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 ثزىٓغ واالعزِةغٌد بإلٓاسٌٓد ًٌػٌىَ بًػةرل هذبًِػ

 (6002 ىفِربٓ) ػشيفبًِ ًٍشؽٌب 6ىاْثػٔ بًذوًٌد دبًػٌٌِ ذوخبًٔ

 

 

 بًػشيب بًِغشت ثٌذاْ ئدل ىُىظو ُٕ دِةغٌبالعز دبًػذاً شخفو ٍسؽٌ

 إدتبًِ دعٌٌٌ بألظاترخ

 

 

  ْ  ةذواًفٌعف انذبًذاي ةفضي ربذغ بًيت ّبألُ خمزٌف غٔذ شءبًِ ةغٌضي ًػرث ذاع دكذسي ذاًدبًػ أو ذيبًػ شخفو ئ

 .واخوُاس ذيغ ُٕ" ًوىْ أْ حجي مبة" ّبًظٌ ؼواك ػىًؼر ىتوع غٕ

 

 ةسشػ هةْ ،غرش ٕبًاثُ بًلشْ هنةًد يف ذًذوابًزؾ ،غرش بًاثًط بًلشْ ثػذ أي دبألوسثٌ دبحلذًض بًػطىس ويف

ً 6ةدبألثػ ٌطُض بًفشٓعٌشي، ُٕ آالف دوصالص أًفشي ثشي ُة ةفضي ٍكز بًيت( 9345) دبًفشٓعٌ بًضىسخ  واخوُاس دؽش

 ذيبًػ ئدل ىًذغ ةسشػ هأٓ ّسغ اسوأًِ وسوظاي ثشًؿةٓاي ُضٍ دبًِؾةفظ دبألوسثٌ بًذوي هؽةسثز وًلذ. ىخوأخ

 ال ؽىت ةُعزػِشاهت ذغجٌ حتشًش ٕغ رشاعػس ةٓفهس دبًفشٓعٌ بًضىسخ أْ ئر ،بًفػٌٌشي ال شيبًلةٓىٌٓ واخاسواًِ

 ثشوٍ بالعزِةغٌد بًػذاًد فوشخ ُػةُشي رزػؿ ؽىت ذ،ث ال هةْ ًىزوً .دبًفشٓعٌ بإلُرباؾىسًد ذخكةغ فرٔع

 :كعِشي بالعزِةغٍ بًفوشي بًزؾذًط ؽشهد بٓلاسَ بٓزظةس ُٕ أفػٍ،

 

 رؿىس غذل أي زلبًػل ٍبًػةُ غذل بإلٓاسٌٓد ىسًزؿ هفهِ يف ًشزك أي دبًػلالٌٓ بًاتسخيٌد ابًٔظشخ ًلىي كعّ

 ٍبًػةُ ىسغِ حثعج ،ًطٍ ثٍ رزرك دأهٌِ واًزلًن واالكزطةدي ٍبالعزِةغ بًػةٍُ ًىرل ًوةد وال بألفوةس

 سبسٓع فهزا.دبًشأظِةًٌ كجٍ ُة دبًزلٌٌذً بًشػىت دبحلذًض بألوسثٌد ذويبً بظزػِةس ًشررب ذؽ ئدل ،هفٌ بالعزِةغٍ

 :بًِةدًد بًاتسخيٌد خًٌٔظش  ُٔه ُػةداخ ًوزح بًػلالين بًاتسخيٍ( 9456-9461) ْسًان

 

"  ْ  ؿفز فةْ وًزًى واًفلشاء بألغٔايء شتؽ ىوحن دبالشرتايك ىحن ابًعري هنةئاي غٌضية حموىَ غريهة شرعزػِ ال دأُ ئ

 ةسطمت اأٓلٌرت ئْ. ضغةظبالٓ ئدل ىًذغ ُة هفٌ ًٌغ هوؽوِ هفٌ شاسبالظزل دثغٌ ـُٔؾ غعٔ هًعؤ ذاثٌ ساق غعٔ

. راهتة اأٓلٌرت وغذل دغةُ دثطف بإلٓاسٌٓد وغذل ذبًهٔ غذل ههٌ ابخلري ىدًػ ةمب ذبًهٔ يف ةسبالظزػِ ُٕ بًٔىع زاه

 طبألعان  يف خبحلاي دبًشاكٌ طبألعان  طثػ اْف دوًبًِزاس طبألعان  ثشي ىؽةذبًفز ةسبظزٔو حجي ةُ ذسفجل

 .(9) "ًإلٓاسٌٓد دبًػانً رذثري ٕغِ ًٍذخ دبًهغٌٔ أو دبًِٔؾؿ

 

 فهى سًانْ سبسٓع هسثؽة بًزي دبًغشثٌ دبألوسثٌ طبًزؾذً دؽشه ُٕ بًاثين هبًىع ٕغ بًِػرب بًاثين ّبًلع ةأُ

 بالعزِةغٍ بًػةٍُ ىسثزؿ وؽُرش  بإلٓاسٌٓد ىسرؿ ئْ ىيًل أي دبًِةدً دبًاتسخيٌ شخابًٔظ ًلىي بًزي ّبًلع



 إدتبًِ دعٌٌٌ  بًػشيب بًِغشت ثٌذاْ ئدل ىُىظو ُٕ دِةغٌبالعز دبًػذاً شخفو ٍسؽٌ
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 ئدل ًٍط ٍث ةديبًِ ٍبًػةُ ئدل كاياس رزرك دكٌِ بًعاييس بًفوشي بًػةٍُ ًىرل ًوةد وال بًزلًن واالكزطةدي

 غجذ بألُري رطذي ٍُض دبًشأظِةًٌ دبحلذًض بًشػىت غذل بًشأظِةًٌد ٍكج ُة دبًزلٌٌذً بًشػىت شدمت بُزذاؼ ذؽ

 بًوشًّ غجذ ثٕ حمِذ صىسخ أو 9410 دظٔ شبجلضائ غذل ىسُىْث دي غًىً دحلٌِ( 9441-9404) شيبجلضائ بًلةدس

 .بألكىص بًِغشت يف واالظابين بًفشٓيس ًالؽزالًشي 9562 و 9569 ثشي( 9521-9446) بخلؿةيب

 

 بًاثين بًٔطف ؽىت بًغشثٌد بًجٌذاْ يف" دبالعزِةغٌ دبًػذاً" ُطؿٌؿ ثظهىس دبحلةف ابًظشوف مًزػٌ ُة يف ازه

 واًِعٌِشي بًػشت الدث ئدل دبًغشثٌ بألوسثٌد هىاؾُٔ ُٕ ىَبًِفه ذاه ٍبسحت ففوٌ .غرش ؼبًاتظ بًلشْ ُٕ

 ؟بًِغشت الدث ئدل دوخةض

 

 بًِزهح6 بًضالصد بًِزاهح ُٕ ُزهح غٕ ةُهن ُاثي هٍ ًػرب دصالص دأُضٌ ُٕ مٓٔؿٌ أْ أًػة هان غٌٌان

 .ةًهِ رػشغان بًٌزًٕ بًِةدي واًاتسخيٍ بًػلالين بًاتسخيٍ واًِزهجشي ًه ٓزػشع ًّ بًزي بًٌِاتاتسخيٍ

 

 كشًح غهذ ئدل بًغشثٌد أوساب يف ئذااس هةْ بًزي بًٌِاتاتسخيٍ بًِزهح هى ًه ٓزػشع ًّ بًزي بًِزهح ئْ

 غرش بًاسثؼ بًلشْ يف فشٓاس يف ٕبًذً سعةي ذأؽ غرب وًلذ. بًٌىَ ئدل واإلظالٌُد بًػشثٌد بًجٌذاْ ويف ٓعجاي ُان

 هثىظىً فبألظل تكح فلذ.ُوةظح ُٕ بًاتسخيٍ بًِزهح أؽشصٖ ممة بًشغّ غذل هث بًزشجط وسخض  غٕ

 رلٌّ ألهنة بًِغزِؼ دوس رٌغٍ بًيت ذادجبالظز دظايظ وغٕ غرش ؼبًشاث غًىً دظايظ غٕ ةدفةغ( 9263-9301)

 :وهللا بإلٓاسْ ثشي ابًػالكد شجضيد غِىدًد غالكد بًذوًد وثشي ثٌٔه

 

 ةءذُك ًٍفػ هةْ ةُضٌِ وصٌٔشي ىًْوىٓ ةغٔذُ ؽىت ٍث ،ةدًشيغ وغري ُزػعفشي هةٓىا ةُهِ بألُشاء دؾةغ ُٕ ذث ال"

 ٍه ؽوّ شخبألابؾ إالءه ؿُٔ بًزي بهلل ُٕ ؾةانبُز أو سااببخز بًشوُةْ ؾشخبألاب يف ًشوْ ىاهةٓ ٕذًبً بًِعٌؾٌشي

 .واعاب ال دُٔ" ذيغ" ُٕ بًفشٓيس" هشػج" غرش بًشاثؼ ًىًغ هسئؾ أْ ٕسيو ةُ وىًْ ىخبًذغ زٖفهب( 6) "الدبًج

 

 سغة ذسشٌ حمِذ بًاشٍُ بًؿشاثٌيس ٍبًٌِاتاتسخي ذغٔ ٕبًػرشً بًلشْ دثذاً يف ةغٌضي ٓػرث ةٓفهس ىخبًذغ هذٖ ئْ

 ذفٌل ظىاء ذؽ غذل بًِةدًد بًاتسخيٌد بًٔظشخ وٓلٌػهتة بًػلالٌٓد بًاتسخيٌد بًٔظشخ حيةست بًزي( 9421-9511)

 :ًزل مبة( 9594-9504) بالحتةدي بًػضِةين بحلوّ كايَ ثػذ بًشىاَ بألغايْ ؿًٔط تكح

 

 وّحيج حبًشػ هةْ ئرا ئال ًّو ىًجل ال ّوؾٔو يف دواًوشاُ بجلةٖ ُٕ ىٖرػىدمت ُة أْ ىابغٌِ [...] دخبًاس ةأصي"

 أوساب وىْسيٌ ةٓىاه زًٕبً الءجبًٔ ىأبوًئ بإلفشجنٌد ىتبًشػ هكجٌ سفػٌ ةهِ ّوأظلؿو ّىسهده وئال ئًٌه وّثزؾجج

 ًزىدل ُٕ بًذٓاي بًشػح ؾجلةذ ُٕ ىًَل ّص. وُشهزي دوق و سهىٓ ُٕ هُضٌ ئدل ٌىارط ًّ ةررصف ةفضي ىْوًزرصف

 أْ حأؽ واين. هثشؤًز ػرجهت ّأغٌٔو وال بحلةي ىًزٌ ؼرٔرش ّذوسهض ٕأظ ةوُ. مؽ ثغري أو محب الدبًج يف دبًضغةُ



 إدتبًِ دعٌٌٌ  بًػشيب بًِغشت ثٌذاْ ئدل ىُىظو ُٕ دِةغٌبالعز دبًػذاً شخفو ٍسؽٌ
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 دبًرتثٌ ثٔرش بًٌىَ زُٔ حبًشػ ئدل ىاججرزؾ أبْ ىسبًذظز ٍظ سوحت دبحلشً صُٕ يف ذهّثٌ ةءصغِ ّأٓز ىاروىٓ

  (.1) "هأهٌ ُٕ واًِاسهشي بًفلشاء وُىااسخ

 

 رىكاي" واًِاسهشي بًفلشاء خىااسُ" دكػٌ وئمنة" دبعزِةغٌ دذاًغ" دكػٌ ةسغ ذٌسش حمِذ ذغٔ ئرْ، ذ،رىع ال

 ."بًذٓاي بًشػح ةذؾجل" كىاُهة بعزِةغٌد صىسخ ُٕ

 

 ئدل ئرْ، ،حتاتظ ال غشاب أَ غشثٌشي أهةٓىا ظىاء بًٌِاتاتسخيٌشي رفوري ُٕ "دبالعزِةغٌ دبًػذاً"  دكػٌ غايت ئْ

 .ٍبًزفطٌ ُٕ ُضًذ

 

 بًػشت ُٕ بًػلالٌٓد بًاتسخيٌد بحلذًضد ابًٔظشخ بًلةئٌشي غٔذ دبًلػٌ وهزٖ ؿبًِطؿٌ هذا ؽػىس ُذي هى ةفِ

 ؟واًِغةسثد

 

 بًوشدي بًِاثي، ظجٌٍ غذل غٔه، غرب ظحمةف هوع ةأؽذه6ِبًٔظشخ هزٖ ُٕ وعهشي ثشي منزي أْ ُٕ هان ذث ال

 بًِغشيب ُٔأش بجلضائشي بًعاييس بًشوايئ هغٔ غرب دحمةفظ ٍأك هووع( 9511-9432) غزل ركد حمِذ بًذُشلٍ

ًلٌد شِةي سواًد، ئدسًغ" سواًزه يف( 9515-9506) ُػزلذا  .9516-9519 ظٔد ثغذاد يف تكهبة بًيت" أفش

 

 سشٌذ حمِذ ئًٌه ًذغى هةْ ممة متةُة بًػوغ وغذل بًػلالٌٓد دبًاتسخيٌ ظشخابًٔ ُٔه رشجاث غزل ركد حمِذ ىًذغ

 :ُأتظفة تكح ئر بًضىسي غري بًِؾةفظ وعههة يف ابحلذاصد بألخز ئدل واًِػزلذ، بًعايظد يف خطِه سغة،

 

 بآلخزًٕ ُػةداخ يف بألُش هث وًطٍ( 1) "ذادظ غذل ةأُىسه سذاس بًذٓاي غٕ ٕبًذً بًٔرصآٌد ّبألُ فطٌس ىًَ"

 :ًوزح أْ ئدل بًٌِاتاتسخيٌد ابًٔظشخ

 

 (1) "اليبالحن غٌضية خيىش دأُ ظدظاي  يف انفزخ ةءبًفله دهٌِ أضجؾس ُىت"

 

 بًِأسًد ُٕ ،حمةفظ غلالين اتسخيٍ هألٓ ،ًلف دبًػلالٌٓ بًاتسخيٌد ابًٔظشخ ىيًل بًزي غزل ركد حمِذ ٕوًو

 هى فهة ُهنة بًٌِاتاتسخيٍ ةسغ سشٌذ حمِذ ُىكف ُٕ سأًان أْ مظج مبة ًزركان أْ ًوةد ُىكفة بالعزِةغٌد

 :حًوز

 

 ئر ،واألدوًد ةكريلبًػ رانوي خثورث ىَرل ال خبحلاي أْ هِة شادبألف ُاسغذخ ٕغ سخغاب دبالعزِةغٌ بًِأسًد سًٌع"

. دبًطانغٌ ٍبًىاسئ ىرٌ ٕغ انءبالظزغ ئدل إديً ةُ يف دواحلوِ .دبًطانغٌ ٍبًىاسئ ُٕ بًػلةكري أو بإلظػةف

 وأْ هٓفع شأبُ ىًَل أْ ٕغ ُّهن شدف هٍ ًعزغًن ال طحبٌ شادبألف ٍعػ ئال دبالعزِةغٌ دًٌِأسً ٍؽ ُٕ غوًٌ



 إدتبًِ دعٌٌٌ  بًػشيب بًِغشت ثٌذاْ ئدل ىُىظو ُٕ دِةغٌبالعز دبًػذاً شخفو ٍسؽٌ
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 ىًعػ أْ شدف هٍ وغذل هذرؽ غذل ذواؽ ٍثو لىَر دبألخشوً دهةًعالُ ةعبالعزِ دظالُ ألْ هوغٌِ ذٖجب ًٍشرل

 ٍبًاتسخي بًِزهح غٕ ٕبًِػربً ُٕ ذواؽ ،بألخري بًاشهذ سًضج ُضٌِة ،ئرْ ،هى غزل ركد حمِذ( 2) "ئًضية

 ساثؿد أًد هبة هرشثؿ ٕرو ًّ بًيت دواًشٌىغٌ دواالشرتايك بًػِةًٌد ةذبحلشه ًػةدي فهى ظةفبًِؾ هوعه يف بًػلالين

 دُزنً رفوريٖ يف دبالعزِةغٌ بًػذاًد دُأسً ضيٓ ممة بحلشهةذ هزٖ هٍ يف ٓشـ بًزي ٍبحلِةُ غزل ُٕ بًػوغ غذل

 .شافبألؾ ُٕ شزكِبً

 

ً صىسخ ذكةئ بخلؿةيب ّبًوشً غجذ ٕث حمِذ الَبظزع ذثػ أي ،9562 دظٔ ذُٔ شبغؿ ٍبحلِةُ غزل فةْ ػالوف  فبًش

 بًِغشت الدث أعضاء أغٌح بؽزالي ٍأهِ بًزي بًجٌذ زاه ويف. فشٓاس ئدل شخبًهغ ئدل ٍ،بحلِةُ فضية اشسن بًيت

 ضتبحل ِدُٔظ يف( 9564-9562) غةُشي ُذخ ـوٓش( 9562) أفشًلاي ةيشِ ّجن غأتظٌ يف ٍبحلِةُ ّاسه

 بحلضت ذاه حضٌ يف ٓشـ ٍث" بإلٓاسٌٓد" هعشًذر ويف" ًٌشغٍ دبًػةُ بًؤفذساًٌد" 6دبًٔلةثٌ بًفشٓيس ىغٍبًشٌ

 ٍبًشٌىغ( 9521-9500) ىسًغؾ ىسًغوُ" بًؿجؼ ؽةد" ٍبحلِةُ ثشي دخبطىُ ىبٓهت بًٔاشؽ هزا ٕوًو. هٓفع

 :بًفشٓعٌشي بًشٌىغٌشي ٕغ ظٌائ بٓؿابغة بًشوايئ أصشٖ يف خٌفس بًهشري بًفشٓيس بًضيىدي

 

 ال دشٌىغٌ أَ بشرتايكد أَ مجهىسًد أَ دٌُوٌ أهةٓس ىاءظ دبالُربايًٌ ئْ.أوسيب ظٓات دبًغشثٌ بًٔظشايذ ئْ"

 دٌأظِبً ْأش ىرً يف ةأشهن بًهنح دغٌٌِ غذل دبًزغؿٌ غري هً سُرب ُٕ ًٌغ ذيبًػل فةًظةهش. ذبًػلةئ رعزٌهّ

 ةعشه( 3) "داثثز ذخواؽ دظظاي  ٍه ددامئ ؿُطةً وادل دزإكُ ةذُشبك ئدل بًِعزٔذخ ةفعايظهت. خبًف ئختج بًيت

 يف بًفالؽشي ةيأغِ مٌعٔر" ٌُذاْ يف غٍواشز 9510 و 9564 ثشي ىىظوُ ئدل دىُبخلط زٖه ذثػ بحلِةٍُ

" بألسع رشٌٌؼ" يف بخلةُغ ؿـبًِخ دثذاً ؼُ( 9511-9435) شيًاتظ ةفضي عرش بًيت بًفرتخ هزٖ يف" بًػةًّ

 ومباسئٍ بالعزِةغٌد ابحلايخ صيزّ" ٖرػجري ؽذ وغذل شُجو ذغه زُٔ ٍبحلِةُ هةْ ذًل.بًفالؽشي ةسبك غذل واًلػةء

 "دإظفبًِ هةٓاتجئ( بًػشي ثٔطح) هبكزانغ فرػػ ًّ بًيت ةوأهذافه دبالُربايًٌ توأبظاب بًِػةرص ةدطبالكز

 ال ئٓان ى؟رً ٓفرس فجّ بًضالش رزغةوص ال ُػذوداذ ظٔىاذ ئال رذَ ًّ بًعىفٌٌيت بالحتةد يف بإلكةُد أْ غري( 4)

 وخمةًفد دبًِغشثٌ بألُد وُهنة ّبألُ متزي بًيت ابخلطىضايذ بحلِةٍُ ئسيةْ ًوىْ ذوك. بًفرتخ هزٖ غٕ شٌائ ٓػشف

 ٍغغ بًزي بًعجح ةخطىض دواًعاتًٌٌٔ غِىُة بًِةدًد بًاتسخيٌد بًٔظشخ ةغٌضي رلىَ بًيت بألظغ بإلسيةْ هزا

 دبًذاغٌ فضية ًٔشـ هةْ بًيت دبًِذًٔ هذٖ ،فعٌٌٔ يف عذًذ هً ُشىس ٕغ واًجؾط ُىظوى ٍبحلِةُ مبغةدسخ

 ىخفع ةثٌهنِ ذصسؽ ؽىت بحلِةٍُ غزل غذل رػشف ئْ ُة بًزي (9513-9425) أسظالْ ٌحوش بًػشويب بإلظالٍُ

 يف ،بًِهةدٓشي فوشاي دبًٌِاتاتسخيٌ ابًٔظشخ بآلخزًٕ ُٕ دواًِغةسث بًػشت بًِؾةفظشي ٍبحلِةُ ُػةداخ حثعج

 ُة غذل ،ٍهس أسظالْ فةْ رًى وُؼ". ؽةد بٓفػةرل ضاظُ" ثعجح وهزًى ظايظاي دبالظزػِةسً بًلىي شٖ،ٓظ

 ؽذًاث أتظعس بًيت دبًعػىدً بًػشثٌد دبًٌِِو ئدل شبًعف ،ُةًاي ُػذُة هةْ بًزي بحلِةٍُ غزل غذل ًلىي،

 بًطىذ ُورب بظزػِةي حتٌٌٍ أو حتشًّ ؽىي بًفاتوي يف غةسكشي بًلىَ فٌه وعذ بًزي ذبًجٌ هزا ويف(. 9516)

 .بًػشاق ئدل ُغةدسره ئدل رػؿشٖ ظىف دثطذُ ٍبحلِةُ حأضٌ بًهةرف وعهةص
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 بًعاتًٌٌٔد واًشٌىغٌد غِىُة بًِةدي بًاتسخيٍ بًِزهح زٓج أْ ثػذ ،بًِغشثٌد دبًلىٌُ هدغىر ٍبحلِةُ ثىن ذًل

 :دصالص غأظ غذل خطىضة

 

 وأًلةثٌد بًٔػةًٌد هجتشثز ٕوًو. بًجريي غشيب ثشثشي ُضجي غٔذٖ هى بًزي بًِغشيب واًػشق دبًِغشثٌ واألسع بإلظالَ

 أْ أي اتسخياي- ٌُات ًوىْ أال وهى أاسظاي ؾةرش  بإلظالَ يف ؽًشرت أْ ئدل ٖدفػات  وىىظُ يف وؽايره دواًشٌىغٌ

 بًاتسخيٌد شخبًٔظ ُٕ ابًِغزِؼ، دبًذوً ثػالكد ًزػٌم ُة يف ،ًلرتت ًّ ئْ دبًاتسخيٌ ابًٔظشخ آخزا ئظالُة ًوىْ

 .دبًِشزكً دبًِزنً بحلذًط ابًِػىن دبالعزِةغٌ بًِأسًد هفٌ يرززن أي دبًِةدً

 

ًض غجذ دمبٌِو ٍؽ غٔذُة دبًعايظٌ بًفوشًد بحلِةٍُ دضذُ حظج هى رركان ُة ئْ  ُٕ وُضلفٌه ظػىد آي بًػض

 بًٔغذي بًذاغٌد غٕ تكح ذفٌل ابًىهةثٌد بًِعِةخ بًعٌفٌد دبحلشه واكؼ وسأي بًىهةت غجذ ثٕ حمِذ بًشٌخ آي

 :بًىهةت غجذ بثٕ

 

 يف وأغؿةهة ٍؽٔج ٕبث دظٌفٌ غذل( غرش ٕبًاثُ) بًلشْ دثذاً يف ةتبًىه غجذ بثٕ ةفؿبًِ دهنةً يف بظزؾىر"

 دٓفعٌ دؽةً شدجم ئال سعًٌ ًلةي، واحلم د،بًىهةثٌ ٕوًو. بحلةرل ةوؾةثػه ةهأيهت ىدػظ آي ُٕ ّثذغ ذجن شاءضؾ

ًضًد ُٕ ةفضي ُة أهرث غٕ وغرب دكجٌٌ دثٌئ يف ذوً حطػر ةغوهس  (.5) "واثززاي دوثذائٌ غش

 

 دُغشثٌ دظٌفٌ ةدواغزِ ةٓجزه ئدل داغاي بًىهةثٌد دبًعٌفٌ غذل بألاسيس ُأخزٖ شآخ ؼُىغ يف ٍبحلِةُ وًىغؿ

 :دبالعزِةغٌ دبًِأسً... ابًزاذ هى بًِأخز زاه فارا دثذًٌ

 

 دخةض داثًض دُذسظ ذورىع. أخشي ذظٌفاي فهٍ ةوسوافذه دبحلٔجٌٌ أُة. بألوي بإلظالَ ظٌفيي بخلىاسظ هةْ"

 ثزهٌٔد دػجشُز ٍوه شذرىُ ٕبث دُذسظ ةئهن6 دبًوالظٌوٌ بإلظالٌُد دبًفٌعف ٍظ يف وًذذ دبًشِةًٌ أبفشًلاي

 .(90) "ةهُالحم ذدحت دخةض دُغشثٌ

 

 دبًػلالٌٓ دبًِىؽذً دبًعٌفٌ هزٖ أْ"ي بًىهةثٌد دواًعٌفٌ دبًِغشثٌ دبًعٌفٌ زٖه ثشي ـًٌخٌ غٔذئز، ،ةيجم الف

 ةسخؽػ ذرٌ أْ ةأُوهن وًٌِغزِؼ ىسؿًٌز دةدًبًِػ ٕوًو دىوًعبًز دبًىهةثٌ دبحلٔجٌٌ دبًعٌفٌ ُٕ ؼبًٔلٌ غذل

 .بًٌِالدًشي غرش واًاثًط غرش بًاثين بًلشٓشي يف دذًبًِىؽ بحلػةسخ هٍ( 99) "دخطج دسائػ

 

 :ٓلىي ضخبًِىع دبًِذاخٌ زًٖه وئهنةء ىيبًل دخالض

 

 يرززن بًزي بإلظالَ أي" ؼواًِغزِ ىسبًزؿ ةديًػ" ال بًزي بإلظالَ هى ٍبحلِةُ غزل غٔذ ىتبًِؿٌ بإلظالَ ئْ

 ُؿٌاب سيضٍ أْ ٕسيو هةْ ةُ بعزِةغٍ إلظالَ ّبًفه هزا وُضٍ. دبًِشزكً دبًِزنً" دبالعزِةغٌ بًػذاًد" فوشخ هفٌ
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 زاه دسؽٌ ؾشًم ثىغىؼ، ش،رظه هان ٕوُ. دواًشٌىغٌ وأًلةثٌد بًٔػةًٌد جتشثزه ًىال ٍبحلِةُ ذغٔ أاسظاي

 .شاوشو… بًػشيب بًِغشت ثالد ئدل ىُىظو دبًشٌىغٌ بًػةضِد حكٌ ُٕ ىَبًِفه
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