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  اٌخالصح

شككوتٌا مًِككك المو مً كككٚو٠ي وكككٞ هٙمٟكككوو  نكككلم٠َٗ مًوكككٚٓٞ ٓككٚمد ُلهاٟكككي وكككٞ نٔكككو  مً  ٟككك  ُكككْ م ُؤكككي مًلٙم ٠كككي     

َت  ككك٠و ا٘و وكككٞ          ّت مًِوكككوّ مً  كككو مٞ ٟ ككك ت ٙماككك  ُكككْ لٗكككَ ٗككك ٕ م ُؤكككي مًاكككٞ  ككك ٟٙشككك٠ل مقركككاللم  مًٔلككك ٝ  ًكككٜ ل

.  ًكك ًن  ِكك  ٗكك م مًم كك   ًككٜ    ضككٚ  لككوى رككلأٝ م وككا وككٞ لن ككوإٔ مًاله٠م٠ككي  ٌككٜ هلٟككي  ككٚو٠ي لو ككي ًٌِوككوّ         

ه كك  ٗككك م مًِوكككوّ وكككٞ ضكككٚ   ٌككن مًللٟكككي مًاكككٞ   وِكككا وكككٞ نٔو كككٖ مً ككوٍ ٙمً كككو  أملكككي مً ِكككي مًلٙم كككٞ  كككْ     

 طلٟق مًٚقٚف  ٌٜ ِٓط٠ْ ٠ُِْ٘ ُٖٔ ِٗو > )مًملزخ , ٙمً٘وٟٙي( . 
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ABSTRACT 

The mystical influences in Ibrahim al-Kony's novels are a central nucleus in the 

construction of many fictional places. The critical extrapolation indicates that the 

miraculous place is one of the most important of these places, which was formulated in 

a narrative light that devotes a special mystical vision to the place.    Therefore, this 

research aims to monitor this place in the light of that vision that dominated its general 

and private construction within the novel work by standing on two important patterns: 

Al-Barzakh and Al-Hawiyah. 
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 عائثٟ فٟ سٚا٠اخ إتشا١ُ٘ اٌىٟٛٔ اٌّىاْ اٌع   
ٟشككك٠ل ُ كككطٌا مً  كككو مٞ  ًكككٜ وكككٔن لطكككونٞ ٟاًٚككك  ُكككْ مًاكككلأأ مًككك ٝ ٟ  كككي ًٌلكككوه   ٔككك ُو ٟ  ووكككا ن ككك           

ٟ ككلق قككٚم٠ْٓ مً ككوًَ هككاّ ٟط٘ككل مًشكك٠طوّ لٙ مً ككوّ لٙ ُ ككو  مًكك ُو  و ككادظ, و٠لككد مًلككوه  ُككْ مًطككوٗلد لاكك              

ُتكككو لّ ٟ ككك  مً كككوهق ِٙٗكككوظ ٙل٠كككوقظ, واطكككيت قكككٚم٠ْٓ مً كككوًَ  ٌكككٜ ُكككو ٗكككٞ  ٠ٌككك    ُتكككو لّ ٟ ككك  نو ُوكككوّ ُكككٚق ٠ْ >    ٙ .ٖ

ّن هككوّ  ًككن وككٞ اككوقو ٓككوأهد , و٠وككّٚ ًٌٚمقككو ةٓكك مم قككٚم٠ْٓ ُ ً٘ٚككي  ككا وَ و٠ككٖ , ٙنكك ًن               ظ٘ككٚه مًشكك٠طوّ , ٙ 

ٟوكككّٚ مًلكككوه  وكككٞ  طكككوه مً  ٠ككك . ٙ كككلأأ مًلكككوه  نككك٠ْ مًا مككك٠لْٟ ٗكككٚ مًككك ٝ ٟ ٌكككق م ٟ٘كككوٍ نوً  كككو مٞ, و٘كككٚ            

ّت زُككككوّ    نِ ككككلأ لّ ٟا ككككوٙز ٗكككك م مًاككككلأأ  ًككككٜ لاكككك  مً ٔمكككك٠ْ م     ًِ ككككوٙهْٟ ٟااشككككٜ مً  ككككو مٞ ٙٗكككك م ٟ ٔككككٞ ل

مً  و مٞ ٙوٚنوظ مً وى
(1)

 . 

ّت مًِ ٠ككككوه   كككوًي مً  كككو مٞ هِككككو ٟكككلٛ  ككككٚأٙهٙف            ٙتى ًٌ  كككو مٞا   واكككلأأ مًلكككوه  ه  ّه ٗككككٚ مًشكككلئ م 

ًِ ككلأ  ًكك٠ن ن٠ٔككي مً لكك د , ًٙوككْ لٌككق مٓطمككوث ٓككٚ ٞ, لٙ هلووككي مٓ  و٠ًككي ًكك ٛ مًلككوه  , واوككّٚ مً ووٟككي   و م٠ككي           

لّ ٟشككك ل مًلكككوه  ن ِكككق , ٙ امكككور نكككوً ٚف ٙمًل ككك , ٙن  كككٚه  كككٚمًَ ٙقكككٚٛ  ٠كككل ُاًٚوكككي , ٙاككك٠ْ ٟ كككل     

مًلكككوه  ُكككْ  كككوًَ مًش  ككك٠وو , ٟٙلوكككو  ًكككٜ ُِوهركككاٖ مً و كككي )ُِوهركككي قكككوه ( ٟا٘ككك أ مً  كككو مٞ مً طكككل            

مً ٝ ٟٔ٘ض  ٌٜ ُماٚٛ مًااٟٙي
(2)

. 

ّت ٗكككك م مًِ ككككطٌا قكككك    ٙنككككوًلوٚث  ًككككٜ ُ ككككطٌا مً  ككككو مٞ وككككٞ ُكككك ٙٓاٞ > مً       ٔلكككك  ٙم أع مً ككككلن٠ا٠ْ ٓ كككك  ل

ل كككما ُاككك مٙقظ ٙهم  ككككوظ وكككٞ مً لكككك ْٟ م ل٠كككلْٟ ُككككْ مًلكككلّ مً شكككلْٟ ,    ل ككككما ٟشكككوتي ُ ككككٚهمظ نكككوهزمظ وككككٞ         

مرككككالم ٠ ٠ي مًواونككككي مًل  كككك٠ي مًلٙم ٠ككككي , ٙقكككك  و متككككلو ٗكككك ٕ مً ٔوٟككككي نككككؤًاٙث  ًككككٜ  ومكككك٠ل قٚمًكككك  مًٚمق ٠ككككي     

ل٠ُكككا ٙ ِلٟكككل مقٓالكككوأمو مقواِو ٠كككي ٙمًم٠ورككك٠ي ٙمً ٠ٟٔكككي , ٙقككك  و متكككل مًٔكككاٙث  مً ككك٠لي ٙمًم ككك   كككْ طلم كككق ًٌا

 ًكككٜ مً  كككو مٞ لٟ كككوظ  ٌكككٜ لٓتكككٖ وكككا  ُكككْ مًٚظكككو د مقواِو ٠كككي مًاكككٞ ٟا ٌكككٜ ن٘كككو مً  كككو مٞ هِكككو ٟا ٌكككٜ ُكككْ           

ُلمو ي  وهٟ ٖ
(3)

  . 

           ُ َت   ٠ٌِ٘كككو  كككٚمًَ   ٠ٌ٠٠كككي  ّت ؤكككٚإ مًوكككٚٓٞ  ًكككٜ مً ككك لم , ُٙكككْ اككك أٚ كككي هكككوّ قككك  لركككَ٘    ٙ ٠كككل لكككوفج  

نشككوي وو ككي وكككٞ مرككا  و  مً  كككو مٞ , ولكك  ركككِا ُلككي ٗكك م مقركككا  و  ًٌمككوهأ نكككاّ ٟٔا ككو ُكككْ ))ُٔطلككي مً كككوهق          

مًككك ٝ طكككلأ نشكككوي شكككمٖ ٓ٘كككو ٞ مًِٔطكككق مًِكككاًٚف. ٙٓمكككي  ٌكككٜ لٓلوضكككٖ و كككو  نككك ٟاظ ٟشكككلث لنكككٚمع مًل كككي ُكككْ   

و للمو٠ككي  ٌككدت  ككوًَ مًمشككل مًكك ٝ اككوز  ٌككٜ       نكك مٟا٘و  ًككٜ ٓ٘وٟا٘ككو  ٌككٜ  ككٚمًَ ُمككوٚٓي ُككْ ا٠كك  مًِٔشككا نوو ٔككو         

أٙه مًمطًٚكككي و٠كككٖ ُكككْ ِٟؤكككٖ ُ كككوهمو  ٌكككن مًوو ٔكككوو  مو مًلككك هد م٠ًِاوو٠اٟل٠كككي ٙمًِل كككٚأ  ٌكككن مً  كككي مًِا٠ِكككاد      

ُكككْ مًمشكككل مًككك ْٟ  مككك٠ت ٙم  ٠كككلَٗ ُكككْ لوكككلمأ مًِ اِكككو مًلٙم كككٞ ٙمًل  كككٞ ُكككْ لُلكككوى مًمككك لد ٙمًككك همٟٙ             

ي, ٙمًلٗمككككوّ , ٙمًٔمتككككوم ٙمًِِمٚركككك٠ْ ٙل كككك وع مًٔمككككٚ مو ٙمًككككللٛ   ٙاٌ ككككو  مً ككككْ ٙشكككك٠ٚخ مًطلم ككككق مً ٠ٟٔكككك 

ِتكككو ٟلُٚكككّٚ نكككٖ ُكككْ طلكككٚر ٙ ٚم ككك    ككك   كككوًَِ٘  مم((           كككلمولَ٘ لأٙمو  كككوًَِ٘ مًاكككٞ ق  لكككي  لمنكككي  
(4)

 .

ًٙ ككيت لٗككَ ٗكك ٕ مً ككٚمًَ مً ككوًَ مًكك ٝ م اِكك  وككٞ نٔو ككٖ  ٌككٜ لووككوه ٙهلٛ  ككٚو٠ي ًٙكك٠ن ُككْ نككوع مًِموً ككي اكك٠ْ               

ّت لهللٗ  و ا ٚهمظ ِٗو  وًِو > مًملزخ , ٙمً٘وٟٙي. ٓلٚى ل

     

 اٌثشصؾ  
ٟ  ككل مًمككلزخ وككٞ هٙمٟككوو مًوككٚٓٞ ن٠ٔككي ُوو٠ٓككي ل كك٠ٌي ق  لككي ق٠ِككي  ككْ مًمٔككٜ مًِوو٠ٓككي مًِأٚ ككي مًاككٞ ٓمككي                

ُٔ٘ككككو رككككوهأ مًوككككٚٓٞ هٙمٟو ككككٖ , ولكككك  م اِكككك  وككككٞ مرككككا  و ٘و ٙ لكككك ِٟ٘و   و م٠ككككوظ  ٌككككٜ ٓطككككلد  ككككٚو٠ي ُلهاٟككككي   

ّت مًمكككلزخ ُوكككوّ ))ٟ ٌكككَ ٙق ٟ ككك هم ٟٙ  لكككي ٙق ٟ شككك٘  ااكككٜ  وكككّٚ مً  ِ وًٙكككي ًٌٚ كككٚى مًشككك٘ٚأٝ ٙمضككك ي  كككلٛ ل

وككٞ ه٠وٓككٖ شكك٠ وظ ُككْ مًاوٌككد((     
(5)

, ولكك  رككِ ا ُلككي ٗكك ٕ مًٔطككلد مًاككٞ و ٌككا ُككْ مًمككلزخ ُووٓككوظ ل٠و٠ًككوظ ًٌمكككوهأ            

مرككا  و  مًمككلزخ  ٌككٜ ٙوككق هلٛ  ككٚو٠ي لرككِ٘ا ن ككٚهد و٠ٌتككي وككٞ  رككموه مًم كك  مً  ككو مٞ  ٠ٌككٖ . ُٙككْ ٗكك ٕ              

       ْ لٙ ال٠لاكك٠ْ ُالككونٌا٠ْ ن ٠كك  ٟ ككما ٠ُوككو٠ٓاٍ مًللٟككي ٗٔككو         مًككللٛ > مًللٟككي مًم٠ت٠ٔككي ))ٙ  ٔككٞ مً  ككي نكك٠ْ شكك٠ ٠

 م أقًككككي شككككوٌُي  ا ككككد نككككٖ هككككي لٓ ككككو  مًٚوككككٚأ مًطم٠ ٠ككككي, ٙمًلٙا٠ككككي, ٙمً مكككك٠تي, ٙمًِ لو٠ككككي, ٙمً ٠و٠ًككككي,             

ٙم٠ًِاوو٠اٟل٠ككككي, و٘ككككٚ ٟ  ككككي نكككك٠ْ مً ككككٚمٗل ٙم زُٔككككي ٙم ُككككوهْ, ٙنكككك٠ْ م و ككككوى ٙم  ككككلم , ٙنكككك٠ْ م اككككٚمى  

ٙنككك٠ْ هكككي مًِٚوكككٚأمو أّٙ مركككالٔو  ٙن٘ككك م ٟ ككك٠ل ُمككك لظ شكككوُاظ ًٌ ٌكككق ٙمًا مككك٠ل  ٠كككل     ٙم ووكككوه ٙم اموركككوو, 

لٓتكككٖ ق ٟككك لي وكككٞ ال٠لكككي مًشككك٠ ٠ْ مًككك ْٟ ٟ  كككٌِ٘و ٙق ٟشكككوهم وكككٞ  وِٟٚٔ٘كككو , نكككي ٟطكككيت ُ وٟككك مظ  ٌكككٜ ُمكككووي            
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اككك   ٠ِٗٙكككي , ٙٗككك ٕ مًِمكككووي م٠ًِٗٚكككي ٗكككٞ مًاكككٞ    ٌكككٖ وو كككاظ ٓٚ ٠كككوظ نككك٠ْ ٟٗٚكككوو ٟٔاِكككٞ  ٠ً٘كككو مً كككٔن مًٚم             

ٓ مٖ((
(6)

. 

َت  ٚظ٠ ٘كككو وكككٞ مً ِكككي مًلٙم كككٞ و ٓت٘كككو ركككا طٞ مًمكككلزخ طوقكككوو          ّت ُلكككي ٗككك ٕ مًللٟكككي   م ُكككو  ككك ُٙكككْ مًٚمضكككا ل

و٠ٔكككي ومتكككوهد ٟمكككاط٠و ُكككْ لاً٘كككو لّ ٟوكككّٚ ن٠ٔكككي   و م٠كككي لوهقكككي قكككوأهد  ٌكككٜ ُ وهقكككي هكككي ُكككو ٗكككٚ ُكككاًٚف               

 ٙٙمق ٞ. 

٠ُككلم  )منككْ  لنككٞ( ٙو ٌككٖ مًٚركك٠خ مًكك ٝ ٟكك ملٞ       ٙٗكك م ُككو اكك   و ككاظ اكك٠ْ مرككاِ  مًمككوهأ )مًمككلزخ( ُككْ            

نككك٠ْ ٓل٠ ككك٠ْ, لٙ مً و كككي مً  كككٞ مًككك ٝ ٟلضكككٞ ل ككك٠ِْ ُأكككوز ٠ْ ٟوِكككي هكككي ُِٔ٘كككو م١لكككل   
(7)

.  و٘كككٚ ٟ  كككل 

نككك٠ْ مًكككٚ ٞ ٙمً ٠كككوع ... نككك٠ْ مً ٠كككود ٙمًِكككٚو ... نككك٠ْ مًككك ٠ٓو ٙم١لكككلد  
(8)

, ٙنككك٠ْ مًمكككِو  ٙم ه 
(9)

... ٙنككك٠ْ ُكككو 

نككك م ُٙكككو ل كككو
(10)

  و م٠كككي مًمكككلزخ وكككٞ ٗككك ٕ مًٔ كككٚ  ُكككْ هٚٓكككٖ مركككاطوث لّ ٟوكككّٚ ))ِٗكككاد مًٚ كككي  ,     مككك ٙ 

نككك٠ْ شككك٠ ٠ْ ن ككك٠ْ ٙماككك د, ا٠ككك  ٟٚ كككي لاككك ِٗو ن ككك٠ْ ُكككو ٟٚ كككي ن٘كككو م١لكككل ُكككْ  ٠كككل لّ ٟوكككّٚ ن٠ِٔ٘كككو مًالكككو   

ُموشكككل((
(11)

ّت مًللٟكككي مًمكككونلي  وٌِ٘كككو هلٟكككي  كككٚو٠ي للكككلٛ وكككٞ هٙمٟكككوو مًوكككٚٓٞ ٟطٌكككق        . ٙن ُووٓٔكككو مًلكككٚى >  

ّت مًمككلزخ أمى  ٌككٜ هككي ً طككي مٓالو٠ًككي ُ قاككي              ٠ٌ٘ككو ل ٗككي مقلا ككو  نوًللٟككي مً له٠ككي ٙٗككٞ هلٟككي   ٔككٞ )) 

  ٠٘كككت ًا كككٚى قلٟككك  ًٌشكككٞ   ًكككٜ ُلونٌكككٖ , لٙ  ٌكككٜ ُ مكككل نككك٠ْ ضككك ا٠ْ ُالكككونٌا٠ْ((          
(12)

.     وًمكككوظ ُكككو ٟ  كككل   

  ٚ وٞ نٌٚ ٘كككو مًمكككلزخ  ٌكككٜ ٙوكككق ٗككك ٕ مًللٟكككي نٚ ككك ٖ  امكككي ركككِوٟٙي لًٙكككٜ   كككوٙى مًش  ككك٠ي  مو مًاٚوكككٖ مً ككك

 ُْ لوي مًا ٌ  ُْ ٙمق ٘و م هضٞ م٠ًِْ٘ . 

ّت نٌككٚه ٗوكك م ٓككٚث ُككْ مًمككلمزخ ق ٟككاَ  ًتككو ُككْ لككاى هاٌككي               ٙٗكك م ٟ ٔككٞ ل
(13)

, ٙٗكك ٕ مًلاٌككي ق ِٟوككْ لّ  ككاَ    

 ًتككو   م اٌِككا وككٞ ط٠و ٘ككو طون ككوظ   و م٠ككوظ ٙمضكك وظ قككوأهمظ  ٌككٜ لّ ٟ ٗككي مًش  كك٠ي ًآالككوى ُككْ  ككوًَ  ًككٜ ةلككل               

 ٘ ًٚي , ولاٌكككي )لٙل٠ككك ( ُكككو )لنلٌكككٖ( )) مككك ل نوًككك لٚى وكككٞ له  مً كككْ, لٗكككي مً  كككو  , ٙ ٔكككوٙى مًٔماكككي       ن٠مكككل ٙرككك

مً لمو٠كككي , ٙاِكككْ ٗككك ٕ مًلاٌكككي مً ٔكككّٚ, لٝ مً  كككو  نِ ٔكككوٕ مً كككٚوٞ , نلزلكككوظ ًالا كككو  نككك٠ْ مً ٠كككود ٙمًِكككٚو ,        

٠ ككٖ,  لضكك٠ي ٙ  ككوً وظ    ٟ ِككو نكك٠ْ ٟ ٟككٖ مًٔلككو ض هٌ٘ككو, و٠ٔطككل ن اكك ٛ  ٠ٔ٠ككٖ  ًككٜ مًشككٞ  , ٙنككو للٛ  ًككٜ ٓل           

نكككك٠ْ مقااِككككوقو مًِا ككككوهني ٠ًٔا٘ككككٞ  ًككككٜ ُككككو مع  ًككككٜ مًِكككك٠اأ مً  ٟكككك  ٙمًم كككك  , لٝ لّ ٟوككككّٚ و٠ٔٔككككوظ  ًككككٜ لّ    

ُتككٖ ُلٌِككو ٟ ككل  مً ٔكك٠ْ((      ٟ ككل  ُككْ هاككَ ل
(14)

ّت مًمككلزخ قكك  ا ككل ٗٔككو نٚ كك ٖ ُوككوّ  مككٚه        . وِككْ مًٚمضككا ل

مً  كككٚه مًككك ٝ ٟاوكككت  ٌكككٜ مً ِكككق م ً٘كككٞ     ركككِوٙٝ هِكككو ٟشككك٠ل  ًكككٜ  ًكككن لاككك  ٗكككٚمُ  مًلٙمٟكككي , ٙٗكككٚ ن٘ككك م      

ًٌمكككِو  مركككاطوث لّ ٟوأكككا قككك همو   و م٠كككي ُؤاكككٖ ُكككْ ملاكككلمق مًِكككاًٚف ُكككْ لوكككي م لككك  ن٠ككك  مًش  ككك٠ي  كككْ      

فيييٟ اٌغيييمؽح اجٌٚيييٝ ٚظيييذ ٔفغيييٗ فيييٟ تيييشصؾ . اٌثيييشصؾ أٚؼيييٝ ٌيييٗ تييي ْ ٠عيييٛد ٌٍؽ١ٍيييح   طلٟكككق مًكككٚاٞ ٙم ً٘كككوٍ ))

ُه ٔيييضي ادٌٙييياَ . ٚل١هيييذ ٠يييذٖ عٍيييٝ     اجٌٚيييٝ عيييمػ ٚٔٙيييط ِيييشاساق . ذيييشٔػ ٌٚعيييك اٌثيييٛي عٍييي     ٝ فخيييزٞ اٌّٙيييشٞ. شييي

((اٌز٠ً
(15)

  . 

ولككك  مهامككك  مًمكككلزخ وكككٞ ٗككك م مًِلاكككمن  ككك ي مً كككوهق مًلكككوأه  ٌكككٜ لّ ٟطكككٚٝ مًِمكككوووو مًاُو٠ٓكككي ٙمًِوو٠ٓكككي          

ّج ا كككٚهمظ وكككو اظ ُٙككك المظ ااكككٜ نكككوو ُ طكككي ُِ٘كككي ُكككْ ُ طكككوو مًاط٠٘كككل              ٙمً  كككٚه وكككٞ لٝ ُوكككوّ ٙزُكككو

 ي مهامما ُْ لاً٘و مًش  ٠ي طوقوو وموهد وٞ هاٌي  مٚهٗو ٓ ٚ مًش و . مًلٙاٞ ٙمً م ٝ ًٌش  ٠

٘يييٛ ا٢ْ فيييٟ اٌثيييشصؾ  فيييٟ    ٙ لاكككلع ُكككْ ٗككك ٕ مًلاٌكككي مًملزل٠كككي هاٌكككي )لٙأمأ( مًطوُ كككي ًمٌكككٚه مًمكككلزخ ))          

اٌؽييييذ اٌع١ٕييييذ اٌماعييييٟ اٌٛؼؾييييٟ   اٌييييزٞ ٠ؾييييشّ عٍييييٝ اٌفييييالغ ٚاٌؽش٠ييييح ٌٚىٕهييييٗ   ٠غييييرؽ١  أْ ٠ٕٙهيييي  ٔفغييييٗ     

((ٌييُ ٠صييً إٌييٝ اٌمّييح ٔفغييٙا إٌييٝ ٔٙا٠ييح اٌثييشصؾ ٚتذا٠ييح إٌعيي١ُ ٚاٌغييى١ٕح         تيياٌفٛص ِييا 
(16)

,    ٟا ككٚى ٗكك م مًطِككا   

 ًككككٜ  ككككلمث  ٠ٔككككد ُككككو مً  ككككل مً مٌككككٞ مًكككك ٝ ٟ  ككككل نِٚم كككك وو   و م٠ككككي ٓا٠ ككككي مه موطككككٖ مًٚا٠ككككق ن ككككوًَ   

ة لعيييٝ ٠ِٛييياق وييياِالق ٚ٘يييٛ ٠ضؼييي  عٍيييٝ صيييٍذ أتييي١ط  تا٘يييد   ذعٍيييٖٛ ؼثميييح ِيييٓ اٌصٍصييياي اٌؾييياؼ     مًمكككلزخ ))

(اٌييزٞ ١ّ٠ييً ٌٛٔييٗ إٌييٝ ادصييفشاس ؼعييش ٔييادس تٍييْٛ ٔييادس ٌييُ ٠ؾييٙذ ٌييٗ ِصيي١الق فييٟ اٌصييؽشاء           
(17)

. ًكك م هككوّ  ٌككٜ   

)لٙأمأ( لّ ٟ  كككي هكككي ُكككو نٚرككك ٖ ُكككْ لوكككي ق٘كككل ٗككك ٕ مًطملكككي مً ٌ كككو٠ًي مًاكككٞ  ككك أٝ أٙه مًِكككللد مًِ ٠كككق مًككك ٝ   

 ِٟٔو ٙ ًٖٚ  ًٜ ُما وٕ.  
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َت مق  كككوأ                ُٙلككي ٗكك م م ُككل قكك   طٌتكك  ُٔكككٖ قكك همو هٙا٠ككي ٙن ٠ٓككي لوهقككي لٌٗاككٖ ًاكككلٟٙض ٗكك ٕ مًطملككي, ُٙككْ اكك

 ُ ٘و ُ قاوظ ُْ لوي مًٚ ٚى  ًٜ ٓ٘وٟي مًملزخ مً ٝ ِٟؤٖ ُْ مًٚ ٚى  ًٜ مًمِو . 

ّت م شككك٠و  هٌ٘كككو هوٓكككا  ِٔكككٚ ٙ ا كككلم ن كككٚهد   و م٠كككي وكككٞ  كككوًَ مًمكككل        زخ ُكككْ ُٙكككو مهاِكككوى مً كككٚهد ٓ ككك  ل

مً  كككل مً  ٠ككك  مًِككك أٝ  ًكككٜ ٗككك م مً كككوًَ ٙمٓ ووركككو ٖ  ٌكككٜ  مو مًش  ككك٠ي  ًكككٜ  اموركككوو مًش  ككك٠ي ٙقككك هم ٘و  

وكككٞ مًا وُكككي ُكككو ٗككك م مً  كككل مًِٚ كككي  ًكككٜ مًمكككلزخ ٙ ًكككٜ  ككك لاو ٟككك  مً  كككو  مًاكككٞ مٓلككك و مًش  ككك٠ي  كككْ           

زخ مًِككك أٝ  ًكككٜ طلٟكككق  هركككوى مًكككٚأتمّ ُوووكككاد ً٘كككو  ٌكككٜ  كككملٗو ٙ  كككلمهٗو  ٌكككٜ مًٚ كككٚى  ًكككٜ  كككوًَ مًمكككل     

مًمِو 
(18)

  . 

ٙ  م ُكككو ٙ كككٌٔو  ًكككٜ هٙمٟكككي )ُلماكككٞ لًٙككك٠ن مًِلٟككك ( نككك م ًٔكككو ِٓكككخ ةلكككل ُكككْ لِٓكككوئ نٔكككو  مًلاٌكككي مًملزل٠كككي,         

ّت )لٙل٠ككك ( قككك  م اِككك   ٌكككٜ ٓماكككي مً كككْ وكككٞ مًًٚكككٚ   ًكككٜ  كككوًَ مًمكككلزخ, ٙ)لٙأمأ( قككك  م اِككك           وم ككك  لّ قاطٔكككو ل

ّت ) كككك    وا  مًِككككن( و تكككي لّ ٟٔ ككككٚ ُٔ كككٜ مقٓا ككككوه ًمٌكككٚه ٗكككك م مً ككككوًَ     ٌكككٜ ق هم ككككٖ مًم ٠ٓكككي , و ٓتٔككككو ٌٓ ككك  ل

ذخٍهيييٝ عٕيييٗ اٌعيييزف اٌغيييفٍٟ فريييذٌهٝ. ذيييذٌهٝ فييي ؼىُ ٚ٘يييك اٌّغيييذ     مًِٚ كككي  ًكككٜ مً ل٠لكككي مًِا  ٠كككي وكككٞ مًمكككِو  ))  

ؼييٛي سلثرييٗ لثعييرٗ. ٔييضخ ؼيييذلراٖ ِييٓ ِؽعش٠ّٙييا  ٚظيياق فييٟ اٌصيييذس اٌييٕفظ. ؼؾييشض تفؽيي١ػ  فييٟ وفؽييي١ػ             

((٠ٚرعيييياءي ؼرييييٝ ا رفييييٝ ٌرضؼيييي  عٍييييٝ اٌييييذ١ٔا اٌ ٍّيييياخ     اٌؽ١ييييح ٚسأٜ اٌّؾييييعً ٠رعيييياءي    
(19)

. و٘ككككٚ  ككككْ  

طلٟكككق مًِشكككٔلي مًاكككٞ مناككك  ٘و ًٔ مكككٖ مركككاطوث لّ ٟ كككي  ًكككٜ مًمكككلزخ مًككك ٝ ٟ  كككل وكككٞ ن٠ٔكككي ُوو٠ٓكككي ُ كككوٟلد          

ًٌم٠ٔاككك٠ْ مًمكككونلا٠ْ ,    ٟامككك ٛ مًمكككلزخ ً كككوا  مًِكككن ُووٓكككوظ ُطٌِكككوظ ق ٟ اكككا ٙاشكككاٖ  ًتكككو قكككمن  ٙ ٠ٗ كككي لوهقكككي   

فيييٟ ِعا٘يييً اٌ ٍّيييح ِٚيييط ليييثظ فيييٟ  ٕ ً كككوًَ ةلكككل  ٠كككل  كككوًَ مًش  ككك٠ي مًككك ٝ ٟ كككوهٞ مًٚمقكككو. ))   هككك  مٓاِكككو 

اٌميييثظ سأٜ ؽيييعٍح ؽيييش٘ح وٍغييياْ اٌؽ١يييح ذالعييية ٠ّٕيييح ٠ٚغيييشج فيييٟ إنيييٛاء ِش٠ييية عيييال صيييٛخ اٌفؽييي١ػ إٌّىيييش  

ِييٓ ظذ٠ييذ ف تصييش فييٟ ٔييٛس اٌؾييعٍح سأط اٌؽ١ييح وأييد ذٕرصيية فييٟ ٚظٙييٗ تثييذْ ِييٓ ٔيياس   ٚذؽييذهق فييٟ ع١ٕ١ييٗ                

ْه اٌؽ١ييح اٌرييٟ             تع١ٕيي١ٓ  ّهييا إرا وأييد اٌؾييعٍح ٘ييٟ اٌرييٟ ذؽٌٛييد إٌييٝ ظييشَ اٌؽ١هييح أَ أ ِييٓ ٔيياس أ٠عيياق   فٍييُ ٠ييذسن ع

ٛهٌييد إٌييٝ ؽييعٍح إٌيياس            (عييّ  فؽ١ؽٙييا ٠رّييادٜ فييٟ ِعا٘ييً اٌ ٍّيياخ ٘ييٟ اٌرييٟ ذؽ
(20)

. ُٙككو ٟاٟكك  ُككْ   و م٠ككي    

ؾييييعش اٌؾييييعٍح اعرٗكككك ٕ مًشكككك ٌي لٓت٘ككككو  مككككاط٠و لّ   اككككلق ومكككك  ) ككككوا  مًِككككنت( ٙلّ  مككككالل وككككٞ  كككك هٕ ))   

((ذضؼ  ٔؽٖٛ ٚذرغًٍ ٌرٍط صذسٖ
(21)

  . 

ّت ٗكككك م مقلاككككلمق هككككوّ ملالمقككككوظ ُِ٘ككككوظ ,    مرككككاطوث لّ ٟمكككك أ رككككاٚه مًطٌِككككي ُككككْ  ٠ٔككككٞ              ُٙككككْ مًٚمضككككا ل

ّت ٗككك ٕ مًشككك ٌي ُكككو ٗكككٞ  ًتكككو مً ل٠لكككي مًاكككٞ ٗكككَ نوهاشكككوو٘و ً طكككي   ٠ٌكككٖ  كككْ مًككك ٠ٓو ٙ ِمتكككوٖ        ) كككوا  مًِكككن(,  

 ككل مًووُككي  ٠ًككٖ ٙمرككاطو اٖ هلٟككي أ٠ًٌككٖ مًلكك َٟ مًكك ٝ طوًِككو اككوٙى لّ ٟككاهث وككٞ          ن مككي مًمككِو  نكك ٠ًي  ككٚأد مًم   

أرصيية فييٟ ٚظٙييٗ اٌييذ١ًٌ اٌمييذ٠ُ . اعيير ٙش وييا٘ٓ اجظ١يياي وّييا ٌييُ       ٓ مككٖ اكك  مً ل٠لككي ٙأ ككوٕ  ًككٜ مً ٔككو  و٠٘ككو ))    

ٚهي ِيييشج   . ذىٍهيييُ  ٠غييير ٙش أؽيييثاغ اٌعيييٓ ٚاترغيييُ فيييٟ ٚظٙيييٗ اترغييياِح   ذٕغيييٝ   اترغيييُ تع١ٕ١يييٗ ٚذىٍهيييُ . ذىٍهيييُ اج

ٔهييٗ ٌييُ ٠مييً ن١ييش وٍّييح ٚاؼييذج . وٍّييح ٚاؼييذج ٌٚىٕهٙييا وأييد ذىفييٟ جْ ذمٍيية ؼ١اذييٗ سأعيياق عٍييٝ عميية. ٘ييضه           تييشنُ أ

ٚهٌيي١ٓ ٚذّييرُ   أؼغييٕد     ((سأعييٗ تغييى١ٕح اٌىٕٙييح اج
(22)

. ًاوككّٚ هاٌككي   ٠ٌككٖ  ككْ أ٠ٓككوٕ هاٌككي   ككوًا ُككو مًكك مو        

ٙتقظ ُٙكككو )هكككوْٗ م و٠كككوى( مًككك ٝ ملاٌكككد ُ كككٖ اككك٠ْ اكككوأ  كككْ طلٟكككق  مً ل٠لكككي او٠ٓكككوظ , ُكككو أوكككو )هكككوْٗ م و٠كككوى(  ل

ًلطكككو امكككي مًِشكككٔلي نطلٟلكككي   و م٠كككي ق  لكككي وكككٞ   و م٠ا٘كككو  كككْ ا كككٚه مًلكككمن مًككك ٝ    تكككٜ وكككٞ  ككك هٕ ,           

))ذٍييه ٌييُ ذىييٓ ِذ٠ييح ر٘ث١ييح  ٌٚىٕهٙييا ؼ١هييح ؽييث١ٙح تاٌؽ١ييح       ٠ً ٠كك ٕ  ًككٜ  وًِككٖ م هضككٞ مًكك ٝ مللوككٖ مً مككي ُٔككٖ      

  تيييً أٔهٙيييا ١ٌغيييد ؼ١يييح أ٠عييياق  جٔهٙيييا ذؽٌٛيييد فيييٟ سِؾيييح عييي١ٓ إٌيييٝ  اٌريييٟ ذغيييٍٍد ٌرغيييرمش فيييٟ صيييذسٖ ِٕيييز ؼييي١ٓ

ٛهغ تٙيييا فيييٟ اٌفيييشا  فاصيييفشهخ أ يييذٚداق فيييٟ عيييرٛس             ُه ٌييي ؽيييعٍح. اعيييرثمٝ اٌٍغييياْ إٌييياسٞ فيييٟ وفهيييٗ نّعيييح   شييي

اٌ ٍّيييح لثيييً أْ ٠ٛظهيييٗ تٙيييا ؼعٕيييح ع١ّميييح إٌيييٝ اٌغيييّاء   إٌيييٝ ظيييشَ فيييٟ اٌغيييّاء  إٌيييٝ ظيييشَ ِعٍيييك تييي١ٓ ٘ا٠ٚيييح    

((اجسض ٚسؼاب اٌغّاء
(23)

  . 

ولكك  هككوّ وككٞ مٓلطككوث مً مككي للٙوككوظ ٙمضكك وظ ُككْ  ككوًَ مًمككلزخ ُِككو لأتٛ  ًككٜ ملا ككو  مً ككوهق مًِكك ٗ  ُٙككْ                  

َت مً ٚأد  ًٜ مًِاًٚف مً ٝ ٟ ومٖ مً وًَ م هضٞ.   ا
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ّت مًمككوهأ قكك  م اِكك  طلٟلككي و ٟكك د                ٙنككوًٚقٚف  ٌككٜ ش  كك٠ي )ُمتككٞ( وككٞ هٙمٟككي )ُككْ لٓككا لٟت٘ككو مًِككام( ٓ كك  ل

وككٞ نٔككو  مًلاٌككي مًملزل٠ككي  اِلككي وككٞ م  ككو  )مًكك ٠ًي( ٗوأٟككوظ ُٙلشكك مظ ًلككل)ُمتٞ( ًًٚككٚ  ٗكك م مً ككوًَ ٙٗككٞ هاٌككي                

  مقراوشكككووٞ وكككٞ ه مكككي   مٓطكككٚو وكككٞ ُ كككِٚٓ٘و  ٌكككٜ ن ككك ْٟ > ن ككك  مراوشكككووٞ, ٙن ككك  هشككك ٞ . ٟ  كككل مًم ككك        

مًككك ٠ًي قطككككاث )ُمتككككٞ(  ٌككككٜ  ككككوًَ ةلككككل  ٠ككككل مً كككوًَ م هضككككٞ ٟاِط٘ككككل اكككك تمظ وو ككككاظ نكككك٠ْ  ككككوًِٞ م ه    

ٙمًمكككِو  ٙ امكككي لًٙكككٜ ُكككْ  امكككوو مًم ككك  مًوشككك ٞ مًِٔشكككٚأ ,    مٓطٌلكككا هاٌكككي )ُمتكككٞ( نلولكككي أ٠ًٌكككٖ مًو ٠ككك  وكككٞ  

٠ي مرككَ ًٙكك ٕ مًكك ٝ لطٌككق  ٠ٌككٖ )ٟككٚولأّ( ن  ككي      نكك مٟا٘و. ُككْ أم ككلد مًمكك ي مًِكك ٓٞ مًكك ٝ هككوّ ِٟأككو  ككْ  مكك        

ّت ٗكك م مقرككَ مرككَ  كك لمٙٝ ٟٔككووٞ م  ككلمف مًِ ٠ٟٔككي ُككْ لككاى نككوع ُٙ ِٚ ككي ُككْ مًِِككلمو مًاككٞ   اٌككد               ل

ّت ٟ كككا  ًكككٜ لاككك  م نكككٚمع مًككك ٝ ٟ  كككل ن ككك تٕ نلزلكككوظ ٙا٠ككك مظ وو كككاظ نككك٠ْ   وكككٞ أهوكككي  اِا٘كككو ٙهطٚنا٘كككو  ًكككٜ ل

أر يييش ٌؽ ييياخ لثيييً أْ ٠ٕفيييرػ اٌثييياب   ِٗو > لهضكككٞ , ٙم١لكككل > ركككِوٙٝ )) ُوكككو٠ْٓ لٙ  كككو٠ًِْ ُأوق ككك٠ْ , لاككك   

عيييٓ عيييؽٕح ِؾيييثٛ٘ح ثٍهيييد ذرؾيييثس تويييو)ظٍفح اٌثييياب  ٚذرفؽصيييٙا تاسذ١ييياب لثيييً أْ ذرٕؽيييٝ ظأثييياق عالِيييح عٍيييٝ    

ٔهييٗ اٌثييشصؾ اٌييزٞ ٠رؽييذز              اجرْ تاٌييذ ٛي. ٌٚييُ ٠رخ١ييً )ِغهييٟ  أْ ٠ىييْٛ رٌييه اٌثيياب ؼييذاق فاصييالق تيي١ٓ عييا١ٌّٓ و 

((ؼ اٌؽش٠مح اٌمادس٠ح ف١مٌْٛٛ أٔهٗ ٠م  ؼذاق فاصالق ت١ٓ اٌؽ١اج ٚاٌّٛخعٕٗ دسا٠ٚ
(24)

  . 

ٚتّ  امكككي ه ٠مككي ًًٚكككٚ   كككوًَ             ٚتّ اكك تمظ وو كككاظ نكك٠ْ  كككو٠ًِْ و مكك , نكككي هكك ّت ٗكك م مًمكككوع ًككَ ٟوككك ُٙككْ مًِ هككك  ل

   ٞ ُ كككوٟل  مًمكككلزخ مًلا٠ككك , وِكككو لّ ٟا طكككٜ )ُمتكككٞ( ٙأ٠ًٌكككٖ مًمكككوع ااكككٜ ٟ كككوأه  وًِكككٖ ٟٙامككك ٛ ًكككٖ  كككوًَ   كككو م

ٚتّ ٗككك م مًٔكككٚث ُكككْ م ُؤكككي ))            اٌثييياب ً وًِكككٖ مًِ ككك٠  ٓمكككاط٠و  أهمم   و م٠اكككٖ ُكككْ لكككاى مًٚ كككد مًككك ٝ هككك

أفيييرػ عٍيييٝ ِّيييش ِعييياء إظييياءج واؽيييفح و ٔهٙيييا عييي١ٓ اٌؾيييّظ فيييٟ ث١ٙيييشج عاس٠يييح ِيييٓ اٌغيييؽة  ِفيييشٚػ              

ٔهيييٗ ِٕغيييٛض ِيييٓ ٚ يييضه   ٠رغيييٍك اٌعيييذساْ ِيييٓ ا      ٟه ٚش١يييش ذليييٛؿ ف١يييٗ اٌميييذِاْ ع١ّمييياق و  ٌعيييأث١ٓ تثغييياغ ععّييي

أ٠عيياق عييعهاد فخيي١ُ ِعثييٛي تشعييَٛ أٔٙيياس صسليياء اٌٍييْٛ ذخرييشق ؼمييٛ ق ِفشٚؽييح تعييشب ِييٓ اٌغييعاد   عييعهاد              

       ٗ ((أ عييش ِيييٓ ٔثاذيياخ عيييخ١ح ِّّٕٕييح تض٘يييٛس تٕفغييع١ح اعيييرٙٛذٗ إٌييٝ ؼيييذه أؼييظه ف١يييٗ تعؽش٘ييا ٠ليييضٚ أٔفييي
(25)

 .

          ّ لهلكككل  شكككلمقوظ   ووًٚ كككد ٗٔكككو ٟ  كككي ُكككْ مًمكككلزخ ٟ  كككل ن ككك ٟي ٙمضككك ي ُكككْ مً كككوًَ م هضكككٞ, و٘كككٚ ُوكككو

ٙهاِككي ُككْ م ه , ًٙ ككيت مًمككم  وككٞ  ًككن ٟ ككٚأ  ًككٜ قلنككٖ ٙم  ككوًٖ مًٚا٠ككق ن ككوًَ مًمككِو . ٙ مككاِل   و م٠ككي              

ٗككك م مً كككوًَ مًملزلكككٞ ُكككْ لكككاى ُكككو  ِكككلت نلكككل)ُمتٞ( ٙأ٠ًٌكككٖ ُكككْ لاككك م . ًٙ كككيت لِٗ٘كككو ًلولِٗكككو نككك ًن مًلكككاٍ             

ٙتى ))مًِ مكككٚى نِاُكككا مًلطكككخ ٙمًككك ٝ للككك   ٌكككٜ  و لكككٖ أٙه مًككك ٠ًي ن ككك      فيييٟ اٌيييذا ً ٚلييي   مٓمككك وع مًككك ٠ًي م 

تييٗ أِيياَ ِخٍييٛق لصيي١ش ٌييٗ عيي١ّاء لييػه ٚظييشَ لييضَ ذثييادي ِعييٗ اٌييذ١ًٌ والِيياق ٌييُ ٠رث١ٕييٗ . أصييشّ تعييذ٘ا اٌييذ١ًٌ              

((ِيييٓ دْٚ أْ ٠ٍرفيييد إ١ٌيييٗ فيييٟ ؼييي١ٓ أؽييياس ٌيييٗ اٌميييضَ تييياٌعٍٛط دْٚ أْ ٠ٕيييثظ     
(26)

. ٠ًمككك٠ل نكككٖ مًككك ٠ًي مً  ٟككك    

 ر٠ٖ لا  م ش و   وهم لٌد ظ٘لٕ و مهمظ ٟ ِي ًٚاي.  ًٜ لا  مًِوو   مً ٝ ٟ ٌن  ٌٜ هل

ٙ ِلككي مًٌٚاككي مًاككٞ هوٓككا ُ ٌلككي لٌككد ٗكك م مًشكك   ٙمًاككٞ لطٌككق  ٠ٌ٘ككو مرككَ مًمككلزخ ٙو٘ككوظ ةلككل ُككْ ٙوككٕٚ               

ٕ٘يييان  ٍييي  ِٛلييي  اٌشظيييً اعيييرمشخ اٌصيييٛسج اٌريييٟ ًليييذفس أٌهيييا ٠ٕغيييا٘ا أتيييذاق   ففيييٟ سلعيييح             مًِوكككوّ مً  كككو مٞ )) 

ؼيييٛي اٌعيييذاس سفشفيييد ذٍيييه اٌّخٍٛلييياخ اٌٙؾهيييح أٚ ٘يييزا ِيييا ذخ١هيييً ٌؽ رٙيييا أظٕؽيييح    عيييّا٠ٚح اٌٍيييْٛ ًسعيييّد عٍيييٝ

صيييل١شج ؼاٍِيييح أتيييذأاق و ظغييياَ اٌعصييياف١ش أٚ ستّيييا فيييٟ ؼعيييُ إٌؽيييً  ٌرٙييي١ُ فيييٟ رٌيييه اٌفعييياء اٌّّٙيييٛس تٕرييي        

ٓ  ٔاصيييي  ِٕفييييٛػ ؽييييث١ٗ تمؽيييي  اٌغييييؽة اٌعم١ّييييح فرثييييذٚ فييييٟ رٌييييه اٌفييييشا  أوصييييش ٘ؾاؽييييح ٚععييييضاق    ِييييٓ عٙيييي

((ٚانرشاتييياق
(27)

ّت هكككيت ُكككو و٠٘كككو ٟ كككوأه مًٚمقكككو مًِ ككك٠  ٟٙا ككك  م  كككوأمظ ٙمضككك وظ ن كككٚمًَ للكككلٛ ن ٠ككك د            . ٙ ًكككن  

 مًم   هٌتٖ  ْ مً وأٝ ٙمًِاًٚف. 

ٙق  ٔمكككو ل٠ِٗكككي ٗككك ٕ مًٌٚاكككي ُكككْ هٚٓ٘كككو ههٔكككوظ ُوو٠ٓكككوظ   و م٠كككوظ ُِ٘كككوظ ُكككْ لههكككوّ  كككوًَ مًمكككلزخ و مككك , نكككي          

٠ٌ٘كككو مًم ككك  مًوشككك ٞ ًٌلاٌكككي مًملزل٠كككي , ولككك  هكككوّ ًامككك٠ِي ٟ  كككوف ً٘كككو لٓت٘كككو ا كككلو ن ككك تٗو  امكككي ُِ٘كككي ٟاوكككت  

مًٌٚاككي ٙطلٟلككي  نكك م ٘و لاككل هم٠ككل  ٌككٜ  مو )ُمتككٞ( مًكك ٝ ماالكك  وككٞ  مهل ككٖ ٓطككلد  ككٚو٠ي لو ككي ًٌمككلزخ               

))"ِغهييييٟ" اٌّؾييييثه  تييييشٚغ دسا٠ٚييييؼ اٌؽييييشق   ٔل٠ككككٖ ُككككْ مًككككلون م هضككككٞ ٙ للنككككٖ ُككككْ مًط٘ككككل مًمككككِوٙٝ   

ؼ١ّّيييح عيييٓ اٌثيييشصؾ إٌيييٝ ؼيييذا   ٠رعاعيييش أ٘يييً اٌلفٍيييح ١ٌٕؽميييٛا فيييٟ          اٌصيييٛف١ح اٌيييز٠ٓ ٌمٕيييٖٛ ؼييي٠ٛالق تيييذ  خ    

((ؼعيييٛسٖ ٘يييزٖ اٌىٍّيييح إٌهيييا ٌرٕراتيييٗ اٌمؾيييعش٠شج ٠ٚغييير١م  ف١يييٗ ٔيييذاء ِعٙيييٛي 
(28)

.     ٟٔمكككو ٗككك م م اكككل ُكككْ هكككّٚ 

مًمككلزخ قكك  وككو  ُككْ لككاى ٗكك ٕ مًٌٚاككي ن قًككي ُ ككوٟلد ًٔطككلد )ُمتككٞ( مً ككٚو٠ي ًٌمككلزخ و٘ككٚ نكك قظ ُككْ لّ ٟككلمٕ             

( هةٕ رككك ٔوظ ظوًِكككوظ ٙ  ككك تٟوظ ركككوولمظ ًِشككك٠ ي مًكككلع ُكككْ قمكككي  له ُ ككك٠ ي وكككٞ هاٌكككي مًمكككوًن  ًكككٜ م  ) ٓلطكككي   ككك

م ٓمكككوّ ٙٗككك م مًا ككك ٝ ٗكككٚ ُ وًٙكككي ًكككالِ  ركككٌطي مًكككلع  ٙ  منكككي مً ككك  مً و كككي نككك٠ْ مًمكككٌطا٠ْ , ركككٌطي )م (       
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  , ؤِكككو م ٓمكككوّ ُكككْ   مًشكككوٌُي  ٌكككٜ م هكككٚمّ , ٙركككٌطي م ٓمكككوّ مًككك ٝ ٓت  ككك  نكككاُل )م ( ل٠ٌ كككي  ٌكككٜ م ه       

الٟاككٖ وككٞ ملا٠ككوه مقرككَ مًكك ٝ ٟل كك  لّ ٟ ٠ككو و٠ككٖ, ٙو ٌككٖ ُ ٌلككوظ وككٞ نككلزخ نكك٠ْ ُشكك٠ ا٠ْ ُا ككوأ ٠ْ > ُشكك٠ ي             

ركككِوٟٙي  وٟا٘كككو مًا كككله , ُٙشككك٠ ي لهضككك٠ي  وٟا٘كككو مً مٚأٟكككي ق ٟككك لي  ًتكككو وكككٞ لوٓكككي مًاِكككلأ مًككك ٝ اكككوٙى لّ              

ٙتى ُكككْ لنكككٚمع مًمكككِو     ُاِكككلاظ وكككٞ  ًكككن مًمكككلزخ مًككك ٝ ٟلكككو اككك تمظ وو كككاظ نككك٠ْ   ٟ كككي نكككٖ م ٓمكككوّ  ًكككٜ مًمكككوع م 

 مًمِو  ٙم ه . 

ّت مً  و م٠ككي ٗككٞ رككِي ُلهاٟككي وككٞ نٔككو  مًمككلزخ نٔككو ظ و٠ٔككوظ                 ٙن كك  ٗكك م مًطككلإ ًكك٠ن ُككْ مًِمككا لع   م قٌٔككو >  

ٟل وكككا وكككٞ ُ ٌِكككٖ  ٌكككٜ مًاكككلم  مً كككٚوٞ مًلكككلت مًككك ٝ ٓطكككل  ًكككٜ مًمكككلزخ ٓطكككلد لو كككي   اٌكككد وكككٞ ا كككٚهٗو   

 وظ ن٠تٔوظ  ْ  ٠لٗو ُِو روأ مًالم  م راُٞ ُْ ٓطلمو.ملااو

 

 اٌٙا٠ٚح
ّت مً٘ككٚٛ ٟ٘ككٚٝ ن ككوامٖ وككٞ مًكك ٠ٓو  ًككٜ هككي  أم٠ٗككي ٙوككٞ م١لككل  ًككٜ مً٘وٟٙككي               م ٓطاقككوظ ُككْ ووككلد ل

(29)
, ٟمكككا  ٞ 

 روهأ مًوٚٓٞ مً٘وٟٙي. 

ّت مً٘وٟٙكككي                ّت مً٘وٟٙككي ق    ككل نِ ٔوٗكككو مًكك ٟٔٞ مً ككوٍ مًككك ٝ ٟككلٛ ل ًٙوككْ ُككْ مًِااككك  وككٞ ٗكك م مقركككا  و  ل

ٗكككٞ مًككك هم م رككك ي ُكككْ مًٔكككوه, نكككي    كككل ن  ٚ ككك٠ي  كككٚو٠ي ٙمضككك ي  ٔطكككل  ًكككٜ مً٘وٟٙكككي  ٌكككٜ لٓت٘كككو ُووٓكككوظ    

ًاط٠٘ككل مًكك مو ُككْ هوككن م ٗككٚم  مً ٠ٟٓٚككي   
(30)

وو مًوككٚٓٞ  ٌككٜ لٓت٘ككو  ًككن مًِوككوّ    . ًكك م  وًمككوظ ُككو ٓلمٗككو وككٞ هٙمٟكك   

ٙتى ًٙككك٠ن ًكككٖ ةلكككل ٙمًككك ٝ ٟاٚوككك   ٌكككٜ مًش  ككك٠ي لّ   اكككوزٕ   م ُكككو               مً  كككو مٞ مًِطٌكككَ مًمككك ٠ق مًككك ٝ ًكككٖ ل

 لهمأو لّ  اط٘ل ٙلّ  مِٚ نلٙا٘و  ًٜ هاوع مًمِو . 

لط٠ كككي ٙٗككك م ُكككو ٟ  كككي ا كككٚهٗو وكككٞ هٙمٟكككوو مًوكككٚٓٞ ٟكككل مخ مه موطكككوظ ٙا٠لكككوظ نوً ط٠ كككي ووٌِكككو هوٓكككا ٗٔكككوم        

 ٙه مي وٞ   طٞ ٗ ٕ مً ط٠ ي ٙو و مً٘وٟٙي ُووٓوظ وو اظ ًاط٠٘ل مً مو. 

و ككككٞ هٙمٟككككي )ٓاٟككككد مً  ككككل( مًاككككٞ مه وكككك  و٠٘ككككو )لٙرككككٚف( لط٠ ككككي  كككك٠  مًككككٚأتمّ مًِككككل مخ ُ ككككٖ نمككككاًي      

ٔفغيييٗ ِعٍمييياق فيييٟ ٔريييٛء صيييخشج  ُشكككالهي ٙ ٘كككٚأ ٙٙ كككٚأ ٙٓككك ٙه همكككلٛ التُكككا  ٠ٌكككٖ أُكككٖ ٟ ككك  )لٙركككٚف( ))  

((ثيييً ٚعيييالاٖ ذريييذ١ٌاْ فيييٟ اٌٙا٠ٚيييح اجتذ٠يييح  فيييٟ أعٍيييٝ اٌع
(31)

. ُٙكككو  كككٚاٞ نكككٖ ٗككك ٕ مً٘وٟٙكككي لٓت٘كككو نكككا قكككوث ٙق    

 ٌ كك   ًتككو مًطككاٍ مًكك ٝ ٟككُٚت نككونااث )لٙرككٚف( ٙو نككٖ  ًككٜ م ركك ي ُِككو ٙضككو )لٙرككٚف( وككٞ ملامككوه ال٠لككٞ               

 ن٠ْ  همأ ٠ْ >  همأد مً ٠ود , ٙ همأد مًِٚو. 

ٙتى >             وككك  م ُكككو لهمأ مً ٠كككود  ٠ٌكككٖ نِ وً كككي ٗكككٚٛ مًكككٔ ن ٙٗككك ٕ مًِ وً كككي ق  كككاَ  ًتكككو  كككْ طكككلٟل٠ْ> مًطلٟكككق م 

ٟاِلكككي وكككٞ مًلٌككك  مًككك ٝ طوًِكككو مركككاطوث لّ ِٟككك ت )لٙركككٚف( نكككوًلٚد مًازُكككي مًاكككٞ   ٌٗكككٖ ًٌاِمكككن نكككؤًاٚ   ِمكككووظ     

ُتككو مًطلٟككق م١لككل > و ٓتككٖ ٟٔكك وو وككٞ ُمككواوو  ككل           ٙتى ,    ٟاِلككي     ٟشككمٖ مق  ككوأ , ل  مخ مه موطككوظ ٙا٠لككوظ نككوًطلٟق م 

ّت مً٘وٟٙكككي قككك  ٙضككك أو نككك زم              ٗككك م مًطلٟكككق نوركككا وٓي )لٙركككٚف( مًكككٚالٜ نوً كككمل  ٌكككٜ مً طككك  ٙن٘ككك م ٓ ككك  ل

ش  ككك٠ي  اوكككت نشكككوي ق ٟلمكككي مًٌكككمن  ٌكككٜ ن٠ٔكككي  كككٚو٠ي ٙمضككك ي ل وٓا٘كككو نشكككوي   كككو مٞ  ٌكككٜ مًٔ كككود, وِكككو لّ  

    ٙ ّت )لٙركككٚف( قككك    كككي  ًكككٜ ل ٌكككٜ أهوكككوو مًط٘كككل مً كككٚوٞ ومككك ٟوظ ٙهٙا٠كككوظ ُكككْ لكككاى          لاكككنت مًكككٚأتمّ نكككا

مق اِكككوأ  ٌكككٜ ُ ِٚ كككي ُكككْ مًِمكككوأ  مً كككٚو٠ي مًاكككٞ ُؤاكككٖ ُكككْ ق٘كككل مًاُكككوّ ٙمًِوكككوّ ٙمًككك مو مً ٠ٟٓٚكككي ااكككٜ    

قككله لّ ِٟكك ت ٟكك  مً ككّٚ ًككٖ ُوأككامظ أٙه مًشكك٠ه مًكك ٝ    ٔككٜ نككٖ م أن٠ككوو مً ككٚو٠ي , ٙهِككو هككوّ مرككا  و  مً٘وٟٙككي               

ٓاٟكككد مً  كككل( ن٠ٔكككي ُوو٠ٓكككي   و م٠كككي ُِ٘كككي  ٌِكككا  ٌكككٜ  ط٠٘كككل  مو مًش  ككك٠ي ُكككْ لأهمٓ٘كككو ,          وكككٞ هٙمٟكككي ) 

َت مركككا  ولٗو وكككٞ هٙمٟكككي )مًامكككل( ًاوكككّٚ ُووٓكككوظ  ط٠٘لٟكككوظ ًلكككل)لٙل٠ ( ٙ)لنٌلكككٖ( ُكككْ هوكككن مٓ كككاو            هككك ًن قككك   ككك

 ش٘ٚ ٘و ٓ ٚ م ٓلٜ.  

ّت ٗككك م مًِوكككوّ ًكككَ ٟ  كككل ًكككٚق شككك ٚه )لٙل٠ككك ( ٙ)            لنٌلكككٖ( ن كككلٙهد مً كككا  ُكككْ    ُٙكككْ مً ككك ٟل نوًككك هل ل

َت ٓ ُككٖ ُٙ وًٙاككٖ   ٌكك٠  لنٌلككٖ ُككْ ٗكك م                مًشكك٘ٚد مًاككٞ  ٚوككا ن ككلع )م نٌككق( ٙاككاّ )لٙل٠كك (  ٠ٌككٖ , ُٙككْ اكك

 مً م   ْ طلٟق م طو ٖ ٙ  ي مًش٠ه )ُٚرٜ( مًِاِلٌي ن شمي )ةر٠وه( . 
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اكككي  ط٠٘كككل )لٙل٠ككك (    وككك  م ُكككو لهأٓكككو لّ ٓكككا    ٗككك م مًِوكككوّ ٓ ككك ٕ ٟ  كككل وكككٞ مًِلاٌكككي م ل٠كككلد ُكككْ ُلم           

أٔٙيييياس فييييٟ اٌٙا٠ٚييييح فييييٟ ٘ييييزٖ اٌٍؽ ييييح اٌصييييل١شج     ٙ)لنٌلككككٖ( نِٚم كككك وو   و م٠ككككي ٟوشكككك ٘و مًككككٔ  م١ ككككٞ > ))   

اٌفاصيييٍح تييي١ٓ اٌؽعيييش اجعٍيييٝ ٚاٌّييياء اجعيييفً ِيييشه د٘يييش واجتيييذ... د٘يييش أتعيييذ ِيييٓ اٌّييي١الد. تيييً سأٜ ِييي١الدٖ فيييٟ     

         ّ ِهييٗ إٌييٝ اٌٙا٠ٚييح   عيي   ع٠ٛييً اٌع١ٕهيياخ فييٟ ظثييً اٌؽغيياٚٔح       ذٍييه اٌٍؽ ييح سأٜ ٔفغييٗ ٚ٘ييٛ ٠غييمػ ِييٓ سؼييُ أ

ٚسأٜ أؼ١ييياّ اٌؽٛس٠ييياخ فيييٟ اٌفيييشدٚط ذٍمريييٗ إؼيييذا٘ٓ تلالٌرٙيييا اٌؾيييفافح   ٚأٚدعريييٗ ٔٙيييش اٌعٕيييح . ؽيييشب ِيييٓ    

ٚهي ِيييشج تعيييذ          ٔٙيييش اٌعٕيييح ٚؽيييشق ٚذم١هييي   ٌيييُ ٠رم١ييي  دا يييً اٌّييياء ذم١ييي   ييياسض اٌثميييش   إر ذفرؽيييد ع١ٕييياٖ ٚسأٜ ج

((عّييياء ؼ٠ٛيييً
(32)

ّت   و م ٠كككي مً٘وٟٙكككي ٗككك ٕ قككك  ٓم كككا ُكككْ ُٚم ككك وو ُوو٠ٓكككي ُِ٘كككي  ِلٌكككا وكككٞ  . ِٟوكككْ مًلكككٚى>  

َت مقٓ اكككوإ  ٌكككٜ  كككٚمًَ مً  كككو , ُلكككي> مق  كككوى ن كككوًَ مً كككْ ,          مًلككك هد مً و لكككي  ٌكككٜ مً  كككٚه مًِ كككووت ُٙكككْ اككك

ٙن ككك ٕ مًٚ كككٚى  ًكككٜ  كككوًَ م١لكككلد مًِاِلكككي وكككٞ مً ٔكككي مًاكككٞ ا كككل و٠٘كككو مًٔ٘كككل ن ككك تٕ ٓٚ كككوظ ُكككْ لٓكككٚمث مًلضكككو     

ٞت  )لٙل٠ككك ( ًِكككو  مًٔ٘كككل مًككك ٝ ماا كككٔاٖ    م ً٘كككٞ  كككْ ٗككك م مًاط٠٘كككل ,  ٠كككل ٗككك ٕ مًلضكككو ًكككَ ٟوكككْ  وُكككوظ ن قًكككي  لككك

ّت ٗكك م مًلضككو قكك   ككَ نو أككوق )لٙل٠كك ( ًِمكك ل مً ككمل  ٌككٜ هككي ُككو ُككلت نككٖ وككٞ              مً ٔككي. ُٙككْ مًِ ٠كك  لّ ٓكك هل ٗٔككو ل

ًٌٚوكك  مً ككٚوٞ , وككك  م    ٗكك ٕ مًلاٌككي , ٙلِٗ٘ككو مً كككمل  ٌككٜ مً طكك  مًككك ٝ  وًمككوظ ُككو ٟ ككك تٕ رككوهأ مًوككٚٓٞ ُ كككوأقظ         

ّت مً كك لمٙٝ ن ُووٓككٖ مًٚ ككٚى  ًكككٜ                هككوّ مً ككٚوٞ قككوأهمظ  ٌككٜ مًٚ ككٚى  ًككٜ مًوشككد  ككْ طلٟككق مًٚوكك  , وكك 

 مًوشد  ْ طلٟق مً ط . 

ٙ ااهككك  ًٔكككو ٗككك ٕ مً ل٠لكككي وكككٞ هٙمٟكككي )مًِ كككٚر( مًاكككٞ ٟ  كككل و٠٘كككو مً طككك  قلٟٔكككوظ ًٌ٘وٟٙكككي وكككٞ هاٌكككي  ط٠٘كككل       

قِككككي ومككككي ) ككككوأهمهو( مًِل رككككي  ٔكككك ُو  له٘ككككو ٙو تككككي مقه مككككوئ نلككككل)  وٙو(   )لٙأمأ( , وم كككك  لّ لككككوّ )لٙأمأ( 

َت   ككككلمّ مً  ككككل ًكككٖ .  ككككوأ ُككككلد للكككلٛ ٠ً ككككّٚ ٗكككك م مً  ككككل       مه موطكككوظ شككككو٠ٌوظ ق ُوككككوّ ًٌلٌككك  و٠ككككٖ , ُٙككككْ اككك

مًمكككِوٙٝ ًِكككو ركككِا ًلٌمكككٖ لّ ٟ شكككق م ٠ُكككلد ) ٠ٔ٠كككلٝ( ٙٗكككٞ ل٠وٓكككي  ككك تٗو مً  كككل مً مٌكككٞ مًمكككِوٙٝ نِٔاًكككي           

ّت  و كككي مً شكككق قككك   ِوكككْ ُكككْ قٌككك  )لٙأمأ( ٠ًوكككّٚ نِلونكككي م رككك ٠ْ مًككك ٝ اطتكككَ لٙم كككل مً اقكككي نككك٠ْ          مًو كككل  

ٛهي اٌّليياِشج فييٟ اٌّييشهج اٌصا١ٔييح إٌييٝ وفييش         مً وشككق ٙمًِ شككٚق وككٞ هاٌككي م  وأِٗككو ))     ((اٌعؾييك ٘ييٛ اٌييزٞ ؼيي
(33)

 ,

ٝ اجسظييي١ح فٍّىريييٗ اعيييرعاد ذ١ٕ١يييشٞ فيييٟ لٍثيييٗ  ييياْ اٌعٕييياق ٚعييياد تاٌمٍييية إٌيييٝ اِيييرالن اج١ِيييشج   اِرٍيييه اجٔصييي   ))

ٚأ شظريييٗ ِيييٓ ٔفغيييٗ   د ٍيييد فيييٟ لٍثيييٗ فيييانرشب عيييٓ ٔفغيييٗ   فميييذ ٔفغيييٗ فليييذس تاٌعؾيييك   تاٌعٕييياق  تييياٌؽعش        

((فعالثييييٗ اٌؽعييييش تاٌصييييذ ٚذخٍييييٝ عٕييييٗ ن١ييييشج ٚأرماِيييياق  
(34)

ؼعيييياسج اٌغييييّاء ذييييشفط اٌؾييييشن  . ًِٙككككو هوٓككككا ))

((ٚذليياس ِييٓ أٔيياَ اجسض  
(35)

وٓاككٖ ٗكك ٕ . ًٙوككْ ُككْ مًِااكك  وككٞ     . هككوّ قنكك ت ً٘ككو ُككْ لّ   وقكك  مً وشككق  ٌككٜ ل٠     

ٗكككك م مً لككككوع لٓتككككٖ  لككككوع ُ كككك  ق  لككككوع  كككك ٙ .  لككككوع  وٟاككككٖ مًاط٠٘ككككل مًكككك ٝ ٟمككككِٚ نوً وشككككق  ًككككٜ هاككككوع   

مًِ شككٚق هكككٞ ٟا كك  ُ كككٖ ُكككْ و ٟكك  , ًٙ كككيت مًِ طكككي م ًٙككٜ ُكككْ ُ طككوو  ط٠٘كككل مً وشكككق ٗككٞ > مً٘وٟٙكككي مًاكككٞ       

وظ ٟ ِكككي مً كككموع نشكككوي وو كككي  ٌكككٜ  شكككو٠ٌٖ  ٌكككٜ ٟ  ككا  ٔ٘كككو مً  كككل مًمكككِوٙٝ  ٌكككٜ شكككوي نلهوٓكككوظ وم٠ٌكككوظ ٗوأ كك  

أمؾييي  ٙوكككق  ككك٠ ي ُوو٠ٓكككي  كككٚاٞ نلككك ه ٘و  ٌكككٜ منكككااث هكككي ُكككْ ٟ كككوٙى لّ ٟ كككّٚ ٗككك م مًِوكككوّ مًِلككك ر ))          

اٌعيييثاب ٚفيييرػ أفٛا٘ييياق فيييٟ اٌٙا٠ٚيييح  أفيييٛاٖ ثٍّييياء ظ١ٍٍيييح   ٠رصييياعذ ِٕٙيييا تخييياس و عّيييذج اٌيييذ اْ . اٌفٛ٘يييح            

((حِؽٛليييح تّشتييي  ِيييٓ اجٌيييٛاغ اٌعّٛد٠يييح ا١ٌّٙثييي
(36)

ّت ٗككك م مًِوكككوّ ق ٟلكككد  ٔككك  اككك ٙأ   . ُٙكككْ مً ككك ٟل نوًككك هل ل

 اككوهد مً ٗشكككي مً  و م٠كككي و مكك  , ًٙوكككْ ً ٟكككٖ مًلكك هد  ٌكككٜ مًا كككلم وككٞ مً  كككو  ًاطم٠كككق مًل ككو  مً كككوأى  ٌكككٜ      

مً وشكككق مًككك ٝ لكككوّ مً ٘ككك   ٔككك ُو هٗكككْ قٌمكككٖ وكككٞ ٟككك  مُكككللد ٙط كككْ ) كككوأهمهو( ُكككلد او٠ٓكككي ٙ ًكككن  كككْ طلٟكككق       

ٔييياس ِٛليييذج ؽيييثهد فيييٟ اٌؽعيييش ٚأرمٍيييد إ١ٌيييٗ ِيييٓ ظغيييذٖ اٌليييذهاس  ٌيييُ   نؤًكككوه مًِا  ٠كككي ))  ً٘كككوع مً  كككل مًِ ككك ٙه

٠ٕرصييي  إٌٙييياس ؼريييٝ ٠غيييرّذ إٌصييية ِيييٓ ظيييالدٖ اٌصيييؽشاء ٘يييزا إٌصييي١ة ِيييٓ ؽيييعٍح ظٙيييُٕ . ٌيييُ ٠ؽيييظ تؽيييشا     

((٠ععيييً اٌؽعيييش ٠ٕفيييس اٌؽّيييُ اٌّثىيييشج . فٙيييً   ؼمريييٗ أصيييات  اٌخفييياء       
(37)

. ٙوكككٞ هاٌكككي مًٔكككاٙى مًاكككٞ ل ومكككل    

 ٠ٌ٘كككو )لٙأمأ( ن  كككي   كككوًد اِكككَ مً٘وٟٙكككي مً  ٠كككي ُكككو مً  كككل مًِ شكككٚق ٟ ووكككا )لٙأمأ( نكككوً ط  هِ طكككي او٠ٓكككي      

))تييياف اٌشِيييض اٌغيييّاٚٞ ٚعثيييذ اٌصيييُٕ اجسظيييٟ       ُكككْ ُ طكككوو مًاط٠٘كككل ٟككك هم ُكككْ لاً٘كككو لٓتكككٖ       
(38)

, ٙٗكككٚ  

   وًمكككوظ ُكككو ٟ هككك   ٠ٌكككٖ ركككوهأ مًوكككٚٓٞ ٟٙ  ٌكككٖ       أهمم هوشكككد قكككوأه  ٌكككٜ مًٚ كككٚى نوًش  ككك٠ي  ًكككٜ مًٚوككك .       

ْه   نِٔاًككككي مًطلككككٚر مً ككككٚو٠ي مًِ أٟككككي  ًككككٜ مًٚوكككك  ))  ؼذهشييييٗ أؼييييذ اذثيييياف اٌؽش٠مييييح اٌمادس٠ييييح فييييٟ )عييييشدٌظ  أ

اٌييييذسا٠ٚؼ ٠ش٠ييييذْٚ اٌٛصييييٛي إٌييييٝ ٘ييييزٖ اٌؽيييياي عٕييييذِا ٠غييييرٍْٛ اٌغييييىاو١ٓ ٠ٚثييييذأْٚ تؽعييييٓ صييييذٚسُ٘. ليييياي  

      ٚ ْه ٌيي١ظ فييٟ اٌٛظييٛد ألغييٝ ِييٓ اٌؽعيياب أ ٚصس اٌثييذْ ٠ِٛٙييا ٌييُ ٠خثييش ظ١ٍغييٗ عييٓ عييش اٌصييؽشا١٠ٚٓ         أ٠عيياق أ

ْه اٌشعييياج ٠صيييٍْٛ إٌيييٝ ٘يييزٖ اٌؽييياي عيييٓ ؼش٠يييك ألصيييش ٚأعيييًٙ ٚ٘يييٛ   اٌ ّييي    ٌٚيييٛ عيييشّ               . ٌيييُ ٠ميييً ٌيييٗ أ
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دسا٠ٚييييؼ اٌمادس٠ييييح اٌغييييش ٌّييييا اؼريييياظٛا أْ ٠ّضلييييٛا صييييذٚسُ٘ تاٌغييييىاو١ٓ. ؼغييييثُٙ أْ ٠خشظييييٛا إٌييييٝ اٌفييييالج    

((تذْٚ ِاء
(39)

 . 

ّت مًمكك     وهأ وككٞ هل٠ككل ُككْ م ا٠ككوّ قكك  ٓطككل  ًككٜ مً كك لم  ن كك تٗو ُووٓككوظ  ككٚو٠وظ لقكك ر ٙلط٘ككل ُككْ         ٙٗكك م ٟ ٔككٞ ل

ّت مًطم٠ كككي م ٠ً٘كككي وكككٞ ٗككك م مًِوكككوّ   ِكككي  ٌكككٜ  شكككو٠ي م ٓمكككوّ  شكككو٠اظ هٙا٠كككوظ ٙومككك ٟوظ ٓل٠كككوظ              لٝ ُوكككوّ ,  

 ( . ٟللتنٖ نوً طلد مً  لمٟٙي  ًٜ م  )

ّت رككوهأ مًوككٚٓ          ٞ قكك  اككل  ال ككوظ شكك ٟ مظ  ٌككٜ مرككا  و  مً٘وٟٙككي ٙوككق هلٟككي         ٙنككوًٚقٚف  ٌككٜ ُككو ُككلت ٓ كك  ل

 كككٚو٠ي  ٌِكككا  ٌكككٜ مقه لكككو  ن٘كككو  ًكككٜ ن٠ٔكككي   و م٠كككي ٙمضككك ي لأتو أٙهمظ هم٠كككلمظ وكككٞ  ط٠٘كككل مًش  ككك٠ي  ط٠٘كككلمظ  

 ٟللن٘و ُْ مًمِو .                                  

    
 اٌخاذّح

نككك و مً اقكككي نككك٠ْ مًِككك المو مً كككٚو٠ي ٙنٔكككو  مًِوكككوّ مً  كككو مٞ ظكككوٗلد نٚضكككٚإ وكككٞ هٙمٟكككوو مًوكككٚٓٞ ا       – 3

مركككاط ٔو لّ ٌِٓكككن  ًكككن وكككٞ لركككٌٚع  كككل  مًمكككوهأ ًوكككي ُكككْ مًمكككلزخ ٙمً٘وٟٙكككي مًككك ٝ  ِككك   كككْ طلٟلكككٖ  ًكككٜ      

لو كككوظ ُكككو   ككك٠و ا٘و وكككٞ  طكككوه ركككلأٝ ُكككاا ناهٟ ٠كككي ٙمضككك ي ُكككْ مًِ ٙٓكككي مً كككٚو٠ي مًاكككٞ   وٌُكككا   كككوُاظ         

 ٗو م ٓٚث ُْ م ُؤي . 

ِٟلكككي مًمكككلزخ وكككٞ هٙمٟكككوو مًوكككٚٓٞ ن٠ٔكككي ُوو٠ٓكككي ل ككك٠ٌي ق  لكككي ل٠ِٗكككي  كككْ مًمٔكككٜ مًِوو٠ٓكككي مًِأٚ كككي مًاكككٞ      – 4

ٓمكككي ُٔ٘كككو ركككوهأ مًوكككٚٓٞ هٙمٟو كككٖ , ولككك  م اِككك  وكككٞ مركككا  و ٘و ٙ لككك ِٟ٘و   و م٠كككوظ  ٌكككٜ ٓطكككلد  كككٚو٠ي ُلهاٟكككي   

 ٙمض ي . 

مظ ٗوُكككوظ وكككٞ مركككا  و  مً٘وٟٙكككي , ن٠ٔكككي ُوو٠ٓكككي   و م٠كككي ق    كككل نِ ٔوٗكككو مًككك ٟٔٞ   ً ككك  مًِككك ال مً كككٚوٞ أٙه – 5

ّت مً٘وٟٙكككي ٗككٞ مًككك هم م ركك ي ُكككْ مقه , ٙ ٓتِككو    كككل ن  ٚ كك٠ي  كككٚو٠ي ٙمضكك ي  ٔطكككل         مً ككوٍ مًككك ٝ ٟككلٛ  

  ًٜ مً٘وٟٙي  ٌٜ لٓت٘و ُووّ ًاط٘ل مً مو ُْ هون م ٗٚم  مً ٠ٟٓٚي . 

 

                                  اٌٙٛاِؼ
                                                           

 .  527ٟ ٔطل > ُ  َ مًملأٟوو >  ((1

 .  78-75ٟ ٔطل > ُ لي  ًٜ م أع مً  و مٞ >  ((2

 . 77ٟ ٔطل > ٍ . ّ >  ((3

 .  ;4 ٚمًَ مًملأ مً  و مٞ  ٔ   نلم٠َٗ مًوٚٓٞ , أهمري   ٠ٌ٠ٌي ًِٔو   ُ اوهد >  ((4

 .  473مًٚوٚأ ٙمًاُوّ وٞ مً طوع مً ٚوٞ >  ((5

 .  86مًللٟي مً ٚو٠ي ًٌ ِوى >  ((6

 .  2:ًل ٚٛ > ٟ ٔطل > ٌُ ِي مً  ٙأ م ((7

 .  ;6ٟ ٔطل > مًامل >  ((8

 .  647ٟ ٔطل > ن٠ا وٞ مً ٠ٓو ٙن٠ا وٞ مً ٠ْٔ >  ((9

 .  365ٟ ٔطل > ٍ . ّ >  ((10

 .  473مًٚوٚأ ٙمًاُوّ وٞ مً طوع مً ٚوٞ >  ((11

 .  87مًللٟي مً ٚو٠ي ًٌ ِوى >  ((12

 .  3:ٟ ٔطل > ٌُ ِي مً  ٙأ مًل ٚٛ >  ((13

14))  < ّ . ٍ:3  . 

 .  ;6مًامل >  ((15

 .  ;84مًِ ٚر >  ((16
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17))  < ّ . ٍ84;  . 

 . 853-852ٟ ٔطل > مًِ ٚر >  ((18

 . 445ُلماٞ ل٠ًٙن مًِلٟ  >  ((19

20))  < ّ . ٍ445  . 

21))  < ّ . ٍ445  . 

22))  < ّ . ٍ446  . 

23))  < ّ . ٍ446-447  . 

 .  ;8-:8ُْ لٓا لٟ٘و مًِام >  ((24

25) <  ّ . ٍ )8;  . 

26))  <  ّ . ٍ92  . 

27))  < ّ . ٍ93  . 

28))  < ّ . ٍ94  . 

 .  795ٟ ٔطل > مًِ لأمو وٞ  لٟ  مًللةّ >  ((29

 .  75ٟ ٔطل > ٓاٟد مً  ل >  ((30

31))  < ّ . ٍ82  . 

 .  72مًامل >  ((32

 .  ;89مًِ ٚر >  ((33

34))  < ّ . ٍ895  . 

35))  < ّ . ٍ895  . 

36))  < ّ . ٍ89;  . 

37))  < ّ . ٍ893  . 

38))  < ّ . ٍ8:2  . 

39))  < ّ . ٍ8:3  . 

 اٌّصادس ٚاٌّشاظ 
 اٌشٚا٠اخ

 . 4222, أمه مًٌِالٜ ًٌطمو ي ٙمًٔشل , ٙن٠لٙو , 3ن٠ا وٞ مً ٠ٓو ٙن٠ا وٞ مً ٠ْٔ ,  نلم٠َٗ مًوٚٓٞ , ئ .3

 . 4;;3, أمه مًأٟٚل ًٌطمو ي ٙمًٔشل , ن٠لٙو , 5مًامل ,  نلم٠َٗ مًوٚٓٞ , ئ .4

 . 4237, أمه ر مى ًٌٔشل , ن٠لٙو ,  :مًِ ٚر ,  نلم٠َٗ مًوٚٓٞ , ئ .5

 . ;422, مًِ رمي مً وُي ًٌللووي مً ِو٠ٗلٟي مً لن٠ي م٠ًٌم٠ي , 4ُلماٞ ل٠ًٙن مًِلٟ  ,  نلم٠َٗ مًوٚٓٞ, ئ .6

 . ;422, مًِ رمي مً لن٠ي ًٌ همروو ٙمًٔشل , ن٠لٙو , 3ُْ لٓا لُٟ٘و مًِام,  نلم٠َٗ مًوٚٓٞ , ئ .7

 . 4;;3, أمه مًأٟٚل ًٌطمو ي ٙمًٔشل , ن٠لٙو , 5اٟد مً  ل ,  نلم٠َٗ مًوٚٓٞ, ئٓ .8

 اٌىرة

, أمه م ُوّ ,  3مًللٟي مً ٚو٠ي ًٌ ِوى ا ُٔطٌلو ٘و مًو٠ٓٚي ٙلن وأٗو مًٚوٚأٟي , لاِ  نٌ و  ةٟي ٙمهٗوٍ , ئ .9

 . 4236مًلنوئ نوقشالمم ُو ُٔشٚهمو مقلااف ٙض وف , 

 . 5;;3, أمه هاٍ, مًلنوئ, 3ُ لي  ًٜ م أع مً  و مٞ,  اواوّ  ٚأٙهٙف,  لوِي > مً  تٟق نٚ اٍ, ئ .:

, أمه ُ ِ   ٌٞ ًٌٔشل وٞ  ٚٓن نوًا وّٙ ُو أمه مً وهمنٞ وٞ 3ُ  َ مًملأٟوو, ُ ِ  مًلوضٞ ٙةللّٙ, ئ .;

 . 4232ًمٔوّ ٙأمه  وًي وٞ مً ام ل, 
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ورَ مً م٠ْ نْ ُ ِ  مًِ لٙف نوًلم   م   ٘وٓٞ , ضمخ > ٠ٗلَ مًِ لأمو وٞ  لٟ  مًللةّ , لنٚ مًل .32

 . :422, أمه  ا٠و  مًالم  مً لنٞ , ن٠لٙو , 3ط ٠ِٞ, ئ

, مًِلها مًللووٞ 3ٌُ ِي مً  ٙأ مًل ٚٛ , مًِ ٠وى مً  لمٙٝ وٞ لأع  نلم٠َٗ مًوٚٓٞ, ر ٠  مً وِٓٞ, ئ .33

 . 4222مً لنٞ, مًِ لع, 

, ُٔشٚهمو 3ٚوٞ  ٔ  ُ ٞ مً ْٟ نْ  لنٞ ُ ِ  ٟٚٓن ُملٙا٠ْ , ئمًٚوٚأ ٙمًاُوّ وٞ مً طوع مً  .34

 . 4237مً ِي , ن  مأ , ن٠لٙو , 

 اٌّعالخ    

 ٚمًَ مًملأ مً  و مٞ  ٔ   نلم٠َٗ مًوٚٓٞ , أهمري   ٠ٌ٠ٌي ًِٔو   ُ اوهد , أ. ُ ِ  م ٠ُْ ن لٝ , ُ ٌي و٠ي  .35

 . 4237 مً همروو م أن٠ي ٙمً ولٟي , مً ام ل , مً  أ مًلوُْ,


