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اىق٘اػذ، ػيٌ اىيغخ  ػيٌ اىذالىخ، ػيٌفٜ األعبط األٗه ٕزا اىجذش ٝجذش فٜ —خالصخ

. اىزطجٞقٜ

ٍِٗ فشٗػٔ رؼيٌٞ ، ػيٌ اىذالىخ، ػيٌ اىق٘اػذ، ػيٌ اىيغخ اىزطجٞقٜ: اىنيَبد اىَفزبدٞخ

. اىيغبد، ٗصْبػخ اىَؼبجٌ

I. اىَقذٍخ 

 ،ٝذسط اىؼالقخ ثِٞ اىشٍض اىيغ٘ٛ ٍٗؼْبٓٗ ،"ػيٌ اىيغخ اىْظشٛ"ٍِ فشٗع ٕٗ٘ أًٝضب 

ػيٌ اىذالىخ ٝذسط اىؼالقخ ٍٕٖٗ٘ب أٗ ٍضَّٖ٘ب، اىنيَخ سٍض ىَؼْبٕب، ٗاىجَيخ سٍض ىَفٗ

ٝززجغ رط٘س اىَؼبّٜ ٗاىَجبص اىيغ٘ٛ ٗاىؼالقبد ثِٞ  صٌثِٞ اىشٍض اىيغ٘ٛ ٗثِٞ ٍؼْبٓ، 

  .ٕزا طجًؼب ٍجَو، ٗعْ٘ضذٔ فَٞب ثؼذ ،ميَبد اىيغخ

II. اىَقبىخ ٍ٘ض٘ع  

 ،ٍٗؼْبٓٝذسط اىؼالقخ ثِٞ اىشٍض اىيغ٘ٛ ٗ ،"ػيٌ اىيغخ اىْظشٛ"ٍِ فشٗع ٕٗ٘ أًٝضب 

ػيٌ اىذالىخ ٝذسط اىؼالقخ ٗاىنيَخ سٍض ىَؼْبٕب، ٗاىجَيخ سٍض ىَفٍٖٖ٘ب أٗ ٍضَّٖ٘ب، ٗ

ٝززجغ رط٘س اىَؼبّٜ ٗاىَجبص اىيغ٘ٛ ٗاىؼالقبد ثِٞ  صٌثِٞ اىشٍض اىيغ٘ٛ ٗثِٞ ٍؼْبٓ، 

  .ٕزا طجًؼب ٍجَو، ٗعْ٘ضذٔ فَٞب ثؼذ ،ميَبد اىيغخ

اىنيَخ سٍض ٍضاًل، ٗثِٞ ٍؼْبٕب؛ فاىنيَخ كٗٛ ػيٌ اىذالىخ ٝذسط اىؼالقخ ثِٞ اىشٍض اىيغٗ

دشٗف اعَٖب دشٗف اىَؼبّٜ فٜ اىيغخ اىؼشثٞخ ٗىذْٝب  ،اىذشف أًٝضبٗ ،رذه ػيٚ ٍؼْبٕب

. دشٗف اىَجبّٜ ْٕبكٗ

أٛ  "ال"رذه ػيٚ  "ال"ٝؼْٜ ميَخ  ؛دشٗف اىَؼبّٜفٖٜ ىٖب ٍؼْٚ اىزٜ اىذشٗف أٍب 

  .أّفٜ ميَخأّْٜ 

دشٗف اىَؼبّٜ ٕٜ إرُ ف. ىٌ ٝذه ػيٚ أّفٜف "ٌٕأعزف" :ٝذه ػيٚ "ٕو"دشف ٗ

. ىٖب ٍؼْٚاىزٜ اىذشٗف 

أًٝضب  ،اىنيَخ سٍض ىَؼْبٕبإرُ ف ؛إىٚ آخشٓ ...اىجبء اىزبء اىضبء :اّٜ ٕٜةدشٗف ًْٕبك ٗ

. سٍض ىَفٍٖٖ٘بأًٝضب ٗاىجَيخ  ،سٍض ىيْفٜ "ىٌ" "ال" ،اىذشف اىزٛ ىٔ ٍؼْٚ سٍض ىَؼْبٓ

، ٗٝذسط اىض٘اثظ اىيغ٘ٝخ اىزٜ "ً اىيغخ اىْظشٛػو"ػيٌ اىق٘اػذ فشع ٍِ فشٗع ٗ

ب أٗ مزبثخً، ٗٝشَو ػيٌ اىق٘اػذ ًٍ ػيٌ اىصشف  :َٝبسعٖب شؼت ٍب فٜ اعزؼَبه ىغزٔ، مال

 . ٗػيٌ اىْذ٘

ُٛي ٗ ػيٌ ٍِٗ أدشفٖب، ٗدشمبرٖب، ٗعنْبرٖب،  ؛ػْٚ ثزشمٞت اىنيَخػيٌ اىصشف ٕ٘ اىزٛ 

 .اىزٛ ُٝيؼْٚ ثزشمٞت اىجَوٕ٘ اىْذ٘ 

فبػيخ، ٍفؼ٘ه، فبػو، فؼبه، ميَخ  ،فََؼو :اىصشف ٝؼْٚ ثزشمٞت اىنيَخ ػيٌ: أٛ أُ

. مزاة: -ٍضاًل -مبرة ّٗق٘ه : ػْذٍب ّق٘هفٍنّ٘خ ٍِ أدشف ٍِٗ دشمبد، ٗعنْبد، 

إرُ رشمٞت اىنيَخ ٕزا ُٝيؼَْٚ ثٔ . ٕزٓ اىصٞغخ ىٖب ٍؼْٚ، ٗريل اىصٞغخ ىٖب ٍؼْٚ آخشف

  .ػيٌ اىصشف

ُٛي  ، دضش ٍذَذ صٌ ػيٜ، : ٝؼْٜ؛ ىْذ٘ػْٚ ثٔ ػيٌ اٗرشمٞت اىجَيخ  ّٜ دضش ٍذَذ فََؼيِ

 "إىٚ" "صٌ": دضش ٍذَذ إىٚ اىقبٕشح، أػطٞزل، أػطٞزنٔ، ػالقبد ّذ٘ٝخ، ػْذٍب ّق٘ه

 . دخو فٜ صٌَٞ ػيٌ اىْذ٘ٛمزا، ػالقبد ّذ٘ٝخ رشثظ ثِٞ اىجَو، ٕزا  "...اىجبء"

ػيٌ ، ٗٗف ٍذشمخىجْبرٖب ٕٜ اىذشٗف، ٗاىذش: ػيٌ اىصشف ٖٝزٌ ثبىنيَخ، ٗاىنيَخف

  .ٗرشرٞت اىجَو، ٗرشرٞت اىنيَبد ثؼضٖب ٍغ ثؼض ،جَواهاىْذ٘ ٝؼْٚ ة

اىنيَخ ثٖٞئزٖب ٗدشمبرٖب  أٍبدساعخ اىزشامٞت ٍخزصخ ثؼيٌ اىْذ٘، : ٗىزىل ّق٘ه

 ".ػيٌ اىق٘اػذ"ّغَٜ االصِْٞ ٍِٗ اخزصبص ػيٌ اىصشف، فٗعنْبرٖب 

: ٝزفشع ػيٌ اىيغخ اىزطجٞقٜ إىٚ

 ":صْبػخ اىَؼبجٌ"ٗ" درؼيٌٞ اىيغب" .1

ػِ فشٗع ػيٌ اىيغخ  -فَٞب عجق-ّب دذسدٗقذ  ،ّأرٜ ثؼذ رىل إىٚ فشٗع ػيٌ اىيغخ

ّب ػِ ػيٌ األص٘اد دذسدّٗب ػِ اىفَّ٘ٞبد، دذسّب ػِ األص٘اد، ٗددذسدف ؛اىْظشٛ

اىزبسٝخٜ،  األص٘اداىفٞضٝبئٜ، ٗػيٌ األص٘اد اى٘صفٜ، ٗػيٌ األص٘اد اىَؼٞبسٛ، ٗػيٌ 

. ح، ٗػيٌ اىق٘اػذٗػيٌ اىذاله

ػيٌ اىيغخ اىزطجٞقٜ، ٕٗ٘ اىفشع اىضبّٜ ٍِ ػيٌ اىيغخ؛ ألُ ػيٌ اىيغخ ػِ اُٟ ّٗزذذس 

 . ٗػيٌ ىغخ رطجٞقٜ ،ػيٌ ىغخ ّظشٛ :ٝزْ٘ع إىٚ ّ٘ػِٞ

 :رؼيٌٞ اىيغبد: أٗه فشع ٍِ فشٗع ػيٌ اىيغخ اىزطجٞقٜٗ

مٞف ٗػيٌ اىطفو اىيغخ؟ مٞف ٝذ: ثبىؼشثٞخ -ٍضاًل -ٝذخو فٜ رؼيٌٞ اىيغبد ىغٞش اىْبطقِٞ 

 . ٍٗب إىٚ رىل... مٞف ٝزؼيٌ اىؼشثٜ اىيغخ اإلّجيٞضٝخ؟ٗٝزؼيٌ غٞش اىؼشثٜ اىيغخ اىؼشثٞخ؟ 

رشزَو ٕزٓ اىصْبػخ أٗ ٕزا اىفِ ٗأًٝضب ٍِ فشٗع ػيٌ اىيغخ اىزطجٞقٜ صْبػخ اىَؼبجٌ، 

: ػيٚ خط٘اد، ٕزٓ اىخط٘اد ٕٜ

  .جَغ اىَؼيٍ٘بد ٗاىذقبئق: أٗاًل 

طجقًب ىْظبً  ّٖبٝخً،اىش٘اسد ٗاىْ٘ادس ّٗجذأ ثنيَبد ٍغزؼَيخ، ف ؛ّخزبس اىَذاخو :صبًّٞب

 . ة اىَذاخوٛسدقً٘ ثذُفّظبً اىقبفٞخ، ّظبً األىفجبء اىٖجبئٞخ اىؼبدٝخ، : ٍؼِٞ، ٝؼْٜ

ب  ًَ الق٘ا فٞٔ صؼ٘ثخ، فرشرٞت دغت اىَخبسط، اه ٍضورشرٞجبد أخشٙ،  ٝ٘جذمبُ قذٝ

اثِ ف ؛ٝخ، ٗرشرٞت دغت اىزقيٞجبد األثجذٝخ، ثذغت اىقبفٞخرشرٞت دغت اىزقيٞجبد اىص٘دٗ

خزيف ػِ رشرٞجًب ٛسرت أًٝضب  (-اىَجَو)ٗ( اىَقبٝٞظ)-فبسط ػْذٍب صْغ ٍؼجَٞٔ 

ٗجذٗا فٖٞب  -طجًؼب-األثجذٝخ اىؼبدٝخ؛ ألّٔ ال ٝجذأ ثؼذ اىذشف األٗه إال ثبىزٛ ٝيٞٔ، فٖزٓ 

: ُ أعٖو رشرٞت ٕ٘ رشرٞت األثجذٝخ اىؼبدٝخصؼ٘ثخ، ٗاّزٖٚ األٍش إىٚ اىزشرٞت األثجذٛ؛ أل

 . إىٚ آخشٓ... أىف، ثبء، ربء، صبء: أثجذٝخ ّبصش ثِ ػبصٌ، ٕٜ

أثجذٝخ أخشٙ؛ األثجذٝخ اىفْٞٞقٞخ، رشرت ىٖب اىفص٘ه اىذساعٞخ أٗ اىَذسجبد،  ْٕبك

؛ ألُ اىفْٞقِٞٞ ٌٕ األصو فٜ اخزشاع "إىٚ آخشٓ ...أثجذ ٕ٘ص دطٜ ميَِ"ٕٜ " أ"ٍذسط 

 . جذٝخ، ٗىٌٖ اىفضو فٜ ٕزااألة

ٕٜ اىزشرٞت األثجذٛ اىص٘رٜ، اخزشػٔ اىخيٞو ثِ ٗ أًٝضب األثجذٝخ اىص٘رٞخ، ْٕبك

 .أدَذ اىفشإٞذٛ؛ ألُ فٞٔ صؼ٘ثخ فٜ رشرٞت اىَؼبجٌ

 . مزبثخ اىَ٘اد: صبىضًب

ب أٗ قبًٍ٘عب؛ ألُ ميَخ : ساثًؼب ًَ " قبٍ٘ط"ّشش اىْزبط اىْٖبئٜ، ٕزا اىْزبط ٝغَٚ ٍؼج

ٍِٗ ػٖذ  ،فغَٚ اىَؼجٌ قبًٍ٘عب( اىقبٍ٘ط اىَذٞظ)آثبدٛ ىَؼجَٔ  ع اىفٞشٗصصٍِِ 

مزبة ٝذز٘ٛ ػيٚ ميَبد  ، ٕٗ٘أصجذذ ميَخ ٍؼجٌ رشادف ميَخ قبٍ٘ط ٛاىفٞشٗص آثبد



ثٖب، سرٞجًب ٕجبئًّٞب ٍغ ششح ىَؼبّٖٞب، ٍٗؼيٍ٘بد أخشٙ راد ػالقخ د -ػبدحً  -ٍْزقبح، ٍشرجخ

 . ٍبدح ٍِ اىَ٘اد: دضبسٝخ ٗربسٝخٞخ، ٝؼْٜ ٗاحٍح ٍح ٍؼجٌ ٍ٘ع٘ػٜ ٝذز٘ٛ ػيٚ ُ ّبكٗٓ

ب ٍِ اىؼيَبء أٗ ٗى٘ صبدفْب ٍصطيًذب ٍشًٖ٘سا ّزنيٌ ػْٔ أًٝضب، ى٘ ٗ ًَ صبدفْب ػبى

ٍؼجٌ أمغف٘سد فٜ اىيغخ اإلّجيٞضٝخ، ٍٗؼجٌ اىيغخ : ٍشًٖ٘سا ٍِ اىَشبٕٞش ّزنيٌ ػْٔ، ٍضاًل 

اىؼشثٞخ ثبىقبٕشح، ٝذز٘ٛ ػيٚ ثؼض  ىَجَغ اىيغخ( اىَؼجٌ اىنجٞش)اىفشّغٞخ، ٗػْذّب أًٝضب 

 .اىَؼيٍ٘بد اىذضبسٝخ أًٝضب، ٗاىَؼبىٌ اىزبسٝخٞخ

اىصْبػخ اىَؼجَٞخ رؼزَذ ػيٚ ػيٌ اىَفشداد؛ ع٘اء مبّذ ٕزٓ اىَفشداد ٍصطيذبد ٗ

. أٗ ٍفشداد ىٖب دالالد خبصخ أٗ ٍب إىٚ رىل

َْٞغب شٞئًب إرُ ػيٌ اىَفشداد ٗػيٌ اىَؼبجٌ ٝزصالُ ارصباًل ٗصٞقًب ثجؼضَٖب، ٗه مَْٖب ىَ

 .ُ ٍشرجطبُ ثجؼض ال ْٝفصالُا، ٗاالصِاٗصٞقً  ارصباًل أُ ْٕبك ٗادًذا، صذٞخ 
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