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 ئىل ػٕبَخ األخذ اٌفبػٍخ األعزبرح ِشفذ ػجذاٌذائُ
 

 احلمىق اٌغُبعُخ؟ مىق ادلذُٔخ واالعزّبػُخ وّب ٔبٌذادلشأح اٌىىَزُخ احل ً٘ ٔبٌذ
 ٌـُفخ ؽغني اٌىٕذسٌ. د
  ادلشوض اإللٍٍُّ ٌٍـفىٌخ واألِىِخِذَشح 

 
 
 

ورفىلهب يف اٌزخظظابد   رغري ادلشأح اٌىىَزُخ حنى اٌـشَك اٌظؾُؼ ئر أْ ارغبع دائشح رؼٍُّهب
ِٓ ػالِبد ادلذُٔخ وصجبهتب يف ادلـبٌجخ ثبدلضَذ ِٓ احلمىق وصَبدح رىاعذ٘ب يف ادلىالغ اٌمُبدَخ األوبدميُخ 

ثشوص جناُ  أزشبس اٌىػٍ ثؼـبء ادلشأح اٌىىَزُخ ووّب أْ اٌمىح وِٓ ادلجششاد اٌيت رجؼش ػًٍ اٌزفبؤي 
ممٓ َإِٓ ثؼشوسح دتىني ادلشأح أعشَب ورلزّؼُب ِآ   دواٌغُبعُب اٌجبؽضبد وادلجذػبد واإلػالُِبد

ممبسعخ ؽماىلهٓ اٌغُبعاُخ   أمهُخ آًِ أْ رجش ِٕب٘غٕب اٌذساعُخ يف ٔفىط ثٕبرٕب . أُ٘ ػىاًِ اٌمىح
اٌشَبدٌ يف رٕشئخ األعُبي  وجتٍُخ دوس٘ٓ مبّبسعخ أدواس٘ٓ يف ادلٕضيادلغزّش الػزضاص اِغ ِؼب وادلذُٔخ 

يف ػىء اٌازريرياد  أُٔخ دلٕب٘غٕب احلبٌُخ، وؿشائك اٌزذسَظ، وأ٘ذاف اٌزشثُخ و٘زا َغزذػٍ ِشاعؼخ ِز
 . احملٍُخ واٌؼبدلُخ ثششؽ ادلىاصٔخ ثني األطبٌخ وادلؼبطشح

ٌمذ ٌؼت اٌذعزىس اٌىىَيت دوسا وجريا يف رىشَظ ادلغبواح ورمٍُض فشص اٌزُُّض ثني اجلٕغني ئر 
ػٍ وممبسعخ إٌشبؽ االلزظبدٌ ئػبفخ ئىل اٌىضري ِٓ وفً اٌذعزىس ؽك اٌزؼٍُُ ورىفري األِٓ االعزّب

 .احلمىق اإلٔغبُٔخ
شغُ ادلىبعات  ادلظشح ػًٍ اإلطالػ ال رضاي رغؼً حنى ادلضَذ ِٓ احلمىق ف ادلشأح اٌىىَزُخئْ 

احلمىق االعزّبػُاخ   ِٓ رـبٌت ثبدلضَذال رضاي فهٍ يف اٌغٕىاد ادلبػُخ  باٌىجريح اٌيت ؽظٍذ ػٍُه
  :ِضًِٓ وادلذُٔخ 

عبس وػالوح األثٕبء يف ؽبي ؽظىي اٌضوعخ ػًٍ ثؼضخ دساعُخ ئرا احلظىي ػًٍ ثذي األ .1
 .وبْ اٌضوط ِشافمب ذلب

  .واٌزششَغورشغُغ رىاعذ٘ب يف رلبٌظ اٌفزىي  رىيل ِٕبطت اٌمؼبء وإٌُبثخ اٌؼبِخ .2

 .احلك يف احلظىي ػًٍ اٌشػبَخ اٌغىُٕخ ٌٍّشأح ادلزضوعخ ِٓ غري وىَيت .3
ح اٌىىَزُخ ادلزضوعخ ِٓ غري وىَيت ثبألِبْ وٍ٘ رؼٍُ أْ أوالد٘ب يف ؽابي  وُف رشؼش ادلشأ

وفبهتب ٌُظ ذلُ ؽك اٌجمبء ثبٌغىٓ احلىىٍِ أو االٔزفبع ثٗ يف ؽبي صواط اٌجٕبد أو ثٍىؽ األثٕابء  
ِٓ وصاسح اٌزخـاُؾ ، لـابع   َ  2002ويف دساعخ طذسد يف فرباَش  !عٓ اٌغبدعخ واٌؼششَٓ 
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رفؼًُ األدواس اٌزّٕىَخ ٌٍّشأح ثبجملزّغ اٌىىَيت يف ػىء "غزمجً حتذ ػٕىاْ اٌزخـُؾ واعزششاف ادل
ئشبسح ئىل أشىبي اٌزُُّض ػذ ادلاشأح يف لاىأني األؽاىاي    " اٌزـىساد اٌؼبدلُخ واإللٍُُّخ ادلإصشح 

واشزٍّذ اٌذساعخ ػًٍ ؿبئفاخ  خ ئىل اٌزؾذَبد االعزّبػُخ اٌشخظُخ وغري٘ب وّب رـشلذ اٌذساع
أْ ؽظاىي  "ٔى٘ذ اٌذساعخ ػًٍ ؽمُمخ ٘بِخ وٍ٘  .واٌزىطُبد اذلبِخ يف ٘زا اٌشأِْٓ إٌزبئظ 

ادلشأح اٌىىَزُخ ػًٍ ؽمىلهب اٌغُبعُخ وبٍِخ وممبسعزهب يف اٌىالغ اٌؼٍٍّ َفزؼ اٌجبة ٌـاشػ وبفاخ   
 . "ِٓ دتىني ادلشأح اٌىىَزُخ يف اجملزّغ ذاٌمؼبَب واٌزؾذَبد اٌيت رؼىق وحت

حتىي دوْ رفؼُاً دوس ادلاشأح   د االعزّبػُخ رزؼّٓ حتذَبد ؽمُمُخ ِٓ ادلؼٍىَ أْ ادلىسوصب
فابجملزّغ َزغابً٘ يف صالد اٌازوىس     زا َٕغؾت ػًٍ اٌؼبمل اٌؼشيب ثأعشٖو٘اٌزّٕىٌ يف اجملزّغ 

 واٌزشثُخ ادلغزٕريح وفٍُخ ثزمٍُض إٌظاشح  ،واٌزذَٓ اٌظؾُؼ ،وَزشذد ِغ اإلٔبس وٌىٓ اٌزؼٍُُ احلش
فشع ؽغخ ٌٗ ٌاٌشاوذح اٌذؤُخ ٌٍّشأح اٌيت ال رضاي ػٕذ اٌجؼغ ممٓ جيذ يف اٌزشذد اٌذَين أو اٌؼبداد 

 .وطبَزٗ ورربَش رظشفبرٗ
ِٓ خالي االعزّبع ئىل ِشبوً اٌضوعبد ورمذمي االعزشبساد اٌزشثىَخ يف زلاُؾ األعاشح   

هب ِٓ دفء احلُبح اٌؼبئٍُاخ  وعذد أْ ػمٍُخ اٌشعً ادلغزجذ الصاٌذ هتذد ِغريح ثؼغ األعش وحتشِ
ثً اٌزؼُُك ورفىد فشص اٌضواط ورزذخً دوْ وعٗ ؽك يف ِغريح رؼٍُُ اٌفزُبد واخزُبس وظبئفهٓ 

وال شه أْ دتىني ادلشأح ػٍُّب ودَُٕب والزظبدَب ِٓ ؿشائك فزؼ اجملابي  ػٍُهٓ يف اخزُبس ِالثغهٓ 
َؼُك ػًٍ صوعزاٗ  ئْ اٌشعً اٌزٌ  .ؼهبٌٍّشأح يف ادلغبمهخ يف طٕغ اٌمشاساد اٌيت ختظهب وهتُ رلزّ

ال َغّؼ ألفشاد أعشرٗ مبٕبلشزٗ وَزخز اٌمشاساد مبفشدٖ َظٍُ ٔفغٗ ، وحياشَ  يف ؽشوزهب اجملزّؼُخ و
 .وصىاة االلزذاء ثبذلذٌ إٌجىٌ ورفىرٗ ثشوخ اٌشىسي أٍ٘ٗ،

أْ ادلشأح ثؼذ وفبد صوعهب أٔٗ وبْ ِزضوعب يف ؽُبرٗ دوْ ػٍّهب و ِٓ ادلإعف أْ رىزشف
أوالدٖ ِٓ اٌضوعخ اٌضبُٔخ ذلُ ؽك يف اٌغىٓ اٌزٌ عبمهذ يف رريـُخ رىبٌُفٗ وأػبٔذ يف عذاد دَىْ 

ووٍ ال  وٍ ال رظٍُ ادلشأح ٘زٖ اإلشىبٌُخِٓ اٌزٌ َٕظُ ... ثُذ ال رؼٍُ أْ غري٘ب عُشبسوهب فُٗ 
  ؟رىىْ آخش ِٓ َؼٍُ يف أِىس دتظ ؽُبهتب

ٌ اخلبص ثبألؽىاي اٌشخظُخ واٌزغشثخ ادلبٌُضَاخ يف  ئٔين الزشػ االؿالع ػًٍ اٌمبٔىْ ادلظش
 .عبثمب حادلزوىسٌإلفبدح ِٕهب واٌزؼبًِ ِغ اإلشىبٌُخ ػٍُّخ دتىني ادلشأح 

ئْ احلظىي ػًٍ احلمىق ٌُظ هنبَخ ادلـبف ثً ثذاَخ اٌـشَك ألْ اٌمبٔىْ يف ؽذ رارٗ عبِاذ  
اْ احلفبف ػًٍ ادلىبعت اٌيت ؽظاٍذ  حيزبط ئىل اٌىػٍ اٌىبًِ ثٗ واإلميبْ اٌؼُّك ثأمهُزٗ وذلزا ف
احلظىي ػًٍ ادلضَذ ِٓ احلماىق ادلذُٔاخ   ػٍُهب ادلشأح اٌىىَزُخ ِٓ ِزـٍجبد ادلشؽٍخ احلبٌُخ وّب أْ 

واٌغُبعُخ ِٓ أوٌُبد هنؼخ اجملزّغ وال َزؾمك رٌه ئىل ثزٕشُؾ احلشوخ اٌزؼٍُُّخ واٌزشثىَاخ واٍ   
ٌاُظ  . اجملزّؼُخ حنى األؽغٓ وفمب ٌمٕبػبد صبثزخ رغبٔذ رٍه اجلهىد ادلجزوٌخ ووٍ جتؼً اٌزريُرياد
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ثاً  ٌٗ يف رلبي األعشح أو ُِذاْ اٌؼّاً  اذلذف ِٓ دتىني ادلشأح ٘ى أْ رىىْ ٔذا ٌٍشعً وخظّب 
ِغ ِؼبجلخ وبفخ اٌؼمجبد اٌيت رؼىق أـاللخ  اذلذف األعبط ٘ى حتمُك اٌزىبًِ دلب فُٗ ِظٍؾخ اجلُّغ

 .سَبػُب وصمبفُب وئػالُِبادلشأح لبٔىُٔب ورؼٍُُّب وعُبعُب و
أغزُٕ ٘زٖ اٌفشطخ ألشىش وً ِٓ َغؼً ئىل رفؼًُ دوس ادلشأح وَذسن أْ خري اجملزّؼبد ٍ٘ 

ورؼّٓ ؽمىلهٓ ورىفش األعىاء اٌظؾُخ وٍ  اجملزّؼبد اٌيت رؼٍٍ ِٓ شأْ ٔغبئهب يف وً اجملبالد
 .ميبسعٓ واعجبهتٓ اإلٔغبُٔخ وادلذُٔخ ػًٍ أوًّ وعٗ

 
 

 


