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 الر٠غٔ

 

ٓ ٍالس٠م ػل٢ س٘س ثسن ا٣ الطحوي الطح٘ن ٍالػ٠    

هي التحسٗبت التٖ توق ؤهبم  ،الوطسل٘ي هحوس

ٍالٌَْؼ ثحؿبضتْب ٍكٖ هوسهٔ ّصُ ، اٝس٠ه٘ٔتوسم اٟهٔ 

 لسكؼْب هي الساذل ًٖ؛ تحسٗبت التٖ توَلْب السٍل الٌجط١ال

ٍّصُ الت٘بضات ّٖ الحطًبت  ،تٌَى ضًَٔ كٖ قطٗن التوسم

ج تجتٖ تخ٘طّب سَاء ًبًت ّصُ اللتي ٍاللتي ال ،التٌل٘طٗٔ

 ؛اٍ احبضٓ الؼٌق ٍاٟضّبة ثكطٗوِ التٌل٘ط ،الكبئل٘ٔؼطات ٌال

كٖ  ٍالتإهل ،ًحت ستبض السٗي ًسبل ا٣ الجػ٘طٓ كٖ السٗي

 الططٗؼٔثِ ٍكن هب ربءت ، التػطكبت هي ًبكٔ الزَاًت

ٍّصا الجحج ًتؼطؼ كِ٘ ال٢ تؼطٗق التٌل٘ط ، اٟس٠ه٘ٔ 

ٍاسترسام الست  ،ٍالتؼػت ٍالتكطف ،ٍالؼٌق ًٍطط اٟضّبة،

ٍظضع اٟحوبز ثساكغ الـطٍض ٍالتؼػت  ،ٍاًٟطاُ ،ٍالطتن ٍاللؼي
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َظ٘لْب ٍت؛ٍاٟحبزٗج  السٌٗ٘ٔـ٠ل الٌػَظ ٍاًٟلؼبل ٍاست،

التٖ ٗحطكًَْب  اٙٗبت لٌطط التطسز ٍاٟستسٟل ثجؼؽ

ًٍتكطم  .ٍظضع اللتي ،للتطسز ٍالتؼػت ْبًٍٗلسطٍ ،ٛؿطاؾْن

 الربقئٔهس تٌَى ثسجت الوطاءات ، ٍال٢ اسلَة التؼبهل

ًٖ ٟ  ؛ًٍ٘ل٘ٔ هؼبلزٔ ّصُ اٟهَض -اى احسٌب الظي  -للسٗي

توق هبًؼب كٖ ٍرِ الحؿبضٓ ٍاى ٟ تٌَى ػبه٠ للتجبػس كٖ 

 ٗي .الو٘ن اٟس٠ه٘ٔ ٍالس

 

 

 

 

 الٌلوبت الطئ٘س٘ٔ:

 اللؼي، التٌل٘ط، الست، الؼٌق، التكطف، اٟضّبة
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 الووسهٔ

 

التٖ تجطظ هي ٍاى التحسٗبت التٖ تْسز الحؿبضٓ اٟس٠ه٘ٔ 

ٍٗطٌل ٍاسغ ٍتحول ،ٍتتحطى ثطٌل ٍاسغ الٌكبم  ،الساذل

ٍتوَم ثبستجبحٔ السهبء  ؛تحت ق٘بتْب اٟكٌبض التٌل٘طٗٔ

 تحت ستبض السٗي لـطؼ تطَِٗ سوؼٔ ،ٍاٟهَال ٍاٟػطاؼ

الصٕ ٗسؼ٢  ؛ٍالوسلو٘ي ثساكغ هي اٟستٌجبض الؼبلوٖ ،السٗي

ٍتَرِ٘ اٟتْبهبت ،ٍاستـ٠ل السٍل الؿؼ٘لٔ  ،ال٢ سلت اٟهَال

لس٘بزٓ  الساذل٘ٔلـطؼ التسذل كٖ اٟهَض ؛ اٟسجبة  ٍٍؾغ،

ٍاسترسام ازٍاتْن لٌطط الؼٌق ٍاللتي ،الجلساى اٟس٠ه٘ٔ 

ٟرت٘بح  ؛ٍالؼسٍاً٘ٔ ،ٍاٟحوبز الكبئلٍ٘ٔظضع اللتي  ،ٌل٘طٍالت

 .ٍاًتبد اللٌط التٌل٘طٕ ،الؼبلن اٟس٠هٖ ثطهتِ هي الساذل

ٍالوتل  ،تٌتطط التلطهٔ ٍثصات ،كوس اثتل٢ الوسلوَى ثْصا الساء  

ٍاٟهبى ، ٗؼ٘طَى ثؼ٘سٗي ػي الس٠م ٍاٟهي ٗؼن ٍثبت الٌبس
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ٍاغجحت السٍل  ،هي اٟرٌجٖثساكغ الـلَ كٖ السٗي ثتحطٗؽ 

ٍهتل ٍاتْبهبت ل٘س ثسجت اٟذت٠ف  ،الؼطث٘ٔ كٖ توعم

كٖ ، ٍالتستط ثوٌبع  السٗي ،ٍالزْل ،الظلنثل ثساكغ  ؛الس٘بسٖ

 ،ػ٠رِ ،اسجبثِ ،ّصا الجحج الوتَاؾغ ًج٘ي هلَْم التٌل٘ط

ٍاٟهطاؼ التٖ ٗتػق ثْب  ،ٍتَؾ٘ح اٟسجبة ٍاٟؿطاءات

 الربقئٔثسجت الوطاءات اهب لسَء اللْن  ؛التٌل٘طٕ ٍٗتؼلن ثْب

ٍاٟقوبع  ،اٍ اٟؿطاءات ،السٌٗ٘ٔ الوؼطكٔاٍ الوػَض كٖ  ،للسٗي

، سَاء اًبًت ثطٌل هجبضط ؛هي هجل اٟرٌجٖ الوسكَػٔالوبل٘ٔ 

 اٍ ؿ٘ط هجبضط ٍهي ا٣ التَك٘ن.   

 

 0 هبلي هْسٕ ذلػبى

 

                                                           
هبرست٘ط كطع التلس٘ط ٍػلَم الوطآى كٖ ربهؼٔ الوػكل٢ )غل٢ ا٣ ػلِ٘ ٍآلِ  . 1

 ٍسلن(
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 اسلَة التٌل٘طٗ٘ي

 

ب التٌل٘طٕ ٍٗترصّب ًإزآ لـسل ؤثطظ اٟهَض التٖ ٗتحل٢ ثْ     

 ،ٍالوتؼػج٘ي ،ٍالزْلٔ ٍسو٘وٖ اللْن ،ؤزهـٔ السبشر٘ي

ؤٍ  ،ٍالجؼ٘سٗي ػي التسبهح ،ٍالوتسطػ٘ي ثبلحٌن،ٍالوتكطك٘ي 

 ،ٍالوطؾ٢ الوٌطـل٘ي ثبلَْاهص ،ٍالوتؼػج٘ي ،الوزطه٘ي

طٍضٗي ـٍالو، ػٔ اًٟلؼبل ٍاٟستؼ٠ء ٍالتؿل٘لٍالوتػل٘ي ثسط

ػل٢ حسبة ؤش١  ٍحت الجطٍظ ،الٌوع ٍهي لْن زٍاكغ

ٍهي الوتظبّطٗي ثبلؼلن زٍى ،هي ثبة ذبلق تؼطف  طٗي؛اٙذ

ًل ّاٟء هي ٗسبّن ٌٍَٗى كطٗسِ لتو٘ل اللٌط  ؛الؼول

 :، ٍاثسف اٟهَض التٖ ٗلزإ الْ٘ب التٌل٘طٕالتٌل٘طٕ ثسَْلٔ

ٍاٟضّبة  ،ٍالطتن ٍالؼٌق،ٍالست ،ٍاللؼي  ،ؤحجبت الٌلط

ٍالزطؤٓ ػل٢ ؤحٌبم ، طع  ثبلتٌل٘ط ٍاٟستؼ٠ء ٍالتس ،ٍالتؼػت

ثؼؽ هي الوَاػس ٍالوؼبضف ًٍإًِ حٌ٘وب حػل ػل٢  ؛ا٣
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ًٍبًِ  ،رطائوِ ٍؤهطاؾِ ٝحجبتٍاسترسهْب ًَس٘لِ ، الؼلو٘ٔ

ٍٗؼلٖ ًلسِ ػي اٟلتعام  ،ضبضى ضة الؼعٓ كٖ اٟحٌبم

ٍهلت٘ب  ،ؤٍ ٍاهغ ػبئلتِ ٌٍَٗى ضثَث٘بً ،ٍالوحبسجٔ لَاهؼِ

، رسم ؤسلَة الكبؿ٘ٔ ٍالظبلن تٍٗس،حت الوطاض ٍغب

ؤٍ هي ٗطضسُ  ،ِْرزٍى استوبلٔ ال٢ هي َٗ ؛ٍاٟستجساز ثبلطؤٕ

، سَاء ؤًبى تػطكِ ػي رْل  ؛ال٢ هب ٗحولِ هي رْل هطًت

: ٟ  هبم الػبزمالٌوع . هبل اٟ ٛسجبةؤٍ ػي هػس 

)هب كٖ الٌبكٖ للٌلٌٖ٘: هَلِ ، ًوع كٖ شاتِ( ٗتٌجط الوتٌجط اٟ

هي ضرل تٌجط، ؤٍ تزجط؛ اٟ لصلٔ ٍرسّب كٖ ًلسِ( . 

 : )هب هي ؤحس ٗتِ٘؛ اٟ هي شلٔ ٗزسّب كٖ ًلسِ(. ٍػٌِ

 :جسؤ كٖ تؼطٗق اللؼي كٖ اللـٔ: اللؼي ٗوغ ػل٢ هسو٘يلٌ

اللؼي هي ا٣ تؼبل٢: ٍَّ الكطز هي ضحوتِ، ٍّصا الٌَع هي -0

 اللؼي هرتع ثب٣ ٍحسُ.
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السػبء ػل٢ ٍَّ الست. ٍالطتن, اللؼي هي الٌبس: ٍ -3

الؼوَم ٍالرػَظ هي  ؛ٍاللؼي ،اٟذطٗي. كبلٌسجٔ ث٘ي الست

ٍسٌجٌِ٘ ٟحوب كٖ  ؛ٍرِ. هغ اى اللؼي هي الٌبس ًوب َّ الحبل

ٗسل ػل٢ السػبء هي هجل الؼجس ًٖ ٗجؼس  الٌطٗؤ اٙٗبت

 ؾسُ ٍاّٝبًٟٔ اى َٗرِ الطتن ٍالست  ؛ِالطرع ػي ضحوت

 .ًوب سٌج٘ي

 هي ربًت:  ًٛخطهلَْم اللؼي كٖ الوطآى: ك٘وٌي الٌظط الِ٘  ؤهب

ؤهب ثو٠حظٔ ال٠ػي هي َّ؟ ّل َّ ا٣ ؤم  ًت اٍٟل: الزب

 ،ي ا٣ كَْ الكطز هي ضحوتِ تؼبل٢كبى ًبى اللؼي ه اًٟسبى؟

ٍؤهب اشا  ٌٍَٗى ثحس شاتِ ػصاثب ٍػوَثٔ هي الجبضٕ ػع ٍرل.

َى هي ثبة السػبء ػل٢ الـ٘ط ًبى هي الٌبس ، كٌوب هلٌب كبًِ ٌٗ

ثوب ٗستحن الؼصاة ٍقلت الكطز هي ضحوتِ تؼبل٢ ٍؤًعال 

 ػلِ٘. الؼوَثٔ
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 ٍؤٍرِ اللؼي كْ٘ب: ،الٌطٗؤ اٙٗبتالٌظط ال٢  الزبًت الخبًٖ:

ػل٢ ؤى اللؼي كٖ الوطآى الٌطٗن لِ اضثؼٔ  ؛ؤًس ؤؿلت الولسطٍى

 رَاًت:

ة . ًوب َّ ؼصاٍٗؼٌٖ كْ٘ب ال اٙٗبتالؼصاة:ٗكلن كٖ ّصُ -0

ٔ لَّؼٌَْٓٔنٔ ثٓلٍٓهَبلَُا هُلَُثٌَٔب ؿُلْقٗ  الحبل كٖ هَلِ تؼبل٢:  اللَِّ

  0ٗٔاْهٌَُِىَ هَّب كَوَلِ٘لًب ثٌُِلْطِِّنٕ

هّْيَ الَّصِٗيَ ّٓبزٍٔا ٗٔحٓطِّكَُىَ الٌَْلِنٓ ػٓي هََّٓاؾِؼِِِ هَلِ تؼبل٢: -3

ؿَٕ٘طَ هٔسٕوٓغٍ ٍٓضٓاػٌَِب لَِّ٘ب ثِإَلْسٌَِتِِْنٕ ٍٓٗٓوَُلَُىَ سٓوِؼٌَٕب ٍٓػٓػٌَٕٓ٘ب ٍٓاسٕوٓغٕ 

 ٍٓاًظُطًَْب ٍٓاسٕوٓغٕ ٍٓؤَقَؼٌَٕب سٓوِؼٌَٕب هَبلَُا ؤًََّْٔنٕ ٍٓلٍََٕٓقَؼًٌٕب كِٖ السّْٗيِ  

ٔنٕ ذَٕ٘طًا لٌََبىَ ٌُلْطِِّنٕ كَلَب ٗٔاْهٌَُِىَ بِلَّب ثِ اللَِّٔ لَّؼٌَْٓٔنٔ ٍٓلٌَِي ٍٓؤَهَْٓمٓ لَّْ

   3هَلِ٘لًب

                                                           

 .88طٓ: اٙٗٔ .سَضٓ الجو 1

 .46.سَضٓ الٌسبء: اٙٗٔ 2
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بِىَّ الَّصِٗيَ ٌْٗٓتُؤَىَ هٓب ؤًَعَلٌَْب هِيَ الْجٌَّْٓ٘بتِ ٍٓالْْٔس١ٓ هَلِ تؼبل٢:-2

 ٍٓٗٓلْؼٌُْٓٔنٔ اللَِّٔ ٗٓلْؼٌُْٓٔنٔ ؤٍُلَئِيٓ الٌِْتَبةِ كِٖ لِلٌَّبسِ ثٌََّّٓ٘بُٔ هٓب ثٓؼٕسِ هِي

  0 اللَّبػٌَُِىَ

ضٓسَٔلَِٔ لَؼٌَْٓٔنٔ اللَِّٔ كِٖ بِىَّ الَّصِٗيَ ٗٔاْشٍُىَ اللَِّٓ ٍٓهَلِ تؼبل٢: -4

ْ٘ٓب ٍٓالْأذِطَِٓ ٍٓؤَػٓسَّ لَْٔنٕ ػٓصَاثٖب هًٌُِّْ٘ب   3  السًُّ

   2بِىَّ اللَِّٓ لَؼٓيَ الٌَْبكِطِٗيَ ٍٓؤَػٓسَّ لَْٔنٕ سٓؼِ٘طًا  هَلِ تؼبل٢:-5

 السػبء هي اًٟسبى ػل٢ ؿ٘طُ هي ثٌٖ رٌسِ: الزبًت الخبًٖ:-3

   4 لَؼٌَُٕٔ اللَِِّ ػٓل٢َ الظَّبلِوِ٘يَ ؤَلَب هَلِ تؼبل٢:-0

 

                                                           

 .159.سَضٓ الجوطٓ: اٙٗٔ  1

 .57.سَضٓ اٟحعاة: اٙٗٔ  2

 .64.سَضٓ اٟحعاة: 3

 .18.سَضٓ َّز: اٙٗٔ 4
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 ضٓثٌََّب آتِِْنٕ ؾِؼٕلَٕ٘يِ هِيَ الْؼٓصَاةِ ٍٓالْؼٌْْٓٔنٕ لَؼًٌٕب ًَجِ٘طًاهَلِ تؼبل٢-3

 0 

 للؼي الوسد:ا الزبًت الخبلج:-2

ؤَُّْٗٓب الَّصِٗيَ ؤٍُتَُا الٌِْتَبةٓ آهٌَُِا ثِوٓب ًَعَّلٌَْب هَلِ تؼبل٢: -0

 ؤَزٕثٓبضِّٓب وٓب هٓؼٌُٓن هّْي هَجٕلِ ؤَى ًَّكْوِسٓ ٍٔرَّٖٔب كٌََطُزَّّٓب ػٓل٢َهٔػٓسّْهًب لِّ

  3بهٓلْؼَٔلً اللَِِّ ؤَهٕطُ ًٍَٓبىَحٓبةٓ السَّجٕتِ ؤَغٕ لَؼٌَّٓب ًَوٓب ًَلْؼٌَْٓٔنٕ ؤٍَٕ

 الزبًت الطاثغ: اللؼي: الكطز هي الطحؤ:

   2تَوْتِ٘لًب  ٍٓهُتِّلَُا ؤُذِصٍُا َاحُوِلُ ؤٌََٕٗوٓبهَّلْؼًَِٔ٘يَ  هَلِ تؼبل٢:-0

 ئِيٓبِىَّ الَّصِٗيَ ًَلَطٍُا ٍٓهٓبتَُا ٍّٓٔنٕ ًُلَّبضٗ ؤٍُلَ هَلِ تؼبل٢:-3

 4ؤَرٕوٓؼِ٘يَ  ٍٓالٌَّبسِ ٍٓالْوٓلَبئٌَِِٔ اللَِِّ لَؼٌَُٕٔ ػٓلَِْٕ٘نٕ

                                                           
 .68.سَضٓ اٟحعاة: اٙٗٔ  1

 . 47.سَضٓ الٌسبء: اٙٗٔ  2

 .61.سَضٓ اٟحعاة: اٙٗٔ  3

 .87.سَضٓ آل ػوطاى: اٙٗٔ 4
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 ،هي ضحؤ ا٣ لٞذطادَّ زػبء  :كبللؼي الوسترسم هي الٌبس

ٍاى ًبى ربئع كٖ ًلسِ هغ ٍرَز  ؛اٍ ٍارجب ،ٍل٘س هطرَحب

لٌي الؼلَ ػي اٟذطٗي ؤكؿل اشا لن  ،الوجطضات ٍاٟسجبة

ٍاٟ ؤغجح هحطهب لًٌَِ ٗػجح ّب ٌّب  ،ٗتزبٍظ الحس الططػٖ

 ٍالوظلَم ظبلوب. ،الظبلن هظلَهب

ٍاللطم ،ٍالحو٘ؤ تٌوي كٖ اللطم ث٘ي الست ٍالطتن ٍاللؼي 

ٗجؼس ػي ضحوتِ الٌبكط ٍاًٟسبى  ٟى ا٣ تؼبل٢ ؛ضبسغ ٍٍاؾح

ٍل٘س الووػَز الست  ،ذطاد الٌبكط ػي ضحوتِٝٗسػَ ضثِ 

ؤثسا حبضب ضة  .اّٝبًِٔ َ٘رتً ،٢ الؼطكٖ هلؼَى هْبىٌثبلوؼ

ٍضتن ٍتَرِ٘  ،ٍست ،ثةّبًبتالؼعٓ اى ٗصل هرلَهب ٌٍِْٗ٘ 

 الوج٘حٔلبل اٟل ٍاسترسام ،ال٠ؤذ٠ه٘ٔالٌبس ال٢ استرسام 

 0ػٓظِ٘نٍ ذُلُنٍٍٓبًَِّيٓ لَؼٓل٢َ  :بل تؼبل٢ه .هكلوبً

                                                           
 .4اٙٗٔ .سَضٓ الولن:1
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ضٍٕ ًػط ثي هعاحن: ػي  0 الواهٌ٘ي ٛه٘ط ضٍاٗٔكٖ 

 حػ٘طٓ، الحبضح٘يػجس الطحوي، ػي ي سؼس)اٟسسٕ( ػ يػوط ث

ػجس ا٣ ثي ضطٗي هبل: ذطد حزط ثي ػسٕ ٍػوط ثي  يػ

الحون ٗظْطاى الجطاءٓ هي ؤّل الطبم، كإضسل الْ٘وب ػل٢ ؤى 

كوبٟ: ٗب ؤه٘ط الواهٌ٘ي ؤلسٌب  كإت٘بُ ػوب ٗجلـٌٖ ػٌٌوب.ٌٗلب 

 هحو٘ي؟

هبٟ: كلن هٌؼتٌب هي  هبل: ثل٢. هبٟ: ؤٍل٘سَا هجكل٘ي؟ هبل: ثل٢.

 ضتوْن؟!

ًطّت لٌن اى تًٌََا: لؼبً٘ي، ضتبه٘ي تطتوَى،  هبل:

ؤػوبلْن كولتن هي س٘طتْن  هسبٍت، ٍلٌي لَ ٍغلتن ٍتتجطئٍى

ًصا ًٍصا، ًبى ؤغَة كٖ الوَل ًصا ًٍصا، ٍهي ؤػوبلْن 

هلتن هٌبى لؼٌٌن اٗبّن، ٍثطائتٌن هٌْن:  ٍلَ ٍؤثلؾ كٖ الؼصض

اللْن احوي زهبئْن، ٍزهبئٌب، ٍاغلح شات ثٌْ٘ن ٍثٌٌ٘ب. ٍاّسّن 

                                                           
 .399ظ 32.هحوس ثبهط، الوزلسٖ، ثحبض اًَٟاض د 1
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ػي  ٍٗطػ١َهي ؾ٠لتْن، حت٢ ٗؼطف الحن هٌْن هي رْلِ، 

 الـٖ ٍالؼسٍاى هٌْن هي لْذ ثِ، لٌبى ؤحت الٖ، ٍذ٘طا لٌن.

. ٍهَلِ ٗب ؤه٘ط الواهٌ٘ي ًوجل ػظتي ًٍتإزة ثإزثيكوبٟ: 

ٍٓلَب تَسٔجَُّا الَّصِٗيَ ٗٓسٕػَٔىَ هِي زٍٔىِ اللَِِّ كَ٘ٓسٔجَُّا اللَِّٓ ػٓسٍٕٖا تؼبل٢: 

ّصا الٌْٖ ٗسل ػل٢ هجح الست ٍالطتن ، ٍلَ ًبى  0ثِـَٕ٘طِ ػِلْنٍ

اللؼي هطبضًب لْوب كٖ شلي كسل ػسم ًِْ٘ ػٌِ، ٍاسترساهِ 

ًٍسجتِ ال٢ ا٣ ل٢ٌْ الوطآى الٌطٗن ػٌِ، كبللؼي ثؼ٘س ػي لِ، 

 الست ٍهربللب لِ توبهب.

حطهٔ ست الواهي، هَلِ:  هسإلٔ :3هبل الس٘س الرَئٖ

. ؤهَل: اٛضثؼٔ ثبٛزلٔ: ست الواهي: حطام كٖ الزولٔ التبسؼٔ

هس ؤستول الؼول ثحطهٔ ست الواهي كٖ الزولٔ، لًٌَِ ظلوب 

ًٍل ست  وبع الوسلو٘ي هي ؿ٘ط ًٌ٘ط.ٍاٗصاء، ٍػل٢ شلي ؤر

كَْ هحطم  زهبء الواهٌ٘ي ًةضاهٔتتطتت ػلِ٘ هلبسس ػظ٘وِ 
                                                           

 .108.سَضٓ اًٟؼبم: اٙٗٔ  1

436ظ 1.الس٘س ؤثَ الوبسن الرَئٖ؛ هػجبح اللوبّٔد 2  
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كبلجسكبء ٍالسصد الصٗي ٟ ٗتوٌٌَى هي كْن  ضي. ىزٍ

لتلج٘س ثؼؽ  الؿؼ٘لٔالجطاّ٘ي الؼلو٘ٔ ٍٗػسهَى اٟحبزٗج 

ك٠ ضي اًْن ٗطتٌجَى شًجب ًج٘طا ، الوـطؾ٘ي ؤٍ هزبلس الٌلبض

ؤٍ  ،ضٍى ٍٟ ٗطؼطٍى ثوب ٗلؼلَى . ٍثوب اى اللؼيهي ح٘ج ٟ ٗس

ٍالتحلٖ  اٝس٠هٍ٘ٔهي ًبح٘ٔ اٟذ٠م .الست ل٘س ٍارجب 

تطًِ ٍاى اػتوس  اٛضرحي كؤ ٍاٟذ٠م الطسبل٘ ،ثبًٝسبً٘ٔ

ٍؤٕ كؼل ، ٍالٌطاّ٘ٔهب زام ّصا الطٖء ٗخ٘ط اللتٌِ ، ِ حنًثب

لوسلو٘ي ؤٍ تٌَى هس تؼطؼ ا ،ٗازٕ ال٢ ًتبئذ هاشِٗ ٍهؿطٓ

  ال٢ اضاهِ السهبء ك٘لعم تطًْب ػو٠.

ٍتَرْْ٘ب لتزَٗع الست ٍالطتن ثػلٔ  اٙٗبتؤهب تسر٘ط ثؼؽ 

 ،ٍهطكَؼ ػو٠ ،كَْ ثبق٠ هكؼب ٍل٘س هي السٗي ثطٖء ؛اللؼي

ٗستك٘غ  ؛ٍضطػب ٍهب ربء كٖ تحطٗق تلس٘ط ثؼؽ اٙٗبت

 كٖ هَلِ. ٍاؾحِ الحوبئنك٘زس  ،الطرَع ال٢ التلبس٘ط الوبضت
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، الووػَز الؼتل ػظ٘ن الٌلط  0ظًِٓ٘نٍ لِيٓػٔتُلٍّ ثٓؼٕسٓ شَ :تؼبل٢

٢ اللـَٕ اٟذط ػ٠هِ ثبلوؼٌ لٍٚٗٔالعً٘ن الوستتط ثٌلطُ ٍل٘س 

لَة التػَٗط اللٌٖ ًوب كٖ السػٖ ؤٍ اثي العًب، ٍالوطآى كِ٘ اس

ػسم ٍالـبٗٔ ث٘بى الزْل ٍ 3 الْحِوٓبضِ ٗٓحٕوِلُ ؤَسٕلَبضٖا ًَوٓخَلِهَلِ:

كَوٓخَلُِٔ ًَوٓخَلِ الٌَْلْتِ بِى تَحٕوِلْ ػٓلَِِٕ٘ :هي الؼلن  ٍهَلِ اٟستلبزٓ

 ،ًوخل الٌلت ّطاش ٟ غبحت لِإ  2ٗٓلْْٓجْ ؤٍَٕ تَتْطًُِْٔ ٗٓلْْٓج

ٍٗتؿطع هي ؿ٘ط اى ٗزس هي ٗطلن  ،ٗلْج هي ؿ٘ط ّسفٍ

 ،لٌي زٍى اى ٗحػل ؛تؼتللؼول الو ٖالتػَٗط اللٌػلِ٘، ٍّصا 

ٍاّٟبًٔ ثطٖء، ٍؿ٘ط شلي  ،ٍل٘س هي الست؛ زٌٖ كبئسٓ اٍ ٗ

التٖ تلسط ثطٌل ؿ٘ط غح٘ح، ٍؤسبل هب ّٖ الـبٗٔ  اٙٗبتهي 

ن ٍّل اى شلي ٍارجب ، ٍاى ًبى هي تخج٘ت تزَٗع الست للوسل

ٍهؿط ،كْل هي الطضس اى ًلؼل ض٘ئب هربلق للؼول  ؛حجبًهست

                                                           
 .13.سَضٓ الولن: اٙٗٔ 1

 .5.سَضٓ الزوؼٔ: اٙٗٔ 2

 .176.سَضٓ اٟػطاف: اٙٗٔ  3
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ٖ ػي ٍالٌْ ،ذطٗي ػلوب اى هي ضطٍـ اٟهط ثبلوؼطٍفلٚ

ؤٍ  ،ذطٗيالوٌٌط سوَـ الَارت ػٌب كٖ حبلٔ رلت الؿطض لٚ

ٍحت٢ الؼوبئس ، السوبٍٍٗٔلَ اقلؼٌب ال٢ ًبكٔ اٟزٗبى  ؛للسٗي

ٗزَظ  ؛ازػبءاتِك٠ ًزس ه٘وب ٍٟ زٌٗب هْوب ًبًت  ؛اٟذط١

ٗسػَ  ؛ٍضتوْن ٍٟ َٗرس ًجٖ اٍ هطضس ،سجْن ٗصاء اٟذطٗي ب

. ٗب تط١ هبشا ٗطٗس التٌل٘طٗ٘ي ٍال٠ؤذ٠ه٘ٔالٌبس ال٢ الطشٗلٔ 

ٍالست  ال٠ؤذ٠ه٘ٔؤحجبتِ ؟ ّل ٗطٗسٍى اى ًؼجس ضثإ ٗسػَ ال٢ 

 ؟!! ٍاّٝبًٍٔالطتن 

ِٔ ثِبلْحٌِْوٓ ضٓثّْيٓ سٓجِ٘لِازٕعٔ بِل٢َ :اٙٗبت٢ ّصُ اشى كوب هؼٌ

َّا  ٍهَلِ:  0ؤَحٕسٓيُ ِّٖٓ ثِبلَّتِٖ ٍٓرٓبزِلْْٔن ٍٓالْوَٕٓػِظَِٔ الْحٓسٌَِٓٔ

ٍٓلَب  :ٍهَلِ 3 حِتُّ اللَِّٔ الْزْٕٓطَ ثِبلسَُّءِ هِيَ الْوََٕلِ بِلَّب هٓي ظُلِنٓٗٔ

 الَّصِٕ كَةِشَا ؤَحٕسٓيُ ِّٖٓ ثِبلَّتِٖ ازٕكَغٕ تَسٕتََِٕ الْحٓسٌَُٓٔ ٍٓلَب السَّّْ٘ئَُٔ 

                                                           

 .125.سَضٓ الٌحل اٙٗٔ  1

 .148.سَضٓ الٌسبء: اٙٗٔ  2
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٢ اشّْٓجٓب بِلَ :ٍهَلِ 0 حٓوِ٘نٗ ٍٓلِّّٖ ًَإًََِّٔ ػٓسٓآٌٍٓ ٍٓثٌَِٕٓ٘ٔ ثٌَٕٓ٘يٓ

ًب لَّؼٓلَِّٔ ٗٓتَصًََّطُ ؤٍَٕ ٗٓرْط٢َ * قَـ٢َ بًَِِّٔ كِطْػَٕٓىَ  3 كَوَُلَب لَِٔ هََٕلًب لٌَّّْ٘

ٍٓبِشَا ذَبقَجْٓٔنٔ الْزٓبِّلَُىَ  :ٍهَلِ 2ٍٓهَُلَُا لِلٌَّبسِ حٔسًٌٕب:ٍهَلِ

يِ   ٍهَلِ: 4  هَبلَُا سٓلَبهٖب  هِيَ ضْسٔالطُّ تَّجَّٓ٘يَ هَسلَب بًِْطَآُ كِٖ السّْٗ

بًَِّيٓ لَب تَْٕسِٕ هٓيْ ؤَحٕجٓجٕتٓ   :اٙٗبتٍؿ٘ط شلي هي  5الْـَّْٖ

التٌل٘طٗ٘ي هس  ك٘ب تط١ ّل اى 6ٗٓطَبءٔ هٓي ْٕٗٓسِٕ اللَِّٓ ٌِيٍَّٓلَ

 ال٢ السٗي، ٝرجبضّن٢ ؤػٌبم الٌبس ػل ًٍلْن ا٣ ًس٘بـ

 هغ اكٌبضّن؟ لٌل هي ٟ ٗتوبض٢ؼوَثٔ ، ٍاػ٠ى الًطّب

 

 

                                                           
 .34.سَضٓ كػلت: اٙٗٔ  1

.44-43.سَضٓ قِ: اٙٗتبى  2  

. 83.سَضٓ الجوطٓ: اٙٗٔ  3  

 .63.سَضٓ اللطهبى: اٙٗٔ 4

 .256.سَضٓ الجوطٓ: اٙٗٔ 5

 .56.سَضٓ الوػع: اٙٗٔ 6
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 غ الحؿبضٓ هي الساذلهَاً

 الؼو٠ء الوتستطٗي ثوٌبع السٗي اٟس٠هٖ
 

هي  السٌٗ٘ٔهوب ٟ ٗرل٢ ػل٢ ًل ػبلن زٗي، اٍ هتلوٖ للؼلَم 

هؼطكٔ الحوبئن ًٍطق ظٗق اٟزػبءات، سَاء ًبًت ثبسن 

اٟس٠م ٍهصّت اّل الج٘ت ؤٍ هترصٗي هي ثؼؽ الكَائق 

اٍ اٟلتوبء كٖ  لْب؛ لَرَز ثؼؽ اٍرِ الطجِؿكبء ( اٝذجبضٗٔ)

ثؼؽ اٟهَض الؼوبئسٗٔ؛ هٌْب ػسم اٟػتوبز ثبلتول٘س ، ٍػسم 

 ًصضٗؼٍٔالوٌكن  ٔاٟػتوبز كٖ ػلن اٟغَل ٍػلن الللسل

 للتطبثِ هغ اللبضم.

 اٛحو٘ٔتتٌلن ثبسن هصّت اّل الج٘ت، ٍتسػٖ  الكبئلٟٔى ّصُ 

الست ٍالطتن  ثةػ٠ىلٌلسْب زٍى إ كئِ اذط١ ،ح٘ج توَم 

ل٘ط للوربلل٘ي لوصّت اّل الج٘ت، ٍٗتظبّطٍى كٖ لجبس ٍالتٌ
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ذ٠ف شلي . ٟى ؤغحبة  الحو٘ؤالوساكغ ػي الحن ، لٌي 

ٍٗاهٌَى  اّل الج٘ت ثإذ٠مهصّت اّل الج٘ت ٗترلوَى 

ٗحج ػلْ٘ب  ؛ التٖ قبلوب ًبى اٟهبم الػبزمثبلتو٘ٔ

هحوس ػي التو٘ٔ زٌٖٗ ٍزٗي اثبئٖ(  ٍشًط كٖ حسٗج : : (ثوَلِ

بًّوب رؼلت التو٘ٔ »هبل:  هسلن، ػي اِٟهبم الجبهط ثي

   0«ل٘حوي ثْب السم، كةشا ثلؾ السم كل٘س تو٘ٔ

تحول ثصٍض  ًْٛباضس اٟػساء للسٗي اٟس٠هٖ؛  اللطهٔاى ّصُ 

ٍالؼول ثٌل هَاّب  اٝس٠ه٘ٔالؼساء ٍاحبضٓ اللتٌٔ ث٘ي الوصاّت 

ِ٘ التٖ قبلوب ؤًس ػل اٝس٠ه٘ٔلْسم هجسؤ الَحسٓ 

 ٍالوبزٍٓالؼلوبء  ٍاٟئوِ اٟقْبضالٌجٖ

لوصّت  -اٝس٠ه٘ٔالوسلو٘ي، ٍاًبثط الوتٌلو٘ي كٖ الؼوبئس 

ح٘ج احبضت اللتٌِ ث٘ي غلَف الوسلو٘ي، ٍاللتت   -اّل الج٘ت 

اًتجبُ الوربلل٘ي لوصّت اّل الج٘ت ،ظٌب هٌْن ثبى ّاٟء 

                                                           
 .310 /259. ٍالوحبسي: 16 /220: 2اُغَل الٌبكٖ . 1
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َف ٍٗوخلَّن ، ٍهوب ٌٗخط الطي ٍه الط٘ؼٔٗتٌلوَى ثبسن 

اؿلت الؼلوبء ػي ضز ّاٟء اٍ حت٢ اغساض كت١َ ثرػَغْن ، 

اٍ ػل٢ اٟهل اٟستٌٌبض لْن هي ربًت ضطـ اٟهط ثبلوؼطٍف 

ٍالٌْٖ ػي الوٌٌط، ًًَْن ٗطٌلَى ػبئوب كٖ هس٘ط حؿبضتٌب 

، اٝس٠ه٘ٔ الَحسًٓحَ التوسم، ٍالطهٖ ٍتطً٘ع اضًبى  اٝس٠ه٘ٔ

ٟس٠م، ٍذػَغب ٍهَارْٔ الػؼَثبت التٖ تٌسكغ ًحَ ا

 ٍالوحبضثٔالتٖ تػسض هي الـطة  ٍالوْؤالوَارْبت الحو٘و٘ٔ 

، ٍل٘س اػبهِ س٘ط توسهْب اٝس٠ه٘ٔ السػَٓالتٖ تحبٍل ثتط 

كوف ٍاػبهٔ س٘طّب كٖ زضة الجٌبء ٍالتوسم ٍاضسبء اسبس 

 .اٝس٠ه٘ٔ الحؿبضٓ

 الؼلو٘ٔ، ٍذَؾٌب كٖ الوكبلت ٔهي ذ٠ل زضاستٌب الحَظٍٗ

اٟحٌبم  آٗبت، ٍالجحج كٖ ٍاٛغَل٘ٔ اللوْٟ٘ٔت ٍاٟستسٟ

، ٍثحَث ػلن اٟغَل، ٍػلن اللوِ ٍالؼوبئس ، اللوٍْ٘ٔالوَاػس 

التٖ ًوط ثْب ًٍ٘ق اى ثؼؽ اٟهَض ًٌبز ًتػَض ؤح٘بًب  ٍالرجطٓ
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ثبى الوطٌل كٖ الجحج الصٕ ٗخ٘طُ الرػن؛ ًٌبز اى ًؼتوس ثبى 

ل ًزس الحل ٍالتلس٘ط ٟ هرطد هٌِ ، لٌي ثؼس التحو٘ن ٍالتحل٘

الحو٘وٖ ٍالطبكٖ ، كٌ٘ق الحبل للؼَام هي الٌبس، الصٗي ٟ 

ػلوِ٘ لْن ، ّاٟء ٗػسهَى ًل هب ٗوبل ٍثوزطز استسٟل 

هطوِ ثتَرِ٘ اٟضٌبٟت، ٍاٟذكبء  سٟ ٗزثس٘ف ، ٍهس 

ٍتَرِ٘ اٟتْبهبت ؛لٌل هي ٟ ٗتَاكن هغ اكٌبضّن؛ هْوب ًبًت 

، اٛذ٠ه٘ٔذَف، اٍ حت٢ ًَع هي غلتِ ٍثسٍى ًعػٔ ٍضع اٍ 

 الحؿطّٓاٟء ّن اٟػساء الحو٘وَ٘ى ، ٍالصٗي ٗولَى اهبم 

ٍالتكَض ، ٍٗزؼلَى سسا هٌ٘ؼب للَغَل ال٢ الطهٖ اٝس٠ه٘ٔ

للؼسٍ ٍاٟزآ، ٍالؼ٘ي التٖ تطغس ًل  الحو٘و٘ٔ الَارْٔ ًْٟن

 ٍهي الساذل.   اٝس٠ه٘ٔ السبحٔتحطًبت ٍتكَضات 

 



26 
 

 ط للوسلو٘ي ح٠ل كٖ زٗي التٌل٘طٗ٘ياللؼي ٍالتٌل٘

 

َّ الكطز ٍاٟثؼبز هي  اللـٔهي الكج٘ؼٖ اى هلَْم اللؼي كٖ 

ٍشلي هي ا٣ . هبل الطاؿت اٟغلْبًٖ: اللؼي : الكطز  الطحؤ

هي الطحؤ . ؤهب الست ٍالطتن هتطازكبى، ٍَّاى تػق الطٖء 

بس كَْ ثوب َّ اظضاء ًٍوع. ٍَّ هج٘ح ال٠ٌم . اهب اللؼي هي الٌ

زػبء ثبلكطز هي الطحؤ، ثبلتبلٖ كَْ ضٖء ؿ٘ط الست ٍالطتن 

ال٠ٌم الوج٘ح الوسترسم كٖ الصم ٍالتٌو٘ع . هبل  ٗؼٌ٘بى اللصاى

ٍٓلَب تَسٔجَُّا الَّصِٗيَ ٗٓسٕػَٔىَ هِي زٍٔىِ اللَِِّ كَ٘ٓسٔجَُّا اللَِّٓ ػٓسٍٕٖا تؼبل٢

 0ثِـَٕ٘طِ ػِلْنٍ

                                                           
 .108: اٙٗٔ اًٟؼبم سَضٓ  . 1
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:)) اشا ت٠ػي ال٢ اثَ شض  كٖ ٍغ٘تِ الطسَل

 0((الو٠ئٌٔكبى شلي هزلس تٌلط هٌِ  احٌبى كتجبػس ػٌْوب.

ٍّصا الٌْٖ ٗسل ػل٢ هجح الست ٍالطتن، كبللؼي ٗجؼس ًل الجؼس 

: ))الواهي ٟ ػي الست ٍالطتن هبل ضسَل ا٣ 

. ل٘س الواهي ثبلسجبة ٍٟ الجصٕء. ثبللؼبى.ٌَٗى ثبلكؼبى ٍٟ 

 ًبٛللبلهؼٌبُ ٗب ه٠ػ٘ي إ اهب كٖ ػطف التٌل٘طٗ٘ي كبللؼي 

ٍالصٗي  الزْلٍّٔصا تلٌ٘ط  ٍاّٝبًٔالتٖ تكلن ثػلٔ الطتن 

الؼوبئسٗٔ، ل٘س لْن از٢ً هؼطكِ ثبللـٔ ٍالسٗي ٍاثسف اٟهَض 

كحطهٔ الست ٍاللؼي  3  ػٓظِ٘نٍ ذُلُنٍٍٓبًَِّيٓ لَؼٓل٢َ هبل تؼبل٢:

كطاً، ؤٍ ٟ تٌعُ الكطف اٙذط، ٍٟ تجطئٍُ هي ًلطُ، بى ًبى ًب

ٍٓلَب تٌَْسِتٔ ًُلُّ ًَلْسٍ بِلَّب  كسوِ بى ًبى كبسوبً، ٍهبل تؼبل٢:هي 

                                                           
هزلس  اٟهبلٖ؛ 1380هحوس ثي الحسي ثي ؤثٖ قبلت، الكَسٖ، ؤثٖ رؼلط . 1

 .الزوؼٔ ثوِ٘ احبزٗج ثي ضبشاى ،زاض الٌتت اٟس٠ه٘ٔ ،قْطاى

    .4: اٙٗٔ.الولن .سَضٓ 2
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 كٌََ٘ٔجّْئٌُُن هَّطْرِؼٌُٔنٕ ضٓثٌُّْن حُنَّ بِل٢َ ؤُذْط١َ ٍِظٕضٓ ٍٓاظِضٌٓٓ تَعِضٔ ٍٓلَبػٓلَْٕ٘ٓب 

 0  تَرْتَلِلَُىَ كِِِ٘ ًٌُتُنٕ ثِوٓب

   

 الوٌٌطهربللٔ ضطٍـ اٟهط ثبلوؼطٍف ٍالٌْٖ ػي 
 

اٟهط ثبلوؼطٍف ٍالٌْٖ ػي الوٌٌط لِ ػسٓ ضطٍـ ٍّٖ ذوسِ 

 ػل٢ سج٘ل الحػط

اى تؼطف الوؼطٍف ٍتؼطف الوٌٌط ٍلَ اروبٟ ،ك٠ ٗزت  -0 

اٟهط ثبلوؼطٍف ػل٢ الزبّل ثِ،  ٍٟ ٗحت الٌْٖ ػي الوٌٌط 

ٍالٌْٖ  ثبٍٛل لٜهطػل٢ الزبّل ثِ ،ًؼن ٗزت التؼلن هوسهِ 

 ػي الخبًٖ.

                                                           
 .15.سَضٓ اًٟؼبم: اٙٗٔ 1
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، ٍاًتْبء الوٌْٖ ػي ثبٛهطثبلوؼطٍف  الوإهَضوبل ائتوبض احت-3

كبلوطَْض  ثْوب، ٌٗتطثالوٌٌط ثبلٌْٖ، كلَ ػلن اًِ ٟ ٗجبلٖ ٍٟ 

 ث٘ي اللوْبء اًِ ٟ ٗزت ضٖء تزبِّ.

اى ٌَٗى تبضى الوؼطٍف اٍ كبػل الوٌٌط ثػسز اٟستوطاض  -2

كٖ تطى الوؼطٍف ٍكؼل الوٌٌط، ٍلَ ػطف هي الطرع اًِ 

اضتٌبة الوٌٌط اٍ تطى الوؼطٍف ٍلَ لوطٓ ٍاحسُ ٍرت  ثػسز

 اهطُ اٍ ًِْ٘ هجل شلي.

اى ٟ ٌَٗى كبػل الوٌٌط ؤٍ تبضى الوؼطٍف هؼصٍضا كٖ  -4

بى هب كؼلِ هجبح ُ ثػتوبزٟ كؼلِ للوٌٌط اٍ تطًِ للوؼطٍف،

ًبى الوٌٌط  ًؼن اشا ٍل٘س ثحطام، اٍ اى هب اضتٌجِ ل٘س ثَارت.

ك٠  الوحتطهَٔرَزُ هكلوب ًوتل الٌلس هوب ٟ ٗطؾ٢ الطبضع ث

ثس هي الطزع ػٌِ، ٍلَ لن ٌٗي الوجبضط هٌللب كؿ٠ ػوب اشا ًبى 

 رب٠ّ.
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اى ٟ ٗربف اٟهط ثبلوؼطٍف ٍالٌبّٖ ػي الوٌٌط تطتت  -5

ؾطض ػلِ٘ كٖ ًلسِ ؤٍ ػطؾِ ؤٍ هبلِ ثبلووساض الوؼتس ثِ، ٍٟ 

اشا  ػبزٓ بٟٗستلعم شلي ٍهَػِ كٖ حطد ضسٗس ٟ ٗحتول 

 اّٛو٘ٔؤحطظ ًَى كؼل الوؼطٍف ؤٍ تطى الوٌٌط ثوخبثٔ هي 

ػٌس الطبضع الووسس َْٗى زًٍِ تحول الؿطض ٍالحطد. ًرَف 

اٟؾطاض ثجؼؽ الوسلو٘ي كٖ ًلسِ ؤٍ ػطؾِ ؤٍ هبلِ ثبلووساض 

 الوؼتس ثِ سوف ٍرَثِ.

ال٢ هربلل٘ي  ثبلسػَٓاشا ًبى ًصلي؛ كٌ٘ق التٌل٘طَٗى 

الصٕ ٟ ٗطتؿْ٘ب  للسػَٓالؼز٘جٔ  ٍثإسبل٘جْنٖ، الوصّت الط٘ؼ

كٖ اٟضؼ، اٍ حت٢ هي  ضطٗؼٔػول، ٍٟ ًظبم، ٍٟ هبًَى، اٍ 

ثبلوؼطٍف ٍالٌْٖ  لٜهطلِ از٢ً ضؼَض، ٍٗؼلن ر٘سا اى الططٍـ 

سَف  الكطٗؤثْصُ  ًٍِٛشلي  ،ٍٔهتعلعل هرطٍهٔػي الوٌٌط 

 ثإضٍاح لٞؾطاضٗؼطؼ الوسلو٘ي ال٢ ؾطض ًج٘ط ٍحطد ضسٗس 

الوسلو٘ي، ٍذػَغب الَهت الطاّي ٍالؼطام تحت قبئلٔ الحطة 
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، ػلوب ثبى اؿلت السبئل٘ي هي الؼطام هس اػلٌَا سركْن 

ٍاحتزبرْن ػل٢ الٌتبئذ التٖ رطت احط اػ٠ى الست، ٍالطتن، 

ػل٢ اللؿبئ٘بت التٖ تسػوْب  ،ٔػبئط ٍالس٘سٍٓاللؼي للرللبء، 

صا اٟرطاء س٘ازٕ ثح٘بٓ السٍل الٌجط١، ٍَّ ػل٢ ٗو٘ي ثبى ّ

 تإرزَاالوسلو٘ي اٟؾطاض ثْن هي هجل الوربلل٘ي، ٍالصٗي 

لْصا الوصّت الصٕ ٗؼتوسٍى ثبى ّاٟء  ٍالٌطاّ٘ٔثبلحوس 

 ل٘س لْن هي ٗوخلْن اٟ السٍل الٌجط١ التٖ توَلْن. التٌل٘طٗ٘ي

ٍػٌس تَرِ٘ الساال الْ٘ن ٗوَلَا: ٟ َٗرس تؼل٘ن، ًوب َّ 

ٍؿس٘ل اٟهَال ػي  الوبل٘ٔػي اٟهَض  َاسبلحٌ٘وب ٗ نزٗساًْ

 : ٟ تؼل٘ن!!نقطٗن التجطػبت كزَاثْ

 ًَارٍْٔالسجت ٗؼَز ال٢ رْلْن ؤٍ تؼوسّن التستط كٖ السٗي 

كٖ  التللِ يٍالول٘ل٘ الؿؼ٘لٍٔاستـ٠ل شٍٕ الٌلَس  ٛقوبػْن

السٗي ٍالوتسطػ٘ي كٖ اٟحٌبم ػل٢ حسبة ؤضٍاح اٟثطٗبء هي 

 ؤثٌبء ٍقٌْن.
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ًَع  ٕٛب َّ السط كٖ ػسم تؼطؼ التٌل٘طٗ٘ي ه

 هي التْسٗس هي هجل زاػص؟!

 

) اثَ ثٌط  الػحبثٔل٘س ؿطٗجب اى ٗوَم التٌل٘طٗ٘ي كٖ ست 

الػسٗن ،ٍػوط ثي الركبة، ٍػخوبى ثي ػلبى( ًٍصلي ست 

حت٢  ضؿن شلي، لن ًسوغ ٍٟ ثبللبحطٍٔاتْبهْب  ػبئطٔ الس٘سٓ

 ط اٍ تْسٗس الْ٘ن ؟ ّوسب؛ ثبى زاػص هبم ثتَرِ٘  تحصٗ

ػلوب ثبى الوطَْض هي زاػص: اًِ ٗتؼطؼ حت٢ ال٢ الووخل٘ي، اٍ 

ثبلوَل الْ٘ن ٍالوسبس  اٝسبءٓال٢ إ ضرع ثسضت هٌِ 

. كوبشا  ٌَٗى اٍؾح هي شلي !! ؤل٘س ّصا زل٠٘ ثإكٌبضّن

،ٍلَ لن ٌٗي ًصلي كوب َّ السط ٍهب ّصُ  الؼوبلٔهبقؼب ػل٢ 

، ٍالسكبع ػي اٝس٠ه٘ٔ السٍلٔٗسػٖ ث٘ي هي  الؼز٘جٔالػساهٔ 

هصّت السٌِ، ٍث٘ي هي ٗست ضهَظّن ٍٗلؼٌْن ؤهبم الوٜ  ًل 
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تكلن اٟتْبهبت ال٢  اٝس٠هَ٘ٔٗم. هي الـطٗت اى ًبكٔ السٍل 

ؾس  كٖ اٗطاى ، ثٌ٘وب لن ًزس إ هَهق اٝس٠ه٘ٔ السٍلٔ

 ٕٛلي تتؼطؼ  الؼو٘لٔ زوبػبتضرع ٍاحس ثوزوَػِ هي ال

ّل شلي ثوزطز غسكِ؟ ام اى ٌّبلي سجت هب ٟ ٗرل٢ اًتوبز، 

 ػل٢ إ ػبهل؟

التٖ استوطت كْ٘ب ّصُ الزوبػبت  العهٌ٘ٔحن لٌتلٌط كٖ الوسٓ 

، هس ٟ تٌَى ًبك٘ٔ اشا هلٌب ذوسٔ الػحبثٔالتٌل٘طٗٔ كٖ ست 

ػطط سٌِ ،ثل اًخط هي شلي ٍٟ ٗعالَا ٗؼلٌَا السجبة ٍالطتن 

َع، اٍ اًِ ٟ ٗسوغ، اٍ ٗزْل ًٍإى زاػص ٟ ػ٠هِ لِ ثبلوَؾ

ؤٍ ال٢ ، هب سوؼِ، اٍ ًإًِ ٟ ٗوسض ػل٢ الَغَل ال٢ اًٌلتطا

ل التٖ تجج كْ٘ب كؿبئ٘بت التٌل٘ط، ًٍلٌب ٗؼلن هب احبض كٖ ٍالس

، ٍالوبً٘ب ًٌٝلتطا،  ًلطًسب الوزبٍضٓ اٍٛضث٘ٔاؿلت السٍل 

ٍؿ٘طّب هي السٍل، تطاُ ًس٢ ؤم لن ٗسوغ ثِ؟ ام اى ٌّبلي 

 الٌطٗن. للوبضت اٝربثٔهِ هطتطًِ ثٌْ٘وب اتطى ػ٠
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 ذ٠كٔ زاػص

 

تَالت الخَضات هي الساذل    3770سجتوت 00ثؼس اًسٟع احساث 

سَاء هي هجل اًٟطاز اٍ هي ػو٘ت الكَائق الساػ٘ٔ ال٢ تزعئِ 

الجلس هي اضْطّب ))ذ٠كِ زاػص التٖ ّٖ ظبّطٓ ؿ٘ط هحسٍزٓ 

ز٘ص ٍتتجغ حطة الؼػبثبت تلٌط ثوٌكن ال ًْٛبالوَٓ ٍالسػن 

ثبستوطاض ًٍل ّصُ الؼٌبغط  الؼسٌطٍٗٔتؼ٘س تحسٗس اٍل٘بتْب 

هؼظوِ هي  ٗتإلقالتٌظ٘ن الؼسٌطٕ  االزجْت٘ي. ٍّصؿبئجٔ ػي 

ؾجبـ سبثو٘ي كٖ الز٘ص الؼطاهٖ ٍسَضٗ٘ي ٍهٌْن هي 

   0ٍاٟضزى ٍثلساى ارٌجِ٘(( السؼَزٗٔ

لوَاًغ التٖ لست ثػسز ػطؼ زاػص لٌي احججت اى اث٘ي احس ا

ػلوب ثبًِ ٟ ضي هي اى إ ػطثٖ  الحؿبضٓتوق اهبم ثٌبء 

ٗؼطف ر٘سا اشا هبهت إ هزوَػِ، اٍ ػػبثِ زاذل الجلس هبشا 

                                                           
  3704Le Callfat de Da echاٍٟل٢ الكجؼٔ  ،ذ٠كٔ زاػص ،السًتَض ّ٘خن هٌبع . 1
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سٌَ٘ى هػ٘طّب، ٍاى تزبّل شلي كل٘طارغ تبضٗد الحٌبم 

الؼطة هي غسام ال٢ إ حبًن ػطثٖ، س٘ؼلن ًن هي الَهت 

ػل٢ ّصُ  الوطٌلٔ ٍالوؿبءث٘سّن لوؼبلزٔ ّصُ  تإذص

الو١َ  بثؼختْ ذج٘خٔ، لٌي ػٌسهب ٌَٗى اٟهط هااهطٓ الوزوَػٔ

ثَاسكٔ اٟػ٠م ٍثج السوَم، ٍاٟكٌبض  ٍاٝهجطٗبل٘ٔالؼظو٢، 

ٍتوَٗلْب ثٌبكِ اٟهٌبً٘بت؛ ٍالٌلبءات التٖ تزؼل  الربقئٔ

هٌْب هبػسُ تَسؼِ٘ تؼول لَحسّب هغ ًجح إ هَُ كٖ زاذل 

لوَات اٟهطٌٗ٘ٔ للؼطام .هبشا هبم الجلس ٍالٌل ٗؼلن اى زذَل ا

 ،ٔهي ارطاءات؟ اٍلْب تلٌ٘ي الز٘ص الؼطاهٖ ،ًٍعع اٟسلح

ٍكسح الوزبل هي ظهي ثؼ٘س للؼطة كٖ قلت اللزَء الس٘بسٖ 

ٍاًٟسبًٖ كٖ ؤٍضثب لتطت٘ت اكٌبض الوسلو٘ي، ٍتسو٘وْب 

الـطث٘ٔ ٍاضربػْن ال٢ ثلساًْن لتَس٘غ اللتٌٔ ،ٍاحبضٓ  ثبلحؿبضٓ

تحت ضؼبض السٗووطاق٘ٔ العائلٔ. ٍاًتلٖ ثإى ؤث٘ي لٌن  الجلجلٔ

هس ًطط  هي ث٘ي هئبت اٟذجبض التٖ تاًس اًخط هي  ذجط ٍاحس،

ًٍبكِ  ثبٛسلحٔشلي إ هسبػسٓ ٍزػن ه١َ زاػص، 
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اٟهٌبً٘بت ًبّ٘ي ػي السػن الوبزٕ، لٌي الحوس ٣ اًولجت 

ال٢ ػلْ٘ن اػوبلْن، ح٘ج تزطؤ ّاٟء ال٢ السذَل كٖ الؼون 

هػسه٘ي اًلسْن ثبًْن ػل٢ حن. ٍاض٘ط ال٢  الـطث٘ٔالسٍل 

حسٗج ٌٗولِ السٌِ اًلسْن ٍٟ احت اى اًست الحسٗج ال٢ 

))ػي ػلٖ :ل اًولِ ػي قطٗوْن ػي اٟهبم ػلٖهػبزضُ ث

هبل: بشا ضؤٗتن الطاٗبت السَز كبلعهَا اٛضؼ ٍٟ تحطًَا 

لْن، هلَثْن ؤٗسٌٗن ٍٟ ؤضرلٌن! حن ٗظْط هَم ؾؼلبء ٟ َٗثِ 

ًعثط الحسٗس، ّن ؤغحبة السٍلٔ، ٟ ٗلَى ثؼْس ٍٟ ه٘خبم، 

ٗسػَى بل٢ الحن ٍل٘سَا هي ؤّلِ، ؤسوبئّن ال٢ٌٌ ًٍسجتْن 

ًطؼَض الٌسبء حت٢ ٗرتللَا كْ٘ب ثٌْ٘ن  هطذبُالوط١، ٍضؼَضّن 

 حن ٗاتٖ ا٣ الحن هي ٗطبء((.

ؤغحبة . ٗرجطًب ػي زاػص ٍؤذَاتْب اٝهبم ػلٖ

زٍلٔ الؼطام ٍالطبم ) زاػص (.ؤسوبئّن ال٢ٌٌ : اًخطّب  السٍلٔ :

،ًسجتْن الوط١ :   .... ؤثَ زربًٔ -ؤثَ هػؼت  -ؤثَ الجطاء 
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  الحطاًٖ... ،الزًَٟٖ ،الجـسازٕ

: ًوب ٗرتللَا ثٌْ٘ن ،ٍاؾحٔ رسا رسا ن ًطؼَض الٌسبء:ضؼَضّ

ٕ ؤه٘ط الواهٌ٘ي , ٍؤّن رولٔ هبلْب هََّٟ ٍؾؼْن حبل٘بً

 0ػَى بل٢ الحن ٍل٘سَا هي ؤّلِ: ٗسّٖ 

 

 

 

 

                                                           

تحت ػٌَاى اٟهبم ػلٖ)ع(  ،0704ٌٗبٗط  08ثتبضٗد  ،الٌَٗت٘ٔالطجٌٔ الَقٌ٘ٔ  . 1

، ٗرجطًب ػي زاػص ٍؤذَاتْب

http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threa

ds/220722/ 

 

http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/257022/
http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/257022/
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اٟحطاض: قبئطات التحبلق السٍلٖ تطهٖ اٟسلحٔ 

 لساػص ٍتوػق الز٘ص ٍالحطس الطؼجٖ

   3704 اٍٛل تططٗي 09اٛحس

 

 ثـساز / السَهطٗٔ ًَ٘ظ

اتْوت الٌبئجٔ ػي ًتلٔ اٛحطاض ًَال روؼٔ، اٛحس، ؤهطٌٗب 

 "زاػص" ل٢ تٌظ٘نٍالتحبلق السٍلٖ ثإًْوب ٟ ٗطٗساى الوؿبء ػ

حبل٘ب ترَكب ػل٢ هػبلحْوب الربغٔ ٍبكطبل هرككبتْوب، 

هاًسٓ ؤى قبئطات التحبلق تطهٖ اٟسلحٔ ٍالصذبئط للتٌظ٘ن 

 .ٍتوػق الز٘ص ٍالحطس الطؼجٖ

الَٟٗبت "، بى "السَهطٗٔ ًَ٘ظ"ٍهبلت روؼٔ كٖ حسٗج لـ

 الوتحسٓ اٟهطٌٗ٘ٔ ٍالتحبلق السٍلٖ لسْٗوب الوسضٓ للوؿبء ػل٢

تٌظ٘ن زاػص اٟضّبثٖ ذ٠ل اٗبم هي ذ٠ل بهٌبً٘بتْوب 

الؼسٌطٗٔ ٍالتٌٌَلَر٘ٔ التٖ ٗوتلًٌَْب ثبلٌطق ػي تزوؼبت 
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 "زاػص ػجط اٟهوبض الػٌبػ٘ٔ

ؤهطٌٗب ٍالتحبلق السٍلٖ ٟ ٗطٗساى الوؿبء "ٍؤؾبكت روؼٔ ؤى 

ػل٢ زاػص كٖ الَهت الحبؾط ترَكب ػل٢ هػبلحْوب الربغٔ 

ذ٘ط زل٘ل ػل٢ شلي "، هط٘طٓ ال٢ ؤى "ٍبكطبل هرككبتْوب

تػطٗحبت ٍظٗط السكبع اٟهطٌٖٗ السبثن ثإى الوؿبء ػل٢ 

 ػبهب ٠0زاػص ستستـطم 

 كٖ ضٍاُ ؿطثٖ  "زاػص"ق٘طاى التحبلق ٗسهط هوطا ل

 اًٟجبض

 :َهَات التحبلق السٍلٖ هس تسبػس كٖ تحطٗط  ؤزؿل

 الطهٔ ٍالوَغل

ؤهطٌٗب ٍالتحبلق السٍلٖ ٟ ٗطٗساى "ٍؤؾبكت روؼٔ ؤى  

الوؿبء ػل٢ زاػص كٖ الَهت الحبؾط ترَكب ػل٢ هػبلحْوب 

ذ٘ط زل٘ل ػل٢ "، هط٘طٓ ال٢ ؤى "الربغٔ ٍبكطبل هرككبتْوب

ثن ثإى الوؿبء شلي تػطٗحبت ٍظٗط السكبع اٟهطٌٖٗ السب
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 ."ػبهب ٠0ػل٢ زاػص ستستـطم 

الكبئطات اٟهطٌٗ٘ٔ "ٍتبثؼت الٌبئجٔ ػي ًتلٔ اٛحطاض ؤى 

ٍالتحبلق السٍلٖ ضهت اٟسلحٔ ٍالصذبئط لتٌظ٘ن زاػص 

ّصُ "، ٟكتٔ ال٢ ؤى "هتحززٔ ثإى شلي ػي قطٗن الركإ

الكبئطات هػلت اثٌبء الز٘ص ٍالحطس الطؼجٖ كٖ ػسز هي 

 "هٌبقن الج٠ز

اػتجط، الَ٘م  هبً٘ي رَى ًٍبى ػؿَ هزلس الطَ٘خ اٛهطٌٖٗ

(، ؤى الوػق الزَٕ ٟ ٗزسٕ 3704تططٗي اٍٟل  09اٟحس )

الصٕ تإهلن هغ ؿبضات التحبلق  "زاػص"ًلؼب هغ تٌظ٘ن 

السٍلٖ، زاػ٘ب ال٢ بٗزبز الوعٗس هي الوَات الجطٗٔ ٍتسل٘ح 

ط هبزض ػل٢ الج٘طوطًٔ، ك٘وب للت ال٢ ؤى التٌظ٘ن اٝضّبثٖ ؿ٘

 .الس٘كطٓ ػل٢ ثـساز لٌٌِ ٗستك٘غ الس٘كطٓ ػل٢ هكبضّب

 02ٗصًط اى ٍظٗط الربضر٘ٔ الجطٗكبًٖ كل٘ت ّبهًَس ًل٢، كٖ )

(، ه٘بم الكبئطات التبثؼٔ للس٠ح الزَٕ 3704تططٗي اٍٟل 

الولٌٖ ثوػق هٌبقن ٗس٘كط ػلْ٘ب هوبتلَ الحطس الطؼجٖ كٖ 
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ثٖ ٗحطظ ػل٢ بغبثٔ الؼطام، ك٘وب ؤًس ؤى الك٘طاى الحط

 0 اّٛساف ثسهٔ

 

تػطٗحبت الطئ٘س اٟهطٌٖٗ تطاهت ثسطهِ الٌلف 

 الؼطاهٖ ًٍْت ًل حطٍاتِ

 

غطح الطئ٘س اٟهطٌٖٗ تطاهت؛ كٖ ارتوبع غحلٖ هبل كِ٘: 

 05كٖ الؼبلن ثو٘ؤ ثإى الؼطام لسِٗ حبًٖ ؤًجط حوَل ًلف 

 ، ٗإتٖ حبً٘ب ثؼس السؼَزٗٔ. ر٘طْن هس توتتطلَ٘ى زٍٟض

ثبزتِ.. لسْٗن ر٘ص ؾؼ٘ق ، ؤًِ هزتوغ كبسس ػل٢ ؤٗٔ حبل، ب

                                                           
ت التحبلق السٍلٖ تطهٖ اٟسلحٔ لساػص قبئطا"اٟحطاض:  ًَ٘ظ, السَهطٗٔ . 1

 03:45K 3704 اٍٛل تططٗي 09ثتبضٗد  اٛحس ،  "ٍتوػق الز٘ص ٍالحطس الطؼجٖ

لسَهطِٗ ًَ٘ظ   اًٛتطً٘تالوَهغ 

ww.alsumaria.tv/news/113809http://w 

http://www.alsumaria.tv/news/113809/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84/ar
http://www.alsumaria.tv/news/113809/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84/ar
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كبًب هلت ثجسبقٔ ضسٗسٓ، لَ  ًٍل ضٖء  ٌّبلي كبسس توبهب.

 ػبز اٟهط لٖ كسأذص الٌلف.

ساال ٟحس الػحل٘٘ي: هبشا ػي الحس اٟز٢ً الصٕ ٗزت ػلْ٘ن 

 زكؼِ هوبثل تحطٗطّن؟

لَ٘ى زٍٟض، تط 0.5ؼَا لٌب تطاهت: ػل٢ ؤهل توسٗط ػلْ٘ن اى ٗسك

ل٢ ؤهل توسٗط. ٍؤؾبف هبئ٠: ػٌسهب شّجت ال٢ ّصا ػ

ٌّبى)الؼطام( ؤًب هلت  اًب ؤكتطؼ ؤًٌب سٌإذص الٌلف. كْل 

))ال٢    :سٌإذص الٌلف. ٌّبلي ػجبضٓ هسٗؤ ػي الحطة توَل

 الوٌتػط تؼَز الـٌبئن(( .

ؤًب هلت اشا ًٌب سٌتطى الؼطام كلٌَ٘ى الٌلف لٌب ػل٢ اٟهل، 

هب ػلْ٘ن، ٍؤتت ػٌبٍٗي الػحق الطئ٘س٘ٔ تطاهت  ل٘سكؼَا

 ٕس٘بزٓ .. ش ٕؤًسبى كؿ٘غ، ٗطٗس اى ٗإذص الٌلف هي ثلس ش

ػل٢ هْلٌن هؼٖ؛ ؤٟ تطٍى الٌبس تٌْت ٌّبى !!! س٘بزٓ !!! 

 )تػل٘ن(  
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 ٍٟ ٗػسم اًب سَف اذص حطٍتْن .سَف اذص الٌلف.  

 ؤًت تسهط حطٍٓ الؼطام؟ الكطٗؤالػحلٖ: ؤل٘س ثْصُ 

طاهت: ٟ...ٟ...زػٌٖ ؤهَل لي ض٘ئب: ٟ َٗرس ضٖء ؤسوِ ت

 الؼطام. ٟ َٗرس ضٖء ؤسوِ الؼطام. هبزتْن كبسسٍى.

 الػحلٖ: لٌي الؼطاه٘٘ي ٗرتللَى هؼي؟

تطاهت: ؤسوح لٖ ... ٟ َٗرس ػطاه٘٘ي، اًْن هوسو٘ي ال٢ كػبئل 

 هرتللٔ.

 الػحلٖ: ؤلي تٌَى ثحبرٔ ال٢ هَات ؤهطٌٗ٘ٔ لحوبٗٔ الٌلف؟

طاهت: ًؼن.. سإؾغ حلؤ حوبٗٔ حَلْن سإؾغ حلؤ حوبٗٔ. ت

 ًٍإذص ًل الخطٍٓ ّصا هب ٗزت كؼلِ..

 الػحلٖ: ً٘ق تإذص الٌلف ؟ ً٘ق ستلؼل شلي؟ 
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تطاهت: ًتطى هَات ٌّبى، حن ًس٘كط ػل٢ الوٌبقن التٖ كْ٘ب 

الٌلف. الٌبس ٌّب ٟ تؼطف اى الؼطام ، ثبى لسْٗن حبًٖ ؤًجط 

 لن. كٖ ًل الؼبلن.هرعٍى للٌلف كٖ الؼب

 الػحلٖ: ؤشى ؤًت ستجوٖ هَات كٖ الؼطام ثؼس ّصُ السٌٔ؟

 تطاهت: سأذص الٌلف .

الػحلٖ: ؤًب ٟ ؤكْن ً٘ق ستإذص الٌلف؟ ّل ّصا ٗؼٌٖ ستجوٖ 

 هَات ٌّبى ؤٍ ؤًي ستسذل كٖ الؼطام؟

 تطاهت: ؤًت سوؼتٌٖ... سأذص الٌلف.

 الػحلٖ: لٌي هبشا سٌلؼل ثرػَظ ّصا اٟهط؟

ت: ًجو٢ ًٍحوٖ الٌلف ًٍإذص الٌلف، ًٍسكغ ًٛلسٌب تطلَ٘ى تطاه

ًٍػق هي السٍٟضات ؤٍ ؤًخط ًٍسكغ لجطٗكبً٘ب ٍثبهٖ السٍل 

ًوكٔ ؤذط١ ثرػَظ  ،التٖ سبػستٌب ٍؤى ٟ ًجو٢ ؤؿج٘بء رسا
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ّصا الوَؾَع: ؤًب زائوب ؤهَل ًبى هي الولطٍؼ ؤى ًإذص الٌلف 

  0 هي الؼطام. )تػل٘ن(

  

 

 

 

 

 

                                                           
تن ، تطاهت ٗػطح ثسطهٔ ًلف  الؼطام كَٗط الوػسض: َٗ تَ٘ة : تحت ػٌَاى: . 1

 الؼطام،

xhzBmP-https://www.youtube.com/watch?v=u 2o8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-xhzBmP2o8
https://www.youtube.com/watch?v=u-xhzBmP2o8
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 الربتؤ

 

اللؼي  ةٟ سلَتؼطٗق التٌل٘٘طٗي ٍاّساكْن ٍاسترساهْن 

 ٍالتٌل٘ط

ثبلوؼطٍف ٍالٌْٖ ػي الوٌٌط  لٜهطث٘بى اٟسلَة الػح٘ح 

 ًَس٘لٔ تو٘٘سٗٔ لٌل اٟكؼبل

كؿح التػطٗحبت التٖ ٗسترسهْب اٟهطٌٗبى ٍالتٖ تلؿح 

 ؤقوبػْن

 هسبػسٓ ٍزػن السٍل الٌجط١ للتٌل٘طٗ٘ي ٍحجبت شلي

٘طٗ٘ي كٖ تجبػس السٗي اٟس٠هٖ ٍسؼِ٘ لصلي ث٘بى زٍض التٌل

 ثسػن هي الـطة
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 اللْطس

 

 الوحتَٗبت

 5 ............................................................................ الر٠غٔ

 6 .............................................................................. الووسهٔ

 9 .............................................................. ٘ياسلَة التٌل٘طٗ

 22 ............................................... هَاًغ الحؿبضٓ هي الساذل

 21 ............................الؼو٠ء الوتستطٗي ثوٌبع السٗي اٟس٠هٖ

 25 ............. كٖ زٗي التٌل٘طٗ٘ي اللؼي ٍالتٌل٘ط للوسلو٘ي ح٠ل

 28 ............. هربللٔ ضطٍـ اٟهط ثبلوؼطٍف ٍالٌْٖ ػي الوٌٌط

هب َّ السط كٖ ػسم تؼطؼ التٌل٘طٗ٘ي ٕٛ ًَع هي التْسٗس 

 32 .............................................................. هي هجل زاػص؟!
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 34 ................................................................... ذ٠كٔ زاػص

اٟحطاض: قبئطات التحبلق السٍلٖ تطهٖ اٟسلحٔ لساػص 

 38 ....................................... ٍتوػق الز٘ص ٍالحطس الطؼجٖ

حبت الطئ٘س اٟهطٌٖٗ تطاهت ثسطهِ الٌلف الؼطاهٖ تػطٗ

 40 ............................................................. ًٍْت ًل حطٍاتِ

 46 ........................................................................... الربتؤ

 46 ........................................................................... اللْطس

 49 .......................................................................... الوػبزض
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 الوػبزض

 

 الوطآى الٌطٗن-0

، الؼول التٌل٘طٕ،،هزوغ 0424الرطي، الط٘ح حس٘ي ؤحوس؛-3

 اٟهبه٘ي الحسٌ٘ي

-زاض الجطبئط ، ث٠ء التٌل٘ط، 3778الػجبؽ، السًتَض ثسبم؛-2

 ث٘طٍت

هطاءٓ كٖ ظبّطٓ  ،اٟس٠م ٍالؼٌق،3776الرطي، حس٘ي ؤحوس؛ -4

 الوـطة-الوطًع الخوبكٖ الؼطثٖ التٌل٘ط،

 الوبّطٓ-اٟظّط ؛ٍّن اٟلحبز،0425ػوط ضطٗق، ؤ.ز-5

 الوزبظكٔ،التحصٗط هي 3772السًتَض ػوط ػجس ا٣ ًبهل،-6

 ثبلتٌل٘ط، ث٘سبى للٌطط، ث٘طٍت
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 ،ًلٖ ظبّطٓ التٌل٘ط ػٌس اٟهبه٘ٔ،0290السبػسٕ، ؤثَ هحوس؛ -7

 هطاًع ثرص، قْطاى

 زاض ،اللؼي كٖ اٟس٠م؛3777الؼوبًٖ،ذل٘لٔ ػج٘س الٌلجبًٖ،-8

 الجحطٗي الوحزٔ الج٘ؿبء،

كْ٘ط الوٌبّذ هي ؛ ت3777السضتٖ،  الط٘د ػجس ا٣ ، -9

 )ة م(التٌل٘ط،

 ، التٌل٘ط كٖ ظهي التٌل٘ط؛0995ؤثَ ظٗس، ز. ًػط حبهس؛-07

 هٌتجٔ هسثَلٖ، الوبّطٓ

اثَ رؼلط هحوس ثي ٗؼوَة ؤغَل الٌبكٖ ، ،0436الٌلٌٖ٘،   -00

 زاض الوطتؿ٢، ث٘طٍت ثي ؤسحبم،

 3704اٍٟل٢ ،  الكجؼٔلسًتَض ّ٘خن هٌبع، ذ٠كٔ زاػص،  ا -03

،Le Callfat de Da ech ، 
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تحت ػٌَاى  0704ٌٗبٗط  08الطجٌٔ الَقٌ٘ٔ الٌَٗت٘ٔ ثتبضٗد  -02

 اٟهبم ػلٖ)ع( ٗرجطًب ػي زاػص ٍؤذَاتْب

/www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/http:/

357733/ 

اٟحطاض: ))قبئطات التحبلق السٍلٖ  ًَ٘ظ, السَهطٗٔ (0)-04

  ))تطهٖ اٟسلحٔ لساػص ٍتوػق الز٘ص ٍالحطس الطؼجٖ

 اًٛتطً٘تالوَهغ  03:45K 3704 اٍٛل تططٗي 09،ثتبضٗد  اٛحس 

 لسَهطِٗ ًَ٘ظ

  ww.alsumaria.tv/news/113809http://w  

تحت ػٌَاى:  ، تطاهت ٗػطح  ،  you tubeهَهغ َٗ تَ٘ة -05

 ثسطهِ ًلف الؼطام ٍٗطتن الؼطام،

xhzBmP-https://www.youtube.com/watch?v=u3o8 

 0287ٖ قبلت،،لحسي ثي ؤثالكَسٖ،ؤثٖ رؼلط هحوس ثي ا-06

 قْطاى زاض الٌتت اٟس٠ه٘ٔ،اٟهبلٖ، 

http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/257022/
http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/257022/
http://www.alsumaria.tv/news/113809/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84/ar
https://www.youtube.com/watch?v=u-xhzBmP2o8
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الوزلسٖ، الط٘د هحوس ثبهط؛ ثحبض اًَٟاض، اح٘بء الٌتت  -08

، هن 1430ّزطٗٔ-هوط1433ٔٗاٟس٠ه٘ٔ، الكجؼٔ اٍٟل٢، 

الووسسٔ.


