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تكديه :
صبحي سعيد قضيماتي
دراص ١صاطع اسبؾز ٟاملعًِ ايرتبٚ ،ٟٛاملؿهز ايكو،َٞٛ
ووؤ آْوووا
ٖووو ٛيدنٝوووا ل٬ؽو و ا يكَٝٛيٓوووا ايعزبٝوووٚ ،١يعو و
بعزٚبيٓوووا ايوووأ سوووز بدقضوووٚ ،٢اؽوووعَ .زاسوووٌ يار ٗا نًٓوووا
ْوا  ٞغوكٓا يًكَٝٛو ١ايعزبٝو ٚ ،١آْوا بٗوا ٚيهؤ ْ ٫رتدووِ
مجٝعاٖ ،ذا ايعغل ىل لطٛات ًُ ١ٝل٬ق ،١يربٖٔ ًٖ ٢ذا
ايعغل ايذْ ٟهٓ٘ يًػيٓا ايعزبٚ ،١ٝعبٔ ََٓ٪ني بدْا  ٫هؤ
إ منق ٞىل ْٗق ١زبٚ ١ٝا وا ٫ ،٠إ يهو ٕٛايًػو ١ايعزبٝو١
ايؿؾش ،٢املًِٗٚ ،احملؿوشٚ ،ايٓواطل اي ٬غوٚ ٞاٱبواا  ٞهوذٙ
ايٓٗقوو ١ايٛا ووا ٠ايووأ عبًووِ بٗووا  ْ ٫ٚووايؼ ا قًٓووا ٕ غووام
ايًػوو ١ايعزبٝوو ١ايووذ ٜٔيزمجووٛا غووكِٗ ،ا ٚبزٖٓووٛا ًوو ٢غووكِٗ
بد ُوواٍ َُٗوو ١لايوواٖ ،ووِ نووج ٜٚكووـ صوواطع اسبؾووزٟ
َكاَووٖ ١وو ٤٫٪ايعغووامٚ ،قووا قوواّ ايعاٜووا َوؤ ا٭ ُوواٍ ايووأ
٪ٜنووا َوؤ ل٬هووا ًوو ٢اُٖٝوو ١ايكَٝٛوو ١ايعزبٝوو ١ايووأ َٓووا بٗووا
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ٚبًػيٗا ؾُٔ اِٖ ا ُاي٘ صاطع اسبؾز ١ٜٖٛ(( ٟايًػو ١ايعزبٝو١
وو َٝ ّٜٛضً ٕٛؽؿشات َٔ يارٜخ ايعوز اسبواٜح ووو ضبافوزات
ْغ ٤ٛايؿهز ٠ايك ١َٝٛوو راٚ ٤اسادٜوح ايكَٝٛو ١ايعزبٝو ١ووو
سوو ٍٛايٛسووا ٠ايجكاؾٝوو ١ايعزبٝوو ١وووو ايعزٚبوو ١ا ٫ٚوووو اي و ٬د ايعزبٝوو١
ٚاياٚيوو ١ايعجُاْٝوو ١وووو دؾا و ا وؤ ايعزٚبوو ١وووو ايعزٚبوو ١بووني د ايٗووا
َٚعارفٗٝا وو َا ٖ ٞايك١َٝٛ؟ ووو سو ٍٛايكَٝٛو ١ايعزبٝو ١ووو ثكاؾيٓوا
ازباَع ١ايعزب ١ٝاملذنزات
ٖٚذ ٙامل٪يؿات نٓٛس ايجكاؾٚ ١ا٭د ايكٚ َٞٛايٛطين،
يهغووـ وؤ قووٚ ِٝاصووط ايكَٝٛوو ١ايعزبٝووٚ ،١ي٪نووا ا٭ُٖٝوو١
ايكٚ ١َٝٛاسبقارٚ ١ٜايؿهز ١ٜيًكَٝٛو ١ايعزبٝو ،١قواّ باراصويٗا
صووواطع اسبؾوووز ٟايوووذ ٟنوووزظ دٗوووٛد ٙنًوووٗا شباَووو ١ا٭َووو١
ايعزبٝوو ١ايووأ يعزفووئ يٓٛا٥ووٚ .ضبوؤ ٚاْيهاصووات ييعووز
ي ٘ٝق ١َٝٛالز ٣ايعا نًَ٘ٚ ،وا سايوئ ييعوز هواٚ ،قوا
ادرى صاطع اسبؾز ،ٟاُٖ ١ٝايكَٝٛو ١ايعزبٝوَ ٚ ،١ؤ بكواريٗا
ايؿهزٜوووٚ ١اسبقوووار ،١ٜؾهوووزظ نوووٌ دٗوووٛدٚ ،ٙاٖيُاَايووو٘
شباَوووٖ ١وووذ ٙا٭َوووَ ،١ووؤ لووو ٍ٬دراصووو ١ققووواٜاٖا ايؿهزٜووو١
ٚايرتب ،١ٜٛؾا ا ىل اٖ٫يُاّ بٗاٚ ،ا ٫يشاس بكُٗٝا ،لٛؾ ا َؤ
ايقٝاع ،ا ٚايذٚبإ ،ؾهإ قًُ٘  ٜح رٚح ايجكاؾٚ ١اييؿاٍ٩
ْؿٛظ ايٓاظ ،بعا إ اْيغز ايظًِ ٚايٝودظ ،ثوز اييفًوـ ايوذٟ
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ؾزف٘ ا٫سي ٍ٬ايعجُاْ ،ٞؾدؽار (سٛيٝات ايجكاؾ ١ايعزبٝو١
صووي ١صبًوواات ،رد ا ًوو ٢د ووا ٠اٱقًُٝٝووٚ ،١ايٓش ووات ايطا٥ؿٝوو١
ٚاملذٖ  ،١ٝدؾا ا ؤ ايكَٝٛو ١ايعزبٝو ١ايوأ غوكٗاَ ٚ ،ؤ بٗوا
اْا  ٫ذبا ٙساٚد
َا سايئ اَيٓا ايعزبَٗ ١ٝادٚ ،٠اَيٓا حبادَ ١اص ١٭ؾهار
 َٚووواد ٨اسبؾوووز ٚ ،ٟىل ايعغووول امليوووددر ايوووذ ٟا ٙ٫ٚصووواطع
اسبؾز ٟيًك ١َٝٛايعزبٚ ،١ٝيػيٗا ايعزب ١ٝايػٓ ١ٝايعزٜك ١امليديكو١
مبا قاَيو٘ يً غوزَ ١ٜؤ دا ٚاعوعارَ ،ؤ قُوِ ايغوعز ايزاقوٞ
ايذ ٟزؾ٘ ا اٱبااع ٚهذا  ٫با يزا٥ا ا٭َ ١ايعزب ٫ ،١ٝإ
ٜهووَ ٕٛزبٝووا سه ُٝو ا َوؤ ايطووزاس ايزؾٝع ٚصوواطع اسبؾووزٟ
عفؾوو ١ٝغٓٝووو ١اشبوورب ،٠صووواؾز ىل اٚربوواٚ ،اقووواّ ٜطايٝوووا،
ٚاطًووع ًوو ٢ايهووج َوؤ اٯرا ٤ايرتبٜٛووٚ ،١لاؽووْ ١ظزٜووات
يه ٜٔٛا٭َِ ،عهٌ يا ٜ٘داؾع ا يٛيٛز ا اي شح ٚايهياب١
ٚاسبٛارات ٚاييديٝـ ،اجملايني ايرتبوٚ ٟٛايكوٚ َٞٛقوا واؼ
ووز بٗووا َووزٚر ا
صوواطع اسبؾووز ٟسٝووا ٠سالووز ٠با٭سووااخ،
ابزاا ،بٌ َز بٗا َزٚر اي اسح امليُشؿ ،اي اسوح ؤ ايعورب،
َٚعوووووواْ ٞا٭سووووووااخ ،بيٛدٗايٗووووووا ايؿهزٜووووووٚ ١ا٫ديُا ٝوووووو،١
ٚايضٝاصوو ُٖ٘ٚ،١ٝا٭ ٍٚايوويؿه بوودسٛاٍ اَيوو٘ ايعزبٝوو ،١مبووا
يعٝغوو٘ َوؤ اسوو ،ّ٫ ٚ ّ٬حبج و ا وؤ َهاْووَ ١زَٛقوو ١هووا ذبووئ
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ايغوووُط قا ووواؼ اسبؾوووز ٟصوووٓٛات َاٜوووا ٠ساؾًووو ١بدسوووااخ
نو ٚ ،٠يطووٛرات َي٬سكوو ، ١ؾووؿئ باياٚيوو ١ايعجُاْٝوو ١ايووأ
ًووو ٢ؽوووار ا٭َووو ١ايعزبٝوووٚ ،١يغوووٌ
ناْوووئ نؾوووفز ٠يوووزب
سزنيٗاٚ ،سٓعٗا َٔ ايضو بادبواَ ٙوا يؾو  ٛيٝوَ٘ٚ ،وا ٜزٜوا
هووا عووع ٗا ٜٚيُٓاٚ ٙقووا اؽووز اسبؾووز ٟاسبووزبني ايعوواملٝيني،
ٚنذيو صوك ٛاياٚيو ١ايعجُاْٝوٚ ،١نوذيو ْه و ١ؾًضوطني،
ْٚهضوو ١سشٜووزإ ،فوواؾ ١ىل ايوويػ ات اياٚيٝووٚ ،١املعاٖوواات
ايأ قضُئ ايٛطٔ ايعزب َٔ ٞل ٍ٬ايؿاق ١ٝصاٜهط وو بٝهوٛ
 ٚ،0921وواٜػ اٜقووا ايؾووزاع بووني ايزابطوو ١ايعجُاْٝووٚ ١ازباَعوو١
اٱص ،١َٝ٬ؾدؽ ح بذيو عفؾ ١ٝغٓ ١ٝباييذار ٚايعطا٤ات،
َٚوج يًيضوو٫٪ت ،سٝوح يٓكووٌ َوع اصووزي٘ بوني ايعاٜووا َؤ املووإ
ايرتنٝوووٚ ١ايعزبٝوووٓ ( ٚ ١ووواَا اْيكًوووئ ٚلٝؿوووٚ ١ايوووا ٙايكافوووٞ
اسبؾووز ،ٟىل طووزابًط ايػووز  ،صووٓ 0893 ١نووإ صوواطع
اسبؾز ٟقا امت اياراصو ١ا٫بيااٝ٥و ١ايٓظاَٝوٚ ،١اصويطاع سوني
اى جبٗوووا ٙايغفؾووو ،ٞاْ٫يضوووا ىل ايكضوووِ اٱ وووااد،ٟ
املارص ١ايغاٖاْ ١ٝا٭صيآَْٚ ،١وذ يوو ايٛقوئ لٗوزت ياٜو٘
ايزغ  ١ايغاٜا ٠بادبا ٙاملعزؾٚ ١اييكؾ ،ٞؾؾار ضب ا يًاراصو١
ٚاييشؾووو ٌٝاملعوووز َٛ ،يعو و ا بوووايعً ّٛايزٜافوووَٓ ،١ٝووواؾعا ٚرا٤
دقا٥كٗوووا ،ؾدلوووذ ًٜووويِٗ نوووٌ َوووا يكوووع ًٝووو٘ ٜووواَ ٙووؤ نيووو.
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ٚصب٬ت ٜ ،شح ؾٗٝاَ ،ضيع ا َٔ اؽاقا ٘٥ووو طوَ ٬ارصو١
اهٓاصووٚ ١ا٭رنووإ ،ايهيوو .املكووزرً ٠وو ِٗٝف ٖٓٚووا يهغووؿئ
َ ٖٛيووو٘ ٛ ْٚغووو٘ سوووٌ َوووا ٜؾوووعَ .ووؤ َضوووا ٌ٥ايزٜافوووٝات
ايعايٝووو ،١ؾووودطًل ًٝووو٘ رؾاقووو٘ اصوووِ رمشٝوووا ا( ٟارمخٝووواظف
ٚاعوويٗز بٗووذا ا٫صووِ َووا ٠طًٜٛووَ ١وؤ ايووشَٔ ،فوواؾ ١ىل ٚيعوو٘
بووايعً ّٛايط ٝعٝووٚ ،١يغووزٜح اسبٛٝاْووات ٚذبٓٝطٗا ٖٚووذ ٙعووار٠
ي٪نا ْ ٛؽ صاطع اسبؾزَٓ ٟذ ْع ١َٛالؿارٚ ٙبذيو اصيطاع
إ ٜهُووٌ دراصووي٘ ايعايٝوو ١املارصوو ١ايغوواٖاْ ١ٝاصوويٓ ٍٛ
صووٓ 0911 ١بيؿووٛم ًَشووٛل فوواؾ ١ىل يووو ؾكووا اٖوويِ بووايعًّٛ
ايضٝاص ١ٝاسبكٛقٝو ًّٛ ٚ،١ايط ٝعوٚ ١ايشرا وٚ ،١نوذيو بعًوّٛ
ايرتبٚ ١ٝايٓؿضٚ ١ٝا٫ديُا  ،١ٝسيو ٢ربوزز ساؽوً ٬و ٢دواس٠
يوووو
ايعًووو ّٛايضٝاصوووٚ ١ٝاٱدارٜوووٚ ،١نوووإ َووؤ اقزاْووو٘
ايٛقئ ،ايش ُٝإ ايعزبٝإ ايضوٛرٜإ سضوإ ازبوابزٚ ،ٟصوعا
اهلل ازبابز َٔ ٟسًُٖ ،.وا ابٓوا ٤لاييو٘ٚ ،ناْوا ٜعٝغوإ َعو٘
بٝئ ٚاسا
بعا ٛدي٘ ىل دَغل ،اْقوِ اسبؾوز ٟىل د وا ٠ايكَٝٛو١
ايعزبٝووووٚ ،١ي ٓوووو ٢ا٭ؾهووووار اييٜٓٛزٜوووو ١اياا ٝوووو ١ىل ايوووويؿه
ايعؾوووزٚ ٟيهٓ٘ ووواْ ٢نوووج ا صبووواٍ اييعًوووٚ ،ِٝاؽوووطاّ
بعزاقٝوووٌ نوو  ،٠٭ٕ ايعجُووواْٝني ،ا يوووربٚا املووواارظ َزانوووش
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يًُعارف ١ايؿهزٖٚ ١ٜذا َا اناٚ ٙسٜز املعارف ٖاعِ باعوا،
ْذاى (َا اسضٔ ٌُ ايٛسار،٠ي ٛيهٔ َاارظ اباا ف
عوووػٌ اسبؾوووزَٓ ٟاؽووو .اٜووواٚ ،٠يوووٛىل َٓؾوووٚ .سٜوووز
اييعًوو ،ِٝبعووا ٛديوو٘ ىل دَغوول وواّ  ،0909سيوو ٢لًووع املًووو
ؾٝؾٌ اّ ،0921ؾكاّ اسبؾز ٟبٛفع َٓاٖر اييعً ِٝايعزب،١ٝ
ٚناْووئ يوو٘ ٬قووات به ووار املؿهووزٚ ٜٔايعًُووا ٤صووٛر،١ٜ
ًُووا ٤ايووا ٜٔوؤ اييووارٜطٚ ،نووإ َووِٓٗ
يهٓوو٘ ابعووا بع و
ايغٝخ اب ٛايضعٛد بؤ فوٝـ اهلل َوزاد ،ؾػقو .ايغوٝخ ٖٚذواٙ
ب ٝيني َٔ ايغعز قا٬٥
صوووووووواطع الًووووووووِ ملووووووووا

ٴٚصٹوووووووا ا٭َوووووووز يٝووووووو٘

لضووووـ ايووووا ٜٔجبٗووووٌ

يعٓوووووووووووو ١اهلل ًٝوووووووووووو٘

ٓ ٚاَا مسع اسبؾز ٟبذيو فوشوٚ ،اسويؿب بواي ٝيني،
ٚراح ٜزددُٖا ًَ ٢ضواَع رٚٸادٖٚ ٙوذا ديٝوٌ وٌ سًُو٘ ٚؾقوا٤
ؾهز ٙايٛاصع
ٓ ٚاَا يٛىل املًو ؾٝؾٌ ا٭ ٍٚزؼ ايعوزام ،اْقوِ يٝو٘
اسبؾز ،ٟؾع ٘ٓٝاملًو َعاْٚا يٛسٜز املعارف ،ثِ َاٜز ا يٰثوار،
نُا يٛىل دار ٠دار املعًُني ايعًٝا بػااد
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ٖووذ ٙاملٗوواّ ساديوو٘ لووربَٚ ،٠عزؾووُٝ ١كوو ،١يٝهووَ ٕٛعًُ و ا
يزبٜٛوواٜ ،عووزف َووا ٜزٜوواٜٚ ،وو َٔ٪مبووا ٜزٜوواٜٚ ،عووزف اٜوؤ ٖووٞ
ايعًووَٚ ،١ووا ٖوو ٛايوواٚا ،٤ؾهووإ دا ُ٥و ا َجووا٫ا يً اسووح املجووابز،
ٚاجملوووز ازبوووادٚ ،ايووواارظ املًيوووشّ ،اافوووز امل٪صضوووات
اييعًٜٓٚ ،١ُٝٝاقػ املغه٬ت بزٚح ًَُٛٚ ١ٝفٜٚ ،ٞ ٛطوٛر
راْٚ ،ٙ٤ظزاي٘ ايؿهزٜوٚ ١ايعًُٝوٜ ٚ ،١ػًول ْٛاؾوذ ؾهوزٙ
ٚد٘ ثكاؾ ١د ٕٚغ ٖا ٚناْئ را ٙ٩دبوا ايؾوا ٣يوا ٣ايطً و١
ٚاياارصني املٗويُني دار املعًُوني ايعًٝوا بػااد ٚقوا اصوِٗ
بغوهٌ ًَشووٛل يطوٜٛز ايجكاؾووٚ ١ايرتبٝوٚ ١اييعًوو ِٝيزنٝووا
ٚصووٛرٜا ٚايعووزام َؾووزٚ ،قووا اثووزت را ٙ٩ايكقوواٜا ايكَٝٛوو١
ٚايرتبٜٛووووٚ ١ايجكاؾٝوووو ،١صووووزت ٚاثووووزت ازبٝووووٌ اي٬سوووول َوووؤ
املؿهوووز ٜٔايكوووَٝٛنيٚ ،بوووذيو اؽووو ح اسبؾوووزَ ٟووؤ ن وووار
املؿهزٚ ٜٔاملؾًشني ايعز ايذ ٜٔاصضٛا هذا ايؿهز ايرتبٟٛ
ايك ،َٞٛ٭ْ٘ اصط ي ٓاْ ٤ظاّ يزب ٟٛصً ،ِٝقاً ِ٥و ٢سادوات
اجمليُع ايعزبٚ ،ٞلزٚؾ٘ ا٫ديُا ٚ ١ٝايضٝاصوٚ ،١ٝاملو ين ًو٢
اصوويك ٍ٬ايووٓظِ ايرتبٜٛوو ١نووٌ َوؤ صووٛرٚ ١ٜايعووزام ،يووي٬
صً ٝات ايٓظواّ ايرتبوٚ ،ٟٛايضٝاصوات ايرتبٜٛو ،١بضو  .صوٝطز٠
ا٫سي ٍ٬ايعجُاْٞ
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ٚي٪نووا ص و  ٠اسبؾووز ،ٟاْوو٘ ْٗ و بايٓظوواّ املارصوو،ٞ
َٚهْٛاي٘ ا٭صاص( ١ٝايطايٚ .املعًِ ٚاملٓٗاز اياراصوَٗ ،ٞيُو ا
باييعزٜووووٚ ،.اٯدا ٚايؿٓوووو٪َ ،ٕٛنووووا ا ًوووو ٢اييعًوووو ِٝبايًػوووو١
ايعزبٝووووٚ ،١ثكاؾوووو ١ا٭َوووو ١ايعزبٝووووٚ ،١ايرتبٝوووو ١امليهاًَوووو ١ي ٓووووا٤
اٱْضووإَ ،وؤ ازبٛاْوو .ازبضووُٚ ،١ٝايعكًٝووٚ ١ا٭ل٬قٝوو ،١٭ٕ
ايرتبٝووًُٝ ،١ووٚ ١اصووعٚ ١عوواًََٚ ،١يعوواد ٠ازبٛاْوو ،.يهْٗٛووا
ييٓا ٍٚسٝا ٠اٱْضإ املادٚ ١ٜاملعٜٓٛو ،١مبظاٖزٖوا املفيًؿو ١ؾٗٞ
ايأ يػزظ ْؿٛظ ايٓاع ١٦س .اشبو ٚ ،اييقوشٚ ،١ٝاسورتاّ
ايعُوووٌٚ ،ايووواؾاع ووؤ ايوووٛطٔٚ ،اييقوووش ١ٝصو و ٚ ً٘ٝقا را٣
اسبؾز ٟاملارص ١صبيُع ا َؾػز ا ٖٚذٖ ٙو ٞايكو ِٝايزاقٝو١
ايرتبٝوووو ١ايووووأ موووو .إ ْيُضووووو يط ٝكٗووووا َاارصووووٓا
ايٛطٓٚ ١ٝايكٚ ١َٝٛقا ؽٓٸـ اسبؾز ٟاملاارظ ث٬خ اْٛاع،
سض .يضًضًٗا املزسًٞ
املارص ١ا٫بيااَ ٖٞٚ ،١ٝ٥زسً ١اييعً ِٝا٭ٚىل ،ثِ املارص١
ايجاْٜٛوو ،١بعووا ا٫بيااٝ٥وو ،١ثووِ املارصوو ١ايعًٝووا ايووأ يٗوويِ بيعًووِٝ
ايغ ا ٚ ،يضِٗ رؾع َضيٛاِٖ ايعًُٚ ٞايؿهزٚ ،ٟيهٜٔٛ
ايٓف  ١ايأ ايادٗا اجمليُع صبا٫ت اييطٛر املفيًؿ١
ٚقا اؽ ح صاطع اسبؾز ٟبدؾهارٚ ٙطُٛساي٘ ايك،١َٝٛ
عفؾوٜ ١ٝكووز ازبُٝووع٪ٜٚ ،نوا َهاْيٗووا ايؿهزٜووٚ ١ايرتبٜٛوو١
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ٚقووا لًووا اييووارٜخ اقٛايوو٘ ٚاؾهووار ،ٙؾُوؤ َٓووا ٜ ٫ووذنز ٖووذٙ
ا٭قوووٛاٍ ايوووأ ذبُوووٌ يٓوووا ؾهوووزا ظُٝو وااٜ ،عووورب ووؤ اسوووّ٬
ٚطُٛسات ا٭َ ١ايعزب١ٝ
0ووووو ٕٳٸ ايوووا ٛات اٱقًُٝٝووو ١اْ٫عشايٝووو ١يعوووٛم رـٸ ايووواٍٚ
ايعزب ١ٝد َٗٛ ١سٳٸاَ ٠عاد ١ٜيٲَربٜاي.١ٝ
2ووووو ْٸووو ٞا يكوووا إٳٸ اٚٳٸٍٳ َوووا موووًُ .ووو٘ ييشكٝووول ايٛسوووا٠
ايعزبٝوو ١ا٭سووٛاٍ اسبافووزٖٚ ،٠ووٜ ٛكووال ايغووعٛر بايكَٝٛوو، ١
ٚبحٸ اٱ إ بٛساٖ ٠ذ ٙا٭َ.١
3وووو ْٳٸٓووا ثٴزٵْووا ًوو ٢اٱْهًٝووش ،ثٴزٵْووا ًوو ٢ايؿزْضووٝني ،ثزْووا
ً ٢ايذ ٜٔاصيٛيٛا ًو ٢ب٬دْواٚ ،سواٚيٛا اصويع ادْا ٚقاصوٓٝا
ٖوووذا ايضو و  ٌٝايٛاْو و ا َووؤ ايعوووذا ٚ ،يه ٳٸو واٵْا اْٛا و و ا َووؤ
شٳٝٵٓا نج ا َٔ ا٭رٚاح ٚيهؤ ٓواَا ذبزٳٸرٵْوا
اشبضا٥زٚ ،فٳ ٸ
َٔ ْ ٖ ٤٫٪الذْا ْكاظ اسباٚد ايأ اقاَٖٛا ب٬دْوا بعوا
إ قطعٛا اٚؽاها.
4وو ٕٳٸ ايوا ٍٚايعزبٝو ١ايكاُ٥و ١اٯٕ ييهوٛٸٕ ٚ ،ييعواٳٸد
مبغوووو٦ٝيٗا َٚغوووو ١٦ٝاًٖووووٗا ٫ٚ ،مبكيقووووٝات ط ٝعيٗووووا ْ ،ٸُووووا
يه ٸٛٳْٳئٵ ٚيعاٳٸدت َؤ دوزا ٤ا٫يؿاقوات ٚاملعاٖواات املعكوٛد ٠بوني
ايا ٍٚايأ يكامسئ اي ٬د ايعزبٚ ١ٝصٝطزت ًٗٝا.
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5وو طٜ َٔ ٧ظٔٴٸ بدٕٳٸ ققواٜا ايٛسوا ٠ايعزبٝو ١هؤٴ إٵ
يارٳٸظ ٚيعاجل بد ُاٍ سضابٚ ،١ٝيْٓعًَِِ ايعًِ ايٝكني بدٕٸ ا٫ذبواد
ٜٛيووا ق وٛٸ ٠يووٝط وؤ طزٜوول مج وعِ ايكوو ٣ٛؾشضوو .بووٌ وؤ طزٜوول
ماد سٝوا ٠داٜواٚ ،٠اٚفواع داٜوا ٠يٛيوا قو ٣ٛداٜوا ،٠يؿوٛم
صبُٛع ايك ٣ٛامليؿزِٸق ١بآ٫ف اياردات.
بع ا٭َٛرِ َضيك٬ا ٔ اياٜ ٫ ٜٔعوين
6وو ٕ اييؿه
ْهووار ايوواْ ،ٜٔٳٸُووا ٜعووين ا ي ووار يًووو ا٭َوٛر ممووا ٜ ٫ووالٌ
ْطووام ا٭َووٛر اياٜٝٓوو ٚ ١يووو  ٫اوو ٍٛد ٕٚايزدووٛعِ ىل ايووأٜ
صا٥ز املٝادٚ ٜٔيذيو نًٹٸ٘ قًوئ  ٫ٚاساٍ اقو ٍٛٸٕٳ ٳْعٵوئٳ ايكَٝٛو١
باي٬دٚ ١ٜٝٓايكَٝٛني باي٬دٜٝٓني ٜ ٫يؿل َع سكا٥ل ا٭َٛر.
7وو نٝـ هٔ ٭سا إ ٜدٌَ بيهٚ ٜٔٛسا َٔ ٠ايو ٬د
اٱصو ١َٝ٬ايوأ يويهًِ بًػوات طبيًؿو ١د ٕٚإ يهوٚ ٜٔٛسووا٠
َوؤ اي و ٬د ايووأ يوويهًِ بًػووٚ ١اسووا ٫ٚ ،٠صووُٝا ايووأ يوويهًِ
بًػ ١ايكز ٕ.
ٚناْئ ايرتب ١ٝايعضهز َٔ ٟفُٔ اٖيُاَايو٘ ايرتبٜٛو،١
ٚا يربٖوووا امل٪صضووو ١ايرتبٜٛووو ١ايجاْٝووو ،١٭ْٗوووا يضوووِٗ غوووزظ
ازبٛاْ .ا٫ديُا ٚ ١ٝايذاي َٔ ،١ٝل ٍ٬اييؿا ٌ َوع اٯلوز،ٜٔ
وووؤ
ْٚهووووزإ ايذات ؾامل٪صضوووو ١ايعضووووهزٖ ،١ٜوووو ٞاييعوو و
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ا٫صووويعااد يًوووواؾاع وووؤ ايووووٛطٔ ،سيوووو ٢باييقووووش ١ٝبووووايٓؿط،
ٚمحاٜي٘ َؤ ا٭طُواع اشباردٝو ١ايوأ يزٜوا ايٓٝوٌ َؤ اصويك٬ي٘
ٚسزٜي٘
ٚاٖوويِ اسبؾووز ٟبوواملعًِٚ ،طايوو .ردوواٍ ايرتبٝوو ،١املعٓووٝني
بغوو ٕٚ٪اييعًوو ،ِٝب ؽوو٬ح املعاٖووا ايرتب ٜٛو ١ايووأ يٗوويِ ب ووااد
املعًُني ٚ ،يدٖٚ ،ًِٗٝيار ،ِٗ ٜ٭ٕ اييػو ٝاييعًُٝو ٫ ٞاواخ
َا ٜيشضٔ َضي ٣ٛااد املعًِ يزبٜٛااٚ ،يدٖ َٔ ً٘ٝازبٛاْ.
املٗٓٚ ،١ٝاملعٓٚ ١ٜٛايجكاؾ٪َ ، ١ٝناا ً ٢اييٛؾٝل بوني ا٭ؽواي١
ٚاملعاؽز ،٠٭ُْٗوا ٓؾوزإ َُٗوإ َؤ ٓاؽوز اسبٝواُٖٚ ،٠وا
فووزٚرٜإ َٚي٬سَووإ ٫صوويُزار اسبٝووا٪ٜٚ ،٠نووا اسبؾووز ٟإ
اٱبطا ٤يٝط َؾًش ١ا٭َِ ٚاجمليُعات ٪ٜٚنا ًو ٢اُٖٝو١
ٓؾوووز ايضوووز  ،١يهووو ٫ ٞاووواخ اييووودل ٜٚز ٣إ ايكووواِٜ
ٜضا ا ً ٢اييؿه ٚ ،املهي ات ايكا  ،١سهٔ ايذٖٔ َٔ
اٱبااع ٚا٫بيهارٚ ،ا٫لرتاع ،اَا ازباٜا ،ؾٓٝؿخ ايكا،ِٜ
ؾٝعط ٘ٝاسبٝاٚ ٠ق ٠ٛاييذاد ا٫صيُزار ( ٚايكا ِٜنُا يؾوٛرٙ
اسبؾوووزٖ ،ٟووو ٛاي ااٜووو ١ايااؾعووو ١يً شوووح ووؤ ٚصووواًُٝ ٌ٥ووو،١
ٚيزبٜٛوو ١داٜووا ،٠يووَ َٔ٪يطً ووات يطووٛر اجمليُعوواتٚ ،ا٫ريكووا٤
بٗا ف
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اصووويشل اسبؾوووز ٟيكووو .ايؿًٝضوووٛف املزبوووٖ٫ ٞيُاَووو٘
بؾٛر ٠لاؽ ١بدؽ ٍٛاييارٜط ،ناٖيُاَ٘ باملارصٚ ١املعًِ ،
ٚاملٓاٖر اياراص ١ٝايأ  ٫هٔ يط ٝكٗا  َٔ ٫ل ٍ٬طزا٥ل،
ٚاصوواي .ٝؾا ًوو ،١بوووني املعًووِ ٚاملوويعًِٚ ،هوووذا اٖوويِ اسبؾوووزٟ
باييط ٝكووات ايعًُٝوو ٫ٚ ،١صووُٝآ ،ووا يٛيٝوو٘ دار ٠دار املعًُووني
ايعًٝا اصيٓ  ،ٍٛسٝح ادلوٌ َواد ( ٠طزا٥ول اييوارٜطف يًُوز٠
ا٭ٚىل َٓوواٖر ووااد املعًُوونيٚ ،افوواف ؽوواار دووشأٜ
اؽ ٍٛاييارٜط ،ؾٛفع ا٭صط ايعاَ ١ايأ ٜعيُا ًٗٝا اؽٍٛ
اييوووارٜطَٗٓٚ ،وووا ٚ ،يعوووٌ اُٖٗوووا إ يهووو ٕٛايوووارٚظ َُ٥٬ووو١
يكابًٝات اييَٝ٬ذٚ ،اصويعاادايِٗ يًيعًِ َ٪نواا ًو ٢فوزٚر٠
يٛفوووووٝح ايوووووارٚظ  ،يؿُٗٗوووووا ٚاصووووويٝعابٗا ،ق وووووٌ سؿظٗوووووا،
ٚاصيظٗارٖا
ُووا اسبؾووزَ ،ٟوؤ لووَٗ ٍ٬اَوو٘ ايرتبٜٛوو ١ايعاٜووا ،٠ىل
لقوواع دٛاْوو .ايعًُٝوو ١ايرتبٜٛوو ،١يًيذزٜووٚ .اييط ٝوول ايعًُوو،ٞ
 ٫ٚصوووُٝا طزا٥ووول اييوووارٜطٚ ،يعًووو ِٝايكوووزا ،٠٤با ي وووار طوووزم
اييارٜط ٖٚ ًُٞ ٌُ ٞؾين ،ييطً ٘ فزٚرات اييعًِٝ
 ٚرا ٙ٩ايزد ً ٢د وا ٠اٱقًُٝٝوٖ ،١و ٞا٭ٖوِ َ اد٥و٘
اهادؾوو ١ىل ايوواؾاع وؤ ايكَٝٛوو ١ايعزبٝوو ١ؾكووا رؾو اسبؾووزٟ
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ايزبووا ازبػووزا ؾكووا ،ندصوواظ يًكَٝٛووٚ ،١رؾو اٜقووا إ
يهوو ٕٛيًضووٛرٜني ،مسووات َٝٚووشات يضووٛرٜني (صووهإ اهووٍ٬
اشبؾوو.ٝف ربيًووـ وؤ يًووو ايووأ ييضووِ بٗووا ايغووع ٛا٭لووز٣
ايٓاطكوو ١بايعزبٝووٜٓٚ ،١ؿوو ٞاٜقووا ٚدووٛد اٱقًوو ِٝايضووٛر( ٟصووٛرٜا
ايهووورب٣ف مبعٓوووا ٙاٱدار ٟاسبووواٜح ،سيووو ٢ووواّ ٜٚ ،0943وووز٣
ايوووا ٛات اٱقًُٝٝووو ،١يعوووٛم رـ ايؾوووؿٛف د ٗوووَٛ ١سوووا،٠
َعاد ١ٜيٲَربٜاي٪َ ،١ٝناا( :يكوا ثزْوا ًو ٢اْ٫هًٝوشٚ ،ثزْوا
ً ٢ايؿزْضٝنيٚ ،ثزْا ً ٢ايذ ٜٔاصيٛيٛا ً ٢ب٬دْاٚ ،ساٚيٛا
اصوووويع ادْاٚ ،قاصووووٓٝا ٖووووذا ايضوو و  ٌٝايٛاْووووا َوووؤ ايعووووذا ،
ٚيه ووووواْا اْٛا ووو وا َووووؤ اشبضوووووا٥زٚ ،فوووووشٓٝا نوووووج ا َووووؤ
ا٭رٚاح ٚيهوؤ ٓوواَا ذبزرْووا َوؤ ْ و ٖوو ،٤٫٪الووذْا ْكوواظ
اسباٚد ايأ اقاَٖٛا ب٬دْوا ،بعوا إ قطعوٛا اٚؽواهاف ٚقا
نغووـ اسبؾووزَ ٟك٬يوو٘ وؤ ْٛاٜووا اَ٫ربٜايٝوو ١دبش٥وو١
ايوووٛطٔ ايعزبووو ، ٞؾٝكووو ٕ ( ٍٛايوووا ٍٚايعزبٝووو ١ايكاُ٥ووو ١اٯٕ
ييه ٚ ،ٕٛييعاد مبغ٦ٝيٗاَٚ ،غو ١٦ٝاًٖوٗا ٫ٚ ،مبكيقوٝات
ط ٝعيٗا ،منا يهْٛئ ٚ ،يعادت بؿعٌ ا٫يؿاقٝوات ٚاملعاٖواات
ايأ كات بني ايا ٍٚايأ يكامسئ ايو ٬د ايعزبٝوٚ ،١صوٝطزت
ًٗٝا ٜٚٴذٵنَزٴ إ صواطع اسبؾوز ،ٟصواؾز َوز ٠ىل َؾوز،
اشبُضٓٝات َٔ ايكزٕ ايعغزٚ ،ٜٔنإ ايض عني َٔ ُز،ٙ
ٚرؾ إ ٜكاّ دٛاس صؿز ٙيق ا املطوارٚ ،اؽوز ًو ٢دلوٍٛ
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َؾز َٔ د ٕٚبزاس دٛاس صؿز ،ٙ٭ْ٘ زبٜ ٞيشوزى بوني اقطوار
ٚطٔ زبٚ ٞاسا ٫ٚ ،ايواز ىل دوٛاس صوؿز ٜٚوز ٣اسبؾوزٟ
إ (اييٓٛع ٚا٭ؽاي ١ع ٚ ،٤ٞقً ١ُٝٝا٭د عو ٤ٞلوزف نوإ
اسبؾوووزَ ٟووؤ اعوووا املوووااؾعني ووؤ قَٝٛووو ١ا٭د ٜٚ ،ضيغوووٗا
بووامليٓا ايووذٚ ٟيووا ايهٛؾووْٚ ،١غوود اي ادٜوو ٚ ،١وواؼ
بػوووااد ٚسًوووٚ ،.صووواؾز ىل ايكووواٖزَٚ ،٠وووع يوووو سووواؾب ًووو٢
اؽايي٘ٚ ،ؽؿي٘ املٛساٚ ٠ا٭د ساؾب ًو ٢ط ٝعيو٘ املٛسوا،٠
ؾووٛر يؿهووو ا٭َوو ١ايعزبٝووٚ ،١يؿيووئ عووعٛبٗا ٚقوواّ
سيوو٢
نوووذيو بوووايزد ًووو ٢ضبوووا٫ٚت بعو و املؿهوووز ٜٔاملؾوووزٜني،
ؽووٝاغٜٖٛ ١وو ١ثكاؾٝووَ ١ؾووز ٫ٚ ،١ٜصووُٝا يًووو ايووأ يضوويٓا ىل
وٌ سذور ايوانيٛر طو٘ سضوني ايوأ
يزاخ ؾز ٚ ،ْٞٛا ورت
دا٤ت نياب٘ (َضويك ٌ ايجكاؾوَ ١ؾوزف طابعٗوا ط ا ٗوا،
ْاؾٝا بدْٗا ذبيؿب بٗ ١ٜٛؾز  ١ْٝٛازبٖٛز
ا صاطع اسبؾزٚ ٟاصع ُٝ ٚل َٚزنَٚ ،.يغوع،.
ٚآًَا إ يه ٕٛيآٜا دراصات اٜا ٔ ٠اسبؾزٚ ٟاٖيُاَاي٘
ايرتبٚ ١ٜٛايؿهز ،١ٜييهٖ ٕٛذ ٙاياراصات داؾعاٜ ،شٜاْا س وا
ٚاٖيُاَووا بزا٥ووا َوؤ اٖووِ رٚاد ايرتبٝووٚ ١طٓٓووا ايعزب ٜٚ ٞكوو٢
اسبؾووووزَ ٟجًٓووووا ا٭ ًوووو ٢س وووو٘ ٚا يووووشاس ٙبكَٝٛيوووو٘ٚ ،يػيوووو٘
ايعزب ٚ،١ٝبايك ِٝايعًُٝوٚ ١ايؿهزٜو ١ايوأ قواَيٗا اَيٓوا ايعزبٝو١
يًشقار ٠ايعامل١ٝ
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تكديه
صوواطع اسبْؾٵووزَ ٟؿهووز زبوو ٞصووٛرٚ ٟاسووا َ٪صضووٞ
ايؿهووز ايكوو َٞٛايعزبووٜ ،ٞه ٸٓوو ٢بووووو " ابوو ٛلًوواٖٚ " ٕٚوو ٛاسووا
ايووا اٚ ٠املؾووًشني ايكووَٝٛني ايووذ ٜٔسلووز بٗووِ املغووزم ايعزبوو،ٞ
ٚمم ؤ ي ٸٓووٛا اي وا  ٠ٛىل ايكَٝٛوو ١ايعزبٝوو ١اَجوواٍ ووا ايووزمحٔ
ايهٛانا ٚعه .ٝارص ٕ٬اٚالوز ايكوزٕ ايياصوع غوز،
ٚسن ٞا٭رصٛسٚ ٟضبُا ش ٠درٚس ٠اٚا ٌ٥ايكزٕ ايعغزٜٔ
ن وزٸظ اسبؾووز ٟدووٌٸ دٗووٛدٚ ٙاٖيُاَايوو٘ شباَوو ١ا٭َٸوو١
ايعزب َٔ ،١ٝلو ٍ٬ققواٜاٖا ايؿهزٜوٚ ١ايرتبٜٛوٚ ،١د ٛايو٘ ىل
ايكَٝٛٸ ١ايعزبٝٸ ١لٛؾا َؤ ٚباْٗوا عفؾوٝات الوز٣ا ؾهوإ
قًُ٘  ٜحٸ رٚح ايجكاؾٚ ١اييؿاْ ٍ٩ؿٛظ ايٓاظ ،بعا إ اْيغوز
ايظًووِ ٚايٝوودظ بؿعووٌ ٛاَووٌ ايضووٝطزٚ ٠اييفًووـ ايووأ ؾزفووٗا
ا٫سوي ٍ٬ايعجُوواْ ٞؾدؽووار (سٛيٝووات ايجكاؾوو ١ايعزبٝوو١ف صويٸ١
صبًااتٚ ،اؽار ني ٘ ايأ يزدٴٸ ً ٢د ا ٠اٱقًٚ ١ُٝٝايٓش ات
ايطا٥ؿٚ ١ٝاملذٖ ٚ ،١ٝيااؾع ٔ ايك ١َٝٛايعزب١ٝ
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يٓكوووٌ صووواطع اسبؾوووز ٟبوووني افوووٓٚ ١اصوووياْ ٚ ،ٍٛؽوووٓعا٤
ٚطزابًط ايػز َ ،ع ٚايا ٙايذُ ٟوٌ ايكقوا ٤بعوا دراصوي٘
ا٭سٖووز َٚوؤ اقزاْوو٘ ٚسَ٥٬وو٘ اياراصوو ١ايووٛطين ،سضووإ
ازبوووابزٚ ٟاملٓافوووٌ ايوووٛطين صوووعا اهلل ازبوووابز ،ٟابٓوووا لايووو٘،
 ٚاعا َع٘ بٝئ ٚاسا ثِٸ صاؾز ىل اٚرٚباٚ ،اقاّ ٜطايٝا
سٝح اؽطش ٘ ا٭َ ؾٝؾٌ ق ٌ إ ٜؾو ح ًَهو ا ًو ٢صوٛر١ٜ
ٚبعاٖا ً ٢ايعوزام  ٚاٚرٚبوا اطًَوعٳ ًو ٢ايهوج َؤ اٯرا٤
ايرتبٜٛووَ ١وؤ دٗووْٚ ،١ظزٜووات يهوو ٜٔٛا٭َووِ َوؤ دٗوو ١الووز٣
ٖٚ،وووذا َوووا دؾعووو٘ يً شوووح ٚايهيابوووٚ ١اسبوووٛارات ٚاييوووديٝـ
اجملايني ايرتبٚ ٟٛايكَٞٛ
ٚييٛفوووٝح ازباْووو .ايرتبوووٚ ٟٛازباْووو .ايكوووَٞٛ
صاطع اسبؾز ،ٟقا قضٸِ ايهيا ىل ؾؾًني

ؾهوووز

ؾووؿ ايؿؾووٌ ا٭ ٍٚيًرتبٝووٚ ١اييعًوو ، ِٝؾيش واٸخ وؤ
ل ٸْغوود ٠اسبؾووزٚ ٟسٝايوو٘ اياراصووٚ ١ٝايرتبٜٛوو ،١ثوِٸ اْيكووٌ ىل را٤
اسبؾز ٟايرتبٚ ١ٝاييعًو ،ِٝؾغوٌُ املارصوٚ ١املعًوِ ٚاملويعًِ،
ٚاؽ ٍٛاييارٜط ،يٓٝيٗ ٞبد ُاٍ اسبؾز ٚ ٟؽ٬ساي٘ ايرتب١ٜٛ
يزنٝا ٚصٛرٚ ١ٜايعزام َٚؾز ٚا٭ردٕ ٚايضعٛد١ٜ
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ٚلؾٸوؿ ايؿؾووٌ ايجوواْ ٞيًكَٝٛوو ١ايعزبٝووَٚ ١هٛٸْايٗوواؾيشواٸخ وؤ َؿٗوو ّٛايك َٛٸٝووٚ ١ط ٝعيٗووا ٓووا صوواطع اسبؾووز،ٟ
ٚايووزدٸ ًوو ٢د ووا ٠اٱقًُٝٝوو٬ ٚ ،١قوو ١ايٛسووا ٠ايعزبٝوو ١بايٛسووا٠
اٱص َٔٚ ،١َٝ٬ثِٸ ٜؿؾٸٌ ٬ق ١ايك ١َٝٛبا٭ؽٌ ٚقزاب ١ايواّ،
ٚدٚر ايًػووووٚ ١اييوووووارٜخ يهووووو ٜٔٛايكَٝٛووووو٬ ٚ ،١قووووو ١ايوووووأٜ
بايك َٛٸٝووٚ ،١ايكَٝٛووٚ ١ايًػووٚ ١ايوواَ ٜٔعواا ،يٓٝيٗوو ٞباسبوواٜح وؤ
ايكَٚ ١َٝٛغ ١٦ٝاييعاٜػ
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ْغد ٠اسبؾزٚ ٟسٝاي٘ اياراصٚ ١ٝايرتب١ٜٛ
ارا ٤اسبؾز ٟايرتبٚ ١ٝاييعًِٝ
 املارص١ املعًِ ٚامليعًِ اؽ ٍٛاييارٜطا ُاٍ اسبؾز ٚ ٟؽ٬ساي٘ ايرتب١ٜٛ
يزنٝوووووا ٚصوووووٛرٚ ١ٜايعوووووزام َٚؾوووووز ٚا٭ردٕ
ٚايضعٛدٜٸ١
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مكدّمة
اعئ ا٭َٸ ١ايعزب ١ٝانجوز َؤ اربعو ١قوز ٕٚذبوئ صوٝطز٠
ا٫سي ٍ٬ايعجُاْ َٔٚ ،ٞثوِٸ ذبوئ ا٫صويعُار ايػزبوٚ ،ٞناْوئ
ٖذ ٙا٭َٸ ١ي شح ٔ اص ا ايقوعـ ٚاييفًوـَ ،كابوٌ اي شوح
اسبؾوارٟ
ٔ َٛاطٔ ايكٛٸٚ ٠اييشزٸرا َٚع إٸ ايكؾٛر ايجكا
نإ اَٸاا ،ؾكا نإ اييفًـ اييعًٚ ُٞٝازبُٛد ايؿهزَٔ ٟ
اِٖ َظاٖز ٖذا ايكؾٛر
ؾكا نوإ ايٛاقوع ايرتبوٜ ٟٛعواْ ٞنوج ا َؤ قًو ١املواارظ
اييعًَ ،١ُٝٝكارْ ١بضع ١ايٜ٫ٛات اياٚي ١ايعجُاْ ١ٝاملضٝطز،٠
 ٢ً ٠ٚ٬فعـ املضي ٣ٛايؿهزٚ ٟايرتبٚ ،ٟٛاصيفااّ يػات
غ ايعزبٚ ،١ٝا يُاد طزا٥ل اييارٜط اي ااٝ٥و ١ايكا و ١ايوأ
يعيُووا ًوو ٢ايوويًكني ايكضووز ،ٟاملوواارظ ٚاملعاٖووا اييعً ُٝٸٝوو،١
ٚلًو ٸ ٛاملواارظ َؤ ايٓغواطات ايوأ ي عوح اسبٜٛٝوٚ ١ايٓغوا
ْؿوووٛظ امليعًُو وٝٸٔا ٚيوووذيو دوووا٤ت ضبوووا٫ٚت صووواطع اسبؾوووزٟ
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يًيذاٜا ٚاييشاٜحٚ ،اييٛصٸع اجملا٫ت ايرتب ١ٜٛي ٓا ٤اجمليُع
ناؾووَ ،١يوودثٸز ا ب و ع ا٭ٚفوواع ا٫ديُا ٸٝووٚ ١اييار ٝٸوو ١ايووأ
اعٗا ،ؾرتدوِ بعو امل٪يؿوات ايرتبٜٛوَ ١ؤ ايًػوات ايػزبٝو ١ىل
ايعزبٝوو ،١بعووا ًُٝوو ١اْيكووا ٤زبعًووٗا يوويٚ ّ٤٬سادووات اجمليُووع
ًووووِ ايرتبٝووووً ٚ ١ووووِ ايووووٓؿطٚ ،طزا٥وووول
ايعزبوووو ٫ٚ ،ٞصوووٝٸُا
اييارٜط
وواؼ صوواطع اسبؾووز ،ٟامله ٸٓوو ٢بوو ابوو ٛلًووا 86( ٕٚف
صٓ ،١ؾهاْئ صٓٛات َاٜا ٠ساؾً ١بدسااخ ن ٚ ،٠يطٛٻرات
َي٬سكووو١ا ؾكوووا عوووٗا ايهوووج ٳ َووؤ ا٭سوووااخ ايضٝاصووو ١ٝايوووأ
ؾوووؿئ باياٚيووو ١ايعجُاْٝوووٚ ١ا٭َووو ١ايعزبٝووو ١نضوووك ٛاياٚيووو١
ايعجُاْٝوووووٚ ١اسبوووووزبني ايعووووواملٝيني ا٭ٚىل ٚ0904ايجاْٝووووو،0941 ١
ْٚه وو ١ؾًضووطني ْٚ ،0948هضوو ١سشٜووزإ  0967فوواؾ ١ىل
ضووُئ ايوواٍٚ
اييػ ټٝووزات اياٚيٝووٚ ١املعاٖوواات ٚا٫يؿاقٝووات ايووأ ق ٸ
ايعزبٝوو ١ن ٛووا بًؿووٛر ٚ ،090ايؿاقٝوو ١صووٝهط بٝهوو،0921ٛ
ٚق ًٗا ايؾزاع بني يٝار ٟايزابط ١ايعجُاْٚ ١ٝازباَع ١اٱصو١َٝ٬
ْٸو٘ ُوزٷ ساؾوٌٷ بواييٓك٬ت ٚغوينت باييذووار ٚايعطوا٤ات َٚووج ٷ
يًيضا٫٩ت !!
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ٸٚيٹووا صووواطع اسبؾوووز ٟووواّ (ّ0881ف ؽوووٓعا ٤اؽوووُ١
اي َٔ ُٔٝابٜٛني صٛرٜني قَ ٹاَا َٔ سًوٚ .نوإ ٚايوا ،ٙضبُوا
ٖوو ٍ٬اسبؾووز ،ٟرٝ٥ض و ا حملهُوو ١ا٫صوويٓ٦اف ؽووٓعا ،٤ا ٸَ وا
ٚايايوو٘ ؾٗوو ٞؾاطُوو ١بٓووئ ووا ايووزمحٔ اسبٓٝؿووٚ ٞيعووٛد اصووز٠
صوواطع اسبؾووز ٟىل اؽوو ٍٛسذاسٜوو ،١ناْووئ قووا اْيكًووئ ىل
سًوو .وواّ  ،ّ0472ا ٟق ووٌ دلوو ٍٛايعجُوواْٝني يٗٝووا ٚ ،سًوو.
يًكٚ ٢ايوا ٙايعًو ّٛايغوز ٚ ،١ٝامتٸ املزسًو ١ازباَعٝو ١ازبواَع
ا٭سٖووز بايكوواٖز ،٠ثووِ وٝٸٔ بعووا ربزدوو٘ قافووٝا عووز ٝا دٜووز
ايووشٚر ،ثووِ محووا ،٠ق ووٌ إ ٜٓكووٌ ىل ؽووٓعا ٤رٝ٥ضو ا حملهُوو١
ا٫صيٓ٦اف ؾٗٝا ٚقا يٓكٌ ا٭ بعا يو اردا ٤اٱَرباطٛر١ٜ
ايعجُاْ ،١ٝؾعٌُ قافٝا افٓ ،١ثوِ اْكوز ،٠ؾو ىل طوزابًط
يٝ ٝا ،ثِ اْ ٝا ثاْ ١ٝىل اي ،ُٔٝؾ ىل ق ١ْٝٛيزنٝا
ايػز
ؾجاْ ١ٝىل طزابًط ايػز
يٓك وٌ صوواطع اسبؾووزَ ٟووع اصووزي٘ بووني ايعاٜووا َ ؤ امل وإ
ايرتنٝوووٚ ١ايعزبٝوووٓ ٚ ،١ووواَا اْيكًوووئ ٚلٝؿوووٚ ١ايوووا ٙايكافوووٞ
اسبؾز ٟىل طزابًط ايػز يًُوز ٠ايجاْٝو ١صوٓ ،ّ0893 ١نوإ
صووواطع ايوووذ ٟامتٸ اياراصووو ١ا٫بيااٝ٥ووو ١ايٓظاَٝووو ،١قوووا اصووويطاع
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جبٗوووا ٙايغفؾوووٚ ٞاديٗووواد ٙايغووواٜا ،اْ٫يضوووا ىل ايكضوووِ
اٱ ااد ٟاملارص ١املًه ١ٝايغاٖاْ ١ٝاٯصوياْ ،١ؾرتنيو٘
ا٭صوووز ٠املضووواؾز ٠ىل يٝ ٝوووا يًُٝوووذا دالًٝو وا ٖوووذ ٙاملارصووو،١
ٚيهٔ صاطع ٜز ٳ يٓؿض٘ ا٫نيؿا ٤باحملافوزات ايٓظاَٝو١
ايووأ يًكووًٝ ٢وو٘ٚ ،بايهيوو .احملوواد ٠املطًٛبووَٓ ١وو٘ ؾكووا نووإ
ؾو ،ٞضب ٸو ا يًاراصووٚ ١اييشؾوو،ٌٝ
عوواٜا ايزغ وو ١باملعزؾووٚ ١اييك ٸ
َٛيع ا بايعً ّٛايزٜافوَٓ ،١ٝواؾع ا ٚرا ٤نغوـ دقا٥كٗوا ،ؾدلوذ
ًٜيِٗ نٌ َوا يكوع ًٝو٘ ٜواَ ٙؤ نيوٚ .صبو٬ت  ٜشوح ؾٗٝوا،
َضووويع ا َووؤ اؽووواقا ٘٥طوووَ ٬ارصوووأ اهٓاصوووٚ ١ا٭رنوووإ
ايهي .املكزرٸٚ ،ًِٗٝ ٠باا ٜٴعزف بكاري٘ ًو ٢سوٌٸ َوا ٜٳؾوع.
َووؤ َضوووا ٌ٥ايزٜافوووٝات ايعايٝووو ،١ؾووودطًل ًٝووو٘ رؾاقووو٘ اصوووِ
 $رعُٝا #ا( ٟارمخٝاظفٚ ،اعيٗز بٗذا ا٫صِ َاٸ ٠طًٜٛوَ ١ؤ
ايشَٔ ،نُا اٚيع بايعً ّٛايط ٝعٚ ١ٝاصيٗٛا ٙيغزٜح اسبٛٝاْوات
ٚذبٓٝطٗا
ٖٚهوووذا اصووويطاع صووواطع اسبؾوووز ٟإ ٜهُوووٌ دراصوووي٘
ايعاي ١ٝاملارص ١املًه ١ٝايغواٖاْ ١ٝاصوطٓ  ٍٛصوّٓ0911 ١
بيؿوووٛٸم ًَشوووٛل ٜ ٚكيؾوووز اٖيُووواّ اسبؾوووزً ٟووو ٢ايعًووووّٛ
ايزٜافٚ ١ٝايط ٝعٚ ١ٝايشرا و ١بوٌ اٖويِ اٜقو ا بوايعً ّٛايضٝاصو١ٝ
ٚاسبكٛقٚ ١ٝايٓؿضٚ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛا٫ديُا  ،١ٝسي ٢ربزٸز ساؽ٬ا
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ً ٢داس ٠ايعً ّٛايضٝاصٚ ١ٝاٱدار ١ٜاّ ٚ ّ0911نإ َٔ
يوووو ايٛقوووئ ايش ُٝوووإ ايعزبٝوووإ ايضوووٛرٜإ سضوووإ
اقزاْووو٘
ازبوووابزٚ ٟصوووعا اهلل ازبوووابزَ ٟووؤ سًوووُٖٚ .وووا ابٓوووا ٤لاييووو٘،
ٚناْا ٜعٝغإ َع٘ يزنٝا بٝئ ٚاسا
ٌُ صاطع اسبؾز ٟبااٜاي٘ َعًُِّ ا ٚاْٗ ٢سٝاي٘ َعًُو ا
مبعٗووا اياراصووات ايعزبٝوو ١اييووابع زباَعوو ١ايووا ٍٚايعزبٝووٚ ١بووني
بااٜي٘ اييعًْٗٚ ِٝاٜيو٘ َوارظ ايهوج ٳ َؤ ايٛلوا٥ـ املفيًؿو١
ايضٝاصوووٚ ١ٝايرتبٜٛوووٚ ١يوووٛىل ايعاٜوووا َووؤ املٓاؽووو .ايٛلٝؿٝووو١
ٚاسبه ١َٝٛسيٚ ٢ؽٌ ىل َزي ٚ ١سٜز املعارف صوٛر ١ٜاثٓوا٤
ؾرت ٠سهِ ؾٝؾٌ 0921 – 0908
غادر اصطٓ  ٍٛىل دَغل ُ ٚوز ٙيضوع ٚث٬ثو ٕٛصوٓٚ ،١
دَغوول اْقووِٸ ىل د ووا ٠ايكَٝٛوو ١ايعزبٝووٚ ١د ووا ىل ؽووو٬سات
ٚي ٓٸوووو ٢ا٭ؾهووووارٳ اييٜٓٛزٜوووو ١املعاٖووووا املفؾٸؾوووو ١ٱعووووا ١
ايوويؿه ايعؾووز ٟوواْ ٢نووج ا صبوواٍ اييعًووٚ ،ِٝاؽووطاّ
بعزاقٝووووٌ نووووج  ٠٭ٕ ايعجُوووواْٝني ا يووووربٚا املوووواارظٳ َزانووووش
يًُعارفوو ١ايؿهزٜووٖٚ ،١ووذا َووا بووزس ٚافووشا قووٖ ٍٛاعووِ
ٗا ايضًطإ ا اسبُٝا " َوا نوإ
باعا ٚسٜز املعارف
اسضٔٳ ٌُٳ ايٛسار ٠ي ٛيهؤ ٖٓواى َواارظٴ ابواا " ٚاَقو٢
اسبؾووز ٟمخووط صووٓٛات اييووارٜط س ٻيوو ٢اقيٓووع بعكووِ دٗووٛدٙ
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اييٜٓٛزٜٸ ،١ؾك ٻز ٳر يوزى صوًو اييوارٜط ٚقوا ايوـ ٖوذ ٙايؿورت٠
واٻ ٠نيووَ .ارصوو ١ٝاملعًَٛووات ايشرا ٝووٚ ،١درٚظ ا٭سٝووا،٤
ً ٚوووِ اسبٝوووٛإً ٚ ،وووِ ايٓ ووواتٚ ،اييط ٝكوووات ايشرا ٝوووٚ ١رٚٻز
يٓظزٜي٘ ايرتب ٢ً ١ٜٛؽؿشاتٹ صبًيني يزاظ ذبزٜزُٖاُٖ ،وا
(اييارٜضات ا٫بياا١ٝ٥ف  (ٚايرتب ١ٝفٜ ٚ ،يذاٖ ٵٌ يدثټز ٙبدؾهار
ايعًُووا ٤ا٭ٚربووٝني اَجوواٍ املزبوو ٞا٭ملوواْ ( ٞؾزٜووارٜو ؾزٚبوووٌ ف
ٚاملزب ١ٝاٱٜطايَ ( ١ٝارَٓ ٟيضٛر ٟف
عووػٌ صوواطع اسبؾووزَٓ ٟاؽوو .واٸ ٠بوو ٬ايضووًطإ
ووا اسبُٝووا ايجوواْ ٞسيوو ٢صووك ٛدٚيوو ١اشب٬ؾوو ١ايعجُاْٝوو ،١ثووِ
رسٌ ىل دَغل واّ ٚ ،0909يوٛيَٓ ٢ؾوٚ .سٜوز اييعًو ،ِٝسيو٢
لًووع املًووو ؾٝؾووٌ ا٭ ٍٚوواّ  0921ؾعُووٌ يًووو ايؿوورتً ٠وو٢
ٚفووع َٓوواٖر اييعًوو ِٝايعزبٝووٚ ١ناْووئ يوو٘ ٬قووات َووع ن ووار
ًُوا ٤ايوأٜ
املؿهزٚ ٜٔايعًُا ٤صوٛر ،١ٜيهٓٸو٘ ابعوا بعو
وؤ اييووارٜط ؾهووإ َووِٓٗ ايغووٝخ ابوو ٛايضووعٛد بوؤ فووٝـ اهلل
َزاد ،ؾػق .ايغوٝخ ابو ٛايضوعٛد غقو ا عواٜاا ٖٚذوا ٴ ٙب ٝويني
َٔ ايغعز قا٬٥
ص ٳا ا٭َزٴ ي٘ٝٵ
صاطعٴ الًِ ملا ٴ ٚٹ
لضـٳ ايأٜٳ جبٌٍٗ يعٓ١ٴاهلل ً٘ٝٵ
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ٓ ٚوووواَا ٚقووووع اي ٝيووووإ بٝووووا اسبؾووووز ٟاغووووزم بايقووووشو
ٚاسيؿب بُٗاٚ ،راح ٜزدٸدُٖا ًَ ٢ضاَع رٚٸادٚ ٙاؽاقا٘٥
ٓ ٚاَا يوٛي ٢املًوو ؾٝؾوٌ ا٭ ٍٚوزؼ ايعوزام ،دواَ ٤عو٘
صاطع اسبؾز ،ٟؾعٝٸٓ٘ َعا ْٚا يٛسٜز املعارف ثِ َواٜزا يٰثوار،
نُا يٛي ٢دار ٠دار املعًُني ايعًٝوا بػوااد ٚنوإ اسبؾوزٟ
ًُاْ ٝا ؾًِ  ٜاٹ اٖيُاَ ا بارٚظ ايا ٜٔاملٓاٖر املارص ،١ٝبوٌ
دعووٌ درظ ايووا ٫ ٜٔقُٝوو ١يوو٘ ،ؾوو ٬يٛدووا نيابوو٘ (ايكووزا٠٤
اشبًا١ْٝٚف يًؾـٸ ا٭ ٍٚا٫بياا ،ٞ٥نًُات ا ٚايؿال صَٝ٬ٸ١
 ٚصوووٓ ّ0923 ١اسوووير املعًُووو ٕٛبػوووااد ًووو ٢صوووًٛى
اسبؾووزٚ ٟق واٸَٛا َووذنز ٠ىل املًووو ؾٝؾووٌ ا٭ ،ٍٚثووِ ْغووزٚا
نزاص ا بعٓوٛإ "صوزٸ يودلٸز املعوارف"ٚ ،يهؤ املًوو نوإ ًٜوشّ
ٚسار ٠املعوووارف بووودٚاَز صوووواطع اسبؾوووزٜ ٚ ٟدلوووذ بووووآراِٗ٥
ؾاعووووياٸت اشبؾوووو ١َٛبووووني اسبؾووووزٚ ٟؾُٗوووو ٞاملووووارٸظ ،٭ٕٸ
اسبؾزٚ ٟقـ فاٸ داَع ٍ ١اي ٝئ ،ؾهيو .املوارٸظ َكوا٫ت
ٗووا اسبؾووزٚ ،ٟيهوؤ بكووٞ
وواٸ ٠سوو ٍٛلووزٚف ازباَعوو١
اسبؾووزَ ٟضوو٫ٚ٪ا وؤ اييعًوو ِٝايعووزام  ٚؤ يطووٜٛز َٓوواٖر
اييعًٚ ِٝاييوارٜطٚ ،لوٌٸ ٜوا  ٛىل ؾهوز ٠ايكَٝٛو ١ايعزبٝو ١ىل
إ قاَئ ثٛر ٠رعٝا اي ٞايه ْٞ٬ٝاّ ّ0940
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ٚبعا قٝاّ ثٛر ٠رعٝا اي ٞايه ،ْٞ٬ٝقاّ اٱظبًٝش بٓؿٞ
صوواطع اسبؾووز ٟىل سًوو .ؾيضووًٌ َٓٗووا ىل ب و ٚت ،سيوو ٢وواد
َو وزٸ ٠الوووز ٣ىل دَغووول ووواّ  ،0944سٝوووح قاَوووئ اسبهَٛووو١
ايضووٛر ١ٜاملضوويكً ١بيهًٝؿوو٘ ايعُووٌ َضيغووارا يؾووٝاغ ١ايٓظوواّ
ايرتبٚ ٟٛاييعً ُٞٝايو ٬د ،ؾواٖيِ بوايؿهز ايكوٚ َٞٛبيطوٜٛز
َٓاٖر اييعً ِٝثِٸ ني َاٜزا ملعٗا اي شٛخ ٚاياراصوات ايعزبٝو١
ايكاٖز ٠اّ ّ0953
نإ اسبؾٵز ٟطٛاٍ ُز ٚ ،ٙصبا٫ت ًُ٘ املفيًؿو،١
َجا٫ا يً اسح املجابزٚ ،اجملزِٸ ازبادٚ ،اياارظ املًيشّا اافز
امل٪صٸضووووووات اييعًُٝٝووووووٚ ١اجمليُعٝٸووووووٜٓٚ ،١وووووواقػ املضوووووواٌ٥
ٚاملغووه٬ت بووزٚح ًُٝٸووَٛٚ ١فووٜٚ ،١ٝ ٛطووِٛٸر راْٚ ٙ٤ظزايوو٘
ايؿهزٚ ١ٜايعًُٝٸ١ا ؾًِ ٜػًل ْٛاؾوذ يؿهو ٚ ٙدو٘ ثكاؾو ١دٕٚ
الز،٣نُووا قوواٍ اهاسووا غاْووا " ٟيوؤ اغًوول ْٛاؾووذ بووٝأ اَوواّ
ايجكاؾات ايٛاؾاٚ ،٠يهٔ ئ امسح ٭ ٟثكاؾ ١إ يكيًع دوذٚرٟ
" بووٌ اؾ واد اسبؾووزَ ٟوؤ لوو ٍ٬يؿه و  ٙاملٓؿوويح ،نووج ا َوؤ
ْظزٜات يه ٜٔٛا٭َِ ذباٜاا ايٓظز ١ٜا٭ملاْٚ ١ٝايؿزْض١ٝ
بػااد
 ٚصٓ ،ّ0965 ١اد اسبؾز ٟىل ايعزام ٚيٛ
 4عٛاٍ ٖ 0388و  23دٜضُرب ناْ ٕٛا٭ٚ ،ّ0968 ٍٚؽً٢
ً ٢دٓاسي٘ اسباز َعيٛم ا٭ ظُ ٞداَع ابو ٛسٓٝؿوٚ ،١دؾؤ
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َكوورب ٠اشبٝووشرإ ،ا٭ ظُٝوو ،١قووز َزقووا ايغووٝخ رفووا
ايووٛا ب ٚنزٻَيوو٘ ا٭َوو ١ايعزبٝوو ١بعووا ٚؾايوو٘ َوؤ لوو ٍ٬سووش
(ا٫ذبوواد ا٫عوورتان ٞايعزبوو ٞف َؾووز ،نُووا نزٳٸَيوو٘ داَعوو١
ايا ٍٚايعزبٚ ١ٝلؾٳٸؾئ اص  ٛا ياراص ١ؾهزٚ ٙرٜ٩ي٘ يكواٜز ا
ياٚر ٙايكوٚ َٞٛايرتبوٚ ٟٛيوزى اسبؾوز ٟايهوج َؤ امل٪يؿوات
ايضٝاصٚ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛاييار ٝوٚ ١ا٫ديُا ٝو ،١يشٜوا ًو ٢ث٬ثوني
نيابو واا ،باٱفووواؾ ١ىل ووواد  ٫اؾوووَ ٢ووؤ املكوووا٫ت ٫ ،إ
ؾهز ٠ايك ١َٝٛايعزبٚ ١ٝاياؾاع ٓٗوا ناْوئ اهوادط ايزٝ٥ضوٞ
نٌ َا ني.
ناْووئ را ٙ٩ايرتبٜٛووٚ ١ايكَٝٛوو ١دبووا ايؾووا ٣يووا ٣ايطً وو١
ٚاياارصني املٗيُنيٚ ،ذباٜا ا دار املعًُني ايعًٝا ب ػااد ٚقا
اصووِٗ بغووهٌ ًَشووٛل يطووٜٛز ايجكاؾووٚ ١ايرتبٝووٚ ١اييعًووِٝ
يزنٝووا ٚصووٛرٚ ١ٜايعووزام َٚؾووز ٕ ٚٻ را٤ٳٙٴ ايكقوواٜا ايكَٝٛوو١
ٚايرتبٜٛٻٚ ١ايجكاؾ ١ٝاثٻزت ؾً ٢را ٤ازب ٌٝاي٬سل َؤ املؿهوزٜٔ
ايكَٝٛنيٚ ،يذيو ٜع ٸا َؤ ن وار املؿهوزٚ ٜٔاملؾوًشني ايعوز
ايذ ٜٔاصٻضٛا هذا ايؿهز

33

ثاىياً -آراء احلصري يف الرتبية والتعليه

 ٬بوني ٜ٫ٚوات اياٚيو١
اَق ٢صواطع اسبؾوز ٟسٝايو٘ َيوٓك ا
ايعجُاْٝووٚ ١اي و ٬د ايعزبٝووٚ ،١بع و ايووا ٍٚا٭ٚرٚبٝووَ ،١هزٸص و ا
دٗووٛد ٙايرتبٜٛوو ١ييشكٝوول اٖووااف ا٭َوو ١ايعزبٝوو١ا ؾهووإ ل و ا
 ٚدارٜٸ ا صبوا٫ت ايرتبٝوٚ ١اييعًو ِٝاملفيًؿوٚ ١قوا سٝٸوشت راٙ٩
ايرتبٜٛووو ،١ايٓظزٜوووٚ ١اييط ٝكٝٸووو ،١مبوووا ٥٬ٜوووِ سادوووات اجمليُوووع
َٚيطً ايوووو٘ ايقووووزٚرٚ ،١ٜاري اطٗووووا بكوووو ِٝاجمليُووووع ايؿهزٜوووو١
ٚا٭ل٬ق١ٝ
ؾكا ا يرب اسبؾز ٟإٸ ايع٬ق ١بوني ايعًوِ ٚا٭لو٬مٖ ،وٞ
٬قووووو ١قٜٛٸوووووَٚ ١ياالًوووووٚ ،١ا ٸٕ نًُٗٝوووووا فوووووزٚرٜإ يًشٝوووووا٠
ا٫ديُا ٝٸٚ ،١إٸ قٛٸ ٠ا٭َوِ ٚيكواٸَٗا  ٫يكاصوإ بعظُوًَٗٛ ١وا
ا ٚمسٛٸ ال٬قٗا ،نٌٸ ً ٢اْؿزادْ ٚ ،ٸُا ٜكاصإ بكٛٸ ٠ا٭ل٬م
ٚايعًوووَ ّٛعووااا ٚا يكوووا اٜقوو ا إٸ ا٭لووو٬م  ٫هووؤ إ ييكوواٸّ
ٚيؾوٌ ىل ا ًو ٢دردوات ايضووُٛٸ ٫ ،بضو ٌ ايعًوِ ٚرٚح ايؿهووز
امليطٛٸر
ٚيوووذيو انوووا ًووو ٢ايؿهوووز ايرتبووو ٟٛاملوووزي ا با٭صوووط
ايرتبٜٛوو ١ايجكاؾٝووٚ ١ا٫ديُا ٝووَ ،١ووارن ا ايع٬قووات بووني ايرتبٝوو١
ٚايؿًضوووؿ ١ا٫ديُا ٝٸوووَ ،١ووؤ لووو ٍ٬يقوووُني املٓووواٖر املارصو وٝٸ١
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ا٭لوو٬م ٚايجكاؾووٚ ،١ايعًوو ّٛايط ٝعٝووٚ ١اٱْضوواْ١ٝا ٚدووا٤ت راٙ٩
ايرتب ١ٜٛاٱؽ٬س ١ٝات َٓش ٢يهاًَ ٞبني ايعٓاؽز ا٭صاص١ٝ
(املارصوو ،١املعًووِ ٚاملوويعًِٚ ،طزا٥وول اييووارٜط فَٚ ،ووا بووني ٖووذٙ
ايعٓاؽز ،ايعًِ ٚا٭ل٬م ،ايط ٝع ١اٱْضاْٚ ،١ٝايجكاؾ١
- 0املدرسة:

بووذٍ صوواطع اسبؾووز ٟدٗووٛد ا ن و  ٠ي ٓوواْ ٤ظوواّ يزبووٟٛ
صً ،ِٝقا ٢ً ِ٥سادات اجمليُع ايعزبٚ ،ٞلزٚؾو٘ ا٫ديُا ٝو١
ٚايضٝاصٝٸ١ا ٚيذيو طاي .باصيك ٍ٬ايٓظِ ايرتبٜٛو ١نو ٸٌ َؤ
صووٛرٚ ١ٜايعووزام ،يووي ٬صووً ٝات ايٓظوواّ ايرتبووٚ ٟٛايضٝاصووات
ايرتب ،١ٜٛبض  .صٝطز ٠ا٫سي ٍ٬ايعجُاْٞ
يكا ْٗ اسبؾز ٟبايٓظاّ املارصَٚ ٞهْٛاي٘ ا٭صاصٝٸ١
( ايطايٚ .املعًوِ ٚاملٓٗواز اياراصو ٞف ٚؾو يوو َؤ َضويًشَات
ايرتبٚ ١ٝاييعً ،ِٝؾاٖيِٸ باييعزٚ .ٜاٯدا ٚايؿٓٚ ،ٕٛانا ًو٢
اييعً ِٝبايًػ ١ايعزبٚ ،١ٝثكاؾ ١ا٭َ ١ايعزبٚ ،١ٝايرتب ١ٝامليهاًَو١
ي ٓووا ٤اٱْضووإ َوؤ ازبٛاْو .ازبضووُٝٸٚ ١ايعكًٝووٚ ١ا٭ل٬ق ٸٝوو ١٭ٕٸ
ايرتبٝوو ،١نُووا ٜكووٖ " ٍٛووًُٝ ٞووٚ ١اصووعٚ ١عوواًََٚ ،١يع واٸد٠
ازبٛاْوووو .يهْٗٛووووا ييٓووووا ٍٚسٝووووا ٠اٱْضووووإ املادٜووووٚ ١املعٜٓٛوووو،١
ٚمبظاٖزٖا املفيًؿ " ١ؾٗ ٞايأ يػوزظ ْؿوٛظ ايٓاعو ١٦سو.ٸ
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اشبووو ٚ ،اييقووووشٝٸٚ ،١اسوووورتاّ ايعُووووٌٚ ،ايوووواؾاع وووؤ ايووووٛطٔ
ٚاييقش ١ٝص ً٘ٝ
ٚقووا ا يوورب اسبؾووز ٟإٸ املارصوو ١صبيُووع َؾوػٸز ،اوواخ
بني اؾزاد ٙيؿوا ٬ت ْؿضوٝٸ ١نوج ٚ ،٠يٓكوٌ يكايٝوا طبيًؿوَ ١ؤ
دٝوٌ ىل دٝوٌا ؾٗو ٞامل٪صٸضو ١ا٫ديُا ٝٸو ١ايؿعايو ١ايوأ ٜوي ٸِ َوؤ
ل٬ها ذبكٝل اييػٝٸزات ً ٢ايؾعٝا ٜٔا٫ديُوا ٚ ٞايكو،َٞٛ
٭ٕٸ قٛٸ ٠اجمليُعوات اي غوز ،١ٜنُوا ٜكو ٫ " ٍٛيكواظ بهجزيٗوا
ايعادٜٸوو ،١بووٌ ييٓاصووَ .ووع عوواٸ ٠ايووزٚابا ايووأ يووزبا بعقووِٗ
ب ع ا نُا إٸ ؽ٬ب ١ا٭سذار ٚايؾفٛر  ٫يي ع سذُٗوا ،بوٌ
يٓاصوَ .وع ساصووو ادشاٗ٥وا " ٚيوذيو د ووا ىل لًول اَٸو ١زب ٸٝوو١
ييُٝٸووووش بكووووٛٸ ٠بغووووزٜٸ ١ييٓاصووووَ .ووووع عوووواٸ ٠رٚابطٗووووا ايٛطٓٝٸوووو١
ٚا٫ديُا ٝٸٚ ١ايؿهزٖٚ ١ٜذا ايواز ىل َواارظ َيكواٸ ٠يضواٜز
اسبافوز ٚيضيغوزف املضويك ٌ فو ٤ٛسادوات ا٭َٸو ١ايعزبٝو،١
ٚاجمليُع ايعزبٞ
ٚقووا ؽووٓٸـ اسبؾووز ٟاملوواارظ ث٬ثوو ١اْووٛاع ،حبضوو.
يضًضًٗا املزسًٞ
املارص ١ا٫بيااَ ٖٞ ١ٝ٥زسً ١اييعً ِٝا٭ٚىلٖٚ ،اؾٗايعًوو ِٝا٭طؿوواٍ ٚيووزبٝيِٗ بووا ٤ا َوؤ ص ؤٸ ايضووابع ٚ ،١نضووابِٗ
املٗارات اسبٝاي ١ٝا٭صاصٝٸٚ ١ايقزٚر١ٜ
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املارصوووو ١ايجاْٜٛوووو ١يوووودي ٞبعووووا املارصوووو ١ا٫بيااٝ٥وووو،١ٖٚاؾٗا يعً ِٝايٓاعٚ ١٦يزبٝيِٗٚ ،يشٜٚاِٖ باملعًَٛات ايؿهز١ٜ
ٚايعًُٝٸوووو ،١ايووووأ يٖ٪ٸًووووِٗ نووووٜ ٞضووووُٗٛا بٓووووا ٤اجمليُووووع
املضيك ٌ
املارصو ١ايعًٝووا يٗووي ٸِ بيعًوو ِٝايغو ا ٚ ،يضووِٗ رؾووعَضوويٛاِٖ ايعًُووٚ ٞايؿهووزٚ ،ٟيهوو ٜٔٛايٓف وو ١ايووأ ايادٗووا
اجمليُوووع صبوووا٫ت يطوووٜٛز ٙاملفيًؿوووٚ ١انوووا اسبؾوووز ٟإٸ
املارصٖ ١وَ " ٞضوزح اسبٝوا " ٠ييؿا وٌ ؾٝو٘ ايعٛاطوـ ٚايٓش وات
ايؿزدٚ ١ٜا٫ديُا ٜٓٚ ،١ٝير ٓٗا ايك ِٝا٭ل٬قٝوٚ ١ا٫ديُا ٝو١
ٚايرتبٜٛوو١ا ؾايرتبٝوو ١يزصٸووخ ٖوووذ ٙاشبؾوواٍ وؤ طزٜوول املارصووو١
ٚا٭ْغطٚ ١ايؿعايٝات ايأ سارظ ؾٗٝا
ٚاٖويِٸ اسبؾووز ٟاٜقواا ،بايرتبٝو ١ايعضووهز ١ٜايووأ واٸٖا
امل٪صٸضووو ١ايرتبٜٛووو ١ايجاْٝووو ١بعوووا املارصووو ،١٭ْٸٗوووا َووؤ ايٛصووواٌ٥
املضووا ا ٠غووزظ ازبٛاْوو .ا٫ديُا ٝووٚ ١ايذايٝووَ ،١وؤ لووٍ٬
اييؿا ٌ َع اٯلزٚ ٜٔسٜاد ٠ايؾ٬ت َعِْٗٚ ،هزإ ايذات
 - 2املعلّه واملتعلّه:

ٜعواٸ املعًووِ َوؤ اٖوِٸ ٓاؽووز ايعًُٝوو ١ايرتبٜٛوو ١اييعً ُٝٸٝوو،١
 ٚاَووٌ اصاصوو ٞظبوواح رصوواي ١املارصوو ١ايووأ يكوواظ اُٖٝيٗووا
37

ٚؾا ًٝيٗوا ،نُوا ٜوز ٣صوواطع اسبؾوز ٟمبوا ٣ظباسٗووا
ذبكٝل ا٭ٖااف املزص ١َٛها
"ؾاملعًِ ٖ ٛايذٜ ٟؾٛؽ ا٭ٖااف ايرتبٜٛو ١مبوا ٜيٓاصوَ .وع
َضيٜٛات امليعًُنيٜٚ ،ط ٸل املٓاٖر ايرتبٚ ١ٜٛايرباَر اييعًُٝٝو،١
َٔ ل ٢ً ًُ٘ ٍ٬ار ايٛاقع  ٖٛٚايذٜ ٟضِٗ غزظ قِٝ
املٛاطٓ ١ايؾاسب ١يا ٣امليعًُنيٚ ،ايك ِٝايعًٝا ييج ٝئ ا٭ٖوااف
ا٫ديُا ٸٝوٚ ١ا٭ل٬ق ٸٝووٚ ،١سو.ٸ ايعُووٌ ٚلاَوو ١اجمليُووعا ٚبووذيو
 ٬صبوواٍ ايعُووٌ املارصوو ٞؾوويُهٔ
ٜعواٸ املعًووِ ضبزٸنو ا ؾووا ا
املعًِ َٔ َادي٘ ايعًُٝٸ ١ي ٞناؾ ٝا يٓذاس٘ َُٗٸيو٘ ،بوٌ مو.
ً ٘ٝإ مٝا يط ٝل املاد ٠ايعًُٝٸ ١املٛاقـ اييعًُٝٝٸ ١املفيًؿ١
ٚاكل ا٭ٖااف املطًٛبَٗٓ ١ا "
ٚيووذيو انووا اسبؾووزً ٟوو ٢اْ٫يكووا ٤املٛفوو ٞ ٛه٦ٝووات
اييارٜط َعاٖا ااد املعًُني ٚ ،نضابِٗ اشبربات املٗٓ١ٝ
ايأ يضاٜز اييكاٸّ ايعًُٚ ٞيشٜٚا ٖذ ٙامل٪صٸضات حباديٗوا َؤ
ايًٛاسّ ٚاملفيربات ٚاملهي ات ٚاملاارظ اييط ٝكٚ ،١ٝربؾوٝؿ
بع ا٭قضاّ اياالً ١ٝيطً ٖ ١ذ ٙاملعاٖا
ـ اسبؾووز ٟب ووااد املعًُووني ،بووٌ عوواٸد ًوو٢
ٜ ٚهيوو ٹ
اٖ٫يُاّ بيُٓٝيِٗ املضيُزٸ ٠اثٓا ٤اشباَ َٔ ،١ل ٍ٬اياٚرات
ٚامل٪سزاتٚ ،ايٓاٚات اٱرعادٚ ١ٜاييٛدٝٗٝٸٚ ،١يشٜٚا َهي وات
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املووواارظ بايٓغوووزات ٚايهيووو .اسباٜجووو ،١يهوووٜ ٞطًوووع ًٗٝوووا
املعًُوو ٚ ،ٕٛيووو مبووا هووِٓٗ َوؤ َٛان وو ١اييطووٛٸر ايرتبووٟٛ
ايعوواملٚ ،ٞمبووا ٜووٓعهط ًوو ٢اداٗ٥ووِ املٗووين ،ايووذٜ ٟووٓعهط
باٚر ٢ً ٙاملضي ٣ٛاييعً ُٞٝبٛد٘ اّ
ٚيووذيو طايوو .اسبؾووز ٟردوواٍ ايرتبٝووٚ ١املعٓووٝني بغووٕٚ٪
اييعًوو ،ِٝب ؽوو٬ح املعاٖووا ايرتبٜٛوو ١ايووأ يعٓوو ٢ب ووااد املعًُووني
ٚيدٖٚ ًِٗٝيوارِٗ ٜا ٭ٕٸ اييػو ٝايرتبو ٟٛاييعًُٝو ٫ ،ٞاواخ
ضوؤ َضووي ٣ٛووااد املعًووِ يزب ٜٛو ا ٚيدًٖٝوو٘ َوؤ ازبٛاْوو.
َووا ٜيش ٸ
املٗٓٚ ١ٝاملعٓٚ ١ٜٛايجكاؾٝٸٖٓٚ ١وا ْظوز اسبؾوز ٟىل اييٛؾٝول بوني
ا٭ؽايٚ ١املعاؽز ،٠٭ْٸُٗا ٓؾزإ َُٗٸإ َٔ ٓاؽز اسبٝا،٠
ُٖٚا َي٬سَإ ٚفزٚرٜإ ٫صيُزار اسبٝا ٠ؾاٱبطوا ٤يوٝط َؤ
َؾًح ا٭َِ ٚاجمليُعات ،ؾٝكًٓٝ " ٍٛا إ ْضزع ٚإ  ٫ظبعوٌ
ا٭َٛر يض ص ا ط ٝعٝٸاا ،بٌ  ٫باٸ إ ْؾوٌ ىل َزسًو ١اهزٚيو١
ًوووو ٢قووووار اٱَهووووإ " ؾايكوووواٜ ِٜؿضووووح اجملوووواٍ يًوووويؿه ،
ٚاملهي وووات ايكا ووو ١سهووؤ ايوووذٖٔ َووؤ اٱبوووااع ٚا٫بيهوووار
ٚا٫لووورتاعٚ ،ازباٜوووا ٜوووٓؿخ ايكوووا ِٜؾٝعطٝووو٘ اسبٝووواٚ ٠قو وٛٸ٠
اييذ واٸد ٚا٫صوويُزار " ٚايكووا ،ِٜنُووا يؾ وٛٸر ٙاسبؾووزٖ ،ٟووٛ
اي اا ١ٜايااؾع ١يً شح ٔ ٚصاٚ ١ًُٝ ٌ٥يزب ١ٜٛداٜا ،٠يوَ٪ٸٔ
َيطً ات يطٛٸر اجمليُعات ٚا٫ريكا ٤بٗا
39

َٚوؤ دٗوو ١الووز ،٣را ٣اسبؾووز ٟإٸ املوويعًِ ايطؿووٌ ٖووٛ
احملٛر ا٭صاص ٞايعًُٝٸو ١ايرتبٜٛوٚ ،١يوذيو  ٜٓػوً ٞو ٢املعًوِ
إ ٜهًَُ ٕٛٸ ا جبٛاْ .ايط ٝع ١اي غوز ٫ٚ ،١ٜصوٝٸُا َزاسوٌ
ايطؿٛيٚ ١املزاٖك ،١بايٓظز ٭ُٖٝٸو ١يوو اْيكوآَ ٤واٖر املوٛاد
اييعًٚ ١ُٝٝايجكاؾٝو ١املٓاصو  ١يط ٝعو ١املويعًُنيٚ ،ذباٜوا طزا٥ول
اييارٜط ٚاصاي ،٘ ٝسٝوح  ٜواا اييوارٜط َؤ ضبوٝا املارصو،١
ٜٓٚيكٌ يوارمٝٸ ا ىل ب٦ٝوات ايكوزٚ ٣املوإ ٚؽو٫ٛا ىل ايعاؽوُ،١
ثِٸ ا٭قطار ايعزبٝوٚ ١ايوا ٍٚا٭دٓ ٝو ١حبضو .اُٖٝيٗوا ٬ ٚؾيٗوا
بٗذا ايكطز ا ٚاى
ؾايطؿوووٌ ٜٛيوووا ٖٚووو ٛؾوووزدٟٸ  ٫اديُوووا ٚ ،ٞيهٓٸووو٘ ٜؾوو ح
اديُا ٝٸو و ا َووؤ لووو ٍ٬انيضووواب٘ ايكووو ِٝا٫ديُا ٝووو ١بغوووهٌ
يارمٚ ٞلَ ٍ٬زاسً٘ ايُٓا َٔ ،١ٝ٥اي  ١٦ٝاحملٝط ١ب٘ با ٤ا َٔ
ا٭صووزَٚ ،٠ووزٚرا باملارصووٚ ١اجمليُووع ٚيه ؤٸ ايضووٓٛات ايضووئ
ا٭ٚىل َٔ ُز اٱْضإ َٔ ٖٞ ،اِٖٸ َزاسٌ سٝاي٘ ٚالطزٖا،
٭ْٸٗووا يقووع املَ٬ووح ا٭صاص وٝٸ ١يغفؾووٝي٘ املضوويك ً ،١ٝايٓؿض وٝٸ١
ٚايضووًٛنٝٸٚ ١ا٫ديُا ٝووٚ ١ا٭ل٬ق ٸٝوو ،١فوواؾ ١ىل اْٸٗووا َزسًوو١
اييه ٜٔٛايعكًٞ
ٚاسبؾز ٟيٝط َع ايزا ٟايكا ٌ٥بدٕٸ ط ٝع ١ايطؿٌ ؽوؿش١
بٝقاْ ،٤ضيطٝع إ ْٓكػ ًٗٝا َا ْزٜا ٚنُا ْغوا ،٤ؾكواٍ "
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ٕٸ ايطؿووٌ يًووو صبُ ٛووَ ١وؤ ا٫صوويعاادات ٚاملٝوو ٍٛايؿطزٜوو" ١
ٖٚذا ٜيٸؿل َع را ٤ايؿًٝضٛف ايرتب ٟٛدإ داى رٚص ٛايذٟ
ٜز ٣إٸ ايطؿٌ وا قوا ِ٥بذايو٘ ٚ ،يًوو قوارات ٚاصويعاادات
لاؽ ١يعٌُ ايرتب ٢ً ١ٝيؿيٸشٗا ٚيُٓٝيٗوا ٜٚعيكوا اسبؾوز ٟإٸ
ا٭طؿوواٍ َووشٚد ٕٚبكووارْ ٠ؿض وٝٸٚ ١قووارَ ٠اد ٸٜووٚ ،١يووذيو ٸٝووشٕٚ
بايؿزٚم ايؿزد َٔ ١ٜل ٍ٬صز  ١اْ٫ؿعاٍ ٚا يااٍ املشاز
- 3أصول التدريس:

اٖووويِٸ صووواطز اسبؾوووز ٟايؿًٝضوووٛف املزبٸووو ٞبدؽوووٍٛ
اييوووارٜط نُوووا اٖوووي ٸِ باملارصوووٚ ١املعًوووِ ٚاملٓووواٖر اياراصو وٝٸ،١
بوووايٓظز ىل إٸ املٓووواٖر اياراصو وٝٸ ٫ ١هووؤ يٛلٝؿٗوووا ىل َووؤ
لوو ٍ٬طزا٥وول ٚاصوواي .ٝؾا ًوو ١بووني املعًووِ ٚاملوويعًُني ؾكووا اٖوويِٸ
اسبؾووز ٟباييط ٝكووات ايعًُ ٸٝوو ٫ٚ ،١ص وٝٸُا ٓووا يٛيٝوو٘ دار ٠دار
املعًُني ايعًٝا اصيٓ  ،ٍٛسٝح ادلٌ َاد " ٠طزا٥ول اييوارٜط
" يًُوووزٸ ٠ا٭ٚىل َٓوووواٖر ووووااد املعًُوووونيا ٓ ٚووووا ٛديوووو٘ ىل
ايعووزام ،اؽووار دووش ٜٔ٤اؽوو ٍٛاييووارٜط ،ؾٛفووع ا٭صووط
ايعاَٚ ١ايكٛا ا ايعاَ ١ايأ ٜعيُا ًٗٝا اؽو ٍٛاييوارٜط َٚؤ
ٖذ ٙا٭صط
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 إ يهووو ٕٛايوووارٚظ َُ٥٬ووو ١يكابًٝوووات اييَٝ٬وووذٚاصيعاادايِٗ يًيعًِ
 اٖ٫يُوواّ بيٛفووٝح ايووارٚظ ،يؿُٗٗووا ٚاصوويٝعابٗاق ٌ سؿظٗا ٚاصيظٗارٖا
 يعٜٛووا اييَٝ٬ووذ ايطً ووً ١وو ٢ايوويؿه ايووذاي،ٞٚاملغارن ١ايؿعً ١ٝاثٓا ٤يٓؿٝذ ايارظ
 يكٜٛوووو ١ا٭ساصووووٝط ٚايعٛاطووووـ ايٓ ًٝووووٚ ،١يُٓٝوووو١ايؾؿات اشبًكٚ ١ٝا٫ديُا  ١ٝاسبُٝا٠
 يووارٸز اييعًووَ ِٝوؤ ايضووٌٗ ىل ايؾووعٚ ،.اْ٫يكوواٍَووووؤ احملضوووووٛظ ىل اجملووو وزٸد بطزٜكوووووَ ١غووو وٛٸق١
َٚزغٛب١
اَٸا بايٓض  ١ييعً ِٝايًػ ١ايعزب ،١ٝايوأ ي واا َؤ ايكوزا٠٤
ايؾـ ا٭ ٍٚا٫بيواا ،ٞ٥ؾكوا ا يربٖوا اسبؾوزَ ٟؿيواح اييعًوِٝ
٭ْٸٗوووا يضوووا ا املووويعًِ اْ٫يكووواٍ ايوووذٖين َووؤ يعًوووِ اسبوووزٚف
ٚا٭عووهاٍ ،ىل ا٭ؽووٛات ٚا٭يؿووال ايووأ يوواٍٸ ًوو ٢اسبووزٚف
ٚيزَووش يٮعووهاٍ ٚع واٸد ًوو ٢يعًوو ِٝاسبووزٚف ٚاملؿووزدات َوؤ
املعًووو ّٛىل اجملٗووو ،ٍٛاٚ ٟفوووع ايؾوووٛر ٚاجملضوووُات ا ،٫ٚثو وِٸ
اْ٫يكاٍ ىل ا٭ؽٛاتا ٖٚذا ٜيٓاصَ .ع ايطزٜك ١ايؾوٛي ١ٝايوأ
ي اا بيعً ِٝايهًُات ،ثِٸ ذبًَ ٌٝهٛٸْايٗا ٚد٫٫يٗا
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ٚا يكا اسبؾز ،ٟإٸ اييعً ِٝبايطزٜك ١ازبُْٳً ( ١ٝايهًٝٸ١ف
ٜٓاص .اي ًٗاٚ ٤امليدلز ٜٔكًٝٸاا ،٭ْٸِٗ ٜ ٫ضيطٝع ٕٛاييشً ٌٝاٚ
ايرتن .ٝبغهٌ ؽوشٝح ،نُوا يؿٝوا ٖوذ ٙايطزٜكو ١يعًوِٝ
ا٭طؿاٍ ايذٜ ٜٔالًٛا املارص ١بعا
ثالجاً  -أعنال احلصري وإصالحاته الرتبوية
يعواٸ ايرتبٝوو ًُ ١ٸٝوو ١اديُا ٸٝووَ ١وؤ سٝووح املٓطًوول ٚاهوواف،
ييوودثٸز اٖووااؾٗا بدٖووااف اجمليُووع ٚبط ٝعيوو٘ٚ ،بظزٚؾوو٘ ايشَاْٝوو١
ٚاملهاْٝووٚ ١يووذيو ُووا اسبؾووزَ ٟوؤ لووَُٗ ٍ٬ايوو٘ ايرتبٜٛوو١
املفيًؿ ،١ىل لقاع دٛاْ .ايعًُ ١ٝايرتب ١ٜٛيًيذزٚ .ٜاييط ٝل
ايعًُ ٫ٚ ،ٞصٝٸُا طزا٥ول اييوارٜط ٚيعًو ِٝايكوزا ،٠٤با ي وار إٸ
طزا٥ووول اييوووارٜط ٖوووُ ٞوووٌ ًُو وٚ ٞؾٓٸووو ،ٞييطً ووو٘ فوووزٚرات
اييعًِٝ

 ٚيووووارٜخ اسبؾووووز ٟايعاٜووووا َوووؤ اٯراٚ ٤اٱؽوووو٬سات
ايرتبٜٛوو ١اي ووارس ٠ايووأ افووطًع بٗووا َوؤ لووًُ ٍ٬وو٘ يزن ٸٝووا
ٚبع ايا ٍٚايعزب١ٝ
- 0يف تركيا :

بووواا صوووواطع اسبؾووووز ٟسٝايوووو٘ ايعًُٝووووَٛ ١لؿوووا بوووو٬د
اي ًكإ ،ايأ يٓكٌ ؾٗٝا سي ٢واّ ٚ ،ّ0918اطًوع ًو ٢اسٛاهوا
ايرتبٜٛوووٚ ١ا٫ديُا ٝوووٚ ١ايضٝاصوووٚ ،١ٝدرظ سزنايٗوووا ايكَٝٛووو١
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ايٓاعطْ ١ذاى ٚباا باييارٜط ثاْٜ ١ٜٛاْٝا ايٛاقعً ١و٢
اسبواٚد بووني ايْٛٝووإ ٚاي اْٝووا صوَٓٚ ّ0910 ١هووح ؾٗٝووا مخضوو١
ا وٛاّ ،اصوويكزٸ بعواٖا اصووطٓ ٚ ٍٛسآَٗ ٍٚو ١اييعًوو ،ِٝؾعُووٌ
اصيا ا يًرتب ١ٝداَع ١اصويٓ  ( ٍٛدار ايؿٓوٕٛف ثوِٸ اصويا ا يعًوِ
ا٫ديُوووواع ٚايرتبٝووووَ ١ارصوووو ( ١دار اشب٬ؾوووو ١ايعًُٝوووو ١ف ٚدار
املعًُني ايعًٝا ،سي ٢ٴِٗوا يٝو٘ َواٜز دارَ ٠ارصو ١دار املعًُوني
ايعًٝا ٖٞٚ ،سا ٣اِٖٸ َعاٖا اصيٓ ْ ٍٛذاى ،ؾػٝٸز َٓاٖذٗوا
ٚادلووٌ درٚظ ًووِ ايووٓؿط ٚطزا٥وول اييووارٜطٚ ،اليووار انؿوود
املعًُني ايذٜ ٜٔيُيٸع ٕٛبجكاؾ ١يزب ١ًُٝ ٚ ١ٜٛاي١ٝ
ثِٸ اٚدا َارص ١يًيط ٝكات ٚاسبكٗا باار املعًُوني ايعًٝوا،
ٚاؽوار صبًو ١يزبٜٛو ١بايًػو ١ايرتنٝٸو ١باصوِ "يارٜضوات ابيااٝ٥وو١
صبُ ١ ٛظ" ٚايأ ناْئ يٛسع ً ٢مجٝع املاارظ اسبه١َٝٛ
املٛدووٛد ٠ايٜ٫ٛووات ايعجُاْٝووٚ ١ناْووئ َكا٫يوو٘ ؾٝعووا يعوواجل
املغه٬ت ايرتب ١ٜٛايأ اصيُاٸ َاديٗا ٚاؾهارٖا َٔ ْظزٜوات
املاارظ ا٭ٚرٚبٚ ،١ٝناْئ َٓطًك٘ ايذ ٟاصيٌٗ َٓ٘ ْغاط٘
ا ايؿهز ٚايرتب١ٝ
ٚلو ٍ٬ؾوورت ٠يارٜضو٘ املوواارظ املوذنٛر ،٠ايوـ صوواطع
اسبؾز ٟادا َٔ ايهي .املارص ١ٝايعً ّٛايط ٝع ،١ٝنإ
َوووؤ ابزسٖووووا $درٚظ ا٭عووووٝاَ$ ،#٤عًَٛووووات سرا ٝووووً $ ،#١ووووِ
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ايٓ ات$ ،#اييط ٝكات ايشرا  #١ٝؾكزٸرت ٚسار ٠املعارف ايعجُاْ١ٝ
يووووارٜط َ٪يؿووووات صوووواطع اسبؾووووزَ ٟاارصووووٗا َٚعاٖوووواٖا
ايزمسٚ ١ٝقا اْؾٖ .اف صاطع اسبؾز ٟلٖ ٍ٬وذ ٙاملزسًو١
َٔ سٝاي٘ ًوَ ٢ضودييني ا٭ٚىل ي ضوٝا ايعًوٚ ّٛذب ٝو .ايٓواظ
بٗاٚ ،ايجاْ ١ٝدلاٍ ًِ ايٓؿط  ًِ ٚايرتب ١ٝىل دار املعًُوني
اصطٓ ٚ ،ٍٛقا بًؼ ْغاط٘ ٖذا اجملواٍ َ ًػو ا دعوٌ ايكواُ٥ني
ً ٢ايرتبٖٓ ١ٝاى ًٜك $ ْ٘ٛاب ًِ ٛايرتب ١ٝايرتن#ٞ
صووواؾز لووو ٍ٬اربعووو ١ا وووٛاّ ىل ( دٓٝوووـ ٚسٜوووٛر ٚبوووارٜط
ٚيٓوووإ ٚبزٚنضوووٌ َٝٚوووْٛخ ٚبوووزيني ٜ ٚطايٝوووا ف ٚاطًوووع ٖوووذٙ
اي ًاإ ً ٢اسٛاٍ املاارظ َٓٚاٖذٗوا ٚطزا٥ول اييوارٜط ؾٗٝوا
ٚيهوؤ ْيٝذوو ١ي و ع اشب٬ؾووات ايووأ سؾووًئ بٓٝوو٘ ٚبووني ٚسٜووز
املعووارف ايعجُوواْ ،ٞسوو ٍٛوواّ اٖيُوواّ ايووٛسٜز بيط ٝوول ا٭ْظُوو١
ايرتبٜٛوو ١ايؿزْضوٝٸ ،١ايووأ ٚدووا اسبؾووز ٟؾٗٝووا ؾا٥ووا ٠يٲؽوو٬ح
ايرتبوووٚ ٟٛايؿهوووز ،ٟقو واٸّ اسبؾوووز ٟاصووويكايي٘ َووؤ دار ٠دار
املعًُني ايعًٝاٝ ٚ ،ٸٔ َارٸصو ا املارصو ١املًهٝٸو ،١ثوِٸ اصٸوط "
املارصوو ١اسباٜجوو ٚ ،١ووػٸ ا٭طؿوواٍٚ ،دار املزبٝووات "ٚ ،اؽووار
صبً " ١ايرتب" ١ٝا ٚصبً$ ١اْٛار ايعً ٖٞٚ ،#ّٛصبً ،١ًُٝ ١نُا
كا صاطع اسبؾوزَ ٟو٪سزات يزبٜٛو ١واٸ ٠يًُعًُوني َٚواٜزٟ
املاارظ ملٓاقغ ١اَٛر ايرتبٚ ١ٝاييعًِٝ
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ٚاسيٌ صاطع اسبؾزْ ٟيٝذ ١ملا قاّ ب٘ َٔ ي واْ ٌٜظوِ
ايرتبٝووٚ ١اييعًووٚ ،ِٝمبووا ْغووزَ ٙوؤ َ٪يؿووات َٚكووا٫تَ ،هاْوو١
اي ١ٝاياٚي ١ايعجُاْٚ ،١ٝس ٸيع مبزنوش َزَوٛم ؾكوا اْيفو.
قووٛا $مجعٝوو ١املط  ٛووات ايعجُاْٝووَٓ #١ووذ ٜوو ّٛيدصٝضووٗا،
ٚنإ رٝ٥ضو ا ملو٪سز املط  ٛواتٚ ،يعو ٸا ٖوذ ٙايٛلٝؿوَ ١ؤ لوز
املزانش ايأ ي ٛاٖوا صواطع اسبؾوز ٟايعٗوا ايعجُواْ ٞسيو٢
ْٗا ١ٜاسبز ايعامل ١ٝا٭ٚىل صٓ0908 ١
نإ صاطع اسبؾزَٛ َٔ ٟقع٘ طار اياٚي ١ايعجُاْٝو١
َٓفزط ا صًو مجع$ ١ٝا٫ذباد ٚايرتقوٚ ،#ٞاسبوش ايرتنوٞ
ايطوووٛراْ ٞايوووذ ٟمحوووٌ راٜووو ١اييرتٜوووو فوووا ايعوووز ٚ ،قوووا ْغوووز
َكا٫ت اٸ ٔ ٠ايا  ٠ٛىل ايطٛراْٚ ١ٝاييرتٜو صبً$ ١يوٛرى
اٚدوواْ #ٞبيٛقٝووع ّ صوواطع (اَ ٟؾووطؿ ٢صوواطعفٚ ،يه ٸٓ و٘
سبظَ ١ا اْكًَٛ َٔ .قؿ٘ ايطٛراْ ٞيٝشٌُ را ١ٜايك ١َٝٛايعزب١ٝ
ٚيٝذعٌ َٔ ْؿض٘ َٓظز ا ها ،رغِ ملض ١ايزطاْ ١يػي٘ ايعزب١ٝ
َٚووع إٸ ايهووج َ ٜٔوؤ اؽوواقا ٘٥ا٭يووزاى سجووً ٙٛوو ٢اي كووا٤
يزنٝوا ي٬صوويؿادَ ٠ؤ ًُوو٘ ْٚغواط٘ ،ؾكوواٍ هوِ $اْووا زبوو،ٞ
ٓ ٚاَا ٜٓؿؾٌ ايعز ٔ اٱَرباطٛر ١ٜايعجُاْٜ ،١ٝهٔ يٞ
لٝار ص ٣ٛاْ٫قُاّ ي#ِٗٝ
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ٚنإ َٔ ابزس اٱؽ٬سات ايرتبٜٛو ١اييعًُٝٝٸو ١ايوأ قواّ
بٗووا اسبؾووز ٟيزن ٸٝووا يػووَٓ ٝاٖذٗووا ٚلططٗووا اييعًُٝٝوو،١
ٜؿواد بعجووات ط٬بٝوو ١جُاْٝوو ١ىل َعٗوا دووإ دوواى رٚصووٛ
دٓٝووـ ،يوويعًِ اسوواخ اصوواي .ٝايرتبٝووٚ ١اييعًوو ،ِٝدلوواٍ ًوووِ
ايٓؿط ٭َ ٍٚز ٠ىل دٚر املعًُوني ايرتنٝو ١بػٝو ١وااد املعًُوني
يًعًُٝووو ١ايرتبٜٛووو ،١ؽووواار صبووو٬ت يزبٜٛووو ،١يدصوووٝط َووواارظ
ساٜجٚ ،١يديٝـ اد َٔ ايهي .اييعً ١ُٝٝبايًػ ١ايرتن١ٝ
- 2يف سوريّة :

بعوووا اصووويك ٍ٬صوووٛر ١ٜووؤ يزنٝوووا ٚيوووٛي ٞا٭َوو ؾٝؾوووٌ
اسبهِ ؾٗٝا ،اْيكٌ صاطع اسبؾز ٟبدصزي٘ ىل دَغول قادَو ا
َووؤ ايكووواٖز ٠ووواّ  0909يٝيوووٛي ٢عووو ٕٚ٪ايرتبٝووو ١ؾٗٝوووا ،ؾعٓٝيووو٘
اسبهَٛووو ١ايٛيٝووواَ ٠ؿيٸغو و ا اَو و ا يًُعوووارف ثوووِٸ َووواٜز ا اَٸو و ا
يًُعارف صٛر ّٜٛٚ ،١ٜا ًٔ امل٪سز ايضٛر ٟاصيك ٍ٬صٛر١ٜ
ٚيٴٛز ؾٝؾٌ بٔ اسبضني ًَه ا ً ٢صٛر ١ٜبيوارٜخ  8ار،0921
ٚقاَئ ا ٍٚسه ١َٛزب ١ٝدصيٛر ،١ٜمتٸ اليٝار اسبؾزٚ ٟسٜز ا
يًُعارف ؾٗٝا ،ؾ اا ب ساي ١ثار اييرتٜو َٝواد ٜٔايًػوٚ ١ا٭د
ٚاييعًووووٚ ،ِٝدٚاٜٚوووؤ ٚسار ٠املعووووارف ٚٚسارات اياٚيوووو ١ا٭لووووز٣
ٚاؽار صبً ١باصوِ $ايرتبٝوٚ ١اييعًوْ #ِٝغوز ؾٗٝوا َكوا٫ت واٸ،٠
يزبٚٚ ١ٜٛطٓ١ٝ
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٫سّ صاطع اسبؾز ٟاملًو ؾٝؾٌ َ ٌُ ٚع٘ ً ٢بٓا ٤اٍٚ
سه ١َٛزب ١ٝايئ نٓيٝذو ١يًجوٛر ٠ايعزبٝو ١ايهوربٚ ،٣نوإ
عوواٖاا ًوو ٢طبططووات ا٫صوويعُار يكضوو ِٝاملٓطكووٚ ١صووكٛ
اياٚيوو ١ايعزبٝوو ١ايٛيٝوواٚ ٠نووإ قووا عووٗا َوؤ لووَٛ ٍ٬قعوو٘
اسبهِ ايٛطين َعزنَٝ ١ضً ٕٛبهٌ يؿاؽوًٗٝا ،لاؽوٚ ١إ
ايووٛسار ٠ناْووئ قووا ٗووات يٝوو٘ باييؿوواَ ٚووع ازبٓووزاٍ غووٛرٚ
كوو .يكوواّ دٛٝعوو٘ ايػاسٜوو ١عبوو ٛصووؿٛح قاصووٚ ،ٕٛٝقووا ايووـ
اسبؾز ٟنياب ا ٔ عٗادي٘ ملٛقعوَٝ ١ضوًٚ ٕٛاصيغوٗاد ٜٛصوـ
ايعظُ ٢ً ١ثز يو ٚبعوا إ اسيوٌ ايؿزْضو ٕٛٝدَغول ،غوادر
اسبؾووز ٟصووٛرَ ١ٜووع ًَهٗووا امل عووا وؤ ايعووزؼ ؾٝؾووٌ ا٭،ٍٚ
َزاؾك ا ي٘ رس٬ي٘ بني ايعٛاؽِ ا٭ٚرٚب ،١ٝثِ زبود ىل َؾوز
اّ ٚ ّ0921اقاّ ؾٗٝا قزاب ١اّ ،اْؾزف ل٬هوا ىل ا٭ ُواٍ
ايرتبٚ ١ٜٛاييعً١ُٝٝ
 ٚايعاّ  0944د ي٘ اسبه ١َٛايضوٛر ١ٜيًعُوٌ َضيغوار ا
ؾٓٝوو ا يًُعووارف َوواٸ ٠ثوو٬خ صووٓٛات ،سٝووح قوواّ باراصووْ ١ظووواّ
اييعً ِٝؾٗٝا بػ ١ٝؽ٬سٖ٘ٝ ٢ً ٌُ ٚ ،هًوٚ ١سار ٠املعوارف،
ٚٚفع صبُ َٔ ١ ٛاملكرتسات َٔٚ ،اُٖٗا
- 0يٓظوو ِٝدووزا٤ات اييعووٝني ٫ٚ ،صوٝٸُا يغووه ٌٝايووٛسار٠
ٚاييعً ِٝا٫بيااٚ ٞ٥ايجاْٟٛ
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 - 2ااد املعًُني  ٚسااخ اييعً ِٝاملٗين ٚاييعً ِٝايعايٞ
 - 3يٜٓٛع املاارظ ٚيهٝٝـ َٓاٖذٗا َع ايٛاقع احملًٞ
ٚ- 4فع قٛاْني يَ٬يشاْات ٚاييؿيٝػ ايرتبٚ ٟٛاملارصٞ
- 5يٛثٝل ايؾ٬ت ايرتبٚ ١ٜٛاييعً ٜٔ ١ُٝٝصوٛرٚ ١ٜاي ًواإ
ايعزب١ٝ
 - 6دووزاَ ٤كارْوو ١سؾووا ١ٝ٥بووني يطوٛٸر اييعًووِٝ
ٚايعزام

صووٛر١ٜ

ٚاْط٬ق ا َؤ منوٛٸ ٙايؿهوز ٟا٭ٖوااف ايكَٝٛٸو ،١ايوـ
ايهيووووٚ .ا ووواٸ املٓوووواٖر اياراصوووٝٸٚ ،١عووووهٌ زبٓوووو ١ياراصوووو١
املؾ وطًشات ايعًُ ٸٝوو ١ايعزبٝوو ٚ ،١ايعوواّ  ّ0945اْيف وو٘ صبُووع
ايًػ ١ايعزب ١ٝدَغل قٛا يكاٜز ا ملهاْيو٘ ايعًُٝوٚ ١ا رتاؾو ا
كوا َو٪سز ًُوٞ
مبا ادا ٙيًػ ١ايعزب َٔ ١ٝلواَات ٚاصوِٗ
لاـ ب ااد املعًُنيٚ ،دراص ١ع ٕٚ٪ايرتبٝوٚ ١اييعًوِٝا ٚاصٸوط
َارصوو ١اسبكووٛم َٚارصوو ١ايطوو.ٸٚ ،سار ايكوواٖز ٠يًطوو٬ع ًوو٢
َٓاٖذٗا ايرتبٚ ١ٜٛاييعًُٝٝٸ١ا
ٚنإ َٔ ابزس اٱؽ٬سات ايرتبٜٛو ١اييعًُٝٝٸو ١ايوأ قواّ
بٗووا اسبؾووز ٟصووٛر ١ٜاٖ٫يُوواّ بيعزٜوو .اييعًوو ،ِٝيدصووٝط
اجملُوووع ايعًُووو ٞايعزبووو ،ٞوووااد َعذوووِ زبوووٚ ،ٞفوووع ْظووواّ
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يًيعًووٚ ،ِٝفووع يؾ وٛٸر هٝهًٝووٚ ١سار ٠املعووارف ،اؾييوواح املعٗووا
ايطا ايعزب ،ٞاؾيياح َعٗا اسبكوٛم ،يٛثٝول ايؾو٬ت ايجكاؾٝو١
بني صوٛرٚ ١ٜاي ًواإ ايعزبٝو ،١سوااخ املعٗوا ايعواي ٞيًُعًُوني،
ؽوواار صبًوو ١يزبٜٛووٚ ،١يدنٝووا طزا٥وول اييووارٜط ايعًُٝووَ ١وؤ
اصيٓيادٚ ١ٝاصيكزا١ٝ٥
- 3يف العراق :

اّ  0920ايٸؿل صاطع اسبؾوزَ ٟوع املًوو ؾٝؾوٌ ًو٢
اٱعزاف ً ٢ايعًُ ١ٝايرتب ١ٜٛايعوزام ؾزسوٌ يٝو٘ ٚاقواّ ؾٝو٘
سيوو ٢وواّ  ،ّ0940سٝووح قوواّ بٛفووع لطووا ٱؽوو٬ح ايٓظوواّ
اييعً ُٞٝايعزام ٚاعزف ً ٢يط ٝكٗاٚ ،يكًا ٖٓواى ايعاٜوا
َووؤ املٓاؽووو .ايرتبٜٛووو ،١اُٖٸٗوووا َعووواٚ ٕٚسٜوووز املعوووارفَٚ ،ووواٜز
املعوووارف ايعووواّ سيووو ٢سوووٛس ٚ ،0927اصووويا ًوووِ ايرتبٝووو ١دار
املعًُني ايعاي ١ٝبػاادَٚ ،زاق .اييعً ِٝايعاُّٝ ٚ ،وا نًٝٸو١
اسبكٛمَٚ ،زاق .ايرتبٚ ١ٝاييارٜط ايعواّٚ ،الو ا َواٜز اٯثوار
ايعاَ١
نووإ اسبؾووزٜ ٟضووعَ ٢وؤ لووَٓ ٍ٬اؽ و ٘ شبًوول صٝاصوو١
يعً ١ُٝٝق ٚ ١َٝٛؾزٚ ،١ٜقا ٫قئ يًو اشبطا َكاَٚوٝٓ ١ؿو١
َوؤ اٱْهًٝووش ٚامليعوواْٚني َعٗووِٚ ،ظبووح ٖوو ٤٫٪قٓوواع ا٭َ و
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ا اٱي٘ ايٛؽ ٢ً ٞاملًو ؾٝؾٌ ايجاْ ٞخبطز ،ٙؾدصكا ٔ
اسبؾووز ٟازبٓضوو ١ٝايعزاقٝووٚ ١اَووز ب لزادوو٘ َوؤ ايعووزام 20
سشٜووزإ  ،0940ؾرتنوو٘ اسبؾووزَُٝ ٟٸُوو ا ؽوو ٛي ٓووإ ايووذٟ
اصيكز ؾ ٘ٝسي ٢ايعاّ َ 0943يؿزغ ا يًهيابٚ ١اييوديٝـ ٚايٓغوز
 ٚصٓ 0965 ١ا ٝات ي ٘ٝازبٓض ١ٝايعزاق ١ٝؾعواد َؤ ايكواٖز٠
ىل بػوااد يٝعووٝػ ؾٗٝوا ثوو٬خ صوٓٛاتٜ ،هيوو٪ٜٚ .يوـ ٜٓٚغووز،
سيٚ ٢اؾي٘ املٓ ١ٝاّ  ٔ ّ0968مثاْٚ ١ٝمثاْني اَ ا
يكووووا اظبووووش اسبؾووووز ٟايهووووج َوووؤ ايًووووٛا٥ح ٚايكووووٛاْني
ٚاملغووووارٜع ايرتبٜٛوووو ،١ايووووأ ناْووووئ ييعًوووول بوووواٱدارٚ ٠املٓوووواٖر
ٚاييؿيووٝػ ،املوواارظ ٚدٚر املعًُووني ٚنًٝوو ١اسبكووٛمٚٚ ،سار٠
املعوووارفَٚ ،اٜزٜووو ١اٯثوووار بػوووااد ايوووأ بكووو ٞؾٗٝوووا غوووزٜٔ
اَ ا ؾهووإ اٚٸٍ زبووٜ ٞيووٛي ٢اَووز َاٜزٜوو ١اٯثووار ايعزاقٝووَ ١وؤ
يغز ٜٔا٭ 0934 ٍٚىل لز اٜاَ٘ ايعزام
َٚووؤ اٖووِٸ ا٭ ُووواٍ ايرتبٜٛووو ١ايوووأ قووواّ بٗوووا اسبؾوووزٟ
ايعزام
 - 0يػوواَٗٓ ٤وواز اياراصوو ١ا٫بيااٝ٥وو ١ايووذ ٟاقزٸيوو٘ اٱدار٠
ايربٜطاْٚ ،١ٝاصي ااي٘ مبٓٗاز لوزٚ ،يٛسٝوا اييعًوِٝ
مبزسًٚ ١اسا ٠با٫ا َٔ ايجٓا ١ٝ٥ا٫بيااٚ ١ٝ٥املضيكً١
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 - 2دلاٍ َادي ٞاملعًَٛات ا٭ل٬قٚ ١ٝايٓغٝاٚ ،يارٜط
ايًػ ١اٱْهًٝش ١ٜايؾـ اشباَط با٫ا َٔ ايجايوح
ا٫بيااٞ٥
 - 3ؽووووووواار قووووووواْ ٕٛبيوووووووديٝـ صبوووووووايط املعوووووووارف
احملاؾظووواتٚ ،ربٛبوووٌ َووواٜز ٟاملٓووواطل ؽووو٬سٝات
ٚاصع١
- 4ذبكٝوول د كزاطٝوو ١اييعًووٚ ِٝيهوواؾ ٪ايووزـ ٚ ،يػووا٤
املاارظ ايطا٥ؿٚ ١ٝا٭دٓ  ٫ٚ ،١ٝصٝٸُا املٛؽٌ
- 5اٖ٫يُووواّ بازبٛاْووو .ايهغوووؿٝٸ ،١ؾدصٸوووط ( مجعٝٸووو١
ايهغٸووواؾ ١ايعزاقٝووو ١ف ٚٚفوووع هوووا اْظُوووٚ ١قوووٛاْني،
ٚعارات لاؽ ١بٗا
ٚايؿل اسبؾزَ ٟع املًو ؾٝؾٌ ًْٗ ٢ا ٤لاَات (ؾارٍف
املضيغار ايربٜطاْ ٞيغٚ ٕٚ٪سار ٠املعارفَ ،ع اْٸ٘ نوإ مبٛقوع
ايٓ واٸ شبطووا اسبؾووز ٟايرتبٜٛووٚ ١بووذيو قوواّ اسبؾووز ٟب يػووا٤
ايكوووٛاْني ايػزبٝوووٚ ١امليٛارثوووٚ ،١اسو وٌٸ ضبًٗوووا اشبطوووا ٚاملٓووواٖر
ايرتبٜٛوو ١ايعزبٝوو ١ات ا٭ٖووااف ايكَٝٛٸوو ،١ايووأ ذبكوول َطايوو.
اجمليُع ايعزبٚ ٞيُٓٸ ٞقابًٝات اؾزاد ٙيًيكاٸّ ٚاييطٛٸر
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ٚنإ َٔ ابزس اٱؽ٬سات ايرتبٜٛو ١اييعًُٝٝٸو ١ايوأ قواّ
بٗوووا اسبؾوووز ٟايعوووزام يطٗوو َٓووواٖر ايرتبٝوووَ ١ووؤ رٚاصووو.
ايجكاؾ ١اٱْهًٝش ،١ٜسٝا ٤ايزٚح ايعزبٚ ١ٝبح ايؿهز ٠ايكَٝٛو١
ْؿووٛظ ايٓاعوو ،١٦يغووذٝع اي عجوووات ا٭ثزٜووْ ٚ ١غووا ٤امليووواسـ
ْٚغز اياراصوات امليعًكو ١باٯثوار ايعزبٝو ،١ؽو٬ح ْظواّ اييعًوِٝ
ا٫بياا ،ٞ٥اٖ٫يُاّ مبٓاٖر ازبػزاؾٚ ١ٝاييارٜخْ ،غاَ ٤ارصو١
زبٝوو ١ىل داْوو .نووٌ َارصوو ١ادٓ ٝووٚ ١يٝض و ايووال ٍٛيٗٝووا،
ايضوووع٫ ٞصووويكااّ ايهؿوووا٤ات َووؤ لوووارز ايعوووزامٚ ،يوووارٜط
ا٭ْاعٝا ايٛطٓٚ ١ٝايك١َٝٛ
 - 3يف مصر:

اْيكووٌ اسبؾووز ٟىل ايكوواٖز ٠بعووا اسبووز ايعاملٝوو ١ايجاْٝوو١
ٚنإ َٓظزا يًكَٝٛو ١ايعزبٝو ،١واؼ َؾوز غوز ٜٔاَواا،
بعا إ د ي٘ ٚسار ٠املعارف املؾز ١ٜصٓ 0947 ١يٝعٌُ اصويا ا
َعٗووا ايرتبٝوو ١ايعوواي ٞنً ٸٝوو ١ايرتبٝوو ١ايكوواٖز ( ٠داَعوو ١ووني
مشط ساي ٝا فٚ ،ايك ٢ضبافزات ايرتبٚ ١ٝسؾٌ ً ٢دا٥ش٠
اياٚي ١اييكاٜز ١ٜايعً ّٛا٫ديُا ٝٸ َٔ ١اسبه ١َٛاملؾز١ٜ
 ٚووواّ  0948وووٝٸٔ َضيغوووار ا ؾٓٝوووا اٱدار ٠ايجكاؾٝووو١
اييابع ١زباَع ١ايا ٍٚايعزبٚ ١ٝاؽار (سٛيٝات ايجكاؾ ١ايعزب ١ٝف
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صو ويٸ ١صبًووواات ٚاصوووط ووواّ َ 0949يشؿو و ا يًجكاؾووو ١ايعزبٝووو١
بايكاٖز ،٠ثِ اصيًِ دارَ ٠عٗا اياراصات ايعزبٝو ١ايعايٝو ١ايوذٟ
قزٸرت داَع ١ايا ٍٚايعزب ١ٝمبضا  ٘ٝاؾيياس٘ ايكاٖزٚ ٠ظبوح
يو صٓ ،0953 ١نُا ٴني ؾ ٘ٝاصيا ا يًكَٝٛو ١ايعزبٝو٫ ،١
ا ٸْ و٘ ٜضوويطع يط ٝوول مجٝووع َووا ٜووا ٜٔبوو٘ َوؤ را ،٤ؾاصوويكاٍ
ٚيؿزٸؽ يً شح ٚاييديٝـ
ٚنإ َٔ ابزس اٱؽ٬سات ايرتبٜٛو ١اييعًُٝٝٸو ١ايوأ قواّ
بٗوووا اسبؾوووزَ ٟؾوووز ؽووواار اسبٛيٝوووات ايجكاؾٝوووْ ،١غوووا٤
َيشـ ايجكاؾ ١ايعزبْ ،١ٝغواَ ٤عٗوا اياراصوات ايعزبٝو ١ايعايٝو١
ايكوواٖز ٠وواّ ٚ ،0953قووا ذبوو ٍٛاملعٗووا ىل ٗووا ٠املٓظُوو١
ايعزبٝووو ١يًرتبٝوووٚ ١ايجكاؾوووٚ ١ايعًووو ،ّٛبعوووا إ اصووويًُئ ا٭ْغوووط١
ايجكاؾٚ ١ٝايرتب ١ٜٛايوأ ناْوئ يكو ّٛبٗوا ا٭َاْو ١ايعاَو ١زباَعو١
ايا ٍٚايعزبَٓ ١ٝذ اّ ّ0971
وووواّ  0944د يوووو٘ اسبهَٛوووو ١ا٭ردْٝٸوووو١
- 4يف األردٌ:
يٛفع بزْاَر ٱؽ٬ح ْظاّ اييعً ،ِٝؾعٌُ َضيغار ا ؾٓٝٸ ا يٛسار٠
املعارف ٚقاٸّ  06يكزٜزا ٔ سايو ١املعوارف ٚصو ٌ اٱؽو٬ح
َٓٗا يعشٜش ايرتب ١ٜٛايك١َٝٛ
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- 5يف السععععودية :د يووو٘ اسبهَٛووو ١ايضوووعٛدٚ ١ٜازباَعووو١
ايعزب ١ٝاّ  ،ّ0954ياراص ١اسٛاٍ ٚسار ٠املعارف ٚٚفع يؾوٛر
ٔ ؽ٬سٗاَ ٚ ،هاْْ ١ٝغا ٤داَع ١ايضعٛد١ٜ
ثالجاً -خالصة الفصل األوّل

ايٸفذ اسبؾز َٔ ٟايرتب ١ٝص٬س ا اصيفاَ٘ يٓغز اٱ وإ
ايكووٚ َٞٛايوو ٞ ٛايكووٚ َٞٛايؿهووز ايكوو َٞٛبووني ابٓووا ٤ا٭َوو،١
ضباٚيو ١ٱسايو ١ايؿوٛارم ٚا٫لي٬ؾووات بوني ا٭قطوار ايعزبٝوٚ ١قووا
نإ ٯرا ٘٥ايرتب ١ٜٛؽواٚ ٣اصوع ا ًو ٢ايؾوعٝا ايعزبو ،ٞ٭ْٸٗوا
ْابعووووَ ١وووؤ ايٛاقووووع ايعزبوووو ٞجبٛاْ وووو٘ ا٫ديُا ٝووووٚ ١ايؿهزٜوووو١
ٚا٫قيؾاد١ٜ
ٚقووا نووإ اٖيُوواّ اسبؾووز ٟبايكَٝٛوو ١ايعزبٝووَ ١وؤ لووٍ٬
ايًػوووٚ ١اييوووارٜخ با ي ارُٖوووا َووؤ ايوووزٚابا ا٭صاصووٝٸ ١بوووني ابٓوووا٤
ايغووع .ايعزبووٚ ٞيووذيو يزنووش اٖيُوواّ اسبؾووزً ٟوو ٢ايًػوو١
ايعزبٝوووَٓ ،١طًكو و ا َووؤ نْٗٛوووا رٚح ا٭َوووٚ ١سٝايٗووواٚ ،اييوووارٜخ
ايعزب ٞ٭ْ٘ انز ٠ا٭َٚ ١ععٛرٖاٜ ٚ ،ػؿً٘ يو ٔ فزٚر٠
اٖ٫يُوواّ بووايعً ّٛاسباٜجووَ ١وؤ رٜافووٚ ١ٝط ٝعٝوو ١ييُٓٝوو ١ايعكووٌ،
 ٚسايووَ ١ووا ًوول ايعكووٌ ايعزبوو ٞيكووز ٕٚواٸَ ٠وؤ اٱغووزام
ايهَٝ٬وووات ٚاشبٝايٝووواتَ ،غوواٸد ا ًووو ٢يٛصوووٝع ؾوووام املعزؾووو١
ٚاٱدراى
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ْظز اسبؾز ٟىل ايرتاخ ً ٢اْٸ٘ َٓطًل يًض قاَ ا عبوٛ
املضيك ٌ صو  ٌٝذبكٝول ا٭ٖوااف ايكَٝٛوٚ ،١اْٸو٘ مو .اي ٓوا٤
ًوو ٢ايعٓاؽووز اٱمابٝوو ١املافوو ٞيًيفطووٝا عبوو ٛاملضوويك ٌ
ٚايض و عبووٜٚ ،ٙٛووز ٣إٸ املافوو ٫ ٞمووٛس إ ٜهووٖ ٕٛوواؾ ا ٜوويِٸ
اييٛد٘ عب ٙٛبػ ١ٝايعوٛد ٠يٝو٘ ،بوٌ مو .دعًو٘ ْكطو ١اصويٓاد
اْ٫اؾاع ىل املضيك ٌ
ٕٸ ٌُ اسبؾز ٟمبٗٓ ١اييوارٜطٚ ،ؾوز يو٘ ؾزؽو ا اٜوا٠
صبوووواٍ اي شووووٛخ ٚاياراصووووات ،ؾٓغووووا صبوووواٍ اييووووديٝـ
ٚاييطٜٛز ايرتب ٚ ،ٟٛؽاار صبً ١يزب ١ٜٛيٓواقػ ًو ٢ؽوؿشايٗا
ْغوواطات ٚابيهووارات ٭ٖووِ ازبٛاْوو .ايرتبٜٛوو ١اسباٜجوو١ا نُووا
سٚٸدي٘ سٜاراي٘ ياَ ٍٚيعاٸد ،٠بواشبرب ٠ؤ ادباٖوات عوع ٛيًوو
اي ًوواإَٚ ،غووارنيِٗ ايغووعٛر ايكووٚ ،َٞٛايٓش وو ١ىل اييش وزٸر
ٚا٫صووويك ٍ٬ؾدنوووا ٚسوووا ٠ا٭َووو ١ايعزبٝوووٚ ١سكٗوووا اييشو وزٸر
ٚا٫صووويكٚ ٍ٬محوووٌ َضوووٚ٪ي ١ٝاملارصووو ١ايكٝووواّ بد وووا ٤ايرتبٝووو١
ا٫ديُا ٝٸٚ ١ايٛطٓٚ ١ٝايكٚ ،١َٝٛطاي .بيٛسٝوا ايٓظواّ ايرتبوٟٛ
صٛرٚ ١ٜايعزامٚ ،اييفطوٝا ييٛسٝوا ايٓظواّ ايرتبو ٟٛايعزبوٞ
ذبئ را ١ٜازباَع ١ايعزب١ٝ
اَٸوووا ووؤ بٓوووا ٤املووواارظ ٚاملعاٖوووا ٚازباَعوووات ايوووٛطٔ
ايعزب ،ٞؾٝك ٍٛاسبؾزٕ " ٟٸ ايعرب ٠يٝضئ ؾيح املواارظ اٚ
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يدصووٝط ازباَعووات ايووأ ٜؿيكووز يٗٝووا ايوٛطٔ ايعزبوو ،ٞبكووار َووا
ٜهووٖٓ ٕٛوواى َ وربٸرات يزبٜٛوو ١ٱ ووااد ايطً وو ١ايٛادوو .يووٛؾزِٖ
ييًووو امل٪صٸضوواتَ ،وؤ سٝووح ايه وِٸ ٚايٓووٛع " َ٪نووا ا اُٖ ٸٝوو١
املعًووِ  ٚووااد ٙووااد ا عفؾ وٝٸ ا  َٝٓٗٚوااٚ ،بٓووا ٤املٓوواٖر ايرتٜٚوو١
بغهٌ ٜيٛاؾل َع َضيٜٛات امليعًُني ٚقارايِٗ ايعكً١ٝ
ٚال و اا ٫ ،ب واٸ َوؤ اٱعووار ٠ىل إٸ ايؿهووز ايرتبووٓ ٟٛووا
صووواطع اسبؾوووزَ ،ٟوو ٸز َوووزسًيني املزسًووو ١ا٭ٚىلَ ،زي طووو١
بٛدووووٛد ٙاياٚيوووو ١ايعجُاْٝووووٚ ،١سٝٸووووشت باٱؽوووو٬ح ايرتبووووٟٛ
ٚاييذاٜا اييعًُٞٝا ٚاملزسً ١ايجاَْ ،١ٝزي ط ١بٛدٛد ٙاي ًاإ
ايعزبٝوو ١ايووأ اييووشّ ؾٗٝووا بوواشبا ايرتبوو ٟٛايكوو َٞٛايعزبوو،ٞ
امليوودثز با٫دباٖووات ايرتبٜٛوو ١اسباٜجوو ،١يًُؿهووز ٜٔايػووزبٝني،
ؾض و ل بووذيو ايهووج َوؤ ردووا٫ت ايرتبٝووٚ ١اييعًوو ،ِٝايكووٍٛ
ٚايعٌُ  َٔٚاِٖ َ٪يؿاي٘ ايرتب١ٝ
يكزٜز زبَٓٛ ١رَْ ٔ ٛعارف ايعزاميكارٜز ٔ ؽ٬ح املعارف ايضٛر١ٜ-يكارٜز ٔ اسٛاٍ املعارف

صٛر١ٜ

 اؽ ٍٛاييارٜط اؽ ٍٛاييارٜط ،ا٭ؽ ٍٛايعاَ١57

 -راٚ ٤اسادٜح

ايرتبٚ ١ٝاييعًِٝ

 -راٚ ٤اسادٜح

ايعًِ ٚا٭ل٬م ٚايجكاؾ١

 -را٤

اييارٜخ ٚا٫ديُاع

 -راٚ ٤اسادٜح

ايًػٚ ١ا٭د

58

الفصل الجاىي
الكوميّة العربية وملوّىاتها
-

َكاٸَ١
َؿٗ ّٛايكَٝٛٸٚ ١ط ٝعيٗا
ايزدٸ ً ٢د ا ٠اٱقًُٝٝٸ١
ايٛسا ٠ايعزبٚ ١ٝايٛسا ٠اٱص١َٝ٬
ايكٚ ١َٝٛا٭ؽٌ ٚقزاب ١اياّ
ايًػ ١اييارٜخ ٚايكَٝٛٸ١
اياٚ ٜٔايكَٝٛٸ١
ايكَٝٛٸٚ ١ايًػٚ ١ايأٜ
ايكَٚ ١َٝٛغ ١٦ٝاييعاٜػ
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مكدّمة
ٜعاٸ صاطع اسبؾز َٔ ٟاٖوِ َٓظوز ٟايكَٝٛو ١ايعزبٝو ١ايوذٜٔ
ارصووٛا د واْ ِ٥ظزٜيٗووا سيوو ٢ا يوورب $ؾًٝضووٛف #ايكَٝٛوو ١ايعزبٝوو،١
ؾعًوووَ ٢ووواَ ٣وووا ٜكوووار ايكوووزٕ ،محوووٌ صووواطع اسبؾوووز ٟايغوووا
ٚايهٌٗ ٚايعذٛس يٛا ٤ايك ١َٝٛايعزب ١ٝؾهزا ٚممارصوَ ١ؤ َٴوالٌ
ايرتبٚ ١ٝاييعًٚ ِٝايعُوٌ ايؿهوزٚ ٟاييوٓظ  ،ٟؾدصوط يوٓظِ يعًوِٝ
َيكاّ ٚايـ املٓاٖر املارصٚ ١ٝازباَعٝوْ ،١اٖٝوو ؤ واد نو
َوؤ امل٪يؿووات ٚايهيوو .ايووأ يٓاٚيووئ ايكَٝٛوو ١ايعزبٝووَ ١وؤ دٛاْ ٗووا
امليعو واٸد ٠ايضٝاصوووٚ ١ٝا٫ديُا ٝوووٚ ١ايؿهزٜوووٚ ١ايٓقووواي ،١ٝحبٝوووح
ْاطًٹل ً ٘ٝيك$ .را٥ا ايٛسا ٠ايجكاؾ ١ٝايعزب#١ٝ
أوالً -مفهوو الكوميّة العربية وطبيعتها

يعاٸدت َٓالزات اسبؾوز ٟايؿهزٜوٚ ،١يٓٛٸ وئ صباد٫يو٘
يًاؾاع ٔ ايك ١َٝٛايعزب١ٝا ؾؿَٛ ٞادٗ ١د ا ٠ؾهوز ٠اٱقًُٝٝو١
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َؾوووز ،اردوووع اسبؾوووز ٟدباٖوووٌ َؾوووز ا٫صووويذاب ١يكقووو١ٝ
ايك ١َٝٛايعزب ١ٝق ٌ ايجٛر ٠يعاًَني
ا٭ٖ ٍٚووو ٛسايووو ١ايعشيووو ١ايوووأ اعووويٗا َؾوووز بضو و .ا٫سي ٍ٬ايربٜطاْٞ
ٚايجاْ ٞاري ا بعييٓاؾَ ٢ع ايزٚح ايك١َٝٛ

ايٓٴف.

َؾز بزٚابا ٤٫ٚٚات

ٜٚغوووٝا املووو٪رِٸ املؾوووز ٟضبُوووا وووا ايوووزمحٔ بوووزز
نيابوو٘ ( صوواطع اسبؾووزٟف بوواٚر اسبؾووز ٟيعشٜووش ايؿهووز
ايكوو ،َٞٛؾٝكوو " ٍٛنووإ صوواطع ًوو ٢راظ ايز ٝووٌ ا٭ ٍٚايووذٟ
د وووا ىل ايكَٝٛووو ١ايعزبٝووو ٚ ١ىل دبضوووٝا ٖوووذ ٙايكَٝٛوووٚ ١قوووئ
ناْووئ ؾٝووو٘ عفؾووو ْ١ٝا٭َووو ١ايعزبٝوو ١قوووا ابوووئ عفؾوووٝات
الزٚ ٣ادب٘ ابٓاٖ٩ا ادباٖوات عوي٢ٸ " ٜٚقوٝـ املو٪رٸ " يكوا
رنوووش اي ووواسج ٕٛايػزبٝوووً ٕٛووو ٢ازبوووذٚر ايؿًضوووؿ ١ٝ٭ؾهوووار
اسبؾٵزٚ ،ٟا يربٖٚا ْك٬ا َ اعزا ملا نإ را٥ذ ا اٚرٚبوا
ايكزٕ ايياصع غز ٜٚيذاًٖ ٕٛاا٤ٳ ٙيٲَربٜاي ٖٞٚ ١ٝمسَ ١ؤ
مسات َ٪يؿاي٘ "
ييقوُٸٔ ْظزٜو ١اسبؾووز ٟيعزٜؿووات ملؿوواَٖ ِٝجووٌ ايووٛطٔ،
ايٛطٓٝوو ،١ا٭َوو ،١ايكَٝٛوو١ا ؾووايٛطٔ ٖوو ٛقطعووَ ١وؤ ا٭ر  ،ا ٸَوا
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ايٛطٓٝووو ١ؾٗووو ٞاري وووا ايؿوووزد بكطعوووَ ١ووؤ ا٭ر يعوووزف باصوووِ
ايٛطٔ ٚا٭َٸ ٖٞ ١مجا  َٔ ١اي غز ،اَٸوا ايكَٝٛو ١ؾٗو ٞاري وا
ايؿزد جبُا  َٔ ١اي غز يعزف باصِ ا٭َ١
ؾايكَٝٛووو ١نُوووا ٜزاٖوووا اسبؾوووزٖ ٟووو ٞايضوووُ ١ايط ٝعٝووو١
ايعزٜكووو ١يٲْضوووإ ٚاجمليُعوووات اٱْضووواْٚ ،١ٝاييطو وٛٸر ايهاَوووٌ
يًكَٝٛووو ١او وٛٸٍ ايغوووع .بايقوووزٚر ٠ىل اَٸو وٚ ،١ا٭َٸو و ١ىل دٚيووو١
ٚاسووواٚ ٠اهووواف ا٭لو و يًكَٝٛوووٜ ١ووويًفٸؿ ذبكٝووول ايٛسوووا٠
ايكٚ ١َٝٛانيُاٍ ايغفؾ ١ٝايضٝاص ،١ٝحبٝح ييطابل اسباٚد
ٚاياٚيَ ١ع اسباٚد ايكٖ ٚ ،١َٝٛذ ٙاسباي ٫ ١ييٓاق ايٛطٓ١ٝ
(اي ٤٫ٛيًٛطٔف َع ايك( ١َٝٛاي ٤٫ٛيٮَ١ف ،اَٸا ا ناْوئ ا٭َو١
صبشا ٠ىل انجز َٔ دٚي ،١ؾيؾ ح ايٛطَٓٛ ١ٝفٛع ل٬ف بوني
ايكوووَٝٛني (ايوووذٜ ٜٔزٜووواٚ ٕٚسوووا ٠ا٭َٸو و١فٚ ،ايوووٛطٓٝني (ايوووذٜٔ
ٜزٜا ٕٚبكاٖ٤ا صبشا٠فٖٚ ،وذا َوا ٜيضو ٸ .باْكضواّ ا٭َٸوٖٚ ،١وٛ
َووا ٜيٓوواق َووع ايغفؾوو ١ٝايضٝاصوو ١ٝايهاًَوو ١ا ٸَوٚ ١اسووا٠
دٚيٚ ١اسا٠
ٜك ٍٛاسبؾزَ ٟكاٹٸَ ١نياب٘ ايعزٚب ١ا ٸ٫ٚا "ا يكا
إٳٸ اٚٳٸٍٳ َوووا موووًُ .ووو٘ ييشكٝووول ايٛسوووا ٠ايعزبٝووو ١ا٭سوووٛاٍ
اسبافوزٖٚ ،٠وٜ ٛكووال ايغوعٛر بايكَٝٛوٚ ،١بوحٸ اٱ وإ بٛسووا٠
ٖذ ٙا٭َٜٚ " ١كَٓ ٍٛطًك ا َٔ ط ٝع ١ايٛسا ٠ايعزب ٚ " ١ٝطو٧
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َٔ ٜظو ٸٴٔ بود ٸٳٕ ققواٜا ايٛسوا ٠ايعزبٝو ١هو ٴٔ ا ٵٕ يوا ٳرٸظ ٚيعواجل
بد ُوواٍ سضووابْ ٚ ،١ٝيووٓعًَِِ ايعًووِ ايووٝكني بوودٕٸ ا٫ذبوواد ٜٛيووا قوٛٸ،٠
يٝط ٔ طزٜل مجعِ ايك ٣ٛؾشض ،.بٌ ؤ طزٜول مواد سٝوا٠
داٜاٚ ،٠اٚفاع داٜا ٠يٛيا ق ٣ٛداٜا ،٠يؿٛم صبُٛع ايكو٣ٛ
امليؿزِٸق ١بآ٫ف اياردات"
ٚب وٝٸٔ اسبؾووزَ ٟوؤ لوو ٍ٬را٥وو٘ ٚسٛارايوو٘ ،إٸ ازباَعوو١
ايعزب ١ٝلطو ٠ٛبايػو ١ا٭ُٖٝوً ،١و ٢طزٜول بعوح ايو ٞ ٛايكوَٞٛ
ايوذٜ ٟعواٸ اصوواظ ايووي٬سِ ايكو ،َٞٛا َووا يووٛاؾزت يوو٘ ا٭صووط
املٛفٚ ١ٝ ٛيهٔ اسبؾز ٟرا َٔ ٣دٗ ١الز ٕ " ٣ازباَع١
قا اسبكئ ايقزر بايك ١َٝٛايعزبٝو ١بوا٫ا َؤ إ يعُوٌ شب ٖوا،
ؾكووا قٛبًووئ اي ااٜوو ١حبُوواظ عوواٜا ،يهوؤ ايٛقووا٥ع لٝٳٸ ووئ
َاٍ ايهج ٚ ٜٔيذيو ؾُٔ اشبطد املطابكو ١بوني داَعو ١ايواٍٚ
ايعزبٝووٚ ١بووني املضو  ٠ايٛساٜٚوو ١ايكَٝٛوو٪ٜٚ ١نووا ًوو ٢نْٗٛووا
داَع ١يًا ٍٚايعزب ٫ ١ٝداَع ١زبٝوٚ ،١ا٭لو  ٫ ٠يوشاٍ مبٓشيو١
املجٌ ا٭ ً ٢ايذ ٟيؾ  ٛي ٘ٝايٓؿٛظ املارن َْ ١عٓ ٢ايعزٚب" ١
نإ ااّ ايغٗاا ٤ايضوادظ َؤ اٜوارً ،0906 ،و٢
ٜوووا مجووواٍ باعوووا ايضوووؿاح َٚوووِٓٗ ؽووواٜك٘ ( وووا ايهوووزِٜ
اشبًٌٝف امل َٔ٪بايا  ٠ٛايعجُاْ ،١ٝقوا دؾوع اسبؾوز ٟيًويؿه
ايك ،َٞٛؾػادر ار يزنٝا بعا اْيٗا ٤اسبز ايعامل ١ٝا٭ٚىل ٕ
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ٚاْق وِٻ ىل ايزنوو .ايكووٚ َٞٛطووزح عووعار ا " اْووا زب وٞت ٚيض وئٴ
جُاْ ٝا"ٚ ،اْقِٻ ىل ايعٓاؽز ايكَٝٛو ١دَغولٚ ،ذباٜواا
سشٜووزإ َ ،0909ووع ٚدوو ٛٹد يط وٛټر اؾهووار ٙايكَٝٛوو ١ا يوورب
 ٟعوودْ٘ َوؤ لوو٬ ٍ٬قيوو٘ َووع
ايعزٚبوو ١يٝضووئ ي ٸٝووار ا د ٜٓٸٝوااا ؾكوو ٛٳ
ا٭َ و ؾٝؾووٌ ايووذ ٟٸ ٝٳٓ و٘ٴ َوواٜزا اَ و ا يًيعًووٚ ِٝنووإ ٜضووع٢
ٜٚعُووٌ ًوو ٢يٛدٝوو٘ اييعًوو ِٝاملٓشوو ٢ايكووٖٚ ،َٞٛووذا دؾعوو٘ ىل
قٓا  ١ؽٝاغْ ١ظز ١ٜقَ ١َٝٛيهاًَ١
ٚنوووإ ملٛقعوووَٝ ١ضوووً 21 ٕٛسوووٛس  ،0921بعوووا يٛدٝووو٘
ازبٓزاٍ ايؿزْض ٞغٛرْ ٚذار ٙايغوٗ  ،داْوَٗ .وِٸ سٝوا٠
اسبؾز ،ٟدبً ٢نياب٘ " ٜوَٝ ّٛضوً – ٕٛؽوؿشَ ١ؤ يوارٜخ
ايعووز اسبوواٜح " ٚمموا دوواَ ٤كاَوو ١ايهيووا يًُ٪يووـ ٕ $
َٝ ّٜٛضً َٔ ٕٛالطز ا٭ٜاّ ايأ صذٸًٗا يارٜخ ا٭َ ١ايعزبٝو١
ايعؾٛر اسباٜجو ،١ؾؿو ٞاى ايٝو ّٛيدصٸضوئ ايغواّ ا ٍٚدٚيو٘
زب ١ٝبعا اسبز ايعاملٝو ١ا٭ٚىلً ٚ ،و ٢ايوزغِ َؤ قؾوز ُوز
ٖووذ ٙاياٚيوو ١ؾكووا ناْووئ ظُٝوو ١ايا٫يووٚ ١دًًٝوو ١ايغوودٕ ،٭ْٗووا
ناْئ ٚيٝا ٠ايجٛر ٠ايعزبٝوٚ ١ق ًوَ ١اهواٚ "،قوا قضٸوِ ايهيوا
ىل ث٬ث ١اقضاّ
ايكضووِ ا٭ ٍٚمحووٌ ٓووٛإ" ٛاَووٌ َٚكوواَات" يقوُٸٔيًفٝؾا ملا اطًع ً ٘ٝايهاي .ايهيوٚ .اجملو٬تٚ ،ذبواٸخ
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ؾٝووو٘ ووؤ اطُووواع ؾزْضوووا صوووٛرٚ، ١ٜقوووا ًُوووئ ؾزْضوووا اْٸٗوووا
صيٛاد٘ بض  .يو بعك يني ا٭ٚىل ،املٓاؾض ١اياٚيٚ ،١ٝايجاْٝو١
املكا ١َٚايعزبٚ ،١ٝقا ًُئ َوا ٚصوعٗا ييوذي ٌٝايعك و ١ا٭ٚىل
ٔ طزٜل املضا ،١َٚاَٸا ايعك  ١ايجاْٝو ،١ؾكوا يُٖٛٸوئ إٸ فوزب١
َٝضً ٕٛصيه ٕٛايكافًٗٝ ١ٝاٚ ،يهٓٸٗا ناْئ ً ٢هط
َا يٖٛٸُئ نُا ذباٸخ ايكضوِ ا٭ٚٸٍ ؤ اييٓواسع ايواٚي ٞسوٍٛ
اي و ٬د ايعزبٝوو ،١ق ووٌ اسبووز ايعاملٝوو ١ايجاْٝووٚ ١ل٬هووا ٚبعوواٖا،
يٓٝيٗ ٞبعز ا٭سٛاٍ اياالً ١ٝيً ٬د ايعزب١ٝ
اَٸو وا ايكضوووِ ايجووواْ ،ٞمحوووٌ ٓوووٛإ " ٚقوووا٥ع َٚوووذنزات "
اصووويعز ايهايووو .ؾٗٝوووا اسبوووٛادخ ايوووأ عووواٖاٖا ٚصو وذٸًٗا
بٓؿض٘ٚ ،يقوُٸٓئ ا٫يؿوام بوني ْهًورتا ٚؾزْضوا ًو ٢اصوي ااٍ
ي و ع ازبٝووٛؼ ايربٜطاْٝوو ١بووازبٛٝؼ ايؿزْضووَ ١ٝوؤ املٓطكوويني
ايػزبٚ ١ٝايغزق ،١ٝ٭ٕٸ ا٭َ ١ايؿزْض ١ٝناْئ يعيرب اّ سجًٗٝا
صٛر ،١ٜبعًُٗا ٚدٝغٗا ،اَز ا طبش ٜا  ٚار ا نؿزار ازبٓاٟ
َٔ صاس ١ايكياٍ ثِ اسَْ ١ذار غٛرٚ ٚنوإ َؤ عوزٚط٘ ق وٍٛ
اْ٫ياا ايؿزْضٚ ٞيضزٜح ازبوٝػ ،ثوِ ٜوَٝ ّٛضوًٚ ٕٛا٭صو ٛع
ايذ ٟي( ٙ٬بني دَغل ٚايهضٚ ٠ٛدر اف يٓٝيٗ ٞايكضوِ خبوزٚز
املًووو ؾٝؾووٌ ٚساعووٝي٘ َوؤ صووٛرَٚ ،١ٜووا يووَ ٙ٬وؤ اسووااخ سيوو٢
ٚؽ ٍٛاملًو ىل ايعزام
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َٔ اسبؾز ٟبدٚي ١ٜٛيٛسٝا ناؾ ١ؾ٦ات اجمليُوع ايعزبوٞ
ٚقٛا ٙايضٝاص َٔ ١ٝادٌ بًوٛؽ ا٭ٖوااف ايكَٝٛو ١ايعاَوٚ ١انوا
ً ٢سٝاد ٙسا ٤ا٭سشا ايضٝاصٚ ١ٝل ٻٌ ٜكرت َٔ سش اسٝاْ ا
ٜ٪ٜٚواٴ سشبو ا اسٝاْو ا الووزٚ ،٣يهٓوو٘ ٜٓ ٫يُوو ٞ٭ ٟسووش َٓٗووا،
ِّ
ٚقا ٻوزٳ ؤ يوو بكٛيو٘ " ٕٸ ٚادو .املٓوٛٸر ٚاملزبوٜ ٞهُؤ
لاَووٚ ١دٗوو ١ايضٝاصوو ١ايعًٝووا " ٚانووا ًووٖ ٢ووذ ٙايؿهووز٠
انجووووز َوووؤ َهووووإ ٫ٚ ،صوو وٝٸُا صبًوووو( ١ايرتبٝووووٚ ١اييعًووووِٝ
اي ػااد١ٜف
ٚايكوووو ٢اسبؾووووز ٟضبافووووز ٠وووؤ ايعٓاؽووووز املهْٛوووو١
ْوواد ٟاملعًُووني بػووااد وواّ  0928دووا ٤ؾٗٝووا ا
يًكَٝٛوو١
ناْئ اٚرٚبا قا باات ْٗقويٗا بعوا ؾوٛر ايظو ّ٬ايكوزٕٚ
ايٛصط ،٢بوٓؿ ايػ وار ؤ ا٭ ُواٍ ايه٬صوٝه ١ٝيٲغزٜول
ٚايزَٚووإ ،ؾ و ٕٸ ْٗقوويٓا ايكَٝٛوو ١ايعزبٝوو ١ازباٜووا ٫ ٠بواٸ هووا إ
ي اا بٓؿ ايػ ار ٔ ن٬صوٝهٝات ا٭ ُواٍ ايكَٝٛو ١ايعزبٝو١
ايٓؾـ ا٭ َٔ ٍٚايكزٕ ايعغوزٜٓٚ ٜٔواقػ صواطع اسبؾوزٟ
ٛاٌَ يه ٜٔٛايك ،١َٝٛيٝؾٌ ىل
 - 0إ ايٓظز ١ٜايعزق ١ٝايكَٝٛو ١ايوأ يكو ِٝا٭َوً ١و٢
اصووواظ ا٭ؽوووٌ ايعزقووو ٞايٛاسوووا ا ٚاملغووورتى ْظزٜووو١
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صفٝؿ ٫ٚ ،١اصاظ ها َٔ ايؾشَ ٖٛٚ ،١ا مو .إ
ٜٓي ٘ ي٘ دٝاا َٔ ٜيكٛٸيو ٕٛبودٕ ايكَٝٛو ١سجوٌ ؾو ١ٝ
زق ١ٝآ ٚؾز١ٜ
 - 2إٸ ايعوواًََ ٵ ٔٝا٭صاصووٝني يهوو ٜٔٛايكَٝٛووات ُٖووا
ايًػوووٚ ١اييوووارٜخ املغووورتى " ايًػووو ١رٚح ا٭َٸوووٚ ١اييوووارٜخ
انزيٗووا "َٚ ،وؤ لووٖ ٍ٬ووذ ٜٔايعوواًَنيًٓٝ ،ووا إ
يكٝٸِ نٌٸ ايعٛاٌَ ا٭لز ٣امل٪ثز ٠بايك١َٝٛ
 - 3إ ٬قووو ١ايوووا ٜٔبايكَٝٛووو٬ ١قووو ١غو و لطٝووو٫ ،١
ربقووع يًيعُُٝووات ايي ضوووٝط ،١ٝصووٛا ٤ناْووئ يًوووو
اييعُُٝووات صووً  ١ٝا ٚمابٝوو ،١ؾاييوودث املي ووادٍ بووني
ايكٚ ١َٝٛايا٪ٜ ٜٔثٸز ٜٚيدثٸز بايًػٚ ١اييارٜخٚ ،ايا٫ ٜٔ
ًٜػ ٞسكٝك ١ايٛدٛد ايكَٞٛ
 - 4إ ايا ٍٚايأ ذبهِ ععٛب ا َٔ غ قَٝٛايٗا ،يكِٝ
ْظزٜوو ١دٚييٗووا ووادً ٠وو ٢ؾهووز" ٠اٱراد"ٚ "٠املغوو"١٦ٝ
باييعوواٜػ املغوورتى بووني ايغووع ، ٛبكطووع ايٓظووز وؤ
ٛاٌَ ايكٖٚ ،١َٝٛوَ ٛوا ٜٓاصو .يًوو ايوا ٍٚاملُٗٓٝو١
ساَ ا َٔ ايٓاس ١ٝايضٝاص١ٝ
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يكووووا نووووإ اسبؾووووز ٟاملعًووووِ ا٭ ٍٚيًكَٝٛوووو ١ايعزبٝوووو١
ايٓؾووـ ا٭َ ٍٚوؤ ايكووزٕ ايعغووز ،ٜٔسٝووح ُووٌ لوو ٍ٬صووٓٛات
غ وز بايكَٝٛوو ١ايعزبٝوو١
ُووز ٙايووأ ْوواٖشت (  86ف صووٖٓٚ ،١وو ٜ ٛٸ
ٜٓٚظز هاٜٚ ،ا  ٛييٛطٝواٖا ٚبوذيو هؤ ا ي وارَ ٙؤ اٯبوا٤
ايزٚسٝني يهج َٔ ا٭سوشا ايكَٝٛو ١ايعزبٝوَٚ ،١ؤ ٖٓوا ظبوا
إٸ ٚسارات املعارف ٚاجملاَع ايعزب ١ٝناْئ يؿويح يو٘ ابٛابٗوا َؤ
قطوووز ىل قطوووز (صوووٛر ،١ٜايعوووزامَ ،ؾوووز ،ي ٓوووإ ،ازباَعووو١
ايعزبٝووو١ف  ٚيهووؤ ٖوووذ ٙاييضوووٗ٬ٝت يو وزي ا مبكوووار ٠ايزدوووٌ
ٚسضوو ،.بووٌ يووزي ا اري اطو ا ٚثٝكو ا مبٛقؿوو٘ ا٭ؽووًَ ٞوؤ اياٚيوو١
ايعجُاْ١ٝ
ثاىياً -الردّ على دعاة اإلقلينية

ٚاد٘ صاطع اسبؾوز ٟد وا ٠اٱقًُٝٝو ١صوٛر ١ٜايهورب٣
ٚاملغزم ايعزب ،ٞؾٜٗ ٛزؾ ايزبا ازبػزا ؾكوا ندصواظ
يًكَٝٛوووٜٚ ،١وووزؾ اٜقووو ا اييضوووً ِٝبٛدووووٛد مسوووات ٚممٝووووشات
يًضٛرٜني (صهإ اه ٍ٬اشبؾ.ٝف ربيًـ ٔ يًو ايأ ييٸضِ
بٗا ايغوع ٛا٭لوز ٣ايٓاطكو ١بايعزبٝو ،١بوٌ إٸ اسبؾوز ٟنوإ
ٜٓؿ ٞساَ ا ٚدٛد َا ٜعزف بواٱقً ِٝايضوٛر( ٟصوٛر ١ٜايهورب٣ف
مبعٓووا ٙاٱدار ٟاسبوواٜح سيوو ٢وواّ ٜٚ ،0943ووزٕ ٣ٳٸ ايووا ٛات
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اٱقًُٝٝوو ١اْ٫عشايٝوو ١يعوٛٸم رـٸ ايووا ٍٚايعزبٝوو١
َعاد ١ٜيٲَربٜاي" ١ٝ

سٳووا٠
د ٗوو َٛ ١ٸ

ٜٚكوْ " ٍٛٳٸٓووا ثٴزٵْوا ًوو ٢اٱْهًٝوش ،ثٴزٵْووا ًو ٢ايؿزْضووٝني،
ثزْووا ًووو ٢ايووذ ٜٔاصووويٛيٛا ًوو ٢ب٬دْووواٚ ،سوواٚيٛا اصووويع ادْا
ٚقاصٓٝا ٖذا ايض  ٌٝايٛاْ ا َٔ ايعذا ٚ ،يه ٳٸاٵْا اْٛا ا َٔ
شٳٝٵٓا نج ا َٔ ا٭رٚاح ٚيهؤ ٓواَا ذبزٳٸرٵْوا
اشبضا٥زٚ ،فٳ ٸ
َٔ ْ ٖ ٤٫٪الذْا ْكاٸظ اسباٚد ايأ اقاَٖٛا ب٬دْوا بعوا
إ قطعٛا اٚؽاها " ٜٚهغـ َكا٫يو٘ ؤ ْٛاٜوا اٱَربٜايٝو١
ٚدٚرٖووا دبش٥ووو ١ايووٛطٔ ايعزبووو ٞؾٝكووٕ " ٍٛٳٸ ايوووا ٍٚايعزبٝووو١
ايكاُ٥و ١اٯٕ ييهوٛٸٕ ٚ ،ييعواٳٸد مبغو٦ٝيٗا َٚغوو ١٦ٝاًٖووٗا،
 ٫ٚمبكيقٝات ط ٝعيٗاْ ،ٸُا يه ٸٛٳْٳئٵ ٚيعاٳٸدت بؿعٌ ا٫يؿاقٝات
ٚاملعاٖاات ايأ كات بني ايا ٍٚايأ يكامسوئ ايو ٬د ايعزبٝو١
ٚصٝطزت ًٗٝا "
ٚداؾووع اسبؾووز ٟوؤ قَٝٛوو ١ا٭د اَوواّ املٓوواد ٜٔب قًُٝٝوو١
ا٭د ؾفاط .امحا فٝـ بكٛي٘ " ٕٳٸ ا٭د ايعزبٜ ٞهؤ
ادب ا ٚاساااا ْ ٚٸُا ٖ ٛصبُ ١ ٛدا ْ ،غدت ب٦ٝات طبيًؿو" ١
ايهٛؾوْٚ ١غود اي ادٜو،١
ٜٚضيغٗا بامليٓا ايذٚ ٟٴيٹوا
 ٚاؼ بػااد ٚسًٚ ،.صواؾز ىل ايكواٖزَٚ ،٠وع يوو سواؾب
ًووو ٢اؽوووايي٘ ٚؽوووؿي٘ املٛسٸوووا ٠ؾو وا٭د سووواؾب ًووو ٢ط ٝعيووو٘
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ؾٛر يؿهو ا٭َو ١ايعزبٝوٚ ١يؿيٴٸوئ عوعٛبٗا
املٛسٸاٳ ،٠سي٢
ٜٚز ٣اسبؾز ٟإٸ " اييٓٛٸع ٚا٭ؽاي ١ع ٚ ٤ٞقًُٝٝو ١ا٭د عو٤ٞ
لز ؾوٜٛ ٬دوا اد َؾوزٚ ٟاد زاقو ٞا ٚعواَ ٞا ٚيْٛضوٞٷٸ
… ْ ٚٸُا ٜٛدوا ادبواَ ٤ؾوز ،ٕٜٛزاقٝو ،ٕٛعواَٚ ،ٕٛٝنًْٸٗوِ
ٜضع ٕٛييطٜٛز ا٭د  ٚبزاس اؽايي٘ "
ٜٚٴووذنَز إٸ صوواطع اسبؾووز ٟصوواؾز َووزٸ ٠ىل َؾووز،
اشبُضووٓٝات َوؤ ايكووزٕ ايعغووزٚ ،ٜٔنووإ ٚقيٗووا ايضو عٓٝات
َٔ ُز ،ٙؾزؾ إ ٜكاٸّ دٛاس صؿز ٙيق ٸا َطار ايكواٖز،٠
َؾزٸ ا ً ٢دلَ ٍٛؾز َٔ د ٕٚبزاس دوٛاس صوؿز ،ٙ٭ْٸو٘ زبوٞ
ٜيشزٸ ى بني اقطوار ٚطؤ ٚاسواٚ ،باييواي ٞيوٝط َؤ املؿورت إ
اياز زبٛاس صؿزٚ ،ي ٛطً ٛا َٓ٘ ٖ ١ٜٛعفؾ٫ ١ٝليًـ ا٭َزا
ٚسوواثئ َغووهً ١بٓٝوو٘ ٚبووني اَوؤ املطووارٚ ،ؽووًئ ىل ايووزٝ٥ط
مجاٍ ا ايٓاؽز ،ايذ ٟا ٚش يق ا املطار ب دلواٍ ا٭صويا
صاطع اسبؾز َٔ ٟد ٕٚدٛاس صؿزا ؾهزٸظ صواطع اسبؾوزٟ
بذيو صابك ١ظ ٖٞٚ ، ١ُٝفوزٚر ٠دلو ٍٛايعوز ورب اسبواٚد
اٱقًُٝٝٸ ١املؾطٓع َٔ ١د ٕٚدٛاس صؿز
ٚاٖوويِ اسبؾووز ٟبووايزدٸ ًوو ٢ضبووا٫ٚت بع و املؿهووزٜٔ
املؾووزٜني ؽووٝاغٜٖٛ ١وو ١ثكاؾٝووَ ١ؾووز ٫ٚ ،١ٜص وٝٸُا يًووو ايووأ
ً ٢سذر ايانيٛر ط٘
يضيٓا ىل ايرتاخ ايؿز  ،ْٞٛؾا رت
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سضني ايأ دا٤ت نياب٘ "َضيك ٌ ايجكاؾَ ١ؾز" طابعٗا
ٚط ا ٗاٚ ،اْٸٗا ايٛقئ ْؿض٘ ذبويؿب بٜٗٛٸو ١لاؽو ١ؾز ْٝٛو١
ازبٖٛز ً ٚوٌ اسبؾوز ٟاصويٓهار ٙايؿهوز ٠ايؿز ْٝٛوَ ١ؾوز
بكٛيوووو٘ " ا ناْووووئ املغووووا ز ايؿز ْٝٛوووو ١ييدؽٸوو وٌ ٚدوووواإ
املؾووزٜني ،ؾٝذوو .إ يضوويعٝا يػوو ١ايؿزا ٓووٚ ١سقوواريِٗٚ ،إٸ
َؾز  ٫هٔ إ يٓ ذ ايعزٚب ١اسبٝٸ ١ذبوئ د و ٣ٛاْ٫يُوا ٤ىل
سقووارَٝ ٠يوو " ١ا ٸَوا ؾُٝووا ٜيعًوول بووا  ٣ٛاْ٫يُووا ٤ٱظبًوورتا ،ؾكووا
دسو اسبؾوز ٟيًوو ايووا  ٣ٛبيدنٝوا ٙإٸ َوا ٜغواٸ َؾووز ىل
د ٍٚزبٝووٜٚ ١زبطٗووا بٗوواٖ ،وو ٛاقوو ٣ٛمم وا ٜزبطٗووا بووا ٍٚاي شووز
ا٭ب ٝامليٛصا
ٜٚوووز ٣اسبؾوووز ٟإٸ اييٓوووٜٛز ٖووو ٛاٖو وِٸ اداٚ ٠اظبعٗوووا،
يهوو ٜٔٛثكاؾوو ١زبٝووَ ١عاؽووزٚ ٠اييٓووٜٛز ٓوواٜ ٫ ٙكيؾووز ًوو٢
اييعًووو ِٝاملارصوووٚ ٞاييشؾووو ٌٝازبووواَع ،ٞبوووٌ ٜيعو واٸا ٙىل يووودث
املؿهوووز ٜٔاملٓؿووويشني ٚامليٓووٛٸرَ ٜٔووؤ محًووو ١ا٭ؾهوووار ايكَٝٛووو١
ٚايٛطٓ ٚ ،١ٝيو ٭ٕٸ ٚسوا ٠ايجكاؾو ١يعواٸ َكاٹٸَوَُٗ ١ٸوٚ ١اصاصوٝٸ١
يًٛسا ٠ايضٝاصٖٚ ١ٝذا َا ٪ٜنا فزٚر ٠ؽ٬ح اْظُ ١ايرتب١ٝ
ٚاييعً ِٝاي ًاإ ايعزبٝوٚ ١يٛسٝواٖا ،ييو٪دٸ ٟدٚرٖوا صبواٍ
ٚسا ٠ايجكاؾ ١ايعزبٚ ١ٝيذيو اٖيِٳٸ بٗذا اياٚر اييٜٓٛزِٟٸ املِٗٸ َٔ
لووَُٗ ٍ٬ٸايووو٘ ايرتبٜٛوووٚ ١اييعًُٝٝٸوو ،١ؾووا يربٳ ا ٸٕ َُٗٸووو ١املارصووو١
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ووااد ا٭دٝوواٍ ايٓوواظ ييك ٸٴ وٌِ ا٭ؾهووار ازباٜووا،٠
ييذًوو٢
ٚدعٌ ازب ٌٝازباٜا اَ٬ا اصاصٝٸ ا يه ٜٔٛاجمليُع ايزاقٞ
ٚييشكٝل يو ،د وا اسبؾوز ٟىل سرع اٱبوااع اشبو٬م ٚيُٓٝيو٘
ْؿٛظ ايٓاعَ ١٦ع اسبؿال ً ٢ثٛابئ ا٭ؽاي١
ٜٚز ٣اسبؾز ٟإٳٸ ايجكاؾ ١ايكا ٢ً ١ُ٥ايًػ ١ي٪نا يغاب٘
اييهوو ٜٔٛايٓؿضووٜٚ ٞعيوورب ٙاصوواظ ا٭َوو ١ؾٝكوو ٍٛيطوو٘ سضووني "
افوُٓٛا يوٚ ٞسوا ٠ايجكاؾووٚ ١اْوا افؤُ يهوِ نوٌٳٸ َوا بكوَ ٞوؤ
فوووز ٚايٛسووواٜٚ " ٠ؿووزٳٸم اسبؾوووز ٟبوووني ايجكاؾووو ١ات ايطوووابع
ايكٚ َٞٛبني اسبقار ٠ات ايطابع ا٭مم ،ٞؾيشاٸخ ُٳٸا ٜضُ٢
(ايع ٛدٜو ١ايجكاؾٝو ١ف (ٚايضوٝطز ٠ايجكاؾٝوو١ف ايوأ سارصوٗا بًوواإ
ايػوووز اٱَربٜايٝووو ،١با ي ارٖوووا يغوووهٌ لطوووز ا ًووو ٢ايجكاؾووو١
ايك َٝٛو ١ايعزبٝووٚ ١ايٛدووٛد ايكوو َٞٛايعزبووٚ ٞس وذٹٸر َوؤ طبًؿووات
ايضووٝطز ٠ا٫صوويعُار ١ٜايػزبٝوو ١ايووأ يووزِٚٸز يًٓوووش ات اٱقًُٝٝوو١
ٚاييٝٸارات غ ايعزٚبٝٸٚ ١باملكابٌ ٪ٜنا اسبؾٵوزً ٟو ٢عوع ٝٸ١
ايجكاؾوووٜٚ ،١عيربٖوووا ا٭صووواظ يهوووْ ٜٔٛؿوووٛظ ايغوووع٫ٚ ،.
ٜكؾا بذيو اييكًٝا بٌ اي عح ٚايٖٓٗٚ ٛذا َا د ا ٙىل رصِ
صٝاصوو ١يػٜٛوو ١ؽووشٝشَ ١عزنوو ١ايٓقوواٍ َوؤ ادووٌ ايٛسووا٠
ايعزب ،١ٝؾدٚىل اُٖ ١ٝنورب ٣ٱؽو٬ح ايًػوٚ ١اييعُٸول َعزؾو١
ايؿؾشَ ٢اارظ اي ًاإ ايعزب١ٝ
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ي ٸٓوو ٢اسبؾووز ٟد ٛيوو٘ يًك َٛٸٝوو ١ايعزبٝووٚ ١ايٛسووا ٠ايعزبٝوو،١
َٔ َٓطًل ًُاْ ٞاصويٓادا ىل ايًػوٚ ١اييوارٜخ َيذواٖ٬ا ايوزابا
ايوووواٜين ا ٚاٱصووووً َٞ٬وووو ٢هووووط د ووووٛات ووووا ايووووزمحٔ
ايهٛانا ٚضبُا اٚ ٙرعٝا رفاَ ،عً٬ا يو بدٕٸ ؾهز٠
ايكَٝٛوو ١ايعزبٝووْ ١غوودت ٓووا املؿهووز ٜٔايعووز املضووٝشٝني ق ووٌ
املضووًُنيٚ ،إٸ املضوووٝشٝني اصوووُٗٛا بؿا ًٝٸوو ١بٓوووا ٤اسبقوووار٠
ايعزب ١ٝق ٌ اٱصٚ ّ٬بعاٚ ٙقاٻّ ايرباٖنيٳ ايٓظز ١ٜٱث ات ٚسا٠
ا٭َ ١ايعزبٝو ،١ؾزادوئ ْظزٜيٴو٘ٴ  ٚراَ ٙ٩زسًو ١سؾو ٍٛبًواإ
املٓطكوً ١وو ٢اصوويك٬ها ايضٝاصووٚ ،ٞيٛاؾكووئ َووع  ٚوو ٞاجمليُووع
ايعزب ٞ٭ْٸ٘ ًو ر ،١ٜ٩يَ٬وط ايكو ٣ٛا٫ديُا ٝو ١ايوأ ٜيٛدٸو٘
يٗٝاٜٚ ،عيربٖا ايزنٝش ٠ا٭صاص ١ٝيٛدټِٗ٘ٹ ايكَٞٛ
ٚقـ اسبؾزَٛ ٟادٗ ١بع د ا ٠ايك ١َٝٛايعزب٢ً ١ٝ
اْٸٗا ييٓاؾَ ٢ع اٱص ،ّ٬ا ٚايذٜ ٜٔز ٕٚايك ١َٝٛايعزب ْٛ ١ٝوا
َٔ ايعٛد ٠ىل ايعؾ  ١ٝايأ ْٗٗٓ ٢ا اٱصّ٬ا ا ٚاٚي٦وو ايوذٜٔ
ٜٓووواد ٕٚبايٛسوووا ٠اٱصووو ١َٝ٬بوووا٫ا َووؤ ايٛسوووا ٠ايعزبٝووو١ا ؾو و ٣
اسبؾز ٟاْٸ٘ ً ٢ايزغِ َٔ إٸ ؾهوز ٠ايٛسوا ٠اٱصو ١َٝ٬يعواٸ
اٚصووع َوؤ َؿٗوو ّٛايٛسووا ٠ايعزبٝووٚ ١امشووٌٚ ،يهوؤ  ٫هوؤ
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املٓوادا ٠بايٛسووا ٠اٱصو ١َٝ٬ق ووٌ املٓوادا ٠بايٛسووا ٠ايعزبٝوَٚ ،١وؤ
ٜعوووار ايٛسوووا ٠ايعزبٝوووٖ ،١ووو ٛاسبكٝكوووَ ١عوووار يًٛسوووا٠
اٱص ١َٝ٬اٜق ا
ٜكوووو ٍٛاسبؾووووز" ٟمبٓاصوووو  ١يوووودث ايووووا ٜٔيهوووؤٜٛ
ايكَٝٛات ،اٚدٸ إ ايؿئ ا٭ْظار ىل اَز دٖٛز ٟالوزٖٚ ،و ٛإٸ
بع ايٓاظ ٜٓظز ٕٚىل ٬ق ١املضًُني باملضوٝشٝني ايوٛطٔ
ايعزبوو ٞاٯٕ مبٓظووار َيووٛارٳخ َوؤ ٗووٛد اسبووز ٚايؾووً ،١ٝ ٝاٚ
مبٓظووٛر َضووويعار َووؤ ٗوووا اٱدار ٠ايعجُاْٝوووٚ ،١ا يكوووا بوودٕٸ
نًيا ايٓظزيني لطدا ؾاسغ ا دا ا ٕٸ اسبز ٚايؾً ١ٝ ٝناْئ
ٗواٺ نووإ ؾٝوو٘ ايوو ٞ ٛايكووَ َٞٛؿكووٛدا نوٌٸ
قووا سوواثئ
اي ًاإٚ ،نإ ؾٝو٘ ايواَ ٜٔضوٝطزا ًو ٢نوٌ عو ٤ٞمجٝوع
اعبوووا ٤ايعوووا َٚووؤ ايٛافوووح ٚازبًووو ٞإٸ اسبٝوووا ٠ا٫ديُا ٝووو١
ٚايضٝاصٖ ١ٝذا ايعؾز ربيًـ ؤ يوو الي٬ؾو ا نًٝواا،
ايعا اٱص ٚ َٞ٬ايعا املضٝش"ٞ
"نُا إٸ ٬قو ١املضوًِ باملضوٝش ٞايوٛطٔ ايعزبو ٞاٯٕ
ربيًـ الي٬ؾ ا دٖٛز ٜا ُٸوا ناْوئ ًٝو٘ ايعٗوا ايعجُواْ،ٞ
٭ٕٸ ايؿووزم بووني املضووًِ ٚاملضووٝش ٞاياٚيوو ١ايعجُاْٝووٜ ١هوؤ
ؾزقو وا ايوووا ٜٔؾشضووو ،.بوووٌ نوووإ ؾزقو وا ايًػوووٚ ١اييوووارٜخ
ٚايك ١َٝٛاٜق اا ؾ ٕ ٸنًَُ" ١ضًِ" اياٚي ١املوذنٛر ٠ناْوئ
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يعووين – اياردوو ١ا٭ٚىل – ايرتنووٚ ،ٞا ٸَ وا نًُووَ" ١ضووٝش"ٞ
ؾهاْووووووئ يعووووووين – اياردوووووو ١ا٭ٚىل – ا٭رَووووووين ٚايزَٚووووووٞ
ٚاي ًػار َٔٚ ٟاملعً ّٛإٸ ٖو ٤٫٪نواْٛا يًؿو ٕٛؤ ا٭يوزاى
الي٬ؾ ا نًٝوااَ ،ؤ سٝوح ايًػوٚ ١ايعٓؾوزٚ ١ٜاييوارٜخ اٜقواا،
نإ يهٌٸ ٚاسا َِٓٗ يػ ١لاؽوٜ ١يُضٸوو بٗواٚ ،يوارٜخ لواـ
ٜارص٘ ٜٚيوٛم ىل سٝا٥وًَ٘ٚ ،وٛى صوابكٜ ٕٛعوشٸس ٕٚنوزاِٖ،
ٚؾيٛسات َاف ١ٝذا ٕٚنزاٖا ً ٢اياٚاّ"
ٜٚقووٝـ اسبؾووزَٚ" ٟوؤ اي ووا ٜٞٗإٸ َووا سوواخ ايعٗووا
يوو ازبوٛٸ املغو ع بودْٛاع اشب٬ؾوات ٫ ،هؤ إ
ايعجُاْٞ
ااخ ايٛطٔ ايعزب ٞاٯٕ يًو اشب٬ؾات ايأ ناْئ ييٸشوا
ٚسيشز ل٬هوا ايٓش وات اياٜٝٓوَ ١وع ايٓش وات ايكَٝٛو ١ؾيشٜواٖا
افوووطزاَاا ٫ ،هووؤ إ ذبووواخ ايوووٛطٔ ايعزبووو ،ٞسٝوووح
ٜيهًِ املضًِ ٚاملضٝش ٞبًػٚ ١اساٜٚ ،٠ػٓٝإ ٜٚزيٜٚ ٕ٬ؾًٝإ
ٚ ٬اسووووااا،
بًػوو وٚ ١اسوووواٜٚ ،٠عوو وشٸسإ  ٚذٸوو واإ يار وو و ا طوووو ٜٛا
ٜٚغوورتنإ يغووٝٝا ؽووزح اد داٜووا ٚاسوواٚ ،ثكاؾوو ١راقٝوو١
ؾزٚ ١ٜاساٚ ٠يعٌٸ يوارٜخ ايجوٛر ٠ايعزبٝو ١ابوزس ديٝوٌ ًو ٢يوو
ٚاقوو ٣ٛبزٖووإ ا ٖووذ ٙسكٝكوو ١دٖٛزٜوو ،١موو .إ ْقووعٗا ْؾوو.
ا ٓٓٝا ً ٢اياٚاّ"
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٪ٜٚنووا اسبؾووز ٟإٸ املٛقووـ ايووذٜ ٟكؿوو٘ د ووا ٠ايزابطوو١
اٱصووو ١َٝ٬سٝووواٍ ايٛسوووا ٠ايعزبٝووو ،١معًوووِٗ َٛاقوووع ايعووواا٤
ملؾاحل ا٭َ ١ايعزب ١ٝؾِٗ بيدٜٝاِٖ يًعؾ  ١اياٜ ١ٜٝٓضُٕٗٛ
يعُٝوول ايٓوووشاع بووني املضووًُني ٚاملضووٝشٝني ٚغ ٖووِ َوؤ ايطٛا٥ووـ
ؾٝك " ٍٛنٝـ هٔ ٭سا إ ٜدٌَ بيهٚ ٜٔٛسا َٔ ٠اي ٬د
اٱص ١َٝ٬ايأ ييهًِ بًػوات طبيًؿوَ ،١ؤ د ٕٚيهوٚ ٜٔٛسوا٠
َٔ اي ٬د ايأ ييهًِ بًػٚ ١اسا ٫ٚ ،٠صٝٸُا ايوأ يويهًِ بًػو١
ايكز ٕ ؟"
يكا ٚفعي٘ ٖذ ٙاٯراٚ ٤ا٭ؾهار َٛادٗو ١ؾهزٜوَ ١وع
اْؾووار ايزابطوو ١اٱصوو ،١َٝ٬ؾيؾووا ٣هووِ وؤ طزٜوول اسبووٛار،
ؾدنووا ْؿو ٞايووا ٜٔنعاَووٌ اصاصووَ ٞوؤ ٛاَووٌ يهوو ٜٔٛا٭َوو١
ايعزبٝوووٚ ،١اْهوووز دٚر ٙيغوووهٌ ايؿهوووز ٠ايكَٝٛووو ١ايعزبٝووو١
ؾكٛبٌ بض َٔ ٌٝاْ٫يكادات بضو  .دباًٖو٘ اَوٌ ايوا ٜٔبٓوا٤
ايكَٝٛٸ ١ايعزب١ٝا
ٜكوو ٍٛاْووٛر ازبٓووا ٟنيابوو٘ " الطووا ٤املووٓٗر ايػزبووٞ
ايٛاؾا ،ـ  "216نإ ؾهز اسبؾز ٟجٌ داًٖ ١ٝداٜا،٠
باصوووِ ايكَٝٛووو ١ايعزبٝووو ،١نوووإ ٜضووويُا ْظزٜيووو٘ ايكَٝٛوووَ ١ووؤ
ايٓظز ١ٜا٭ملاْ ،١ٝايأ يك ٍٛبايًػٚ ١اييوارٜخٚ ،نوإ َؤ انورب
اصووايذي٘ َ $ووانط َٛيووَٚ # ٛووانط ْووٛردُٖٚ ،ٚووا ؾًٝضووٛؾإ
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ٜٛٗدٜووإ ،ناْووا ٜكؾوواإ َوؤ ٚراْ ٤ظزٜيُٗٝووا سٝووا ٤ايكَٝٛوو١
ايٛٗٝد١ٜ
ٜٚك ٢ً ٍٛايطٓطا ٟٚنياب٘ " نزٜات " ـ  65يكا
اؾضا صواطع اسبؾوزَٓ ٟواٖر اييعًو ِٝصوٛر ،١ٜملوا د وا بعوا
ا٫صيك ٍ٬ىل ؽ٬سٗا ،نإ ٜٴعيرب َؤ ايضوابكني ٚاملوزبني
ايعز  ٕ ٚ ،اؼ سٝاي٘ ايطَٚ ١ًٜٛاتٖٚ ،و ٫ ٛاضؤ ايعزبٝو١
ْ ٫طكاا  ٫ٚنياب ! ١نإ َٔ املغيػًني بايرتب َٔ ١ٝاّ ّ0918
يزنٝا ثِ ايغاّ ٚايعزام
اَٸووا َووٓ ضبُووا ظبٝوو ،.ؾٝكوو ٍٛنيابوو٘ "اسبزنووات
ايكَٝٛوو ١اسباٜجووَٝ ١ووشإ اٱصوو "ّ٬ايؾووؿشات َووا بووني ( - 9
29ف "ٚنوووإ اسبؾوووزَ ٟعزٚؾاوووا ب٥٫ٛووو٘ يًُ غٸو وزٜٚ ،ٜٔوووز ٣إٸ
ايزابط ١ايك ١َٝٛاقٚ ٣ٛا ِ َٔ ايزابط ١اٱصٚ ،١َٝ٬إٸ ايٛسا٠
ا٫صوو ١َٝ٬بايووئ سًُ وا ٚلٝووا٫ا ٚإٸ ايووا ٜٔطووارً ٨وو ٢ا٭َوو١
ايعزبٚ ،١ٝنإ ُٖٸ٘ بعح اصباد ايعز ق ٌ اٱص ،ّ٬بٌ نإ
ٜوووا  ٛىل دراصووو ١اسبجوووٝني ٚاٯعوووٛرٜني ٚاٯراَوووٝني ٚاي وووابًٝني
ٚايعرباْٝنيٜٚ ،غزح اصباد ٖذ ٙا٭َِ اي ا٥ا َٔ" ٠ل ٍ٬ثارٖا"
يًو ا٭َِ ايأ اًٖهٗا اهلل بهؿزٖاٜٚ ،ا  ٛىل ايؿفوز بيًوو
ايٛثٓٝات  ٚهيٗا امليُجً ١بع كزٚ ١ٜا٫لرتاع "
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"ٚقووا ْؿوذ اسبؾووزَ ٟؿاُٖٝوو٘ ٖووذَٓ ،ٙووذ إ اصوويًِ ٚسار٠
ٗا ؾٝؾٌ بٔ اسبضني  ّ0908باَغل ٚ ،ايعزام
املعارف
طٗ ١ًٝا ؾٝؾٌ اٜقٶا ٚقا اصيطاع إ ٜعُِ ٖوذا اشبوا ؤ
طزٜوول ازباَعوو ١ايعزبٝووًُ ٚ ،١وو٘ َوؤ ل٬هووا َٚوؤ ا٫يؿاقٝووات
ايجكاؾٜٚ ١ٝع ٸا ؾهز اسبؾوزَ ٟزدعوا اصاصوٝا يوا ٣ايكوَٝٛني
ايعز ؾُٝا بعاٚ ،يعيرب اسبزنات ايكَٝٛو ١اسباٜجو ١اصويُزارا
هووذا ايؿهووزٚ ،يط ٝكوا هووذا ا٫عبووزاف ،طووٛاٍ ايٓؾووـ ايجوواْٞ
َٔ ايكزٕ ايعغز " ٖٞ ،ٜٔاييٝارات ايؿهزٚ ١ٜايعكا" ١ٜ
ٜٚقٝـ َٓ ظب َٔ .ٝاقٛاٍ اسبؾز ٟايااي ٢ً ١قٝاَ٘
ب ٓووا ٤ؾهزيوو٘ ًوو ٢غ و ٖووا ٣اٱصووّ٬ا قٛيوو٘ نيابوو٘ " را٤
ٚاسادٜوح ايٛطٓٝوٚ ١ايكَٝٛو ،١ـ  " 40ٸٕ " ايزابطو ١اياٜٝٓو١
ٚساٖا  ٫يهؿ ٞييه ٜٔٛايك ،١َٝٛنُا إٸ يدث ٖا يضوٝ
ايضٝاص ٜ ٫ ١كَ ٢يػً ا ً ٢يدث ايًػٚ ١اييارٜخ " َٗٓٚوا قٛيو٘
"اَٸا ايٛسا ٠اٱص ١َٝ٬ؾُضيش ١ًٝاييشكٝلا ٭ْٗا يقوِٸ قَٝٛوات
طبيًؿووٚ " ١قٛيوو٘ ا٭ ُوواٍ ايهاًَوو ،١ز 2ـ ٕ " 74ايزابطوو١
ايٛطٓٚ ١ٝايك ١َٝٛم .إ ييكاٸّ ً ٢ايزابط ١ايا" ١ٜٝٓ
 ٢ً ٚايزغِ َٔ ٖذ ٙاْ٫يكوادات ،ؾكوا نوإ اسبؾوز٫ ٟ
ٜز ٣قشاّ ايا ٜٔايضٝاصو٪ٜٚ ١نوا َٛقؿو٘ ٖوذا اْٸو٘ ٓواَا
قٝوٌ يًشؾووز ٟسوا ٣اسبؿوو٬ت املكاَو ١ييهز وو٘! (َزس وا
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لاَ ١ايعزٚبٚ ١اٱصوّ٬ف ردٸ حبوشّ ( وز
باملٓافٌ ايه
ْعِ ص ٫ ّ٬اْا ٜٝ٫وف! اًُ ٟاْ ٞا٫ ٚدٜين
رابعاً -األصل وقرابة الدوّ والكوميّة:

٬ق ١اؽٌ ايغوع ٛبكَٝٛايٗوا
ٜك ٍٛصاطع اسبؾزٟ
ا ايكٓٝا ْظز ٠اَ ٢ً ١اْ٫ك٬بات ايضٝاص ١ٝايأ ساثئ َٓذ
اٚا ٌ٥ايكزٕ ايياصع غوزٚ ،ذبزٜٓوا اٖوِ ايعٛاَوٌ ايوأ ادت ىل
وارٚ ٠دٝوشٖ ٠و َ ٞواا
يًو اْ٫ك٬بات ،ظبا اْٗوا يويًفؿ
ايكَٝٛات ؾ ٕٸ ايٓش ات ايك ١َٝٛايأ ناْئ ف ١ًٝ٦ا٭ثز ٚقًًٝو١
ايظٗووٛر سيوو ٢يووو اييووارٜخ ،الووذت ييكوو ٣ٛبعووا يووو بضووز ١
ٖاً٥وووٚ ،١اؽو و شئ يؿوووز ْؿضوووٗا ًووو ٢ادباٖوووات ايضٝاصووو،١
ٚيضٝطز ً ٢ص اييارٜخ ؾهج َٔ ا٭َِ املػًٛب ٢ً ١اَزٖوا
اؾاقئ َٔ صو ايٗاٚ ،الوذت يغوعز بهٝاْٗوا اشبواـٚ ،ؽوارت
يضوووووع ٢ىل يوووووا ٖ ِٝوووووذا ايهٝوووووإ بووووواسبهِ ايوووووذاي ٞا٫ٚا،
ٚبا٫صوويك ٍ٬اييوواّ ثاْٝو ا ًوو ٢سووني إٸ ايضووًطٓات ايووأ ناْووئ
قا ١ُ٥ق ٬ا ،الذت ييكًؿ ع ٦ٝا ؾغ٦ٝاا ،ىل إ اْاثز َعظُٗا،
يارن ا ضبً٘ يا ٍٚق ١َٝٛاٜاٚ ٠باات ٖوذ ٙايكَٝٛوات ربيًوـ
ٚييٓاسعٚ ،لٗزت َٔ دزا ٤يو َضا ٌ٥ا٭قًٝات َٚوا ٜي عٗوا َؤ
املغانٌ ٚا٫لي٬ؾات
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ٜٚقوٝـ اسبؾوز ٟا اصيعزفوٓا صو ٖوذ ٙاْ٫ك٬بوات،
ٚداْا إٸ مجا ات َٔ ايٓاظ ا يربت ْؿضٗا َٔ قٚ ١َٝٛاسوا،٠
ٚالذ اؾزادٖا ٜغعز ٕٚاْٸِٗ ابٓا ٤اَٚ ١اساَ ،٠يُٝشَ ٠ؤ ا٭َوِ
ا٭لووزٚ ،٣ؽووارٚا ٜٓش وو ٕٛىل ا٫صوويكٗٓ ٍ٬ووا ؾٝذووار بٓووا إ
ْيضاَ ٍ٤ا ٖ ٞايعٛاٌَ ايوأ دبعوٌ بعو ايٓواظ ٜغوعز ٕٚاْٗوِ
ابٓووا ٤اَووٚ ١اسوواَ ،٠يُٝووشَ ٕٚوؤ ابٓووا ٤ا٭َووِ ا٭لووز٣؟ ٚبيع و
اقؾز َا ٖ ٞايعٓاؽز ايأ يه ٕٛا٭َِٚ ،ايعٛاٌَ ايوأ سٝوش
بعقٗا َٔ بع ؟
ٕٸ ا٭دٛب ١ايأ ا طٝئ ؤ ٖوذ ٙا٭صو ١ً٦اليًؿوئ نوج ا
بووالي٬ف اي وواسجني ،يووو ٭ٕٸ ٖووذ ٙا٭حبوواخ ي ولٳ ْطووام
املضووا ٌ٥ايعًُٝوو ١اي شووئ ،بووٌ يوودثٸزت نووج ا بٓش ووات ايضٝاصوو١
َٚطايٗ ٝا ؾ ٕٸ نٌ دٛا ًوٖ ٢وذ ٙا٭صو ٫ ١ً٦بواٸ إ ٜ٪ٜٸوا اٚ
ٜؿٓٸا سا ٣ايٓظزٜات ايضٝاص ٫ٚ ،١ٝبا ٸَؤ إ ٜوديَٛ ٞاؾكو ا اٚ
طبايؿ ا ملطاي .اَٸ َٔ ١ا٭َِ ا ٚدٚي َٔ ١ايواٚ ٍٚيوذيو دبوا إ
ايعًُاٚ ٤اي اسجني اليًؿٛا ٖذا ا٭َز الي٬ؾ ا ن اا ،بض .
الي٬ف ْش ات ا٭َِ ايوأ ٜٓيُو ٕٛيٗٝوا ،سيو ٢اْٸٓوا نوج ا َوا
ظبووا بٝووِٓٗ َوؤ ٜيووٛٸرع وؤ مجووع امليٓاققووات اٜقوواا ،ؾٗووِ
ٜكٛيووو ٕٛبٓظزٜووو ١بعو و ايكقووواٜاٚ ،بٓظزٜووو ١طبايؿووو ١هوووا
ققاٜا الز ٣مماثً ١ها ٚ ،يو سضَ .ا يكيقوَٓ ٘ٝواؾع ايواٍٚ
ايأ ٜٓيض  ٕٛيٗٝا
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ٖٓٚوووا مووو .إ ْوووارظ ٖوووذ ٙاملضوووا ٌ٥حبوووذر عووواٜاٚ ،إ
ْٓاقػ اٯراٚ ٤ايٓظزٜات ايأ ساَئ سٛها باْي وا ٙيواّ ٚيٓ شوح
وؤ ايعٓاؽوووز ايوووأ يهووٛٸٕ ايكَٝٛوووٚ ١ي٪يووـ ا٭َووو١؟ ٕٸ اٚٸٍ َوووا
طووز ًوو ٢اي وواًٍٜٚ ،ؿووئ ايٓظووزٖ ،ووذا ايؾووادٖ ،ووٚ ٛسووا٠
ا٭ؽٌ ٚاملٓغد
ٜٚؿٓٸا اسبؾوز ٟيوو بكٛيو٘ ٜظؤٸ ايٓواظ واد ٠إٸ اٟٸ اَو١
َٔ ا٭َِ ييشاٸر َٔ اؽٌ ٚاساٺٜٚ ،ش ُ ٕٛإٸ مجٝع اؾزاد ا٭َٸ١
ايٛاساٜ ٠ه ْٕٛٛمبٓشي ١ا٭عكا ٤امليشاٸر َٔ ٜٔؽً .ا ٚاسا
ٚيذيو ظباِٖ ٜهزرٸ ٕٚنٌٸ َٓاصو  ١نوج ا َؤ اييعو ات
اياايٖ ٢ً ١ذا ايش ِ ،نكٛهِ "اداادْا ،باْ٩ا ،لٛآْا "
ظ ؽوووشٝح ،٭ ٸٕ مجٝوووع
غوو إٸ ٖوووذا ايظو ؤٸ ٜ ٫ضووويٓا ىل اصوووا ٍ
ا٭حبوووواخ ايعًُٝوووو – ١املضوووويُاٸَ ٠وووؤ سكووووا٥ل اييووووارٜخَٚ ،وووؤ
َهيغووؿات ًووِ اٱْضووإ َٚهيضو ات ًووِ ا٭قووٛاّ –  ٫يوورتى
صبا٫ا يًغو اْ٘  ٫يٛدا ًٚ ٢د٘ اي ضوٝط ١اَٸو ١ييشواٸر َؤ
اؽٌ ٚاساٺ ؾع٬ا ٫ٚ ،يٛدا ً ٢ا٭ر اَٸ ١لايؾ ١اياّ ساَ اا
ؾذُٝع ا٭َِ ايأ ْعزؾٗا اٯٕ قا يهٛٸْئ َٔ ياالًئ غزات
ا٭ ووووزام ٚا٭دٓوووواظ ،اطووووٛار اييووووارٜخ املفيًؿوووو ،١سيووووٕ ٢ٸ
ا٭دٓوواظ ايووأ اعووئ ايكووز ٕٚامليكاٸَووً ١وو ٢ادٚار اييووارٜخ،
ناْئ اٜقا َيفايطَٚ ١ياالً ١دا ا
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ٜٚقٝـ اسبؾزْ ٟضيطٝع إ ْك ٍٛبهٌٸ دشّ ٚيدنٝا
ٕٸ ٚسووا ٠ا٭ؽووٌ ٚايووواّ ا٭َووِ ْٸُووا ٖوووَ ٞوؤ ا٭ٖٚوواّ ايوووأ
اصيٛيئ ً ٢ايعكوٚ ٍٛا٭ ٖوإَ ،ؤ غو إ يضويٓا ىل ديٝوٌ اٚ
بزٖووإ ؾ و ٬اٱْهًٝووش ٫ٚ ،ايووزٚظ ٫ٚ ،ا٭ملووإ ٫ٚ ،اي ًػووار
ناْٛا َيذاْضني َٔ سٝح ا٭ؽٌ ٚايٓضوٌ بوٌ ٕٸ نوٌٸ ٚاسوا٠
َٔ ٖذ ٙا٭َِ يهْٛٸئ َٔ ياالٌ ٚساسز غزات ا٭قٛاّ سي٢
ا٭َٸ ١ايؿزْض ٫ ١ٝييشاٸر َٔ اؽٌ ٚاساا ٖذ ٙا٭َٸ ١ايأ ناْئ
اص ل ا٭َِ ا٭ٚرٚبٝو ١ىل يهوٚ ٜٔٛسوا ٠صٝاصو ١ٝقَٝٛو ،١سيو٢
ٖووذ ٙا٭َووْ ١ؿضووٗا ْٸُووا يهٛٸْووئ َوؤ الووي ٬وواد ن و َوؤ
ا٭قٛاّ ٚا٭دٓاظ
ٚقا ي ٝٸٔ َٔ ا٭حباخ ايعًُ ١ٝايأ  ٫صباٍ يًغو ؾٗٝا ا ٸٕ
اد ا٭قٛاّ ايأ نٛٸْئ ؾزْضو ٞٝايٝوٜ ّٛيذواٚس ايضويني ٚهوذا
ؾ ْٸٓا ا قارْا صهإ مشاٍ ؾزْضا بضهإ دٓٛبٗا َٔ ،سٝح
ا٭ٚؽوواف اي اْٝووٚ ١اشبؾووا٥ؿ ازبٓضووٚ ،١ٝدوواْا بٝووِٓٗ بْٛوو ا
عاصوووع ا دوووا ا ؾعًووو ٢صو و  ٌٝاملجووواٍ ٕٸ َغوووابٗ ١اٖووواي ٞبعو و
املكاطعوووات ايغوووُاي( ١ٝنايربٜيووواْٚ ٞايٓٛرَاْوووا ٟف اٱْهًٝوووش
ٚا٭ملإ ،انرب بهج َٔ َغوابٗيِٗ اٖواي ٞصوا٥ز املكاطعوات،
 ٫ٚصٝٸُا اٖاي ٞاملكاطعات ازبٓٛبٝو ١ؾا٭حبواخ ايعًُٝو ١امليعًكو١
با٭سَٓ ١اييار َٚ ،١ٝوا ق وٌ اييار ٝوPréhistorique( ١ف ،يواٍٸ
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د٫يووو ١قاطعوووً ١ووو ٢إٸ يووواالٌ ا٭قوووٛاّ ٚا٭دٓووواظ اصووويُزٸ دٕٚ
اْكطاع مجٝع اقضاّ ؾزْضا َٓوذ اقواّ ا٭سَٓو ١ؾدؽو ح اٯٕ
َوؤ ايؾووعٛب ١مبهووإ يعووٝني "املٓ ووع ا٭ؽووً "ٞايووذ ٟيزدووع يٝوو٘
ايك ١َٝٛايؿزْضٚ ١ٝييشاٸر َٓ٘ ٚقا اليًوـ ًُوا ٤اييوارٜخ ؾُٝوا
ب ِٗٓٝالي٬ؾ ا ن ا سُٓٝا ساٚيٛا يعٝني ٖذا املٓ ع ا٭ؽًَ ٞا
ٖوو ٛايغووع .ايووذٜ ٟضوويشلٸإ ٜٴٓعووئ باصووِ "ادووااد ايؿزْضووٝني
اسبايٝني"؟ ٌٖ ِٖ ايػايٕٛٝ؟ اّ ايزَٚإ؟ اّ ايؿزْو؟
ٜٚغ اسبؾز ٟىل ا ٸٕ نٌٸ ٚاسا َٔ ٖذ ٙاسبً ٍٛايج٬ث١
ؽووار اصاص و ا يٓظزٜووَ ١وؤ ْظزٜووات اييووارٜخ ،ؾكووا ل وٌٸ ايعًُووا٤
يو َاٸ ٠طًٜٛو ،١ىل إ زؾوٛا َوا
ٚاملؿهزٜ ٕٚيٓاقغٕٛ
ٖووووذا ايٓكوووواؼ َوووؤ ايع ووووحٖ ٕ ،وووو ٤٫٪ا٭قووووٛاّ مجووووٝعِٗ –
 ٚغزات اَجاها – قوا اعورتنٛا يهو ٜٔٛا٭َٸو ١ايؿزْضو،١ٝ
ؾ ا َا حبجٓا ٔ اؽٌ ايؿزْضٝني م .إ ْ شوح ؤ ايعٓؾوز
ايذ ٟنإ اعاٸ يدث ا ٖذا اييه َٔ ،ٜٔٛايٛدٗو ١املعٜٓٛو،١
 َٔ ٫ايٛدٗ ١املادٚ ١ٜم .إ ْعًوِ ايعًوِ ايوٝكني إٸ ايؿزْضوٝني
ا اْيض ٛا ىل ا٭قٛاّ اي٬ي ،١ٝٓٝؾ ْٸُا ٜٓيضو  ٕٛيٗٝوا َؤ دٗو١
ايًػٚ ١ايجكاؾ َٔ ٫ ،١دٗ ١ا٭ؽٌ ٚاياّ ٚ ،يو ٭ٕٸ َٔ اسبكا٥ل
ايجابي ًُٝ ١ا إٸ دّ اي٬يني ٚايزَٚإ ؾزْضوا اقوٌٸ بهوج َؤ
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دَا ٤ازبزَوإا ٖٚوذا ٖو ٛاسبواٍ مجٝوع ا٭َوِ ،ؾ ْٗوا مجٝعوا
طبيًطَٚ ١ياالً َٔ ١سٝح ا٭ؽٌ ٚاياّ
٪ٜٚنوووا اسبؾوووزْ ٟوووين اعوو ٸ٘ ا٭َوووِ َووؤ ٖوووذ ٙايٛدٗووو١
با٭ْٗز ايعظ١ُٝا ؾُٔ املعً ّٛإٸ نٌٸ ْٗز َٔ ا٭ْٗوز دبوز ٟؾٝو٘
َٝا ٙايئ َؤ َٓوابع َٚؾوادر ٚرٚاؾوا طبيًؿوٚ ١ا٭ْٗوز ايهو ٠
يه ٕٛنج  ٠املٓابع  ٚاٜا ٠ايزٚاؾا بٛد٘ٺ اّ ٚ ،ا َا حبجٓوا
وؤ َٓ ووع ْٗووز َوؤ ا٭ْٗووز ،ؾ ْٸٓووا ْؿعووٌ يووو بايٓضو  ١ىل َووا ٖووٛ
ايػايٚ .ا٭صاصْ ٫ٚ ،ٞعين بذيو إٸ مجٝع َٝا ٙايٓٗز يديَ ٞؤ
َٓ ع ٚاسا ؾع٬ا
ٖوذا ْٗوز ددًوَ ،١وج٬ا َؤ َٓٸوا ٜضويطٝع إ موشّ َؤ اٜوؤ
ايووئ املٝووا ٙايووأ يضوو ٌٝؾٝوو٘ اٯٕ؟ َوؤ َؤٸ ٜضوويطٝع إ ٜٓهووز إٸ
ٖذ ٙاملٝا ٙيْٛ َٔ ٌ١ٝاحٍ طبيًؿ١ٺ داااا نًٓا ٜعًِ إ قطزات ٖذٙ
املٝا ٙقا يهَ ٕٛيدي َٔ ١ٝايع ٕٛٝايأ يٓ ع َؤ ذبوئ ايورتا اٚ
َٔ بني ايؾفٛرا ٚقا يهَ ٕٛيٛياٚ َٔ ٠بإ ايجًٛز املرتانُ١
ً ٢ازب اٍا ٚقا يه ٕٛيَ ١ٝؤ ايضو ٍٛٝامليهٛٸْوَ ١ؤ ٖطوٍٛ
ا٭َطارا  ٚيوو نًو٘ قوا ٜهوَ ٕٛؤ دوزاَ ٤وا سواخ ا وايٞ
ايووشا  ،اً ٚوو ٢صووؿٛح محووز ،ٜٔا ٚصووٗ ٍٛاملٛؽووٌ ،اً ٚوو٢
د اٍ سال ،ٛا ٚدٜار بهز َُٗٚا نإ ا٭َوز ،ؾو ٕ مجٝوع
 .صبوووزٚ ٣اسوووا،
ٖوووذ ٙاملٝوووا ٙاملفيًؿووو ١يضو و دٓ و و ا ىل دٓو و ٺ
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ٚيهوٛٸٕ ٖووذا ايٓٗووز ايووذ ٟمووز ٟاَآَووا ْٸٓووا ْضوُٸٖ ٞووذ ٙاملٝوواٙ
باصِ َٝا ٙددً َٔ ،١غ إ ْؿهوز َٓغوٗ٦ا اشبواـ ،ا ٚإ
ْيضا ٍ٤ؤ طو ٍٛاملوا ٠ايوأ َقوئ َٓوذ اييشاقٗوا بٗوذا اجملوز٣
ايطٚ ،ٌٜٛاْيضابٗا ىل ٖذا ايٓٗز ايعظِٝ
ٕٸ اسووووٛاٍ ا٭َووووِ َٓٚابعٗووووا يغوو و ٘ يووووو عوو و ٗا نوو و اا
ؾاٱْهًٝش ٟاملجكـ ٜ ٫عزف َا ا نإ بٓٝو٘ ٚبوني عهضو
اْٝ ٚووٛئ اًَٝ ٚيوو ٕٛرابطوو ١اؽووٌ ْٚضووَٚ ،.ووع يووو ؾ ٸْ و٘ ٜعيوورب
ٖوو ٤٫٪ادوواادا يوو٘ ٚاصوو٬ؾااٜٚ ،ؿيفووز بٗووِ انجووز ممووا ٜؿيفووز
بددااد ٙاسبكٝكٝني ٚنذيو ايؿزْض ٞاملجكـ ،ؾٗوٜ ٫ ٛيضواٍ٤
زٚقو٘ سكٝكو ١عوَ ٤ٞؤ دّ عوارملإ اٚ
ُٸا ا نإ مزٟ
راصني ا ٚؾٛيي َٚ ،ع ٖوذا ؾٗوٜ ٛعيورب ٖو ٤٫٪نًٗوِ ادوااد ا يو٘
ٚاص٬ؾااٜٚ ،عيشٸ بِٗ انجز مما ٜعيشٸ ب ين اصزي٘ ا٭قزبني
ٕٸ ا٭َز املِٗٸ ايكزابٚ ١ايٓض .يٝط رابطو ١ايواّ سواٸ
ايٗووا ،بووٌ ٖوو ٛا ٫يكوواد بٗووا ٚايٓغووًٗٝ ٤ٛووا ٖٚووذا ٖوو ٛايٛاقووع،
بايٓض  ١يٮؾزاد ٚازبُا وات ًو ٢سواٸ صوٛا٤ا ؾا ٫يكواد بٛسوا٠
ا٭ؽوووٌ ،ا ٚايغوووعٛر بايكزابوووٜ ،١عُوووٌ ُو و٬ا َُٗٸوو ا يهووؤٜٛ
ا٭َووِ ،صووٛا ٤انووإ يووو َٛاؾكو ا يًشكٝكوو ١اّ طبايؿوا هووا ،٭ٕٸ
ايكزاب ١بني اؾوزاد ا٭َوِ يهو ٕٛقزابوْ ١ؿضواَْ ١ٝعٜٓٛو ،١انجوز
ٸَُا يه ٕٛدضُاَْٚ ١ٝاد١ٜ
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ٜٓطًل اسبؾزْ ٟظزٜي٘ ايكَٝٛٸ ١ىل اًَني اصاصٝني،
ُٖوووا ايًػوووٚ ١اييوووارٜخ ،ؾايًػووو ١رٚح ا٭َٸوووٚ ١اييوووارٜخ انزيٗوووا،
ؾٝكٝ َ ٍٛٸٓ ا اُٖ ١ٝايًػٚ ١اييارٜخ بٛؽؿُٗا اًَني اصاصٝني
يه ٜٔٛايكَٝٛٸ ١يكا قزٸرْا إٸ ايكزاب ١ا٭َِ يهْ ٕٛؿضواْ١ٝا
َٚعٓ١ٜٛا انجز َٸُا يه ٕٛدضُاْ ٝاَٚ ١اد َٔٚ ١ٜاي ا ٜٞٗاْٸ٘ ٫
مٛس يٓوا إ ْهيؿو ٞبيكزٜوز ٖوذ ٙاسبكٝكو ،١بوٌ موًٓٝ .وا إ
ْضع ٢ىل يعًًٗٝا اٜق اا موًٓٝ .وا إ ْ شوح ايٛقوئ ْؿضو٘
وؤ نٝؿٝوو ١يٛي وا ٖووذ ٙايكزابوو ١املعٜٓٛووٚ ،١إ ْيش وزٸ ٣ا٭ص و ا
املٛد  ١هاٚ ،ايعٛاٌَ امل٪د ١ٜيٗٝا
ٕٸ ٖووذ ٙا٭حبوواخ ٚاييشزٸٜووات يٛؽووًٓا ىل اسبكٝكوو ١اييايٝوو١
ٕٸ اٖووِ ايعٛاَووٌ ايووأ يوو٪د ٟىل يهوو ٜٔٛايكزابوو ١املعٜٓٛوو ١ايووأ
ٜغووعز بٗووا ا٭ؾووزاد ا٭َووِ املفيًؿووٖ ،١وو ٞايًػووٚ ١اييووارٜخٚ ،إٸ
ا ٫يكووواد بٛسوووا ٠ا٭ؽوووٌ ْٸُوووا ٜهووو ٕٛاياردووو ١ا٭ٚىل َووؤ
ايٛسا ٠ايًػٚ ١ا٫عرتاى اييارٜخ ؾًٓارظ يدث نٌ اٌَ
َٔ ٖذ ٜٔايعاًَني اهاَني بغ َٔ ٤ٞاييؿؾٌٝ
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ايًػوووو ١رٚح ا٭َووووٚ ١سٝايٗووووا ،ؾا٭َٸوو و ١يكووووً ّٛوووو ٢اصوووواظ
َٛف ٖٛ ٞ ٛايًػٚ ،١ملا ناْئ ا٭َٸ ١ذباٸد بًػيٗا ،ؾٗ ٞيغوٌُ
مجٝع ايٓواطكني بٗوذ ٙايًػوٖٚ ١و ٞباييواي ٞاٖوِ ايوزٚابا املعٜٓٛو١
ايأ يزبا ايؿزد اي غز ٟبػو َ ٙؤ ايٓواظ ،٭ْٗوا ا٫ٚاٚ ،اصوط١
اييؿاِٖ بني ا٭ؾزادٖٚ ،و ٞؾقو٬ا ؤ يوو ،يو ١ايويؿه ٭ٕٸ
ايويؿه َووا ٖو ٫ ٛيهًوِ بوواطينٚ ،ايويهًِ ْٸُووا ٖوْ ٛووٛعٷ َوؤ
اييؿه ازبٗزٚ ٟال اإ ،ٸ ايًػٚ ٖٞ ١اصوط ١يٓكوٌ ا٭ؾهوار
ٚاملهيض ات َٔ اٯبا ٤ىل ا٭بٓاَٚ ،٤ؤ ا٭دوااد ىل ا٭سؿواد،
َٚوؤ ا٭صوو٬ف ىل ا٭لوو٬ف ٚقووا ا ذوو .اسبؾووز ٟبوواملؿهز
ا٭ملواْ ٞؾٝفيو٘ ايكا٥وٌ بودٕٸ ايً ٸػوٖ ١و ٞاصواظ ايكَٝٛوَ ،١ضوويُا ا
ايووايً ٌٝووْ ٢ظزٜيوو٘ َوؤ اَجًوو ١يعووٛد يكٝوواّ ايٛسووا ٠ا٭ملاْٝوو ١بعووا
اييذشٚ ،١٥قٝاّ ايٛسا ٠اٱٜطايٚ ،١ٝاي ٛيٚ ١ْٝٛغ ٖا ايهج
 ٜٓٚوووع اٖيُووواّ اسبؾوووز ٟبايًػوووَ ١ووؤ اٖيُاَووو٘ بايعٛاَوووٌ
ايٓاعووو ١٦ووؤ ا٫ديُووواع اي غوووز ،ٟؾٝعوووا ايًػووو ١ضبوووٛر ايعٛاَوووٌ
ايٓؿضٚ ١ٝا٫ديُا ٚ ١ٝاملع ٸز ٓٗا ،ؾاٱْضإ ياس ٔ اسبٛٝإ
بووايٓطلٜٚ ،يُ ٸ ٝوش اٱْضووإ َوؤ اٱْضووإ بايًػوو ١ايووأ ٖووٚ ٞيٝووا٠
ا٫ديُووواع اي غوووز ٚ ،ٟاَوووٌ َووؤ ٛاًَووو٘ اٜقوواا ،ا ٟإٸ ٖٓووواى
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٬ق ١داي ١ٝبني ايًػٚ ١اجمليُع ،ي٪ثٸز ؾهز ايؿزد ٛ ٚاطؿ٘
َعا ٚربًل ْ ٛا َٔ اييٛسٝا بٚ ٘ٓٝبني اجمليُع
ؾايًػوووو ١ايووووأ ٜٓغووود ًٗٝووووا اٱْضووووإ ،يهٝٸوووـ يؿهوو و ٙ
ٛاطؿوو٘ اٜق و ا يوودث ا
بهٝؿٝووات لاؽوو ،١نُووا اْٸٗووا يوو٪ثٸز
ُٝكااا ؾايًػ ١ايأ ٜضُعٗا املزَٓ ٤ذ ؽػز ،ٙايًػ ١ايأ رباط ٘
بٗا اَٸ٘ َٓذ اٚا ٌ٥سٝاي٘ ايٛا  ،١ٝيػٸو ١اييٓ ٛوات ٚا٭غواْ ٞايوأ
يٗشٸ َغا زَٓ ٙذ طؿٛيي٘ ،ي٪ثٸز بط ٝعو ١اسبواٍ يودث ا ُٝكو ا
يه ٜ٘ٓٛايعواطؿٚ ٞيوذيو دبوا إٸ ٚسوا ٠ايًػو ١يٛدٹوا ْ ٛو ا َؤ
ايٛسا ٠اييؿه  ٚايغعٛرٚ ،يزبا ا٭ؾزاد بضًضً ١ط١ًٜٛ
َٚعكوواَ ٠وؤ ايووزٚابا ايؿهزٜووٚ ١ايعاطؿٝووٚ ١يووذيو ْضوويطٝع إ
ْكْٗ ٍٛا يه ِّٕٛاق ٣ٛايزٚابا ايأ يزبا ا٭ؾزاد بازبُا ات
ٚمبووا إ ايًػووات ربيًووـ بووني قووٚ ٍّٛقوو ،ّٛؾُوؤ ايط ٝعوو ٞإ
ظبا صبُٛع ا٭ؾزاد ايذٜ ٜٔغرتن ٕٛايًػٜ ،١يكارب ٕٛانجز
َٔ غ ِٖٜٚ ،يُاثًٜٚ ٕٛيعاطؿ ٕٛانجز َٔ صٛاِٖٜٚ ،يُٝٸوشٕٚ
ٻُوؤ ووااِٖ ،ؾ٪ٝيؿوو ٕٛبووذيو اَ و اَ ١يُ ٸ ٝوشَ ٠وؤ ا٭َووِ ا٭لووز٣
يذيو ْضيطٝع إ ْكٕ ٍٛٸ ا٭َوِ ٜيُٝٸوش بعقوٗا َؤ بعو –
ايارد ١ا٭ٚىل – بًػيٗإ ٚ ،ٸ سٝوا ٠ا٭َوِ يكو ،ّٛق وٌ اٟٸ عو،٤ٞ
ً ٢يػايٗا  ٚا افا ئ اَٸ َٔ ١ا٭َوِ يػيٗواٚ ،ؽوارت يويهًِ
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بًػ١ٺ الز ،٣يه ٕٛقوا ؾكوات اسبٝواٚ ٠اْواصبئ
اقي ضئ ٓٗا يػيٗا ازباٜا٠

ا٭َو ١ايوأ

ٜٚضيغووٗا اسبؾووز ٟبكٛيوو٘ ٜزٜٓووا اييووارٜخ إٸ بعو ا٭َووِ
يضويٛيً ٞو ٢اَوِ الووزٚ ،٣ربقوعٗا ٱراديٗواٚ ،يضوٝٸز عووْٗٚ٪ا
نُووا يغوواٖٚ ٤ووذا ا٫صوويٜ ٤٬ٝؿكووا ا٭َوو ١املػًٛبوو ١اصوويك٬ها،
ٚيهٓٸو و٘  ٫و وطٸ نٝاْٗووواَ ،وووا داَوووئ ا٭َووو ١املضوووٝطَز ًٗٝوووا
ضباؾظً ١و ٢يػيٗوا اشباؽو ١بٗواَٚ ،وا داَوئ َيُٝٸوشَ ٠ؤ ا٭َو١
املضيٛيًٗٝ ١ٝا بٗوذ ٙايًػو ١اشباؽوٚ ١قوا قواٍ اسوا املؿهوزٜٔ
" ٕ ا٭َوو ١احملهَٛوو ١ايووأ ذبوواؾب ًوو ٢يػيٗووا ،يغو ٘ ايضووذني
ايووذ ٟضووو بٝوواَ ٙؿيوواح صووذٓ٘" ْٗووا يضوويطٝع إ يؿًووئ َوؤ
صووذٓٗا ٖووذا ،ؾيضوورتدٸ سزٜيٗووا ٚاصوويك٬ها ٜووَ ٍّٛوؤ ا٭ٜوواّ،
٭ْٗووا ي كوو ٢سٝٸوو ١حبٝووا ٠يػيٗوواٚ ،يظووٌ ضباؾظوو١ا ًوو ٢نٝاْٗووا
ندَٸَ ،١ع اْٗا يه ٕٛقوا ؾكوات عفؾوٝيٗا ناٚيوٚ ١يهؤ
ا٭َو ١املووذنٛر ٠ا ؾكووات – مبووزٚر ايشَووإ – يػيٗووا اشباؽوو،١
ٚاقي ضئ ا ٚي ٓٸئ يػ ١اياٚي ١املضيٛيًٗٝ ١ٝا ،يه ٕٛقا ؾكات
اسبٝووا ٠بيايووااٚ ،اْوواصبئ نٝووإ ا٭َوو ١ايووأ ا طيٗووا يػيٗووا
ازباٜا ،٠ؾ ٜ ٬ك ٢مثٸ ١اٌَ يعٛديٗا ىل اسبزٚ ١ٜا٫صيكٍ٬
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- 2التاريخ:

ٜز ٣اسبؾز ٟإٸ اييارٜخ ٖ ٛععٛر ا٭َ ٚ ١انزيٗوا ؾو ٸٕ
نووٌ ا ٸَ وَ ١وؤ ا٭َووِ ،منووا يغووعز بووذايٗا ٚيهوو ٕٛعفؾووٝيٗا
بٛاصط ١يار ٗا اشباـ ٓ ٚاَا اق ٍٛاييارٜخ ٫ ،اقؾا بذيو
اييوووارٜخ املووواٚٸٕ ايهيووو – .اييوووارٜخ املوووا ٕٚبوووني ؽوووشا٥ـ
املط  ٛووات ٚاملفطٛطووات – بووٌ اقؾووا بووذيو اييووارٜخ اسب وٞٸ
ايٓؿووٛظ ،ايغووا٥ع ا٭ ٖووإ ،املضوويٛيً ٞوو ٢اييكايٝووا ؾٛسووا٠
ٖووذا اييووارٜخ يٛي وا يكارب وا ايعٛاطووـ ٚايٓش وواتٚ ،يوو٪دٸ ٟىل
نزٜووات املؿووالز ايضووايؿ ٚ ،١نزٜووات املؾووا.٥
ساثووٌ
املافوو ٚ ،١ٝىل يغوواب٘ اَوواْ ٞايٓٗووَ ٚ ٛوواٍ املضوويك ٌ ٚيووذيو
ْضووويطٝع إ ْكوووٕ ٍٛٸ ايوووذنزٜات اييار ٝووو ١يكووزٸ ايٓؿوووٛظ،
ٚيه ِّٕٛبٗٓٝوا ْ ٛو ا َؤ ايكزابو ١املعٜٓٛوٚ ،١يهوٖ ٕٛوذ ٙايكزابو١
املعٓ ١ٜٛاعاٸ يدث ا َٔ ايكزاب ١املاد ١ٜباردات
ٜٚقٝـ ٕٸ ا٭َٸ ١احمله ١َٛايأ يٓض ٢يار ٗا ،يهوٕٛ
قووا ؾكووات عووعٛرٖا ٗٝ ٚٚوواا ٖٚووذا ايغووعٛر ٚايووٜ ٫ ،ٞ ٛعووٛدإ
يٗٝا ٓ ٫اَا ييذنز يو اييارٜخ ٚيعٛد يٝو٘ ٚهوذا ايضو ،.
ظبووا إٸ ا٭َووِ املضوويٛيٚ ١ٝاسبانُوو ،١يعُووا ق ووٌ ا ٟعوو ٤ٞىل
َهاؾشوو ١يووارٜخ ا٭َوو ١احملهَٛووٚ ،١ي ووذٍ َووا اصوويطا ئ َوؤ
ازبٗٛد ٭دٌ قؾا ٤يو اييارٜخ ٔ ا٭ ٖإا ْٗوا يضوعَ ،٢ؤ
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دٗوو ،١ىل يغووٖ ٜ٘ٛووذا اييووارٜخ ٭دووٌ دبزٜوواَ ٙوؤ قوو ٠ٛازبووذ
ٚاييوودث  ،نُووا يعُووٌَ ،وؤ دٗوو ١الووزً ،٣وو ٢هووا ٤ا٭ ٖووإ
بٛقوووا٥ع يار ٗووواٚ ،بٗوووز ا٭ْظوووار بغعغوووعٖ ١وووذا اييوووارٜخ ٚاَٸو وا
ايٝكظات ايكَٝٛو ،١بعوا ٗوٛد اسبهوِ ا٭دوٓا ،ؾي واا واد،٠
بعهط يوو ،بيوذنز اييوارٜخ ايكوٚ َٞٛباٖ٫يُواّ بو٘ اٖيُاَو ا
لاؽ ا
ٚملٓاص  ١يع ٚسا ٠اييارٜخ ايذ ٟاصيعًُي٘ َوزاراا ،اٚدٸ إ
اع ىل اَز  ٟباٍَ ٖٛٚ ،ا ا م .إ ْؿٗوِ َؤ يعو ٚسوا٠
اييووارٜخ؟ ٕٸ اٱدابوو ١وؤ ٖووذا ايضوو٪اٍ دابوو ١دقٝكووَ ١وؤ ا٭َووٛر
ايؾوووع  ١دوووااا ،٭ٕٸ "ٚسوووا ٠اييوووارٜخ" مبعٓاٖوووا املطًووول اييووواّ٫ ،
ٴيشكل اباا سٝا ٠اَٸ َٔ ١ا٭َِ ٫ٚ ،دٚيوَ ١ؤ ايوا ٍٚؾؿو ٞاٟٸ
دٚيوو ١يٛدووا بعوو ا٭قطووار ايووأ ٜيٸشووا يار ٗووا َووع يووارٜخ
اقطارٖووا ا٭لووزَٓ ٫ ٣ووذ َووا ٠قؾ و ٠ا ٚيٛدووا بع و ا٭قطووار
ايأ يًـ يار ٗا ٔ يارٜخ ا٭قطار اي اق ١ٝقً٬ٝا ا ٚنج اا،
 ٚيو يٝط اياٚ ٍٚا٭َِ ايأ ايٸشات ساٜج ا ؾشضو ،.بوٌ
اياٚ ٍٚا٭َِ ايأ اسئ ٚسايٗا ايكَٓ ١َٝٛذ قز ٕٚاٸ ٠اٜق ا
 ٚا اْعُٓا ايٓظز يارٜخ ؾزْضا َج٬ا ٖٞٚ ،ايوأ صو كئ
صا٥ز اي ًاإ ا٭ٚرٚبٝو ١ىل يهوٚ ٜٔٛسوا ٠قَٝٛوٚ ،١دواْا ؾٗٝوا
َكاطعووات واٸ ٠يًيشوول بٗووا َٓ ٫ووذ بقووع ١قووزًُٓ ٚ ،ٕٚووا إٸ
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قضُ ا َٔ َكاطعايٗا نإ قا سار َكاطعايٗا ا٭لز ٣سزٚبو ا
ط ،١ًٜٛاصيُزٸت قزْٚا ا٠
ؾعٓووواَا ْكوووٚ" ٍٛسوووا ٠اييوووارٜخ" مووو .اْ ٫ؿٗوووِ َووؤ يوووو
"ايٛسا ٠ايياَٸ ١مجٝع ادٚار اييارٜخ" بٌ م .إ ْؿِٗ َٔ يو
"ايٛسا ٠ايٓض ٚ ١ٝايػاي  ١ايأ ييذً ٢اِٖ ؽوؿشات اييوارٜخ"
اٖووِ ؽووؿشات اييووارٜخ ايووأ اٚدووات ثكاؾوو ١ا٭َٸوو ١ا٭صاصوو،١ٝ
ٚا طيٗوووا يػيٗوووا اسبايٝوووٚ ،١ط عيٗوووا بطابعٗوووا اشبووواـا  ٫ ٚملوووا
اصووويطعٓا إ ظبوووا اَٸو وٚ ١اسوووا ،٠ناْوووئ "َٛسٸو واً "٠ووو ٢طوووٍٛ
يار ٗا يٛسٝا ا ياَٸ ا
٪ٜٚنا اسبؾزٕ ٟٸ ايٛسوا ٠اسبكٝكٝو ١اَٸوَ ١ؤ ا٭َوِ
 ٫هٔ إ يٴقُٔ  ٫بٓضٝإ قضِ َٔ ايٛقا٥ع ايأ ساثئ ها
لوو ٍ٬يار ٗووا ايطٜٛووٌ ٖووذآ ٚ ،وواَا اقووْ ٍٛضووٝإ قضووِ َوؤ
ٚقووا٥ع اييووارٜخ ٫ ،اقؾووا بووذيو سووذف ال ووار يًووو ايٛقووا٥ع َوؤ
ايهي ،.بٌ اقؾا َؤ يوو ُٖواٍ يًوو ايٛقوا٥ع  ٚبعادٖوا ؤ
َٓطك" ١ايؿهز ايؿعاي ٚ "١لزادٗا َؤ وااد "ايؿهوز ايكٛاْٝو"١
ٚيػً .ٝاييارٜخ املغرتى ًٗٝا ؾٝذًٓٝ .ا آْ ٫ض ٢ابا ا اْٸ٘ َا
َوؤ اَٸوو ٫ٚ ١دٚيوووٜ ٫ ،١هووو ٕٛيوو ع اقضووواَٗا يوووارٜخ لووواـ،
يًووـ وؤ يووارٜخ اقضوواَٗا ا٭لووزٚ ،٣يوو ٛبعو ا٭دٚار َوؤ
يار ٗووا ٚموو .إ ْعًووِ ايعًووِ ايووٝكني ،إٸ اييووارٜخ ٜعُووٌ ًُوو٘
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ايؿعٸاٍ يه ٜٔٛا٭َِ ٢ً ،ايزغِ َٔ اَجاٍ ٖذ ٙا٫لي٬ؾات
ايعارف ١ايطؿٝؿ١
ٜي وٝٸٔ مم وا يك واٸّ نًوو٘ ،إٸ ايًػ وٚ ١اييووارٜخ ُٖووا ايعووإَ٬
يهو ٜٔٛايكَٝٛوات ٭ٕٸ
ا٭ؽًٝإ ايًذإ ٜو٪ثزإ اعواٸ اييودث
ايٛسوواٖ ٠ووذ ٜٔاملٝووااْني ٖوو ٞايووأ يوو٪دٸ ٟىل ٚسووا ٠املغووا ز
ٚاملٓوواسع ٚٚسووا ٠اٯٚ ّ٫اٯَوواٍ ٚٚسووا ٠ايجكاؾووٚ ،١بووذيو نًوو٘
دبعوووٌ ايٓووواظ ٜغوووعز ٕٚبووودْٸِٗ اَٸو وٚ ١اسووواَ ٠يُٝٸو وش ٠ووؤ ا٭َوووِ
ا٭لز٣ا ٚا٭َٸ ١ايأ يٓض ٢يار ٗا يه ٕٛقا ؾكاٸت عوعٛرٖا،
ٚاؽ شئ ساي َٔ ١ايض ات ٕ ٚ ،يؿكوا اسبٝواٚ ٠يضويطٝع
ٖوووذ ٙا٭َٸو و ١إ يضووويعٝا ٗٝ ٚوووا ٚعوووعٛرٖا بوووايعٛد ٠ىل يار ٗوووا
ايكووٚ َٞٛاٖ٫يُوواّ بوو٘ اٖيُاَ و ا ؾعً ٝوااٚ ،يهٓٸٗووا ا َووا ؾكووات
وووااد
يػيٗوووا ،يهوووٓ ٕٛا٥وووذ قوووا ؾكوووات اسبٝووواٚ ٠دلًوووئ
ا٭َووٛات ،ؾوو ٜ ٬كوو ٢صو  ٌٝىل ٛديٗووا ىل اسبٝووا ،٠ؾقو٬ا وؤ
اصيعاديٗا ايٚ ٞ ٛايغعٛر
سادساً -الديً والكوميّة:

ٜٓطًوول اسبؾووز ٟعووزح ٬قوو ١ايووا ٜٔبايك َٛٸٝووَ ،١وؤ ا ٸٕ
ايعٛاَووٌ ايووأ يوو٪ثٸز يهوو ٜٔٛا٭َووِ س ٸٝوش بعقووٗا َوؤ بعو ٫
يٓشؾووز ايًػووٚ ١اييووارٜخا بووٌ ٕٸ ٖٓوواى ٛاَوٌ الووز ٣يوو٪ثٸز
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يووو يووودث ا ٚافووشاا ،ؾيكووٛٸ ٟيووار ٠يووودث ايعوواًَني ا٭صاصوووٝني
املوووذنٛرْ ٜٔؿووااٚ ،يوووار ٠يقوووعـ يوووو اييووودث ٕ ٚٸ اٖوووِ ٖوووذٙ
ايعٛاٌَ ٖٛ ،ايا ٜٔ٭ٕٸ اياٜٛ ٜٔيا ْ ٛا َٔ "ايٛسوا "٠عوعٛر
ْؿٛصووِٗ بعو ايعٛاطووـ
ا٭ؾووزاد ايووذٜٓ ٜٔيُوو ٕٛيٝووٜ٘ٚ ،ووج
ٚايٓش ات اشباؽ ١ايأ ي٪ثٸز ا ُواهِ يودث ا عواٜا ا ؾايوأٜ
ٜع ٸا َؤ ٖوذ ٙايٛدٗوَ ١ؤ اٖوِ ايوزٚابا ا٫ديُا ٝو ١ايوأ يوزبا
ا٭ؾزاد بعقِٗ ب ع ٚ ،ي٪ثٸز بذيو ص ايضٝاصٚ ١اييارٜخ
غ إٸ يودث ايوا ٜٔيضو ٝايضٝاصوٚ ١اييوارٜخ ٚيهؤٜٛ
ايكٚ ١َٝٛايٛطٖٓ ٢ً ،١ٝذا املٓٛاٍ ٫ ،مزٚ ٢ً ٟي ٚ ٠اسوا٠
نٌٸ ا٭سٝإ ،بٌ يًوـ ٖوذا اييودث بوالي٬ف ا٭دٜوإ َؤ
دٗوووٚ ،١بوووالي٬ف ايعؾوووٛر ٚا٭دٚار َووؤ دٗووو ١الوووزٚ ٣يوووذيو
ْضووويطٝع إ ْكووو٬ ٕ ٍٛقووو ١ا٭دٜوووإ بايكَٝٛوووات َووؤ املضووواٌ٥
املعقً ١ايأ ذبياز ىل حبح ُٝل ٚذبً ٌٝدقٝل
ٝ ٜٚٸٔ اسبؾٵزٚ ٟدٗوْ ١ظوز ٙؾؾوٌ ايوا ٜٔؤ ايكَٝٛٸو١
 ٚاّ ا ي ارَ َٔ ٙكِٛٸَايٗا  َٔٚدْ ٕٚهوزإ ٚدوٛد ايوإ " ٜٔٸ
 ٬ؤ ايواٜ ٫ ،ٜٔعوين ْهوار
بعو ا٭َوِ ٛر َضويك ا
ايويؿه
ايوواْ ،ٜٔٳٸُووا ٜعووين ا ي ووار يًووو ا٭َووٛر مم وا ٜ ٫ووالٌ ْطووام
ا٭َوٛر اياٜٝٓو ٚ ١يوو  ٫اوو ٍٛد ٕٚايزدوٛعِ ىل ايوا ٜٔصووا٥ز
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املٝووادٚ ٜٔيووذيو نًٹٸوو٘ ،قًووئ  ٫ٚاساٍ اقوو ٍٛٸٕٳ ٳْعٵووئٳ ايكَٝٛوو١
باي٬دٜٝٓووٚ ١ايكووَٝٛني بوواي٬دٜٝٓنيٜ ٫ ،يؿوول َووع سكووا٥ل ا٭َووٛر
بٛد٘ َٔ ايٛد" ٙٛ
ٜٚقٝـ اسبؾز ٟمًٓٝ .ا إ ْ٬سب ٖذا ايؾاد،
ق ٌ نٌ عو ،٤ٞإٸ ا٭دٜوإ يٓكضوِ َؤ ايٛدٗو ١ا٫ديُا ٝو ١ىل
ؽوٓؿني اصاصوٝني ا٭دٜووإ ايكَٝٛوٚ ،١ا٭دٜووإ ايعاملٝو ١يووو ٭ٕٸ
بع و ا٭دٜووإ يٓشؾووز بكوو ّٛا ٚعووع .اَ ٚآٜووَٚ ١عيٓكووٖ ٛووذٙ
ا٭دٜووإ ٜعيكووا ٕٚب يوو٘ لوواـ بٗووِ د ٕٚغ ٖووِٜٚ ،ش ُوو ٕٛا ٸْ و٘
اُوو ِٗٝد ٕٚصووٛاِٖ ٚيووذيو ؾ و ْٸِٗ ٜ ٫ضووع ٕٛىل ْغووز دٜووِٓٗ
َٚعيكوواِٖ بووني ا٭ْوواّ ،بووٌ بعهووط يووو ٜض واٸ ٕٚابووٛا ٖووذا
اياٚ ٜٔد ٙٛصا٥ز ا٭قٛاّ  ٫ٚساد ١ىل ايكٕ ٍٛٸ اَجاٍ ٖوذٙ
اياٜاْات اشباؽو ،١يهو ٕٛادٜاْوا قَٝٛو ١بهوٌ َعٓو ٢ايهًُو١
 َٔٚايط ٝع ٞإٸ ايزابط ١ايأ ييٛيوا َٓٗوا يٓقوِٸ ىل يودث ايًػو١
ٚاييووارٜخٚ ،يكوٛٸ ٟايووزٚابا ايووأ يووزبا ا٭ؾووزاد بعقووِٗ ب و ع
ٚيذيو ظبا إٸ اسبٝا ٠ايا ١ٜٝٓيا ٣يًوو ا٭قوٛاّ ٫ ،يٓؿؾوِ ؤ
اسبٝا ٠ايضٝاص ١ٝابااا ،ؾيشٜا اؾزاد ايك ّٛيزابط ا ًو ٢يوزابطِٗ
ٚساصووه ا ًوو ٢ساصووهِٗٚ ،بووذيو يهوو ٕٛايووزٚابا اياٜٝٓوو١
ٓا ٖ ٤٫٪ا٭قٛاّ َٔ ٓاؽز ايك ١َٝٛا٭صاص١ٝ
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ٜٚيابع اسبؾز َٔ ٟاملعً ّٛإٸ اياٜاْو ١املٛصوٚ ،١ٜٛنوج ا
َوؤ ا٭دٜووإ ايٛثٓٝوو ١ايكا وو ١ناْووئ َوؤ ٖووذا ايك ٝووٌ ٚيهوؤ
ا٭سٛاٍ ربيًـ ٔ يو الي٬ؾ ا ن ا ا٭دٜإ ايعامل ،١ٝ٭ٕٸ
ٖذ ٙا٭دٜإ  ٫ربيؿ بغع َٔ .ايغع ٛا ٚاَٸَ ١ؤ ا٭َوِ ،بوٌ
بعهط يو يؿيح ابٛابٗا زبُٝوع ا٭قوٛاّٚ ،يوا  ٛىل ا يٓاقٗوا
مجٝع ا٭ْاًّ ،و ٢الوي٬ف يػوايِٗ ٚادٓاصوِٗ ٕٸ ٖوذ ٙا٭دٜوإ
ْٸُووا يضووع ٢ىل اْ٫يغووار بووني انوورب وواد ممهوؤ َوؤ ا٭ؾووزاد
ٚازبُا ووواتٚ ،سٝوووٌ ىل مووواد رابطووو ١ا ووِٸ َووؤ رٚابوووا ايًػووو١
ٚاييووارٜخٚ ،ربًوول بووذيو ْ ٛو ا َوؤ ازبوو ٛا٭مموو ٞايووذ ٟاووٝا
بهج َٔ ا٭قطار ٜٚػُز نوج ا َؤ ا٭قوٛاّ َٚؤ اي وا ٜٞٗإٸ
اؽوووشا ٖوووذا ايؾوووٓـ َووؤ ايووواٜاْات نوووج ا َوووا ًٝووو ٕٛىل
َعارفوو ١ايكَٝٛووات َٚوؤ املعًوو ّٛإٸ اياٜاْوو ١املضووٝشٚ ١ٝاياٜاْوو١
اٱص َٔ ١َٝ٬مجًٖ ١ذ ٙا٭دٜإ ايعامل ١ٝايأ َجٸًئ دٚر ا َٗ ٸُا
ص اييارٜخ
قًٓا ٕٸ ٖذ ٙاياٜاْات يضع ٢ىل لًل ْٛع َٔ ازب ٛا٭ممٞ
ايووذ ٟمُووع طبيًووـ ا٭قووٛاّٜٚ ،ػُزٖووا غُووز ا ٚيهوؤ ،موو.
ًٓٝا إ ْيضا ٌٖ ٍ٤ظبشئ ا٭دٜإ ايعاملٝو ١ايوأ نزْاٖوا
َا ناْئ يٓشع يٖ ٘ٝذا ايؾاد؟  ٌٖٚاٚدات بٗوذ ٙايؾوٛر٠
رابطوووووو ١اقووووووٚ ٣ٛا ووووووِ َووووووؤ ايووووووزٚابا ايكَٝٛوووووو ١ا٭لوووووووز٣؟
ٕٸ اييارٜخ ٜغٗا ً ٢هط يوو ساَواا ؾا٭دٜوإ ايعاملٝو١
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يو ٫ ،دالٌ ْطام ضباٚدٚ ،ملا ٠قؾ  ٠دوا ا ْٸٗوا
يٓذح
يضوويطع إ سووشز ا٭قووٛاّ َشد و ا سكٝك ٝوااٚ ،إ يشٜووٌ ايؿووٛارم
ايووأ س ٸ ٝوش بعو اٚي٦ووو ا٭قووٛاّ َوؤ بعو ساَ واا ٫ ،بكووار َووا
ظبشئ ْغز يػ َٔ ١ايًػاتٚ ،بكار َا اٚدات َٔ ايي واٸٍ
ساٚد ايكَٝٛات
ؾاياٜاْ ١املضٝشَ ١ٝج٬ا ،ساٚيئ إ يغٌُ ايعا بدمجع٘،
َٚع ٖذا ،ؾ ْٸٗا ذبٌ د ٕٚيؿوزٸم املضوٝشٝني اْؿضوِٗ ىل اَوِ
ٚد ٍٚاٜاٚ ،٠د ٕٚرباؽوِ ٚذبوار ٖوذ ٙا٭َوِ ٚايواَ ٍٚوا
بٗٓٝوووا ٚنوووذيو ا٭َوووز اٱصوووّ٬ا ؾُووؤ املعًووو ّٛإٸ ايوووا ٠ٛ
اٱصووو ١َٝ٬اٜقو و ا صوووعئ ىل مجوووع ا٭ْووواّ ذبوووئ راٜووو ١ايكوووز ٕ
ايهووزٚ ،ِٜيهوؤ اييووارٜخ ٜغووٗا ًوو ٢إٸ املضووًُني اْؿضووِٗ
 ٜكوووٛا َيٸشوووا ٜٔساَو واا ٫ ،ملووواٸ ٠ضبووواٚد ٠دووواااٚ ،إٸ اْيغوووار
اٱصوووو ّ٬اووووٌ د ٕٚيؿوو وزٸم املضووووًُني ىل اَووووِ ٚدٚ ،ٍٚدٕٚ
سوواٚخ َٓاس وووات ٚطباؽوووُات بوووني ايوووا ٍٚاٱصوووْ ١َٝ٬ؿضوووٗا
 ٚيو ٭ ٸٕ امل اد ٨ايٓظز ١ٜعٚ ،٤ٞاسبكوا٥ل ايزآٖو ١عو ٤ٞلوزا
َٚوووا ٜوووزد اييعووواي ِٝاياٜٝٓووو ١عوووَٚ ،٤ٞوووا ٜيشكو ول اسبٝوووا٠
س وا
ا٫ديُا ٝوو ١عوو ٤ٞلووز ٚا٭دٜووإ ايعاملٝوو ١يضوويطع إ ي ٛٸ
ايكَٝٛوووات ،سيووو ٢ا٭دٚار ايوووأ ٚؽوووًئ صوووًطيٗا ل٬هوووا ىل
اقؾ ٢اياردات
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يو ابااا ،٭ٕٸ ا٭دٜوإ ْؿضوٗا
 ٫ٚما اسبؾز ٟغزاب١
وو نُا ٜك ٍٛوو نج ا َا ييؿزٸم ىل َذاَٖ .يٓٛٸ ١ا ٚايكَٝٛوات
املفيًؿ ١نج ا َا دبا ا٫لي٬ؾات املذٖ  ١ٝصو ٬ٝا يًشؿوال
ً ٢نٝاْٗا ٢ً ،ايزغِ َٔ ازبٛٸ ا٭مم ٞايذ ٟربًكو٘ ا٭دٜوإ
ايعاملٝوو ٚ ،١يووو وؤ طزٜوول ا يٓووام َووذٖ .داٜوواٚ ،محووٌ راٜوو١
َذٖ .لاـ سد ً ٢يو إٸ اياٚ ،ٜٔي ٛنإ اَز ا باطٓٝوا
ساٸ اي٘ ،ؾ ْٸ٘  َٔ ًٛ ٫املظاٖز اشباردٝوٜ ٫ٚ ،١ضويػين ؤ
ايٛصووا٥ا املادٜوو ،١ؾٝٴفقووع يووو يكووٛاْني اسبٝووا ٠ا٫ديُا ٝوو،١
نُا ٜيقح َٔ اييؿاؽ ٌٝايياي١ٝ
ا٫ٚا ٕٸ اييعاي ِٝايا ١ٜٝٓيضيُاٸ قٛيٗا َٔ نيوا لواـ،
ٖٚذا ايهيا ْٸُا ٜه ٕٛبًػ َٔ ١ايًػات
ثاْ ٝو ا ٖووذ ٙاييعوواي ِٝيؿووز بع و ايطك وٛظ ٚايؾووًٛات،
ٖٚذ ٙاٜق ا ْٸُا يه ٕٛبًػ َٔ ١ايًػات
ثايجوو ا ٕٸ ا٭دٜوووإ ييطًو و .يغوووٝٝا بعو و املعابوووا ٚامل ووواْٞ
ٱقاَ ١ععا٥ز اياٖٚ ٜٔذ ٙاملعابا  ٫باٸ إ ٜيوٛي ٢عوْٗٚ٪ا بعو
ايزدووواٍٖٚ ،ووو ٤٫٪ايزدووواٍ ْٸُوووا ٜيهًُووو ٕٛبًػوووَ ١ووؤ ايًػوووات،
ٜٓٚيض  ٕٛىل اَٸ َٔ ١ا٭َِ
ٜظٗز َٔ يو نً٘ ،إٸ يًا٬ ٜٔق١ا ق١ٜٛا بايًػ ،١ؾ ٕٸ ا ٸ
ٟ
د َٔ ٜٔا٭دٜإ ٜكوً ّٛو ٢يػوٜٚ ،١عُوٌ بط ٝعيو٘ ًوْ ٢غوز يًوو
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ايًػ١ا ؾاي٬ي ١ٝٓٝاْيغزت بٛصواط ١اياٜاْو ١املضوٝش ١ٝانجوز مموا
اْيغزت بٛصواط ١ايؿيٛسوات ايزَٚاْٝوٚ ،١ايًػو ١ايعزبٝو ١اْيغوزت
بٛصاط ١ايا ٜٔاٱص ،َٞ٬انجز مما اْيغزت حبهِ ايضٝاص١
ٚاٱدار٠
سابعاً -الكوميّة واللغة والديً:

ٕٸ َووا ٜظٗووز ٬قوو ١ايووا ٜٔبايًػوو ١بٛفووٛحٖ ،وو ٛإٸ ايًػوو١
ٓاَا يدلذ ايي٬عٚ ٞيض عب ٛاٱْواراظ ،يارنو١ا ضبًٗوا
يًػوو ١اَٝووَ ١يؿزٸ ووَٗٓ ١ووا ،ا ٚيًػوو ١ادٓ ٝووَ ١يػً ووًٗٝ ١ووا ،دبووا
يٓؿضٗا ًَذدا ال ا املعابوا  ٚايطكوٛظ اياٜٝٓوٚ ١ايؾوًٛات
ؾايًػووو ١اي٬يٝٓٝوووَ ١وووج٬اَ ،وووا يوووشاٍ يٴوووزدٻد ٚيزيٸو وٌ ايهٓوووا٥ط
ايهاثٛيٝه ١ٝل ٍ٬ايطكٛظ اياَ ،١ٜٝٓع اْٸٗا قا لزدوئ ؤ
ااد ايًػوات املٝيوَٓ ١وذ قوزٕٚ
ْطام رباط .ايٓاظٚ ،دلًئ
اٸٚ ،٠نذيو ا٭َز بايٓض  ١ىل ايًػ ١ايضزٜاْ١ٝ
ٚيووذيو ْضوويطٝع إ ْكووٕ ٍٛٸ ايووا ٜٔا ايٸشووا َووع يػووَ ١وؤ
ايًػات ،قٛٻ ٣دذٚر يًو ايًػٚ ١ساؾب ً ٢نٝاْٗا ،انجز َؤ
مجٝع ايعٛاٌَ ا٫ديُا  ١ٝا٭لزٚ ٣مما ٬ٜسب ص ايٛقا٥ع
اييار ٝوو ،١إٸ اياٜاْووٓ ١وواَا ييؿ وزٸع ىل َووذاٖ .اٜووا ،٠قووا
يزبا َكاٸرات بع ٖوذ ٙاملوذاٖ .بو ع ايًػوات بٛدو٘ لواـ
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ٚيٓيغز ايًػ ١املذنٛرَ ٠ع اْيغار املذٖ .ايذ ٟي ٓاٖاٚ ،ييٛصٸع
صووٝطز ٠ا٭َوو ١ايووأ ناْووئ ايؾوواس  ١ا٭ؽووً ١ٝيًػوو ١املووذنٛر٠
بؿقٌ ٖذا اْ٫يغار
ؾاٱَرباطٛرٜووو ١ايزَٚاْٝوووَ ،١وووج٬آ ،ووواَا اْغوووطزت ىل
غزبٝووٚ ١عووزق ،١ٝيٳُووذٖ .نووٌٸ عووطز َٓٗووا مبووذَٖ .ضووٝشٞ
لووواـٚ ،اريوو ا بًػووو ١لاؽووو١ا ؾاٱَرباطٛرٜووو ١ايػزبٝووو ١ؽوووارت
ساَٝوووو ١ايهاثٛيٝهٝووووٚ ،١اربووووذت اي٬يٝٓٝوووو ١يػوووو ١يضٝاصوووويٗا
ٚيووووواٜاْيٗا ،بُٓٝوووووا ي ٓٸوووووئ اٱَرباطٛرٜووووو ١ايغوووووزق ١ٝاملوووووذٖ.
ا٭رث ٛنضٚ ،ٞايٸفذت ايْٛٝاْ ١ٝيػ ١يضٝاصيٗا ٚدٜاْيٗا ،ؾكٟٛٳ
ْؿو ٛاي٬يٝٓٝوو ١بؿقووٌ ايهاثٛيٝهٝوو ،١نُووا إٸ ْؿوو ٛايْٛٝاْٝوو١
اْيغز ٚق ٟٛبؿقٌ ا٭رث ٛنض١ٝ
ٜٚيووابع اسبؾووزٚ ٟقووا سوواخ َووا ٜغ و ٘ يووو ٓووا لٗووٛر
املذٖ .ايربٚيضياْأ اٜق ا ،سٝوح اٱؽو٬ح ايواٜين ايوذ ٟبغٸوز
ـ ب سوااخ اْكو٬
ب٘ ٚد ا ي ٘ٝيوٛثز نٝوٓر ايغوٗ ٜ ،هيو ٹ
َووذٖا لطوو ؾشضوو ،.بوووٌ اٚدوووا ىل داْووٖ .وووذا اْ٫كووو٬
املووووووووذٖا ،اْك٬بوووووو و ا صٝاصووووووووٝا ٚاديُا ٝوووووو و ا لطوووووو و ا ،٭ٕٸ
ايهاثٛيٝهٝووو ١ناْووووئ قووووا ابكوووئ اٱظبٝووووٌ بايًػوووو ١اي٬يٝٓٝوووو١
ٚسوواٖاٚ ،دعًووئ اي٬يٝٓٝوو ١يػوو ١ايؾووًٛات نًٗووا ٚيهوؤ يووٛثز
سُٓٝوووا ثوووار ًووو ٢ايهاثٛيٝهٝوووً ٚ ١ووو ٢اي ابٜٛووو ١ايوووأ سجٸًوووٗا،
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ٚطايوو .بقووزٚر ٠يزمجوو ١اٱظبٝووٌ ىل ايًػووات احملً ٸ ٝو ١يٝوويُهٔ
ايٓاظ َٔ قزا٤ي٘ ٚؾُٗو٘ َ اعوز ،٠قوا اسواخ اْك٬بو ا قَٝٛٸو ا
لٌ اْ٫ك ٬اياٜين ايذ ٟدٗز ب٘ ٚد ا يٝو٘ ،٭ْٸو٘ ٚفوع بوذيو
سوواٸ ا يضووٝطز ٠ايًػوو ١اي٬يٝٓٝوو ،١ايووأ ناْووئ قاُ٥وو ١اٚرٚبووا
ايػزبَ ٢ً ،١ٝعٓ ١ٜٛاٱظبٚ ٌٝصًطي٘ ،نُوا اْٸو٘ ققو ٢ققوا٤ٶ
َربَ ا ًْ ٢ؿ ٛا٭َِ اي٬ي ،١ٝٓٝيو ايٓؿ ٛايذ ٟنإ ٜضيُاٸ
قٛي٘ َٔ يػ ١ايؾًٛات اياٜٝٓوٚ ،١ط ٝعو ١اييغوه٬ٝت اي ابٜٛو،١
ٚؾضووح بووذيو نًوو٘ صبووا٫ا ٚاصووع ا زبعووٌ املووذاٖٚ .ايهٓووا٥ط
ق ١َٝٛبهٌ َعٓ ٢ايهًُ١
َٚووا ٜووربٖٔ ًوو ٢يووو بزٖٓوو ١قطعٝووَ ،١ووا سوواخ ؾعو٬ا بعووا
اسبووز ٚاملذٖ ٝوو ١ايووأ اصوويُزٸت كووٛد ا طًٜٛووَ ١وؤ ايضووٓني،
ساؾظووئ ا٭َووِ ايووأ ناْووئ يوويهًِ بايًػووات اي٬يٝٓٝووً ،١وو٢
نجًهيٗووووووا ( ناثٛيٝهٝيٗووووووا فٚ ،ا زفووووووئ وووووؤ املووووووذٖ.
ايربٚيضوووووووياْأ ازباٜوووووووا ،سوووووووني إٸ ا٭َوووووووِ ازبزَاْٝووووووو١
ٚا٭ْهًٛصانضوووو ١ْٝٛاق ًووووئ ًوووو ٢املووووذٖ .ازباٜووووا ق ووووا٫ا
ظ ُٝوااٜ ٚ ،غ وذٸ وؤ ٖووذا اييٝووار َوؤ ايطووزؾني  ٫مجا ووات
قً ١ًٝدا ا
فووح اسبؾووز ٟيكووا صووعَ ٢ؿهووز ٚا٭ملووإ ىل لٗووار
 ٜٛٚٸ
ٖوووذا ايعاَوووٌ ايكووو َٞٛايوووذَ ٟجٸوووٌ دٚر ا َُٗٸوو ا صوو اٱؽووو٬ح
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اياٜين ،سي ٢إٸ املؿهز ايغٗ ؾٝفي٘ قاٍ سا ٣لط و٘
اسبُاصوً ١ٝو ٢يضوإ ردواٍ اٱؽو٬ح ايواٜينَ ،وا َو٪دا " ٙٸْٓووا
ْهووؤ ْوووارى ٓا٥وووذ ايوووااؾع اسبكٝكووو ٞايوووذ ٟنوووإ ٜووواؾعٓا
نؿاسٓا ٚيهٔ اٯٕ ؽزْا ْؿِٗ بهٌ ٚفوٛح ،ا ٸٕ ايجوٛر ٠اياٜٝٓو١
ايأ قُٓا بٗاْ ،ٸُا ناْئ ؽؿش َٔ ١ؽؿشات َكاَٚيٓوا يضوٝطز٠
اٱَرباطٛرٜوووو ١ايزَٚاْٝووووٚ ،١ضباٚيوووو ١داٜووووا ٠يًوووويفًؿ َوووؤ يًووووو
ايضوووٝطزٚ ،٠ا٫صووويكٗٓ ٍ٬وووا "  ٢ً ٚاٜٸووو ١سووواٍ ،ؾو و ٕٸ ا٭َوووز ٫
هٔ إ يًـ ؾٝو٘ اثٓوإٖٚ ،و ٛإٸ ايهٓوا٥ط ايربٚيضوياْي١ٝ
مجٝع اي ٬د ا٭ٚرٚب ١ٝايٸفذت عه٬ا قَٝٛا ساَا
ٚمثٸو ١سواخ مماثوٌ يوذيو ٚقوئ اقوز َؤ سَآْوا ٖووذا،
 ٚب٬د اقز ىل ب٬دْا ٖذ ،ٙا ين بذيو َا ساخ اي ًكإ
َوؤ ايٓووشاع ايهٓا٥ضوو ٞاٚاصووا ايكووزٕ ايياصووع غووز ؾُوؤ
املعً ّٛإٸ املذٖ .ا٭رث ٛنض ٞنإ قا ا يُا ايٓؿ ايْٛٝاْٞ
َٔ اٱظب ٚ ،ٌٝيوو اد ٣ىل اؽوط اؽ ايهٓٝضو ١ا٭رث ٛنضو١ٝ
بؾو و ػْٜٛ ١اْٝوووٖٚ ١وووذ ٙايؾو و ػ ١يكو وٛٸت بٛدووو٘ لووواـ بووو٬د
اي ًكوووإٚ ،ؽوووارت ايهٓٝضووو ١ايْٛٝاْٝووو ١يضوووٝطزَ ،ووؤ ايٛدٗووو١
اياٜٝٓوووً ،١ووو ٢ا٭َوووِ املضوووٝشَ ١ٝكووواْٝٚا ٚبًػارٜوووا صوووٝطز٠
َعٓ ١ٜٛعاٜا ٢ً ،٠ايوزغِ َؤ اْٸٗوا ناْوئ ٖو ٞبواٚرٖا ذبوئ
صٝطز ٠اياٚي ١ايعجُاْ َٔ ١ٝايٛدٗ ١ايضٝاص١ٝ
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ٚسُٓٝا الذ اي ًػارٜٗٓ ٕٜٛق َٔ ٕٛرقادِٖ ٜٚيطًعو ٕٛىل
ا٫صيكٚ ،ٍ٬داٚا اْؿضِٗ ذبئ صوٝطزيني طبيًؿويني صوٝطز٠
اياٚيوووو ١ايعجُاْٝوووو ١ايضٝاصووووٚ ،١ٝصووووٝطز ٠ايهٓٝضوووو ١ايْٛٝاْٝوووو١
ايا٫ٚ ١ٜٝٓسظوٛا إٸ صوٝطز ٠اياٚيو ١ايعجُاْٝوَ ١وا ناْوئ سوطٸ
نٝاِْٗ ايك َ َٞٛاعز ،٠٭ْٸٗا ييعزٸ يًػويِٗ اشباؽو،١
سوووني إٸ صوووٝطز ٠ايهٓٝضووو ١ايْٛٝاْٝووو ١ناْوووئ سو وطٸ نٝووواِْٗ
ايك َ َٞٛاعز ،٠٭ْٸٗا ناْئ يٓغز ايًػ ١ايْٛٝاْ ١ٝب ،ِٗٓٝنُا
اْٸٗا ناْئ يزصٌ ايهٗٓ ١ايْٛٝاْٝني ىل اسٝواٚ ِٗ٥يالًوِٗ ىل
ؽُ ِٝا٬٥يِٗ ،مما اد ٣ىل " "١ْٜٓٛقضِ غ قًَِٗٓ ٌٝ
ٜٚعًٌ اسبؾز ٟهذا باات ايٓٗق ١ايك ١َٝٛاي ًػار ،١ٜا٫ٚا
بايكٝووواّ فوواٸ ايهٓٝضووو ١ايْٛٝاْٝوووٚ ،١فوواٸ رداهوووا ايْٛٝووواْٝني،
ٚمبطاي ًَ ١شٸ ١بيش ٌٜٛيػ ١ايؾًٛات َٔ ايْٛٝاْ ١ٝىل اي ًػار،١ٜ
ٚييٛي ١ٝع ٕٚ٪ايهٓوا٥ط ٚاملزايو .اياٜٝٓو ١ردوا٫ا َؤ اي ًػوارٜني
اْؿضِٗٛ ،ف ا ٔ ايْٛٝاْٝني ايذ ٜٔناْٛا قا اسيهزٚا يًوو
املزايوو .اسيهووار ا ٚقووا قوواّ اي ًػووارٜ ٕٜٛطوواي  ٕٛبووذيو َطاي وو١
ٓٝؿٚ ،١سُٓٝا راٚا ؽزار اي طزٜزن ١ٝايْٛٝاْ ٢ً ١ٝبكاَ ٤ا
نووإ ًووَ ٢ووا نووإ ًٝووٜ٘ ،وورتدٸدٚا اْ٫ؿؾوواٍ ٓٗووا،
ٚاٚدووووواٚا نٓٝضووووو ١قَٝٛووووو ١قاُ٥ووووو ١بٓؿضوووووٗا ٴ ِزؾوووووئ باصوووووِ
"ا٭نضووارل ٚ "١ٝيوووو ًوو ٢ايوووزغِ َوؤ "اسبْووزّ" ايووذ ٟا ًٓيووو٘
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اي طزٜزن ١ٝاملذنٛر ٠فواٸ ايهٓٝضو ١ازباٜواٚ ٠بوذيو ٚفوع
اي ًػووار ٕٜٛس واٸ ا يًف٬ؾووات ايووأ ناْووئ يظٗووز ب٬دٖووِ بووني
ايضٝاصوو ١ايكَٝٛووٚ ١بووني ايضٝاصوو ١اياٜٝٓووٚ ،١فووُٓٛا اصوويك٬هِ
ايكووو َٞٛووؤ ايهٓٝضووو ١ايْٛٝاْٝووو ،١ق وووٌ إ ٜيُٸُووٛا اصووويك٬هِ
ايضٝاص ٔ ٞاياٚي ١ايعجُاْ١ٝ
ٚا يكوووا إٸ ٖوووذ ٙا٭َجًووو ١ناؾٝووو ١ٱلٗوووار قووو ٠ٛايٓش وووات
ايك ١َٝٛدبا ٙايزٚابا اياٚ ،١ٜٝٓيًربٖٓ ٢ً ١إٸ ا٭دٜوإ ايعاملٝو١
ْؿضٗا  ٫يضيطٝع إ يكق ٢ً ٞايٓش ات ايكٖ ١َٝٛذا ٫ٚ ،باٸ
٬ق١
ي ٞإ اع ىل لاٖز ٠اديُا  ١ٝالز ،٣ٱساّ حبجٞ
اياٜاْوو ١بايكَٝٛووَ ١وؤ املعًوو ّٛإٸ ا٭َووِ اسبانُوو ١يضووع ٢ىل
ْغووز يػيٗووا بووني اؾووزاد ا٭َووِ احملهَٛوو ١هوواَٚ ،وؤ اي ووا ٜٞٗإٸ
اْيغووار يػوو ١اسبووانُني بووني احملهووَٛني قووا ٜوو٪دٸ ٟىل سجٝووٌ
ٖ ٤٫٪سج٬ٝا ياَ ا ؾايا٪ٜ ٜٔدٸ ٟدٚر ا َٗ ٸُا لو ٍ٬ايٓقواٍ ايوذٟ
اوواخ بووني يػوو ١اسبووانُني ٚبووني يػوو ١احملهووَٛني اٜقو ا ؾو ا
نووإ اسبووانِ ٚاحملهووَ ّٛوؤ دٜوؤ ٚاسوواٜ ،هوو ٕٛاييُجٝووٌ
اصٌٜٗٚ ،يِٸ بضز  ١ا ظَِ ،يو ٢يٗٝودت يو٘ ايواٚاؾع ٚا٭صو ا ا
ا ٸَ وا ا اليًووـ اسبووانِ وؤ احملهوو ّٛايووا ،ٜٔسٜووادً ٠وو٢
الي٬ؾ٘ ايًػ ،١ؾٝه ٕٛاييُج ٌٝاؽع َٔ .يو بهج
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َٚجووواٍ يوووو ٕٸايؿزْضوووٝني ايوووذ ٜٔنووواْٛا قوووا ا يٓكوووٛا
ٗووووووٛد
املووووووذٖ .ايربٚيضووووووياْأ ثووووووِ ٖووووووادزٚا ىل املاْٝووووووا
ا٫فوووطٗادات اياٜٝٓووو ،١اْووواصبٛا با٭ملوووإ اْووواَادا ياَو وااٚ ،
ااؾظٛا ً ٢ع َٔ ٤ٞممٝشايِٗ ايك ١َٝٛابوا ا ٚا٭يوزاى ٚايويرت
ٚاٯصووو ٕٜٛٛٝايوووذ ٜٔاعوووٛا ذبوووئ سهوووِ ايكٝؾوووز ١ٜايزٚصووو١ٝ
ساؾظٛا ً ٢يػيِٗ ٚقَٝٛيِٗ بؿقٌ الي٬ف دٜاْايِٗ ٔ دٜاْو١
اسبانُني ً ،ِٗٝغ إٸ َؤ نوإ قوا يٓؾٸوز َوِٓٗ  ًٜوح
ط٬ٜٛا سي ٢اْاَر بايزٚظ اْاَاد ا اد ٣ىل "يزٚٸظ" ياّ
َُٗٚا نإ ا٭َز ،ؾ ٕٸ ايزابط ١اياٚ ١ٜٝٓساٖا  ٫يهؿوٞ
ييه ٜٔٛايك ،١َٝٛنُا إٸ يدث ٖا يض ٝايضٝاص ٜ ٫ ،١ك٢
َيػً ا ً ٢يدث ايًػٚ ١اييارٜخ ؾٗوذا اييودث ٜغوياٸ اٜ ٚرتالو،٢
ٜك ٣ٛاٜ ٚي٬ع ،٢سض .يطٛٸر ٬ق ١ايا ٜٔبايًػ ٜٚ ،١ك ٢اَوز ا
ثاْٜٛا يه ٜٔٛايكَٝٛات بايٓض  ١ىل يدث ايًػٚ ١اييارٜخ
ٜي ٝٸٔ مما يكاٸّ إٸ ايزٚابا اياٜٝٓو ٫ ١ربًوَ ٛؤ اييودث
ايوووزٚابا ايكَٝٛوووٚ ،١يدث ٖوووا ٖوووذا قوووا ٜٓقو وِٸ ىل يووودث ايًػووو١
ٚاييووووارٜخ ،ؾٝكوو وٛٸ ٟايووووزٚابا ايكَٝٛووووٚ ،١قووووا ووووايـ اييوووودث
املووذنٛر ؾٝقووعـ يًووو ايووزٚابا ؾاسبؾووزٜٓ ٫ ٟهووز يوودث
ايووا ٜٔاملغووا ز اٱْضوواْ ،١ٝؾايووا ٜٔاؽوو ٌٝط ٝعوو ١ايووٓؿط
اي غزٜٚ ،١ٜغوػٌ ازباْو .ا٭نورب َؤ سٝوا ٠اٱْضوإ ايزٚسٝو،١
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يهوؤ ا٭دٜووإ ايزٝ٥ضووٚ( ١ٝلؾٛؽ و ا َٓٗووا ايضووُا١ٜٚفٖ ،ووٞ
سكٝكيٗووا ادٜووإ املٝوو ،١ا ٟاْٸٗووا  ٫يكيؾووز ًوو ٢عووع .بذايوو٘،
ٚي وذيو ٜووز ٣اسبؾووز ٟإٸ ايووا ٫ ٜٔهوؤ إ ٜغووهٌ اصاص و ا
يًكَٝٛووٖٚ ،١ووذا بوواٚرٜٓ ٙووشع َوؤ املضوويعُزَ ٜٔهاْٝوو ١ايًعوو.
بض٬ح ايطا٥ؿ١ٝ
ثامياً -الكوميّة ومشيئة التعايش

ٜكوووو ٍٛاسبؾووووزٕ ٟٸ ايعوووواًَني ا٭صاصووووٝني يهوووؤٜٛ
ايكُٖ ١َٝٛا ايًػٚ ١اييارٜخْٚ ،ضيطٝع إ ْقوٝـ يُٗٝوا ايعاَوٌ
ازبػزا ؾكا ٜ ٫يػً .اٌَ َٔ ايعٛاٌَ ا٫ديُا  ٢ً ١ٝيدث
ايًػووووٚ ١اييووووارٜخ اجملوووواٍ ايكوووو ،َٞٛصوووو ٣ٛاَووووٌ ا٫يؾوووواٍ
ازبػووزا  ،٭ٕٸ ؾكوواإ ا٫يؾوواٍ ازبػووزا قووا ٜوو٪د ٟىل بكووا٤
ادشا ٤ا٭َ ١ايٛاسآَ ٠ؿؾ٬ا بعقٗا ؤ بعو  ،رغوِ اذبادٖوا
ايًػووٚ ١اييووارٜخ سد ًوو ٢يووو ،إٸ ؾكوواإ ا٫يؾوواٍ ازبػووزا
قووا ٜوو٪د ،ٟمبووزٚر ايووشَٔ ،ىل ي ا ووا ايًػووٚ ١اييووارٜخ ٚي ووأٜ
اٜق ا
ٜٚز ٣صاطع اسبؾزٕ ٟٸ ٖذ ٙايٓيٝذ ١ايأ يظٗز َٔ يي ٸع
اسبووٛادخ ا٫ديُا ٝووٚ ١اصوويعزا ايٛقووا٥ع اييار ٝوو ،١ٳي و ٴزم
يزداٍ ايا ٍٚايأ ا يادت إ ذبهِ بع ايغع ٛبايزغِ َٔ
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الووي٬ف يػايٗووا ٚي ووا ٜٔيٛار ٗوواٚ ،يووذيو  ٜشووح َؿهووز ٚيًووو
ايا ٍٚؤ ْظزٜو ١يوربر بكوا ٤ايٛفوع ايكوا ِ٥ب٬دٖوِ ٚيٛؽوًٛا
ىل ْظزٜوووو ١داٜووووا ،٠زؾووووئ باصووووِ "َغوووو ١٦ٝاييعاعووووز ٚرغ وووو١
ا٫ذباد"
يكا قاٍ ٖ ٤٫٪املؿهزٕ ٕٚٸ اِٖ ايعٛاٌَ ايأ ي٪دٸ ٟدٚر ا
سامس و ا يهوو ٜٔٛايكَٝٛووٖ ،١ووَ ٛغوو ١٦ٝازبُا ووات اي كووا٤
َيش واٸ ٚ ،ٜٔيهوو ٜٔٛا ٸَ وَ ١يٸشووا ٠ات عفؾووٚ ١ٝاصوويك،ٍ٬
ًًٛ ٚا ْظزٜيِٗ ٖذ ٙبامل٬سظات ايياي َٔ ١ٝا٭َٛر اي اٜٝٗو ١إٸ
ايزٚابا ايك ٖٞ ١َٝٛرٚابا َعٜٓٛوَٚ ،١ؤ ا٭َوٛر املضوًِ بٗوا إٸ
اٖو وِٸ َوووا َكٛٸَوووات عفؾووو ١ٝاٱْضوووإ ٖووو ٛاٱرادٚ ٠املغووو١٦ٝ
ٚيوووذيو ْضووويطٝع إ ْكوووٕ ٍٛٸ اٖو وِٸ َوووا َكٛٸَوووات عفؾووو١ٝ
ازبُا وووات اٜقوو ا ٖووو ٛاٱرادٚ ٠املغووو١٦ٝا راد ٠ايكووو ّٛاسبٝوووا٠
املعغوووزٚ ،١ٜرغ ووويِٗ ا٫ذبوووادَٚ ،غووو٦ٝيِٗ يهووو ٜٔٛاَٸو و١
ٚاسوواٚ ٠دٚيووٚ ١اسوواَ ٠ضوويكًٖ ،١وو ٞايووأ يه وٛٸٕ رٚح ايكَٝٛوو١
ٚضبٛرٖا ا٭صاصٞ
ٚيهٔ ٖذ ٙايٓظز ١ٜايأ ي ا ٚل٬ب ١يًًٖٛو ١ا٭ٚىل ،يٓٗوار
بضز  ،١سُٓٝوا ٜيعُٸول املوز ٤درظ ايكقو ١ٝب ْعواّ" ،ؾُغو١٦ٝ
ازبُا  "١يعو صبوزٸد ساَواا ،ؤ اَوز غواَ دوااا ،يوو ٭ٕٸ
ٖذ" ٙاملغو ٫ "١٦ٝيظٗوز  ٫باييؾوٜٛئ َٚؤ املعًو ّٛإٸ اييؾوٜٛئ
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ٜيوودثٸز نووج ا با ٫يٝووادات ٚايووا اٜات ،يووذيو ييشووٛٸٍ املغوو١٦ٝ
بضز  ٚ ،١يو وزز "ا٭َوَ "١ؤ وااد "ازبُا وات ايط ٝعٝو،"١
ٚمعًٗا ع  ١ٗٝبا٭سشا املؾطٓع١
ٜٚقٝـ اسبؾز ٟيذيو افطزٸ اؽشا ْظزٜو" ١املغو"١٦ٝ
ىل يعا ٌٜيعزٜؿِٗ ٚ ،ساَ٘ بكٛهِ "املغ ١٦ٝايوأ يظٗوز بؾوٛر٠
ؾعًٝووٚ ،"١يهوؤ اييووارٜخ ٜعطٓٝووا اَجًوو ١اٜووا ٠يهؿوو ٞييٓؿٝووذ
ايٓظزٜوو ١املووذنٛر ٠بٗووذا ايغووهٌ املعوواٸٍ اٜقوو اا ؾعًوو ٢صوو ٌٝ
املجاٍ ناْئ ايٜ٫ٛات ازبٓٛب ١ٝاَزٜهوا ،ارادت اْ٫ؿؾواٍ
ٔ ٜ٫ٚات ايغُاٍٚ ،الٗزت راديٗوا ٖوذ ٙبؾوٛر ٠ؾعًٝو ١لوٍ٬
اسبز ٚايأ لافئ غُارٖا فا ازبٛٝؼ ايغُايَٚ ،١ٝع ٖذا
ؾ ْٸٗوووا ي٪يوووـ اَٸووو ١لاؽوووَ ١ضووويكً ١ووؤ ايٜ٫ٛوووات امليشوووا٠
ا٭َزٜه١ٝ
ٚقا سا ٍٚاؽوشا ايٓظزٜو ١املوذنٛر ،٠إ ٜواؾعٛا اَجواٍ
ٖووذ ٙاْ٫يكووادات ب فوواؾ ١قٝووا داٜووا ًوو ٢يعووزٜؿِٗ ا٭صاصوو،ٞ
ؾكايٛا "املغ ١٦ٝايوأ يظٗوز بؾوٛر ٠ؾعًٝوٚ ١يضويُزٸ َوا ٠طًٜٛو"١
ٚيهٔ َٔ اي ا ٜٞٗإٸ يع "َاٸ ٠ط "١ًٜٛيع غواَ ٜ ٫ؾوًح
إ ٜه ٕٛاصاص ا يٓظزٚ ١ًُٝ ١ٜسٜادً ٠و ٢يوو ،ؾو ٕٸ ايزغ و١
ٚاملغ َٔ ،١٦ٝا٭َٛر ايٓؿضاْ ١ٝايأ  ٫ربًوَ ٛؤ دٚاعٍ ٚاصو ا ،
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ٚايووووٓٗر ايعًُووووٜ ٞيطًوو و .دَٚوو و ا اصيهغوووواف ٖووووذ ٙايوووواٚا ٞ
ٚاصيط٬ع يًو ا٭ص ا
ؾوو ا صووًُٓا بوووودٕٸ " ا٭َووٖ ١وو ٞمجا ووَ ١وؤ ايٓوواظ ايووذٜٔ
ٜزٜا ٕٚإ ٜعٝغوٛا َيٸشواٚ ،ٜٔإ ٜهٛٸْوٛا دٚيوَ ١ضويكًٚ "١دو.
ًٓٝا ايٛقوئ ْؿضو٘ إ ْطوزح اييضوا٫٩ت اٯيٝوَ ١وا ا٭صو ا
ٚايعٛاَووٌ ايووأ يوواؾع بع و ازبُا ووات ىل َجووٌ ٖووذ ٙايزغ وو،١
ٚيٛٸيا ؾَ ِٗٝجٌ ٖذ ٙاٱراد٠؟ ملوا ا ٜزغو .ا٭ؾوزاد إ ٜعٝغوٛا
َيٸشا ٜٔندَٸَ ١يُٝٸشٚ ،٠ملا ا ٜزٜا ٕٚإ ٪ٜيؿوٛا دٚيو١ا َضويكً١؟
َٚووا ايعٛاَووٌ ايووأ يٛي وا ْؿووٛظ ايكوو ّٛايزغ وو ١ا٫ذبوواد اٚ
اْ٫ؿؾاٍ؟
تاسعاً -خالصة الفصل الجاىي:

يكا رنشت َعظِ نيابات صاطع اسبؾزَٛ ٢ً ٟفٛع
ايكَٝٛوو ١ايعزبٝوو ١ؾهووز ا ٚممارصوو ،١قًُووا ظبووا نيابوو ا َوؤ
ني ٘ ٜيٓاٖ ٍٚذا املٛفٛع ٕ ٜهٔ َٛف ٘ ٛا٭صاص،ٞ
ٖٚهذا دارت دٌٸ نيابات صاطع اسبؾز ٟس ٍٛعزح ْظزٜي٘
$ايك ١َٝٛايعزب$ٚ #١ٝا٭َو ١ايعزبٝوٚ #١اييؾواٸ ٟملعارفوٗٝا َؤ
ايعز ٚغ ِٖ ٚقا قاّ اسبؾز ٟباراصات ٚاؾ ١ٝس ٍٛايؿهز
ايكٓ َٞٛا طبيًـ ايغعٚ ، ٛدرظ ايٓظزٜات ايك ١َٝٛيواٜٗا،
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نُا درظ ايٓظزٜات املعاد ١ٜيًؿهز ايكو َٞٛبػٝو ١يؿهٝهٗوا
ٖٚش يٗا ْظز ٜا سٗٝا ا ٱقزار ْظزٜي٘ ا٭َ ١ايعزب١ٝ
يكووا قوواٸّ اسبؾووز ٟنووج ا َوؤ اٯرا ٷ ٤اييووارٜخ ٚايًػوو١
ٚايرتاخ ٚايجكاؾَ ،١عز دؾا ٘ ٔ ايكَٝٛٸ ١ايعزبٚ ١ٝد ٛي٘
يًٛسووووا ٠ايعزبٝوووو ١ؾًووووِ ٜغوووويػٌ بايكقوووواٜا اييار ٝوووو ١نعووووا
َيفؾِّؿ ا ٚضبرتف ،بٌ نإ اٖيُاَ٘ بٗذ ٙايكقواٜا فوزٚر٠
يًربٖووإ ًووْ ٢ظزٜيوو٘ ا٭َوو ١ايعزبٝوو ،١٭ ٸْوو٘ ٜعيكووا إٸ ايٛسووا٠
ايعزبٝوووٚ ١سوووا ٠ط ٝعٝووو ،١اَٸووا َوووا صووواد َووؤ دبش٥ووو ١ؾٗووو ٛسا٥وووـ
َٚؾطٓعا ؾهإ َٔ املَٓ٪ني اْ ا قطع ٝا بٛسا ٠ا٭َ ١ايعزب١ٝ
 ٚعووزام مشضووٗاٚ ،قووا نووإ ٜكوو ٍٛوؤ يووو $اْووا ا يكووا إٸ
ٚسووا ٠اييووارٜخ ٚايًػوو ١صوويعٌُ ًُووٗا ايعووا ايعزبوو ٞسيُ واا،
ٚصييطٛٸر ا٭َٛر َٔ دزا ٤يو يطٛر ا ٜٓيٗو ٞىل اذبواد ا٭قطوار
ايعزب ١ٝاد٬ا ا ٚد٬ا#
 َٔٚاِٖٸ َ٪يؿات اسبؾزٟ

ايٛطٓٝٸٚ ١ايكَٝٛٸ١

ٖ ١ٜٛايجكاؾ ١ايعزب١ٝ ٜوووَٝ ّٛضوووً ٕٛؽوووؿشات َووؤ يوووارٜخ ايعوووز اسبووواٜحٜيشاخ ؾَ ٔ ٘ٝعزنَٝ ١ضً ٕٛباييؿؾٚ ٌٝا٭رقاّ
 -ضبافزات

ْغ ٤ٛايؿهز ٠ايك١َٝٛ
000

 -راٚ ٤اسادٜح

ايكٚ ١َٝٛايٛطٓ١ٝ

 -راٚ ٤اسادٜح

ايك ١َٝٛايعزب١ٝ

س ٍٛايٛسا ٠ايجكاؾ ١ٝايعزب١ٝ ايعزٚب ١ا٫ٚا اي ٬د ايعزبٚ ١ٝاياٚي ١ايعجُاْ١ٝ دؾاع ٔ ايعزٚب١ ايعزٚب ١بني د ايٗا َٚعارفٗٝا َا ٖ ٞايك١َٝٛ س ٍٛايك ١َٝٛايعزب١ٝ -ثكاؾيٓا

داَع ١ايا ٍٚايعزب١ٝ

 -احباخ طبيار٠

ايك ١َٝٛايعزب ١ٝاملذنزات
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املراجع
ا٭ ظُٚ ،ٞيٝوا ( 2110ف ا ٝوإ ايشَوإ ٚدو إ ايٓعُوإَكرب ٠اشبٝشرإَ ،هي  ١ايزق ِٝبػااد
ازبٓووا ،ٟاْووٛر (  0974فالطووا ٤املووٓٗر ايػزبوو ٞايٛاؾووا ،دارايهيا ايً ٓاْ ،ٞب ٚت
 اسبؾووز ،ٟصوواطع (  0944ف يكووارٜز وؤ سايوو ١املعووارفصٛرٚ ١ٜاقرتاسات ؽ٬سٗاٚ ،سار ٠املعارف ،دَغل
 اسبؾز ،ٟصاطع ( 0955ف ايعزٚب ١ا٫ٚا  ،2ب ٚت اسبؾوووز ،ٟصووواطع (  0956ف درٚظزَ ،0ط ع ١ايهغٸاف ،ب ٚت2 ،

اؽووو ٍٛاييوووارٜط،

 اسبؾوووز ،ٟصووواطع (  0963ف احبووواخ طبيوووار٠ايعزب ،١ٝز ،0دار املعارف ،ايكاٖز٠
 اسبؾز ،ٟصاطع( 0968ف َذنزايٞ0940ف دار ايطً  ١يًط ا  ١يًٓغز ،ب ٚت
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ايكَٝٛٸووو١

ايعزام ( - 0920

 اسبؾوووووز ،ٟصووووواطع ( 0985ف راٚ ٤اسادٜوووووح اييوووووارٜخٚا٫ديُاعَ ،زنش دراصات ايٛسا ٠ايعزب ،١ٝب ٚت
اسبؾز ،ٟصاطع (  2117ف َٛقع دٜٛإ ايعز  0 ،سٛسwww.diwanalaeab.com/spip.php/article9591

 اشبطٝوو ،.وواْإ (  0969ف ؾكٝووا ايعزٚبوو ١ا٭صوويا صوواطعاسبؾز ،ٟصبً ١صبُع ايًػ ١ايعزب ،١ٝازبوش ،3٤اجملًوا ،44
سٛس ،دَغل
 ايطٓطوووواً ،ٟٚوووو ّ0989 ٙ0419( ٞف نزٜووووات دووووو ،0داراملٓار ٠يًٓغز ،دا٠
 ً ،ٞمجاٍ ص 2113 ( ١َ٬ف َٔ ايٓ ٌٝىل ايؿزات َ-ؾزٚصٛرٚ ١ٜذباٜات ايؾوزاع ايعزبو ٞاٱصوزا ،ًٞٝ٥دار ايٓٗقو١
ايعزب ،١ٝايكاٖز٠
ْاؽزْٜٛ ،ط ( 2113ف صاطع اسبؾز ،ٟاملٛص ١ ٛايعزبٝو،١اجملًا ايجأَ ،دَغل
ظبٝوو ،.ضبُووا َووٓ ( ٙ0413ف اسبزنووات ايكَٝٛوو ١اسباٜجوو١َٝشإ اٱصَ، 2 ،ّ٬هي  ١املٓار با٭ردٕ
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بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ قممٞد

2

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .حؽ ِٞجَؼد

3

بىقمةةةةةةد بىقمةةةةةةٞطخ ةةةةةة ٜؼةةةةةة٘ضٝد
بىطبحيُ٘

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

4

ػالٍد بىفةً أحَس ضبزث بىْفةخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

5

ض قد بىؽالح ٗ ...بىقَط

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

6

ل٘ذ  ٜبىظالً قمك بٝطةىٞد

7

10

بىرطظ بىَيُ٘ ذَؽد أٝةةً ة ٜحٞةةخ
ّؽط ِٝح٘ض - ٛضٗبٝد ٗضةئقٞد
بألزٝةةةث  -بىةةةْك  -بىْةقةةةس  /ز .طةةةٔ
حؽٍٞ ِٞرةئٞو ّؼَٞد  -ؤبز بىفةٝث
زٍ .حَ٘ز أٍ ِٞبىؼةىٌ  -جةسض ـةةمطبىؽٞةت
ظةٕطخ (بألزت بىمٖ / )ّٜ٘ٞإطالىةد
ػيةةةةةةةةةةة(: ٚبىَمةةةةةةةةةةةطي بىْفةةةةةةةةةةةةخ
بىَ٘ض٘ػةذ)
أجةةة٘ ذيٞةةةو بىقحةةةةّ ٜضبئةةةس بىَؽةةةطح
بىؼطجٜ

11

ّةظك بىَالئند

ز .حؽ ِٞجَؼد

12

بىفةػط دمحم بىحطٝطٍ ٛرسةضبذ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .ذةىس بىحطبزػٜ

ز .حؽِ حَٞس

2007

دمحم ز٘ ٞةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

دمحم ز٘ ٞةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

2007

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2007

2007

13

ػحس هللا ػحس ٍرسةضبذ قممٞد

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

14

بإللالح ُ٘ٞأحَس أٍِٞ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .ذةىةةةةس ٍحةةةةٜ
بىس ِٝبىحطبزػٜ

2007

8
9

ز .حؽ ِٞجَؼد

007

2007

م

عنوان الكتب

تق

الكتب

15

ٍرسةضبذ ٍِ أزت بألطفةه

ز .حؽ ِٞجَؼد

16

ٝةىٞو ّٗم٘ق أذطٙ

ز .حؽ ِٞجَؼد

17

ٗزبػة ً ٝة زٍف

ز .حؽ ِٞجَؼد

18

اختيبر الكتب
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

سنة
الكتب
2008
2008
2008

ٍةةةةض ٛػ َةةة ٜةةةٍ ٜرسةةةةضبذ ٍةةةِ
بىفةةةةةؼط ٗبىْطةةةةةط إلةةةةةسبض بىطبجطةةةةةد
بىطقة ٞةةةةةةد بىْؽةةةةةةةئٞد ةةةةةة ٜزٍفةةةةةة

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػٞؽ ٚس٘ح

2008

19

إّمةف بىَطأخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػٞؽ ٚس٘ح

2008

20

أحث بىفةً ّ-ةزٝة ذ٘ؼر

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2008

ً1944

21
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2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

008
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سنة
الكتب

ةزٝة غٞح٘ض

2009
2009

م

عنوان الكتب

31

ػةئةةةس إىةةة ٚحٞفةةةة ٗأػَةةةةه أذةةةط-ٙ
غؽةُ مْفةّٜ

ز .حؽ ِٞجَؼد

32

ػصجد ضٗبٝد -لحح ٜحَةٗٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2009

35

ٍرسةضبذ ٍِ ـؼط ػي ٜبى ْسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

دمحم حَسبُ

2010

36

بى ةةةةة٘مُ ةةةةة ٜبىقمةةةةةد بىؽةةةةة٘ضٝد
(حض٘ض بىَنةُ)-ػي ٜبىَعػو

33
34

حنةٝةةةد بى٘ىةةةس بىفيؽةةةط-1971 ْٜٞ
أحَس زحح٘ض
أؼةةةةةةةةايد بىطقة ةةةةةةةةد ةةةةةةةة ٜبىقةةةةةةةةسغ
ٗبىَقةٍٗدٍ -قةمذ -بىَس٘مو طٔ

37

(بمٍطٝن )ٜأحَس ض  ٞػ٘ن

38

ٍينةةة٘ذ بىحؽةةةطة  -ضٗبٝةةةد -ذٞةةةطٛ
بىصٕحٜ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ضقمةةةةد ىٞيةةةةد
بى٘زبع  -ضـةز أج٘ ـةٗض
ـف ٞبىنَةى ٜــةـ ٍرسةةضبذ ـةؼطٝد
ظجٞط ؼيطةُ قسٗضٛ
بألػالً بىفؼط ٜ ٛبىسةطبش بىؼطجةٜ
 أحَس ؼ٘ٝيٌبىظةةةةةةو بىطةىةةةةةةص ٗقمةةةةةةك أذةةةةةةطٙ
ٍرسةضبذ قممٞد  -ز .ذيٞفد لةى
أح٘بغ
جطٞ ٝر ٍأؼةةخ زَطٞيٞةد شبذ ذَؽةد
م٘ه٘ٝ-ؼف ّؼَد هللا جس

44

بّطةةةةةةةة٘بُ زفةةةةةةةةةٞر٘ف زضبؼةةةةةةةةةةذ
ّٗم٘ق ز .ـةمط ذمحةك

45

ػحةةةس هللا بىحطزّٗةةة ٜقمةةةةئس ٍرسةةةةضخ
ٗزضبؼةذ
بىقمٞسخ زححص ػةِ ّفؽةٖة (ـةؼطب
بىسؽةةةةةةؼْٞٞةذ ٗبألَّةةةةةةةط بىفةةةةةةؼطٝد
بىؽةئسخ)

39
40
41
42
43

46

تق

الكتب

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ظجٞةةةةةةةةط ؼةةةةةةةةيطةُ
قسٗضٛ

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةطبز- ٛػحةةس
بىؼعٝع بىَقةى

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةةةةةطبز- ٛػحةةةةةةس
بىؼعٝع بىَقةى

009

م

عنوان الكتب

47

ٍرسةةةةضبذ ٍةةةِ أزت بىرٞةةةةه بىؼيَةةةٜ
بىؼطج - ٜضقٌ ٝ 004أٍطمٌ
هللا ٗبىغطٝةةةةةةث ٍرسةةةةةةةضبذ ـةةةةةةؼطٝد
ؼالٍد ػحٞس

49

ٍةٝةم٘ ؽن ٜغَٞد  ٜؼطٗبه

ٍةىل لق٘ض

50

ؼةةةةيَٞةُ بىؼٞؽةةةة -ٚبىٞةةةةأغ  :أٍةةةةو
ٝؽسْؽد أٗلة ٔ
دمحم بىفطبزةةةةةةةٍ ٜةةةةةةةأذ٘شبً جةةةةةةةةى٘ضزخ
ٗبىؽٞف ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

52

ّع ٔٝأج٘ ػفؿ حةضغ بٟمً

53

بىفةػط بىؼطج ٜبىحسٝص ٍؽطحٞة ً

48

تق

الكتب

ز .طةىث ػَطبُ
ؤبز بىنحو

اختيبر الكتب
ز .طةىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث
ػَطبُ
ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

سنة
الكتب
2011
2011
2011
2011

ز .حؽ ِٞجَؼد

ـةٕط بٍطٝط

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .ػيةةةةةةة ٜجؼفةةةةةةةط
بىؼال

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011
2011

54

حنٌ بىْح ٜدمحم ىٞف ز٘ىؽس٘ٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2011

55

جةةةةةةةةُ جةةةةةةةةك ضٗؼةةةةةةة٘ بىَمةةةةةةةي
بمجسَةػ - ٜدمحم ػطٞد بألجطـٜ

ٍةىل لق٘ض

51

ٍةىل لق٘ض

2012

56

جسض ـةمط بىؽٞةتٍْ -عه بألقْةُ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

57

ح ٜجِ ٝقظةُ مجِ طفٞو بألّسىؽٜ

ز .جَٞةةةةو لةةةةيٞحة-
ز .مةٍو ػٞةز

ٍةىل لق٘ض

58

جةةسٗ ٛبى حةةو (دمحم ؼةةيَٞةُ بألحَةةس)
ػةً ٍ 1968سحد ػنةؾ-
بجةةِ بىطٍٗةة ٜحٞةزةةٔ ٍةةِ ـةةؼطٓ ظ1
ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز
بجةةِ بىطٍٗةة ٜحٞةزةةٔ ٍةةِ ـةةؼطٓ ظ2
ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز

2012

ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2012

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

61

مةُ ٍة مةُ ٍ -حرةئٞو ّؼَٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

62

إٍطأخ ٍِ جطظ بىحَو  -بػسسبه ضب غ

ٍةجسخ حَ٘ز

ٍةجسخ حَ٘ز

2012

63

ٍِ بىْنحد إى ٚبىَقةٍٗد ٗبىس سٝس

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

64

بألػةلٞط  -بىفةةػط بىقةطٗ ٛضـةٞس
ؼي ٌٞبىر٘ضٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ

2012

59
60

021
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سنة
الكتب

ٝةؼ ِٞةػ٘ض

2012
2012

م

عنوان الكتب

65

ػحةةةةةةةس بىيطٞةةةةةةةف ػقةةةةةةةو زضبؼةةةةةةةةذ
ٍٗرسةضبذ

ٝةؼ ِٞةػ٘ض

66

حن ٌٞبىسٕط أج٘ بىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

67

بملسبض بألٗه ىيَ٘قف بألزجٜ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

68

ػحقطٝةذ بىؼقةز (زضبؼد ٗزحيٞو)

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

69

بمـسطبمٞد ٗبألزت

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

70

ضجةػٞةذ ػَط بىرٞةً

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

71

طحةئغ بمؼسحسبز ٍٗمةضع بمؼسؼحةز

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

72

ىٞػ ىس ٙبىن٘ىّ٘ٞو ٍِ ٝنةزحٔ

ٍةىل لق٘ض

2013

73

ٍة بىفؼط بىؼظٌٞ؟

زّ .عبض جطٝل ْٕٞسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

74

بىفؼط ج ِٞبىفُْ٘ بى َٞيد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

75

تق

الكتب

بىفقٔ ٗبىسم٘ف ٗبىَؽةئو بىفطػٞد
 ٜبىرال د

أ .دمحم ضبزث بىحال

ٍةىل لق٘ض

2013

76

ًً لةى بىؼي ٜضةئطبً ٗـةػطبً

أ .ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

77

أج٘ بىقةؼٌ بىفةجٜ
ـةػط بىفحةت ٗبىحطٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

78

أّة ٍِ ؼالىد بىمر٘ض

زّ .عبض جْ ٜبىَطجد

ٍةىل لق٘ض

2013

79

بألزٝث ٗبىَفنط أج٘ حٞةُ بىس٘حٞسٛ

زّ .عبض جْ ٜبىَطجد

ٍةىل لق٘ض

2013

80

بألزت ىيفؼث

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

81

ٍس ٝبىظو بىؼةىٜ

أ .ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

82

ٍؼةضك نطٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

020
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سنة
الكتب

83

ٗبقؼٞد جال ضفةف

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

84

مٞف زؼيَر بىنسةجد

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

85

بىؽٞف ٗبىسطغ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

86

م

عنوان الكتب

تق

الكتب

جؼةةص بألٍةةد بىؼطجٞةةد ٗضؼةةةىسٖة إىةةٚ
بىؼةىٌ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

87

بىغطجةه

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

88

هللا

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

89

ػمة بىحنٌٞ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

90

بىفةضبجٜ

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

91

بألزت بىط٘ض ٛػحط بىسةضٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

92

بىَؽأىد بىٖ٘ٞزٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2015

93

ٍصمطبذ ٍؽسط َٕفط

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2015

94

ل٘ذ أج ٜبىؼال

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2015

95

ِ بألزت (جع )1

ٍةىل لق٘ض

ضض٘بُ قضَةّٜ

2015

96

ِ بألزت (جع )2

ٍةىل لق٘ض

ضض٘بُ قضَةّٜ

2015

97

بإلؼالً ج ِٞبىؼيٌ ٗبىَسّٞد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2015

98

حن ٌٞبىسٕط أج ٜبىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2015

99

ـظةٝة ٍِ ػَطٛ

ـةٕط أحَس ّةلط

ٍةىل لق٘ض

2015

ىَةشب زأذط بىَؽيَُ٘
ٗىَةشب زقسً غٞطٌٕ

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

100

022

ٍةىل لق٘ض

2015

م
101

عنوان الكتب
بىسٗ ِٝبىؼيٌ ٗبىَةه

102

غةجد بىح (أ
بىؽطز)

103

 ٜبىحٞةخ ٗبألزت

104

تق

الكتب

بىسْة٘ٝط ٗجَةىٞةةذ

اختيبر الكتب

سنة
الكتب

ٍةىل لق٘ض

2015

ّصٝط جؼفط

زّ .ضةه بىمةى

2015

ّصٝط جؼفط

زّ .ضةه بىمةى

2015

إُ بألزت مةُ ٍؽؤٗمً

ٍةىل لق٘ض

زّ .ضةه بىمةى

2016

105

أؼطخ بىَطبؾ بألزجٞد  ٜحيث

زّ .ضةه بىمةى

ػٞؽ ٚس٘ح

2016

106

بى ٕ٘ط بىطجؼ ٜىيمّٖٞ٘ٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2016

107

ؼطٝةه ٗقمةئس أذطٙ

زّ .ةةةةةةةعبض جطٝةةةةةةةل
ْٕٞسٛ

زّ .ضةه بىمةى

2016

108

حضةضخ بىطِٞ

إؼَةػٞو بىَيحٌ

ٍةىل لق٘ض

2016

109

ضطٗضخ بىفِ بى ع بألٗه

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2016

110

ضطٗضخ بىفِ بى ع بىطةّٜ

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2016

ٍةىل لق٘ض

2016

111

قةزخ بىفنط

112

جةةطبئٌ زطمٞةةة ةة ٜؼةة٘ضٝة ٗبىؼةةةطب
ٗبىح ةظ ٗىحْةُ

113

ذةضظ بىحطٌٝ

يل حمطٝد
حنَةةةةةر إجةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله

ٍةىل لق٘ض

2016

إؼَةػٞو بىَيحٌ

ٍةىل لق٘ض

2016

114

ػٞؽ ٚػمف٘ض (جالغد بىحةظىر)

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2016

115

ضحيةةد بىفةةةةً إلجةةةطبٕ ٌٞػحةةةس بىقةةةةزض
بىَةظّٜ
(ػَةةةةال بىْفةةةة٘ش) ٗزفنٞةةةةل بمزحةةةةةز
بىؽ٘ ٞٞسٜ

زّ .ةةةةةةةةةعبض جْةةةةةةةةةٜ
بىَطجد

زّ .ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
بىمةى

2017

زّ .ةزٝة ذ٘ؼر

ٍةىل لق٘ض

2017

117

بىَصبج  ٜأضٍْٞٞة
ّعبضَّٝةذ...أَٝقّ٘د بىحثٗ ...بى٘طِ

حنَةةةةةةر جةةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله

ٍةىل لق٘ض

2017

يل حمطٝد

2017

116
118

يل حمطٝد

023

اختيبر الكتب

119

ٍِ ز٘ٝبُ بى طح بىؽ٘ضٛ

سنة
الكتب

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2017

120

هللا ٗبىفقط

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2017

121

قؽطْط ِٞظضٍ ٝفنطبً ٍٗؤضذة ً

ػٞؽ ٚس٘ح

ػٞؽ ٚس٘ح

2017

122

جطح بى٘طِ

دمحم حسٝفٜ

دمحم حسٝفٜ

2017

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2017

ٍةىل لق٘ض

2017
2017
2017
2018
2018

م

عنوان الكتب

تق

الكتب

123

ِ بىقمد ٗبىَقةٍد

124

الؼفد بىحنٌ  ٜبىؼمط بىحسٝص

يل حمطٝد

125

أـؼث ٍيل بىطفٞيِٞٞ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

126
127
128

ٞيؽ٘ف بىفطٝند

ز .ذيف بى طبز

ٍةىل لق٘ض

بىرٞةه بىفؼط ٛػْس بىؼطت

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

قَٞك بىم٘ف ٗقمك أذطٙ

ٍةىل لق٘ض

يل حمطٝد

أٝقّ٘ةذ

يل حمطٝد

يل حمطٝد

بىحٞةخ  ٜبىظو

لةى ؼَٞة

لةى ؼَٞة

2018
2018
2018
2018

ذمةً ّٗقس

ٍةىل لق٘ض

لحح ٜؼؼٞس

أل٘بذ ـؼطٝد ٍِ بى عٝطخ
بىؽ٘ضٝد
أ ةػ ٜبىفطزٗغ

زّ .ضةه بىمةى

ػي ٜجَؼد
بىنؼ٘ز
ٍةىل لق٘ض

2018
2018

129
130
131
132
133
134
135
136
137

ؼٞس ٕةضزة
ٗج٘ٓ بىطبحيِٞ

بػسطب ةذ ـحةجٜ
ِ بىقمد ىقمٞطخ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ز .جسٝغ بىؽٞس
بىيحةً

ٍةىل لق٘ض

حنَر إجطبٌٕٞ
ٕاله
يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

024

2018
2018
2018

م

عنوان الكتب

138
139
140
141
142
143

ـ٘بػط بىؼطت ٗػظَد بىفةػطٝد
ػحقطٝد بىؼطت  ٜبىؼيٌ ٗبىفيؽفد

تق

الكتب

يل حمطٝد
جسٝغ بىؽٞس بىيحةً

اختيبر الكتب
ٍةىل لق٘ض
ٍةىل لق٘ض

ػيَسْ ٜبىحٞةخ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بىحط٘ىد  ٜبىفؼط بىؼطجٜ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بألزت  ٜحضطخ بى يٞو

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ٗحٞسبً َٗؼظ بىؽٖث بىؼةضٛ

زّ .ةزٝة ذ٘ؼر

144
145

ز .ضةئط ظِٝ
بىسِٝ
ٍةىل لق٘ض

ـؼط ٍٞؽيُ٘

146

بىف طخ بىس ٜغطؼسٖة أٍٜ

لحح ٜؼؼٞس
قضَٞةزٜ
ّعبض جْ ٜبىَطجد

غؽةُ مالغ

147
148
149
150

بألّسىػ  ٜبىسةضٝد

أ.ز .ػي ٜزٝةت

بىَطأخ  ٜـؼط بىححسطٛ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ظبٍط بىحٜ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بى٘جٞع  ٜزةضٝد بىَؽطح بىؼةىَٜ

151

قٌَ  ٜبألزت بىؼةىَٜ

ّٞطبُ زحر ػطؾ بىطةٗٗغ

يل حمطٝد

ػحس بىفسةح ضٗبغ
قيؼٔ جٜ
يل حمطٝد

025

ّعبض جْٜ
بىَطجد
أ.ز .ػي ٜزٝةت

حَسٍ ٛحَ٘ز
ٍ٘ليٜ
ٍةىل لق٘ض

سنة
الكتب
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

