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خالطخ:
ْزا انجذش ٚجذش ف ٙانؼذح ثبػزجبسْب يبَؼبً يٍ يٕاَغ انُكبح.

انكهًبد انًفزبدٛخ :يبَغ انؼذح
 .Iانًمذيخ
انؼذح يبَغ يٍ يٕاَغ انُكبحٚٔ ،زفشع يُٓب يغأنخ إرا ػمذ سجم ػهٗ ايشأح ف ٙػذرٓب،
ٔجت انزفشٚك ثًُٓٛب ،دخم ثٓب أٔ نى ٚذخمٔ ،نكٍ ْم ٚجٕص نّ أٌ ُٚكذٓب ثؼذ اَمؼبء
انؼذح ،نهفمٓبء فٓٛب يزْجبٌْٔ ،زا انجذش ٚأرُْ ٙب نٛذنم أٔالً ػهٗ صجٕد انؼذح نهًشأح
انًذخٕل ثٓب إرا ٔلؼذ انفشلخ ثُٓٛب ٔث ٍٛصٔجٓب ثبنطالق أٔ انفغخ أٔ انٕفبحٚٔ ،ذسط صبَٛب
انًزْج ٍٛنهفمٓبء ف ٙانًغأنخ انًزفشػخ نهزٕطم إنٗ انمٕل انشاجخ فٓٛب.
 .IIيٕػٕع انًمبنخ

يبَغ ان ِؼذّح
ع ًِّٛذ ثزنك
ان ِؼذَّح نغخ :يأخٕرح يٍ ان َؼ ِّذ ٔانذغبةٔ .ان َؼ ّذ ف ٙانهغخ :اإلدظبءُ ٔ .
الشزًبنٓب ػهٗ انؼذد يٍ االشاء أٔ ااشٓش بنجبً .ف ِؼذّح انًشأح انًطهَّمخ ٔانًزٕفَّٗ ػُٓب
صٔجٓب ْ :ٙيب رؼذِّ يٍ أٚبو ألشائٓب أٔ أٚبو دًهٓب ،أٔ أسثؼخ أشٓش ٔػشش نٛبلٔ .لٛم:
عذَََ س.
غذْسح ٔ ِ
رشثّظٓب انًذح انٕاججخ ػهٓٛبٔ .ج ًْغ ان ِؼذّحِ :ػذَد ،ك ِ
ٔانؼُذّح ثؼى انؼ :ٍٛاالعزؼذاد ،أٔ يب أػذدرّ يٍ يبل ٔعالحٔ .انجًغُ :ػ َذدٌ ،يضم:
ُ شْ فخ ٔ ُ َشفٔ .ان ِؼ ُّدذ :انًبء انز٘ ال ُٚمطغ كًبء انؼٔ ٍٛيبء انجئش(..)1
أجم ُٚؼشة ششػبً الَمؼبء يب ثم ٙيٍ آصبس انضٔاط ،أٔ ْٙ
ٔان ِؼذَّح ف ٙانششعَ :
رشثّض "اَزظبس" ٚهضو انًشأح ػُذ صٔال انُكبح ٔشجٓزّ انًزأ ّكذ ثبنذخٕل أٔ يب ٚمٕو يمبيّ
يٍ انخهٕح ٔانًٕد.
(2
فشالٍّٓ) .فٓ :ٙاعى
ٔفْ ٙزا ٚمٕل انًبٔسدِ٘ :ػذّح انُغبء :رشثظٍٓ ػٍ ااصٔاط ثؼذ
نًذح رزشثّض فٓٛب انًشأح نًؼشفخ ثشاءح سدًٓب أٔ نهزؼجذ أٔ نزفجؼٓب ػهٗ صٔجٓب.
ٔنٓزا :فبنؼذح يٍ جبَت انًشأح ،ثخالف انشجم فال ِػذّح ػهّٛ؛ فهّ أٌ ٚزض ّٔط ٔصٔجزّ
ف ٙػظًزّ أٔ يؼزذّح ِيٍ ؽاللِّ ،إال ف ٙدبنخ ٔادذح ْٔ :ٙيب إرا كبَذ انًطهَّمخ ْٙ
ك نّ أٌ ٚزضٔط ثبنخبيغخ ٔانًطهَّمخ انشاثؼخ ف ٙانؼذّحٔ .ػه ّٛأٌ ُٚزظش دزٗ
انشاثؼخ ،فال ٚذ ّ
صٔجّ ُدكًبً إٌ كبٌ انطالق ثبئُبً ،أٔ صٔجّ
رُمؼِ ٙػذّرٓب آَب يب دايذ ف ٙان ِؼذّح فٓٙ
ُ
دمٛمٛخ إٌ كبٌ انطالق سجؼٛبً .فئرا رض ّٔط انخبيغخ ٔانشاثؼخُ ف ٙان ِؼذّح ٚكٌٕ لذ جًغ فٙ
ػظًزّ أكض َش يٍ أسثغٔ ،كًب ْٕ يؼهٕو ثؼذو جٕاص رنك..
غت
كًب أٌ ان ِؼذّح شُشػذ الَمؼبء يب ثم ٙيٍ آصبس انضٔاطٚٔ ،زؼهّك ثٓب صجٕدُ انُّ َ
ٔانًٛشاس إرا كبٌ انطالق سجؼٛبًٔ ،ػذو ِد ّم انًؼزذَّح نضٔط آخش أصُبء انؼذّح ،كًب ٚجت انذذاد
ػهٗ انضٔط إٌ كبَذ ِػذّح ٔفبح.
يغ ػشٔسح يالدظخ أٌ انًشأح ال رؼز ّذ إال ثؼذ انضٔاط انز٘ رأ ّكذ ثبنذخٕل أٔ انخهٕح
انظذٛذخ؛ فال ػذّح نًٍ ؽُهِّمذ لجم انذخٕل(ٔ ،)3رنك نمٕنّ رؼبنٗ{ :فَ ًَب نَ ُك ْى َػهَ ِْ ٍَِّٓ ٛيٍْ ِػ َّذ ٍح

( )1ساجغ :نساٌ انؼشب البٍ يُظىس
صفذت .396
( )2ساجغ :انذاوي انكبيش نهًاوسدي .312/11
( )3ساجغ :انًهزب نهشيشاصي .531/4

 ،78/9وانًصباح انًُيش نهفيىيي

صٔجٓب فؼهٓٛب ِػذّح ٔفبح ،دخم ثٓب أٔ نى ٚذخم ،إلؽالق
رَ ْؼزَذُّدََٔ َٓب}( .)4أ ّيب َيٍ يبد ػُٓب
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
انُض فِ ٙػذّح انٕفبح ف ٙكم صٔجخ كمٕنّ رؼبنَٗٔ { :ان ِزُٚ ٍَٚزَ َٕف ٌَْٕ ِيُ ُك ْى ََٔٚزسٌَُٔ أ ْص َٔاجبً
شُٓ ٍش َٔ َػشْشاً} ( .)5كًب أٌ انًشأح رؼز ّذ ثبنضٔاط انفبعذ ٔانٕؽء
غ ٍَِّٓ أَسْ ثَ َؼخَ أَ ْ
َٚزَ َشثَّظْ ٍَ ثِأَ َْفُ ِ
ثشجٓخ إرا دخم ثٓب ،أ ّيب يغ انخهٕح فال ػذّح(.)6
ٔلذ شُشػذ ان ِؼذّح إلػطبء انضٔط فشطخ نًشاجؼخ يطهَّمزّ أصُبء رهك انؼذح إرا كبٌ
انطالق سجؼٛبًٔ ،إػطبئًٓب يؼبً فشطخ اعزئُبف انذٛبح انضٔجٛخ ثؼمذ جذٚذ إٌ كبٌ ثبئُبً،
ٔثبنُغجخ نهًزٕفَّٗ ػُٓب صٔجٓب إلظٓبس انذضٌ ٔااعف نٕفبح انضٔط ٔانٕفبء نّ ،ثؼذ أٌ
َؼًذ ثؼششرّ صيُبًٔ ،اٌ رؼجٛم انًزٕفّٗ ػُٓب ثبنضٔاط ُٚغٙء إنٗ أْم انضٔط ُٔٚفؼٙ
إنٗ انخٕع ف ٙانًشأح ثًب ال ُٚجغ ٙأٌ ركٌٕ ػه ّٛيٍ انزٓبفذ ػهٗ انضٔاطْٔ .زا كهّ
فؼالً ػٍ يُغ اخزالؽ ااَغبة ثؼؼٓب ثجؼغ ،اٌ انًشاد ثٓب يؼشفخ ثشاءح انشدى يٍ
انذًم يٍ صٔجٓب األ ،لجم أٌ ٚجبح نٓب انزضٔط ثغٛشِ.
غُخ:
ْزا ٔلذ شُشػذ ان ِؼذّح ثبنمشآٌ ٔان ُّد
غ ٍَِّٓ صَالصَخَ لُ ُشٔ ٍء}(.)7
فًٍ انمشآٌ انكشٚى :لٕنّ رؼبنَٗٔ { :ا ْن ًُطَهَّمَبدُ َٚزَ َشثَّظْ ٍَ ثِأَ َْفُ ِ
غُخ :لٕل انُج ٙص نفشٚؼخ ثُذ يبنك ( )8ثؼذ يٕد صٔجٓب« :ايكض ٙف ٙثٛزك
ٔيٍ ان ُّد
أسثؼخ أشٓش ٔػششاً»(ٔ .)9رنك نًُغ اخزالؽ ااَغبة ثؼؼٓب ثجؼغ.
ٔرجت ان ِؼذّح ػهٗ انضٔجخ إرا ٔلؼذ انفُشلخ ث ٍٛانضٔج ،ٍٛعٕاء كبَذ ثبنطالق أٔ
انفغخ أٔ انٕفبح .فئرا كبَذ انؼذّح ثغجت انطالق أٔ انفغخ ،فئَٓب ال رجت إال إرا كبٌ انضٔاط
طذٛذبًٔ .انضٔط لذ ٚذخم ثبنضٔجخ دمٛمخ ،أٔ دكًبً ،أٔ دمٛمخ فمؾ إرا كبٌ انضٔاط فبعذاً
عٕاء ف ٙرنك انضٔجخ انذشح أٔ اا َيخ ٔانًغهًخ ٔانكزبثٛخٔ ،رنك نمٕنّ رؼبنَٗٚ{ :ب أَُّٚد َٓب
غٍَُّْٕ فَ ًَب نَ ُك ْى َػهَ ِْ ٍَِّٓ ٛيٍْ ِػ َّذ ٍح
د صُ َّى ؽَهَّ ْمزُ ًٍَُُّْٕ ِيٍْ لَ ْج ِم أٌَْ رَ ًَ ُّد
انَّ ِز ٍَٚآ َيُُٕا إِ َرا ََ َكذْ زُ ُى ا ْن ًُؤْ ِيَُب ِ
رَ ْؼزَذُّدََٔ َٓب}(.)10
فذنّذ اٜٚخ ػهٗ ػذو ٔجٕة انؼذّح ػهٗ ٛش انًذخٕل ثٓبٔ .اٌّ انؼذّح شُشػذ
نهزؼشف ػهٗ ػذو دًم انًؼزذَّح يٍ انز٘ فبسلٓبٔ ،ال ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ دًم ثال دخٕلٔ ،إًَب
ألًٛذ انخهٕح انظذٛذخ يمبو انذخٕل ادزٛبؽٛبً ،خبطخ ف ٙانؼمذ انظذٛخ نكَٕٓب عججبً
ٚفؼ ٙإنٗ انذخٕل يغ ػذو ٔجٕد انًبَغ يُّ ششػبً؛ ْٔزا ٛش يمظٕس ف ٙانؼمذ انفبعذ
دٛش إٌ انخهٕح انظذٛذخ يغ ْزا انًبَغ  ْٕٔ-فغبد انؼمذ -ال رٕجت انؼذح(.)11
ْٔكزا كبَذ انؼذح يبَؼبً يٍ يٕاَغ انُكبح ،فال ٚجٕص رنك انُكبح ف ٙفزشح انؼذّح أٚبً
كبٌ َٕػٓب؛ ْٔزا يذم ارفبق ث ٍٛانفمٓبءٔ .ارفمٕا أٚؼبً ػهٗ :أَّ إرا ػمذ سجم ػهٗ ايشأح
ف ٙػذّرٓب ٔجت انزفشٚك ثًُٓٛب ،دخم ثٓب أو نى ٚذخم.
ٛش أٌ انخالف دبطم ثُٓٛى ثشأٌ َكبدّ نٓب ثؼذ اَمؼبء انؼذّحٔ .نٓى فْ ٙزا يزْجبٌ:
انًزْت األٚ :شٖ جٕاص َكبدٓب ثؼذ اَمؼبء انؼذّح؛ ْٔزا يب رْت إن ّٛانذُفٛخ،
ٔسٔاٚخ ػُذ انًبنكٛخٔ ،انشبفؼٛخٔ ،انذُبثهخ ،ثُبء ػهٗ أَٓب ثؼذ اَمؼبء انؼذّح أطجذذ
ثبنُغجخ نضٔجٓب اا ّٔل ايشأح أجُجٛخ ٚذ ّم َكبدٓب ثُفظ ششائؾ انُكبح انًؼشٔفخ (.)12
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(
سٔاٚخ نٓى
ف.)13ٙ
انًزْت انضبَٚ :ٙشٖ أَٓب رذشو ػه ّٛأثذاً ٔال رذ ّم نّ؛ ٔإنٗ ْزا رْت انًبنكٛخ
(ٔ )14ثٍٛ
ٔاعزذنٕا ثًب سٔ٘ :أٌ ػًش ثٍ انخطبة د ف ّشق ث ٍٛؽهٛذخ ااعذٚخ
صٔجٓب سٔٚشذ انضمف )15(ٙنًب رضٔجٓب ف ٙانؼذّح يٍ صٔط صب ٌٍٔ ،لبل" :أًٚب ايشأح َكذذ فٙ
ػذّرٓب فئٌ كبٌ صٔجٓب انز٘ رضٔجٓب نى ٚذخم ثٓب فُ ِّشق ثًُٓٛب ،صى اػزذّد ثمٛخ ػذّرٓب يٍ
اا ّٔل ،صى كبٌ اٜخش خبؽجبً يٍ انخطّبةٔ .إٌ كبٌ دخم ثٓب فُ ِّشق ثًُٓٛب صى اػزذّد ثمٛخ
ػذّرٓب يٍ األ ،صى اػزذّد يٍ اٜخش .صى ال ٚجزًؼبٌ أثذاً"(.)16
ٔانشاجخ :يب رْت إن ّٛأَظبس انًزْت األٔ .فْ ٙزا ٚمٕل اثٍ سشذٔ" :ااطم :أَٓب ال رذشو
()17
ااّ..يخ"
عُخ أٔ إجًبع يٍ
إال أٌ ٚمٕو ػهٗ رنك دنٛم يٍ كزبة أٔ ُ
.
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