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جػسِف الححسش الخيسي:
ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ِة٪ؾة ٜؼ٭٤ة ارخجَح ثةال٦ظالؿ ا٠ػٝ١ي قخٚمي ا٠ؾذ٭١ة
قٖٮةب ا٬ً٠اثٌ ا٠ؼ٭٧ٮة قاالشد٤ةٓٮة قاٝ٠ة٦٬٦ٮة ا٠دي خظؼ ٪ ٥٣ؽ ٨اّ٠ة٪ؾة.
قيف ٓوؾ٦ة ا٠ظةيؾ ا٦دمؾ ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ثمكٚ١٣ ٟح ٠ال٦دجة ،٨شٟٔ
ا٠جةطزٮ ٥قا٤١ٔ٠ةء املدػووٮ ٥قاألٍجةء اٚ٧٠قة٦ٮٮ ٥٭جظز٬ف يف أفجةب
اّ٠ة٪ؾة ،قكؽا ا٠ظ٬١ؿ ا٠دي ٭٤ك ٥أف خظؼ ٫٧٣ة.
ق٭ٝوؼ ثة٠دظؾش ا٠ص٧قي طقت خٔؾ٭٘ قرد يف  ْٜ٬٣األ٬٠كة ٬٦ ٬٪ع ٥٣
اإلر٪ةب ٭٤ةرس يؼ املؾأة ق٭ؤرؾ ف١جة ىلع شقؼ٪ة قٚ٦قٮد٫ة ق٬٧ٔ٣٭ةخ٫ة،
ق٭ك٬ف ا٠دظؾش إ٣ة ّٚ٠ة قذ ٞ٠ثإف٤ةع املؾأة ك٤١ةة ثؽ٭بة أق ٭ك٬ف ٓ٥
ٍؾ٭ ٛملـ شقؼ٪ة ٓ٬٧ة أق خظح ا٠د٫ؼ٭ؼ أق أطٮة٦ة ثإزٓةث املؾأة ثةالخوةالة
ا٫٠ةخٚٮة "
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قا٠دظؾش ا٠ص٧قي  ٥٣غالؿ ٪ؽا ا٠دٔؾ٭٘  ٬٪خوؾؼ ٣مٮ ٥قف٬١ؾ ٫٣ٮ٥
ٍ ٩٠جٮٔة ش٧قٮة ،٭ك٬ف  ٩٠األرؾ ا٠ق١جي ىلع شقؼ املؾأة أق ٚ٦قٮد٫ة أق
قئٮد٫ة االشد٤ةٓٮة.
قثدٔؼد آرةر ا٠دظؾش ا٠ص٧قي خدٔؼد ه٬ر ٨قطةالخ ٩ا٠دي ٦ؽكؾ ٫٧٣ة0
ػ خظؾش ّٚ٠ي  0ق٭ك٬ف ثةفدػؼاـ أٚ٠ةظ ثؽ٭بة قٓجةراة ٜجٮظة ٫٠ة دالالة
اشد٤ةٓٮة .
ػ خظؾش ١ٔٙي 0٭ك٬ف ٍٓ ٥ؾ٭ ٛملـ شقؼ املؾأة.

 1ػ ٝ٣ةؿ ٠ق٧ةء ٬٣فى ٦مؾ يٝ٣ ٥٤ةالة  ْٜ٬٣األ٬٠كة ػ ا٠وٚظة 1 0
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ػ االٖدوةب  0ق ٬٪ا ٟٔٚ٠ا٠ص٧قي ا٠ؽك ٭ ْٝىلع املٔدؼى ٓ١ٮ.2 ٩

ـ الححسش الخيسي يف املخحهػاة اللرِهة:
ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ٓةدة أغالٜٮة فٮبة ٜؼ٭٤ة ٬ٜث١ح ثة٠ؾٙى قاالفد٧كةر ٥٣
ٍؾؼ املصدٔ٤ةة اٝ٠ؼ٭٤ة ،ق ٢٠خك٪ ٥ؽ ٨املصدٔ٤ةة خد٬ا٦ى أق خدٝةٓـ
يف خ٧ؿ٭ ٟأٜقى ا٬ٝٔ٠ثةة ىلع هةطت ٪ؽا ا٧ٔٙ ،ٟٔٚ٠ؼ اٚ٠ؾآ٧ة ٙإف
ا٬ٝٔ٠ثة ٜؼ خو ٟإ٠ى اإلٓؼاـ أق  " َْٜا ٬ًٔ٠ا٠د٧ةف١ي " .
أ٣ة ٓ٧ؼ اإلٖؾ٭ٝٙ ٛؼ كةف اٝ٠ة٬٦ف ا٠ٮ٦٬ة٦ي ٭ٚؾض ٖؾا٣ة ٣ة٠ٮة ىلع
املٗدوت قٜؼ خو ٟا٬ٝٔ٠ثة يف ثٔى األطٮةف إ٠ى خظ٬٭ ٟاٚ٠ةٓ ٟإ٠ى
٣ؾخجة أ٠ج٬د٭ة.
أ٣ة يف املصدٔ٤ةة أ٠ؾثٮة ٜج ٟاإلفالـ ٝٙؼ كة٬٦ا ٭ٔةٜج٬ف املدظؾش
ثةَ٠ؾد.

الححسش الخيسي يف أهرهةا هأنسِكا:
٭٧دمؾ ا٠دظؾش ا٠ص٧قي يف دقؿ أقرقثة ثمك ٟ٭زٮؾ اال٦دجة ٨ق٭ؼؿ ىلع
اال٦ظالؿ ا٠ػٝ١ي ا٠ؽك قه١ح إ٠ٮ ٩خ ٞ١ا٠ؼقؿ ٝٙ ،ؼ أِ٫ؾة درافة أقرقثٮة
أٍٝ١د٫ة ٣ؤفقة " شةف ش٬ر٭ـ اٚ٠ؾ٦قٮة " أف  ٥٣ 6ثٮ ٥ك٦ 11 ٟقةء يف
أقرقثة خٔؾي١٠ ٥دظؾش يف ا.ٟ٤ٔ٠
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ػ ٓ١ي ث٦ ٥ة٭٘ ا٠مظ٬ذ ػ ٬٣فٓ٬ة ا٠ؾد ىلع املؽا٪ت اٚ٠كؾ٭ة املٔةهؾة  1 ٥٣إ٠ى

 92ػ ا٠صؿء  / 8 0ا٠وٚظة 148 0
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قخؤكؼ ٚ٦ـ ا٠ؼرافة أف أىلع ٦قجة ثة٧٠قجة ٠ظة٠ة ا٠دظؾش ا٠ص٧قي
فص١ح يف ك ٥٣ ٟأملة٦ٮة قإفجة٦ٮة ثٗ١ح  66يف املةاة  ٥٣ا٧٠قةء ا٬١٠اخي
افدَٔ١ح أراء.3 ٥٪
ق ٢٠٭ٝدوؾ األ٣ؾ ىلع ا٧٠قةء أ٠ة٣الة ٝٙؼ ا٦دمؾ ا٠دظؾش ا٠ص٧قي طدى
داغ ٟا٠جؾملة٦ةة األقرقثٮةٝٙ ،ؼ أٓؼة ا٠صٔ٤ٮة ا٠جؾملة٦ٮة ملص١ـ أقرقثة
خٝؾ٭ؾا ألةرة ٙٮ ٩إ٠ى أف أٖ١جٮة ا٬٧٠اب ا٧٠قةء يف ا٠جؾملة٦ةة األقرقثٮة
خٔؾي١٠ ٥دظؾش ا٠ص٧قي ،قٜؼ شةءة اإلطوةاٮةة كة٠دة٠ي0
 44يف املةاة  ٥٣ا٬١٠اخي ل ٥٫١٤االفدَالع خٝ١ٮ ٥خ٫ؼ٭ؼا ثةٝ٠د ٟأق
االٖدوةب.
 68يف املةاة  ٥٫٧٣خٔؾي١٠ ٥د٤ٮٮؿ ىلع أفةس املّ٫ؾ قا٠ص٧ـ .
 62يف املةاة  ٥٫٧٣خٔؾي١٠ ٥دظؾش ا٠ص٧قي ٜ ٥٣ج ٟز٣الا ٥٫ا٠ؾشةؿ .
 92يف املةاة  ٥٫٧٣خٔؾي ٘٧ٔ١٠ ٥ا٠ص٧قي غالؿ ٙدؾة ا. ٟ٤ٔ٠
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قخمٮؾ اإلطوةءاة أف طةالة االٖدوةب قاالٓدؼاءاة ا٠ص٧قٮة خكزؾ يف ا٠ؼقؿ
املدٝؼ٣ة ٣ز ٟأ٣ؾ٭كة قك٧ؼا قا٠ق٬٭ؼ قا٦ص١دؾا رٖ ٢أف طةالة كزٮؾة ٥٣
ا٠دظؾش

ا٠ص٧قي

يف
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ا٠ج١ؼاف
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٭د٢

اإلثالغ

ٓ.٥٫٧

قخٔدجؾ ش٬٧ب إٙؾ٭ٝٮة أكزؾ دق٠ة يف أ٠ة ٢٠خٔة٦ي  ٥٣خؿا٭ؼ طةالة االٖدوةب
ا٧٠ةخس ٓ ٥ا٠دظؾش ا٠ص٧قي طٮذ ثٗ١ح طةالة االٖدوةب ط٬ا٠ي ٦و٘
١٣ٮ٬ف طة٠ة ،قخأخي ا٠ق٬٭ؼ يف املؾخجة ا٠زة٦ٮة طٮذ خدٔؾض ا٣ؾأة يف كٟ
3
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أرثْ ٦قةء ٠الٖدوةب خ١ٮ٫ة ا٬٠ال٭ةة املدظؼة األ٣ؾ٭كٮة ث٧قجة قاطؼة يف كٟ
فح ٦قةء خٔؾي٠ ٥الٖدوةب ،قٝٙة مل٤ّ٧ة ٣كةٙظة ا ٘٧ٔ٠ا٠ص٧قي
األ٣ؾ٭كٮة ٙإف يف ك 28 ٟرة٦ٮة ٭دٔؾض لػن ٣ة ٠الٓدؼاء ا٠ص٧قي.
أ٣ة يف ا٦ص١دؾا ٙٮدٔؾض ط٬ا٠ي  82أٚ٠ة ٠الٖدوةب ف٬٧٭ة  47 ،أٚ٠ة  ٥٣اإل٦ةت
ق 19أٚ٠ة  ٥٣ا٠ؽك٬ر.
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الححسش الخيسي يف الرهل الػسةّة :
ق ٛٙافدَالع أشؾخ ٩ثي ثي في قا٠جةرق٣ٮدؾ أ٠ؾثي ف٧دي  9118ق9112
يف ٓمؾ دقؿ ٓؾثٮة خجٮ ٥أف ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ٭٧دمؾ ثمك ٟكجٮؾ يف كٟ
٣ ٥٣وؾ قأ٠ؾاؽ قا٠ق٬داف قا٠صؿااؾ قاملٗؾب.
قٜؼ فص١ح ٣وؾ قا٠ق٬داف أىلع ٦قجة يف ا٠دظؾش ا٠صقؼك ثٗ١ح 71
لػوة  ٥٣ثٮ 111 ٥لػن لةرك٬ا يف االفدَالع ،قٜؼ خقةقة ٦قجة
ا٠دظؾش ا٠صقؼك يف ا٠صؿااؾ قاملٗؾب ٓ٧ؼ  97يف املةاة.
أ٣ة ا٠دظؾش اّٚ١٠ي ٝٙؼ فص١ح ٣وؾ أىلع ٦قجة ثٗ١ح  49يف املةاة ٥٣
ا٠ؽ٭ ٥افدَ١ح أراء ،٢٪خ١ٮ٫ة ا٠ق٬داف ث٧قجة  72يف املةاة ر ٢املٗؾب
ث٧قجة  74يف املةاة ر ٢ا٠ٮ ٥٤ث٧قجة  71يف املةاة.
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كّف غالج اللاىُن املغسةي ظاٍسة الححسش الخيسي ؟
يف ل٫ؾ ٣ةرس ف٧ة  9118ـ ٦مؾ يف ا٠صؾ٭ؼة ٦ن ٜة٬٦ف ر117 . 17 ٢ٜ
قاملدٔ " ٛ١ث٤ظةرثة ا ٘٧ٔ٠يؼ ا٧٠قةء" ثٔؼ أف افدٗؾؽ قٜدة ٍ٬٭ال يف
اٝ٧٠ةش ثةأل٣ة٦ة أ٠ة٣ة قاملص١ـ ا٠ظك٣٬ي ق٣ص١ـ ا٠جؾملةف ٧٣ؽ قئ٩
ف٧ة .9117
قرٖ ٢أف اٝ٠ة٬٦ف خ٧ةقؿ يف ش٤ٮْ ٬٣ادًٜ ٨ٮة ا ٘٧ٔ٠يؼ ا٧٠قةء إال أ٢٠ ٩٦
٭ٗ٬٣ ٟٚي٬ع ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ثةٓدجةر ٨أطؼ ألكةؿ ا ٘٧ٔ٠يؼ املؾأة.
هكر ىص يف الفطل  1ـ 1ـ  503ىلع نا ِلي :
’‘٭ٔدجؾ ٣ؾخكجة ٠صؾ٭٤ة ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ق٭ٔةٜت ثة٠قص ٥٣ ٥ل٫ؾ إ٠ى فدة
أل٫ؾ قٖؾا٣ة  911 ٥٣در ٢٪إ٠ى  11آالؼ در ٢٪أق ثإطؼى ا٬ٝٔ٠ثدٮ ٥ك٥٣ ٟ
أ ٥ٔ٣يف ً٣ة٭ٝة اٗ٠ٮؾ يف ا٠ظةالة ا٠دة٠ٮة 0
 1ػ يف اًٚ٠ةءاة ا٣٬٤ٔ٠ٮة أق ٖٮؾ٪ة ثأٔٙةؿ أق أ٬ٜاؿ أق إلةراة ذاة ٍجٮٔة
ش٧قٮة أق ألٖؾاض ش٧قٮة.
 9ػ ث٬افَة رفةا٣ ٟكد٬ثة أق ٪ةخٚٮة أق إ٠كدؾق٦ٮة ،أق خقصٮالة أق ه٬ر ذاة
ٍجٮٔة ش٧قٮة أق ألٖؾاض ش٧قٮة "
خًةٓ٘ ا٬ٝٔ٠ثة إذا كةف ٣ؾخكت ا ٟٔٚ٠ز٣ٮال يف ا ٟ٤ٔ٠أق  ٥٣األلػةص
املكٚ١ٮ ٥ثظ ُٚاّ٧٠ةـ قاأل ٥٣يف اًٚ٠ةءاة ا٣٬٤ٔ٠ٮة أق ٖٮؾ٪ة".
أنا الفطل  9ـ  1ـ  297فلر ىص ىلع نا ِلي :
" ٭ٔةٜت ثة٠ظجـ  ٥٣رالت ف٬٧اة إ٠ى غ٤ـ ف٬٧اة قٖؾا٣ة ٣ة٠ٮة 2 ٥٣
آالؼ إ٠ى  21أ ٘٠در ٢٪إذا ارخكت ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ٍ ٥٣ؾؼ أطؼ األه٬ؿ،
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أق املظةرـ أق  ٥٣كةف  ٩٠قال٭ة أق فَ١ة ىلع اً٠ظٮة أق ٣كٚ١ة ثؾٓة٭د ٩أق
كةٙال  ،٩٠أق إذا كة٦ح اً٠ظٮة ٜةهؾا ".7
يف ٜؾاءة ٫٠ؽ٭ ٥اٚ٠و١ٮ ٥٭٤ك ٥افدػالص املالطّةة ا٠دة٠ٮة0

 1ـ جػسِف الحسش الخيسي هجحرِر أشكالٌ:
ا٠دظؾش ا٠ص٧قي قٜ " ٛٙة٬٦ف ٣ظةرثة ا ٘٧ٔ٠يؼ ا٧٠قةء " ٭د٤ز ٟيف
األٔٙةؿ ا٠دة٠ٮة0
ػ األٔٙةؿ قاأل٬ٜاؿ قاإللةراة ذاة اَ٠جٮٔة ا٠ص٧قٮة.
ػ ا٠ؾفةا ٟاملكد٬ثة أق ا٫٠ةخٚٮة أق اإل٠كدؾق٦ٮة أق خقصٮالة أق ه٬ر ذاة
ٍجٮٔة ش٧قٮة أق ألٖؾاض ش٧قٮة.

2ـ جحرِر الػلُةاة الشحسِة:
ػ ٓ٬ٝثة طجقٮة  ٥٣ل٫ؾ إ٠ى فدة أل٫ؾ قٖؾا٣ة ٣ة٠ٮة  911 ٥٣در ٢٪إ٠ى
 11آالؼ در ٢٪ملؾخكت األٔٙةؿ ا٠قةٚ٠ة ا٠ؽكؾ .
ػ ٓ٬ٝثة طجقٮة  ٥٣رالت ف٬٧اة إ٠ى غ٤ـ ف٬٧اة قٖؾا٣ة ٣ة٠ٮة 11 ٥٣
آالؼ در ٢٪إ٠ى  21أ ٘٠در ٢٪إذا كةف املدظؾش أطؼ األه٬ؿ أق ٣ ٥٣ظةر ٩٣أق
كٚٮال  ٩٠أق  ٩٠فَ١ة ٓ١ٮ ٩أق كة٦ح اً٠ظٮة ٜةهؾا .

 3ـ جحرِر جراةّس هكائّة لحهاِة الغحّة:
رٖ ٢أف املمؾع املٗؾثي أداف املدظؾش ثٔ٬ٝثةة زشؾ٭ة خؾدٓ ٥ٓ ٩خكؾار
ذ ٞ٠ا٣ ٟٔٚ٠ؾة أغؾى ،ق٭ك٬ف ٓجؾة ٗ٠ٮؾ ٨إال أ ٩٦أَٓى ٤١٠ظك٤ة ا٠والطٮة
يف اخػةذ ٣صٓ٬٤ة  ٥٣اإلشؾاءاة خظ٤ي اً٠ظٮة  ٥٣املدظؾش  ،قخد٤زٟ
 7ػ ٣مؾقع ٜة٬٦ف ر 17.117 ٢ٜ٭دٔ ٛ١ث٤ظةرثة ا ٘٧ٔ٠يؼ ا٧٠قةء (ك٤ة قا١ٓ ٛٙٮ٣ ٩ص١ـ
ا٬٧٠اب يف  91٭٠٬ٮ٬ز )9116
8

٪ؽ ٨اإلشؾاءاة ق ٛٙاٚ٠و 1 ٟػ ٜ ٥٣ 88ة٬٦ف " ٣ظةرثة ا ٘٧ٔ٠يؼ ا٧٠قةء "
ٙٮ٤ة ٭١ي 0
ػ ٭٤ك٤١٠ ٥ظك٤ة ا٠ظك ٢ث ْ٧٤املظك٬ـ ٓ١ٮ ٥٣ ٩االخوةؿ ثةً٠ظٮة أق
االٜدؾاب ٣ ٥٣كةف خ٬اشؼ٪ة أق ا٠د٬اه٫ٔ٣ ٟة ثأك قفٮ١ة ملؼة ال خدصةقز
غ٤ـ ف٬٧اة اثدؼاء  ٥٣خةر٭ع ا٦د٫ةء ا٬ٝٔ٠ثة املظك٬ـ ث٫ة أق  ٥٣غةرث
هؼقر ا٠ظك. ٢
ػ غً٬ع املظك٬ـ ٓ١ٮ ٩غالؿ املةدة املمةر إ٠ٮ٫ة يف ا٠ج٧ؼ أٓال ٨قأر٧ةء
خٚ٧ٮؽ ا٬ٝٔ٠ثة ا٠قة٠جة ١٠ظؾ٭ة ٔ٠الث ٚ٦قي.
قا٠صؼ٭ؾ ثة٠ؽكؾ األفجةب ا٠دي أدة إ٠ى هؼقر ٪ؽا اٝ٠ة٬٦ف ا٦دمةر ِة٪ؾة
ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ا٠ؽك ٖة٠جة ٣ة ٭ؤدك إ٠ى ا ٘٧ٔ٠يؼ ا٧٠قةء ٙ ،ػالؿ اٚ٠دؾة
امل٤دؼة ٣ة ثٮ 9117 ٥قٜ 9116د١ح  147ا٣ؾأة ثقجت ا. ٘٧ٔ٠
ك٤ة أٓ٧١ح قزارة األفؾة املٗؾثٮة أف فجْ ٗ٣ؾثٮةة  ٥٣ك 11 ٟخٔؾي٘٧ٔ١٠ ٥
غالؿ ف٧ة  ،9114قأف ر١ذ ٦قةء املٗؾب خٝؾ٭جة خٔؾي ٘٧ٔ١٠ ٥ا٠ص٧قي
ثقجت ا٠دظؾش ا٠ص٧قي.

ـ أستاب الححسش الخيسي:
إف ا٠جظذ ٓ ٥أفجةب ِة٪ؾة ا٠دظؾش ا٠ص٧قي خٔٮ ٥ا٠جةطذ قامل٫د ٢ث٫ؽا
املصةؿ قكؽا اَ٠ت اٚ٧٠قي ىلع  ٢٫ٙاّ٠ة٪ؾة أكزؾ قٔ٣ؾٙة ٍجٮٔة
املصدٔ٤ةة ا٠دي ٭٧دمؾ ٙٮ٫ة ٪ؽا ا٠ق٬١ؾ املمٮ ،٥قثة٠ددجْ قاالفدٝؾاء
٭الطُ أف أفجةب ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ٭٤ك ٥طوؾ٪ة ٙٮ٤ة ٭١ي0

9

1ـ غّاب اإلِهان :
ش ِسكْ
هلًا ضَاِلحًا هَلَا ُِ ْ
ف ْل َّػْهَلْ غَ َ
٭٬ٝؿ خٔة٠ى " 0فَهَوْ كَانَ َِسْحُُ لِلَاءَ رَةٌِِّ َ
دةِ رَةٌِِّ أَحَرًا " .8
ػتَا َ
ِة ِ
كسٍ أَهْ أُىْثَى هٍََُُ نُؤْنِوٌ
ق٭٬ٝؿ يف آ٭ة أغؾى  " 0نَوْ غَهِلَ ضَاِلحًا نِوْ ذَ َ
حسَوِ نَا كَاىُُا َِػْهَلُُنَ "
خشَِِيََُّمْ أَحْسٍمْ ةِأَ ْ
َّتَةً هَلَ َي ْ
حَّاةً ؼ ِّ
ف َل ُيحْ َِّّيٌَُّ َ
َ

9

يف ٪ةخٮ ٥اٯ٭دٮ ،٥قيف آ٭ةة أغؾى ٭ؾثٌ آ ٩١٠ؿ قش ٟا ٟ٤ٔ٠ا٠وة٠ض
ثةإل٭٤ةف ،ألف اإل٭٤ةف  ٬٪ا٠ؽك ٭ًجٌ ف٬١ؾ اإل٦قةف ق٭٬ٝـ أغال ٩ٜق٭ظصؿ٨
ٓ ٥اٝ٠ٮةـ ث٫ؽا ا٠دوؾؼ املمٮ.٥
"قألف اإل٭٤ةف ٭قد١ؿـ االٝ٦ٮةد ٠مؾٓ ٩قاالفدقالـ مل٫٧ص.10" ٩
ٙٮك٬ف اإل٭٤ةف أفةس ا ٟ٤ٔ٠ا٠وة٠ض" ٙةإل٭٤ةف ثة ٩١٠قاٯغؾة ٭٧جح  ٩٧٣اٟ٤ٔ٠
ا٠وة٠ض قا٠د٬ٝى قاإلطقةف قا٠د٬اهي ثة٠ظ ٛقا٠د٬اهي ثة٠وجؾ" .11
قك٤ة أف اإل٭٤ةف ٭ك٬ف ٤١٠ؤ ٥٣طةٙؿا ١٠ػٮؾاة قاإلكزةر  ٥٣اَ٠ةٓةة  ،٭ك٬ف
كؽ ٞ٠طةشؿا هؼ املٔةهي قامل٧كؾاة .
"ٙة ٟ٤ٔ٠ا٠وة٠ض ال ٭ٝدوؾ ىلع ش١ت ا٠ػٮؾ ا٧٠ة ،ْٙقإ٤٦ة ٭دٔؼا ٨إ٠ى ٣ظةرثة
ا٠مؾ اً٠ةرٙ .ة ٟ٤ٔ٠ا٠وة٠ض إذف  ٥٣طٮذ أرؾ ٨٭ٝ٧ق ٢إ٠ى ٜق٤ٮٟ٤ٓ 0٥

 8ػ ف٬رة ا٠ك ٘٫ػ اٯ٭ة 111 0
 9ػ ف٬رة ا٧٠ظ ٟػ اٯ٭ة 24 0

 10ػ ٓجؼ ا٠ؾط٤ةف ثٓ ٥جؼ ا٠كؾ٭ ٢ا٠ؿ٭ؼ ػ قٜٚةة  ْ٣أطةد٭ذ خؾثٮة ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ٩

قف ٢١ألهظةث ٩ػ ا٠وٚظة 114 0

 11ػ ٖ ٞ١٣الـ ٣ؾخًى ػ املقكؾاة  ٥٣ا٧٠ةطٮة اٚ٧٠قٮة ػ ا٠وٚظة 118 0
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٪ؼ ٩ٙش١ت ا٧٠ة٠ ْٙإل٦قةف قاملؾيي  ،٩١٠قٓ٪ ٟ٤ؼ ٩ٙد ْٙاً٠ةر ثةإل٦قةف
قاملًٗت .12"٩١٠
قّ٦ ٬٠ؾ٦ة ١٠مػن طةؿ إٜؼا ٩٣ىلع ٪ؽا اٙ ،ٟٔٚ٠ق٧صؼ أ ٩٦٭دظؾؾ قٛٙ
رٖجةة قدقا ٢٠ ْٙ٭ك٠ ٥ؼ٭ ٥٣ ٩اإل٭٤ةف ٣ة ٭جوؾ ٨ق٭صٔ ٩١٭ؼرؾ ل٧ةٓة ذٞ٠
اٙ ،ٟٔٚ٠ٮدؾاشْ  ،ث ٟإ ٞ٦خصؼ ٨يف أٖ١ت األطٮةف يف ٖة٭ة ا٠ؿ. ٬٪

 2ـ سُء الحسةّة :
أ٪ؼاؼ ا٠دؾثٮة يف اإلفالـ ٪ي خك٬٭ ٥اإل٦قةف املؤ ٥٣ا٠وة٠ض ا٠ؽك ٭ؤدك
رفة٠د ٩يف ٪ؽ ٨ا٠ظٮةة  ٥٣غالؿ ٓجةدة ا ٩١٠قطؼ ٨ال لؾ٭ ، ٩٠ ٞق ٥٣غالؿ
ا٠دظ١ي ثةألغالؽ اٚ٠ةي١ة قخظٝٮ ٛاملز ٟا١ٔ٠ٮة ا٠دي خٔ١ي ٜؼر ٨قخؾ ٩ٔٙإ٠ى
درشة ا٠دكؾ٭ ٢ا٠دي غن ث٫ة .
ق٪ؽا ال ٭دأخى إال ثدؾثٮد ٩ىلع األغالؽ اٚ٠ةي١ة قخٍ٬ٮٚ٦ ٥ق ٩ىلع
ا٠دوؾٙةة ا٠ق١ٮ٤ة.
٠ك٧ٓ ٥ؼ٣ة خٔ٧ؼـ األغالؽ ا٠ظق٧ة ق٭ٗٮت ا٠د٬شٮ ٩ا٠ق١ٮٜ ٢ؼ ٭ص٧ض
ا٠مةب إ٠ى ا٠دوؾٙةة املمٮ٧ة قاأللٮةء ا٠دي خٚقؼ أغال. ٩ٜ
ٙة٠مةب ا٠ؽك ٭دؾثى ىلع ف٤ةع األٖة٦ي ق ىلع األٚ٠ةظ ا٧٠ةثٮة ا٠دي خم٤بؿ
٫٧٣ة اَٚ٠ؾة ق٭ؾ٫ًٙة ا ٟٝٔ٠ا٠ق١ٮ ٢داغ ٟاألفؾة طدى فةءة أغال ٩ٜال
٭قدجٔؼ أف ٭ك٬ف ٪ؽا ا٠مةب ٣ةش٧ة ٭َةرد اٚ٠دٮةة ق٭دؾثن ث ٥٫يف كٟ
٣كةف  ،٭ٗةز ٥٫٠ق٭أغؽ أرٜةـ ٬٪اخ ، ٥٫ٚأق ٭٬ٝـ ثأك ٓ ٟ٤٭ؼؿ ىلع خٚة٪د٩
قٙقةد أغال ، ٩ٜر ٢٭ٔ٬د إ٠ى أهظةث٠ ٩ٮظؼر ٥ٓ ٢٫ثَ٬الخ ٩خ.ٞ١

 12ػ ٣ةشؼ ٓؾفةف ا٠كٮال٦ي األرد٦ي ػ أ٪ؼاؼ ا٠دؾثٮة اإلفال٣ٮة ػ ا٠وٚظة 44 0
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 3ـ االدحالط :
٭ٔدجؾ االغدالط ثٮ ٥ا٠ص٧قٮ ٥٣ ٥أ ٢٪األفجةب ا٠دي خؤدك إ٠ى ا٠دظؾش
ا٠ص٧قي ،ألف االغدالط ٭٫ٮئ ا٠ص ٬امل٧ةفت ٠ؽقك ا٠ق٬١كةة امل٧ظؾٙة
قأهظةب اَ٠جةع اٚ٠ةفؼة ٜوؼ ا٠دظؾش ا٠ص٧قي.
قط٤ة٭ة ٠ألٓؾاض قه٦٬ة ٠كؾا٣ة املؾأة قلؾ٫ٙة قٓٚد٫ة طؽرة ا٠مؾ٭ٔة
اإلفال٣ٮة  ٥٣اغدالط ا٠ؾشةؿ ثة٧٠قةء  ،قٝ٠ؼ شةء ا٠دظؽ٭ؾ  ٥٣االغدالط يف
ا٠ظؼ٭ذ ا٠ؽك رقا ٨ا٠جػةرك يف هظٮظ ، ٩طٮذ ٭٬ٝؿ ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ٩
ألىْطَارَِِ :ا َرسُُلَ
اليسَاءِ» فَلَالَ رَحُلٌ نِوَ ا َ
غلَى ِّ
قف« 0 ٢١إَِِّاكُمْ هَالرُّدُُلَ َ
فسََأِْثَ الحَهَُْ؟ كَالَ« :الحَهُُْ املَُْةُ»
اللٌِ ،أَ َ
َّ

13

ٜةؿ ٓ٤ؾق ثٜ ٥ٮـ املالاى 0رالت ال ٭٧جٗي ١٠ؾش ٟأف ٭ز ٛثٚ٧ق٧ٓ ٩ؼ
قاطؼة  0٥٫٧٣ال ٭صة٠ـ أهظةب ز٭ٕٙ ،ٮؿ٭ٕ ا١ٜ ٩١٠ج ٩ث٤ة زاغ ث٬١ٜ ٩ث ،٢٫قال
٭ػ ٬١رش ٟثة٣ؾأة ،قإف دٓةؾ هةطت فَ١ةف إ٠ى أف خٝؾأ ٓ١ٮ ٩اٝ٠ؾآف ٙال
خ.ٟٔٚ
ٜةؿ اَ٠جؾك ٙ 0ال ٭ص٬ز أف ٭ػ ٬١رش ٟثة٣ؾأة ٠ٮـ ٫٠ة ث٤ظؾـ يف فٚؾ قال يف
طًؾ"

13

14

ػ هظٮض ا٠جػةرك ػ ثةب ال ٭ػ٬١ف رش ٟثة٣ؾأة إال ذق ٣ظؾـ ,قا٠ؼغ٬ؿ ىلع املٗٮجة ( 4

)2979 /

 14ػ لؾج هظٮض ا٠جػةرك الث ٥ثَةؿ ػ ا٠صؿء  4 0ػ ا٠وٚظة 724 0

خظٝٮ 0 ٛأث ٬خ٤ٮ ٢٭ةفؾ ث ٥إثؾا٪ٮ٢
٣كدجة ا٠ؾلؼ ػ ا٠قٔ٬د٭ة
اَ٠جٔة  0ا٠زة٦ٮة ٪1497ػ  9117 /ـ
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ٝ٠ؼ أشؾة ا٠كةخجة األ٣ؾ٭كٮة ( خة٣قٮة ك٬١د١ٙٮح ) درافة ط٬ؿ ا٠دظؾش
ا٠ص٧قي ٠ؼى املؾاٝ٪ٮ٬ٙ ٥شؼة أف ٣ة ٭ظؼت داغ ٟا٠صةٔ٣ةة  ٥٣اغدالط
يف األ٦مَة قا٠ؾطالة قا٠قٚؾ  ٥٣امل٤ك ٥أف ٭ٔ١ت دقر ٨يف خق٫ٮٟٔٙ ٟ
ا٠دظؾش ا٠ص٧قي غةهة ٠ألٙؾاد ا٠ؽ٭٠ ٥ؼ٭ ٢٫افدٔؼاد ٫٠ؽا ا ٥٣ ٟٔٚ٠غالؿ
رقخٮ٧ٮة ا ٟٔٚ٠قخٔ٬د١ٓ ٢٪ٮ. ٩

15

٭٬ٝؿ ٓ١ي ث٦ ٥ة٭٘ ا٠مظ٬ذ ثأف " ا٠جةطزة األ٣ؾ٭كٮة ٪ٮ١ٮٙ ٥ٮمؾ ذكؾة أف
االغدالط ٭ؤدك إ٠ى إ٭صةد ٣ظٮٌ ٭قجت ٓ٬٦ةل  ‘’ ٥٣ا٠د٫ٮس ’’ ق ٢٠خق ٢١طدى
ا٠مؾٍٮةة يف ثؾ٭َة٦ٮة  ٥٣ا٠دٔؾض ١٠دظؾش ا٠ص٧قي  ٥٣ز٣الا ٥٫طدى
إف ا٠ظك٣٬ة ا٠جؾ٭َة٦ٮة كٚ١ح ٣ؤفقة ثظزٮة ٠ؼرافة ٪ؽ ٨اًٝ٠ٮة.
قٜؼ ٜة٣ح املٔة٪ؼ املدػووة يف اٗ٠ؾب ثؼرافة آرةر االغدالط يف ا،ٟ٤ٔ٠
٫ٙؽا أطؼ أ٠ة١٣ٮ ٥ث٫ٔ٤ؼ أ٠الٜةة ثٮ ٥ا٠ص٧قٮ ٥يف ٣ؼ٭٧ة "فة٦دة ثةرثؾا"
ث٬ال٭ة ك١ٮ٬ٚر٦ٮة ٭٬ٝؿ "0إ٧٦ة ال ٭٤ك٧٧ة أف ٦مؾع ٜة٦٬٦ةل إلثٝةء املٮ٬ؿ اٗ٠ؾ٭ؿ٭ة
غةرث َ٦ةؽ ا٫ٙ ٟ٤ٔ٠ؽ ٨املٮ٬ؿ شؿء  ٥٣لػوٮة اٚ٠ؾد ال خقدَٮْ أف
خَٔ ٟأداء٪ة ثًَٗة زر أل٬٣ ٞ٦ش٬د يف ا." ٟ٤ٔ٠

15

16

ػ ا٠ؼكد٬ر رلةد زكي ػ ا٠دظؾش ا٠ص٧قي يف املصد ْ٤املوؾك  0درافةة ٣ٮؼا٦ٮة

ىلع ٓٮ٧ةة  ٥٣اٚ٠دٮةة املدظؾش ث ٥٫ػ ا٠وٚظة 460خظح إلؾاؼ  0ف٬فٙ ٥ة٭ؼ
اإللؾاؼ املٮؼا٦ي ٣ 0ؾ٭ ٢فؾقر

 16ػ ٓ١ي ث٦ ٥ة٭٘ ا٠مظ٬ذ ػ ٬٣فٓ٬ة ا٠ؾد ىلع املؽا٪ت اٚ٠كؾ٭ة املٔةهؾة  1 ٥٣ػ 92

ا٠صؿء  / 28 0ا٠وٚظة 744 0
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ق٭ؽكؾ ٚ٦ـ ا٠كةخت ثأف ٣ص١ة "املػدةر" ٦مؾة خظٝٮٝةل ط٬ؿ االغدالط يف
ا ٟ٤ٔ٠يف ٣صةالة ا٠ظٮةة املػدٚ١ة ق٣ة ٭دقجت ٙٮ ٥٣ ٩إرةرة اٗ٠ؾااؿ  ٬٪أطؼ
أفجةب ا٦دمةر ا٠صؾاا ٢ا٠ص٧قٮة .ق٤٣ة أقردخ ٩املص١ة يف خظٝٮ٫ٝة" 0أ٭٤٧ة
٭ٔ ٟ٤ا٠ؾشةؿ قا٧٠قةء ٔ٣ةل ٙإف 'االٙددةف' ٭أخي ث٬طي  ٥٣قا ْٜاملٮؼاف
(ا ٟ٤ٔ٠املػد ،)ٌ١ق٠ٮـ ٪ؽا اال٦صؽاب ثقجت فٮَؾة إٙؾازاة زااؼة ٫٠ؾ٬٣ف
'االدر٭ة٦ٮٙ ' ٥ظقت ،ق٠ك ٥يف أك ٣كةف ٓ٣( ٟ٤ػدٍ ٌ١جٔةل)  ٥٣املٔ ٟ٤إ٠ى
املكدجة أ٠ة٣ة.17

 4ـ اإلغالم :
ال ٭٤ك ٥إٖٚةؿ ا٠ؼقر ا٠ؽك ٭ٔ١ج ٩إٓالـ ٪ؽا أ٠وؾ يف ا٦دمةر ا٠دظؾش
ا٠ص٧قيٙ ،أٖ١ت ا٬٧ٝ٠اة خجح أٙال٣ة خ٫ٮس ا٠م٬٫اة قخ ُٜ٬اٗ٠ؾااؿ ٠ؼى
ا٠مجةب.
ك٤ة ٦صؼ ٬٧ٜاة أغؾى خٝؼـ ثؾا٣س خؾقث  ٥٣غال٫٠ة ١٠ص٧ـ قخؼٓ ٬إ٠ى طؾ٭ة
األٙؾاد يف ٤٣ةرفد.٩
٭ًةؼ إ٠ى ذ ٞ٠اإلٓال٦ةة ا٠دي خ ِ٘٬شقؼ املؾأة يف ا٠دؾق٭س ١٠جًةاْ
قا٠ق ،ْ١قٓةريةة األز٭ةء ا٬١٠اخي ٭١جق٣ ٥الثـ خظؾؾ اٗ٠ؾ٭ؿة قخزٮؾ ا٠م٬٫ة.

 5ـ كثسة املُاكع اإلةاحّة:
امل٬ا ْٜاإلثةطٮة ا٠دي خؾقث أٙال٣ة إثةطٮة ق٣ال٭ٮ ٥ا٠و٬ر ا٠ص٧قٮة ا٠دي
٭ق ٟ٫ىلع ا٠كجٮؾ ق ا٠وٗٮؾ ٣مة٪ؼخ٫ة.

 17ػ ٓ١ي ث٦ ٥ة٭٘ ا٠مظ٬ذ ػ ٚ٦ـ املؾشْ ػ ا٠صؿء  / 74 0ا٠وٚظة 89 0
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"قٜؼ ٓؾض ا٠جةطز٬ف ثصةٔ٣ة "كةر٭٧صي ٣ٮ٬١ف" إطوةاٮة ٖؾ٭جة ٭ؤكؼقف
ٙٮ٫ة أف  ٥٣ %87.2ا٠و٬ر املدؼاق٠ة يف ٣صٓ٬٤ةة األغجةر ٪ي ه٬ر إثةطٮة،
قأف ا٠كزٮؾ  ٥٣ا٠وٚظةة ا٠دي ٭ُؼغ١ٓ ٟٮ٫ة ،خجؼأ أقالل ثة٬ًٚ٠ؿ ،ر ٢٭دَ٬ر إ٠ى
٣دةثٔة ،ر ٢إ٠ى إد٣ةف؛ ٤٣ة ٭ؤدك إ٠ى عواقب وخيمة على العالقات الزوجية في
الواليات المتحدة خاصة ،والغرب عامة ،وهم من مدمني مشاهدة المواقع اإلباحية ".18

 6ـ اىحشار الحتسج :
ٜةؿ ا٠مٮع أث ٬األىلع امل٬دقدك رط ٩٤ا " 0 ٩١٠ا٠دجؾث يف اٗ١٠ة  ٬٪ا٬٫ّ٠ر
قا٠جؾقز قاالرخٚةع  ،قخقدٔ " ٟ٤ثؾث " ٠ك ٟليء ِة٪ؾ ٣ؾخ ، ْٚق٧٪ ٥٣ة ٭ٝةؿ
١٠جؾث ثؾث الرخٚةٓ ٩قِ٬٫ر. ٨
قك٤١ة ا٠دجؾث إذا افدٔ١٤ح ٤١٠ؾأة كةف ٫٠ة رالت ٔ٣ةف0
ػ أف خجؼك ٠ألشة٦ت ش٤ةؿ قش٫٫ة قٚ٣ةخ ٥شقؼ٪ة.
ػ أف خجؼك ٣ ٢٫٠ظةف٣ ٥الثق٫ة قط١ٮ٫ة.
ػ أف خجؼك ٚ٦ ٢٫٠ق٫ة ث٤مٮد٫ة قخ٤ة٭٫١ة قخؾ٫١ٙة قخجػدؾ٪ة .19
قه٬ر ا٠دجؾث خ ٞ١ا٦دمؾة يف ٓوؾ٦ة ا٠ظةيؾ طدى هةر أ٣ؾا ٣أٙ٬٠ة ٓ٧ؼ ا٠كزٮؾ
 ٥٣ا٧٠ةس ،قأهجظح املؾأة املظدم٤ة املظدصجة ٪ي ا٠ظة٠ة ا٠مةذة ا٠دي
خزٮؾ افدٗؾاب ا٠ؽ٭ ٥أ٬ٚ٠ا ا٠دجؾث قافدقةٖ ٨٬ق٣ة ٓةدقا ٭٧كؾقف ىلع
املدجؾشة خجؾش٫ة.
قف٬اء ٓ١٤ح املؾأة ىلع إِ٫ةر ٚ٣ةخ٫٧ة أق خ٧٧ٚح يف ارخؼاء أش ٟ٤األر٬اب
إلِ٫ةر خٝةفٮ ٢شقؼ٪ة أق خ٤ة٭١ح يف ٣مٮد٫ة ثة٠مك ٟا٠ؽك ٭زٮؾ اال٦دجة،٨
 18ػ ٝ٣ةالة  ْٜ٬٣األ٬٠كة ػ ٣صٓ٬٤ة  ٥٣ا٤١ٔ٠ةء قا٠ؼٓةة قاملٚكؾ٭ ٥ػ ا٠وٚظة 4 0

19ػ ٝ٣ ٥٣ةؿ ثٔ٬٧اف 0خٔؾ٭٘ ا٠دجؾث ٦مؾ يف  ْٜ٬٣األ٬٠كة http://www.alukah.net
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٫ٙي خك٬ف ثؽٜ ٞ٠ؼ شٔ١ح ٚ٦ ٥٣ق٫ة ٪ؼٙة ٠ؽقك ا٬١ٝ٠ب املؾ٭ًة
قاَ٠جةع اٚ٠ةفؼة.
قثقجت ١ٜة ا٠دؾثٮة قئ٘ ا٠دٔ١ٮ ٢قا٠د٬شٮ ٩أٚ٠ةؿ قٖٮةب اٝ٠ؼقة
ا٠ظق٧ة ٢ّٓ ،غَؾ ا٠دجؾث قكزؾ يؾر ٨طدى هةر فججة ٠ال٦ظؾاٙةة األغالٜٮة
قا٠صؾاا ٢ا٠ص٧قٮة كة٠دظؾش ا٠ص٧قي قاالٖدوةب.
قيف ٖٮةب ا٬ٝ٠ا٦ٮ ٥ا٠دي خ ْ٧٤ا٠دجؾث قخًْ ا٬ً٠اثٌ ١٠ظؼ  ٥٣آرةر ٨٭دظٟ٤
األث٬اف كة ٟ٣املقؤق٠ٮة يف ذ ، ٞ٠إذ ٭دٔٮ ٥ىلع األب قاألـ ثة٠ؼرشة األق٠ى
خؾثٮة اث٧د٤٫ة ىلع ا٠ظم٤ة قا٠قدؾ  ،قاٯ٭ةة ا٠دي طؽرة  ٥٣ا٠دجؾث قدٓح
إ٠ى ا٠دؿاـ ا٠ظصةب كة٦ح ٬٣ش٫ة ٠ك ٥٣ ٟخ١ٓ ْٝٮ ٩املقؤق٠ٮة .
ٍلَِّّةِ الْأُهلَى" .20
٪ ٥٤ٙؽ ٨اٯ٭ةة  ٩٠٬ٜخٔة٠ى  " 0هَلَا َجتَسَّحْوَ َجتَسُّجَ ا ْلخَا ِ
فسُهحََُوَّ هَلَا
نيَاةِ َِغْغُغْوَ نِوْ َأةْطَارٍِِوَّ هَ َِحْفَظْوَ ُ
ق" 0 ٩٠٬ٜهَكُلْ ِللْهُؤْ ِ
حُُّةَِِوَّ هَلَا
هسٍِِوَّ غَلَى ُ
غ ِسةْوَ ِةذُ ُ
نيََْا هَلَّْ ْ
َسَ ِ
ُِتْرِِوَ زِِ َيحََُوَّ إِلَّا نَا ظَ َ
ُِتْرِِوَ زِِ َيحََُوَّ إِلَّا ِلتُػَُُلحَِِوَّ أَهْ َآةَائَِِوَّ أَهْ َآةَاءِ ةُػَُُلحَِِوَّ أَهْ َأ ْةيَائَِِوَّ أَهْ
َأ ْةيَاءِ ُةػَُُلحَِِوَّ أَهْ إِدَُْاىَِِوَّ أَهْ ةَيِي إِدَُْاىَِِوَّ أَهْ َةيِي أَدََُاجَِِوَّ أَهْ
غّْسِ أُهلِي الْإِرْةَةِ نِوَ السِّحَالِ أَهِ
ِىسَائَِِوَّ أَهْ نَا نَلَكَثْ َأِْهَاىَُُوَّ أَهِ الحَّا ِةػِّوَ َ
ػلَمَ
حلَِِوَّ لِ ُّ ْ
غ ِسةْوَ ةِأَرْ ُ
اليسَاءِ هَلَا َِ ْ
َسُها غَلَى غَُْرَاةِ ِّ
الؽِّفْلِ الَّزِِوَ لَمْ َِظْ َ
نَا ُِذْفِّوَ نِوْ زِِ َيحَِِوَّ َهجُُةُُا إِلَى اللٌَِّ حَهِّػًا أَََُِّا الْهُؤْنِيُُنَ لَػَلَّكُمْ
ف ِلحُُنَ " .21
جُ ْ

 20ػ ف٬رة األطؿاب ػ اٯ٭ة 77 0
 21ػ ف٬رة ا٬٧٠ر ػ اٯ٭ة 71 0
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ـ أسالّب الحر نو دؽُرة الححسش الخيسي:
 1ـ الحشاناة األسسة:
ثةّ٧٠ؾ يف أفجةب ا٠دظؾش ا٠ص٧قي

ا٠دي فجٝح اإللةرة إ٠ٮ٫ة ٭٤ك٥

افد٧دةث ا٬٠فةا ٟقاإلشؾاءاة ا٠دي خٔٮ ٥ىلع ا٠ظ٤ة٭ة  ٥٣أغَةر ٨قآرةر٨
ا٠قٮبة ٙ ،أٖ١ج٫ة ٭ ْٝىلع ٓةخ ٛاألث٬٭ ٥قثًٔ٫ة ٭دٔٮ ٥ىلع املصدْ٤
اال٠دؿاـ ث٫ة قا٠قٔي إ٠ى خٚ٧ٮؽ٪ةٙ ،ج٧ةء ٓ١ٮ ٩٭١دؿـ األث٬اف ث٤ة ٭١ي 0
أ ـ عتػ اإلغالم املػاضس :
اإلٓالـ املٔةهؾ فالج ذق طؼ٭ٜ ، ٥ؼ ٭قة ٢٪يف ٦مؾ آ٬٠ي ٠ؼى األٍٚةؿ
قخَ٬٭ؾ ٫٣ةراخ ٢٫اٚ٠ؾد٭ة قخظقٮ٣ ٥قد٬ا ٢٪ا٠ؼرافي قٜؼ ٭ِك٬ف فججة يف
خػؾ٭ت ٓ ٢٫٠٬ٝقإٙقةد أغال ٢٫ٜقخؾثٮد ٢٫ىلع ٣صٓ٬٤ة  ٥٣ا٠ق٬١كةة
ا٠ق١جٮة .
٠ؽا قشت ىلع املؾثي أف ٭ ِ٘٬اإلٓالـ ث٤ة ٭و١ض أث٧ةءٙ ،٨ٮٝدًي األ٣ؾ
ا٠دؼاثٮؾ ا٠دة٠ٮة0
ػ ا٠دؾكٮؿ ىلع األٙالـ ا٠كؾخ٦٬ٮة ا٫٠ةدٙة ا٠دي خؾكؿ ىلع خٔ١ٮ ٢خٔة٠ٮ٢
اإلفالـ قخؼٓ ٬إ٠ى أغال.٩ٜ
ػ ا٠دؾكٮؿ ىلع األ٦ةلٮؼ ا٠ؼ٭٧ٮة ا٫٠ةدٙة .
ػ خص٧ت ٬٧ٜاة األٙالـ قاألٖة٦ي.
ػ ٣مة٪ؼة ا٬٧ٝ٠اة اإلغجةر٭ة قاألٙالـ ا٬٠رةاٝٮة ا٫٠ةدٙة قا٬٧ٝ٠اة ا٠ؾ٭ةيٮة
دقف إٙؾاط .
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ب ـ نيع االدحالط ةّو الخيسّو:
كي ٭دؾثى األٍٚةؿ ف٬اء كة٬٦ا هٗةرا أق ثةٗ٠ٮ ٥ىلع اطدؾاـ ثًٔ ٢٫ا٠جٔى
،٭صت أف ٭ؼرؾ األٍٚةؿ ا٠ؽك٬ر أف ٧٪ةؾ طةشؿا ثٮ ٢٫٧قثٮ ٥ا٠ج٧ةة ال ٭٤ك٥
خصةقز.٨
قكي ٭دؾثى األٍٚةؿ ىلع اٚٔ٠ة  ْ٧٣ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩قف٥٣ ٢١
ا٠ؼغ٬ؿ ىلع ا٧٠قةء ،طٮذ ٜةؿ ٓ١ٮ ٩ا٠والة قا٠قالـ « " 0إَِِّاكُمْ هَالرُّدُُلَ
ف َسأَِْثَ الحَهَُْ؟ كَالَ:
ألىْطَارَِِ :ا رَسُُلَ اللٌَِّ ،أَ َ
اليسَاءِ» فَلَالَ رَحُلٌ نِوَ ا َ
غلَى ِّ
َ
«الحَهُُْ املَُْةُ»
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ق٪ؽا ا٠ػ ٛ١٭دؾفع يف أذ٪ةف األٍٚةؿ  ٥٣غالؿ اٜدؼاا ٢٫ثآثةا٢٫
قأ٫٣ةخ. ٢٫
ج -الحسةّة ىلع غظ التطس:
املؾأة يف املصد ْ٤املق ٢١خظّى ثةالطدؾاـ قا٠دٝؼ٭ؾ قال ٭ّ٧ؾ إ٠ٮ ٩ىلع
أ٫٦ة كز١ة  ٥٣ا١٠ظ ،٢أق أداة إللجةع اٗ٠ؾااؿ ،ث٪ ٟي ثة٧٠قجة ١٠ؾش ٟأـ قأغح
قزقشة قث٧ح ،قال قش٬د مل٬٫ٚـ ا٠ػ١ٮ١ة أق أ٠مٮٝة يف ذ ٥٪ا٠ؾشٟ
املق.٢١
قكي ٦ؾفع يف أذ٪ةف أث٧ةا٧ة اّ٧٠ؾة اإل٭صةثٮة ٤١٠ؾأة ٙٮ٧جٗي خؾثٮد٢٫
ىلع ٖى ا٠جوؾ ،ألف ا ،َٟٚ٠يف ش٤ٮْ ٣ؾاط ٟا٠دؾثٮة ،فٮدٔ٬د ىلع
اطدؾاـ املؾأة قخٝؼ٭ؾ٪ة قا٠ظٮةء ٫٧٣ة،
ق٪ؽا أىلع درشةة اإلكؾاـ ا٠ؽك ٭٧جٗي أف خ٧ة ٩٠املؾأة.

 22ػ هظٮض ا٠جػةرك ػ ( )2979 / 4
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د ـ الححزِس نو رفلاء السُء :
 ٥٣غالؿ قا ْٜا٠ظٮةة ٦صؼ أف رٝٙةء املؾء كٮ٤ٚة كةف ف٬١ك ٢٫٠ ٢٫دقر يف
خ٬شٮ ٩قخٗٮٮؾ لػوٮة املؾء ،قغةهة ٓ٧ؼ٣ة ٭ك٬ف يف ٣ؾط١ة ا٠مجةب ،
ق٪ؽ٣ ٨قأ٠ة ثٮ٫٧ة ا٧٠جي ه١ى ا١ٓ ٩١٠ٮ ٩قف٧ٓ ٢١ؼ٣ة طذ ىلع يؾقرة
ا٠دظؾك يف اغدٮةر ا٠وةطت أق ا٠ػ١ٮٝٙ ٟةؿ ٓ١ٮ ٩ا٠والة قا٠قالـ « " 0السَّحُلُ
ظسْ أَحَرُكُمْ نَوْ ُِذَالِل».23
ف ْل َّيْ ُ
دلِّلٌَِِ ،
غلَى دِِوِ َ
َ
ٙك ٥٣ ٢لةب ٙقؼة أغال ٩ٜثقجت رٝٙةء ا٠ق٬ء ،قكٙ ٥٣ ٢دةة خقؾث١ح
ث١جةس اٚٔ٠ة قا٠ظم٤ة ٙصةءة رٙٮٝةة ا٠ق٬ء ٙةفد٫٧١٤ة إ٠ى ٣قدْٝ٧
ا٠ؾذ٭١ة ققط ٟاملٔةهي.
ٙٮدٔٮ ٥ىلع املؾثي أف ٭ظ٤ي األٍٚةؿ ف٬اء كة٬٦ا هٗةرا أق كجةرا  ٥٣رٝٙةء
ا٠ق٬ء.
ٍـ ـ جهحّو الػالكة ةّو األةياء هاألةُِو:
ٜؼ ٭٧صض االب يف خٙ٬ٮؾ ٣دَ١جةة أ٠ٮك ١٣ ٥٣جـ ق٣قك ٥قأدقاة
ا٠دؾٙٮ ، ٩ق٠ك ٩٧٭ًْ أث٧ةء ٨ىلع ٪ة٣ك طٮةخٙ ٩ٮ٤ة ٭دٔ ٛ١ثة٠دؾثٮة
قا٠د٬شٮ ٬٫ٙ ، ٩رٖ ٢ذ ٞ٠٭ّٙ ٟةلال يف أٓٮ ٥أث٧ةا ،٩ألٓ ٩٦صؿ ٓ ٥ا٠دٝؾب
إ٠ٮ ٢٫ق٣مةركد ٢٫طٮةخ ، ٢٫قاألب ا٧٠ةشض  ٬٪ا٠ؽك ٭قدَٮْ أف ٭ٝٮٓ ٢الٜة
 ْ٣أث٧ةا ، ٩خجؼأ ٪ؽ ٨أ٠الٜة يف ٙدؾة ا٠٬َٚ٠ة ٍٓ ٥ؾ٭٣ ٛمةركد٢٫
أٔ٠ةث ،٢٫قخقد٤ؾ يف ٙدؾة املؾاٝ٪ة ٍٓ ٥ؾ٭٣ ٛؾاٝٙد ٢٫إ٠ى املقصؼ
ق٣ؾاٝٙد ٢٫إ٠ى ا٠ق٬ؽ قاال٪د٤ةـ ثآراا ٢٫قٝ٣دؾطةخ. ٢٫

 23ػ ف ٥٧أثي داقد (  )4877 / 4ػ ف ٥٧ا٠دؾ٣ؽك ( )9748 / 4
19

ه ـ جسسّخ اليظسة اإلِخاةّة للشاب اجخاً الفحّاة
ػ أف ٭دٔ ٢١االث ٥أف كٙ ٟدةة ٪ي يف ٧٣ؿ٠ة أغد ٩كي ٭دٔ٬د ىلع هؾؼ
اّ٧٠ؾ إ٠ى ٚ٣ةخ٫٧ة.
ػ ٭دص٧ت االغدالط ثةٚ٠دٮةة
ػ أف ٭ٖٔ ٩٤١ى ا٠جوؾ يف ا٠مةرع
ز ـ جػلّم االةياء نا ِخػلَم ِحفادهن الفساغ
ػ افدٗالؿ اٜ٬٠ح يف اٝ٠ؾاءة أق يف ا٠كدةثة.
ػ خمصٮٔ ٩ىلع ٤٣ةرفة ا٬٫٠ا٭ةة ا٫٠ةدٙة.
ػ خٔ١ٮ ٩٤طؾٙة ٔ٣ٮ٧ة.
 2ـ الحشاناة الرهلة:
أ ـ فسض غلُةاة زحسِة هاجذاذ جراةّس هغالحّة:
٭دٔٮ ٥ىلع ا٠ؼق٠ة ف٬ٜ ٥ا٦ٮ ٥ملظةرثة ا٠دظؾش ا٠ص٧قي ،٭ك٬ف ا٫٠ؼؼ
٫٧٣ة زشؾ أهظةب ٪ؽا ا٠ق٬١ؾ املمٮ ٥قط٤ة٭ة ا٧٠قةء ا٬١٠اخي ٭دٔؾي٥
١٠دظؾش ا٠ص٧قي.
ك٤ة ٭٧جٗي خجقٮٌ املقةٍٮؾ اٝ٠ة٦٬٦ٮة ا٠دي خ٤ك ٥ا٠مػن املدظؾش ث٩
 ٥٣ا١٠ص٬ء ًٝ١٠ةء ٓ٧ؼ خٔؾي٫٠ ٩ؽا ا ْ٣ ٟٔٚ٠ا٠دمؼ٭ؼ ث٬ٝة يؼ أهظةب
ا٠ؼٓةقك ا٠كٮؼ٭ة طدى ال خوجض دٓةقك ا٠دظؾش فالطة ٠ال٦دٝةـ أق ٠دم٬٭٩
فٔ٤ة ا٧٠ةس .
ٖٮؾ أف ا٬ٝٔ٠ثة قطؼ٪ة ال خكٚي ٠ؾدع هةطت ا٠دظؾش  ،غو٬هة إذا كةف ٜؼ
٦مأ يف ثٮبة ٙةفؼة قخؾثى ىلع ا٠ػ ٛ١املمٮ ،٥ث ٟ٭٧جٗي اخػةذ ٣صٓ٬٤ة
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 ٥٣ا٠دؼاثٮؾ إلهالج ا٠صة٦ي قإٓةدة خأ٪ٮ ٩١طدى ٭وجض ًٓ٬ا هة٠ظة يف
املصد.ْ٤
قال ٭دأخى ذ ٞ٠إال  ٥٣غالؿ ٓؾي ٩ىلع أٍجةء ٚ٦قة٦ٮٮ ٥قأفةخؽة خؾث٬٭ٮ،٥
كي ٭دٝ١ى طووة يف أ٠الث أق درقفة ٠د٬ٝ٭ ٢ا٠ق٬١ؾ.
ب ـ الحفسِق ةّو الخيسّو يف حهّع املؤسساة الحػلّهّة:
 ٜ٘٬٣ا٠مؾ٭ٔة اإلفال٣ٮة يف ٪ؽ ٨املقأ٠ة قايض ق ٬٪خص٧ت االغدالط .
ققا ْٜا٠ظةؿ قكؽا ا٠ؼرافةة ا٠دي أشؾ٭ح يف ٪ؽا امل٬ي٬ع ثٮ٧ح ٣قةقئ
االغدالط قآرةر ٨ا٠قٮبة٠ ،ٮـ ىلع ا١َ٠جة قا٠دال٣ٮؽ ٙظقت ث ٟطدى ىلع
ا١٤ٔ٠ٮة ا٠دٔ١ٮ٤ٮة.
٭٬ٝؿ ٓ١ي ث٦ ٥ة٭٘ ا٠مظ٬ذ  "0خدؿا٭ؼ األه٬اة ا٠دي خ٧ةدك ٪ؽ ٨األ٭ةـ يف
أ٠ؼ٭ؼ  ٥٣ا٠ؼقؿ اٗ٠ؾثٮة كة٬٠ال٭ةة املدظؼة قثؾ٭َة٦ٮة قٙؾ٦قة ثًؾقرة خج٧ي
ٙكؾة اٚ٠و ٟثٮ ٥ا٠ص٧قٮ ٥يف املٝةٓؼ ا٠ؼرافي.
قخقد٧ؼ ٪ؽ ٨األه٬اة إ٠ى ا٬٠ا ْٜاملمة٪ؼ ،قإ٠ى ٦دةاس درافةة ثٔى
ا٠جةطزٮ ٥قرشةؿ ا٠دؾثٮة ا٠ؽ٭ ٥الطّ٬ا أف ٜؼرة ا٠ج٧ٮ ٥يف املؼارس خدؼ٦ى
ثو٬رة ١٣ظِ٬ة يف طةؿ قش٬د ا٠ج٧ةة  ْ٣األقالد يف اٚ٠و ٟا٠ؼرافي ،قأف
٣مةركة اَ٠ة٠جةة يف ا١٤ٔ٠ٮة ا٠دؾث٬٭ة خدأرؾ ف١جةل ث٬ش٬د ا١َ٠جة.
ق٭٬ٝؿ أ٭ًة  0إف ثٔى كجةر املقؤق٠ٮ ٥قأًٓةء يف ا٠ك٦٬صؾس األ٣ؾ٭كي،
ق٪ ٢٫٧٣ٮالرك ك١ٮ٧د٬ف ،٭ؼا٬ٔٙف ٓ٣ ٥جؼأ ٙو ٟا٠ج٧ٮ ٥ٓ ٥ا٠ج٧ةة يف
املؼارس ،ثٔؼ أف أشؾ٭ح خصةرب ٓؼ٭ؼة يف ٪ؽا املصةؿ أرجدح ش٤ٮٔ٫ة أف
خَجٮ٪ ٛؽ ٨اٚ٠كؾة ٙٮ٬ٙ ٩ااؼ ّٓٮ٤ة ١٠دال٣ٮؽ قا٠د٤١ٮؽاة ٟ٫ٙ ،٭٬ه٘
دٓةة ٪ؽ ٨اٚ٠كؾة ا٠قؼ٭ؼة  ٥٣ا٤١ٔ٠ةء قا٠جةطزٮ ٥قاملٚكؾ٭ ٥قا٠دؾث٬٭ٮ٥
قطدى ا٠قٮةفٮٮ ٥ثأ ٢٫٦أهظةب أٙكةر رشٔٮة ،قأ ٢٫٦٭قٔ٬ف إ٠ى خ٬ٝ٭ى
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طؾ٭ة اإل٦قةف قاالٓدؼاء ىلع ط٩ٜ٬ٝ؟ ٭٬ٝؿ ا٠ظ ٛفجظة ٩٦قخٔة٠ى0
ف٧ؾ٭ ٢٫آ٭ةخ٧ة يف اٯٙةؽ قيف أٚ٦ق ٢٫طدى" ٭دجٮ ٢٫٠ ٥أ ٩٦ا٠ظٛ
(ٙو١ح" )27
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ق شؼ٭ؾ ثة٠ؽكؾ أف إدارة ا٠ؾاٮـ األ٣ؾ٭كي األفج ٛش٬رث ث٬ش كة٦ح ٜؼ أٓ٧١ح
ٓٓ ٥ؿ٫٣ة ىلع خمصٮْ ٣جؼأ ٓؼـ االغدالط ثٮ ٥ا٠ج٧ٮ ٥قا٠ج٧ةة يف
املؼارس قذ ٞ٠ثة٬ٔ٠دة إ٠ى ٜة٬٦ف كةف ٭َجٜ ٛج ٟرالرٮٓ ٥ة٣ة .
ق ٥٣امل٤ّ٧ةة ا٠دي األ٣ؾ٭كٮة ا٠ؼآٮة إ٠ى ّ٦ةـ ا٠دٔ١ٮٖ ٢ٮؾ املػد0ٌ١
امل٤ّ٧ة ا٧ٍ٬٠ٮة ١٠دٔ١ٮ ٢أ٠ةـ ٖٮؾ املػدNASSPE.ٌ١
٤ّ٧٣ة االادالؼ ا٧ٍ٬٠ي ملؼارس اٚ٠دٮةةNCGS.
ثةإليةٙة إ٠ى ٣ؤفقة خٔ١ٮ ٢اٚ٠دٮةة ،قا٠دي خأفقح ف٧ة 9119ـ ،قٖٮؾ٪ة.
٤ّ٧٣ة ٣ؼارس اٚ٠دٮةة ،ق٪ي ٤ّ٧٣ة ثؾ٭َة٦ٮة خأفقح ف٧ة  1244ـ
GSA25ـ

 24ػ ٬٣فٓ٬ة ا٠ؾد ىلع املؽا٪ت اٚ٠كؾ٭ة املٔةهؾة  1 ٥٣ػ 92
ا٠صؿء 49 0ػ ا٠وٚظة 769 0

 25ػ ٝ٣ةؿ ٧٠صةج ل٬لة ػ ٣ص١ة ا٠جٮةف ػ أ٠ؼد ا٠وةدر ثدةر٭ع  96رثٮْ اٯغؾ ٪ 1441ػ
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