
 

 الصراع اللغوي أسبابو ونتائجو
 علن اللغت بحث في

 

 شاديت بيوهي حاهد/ أإعداد 

 الدعوة وأصول الدين قسن

  جاهعت الودينت العالويت –كليت العلوم اإلسالهيت 

هاليزيا  -شاه علن 

shadia@mediu.ws 
 

 
.  اٌٖواع اٌٍغٛٞ أٍجبثٗ ٚٔزبئغٗفٟ األٍبً األٚي ٘نا اٌجؾش ٠جؾش فٟ —فالٕخ

. اٌٖواع اٌٍغٛٞ أٍجبثٗ ٚٔزبئغٗ: ٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خا

I. اٌّملِخ 

اٌٍٙغخ ال ٠فًٖ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌٍغخ اٌفٖؾٝ ٍٜٛ فئْ  :رؾٛي اٌٍٙغخ إٌٝ ٌغخٚػٓ 

٘نٖ . ثؼ٘ اٌٖفبد اٌٖٛر١خ، ٚل١ًٍ ِٓ اٌزغ١١و فٟ ثؼ٘ اٌزواو١ت ٚفٟ ثؼ٘ اٌّؼبٟٔ

: لبي، ٚغ١ون ٠مٛي: الاًل أٔذ رمٛي ِشفاٌٖفبد اٌٖٛر١خ ال رجؼل اٌٍٙغخ ػٓ أفٛارٙب، 

. ال رغ١و اٌّؼٕٝ ٖ اٌٍٙغبد٘نٚوً ٌٙغخ اٌمب٘وح ة" آي" :ثؼ٘ ٠مٛيايٚ ،"ايط"

II. اٌّمبٌخ ِٛٙٛع  

 
 : اٌٖواع اٌٍغٛٞ

٘ٛ مٌه اٌزٕبفٌ ث١ٓ ٌغز١ٓ أٚ أوضو ١ٌٍّٕٙخ فٟ ِغزّغٍ ِب، ٚرقزٍف ٔزبئظ اٌٖواع 

هاع ث١ٓ ٌغز١ٓ فٟ ِغزّغ ِب، أٔٗ إما وبْ ٕ٘بن ٓ: ٚآصبهٖ رجؼاًلب ٌٕٛع اٌؼبًِ ِٚلاٖ، ٠ؼٕٟ

لاٖ؛ فٕٙبن ػٛاًِ ٌٍٖواع اٌٍغٛٞ َِ . رقزٍف ٔزبئظ ٚآصبه ٘نا اٌٖواع رجؼاًلب ٌٕٛع اٌؼبًِ ٚ

رّبً ٌغٛٞ ف١ؾلس . ٔز١غخ ٘غوح أٚ ٔز١غخ رغبٚه، ٚاٌٖواع اٌٍغٛٞ ٔز١غخ ِضالاًل ؽوةٚ

اٌٖواع رقزٍف لل ٠ىْٛ ٙؼ١فاًلب؛ فآصبه ٚث١ٓ ٌغز١ٓ أٚ أوضو؛ لل ٠ىْٛ اٌٖواع ِضالاًل ل٠ّٛاًلب، 

 . ثبػزجبه اٌمٛح ٚاٌٚؼف

ا ِب ٠ؾلس اؽزىبن ٌغٛٞ ث١ٓ ٌغز١ٓ أٚ أوضو ػٓ ٛو٠ك اٌؾوة، أٚ اٌزغبهح، أٚ  فىض١واًل

ا١ٌَبؽخ، أٚ اٌزغبٚه اٌغغوافٟ، ٚرزمبهع اٌٍغزبْ ٚرزٖبهػبْ، ٚػٕلِب رقّل ٔبه اٌٖواع 

ٕو ػ١ٍٙب، إال ٚرقجٛ، ٚرٚغ اٌؾوة أٚىاه٘ب؛ إِب أْ رظفو إؽلٜ اٌٍغز١ٓ ثبألفوٜ ٚرٕذ

أٔٙب رزؤصو ثٙب، أٚ أْ رزىبفئَب، فال رَزط١غ إؽلاّ٘ب اٌمٚبء ػٍٝ األفوٜ، ٚػٕلئن رزون وً 

ا فٟ ٔظ١ورٙب، فززمبٍُ اٌٍغزبْ اٌزؤص١و ٚاٌزؤصو  .ٌغخ آصبهاًل

ا ": فٕله٠ٌ"٠مٛي  إْ رطٛه اٌٍغخ اٌَّزّو فٟ ِؼيي ػٓ وً رؤص١و فبهعٟ، ٠ؼل أِواًل

. ٠خ ٌغخِضب١ٌّاًلب ال ٠ىبك ٠زؾمك فٟ أ

ا ِب  ثً ػٍٝ اٌؼىٌ ِٓ مٌه، فئْ األصو اٌنٞ ٠مغ ػٍٝ ٌغخ ِٓ ٌغبد ِغبٚهح ٌٙب، وض١واًل

ب فٟ اٌزطٛه اٌٍغٛٞ،  ِّاًل ا ٘ب  . إٌٝ ٌٙغبد ٘بَاأمٌ رطٛه اٌٍغخ أ٠ٍٚٞؼت كٚهاًل

فمل غيا اٌؼوة عٙبٍد وض١وحاًل، ٚأػٍٝ هللاُ اٌؼوث١خَ ػٍٝ غ١و٘ب : ٚفٟ اٌزبه٠ـ ِب ٠ؤ٠ل مٌه

فو٘ب ػٍٝ وض١و ِٕٙب، ٚاٍزطبػذ اٌؼوث١خ أْ رٖوع رٍه اٌٍغبد فٟ ِٓ اٌٍغبد، ٚأظ

ْٙل٘ب، ٚأْ رؾً ِؾٍٙب؛ فمل رغٍجذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ػٍٝ ا٢ها١ِخ فٟ اٌؼواق ٚفٟ اٌْبَ،  َِ
ٚػٍٝ اٌفبه١ٍخ فٟ ثؼ٘ األِبوٓ اٌزٟ وبْ فبٙؼخ ٌٍّّىخ فبهً اٌمل٠ّخ، ٚػٍٝ اٌمِجط١خ 

. ا، ٚؽٍذ ِؾً رٍه اٌٍغبدفٟ ِٖو، ٚػٍٝ اٌجوثو٠خ فٟ ّّبي أفو٠مٟ

: ٚمٌه ألٍجبة ػلح

  ٚاٌوٍٛي  ٍالَألٔٙب اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌغخ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٚاإل: اٌَجت اٌل٠ٕٟ: أٚالاًل 

 .ٚاٍزّبٌذ األثٖبه اٌّْبػو ػٍٝ ٚاٍزٌٛذ اٌمٍٛة، ِغ فزؼبٔمذ

 .٘ٛ أْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ وبٔذ ٌغخ اٌؾىبَ إٌّزٖو٠ٓٚ: اٌَجت ا١ٌَبٍٟ: صب١ٔاًلب

وضو إٌبٛم١ٓ ثٙنٖ أأٔٙب : ٟ٘ ٌغخ فٖجخٌ ثبٌٕبٛم١ٓ ثٙب، أٞٚ: اٌْؼجٟاٌَجت  :صبٌضاًلب

ب ِٓ أٍجبة رغٍت  اًٚل اٌٍغخ فٟٙ غ١ٕخ ثوٚائغ أٍب١ٌجٙب؛ ٌٚنٌه وبْ ٘نا اٌَجت اٌْؼجٟ أ٠

 .اٌٍغخ اٌؼوث١خ

هال١خ، غ١ٕخ ثؤٍب١ٌجٙب فٖجخ ثّفوكارٙب، ٚعّٛػٙب،  ٌغخ ٟ٘ٚ :اٌٍغٛٞاٌَجت : هاثؼاًلب

الالرٙب ٚإ٠غبى٘ب، ىافوح ث١ٖغٙب ٚاّزمبلبرٙب، ٔبٛمخ ثىّبي إػواثٙب، ٚصو٠خ ثغّبي ك

َ٘ب فٙنا ػٓ ٛو٠ك . وبّفخ ػٓ ِوٚٔزٙب، ِٚٛاوجزٙب اٌؾٚبهاد فٟ ٠ِٛٙب، ٚفٟ َغِل

اٌىٕب٠خ، ٚمان ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبهح، ٚمان ػٓ ٛو٠ك اٌزٛه٠خ، ِٚب إٌٝ مٌه، ٚفٖجخ 

٠ل : لّؼ ٚؽٕطخ ٚثُو، ػٕلِب ٔمٛي: ا ٔمٛيٌٍّؼٕٝ اٌٛاؽل أوضو ِٓ ِفوكح، ػٕلَفثبٌّفوكاد 

رىبصو ٘نٖ اٌّفوكاد ٍجت ِٓ أٍجبة ٍٚٚبػل، ٘نا ٠غؼً اٌٍغخ اٌؼوث١خ غ١ٕخ فٟ صوٚرٙب، 

 .رغٍت اٌٍغخ اٌؼوث١خ

ب اٌغّٛع اٌىض١وح اًٚل . إٌٝ آفوٖ ،عّغ لٍخ، ٚعّغ وضوح، ٚعّغ ِنوو، ٚعّغ ِؤٔش: أ٠

غ١و ِٛعٛك إال فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚ٘نا  اإلػواة اٌىبًِٚ .فٙنٖ اٌٍغخ غ١ٕخ ثٙنٖ اٌغّٛع

ًُ فالْ، : ٔغل ِضالاًل ػٕلِب ٠مٛي إَٔبْ ،األٍٍٛة اٌٛاؽلٚ. ِٓ ١ِّياد اٌٍغخ اٌؼوث١خ أٔب لبر

ًٌ فالٔاًلب، : َغ١َْو اٌّؼٕٝ اٌنٞ ٠مٛي ًٌ فأٔب لبر ًُ فالْ : ِب ػٕلِب ٠مٛيأ. رٙل٠لثبٌز٠ٕٛٓ لبر أٔب لبر

 . ٠زغ١و اٌّؼٕٝ ثزغ١و اإلػواةٚ٘ىنا . ا اٌفؼًفؼً ٘نفٙنا ػٍٝ اػزجبه اٌّبٟٙ فىؤٔٗ 

ب ٘نا اٌٖواع اٌٍغٛٞ ٠قزٍف فٟ ٔزبئغٗ ٚآصبهٖ رجؼاًلب ٌْلرٗ أٚ ٙؼفٗ، فئما وبْ  اًٚل أ٠

اٌغياحُ َوْضوح، ٚأػمجُٙ ٘غواد ِٓ اٌْؼت اٌغبىٞ إٌٝ اٌجالك اٌّغيٚح، ٠جؾضْٛ ف١ٙب ػٓ 

ٍزىْٛ ِٓ اٌغياح أٚ ِٓ  -اَٟٚ٘ ٛجمخ اٌؾه-ِٛاهك اٌوىق اٌّقزٍفخ؛ فئْ اٌطجمخ اٌؼ١ٍب 

أِب اٌطجمخ . ْ ِٓ اٌغياحٚٚاٌطجمخ اٌٍٛطٝ ِٓ رغبه ٕٕٚبع ٚغ١وُ٘، ١ٍىْٛ. اٌفبرؾ١ٓ

اٌل١ٔب ِٓ اٌّغزّغ فَزىْٛ ِٓ إٔؾبة اٌجالك األ١١ٍٕٓ، ُٚ٘ اٌن٠ٓ ُ٘يِٛا ُٚغٍِجٛا ػٍٝ 

ؽبوُ؛ أِوُ٘ ٚٙؼفٛا، ِٚٓ ػبكح اٌٚؼ١ف أْ ٠مٍل اٌمٛٞ، ِٚٓ ػبكح اٌّؾىَٛ أْ ٠مٍل اي

، ٌٚىٕٙب ِغ أٙياِٙب رُؤصِّو فٟ اٌٍغخ  ََ ِٚٓ صُ ال رّىش اٌٍغخ اٌّغيٚح ٚلزاًلب ٠ٛٛالاًل ؽزٝ رِٕٙي

 .اٌغبى٠خ

ب ؽ١ش لٚذ اٌٍغخ : ِضبي مٌه اًّل غيٚ األٔغٍٍٛىَْٛ ٌجالك اإلٔغ١ٍي، ٚ٘نا وبْ لل٠

اه فٟ رووذ ثؼ٘ ا٢س" اٌِىٍز١خ"اٌغبى٠خ اإلٔغ١ٍي٠خ ػٍٝ اٌٍغخ اٌىٍز١خ اٌّغيٚح، إال أْ 

ب. اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ اٌغبى٠خ اًٚل ، ؽ١ش لٚذ اٌٍغخ : ِٚضبي مٌه أ٠ اٌفزؼ اإلٍالِٟ ٌّٖو ِضالاًل

ػٍٝ اٌٍغخ اٌمجط١خ فٟ ِٖو، ثّب ١٘ؤ هللا ٌٙب ِٓ أٍجبة إٌٖو؛ إال  -ٌغخ اٌفبرؾ١ٓ-اٌؼوث١خ 

 .أْ اٌؼوث١خ رؤصود ثبٌمجط١خ، ٚثقبٕخ فٟ اٌّفوكاد

: َِزؼٍّخ فٟ اٌؼب١ِخ اٌّٖو٠خ إٌٝ ا١ٌَٛ وٍّبدِٚٓ اٌىٍّبد اٌمجط١خ اٌزٟ ال رياي 

١ْذ ِٚؼٕب٘ب: ٛٛة، وٍّخ لجط١خ ِٚؼٕب٘ب ثبٌمجط١خ ِِ ١ِذ : ه٠ف، ٔمٛي: ؽغو، ٚوٍّخ 

لو٠خ ١ِذ أثٛ : ػمجخ، ١ِذ أثٛ اٌىَٛ، ١ِذ غّو، ١ِذ ونا، ٌٚنٌه ال ٠ٖؼ ٌٕب أْ ٔمٛي

َِذ ٟ٘ لو٠خ، ٚكفٍذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ؛ هغُ أْ  "١ِذ"اٌىَٛ؛ ألْ ِؼٕٝ  اٌٍغخ اٌمجط١خ ُِ٘ي

ا فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚ٘نٖ اٌّفوكاد ك١ًٌ ػٍٝ رؤصو  ُٚغٍِجَذ؛ ٌٚىٓ ِغ أٙياِٙب رووذ آصبهاًل

 .اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌٍغخ اٌمجط١خ

ب ِٓ األٌفبظ اٌمجط١خ اًٚل ّبٛئ إٌٙو أٚ عي٠وح، ٔمٛي ػٕلٔب : ِٚؼٕب٘ب" ثٛالق"وٍّخ : أ٠

ِقيْ، : ٚكح فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٚؼٕب٘بُّٛٔخ، ِٛط: ٚوٍّخ ثٛالق اٌلووٚه: فٟ ِٖو

َؽغو أٌٍِ، ِٚٓ أهاك أْ ٠طٍغ ػٍٝ : ىٌٜ ِٚؼٕب٘ب: ِمزجَخ ِٓ اٌٍغخ اٌمجط١خ، ٚوٍّخ

اٌطجؼخ ( إٍوائ١ً ٚي فَْٕٛ) وض١و ِٓ اٌىٍّبد ٘نٖ، ف١ٍوِعْغ إٌٝ ربه٠ـ اٌٍغبد اٌَب١ِخ ٌـ

 .ٕٕٕاألٌٚٝ ٕـ



ب ػٍٝ وض١و ِٓ اٌىٍّبد ف١ٍٕظو  اًٚل ٚوٍّخ لطٓ، ٚ٘ٛ ٔجذ ىهاػٟ، ِٓ أهاك أْ ٠طٍغ أ٠

" ربرب: "ٚوٍّخ. 85ٌٕـ هافبئ١ً ٔقٍخ ا١ٌَٛػٟ اٌطجؼخ اٌواثؼخ ( غوائت اٌٍغخ اٌؼوث١خ)إٌٝ 

وٍّخ روؿ وٍّخ ١ّٚطبْ، : ثّؼٕٝ" ثـ: "وٍّخ. اِْٟ: وٍّخ ِٖو٠خ لل٠ّخ ِٚؼٕب٘ب

اٌفٛي اٌّطجٛؿ فٟ : إٍٔٙب اٌّزٌّ ثّؼٕٝ -ي اٌّلٌِاٌفٛ-وٍّخ اٌّلٌِ ٚلجط١خ، 

ب لجط١خ: اٌفوْ، وٍّخ اٌج١ٖبهح إٍٔٙب اًٚل ب " ٠بِب: "ونٌه وٍّخ. ث١ٖٛهح، ٟٚ٘ أ٠ اًٚل أ٠

: فالْ ػٕز١ً، ٠ؼٕٟ: لٛٞ، ٔمٛي: لجط١خ، ِٚؼٕب٘ب" ػٕز١ً"وٍّخ . وض١و: لجط١خ ِٚؼٕب٘ب

ب لجط١خ، ٚكؿ. رجًٍ: أٞ" ثبُ اٌقجي"لٛٞ، وٍّخ  اًٚل  .ٌذ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خوٍّخ أ٠

ٌْ ال٠ٔ أٞ: ٚٔمٛي ّجوا : اٌؾمً، ٠ُٚمبي: ٚلغ فٟ اٌٛؽً، ٚوٍّخ ّجوا ِٚؼٕب٘ب: فال

١ِٕب اٌمّؼ، نِؾطخ، : اٌزٟ رَجك أٍّبء اٌجالك ِؼٕب٘ب ثبٌمجط١خ" ٞآِ"ِٕذ، ٚوٍّخ 

 . إٌٝ آفوٖ... ١ِٕٚب

إٌّْخ، ٚاٌيثبٛخ، اٌفٛٛخ، ٚاٌفؤً، ٚاٌّبعٛه، ٚ: ِضً. ٘نٖ األٌفبظ وٍٙب أٌفبظ لجط١خ

 .٘نٖ األٌفبظ وٍٙب أٌفبظ لجط١خ كفٍذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ

ٌٍلوزٛه ػٍٟ ػجل اٌٛاؽل ( ػٍُ اٌٍغخ)ِٚٓ أهاك أْ ٠ىضو ِٓ ٘نٖ األٌفبظ؛ ف١ٍوعغ إٌٝ 

ٌألٍزبم ِؾوَ ( آصبه ؽٚبهح اٌفواػٕخ فٟ ؽ١برٕب)ٚافٟ، اٌطجؼخ اٌَبثؼخ، ٔمالاًل ػٓ وزبة 

 .وّبي

ا فٟ ػوث١خ اٌْبَ هغُ أٔٙب أٙيِذ ٚأىَود أِبَ اٌؼوث١خ، إال وّب رووذ ا٢ها١ِخ آصبهاًل 

ا فٟ ػوث١خ اٌْبَ؛ ػٕلِب فزؼ اٌؼوة ثالك اٌْبَ ٚاٌؼواقَ  ػواق اٌؼوة -ْ ْٞ أٔٙب رووذ آصبهاًل

 وض١وٌ  ؽ١ش كفٍذ اٌؼوث١خَ  -ٚػواق اٌؼغُ؛ ألْ اٌؼواق ٠َّٝ ػواق اٌؼوة، ٚػواق اٌؼغُ

ثبٌيهاػخ؛ ٚمٌه ألْ األػواة وبٔٛا ٠ؾزموْٚ  ِٓ اٌىٍّبد ا٢ها١ِخ، ٚثقبٕخ اٌّقزٖخ

ا ثبٌؾ١ٛأبد -ّجٗ عي٠وح اٌؼوة: أٞ-اٌيهاػخ، فٚالاًل ػٓ وْٛ ثالكُ٘ األ١ٍٕخ   .فم١وح عّلاًل

ٚووا٘خ (: اٌّفًٖ فٟ ربه٠ـ اٌؼوة لجً اإلٍالَ)فٟ وزبثٗ ٞ ٠مٛي اٌلوزٛه عٛاك ػً

ه إٌبً؛ فٖبهٚا اٌؼوة ٌٍيهاػخ ووا١٘خ ْٔؤد ِٓ ػلَ رٛافو اٌّبء ٚاألهٗ ألوش

٘نا ٛجؼاًلب ِٓ ِوعغ . ٠ىو٘ٛٔٙب، ٚا٢ها١ِْٛ ُ٘ اٌن٠ٓ غوٍٛا إٌقً فٟ رٍه اٌجالك

ٌغٛاك ػٍٟ، اٌطجؼخ ( ربه٠ـ اٌؼوة لجً اإلٍالَ)أٚ ( اٌّفًٖ فٟ ربه٠ـ اٌؼوة لجً اإلٍالَ)

 .7ٕاألٌٚٝ اٌغيء اٌَبثغ ٕفؾخ 

ثِنه أٚ : وٍّخ -ىاَ ا٢ها١ِخهغُ أٗ-فّٓ اٌىٍّبد ا٢ها١ِخ اٌزٟ كفٍذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

ب ؽٖل، ٚكا اًٚل ؽٖل اٌيهع، كاً : ؛ ألْ وً ٘نٖ اٌىٍّبد ِزٍٖخ ثبٌيهاػخًَ ثََنه، ٚأ٠

ثِط١ـ ِٓ ا٢ها١ِخ، ثؼ١و وٍّخ آها١ِخ، رِجٓ وٍّخ آها١ِخ، رٛد وٍّخ آها١ِخ : اٌِؾٕطخ، ِضالاًل 

ب اًٚل وواس، ر١ٓ، صَٛ، عوع١و، فٛؿ، ّزٍخ، ٍؼزو، فغً، فؾً، فوع، فً، وجِ،  :أ٠

ِوط،  ،ووفٌ، ويثوح، وّضوٜ، ُوَٕبّخ، وبْٔٛ، ٌجالة، ٌٛف، ٌجٕخ، رَّبػ، ُفٔ، ِلِبن

 .٘نٖ اٌىٍّبد وٍٙب وٍّبد آها١ِخ كفٍذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ. ٔؼٕبع، ٔبلًٛ، ٔٛهط، ٠ُ

ٌوافبئ١ً ٔقٍخ ا١ٌَٛػٟ، ( غوائت اٌٍغخ اٌؼوث١خ)ِٚٓ أهاك اإلوضبه ِٓ ٘نٖ، ف١ٍٕظو إٌٝ 

 .ٕٓٔإٌٝ 7ِٓٔٓ ٕفؾخ 

ب،  اًٚل ا فٟ اٌٍغخ ٌٚىٕٙب ٚاٌٍغخ اٌجوثو٠خ هغُ أٙياِٙب فٟ ثالك اٌّغوة أ٠ رووذ آصبهاًل

 .اٌؼوث١خ

أِب إما وبْ اٌغياح لٍخ؛ فئٔٗ ثّوٚه اٌٛلذ، ٍزنٚة ٌغزُٙ فٟ ٌغخ إٔؾبة اٌجالك 

اٌّغيٚح، ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبي فئْ اٌٍغخ اٌّغيٚح ٍززؤصو ثبٌٍغخ اٌغبى٠خ هغُ رغٍجٙب ػ١ٍٙب، 

ٔغٍزوا فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ػْو؛ ؽ١ش رغٍجذ اٌٍغخ غيٚ إٌٛهِبٔل١٠ٓ إل :ِٚضبي مٌه

ا فٟ  اإلٔغ١ٍي٠خ ػٍٝ ٌغخ اٌغياح إٌٛهِبٔل١٠ٓ، ِٚغ مٌه رووذ إٌٛهِبٔل٠خ اٌفو١َٔخ آصبهاًل

َٛ ػٍٝ االٔزٖبه فٟ ثالك فبهً؛  أٍٛك اٍُ إ٠واْ فاٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ، ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌُ رم

< فزؾٙب اٌؼوة فٟ فالفخ ػّو ثٓ اٌقطبة اٌزٟ ١ِالك٠ّاًلب،  9ٖ5ٔػٍٝ ثالك فبهً ِٕن ػبَ 

َٛ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ػٍٝ االٔزٖبه ف٘غو٠خ،  6ٍٕٔخ  ػٍٝ اٌٍغخ  -فٟ ثالك فبهً-ٌُ رم

؛  ا ٠ٛٛالاًل اٌفبه١ٍخ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ فزؼ اٌؼوة ٌجالك اٌفبهً ٚثمبئٙب رؾذ ٍٍطبُٔٙ أِلاًل

ِٓ اٌْؼت اٌفبهٍٟ، ٌٚمٍخ ػلك  ٚمٌه ألْ اٌْؼت اٌؼوثٟ ٌُ ٠ىٓ إم مان أهلٝ ؽٚبهحاًل 

اٌغب١ٌخ اٌؼوث١خ ثفبهً، ٚٙؼف اِزياعٙب ثبٌَىبْ، ٚالٔزّبء اٌٍغز١ٓ إٌٝ ف١ٍٖز١ٓ 

٘نا . ِقزٍفز١ٓ؛ فبٌؼوث١خ ِٓ اٌف١ٍٖخ اٌَب١ِخ ٚاٌفبه١ٍخ ِٓ اٌف١ٍٖخ إٌٙل٠خ األٚهٚث١خ

 .ٍجت ػلَ رغٍت اٌؼوث١خ ػٍٝ االٔزٖبه فٟ ثالك فبهً

اٌؼوث١خ لٚذ ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌٍغخ ا٢ها١ِخ ف١ٍٖخ ٚاؽلح فَ، أِب ثالك اٌؼواق ٚاٌْب

 -اٌَو٠ب١ٔخ-ػٍٝ ا٢ها١ِخ ٌٚىٓ ١ٌٌ لٚبء و١ٍّاًلب، فب٢ْ ثؼ٘ اٌٍٙغبد ِٓ ا٢ها١ِخ 

؟ ألْ لٚذ ػ١ٍٙب اٌؼوث١خ ٌّبما ."ِؼٌٍٛخ"ِٛعٛكح فٟ لو٠خ لوَة ِكِْك رَّٝ لو٠خ 

١َؾ١١ٓ، ٚاٌٍغخ إما وبْ َّ  ؛رمٜٛ ٘نٖ اٌٍغخ إْد رَزٕل إٌٝ ك٠ٓ، فاٌٍغخ ا٢ها١ِخ ٌغخ اٌ

 اٍزٕلد إٌٝ اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ؛ رغٍجذ ػٍٝ ثم١خ اٌٍغبد األفوٌّٜب اٌٍغخ اٌؼوث١خ فئْ ٌٚنٌه 

 .اٌف١ٕ١م١خٚاٌؼجو٠خ، وب٢ها١ِخ، ٚ
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