٛػ٢ ص٭ػٮد اثػةا٥١ ٚػٰ ا٣جىػؿة كا١٣ٮٚػح كث٘ػؽاد ا٣ػؾٱ٨ ٬ٲنػأ٥٬ ا  ، ا١٣ؿٱ٥

 .ا٣ؾ٠ؿى ا٣ع١ٲ٥ - ثٕؽ كٔؽق ا٣ىةدؽ -٣ٲعِٛ ثٮقةَذ٭٥ ، كثةر٠٭٥

ْٛذػة كػ٤ػؽدة ثة٣ٮٔػؽ اٷ٣٭ػٰ ا٣ىػةدؽ  وعٲط أف  ٔؿثٲذ٪ة كٔٞٲػؽد٪ة ظي

ك٨١٣ ا  قجعة٫٩ إذا أراد مػٲبةن ، [9ا٣عضؿ  ] ژڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳژ

                                                 

()  ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٧٦سػ٢ ا٧٣ض٧ػٓ  ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜا٣جعر ا٣ؾم ٌٝؽ٫٦

٦ؤد٧ؿ اٹظذٛةء ثة٣ؾ٠ؿل ا٣ؼ٧كٲ٨ ٣ٮٚةة ا٣نػٲغ ا٧٣ض٧ٕػٰ ٦ع٧ػؽ رًػة ا٣نػجٲجٰ ا٣ػؾم  ٰٚ

 .ـ22/88/2187أٝة٫٦ ٦ض٤ف ا٣٪ٮاب ا٣ٕؿاٰٝ كا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ ثج٘ؽاد ٰٚ 
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ُٚٮثٯ ٨٧٣ اػذى٫ ا  ٣ٲ١ػٮف قػججةن ٦ػ٨ أقػجةب ظٛػِ ٝؿا٩ػ٫ . ٬ٲنأ ٫٣ أقجةث٫

 .ا١٣ؿٱ٥ ك٣كة٫٩ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣جٲ٨

ػ٭٥ ا  ث٭ػؾا ا٣ٌٛػ٢ ٦ػ٨ اػ، ك٬ػ٥ أصػؽاد٩ة، كإذا ٠ةف ٨٦ أصؽاد٥٠ ذىن

ٚإف ٬ؾا ا٢ٌٛ٣ قؿل ٨٦ اٵصؽاد إ٣ٯ اٵظٛةد ٱذٮارزٮ٩ػ٫ ٠ػةثؿان ٔػ٨ ، ا٣ْٕٲ٥

ػٛةا٫ ٚضػـا٥٬ ا  ، ٠ةثؿ ٨٦ ٔ٭ؽ ا٣ٛؿا٬ٲؽم كأوعةث٫ إ٣ٯ ز٨٦ ا٣نػجٲجٰ كريوى

ىدى٧ن٫  .ٔ٪ة ػٲؿ ا٣ضـاء كأ

ٍٕؾىر َة٣تي ٥٤ٔ ٦س٤ٰ إٍف ٬ٮ د٭ٲنت ٔجٞؿٱح ا١٧٣ةف كأ٤٬ػ٫  كإف ٬ػٮ، أٚٺ ٱي

 .إ٩٭ة ث٘ؽاد ثٕجٞؿٱذ٭ة كٔجٞ٭ة، ا٩ذنٯ ثٕجٞ٭٧ة

ػاضذبغبّيػسيػدطذقػوطجططؼا:ػ-ػأواًل
ٹ ٱض٢٧ ث٧س٤ٰ أف ٱذعؽث ٨ٔ ٩نأة ا٣نٲغ ٦ع٧ؽ رًة ا٣نػجٲجٰ رظ٧ػ٫ 

ك١٣ػ٨ ٧٦ػة ٱضػؽر ، ٚأ٠ٮفى ٠عة٢٦ ا٣ذ٧ؿ إ٣ٯ ٬ضػؿ، ا  كقٲؿد٫ ا٣ؾادٲح ثٲ٪٥١

ضػةز ثٕػؽ ا٣عػؿب ٠ػةف ٝػؽ قػةٚؿ إ٣ػٯ ا٣ع، ذ٠ؿق ٔ٪ؽم أف ا٣ٕٺ٦ح ا٣نػجٲجٰ

٢ٍٕى ٠سٲؿ ٨٦ ا٣ٕؿكثٲٲ٨ ٣ؾ٣ٟ ا٣ٕ٭ؽ، ا٣ٕة٧٣ٲح اٵك٣ٯ كٔةد إ٣ٯ ث٤ػؽق ثُؿٱػٜ ، ًٚ

(8921ٝج٢ أف ٱٕٮد إ٣ٯ ا٣ٕؿاؽ ق٪ح )، د٦نٜ ثٕؽ أف أٝةـ ٚٲ٭ة ق٪ح ٠ة٤٦ح
(8)

 .

١ٚةف أف اصذ٧ػٓ ا٣ٕػة٥٣ ا٣نػجٲجٰ ، كا٧٤ٕ٣ةء إذا دػ٤ٮا ٦ؽٱ٪ح أٚةدكا كاقذٛةدكا

ا٣نػةـ ك٤ٚكػُٲ٨ ك٣ج٪ػةف كا٣ٕػؿاؽ ٦ػ٨ ا٧٣ٕ٪ٲ ػٲ٨ ٚٲ٭ة ث٪ٛؿو وة٣ط ٨٦ ٧٤ٔػةء 

إذ ا٣ذٞٯ ثأ٩جػ٫  - كا٧٣ؿء ٱأًرز إ٣ٯ أ٫٤٬ -ثة٣ٌٞةٱة ا٣ٞٮ٦ٲح كا٣سٞةٚٲح كا٣كٲةقٲح 

كٔجؽ ا٣ٞػةدر ا٧٣٘ؿثػٰ كاٵقػذةذ ، ٣٘ٮٱ ٲ٭ة كأثٲ٪ةا٭ة ٠ة٣كٲؽ ٦ع٧ؽ رمٲؽ رًة

ك٠ةف ٱٞٲ٥ ٦ٕ٭ػ٥ ك٩ْػؿاا٭٥ ٩ػؽكات ، ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ كٔجؽ ا٧٣عك٨ اٵ٦ٲ٨

، دثٲح ك٣٘ٮٱح ٰٚ ا٧٣ؽرقح ا٧٣عك٪ٲح ا٣ذٰ ٦ة زا٣خ دػ٪٭ي ثؿقػة٣ذ٭ة ا٣ذؿثٮٱػحأ

كٰٚ ا٣٪ةدم ا٣ٕؿثٰ ا٣ػؾم ٠ػةف أثػؿز ٦ٕػة٥٣ د٦نػٜ ا٣سٞةٚٲػح كا٣ٞٮ٦ٲػح ٣ػؾ٣ٟ 
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كٚػٰ دكر ا١٣ذػت ثػ٢ كٚػٰ ، كٰٚ ١٦ةدت ثٕي ا٣ىػعٙ ا٣ؽ٦نػٞٲح، ا٣ٕ٭ؽ

رد٬ةت ا٣ٛ٪ؽؽ ظٲر ٠ةف ٱٞٲ٥
(2)

. 

ػذ٫ٍ ثٕػيى ك٢ٕ٣ ٦ؿكر ٩عٮ ٩ىٙ ٝؿف ٤ٔػٯ ذ٠ؿٱػةت  ٱكػذٕٲؽ٬ة ٝػؽ أ٩كى

ك٠ة٩خ دٞةـ »إذ ٱٞٮؿ ٨ٔ ٦سةٝٛةد٫ ٰٚ د٦نٜ  ، ا٣ذٛةوٲ٢ ٨ٔ ا١٧٣ةف كا٣ـ٦ةف

ٞىؽ اصذ٧ةٔةت قٲةقٲح، ٰٚ ا٣٪ةدم ا٣ٕؿثٰ ظٛٺت أدثٲح ٍٕ ي ػة ٱ٪نػأ ، كد ٬ػؾا ك٧٣ن

كإ٧٩ة أ٩نئ ثٕؽ ٦جةرظذٰ ا٣نةـ ثأ٠سؿ ٤ٝػٲٺن ٦ػ٨ ، ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ثٕؽ

ا أف ا٣٪ػػةدم أٝػػؽـ ٤ٝػػٲٺن ٦ػػ٨ ا٧٣ض٧ػػٓ ٦ػػ٨ ظٲػػر ك٦ٕ٪ػػٯ ٬ػػؾ، قػػ٪ح كاظػػؽة

«ا٣ذأقٲف
(8)

ك٦ٕؿكؼ أف ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜ أ٩نئ ٰٚ ظـٱؿاف . 

ك٬ؾا ٦ة ظ٢٧ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ د٦نٜ ٤ٔػٯ أف ، أم ٝج٢ ٦ة ذ٠ؿ ثك٪ح، (ـ8989)

ٰ ثأف ا٧٣ض٧ٓ أ٩نئ ق٪ح )  .(8989دعن 

ةف ذ٣ػٟ قػ٪ح ٠ػ»٦ة ٝةؿ رظ٫٧ ا  ٨ٔ ذ٠ؿٱةد٫ ٚٲ٭ػة  ؽككٝٓ ٦س٢ ٬ؾا ٔ٪

ظٲر ٠٪خ ٩ـٱ٢ ا٣نػةـ ٚػٰ ٚ٪ػؽؽ ، أم ٝج٢ أ٠سؿ ٨٦ أرثٕٲ٨ ٔة٦ةن . (ـ8921)

«ٱ٢ُ ٤ٔٯ مةرع ث٘ؽاد
(4)

ػٰ ثأ٩ػ٫ ٚػٰ قػ٪ح ،  ٧٦ة صٕػ٢ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ دعن 

ك٤ٕ٣ػ٫ ٠ػةف ٱؿٱػؽ أف ٱٞػٮؿ  )مػةرع ، ( ٥٣ ٱ٨١ مةرع ث٘ؽاد ٝؽ اٚذذط8989)

أ٩ة أٝٮؿ  إف ٬ػٮل ك. ٚ٭ٮ ٝؽ ذ٠ؿ أف ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣نةرع ٦عُح ا٣عضةز، ا٣٪ىؿ(

٤ٝج٫ ا٣ؾم ٠ةف ٰٚ ث٘ؽاد ٬ٮ ا٣ػؾم ص٤ٕػ٫ ٱكػ٧ ٰ مػةرع ا٣٪ىػؿ ثةقػ٥ مػةرع 

 أ٣ٲف ٬ٮ ا٣ٞةا٢ ، ث٘ؽاد

 ثج٘ػػؽاد أمػػذةؽ ا٣نػػ ـ ك٬ػػة أ٩ػػة

 

ٍؿخ ٨٦ ث٘ؽاد ص٥ُّ ا٣ذنػٮُّؽ   إ٣ٯ ا١٣ى

                                                  

٦ض٤ػح  -ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿثٰ صٮا٩ػت ٦ض٭ٮ٣ػح ٦ػ٨ ظٲةدػ٫  -٦ع٧ؽ رًة ا٣نجٲجٰ  (2)

 .452  ٦41ش  -ٓ د٦نٜ ٦ض٧

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ ٩ٛك٫. (8)

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (4)
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ٲػةـ ثػٲ٨ ا٣ٕػؿاؽ  كأ٣ٲف ٬ػٮ ا٣ػؾم ٔ٪ػٮف ٝىػٲؽد٫ ا٣ٞةٚٲنػح ٬ػؾق ثػػ )ا٣٭ي

كا٣نةـ(
(5)

ػؽي أ٠جػؿ ث١سٲػؿ ٦ػ٨ مػةرع  ؟ ٤ٔٯ أف مػةرع ٍٕ ى ث٘ػؽاد ا٣ػؾم اٚذيػذًط ث

 .ك٤ٔٯ أم ظةؿ ٚج٘ؽاد كا٣٪ىؿ ٹ ٱٛذؿٝةف. ا٣٪ىؿ

٫ أٌٔػةءي ٦ض٧ٕ٭ػة ثػكٝؽ أدةظخ ٫٣ زٱةرد٫ ٣ؽ٦نػٜ كإٝة٦ذػ٫ ٚٲ٭ػة أف ٱذٕػؿؼ 

ٲػح ، كأف ٱؽر٠ٮا ٝؽراد٫ً ا٧٤ٕ٣ٲح كا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕة٣ٲح، ك٧٤ٔةؤ٬ة ٨ٔ ٠ست ٤ٞي كم٧ةا٤ى٫ ا٣ؼي

( ٌٔٮان ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ٧٠ة ٠ػةف 8928ذؼجٮق ٔةـ )١ٚةف أف ا٩، ا٣٪جٲ٤ح

كٲ٨ اٵيكىؿ ٧٤٣ض٧ٓٚ٭ٮ ٣ؾ٣ٟ . ٱك٧نٯ ا٩بؾ ٕىؽُّ ٨٦ رٔٲ٢ ا٧٣ؤق   .ٱي

ة٣ٲةدػ٫ ، ٠ةف ا٣نجٲجٰ كزٲٜ ا٣ى٤ح ث٧ض٫ٕ٧ ٕن ٱذض٤نٯ ذ٣ٟ ٰٚ ٦نةر٠ذ٫ ٰٚ ٚ

ة كٚػٰ دى٭ةدٱ٭٧ػ، كٰٚ ثعٮز٫ ا٣ذٰ ٱ٘٪ٰ ث٭ػة ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ، اٵدثٲح كا٣سٞةٚٲح

 .ا١٣ذت كا٧٣ُجٮٔةت

 ( ٌظارنخّ ـٖ ـػاى٘ات اىٍشٍع:1

ة٣ٲةت ا٧٣ض٧ٓ ا٣سٞةٚٲح كاٵدثٲػح ٕن كأ٧٬٭ػة ٦نػةر٠ذ٫ ، أق٭٥ ا٣نجٲجٰ ٰٚ ٚ

-28ٰٚ )ا٧٣٭ؿصةف اٵ٣ٰٛ ٵثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ( ا٣ؾم أٝة٫٦ ا٧٣ض٧ػٓ ٦ػ٨ )

كا٣ؾم مةرؾ ٚٲ٫ أٱٌةن ٩ؼجػح ٦ػ٨ مػٕؿاء ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ  ،(8986د٧ٮز  29

كٝؽ أ٣ٞٯ مػٞٲٜ ا٣نػةٔؿ . ٫ اٵقذةذ ا٣نةٔؿ )٦ٕؿكؼ ا٣ؿُّوةٰٚ(ك٦٪٭٥ ٦ٮاَ٪

ٔ٪ٮا٩٭ػة ، ا٣كٲؽ ظك٨ ٩ٲةثح ٔ٪٫ ٝىٲؽد٫ ا٣ؽا٣ٲح ا٣ذٰ ث٤٘خ كاظؽان كزٺزٲ٨ ثٲذػةن 

 )ذ٠ؿل مةٔؿ( ك٤ُ٦ٕ٭ة 

ٜو ٔةاػػؽي   ٱػػة ٝى٤ٍػػتي ٔػػةدىؾ ٦ػػ٨ د٦نػػ

 

ػػةًكد   كا٣ػػؾ٠ؿٱةت ٦ػػ٨ ا٣عجٲػػت دٕي

 ٤ٯ ا٧٣ذ٪جٰ ك٦٪٭ة ٝٮ٫٣ ا٣ؾم ٱىؽؽ ٤ٔٯ ا٣نجٲجٰ وؽٝى٫ ٔ 

قي  ًٖ ٦ػػ٨ أصػػؽنت ذ٠ػػؿى ٲٍػػؿي ا٣٪ٮاثػػ  ػى

 

ؽدٍػػػػػ٫ أٝػػػػػةربه كأثةٔػػػػػؽي    كدٕ٭ن

ػػػػ٫  ُّٞ ٍخ أف ا٣ـٔة٦ػػػػح ظ  كدكػػػػة٧٣ى

 

 ٚػػٰ ا٧٣جػػؽٔٲ٨ ٦ػػؾا٬ته كٔٞةاًػػؽ 
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ؽنٍت ذ٠ؿؾ أٝةربي كأثةٔؽ ىصى ٟى أف أ ٦ح  ٣ٲىٍ٭٪ً كأ٩٭ػة دكػة٧٣ىٍخ ، مٲؼ٪ة ا٣ٕٺن

٢ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ػـ٨٦ ك٦ػة أظٮص٪ػة إ٣ػٯ أف ٩ذ٧سنػ، ٤ٔٯ زٔة٦ذػٟ ٚػٰ ا٧٣جػؽٔٲ٨

 ا٣ىٕت ٝٮ٣ٟ ٚٲ٭ة 

 أ٦ة ا٧٣ؾا٬ت ٚ٭ػٰ مػذنٯ ٣ػ٥ دػـؿ

 

 !١٣٪٧ػػة ا٣ػػٮ٨َي ا٧٣ٛػػؽنل كاظػػؽي  

 ( ةطٔذّ ـٖ ٌشيث ٌشٍع دٌظق:2 

٧٤٣عذٛٯ ثؾ٠ؿاق أرثٓ ٦كة٧٬ةت ك٦ٮاد ٣٘ٮٱػح ٚػٰ ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح 

 ٬ٰ ، ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

د٦نػٜ  ٔؿض كدراقح ١٣ذةب )ثكذةف اٵَجةء كركًح اٵدثةء أك األكىٕ:

( دػأ٣ٲٙ اٷ٦ػةـ ٦ٮٚػٜ ا٣ػؽٱ٨ ثػ٨ أثػٰ ا٣ٛػذط إ٣ٲػةس ثػ٨  ٌٰ ٰٚ ٔىؿ٬ة ا٣ؾ٬ج

ٍُؿاف ا٣ؽ٦نٰٞ ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح )صؿصف ا٧٣ٕؿكؼ ثةث٨  كا١٣ذػةب  .(587٬ا٧٣ى

ؿنٝػخ ، ٦ؼُٮَح ٔسىؿ ٤ٔٲ٭ػة ا٣نػجٲجٰ ٚػٰ ا٣ؼـا٩ػح ا٣نػؿٱٛح ا٤ٕ٣ٮٱػح ٛى ثٕػؽ٦ة د

ح ثٕػؽ أف دٞٓ ا٧٣ؼُٮَح ٚػٰ ػ٧ػف ٔنػؿة ٠ؿاقػ .كدُؿنٝخ إ٣ٲ٭ة ا٣عٮادث

ؽ ٦٪٭ة ٔنؿ ٠ؿاقةت . (...ك٬ٰ ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ ٠ذػةب )ثكػذةف اٵَجػةء، ٚٞي

)٠ػة٩ٮف ا٣سػة٩ٰ  ٩ينؿت ٬ؾق ا٣ؽراقح ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ ا٣سة٣ػر ٦ػ٨ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ

أم ٝج٢ أف ٱ٪ذؼت ٌٔٮان ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ، (8928
(6)

. 

 كحخشيَّٕ ٌَ غرؽّ ىيهخاب اىٍخفٔط ٌ٘زحاف:

 ٚ ٰٚ ٭٧ػ٫ ا٣ػؽٝٲٜ ٤٣٪ىػٮص ا٣ٞؽٱ٧ػح ػجؿد٫ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ ا٣ذٰ دجؽنت

ك٨٦ ذ٣ٟ ا٧٣ٞةر٩ح ثٲ٨ ٔجػةرات ٠ػ٢ ٦٪٭٧ػة ، كأقة٣ٲت ا٣ذٕجٲؿ إذ ذاؾ

 .كدٹٹد٭ة

 ٫ ٤ٔٯ اٵ٦ة٩ح ا٧٤ٕ٣ٲح قػ٪ح  ٯإذ ثٲن٨ أف اث٨ أثٰ أوٲجٕح ا٧٣ذػٮٚ، ًظؿوي

ٍُؿاف ٠سٲػؿان ٦ػ٨ ا٣٪ىػٮص دكف أف ، (686٬) أػؾ ٨ٔ قةث٫ٞ اث٨ ا٧٣ى

 .إ٣ٯ ذ٣ٟكدكف أف ٱنٲؿ  ،ٱ٪كج٭ة إ٣ٯ وةظج٭ة
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ٞى٫ُ ٤٣ـ٦ؼنؿٌم( اىراُ٘ث: كٝؽ ٩يًنؿ ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ ، ثعر )د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ك٦ي٤ٍذى

ٔىػٍؿضه كدراقػح ٧٣ػة كرد ٚػٰ ٠ذػةب )٤٦ػذٍٞ . (ـ8927ا٣كةثٓ ٤٣ٕةـ ) ك٬ٮ 

(588٬ا٣ذ٭ؾٱت ٣ضةر ا  ا٣ـ٦ؼنؿم( ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح )
(7)

ٞىٍ ٬ػؾا ٬ػٮ .  ٤ٍذى كا٧٣ي

د٭ؾٱت ا٤٣٘ػح( ٣ٶز٬ػؿم اػذٲةرات ٧٣ٛؿدات ا٩ذٞة٬ة ا٣ـ٦ؼنؿم ٨٦ ٦ٕض٥ )

ك٥٣ ٱيؾ٠ىؿ ا١٣ذةب ٚٲ٧ة ذ٠ؿق . ٚجعس٫ اػذٲةر ٨٦ اػذٲةر، (871٬ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح )

٧٠ة ٥٣ ٱؾ٠ؿق ظةصٰ ػ٤ٲٛح ٰٚ ٠نٙ ا٣ْ٪ٮف  ،ا٣ـر٤٠ٰ ٨٦ ٠ذت ا٣ـ٦ؼنؿم

٧٦ة ٱض٢ٕ ٨٦ ٠نػ٫ٛ ٬ػؾا ، كٹ ا٣ج٘ؽادم ٰٚ ذٱ٢ ا١٣نٙ كٹ ٬ؽٱح ا٣ٕةرٚٲ٨

 .إًةٚحن إ٣ٯ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح

ؿ أف ا٣نجٲجٰ ٠ذت ٬ؾا ا٣جعر ٝجػ٢ َجػٓ ك٩نػؿ ٠ذػةب )د٭ػؾٱت كا٣ْة٬

ٚػٰ ظػٲ٨ ٝػةؿ ، ٵفن ا٣ـر٤٠ٰ ذ٠ػؿ ٚػٰ أٔٺ٦ػ٫ أ٩ػ٫ ٦ُجػٮع، ا٤٣٘ح( ٣ٶز٬ؿم

. «إ٩ن٫ ٨٦ أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٣٪ةدرة أك ا٧٣ٛٞٮدة»ا٣نجٲجٰ  
(8)

 

كٱذجؽنل ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ظؿو٫ ٤ٔٯ إظٲةء ا٥٤١٣ ا٣ػؾم ٱ١٧ػ٨ أف ٱ٪ذٛػٓ 

 ؽة ٨٦ ٦س٢ ث٫ ٰٚ اٵكًةع ا٣ضؽٱ

  ـىؼ ٱي ٕى اٵٔٞةب  ػى ػ٢ ثػٲ٨ اٳض ٰ  ١٣ػٰ ٱنػذؽ ؿٌ صي كٱ١٧ػ٨ . ٚػٰ ا٣ُػ

 .اقذؼؽا٦٭ة ٰٚ ٦ى٤ُعةت ا٣ج٪ةء

 كٝؽ ٱكذٛةد ٦٪٭ة ٰٚ ٬٪ؽقح ا٣ُؿؽ .ا٧٣ٕةصٲ٢  ا٧٣ؼذىؿات ٨٦ ا٣ُؿؽ. 

 ٕىٍٮَت  أ٧ٜٔ ٦ٮًٓ ٰٚ ا٣جعؿ كدىػ٤ط . كا٧ُ٧٣ب٨ ثٲ٨ ٦ٮصذٲ٨، ا٣

 .ٗٲ٢  أ٦ٮاق دٞؿب ٨٦ ا٣جعؿك٦س٤٭ة  ا٣جؿا. ٥٤ٕ٣ ا٣ض٘ؿاٚٲة كا٣جعةر

 ؿ ا٣عؽٱؽ أدكات ظةدٌة كٱ٨١٧ اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ٥٤٠ ، ا٣ُجنةع  ا٣ؾم ٱعٮ 

 .ا٣ى٪ةٔح
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 ٰكٱ٨١٧ ٦ٞةث٤ذ٭ة ٹق٥ ا٣ح دكٮٱح ٤٣ُؿؽ، ا٧٣ٕةثًؽ  ا٧٣كةظ. 

 ثةع كا٧٣٪ةزؿ نةع  ا٣ؾم ٱ١سؿ ٨٦ مؿاء ا٣ؿ  كٱ٨١٧ اٷٚةدة ٦٪٭ة ٰٚ ، ا٣ؿث

 .٦ى٤ُعةت ا٣ذضةرة كاٹٝذىةد

  ٕن كدىػ٤ط ، ةٔح  ٨٧٣ ٱذ٤١ػٙ كًػٓ اٵ٣عػةف ٤ٔػٯ ٗٲػؿ وػٮابا٤٣

 .٧٤١٣ةت ا٧٣ٮقٲٞٯ كا٣ٛ٪ٮف

٬ػٮ ، إف ٬ؾق ا٧٤١٣ةت ٦جسٮزح ٰٚ ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذؿازٲح! أصػ٢ كد ٗلاؿ:

٪ٯ ٦ٕػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح ، ٠ؾ٣ٟ ًٗ ك٨١٣ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٲ٭ة ك٩نؿ٬ة إ٧٩ة ٱؿ٦ٰ إ٣ٯ إّ٭ةر 

ٞػةثٺت ٤١٤٣ػ٥ اٵص٪جػٰ كأف دٔٮل ٚٞؿ ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٧٣، ٨٧٣ أراد أف ٱكذٰٞ

 .٣ٲكخ وعٲعح إٹ ٔ٪ؽ ٨٦ ٥٣ ٱذٞهن كٱجعر

ٝىػػٲؽد٫ ٚػػٰ ا٧٣٭ؿصػػةف اٵ٣ٛػػٰ ٵثػػٰ ا٣ُٲػػت ا٧٣ذ٪جػػٰ ثٕ٪ػػٮاف  اىراىرػػث:

 .كٝؽ ذ٠ؿ٩ة٬ة ٝج٢ي ، )ذ٠ؿل مةٔؿ(

ك٤٣نجٲجٰ ا٣نةٔؿ ٦ُٞٮٔح مٕؿٱح ٨٦ دكٕح أثٲةت ثٕ٪ػٮاف )ا٣ٛٲٌػةف ٚػٰ 

 ٤ُ٦ٕ٭ة  ( ٨٦ ٦ض٤ح ا٧٣ض84ٓ٧ا٣ٕؿاؽ( ٩نؿت ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ )

ٛىػػٯ ٱػػة ٦كػػٍٞ ا٣ػػٮادم ا٩ػػؽٚةٝة ٠ 

 

 أٹ دؿٔػػػػٯ ا٣ضـٱػػػػؿة كا٣ٕؿاٝػػػػة 

 ك٥٣ ٱٛخ ا٣نةٔؿى ا٤٧٣ذــ أف ٱ٪ٛر ثٕي ٧٬ٮـ أ٦ذ٫ إذ ٱٞٮؿ ٚٲ٭ة  

 أ٣كػػػ٪ة أ٦نػػػحن ًػػػًضؿت ك٦ى٤نػػػخ

 

ٹ ا٩ٕذةٝػػػة ٦ػػػ٨ ا٣جػػػةٗٲ٨ رٝ ػػػة 
(9)

 

. صة٩ت ٦ض٭ٮؿ ٨٦ قػٲؿد٫(، ٦ٞة٣ذ٫ )ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿثٰ اىراةػث: 

ك٠ػةف ٚػٰ »ك٧٦ة صةء ٚٲ٭ة  . نؿت ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ اٵرثٕٲ٨ ٨٦ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓك٩

 - ([8921]أم ٚػٰ أز٪ػةء زٱةردػ٫ ٣٭ػة قػ٪ح ) - ٤َٲٕح ٨٦ ٣ٞٲ٪ة٥٬ ٰٚ د٦نػٜ

. «ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿثٰ كا٣كٲؽ ٦ع٧ؽ رمٲؽ رًة وةظت صؿٱؽة ا٧٣٪ةر

ٲ٨ٍك٠ةف ز٧ػح ٦ؿاقػٺت ك١٦ةدجػةت ثػٲ٨ ا٣ىػؽٱٞٲ٨ ا٣ٕػة٣ً  ٰء )كمػج٫ي ا٣نػ، ٧ى
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ثٕػؽ أف ، كٝؽ اصذ٧ٕة زة٩ٲح ٰٚ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة. ٦٪ضؾبه إ٣ٲ٫(

 ٦٪٭٧ة دؿؾ ٚػٰ ٩ٛػف كٱجؽك أف ٠ٺ  . (8947ا٩ذؼت ا٣نجٲجٰ ٌٔٮان ٚٲ٫ ق٪ح )

ٯ ٦ىػٲجح »ص٢ٕ ا٣نجٲجٰ ٱىٙ كٚػةة ا٧٣٘ؿثػٰ ثأ٩٭ػة ، اٳػؿ أزؿان َٲجةن ٹ ٱي٧ٍعى

ثػػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ىػػعٲط  ٲ ػػة٧ٕكأ٩ػػ٫ ٠ػػةف ٔة٧٣ػػةن ٦ض، ٧٤٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣ٕؿثٲػػح

«٧٤١٤٣ح
(81)

ك٨٦ ا٧٣ٛةرٝةت ا٣ٺٚذح أف ا٣نجٲجٰ ٠ذت ٬ؾق ا٧٣ٞة٣ح ق٪ح كٚةدػ٫  .

 .رظ٧٭٧ة ا . ٬ٮ

ػاضذبغبيػاضضعوي:ػ-ػثاظغًا
ػٺن ٧٦ػة ٚػٰ صةثٲذػ٫  ٣ٲف ٦ة ٩نؿق ا٣نجٲجٰ ٰٚ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ د٦نٜ إٹ كمى

يؽن . ا٤٣٘ٮٱح كاٵدثٲح ٦ػ٨ دذجُّػٓ ذ٣ػٟ ٚػٰ  ٚإذا أرد٩ة دٕؿُّؼ ا٣نجٲجٰ ا٤٣٘ٮم ٚٺ ث

٧ح ٚػٰ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿاٝػٰ ، ٦ض٢٧ ٠ذج٫ كثعٮز٫ ا٧٣٪نٮرة ٦٪ضن

كٰٚ ٦عةًؿاد٫ ك٦ؽاػٺد٫ ا٣٘٪ٲػح ا٣ذػٰ ، ك٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة

 .ٝؽن٦٭ة ٰٚ ا٣٪ؽكات كا٧٣ؤد٧ؿات ا٧٣ض٧ٕٲح

 دػػؽؿ ٤ٔػػٯ أف، إف ا٣٪ْػػؿة ا٧٣ذأ٦ ٤ػػح ا٣ٛةظىػػح ٷرزػػ٫ ا٤٣٘ػػٮم كاٵدثػػٰ

٧ػةة ك٦ػ٨ ٠جػةر ظي ، ثػ٢ ٚٞٲػ٫ه ٣٘ػٮم ك٦ضذ٭ػؽ، ٚعكت جٲجٰ ٥٣ ٱ٨١ ٣٘ٮٱ ةا٣ن

 كٱذض٤نٯ ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٮاٝٙ كاراء أثؿز٬ة . ا٣ٕؿثٲح كقؽ٩ذ٭ة

ِـّالغػػّ اىٔاشػػع غيػػٕ اىػرة٘ػػث1 ، كٚىػػٲع٭ة، ك٦ٕؿٚػػح ٦ىػػةدر٬ة، ( ا

إف ا٧٣ذذجٓ  ٧٤٣ىةدر كا٧٣ؿاصػٓ ا٣ذػٰ ذٱنػ٢ ث٭ػة . كمٮارد٬ة كمةإ٭ة كدػٲ٤٭ة

ح ٧٣نةظػح٦ؤ٣ٛةد٫  ٤ٕى َي أوػٮؿ أ٣ٛػةظ )٧ٚىػةدر ٠ذةثػ٫ ، كثعٮز٫ د٪جئ ٨ٔ ٔة٥٣ 

ك٦س٤٭ػة ٦ؿاصػٓ ٠ذةثػ٫ ، دؿثٮ ٤ٔٯ ز٧ة٩ٲ٨ ٦ىػؽران أك ٦ؿصٕػةن  (ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح

) ٌٰ َ ٛيٮى ك٣ٲكخ ٠سؿة ٦ىػةدرق ٬ػٰ . ك٠ؾا قةاؿ ٦ؤ٣ٛةد٫، )٦ؤرخ ا٣ٕؿاؽ اث٨ ا٣

٤ٮب ٠ذةثذػ٫ ٹ ث٢ إف أقػ، ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣ٮظٲؽ ٤ٔٯ قٕح اَٺ٫ٔ ٤ٔٯ دؿاز٪ة ا٣ٕؿثٰ
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ةت ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ٤ٓن ٨٦ أ٦٭ةت ٦ى٪ٛن ٌى كقٮؼ ٩ٕؿض ٰٚ  .ٱذأدنٯ إٹ ٨٧٣ د

ك٠أ٩ػ٫ أػػؾ٬ة ٩ؽٱنػح ، ثعس٪ة ٣ٕجةرات كدؿا٠ٲت ٹ دىؽر إٹ ٧ٔن٨ د٧سن٢ ا٣ٕؿثٲح

ٚأ٩خ ٔ٪ػؽ٦ة دٞػؿأ ٣ػ٫ ، ٱ٪ٌةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ ٦ٮقٮٔٲذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲنح. ٨٦ أٚٮاق ا٣ٞؽ٦ةء

كٱ١ؾب ك٧٬يٟ ٔ٪ػؽ٦ة دٞػؿأ ، ٫٩ ٹ ٱيٍعك٨ ٗٲؿقٝؽ دذٮ٥٬ أ، ٰٚ اػذىةص ٦ة

ك٦ة ذ٣ٟ إٹ ٣٘٪ٯ ٦ٕؿٚػح كقػٕح اَػٺع ٹ دذأدٲػةف إٹ . ٫٣ ٰٚ اػذىةص اػؿ

عةثة( ذٍت ا٣ى  عت ا١٣ذةثة( ٹ ٦ى٨ )ثؽنؿ ثة١٣ي  .٨٧٣ )ثؽنؿ ثة٣ىن

 ( دـاغّ غَ اىػرة٘ث:2

ؾٱ٨ خ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر ثؿى٬ٍٍ ٨٦ اٵٔػؽاء كا٣ؼىػٮـ ا٣ػٲى ٤ً اثذي 

٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣ػػؿ٬ٍ . ٣ػػ٥ ٱذؿ٠ػػٮا ٦٪ةقػػجح كٹ كقػػٲ٤ح ٤٣٪ٲػػ٢ ٦٪٭ػػة كاٷزراء ث٭ػػة

ٍؿؼى أث٪ةء ا٣ٕؿثٲػح . ٦كذٕؿثٮف ٗؿثٲٮف ك٦كذ٘ؿثٮف ٦نؿٝٲٌٮف ك٠ةف ٗؿً٭٥ وى

ضةن ك٧٬ٲػح ٹ ٱىػؽ ٝ٭ة كاٝػٓ، ٔ٪٭ة ك٨ٔ د٧ُّ٤ٕ٭ة ضى ٣ٲ٨ ظي ٮ  ٤ٲ٨ ك٦يذىكى إٹ . ٦يذىٮق 

ثٲػح ص٧ػٓ َٲ ػت ٦ػ٨ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ أ٫٩ كٝٙ ٰٚ كص٫ ذ٣ٟ ا٣٪ٛػؿ ٦ػ٨ أٔػؽاء ا٣ٕؿ

٘يٲي  ا٣ؾٱ٨ ٩ؾركا ٧٤ٔ٭٥ كأٝٺ٦٭٥ ٤٣ؾكد ٨ٔ ٣٘ح ا٣جٲةف كا٣ٛؿٝػةف  ؿً ا٣ٕؿكثٲٲ٨ ا٣

ك٨٦ ا٣ُجٲٰٕ أف ٱ١ٮف ٨٦ ٬ؤٹء ا٧٣٪ػةٚعٲ٨ ٔػ٨ ظٮزد٭ػة ا٣نػٲغ  .كاٷدٞةف

 كٱذجؽنل ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٮا٫ٛٝ اٳدٲح . ا٣نجٲجٰ

 اىدـاع غَ ضركؼ اىػرة٘ث كْشائٓا: -أ

ك٠ي٢ٌّ ػؿج ٦ػ٨ ٔجػةرة . ذٰ دٔة ثٌٕ٭٥ إ٣ٯ ا٣ذؼ٤ٰ  ٔ٪٭ةد٤ٟ اٵثضؽٱح ا٣

( ا٣ؾم ٝؽـ إ٣ٯ د٦نػٜ ٝجٲػ٢ ا٣عػؿب ا٣ٕة٧٣ٲػح ا٣سة٩ٲػح ثا٧٣كذنؿؽ )٦ؿ٤ٗٲٮ

كٱ٤ُت ، ٣ٲضذ٧ٓ إ٣ٯ راٲف ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ اٵقذةذ ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ

، ٰ ٨ٔ ا٣عؿكؼ ا٣ٕؿثٲح كاٵػؾ ثة٣عؿكؼ ا٣٘ؿثٲح ا٣ٺدٲ٪ٲػحإ٣ٲ٫ ثإ٣عةح ا٣ذؼ٤  

٦ؽنٔٲةن أف ٦ػ٨ أقػجةب دؼ٤ُّػٙ ، قٮة ثؽكؿ ٦نؿٝٲح قجٞخ ٠ذؿ٠ٲة كأذرثٲضةفأ

ٚ٘ػةدر ، ( ريًٚػيثك٨١٣ن ٤َت )٦ؿ٤ٗٲٮ، ٭٥ ثأثضؽٱذ٭٥ ا٣ٕؿثٲح١ى كُّ ٧ى ا٣ٕؿب دى 
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ـ  إ٣ٯ َ٭ؿاف ٣ ٞ ٜ ٰٚ َ٭ؿاف ٦ػة ، ا٫٤ٕ ٱضؽ ٣نٛؿد٫ ا٧٣ك٧ٮ٦ح ٦ىع إٹ أ٫٩ ٥٣ ٱع

ـ ٨ٔ دعٞٲ٫ٞ ٰٚ د٦نٜ  .ٔضى

ٛػػةن ٠جٲػػؿان ٚػػٰ كزارة ثؿ٤ٗٲػػٮك٧٦ػػة ٱضػػؽر ذ٠ػػؿق أف )٦ ّن ( ٠ػػةف ٦ٮ

كَ٭ؿاف ثذ٤١ٲٙ ٦٪٭ة كأ٫٩ أكٚؽ إ٣ٯ د٦نٜ، ا٧٣كذ٧ٕؿات ا٣جؿٱُة٩ٲح
(88)

. 

ٍىػجىحه ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٪٭٥  ٔي ا٦ػح  ١ٚةف أف دىؽنل ٣٭ؾق ا٣ؽٔٮة ا٣٭ؽن

ٚ٭ة ٩ع٨ ٩ػؿل ٚػٰ وػ٧ٲ٥ أُٝػةر اٷقػٺـ »ظٲر ٱٞٮؿ رظ٫٧ ا   ، ا٣نجٲجٰ

ة ثٺد ا٣نؿؽ ٝٮ٦ ؿن ٲٍجػح ا٤ٕ٣ػ٥ ، ةن ٦ٛذٮ٩ٲ٨كقي ٔى ٍٛعذ٭٥ ٤٣٘ػح ا٣ٞػؿاف ك ػ ٍكا وى أثؽى

، دأٲ٨ إ٣ٯ اقذجؽاؿ أظؿٚ٭ة ا٣٭ضةاٲح ثأظؿؼ ا٤٣٘ح ا٣ٺدٲ٪ٲح ]٠ػؾا[، كا٣ٕؿٚةف

٧ؿٱ٨ ٨٦ كراء ذ٣ٟ ٦ة ٱيكذٕةذ ٦٪ػ٫ ٦ػ٨ ٚكػةد ، أك إ٣ٯ اٹقذٕةًح ثة٣ٕة٦ٲح ٌٍ ٦ي

جػػر َٮٱنػػح كقػػٮء ٩ٲػػح ٤٧٣نػػح ك٬ٲ٭ػػةت ٱػػأثٯ ا  ذ٣ػػٟ كأٔػػٺـ ا، دػ٤ػػح كػي

ػػؿة ثأٱػػؽم ٠ػػؿاـ ثػػؿرة، كأوػػعةبي ا٣ٞج٤ػػح ٙه ٦ُ٭ن «ك٠ذيػػته ٝٲ ٧ػػح كوػػع
(82)

 .

٧ةة ا٣ٕؿثٲح زجذىػٍخ أثضػؽٱذ٪ة ا٣ٕؿثٲػح اٵوػٲ٤ح كقػُٞخ  كث٫٤ٌٛ كأ٦سة٫٣ ٨٦ ظي

 .دٔةكل أٔؽاا٭ة

 ردُّ دىٍغٔل غػٔةث حىػيًُّ اىػرة٘ث: -ب

ػٕٮثح د٧ُّ٤ٕ٭ػة  ٦ٞةر٩ىػحن ٧ٌ٦ة دٕةكرق ٦٪ة٬ٌػٮ ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذ٪ٛٲػؿ ٦٪٭ػة دٔػٮل وي

، ٱؿد ٤ٔٲ٭ة ا٣نجٲجٰ ثعضح ٦٪ُٞٲح كإٝٲػح، ك٬ٰ دٔٮل داظٌح، ثة٤٣٘ةت ا٣ٺدٲ٪ٲح

٧٤ى٭ػة وػٕٮثةته ٚػٰ ٚ٭ػ٥ ٦ذ٪٭ػة أك ًػجٍ  ك٬ٰ أ٫٩ ٦ة ٨٦ ٣٘ػح إٹ كٱٕذػؿض ٦يذٕى

كٱٌٕػؽ رىأٍم . كا٣ٕؿثٲػح ٣ٲكػخ ٚػٰ ذ٣ػٟ ثًػٍؽٔةن ٦ػ٨ ثػٲ٨ ٣٘ػةت ا٣ٕػة٥٣، ٠ذةثذ٭ة

إذ أرقػػ٢ ا٧٣كذنػػؿؽ ، ٧٣٪ىػػٛٲ٨ا٣نػػجٲجٰ ٦ػػة ذ٬ػػت إ٣ٲػػ٫ ثٕػػي ا٧٣كذنػػؿٝٲ٨ ا

ا٣ٛ٪٤٪ؽم )٠ؿق١ٮ( ٌٔٮ ٦ض٧ٓ د٦نٜ ٦ٞةٹن إ٣ٯ ٦ض٤ح ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ ٔ٪ٮا٩٭ػة 

                                                 

 .84ظةًؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣نةـ   -قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ (88)

 .62  ٦7ض٤ح ٦ض٧ٓ د٦نٜ  ٦ش  -)د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ك٦ي٤ٍذ٫ُٞ( ٤٣ـ٦ؼنؿم  (82)
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ٰي أك٬ةـ اٵكرثٲٲ٨ ٰٚ وػٕٮثح د٤ُّٕػ٥ ا٣ٕؿثٲػح( ٍٛ ى كٝػؽ دٌػ٧ن٨ ا٧٣ٞػةؿ ٦ٞةر٩ػح . )٩

٧٤ٔٲح ٦ٮًٮٔٲح ثٲ٨ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٤٣٘ػةت اٵكرثٲػح أدثػةن ك٣٘ػح كوػؿٚةن ك٩عػٮان 

ٞةن ك٠ذةثح قػ٧ةتي اٷظةَػح ك٧ٔػٜ  - ٔؽا ٧٤ٔٲنذػ٫ ك٦٪٭ضٲنذػ٫ -ك٤ٔٯ ٦ٞة٫٣ ، ك٩ُي

ػ٧نٯ ا٧٣نػة٢٠ ا٧٣ـٔٮ٦ػح ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ، ا٣ؽرس كص٧ةؿ اٷ٩ىةؼ ك٬ٮ ا٣ؾم قى

ًؿ٦ح أف دعىػٲ٢ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح أقػ٭٢ ٤ٔػٯ »كػ٤ه ٰٚ ٦ٞة٫٣ إ٣ٯ ، ثةٵك٬ةـ ا٣٭ى

٢ن اٷوػؿار ٠ػ»كأ٫٩ ٱيًىٌؿ ، «ا٣ُة٣ت اٵكرثٰ ٨٦ دعىٲ٢ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ٣٘ةت ا٣ٕة٥٣

«٤ٔٯ أف اراء اٵكرثٲٲ٨ ٩ذةاش أك٬ةـ ٬ىًؿ٦ح كثٮادر ػٲةٹت مةاؼح
(88)

. 

ث٢ ٱذٕؽاق إ٣ػٯ ا٣ػؿد ، كٹ ٱ١ذٰٛ ا٣نجٲجٰ ثة٣ؿد ٤ٔٯ ّة٬ؿ ٠ٺـ ا٣ُةٔ٪ٲ٨

٧٣ةذا ٹ ٱٞٮ٣ٮف  إ٩٪ة ٹ ٩ذ٥٤ٕ ا٣ٕؿثٲح ٵ٩٭ػة ٣٘ػح »٤ٔٯ ثةَ٪٫ ا٧٣ٞىٮد ٚٲٞٮؿ  

«ح اٳداب ا٣ٕؿثٲػحأك ٣٘ػ، ا٣ٕة٥٣ اٷقٺ٦ٰ أك ٣٘ح ا٣ٞؿاف
(84)

ك٤ٕ٣ػ٫ ٱؿٱػؽ أف  .

 .ٱٞٮؿ  إف دٔٮل وٕٮثح د٥٤ٕ ا٣ٕؿثٲح إ٧٩ة ٬ٰ ٧٤٠ح ثة٢َ أرٱؽ ث٭ة ثة٢َ

 ٌػارؽث دغاة اىػاٌ٘ث: -ج

ٝؽ ٱكجٜ إ٣ٯ ٨ّ  ٨٦ ٱٞؿأ ٔ٪ٮاف ٠ذةث٫ )أوٮؿ أ٣ٛػةظ ا٤٣٭ضػح ا٣ٕؿاٝٲػح( أ٩ػ٫ 

٩ٛٲكح ٚػٰ ا٣ػؽٚةع ٔػ٨ ٰٚ ظٲ٨ أف ٠ذةثح ٬ؾا ديرنةه ، ٰٚ ا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ٕة٦ٲح ا٣ٕؿاٝٲح

قػ٤ٲ٧ةن ٣ؽراقػح  ٦ح ٬ؾا ا١٣ذةب دى٤ط ٦٪٭ضةن ٧٤ٔٲ ػةث٢ إف ٦ٞؽ، ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ

كإفن اٵظ١ةـ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ كردىٍت ٚٲ٭ة دٛٮؽ ثأ٧٬ٲذ٭ة قػةاؿ ٦ػة ذ٠ػؿى ٚػٰ ، ا٣ٕؿثٲح

ٚػ٪ىهن ، ك٢ٕ٣ن ا٣نجٲجٰ دىٮصنف ػٲٛح ٨٦ قٮء ٚ٭٥ ثٌٕ٭٥ ٧٣ٌػ٧ٮف ٠ذةثػ٫. ٠ذةث٫

ٌٰ أدثٰ ٰٚ أوٮؿ أ٣ٛةظ ٬ػؾق ا٤٣٭ضػح»ٯ ٦ة ٱ٤ٰ  ٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف ٤ٔ ، ٬ٮ ثعر دةرٱؼ

كٱ٤ٰ ذ٣ػٟ ٦ٕضػ٥ ثأ٣ٛػةظ ، كٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٭ضةت ككقةا٢ ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

أم إف ا١٣ذػةب ثعػر ٚػٰ َجٲٕػح ا٤٣٭ضػةت ٹ ٚػٰ  ،«ا٤٣٭ضح ا٣نةإح ٰٚ ا٣ٕؿاؽ

                                                 

 .888ظةًؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣نةـ   -قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ (88)

 .7أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (84)
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 ٛؿ ك٨٦ أّ٭ؿ ٦ٌة٦ٲ٨ ٬ؾا ا٣ك  . كٰٚ كقةا٢ ا٣٪٭ٮض ثة٣ٕؿثٲح، ا٣ؽٔٮة إ٣ٲ٭ة

  ا٣ؿدٌ ٤ٔٯ ٦ى٨ٍ ٱؽٔٮ إ٣ػٯ ا٧٣عةْٚػح ٤ٔػٯ ا٤٣٭ضػةت ا٣ٕة٦ٲػح كٱؼػةؼ

٭ة ًى ، ٤ٚذ٪ًٞؿٍض ٬ؾق ا٤٣٭ضةت ا٣نػةإح ٗٲػؿ ٦أقػٮؼ ٤ٔٲ٭ػة»إذ ٱٞٮؿ  ، ا٩ٞؿا

كٝػؽ ، ٧ٚة ٚةاؽد٪ة ٨٦ ٣٭ضةت ٹ دذنكٓ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦كأ٣ح ٧٤ٔٲح أك ١ٚػؿة أدثٲػح

ؼٲػؿ أف دذٌػةٚؿ ٧ٚػ٨ ا٣، ٠ة٩خ ك٦ة زا٣خ ٨٦ ص٤٧ػح ٔٮا٦ػ٢ ا٣ج٤ج٤ػح ا٤٣٘ٮٱػح

ٰٚٛ كظؽة ا٤٣٘ح ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ا٣ؼٲؿ ، ص٭ٮد٩ة ٤ٔٯ إ٦ةدح د٤ٟ ا٤٣٭ضةت ا٣كٞٲ٧ح

ٍٛكػؽة، كا٧٣ى٤عح ، كٰٚ د١ةزؿ ا٤٣٭ضةت كا٩ٞكة٦٭ة ٦ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٌػؿر كا٧٣ى

«ػىٮوةن ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذٰ دضذةز٬ة اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح
(85)

. 

 ػط ا٣نػٮا ا٣ذػٰ  دراقذؼؿاج كدعىٲ٢ ٦ة ٰٚ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲػح ٦ػ٨ ٚيىى

ة٬ة ٩ْٲؿق ٰٚ ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ اٵقػذةذ )مػٛٲٜ صجػؿم(  )ثٞةٱػة ا٣ٛىػةح(  ق٧ن

ٲذي٭ة أ٩ة ٰٚ ٦ٕض٥ ٣ٰ  )ًٚىةح ا٣ٕة٦ٲح( كق٧ن
(86)

ك٬ؾا ا٧ٕ٣ػ٢ ٱؼػؽـ ا٣ٕؿثٲػح . 

ا٣ذػػٰ ، إذ ٱػػؽؿُّ ٤ٔػػٯ ا٧٤١٣ػػةت ا٣ٛىػػٲعح ٚػػٰ ا٤٣٭ضػػح ا٣ٕة٦ٲػػح، ا٧٣ٕةوػػؿة

٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٹ . ٺ٦ذ٭ةٱذعةمة٬ة ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ذ٤١ ٧ٲ٨ كا١٣ذنػةب ٣ذػٮ٥ُّ٬ ٔػؽـ قػ

ي٭ة ٚػٰ ، ٚ٭ٰ ٔؿثٲح وػعٲعح، دسؿٱت ٤ٔٲ٭٥ ٰٚ اقذ٧ٕة٣٭ة ٤ ػ٢ اقػذ٧ٕة٣ ٞى كٹ ٱي

كَة٧٣ة أمةر ا٤٣٘ٮٱٮف ا٣ٞؽا٦ٯ إ٣ٯ ا٧٤١٣ةت ا٣ٕة٦ٲنػح . ا٣ٕة٦ٲةت ٨٦ ٚىةظذ٭ة

٢ٍٕى رًٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٪ج٤ٰ )ت  اـ ٚٲ٧ػة 978٬ا٣ٛىٲعح ًٚ ػٮن ٕى ( ٰٚ ٠ذةث٫ )ثعؿ ا٣

ٙه ٰٚ ا٣ذىعٲط ا٤٣٘ٮم ٨٦ اٷمةرة كٹ ٱ١ .أوةب ٚٲ٫ ا٣ٕٮاـ( ةد ٱؼ٤ٮ ٦ى٪ن

ثػ٢ كإ٣ػٯ ٧٤٠ػةت أوػةثخ ٚٲ٭ػة ا٣ٕة٦نػح كأػُػأت ، إ٣ٯ ا٣ٛىةح ٰٚ ا٣ٕة٦ٲػح

ٱؤٱ ؽ ٦ة ذ٬ج٪ػة إ٣ٲػ٫ أف ٠ذةثػ٫ ٱنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ٧٤٠ػةت ٔؿثٲػح ٧ْٕ٦٭ػة . ا٣ؼةوح

ثةت كٜٚ ٦٪٭ش ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذٕؿٱت، وعٲط ٌٰ  ،ك٤ٔٯ ٦ٕؿن  .ك٣٭ة ظ٥١ ا٣ٕؿث

                                                 

 .٣6ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح  ٠ذةث٫  أوٮؿ أ (85)

 .2188ا٧٣ٕض٥ ٨٦ إوؽارات ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٤٣ٕةـ  (86)
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 ىػرة٘ث اىػط٘طث اىخٖ أكردْا:ـٍَ األىفاظ ا

 .اٷدارة كا٧٣ؽٱؿ كا٧٣ؽٱؿٱح ث٧ٕ٪ٯ دؽثٲؿ اٵ٧ٔةؿ ك٦ؿ٠ـق كا٣ٞةا٥ ٤ٔٲ٭ة -

ُن٢ - ٕى ى ُن٢ ث٧ٕ٪ٯ د ى  .ث

كدٕ٪ٰ ٦ة ٱذجٞػٯ ٤ٔػٯ ، ك٬ٰ ٔؿثٲح ص٧ٓ ثٞٲنح، ا٣جٞةٱة ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ذجٞٲةت -

ٞنةت  .ا٣نؼه ٨٦ ٦جة٣ٖ أك ٦كذع

 .وة٩ٓ ث٧ٕ٪ٯ ػةدـ -

 .ا٣نؿب كٗٲؿق ا٧ً٣ٍؿ٨٠  ٣ٮٔةء -

 .ا٣ٞةٔؽ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ضة٣ف -

 .ا٣ؽنٔٮة  ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؽٔةء إ٣ٯ ا٣ُٕةـ -

دى٥ن  -
ى  .٧٠ن٢ ث٧ٕ٪ٯ أ

د كٱيجٍكٍ ٨٦ ٣ٛح ا٧ٞ٣ةش - ؿى ٍٛ ٍؿدة  ٦ة ٱي ٛى  .ٰ ٨٦ ا٣ذك٧ٲح ثة٧٣ىؽر٬ك، ا٣

٢ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ـكج -  .ا٣ؿنصي

-  ً٤ ٍن٢ ث٧ٕ٪ٯ ا٣عي  .ٌٰ ا٣ؼى

ٍهً اىػرةٖ ةات اىخٖ ىٓا ضي  ألىفاظ:ا، كٌَ اىٍػرَّ

 ...ا٣جى٪ٍؽ، ا٣كةذج، ا٣ـر٠نح، ا٣ؽٱٮاف -

أ٦ة اٵ٣ٛةظ ا٣ؽػٲ٤ح ا٣ذٰ ٥٣ دؼٌٓ ٧٣٪٭ةج ا٣ٕؿثٲح ٚٞؽ أمةر إ٣ٲ٭ة كدٔػة 

إ٣ٯ دض٪ُّت اقذ٧ٕة٣٭ة ٦س٢ )دكمؼة٩ح(
(87)

. 

 ٌٔكفّ اىطػ٘ؿ ٌَ اىٍػرَّب كاىدخ٘و: -د

كد٘٪ػٰ ، ٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ أف ٢٠ ا٤٣٘ةت دذٞةرض ٚذ٘ذ٪ٰ ٢٠ ٣٘ػح ث٧ػة دأػػؾ

ثةن أك دػٲٺن كا٧٣ٞذؿى . ٬ة ث٧ة دُٰٕٗٲؿى   .ض ٰٚ ٣٘ذ٪ة إ٦ة أف ٱ١ٮف ٦ٕؿن

ٕى ، ٚة٧٣ٕؿنب ٬ٮ ٦ة أػؾد٫ ا٣ٕؿثٲح ك٤ٞ٩ىذ٫ ٨٦ ٣٘ذ٫ اٵو٤ٲح ٌى ٫ ذٍ ك٨١٣ ثٕؽ أف أػ

                                                 

 .85أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (87)
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وهى حخلن هتخَلا يلٌ يػرتةلاذ يَلذ اهػصلر اهخلاِؤ . هقْاٍَّٖا اهصْحٖث واهصرفٖث

ملرٕى لوًلاذ يػرتةلث َصلَت ّا لًلا حلاف فلٔ اهقلرلن اه. وصدر اإلشالم إهلٓ اٗن

 ...شخٖن، شخترقإِ ، ويَّا اهموًاذ: فردوس ،اهصْٖطٔ وغٖره فٔ لخب خاصث

ألٍّا حلافذ يخْافقلث ، ويثن ِذه اهموًاذ ال حخخوف غٌ اهموى اهػرةٔ

 .يع اهَظام اهصرفٔ اهػرةٔ

وَٕطق غوٓ صْرحُ فّٖا دون ، فّْ يا ٕؤَخذ يٌ هتاذ أحَتٖث أيا اهدخٖن

 .ٌٍٖ اهػرةٖث اهصرفٖث واهصْحٖثإخضاغُ هقْا

ّٔ و َحلَرْذ غوٖلُ  أو يَُػلرت  صلار ةخػرٕتلُ غرةٖ لا، َلِوى اهقرلن اهمرٕى غرة

، فٔ ذٌٖ ٕتقلٓ اهلدخٖن خلارَ َذلَرم اهوتلث، أذمام اهػرةٖث وصار حزفاً يَّا

للنن ٕملْن فٖلُ ذلر  يلٌ غٖلر ، ألٍُ هى ّٕذت  وٕػدتل وفق يَّلاَ اهػرةٖلث

أو أٍُ اةخلدأ ةصلالٌ أو ، ة غوٓ غدد ذرو  اهموًث اهػرةٖثأو فُٖ زٕاد، اهػرةٖث

، وهمٌ هٖس فٔ اهقلرلن دخٖلٌن وال أغخًلٔ يلٌ اهمولى. ..اهخقٓ فُٖ شالَان

 .[2ْٕشف: ] ژ  ھ ھ ھ ہ ژهقْهُ حػاهٓ: 

وهمٌ اهخلال  ِلْ ، ال خال  ةٌٖ اهوتٌْٕٖ فٔ قتْل اهخػرٕب واهًػرتةاذ

 لخَد ةلا  اهخػرٕلب غولٓ يصلراَغُْٖ فتػضلّى ٕلرى أن ُٕ . فٔ يدى ِذا اهخػرٕب

هًا قلد ، ودوًٍا قْٖد ةُرخج َطخٓت ال حقْى غوٓ اهصًْد أيام اهًرالًث اهصوًٖث

لث . حرًوُ اهًػرتةاذ يلٌ يخلاطر إ ا أطوقلج دون بلْاةغ وهتٖلر بلرورة ياشت

وال ، وةػضّى اٗخر ٕرى أن إدخال اهًػرةاذ ال ٕصد أن ٕخخاوز ذد اهضرورة

ال ، اهًلال خراض اهوتْي لاقخراض واشخداٍثإ  االق، هػؤًشًٖا فٔ اهًصطود ا

ث، ٕخْز أن ُٕوْخن إهُٖ  .وإال لان ٍقٖصث، إال هضرورة قصْى يُِورت

َا إٕاِلا ذٖلد ٕقلْل: ، وقد أدرك اهظتٖتٔ ةرصافخُ ِذه اهرقٖقث قَتْوَا وغوًت

َقلن وفٔ ِذا اهػصر ٕخرختى غوٓ اهًػَٖلٌٖ ةلاهترْا اهوتْٕلث أن َْٕرلُذوا فلٔ اه»
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وأن ٕ ربلْا ، واهخرحًث غٌ اهوتاذ األحَتٖث َذلْذَو اهَقولث األوهلٌٖ يلٌ اهػلر 

، غوٓ أٍ صّى اهخر ُّظ واالذخٖاط فٔ فخد ةا  اهخػرٕب وأَْخذ اهلدخٖن اهرلدٕد

فلاألغخًٔ اهلدخٖن ال ٕصلدُّ حَقتُّوُلُ فلٔ ، وال ٍظاطر رأَي يٌ ٕرى خال   هك

«غصرٍا ِذا إال غَد االبطرار
(14)

، ك ةروح اهتْٖر غوٓ أيخلُ وهتخّلاوٕػون  ه .

لْػف  ؤِ، غصْرٍا اهردٕثث اهخٔ ٍػٖض فّٖاأيا »فٖقْل:  غصلْر اهخخوُّلف واهضت

ًَولث ، يادٕ ا ويػَْٕ ا فّلٔ غصلْر حًٖتلزذ ةخصلرُّ  األشلاهٖب األغخًٖلث إهلٓ َذ

وٌٖ ، وطًلا فّٖلا شلُٖن اهًصلطوراذ األحَتٖلث غولٓ األهصلَث، األقالم واهًخرشِّ

ٍُ ٕخػوَلا ٍظلػر ةلاهخطر  تث فٔ أيْاَوغرقج اهو حوك األه اظ اهدخٖوث غوٓ َوْح

اون فٔ فلخد ، اهداِى غوٓ اهػرةٖث يٌ ِذه اهَاذٖث هذهك ال ٕخْز اهختصايد أو اهخّت

وال يَاص هَا يٌ اهخزام حاٍب اهخر ُّظ واالذخٖلاط ، ةا  اهخػرٕب غوٓ يصراَغُْٖ

«هَاذٖثألن اه رق حصٖى ةٌٖ ذابرٍا وغاةرٍا يٌ ِذه ا
(19)

. 

فّْ ٕراول وبع اهتدٕن اهػرةٔ هوموًث اهًػرتةث فلٔ اهػايٖلث ، وألثر يٌ ِذا

َْقَصللث( ةًػَللٓ اهًمللر واإلبللرار ًِرللال( ةًػَللٓ ، يثللن )اهظت فٖقخللرح هّللا )اه

اهَمْٖد
(20)

وِْ غَديا ٕذلر اهموًاذ األغخًٖث فٔ لخاةُ )أصْل أه لاظ اهوّخلث . 

ةلن ٕريلٔ إهلٓ اهخَتٖلُ غولٓ ُغخًخّلا ، ّااهػراقٖث( ال ٕرئ إهٓ حخلْٕز اشلخػًاه

فػَلديا ٕلذلر لوًلث أغخًٖلث . واهرد غوٓ برورة اشخػًال اهػرةٔ ةلدالً يَّلا

ًَ  ،يثن )اهَْلرٕث(: ِى اهخدم واهرظى ن اهًقاةلن اهػرةلٔ أو إًٍا ٕرٕلد أن ُٕصلخػ

فّْ َُٕصرُّ الشختدال اهموًلاذ اهػرةٖلث اه صلٖرث  ،وألثر يٌ ِذا. يػَاه فٔ اهػرةٖث

وقلد اشلختَٓ »ٕقلْل: ، وهلْ لاٍلج يلٌ اهًػرتةلاذ اهقدًٕلث، موًاذ اهًػرتةثةاه

                                                 

 .11-11أصْل أه اظ اهوّخث اهػراقٖث:  (14)

 .11-11أصْل أه اظ اهوّخث اهػراقٖث:  (19)

 .11أصْل أه اظ اهوّخث اهػراقٖث:  (20)
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ا٣ٕؿاٝٲٮف ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣عةًػؿ ٠٘ٲػؿ٥٬ ٦ػ٨ أث٪ػةء اٵُٝػةر ا٣ٕؿثٲػح ٔػ٨ ٬ػةدٲ٨ 

ٍكذؼة٩ح( ث٧٤١ػح )ا٧٣كذنػٛٯ( ٮا ٧٠ػة أ٩٭ػ٥ اقػذ٘٪ى ، ا٧٤١٣ذٲ٨ أٔ٪ٰ )٦ةرقذةف كػى

«ا٣ؿنَة٩ح ك٠ٛٯ ا  ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ مؿن ، ٨ٔ )أصـاػة٩ح( ث٧٤١ح )وٲؽ٣ٲح(
(28)

. 

 ( اسخٓاداحّ اىيؾٔٗث كشالٌث ذائلخّ ـ٘ٓا:3

٤ٛخ ا٣٪ْؿ ٰٚ دذجُّٓ ٥ْٕ٦ أ٧ٔة٫٣ اصذ٭ةدادي٫ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؿا٦ٲػح إ٣ػٯ دُػٮٱؿ ٧٦ة ٱى 

ر ٰٚ ٢٠ ذ٣ٟ ٨ٔ ٚ٭٥ ٧ٔٲػٜ ٣ُجٲٕػح ا٤٣٘ػح ؽي ٍى ك٠ةف ٱى ، ا٣ٕؿثٲح أ٣ٛةّةن كدٹٹتو 

ٺ٦ػ٫ أ٣ٛةّػةن كٔجػةرات ٚػٰ ٠ ٚٞػؽ اقػذ٢٧ٕ. ك٨ٔ ذااٞح ٣٘ٮٱح ق٤ٲ٧ح، ككّٲٛذ٭ة

ػؽي كادؼػؾت ، ٠ة٩خ ػٺٚٲح ٰٚ ز٦٪٭ة ٍٕ ى ك٨١٣ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح أٝػؿت قػٺ٦ذ٭ة ث

 ك٦سةؿ ذ٣ٟ ، ٚٲ٭ة ٝؿارات ٧٤ٔٲح ٤ٕ٦ن٤ح أدػ٤ذ٭ة ظؿـ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة

  ؽُّ ٠ذةب ا٧٣جة»ٝةؿ ا٣نجٲجٰ  )ةٍراةث(: ٧٤٠ح ٕى ٤ٔػٯ ، ظسةت ٹث٨ قػٲ٪ةٱي

ة ٚٲػػ٫ ٦ػػ٨ دٕٞٲػػؽ ث٧سةثػػح ًقػػض٢ٌ ٣٭ػػؾق ك٤ٔػػٯ ٦ػػ، ًؼػػ٢ٌ أظٲة٩ػػةن إٱضػػةزق ا٧٣ي 

«اٵظؽاث
(22)

ؿكف ا٣ىػٮاب أف كٱىػ ،ك٠سٲؿان ٦ة ٠ةف ٱؿد٬ُّة ثٕي ا٧٣ذنػؽدٱ٨ .

ٱٞةؿ )ث٧٪ـ٣ح أك ث١٧ة٩ح(
(28)

. 

  رأٱ٪ػة٥٬ ٱؤ٠ػؽكف ٤ٔػٯ ًػؿكرة »ٝػةؿ ا٣نػٲغ   )ٗؤنِّد غيػٕ(:ٔجةرة

«ا٣ذؽرُّج ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥
(24)

ُن    .أ ثٌٕ٭٥ دٕؽم ا٢ٕٛ٣ ث٤ٕٯكَة٧٣ة ػ

 ٠ػةف ك٦ػػةزاؿ ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٱذض٪نػت اقػػذ٧ٕةؿ  )اشػخخداـ(: ٧٤٠ػح

ا٢ٕٛ٣ )اقذؼؽـ( ك٦نذٞةد٫ إٹ ٧٣ٕ٪ػٯ ٤َػت ا٣ؼؽ٦ػح كا٧ٕ٣ػ٢ ٦ػ٨ اٷ٩كػةف 

                                                 

 .48ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ   (28)

 .٠65ذةث٫ )٨٦ دؿاز٪ة ا٤ٛ٣كٰٛ(   (22)

٦ٕضػ٥ ا٣ىػٮاب  -، كد. أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ ٦884ٕض٥ أػُةء ا١٣ذنةب   -ا٣ـٔجٺكم  (28)

 .898  8ا٤٣٘ٮم 

 .٠81ذةث٫ )ا٣ذؿثٲح ٰٚ اٷقٺـ(   (24)
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٨١٣ ا٣نػجٲجٰ ٱكػذ٢٧ٕ ٬ػؾا . كٱؼُبٮف ٦س٢ ٝٮ٣٪ة  )اقذؼؽاـ ا٣كٲةرة(، ٍٚٞ

اٝذىػؿىٍت ٤ٔػٯ »كذ٣ػٟ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫  ، ا٢ٕٛ٣ ك٦نذٞةد٫ ث٧ٕ٪ػٯ اقػذ٢٧ٕ د٧ة٦ػةن 

«٣ٛةظ كا٧٣ى٤ُعةت ا٣نةإحاقذؼؽاـ اٵ
(25)

. 

 :ِّ٘لث ِّ٘ق كاىظَّ ٠سٲػؿان ٦ػة د٧ػةرل ٣٘ٮٱػٮف ٚػٰ وػٮاب ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح  اىظَّ

ُنأ٬ة ثٌٕ٭٥ كذ٬ت إ٣ٯ أف ا٣ىٮاب ٬ٮ )ا٣نةاٜ كا٣نػةاٞح(، ٚؼ
(26)

ك١٣ػ٨ . 

إذ كردت ٚػٰ ، ذااٞح ا٣نجٲجٰ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ك٤ٲ٧ح ٥٣ دأبى اقػذ٧ٕةؿ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح

اءٱُٲت ٣ٰ دٞؽٱ٥ ٬ؾق ا٧٣»ٝٮ٫٣   ؿن ٞي ح إ٣ٯ ا٣ ٲٞ  «ض٧ٮٔح ا٣نن
(27)

. 

٤ػٜ ا٣جػةب دكف ا٧٤١٣ػةت أك  - ٔي٤يٮ  ٠ٕجػ٫ ٚػٰ ا٤٣٘ػح -أم إ٫٩ ٠ةف ٤ٔٯ  ٹ ٱ٘ي

ك٠ػةف ٹ . كا٣ذٰ ر٦ة٬ة ثٌٕ٭٥ ثة٣ؼُأ كا٣نػؾكذ، ا٣ٕجةرات ا٧٣عؽزح ٣ْٛةن أك دٹ٣ح

، ث٢ ك٤ٔٯ ق٤ٲٞح ٣٘ٮٱػح قػ٤ٲ٧ح، ٱٕذ٧ؽ ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ا٧٣ؿاصٕةت ا٤٣٘ٮٱح ٚعكت

ػح(ك٬ؾا ٦ ضن ػٺاٜ ظي . ىؽاؽ ٧٣ة ٱذ٪ة٤ٝػ٫ ٣٘ٮٱػٮف ٠جػةر ٦ػ٨ أفن )٣٘ػح أوػعةب ا٣كن

ك٢ٕ٣ن ٬ؾا ٦ة ص٢ٕ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٱٞؿُّ ٝجٮؿ ٔجػةرات ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػ٨ 

«٧ىةع ٨٦ ا٧٣عؽزٲ٨ا٣كن »ك٬ٮ ٦ة ق٧نةق ، أ٢٬ ا٣جٲةف كا٣ٛىةظح
(28)

. 

كٚػٰ كقػٕ٪ة أف »كٱٕج ؿ ٨ٔ ٚ٭٫٧ ٣ٮّٲٛػح ا٤٣٘ػح ككصػٮب دُٮٱؿ٬ػة ٝٮ٣ػ٫  

٩ٞٮؿ  إف ٠سٲؿان ٨٦ ا٧٣ٮاد ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣كذ٤٧ٕح ٰٚ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕؿثٲح ٥٣ ٱ٭ذؽ اٵا٧ػح 

ٚٛػٰ إص٧ػةع ا٣٪ػةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ ، ٨٦ أوعةب ا٧٣ٕض٧ةت إ٣ٲ٭ة

حه ٝةَٕح ٤ٔٯ ٔؿكثذ٭ة أٝٮل ٨٦ ظضش أ٢٬ ا٧٣ٕض٧ةت ضن «٣ْٛحو ٦ة ظي
(29)

. 

                                                 

 .87أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (25)

 -ؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ. كد. أظ٧ػ٦2/84ٕضػ٥ أػُػةء ا١٣ذػةب  -وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٣ػـٔجٺكم  (26)

 .479  ٦8ٕض٥ ا٣ىٮاب ا٤٣٘ٮم 

 .9أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (27)

 .56  8ٝؿارات ا٧٣ض٧ٓ  -٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ  -٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة  (28)

 .84أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (29)
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ٱؿٱػؽكف أف ٱض٧ ػؽكا ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ كٝؽ ًةؽ ا٣نجٲجٰ ذرٔةن ثأك٣بٟ ا٣ؾٱ٨ 

كٝػػؽ ظػةكؿ ثٕػػي »ك٦ػة أصػػٮدى ٝٮ٣ػ٫ ٚػػٰ ذ٣ػٟ   .ظػؽكد ٔىػؿ اٹظذضػػةج

ػػػؿ ب ثٕػػػؽ ا٣ٕىػػػؿ اٵ٦ػػػٮم ٔي  ، ا٧٣ذعػػػؾ٣ٞٲ٨ ٦ػػػ٨ ا٤٣٘ػػػٮٱٲ٨ ردن ٦ػػػة 

ٓى اٹظذضةج ثأكًةع ا٧٣ٮ٣نؽٱ٨ ثٕؽ ا٧٣بح اٵك٣ٯ زكا اٵػؾ ثػ٫، ك٦ى٪ٍ ، ك٥٣ ٱضٮ 

ٍخ ثؼٺ ٌى «ؼ ذ٣ٟك٨١٣ ا٣عةصح كًؿكرة ا٣عٲةة ٝى
(81)

. 

 ( سٓٔدق ـٖ حٍِ٘ث اىيؾث اىػرة٘ث كحفٔٗرْا:4

كػػح -ا٤٣٘ػػح  ثعةصػػح داا٧ػػح إ٣ػػٯ ا٣ذ٪٧ٲػػح كا٣ذُػػٮٱؿ  - ٠ػػأم ٦٪ْٮ٦ػػح أك ٦ؤقن

إفن ٣٘ػح ٹ دكػذُٲٓ . ٧٣ٮا٠جح ا٣عةصةت ا٧٣ذضؽ دة ٧٣ذ٧٤١ٲ٭ة ٰٚ ا٣ذٮاوػ٢ كا٣ذٕجٲػؿ

 ٌُّ ؿة ٣٭ٰ ٣٘ح ١٦ذٮب ٤ٔٲ٭ة ا٣  .٧ٮر ٚة٧٣ٮتا٣ٮٚةء ث٧ذ٤ُجةت ا٣ذضؽُّد كا٧٣ٕةوى

ػة . كٝؽ أق٭٥ ا٣نجٲجٰ ٰٚ اٹًُٺع ث٧٭ةـ د٪٧ٲح ا٣ٕؿثٲػح كدُٮٱؿ٬ػة ك٧٣ن

ٚإف ، ٠ةف ا٤٣٘ٮٱٮف ٦٪نٕجٲ٨ ٰٚ ٬ؾا إ٣ٯ ٦عةِٚ ٦ذـ٦ خ كإ٣ٯ ٦ذكة٢٬ ٦يذىؿاخو 

إذ ٱٞػٮؿ  ، كٝٛٮا ٰٚ ٦٪ـ٣ح ثٲ٨ ا٧٣٪ػـ٣ذٲ٨، ا٣نجٲجٰ كأ٦سة٫٣ ٨٦ ظ٧١ةء ا٣ٕؿثٲح

 ك٬ٮ ٱٞٮـ ٤ٔٯ أ٦ؿٱ٨ ، ٪ـ٣ذٲ٨ا٧٣ ك٦٪٭ض٪ة ٰٚ ٬ؾا ا٣جةب كقٍ ثٲ٨»

كػىٮوةن ٰٚ دأ٣ٲٙ ا٣ض٤٧ػح ، ًؿكرة ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ دؿاز٪ة ا٤٣٘ٮم -1

 .كأقة٣ٲت ا٣ذٕجٲؿ

، ا٣ٕ٪ةٱح ثذ٪٧ٲح ا٤٣٘ح كدضؽٱؽ٬ة كد١سٲؿ ٦ٮاد٬ة ثُؿٱٜ اٹمذٞةؽ كا٣ذٕؿٱػت -2

كذ٣ػٟ ٣ٲضػؽ ا٧٣ذ٧٤ٕػٮف كا٣ؽارقػٮف ، كزظـظذ٭ة ٨ٔ ا٣ض٧ػٮد ٚػٰ ٬ػؾا ا٣نػأف

٭ٮ٣ح كا٧٣ؿك٩ح ا٣ٌؿكرٱح كا٣جةظسٮف ٰٚ ا٣ ٕؿثٲح ٦ة ٱضؽك٫٩ ٰٚ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٣ٲكؿ كا٣كُّ

ػح ، ك٣ؾ٣ٟ ٱضت ا٣ذٮٚٲٜ ثٲ٨ اٵ٦ؿٱ٨، ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٣ؼٮاَؿ كاٳراء ٚٺ ٱيعةؿ ثعضن

. «ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ دؿاز٪ة دكف ا٣ذضؽٱؽ كاٷوٺح ٰٚ ٬ؾق ا٣نؤكف
(88)

 

                                                 

 .86ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ   (81)

 .8-٠7ذةث٫  أوٮؿ أ٣ٛةظ ا٤٣٭ضح ا٣ٕؿاٝٲح   (88)
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دـكٱػؽ  دؽػ٢ ص٭ٮدق ٰٚ ا٣ؽٔٮة إ٣ػٯ، كٰٚ ٦ٲؽاف د٪٧ٲح ا٤٣٘ح كدضؽٱؽ٬ة

ة زػػػ٥ ا٣ػػػؽٔٮة إ٣ػػػٯ دٮظٲػػػؽ ، ا٣ٕؿثٲػػػح ثة٧٣ىػػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػػح ا٧٣كػػػذضؽن

 كدذض٤نٯ ص٭ٮدق ا٧٣ى٤ُعٲح ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ . ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح

 )( 24ك 86كٝؽ ٝؽ٫٦ ٚػٰ ا٣ػؽكردٲ٨ ) ،ثعر  )دٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت

 .٧٣ؤد٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة

 )٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة( ٧٣ؤد٧ؿ ٦ض89كٝؽن٫٦ ٰٚ ا٣ؽكرة )، ثعر )دعؽٱؽ ا٣ذٕؿٱت. 

  ثعػػر )ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ك٠ذػػةب ا٣ضػػة٦ٓ ٵمػػذةت وػػٛةت

( ٧٣ػؤد٧ؿ 89كٝؽ٫٦ ٚػٰ ا٣ػؽكرة ). (٣561٬ٸدرٱكٰ )ت ، ةت(جا٣٪

 .٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة

 )كٝؽ٫٦ ٚػٰ ، ثعر )دؿاز٪ة ا٣ٞؽٱ٥ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت  ٦ْة٫ٌ٩ ك٦ىةدرق

 .( ٧٣ؤد٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة24ا٣ؽكرة )

 )( 25ٝؽ٦ػ٫ ٚػٰ ا٣ػؽكرة )ك، ثعر )٦ى٤ُعةت ٰٚ اٵدب كا٣ذؿثٲػح

 .٧٣ؤد٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة

 )( 25كٝؽ٦ػػ٫ ٚػػٰ ا٣ػػؽكرة )، ثعػػر )ا٣ُػػت كا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ُجٲػػح

٧٣ؤد٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة
(82)

. 

ك٧٦ة ٱـٱ٨ ص٭ٮدىق ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة ا٩ٛةن مضةٔحه كصػؿأة ٧٤ٔٲنػح كأدثٲػح 

 .ٱ٪ُٜ ث٭ة أ٠سؿ ٨٦ مة٬ؽ ٚٲ٧ة ٝؽن٦٪ة ٨٦ أٝٮا٫٣ كثعٮز٫

ػاضدغادظػواضضعظ:ػاضذبغبيػبغنػ-ػضحق
، جى٫ه ٰٚ قٲؿة ك٦كٲؿة ٢٠ ٨٦ راٲف ٦ض٧ػٓ ث٘ػؽاد ا٣نػٲغ ا٣نػجٲجٰز٧نح مى 

 - رظ٧٭٧ػة ا  -١ٚٺ٧٬ػة ، كراٲف ٦ض٧ٓ د٦نٜ اٵ٦ٲؿ ٦ىػُٛٯ ا٣نػ٭ةثٰ

كٝؽ قب٢ ا٣ن٭ةثٰ ٦ؿةن  ٠ٲػٙ اقػذُةع أف . ٢٧ٔ ٰٚ اٷدارة كا٣كٲةقح كا٤٣٘ح

                                                 

 ]٨ٔ ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح[. 2  8ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٦ٮصـ ٨ٔ دةرٱؼ٫ كإ٩ضةزاد٫ ٦ض٧ٓ  (82)
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٣ػح كأ٧ٔة٣ػ٫ ا٧٤ٕ٣ٲػح كا٤٣٘ٮٱػح ٱٮٜٚ  ثٲ٨ أ٧ٔة٫٣ ا٣كٲةقٲح كاٷدارٱػح ٚػٰ ا٣ؽك

كاٵدثٲح؟ ١ٚةف صٮاث٫ أف ا٣ض٧ػٓ ثٲ٪٭٧ػة ١٧٦ػ٨ ٔ٪ػؽ٦ة ٱػ٪٥ْ اٷ٩كػةف كٝذػ٫ 

ٓه ٚٲ٫»كثة٣ٞٲةس إ٣ٲ٫ . كٱعك٨ اقذ٘ٺ٣ى٫ جٍ َى كا٧٣ٲ٢ إ٣ػٯ ، إف ا٧٣ٲ٢ إ٣ٯ اٵدب 

جُّٓ ُى ى جُّػٓ، ا٣كٲةقح د ُى . «ك٧٤٠ة دىةد٦ة ٤ٗت ا٣ُجٓ ٤ٔٯ ا٣ذن
(88)

ك٩ٞػؽر أف ٬ػؾا  

 .٤ٔٯ أف )أ٢٬ ١٦ح أدرل ثنٕةث٭ة(، ٤ٯ ا٣نٲغ ا٣نجٲجٰا٣ٞٮؿ ٱىؽؽ ٔ

ػٍخ ثػٲ٨ ردجػح اٹصذ٭ػةد ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٕى ٬ػح كمػ٧ةا٢ ا٣٪جة، إف ٝة٦ح ٔة٣ٲح ص٧

ػكا٣نضةٔح كا٣ىؽؽ كا٣٘ٲؿة ا٣ٺ ًؿمٌّ ٦عؽكدة ٤ٔٯ ٣٘ح أ٦ذػ٫ كزٞةٚذ٭ػة ٣٭ػٮ ظى

 .كأ٠ًٍؿـٍ ثٮ٨َو ٱٕؿؼ أٝؽار رصة٫٣، ثأف ٱعذٛٯ ث٫ أٱن٧ة اظذٛةء

*   *   * 
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