اًىضافة  -:يه حصنة ص حاتَة حصتوًة ثعوؾَة كري س َاس َة ؿاملَةُ ،سفِا ح منَة اًض حاة تسهًَا وزلافًِأ .بسسِا
ووضؽ كواؿسُا اٌَوزذ ابذن ابول ؿام1907.
فىصت اًىضافة
ٔبثت فىصت اًىضافة ًحاذن ابول بٔزياء حعاز مافىٌج ؾيسما حارصث ؾعاابث اًحوٍص (هماحصٍن من بٔظي
ُوًيسي) مـسىص الٕجنَزي فاس خـان ابًض حاة ٌَلِام اب ٔلؾٌلل اًـسىصًة اكذلصاسة واًعِيي وهلي اًصسائي ،ومتىن
من فم اذلعاز تـس  7صِوز مث كام ابٕوضاء فصق وضفِة ًـمص اًىضاف وبٔكام خممي جتصًيب ؿام 7097
يف إجنَرتا ذالل ا ٔلايم اًدسـة ا ٔلويل من صِص ٔبقسعس يف حزٍصت جصاوويس وصازك فَِ  099من اًفذَان ،وتـس
اًىضافة يف َّ
جناخ اًفىصت كام تخوس َؽ اًفئة اًـمصًة فضم ا ٔلص حال .نخة ابذن ابول مداذئ َّ
وضافة ً ٔلولذ (ًيسن،
 ،)70911مسدٌست ؿىل ُن ُخحَِ اًـسىصًة اًساتلة ،ابًخبٔز ِري وذ ِمع فصًسزًم زوسي تريهنام (زئُس ّ
اًىضافني يف
بٔفصًلِا اًربًعاهَة) .بٔزياء اًيعف ا ٔل ّول من اًلصن اًـرشون .وضبٔث اذلصنة ؿىل إحاظة زالزة ٍلوؿاث معصًة
زئُس َة ً ٔلولذ (ص حي وضافّ ،
وضاف ،زوفص ساكوث) ،ويف ؿام  ،7079تسبٔث مٌؼمة خسًست ٌَفذَاث
ُُسَت "مصصساث"ُ ،ب ِوضبٔهتا بٔدت ابذن ابول (ذًَي حوزًة ومصصست وفذات وضافة وذًَي حازش) .تـس ركل مت
إوضاء فصق ٌَفذَاث بساؿست سوخة ابذن ابول وبٔدذَ .و يف ؿام  7090ورش ابذن ابول نخاتَ اًىضافة ً ٔلولذ
اذلي حصمج إيل ؿست ًلاث تلي ابذن ابول وسوحذَ مرت ٔبسني اذلصنة اًىضفِة حىت مماثَ.
ؾلس بٔول همصخان ؿاملي ٌَىضافة ؿام  ،7009وكس اهدرشث اًىضافة تـس ركل يف مجَؽ بٔحناء اًـامل تني اذلصتني
اًـاملخني فامي ؿسا ادلول اًض َوؾَة حِر حؼص وضاظِا .وادلسٍص ابذلهص بٔن فىصت اذلصنة اًىضفِة ًِا بُٔساف
حصتوًة ،وُسَت اًىضافة هبشا الامس من اًىضف؛ ٔلن اًلاًة من اًىضفِة يه اندساة اًلمي؛ وحتعَي
ا ٔلذالق اسلَست؛ واًرتتَة اًعاذلة.
جس خزسم اذلصنة جصانمج ثـَميِي ًـمتس ؿىل اًًضاظاث اًـمََة يف اًِواء اًعَق ،من ركل إكامة اخملاميثّ ،فن معي
ا ٔلدضاة ،ا ٔلًـاة املائَة ،اًسفص ؿىل ا ٔلكسام ،اًخجوال ،وا ٔلًـاة اًصايضَة .ذاظَة اذلصنة املـرتف هبا يه
سي ساكوث اًصُسي ،هبسف إدفاء ّ
لك ادذالفاث امللا ِم الاحامتؾ ِي وحتلِق املساوات ،مؽ وصاخ اًصكدة وكدـة
ّ
اسلةل َبو مالثس اًصئُس .ثخض ّمن اًضازت املو ّحست امل ُ ّمتزيت صـاز اًىضافة ،ابلٕضافة إىل صازاث الاس خحلاق واًصكؽ
ا ٔلدصى.
يف ؿام  ،0997كسز ؿسذ َّ
اًىضافة تبٔنرث من  81مََون ؾضو يف  072تدل .ال ّٕحتاذٍن الٔنرب ٌُل امليؼمة
ِ
ومٌؼٌلث خمخَعة اكزلـَة اًـاملَة ٌَمصصساث وفذَاث
اًـاملَة ٌَحصنة اًىضفِة (ذتََو ٔبو إش إم)ٔ ً ،لولذ فلط

ٌَىضافة حول اًـاملّ ،
اًىضافة  (Wagggs).ثكل اًس ية ظاذفت اذلهصى املئوً َة َّ
ودع ْ
عت امليؼٌلث ًالحذفال
[]0[]7
ابذلسج.
مصاحي اًىضافة








مصحةل اًربامع * وىه من سن 8اىل  7س ية
مصحةل ا ٔلص حال  :ويه من سن 7إىل  77س ية.
مصحةل اًفذَان :ويه من سن  77إىل  71س ية.
مصحةل املخلسم :ويه من سن  71إىل  77س ية( .وجسمهيا تـغ اجملموؿاث اًىضفِة مصحةل مصحشني ادلواةل).
مصحةل ادلوال  :ويه من سن  77حىت جيخاس املهنج امللصز ؿَََ.
مصحةل اًلِاذت :ويه ؾيسما ًًهتيي اًفصذ من مصحةل حوال إىل بٔؿىل.
مصحةل اًصواذ  :ويه من سن 19؛ وًُس هلم ؿالكة مدارشت ابًفصق اًىضفِة ٔبو ا ٕلرشاف ؿَهيا فِم يف مصحةل
ارلربت واًدرشًف.
وؿس اًىضافة
وؿساًىضافة ُو وؿس ًَلَِ اًىضاف ؾيسما ًَخحق ٔلول مصت ابًىضافة وهعَ ُو:
"بٔؿس ثرشيف بٔن بٔتشل هجسى يف بٔن بٔكوم با جية ؿىل حنو هللا مث اًوظن وبٔن بٔساؿس اًياش يف مجَؽ اًؼصوف
وبٔن امعي تلاهون اًىضافة"
كاهون اًىضافة
كاهون اًىضافة ُو ٍلوؿة املحاذئ اًيت ثـِس اًىضاف ؿىل الاًزتام هبا ويه:
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ظاذق :بٔن ًوزق ثرشف اًىضاف وًـمتس ؿَََ
خمَط :اًىضاف خمَط هلل وًوظيَ ومعَؽ ٔلوًَاء بٔمصٍ وزؤسائَ ومصئوس ََ يف اذلق ذون حصذذ
انفؽ :واحة اًىضاف بٔن ٍىون انف ًـا وبٔن ٌساؿس الٓدصٍن
وذوذ :اًىضاف ظسًق ٌَجمَؽ وبٔد ًلك وضاف بٓدص
مؤذة :اًىضاف مؤذة
زفِق :اًىضاف زفِق ابذلَوان "وحية اًيحاث وٍصى يف اًعحَـة بًٓة هللا" (بٔضافهتا اًىضافة اًسوزًة،
ومن تـسُا اًىضافاث اًـصتَة)

 .7معَؽ :اًىضاف ًعَؽ بٔوامص وادلًَ وؾصًف ظََـخَ وكائسٍ
 .1ثضوص :اًىضاف ثضوص ًلاتي اًعـوابث تعسز زحة
 .0ملذعس :اًىضاف ملذعس
هؼَف :اًىضاف هؼَف يف اًفىص واًلول واًفـي واملؼِص ولك ما ًلوم تَ
.79
جشاغ :اًىضاف جشاغ وملسام" (بٔضافهتا امليؼمة اًىضفِة اًـصتَة)
.77
•اًوؿس و اًلاهون :و ُو إظاز اًلمي و ا ٔلذالق و اًواحداث اًيت ًسوز حوًِا اًـمي اًىضفي و هبٌل ًَزتم
ا ٔلؾضاء (فذَة و كاذت زاصسون ) تلواؿس اذلصنة وُشا حبسة ما خاء يف ذس خوز امليؼمة اًـاملَة اًىضفِة ،
ومسمى اًىضافة بٔمع و بٔمشي ًلك املصاحي  ،ذلا س يشهص ُيا وؿس و كاهون اًىضافة  - .وؿس اًىضافة  " :اؿس
ثرشيف بٔن اتشل هجسي يف اًلِام تواحيب حنو هللا مث اًوظن  ،و بٔن ٔبساؿس اًياش يف مجَؽ اًؼصوف و بٔن امعي
تلاهون اًىضافة" - .كاهون اًىضافة  /7 :رشف اًىضاف موزوق تَ  /0اًىضاف خمَط هلل وًوظيَ و ٌساؿس
اًياش ىف مجَؽ اًؼصوف  /8 .اًىضاف انفؽ وٌساؿس ال ٓدصٍن  /1اًىضاف بٔد ًلك وضاف وظسًق ازلَؽ /5
اًىضاف حية اًيحاث وٍصى يف اًعحَـة كسزت هللا  /2اًىضاف ؾعوف ؿىل اًضـفاء زفِق ابذلَوان /7
اًىضاف معَؽ واثتت يف بٔؾٌلهل  /1اًىضاف ثضوص وًحدسم ٔبمام اًضسائس  /0اًىضاف ملذعس وحيسن
اًخستري  /79اًىضاف ظاُص اًرسٍصت واًحسن ظَة ا ٔلكوال هصمي ا ٔلفـال • اًخـمل ابملٌلزسة :إن اًىضفِة
مسزسة اذلَات ،ل ًخَلى فهيا ا ٔلؾضاء ذزوسا  ،و إمنا ثـَمون ؾن ظصًق املٌلزسة اًـمََة ،سواء اكهت املٌلزسة
اًـمََة ٌَلمي و املحاذئ اًسامِة اًىضفِةٔ ،بو ممازسة املِازاث و املـازف اخملخَفة تبٔسَوة ًياسة لك مصحةل سًِة
• هؼام اجملموؿاث اًعلريت :و ُو ثلس مي اًفصكة بٔو بٔي ٍلوؿة معي إىل ٍلوؿاث ظلريت ما تني  92إىل 91
بٔفصاذ ،وًيك ًـعي اًفصظة ًلك ؾضو فِاذلصنة ٌَلِام تسوز تياء و املضازنة ثضلك ذميلصاظي و اًخـمل مؽ بٔكصاهَ .
• الٕظاز اًصمزي (املثي و اًخلاًَس) :و ثسذي ُيا مجَؽ اًخلاًَس و اًصموس و ا ٔلصاكل اًيت متزي اذلصنة مثي اًزي
و صازاث اًِواًة و اًىفاًة و ظصق اًخزاظة و ثلاًَس اًـمل و اًسمص و كري ركل من زموس اذلصنة • .هؼام
اًخلسم اًضريص :و ُيا ًلوم اًـضو توضؽ دصًعة سمٌَة ًيفسَ و مؽ كائسٍ ًيك ٍصثلي راثَا  ،وُشا من بٔحس
واحداثَ حنو هفسَ  • .حِات ارلالء :و يه من مضن ا ٔلموز اًيت جية اًرتنزي ؿَهيا  ،ويه بًٔضا ثخضمن ممزياث
اًـمي اًىضفي  ،فمل و ًن حىون اذلصنة يف املىذة و اًفعول ادلزاس َة و ًىهنا يف اًلاتة بٔو اًعحصاء بٔو ؿىل
اًضاظئ • .ذمع اًصاصسٍن  :و ًُس امللعوذ ُيا بٔن اًـمي اًىضفي ًساز من كدي اًصاصسٍن فلط و إمنا يه
إصازت كوًة ٔلمهَة ذمع اًلاذت يف جس َري اًـمي اًىضفي با دلهيم من ذرباث يف اًلِاذت و اًخسزًة و اًخرعَط و
ًلك مصحةل سًِة بٔسَوة يف ادلمع و الٕزصاذ و سَعة اختار اًلصاز
ؾيارص اًىضفِة  /اًعصًلة اًىضفِة[ؿسل]

اًىضفِة ثيفش وفق بًَٓة ثخىون من ؿست هلاظ ؛ وُشٍ الًَٓة ثسؾى تـ اًعصًلة اًىضفِة ،ويه  :بٔو ًل  :اًوؿس
واًلاهون .اًوؿس ُو اًزتام تـِسً ..بٔذشٍ ؾضو اذلصنة ؿىل هفسَ ...ذون إهصاٍ بٔو إزكام ...تبٔن ًؤذي ما ؿَََ من
واحداث:





حنو هللا ..ابًـحاذت اذللة ،إمياان تـلِسثَ ،وٕاذالظا يف بٔذاء اًواحداث اًصوحِة...
حنو اًوظن.
وحنو الٓدصٍن؛ ا ٔلدشت مث اًـامل امجؽ.
وحنو اذلاث؛ ثـَاميً وثثلِف ًا ،وذَل ًا هصمي ًا...
واًلاهون ُو ٍلوؿة اًعفاث اسلَست اًيت ٌسـى لك وضاف بٔن ًخحىل هبا وٌسَىِا يف حِاثَ ًخىون مهنج ًا هل.
اثهَ ًا  :اًخـَمي ابملٌلزسة.
اثًث ًا  :هؼام اًعالئؽ :وًـصف بًٔض ًا تيؼام اجملموؿاث.
زاتـ ًا  :اًضازاث وا ٔلوُسة :ويه ما ثسفؽ ا ٔلولذ إىل اندساة املِازاث اخملخَفة.
ذامس ًا  :حِات ارلالء :اًىضفِة مسزسة مفذوحة يف اًِواء اًعَق اًعحَـة ٔبجبسٍهتا وارلالء ماكهنا املياسة وارلالء
ُو اًحُئة اًعحَـَة ًخعحَق اًربامج برخَف بٔوضعهتا تـَس ؾن ضوضاء املسن فِيي ظسًق اًىضاف ادلامئ واملاكن
احملحة هل .ويف ارلالء ًمت ثعحَق اًـِس واًرشًـة وهؼام اًعالئؽ وا ٔلوُسة واًخـمل ابملٌلزسة ملا ًدِح اًفصظة ٌَخبٔمي
يف كسزت ارلاًق وؾؼمخَ وثـمَق الٕميان تَ
ا ٔلُساف اًرتتوًة ٌَىضافة[ؿسل]
ا ٔلُساف اًرتتوًة امللرتحة ًالص حال[ؿسل]
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حتسني معي ادلسم ادلاذًل وحمنَة اٌََاكة اًحسهَة
اثحاغ اًلواؿس اًعحَة يف اًلشاء واًيؼافة اًـامة
الاهسماح يف اًلعَؽ واًسواذٌس واًـمي واًخفاؿي مـِا
اس خىضاف وحمنَة املَول واًِواايث اًضرعَة
الاكذساء ابًىداز لندساة ارلربت وحمنَة اًثلة ابًيفس
حمنَة حة الاس خعالغ وامللامصت اًعلريت
زتط وحىوٍن اًـالكاث تني ا ٔلص َاء لندساة مفاُمي وحلائق خسًست وااتحة اًفصظة ٌَخـمل ابملٌلزسة

 .1اًخـصف ؿىل اًـائةل واًوظن و ٔبمهَهتم ٌَفصذ واجملمتؽ
 .0اًخـصف ؿىل ذلئي كسزت هللا وؾؼمخَ وٕااتحة اًفصظة ٌَلِام ابًواحداث ادلًًِة
اندساة اًلمي اذلس َة واملـيوًة ٌَحصنة اًىضفِة
.79
حمنَة الٕحساش ابًـسل يف ا ٔلًـاة واملساتلاث
.77
ا ٔلُساف اًرتتوًة ٌَىضافة[ؿسل]
 .7حمنَة اًلسزاث واملِازاث اًحسهَة واًعحَة
 .0اًصتط تني اًخلرياث اًحسهَة يف ُشٍ املصحةل ومذعَحاهتا
 .8اص حاغ اًـالكاث اًضرعَة واًخفاؿي يف اًعالئؽ واندساة همازاث اًلِاذت واًـمي ازلاؾي
 .1ثوفري وجضجَؽ اًِواايث اًفصذًة واملِازاث با ٍمني الٕحساش ابلجناس اًفصذي
 .5اًخفىري تعصًلة حصَحة ذلي املضالكث
 .2ثوفري الاوضعة املمتزيت اًيت ثخحسى اًلسزاث وثفي حباخاث ا ٔلؾضاء وظاكاهتم وجضجَؽ حِات ارلالء
 .7اندضاف املِازاث
 .1ثوفري اًفصض لندساة املِازاث اًالسمة رلسمة اجملمتؽ واندساة مفاُمي خسًست ٌَحُئة
 .0حمنَة اًسَوك اًلومي واندساة اًلمي ادلًًِة ؾن ظصًق الاُامتم ابلٓدصٍن وفِم كسزت هللا وؾؼمخَ
اندساة اًلمي ارلالكِة والاحامتؾَة واذلفاع ؿىل اًصوخ اًىضفِة
.79
ثوفري الاوضعة املمتزيت اًيت ثخحسى اًلسزاث وثفي حباخاث ا ٔلؾضاء وظاكاهتم
.77
جصانمج اًىضافة معمم ؿىل هوؾَة ٔبساسِا اًضرط واجملموؿة اًعلريت ،وضاظاث اًحُئة وحِات
.70
ارلالء ًِا بٔمهَة نربى ،املواظيَة اًعاذلة وذسمة اجملمتؽ ،اًلِاذت والاس خىضاف ،اُامتماث اًىضافني
جية بٔن ثـصف من ذالل الاوضعة وثعحَق املصاحي والاوُسة
ا ٔلُساف اًرتتوًة ٌَىضاف املخلسم
 .7اس خزسام ا ٔلسَوة ادلميوكصاظي يف املياكضة واًـمي واملساؿست ؿىل اًيضج اًاكمي من ذالل اًخـامي
ذاذي وذازح اًوحست وحمنَة اًلسزاث
 .0الٕنثاز من وضاظاث ارلالء وجسحني اًىفاءاث واملِازاث اًىضفِة واًلِاذًة والثعالث وحي املضالك
واختار اًلصازاث
 .8اس خىضاف اًلسزاث املِيَة وثوفري اًفصض املياس حة لثلان همازاهتا
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اًلِام ابذواز حلِلِة ومفِست واملضازنة يف بٔوضعة زلافِة واحامتؾَة ًلصش زوخ املواظيَة وذسمة اجملمتؽ
الاًزتام ابًوؿس واًلاهون وثوفري اًفصض ٌَخلسم حنو ٔبوضعة اًصاصسٍن
ثثخِت املفاُمي اًضرعَة والاحامتؾَة اًعحَحة
حمنَة كسزت اًخحسي دلى اًىضافني
جصانمج اًىضاف املخلسم معمم ؿىل هوؾَة بٔساسِا اًضرط واجملموؿة اًعلريت ،وضاظاث اًحُئة وحِات
ارلالء ًِا بٔمهَة نربى ،املواظيَة اًعاذلة وذسمة اجملمتؽ ،اًلِاذت ،اًخمنَة واًخعوز اًضريص واًخحسي
وامللامصت والاس خىضاف .جية بٔن ثـصف اُامتماث اًىضاف املخلسم من ذالل الاوضعة وثعحَق
املصاحي وا ٔلوُسة
ا ٔلُساف اًرتتوًة ٌَجواةل

 .7الازثلاء بس خوى ا ٔلذاء اًحسين ًيفسَ والٓدصٍن ًخحلِق اًعحة واًًضاظ
 .0ادلسم ُو ُحة من هللا وؿََيا اذلفاع ؿَََ سَامي هؼَفا ومـاىف
 .8جضجَؽ اذلصًة اًضرعَة من ذالل املسؤوًَة ازلاؾَة وحصس َخ اسس اًـمي جصوخ ازلاؿة
 .1جضجَؽ اًخلسم اذلايت من ذالل حمنَة املِازاث والٕحساش ابًِوًة
 .5ثوفري حصًة اختار اًلصازاث وحتمَي املسؤوًَة يف اًىضفِة واجملمتؽ اذلي حيَط تَ
 .2اًخـصف ؿىل اجملمتـاث ارلازحِة و ٔبهؼمهتا وحىوٍن ظساكاث ذامئة والاهعالق والادذالء يف ارلالء
واندضاف اذلاث
 .7ثسؾمي اًلسزاث واملِازاث املِيَة ومـصفة ادذَاز همية املس خلدي
 .1مواهجة املضالكث الاحامتؾَة واًحَئِة اذلاًَة واملس خلدََة وثفِم حاخاث اجملمتؽ
 .0ثوفري اًفصض ملٌلزسة اذلَات اًضرعَة وفق اًلمي ادلًًِة والاًزتام هبا
اٍمتسم ابذللوق وبٔذاء اًواحداث يف اذلَات اًضرعَة والاحامتؾَة
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حمنَة املِازاث اًلِاذًة اخملخَفة واملضازنة يف حمنَة اذلصنة اًىضفِة وثعوٍص جصاجمِا
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مصحةل ادلواةل يه حزء رضوزي يف اذلصنة اًىضفِة ودذام مصاحَِا .وادلواةل جضازك يف
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وضاظاث امللامصاث وجسَق ادلحال والاحباز واًًضاظاث ادلوًة وادلفاغ املسين والٕسـافاث ا ٔلوًَة
وحِات ارلالء واًخرَمي اًثاتت واملخيلي والاس خىضاف ذاذي وذازح اًوظن وا ٔلمه ذسمة اًوظن واجملمتؽ
واًحُئة والاًزتام اًعوؾي بحاذئ اذلصنة اًىضفِة ومن بٔمه وضاظاث ادلواةل يه املساؿست يف اًلِاذت
وثلدي اًخسزًة اذلايت من ذالل مصاحي ادلواةل وبٔوُسهتا واًخلسم اًفصذي وازلاؾي

اًزي اًىضفي
املالثس اًىضفِة حزء من ادلوافؽ اًيت جضـص اًفىت تبٔهَ وضاف مٌمتى إىل حٌلؿة راث ظاتؽ ذاض يف سٌلهتا
وسَووِا واهضحاظِا  ،فـيسما ٍصثسهيا اًفىت ٌضـص تبٔهَ يل مذبُٔة ٌَمضازنة يف زحةل بٔو خممي بٔو ٔبي وضاظ وضفى
 ،واًِسف من ازثساء املالثس ًُس لٕزحاث بٔن من ٍصثسهيا ُو وضاف فلط  ،وًىن يك ًـُش اًىضاف يف
حِاثَ اًَومِة ممتث ًال ٌَلمي واملثي واًسَوهَاث اسلَست اًيت حصتََ ؿَهيا اًىضفِة  ،فإن املالثس اًىضفِة جساؿس
[]8
اًفىت بٔن ٍىون وضاف ًا بٔفضي .
ثلاًَس اًزي اًىضفي
إن املالثس اًىضفِة حزء من ادلوافؽ اًيت جضـص اًفىت تبٔهَ وضاف مٌمتي إىل حٌلؿَ راث ظاتؽ ذاض يف سٌلهتا
وسَووِا واهضحاظِا ،فـيسما ٍصثسهيا اًفىت ٌضـص تبٔهَ مذبُٔة ٌَمضازنة يف زحةل بٔو خممي بٔو ٔبي وضاظ وضفي،
واًِسف من ازثساء املالثس ًُس لٕزحاث بٔن من ٍصثسهيا ُو وضاف فلط ،وًىن يك ًـُش اًىضاف يف حِاثَ
اًَومِة ممتث ُال ٌَلمي واملثي واًسَوهَاث اسلَست اًت حصتََ ؿَهيا اًىضفِة ،فإن املالثس اًىضفِة جساؿس اًفىت ٔلن
ٍىون وضافا بٔفضي.
مىوانث املالثس اًىضفِة
مقَط رو حِحني ؿىل اًعسز ًلك مهنٌل قعاء كالة -تيعَون -مٌسًي -حزام -كدـة -ؾلست ٌَميسًي -ظافصٍ -
حدي ٌَعافصت  -حوزة  -حشاء خدلي -ابلٕضافة إىل صازاث خمخَفة.
مىت ًمت ازثساء اًزي اًىضفي[ؿسل]
ًالحغ بٔن حصثسى املالثس اًىضفِة يف املياس حاث اًخاًَة ؾيس حتَة اًـمل -الاحامتؿاث ارلاظة ابًعََـة بٔو اًفصكة
– اًصحالث تبٔهواؾِا -اًزايزاث اًصُسَة -ادلزاساث ...اخل) ،ومييؽ ازثساء املالثس اًىضفِة يف اذلفالث ارلاظة
وذوز اٌَِو واًزايزاث اًـاذًة ،وجية احملافؼة ؿَََ واس خـٌلل مالثس زايضَة دفِفة ٔبزياء اًخسزًة واًعِيي-
وجية وضـِا يف ماكن مٌاسة ًخىون هؼَفة ذامئ ًا واملالثس اًىضفِة ادلَست ثؤثص ثضلك ُيساهما ادلَس فمين
ٍصاُا يف اجملمتؽ ذلكل مفن واحة اًىضافني بٔن ًؼِصوا يف اجملمتؽ تَحاش بٔهَق ومصثة ًسؾو إىل الاحرتام.
ثلاًَس وضؽ اًضازاث ؿىل اًزى اًىضفي[ؿسل]
 .7ؿمل ادلوةل ًوضؽ بٔؿىل ادلَة اٍميني.
 .0امس ازلـَة ٔبو امس اًفصكة ًوضؽ بٔؿىل لك من اذلزاغ اٍميىن واًُرسى.
 .8جنوم ارلسمة ثوضؽ فوق ادلَة ا ٔلٌرس.

 .1صازت املحخسئ ًلٔص حال واًىضاف واملخلسم " صازت ازلـَة " ثوضؽ فوق ادلَة ا ٔلٌرس.
 .5صازت ذزخة اًض حي واًىضاف واملخلسم " اًثاين وا ٔلول " ثوضؽ ؿىل اذلزاغ اًُرسى.
 .2صازاث اًِواايث ثوضؽ ؿىل اذلزاغ اٍميىن ( ؿسا صازاث ارلسمة اًـامة فذوضؽ ؿىل اذلزاغ اًُرسى)،
ويف حاةل نرثهتا واسذحام اذلزاغ هبا ثوضؽ ؿىل وصاخ ثضلك مٌؼم وًَخس اًوصاخ من ؿىل اًىذف
ا ٔلمين وٍصتط من حتت الٕتط ا ٔلٌرس ذائص ًا حول اًعسز واًؼِص.
 .7ؾلست اًىذف جض حم يف كالتة اًىذف ا ٔلٌرس ،ويه ؾحازت ؾن بٔرشظة مقاص حتمي بًٔوان اًصمز ارلاض
ابًعََـة سواء اكهت يف مصحةل اًىضاف بٔو املخلسم ،بٔما يف مصحةل ا ٔلص حال فِوضؽ ؿىل اًىذف ا ٔلٌرس
مثَث ًا كاؿسثَ إىل بٔؿىل حيمي ًون اًسسايس
 .1صازت مساؿس ؾصًف اًعََـة ويه ؾحازت ؾن رشًط تـصط س يدميرت واحس وتعول ادلَة ثوضؽ فوق
ادلَة ا ٔلٌرس ؿىل ميني صازت ازلـَة.
 .0صازت ؾصًف اًعََـة ويه ؾحازت ؾن رشًعني ؾصط الك مهنٌل س يدميرت واحس وتعول ادلَة ثوضـان
فوق ادلَة ا ٔلٌرس ؾن ميني وٌساز صازت ازلـَة.
صازت ؾصًف ٔبول اًفصكة ويه ؾحازت ؾن زالزة بٔرشظة ؾصط لك مهنا س يدميرت واحس وتعول
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ادلَة ثوضؽ فوق ادلَة ا ٔلٌرس ؿىل ميني وٌساز وبٔسفي صازت ازلـَة.
اًضازاث اًخشاكزًة ٌَمراميث اًـصتَة واًـاملَة ثوضؽ ؿىل ادلَة ا ٔلمين ،وٍصاؾى بٔن ثوضؽ صازت
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بٓدص خممي بٔو وضاظ حرضٍ اًىضاف فلط.
بٔذالكِاث ازثساء اًزى اًىضفي
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من كري املس خحة بٔن ٍصثسي اًىضاف صازاث ل ذاؾي ًِا نٌل مييؽ ازثساؤٍ ًضازاث مل حيعي ؿَهيا
زُسَا ،حىت ًؼي ٌَزى اًىضفي وكازٍ وَُخذَ واحرتامَ.
ًُس من اٌََاكة بٔن ًلوم مصثسي اًزى اًىضفي ابًخسذني.
هون مصثسي اًزى اًىضفي مٌمتي زلاؿَ راث ظاتؽ سَويك ممزي ،ذلا مفن اًواحة ؿَََ بٔن ًخحىل
اب ٔلذالق اًفاضةل اًيت ثًدؽ من كميَ ادلًًِة واحرتامَ ٌَـاذاث واًخلاًَس اسلَست واًزتامَ توؿس وكاهون
اًىضافة.
جية بٔن حيافغ اًىضاف ؿىل ُيسامَ ومؼِصٍ اًىضفي من حِر ا ٔلانكة وهؼافة مالثسَ وثياسلِا
ومٌاسخهتا مللاسَ ،واذلصض ؿىل ههيا واحملافؼة ؿىل زوهلِا فاًىضاف جزًَ ؾيوان ٌَحصنة اًىضفِة.
ًىن جية ٍىون الاُامتم تشاث اًىضاف كدي اًزي.

ثـمل تـغ فٌون اًىضافة[ؿسل]









اًـعا اًىضفِة
املوزش
حدي
مٌسًي اًضازت ارلضخِة
امليسًي اًىضفى
اًصتعاث
مٌسًي اًضازت ارلضخِة
امليسًي اًىضفى
بٔذواز ومسؤوًَاث بٔؾضاء ظََـة اًىضافة[ؿسل]
ؾصًف اًعََـة
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ًوسغ املِام واملس ئوًَاث ؿىل افصاذ اًعََـة
ٍصبٔش احامتغ اًعََـة
ًسزة اؾضاء اًعََـة وًخاتؽ ثلسهمم يف املهنج
ٌضجؽ افصاذ اًعََـة ؿىل اًخلسم
ًضؽ دعة ًخمنَة موازذ اًعََـة
مساؿس اًـصًف

ً .7خوىل تـغ ادذعاظاث ؾصًف اًعََـة
ً .0يوة ؾن اًـصًف ؾيس قَاتَ
ً .8دضاوز مؽ ؾصًف اًعََـة يف ص ئون اًعََـة
امني اًعيسوق
 .7حفغ اموال اًعََـة
 .0حيخفغ ثسجالث ؾن الاموز املاًَة ٌَعََـة
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ٌساؿس يف وضؽ دعة حمنَة موازذ اًعََـة
ٌرشف ؿىل معََاث اًرصف
حيعي الاصرتااكث من الاؾضاء
ًـخرب ؾضو يف دلية حمنَة موازذ اًفصكة
امني اًـِست
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ٌسجي ممخَاكث اًعََـة يف جسالث ذاظة ابخملاسن
مس ئول ؾن معََة ظَاهة املٌِلث
حيافغ ؿىل اذواث ثيفِش الاوضعة
ؾضو تَجية همٌلث اًفصكة
سىصثري اًعََـة
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اخاذت ظَاكة ازلي وحسن ارلط
نخاتة وجسجَي الاحامتؿاث
مجؽ تَاانث افصاذ اًعََـة
إزسال املاكثحاث واس خالهما وؾصضِا ؿىل اًـصًف
معي مجَؽ جسالث اًعََـة وحفؼِا دلًَ
امني املىذحة
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بٔن ٍىون حمحا ٌَلصاءت وواسؽ الاظالغ
معي جسي اس خـازت ٌَمىذحة
حصكمي اًىذة ارلاظة بىذحة اًعََـة
معي تعاكاث الاس خـازت
مس ئول ؾن ثيفِش الاوضعة اًثلافِة ٌَعََـة
خيعط ٌَمىذحة زهن يف اًفصكة ٌَعََـة
امني اًصحالث واملـسىصاث

ٌ .7ضازك يف اًخرعَط ًصحالث ومـسىصاث اًعََـة
 .0دلًَ اًلسزت ؿىل معي ؿالكاث مؽ ادلِاث راث اًـالكة
ً .8ـخرب ؾضوا يف دلية مـسىصاث وزحالث اًفصكة
مسـف اًعََـة
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دلًَ اًلسزت ؿىل ثسزًة سمالئَ ؿىل مداذئ الٕسـافاث ا ٔلوًَة
ٌرشخ ظصق الٕسـافاث ا ٔلوًَة
حيخفغ ثض يعة إسـافاث ذاظة ابًعََـة
ٍىون ؿىل ظةل مدارشت بصنز إسـاف اذلى بٔو امليعلة اًخاتؽ ًِا
املسامص

ٌ .7ضرتك مؽ ؾصًف اًعََـة يف وضؽ دعة اذلفالث ٌَعََـة
ً .0ـخرب املس ئول ؾن اًًضاظ اًفىن ٌَعََـة
ٌ .8ضازك يف إذازت حفالث اًعََـة واًفصكة
مععَحاث وضفِة
اًخحَة اًعلصى
اًخحَة اًىضفِة اًيت ٍصفـِا اًىضاف يف مس خوى اذللوٍن ؾيسما ٍىون مصثساي ًزًَ املسين وثؤذى ؾيس اٌَلاء
جصفاكَ بٔو كاذثَ ،نٌل ًؤذهيا ؾيسما ٍىون سًَ اًىضفي انكع ًأ ،بو ؾيس بٔذاء اًوؿس.
حتَة اًـمل
اًخحَة اًىضفِة اًيت ًؤذهيا اًىضافون ؾيس زفؽ اًـمل اًوظين بٔو إىزاهل .وحىون حتَة نربى إرا
اكن اًىضاف مصثساي ًزًَ اًاكمي ،بٔما إرا اكن مصثساي اًزي املسينٔ ،بو اكن سًَ اًىضفي انكع ًا فِؤذي اًخحَة
اًعلصى وًو اكن يف ًسًة ؿمل بٔو اًـعا اًىضفِة ًؤذى اًخحَة يف مس خوى اًىذف
اًخحَة اًىضفِة
اًخحَة اًىضفِة يه اًيت ثؤذى يف املياس حاث اًصُسَة وذاظة ؾيس زفؽ اًـمل ودفضَ ،وثؤذى يف مس خوى اًصبٔش
ابًَس اٍميىن ؾيسما ٍىون اًىضاف مصثساي اكمي سًَ اًىضفي اًصُسي.

اًربانمج اًىضفي
لك ما ًلوم تَ اًفذَة واًض حاة من بٔوضعة ثالمئ احذَاخاهتم ابس خزسام اًعصًلة اًىضفِة ًخحلِق اًِسف اًرتتوي
ٌَحصنة ،وًضم خمخَف ا ٔلوضعة اًيت ًـمتس ؿَهيا وضاظ املصاحي.
تعاكة اًخلسم
تعاكة خشعَة حيمَِا اًىضاف ملخاتـة ثسزخَ يف ثعحَق بٔوضعة املياجه اًىضفِة وحعوهل ؿىل صازاث ادلسازت
واًِواًة وثيلهل من ذزخة إىل ذزخة.
اًحريق
ؿمل مثَر حصمس ؿَََ اًضـازاث واًصموس اخملخَفة ،وٌس خـمي يف هؼام اًعالئؽ ،ويف املياس حاث واًخجمـاث
اًىضفِة .ز ًف ذ
ازلحوزي
ًعَق ُشا املععَح ؿىل اخملاميث واملـسىصاث اًىدريت اًيت جتمؽ ٔبنرب ؿسذ من اًىضافني يف ماكن واحس سواء
اكهوا ًًمتون إىل تدل واحس مثي اًخجمـاث اًوظيَة ،بٔو إكَمي واحس مثي اخملمي اًىضفي اًـصيبٔ ،بو اكفة َُئاث
اًـامل مثي اخملمي اًىضفي اًـاملي.
اًـالمة اًىضفِة
يه اًخحَة اًـاملَة ٌَىضافني وثؤذى ابًَس اٍميىن مؽ زفؽ اًس حاتة واًوسعى واًحيرص هصمز ٌَمحاذئ وارلعال
اًىضفِة ،ووضؽ الٕهبام ؿىل ارليرص يف صلك ذائصت ملَلة هصمز ًصاتعة ا ٔلدوت اًىضفِة ونسلةل ؿىل بٔن اًلوي
حيمي اًضـَف واًعلري حيرتم اًىدري.
اًخزاجص
بٔحس اًفٌون اًىضفِة ووس َةل من وسائي الثعال ٔبزياء اًًضاظ اًىضفي ،وٍىون اًخزاظة نخاتَ ًا ؾن ظصًق
اًوسائي اًواحضة ،بٔو زمز ًاي ؾن ظصًق إصازاث املوزش بٔو اًس اميفوز بٔو صفَِ ًا ؾن ظصًق اًِاثف ٔبو سَىِ ًا ول
سَىِ ًا اكًفاهس واًخَىس ،بٔوالٕهرتهت ،بٔو ؾن ظصًق اٌَمس املحارش ابس خـٌلل إصازاث املوزش بٔو ٔبي إصازاث
بٔدصى مدخىصت.
اًخـمل ابملٌلزسة

بٔحس ؾيارص اًعصًلة اًىضفِة ،وًلعس تَ اًخـمل اًخعحَلي اًِاذف اذلي ميازش يف ارلالء وٍىون فَِ اًىضاف
ُو املحارش ٌَـمي وامليفش واملىدضف واملس خًذج واملس خفِس.
اًخفذُش اًعحايح
اًزايزت اًيت ثؤذهيا كِاذت اخملمي ٌَفصق بٔو اجملموؿاث ظحاح ًا ذالل اخملاميث ًخلومي وضاظِا وحتفزيُا ؿىل ثعوٍص
وحتسني معَِا اًىضفي واس خلدال اًَوم حبَوًة واس خـساذ ممَزي
اًربامج اًىضفِة
بٔس حوغ اًسالم
ُو ا ٔلس حوغ اذلي حتخفي تَ وضافة اًـامل دلمع اًسالم اًـاملي ،حسذٍ املىذة اًىضفي اًـاملي ما تني  71و 01
فرباٍص من لك ؿامُ .شا اًيوغ من اًًضاظ اًىضفي ميازسَ كاًح ًا اًىضافني امليمتون ملصحةل اًىضاف املخلسم
وادلواةل ،وًخعَة مهنم مـصفة حِست ابملِازاث اًىضفِة وفٌون الاس خىضاف وحصبٔت يف مواهجة اًخحسايث
اًعحَـَة واًعـاة املـُض َة .وُو هيسف إىل اندضاف جماُي اًعحَـة والاظالغ ؿىل اًرتاج واًخلاًَس ومـارشت
اًياش يف جممتـاهتم ومضازنهتم يف نسمه اًَويم.
احامتغ اًفصًق
ًـخرب الاحامتغ حزء ًا من اًربانمج اًىضفي وُو ًـلس يف خمخَف اًَِالك اًىضفِة ًخرعَط اًًضاظ اًىضفي
وذزاسة حواهحَ وحتسًس وسائهل وظصق ثيفِشٍ وثلومي هخاجئَ ،وكس ٍىون الاحامتغ ًخيفِش وضاظ مـني.
ا ٔلذواث اًضرعَة
يه ا ٔلذواث اًيت حيخاهجا اًىضاف بٔزياء بٔذاء وضاظَ اًىضفي وثخـَق يف مجَهتا ابًيؼافة واًىذاتة واًخـَمي واًيوم
واًصايضة واًخلشًة واٌَحاش وارلسمة إىل كريٍ ،وًًدلي بٔن ٍصاؾي فهيا اًىضاف صـازٍ "ما دف محهل وساذ هفـَ".
إصازت اًخجمؽ (اًدضىِالث)
ُشا الاظعالخ ًعق ؿىل إصازاث ٔبصاكل اًخجمؽ اًيت ًـعهيا اًلائس ؾيس مٌاذاثَ ًخجمؽ اًىضافني اذلي ٍىون
ؿىل صلك ذائصت ،بٔو مصتؽ انكط ضَؽٔ ،بو ظفوف وكريُا ،وًلك صلك من ُشٍ ا ٔلصاكل إصازثَ ارلاظة اًيت
ثضحعِا اًخلاًَس اًىضفِة.
ٔبظاةل اذلصنة اًىضفِة

يه مجةل ا ٔلظول اًيت بٔوضئت ؿَهيا اذلصنة اًىضفِة ؾيس اهحـاهثا وزحدت خسواُا يف اًرتتَة اًىضفِة اًضامةل
املخاكمةل وحمتثي يف (اًخعوغ ،وذسمة اًلري ،والاًزتام ابًوؿس واًلاهون ،واٍمتسم ابملحاذئ اًىضفِة ،وثعحَق
اًعصًلة اًىضفِة يف ثيفِش اًربانمج اًىضفي).
حمنَة اجملمتؽ
ُو إحسى ا ٔلوضعة اًىضفِة اًيت ثيسزح مضن مدسبٔ ذسمة اًلري ،وحزء من اًربانمج اًىضفي يه معََة ثلَري
ذًيامِىِة مس متصت جساؿس بٔفصاذ اجملمتؽ ؿىل مـصفة حاحِاهتم وحتسًس مضالكِم وجتـَِم ًـمَون مـمتسٍن ؿىل بٔهفسِم
ًوضؽ ارلعط اًواكـَة ٕلص حاغ اذلاحِاث وحي ُشٍ املضالك با حيلق وظوهلم ملس خوى بٔفضي يف اًيوايح
الاحامتؾَة والاكذعاذًة.
حمنَة املصاحي اًىضفِة
يه ٍلوؿة من ارلعواث جصامج ومٌاجه وثبَُٔي بٔؾضاء كاذت اًوحساث واملفوضني واملسؤوًني ؾن املصاحي
اًىضفِة وثلاًَسُا.
حمنَة اًلِاذاث
س َاسة ثخضمن ارلعواث الٕزصاذًة اًيت ثخـَق تخوفري وادذَاز وثـَني إذماح وذمع وثسزًة ومذاتـة وثلومي بٔذاء
اًلاذت يف مجَؽ املِام.
حمنَة املوازذ
حمتثي يف حمنَة املوازذ املاذًة وا ٔلذتَة واًخرشًة ًخيفِش دعط ومضازًؽ اًًضاظ اًىضفي.
اٍمتوًي اذلايت
ُو متوًي ا ٔلوضعة اًىضفِة ؾن ظصًق املضازًؽ اٍمتوًََة اًيت ًًض هئا اًَِلك اًىضفي ذون الاؾامتذ ؿىل الٕؿاانث
وامليح ارلازحِة.
اهؼص بًٔض ًا


امليؼمة اًـاملَة ٌَحصنة اًىضفِة
وظالث ذازحِة
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ًلس بٔذزهت اًىضفِة  ،مٌش ابذن ابول ذؾوت هنوط اًض حاة اىل حتلِق مَىوث هللا ؿىل الازط ،وركل
من ذالل اًخمنَة تني اًض حاة اًصوخ يف الازاذت اًعاذلة واًخـاون مؽ الادصٍن يف اذلَات اًَومِة ،واختشث
لك اًس حي واملياجه اخملخَفة ًيك جس هتوي اًض حاة تلعس اًحياء فهيم الاوسان اذلي ٌسـى اىل نٌلهل ؿرب
خمَوكاثَ ازلَهل وؿرب اًعاكاث واًلىن اًيت سىهبا هللا يف هَاهَ.

اؿالم اًىضفِة:
ٔب -زوجصث ابذن ابول  :ودل س ية  7157من ؿائةل ازس خلصاظَة نثريت الاولذ فاكن هل ازتـة ادوت وادت
واحست وهل ادواث ادص من وادلٍ .اكن وادلٍ اس خار ًا يف خامـة اهسفوزذ (تسزخة جصوفسوز) وامَ ُرنًُذا
اتية امريال اًححص  ،اما ُو فمل ٍىن ركل اًخَمَش اًـحلصي ازياء ذزاس خَ الاتخسائَة وًىٌَ اكن حية
اًصحالث وامللامصاث مٌش وضبٔثَ ،فاكن ًشُة مؽ ادوثَ يف اًلازة ٌَعَس يف هناًة الاس حوغ واًفصض
فِلضون اايم ًا وًَايل يف الاهناز والاحصاص ًععاذون وًعحرون وًيامون يف الاحصاص .فاؾخاذ مٌش
ظلصٍ ؿىل حِات ارلضوهة والاؾامتذ ؿىل اًيفس مؽ اهَ من ؿائةل قيَة هوؿا ما .
ويف س ية  7172اًخحق ابدلُش .ويف حصة اًحوٍصش 7100حورص ابذن ابول وزخاهل يف كَة
مافىٌج ،وظال حعازٍ وكس اؾخربثَ إجنَرتا هشٍص صؤم ،ففىص ابذن ابول الاس خـاهة ابًض حاة ًفم اذلعاز ووسغ
ؿَهيم بٔؾٌلل ارلسماث اًـسىصًة اكذلصاسة واًعِيي وهلي اًصسائي وثسزٍهبم ؿىل ركل فىرث ؿسذمه ومتىن من فم
اذلعاز تـس ً 077وم .وتـس ُشٍ املـصنة ؿاذ ابذن ابول إىل إجنَرتا ؿام  7097واظحح يف هؼص ازلَؽ تعال
وظيَا ؾؼامي .لحغ مٌفـة الاولذ ؾيس اؾعاهئم تـغ املسؤوًَاث .يف س ية  7100ورش نخااب ٌَجواةل يف
ادلُش اًربًعاين  .ومتىن ٕارشاك ا ٔلولذ يف املثي اًـََا .ويف إحسى نخاابثَ س ية  7097لحس اًض حاة ً ،عَة
ابول مٌَ بٔن ًلوم لك ًوم تـمي ظاحل ًيك ٍمتصن ؿىل اًـعاء ًلٓدصٍن .

اثعف اٌَوزذ ابذن ابول حبست اذلاكء وكوت املالحؼة مٌش وضبٔثَ  ،فدشاكئَ وزخاحة ؾلهل اس خعاغ ان ًفِم
مذعَحاث صـحَ .فلس لحغ ؿالماث الاحنعاظ تني اتياء صـحَ ودعوظا اًفلصاء ومه الانرثًة يف تالذٍ ركل
اًوكت ًـسم متىهنم من اًخـمل يف املسازش  ،نشكل اكن ُياك فصاك ًا صاسـ ًا يف هجاس اًخـَمي واًرتتَة تني اًعحلذني
اًليَة واًفلريت وثسُوز اًصايضة .واًخسزًة اًـسىصي اكن ؿىل وثريت واحست فاكن ًسون لك مالحؼاثَ يف
مشهصاثَ .ومما لحؼَ ان اًخسزًة يف ادلُش ظصكَ كسميَ وتعَئَ خسا ويه اظاؿة الاوامص ظاؿة معَاء وضَاغ
وكت ظوًي يف ثفلس ظفوف ادلُش ،ل جيوس اهخلاذ او هلاص دعة اًلِاذت  .وازاذ ُو تـغ اًخلَرياث وًىٌَ مل
ًًذلس دعة اًلِاذت مدارشت ًـسم اًسٌلخ تشكل  ،مفا اكن مٌَ الا ان اذذي تـغ اًخلَرياث يف فصكذَ فوضؽ
الاظالحاث الاوًَة مس هتسفا تشكل حصتَة حٌوذ وازلني ابهفسِم ساُصٍن ؿىل اتذًة زساٍهتم وًُس الاث
اوثوماثَىِة مٌفشت ًالوامص فلط .
وُشٍ اًخجصتة ادلسًست يف نخَخذَ مشَت متازٍن زايضَة حسًثة ومتازٍن هتسف اىل الاؾامتذ ؿىل اًيفس
وادلصبٔت وكوت املالحؼة  .وكس احذوى مهناخَ ؿىل س حؽ هلاظ .
اول :هَفِة اجياذ اًعصًق ( ذزوش يف مداذئ اًعوتوقصافِا )
اثهَا :هَفِة اًدسرت حبَر حصى ول حصى .
اثًثا  :اكذفاء الاثص .
زاتـا:ظيؽ ارلصائط واًخرعَعاث .
ذامسا :كوت املالحؼة واًفصاسة .
ساذسا :نخاتة اًخلازٍص .
ساتـا :اًخجسس .

وكس حلكَت جتصتخَ ُشٍ ابًيجاخ جفمؽ ُشٍ املاذت مؽ مصوز اًزمن يف هصاش اسٌلٍ مساؿس ًالس خىضاف

ومضيَ جتازتَ اًـمََة ومالحؼاثَ  .وتـس ركل زبٔث اذلىومة اًربًعاهَة ُشا اًيجاخ فامصث تخـَمي ُشٍ
املاذت يف اًخسزًة ٌَجُش اًربًعاين .
اكن ابذن ابول اوسا ًان ًَي ًا مذواضـ ًا ؿىل اًصمغ من وضبٔثَ يف احضان ظحلة ازس خلصاظَة ظَلِا اًخىرب
واًلَؼة واًلعصسة  .اكن ظاذك ًا موزوك ًا تشمذَ اسري ًا ًلكمخَ تني كوم ل ًعسق ساس هتم يف وؾوذمه ،
واكن ارا دعة اذش ظوثَ ادلِوزي ومٌعلَ اًسَمي بجامؽ اًلَوة فاكن حمساث ممخـا مصحا ارا حتسج
اس هتوى اًيفوش وحسص اًالًحاة واكن اًضا موُواب يف فن اٍمتثَي واًصمس .اكن ماُصا يف املزاخ وادلؿاتة
وًىٌَ ارا مزخ او ذاؾة ل جيصخ احساش احس ومل ًؤر صـوز اوسان  .وازياء جتواهل يف اًحالذ واًلازاث
زبٔى ابم ؾَيَ هَف ٌس خشل الاوسان اذاٍ الاوسان وصاُس هَف ًفصق تني الاحٌاش والاذاين والاًوان
 ،فذاملت هفسَ اًزهَة اًعافِة واثز مضريٍ اًيلي اذلي فـزم ؿىل ان ًـمي مع ًال ًلَي اًفوازق تني اًياش
ولكِم من اذم وحواء  .ؾزم ؿىل ُشا الامص وحلق هللا هل فَِ فامي تـس  ،فسون لك ُشٍ املالحؼاث يف
مشهصاثَ وؾزم ؿىل حتلِلِا .وازياء ثيلهل يف افصًلِا اس خفاذ مما صاُسٍ ومص تَ وثـمل من اًضـوة اخملخَفة
الاص َاء املفِست وذوهنا .
وتسبٔ ابًخفىري تيؼام ادلواةل .واظعحة يف متوس  ،7097ؾرشٍن ودل ًا خملمي جتصًيب وهون ذوزايث من
س حـة بٔفصاذ ووضؽ زئُسا ًلك ذوزًة حىت ٍمني فهيم ذالل ا ٔلًـاة واذلَات اًَومِة ،اًـالكة مؽ اًعحَـة ،
وزوخ املالحؼة وارلسمة  .فًرش تـس ركل نخا ًاب ٌَىضافة ،وتسبٔ ابًخفىري تخىوٍن اذلصنة اًىضفِة  .فعَة
مٌَ املكل إذوازذ اًثامن مكل إجنَرتا ،ترتك ادليسًة وحىصٌس راثَ ٌَحصنَ اًىضفِة ،اًيت بٔؾعاُا صـاز ًا "
هن مس خـس ًا " ُ .شا صـاز اًىضاف ،ومن حمكَ "بٔن ؿىل اًىضاف بٔن ًلوم خبسمة الٓدصٍن ترتوًغ
هفسَ ؿىل اًضجاؿة والٕكسام ودشؿة اذلصنة واذلشق يف حىِف ا ٔلموز نٌل ًًدلي" .وكس اكهت صـازا
ٌَفصسان وا ٔلتعال ا ٔلكسمني ومـياٍ بٔن ٍىون اًىضاف حباةل اس خـساذ ذامئة ملواهجة مجَؽ ا ٔلحساج
واًؼصوف اًيت حتَط تَ.

وبٔظحح ابذن ابول زئُس ٌَحصنة اًىضفِة وبٔذش ًًرش املساتلاث اًثلافِة يف اًعحف وًيؼم ٌَفائزٍن
تخكل املساتلاث خماميث حىت س ية  .7079وحلق حَمَ ؾيسما مجؽ يف كرص اًىصٌس خال يف ًيسن حوايل
 77بًٔف وضاف وكائس بٔذشوا ًـصضون بٔمام ازلِوز احملدضس لك ما ثـَموا من فٌون وبًٔـاة .وكس اكن
لحامتغ كرص اًىصٌس خال بٔثصٍ اًىدري يف ثلسم اذلصنة اًىضفِة ،فلس ثعوزث سَوهَاث اًض حاة،
وحتسًت مـامَهتم ومساؿسهتم ٌَياش ،وًشهص بٔن وضاف ًا بٔزصس ساحئا بٔمصٍىِا ؿىل ظصًلَ يف ضحاة ًيسن
مث زفغ جلك بٔذة بٔن ًبٔذش من اًساحئ بٔي ملاتي مما ذفؽ ا ٔلمصٍيك ؾيس ؾوذثَ إىل تدلٍ إىل ثبٔسُس فصغ
ٌَىضافة ُياك مث امذسث اذلصنة إىل نيسا وص ًَل وتـسُا إىل اًـامل اًـامل امجؽ.

وفىصت ابول يف ثبٔسُس اذلصنة اًىضفِة يه إؿساذ ص حاة اًَوم ًَىوهوا مواظين املس خلدي ،وان ٍىدضفوا
دشاًسـاذت اذلي ًلوم يف حمحة هللا وذسمة اًلصًة ،ويف اًًس َان واًىفص ابذلاث ٌَـمي ًومِا ًسـاذت
ّ
الٓدصٍن.
ويف ؿام  7009حتلق اذلمل الٔنرب ًحاذن ابول ؾيسما جتمؽ من بٔحناء اًـامل حنو  2999وضاف يف بٔوملحَاذ
ًيسن وُسي ُشا اٌَلاء ((مجحوزي)) وذالل ُشا اٌَلاء ؿُ ّني ابذن ابول زئُس ًا ًىضافة اًـامل ،وفصضت
ؿَََ ُشٍ اًصثحة تبٔن ًلوم جبوةل حول اًـامل زمغ نرب س يَ ،فلس اكن ًسٍص لك س ية ًلاء هل يف تدل خمخَف
واكن بٔدص ًلاء هل يف اًرنوجي واكن معصٍ  11س ية حِر و ّذغ مجَؽ وضايف اًـامل حبضوز  02999وضاف
حرضوا من خمخَف بٔحناء اًـامل ،وثويف ابذن ابول ؿام  7017تـس بٔن بٔجنز زساًخَ ارلريت وكام تـسذ هحري
من اخملاميث واملِصخاانث ادلوًَة ٌَىضافة يف بٔزخاء اًـامل.

ة-ا ٔلة خاك س َفان  :ودل ا ٔلة خاك س َفان ؿام  7110يف مسًية ًَي ثضٌلل فصوسا .يف سن اًثامٌة
ؾرش  ،صـص ابن ٌسوغ ًسؾوت ًخىصٌس حِاثَ جاكمَِا  ،فادذاز بٔن ٍىون اكُي ًا يف مجـَة الٓابء اًُسوؾَني.
تـس زسامذَ اًىِيوثَة تشل هفسَ يف مساؿست ؿسذ هحري من اًض حاة حىت ًخـصفوا ؿىل املس َح وحىت حيحوهَ.

وذزش بًٔضا اًخـَمي املس َحي يف املصانز اًخاتـة
يف اًفرتت الاوىل من حِاثَ اًصُحاهَة ،مازش اًخـَمي يف اًلكَاثّ ،
ٌَىٌائس احملََة وكام يف ثًض َط ا ٔلهسًة اًصؾوًة ٌَض حُدة املس َحَة  .وازياء ُشٍ املصحةل اكن ًخاتؽ ذزاس خَ
ادلامـَة ًَعحح بٔس خار ًا يف اٌَلة الٕجنَزيًة .
اكن حية ا ٔلولذ ،وا ٔلولذ اكهوا حيحوهَ .وٕار اكن موُو ًاب يف اًفٌون اكًصمس واملوس َلى ،ويف نخاتة ا ٔلصـاز
واًلعائس ،اس خلي ُشٍ املواُة يف ذسمة اًض حُدة.
يف س ية  7078ثـصف ؿىل اذلصنة اًىضفِة وتيؼصٍ زبٔى فهيا ؿام ًال مثاًَ ًا ًًرش زوخ الادوت وارلسمة ثخجاوة
مؽ ثعَـاث اًض حُدة .ودشؿان ما كصز اذلُاة إىل إجنَرتا مللاتةل ابذن ابول ًالظالغ ؿىل نثة ؾن سري اذلصنة
اًىضفِة  ،وكس بٓمن ا ٔلة س َفان  ،املصيب واحملة ٌَض حُدة ،ابن اذلصنة اًىضفِة جس خعَؽ بٔن حىون وس َةل فـاةل
يف جمال اًرتتَة  ،وؿام ًال كو ًاي يف حىوٍن اًضرعَة من اًياحِة الٕوساهَة واًصوحِة  .وزمغ بٔن ٕازاذت ابذن ابول
اكهت يف ثبٔسُس حصنة وضفِة مذـسذت ومذيوؿة اًـلائس ،بٔسس ا ٔلة س َفان اذلصنة اًىضفِة اًاكزوًَىِة يف
فصوسا و ٔبساسِا  :اًرشًـة واًوؿس واملحاذئ  .واكهت صازت اذلصنة " ظََة اًلسش " اذلي ٍصمز إىل اهدضاز
اذلصنة اًىضفِة يف مجَؽ بٔحناء اًـامل  .ويف س ية  7009اؿرتفت اًسَعة اًىًس َة اًفصوس َة ابذلصنة اًىضفِة
زُسَ ًا .
اكذخست صازت اًىضاف من سُصت اًسوسن اًيت اكهت صـاز ًا ًفصوسا حىت فذحِا وًمي اًفاحت مكل إجنَرتا ،
وجس خـمي اًضازت هفسِا يف مجَؽ بٔحناء اًـامل مؽ ادذالف ثس َط وُو بٔن لك مجـَة ثضؽ زمزُا ارلاض يف
وسعِا .وحصمز ُشٍ اًضازت إىل اًخـازف وثشنري اًىضاف تواحداثَ وؾِسٍ  ،فـيسما حيمَِا ًسل تشكل ؿىل اهَ
اهضم إىل ٍلوؿة من مالًني اًىضاف امليدرشٍن يف مجَؽ بٔحناء اًـامل ،إر اظحح واحس ًا مهنم  .وثعيؽ ُشٍ اًضازت
من اًًس َج ٌَحاش اًصُسي ،ومن املـسن ٌَحاش اًـاذي .
واػِص ا ٔلة س َفان بًٔضا اًياحِة ا ٕلجنَََة من اذلَات اًىضفِة وكس صاهبِا حبَات اًس َس املس َح مؽ ثالمِشٍ .
ًـصط ا ٔلة س َفان ؿىل اًىضاف ُشٍ اًلاؿست ا ٔلوىل " :بٔن اًىضاف خفوز ابٕمياهَ وخيضؽ هل لك حِاثَ "  .وكس
نخة يف إحسى كعائسٍ " بٔن كاهوهم اًىضفي  ،كاهون ملسش وؾحريٍ ؾعص الٕجنَي " " .بٔن كاهوهم اًىضفي

ُو رشًـة ٌسوغ " .
بٔن اًىضاف مسًيون ً ٔلة س َفان بلساز هحري  .فدفضهل حؼي مالًني اًض حاة ابن ٍىوهوا من ؿساذ اًىضاف
اًاكزوًَيك .وا ٔلمه من ركل لكَ ،اهَ اس خعاغ بٔن ًؤذي ذالل حِاثَ لكِا صِاذت ّحِة ؾن اًىضاف املثايل ،
وضاف ذامئ الاس خـساذ ،ومساؿس ثضلك مس متص ًـمي مضُئة هللا وذسمة الٓدصٍن .
اهلسمت اذلصنة اًىضفِة  :اًىضاف ً ٔلولذ  ،واملصصساث ٌَحياث  ،وكس اهدرشث ثضلك زائؽ  .ففي ؿام
 7009مت ؾلس ًلاء ؿاملي يف ًيسن ،حرضت  1999ؾضو وضفي ميثَون  01تدل ًا  .فبٔذى ركل إىل اهدضاز
اذلصنة اًىضفِة يف اًـامل ثرسؿة  ،مما معي ؿىل زفؽ ؿسذ اًىضافة إكامة الاحامتؿاث ادلوًَة (خامدوزًَ ) اًيت
بٔكميت يف ُوًيسا ،فصوسا  ،جصًعاهَا  ،سوٌرسا  ،ادلمنازك  ،واجملص .فلس احمتـت يف لك ُشٍ الاحامتؿاث ؾرشاث
الٓلف من مجَؽ بٔحناء اًـامل وكضوا ٔبايما مؽ تـضِم اًحـغ وثحاذًوا ص ىت ا ٔلحاذًر والٓزاء وارلرباث اخملخَفة يف
مسريهتم اًىضفِة .
ًـخرب اًىضافة واملصصساث حِ ًال من اًصخال واًًساء ٌس خعَـون حتمي املسؤوًَاث والاخنصاظ يف حِات اًىٌُسة
واجملمتؽ  .مك من ادلؾواث اًىِيوثَة واًصُحاهَة واًـٌَلهَة  ،وضبٔث يف ُشا ادلو اًصائؽ من اًـعاء واًسزاء واسلاش
 .وكس ّؾصف ا ٔلة س َفان ابن جناخ اذلصنة اًىضفِة مصثحط ابٕؿساذ املسؤوًني  .ففي س ية  ، 7088افذخح خممي
ذزايس وظين ًِشا اًِسف .
وثحًت تدلان بٔدصى يف بٔوزواب ويف اًـامل اٍمنورح اًخيؼميي اذلي بٔوخسٍ ا ٔلة س َفان  ،واؿرتف اًىصيس
اًصسويل  ،تـس ميض تضـة بٔؾوام ،بساؿست خان هوزتوسًَ واًىوهت اكزتًَِا  ،مؤسس اذلصنة اًىضفِة
اًاكزوًَىِة يف تَجَاك ويف إًعاًَا  ،بىذة اًىضافة اًاكزوًَيك اًـاملي  ،اذلي ًضم اًَوم انرث من  19ذوةل .
فذعوزث اذلصنة اًىضفِة واهلسمت إىل زالزة فصوغ  :ا ٔلص حال  :وثرتاوخ بٔؾٌلزمه تني اًساتـة واذلاذًة ؾرشت .
واًىضاف  :وثرتاوخ بٔؾٌلزمه تني اًثاهَة ؾرشت واًساتـة ؾرشت  .وادلواةل  :وثرتاوخ بٔؾٌلزمه تني اًثامٌة ؾرشت
وارلامسة واًـرشون بٓو انرث .
ٔبما اتزخي اذلصنة اًىضفِة يف اًحدلان اًـصتَة  :تسبٔث يف ًحيان  ،7070اًـصاق  ،7071اًسوذان ، 7072

فَسعني  ، 7070ا ٔلزذن  ،7008اًىوًت  ،7082اًسـوذًة ًَ ،7010خِا . 70511
ويف ا ٔلزذن اهلسمت اذلصنة اًىضفِة إىل دلان مذيوؿة  :فاجملموؿة اًىضفِة ثخىون من  :ا ٔلص حال  ،اًىضاف ،
وضاف مذلسم  ،ادلواةل .وؾضريت ادلواةل  :كائس ؾضريت  ،مساؿس كائس  ،زائس انرب  ،زواذ بٔزُاظ.

