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جلدٔى :
ا٠مجةب  ٢٪ف٬آؼ اٱ٣ة اٚ٠دٮة  ،ا٠دي خقدٮٔ ٥ث ٢٫يف أداء امل٫ةـ ا٠ؤجة،
ق ٢٪اٗ٠ؾس ا٠ؽك ٭أ ٟ٣املصد ْ٤أف ٭ص٧ي ر٤ؾاخ.٩
قإذا أرد٦ة أف ٧٦و٘ ا٠مجةب ٙق٬ٝ٧ؿ ثأ ٢٫٦رهٮؼ املصد ْ٤ا٠زٝةيف
قاٵشد٤ةٓي قاٵٜدوةدك قا٠قٮةفي.
ٙإذا رأ٭ح لجةب دق٠ة أق أ٣ة ٭أغؽ ا٠ظٮةٷ ثصؼ ق٭دوؼٸ ٫٤١٠ةـ ا٠ؤجة ٙةٓ٢١
أف خ ٞ١اٱ٣ة ش١ٮ١ة اٝ٠ؼر ٬ٜ٭ة ا٠ج٧ةء  ،أ٣ة إذا كةف لجةث٫ة ٭دو٘ ثق٬ء اٱغٶؽ
ق٭د٫ةٙح ىلع ا٠ؾذ٭١ة ،خ٫ةٙح اٚ٠ؾاش ىلع ا٧٠ةر ،ق٭٫د ٢ثقٚةف٘ اٱ٬٣ر
قأرذ٫٠ة ٙةٓ ٢١أف اٱ٣ة ئٮٚة  ،خ ٘ٝىلع طةٙة اٵ٫٦ٮةر قا٠ق٬ٝط.
قك٤١ة كةف ا٠ظؼ٭ذ ٓ ٥ا٠مجةب قاملمةك ٟا٠دي ٭٬اش٫٫ة إٵ ق٦صؼ أٚ٦ق٧ة أ٣ةـ
٬٫ٚ٣ـ ٭ٚدؾض أف ٚ٦قؾ ٨خٚقٮؾا طٝٮٝٮة ،دقف خظؾ٭٘ ٜوؼ ٣ ٢٫ٙمةكٟ
ا٠مجةب ،ق٬٫ٚ٣ ٬٪ـ " املؾاٝ٪ة ".
قٓ٧ؼ٣ة خَؾج ٪ؽ ٨ا٠ك٤١ة يف ثةب ا٠دؾثٮة ٵثؼ أف خوةطج٫ة ٣صٓ٬٤ة ٥٣
اٱفب١ة ٜوؼ قئ٫ة يف إٍةر٪ة امل٧ةفت0
 ٟ٪املؾاٝ٪ة ٬٫ٚ٣ـ إفٶ٣ي ،أـ أ٣ ٩٦وَ١ض اثدكؾ ٨اٗ٠ؾب قخج٧د ٩املصدٔ٤ةة
اٳفٶ٣ٮة ف٬اء ٓ ٥قٓي أق ٓ ٥ش ٟ٫؟
أـ أف املؾاٝ٪ة ٣صؾد ٣وَ١ض ملؾط١ة ٔ٣ٮ٧ة  ٥٣طٮةٷ اٳ٦قةف خدَ١ت ٓ٤١ة
ققٓٮة  ٥٣اٯثةء قاملؾثٮٮ ٢٫ٚ٠ ٥لػوٮة املؾا ٛ٪طدى ٭صدةز ٪ؽ ٨املؾط١ة ؟
ق٧٪ ٟ٪ةؾ ٫٧٣صٮة ١٠دٔة ْ٣ ٟ٣املؾا ٛ٪خص ْ٤ثٮ ٥آراء ٓ٤١ةء املق٤١ٮٜ ٥ؼ٭٤ة
قثٮ٣ ٥ة خ ٢ا٠د٬ه ٟإ٠ٮ ٩ي ٥٤اٱثظةت قا٠ؼرافةة ا٠دي ٭صؾ٭٫ة ٓ٤١ةء اٵشد٤ةع
قامل٫د٬٤ف ث٤صةؿ ا٠دؾثٮة ؟
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اٳشةثة ٓ ٥خ ٞ١اٱفب١ة خدَ١ت أقٵ ا٬ٜ٬٠ؼ ٓ٧ؼ ٬٫ٚ٣ـ املؾاٝ٪ة قخظؼ٭ؼ
٣ؾاط٫١ة قأٜقة٫٣ة ٪ ٢٫ٚ٠ؽ ٨اّ٠ة٪ؾٷ0

 1ـ يفْٓم املراّلة:
املؾاٝ٪ة يف اٗ١٠ة ٣أغ٬ذٷ  ٟٔٙ ٥٣را ، ٛ٪أك ث. ٕ١
٭٬ٝؿ اث٬ّ٧٣ ٥ر  0را ٛ٪اٗ٠ٶـ ٣ ٬٫ٙ ،ؾا ٛ٪إذا ٜةرب اٵطدٶـ .
قاملؾا 0ٛ٪اٗ٠ٶـ ا٠ؽك ٜةرب ا٠ظ ٢١قا٠صةر٭ة ٣ؾاٝ٪ة.
ق٭ٝةؿ شةر٭ة ٣ؾاٝ٪ة قٖٶـ ٣ؾا.ٛ٪
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قٜؼ قردة ك٤١ة ٣ؾا ٛ٪يف اٝ٠ة٬٣س املظٮٌ ث٧ٔ٤ى ا٠ج٬١غٙ ،ٮٝةؿ  0٭ْٚ
اٗ٠ٶـ أك را ٛ٪أ٠مؾ٭ ٥قث ٕ١أ٠مؾ٭.٥
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قخؼؿ ك٤١ة املؾاٝ٪ة ٓ٧ؼ ٓ٤١ةء اٚ٧٠ـ ىلع اً٧٠س ا٠صق٤ي قا١ٝٔ٠ي
قاٚ٧٠قي قاٵشد٤ةٓي.
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قيف خٔؾ٭٘ آغؾ " 0املؾاٝ٪ة  ُٚ٠قهٚي ٭َ ٛ١ىلع املؾط١ة ا٠دي ٭ٝدؾب
ٙٮ٫ة ا َٟٚ٠ق ٬٪اٚ٠ؾد ٖٮؾ ا٧٠ةيس أٚ٦ة٠ٮة قشق٤ة٦ٮة قٓ١ٝٮة يف ٓمؾ
ا٠ق٬٧اة ا٠دة٠ٮة  ٥٣ا٠ظٮةٷ ٖة٭ة اً٧٠س اٵٔٚ٦ة٠ي قا٠صق٤ي قا١ٝٔ٠ي".
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 1ػ اث٬ّ٧٣ ٥ر ( ة ٪377ػ ) ػ ٠قةف أ٠ؾب ا٠صؿء  / 71 0ا٠وٚظة 731 0
ا٧٠ةلؾ  0دار هةدر ثٮؾقة ػ
اَ٠جٔة  0ا٠زة٠زة ٪7171ػ

 2ػ إثؾا٪ٮ٣ ٢وَٚى ػ أط٤ؼ ا٠ؿ٭ةة ػ طة٣ؼ ٓجؼ اٝ٠ةدر ػ ٣ظ٤ؼ ا٧٠صةر  0اٝ٠ة٬٣س املظٮٌ

ا٠صؿء  7 0ـ ا٠وٚظة  334 0ػ دار ا٧٠مؾ  0دار ا٠ؼٓ٬ٷ خظٝٮ٣ ٛص ْ٤اٗ١٠ة أ٠ؾثٮة
3

ػ د  .أ٭٣ ٥٤ظ٤ؼ 0املؾاٝ٪ة أطؾث ٣ؾاط ٟا٤ٔ٠ؾ ػ ا٠وٚظة  3 0ػ ٣كدجة ا٧٠ةٙؽٷ ػ اَ٠جٔة

اٱق٠ى 6112 0ـ

 4ػ ٓجةس ٣ظص٬ب ػ ا٠دؾثٮة اٳفٶ٣ٮة ق٣ؾاط ٟا ٬٤٧٠ا٠وٚظة 767 0
4

قإذا كةف اٱ٣ؾ٭كةف ٭ؿٓ٬٤ف أ ٢٫٦أقؿ  ٥٣اثدؼع ٓ ٢١اٚ٧٠ـ ،قأ٢١ٓ ْ٣ ٩٦
اٳدارٷ ٭٤زٶف خأرٮؾ ا٠دٚكٮؾ اٱ٣ؾ٭كي ىلع ا ٢١ٔ٠ا٠ظؼ٭ذ ٠ٴ٦قةف املٔةهؾ،
 ٢٫ٙ٭ؿٓ٬٤ف كؽ ٞ٠أف ٓٚ٦ ٢١ـ املؾاٝ٪ة ثؼأ  ( ْ٣فدة١١٦ي ٬٪ؿ )
ٓةـ (7573ـ ) ٓ٧ؼ٣ة أ ٘٠كدةث ٩ط٬ؿ ٙدؾٷ "املؾاٝ٪ة قا٠ج٬١غ".
قكةف " فدة١١٦ي ٬٪ؿ " ٣دأرؾا " ثؼارق٭ٙ ، " ٥ؾكؿ ىلع أف املؾاٝ٪ة ٣ؾط١ة ر٬رٷ
قخ٬خؾ ،ق ٬٪ثؽ ٞ٠٭ٔجؾ ٓ ٥املٔ٧ى ا٠مةاْ ٓ٧ؼ أ٠ة٣ةٙ ،ٮ٬ٝؿ  " 0املؾاٝ٪ة ٙدؾٷ
ٓ٬اه٘ قخ٬خؾ قلؼٷ ،خكد٫ٚ٧ة اٱز٣ةة اٚ٧٠قٮة ،قخق٬د٪ة املٔة٦ةٷ قاٳطجةط
قا٠وؾاع قا ٛ١ٝ٠قاملمكٶة قهٔ٬ثةة ا٠د٬ا."ٛٙ
ق ٬٪٭٬اٙ ٛٙؾق٭ؼ يف ك٬ف أف املؾاٝ٪ة ٪ي إٓٶف ثجؼا٭ة اِ٬٠ٮٚة ا٠د٧ةف١ٮة.
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 2ـ يراخن املراّلة:
٭ٝق ٢اٗ٠ؾثٮ٬ف املؾاٝ٪ة إ٠ى رٶت ٣ؾاط0 ٟ
ػ املؾط١ة اٱق٠ى٣ 0ؾط١ة املؾاٝ٪ة املجكؾٷ 0قخ٤دؼ  ٥٣ف٧ة ا٠زة٦ٮة ٓمؾ ( )76إ٠ى
ف ٥ا٠ؾاثٔة ٓمؾ (.)71
ػ املؾط١ة ا٠زة٦ٮة ٣ 0ؾط١ة املؾاٝ٪ة ا٬٠فَى 0قخ٤دؼ  ٥٣ف ٥ا٠ػة٣قة ٓمؾ
( )71إ٠ى ف ٥ا٠قةثٔة ٓمؾ (.)73
ػ املؾط١ة ا٠زة٠زة٣ 0ؾط١ة املؾاٝ٪ة املدأغؾٷ 0ق٪ي خ٤دؼ  ٥٣ف ٥ا٠زة٧٣ة ٓمؾ
( )74إ٠ى ف ٥ا٠ظةد٭ة قأ٠مؾ٭.)67( ٥
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ا٠صةٔ٣ة اٳفٶ٣ٮة ػ املؼ٭٧ة امل٬٧رٷ ػ أ٠ؼد  13 0ػ‘٪7117ػ

5ػ املؾاٝ٪ة قّ٦ؾ٭ةخ٫ة املٚقؾٷ ػ اٚ٠و ٟا٠ؾاثْ ػ ا٠وٚظة  717 0ثظذ ٦مؾ يف ْٜ٬٣

thesis .univ.biskra.dz
 6ػ غة٠ؼ أط٤ؼ ا٠م٧د٬ة ػ خؾثٮة ا٠مجةب ػ ا٠وٚظة  71 0ثدوؾؼ
5

ق٧٪ةؾ خٝقٮ٤ةة أغؾٸ ٤١٠ؾاٝ٪ة ٦ ،ؽكؾ ٫٧٣ة 0
ػ ٣ؾاٝ٪ة ٣د٬اٝٙة ،خد٤ٮؿ ثة٫٠ؼقء قاٵٓدؼاؿ قا٠ػ ٥٣ ٬١ا ٘٧ٔ٠قاٵٔٚ٦ةؿ.
ػ ٣ؾاٝ٪ة ا٦قظةثٮة ،٭ك٬ف املؾاٙ ٛ٪ٮ٫ة ٬َ٧٣٭ة ىلع ٚ٦ق ٩٭ ًٟٚأ٠ؿ٠ة
ق٭كؾ ٨اٵٜدؾاب  ٥٣اٯغؾ٭.٥
ػ ٣ؾاٝ٪ة ٓؼقا٦ٮة ٣د٤ؾدٷ ثظٮذ ٭د٤ؾد يؼ ك٣ ٟة ٭٤ز ٟفَ١ة ٓ١ٮ.٩
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 3ـ غالياة املراّلة:
خٔدجؾ املؾاٝ٪ة  ٥٣أهٔت املؾاط ٟا٠دي ٭٤ؾ ٫٧٣ة اٳ٦قةف يف طٮةخ ،٩إذ
٭وةطت ذ٬٫ِ ٞ٠ر ٣صٓ٬٤ة  ٥٣ا٠دٗٮٮؾاة٫٧٣ ،ة خٗٮٮؾاة شقؼ٭ة قخٗٮٮؾاة
ٚ٦قٮة0
أ ـ اهحغٕٕراة اهجصدٔة :
 ٥٣أ٠ٶ٣ةة ا٠دي خّ٫ؾ ىلع املؾا ٛ٪ث٤صؾد دغ٪ ٩٠٬ؽا ا٠ق٬ٍ ٥ؿ اٝ٠ة٣ة
قِ٬٫ر لٔؾ أ٠ة٦ة قاملٮ ٟإ٠ى ا٠ص٧ـ اٯغؾ ،ق٪ؽ ٨أ٠ٶ٣ةة ٭مدؾؾ ٙٮ٫ة
ا٠ؽك٬ر قاٳ٦ةت.
أ٣ة أ٠ٶ٣ةة ا٠دي ٭ٚ٧ؾد ث٫ة ك ٟش٧ـ ٓ ٥اٯغؾ0
ٙجة٧٠قجة ١٠ج٧ةة خؼ ٛٙدـ ا٠ظٮى ،ثؾقز ا٠وؼر قز٭ةدٷ طص ،٩٤غؾقث ثٔى
اٳٙؾازاة امل٫ج١ٮة ،ز٭ةدٷ قزف ا٠صق ٢قاخقةع ا٠ظ٬ض.
أ٣ة ٓ٧ؼ اٱقٵد ٭وجض ا٠و٬ة غم٧ة ق٭ّ٫ؾ طت ا٠مجةب يف ا٬٠ش.٩

 7ػ املؾاٝ٪ة قّ٦ؾ٭ةخ٫ة املٚقؾٷ ػ اٚ٠و ٟا٠ؾاثْ ػ ا٠وٚظةة  715 0ػ ٦ 721مؾ ث0 ْٜ٬٤
thesis .univ.biskra.dz
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ب ـ اهحغٕٕراة اهَفصٕة :
ا٠دٗٮٮؾاة ا٠صق٤ٮة ا٠دي خّ٫ؾ ىلع شق ٢املؾا ٛ٪ٵثؼ أف ٭وةطج٫ة خٗٮٮؾاة
ٚ٦قٮة خٗٮؾ ف٬١ك ٩ق٣ؿاشٙ ،٩ة٠مةب ا٠ؽك كةف ثةٱ٣ـ ٍٚٶ ٭٧ظوؾ خٚكٮؾ٨
يف أ١٠ت قاملؾج ق َْٜا٠ظ٬١ٸ ا٠دي ٭مٔؾ ٫ٔ٣ة ثةٵ٦دٔةش اخقٔح ٣ؼارك٩
قخٗٮؾة رؤى٭د٠ ٩ٲلٮةء املظٮَة ث ٩ق٠ٲلػةص اٝ٠ؾ٭جٮ ٩٧٣ ٥قخٗٮؾة ثؽٞ٠
ّ٦ؾخ١٠ ٩ظٮةٷ.
٭٬ٝؿ ا٠ؼكد٬ر ٓجؼ ا٠كؾ٭ ٢ثكةر " 0املؾاٝ٪ة ٣ؾط١ة ا٦دٝة٠ٮة هٔجة ،ق ٥٣لأف
املؾاط ٟاٵ٦دٝة٠ٮة اٵيَؾاب قا٬٤ٗ٠ض ،ق ٥٣ا٬٠ايض أف ا َٟٚ٠يف أقؿ ف٬٧اة
املؾاٝ٪ة ٭ك٬ف ٣مٗ٬ٵ ثة٠دػ١ن ٜ ٥٣ٮ٬د ا٠٬َٚ٠ة قخو٬راة قف٬١ؾ
اٱٍٚةؿ ".
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قكأ ٩٦٭ؾ٭ؼ أف ٭ػجؾ  ٥٣ط ٩٠٬ثأف ذ ٞ٠ا َٟٚ٠ا٠ؽك كةف ك ٬٪ ٩٤٪ ٟأ١٠ت
قاملؾج ٭ؾ٭ؼ أف ٭ك٬ف لػوة ٤٫٣ة ٠ؼٸ ك ٟا٧٠ةس قغةهة أث٬٭.٩

 4ـ طًٓح املراّق:
٭٬ٝؿ إثؾا٪ٮ ٢قشٮ٣ ٩ظ٤ؼ " 0٭وجض املؾا ٛ٪كجٮؾا ٩٠ ،طٮةخ ٩ا٠ػةهة قخَٔ١ةخ٩
ا٠ػةهة قٙ ٩٠كؾ ٨املقد ،ٟٝه٬رٷ ٖؾ٭جة  ٢٠٭دٔ٬دقا ٓ١ٮ٫ة..
ه٬رٷ إ٦قةف ٭ؾ٭ؼ أف ٭قد ٟٝثٚ٧ق ٩ق٭ٚكؾ ثٚ٧ق...٩
ه٬رٷ إ٦قةف ٭ؾٸ ٚ٦ق٦ ٩ؼا ١٠كجةر ،ق٭ؾٖت يف أف ٭ٔة ٟ٣ىلع ٜؼـ املقةقاٷ
ك٤ة ٭ٔة ٟ٣ا٠كجةر ".

9

 8ػ املؾا ، ٛ٪كٮ٘  ٩٤٫ٚ٦قكٮ٘ ٬٦ش ٩٫؟ ػ أ  .د ٓ .جؼ ا٠كؾ٭ ٢ثكةر ػ ا٠وٚظة  72 0ػ
اَ٠جٔة اٱق٠ى ٪7137 0ػ  6171 /ـ ػ دار ا٠قٶـ ػ ٣وؾ

 9ػ املؾاٝ٪ة غوةاو٫ة ق٣مكٶخ٫ة ػ إثؾا٪ٮ ٢قشٮ٣ ٩ظ٬٤د ػ ا٠وٚظة 71 0
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أ ـ اهتدخ غٌ اهذاة :
٭ظةقؿ املؾا ٛ٪أف ٭ َْٝه١د ٩ثةملؾط١ة ا٠دي كةف ٭ٔةٙ ٟ٣ٮ٫ة كَٙ ،ٟٚٮك٬ف
 ٩٤٪ثؼا٭ة  ٬٪خظٝٮ ٛذاخ ٩قا٠جظذ ٓ٣ ٥كة٦د ٩داغ ٟأفؾخ ٩ق٠ؼٸ أٜةرث٩
قاملظٮٌ ا٠ؽك ٭ٔٮك ٙٮٙ ،٩ٮؾٸ ٚ٦ق ٩أط ٛثة٧ٔ٠ة٭ة قاٵ٪د٤ةـ ٣ز ٟا٠كجةر،
قأ ٩٦أط ٛأف ٭قد ٩٠ ْ٤ق٭ٔ ٟ٤ثؾأ٭ ٩قٵ ٭قد٫ؿأ ث.٩
٭٬ٝؿ ٓ١ي ث٦ ٥ة٭٘ ا٠مظ٬ذ0
"٭دق ٢اٱٍٚةؿ يف ٪ؽ ٨املؾط١ة ثة٧ٔ٠ؼ قا٠ؾٙى ،قهٔ٬ثة اٵٝ٦ٮةد ،قا٠ؾٖجة
يف إرجةة ا٠ؽاة  -طدى  ٬٠كةف ذ ٞ٠ثةملػةٚ٠ة ملصؾد املػةٚ٠ة  -قخًػ٢
ا٠كؾا٣ة ا٤ٔ٠ٮةء ،ا٠دي ٜؼ خؼ ْٙاملؾا ٛ٪رٖ ٢إ٭٤ة ٩٦ثٚؼاطة ٣ة ٭و ٩ٔ٧إ٠ى
اٵفد٤ؾار ٙٮ ،٩إذا طؼت أف خ ٩١ٔٙ ٥ٓ ٩ُّٜٚ٬فٮم٬ث ٩لةاجة ،أق لج٫ة  ٥٣أف
٭مةر إ٠ى أف ٜؾار ٨ثة٠د ٥ٓ ٜ٘٬ا٠ػَأ ٠ٮـ ٦ةثٔةل  ٥٣ذاخ ،٩قإ٤٦ة ثدأرٮؾ أطؼ ٥٣
ٜؾ٭ت أق ثٔٮؼ.
ق ٢١ٔ٧٠أف أف٬١ب ا٠ؼ ْٙقا ٥٠ ًٌٗ٠٭صؼك ،ث ٟفٮؤدك ١٠ؾٙى قا٠جٔؼ ،قك٤ة
٭٬٠٬ٝف "٠ك ٟٔٙ ٟرد ٣ ٟٔٙقةقن  ٩٠يف ا٬ٝ٠ٷ قً٣ةد  ٩٠يف اٵخصة٠ "٨ؽا ٭صت
أف ٦د ٢٫ٚاٵث ٥ق٦قد ْ٤إ٠ٮ ٩إ٠ى أف ٭د ٢طؼ٭ز ٩قٔ٦ة ٩١٣ثؾٜ ٛٙؼر اٳ٣كةف".
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ق٭ؾٸ ا٠ؼكد٬ر ٓجؼ ا٠كؾ٭ ٢ثكةر ثأف ٚ٣ةخٮض  ٢٫ٙلػوٮة املؾا ٛ٪خد٤ز ٟيف
إدراؾ اٱ٦مَة قامل٬ا ٜ٘ا٠دي ٭ظةقؿ املؾا ٥٣ ٛ٪غٶ٫٠ة أف ٭زجح ٚ٧٠ق ٩قمل٥
ط ٩٠٬ثأ ٩٦شؼ٭ؾ ثةٵطدؾاـ ،قشؼ٭ؾ ثأف ٭ٔة ٟ٣ىلع أ ٩٦لػن كة ٟ٣اٱ١٪ٮة قذق
رأك ٦ةيس قٔ٣جؾ ٓ ٥غجؾٷ قخصؾثة.
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 10ػ اٝ٠ؼقٷ ا٠ظق٧ة قأرؾ٪ة يف ث٧ةء ا٠صٮ( - ٟث  / 7ص )66
 11ػ ٚ٦ـ املؾشْ ػ ا٠وٚظة 67 0
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ب ـ اهرغتة يف جدًن املصؤههٕة:
خظ ٟ٤املقؤق٠ٮة د٠ٮ ٟىلع أ١٪ٮة املقؤقؿ قرٝة  ٥٣ك ٨٬ٚ١ث٫ة ٙٮ٠ ،٩ؽٞ٠
ٙةملؾا ٛ٪٭ؾٖت يف خظ ٟ٤املقؤق٠ٮة ٱ ٩٦٭ؾ٭ؼ أف ٭ٚ١ح ا٦دجة ٨اٯغؾ٭ ٥إ٠ٮ٩
ق٭زجح أ ٩٦شؼ٭ؾ ثةٵطدؾاـ قا٠دٝؼ٭ؾ ٣ز ٟا٠كجةر.

 5ـ يرخوة االصطدام:
ٓ٧ؼ٣ة خك٬ف ٔ٣ة١٣ة اٱث٬٭٤١٠ ٥ؾآ ٛ٪كـ ٍ٬٤طةخ ٩قخ٬ش٫ةخ ٩٭ٔ٧كـ ذٞ٠
ف١جة ىلع لػوٮد ،٩ق٣ ٬٪ة ٭ؼٝ١٠ ٩ٔٙٮةـ ث٤صٓ٬٤ة  ٥٣ا٠دوؾٙةة ،رٖٓ ٢ؼـ
اٜد٧ةٓ ٩ث٫ة إٵ أ ٩٦٭ؾا٪ة كأف٬١ب ٚ١٠ح أّ٦ةر اٯغؾ٭ ٥كي ٭ظق٬ا ث٬ش٬د0٨
أ ـ اهحًرد :
كزٮؾا ٣ة ٦صؼ آثةء قأ٫٣ةة ٭مك٬ف ٓ ٥٣وٮةف أث٧ةا ٢٫قث٧ةخٚٙ ،٢٫ي طةٵة
كزٮؾٷ ٭ٔوى املؾا ٛ٪أث٬٭ ٩ث ٟيف ثٔى اٱطٮةف خؾا ٨٭قدٚؿ ٥٣ ٢٪غٶؿ
ثٔى ا٠دوؾٙةة اَ٠ةامة ا٠دي ٭٧دس ٓ٫٧ة ٣صٓ٬٤ة  ٥٣اٱيؾار دقف ٣ؾآةٷ
ٓ٬اٜج٫ة.
٭٬ٝؿ دٓ .جؼ ا ٩١٠ش٬دٷ أفدةذ اَ٠ت اٚ٧٠قي0
"إذا كةف ٪ؽا اٵث ٥يف ٣ؾط١ة ا٠ج٬١غ قاملؾاٝ٪ةٚٙ ...ي ٪ؽ ٨املؾط١ة خظؼت
خٗٮؾاة ش٪٬ؾ٭ة يف شق ٢ا َٟٚ٠قيف ٓ ٩١ٝقيف ٚ٦قٮد ٩ققش٬د اٱب
ثص٬ارٓ ٨ة٪ ٟ٣ةـ شؼال ٵ٣دوةص ٪ؽ ٨ا٠دٗٮؾاة قخ٫ؽ٭ج٫ة قخ٬ٝ٭٫٤ة ...قإذا كة٦ح
اٱـ قطؼ٪ة ٚٙي أطٮةف كزٮؾٷ ٵ خقدَٮْ ا٠قٮَؾٷ ىلع اث٫٧ة قٵ خك٬ف ٔ٧ٝ٣ة
ثة٧٠قجة إ٠ٮ ،٩قٜؼ ٭ٔ ٥١ا٠د٤ؾد قأ٠وٮةف ٓ١ٮ٫ة ق٪ؽا ٧ٔ٣ة ٨يٮةع ٣ظٛٝ
".َٟٚ١٠
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 12ػ ٝ٣ةٵة  ْٜ٬٣اٱ٬٠كة ( -ث  / 52ص )1
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ق٭ظ ٟ٤امل٧ةقك اٱث٬٭ ٥كة ٟ٣املقؤق٠ٮة يف خ٤ؾد اٱث٧ةء ثقجت إ٤٪ةؿ إرلةد
ا َٟٚ٠قٓؼـ خأد٭جٙ ،٩ٮ٬ٝؿ0
"قىلع ا٠ؾٖ٣ ٢ّٓ ٥٣ ٢قؤق٠ٮة اٱث٧ةء؛ إٵ أف ا٠كزٮؾ ٧٣ة ٜؼ ٙؾَّط ث٫ة قافد٫ةف
ثأ٣ؾ٪ة ،ق ٢٠٭ؾٓ٫ة ط ٛرٓة٭د٫ةٙ ،أيةٓ٬ا أث٧ةء ،٢٪قأ٬١٤٪ا خؾثٮد ٢٫ٙ ،٢٫ٵ
٭قأ٬٠ف ٓ ،٢٫٧قإذا رأقا  ٢٫٧٣خ٤ؾدال أق ا٦ظؾاٙةل ثؼؤقا ٭دؽ٣ؾقف ق٭مك٬ف  ٥٣ذ،ٞ٠
ق٣ة ٓ٬٤١ا أ ٢٫٦ا٠قجت اٱقؿ يف ذ ٞ٠ا٠د٤ؾد قاٵ٦ظؾاؼ٣ ،د٧ةفٮ ٥أف اٱدب ٖؽاء
ا٬ٚ٧٠س قخؾثٮد٫ة ٰ٠غؾٷ".

13

ب ـ خب اهظْٓر :
٭١صأ املؾا ٛ٪إ٠ى ثٔى ا٠دوؾٙةة ا٠دي خزٮؾ اٵفدٗؾاب قخصٔ ٥٣ ٟ٭صٟ٫
طٝٮٝد ٩٭و ٩ٚثأثمْ ا٠وٚةة ،قخكزؾ ٪ؽ ٨ا٠دوؾٙةة يف املؼرفة قغةهة
ٓ٧ؼ٣ة ٭ك٬ف اٱفدةذ ثوؼد لؾج ٣ةدٷ ٔ٣ٮ٧ةٙ ،ٮٔ٤ؼ املؾاٝ١٠ ٛ٪ٮةـ ثظؾكةة
ٖؾ٭جة أق خ١ٝٮؼ أه٬اة ثٔى ا٠ظٮ٬ا٦ةة أق ر٣ي اٱفدةذ ثةَ٠جةلٮؾ ٠ٮزٮؾ ا٦دجة٨
ز٣ٶا ٩إ٠ٮ ،٩ا٠ؽ٭ ٥٭ٝةث٬١ف ذ ٞ٠ثةً٠ظ ٞقاملؾج .
قٜؼ ٭ٔدةد املؾا ٛ٪ىلع ٣ز٪ ٟؽ ٨ا٠دوؾٙةة طدى ٭وجض ٣م٬٫را ث٫ة ٠ؼٸ
ز٣ٶا.٩
خ٬ٝؿ ا٠ؼكد٬رٷ ٓةامة ٓجؼ أ٠ؿ٭ؿ ا٠مٮع " 0إف ا٠ظٮةٷ ا٠ٮ٣٬ٮة ١٣ٮبة ثةٱلػةص
املدَٔمٮٚ١٠ ٥ح اٵ٦دجة ٨قثٔٝؼٷ طت ا٬٫ّ٠ر ف٬اء  ٥٣غٶؿ لك٢٫١

 12ػ " ٝ٣ةٵة  ْٜ٬٣اٱ٬٠كة ( -ث  /ص )3
 13ػ " ٝ٣ةٵة  ْٜ٬٣اٱ٬٠كة ( -ث  /ص )3
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ا٠ػةرشي ك١جق٣ ٢٫ة ٤٣ ٬٪ٮؿ أق اٗ٠ؾ٭ت أق خٔ٤ؼ ٢٪ا٬٫ّ٠ر ثٝوةة لٔؾ ٖٮؾ
٣أٙ٬٠ة أق ثةغدٮةر٠ ٢٪جٔى اٱ٬٠اف ا٠وةرغة "...
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ق٦صؼ أكزؾ ٪ؽ ٨ا٠وٚةة ٓ٧ؼ املؾاٝ٪ٮ.٥
ج ـ اشحػًال املخدراة :
يف ٠ظّة لٔ٬ر املؾا ٛ٪ثةٳ٤٪ةؿ قا٠د٤٫ٮك ٍ ٥٣ؾؼ أفؾخ ٩٭١صأ إ٠ى
املػؼراة  ٩٤١ٓ ْ٣املقج ٛثػَ٬رخ٫ة ق٣قةقا٫ة٠ ،ك٫٧ة خّ ،ٟيف ّ٦ؾ،٨
قفٮ١ة ٫١٠ؾقب  ٥٣قا ٩ٜٔقا٠د٤ؾد ٓ١ٮ ٬٫ٙ ،٩٭ؼ٣ؾ ٚ٦ق ٩ق٭٧د٫٧٣ ٢ٝة ٓ٩١
٭زٮؾ ا٦دجة ٨قا٠ؼ٭ ٩أق ٭صؼ ٤٫٧٣ة ا٠مٝٚة قاٵ٪د٤ةـ.
قيف طة٠ة ٣ة  ٢٠٭صؼ املؾا ٥٣ ٛ٪٭ٔٮ ٩٧ىلع ا٠دػ١ن  ٥٣املػؼراة ٭قد٤ؾ
يف ٪ٶؾ ٚ٦ق ٩قخؼ٣ٮؾ٪ة.
د ـ اهػالكاة اهػاطفٕة:
أ٠ٶٜةة أ٠ةٍٚٮة ا٠دي ٭ظةقؿ كزٮؾ  ٥٣ا٠جةطزٮ ٥خجؾ٭ؾ٪ة ،قذ ٞ٠ثإ٠جةف٫ة ٠جةس
ا٠ظت اَ٠ة٪ؾ ا٠ؽك ٭ٔدجؾق٣ ٩٦ؾط١ة يؾقر٭ة ١٠ؿقاث ا٧٠ةشض اٝ٠ةا ٢ىلع اٙ٬٠ةء
ثٮ ٥ا٠ؿقشٮ٣ ،٥ة  ٬٪إٵ ٦ؿقٷ خػد ٘١دقا٫ٔٙة قأفجةث٫ةٝٙ ،ؼ ٭١صأ ا٠مةب أق اٚ٠دةٷ
٫٠ؽ ٨أ٠ٶٜةة إ٣ة ثقجت إطقةس ثةٚ٠ؾاغ أق ثؼا٦ ْٙؿقٷ ٓصؿ ا٠مةب ٓ٥
ٝ٣ةق٣د٫ة ،أق ثقجت اٳ٤٪ةؿ ا٠ؽك ٝ٠ٮ ٥٣ ٩أفؾخٙ ،٩ٮصؼ يف خ ٞ١أ٠ٶٜة ا٠دي
أٜة٫٣ة ٙ ْ٣دةٷ ٔ٣ٮ٧ة  ٥٣اٵ٪د٤ةـ قاٵطدؾاـ قاٳٓصةب ٣ة اٙدٝؼ ٨يف أفؾخ.٩
ق ٥٣اٱفجةب ا٠دي خؼ ْٙاملؾا ٛ٪ٳٜة٣ة خ ٞ١أ٠ٶٜةة ك٤ة شةء يف ٝ٣ةؿ ٦مؾ
ي٬٣ ٥٤فٓ٬ة املٚة٪ٮ ٢اٳفٶ٣ٮةٝٙ" 0ؼاف أ٠ةٍٚة قا٠ظ٧ةف يف ٣ظٮٌ

 14ػ ٝ٣ ٥٣ةؿ ثٔ٬٧اف  0طت ا٬٫ّ٠ر قاٵفدٔؾاض  0هظٮٚة اٱ٭ةـ ا٠جظؾ٭٧ٮة اٱ٭ةـ ػ أ٠ؼد
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ا٠جٮح 0قثػةهة  ٥٣اٱث٬٭ٙ ،٥ٮجظذ اٵث ٥أق ا٠ج٧ح ٓ ٥٤٭صؼ ٓ٧ؼ٣ ٨ة ٝٙؼ ٨يف
ا٠جٮح٪ ،ؽا ا٠ظؾ٣ةف ٭ك٬ف فججةل يف فؾٓة ا٦ػؼآ ٢٫قق ٢٫ٓ٬ٜيف قطٟ
أ٠م ٛا٠مٮَة٦يٙ .ٮقدق٬٤١ف ثقؾٓة إ٠ى ٣ة ٭وّ٫ؾ ٨اٯغؾقف ٓ ٥٣مٛ
ق٣ظجة ".

15

ّـ ـ اهشغب هجتَي شوٓك اهجرًٔة:
يف ثٔى اٱطٮةف خؾٸ املؾا ٛ٪٭زٮؾ ا٠مٗت ق٭دقجت يف إطؼات ا٬ٚ٠يى يف
اٱ٣ةك ٥أ٠ة٣ة ،ك٤ة أف أٖ١ت املمةط٧ةة خ ْٝثٮ ٥املؾاٝ٪ٮ٠ ٥ؼرشة ٭١صأ
ثًٔ ٢٫إ٠ى خ٫ؼ٭ؼ اَ٠ؾؼ اٯغؾ ثة٠قٶج.
ق٪ؽ ٨ا٠ق٬١كةة اَ٠ةامة ٭ظةقؿ  ٥٣غٶ٫٠ة املؾا ٛ٪أف ٭زجح قش٬د ٨ق٭ٚؾض
لػوٮد.٩
هـ االشحٕالب :
كزٮؾ  ٥٣املؾاٝ٪ٮ ٥٭ؾخؼقف ٣ٶثـ خدً ٥٤ه٬ر ا٠ٶٓجٮ ٥ق٦ص٬ـ ا٠قٮ٤٧ة،
ث ٟخؾا ٢٪٭١ٝؼق ٢٫٦يف ٜوة ا٠مٔؾ قٍؾ٭ٝة ا١٠جةس.
قّ٦ؾا ٠كزؾٷ ا٠مجةب ا٠ؽ٭ ٥٭١صؤقف إ٠ى ٪ؽا اٱف٬١ب ٝٙؼ هةر ٣أٙ٬٠ة يف
املصد ْ٤ق ٢٠٭ٔؼ ٭قد٧كؾ ٨أطؼ ،ث ٟهةر ذ ٞ٠شؿءا  ٥٣لػوٮة املؾا.ٛ٪

 6ـ يرخوة اهحٓازن هجدلٕق اهذاة:
١ٜٮ ٢٫٧٣ ٟاٯثةء ا٠ؽ٭ ٥٭دٝؾث٬ف  ٥٣أث٧ةا ٢٫يف ٣ؾط١ة املؾاٝ٪ة ،ق٭ك٬٦٬ف
ىلع قٓي ثػَ٬رٷ املؾط١ة ا٠دي ٭٤ؾقف ث٫ة.

 15ػ ٬٣فٓ٬ة املٚة٪ٮ ٢اٳفٶ٣ٮة ػ ثةب أ٠م / ٛث  646 0ػ ص 3 0
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قإدراؾ غَ٬رٷ خ ٞ١املؾط١ة قا٠دٝؾب  ٥٣املؾا٣ ٬٪ ٛ٪ة ٭ٔٮ ٥اٱب أق اٱـ ىلع
٣قةٓؼٷ املؾا٠ ٛ٪دػَي خ ٞ١املؾط١ة دقف أف ٭دؾخت ىلع ذ ٞ٠آرةر ف١جٮة
خٔ٧كـ ىلع طٮةٷ املؾا ٛ٪يف ٣قدٝج ٟاٱ٭ةـ.
ق٪ؽ ٨ثٔى ا٠ػَ٬اة ا٠دي ٭٤كٰ٠ ٥ثةء اٵفدٔة٦ة ث٫ة ٠ػ ٛ١خ٬ازف يف
لػوٮة املؾا0ٛ٪
أـ شخصٕة األب داخن األشرة:
اٱب ٭دظ٣ ٟ٤قؤق٠ٮة ٜٮةدٷ اٱفؾٷ قخ٬شٮ٫٫ة ،٭ظذ أٙؾاد٪ة ىلع أداء
ا٠دؿا٣ةخ ٢٫قخظ ٟ٤أٓجةا ٢٫ق٭٧ج ٢٫٫إ٠ى اٱغَةء ا٠دي ٭٤ك ٥أف ٭٬ٔٝا ٙٮ٫ة.
ك٤ة ٭د٬شت ٓ١ٮ ٩أف ٭١جي طةشٮةخ٫ة اً٠ؾقر٭ة ق٣دَ١جةخ٫ة ا٠ٮ٣٬ٮة.
قٵ ٭٤ك٠ ٥ٲب أف ٭ؤدك ٪ؽ ٨امل٫ةـ ٣ة  ٢٠٭ك ٥يف ٬٣يْ ٭صٔ ٟش٤ٮْ أٙؾاد
اٱفؾٷ ٭َٮٔ ٩٦٬ق٭ظدؾ.٩٦٬٣
ق٪ؽا أ٣ؾ راشْ إ٠ى ا٠ؿقشة ثة٠ؼرشة اٱق٠ى٫ٙ ،ي ٭٤ك ٥أف خقةٓؼ اٱب ث٧قجة
كجٮؾٷ يف أداء ٫٣ة ٩٣ا٠دؾث٬٭ة٠ ،ٮـ  ٥٣ ٌٝٙغٶؿ قاشجةخ٫ة اخصة ٨أث٧ةا٫ة،
ث ٥٣ ٟغٶؿ قاشجةخ٫ة كؿقشة.
٠ؽ ٞ٠٭دٔٮ ٥ىلع ا٠ؿقشة يف ثٮد٫ة أف خؾآي املقةا ٟا٠دة٠ٮة0
ػ اٱدب  ْ٣ا٠ؿقث ٓ٧ؼ ا٠دػةٍت قٓؼـ ر ْٙا٠و٬ة.
ػ خؾؾ ا٧ٔ٠ةد قا٠صؼاؿ.
ػ ٓؼـ خدجْ أغَةء ا٠ؿقث قٓٮ٬ث ٩قا٠دؼٜٮ ٛيف كزٮؾ  ٥٣خوؾٙةخ.٩
ػ خص٧ت ا٠م ٞقاٗ٠ٮؾٷ ا٠ؿااؼٷ ٓ ٥ا٠ظؼ.
ػ ٓؼـ ا٠دقدؾ ىلع أغَةء اٱٍٚةؿ ا٠دي خوؼر  ٢٫٧٣يف ٖٮةث.٩
ػ ٓؼـ ا٠دّة٪ؾ ثةطدؾاـ ا٠ؿقث يف طً٬ر ٨قا٠د١ٝٮ ٥٣ ٟلأ ٩٦يف ٖٮةث.٩
13

ٙةطدؾاـ ا٠ؿقشة ٠ؿقش٫ة قخٝؼ٭ؾ٪ة  ٩٠قا٠ظؾص ىلع ٍةٓد ٩قأداء ط٬٪ ٩ٜ٬ٝ
٣ة ٭صٔ ٟاٱب كجٮؾا يف أٓٮ ٥أث٧ةآّ ،٩ٮ٤ة يف ٬ٚ٦ف ،٢٫٭ؾق ٩٦أط ٛقأشؼر
ثةَ٠ةٓة قاٵطدؾاـ ،ق ٬٪اٱق٠ى ثأف ٭ٝدؼقا ث.٩
ق٪ؽ ٨امل٫ةـ ٵ ٭٤ك ٥أف خ٬ٝـ ث٫ة إٵ خ ٞ١املؾأٷ ا٠دي قه٫ٚة ا٧٠جي ه١ى ا٩١٠
ٓ١ٮ ٩قف ٢١ثأ٫٦ة "هدهد غؤهد" ٝٙةؿ ٓ١ٮ ٩ا٠وٶٷ قا٠قٶـ  ":أال ختركى
ةخٕر ٍصائكى يٌ أّن اهجَة :اهٓدهد اهػؤهد ىلع زهجْا ،اهحي إذا
غضب جاءة خحى جضع ٔدّا يف ٔد زهجْا ،هجلٓل ال أذهق غًضا خحى
جرضى ".
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٭ؾٸ ك ٥٣ ٟا٠ؼكد٬ر زكؾ٭ة ا٠مؾثٮ٧ي قا٠ؼكد٬رٷ ٭قؾ٭ة هةدؽ أف اٵ٦ؼ٣ةث
ا٠ظٝٮٝي  َٟٚ١٠يف اٱفؾٷ قيف املصد ْ٤٭د ٜ٘٬ىلع افدٮٔةب ٓة ٢٠اٱث٬ٷ
قخ٤ز Assimilation ٩١ث٤ة ٙٮ ٥٣ ٩فَ١ة قٜٮ ،٢ق٭صٔ ٟخ٤ٝن لػوٮة اٱب
يؾقرٷ خدَ١ج٫ة ٓ١٤ٮة ا ٬٤٧٠ذاخ٫ة ،ث ٜ٘٬٣ ٟٔٚاٵ٦ؼ٪ةش Astonishment
٣ ٥٣ؼٸ ٜؼرٷ اٱب ىلع ا٠دأرٮؾ يف اٱفؾٷ قٙ ٥٣ٮ٫ة ،قٙٮ٤ة خٔة٦ٮ ٥٣ ٩اثدبةس
ق٣ة خمٔؾ ث ٥٣ ٩اثد٫ةثٚ٣ ٬٫ٙ ،دةج ٓ٬ا ٢٠أفؾخ.٩
ق٧٪ ٥٣ة خد٠٬ؼ ٠ؼٸ آ َٟٚ٠ةٍٚة اٳٓصةب ثةٱب ،ا٠دي خ٬ٝك أ٠ٶٜة ثٮ٥
اَ٠ؾٙٮٓ ٥كـ ٣ة ذ٪ت إ٠ٮٙ ٩ؾق٭ؼ يف " ٓٝؼ أقد٭ت " ا٠دي خصٔ ٟأ٠ٶٜة
ثٮ ٥اٱب قاٵثٓ ٥ٶٜة ٓؼااٮة.
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 16ػ ا٠ق ٥٧ا٠كجؾٸ ٧١٠قةاي ػ ()5151 / 4ػ لٔت اٳ٭٤ةف ١٠جٮٝ٫ي ( )4314 /77

 17ػ خ٧مبة ا َٟٚ٠قفج ٟا٬٠ا٠ؼ٭ ٥يف ٔ٣ة١٣د ٩ق٬٣اش٫ة ٣مكٶخ ٩ػ زكؾ٭ة ا٠مؾثٮ٧ي
ق٭قؾ٭ة هةدؽ ػ ا٠وٚظة 51 0
ا٧٠ةلؾ  0دار اٚ٠كؾ أ٠ؾثي
14

أ٣ة إذا كة٦ح ا٠ؿقشة خ٫ٮ ٥زقش٫ة قخ ٥٣ ٟ١ٝلأ ،٩٦قٵ خٔٮؾ أك ا٪د٤ةـ ٧٠وةاظ٩
قخ٬شٮ٫ةخ٫ٙ ،٩ي ث٫ؽ ٨ا٠دوؾٙةة خق ٌٝاٱب يف أٓٮ ٥أث٧ةاٙ ،٩ٮوجض قش٬د٨
كٔؼ ،٩٣قٜؼ ٭ظؼقف طؼق٪ة يف إ٪ة٦د ٩قا٠د١ٝٮ ٥٣ ٟلأ.٩٦
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ب ـ شخصٕة األم داخن األشرة:
اٱـ ٪ي ا ٬ًٔ٠اٱفةفي داغ٣ ٟؤفقة اٱفؾٷٙ ،جوٶط٫ة خو١ض اٱفؾٷ
قثٚقةد٪ة خدمدح اٱفؾٷ قخ٫٧ةر.
قفٮّ ٟدقر اٱـ ٓؼ٭ ٢اٚ٠ةاؼٷ ٣ة  ٢٠٭ؼرؾ اٱٍٚةؿ ٜٮ٤ة ا٠قٮؼٷ ا٠دي خؾٓة٢٪
قخ٫د ٢ثمؤق.٢٫٦
إف اٯ٭ةة اٝ٠ؾآ٦ٮة قاٱطةد٭ذ ا٧٠ج٬٭ة ا٠دي خجٮ٤ّٓ ٥ة اٱـ قخؽكؾ خًظٮةخ٫ة
قخؼٓ ٬يف ٚ٦ـ اٜ٬٠ح إ٠ى اٳطقةف إ٠ٮ٫ة ،٭دٔٮ ٥ىلع اٱب أف ٭ؾفػ٫ة يف
أذ٪ةف أقٵد٠ ،٨ٮـ  ٥٣غٶؿ درقس ّ٦ؾ٭ة ٭ٝ١ٮ٫ة ٓ١ٮ ،٢٫ث ٥٣ ٟغٶؿ أداء
قاشجةخ ٩اخصة ٨زقشد ،٩ذ ٞ٠أف اٱـ ٜج ٟأف خك٬ف أ٣ة كة٦ح زقشة.
قث٧ةء ٓ١ٮٙ ٩ٮ٧جٗي ٠ٲب أف ٭ٔة ٟ٣زقشدٔ٣ ٩ة١٣ة غةهة ،ٵ أٜوؼ ٧٪ة خٞ١
املٔة١٣ة ا٠دي خٗ١ي لػوٮد ٩كؿقث قخّ٫ؾ املؾأٷ كة٣ؾأٷ ٣دقَ١ة ،ق٠ك٥
ٔ٣ة١٣ة خؼؿ ىلع كؾ ٩٣قف ٬٤أغٶ ٩ٜٵ ىلع غقد ٩قد٦ةءخ.٩
٭ٚدؾض يف ا٠ؿقث أف ٭ٔة ٟ٣زقشد ٩ىلع ا٧٠ظ ٬ا٠دة٠ي0
ػ اطدؾا٫٣ة قخٝؼ٭ؾ٪ة.
ػ افدمةرخ٫ة يف ك ٟامل٫ةـ املدٔٝ١ة ثةٱفؾٷ.
ػ أف ٭ك٫ٚ١ة ثجٔى امل٫ةـ يف ٖٮةث.٩

 18ػ طق ٥ث٬شٔةدٷ ػ د٠ٮ٠ ٞ١دؾثٮة اث ٥ٙ ( ٞ٧خؾثٮة اٱٍٚةؿ ) ػ  ٥٣إهؼاراة ٧٣دؼٸ إطٮةء
ػ ا٠وٚظةة  67 0ػ 66
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ػ أف ٭ز٧ي ٓ١ٮ٫ة يف طً٬ر اٱث٧ةء.
ػ أف ٭٫د ٢ث٤مةك٫١ة.
ػ أف ٭ؾٓة٪ة يف طة٠ة املؾض أق ا٠دٔت.
ػ أف ٭دؾؾ ٫٠ة ا٠ظؾ٭ة يف خؾخٮت ا٠جٮح.
ػ ٧٣ةداخ٫ة ثأطت اٱف٤ةء إ٠ٮ٫ة.
ػ ٓؼـ خٔ٧ٮ٫ٚة أق خقٚٮ ٩رأ٭٫ة يف طً٬ر أقٵد٪ة.
قثد ٞ١املٔة١٣ة خّٔ ٢اٱـ يف أٓٮ ٥أث٧ةا٫ةٙ ،ٮؾق٫٦ة ا٠قٮؼٷ اٱٜؾب إ٠ٮ٢٫
قاٱط ٛثةطدؾا ٢٫٣قاٱشؼر ثدًظٮةخ ،٢٫إ٫٦ة ثة٧٠قجة ٣ ٢٫٠ز ٢٫١اٱىلع.
ج ـ اهلدهة اهدصَة ةاهَصتة هوًراّق:
 ٥٣اٱ٬٣ر ا٠دي ٭١صأ إ٠ٮ٫ة املؾا ٛ٪يف ٪ؽ ٨املؾط١ة ٳرجةة لػوٮد ٩قإرةرٷ
اٵ٦دجة ٨إ٠ٮ ٬٪ ٩خ١ٝٮؼ اٯغؾ٭٠ ،٥ك ٩٧ٵ ٭١ٝؼ إٵ اٱلػةص ا٠ؽ٭ ٥أٓصت ث٢٫
قاٙدد ٥ث.٢٫
ق٪ؽ ٨اًٝ٠ٮة خصٔ٧١ة ٦جظذ ٓ ٥ا٠قجت يف خ١ٝٮؼ املؾا٧٠ ٛ٪ص٬ـ ا٠كؾٷ
قا٠مػوٮةة املم٬٫رٷ  ٥٣غٶؿ خقؾ٭ظة ا٠مٔؾ أق ٬٦ع املٶثـ ا٠دي ٭ؾخؼ٭٫ة
أق ط ٟ٤ه٬رٷ ا٠مػوٮة ا٠دي أٓصت ث٫ة.
قا٠وٗةر ٬ٔ٠٬٣ف ثد١ٝٮؼ ا٠كجةر٠ ،ؽٙ ٞ٠إف املؾا ٛ٪يف ٣ؾط١ة ٔ٣ٮ٧ة  ٥٣طٮةخ٩
٭جؼأ يف اكدمةؼ قٔ٣ؾٙة املصد ْ٤ا٠ؽك ٭ٔٮك ٙٮٙ ،٩ٮصؼ أ٣ة ٩٣أثة 0٨ذٞ٠
ا٠ؾش ٟا٠ؽك ٭١جي طةشٮةخ ٩ق٭ٙ٬ؾ ٣ ٩٠دَ١جةة طٮةخ ،٩ق٭صؼ أ 0٩٣املؾأٷ ا٠دي
خؾٓة ٨قخ٫د ٢ثٙ ،٩ٮجؼأ يف خ١ٝٮؼ٤٪ة ثؼا ْٙا٠ظت ا٠ؽك ٭مٔؾ ث ٩اخصة٤٫٪ة.
٭٬ٝؿ هةطت كدةب اٝ٠ؼقٷ ا٠ظق٧ة0
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" إف اٳ٦قةف شج ٟىلع املظةكةٷ قا٠دأرؾ ،قيف اٜ٬٠ح ٚ٦ق ٩٭ظت ا٠جَ٠٬ة
قا٠ك٤ةؿٙ ،إذا رأٸ  ٥٣ذ ٞ٠لٮبةل كةف أق ْٜيف ٚ٦ق ٥٣ ٩ا٠ظؼ٭ذ املصؾد
ٓ ٥خ ٞ١ا٠ك٤ةٵة قا٠جَ٬ٵة ،غةهة يف ٣ؾط١ة املؾاٝ٪ة قا٠مجةب؛ ٙإ٫٦ة خم٫ؼ
ٜةث١ٮة لؼ٭ؼٷ ٠ٶفد٬٫اء ،قإٓصةثةل لؼ٭ؼال ثة٠جَ٠٬ة ،قرٖجة يف اٵٜدؼاء ث٫ة".
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٠ك ٩٧إف  ٢٠٭صؼ يف أث٬٭ ٩ذ ٞ٠امل٬ش ٩قا٧٠ةهض اٱ٣ٮ ٥ا٠ؽك ٭ٔٮ ٩٧ىلع
خػَي ٪ؽ ٨املؾط١ة خ٫دؿ ه٬رٷ قا٠ؼ٭ ٩يف ّ٦ؾٙ ،٨ٮمٔؾ ث٬٧ع  ٥٣ا٠دؽ٣ؾ
قاٳطجةط.
ٙٮٔ٬ض ذ ٞ٠ثد١ٝٮؼ ٦ص٬ـ ا٠كؾٷ قا٠مػوٮةة املم٬٫رٷ.
ٙٮدٔٮ ٥ىلع اٱث٬٭ ٥أف ٭صد٫ؼا يف إهٶج أٚ٦ق٤٫ة قخ٬ٝ٭ ٢ف٬١ك٤٫ة
ٙٮدوٚةف ثك ٟاٱغٶؽ ا٠ظ٤ٮؼٷ ا٠دي ٭ؾ٭ؼاف أف ٭ؾثٮة ٓ١ٮ٤٫ة أث٧ةء٤٪ة.
٭٬ٝؿ ا٠ؼكد٬ر ٦ةهؾ ث ٥ف١ٮ٤ةف ا٤ٔ٠ؾ0
"ا٠ؾفةاٖ ٟٮؾ املجةلؾٷ أً٣ى قأ٬ٜٸ  ٥٣ا٠د٬شٮ ٩املجةلؾ ْ٣ ،ا٠ظةشة إ٠ٮ٤٫ة،
٤ٙزٶل 0طقٓ ٥ٶٜد ٞثؿقشد ٞ٭ؤدك دقرال ّٓٮ٤ةل يف طٮةٷ أث٧ةا٪ ،ٞؼقؤؾ
قطق ٥خوؾ ٞٙقاٝ٠ؼرٷ ىلع اٵفد٤ةع أق٠ى ٓ ٥٣مؾ ٣ظةيؾاة يف امل٬ي٬ع،
خّ٧ٮٜ٬٠ ٞ٤د ،ٞقدٜة ٬٣آٮؼؾ ق٣جةدرخ ٞإ٠ى ٣ة ٭ػو ٞدقف أف خٔد٤ؼ ىلع
اٱقا٣ؾ أ٬ٜٸ  ٥٣درقس قشؼاؿ ،إذا أ٣ؾة اث ٞ٧ثٔ ٢١ٙ ٟ٤٭٧صؿ ٨أف خ٬ٝـ ثإ٦صةز٨
دقف أف خ٧جؽ ٨ثك٤١ة قاطؼٷ ألؼي خأرٮؾال  ٥٣اً٠ؾب املجؾج ...ق ٢١٪شؾا..
قا٠ظةٵة اٵفدز٧ةاٮة ٫٠ة ٓٶش٫ة.
٣ ٟ١ٜة افدَٔح  ٞ٠٬ٜ ٥٣ٱث٧ةا 0ٞك٧ح قك٧ح قكةف أثيٙ ،ةٳكزةر  ٥٣ذٞ٠
فٮدظ٬ؿ إ٠ى فػؾ٭ة ثٮ ،٢٫٧دع أٓ٤ة ٞ٠ا٠ظةيؾٷ خدظؼت ٓ ٥لػوٮد،ٞ

 19ػ اٝ٠ؼقٷ ا٠ظق٧ة قأرؾ٪ة يف ث٧ةء ا٠صٮ( - ٟث  / 7ص 11 0
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ٙأث٧ةؤؾ ٵ ٭ ٢٫٤٫كزٮؾال كٮ٘ ك٧ح ،قكٮ٘ كةف أث٬ؾ ،قٜؼ ٵ ٭وؼ ،ٞ٦٬ٜق٠ك٥
٭ ٢٫٤٫كٮ٘ أ٦ح اٯف دقف دٓ٬ٸ قيصٮس".
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د ـ جًحٌٕ اهػالكة ةٌٕ املراّق هاألةٌٓٔ:
ٜؼ ٭٧صض اٱب يف خٙ٬ٮؾ ٣دَ١جةة أ٠ٮك ١٣ ٥٣جـ ق٣قك ٥قأدقاة ا٠دؾٙٮ،٩
ق٠ك ٩٧٭ًْ أث٧ةء ٨ىلع ٪ة٣ك طٮةخٙ ٩ٮ٤ة ٭دٔ ٛ١ثة٠دؾثٮة قا٠د٬شٮ ٬٫ٙ ،٩رٖ٢
ذ ٞ٠٭ّٙ ٟةلٶ يف أٓٮ ٥أث٧ةا ،٩ٱٓ ٩٦صؿ ٓ ٥ا٠دٝؾب إ٠ٮ ٢٫ق٣مةركد٢٫
طٮةخ ،٢٫قاٱب ا٧٠ةشض  ٬٪ا٠ؽك ٭قدَٮْ أف ٭ٝٮٓ ٢ٶٜة  ْ٣أث٧ةا ،٩خجؼأ ٪ؽ٨
أ٠ٶٜة يف ٙدؾٷ ا٠٬َٚ٠ة ٍٓ ٥ؾ٭٣ ٛمةركد ٢٫أٔ٠ةث ،٢٫قخقد٤ؾ يف ٙدؾٷ
املؾاٝ٪ة ٍٓ ٥ؾ٭٣ ٛؾاٝٙد ٢٫إ٠ى املقصؼ ق٣ؾاٝٙد ٢٫إ٠ى ا٠ق٬ؽ قاٵ٪د٤ةـ
ثآراا ٢٫قٝ٣دؾطةخ.٢٫
ـ اهدب داخن األشرة :
ا٠ظت داغ ٟاٱفؾٷ ٭ظة ُٙىلع اٵ٦قصةـ ثٮ ٥أٙؾاد٪ة ق٭ظ٤ٮ٫ة  ٥٣أك خوؼع،
قطت اٯثةء ٠ٲث٧ةء ٭مٔؾ ٢٪ثةٱ٣ةف ق٭ػ ٛ١يف ٬ٚ٦ف ٢٫ا٤َ٠أ٦ٮ٧ة قا٠قكٮ٧ة.
قإذا كةف ا٠ظت ٭ؽ٭ت ا٠ػٶٙةة ثٮ ٥اٱث٧ةء قاٯثةء ق٭ًٝي ىلع أك ٙص٬ٷ ثٮ،٢٫٧
إٵ أٜ ٩٦ؼ ٭ك٬ف فججة يف ا٦ظؾاؼ اٱث٧ةء ،ذ ٞ٠أف ثٔى اٯثةء ٭ؾيػ٬ف ٧٠ؿقاة
أث٧ةا ٢٫أق ٭جة٬ٗ٠ف يف اٵ٪د٤ةـ ث ٢٫ثؼا ْٙا٠ظت ق٭دؾخت ٓ ٥ذ ٞ٠ا٧٠دةاس
ا٠دة٠ٮة 0
ػ أف اٱٍٚةؿ ا٠ؽ٭ ٥خٔ٬دقا أف خقدصةب ش٤ٮْ ٍ١جةخ ٢٫٭ٝٚؼقف ا٠مٔ٬ر ثة٠زٝة
ق٭ك٬٦٬ف ٓةشؿ٭ ٥ٓ ٥ا٠دكٮ٘ قاٵ٦قصةـ  ْ٣املصد ْ٤ق ٛٙدرافة أشؾا٪ة ٓة٢٠
اٚ٧٠ـ اٚ٠ؾ٦قي " ث٬ر٭ـ فٮؾق٧٠ٮ." ٞ
 20ػ ٓ١ي ث٦ ٥ة٭٘ ا٠مظ٬ذ  0اٝ٠ؼقٷ ا٠ظق٧ة قأرؾ٪ة يف ث٧ةء ا٠صٮ( - ٟث  / 7ص 63
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ػ املجةٗ٠ة يف ا٠ؾٓة٭ة قاٵ٪د٤ةـ ٭٠٬ؼ يف ٚ٦ـ ا َٟٚ٠أق املؾا ٛ٪خًػ٢
ا٠مٔ٬ر ثةٱ٦ة ٙٮوجض ٓؼقا٦ٮة قٓ٧ٮٚة.
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٠ك ٥ذ ٞ٠ا٠ظت قاٵ٪د٤ةـ ٵ ٭٧جٗي أف ٭٧قي اٯثةء دقر ٢٪يف ا٠د٬شٮ ٩قا٧٠وض
قا٠د٬ثٮع يف ثٔى اٱطٮةف.
ـ املشاركة اإلٔجاةٕة:
قٓ٧ؼ٣ة خدٍ٬ؼ أ٠ٶٜة ثٮ ٥اٱث٬٭ ٥قاملؾا ٛ٪٭دٔٮ١ٓ ٥ٮ٤٫ة ٔ٣ؾٙة طةشٮةة
املؾا ،ٛ٪ق ٥٣اٱ٬٣ر ا٠دي ٭دٔٮ ٥ىلع اٱث٬٭ٔ٣ ٥ؾٙد٫ة ،ك٤ة شةء يف ٝ٣ةؿ ٦مؾ
ث ْٜ٬٤اٱ٬٠كة0
"ٔ٣ؾٙة َ٣ة٠ت ا٠ ٬٤٧٠ؼٸ ا٠مجةب قطةشةخ ٢٫اٚ٧٠قٮة كة٠ظةشة إ٠ى اٱ٥٣
قا٠ؾٝٙة قا٠دٝؼ٭ؾ قا٧٠صةج قاملكة٦ة اٵشد٤ةٓٮة قٖٮؾ ذ٤٣ ٞ٠ة ٚ٣ ٬٪وٟ
يف كدت ٓ ٢١اٚ٧٠ـ قا٠دؾثٮة ،قٜؼ ألةر املدػوو٬ف يف ٪ؽا املصةؿ إ٠ى
٬ٜاا ٢ثة٠ظةشةة امل٤٫ة ١٠مجةب ٫٧٣ة ٣ة ٭َ٧ج ٛىلع ا٠مجةب ٓ٣٬٤ةل ق٫٧٣ة
٣ة ٵ ٭َ٧ج ٛإٵ ىلع ثٮبةة ٔ٣ٮ٧ة ،قٵ ٭َ٧ج ٛىلع ا٠جٮبة اٳىفٶ٣ٮة .ق١٠مجةب
يف امل٫٧س اٳفٶ٣ي طةشةة أغؾٸ خًةؼ إ٠ى ٬ٜاا ٢ا٠ظةشةة ،كة٠ظةشة إ٠ى
ا٫٠ؼا٭ة ،قإ٠ى ا٠قك ٥اٚ٧٠قي املد٤ز ٟثة٠ؿقاث املجكؾ ،قا٠ظةشة إ٠ى ا٠د٬ثة ٥٣
ر ٟٝا٠ػَة٭ة قا٠ؽ٬٦ب".
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ق٪ؽٜ ٨وة ٭ؽكؾ٪ة هةطت كدةب "0املؾا ،ٛ٪كٮ٘  ٩٤٫ٚ٦قكٮ٘ ٬٦ش،"٩٫
٬٦رد٪ة ثدوؾؼ 0

 21ػ ٣ظ٤ؼ ٓجةس ٬٦ر ا٠ؼ٭ ٥ػ ا٠د٧مبة اٱفؾ٭ة ػ رؤ٭ة ٚ٦قٮة اشد٤ةٓٮة خؾث٬٭ة ٔ٠ٶٜة
اٱفؾٷ ثأث٧ةا٫ة قاٳلكة٠ٮةة ا٠دي خَؾط٫ة ػ ا٠وٚظة 36 0

 22ػ ٝ٣ةٵة  ْٜ٬٣اٱ٬٠كة ( -ث  / 751ص ٣ )77صٓ٬٤ة  ٥٣ا٤١ٔ٠ةء قا٠ؼٓةٷ قاملٚكؾ٭٥
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١٣ػن اٝ٠وة أف أ٣ة كة٦ح خؼرؾ أف ٦صةط٫ة يف خؾثٮة ث٧ةخ٫ة ٭د ٜ٘٬ىلع
ٔ٣ة٭مد٫ة  ٥٫٠ىلع ا٧٠ظ ٬ا٠ؽك خ ٩١ٔٚاملؾأٷ ا٠ؾ٭ٚٮة أ٠ةد٭ة ،ق٫٠ؽا ٙإ٫٦ة كة٦ح
خ٬ٝؿ ٵث٧د٫ة ا٠كجؾٸ٣ 0ة رأ٭ ٞأف ٬ٝ٦ـ ق٦و ْ٧ا٬٧٠ع اٚ٠ٶ٦ي  ٥٣ا٠ظ٬١ٸ طدى
ٚ٦ةشئ أثةؾ يف املقةء ،قكة٦ح خدؽاكؾ ثٮ ٥اٚ٠ٮ٧ة قاٚ٠ٮ٧ة  ْ٣اث٧د٫ة ا٬٠فَى
يف إٓةدٷ خؾخٮت أرةت امل٧ؿؿ ،ك٤ة كة٦ح خص١ـ  ْ٣اث٧د٫ة ا٠وٗؾٸ قخظكي ٫٠ة
ثٔى ا٠ظكة٭ةة ا٠ص٤ٮ١ة قاملق١ٮة.
قخ٬ٝؿ ٪ؽ ٨اٱـ ٠صةرخ٫ة 0أ٦ة يف خؾثٮة ث٧ةخي أر ْٙلٔةر٤١٠ ٢ٔ٦ 0مةركة ٵ
٤١٠وةرطة إ٧٦ي أطت أف أ٦ؼ٣س  ْ٣ث٧ةخي يف كزٮؾ  ٥٣امل٫ةـ قاٱٓ٤ةؿ.

23

ّـ ـ أشوٓب اهَصح هاهحٓجِٕ:
ملةذا ٭ؾٙى املؾا ٛ٪اٵفد٤ةع ٧٠وةاض قخ٬شٮ٫ةة أث٬٭٩؟
 ٟ٪ا٠قجت يف املؾاٚ٦ ٛ٪ق ،٩ا٠ؽك ٭ؾٸ يف خ٬شٮ٫ةة اٱث٬٭ ٥خقَ١ة قٔ٤ٜة
٭ظؼ  ٥٣طؾ٭د ٩ق٭ٗ١ي لػوٮد ،٩أـ أف اٯثةء  ٢٠٭ك٬٦٬ا ٝٙ٬٣ٮ ٥يف ٦وظ٢٫
ث٤ة ٭صٔ ٟاملؾا ٛ٪٭قدصٮت ٠ؽٞ٠؟
إف اٱب ا٠ؽك ٵ ٭قدَٮْ أف ٭ك٬ف ٜؼقٷ ٱث٧ةا ٩يف ا٠ق٬١ؾ قاملٔة٣ٶة ٙكٟ
٦وةاظ ٩قخ٬شٮ٫ةخ ٩خّٓ ٟؼ٭٤ة ا٠صؼقٸ.
إف ا٧٠وض قا٠د٬شٮ ٩ٵ ٭٤ك ٥أف ٭ؤدك دقر ٨يف خٗٮٮؾ ف٬١ؾ املؾا ٛ٪قخظقٮ٥
أغٶ ٩ٜإٵ ثٔؼ أف ٭ٚؾض اٱث٬اف لػوٮد٤٫ة داغ ٟاٱفؾٷ ك٤قٮؾ٭ ٥ق٣قؤق٠ٮ،٥
ق٭ٚؾية أٚ٦ق٤٫ة كٝؼقٷ طق٧ة ٱث٧ةء.

 23ػ ا٠ؼكد٬ر ٓجؼ ا٠كؾ٭ ٢ثكةر ػ ا٠وٚظة 17 0
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قٱف ا٧٠وٮظة ٵ خوؼر إٵ  ٥٤٣٭ظؾص ىلع ٣و١ظة  ٥٣قش٫ح  ٩٠ا٧٠وٮظة
ٙةٱ٣ؾ ٭دَ١ت أف ٭٬ٝك اٱث٬اف ٓٶٜد٤٫ة ثةٱث٧ةء ثة٠ظت قاٵ٪د٤ةـ قاملمةركة
اٳ٭صةثٮة ك٤ة أف٧ٚ١ة ،طٮ٫٧ة خَٔي ا٧٠وٮظة ر٤ؾخ٫ة املؾش٬ٷ.
ٓ٧ؼ٣ة ٭٬ٝـ اٱب أق اٱـ ثؼقر ا٧٠ةهض اٱ٣ٮ ٥قاملؾلؼ املٔٮ ٥٭دٔٮ١ٓ ٥ٮ ٩أف
٭ؾآي ا٠دٗٮٮؾاة اٚ٧٠قٮة ا٠دي خَؾأ ىلع املؾاٚ٧ٙ ،ٛ٪قٮد ٩خك٬ف ٫٣ؿقزٷ،
ٙٮ٧جٗي آد٤ةد أف٬١ب ا٠ظك٤ة قاملّٓ٬ة ا٠ظق٧ة قا٠صؼاؿ ثة٠دي ٪ي أطق.٥
قّ٦ؾا ٝ٠ٮ٤ة ٪ؽا اٱف٬١ب قخأرٮؾ ٨ىلع املدٝ١ي طذ اٝ٠ؾآف ىلع آد٤ةد٧ٓ ٨ؼ
ّيَ
ِاهحِي ِ
كحَابِ إِهَّا ة َّ
٧٣ةِؾٷ أ ٟ٪ا٠كدةبٝٙ ،ةؿ خٔة٠ى" 0هَهَا ُججَادِهُٓا أَّْنَ اهْ ِ
خصٌَُ ".
أَ ْ

24

ق ٬٪اٱف٬١ب ا٠ؽك ٭٧جٗي أف ٭ق١ك ٩ا٠ؼآٮة يف دٓ٬خ ٩إ٠ى آ ٩١٠ؿ قش،ٟ
صََةِ
د َ
َةمَ ةِا ْهدِكًَْةِ هَاهًَْْٓغِظَةِ اهْ َ
شتِٕنِ ر ِّ
قيف ذ ٞ٠٭٬ٝؿ خٔة٠ى ":ادْعُ إِهَى َ
شتِٕوِِِ هََُّٓ
غوَىُ ةًٌَِْ ضَنَّ غٌَْ َ
َةمَ َُّٓ أَ ْ
خصٌَُ إِنَّ ر َّ
ّيَ أَ ْ
ِاهحِي ِ
هَجَادِهُْْىْ ة َّ
ٌ ".
ْحَدِٔ َ
ى ةِاهًُْ ْ
غوَ ُ
أَ ْ
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ق٣ة ٭ؼؿ ىلع أف أف٬١ب ا٠صؼاؿ اٝ٠ةا ٢ىلع ا٠ظك٤ة قاملّٓ٬ة ا٠ظق٧ة  ٩٠دقر
يف خ٬شٮ ٩قخ٫ؽ٭ت ف٬١ؾ اٱٍٚةؿ قخ٬ٝ٭ ٢أغٶ ٬٪ ٢٫ٜأف ا٧٠جي ه١ى ا٩١٠
ٓ١ٮ ٩قفٜ ٢١ؼ آد٤ؼ ٪ؽا اٱف٬١ب ٓ٧ؼ إ٧ٜةع اٗ٠ٶـ ا٠ؽك شةء ٭َ١ت اٳذف
غ َوِِْٕ َهشَوَّىَ
اهَتِيَّ صَوَّى اهوُِ َ
فحًى شَاةًّا َأجَى َّ
ثة٠ؿ٦ةٓ ،ه ً٥أهثىي أو٣هة٣هةه ٜهةؿه 0إِنَّ َ
جرُهُُ هَكَاهُٓا:
فزَ َ
كتَنَ اهْلَْٓمُ غَ َوِِْٕ َ
ِاهزٍَا ،فَأَ ْ
فَ لَالََٔ :ا َرشُٓلَ اهوِِ ،ائْذَنْ هِي ة ِّ
كرِٔتًا ".
يَُِْ َ
دٍَا ِ
دٍُِْ ،فَ َ
يَِْ .يَِْ .فَلَالَ " :ا ْ

 24ػ ف٬رٷ ا٧ٔ٠كج٬ة ػ اٯ٭ة 12 0

 25ػ ف٬رٷ ا٧٠ظ ٟػ اٯ٭ة 761 0
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ػوََِي اهوُِ فِدَا َءكَ.
ُيمَ؟ " كَالَ :هَا .هَاهوِِ جَ َ
جوَسَ كَالَ " :أَ ُجدِتُُِّ هِأ ِّ
فَ
كَالََ :
ِ هِأُيََّْاجِِْىْ ".
كَالَ " :هَهَا اهََّاسُ ُٔدِتٍَُّٓ ُ
جػَ َوَِي اهوُِ
ف ُحدِتُُِّ هِا ْةََ ِحمَ؟" كَالَ :هَا .هَاهوِِ َٔا رَشُٓلَ اهوِِ َ
كَالَ " :أَ َ
ى ".
ِ هِ َتََاجِِْ ْ
س ُٔدِتٍَُّٓ ُ
فِدَا َءكَ كَالَ " :هَهَا اهََّا ُ
جػَ َوَِي اهوُِ فِدَا َءكَ .كَالَ " :هَهَا
خ ِحمَ؟" كَالَ :هَا .هَاهوِِ َ
ف ُحدِتُُِّ هِأُ ْ
كَالَ " :أَ َ
ِ هِأَخََٓاجِِْىْ".
س ُٔدِتٍَُّٓ ُ
اهََّا ُ
ػوََِي اهوُِ فِدَا َءكَ .كَالَ " :هَهَا
جَ
ًَ ِحمَ؟" كَالَ :هَا هَاهوِِ َ
ف ُحدِتُُِّ هِػ َّ
كَالَ " :أَ َ
ف ُحدِتُُِّ ِهخَاَه ِحمَ؟ " كَالَ :هَا هَاهوِِ
اهََّاسُ ُٔدِتٍَُُِّٓ هِػًََّاجِِْىْ " .كَالَ " :أَ َ
ػوََِي اهوُِ فِدَا َءكَ .كَالَ " :هَهَا اهََّاسُ ُٔدِتٍَُُِّٓ ِهخَاهَاجِِْىْ" .كَالَ :فََٓضَعَ
جَ
َ
فرْجَُِ "
ك ْوتَُِ ،هَخَصٌِّْ َ
َْرْ َ
فرْ ذٍَْتَُِ هَط ِّ
غ َوِِْٕ هَكَالَ " :اهوُْىَّ اغْ ِ
دُُ َ
َٔ َ
ث إِهَى شَيْءٍ.
فحَى َٔ ْوحَفِ ُ
د ذَِهمَ اهْ َ
ٌ َةػْ ُ
ى َٔكُ ْ
فوَ ْ
كَالََ :
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ق٭٧جٗي أف ٭د٧ج ٩اٱث٬اف إ٠ى ٔٙة٠ٮة ٪ؽا امل٫٧س يف ٔ٣ة٠صة املمةك ٟا٠دي
٭٬اش٫٫ة املؾا ٛ٪يف طٮةخ ،٩قا٠دي ٜؼ خك٬ف فججة يف ا٦ظؾا ٩ٙكةٵغدٶط
قأ٠ٶٜةة املظؾ٣ة قا٠دأغؾ ا٠ؼرافي قكؾا٪ٮة املؼرفة.
ه ـ جكوٕف املراّق ةاملصؤههٕة:
ٝ٠ؼ فجٝح اٳلةرٷ إ٠ى أف املؾا ٛ٪٭ؾٖت يف ا٠دػ١ن ٣ ٥٣ؾط١ة ا٠٬َٚ٠ة
ق٭١ٝؼ ا٠كجةر٠ ،ؽ ٞ٠٭ظةقؿ إرجةة ذاخ ٩قٙؾض لػوٮد ٩يف اٱفؾٷ أق يف
ا٬٠فٌ ا٠ؽك ٭ٔٮك ٙٮ ،٩قٓ٧ؼ٣ة ٭ك ٘١اٱث٬اف اث٤٫٧ة املؾا ٛ٪ث٤٫٤ة ٔ٣ٮ٧ة
 ْ٣إَٓةا ٩ا٠زٝة يف ذٙ ،ٞ٠إف املؾا ٛ٪فٮجؽؿ ٜوةرٸ ش٫ؼ ٨كي ٭٧صض يف

 26ػ أغؾش ٩اٳ٣ةـ أط٤ؼ يف ٣ق٧ؼ ٨ػ ر ٢ٜا٠ظؼ٭ذ 66677 0
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٤٫٣د ٩خ ،ٞ١ق٭ ْ٧ٝأث٬٭ ٩ثأ ٩٦شؼ٭ؾ ثةملقؤق٠ٮة ا٠دي ك ٘١ث٫ة ،ٱ ٩٦٭ؾٸ يف
ذٙ ٞ٠ؾهة ٳرجةة ذاخ ٩قش١ت اٵ٪د٤ةـ إ٠ٮ.٩
"خدٔصت اٱـ  ٥٣أف ثٔى اٚ٠دٮةة خظت خظ ٟ٤املقؤق٠ٮة قإف كة٦ح أكجؾ ٥٣
ٜؼراخ٫ة ،ق٠ك ٥ٵ ٣ة ٥٣ ْ٦ا٠دصؾثةٙ ،د ًٟٚأف خدؾك٫ة اٱـ ٣زٶ يف ا٠جٮح ٣ػجؾٷ
أ٫٦ة ٪ي فد٬ٝـ ٣كة٫٦ة ملؼٷ ٣ة طدى خٔ٬د ٪يٙ ،د٤ة ْ٦اٱـ يف ٪ؽا اٱ٣ؾ
ِ٧ة ٫٧٣ة أف اٚ٠دةٷ ٜؼ خًصؾ  ٥٣ذ ٞ٠قخدٔت ،يف طٮ ٥إف ٪ؽا ٭قٔؼ٪ة كزٮؾا؛
إذ إ٫٦ة خٔ ٢١أ٫٦ة أهجظح ثة- ٟٔٚ٠ق٠ٮـ ث٤صؾد ا٠كٶـ٣ -ظ َّٟرٝة اٱفؾٷ ،قأ٫٦ة
ٜةدرٷ ىلع  ٟٔٙا٠كزٮؾ".
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 7ـ املراّق ههشائن االجصال اهددٔثة:
أ ـ اإلغالم :
اٳٓٶـ املٔةهؾ فٶج ذق طؼ٭ٜ ،٥ؼ ٭قة ٢٪يف ٦مؾ آ٬٠ي ٠ؼٸ اٱٍٚةؿ
قخَ٬٭ؾ ٫٣ةراخ ٢٫اٚ٠ؾد٭ة قخظقٮ٣ ٥قد٬ا ٢٪ا٠ؼرافي ،قٜؼ ٭ىك٬ف فججة يف
خػؾ٭ت ٓ ٢٫٠٬ٝقإٙقةد أغٶ ٢٫ٜقخؾثٮد ٢٫ىلع ٣صٓ٬٤ة  ٥٣ا٠ق٬١كةة
ا٠ق١جٮة.
قكي ٭د ٢خِ٬ٮ٘ اٳٓٶـ خِ٬ٮٚة ٔٙةٵ ،٭قة ٢٪يف خك٬٭ ٥لػوٮة املؾاٛ٪
قٵ ٭ٔ٧كـ ذ ٞ٠ف١جة ىلع ف٬١ك ٩قأغٶ ٩ٜ٭قدظت اٵفدٔة٦ة ثةٱٙكةر ا٠دة٠ٮة0
ػ خظؼ٭ؼ قٜح ملمة٪ؼٷ ا٠دٚ١ةز ،ق٭قدظق ٥أف ٭ك٬ف يف شٓ ٬ةا١ي.
ػ ا٠دؾكٮؿ ىلع ا٠جؾا٣س ذاة ا٠جٔؼ اٵشد٤ةٓي.
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ػ ٭٧جٗي أف ٭ٔؾؼ املؾا ٛ٪ا٫٠ؼؼ  ٥٣ا٠دٚ١ةز.

 27ػ ٝ٣ةٵة  ْٜ٬٣اٱ٬٠كة ( -ث  /ص ٝ٣ )3ة٠ة ملؾقٷ ٭٬ف٘

 28ػ ٣ظ٤ؼ ٓجةس ٬٦ر ا٠ؼ٭ ٥ػ املؾشْ ا٠قةث ٛػ ا٠وٚظة 761 0
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ػ ٣مة٪ؼٷ املجةر٭ةة ا٠ؾ٭ةيٮة يف شٓ ٬ةا١ي ثٔٮؼا ٓ ٥ا٠دٔوت أق ا٠ظ٤ةس
ا٠ؿااؼ.
ػ ٧٣ةٜمة املؾا ٛ٪يف امل٬ايٮْ ا٠دي خد٧ةق٫٠ة ا٠جؾا٣س ا٠دٚ١ؿ٭ة ،ق٪ؽا  ٥٣لأ٩٦
أف ٭َٔٮ ٩ا٠زٝة يف اٚ٧٠ـ.
ػ خجٮةف ٣ػةٍؾ ثٔى ا٠جؾا٣س قأ٪ؼا٫ٙة قكؽا اٱٙٶـ قاملق١قٶة ،طدى ٭ك٬ف
٤١٠ؾا ٛ٪اٝ٠ؼرٷ ىلع اٝ٧٠ؼ.
٭٬ٝؿ ٣ظ٤ؼ ٓجةس ٬٦ر ا٠ؼ٭0٥
" إ٧٦ة أط٬ث ٣ة ٦ك٬ف إ٠ى ا٠دٚكٮؾ ثأف٬١ب شؼ٭ؼ ٙٮ٤ة ٭دٔ ٛ١ثة٠دٚ١ؿ٭٬ف قثة٠ؼقر
ا٠ؽك ٭ٔ١ج ٩يف طٮةٷ أٍٚة٧٠ة قأفؾ٦ة ٣ة ٦ ٢٠جةدر إ٠ى  ٟٔٙليء ٣ة يف ٪ؽا
ا٠قجٮٙ ،ٟإف اٱ٣ؾ ٜؼ ٭١ٚ٧ح  ٥٣ثٮ ٥أ٭ؼ٭٧ة ق٦و ٟإ٠ى ٚ٦ـ املأزؽ ا٠ؽك قه١ح
إ٠ٮ ٩كزٮؾ  ٥٣ا٠ؼقؿ اٗ٠ؾثٮة ا٠دي خصؼ ٚ٦ق٫ة ٖٮؾ ٜةدرٷ ىلع ا٬ٜ٬٠ؼ أ٣ةـ
زط٘ ا٠دأرٮؾاة ا٠ق١جٮة ١٠دٚ١ؿ٭٬ف ىلع ف٬١ؾ أٙؾاد٪ة ".
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ب ـ يخاطر اهْاجف املدًٓل:
يف املؼرفة أق يف ا٠مةرع أق يف أك ٣كةف ٭دصٙ ْ٤ٮ ٩ا٠مجةب إٵ قخصؼ٢٪
٧٣مٗ١ٮ ٥ثة٫٠ةخ٘ املظ٬٤ؿ ،ق ٥٣كزؾٷ ا٪د٤ة ٢٫٣ث٫ؽا ا٠ص٫ةز ا٠ؽك ف١ت
ٓ٠ ،٢٫٠٬ٝؼرشة أ ٞ٦خ٤ؾ ثصة٦ج ٢٫دقف أف ٭مٔؾقا ث ،ٞكأ ٢٫٦قشؼقا ٓةمل٢٫
ا٠ؽك كة٬٦ا ٭جظز٬ف ٓ.٩٧
٪ؽ ٨اّ٠ة٪ؾٷ  ٢٠خ٤ؾ ىلع املؾثٮٮ ٥قا٠جةطزٮ ٥يف ٓ ٢١اٚ٧٠ـ دقف أف ٭٬ٚٝا
ٓ٧ؼ٪ة ق٭جظز٬ا يف أفجةث٫ة ق٭ظؽرقا  ٥٣أغَةر٪ة.

 29ػ ٚ٦ـ املؾشْ ػ ا٠وٚظة 762 0
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ق ٛٙدرافة ٜةـ ث٫ة ٓة ٢٠اٵشد٤ةع اٚ٠ؾ٦قي " ٣ٮمٮٙ ٟٮؿ " ىلع ٣صٓ٬٤ة ٥٣
ا٠دٶ٣ٮؽ ا٠ؽ٭ ٥٭دٙ٬ؾقف ىلع ٬٪اخ٘ ٣ظ٠٬٤ة ،خجٮ ٥أف ا٫٠ةخ٘ ٭صٟٔ
٣قدٔ١٤ٮ ٥٣ ٩ا٠مجةب ٭ٔٮم٬ف طٮةٷ غةهة ثٔٮؼا ٓ ٥آثةاٙ ،٢٫ٮؿ٭ؼ ذ ٞ٠يف
خٔ٤ٮ ٛاٚ٠ص٬ٷ ثٮ ٥اٯثةء قاٱث٧ةء.
قٜؼ ٭ك٬ف ا٫٠ةخ٘ فججة يف ا٦ظؾاؼ املؾا ٛ٪قخؼ٦ي أغٶ ،٩ٜإ٣ة  ٥٣غٶؿ
خٔؾ ٩ٙىلع رٝٙةء ا٠ق٬ء ا٠ؽ٭ ٥٭ؤرؾقف ثمك ٟكجٮؾ ىلع املؾا ،ٛ٪أق ثقجت
ف٠٬٫ة ا٠ؼغ٬ؿ ٬٤١٠ا ْٜاٳثةطٮة قخ٧ؿ٭ ٟا٠دَجٮٝةة قا٠جؾا٣س ا٠دي خق١ت ٓ٬ٝؿ
املؾاٝ٪ٮ ٥قخمٗ ٟأقٜةخ ،٢٫ق٪ؽ ٨ثٔى ل٫ةداة املؾاٝ٪ةة ا٬١٠اخي أرؾ ا٫٠ةخ٘
ثمك ٟكجٮؾ ىلع ٣قةر طٮةخ0٥٫
خ٬ٝؿ إطؼا 0٥٪ك٧ح داا٤ة أشؼ طؾشة كجٮؾا قأ٦ة أخك ْ٣ ٢١هؼ٭ٝي ٓجؾ ا٫٠ةخ٘
امل٧ؿ٠ي ،إ٠ى أف الدؾة ٠ي أفؾخي ٪ةخٚة ٣ظ٬٤ٵ غةهة ثي ،قاٯف أهجض ٭دوٟ
ثي يف أك قٜح ٭مةء دقف أف أك٬ف ٣ظؾشة إذ ٵ أطؼ ٭ؾاٜت ٣كةملدي ْ٣
هؼ٭ٝي.
قخ٬ٝؿ أغؾٸ " 0إف ا٫٠ةخ٘ املظ٬٤ؿ غ٠ ٛ١ي ش٬ا  ٥٣ا٠ظؾ٭ة ا٠دي ك٧ح أثظذ
ٓ٫٧ة ٧٣ؽ قٜح ٍ٬٭ٝٙ ،ٟؼ كةف أ١٪ي ٭٧٦٬ٔ٧٤ي  ٥٣ا٠ظؼ٭ذ ثة٫٠ةخ٘  ْ٣أك
كةف ،قاٯف ثٔؼ أف اٜد٧ٮح ٪ةخٚة ٣ظ٬٤ٵ  ٢٠٭ٔؼ أطؼ ٭قجت ٠ي إطؾاشة ْ٣
أهؼٜةاي.
أ٣ة ا٠مةثة " أ٣ةؿ " ق٪ي ا٠دي خدصةقز ا٠زة٧٣ة ٓمؾ ٤ٓ ٥٣ؾ٪ة خظكي ٜوة
ا٦ظؾا٫ٙة ثقجت ا٫٠ةخ٘ ٙد٬ٝؿ " 0أ٦ة ًَ٣ؾٷ ٱف أ٬ٜؿ ٱثي أ٦ي ٣ة ز٠ح خ٤١ٮؽٷ،
ٱ٦ي  ٬٠هؾطح  ٩٠ثأ٦ي ٍؾدة  ٥٣املؼرفة ا٠زة٬٦٭ة ٧٣ؽ ٙدؾٷ ٍ٬٭١ة ملة ف٤ض
٠ي ثة٠ػؾقث  ٥٣ا٠جٮحٙ ،كٮ٘ ثةٱطؾٸ اٜد٧ةء ٪ةخ٘ ٣ظ٬٤ؿ .إف ا٫٠ةخ٘ املظ٬٤ؿ
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ف١ٓ ٟ٫ي ألٮةء ٓؼ٭ؼٷٙ .أ٦ة أطؼد ث٬افَد٬٣ ٩آٮؼ ٝ٠ةاي  ْ٣أك كةف ،ق٣كةف
ٝ٠ةاي ث." ٩
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 8ـ دهر اهصالة يف جْذٔب شوٓك املراّق:
ا٠دؿاـ املؤ ٥٣ثأداء غ٤ـ ه٬١اة يف ا٠ٮ٬ـ ٭٬ٝك ٓٶٜد ٩ثؾث ٩ق٭صٔ ٩١أكزؾ
افدصةثة ٠مؾع ا ٩١٠قغًٓ٬ة ٠ظك ٬٫ٙ ٩٤٭١صأ إ٠ى رث ٩ق٭ٔدو ٢ث.٩
قا٠وٶٷ ٪ي ا٠دي خٔٮ ٥ىلع ا٠دظ١ي ثةٱغٶؽ اٚ٠ةية قخٍ٬ٮ ٥اٚ٧٠ـ ٓ١ٮ٫ة.
ق٪ي أ٭ًة ا٠ظو ٥امل٧ٮْ ا٠ؽك ٭و٬ف اٚ٧٠ـ ق٭ظ٬ؿ دقف ق٫ٓ٬ٜة يف
٣قد ْٝ٧املٔةهي قاٳٖؾاؽ يف قط ٟامل٧كؾاة.
قك٪ ٟؽ ٨اًٚ٠ةا ٟا٠دي خصٔ ٟاملؤ ،٥٣إف اخو٘ ث٫ة٬ًٓ ،ا هة٠ظة يف
٣صد ٩ٔ٤قٓ٧وؾا إ٭صةثٮة داغ ٟأفؾخ ،٩ٵ ٭٤ك ٥أف ٭دو٘ ث٫ة املؾا ٛ٪إٵ ٥٣
غٶؿ ا٠وٶٷ.
ٙة٠وٶٷ ٪ي ثؼا٭ة ا٠دٗٮٮؾ ا٠ظٝٮٝي قَٝ٦ة خظ٬ؿ يف ٣صةؿ ا٠دؾثٮة٪ ،ي
٣ظَة خػ١ٮة قخظ١ٮة.
قا٠قؤاؿ 0كٮ٘ ٦صٔ ٥٣ ٟا٠وٶٷ ٫٧٣صة يف ا٠دٔة ْ٣ ٟ٣املؾا ٛ٪قيجٌ
ف٬١ك٩؟
افدظًةر ا٠وٶٷ يف فٮةؽ ا٠ظؼ٭ذ ٓ ٥املؾا٣ ٬٪ ،ٛ٪ظةق٠ة خظؼ٭ؼ ا٠ؼقر ا٠ؽك
٭٤ك ٥أف خؤد٭ ٩ا٠وٶٷ ٠ظ٤ة٭ة املؾا ٥٣ ٛ٪اٵ٦ظؾاؼ.
٭٬ٝؿ آ ٩١٠ؿ قشٔ ( :ٟا أْٔا اهذٌٔ آيَٓا إًٍا اهخًر هاملٕصر هاالٍصاب
هاألزالم رجس يٌ غًن اهشٕطان فاجحَتُٓ هػوكى جفودٓن ،إًٍا ٔرٔد

 30ػ ٣ظ٤ؼ ٓجةس ٬٦ر ا٠ؼ٭ ٥ػ املؾشْ ا٠قةث ٛػ ا٠وٚظة 734 0
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اهشٕطان أن ٔٓكع ةَٕكى اهػداهة هاهتغضاء يف اهخًر هاملٕصر
هٔصدكى غٌ ذكر اهوِ هغٌ اهصالة فْن اٍحى يَحْٓن )
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قا٠ظٝٮٝة أ٧٦ة  ٬٠خؼثؾ٦ة ٪ؽ ٨اٯ٭ةة أ٣ك٧٧ة ا٠ص٬اب ٓ ٥ا٠قؤاؿ ا٠قة ٘٠ا٠ؽكؾ.
يف ٪ؽ ٨اٯ٭ةة ٭أ٣ؾ ا٠ظ ٛفجظةٓ ٩٦جةد ٨املؤ٧٣ٮ ٥ثةٵثدٔةد ٓ٪ ٥ؽ ٨ا٠ؾذاا،ٟ
ىلع آدجةر أ٫٦ة  ٥٣أٓ٤ةؿ ا٠مٮَةف ا٠دي ٭صؾ إ٠ٮ٫ة ث٧ي آدـ ق٭ ٢٫ٜٔ٬يف
أقطة٫٠ة.
قا٫٠ؼؼ ا٠ؽك ٭قٔى إ٠ٮ ٩ا٠مٮَةف  ٥٣غٶؿ إ٭ٝةع املؤ٧٣ٮ ٥يف ٣ز٪ ٟؽ٨
ا٠ؾذاا ٟزرع أ٠ؼاقٷ قا٠جًٗةء ثٮ .٢٫٧قثٝؼر ٣ة ٭ ْٜ٬يف ٪ؽ ٨املٔةهي ٬٫ٙ
٭وؼ ٓ ٥ا٠وٶٷ قٓ ٥ا٠ؽكؾ.
ق ذكؾ ا٠وٶٷ يف ٪ؽا ا٠قٮةؽ د٠ٮ ٟىلع ك٬ف ا٠وٶٷ خظ٤ي املؤ ٥٣ ٥٣ا٬ٜ٬٠ع
يف ٪ؽ ٨ا٠ؾذاا ٟا٠دي خك٬ف فججة يف يٮةع اٚ٠ؾد ق٪ٶؾ املصد.ْ٤
قا٠دؿاـ املؾا ٛ٪ثة٠وٶٷ قا٠ظؾص ىلع أداا٫ة يف املقصؼ  ٬٪ا٠دؿاـ ث٫٧٤س
١٠ظٮةٷ خجؾز ٙٮ ٩لػوٮد ٩ق٭ظٙ ٛٝٮ ٩قش٬د ٨ق٭و ٥٣ ٩٦٬أك ا٦ظؾاؼ ،ق٪ؽ٨
ثٔى ا٠وٚةة ا٠دي خ٤ٮؿ املو١ي ٖٓ ٥ٮؾ0٨
أ ـ االشحجاةة ألير اهوِ:
٪ؽا ا٠ػ ٛ١ٵ ٭دو٘ ث ٩إٵ  ٥٣ا٠دؿـ ثة٠وٶٷ يف قٜد٫ة قشٔ٫١ة  ٥٣اٱ٬٣ر
اٱفةفٮة يف طٮةخ ٩ا٠ٮ٣٬ٮةٙ ،وةرة  ٥٣املق٤١ةة ٠ؼ٭ ،٩أك أ ٩٦ك٤١ة فْ٤
اٱذاف ٠جى ٦ؼاء رث ٩قافدصةب ٙ ،٩٠ٮك٬ف أكزؾ افدصةثة قأكزؾ طؾهة ىلع
خَجٮ ٛأقا٣ؾ ا ٩١٠قأطكة ٩٣يف فةاؾ أ٠جةداة.

 31ػ ف٬رٷ املةاؼٷ ػ اٯ٭ةة  56 0ػ 53
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ب ـ االيحثال ألير اهوِ هاهخضٓع هِ:
ٓ٧ؼ٣ة ٭ ٘ٝاملؤ ٥٣يف ا٠وٶٷ ٭ك٬ف يف طة٠ة أف٤ى  ٥٣ا٠ظةٵة ا٠دي
٭ٔٮم٫ة ق٭م٫ؼ ٜٚ٬٣ة أرٜى قأف٤ى  ٥٣خ ٞ١ا١٠ظّةة ا٠دي ٭ك٬ف ٙٮ٫ة
٧٣مٗٶ ثأ٣ؾ  ٥٣أ٬٣ر د٦ٮة.٨

.

ثؼغ ٩٠٬يف ا٠وٶٷ ٭٧كـ رأف ٩ق٭ػٚى ثوؾ ٨ق٭ًْ ٭ؼ٭ ٩ىلع هؼر.٨
قٓ٧ؼ٣ة ٭ؾكْ ،٭٧ظ٧ي غًٓ٬ة قخّٔٮ٤ة ٓ ٩١٠ؿ قش.ٟ
قٓ٧ؼ٣ة ٭قصؼ ٭ًْ أ ٩ٚ٦قشجٮ ٩٧يف ا٠دؾاب خؽ٠ٶ ٓ ٩١٠ؿ قش ٟقاٙدٝةرا إ٠ٮ.٩
 ٩ٙ٬ٜ٬ٙثد ٞ١ا٫٠ٮبة قرك ٩ٓ٬ىلع ا٧٠ظ ٬املَ٬١ب قفص٬د ٨ثة٠كٮٚٮة
املَ٬١ثة ...٭ؾثٮ ٩ىلع اٵ٣دزةؿ ٓ ٩١٠ؿ قش ٟقا٠ػً٬ع ٠مؾٓ ٩قاٵٙدٝةر إ٠ٮ..٩
ٙإذا طة ُٙاملؾا ٛ٪ىلع ا٠وٶٷ قداقـ ٓ١ٮ٫ة فددؾفع يف ذ٪ ٩٧٪ؽ ٨اٱلٮةء،
قفٮك٬ف ١٣دؿ٣ة ثمؾع ا ٩١٠غةئة ٚ٣ ،٩٠دٝؾا إ٠ٮ ،٩ق٪ؽا ٣ة ٭ٔ١ي لأ ٩٦ق٭ؾْٙ
درشد.٩
ج ـ جدلٕق اهحٓازن اهَفصي:
ٜةؿ ا٠قٮؼ لٮػ٬ف " 0إف يف ا٠وٶٷ ٖؽاء ١٠ؾقج ٵ ٭ٗ٧ي ٓ ٢١ٓ ٩٧قٵ أدب،
ٙة٠و٬١اة ا٠ػ٤ـ ٪ي قشجةة اٗ٠ؽاء ا٠ٮ٣٬ي ١٠ؾقج ،ك٤ة أف ٔ٤١٠ؼٷ قشجةخ٫ة
ا٠ٮ٣٬ٮة ،٭٧ةشي املو١ي ٙٮ٫ة رثٙ ٩دكةد خم٘ رقط ٩قخوٚ٦ ٬ٚقٙ ٩دقْ٤
كٶـ ا ٩١٠ا٠ؽك ٭٬ٝؿٜ" 0ق٤ح ا٠وٶٷ ثٮ٧ي قثٮٓ ٥جؼك ٜق٤ٮ ٥قٔ٠جؼك ٣ة
فأؿ...ا٠ظؼ٭ذ".
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 32ػ ٣ظ٬٤د ا٠قٮؼ لٮػ٬ف ػ أ٠جةداة يف اٳفٶـ قأرؾ٪ة يف إهٶج املصد ْ٤ػ ا٠وٚظة 0
 57ػ ا٧٠ةلؾ  0ا٠صةٔ٣ة اٳفٶ٣ٮة ػ 7533ـ
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قدهٝىٮ٢ى أهشهَّٟ
٫ؼها٭هةه إى٠هى ا٠وِّؾهاطى ا٤ً٠و ً
ٜةؿ اث ٥اٝ٠ٮ" 0 ٢قه٠هَّ٤ة كهةفه فوؤهاؿو ا٩َّ١٠ى اً ٠ى
 ً٢٪أهفً
ٓجهةده٨و هكٮًٚىٮَّةه فوؤها٠ى٩ى ،هقهأ٣هؾه و
ه٢١ه ا٩َّ١٠و ى
ا٤ً٠هَهة٠ىتى ،قه ه٦ٮً١و٩و أهلًؾهؼه ا٤ً٠ه٬ها٪ىتىَّ ٓ 0
،ً٢٪
 ً٢٫قه هخً٬طىٮؼه و
ى٭ هد و
ٓجو٬د َّ
٤صىٮؼه٨و ،رو َّ٢ذهكهؾه و
٤ؼه٨و قها٠زَّ٧هةءه ٓه ه١ٮً٩ى ،قهخه ً
٭وٝهؼِّ٣و٬ا هثٮً٥ه ه٭ؼه٭ً٩ى طه ً
 ،ً٢٫خه٬هفُّٟم إىه٠ٮً٩ى ىثأهفً٤هةاى٩ى قههىٚهةخى٩ى ،قهخه٬هفُّٟم إىه٠ٮً٩ى
ه٫ٙهةخهةفى قهفىٮ١هدهةفى إى٠هى ٣هًَ١و٬ثى ى
ٔ٫و٤هة ا٠ؼُّٓهةءو".
ى٭دى٩ى ،قه٪هةخهةفى ا٬ً٠هفىٮ ه١دهةفى ٠هة ه٭كهةدو ٭وؾهدُّ ه ٣ه
ٔجو٬د َّ
ىث و
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قأ٣ة يف ا٠ؾك٬ع  ٬٫ٙ٭ّٔ ٢آ ٩١٠ؿ قش ٟق٭ٝؼف ،٩قيف ا٠قص٬د ٭دؽ٩٠ ٟ٠
ق٭ؼٓ.٨٬
كأف املؤ ٥٣ثؼغ ٩٠٬يف ا٠وٶٷ ٭٧ةشي رث ٩ق٭ػةٍج ٩ق٭قجض ثظ٤ؼ ،٨ر٢
٭ؼٓ ٨٬ق ٬٪يف طة٠ة ٵ ٭ؾد ٙٮ٫ة ا٠ؼٓةء.
قإذا طة ُٙاملؤ ٥٣ىلع ا٠وٶٷ ٙقٮدؽكؾ ك٤١ة ه١ى أ ٩٦٭ػةٍت رث ٩ق٭ّٔ٩٤
ق٭ؼٓ ٨٬غ٤ـ ٣ؾاة يف ا٠ٮ٬ـ.
ق ٥٣٭ظؾص ىلع ذٙ ٞ٠قٮك٬ف يف أطق ٥طةؿ٤َ٣ 0ب ٥ا١ٝ٠ت ٧٣مؾج ا٠وؼر،
٬ٜك اٳ٭٤ةف ٵ خ٫ؿ ٨ا٧٠كجةة قٵ خ٫ؼ ٨اٱز٣ةة ٱ ٩٦٭ٔؾؼ أ ٩٦يف ٤ٔ٦ة ّٓٮ٤ة.
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