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 يوخص  اهدراشج

ُؽفذ ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ ىوحد 

تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث، ّؿنؽ تقرؿترٖضٖثذ 

تهرفنٖؿ تهيؤؽٖد إهٓ ُؾٍ تٙؼىثء، ّنؾهم يَؿفد يؽْ سحثذ ُؾٍ تٙؼىثء يً ؼٞل يٞعيد 

ٍّوَٖ فلؽ قَذ تهؽؿتقد إهٓ تٛضثحد ًٍ . يؽْ ريقم ُؤٝء تهىوحد حِؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ

 :تٙقةود تٗرٖد

يث تٙؼىثء تهلثةَد ّيث ُٕ أٌيثى رنؿتؿُث ٌٍؽ ىوحد نل يً تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ . 1

 ّتهرثقٌ تٙقثقٖد  فٕ يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ تهَيوٖثذ ٍوِٖث؟ 

تٙقثقٖد تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ يث تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ ٌٍؽ نل يً ىوحد تهنفّف . 2

 يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ تهَيوٖثذ ٍوِٖث؟تهينثعحد هٚؼىثء فٕ 

تٙقثقٖد حثقرؿترٖضٖثذ تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ يث يؽْ ريقم ىوحد نل يً تهنفّف . 3

يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ رفنٖؿُى تهينثعحد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ 

 ؟تهَيوٖثذ ٍوِٖث

رأهف يضريٌ تهؽؿتقد يً ضيٌٖ ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد 

 ىثهحًث 1178فٕ تهيؽتؿف تهعنّيٖد فٕ يؽٌٖد تهؼوٖل، أيث ٌٍٖد تهؽؿتقد فرنٌّذ يً 

 لَحد، رى تؼرٖثؿُى حىؿٖلد تٝؼرٖثؿ 36 يؽؿقد، رعرّٔ ٍوٓ 19ّىثهحد، يّـًٍٖ ٍوٓ 

تهَلّتةٕ تهحقٖى، ّهٜضثحد ٍوٓ أقةود تهؽؿتقد رى تٍريثؽ أؽترًٖ ؽؿتقٖرًٖ ريسورث فٕ 

 ّتهيلثحٞذ تٛنوٌٖٖنٖٓدهيَؿفد تٙؼىثء تهرٕ رلنوذ هؽْ تهىوحد، تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ 
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ّكؽ عووذ تهحٖثٌثذ حثٍٝريثؽ . هيَؿفد تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ٖرحَِث تهىوحد ّيؽْ ريقنِى حِث

 .ٍوٓ تٛعنثء تهّنفٕ ّيً سى رى تقرؼٞم تهٌرثةص

أيِؿذ ٌرثةص تهؽؿتقد ّضّؽ ٍؽٕؽ نحٍٖؿ يً تٙؼىثء تهلثةَد هؽْ ىوحد تهنفًٖ 

تهسثيً ّتهَثلؿ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث، ّكؽيذ ؾؼٖؿخ 

 .يَؿفٖد ّتقَد ًٍ تٙؼىثء تهنقؿٖد تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ تهىوحد تهفوقىًٌٖٖٖ

هؽْ ىوحد تهنف تهؼثيف فٕ كؿتءخ تهنقّؿ تهَلؿٖد نثً أنسؿ تٙؼىثء لًٍّٖث 

ّإضؿتء ٍيوٖرٕ تهضيٌ ّتهىؿط ٍوِٖث، حٌٖيث نثٌذ هؽْ ىوحد تهنف تهقثحٌ فٕ يّوًّ 

ّحثٛوثفد إهٓ ؾهم فئً ٌرثةص تٛضثحد ٍوٓ تؼرحثؿ تهنف . كقيد تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد

تهرثقٌ أيِؿذ تٌؼفثه تهٌقحد تهيةّٖد هٜضثحثذ تهؼثىةد هوىوحد ٌٍِث هؽْ ىوحد تهنفًٖ 

 .تهؼثيف ّتهقثحٌ

 ٍّوٓ تهّضَ تٗؼؿ، فئً أؼىثء ىوحد تهنف تهقثحٌ فٕ ريوٖل لنل حلؽؿ نقؿ 

يًَٖ نثٌذ كوٖود، ّنؾهم فئً أؼىثء ىوحد تهنف تهرثقٌ فٕ كؿتءخ تهنقؿ تهَثؽٔ، ّيلثؿٌد 

نقؿًٖ ٍلؿًٖٖ يؼروفٕ تهَؽؽ تهنعٖظ، ّريوٖل ؿحٌ لنل يَوّى هى رنل إهٓ عؽ 

 .تٍرحثؿُث أؼىثء لثةَد

 ّكؽ تقرىثٍذ تهحثعسد عنؿ أؼىثء تهىوحد فٕ سيثٌٕ ٍثةٞذ يً تٙؼىثء، 

ّّضؽذ أً أٍوٓ ٌقحد هوؼىأ ٌرضذ ًٍ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد، ّروِٖث 

تٙؼىثء فٕ يلثؿٌد تهنقّؿ، حٌٖيث نثٌذ تهٌقحد تهيةّٖد يٌؼفود فٕ تٙؼىثء تهٌثرضد ًٍ 

ًٝ يً أؼؿْ، ّإضؿتء تهؼّتؿـيٖثذ حىؿٖلد ؼثىةد  . تقرحؽتل ٍيوٖد حؽ
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نيث ّحٌٖذ تهٌرثةص ّضّؽ رًٌّ فٕ تقرؿترٖضٖثذ رفنٖؿ تهىوحد عٖز ّنوذ إهٓ يث ٖلثؿج 

ّنثً يً . ؼيف ٍلؿخ ىؿٖلد رؼروف حثؼرٞف تهيفِّى ّتهَيوٖد تهعقثحٖد تهرٕ ٖضؿِٖث تهىثهج

تهرَحٖؿ ًٍ تهنقؿ ؽًّ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد، ّأحؿـ ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ 

، يعثؾتخ تهيٌثـل تهَلؿٖد ٌعّ تهٖيًٖ ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖرٕ تهضيٌ تُٝريثى حرقثّٔ تٙضـتء

 ٌٍؽ يلثؿٌد تهنقّؿ إُيثل تٝنفثؿ ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود تهَلؿٖدّتهىؿط هونقّؿ تهَلؿٖد، ّ

 .تهَلؿٖد

 نيث ّأيِؿذ تهٌرثةص أً ٌنف تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى ريقنّت حثقرؿترٖضٖثذ تهعل 

 .تهينثعحد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث

ّكؽ أّنذ تهؽؿتقد حئضؿتء تهيـٖؽ يً تهؽؿتقثذ يً أضل تهنلف ًٍ تٙقحثج تهنثيٌد 

 .ّؿتء ّضّؽ ُؾت تهنى تهِثةل يً تٙؼىثء، ّيَؿفد ىؿق يَثهضرِث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


