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 خؽبيمنص خالقعٝدييص ز٭سدءش خلعنميص

 
 توطئة

 خل٭ُزينننص خألمنننص منننن د ظ٭ننندي خلننني خغبقيقينننص خؼب٭١ننن ص ظكمننن 

 ل قننن   خلعدمنننص وخلٕيدٔنننيص خالقعٝننندييص يف خؽبيمننننص وخإلٔنننةميص

 منن   زإقنن   ظقسنن  ال خلنني  ،ؤمُيكنند َؤٔنن د   نن ٬ وخلنني  خؼبٕننعكّّش

 خلكدم  وخالٔعٕةم وخل٭س ييص ،خألمص َخضمقًٖ ٬   خلعدمص خؽبيمنص

خ مند   ،ؽبد  من   ظ٭ندي  ؽبٍن  خألمنص خلني    خؼبأن   خل خقن٫  ياكًن   وهٍن

منعفنص بذل ؤمنص    ؤمنص  من   رب ٓلنط  زك هنند  ظع٭ ن   مٕعُٙيص ٨دهُش

 .  ؤ٬ًخج دخألٔدٔيص م كدفص خاللعيدـدض ظٕع َي مٕع  ٔكص

مت خلعُويؿ لفكنُش خلعنمينص خلٙندم ص وخؼبٕنعًخمص وخلقدجمنص ٬ ن        و

 ،ودَـينص خل٬ًم خلًورل خػبدَـي م  قُوٞ َز ينص ومٕند٬ًخض   

ورل وٜنننًو   )لفكننُش خكننّّ مُوـنني ظ نن   ؤوكنندم منن    خلسننن  خلنًن

ورل ؤم فكنننُش خلعنمينننص دل ظكننن  ؤكؽنننُ مننن  ظ سينننص     الب ،(خلنقننًن خلننًن

ظٕننننع ٬ر  ٔنننن خ ٍؤ يهيحننننص اللعيدـنننندض خلن٩نننندم خلُؤظبنننندرل يف  

وع   دوخغبٝنن ع ٬ نن  خألينن   ،منعفدظنن  يي خل٭دم ننص خلُويٝننص يف خلنًن

و خلعنمينص يف خلن دينص بال      ،خلندميص م  ـ ص وم  ـ ص ؤونُ  ال ظ٭ًن
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خلٕيدٔنيص ل مُكنّ   وهبدي لدلص م  خلعس٭ينص خالقعٝندييص   بِيديش يف 

 .خلُؤظبدرل خلٍي يعقًم ز٬ُٕص مٍه ص

 خلغنُذ  سبكننط يوع  ،ءش خلعنمينص ومن د ٬سند  ،وز٭ًي م  خل ٔدج 

وع خلندميننص ومننن د  منن   صخلُؤظبدلينن خؽبيمنننص خالقعٝنندييص ٬ نن  خلنًن

وع  ليننننػ خٔننننع٥د٬ط ،صظدز٭ننننوـ٭ نننن د خل٭ُزيننننص وخإلٔننننةميص  خلنننًن

ي فبكنن  منن  مننند٤  خلنفنن ٌ يف خل٭ننددل      خغبٝنن ع ٬ نن  ؤكننّّ ٬نًن

 ،٘نُكديهد  منعفندض ؤٔ خ ٍ لعٝنُي    كِفع خٔعمُخَِ ٠مدمٔ ًٜفٔ

ض لُكننننص ظٝننننني٫ وخٔنننن٭صيمد وؤم خالٔٓنننن  ،لؽنننن َش خلٝننننند٬يص ول نننًن

وعظ ننن  فدنعٙنننُض خؼبٝننندن٫ خلكنننسًنش يف   وِخي بنعدـ ننند ٬ننن   ،خلننًن

ش لعٝنننُي   ،لدـنننص ؤٔننن خق د ؤض ظسمنننػ ٬ننن  ؤٔننن خ  ـًيننًن فسننًن

وع   ُ٘كديهد وو٬م ط ٬   نق  ز٭ٟ  ،منعفديهد مٝندن٭ د بذل خلًن

 خل٭دم ص خلُويٝص.خأليديي خلندميص لةٔعفديش م  

 لينػ  ،خلكدم نص  خالقعٝدييص خلعس٭يص ع خلندميصوزٍل  ظٙ ً خلًو

 وخؼبٕننننند٬ًخض ،خلقنننننُوٞ خلُز ينننننص ٬ ننننن  خقعٝننننندييديهد ٭عمننننًنظ

 سبن٫ وخلي خلًوليص خالقعٝدييص خػبدَـيص خلي سبنم د خؼبن٩مدض

وع    ع ٚمَز  ظُ ،خالقعٝديي ل نم  فُٜص ؤي  بذل ؾبعم٭ندض ظ ن  خلًن
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 منعفندض ز١ندج٫ و  لعنُويؿ  وؤٔن خ ٍ  ،ؿب١نص  خٔع ةكيص ؾبعم٭دض 

م ظ نن  خلقننُوٞ خلُز يننص ال يننعم    ؤالٔننيٓمد و ،خلٙننُكدض خل٭مةقننص 

وع ليننننػ ؤ ،نعدـيننننص وٜننننند٬يصبخٔننننعىًخم د يف مٙنننندَي٫  م خلنننًن

خغ ظنمينننن بخلُؤظبدليننننص زقيننننديش ؤمُيكنننند قنننًن لدلننننط يوم       صلنننًن

وع خلندميننننص صوٜننننند٬ي صخقعٝننننديي وع خل٭ُزيننننص   ،ل نننًن ومننننن د خلنننًن

 صغنًن منعفن   صلكي ظسق  ؾبنُي ؾبعم٭ندض خٔنع ةكي    ،وخإلٔةميص

وليٌن      ،ؼبنعفديهد وؤٔ خ ٍ وخذب ط ٬ّّ ٜننًو  خلنقًن وخلسنن  خلًن

هد ربننط مننَّّخض      دكده نن بغننُخ ذل ب زنندلقُوٞ خلُز يننص وف خجنًن

ي ؾبندالض    ،مٙدَي٫ خلعنميص ليػ ؤم ظ   خؼبن٩مدض هي خلي ربًن

خي زنننُخمؿ مفٝٓننن ،خلُز ينننصنفنند  ظ ننن  خلقنننُوٞ  ب  ، صوظقننن م زة٬ننًن

ل مٝنن ع ٬ نن   ؤم ظعسندهنند كٙنن٢ُٕ ٬ نن  خغبك مننص خؼب٭نيننص هبننر و

وع خلندميننننص خػب٥نننن٣    ،خلقننننُوٞ وظفننننُٞ ٬ نننن  لك منننندض خلنننًن

لٝننننُف ظ ـنننن  خلننننندْ ٬نننن    يف مٕنننن٭ ّ ،خالقعٝنننندييص خل٭قيمننننص

 صخٔننع ةكي خؼبٙنندَي٫ خؼبتنعفننص كدلَّخ٬ننص وخلٝننند٬ص بذل مٙنندَي٫      

 .بنعدـيصغًن 

 َْ وع  خالقعٝننندييص  خؽبيمننننص ٤سي٭نننص  خلًَخٔنننص هننٍن  ظننًن  ل ننًن

وزينندم ؤٔننسدٜد   ،خلعنميننص مٙنندَي٫ ز٭سنندءش ظننإي خلنني خلُؤظبدليننص
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ً  م قًٖ مد ٠ ء٬   وم٩دهُهد  َ  لٕنٌن  خلٙ يً خلقدجً خلٕني  زًن

 رب ين   منن ؿ  خٔعىًخم ليػ مت ،خ ٬ ي  مخغب ؼي ٠َ خ خلًي 

خلٙن يً   من  يقًٚ مند  ٬ن   خلكٙن   يف خألنبينص  زدلغنص  كنإيخش  خع  

 خؽبيمننص  لقيقنص  ٬ن   خلكُمي خلقُآم هًُ  م  يَؤ  يفخلقدجً 

وظٙىيٝن  ألٔنسدٜد    وخإلٔنةميص  خل٭ُزينص  خألمنص  ٬ ن   خالقعٝدييص

 وم٩دهُهد وآؼدَهد خلٕ سيص.  

                                                           
وؤليدننند  ،ينن ٚ  خؼبالنن  ؤم نٝن ٚ خلٙنن يً خلقدجنً ؤتزِقٔيَننط كمند هنني زدل  فنص خ يننص     ( 1)

 ظَفَ ص ؤمدم ظةمٍظ  وؤه  ز ً .حبكم ك م ؤٜ  د ؿبد٠ُخضٕ مُُِ ،غًن مُ٭َُِزص
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 الشويد القائدنبذة عن املشزوع القزآني الذي قدمى 

ٚيُ ً  مقنًن َ لٕننٌن خلٙنن يً خلقدجنًن خلٕنني ي  زنًن  منن  خغبنن ؼي خلنًن

 خألمنص  ندـ٭نص ذب٭ن      الَئ  ٜميمص ولُ خلقُآي مُٙو٬  وةع

ؤم يك ننن خ  ي نند  منن  يٕننًنوم ٬ ظ٭٥نني ك ننو ،خؼب خـ ننص ٬ نن  ديَشقنن

قي     من٫  ، خق٫خل  خىٝٙٓدبٕع   ؤم يُ خلف٭ ني ل خقن٫   وخلعقينيم خلًن

خألمنص  وظ٬ً  ؤزنندء   ،خألمص ومٙكةيهد وخؼبىُؾ ؽبد م  هٍخ خل خق٫

   ُ م خلكنننُمي كمنننن دؾ  آخل٭ُزينننص وخإلٔنننةميص بذل خلُـننن ٪ بذل خلقننن

 ُ يوع وؤمُيكند  زقينديش  و٪ خالٔنع٭مدَي  يٕعنًنوم من  ؼب خـ ص خؼبٙن

 ودل ،لإلنٕندم  خلسٕني٣  خل٭قن   ىبد٤نر  فكندم  ،خلغُذ خلُؤظبدلينص 

ش ٬سنندَخض وال ،مف  مننص غننًن دب٭نندمٕ يننإضٔ  يُىد٤ننر كنندم زنن  ،م٭قنًن

ٓ  خلسٕني٥ص  ؼقدفعن م  من٫  ظعمد٘ن   ٔ ٕنص  زك مندض  ٬دمص خلندْ  لني

 .ٜد َيُمٍِّ ؤو ،يق ؽبد ك مص ك  لي٭ خ بال

دض خؼبُٙو٪ خلقنُآي خػبنُوؾ زدألمنص من      ٔدٔيؤوكدم م  ؤهم 

 ص٘نندم  صنيننآقُ ول نن عٍ ئ َّخغبدلننص وخل ٠نن٭يص خؼباؼبننص منن  وننةع    

خؤيف ٜنننُخ٬ د خلٙننندم  مننن٫    صمنننل ق١نننديد خألٔدٔنننيص ل    د ج٬ننًن

   . م  خلي  ي وخلنٝدَ  ؤمُيكد وبُٔخجي ٌنخغبقيقي
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ُ  دم خلٙن يًُ فقًن كن   ،وألن  خٔعندَ زدلقتننُآم خلكنُمي   ٬ندؼبيٖ  خلقدجًن

ودل يكن    ،ودل ظنمُٝ ن٩ُظ  يف ؿبي٥  خعبغنُخيف فقن٣   ،لُئيصخ

 ودل ،فقن٣    مقتعُٝخ ٬   خل٭  م خل٬ُٙيص خلًينينص خؼب٭ُوفنص   ظ ـُ

   ر ـُن زن  كندم يٝٓن   فقن٣    خعبغنُخيف  ؿبي٥ن   يف ن٩ُظن   ظنمُٝ

ش          خهعمدم  ؤي١ند ٬ ن  خعب خننر خالقعٝندييص خلني ظنُظس٣ ٜند ٬ّن

ً ٥ ن   من  من وٌلن    ،خألمص وق يهند ؤنيدييهد   زنإم خإلٔنةم    خلعإكين

 :يق ع ،زدؼبٕ مٌني عم زدعبدنر خالقعٝديي فيمد يع٭   

آٍالالّٖ ٍمالالزْ عالاللا  كَٔالالب ٍزؼِالالن ثبؼبَالالُِٔت ثبعببٗالالت       " 

 ،"إهزظالالالبكً ُؼجالالالبك اان ثبعببٗالالالت إهزظالالالبكً َُِٔالالالُِٔت

"اعببٗالالت إهزظالالبكً ثبَُ٘الالجخ َُِٔالالُِٔت ٓمالالْ   ؤٕ  وي١نني :

ػاللاهمْن   ؤٕ ٍَالزـَؼوا ؤٕ   ٍَزـَؼوا ؤٕ ٍولالوا   ٓواعمالخ ؤ  

ٍووٓوا ثواعجمْ ودبَئوَُزمْ ؤٓبّ اا ٖٓ اُؼٔالَ ػِالي بػالٖء    

 .ًِٔزٚ وٗظو كٍ٘ٚن وٗشو كٍ٘ٚ   اّهع ًِمب"

 ق١ننيص ،خلٙنن يً خلقدجنًن مننن د ٍَِّمَننيُ خلنني خلق١ننديد زننٌن ومنن  

                                                           
 م٭ُفنص ،يَوْ من  هنًي خلقنُآم خلكنُمي      ، زًَ خلًي  خغب ؼي خن٩ُ: خلٕيً لٌٕن (1)

 .6 ٚ ، م2112 ، ٬ُٙ خلُخز٫ خلًَْ ،٬يً وو و٬ً  ن خ
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و    وخلني  ،وخإلٔنةميص  خل٭ُزيص خألمص ٬   خالقعٝدييص خؽبيمنص  ظًن

ً   ،خل٭نددل  يف  خلندمينص"  ٕم  "خلًوعم٭٩م د ربط م  وخلني ظ٭عمن

٘ننننُكدض ومٝنننندن٫ يوع خلغننننُذ  منعفننندض  ٬ نننن  ؤٔدٔنننني زٙنننك  

وهيمنعن د   ٔني٥ُيهد  ظفُٞ هٍ  خلًوع ـ٭  مد وه  ،خلُؤظبدليص

 .خلًوع خلندميص٬   

ً   ٔع٥د٪خو خل خٔن٭ص  خالقعٝندييص  م َئيعن   ًٚقَن يُؤم  خلٙن يً خلقدجن

ظ٥نُٖ   و ،ظ٭دنين  ومند  خألمنص   خلعٙىيٛ خلف٭ ني ل خقن٫  خلي ظع١م  

ٓ يَوْيف  ي خلقننننُآم  ش٬نننًن غبقيقننننص خؽبيمنننننصٔ خلكننننُمي  منننن  هنننًن

وع خالقعٝنننندييص خل٭ُزيننننص  ٬ نننن  خألمننننص  خلغننننُذ خلُؤظبدليننننص  لنننًن

  لسينندم وظٙننىيٛ ز٭ننٟ خؼبفنندهيم وخلق١ننديد   ذبننخو ،وخإلٔننةميص

وع  خؽبدمٖنننص ٌخضٔ خلٝننن ص كمف ننن مِ خلعنمينننص    خلننني ظٕنننعىًم د خلننًن

   .خألمص٬     يمنص خلُؤظبدليص ك٭سدءش ل

                                                           
خلًٓوع خلنٓدميص، ؤو يوع خل٭ددل خلؽ دلػ، م٥ٝ ك يٙنًن بذل خلنًٓوع خل ني ال ظنعمني بذل     (1)

خلًٓوع خلغُزيٓص )ؤمُيكد خلٙٓمدليٓص، وؤوَوزد خلغُزيٓنص، وؤٔنعُخليد، وخليدزندم، وـنن ذ     

 ٔندزقد، وخلٝٓنٌن، وؤوَوزند    بفُيقيد(، ؤو بذل خلًٓوع خلٙٓني ٬يٓص )خالربندي خلٕٓن فييي   

 خلُٙٓقيٓص(، خقُؤ خؼبّيً ٬   خلُخز٣:

http://mawdoo3.com 
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 ؾبنُي  خػب٥نًنش  خلق١نيص  ؽبٍن  خلٙ يً خلقدجًن  ودل يك  ظندوع 

خ  ألم فقن٣   ٔن٥مي زدالكعفندء زع ٠نيك ؤٔنسدٜد     ظندوعٍ  خلنمن   هٍن

 ،وخؼبٝنًنيص  خل٭ميقنص  خلق١نديد  هٍن   مؽ  م٫ خل٥ٕمي خلع٭دم  م 

 ال يُٕنم   ،وماقط ظٕكيين ٥ٔمي ٬ةؾٍ خ٬عمدي زدألمص بذل يايي

   ز  ٬   خل٭كٓ م  ٌل  فقً كدم ظندول  ؽبٍن  ـ ٪ م  وال يغين

ٞ  خلق١يص خػب٥ًنش وف  َئيص قُآنيص وزٙك  ٬مي  َ  يع٭نُ و  عبٍن

 ظندٔنننن ط فُو٬ نننندو ظف٬ُٓنننط  وكينننن  ،خألوذل ومند٘ننننح د ،خؼبٙنننك ص 

 خؼبُيٟ. خألمص ـًٕ يف خؼبٕم مص
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 نظزة عامة للويننة االقتصادية

 ،خٔع٭مدؽبد م ٠ ٪ لٕر ومعٙ٭ٓسصٌ وخٔ٭صٌ م٭دمٕ خؽبيمنص ؼبف  م

ل لَ د مؤ بال  فدؽبيمننننص ،٣خإلو١ننند٪ وخلعٕننن ُّ ٬ ننن  ّيُكِّننن خل٭ننندم مننًن

 ٬ٕنننكُي٘د ٠ننن٭يفصٕ يولنننصٕ ٬ ننن  ق يٓنننصٕ يولنننصٕ ظٕننن  ٣ ظ٭نننين خل٭ٕنننكُيٓص

 ٔي٥ُش فع٭ين خالقعٝدييٓص خؽبيمنص ؤمٓد ،ؤَخ٠ي د م  ـّءٍ وخلعةع

 دفي  خإلنعدؾ ٬ندُٜ وظٕىًن ،خل١٭يفص خلًولص م خَي ٬   ق يصٕ يولصٕ

كدضْ   وؤليدند سبدَِْ ،خلق يٓص خلًولص لٝدحل خؽبيمنص خالقعٝدييٓص ُ٘ن

وقً ٨ ُض  ،ٜند٬يصٌ ٬مةقصٌ فعٕي٥ُ ٬   خقعٝدييدض يوعٍ كؽًنشٕ

كدض يف خلن٩ندم خالقعٝندييٓ خلُؤظبندرل  يف ؤوَوزند      ومن    ،هٍ  خلُٙن

ٓوع خلغنيٓننص ٬ ننن       ز٭نٟن م٩ننندهُ خؽبيمنننص خالقعٝننندييص ٔنني٥ُشت خلننًن

وخض خل٥سي٭يٓ وخٔع٭مدع خلًوع خلفقًنش كإٔن خ ٍ   ،ص ل ًوع خلفقًنشخلؽُ 

وع خلغنيٓننص   ُقوع خلق يٓننص ٬ نن  بقدمننص      ،ؼبتنعفنندض خلنًن م ظٙننفي٫ِ خلنًن و٬نًن

 .ٜند٬دضٕ يف خلًوع خلفقًنش

ش  ليٕنط  خل٭نددل  ٬   خألمُيكيص خؽبيمنص و٣٥ بم  زن   ،زدعبًيًن

                                                           
 :  خلُخز٣ خن٩ُ ،خؼبعقًمص ل ًوع خالقعٝدييص خؽبيمنص م٩دهُ (1)

http://mawdoo3.com. 
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 يف  يعٙننكَّ ؤونٍن ؤم مننٍن خعبًينًن ظدَىب نند ٬منن  يف ٠نندَزص هنني

 ف ننم ،خل٭ننددل ؼبٕننعقس  خػبنندٚ ظٝنن َ  لنندمة مُيكننيخأل خلٙننمدع

 ؤيص فُٜنص  ظدَىب د خمعًخي خألمُيكيص ٬   خؼبعمًش خل اليدض ظُف ض

 ،ومٝنندغب د يعنن خءم دبنند خل٭ننددل ظٙننكي  وب٬ننديش ،لفننُٞ هيمنعنن د

 خلسندَِش  مصننوخلٕٚ ،خل٭دم هًف د ه  خل٭ددل ٬   خؽبيمنص وؤم الٔيٓمد

 خػبدَـيص. ٔيدٔع د يف

 خٔننع٥د٬ط ،خغب فنندء خل٭دؼبيننص خلؽدنيننص وخنعٝنندَ خغبننُذ زدنعنن دء

ً  ،٬دؼبيند  خألوذل خلق ش ظٝسك ؤم خألمُيكيص خؼبعمًش خل اليدض  ؤم ز٭ن

 ٬ٕننكُيد كصن َننننِنمُ خغبننُذ منن  وآٔننيد ؤوَوزنند يوع م٭٩ننم وُـننط

ش خل اليننندض ظكننن  ولينننن د دل ،وخقعٝننندييد  ب٠ننند٬ص ظُيننًن خؼبعمننًن

م ،ـًينًن ٬نندؼبي ن٩نندم ٜننيدغص منن   نندنُكِّمَظُ خلنني خلفُٜننص  ىبنًن

خ لعمقينن  بمكدنديهنند كنن  ًضفدٔننعغ ط ٌلنن  وـنٖنن  ،مٝنندغب د  هنٍن

ف   ؼننُوخض ٬ ن   وخؽبيمننص  زدل٭نددل  خلنعمكم  زنإم  بيَخك ند ز٭ًن   ،خؽبًن

ٓ  خلٙ٭ ذ  هني  زن   ،خل١ندَزص  خل٭ٕنكُيص  خلقن ش  زندمعة   فقن٣  لني

 خالقعٝنننندييص خعب خنننننر بذل ظٝنننن  ؤوننننُ  بذل ؤنننندج  حبدـننننص

 ؤم وَؤض ،خؼبسد٘ننُ غننًن خالٔننع٭مدَ ؤ٘ننكدع منن  وخلٕيدٔننيص كٙننك 

 بنٙننندء هننن  مٝننندغب د وضبدينننص لسٕننن٣ هيمنعننن د ٤ُيقنننص ؤف١ننن 
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 زٕن٣  ٬ ن   ظ٭من   خلني  خلًولينص  وخل كندالض  خؼبن٩مدض م  ؾبم ٬ص 

 خلعٕننن يص ذبننند  ٍَزعٝننن ٗ زبنننُؾ زنننإم وخٔنننع٥د٬ط ،ؤمُيكننند نفننن ٌ

 خألٜنن٭ًش كدفننص ٬ نن  هيمنعنن د زفننُٞ ؽبنند كمَِٕننيَ زٙننك ٍ ،خل٭دؼبيننص

 خألمننم من٩مننص ظإٔننيٓ فننعم ،وخالقعٝنندييص خلٕيدٔننيصو خل٭ٕننكُيص

ش َخ٪ ،م1945 ؤزُيننن  يف خؼبعمننًن  خلٕيدٔننني خلننني ظ٭ٓننًن دبؽدزنننص خلننٍن

 .خألمُيكيص خؼبعمًش ل  اليدض

 أدوات اهليننة االقتصادية:

ٔ٭ط خل اليدض خؼبعمًش خألمُيكيص بذل ب٬ديش ظٙكي  خل٭ددل وف  

ف ٬ نن  م ،وؤ٤مد٬ نند ،مٝنندغب د ٕنندَخضٕ ٔنندجُش كبنن  ٌلنن  خؽبنًن

وغديعنن  ٠ننغ٣ خل٭ننددل يف ٔنن  ٍ  ،مننن د منند هنن  خقعٝننديي ،مع خِيننصٕ

ً  خقعٝندييٙ  وبكم ند ن٩ندمْ   ،وخلًش َؤظبدليصٕ  سبك ننط لينػ   ،وخلن

 ؤٌَ٪ٍ بذل رب لنننط ،خلًولينننص خؽبيحننندض مننن  ؾبم ٬نننص بنٙننندء مننن 

 ٬ ن   وةؽبند  م  ُِٞفْظَ وَخلط ،خالقعٝدييص خألمُيكيص ل ٕيدٔص

 بذل وٜنن ال خظسد٬ نند هبننر خلنني ٝنندييصخالقع خؼب٭ننديًن خل٭ننددل زقيننص

 خلُؤظبدرل.   خلنم ٌؾ ظ٭ميم
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ٜنننًو  )كعدزننص  يف (ؤَنٕننط وولنن )لكدظننر خألؼبنندي ويٙننًن خ

ي٥ ن  ٬ ين    بذل مد  (خلنقً خلًورل: ق ش ٩٬م  يف خلٕدلص خل٭دؼبيص

( ِ ش بم :قننن علينننػ ي ،(زًخيننص خالزعنننّخ  خألمُيكينننص خل اليننندض خؼبعمننًن

ص خغبننُذ خل٭دؼبيننص خلؽدنيننص ل٭قنًن    يولننص ٬قننر هندينن   44خٔع١نندفط 

م وفنن ي 1944ي٬ننط يف ي لينن   ػلينن ،منناسبٍُ خٔننعمُ ؼةؼننص ؤٔنندزي٫

منن  ؤـنن   ،يولننص بذل منعفنن٫ زُيعنن م وويِ ز اليننص ني هدمسٙننًن  44

 .ٔٓ ن٩دم خقعٝديي ـًيً ل٭ُٝ مد ز٭ً خغبُذؤٜيدغص 

خلني   خلًوليص (زُيع م وويِ)مت يف خؼباسبُ خالظفد  ٬   م٭دهًش و

ورل    خلع خجم خلؽةؼنص:  ٬ن د سبىٟ  International ٜننًو  خلنقًن خلًن

Monetary Fund  (IMF)، ورل لإلنٙندء وخلنع٭مًن     و  Worldخلسنن  خلًن

                                                           
ٔننعدٌخ ل ف ٕننفص يف ـدم٭ننص زُيع َينند  ؤوي٭منن   ،ؤؼبنندي يَْ ا خعبدم٭نندض خألمُيكيننص (1)

وَٜنً خألِمندض خؼبدلينص     ،هعم زدل٭ةقنص زنٌن خالقعٝندي وخلٕيدٔنص    وخ ،جبن ذ ؤفُيقيد

وظنننُـم خلكعننندذ  ،زنننًوَ ٜننننًو  خلنقنننً ا بيخَش خألِمننندض  وخهنننعم كنننؽًنخ ،خل٭دؼبينننص

خلني يٝنًَهد خٛ نٓ     ،٠م  ٔ ٕن ص ٬نددل خؼب٭ُفنص   ًَٜ و ،خلًكع َ ٬ًندم ٬سدْ

 خلك يط. ،خل ٤ين ل ؽقدفص وخلفن م وخآليخذ

 ،خل٭دؼبينص « خلنقنً خلنًورل  »ًن ٬دؼبي يف يَخٔص م مص يكٙ  آليدض وس ،ؤضبً خلٕي ا (2)

  ل مّيً خن٩ُ خلُخز٣ : ،ٜنًو  خلفقُ خلًورل

http://arabi.ahram.org.eg/News/88905.aspx. 

http://arabi.ahram.org.eg/News/88905.aspx
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Bank، (W.B)، من٩مص خعبدضوGATT، من٩مص ) وخلي ٬ُفط اللقد

 م  وغًنهد ،World Trade " Organization  ،(W.T.O)خلعفدَش خل٭دؼبيص

خ  و ،قعٝندييص خال وخلعفم٭ندض  خل كدالض ش    سبكننط ٍٜن خل اليندض خؼبعمًن

بيخَش خالقعٝننندي خل٭ننندؼبي زٝنننفع د خلقننن ش خل٭٩مننن    مننن  خألمُيكينننص 

ش ٬ نن  مٕنع   خل٭ننددل خلنني ٜن٭ًض زٙننك  قن ي ز٭نًن هنديننص      خل ليًن

 خغبُذ خل٭دؼبيص خلؽدنيص وظُخـ٫ نف ٌ زُي٥دنيد.

 International Monetary Fund (IMF) ط٘لوم اُ٘ول اُلويل

ورل زدإل٘نننُخف ٬ ننن  مننند يُي١ننن٥ ٫ ٜننننً ٕنننم  و  خلنقننًن خلننًن

م ل ٝنًو  ٜةليص خإلُ٘خف ٬   ؤليػ  ،(زُخمؿ خلعؽسيط)زن

وع منن     ،ـنن  م٭دعبننص خالوننعةع يف هنٍن  خؼبيّخنينندض  ؤميّخنيننص خلنًن

وع  ِّ ْنويُ خلٕيدٔندض يف   خنعن دؾَ خؼبٕنع ًفص   خلندمينص  م خلٝننًو  خلًن

ٜننةق ّّخمؿ خإلزننمنن  وننةع منند يُٕننم      ،ـنندهّش وٜننفصٕ ٘ننك ِ

وع خلندميننص خلف  خلويقنن م  ،خالقعٝننديي قننًنش ٝنننًو  زننةقُخٞ خلنًن

خلي هي يخجمند يف لدـنص بذل    يهدم  ؤـ  ٠مدم خلعمكم يف ؼُوخ

 .ـدنر خلًوع خؼبعقًمص لع٭يٗ وظٕعمُمً يً خل٭ م م  

                                                           
دعبص خلفف خض يف خؼب خِنندض  ظٙم  صبي٫ خلٕيدٔدض خؼبدليص وخلنقًيص خؽبديفص بذل م٭ (1)

 .خل٭دمص ل ًوع وم خِي  خؼبًف ٬دض
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   ((W.BنWorld Bank اُج٘ي اُلويل ُٔٗشبء واُزؼَٔت

م 1945دم يف ٬ن  ٕنط ؤوال ظإٖٔ ،ه  ؾبم ٬ص م  طبٓن وكندالض  

ف سب يننن      ،دبُكّهننند خلُجيٕننني ز خ٘نننن٥    وؤنٙنننث خلسنننن  ٜننًن

خؼبٙدَي٫ خالقعٝدييص ومنك قُوٞ ربنط مٕنم  مٙندَي٫ خلعنمينص     

وع خل٭نننددل خلؽدلنننػ وع خلندمينننص) لننًن ظ ننن  خؼبٙننندَي٫ خلننني يف  ،(خلننًن

خهنم زننن   ،خلغدلنننر ال ربقننن  خلعيدـننندض خلٙننن٭ ذ خلفقنننًنش يف ز ننًن

ويننإي  ،  خلٙنن٭ ذ ننلع ظننإوًن خلنمنن  خالقعٝننديي٬ نن  فقنن٣ منن  ظ٭

لينػ ي٭مًن    ،(٬نديش خؽبيك نص  بزنُخمؿ خلعكين  و  )يوَ خلسن  ٬نّّ  

ورل بذل ي٬نننم مننند يُ   ،(نينننص خلعمعينننصزنننندء خلسُ)زنننن  مَٖٕنننخلسنننن  خلننًن

 ،ـ  خٔعؽمدَهد كمند ين٬ّم  ؤم   ،وخلعُكيّ ٬   خلؽُوخض خلٕيدييص

مؽننن   ،خؼبٙننندَي٫ خلنني ال ظ٭نن ي زننندلُزك ٬ نن  خلًولننص     يولكننن  ينعقنن  

خؼبٙنننندَي٫  ،مٙنننندَي٫ خلسيحننننص  ،٫ خدف٩ننننص ٬ نننن  خلعننننُخغ مٙنننندَي

ي خلٕنننكدم)مٙننندَي٫ خلٝنننمص خإلقبدزيننص   ،خلٕننيدليص   ،(ظق يننن  ٬ننًن

ؤمنننند خؼبٙنننندَي٫  ،قُوٞ خلُز يننننص  خلًولننننص زنننندلُِغِننننمث يُ ،وغًنهنننند

 .م خلسن  ال يق م زدٔعؽمدَهدةخل١ىمص وخالٔعُخظيفيص ف

                                                           
 ،وربُيننننُ خلعفنننندَش ،ٔنننن٭دَهنننني صب ننننص منننن  خالـننننُخءخض خؽبديفننننص بذل ربُيننننُ خأل   (1)

 .ووٝىٝص مإٔدض خلق٥د٪ خل٭دم
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 (W.T.O) نWorld Trade Organization ٓ٘ظٔخ اُزغبهح اُؼبؼبَخ

ط ؿبنننن  خالظفدقيننننص خل٭دمننننص لنننن ع خلع٭ُفننننص هنننني من٩مننننص ل  نننن

كععن يؿ النعٙندَ خلعسنديع     ،م٬1995ندم   GATTخعبمُكيص وخلعفدَش 

 خغبُ وخقعٝدي خلٕ   خلٍي زدض ؤيًي ل ـيص ظٕي٥ُ ٬   خل٭ددل.  

 (ـ لنننص ؤوَوغننن خي )نهننني نعيفنننص لننن  ومن٩منننص خلعفننندَش خل٭دؼبينننص 

ربنط ٬َدينص    ،م1993-1986ًض زنٌن  قٔن ديؼدض خلعفندَش خلني ٬ُ  

 ،(خعبنندض)خالظفنند  خل٭نندم زٙننإم خلع٭ُيفنندض خعبمُكيننص وخلعفنندَش    

ش خعبنندض مت خلعفنندوٞ ٬ننّّ ٔننس٫ ـنن الض لنن ع       ودب ـننر م٭دهنًن

ـ لنننص  )كدننننط خعب لنننص خلن دجينننص هننني     ،خلعىفي١ننندض خعبمُكينننص 

٬كٓن خعبندض فنةم     و٬ ن   ،م1986خلي زًؤض يف ٬ندم   (ؤوَوغ خي

ي د ال   من٩مننص خلعفنندَش خل٭دؼبيننص لنًن ٜننفص َظبيننص ؼبن٩مننص يوليننص زنًن

شٕ ف١فد٠ننص م من٩مننص خلعفنندَش خل٭دؼبيننص  ،منن  من٩مننص م٭دهنًن وظقنًن

 .نفٕ د دبؽدزص منعً  ل ١٬دء ل عفدوٞ ٬   ربُيُ خلعفدَش
                                                           

من٩منص خلعفندَش خل٭دؼبينص ظكمن  ٬من  ٜننًو  خلنقنً وخلسنن           ،لٕن  لٌٕن ُٔم  ( 1)

  خلُخز٣:ل مّيً خن٩ُ  ،2116 ،خلًورل يف ظًمًن خلٙ٭ ذ وبزدييهد

http://www.diwanalarab. 
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ي يوَ من٩مص خلعفندَش خل٭دؼبينص زٝنةليديهد خل خٔن٭ص ٬ ن       يإ و

وي وخغبننن خـّ  ،خلٕننندلص خالقعٝننندييص خلًولينننص لينننط ظعأكننن  خغبننًن

ش  خعبمُ ٬   ،كيننص ؤمنندم ٬م ينندض خلعمُيننُ خالقعٝننديي خؼبعّخينًن فعنًن

وفننننعك خألٔنننن خ  ؤمنننندم خلٕنننن ٫   ،بذل بِخلننننص خغبنننن خـّ خعبمُكيننننص

وظ٥دلر خلًوع زع٥سين  قن خنٌن وخظفدقيندض ظ٭ن ي لٝندحل       ،خألـنسيص

وع خلُؤظبدليننص  ٚ  ،خلًن وظٕننمك ظ نن   ،يش خعبنٕننيدضوخلٙننُكدض مع٭ًن

وع خلندمينص   خالظفدقيدض ل ًوع خلُؤظبدليص ؤم زبعُ  زس ١دج٭ د خلًن

وع خلندمينننص ال ي١نننده  ون٩نننُخ ،صبُكينننص يوم ظ٭ُيفننندضٕ  يألم خلننًن

فةم خٝن ص   ،خلًوع خلُؤظبدليصظ     د م  خلٕ ٫ منعفدضٔبنعدـُ

فبند يناؼُ    ؛خلًوع خلندميص زدلس١ندج٫ خألـنسينص   ٔ خ ِؤظك م بغُخ  

 .زٙك  َجيٓ ٬   خقعٝدي ظ   خلًوع

خلنُك  خلؽدلنػ من  ؤَكندم ن٩ندم       سبؽ  من٩مص خلعفدَش خل٭دؼبينص و

ورل وخلسننننن      ِٜنننننًوبذل ـدنننننر  ،(زُيعنننن م وويِ) خلنقنننًن خلنننًن

ورل مًن   خل٭ ؼبننصلؽنندل غ  يقينن ٍ ٍٛويف ظٙننىي ،خلنًن ويوَهننم يف ظنًن

ال يبكننن   ) يقننن ع خؼبفكنننُ ن٭ننن م ظٙ مٕنننكي:    ،خلٙننن٭ ذ وبزدييهننند 

ورل ويوَنبند يف        ورل وٜننًو  خلنقًن خلًن خغبًيػ ٬  خلسنن  خلًن

يػ ؤي١ند ٬ن  من٩منص ؤونُ        ،زدييهدظًمًن خلٙ٭ ذ وب يوم خغبًن
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ـ ن ي   ؼُيدء خلُؤظبدلينص من٫  ؤظع٩دفُ ـ  يهد يف خلعًمًن لٝدحل  

 .(من٩مص خلعفدَش خل٭دؼبيص :وهي ،ٕعٌن خلٕدزقعٌنخؼبأٖ

م مٝنندحل خلٙننُكدض     بم ق خ٬نًن من٩مننص خلعفنندَش خل٭دؼبيننص زبنًن

و    ،خل٭دزُش ل ق ميص و٘٭ ذ خلًوع خلغُزينص  ع ولنيٓ خلٙن٭ ذ يف خلًن

 .خلندميص

م منندض بيخَش خالقعٝنندي خل٭نندؼبي ربننط قس١ننص ؼننةغ    ؤ٠ننمطو

ورل) ،(خلسننننن  خل٭نننندؼبي)هنننني: من٩منننندض   ،(ٜنننننًو  خلنقنننًن خلنننًن

َ مننند   ن٩مننندضهننٍن  خؼب ،(من٩منننص خلعفننندَش خل٭دؼبينننص )و خلننني وزقننًن

 د خلُظبيص زنن يخ ظنُوؾ ؽبند زد٬عسدَهند خلٙن٬ُيص      ربع١  ٔفةظُ

ِ  خلقننديَش ٬ نن  بيخَش ِمنندم خالقعٝنندي   ٫ يننخلننُخه  ذبنند  ٬ًخلننص ظ 

ٕننعًخمص ٬ننّّ ييبقُخ٤يننص خؼبٙنندَكص وخلعٝنن يط خلؽننُوش وخلعنميننص خؼبت

 ،(ؾخػب٥ننندذ خؼبنننُوٖ)بخل يف ربًيننًن مٝنننًن خالقعٝننندي خل٭ننندؼبي.. 

هندمٗ وخٔن٫ من      مٙدهًخض خل خق٫ خؼب من ْ وـن يَ   َُِِسِزقًَ مد ظُ

خ زٕننن ٥ع د  ،ؤكؽنننُ منن  مٕنننع   ٬ ننن  خلنقنًن    ،فيمننند يع٭ نن  ربًيننًن

                                                           
من٩منص خلعفندَش خل٭دؼبينص ظكمن  ٬من  ٜننًو  خلنقنً وخلسنن           ،لٕن  لٌٕن ُٔم   (1)

 خلُخز٣: ل مّيً خن٩ُ  ،2116 ،خلًورل يف ظًمًن خلٙ٭ ذ وبزدييهد

http://www.diwanalarab.com. 
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وكيفيننص م٭دعبديهنند ل مٙنندك     ،ٔيدٔننديهد ،زنيعنن د ،ص ٬م نن د٤ُيقنن

 .  (خل خق٫ خؼب م ْ)وخألِمدض.. خخل 

كُ وخؼبعٙنننكِّ  و٬ ننن     ٬نننّّ خلففننن ش  هننندمٗ خلنقننًن ٔننندل  خلننٍن

٬ يننند كنندم  ،(خؼب منن ْخل خقنن٫ )و ،(خػب٥نندذ خؼبننُوؾ)خلفدٜنن ص زننٌن 

 ٤سي٭ننننص ٬منننن  ظ نننن  خؼبن٩منننندض   خل٭نننن يش ق ننننية ل ى نننن  ؼب٭ُفننننص    

   خلًوليص.خالقعٝدييص 

ورل ؤوع و٥نننن خض خؽبيمنننننص       لقنننًن كنننندم ٜنننننًو  خلنقنننًن خلنننًن

ومن  خؼب٭ ن م ؤم    ،خألمًنكيص ٬   خل٭ددل ز٭ً خغبُذ خل٭دؼبيص خلؽدنيص

ش خألمُيكيننص    ٔنن٭ط كبنن  بنٙنندء ٜنننًو  خلنقنًن     خل الينندض خؼبعمنًن

ورل ألم خلٝنننننًو  ٔي١ننننس٣ خل٭ةقنننندض خلًوليننننص خلنقًيننننص  ؛خلنننًن

والَ ي بذل ظٕيٗظايٚ ز٥ُيقصٕ مُيكند كدننط   ؤغدينص  الٔنيٓمد وؤم   ،ً خلًن

 ،ٔندْ خلعسنديع خلعفندَي   ؤم يك م خلًوالَ هن  مقيندْ خل٭منةض و   ؤ

مدض مننن      ومقيننندْ خلٕننن ٫ وخلس١ننندج٫ وخؼب٭نننديم وخلؽنننُوخض وخػبننًن

 .(زُيع م وويِ)وةع م٭دهًش 

                                                           
نقًينص   شقنُخء  ،خلفدٔنًش خل٭ ؼبنص   ٔ ٥ص خلةوي: ٜ  ٬قسص ٬سً  ،ـ خيين َ خلًي   (1)

 ،ٜنننًو  خلنقننً خلننًورل  ،خلننًورل  خلسننن ،خلننُخه يف م ٕٔنندض خالقعٝنندي خل٭نندؼبي  

 .7ٚ ،خل٭دؼبيصمن٩مص خلعفدَش 
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ل    ورل يف ن٩نندم ٜنننًو  خلنقنًن    وزنٍن ذبٕنًن ن٩نندم خلنقنًن خلنًن

ورل وخوعٝدٜنندظ  ومٕنناوليدظ  لٕننر منند ـنندء يف     خظفدقينندض خلنًن

وع خؼب قِّالٔٓننيمد وؤم  ،(ِزُيعنن م ووي) ٭ننص ٬ نن  ن٩نندم خلٝنننًو  خلنًن

   ٖ هر   خظفقط ٬   ربًيً ؤٔ٭دَ ٬مةيهند دبقندييُ ؿبًن يش من  خلٍن

ٓو ،ميط ؤٔنن٭دَ خلٝننُفُٔنن والَ  لنًن هر زدلنًن يض ؤمُيكنند قيمننص خلنٍن

والَ ز خقنن٫       يض ٔنن٭ُ ٜنننُف خلنًن مد لنًن ونٝنننص يوالَ ل  ٬35ننًن

ٓ  ،م  خلٍهر (غُخم31.1) وع خألونُ  ؤٔن٭دَ ٜنُف      يضولًن خلًن

 طِنَمٍٜٔخ خل٭من  ٠َن  و ،٬مةيهد زدلنٕسص لقيمص خلًوالَ م  خلٍهر

م ظكننن م قيمنننص خل٭منننةض وخؼب٭نننديم وخػبدمننندض وخلٕننن ٫      ؤمُيكننند ؤ

 .  مص زدلًوالَيٖقًََش ومُوخلس١دج٫ وخػبًمدض مقَّ

ورل: قن ش ٩٬من  يف خلٕندلص     )وبم  كعدذ و ٜنًو  خلنقً خلًن

خلكننؽًن منن  خإليخنننص لٕيدٔننص     (وولنن )ر خألؼبنندي ل كدظنن ،(خل٭دؼبيننص

ورل   ليٙنننًن بذل ؤم ٘نننسك خلٝننننًو  كننندم     ،ٜننننًو  خلنقننًن خلننًن

ولنننيٓ  ،ؤم خلٝننننًو  وبننندَذ خلفقنننُخء ، ولد٠نننُخ يف كننن  ؤِمنننصٕ

                                                           
(1)      ً لننًورل هيمننص ز٭سندءش خؼبؽدلينص وخلق١ندء ٬ نن       خلن٩ندم خؼبندرل خل٭ندؼبي وٜننًو  خلنقن

  ز٣:ل مّيً خن٩ُ خلُخ ،!لفقُ خلفقُخء زًال م  خلق١دء ٬  

http://wwwiraqibasimcom.blogspot.com. 
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يًي ل ـيص خلقدجمنص ٬ ن  مسنديت    ووبدَٜم زف٭  و فيع  خأل ،خلفقُ

 دبكننندم ربميننن  خلفقنننُخء  م مننن  خلٕننن    وأل ،خل يّّخلينننص خغبًيؽنننص 

 .دض خلعقٙ  خؼبدرلٔ سيدض ٔيدٔ

هبن ذ وولنن  ؤِمنندض خل٭ننددل خلني يقنن  وَخءهنند خلٝنننًو  منن    و

خلعفُزص خلعٙي يص بذل ؤِمص خلًي م يف ؤمًنكد خلةظينيص، وم  سب يً 

خلٝنًو  ل مُذ يف ي غٕةفيد بذل خألِمص خآلٔي يص، وم  خألِمنص  

ٙنًن  ، ليُبذل بفنةْ خلي نندم   م،2118و 2117خؼبدليص خل٭دؼبيص ٬ندمي  

 .يف ك  ؤِمص بذل ؤم ٘سك خلٝنًو  كدم لد٠ُخ

ش  خوخٔننع٥د٬ط   ؤم ظ١ننم  لنفٕننن د  خألمُيكينننص ل اليننندض خؼبعمنًن

ً خؽبيمنص خؼب٥ قص ل عإؼًن يف خلقُخَخض خلٝديَش  و  خلنقًن  ٬  ٜنن

وهبن ِ ؽبند لن      ،لن  خلعٝن يط خؼبنُـك    ؽبدؤٜسك ليػ  ،خلًورل

خلًولننص  دهننن٬عسنندَ ؤزد ،يف كنن  ٬م ينندض خلعٝنن يط (خلفيعنن )خلنننقٟ 

ش  ي د قننن ش خلعٝننن يط خألقننن     ،ٝننننًو خل لننًن خل ليننًن وخلننني لننًن

 ً ي د قنن ش ظٝنن يط  ،لعمنندَْ لنن  خلفيعنن  منن  ـدنننر وخلنن ليننػ لنًن

                                                           
 (خلنقنننً خلنننًورل)ونننسًن ٬ننندؼبي يف يَخٔنننص م منننص يكٙننن  آليننندض   ،ضبنننً خلٕننني اؤ (1)

 خلُخز٣: خن٩ُ  خلًورل: ل مّيًٜنًو  خلفقُ  ،خل٭دؼبيص

http://arabi.ahram.org.eg/News/88905.aspx. 
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خ خغبن  خل خ٠نك وخلنسٓ     ،من  قن ش خلعٝن يط    % 17. 7ظٕدوي   ٌن وهٍن

يف قننن ش خلعٝننن يط هب٭ننن  ٔننن ٥ع د وقُخَخيهننند مقس لننننص وال      ؽبننند  

ٚ  فقنن ش خلفيعنن  خلكدمنننص  ،دقٗنَننظُ  ،َخي٬ننص ٌخيهنند قنن شٌ فينن  هنني حبنًن

 ؛خلٝننًو   يف خلعإؼًن ٬   قنُخَخضٔ  دالف٭ٖ   ؤم ظك م ٬نُٝخكٔمِويُ

قًن ىب ن٣ مند زنٌن      خلًوعم   ٕعغُذ ؤم كؽًنخلٍل  ف يٓ م  خؼبت

ش خالقعٝنندييص   ؤيدٔننص ٜنننًو  خلنقنًن    ،ٔيدٔننص خل الينندض خؼبعمنًن

ورل ٭يندض ٌلننن  ؤم م٭دعبنننص خألِمننندض خالقعٝننندييص يف خلعٕننن  ؛خلننًن

ؼط يف ٘ننُ  آٔننيد     َمٚنن٭َعُـنندءض لٔ ،وَؤننيد وخلّّخِينن   ،وخلنني لنًن

وع خلندمينننص يف مننًن  خٔنننعقةليص ٜننننًو  خلنقننًن     ؤِمنننص ؼقنننص خلننًن

ورل  منند زننٌن ٔيدٔنننص    ظنننُ  ظ٥دزقنند  ،فك َينند خعبن زيننص مننؽة    ،خلنًن

وهني   ،ؤيدٔص خل اليدض خؼبعمًش خألمًنكيص ،ٜنًو  خلنقً خلًورل

ش    ط ؤِمعننن د خألمًنكينننص وكإهنننند خٔنننعغ َّ  ظنننُ  ؤم خل اليننندض خؼبعمننًن

ورل لعمُينننُ   خالقعٝننندييص ل ٭مننن  ٬ننن  ٤ُيننن  ٜننننًو  خلنقننًن خلننًن

خ   ،وزننُخمؿ خٔننعؽمدَهد   ٔيدٔننع د خلعفدَيننص خؼب ـنن يش ٔنندزقد     وهنٍن

وع ل يفنننص ظق يًينننص     خلنقننًن ينننإي مننن  يولنننص ظ٭عّّهننند م٭٩نننم خلننًن

 .   ل  اليدض خؼبعمًش خألمًنكيص

                                                           
ُخق٬ ي  (1) ٕدم منًن  ،خل٥ ٝدييص ،ٔن وغ ندي خل٭دؼبيص وخلعنمينص وخألمن     خؽبيمنص خالقع ء  ،خإلٕن  خعبّن

ٕدنيص ،خلؽدي ُش  -ؾب ص خل٭  م خإلن ك ُ ٕز ً وي١ ٕدز٫  ،ـدم٭ص ؿبم ي خل  .11-9ٚ  ،خلً٭
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ٚم  ،ويف صب ننص َخج٭ننص   ُ )خلٕ يٕننُي  خلكدظننريقنًن  ،(ـنندم ِيغ نن

خ ال٬ٌنند  ورل نيننص خإلل سُنقنًن  ،يخَيننص وخلعنفيٍيننص لٝنننًو  خلنقنًن خلنًن

خ      " :يق ع ظٕن ي   هند  ييبقُخ٤ينص غُيسنص ومن  مبن ٌؾ وندٚ ـًن

وعت ضُ َٚٝنننظُ ،يخونن  خلٝننننًو    183خلنننن خأل١٬ننندء  دبقع١ننندهد خلننًن

كننن  لٕنننر قًَظننن  خؼبدلينننص ؤي يوالَ وخلننًن     (م غنينننصؤفقنننًنش )

 "ٜ ض وخلً!!

ُ آويف ٔيد   ورل  يعمؽن  يوَ   ،ون جيد دب منص ظكمين      خلسنن  خلًن مسًن

خٞ   ورل منن  وننةع ظ ٔنني٫ ٬مننةض خإلقنُن ٬منن  ٜنننًو  خلنقنًن خلنًن

خالٔعؽمدَيص ٤ ي ص خآلـ  وي٬م ٔيدٔدض خلعنميص خؼب٬ّ مص م  قسن   

 خلًوع خأل١٬دء ل ًوع خلندميص ٬ّّ منك قُوٞ ٤ ي ص خآلـدع.

و       فدلٕنيديش يخون  ؾب ٓن     ،رلو٬   غنُخَ ٜننًو  خلنقًن خلًن

ورل ظكنندي ظكنن م م٭ًومننص  خو ي  ،خلسننن  خلنًن ليننػ يعٕننم خلسننندء خلنًن

ل٭منن  هيحنندض ٜننند٬ص خلقننُخَ وظنفينٍن  ٜيمنننص لننديش منن  ٤ننُف      

وع خلٝننند٬يص خلكننّّ    يوع  11ف ؼنندج  خلسننن  ظٙننًن بذل ؤم    ،خلنًن

% من  بصبندرل خألٜن خض خؼبقنَُٓش     52ٜند٬يص ظعمكم يف ؤكؽُ من   

                                                           
 .12ٚ .خلفدًٔشٔ ٥ص خل٭ ؼبص  خلةوي: ٜ  ٬قسص ٬سً  ،ـ خيين َ خلًي   (1)
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ودٜص خل اليدض خؼبعمًش  ، خلٍي ياوي م خلسن ؼبًٝن فقُخء خل٭ددل 

 17خألمُيكيص زد٬عسدَهد خكنّّ مٕندهم مٕنعم ٌ ٬ ن  مند يفن   خلنن       

ب٠ننندفص بذل خلعكدَهننند ؼبنٝنننر َجدٔنننص  ،مننن  ؾبمننن ٪ خألٜننن خض 

يُ ؤمُيكنننني   ،خعب نننندِ خإليخَي لنننن  حبيننننػ هبننننر ؤم يكنننن م خؼبنننًن

ولكننن م م٭٩نننم خػبنننّّخء خل٭ننندم ٌن فيننن  ينعمننن م بذل       ،خعبنٕنننيص

 .ض وم٭دهً ؤمُيكيصـدم٭د

 (ل يٓ بغندٔي  ٔي فد)ؤ٬   َجيٓ خلّّخِي   ،ويف ٔيد  ٌل 

ليػ  ،وقبك يف لُز  وةع فعُش وـيّش ،لُزد ٬   خلسن  خلًورل

ذ  ب :ٔ ف ؤق ع لكنم  ،مدقٔيوم ؤم ؤك م َخييكدليد ؤو وَ"قدع:  م خغبُن

ؤض  ذ ظُ ،زدلف٭نن ...خل٭دؼبيننص خلؽدلؽننص قنًن زنًن لّّخِينن    خّٚمَننهنٍن  خغبنُن

ال منن  منن ض   ،كنن  يوع خل٭ننددل خلؽدلننػ  و٬م ينند ،وؤمُيكنند خلةظينيننص زنًن

ال منن  مةيننٌن ـُلنن  هندلنن    ،خعبننن ي يبنن ض هندلنن  خأل٤فنندع زنًن

                                                           
 .14ٚ ،خلفدًٔشٔ ٥ص خل٭ ؼبص  خلةوي: ٜ  ٬قسص ٬سً  ،ـ خيين َ خلًي   (1)

م  وهنن  خلننُجيٓ خػبنندمٓ وخلؽةؼنن    ،وم٭ننُوف زدٔننم لنن ال   "لنن يٓ بغندٔنني  ٔنني فد  " (2)

( خألكؽننُ ظننإؼًنخ يف خل٭ننددل ل٭نندم 111ْٜنننٓ  يف ٜننميفص خلعنندمي منن  زننٌن )  ،ل ّّخِينن 

 ،ظُ٘نك ل ُجدٔنص ؼنةغ منُخض يوم ـنًو       ،١٬  مأٓٓ يف لّذ خل٭مدع ،م2111

نعن ط واليعن    خو ،نعىدز  ل الينص ؤونُ   ؤ٬يً خ ،2112مث  لق   خلف ِ يف خنعىدزدض ٬دم 

 .2111ينديُ  1يف 
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َ  ،مةيٌن خل٭د٤ ٌن ٬  خل٭م  م    ،زًال م  ظًمًن خعبٕن  هنند  هًن

خَْ وخؼبٕعٙننفيدض   وخقعٝننديخض زإكم نن د . . . بهننند    ،خؼبٝنندن٫ وخؼبنًن

يدض خؼبعمًش ٠ً قدَش ؤمُيكد خلةظينينص وخل٭نددل   لُذ م  قس  خل ال

ي م خػبدَـيننص       ،خلؽدلننػ  ذ ٬ نن  خلنًن ذْ  ،زنن  هنني لنُن  د ٔننةلُ  لنُن

ُ فعكد م  خلقنس ص خلٍَٓيص ٔةقْ ،خلُز يٓص خألٔدٔي خلف خجًُ وؤكؽُ  ،ؤكؽ

 ."ٔمقد م  ؤ٘٭ص ليَّ

 –لن  خآلم  –وظ٭عّّ من٩منص خلعفندَش خل٭دؼبينص خغب قنص خألونًنش      

 مص خالقعٝدي خل٭دؼبي خؼب٭دُٜ خلٍ  يعٕم ٜيمنص خلن٩ندم  يف من٩

ل  يمننص وخلعس٭ينص ل ن٩ندم     لينػ ظ٭ًن خؼبن٩منص ظكُيٕند     ،خلُؤظبدرل

م مٝننندحل خلقننن   خلغُزينننص وصبد٬ننندض        ي ىبننًن خلُؤظبننندرل خلننٍن

 ؼبن٩منندضزدإل٠نندفص بذل خ-وي٭عّّهنند ـ نندِخ آوننُ   ،خل١ننغ٣ في نند

خل٭ننددل ز٭نًن ؤم  إلمننةء خلٕيدٔنندض وخلننعمكم يف -خلًوليننص خألوننُ 

وؤهنند   ،ؤٜسمط ؤ٘كدع خالٔع٭مدَ خلعق يًي خؼبسدُ٘ غنًن من٥قينص  

  ٬سحنند ٬ نن  خلعنميننص منن  وننةع بلغنندء خل١ننُخجر وخلُٔنن م      كَِّٙننظُ

وع خلندميننص منن  بيننُخيخض  ،خعبمُكيننص وزدلعنندرل لُمنندم وّينننص خلنًن
                                                           

نق عنن   ،1985يف منناسبُ "يينن م هدفدننند" يف آذ / ؤغٕنن٥ٓ  ،غندٔنني  ٔنني فدبلنن يٓ  (1)

 :، ين٩ُ خلُخز٣مًٝنْ ؤٔ ؤ م  خؼب ض()م   238ٔ ِخم ـ َؾ، ٜفمص 

 http://up70.s-oman.net/107_h60we.jpg. 
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  ٚ ي١نندف بذل ٌلنن  ظننإؼًن خؼبندفٕننص     ،خغبدـننص بلي نند  هنني يف ؤمنٓن

دجم خقعٝديخض خلًوع خلندمينص ومند ينفنُ ٬ن      خلةمعكدفحص ٬   ي٬

 .ٌل  م  ظإؼًنخض ٔ سيص

منن  خؼبفعننُٞ ؤم ظ٭منن  من٩مننص خلعفنندَش خل٭دؼبيننص ٬ نن  ؤٔنندْ  و

بال ؤنن    ،م٫ خلعٕدوي يف ٔ ٥ص خزبدٌ خلقُخَ ل فمين٫  ،ظ خف  خآلَخء

خزبنندٌ خل٭ًينًن منن  خلقننُخَخض خؽبدمننص ز٥ُيقننص ال     مٗعٔيَنن ،يف خل خقنن٫

ِ وع خلفقننننًنش لنننن  بذل    دوِ  دب ـسنننن د خؼبف٬َيُنننًن ٠نننن م منننن  خلنننًن

يف  ،وز٭ً ٌل  ينعم خإل٬نةم ٬ن  "خالظفدقندض"     ،خالـعمد٬دض خؼبغ قص

ال و ،ف لن  كين  ـنُض مندقٙنع د    ُِ٭ِلٌن ؤم خلًوع خلفقًنش ال ظَ

وع خؼبٙندَكص    ؤو  ،يف صبين٫ خؼبفدو٠ندض   خغبن ٖ سب   خل٭ًيً م  خلًن

خ  ،ش خل٭دؼبيننصيف من٩مننص خلعفنندَ يخجننمْ  ٌؽِّننمُلنن  ؤم يكنن م ؽبنند مُ هنٍن

 ،وزدؼبؽن   ،م  سبؽي  مٝندغب د  ًٗمُويَ ،ي١ُ زًٙش زدلًوع خلفقًنش

٬ن  ؤنفٕن د ذبند      ٫َخفًَٔ  ؤم ظُن مٔن  ُُفةم خل٭ًيً م  خلًوع هي ؤفقَن 

يدضٔ وعت   مننص خلعفنندَشٔ ٩َّنَمُ ربنًن  ،خلغنيننص خل٭دؼبيننص خلنني ظف٠ُنن د خلنًن

 فعغيُٓ ق خنين د زًال م  خلًفد٪ ٬  ؤنفٕ د.

لينػ ؤم خلعفندَش    ،خؼبٕندوخش  ٩مص خلعفدَش خل٭دؼبيص ٬ًمَمن مُفدقٔوظُ

ش خألونًنش    ف ،خغبُش ال ظ٭م  لٝدحل غدلسينص يوع خل٭نددل   ىنةع خلفعُن

ي٫ يف خلعفندَش وخالٔنعؽمدَ خل٭ندؼبي        (م1998-1961)م  خلنمن  خلُٕن
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ورل      م خؼبٕنندوخش زًَـننص هدج ننص ٔنن خء ٬ نن  خلٝنن٭يً خلنًن  ،ظفنندقم ٬نًن

ؿ خألمم خؼبعمًش خإلمبدجي بذل ؤم وظًٙن ظقدَيُ زُندم ،ويخو  خلًوع

زينمد  ،: م  م خَي خل٭ددل86%م  ٔكدم خل٭ددل يٕع  ك م  21ؤغىن 

 ُ  ،: م  م خَي خل٭ددل فق14٣% م  ٔكدم خل٭ددل يٕع  ك م  81ؤفق

٬ط ق خ٬نًن من٩مننص خلعفنندَش خل٭دؼبيننص هنٍن  خالذبدهنندض منن  ُٖوقنًن َٔنن

ُ ؤكؽُ ٔ  لص فبد هب٭  خألم ؛وةع فعك خلًوع لةٔعؽمدَ خألـنيب

لُويٝنص وخلني يبكن     خؤم يٍهر َؤْ خؼبدع بذل ليػ خليً خل٭دم ص 

 .خٔعغةؽبد زٕ  لص

وع خلُؤظبدلينص     ذبٕٖ ،وزندءً ٬   ٌل  ًض ؤندج  خلٕني٥ُش ل ًن

ورل خلةمعكنندفث     زقيننديش ؤمُيكنند يف زنيننص خلن٩نندم خالقعٝننديي خلنًن

ِ منن  ّٚ٭َننخلًوليننص خلنني ظُ خالقعٝنندييص منن  وننةع ظ نن  خؼبن٩منندض   

وع خلُؤظبدليننص نننعؿ ٬نن  خلننعغًنخض ليننػ  ،خلعس٭يننص خالقعٝنندييص ل نًن

 خإلق يمينننص وخلًولينننص وخلعمننن الض خالقعٝننندييص وخالـعمد٬ينننص ن٩ننندمْ  

٬نندؼبي ـًينًن دب١نندمين  وؤز٭نندي  خالقعٝنندييص وخؼبدليننص وخلٕيدٔننيص   
                                                           

لعفدَش خل٭دؼبيص ظكم  ٬من  ٜننًو  خلنقنً    من٩مص خ ،لٕ لٌٕن ُٔم  زعُٝف:  (1)

 خلُخز٣: ل مّيً خن٩ُ  ،وخلسن  خلًورل يف ظًمًن خلٙ٭ ذ وبزدييهد

http://www.diwanalarab.com. 
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وظق نننيٛ يوَ خلًولنننص خالقعٝنننديي  ،خؼبنننسين ٬ ننن  خقعٝننندي خلٕننن  

يش خعبنٕننننننيدض  وظننننننندمي يوَ خل ،وخالـعمنننننند٬ي ٙننننننُكدض مع٭نننننًن

وع   ،وخؼبإٔننندض خؼبدلينننص خلًولينننص  ض ظفنننُٞ ٬ ننن  خلننًن خلننني ؤوننٍن

 .خلندميص ٔيدٔدض وزُخمؿ ب٬ديش خؽبيك ص وخإلٜةق خالقعٝديي

 ٬ننددل بذل قٕننمٌن  مدٕٖقَنٜننسك خل٭ننددل مُنن  ؤ ،٠نن ء ٌلنن  و٬ نن  

م وع ويع١نننم  ،ل غنننًن ومُٕنننعغٔ  ل ٕننن ٫ مننننعٔؿ ،يخجننن  ،معقننًن  خلننًن

ي  و٬ننددل ،زقيننديش ؤمُيكنند صخلٝننند٬يص خلُؤظبدلينن  ، ع  ٕٔننمُ ،مَنًن

وع ويع١ننم  ،مُٕننعَغَ  ،فقنن٣ ي َِعَِٕننمُ م٭٩ننم  ومننن د ،خلندميننص خلنًن

وع خج  خل٭ننددل حبيننػ يٕنن٭  ،وخإلٔننةميص خل٭ُزيننص خلنًن  خلقنن ي خلنًن

ي٥ٔ خإلَخيش  مٕن  ذ  خؼبًَي  خل٭ددل ـ٭  بذل خل ٔدج  دبىع   ُخؼبٕت

 ل . وظدز٭د

ي  قنندل خهننند  خل٭ًينًن منن  ،ويف ٔننيد  ٌلنن  بم ٔننق ٢  :  خلنٍن

خَ زنننُلٌن وخهنيننندَ خلكع نننص خلٕننن فيدظيص ٔنننيك م زًخينننص ل٭ٝنننُ    ـننًن

يٕننمك حبُيننص خلعنقنن  يف    ،كدمنن  ل ُؤظبدليننص  فينن  نٝننُْ  ،ـًينًن

ْ )يقننن ع  ،صبينن٫ ؤكبننندء خل٭ننددل   غ زدٔننم ـنننيٗ   (منندَك  خؼبعمننًن

خ  " زدؼبكٕنني :ِخزدظيٕننعد ل عمننَُٓ خلنن ٤ين   يف خل قننط خغبد٠ننُ هنٍن
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 يكندم يٕنمٓ  )يف خغبُذ خل٭دؼبيص خلُخز٭نص   خلك كر ه  ٔدلص م٭ُكص

خؽبًف م  هٍ  خغبنُذ   ،(خغبُذ خلسدَيش خغبُذ خل٭دؼبيص خلؽدلؽص

خألٔ مص خلين م   ،ه  خالٔعيةء ٬   خل٭ددل زإُٔ  م  وةع خلٕ  

  ؤو  َٖٙن ٬   خلُغم م  ؤم خؼبةيٌن م  خلنندْ ظُ  ،هي ؤٔ مص مدليص

ف  ،ظُقع  ك  غب٩ص  م من  وةؽبند بذل   ظ   خغبُذ خلي ظُٙ  ي ًن

ش كننسًنش زقيننديش من٩مننص  ،رب ينن  خل٭ننددل ك نن  بذل ٔنن   ٬منن  وخلنًن

ورل    ومن٩منص   ،خلعفدَش خل٭دؼبيص وخلسن  خلًورل وٜننًو  خلنقًن خلًن

 ."كمف ٓ بيخَش ،وَجيٓ خل اليدض خؼبعمًش ،خلع٭دوم وخلعنميص

 : االقتصاديةدور اليوود يف اهليننة 

فةم  ،م وضبديص مٝدغب ميف ٔسي  ربقي  ؤهًخف م وـب٥٥ديه

وم يخجمننند خلي ننن ي وع خلق ينننص يعمُكننّن ويعغ غ ننن م يف ؤن٩معننن د  ،يف خلننًن

خَ في ننند كإؼبدنيننند  ذ خل٭دؼبينننص خألوذل )ومُخكننّن خزبننندٌ خلقننُن قسننن  خغبننُن

مث يف خل اليدض  ،(ؤؼندء وز٭ً هٍ  خغبُذ)وزُي٥دنيد  ،(1918 -1914

 .(م1945 -1939ز٭ً خغبُذ خل٭دؼبيص خلؽدنيص )خؼبعمًش خألمُيكيص 
                                                           

من٩منص خلعفندَش خل٭دؼبينص ظكمن  ٬من  ٜننًو  خلنقنً وخلسنن           ،لٌٕن ُٔم  لٕن   (1)

 خلُخز٣: ل مّيً خن٩ُ  ،2116،خلًورل يف ظًمًن خلٙ٭ ذ وبزدييهد 

http://www.diwanalarab.com. 
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يُوم  زم خلي نننن ي مكَّعينننن ،خلُؤظبدليننننصيف ٬ٝننننُ و دل٭ننننددل وينننًن

ظ٥فنن  خلكننؽًن منن  خأليلننص وخلٙنن خهً ٬ نن  خلٕنن٥ك     و ،خقعٝنندييدظ 

ي خػب٥نننن َش خلكدمنننننص وَخء ؿبنننندوالض خلٝنننن ي نيص خل٭دؼبيننننص ُٚ٭َننننلعُ

وع خل مَخلننعمكُّ  ،خل٭ننددل زإٔننُ و ،ٝننند٬يصدبٕنندَخض خالقعٝنندي زدلنًن

٠ً بَخيش وخٔنعقةع    د خؼبٙس هص يخجمد دظٔلع ـٗ كي يٝسك ؤًٔنخ

 خلٙ٭ ذ ؤيدييهد.

 يخالقعٝنندي ر خلنني ظندولننط خلٙننإمَ عُننخلكت ؤلنًنويكفنني م٥دل٭ننص 

 ،خلن٩ندم خلُؤظبندرل   يف  م ن مًن  ظ غُّ يوَ خلي ن ي و  ؼب٭ُفصخلًورل 

 (ٔن ن  هي نسينن   )خلسدلػ خألمًنكي خلٝيين خألٜ  وي٭عّّ كعدذ 

خ     The Currency War (خل٭منةض لُذ )ز٭ن خم  غ يف هٍن هن  خأللًن

ي ظٝنننًن  منننن  وننننةع كعدزنننن  لسنننن خ٤  خػبفدينننند  ،خلٕننننيد  وخلنننٍن

ءخ منن  ٬دج ننص آع َوظٙنني ً     خف خلنني يؤذ ٬ ي نند خلي نن ي زنًن وخألهنًن

   .منٍ خلقُم خلعد٫ٔ ٬ُٙ بذل خلي م

خ خغبفننم فبنند كٙننف  خلكدظننر  َ هنٍن منن  هنن ع  (هي نسيننن )وزقنًن

دء خلننُي ٬ ينن   ـنن ،خل٭ننددل خلٕنني٥ُش خلي  ييننص ٬ نن  منندع وخقعٝنندئ   

ُٔي٭د م  قس  من٩مدض ي  يينص ؤمًنكينص وؤوَوزينص يخون  ؤمًنكند      
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وي ـ ن م   ،م دصبع ًوخ يٕد٬َ م بذل ـِـ٭  م ؤينمد وُ ،وودَـ د

 .زإن  م٭ديٕ ل ٕدميصويهم م  بلي  ؤوع ٔ دم م

ؤض يف وخقن٫       (هي نسين )يُ  و ؤم لنُذ خل٭منةض خغبقيقيٓنص زًن

لّيُخم ي نين /  18يف  (  يينص ٬دج ص َوظٙني ً خلي )خألمُ ٬   يً 

قسنن  ٔنند٬دض ق ي ننص منن  خنعٝنندَ خلقنن خض خلّّي٥دنيننص يف      ،م1815

ويٕعٙن ً دبق لنص    ،مّّخ٤ن َ فُنٕند  خ٬ ن  قن ٓخض    (ووظُل )م٭ُكص 

ً  »نمٙ  َش لن  مد ؤلكمنط خل٭دج نص قس١نع د ٬ ن        ،«ندظندم َوظٙني  ز٭ًن

هب ٓن    ِي٭ننيين من  قُينر ؤو ز٭يًن مَن      ًِ٭ُن دل يَ"ؼُوخض زُي٥دنيند:  

م قبمننند يف خلٕنني٥ُش ٬ نن    ؤنننند مننٍن  أل ،٬ نن  ٬ننُٖ زُي٥دنينند  

فةنند نك م قًن   ،مّّخ٤ َيص خلّّي٥دنيٓصمٝديَ خؼبدع وخلؽُوش يف خال

قبمنننند زدلف٭ننن  يف بو١ننند٪ خلٕننن ٥ص خؼب كينننص لٕننن ٥ص خؼبننندع خلننني 

 ."مبع ك د
                                                           

ظ٭ننُف ٬دج نننص َوظٙنني ً زإهنننند ٬دج نننص ٌخض ؤٜنن ع ي  يينننص ؤؼبدنيننص، وظٙنننع ُ زق يهننند     (1)

ظُي ي م  511وؼُخج د خلفدلٗ، ليػ سبع   ف٭ يد نٝ  ؼُوش خل٭ددل، ؤي مد ي٭ديع 

يوالَ ؤمُيكي، لًَـص ؤهند ظُقُِٞ خلًوع خألم خع وخلنٍهر  فبند هب٭ن  ؽبند هيمننص      

 خلًوع و٬   ٔيدٔديهد وقُخَخيهد. خقُؤ خؼبّيً ٬   خلُخز٬:٣   ظ   

https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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مننن   ،م1818 -م1815زنننٌن ٬ننندمي  ،سبك ننننط خل٭دج نننص خلي  يينننص و 

وهني   ،َخض يوالَ من  زُي٥دنيند وفُنٕند   م يند  6ظّيً ٬    صب٫ ؼُوشٕ

وفقند ل كعندذ ٬ ن      ،د ـ٭ ن د فبن  ؛ؼُوش ظٕدوي محدض خأل٠٭دف خلي م

ودل ي٭ًن ؤمدم ند    ،ظةع م  خؼب يندَخض من  ـبع ن  خل٭منةض خل٭دؼبيٓنص     

خلي سبع ن   خألمُيكيص ليػ خل اليدض خؼبعمًش  ،ٔ   ٬س َ خأل٤ ٕي

م   لعكنن م خلقنن ٓش خل٭٩منن  خلكننّّ  يف   ،كنن  خؼبق منندض  خل٭ننددل يف خلقنُن

ي  ي منن    ،َؤض ٬دج ننص َوظٙنني ً ز٭نًن ٌلنن  ليننػ  ،خل٭ٙنُن وم٭ نند ٬نًن

خء   صخل٭دجةض خلي  يي ؤم خؼب٭ُكنص خغبقيقيٓنص يف    ،خألوُ  خلسدلغنص خلؽُن

خلٕننني٥ُش ٬ ننن  خل٭نننددل ظكمننن  يف وخقننن٫ خألمننُن يف خلٕننني٥ُش ٬ ننن      

ش  يف  ى٥ننن٣ ؤكؽننُن ٜننن٭ زص خؼب ظنفيننٍن ملينننػ كننند  ،خل اليننندض خؼبعمننًن

 ن  لق  مأَز  يف خلن ديص.ؤ بال  ،خلسًخيص

من٭٥فننند  ،م1913كدن م خألوع ٬ننندم ييٕنننمّّ/ 23٘ننن ً يننن م و

َ خلنُجيٓ خألمًنكني     م مد يف ظدَيه خل اليدض خؼبعمًش ٬نًمد ؤًٜن

َو وي ٕننن م)  ،قدن نننند زةنٙننندء خؼبٝنننُف خؼبُكنننّي خألمًنكننني  (ويننًن

كنننن م خلٙننننُخَش خألوذل يف بو١نننند٪   يل ،(ًَخرليننننخاللعينننند٤ي خلف)

ص ييب قُخ٤يد لٕ ٥ص خؼبدع وكسندَ َـندع خؼبٝندَف    خلٕ ٥ص خؼبنعىس

 ٔص زٌن خل٥ُفٌن.َُِ٘ ز٭ً لُذٍ ،خػبد٠٭ٌن ل ي  ي
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٨نُوف ظ ن  خغبنُذ خلُٙٔنص      (لُذ خل٭مةض)ويعندوع كعدذ 

زننٌن َئٔنندء ؤمًنكنند وخألؤنند٢ خؼبدليٓننص وخؼبٝننُفيص خلنني يٕنني٥ُ        

وخلي خنع ط زٕق ٢ خؼبٝنُف خؼبُكنّي خألمًنكني     ،٬ ي مد خلي  ي

دج ننص م قنن ش ٬ؤ ُ وينن ،مّّخ٤ َيننص َوظٙنني ً وؤو خيهنند  خزننُخؼ  يف 

وننننُ  مؽنننن  ٬دج ننننص  ؤي  ييننننص  ضَٕوظٙنننني ً خؼبعمدلفننننص منننن٫ ٬نننندجة 

ؤ٤دلننننط حبينننندش ٔننننعص َئٔنننندء   (م َغنننندم)و٬دج ننننص  ،(َوكفي ننننُ)

وـ  هٍ  خلقن ش ؼبن٭ ند من     وقف خ يف  مهنأل بال  ،يءمُيكيٌن ال لٙؤ

ي٥ُش ٬ ننن  مننن  ونننةع خلٕننن  يمُيكنننخؽبيمننننص ٬ ننن  خالقعٝننندي خأل 

خلسننن  وهنن   ،ؤهننم مٝننُف ؤمُيكنني ٔنن م ؤكننّّ منن   خعبدنننر خأل

 .  (ًَخرليخاللعيد٤ي خلف)خألمُيكي  يخؼبُكّ
                                                           

ش خألمُيكينننص،    (1) ي يف خل اليننندض خؼبعمننًن َخرل: هننن  زسٕننند٤ص خلسنننن  خؼبُكننّن خاللعيننند٤ي خلفيننًن

ش خألمُيكيننص، وهيحننص      ويعكنن م منن : ؾب نٓن َئٔنندء م٭ننٌن منن  قسنن  َجننيٓ خل الينندض خؼبعمنًن

َخرل م ٬ِندض يف ؤمندك         خلٕ   خؼبفع لص خلف يًَخليص، وخؼنين ٬ُٙن زنكند لةلعيند٤ي خلفيًن

ـبع فص يف ؤمُيكد، ك  لًي  ؾب ٓ بيخَيٌن م٭يننٌن من  قسن  وِخَش خػبّيننص خألمُيكينص،      

 زدإل٠دفص بذل خل٭ًيً م  خلسن   خػبدٜص، و٬ًيٕ م  خٛدلٓ خالٔعٙدَيص.

دليننص وِننند يف خل٭ننددل منن   ي٭عننّّ خلسننن  خلفيننًَخرل خألمُيكنني منن  ؤكننّّ خؼبإٔنندض خؼب  

ليػ خلق ش وخلعإؼًن م  وةع ٔيدٔدظ ، ليػ يعم معدز٭ص قُخَخظ  زٝ َش ظفٝي يص 

منن  قسنن  كنن  خؼبٕننعؽمُي  يف خل٭ننددل، وؤي ظغننيًن قننً ي٥ننُؤ ٬ نن  خلٕيدٔننص خلنقًيننص       

 خػبدٜص ز  ظاؼُ ٬   ؤٔ خ  خل٭ددل زإكم  ، خقُؤ خؼبّيً ٬   خلُخز٣:

https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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وليننندم )٬ننن  ؤم خلنننُجيٓ   (لنننُذ خل٭منننةض )كعننندذ ويكٙننن  

مد   ي  يؤوع ٠مديد خل ،م1841خلٍي خنعىر ٬دم  ،(هًنيٕ م ٬نًن

خنعقدمند   ،٬ُؽُ ٬ ي  مقع ال ز٭ً ٘ ُ وخلً فق٣ ٬   ظ ل ي  م مدظن  

منننن  م خقفنننن  خؼبنده١ننننص لعغ غنننن  ؤؤنننند٢ خؼبنننندع يف خالقعٝنننندي       

َ  )ؤمد خلُجيٓ  ،خألمًنكي ي مندض يف ٨نُوف     ،(ِيعٙندَي ظندي   خلٍن

 ،ؤؼسعط خلعم يةض خلي ـُض ٬   ٬يٓنص من  ٘ن٭ُ   فقً  ،غدم١ص

٬دمننند ٬ ننن  وفدظننن  ٬ننندم  151خٔنننعىُـط مننن  قنننّّ  ز٭ننًن منننُوَ و

َ منن  ٔننمٓ      ؤ ،م1991   عنن كمنند قت  ،(َّنيهخلنن )هننند ربعنن ي ٬ نن  قنًن

فيمند ظن يف    ،ز٥   ندَي يف َقسعن   ،م٬1841دم  (لينك ل )خلُجيٓ 

ً )خلُجيٓ  غ ـُلن  ز٭ًن ظ٭٠ُن  ل٥ ن      بؼنُ ظ ن ٗ   (ـديبٓ غدَفي ن

 .ندَي م  مًْٕٓ ؤٜدز  يف ٨ ُ 

و ني٣  "زإنن   نفٕن     ُٝٔن يَ (ًَخرليخاللعيد٤ي خلف)ؤم  وزدلُغم

يعفندوِ كعندذ    ،"غًن ٬ديي م  ٬ندُٜ خلق٥د٬ٌن خل٭دم وخػبدٚ

نننن  ىب١ننن٫ ػبمٕنننص مٝننندَف  ؤٌلننن  لياك ننًن  (لنننُذ خل٭منننةض)

ي  يُ   ،ودٜنننص كننن م ُٚمَوهننني زب١ننن٫ زدلف٭ننن  ألؼُيننندء خلي ننن ي خلننٍن

َ  يخغبك مننص خلف وزدلعنندرل ف ننم يعمك منن م    ،ًَخليٓننص منن  وَخء خلٕننعد
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 .زدقعٝدي خل٭ددل

ٔني٥ُش خلي ن ي ٬ ن  خقعٝندي      بذلخل٭ًيً من  خؼبٕن مٌن    ًٙنيو

وع خلُؤظبدلينص   خل٭ددل وربكم م   قدلن  ومنن م مند   ،يف ٔيدٔدض خلًن

ً )ٔننس   َجننيٓ خلنن َِخء خؼبنندليّي خأل   إم خلي نن ي  زنن : (م نندظًن ؿبمنن

 ،م خعبميننن٫ ينننندفق م ؤو ،دل٭نننددل ٔيدٔنننيد وخقعٝننندييد زيعمكمننن م 

خ خلعٝننُيك   خل٭ًينًن و ،خإليخَش خألمُيكيننص منن  ددـننخلعفوالقنن  هنٍن

وَجنيٓ   ،ليّيند خل١غ ٢ ٠ًن مد  طَِٔ َِومُ ،م  خل٭ خٜم خألوَوزيص

َ  ،وَِخج ند يف ٌلنن  خل قننط   ،كنني يٕنمر هنٍن  خلعٝننُوبدض وي٭عنٍن

هد   (م ننندظًن)وزقينننط ظٝنننُوبدض  ٬ةمنننص فدَقنننص ٔنننيع ق  ٬نننًن

خ ،خلكننؽًنوم ٓ ،فدلُـنن  دل يقنن  ٘ننيحد ـًينًن لنًن زننة ؤ٪ ٬ نن  ودل ينًن

مدض خلني ربكنم   ومن  خؼبٕن َّ   ،ز  قدع كةمند م٭ُوفند ل فمين٫    ،ؤيلص

   .د خلي مخل٭ددل ٔيدٔيد وخقعٝديي
                                                           

ومنناخمُش خلبفنندٞ خلننًوالَ وَفنن٫   « لننُذ خل٭مننةض »كعنندذ  م ىننٛ ،ٔنن٭يًؿبمننً  (1)

  خن٩ُ خلُخز٣: ،ـُيًش خألوسدَ ،خلٝيين خالقعٝديؤٔ٭دَ خلنف٣ وخلٍهر لعًمًن 

https://www.al-akhbar.com. 

ًِي ز  ؿبمً  (2) دييص ،خل٭ددلخلي  ي وبكم م " ،خلُمديي.  ُخز٣ ،"َئيص خقٝع ًّي خن٩ُ خل  :ل م

http://www.alukah.net/culture/0/27764/#ixzz4vDi5YFX3. 
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  :التننية االقتصادية بعباءة للويننة الشويد القائدتشخيص 

ذ خل٭دؼبيننص خلؽدنيننص  ٬قننر ًوع خلننز٭نًن قبنندق خل٭ًينًن منن    و ،خغبنُن

ض ،وخإلٔنننةميص يف خغبٝننن ع ٬ ننن  خٔنننعقةؽبد   صخل٭ُزيننن  يوع ؤوننٍن

ظ ن   ٬ ن  ٬دظق ند خل٭من  ٬ ن  َزن٣ خقعٝندييدض        خلغُذ خلُؤظبدليص

وع زدقعٝنندييديهد هد ٬نن  ٤ُينن   و٬ ،خلنًن وٞ م ننط ٬ نن  ظقيينًن خلقنُن

 خألـنسيننص  وخالٔننعؽمدَخض  ،وخؼبٕنند٬ًخض خؼبدلينن  خػبدَـيننص    ،خلُز يننص 

زُِض ٬   خلٕن٥ك ق١نديد   و ،خلًولي  خؼبدليص خؼبن٩مدض٬ّّ  خؼبسدُ٘ش

وع    ،مٙدَي٫ خلعنميص  مٙندَي٫ خلعنمينص   خلُؤظبدلينص  لينػ ٜن َٓض خلًن

وزدلعندرل فنة مفُن     ،دوندمت خل٠ُن  و ًوع خلندميص لخلنفدش   ُ ِإهند ٤َز

خغ  بلدلنط يوم  الٔٓنيمد وؤهنند    ،م  خالَظسد٢ ٜد وخػب١ن ٪ ؽبند   لًن

وع ص لقيقينننصوٜنننند٬ي صخقعٝنننديي صظنميننن  و٬م نننط ٬ ننن  ،لع ننن  خلننًن

ي ؾبعم٭نننندض خٔننننع ةكي   بزقدج نننند ٔنننن خ ٍ وؤ صعفننننغننننًن منُ صؾبنننُن

كدض  ٬نّّ من٩منص خلعفندَش خل٭دؼبينص    وٌلن    ،ؼبنعفديهد يش  وخلُٙن  مع٭ًن

ٜنننًو  خلنقنًن ) خلًوليننص خؼبدليننصن٩منندض خؼبندهينن  ٬نن   ،خعبنٕننيدض
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وليٌن خمؿمنننن  مٙنننندَي٫ خلعنميننننص  ىنننٍنخلنننني ظَعٓ (وخلسننننن  خلنننًن  وزنننُن

خٞ ه    ،٬ نن  خل٭ننددل  ش٥َُِٕننئننعدَخ ل  يمنننصٔ وخل  خإلقنُن وؤنني ص لنُن

قُوٞ زندل   دكده ن  فإغُقنط  ،خلندمينص  خلًوعبَخيش ٘٭ ذ ولك مدض 

هد خلُز يننص ص خلنني خلعنميننمٙنندَي٫ ربننط مننَّّخض   ُمننصخ وف خجنًن

غنًن   صنفدق ند وظ ٨يف ند يف مٙندَي٫ خٔنع ةكي    بهي ؾبندالض   يًُٚمَظُ

وخغبي  لننننص يوم هن ٠نننن د خقعٝنننندييد وظنميننننص  ،وٜننننند٬يص صنعدـيننننب

 .خالكعفدء خلٍخي ؽبدربقي  ٜند٬ديهد وٜ ال بذل 

ش خلعنميننص دل ظكنن  ؤكؽنُن منن  ظ سيننص اللعيدـنندض خلن٩نندم         بم فكنُن

وخغبٝنن ع ٬ نن    ،منعفدظنن   ٍ ظٕننع ٬رخٔنن ؤخلُؤظبنندرل يف يهيحننص  

وم  ـ ص ؤوُ   ،خل٭دم ص خلُويٝص يف هٍ  خلًوع م  ـ ص خأليديي

هبندي لدلنص من  خلعس٭ينص     بِينديش يف   ك هندال ظ٭ًو خلعنميص يف خلن ديص 

و  خلعنمينننص   ،ل مُكننّن خلُؤظبننندرل ٬نننّّ مننننك لينننػ يٕنننعىًم مننًن

و٥ن٣ ٜننًو    ربنط يدف٥نص    خلُز يص وخؼبٕند٬ًخض خؼبدلينص   خلقُوٞ

 وخلٕيدٔيصلعمقي  لدلص خلعس٭يص خالقعٝدييص  ٌنخلًوليلسن  وخخلنقً 

 .ظٕعق  ٌخظيدكي ال يٕمك ألي يولص ؤم  ،ل مُكّ خلُؤظبدرل

ً يُٙننًن  ،ويف و١ننم ٌلنن   م خلعنميننص منن   ؤبذل  خلٙنن يً خلقدجنن
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وع   ظسقنن  مزننإ ال زبننُؾ ٬نن  خٔننعُخظيفيص  خلُؤظبدليننص من٩نندَ خلنًن

 يخون   ٬دم ص دييؤي بذل فععم ع مبط مد وم  ،مٕع  كص خلٙ٭ ذ

 يق ع:   ،مٝدن٭ م

ٕ زبالالوط رَ٘ٔزالالمْ ػالالٖ اٍالالزوارَغَخ ؤٕ رجوالالي اُشالالؼوة    "

َٓزمٌِخن وٓىت ٓب مبذ كِززؾوٍ بىل ؤٍل ػبِٓخ كافَ ٓظبٗؼمْ 

ٓبهًالالب ْ كافالالَ ثِالاللاٗ٘بن ومب٘ؾمالالب ػ٘الالبوٍٖ  ٓٗزالالبط  ثِالاللاٗ٘ب 

]بٗزبط ؿبٌِ[ واؼبظال٘غ ؤٓوٌٍالٌن اؼبظال٘غ ٍمالوكًن واؼبالواك       وؿَ٘خ

 ". ػ٘لْٛن وؽىت اّؿِلخ ٖٓ ػ٘لْٛ اّوَُخ ٖٓ

 :وي٭ِّ ٌل  زدلق ع

"  ٖ ٛالو ربوٍِ٘الب بىل ؤٍاللا ػبِٓالخ      اُزَ٘ٔخ ٖٓ ٓ٘ظالبه اُفالوٍ

ربوٍالالَ آّالالخ بىل ٍالالوم َٓالالزمٌِخ   نؼب٘زغالالب ْن و  ٓظالالبٗؼمْ

ؤٕ ٕ  نوٌَُ آّخ نؤٕ ٕ ٍوى ؤؽل نؼب٘زغب ْن ؤٕ ٕ روى آّخ

ـٍت ػ٘المْ  هورالٚن   ٍوى ؤؽل ٖٓ اُ٘بً ٗلَٚ هبكها  ػِي ؤٕ ٍَز

 :ليعٕندءع ز٭ًن ٌلن     ،ٖٓثَٚن ؽبعبرٚ ًِمب ٓالٖ ربالذ ؤٍاللٍمْ"   

 ."رَ٘ٔخ؟ ٛنٙ َٛ"

                                                           
ًي  خغب ؼي خلًٕي لٌٕن ( خن٩ُ:1) َ خل ٘عُوخ ،ًز  .9-7ٚ  ،م2112 ،ق ية شبند خ زأيدض خ
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خلقننننُوٞ خلُز يننننص زننننإم خلقنننن ع  بذل خلٙنننن يً خلقدجنننًن ويُمنننني

وخؼبٕد٬ًخض خؼبدليص خلي سبنم د خلًوع خلُؤظبدلينص ٬نّّ ٜننًو     

وليٌن ربنط يدف٥نص مٙندَي٫ ؤٔن خٍ          وؾبعم٭نندض خلنقًن وخلسنن  خلًن

خلُز ينص  ظ   خلقُوٞ لقيقص  الٔيمد وؤم ،صمنُعف غًن صكيخٔع ة

ينننننعم خٔنننننعىًخم د لعنفيننننٍن مٙننننندَي٫ هدمٙنننننيص وغنننننًن بنعدـينننننص 

  :يق ع ،ِ م  لدلص خلعس٭يصٜند٬يص دبد ي٭ّٚ ؤو
بذل:  ويُٙنًن  ،"اُوووع اُيت ٍؼـوٗ٘ب هووػب ٓ٘مٌالخن ٓضوِالخ  

وبٕ ًبٗذ ٛ٘بى رَ٘ٔخ كمٌ ٓوبثَ ؤضببٍ صوَِخ ذبؼِ٘ب ػجَاللا   "

ُٓ وٍٖ ؤشل ٖٓ إٍزؼٔبه اُنً ًبٗذ رؼبين ٓ٘ٚ َِٔؼَزَُِِفوٍٖن و

 ".  اُشؼوة هجَ ػووك ٖٓ اُيٖٓ

 :ٌل  زدلق ع كًويا

"ٍووُوٕ ُ٘ب: ثإٕ اُزَ٘ٔخ ٌٛ ًَ شٌءن وٍوٍاللوٕ اُزَ٘ٔالخن    

اٗظالو ًالْ   " وٍؼالَق:  وُزٌٖ اُزَ٘ٔخ ثالإً وٍالَِخ وثالإً شبالٖ     

و ًالْ  ٍَـِجوٕ ٖٓ اُوووع ٖٓ كوٍ ؤفوى؟ ٛنٙ اُوووع اٗظ

ٍالالَزورت ػَِمالالب ٓالالٖ كواهالالل هثوٍالالخن أل اٗظالالو   اّفالالَت ٓالالبما  

   .ٍَؾظَ؟ ٕ شٌءن ٕ شٌء"

                                                           
 .9-7 ،م2112 ،ق ية شبند خ زأيدض خ٘عُوخ ،خغب ؼي  ( خن٩ُ: خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي1)
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ً  ظٙننىيٛ   ُخٞ٭ٔننع خيبكنن    ويف ٠نن ء ٌلنن    خلٙنن يً خلقدجنن

ي  خغبننن ؼي ٠َننن خ  َ خلننًن خ ٬ يننن  ل  يمننننص  مخلٕنننيً لٕنننٌن زننًن

وخلنني  ،وم٩دهُهنندؤٔننسدٜد  موزينند ،خالقعٝنندييص ز٭سنندءش خلعنميننص  

 خألمص خل٭ُزيص وخإلٔةميص.   خو ي ٔ يب زنم  ظعف  
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 ءة التننيةاسباب اهليننة االقتصادية بعبأ

 ميًٙن خلٙ يً خلقدجً خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغبن ؼي ٠َن خ  

إلٔنننةم وخؼبٕننن مٌن هنننم مننن   يَخ  ؤم خبؤم ٬ ينننند  خ ٬ يننن  بذل

وؤم  ،ل  خؼباخمُخض زقيديش ؤمُيكند وبٔنُخجي   ظًوَ ٬   َئؤ م ََ

غنًن مٕنع٭ًي     مسًو وكنإهن ي ٌل وم٫  ،م  ًفخؼبٕع همخؼبٕ مٌن 

  ليػ يق ع: ،ٝم خوي  خف ميم ؤ

ٕ وُ٘زؾلسن وٌُٖ ثووؽَالخ ؤفالوىن ٗز٘البوٍ    كِ٘غزٔغ وُ٘قيِّ"

كٗب ػَِٚن وكبٖ ٗ٘ظو بَُمب ًإؽلاس اّؽلاس ََُذ ػِي ٓب رؼوَّ

ثُت ؤؿواف ٛ٘بى وًإهنب ٕ رؼَ٘٘بن طواع ثالُت ؤؿالواف ٛ٘البىن    

ؤو ًإٗ٘ب َُ٘ب اؼبَزملكُت كبٖ  ناُظواع وًإٗ٘ب َُ٘ب ؿوكب    ٛنا

َٓ ناؼبَُِٔت   ٛنا اُظواع ٍلمْ ؤٗٚ ؿوف    ِٖٗزؾلس ثووؽَخ 

ٛنا اُظواع وَٓزملف كَٚ شبء ؤّ ؤىبن ثووؽَخ ٖٓ ٍلمْ ثإٗالٚ  

وبٕ رّ٘ظَ ػٖ اؼبَئوَُخ ٛ٘ب كٖ ٍَزـَغ ؤٕ ٍزّ٘ظَ ػ٘المب ٍالوّ   

ٓالٖ  ٌُ٘زشالق اٌُالضَت    –ؤٍؼالب    –ٗزؾاللس  ن ٍوق ثالُت ٍاللً اا  
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اغبوبهن كافَ ؤٗلَ٘بن و  اُواهغن وػِالي طالؼَل اُواهالغ اُالنً     

ٗؼَشٚ ورؼَشٚ آّخ آٍالَٖٓخ ًِالمبن ٗزؾاللس ثالووػ ػَِٔالخن      

دبوهالق واؽاللن ث٘ظالوح     نثووػ َٓئوُخن لبوط ثوئٍالخ واؽاللح  

كبالٖ ٗؼالوف   ن واؽلح ثوػٌ واؽاللن ٛالنا ٛالو ٓالب رلواللٙ آّالخ      

ٕ  ؤٕ ًالالَ اؼبَالالُِٔت َٓالالزملكوٕن ؤو ؤٕ ا    ٍٓالالّٖ صبَؼالالب  بصبالالب

واؼبَالالُِٔت ٛالالْ ٓالالٖ رالاللوه ػِالالي هئوٍالالمْ هؽالالي ٛالالنٙ اؼبالالاآواد 

اُوَٛجخ اُيت رالإ  ثوَالبكح ؤٓوٌٍالب وبٍالواهََن وٌُالٖ ًإٗ٘الب ٕ       

 ٕ اؼبَالِٔوٕ ٛالْ ؤوُئالي ٓضِالٌ وٓضِالي ٓالٖ       ن ٗلهً ٖٓ ْٛ اؼبَالِٔو

ٌٍبٕ ٛنٙ اُووٍخ ورِي اُووٍخن وٛنٙ اؼب٘ـوخ ورِالي اؼب٘ـوالخن   

َالب ن ؾبزٔؼالب  ٕ ٗاللهً   ؤً    ؤو ؤٗ٘ب ٗزظوه اؼبَُِٔت ؾبزٔؼب  ونب

ػبمل ٛو؟ اؼبَالِٔوٕ ٛالْ كبالٖ ؤث٘البء ٛالنٙ اُوالوى اؼبز٘البصوح          

ٍلوػ اعبجالبٍن ؤث٘البء اؼباللٕ اؼب٘زشالوح   ـبزِالق ثوالبع اُؼالبمل        

آٌٍٖٓن كبٖ اؼبَالُِٔتن كبالٖ اؼبَالزملكوٕ .. وٓالغ ٛالنا ٗجاللو       

وًإٗ٘ب ؿَت َٓزؼلٍٖ ؤٕ ٗلمالْن ؿالَت َٓالزؼلٍٖ ؤٕ ٗظالؾوان ثالَ      

ػَِ٘ب اغبلٍش ػٖ ٛنٙ اّؽلاسن وًإهنب ؤؽلاس ٕ ٍجلو ؿوٍجب  

رؼَ٘٘بن ؤو ًإهنب ؤؽلاس علٍلح مل رـوم ؤفجبهٛب َٓالبٓؼ٘بن ؤو  
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 ."ًإهنب ؤؽلاس وَُلح ٍوٓمب

م خلٙنن يً خلقدجنًن ظٙىيٝنند يقيقنند   ًٚقننُآي  يُقَنن منن  من٩نن َ  و

ألهنم خألٔنسدذ خلُجيٕنص خلني ؤوٜن ط خألمنص خل٭ُزينص وخإلٔننةميص        

وـ٭ عن د زب١ن٫ ؽبيمننص قن        ،يص خلٕنيحص وخؼب يننص  بذل هٍ  خل ٠٭

خ ؤم شبنص ؤٔنسدزد ؤيض بذل     ،خالٔعكسدَ م  خلي ن ي وخلنٝندَ    ماكًن

وفيمننند ي ننني ٬نننُٞ ألهنننم    ،و١ننن ٪ خألمنننص ل  يمننننص خالقعٝننندييص  

   خألٔسدذ:

 الكزيه: القزآن بتعاد األمة عنا -1

خء خألمنننص بذل ـ٭ننن  قت     ي يٕننن٭  فيننن  ؤ٬ننًن د  َنننظٔ ِيف خل قنننط خلننٍن

يسُننيٓ  خلٙنن يً خلقدجنًن ؤم  ،َي ربننط ٔنني٥ُيهم وهيمنعنن مخل١ننُو

خألمنننص خل٭ُزينننص وخإلٔنننةميص  مننن  خألٔنننسدذ خلننني ؤيض بذل هننن خم  

وم  شبص و١ن ٬ د ل  يمننص خالقعٝندييص هن       ،و٠٭ف د زٙك  ٬دم

ي هن  كعندذ هًن  و٘ندم  لكدفنص         خزع٭ديهد ٬  خلقُآم خلكنُمي خلٍن

                                                           
يف  خلٝننُوص ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُخم  ،خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي (1)

 .1ٜن ،خؼبٕعكّّي وـ  
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 ليػ يق ع: ،ؾبدالض خغبيدش

ٌُالومي ػ٘اللٓب ٗالواٙ ٍزؾاللس ًالضَتا  ػالٖ       ُ٘ؼل بىل اُووإٓ ا "

ىل ٛو اُالنً  باَُموكن وػٖ فـوه ْ اُجبُـخن واا ٍجؾبٗٚ ورؼ

ٌُالٖ ٛالنٙ   " وي١ني  زندلق ع:   "ؤهاك ؽبنٙ آّخ ؤٕ رٌالوٕ ػيٍاليح  

آّخ ٌٛ اُيت زبِذ ػٖ ٛنا اُووإٓ اٌُالومين زبِالذ ػالٖ ٛالنا     

 .  "اٌُزبة اُؼظَْ

ٛالْ ٓالب    ن٘ب ثـجبه٘الب بما ً٘ب ؤؿجَبء ٍَومووٗ"زندلق ع: ياكً كمد 

رـِجوا ػَِ٘ب اَُموك بٕ ُـجبه٘بن َٛ رلمٔوٕ ٛنٙ؟ ّٗ٘ب كاهٔالب  ٕ  

   ."هنزلً ثبُووإٓ

خ خلّمننندمم ؤويُٙنننًن خلٙننن يً خلقدجننًن بذل  خألمنننص م ؤ٘ننن ً  هننٍن

 ،هًي َٔن  خ و ،عنكُ لكعدذ خظ طؤٜسمخل٭ُزيص وخإلٔةميص 

 :يق ع ،زد٬عّخِ  ن٥   وَخء زين بُٔخجيظو ،خل٭ُزيص م قيلعنكُ وظ

ُ٘ؼوف ؤٍؼب  ثإٗٚ بٕ ارؼؼ آّو عَِب  ؤٗ٘ب   واهالغ ؽَبر٘الب   "

                                                           
ًي  خغب ؼي (1) َ خل ً لٌٕن ًز ُخم  ،خلٕي ْ م  هًي خلق  .8ٚ ،خل٭دؼبيي م خلقًْ  ،خلكُمييَو

آيندض من  ٔن َش     ،يَوْ م  هًي خلقُآم خلكُمي ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (2)

 .4ٚ  ،م2113،خلك  
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ٓزإصووٕ ثجٍت بٍواهََن كِ٘ؼوف ؤٗ٘ب ٍالٌ٘وٕ ؤعالله ٓ٘المْ ثالإٕ     

 ْ ّٕ اا   ٍؼوث٘ب اا ثإػظْ فبب ػوة ثٍت بٍواهََ ؤٗلَالم

ػ٘لٓب مًو ُ٘ب   ًزبثٚ اٌُومي ًَق آٍ ؤٓوْٛن وًَق ربوُالوا  

ػزالياى  ّٖن وٖٓ آطٖػ بىل آكَبكن وٖٓ إٖٓ اُ٘وه بىل اُظ

ثٌزت اا وؤفنٛب ثووح بىل ٗجنٛب وهاءْٛ ظموٍب ن وٓالٖ اُؼٔالَ   

ٖ . شزواء ثالٚ شب٘الب    ُ٘ظو اُلٍٖ وبػٖء ًِٔزٚ بىل إ ًِالمب   هِالَ

مًو ؤهنالب ًبٗالذ ٛالٌ اٍّالجبة ُزِالي اُؼووثالبد اُؼظَٔالخ اُاليت         

َالخن ٓالب ػِٔالٚ    ػبهجمْ اا هببن وؤهنب ٍ٘خ بؽبَخن ؤهنالب ٍال٘خ بؽب  

ثجٍت بٍواهََ يبٌٖ ؤٕ ٍؼِٔٚ ؽىت ثأٍ ؿبٔالل ؤٗلَالمْ بما ٓالب    

ٌٍِوا ؿوٍوخ ثالٍت بٍالواهََن ٍالَؼِٔٚ ثالبُؼوة ؤٗلَالمْ بما ٓالب       

وٍُْالالق اُشالاللٍل ؤٕ اُوٍالالوٍ  نٍالالٌِوا ؿوٍوالالخ ثالالٍت بٍالالواهََ

)طِواد اا ػَِٚ وػِي آُٚ( هبٍ مُي اَُالوّ ؤٕ آّالخ ٍزَالَت    

بٍالواهََ ؽالنو اُوَّالن ح     ُزؾالنٕ ؽالنو ثالٍت   »ٍَتح ثٍت بٍواهََ 

 ن«ثبُوَّن حن واُ٘ؼَ ثبُ٘ؼَ ؽىت ُو كفِوا عؾالو َػالتل ُاللفِزٔوٙ   

ٖ  شمل اُواهغن شمل ٛنا اُيٓبٕ ؤٗ٘ب ؤطالجؾ٘ب ٗزٌ٘الو ٌُزالبة     وكؼ

ؽىت ُؤَ٘ب اُؼوثَخ وٗ٘ـِن  ُوٌََّ٘زاان ٗزٌ٘و ؽبلً هٍَ اان َٗ
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ٙ وهاء ثٍت بٍواهََن ٗ٘ـِن وهاءْٛ ثبػزياىن وكبٖ ٗوالوٍ: ٛالن  

ٌٛ اغبؼبهحن ٛنا ٛو اُزولّن ٛنا ٛو اُزـوهن وٛنا ٛو اُزّٔلٕ  

ومل ٗشؼو ثإٗالٚ إكبـالبؽن وؤٗالٚ اُنُالخن وؤٗالٚ اُاللٗبءحن وؤٗالٚ        

 ."اُؼٍٖ واُؼَبع

   كمد ياكً خلٙ يً خلقدجً يف م ٫٠ آوُ زدلق ع:

"   ٖ ٕ  ؤٗ٘ب كؼال بما  هبت ؤٕ ٗلمْ كبٖ ػِي اّهَن ٗلمْ كبٖ ؤو

  ٕ ٖ   ّٗالٚ       ؤٓبّ ؤػاللاء ٍوٍاللو ؤٕ وبزِالوان ووبالبهثوا كٍ٘٘الب كؼال

ػ٘لٓب ٌَٗذ ٌٍَ٘ذ ػالٖ ؤػاللاء هَٛالجُت ٍزغمالوا ّٕ هبؼِالوا      

ٛنا اُووإٓ هواؿٌَن وهالل عؼِالوٙ غبالل إُ هالواؿٌَن كبالٖ      

وبٍبْٛن مل ٗؼل قبؼَ ُٚ هَٔخ   اغبَبحن وٕ   ؽوًز٘الب ػِالي   

 ."ؤٍبٍٚ

ٛالالنٙ هؼالالَخ ؽوَوَالالخن ؤٕ اا ٍاًالالل كَمالالب ؤٕ   وي١نني  :"  

                                                           
لعمنٍم لننٍو   ،يَوْ منن  هنً  خلقنُخم خلكنُمي    ،  خغبن ؼي خلٕنيً لٕنٌن زنًَ خلنًي     (1)

 .2-1ٚ  ،زين بُٔخجي 

آيندض من  ٔن َش     ،يَوْ م  هًي خلقُآم خلكُمي ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (2)

 .5ٚ ،م2113،خلك  
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اُ٘بً ٓب ٍشووا   ٛنٙ اغبَبح بٕ ثَجت بػواػمْ ػٖ ٛلٍالٚ   

ؽبنا كبّػلاء اّمًَبءن اّػلاء اّمًَبء اػبجضبء ؤشل ػلاوحن 

غمالوٕ بىل ػالوة اُاللٍٖن ؤً بىل كظالِ٘ب ػالٖ كٍ٘٘البن       ْٛ ٖٓ ٍزَّ

وٛنا اُؼَٔ اُنً ٍؼَٔ ػَِٚ بثِالٌَ ػِالي ٓاللى إٓف اَُالُ٘ت      

كر٘ب   اُاللَٗب و   َُؼوث٘ب   ؤْٛ هؼالَخ ٍزوهالق ػَِمالب ٍالؼب    

كَغت ػِي آَٗالبٕ ؤٕ ٌٍالوٕ واػَالب ن وًٓتػغالب  عاللا        ناُفوح

ػ٘لٓب ٍَالٔغ ؤٕ ٛ٘البى روعالٚ غبالوة اُاللٍٖن ؤٕ رؼالوف ؤهنالْ        

وببهثوٗي   ؤْٛ ٓلظَن وٍؼالوثوٗي   ؤٛالْ ٓوهالغ ثبَُ٘الجخ     

 ."غبَبري ًِمبن   اُلَٗب و  اُفوح

٬نن  ٔننةميص خألمننص خل٭ُزيننص وخإل فننةم خزع٭نندي   ،ويف ٔننيد  ٌلنن  

خلقُآم خلكُمي ـ٭ ن د ؤمنص مٕع١ُن٭فص وـده نص ومٙنععٓ  وظدج نص يف       

 صوال ظٕنننع٥ي٫ ؤم ظفنن  ٬نن  نفٕنن د َزقننن    ،كدفننص ؾبنندالض ليديهنند   

  ليػ يق ع: ،خلٙ يً خلقدجً  وهٍخ مد ياكً ٬ ي ،خلٍلص

                                                           
آيدض من    ،يَوْ م  هًي خلقُآم خلكُمي ،خن٩ُ: خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (1)

 8ٚ ،م2113،ٔ َش خلك  
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ػ٘لٓب كوؿوا هلٓوا آٍّٖ ثـوٍوخ ؿَت ٓوجوُخن وثشالٌَ  "

ًن و  هِالوة اُؼالبؼبُتن   ٓميوىن ػالوثوا عبمثَزالٚ   ؤػالُت اُ٘الب    

كإطالالجؼ ٕ ٍشالالل ؤؽالاللا  بَُالالٚ. ػ٘الاللٓب كوؿالالوا ٛالالْ كوؿالالوا     

اُجشوٍخ ًِالمبن وؤطالجؼ ٓؼظالْ ٍالٌبٕ اّهع ٕ ٍاللٍ٘وٕ هبالنا       

ٖ  –ػ٘لٓب كوؿوا  –اُلٍٖن ؤطجؾوا ْٛ  ن ٛالنا  ؤٓخ   ٛنا اُاليٓ

اُيٖٓ اُنً روكود كَالٚ ًالَ ػوآالَ اُوالوحن وؤفوعالذ اّهع      

َ هدبب مل ٍَالجن ُالٚ ٓضَالَ      فَتا ب ٖٓ ثبؿ٘مب وظبٛوٛب ثشٌ

ربهٍـ ٛنا اُؼبمل ثٌِٚن ٍظمووٕ ؤٓالخ َٓزؼالؼلخن ؤٓالخ عبِٛالخن     

ؤٓخ ٓشززخن ؤٓخ ٕ رَالزـَغ ؤٕ رلالي ػالٖ ٗلَالمب هثالن اُنُالخن       

يبضالَ     ،رَزغلً ٛنان ورَزغلً ٛالنا ؤٕ ٍلالي ػ٘المب ػاللوا     

ػ٘لٓب كوؿوا   اؼبَئوَُخ ٌٛنا  ،ػلكٙ ؤطـو شؼت ٖٓ شؼوهبب

 .."خ ؽبْؤطجؼ اُواهغ ثبَُ٘ج

مد خزع٭نًن و وٜنن ط  ،٬نن  ؼقدفننص خلقننُآم خلكننُمي ؤزننندء خألمننص٬ننًن

خ خؼبو٠نن٭يع م بذل   ،خػب٥ننًن منن  خالكب٥نند٢ وخؽبنن خم  ٕننع   هنٍن
                                                           

ع آآينندض منن  ٔنن َش   ،خلقننُخم ييَوْ منن  هننً ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي    (1)

 .3ٚ ،خلُخز٫خلًَْ  ،٬مُخم
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 :يق ع خلٙ يً خلقدجً

ثزؼل اؼبَِٔوٕ ػالٖ اُوالوإٓ اٌُالومين وُاللٍمْ ؤشالَبء      اػ٘لٓب "

كَمب ؤشَبء ًضَتح ٓالٖ اُؼالٍٖن وطالِذ آّالخ ٛالنٙ بىل       نًضَتح

ؤََُالذ   ن  ػظو هل ٌٍوٕ ٖٓ ؤىٛي ػظوه اُاللَٗب  ؽبُخ اُؼَبع

   ."؟!اُيت آّخ كَمب إُ ،ؽبُخ ػَبع

 :أن النفس اليوودية نفذت إىل الكبري والصػري من أبناء األمة -2

نفٍض بذل خلكنسًن   خلي  ييص بذل ؤم خلنفٓ خلٙ يً خلقدجًيًُٙن 

٬ ن    ق م و٬ن ي خلي ن ي  ًَٚٝن وؤٜنسم خ يُ  ،وخلٝغًن م  ؤزنندء خألمنص  

يق م خلنننُغم ؤم ير  ظٝننًن وهبنننّم زننندلق ع ؤم   ،ل قنننُآم هننن  ظكننٍن

َوم منن  ؤم يُ     ؤو ظنميننص  ،٥نن   ظنميننص لقيقيننص  ٭ِخلي نن ي هننم وبنٍن

ووبنػ ؤزنندء خألمنص ٬ ن       ،ينص خقعٝندييص لقيقينص   ظ٭٥ي خلٙ٭ ذ زنُ

ل ي ن ي وخلنٝنندَ  منن    وخن٩ننُيم إزنن م م يٕنعقُ يف قننُخَش ؤنفٕن  ؤ

ٓي   ،خلقنُآم  مدضٔهم ٜنف من ض ؤوسندَُ   خلٍي  ،من٩دَ خلقُآم ويًٙن

                                                           
 ،َم١دمٔ ٕ ص يَوْ  ،خلقُخم ييَوْ م  هً ،خغب ؼيخلٕيً لٌٕن زًَ خلًي   (1)

 .16ٚ ،٬ُٙخلؽدلػ  خلًَْ ،٬مُخمآع  ٔ َش
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و  زعنميننص ؤننن   ـننّخء ؤيقنن ع يف  ػلينن ،ظٝنًن ة فنن منن  منند و٬نًن

ٖ  شب٘ب  اا ثأٍبد اشزووا) معفُقص م  يَْ    :(هَِ
ٌ  ؽوَوالخ " -  ًجَتٗالالب   ٗواٛالب  ؤطالالجؾ٘ب اُاليت  اَُموكٍالالخ اُال٘ل

ٍ  ػ٘لٓب اٌُومي اُووإٓ بىل ٗؼوك ٕ وؤطجؾ٘ب وطـَتٗبن  ٍوالو

 خبَت وػلوٗب ٓب كٔىت فَتن ؤً بُ٘ ٍوكوٕ ٕ ثإهنْ كَٚ اا

 اٌُجبه ٍظلهمْ ؤو همْ؟ظلُِّٗ ؤَُ٘ب ًنُي؟ ؤٌَُ طله٘بْٛن

 بٕ  رظالاللهمْ اغبٌوٓالالبد اُجِالاللن مُالالي ؤو اُجِالاللن ٛالالنا  

 .  "ُِووإٓ رٌنٍت رظلٍومْ

وبٗٚ ؼبٖ ؤشمو وؤػظالْ اؼبظالبكٍن ؽبالنٙ اٍُالخن وبهنالب اُال٘لٌ       " -

دبب هل ٌٍوٕ اَُموكٍخ اُيت ٗلند بىل ًجَتٗب وطـَتٗبن ؽىت ه

ثؼؼ٘ب ٍلوػن دببما يبٌٖ ؤٕ رلوػ؟ ؤٗذ رَ٘ي   ٗلٌ اُوهذ 

لاِ  ﴿ؤٕ اا هبٍ ُي ػٖ اَُموك:  ََ ِِ اْلِك َما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهل

َل َعَلوُْكْم ِمْن َخْْيٍ ِمْن َربُِّكمْ  كنَِي َأْن ُينَزَّ  .(505)البقرة: من  ايةن ﴾ َوٓ اْدُْْشِ

                                                           
خ٘نعُوخ زأيندض    ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ،خغبن ؼي خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي   (1)

 .11 – 9ٚ ،ق يةخ شبند 
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اُاليت رَالٔغ ػ٘المبن رَ٘ٔالخن ٛالَ رؼزوالل ؤهنالب         كبُزَ٘ٔخ ٛنٙ

رَ٘ٔالالخ ؽوَوَالالخ؟ ٛالالْ وبالالنهوٕ ٓالالٖ ؤٕ ٍؼـالالوى رَ٘ٔالالخ    

رؼـَالالي ثَ٘الالخ اهزظالالبكٍخ ؽوَوَالالخ روالالق ػِالالي   ،ؽوَوَالالخ

 ."هلَٓي كوم ثَ٘بهنب ؤثلا 

 ؤٗلَال٘بن ٍَالزوو   هالواهح    ؤٕ-آفوح  ؤٍمب-وهبت ػَِ٘ب ".. -

وؤٕ ٍؼَٔ ًالَ واؽالل ٓ٘الب ػِالي ؤٕ ٍوطالَ ٛالنا اُالوػٌ بىل        

وٍٖن ثإٕ ٗ٘ظو َُِموك واُ٘ظبهى ٖٓ ٓ٘ظبه اُووإٓن كمْ اُف

ٖٓ ْٓد ؤفجبهْٛ طلؾبد اُووإٓن وْٛ ٓالٖ ؤوػالؾمْ اا   

 ."ُ٘ب ؤوػؼ ثَبٕن كٔىت ٓب وػلوى ثزَ٘ٔخن ٕ رظلم

وػوك ًضَتح ثبُزَ٘ٔالخ وػاللوا هبالب ؤكـبَٗالزبٕ ٓالٖ ؤعالَ ؤٕ       " -

هوا ؤٍؼالب ن وبما ٓالب طاللهوا    ٍج٘وا ٓب كٓو اَُموكن وُالٖ ٍظاللُ  

 ."زٌوٕ ثبُشٌَ اُنً ٕ ٍ٘لغ اّكـبَُٗتكَ

سيؽنننص خػب ٥٣نننيكٙننن  خلٙننن يً خلقدجننًن خػب  ،ويف ٔنننيد  ٌلننن 

م فقن٣ من  ؤـن  ؤم ي     ًمدن٬ل ي  ي   عنُ  وبدول م ؤم ظن ٟ خؼبًن

ظع٭٥ن    معيفنص ٌلن  ؤ  ن فعكن م  ،خؼبًمخلندْ خألَيدف ويعف  خ بذل 
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 يق ع: ،خلَّخ٬ص

ٛالالْ  وّٗ٘الالب هبالالنا اُؼٔالالَ ٗواعالالٚ فـالالخ فجَضالالخ َُِمالالوك ..."

وببوُوٕ ؤٕ ر٘مغ اؼباللٕ كوالؾن ؤٕ ر٘المغ اؼباللٕ ٓالٖ ؤعالَ ؤٕ       

وٛالنا ٛالو ٓالب وبظالَن      نٍلِّذ اُ٘بً اّهٍبف وٍزغموا بىل اؼبلٕ

ٕؽظ ط٘ؼبء هجَ ػشو ٍ٘وادن إُ اكفَ ط٘ؼبء روى ؤؽَبء 

 ن وما ٖٓ ]هيبخ[ ن ًضَتح ُرجٌت ثـوٍوخ ػشواهَخن وما ٖٓ ]ؤهؽت[

ىضبالالخ  ن ا ٓالالٖ ]ؽغالالخ[ وم ن وما ٓالالٖ ]رؼالالي[  ن وما ٓالالٖ ]طالالؼلح[ 

ٕ ٛالنٙ فـالخ ٓوظالوكح ٓالٖ     بٓمبعوٍٖ ٖٓ اّهٍبف بَُمب هبُوا: 

فـؾ اَُموك اُـالوثَُت ٓالٖ ؤعالَ ؤٕ ٍاليكؽْ اُ٘البً   اؼباللٕن       

واىكؽالالبّ اُ٘الالبً   اؼبالاللٕ ٍالالَؼـَ اّهٍالالبفن وٛالالٌ اؼبَالالبؽبد   

 ."اٌُّّى   اُشؼوة كززؼـَ اُيهاػخ وٍزؼـَ ًَ شٌء

ً يٚسن يُ ،ويف خلٕيد  ٌخظنص  م من  خألٔنسدذ خلني    ؤخلقدجًن     خلٙن ي

ؤيٓض بذل وٜننن ع خألمنننص بذل هننٍن  خل ٠نننغيص خؼب يننننص وخلٕنننيحص هننن    

                                                           
 ،ٔن َش خؼبدجنًش   ،يَوْ م  هًي خلقُآم خلكُمي  ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي  (1)

 .11ٚ ،خلًَْ خلؽدي
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م  وم ينُوخ خؼبٕن مٌن يف ونًن    يف ؤ ص ؤ٬ًخء خألمنص كُخه  ،َوندء وظقًن

يف  يكعفن وظ٫ نَٚٝن ظُم ؤبذل مٕع    خألمصٝ  ظَم ؤال يُيًوم  وؤهنم

 يق ع: ،خغبيدشيف ـبع   ٘ح م و ،ؾبدع خلَّخ٬ص

  روالاللّن   هفالالبء..  فالالَتنٍالالووا اؼبَالالُِٔت    ًواٛزالالمْ ؤٕ"

كالالنُي شالالٌء ٍؼِٔالالوٕ ىالاللا ػِالالي ؤٕ وبوُالالوا ثالالُت آّالالخ وثالالُت 

لاِ  َوٓ اْدُْ ل﴿اُوطوٍ بَُٚ  ََ ِِ اْلِك لِذيَن َكَفلُروا ِملْن َأْهل ِركنَِي َأْن لَملا َيلَودُّ الَّ

َل َعَلْوُكْم ِمْن َخْْيٍ ِملْن  ٖ  كبٖ ٛ٘الب    و (505)البقرة: م  اية ﴾َربُِّكلمْ ُينَزَّ كؼ

أَُٖ ًٔضالبٍ ٗبَٛالي ػالٖ ثوَالخ اُاللوٍ اُؼوثَالخ واؼبَالإُخ ٛالٌ         

ٍَُز٘الالبن ـبزِالالق أٌُبَُالالبد اُالاليت     واؽالاللح ؿؼبٓ٘الالبن ُجبٍالال٘بن ؤِكوا

َٗالالزقلٓمبن اُظالالبثوٕن اُشالالبٓجو ـبزِالالق اؼبشالالووثبدن ـبزِالالق   

اُؼـالالوهن اّشالالَبء اٌُالالضَتح عالاللا  عالاللا  اُالاليت َٗالالزمٌِمب ٓؼظٔمالالب 

 ."شوًبد ؤع٘جَخ ثإٍلً اَُموك

ْٛ اُنٍٖ ػـِوا اُالجٖك آٍالَٖٓخ ٓالٖ ؤٕ    " وي١ي  زدلق ع:

ر٘زظ اػبَتاد ٖٓ كافِمبن كَؾظَ ؤث٘بئٛب ػِي إًزلبء اُنا  

                                                           
ينن م خلقننًْ  ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي   (1)

 .27 ،9-8ٚ  ،خل٭دؼبي
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ْٛ اُنٍٖ ؤوطِوا اؼبَإُخ  ن  ؤؿنٍزمْن و  ٖٓثَمْن و  ؿَتٛب

وؿوهوا اُوؼَخ ٖٓ طواع ػٌَوً بىل طواع ؽؼالبهً وبزالبط   

 ٗلَمب ٖٓ علٍاللن ؽالىت   بىل ؤٕ ر٘مغ آّخ ٖٓ علٍلن ورجٍت

رٌالالوٕ دبَالالزوى اؼبواعمالالخ ُِـالالوةن واؼبواعمالالخ ُوثَجالالخ اُـالالوة    

   بٍواهََ".

م خلٙنن يً خلقدجنًن خلعٙننىيٛ خلقننُآي ل ي نن ي يف ؤهنننم   ال ويقنًن

وم زنننن   ،ؤي وننننًن ؽبنننٍن  خألمننننص وم ينننن يٓ  دقخٔنننن ؤ ٩نننن  ظم ؤيُينننًن

 يق ع: ،ؼبنعفديهم خٔع ةكيص

 ًجَتٗالالب   ٗواٛالالب ؤطالالجؾ٘ب اُاليت  اَُموكٍالالخ اُالال٘لٌ "ؽوَوالخ 

ٕ  بىل ٗؼالوك  ٕ وؤطجؾ٘ب وطـَتٗبن ٍ  ػ٘اللٓب  اٌُالومي  اُوالوآ  ٍوالو

 خبالَت  وػاللوٗب  ٓالب  كٔالىت  فالَتن  ؤً ُ٘ب ٍوكوٕ ٕ ثإهنْ كَٚ اا

   اٌُجالبه  ٍظلهمْ ؤو ٗظلهمْ؟ ؤَُ٘ب ًنُي؟ ؤٌَُ طله٘بْٛن

 . "..  رظلهمْ اغبٌوٓبد اُجِلن مُي ؤو اُجِلن ٛنا

                                                           
خ٘نعُوخ زأيندض    ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ، ؼيزًَ خلًي  خغبن لٌٕن خلٕيً  (1)

 .11 – 9ٚ ،ق يةخ شبند 
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 :(خل٭دؼبيخلقًْ  ي م)كمد ياكً ٌل  يف يَْ 

ٛالالْ ٕ ٍوٍالاللوٕ ؤٕ ٍظالالَ اُ٘الالبً بىل َٓالالزوى ؤٕ ٍظالال٘ؼوا  "

  ـبزِالالق  نّٗلَالالمْن ؤٕ ٌٍزلالالوا ثإٗلَالالمْ   ؾبالالبٍ اُيهاػالالخ

شئوٕ اغبَبح ٕ ٍوكوٕ ُ٘ب ؤً فَت ٍوٍلوٕ ٓ٘الب ؤٕ ٗظالَ ٍالوهب     

 ".اٍزمًَٖخ َٗزمِي ٓ٘زغب ْ

واَُمالوك ٓؼِالوّ ثالإهنْ ٛالْ ؤطالؾبة هئوً      " وي١ي  زدلق ع:

وبِٔالالوٕ ػالاللاوح  شالاللٍلح  ٌُالالْ كمالالْ ٕ  .....نح آّالالواٍ اٌُالالجَت

  ٍوكوٕ ٌُْ ؤً فَتن وْٛ كاهٔب  كاهٔب  َٓزشؼووٕ ؽبنٙ اُؼاللاوح 

      ْ وٕ  نّٗٚ ؤٗالبً ٕ رؼالوكمْ وٕ ثَ٘الي وثَ٘المْن ؤٗالذ ٕ رالوكٛ

ٌُالٖ   ؤٌَُ ٛنا هل وبظالَ؟ ن ٕ رؼبكٍمْن وٕ رواَُمْ نرجـؼمْ

ؽبُخ ٗلََخ  نروعٚ كافٌِ نٓشبػو كافَِخ ناَُموك ثبَُ٘جخ ُ٘ب

ُلٍمْ ؤهنْ ٕ ٍوٍلوٕ ُ٘ب ؤً فَت وٍؼِٔوٕ ػِي ؤٕ ٕ ٗظَ بىل 

بهنالْ   :ؼبالبما؟ ّهنالْ ؤػاللاء وٍوٍالل اا ؤٕ ٍوالوٍ ُ٘الب       نؤً فَت

وؤٕ  نبهنالالْ ؤػالاللاءن وهبالالت ؤٕ رزؼالالبِٓوا ٓؼمالالْ ًإػالاللاء ؤػالاللاءن

 ."ربِٔوا ؽبْ ػولح اُؼلاء
                                                           

ينن م  ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم   ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي    خن٩ننُ: (1)

 9ٚ ،خلقًْ خل٭دؼبي
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 وأنظنة مستبدة وعنيلة:سعامات سيطزة  -3 

ٕني٥ُش  في  ؤم خألمص خل٭ُزيص وخإلٔنةميص زب١ن٫ ل  فبد ال َير 

خء خألمنننص مننن  خلي ننن ي    وؤن٩منننص مٕنننعسًش و٬مي نننص  ٬ِدمننندض  أل٬ننًن

ًي  زنندل الء ؤٜننسمط هنٍن  خألن٩مننص خل٭مي ننص ظُنن   ػلينن ،وخلنٝنندَ 

ُ كنن  مإٔننديهد خلٕيدٔننيص وخالقعٝنندييص    ىٚوظٕنن ،خلعنندم ألمُيكنند 

 .وخإل٬ةميص ػبًمص مٝدحل ومٙدَي٫ يوع خلغُذ خلُؤظبدليص

ٖو م خألمننص خل٭ُزيننص وخإلٔننةميص كدنننط  إزننخلٙنن يً خلقدجنًن غ ربنًن

 هنندإووهي ،خلٝننميمهنٍن  خألمننص يف  خ٠ننميص ٬ِمنندء ولكنندم ٠ننُز  

خم إًخْ زلعُنننن خج د منننن  خلي نننن ي ؤقنننًن ولحنننن  ؤ وؤم ،وخلنٝنننندَ ٬نننًن

وربٝن    ،م ظنعؿ خػبًنخض م  يخو ن د ؤ  خ خألمص م  خل٬ّمدء ٥٬ 

 .خي يف ق يهد خل١ُوَي٬ٍ   خالكعفدء خل

ي خلقنننُآم خلكنننُمي  ٛ خلٙننن يً خلقدجننًن وخقننن٫ ٙنننىٚيُ ،ومننن  هننًن

ي  خنٕنننندق خ وَخء ؤٔنننندلير يوع خلغننننُذ  خل٬ّمنننندء وخألن٩مننننص خلنننٍن

م هد ربننط يدف٥ننص خلن٩نندم       خلُؤظبدليننص زقيننديش ؤمُيكنند خلنني قنًن

م ب :ويقننن ع ،خالقعٝننديي خلُؤظبنندرل خل ٠نن٭ي ومٙنندَي٫ خلعنميننص     
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  يق ع:ٌل  ه  خال٘عُخء زأيدض خ شبند ق ية ليػ 

ؤطجؾوا ٛالْ واصوالُت ٓالٖ ؤٗلَالمْ ثالإٕ ثةٌٓالبهنْ ؤٕ رٌالوٕ        "

ٓئالبد   ٓجالبُؾن ؤٗالٚ ٍالزؼـَ٘ب ؤٓوٌٍالب     نٓوجوُخ ُلى اُ٘بً صبَؼب 

ؤو  نؤو ٍؼلوٗ٘ب ػالٖ هالووع   ٍُٖٓتنؤو ٍزؼـٌ ثبًَزبٕ  اؼبٍُٖتن

ْ    نٍؼلوٕ ثبًَزبٕ ػالٖ   نؤو ؤً كوُخ ؤفالوى رزؾالوى   فلٓزالم

نا ٛو ٖٓ ثَغ اُاللٍٖ؟  ؤٌَُ ٛ روٍل أل ٍ٘لنوٕ ؽبب ٓب  نهووع

ؤٌَُ ٛنا ٛو ٖٓ ثَغ اُالوؿٖ؟ ؤُالٌَ ٛالنا ٛالو ٓالٖ ثَالغ ؤث٘البء        

اُوؿٖ؟ ؤٌَُ ٛنا ٛو ٖٓ ثَغ اّٗلٌ وثَغ اؼبَُِٔت؟ وٌُٖ ثَالغ  

 ."ٖٓ اُشَـبٕ وٖٓ ؤوَُبء اُشَـبٕ ٌَغفبٖ؟ َث

ْ  –ؤٍمالب آفالوح    –بما  هبت " وي١ي  زدلق ع: ن وٛالنٙ  ؤٕ ٗلمال

وَن ﴿نا اَُالوّ: ؽوَوالخ   اغبوَوخ فبالب ؤهكد ؤٕ ؤهوؽبالب   ٛال    َيْ لَرُ

 َوَأيََْمِِنِْم َثَمنًا 
ِ
 َثَمنًا ﴿ (77)آل عمران: م  اية  ﴾َقلِولً بَِعْهِد اَّللَّ

ِ
ْوا بِآياِت اَّللَّ اْشَرَ

ؤهنب ٖٓ اغبوبهن اُيت ًشلذ ثشٌَ ٓوهالٌ     (9 )التوب : م  اية  ﴾َقلِولً 

 ."ٛنا اُيٖٓ

                                                           
خ٘نعُوخ   ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ،خغبن ؼي خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خن٩ُ:  (1)

 .9-6ٚ  ،ق يةزأيدض خ شبند 
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من    ، م هنند  ظنمينص لقيقينص   ؤن  ل  ظكخلٙ يً خلقدجً   ويُسيٚ

فإ٬ م ؤنن    ،في م ط٬َِـب٥٥د ؽبم ؤدََ ٍنفظُمد ٤ س خ من  ؤم 

ي  زدؼبننندع   مٔنننمِفبننن  يَ لينننػ  ،خلننننفٓ خلي  يينننص خلننني ظسيننن٫ خلننًن

بهنب ُٖ رٌوٕ رَ٘ٔالخ ؽوَوَالخن ٓالىت ٓالب ؿِجالوا ٓ٘الي ؤٕ       :"يق ع

ُٓ كالالبػِْ ثإٗالالي فبالالٖ وبٔالالَ  نؽبالالْ ٓوبثالالَ رَ٘ٔالالخ قــالالب ر٘لالالن 

كٍخ اُيت رجَغ اُلٍٖ ثبؼببٍن ورجَغ اُالوؿٖ ثبؼبالبٍن   اُ٘لََخ اَُمو

ٛنا ٛو ٓب هبت ؤٕ ٗلمٔٚ كَٔب ٍزؼِن هبنٙ  ثبؼببٍ.ورجَغ اُ٘بً 

زالخ  ورووٕ إُ ًَالق ههالٌَ ؽٌوٓالخ ؤكـبَٗالزبٕ اؼباه     .اُوؼَخ

ٍجؾش وٍِمش وهاء رِي اُوػالوكن ٛالْ وػاللوا ؤكـبَٗالزبٕ دبجالبُؾ      

 اُظالُتن ح   ًجَتح فَبَُخن وٛو َِْٓن َٓالِْ ٛالو وطاللَّم  ٓالو    

وٓوح   اَُبثبٕ وٓوح   كوٍ ؤفوى ٍجؾش ػٖ رِي اُوػالوك ؤٕ  

ؽالالىت إٍالالزوواه اََُبٍالالٌ      ونبَالالخنرزؾالالن وٛالالٌ وػالالوك   

 ."ؤكـبَٗزبٕ هل ٌٍوٕ ونبَب  ؤٍؼب 

                                                           
خ٘نعُوخ   ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ،خغبن ؼي خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خن٩ُ:  (1)

 .9-6ٚ  ،ق يةزأيدض خ شبند 
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ويكٙنن  خلٙنن يً خلقدجنًن لقيقننص خل٬ّمنندء وخغبكنندم ويعٕنندءع:    

َٛ اٗـِووا ُزظؾَؼ اُوػغ إهزظبكً ُْٓالخ ؽالىت ربظالَ    "

ػِالالي اًزلالالبء ما ؟ ٛالالَ اٗـِوالالوا بىل روثَالالخ آّالالخ   آّالالخ 

ؾببٕد ٓزؼلكح ؤو ثـوٍوخ ٍوٍخ ُزٌوٕ هالبكهح ػِالي ؤٕ روالق    

ؤٌَُ ؤهنْ ُالو كؼِالوا   ؟ ػِي هلَٓمب   ٓواعمخ اَُموك واُ٘ظبهى

َّ ىػَْ شؼت وؤٗالذ رؼالوف ؤٕ    َذِ٘مُي ٌُبٕ ػيا  ؽبْ ْٛ؟ بما ٓب 

ٓواهالقن وؤٕ  وػؼَزٚ ٌٛ ثبُشٌَ اُنً يبٌٖ ؤٕ ٍزالجٌت   نشؼجي

ٍَ ٍوق ػِي هلَٓٚ   ٓواعمخ ؤػلاهٚن ؤََُذ ي ؤٕ ٌَُُِِ٘ٔؽَ٘ئن 

ي ِ ال ِٔوٍزٌوٕ هوٍب   ٓواعمالخ اُفالوٍٖن وُالٖ رُ    روٍلنرووٍ ٓب 

اُشالؼت   َقُؼػَِي آٖٓءاد ٖٓ هجَ اُفوٍٖ؟ ٌُٖ ٓىت ٓب َػال 

وػالؼَزٚ إهزظالبكٍخ وؿَتٛالبن ٓالىت ٓالب ماثالذ        ِذل ُؼٓىت ٓب َػ

  واهؼالٚ ؤطالجؼ ىػالَْ اُشالؼت ٗلَالٚ ٕ      ٗلََزٚ وماة آيببٕ 

ٍَالالزـَغ ؤٕ ٍوالالوٍ ًِٔالالخ هبٍالالَخن ٕ ٍَالالزـَغ ؤٕ ٍوالالوٍ ًِٔالالخ  

طالالبكهخن ٕ ٍَالالزـَغ ؤٕ ٍوالالق ػِالالي ٓوهالالق صبثالالذن وٛالالنا ٓالالب   

 لاُؼوثَخ؟ هال شبٛلٗبن ؤمل ٗشبٛل ٛنا ٖٓ ًَ اُيػٔبء   اُجٖك 

ٍووُوٕ ٛالْ ثإٗالمْ هؤوا شؼوهبْ ََُذ بىل اُلهعخ اُاليت يبٌالٖ   
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 .ٍوكغ"ؤو ؤٕ  ىنٍزؾاللَّؤو ؤٕ  ٍوقنؤو ؤٕ  ٍنٍووُٚ ٛو ؤٕ 

 :زدلق علكدم خؼبٕ مٌن خلٙ يً خلقدجً ٬ِمدء وىبد٤ر وهند 

ثةٌٓبٗالي ؤٕ رالجٍت ٛالنا     نٌُٖ ثةٌٓبٗي ؤٕ رويب ٛنا اُشالؼت "

 .  "ٖ ُٚ إًزلبء اُنا ِّٓااُشؼت اهزظبكٍب ؽىت ُر

ؤٗذ ًبٕ هبت ػَِالي ؤٕ رالجٍت شالؼجي بىل    " وي١ني  زندلق ع:  

ٍُكهعخ  ٚن بما  ػِالي ؤهالَ رواللٍو اث٘الوا     اعاَوؤٕ ٌٍوٕ َٓزؼلا ؤٕ 

َٓالالزؼلح ؤٕ رزؾٔالالَ  -ػِالالي ؤهالالَ روالاللٍو   -شالالؼوثٌْ ُزٌالالوٕ 

اُؼوثخ.. ؤٌَُ ٛنا ٛو ؤػؼق آيببٕ؟ ؤو ٍوٍلوٕ ٖٓ اُ٘البً  

  ؤً شؼت ػويب ؤٕ ٍزؾوُوا بىل ٕعالئُتن وؤٕ يبورالوا عوػالب     

 ."هجَ ؤٕ يبوروا ثبُ٘به

   زدلق ع:جً عمًغ خلٙ يً خلقدي كمد

بٕ ٓالالٖ اؼبؼالالووف ؤٕ ٗوالالوٍ ُِفالالوٍٖ: بٕ ػِالالٌَْ ؤٕ  زٔالالوا  "
                                                           

٨ننةع ي٬نندء  ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي   (1)

 .9-1ٚ  ،خلؽدي خلًَْ ،مكدَم خألوة 

ةع ٨ن  يف ،خلكُمييَوْ م  هًي خلقُآم  ، ؼيخلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب( خن٩ُ: 2)

 .4ٚ، خلًَْ خلؽدي ،وة مكدَم خأل
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ثبعببٗت إهزظبكً كزغؼِوا اُشؼوة هبكهح ػِي ؤٕ روق ػِالي  

ؤهلآمب ٌٓزلَخ ثنا ب كَٔب ٍزؼِن ثوو ب اُؼالووهً  ُزَالزـَغ   

   . "ؤٕ روق   ٓواعمخ ؤَٛ اٌُزبةن ؤٌَُ ٛنا ٖٓ اؼبؼووف؟

م ؤخلٙن يً خلقدجًن   ياكًن   ،يبندم ٬ن  كمندع خإل    يف ٔيد  لًيؽن و

م خلكؽًن من  لكندم خؼبٕن مٌن دبند فني م لكندم       ؤ خلٍي خظ١ك ـ يد

خ خل٭ٝننُ ال يبكننن م    م يق منن خ زعُزيننص خألمننص ظُزيننص بيبدنيننص     ؤهنٍن

 :يق عليػ  ،  ٜم يف يَـدض كمدع خإليبدمظعُقَّ

ؤٕ اٌُضَت ٓالٖ ؽٌالبّ اؼبَالُِٔت دبالب كالَمْ       كبُنً ارؼؼ عَِب "

ٕ يبٌٖ ثواٍالـزمْ وٓالٖ فٖؽبالْ ؤٕ ٍووٓالوا      ؽٌبّ ٛنا اُؼظو

ثزوثَالخ آّالالخ روثَالالخ بيببَٗالالخ رزوهالالي هبالالْ   كهعالالبد ًٔالالبٍ  

 مُالين قبل ؤٗلَ٘بن وًَ واؽل ٌْٓ٘ شبٛل ػِالي   وكبٖن آيببٕ

ثَ هدبب ًَ ٓواؿٖ ػويب   ؤً ٓ٘ـوخ   اُجٖك اُؼوثَخ شبٛل 

 ." ػِي مُي

                                                           
ٔنن َش آع  ، يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي   ،خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي     (1)

 .3ٚ ،خلًَْ خلؽدلػ ،٬مُخم

يف ٨نةع ي٬ندء    ،خلكنُمي يَوْ م  هًي خلقنُآم   ،خغب ؼيخلٕيً لٌٕن زًَ خلًي   (2)

 .9-1ٚ  ،خلؽدي خلًَْ ،مكدَم خألوة 
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ٓواعمالخ  لٍالل    ؤٌَُ ٖٓ ًٔبٍ بيببٗ٘الب   ...  " كمد يعٕندءع: 

ؤػلاه٘ب ٛو ؤٕ ٌٗوٕ ؤٓالخ ؾببٛاللح؟ ؤُالٌَ ٓالٖ ًٔالبٍ بيببٗ٘الب ؤٕ       

ٌٗوٕ ؤٓخ ؾببٛلح ؤٕ ٌٗوٕ ؤٓخ ٌٓزلَالخ ٓؼزٔاللح ػِالي ٗلَالمب       

بما كَظجؼ اُوود اُؼالووهًن ٍظالجؼ إًزلالبء     ووهً؟ؼالاُهو ب 

َٓن آيببٕٖٓ ًٔبٍ  آيببٕناُنا  ُْٓخ ٖٓ ًٔبٍ  اُالنً   ٖاوٌُٖ 

وٍمزْ ثةيببٗ٘بن  ثبهزظبكٗبنثَخ ٖٓ ؽٌبٓ٘ب كَمزْ ٍوثَ٘ب ٛنٙ اُزو

وٍمزْ ثٌَ اّشَبء اُيت  َئ ُ٘الب ؤٕ ٌٗالوٕ ؤٓالخ روالق   وعالٚ      

َّ ٍُْالق   ػلوٛب؟َ اُؼوثخ ٖٓ ؤػلاهمبن ثَ ؤٓخ رَزـَغ ؤٕ رزؾ

ن َٚاعاال َواُجبُؾ وطِ٘ب بىل اُلهعخ ٛنٙ: ؤٕ اُشؼوة ٕ ربِْ ثإٕ ُر

 .هظَتح "وثخ ُلزوح ثَ روى ٗلَمب ٕ رَزـَغ ؤٕ رزؾَٔ اُؼ

ً لعكننن م خلنعيفنننص خل٥سي٭ينننص كمننند زينننن د      بما  " :خلٙننن يً خلقدجننن

واغببػالو شالمل ػِالي ؤٕ ًالَ ؤوُئالي ٕ يبٌالٖ ؤٕ        شملنكبُزبهٍـ 

ٍوثوا آّخ روثَخ بيببَٗالخ ٗبَٛالي ػالٖ ؤٕ ٍظالِوا هبالب بىل ؤٕ      

 .  "روهي   كهعبد ًٔبٍ آيببٕ

                                                           
ةع ي٬ندء  ٨ن يف  ،خلكنُمي يَوْ م  هًي خلقنُآم   ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (1)

 .9-1 ٚ ،خلًَْ خلؽدي ،وة مكدَم خأل
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مندء وؤن٩منص   ٬ِ فنةم خلنعيفنص خل٥سي٭نص ل ـن ي     ،ويف ٔيد  ٌلن  

وع خلغننُذ  مٕننعسًش و٬مي ننص  ظعف نن  يف  نو٬ نن  َؤٔنن د ؤمُيكنند   نلنًن

 ؤكؽُ م  ٜ َش ويبك  زيدهند كدلعدرل:

ربوى اُيػٔبء واّٗظٔخ ٌََُزوا اُ٘بً ػٖ اغبلٍش ػل  -

 ؤػلاء اا:

ال منن  قينندم خل٬ّمنندء وخألن٩مننص زنندلعمُ  لعٝننميك خل ٠نن٫   زنًن

وربٝن  ٬ نن    ،خالقعٝنديي ل مننص لن  ظٕننع٥ي٫ ؤم ظنسين نفٕنن د   

 خ خلنندْ  عُكِٕٔن ليُ فقًن خن٥ قن خ   ،خالكعفدء خلٍخي يف ٘ن  خٛندالض  

خء خ   يػ ٠نًن ؤ٬نًن خء    ،٬نن  خغبنًن ووبنندول خ مٕننك مٙنند٬ُ خل٭نًن

وكنعيفننص ٤سي٭يننص لغينندذ  ،(ؤمُيكنند وبٔننُخجي )ل ي نن ي وخلنٝنندَ   

خ خل٭ٝنننُ  خلعُزينننص خإل يبدنينننص ل كنننؽًن مننن  لكننندم خؼبٕننن مٌن يف هننٍن

يػ ٠نًن    مقنن وين٥  مـ٭ نن م يعمُكنن  ليٕننكع خ خلننندْ ٬نن  خغبنًن

خء خألمننص ؤمُيكنند وبٔننُخجي     ،و٤ سنن خ منن  خلننندْ ؤم يٕننكع خ   ،ؤ٬نًن

ؤمل ٍ٘ـِووا ََُالٌزوا اُ٘البً ػالٖ    ": خلٙ يً خلقدجًوهند يعٕدءع 

 وؿِجالوا ٓالٖ اُ٘البً ؤٕ اٍالٌزوان     ناغبلٍش ػل ؤٓوٌٍب وبٍواهََ

؟ ٛالَ ػ٘اللٓب ٍووُالوٕ ُ٘الب: اٍالٌزوا ٛالْ       َٛ ٛنا ٓ٘ـن بيبالبين 

ُوػغ ؽِالوٍ ؤفالوى؟ ٛالَ اٗـِوالوا ُزظالؾَؼ اُوػالغ        ٍ٘ـِووٕ
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إهزظبكً ُْٓخ ؽىت ربظَ آّالخ ػِالي اًزلالبء ما ؟ ٛالَ      

اٗـِووا بىل روثَخ آّخ   ؾببٕد ٓزؼلكح ؤو ثـوٍوخ ٍوٍخ 

ُزٌالالوٕ هالالبكهح ػِالالي ؤٕ روالالق ػِالالي هالاللَٓمب   ٓواعمالالخ اَُمالالوك 

 . "واُ٘ظبهى

َالؾوا ٓالٖ   ٌُٖ ٛإء ؼبالب ػِٔالوا ػِالي ؤٕ يب   :"وي١ي  زدلق ع

 نؤوُئالي ّهنالْ ؤػاللاء    واُ٘ظالبهىن ٓشبػو اُؼلاء َُِمالوك   نآّخ

ٕ ثالل ؤٕ   ن–ًٔالب ؤشالبه اُوالوإٓ     –واُؼلو ٕ ثل ؤٕ ٍؼَٔ ػلى 

بىل ؤٕ هبؼِالالوا ؽالالىت هور٘الالب ربالالذ  اذبمالالوا  نٍؼٔالالَ ثٌالالَ عالالل

ًٔالب هِالذ    –وؽبالنا   نهضبزمْن ؤمُوٗب وهمووٗب بىل ٛنٙ اُلهعالخ 

ثبٍالالزـبػز٘ب ؤٕ ٗؼٔالالَ  ٛالالْ واصوالالوٕ إُ ثإٗالالٚ ُالالٌَ –ٍالالبثوب  

شَئب .. ؤََُذ بٍواهََ رزؾلى كافَ اُجٖك اُؼوثَالخ رزؾاللى؟   

رؼوة واُؼوة ؿبَـوٕ هببن واُلوٍ اُؼوثَخ ذبزٔغ ؤؽَبٗالب  ؤو  

 ."ر٘لك؟ وٕ وبوى كَمْ شؼوح

                                                           
ةع ي٬ندء  ٨ن يف  ،خلكنُمي يَوْ م  هًي خلقنُآم   ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (1)

 .2ٚ ،خلؽدي خلًَْ ،خألوة مكدَم 

ينن م خلقننًْ  ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،لننًي  خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خ (2)

 .27ٚ ،خل٭دؼبي
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ْ خل٭نندؼبي)ويف يَْ  يٙننًن خلٙنن يً خلقدجنًن بذل  ،(ينن م خلقنًن

قدء م ٬ِمنندء ولكنندم خألمننص هننم ؤولينندء ل ي نن ي وخل  ؤ نٝنندَ  وؤٜنًن

 :ويعٕدءع ،ألمُيكد وبُٔخجي 

ؤََُالالذ ًالالَ اُالاللوٍ اُؼوثَالالخ إُ رؼزالالّّ ؤٓوٌٍالالب طالاللٍوخ  " -

ٍواُالالوٕ  نوؤٓوٌٍالالب ٛالالٌ بٍالالواهََن رؼزالالّّ ثوٍـبَٗالالب طالاللٍوخ

ًَق يبٌٖ  ٍ٘ظووانكٌَق يبٌٖ ؤٕ  نٍواُوٕ اُ٘ظبهى اَُموكن

 . "ؤٕ وبظوا ث٘ظو اا

ُشالالوًبد اّع٘جَالالخ؟ أل ؼبالالبما ٕ ٍؼِٔالالوٕ ػِالالي ٓوبؿؼالالخ ا ".. -

ؤؽَبٗب بما ؽظَ ٌٛنا ٖٓ ٓ٘ـِن كوكًن ؤو ؾبٔوػبد رؼٔالَ  

ٌُٖ ؼببما ٕ رزقالن   نٍموكٍخػِي ؤٕ روبؿغ ٓ٘زظ ٓؼُت ُشوًبد 

اُلوٍ اُؼوثَخ هواها  ثوـغ اُزؼبَٓ إهزظبكً ٓغ ؤً شالوًخ  

 ٛنا؟"ؤٌَُ ثبٍزـبػزمْ  نؤو رلػْ بٍواهََ بٍواهََِخن

                                                           
خلقننًْ  ينن م ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي (1)

 .25 -24ٚ  ،خل٭دؼبي

ينن م  ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم   ،لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي  خن٩ننُ: خلٕننيً (2)

 .25 -24ٚ  ،خلقًْ خل٭دؼبي
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ٕ ٖٓ ؤً ؽظبه اهزظبكً ػِالي  بكوبما ًبٕ اُؼوة ىب –ؼببما " -

ؼبالالبما ٕ ٍؼِٔالالوٕ ػِالالي بهبٓالالخ ٍالالوم بٍالالَٖٓخ    –كوُالالخ ٓالالب 

وبٍالوإ رج٘الذ    اُلٌوحنٓشزوًخ؟ آٓبّ اػبٍَٔت رجٌت ٛنٙ 

ٛالالنٙ اُلٌالالوحن وكػالالذ بَُمالالب وؤغبالالذ ػَِمالالب: ؤٕ اُؼالالوةن ؤٕ   

اؼبَالالُِٔت ٕ ثالالل ؽبالالْ   ؤٕ ٌٍوٗالالوا ٓزٌٔالالُ٘تن ٓالالٖ ؤٕ يبٌِالالوا 

ؤٕ ٌٍالوٕ ؽبالْ ٍالوم بٍالَٖٓخ     هواهْٛ اََُبٌٍن ٕ ثالل ٓالٖ   

ٓشزوًخ حبَش وبظَ رجالبكٍ اهزظالبكً كَٔالب ثالُت اُاللوٍ      

آٍَٖٓخن وٓغ ثِلإ ؤفوى.ؤٍؼب  ٛ٘بى ثِلإ ؤفوى ََُذ 

َٓزؼلح ؤٕ رورجؾ اهزظبكٍب  ثإٓوٌٍب   ٓالب ُالو ؽظالَ ٓالٖ     

اعببٗالالت اُؼالالويب ٓوبؿؼالالخ ّٓوٌٍالالبن ؤو ًّ ثِالالل رَالالبٗل      

زؼبَٓ ٓالغ اُؼالوةن   َٓزؼلح ُِ نبٍواهََ.. ٛ٘بى ثِلإ ؤفوى

ٍزإفن ثزووؽبْن ٍزإفن ٓ٘زغالب ْن ٍالزإفن ؤشالَبء ًالضَتح     

ورزؼبَٓ ٓؼمْن ًٔب ػِٔذ بٍوإ ػ٘لٓب اذبمالذ بىل اُزؼبٓالَ   

 ."ٓغ ثِلإ ٓؼَ٘خن ػ٘لٓب ػبٍومب اغبظبه إهزظبكً

مل ٍزغٚ اُؼوة ؤو اؼبَِٔوٕ ثالإٕ ٌٍالوٕ ؽبالْ ػِٔالخ بٍالَٖٓخ      " -
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ػوا ؤٗلَمْ  وؽبالنا..  اؼبَِٔوٕ ْٛ اُنٍٖ ؤػب اُؼوةن نٓوؽلح

وُ٘ؼل ٖٓ علٍل بىل رإٍَل كٌوح آٓبّ اػبٍَٔت )هضبخ اا 

ً[ ؤًب هِذ ٍبثوب  ؼببما مل  ػَِٚ(   ػووهح بؽَبء ]ٍوّ اُول

ً[؟   "ربٌ اُلوٍ اُؼوثَخ ًؾٌوٓبد ]ٍوّ اُول

 مفديهد: صليٝ  بذل لقيقص يخمغ   

ثخ ََُوا عبكٍٖ   ٓوبوٓخ بٍواهََن ََُوا عبكٍٖ   ؿببه"

اَُموك واُ٘ظبهىن ٛالْ ؤوَُالبء َُِمالوك واُ٘ظالبهىن ٛالْ ؤطاللهبء       

ّٓوٌٍبن ؤطلهبء ٍُّّـبَٗبن ؤطاللهبء ؽالىت ثؼؼالمْ ؤطاللهبء     

 ."ٍٓواهََ ٕ شي   مُي

 :ؤٕ ٍجووا   ٓ٘بطجمْ   ٍ٘ظتاُيػٔبء اٛزٔبّ  -

كًن  خلٙنن يً خلقدجنًنال ينٕنن   م ؤولحنن  خل٬ّمنندء وخلعإكينًن ؤخلعنٍن

 ي١ند ؤ ك٠ُٔن  َويُ ،فقن٣ م يسق خ يف مندٜنس م  ؤ م كدم نب وخغبكدم 

خلٙنن٭ ذ ينمٝننُ يف خلن٩ننُ بذل منند     م هننمٖؤؤم خل٬ّمنندء ٬ُفنن خ  

                                                           
خلقننًْ  ينن م ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،ً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼيخلٕنني (1)

 .25- 24ٚ  ،خل٭دؼبي
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م   منن  مٙنندَي٫ زٕنني٥ص ليٕننط يف قدجمننص خلسُنَنن          يبكنن  ؤم يقنًن

 ليػ يق ع:  ،خلعمعيص خالقعٝدييص

ٌُٖ اُفوٍٖ ٓبىاُوا ٌٛالنان نبمالْ ؤٕ ٍجوالوا   ٓ٘بطالجمْن     "

يبٌالٖ ؤٕ ٍواللٓوٙ ُ٘الب ٓالٖ ٓشالبهٍغ      وكبٖ نب٘ب ؤٕ ٗ٘ظو بىل ٓب 

َ٘الالي اُزؾزَالالخ      ثَالالَـخ ٕ رؼٔالالَ شالالَئب ن ََُالالذ   هبهٔالالخ )اُُج

وٕ رشالالٌَ   واهؼمالالب رَ٘ٔالالخ  –ًٔالالب ٍووُالالوٕ  –إهزظالالبكٍخ( 

 ."ن ؤٕ ٛنا ٛو ٓب ٗوٍلؽوَوَخ  ّهنْ ػوكوا ؤٕ ٛنا ٛو نب٘ب

 :ويق ع ؤي١د   

ٕ ٛو نبالٚ ؤٕ ٍَالِْ ٓ٘ظالجٚن ؤٕ رَالِْ هئوً ؤٓواُالٚن ؤ     "... 

هؼَخ ن رَِْ ٓظبغبٚن وُو ػؾي ثبُ٘بًن وثلٍٖ اان وثٌزبثٚ

ِٓٔوٍخ ذبل اٌُضَت ٖٓ ؽٌبّ اُؼوة هبثالَ ّٕ ٍالًتٍ ؤً شالٌء    

ٍَ٘لنٙ ٖٓ ؤعَ ٍَِْ ٓ٘ظجٚ  نروٍل ؤٕ رلوػٚ ن رإ  ]ؤٓوٌٍب[

ٍٖٓالُتن ُالو هثالوْٛ     نؤٌَُ ػ٘لْٛ شؼوة ًالجَتح  ٓوبٓٚ وٍَِْ 

ؤٕ ربالبوٍ ؤٕ سبالبهً   روثَخ عَلح ٕػزيوا ْٛن وؽببثذ ؤٓوٌٍب 

                                                           
لَعَمِنٍتم  لَننٍْوَ   ،خلكنُمي يَوْ منن  هنًي خلقنُآم    ،خلٕنيً لٕنٌن زنًَ خلنًي  خغبن ؼي      (1)

 .7 – 6ٚ  ،بُٔخجي زين 
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 ."ؤً ػـؾ ػِي ؤً شؼت ٖٓ اُشؼوة

مٓ م ؤنفٕنن م فقنن٣ ؤمنندم خألمننص   وزنندلُغم منن  ؤم خل٬ّمنندء يقنًن

بال ؤهنم ال ي٭م  م ؤي ٬م  يٕ م يف ؤم ظك م هٍ  خألمص  ،كإق يدء

خ مند   ،ونُي  ق يص يف م خـ نص خآل  ً    ياكًن ٬ ين   وهٍن  ،خلٙن يً خلقدجن

 ليػ يق ع:

ؼوثَخ؟ ؤٌَُ اُيػٔبء ٍواللٓوٕ  ٓب اُنً وبظَ   اُلوٍ اُ"

ٍُ ؤٓبٓ٘الب ًإهوٍالبء   –كوؾ  –ؤٗلَمْ ْٛ  ٓوٗب ًإٓالخ  واللِّ ن ٌُالٖ مل 

كٖ ٍؼِٔوٕ ؤً ػَٔ ٍَمْ   ؤٕ ٌٗوٕ ؤٓالخ   نهوٍخ ؤٓبّ اُفوٍٖ

  . "هوٍخ   ٓواعمخ اُفوٍٖ

وٕ ُوماال ْظكِٔبما ٍظالَؼ ؤوُئالي اُيػٔالبء ؤؽَبٗالب  وٍُ    "ويعٕندءع:  

لاء ٍٓالواهََن وٛالْ ٍؼوكالوٕ    ؤٗلَمْ ًلوٍبٕن وؤهنْ ؤػلاء ؤُال 

ؤهنْ ْٛ اُنٍٖ ؤوطِوا ٛنٙ آّخ بىل كهعالخ ؤهنالب ٕ رَالزـَغ    

ؤٕ روق ؤٓبّ اَُموك؟  ٕ ٍَزـَغ اُؼوة إُ بؿٖهالب  ؤٕ ٍولالوا   

                                                           
 ،ٔن َش خلسقنُش   ،ٔ ٕن ص يَوْ َم١ندم خؼبسندَ     ،خلٕيً لٌٕن زنًَ خلنًي  خغبن ؼي    (1)

 .6ٚ  ،هن1424،َْ خلعد٫ٔ خلً

ٔ ٕن ص ٔن َش    ،من  هنًي خلقنُآم خلكنُمي     يَوْ ،خلٕيً لٌٕن زنًَ خلنًي  خغبن ؼي    (2)

 .13ٚ ،خلًَْ خلؽدي ،خؼبدجًش
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 ."ؤٓبّ اَُموك 

اؼبشٌِخ ًِمب ٖٓ ػ٘ل اُوبهُٔت ػِي اُ٘بًن ٓالٖ  "ويق ع ؤي١ند:  

ؼَ اُلَبك ػ٘ل ٖٓ وبٌٔوٕ اُ٘بًن ْٛ اُنٍٖ ٌٍوٗوٕ ثشٌَ هب

ٍ٘زشو كزوَ اًُّّبدن رٌوٕ فــمْ إهزظبكٍخ كبشِخن ُالٌَ  

ػ٘لْٛ اٛزٔبّ ثبُ٘بًن ٌَُ ػ٘لْٛ فالّّح   هػبٍالخ اُ٘البًن    

ىل هالل عؼالالَ  بٕروثوٍالب ن وٕ ؿالناهَب ن وبٕ كالالبا ٍالجؾبٗٚ ورؼالال   

 ....."اّهع واٍؼخن عؼِمب واٍؼخ

ذاتي يف غياب الوعي لدى األمة بأهنية حتقيقوا لالكتفاء ال -4

 :قوتوا الضزوري

يُٙنًن خلٙن يً    ،خلكنؽًنش خلُز ينص  يف ٔيد  لًيؽ  ٬  خلقنُوٞ  

خلقدجنًن بذل نق٥ننص ظكنندي ظكنن م منٝننُفص ٬نن  ؤٌهنندم خلكننؽًن منن       

دعبدنر خلَّخ٬ني يف لندع   ص ززدؼب٥دلسوهي غيدذ خالهعمدم  ،خلندْ

ٚ  ليػ يق ع: ،مط زُخمؿ خنعىدزيصمد بٌخ قًت
                                                           

ينن م خلقننًْ  ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي ،خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي (1)

 .21ٚ ،خل٭دؼبي

 ،ٔن َش خلسقنُش   ،خؼبسندَ   ٔ ٕن ص يَوْ َم١ندم   ،خلٕيً لٌٕن زنًَ خلنًي  خغبن ؼي    (2)

 .6ٚ  ،خلًَْ خلعد٫ٔ
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ؤو  ُٚعَّال َوِمب كبالٖ ؼبالبما ٕ رُ  َّٔ"رِي اُوووع اٌُضَتح اُيت ٗزؾ

ٚ اُوَؾ اًّّّ ٓ٘مب بىل إٛزٔبّ ثبُيهاػخ؟ ٛالَ ٗزؾٔالَ   عََّوٍُ

َّٓ٘الب  ؤٓبٓ٘الب؟ ٛالَ ٛالنٙ رَ٘ٔالخ؟         اُوووع أل ٕ قبالل هور٘الب ٓا

َّالال َّالال ٗزؾ  َ ؤٍؼالالب َ اؼبٍٖالالُت ثؼالالل اؼبٍٖالالُت ٓالالٖ اُالاللوٕهادن وٗزؾ

َٔالب  وٕ قبالل ٓوبثالَ مُالي ؤٓ٘الب  ك     نكواهلٛب اُوثوٍخ كَٔالب ثؼالل  

 .ٍزؼِن ثبُـناء؟ 

ؤمٛبٗ٘ب ٓ٘ظوكخ   ـبزِق ٓ٘بؿن أَُٖ ػٖ اؼبـبُجالخ هبالنا   

 اعببٗت   ًَ اٗزقبثبدن   ًَ ٓب َٗٔغ ثوووع "

وكبٖ ؤٍؼب  ٕ ٗلمالْن كبالٖ ٕ ٗلمالْ ؤٍؼالب      " دلق ع:زن وي١ي  

ٛالْ   َِٖٓال  نًَق لببؿت اُلوٍن ؽىت ػ٘اللٓب رالإ  إٗزقبثالبد   

ؤو اؼب٘ـوخ اُلَٖٗخ ٍ٘بكوٕ ثإٗالٚ   نؤوُئي ؤث٘بء اؼب٘ـوخ اُلَٖٗخ

كبٖ ٗوٍل ىهاػخن كبٖ ٗوٍل ؤٕ ٗوى ؤٍواه٘ب فبزِئالخ ثالبغبجوة   

َٛ ٛ٘بى ؤؽالل ٍـبُالت   إٗزقبثالبد؟ رواللّ      ؟ثِلٗبٖٓ بٗزبط 

ٍالواء   اٗزقبثالبد ههبٍالخ صبموهٍالخ ؤو      –اُّّآظ إٗزقبثَخ 

                                                           
يف ٨نةع ي٬ندء    ،يَوْ م  هًي خلقنُآم خلكنُمي   ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (1)

 .4 ٚ ،مكدَم خألوة  خلًَْ خلؽدي
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كَؼاللوٗب   –ػؼوٍخ ؾبٌِ اُ٘واة ؤو ؾببٌُ ؿبَِخ ؤو ؿَتٛالب   

 .اَُـؾَخ "ٖٓ ٛنٙ اؼبشبهٍغ  دبشبهٍغ

غ خلٙنن يً خلقدجنًن ٬نن  خغبدلننص خلنني ي٭منن  ٜنند ؤ١٬نندء    ويعمنًن

 ؾب ٓ خلن خذ قدجة:

ؤَُالال٘ب   إٗزقبثالالبد ٍ٘ـِالالن ؤػؼالالبء ]ؾبِالالٌ اُ٘الالواة[      "

كَووُوٕ: ]ٍ٘ؼَٔ ٌُْن وٍ٘ؼَٔن وٍ٘ؼَٔن[ ٍؼلوٕ ٛنا ثوظَلخن 

وٛالالنا ٍؼلوٗالالٚ ثورجالالخ ػَالالٌوٍخن وٛالالإء ٍؼالاللوهنْ دبلهٍالالخن 

وُئي ٍؼلوهنْ خبؾن وؤوُئالي ٍؼاللوهنْ دبَزوطالقن وكالٖٕ     وؤ

ٍؼلوٗالالٚ ثإٗالالٚ بما ٓالالب وطالالَ بىل ؾبِالالٌ اُ٘الالواة ٍالالَوق ٓؼالالٚن  

وٍالالَؼَٔ ػِالالي ؽالالَ ٓشالالٌِزٚن وٍالالَؾبوٍ ؤٕ ٌٍالالوٕ ٓوهلالالٚ ٛالالالو 

اّػِي ػالل فظالٔٚ.. ك٘٘ـِالن ُِزظالوٍذ ؼبالالٖ ٍزوشالؼ كوٕ ؤٕ       

وهل٘ب ٓوهلب  ٍَ٘الغْ   –ٖٓ وعمخ ٗظو كٍ٘٘ب  –ِٗؾظ ٛالَ ؤٗ٘ب 

 ."ـببُق ُٚ؟.ٕ ٗجبيلٍٖ ؤّ ؤٗٚ ٓزقبُق وٓغ اُل

                                                           
يف ٨ةع مكدَم  ،م  هًي خلقُآم خلكُمي يَوْ ،خغب ؼيخلٕيً لٌٕن زًَ خلًي   (1)

 .4ٚ ،خلًَْ خلؽدي ،خألوة 

لعمننٍم لننٍو زننين    ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم   ،يً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي  خلٕنن (2)
= 
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كًن زندلق ع   اؼبياهػوٕ ؤٗلَمْ ؼببما ٕ ٍزؾاللصوٕ  " :وهبًٓي خلعٍن

ؤٍٖ ٛالو   ُِٔياهػُت؟ؤٍٖ ٛو اُلػْ  نػٖ ٛنا اعببٗت ثشٌَ ِٓؼ؟

ؤٍالٖ ٛالٌ    اُيهاػَالخ؟ ؤٍٖ ٛو اُلػْ ُِغٔؼَبد  ُِيهاػخ؟اُلػْ 

و اُزقلَغ ؤٍٖ ٛ اؼبياهػُت؟ٓواًي اُزَوٍن ٍٕزوجبٍ ٓ٘زغبد 

واؼبالواك   ثبُيهاػالخن ُِلٍيٍ ٗلَٚ اُنً ٛو ػووهً كَٔالب ٍزؼِالن   

   ."أٌَُبوٍخ اُؼووهٍخ ُِٔ٘زغبد اُيهاػَخ؟

يػ    ،ومنن  ـ ننص ؤوننُ   يٙننًن خلٙنن يً خلقدجنًن بذل غينندذ خغبنًن

 ،ؤو ؾب ٓ خلنن خذ  ،٬نً خؼبُ٘مٌن ٔ خءً يف خالنعىدزدض خلُجدٔيص

 ،منص كدعبدننر خلَّخ٬ني   ؤو خٛدلٓ خ يص ٬  خأل٘يدء خؼب مص ل 

ٖ    ": ليػ يق ع هل ٍووٍ: ]ؽوَوخ ٛو ٓب ثُت ٍظٌِن وبَٗالبٕ كؼال

وٍؼـالٌ ُ٘الب.. بىل آفالوٙ[     ُ٘البن ػلو اا ٌُٖ وػل ؤٗٚ ٍالَؼـٌ  

ؤهنالب ٛالٌ    –وؤًوه  –ؤٌَُ ٛنا ؽبطَ؟ ؽىت ٗؼوف ؤٗٚ ؽبطَ 

ن وٓالىت هؤٍ٘الب   اَُِؼخ اُاليت ًٍتؽبالب اؼبوشالؾوٕ   ًالَ اٗزقبثالبد     

                                                           
 .3ٚ، بُٔخجي 

٨نةع ي٬ندء    يف ،يَوْ م  هًي خلقنُآم خلكنُمي   ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (1)

 .4ٚ  ،خلًَْ خلؽدي ،مكدَم خألوة 
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ٍالواء ًالبٕ    –وكا  ٖٓ ؤؽل ٓالٖ اؼبزوشالؾُت   كػبٍخن ٓىت هؤٍ٘ب وػ

ٍزؾالاللس ػالالٖ عبٗالالت  –ن ؤو جملِالالٌ اُ٘الالواة ُوهبٍالالخ اعبٔموهٍالالخ

ن ٍزؾالاللس ػالالٖ عبٗالالت الالالبهثُت ُِالاللٍٖن ؤو ٍزؾالاللس ػالالٖ اُالاللٍٖ

 ٖ ن ؤٗالالٚ  اّشالالَبء اؼبمٔالالخ ثبَُ٘الالجخ ُْٓالالخن اعببٗالالت اُيهاػالالٌ ٓالالض

ٍَؼَٔ ػِي ربوَن اًزلبء ما  ُِوؿٖن َٗٔغ ػجبهاد ٖٓ ٛنٙ؟ 

 ."ٕشٌء

غينندذ ؤلننّخذ   يُٙننًن خلٙنن يً خلقدجنًن بذل    ،ويف خلٕننيد  ٌخظنن  

   :ويعٕدءع م٭د٠َص و٤نيص يهعم زسندء خقعٝدي ق ي

ؤؽياة اؼبؼبهػخ ٗلَالمب ؼبالبما ٕ رزؾاللس ػالٖ ٛالنا اعببٗالت       "

ُِِٓؼ؟  .  "ثشٌَ 

ًٓ يُ ،وزندءً ٬   ٌل  ظٙىيٝند ل خقن٫ خلكنؽًن    خلٙن يً خلقدجًن   م قن

خلعُزيننص خاليبدنيننص ـ٭نن  خهعمنندم غينندذ  ؤمفننًن   ،خألمننصزننندء ؤمنن  

                                                           
لعمنٍم لننٍو   ،منن  هنًي خلقنُآم خلكنُمي    يَوْ ،خغبن ؼي خلٕنيً لٕنٌن زنًَ خلنًي       (1)

 .3ٚ ،ُخجي زين بٔ

٨نةع   يف ،يَوْ م  هًي خلقُآم خلكُمي ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي خن٩ُ: (2)

 .4ٚ ،خلًَْ خلؽدي ،ي٬دء مكدَم خألوة 
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كبنننن  خعبدنننننر خؼبننننديي وخؼب٥دلسننننص   دسنٝٓننننخلكننننؽًن منننن  خلننننندْ مُ

مدض وخؼبٙننننندَي٫ خأل خَْ ..خخل ،ك ُزننننندء)ٔدٔنننننيص زدػبننننًن  ،(مننننًن

غنننًن م نننعمٌن دب٥دلسنننص خلًولنننص زدالهعمننندم زدعبدننننر     ؤٜنننسم خ و

هم ًنخلَّخ٬ني لعنن ف   ،زنن  ٬ نن  خل٭كنٓن ، خلقنن ض خل١ننُوَي من  ز نًن

 :ليػ يق ع ،يهم م هي ظ   خؼبٙدَي٫ وكإم خؼبٙدَي٫ خلي

ؤًوه ؤٕ ٛنا ٛو ٓب هبت ؤٕ ٗؼوكالٚ  ّٕ اٌُالضَت ٓالٖ اُ٘البً     "

ؤو ِٓالي   ٛ٘بنكةما ٓب طؼل ههٌَ  نٍ٘ظو بىل اعببٗت اؼببكً كوؾ

ًبٕ ؤْٛ ٓـِت ُِ٘بً ٖٓ مُي اُشالقض ٛالو    نؤو ىػَْ ٛ٘ب ٛ٘بن

اُؼغَت ؤٕ روعم٘الب   ٖاػبلٓبد  وٓٓبما ٍَؼَٔ   ؾببٍ روكَت 

ؤطجؼ بىل ؤٗٚ ٓبما يبٌٖ ؤٕ ٍجٍت   ؾببٍ روكَت فلٓبد:  إُ

ًموثبءن طؾخن ٓلاهًن وٕ ٗووٍ ّٗلَ٘ب ؼببما؟ ؼببما كبالٖ ٗالوى   

هور٘ب ًِٚ ٌَُ ٖٓ ثِلٗب؟ ؼببما ٕ  زْ اُلوُالخ ثالإٕ راليهع رِالي     

اّهاػٌ اُواٍؼخن ؤٕ  زْ ثبعببٗت اُيهاػٌ َُزوكو ُ٘الب اُوالود   

ثَ اٌَُ ٓوربؽوٕ ثإٕ ]اغب ت:  ٕ ٗزَبءٍن ناُؼووهً ٖٓ ثِلٗب؟

وٍإ  ٓالٖ ثِاللإ    نوٍإ  ٖٓ اٍزواَُب اٍّوامناُؤؼ[ ٓزوكو   

ٛالنٙ اُاليت    اؼبشالبهٍغ ن ؤفوىن وًإٕ اؼبشبهٍغ اُيت  ٔ٘ب ٌٛ رِي 
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ٌُ٘مب ََُذ بىل اُلهعخ ٖٓ اُؼووهح اُاليت   نروكو ٌٛ ػووهٍخ

 ."ٌٍوٕ ػَِمب هود اُ٘بً

ي خلٙنن يً خلقدجنن   ً خلعإ كينًن زإنننص ال ي ـنًن  ويف ٔننيد  ٌلنن  هبنًن

ولننيٓ هننند  ؤي ظٕنندئع منن   ،٤ةقنندبخهعمنندم زدعبدنننر خلَّخ٬نني 

 يق ع: ،ؤزندء خلٙ٭ر ـدنر

"َٛ ٛ٘بى اٛزٔالبّ ثبعببٗالت اُيهاػالٌ ُالٌَ ٛ٘البى اٛزٔالبّ       

ٍ     ثبعببٗت اُيهاػالٌ بؿٖهالب     ن ن وُالٌَ ٛ٘البى ٓالٖ عبٗج٘الب رَالبئ

وٌَُ ٛ٘بى ٖٓ عبٗج٘ب ؤٍؼالب ٗظالوح بىل ٛالنا اُاليػَْ ؤو ٛالنا      

ً    نغبيةا اجملالبٍ   نؤٗٚ ٓبما يبٌٖ ؤٕ ٍؼَٔ   ٛالنا اجملالبٍ اغبَالو

 ؤػالاللاءنوكبالالٖ ؤٓالالخ   ٓواعمالالخ  َٓالالِٔخنكبالالٖ شالالؼوة  ناؼبمالالْ

ؤو  اؼب٘ـوالخن واُيػٔبء ْٛ ؤٗلَمْ ٖٓ يبٌٖ ؤٕ ٍوؽالَ بىل رِالي   

ٍَ وٌٍ٘وٕ كبالٖ اُؼالؾَخ    شٌءنْ كَٔب ُو ؽظَ ِ َِٖٓ يبٌٖ ؤٕ 

ٍال٘ؾٌ ثوهالغ    ٚ ػاللٗب ػالوثخ ٓالٖ ؤػاللاه٘بن    عََّوٖٓ ؤوٍ ٍوّ ُر

                                                           
يف ٨نةع ي٬ندء    ،يَوْ م  هًي خلقنُآم خلكنُمي   ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (1)

 .4ٚ ،مكدَم خألوة  خلًَْ خلؽدي



 

-81- 

 خؽبيمنص خالقعٝدييص ز٭سدءش خلعنميص

 

 
 ."اُؼوثخ كَٔب ٍزؼِن ثوور٘ب.

ئوِ) يف يَْوي١ي  زدلق ع  ََْحُذّن َحْذَو بني إرسا  :(َل
و بَطال َؾٕ ٛ٘البى بهٛالبثَُت   اُالَٖٔ بما  كَُِ   ب :ػ٘ل ٓب ٍوبٍ" 

َُ ن وٍالال٘وى اّهاػالالٌ اُواٍالالؼخ ....ؼالالوة اُالالَٖٔن اُالالَٖٔن بما  كِ

بهالت اُيػٔالبء   عن وٍزؼيَهثَؼبء ٕ ُرال  ثَؼبءناُشبٍؼخ   ثٖكٗب 

ىػَٔب ثؼل ىػَْن وؤػؼالبء ؾبِالٌ اُ٘الواة ػؼالوا  ثؼالل ػؼالون       

وؤػؼبء اغبٌوٓخ ػؼوا  ثؼالل ػؼالو ؤٍؼالب ن وٓالب رالياٍ ؤهاػالٌ       

 ."ثَؼبء

.اُوالووع اٌُالضَتح عاللا  رزالواهك ػِالي اُالجٖك       ".. كمد ياكً: 

ُّ نف بىل اجملبٍ اُيهاػٌظَوؤٍؼب  ٕ ُر ٛنا؟ ّٗ٘ب ٕ  ؼببما ٓشي ً

بُوا ْٛ ثإٗٚ ٓظِؾخ ٖ ٕ ٗؼوف ٓظبغب٘بن ٓب هٙ ثٌِٔخن كبٗزلوَّ

 . "ُ٘ب َُِّْٗ 

                                                           
يف ٨نةع ي٬ندء    ،يَوْ م  هًي خلقنُآم خلكنُمي   ، ؼيخلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب (1)

 .3 ٚ ،مكدَم خألوة  خلًَْ خلؽدي

لعمنٍم لننٍو   ،منن  هنًي خلقنُآم خلكنُمي    يَوْ ،خغبن ؼي خلٕنيً لٕنٌن زنًَ خلنًي       (2)

 .7ٚ ،زين بُٔخجي 
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ع ؤينن  هنني ءويعٕند  ،ىد٤نر خلٙنن يً خلقدجنًن ؤزنندء هنٍن  خألمننص  يُو

وهبنننّم ز٭نًن ٌلننن    ،خلعنميننص خلَّخ٬يننص وقننن ض خلننندْ خل١ننُوَي    

 يق ع: ،ف٭ةغدذ  ؤن زدلق ع 

ؤٍالٖ اُيهاػالخ؟    اُيهاػَخنػل بىل واهغ اغبَبحن ؤٍٖ اُزَ٘ٔخ "

ُ٘بً اُؼووهً؟ ؤمل ٌٍٖ هل ؿبة؟ ؤمل ٍـت هنبهَالب ؟  ؤٍٖ هود ا

ٖ ن َٛ يبِي أَُٖ إُ ٓب ٌٍلَٚ شموا  واؽاللا  ٓالٖ    ُول ؿبة كؼ

ٖٓ هورٚ ٖٓ اغبجوة؟ ٕ ٍوعل. ْٛ ٍؼِٔوٕ ؤشَبء  نبٗزبط ؤهػٚ

ؤفوى وٌُٖ ُٖ ذبل ٗلَالي ؤًضالو ٓالٖ ٓزغالوٍ   ٍالوم ًالجَتح       

غ رَالالزمِي ٓ٘زغالالب ْن وُالالٖ ذبالالل ٗلَالالي رزغالالوٍ كافالالَ ٓظالالبٗ

وربوًمالبن  .. اؼبظبٗغ رزؾوىن واٍّلً اُؼبِٓالخ رزؾالوى   خيبَ٘

" ...رؼَٔ ٓؼمْ بًِم

خء خألمننص ؤويف ؾبنندع خؼب خـ ننص منن٫   خلٙنن يً خلقدجنًن   ي٥ٔنن٭ِيُ ،٬نًن

خي يف ق يهنند خل١ننُوَي      ق١ننيص لٝنن ع خألمننص ٬ نن  خالكعفنندء خلنٍن

مدض     ،ول يص خلقٝ  خأل  ،خألونُ  وؤنبيص ودٜص ٬ ن  ٔندجُ خػبًن

                                                           
خ٘نعُوخ زأيندض    ،يَوْ م  هًي خلقُآم خلكُمي  ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي  (1)

   .9ٚ  ،خ شبند ق ية
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وٌلننن  مننن  من٥ ننن  ؤم    ،ًخَْ وخعب خمننن٫ خخل ..كدلك ُزننندء وخؼبننن 

خي يف ق يهند خل١نُوَي ٔنيف٭  د      لٝ ع خألمص ٬   خالكعفدء خلٍن

ي    ؤقديَش ٬   م خـ ص  ٬ًخج د زد٬عسدَ ؤم خلق ض خل١نُوَي ال زًن

و وخالٔعٕننةم لنن  وظ قنني   ٬ننن  يف لنندع خؼب خـ ننص بال خػب١نن ٪ ل ٭نًن

مدض خأل   ،٠ننُزدظ  خَْ وننُ  كدلك ُزنندء و ؤمنند مٙنندَي٫ خػبنًن خؼبنًن

و     وياكًن   ،وخعب خم٫ ف ند  زًخج  ٬ن د يف لندع خؼب خـ نص من٫ خل٭ًن

ٛنٙ اؼباللاهً   نوٕ ثبؼبلاهًُلٍِؼ نوٕ ثبٌُموثبءُلٍِؼ" :زندلق ع ٌل  

 ."ٓب كافِمب؟

ٛنٙ اؼبلاهً ٗلَمب   ؽبُخ اؼبواعمالخ ٛالَ   " :وي١ُي  زندلق ع 

كَٔالب ُالو    نٍزظجؼ ػووهٍخ؟ ثةٌٓبٕ اُ٘بً   ؽبُالخ اػبـالوهح  

ؤو    شالغوحن ؤٕ ٍلهٍوا ؤث٘بءْٛ ربذ ظَ ؤً  نهٍخثذ ٓلواُػ

ثذ ثةٌٓبهنْ ؤٕ ٍظالِوا    واؤً ٌٓبٕ آفو. اؼبَبعل ؤٗلَمب ُو ُػ

ٌُٖ هو ْ ٛو اُشٌء اُالنً ٕ ثاللٍَ ػ٘الٚن ٕ ثاللٍَ      نؤً ٌٓبٕ

وإٍزَالّٖ ُِؼاللون ورِوالٌ اُؼالالوثخ     نػ٘الٚ بٕ اػبؼالوع ُِؼاللو   

 .  "ثلوٕ ؤً ؽوًخ   ٓواعمخ اُؼلو

مدض هني ٠ننُوَيص  ومن٫ خلعإكيًن ؤ   ولكن  لننيٓ بذل   ،م ظ نن  خػبًن
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خي  ربقيننن يَـنننص ٠نننُوَش   ،يف خلقننن ض خل١نننُوَيخالكعفننندء خلننٍن

ٌُ٘مب ََُالذ بىل اُلهعالخ    نو ٌٛ ػووهٍخوك ٛنٙ اُيت ُر": يقن ع 

د: ي١ّننؤويقنن ع  ن"ٓالالٖ اُؼالالووهح اُالاليت ٌٍالالوٕ ػَِمالالب هالالود اُ٘الالبً

اٌُموثالالبء ٓمالالْ ٌُالالٖ ُالالو ٗلزالالوع ؤٕ ثبٌٓٓالالبٕ ؤٕ ٗظالالَ ثالاللوٕ "

ثَ ؤٌَُ اٌُموثبء ٍـلإ   ؽبٕد اػبـوهح؟ اٌُموثالبء   ًموثبءن

 ٕ ؤً ؤٕ  نٍـلإن ؤََُذ اؼبلٕ رـلإ   ؽبٕد اُزملٍل؟ رـلإ اؼبالل

اٌُموثبء ٌَُ ػووهً ثَ ٖٓ اُؼووهً ؤٕ ٍـلإ كَٔب ُو ؽظَ 

   ". لٍل ٓجبشو

خي  وظكمنن  ؤنبيننص لٝنن ع خلٙنن٭ ذ خؼبٕنن مص ٬ نن  خالكعفنندء خلنٍن

خج د يف ؤم ظ ن    ؤيف م خـ نص   دبد هب٭ ن د قنديَش ٬ ن  ؤم ظقن      ٬ًن

خج د  عخلٙ٭ ذ ٔ  ،ك م هي خل١ميص يف لدع ظ قي د ٠ُزص من  ؤ٬ًن

غ خلٙنن يً خلقدجنًن زٙننك  لدٔننم قنندجة  يو ٍُْالالق اُجالالبُؾ ": عمنًن

ن ثالَ  َٚاعاال َووطِ٘ب بىل اُلهعخ ٛنٙ: ؤٕ اُشؼوة ٕ ربِْ ثالإٕ رُ 

 ".روى ٗلَمب ٕ رَزـَغ ؤٕ رزؾَٔ اُؼوثخ ُلزوح هظَتح 

وكبٖ ؤٓخ   ٓواعمالخ   َِٓٔخنكبٖ شؼوة " ع:وي١ي  زندلق  

ؤػلاءن واُيػٔالبء ٛالْ ؤٗلَالمْ ٓالٖ يبٌالٖ ؤٕ ٍوؽالَ بىل رِالي        
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ؤو ٖٓ يبٌٖ ؤٕ ٍَالِْ كَٔالب ُالو ؽظالَ شالٌءن وٍالٌ٘وٕ        ناؼب٘ـوخ

  ّ ٚ ػاللٗب ػالوثخ ٓالٖ ؤػاللاه٘بن     وعَّال ُر كبٖ اُؼؾَخ ٖٓ ؤوٍ ٍالو

 ."ٍ٘ؾٌ ثوهغ اُؼوثخ كَٔب ٍزؼِن ثوور٘ب

 :لويننة على الشعوبمن قبل اليوود لسياسي ستػالل االقتصاد الا -5

و خغبقيقننني لإلٔنننةم صكمننند هننن  م٭ ننن م وال َينننر فيننن  ،ؤم خل٭ننًن

ي  ل٭نننن م خ ٬نننّ وـننن  يف    وخألمنننص خإلٔنننةميص هنننم خلي ننن ي خلننٍن

خلٍي  ال ِخل خ يٕنعىًم م كن  خل ٔندج  يف م خـ نص      ، مكم كعدزمُ

 .خألمصهٍ  

   ُ خلغننُ   مت ظ ٨ينن  خل٭ننددل    وزعى٥نني٣ ي نن يي وسيننػ ومنندك

 مكدندظننن  خلسٙنننُيص وخالقعٝننندييص ؼبٝننن مص خغبُكنننص خلٝننن ي نيص  بو

وع خل٭ُزيننص ٭ نن  زلعمقينن  مٝنندحل خٔننعُخظيفيص ظع ننن ر ؼننُوخض خلنًن

وخغبي  لنص يوم   ،وخٔنع٭سديهد  نؤ ر لُيع د ،وخإلٔةميص و٘٭ ٜد

 يعمُكنّوم يخجمند   ليػ ذبًن خلي ن ي   ،يدٜند٬وهن ٠ د خقعٝدييد 

                                                           
٨نةع   يف ،يَوْ م  هًي خلقُآم خلكُمي ،خن٩ُ: خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي (1)

 .5-4 ٚ ،خلًَْ خلؽدي ،ي٬دء مكدَم خألوة 
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وع خلق يننص منند ك ، نن م يف مُخكننّ خزبنندٌ خلقننُخَ في نند  ويعغ غ ،يف خلنًن

ل  يف   ،ؤؼبدنيد قس  خغبنُذ خل٭دؼبينص خألوذل  لٝ  يف  زُي٥دنيند  وكٍن

ش خألمُيكينص    ،ؤؼندء وز٭ً هٍن  خغبنُذ   ز٭ًن   ،مث يف خل اليندض خؼبعمًن

 .خغبُذ خل٭دؼبيص خلؽدنيص

 ،وربُكنديهم يف خل٭نددل   خلي ن ي  و٥ن َش خلٙ يً خلقدجً ويكٙ  

َش خلي  ييننننص ٬ نننن    و ،كننننُ خلي نننن يي خػبسننننػ وخؼبؤم  ًُوياكِّنننن خلقنننًن

 :يق ع ،زدل٭ددل ف٭ةـ٭ ع م ي ٭س م  ،خلعى٥ي٣ وخلعنفيٍ

ٓالٖ   %49ؤو  44ٍووٍ ؤؽل اٌُزبة ػٖ آّوٌٍَُتن هالبٍ:  "...

ذ ً ال وِّآّوٌٍَُت اُؼبكٍُت ربذ َٓزوى كهعخ اُنًبءن كِٔبما ُؽ

اُؼالبمل ػِالي ٛالنا اُ٘ؾالو؟ ٛالو       َىوِّؤٓوٌٍب ػِي ٛنا اُ٘ؾون وُؽال 

جش واؼبٌو اَُموكًن ٛالو اُواللهح اَُموكٍالخ ػِالي اُزقـالَؾن      اػب

ٖ "واُز٘لَنن كِؼجوا ثبُؼبمل    .كؼ

وٜنن  لنن  بذل   ؤم خػبتسننػ وخؼبكننُ خلي نن يي   ،ويننُيف زنندلق ع 

 :يقنننن ع ،ف٭ نننن هم يقفنننن م م٭ ننننم  ف ،خلنٝنننندَ خلٙنننن٭ ذ منننن   

كوفوا ؽىت اُ٘ظبهىن رِي اُشؼوة ٖٓ اُ٘ظالبهى كوفوٛالبن   "...

ٖٓ ًبٗوا وبِٔوٕ ؽولا  ًجَتا  ػَِمْن  وعؼِوٛب روق ٓؼمْن وْٛ
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وْٛ ٖٓ ًبٗوا ٍزمٔوهنْ ثوزَ اؼبََؼن وطِجٚن ٍَزقوعوٕ هواها  

ٖٓ ٓوعؼَخ اجملزٔغ اُ٘ظواين ثزّّهالخ اَُمالوك وٍالبؽخ اَُمالوك     

ػٖ هزَ اََُل اؼبََؼ  كلٌوا ػٖ ؤٗلَمْ ػولح ًبٗذ ػِالَمْ    

بؿمْن هِوة اُ٘ظبهىن َُؼٔ٘وا هبب ؤٕ ٍشزـِوا ٖٓ علٍل   ؤوٍ

كٌَوٗوٕ ْٛ اُوؤً اُنً ٍاٍاللْٛن ٛالْ أٌُِالخ اُاليت راٍاللْٛن      

 ."ثإٓواؽبْن ثإهٖٓمْن ثإَُ٘زمْن دبواهلمْ

ؤم يق ننُوخ هنٍن     خلٙنن يً خلقدجنًن ؤم خلي نن ي خٔننع٥د٬ خ    ويُسننيٚ

خيهم خلق ي ننص يف خل٭ننددل ؤزنندلُغم منن   خألمننص "اٍالالزـبع يقنن ع: ،٬نًن

ؤٕ ٍومووٗالالب اَُمالالوك ؤٗالالٚ ُالالٌَ كوالالؾ ؤٕ ٍومووٗالالب ػَالالٌوٍب  ثالالَ  

اهزظبكٍب  وصوبكَب  وبػَٖٓب ن و  ًالَ ـبزِالق اجملالبٕدن همالووا     

ٛنٙ آّخ وْٛ ؾبٔوػخ ثََـخن ؾبٔوػخ ثََـخن اٍزـبػوا 

ػشالو َِٓالوٕ    خطبَال " ٍؼالب : ؤن وٍوالوٍ  ؤٕ ٍومووا ٛنٙ آّخ"

ًٔب ٍووُالوٕ   آؽظالبهَبد    –ٍموكً كوؾ   اُؼبمل ٛنا ًِٚ 

                                                           
آع  ٔن َش  ،خلكنُمي يَوْ م  هً  خلقُآم  ،خغب ؼيخلٕيً لٌٕن زًَ خلًي   ( خن٩ُ:1)

 .6ٚ ،خلُخز٫خلًَْ  ،٬مُخم

ينن م خلقننًْ  ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي   (2)

 .7ٚ ،خل٭دؼبي
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ٌبٕ أَُٖن ْٛ ٖٓ وبوى ٛالنا  ػشو َِٓوٕن ؤهَ ٖٓ ٍ خطبَ –

 ."اُؼبملن ؤهَ ٖٓ ٌٍبٕ أَُٖ 

م قًَش خلي  ي ٬   خلعى٥ني٣  ة٬ًخيهم خلق ي ص فؤوزدلُغم م  

خ وخلعنفيننٍن ـ٭ عننن م  وع خلكنننّّ  يف هننٍن  ،خل٭نننددليعمكمننن م يف خلننًن

 خلقدجً:خلٙ يً يق ع 

َٓب " - ٌ وبوًوٕ  ِٖٕ اَُموك    اُلوٍ اٌُّّى   ٛالنا  ٔوٕ وٍزؾ

ٕ آّالوٌٍَُت ٛالْ ؤؿجَالبء    بؤمل ٍوَ مُالي اٌُبرالت:    ناُؼبمل

ٍَٔوهنْن ثلو ػالبكٍُتن ََُالوا ٛالْ     واؤٍبٍب ؟ هػبح ؤثوبه ًبٗ

بىل َٓزوى ؤٕ ]ٍمَٔ٘وا ٛنٙ اؽبَٔ٘خ ُوؽلْٛ[ن ٛالْ اَُمالوك   

ٍُ ًوٕ ثوٍـبَٗبن وكوَٗبن وؤٓوٌٍبن وكوٍ ؤوهثب ًِمب ْٛ ؾوِّٖٓ 

  ٛالنا  اَُموكن ؤشقبص هَُِِتن ربٌٔالوا   اُاللوٍ اٌُالّّى    

 "....اُؼبمل

َٓالال    "-  ِٖؤَُالال٘ب إُ ٗ٘جالالمو ؤٕ ٗالالوى اَُمالالوك وٛالالْ ؤهَِالالخ ٛالالْ 

                                                           
ٔننن َش آع  ،منن  هننًي خلقنننُآم خلكننُمي    يَوْ ،خغبننن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زنننًَ خلننًي      (1)

 .7ٚ ،خلُخز٫خلًَْ  ،٬مُخم
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 ٌ ٔوٕ   شاوٕ ٛنا اُؼبمل؟ ثشالاوٕ ٛالنٙ اُاللوٍن وٛالْ     ٍزؾ

ذ ػَِمْ اُنُخ واؼبٌَ٘خن وٛالْ ٓالٖ   َثواػلك هََِن وْٛ ٖٓ ُػ

 .  ..."ْٛ ٌٓووٛوٕ   اجملزٔؼبد

كنط خلي ن ي  م  ؤهم خألٔسدذ خلي مؤم   خلٙ يً خلقدجً ويسيٚ 

م ؤٜمدذ َئوْ خألم خع خلكسًنش خؼبٕي٥ُش ٬   ؤهن م  ٌل  ه 

لينػ   ،يوع خلغنُذ  ويف ،ؤمُيكند ق٥د٬دض وخٔ٭ص م  خالقعٝدي يف 

واَُموك ٓؼِوّ ثإهنْ ْٛ ؤطؾبة هئوً آّواٍ اٌُالجَتح  " :يق ع

اؼبََـوح ػِي هـبػبد واٍؼخ ٖٓ إهزظبك   ؤٓوٌٍب و  كوٍ 

 . "ثب وؿَتٛبواُـوة   ؤوه

ؤم خلي ننن ي  ميعفننن  خلٙننن يً خلقدجننًن بذل زيننند  ،ويف ٔنننيد  ٌلننن 

ش     منن د   ،خٔعفديوخ م  خلؽ َش خلٝنند٬يص وخٔنعغ  هد يف ـ خننر ٬ًن

 :يقنن ع ،خلٙنن٭ ذخٔننعغةع خالقعٝنندي خلٕيدٔنني يف خؽبيمنننص ٬ نن    

"اٍزـِوا إهزظبك اََُبٌٍ   اؽبَٔ٘خ ػِي اُشؼوة واٍزًتاف 

                                                           
آع  ٔن َش  ،خلكنُمي يَوْ م  هً  خلقُآم  ،خغب ؼيخلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خن٩ُ:  (1)

 .12 -11ٚ  ،٬مُخم ن خلًَْ خلُخز٫

ينن م خلقننًْ  ،يَوْ منن  هننً  خلقننُآم خلكننُمي ،خغبنن ؼيٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خل (2)

 .9ٚ ،خل٭دؼبي
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اٍزلبكوا ٖٓ اُضوهح اُظ٘بػَخ؟  ؤٌَُ اَُموك ْٛ اُنٍٖ نصووا ب 

 .ؤََُوا ْٛ ٖٓ َٓـ وعٚ اُؼبمل؟

خالقعٝننندي خلٕيدٔننني يف   عخٔنننعغة  ٔننن٭ي خلي ننن ي بذل  ويعف َّننن

ً )لننن مق لننص  يف خؽبيمنننص ٬ نن  خلٙنن٭ ذ   مأنٓن  ،(منندجًن َوظٙنني 

ٔةلص َوظٙني ً يف زُي٥دنيند بلًن  ؤ٬نُ  خلٕنةالض خلٝن ي نيص       

 في ند:  يقن ع  ،خلٝنند٬ي ل٭نددل  خؼبٕي٥ُش ٬   خلسن   خؼبُكّيص يف خ

   ً ولن  ي منين ز٭ًن ٌلن  ؤمنُ       ،"ي٬ ي ؤًَٜ وؤربكنم يف ٬م نص ز ن

 .ي٫١ خلق خنٌن يف ٌل  خلس ً"  ِمَ

ؤمُيكنند ومنن    قبمننط ،خلؽدنيننصوزدلف٭نن  فس٭نًن خغبننُذ خل٭دؼبيٓننص   

 ،وَخج د خلي  ي يف ـ٭  خلًوالَ خألمُيكني ؤٔندْ خلنقًن يف خل٭نددل    

هر مننن    فقننًن  (ِزُيعننن م ووي)خظفدقينننص ودب ـنننر  مت ٔنننمر خلننٍن

 ْ  لينػ  ،زن َ  وـ٭ ن م يع٭ندم  م    نخلع٭دم  خؼبسدُ٘ م  ؤيًي خلنند
                                                           

 ،خ م٭ُفننص ،يَوْ منن  هننً  خلقننُآم خلكننُمي ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي   (1)

 .13-12ٚ  ،خلؽديخلًَْ  ،خن٭م 

 ًّيننل م ،خل٭نندؼبيخؼبنندرل خلي نن يي خلُزنن ي   خلن٩نندم ،لٕننسر خغبقيقنني ل فقننُ خل٭نندؼبي  خ (2)

 خن٩ُ خلُخز٣ : 

 http://revfacts.blogspot.com. 
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ش خألمُيكينص     خ   ظ٭ ًض خل اليندض خؼبعمًن ؤمندم يوع خل٭نددل زنإم    آنٍن

هر ظغ٥يننص   ٥ينن٭ظُفةهننند  يوالَخ 35م د  ِّنٕننيُ  ِمَنن والَ منن  خلنٍن خلنًن

والَ ٬ ن   ،م  خلٍهر (ؤونٝص)وهي ؤوقيص    ؤي مت ربًيً ٔ٭ُ خلًن

 خلٍهر.يوالَخ   ؤوقيص م   35ؤم يك م 

ل   والَ     وزنٍن هر    35زننن  مت  ظؽسيننط ٔنن٭ُ خلنًن يوالَ ألونٝننص خلنٍن

 ؛!!وٜدَ خلًوالَ ز٭ً هٍ  خالظفدقينص يٕنم  ٬م نص ٜن٭سص     ،خل خلًش

خوع   ع٭نندم  مـ٭ن  خل٭ننددل ك ن  ي   دفبن  والَ زد٬عسنندَ  ٬م نص ل عنًن  ؛زدلًن

ش ٔعٕنن م   م٥محننن م  مألهننن قدزنن  وَ  منند يُ مؤم خل الينندض خؼبعمنًن

 خلًوالَ م  خلٍهر.

ش خألمُيكيننص يف ٌلنن  مكدنعنن د يف    قنًن و ٔنند٬ً خل الينندض خؼبعمنًن

ورل ز٭نًن خغبننُذ    هننند ؤ٬ نن  خ٬عسنندَ   ،يننصنخل٭دؼبيننص خلؽد خلن٩نندم خلنًن

 ؛كنننّّ خقعٝننندي يف خل٭نننددلؤوؤهنننند سبع ننن   ،قننن  وذل وخألخلًولننص خأل 

ٚومُفنننص نعٍِٕومُكنننّّ يولنننص ٜنننند٬يص  ؤلك هنننند  بذل  زدإل٠ننندفص ،َشٝننًن

 .    % م  ـبّوم خلٍهر خل٭دؼبي71خمعةك د 

ألوع و ،م1957فني ٬ندم   ف ،ط ز٭ً ٌل  خػبًي٭ص خألمُيكيص َّوذب

ذبنندوِ لفننم خألمنن خع   ،(زُيعنن م وويِ)مننُش مننٍن ظ٥سينن  خظفدقيننص  
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ش     ليننػ ،ظ نن  خلًخو ننص بلي نند  ٬نن  خػبدَـننص منن  خل الينندض خؼبعمنًن

ض خلسننن   خألمُيكيننص وخل   يش خعبنٕننيدض زنن   ٙننُكدض وـنًن إم خؼبع٭نًن

يف مننننن خ٤  خل٭مدلنننننص  نوبقدمنننننص خؼبنٙنننننأض خإلنعدـينننننص نخالٔنننننعؽمدَ

خلُويٝننننص يف ؤمُيكنننند خلةظينيننننص وؤوَوزنننند وآٔننننيد ؤـنننًن  منننن       

ش  منن٫ خإلزقنندء ٬ نن  ؤَزدل نند يف   نخالٔننعؽمدَ يخونن  خل الينندض خؼبعمنًن

ش  ل٬دم  خإلنفد  خل٭ٕكُي بذل زدإل٠دفص  ،خػبدَؾ  ،  اليندض خؼبعمًن

هد ليننننػ ؤٜننننسمط حبدـننننص بذل ؤمنننن خع ٤دج نننن ص لعٙننننغي  ق خ٬نننًن

كدنننط خلنعيفننص ٬فننّ خؼب خِنننص منن     ف نخل٭ٕننكُيص يف ؤكبنندء خل٭ننددل 

% ٬ندم  311لينمن  زنٕنسص    ،م يدَخض يوالَ يف ؤوخج  خلٕعيندض صؼةؼ

وحب ننن ع ٬ننندم   ،% يف خل٭ننندم خلعننندرل 811وبذل ؤكؽنننُ مننن    ،م1967

م خألوَو       وٜ  ،م1971 والَخض خؼبعًخولنص يف ٔن   لنًن لفم خلًن

وهن  مس ن  يٙنًن ز ٠ن ق بذل ؤم خل اليندض       ،م يوالَظُي ي  1.3بذل 

ش كدنننط ظ٥سنن٫ خألوَخ  خؼبدليننص   والَ)خؼبعمنًن يوم ظغ٥يننص كدفيننص  (خلنًن

 .(زُيع م وويِ)الظفدقيص    ـبدل ْوٌل ،م  خلعيد٤دض خلٍهر

كدم ٌل  وُوـند يف  فقً ظ   خالظفدقيص د نٝط ٬ ي  ووةفد ؼب
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د خ٠ن٥ُ خل اليندض   فبن  ؛غديص خػب٥ َش ٬   ن٩دم خلُٝف خل٭دؼبي

ش بذل لنننًن خالنقننننةذ ٬ نننن  خالظفدقيننننص زننننة٬ةم خلننننُجيٓ   خؼبعمنننًن

خ    زننإم   ،م1971ؤغٕنن٥ٓ  15زعنندَيه  (نيكٕنن م)خألمُيكنني آننٍن

 نبلغننندء خلعّخم ننند زدالظفدقينننص نومننن  ـدننننر وخلننًن ،ؤمُيكننند قنننَُض

هر   والَ زدلننٍن  ،(نيكٕننن م)ونننُؾ لينننػ  ،وظ٭ يننن  ويننندَ َزننن٣ خلننًن

م٭ًم شبٌن وليٓ لن  ٬ةقنص   م خلٍهر ه  ؤق وُٜٖ ،وًٜم خل٭ددل

م ـ٭ ننننط إزنننن ن٤ننننط كنننن  يوع خل٭ننننددلم ظ َٓؤز٭نننًن  ،زدلنقنننًن وخؼبنننندع

والَ م خل الينندض ب :وقنندع ،ـبّوهننند خاللعينند٤ي منن  خل٭م ننص هنن  خلنًن

والَ   ،خؼبعمًش ل  ظٕ م لدم ي خلًوالَ مد يقدز   م  ٌهنر  وؤم خلًن

ي       ،مُٔيُ٭ ََّ ؤي يزنع يف خلٕ   ربط خؼب١ندَزص ؤن٭ُ ٜنُف  وبًن

مص  يننط هنٍن  خغبديؼننص خلكننسًنش ٬دؼبينندوظبُ ،ُٞ وخل٥ ننرخل٭نن زٝنًن

 .  Nixon Shockنيكٕ م 

ل   ش  وزنٍن والَ ٬ نن  خل٭ننددل زد٬عسنندَ  خل٭م ننص خل لينًن ٞ خلنًن مت فنُن

خوع وخ خؼبٕننع٭م ص  دبنند يٕننمك ؼب٥نندز٫ خل٭م ننص خل َقيننص     و ،لعفنندَشل عنًن

  .خألمُيكيص دب خٜ ص خل٭م  ٬   ٤س٫ مد ظٙدء م  خألوَخ  خلنقًيص

وع    بم خزب خَ ل ًن دٌ خلُجيٓ نيكٕ م هٍخ خلقُخَ يوم ٔندز  بنٍن
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يٕعفيً م  هٍخ خلقُخَ   ِوخألفُخي خلي صب٭ط خلًوالَخض ـ٭  مَ

هر قسن        (خلي ن ي )هم ٜند٪ خلقُخَ  ي  صب٭ن خ خلٍن يف ؤمُيكند خلٍن

ش قنننُخَ  ل ٭نننددل   َ ٔننن٭ِؤم يُ ض  ،َجنننيٓ خل اليننندض خؼبعمننًن خ فقننًن وٜننٍن

هقيمعَ خل َقينصت  خألوَخ ُ ي  يب كنن م  ،ر نند منن  خلنٍن وزقنني خلي نن ي خلنٍن

هر هنننم خألغنننىن وخؼبعمكمننن   زينمننند  ،م يف خالقعٝننندي خل٭ننندؼبي  خلننٍن

 يف قيمع د خل َقيص.هم يٕع٭سًوم خلٙ٭ ذ زإوَخ  يعمكم م 

كننندم خلقنننُخَ خألمُيكننني يف ن٩نننُ خلكنننؽًني  ؤكنننّّ ٔنننُقص يف      و

زن    ،فةن  ذبً ظق نية ألنبيعن    ،وم٫ ؤنبيص هٍخ خؼب ٠ ٪ ،خلعدَيه

 ،دهة ألنبيعنن  ٬ننًن كننؽًن منن  ؤٔنندظٍش خالقعٝنندي!  َدبنند ذبنًن ذبنن 

من   ٬  ًٜفص!! ز  ه  مقٝ ي م  ؤَزدذ خؼبدع  دوليٓ هٍخ ندذب

ي  وبُٜن م ٬ ن  ؤم يسقن       خلي  ي  والَخض خلٍن ومة  م٥س٭ص خلًن

ي يف    ؛خلندْ مع٭دم ٌن زدل َ  ز٭يًي  ٬  خلٍهر هر خلٍن ألم خلٍن

ي م يسقنن  ٌهسنند    د يهننس٣ ك منند  ؤمنند خألوَخ  خلنقًيننص فقيمعنن   ،ؤينًن

 ٤س٭ط من د كميص زغًن لٕير وال َقير.
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 :بابالزِّبالتعامل فسادها إإضالل األمة و -6

ولكن    نخلي ن ي ين٩نُوم بذل خؼبندع ن٩نُش مقًٔنص     م  خؼب٭ ن م ؤم  

وبمبد لك هنم ي٭عقًوم ؤن  خلق ش ؤو خل ٔني ص   نليٓ ألـ  خؼبدع ٌخظ 

  ٙنن٭ ذخلنني منن  وةؽبنند ظننعم خلٕنني٥ُش وخلننعمكم يف خلننندْ وخل   

خ يف صبنن٫ خؼبننندع وظكًيٕننن      وم يومننند وؤزننًن ل  فننندلي  ي ـدهنًن ولنٍن

وودٜننص  ندبىع نن  خل٥ننُ  وخل ٔنندج  خؼبٙننُو٬ص وغننًن خؼبٙننُو٬ص    

خَ كنسًن منن          ظ ن  خل ٔندج  خلٕنُي٭ص خلنني ظ١نم  ؽبنم صبنن٫ مقًن

     ً وم ظ٭نر ؤو ـ ن ومن  ؤهنم هٍن  خل ٔندج       نخؼبدع يف وقنط ؤقن  وزًن

  ِيف خلٕني٥ُش ٬ ن  مَن    يٕد٬ًهم ويعيك ؽبنم خلفُٜنص   خلٍيزد خلُٓ

هٍخ مند يفٕنُ خقعنُخم خلُٓزند      ول٭   نل ؽبم وبلكدم خلقس١ص ٬ ي م

   يق ع خلٙ يً خلقدجً: ،زدلي  ي ٬ّّ خل٭ٝ َ وخألِمنص خؼبع٭دقسص

واؼبؼالالالووف ػالالالٖ اَُمالالالوك ؤهنالالالْ   رالالالبهىبمْ اُزغالالالبهً  ..."-

 ."وإهزظبكً ٓؼووكوٕ ثبُوثب وثبُزؼبَٓ ثبُوثب

ؼووف ؤٕ ثٍت بٍواهََ ْٛ ًبٗوا اؼبشموهٍٖ اُوثب ؤٌَُ ٖٓ اؼب" -

                                                           
خلقننًْ  ينن م ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي (1)

 .9ص ،خل٭دؼبي
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 "ثبُزؼبَٓ ثبُوثب؟

ؤو٥ننُ خؼبى٥٥نندض خلي  ييننص خل٭دؼبيننص خلينن م هنن  نٙننُ      منن  بم  

وقًن   ،يع٭ندم  م زدلُٓزند  حبيػ يٝسك م٭٩م خلندْ  نلُٓزدخلع٭دم  زد

كنسًنخ وو٥نًنخ يف نٙنُ    يوَخ ل٭ر خلي  ي ٬ّّ خل٭ٝن َ خلعدَىبينص   

خإلٔنننةميص يف قس١نننص  خل٭ُزينننص و وؤٜنننسمط خألمنننص  ،زننن خلع٭دمننن  

ي ي٭ٓنًن ؤو٥ننُ منن  خالٔننع٭مدَ       ،خل٭ٕننكُيخالٔننع٭مدَ خلُزنن ي خلنٍن

وَ  سبكَّ لينننػ ش مننن  غنننُْ زننٍن ننننط خلٝننن ي نيص خلي  يينننص خغبدقننًن

ُوخ ؤننىٓ ،وخإلٔننةميصخل٭ُزيننص ؤؤنند٢ خألمننص  خلن٩نندم خلُٓزنن ي يف 

ل  كدفننص خل ٔنندج  ف  وٜنندَ منن   ،ؽسعننط ؤوظنندي  ؤَننط ق خ٬نًن  علنٍن

 . يص وخؼبقس لص لعًخوع خألم خعخألم َ خل٭دي

ي٭عننّّ خلُٓزنند يف خؼب٭نندمةض خلًوليننص منن  ؤهننم ؤنندج  خلٕيدٔننص و

مي     فمننن  ،خالٔنننع٭مدَيص َْ ووب ننن  ؤٔنننسدذ خالٔنننع٭مدَ خلقننًن يننًن

يػ يعنننسٌن لننن  جبنننةء ؤم خلقننن  كنننص لننن  هنننم خلي ننن ي خُٚ  وخغبننًن

الٔنيٓمد وؤم   ،خل٭ددلخؼبُخز م خلٍي  يبع ك م ؤكّّ زي ض خلعم ي  يف 
                                                           

ال ٬نٍَ ل فمين٫    ،يَوْ م  هًي خلقنُآم خلكنُمي   ،خغب ؼيخلٕيً لٌٕن زًَ خلًي   (1)

 .6-5ٚ  ،خمدم ؤ
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ؤي ص الٔنع٭مدَ خلٙن٭ ذ    د د ـ٭  دل٨  َ خلؽَّ َش خلٝند٬يص وقب

خلُز يننننننص هننننننم يُق٠ُِْننننن نَ م زدلف خجننننًن    أل  وبٌالؽبننننند  ،خؼبعى  فنننننص 

خيهد  خلعٝد٬ًيص خلي ظع١ىٖم وظع١د٬  ل  ي٭فّوخ ٬ن    ،ًٔن

 :وهند يق ع خلٙ يً خلقدجً

اُالنً ؤوطالِ٘ب بىل ٛالنا؟ ٛالْ      ٖآَال  نهور٘الب كببهة ؽالىت    "

واُنٍٖ اٍزَبؿوا اُوثب ػِي ؤٍلً  نلمْ اَُموكو ٍٖ ص اؼبواثوٕ اُن

ٍؼِوٗب  نٗٚ ٌٛنا ٍؼَٔ اَُموكب :وكبٖ هِ٘ب ؤًضو ٖٓ ٓوح ناَُموك

ٖٓ ؽَش ٕ ٗشؼون ٍؼوثوٗ٘ب ٖٓ ؽَش ٕ ٗشالؼون ٍلَاللوٗ٘ب ٓالٖ    

ٛالنا   نؽَش ٕ ٗشؼون ٍلوٍوٗ٘ب ثإهلآمْ وكبٖ ٕ كبٌ ثشٌء

 ."ٛو ٓب وبظَ

زند   ن  قندجم ٬ ن  خلُٓ   ٩دم خؼبدرل خل٭ندؼبي ك  خلن فةم ،خغبدعيف وخق٫ و

زنند منن  آؼنندَ خلُٚؤم بذل خلٙنن يً خلقدجنًن ويٙننًن  ،بذل آونُن منن  ؤولنن  

ً وؤٜسك مٕعٕدغد ن  ؤو ،خلي  ي٬م     ويُسنيٚ  ،  خألمنص ٘يحد مإل فد لن

ي  يُو٠ن م      م ؤ ويٟ من  قسن  خلي ن ي خلٍن خألمنص  دء نن ؤز هٍخ ه  خلعُن

                                                           
 ،خم٭ُفننص  ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي   (1)

 .7 ٚ ،خلًَْ خلُخز٫ ٬ُٙ ،و٬ً  وو٬يً 
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 عيقن   ،مٕعٕندغد من  ـدنسن م    فٙيحد بذل ؤم يٝسك ك  فٕندي  ٘يحد

 :خلٙ يً خلقدجً

"رإِٓوا عَاللا  ُ٘الوى اغبالوة اُاليت ٍشال٘مب اا ػِالي اُ٘البً         -

ثبن اؼبَالِٔوٕ ؤٗلَالمْ اٍزَالبؿوا اُوثالبن     ّهنْ اٍزَبؿوا اُّو

وٛالنا ٓالٖ آصالالبه ػٔالَ اَُمالوكن اَُمالالوك خبجالضمْن اَُمالوك ٛالالْ       

اؼبؼووكوٕ ثبُوثب ٖٓ ٓئبد اَُُ٘تن ٌُٖ ثـوٍوزالمْ اػبجَضالخ   

وَن ﴿ػالالٍٖ: ثبٓ للاِ  َيْ للَرُ ََ للوبًا ِمللَن اْلِك
ِِ للِذيَن ُأوُرللوا َى َأَلللْم َرللَر إىل الَّ

 َِ لللبِو للللَلَة َوُيِريلللُدوَن َأْن َرِضللللُّوا ال َّ ٌُالالالٖ ٌٛالالالنا  ن (44)النسننن  :﴾الضَّ

ُٓثـوٍوزمْ اػبجَضخ ؽىت ٍظجؼ اُّو َزَالبؿب    ؤوٍالبؽ   ثب 

 ث٘وى اؼبَُِٔتن وَٓزَبؿب    اُزؼبَٓ ثُت ذببه اؼبَُِٔت و 

ؤٓواٍ اؼبَُِٔتن وٍظجؼ ؿجَؼَب  وٕ ؽالىت إٍالزٌ٘به اٌُالضَت    

    ٍَ ل ُؼال ٖٓ عبٗت ػِٔبه٘بن ٖٓ عبٗج٘الب ًـالٖة ػِالْ ؤٍؼالب ن مل 

ٛ٘بى هؼَخ راللكؼ٘ب ػِالي إٛزٔالبّ ؤٕ َٗالزٌ٘وٛبن واُوثالب      

 .شلٍل علا ن اُوثب ٖٓ ؤًّّ اعبواهْ"

                                                           
 ،خم٭ُفننص  ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  ( 1)

 .6 ٚ ،خلًَْ خلُخز٫ ٬ُٙ ،و٬ً  وو٬يً 
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ِذيَن آَمنُوا ارَّ ﴿ؤٍٖ كبٖ ٖٓ آٍخ:  "- َا الَّ َ َوَذُروا َملا َبِقلَي ِملَن َيا َأُّيُّ ُقوا اَّللَّ

 َوَرُسولِِه َوإِْن 
ِ
ٌِْن ََلْ َرْفَعُلوا َفْيَذُىوا بَِحْرٍ  ِمَن اَّللَّ ِمننَِي َف ًْ َُْم ُم با إِْن ُكنْ الرِّ

َُْم َفَلُكللْم ُرُؤوُأ َأْمللَوالُِكْمٓ  َرْظلُِمللوَن َوٓ ُرْظَلُملونَ   ن (979)البقننرة: ﴾ُرْبل

 نُلٍ٘بوؤطجؼ شَئب  ٓإُوكب   نب َٓزَبؿب وهل ؤطجؼ اُوثب ػ٘لٗ

 شالَئب  ٛنا ٛو اُزووٍغ ٖٓ هجالَ اَُمالوك اُالنٍٖ ٍووػالوٗ٘ب     

بىل ؤٕ ٍظجؼ ًَ كَبك ٖٓ عبٗجمْ َٓزَالبؿب ن   نكشَئب  كشَئب 

 نأل ؤًّّ نوٍِـٔوٗ٘ب ُـٔخ ثؼل ُـٔخن طـَتحن أل ؤًّّ ٓ٘مب

ؽىت رظجؼ اُوًِالخ ثبُواللّ ٓوجوُالخ وَٓزَالبؿخن      نأل ؤًّّ

 ."ٍلفجضمْ شل

م ؤو نخل٭ننددل غنندَ  يف خلُزنندم ؤز٭نًن ٌلنن  خلٙنن يً خلقدجنًن   ليُسننيٚ

وع    خلع٭دمننن  زدلُٓ  زننند ؤٜنننسك ظ٭ننندمة خقعٝننندييد ٤سي٭يننند يخوننن  خلننًن

ٖ    ن"اُزؼبَٓ ثبُوثب إُ ؤطجؼ ؿجَؼَب  :يق ع ،خل٭ُزيص وؤطجؼ رؼالبٓ

  اُاللوٍ   ًِالمبن اُج٘الوى  اُؼوثَالخ   اهزظبكٍب  ؿجَؼَب  كافَ اُلوٍ

َ  اُؼوثَالالخ ثبُوثالالب  رزؼبٓالالَ ثبُوثالالب ثبؼبٌشالالوفن واُشالالوًبد رزؼبٓالال
                                                           

 ،م٭ُفنص خ ، يَوْ من  هنً  خلقنُآم خلكنُمي     ،خلٕنيً لٕنٌن زنًَ خلنًي  خغبن ؼي       (1)

 .9 ٚ ،خلًَْ خلُخز٫ ٬ُٙ ،و٬ً  وو٬يً 
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ََالمْ؟ وؽالىت     نثبؼبٌشوف َِل ث٘و بٍواهََ ؽىت اُؼالوَة ؤٗل ٍُل ؤمل 

اُنً هبٍ اا   اُووإٓ اٌُالومي وٛالو وبالنه ٓ٘الٚ:      عؼِوا اُوثب

َا الَِّذيَن آَمنُوا ﴿ َُ  َيا َأُّيُّ با إِْن ُكنْل َ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ ِمننِيَ ْم ارَُّقوا اَّللَّ ًْ ٌِْن ََلْ  ،ُمل َفل

 
ِ
ٍزمالاللك  ن (979ن  972ايةنن   )البقننرة ﴾َوَرُسللولِهِ َرْفَعُلللوا َفللْيَذُىوا بَِحللْرٍ  ِمللَن اَّللَّ

 أل ٍظجؼ ثبُوثبنٖٓ عمزٚ وٖٓ عمخ هٍوُٚ ؼبٖ ٍزؼبِٓوٕ  حبوة 

"ؤُالٌَ اُؼالبمل إُ ؿبههالب      ي١ند: ؤيق ع و ."اُوثب شَئب  ؿجَؼَب 

 .ؿبهم   اُوثب"  اُوثب؟ن اُؼبمل 

خء خألمننص ـ٭ نن خ خلُٓزنند يٝنن  بذل ؤوياكنًن خلٙنن يً خلقدجنًن  م ؤ٬نًن

وكن    ،وك  لقمص ظإك ن د  ،ـيس ٬م ص يف ك  م ؤبذل يَـص  نك  زيط

ؤو سب ين  ظندـُ م٭نٌن     ،لدـصٕ ظٕنعىًم د من  بنعندؾ ٘نُكص م٭يننص     

وع ؤالٔننيٓمد و ،زدلُٓزنندمٝننس غص  ل   ،خل٭ُزيننصم خلسننن   يف خلنًن وكنٍن

ُكّيص خلي ظن٥   من د ٬مةض ؤي يولص ٬ُزيص ظع٭دمن   خلسن   خؼب

" ُول ؤػالِوٗب ٓالٖ هٔالخ هؤٍال٘ب بىل ؤطبالض       يقن ع:  ػلي ،زدلُٓزد
                                                           

ال ٬ٍَ ل فمي٫   ،خلقُآم خلكُمي ييَوْ م  هً ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي  (1)

 .6-5ٚ  ،مدم خ ؤ

 ،خ م٭ُفننص ،خلكننُميخلقننُآم  ييَوْ منن  هننً ،خغبنن ؼي( خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  2)

 .12ٚ  ،خػبدمٓخلًَْ  ،خن٭م 
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ٖ  صوبكَب ن اػزوبكٍب ن ٍَبٍَب ن اهزظبكٍب   اُّوثب عؼِوٙ  نؤهلآ٘ب كؼ

ٍظَ ًَ ثَذ ٓالٖ ثَور٘البن اُج٘الوى   اُاللوٍ اُؼوثَالخ رزؼبٓالَ       

ـِالن ٓ٘المب ػٔالٖد ؤً كوُالخ     ثبُوثبن اُج٘وى اؼبوًيٍالخ اُاليت ر٘  

ػوثَخ رزؼبَٓ ثبُوثبن وًَ ػِٔالخ   عَجالي ٓظالجوؿخا ثبُوثالبن     

وًَ ُؤخ رإًِمب إُن وًَ ؽبعخا رَزقلٓمب ٖٓ بٗزالبط شالوًخ   

 نثبُوثالب  خآظجوؿ ؤو سبوٍَ ربعو ٓؼُت ٓظجوؿخ ثبُوثبن ٓؼَ٘خن

واؼبؼووف ػٖ اَُمالوك ؤهنالْ   رالبهىبمْ اُزغالبهً وإهزظالبكً      

ُوالل اٍالزـبػوا ؤٕ ٍوطالِوا     نب وثبُزؼبٓالَ ثبُوثالب  ٓؼووكوٕ ثبُوث

 .اُوثب بىل ًَ ثَذ ٗبَٛي ػٖ ًَ هـو  ٖٓ اّهـبه اُؼوثَخ"

" ُول اٍالزـبػوا ؤٕ ٍوطالِوا اُوثالب بىل ًالَ      :وي١ي  زدلق ع

 .ثَذ ٗبَٛي ػٖ ًَ هـو  ٖٓ اّهـبه اُؼوثَخ"

ول  ن٩ُند بذل خل خق٫ خؼب٭دٜنُ لُؤينند كين  رب ٓلنط خؼبمدَٔندض      

ويش ل ُزننند يف خؼبد٠ننني  خلفُ بذل وخقننن٫ٍ آونننُ مغنننديٍُ   ،ييٓنننص ؤو خننًن

وخقنننن٫ٍ ـ٭نننن  منننن  خلع٭نننندمةض خلُز يٓننننص ٬ٝننننسد ل مينننندش      ،سبدمنننند

                                                           
ينن م خلقننًْ  ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي ،خغبنن ؼيًي  ( خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلنن1)

 .9 ٚ ،خل٭دؼبي
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خوال ومنعٙنُخ ٬ ن        لينػ  نخالقعٝدييٓص خؼب٭دٜنُش  ؤٜنسك خلُٓزند معًن

وؤٜننسك م٭٩ننم   نخلعفدَيننصن٥نند  وخٔنن٫ يف كننؽًن منن  خؼب٭نندمةض     

ففنني خل٭ٝنننُ   ،سننندَ لنن  غ فمنن  دل يإك ننن  ند  نخلننندْ يننإك  م خلُٓزننند  

يػ قبنًن غسنندَ خلُٓزنند يف كدفننص خؼب٭نندمةض خؼبًنيننص وخلعفدَيننص    خغبنًن

وخؼبُٝفيص وخلٕيدٔنيص وخؼبُظسندض وخألـن َ وخؼبكدفنأض وخألَزندق وا      

 : وهند يق ع خلٙ يً خلقدجً ،خلبؤٔ٭دَ خلٕ ٫ وخػبًمدض ....

" ....  ٕ   ؤًب ٍوبٍ ثإٗٚ:   آفو اُيٓبٕ ٕ ذبل كهنبب  ؽالٖ

ُ٘ووك اُيت   عَوث٘ب ٖٓ ؤٍٖ رإ ؟ ٖٓ اُج٘وىن اُج٘وى ٛالٌ  كب

رزؼبَٓ ثبُوثبن رزؼبَٓ   اُلافَ ورزؼبَٓ   اػببهط ثبُوثبن  َِٖٓ

ًَ ٓب ٗإًَ ٓظجوؽ ثبُوثبن ًَ اُ٘ووك اُيت   عَوث٘ب ٓظالجوؿخ  

اُشٌء اُواػؼ "ويقن ع ؤي١ند:   نثبُوثب ًَق ٗؼَٔ؟ ٓبما ٗؼَٔ؟"

 ًالنُي؟ واهََ ٓمَٔ٘خ ػِي اُؼوةن ؤٌَُ ؤٓبٓ٘ب صبَؼب  ٛو ؤٕ بٍ

ؤُالٌَ   ًالنُي؟ اَُموك واُ٘ظبهى ٍَزنُوٕ اؼبَُِٔتن ؤٌَُ  ٛو ؤٕ

 . "واػؾب ؟
                                                           

م٭ُفنص خ ن     ،يَوْ من  هنً  خلقنُآم خلكنُمي     ،خلٕنيً لٕنٌن زنًَ خلنًي  خغبن ؼي     ( 1)

 .6ٚ ،و٬ً  وو٬يً  ن خلًَْ خلُخز٫ ٬ُٙ
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ٛو ؤٗ٘ب كوؿ٘الب رلوٍـالب     مُي؟ٓب اَُجت   " :وي١ي  زدلق ع

ًبٕ اَُموك يبزٌِوٕ ٛالنٙ   ؼبب ًجَتا ن وبٕروظَتا   فـَتا ن وهظوٗب

اَُموك اُاللَٗب   ؤمل يبْ نًبٗوا هل ِٓئوا اُلَٗب كَبكا  اؽبَٔ٘خن وؼبب

بىل  نؤمل ٍظَ كَبكْٛ بىل كافَ ًَ اُجٖك آٍَٖٓخ  كَبكا ؟

كَالبكْٛ   نكَالبكْٛ اُضوالب    بىل ًالَ ثَالذ رووٍجالب ؟    نًَ هوٍالخ 

  ."إهزظبكً كَبكْٛ نكَبكْٛ اََُبٌٍ ناّفٖهٌ

ولكن ٓ و٥نُ    ،عٝندي مفٓص وًمص خالقلقً خنعُٙ خلعٓ٭دم  زدلُٓزد زِ

  خلُٓزد ي٥دع خالقعٝدي وياؼُ  في  ظإؼًنخ ٔ سيٓد وٌل  مد ياكًن ٬ ين  

"ؤَُال٘ب ٗالوى   آؼدَ خلُزٓند يقن ع:   ميعف  بذل زيدليػ  خلٙ يً خلقدجً

آصالالبه اُوثالالب ؽالالىت كَٔالالب ٍزؼِالالن ثبُزظالالَ٘غ؟ ؤمل ٍمالالجؾ َٓالالزوى  

 نآٗزبطن َٓالزوى اعبالوكح؟ ٛجـالذ َٓالزوى اعبالوكح   آٗزالبط      

 ؤٍواه٘ب ٓ٘زغبد فبب ََٗٔمب روَِلن فبب ًبٕ هل ٕ كإطجؼ ٓب  

ٍوجِٚ آَٗبٕ هجَ ىٓبٕ وٕ ثبجملالبٕن ؿبثالذ اؼب٘زغالبد اعبَاللحن     

ورلٗذ ٓواطلبد اؼبظ٘وػبد   ـبزِق اجملبٕدن واُـٖء ؤطجؼ 

 ."؟ؤٍجبثٚٓ٘زشوا   اُلَٗب ًِمبن ؿٖء ٓ٘زشون مل ٍلمٔوا ٓب ٌٛ 

                                                           
٬نٍَ ل فمين٫    ال ،خلكنُمي يَوْ م  هً  خلقنُآم   ،خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي( 1)

 .6-5ٚ  ،خخمدم 
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بى ؿالٖء؟ وًالَ ٍال٘خ    وػ٘لٗب ؤٌَُ ٛ٘ال ..."وي١ي  زدلق ع:  

 ين ؤمل َٗوؼببما؟ ٖٓ ؤٍٖ عبء ٛنا؟ واؼبؼَشخ رزلَّ نرورلغ اٍّؼبه

ٍ بىل هالواؿٌَ  و ػِت اغبَِت؟ ربالوَّ ـُِظو؟ ؤمل َرـُِظاّشَبء َر

ؤُالٌَ   نطـَتحن ػِت اُشبٓجو ًضَت ٖٓ اؼب٘زغبد طـودن طالـود 

ًالالنُي؟ واُظالالبثوٕ ثالاللؤ   هالالواؿٌَ طالالـَتح وٌٛالالنا رظالالـون  

ًبٕ ىٓالبٕ ٍالوّ مل ٌٍالٖ ٛ٘البى   اٍّالوام      ك٘ظجؼ ًٔب  نرظـو

ٓشٔؼبدن ًبٕ ٍنٛت اُشقض ٍإفن ُٚ ]اؼبؼوً[ ٖٓ ػ٘ل ]اعبياه[ 

وٍؼجَٚ هبىن وٍؼوك بىل اُجَذ َٛ ؤؽالل ٓالٌْ٘ ٍالنًو ٛالنٙ؟.ً٘ب     

هل وطِ٘ب بىل ؤٕ ٗشزوً اُوبى ؤو ٗشالزوً الووهالبد دبقزِالق    

إُ اّشالالَبء رزالالل  بىل ؤٍالاللَ  ًالالبٕ   ن ؤٗواػمالالب   ]عواًالالَ[

٘بً ىٓبٕ ٍإفنوٕ شوإد اُالّّن ٓالٖ ٍإفالن طبَالخ ؤًَالبًن      اُ

ػشوح ؤًَبً ككؼخ واؽلحن ؤٌَُ ًنُي؟ أل ًََب  واؽلا  هؿٔب  

ػ٘بن أل ٗظق ًالٌَن وًالبٗوا ٍَالزؾَوٕ ٓالٖ ؤٕ ٍإفالنوا ٗظالق       

ًٌَ ؤٌَُ ًنُي هجَ كزوح؟ ؤطجؼ ٛو اَُبهل ٗظق ًٌَن أل 

 نِوٗيٍ ؤٍؼب  كإطجؼ هثالغ ًالٌَن وإُ ثاللؤ ثَالغ اُاللهَن ثالبٌَُ      

َجبُ مب..[ ؤَُ٘ب   ؽالوة؟ ّٕ ًالَ اؼب٘زغالبد    ٍشزوً ًَ وعجخ ]هَّ

ٍ ؤٍََُّ    .َخ ثبُوثب"لَُّٓ ٍ شوائٛب ثإٓوا
                                                           

 ،خ م٭ُفننص ،خلكننُمييَوْ منن  هننً  خلقننُآم  ،خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي( 1)

 .6-5ٚ ،خلًَْ خلُخز٫ ٬ُٙ ،و٬ً  وو٬يً 
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ٌْ »اُوثب شلٍل ؽىت وهك   اغباللٍش  "وي١ي  زندلق ع:    ُاللهٛ

َٗالخن ؤٛوهنالب ؤٕ   وصٖصالُت ىا  ٖٓ هثب ؤػظْ ػ٘الل اا ٓالٖ طبَالخا   

بما؟ ّٕ اعببٗالت  كهْٛ واؽل ٖٓ هثبن ؼب «ريين ثإٓي ػ٘ل اٌُؼجخ

إهزظبكً ثبَُ٘جخ َُُِِٔٔت ٓمْ   ؤٕ ٍَزـَؼوا ؤٕ ٍولوا   

ٓواعمالالالخ ؤػالالاللاهمْن   ؤٕ ٍَالالالزـَؼوا ؤٕ ٍووٓالالالوا ثواعجالالالمْ  

ودبَئوَُزمْ ؤٓبّ اا ٖٓ اُؼَٔ ػِي بػٖء ًِٔزٚ وٗظو كٍ٘الٚن  

آَٗبٕ بما ًبٗالذ ٓؼَشالزٚ طالؼجخن    ن و كٍ٘ٚ   اّهع ًِمبالوٗش

ؼَشزٚ هِوخ ٌٍبك ٛنا ٛو ٓب ٍظوكٚ ؽىت ؤٕ اجملزٔغ بما ًبٗذ ٓ

ٍوعغ ٛو ٗلََب بىل اان ٓ٘شالـَ ثٌَالق ٍالوكو ِّٛالٚ اُوالودن      

ًَالالق ٍالالوكو ٍّالالورٚ ؽبعَالالب ْن وٕ ٍلٌالالو ثالالإٕ ٍَالالزٔغ بىل   

بىل ؤٕ وبؼالالو بىل ؾبِالالٌ ػِالالْن ؤو   نبىل ؤٕ ٍمزالاللً نٓالالواػظ

ثالالَ رالالإ  ُزؼظالالٚ ومٛ٘الالٚ  نوبؼالالو بىل ٓلهٍالالخ ٍَالالزلَل ٓ٘الالمب

ن رإ  آّخ   ىٓالٖ ًيٓبٗ٘الب ٛالنا كزالوى     ٓشـوٍن مٛ٘ٚ ٓشـوٍ

أل  نورالوى اُؼالوثبد كافِالمب ٛ٘الب وٛ٘البى      نؤػلاءٛب ٍماللكوهنب 

ٗ٘ظو بىل ؤٗلَ٘ب كالةما ث٘الب ٕ َٗالزـَغ ؤٕ ٗوالق ػِالي ؤهاللآ٘بن       

 ."اعببٗت إهزظبكً ُ٘ب ٓ٘مبه

                                                           
 ،يَوْ منن  هننً  خلقننُآم خلكننُمي م٭ُفننص خ   ،خغبنن ؼي( خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي   1)

 .7-6 ٚ ،خلًَْ خلُخز٫ ٬ُٙ ،و٬ً  وو٬يً 
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 مظاهز اهليننة االقتصادية بعباءة التننية

خَ  نالقعٝنندييصخ خلٕيدٔنندض ةعمنن  وننخالقعٝنندييص  خؽبيمنننص ظنًن

ز خٔننن٥ص ؾبم ٬نننص   نوخل١نننغ ٢ خلٕيدٔنننيص  نض خؼبدلينننصةوخلعفننند٬

زقيننديش ؤمُيكنند  خلُؤظبدليننصًوع خلنن همؤزننٌُُِن  ٬ننص منن  خلفنند٬عن ٚمُ

 خؼبن٩مندض د  ن بلي م١دفد ،"مع٭ًيش خعبنٕيدض" د خل٭مةقصوُ٘كديه

ورل ؤنب ننندو ،خالقعٝننندييص خلًولينننص  خلنقننًن ٜننننًو و ،خلسنننن  خلننًن

 .عفدَش خل٭دؼبيصخل ومن٩مص ،خلًورل

 خلغُذ خلُؤظبدلينص  يوع زٌن خلعنميص ق١يص خل٥ٕك ٬   وزُِض

وع  ٜننننًو  ،خؼبن٩مننندض خالقعٝننندييص خلًولينننص ٬نننّّ خلندمينننص وخلننًن

ورل  وخلسنن   ،خلنقً خلًورل خ٬يدض  زٕنسر  وٌلن   ،خلًن  خل٭ةقندض  ظًن

 م٭٩ننم الٔننيٓمد وؤم ،خل٭دؼبيننص خلؽدنيننص  خغبننُذ هنديننص ٬ننًن خلًوليننص

َ  و١ن٭ط  قً خلندميص خلًوع ٍ  لةٔنع٭مد ُ  خلعدٔن٫  خلقنُم  منن  ،٬ٙن

د ٔننن ق  ز ٜنننف د خل٭ننندؼبي  خالقعٝننندي يخجنننُش  يف ط َنننؤيِوزدلعننندرل ؤت

َخ ،ندلينننص خل٭مةقنننص مننن  خلٙنننُكدضٔ منعفننندضٔ لعٝنننُي ٔ  ومٝننًن

كمند   ،ؤونُ   ندلينص  من   خألولينص  وخؼبن خي  خلُويٝص خل٭دم صٔ ل يديي

 لننن خـّ مننن   ظسقننن مننند خكعٕننندقَ خل٭دؼبينننص خلعفننندَش من٩منننص طلَّنننظ َ
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وع خلندميننص   خغبمديننص  ؤمنندم خل٭ننددل ؤٔنن خ  وفننعك ،خل ٤نيننص يف خلنًن

وع خلُؤظبدليننص ٬ننّّ   ز١نندج٫ ٚمُ خلٖٙننُكدض خلنًن  ،خعبنٕننيدض يشع٭نًن

ٖ  خل٭ننددل يف كنسًنش  خقعٝندييص  قنن ش ؤٜنسمط  خلني    نندميّخنيعُ  ظع٭ًن

 خلندميص. خلًوع ز٭ٟ ميّخنيصَ

ي  خغبننن ؼ  خلٙننن يً خلقدجننًن وين٩نننُ  َ خلننًن  يخلٕنننيً لٕنننٌن زننًن

مٙدَي٫ خلعنمينص خلني ظ٥ُل ند وظٕن ٓ  ؽبند       بذل٠َ خم خ ٬ ي  

وع زُغينننص  زإهنننند ؾبنننُي وًي٭نننصٕ  زقينننديش ؤمُيكننند  خلُؤظبدلينننص خلننًن

وفيمند ي ني ؤزنُِ م٩ندهُ      ،وخإلٔنةميص  خل٭ُزينص  ٬   خألمنص  خؽبيمنص

 :خالقعٝدييص ز٭سدءش خلعنميص خؽبيمنص

بد ثوبء شؼوة آّخ اُؼوثَخ وآٍَٖٓخ ؾبوك ؾبزٔؼب -1

ُٓ خاٍزمًَٖ  :خَغِ٘زؿَت 

وع  ؤٜسك خلن٩دم خل٭دؼبي خعبًيً زقيديش ؤمُيكد ال ين٩ُ بذل  خلًن

وخضخ س٭نند لننن ر بال زد٬عسدَهنند من خل٭ُزيننص وخإلٔننةميص    ٍٍخٔنن ؤو ،لؽنُن

 وؤيخش م  ؤيوخض ٔي٥ُظ  ٬   خل٭ددل. ،لعُٝي  خؼبنعفدض

وع خل٭ُزينص وخإلٔنةميص خلني        ،ويوم ؤيىن ٘  فنةم م٭٩نم خلًن

و وع خلندميننننص)  يف ظٝننننني  ظنننًن ِخلننننط ؾبننننُي ؤٔنننن خ   ال (خلنننًن

يش  ) خل٭مةقص خلُؤظبدليص خلًوع خٔع ةكيص ؼبنعفدض ُ٘كدض مع٭ًن
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يف ٨  ظ ـ دض من٩مص خلعفندَش خل٭دؼبينص خلني ظفنعك      ،(خعبنٕيدض 

وظكٕننُ خغبنن خـّ خعبمُكيننص     ،خل٭مةقننص خٛنندع ؽبنٍن  خلٙننُكدض  

 ؤمدم د.

 مننن  وخالٔنننعفديش ،صلقيقيننن ظنم ينننص زنننُخمؿ ؤي لغيننندذ ونعيفنننص

وع خل٭ُزينص وخإلٔنةميص بذل     خل ٤نيص  رب لط خل٥دقدض  م٭٩نم خلًن

 ؼبنعفننندض  خٔنننع ةكيص  وؤٔننن خ ٍ ،ؿب١نننص  خٔنننع ةكيص  ؾبعم٭ننندض

ً  يق ع ،خعبنٕيدض مع٭ًيش خلُٙكدض "ٛالْ ٍؼِٔالوٕ   :خلٙ يً خلقدجن

وٌُٖ ُٖ ذبالل ٗلَالي ؤًضالو ٓالٖ ٓزغالوٍ   ٍالوم        نؤشَبء ؤفوى

ذبل ٗلَي رزغوٍ كافَ ٓظبٗغ ًجَتح رَزمِي ٓ٘زغب ْن وُٖ 

وربوًمب ًِمب  نن اؼبظبٗغ رزؾوىن واٍّلً اُؼبِٓخ رزؾوىخيبَ٘

 ."ٌَُ ٛ٘بى رَ٘ٔخ؟ نرؼَٔ ٓؼمْ

٩نن  ظم ظٕنن٭  أل خلُؤظبدليننصًوع خلننم ؤخلٙنن يً خلقدجنًن اكنًن يو

وال ظُيًن ؤم ظٝن  بذل ربقين      ، ٍ خٔع ةكيصخٔ ؤؾبُي ٙ٭ ذ خل

خي ٍالاللوٕ ؤٕ ٍظالالَ اُ٘الالبً بىل  ٛالالْ ٕ ٍو"يقنن ع: ،خالكعفنندء خلنٍن

                                                           
 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،يَوْ من  هنًي خلقنُآم خلكنُمي     ،يخغبن ؼ ( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  1)

 .9ٚ ،ق ية شبند خ
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َٓالالزوى ؤٕ ٍظالال٘ؼوا ّٗلَالالمْن ؤٕ ٌٍزلالالوا ثإٗلَالالمْ   ؾبالالبٍ   

اُيهاػالالخن   ـبزِالالق شالالئوٕ اغبَالالبحن ٕ ٍالالوكوٕ ُ٘الالب ؤً فالالَتن   

 .ٍوٍلوٕ ٓ٘ب ؤٕ ٗظَ ٍوهب  اٍزمًَٖخ َٗزمِي ٓ٘زغب ْ"

 وخإلٔننننةميص خل٭ُزيننننص ؤم خألمننننص ويٙننننًن خلٙنننن يً خلقدجنننًن بذل 

خء لنن  خأليويننصمنن  خ ء٘ننيكنن   يظٕننع َؤٜننسمط  "   يقنن ع: ،لغنٍن

أَُٖ ٗلَٚ ًْ ٖٓ اّهاػٌ   اُالَٖٔ رظالِؼ ُِيهاػالخن وكبالٖ     

َٗالالزوهك ؽالالىت اُؼالاللً وؽالالىت اُلبطالالوَُب واُؤالالؼ واُالالنهح ٓالالٖ 

ُِالَٖٔ   -ُالو ُىهع   -اٍزواَُب وٖٓ اُظُت وؿَتٛب؟ وأَُٖ ٌٍلالٌ  

ٖ  اّكوٍالخ  ٓؼظْ ًنُي اُلواء":ؤم بذل مُٙنًنخ  ن"وُـَت أَُٖ  ٓال

ٖ  كبالٖ ٛ٘الب   اُالَٖٔ      وي١ني  زندلق ع:   ن"َخؤع٘ج شوًبد "وكؼال

 نواؼبَالإُخ ٛالٌ واؽاللح    نًٔضبٍ ٗبَٛي ػٖ ثوَخ اُلوٍ اُؼوثَالخ 

ٍَُز٘البن ـبزِالق أٌُبَُالبد اُاليت َٗالزقلٓمبن       ؿؼبٓ٘بن ُجبٍ٘بن ؤِكوا

ـبزِق اؼبشووثبدن ـبزِق اُؼـوهن اّشالَبء   ناُظبثوٕن اُشبٓجو

ًبد ؤع٘جَخ ثإٍلً اٌُضَتح علا  علا  اُيت َٗزمٌِمب ٓؼظٔمب شو

                                                           
 خلقننًْ ينن م ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،خغبنن ؼي( خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  1)

 .9- 8ٚ ،خل٭دؼبي
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 .اَُموك" 

خ   ٠نننن٭يص ٌلنننن  زدلخلٙنننن يً خلقدجنننًن  يٝنننن   ،ويف ٠نننن ء هنننٍن

"ؽالالالىت :ويعٕننندءع ،لي ننند ٘ننن٭ ذ خألمنننصبخلننني وٜننن ط ٥نننًنش خػب

اُجَؼخ رإ  ٖٓ فبهطن اُلعبعخ رإ  ٖٓ فالبهطن ًالَ ٓالب ثالُت     

ؤٍلٍ٘ب ًَ ٓب   ٓـبخب٘بن ًَ ٓب   ؤٍواه٘ب ًِٚ ٖٓ فالبهطن ٓالٖ   

وػالالؼَخ ٍالالَئخن وػالالؼَخ فـالالَتح  ػ٘الالل ؤػالاللاه٘بن ؤََُالالذ ٛالالنٙ

   ."؟ علا 
مؽننندال زٕننني٥د ل  ٠ننن٭يص خلٙننن يً خلقدجننًن ذ ١ُِِنننيَ ،ِخء ٌلننن بو

لي نند خلننيم  ٬ نن  وـنن  خػبٝنن ٚ زإهننند  بخػب٥ننًنش خلنني وٜنن ط 

"وعلٗب ًَالق ؤٗلَال٘ب   يقن ع:  ،ؤٜسمط ظٕع َي ل  "خؼبةويه"

ؤهاػٌ ًضَتح ٓمِٔخن ٍبؽبد واٍالؼخ طالبغبخ ُِيهاػالخ ٓمِٔالخن     

                                                           
 ينن م ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي  ،خغبنن ؼيخلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي    خن٩ننُ:( 1)

 .9- 8ٚ ،خل٭دؼبي خلقًْ

 ن٭نم  ،خ م٭ُفنص يَوْ م  هًي خلقُآم خلكُمي  ،خغب ؼيٌن زًَ خلًي  ( خلٕيً ل2ٕ)

 .5 ٚ ،م2112،خػبدمٓ خلًَْ ،خ

ظَ٭َ ٖي م٭٩م ؤزندء خليم  ٬ ن    ،خؼبةويه: ٬سدَش ٬  ق٫٥ ٜغًنش ـًخ م  خألوٙدذ( 3)

 خٔعىًخم د لعن٩ي  مدزٌن خألٔندم. 
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هكن َٗزوهك ًَ شٌء ؽالىت ]اؼبٖفالَـ[ن َٗالزوهك ًالَ شالٌء      وَٗزو

  ؤَُال٘ب َٗالزوهكٛب؟ ٍالنٛت واؽالل ٍشالزوً ًالْ       ؽىت ]اُوِوح[

َ  نوٌٛالنا وػالؼَخ اُاللوٍ اّفالوى     ن ]كشبه[   اؼبِالؼن  ٍالوم  راللف

 كالوٍن  كَمالب  ورالوى  وػاللًن  كبطوَُبن كَمب وروى ط٘ؼبءن ؤٍوام

 ظالُتن اُ ٖٓ وٛنا ٍزواَُبنؤ ٖٓ ٛنا اغبجوةن ـبزِق كَمب وروى

   .".. ؤٍٖ ٖٓ ٓلهً وٛنا روًَبن ٖٓ وٛنا

من    ًنننن ٕٚفظُ خقعٝندييص  ٔيدٔنص  ٬   خلُؤظبدليص خلًوع وظ٭عمً

وع ) ظس٭ينص  ٔيدٔص دوةؽب  يمدالٔن  نخلًولينص  ل ٔن خ   (خلندمينص  خلًن

وع وؤم  مننن  خلغٍخجينننص لدـديهننند م٭٩نننم ٬ ننن  ظ٭عمننًن خلندمينننص خلننًن

خء ظنننعؿ الو خػبنندَؾ  وؽبالالنا":  يً خلقدجنًنخلٙننيقنن ع  نؽبنند كدفينند غنٍن

 ػبُالخ  كبٖ ٗظجؼ ؤمل نشَئب  رشٌَ رؼل مل صووا ْ اُ٘بً ذبل

ٍ    ؽالىت   اُفالوٍٖ؟  ػِالي  ِٓجَال٘ب    ٓإًِ٘بن   رووٍجب   اُاللو

                                                           
ر خؼبند٤  خليمنيص، هي ؤظبدء خلق  ش: لس ذ خلٍَش وظٕم  "ظنفدٖ"، وفٙدَ يف ؤغ (1)

 لٙيء وخلً، وه  خلٍَش خؼبفُق٭ص زدغبُخَش.

 ومَن ِ  كبن ّ  مَن ِ  ،خلكنُمي يَوْ م  هًي خلقنُآم   ،خغب ؼي( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  2)

 .3 ٚ ،هُمِ
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ٖ  ػِالي  ػبُخ ؤطجؾذ ٛبٓخ صوواد ُلٍمب اُيت  ٓإًِ٘البن   اُفالوٍ

ٖ  ًِالمب  وأٌُبَُالخ  اُؼالووهٍخ  اُوٍبهَ ؤكوٍز٘بن ِٓجَ٘بن  ػ٘الل  ٓال

 ."طاػببه ٖٓ اُفوٍٖ
ٚ  منُعفنص  يولنص  كدننط  وزدلُغم م  ؤم خلنيم    ،ل مسن ذ  َشومًٝن

م٭٩ننم خغبسنن ذ  وؤٜننسمط ظٕننع َي ،خلكدَؼننص ل ٔنن  ل  ننط ولكنن 

ِ  ،كنننسًنش منن  خػبنندَؾ زكمينندض     وخلفدٜننن ليد خلفنن ع  كنندلقمك وخألَ

ش  ل منم  وخلَّخ٬نص  خألغٍينص  من٩مص وظًُٙن، خلب.. وخلسدِالء  خؼبعمًن

 مننن  خلعيدـديهننند مننن %  91  كبننن ظٕنننع َي خلنننيم  ؤم بذل ن(فننندو)

 2.4 بذل يٝنن  منند خلقمننك ليننػ ظٕننع َي منن   ،خألٔدٔننيص خألغٍيننص

   .ـًخ هدج ص كميص وهي ٤  م ي م

وع  ؤمخلٙن يً خلقدجًن   ويف ٔيد  ٌل   يكٙن    خلُؤظبدلينص   خلًن

زعنفيٍ مٙندَي٫ ربنط ٬نندوي      خلًوليص خؼبدليص ظق م ٬ّّ خؼبإٔدض

                                                           
٘نن ُ  يَوْ ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،خغبنن ؼي( خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  1)

 .7ٚ ،م2113 ،خلعد٫ٔ ْخلًَ ،خلسقُش ٔ َش ،خؼبسدَ  َم١دم

 خن٩ُ خلُخز٣: ل مّيً، ،خؼبعمًش ل مم وخلَّخ٬ص خألغٍيص من٩مص( 2)

 http://www.fao.org/news/story/ar/item/419506/icode. 
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ورل  ي  خلي مٙدَي٫ ربًيً خلنٕ ومن د ،خلعنميص  نفٍهد خلسنن  خلًن

خفد  ؤهننند  ءربمننن  وَخ وخلننني  ،(خإلقبدزينننص  خلٝنننمص  مٙننندَي٫) هننًن

يف خألونننًن ؾبنننُي  ؤفنننُخي خألمنننص  ٝنننسك يإم زنننخقعٝننندييص زٙننن٭ص  

ٖ  ؤٕ ٍمٌِالوا ؽالوس اُ٘البً    : يقن ع  ،فق٣ مٕع  كٌن "وببوُوٕ كؼ

ٛنان كٖ ٍؼزّّ ٓ٘زظن ٕ ٗؼل ٗشٌَ ثبَُ٘جخ ؽبْ شٌءن وٍوٍلوٕ 

   .فَت ؾبوك َٓزمٌُِت..."ؤٕ ٗظجؼ   اّ

 ونةع  من   ،م٭ُوفص ؤٜسمط ؤم خلق١يصخلٙ يً خلقدجً   ويسيٚ

 وؿبدولعنننن م ،وخإلٔننننُخجي يٌن خألمننننُيكيٌن ؤ٬منننندع منننن  نننننُخ  منننند

َوإَِذا ﴿ :يٕعٙن ً زقن ع خ ظ٭ندذل   لينػ   ،وخلنٕ  خغبُغ إلهة 

طالالِذ ٍالاللٙ   ؤٍ٘ٔالالب و"فيقنن ع:  ن﴾َرلَوىلَّ َسلَعى ِ  اأْلَْرِ  لُِوْفِ للَد فِوَهلا

َ ﴿اّهعن ؤٍ٘ٔب وطِذ ٍلٙ  َِ َّ٘ َُْؾِوس  َواُ ٍُِمَِِي ا ََِل ِكََمب َو َُْل ُِ﴾ 

ٛالالنٙ اُوؼالالَخ إُ ٓؼووكالالخن ٓالالٖ فالالٍٖ ٓالالب ٗالالواٙ ٓالالٖ ؤػٔالالبٍ  

آّوٌٍَُت وآٍواهََُِتن وؿببوُزمْ ٖٓٛى اغبوس واَُ٘الَن  

بٖٛى اََُ٘ن ػَِٔخ اُزشغَغ ػِي اغبل ٓالٖ اَُ٘الَن ووٍالبهَ    

                                                           
 ،َم١دم يَوْ ،خلكُمييَوْ م  هًي خلقُآم  ،خغب ؼي( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  1)

 .22 ٚ ،م2113 ،خلعد٫ٔ خلًَْ نن خلسقُش ٔ َش
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ٍ  ٌْْوهنب َُؾظَ ُػًضَتح ٍؼِٔو ٍالواء     نػ٘ل اٌُضَت ٖٓ اُوعالب

ؤؽيٓخن ؤو   ؤعميح ؿجَخن ؤو   ؤً شٌء ٖٓ اّشَبء ٛالنٙن ؤو  

كافَ اؼبواك اُـناهَخن ؤٌَُ ٛنا بٖٛى ََُِ٘؟ وبٖٛى ُِؾوس 

 . ؤٍؼب  كَٔب ٍزؼِن دبواك ًضَتح ٍشٌوٕ ٓ٘مب"

ِّ ،وزننندءً ٬ نن  ٌلنن    ؤم ٌلنن  منن  ؤكؽننُ   خلٙنن يً خلقدجنًن  َ وبنٍن

 ويُننسٌن ؤم منن  خآلؼنندَ خلٕنن سيص لع نن  خل ٠نن٭يص     ،خلق١ننديد و٥نن َش 

خء  بذل حبدـنص  ؤٜنسمط  ٬   خألمنص ؤهنند   خػب٥ًنش ً  خلغٍن  من   ؤ٘ن

"ٓب كٓ٘ب ٓلزولٍٖ بىل رإُٓت ؿالناه٘ب  :يق ع ،خلٕةق بذل خغبدـص

ٕ َٗالزـَغ ؤٕ  " زندلق ع:  وهبنّم  ،كٖ َٗالزـَغ ؤٕ ٗؼٔالَ شالَئب "   

طالالجؾذ ؽبعز٘الالب بىل ٗوالالق ٓوهلالالب  واؽالاللا  ػالالل ؤػالاللاء اان ؤ

اُـناء ؤشل ٖٓ ؽبعخ اؼبَُِٔت بىل اَُٖػن َٛ رلمٔالوٕ ٛالنا؟ن   

ؽبعز٘ب بىل اُـالناء ؤشالل ٓالٖ ؽبعز٘الب بىل اَُالٖػ   َٓاللإ       

ً  اُوالود  وهلز٘ب ػل ؤػلاء اا ن اُـناءن  رَالزـَغ  ٕ اُؼالووه

ٚ    ورظوؿ هلَٓي ػِي روق ؤٕ  سبِالي  ٕ وؤٗالذ  ؤػاللاهي  وعال

ْٛ"ػ٘ل ٖٓ ًِٚ هوري وبمبب هورين
.
   

                                                           
 ،خ م٭ُفننص ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم  ،خغبنن ؼيلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  ( خ1)

 .4 ٚ ،خػبدمٓ خلًَْ ،خ



 

-114- 

 خؽبيمنص خالقعٝدييص ز٭سدءش خلعنميص

 

 
ًالالَ ٓواكٗالالب اُـناهَالالخن ًالالَ "زننإم: خلٙنن يً خلقدجًن   ًين كوز٭ًن ظإ 

ؤًِ٘بن ًَ ُجبٍ٘بن ًَ ٓؼلار٘بن ًَ شٌء ٖٓ اُؼالووهً وأٌُالبيل   

ُ٘ب ًِٚ ىبؼغ ؽبَٔ٘خ ؤٓوٌٍبن وثوالواه ٓالٖ ؤٓوٌٍالب رَالزـَغ ؤٕ     

"ؼببما ٍَزوهك أََُ٘وٕ ًَ شالٌء فبالب    يعٕدءع:"  روـغ ًَ شٌء

 .واهََ؟"ٛو فبػغ ؽبَٔ٘خ ؤٓوٌٍب وبٍ

ؾبوك ؤٍبكا ػبِٓخ كافَ ُزٌوٕ شؼوة آّخ  اٍزـٍٖ -2

 :اُؼٖٔهخ اُشوًبد ٓظبٗغ

ض  ض  ،خلؽنن َش خلٝننند٬يص لُكننص ظٝننني٫ وخٔنن٭ص  لقنًن ول نًن فدنعٙنُن

وع   وِخي بنعدـ نند ٬نن  لدـننص   ،خلُؤظبدليننصخؼبٝنندن٫ خلكننسًنش يف خلنًن

ي  منعفديهنند  ،ؤٔنن خق د ش لعٝنُن ؤض ظسمننػ ٬نن  ؤٔنن خ  ـًينًن  ،فسنًن

كدض  ٬نّّ     نق  ز٭ٟ مٝدن٭ د بذل خلًوع خلندمينص و٬م ط ٬  خلُٙن

 .يي خل٭دم ص خلُويٝصدلةٔعفديش م  خألي ،خعبنٕيدض مع٭ًيش

ؤو  ،Multinational Corporation (MNC)خلُٙكص خؼبع٭ًيش خعبنٕيص و

هي ُ٘كص  ،Multinational Enterprise (MNE)خلُٙكص خل٭دزُش ل قدَخض 

وظّخوع نٙند٤ د   ،يدض مع٭ًيش٠ىمص زب٫١ م كيع د لٕي٥ُش ـنٕ
                                                           

 خلقننًْ ينن م ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي ،( خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  خغبنن ؼي1)

 .21 ٚ ،خل٭دؼبي
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ش يوع  ص يف يولننص م٭ينننص ظٕننم  خلًولننص هنند خلُجيٕننوظقنن٫ مقدَٗ ،يف ٬نًن

وي خل ٤نينص وخإلق يميننص    ،Home Countryخألم  ويعفنندوِ نٙند٤ د خغبنًن

وع خؼب١نيفص     ،وظع ٔن٫ يف يوع ؤوُن    ،ؽبٍن  خلًولنص    Hostظٕنم  خلًن

Countries،     م ي  خألوًنينننن  منننن  خلقنننُن يهد يف خل٭قنننًن وظّخينننًن ٬نننًن

ي  كةلنًن  ؤهننم م٭ننددل خلن٩نندم خالقعٝننديي خلُؤظبنندرل يف    خل٭ٙنُن

خلننني خـعدلنننط  ،ٜنننةلدض خالقعٝننندييصظّخيننًن ٨ننندهُش خإل و١نننمٚ

 ويف كن  يولنصٕ   ،(خلًوع خلندمينص )ُف زًوع خل٭ددل خلؽدلػ م٭٩م مد ي٭ُ

ظ٭منن  في نند ربمنن  ـنٕننيع د لنن  ربٝنن  ٬ نن  صبينن٫ خلعٕنن يةض   

مدض خلني    ،دـ ند خلي سبنم د هٍ  خلًوع فيمد ىبعٛ زةنع ؤو خػبًن

وال ظٕع٥ي٫ ؤم رب٩  ٍٜ  خلعٕ يةض  ،ؤو ك ي مد م٭د ،ربعدؾ بلي د

 .بٌخ ٨ ط ؿبعف٩ص جبنٕيع د خألٜ يص

كدض نٙننإش ٭نن يظو يش خلٙنُن  آلننص لع٥نن َ نعيفننص خعبنٕننيدض خؼبع٭نًن

ي خألمننُن ؛خإلنعننندؾ لفنننم وِينننديش وخلعٝنننني٫ خإلنعننندؾ  بذل ؤي  خلننٍن

ي   ٔن خ  ؤ بذل خاللعيدؾ ض  لينػ  ،خؼبنعفندض  ظ ن   لعُٝن ظ ن    خنعُٙن

ي  بذل نٙد٤ د وخمعً ،خلُٙكدض وع  من   ٬ًن ض  ،خلًن كدض  و٨ ُن  خلُٙن

                                                           
 ( خن٩ُ خلُخز٣ ويكيسيًيد: 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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ٓيش كدض ينًن ٬ نن  خل٭نندؼبي زٙننك  د خعبنٕننيدض خؼبع٭نًن  خألمُيكيننص خلٙنُن

ض خلنني خل٭مةقننص ذ هنديننص مننٍن خنعٙنُن خلنني  ،خلؽدنيننص خل٭دؼبيننص خغبنُن

ش ونند  ذ ٬ نن  ِيننديش خٔننعؽمدَخيهد خؼبسد٘نُن َؾ يؤزننط مننٍن هنديننص خغبنُن

ً   ،خألمُيكيصخل اليدض خؼبعمًش   خوٌل  زةنٙدء ولًخض بنعدـينص يف كنن

يف ب٤ننندَ بٔنننعُخذبيص بنعدـينننص ٬دؼبينننص   ،خلةظينينننص دزننند وؤمُيكنننووؤوَ

ش َ  ؤُنن ،م لنًن كدض خألو ض خلٙنُن كدض   و٬ُدم منند لنٍن و خلٙنُن زيننص لنٍن

وؤ٬ديض زندء  ،ٔ د ز٭ً خغبُذدض ؤوَزد ؤنفم خٔعُيٖؤخألمُيكيص ز٭ً 

 .ٙدء ولًخض بنعدـيص ودَؾ لًويهدوزًؤض زةن ،ق يهد

ش     يش خعبنٕنيدض خلٝنن َش خعبًينًن ويبؽن  ٨ نن َ خلٙنُكدض مع٭نًن

لعن٩نننننيم خلنٙننننند٢ خالقعٝنننننديي يف خالقعٝننننندييدض خلُؤظبدلينننننص  

ض هننٍن  خلٙنننُكدض ظٕننني٥ُ ٬ ننن  خل٭نننددل    ،خؼبعقًمنننص  ،لينننػ ؤوننٍن

مديهدو ،ـبعُقنننص كدفنننص منننند٤  خلٕنننيديش خل ٤نينننص زٕننن ٭ د     ،وننًن

هننند ؤالٔننيٓمد و ،وؤمبد٤ نند خالٔننع ةكيص  ،ظكن ل ـيديهنندو ،ؤم خؽبنندو

  ظعكنث ٬ ين   ق يند  لدج٥ند  خلُؤظبدرلم  خلن٩دم خالقعٝديي  ٍتىٔعٖظَ

 .يوم و ف

يش ل ٙننُكدض خالقعٝنندييص خلقنن ش مظ٭نند٨ت ومنن٫ خعبنٕننيدض   مع٭نًن

وع خلُؤظبدلينص يف    ظٕعىًم د خلي خأليوخض ؤهمٚ م  ؤٜسمط خلًن
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ش ؤٔننن خ ٍ بهبننندئ  وع  لينننػ ؤم ،منعفديهننند لعٝنننُي   ـًيننًن  خلننًن

نننٚ وم وخلع٥نن َ خلنمنن  ٬نن  ٬نندـّش نفٕنن د ذبنًن ٭صخؼبٝت  ؤٔنن خ  زنًن

 ظ نن  رل ؤٜننسمطدوزدلعنن ،ظٝننُي  منعفديهنند منن  سبكننن د ٘دٔنن٭ص

هد  خلني  خلُجيٕصخأليوخض  ؤلً خلُٙكدض وع  ظعىٍن  خلُؤظبدلينص  خلًن

ُ  خألـننيب  خالٔعؽمدَ ٬ّّ ش  ؤٔن خ   كبن   لةن٥نة   خؼبسد٘ن  ،ـًيًن

 .خالٔع ةكيص زدلٕ ٫ خلندميص خلًوع يف خألٔ خ  وبغُخ 

م  خلقنُآم  يهنًن منن  يَوْ ومن   ،ويف ٠ن ء ٌلنن   خلكننُمي  يقنًن

يش خعبنٕنيدض     خلٙ يً خلقدجًن    ،ظٙىيٝند ل٥سي٭نص خلٙنُكدض مع٭ًن

"وَُؼؼوا ٓظ٘ؼب  ٛ٘الب   ٛالنا اُجِالل اُؼالويبن ؤو   مُالي       يقن ع: 

اُجِل اُؼويبن اؼبظ٘غ ُ٘لٌ اُشالوًخن اٍالْ اؼب٘الزظ وبٔالَ ٗلالٌ      

وي١نني   وٕ ]آهٍالالبٍ[ طالالبثوٕ ]ًوٍالالزبٍ["ن اٍالالْ اُشالالوًخ طالالبث 

"ٌٛ ٗلٌ اّظببء ُ٘لٌ اُشوًبد واؼب٘زظ ؽبب اُوهََالٌن  زدلق ع:

واُشوًخ ٌٍوٕ ٓووٛب   ثوٍـبَٗب ؤو   ؤً ٌٓبٕ   كوٍ اُـوة 

ٖٓ آّالواٍ ػ٘اللٓب    ا و ػَِمْ ًضَتوٛ٘ب ٓظ٘غ ٍوّك ،ؤو   ؤٓوٌٍب

 ."ٌٍوٕ ٓظ٘غ ٛ٘ب

                                                           
ينن م خلقننًْ  ،يَوْ منن  هننًي خلقننُآم خلكننُمي ،ًَ خلننًي  خغبنن ؼي( خلٕننيً لٕننٌن زنن1)

 .9- 8ٚ ،خل٭دؼبي
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يش خعبنٕن   و يدض قن ش خقعٝندييص كنّّ  يف    سبؽ  خلٙنُكدض خؼبع٭ًن

ليننػ ؤم خلٙنندج٫   ،خلندميننص ًوعوربعنن  مكدنننص ؤقنن   يف خلنن   ،دلخل٭نند

ل ع وـ يهد يف هٍ  خلًوع ه  يفن٫ ٬ف نص خلعنمينص خلٙندم ص في ند      

وظنمينننص خل٭ةقننندض زنننٌن خلق٥د٬ننندض خإلنعدـينننص يف ـبع ننن  ؤوـننن    

غننًن ؤم خغبقيقننص وننةف ٌلنن  فننة يكفنني    ،قعٝنندييخلنٙنند٢ خال

يش خعبنٕيٓننن  خلعإكينًن ٬ نن  ؤ  سبنندَْ نٙنند٤د   دضم خلٙننُكدض خؼبع٭نًن

 ،ونند٤ث ن ٬نند منند  ألم ٌلنن  ظ٭ُينن  ؛خٔننعؽمدَيد ودَـينند فمٕننر 

وَ خقعٝنننديي       ك َ ظقننن م زنًن وَ خؼبنٍن خ خلنًن ألهننند زدإل٠نندفص بذل هننٍن

يش ودٜنص يف خلن       فمن    ،خل٭ُزينص  ًوعيعُظٖر ٬ ين  نعندجؿ وآؼندَ مع٭ًن

يش خعبنٕنننني  دض هنننني خؼب٭نننُوف ؤم خٔننننعُخظيفيص خلٙننننُكدض خؼبع٭نننًن

٥دز  من٫ خٔنعُخظيفيص خلعنمينص يف    عخٔعُخذبيص ٬دؼبيص ال يبك  ؤم ظ

وع خلندمينننص   غ ؤليدنننند  ،ؤي يولنننص مننن  خلننًن إم ظ خفقنننط زننن وبم لننًن

 خؼبٝننندحل فنننةم خلغدلنننر هننن  ظ١ننندَذ مٝننندحل خل٥نننُفٌن ظ١ننندَزد  

َيد فدلٙننننُكص ظٕنننن٭  لّيننننديش ؤَزدل نننند زدٔننننعغةع خؼبنننن خَي   ،ـنننٍن

وال ي٭ني نند يَـننص ؤنبيٓننص   ،يي خل٭دم ننص خلُويٝننصدوخألينن ،خل٥سي٭يننص

وع خلندمينننننص وال ل ؼننننندَ    مٙنننننُو٬ديهد زدلنٕنننننسص ال  قعٝننننندي خلننننًن



 

-119- 

 خؽبيمنص خالقعٝدييص ز٭سدءش خلعنميص

 
ألهننند   لع نن  خؼبٙننُو٬دض وخالـعمد٬يننص  ،وخلٕيدٔننيص ،خالقعٝنندييص

يي دين ظُكّ ٬   مٝ مع د ومً  خٔعغةؽبد ل م خَي خل٥سي٭ينص وخأل 

ل مع٥ سنندض  ف نني ال ظٕننعفير سبدمنند رل دوزدلعنن ،خل٭دم ننص خلُويٝننص

فدؼبٕنندومص غننًن معكدفحننص زننٌن      ،ـنسيننص ؤألهننند ٘ننُكدض     خل ٤نيننص

ال منن  ليننػ خإلمكدنينندض خؼبدليننص وال   ،٘ننُكص ٬مةقننص ويولننص ندميننص 

لعمننندع خألَـنننك ؤم زبٕنننُ فبننند هب٭ننن  خال ؛خؼب٭ُفننص خلعكن ل ـينننص 

   .م٫ بلً  ظ   خلُٙكدض  خلًوع خلندميص يف ك  ٬قً ظّّم

ص منن  بذل ؤم خلعنميننخلٙنن يً خلقدجنًن  يٙننًن  ،ٌلنن  و١ننم ويف

وع خلُؤظبدليننص ظننإي يف ٔننيد     ي ؤـنن َ  من٩نندَ خلنًن خٔننعغةع ظنًن

يش    ظ ـن  يوخفن٫  ؤم من   الٔنيٓمد و  ،خأليديي خل٭دم ص خلٙنُكدض خؼبع٭ًن

خلبفندٞ ظكندلي     ه خالٔعؽمدَ يف خلًوع خلندميص  بذلخعبنٕيدض 

 زدٔنعغةع  ؤَزدل ند  ِينديش  بذل ظ   خلُٙكدض ظٕ٭  ليػ ،خل٭مدلص

 ظكنندلي  اللبفنندٞ ن٩ننُخ خلُويٝننص صخل٭دم نن وخٔننعزنخف خأليننديي

 :يق ع  ،خلندميص خلًوع يف خل٭مدلص

ٕ زبالالوط رَ٘ٔزالالمْ ػالالٖ اٍالالزوارَغَخ ؤٕ رجوالالي اُشالالؼوة    "

َٓزمٌِخن وٓىت ٓب مبذ كِززؾوٍ بىل ؤٍل ػبِٓخ كافَ ٓظبٗؼمْ 
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خلٙن يً  ويٝن    ،  ثِلاٗ٘ب ٓٗزالبط ٓبهًالب ْ كافالَ ثِاللاٗ٘ب"    

ْ ٛ٘البن وكالووا ػِالي ؤٗلَالمْ     "اُزَ٘ٔخ ؽبال بذل خلق ع زنإم:  خلقدجً 

ٕ   ًضَتا  ٖٓ اؼبجبُؾ اٍّلً اُؼبِٓالخ ٛ٘الب ؤهفالض ٓالٖ اٍّاللً       ّ

اُؼبِٓالالخ ُالاللٍمْ   ثِالاللإ ؤوهثالالب وؤٓوٌٍالالب وؿَتٛالالب ٓالالٖ اُالاللوٍ   

 .اُظ٘بػَخ"

يش ول ٙنننُكدض  ٬ ننن  ٔننن سيص خقعٝننندييص آؼننندَْ خعبنٕنننيدض مع٭ننًن

وع وع ومننن د ،خلندميننص خلنًن  هبننر ؤم الو ،وخإلٔننةميص خل٭ُزيننص خلنًن

 ربقينن ظ٭ننُف ٔنن   لغننص   خلٙننُكدض الهنٍن  يغيننر ٬نن  خلسنندع ؤم  

 ًوعخل٭دم نص خلُويٝنص يف خلن    ييدض بذل خٔعغةع خأليإوعب ،خلُزك

مٝنندن٭ د يف هنٍن   و فُو٬ نندخلندميننص وخلفقننًنش منن  وننةع بقدمننص   

مٕنعفيًش من     ،وـ٭  د منند٤  ذبدَينص ود٠ن٭ص ؽبيمنعن د     ،ًوعخل

٬ ن    خل٭دؼبينص خلعفندَش  خغب خفّ وخإلـُخءخض خلي ظف٠ُ د من٩منص  

خل٭ خجن  ؤمندم لُينص    وخلًوع خلي ظٕن٭  إلِخلنص خلقين ي وخغبن خـّ     

وـ٭  د ٜنند٬ص مع٥ن َش    ،لُكص خلٕ ٫ وخػبًمدض وَئوْ خألم خع

                                                           
 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،خلكنُمي يَوْ م  هنًي خلقنُآم    ،خغب ؼي( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي   1)

 .9ٚ ،ق ية شبند خ

 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،يَوْ من  هنًي خلقنُآم خلكنُمي     ،( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغبن ؼي 2)

 .9ٚ ،ق ية شبند خ
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 ظندفٓ خلٝند٬ص خل ٤نيص خل١٭يفص وخلعق يًيص يف هٍ  خلًوع. 

يش خلٙننُكدض نٙنند٢ لقنًن خَظننس٣   زدٔننعغةع خعبنٕننيدض مع٭نًن

 يييند خأل وخٔنعغةع  ،ؼُوخيهد خل٥سي٭ينص  وهنر خلندميص خلًوع ٘٭ ذ

ٍَ  في ند  خل٭دم ص  ؤـن   ومن   ،بنٕندنيص  ال ٬من ٍ  معًنينص و٨نُوف   زنإـ 

مديهد ٔنن ٭ د خلٙننُكدض هنٍن  ظنننعؿ ؤم  فةهننند  خألشبنندم زإقنن  وونًن

وع مننن  كنننؽًن يف خلفقنننُ ٨نننُوف ظٕنننعغ  ي خلندمينننص مؽننن  خلننًن  ظننًن

 َشخؼبٙنن   خل٭دؼبيننص «ندينن » ٘ننُكص ٌلنن  ٬ نن  وكمؽنندع ،خألـنن َ

ٞ وخلني   ،خلُيد٠نيص  وخأللسٕنص  خأللٍيص زٝند٬ص  يف ٬مدؽبند  يع٭نُ

وع ي مؽننن  ،قدٔنننيص ل٩نننُوف خآلٔننني يص خلننًن خم خألـننن َ ظننًن  وخن٭ننًن

ٞ  لعفنننر مُخ٬ديهنند  خل خـننر وخألمنيننص  خلٝننميص خلٙننُو٢  ظ٭ننُ

 CBS ؿب٥نننص ٌكنننُض ،م٬1996ننندم  ففننني ،ل ى٥نننُ خل٭مننندع ليننندش

 ٔنننعد 21 فيعننندم يف خل٭دمنن  يعقد٠نند  منند مع ٔنن٣ ؤم خألمُيكيننص
                                                           

(1 )Nike   ٘ننُكص ؤمُيكيننص كننسًنش إلنعنندؾ خؼبةزننٓ وخأللٍيننص وخأليوخض      ي:و نننديكؤندينن

 25ط يف حوؤنٙن  ،خل اليدض خؼبعمًش ،ؤوَيغ م ،ومقُهد خلُجيٕي زيفًنظ م ،خلُيد٠يص

 ،ل مّينً خن٩نُ خلنُخز٣     ،ظإونٍ خظب ند من  آؽبنص خلنٝنُ خإلغُيقينص      و ،م1964ينديُ 

 :ويكيسيًيد

 https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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 ي لين   يف خلٝديَ ؤ٬ًخيهد ؤلً يف خإلك ن ميٕط وٌكُض ،صل ٕد٬

خء ؤم م1991 ي خلُيد٠نني خغبنٍن  زننن  ؤمُيكنند يف« ندينن » ظسي٭نن  خلنٍن

 58 ظعقد٠ننن  بنًونيٕنننيص خمننُؤش  قسننن  منن   ٜنننن٭  يننعم  يوالَ 151

 ٜنند قدمننط خلنني خلًَخٔنندض بلنًن  ؤؼسعننط وقنًن ،!!خلينن م يف ٔنننعد

خء م ينن م  91 خلنننن ٪ؾبمننن  منن  % 99 ؤم ه لنًينننص هيحننص  ي لننٍن  خلننٍن

 خلني « ندين  » ٘نسكدض  ٬نّّ  آٔنيد  يف ظٝنن٫  ٬دم ك  خلُٙكص ظنعف 

 .ؤل   75 بذل ٬ًيهد يٝ 

 منننّخَ٪ يف خل٭مننندع زدٔنننعغةع «نٕنننع  » ٘نننُكص كمننند قدمنننط 

 خل٥ ي ننننص خل٭مننن   ٔننند٬دض  لينننػ  مننن   خل٭ننندؾ  ٔننندل   يف خلكدكننندو 

ً  وزد٬عن م  خلٕيحص وخل٩ُوف ل   ظكعن ٔ  ودل ،كدل٭سين  كٙنفط  بٌ  زٍن

 211111 وظٙنننغي  ٘نننم  ٬ننن  م2112 ٬ننندم خلي نيٕننن  يَخٔننندض

                                                           
َ  ،ز ن خيف  ؤضبً( 1) ً  خالٔنع٭مد  ،خلُخز٭نص  خغب قنص  ،خعبنٕنيدض  خؼبع٭نًيش  خلٙنُكدض  خعبًين

 ل مّيً خن٩ُ:

 http://sunah.org. 

( نٕع   ؤو نٕ ي هي ُ٘كص مع٭نًيش خعبنٕنيدض معىٝٝنص يف بنعندؾ خأل٤٭منص خؼب٭ سنص       2)

 :ويكيسيًيدخن٩ُ خلُخز٣  . ل مّئً يُٕخ ،ؤٕٔط يف فيفي

 https://ar.wikipedia.org. 
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خم مننن  ٘نننمن م مٖظَننن ،خلكدكننندو منننّخَ٪ يف ٤فننن   مننندرل مؽننن  ز ننًن

 خل٭من   ٬ ن   خلُٙكدض وؤـّّيهم ،خل٭دؾ ٔدل  بذل فدٔ  وز َكيند

خض  وَ٘ندض  يف و٥ًنش ٨ُوف ربط وم  خغبٙنُيص  خؼبسيًن  ظن فًن  زًن

 .خل خقيص خألـ ّش

 اؼب٘زغخ: اُوؿَ٘خ اُظ٘بػخ خوؿببهث اٍّوام بؿوام -3

ظننايي وظ٭نين لُينص خلعفندَش َفن٫ صبينن٫ خلقين ي ٬ن  خالٔنعًنخي        

فعفقننننًن  ،بغنننننُخ  خألٔننننن خ  خ ينننننص زدلس١ننننندج٫ خؼبٕنننننع َيش  بذل 

ف٭ د بذل     َيهد ٬ نن  خؼبندفٕننص وظنًن خلٝننند٬دض خ يننص خلند٘ننحص قنًن

 ْ ٗويُ ،خإلفنة م ؤٜنمدذ َؤْ خؼبنندع خألـنننيب دبؽدزننص  وخؼبٕننعؽمُ ٭نًن

خء ي  ،وؤيوخض منننن  ؤيوخض بفةٔنننن   ،ونننن  لٝنننن م خلًولننننص  خؤ٬نننًن

م م خقعٝنندي زننإم خؽبم وخٔننعؽمدَيهم ٬نن  ٤ُينن  ٠ننُذ    هدوي نًن

وغنننًن وخونننُخؾ خألمننن خع ز٥نننُ  مٙنننُو٬ص     ،خلٝنننند٬دض خ ينننص 

 . مويٙعُوم ٌمم كسدَ َـدع خلًولص ل  ق ف بذل ـدنس ،مُٙو٬ص

                                                           
 َٔنننندلص ،خعبًيننننً وخالٔننننع٭مدَ خعبنٕننننيدض مع٭ننننًيش خلٙننننُكدض ،لٕننننينص ٬منننندَي( 1)

 .88ٚ ،2115- زٕكُش- وي١ُ ؿبمً ـدم٭ص ،منٙ َش غًن مدـٕعًن
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يش خعبنٕننيدض ٬ نن     (%61)كؽننُ منن  ؤوظٕنني٥ُ خلٙننُكدض مع٭نًن

% منن  مسي٭نندض  81ليننػ ؤم لنن خرل   ،دَش خلًوليننصمنن  لفننم خلعفنن 

وهنن  منند ي٭كنٓن ٠ننىدمص   ،خلٙننُكدضهنٍن  خل٭ننددل ظننعم منن  وننةع  

َيهد خلعٕنن يقيص وخإلنعدـيننص خلنني مكنعنن د منن  خلٕنني٥ُش ٬ نن         قنًن

م خلًَـننص خل٭دليننص ؤليننػ  ،ـننّء هنندم منن  لُكننص خلعفنندَش خلًوليننص

نُخهننند معمققنننص يف  ،لٙنننُكدضع ننن  خمننن  خلٕننني٥ُش خاللعكدَينننص ل

ليننػ يُةلَنن٧ ؤم هننند   ،يَخض خل٭دؼبيننص ل منعفنندض خلغٍخجيننصخلٝنند

% من    91ُ٘كص مع٭ًيش خعبنٕيدض ظٕي٥ُ ٬   مند نٕنسع     (15)

 - 85و٬ نن  نٕننسص ظعننُخوق منند زننٌن   ،خلٝننديَخض خل٭دؼبيننص ل ندننندْ

% زدلنٕننسص ل ٙنندي   81و٬ نن   ،% منن  خلٝننديَخض خل٭دؼبيننص ل ننّْ   91

%  81 - 75وق زنننٌن  ونٕنننسص ظعنننُخ  ،% زدلنٕنننسص ل كدكننندو  85و٬ ننن  

ُ   61و٬ نن   ،ل منن ِ و٬ نن  نٕننسص   ،% منن  خلٝننديَخض خل٭دؼبيننص ل ٕننك

 .% ل ق٥   91 - 85ظعُخوق زٌن 

ش ٬ ننن  بغنننُخ  ؤٔننن خ   وظ٭مننن  يوع خلغنننُذ خلُؤظبدلينننص ـدهننًن

                                                           
 ،خعبنٕننيدضخآلؼنندَ خالقعٝنندييص وخالـعمد٬يننص ل ٙننُكدض خؼبع٭ننًيش   ،( ي. لٕنن  ٬ِننُو1َ)

 :ل مّيً خن٩ُ خلُخز٣

 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content. 



 

-125- 

 خؽبيمنص خالقعٝدييص ز٭سدءش خلعنميص

لينػ ظقن م    ،مع٭ًيش خعبنٕيدضدبنعفدض ُ٘كديهد  خلًوع خلندميص 

زدؼبنعفندض  لعًمًن خلَّخ٬ص من  ونةع بغنُخ  خألٔن خ       دبمدوالضٕ

 خل ٤نينص  خلٝنند٬ص  خلَّخ٬يص زإق  م  ؤٔ٭دَهد يف مٕ٭  دَزنص 

   وهٍخ مد يًٙن بلي  خلٙ يً خلقدجً زدلق ع: ،خؼبتنعفص

ؤََُالالوا   كَِالالـُت ٍالاللٓووٕ اُيهاػالالبدن ٍالاللٓووٕ اؼبالالياهعن   "

بما ٛ٘بى شؼت ٍ٘الزظ ًالبَُٖٔ    ،ورلَٓت ُِيهاػخ ٖٓ عمخ ؤفوى

ِٖ[ وببوُوٕ ؤٕ ٍلٓووا ٛنٙ  اُيهاػخ اُيت رؼزالّّ ٓظالله   ٍ٘زظ ]ُث

   ]ِٖ ٛالالبّ ٌُالالضَت ٓالالٖ اُ٘الالبً ثـوٍوالالخن وبالالبوُوٕ ؤٕ ٍظالاللهوا ]ُثالال

 ،ٓلػوّ.. ٓلػوّن ؤػٍت ٍجَؼوٗالٚ وُالو ثإهالَ ٓالٖ ٍالؼو اُشالواء      

ؽالالىت ٍؼالالوثوا اُ٘الالبرظ الِالالٌن ٛالالنٙ ػِٔوٛالالب ؽالالىت   هؼالالَخ  

اُلعبطن ٓياهع اُلعبطن ؤػٍت روى اُجٖك اُؼوثَخن روى ٛ٘الب    

ٍزالوىب كَالٚ كعالبط ن ٕىّ رإًالَ كعالبط       أَُٖن مل ٍؼل ٍظِؼ ؤٕ

  َٓزوهك ٖٓ اُّّاىٍَن ؤو كعبط كوٌَٗ ."

وظقننن ٓٞ من٩منننص خلعفننندَش خل٭دؼبينننص ٬م ينننص ٜنننن٫ خلقنننُخَ ٬ ننن   

وع      ،خلٝ٭يً خ ي وظ غي خلٕيديش خل ٤نيص لينػ وب٩نُ ٬ ن  خلًن
                                                           

ْ  ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ،خغبن ؼي ( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  1)  ٔ ٕن ص يَو

   .21ٚ ،خلعد٫ٔ خلًَْ ،خلسقُش ٔ َش ،٘ ُ َم١دم خؼبسدَ 
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 ،خلندميص و٫٠ خلقن خنٌن خ ينص خلني و٠ن٭ع د يوع معقًمنص قس ن د      

دض خعبًيًش خ يص بذل ؤم ظكن م قنديَش ٬ ن     مؽ  ضبديص خلٝند٬

وع خلندميننص غيٓننُض    وخؼبت ،خؼبندفٕننص يولينند  ٝننيسص ؤم خل٭ًينًن منن  خلنًن

وفقننند أللكننندم ومفدو٠ننندض من٩منننص   ،ق خنينننن د ولننن  ئننندظًنهد

 .خلعفدَش خل٭دؼبيص

 خؼبع٭ًيش ل ُٙكدض خالقعٝدييص ؤم خلًَخٔدض م  خل٭ًيً ًوظاكِّ

ش مٝنن مص خعبنٕننيدض وع يف خلعٝننني٫ ٬م يننص ظ٭٥ينن  يف ماكنًن  خلنًن

هٍن    مسي٭ندض  م  ًٗيَمُ خلًوع ظ   يف خلٝند٬دض مب  ألم ،خلندميص

 لع نن  خلكدٌزننص خؼبننّخ٬م منن  خلننُغم و٬ نن  ،ؤٔنن خق د يف خلٙننُكدض

وع يف خلعنميننننص زعمفيننننّ خلٙننننُكدض  ظ نننن  ؤم غننننًن ،خلندميننننص خلنننًن

 ُُٞٚزننن  ظُ٭َنننن  ،خالقعٝنننندي يف ف٭ ينننص  زعنميننننص ظنننُظس٣  ال خؼبٕننندنبص 

ش خل ٤نينننص ٝنننند٬دضخل  خلنٙننند٢ َُ ٥َٚنننظُ لينننػ ال ،ل ى٥نننُ خل ليننًن

وع يف خل ٤نينننص زدلٝنننند٬دض ؤ٬مدؽبننند ظنننُظس٣ وال خلٝنننند٬ي  خلننًن

                                                           
من٩منص خلعفندَش خل٭دؼبينص ظكمن  ٬من  ٜننًو  خلنقنً وخلسنن           ،( لٌٕن ُٔم  لٕن  1)

 خلُخز٣: مّيً خن٩ُ ل ،2116 ،خلًورل يف ظًمًن خلٙ٭ ذ وبزدييهد

 http://www.diwanalarab.com. 
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خلٙنُكدض وخلني    هٍ  ظ١٭ د خلي خل٭دمص زدلٕيدٔدض ز  ،خلندميص

 ظعمد٘  ؤ٤مد٬ د.

م خؼب خفقص ٬   خظفدقدض "خلعفدَش خغبُش" و٫٠ خألٔٓن ؽبيكن    ب

 َهينننص  دميننصٕ ن يوع٬ٍنندؼبي هب٭نن  كنن     َؤظبنندرلن٩نندم خقعٝننديي  

و٬نندزُ  ،غننًن ود٠نن٫ ل ممدٔننسص مٕنندءلصٕ لن٩نندمِ شٕزٝنن َش معّخينًن

وي خل ٤نينننص ف بذل ِينننديش ؤَزننندق خلٙنننُكدض و ،ل مننًن يش ي ننًن مع٭ننًن

 ،خالـعمد٬يننصو ،ييصدخالقعٝننمنن٫ ذبدهنن  ظنندم ل ٭ خقننر  ،ٕننيدضنخعب

ؤ من٩منص خلعفندَش خل٭دؼبينص خؼبع٭ ن      الٔنيٓمد و  ،وخلسيحيص م   ؤم مسًن ز٭ًن

يش خعبنٕننيدض  ،خلعمييننّ يف خؼب٭دم ننص هنن  يف ٜنندحل خلٙننُكدض مع٭نًن

وي٭ين خؼبسًؤ ٠ُوَش ؤم ظ قن  خلٙنُكدض خألـنسينص خؼب٭دم نص نفٕن د      

وغنًن مٕنم ق ل مك مندض خلعميينّ      ،خلي ظ قدهد خلٙنُكدض خ ينص  

ؤ لن  خألٔنسقيص ٬ ن  خؼبٝندحل       ،لٝدحل خلُٙكدض خ يص وهٍخ خؼبسًن

ياكنًن كمنند  ،خلعنم يننص ولنن  خلعٙننُي٭دض  خل ٤نيننص مؽنن  خغبدـنندض 

ؤ هَنن  ٭ننِّٓ يُ م زإٔنن  ذٍٍخلعفنندَش ؤم خٛعمنن٫ مُننن٩َّ    َْ ربُيننُِخؼبسنًن

 ؤَزدق خلُٙكدض مع٭ًيش خعبنٕيدض.
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مد نن٩نننُ لقننند   بذل خلٕنننف  خغبدفننن  ؼبن٩منننص خلعفننندَش     و٬نننًن

 ،فننةم منند قبنًن  يف خل خقنن٫ هنن  لُكننص خنقةزيننص ز٥يحننص        ،خل٭دؼبيننص

ٓش ظَُٙنننن  إل٬ننننديش ظ٭ُينننن  خٛعمنننن٫ خغبننننُ    ٗولننننُذ وخ٤حننننص خلٙنننًن

 ،وغًنهد م  ؤ٘نكدع خغبمدينص   ،وخألم  خالـعمد٬ي ،وخلًيبقُخ٤يص

 .ٝسك ظدز٭ص إلمةءخض خلُٙكدض خلعفدَيص خلكّّ حبيػ ظُ

وع خلُؤظبدليننص ظ٭منن  ٬ نن    بذل خلٙنن يً خلقدجنًن   ًنويُٙنن ؤم خلنًن

 وظكننُيٓ ،خؼبتنعفننص خل ٤نيننص خلٝننند٬ص وؿبدَزننص خألٔنن خ  بغننُخ 

يش  خلٙنُكدض  ليػ ظٕ٭  ٬نّّ  ،وخلُ٘ ش خلفٕدي  خعبنٕنيدض  مع٭ًن

ومننك ظ ن  خؼبنعفندض ٬نندوي  و٤نينص       ،دومدَكديهن  دإلنعندؾ منعفديهن  

 خلٙنُكدض ون٫ دخؼبٝن م كيص ظ ن   يف لٌن ؤم  ،دبٕم  "بنعدؾ ؿب ي"

 يق ع: ،هي لع   خلًوع خلُظبدليص

"وَُؼؼوا ٓظ٘ؼب  ٛ٘ب   ٛنا اُجِل اُؼالويبن ؤو   مُالي اُجِالل    

اٍالْ اؼب٘الزظ وبٔالَ ٗلالٌ اٍالْ       ،اؼبظ٘غ ُ٘لٌ اُشالوًخ  اُؼويب

ًِالمب   ،طبثوٕ ًالنا  ، طبثوٕ ]ًوٍزبٍ[ ، طبثوٕ ]آهٍبٍ[ ،اُشوًخ
                                                           

من٩مص خلعفندَش خل٭دؼبينص ظكمن  ٬من  ٜننًو  خلنقنً وخلسنن          ،لٌٕن ُٔم  لٕ  ( 1)

 خلُخز٣:ل مّيً خن٩ُ  ،م 2116 ،وبزدييهدخلًورل يف ظًمًن خلٙ٭ ذ 

 http://www.diwanalarab.com. 
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ٛالٌ ٗلالٌ اّظبالبء     ،ثَالٌود ؤثالو وُالل وؿالَتٙ     ،ٗلٌ اّظببء 

ُ٘لٌ اُشوًبد واؼب٘زظ ؽبب اُوهٌََن واُشوًخ ٌٍالوٕ ٓووٛالب     

وٛ٘الالب  ،ثوٍـبَٗالالب ؤو   ؤً ٌٓالالبٕ   كوٍ اُـالالوة ؤو   ؤٓوٌٍالالب  

ٖٓ آّواٍ ػ٘لٓب ٌٍوٕ ٓظال٘غ ٛ٘الب..    ا ٓظ٘غ ٍوكو ػَِمْ ًضَت

وَُقلػوٗب كبٖ ثإٕ ٛنا ٛو ٓ٘زظ وؿٍتن واهوؤ ػِالي ًالضَت ٓالٖ    

ؤو  ،اؼب٘زغبد ]ثزوفَض ٖٓ شوًخ ًنا[ اُيت ٓووٛب   َٗوٍالوهى 

 .ؤو   ؤً كوُخ ٖٓ اُلوٍ اّفوى" ،ٓووٛب   ُ٘لٕ
ُ  م ٠نن٫ يفوىب تنٛ   "ٕ زبالالوط رَ٘ٔزالالمْ :زإننن  خلقنن عبذل  آون

ػٖ اٍالزوارَغَخ ؤٕ رجوالي اُشالؼوة َٓالزمٌِخن وٓالىت ٓالب مبالذ        

كِززؾالالوٍ بىل ؤٍالالل ػبِٓالالخ كافالالَ ٓظالالبٗؼمْ   ثِالاللاٗ٘ب ٓٗزالالبط  

ٓبهًب ْ كافَ ثِلاٗ٘بن ومب٘ؾمالب ػ٘البوٍٖ وؿَ٘الخ]بٗزبط ؿبِالٌ[     

 .واؼبظ٘غ ؤٓوٌٌٍن اؼبظ٘غ ٍموكً"

خ ينننايي مننند وغدلسننند  ؤمننندم دوخٔننن٭ خلسننندذ فنننعك بذل خالذبننند  هننٍن

يش خلٙننُكدض هنٍن  ظ٭عمنًن ليننػ ،خلفٕنندي  خعبنٕننيدض ٬ نن   مع٭نًن
                                                           

 خلقننًْ ينن م ،خلكننُميقننُآم يَوْ منن  هننًي خل ،خغبنن ؼي( خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي  1)

 .8ٚ ،هن1422 ،خل٭دؼبي

 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ،خغبن ؼي ( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  2)

 .9ٚ ،ق ية شبند خ



 

-131- 

 خؽبيمنص خالقعٝدييص ز٭سدءش خلعنميص

 

 
 ٠نُذ  خؼبٕاولٌن يف خلًوع خلندميص زغُينص  كسدَ ٌمم وُ٘خء خلُ٘ ش

ُ  ٘ننُو٢ قسن ع  ٬ نن  وضب ن م  ،خ نني خؼبننعؿ   ،لننسةيهم غسنننند ؤكؽن

خ ،قدن نيننص ـبدلفنندض ٬نن  وخلعغد٠نني َ منند وهنٍن خلٙنن يً  مننن  وبنٍن

 : يق ع ليػ ،خلقدجً

ٍوعل ٛ٘بى هػبٍخ ٖٓ ٗلٌ اغبٌوٓبد اُوبهٔالخن  "ٍُْق ٕ 

 ؟"ؼببما" ويعٕندءع: ن "رشغَغ ُِٔياهػُتن رشغَغ ُِ٘برظ الٌِ...

" ّٗٚ ٌٍوٕ ثؼغ اُشالوًبد اّع٘جَالخن وثؼالغ اُاللوٍ     :فيفير

اّع٘جَخ رؼَٔ هشبوى ًجَتح.. هشبوى ًجَتح ؼبَالئوُُت ٓؼَالُ٘تن   

وهك وؽبوٍ ٍؼوة ٛون ٍَالبػل   ػالوة اُ٘البرظ الِالٌن وٍَالز     

ٓ٘زغبد ٖٓ اُلوٍ اّفوىن   اّفَت: ىهاػالخ اُزلالبػن ىهاػالخ    

ٛنٙ اغبٔؼَبد ثشٌَ ػبّن ىهاػخ اُالُجٖن ىهاػالخ ؤشالَبء ًالضَتحن     

رٌالالالوٕ ٓؼوػالالالخ ُِزٖشالالالٌ َُجوالالالي اُ٘الالالبً   اّفالالالَت ٍالالالوم 

اٍزمًَٖخن وٕ ؽىت اػبؼوحن ؤو اُلبًمخ ٕ رؼالل ربظالِمب ٓالٖ    

 ثٖكى"

                                                           
 منن  يَوْ ،خلكننُمييَوْ منن  هننًي خلقننُآم   ،خغبنن ؼي( خلٕننيً لٕننٌن زننًَ خلننًي    1)

 .22- 21 ٚ ،خلعد٫ٔ خلًَْ نن خلسقُش ٔ َش ،َم١دم
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َ    و   ضبننن  ،م٬1977نندم   ،(َيبننن م فًنننن م )يف كعنندذ ؤٜنًن

"بم  :قدع فين   (٬دٜفص ف   خلُٙكدض خؼبع٭ًيش خعبنٕيٓدض)٬ن خم 

هٍ  خلُٙكدض قًن ؤٜنسمط ذبًٕٓن كن  مند هن  فدًٔن يف خٛعمن٫         

يػ... وهننني يف ٨ننن  هيمنعننن د ٬ ننن  خالقعٝننندي    ،خلٝنننند٬ي خغبننًن

ومننن د  ،نُخهنند ال ظننُلم يف لٕنندزديهد خلٙنن٭ ذ خلندميننص     ،خل٭نندؼبي

ٕعمُ يف خلعنإؼًن ٬ ن  خغبك مندض يف هٍن      ؤ ف ظ ،خل٭ددل خل٭ُ 

 ."خلًوع

وع خلُظبدليننص و٬ نن  َؤٔنن د         ي ظقنن م فينن  خلنًن ويف خل قننط خلنٍن

وع خلندمينننص دبنعفننندض ٘نننُكديهد خل٭مةقنننص    ،ؤمُيكننند زنننةغُخ  خلننًن

وؿبدَزننص خؼبنننعؿ خلنن ٤ين  ظقنن م يف    ،ِخلننص خغبنن خـّ خعبمُكيننص  بو

 م ٔننُ يقنن ع لٕننٌن  ،خل ٤نيننص خل قننط نفٕنن  حبمديننص منعفديهنند  

ش خل الينندض لٕنن : "ظننندف    يف ،خلٕيدٔننص يف ،٘ننيء كنن  يف خؼبعمنًن

 ،خالقعٝندي  يف ،خإل٬نةم  يف ،خإلنٕندم  لق   يف ،خلًوليص خل٭ةقدض

                                                           
 .وؤلً ؤزُِ خؼب عمٌٓن زدلُٙكدض خؼبع٭ًيش خعبنٕيٓص ،( ؤٔعدٌ يف ـدم٭ص هدَفُي1)

 ،خعبنٕننيدضخآلؼنندَ خالقعٝنندييص وخالـعمد٬يننص ل ٙننُكدض خؼبع٭ننًيش   ،( ي. لٕنن  ٬ِننُو2َ)

 خلُخز٣:ل مّيً خن٩ُ 

 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content. 
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 يع٭ ننن  مننند يف نفدق ننند خآلم اللننن٧ ،٘نننيء كننن  يف ،خلعمدلفننندض يف

 ٬ ن   خألمُيكني  خلقندن م  من   (311) خؼبنديش  نٝنط  فقً ،زدالقعٝدي

 من٩مننص ظفننُٞ زينمنند ، ٤نيننصخل منعفديهنند حبمديننص ؤمُيكنند لنن 

ؤ  ،خلعفندَش خل٭دؼبينص   ُ  خلعسنديع ) مسًن وع  كن   ٬ ن   (خغبن  ،ونُ  خأل خلًن

 . خألمُيكيص" خؼبنعفدض ك  لعًٝيُ خٛدع كٍِٕفْيُ وخلٍي

4- ُٓ ٘مٌخ ٍٕزقلآمب   فـؾ كبشِخ ثبُشٌَ ٓ٘ؼ هووع 

 :آّخ اُنً ٕ ٍ٘لغ

ف  بم مد ُوٞ مننك خلقن   من   يوع خلغنُذ خلُؤظبدلينص   بلين   يهًن

وع وخؼبٕننند٬ًخض خؼبدلينننص غبك مننندض ،خلُز ينننص ومنننن د  ،خلندمينننص خلننًن

ٚ  وبمبند  ،في ند  لُسند  وخإلٔةميص ليٓ خل٭ُزيص م٭٩م خلًوع  خغبنُ

ينص  وخٔنعمُخَ ظس٭ٓ  ،خلُؤظبندرل  زدلغُذ ودٜص مٝدحل ربقي  ٬  

خإلٔنننننةمي وو١ننننن ٬  ل غنننننُذ خلُؤظبننننندرل   خل٭نننننُ  وخل٭نننننددل 

ي٬ً نننن  مننن  مٙننندَي٫   ٔٓنننيمد وؤم مننند  ال ،وخلٕننني٥ُش خلٝننن ي نيص 
                                                           

 ونننّّخء ونننةع مننن  لٙننن٭ ذخ ظُنننًمُٓ خألمًنكينننص خلعنمينننص ،لٕننن  ٔنننُم  لٕننٌن . ي( 1)

 خلُخز٣: خن٩ُ ،خالقعٝدي

 http://saotaliassar.org/01012015/D-Hussein-

Sarmak00231.htm. 
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 من   سبدمد ز  ٔق٥ط ،خلعنميص دل ذبً ؽبد مكدند يف خل خق٫ خل٭م ي

ق خ يف    ،وؤٜسمط و٬ن يخ ونبينص   ،خؼبديي خلغُذ قدم ْ ولن  يًٝن

ق خ  ،ربقيق نند ي ال ينفنن٫  ،ويف لنندع منند ٜنًن  فٕننعك م زدلٙننك  خلنٍن

 : ويف هٍخ خلًٝي يق ع خلٙ يً خلقدجً ،خألمص

هبالب ؤكـبَٗالزبٕ ٓالٖ ؤعالَ ؤٕ      "وػوك ًضَتح ثبُزَ٘ٔالخ وػاللوا  

ٍج٘الالوا ٓالالب كٓالالو اَُمالالوكن وُالالٖ ٍظالاللهوا ؤٍؼالالب ن وبما ٓالالب طالاللهوا  

 .كَزٌوٕ ثبُشٌَ اُنً ٕ ٍ٘لغ اّكـبَُٗت"

 زنفد٬ننص خلقنن ع خػب٥نًن  خالقعٝنديي وخلٕيدٔنني  خلع١نن ي  ومن  

وع خلُؤظبدلينص   ألم ،خػبدَـينص  وخؼبٕند٬ًخض  خلُز ينص  خلقُوٞ  خلًن

وع خلندمينص  زن     لسند  ٕد٬ًخضوخؼب خلُز يص سبنك خلقُوٞ ال  يف خلًن

 وف ٕنننفص ٔيدٔنننع د زننن  ظفنننُٞ خقعٝنننديي ؤيدٔننني ٔنننةق هننني

 ال ولنن  ،ؽبنند دبنند ي٭ننِّ خلعسٓ٭يننص خالقعٝنندييص وخلٕيدٔننيص  ن٩دم نند

 زنإم  ٜنُل خ  خػبنّّخء خلُؤظبندليٌن   من   خل٭ًيً فةم ز٭يًخ نٍهر

وع خلندميننننننص       قُو٠نننننن م خلُز يننننننص هنننننني لع٭ّيننننننّ ظس٭ٓيننننننص خلنننننًن
                                                           

 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،يَوْ من  هنًي خلقنُآم خلكنُمي     ،( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغبن ؼي 1)

 .11- 9ٚ ،ق ية شبند خ
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ٓ  ـن م ) خالقعٝنديي  خػبنسًن  يػ يق عل ، معمّّخ٤ َيال  (زًنكنن

 ؤم هن   خالقعٝدي قُخٜنص كب   ُ٭َنُِٜ نعق  مد "بم: خ٬عُخفدظ  يف

 وخلنٕننندء خلُـننندع مننن  لبسنننص فننننم  ،٬دؼبينننص خمّّخ٤ َينننص ننننسين

 خألونُ   خألمم ١٫ٍِٔظُىِ ؤو٠د٪ٍ ػب   خلًوليص خؼبن٩مدض يٕعىًم م

يُ خلنني ،لةلعكنندَ...  ،وزن كننند ننندولك مع خلكننسًنش ٘ننُكدظند ظنًن

 خالقعٝنندي قُخٜنننص كبنن  نننايي خؼبدفينند َـنندع منن  ن٩ُخجننند ومؽنن 

 ٟ مدض  ز٭نن ٍٞ  كمنننك  ،خػبنًن  وزنننندء ،صخلعمعيٚنن  خلسُنيننص  لعنميننص  قننُو

 مننن خنث وبنٙننندء ،َجيٕنننيص ٤نننُ  ومٓننًن ،خلك ُزننندء ظ ليننًن ؿب٥ننندض

ُ  زٙنك   ي٭ن ي  خؼبدع ؤم وَغم ،وم٥دَخض  مندكبي  بذل ظقُيسند  مسد٘ن

ً  فنةم  ،خلقُوٞ ٞ  هٍن   ٬ ن    طلٝن  خلني  خلس ن  ؤم ٬ ي ند  خلقنُو

ً  من٫  ظُيهند   لننٌن قبندق  ؤكنّّ  خالقعٝندي  قُٜنندم ووبقن   ،خلف خجن

ّ  ظ١نم   لًَـص كسًنش خلقُوٞ ظك م  ٬ن   خؼبٕنعًينص  خلًولنص  ٬فن

 نٕن    لينن د  ،ق ي نص  ٔنن خض  ٨نُف  يف يين م  من   ٬ ي ند  مد ًٔخي

ي  مقدزنن  خل مننم منن  ٤َننة ون٥ ننر ،خؼبدفينند ٔنن     وظ١ننم  ،خلنًن

ش  زنندء : خلعندرل  من   ؤكؽُ ؤو لًشوخ م٥دلسند قدجمص  ،٬ٕنكُيص  قد٬ًن

 خؼبٕنعًي   يسقن   وزندل٥س٫  ،كندلسعُوع  خلؽنُوش  من خَي  ٬   خؽبيمنص ؤو
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ي  ةقَؽْمُنننن ل  ،زدلنننًن ْ ي١نننندف وزنننٍن  خمّّخ٤ َيعننننند بذل آوننننُ ز نننًن

   خل٭دؼبيص"

ولي  وي ٜننم خلغننُذ  ٌَخ٪ م زإهنمننددٜنننًو  خلنقنًن وخلسننن  خلنًن

وع خلن  ٬ نن   ظ١ننغ٣  خلنني  خلُؤظبنندرل  ٔيدٔنندض  لعننسين دميننص  خلنًن

 ،لقنُوٞ وخؼبٕند٬ًخض خؼبدلينص   خؼبننك   ٘٭ ٜد ك٢ُٕٙ ُُقٔفْظُ ظقٙفيص

ً  و٥نص  قسن ع  خؼبقع٠ُص خلًولص ٬   خلٝنًو  ليػ يفُٞ ي  ظًٙن

 كني  ،ٔدٔيص وخالـعمد٬ينص خأل خػبًمدض نفقدض وزبفيٟ ،خلعقٙ 

 .خلٝنًو  قُِٞ ؤقٕد٢َ خلندصبصت خل ف َخضُ يًََٕٚظُ

ؤ خؼبٙنُو٤يص وهن  ؤم     خلنقٜنًو   غوقً خٔعمً ورل مسًن ً خلًن

ع٥ ر خؼب خفقنص ٬ ن    ظيولص  أليخؼب خفقص ٬   خلعم ي  م  خلٝنًو  

وؤم مننك ؤي يولنص ق٠ُند هبنر      ،خلُٙو٢ خلي ي١٭ د خلٝننًو  

ض    ٥َن ٭ِظُ ،ؤم ظٕسق  ٘ن ديش لٕن  ٔنًن ؤن        وع خلني نفٍن   ل ًن

                                                           
 ونننّّخء ونننةع مننن  ذخلٙننن٭  ظُنننًمُٓ خألمًنكينننص خلعنمينننص ،لٕننن  ٔنننُم  لٕننٌن . ي( 1)

 :خلُخز٣ خن٩ُ ،خالقعٝدي

 http://saotaliassar.org/01012015/D-Hussein-

Sarmak00231.htm. 
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وا خٝنننن ص فننننةم  ،صبينننن٫ خؼب٭ننننديًن وخلٙننننُو٢ خؼب٥  زننننص مننننن د

خف ٔيدٔنيص   خلُٙو وا كن  خأللن خع    ،٢ وخؼب٭ديًن زدلق٫٥ ؽبند ؤهًن

 .٭ً خـعمد٬يهي ال ظ عفط بذل ؤي زُ

ورل خلنقنًن ٜنننًو  بذل ؤم خل٭ًينًن منن  خلًَخٔنندض  وظٙننًن  خلنًن

 ،مٙننقص  لسن   خغبقيقص يف ه  خلًوالَخض دب يدَخض دقُو٠ دبنمص

 خلسنن   وؼق د خلي ؤوكُخنيد يولص يي م ظ١د٬فط خؼبؽدع ٔسي  ف٭  

ف٫  ؤم وكدم ٬ ي ند  يوالَ م يدَ 135 وذبدوِض خلًورل  4.5 كبن   ظًن

   .ٔن يد يوالَ م يدَ

 أبزس شزوط منح القزوض الزبوية: 

خغ  بؤمُيكند يوم  زقينديش   صخلُؤظبدليخلغُذ لقً لدلط يوع  لًن

وع خلندميننص صوٜننند٬ي صخقعٝننديي صظنمينن وع  ،ل نًن خل٭ُزيننص ومننن د خلنًن

وخذب ط ٬نّّ   ،صخٔع ةكي وخإلٔةميص لكي ظسق  ؾبُي ؾبعم٭دض

                                                           
 ،خل٭دؼبينص « خلنقنً خلنًورل  »وسًن ٬دؼبي يف يَخٔص م مص يكٙ  آليدض  ،خلٕي ا( ؤضبً 1)

 خلُخز٣:خن٩ُ  ل مّيً ،خلًورلٜنًو  خلفقُ 

 http://arabi.ahram.org.eg/News/88905.aspx. 

ًّي( 2)  .2 ٚ  ،م2115 ،بي٥دليد ،ف لعًن ٘سكص ،خغبُذ ف  يين ظٙي: مدنيع   ؤن٩ُ ل م
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ورل وٜنننًو  خلنقنًن   ) خلًوليننص خالقعٝنندييص خؼبن٩منندض خلسننن  خلنًن

ورل قُوٞ خل٭ُزيننص وخإلٔننةميص زنندل ًوعبغننُخ  كدهنن  خلنن بذل (خلنًن

مد وؤم ظ ن   يٓالٔ ،خلعنميصمٙدَي٫ ربط مَّّخض وف خجًهد  خلُز يص

و٬ ن  خغبك منص خؼب٭نينص ؤم     ،ق م زة٬ًخي زُخمؿ مفٝ صظ خؼبن٩مدض

لينػ   ،خؼبن٩مندض من  ظ ن     ل مٝ ع ٬ ن  قنُوٍٞ   دهد ك٢ُٕٙظعسن

ظ   خلقُوٞ خلُز يص زدلًَـص خألوذل كب  ظنفيٍن   ف  خٔعىًخمُيعٖ

يف  ص٠ن قً ظك م ؤنبيع د زدلنٕنسص ل ًولنص خؼبقعُِ   ،مٙدَي٫ ٥ٔميص

ولنيٓ كبن  مٙندَي٫ منعفنص يف ؾبندع       ،ؤو خلُخز٭ص ،خلًَـص خلؽدلؽص

خلقنننُوٞ خلُز ينننص يف  فنننة ظٕنننعىًم ظ ننن   ،خلٝنننند٬ص وخلَّخ٬نننص

وع زنندلُغم منن  ؤم   ،صيننمٙنندَي٫ خٔعٝننةق خألَخ٠نني خلَّخ٬   خلنًن

ؤ٠ننن  بذل  ،وَِخ٬عننن د خٔعٝنننةق ؤَخٍٞ يف لدـنننص بذل خلندمينننص

 ،نقًينص كن م يف ٜن َش ؤمن خع    يال خلُز ينص  خلقنُوٞ  مننك  ٌل  ؤم 

 .  ٠صخؼبقُِ خؼبن٩مدضهد يُمًٚؤو مُٙو٬دض ظُ ،ز  يف ٜ َش ٬عدي

لك منص  ل  ظٕمك ألي  خلًوع خلُؤظبدليص ً ؤمم  خؼباك وؤٜسك 

وع خلندميننص  ،وخإلٔننةميص٭ُزيننص خلًوع ومننن د خلنن ،منن  لك منندض خلنًن
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  بذل مٙندَي٫   ـٖن ليػ ذبًن ؤم خلقنُوٞ ظُ   ،زدلعف   يف ؤي ؾبدع

ٖ ظ ذٍ يف لينندش ٘نن٭  ،كمدليننص ال قيمننص ؽبنند  لعنن فًن ي  ٭ننيٗ ٬ نن  خلنًن

   خل١ُوَي. ق يهد

خ ويف ي هنٍن  ظ نن  ٤سي٭ننص دجنًن لنن ع خلٙنن يً خلق يعٕنندءع ،خلٝنًن

ٖ     :خلُز يص خلقُوٞ  ،"رِي اُوالووع اٌُالضَتح اُاليت ٗزؾِٔالمب كبال

ٍُعَّالالَوؼبالالبما ٕ ُر ٚ اُوَالالؾ اًّالالّّ ٓ٘الالمب بىل إٛزٔالالبّ  عَّالالَوٚ ؤو 

َّ٘ب  ؤٓبٓ٘ب؟  ثبُيهاػخ؟ َٛ ٗزؾَٔ اُوووع أل ٕ قبل هور٘ب ٓا

َٛ ٛنٙ رَ٘ٔخ؟ ٗزؾٔالَ اؼبٍٖالُت ثؼالل اؼبٍٖالُت ٓالٖ اُاللوٕهادن       

ؼب كواهلٛب اُوثوٍخ   ٓب ثؼل وٕ قبل ٓوبثالَ مُالي   وٗزؾَٔ ؤٍ

 .ؤٓ٘ب  كَٔب ٍزؼِن ثبُـناء؟ "

 منك ُ٘و٢ ؤهم م  ؤمخلٙ يً خلقدجً  ياكً ،ويف و١م ٌل 

 من   لقيقينص  ظنميص مٙدَي٫ يف خٔعىًخم د ٬ًم خلُز يص خلقُوٞ

"اُوالالووع اٌُالالضَتح يقنن ع: ،خلَّخ٬يننص خألَخ٠نني خٔعٝننةق وننةع

                                                           
 ي٬ندء  ٨نةع  يف ،خلكنُمي يَوْ م  هًي خلقنُآم   ،خغب ؼي( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  1)

 .4ٚ ،خلؽدي خلًَْ ،خألوة  مكدَم
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 ،ٖك ؤٍؼب  ٕ رظوف ػِي اجملبٍ اُيهاػٌ"علا  رزواهك ػِي اُج

ُ  م ٫٠ٍ يف ويق ع "ًٔب ٗواْٛ ٕ ٍظوكوٕ كوٕها  واؽاللا      :آون

كػْ اُيهاػخن اُيهاػخ   ثٖكٗب ٕ ٍظوكوٕ وٕ كوٕها  واؽاللا   

 .ُلػٔمب"

ل  وظُصبننص ورل يقنن م ٜنننًو  ،لنٍن مي خلنقنًن خلنًن  قننُوٍٞ زعقنًن

ً  ،زدل٥س٫ مُٙو٤ص لقُوٞخ وظك م هٍ  ،ـ خأل ٤ ي صٔ َز يصٕ  وؤلن

م خٔننننعىًخم د يف مٙنننندَي٫    هنننن  ٜننننُخمص خلٙننننُو٢ ؤكؽننننُ ٬نننًن

وع  لع نن   خلَّخ٬يننص  خألَخ٠نني  الٔعٝننةق خء  َُفِّ َظُنن  لكنني  خلنًن  خلغنٍن

"ؽالالالالىت اُظالالالال٘لوم  :خلٙنننن يً خلقدجنننًن يقنننن عوهننننند  ،لٙنننن٭ ٜد

إعزٔبػٌ فبٌٖ ٍالجٍت ٓواًالي طالؾَخن فبٌالٖ ٍالجٍت ٓاللاهًن       

ٕن  ناػبلٓالخ   اُيهاػالخ   فبٌٖ ٍجٍت ؽواعي ٓبهَخن ٌُٖ عبٗت

ٕن ٕ ٍوٍاللوٕ ؤٕ   نفياٗبد ٍشوة ٓ٘مب اُ٘بًن ٌُٖ ٍَوُّوٕ ٓ٘مب

"ؽبالالنا :خلٙنن يً خلقدجنًنٌلنن  كمنند يسيننن د  نعيفننص لعكنن م ،ٗالاليهع..."

ذبل اُيهاػخ   أَُٖ ٓمِٔخن اُيهاػخ ٓلٓوحن وٌٛالنا ذبالل     

                                                           
 لَننٍْوَ ٍتم لَعَمِن  ،خلكنُمي يَوْ منن  هنًي خلقنُآم    ،خغبن ؼي ( خلٕنيً لٕنٌن زنًَ خلنًي      1)

 .7ٚ ،بُٔخجي  زين

ًي  2) َ خل ُآم  ،خغب ؼي( خلًٕي لٌٕن ًز  .17ٚ ،خؼبُل ص و٥ َش ،خلكُمييَوْ م  هًي خلق
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ثوَخ اُشؼوة اّفالوى   اَُالوكإ   ٓظالون ًالَ اُاللوٍ ٛالنٙ       

 .َٛب رّؼِٔوا ٌُٖ ٕ ريهػوا " ن ٍمزٔوٕ هبباُيهاػخ ٕ

 ثار املرتتبة على القزوض الزبوية:اآل

ٔيدٔننص منننك خلقننُوٞ     خؼبن٩منندض خالقعٝنندييص خلًوليننص   َّّ ظُنن 

ولكنن  ٬ننًن خلع٥سينن  يننّيخي   صخالقعٝننديي عنميننصزإهننند ؼبّينًن منن  خل 

 يف ن  شخؼبنٙن ي  خلعنمينص ؤمند   ،وينّيخي خألغنيندء غنىنّ    ،خلفقُخء فقنُخ 

ف يف خلُز يننننص مد وؤم ظ نننن  خلقننننُوٞ يٓالٔنننن ،ٔننننُخذ خلنننني يهنننًن

وع خل٭ُزينننصخل٩ننندهُ بذل مٕننند٬ًش  ي فٔنننىِخإلٔنننةميص بمبننند ظُو خلننًن

خفد خٔنننع٭مدَيص    وزدلعننندرل فنننةم خلقنننُوٞ خلُز يننننص     ،وَخءهننند ؤهننًن

وع ٘ننندم ص ظنمينننص بهبننندي ٬ ننن  ظ٭مننن  ال خؼبدلينننص وخؼبٕننند٬ًخض  ل ننًن

 خلُؤظبدليص. ٭ٝدل  خؼبُخيفص شَََّخعبَ زدوعٝدَ هي ز  خؼبقع٠ُِص

 خلًولينص خٛدنينص   ؤو خؼبٕند٬ًخض خلقُوٞ خلُز يص  ودل ظك  ظ  

 ولننيٓ ،خؼبنندكبٌن ؤول ينندض ٬ نن  زننندء ظننإي ف نني ،ؾبدنيننص ؤو زُيحننص

وع  خلسنينننص بال خؼبٕننند٬ًخض هننٍن  ظننن فُ ال لينننػ ،ؽبننند خؼبمنننن ق خلننًن

                                                           
 ومَن ِ  كبن ّ  مَن ِ  ،خلكنُمي يَوْ م  هًي خلقنُآم   ،خغب ؼي( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  1)

 .4 ٚ ،هُمِ
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 ٬ نن  ظٕنند٬ً  كنني خلُؤظبنندرل خؼبُكننّ قسنن  منن  خؼب٥  زننص خلعمعيننص 

ُ  ال منعن  هي ٬م ينص  ظٕ ي  ُ  ولكني  ،ؤكؽن م ِ  ؤي ظًن ً  خقبند  لققعن   قن

وع  ٬نن ٞ خؼبٕنند٬ًخض ٬ نن  خال٬عمنندي جب٭نن  وٌلنن  ،خلندميننص خلنًن

  ُكِّن مَيُ قن ي  خقعٝنديٕ  هبندي ب وبمكدنيندض  ؤندج   زنندء  يف خالٔعمُخَ

٬ ن  ٌلن  هني     وؤزنُِ مؽندع   ،ومٕنعًخمص  صٕين لقيق ظنميصٕ م  بَٔدء

خلنني  ، (يفينًني كدمننر) خظفدقيننص ز٭نًن ؼبٝننُ خألمُيكيننص خؼبٕنند٬ًخض

 ؿعٔنِننمُ منن  مٝننُ لننط ٖلَ فيمنند ز٭نًن كينن  خؼبٕنند٬ًخض ؼسعننط ظ نن  ؤ

 خؼبدلينننص وخؼبٕننند٬ًخض خألمُيكننني خلقمنننك ٬ ننن  ٭عمننًنبذل مُ ل قمنننك

 ٔيدٔننننني ٠نننننغ٣ كنننننإيخش ظٕنننننعىًم ٜننننندَض خلننننني خألمُيكينننننص

 وخقعٝديي.

ي  خ خلٝنًن بلينن  خلٙنن يً خلقدجنًن  ًن يُٙننيبكنن  زينندم منند   ،ويف هنٍن

 ي:خلقُوٞ خلُز يص وٌل  كدآل   ٬ خؼبعُظسص ل ع ؤزُِ خآلؼدَ

    ٖفــمْ كبشِخ وسبوٍَّ ثوووع  هثوٍخ واُ٘زَغخ ٕ شالٌء ٓال

 :اُزَ٘ٔخ

خلعنمينننص وؤلنننةم خؼبٕننند٬ًخض  ٙننندَي٫ زننندلُغم مننن  خل ٬ننن ي دب 

م د خؼبخلٕننىيص خلنني ظُ  وع خلندميننص خلًوليننص  دليننصخؼب ن٩منندضقنًن  ،ل نًن
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وع    لكنن  ٔنن٬ُدم منند ٨ ننُ ٬ نن     وخإلٔننةميصخل٭ُزيننص  ومننن د خلنًن

الٔننيٓمد ز٭نًن ظة٘نني منند    ،لٕنن٥ك فٙنن  وبوفنند  ذبنندَذ خلعنميننص  خ

خ من  خل٭فينر      ،ض ز  م  ظ٥ َ خقعٝديي وٜند٬ي٬ًََوَ ولنيٓ هٍن

قننط فةهننند ظكنن م يف قَّمَم ظَب٤دؼبنند وؤم ظ نن  خل ٬نن ي زدلعنميننص خلنني  

م خالقعٝندي      ٘ك  قُوٞ من كص يعم ظ ٨يف ند يف مٙندَي٫ ال زبًن

غت ؤينننص ظنمينننص لقيقيننن   و ،خلننن ٤ين ربقيننن  ص ل  ٜننن ع بذل ال ظُمننًن

ً ز   هبّموهٍخ مد  ،خالكعفدء خلٍخي كن     ؤم ويُسنيٚ  ،خلٙ يً خلقدجن

يعُظنر  و ،ك  د و٣٥ فد٘ ص هي مد نٕم٭  م  ي٬دو  ٬  خلعنميص

 :ليػ يق ع ،٬ ي د ف خجً َز يص
"ٍووُوٕ ُ٘ب: ثإٕ اُزَ٘ٔخ ٌٛ ًَ شالٌءن وٍوٍاللوٕ اُزَ٘ٔالخن    

ٗووٍ: ٕ ٗوٍل ٛالنان   وُزٌٖ اُزَ٘ٔخ ثإً وٍَِخ وثإً شبٖ  كبٖ

وًَ ٓب ٗواٙن وًَ ٓب َٗٔؼٚ ٖٓ كػبوى ػٖ اُزَ٘ٔخن ؤو ؤٕ ٛ٘بى 

ٓالىت   ناذببٙ بىل اُزَ٘ٔخ ًِمب فـؾ كبشِخن ًِمب فـؾ كبشالِخ 

ٗظو ًالْ ٍالَـِجوٕ ٓالٖ    ؤٓب وػؼوا فـخ ر٘ٔوٍخ َُُ٘ت ٓؼَ٘خن 

اُوووع ٖٓ كوٍ ؤفالوى؟ ٛالنٙ اُوالووع اٗظالو ًالْ ٍالَزورت       

ٗظالو   اّفالَت ٓالبما ٍَؾظالَ؟ ٕ     ػَِمب ٖٓ كواهل هثوٍخن أل ا
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 .شٌءن ٕ شٌء" 

ي م يف  يوع خل٭ننددل خلؽدلننػ   وظُُمَنن ليننػ  خلُز يننص مٝننيًش خلنًن

ي م خل٭نن وع )دل خلؽدلننػ دزننُِض منناوُخ مٙننك ص يوليننص ظٕننم  زنًن خلنًن

ي  خألوًنيننن   خلننني (خلندمينننص ظ ننن  ؤم  لينننػ :خِيخيض يف خل٭قننًن

وع  خلغننُذ وع يوظقنن م  ،ط زدالٔننعًخنص مننٍن خٔننعقةؽبد  ٬َََُ٘ننخلنًن

 ،خلُز يننص يوع خل٭ننددل خلؽدلننػ ز٥ ننر خلقننُوٞزننةغُخء  ظبدليننصؤخلُ

من   كمند كدننط ظف٭ن  ؤمُيكند يف خػبمٕنيندض       ،هد ؤليدندُُسِفِز  وظُ

ٜنننًو  )منندض خلًوليننص  وفقنند إلمننةءخض خؼبن٩ و ،خلقننُم خل٭ٙننُي  

ورل وع خؼب  (خلنقننًن خلننًن ظ ننن  خلقنننُوٞ بمننند قع٠ُنننص ظٕنننع٭م  خلننًن

منن  خلًولننص   ٔنن خءً ،لٕنن ٫ خالٔننع ةكيص لعم ينن  مٕننع َيخيهد منن  خ  

 ،ظُفي ينص و كمدلين  يف مٙندَي٫   عىًم دؤو ظٕن  ،ؤو غًنهد ،خؼبق٠ُص

مد  ،ىن خلعمعيننص غنننًن خإلنعدـيننص  ٕننم  دبٙننندَي٫ خلننسُ  و منند يُ ؤ و٬نننًن

خي ظ فنن    خلًولننص بذل خلسمننػ ٬نن  مّينًن منن        إوبننٌن م ٬نًن خلٕنًن

فعننننّيخي  ،ؤو بذل ـًولننننص خلقننننُوٞ خغبدليننننص ،خلُز يننننص خلقننننُوٞ
                                                           

 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ،خغبن ؼي ( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  1)

 .7ٚ ،ق ية شبند خ
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لن٩ندم  خألهنم يف  ،ي ٕم  خبًمص خلًٓؤي مد يُ ،وخلف خجً د٢خألقٕ

مدض   لنن  ذبنًن خلًولننص   ،خلُؤظبنندرل ي٭عننّّوم خلف خجنًن منن  خػبنًن

خ مند   و ،نفٕ د ٬دـّش ل  ٬  ًٔخي خلف خجًن منفنُيش   يع١نك  هٍن

 ٬ًم قًَش م٭٩م خلًوع خلندميص ٬   ًٔخي ٘نيءٍ يف ٌل  جبةءٍ 

 .وال ل  ف خجً خلقُوٞ ،قُو٠ دم  

ورل زّّخؾبنن  خؼب٭عننديش    لنن  وز٭نًن ٌ و  ٜنننًو  خلنقنًن خلنًن يعنًن

خي سبدمند    غنًن   ،فيق١ي ٬   ك  ؤم  يف قًَش خلًولص ٬ ن  خلًٕن

وع ظم كننن  ظًوةظننن  ؤ ّّهننند ٬ ننن  ظنفيننٍن  ذبو ،نعننن   ٔنننيديش خلننًن

ك نن   ز الٔنيٓمد  ،غ سيص خل٭٩م  م  خؼبن خ٤نٌن ظُف١ د خأل ـُخءخضٕب

خ لنيٓ ٬ ن     ٬   مٕع   خل٭ددل خؼبةٌ خألوًن ل عّوي زدلٕن  ي لص  لٍن

وع لك منندض  ِومننص يف كنن  خأللنن خع غننًن خلقسنن ع زٙننُو٢      إخؼبخلنًن

و ع يف فننه خؼبًي نيننص     ،خلٝنننًو  ومنند يعُظننر ٬ نن  ٌلنن  منن  خلنًن

م خٔنننعفدي مننن   وزننندلُغم وع ظ ننن   ش٬ننًن خلقنننُوٞ  هننٍن  مننن خلننًن

                                                           
( خلن٩دم خؼبدرل خل٭ندؼبي وٜننًو  خلنقنً خلنًورل هيمننص ز٭سندءش خؼبؽدلينص وخلق١ندء ٬ ن           1)

 ل مّيً خن٩ُ خلُخز٣: ،خلفقُ!خلفقُخء زًال م  خلق١دء ٬   

 http://wwwiraqibasimcom.blogspot.com. 
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ً  ،قُو٠ن د  ظًٕيً ٬  ٬دـّش نفٕ د ضًَـَوَ ؤهند بال ،خلُز يص  ز٭ن

 ميّخنيديهند  م  خأل٩٬م خعبّء  ٙكِّخلُز يص ظُ خلف خجً ؤٜسمط مؤ

 خلٕن يص.

 وةػِي اُشؼكوؾ َ َغَّاُوووع واُلواهل اُوثوٍخ ُر: 

يف لينندش  ٭١نن صم   ؤهننمٖٙننكِّظُخلُز يننص ؤٜننسمط خلقننُوٞ لقنًن 

وع خل٭ُزينص وخإلٔنةميص   ٘٭ ذ  َ       خلًن ألهنند دل ظٕنعفً منن د زدلقًن

هد    بنعدـينننص يف مٙننندَي٫ غنننًن  وخٔنننعىًخم د خلكنننديف ز٭ننًن ظسًيننًن

ف٫ ٬ٙننُخض خؼب  وؤهننند الٔٓننيمد ،ند٬يصوٜنن  ةيننٌنم٥دلسننص ٔننن يد زنًن

ف٭ د   ذ ظٕف  ٬   خلٙن٭ َز يص  خجً فك خ   ،وم ّمنص زًن ايي ظن وهكٍن

ألم خلقنُٞ هن  ٬سندَش ٬ن       ،بذل بفةْ خلًولصخلُز يص ٞ وخلقُ

ٓ ش   ،ي  خألٔدٔنننيم١ننند٬فص خلننًن %  5ف ننن  خفع٠ُنننند ق٠ُننند زفدجننًن

ف٫ مس غند ي       ،مؽة ٞ  ففني ٬ٙنُي  ٔننص ٔن ف ظًن ويف  ،٭نديع خلقنُ

ٞ يسق   ،ويف خل قط نفٕ  ،ؤَز٭ٌن ٔنص ٔ ف ظًف٫ ٠٭فٌن  خلقنُ

 .ي ز٭ًًٕٖكمد ه  دل يُ

ي  خ خلٝنًن هنٍن  خل ٠نن٭يص  بذل خلٙنن يً خلقدجنًن   يُٙننًن  ،ويف هنٍن

"اُوالووع  :يق ع ،خػب٥ًنش خلي ل  ط زدألمص خل٭ُزيص وخإلٔةميص
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 وَٛ رؼزولوٕ ؤٕ اُوووع ناُيت ٍؼـوٗ٘ب هووػب ٓ٘مٌخن ٓضوِخ

َ ػِي اُلوُخ اُلَٖٗخن ؤو ػِالي اُالوهٌَ اُلالٖينن وػِالي     غَََُّر

َٓال غَََّههٌَ اُوىهاء اُلٖين؟ ُر  َِٖ ػِي اُشؼتن وٌٛ   اّفَت 

  ؽبُالخ اُزوشالق اُاليت ٓالود      ،غ ٖٓ ؤعَبك اُشؼت ٗلَٚك ِلُزٍَ

 ،هبب ثِلإ ؤفوى ؤهنٌزمب اُوووعن ٍلوػوٕ ؽبُخ ٖٓ اُزوشالق 

ٍَ ؤٍالوؤ فبالب كبالٖ كَمالب ربالذ       بٌٕدؽال  ُعَوْلُزؤَُ٘ب ٓزوشلُت؟ 

ٍَال   ؤٗالذ شبالٖ رِالي اُوالووع ٓالٖ شالؾٔي        ُغك ِلَزػ٘بوٍٖ ؤفالوىن 

وغبٔي ؤٗذ وؤث٘بئىن رنثَ ؤعَبٓ٘ب ٖٓ ٍوء اُزـنٍالخن ك٘اللكغ   

رِي اُلواهل اُوثوٍخن ٓالٖ ؤٍالٖ؟ ٓالٖ شالؾٔ٘ب وغبٔ٘الب وكٓبه٘البن       

 ،وثِالالل ًزوًَالالب ،ؤَُالالزْ رَالالٔؼوٕ ثالالإٕ ٛ٘الالبى ثِالاللاٗب ًبُّّاىٍالالَ

ػِي ؤٕ رؼِٖ ػٖ ؽبُخ اُزوشالق؟ واُالَٖٔ    ؤطجؾذ إُ ٓشوكخ

 .ؤَُزْ رَٔؼوٕ ًَ شمو هووع؟"
 ي  خل٭دم خػبندَـي ل فم  َينص  خلًٓويف قُخءش ُٔي٭ص غبفم 

ي  خل٭نندم خػبننندَـي يف هندينننص مننندَْ  خلنننًٓفقنننً كننندم  ،خليمنيننص 

                                                           
 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،خلقُآم خلكنُمي   يَوْ م  هًي ،( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  خغب ؼي 1)

 .9ٚ ،ق ية شبند خ
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 ،م2118ويف خل٭نندم  ،م ينن م يوالَ (4721.3) ٭ننديعمنند يُ م1999

ًٓ ؤم لفننم كٙن  ظقُيننُ َظبنني   ػبنندَـي يف خلننيم  ز نن  ي  خخلن

ز ننننن  و ،يوالَ م يننننن م 886م يننننندَخض و 5 م2118 ٬ننننندم زن دينننننص

م يننندَ يوالَ يف خل٭ننندم  6.1ي  خػبننندَـي خلُٜنننيً خلقننندجم ل نننًٓ

ي  خػبندَـي بذل خلنندظؿ خ ني    ليػ ز غط نٕنسص خلنًٓ   ،م2111

ي  خػبندَـي يف  وخَظف٫ خلُٜيً خلقدجم ل نًٓ  ،% 19.7خإلصبدرل 

ي  ليننػ ز غننط نٕننسص خلننًٓ   ،ينندَ يوالَم  7.3م بذل 2114خل٭نندم 

كمننند خَظفننن٫  ، %21.5 خػبننندَـي بذل خلنننندظؿ خ ننني خإلصبننندرل

مند ي٭نديع   ،م يدَ َيدع  4.737ي  خل٭دم م  ل خرل خصبدرل خلًٓ

مند  ؤي  ،م يندَ َيندع   5.564بذل م 2114 م يدَ يوالَ ٬دم  22.1

زنٕنننسص ِينننديش ز غنننط و ،م2115م يننندَ يوالَ ٬ننندم  25.9٭نننديع يُ

لينننػ ز غنننط نٕنننسص خلنننًي  خل٭ننندم بذل خلنننندظؿ خ ننني   ،% 17.3

 ،م2115% مٕننننع يدض ظنننننٍَ زنننندػب٥ُ ٬نننندم    94.4خإلصبنننندرل 

وهنٍخ ي٭نين ؤم    ،%61وذبدوِض خغبًوي خآلمننص خؼبع٭ندَف ٬ ي ند    
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 . %٬25رء خلًي  خل٭دم ذبدوِ خغبًوي خآلمنص 

خ ؤنننع٩   ،خلنننيم  يف ز ظقنننص خؼبًي نينننص يو نننط  ،ويف ٠ننن ء هننٍن

    خلقديمص. ص ٬   خألـيدعف خجًهد ؿبٕ ز

                                                           
وِخَش  ،ي  خل٭ننندم يف خلنننيم  خلنننًٓ ،( خؼبٕنننعفًخض خالقعٝننندييص وخالـعمد٬ينننص يف خلنننيم   1)

خل٭ننننًي  ،ق٥ننند٪ خلًَخٔننندض وخلع ق٭نننندض خالقعٝننندييص    ،خلعى٥ننني٣ وخلع٭ننندوم خلننننًورل  

 .4ٚ ،م2116  ي ني  ،خػبدمٓ ٬ُٙ
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 ال ختدعونا بالتننية...ال يوجد تننية حقيقية

 خالقعٝدييص ؤيخش خؼبٕد٬ًخضٔخألمُيكيص خؼبعمًش  خ٬عمًض خل اليدضُ

و٨نندهُ هنٍن  خلٕيدٔننص هنن  بهبنندي ظ٥نن َ      ،منن  ؤيوخيهنند خلٕيدٔننيص  

 ،خقعٝديي يف خلًوع خلفقًنش وبن ع يوم وق ٬ ند فُيٕنص ل ٙني ٬يص    

وعوزد٤نننن د هننن  ل عننن خَ ظ ننن  خلننًن ُز٣ خقعٝنننديهد عنننف ،إؼًن ٬ ننن  قننُن

وقً ظ٥ َض ظ   خلٕيدٔص م٫  ،مث ظٝسك ظدز٭د ؽبد ،زدقعٝدي ؤمُيكد

ي   هندينننص خػبمٕنننيندض  م خل٭ٙننُن مننن  مٕننند٬ًخض ألـننن   مننن  خلقننُن

  .ـ  زُخمؿ خلعنميصؤخؼبٙدَي٫ بذل مٕد٬ًخض م  

 ،و خيهنند ؤوم ظقعٝننُ خؼبٕنند٬ًخض ٬ نن  ؤمُيكنند    ؤو٬ ٠نند ٬نن   

 ،يوليننصمدليننص  ٩منندضومنَؤظبدليننص في نند يوع ؤٜننسمط ظٙنندَ   

وع   ؤو م ًٚقَن يُو ،وٍ ٜنًو  خلنقً خلًورل ي٭م  كمٕعٙندَ لع ن  خلًن

خلني ظ٥ نر خؼبٕند٬ًخض    خلندمينص  خلًَخٔدض ٬  خقعٝديخض خلًوع 

 ـ  د.ؤم   وخلّّخمؿ خلي ظٕ٭  ل مٝ ع ٬   مٕد٬ًخضٕ

َ خإل٘نندَش هننند بذل  و د وبمبنن ،م خؼبٕنند٬ًخض ال ظ٭ننين خؼبنننك ؤذبنًن

وظقننن م  ،خؼبننننك ـنننّء زٕننني٣ منننن د ؤم و ،خلُز ينننصظ٭نننين خلقنننُوٞ 
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مي مٙننُو٬ د ؤو زُندؾب نند بذل        خلًولننص خلنني ظ٥ ننر ق٠ُنند زعقنًن

 ،ؤو ال ظ خفنن  م ظ خفنن ؤوؽبنٍن  خعب ننص  ،خلًخجنننص لًَخٔننع  دضخعب نن

ال من    ،لٕر ن٩ُظ  ل مُٙو٪ ؤو خلّّندمؿ م  وـ ص ن٩ُهد هني 

ُ  ،وـ ص ن٩ُ خلًولص ٜدلسص خؼبُٙو٪ ٢ خلًولنص خؼبق٠ُنص يف   وظٙنع

م ظق م خألوًنش زٙنُخء مٕنع ّمدض   ؤ٠ص خلغدلر ٬   خلًولص خؼبقعُِ

٥سي٭ني  من  خل و ،٠نص خؼبُٙو٪ ؤو خلّّنندمؿ من  ؤٔن خ  خلًولنص خؼبقُِ    

وع ؤ ٔنن٭يد مننن د اللعكنندَ ؤٔنن خ  خل٭ننددل خلؽدلننػ  خلُؤظبدليننص م خلنًن

وع خلندميننص) م  ،ظ٭منن  ٬ نن  ييب مننص ٌلنن  خاللعكنندَ (خلنًن و٬ نن  ٬نًن

خ يقع١نني مننن د سب ينن      ،دء ظ نن  خألٔنن خ  ٬نن  ٔنن ٭ د   خٔننعغن وهنٍن

و٬َِنط   ،وخلكمدلينص خؼبٙندَي٫ خلعُفي ينص   زن    ،خؼبٙدَي٫ غنًن خؼبنعفنص  

وع خلندميننص خٔننعمدلص خلعٝننني٫ خلؽقينن  يوم خؼبننُوَ        يف ؤٌهنندم خلنًن

ال ظٕننع٥ي٫  وق٭عن د يف يوخمنص خٔنع ة ٕ   إف ،زدلعٝنني٫ خالٔنع ةكي  

دٔص ؤٜسمط ٔيدٔنص عبمين٫   هٍ  خلٕي مؤالٔيٓمد و ،خػبُوؾ من د

 .خلي ظق م زدإلقُخٞ خلًوليص خؼبن٩مدض

                                                           
(1  ً و  خلنقنً خلنًورل هيمننص ز٭سندءش خؼبؽدلينص وخلق١ندء ٬ ن         ( خلن٩دم خؼبدرل خل٭ندؼبي وٜنن

 ل مّيً خن٩ُ خلُخز٣:  ، خلفقُ!خلفقُخء زًال م  خلق١دء ٬   

http://wwwiraqibasimcom.blogspot.com. 
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٤سي٭نص   -يءز٭ٟ خلٙ -م نٕع٭ُٞ ؤيُمك   ،٬   ٌل  وزندءً

ظبدلينص  ؤمٙدَي٫ خلعنميص خلي قًمع د وظُوؾ ؽبد يوع خلغُذ خلُ

ً  ،زقيديش ؤمُيكد وخؼبإٔدض خؼبدلينص خلًولينص    لفكنُش  خلعنُويؿ  فس٭ن

 قسنن  منن  خلُز يننص خلقننُوٞ منننك  نن ٬ خلقدجمننص خلٙنندم ص خلعنميننص

 ذبنندَذ ٬ننًش ـنندءض  (خلننًورل خلنقننً وٜنننًو  خلننًورل خلسننن )

خلقنُوٞ   ٬ ن   ظ٭عمً ٘دم ص ظنميص قبدق بمكدنيص ظًلٟ ٬دؼبيص

خلقننُوٞ م ؤالٔننيٓمد و ،صخػبدَـينن وخؼبٕنند٬ًخضخلنن٬ًم خلُز يننص و

ٝنسك مسندل    آلـدع ٤ ي ص ل  ظعنُخكم وظُ  منكظُ مد خلُز يص ٬ديش

خلًولننص ويف لدلننص ٬فننّ   ،٬نن  ظٕننًيًهد  ًولننصّ خل٠ننىمص ظ٭فنن 

بمننند  ،٠نننصيسنننًؤ ظنننًو  خلًولنننص خؼبقٍُِِ   هد٬ننن  ٔنننًخي  خؼبقع٠ُنننص

خؼبٕنعىًَمص يف  خؼبدلينص خلًولينص    خؼبن٩مندض  ؤو ٬ن  ٤ُين    ،مسدُ٘ش

يقنن م زة٬ننديش  خلننٍي  ،ٜنننًو  خلنقننً خلننًورل  ومننن د  ،خإلقننُخٞ

هبنُي  حبينػ   ،١ن٭ د يمقدزن  ٘نُو٢    ص خلقنُوٞ خلُز ينص  ـًول

ٕيدٔندض  ربط مند يٕنم  ز  ُندمؿ ل عٝميك خالقعٝديي فُٞ ز

ع١م  ٘نُو٤د  ـدهّش ظ ٠م  وٜفدضٕ ،٬ديش خؽبيك صبوخلعؽسيط 

قس١نص   ربط دوخلٕيدٔص خؼبدليص في  ًولصذب٭  خقعٝدي خل ، كصنم
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لينػ   ،خلٕيدٔدض وخإلـنُخءخض ز٭ٟ م  وةع  ،٠صخلًوع خؼبقٍُِِ

 ًوعدض خلنننمنن ١ننغ٣ ٬ نن  لك   زدل ٜنننًو  خلنقننً خلنننًورل   يقنن م 

خلعؽسينط وخلعكين    ) يقعٝندي دنع دؾ ٔيدٔص خإلٜةق خالخلندميص ز

قعٝندييدض  خدبند يعفندوذ من٫ مٝندحل      يهدقعٝدييدخيف  (يخؽبيك 

فبنند هب٭ نن د ود٠نن٭ص ك يننص    :خؼبُخكننّ خلُؤظبدليننص خؼبعقًمننص  يوع

٬م يد خلقنُخَ   يوي غ ،لقُخَخض ظ   خؼبن٩مدض وخلًوع خلُؤظبدليص

 خػبدٚ. خل ٤ين

وَولع ٠نننيك ٤سي٭نننص   ي خلننًن ٜننننًو  خلنقننًن  زننن  ي١ننن٥ ٫ خلننٍن

ٞ   خلًوع ظٕعىًم د كإلً خأليوخض خلي خلًورل  خلُؤظبدلينص لفنُ

 خألنبينص   َكدم مٔ خلندميص ربط يدف٥ص خلعنميص خلًوع ٬   هيمنع د

 ي٥ نننر خلننني وخإلـنننُخءخض خلٕيدٔننندض ؤهنننم بذل خإل٘ننندَش دبكننندم

 :ومن د ،ظنفيٍهد خؼبقع٠ُِص خلًوع م ٜنًو  خلنقً خلًورل 

   .مقدز  خلًوالَ  ٤نيصزبفيٟ خل٭م ص خل -

م  وةع ٔدٔيص ظ٭ مي ؤٔ٭دَ خل٭ًيً م  خلٕ ٫ وخػبًمدض خأل -

َهبي    ٬م خغبكننن مي   لخإللغننندء خلعننًن خؼبٙنننعقدض   مؽننن   ،ؽبننند  ننًن

 وربُينننُ ؤٔننن٭دَهد وفقننند ل ٔننن٭دَ خل٭دؼبينننص و٤سقننند   ،خلنف٥ينننص
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 ل ٭ُٞ وخل٥ ر يف خألٔ خ  خل٭دؼبيص.

 خالٔننعؽمدَخض وظٙننفي٫   خل٭مننةضلُينص خلعفنندَش ولُيننص رب ينن  -

 وخألَخ٠ني  ،خل٥دقنص  من خَي  ٬ ن   ولٝن ؽبد  ،خألـنسيص خػبدٜص

 رب ينن  حبُيننص ؽبنند وخلٕننمدق ،َويٝننص زإٔنن٭دَ خػبنندم وخؼبنن خي

 ل ىدَؾ. ؤَزدل د

مدض خلٕننن ٫ ٬ ننن  خل١نننُخجر ِينننديش - فنننُٞ ٠نننُخجر  و وخػبننًن

٠نُيسص   ،٠نُيسص خؼبسي٭ندض  مؽ   ،ّيديش م خَي خؼبيّخنيصـًيًش ل

 ٠ُيسص خألَزدق.  ،خلًو 

زسيننن٫  وٌلننن  ،خل٭ننندمخلق٥ننند٪ مٙننندَي٫ مإٔننندض ووٝىٝنننص  -

 خػبدٚ. ل ق٥د٪ خل٭دم ل ق٥د٪ خلعدز٭ص وخؽبيحدض خلُٙكدض

 الزنًن منن  ظٕنن ي٣ خل١نن ء ٬ نن  زُننندمؿ خإلٜننةق       وهننند كنندم 

ي مت ظ٥سيقننن  يف خلنننيم  وخؼبننندرل خالقعٝننديي  فمننن   ،وخإليخَي خلننٍن

م 1991منندي   22ًش يف ز٭نًن قينندم خل لنن  قدمننط  خلننيم خؼب٭ نن م ؤم 

ش ٬ نن  من فيننص خالقعٝنندي  ًَٔيدٔننع د خالقعٝنندييص خؼب٭عمٔنن  زننة٬ةم

م كدننط  ؤز٭ً  ،خغبُ وخغبُيص خالقعٝدييص وآليدض خل٭ُٞ وخل٥ ر
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خلٕيدٔص خالقعٝدييص خلٕندزقص ظ٭عمًن ٬ ن  خلعى٥ني٣ خالقعٝنديي      

خؼب كينص خل٭دمنص يف ـنن ذ خلنيم       ؤ٘كدعوخلعنم ي خؼبُكّي ؤيديش 

ٍَ  م٫ من  مٕناوليص خلق٥ند٪ خل٭ندم وخلق٥ند٪ خػبندٚ يف  ندع         قًن

م  ٠س٣ آليدض خلٕ   يف خلعفندَش   زقًٍٍَ خلًولصٔ خلعفد٦ٔو ،خليم 

 وخػبًمدض خألٔدٔيص. 

وٖ ،م1994وز٭ننًن لنننُذ ٜننني    خالقعٝننندييص  خؼبن٩مننندض  طظننًن

وع خلًولينص  يًش ٠ننغ ٤د ومدَٔننط ،خؼبدكبننص وخلنًن  ،خلًولننص ٬ نن  ٘نًن

 ،م1995 ٬ندم  من   خألوع خلنٝن   يف خلسًء ٬   خغبك مص وؤـّّض

٬ م     زُنندمؿ   ظنفيٍ يف خإلٜنةق خالقعٝنديي وخؼبندرل وخإليخَي خؼبًن

  خإلٜةلدض.  م  م  وةع ظنفيٍ لّمص زدقعٝدي خلٕ   خغبُ

 خلسنن  )ّّنندمؿ زدالظفند  من٫    خلزًؤض خغبك مص خليمنينص ظنفيٍن   و

وليٌن  وٜنننًو  مننُل عٌن  بذلوقنًن قٕننم خلّّننندمؿ    ،(خلنقنًن خلنًن

ؤض وخلني   ،خالقعٝنديي  خلعؽسينط  مُل صخألوذل  ٌن:ؤٔدٔيع من    زًن

ض لن  ؤكع زُ/ظٙنُي  خألوع     ،مدَْ/آٌخَ م  نفٓ خل٭دم وخمعًن

خؼبُل ص خلعؽسيط خالقعٝنديي   هٍ  خٔع ًف خلّّندمؿ يفو ،م2111

ُ  م  ونةع  ،وخؼبدرل ؼب خـ ص خل٭فّ يف خؼب خِنص خل٭دمص ُ  ربُين  ٔن٭
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٬م  وَفن٫  ،وخألٔن خ   َخألٔ٭دوربُيُ  ،"ظ٭ مي خل٭م ص" خلُٝف  خلًن

ي ٬ننن  مدض خلغٍخجينننص خلٕننن ٫ مننن  ٬ننًن  ٬ننن  خلقيننن ي وَفننن٫ ،وخػبننًن

   خػبدَـيص. خلعفدَش

ً  خلؽدنينص  خؼبُل ص وظإي وخلني   ،خالقعٝنديي  خلعؽسينط  مُل نص  ز٭ن

 خإلٜننةلدض مُل ننص وهنني ،م 2115و م 2111زننٌن ٬نندمي  كدنننط 

 وب٬ننديش ،خلعؽسيننط بـننُخءخض م خٜنن ص ظٕننع ًف وخلنني ،خؽبيك يننص

 ،خؽبيك ني  خلعٝميك ظنفيٍ وزًء ،يك ص خالقعٝدييص وخؼبإٔدظيصخؽب

 .خل٭دم خلق٥د٪ مإٔدض ووٝىٝص

ٍ  خغبك مص خليمنينص  وزًؤض  خالقعٝنديي  خإلٜنةق  زُنندمؿ  زعنفين

 مٕنننناورل ومنننن  لك ميننننص ظٝننننُوبدض ؤنننن٣ وخإليخَي وخؼبنننندرل

وليعٌن خؼبن٩مننعٌن وليٌن وٜنننًو  خلسننن ) خلنًن  معفدج ننص ،(خلنقنًن خلنًن

 يف كنسًنش  ِينديش  خغبك منص  ٭نط ظ قَّ لينػ  ،ًشخؼبع٭مٖ دلغصخؼبس لً بذل

ع  ً  خالقعٝنديي  خلنمن   م٭ًن ع يف وخلبفد٠ند  ،%9 بذل ظٝن   قن  م٭نًن

 وربٕننند ،وخػبدَـيننص خلًخو يننص خالٔننعؽمدَخض يف وِيننديش ،خلس٥دلننص

ُ  يف وخٔعقُخَخ ،خؼب٭يٙص مٕع   يف  يف وؼسدظند  ،خلُيندع  ٜنُف  ٔن٭

 ل  ظُخ٪ِ دل ظ ق٭دض وهي ،خلب... خلٝديَخض يف وِيديش ،خألٔ٭دَ
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 . آنٍخ  ُشمع فِّ كدنط خلي خؼب٭  مدض

خءخض خؼبدلينص وخلنقًينص    و٬   خلُغم م   كع٭ن مي   ،ؤم ؾبمن  خإلـُن

مدض     ،خل٭م ننننص خل ٤نيننننص  نننن ٫ وخػبنننًن ٬م خغبكنننن مي لٕ  وبلغنننندء خلنننًن

 ط لننًن  ٘نننكَّ ،خلبوخػبٝىٝنننص .. ،وربُيننُن خلعفننندَش  ،ٔدٔنننيصخأل

ف خؼبس وَ بال ؤننن  ز٭نًن ،د٘نُنخعب نندض خلًوليننص خؽبنًن  طبٕننص ٬ٙنُن منُن

ء  ٬ ن   (م2111م ولن  ٬ندم   1996ؤي م  ٬دم ) ٬دمد ٍ  خلسًن  زعنفين

خالقعٝننديي وخؼبنندرل وخإليخَي دل   خإلٜننةق زُننندمؿ٬ ينن    َ ٔنن٤ْمنند ؤت

 ف ننم ،ل منندع صسَننيٚىَمُ كدنننط زنن  ،ؽبنند مع ق٭نند كنندم كمنند خلنعنندجؿ ظكنن 

ُ  بٜةلدض ربقي  زدذبد  د َ َكتؤت خإلٜةلدض ظ   ظإضٔ  ،٬ًخلنص  ؤكؽن

 ظ نن  ظننإؼًنخض منن  خألكننّّ خل٭ننرء خلفقننًنش خل٥سقنندض ربم ننط فقنًن

 ظننإؼًنخض منن  خإلفننةض خلغنيننص خل٥سقنندض وخٔننع٥د٬ط ،خإلٜننةلدض

لقيقنني يف  ظ٥نن ٍٍَ بذلظ نن  خلٕيدٔنندض  ايِّٕ ننم ظُننف ،خإلٜننةلدض ظ نن 

 ،نعدـيعن د بِينديش   وؤ ،خلنف٥يص غًن خإلنعدـيصخلق٥د٬دض خالقعٝدييص 

ٖ   مد وؤم الٔيٓ ي يعًٝن َ خؼبٕندنبص يف  خلق٥د٪ خلنف٥ي ه  خل ليًن خلٍن

                                                           
 خإلٜنةق  زُنندمؿ  نعندجؿ  يف قنُخءش  ،ظنفينٍ   من   ٔنن خض  ٔس٫ ز٭ً ،خل٭ٕ ي ٔي . ي( 1)

 خلُخز٣: خن٩ُ ،خالقعٝديي

 http://www.ye1.org/forum/threads/19710 
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يٕنندهم خلق٥نند٪ خلنف٥نني زنٕننسص    ليننػ  ،صبنندرلخلننندظؿ خ نني خإل  

خوق مننن   كمننند  ،% مننن  قيمنننص خلنننندظؿ خ ننني خإلصبننندرل 41 -31ظعننُن

خيخض خؼب خِننص خل٭دمنص ل ًولنص      71من    زنإكؽَُ  مُ ِِٕيُ ويبؽن    ،% من  بيُن

 خض خليمنيص.  % م  قيمص خلٝديَ 91ؤكؽُ م  

 وخؼبننندرل خالقعٝنننديي خإلٜنننةق زُنننندمؿ فٙننن  َُئينننص ويبكننن   

 زنننننُخمؿ د َؼتًٔمِنننننظُ خلننننني خآلؼننننندَ ونننننةع مننننن  ز ٠ننننن ق وخإليخَي

ي  ،خلعٝننميك وهد فدلنٍن  خؼبندٔننر خألٔنن  ذ ؤهننند ؤٔنندْ ٬ نن  ؤ٬نًن

 خقعٝننندييدض هيدكننن  منننن د ظ٭ننندي خلننني خالونننعةالض ظ ننن  ل٭نننةؾ

وع  بذل ٔننيايي خلٕيدٔنندض ٍ هنن ظ٥سينن  زننإم يق لنن م ،خلندميننص خلنًن

 ،خػبننندَؾ مننن  خألمننن خع َئوْ الٔنننعق٥دذ خؼبةجنننم خؼبنننندن يهيحنننص

وخٔعقُخَ ٔن٭ُ ٜنُف    ،وِيديش خالٔعؽمدَخض خلًخو يص وخػبدَـيص

ع خلنمنننن  خالقعٝننننديي   و ،خل٭م ننننص خل ٤نيننننص  وِيننننديش  ،ِيننننديش م٭نننًن

 ، مٕنع   خؼب٭يٙنص  ٌنوربٕ ،وخلبفدٞ م٭ًع خلس٥دلص ،خلٝديَخض

 خل٭م نننص قيمنننص فعىفنننيٟ ،ٌلننن  ٬كننٓن عنننطؤؼس خلعفننندَذ ؤم غنننًن

 يٕندهم وزبفيٟ ٔ٭ُ ُٜف د لٝدحل خلًوالَ خألمُيكي  خل ٤نيص

 خاللبفد٠ندض  فسٕسر ،خؼب٭دكٓ زدالذبد  خألم خع َئوْ هفُش يف

 مقدزنن  خلًولننص ٜننُف ٔنن٭ُ ؽبنند يع٭ننُٞ خلنني وخلكننسًنش خؼبع خليننص
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 ٨نندهُش ظّخينًن بذل ييننايٚ ؤم ٘ننإن  منن  خل٭دؼبيننص خل٭مننةض ؤٔنن٭دَ

وُخيهم وبعف٩ننننن خ ؤم ٬ننننن ٞ خلنننننندْ ؤم ؤي ،(ًولُشخلننننن)  دبننننًن

 لنننن  خألـنسيننننص خل٭مننننةض بذل وب ل هننننند ،خ يننننص ز٭مةيهننننم

 ؤكنّّ  مسدل  ٬   خغبٝ ع ؤو ،يشخؼبٕع ََ خلس١دج٫ ُ٘خء يٕع٥ي٭ خ

ي م  مد رب ي  ـُخء م   بذل خألـنسينص  خل٭منةض  خضَُوًَٖمُن  من   لًن

 .لٍل  خغبدـص لٌن خؼبٕعقس  يف ٬م ع م

خ خل٥ نر      ؼبةل٧م  خو ورل ي فنإ بذل هٍن ؤم ٜنًو  خلنقً خلًن

يننايي بذل  زننإم ٌلنن   خل ٤نيننص ٬ نن  لنًن ٬ِمنن ٔ   عىفننيٟ خل٭م ننص ز

سبين  بذل خاللبفندٞ ؤمندم     ًولنص م ٬م نص خل أل ؛ظٙفي٫ خلٝنديَخض 

ال ي ـنًن لنًن  خلًولننص خلندميننص منند   ون٩ننُخ ألننن  ،خل٭مننةض خألوننُ 

خ ٔنيايي ب  ةٔن   خؼبنديش خػبندم فن      ًَُُٝٚظُ يُ خؼبّيًن   م هٍن ذل ظًٝن

لن   فبند   ،قن  ؤ خلٝند٬يص ولكن  زٕن٭ٍُ   ًوعم  هٍ  خلكميدض بذل خل

و  خلٕنندز     خَ ؼننُوش خل  دبنند ي٭ننين  ،زقنني ٬ نن  نفنٓن خلنًن  ًولننصبهنًن

   .لًوع خلٝند٬يصٝدحل خشبدم لزإَوٛ خأل

                                                           
( خلن٩دم خؼبدرل خل٭ندؼبي وٜننًو  خلنقنً خلنًورل هيمننص ز٭سندءش خؼبؽدلينص وخلق١ندء ٬ ن           1)

 ل مّيً خن٩ُ خلُخز٣:  ، خلفقُ!خلفقُخء زًال م  خلق١دء ٬   

http://wwwiraqibasimcom.blogspot.com. 
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ه َ ٞ دخلبفنن زينندميبكنن   ،و٬ نن  بؼننُ ٌلنن   قيمننص خل٭م ننص وظنًن

والَ   قيمنننص خل٭م نننص  ظ٭٠ُنننط  لينننػ ،خل ٤نينننص خلُيننندع مقدزننن  خلننًن

والَ خألمُيكنني زٙننك  م منن ٦  خل ٤نيننص خلُينندع  لةهنينندَ ؤمنندم خلنًن

قيمننننص خل٭م ننننص خل ٤نيننننص  الٔننننيمد وؤم  ،وننننةع خأل٬نننن خم خؼبد٠ننننيص 

والَ    خ   خلبف١ط مقدزن  خلًن م 1996يف ي لين   و ،زٙنك  م من ٦ ـًن

حبينػ ؤٜنسك ٔنن٭ُ     ،قندم خلسنن  خؼبُكنّي خلنيمين زع٭نن مي خلُيندع     

 ،٬ًم خل٭م  زإي ٔ٭ُ غًن ٔ٭ُ خلٕن   يعمًي وفقد آلليص خلٕ   و

 (125)وقنًن مت خلع٭نن مي لٕنن٭ُ خلٝننُف يف خلسًخيننص ٬ننًن مٕننع      

والَ والَ   ،َينندع ل نًن ل  خلبف١ننط قيمننص خلُينندع ؤمنندم خلنًن منن  وزنٍن

والَ يف ٬ننندم    (161.7) بذلم 1996َيننندال ٬ننندم   (128) َيننندال ل ننًن

والَ   (185)ووخٜ  خلبفد٠  بذل ؤم وٜ  بذل  ،م2111 َيدال ل ًن

ه َ يف قيمننص   ،م2114 ٬نندم يف خ خلعنًن  خل٭م ننص خل ٤نيننصوخٔننعمُ هنٍن

والَ   (213.81)بذل بم وٜننننن  بذل   ،م2111يف ٬ننننندم َيننننندال ل ننننًن

ٞ  (1 (َقنم  خعبًوع ك٠ُٚ َويُ قيمنص خل٭م نص خل ٤نينص خلُيندع      خلبفند

 م.2111ل  خل٭دم  ،م1996خؼبًش م  خل٭دم  وةعمقدز  خلًوالَ 
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اُؼِٔخ اُوؿَ٘خ اُوٍبٍ البلبع هَٔخ ٍجُت  (1)ههْعلوٍ 

 2111ّّ ؽىت اُؼبّ 1449ٓوبثَ اُلوٕه فٍٖ اؼبلح ٖٓ اُؼبّ 

 اُؼبّ
ٓزوٍؾ ٍؼو 

 اُظوف
 اُؼبّ

ٓزوٍؾ ٍؼو 

 اُظوف

 185 م1004 128 م3991

 393141 م1002 129.3 م3991

 391 م1001 135.9 م3998

 398192 م1001 155.8 م3999

 399118 م1008 161.7 م1000

 101182 م1009 168.7 م1003

 139129 م1030 175.6 م1001

 131180 م1033 183.5 م1001

 .557، 33ص ، م9055وم  9005 نوفمرب التقرةر السنوي، اليمني، املركزي البنك :املصدر

ٜنننةق زُنننندمؿ خإل مننن  ونننةع   دل يعمقَّننن  ويف خلٕنننيد  ٌخظننن 

و٥نننن٣ خغبك مننننص خلُخميننننص بذل  و ،خالقعٝننننديي وخؼبنننندرل وخإليخَي

٬م ٬ننن  خلٕننن ٫     ب٬نننديش ه  يك نننص خالقعٝننندي منننن د ٔننن   َفننن٫ خلننًن
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٬دض خلٕ٭ُيص خألٔدٔيص "   خلني ؤؼق نط كدهن  خؼبن خ٤  ٬نّّ      ،"خعبُت

٬م ٬ن  خلٕن ٫ وخؼبٙنعقدض خلنف٥ينص      يف َفن٫   طزينمند فٙن    ،َف٫ خلًن

 .مٕع   خلًو  بذل مٕع   ؤٔ٭دَ خلٕ ٫

٬م  وقدمط خغبك مدض خؼبع٭دقسص خب ٥ خض خإللغدء خلعًَهبي ل ًن

وكدننننننط  ،خألٔدٔنننننيصخؼبٙنننننعقدض خلنف٥ينننننص وخلٕننننن ٫ خؼبقنننننَُ ٬ننننن  

إم خلًولننص ظنفنن  مسنندل   خغبك منندض خؼبع٭دقسننص ظننسٌن ؤٔننسدذ ٌلنن  زنن  

٬م ٬نن   و ،هدج نص ٬ نن  ي٬ننم خؼبٙنعقدض خلنف٥يننص ٔننن يد   ؤم َفن٫ خلنًن

خؼبٙننعقدض خلنف٥يننص زٝنن َش ٬دـ ننص ؤٜننسك ٠ننُوَش و٤نيننص لعميننص  

ؼبسنندل  ؤم خو ،ص خالهنينندَ خالقعٝننديي فننلننعةيف وٜنن ع خلس نًن بذل لد 

٬م يبكن  ظ ـي  ند بذل         خؽبدج ص خلي ٔنيعم ظ فًنهند ز٭ًن َفن٫ خلًن

ل  خالٔننعؽمدَ يف    مدض خلع٭ ننيم وخلٝننمص وخألمنن  وكنٍن ربٕننٌن ونًن

 هبدي خل ٨دج .بخلعمعيص و خلسىن

م ٔيدٔننندض خإلٜنننةلدض خالقعٝننندييص ؤو مننند يٕنننم      ؤٍكُ يُننن

٪)نز ٬قًن خلعٕن٭ينيدض    ٍقًن ظسنعن د خغبك مندض خؼبع٭دقسنص منن      (خعبُت

 ويبك  زيدهند كدلعدرل: ،خلقُم خل٭ُٙي  م 

  م مت بقُخَ ؤوع ـ٬ُنص ٔن٭ُيص من  قسن  لك منص      1998يف خل٭دم

 خالجعةف زٌن لّ  خؼباسبُ وخإلٜةق.  
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   ـ٬ُننص زدصبنندع  َؤقننُٓض لك مننص ٬سنًن خلقنندي   ،م2111يف ي لينن

يّع من         ،صٔ٭ُي بذل  ضَيندال  (11)لينػ خَظفن٫ ٔن٭ُ خل عنُ خلًن

 .%71ؤي زنٕسص  ،َيدال (17)

  ُـ٬ُنص  زدصبندع   ٬َسًن خلقندي  لك منص   ؤقُٓض ،م2114يف فّّخي

ش يّع منن     ،ـًينًن بذل  َينندال (17)ليننػ خَظفنن٫ ٔنن٭ُ خل عننُ خلنًن

 َيندال  (35)من   خؼبكنَُ   سزني خَظفن٫ ٔن٭ُ خل عنُ خلن    و ،َيدال (41)

 .َيدال (51)بذل 

   خلقديَ زدصبندع      ،م2115يف ي لي  م  خل٭ندم ؤقنُٓض لك منص ٬سًن

لينػ خَظفن٫ ٔن٭ُ     ،دَ خؼبٙعقدض خلنف٥يصب٠دفيص يف ؤٔ٭ـ٬ُص 

وخَظف٫ ٔ٭ُ خل عنُ   ،َيدال (45)بذل  َيدال (41)خل عُ خلًيّع م  

كمد خَظف٫ ٔن٭ُ   ،َيدال (65)بذل  َيدال (51)خلسزني  خؼبكَُ م  

وخَظفنن٫  ،َينندعٍ (411)ض بذل َينندال (215)خألٔنن٥ خنص خلغنندِ منن  

 .َيدال (45)بذل  َيدال (16)م   خلكًنؤٌنخل عُ  ٔ٭ُ

  لك منننص ٬ ننني ؾبننن َ ـ٬ُنننص   ؤقنننُٓض ،م2111يف م٥ ننن٫ خل٭ننندم

ُ  21َيندع يف كن     (111)ـًيًش زّيديش  ظٝن  بذل   زنٕنسصٕ  ،خلعن

 بذلخلننسزني    % يف خلننسزني  ليٝنن  ٔنن٭ُ خل عننُ    8.3كؽننُ منن   ؤ

يّع 14وزنٕنننننسص  ،َينننندال  (71) وظس٭ ننننند يف فّّخينننننُ  ،% يف خلنننًن
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َيننندع يف  (111)م ِينننديش يف ٔننن٭ُ خلغننندِ خؼبنننزنرل ز خقننن٫ 2111 

 ٔ٭ُ ؤ٥ٔ خنص خلغدِ.

  ّّش  ؾبن ؤقُٓض لك مص ٬ ي  ،م2111يف ٔسعم  ، َ ـ٬ُنص ـًيًن

 ،َيندال  (51)بذل  َيندال  (45)ليػ خَظف٫ ٔ٭ُ خل عُ خلًيّع م  

 (75)بذل  َينندال (71)وخَظفنن٫ ٔنن٭ُ خل عننُ خلننسزني  خؼبكننَُ منن      

 (51)بذل  َيندال  (45)من    خلكًنؤنٌن ٔ٭ُ خل عنُ  وخَظف٫  ،َيدال

 .َيدال

   ؤكنننّّ  ؿبمنًن ٔنننددل زدُٔنننًوش  ض لك منننص قننُٓ ؤم 2111يف ٬نندم

لينػ خَظفن٫ ٔن٭ُ     ،ـ٬ُص ٔ٭ُيص يف ؤٔ٭دَ خؼبٙنعقدض خلنف٥ينص  

 2111ؤي دبد ي٭نديع   ،َيدع 111َيدال بذل  51خل عُ خلًيّع م  

ال من     خلعُ 21َيدع ل ن ٔن٭ُ خلنسزني    وخَظفن٫   ،َيندع  (1111)زًن

َينندع  2511ؤي دبنند ي٭ننديع   ،َينندال (125)بذل  َينندال (75)منن  

 .َيدعٍ (1511)خ زًال م  لعُ 21ل ن

 لك منننص ؿبمننًن ٔننننددل   ؤقننننُض  ،م2114  مننن  خل٭ننندم   يننن يف ي ل

منن   خلعننُ 21ليننػ خَظفنن٫ ٔنن٭ُ خلننن   ،زدُٔنننًوش ـ٬ُننص ب٠نندفيص  

يّع مننن   خَظفننن٫ ٔننن٭ُ و ،َيننندعٍ (3911)بذل  َيننندعٍ (2111)خلننًن

 .َيدعٍ (4111)بذل  َيدعٍ (2511)م   سزني م  خل خلعُ 21خلن
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وٜنن  ز٭ننٟ خػبننّّخء خالقعٝنندييٌن زُننندمؿ  ،ويف ٔننيد  ٌلنن 

٬نندض خلٕنن٭ُيص خؼبععدليننص   خإلٜننةق زدلٙننمٖ  ليننػ  ،د٬ص ل٥ننُق خعبُت

 فٙن   م خالقعٝنديي إؼبىعٝنٌن زدلٙن  ؤكًض خل٭ًيً م  خلًَخٔندض  

زندليم  يف ربٕنٌن    خؼبندرل وخإليخَي خالقعٝديي وزُندمؿ خإلٜةق 

م ،خل٭نندم دعخؼب٭يٙننص وكننسك خلفقننُ ووقنن  هنننر خؼبنن      وـنن ي ؤيٚ و٬نًن

 ؛َغننم ٬مننُ  خل٥ ينن    ،ٍكُ ل ّّننندمؿ ٬ نن  ؤَٞ خل خقنن٫  يُنن قٍقبنند

َش خغبك مننننص ٬ نننن  ظؽسيننننط خؼبننننعغًنخض    ل وٌلنننن  ن٩ننننُخ  م قنننًن ٭نننًن

ف ٬دض ،مقًمعننن د قيمنننص خلُيننندع  ويف ،خالقعٝننندييص  ،ومينننّخم خؼبننًن

خهنيندَ   من٫  الٔٓنيمد  ،غًن خؼبع قن٫  َض ٬  و٬فّ خؼب خِنص خلي ظ١ُٖ

 ،وخَظفد٪ خألٔ٭دَ زٙك  ـنن ي  ،ع خليمين ؤمدم خلًوالَقيمص خلُيد

منن  ف ننم يعمقنن   ،خإلوفنند  ٬ نن  يلننية نند  ٔمَفِوخلنني ٘ننك ط يف مُ

٬ُننندض خلٕننن٭ُيص خلننني ؤؼق نننط كدهننن  خلّّنننندمؿ ٔننن   خعبت ونننةع

٬م ٬نن  خلٕنن ٫ وخؼبٙننعقدض خلنف٥يننص  خؼبنن خ٤  ٬ننّّ زينمنند  ،َفنن٫ خلنًن

 .خلٕ ٫ يف َف٫ مٕع   خلًو ع بذل مٕع   ؤٔ٭دَ طفٙ 

خؼبع٭دقسنننص  عننن د خغبك مننندضُظسنٖ خلننني٪ فنننط ٔيدٔننندض خعبتنننَُ وو  

 ،خَظفند٪ خلس٥دلننص  ،ول٭ن  ؤزُِهنند  ،خل٭ًيًن منن  خؼبٙندك  خالقعٝنندييص  
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مدض    دخَظفن  ب٠دفص بذل ،وظّخيً ماُ٘ خلفقُ ٪ ؤٔن٭دَ خلٕن ٫ وخػبًن

٠نن٭دفد م١نند٬فص ٬ننًن كنن  و٥نن ش منن  و٥نن خض َفنن٫     ؤخألٔدٔننيص 

مدض    ٔن سد   طن٭كٕن خلني خ و ،خألٔدٔنيص  خل٬ًم خؼبقنَُ ل ٕن ٫ وخػبًن

   .٬   خل ٫٠ خؼب٭يٙي ل م خ٤ 

ل  و ال منن   لقيقننص خؽبننُوذ بذل خعبتننَُ  ز ٠نن قٍيعف نن  زنٍن ٪ زنًن

منننن   ًٗمُنننؿبدَزنننص خلفٕننندي زع ـ ننندض لقيقينننص ـنننديش و٘نننفدفص ظَ   

 .ددبةمٕع د ؼبفدٜ   خؼبدليص وخإليخَيص يف زنيص خلًولص ومإٔديه

ً خلٙ يً خلقويف هٍخ خلٕيد  يق ع  وؽبالنا ٛالْ ٍؼِٔالوٕ     ...":دجن

ؤََُذ ؤػجبء ػِي اُ٘البً   ، ع اهزظبكٍخ[َواُيت ٍَٔوهنب ]ُع ،عُعَو

هزظبكٍخ رٌوٕ ػِالي اؼبَالئوُُت   ع إَوالؤٗلَمْ؟ ًبٕ اؼبلووع اعبَّ

ٛالالْ اُالالنٍٖ ػ٘الاللْٛ هئوً ؤٓالالواٍ ًالالجَتحن ٛالالْ اُالالنٍٖ     ،اٌُجالالبه

ٖ ن ىبلؼوٕ ٖٓ هََِن وٌَُ ؤٕ ٍؼَلوا بما ٛ٘البى   ،ٍزوشلوٕ هَِ

ػِي ثؼغ اُاللوٍ رالواٙ   اّفالَت ٍزؾالوٍ   اّفالَت بىل       كٍوٕ

أل ٕ رلهً بٕ واغببعخ هل كَمب ىٍالبكح ٓبهالخ    ،ىٍبكح   اٍّؼبه

هٍبٍن ٕ رلهً وهل كَمب ٓبهزُت هٍبٍن ٕ رلهً بٕ وهل كَمب ىٍبكح 

هاللهح اُ٘البً    ُقُؼِؼال ؤََُالذ   اّفالَت رَ   ،ؤو ؤًضالو  %111ثَ٘جخ 
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ٍُ ،اُشواهَخ  ."اة ٖٓ اُـٖء؟ وٕ   ػنُؾجاِظو

وٜنننن ط خلٕيدٔنننندض خلنننني مدَٔننننع د خغبك منننندض خؼبع٭دقسننننص   ؤو

 ًِ٭ُنننخألو٠ننند٪ خؼب٭يٙنننيص وخػبًمينننص ل مننن خ٤نٌن بذل مٕنننع يدض دل ظَ

٬ نن  ربمنن  ؤؼقدؽبنند منن٫ خإلٜننُخَ ٬ نن      خلغدلسيننص خلٕنندلقص قننديَش 

 يص ي مٕ د خلس٥ٕدء م  ؤزندء خليم .٬ًم بهبدي م٭دعبدض ـًٓ

م  ً ويقنًن وع     خلٙنن يً خلقدجنن لٟ مننّخ٬م خلنًن خل قنندج٫ خلنني ظنًن

و  مٙنننندَي٫ خلعنميننننص يف ؤم   مبنننن خ يف  هننننند  خلُؤظبدليننننص جبنننًن

 ،خالقعٝنندييص خلعمعيننص زنندلسىن يع٭ نن  فيمنند خلنمنن  وغينندذ ،خألٔنن٭دَ

"... و  ٗلٌ اََُبم كبٖ َٗٔغ ًِٔخ: اُزَ٘ٔخ ًَ ٍ٘خن :يقن ع 

وًَ ؤٍجوعن وكبٖ ٗوى مبالو اٍّالؼبهن ؤُالٌَ ًالنُي؟ ٓالب اُالنً       

ٛالالَ ٛ٘الالبى مبالالو كَٔالالب ٍزؼِالالن ثالالبُجٌت اُزؾزَالالخ        وبظالالَ؟  

إهزظبكٍخ؟ ؤو ؤٕ ٛ٘بى مبوا    اٍّؼبه؟ ؤٌَُ ٛ٘بى ؿالٖء؟  

ؤٌَُ ٛ٘بى اكبـبؽ   اُ٘لوً واُوَْ؟ ٌَُ ٛ٘بى رَ٘ٔخ ٕ 

 .  واهغ اُ٘لوًن وٕ   واهغ اغبَبح"

                                                           
خلنًَْ خلعدٔن٫    ،كنُمي خليَوْ م  هًي خلقنُآم   ،خغب ؼي( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  1)

 .11 ٚ ،خؼبسدَ م  يَوْ َم١دم 

 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ،خغبن ؼي ( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  2)
= 
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خالقعٝنننديي زُنننندمؿ خإلٜنننةق   فقننًن فٙننن   ،ويف ٠ننن ء ٌلننن   

  فٙة ٌَي٭د يف ربقي  خألهًخف خلٙنك يص  زدليم خؼبدرل وخإليخَيو

ورل   خلي ٬ِنم ٜننًو    م ظنفيٍن  ب زن   ،ؤنن  يٕن٭  بلي ند    خلنقًن خلًن

خلّّندمؿ ومد ـدء يف ؼنديد  م  ظغنًنخض قًن قبنك يف ِينديش يمنؿ      

 وهنند  ،صظس٭يٖن خلُؤظبندرل خل٭ندؼبي وـ٭ ن د ؤكؽنُ      خالقعٝدييف  خليم 

قعٝندي " وزنٌن   خالزدلعمًيً ظكم  خل٭ةقص زٌن ٔيدٔص "خإلٜنةق  

     .ُش يف خل٭ددللدلص خلعسٓ٭يص خالقعٝدييص ل ق   خلُؤظبدليص خؼبٕي٥ٔ

َ خلٕ سيص وخلعس٭يٖ بم ٜةق ال ص خلي يُمًؼ د ظ٥سي  زُخمؿ خإلخآلؼد

زنن  هننني   ،مٕننعًخمص و٘نندم ص   ظنميننصٍٕ  هبنندئ بظ٭منن  يف خلن ديننص ٬ نن     

ظ ننن    ِكتنننف نننم ظَ ،ش خؼبُخيفنننص ل ٭ٝننند خلُؤظبدلينننصَََّزدوعٝننندَ خعبَننن

 ُٓ وٞ خل ف ني ظننإي   ،ز يننص وخؼبٕند٬ًخض خؼبدليننص زُيحنص ؤو ؾبدنيننص  خلقُن

ليػ ال ظ فُ هٍ   ،٬   ؤول يدض خؼبدكبٌن وليٓ خلًوع خؼبمن لص زندءً

 ،خؼبٕد٬ًخض بال خلسنيص خلعمعيص خؼب٥  زص من  قسن  خؼبُكّن خلُؤظبندرل    

    ُ مُ    ،كي ظٕد٬ً  ٬   ظٕ ي  ٬م ينص هيمنعن  وهنسن  ال ؤكؽن ولكني ظًن

ِ قً لققع  يوع خل٭ددل خلؽدلػ بي ؤ وٌل  جب٭  خال٬عمدي ٬    ،قبد

 هبنندئ ب خؼبٕنند٬ًخض ٬نن ٞ خالٔننعمُخَ يف زننندء ؤنندج  وبمكدنينندضٔ     
                                                           

 .11ٚ ،ق ية شبند خ
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     .ص ومٕعًخمصيم  بَٔدء ظنميص لقيق  ُمكِّيُ ،ق يٍ خقعٝديٕ

خ  يف كنننؽًنٍ مننن   خلٙننن يً خلقدجننًن  مننند ياكننًن ٬ ينننهننن  ول٭ننن  هننٍن

 .خالقعسدٔدض خلي ظقًمط

قي  ؼبف نن م خؽبيمنننص خالقعٝنندييص  مؤز٭ًن  و م خلعٙننىيٛ خلنًن قنًن

َ    خلٙ يً خلقدجً يٝ  ،خلي ظإي ز٭سدءش خلعنميص خلٕيً لٕنٌن زًن

ي ـًن   ؤنن  ال  مفديهند  صلقيقن  خ ٬ ي  بذل م٠َ خ يخلًي  خغب ؼ

ؤطجؾ٘ب إُ ؿَت هبكهٍٖ ػِالي ؤٕ ٗؼالَ    " يق ع: ،صيظنميص لقيق

 َغـِال ػالبّ؟ بما ٓالب هَّ   ًإوُئي ٖٓ ؤعلاكٗب اُنٍٖ ػبشوا هجَ ؤُالق 

َّ كمَ ٛنٙ اُزَ٘ٔالخ ؤّ  " :معٕدجة ،"ٓب ٍإرَ٘ب ٖٓ ػ٘ل ؤػلاه٘ب ً

 . " ٛنا ف٘ن ُْٓخ؟ ف٘ن ُِشؼوة؟

 ثِالل  ؤً بىل اٗظووا طبكهب  آّو "وُزووا:وياكً ٌل  زندلق ع 

 ؤً ٛ٘البى  َٛ ؽوَوَخ؟ رَ٘ٔخ كافِٚ رَ٘ٔخ؟ ٛ٘بى َٛ ػويب

ْ  ٌٍزلوٕ ؤطجؾوا ؤِٛٚ ػويب ثِل ْ  ٍزؼِالن  َٔالب ك ثإٗلَالم  ثوالو 

ٗوالوٍ:   بما "ليفنّم ز٭ًن ٌلن  زندلق ع:     ن "اُؼووهٍخ؟ وؽبعب ْ

 ."ٕ زبلػوٗبن ٕ زبلػوٗب ثبُزَ٘ٔخ؟
                                                           

 زأيندض  خ٘نعُوخ  ،خلكنُمي يَوْ من  هنًي خلقنُآم     ،خغبن ؼي ( خلٕيً لٌٕن زًَ خلًي  1)

 .11- 9ٚ ،ق ية شبند( خ)
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 خامتة

م  زننندءً ظٙننىيٛ خلٙنن يً خلقدجنًن ننن ـّ  يبكنن  ؤم٬ نن  منند ظقنًن

 :  يف خلعدرلل٥سي٭ص خؽبيمنص خالقعٝدييص خلي ظإي ز٭سدءش خلعنميص 

 ٕ زٙك ٍ كسًنٍ من  من٩ن َ قنُآي ألزنُِ     : ظ٥ُ  خلٙ يً خلقدجً ؤو

خألٔننننسدذ خلُجيٕننننص خلنننني ؤيٖض بذل وٜنننن ع خألمننننص بذل هنننٍن   

وـ٭ عنن د ؤٔننًنش ل  يمنننص خالقعٝنندييص ربننط يدف٥ننص    ،خل ٠نن٭يص

وع خلغنننُذ خلُؤظبننندرل ز٬ّدمنننص ؤمُيكننند      وظ ننن   ،خلعنمينننص لننًن

 : خألٔسدذ هي

 زع٭دي خألمص ٬  خلقُآم خلكُمي.خ -1

 .مصزندء خألؤم خلنفٓ خلي  ييص نفٍض بذل ؤ -2

 .وؤن٩مص مٕعسًش و٬مي ص٬ِدمدض ٔي٥ُش  -3

خي غينندذ خلنن ٬ي لنًن  خأل -4 مننص زإنبيننص ربقيق نند لةكعفنندء خلنٍن

 .يف ق يهد خل١ُوَي

خٔننعغةع خالقعٝنندي خلٕيدٔنني منن  قسنن  خلي نن ي ل  يمنننص ٬ نن   -5
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 .خلٙ٭ ذ

 .فٕديهد زدلع٭دم  زدلُزدبب٠ةع خألمص و -6

ٚصبَٗالالب  ق ،م خلٙنن يً خلقدجنًن: يقنًن ي ي ٠ننكخلعٙننىيٛ خلنًن  ي  خلنٍن

 م٩دهُ ظ   خؽبيمنص كدلعدرل:

بزقننندء خألـمٖنننننص خل٭ُزينننص وخإلٔنننةميص ؾبنننُي ؤٔننن خ  ؼبنعفننندض        -1

غنًن   صوـ٭  د ؾبُي ؾبعم٭ندض خٔنع ةكي   ،خلُٙكدض خل٭مةقص

 . صمنعف

٬دم نص يخون  خؼبٝندن٫     مص لعك م ؾبُي ؤينديٕ خٔعغةع ٘٭ ذ خأل -2

وع خل٭ُزينننصٔ وخإلٔنننةمي بنٙننندئخلننني ينننعم  ص ٬نننّّ هد يخوننن  خلننًن

 خلُٙكدض مع٭ًيش خعبنٕيدض.

وؿبدَزنص   ،بغُخ  خألٔ خ  خ يص وبغُخق ند زدؼبنعفندض خألـنسينص    -3

 وظكُيٓ خلُ٘ ش وخلفٕدي. ،خلٝند٬ص خل ٤نيص خؼبنعفص

ُز ينص خؼب  -4 ُوٞ خل َي٫ خلعنمينص     ن ِمنك خلق خلني   ،كنص ربنط يدف٥نص مٙند

ي ال ينف٫ خألمص ك  خٍل َي     ،ظك م زدٙل ٍ مٙند ًخم د لعنفين نعى ٫ وينعم ٔخ

ـيننص   وال ظننايي بذل ربقينن  خلعنميننص خغبقيقيننص     ،هدمٙننيص وغننًن بنعد

ٍخي  ِ م  لدلص خلعس٭يص.ي٭ّٚوز   ،وخل ٜ ع بذل خالكعفدء خل
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ٖؤز٭نننًن  :صبُضالالالالب  قي  لم قنننًن خؽبيمنننننص  ٥سي٭ننننصم خلعٙننننىيٛ خلنننًن

خالقعٝنندييص يٝنن  خلٙنن يً خلقدجنًن بذل لقيقننص مفديهنند ؤننن  ال   

ٕ " يقنننن ع:و ،وننننن  ل ٙنننن٭ ذوبمبنننند  ،صينننني ـنننًن ظنميننننص لقيق

 ."زبلػوٗب ثبُزَ٘ٔخ

 :ثبُزبيلػِي مُي ٍوطٌ اُجبؽش  وث٘بء 

ٍخ خلسمننػ فدربنند    -1 َ هنن ً  لسمنن غ قديمننص  خ٬عسنند نن ي ُ خٙل ظعننندوع فكنن

نننديي  ،خلقدجننًن نننإم خالقٝع ننن م يف خٙل  يعندوؽبننند خلسننندلؽ م وخؼبىٝع

م خلسدلنػ خلقينندم زن  لنن ع    وؤوؽبند   خؼب٭دعبندض خلةِمننص يف  مند ي٭عنّن

ٛدالضوربقي   م ـخ ص خؽبيمنص  .خلعنميص خغبقيقيص يف٘   خ

يُمكننننن  ؤم ظٕنننننعفيً خعب ننننندض  ،يفمننننن  من٩ننننن َ خٔنننننعُخظي -2

ي خؼب٭نيننننن   ،خغبك ميننننص  ل  مإٔنننندض خٛعمننننن٫ خؼبنننًن  صوكننننٍن

قي  ل  خقنن٫ خالقعٝننديي ل ننيم    ،زدلعنميننص منن  خلعٙننىيٛ خلنًن

 ً ي قًمننن  خلٙننن يً خلقدجننن خٔنننعُخظيفي ل سيحنننص  كعم يننن ٍ ،خلننٍن

خض خلني ظ خـ  ند    ي ٠ٚك مكدم  خػب ن  وخل  ،خػبدَـيص ع ًيًن

  وخألمص خل٭ُزيص وخإلٔةميص ٬دمص. ،خليم  ودٜص
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