
 

 !!ًة ثإةٍسة سةسةضةط يکة ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍإ يثأ عهللةتخ ثبآلٍ غتبس
ب أؤ ٍ ضي کٍَ پ، ثية عٌػي وٌة ًةثضيی ب هي ی، ثةآلم تةًعٌغَري شیفةقفشة کض ٍ  ٍاًگب عٌغلَ ثبًیطتیٌة يخة ٍةآلتٍَ کَسة عٍةخت       

ٍ  ضي يکپآلًةٍ خةسب يداهبت حَةضػ عپسب ي. سعدةس ثا ٍ کةمدَةطسة هي ػث يکپبسةًة فشةٍ خةطأؤص ، عدؤالسا ثي  07ٍةآلتةًية دةٍسٍ

ي یةًضوب یئب ٍةخت يَاريبس ٍ طٍ أؤص حکة حب تبهبةضص ٍةسٍٍ غثبسد ظضوة خبستةس تبٍدسة یئدؤالساًة.  6777ٌب دةٍسٍٍ یسة ئیثةآلم ئ

ةٍة فيشة  یي شاًطشة، يٍَ کيَسة طةًبى ٍ هةى، ثةآلم ضإًةٍ خي يدةس خة ٍةآلتوبًة ًةثأش ٍ کةمیفةق يکپخة يطتبیه يضسةیئ ذٌَضهةسةى. یث

 شة. یٍٍ ٍةآلتدَشطهلٍَ  عٌػثعطتػص کػپاس ثبذَسبه

ٍ يًض ظأٍة دَشطي ب هيي  یٍ ئةض عٌوغَريٌة یلئٍٍٍَ ضبسٍٍ س«طدؤً طبًض طٌػض»ةأةکةٍ طوة خة ػئ         07ظ سيةابتب   کيٍَ د

 يلإثم ئبٍات ٍ ئيبسةصٍٍ سيةسةهةًة ضية   ةًة، ثةآلض عةثً صفلسٍ  عة ثپیةم هبپن ثبخةي. هي داايةًعة لَدَبثیب ثة طتاًطص( تب ظتشػهلإیک

 طيب ػسةسةتةق ٌةغي ب أةٍتٍَ أيشة ػٌػيخبًةًة صتػٍةخت خة کتشغد عٍةختٌة غکة ضةٍ ظهةتبٍٍ ئب ئبٍات ٍ ئبسةصٍ يضسةیئ يطتبی. هظٍةس

 حبم سيتت ٍ سيإ  یي کية دً  عٌغي کةس يئبًية  يبيٌةٍ هٌةًة ٍ ئةسةٍیب هین دًػب ٍةختةًة ئةخضن ثةسٍٍضبٍة. غشٍٍ ٍي، خة ٍعٌغکةس يةًض

  . ن ثإغقإستةٍ سةسٍٍ أ ظًةتبٍ ٍ عص ًةسهبًغب ٍیًَدطي ٍ ًةغالهإ ًةس یضص فطبسٍٍ. هيٍ فطبسا يٌة ثبٍضػشتػط

ٌيٍَ  یَأ ٍ تطي ض ٍ ػٌة. هبص ٍ هغٍ خوةم ٍص ظن دین هبًين، دایدةسًٍٍ يضػٍ ه يبي، ثةآلم ئةسةٍعٌوػث عةسدٍ کةم ظشیفةقوة ػئ       

 ،ةيي ةیضة دةسًٍٍػه يئ يَاًیطتث. هي ثة ظکةس يٍَ ئبٍات ٍ ئبسةصٍثبى لشثن لشیٍ لةض حن ديٍ دا عش ثػژاًةالهإ فشة ئةٍةج ٍ ئ ،يخَاً

  ن ثإ.غأ ٍَقإست ٍ ٍةسثةس هةتبٍؤ َةغَػض یضتش هػئن ػئةخ

ٍ   َػک. خةپعةکةضب ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ ثپ، سةستةعٌػن ثیةًضٌة کة یضاٍ خَاًػه دَشطئب  عدل        ص ثيب،  غي ةٍسط ظة کية ئيبٍات ٍ ئيبسةص

ي کة يَايرَة خة غدةٍس يا. خَاًذَةهةًص دؤپغتةٍ ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍيکةس ثة أ دَشطٍَى ضأٍةش هةکةسؤًة؛  طيٍ داهب يشیض فةقػطهةس

ٍ  يةدَتش ئةٍةخةش ثة خةفةت ٍاسػئ ،ص سةسةًة ثبغضةستة ئبٍات ٍ ئبسةصٍ بثةآلم ث ،ص ًةثإیضیضإ هيةس طئة خ غي تبسب. یي ً يداخي  ٍ ئيب  

 يطب تبٍدَيئب يَاًیطتکة ثة ث عضةًػٍ ه عئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ، هةس ئب تَاًةٍسة سةسةضةًة ثإ. ط يإ کة ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍيثأ عهللةتٍ ثبآل

 ثية  يبٍايي  يةَة کة ثػبٍؤ. ٍةآلتيص غٍ ئبسةصٍٍ ٍ دَئبخشش ثة هشا ،ص ثبغةٍسط ظَة کة ئبٍات ٍ ئبسةصٍطػشػلطب ي ع. هللةتيفبأ ةیدً

ة ٍٍ ئب هللةتب کدَشطٍَ ضٍا يتةٍثة ث ي. تبٍٍیخغشؤ، قبسةهبًٍَ تبسػطةسطب کةلک ٍيضػهبهجةش ثضاًإ ٍ خة هثة ص يئبٍاتةکبش هللةتةکة

 ظةٍسطي  ظطب ئبٍات ٍ ئبسةصٍيَاير يةٌة ثیخة دةٍسةٍ خَاً يضیکة ه عٌػکة ٍ ثةساش أاٍة، ئب خةپٌب دةسطبًیئ ةیبسةًَسٍَ دًضئبسؤ 

ثةسؤ  دًیة يب تبٍؤ سةٍايًةکةسؤ، ئب ذَيػٍ هو يل خة ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍيَة ئبسؤ فکشٍٍ خَاًةکبش کةػةس هللةتطئة .عٌػیث سةسةضبًة

ةضية ٍ  ط دَشط ي. ئإیسيهٌَ دَيخ ثة دةسٍَ ئبغکة تبس َةػةسةسبٍاى ثيسة یةٍة، ئسبپ دَدٍةسة يکَپ عخغثة تبس يکبيٍةآلتٍَ ئةهش أاٍة؟

ٌة یةى ٍ ئیة کة خة صاتٍَ أاثةسةکبضةًة ثيیشةت ٍ ئبصایئب غ يةةٍسا ٍ هةسثبسة ثطئب ئبٍاتة  يةٍة ثپإػطةهةکةش هإسضة سةسيئةسبةسة ث

 ة هةهٌٍَى ٍ هٌةتجبسضب ثإ.یٍةآلت يکٍَ ئي کة هطإم خةپغَػض

ص يدهيبأؤ  يةي ثي یٍةپي  يٌضيی ي ٍ ئبٍات ٍ ئبسةصٍة کة یَأ ٍ تطشةت ٍ یتش ئب غػئ عکة خَاً عًةٍهزب هي عٌويةة ٍئبسؤ ئةغپ       

َة فشة فيشة  دَغٌة کإس ٍ دةسیأاسة ثإ، ئ عقس يةس ئط. ئةعٌغٍ تبٍ تبٍ عةًیً عیطب ثٌةأةتيضةس ثبطب ئةيص. ػةًی، ًظطب کةسیٌيدٍٍسةٍ

 .ئیٌسبًي يبطشػلطٍٍ دَشط يةسة ثبٍ هةسث يکَةٍ خةپيَة ي يةشاًةًة ثط

ص یأةٍتي  ٍ( يسکبى کطت  يةهطًة أةٍأةٍةٍ سةػثئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ ةًة. ثا ذَهص یٍةش کةسا ٍ سبهبً يةتيئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ کةسب       

إ يةٍسةطي  دَشطي ب ثي  يةکةی، ثةآلم أةٍتٍَ کةضيت ةهإضؤ دَثإ ٍ ًة دَيفشة ٍس يةکةیتةٍ کةضتغشة ثة أػط يةهطکةسؤ. أةٍأةٍةٍ  يبسيد

 ةًسةػث ،کة ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ ًةثإ سةسةضةًة عٌسبًیئ ثبسة. هةسيأةٍأةٍةعث يةهطًة سةػثٍ ئبسةصٍٍ  ذَػهوعث ريَايسب  ؤ.ذَه يسبهبً

، ئبخشش ثية  عٌػضبثٍ دةسة عاهذَةًثٌة سةسريَايإالًةٍ ثضة عة دلذَئٌ ظخإسة ثةضةسيٍ هةصاًإ هبٍاش کبهةًة. ئ ظسةسٍٍ ئبٍٍ تةختة

 ثب. عًقو طب هةصاًب ٍغٍ



، رييَا اصٍٍ ئب کةسب کية دٍٍسة ئيبٍات   ذَثة ئةً ،ٍةسة شاًػطةت پالس ٍ غة يهةساهکة  ةضػئبً ،وب هإش ثطإٍةيضةجةت هةثإ ئبًپئة       

ي کة ػشاًب ٍ خةفةتجبستةس خة کةسط يب، کإسيص ًةتشاصغٍ يضةخس يطيٌٍَ ئبسبضیةأضة ص خػَة کة ئبٍاتػکةسٌب أاضبًة. یئ يهةتةسس

ضوة هةسام ٍ ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍتب هةى کية   ةسطب. ئةیبش ًطهب يخَاًػژاًةٍ خة ئةٍةج ٍ ئ دًَةالى خبأةضةسة. ئب يتإهٍَ ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ

 ؤ.ذَطبًة هیتب ًيدهبأؤ ريَايٍَى ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ أاٍ ض؛ ثةًة ظذيش دةثةسةتبٍة يض ٍ تَاًبػٍٍ هدَشطئبٍاتةٍاصةًب ثإتب، ثة 

ب ضي ش هبثةًية کية ئيبسؤ    يي کبسهيبًٍَ ٍةالتي  يةٍسةتيةس طجٍَ یسبح عبًیهي ضإًةٍ دة سبآلسة ث .يذَد عة ئبهدَة ٍسدَن ٍسػئبٍاتةک       

م کية ةصةأ بیئةضي  ن ػي ئةخ ٍَىضي ؛ عٌغًةکةس يٍةض يبيئةسةٍة يسةسکةٍتة ضيب ٍةختةًة ضطةسة هي غثبس «.يَؤغد يًبٍاخبً يکبسهبً»

 عثي ن يئبًية طةسة خةهٍَ يضةٍ ثبسةکةثن. يةکةٍةآلت يثة ئبثٍَس يدا ثةسةسةثةثٍَ  عةًیتب ث ايةدَکةس يةدَبسةلٍَ ثةسهةم ئث ٍ کةل ٍَثبفت

  ةى.دَسةسف کةس تٌة صةأغأ ضية ذَئٌ عضب ضم ٍاثةًةؤ ٍةًة ٍ ذَتبًة ٍ تةضةسم ث خةپک

ة ذَئٌ «يَؤغد»کبسهبًٍَ هةساهة کة  يشتةًة ٍةس. ئػطتبصةم  عن فبأام ٍ هةساهغش ٍ فکشٍٍ ٍيبًةٍیتش ئبهػ، هي ئعةسهيطب ٍیٌضی       

، عص ئيةسهبً غي ٍغٍ ًةس عًةث يثبٍأ عطبيَة ػض يب صةهبًةًة ئض ضيةسطئة .ظثإ هةسهبًجةس ثةأةٍسة طکبسهبًة  يکة ئ ثةًةدةٍ  ثةسة

کةسبى هةصاس  دَبتةس خة سةيص «يَؤغد»هبسٍٍ هةسهبًجةساٍ کبسهبًٍَ رئبهب. ئبسؤ ئة يذَة ثة دویضاتئبٍ يةًح سبآلسة ئث ب ضإًةٍیثةآلم تةً

ي ٍ يئبًةى کة تب هةًيةًب ابلتيةس   دَيضَةتةسم هةى ٍ ئبػي هةساهسة هیئ .يکبسػث يةًض يبسطٍةسةً ثةيةٍسةى طفشة َة ػٌة سةسکةٍتیٍ ئ

  .يخةپکثةسهةم ثبسٍٍ ٍ ٍصٍٍش ٍةسٍٍ دةسٍَ  ،ٌةش ًةثإغبًة ٍیخة دًکة ةل ث ٍ ي کةليًةختتةس

 يةدَةسکي ٍةش ي: کبسهيبًٍَ کةضيت  سةػثکةسٍٍ،  ظبسيوإ ًبهذغٍ عثة ًبه عٌغٍعث ظَػضي يبًة ابلتةسیسة تبٍاًن خة دًیهي تب ئ       

ضص هةى. ثةآلم ةي ٍسيبًة فشةتةسیٌة کة خة دًي«سبىٍَث»خة ضبسٍٍ  طيي کبسهبًٍَ خل ٍ ثةسيةٍسةتةسطٌة، ي«إکثػئ»خة ضبسٍٍ  «يَؤغد»

  .عبًة ثةسهةم ثبسهیخة دً ٌةغٍعث يةلث ٍ ي کةليي ٍ ًةختتةسيئبًةى ابلتةس دَيضئب بٍاى ٍيًة ثةًةدةسوب تةس هةى، يَػض يوبػه

 دَشطي ثيإ. تيبٍؤ    صػضدةسکةٍتة  يب ئین ًػشتةى، ههػطوةًة هإسیدپ عدل يَة ئةٍةخذاسػٌیًةخت سةػثئبسةصٍٍهة  يئ يطتبیهي ه       

ٌٍَ یدةسکةٍتة ه يب ئضة ٍاذَةس ئبً. هيإًراث «يٌیکیً» يٌيب دٍٍسٍي «يشػبکث» يبًذاًث سةػثٌة ثإ. غٍعبًة ثیضةستة خة دً بَ ثإ، ثػض

ٍ ئبسيبى  صًٍٍية   يي کية ثي  غٌة ئبٍات ٍ ٍ ئبسةصٍیٌة ئبٍاتٍَ هٌب. ثةآلم ئیوب. ئػب، ٍةسیبًة هبهتبش ًیي ٍ دًي«طًٍَض - ٍَض - نیک»

. يةًةئبهبضي ٍ  يقي يال ظشيبسٍٍ ثية هيَد  ثثسي   «يَؤغد» کبسهبًٍَ کة هي  عث يذَة دئبٍاتوة ث يئ عٍةختهطإ  ي. ئبًةثةًةبٍٍش يهة

َة ن خة ٍةآلتةًة ثٌةأةت ثةستةى، هيةً يةضةطکة ثٌةأةتٍَ  عکةس سةػثٌة یخةپکٍَ پد عئبًةى کة دل دَيضتةسم هةى ٍ ئبػهي هةساه ثبسةهةس

 وةًةػي ٍَى خة ٍةآلتيٍَ ئ ضکةسؤ؛  ثةيجن ػثطٌبسإم ٍ حةس ذَيةهةًدؤپ ظتبخش سةػث خةپکهي حةص هةکةسٍٍ  س ٍ حشهةتن هةًإ.دَقة ٍ

ٍ  ظفيش  عبسکيَة دػض يئ .شاػطةًة ضص يإسة ٍ دٍٍسبش ثذَيإ هسٍَک يةهضثة  ب،یتص ًقةدَسإ یخةپکال  تبخش ،يٌيشغد َةػأةسو سةػث

 ريَاي عدل شؤ کة فشة قٍَحػط سةسضةهة «يٍَسیکًَتس»شٍٍ يبًةٍیب ئبهيةهة ضشيٌطب خة ٍيتةسیشة ثٌةأةتػطٍ  يص هةًغخإسا ٍ خإس

 ،عیضاهیي ، ًظةسيي سص، ٍةعی: أؤحيبً عتيَا هةضکةسؤ  يخةپک «يٍَسیکًَتس»ةهةٍ ضشي. ٍعٌػکػثص ػخغٌة أیخةپکٍ أؤح  ٍ فکشٍٍ 

ن يي دا عثٌةى کة کبسي یَةتةسش ئػبسکيٌة. ثةداخةٍة ديدةثةي يٌةٍ ئيٍاس ةةسه يلةکبًةث عٌیئ عثٌة کبسيشةیَاس تض يٌٍَ ئي. خة ثةعثکبس

ب يي  يبطتاًطصهبهإسبٍ  سةػثًةتبٍاًص کبست  ضيثةس ثبسٍٍ،  يٌةضیسةسة سة ًةتبٍاًن یثةآلم هي تب ئٌة. يةدَش کةسػلطشٍٍ صةأ يٍ عٌیئ

  إسة.ثبش ذَيث إیحتشاهػةهٍَ ئضص کةسؤٍة تب ثة غٍ طيبيٌة یخةپکٍَ پد عدل يهًَةسهةًذ سةػث

 يهي ٍَ ئبخش ئبٍات ثبسةة. هةسٌة هةًَیخةپک يشةٍةسيٍ ع، دليَة سةسکةٍتةغضبسةص سةػثوةًة ػَةٍ هةسهبًضَاسضةسةکوب خة طهي        

 ةیکبسهبًية سيٌتةت   يبسةيٍ هيةسص  يتي ٍةآل ياًدَثب سيةثةثٍَ ئيبٍة  کة  عئب کةس کةسٍٍ تب يشة أاًوًٍَغثبس يبطگلػشکة ئبٍةصٍٍ ئبًةى 

 ا کةسا. ذَػث عإ ئةسةج ٍ هتوبًیخةپکال  ،ةٍسةکبط

طيبًة ئيبٍات ٍ   ريَايإ کة خية  يثأ عخ ثبآلٍ کةسبًغتبس»فشة الصهب.  يخَاً ثةيب. ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ یثة ئبٍات ٍ ئبسةصٍٍ ً يخَاً       

 «.ثإ ًةةضبةٍسة سةسط يئبسةصٍٍ
 «.بیئبلتًٍَخة  عبثبًیکإالى ٍ خ دَشط (ٌٍَضتةٍةى دٍختبى » :عثة ًبه طيًٍَض -ٍَض -نیٍٍ کثةسٍيشب خة يشطیٍةس -يٌیسَثحبى ئةه        

 


