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 ًَدٸل ايبشح :
٬ّ ايجكاف١ ٚا٭زب َٔ أع  -اٯٕ  -طعٳ فٝٗا ، ٜٚعسٸ نطزٟټ ا٭قٌ ، ٚيس يف َس١ٜٓ َٓسيٞ ٚتطع أمحس اؿځُٵس املٓس٫ٟٚ ؾاعطٷ

 فٝٗا.
ايؿاعط ٚعڀا٤ٙ ، أَا ايجاْٞ فتاٍٚ ْؿأ٠  عطٜف بايؿاعط َٚٓذعٙ عرب ث٬ث١ َباسح،نِٸ ا٭ٍٚىل ايتٜٗسف ٖصا ايبشح إ

 أغطاض ؾعطٙ ، ٚتڀطٸم ايجايح إىل ايعٛاٖط ا٭غًٛب١ٝ يف ؾعطٙ .
املطاغ٬ت ٚا٫تكا٫ت املتبازي١ عرب ٚغا٥ٌ  اجملُٛعات ايؿعط١ٜ يًؿاعط ، ٚ ٢ٜٚعتُس ايباسح يف غرب أغٛاض عج٘ عً

ٔ َكازض َٚطادع أغُٗت ايتٛاقٌ ، ٚبعض املكاب٬ت ايؿدك١ٝ اييت جيطٜٗا ايباسح بايؿاعط بني اؿني ٚاٯخط ، فه٬ ع
 ٖٞ ا٭خط٣ يف بٓا٤ ايبشح ٚضمٸ قٛاعسٙ .

 
 

 املكس١َ :
ضننيني، ٚايكني٠٬ ٚايػني٬ّ عًني٢ ضغنيٍٛ ايطمحچني١ قُنيس املكنيڀ ٢ ا٭َنيني، ٚعًني٢  يني٘ ايڀٝنيبني             اؿُس هلل ضب ايػٻُاٚات ٚا٭

 ايڀاٖطٜٔ املٝاَني ٚقشب٘ املٓتذبني ، أَا بعسٴ :
فإٕ ٖصا ايبشح ٜػًچط ايه٤ٛ ع٢ً ؾاعط نطزٟٸ ا٭قٌ َٔ َس١ٜٓ  َٳٓٵسٳيٞ ٖٛ ) أمحس اؿځُٵس املٓس٫ٟٚ ( ايصٟ عٴطڇفٳ بني أبٓنيا٤  

 ٫ختٝنياض ٖنيصا   ٚقس زفعين(، ٚخًك٘ ايػاَٞ ٚسب٘ ٭ضن٘ ، ٫ٚغٝٸُا َػكط ضأغ٘ َٚٛطٔ شنطٜات٘ ) َٳٓٵسٳيٞ دًست٘ بجكافت٘ 
  :ايبشح غببني ض٥ٝػني

إڇٕٸ اْتُا٥ٞ ملسٜٓيت َٓسيٞ ٚؾػ ٞ بٗا ؾهډ٬ عا٬َڄ دٖٛطٜاڄ يف ايبشح عٔ َبسع َٔ ٖصٙ ايس١ٜٓ ايعاخط٠ برتاثٗنيا ،   .1
 غًٛب ْعُ٘ .س املٓس٫ٟٚ ايصٟ ضاقين ؾعطٙ ٚأضٟ ع٢ً ايؿاعط أمحس اؿځُٵٚبعس ايت هري ٚ ايتُشٝل ٚقع اختٝا

ٕٸ ايؿاعط َٚٓذعٙ مل ٜسضغا يف عح عًُٞ أٚ ضغاي١ داَعٝني١ ، ٚقنيس ٚدنيست يف شينيو سنيافعاڄ منيٛ ايهؿنيف عنئ          .2 إ
 :ٖٞ ث٬ث١ َباسحؾعطٙ، ٚقس اضتأٜت تكػِٝ ايبشح ع٢ً  ١ٝ ايؿاعط َٚٛنٛعاتؾدك

 س املٓس٫ٟٚ : ايٓؿأ٠ ٚايعڀا٤ .: أمحس اؿځُٵ املبشح ا٭ٍٚ .1

 ؾعطٙ . املبشح ايجاْٞ: أغطاض .2

 املبشح ايجايح: ايعٛاٖط ا٭غًٛب١ٝ يف ؾعطٙ  . .3
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 املبشح ا٭ٍٚ
 أمحس اؿځُٵس املٓس٫ٟٚٸ: ايٓؿأ٠ ٚايعڀا٤

ٚ فٝٗا ْؿأ  ّ، 1945ّ ىل عاأمحس اؿځُٵس  ضَهإ املٓس٫ٟٚٸ ؾاعطٷ عطاقٞپ نطزٟپ ا٭قٌ ، ٚيس يف َس١ٜٓ َٓسيٞ مبشافع١ زٜا
 . (1)ٚتطعطع  َٚاضؽ نتاب١ ايؿعط ، ٚيف ضسابٗا أ٢ْٗ ايسضاغتني اٱبتسي١ٝ٦ ٚاملتٛغڀ١ 

ّ  1965ٚ٭ٕٻ ايؿاعطٳ شٚ طُٛحڈ ٚضغب١ يف اضتكا٤ غبٌ ايعًِ ٚاملعطف١ فكس قڂبٹٌٳ يف زاض املعًُني يف بعكٛب١ ، ٚفٝٗا ؽطز عاّ  
 . ( 2)ساق٬ڄ ع٢ً ؾٗاز٠ ايسبًّٛ بت ٛم 

ّ ، إش فطض عًٝ٘ ايٓعاّ ايبعجٞ اؿانِ  ْصاى أَط ا٫يتشام  1982عٌُ املٓس٫ٟٚټ يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ست٢ عاّ 
ٕٛ يف ضنب بك ٛف َا نإ ٜػ٢ُ ٚقتٗا بني ) اؾٝـ ايؿعيب ( ، إ٫ إٔٻ ايؿاعط ضفض ا٫ْكٝاع يٮَط املصنٛض ، ٚأب٢ إٔ ٜه

، يٝعٝـ يف  ( 3)ّ  1982طى ٚطٓ٘ )ايعطام ( ، َٚسٜٓت٘ )َٓسيٞ ( َتٛدٸٗاڄ مٛ طٗطإ عاّ ، فكطض ت ايٓعاّ ايبعجٞ املكبٛض
 زٜاض املٗذط غطب١ ايطٚح ٚ اؾػس ٚ ٫ّ اي طام .

ّ ست٢  1998عٌُ ايؿاعط أمحس اؿُٵس يف طٗطإ َسٜطاڄ يًُطنع ايٛثا٥كٞ ؿكٛم ا٫ْػإ يف ايعطام / املٗذط َٓص عاّ 
 .  (4)ّ  2003ٔ بعس ظٚاٍ ظ١ًُ ايٓعاّ ٚسهَٛت٘ اؾا٥ط٠ عاّ عٛزت٘ اىل أسهإ ايٛط

َا إٕٵ عاز ايؿاعط اىل ٚطٓ٘ ست٢ اضت عت ُٖٸت٘ ٚظاز عڀا٩ٙ يف ضفس ايجكاف١ ٚا٭زب غربات ايػٓني ٚػاضبٗا، فعٌُ بسا١ٜ 
دٹب ْكٝباڄ ي٬ؼاز ا٫غ٬َٞ ّ ، ثِ أْتٴ 2003/ 8/  18ّ ٚيػا١ٜ  2003/  5/ 22يف قشٝك١ ايعساي١ ايعطاق١ٝ َٓص تأغٝػٗا يف 

ٖصا ، ٜٚٗتِ (  6) ّ  2004أغٻؼٳ َطنع َٓسيٞ اؿهاضٟ يًتٛثٝل ٚايسضاغات عاّ ، ٚ  ( 5)ّ  2003ملعًُٞ ايعطام  / زٜاىل قٝف 
 .املطنع ظُع ْٚؿط نٌ َا ٜتعًل مبٓسيٞ تطاثاڄ ٚ أزباڄ  ٚؽككات اخط٣ كتً ١ 

، فكس نإ ناتباڄ يف ف١ً )سٛاض  2013 – ١2005 ٚ أزب١ٝ يف اي رت٠ املُتس٠ بني عاَٞ ثِ عاز املٓس٫ٟٚٸ يٝعاٍٚ اعُا٫ڄ ثكافٝ
، ٚاجمل١ً فك١ًٝ فهط١ٜ تكسض عٔ املعٗس ايعطاقٞ ؿٛاض اي هط ، ٚتٗتِ مبٛنٛعات اي هط ايسٜين ٚ ( 7) ّ  2005اي هط( عاّ 

 ( . 8)٣ ايػٝاغٞ ٚ ا٫قتكازٟ ٚسكٛم املطأ٠ ، فه٬ڄ عٔ َٛنٛعات إْػا١ْٝ أڂخط

ّ ، ٚيف عاّ  2007ٚعرب أثري إشاع١ ؾ ل ايهطز١ٜ اي ًٝٝٸ١ قسٻّ ايؿاعط اؿُٵس بطْافاڄ تطاثٝاڄ عٔ ا٫َجاٍ ايهطز١ٜ عاّ 
ّ ؾػٌ َٓكب َسٜط ؼطٜط قشٝ ١ )قٛت اي ًٝٞٸ( ، ٚبعس شيو ؾػٌ َٓكب ض٥ٝؼ ؼطٜط ف١ً ) ايرتاخ اي ًٝٞٸ (  2008

٫ؾطام َٔ شيو عٌُ ض٥ٝػاڄ يتشطٜط ف١ً )َطاٜا َٓسيٞ(  اي ك١ًٝ ، ٚعرب ؾاؾ١ قٓا٠ اّ ، ٚبعس عاّڈ  2012اي ك١ًٝ عاّ 
س بطْافاڄ يػٜٛٸاڋ بايًػ١ ايعطب١ٝ امس٘ )أقٌ ايه١ًُ( ، ٚأعسٻ  خط بايًػ١ ايهطز١ٜ ؼت عٓٛإ  اي ها١ٝ٥ قسٸّ أمحس اؿُٵ

 ط ٚ اؿها١ٜ ٚايرتمج١ َٔ ايًػات ا٭ڂخط٣ .، ٖٚٛ بطْاَر َٓٛٸعٷ مشٌ ايؿع( 9))ٖ٘ ظاض ٚت٘ ( أٟ  ) أيف قٍٛ ( 
 : ( 10)أَٸا َ٪ي ات٘ املڀبٛع١ فٗٞ 

ّ ، َٚاظاٍ عج٘ داضٜاڄ يف امتاّ املٛغٛع١ عرب مجع ٚتٛثٝل املعًَٛات  2008تعطٜف َٛغٛع١ َٓسيٞ اؿهاض١ٜ ،  .1
 ٠ .اـاق١ بايرتاخ املٓس٫ٟٚ ع٢ً اخت٬ف ت طعات٘ ، فه٬ عٔ َٛنٛعات ٚؽككات أخط٣ َتعسز

 ّ ، ٚمل حيكٌٵ ايباسح ع٢ً ْػد١ٺ َٓ٘ . 2008سإ اي طح )ؾعط يٮط اٍ( ،  .2

 ّ . 2012تباضٜح ًَٛٸ١ْ ) فُٛع١ ؾعط١ٜ ( ،  .3

 ّ . 2013بكاٜا ظُأ ) فُٛع١ قكك١ٝ ( ،  .4

 ّ . 2014سًبذ١ ٚيٛسات ا٭ْني ) ؾعط َٚكا٫ت (،  .5

 ّ . 2014َٛغٛع١ ا٭َجاٍ اي ًٝٝٸ١ ،  .6

 ّ . 2014كا٥ح ( ، أَجاٍ َٔ َٓسيٞ ) سهِ ْٚ .7

 . 2014زاغتإ إَاّ سػني ) عًٝ٘ ايػ٬ّ ( بايًػ١ ايهطز١ٜ ،  .8
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 ّ . 2015ضاظ فطٚٚف  ) فُٛع١ ؾعط١ٜ ( بايًػ١ ايهطز١ٜ ،  .9

 ّ .2014أَجاٍ نطز١ٜ َٔ َٓسيٞ ) سهِ ْٚكا٥ح( ،  .10

 ّ . 2015بطقٝات اىل ا٭ي ١ٝ ايجايج١  )قكا٥س سكٛم اٱْػإ نتبت يف املٗذط ( ،  .11

 ّ . 2015ابػٔ  )َػطس١ٝ( بايًػ١ ايهطز١ٜ ، سػٔ ٚؾ .12

 ّ . 2015تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠  )فُٛع١ ؾعط١ٜ( ،  .13

 ّ . 2015 –غري٠ عٌُ  –أْا ٚقٓا٠ ا٫ؾطام  .14

 ّ ، ٚمل حيكٌٵ ايباسح ع٢ً ْػد١ٺَٓ٘ 2015سري٠ ايهًُات يف َسح ا٭١ُ٥ ٚ ايػازات )ؾعط( ،  .15

 ّ ، ، ٚمل حيكٌٵ ايباسح ع٢ً ْػد١ٺ َٓٗا . 2015إىل َٔ ٫ُٜٗ٘ ا٭َط )فُٛع١ ؾعط١ٜ (،  .16

 ّ ، 2015َطاٜا بٛتٝ اض )فُٛع١ ؾعط١ٜ( ،  .17

 ّ . 2015اؿكٝب١ )قكٝس٠ ايعٛز٠ اىل ايٛطٔ( ،  .18

 ّ . 2015ضباعٝات غذاٍ ايطٚح ) ؾعط( ،  .19

ٚيًؿاعط كڀٛطات غري َڀبٛع١ )) داٖع٠ يًٓؿط ، ٚعسٸ٠ عٛخ ٚقكا٥س َٚكا٫ت َٓؿٛض٠ يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 
 (11) ((املدتً ١ ، ٚ املٛاقع اٱيهرت١ْٝٚ  َٓٗا : نًهاَـ ، ٫ٚيـ ، ٚاؿٛاض املتُسٕٸ ، ٚبطاثا ، ٚغٝسٟ حي٢ٝ ، ٚغريٖا 

اييت ؼهٞ قك١ ؾاعطڈ    ، ٚتهطمياڄ  يعڀا٥٘ ايجٸط ٚدٗٛزٙ ايكٝٸ١ُ فكس ْاٍ ايعسٜس َٔ اؾٛا٥ع ٚ ايؿٗازات ايتكسٜط١ٜ
 عا٢ْ فأبسع ، ٚ أْؿس فأمسع .

 
 

 بشح ايجاْٞامل
 أغطاض ؾعطٙ

 
 اؿعٕ : .1

ٜؿهچٌ اؿعٕ ظاٖط٠ يف ا٭زب ايعطبٞ عا١َ ٚيف ايؿعط خاق١ ، فٓازضاڄ َا خيًٛ َٓ٘ زٜٛإ ؾاعطڈ، أٚ ت تكط إيٝني٘    
فُٛع١ ؾعط١ٜ، ٜٚبسٚ إٔٸ يؿٝٛع اؿعٕ يف ايٓتاز ايؿعطٟ أغباباڄ أبطظٖا إٔٸ ايؿاعط قًچُا ٜهٕٛ ٜهٕٛ بعٝساڄ عٔ أدنيٛا٤  

عطٚف املٗٝٻأ٠ ي٘، فأنجط ايؿعطا٤ ْؿأٚا أَا فكطا٤ أٚ أٜتاَاڄ أٚ َٗذطٜٔ أٚ َػرتبني أٚ عاؾنيكني ، فٝذنيس املتًكنيٞ    اؿعٕ ٚاي
بِٝٓٗ َٔ ٜٓع٢ ْ ػ٘ ٚسعډ٘، َٚٔ ٜبهٞ ٚطٓ٘ ٚضظاٜاٙ، َٚٔ ٜتأمل ي طام ععٜع عًٝ٘، ٚغري شيو نجري، فه٬ڄ عٔ إٔٸ ب١٦ٝ 

هلعٸات تػِٗ يف غطٜإ اؿعٕ يف دػُ٘، يتٓعهؼ تنيسضجيٝٸاڄ عًني٢ ض٩اٙ يف   ايؿاعط املؿش١ْٛ بايكسَات ٚ ا٫ْهػاضات ٚا
 . (12)اؿٝا٠ ، ثِٻ ع٢ً ؾعطٙ فتػبؼ عًٝ٘ ايكبػ١ اؿع١ٜٓ 

ع٢ً ؾان١ً ايهجري َٔ ايؿعطا٤ تطى اؿعٕ أثطٙ ايبٝٸٔ يف ؾعط أمحس اؿُٵس املٓس٫ٟٚ، ٚتٓٛٸعت َعاٖطٙ املطتػ١ُمبؿنياعط  
عٔ ظطٚف غطب١ َطٻ بٗا ، َٚٓاظط َ٪مل١ ؾاٖسٖا ، ٚأْبا٤ َٴرتڇسٳ١ مسع بٗا ، فأغُٗت تًو ا٫َنيٛض  ايتٛدٸع ٚايت ذٸع ايٓاػ١ 

 مبذًُٗا يف تهٜٛٔ َعذِ سعْ٘ املؿشٕٛ بكسم ا٭غ٢ ٚسطق١ ا٭مل .
ٚأٍٚ َا ٜػتٛقف ايباسح َٔ قكا٥س اؿعٕ عٓس ايؿاعط َا ْعُ٘ يف َأغنيا٠ َسٜٓني١ ) سًبذني١ ايؿنيٗٝس٠ ( ، تًنيو املسٜٓني١       

طز١ٜ اييت عبح بٗا ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س ٚأضزاٖا خاي١ٝ َٔ اؿطخ ٚ ايٓٸػنيٌ دنيطٸا٤ قكني ٗا بايػني٬ح ايهُٝٝنياٟٚ عنياّ       ايه
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، ٚشيو َا ٜعهؼ َس٣ بؿاع١ ايػًڀ١ اؾا٥ط٠ ٚسكسٖا ع٢ً اٱْػا١ْٝ ٚقُعٗنيا يهنيٌ قنيٛت ٜٓؿنيس ايػٻني٬ّ ٚاؿطٜٸني١        1988
 مبدتًف اػاٖاتٗا.

ٟٚ ٬ََح اؿعٕ يف َس١ٜٓ سًبذ١ املٓهٛب١ عرب قكٝس٠ )إعساّ َس١ٜٓ يف ب٬زٟ( اييت ٜكٍٛ ضغِ ايؿاعط أمحس اؿُٵس املٓس٫
 يف َڀًعٗا :

 َس١ٜٓ ناْتٵ ٖٓاىڃ ، 
 تعاْلٴ ايػٻشابٵ
ابٵ  طاٖط٠ځ ايجٝٿ

 ٜؿطع ايؿاعط يف غطز ت اقٌٝ اهلذّٛ ايكساَٞ ع٢ً املس١ٜٓ فٝكٍٛ : ثِ
اٍٵ  يهٔٻ َٳٔٵ مل ٜػتڀع قطا٠٤ اؾُځ

 عٓس ايكباحٵزاُِٖٗ 
 يٝكتٌ ايعبريٳ ٚايكسٸاحٵ

 ٖامجِٗ دٝـٷ َٔ ايص٥ابٵ
 بايٓٻاب ٚ ايػٸُّٛٵ

 .. ناهلځُرڇ ايطٸعاعٵ .. نايهټباعٵ
 ٚأسٵطقڂٛا ايسٜاضٳ ، ٚايبكاعٵ

 (13)٭ْٻٗا تعاْلٴ ايٓټذّٛٵ
ُذٝٸ١ ٚقػني٠ٛ ايٓعنياّ املكٝنيت ،    إٕٸ املتأَٸٌ يف ايككٝس٠ ًُٜؼ أغ٢ ايؿاعط ٚسعْ٘ ٚبطاع١ اختٝاضٙ يٮي اظ اييت تؿري اىل ٖ

فامل طزات ) زاُِٖٗ ، ايص٥اب ، بايٓاب ، ايػٸُّٛ ، ناهلُر ايطعاع ، نايهنيباع( ؼٝنيٌ املتًكنيٞ اىل عنيٛامل اي عنيٌ املؿنيني       
 ٚتكطٸب٘ َٔ قٛض٠ اؿسخ ا٫دطاَٞ املتٸػِ باي تو ٚايػسض ٚ ايؿطاغ١ .

غ٢ عًني٢ سًبذني١ ايؿنيٗٝس٠ عنيرب قكنيٝست٘ )سًبذني١ ٜنيا أَريتنيٞ         ٜٚعٛز ايؿاعط يٝؿٝع يف مسا٤ ا٫ْػا١ْٝ أدٛا٤ اؿعٕ  ٚا٭
 ايػاي١ٝ( اييت ٜكٍٛ فٝٗا :

 سًبذنينينيٳنينينينينينينيني١ڃ ..
 ٜاععٜعتٞ ايػاي١ٝ
 أْت سًِٷ مجٌٝٷ

 اْتشطٳ بني أْاٌَ ايعصاض٣
 املٗٝٻنينينينينينينيأ٠ يًشٓٸنينينيا٤ٵ

ٻنينينينيا٤ٴ  فإشا اؿٓٹ
 (14) زٹَا٤ٷ قاْٝنيٳ١ڃ

٠ يًڀ ٌ ايطنٝع ٚسطَاْ٘ َٔ ْػا٥ِ ايطبٝع ٚظٖنيٛضٙ اؾصٸابني١، ٚينيصيو اْهػنيط ايٓنيٛضٚظ      ثِ ٜعطٸز ايؿاعط ع٢ً قتٌ اؾ٬ٚظ
 ٚبسا سعْ٘ فاغتبسٍ بٗذت٘ بأغاٙ ٚظٖٛ ثٝاب٘ بػٛازٖا :

 ٚايطٻنٝع١ڂ .. ٚايطٻنٝعٵ
ا أْػاّٳ ايطٻبٝعٵ  مل ٜٳطٜٳ
 ٫ٚ ايٛضٚز ايعا١ٖٝڃ

 َعنينيصض٠ڄ ..
 أٜٸتٗا ا٭َري٠ ايػاي١ٝ



 ٕف١ً داَع١ نطَٝا                   Journal of Garmian University                             طؤظاري زانكؤي طةرميان

698 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

....................... 
 اْتهؼ ايٓٛضٚظ ...

اضٳ ..  ٚقطٻض إٔٵ ٜهػٛٳ ايطٜٸ
 (15)بايػٻنينينيٛازٵ 

يًؿاعط يف َأغا٠ سًبذ١ قكٝس٠ بايًٗذ١ ايهطز١ٜ ) ايهًٗطٜٸ١ ( أٚ ) ايهطَال١ٝاؾٓٛبٝٸ١( قٛٸضت ٍٖٛ املكٝب١ ، ٚنؿ ت ٚ
ٚتعنيين بايًػني١ ايعطبٝني١ ) اْٗنياضت       عٔ أسعإ ايؿاعط َٚس٣ أغاٙ ، ٚ ايككٝس٠ بعٓٛإ ) ٥امسإ ضَٝا ي٘ س٘ ي٘ ظ٘ !! (

ٜٚكحٸ إٔ أمسٞٸ ْكٛقٗا بنيني   ١ْٚ ٭ْٗا نتبت بايًٗذ١ ايساضد١، ايػُا٤ يف سًبذ١ ( ، ٚ أٚزټ اٱؾاض٠ اىل إٔٻ ايككٝس٠ غري َٛظ
 ) اـٛاطط ( ،ٜكٍٛ ايؿاعط املٓس٫ٟٚ :

 
 ايٓٸل املرتدِ     ايٓٸل ا٫قًٞ             

 ععٜعتٞ سًبذ١ َأغاتوٹ نبري٠     كرانه  سع٘ ظٜع زاغ حه له جبه ى
 قس اسطٳقځتٵ أٚتاض قًيب                                      غٛظاْ٘ كشتى ضٜؿ٘ ٌٜ زمل

 
 اض بػبب اؾطّ ايبؿعٚ أقابين ايس              ٚٙ ٣ ناض ٚغات٘ بٛمي٘ٙ شةركيس 

 ٖصٙ املس١ٜٓ اْٗاضت ايػُا٤ يف               ٥امسإ ضَٝا ي٘ ٥٘ ٣ ٫ٚت٘
 َڀطت ايػُا٤ خطز٫ڄ ٖٓا                ٚاضإ خ٘ ضزٙ ٍ ٚٙ ٜطا ٚاضٜ٘

 ٫ متش٢ َٔ ايصانط٠ ، َٚهاْٗا ٚانح ٚدًٞٸ             ٢ْ زٜاضٜ٘ٚٙ فهط ْٝ٘ دٛٚ ؾٛٚ
 ثِ ٜتعذٸب َٔ ظًِ ايٓعاّ ٚقُع٘ يٮبطٜا٤ فٝكٍٛ قعْٚاڄ :

 طقٛا سًبذ١ ايععٜع٠ ايػاي١ٝ ؟نٝف أس    ٜ٘ د٣ٚٛ غٛظأْ س٘ ي٘ ظ٘ ٣ ْاظاض
 قتًٛا يف ايسٚٸض ٚ ا٫غٛام ايٓاؽ    نٛؾٝإ ٚٙ َاٍ ٚباظاضَطزَ٘ ٌٜ 

ٻط َٔ سًبذ١ نطب٤٬ دسٜس٠ :   ٚايٓعاّ ب عًت٘ تًو قٝٳ
 غ١ٓ مثإ ٚمثاْني ٫ تٴُش٢ َٔ ايصانط٠   غاٍ ٖ٘ ٜؿتا ٖٚ٘ ٜؿت ٚٙ فهطْٝ٘ دٛ

 أقبشت سًبذ١ نطب٤٬ دسٜس٠    (16)س٘ ي٘ ظ٘ بٜٛ٘ ن٘ ضب٘ ٫ ي٘ ْٛ 
َٚٔ اؿٛازخ اييت أدذت أسعإ ايؿاعط ٚدسٸزت َآغٝ٘ ايهاضث١ ا٫ْػا١ْٝ اييت ٚقعت يف عنيط ) دنياٚٙ ( قنيطب ايػنيٛاسٌ     

، إش غطم امل٦ات َٔ املٗادطٜٔ ايعطاقٝني ايڀايبني يًذ٤ٛ يف اغرتايٝا بعسَا اْكًنيب بٗنيِ    2010/  10/  19ا٫ْسْٛغ١ٝ بتاضٜذ 
 أتسضٟ َٔ أتاى ٜا عط داٚٙ( بكٛي٘ :ٚقس تطدِ ايؿاعط تًو املأغا٠ يف قكٝس٠ ) ،( 17)ايكاضب

 أتسضٟ َٔ أتاى ٜا عط داٚٙ
 أتتو ايكباب ، ٚأْٛاضٖا
 أتتو ايڀ ٛف ، ٚ اٜجاضٖا
 أتتو اؾباٍ ، ٚأؾذاضٖا
 أتتو دطاسٞ ٚ ثاضٖا

 فٝكٍٛ : ثِ ٜعبٸط ايؿاعط عٔ ا٭مل ايصٟ ٜعتكط ضٚس٘ إظا٤ ضظ١ٜ أبٓا٤ بًسٙ ظاٚٙ
 َٴكابٞ أيِٝٷ ، ٚضٚسٞ ع١ًًٝڃ
 ٚيٞ اخ٠ٛڅ َٔ عطاقٞ اؿبٝبٵ
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 ميٛتٕٛ غطقاڄ بؿهٌڈ ضٖٝبٵ
 ٚط ٌٷ َٔ اهلٍٛ خٛفاڄ ٜؿٝبٵ
 فُاشا أقٍٛٴ ، ٚقًيب ن٦ٝبٵ
 (18)ع٢ً غاسًٞٻ َكابٷ عذٝبٵ 

، إش سطچ يف فًػڀني  ًسٙ ايعطام سعْ٘ ٚمل ٜ٪طچط بب ٚ٭ٕٸ ايؿاعط املٓس٫ٟٚ َسضىڅ يك١ُٝ ا٫ْػإ يف نٌٸ ا٭ٚطإ فكس اتٸػع
ْٚؿط َعاٖطٙ عرب قكٝس٠  )أڂفٍٛ ل١ُ يف خإ ْٜٛؼ ( اييت ْعُٗا يف ط ١ً فًػڀ١ٝٓٝ بط١٦ٜ مل تتذاٚظ ايػٓتني َٔ 

، ٖٚاز ٖصا ا٫عتسا٤ ا٫ثِٝ ؾعٛض أمحس اؿُس يٝكٍٛ  (19)عُطٖا امسٗا ) إميإ ( اغتؿٗست بطقام ايػسض ايكْٗٝٛٞ 
 َتأملاڄ :

 ْػ١ُڄ مث٢ً بآٖات اؿطٜلٵ   ٣ َٓهِ ع٢ً ٖاّ ايڀطٜلٵَٔ ضأ 
 َٓع٫ڄ َا بني أْ اؽ ايطسٝلٵ                            َٔ ضأ٣ يف ايسضب مشػاڄ ًَهت

 يف اؿؿ٢ بني ظفريڈ ٚؾٗٝلٵ                             بٌ هلا يف نٌ قًبٺ َٓعٍٷ 
 ايڀاٖط٠ :ٜٚٴعًٔ بؿذٔڈ عٔ اغِ ايؿٗٝس٠ ٚططٜك١ ظٖل ضٚسٗا 

 َعٻقٖٛا بايطقامڇ يف ايڀطٜلٵ    تًو إميإ بأٜسٟ ثٴًډ١ 
 فُت٢ َٓٗا إهلٞ ْٳػتٳ ٝلٵ    ٖصٙ اٯ٫ّ يف أعُاقٓا 
 (20)ٜاهلٍٛڇ املٛت يف غِٗڈ بطٜلٵ    قتًٛا ضحيا١ْڄ يف َٗسٖا 
 
 

 ايػطب١ ٚاؿٓني :  .2

ػا١ْٝ ، َٚٓص عكط َا قبنيٌ ا٫غني٬ّ بنيسا َٛننيٛع     إٕٸ سب ايٛطٔ ٚ اؿٓني إيٝ٘ َٔ ايػطا٥ع املتأق١ً يف ايٓ ؼ ا٫ْ
ايؿٛم اىل ايسٜاض َتذًٝٸاڄ يف ٚقٛف ايؿعطا٤ ع٢ً أط٬ٍ املٓاظٍ اـطب١ ٚاملٓسثط٠ ، َػتصنطٜٔ عربٖا أٜنياّ ا٭ٖنيٌ   

 ٚايكب١ًٝ ٚاؿبٝب١.

ض ٜعنيين ايؿنيعب ٚايطبنيٛع    ٚمبطٚض ايعَٔ أخص اؿٓني اىل ايٛطٔ بٴعساڄ أعُل ، إش مل ٜٳعٴس َ٪طچطاڄ بايسٸاض ٚ اؿنيٞٸ  بنيٌ قنيا   
 . ( 21)ٚعٓاقط ا٭ضض َٔ اؾباٍ ٚايػٍٗٛ ٚا٫ؾذاض ٚا٭ْٗاض ٚغريٖا 

تنيطى   –نُنيا أغنيً ت غنيابكاڄ     –َجٌ نجري َٔ ايؿعطا٤ ػطٸع أمحس اؿُس املٓس٫ٟٚ  ٫ّ ايػطب١ ٚعصابات اؿٓني ، فايؿاعط 
٘ أغنيايٝب ايٓعنياّ ايبعجنيٞ املكبنيٛض ، فأبنيت ْ ػني٘ إٔ       ّ ، يطفه 1982بًسٙ ٚقط٠ عٝٓ٘ ) ايعطام (  َطؼ٬ڄ مٛ طٗطإ عاّ 

ٚؾطنا٤ ضٚس٘ ) عا٥ًت٘  ععٜع ، ٚأضن٘ اؿبٝب١ ) َٓسيٞ ( تهٕٛ يف ضنب ايڀػا٠ ٚايع١ًُ ، س٦ٓٝصٺ قطٻض ايطسٌٝ عٔ ٚطٓ٘ اي
. ) 

بع١ )) َٔ دػٻس ايؿاعط أساغٝؼ ايػطب١ ٚاؿٓني يف قكا٥س سهت ُّٖٛ ْ ػ٘ ، ٚقٛٸضت يع٢ أؾٛاق٘ ، ٚعهػت عٛاطف ْا
، َٚٔ بنيني قكنيا٥سٙ اينييت تٓبني٧      (22)ْ ؼ قازق١ٺ ، ٚػطب١ عُٝك١ ، ٚؾاعط١ٜ أخٸاش٠ ، ٚضٚح ظا١٦َ اىل تطاب ايٛطٔ (( 

 ٗا :كٝس٠ ) د٤٬ ا٫َط ( اييت ٜكٍٛ َٓعٔ غطب١ ايطٚح يف املٗذط ٚسٓٝٓٗا اىل بًسٖا ق
 ايسٿٜاضاٚيٞ ضٚحٷ تڀايبين                    َطاضا ظ٬ّ ايًٌٝ ٜٴ٪ضقين

 أ٫ متهٞ ٚغٝٿطٵ يٞ املػاضا                               أٜا يٌٝ اهلٛادؼ ٚايطظاٜا
 ٚميٮٕٳ اي ٪از يع٢ ْٚاضا        أفاعڈ َٓو ٜٓٗؿٔٳ اؿٓاٜا
 (23)نُا أْٸٞ .. ًًَت ا٫ْتعاضا         فكًيب ٫ ٜڀٝل ايّٝٛ بٴعساڄ
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سس٣ َعاٖط ايػطب١ ٚاؿٓني عٓس ايؿاعط ، ٚقس بٝٸٔ فٝٗا سًنيٍٛ عٝنيس اي ڀنيط    ٚتعسټ قكٝس٠ ) سهاٜات ايٓ ؼ يف ايعٝس ( إ
، ٚايككٝس٠ ت ٝض بأٚداع ايػطب١ ٚأينيٛإ اؿنيٓني    (24)املباضى ) اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ( عًٝ٘ ٖٚٛ ٜكڀٔ املٗذط ٜٚصٚم َطاضات٘ 

 إىل أًٖ٘ ٚضبٛع بًسٙ ، ٜكٍٛ املٓس٫ٟٚ :
 َٔ يصٻ٠ٺ َا فٝو أخباضٴ َافٝوځ   ؿلٵ قڂبًٝو أْتٳ ايّٝٛ تهطاضٴا 

 داضٴَٳٔٵ شا أڂعاٜس ٫ أٌٖٷ ٫ٚ    أقبًتٳ ٜا عٝسٴ ٚ ا٭سباب يف قٔڈ

 سطاضٴٜؿهٕٛ شٴ٫ڄ ٚؼت ا٭ضض أ   َٳٔٵ شا أڂعاٜسٴ ٚ ا٭ًٖٕٛ يف بًسٟ
 ثٴِٻ تت ذط شات٘ املٛدٛع١ بايػطب١ ، ٜٚػتعطٴ هلٝب ؾٛق٘ يًٛطٔ :

 فايطٚح ثه٢ً ٚزَعٴ ايعني َسضاض   عؿطٕٚ عاَاڄ أڂعاْٞ ايبٴعس عٔ ٚطين
 ٖصا اي طامٴ ٚيف أسؿا٥ٓا ايٓاضٴ    َت٢ تعٛز اهلٞ ناز ٜكتًٓا

 ٜٚعزسِ سٓٝٓ٘ٴ إىل ايعطام يٝؿٌُ ضبٛع٘ ايػٳٓٻا٤ :
 ْٛضٷ يعٝين ٚيٲخ٬م تصناضٴ    ٌٖٚ أظٚضٴ قباباڄ يف ط٥٬عٗا

 ٜجاضٴَابعسٳ إٜجاضٙٹ يف ايهٕٛ إ   سٝحٴ اؿػنيٴ ٚأضض ايڀفٿ ؾاٖس٠څ
 ايطٸغٍٛ ي٘ يف ايسٜٔ أزٚاضٴ قٓٛ   أضضٴ ايػطٟٸ ٚفٝٗا املطته٢ أغسٷ

 عؿلٷ ٚنٌټ تطاب ا٭ضض يٞ زاض    َاشا أقٍٛٴ ٚيٞ يف نٌٿ ْاس١ٝ
ب أٖٛاضٴ               أضبٌٝ زاضٟ ٚيف بػساز يٞ غهٔٷ  (25) َٚٗذيت ظاْٗا بايڀِّٝ

كٝبني١ ( اينييت ضغنيِ ايؿنياعط ٬َقٗنيا ٚ أبعازٖنيا بأْاَنيٌ ايؿنيٛم ٚ         ٚيعٌ َٔ أبطظ يٛسات اؿٓني عٓس ايؿاعط قكٝس٠ ) اؿ
ٟ ٚ أظٗنيطتٴ  ، ٫ٚ أداْب اؿل إٕٵ أعًٓتٴ تنيأثط  (26)ايًٗ ١ يًعطام ، ٚملػكط ضأغ٘ )َٓسيٞ ( ، ٚيساضٙ ٚظٚد٘ ٚ أ٫ٚزٙ ايػتٸ١ 

١ با٭َنيٌ ٚايت نيا٩ٍ ٚاؿنيٓني    إش إٔٻ ايؿاعط بحٻ فٝٗا عٛاط ٘ اؾٝٸاؾ١ بايؿنيٛم َٚؿنياعطٙ اي ٝٸانني   أعذابٞ بٗصٙ ايككٝس٠ ؛
/  10/  2ٚشنطٜات ايعَٔ اؾٌُٝ ، ٜٚٛز ايباسح إٔ ٜٴؿري اىل إٔٸ ايؿاعط قس ْعِ ٖصٙ ايككٝس٠ بسا١ٜ ضس١ً اي نيطام بتنياضٜذ   

ٗا بتاضٜذ  1982  ، ٚقكٸ١ نتاب١ ايككٝس٠ أْكًٗا نُا ٚضزت عٔ ايؿاعط بكٛي٘ :( 27)ّ  1983/  1/  4ّ ، ٚزْٚٻ
ِ حيٌُ سكٝب١ غ ط قػري٠ يٝبسأ َعٗا إداظ٠ غعٝس٠ بني أسهنيإ أًٖني٘ .. فتنيصنطت بًنيسٟ ايعنيطام ، ٚأْنيا       ))إْٸٞ ضأٜتٴ أسسٖ

خاضز ا٭غٛاض نٝف أمحٌ سكٝبيت ايكػري٠ عا٥ساڄ اىل أًٖٞ ٚقػاضٟ َع ٖساٜاٟ ، فأثاض املٛقف نٛأَ َؿاعطٟ يف ايػطبني٘  
 .  (28)غِ قػ٠ٛ َٔ ٫ ٜطسِ ؾعب٘ ..(( قػاضٟ ، ض ٚنًٞچ أٌَ بايعٛز٠ إىل أضنٞ ٚبني٭ْادٞ اؿكٝب١ ، 

 ع٢ً َكاطع َٓٗا ، ٜكٍٛ ايؿاعط أمحس اؿُس َٓادٝاڄسكٝبت٘ : –خؿ١ٝ اٱطاي١  –ٚايككٝس٠ ط١ًٜٛ ، غأقف 
 إمحًٝين َٳطٻ٠ڄ أخط٣

 يساضٟ ...
ٵبٳ١ڃ  ٜا سٳكٝٹ

 إمحًٝين فٛمٳ دٓشٝوٹ
 ؾاضٟ ...   

 ب١ڃيًشٳبٝٵ
******** 
 إمحًٝين يًكٿػاضٵ

 ٱْٵتعاضٵٚبكاٜا ا
اضٵ ...      (29)يف ايسٜٸ
 ثِ ٜكف ساي٘ إبٸإ غطبت٘ ٚبٴعسٙ عٔ أضن٘ فٝكٍٛ :
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ٵبٳ١ڃ ٵبٳ١ڃ .. ٜا سٳكٝٹ  ٜا سٳكٝٹ
 ب١ڃإمحًٝين .. يًشٳبٝٵ

 فايطٸظاٜا عؿعؿتٵ ٚغٵطځ اؾطٚحٵ
 ٚأْا َٔ غري أضنٞ ،
 دجٸ١څ َٔ غري ضٚحٵ

ٵبٳ١ڃ ..   (30)ٜا سٳكٝٹ

،  ُا َٛطٔ أدسازٙ َٚٗس قباٙسٴع٠ٛڅ خاقٻ١څ يف قًب ايؿاعط ، ٚقس٣ ععِٝ يف مسع٘ ، فٗ (31) ٚٳ يٹُٳٓٵسٳيٹٞٵ ٚ ) قځًع١ بايٞ (
 ٜكٍٛ املٓس٫ٟٚٸ : 

 
 إسٵُٹًٝين .. يتباضٜح ايڀډطٜلٵ

ٵسٳيٞ  ٚظٚاٜا َٓٳ
 إسٵُٹًٝين .. ملكابٝح ايڀډطٜلٵ

ٵعڇيٖٞٚن٪  ا يف َٓٳ
 إسٵُٹًٝين .. يتػابٝح ايڀډطٜلٵ

ڇ ٵٌٗٳ  َٔٵ قٳ ا٤ٹ املٓځ
 احمل٬ت ايكځطٜبٳ١ڃ ..ٚ

ٵبٳ١ڃ  ٜا سٳكٝٹ
 تٳشٵٌُٴ عٹڀطٳ اؾسٚزٵ

 
ًڃعٳ١ڃ .. بايٞ ....  قځ
ًڃعٳ١ڃ .. بايٞ ....  قځ
 (32)أْٵتٹ َاظڇيڃتٹ ببايٞ

قكٝس٠څ مج١ًٝڅ أظٗطت سٓٝٓ٘ ٭ٜٸاّ ايكٸبا ، سٝح ايساض ٚا٭ٌٖ ، ٚقس ْعِ ايؿاعط ٖصٙ  (َٓسيٞ)ٚيًؿاعط يف َػكط ضأغ٘ 
)نإ يٞ زاضٷ ٖٓا يف َٓسيٞ( عٓس ظٜاضت٘ َٗس قباٙ بعس فطام زاّ مخػ١ڄ ٚعؿطٜٔ عاَاڄ ، إ٫چ أْٸ٘ مل ٜط  ايككٝس٠ املع١ْٛٓ بني

 ، فٗاد٘ َا ضأ٣ ، ٚسٔٻ إىل أٜٸاَ٘ اـٛايٞ ٚ أْؿس :(33)غ٣ٛ أط٬ٍ َٓسثط٠ٺ ، ٚبكاٜا َٓعٍڈ عاخ فٝ٘ اـطاب
    ِٗٝٵقس قاٖا ايػٸٌٝ يف يٌٝڈ ب      نإٳ يٞ زاضٷ ٖٓا يف ضب٠ٛٺ

 ؿٔٳ سبٸ فٛم قٝجاضڈقسِٜٵ                  ٜؿسٚ َعٞ يف غاسٗا  بًبٌٷ
 ثٴِٻ ٜتذ٢ً سٓٝٓ٘ ٭ضض دسازٙ ، ٚٚفا٥٘ هلا عرب قٛي٘ :

 باؾتٝام ا٭ّ يٲبٔ اي ڀِٝٵ     ٓسيٞعٴسٵتٴ َٔ بعس ايٓٻ٣ٛ ٜاَ
 َآبٞ عٴستٴ َهًَٛاڄ ٜتِٝٵ      يٝتٳ ؾعطٟ مل أدسٵ َٗس ايكٿبا

 (34)قځػٳُاڄ باهلل ٚايعطف ايععِٝٵ                                 أْػاىٹ ٜا أضضٳ ا٭ڂىلأْا ئ 
 

 ثٛض٠ اؿذاض٠ اي ًػڀ١ٝٓٝ : .3
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تتبٛٻأ فًػڀني َٓعي١ عع١ُٝڄ يف ْ ٛؽ املػًُني ، فٗٞ أضض َكسٻغ١څ برتاثٗا ا٫غ٬َٞ اي صٸ ، إش ؼٟٛ بني دٓباتٗا  
ات ٚ ثاض ا٫ْبٝا٤ ٚ املطغًني ) قًٛات اهلل عًِٝٗ ( ، ٖٚٞ أضض اٱغطا٤ ايؿطٜف ، املػذس ا٫قك٢ املباضى، ٚفٝٗا بكُ

 .  ( 35)يصيو ف٬ؾوډ إٔ تطنٔ إيٝٗا قًٛب املػًُني ، ٚتٗٛاٖا أْ ػِٗ ، ٚتڀٝب بصنطٖا أمساعِٗ 
ايؿعطا٤ َأخصاڄ ٫فتاڄ  بٓا٤ٶ ع٢ً َاشنط فكس غذٸًت فًػڀني سهٛضاڄ َتُٝٸعاڄ يف ايؿعط ايعطبٞ ، ٚأخصت َٔ أفهاض ٚقطا٥ح 

٫ٚغٝٸُا بعس ا٫ست٬ٍ اٱغطا٥ًٝٞ اؾا٥ط يطبٛعٗا ، إش ضفهٛا ٚقاَٚٛا ٖصا ايعسٚإ اؾاثِ ع٢ً أْ اؽ ا٭ضض املكسٸغ١ ، 
ٚقس ػ٢ً شيو عرب ْكٛقِٗ اييت أنچست )) ع٢ً تٛنٝح قٛض٠ ايعسٚٸ ايكْٗٝٛٞ اجملطّ ايصٟ أؽص أغًٛب ايكتٌ ٚاٱباز٠ 

غًٛب ايتسَري املٓٗذٞ ططٜكاڄ ٚسٝساڄ ي٘ يتشكٝل أٖساف٘ ... َاٜعين إٔ ا٫زب املكاّٚ ٜٛاد٘ عك١ًٝ ايهٝإ اؾُاع١ٝ ، ٚأ
ايكْٗٝٛٞ ايعٓكط١ٜ ٚاملتٛسٸؿ١ ، ٜٚعًٞٸ َٔ َهاْ٘ ايكِٝ ا٫ْػا١ْٝ يف ايتُػو بايٛطٔ ٚايسفاع عٔ نطا١َ ا٫ْػإ 

 .(36)..(( ي١ قهٝت٘ٚعسا

ڀ١ٝٓٝ ايطافض ي٬ست٬ٍ ايكْٗٝٛٞ ، ٚقس أخص ع٢ً عاتك٘ ١َُٗ اغتٓٗاض ُِٖ أبٓا٤ َٔ ٖٓا بطظ ؾعط املكا١َٚ اي ًػ
ا٫قك٢ ايؿطٜف يًسفاع عٔ أضنِٗ ٚسكٛقِٗ املػًٛب١ ، ٚتكٜٛط ؾذاعتِٗ ٚمتػٸهِٗ ببًسِٖ ، ٚتبذٌٝ اْت انتِٗ 

 اييت ناْت اؿذاض٠ غ٬سٗا ا٭بطظ . 
اي ًػڀٝٓٝٸ١ املكا١َٚ ) أمحس اؿُٵس ( ايصٟ ٚنع فًػڀني  َٚٔ بني َٔ غڀډط امس٘ يف غذٌٸ ؾعطا٤ ثٛض٠ اؿذاض٠

َٚكسٸغاتٗا يف غٜٛسا٤ قًب٘ ، ٚٚدس يف اْت ان١ أبٓا٥ٗا نس ايكٗا١ٜٓ سكچاڄ ؾطعٝٸاڄ َٚڀًباڄ ؾعبٝٸاڄ ٜأب٢ ايعًِ 
فدطاڄ ٚاٱنڀٗاز ، ٜٚٓؿس اغرتزاز ا٭ضض ٚ اؿكٛم املػتكب١ ، يصا ٖاَت ْ ػ٘ يف اْت انتِٗ ، ٚتسفچكت أساغٝػ٘ 

ٚإؾاز٠ڄ مبآثطِٖ ٚتهشٝاتِٗ ، فٓعِ يف شيو فُٛع١ ؾعطٜٸ١ڄ أطًل عًٝٗا ) تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠ ( ،ٚقس اؾتًُت 
 ع٢ً أضبعڈ ٚعؿطٜٔ قكٝس٠ڄ َٚكڀٛع١ڄ قسستٵ باْت ان١ اؿذاض٠ ، ٚقٛٸضت ٚقعٗا يف قسٸ ايعسٚ ٚضزٸٙ خا٥باڄ َٓهػطاڄ .

 ، َٓٗا قكٝس٠  ) ايعٻٜتٕٛ ٚ اؿذاض٠ ( (37)رتاتٌٝ طًباڄ يٲجياظ ٚخؿ١ٝ اٱطاي١ ٚفهٌٻ ايباسحٴ ايٛقٛف عٓس ث٬ث١ٺ َٔ اي

 ، ٜكاضعٕٛ ايكٗا١ٜٓض نأؾذاض ايعٜتٕٛاييت أٖساٖا ايؿاعطٴ اىل ضداٍ اؿذاض٠ )) ايهاضبني دصٚضِٖ يف أعُام ا٭ض
عٔ يػإ ساٍ أبٓا٤ فًػڀني  ، ٜٚكٍٛ ايؿاعط (38)املكسغ١ َٔ سكسِٖ ايبػٝض ((  ايػعا٠ َٔ أدٌ اغرتزاز أضنِٗ
 ايطافهني يٲست٬ٍ ٚٚدٛزٙ :

 ئځ ٜكًعٛا ايعٸٜتٕٛ َٔ أضنٞ
 َازاّ يف قًيب قس٣ ايطٸفضڇ

 أْعطٵ ػسٵ يف َكًيت
 َتاضؽٳ ايبػضڇ

 قس زٚٸْت ٫فت١ ايطٸفضڇ
 ٫ٚ تػُض ٭بٓا٤ املكا١َٚ عنيٷ َازاّ بٓٛ قٕٗٝٛ ٜعٝجٕٛ فػازاڄ يف أضض املكسٸغات :

 ػهٔٴ قطڃٚ ايعنيٴ ٫ ت
 هلس١ْٹ ايػُضڇ

 َازاّ قٕٗٝٛٷ ع٢ً أضنٞ
 (39)ٚعذًڂِٗ ٜطتع يف ضٚنٞ

ٚتعټس يٛس١ )  َٓتٴ باؿذط ( إسس٣ َعاٖط اٱؾاز٠ باؿذط ايصٟ ٫ خيهعٴ ٫ٚ ٜػاّٚٴ ع٢ً ايٛدٛز ايكْٗٝٛٞ يف ٚطٔ 
 ا قا٬٥ڄ :اؿذاض٠ )ا٭قك٢ ايؿطٜف( ، ٜٚطغِ ايؿاعط يٛس١ إمياْ٘ بأيٛإ ايؿُٛر ٚ ايجبات فٝك ٗ

  َٓتٴ باؿځذٳطٵ .. !!
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 َكات٬ڄ ٚغٳط ايٛغ٢
 ٫ ٜعطفٴ املػاٚٳ١َ
 فاٖساڄ طٍٛ املس٣
ٴ املكاَٚٳ١  ؾعاضٙٴ

 ٜٚجين ايؿاعط ع٢ً اؿذط ايصٟ عًډِٳ ايعامل نٝف تػرتز اؿكٛمٴ ٚؼطٸض ا٭ضضٴ فٝٓؿس :
 ٜا كًكاڄ ،

 شا ايڀچٗط يف ايػاٜات ٚ املػا١ُٖڃ
  ١ املكا١َٚڃؾهطاڄ يهِ عًډُتٓا فًػ

 ٚفٔٻ ؼطٜط ايطټب٢
 (40)باؿطبٹ ، ٚاملكازَٳ١ 

ٚيف قكٝس٠ ) قاٍ يٞ قاسب اؿذاض٠ ( ٜتشسٻخٴ ايؿاعط بًػإ ساٍ أبٓا٤ اؿذاض٠ عٔ اْت ان١ اؿذط بٛد٘ ايكٛاْني 
ساٍ ٚضغب١ اؿذاض٠  ، فٝكٍٛ املٓس٫ٟٚٸ  ٚاق اڄ (41)ٚايبٓٛز اييت تتٝح يًكٗا١ٜٓ ا٫غتٝڀإ يف أضدا٤ فًػڀني ايععٜع٠ 

 اي ًػڀ١ٝٓٝ :
 سٹذاضتٞ خاضد١څ
 عٔ أسطف ايكإْٛٵ

 فاْت هت متعٸمٴ ايبٓٛزٵ
 قاضخ١ڄ :

 قاْْٛٴٓا إٔٵ ْڀطزٳ ايٝٗٛزٵ
 ْٚٗسّ اؿسٚز

 إ٫چ إٔٻ ٖصٙ ا٭َاْٞ ٫ تتشكل إ٫ باغتٓٗاض اهلُِ ٚتؿُري ايػٛاعس ٚإٜكاز ؾطاض٠ ا٫ْت ان١ :
 إىل َت٢ .. ٜا قاسيب ؟ !!

 ا اٱُٖاٍٴ ،ًٜ ٓچ
ٕٛٵ  ٚايػٓٸ

 متطټ ، ٚ ا٭ؾٛاى يف ايعٕٝٛٵ
 فاْٗضٵ َعٞ .. ٜا قاسيب
 منعٸم ايكإْٛٳ بايؿٸطاض٠ڃ

 قاْْٛٴٓا ا٭غاؽٴ
 يف املك٬ع ٚاؿذاض٠ڃ
 ْطَٞ بٗا قٕٗٝٛٵ
 يف َصٖيب ..

 (42) ٖصا ٖٛ ايكإْٛٵ .. !!

 
 

 املٓاغبات :  .4
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ٗا َٚسيٛهلا ٚؾأْٗا عٓسٙ ٚعٓس غريٙ ، ٜٚعبٸط ايؿاعط عنئ  ايؿعطايصٟ ٜكسضٴ عٔ ْاظُ٘ يف َٓاغب١ هلا َ َٗٛ ٖٛ
 .  (43)ملٓاغب١ َٚػعاٖاتًو املٓاغبات مبا ػٝـ ب٘ ْ ػ٘ َٔ ايعٛاطف ٚا٭ساغٝؼ اييت تطتبط با

تطمجت ؾعٛضٙ ٚٚدساْ٘ ػاٙ املٓاغب١ َٚا ؼًُ٘ َٔ شنط٣ أٚ أ١ُٖٝ  عط أمحس اؿُٵس يف أبٝاتٺٚضز ٖصا اي ٔ عٓس ايؿا
ْ ػ٘ ْٚ ٛؽ اٯخطٜٔ ،ٚػسض اٱؾاض٠ اىل إٔٸ ؾعط املٓاغبات عٓس املٓس٫ٟٚ قس تطنچنيع يف فُٛعني١ ؾنيعطٜٸ١ٺ     خاقٸ١ يف

١ ( ، َٚٓ٘ قكٝس٠ )ٜا باْٞٳ ا٭دٝاٍ( اينييت ْعُٗنيا يف َٓنيسيٞ عنياّ      ّ مبٓاغنيب١ عٝنيس    1968ٚاسس٠ٺ ٖٞ ) تباضٜح ًَْٛٸ
ملسح ٚاٱؾاز٠ ٚ ايتبذٌٝ ٚاٱٜجاض ، مما ٜعهؼ تٛقري ايؿنياعط  ،  ٚأبٝات ايككٝس٠ ظاخط٠ بأي اظ ا (44)/  شاض  3ايعًِ يف 

 ٚعٔ نٌ تًو املعاْٞ ٜكٍٛ ايؿاعط : ٚاملعطف١، يًُكاَات ايع١ًُٝ اييت أفٓت سٝاتٗا يف بٓا٤ أدٝاٍ غ٬سٗا ايعًِ 
 ٜا َٔٵ قسٜكڂ٘ٴ يف ايعٸَإڇ قػاضٴ   ٬َٗڄ أعاْو ضبټٓا اؾبٸاضٴ

ٵبٳأبساڄ فځ٬ ػعٌٵ   فځٮْتٳ أْٵتٳ ايهٛنبٴ ايٓٸٛٸاضٴ   ١ڄ بطأغٹوځ خٝٳ
 ٜٚػتُط املٓس٫ٟٚٸ يف ايتُذٝس بكاْع ا٭دٝاٍ ْٚؿط فها٥ً٘ يف اٯفام :

 ْٛضاڄ ف اضٳ ايػٻٌٗٴ ٚ ا٭ق اضٴ   فايعًِٴ َٔ ن ډٝوځ أؾطمٳ يًٛض٣
 ٚع٢ً ايٛدٛٙ فطاتٗا َسضاضٴ   ٜاَٴع١ْڄ يًطٸٚح تطؾف غعسٳٖا 

 اجملس يف نٌٿ ظَٔڈ ٚسني : ٖٚهصا غسا باْٞ ا٭دٝاٍ َععٚف١
 يځوځ َٔٵ تطاتٌٝڇ ايعٴ٬ إقطاضٴ   ٚ اجملسٴ ٜععفٴ ْػُٳ١ڄ أظيٝٻ١ڄ

 (45)َٳ٬ٗڄ أعاْٳوځ ضبټٓا اؾبٸاضٴ                            اْٞٳ ا٭دٝاٍ ، ٜا عًِٳ اهلڂس٣ٜا ب

ّ  1997ٟ (،إش ْعِ يف َٓاغب١ ٚفاتني٘ عنياّ   عٔ اٱؾاز٠ بؿاعط ايعطب ا٭نرب )قُس َٗسٟ اؾٛاٖط أمحس اؿُٵسٚمل ٜػ ٌ 
باؾٛاٖطٟٸ ايصٟ ٜتبنيا٢ٖ بني٘   ، ٚ ايككٝس٠ ٣َٰ بس٫٫ت اؿڂبٸ ٚاٱططا٤ ٚ اٱفتداض (46) قكٝس٠ )اىل ؾٝذ ايكطٜض ٚ أَريٙ(

 :َٓؿساڄ
 أبساڄ ، َٚا دٳفٻ املٹسازٵ        غُٗٴ٘ٴ ٤َا نإٳ ٜٴدڀٹ٢        
اضز نًډٗا          تأتٝ٘ٹ ظس اڄ ناؾځطازٵ        ٚتٳط٣ ايؿٛٻ
 عه١ُٺ مٛٳ ايػٻسازٵفت٪ظټٙ أظٻ ايًډبٝبٹ                                                 

 ٚيٝؼ ٖصا ٚسػب بٌ اؾٛاٖطٟ :
ازٵ        نايؿٻُؼڇ أقبحٳ شا عڀا          نايٓٻدٌڇ يف أضضڇ ايػٛٻ

 َتأثطٷ :ٚ٭ْٻ٘ ؾاعط ايعطام اي ص فايهٌټ بطسًٝ٘ 
 ٚبعطنٹٗا ٚيهٌٿ ٚازٵ        فځًٹصا ايب٬زٴ بڀٛيٹٗا       

 (47) ٜا طايځُٳا ٚأغ٢ ايب٬زٵ        أغٳ ځتٵ ي كسٹ قُسٺ        

ٜٚػنيڀچط َؿنياعطاڄ   ،  (48)ّ ((  2011/  12/  31)) مبٓاغب١ ّٜٛ ايٛفا٤ ٚاْتٗا٤ اٱست٬ٍ ا٫َطٜهٞ يًعطام يف  ايؿاعط ٜبتٗرٚ 
م ٚفسٙ ( اييت ٜكٍٛ يف َڀًعٗا فځطڇساڄ باْعٜاح زد٢ ا٫سنيت٬ٍ  اب ايعطام ٚفسٙ ايتًٝس عرب قكٝس٠ ) ٖصا ايعطفٝٸان١ڄ ع

: 
 تطاتٌٝٳ ايٛفا٤ٵ ٚاْؿس      قفٵ عٓسٳ زد١ًځ ٚ ايػٻُا٤ٵ

 إْٸا ٚإٜانِ غٛا٤ٵ                   ٖاقٌٵ يًٓٸذّٛڇ ٚظٖٛڇ
 ٘ٹ ْاٍٳ اؾځ٤٬ٵٚبأضنٹ                   م بؿعب٘ٹٖصا ايعطا

 ٜٚكسحٴ سباڄ ٚفدطاڄ بايعطام اؿطٸ ا٭بٞٸ فٝكٍٛ :
 بايطٸغِ َٔ نٝس ايعسا٤ٵ     عـٵ خافكاڄ فٛم ايصٸض٣
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 يهٔٵ بجٛبٹ ايهربٜا٤ٵ      أبٳسٳ ايعٻَإ َػاملٷ
 أ٬ٖڄ بِٗٵ َٔ أقڃطبا٤                 َٔ ضاّٳ ٚقٌٳ ٚزازٹْا
 (49)ناي طقسٜٔڇ َس٣ ايبكا٤ٵ                   ٖصا ايعطامٴ ٚفسٴٙٴ

مٛ اؾٓٛب ايًبٓنياْٞ عنيرب قكنيٝس٠ ) يبٓنيإ قًنييب ( اينييت دػٸنيست         ٖاض ايٛطٔ بٌ ادتاظاغٛٚمل ٜكفٵ ؾعط املٓاغب١ عٓس أ
غطٚض ايؿاعط )) مبٓاغب١ ايصنط٣ ا٭ٚىل يتشطٜط ايكط٣ ايًبٓا١ْٝ َٔ ْري ا٫ست٬ٍ اٱغطا٥ًٝٞ إثط اْسساض قٛاتني٘ ايػاظٜني١   

 مبا ٜاتٞ :  ، َٚٔ بني أبٝات ايككٝس٠ أغتؿٗسٴ (50) ّ (( 2000َاٜؼ  21ابٗا ايصيٌٝ ّٜٛ ، ٚاْػش
 فطزٸزت أفطاسٳٗا قٴٛضٴ                غٓٸت يٓا بريٚت يف عطغٗا

 ٚد٘ٴ ايكٻبا ، ْاغاٙٴ ؾشطٚضٴ    ٚنٌټ َايف ايهٕٛڇ َبتٗرٷ
 فأضدٳعٳ ايًچشٔٳ املعاَريٴ                            إشا ايؿٸص٣ ٚ ايبإ غٓٸا َعاڄ

 فذطٴ اؾځ٬ ٚ ايؿٸعبٴ َٓكٛضٴ    ّٜٛٷ أغطپ طٌٻ يف ضٚنٹٓا
 ٚايؿٸُؼٴ دا٤تٵ يًتٸٗاْٞ ٖٓا                          سٝحٴ ايطټب٢ بايػعسٹ َػُٛضٴ

 ٚخيتِ قكٝست٘ٴ عُس ايًچ٘ٹ ع٢ً ْع١ُ ايٓٸكط ٚ ايتشطٜط فٝكٍٛ :
 ٫ٙٴ ٫ ْكطٷ ، ٚؼطٜطٴيٛ    ٚاؿُسٴ يًچ٘ٹ ع٢ً فهًٹ٘ٹ
 (51) يبٓإٴ قًيب ايّٝٛٳ َػطٚضٴ    ٚإْٸين َٔ ٖآٖا قازحٷ

 انڀٗاز اؿكٛم  ٚاؿطٸٜات :  .5

ؿكنيٛم   ٖتهاّ ايٓعاّ ايبعجنيٞ  بسا يًباسح خ٬ٍ اطچ٬ع٘ ع٢ً ؾعط ا٫غتاش أمحس اؿُٵس سهٛض َٛنٛع َطتبط با
 ٚ ايتؿطٜس ٚ املعتك٬ت تاض٠ڄ أڂخط٣ ، ٚ يعٌٻ أبنيطظ َنياميهٔ   ٚ ايتٗذري،ايؿعب ايعطاقٞ ٚ ايسٸفع ب٘ مٛ اهل٬ى تاض٠ 

ا٫غتؿٗاز ب٘ يف ٖصا اجملاٍ قكٝس٠ ) َطثٝٸ١ اؿكٛم يف بًس ايكإْٛ ( اييت قٛٸض فٝٗا ايؿاعط ايع٬َات ايٛاقع١ 
 ع٢ً ايعطاقٝني ٚبًسِٖ دطٸا٤ غٝاغ١ ايكُع ايكٻساَٞ، ٜكٍٛ املٓس٫ٟٚ :

 ، يف بًس ايكإْٛ ، ٚ ا٭زٜإ
 ٚايؿٸطا٥عٵ

تٗٳوڂ اؿكٛمٴ ،  تٓٴ
 يف ايبٝٛتٹ ، ٚ ا٭غٛامڇ ، ٚايؿٸٛاضعٵ

املتًكٞ يًػٝاغات ايكُع١ٝ يًٓعاّ ٚاْتٗان٘ يٮعطاف ٚ اؿطٜات زٕٚ ضازعڈ ميٓع٘ ، يٝكطر َتعذباڄ  اعط يف ي تٜٚػتُط ايؿ
 َٔ شيو قا٬٥ڄ :

 ٚيٝؼٳ يًذ٬زٹ أٟټ َاْعٵ !!
 إٔٵ ٜكتٌٳ اٯ٫فٳ

 ايكٛاطٹعٵبا٭ْٝابٹ، ٚ
 قځُعاڄ ٚيځٗٵٛا
 عٳُساڄ ٚغٳٗٵٛا

 ٚغاضت ا٭ٖٛاضٴ ، ٚاملٓابٹعٵ
 فاظزٖطتٵ يف بٳًځسٟ ،

 (52) قٓاع١ڂ املكاَٹعٵ
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ٚيف قكٝس٠ ) َٴسإٷ .. َٴسإٵ ( ٜٓكٌ ايؿاعط َعاْا٠ اٱْػإ ايعطاقٞ ايهطزٟٸ يف عٗنيس ايبعنيح املكبنيٛض ، فنياؿط ا٭بنيٞ َٴنيسإٷ       
 غري َسإ ، ٚيف شيو املع٢ٓ ٜكٍٛ ايؿاعط اؿُٵس َٴكٛٸضاڄ غٝاغات ايٓعاّ اؿُكا٤ : مبعاضن١ ايٓعاّ ٚإٕٵ نإ بط٦ٜاڄ

 َٴسإٷ .. َٴسإٵ
 ٚإٕٵ نٓتٳ يػتٳ َٴساْاڄ ، فأْتٳ َٴسإٵ

 ٚقهّٛٵ
 عًٝوځ بكڀعڇ ايچًػإٵ

 ٚؾطبٹ ايػٸُّٛٵ
 ع٢ً نٌٿ ساٍٵ
 ٚزٕٚڇ دساٍٵ

 زا١ْ ايعامل١ ٚتٴكطٸح دٗاضاڄ :ٚتأتٞ تٴِٗٴ ايٓعاّ غطاعاڄ يتُٝط ايچًجاّ عٔ أغباب اٱ
ا  ٭ْٻو ٫ تؿب٘ قٓ ٓځ

 ٫ٚ متؿٞ قٝسٳ أمن١ًٺ .. خً ځٓا !!
ا !!  ْٚعًِٴ بصا ْهػطٴ أْ ٓځ

 ٖٴٓا اؿهِٴ قس دا٤ٳْا يف ايعٴًځبٵ
 أيػتٳ تعٝـٴ بأضضڇ ايعٳطٳبٵ !!
 ٚدٛزٴى ٜسعٛ اىل اٱْععازٵ
 يصيو قًڃٓا عًٝو عٌُٝٵ
 (53) ؽٕٛٴ ايعطامٳ ٚ أضضٳ ايٓدٌٝٵ

ٚيف قكٝس٠ ) يٞ داضٷ ( ٜهؿف ايؿاعط عٔ دطمي١ تهطٸضت نجرياڄ يف عٗس ْعاّ ايبعح اؿاقس، ٚأقكس تػٝٝب ايٓعاّ ٯ٫ف 
ايعطاقٝني ايصٜٔ أڂخصٚا زٕٚ شْبٺ ٚقڂتًٛا ٚنتُت أخباضِٖ عٔ ا٭ٌٖ ٚا٭سباب ، ٚعٔ ٖصٙ اؿكٛم املٗته١ُ ٜطٟٚ ايؿاعط 

٫ٚ شْبٳ ي٘ فكس ي غ أْ اغ٘ ا٫خري٠ ع٢ً ٜس ش٥اب ٫تكِٝ  ٤ٷيًتشكٝل َع٘ ، ٚ٭ْٸ٘ بطٟقكٻ١ عطاقٞٸ أڂخص اىل زا٥ط٠ ا٭َٔ 
 ؿكٛم ا٫ْػإ ٚ املٛاط١ٓ ق١ُٝڄ ٫ٚ ٚظْاڄ ، ٜكٍٛ ايؿاعط َبٝٸٓاڄ ساٍ شيو ايعطاقٞٸ اؿڂط :

ٵ  يٞ داضٷ .. مخسٚا أْ اغ٘ٳ
ٵ  بايچًٌٝ .. قس قڀعٛا ضأڃغ٘ٳ

 غهبٴٛا ظٜتٳ٘ٵ ..

 ٖسَٴٛا بٝتٳ٘ٵ ..
 ٚنڂٌټ تًو اٱدطا٤ات ايتعػٸ ١ٝ غببٗا نطا١َ ايعطاقٞٸ ايؿطٜف ٚإبا٤ ْ ػ٘ :
 ٚايػٻبب ا٭ٍٚٴ ٚ اٯخٹطٵ !
 يف ٖصا اٱدطا٤ٹ اؾا٥طٵ

 إٕٻ اٯَٹطٵ
 فځؿٌٳ يف زا٥ط٠ٹ ا٭َٔڇ

ڇ ضغِٳ ايتٗسٜس  بايػٿذٔٵ
 إٔٵ ٜأخصٳ َٓ٘ٴ إسػاغ٘ٵ                                                                              

ٵ٘ٴ أخصٚا ضأغٳ٘ٴ       (54) عٛناڄ عٓٳ
 املبشح ايجايح
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 ايعٛاٖط ا٭ڂغًٛب١ٝ يف ؾعطٙ
 ايتٻٓام :  .1

ٜعس ايتٻٓام ٚاسساڄ َٔ أغايٝب ايتعبري يف ايٓٻل ا٫زبٞ ، ٜٚٴككس ب٘ )) إٔ ٜتهُٸٔ ْل أزبٞ َنيا ْكٛقنياڄ أٚ أفهنياضاڄ    
تباؽ أٚ ايتهُني أٚ ايتًُٝح أٚ اٱؾاض٠ أٚ َا ؾاب٘ شيو َٔ املكط٤ٚ ايجكايف يس٣ أخط٣ غابك١ عًٝ٘ عٔ ططٜل ا٫ق

 ا٭زٜب ، عٝح تٓسَر ٖصٙ ايٓكٛم أٚ ا٭فهاض َع ايٓل ا٫قًٞ ٚتٓسغِ فٝ٘ يٝتؿهٌ ْل دسٜس ٚاسس َتهاٌَ ((

(55)     ٗ اضتني٘ يف اغنيتٓڀام   ، ٖٚٛ بصيو ٜؿهچٌ َعٗطاڄ َٔ َعاٖط اٱبساع يف ايٓل ، إش ٜهؿنيف عنئ قنيسض٠ ا٭زٜنيب َٚ
 ْكٛم أٚ أفهاض غاي ١ٺ ٚقٗطٖا يف َٓذعٙ ا٫زبٞ .

 
ام يف ؾعطٙ ، َٚٔ أْٛاع ايتٸٓام ايٛاضز٠ يف  إٕٻ املتأَٸٌ يف ْكٛم ايؿاعط اؿُٵس ًٜشغ سهٛض ٚفاعًٝٸ١ ظاٖط٠ ايتٓٸ

ام ايسٜين ( ايصٟ ٚدس فٝ٘ ايؿاعط َا ٜؿ ٞ غًٌٝ أفهاضٙ ٜٚطمٸ بٓا٤ٖا   َٓذعٙ ) ايتٓٸ
َكاقسٖا ، َٚٔ أؾهاي٘ ايتٸٓام ايكط ْٞ ايصٟ ٜطز يف َٛانع  َٓٗا أبٝات٘ َٔ قكٝس٠ ) سذاض٠څ َٔ غذٸٌٝ (  ٜٚبٝٸٔ

اييت ْڀكت بًػإ ساٍ ايكٗا١ٜٓ اي ععني َٔ اْت ان١ اؿذاض٠ اي ًػڀ١ٝٓٝ ٚ املٓهػطٜٔ إظا٥ٗا ، ٜكٍٛ ايؿنياعط  
: 

 َاشا ْط٣ ، يف أڂفكٹٓا طرياڄ أځبابٌٝٵ ..!!
اتٳشّٛٴ فٛمٶ ضأ  غٓٹ

ٌٵ  تٳشٌُٴ غذٝٸ
ا تٗؿٸُتٵ   َايٓڂ

 ٚقٛي٘ :
 سذاض٠څ أقًڂٗا َٔ غذٸٌٝ !!
ڂٗا طريٷ أبابٌٝٵ !!  ؼًُٹ
 (56) ٜٗسْٚٳٗا د٬ٝڄ بٴعٝسٳ دٌٝٵ

 ¤أچيځِٵ ٜٳذٵعٳنيٌٵ نځٝٵنيسٳٖٴِٵ يف تهنيًٌٝڈ     ¤ أمل تٳطٳ نٝف فځعٳٌٳ ضٳبټوځ بأقشاب اي ٌٝ ]ٜبسٚ دًٝٸاڄ إٔٸ ايؿاعط قس أفاز َٔ قٛي٘ تعاىل 
،إش قٛٸضت ا٫ٜات ايكط ١ْٝ املباضن١  (57) [فځذٳعٳًځٗٴِ نعكفٺ َأنٍٛ ¤ تطَٹِٝٗٵ عذاض٠ٺ َٹٔٵ غٹذٸٌٝڈ ¤  ٚأځضٵغٳٌٳ عٳًٝٵٗڇِٵ طځرياڄ أځبابٌٝٳ

ًٖع أقشاب اي ٌٝ َٔ أَط اهلل تعاىل املتُجٸٌ بڀٝٛض ا٭بابٌٝ اؿا١ًَ يٮسذاض ايكًب١ ، ٚنؿ ت عٔ اْهػاضِٖ أَنياّ َؿني١٦ٝ   
ععٸ ٚدٌٸ ، ٖٚصا َا ايت ت إيٝ٘ ايؿاعط ٚٚظچ ٘ يف ْكٸ٘ ايصٟ قٛٸض فٝ٘ ساٍ ))اهلًع اٱغطا٥ًٝٞ َٔ اْت ان١ ايكسؽ اـايل 

نًٗع أقشاب اي ٌٝ َٔ طٝٛض ا٭بابٌٝ ، فه٬ عنئ إٔٸ   (58) ايؿطٜف . َٚٔ أبڀاٍ ثٛض٠ اؿذاض٠ يف أضنٓا احملت١ً فًػڀني ((
ط ععمي١ ا٫ْت ان١ اي ًػڀ١ٝٓٝ َػتسعٝاڄ يًصٖٔ تٗؿٸِ  َاٍ إبطٖني١ ٚأقنيشاب٘   ايٓل قس بٝٸٔ تٗؿٸِ  َاٍ ايكٗا١ٜٓ يف نػ

 يف قاٚي١ ٖسّ ايهعب١ املؿطٸف١ .
 َٚٔ ايتٸٓام ايكط ْٞ قٛيڂ٘ :

ٵ ٔٵ  فأْا ٚاؿعٕٴ قٹطٵْا تٳٛٵأَٝٳ
 يٝؼ يٞ َا قځسٵ ٜٴكاٍٴ بنيٳ بنيٵ
 أقبحٳ ايعٝسٴ ببعسٹ املؿطقځنيٵ
ٵٔٵ  (59) ٚاغتكطٻ اؿعٕٴ بنيٳ املكًځتٝٳ
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 [ست٢ إشا دا٤ْا قاٍ ٜا يٝتٳ بٝين ٚبٝٓو بٴعس املؿطقني فب٦ؼٳ ايكطٜٔ]فُ طزتا ) بٴعس املؿطقني ( تٓام َٔ قٛي٘ تعاىل 
، ٜٚبسٚ إٔٸ ايؿاعط قس أضاز إٔ ٜبٝٔٸ بٴعس ايػطٚض ٚ اي طح عٓ٘ فاغتسع٢ َ طزتٞ  )بٴعس املؿطقني ( ايٛاضزتني يف ايٓل  (60)

 . ايكط ْٞ ايؿطٜف
اڄ ساٍ ؾٹعطٙٹ املهُطڇ عٔ ايعٕٝٛ ٚ ا٭مساع  ٜٚٴًشغ عٓس ايؿاعط تٓامٷ قط ْٞپ باملع٢ٓ ٫ بايً غ املباؾط نُا يف قٛي٘ َبٝٓٸ

 خٛفاڄ َٔ بڀـ ايٓٸعاّ ايبعجٞ ايصٟ ٫ ٜ٪َٔ عط١ٜ ايطأٟ ٚ ايتعبري :
 َٔٵ بنيڇ أغٓاْٞ ،
 اىل َٓاظٍڇ ايكٸسٚضٵ

 نني " ٜٛغف " يف دٴبٸ٘ٹ َػُٛضٵ 
ٹ ٜسٚضٵنني " ْٜٛؼ "   يف سٛت٘ٹ

 ٫ بٴسٻ َٜٛاڄ إٔ ٜط٣ إؾطاق١ڄ 
 (61)َٔ ْٛض 

فايؿاعط أفاز َٔ سازثيت ضَٞ ايٓيب ٜٛغف ) عًٝ٘ ايػ٬ّ ( يف ايب٦ط ٚاخت ا٥٘ عٔ ا٭ْعاض ، ٚابت٬ع اؿٛت يًٓيب ْٜٛؼ 
٫بٴسٻ إٔ ٜأتٞ ّٜٛ ٚتط٣  ) عًٝ٘ ايػ٬ّ ( َٚهٛث٘ يف دٛف٘ ، يٝهؿف عٔ إٔٸ اؿط١ٜ َُٗا غابت ٚاخت ت فػتبك٢ سٝٻ١ڄ ، ٚ

 ايٓٛض َٔ دسٜس ، َت ا٬٥ڄ غ٬م ايٓبٝٸني  ) عًُٝٗا ايػ٬ّ ( َٔ قٓتُٝٗا .
 . (62)ٖٚٓاى َٛانع اخط٣ يًتٓام ايكط ْٞ عٓس ايؿاعط ٫ٜػُح اجملاٍ بصنطٖا ٚتٛنٝشٗا 

ات ايس١ٜٝٓ اييت تٓػذِ َع ايؿدكٝ ذع أمحس اؿُٵس اغتسعا٩ٙ يًشٛازخ َٚٚٔ َعاٖط ايتٓام ايسٜين اؿانط٠ يف َٓ
اهلل عًٝ٘   محًت ايٓيب قُٸساڄ)ق٢ًْكٸ٘ يف أزا٤ اي هط٠ ٚ اٜكاهلا يًُتًكٞ ، َٚٔ شيو اغتشهاضٙ يسابٸ١ )ايبٴطام ( اييت

ٚعٓٛاْٗا )  يت نتبٗا بايًٗذ١ ايهطز١ٜ )ايهًٗطٜٸ١(، ٚ ي٘ ٚغًِ ( يف ي١ًٝ )اٱغطا٤ ٚ املعطاز ( ٚتٛظٝ ٗا يف قكٝست٘ اي
ٵطٟٵ بٞ بٴطام ( ٚفٝٗا ٜػتعني ايؿاعط غٝاي٘ يف اغتسعا٤ )ايربام( يتشًُ٘ َٔ زٜاض بامل بٴ طام ( ٚتعين بايعطب١ٝ ) طٝٹ

ايػطب١ اىل بًسٙ ٚ أضن٘ ٚزٜاضٙ ، ٚػسض اٱؾاض٠ اىل إٔٻ ايككٝس٠ غري َٛظ١ْٚ نْٛٗا نتبت بايًٗذ١ ايساضد١، ٜكٍٛ ايؿاعط 
ٵطٟٵ بٞ بٴ –َٔ قكٝس٠ ) بامل بٴطام   : طام (طٝٹ

                       
                   ايٓٸل املرتدِ   ايٓٸل ا٭قًٞ                        

 قڂَٛٞ ٚطريٟ بٞ غطٜعاڄ غطٜعاڄ ٜا بٴطام  ؽ  بامل ب٘ ، ظ٣ٚ ظ٣ٚ ٥٘ ٣ بطام ٥٘ ي٘   
 ظٹ٬ٍ أؾذاض ايعطامخٴصٜين إىل                           بٛٙ ضٙ ّ ٥٘ ضا غا٣ زاضٙ ٌٜ عطام     

 تعًُني ٜا بطام إٔٸ دٓاسٞٳ َهػٛضٷ             ظاْٝس ٥٘ ٣ بطام ؾهٝان٘ بامل  َٚٓٗا :   
ٵطٟ بٞٵ                                     ٚٙ خري خٛزا ب٘ ٚ بسٙ بامل               سٴبٸاڄ يًچ٘ طٝٹ
 ٫ تهػطٟ قًيب أٜتٗا ايبٴطام ايععٜع٠                      ْ٘ ؾهٓٝس ، ٥٘ ٣ بطام خٛٙ فزمل   َٚٓٗا : 

 اغع ٝين ، ٫ ترتنٝين زٕٚ ْكٝب                       (63)بطٙ غ٘ زازّ ، ْ٘ ًٜٝسٙ ّ ب٢ ب٘ ف           
ٜٚٛظچف ايؿاعط ؾدكٝات ز١ٜٝٓ يتتساخٌ َع ْكٸ٘ ٚتٓسَر َعٗا َ٪ز١ٜڄ َا ٜسٚض يف خًسٙ َٚا ت ٝض ب٘ ْ ػني٘ ، َٚنئ شينيو    

 قكٝست٘ ايڀ١ًٜٛ )اؿكٝب١( :   قٛي٘ َٔ
 ٜا سٳكٝٵبٳ١ڃ ..

 إمحًٝين .. يًٓٸذفٵ
 سٝحٴ ٫َْٛا أَريٴ امل٪َٓنيٵ
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 يځ٘ٴ يف قًيب يځٗٳفٵ
 (64) ٚسهاٜاتٷ ،ٚؾٛمٷ ، ٚسٓنيٵ

 أَري امل٪َٓني ،ٜعٗط يف ايٓٸل اغتسعا٩ٙ يؿدك١ٝ اٱَاّ عًٞ ) عًٝ٘ ايػ٬ّ ( عرب َ طزات زايچ١ عًٝ٘ ٖٞ ) ايٓٸذف ، ٫َْٛا
( ، ٜٚبسٚ  إٔٸ ايؿاعط قس اغتشهط ؾدك١ٝ اٱَاّ سٴبٸاڄ ب٘ ، ٚسٓٝٓاڄ ٚؾٛقاڄ يعٜاضت٘ ، إش إٔٸ ايؿاعط نتب ٖصٙ ايككٝس٠ يف 

 زٜاض املٗذط ، ٚيڀاملا  تطافل اؿٓني َع ايػطب١ يف َٛطٔ ٚاسس نُا ٖٞ اؿاٍ عٓس ايؿاعط .
عًٝ٘ ايػ٬ّ ( ٚجيعًٗا يف تٓامٸ َع َكاطع ؾعط١ٜ ؼهٞ  ٚ ا٭َط شات٘ ٜتهطض عرب اغتشهاضٙ يؿدك١ٝ ا٭َاّ اؿػني )

اؿٓني اىل أٜاّ ؾٗط قطّ  اؿطاّ ، ٚؾٛق٘ إىل ؾعا٥ط اؿعٕ اييت أزٸاٖا ايؿاعط يف َسٜٓت٘ ٚبني  أبٓا٤ سٝٸ٘  ْصاى ، 
 ٜكٍٛ ايؿاعط :

 
 قس تصنچطتٴ املؿاعٌٵ

ٵٔٵ  ٚضداٍٳ اؿٞٸ يف شنط٣ اؿڂػٝٳ
ٵبٳ ايؿٸُا٥ٌٵ  سٳُٳًٛا طٝٹ

ٳنيٵب  (65) ايكًٛب ايسٸاَٝات ٚ اؿٓځ

 . (66)ٖٚٓاى مناشز أخط٣ هلصا ايتٓام ٫ ٜػُح املكاّ بصنطٖا خؿ١ٝ اٱطاي١ 
ام ايتأضخيٞ ( إش ٜعُسٴ  املٓس٫ٟٚ اىل اغتسعا٤ سٛازخ ٚؾدكٝات هلا  ام عٓس ايؿاعط ) ايتٓٸ َٚٔ أؾهاٍ ظاٖط٠ ايتٓٸ

ٚ ض٩اٙ املبجٛث١ يف ايٓٸل مٛ اغتسعا٥٘ يًشسخ ايتأضخيٞ املتُجٸٌ بني  سهٛضٖا يف ايتأضٜذ ، فٝذعًٗا يف تٓام َع أفهاضٙ
ڀاْٝا بإْؿا٤ ٚطٔ قَٛٞ  يًٝٗٛز يف ٜبتعٗٸس بط  1917/  11/  2))قسٚض  تكطٜح بً ٛض ايصٟ اؾتٗط بني " ٚعس بً ٛض " يف  

َٔ خ٬ٍ شيو إٔ ٜصنچط املتًكٞ ، ٚقس ساٍٚ ايؿاعط  ( 67) فًػڀني ، ٚقس نإ َٔ أغطب ايٛعٛز  يف ايتاضٜذ ا٫ْػاْٞ ((
 ٢ ايؿطٜف ٚقبٸٝ٘ ،ٜكٍٛ اؿُس:ببس٤ ْعف اؾطاح يف دػس ا٭قك

 ٚاقڂسغاٙٵ ..  
ا  تػٛمٴ يف أعُاقٓٹ

 يتكڀعٳ ايٛضٜسٵ   
 ٚؼطخٴ اؾطاحٳ َٔٵ دسٜسٵ 

 َٔ عٗسٹ بً ٛضڈ بٳستٵ
ا تعٜسٵ   (68)َأغاتٓٴ

ام اضتأ٣ ايباسح ػاٚ  (69) ظٖا طًباڄ يٲجياظ .ٖٚٓاى ْكٛم اخط٣ ػػٸس ٖصا ايتٓٸ

ٜٚطز يف ؾعط أمحس اؿُٵس اغتشهاض ؾدكٝات تأضخي١ٝ ٚدستٵ هلا َهاْاڄ يف غڀٛض ايتأضٜذ ايڀ١ًٜٛ ، َٓٗا ؾدك١ٝ ) ق٬ح 
ٔ ا٭ٜٛبٞ ( اييت ٚظچ ٗا ايؿاعط يف إسس٣ َكاطع ؾعطٙ يٝصنچط ا٭١َ بسٚضٙ يف ؼطٜط ا٭قك٢ ايؿطٜف َٔ بطاثٔ  ايسٜٸ

 تٓٗض عرب شيو ُِٖ ايػٝاض٣ ملٛاد١ٗ ايػعا٠ ايكٗا١ٜٓ ، ٜكٍٛ ايؿاعط :ايكًٝبٝني ،  ٚيٝػ
ٔٵ !!  أٜٔ  ق٬حٴ ايسٜٸ

ا ا٭نٝسٵ   (70)أٜٔ ايصٟ ع٢ً ٜسٜ٘ٹ .. ْكطْٴ

ٜٚػتسعٞ ايؿاعط ؾدك١ٝ ) ايٓٻُطٚز ( ايصٟ اتٸػِ بڀػٝاْ٘ ٚظًُ٘ يٝٛظچ ٗا يف ا٫غتس٫ٍ ع٢ً طػٝإ قساّ ٚظًُ٘ يؿعب٘ 
 ٚقف بڀـ ايٓعاّ ايكساَٞ بأٖايٞ سًبذ١ ا٭بطٜا٤ :، ع٢ً مٛ قٛي٘ يف 

 
 ٖٝا اَٮٚا أَعا٤ٳنِ ، ْاضاڄ نطاّٵ
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 َٔ تٴشف ايٓٿعاّٵ
 –قځا٥سٺ ُٖاّٵ   –ٖس١ٜڄ َٔ 

 (71)َٔ ٚاضخٹ ايٓٻُطٚزٵ 
ام   . (72)ٜٚهت ٞ ايباسح بٗصٜٔ ا٭منٛشدني ع٢ً إٔٸ ٖٓاى مناشز أخط٣ متجٸٌ ٖصا ايتٓٸ

ا٭زبٞ ( يف ايتعبري عٔ نٛأَ شات٘ ، ٜٚعين ٖصا ايتٸٓام إٔٵ تتساخٌ ْكٛمٷ أزب١ٝ قسمي١څ ٜٚٛظچف اؿُٵس ) ايتٸٓام 
 ، َٚٔ مناشد٘ عٓس ايؿاعط قٛي٘ : (73)ٚسسٜج١څ َع ايٓٸل ا٭قًٞ ؾطٜڀ١ إٔ تٓػذِ َع فهط٠ ايؿاعط ٚتسٍٸ عًٝٗا 
 ٚٚززتٴ  تكبٌٝٳ ايبٓازمٵ

 ايػا٥شاتٹ اؾامثاتٹ ع٢ً ايهتٛفٵ  
 َطٻ اؿتٛفٵتػكٞ ايعس٣  
 (74)أغساڄ تٳط٣ .. بنيٳ ايكٸ ٛفٵ       

 فكٛي٘ )ٚٚززتٴ  تكبٌٝٳ ايبٓازمٵ  ( تٓامپ دع٥ٞپ َع بٝت عٓرت٠ بٔ ؾسٸاز :
ٻٗا  (75)يځُٳعٳتٵ  نځباضمڇ ثٳػٵطڇىٹ املڂتٳبٳػٿِڇ    فٛززتٴ تٳكڃبٌٝٳ ايػټٝٛفٹ ٭ْځ

طٜني َٓػذُتني َع فهط٠ ايؿاعط ، فُجًُا  ٚزٸ عٓرت٠ تكبٌٝ غٝٛف ٚتبسٚ َ طزتا  ) ٚٚززتٴ  تكبٌٝٳ ( يف املكڀعني ايؿع
اؿطب اي٬َع١ سٴبٸاڄ ٚنطا١َڄ يربٜل ثػط عب١ً ايباغِ ، فٗا ٖٛ ايؿاعط يف ٚزٸ يتكبٌٝ بٓازم اؿطب احملُٛي١ ع٢ً أنتاف 

يؿاعط املٓس٫ٟٚ قس ْعِ ٖصٙ ايػٝاض٣ املسافعني عٔ ا٭ضض ٚ ايعطض سبٽا ٚنطا١َڄ يهًُٝٗا، ٜٚڀٝب يٞ إٔ أؾري اىل إٔٸ ا
ا يًسفاع عٔ ايٛطٔ أضناڄ ٚؾعباڄ نس ؾصٸاش اٯفام ٚأعين بِٗ عكابات  ايككٝس٠ اعتعاظاڄ با٭ؾاٚؽ َٔ ايعطاقٝني ايصٜٔ ٖبٛٸ

 . (76)زاعـ اجملط١َ 
 ٜٚػتشهط ايؿاعط بٝت أبٞ متچاّ:

ٳ ايهڂتٴبٹ ٵبا٤ٶ َٔٹ ٵفٴ أځقٵسٳمٴ أْځ ٵ   ايػٝٻ  (77) ٔٳ اؾٹسٿ ٚ ايًډعٹبٹيف سٳسٿٙٹ اؿځسټ بٝٳ

ػڀ١ٝٓٝ ٚٚقعٗا يف يٝٛظچف قسضٙ يف قكٝست٘ ) اؿذط أقسم أْبا٤ٶ َٔ ايككٝس٠ ( اييت أث٢ٓ فٝٗا ع٢ً اؿذاض٠ اي ً
 اهلعٌٜ، ٜكٍٛ املٓس٫ٟٚ : اؾػس ايكْٗٝٛٞ

 اؿذطٴ أقسمٴ أْبا٤ٶ َٔ ايككٝس٠ڃ
 ف٬ تكٌ ٜاقاسيب :

 دسٜس٠ !! فًػ ١
ٴ .. ف  (78) ٙٵؾاغٹع١څ َسٜساؿذطٴ غاست٘ٴ

ٜتذًچ٢ اٱْػذاّ بني املكڀعني ايؿعطٜني َع ض٣٩ ايؿاعط يف إٔٻ ايٓٻكط ٚ ايعډ ځط َه ٍٛ ب عٌ ا٫ْت اض ٚقتاٍ ا٭عسا٤ ، ٫ 
 بايكٍٛ ٚ املٗاز١ْ .

 
 اٱْعٜاح :  .2

قٛاعسٖا املأيٛف١ ، َٔ ايعٛاٖط ا٭غًٛب١ٝ يف ايٓٸل ا٭زبٞ اٱْعٜاح ، ايصٟ ٜعين ػاٚظ ا٭زٜب ٭ْع١ُ ايًػ١ ٚ
 ٚإجياز أخط٣ إبساع١ٝ ؽًل يف ايٓ ؼ ايسٖؿ١ ٚتجري اٱْتباٙ ٚتؿشص ايصٖٔ بامطافٗا عٔ ايػبٌٝ املعتاز .

ع٢ً ؾان١ً ايهجري َٔ ايؿعطا٤ ٚظچف ايؿاعط أمحس اؿُٵس أغًٛب اٱْعٜاح يٝٓجط اٱبساع ع٢ً ق شات ؾعطٙ ، ٚمتجٸٌ شيو 
ؾهچٌ ظاٖط٠ أغًٛب١ٝ يف ؾعطٙ ، ٚ املطاز بٗصا اٱْعٜاح إٔٵ تٓشطف ايس٫ي١ ايٛنع١ٝ يًه١ًُ اىل بني ) ا٫ْعٜاح ايسٸ٫يٞ ( ايصٟ 
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، ٚقس ػػٸس شيو يف اغتعاضات ايؿاعط  ( 79)ز٫ي١ َػاٜط٠ تػتٓس اىل َا ٖٛ غري َأيٛف َٚتٛقع، ٖٚٞ ايس٫ي١ ا٭َجٌ يًؿعط 
 ٚنٓاٜات٘ .

ا ؾهچًت أغًب ؾعطٙ اؿانط بني ٜسٟ ايباسح ، ٚيهجطتٗا ٚتؿٝع يف ْكٛم املٓس٫ٟٚٸ ا٫غتعاض٠ ست٢ ميهٔ  (80) ايكٍٛ أْٗٸ
١ َٓٗا، ع٢ً مٛ قٛي٘ َبتٗذاڄ )) بايصنط٣ ا٭ٚىل يتشطٜط ايكط٣ ايًبٓا١ْٝ َٔ ْري ا٫ست٬ٍ  فػأنت ٞ بُٓاشز َعٝٓٸ

 : (81) ّ (( 2000َاٜؼ  21اٱغطا٥ًٝٞ إثط اْسساض قٛات٘ ايػاظ١ٜ، ٚاْػشابٗا ايصيٌٝ ّٜٛ 
 سٝحٴ ايطټب٢ بايػٸعسٹ َػُٛضٴ      ْٞ ٖٓاايؿٸُؼٴ دا٤ت يًتٗاٚ 
 (82) ضزٻتٵ ؼاٜاٖا املهاَريٴ                    فباضنتٵ يٮضضڇ أفطاسٗا    

يف ايبٝتني اْعٜاح ز٫يٞ ؼكچل عرب ا٫مطاف عٔ منط اٱغٓاز املتساٍٚ يف ايع٬قات ايًػ١ٜٛ ، فايؿاعط ٜه ٞ ع٢ً 
ُج١ً بني )ايؿُؼ ، ايطټب٢ ، ا٭ضض ، املهاَري ( ق ات إْػا١ْٝ ع٢ً مٛ ا٫غتعاض٠ ٚخطم املأيٛف ، ٖٚٛ بصيو اؾُازات املت

، ٚقس أغِٗ شيو مبذًُ٘ يف ضغِ يٛسات ا٫بتٗاز ٚ ايػعاز٠ اييت تػُط  (83)ٜعُٸل ايس٫ي١ ببعسٜٗا ايتؿدٝكٞ ٚ ايتذػسٟ 
 يتتعُٸل ي٫ٛ ايٓػل اٱغتعاضٟ ايكا٥ِ فٝٗا .املعُٛض٠ ، ٚميهٔ ايكٍٛ إٔٸ ٖصٙ ايكٛض٠ مل تهٔ 

ٚيف َكڀٛع١ ) كاض ايػأّ ( ٜٴشكچل ايٓػل ا٫غتعاضٟ اْعٜاساڄ ز٫يٝاڄ عرب خًد١ً ا٭ٚاقط ايًػ١ٜٛ املأيٛف١ ، فتٓشطف 
 ، ٜكٍٛ ايؿاعط:  (84)ايسٚاٍ عٔ )) ز٫٫تٗا املعذُٝٸ١ اىل احيا٤ات نؿ ت عٔ ض١ٜ٩ ايؿاعط َٚؿاعطٙ (( 

 ٜكبعٴ تاضخيٓا
 يف ظا١ٜٚ املس١ٜٓ
 ٜػتٓؿلٴ ايػأّ
 ٜبتًعٴ ا٭مل 
 يٝهتبٳ ايعسّ 

 يف ق ش١ٺ َع١ًُٺ
 (85) َٔ ضٚس٘ٹ اؿع١ٜٓ

ٜعسټ ايٓٸل خطقاڄ يكٛاعس ايًچػ١  ؾعً٘ َٔ ايتأضٜذ إْػاْاڄ ي٘ ضٚحٷ ٚدػسٷ ٜعاْٝإ ٜٚتأملإ َٔ ٬ٜٚت اؿطٚب ٚ اي نت ٚاحملٔ 
، يصا فإٕٸ ٖصا ا٫غًٛب املٓعاح ًٜ ت إْتباٙ ايكاض٨ اىل ايٓٸل ٜٚ اد٦٘ ، ٚحيًٝ٘ اىل  ، ٚشيو َامل ٜأي ٘ املتًكٞ َٔ قبٌ

 .  (86)ػطب١ ايؿاعط امل١ُٓٝٗ ع٢ً قٛضٙ ، فأسايتٗا اىل قٛضڈ ْ ػ١ٝ 
 ٖني( 471)ت١ٜ ( ، ٚيعٌٸ عبس ايكاٖط اؾطداْٞ أَٸا املعٗط اٯخط يٲْعٜاح ايس٫يٞ عٓس ايؿاعط املٓس٫ٟٚٸ فٝتُجٸٌ بني ) ايهٓا 

أزمٸ َٔ عطٸفٗا بكٛي٘ : )) ٚ املطاز بايهٓا١ٜ إٔٵ ٜطٜس املتهًِ أثبات َع٢ٓ َٔ املعاْٞ ف٬ ٜصنطٙ بايً غ املٛنٛع ي٘ يف ايًػ١ 
، ٖٚٓا فُٔ املٓاغب ايكٍٛ إٔٸ (87)ب٘ إيٝ٘ ، ٚجيعً٘ زي٬ٝڄ عًٝ٘ ((ٚيهٔ جي٤ٞ اىل َع٢ٓ ٖٛ تايٝ٘ يف ايٛدٛز ف٧َٛٝ 

اىل أخط٣ ٖٛ َا ميٝٸع امل ّٗٛ ايهٓا٥ٞ ، إ٫چ إٔٸ اٱمطاف عٔ ٖصٙ امل طز٠ ٫ٜهٕٛ  با٫غتػٓا٤ ايهًٞٸ اٱْعٜاح عٔ َ طز٠ 
عٓٗا ، بٌ ٜبك٢ َعٓاٖا ؾاخكاڄ يف ا٭غًٛب ايهٓا٥ٞ  ٭ْٗا ايسيٌٝ ع٢ً املع٢ٓ املطاز ، ٜٚطنٔ إيٝٗا ايكاض٨ ملعطف١ َس٣ 

 . (88)ايكطب أٚ ايبعس بني امله٢ٓ ب٘ ٚاملهٓٸ٢ عٓ٘ 
، ٜكٍٛ  (89) ٚفُٝا ٜأتٞ بعض مناشز ايهٓا١ٜ يف ؾعط أمحس اؿُٵس ، ع٢ً إٔٻ ٖٓاى غريٖا سبٸص ايباسح ػاٚظٖا يٲجياظ

 ايؿاعط َٔ قكٝس٠ )سذط املكا١َٚ ( :
 ٜا سٳذٳطٟ ايٓٸ ٝؼ

 خٴصٵ أنًعٞ .. ٚاضٵّڇ بٗا إبًٝؼٵ
 (90) ٜا سٳذٳطٟ ايٓٸ ٝؼٵ
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 اىل َسيٍٛ فاظٟ ٖٛ )ايكٗا١ٜٓ( ايب١ٝٓ ايهٓا١ٝ٥ ) ٚاضٵّ بٗا إبًٝؼ ( اييت ؼٌٜٝبسٚ اٱْعٜاح ايس٫يٞ َتذػٸساڄ عرب 
يريغٸذ يف ايٓ ؼ قٛض٠ ايؿٝڀإ املتُج١ً بهٌٸ قْٗٝٛٞٸ جيٗط بؿطٸٙ ٚ أفعاي٘ ايعسٚا١ْٝ ، ٚيعٌٸ ايؿاعط قس اغتٛس٢ ٖصٙ 

ض٠ ، ٚ اييت بسٚضٖا ؼٌٝ اىل ز٫ي١ اخط٣ ايكٛض٠ َٔ ؾعري٠ ) ضَٞ اؾُطات ( اييت ؽتلټ بطَٞ اؿذٝر يًؿٝڀإ باؿذا
 ٖٞ ا٫غتُطاض يف إٜكاز ؾطاض٠ ا٫ْت ان١ ٚثٛض٠ اؿذاض٠ باغتُطاض ؾعري٠ ايطَٞ نٌ َٛغِ .

 َٚٔ ا٭غًٛب ايهٓا٥ٞٸ قٛي٘ َٔ َكڀٛع١ ) ايػطب١ ( :
 قٌٝ يٞ :

 َا تعًچُتٳ َٔ ايػطب١!!
 قًتٴ هلِ :
 ايػطب١ڂ دبټ

ٹ  ٜتٝ٘ٴ يف ظًُا٥٘ٹ
 (91) ايًڊبټ

تبسٚ ايهٓا١ٜ َاث١ًڄ يف قٛي٘ ) ايػطب١ دبټ ( ، ٚ املتأَٸٌ فٝٗا ٜؿعط بإٔٸ مثٸ١ اْعٜاح ز٫يٞ فٝٗا ، إش فاضقت َ طز٠ )دبپ( 
ز٫يتٗا ايػڀش١ٝ يتشٌٝ ايكاض٨ اىل ز٫ي١ عُٝك١ امطفت إيٝٗا تتُجٌٸ بني ) اؿري٠ ٚعسّ ايتٸأقًِ ( ، فايؿاعط مل ٜكطٸح 

 ايتًُٝح َػتٓسا اىل ايس٫ي١ املأيٛف١ مل طز٠ )اؾبٸ( ٚاغتك٢ َا ٜرتؾٸح عٓٗا ، ٜٚبسٚ َٔ ايٓٸل عاي٘ َباؾط٠ بٌ عُس اىل
إٔٸ ايؿاعط يف سري٠ َٔ ٚاقع ايػطب١ ايصٟ فطض عًٝ٘ ٫خت٬ف ايعازات ٚ ايتكايٝس ٚاخت٬ف املؿاضب ، فهٓٸ٢ عٔ نٌٸ شيو 

 ع٢ٓ ايعاٖط .مب طزتٞ ) ايػطب١ دبٸ(  تاضناڄ يًُتًكٞ ايبشح َا ٚضا٤ امل
 ايتٸهطاض :  .3

ٜعسٸ ايتهطاض َٔ ايعٛاٖط ا٭غًٛب١ٝ اييت تػِٗ يف ؼًٌٝ ايٓٸل ٚإزضاى أبعازٙ، َٚ َٗٛ٘ ٫ ٜعسٚ إٔٵ ٜهٕٛ إعاز٠ڄ 
 . ( 92) َط٠ڄ بعس أخط٣ ي ا٥س٠ٺ أٚ يػا١ٜ َككٛز٠ ٤يًؿٞ

ٖتُاّ املتهًِ بٗا، ٖٚٛ، بٗصا ٚايتهطاض َٓبٸ٘ أغًٛبٞ )) ٜػًط ايه٤ٛ ع٢ً ْكڀ١ سػاغ١ يف ايعباض٠ ٜٚهؿف عٔ ا
 . (93) املع٢ٓ، شٚ ز٫ي١ ْ ػ١ٝ قٝٸ١ُ ت ٝس ايٓاقس ا٭زبٞ ايصٟ ٜسضؽ ا٭ثط ٚحيًٌ ْ ػ١ٝ ناتب٘((

غذًت ايعاٖط٠ سهٛضٖا يف ْكٛم ايؿاعط أمحساؿُٵس، ٚنؿ ت عٔ اٖتُاَ٘ بتٛظٝ ٗا، ٚمتجٸًت عٓسٙ بني ) 
ايبسا١ٜ( ، ٜٚطاز بني )تهطاض اؿطف( إٔ ٜهطض ايؿاعط سطفاڄ أٚ تهطاض اؿطف، تهطاض ايه١ًُ، تهطاض ايكساض٠ أٚ 

، َٚٔ أَج١ً ٖصا ايتهطاض عٓس ايؿاعط املٓس٫ٟٚ اي١ ؾعٛض١ٜ أٚ َٛق اڄ َعٝٓاڄسطٚفاڄ يف أبٝات٘، ٖٚٛ َاٜعهؼ س
 قٛي٘ ٚاق اڄ تطقٸس ايٓعاّ ايبعجٞ يًعطاقٝني يف نٌ َهإ : 

 
 عْٝٛٴ٘ٴ ، َبجٛث١څ ..

 يف ناف١ٹ املٛاقعٵ
 يف داَعاتٹ ايكڀطڇ ، يف اؾٛاَعٵ

فٹ يف املك٢ٗ ،  يف ايطٜٸ
 (94)ٚيف املكاْعٵ 

ٜعُس ايؿاعط اىل تهطاض سطف اؾط )يف( غتٸ َطٸات يف ايٓٸل، ممچا ٜعهؼ ز٫ي١ اتٸػاع سٝٸع ايتٸطقس اؿهَٛٞ ٭فطاز 
 . (95) اجملتُع، يٝؿٌُ ) اؾاَعات، اؾٛاَع، ايطٜف، املك٢ٗ، املكاْع(

 قٛي٘ َؿٝساڄ باؾٛاٖطٟ : َٚٓ٘ أٜهاڄ
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ٴ  نايطٻافسٜٔڇ يځ٘ٴ اَتسازٵ   َا نإٳ ٜٓهبٴ ؾعطٙٴ

ازٵ           نايؿٻُؼ أقبحٳ شا عڀا  (96) نايٓٻدٌڇ يف أضضڇ ايػٛٻ
٘ قت ع١ ي٘ بٝكع١ ايكاض٨ نا١ًَ((  (97)فايؿاعط ٜهطض ))ايهاف ٖٓا ٜٚ٪ثطٖا ع٢ً ٚاٚ ايعڀف ٭ْٗا ػسز ايتؿبٝ٘ ٚتكٜٛٸ

امل٬سغ إٔٸ ايؿاعط يٛ سصف ايتهطاض ٚ أبسي٘ بايعڀف فكاٍ َج٬ڄ : )نايطافسٜٔ  ٚ ايؿُؼ .. ٚ ايٓدٌ ( ي كست ايكٛض َٚٔ  ،
 .( 98)اي طع١ٝ ايهجري َٔ أيكٗا، ممچا ٜسٍ ع٢ً إٔٸ يهٌٸ تهطاض فا٥س٠ أٚ َٓ ع١ َككٛز٠ 

، َٚٓ٘ قٍٛ اؿُٵس يف ايجٓا٤  (99)تك١ٜٛ املع٢ٓ ٚتٛنٝسٙ أَٸا )تهطاض ايه١ًُ( فٝعين إٔ ٜهطٸض ايؿاعط امل طز٠ شاتٗا يف ايٓٸلٸ ي
 ع٢ً املعًِ :

 (100) فٮْٵتٳ أْٵتٳ ايهٛنبٴ ايٓٸٛٸاضٴ أبٳساڄ فځ٬ ػعٌٵ بطأغٹوځ خٝب١ڄ

 ٜتذًچ٢ ايتهطاض يف قٛي٘ )فٮْٵتٳ أْٵتٳ(  ، ٚقس أفاز تك١ٜٛ اٱؾاز٠ باملعًچِ ٚتٛنٝس َهاْت٘ ٚضفع١ َكاَ٘ .
   تٛنٝس سبٸ ٚيسٙ يًعطام :َٚٓ٘ أٜهاڄ قٛي٘ يف

ٹ ،                                                                         فاْت ض ايكػري َٔ َكعسٙٹ
 َٛي٫ٛڄ: إْٞٸ أسبټ بًسٟ ..                                                                      

 ٚسبټ٘ يف نبسٟ ..                                                                           
 .. (101)يٮبٳسٹ .. يٮبٳسٹ                                                                             

٭ڂىل يف أبٝات أٚ دٴُٳٌ ٜٚطز عٓس ايؿاعط تهطاض )تهطاض ايكساض٠ أٚ ايبسا١ٜ(، ٖٚصا ايُٓط ٜعين))تهطاض ايه١ًُ أٚ ايعباض٠ ا
 ، ٫ٚخيًٛ ٖصا ايتهطاض َٔ فا٥س٠ أٚ غا١ٜ ٜڀًبٗا ايؿاعط، ع٢ً مٛ قٛي٘ٹ :(102)َتتاي١ٝ((

ٵبٳ١ڃ                                                                         امحًٝين .. ٜا سٳكٝٹ
ٵبٳ١ڃ                                                                         امحًٝين .... يًشٳبٝٹ
 امحًٝين يبٳػاتنيڇ زٜاىل                                                                       
 ٚخطٜط املا٤ٹ فٝٗا ٜتعاىل                                                                       
 (103)ٚمثاضٷ يف أعايٝٗا مثاىل                                                                        

إٕٸ املتأٌَ يف تهطاض اي عٌ )امحًٝين( ًُٜؼ ػسٸز قٛض٠ اؿسخ أٚ تٛظٸع ايؿعٛض َا بعس ايساٍ )امحًٝين( ، فُطٸ٠ڄ ٜٓادٞ 
ا فشٔٸ اؿكٝب١ يتشًُ٘ إىل بًسٙ ، ٚيف املطٸتني املتتايٝتني تربظ نٛأَ  ايصات يتعًٔ عٔ اؾتٝام ايؿاعط إىل َٛاطٔ أسبٗٸ

إيٝٗا ، إ٫ أْٸ٘ مل ٜكطٸح َباؾط٠ڄ بصيو ، فأطًل ي ع١ )اؿبٝب١( ع٢ً ايعُّٛ يٝؿسٸ املتًكٞ ي هط٠ ايٓلٸ ، ٚدعً٘ يف تطقچبٺ 
 ملا بعس ايً ع١ .

اي طز ايعطاقٞٸ ايطافض يػٝاغات ايٓعاّ  ٚيف َٛنعڈ  خط ٜٛظچف ايؿاعط ٖصا ايٓٸُط ايتهطاضٟٸ ٱبا١ْ ايعًٌ اييت أزاْت
 ايبعجٞٸ فٝكٍٛٴ :

                                                 
 ٭ْٻوځ سطپ ٚيػتٳ شيٌٝٵ !!                                                                          

 ٭ْٻوځ ؾِٗٷ ،ؾطٜفٷ أقٌٝٵ !!                                                                         
 (104) ٭ْٻوځ يف زٚس١ٺ َٔٵ أزبٵ                                                                          

بعسٖا ٫ عًٝٗا ،  تهطٸضتٵ امل طز٠ )٭ْٻوځ( ث٬خ َطٳاتٺ يف ايٓٸلٸ ،ٚقس أفاز تهطاضٖا يف بسا١ٜ ايبٝت يف ايرتنٝع ع٢ً َا
ا تهطٸضٳ تٛظٝ ٘ٴ ، يصا فٗصا ايٓٛع َٔ ايتهطاض ٫  مبع٢ٓ إٔٸ ٖصا ايتهطاض َا دا٤ اعتباطاڄ ،إْٸُا قځسٹّٳ يٝٛيچسٳ ز٫ي١ڄ دسٜس٠ڄ نًُچ

 . (105)٢ً ايً غ املهطٸض بٌ ع٢ً َا بعسٜٙطت ع ؾأْ٘ إ٫ ع٢ً ٜسٹ ؾاعطڈ َبسعڈ ٜسضىڂ إٔٸ ايرتنٝعٳ ٫ ٜٓكبټ ع
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 يبشح :ْتا٥ر ا
اٙ َٔ بٓا٤ أفهاضٙ ْٚعِ أؾعاضٙ . .1  اَتاظ ايؿاعط بجكاف١ ٚاغع١ ٚشٚم أزبٞ ضفٝع َهٓچ

 سعٝت َس١ٜٓ َٓسيٞ غكٛق١ٝ يف ْ ؼ ايؿاعط، ٫ٚضٜب يف شيو فٗٞ َٛطٔ أدسازٙ َٚطبع قباٙ . .2

 ب٢ٓ أفهاضٙ .نإ يًػطب١ ا٭ثط ايبٝٸٔ يف قكٌ َٖٛب١ ايؿاعط ٫نتٓاظٖا َٛاقف ٚقٛضاڄ  ؾػًت شٖٓ٘ ٚغٝڀطت ع٢ً  .3

إٕٸ املتأٌَ يف ْكٛم ايؿاعط املٓس٫ٟٚ ًُٜؼ سٝازٜٸت٘ ٚسػٸ٘ اٱْػاْٞ ، فٗنيٛ ٫ميٝنيٌ إىل طا٥ ني١ زٕٚ أخنيط٣ ، ٚ      .4
 ٫ٜ طٸم يف ايتعبري عٔ نٛأَ شات٘ ٚخباٜا ْ ػ٘ بني أْاؽ ٚ  خطٜٔ .

ْت انني١ ؾنيعبٺ ٫ ميًنيو إ٫    ناْت يجٛض٠ اؿذاض٠ اي ًػڀ١ٝٓٝ قساٖا يف ْ ؼ ايؿاعط ، إش نإ َعذباڄ َٚ تدطاڄ با .5
 اؿذط ٚاملك٬ع يف ايسفاع عٔ أضن٘ ٚٚدٛزٙ .

نؿف ايتٓام عٔ قسض٠ ايؿاعطع٢ً اٱفاز٠ َٔ املطدعٝات ايجكاف١ٝ ، ٚمتهٓ٘ َٔ تٛظٝ ٗا يف بٓا٤ ْكٛق٘ ٚزعِ  .6
 أفهاضٙ .

٘ مٛ َطتب١ ايؿنيعطٜٳ١  ؾهځٌ اٱْعٜاح َعٗطاڄ اغًٛبٝاڄ أعإ ايؿاعط يف ضفع َػت٣ٛ اـڀاب يف ؾعطٙ ، ٚا٫ضتكا٤ ب .7
 ، فه٬ڄ عٔ إٔٳ اٱْعٜاح أغِٗ يف ؾسٸ ايكاض٨ إىل َا ٜرتؾٳح عٓ٘ َٔ ز٫٫تٺ ٚإحيا٤اتٺ غري َأيٛف١ٺ ي٘ غابكاڄ .

أفاز ايتهطاض يف تطمج١ ايؿعٛض ايهأَ يس٣ أمحس اؿُٵس عرب تطنٝعٙ ع٢ً سطٚفٺ أٚ نًُاتٺ أٚ عباضاتٺ هلنيا ٚقعٗنيا    .8
 يف ْ ؼ ايؿاعط.

 

 
 

 يبشح َٚكازضٙ :ٖٛاَـ ا
ٜٓعط : ايهٛضز ٚنٛضزغتإ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط ، سٝسض اؿٝسض ، َڀابع ١٦ٖٝ ازاض٠  ٚاغتجُاض أَٛاٍ ايٛقنيف ايػنيين ، بػنيساز ،     (1)

2013 :ّ228 . 

ضاغنيات /  ، ٚ : ضباعٝات غذاٍ ايطٚح ، أمحس اؿُٵس املٓس٫ٟٚٸ ، َطننيع َٓنيسيٞ اؿهنياضٟ يًتٛثٝنيل ٚ ايس     228ٜٓعط : املكسض ْ ػ٘ :  (2)
 . 24ّ :  2015 -ٖني  1437( ، بػساز ، 20اقساض ضقِ )

 . 228ٜٓعط : ايهٛضز ٚنٛضزغتإ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط :  (3)

 . 228، ٚ : ايهٛضز ٚنٛضزغتإ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط :  24ٜٓعط : ضباعٝات غذاٍ ايطٚح :  (4)

 . 229ٜٓعط : ايهٛضز ٚنٛضزغتإ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط :  (5)

( ، 18فُٛع١ ؾعط١ٜ ، أمحس اؿُٵس املٓس٫ٟٚٸ ، ، َطنع َٓسيٞ اؿهاضٟ يًتٛثٝل ٚ ايسضاغات / اقساض ضقِ ) ارفبوتيٓعط : َطاٜا ٜ (6)
 . 24، ٚ : ضباعٝات غذاٍ ايطٚح :  99ّ :  2015 -ٖني  1437بػساز ، 

  99:  ارفبوتي، ٚ َطاٜا  24غذاٍ ايطٚح :  ٜٓعط : ضباعٝات (7)

  بٛاب١ ْطناٍ – 19نتابٗا مبٓاغب١ قسٚض ايعسز  ف١ً سٛاض اي هط تهطّ (8)
http://nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang=ar&page_name=archive&id=19233  

 . 24ٜٓعط : ضباعٝات غذاٍ ايطٚح :  (9)

 .  100 – 99:  ارفبوتي، ٚ : َطاٜا  25 – 24ٜٓعط : ضباعٝات غذاٍ ايطٚح :  (10)

 .  99:  ارفبوتيٜا ، ٚ : َطا 24يطٚح : ضباعٝات غذاٍ ا (11)

عط : ضانٞ قسټٚم ... ؾاعطاڄ ، َعتكِ زس٬ٕٝ ايه٬عني ، ضغاي١ َادػتري َكس١َ اىل عُاز٠ ايسضاغنيات ايعًٝنيا ، داَعني١ َ٪تني١ ،       (12) ٜٓٴ
2008  ،  ّ101 – 102 . 
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نع َٓسيٞ اؿهنياضٟ يًتٛثٝنيل   بطقٝات اىل ا٫ي ١ٝ ايجايج١ ) قكا٥س يف سكٛم ا٫ْػإ نتبت يف املٗذط ، أمحس اؿځُٵس املٓس٫ٟٚ ، َط  (13)
 . 60 – 59ّ :  2014 -ٖني  1435ٚايسضاغات ، بػساز ، 

( ، ايڀبع١ ايجاْٝني١ :  28قساض ضقِ )يٞ اؿهاضٟ يًتٛثٝل ٚايسضاغات / إسًبذ١ ٚيٛسات ا٭ْني ، أمحس اؿُس املٓس٫ٟٚ ، َطنع َٓس (14)
26 . 

 . 27املكسض ْ ػ٘ :  (15)

( ،بػنيساز ،  28قنيساض ضقنيِ )  يٞ اؿهنياضٟ يًتٛثٝنيل ٚايسضاغنيات / إ   ٓنيس٫ٟٚ ، َطننيع َٓنيس   سًبذ١ .. ٚيٛسات ا٭ْني ، أمحس اؿُنيس امل    (16)
 . 61 – 60: 2017 -ٖني 1438

 www. Iraqcenter.net>showthread،ٚؾبه١ ايعطام ايجكاف١ٝ :  81ٜٓعط : بطقٝات اىل ا٭ي ١ٝ ايجايج١:  (17)

 .82 - 81بطقٝات اىل ا٭ي ١ٝ ايجايج١ :  (18)

عط : تباضٜح ًَٛٸ١ْ )فُ (19) ٖني  1433، بػساز ،  4ٛع١ ؾعط١ٜ ( ، أمحس اؿُس املٓس٫ٟٚ ، َطنع َٓسيٞ اؿهاضٟ يًتٛثٝل ايسضاغات / ٜٓٴ
 /2012  : ّ29 . 

 . 29املكسض ْ ػ٘ :  (20)

عط : اؿٓني ٚايػطب١ يف ايؿعط ايعطبٞ  (21) اؿٓني اىل ا٫ٚطإ ، ا٫غتاش ايسنتٛض حي٢ٝ اؾبٛضٟ ، زاض فس٫ٟٚ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع ،  –ٜٓٴ
 . 10ّ :  2008 -ٖني  1428ا٫ضزٕ ، ايڀبع١ ا٫ٚىل ،  –إ عُٸ

ا٫غرتاب ٚ اؿٓني يف ايؿعط املٗذطٟ ، قُس َٛغ٢ ايبًٛي١ ايعٜٔ ، عح زنتٛضاٙ ، داَع١ اـططّٛ ، ن١ًٝ اٯزاب ، قػِ ايًػ١   (22)
 . 256ّ  :  2010ايعطب١ٝ،غبتُرب ،

 . 38تباضٜح ًَٛٸ١ْ :    (23)
 . 17ٜٓعط :املكسض ْ ػ٘ :  (24)

 . 18 – 17كسض ْ ػ٘ : امل  (25)

ّ ، ٚقس تطنِٗ  1980ّ ، ٚمسط 1978ّ ، ٚأڂغا١َ 1972ّ، ٚإسػإ  1970ّ، ٚؾٗاب  1969َٔ َٛايٝس  يًؿاعط غت١ أ٫ٚز : قبا  (26)
 -ٖني  1437( ، بػساز ، 19ّ . ٜٓعط  : اؿكٝب١ ، أمحس اؿُس املٓس٫ٟٚ ٸ ، َطنع َٓسيٞ يًتٛثٝل ٚ ايسضاغات / اقساض ضقِ )1982ايؿاعط عاّ 

2015  :ّ22 . 

 . 5ٜٓعط : اؿكٝب١ :   (27)

 . 5املكسض ْ ػ٘ :  (28)

 . 6( املكسض ْ ػ٘ : 29)        
 . 8( املكسض ْ ػ٘ : 30)       

عط : َٓسيٞ يف ايتأضٜذ قسمياڄ ٚسسٜجاڄ ، قُٸس مجٌٝ ، َٓؿنيٛضات َهتنيب   31)         (  قًع١ بايٞ أٚ ) با٥٫ٞ ( َٔ احمل٬ت ايهبري٠ يف َٓسيٞ . ٜٓٴ
، ٖٚٓاى تػ١ُٝ ثايج١ أمسعٗا نجرياڄ َٔ أفٛاٙ املٓنيس٫ٜٚني ٖنيٞ ) قځني٬     12ّ :  2004ي هط ٚ ايتٛع١ٝ يٲؼاز ايٛطين ايهٛضزغتاْٞ ، غًُٝا١ْٝ ، ا

ا تػ١ُٝ ؾعب١ٝڄ ، ٚعكډب أْٸٗا ناْت قٌٸ غهٓاٙ ، ٚفٝٗا َػكط ضأغ٘ . ٜٓعط : اؿكٝب١ :   .  22بايٞ ( ، ٚقس أؾاض اىل شيو ايؿاعط ، ٚعسٖٻ
 . 21( املكسض ْ ػ٘ : 32)      
 . 23( ٜٓعط : تباضٜح ًَٛٸ١ْ : 33)     
 . 24( املكسض ْ ػ٘ : 34)     
( ٜٴٓعنينيط : ايكهنيني١ٝ اي ًػنينيڀ١ٝٓٝ خً ٝاتٗنينيا ايتأضخيٝنيني١ ٚتڀٛضاتٗنينيا املعاقنينيط٠ ، ز. قػنينئ قُنينيس قنينياد ، َطننينيع ايعٜتْٛنيني١ يًسضاغنينيات  35)     

 . 13 – 12ّ :  2012 -ٖني 1433يبٓإ ،  –ٚا٫غتؿاضات ، بريٚت 
 2009زَؿل ،ٚظاض٠ ايجكاف١،   ، أ.ز. سػني مجع١ ، َٓؿٛضات اهل١٦ٝ ايعا١َ ايػٛض١ٜ يًهتاب -فًػڀني أمنٛشداڄ   –( ٬ََح يف ا٭زب املكاّٚ 36)
:83. 

عط : تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠ ، أمحس اؿُٵس املٓس٫ٟٚ ، َطنع َٓسيٞ اؿهاضٟ 37)      13يًتٛثٝل ٚ ايسضاغات / إقساض ضقنيِ )  ( ي٬غتعاز٠ ٜٓٴ
 (.77( ٚتٓتٗٞ بني ) قاٍ يٞ قاسب اؿذاض٠ م 7ّ ، ٚتبسأ ايرتاتٌٝ بني ) ق٠ٛٗ اؿذط م 2015 -ٖني  1436( ، بػساز ، 

 . 38( تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠ : 38)    
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 . 40 – 39( املكسض ْ ػ٘ : 39)    
 . 55 – 54( املكسض ْ ػ٘: 40)    
 . 75عط: املكسض ْ ػ٘ : ( 41ٜٓ)    
 . 77 – 76( املكسض ْ ػ٘ : 42)    
عط : َٛقف ايٓكس املػطبٞ اؿسٜح َٔ ؾعط املٓاغبات ، قُس حي٢ٝ قامس43ٞ)      ( ٜٓٴ

<<www.wata.cc/forums/showthread.php?40250   َكا٫ت أزب١ٝ 
 . 14 – 13( ٜٓعط : تباضٜح ًَٛٸ١ْ : 44)    
 . 14- 13( املكسض ْ ػ٘ : 45)    
 . 33( ٜٓعط : املكسض ْ ػ٘ : 46)    
 . 33( املكسض ْ ػ٘ : 47)    
 . 21( املكسض ْ ػ٘ : 48)    
 . 22( املكسض ْ ػ٘ : 49)    
 . 19( املكسض ْ ػ٘ : 50)    
 . 20 – 19( املكسض ْ ػ٘ : 51)    
 . 33- 32( بطقٝات اىل ا٭ي ١ٝ ايجايج١ :52)   
 . 79 – 78( املكسض ْ ػ٘ : 53)   
  14( املكسض ْ ػ٘ : 54)   
ام ( 55)    ٚقكنيٝس٠"ضا١ٜ ايكًنيب"    -َكس١َ ْعط١ٜ َع زضاغني١ تڀبٝكٝني١ يًتٓنيام يف ضٚاٜني١ "ض٩ٜنيا"  هلاؾنيِ غطاٜبني١        -ْعطٜاڄ ٚتڀبٝكٝاڄ –ايتٓٸ

 . 11ّ : 2000 ا٫ضزٕ ، ؾباط، ز.ط ، –ٱبطاِٖٝ ْكط اهلل ، ايسنتٛض أمحس ايعغيب ، َ٪غػ١ عُٕٛ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع ، عُإ 
 . 37 – 36( تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠ : 56)   
 . 5،  4،  3،  2،  1( غٛض٠ اي ٌٝ : 57)   
 . 35( املكسض ايػابل : 58)   
ّ : 2015-ٖني 1437( بػساز، 20أمحس اؿُس املٓس٫ٟٚ،َطنع َٓسيٞ اؿهاضٟ يًتٛثٝل ٚايسضاغات / إقساض ضقِ )( ضباعٝات غذاٍ ايطٚح : 59)   
20 . 
 . 38( غٛض٠ ايعخطف : 60)    
 . 71( بطقٝات اىل ا٭ي ١ٝ ايجايج١ : 61)   
 . 96،  92،  84  ،25،  23، ٚ : َطاٜا بٛتٝ اض :  35،  20، ٚ : تباضٜح ًَٛٸ١ْ:  17،  13،  12( ي٬غتعاز٠ ٜٓعط : ضباعٝات غذاٍ ايطٚح : 62)  
:  2014 ساز ، ايڀبعني١        ا٫ٚىل  ١ ايهطز١ٜ ، أمحس اؿُس املٓس٫ٟٚ ، َهتب ظانٞ ، بػني ( ضاظ فطٚف )با٥ع ا٭َاْٞ( فُٛع١ ؾعط١ٜ بايًػ63)  
1-2 . 
 . 9( اؿكٝب١ : 64)  
 . 18( املكسض ْ ػ٘ : 65)  
بطقٝنيات اىل   : ٚ ،53، ٚ َطاٜنيا بٛتٝ نياض :    30: ، ٚ : تطاتٌٝ يف سهنيط٠ اؿذنياض٠    17،  15،  11،  8( ي٬غتعاز٠ ٜٓعط : تباضٜح ١ًَْٛ : 66)   

 . 10، ٚ : ضباعٝات غذاٍ ايطٚح :  84،  35، 11ا٫ي ١ٝ ايجايج١:
 . 34( ايكه١ٝ اي ًػڀ١ٝٓٝ خً ٝاتٗا ايتاضخي١ٝ ٚتڀٛضاتٗا املعاقط٠ :67)   
 . 30( تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠ : 68)   
  . 12كٝب١ : اؿ ، ٚ :86، 82، 81، 35، 26، ٚ : بطقٝات اىل ا٫ي ١ٝ ايجايج١ :  52،  36( ٜٓعط : َطاٜا بٛتٝ اض :69)   
 . 31تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠ :  (70)   
 . 62بطقٝات اىل ا٫ي ١ٝ ايجايج١ :  (71)   
 . 36،38،87، 10ي٬غتعاز٠ ٜٓعط : َطاٜا بٛتٝ اض : (72)   
 . 50ايتٓام ْعطٜاڄ ٚتڀبٝكٝاڄ : (73)   
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 . 92املكسض ايػابل : (74)   
رت٠ ، اـڀٝب ايتربٜعٟ ، قسّ ي٘ ٚٚنع ٖٛاَؿ٘ ٚفٗاضغ٘ فٝنيس طنيطاز ، زاض ايهتنياب ايعطبنيٞ، بنيريٚت، ايڀبعني١ ا٫ٚىل،       ؾطح زٜٛإ عٓ(75)   

 .191ّ :1992 -ٖني1412
 . 91( ٜٓعط: َطاٜا بٛتٝ اض : 76)   
يڀبعني١  ا ،ايعطبنيٞ ، بنيريٚت   ( ؾطح زٜٛإ أبٞ متاّ ، اـڀٝب ايتربٜعٟ ،قسّ ي٘ ٚٚننيع ٖٛاَؿني٘ ٚفٗاضغني٘ ضادنيٞ ا٭مسنيط ، زاض ايهتنياب      77)   

 . 32:  1ّ ، ز1994 -ٖني 1414ايجا١ْٝ ، 
 . 61( تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠ : 78)   
( ٜٓعط: ا٫ْعٜاح ايس٫يٞ يف ا٫ي اظ ايعطب١ٝ )َعذِ ايعني منٛشداڄ( ، قْٛٝا يٛقٝف ٚغاض٠ نطَٝـ، َصنط٠ َادػتري، داَعني١ َٓتنيٛضٟ   79)   

 . 16-15ّ، 2011اؾعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايؿعب١ٝ،َاٟ  قػٓڀ١ٓٝ، ن١ًٝ اٯزاب، اؾُٗٛض١ٜ
، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، ٚ اؿكٝبني١:  21، 19، 17، 13، 10، 8، 7( ٜٓعط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط : تطاتٝنيٌ يف سهنيط٠ اؿذنياض٠ :    80)   

 . 59، 56، 55، 52، 43، 39، 24، ٚ: بطقٝات اىل ا٫ي ١ٝ ايجايج١ :42، 40، 30، 28، 23، 13، 12َٚطاٜا بٛتٝ اض : 
 . 19( تباضٜح ١ًَْٛ: 81)   
 . 19( املكسض ْ ػ٘ : 82)   
، ّ  4ع ف١ً ا٫ْباض يًعًّٛ ا٫غ١َٝ٬ ، يف ؾعط ايٓابػ١ اؾعسٟ، ز. ٜاغط امحس فٝاض ّٚ.ّ . َٗا فٛاظ خًٝ ١ ،  ( ٜٓعط: ايب٢ٓ ا٭غًٛب83١ٝ)   
1 ،2009  :365 . 
:  2013،  ا٭ضزٕ، ايڀبع١ ا٭ٚىل- ؾعط املعًكات ، عبساهلل خهط محس، عامل ايهتب اؿسٜح يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع ، إضبس( أغًٛب١ٝ ا٭ْعٜاح يف84)   

321. 
 . 67( َطاٜا بٛتٝ اض: 85)   
 . 179( ٜٓعط : املكسض ايػابل :86)   
ل سٛاؾٝ٘ ايؿٝذ قُنيس ضننيا ضؾنيٝس ، زاض ايهتنيب     ( ز٥٫ٌ اٱعذاظ يف عًِ املعاْٞ، عبس ايكاٖط اؾطداْٞ، ٚقف ع٢ً تكشٝح طبع٘ ٚعًچ87)   

 . 52ّ : 1988 -ٖني 1409يبٓإ، ايڀبع١ ا٫ٚىل،  –ايع١ًُٝ، بريٚت 
ُنياز٠ ايسضاغنيات ايعًٝنيا،    ( ٜٓعط: أغًٛب١ٝ اٱْعٜاح يف ايٓل ايكط ْٞ، أمحس غاينيب ايٓنيٛضٟ اـطؾني١، ضغنياي١ زنتنيٛضاٙ، داَعني١ َ٪تني١، ع       88) 

2008 :ّ77. 
، ٚ : 84، 76، 69، 59، 35، 17، ٚ: َطاٜنينيا بٛتٝ نينياض: 43، 41، ٚتبنينياضٜح ًَْٛنيني١: 59، 19، 11ا٫ي ٝنيني١ ايجايجنيني١ :  ( ٜٓعنينيط: بطقٝنينيات تنينيا89٣)

 . 19، 16، 11اؿكٝب١: 
 . 74( تطاتٌٝ يف سهط٠ اؿذاض٠ : 90)  
 . 82( َطاٜا بٛتٝ اض : 91)  
 . 410ّ :2007يبٓإ ، ايڀبع١ ايجا١ْٝ، –ٓإ ْاؾطٕٚ، بريٚت ( ٜٓعط: َعذِ املكڀًشات ايب٬غ١ٝ ٚتڀٛضٖا، ز. أمحس َڀًٛب ، َهتبٛ يب92) 
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Summary 
  

Ahmad al-Hamd al-Mandalawi is a Kurdish poet of origin, born in 

Mendele and grew up in it. He is now a cultural and literary figure. 
The purpose of this research is to identify the poet and his achievements 

through three studies, including the first of the poet's creation and giving, 

while the second seeks the purposes of his poetry, and the third addressed 

the stylistic phenomena in his poetry. 
The researcher relies on the poet's poetry collections, correspondence and 

communication through communication means, and some personal 

interviews conducted by the researcher from time to time, as well as 

sources and references that have also contributed to the construction of 

research and the foundations. 
 
 

 

 
 


