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 ىنعاذأل او. فويؤشلكلا 'كررغتالا نلف بتم تا اعط هك ودم ا ا سوعم 0

 ءادهإلا

 ... يتايح ريجه نم اهب ريجتسأ تنك يتلا ةحاولا ىلإ

 يسفن يف جهوتي لاز امو ابخ يذلا لعشملا ىلإ

 . ىريمصو

 برد ريثت ًانابرق نوكتل مهؤامد تلاس نيذلا ىلإ
 . نيرئاسلا

 ةفاحيصلا ادهش

 يفحص لك يملا ٌعافوو اتافرع عضاوتملا يدهج يدهأ
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 عا ةإلاو ننورودلاعلا .ءازتسإلا نق ينجب سنو ج نو ا يضر دعما 5

 ةمدقملا

 يسيئرلا مهلا يعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإلا نف لظي
 فرتعي عيمجلاو ءنيقلتملاو نييمالعإلل لغاشلا لغشلاو

 جاتحي اهنم نكمتلاو اهناقتإو «ةنيهلاب تسيل ةراهم اهنأب
 يتعباتمو يتعلاطم لالخ نمو «تاونسل ًابوؤد المع
 ضار, نامننا ا نم ةكسعلا قلو لاجشلا ده: ىف ةفادمملا
 ىلع يعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإلا نف ناديم يف راركتو
 ٍنافتو عضاوتو صرح لكبو ينتلعج ءةيبرعلا ةحاسلا
 .اهريوطت لبسو ةيمالعإلا ةريسملل ةمدخ اذه يباتك عضأ

 لاجملا اذه يف تاعوضوملا ءانب قرط عونتو ددعت مغرو
 نف ملاع نإف نيقلتملل باذجلا قايسلا يف اهلاخدإو
 ضعبب ًاموكحم لظي ( يعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإلا)
 ليهست ىلع اهب ماملإلا دعاسي ىتلا ةدحوملا ريياعملا

 ةقيقحلا لاصيإ يف نيداجلا نيينويزفلتلا نييمالعإلا ةمهم
 عيضاوملاو سسألا مهأ ضرعتسن انهو .ةركتبم ةروصب

 ؛(يعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإلا نف ) ل ةيقيبطتلاو ةيملعلا
 جرخملا دعاسم ةفيظوو جارخإلا رداوكو لئاسو مهأ اهنم



 :جاتنإلا لبق ام ةلحرم يف جرخملا رودو ءريوصتلا ريدمو

 ,يليجستلاو يكاورلا ملفلا يجهنم نيب ةيساسآلا قورفلاو
 مالفألاو يليجستلا مليفلا روهظو ريصقلا ملفلا ةأشنو
 تحوم نع ابشن «نيعخسسلا فالاقسلاو ةيرايشلالا
 فلتخم بولسأب اهميدقت متي «ةفلتخمو ةديدج بيلاسأو
 نع ثحبلا ًاضيأو «تايئاضفلا ةروث لظ يف زيممو ركتبمو
 انقرطتو «ينويزفلتلاو يعاذإلا جارخإلا نف ملاع تاراكتبا
 اذه كا اذملا ةيهناوم قفة ريكا وو هن روهلا هلا اينما
 .ينويزفلتلا جاتنوملاو جارخإلا نف ةعيبط هضرفت رمأ
 لالخ نم ةمْيق تامولعم ةفاضإو ريوطت مت دقل ًاريخأو
 ةرقلا ئظانم فزيت يقلد ةضادعملا انقسر انهو اننردخ
 عساولا ناديملا اذه يف يفارتحالا ءادآلا يف فعضلاو
 فودتلاو

 يلع دمحم قلاخلا دبع



 عا ذالا و نوير للا جا ريعتإلا] قلقا جو ويست هنو هانز هدأ عطا خر هنو 9

 نع ام ةصق ةياور ىه 0116011011 : ىنفلا جارخإلا

 محضروت ءربعم ينقتو ينف بولسأب نويزفلتلا ىوأ ةعاذإلا

 تارئثؤملا مادختساو :ةدهاشملا ضرغب ةصقلا ثداوح

 . ذيفنتلا ىلع نيلثمملا بيردتو ءةيرصمبلاو ةيعمسلا

 ةعوخ ناك انا :ىففلا لمعت ةراذإ نيف روحت طسناو
 جتنملا نع ةقلطم هبش ةيلوؤسم لوؤسم صخش هلثمي
 وه جتنملا نوكي يئامنيسلا جارخإلا ةلاح يفو «يئاهنلا
 رهظيس فيكو ءودبيس فيك جرخملا عقوتي ثيح مليفلا
 اذهل ةسارد ىأ ةقبسم ةربخ عقاو نم هل يئاهنلا لكشلا

 .7لمعلا مقاط ةدعاسمب مليفلا لمعب موقيو لاجملا
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 .عيزوتلاو رشنلل يوالدجم راد «جارخإلا لوح ثيداحأ :مور ليئاخيم )١(





 ىعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإلا نق 0.00.0000. 000000 ا ءءء للف ١

 ينويزفلتلا جارخإلا

 نم لكب يىدتقي نأ هتقالطنا ةيادب يف نويزفلتلا لواح

 نأ الإ ءاماردلا نف هتيراقم يف ةعاذإلاو امثيسلاو حرسملا

 تناك اذا ةيقحلا ةماعلا نم 'اهناتم نكي ولا "عاتيوعلا'
 ءام أطخ ثدح أذإف .ةدحاو ةعفد روصت ةيماردلا لامعألا

 نوك نع مجنف امنيسلاب هيشتلا امأ .هتيادب نم لمعلا داعي

 نع اضوع ريوصت ةزهجأ ةلذعب ريوصتلا ىف لاصيإلا ةادأ

 رادع .ةينويزفلتلا 0 يفو ةدكارإ ةلآ

 أاهنم ذب الإ ةرهأب ةءاضإ تحتنو :.ةعنطصملا (تاروكيدلا)

 ريوصتلا ةزهجأ مادختساب ةديج ةروص ىلع لوصحلل

 ا ا و ل ل ل : ةبيش ايس بكتتا]

 ذا ل ١ 0 رمل ىو حم

 يروف جاتنومب مايقلاو ءةلماك دهاشملا ةرادإ ىلع اورطيسي



 7 وما ا توا ا اا اب وذ وتو تاو هجم ىنويزفلتلا جارخإلا

 تالآ ةدعب لمعلا نم ءزج لك جارخإ يأ ,ينفلا عيطقتلا ربع

 ةرورضلاب دمتعي ينويزفلتلا جارخإلا نإف ؛كلذل .ريوصت

 ام عون حاتي دق نيح يف ءأدج قيقد قبسم ريضحت ىلع
 .امنيسلاو حرسملا ىف يبسنلا لاجترالاو عادبإلا ةيرح نم
 عم تكا نك اميل هكنلا قيم ا يركتراب تلكم داع نسألاا نك
 ندكلا تامرضو. ةلودحبملا : ريجبستلا :نيوسعتلا” هلآ ماركا
 راسإ نم عورختلا نم جرحملا عنعما نتنلا:يسراشلا
 حاتأ دقو .ةيعيبطلا عقاوملا يف هدهاشم ريوصتو ءفرتحملا
 يف ةطقلف ةطقل دهاشملل ًاريوصتو ًالاجتراو رثكأ ةيرح كلذ
 تاطقل نكل .لبق نم ةحاتم نكت مل اياوز نم نايحألا ضعب
 تاطقل نع ءيشلا نطفي: كلدقتك' امومع ينويزفلتلا ٍجارخإلا
 هبشأ ةليوط تاراوح ىلع نويزفلتلا دامتعال اراك انتوا

 لوح رودت ام ًابلاغ هتالسلسم عيضاوم نوكو ءحرسملاب

 تايصخشلا حاضيإ يعدتسي امم ,ةميمح ةيعامتجا اياضق
 ريوصتلا نيب عونتلا نع ًالضف اذه .برقأ تاطقلب دهاشملل
 ثيح نم امهنيب ةقباطملا ةلواحمو :يلخادلاو يجراخلا
 ىلإ ىرقأ ةنرخع - ينويزفلتلا ءارخالاو ىو ءانضإلا وت" وكلا"
 ةعزنلا نع دعتبت امدنع ةربعمو ةينف نوكت اهنإ ذإ ملعلا
 دك كات ب انحلال اخ : ةةهكف يق اوهتسالا
 ىلإ هاسهحشلا غاوبضص سلا ةياوور شكو ماسالا
 امها ةزاكإو ًاجافيإ نقكا :ههاشملا

 لخدت ىلإ يئامنيسلاو ينويزفلتلا جارخإلا ضرعتو



 ا ١

 ةيلعاف رثكأ هتلعج ىتلا (ةينورتكلإلا) ةيبوساحلا تاينقتلا
 .ةفلك لقأو

 : جارخإلا لئاسو

 لا سنا وكمل يف قدم ىلع جاركالا لئانوب نضجت
 ىلع ةيكدف و نك اميولا قدس نيكس انين !فاوجلا ةركفلاا
 ها يو علا ل سلو تك نارا ركاو هند امتار يكسب
 لا يوهسلا هن مويضتشملا ناك ءازسلا عزان لت امولا
 لئاسو مهأ نم ربتعتو .('7نويزفلتلاو ةعاذإلا وأ امنيسلا
 مقاط رايتخاو ويرانيسلا ىنويزفيلتلاو يئامنيسلا جارخالا
 صق ةيلمع ىهو) جاتنوملاو .نيينفو نينانف نم لمعلا
 اهددحي ةيمارد ةيؤر يف جرختل ةروصملا دهاشملا قصلو

 لمعلل لوألا بألا جرخملا ربتعيو .(ريتنوملا عم جرخملا
 يف جارخإلا ةسارد نأ ظحالن نأ نكمي ثيح ؛ينفلا
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 تارابتخاب نورمي ةساردلا هذهل نيمدقملا ْنَأ امك ءراوحلاو

 .ليشمتل دلا يف

 : ىهجارخإلا رداكلا

 ةيلمع يف ينقلا دئاقلا ىه : هدعاسمو جرخملا -

 .هلامحو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )1



 0 اا 00202ب1_ ينويزفلتلا جارخإلا

 ثا نير اعيسلا ةيحرت نهلاوقنسلا ومو نتلنلا ياكم
 دودح ىف ةيففلا سسصاتعلا لماكت نم دكاتلاو :ةشانكلا
 وخيم ىسسيفولا لمعلا دكودن 11 كتل ةحاكبلا» ةقاودفلا
 عافاطلا ةيحرق ىلع نيوصقلا) تاقتألا لحرف ءاككا
 لمح لمح نا الإ ةنيشعملاو لمعلا ةفيمحمل ةنعادبإلا
 امو «(دادعإلاو ىيراثيسلا ) جاتنإلا لبق ام لحارم ًاضيأ
 ىلع دمتعي ًاضيأ اذه ناك نإو « (جاتنوملا) جاتنإلا دعب

 .مليفلا ةعيبط

 ىف جرخملا رود لوح ناتفلتخم رظن اتهجحو كانهو
 ليلا بحاص جرخملا ىلوألا ىرتف «مليفلا ةعانص
 .هل ًادكاقو لمعلا يف ًاكيرش ةيناثلا هارت امنيب " فلؤملا'

 بيسي 'فلؤملا جرخملا' : نلت نوفي تضج رك هك

 الو 2« يئامنيسلا لمعلل ةينواعتلا ةعيبطلل ديازتملا ريدقتلا
 نيف :: ةتيفجلا و ج قيم ايدول ناك فايهاسم» نأ كش
 حاجن يف ةرثؤمو «ةياغلل ةيويح لعفلاب يه ريوصتلا
 . مليفلا

 216- جاتنإلا لبق ام ةلحرم ىف جرخملا رود ًادبيو

 ددحتيو ليصافتلاب مامتهالا يف أدبي. ثيح 13
 :يف هرود

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا دبع )١(



 حال الاوت نقود ودنعلا] "ها رجلا وق هوب حط امانا تاما بال و

 يذلاو ,601111501 100131 ةبقارملا ةفرغ لخاد جرخملا

 ةيحانلا نم جارخإلا رصانع مهأ دحأو 71160 1
 . ةينفلا

 هناك يي ةرسشتلا ع لاسم نكد نعش "ذهب

 هوس يف هنا :نكذلاب نيدهلا نمو عاتنإل] 'ةئدقتلا نيصادعلا
 ةسا فاش امتاز اقم وكف: ىنقلا لمفلا ةماكمح عدم
 ةدقتمتا رميقتملاا يدع اسسلا نمحوي سلاح ف اعتمادا
 لمعلا فاش توقتنلا احا رك نقلا كلا :فانلطقملا ةيساورل
 تافووعلا ءارحلا ءاقكا رب ةهتسملا ةيهتاقنالا :ناييعألا ىف
 تاجايتحالا صوصخب مهتاظحالم نيودتب ءالؤه موقي
 تارييغتلل لمعلا يف ةكراشملا رصانعلا نيهبنم «ةيجاتنإلا
 . خلإ... لوأب الوأ متت يتلا

 «لوأ جرخم دعاسم نم رثكأ جرخملل نوكي ام ةداعو

 ويرانيسلا ظحالم ىلإ ةفاضالاب ناث جرخم دعاسم
 نمضي نكح ول رألا جرفسملا هعاسم هنا رتكا تحت وتركي
 هيو [.كانفأ ةويكو يفسح لك يله ةلماكلا“ راطيسملا
 لمع لك ةعيبط بسحب جرخملا دعاسم فئاظو فلتختو
 : جرخملا دعاسم ةفيظو لاثملا ليبس ىلعو



 0 1 ] ] ] ]11 ينويزنلتلا جارخإلا

 :.موخسلا ةقمتاهنلطم غلا ءاوعلا نسم دعا

 قيسنتلاب كلذو اهزيهجتو ريوصتلا نكامأ ريضحت -4

 ءصنلا تانوكم ةفرعمو «ءلسلتسملا صن غميرفت 0

 خلا رك سووهتلا ف انتتنكول :فاديصختتلا

 ديدحتو ءريوصتلا (01015) تاردروأ لمتع حاأ

 هل ًاريتركس جرخملا دعاسم نوكي نأ ةرورضلاب سيلو
 نم ديدعلا اهل اهتاذب ةمئاق ةينف .ةفيظو لثمي ىه امنإ ..
 اذه ياوقلاو انه نيفحتح فاكملا تانلوز معلا و :تامح ىلا
 لوادجلا نيودتو ؛لمعلا ميظنت درجم هتمهم تسيلو
 :ىامللا ىلإ ليجلا تاكن اك هنو اكنأ اهقكلو سراكتلار
 ةينف فئاظو هلو .هبولسأو جرخملل لماك باعيتساو
 فاضت ىرخأ ةيرادإ ماهمب هعالطضا بناج ىلإ ةفورعم

 وهو .ريوصتلا ىأ ريضحتلا يتلحرم يف ءاوس هئابعآ ىلإ

 .ريوصتلا عقوم يف هديعاومو «لمعلا ةريسم نع لوؤسملا
 لمعلا يف نيينفلا نيلماعلا عف:ةثواعك لالخ نم كلذو

 يف ةطقل لكل دادعتسا ىلع اونوكي ىتح :ينويزفلتلا ينفلا
 نه لوألا عركملا هفاسس جاهف مها نمر .ددعتفلا كقولا



 ا ا ١

 عقوم ىف جاتنإلا ريدمو ءجرخملا نيب لصولا ةقلح هنوك
 نا :نيوصتلا لواذهم. قلمتم نحألا ناكااذإ انا ييوعصتلا
 لمعيف «ينويزفلتلا ينفلا لمعلاب نيلماعلا نيومتو لقن
 تيدا جاسسإلا نيد همز ةونش امم لوألا يرخكمتا ةنقايس
 زيكرتلل ةيفاكلا ةحاسملا هل اكرتي ىتح «جرخملل جايتحالا
 .ريوصتلا ىلع

 :ريوصتلا ريدم -؟

 ءاذنأ هاك ةنعفأ نيويصكلا وو عوكملا ةمذلخ لكن
 رود نيوعصتلا نودمل أل ؟ ىتوكزفلتلا ىنفلا لمعلا ياقتإ

 امرا نفت نحل ورسم لاك قت مالا ةياغ ىف
 هقنقم هكا اك ريوبصتلا ةيليع ءانكاتة نبض ةيوكتو

 يف ىلاتلابو ءريوصتلا عقوم ميمصت يف ةريبك ةجردب
 . توي رشلقلا يحفل لدعتل ةحاهدلا ةيوملا ةروصلا ةيمبعت
 ريدمو جرخملا نيب رتوتلا نم ًاعون ًانايحأ اذه ببسي دقو
 مهافتلا نم عون كانه نوكي نأ بجي اذل .ريوصتلا

 . امهنم لك بولسأ يف لماكتملاو لدابتملا
 : ةءاصولا ريدم - '"

 ىف ةينفلا رصانعلا مهأ دحأ دعي ةءاضإلا ريدم لعلو ىنفلا

 هتاجايتحا ديدحتو ةءاضإلل ةطخ عضوي ادبي لأ جاتنإلا



 00 اياا ىنويزفلتلا جارخإلا

 : كوي دفلتلا عاتنإلا ةيمت ىذلا نيضاتعلا مفآ

 :عقوملا ممصم - 4

 ددحتت صخش كانه ةيجاتنإلا لاكشألا ضعب ىفو

 .ناكملا ةلتكب قلعتي

 : جايكاملا لوؤسم -0

 ءجايكاملا نع لوؤسم صخش كانه لامعألا ضعب يفو
 كتل نونشلا ففصمو نوتكادلا غب قوالب هتيهم لكن
 رض دكا ىف ةتاشلا ىلع :كاييمحتلالا روبن نب
 نابلطتي رودلاو صنلا ناك اذإإ ةروص أوسأ يف ىأ .ةنكمم
 صخش كانه. ماع لكشب-- ةيجاتنإلا لامعألا يف (كلذ
 سبالملا ةيسانم نم دكأتلا ىف هتيلوؤسم ددحتت

 .نمنلا تسع نوذلا ةهصخشلا
 هع

 : توصلا ويسقو سدنهم -"1

 تاع ايتحاب اضاخ اهامكما لوي ةريقتلا و3« برحملا

 نم مغرلا ىلعو .تقولا تاذ يف ةفلكم ريغو .ينويزفلتلا
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 عضي نأ بجي هنإ ثيح ءريوصتلا ريدم نم ابرف رثكأ لمعي
 ءانثأ رداكلا يف ةرهاظ ليغ ةقيرطب ليحستلا تانوفوركيم

 ليجحستب ةصاخلا ةزهجألا ليغشت ىلإ ةفاضإلاب ريوصتلا

 كلذكو .ءاهتءافك نم دكأتلاو تانوفوركيملا عيزوتو :.توصلا

 ريوصتلا عفوم نم اهعفر ىلوتيو ,جاتنإلا ءانثأ توصلا ةدوج

 : نوفوركيملا عارذ ينف -'

 لاا م فا ووصل ما رست :ءانتكا هين" منو
 عم بسانتت يتلا تانوفوركيملا لضفأ رايتخاو ةظحالملا

 .عقوملا يف نوفوركيملا اصع عقاوم راتخي امك توصلا
 ثيح نييوق نيعارذ ىلإ صخشلا اذه جاتحي ام ةداعو
 ءانتا تمولا نم. ةليؤوط. :تارذفل نوفووكرملا عاؤز اعفاز للي
 . ىيدوتسألا جراخ ريوصتلا

 : ويديفلا ليجست ىنف -/

 ىلع قويديفلا ةروص ةدوج كلذكو ليجستلا ةدوح نم

 . تاشاشلا

 :ويرانيسلا ظحالم روصلا عباتت لوؤسمب -4

 دوجول ةسام ةجاح كانه نوكت .ةيماردلا لامعألا ىف



 1ك وطمس راو وسم قل مام اما خا عج اوان ان اخ ضويزفلتلا جارخإلا

 نيب اميف ليصافتلا قياطت نم دكأتلل دهشم لك ليصافت
 ءاطخأ يدافتل كلذو ءريوصتلا فقوت عم ةصاخ .دهاشملا

 ةصاخ . ةياغلل ةمهم ةفيظو يهو .ةعباتتملا تاطقللا نيب

 درجمبو .ريوصتلا يف ةدحاو اريماك مادختسا ةلاح يف
 هيجوت يه صخشلا اذه ةييود نوكت ريوصتلا نع فقوتلا

 هنن يفلا تهنكتم نأ ةنميفلا تكلل اهيظن نات يعل

 ويس

 ٠- عياتفلا ةانق :

 انوا ايوكيتلا ةيفرك فا ومر قيد دود

 هيلع قلطن نأ نكميو .ةعوضوملا اويرعلا نيناوقلل
 ةاكك لمعلا اةهيردرمم ام ابناغوب "عرحسلا ةركذتا
 يهو ©60121112111[]' 8111 عباتتلا ةاتف مسا اهيلع قلطي

 نيه ما ريمكس نق مباقكلا ىلع ةلكن اهلا نع ةلواؤسملا
 كرها و (ناوسلا ةمياتاتك «ردودصتلا فانك ا موكا ىلإ ةلجقل
 ةيآ ىأ :ليثمتلا لالخ لثفملا اهمدختسي يتلا تاودالاو
 عياتتلا نمضي ام ىهو .ويرانيسلا ىف ىرخأ تاريغت
 نيودت اهيلع كلذكو .جاتنوملا ءانثأ تاطقللا نيب ميلسلا

 كلذ نيس وو ا دع ونام ةلئطلا ناكل يرظملا ةاتتحالا»
 هتاحارتقا عم «ةطقللا هجاوت يتلا لكاشملا نيودت ادن
 دي نمي لكاشلا مشب بمسح اريخاو هنكاشملا ىذه نعل
 اهمدختسي يتلاو :ةيطايتحالا تاطقللا نم ريثكلا رفاوت
 00. جاتنوملا ةيلمع يف كلذ دعب ريتنوملا
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 : ةينورتكلالا ةباتكلا زاهج لوؤسم ١١-

 تارقفلاو نيوانعلا ةبياتكو ميمصت نع لوّؤسملا قوشو

 ىف تاطقللا ىلع رهظتل جاتنإلا ءانثأ اهمادختسال رتويبمكلا

 . ضرعلا زاهج

 : اريماكلا ودعاسم ١١-

 ثيح ؛اريماكلا ليغشت نم رثكأ وه امب نوموقي مهنإ
 ؛لمعلل ةزهاج نوكتل اريماكلا تانوكم بيكرتب نوموقي

 جرخملا عم نونواعتيو «ةينفلا اهتدوج نم نودكاأتيو
 لك نيريصت رب نيعفلاا ىلا توصل ىكنوتا ءاسقإلا سدو
 ( ئيدتسالا جراخ ) يجراخلا ريوضصتلا عقاوم يفو .ةطقل
 .اريماكلا ميلستو ملست بيترت نولوتي مهنإف

 *١- ويدل لا عا ل :

 نوكيو «ويدتسالل ريدم دجوي «جاتنإلا ةعيبطل ًاقبط

 ناكم ىف ماهملا نم اددع نايلوتي ناصخش وأ صخش
 ٠ ريوصتلا

 :ريتنوملا-ا 1

 لماعتلاب نيلماعلا عيمج موقي ريوصتلا نم ءاهتنالا دعب



 1 ا م ل راما ينويزنلتلا جارخإلا

 نت يسبق ولا يوسلا فاودتإس ةنونهملا ةناعلا دع
 توصلاو ىقيسوملا ةفاضإ ثيح نم ةيئاهنلا اهتروص
 طبضو تاطقللا بيترتو ةيرصبلاو ةيتوصلا تارثؤملاو
 نم ينويزفلتلا لمعلا جاتنوم دعيو .ةروصملا ةداملا عاقيإ
 عيطتسي ذإ ءينويزفلتلا جاتنإلا اهب رمي يتلا لحارملا مهأ
 . يّنف لمع يأ مدهي ىأ ديشي نأ جاتنوملاب مئاقلا

 لمعلا ىتاهنلا .لكللا كاتي نع نزولا مب ىيكتونلاو
 تاطقللا رفاوت ىدم ىلع كلذ فقوتيو ,ينويزفلتلا ينفلا

 .اهريوصتب جرخملا ماق يتلا ةيطايتحالا تاطقللاو ,ةيفاكلا

 ىلع عاقتوملا لالخ نيد مثل .نعادنإلا مكسفلا تق رتنو
 ةيرحلا نيجرخملا مظعم كرتيف .جرخملا عم همهافت ىدم

 نأ نيح يف «جاتنوملا لالخ دهشملا ءانب يف ريتنوملل
 + اهرخأ: ىلا عافتوسلا ةيلمع ةيبادم نويت نيوخأ كاتم
 : سالملا ممصمو روكيدلا سدنهم -060

 تاروكيد ميمصت نع لوؤسملا ىه روكيدلا سدنهم

 نيلثمملا سيالم ميمصت نع لوؤسملا وه سيالملا ممصمو
 تحت سبالملا ممصمو روكيدلا سدنهم نم لك لمعيو
 ممصمو روكيدلا سدنهم ىلإ ةفاضإلابو .جرخملا فارشإ
 نع لوؤسملاو ءرييكاملاو راوسسكإلا لوؤسم كانه سبالملا
 .ةراجنلا نزخم نع لوّؤسملاو ءسبالملا نزخم
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 ؛ينويزفلتلا لمعلا يف جرحملا رود حرش

 لمعلا قيرف يقابب هتقالعو

 يف أدبي ءصنلا ريسفتو مهف نم جرخملا يهتني امنيح
 اذه نمضتيو :ةشاشلا ىلع لمع ىلإ ويرانيسل ١ أذه ليوحت

 ءانثأ يفو .('دهاشملا ءانبل مدختست يتلا تاطقللا ميمصت كل لا : . ا 5
 لوح تاظحالملا ضعب نيودت نكمي :ءتاطقللا كلت نيوكت

 ةطقللا ميمصتو .ةكرحلاو ء:ةروصلا نيوكتو ءاريماكلا ناكم

 ىف عاديإلل ةصرف جرخملل حيتي يذلا لوألا لاجملا ىه

 .ينويزفلتلا ينفلا لمعلا لاجم

 دايما عن ةركح ةسويؤفشلتلا ةضقلت سايتلا لكشلاو
 تاتايبلا لك ىرتحك تلا او ةجئادسو !اهدادعإ لحئارتب خم
 اهقيأ نيش قد يستعمل ةدقلا كاملا تنقال
 دهشم لك ىف تالاقتنالا ديدحتو اهتاكرحو اريماكلا عضو
 ةداع جرخملا موقيو .تاطقللا ماجحأو ء.ةطقل لك يفو

 .ةعادبإو جرخملا :يماس دمصلا ديع )١(



 76 ينويزفلتلا لمعلا يف جرخملا رود حرش

 101 0- جاتنإلا ليق أم ةلحرم نيف جرخملا رود ادبي

 ددحتيو ليصافتلاب مامتهالا ىف أدبي ثيح 10
 ا

 ًاءدب جاتنإلا ىف نيلماعلا دوهج ةفاك نيب قيسنتلا - ١
 . اهفلخ نوفقي نم ىتحو اريماكلا مامأ نوفقي نمم

 .جاتنإلا ءانثأ تاطقللا رايتخاو

 يذلا يمامألا فصلا دئاق وه جرخملا نإ ىرخأ ةرابعبو
 خا ىلإ هن: لصي» نحو نمنلا -.هلست لحوم: قع ةووالا اذن

 . ينويزفلتلا جاتنإلا لحارم نم ةيليصفت ةلحرم

 لمعلا ةعانص ةيلمع يف ينفلا دئاقلا وه جرخملا
 ىلإ ىيرانيسلا ةمجرت نع لوؤسملا ىهو :ءينويزفلتلا
 دودح ىف ةينفلا رصانعلا لماكت نم دكأتلاو ء:ةشاشلا

 لمعلا زكرتي امك ينويزفلتلا ينفلا لمعلل ةحاتملا ةينازيملا
 ىلع ( ريوصتلا) جاتنإلا ةلحرم ءانثأ جرخملل يسيئرلا
 نأ الإ ؛نيلثمملاو لمعلا ةعومجمل ةيعادبإلا تاقاطلا هيجوت
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 ويزافيسسلا) عاضتإلا لبق نم لحاربم اضيأ لشي هلم
 اذه ناك نإو «( جاتنوملا) جاتنإلا دعب امو «( دادعإلاو
 0 وو فاعلا قفل لمعلا ةفعنط ىلع نمقتم انكي

 قو ىلإ نيتك فهن نيكتيوطو و ا رظتت قاةمير ند اخفو

 يف ىرتف ,ينويزفلتلا ينفلا لمعلا ةعانص يف جرخملا
 "هفلؤم "و ينويزفلتلا ينفلا لمعلا بحاص جرخملا ىلوألا
 دقو .هل ًادئاقو لمعلا يف ًاكيرش ةيناثلا يف هارت امنيب '
 نودققتلا يبس عل زملا عودا ةيرطخن اةيدعب تعحاوك
 نأ كش الو .ينويزفلتلا لمعلل ةينواعتلا ةعيبطلل ديازتملا
 يه ريوصتلا ريدمو «نيلثمملاو ءويرانيسلا بتاك تامهاسم
 ينفلا لمعلا حاجن يف ةرثؤمو !ةياغلل ةيويح لعفلاب
 هب موقي ىذلا رودلا ةحاسم فالتخا مغرو .ينويزفلتلا
 وه امئاد هتمهم رهوج نإف ءرخآل عورشم نم جرخملا
 ءانثأ جاتنإلا طامنأ لك ىلع قبطنت ةدعاقلا هذهو « ةدايقلا

 ليجستل ةينفلا بئاوجلا ىلع جرخملا فرشي ذإ « ريوصتلا
 نال قدم نأ مهنالتح ةلزملا ةفناتم» ل اخت م كار ون ةلققل لك
 يف ريوصتلا ةطخ ىأ 50310)/017[5 موسرملا ويرانيسلا

 عه لماكلا نوانتلاب ةقولا لاوظ لمعي: نه: ءانسيفت قوعلا
 .ريوصتلا ريدم

 ,ينويزفلتلا ينفلا لمعلا تاجايتحال ًاعبتو « ًانايحأ نكلو

 .دادغب «روشنم ريغ ثحب :بيبش ىلع دومحم لب



 000 اا 0 ينويزفلتلا لمعلا يف جرخملا رود حرش

 لك نأ ةقيقحلا نكلو هنيعب مسقل همامتها جرخملا هجوي
 ىفلا لمعلا عانس ىف انهم روز: يعلق قوسلا

 يف عيطتسي ىتح ةدكح نلغ ةفرح لك راودأو تاردق

 د اهتنك لكل ناد .لككلا يلف يصمد نإ ةحايقلا

 نأ ًالوأ بجي ءلسلسم يف لمعلا جرخملا ادبي امدنع

 يه صنلا ريسفت ةيلمعو .ىيرانيسلا صن حرشيو رسفي
 لوح ةصقلا روطي ىيرانيسلا بتاكف .هتباتك ةيلمع سكع

 ليوحت ةطخ ريرقتب جرخملا موقي نأ لبق بولطملا ىه

 .تاءارق ةدع لالخ نم صنلا ليلحت جرخملا

 ملاِب ءزج ىنفلا ريضحتلاب همايق نإف .. ىبدآألا ريضحتلاب

 هرخملا دق ايصك احدنا يقل: نييدختلاو قدويضكملاو
 816810128 هميسقتو ينويزفلتلا ينفلا لمعلا جابوكيدل

 .ةينازيملاو .. جرخملا .. ذيفنتلا تايضتقم بسح 0



 نع اةالاو: نكويزستتلا جارسألا قلق بدم تن ماا وو مشو امو ثوم ا

 وهو ىنويزفلتلا ينفلا لمعلل ينمزلا عباتتلا ديدحت نإو
 نع لوؤسملا صخشلا دعيو .هل ىئىلوأ 11822128 لمع

 ,(0021101 150012 ةبقارملا ةفرغ لكَ جرخملا ةنواعم

 غيطقتلاو تاطقللا رايتخا زاهج ىلع فارشإلاب موقي يذلاو
 نم جارخإلا رصانع مهأ دحأ دعي 71060

 نق ذو م انكحأ يهل انس ىفمو دنقلا ةيكافلا
 هتعمل نينو اقتل ةينفكلا نوض انهت ةفاك وح, دسكتلا
 كانه نوكت «ينفلا لمعلا ةماخض ىدم ءوض يف هنإ لوقلا

 نيدعاسملا نم ديدعلاب ةناعتسالل ةسام ةجاح ًامكاد

 هجاوت يتلا ةريثكلا تابلطتملا ةهجاومل ءجرخملاو جتنملل
 ءانثآو ةمخضلا ةيجاتنإلا لامعألا يف لمعلا ءانثأ جرخملا

 مهتاظحالم نيودتب ءالؤه موقي يتلا تافوربلا " ءارجإ
 رصانعلا نيهبنم «ةيجاتنإلا تاجايتحالا صوصخب
 . خلإ .. لوأب ًالوأ متت يتلا تارييغتلل لمعلا يف ةكراشملا

00 00 
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 مليفلا يبتهنم نيب ةيساسألا قورفلا
 يليجستلاو يتاورلا

 ١ - يئاورلا مليفلا جهنم :

 لجأ نم ءيش وأ ناكم وأ صخش ةروص ليجست لفكي

 ىلوألا ايلا ةنمو ةيف زحلا ةرايجلا كلت: لع ريويمتلا

 نع نبت :ةتافوودؤتسالا نفد تتعيتأ ىقلا :ىقاؤزلا ةليقلا
 ايفا ركوت نق نها وظل لقنكت نا ميطتس اىيعاعلا 1 ةفركح

 «ضرعلا ةلآ ةطساوب ةشاشلا ىلع ةربكم ضرعت ةعبط
 رظنملاو نيلثمملا ىلإ هجو يذلا مامتهالا نأ كلذ ةجيتنو

 هراهظإ نكمأ هقيرط نع يذلا جهنملل هجو امم رثكأ ناك

 عم ًامامت مءالتي يجاتنإلا ماظنلا اذهو .ةشاشلا ىلع



 و يليجستلاو يئاورلا مليفلا يّجهنم نيب ةيساسألا قورفلا

 ل ةلوستح ل اولا ولفت ةوفاود هنا وب اووف" ةسراخعلا

 انايع اود دلجفلا ةييبط هلو تق ىلع ةباوكلا نت: :ليصمملا
 ةركف ًالثم زاربإل ةعرابلا توصلا ىأ اريماكلا ليح مدختست
 هذهب سيل رمألا نإ .رظنملا ريغت زاربإل وأ نمز رورم

 ليثمتلا لقن ةطساوب ىزغملا نع ربعيو ةايحلا نم ضيف
 .توصلا نيكم: ىلإ .تاملكلاو :ةضانقلا .ىلإ

 دكاشرإو ةنهكلا ةكنلافو نق يكن ناكفلا ةوابهف كلذن
 رظانملا عيمجتو ةكرحلاب ريبعتلاو ءاقلإلا يف نيلثمملا

 ناوكلا ناتك نعام ادهن لك بف: تافوييدهملا
 ولجسمو جايكاملا ءاربخو رظانملا ىسدنهمو نوروصملاو

 ديلاقتلا عبتا دق يئاورلا مليفلا نإف دودحلا هذه يفو
 لديتسا نمزلا رورميو .ءةقدب هعوضوم يف ةيحرسملا

 ليثمتلابو «ةيئامنيسلا لاكشألا ةيحرسملا لاكشألاب
 | ريضماكلا فاباطغملا افي ىقاعتسسلا لدكمتلا يهيملا

 .نوفوركيملاو
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 ففالكولا سفن نقف نإ ةلاقنلا ةيوركفلا ةعومحملا دانا
 ىف أدبت ءضرعلا ةلأو نوفوركيملاو اريماكلل ةيلوألا
 ال ديولويلسلا ىلع لجسي ىأ روصي ءيش يأ نأب داقتعالا

 تاهبنملا ىف نمكت ىئامنيسلا عادبإلل ةيلوألا ةمهملا

 :اتجوجلاب وقم وم اهمدقي نا نكي: حلا ةيلقملا وه ةساحلا
 اياوزو اهتاكرح نم ديدعلاو اريماكلا مادختسا ةقيرطف
 رهظت يتلا ةعرسلاو روصت يتلا ءايشألل ةبسنلاب ةيؤرلا
 ءاهمامأ ءايشالاو صاخشألا نونوتل تسل لب ثداوحلا 57

 ضعبي يف موقي اهك ,جاتنوملا ةيلمع ئىوجيو ء.نائثعمو

 :اناقيت قاطلا مسلا ولا

 دسلاققلا .ةزغ همفع ل رهف كسك هوياصللا ساس ينقو
 فودقملا كيش ةعساولا هكاولا:زيدانم لإ ةنحيرسعلا
 مادختساو ءةيئامنيس ةيصاخ يمعيبطلا كولسلا ةيكئاقلت

 وه اذهو ها ا اناوككما قزق ةقيرطب توصلا

 .كش الب يليجستلا مليفلل يفرحلا ساسألا



 و ب يليجستلاو يناورلا مليفل ا يكبح نم نيب ةيساسألا قورفلا

 .هئانب يف ةديدج ًاقرط بلطتي يليجستلا مليفلا نإ
 مايل :محجوا ركل ةئللكل :ةريا فمن: هج اق يف لا دج قداح
 نم ًاديدج ًافقوم بلطتي هنأ كلذ لك نم. مهألاو :يئاورلا
 لكان ولا ناوملا- نب نيون تنت ومنا اذه قه مف .اهتيتسلا
 يليجستلا مليفلا لقح يف نولماعلا اهمدختسي يتلا ةينفلا
 ؟فقوملا اذه نع ريبعتلل

 : يناورلاو يليجستلا مليفلاو جرفتملا

 نات ىف وة ةقعلا يقع اني جتاتمعكلا ليتل فوم
 دع يشتت قا وسو نعاكسا ال وح نودع تاع نط
 كلذلو ءددحم فده نع ربعت ةركفب متهي امنإو ءمهكولس

 قيل كل نون اسم ان ل د نال ب ننطتل ىلا
 يف ةيدرقلا يفلكاوحلا :عاوح ألا +« ةينانعلا ةناوولا هياستق
 كلو .نيكات يلع هقاسيو ركآ ونش وعا قح تعا ةةياوزلا
 يدافتل ًاراتس ذختي يذلا موجنلا ماظن ريهامجلا ناهذأ يف
 ةهيدعلا يهرتفلا :تينيو”وماولاو ةليضتملا قاعده ملا
 سهلا داع نان كسلا

 .ًامامت رياغم عون نم هتيبذاجف يليجستلا مليفلا امأ

 دمتعي الو ءنوروهشم موجن الو «:ةيدرف ةصق هل سيلف
 نإ «ةيكاوولا مالقالا هجن طاع يذلا نشهافلا' :ءاركلا ىلع
 ءيش ال هنأب داقتعالا ىلع ةيلك دمتعي يليجستلا مليفلا



 يعاذإلاو ينويزفلتلا ءارخأإلا نفقا. ع اممم هيو وق توسل ا انورشم »م

 درفلا مامتها ىلع دمتعي هنإ ءانسفنأ نم رثكأ انبذجي

 ةييونات مين اصاختشا نايمنملا ىلشلا نيبفتاااذإو

 مهرود نويعلي هداجلا ىف عقد .اهل ةيمهأ ال ةيصوصخلا

 امأ انام ةيداعلا مهتايح ىف هنودؤي امك مليفلا ىف

 نتن نيتك :تاويسعجسلا يتق ءانيلاو معلا ف افاودلا
 مهنإ .هجهنمو هبولسأو جرخملا ةقيرط يف لب ءمهيديأ

 رظانم تدجو اذإو .'7كاذ وأ يعامتجالا عاطقلا اذه
 نم يعيبط لكشب غبتت اهنالو» ,.ةليصأ اهتألف ء:ةمخض

 افده ًامئاد يليجستلا مليفلل نأ يه ةصالخلاو :عوضوملا

 نأ بجي يذلا ىه فدهلا اذهو ,ءةقيقحت ىلإ يف نيمو اددكتم

 .جرفتملا بذج يف لوألا لماعلا نوكي

 موجنلا وأ ةصقلا دوجو مدع نأ ركذن نأ بجي نكلو

 ساسحإلا ىلإ جرفتملا رطضي ءيليجستلا مليفلا يف
 فيعضلا ريوصتلاف ءعوضوملا ضرع لئاسوب ديدشلا
 نوح دافعا ةيويصلا نامهتدما وا: نوكملا نيف حاقتوملاو
 هيف رهظي كلذ لك مليفلا عم مجسنمو قسانتمو «ميلس

 ..جارخإلا رحكس :ساحنلا ىفطصم 1



 1 ممم يليجستلاو يئاورلا مليفلا يجهنم نيب ةيساسألا قورفلا

 راهبتالا يفخي دق يئاورلا مليفلا يف امنيب ء.حوضوب
 جرخن اذكهو كخيار ياردعلا هدم لك محا تنوعا

 نذل ف نزاع دق ىلحستلا هلقلا ىف يوزعلا .قاك فلا قم
 وكتاب مامتهالا انيلع كلذلو ؛ :ايينقي انه نان نحل
 يف لوألا رودلا بعلت ناي اها اهل توست نا نود نكلو

 .ةركفللو عوضوملل ًامكاذ :نطعن نأ بجي يذلا كلذ «مليفلا

 ضرعي نأ بجي يليجستلا مليفلا يف عوضوملاو
 ان ةطقن لك دهم كيه صيخلادلاو موضولا ىيدافم
 :راكفألا لسلست نأ نيكفتلا ليح مطقتي ال .ةيحنو «افدحم
 ةثالث نع ديزي ال ءًاريصق يليجستلا مليفلا نوكي نأ بجيو
 نيل هيفا ىذيمت ىلا ةعرسلا :نيمع ىقن «لرصن ةيرا لأ
 ايل ةاعومتودلا نه نكت و ةلراخملا تايقتاكملا ففو.كاكم
 األ لدعم «نسرعلا قاع رم ويكره يقارح
 نيكل لإ نيوفتسو] فليطيو ءويموملا هكييااعم ابدت
 يف جرخملا حجن د اذإ ريثكلا ىواست ماتلا زيكرتلا نم ةقيقد

 اك ىبضلتا عقاولا ىف ةدملا هذه: :مياسلا لالغتتالا
 7 ىناعلا عوفتملا نع ةيلظتت» نأ عيطتست

 يليجستلا مليفلا نأ ضعبلا دقتعي نايحألا نم ريثك يفو

 .روشنم ريغ ثحب )١(



 قا ذالاو قويوفطلا عازشلالا نلف ودوم وسما نهب ست وموال "0

 را ار ل
 - ا ا هفلخ قاسم نأ

 يف هنأشو ٠ ًاليوط ًامليف نوكي ن 1 اضيمأ :نكمسو اريتضت
 نوكت نأ نكمملا نم يهف « ةيئاورلا مالفألا ناش كلذ
 ةعيبط ىه كلذ ددحي يذلاو ةليوط ًامالفأ وأ ةريصق ًامالفأ

 يذلا ىه ةجلاعملا ةقيرطو عوضوملاف هتاذ عوضوملا

 وأ ًاًيليجست ًامليف هنوك سيلو مليفلا رصق وأ لوط ضرفي
 بجي مالفألا دحأ يف ةقيقحلا عم لماعتلا دنعو اذه .ًاًيئاور
 اهيلستو يكد: نامحت# نإ بجبن اه اهون: ةفيقحلا نيقتك نأ
 نولواحي مالفألا عانص نإو .ام الكشو ةنيعم ةغيص
 ,يرجي امب روعشلاو ساسحإلا جرفتملا اوطعي نأ نيدهاج
 ادق نإ نكح اليف ةيوحوملا ةندقشلل افاد ريدك
 زاجنإل حضاولا يئامنيسلا كينكتلا مادختسا يلإ مهضعب
 اذهو عقاولل ةجلاعم يه ةيليجستلا امنيسلاف ًاذإ .اذه
 وه اذهو هفالخ نوكت ةجلاعملاو اهيف يعوضوملا بناجلا
 سلا انتيعللا ىف: نكاذلا تناحلا

 ةيعامتجالا تامسلا سكعي أمتيسلا 562 هأجتأ لك نألو

 اهرودب هذهو - اهيف رهظي ىتلا ةلحرملل ةيسايسلاو
 كيذا مهده نإفاذل :ةيكاقلا ةءداصتفالا فوراطلل نباكفلا

 .جارخإلا رحس :ساحنلا ىفطصم )1(



 0 يليجستلاو يئاورلا مليفلا يّجهنم نيب ةيساسألا قورفلا

 ساسحإ نع ريبعتكو «مليفلا نم زيمتم عونك . يليجستلا
 ديلا يفك هن ادخال دج :هقلتخي سلف ريكو ىعارقحا
 دقو :نئاوزلا' ةليغلاب ةصاخلا"ةيلسعلا عفاوذا قع لكتشلاو
 سلا هلا ود ع اقحكلا :يناطولا كينج داما قط دعما
 .ةيميلعتلاو

 مدقيل اساسأ ممصم مليف ىه يليجستلا مليفلا نأ يأ
 ةلاسر ىذ مليف هنإ « هثحيو جرفتملا يف رثؤيو تامولعم
 نمتسيو « ةيتاسنإلا :ةفرعملا تالاجم لك ىف هراكفأ عيني
 نه وا ةوشاس.هكلزباق ءاوس» ةايهلا فاو نجت ةقانام
 هل نوكتو ةيسيئر ةركف ىلع دمتعي ىهو عقاولا اذه نيوكت
 وه يليجستلا مليفلا زيمي ام مهأو .كلذك ةيعامتجا ةميق
 يسيئرلا عوضوملا ىه عقاولاف « عقاولا نم امئاد عبني هنأ
 ياسا انه لاخلا نوكيد نا يصمت نكلو هكر قلطتو يذلا
 اتلايخل .ناتعلا كرتن نأ بجي آل اننأ ئآ ؛هنف ًاعباتو عقاولا
 .عقاولا اذه يف ةدوجوم ريغ ءايشأ عدتبي يئاورلا

 : يثاورلاو يليجسنلا مليفلاو ةفرحلا

 31 قدرق لمع ىيحسملا :هتننلا نرى نيقا قم انوع امك
 نأ حضون نأ بجي انه اننكلو :يئاورلا مليفلاب نروق
 تاع روض وم هلاعس هنت فلا فا دككلا ياحتما) ملقلا
 ةنواعم نود اهب ملي نأ دحاو درف لقع عيطتسي ال



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق تف 0 ا و دا ضل رهو تم جو ا ماب

 هكا اذ ةيفاشو تام انستا هناك فاريكتاا
 . 1 رويباعسسب نإ ةيفامتحلا اذنك 3 امك :فاذدهألا

 نان :ةدكتاتسلل عوبضوملاو ةؤكفلا اهضخا نش نع "اذإو

 عم هنواعتبو «نانفلا لمع نم ىه ًاّيئامنيس اهنع ريبعتلا
 لوس نم مسح اذإ الإ تان الا اهو: «نيناقفلا نع ةويخ
 انحمس اذإو ءهقيقحت نوديري دحاو يعامتجا فده نينانفلا

 نإف «ةيئانلا رزجلا ىدحإ يف ءاشي ام لعفي نأب جرخملل
 ضعب نع ًاربعم ةيلخادلا ةهبجلا يف لمعي يذلا جرخملا
 ةدأع ىشغت يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا لكاشملا رفهاظم

 نأ دارأ اذإ يأرلاب درفني الا هيلع نكح ةلطاكر اههحح

 .(ةمئق 2 هليعل وك

 ةراثإ رثكأ يليجستلا مليفلا ّنِإ ةلوقم عمسن ام ًاريثكو

 .رثكأ هسفن نع ريبعتلا هيف عيطتسي هنأو ريتنوملل ةبسنلاب
 نهب يت: نوكأ نوح :٠ نهب ةوركاتجلا يادعبالا قوكفو

 شاقنلا ةصرفو «جاتنوملاب رثأتلل لباق ةياكحلا نم عون
 تناك انك ةيليفشتلا' امنيعملا ةسرامف :عركفلا مم. قمعالا
 لاصتا يف عقاولا يف جاتنوملاو جارخإلا تلعج سرامت
 .جاتنوملا يف فاضت تناك تاوصألا ةيبلاغ نألو .ميمح

 .دادقب ءروشنم ريغ ثحب :بيبش ىلع دومحم )0(

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا ديع سس



 ل ماب يليجستلاو يئاورلا مليفلا يجهنم نيب ةيساسألا قورفلا

 وه امك يفتكي نكي ملف .ةقدب نزوي ناك اهنم الك ّنإف
 دقل ا وا ربل اس ار جلا موا ع

 ل نم ةلهسلا دراوملا الو تدحلا ردكم ف

 نوجرخملا عاطتسا ءاذكهو .قيديقلا أهي ءاج وحلا

 نواعتلا نم ضعبلا مهضعب نم مهبراقتل نوريتنوملاو
 اوناك امدنع ةزيملا هذه ترمتساو .ةيوصخ رثكأ لكشب

 يئاور ليوط مليف لمعب نوموقي اعم

 ىلع ةرشابم فالتخالا 37 شّويو 507 مليفلا ريوصت

 وأ ًاقبسم فورعم ءيش لك «يئاورلا مليفلا يفع:«ع انذوملا

 0 .ًادوجوم نوكيآ نأ بجي روكارلاو .( نقع

 ةداع يايجسلا كفل يعدتسي كلذ نم ضيقنلا ٍىلعو

 بعصلا نم حبصي ثيحب ةدحاو ةرم لإ تدحت ال ًاثادحأ

 مصو اهرواحمو تأاطقللا ماجحأ رييغت عم" اهعيطقت "

 رمألا قلعت نإو ىتح .جاتنوملا هبلطتي يذلا لخادتلا

 يكحت نأ عيطتست ال ةثدحتملا تايصخشلا نإف «تاءاقلب

 نإ ةةطخلا تين اودسفت رك امتاكلا + [يدسفت :ةكينتتا :ظيففلاو
 .نولجتري ةاوه تايصخش اهنأل ىرخأ



 نسعاذالاو .نكويرعلكلا ةارخالا قفا نعت عرم ةتناوف و اكودوس لبا نول

 مليفلاو يليجستلا مليفلا نيب مهم قرف كانه لظي نكلو
 .مليفلا لخاد نمزلا اهب رمي يتلا ةقيرطلا يف ىه ؛يئاودلا
 ًاطابترا طبترت امنيسلا يف نمزلا اهب رمي يتلا ةقيرطلا ن
 ةيعونب ءاوسلا ىلع يكاورلاو يليجستلا مليفلا يف 5
 َّنأ ينعي ال اذهو ؛جارخإلاو ءراوحلاو ء,تايصخشلا
 سيل اميرو ءامهنم يأ يف "نولصفي" ال نيجرفتملا
 ىكحُت نأ ةقيقح نإ .هسفن عضوملا ىف ىأ اهسفن ةقيرطلا

 باحصأ نوكي نأ ىأ ةيقيقح ريغ وأ ةيقيقح ثادحأ انل
 رثؤت ءانل اهنوكحي نيذلا مه نويقيقحلا ثادحألا هذه

 نيم ليقحتا اكتر + اهك ردح حلا 'ةكيورطلا ينط لك اش .لكتفم
 اهب لكم هطم نكلو :ءاردركم نوكي: نأ يعقأو نصقتم
 ىف سيقول يوك وعلا واوذإ حا نأ .كلنوب ا نيسع لعكتم
 وأ ضايقناب ًامكاد نعشي نآو ةينمزلا قورفلا هذه كردب نأ
 ةدعاق ةيآأ عيطتست ال ءكلذ ىفو .ةكجافملا نمزلا ةلاطتسا
 ْ نانو | مللظتب قا أ

 » ل 3و مد عقاولا 5 6 ةايحلا

 ةقشاك ةدصارو ةعياتم يناسنإلاو يداصتقالاو

 اهل يليجستلا مليفلا ةلاسرف هيلع ءانبو .''7ةئيضمو

 .عيزوتلاو رشنلل يوالدجم راد «ءجارخإلا لوح ثيداحأ :مور ليئاخيم )١(



 1010000000 يليجستلاو يئاورلا مليفلا يجهنم نيب ةيساسألا قورنلا

 جرفتملا هدهاشي ام لالخ نم اهتيمهأو اهرودو اهتروطخ
 نمو « نويزفيلتلا ةشاش ىلع وأ ضرعلا رود يف ءاوس

 ةهجو لكشتت ةفلتخملا رهاوظلاو قئاقحلا ضرع لالخ

 . هدهاشي امب صاخ قوذو ماع يأر نوكتيو جرفتملا رظن
 ًاقداص ًامهف هحرطي ام مهفي يليجستلا مليفلا جرخمف
 قيمر ةقدانف يفوز نكفم ةيواض نأ لواخيو انيعهو

 لالخ نمو « بسانملا يئامنيسلا بلاقلا يف هعضي يكل
 روطتلا ةعيبط اهضرفت ةووطتمو ةيلاع م او تاينقت

 ايجست مليف نع كيو دنآلا الاعب ناتج ىلا اهلا
 هتيعونو مليف لك عوضوم بسحبو « هتاذ دح يف ةلاح
 2« هي صاخلا ويرانيسلا لكش ديدحت نكمي هجاتنإ فورظو
 نلعسملا مشلا اهيف لمع ىثلا ةحاسملا نأ كورعملان
 نيب دتمت يتلا ةعساولا ةقطنملا يه « آًدج ةريبك ةحاسم

 ْ . ضحملا لايخلا نيبو ضحملا عقاولا

 هرمع نم تاونس ةدع لاوط يليجستلا مليفلا لظ دقو

 تاينقت روطت عمو . قيلعتلاو ةروصلا ىلع دمتعي

 اهيل يعد ل تاركا كوالا لاجمل يووتستلا
 روردعل كمي ةيحب + يتيما ملسلا ىف ةوضاسلا
 و انحلا هينا رما ليجس و يتصستلا عا هلا سوك
 ءارجإ نكما امك تويرخ الا هيف نوف اعلم فرن نودلكتل
 يناوطعشم اهنرسلاا ا تياطقملا هكا يبدي فهلا ىاءاقللا
 ىلإ دفنت نأ ةروطتملا ةيجولونكتلا اهتايناكمإو « ةريبكلا



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخ إلا ن ..0.000060006000 606006000600000 000000 2١

 , ةلادلا حمالملا دنع فقت نأو ءينفلا لمعلا رارسأ
 طابت ابله نك رذف بوادقلا 3 ادهوم ةففيالا فارسنقلاو

 مامأ حبصأو .ينفلا لمعلا ىلإ ةرشابملا ةرظنلا لالخ

 كولا ينمو عع ولم نيولطعملا كويلا نسحب ايكع ااموت
 روهمجلا صئاصخو . اهلوانت دأرملا ةدأملا ةعيبطو

 مق لقفل: رتئاغ رع فايوهكا :ةانحنلا زم كوبل اذا: بق ةيفدمسلا

 روهمجلل ةيمهألا تاذ رصانعلل هرايتخاو طيحملا

 ملاع ىلع يليجستلا مليفلا ةلاسر رصتقت ملو .فدهتسملا
 ءولعلا ايتد ىلإ هليقلا ذقت امتإو.: بنخرلا ىليكشتلا نقلا

 يف قلحف ةرخازلا ةينوكلا ملاوعلا ىلإو « ةبيرغلا اهرارسأب
 داوملا تلوحتو . راحبلا قامعأ ىف صاغو «. ءاضفلا

 .اهتيلعافو اهذاقن اهل ناكف ٠ ةروصلا ملاع ىلإ ةيميلعتلا

 زيمم لكش وه ىليجستلا مليفلا نأ قيس امم صلختسن

 يف ءاوس عقاولا ىلع ةيلك دمتعي يئامنيسلا جاتنإلا نم
 :ليقلا و ىداملا عديل ىلإ تدوم اذ ريم وفقت ىلإ قفا
 هاج نادفإ يفوق ىتازالا ةحوودلاه كيد لورق
 ظفح ىأ ةيفاقثلا وأ ةيميلعتلا وأ ةيمالعإلا يحاونلاب طبترت



 1 ارم يليجستلاو يئاورلا مليفلا يجهنم نيب ةيساسألا قورفلا

 : نخام.لأ لكشي لكعلا انكار ايطاقت + ثماقلاو كارقلا

 نمز رصقب مستي ام ًابلاغو ٠ حوضولاو ةرشابملاب مستيو

 هجوتيو « زيكرتلا نم ةيلاع ةجرد بلطتي ثيحب ضرعلا
 نم ةفدهتسم ةعومجم ) ةددحم ةئف ىلإ بلاغلا ىف

 اهتيسلاو يفاؤرلا مليقلا ناعش, ناك اذإو-+ (نوجيرشمملا
 راعش نإف ٠ ( ةراجتو ةعانصو نف امنيسلا ) ةيئاورلا

 امنيسلا ) ىه ًامومع ةيليجستلا امنيسلاو يليجستلا مليفلا
 . ( ملعو نفو ةلاسر



 ىعاذإلاو ينويزفلتلا ءارألا ق4 ايم محامو وال حب ا وعم يصوم و

 « تالحرلا مالفأ » ريصقلا مليفلا ةأشن

 ةيقئاثولا مالغألا

 انل يقب ام ,هفهك ناردج ىلع مسري لوألا 0

 . ةينورتكلإلا ل ا

 رمتساأ ةنعارفلا دنع ناويحلا ةعنقأب آدب يذلا حرسملاو

 امأ « هريغو تخيرب دلروترب حرسم ىلإ لصو ىتح

 عياتت اهانيب يتلا ةلاصألا هذه نم ائيش يعّدت الف امنيسلا

 000 ا ا ل ا ا

 ةلهذم ةجرد يلا اديرس ناك اهروطتف كلذ عمو .أ ليم

 هل رشا يمصماا عك را يا

 را ل يا ير مل م

 ةعايطلل ىدملا راد ءجارخإلل ةيساسالا تازكترملا :نيسح ةداغ )١(

 .رشنلاو



 كال نو من ةيقئاثولا مالفألا « تالحرلا مالفأ » ريصقلا مليفلا ةأشن

 ةروخلا ارهشا ودع ةويزةينسلا مف ءاةهفارلا ةفايبكإ
 هب ىتايس اذا يرد الو .ةلكاولا ةيمقولا ةنعيلؤتكتلا
 : هدم: ةويدعلا هبابسا' عيرسلانوطقلا اذهلو مدقلا

 ىف يرخالا ةزحفلا ةلفسساو ةهعس اتحمل 1
 قحب ربتعت اهلعجو ةبيجع ةعفاد ةوق اهبسكأ امم اهتمدقت
 .اهل ةلصحم

 كاتس :قووط .نعيذلا اهيهاذنإ نكمل ذ]: يفامس رق روجل
 ىرخأ ةيحان نمو .لامعلاو نينانفلا نم ةريبك ةعومجم
 يف عزوت ةديدع خسن هنم عبطي مليفلاف , اًيبعش انف ربتعت

 . سانلا نم نييالملا اهدهاشيف ملاعلا ءاحنأ عيمج

 ىف ةيلستلا ىلإ ثيدحلا ناسنإلا ةجاح دست امنيسلا (؟

 نم هقلخت ام قيرط نع ىلو ديقعتلا ديدشلا رصعلا اذه

 .ماهوأو مالحأ

 لل اذإف ةياهفلا ىف لاعتا حال نلطعلا هعيش" 4
 درجم سيل هنأ دجتسف ؟ مليف يأ ىوتحم وأ نومضم
 لك ءابضما ناقد وف لث طقم ةفاقك حرأ يطع نأ نلف
 هن تعقد و ميكاعنا هيد كفوتعاو كل ع اهتسألا ءاملع تلف
 هن عيسفا يذلا 9 ملقلا ع امكحا كلم املا اذه يقك
 ديلقت درجم تسيل انه ةروطخلاو ؛نوصصختمو نوسراد
 يف ةئيرب ضعبلل ىدبت دق يتلا ةيحطسلا رهاظملل جرفتملا
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 ىتحمو ةفاقثللو ميلعتللو ةيلستلل هنأ اريصق مأ اليوط
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 ةيجاقلا ةذه ىفهلشلا نضحم لازال ناك قالك اذأو
 ناوشلا تداتسلا اع يركع ترك و ةيراحلا' اهقانلا نكدتلف
 1 د اهذألا نع ىسست ل اناريضا :ةقشوت# ىلنفلا سقؤ.ألا

 ءعبعلا ةلودلا تلمحو :نكمم ىدم عسوأ ىلع ميلعتلا

 دارفأ ىلع عمتجملا طاشن ضرع يف عبتت ةلزتخم ةريصق

 ال ةيميلعتلا مالفألا ىلإ تاموكحلا تأجل اذهل .عمتجملا
 ينل دهنأ انه انو لس مفلس ردن عنا وهمخ نكاد
 القلاب يمس ام ةقاقثلا ويقف ييلدقلا لاوقحا ةلواجن
 : ةيفاقثلا نأ ةيرايخأإلا

 .لالهلا ةبتكمو راد «ءجارخإلا نوتفو ينويزفلتلا جاتنالا :يبلش مرك )١(



 ا ةيقئاثولا مالفألا « تالحرلا مالفأ » ريصقلا مليفلا ةأشن

 :يليجستلا مليفلا روهظ

 رهظي مل يليجستلا مليفلاب هتيمست ىلع انجرد ام نإ
 خيرات نم ةنيعم ةظحل ىف مليفلا عنصل زيمم جهنمك

 يف امنيسلل ديدج موهفمك ةأجف رهظي مل ىهف .''لامنيسلا

 : هتأشن تناكف ءةيدام

 . ةأوهلا دوهجمل ةجيتنك ةيحان نم أ

 . ةيئاعد فادهأ ةمدخل ءىرخأ ةيحان نمو 6

 امنيسلا ةعانص تقو نم ربكألا مسقلا نأ حضاولا نمو

 عاونأ نم دحاو عون عيبو جاتنإ نيسحت يف قفنأ دق
 يف ةرفوب جتنت يتلا ةروصملا ةصقلا" ىه كلذ .,مليفلا

 : ىلإ ًاّيبسن ريكفتلا نم ليلقلا تهجوو ."ىيدوتسألا
 تالاح .ءانثتساب ءىرخألا امنيسلا جهانم تايناكمإ : الوأ

 يف ىتحو ءينزيد تلاو لثم صخش روهظك ءاّدج ةردان

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا ديع )1(
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 رنرحي نأ ليق هعارصو هحافك ركذن نأ انيلع ةلاحلا هذه

 . فراعملا عاجتلا

 ىلع لمتشي دق نيجرفتملا روهمج نأ لامتحا ىلإ : ايناث
 هطول ةفلتكيم حظنا :تاهسمو يل :ننناتلا ندم ؟ذلككتب اونا

 تاهويدوتسألا يف لمعلا ةلجع نإف «ةرشابم ةجيتنكو
 نم ًادحاو ًاعون ناجلاعي ثيحب ناروطتي ءقيوستلا ماظنو
 لع يعسصلا دن: لجح يدنا نمألا وهو روك از: عالفألا
 امنيسلا ةعانص هلبقتست نأ فلتخم عون نم مليف

 هيف هتبغر روهمجلا ىدبأ اذإ الإ مهللأ ءقثاللا لابقتسالا
 مالفأ روهظ راركت مغرب هنأ ىرتس اذكهو .حوضوب
 هدم ان تياتسح انه ارداك اناقة ةضين تاعودك وم علوان
 يدج هابتنا يأ هجوي مل امك ءامنيسلا ةعانص نم يوق
 لب .اهتاذل صاخلا عباطلا تاذ ةريصقلا مالفألا ىلإ يقيقح
 ءلم درجم وأ ةلمكت ىأ اياده تربتعا ةريصقلا مالفألا نإ

 يس را نقار خللا عقب تافح كا منكن هناك

 : يليجستلا مليفلا روهظل تدعم مالفأ

 تايادب تلكش مالفألا نم ةيتآلا عاونألا رابتعا نكمي

 ُ يليجستلا مليفلا روهظل تاديهمتو
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 : 11251 1ال]05 تالحرلا مالفأ

 نم سيلو ,ةأوهلا دوهجم نع تجنن دقف ءامتيسلا ةعانص

 ءادختسا ولو اهب نيدلا يقف قاب لوخلا هيدش ىف ةقلاملا

 : تسلا عانس: قع هانت "ةادضح ىدامكك نم ااواناع

 لثم تدجو امنيسلا خيرات يف ركبم دهع ذنم هنأ الإ
 كارشكا مدع: ةيغرمف «عاشنإلا "ىلإ اهقيرط: مالفألا ةذنه
 نم اريماكلا مادختساي عيزوتلا تاسسؤمو جاتنإلا تاكرش

 كلذ ىف ةيغرلا نإف ءصصقلا صق نم عسوأ فادهأ لجأ

 .رويجحلا .نسامكيو :ىل وألا ةدهلاعلا كرحلا هقدر سونا زك رنق
 ةشاشو اريماكلا نوك ةقيقح نإو .درطم ىمن ىف اهل
 فيك ملاعلا فصنل اضرعت نأ ىلع ةردقلا امهل امنيسلا
 نم ةديدع امالفأ تقلخ ةقيقحلا هذه ءرخألا فصنلا شيعي

 ةامسملا ةلسلسلا لثم اهعنص يف ةطيسبلا تالحرلا مالفأ
 طاسبلا" سكوف ةلسلسو , 153561 131125 ةيحايس ثيداحأ

 دوهجلا هذه نم نكلو .143812ع (031566 " ىرحسلا

 نيعو كلا عليقلا عاما ةحاتم ةيناكمإلا» نإ بقت ةعيطاوتنلا

 .يئامنيسلا جارخإلا تاوطخ :يلبشلا هللا دبع )١(



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق ا حوا حول سلا ماك هنن وع 1

 ىلإ لصتو دلوت يتلا ةيئاورلا صصقلا ريغ رخآ ءيش نع
 .ةيداعلا قرطلاب ةشاشلا

 اريماكلا 0 كيف لا زق ايو روصنلا هشمسكلا هذ
 اهمامته مع اا عا
 يا ةداملل ةحضاولا ةيبذاجلا وحن اهي يقيقحلا

 اهثع ربعو ملاعلا ءاحنأ عيمج نم اهوعمج ىتلا
 قجبوحلا ىلإ ةلحر مالفأ نإ .ةيديلقتلا مهتراهمب مهوروصم

 امدقت ربتعت 18561656 تسرفإو ؛ 703386 211 20

 بعصي نكلو ءيرحسلا سونافلا تارضاحم نع ًاظوحلم
 ةوق تاذ ةاذآ ةرايتعان زهليفلا ىلإ اريفك كفانخا اهقأي لوقلا
 دين لاحم ف اشكسلا ليظفلقألا ىلع اهل: ةقالخ

 : !1ءال5 11125 ةيرابيخللا مالفألا

 ف ةتماكلا ةوقلا نس حالفألا نم نكشلا' اذه دافختسا
 ديدعلا ىلع لوصحلا اهقيرط نع عيطتسي يتلاو اريماكلا
 ثادحألل ريغتلا مئاد ضارعتسا ميدقتي كلذو خسنلا نم

 ىلع نكح مل ءالفألا هذف ان فردت ]دوي أل و ةقحوتلا
 ةراطافملا وب ةعرشلا نك نكت ايتحنقفم د ذهن نعم سك وق
 بوقت يف نمكت :تلظ ةيساسألا :اهفيسذاج نأ آلا .ةارخلاو

 .دادقب ءروشتم ريغ ثحب :بييش يلع دومحم 0



 هن ةيقئاثولا مالفألا « تالحرلا مالفأ » ريصتلا مليفلا ةأشن

 ًاجهنم كلذ ناكو «ةيقيقحلا اهتائيب ىف ةيعقاولا ثادحألا

 . 7اًيئادب أدب هنأ ىلو ًاّيرابخإ

 ىمانلا ناديملا اذه ىلإ ةريثك ىرخأ تاعوضوم تفحز

 راما تايقا كوالا ةفيسك يستدل نيش اوتيسلا
 تالجملاف .ةمزاللا دراوملا رفوت درجمب اريماكلل

 تايرودلا بولسأ ديولويليسلا ىلع تلخدأ ةيئامنيسلا
 .ةيبيعقشلا

 :2ع25022] 1211971675 ةسعخشلا تالياقملا

 ىف امك تالت اقملا :هذه ةيرطظ نه :ةكانرلا تحتل رغ انقر
 . 'ريام نيودلوجورتم " هلت ب

 :]0721111ع 111105 ىبوكسو ركبملا ىئامنيسلا ريوصتلا

 خيراتلا رهاوظ ريوصت نم عونلا اذه ىصقتسا دقو

 ثيمس يسريب مالفأ يف ةصاخو .ءايحألا ملعو يعيبطلا
 ناج مالفأو ,856ع16أ5 01 ![ةقلكتع ' ةعيبطلا رارسأ"

 .كامسألا نع ةليمجلا 1631 12012 ©76 " هيقيلنيب

 تالجملا ءيئامنيسلاو ينويزفلتلا جارخإلا تاوطخ :يلبشلا هللادبع )١(

 .(01261222 12282211165 : ةيئامنيسلا



 يعاذإلاو ينويزفلتلا جارشجألا نفك 6 دنع دع الاول قامت و دافع اعدام 0١

 :ا1 م1 111م5 ةينطولا مالقألا

 ةايحلا اهيلإ تداعو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ثادحأ تثعب
 مالفأ يف رهظي امك ةمئالملا ةينطولا ةغبصلاب اهنقحب
 -_- كلوف ةكرعم ' مليف لثم فلوو ساوورب

 :501621116 11105 ةيبطلاو ةيملعلا مالقألا

 لادمألا ملابض: لحل خيي :ةزيظلا :ةقملعلا كراحتلا "فاحص
 نع ناكو :" (نج21] يتناك ' مليف كلذ ىلع لاثملاو «ةلبقملا

 0 اظوسلا

 ةعضاوتم تادوهجم .مالفألا نم لاكشألا هذه لك تناك

 درجم نم ًاحومط رثكأ ضارغأ لجأ نم امنيسلا مادختسال
 يفكت داكت ال هتغلب يذلا دحلا نكلو «:نضهيضصقلا نحف

 رثكأ لضف نم اهل سيل ةلجسم قئاقح نم رثكأ اهرابتعال
 ةدوجوملا تاعوضوملاو ةداملل داتعملا اهمادختسا نم

 ةيعانطصالا ميهافملا ىلع اهراثيإو يعيبط لكشب

 درجم ىلع رخآل نيح نم ترصتقاو «تاهويدوتسألل
 قلأتم بوث يف قئاقحلا ميدقت حيتي جاتنوم لمع ةلواحم

 لوانتل دهج يأ لذبت مل يهف اذإ سام داق او دنحم

 .ينويزفلتلا جارخإلا نوئف :يزمر رساي )١(



 00 ةيقئاثولا مالفألا « تالحرلا مالفأ » ريصقلا مليفلا ةأشن

 ملو «ةيمارد ىتح وأ ةقالخ رظن ةهجو نم اهتاعوضوم

 نع جرخت جهانمب تاطقللا رايتخا يف مكحتلا لواحت
 وأ ةحص نع ريبعتلا ىلإ مست ملو ءطيسبلا فصولا
 اناث تفضكتست مل اهدا امك «صاخ فوه عا قيقحت
 هذه نيب نمو .نوفوركيملاو اريماكلا يف ةنماكلا صاوخلا

 :ويدوتسألا جراخت توهظ:ىعلا مالقألا نش .ناكشالا

 ..ةقالخلا اهكسلا دلؤم

 ىف ماظتناب 100011111612181 ىليجست ةملك ترهظ

 يف نيرشعلا نرقلا :يضاملا نرقلا نم عبارلا دقعلا لئاوأ

 لوأل ترهظ ةملكلا نأ عقاولاو « مالفألل داجلا دقنلا ناديم

 نوسريرج نوج هبتك لاقم يف ماوعأب كلذ لبق ةرم
 اعاتب ل011 نس كرويويت ةديرجل 21132 120

 4س وسقف | تحاك ا نم ةذنوخأم ىهو ه2

 مالفأ ىلع نويسنرفلا اهقلطأ ىتلالا 595

 . تالحرلا

 نوسريرج نوح

 مليف نع هثيدح يف ذئنيح نوسريرج اهمدختسا دقو
 10 طع لا تربور جرخمللل 11320016 كونان

 ,ةيبوتجلا راحبلا رزح ناكس ةايح نع وهو :13131"1]



 نع ذالاو توي وسلاما هرج نوف دام متل دعو اك ياروح معو نم

 0 ا وأ ٠١ ضمت ملو
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 .ةعادباو جرخملا :يماس دمصلا دبع )1(





 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نش 0.0000 00الف ل

 يليجستلا مليفلا جهانم

 ةعبرأ ىلإ بسلا ربا يحتل مجدول 0000

 ”: هنو دوتلا ةداسلا فلتحم نراكت نم ني

 : ةيكيتنامورلا - ةيعيبطلا ديلاقتلا جهنم : ًالوا

 لمشتو «ةريصقلا مالفألا جهانم نم جهنم لوأ يهو
 .ةيليجستلا مالفألا يف ةيسنامورلا وأ ةيعيبطلا ديلاقتلا
 اناكم تدجو دق ةداتعملا ةئيبلاو يعيبطلا رظنملا مادختساف
 رظنملا لاز امو «ةركبملا اهلحارم يف ةيئاورلا امنيسلا يف
 ريثك يف اماه ًارود بعلي رضاحلا تقولا ىتح يجراخلا
 تناك ةيعقاولا ةداملا هذه لثم نأ الإ «ةيئاورلا مالفألا نم
 اهراودأ ةصقلا تايصخش بعلت ةيفلخك الإ مدختست ال
 تلذي دقو «هتاذل ةيلوأ ةيمهأ اذ ريتعي نكي ملو .همامأ

 ةيعيبطلا ةئيبلاو تايصخشلا نيب طبرلل ةليئثض ةلواحم
 : يعل او لك زلم ةيضشلا كتاق اع اوناك قكاو ةظيحجلا

 هذه ىلع نوضورفم نويلايخلا اهلاطبأو ةيئاورلا فقاوملاو



 ءويدوتسألا رظانم قيرط نع امهنيب لصفلا متيو تايفلخلا
 يدلل هدييطلا تاتسلا نيب يقع 5 ةضاودلا ةمخألاو
 تاينمتيشلا يعكس مقار هلا ,لودعلا قعر و ةظيستملا
 يرد سلا كلذكزب ةفلخلا نافكك هناك ةفاككملا ! ةناورزلا
 ةيقيوع لامعا فمي نكدسك و. ةقاذلا هكا قرع
 يمول ودعا نساك: نم ةافحم اننا هذه قي تكتل كلوألا
 ةيقطاعلا براستلا يوك كلا يحسم نيفاكعلا
 قيرطلا مليف يف جلثلاو ديلجلا كلذ لاثمو ءتايصخشلل

 مالفأ يف ةيعيبطلا ةيفلخلاو ,ال/وح 10052 225 قروي

 نم يترهالف تربور ذقني ملو ءىلوآألا روفكيب يرام

 ةيرطف ةبهوم ىوس نيلوجتملا نيروصملا ءالؤه ريصم
 ىماردلا بناجلا ظحلت نأ عيطتست ىتلا هنيعو ريوصتلل

 .ةكيبطلا فض. .ناسشإلا عارف نق يرفوملا

 تالحرلا ىدحإ لالخ اريماك ىترهالف بحطصا دقف

 نكلو :ط1110502 17 وسد مسلخ ىف اهب ماق ىتلا

 هنكل ةنمألا لوأ نق هويوصتب ماق اه لك اه ىلع:نانلا :تقا
 ىدلا تاكرشلا ضدعإ 'تانيحلا ةزايزب 135+ ءاهاق
 رقتسا راهنألا دحأ بصم دنع كانهو .ءارفلا يف رجاتت

 كونان " مساب « نوييكتسالا نخ املوق موك نأ ىلع هيأر

 .هلامجو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )١(



 عن ا هالو قوم كلتا عارشجالا نقود امال هر ف طتاو ا انو ما هع ها

 :ضصختشك نسدبلا نق ىدانكه ها امههتسم 138616

 .!"!مليفلا يف ةيسيئر

 .هعادبإو جرخملا :يماسي دمصلادبع 6





 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق ا سا اوجاع و راو ودا وعتمكا هزل

 يترهالف تربور

 :1722001 "' كونان" ملف

 ,ىميكسإلا نع يترهالف هجرخأ يذلا مليفلا اذه فلتخا
 نع ًانضمأو هتقيس ىتلا ةيعيبطلا ةداملا تاذ مالفألا نع

 رش ةطاسب ةيحان نم هتبقعأ يتلا مالفألا كلت نم ريثك
 0 ترهظ يتلاو ءوميكسإلا اهشيعي يتلا ةيئادبلا ةايحلل

 كتاموركنابلا مالفألا دهع لبق عيدب ريوصت يف ةشاشلا
 نمكي يذلا يليختلا همهفب نك زاتمآأو

 هأيملل ةيرهوجلا ةلكشملا زربأ دقف ءاريماكلا مادختسا فلخ

 "توقلا لجأ نم حافكلا" يهو «ةيبطقلا قطانملا كلت يف
 روعش قيرط نعو ةعاريب تريتخا تاطقل قيرط نع
 كلذ نفو ةرينكتسالا يمشلا ةنعاستلا ملانخفلا» 3 ةانض
 دزهملا تردشلا ني ظنا  ىكيمزلا كس زانو هوك توباك

 رهظي ملف .نورخآلا نويعييطلا نوروصملا همدق يذلا
 وميكسإلا بعش هضوخي يذلا يمويلا حافكلا درجم مليفلا
 ىلع فقوتي ةيندملا مدقت نأ حضوأ لب ءةايحلا لجأ نم



 ًاضرغ مدخت ةعيبطلا لعج يف ةديارتملا ناسنإلا 0-

 ل
 .()يداشرإلا بناجلا ىلع عوضوملا ءاوتحا مغر « يجلثلا
 اهامح اودع الوانك قلخ دك ليفلا اذه نإ ةراطتخاوو
 اميف ىترهالف لمع : جهنمل ساسألا الكشم ىحلا رظنملل

 . هريوطت ىلع دعب

 ىترهالف جهانم حوضوب رهظأ هنأ اذه نم مهألا : ًايناث
 نم حبصأ ' :نوسريرج هنع لاق دقو ءلمعلا يف ةصاخلا

 نت كفا جاري انيحلا نري ةنضقلا صنت نا :ةوركملا طياسملا
 مره ذاك هدع افاردلا ذاق ةقيملا هذيلا ةيرهوجتلا نقلا
 كن ديبتلا لوصف ةرودو ؛يلايللاو مايألا امارد يه ندا

 تاموقم اه عضوشلا نيستا شاملا تاعاردهلاو
 1 !هتلنقل :ةماركلا لفكت: نإ ةايحلا

 :رخآ ىنعمبو

 اهردصم نم صلختست نأ بجي عوضوملا ة3اَم نأ

 ؛العف مليفلا جاتنإ يف ءدبلا لبق لقعلا اهبعوتسيو يلصألا

 .جارخإلا رحس :ساحنتلا ىفطصم )١(

 .هلامحو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )2
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 وأ تقبس يتلا ةحايسلا مالفأ يف ًاردان اذه ناك دقو

 مقارب نم نودصق مندي هلبقلا» ىف :ةمدخعمسلا:ةداملا نإ
 ىاتمعللا نايكخا نأ الإ :لمسم عقار قلتي يفوت قاما
 انناود ريععت ملكلا لحم اقيمعأ او كادذإ بسح
 ٠ لجسم فصو درجم ال «عقأولا نع اصاخ

 تاكرشلاو ىترهالف نيب عازن ةرتف اذه بقعأو

 :ةفلتخملا

 اهب ماق ىرخأ ةرايز لوح ورتم ةكرش عم : الوأ
 عامدإ ةحارض ةيكفرن: انه. عازكلا ىيتناؤا:ةيؤتحلا ناحل

 ايضار مليفلا نع هلزانتو "1/5116 55320015 ءاضيب

 . هريمض عم دانه انهت رثكأ جرخمل

 ةكرشل مليف ىف لمعلا فقوا :هباشم ببسلو :ايناث
 يف رمحلا دونهلا نع ”رطملا ةصقر'" مسأب سكوف

 براجتلا ضعب يترهالف ىرجأ مث . يفارغوتوف ريوصت

 . يسكور ىهلم تاصقرل



 :نوتعتلا' راكسلا ىلا ضوخا ةزهيقومذلاف قلطتا اريقلو
 ةه» لمعي ناك ىذلا يناعلالا 1/1541: ينويم .جرخملا غم
 ةصق اجرخأ كانهو «ةيئاورلا مالفألا تاهويدوتسأ يف لبق
 ةمقن هبقعتتف ءهتليبق تامزرحم يصعي باش نع ةيكيتنامور
 .('"/ةهلآلا

 :19131 وبات مليف

 لامس لزم يبلللا هتفيكا انج نك 1 ةانال نبات ملزلا ىوخ
 «,سمشلا ءوض ىف عملت قراوزلاف ء:هريوصت نكامأ ىلع

 مامأ تاليمج تادنف اهيدؤت ةينيدلا نيوكطلا تانضتقوو
 نأ حضاولا نم ناك نكلو .7ةيبهذ لامرو ةرداه راحب
 فداحب يضرم ناك ةقاعوبفزوم لوا نق يتوعال# يكد
 يف هتربخ بستكا يذلاو ءوئريم ةيلقع نيبو هنيب
 ىلإ :ةليفلا دخت: نأ ةميقفلا ن«ةيقاورلا .تافوودؤكتنألا
 اهل سيل ةميدق ةروطسأل ليمج يرعاش فصو درجم
 .ةيمضهأ

 .روشنم ريغ ثحب )١(

 .جارخإلا رحس :ساحتلا ىفطصم )3



 نهاذالاو قويودلكلا عا رشالا قلوبا وماجد وقل ديمو ا

 :ويات مايف نم

 سلجمل جرخأ ثيح ابوروأ ىلإ يترهالف رفاس كلذ دعب
 ةيفرحلا ديلاقتلا نع ًامليف 8.14.18 يروطاربمإلا قيوستلا
 120115615191 ةيعانصلا ايئاطيرب همسأ ايناطيرب ىف

 , 1991 ةنس 8 ةنل

 :19717 ةيعانصلا ايناطيرب

 ةكرش هيلإ تدهع ةيعانصلا ايناطيرب :مليف هزاجنإ دعب
 ىلع نارآ رزج ىدحإ نع مليف جارخإب ةيناطيربلا نوموج
 74372 نارآ نم لجر مليف رهظ دقو «يدنلريألا ئطاشلا

 يليجستلا مليفلا جهنم انل مدقيل .19174 ةنس 01 2
 يترهالف ققح هيفف ءًاروطت هتاجرد رهشأ يف يرعاشلا
 ىفنا دعو ننوتاش حم تدم تدار نقلا ةتاوفولك
 ةريزجلا هذه ىف دجوو «مليفلا جاتنإ يف نيماع يترهالف

 ظحلت نأ نكمي ناكم يهف «هجهنمل ًامئالم ًانطوم ةرعولا
 يف ةصخلم ,ةايحلل ةيئاديلا هتفسلف يف ناسنإلا هيف

 ناسنإلا نيب عارصلاف ءرحبلا هودع دض ىجراخلا هعارص

 نيحلا كلذ يف امنيسلا داور هدهاش نأ مس مل ةعيبطلاو

 اذه نما انعز ابك نم اترك كات تناك اذان :ةدوخلا هذهن
 لماكلا قيفحتلا نيستن هوت لك فتاك يشف ليفت

 كابش ىلإ نيجرفتملا بذجت شرقلا كامسأف ءعوضوملل
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 .ىنطاعلا عرفمتللا يروكست نسنلا يلقاه اانكيب هزكاذقلا
 لك ىلع ىه قلتخملا يئاورلا بتاجلا دوجو مدع نكلو
 كسلا 'مكاقألا نم ةليفلا: نايمه الا ملت اق روع لاك

 د ولا اا نو ا
 1 .دوجولا لجأ

 : ةيسقاولا ديلاقتلا جهنم : ًايناث

 ةووهجوملا ضاع وشك ودولاوةناملل ةفقاولا "ةحلاعملا تفنن

 نييئامنيسلا ةعيلط ةكرح نم لوألا ناكملا يف انلوح العف
 عدختلا مهللوقع ىلع تلوتسا نيذلا كقلوأ ءاسنرف ىف
 ءلفألا نم نيفكلا وجكتافاريماكلا ةليدسلا :ةنفاعتعسلا
 ةيسنرفلا ةايحلا مارح فلتخم لوانتت يتلا ةريصقلا
 ام اراك مالفآألا هذهو . 00 تمولا يف وأ سيراب يف ءاوس

 ؛ ةرضاح ةهيدب نع اهبلغأ ردص نإو ةقيمع تناك
 دودحم ةرصاعملا ةيندملا دهشم نع مهتاظحالمف

 ةفاظنلا نيبو «ىنفلاو رقفلا نيب ةيحطس تانراقمي
 تناكو .ءمليفلا تايعمج مالفألا هذه تذغ دقو ءةراذقلاو

 مليف اهتسحأ نمو «نفلل نفلا ةكرح نع ًامامت ربعي ًاجاتنإ
 ةنس 51011128 الا[ 1112© "تقولا ريغ ءىش ال "

 .جارخإلا رحس :ساحنتلا ىفطصم 1
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 ماطعاتام 0059812121 ىتناكلافاك وتربلأ جرخملل 5

 نع ندي عذلاو: عهجألف ا ةييلاغ هرازغ ىلع يقم الا
 . يليجستلا مليفلاب يدج مامتها

 .ىتناكلافاك وتربلا

 يف لوألا ربتعي يذلا «مليفلا اذه ريوصت قرغتسا دقو
 يناسأ ةعيرا " تمون ةايكت ىف موي" مالفا ةلتيفاس
 يسسيملا .نامتووب مليك قدس كفر يتنرت بيلا 88 رقلكتو
 ايناطيرب يف الوأ ضرع ريخألا نأ مغر ؛ةدع رهشأب نيلرب
 نكلو .هلضف نم ريثكلا يتناكلافاك كلذب بلسو اكيرمأو
 روصي :ه«نايقفاي ًامكاذ: نكذيست تقولا :ىوس يش ل مليف
 سفن روهظ راركت عم ءسيراب يف موي لالخ تقولا رورم

 ناك دقف «ةنيابتم ماهمو ةفلتخم تاقوأ يف تايصخشلا
 :ةيرطي ةيدم ةايكب نك اهيسلاب نوكتلل ىلوألا ةلواعجلا
 نقرطملا هلا ةعيصلا قف ورق ملقلا نا هوو. ةنالخ
 يف ناك هنأ الإ :جاتنوملاب قلعتي اميف ةصاخو «ةقيدحلا
 ةيناكمإ نيب دقف «ديدج نآاديم 85 اهكف ريتعي ١551 ماع

 ةيفطاعلا ةيرعاشلا لباقم يف انب طيحملا عقاولا نع ريبعتلا
 دض ناسنإلا عارصف ..يترهالف ةقيرط يف ةيئانلا نكامألل
 امنيب ءامهدحأ فده ددح دق ةيئانلا رزجلا ىف ةعيبطلا

 هيض ع زاشلاا نيك قانستألا ها رتصس رخ الا فذ ددحت
 ةيينعلا باولو



 :[50112211 نامهتور

 ضعب يف قباسلا مليفلا هبشي ىهو «نيلرب مليف امأ
 يىماع نيب ءارهش رشع ةينامث هجاتنإ قرغتسا دقف ءهيحاون
 هب انف :كزحسشاو :نيكوف ةكرتش: باسمنا 1990-5
 روفيسملا هل دكو د ةركقلاخ نم ,لراك فممد ادحسبلا تاتو
 بحسنأ دقو .فارشإلاب هيرب لراك نانفلا يفارغوتوفلا

 نع دعتبأ دق نأمتور نأ اهعاق هئاهتنا لبق مليفلا نم ريام

 سانلا نع مليف نع - ريام ةركف - ةيلصألا هتركف

 . ')ةيداعلا مهتئيب يف نييداعلا

 ثيح ءظقيتست يهو ةنيدملا يحاوض ىلإ انلقني مليفلا

 لامعلا جورخو «مهتويب ىلإ نيدبرعملا ةدوعب راهنلا أدبي
 لاهل مقفو نئافسلا ماقكرا نككر مق وينك انهم وم
 رورملا ةكرح طغض ىلع زيكرتب لمعلل ةنيدملا ًايهتتو
 ماعطلا ىرن رهظلا عمو «تالآلا يف يداعلا قارغتسالاو
 نيك نأ ىلإ ئوكاو ةعط قوم تانراقملا نه اطنلخو
 رهظلا دعب ةرتف امأ.ىرخأ ةرم لمعلا فانئتسا دعوم

 تقو ىلإ لقتني مث .راحتنا ثداحو ءرطملا رامهنا اهلغشيف
 اريقف ةنيدملاب لمعي نمل ةريثكلا ةيلستلا لثئاسوو بورغلا
 .ةيفاو ريغ ةروتبم ةياهن ىلإ ًاريخأ لصن ىتح ًاّينغ ىأ

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا دبع )١(



 ئشاذالاو ويوقلتلا حاولا قف ند ومع ةاما اماا وت ايو موج ثم ب

 يف تييفوسلا جهانم نم ًاريثك نامتور دافتسا دقل
 تيك وخلا و: تاق رجلا ىلع. قندلون لدا همكم دق اق وبلا
 يلف: يييسلا ىف كلن. .يفوفعتسلا .ةريكاتا ىلإ لفصل ةيلعتلا
 روصت يتلا ةليمجلا ةكرحتملا اهتاطقلب ةيحاتتفالا نأ
 قرتخت تارطاقلاو قربلا كالسأو نابضقلاو راطقلا تالجع
 دن انام :ةققأل انعم: نذكأ اناييهكلا قال دقن ةيولكتا لكاقنلا
 نقع اهبلا نفاحلا كاك ىكلا مهانكملا كلف ةايقت ةنروملا
 ىلإ: ةفاختا نم:نثكا لظنملا نوطعل ةيلامجلا ةجلاعملا وحن
 هليقلا ةيفها عركلو هوءارو ندكيوت هتنيندتو يالا رقما
 مليفلا دودح نع اندعبت ىرخأ ةوطخ هنوك يف يه
 تزه عقاولل ةراثإ رثكأ ةجلاعم نمضتت ةوطخ «يئاورلا

 .اهتكرحو اهتيقوتب انساوح

 اتي ف ينوفيسللا عوفملا» فولو وتلف ىقتززا قو
 ةدام مادختسا يف هوذح تذح ةدع تالواحم تمت ,مليفلا

 اهمظعم يف تناكو ةيليجستلا مالفألا يف ةيمويلا ةايحلا
 ةايحلل ةيحطسلا ةظحالملا ىلع ينبملا لامجلا ىلع موقت
 ةراجشلا اهنفاوط ىف اريماعلا تطغ اذكمو ةقيدحلا
 ةيربلاو ةيوجلا تالصاوملاو يحاوضلاو ندملاو ةعانصلاو
 .ةسدنهلاو ملعلا اهققح يتلا ةميظعلا ءايشألاو ةيرحبلاو

 :ل0115 17625 زئافبإ سروج

 نمو ءهاجتالا سفن يف راس رخآ يدنلوه جرخم ىهو



 ١57١ ةنس 211116126676111 يزرديوز همالفأ مهأ

 ةياعدلاب ءاقترا) سبيليف ىيدارو ءرطملاو ءيربوكلا

 مليف جرخأ ثيح ايسور ىلإ رفاس مث ؛ء(ةيراجتلا
 داحتأا ةكرحل 16012050120151 1932 لوموسموك

 ةديدجا ةنعامتجا ةرظن خف مليقلا اذه ىف :تقكيو ؛بايشلا
 ْ اما

 عوخأ امالكأ ةقافيا نومروحب ىلإ فسفت نأ اكون
 يف جرخا دقف «يليجستلا مليفلاب 0م

 تصر مهدووشلاو اهوا ىلا ركام ًاًرطضم

 ةئس 5215 آوتاط ةيئابسإلا ضرألا ىاوجنميه

 يفو 10 قل بق ةءاقو ريكأ مليفلا ن ناكو ,55 1

 0 هاعير ب دع بربح لالخ

 عيزوتلاو رشنلل يالودجم راد «جارخإلا لوح ثيداحأ :مور ليئاخيم )١(
 :عيرودلاو

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا ديع )1
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 ةدوعو ايسينودنأ نع نيينابايلا ءالج راظتنا يف ايلارتسأ
 الس ال هتأ دهيوؤ «برحلا تيقنا ملف ناهملإ ةيطارقميدلا
 هتقالع عطق ءايسينودنأ ىلإ تداع دق ةيطارقميد الو

 ناز. دك نييكلا هدي ىحضو:ةيكلوهلا ةموكحللاب كارم
 مكيدانت ايسينودنأ مليف ايلارتسأ يف جرخأ نأ كلذ ىلع

 لامع بارضإ نع ىهو ١155537, ةنس 120026512 ( 8

 يتلا ةيدنلوهلا ةحلسألا نحش مهضفرو ينديس ءانيم
 اوناك نيذلا لرعلا نييسينودنألا دض مدختستس تناك

 .مهتيرحب نوبلاطي

 مغر هجتنأ دقف ءزنافيإ ةايح صخلي ريخألا مليفلا اذهو

 ىلع لد ىذلا ميدسلا هققوم كلو كور ىف فاطلطسلا

 اهنكلو «ةياعدلاو ا ع

 9 يذلا 2 اما نع نيكو: امادق عي ةندسكمو
 دعب زئافيإ داع دقو .فورظلا ةوسق مغرب مهب عزعزتي
 .ةيفالسلا بوعشلا نع امليف جرخيل ابوروأ ىلإ كلذ
 .ايكافولسوكيشتو ايراغلبو عفا سوغويو سوا ورم

 0 ريتعاو ءملاعلا هاف ننح هتالزح كلم نكن .ًارافسأ



 اي يو اول نام موك مبلل ومستمر واخ نمو هاكر مدام ومارع مكتمل ينترهالق تربور

 ال ةدحو هل ةبسنلاب ملاعلاف ءةيملاع مهرثكأ نم ربتعي لازي

0 

 مهددع داز ءنوريثك عابتأ ةيعقاولا ةسردملل رهظ دقو
 ىرخأ ةسردم جهنم نذإ وه اذه ءتوصلا روهظ دعب
 ةعيبطلا ةسردم جهنم لباقم يف اهديلاقت اهل ةحضاو
 عمو «ناتزيامتم ناتسردملا ناتاهو «ةيكيتنامورلا اهديلاقتب

 ويدوتسألا ىج نع امهدعب يف اعم ناتيشامتم امهف كلذ
 .هلاعتفاو هعانطصأو هدويقب قناخلا

 : ةيرابخإلا ديلاقتلا جهنم :اثلاث

 وأ ةرم ريغتت ىتلا ةيداعلا ةيئامنيسلا ةديرجلا نأ فرعن

 ةمهمف .ىلعفلا عقاولا ىف هتدام دشتي امهيلك نأ ريغ

 ةيفصو ةقيرطب ءابنألا رخآ مدقت نأ ةيئامنيسلا ةديرجلا
 زيحت نود بوبم لكش يف نكمم تقو لقأ يفو ةطيسب

 .هلامجو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )1



 ىعاذالاو ينويزفلتل دلا جارخإلا 00 0000000 الا

 ام اريثكو «رايتخالل اتقوو ريكفتلل اتقو بلطتي جهنم وهف
 ءاهرايخأ تاعوضوم يأ ,ةيئامتيسلا ةديرجلا ةدأم نوكت

 ةيسايس ةمزأي ةقلعتملا ثادحألاك اهتاذ دح ىف ةيمارد

 مده لازلز وأ رهن ناضيف ىأ ءالثم ةيملاع برحب رذنت
 هذهل ىئامنتيسلا لوانتلا نكلو ,ناكسلا درشو ىنايملا

 يلع نيمئاقلاو ةيئامثيسلا ةديرجلا ىروصيم ةطساوب ةداملا

 | اد ركل وكي نأ نت يفصل رادع انظف وقنا رع اتتوم

 .("/يليجستلا مليفلل عساولا

 عوتلا اذه نم ةفورعملا لامعألا نيا ا نفل
 ةيرظن بحاص 1021832 1761107 فوترف اجيزد مالفأ يش

 .يتييفوسلا داحتالا ىف هعابتأو 1120-ءإلع لا

 :111:11111512511 سامحلا

 ف اضاقك ناكا نانا تونضتلا ةيخاتت عم هوعرمف ملا
 .ةيعانصلا نودلا ةقطنم لوح رودي هعوضومف ءايسور

 .يئامنيسلا جارخإلا تاوطخ :يلبشلا هللا دبع )١(



 7 ل ل ا ل يترشالق تربور

 تاريدقت نع ةنيعم ةرتف ىف أفلختم جاتنإلا ناك ثيح
 حرمي نأ فوتريف ىلع ناكو .سمخلا تاونسلا عورشم

 ىف هلمع امأ ء:هتعرس نم ديزيو جاتنإلا هب ثحتسي امليف

 ديهمتك ةيعامجلا ةيلقعلا روهظ ريوصتب ادبف مليفلا
 موكنشلا تنثر تو: ةيغاتملا ةيدتلا تف ةعزيشتلا ةعرومملل
 ءاطخأ لك يوحي مليفلا نأ نم ةيمسرلا رئاودلا يف

 باعصلاب ةناهتسألا ىف (ةيبرغلا) ةيلامسارلا امتيسلا

 لامكلاو ناقتإلا وحن قيرطلا ضرعو .اهنأش نم لالقإلاو

 ىرحألاب مليفلا نأكو .ةياغلل دهمم لهس قيرط هنأكو
 اصحف هنوك نم رثكأ ةيلاثم فورظ ىلع ءانث ةميئنرت

 مليفلا اذه لوح ةشقانملا برقنلو .قيقد عضو لكاشمل
 لمع بولطملا : ىتألا لاثملا ليختن نأ لواحن انئاهذأ ىلإ
 ىلع يلاعلا دسلا عورشم يف نيلماعلا ثحل يليجست مليف
 هلق عورشملا يف لمعلا رخأت ببسب مهلمع يف عارسإلا
 ءاققلاب اكيتم هاه فرقا اذهل ةجيتن روص يذلا مليفلا نأ
 رضل لب ءهفده ققح امل ءلمعلا ىلع نيمئاقلا ىلع رطاعلا
 دايما هليقلا ماج ئذلا ةسقن ةووشملا نق ةاوغلا قدست
 1 ١ نكمل

 نم ريثكلا فوتريف ىدل نوكي نأ اثور لوب ىشخيو

 .جارخإلا رحس :ساحنلا ىفطصم لل
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 ,عوضوملا لوانت يف نييبوروألا نييعقاولا ةقيرط ءاطخأ
 هل فرتعي وهو .؛هتدام حطس تحت هقمعت مدعل كلذو

 تاجايتحالا ققحي ال هنأ ىري هنكلو ؛هتيفرح نم نكمتلاب
 يتلا تالكشملا نع ريبعتلاب يليجستلا مليفلل ةيساسألا
 فوتريف دقت .يف اثور لوب ستسيو ..هتاعوضوم اهضرعت
 ًانايحأو ءٌيح ًاضيأو ؛ئبنتم هنإ" : ًاصخلم وأ ًالئاق

 همليفو ءيداشرإ ىه الو ءيفسلف وه ال ءنكل «ءيمارد
 5+ نسمح اتنوم ىوخلا يذلا © ةنالكلا قيشنإ ةعمانألا
 دكؤي :ىلوألا ةيتيفؤسلا ةدوشنألا نوكي. دق يذلاو.ءامليف
 .ءانبلا ىلإ رقتفي ءناَنط ءىسنامور ءضماغ ىهف «ىأرلا اذه

 1 قداح اما كما توسل يكتم و
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 ةثالثلا نينيل ديشانأ

 نم مليفلا اذه سفن يف رخآ يأر ىلإ انه عمتسنلو
 هه ةقذلكلا نيقحل ديشاتإ ملبن" شور الا ير ويرشاك
 ةيعقاولا ىلع ةلثمألا قبسأ نمو ءهعون نم مالفألا نسحأ

 لؤافتلا رهظي مليفلاو .. ةيليجستلا مالفألا يف ةيكارتشالا
 مليفلاو .نينيلل دلاخ لمعك يكارتشالا ءانبلا يف نينحلاو

 طباورلا ىلعو :ثادحألاو نينيل نيب طباورلا ىلع ٌينبم
 يتلا ةيريثأتلا نم ًالدبو .اهزجنأ يتلا لامعألاو بعشلا نيب
 يوتحي مليفلا اذه نإف ابوروأ يف امنيسلا ةكرح اهتعبت
 + 5 روك ةيبناهيو ودعا :فاعاستلا ىلع

 جرخنت نأ عيطتسن ءفوتريف نع شور ال يد نيرتاكو
 :ةيتآلا طاقنلاب

 .اقتلخ امادك تيا



 .دعب اميف ًاتوصو ةروص «عقاولا

 تق تونحلا تايداكتإا هيسح انهيا وهتكسا هنإ وا
 مقاول ليست

 :هيلع ذخؤي نكلو

 ةفلتخملا ريوصتلا بيلاسأ مادختسا ىف هيدامت : الوأ

 عباتت ىلع ءاقبإلا نع ىتح مالفألا ضعب يف هدعبأ امم

 ضعب يف لقألا ىلع) نكي مل هنأ ,مهألا ىهو : ايناثو
 . اهلوصأ نع اثحب اهقامعأ يف صوغي (هتاعوضوم



 ىحاذإلاو قتانيزكلتلا عارشإلا نقاب هدرز اما وو متم دعم ١

 نيكموتب ةعردملا مليش

 نكميف «ىتييفوسلا داحتالا جزاخ ةسردملا نثأ امأ :ايناث
 .داليلا فلتخم ىف هعيتت

 جرخأ نأ دعب هسفن نوسريرج نأ دجن ارتلجنإ يفف ١.
 2١95595 ةنس 1011166155 ةجنرلا ىدايص نع لوألا همليف

 هننسلا سورس كنق وهو» ىفاقلا هينف ١ ةداجتبلغا عيح
2 2000 | ْ 

 بولسأ ةياعدلا ةرادإ تمدختسا ةيزانلا ايناملأ ىفو ."

 ,ةيرابخإلا دئارجلا داوم نم مالفأ جاتنإ يف ةسردملا هذه
 علف عوخلا اذه مو ةووبص مازحا اهيلإ اوفانحأ نآةددعب

 :ةدازألا نايضتنا ةمدماودي اق فنفس "لات ظفر: قولا"
 ردكم نإ :لافي يدلاو ءاريساك 55 ةريوعضتب .تفاق ىذلا
 نع ةرايغ مليفلا ناك دهن .ةعجاتلإ ىلع قونشأ ةهيفكم
 يف يزانلا رمتؤملا تبحاص يتلا ةرابجلا تاضارعتسالا
 واسالا | ا ةراهدلا سوفت دلايع ا وظن ىدلا ودق

 .جارخإلا نونفو ينويزفلتلا جاتنإلا :يبلش مرك )١(



 ناربإو ةيزانلا ديجمت فدهي برحلا ءانثأ مدختسا هسفن

 ةلسلس ترهظ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفو ."

 فلتخم ىلإ ٌةَرَهَم نيروصم اولسرأ نأ دعب "نمزلا ريس
 روذجلا نع تاجاتروبير ىلع لوصحلل ملاعلا دالب
 ىلع اهرادصإو ةرصاعملا ثادحألا ءارو ةنماكلا ةيقيقحلا

 ىف نوط انهدادعا كاذب ةيرهش ةيئاميس ةلجس ةكيف
 ةعبرأ ىلع ددعلا يوتحيو «ةقيقد نيرشعو سمخ يلاوح
 .تاعوضوم

 اهبئتاجح روطتس امنيسلا نأب اثور لوب ابنت دقلو

 يذلا هاجتالا اذه لثم يف فرصلا يرابخإلاو يفحصلا

 تناك 8 هنأ انعم ,ةيئامتيسلا ةلجملا هذه هتذختا

 :اتؤور لون

 نوج لقن دقف ءاثور هب أبنت ام ققحت ادنك يفو .؛

 دعبأ ىلإ اهب ىقتراو «نمزلا ريس ةقيرط نوسريرج



 ىعاذإلاو ينويزفلتلا جاربخلا نَل...0000000000000000000 000 +١

 نم نهاجتالا اذه مرش ىفو " ةكرح يف ملاعلا' ةيئامنيسلا

 قحالي يكل هن هنإ : ثيفيرح دراشتير لوقي ء:نوسريرج

 ةدان ندكاف نذكا :لممتسم نأ هيك كادعللا  ىراتكالا عليفلا
 072 انها نتاوحلا

 ذم ةعزسي ثادحالا تعباتت يح: اهسقن دعم نقوم
 ؛لانقلا ميمأت بقع ديعس روب ىلع ناودعلا عوقوو ةروثلا
 ةلتحملا ةنيدملا لخاد نم ةدام ىلع انلصح ىتح انيعس

 ةةنوطلا هنيعوب هلق نم اهويوعصت قديس ةداهددلا اضنقأو
 ةانهنتا ةنيبادشب ةفكوطوو ."ملاعلا ةيدقسللا لوف نوط
 تقولا كلذ يف نامليفلا ءاجو ,"مالستسا ال مالس" مليفب
 ةةييروملا هدف ةيفنفأ ىلع افمفاو لون بيسسلا
 اهسأر ىلعو «ةيرابخإلا ديلاقتلا ةبحاص ةيتييفوسلا
 ةداملل قالخلا لامهتسالاب ىدان نم لوأ ءفوتريف

 4 ةيراخإلا
 : ةيئاعدلا ديلاقتلا جهنم :اعبار

 هه تح ىلإ اقم هنأ فهن نأ انيقهدي ل .كلذل :ةراعذلل

 ىلإ لصوتلل ديازتم ليم كانه ناك «يليجستلا مليفلا روطت

 .ينويزفلتلا جارخإلا نونف :يزمر رساي )١(



 هنأ ظحالنو .هنم ةدافتسالاو ةلامتسالا ىلع مليفلا ةردق

 ديلاقتلاب 0 حيرلا د فادهأ 0 0 00 تلظ امنيب

 . صاخلا اهعباطب اهتعبطو ةيتييفوسلا ةسردملا تلكش

 دالبلا بسحب ةفلتخم عورف ىلإ ةسردملا هذه مسقنتو

 : اهيف ترهظ يتلا

 ١. يتييفوسلا مليفلا :

 ,ةيجولويديأ لوألا اهروط يف ةيتييفوسلا امنيسلل تناك
 صاخلا كلذ نع ًامامت فلتخي ريكفتلا يف ٌجهنم وا
 ةياعدلا وه لماكلا اهفدهف «يكيرمألاو يبوروألا جاتنإلاب
 ذآ لولا فلما "قنة ووكفلا" فيدح فاه ذل اين اعم سوقا
 دع اقفال كا ةكتعملا فلز وكندا هيكسش لييتتيل
 ةيمارد ًامالفأ عساو قاطن ىلع ضرعت نأب ةديدجلا
 نأ لمعلا روق عمت: نقلا هك وولطلا و زكإ يالا يكتمل
 صاوخ اهل ةاداك امنيسلاب تفرتعاو .('لاهمايقب تعرسأ
 يساسألا فدهلا نع ربعت تناك املاطو ,عراضت ال ةيعانقإ

 .دادغب ءروشنم ريغ ثحب :بديش يلع دومحم )ع(
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 .ةظوحلم ةيفرح ةيرح نانفلل حاتت تناك «ةيويحو حوضوب
 ةفاشإلا : ديخألا ردك ماكلا اولا: نسق“ ناش لو

 :ةبرجتلا ىلإ تزفح دق نييئامنيسلا نم ريثكلا ةرجه ىلإ
 ةيويحلاو ةيقيقحلا ةوقلل مهلملا ناك يسايسلا عفادلا نكل
 نه نيدعلا تسقلا قل ةديسلا نلزألا ةييفاوسلا ةالقؤأل
 كلت تناكو :هراكفأو حرسملا بيلاسأ ىلوألا مالفألا

 ةاودةدسوورالاو ةنكرمألا ةشاوولا :ىللناللا لكاس عذاقألا
 اهتاعوضوم ةيويح نكلو .ةجاجفو ةكاكر اهنم رثكآ تناك
 يفت ولا ةكينلا فانك همز نيج اعدل اها ردع نكاح ىلإ
 ةحداو «ةيهرسملا قيارسلا خف اروع ةالطقالا ىلإ معقب

 . هسفن ديوليلسلا عم ةبرجتب

 نه لك ىلإ لوألا تالواخيفلا هده ىف نففلا عجوفو
 تر اهدا رم ل ألا هجر جاع انو كلذ رن, فوك ركت وت وسع وك
 ةغايص نم يناثلا هب ماق امو ءروصلا يعادتب قلعتت ةيملع
 دحح نه ظمأ انوش ىقمفتا ةيرادخألا دئارجلا ةدام

 مالفأ تتبن تايرظنلا هذه نم هنأ ىفكيو ءثدحلا فصو

 ,نيكمتوب ةعردملا «ءىربكلا ةيروثلا نيكفدوبو نيتشنزيأ
 يتلا مالفألا كلت ::عوويبسوطي فتاتس ةيايدايدألا :نييوقكا
 وأ ةصقلل لمكم ءزجك ءاوس يحلا رظنملا نم تدافتسا

 دقو .هتم ةيداعلا جذامتلا جارختسا نكمي دنوارجكابك

 لمعتسا دقف دارفألا مادختسا جهنم نيكفدوب راتخا

 مدختسا امنيب ءريهامجلا حور نع ريبعتلل انايحأ نيلثمملا



 نع ربعيل لكك ريهامجلا ىلوألا ةثالثلا همالفأ ىف نيتشنزيأ

 هرم اههدلك ناتج قو نسخ وع لك ههوشوم
 برامشلا هرم فعتلا يذلا !ةداملا انتو لدعل ضلعلا عيحملا
 هيل وام تامه الك قادت انك يقوشوتزكلا ةبوكحملا
 . "/هريوطت ىلع - نيكفودوبو

 مليف يف ةرم لوأ يجولويديألا موهفملا نع انعمس دقف
 ةةليقملا نسايسلا تادصحسلاو ىقاتنلا نوافق :ىذلا نووققا

 طيارد ىم ةمكينكت نإ نافتتسا هليفلا نا يفق ٠ او

 0 ديدج لكش ةغايص يف ةيئامتيسلا ةيفرحلاب ةزاتمملا

 روصي هنإ " :لوقي مليفلا ويرانيس نع بتك دقو .امنيسلل

 ماقام صلا] نوالوب نيتك هرقل ةوضاعلا ةءوددبلا قركذلا
 هنأ يأ ءربوتكأ ةروثو رياريف 3 نيب ةردفلا 0 يف

 :ريوتكأ ملف

 دمتعي نأ نيتشنزيإ يلع ناك ةدأملا هذه لجأ نمو

 وكلا ثداوحلاو رظانملا ديبشت ةداعإ ىلع حضأاو لكشب

 .دادغب ءروشنم ريغ ثحب :بديش يلع دومحم )1(



 0:11 1ببدب ميو

 اهل :ةنعانطسالا ةوعاسملا قنيع ليلقو قاقتالا نين نوبك
 ىوقلاو جرخملا نم لك ضرغ وه يسايسلا فدهلا ناك
 :رايققباب .للكتي ويرقكا ملف :نإف «عاتنإلا ىلع ةوطيسعلا
 لحل نهال ءاينيرمكو ةيعقاولا تايسصختشلاو تادحألا
 د نييعتلا حا نسب امنا و وتدملا يكسر افلا كتضولا
 ةنس ثادحأل ددحم ىسايس ريدقت عم ةددحم رظن ةهجو

 ملو ءيكستورت لافغإ ىلإ جرفتملا نطفيس اذل .(63
 ءبسحف يماردلا ءانبلل ةطيسبلا لاكشألا جرخملا مدختسي
 ةقيرطب ةيلزهلاو ةرخاسلا تاظحالملا اضيأ مدختساو لب

 لبقت ىلإ جرفتملا ليمتسي يك كلذ لك .ءاهد ىلع لدت
 روص انه نمو «ةبوغرملا ةيسايسلا ةيحانلا نم قئاقحلا
 .ةزاتمم ةرخاس ةقيرطب يكستورت ةيصخش

 معن .يئاعدلا فدهلل ةجيتن درجم اذه نإ :لوقن دق

 يليجستلا لوانتلا نم الكش قلخ هنآ اذه نم رثكأ نكلو

 مدقي ال ىهف «ةداتعملا ءايشألا ىلع ةديدج ىناعم يفضي

 ةقيرطب مهتئيبب مهطبري لب «,مه امك ءايشألاو صاخشألا

 مليقلا ئرفق نإ دودج :ىرحم مهنا نو دخجي مولعمت
 أهليكشت نكمي ةدام ىلإ رهاوظلاو ةيعقاولا ثادحألا لّوحت

 هذه انتلاح يفو ءجرخملا فدهل ًاعبت فلتخي ىزغم ذختتل

 . ةيلدج ةجلاعم قيرط نع ًاًيسايس ًافده مدخي هنإف

 .عيزوتلاو رشنلل يوالدجم راد ءجارخإلا لوح ثيداحأ :مور ليئاخيم )١(



 يف يناثلا روطلا بلطت ةيخيراتلا رظنلا ةهجو نمو
 ةلجاعلا ةرورضلا زريت تاعوضوم ةيتييفوسلا امنيسلا

 عورشم ططخل ًاقبط يداصتقالاو ىعامتجالا ءانبلل

 الو ,:ةيحضت ةيأ اهلييس ىف نوهت ةديقع لماعلاو حالفلا

 .نمث يأب عورشملا ذفني نأ بجيف .سامح يأ اهيلع وىلعي
 نم هنكل «ةيئامنيسلا تاعوضوملا نيب ينغ عوضوم هنإ

 ىلع ديدجلا ماظنلا راصتناو ديدجلا روهظو ميدقلا
 :تافارخلاب نمؤملا حالفلا ةلامتساو ,ةميدقلا تادقتعملا
 هذه يف ملعتي دلي تالكشم مالفألا تلوانت دقف راصتخابو

 .ةلميونلا

 ”نديق يبق اوجحا ءدنل طفل ونا وقل" كاتاا
 كلذ لعفت امم رثكأ جئاتنلا اهبنجتب هابتنالا تفلتست
 نم لّصنت دقف ًانانف ناك نإو ءركنشيفود نإ .اهحاجنب
 قمعت ىلإ بورهلاب ضرألا مليفل ىقيقحلا عوضوملا
 ,ةينفلا ةيحانلا نم ساسحو ليمج ةعيبطلاب يكيتنامور
 نأ يدم نك" ةيدالا ةيساحتلا وهدف اك: ندعم ىذنةقكلو

 ةعابطلل ىدملا راد «:جارخؤولل ةيساسالا تازكترملا :نسسح ةداغ )1

 .رسشنلاو
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 ميمجتب يقيقحلا همامتها ةلأض فشتكا دق نيتشنزيأ

 هترهش معاذ يتلا ةيفرحلا خم خميراوصلا و واول

 ؛ يناطيربلا مديفلا .؟

 تقلخ يتلا يه ةيموقلا ةياعدلا نع ريبعتك امنيسلا نإ
 ةئيه تأدب ١598 ماع يفف ءايناطيرب يف يليجستلا مليفلا
 ىف طامط11ع 112111128 802314 ةيروطاريمإلا قيوستلا

 يف ةماهلا ثوحبلا عيمج عيجشت يف ةيموكح ةرادإ لكش
 ةيروطاربمإلل ةيئاذغلا داوملا جاتنإ يف رثؤت يتلا ملاعلا
 ةدحوو ءةراآدإ "50 كانه تناك نإ ءاهظفح يف وأ ةيناطيربلا

 ايامكم لانك اعيط اهلا :عقاك نقف .اهرخآ يه مليفلا
 :تازتشتلا هيزوتو #8 ريبكلا ةيطاحلا :كانالغألا نع ناش لقا

 صصخ ليلق غلبميو .:ةعضاوتملا تايادبلا هذه نمو
 ىف ترذب ىتلا مليفلا ةدحو تناك . ةزهجألاو تابترملل

 دعب اميف مسح يذلا هو. ىليصستلا مليفلا نوؤذم ايناطيزب
 3 .ةماع ةفصي امنيسلل دالبلا هذه اهتمدق ةنواعم مهأ

 تققرا| ايككاو ة دهبولا هنانهعا لا نكفلا نيم نيككلا ةنعحف

 ."/ريدقتلاو رابتعالاب تيظحف ءاّيجيردت اهلامعأ ةميقب

 .هلامجو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )١(

 :يتؤيزفللا جارخإلا نوذق :يزمز وشاي (5)



 :1. 11. 8 ةيروطاربمالا قيوستلا ةئيه

 ,نوسريرج نوج دوجو : الؤوأ ء نيبيسل كلذ عجريو
 نم هل امو «اهمالفأل ًاجتنم مث ,ةدحولاب ًاجرخم ادب يذلا
 يف نييمسرلا مامتها : ًايناثو. ةيصخش ةءافكو ةيويح
 اوحاتأ نإ ءيتوالات نفيتس ريس مهنمو «ءقيوستلا ةئيه

 ىلع 000 اريخأت قلخت يك ةدحولا جاتنإ مامأ ةصرفلا

 اني لظيد فلا يضانملا ناكل عم ةلدب نويععلا لوقم
 دق عيودتلا ةنيباوس كفانا يكوب ىضشتي اه اعود وك
 ةنيعم ةيرحو .ماعلا روعشلل ةميق رثكأ ةنواعم تمدق نأب
 ةفوشلا نورها ىلع يزاجتلا ءانعجا منركلا ةليفو: قازقأل
 نيركفملا نم ةديحولا ةعومجملا مايق يه ةجيتنلا تناكو
 مهفلا يوذ (يتييفوسلا داحتالا جراخ) نييئامنيسلا
 يف ًانكمم اذه نكي ملف .7)'2يليجستلا مليفلا فدهل يقيقحلا
 ءايخلا :عقمم انا نكت لا يكس اننكل و ايقفاط :نودح
 اهنأو :ةثيدحلا ايناطيربل ةنيعم بناوج يف ةشاشلا ىلع
 ةكرش يأ دنع امهدجن ال ةراهمو نضال ل ع ماك
 اجهنم تدجوأ تقولا سفن يفو هيراجم هيرطت رادت

 0 مدع حوضوب ظحلن «ءالولاب ًاروعشو لمعلل ًاّينواعت
 ةئيه نأ ىرن اذكهو.ىرخألا مليفلا جاتنإ زكارم مظعم يف

 .هلامجو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )١(



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق ..00000060000060660002600006660 066666 ملا/

 ةيعامتجالا رظنلا ةهجو نم لثمت ةيروطاربمإلا قيوستلا
 ايناطيرب ىف ةلماعلا ةقبطلا ريوصتل ىلوآلا ةلواحملا
 لمعلا ريوصتلو ءثيدحلا دوجولا يف يويح ىرشب لماعك
 مالا منك زر يفاحيملا ماعلا هير زي ىلا قم رعلا نسفنلا
 .يعارزلا

 ل 012نوسريرج نوج) مليفلا ةدحو تلهتسا دقل
 ليلحتب (1721161 026185608 نوتيارك رتلاو « 13

 دالبلا يف ةيموقلا ةياعدلا ناديم يف كلذ لبق نم مت ام
 نم ناك دقو «تاطلسلا ىلع هيلإ ايهتنا ام ضرعو «ىرخألا
 ناضحلا «ةاظفتلا ةيزعلا :نيلزت ةبقووعسلا عالفألا قي

 يفو .بسكريت اهمهأ ةريثك ةيتييفوس مالفأو «يديدحلا
 جاتنإلل مزاللا لاملا ىلع الصحو ةركفلا تلبق ةياهنلا
 101211655 " ةجنرلا يدايص نع امليف نوسريرج جرخأف

 (02© ةدحاو ةرسأ" مليف نوتيارك جرخأو ١15595:, ةنس

 9958٠) ةنس ةصن]ال

 لدار ياهلا ندرس 2 دم ايكملا كي دما اهنالج نس

 ةعايطلل ىدملا راد «جارخإلل ةيساسالا تازكترملا :نيسح ةداغ )1(

 ..رشنلاو



 ديع ةكعك لمعل ةمزاللا ءايشألاب ملاعلا ربع يتأت ةمخض
 .""”عيرذ الشف ةجيتنلا تناكو .يكلملا داليملا

 علا هذهل ةماعلا تاقالعلا يف 1 رو بغل : يك ةدحولا

 ءازجأ نم ا نو ىمظعلا 1 يف ةايحلا نع

 ىتلا ةينا رطل, ةيدوقيللا و ةيرهلاو ةسيوملا .ةالضاوعلا

3 
 ”ةيروطاريمإلا ١.

 :كدادحا وذل ةناغذلاو ةيساشنلا دولا قاننك فم ءاذكتفاو
 هلدقلا علاق ناك رك يول ةحافلا ةرانو ا: علب ةيهو تاك
 ديت اع فيواكزا نقلا ةنيرطلا سفن هادا ىاوجتستلا
 ناك. ةيوم كلكو «روضلا ملاع ةيروطاريمإلا ةيونلا كه
 نأب لكئاقلا معزلا اوذبن دقل .اهيف ًاريبك انوع يتناكلافاك
 ودخل كا ربخلل] يودي ةقوحم هل رم م كتونعلا

 .ينويزفلتلا جارخإلا نونف :يزمر رساي )١(

 .جارخإلا نونفو ينويزفلتلا جاتنإلا :يبلش مرك (؟)



 يطا ذالا رت ووردت" ءارشألا قلن تع مروع وتر صر دسم هان ارم دكاد م4

 ناديم يف اريماكلا ىلع اهورجأ امك براجتلا نورجي
 قوما ىف هم وش فاس مئاتنما و كيفوت ةكيدحلا
 حا ةيوجلا تاؤبنتلا :يهو «ةديدجلا مالفألا نم ىلوألا
 ل نوب ةفلعملا ةنيفحتلا :هنورقلا

 نلف ةدهولا هذه ايفحتتا: نقلا وكلقالا نون فك ال قو
 ةكيه مساب كلذ دعبو ءقيوستلا ةكيه مسا تحت ةيادبلا
 وخآلا نفعفلاو ءانطنت ناك ةالفألا هذه ىقفي قأل ةيزحلا

 ةميقلا ةميظع ةنواعم لثمت لقألا ىلع اهنكلو .كلذب رهاظتي
 ىليجستلا مليفلا جهنم تفشكتسا اهنأ امك ءامنيسلل

 ني يركب ا اشم ةنعانوضم ىلا ىلع بس لوكا رودس

 ْ .اكيرمأ ىأ ايناطيرب

 اهلوانت ترصح يتلا دودحلا نم مغرلا ىلعو
 ناديملا يف ًانكمم جاتنإلا تلعج اهنإف ءاهتاعوضومل
 متهم صخش يأل دب ال اذه لجأ نمو .يداعلا يراجتلا
 مظعأ لعلو .اهدوهج مرتحي نأ يعامتجالا مدقتلاو ميلعتلاب
 مليفلل ةيبيردت ةسردمك اهرود ىه ةدحولا هذه هتققح ام

 هليل ناك امل ةديحولا هذه نومعو الولف :ىليستسكلا

 يف اهلتحا يتلا ةعيفرلا ةبترملا ىلإ ىقري نأ يليجستلا
 مهم جرخم لك نأ كلذ ىلع ةلدألا نم لعلو ءايناطيرب
 امإ رخآ وأ تقو يف ناك ةيناطيربلا ةيليجستلا محال

 مالفألا نإ .اهب ةقيثو ةقالع ىلع ىأ ؛:ةدحولا يف ًاوضع



 ض ا 01 © 4 ناليس ةدوشنأك ةماهلا ةثيدحلا

 «ليقتسملا ىف نونطاوملاو ,(021 طعم محفلا هحوو

 يف اهلوصأ دتمت اهلك نوتليإ رثرآو « ىشردنسكلأ مالفأو
 دي نكمل حلاو دا وسسودم :ةهوج ىلإ 8 كفل رب بولا
 تاقنأل < رك (يناطيوبل عميس ةدحولا تعانا ينح ماوقا
 كرف ةهوقي كقاام ىلع يرد .ةعمس القال نجح يدك عرق
 .دلبلا اذه نع يئاور

 انت بك كلل ةتساسإلا :نتااهلا و. سياستنا نهب الإ هلت
 ينير اجلا يافتعلل ماعلا ءادقحمالابقا تا مسعلا هليقلا

 نييعقاولا دنع ةيلامج ةيعقاو نم اهلباقي امو ةيسنامورلا
 دحر ندكفوسلا هليفلل ساساك 1 اعدلابب ةهكتوزألا
 كانه وأ انته دارفألا نم نينثا وأ صخشبو « نوسريرج

 ردجي ةطقن ىلإ انلصو دق نوكن هلك اذهب .هريغو زيفيآك

 :باكلا فاك احلا قدمو ناهس ماسلا نيني اكون
 .""'عمتجملل
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 .كادغب ءروشنم ربغ ثحب :بديش ىلع دومحم )1(



 ىعاذإلاو ينويزفلتلا ار الا يل ا ماتم و وادا ىو اوم هوما دمام م مارا ه١

 يماصمما هاما ايييصما ىف عقارك يكس
 اهرودن ذكور انيين:ىوطح ندلا ةلحرشلا ةيماحسلاو
 مايقلا ثيتموب ةمكافلا "ةيداضخمالا فووطلل ىتاكفكا
 0 ا
 الهلا ىف يف اادخلالا مح جانظخ ىنيملا :نيعلقو نعادشحأ
 هدجن « يئاورلا مليفلاب ةصاخلا ةيلستلا عفاود نع لكشلاو
 :تايسلاو ةسامحللا يلاطنلا' ةجيقنك كا ةديقطي عينضا
 .ةيميلعتلاو

 نأ انلواح يليجستلا مليفلا ديلاقتل قباسلا انريدقت يفو
 ءامنيسلا نم يقيقح لقتسم عون يليجستلا مليفلا نأ نيبن
 زيمتت امك ةروصملا ةيليثمتلا وأ ىئاورلا مليفلا نع زيمتي

 نأ فلو اهي ةنقاورلا ةنققلا نع ناسنإلا :ةايستا ودعم
 يهم ولا مكافألا نيو لكصفت' ىقلا" ةديكرلا تاعشلا ةدحت
 ءالفالا4 ةيزاغلا ةتهونلا ةاضتلا فيصق نقلا ةطفشتلا

 ةيرابخإلاو ةيميلعتلا مالفألاو ةعيبطلا مالفأو ةيحايسلا
 ةغايصلا نيبو «يليجستلا مليفلا تابلطتم نع رصقت يتلا



 0 ]ا يعقاولاو يعيبطلا جهنملا ليلحت

 ,ىعامتجالا ليلحتلا نع ريبعتلاو عقاولل ةقالخلا ةيماردلا
 . يليجستلا مليفلا جهنمل لوألا بلطملا يشو

 محطس تحت رقتست حورش' ىلإ جاتحت ةياعدلاف .ةيفصولا
 نم ةشهدم ةادأ ريتعي ىليجستلا مليفلاو .ةثيدحلا تاربخلا

 اهضعي اهطبرو ثيدحلا ركفلا بناوج عيمج ذيفنت لجأ
 ورح ده لمكأ يلجأ ىلإ سسموقلا لدا ىلع ىدخبلاد
 . !"/مهآو ربكأ جئاتن ىلإ هرودب

 ملاعلا نم ةهديعب ءازجأ ىلإ بهذي ىترمهالف تاك كفف

 هو هدا همك اودق لوفاقم لا راع اناا نأ اههتردقم
 ناكسلا ةأيح ءانب كيعي كلذب ناك عقاولا يفو .هثد وجو لجأ

 ىلع ةلثمألاو ءراثدنالا ىف ذخأ وأ قياس ليجل نييلضألا

 ةيحالص ىدم ىصقت ىلإ انب يدؤي يذلا ىه تاذلاب

 هليقلل ىعامتجالا فدهلل ةبسنلاب ىكرفشألف ةقيرط
 ْ 5 ل

 انمامتهأ نوكي نأ ثيدحلا انملاع ىف هيف كوكشملا نمف

 .ينويزفلتلا جارخإلا نونف :يزمر رساي )١(
 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا ددع )3



 همنا لال اود كور رهلخلا دكا رجالا عرقا يقم دوو موتو وراصاول نم ام ب

 عاجرإ نإ «ةعيبطلاب ةيئادبلا ناسنإلا ةقالع ىلإ ًاهجتم
 نهث ىلع فتن ءانم وأ :ءانيش هفيسرب ءانيل ءارولا ىلإ نكبلا
 اهتققح ةميظع ًالامعأ كش الو لثمي هتقاط ىف مكحتلل

 ةيعامتجالا ةيحانلا نم نكلو «ةيسدنهلاو ةيملعلا ةراهملا
 + هلا لقا نافعا هنه تامكإ ىف ةنلحفلا ةفاررعلا كسلا
 ةخاقت نمور ةقلكتفلا ةيفازفلتك ىلع دثا قد اهدع قهتو امد

 لثم ًامامت , عورشملاب نيطيحملا سانلل ةيداصتقالا ةايحلل
 هاف م نامج.وتح نوعك ىلاعلا صسللا وو
 ءارو ناموا اب .ةقطخحلا ةيفاركجب ىلع ؤركاو ثا ةدهاتملا
 :ةتادهن نيمنتوب تسلا

 نومتهي نييرعاشلا يليجستلا مليفلا لاجر نأ ةقيقحلا
 اهنعامنكا د: فييطلا ءاعكألا ىلع انينكلا ناني اناا
 ليفس. ىف يدفع ناتك نحعلا+ نأ كنشن داق .؛ةفاذهأل

 تدع اولا ناك ردو دسلا ةاجتالا ينس هنا ىلإ :تالمعا وعلا
 ةوق لكش يف الإ مهللا ةيداصتقالا ناسنإلا ةايح يف عفنلا
 نداعمل نكت ملو ءءاوهلا يف ناريطلا ملعت نأ ىلإ ؛حيرلا
 :ةقيرطلا سفنيو .ندعي فيك فشتكا نأ ىلإ ةميق ضرأآلا

 يفكي امم رثكأ مويلا جاتنإلا نأ ًامومع هب ملسملا نمف
 نقلا :ةعاعصلاو: منعلا عانق, قكلز.«ةعايحللا تاجاح نسل
 تادلفل لداعب روش قيزوق ىلإ ايبضفأ هلآ هيفا كمت
 .ةففاقلا" ةيداهكفالا .مظنتا هع اق غم. ىف ةامعللا
 رقفلاو ةلاطبلا كلذك دجوت «نانئمطالاو غارفلا بناج ىلإف



 يه مويلا ةيرهوجلا انتلكشمو ءرشتنملا يعامتجالا قلقلاو
 تاقالعلا مدقت نأو «جاتنإلا ةيمكب درفلا تاجايتحا ةازاوم

 ةيقطنملا اهلاكشأ يف يرشبلا سنجلل ةيعامتجالا
 عارص اهنمضتي يتلا تالوطبلا مغرو .؟'0ةثيدحلاو
 ديكأتل ملألل ناسنإلا ثادحإو ءرحبلا جايه دض ناسنإلا

 اهنإف «تاناويحلاو جلثلاو ديلجلا دض هتكرعمو .؛هتلوجر
 تالكشملا نم ديدع هب ملاع يف ةيوناث ةيمهأ تاذ اعيمج

 .انهابتنا بلطتت يتلا ةريبكلا ةلجاعلا

 نأ يفطاعلا جرخملا نم عقوتن ال اننأ ضرف ىلعو
 هنم رظتنن اننأ الإ ءانرصعل ةيداملا تالكشملاب كسمتي

 سنن مسلا اهل 1 كن لو ذاق وكون قاركمالا نقألا يلع
 وهو «ةيكتنامورلا - ةيعيبطلا ديلاقتلا جهنم نأب داقتعالا
 نا هن:ندحي آل :ةوقو اجضن: ةيليجستلا ءالقفألا عاونأ رثكا
 الو ءانلوح ةرئادلا ةيويحلا ةيعامتجالا جئاتنلا لهاجتي

 ماظنلا مكحت يتلا ةيداصتقالا تاقالعلا بينجت هب ردجي
 ةيفاقثلا عمتجملا فقاوم ددحت مث نمو ءيلاحلا يجاتنإلا
 1 ةلايسلاون ةعامتحكلاو

 يتلا ةينوفميسلا ةجلاعملا ةقيرط نإ ءىرخأ ةيحان نمو

 .ساحتلا ىفطصم : جارخإلا رحس )1(

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا دبع )2



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا بارخالا نك ماو مدلل اوم ماكو هل م هع و طم ولا 530

 اهنأكو ةلهو لوأل ىدبت نويبوروألا نويعقاولا اهعبتا

 نورظني نيجرخملا نم اهعابتأ بلغأ نكلو ءةيعقاو ةقيرط
 هتاذ ىف نفلا لامعأ نم لمع هنأ ىلع يليجستلا مليفلا ىلإ

 نأ نر امم رثكأ تاكرحو تاعاقيإ ةينوفميس هنأ ىلع ىأ

 لمعب مهألاو ربكألا ةجيتنلل اعرف نوكي نأ بجي نفلا
 .اصاخ افده ققحيل لمع زاجنإ نسحأ

 عراشلا يف د ةكيرحلا ءامسلا ىلع 0 وسو اك ردم
 نمكي اذامو ءفيك ىف ركفي ن أ نود فيرلا يفو عنصملاو

 تاينوفميسلا هذه نإ أف .كلذ عمو ؟يعامتجالا عضولا ءارو

 ةريثم تاعاقيإ نم اهب ام مغر ندملا نع ةريبكلا

 ةيحطسلا نيفاظنملا غيسحم اوكا دقل :"!ةييق هل كين

 نورختفيو لب نولكأيو نولمعي سانلاف :ةمحدزم ةمصاعل
 لك نمضتي ام ىلع ادحاو اقيلعت دجت ال كنكلو «نوفزيو
 كلذ لك نم جركفلا تقوم وهتاف : ملف

 0 ةيعامتجالا تاقالعلا نأب يحوي ءيش ال

 .هلامجو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )1



 45 خا كي اجرا و وجا فقع دهتم فال داو نو ع1 او بيرس ن1 ع درت ديف ابل يعقاولاو ين عيبطلا ْج وت ١ ايل 3

 يف اوركفي مل مهنكلو ءهريغو نامثور كلذ انل ضرع دقو

 "روسجلا“ يرابكلا ينبي بلصلا نأ سمتلن انولعجي نأ
 ةدمعأ ةماقإ حيتيو ءراحبلا رخمت ىتلا نفسلا ىنبيو

 ضعت انفءازخا لطي مارحت .يهزألا يدق ىفلا: ويذارلا
 اد ل ا

 ةنيعم ةيحان نم مه هليكشتو هرهص يف نيلغتشملا نأو
 زوجات انريفي مل: ها يك ةضررتلا اهتيسمإ اه) عارم
 هرطاخمو «ءضافخنا نم هيلع يه امو «لامعلا ءالؤه
 .(0ةضاخلا ةيراضملا اهههرت يقلا:هقاوساو :ةعؤفملا

 :جكاتن ىلإ لصي نأ مليفلا جرخم نم ًابولطم سيل نذإ
 اياضق ضرعي نأو ءتامدقم حضوي نأ ءاذه نم رثكأ لب
 .جئاتنلا مهسفنأل اوصلختسي نأ سانلا عيطتسي ىتح

 قئاقحو لكاشم سكعي نأ بجي يىليجستلا مليفلاف
 نمو ءيضاملا ىلع ىسأي نأ عيطتسي ال وهو .رضاحلا

 مليفلا جهنم ئدابم نمو .لبقتسملاب ابنتي نأ رطخلا
 نأ نود عوضوملا ةجلاعم ةقيرط ددحي نأ يئيجستلا
 مليفلا جرخم عيطتسي الو .هسفن ةروجك رلا ندحي

 صخش درجم حيصأ الإو ءدايحلا ىلع فقي نأ ىليجستلا

 قيس: مذلقا :ةعيسما ينل رقا ولا: بفض

 .جارخإلا رحس :ساحتلا ىفطصم )١(



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نك ا قاب

 نع ريبعتلا ىف ةيرحلا نم انهم اذهب نأ نهووفملا نحو
 قاع نب دس دو ل اهوكفص نىوكت ثا يعم ءارآلا

 مظنلا فالتخابو ءجاتنإلا ىلع ةنميهملا ىوقلا فالتخاب
 اة كاسلا ساحل





 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق ل ا ا ع

 ناكملاو جرخملا

 ةققافلا ةردشملا :نل[ اننيسلا ىف ةاكملا ةيصوشلل مفرق

 ةيواز نم كلذ لقن ىلع اهتردقمو ,.ةكرحتمو ةتكاششن ءايشأ

 نأ قتاعنلا نا هفقاولا ةمواز نم نأ ةكرخكم نأ ةفكاس
 لإ يجكاولا

 لكشب بادآلاو نونفلا يف ًاّماه ًارصنع ناكملا لكشيو

 يئاورلا نفلا نآلو ءصاخ لكشب يئاورلا نفلا يفو «ماع
 ةعيبط ىلإ برقأ ىه :ناكملاو نامزلا يرصنع ىلع دمتعي
 ةيدقارلا مهو ادكعا كمن ناذللا هن ازيستسلا كام اهلا
 .('!ناسنإلل يفرعملا يعولل نييساسألا

 نكمي ال يتلا :ناكفلا نم امتيسلا ىف: ىلوآلا ةقيقحلاو
 ىيوكسم ىلع قا ليلا قوتسم ىلع اني دنف ىانعجتسألا

 .يئامنيسلا جارخإلا تاوطخ :يليشلا هللا ديع )١(



 ا ماو نا ل قف ا مك ل اا ل 1 وق اونا فر ل ناكملاو جرخسملا

 نم اهغيرفت نكمي ال يتلا ةيئامنيسلا ةطقللا وأ دهشملا
 نك ةدوكوج امون لظت تايصخشلاف «يناكملا اهاوتحم

 - قولا فكم ندفل يوقف كلذ عبو فتم ارك لغات ناكم
 ةكرحملا ةقاطلا كلت وه لب اَيئامنيس ثدحلل يواحلا
 همتحتلا ةلكشملاو ةلعافلا ةكرحملا اهتينيو::تاهصخبقلل
 دعبلا ىأ اهيف ءاقبلل عراصتت يتلا ةئيبلاو ؛هيف شيعت يذلا
 انفو انعقاو اهتع

 دجلا نيعب يئامنيسلا جرخملا ذخأي نأ بجي هلك اذهل

 داتا ندحت ءانيك ةيلمعلا كلت يف يناكملا رودلا

 ءانب ءمقأولا ىف ةدوجوملا ةيناسنإلا تايصخشلاو ةيتايحلا

 0 ناك ءاوس ءوه ينفلا هعقاو هيلع ىنبي

 كلذ يكاحي ن أ دب ال ًاضيأ ءاليختم وأ ًاّيقيقح ينفلا لمعلاب

 هلمعل يئاهنلا جتانلا نوكي ىتح ىرخأب ىأ ةروصب ريثأتلا

 نمو .ةيقادصملل ةليباق تاقالعلا نم ةبلص ضرأ ىلع ًافقاو

 ,.هلقعو دهاشملا نادجو ىف نوكافلا ىلع ارداق نوكي مث

 .ينف يعادبإ دهج يأ نم يئاهنلا فدهلا وهو

 ةيداملا اههراضا :اهلد رك وردكم يكس | 1 اهيل ندتكو
 هداعبأف .ةيرابتعا ةيصخش ىأك ةيسفنلاو ةيعامتجالاو
 هققوضو ئاامعسلا ناكسلا لكش ىف لكمتم ةيداتعلا

 نود هزيمتو اهب رثاتي ىتلاو ةيرامعملا هتافصو ىفارغجلا
 ١ .ضوخألا :ةيكامألا نكاش



 ىبعا ذالاو :نقويوخلتلا عارخألا نك بزمام ومومف وترسم وتس أ ٠

 يغاخنالا وكمل" ىتف :لااقتيلا يعاني مجبل انا
 نقي اكلا هةفيضي: مستني ىقلا ضاق العتاو اك
 هريثأت يف يسفنلا دعبلا لثمتيو «هينطاق نيب ةيعامتجالاو
 ناكيلا ضوخيو: "اهني يسفنلا مهفقومو هيلغاش ىلع
 نك رخال فاق هلجلا ندك 1ع لل ل ناك نو ءانعا رعح
 ىلإ درطت ةيبعشلا نكامألاف ءناكم دض ناكم عارص

 اهنلإ نيحلدمملا تمس اوهيدلا انه ءاكنا قلو فكسرالا كاملا
 فاورسلا ناكفلا 2 ناتحن انهك سلال قم هو كنت لاني
 . ("اريصاعألاو لزالزلا لثم ةيعيبطلا

 يقف هتانو تما قه ساس اهتيسنلا ىف هامل تلوم
 :يليكشتلاو ءيجولويديألاو «ءيماردلا

 نع ثحبلاب جرخملا موقي :يماردلا ىوتسملا ىلع :الوأ
 ةدماودلا تاودقاعلا قله ىف كر انس نأ نكست صدلا ناكملا
 ...ةيومتو «يمارد بالقناو :ةأحافمو .ةقرافمو «قيوشت نم

 :تايهحسلا [نيف كرست سنا ةنيقلكتلا نوهت لا
 ةمدقم يب ةدوجوملا ةروصلا تادرفم حل ةفاضإلاب

 .هعادنإو جرخملا :يماس دئمصلا ديع )1(

 ةعابطلل ىدملا راد ءجارخؤلل ةيساسألا تازكترملا :نيسح ةداغ )0

 .رشنلاو



 ا ناكملاو جرخملا

 تاريشأتلا هذه قلخ ىف كراشي كلذ لك ءرداكلا

 ْ 0 ةفاونلا

 بلطتي بولطملا يماردلا ريثأتلا قيقحتل ناكملا فيظوتو
 ءاوس ,ةقئاف ةيانعب ناكملا رايتخاب موقي نأ جرخملا نم
 مت ىأ ةعيبطلا يف ةدوجوم نكامأل رايتخالا اذه ناك

 :لاقملا :ليبسم ىلعو: نع رفلا اذه لخأ نع اهينصتت اهواذن
 خيشلا لامك جرخملا لغتسا "توم ىأ ةايح" مليف يف
 وج قلخ يف ,تانيسمخلا يف ةرهاقلا عراوش ىهو «ناكملا

 ةراهمب نكمت تقولا سفن يفو «قيوشتلاب معفم يمارد
 وجرلا نكمي اًيقيقح الجس مليفلا اذه لعج نم ةحضأاو
 .تقولا كلذ يف ةرهاقلا عراوشل هيلإ

 راكفألا لوحتت :يجولويديألا ىوتسملا ىلع :ايناث

 لقتنت ءدارفألا نيب ةيرفش لئاسر ىلإ ةيجولويديآلا
 هذه لوحتتو ءامنيسلا اهنمو :ةفلتخملا لاصتالا لئاسوب
 تاراشإ ىلإ 60065 ةيرفشلا لئاسرلا وأ 59/522015 زومرلا

 نم اهلخاد نماك ىنعم ىلع 5182111615 ةلاد تامالعو

 اهفعوي ةيئامسلا ةروصلا كرتشتو :ةيركفلا ةيحئانلا
 نوعصلا نه, (نومزلا ناز «ةامالعلا ياي عم كرتشت ةجالف

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا دبع 1(



 نع اذإلاو يتويزعلتلا تارعتالا قفا نطل ع الا طوع كام ساو احا اددبم ٠

 نمر ةنودضلا حم او ةنيناعلا فارقتشلا لمح ىف يووخألا
 اهتايط يف لمحت اهنكلو ءيقلتملا جرفتملا ىلإ جرخملا
 نم تايوتسم ةدع ىلع يناعم لكشت قمعأ نيماضم

 .يقلتلا

 حالص جرخملل «ةيادبلا مليف نأ دجن «لاثملا ليبس ىلعو

 ,ةيسايسلاو ةيركفلا زومرلا نم ريثكلا لمحي ءفيس ىبأ
 ىلع ىتح قبست لهجلا نم ةقطنم ىلإ ةدوعلا زمر لثمتيو
 نقلا ءاودعبسلا) روم ىف دة اتسنالا دنا .ةيفاوزلا ةووفلا
 يلع ةايحتلا كولا :نييفلا يفور هةساولا مك طفلا اييلغيب مكن
 ضرعت ناسنإلا نأ زمرلا اذه ديفي :(حلبلا) رامثلا عمج
 ةقيرطلا هذه نأو «نيوكتلا ةيادب ذنم طلستلا نم عونلا اذهل

 لظت فوسو «ةيلزأ ةقيرط يه ةنيعم ةقبط ةرطيس يف
 نوفا اننا اهل امو » يح رقلا اهات اهلا ةةكان
 .انقوقح ءازإ نواهتلاو

 ريوصتلا نونف ربتعت :يليكشتلا ىوتسملا ىلع : :اقلاث
 اهيمخ انك فمع ةيناكم ةضك لاكشا انتانشا ةرانعلاو
 ةظحل نيب ريغتت ال اهنأ امك ؛غارفلا ىف ةلتك ربتعت

 ٌئنمز ْنف يهف ٠ يد ملا نم يحجلا ىلح انهو ,ىرخأو
 .نمزلا يف ريغتلاو عباتتلا ىلع دمتعت اهنأل ءساسألا يف
 زيمتت يتلا روصلا نم ةلسلس قلخي هنألف ,مليفلا امأ

 نيدعبلا ىلع دمتعي وهف «ةيناكم اهنأ مغر يظحللا ريغتلاب



 ل ناكملاو جرخملا

 لوقي ءامنيسلا نف هباتك يفو .(')ناكملاو نامزلا ءامهيلك
 داعبألا ىف ًاقمُع جاتحي ال مليفلا نأل :مياهنرأ فلودور
 اهداكيا فنك هم ناكسألاو ناحكلالا ناو هنهومت ىكل
 وفشل ةادتقا رن ةيوطتملاو ةيسنلا) كحاب نيب ةيفنتمللا
 انوطختا::كقكل ناعيألا ىتانكلا :عدوعشلا ىلإ ندمت
 كفار انه هكا ىتلإ مناور ا سقي هنلذ قوق و برالظلاو
 سطس نقاش ىلع انك نقل احا | قوافل ءاضألا
 ةرويهلا هورنإ يطنملا اتوب وتك يدع اند حيدعتا ا نال
 :يكرت ندماتك لج اونف اه ىلإ امابتتأ ينحف رعادنلا
 كك حب ءاكن رفع فارق يذلا لاعبا لمعي امه رككأ راكم
 نون يا داعيألا ةيفالكلا ةييفعلا ةلكس روسصلا يون
 قولا

 ناكشالاو ءاجضألاو نككلاو ظوؤطخلايبيكرت نأ انفك
 جتني ءايلامج ةعيبشم روص قلخ ءانثأ ,ةيناكملا تاقالعلاو

 ,ةيمارد فقاوم معذب 006 هنإف ءانعقاو ةقيقح لديك ١ روس

 تاقذاعلا مفاستو ةيفروبشوم ا راكفا ور :ةيسنك تالاكن

 يلع يرجي امل اتلاعفأ دودرو انمهف يف ء2مهب ةطيحملا

 يآ :تانيصحشلا هلفنقت قذلا قيهلا هضك نإ شالا
 مهل يبسنلا مجحلا ,:ةشاشلا نم اهذخأت ىتلا ةحاسملا

 .عيزوتلاو رشنلل يوالدجم راد ءجارخإلا لوح ثيداحأ :مور ليئاخيم )١(



 ىعاذإلاو ىتويزفلتلا جارخإلا نق 000000. 6.0604 6604 مومن هعدحمم 6

 نأ بجي كلذ لك ءءايشألاو سانلل ةبسنلاب مهعقومو
 عم ًاتباث سيل زيحلا نآلو .؟'لًامدقم جرخملا هربتخي
 فيظوت نكمملا نمف «ريغتلاو ةكرحلا يف روصلا رارمتسا
 نم ةيويح تاعيونت قلخل اريماكلل ةديدج اياوزو عقاوم
 لالخ نم تامولعملا ليصوت ىلإ ةفاضإلاب «ةيؤرلا اياوز
 انني : يرش ىلا ةلدقلا نير ةنيفكملا  ةيداكملا ع اعذلعلا
 ةيناكملا تاقالعلا حبصت ءرخآل دهشم نم اريماكلا عطقت
 دنع ةمدص ثدحي ءئيجافم عطق ىأ ءمعان لاقتنا امإف .ةماه

 نيب تانيابت ىأ «تاقالعل اديكوت امإ هريثأت نوكيو «جرفتملا
 .دهاشملا

 ةفاضإلاب - انل قلخي ةيناكملا ةقيقحلل ةروصلا ليثمتو
 «طروتلاو سامقنالاب ًاساسحإ - يعقاو ملاعب عابطنا ىلإ
 اذه نان اكن فييقملا نكاد كرت :انسنكأ نحخ انتاكو
 لالخ نم هقلخي ىذلا قمعلاو ناكملا ةيعقاوب روعشلا
 فلات :ىووتع نعد اهبألا ةيناخكلا ةهطسحلاةو وسعلا
 انيق ةداسلاو ةفلظخمتلا هاف اميعلا ديرك ةقيجافم ةيدشيلا
 ثق ىلا ىف .ةطقل لك تافابيسو ءاريماكلا انو فظكشك رح
 لك لكاد نيتكمعلاو انهناكلا ةنرم نك هيف رهشوءىذلا
 زيح لخاد كرحتي ًاضيأ هنأ جرفتملل ودبي ىتح «عقوم
 .دهشملا

 .جارخإلا رحس :ساحتلا ىفطصم )1(



 1 111 ]| ]1 1]1]1] ]الا ناكبلاو جرخيبلا

 3 ينك اسس واللا ىلع نيصعتج 9: نمل مك
 ىلع نكلو ءةايحلل يفارغوتوفلا ديلقتلا ىلع رصتقي
 جرخ هتاذ يف يفارغوتوفلا ريوصتلاف «ليكشتلا تايلامح

 ةباحر رثكأ قافأ ىلإ ةايحلا نم ةعطتقم ةحيرش هنوك نع
 :تانسدعلا ةمحاتأ امي«جوخملا"كاذ' نع اريبعكو اقالطقاو
 هد ىف تاردق نم ةنامعملا :فاريثاخلا كلذكو :كاسنرغلاو
 وتحمل ”ىق هل ةنماذجولا ةنيوشلا ىطاخن لوأو ءروصملا
 هيلع ىوتحي ام لكب ءيئرملا رصنعلا يأ ةطقلل يلخادلا
 كالتر لكيت نكي علا د. 8 ءابشإوب هاه افبقو لتكو 4ناولا نيف

 يف يلاتلاب رثؤتو «ةطقللا نومضمب ةينادجولا ةنحشلا
 .نةذختت يذلا لكشلا

 ىوتسملا ىلع ًاجذومت اهذاختا نكمي ىتلا مالفألاو
 اهيسلا ىف كل ةيملاسلا اهي وسلا نق ةريقك يايكستلا

 ةعيول هتاطقل نم ةظقلا لك نيقحح ىذلا :مليفلا ىهو :عالبسلا
 .نيوكتلا ةعيدب ةيليكشت
 :موهنم نم رثكأ هل امنيسل | ىف ناكملاو

 ءاوس ءريوصتلا هيف ثدحي يذلا يعيبطلا ناكملا :الوأ

 دم ايصيصحل واتم اكظوم رزاورتلاو | د كسرات
 !ورصقلا نذل

 .يئامنيسلا جارخإلا تاوطخ :يلبشلا هللا دبع )١(



 0001 ا

 رداكلا لخاد يعيبطلا ناكملا نم عطتقملا ناكملا :ايناث

 همدقيو جرخملا هعطتقي راطإ نم هطوحي امب «يئامنيسلا
 اريماكلا عضوت كلذ متي يكلو .يجراخلا ملاعلل جذومنك
 لخدتت انه نمو «يمليفلا ملاعلا اذه نم يناكم زيح يف
 :ىهو «رداكلل ىناكملا ىوتحملا ديدحت يف ةديدع لماوع

 :ءايضألا ةفيرطو: 1888: ةسدعلاو 86انانرد ازيماكلا عمك
 رداكلاو :.601522051102 نيوكتلا رصانعو 8

 ةكرحلاو ءريوصتلا عوضومل ةيفارغجلا ةعيبطلاو ووو 6
 مودك وملا نم ةجفانلا ىآ اويماكلا ةكرتم نع ةحتاتلا اوس
 :فاكم .تاقالغ اهتنح انت ةفيكحس سف انعلا هذه لكفو
 .هتاذ روصملا عوضوملا هاجت ةيناكملا داعبألاب ةلصتم

 عوضومل ةبسنلاب اريماكلا عضو لمشي لاثملا ليبس ىلعو
 :نيرصنع ريوبصتلا

 نلغ عويصومللا ةفسكلاب ازوماكلا"ةيواؤب قه-# لوألا
 عوضومل ةبيسنلاب اريماكلا عافترا ىهو ءيسأرلا ىوتسملا
 ةثالث ىلإ اذه مسقتي ةيداعلا لاوحألا ىفو ءريوصتلا

 يف ةيواؤ 111811 ةهواف نظحلا ,قوف ةيراز :تايوكتسم
 رظنلا تحت ةيوازو ,81/6 160761 228516 رظنلا ىوتسم

 ةلالد ةثالثلا تايوتسملا هذه نم لكلو :ط1077 ©

 تابث يف ىتح نيرخألا نييوتسملا نع فلتخت ةيرصب



 ةلالدلا ىف فالتخالا عجريو ءاهريغت وأ ىرخألا لماوعلا

 .رداكلا دودح لخاد يرصبلا نوكملا يف فداتحالا ىلإ

 يف اهكيرحت مث ريوصتلا مث اريماكلا كيرحت : يناثلا
 لك يف ًارياغم ًاروصم ًاملاع متحلابو جتني ةرياغم ةهج
 ؛ناكملا يف ًارياغم ًازيح لغشي نأ نكمي ام ىهو ءةرم
 ًازيح لكشت يتلا رطألا نم ديدعلا يلاتلاب اهيلع بترتيو
 يتلا ةيصاخلا يه كلتو « ءععضوملا سفن نم لب | فلك

 ويلك ةكرحلاب هيكل ابن ءاقنايسفم ىف اهدخات نا ضم
 اك نس دع ىلع ع يطنلا نووعللا ىف ىامشإلا شارل
 1. اخنو ضو و مانت ["ةطقت م ةعوسلا ناكتنألا نآ فاشنألا
 امان

 ةاكمتل ةفاتخملا تاريثأتلا ىلع لوصحلا يف كراشتو

 ةيؤر لكشت ىتلاو ةمدختسملا تاسدعلا عون رداكلا لخأد

 راطإلا ىه رداكلاو هت ءاضإ ةقيرطو «عوضوملل جرخملا

 .('7يداملا ملاعلا نم هعاطتقا مت يذلا ءزجلل يواحلا

 اهعطتقي ىتلا رصانعلا كلت ىهو :نيوكتلا رصانع : ثلاث
 اهقيسنت وهن كيعنل :ناكملا ىف نعيبطلا اهدازتما نم ترخفلا
 ةنادضإ مه نش امك اهودوسصت ىإ ةفانعالا نا مف دكلاب

 .يئامنيسلا جارخإلا تاوطخ :يلبشلا هللا دبع )١(



 نيعاذالاو :ننووزشلعلا :عارشألا نق ودوم 01د اوما دحام قبو ا

 هلق ناخب نم كلذ نك رابع نأ 'ةةياسلا :وضافعلا نشك
 ملاعلا نع ريبعتلل هل عادبإلا تاحاسم اهحيبت يتلا ةيرحلا
 للا وكيف مركفر هباسملاو هناذ .لولخ رع ىعفاولا
 ةرفشلل ةلماحلا زومرلاو تالالدلا ًانمضتم ةياهنلا يف ينفلا
 يف نكل .ملاعلا اذهل هتيؤر نع جرخملا اهب ربعي ىتلا
 نوكت امدنع ةصاخو امكن اريماكلا نأ دجن ءتقولا سفن

 يرختعلا نر ىلع جلاب ةقمركملا « نيتي ررداولا ب ركن
 هيضيرفتيد» اه: بي ياك [ريساكلا فقرر قفوذت ورم رحسلا
 ىلع كقوكت امك «يعيبلا سداملا ناكشلا نم ةعطقتسلا نأ
 ةيسار تاكرح نم .ناكملا يف اريماكلا ةكرح ءادأ ةجرد
 هنأب ساسحإلا يطعيف «ةيرارمتساو الاصتا هبسكت ةيقفآو

 ايمانا هارد يذلا ناطإلا نلف اققرذم سيل

 اكملا إ ةيققتل ادع نيطورس»ا ةنانسلا ':ربص احنا نك
 دعيأ ىه امل ةلالد وأ ةمالع ىلإ لوحتي يذلا ىئامنيسلا

 انالذ كيت نيو ناك فلا: ريرويستلا ةقدافلا نقد قسعاو
 ناكملا فيظوت اهنم لعجي ىتلاو يفاقثلا جاتنلا تالالدب

 فلاخم امهنيعب نامذو ناكم يف هتيعب جرخم دنع قسنلا



 1 ا ا و ناكيملاو جرخملا

 نم ديدعلا نم نوكتت ةيئامنيسلا ةروصلا تناك املو
 زيمتت يهف «يئامنيسلا رداكلا لخاد ةيئرملا رصانعلا
 مبصيل ءرداكلا راطإ لخاد ر يناكمزلا دوجولا يف كارتشالاب

 وسلا نيماخعلا كلخل [تاقم اريح ميودم ناطاألا اذه
 راطإلا حبصيو «ةيئامنيسلا ةطقللا نيوكت يف ةكراشملا
 .("/يجراخلا ملاعلل ًاجذومن يلخادلا يناكملا هاوتحمب

 : ةرهاقلاب امتيسلا دهممب جارخإلا

 طيرش ىأ مليفلا طيرش ىلع ثادحألا ليجست ةينقت نإ
 ىف مكحتلا ىلع ةديرفلا ةردقلا جرخملا يطعت ويديفلا
 فشكي مليفلا نأ عقاولاو .ينويزفيلتلاو ىئامنيسلا نملا
 «يداملا نمزرلا :ةينئامزلا تايوتسملا نم ددع نع انل

 2« 01382508110 (1232© ىماردلا نمزلا م3511 112

 رشؤملا نمزلا «1]253:0120108168 1536© ىسفنلا نمزلا

 نمزلا ,1113[1]0] 115136 ىفاقثلا نمزلا :ة1[عءاتالع 1

 1112016 (1226 ىمليفلا نمزلا 115101621 انتطع ىخي راتلا

 ضؤحل انف لدعك ةينامزلا تايوتسملا هذه نم لك

 9-5-2 وأ يئامتيسلاا لمعلل جرفتملا ةباجتسا

 .يئامنيسلا جارخإلا نف :نمزلاو جرخملا ىبحي لداع )١(

 .ينويزفلتلا جارخإلا نونق :يرمر رساب (؟)



 ىعاذالاو ىنويزفلتلا جارخإلا 000 ] ] ز]ز]ز] ]ا ال١

 :203:51621 122 يداملا نمزلا

 يلاوح «مليفلا ضرع اهقرغتسي ىتلا ةيقيقحلا ةدملا ىه

 ًاديج امهيعن نيتللا مليفلا امهيف دهاشن ايرقت نيتعاسلا

 جرفتملا نمز ًاضيأ يداملا نيستا يبجحو +امكأد

 جرفتملا اهقرغتسي يتلا ةدملا هنإ ثيح :21101ةطعع 1

 نأ نكمي ىتم جرخملا فرعي ام ًابلاغو .مليفلا ىلع ةجرفلل

 قير نع اذه نوط قا ادع انيعت دهشملا نوكي

 .مليفلا ةروص ضرع نمزل يئاهنلا ماعلا ططخملل هتفرعم

 :1013122116 11216 ىمارالا نمزلا

 عقت يتلا ةليختملا ةينمزلا ةدملا وه يماردلا نمزلا
 3 ةنقع نمو امكلا نيس :ةدصعلا كادعا :الذاخ
 ءامسلا نيب" مليف يف لاثملا ليبس ىلعو ,5101 ©
 ,ةليلق تاعاس ىدم ىلع ةصقلا ثادحأ يرجت "ضرألاو

 060186 "ىكيرمألا ىتيفارج " ساكول جروج مليف يفو

 ىلع ةصقلا ثادحأ يرجت 1116355 622611035 11

 طورش ' كورب سميج مليف مدقي امنيب .ةعاس 14 ىدم
 ,(0321265 217001575 1" ةزتتحو 01 1506311252621 " ةبحملا

 .اماع ٠١ ىدم ىلع اهتنباو مأ نيب ةقالعلا ليصافت

 18ه "وو ناس" دلع: يودي اماعت سكملا' يناقزو



 0 1 1 0 ناكملاو جرخملا

 نمزلا فرعن الو و لقع لخآد 717123104 01 2

 لعب الإ «(نوأل اهترايز) أاهملح هقرغتسي يذلا "يقيقحلا "

 نش اسمكت يف أاهريرس يف ظقيتست و نأ

 نمزلاو يداملا نمزلا قياطتي ءةياغلل ةردان لاوحأ يفو

 ليحلا :نكوكشتيم نيوقلا مليف ىف الكم. لجن انك - يماردلا

 كلذ دجن امك ثا آ11ءطعمءاع5 [خ0همع 144 ١(

 :(5 465) ةريهظلا رع يف :نامنيز ديرف مليف يف ًاضيأ

 مالفألا نكلاو :5260 212261231125 11182 850

 ايفا اا 0 قلخت ءدرسلا نونف مظعم لثم ,ةيداعلا

 نم ماه ريغ ىه ام زواجتو نمزلا ربع انلقن متي نآل
 0 050 .ثادحأألا

 يا يضاملا ىلإ ولا ةيئاكمإ فيظوت ًانايحأ نك

 ليق تعقو ةنيعم ثادحأ ىلإ ىضاملا ىف انذخأيل 03616

 11251 مامألا ىلإ مدقتلا هيناكمإ فيظوت وأ ,ةياورلا نمز

 هنأ حوضوي كردن نأ نكمي ام ىلإ انلمحت ثيح 10

 جزملا مدختسُي نأ بلاغلا ىف داتعملا ناكو .لبقتسملا

 .جارخإلا رحس :ساحنلا ىفطصم 1(



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإللا نف 00 0 0000101012121212111ببد78 انوا

 ةليلق 3 ةينمز 00 نأ جرفتملل ن نيبت ةينقتك ها

 حيضوت مت املاط ًايفاك ربتعي ةطاسبب عطقلا ناك ةريخألا
 .يفكي امب ةينمزلا ةلقنلا

 :01[51 [1102ع ةصقلا نمز

 ثادحأ اهيف عقت يتلا ةليختملا ةينمزلا ةرتفلا ىهو
 نيهاكلا“ ليف فادعأا رحت ةلاكملا" لوصف نلحق ::ةضقلا
 اولا يسكت انك يلعسولا:نودصعلا قت" نورنا ضان
 © هدع ؟تاط اطع آ/ذم0 "ميرلا عم بهذ" مليف ةصق
 مليف ةصق ثادحأ عقت امنيب ءرشع عساتلا نرقلا يف
 017012831 " نويداع سان" مليفو «"اكيب اكيش اكو“

 1 وحلا نوهعلا يف 6051©

 :251:61010 81621 1232 ىسفنلا نمزلا

 مليفلا لخاد ةلطبلا وأ لطبلا اهب رعشي يتلا ةقيرطلا ي
 نمزلا ةدم نع ًامامت ًافلتخم ائيش نوكي دقو 'نمزلا رورمب
 تاعلطقلا نم ةعومجتم اذهلإ لكنك نا :نكمملا قف :ىمازوقلا
 لطتلا يوشك ه4 رحنا نمد تاطحتا ءاطما معن ةرهحتلا

 .هعادبنإو جرخملا :يماس دمصلاد بع )1(



 205000000 ناكملاو جرخهلا

 لاسم ةفنم ماطدكلا ةيقو ةعانب ناعفكألاو لاس الاو
 ةيجيردت اريماك ةكرح عم عيطقت لقأب ةليوطلا تاطقللا نم
 هن. نعني ىذلا قمزلا ةطيم اروهشاانل قلخمق آ نكمن

 حوضوب نكمي :ةيئاورلا صصقلا يفو .دهشملا ءانثأ لطبلا
 نع يوارلا ةايح ىلع هلالخ نم فرعتن ىذلا نمزلا زييمت
 هذه لثم ىفو - يوارلا اذه هفصي ىذلا ثدحلا نمز
 دي كد نيم ةةاقااملا ني ةيعقلا هوت نأ نكي مف لاعبا
 نمز ىلع ةقياسلا ثادحألا مدختست امدنع ةصاخ «نيينمز

 .يوارلل ةيسفنلا ةلاحلا وأ ةيلاحلا عاضوألا ريسفتل ةصقلا

 يماردلا نمزلل ًاضيأ نكمي ءصصقلا هذه لثم يفو
 براجت يوارلا ركذتي نيح ادحتي نأ يسفنلا نمزلاو
 نكمي ريثأتلا اذه لثم .رضاحلا يف شيعي ىهو يضاملا
 ةصقلا راطإ مادختسا لالخ نم مليفلا يف هيلع لوصحلا

 عوجرلا ةينقت هديعت ثيح نمو ةيصخشلا هيف رهظت يذلا
 هيث ود سم نس نلا انسقت 1184157158616 ينهافلا نإ

 :داستزم قام |[ ملزف نيمو ةكيوطلا هده نه راتفم اتم
 111511121 51812115 4 ,(55١ا) يربلا توتلا

 هلقع يف رجفنت نسلا مدقتم لجر ثيدح ->--65

 يذلا تقولا يق ,ةقيقحلاو ملحلا ءيضاملاو رضاحلا راكفأ

 -  .ديدج يناحور داليم ةيلمعل هيف ضرعتي



 ئعاذإلاو يضووومتكلا: مارشال نقاب طم حنو تو هاا ص عقم ل

 :2116ع117ع 1306 رثؤملا نمزلا

 جيتتسلا د يهتم ىلا ودرلا ىوردس سادوحإلا يف
 يف امامت فلتخي تقؤم روعش وهو «مليفلا دهاشي ىهو
 يذلا يقيقحلا 81751621 0 يداملا نمزلا نع بلاغلا

 جرفتملا كراشي دق ةداعو . يكل نمور هن رقت
 مت يتلا ةقيرطلا لالخ نم نمزلاب يسفنلا لطبلا ساسحإ

 ؛تقولاب هروعش رثأتي ام ًاريثك نكلو «مليفلا جاتنوم 4
 . ةلصفنم ةقيرطب مليفلاب هلاغشنا ىلع ةرطيسلا متت
 قلجتا كباس مليفل ةعقاولا ةفضاخلا:نإف :لاقفلا ليش 0
 1110561228610 ,.(5955١؟) فوسخلاينوينوطنأ

 ينامثلا اهتاطقلي ءقفص10210215: 1طع 21155

 انيف قلخت «نيبيبحلا نم تلخ دقو امورل نيسمخلاو
 امع فلتخي روعش ىهو «نمزلا رورم ءاوخو ءطبب اروعش
 ؛اهسفن ةظحللا كلت ءانثأ تايصخشلا نم يأ هيناعت

 قبط ىقلي امدنع راخبلا ةكرح ديعت ىتلا عستلا تاطقللاو

 نياتشنزيأ يجريس مليف يف هرسكيف ةدئاملا ىلع طباضلا
 1ع (9١؟50) نكمتوب ةرمدملا 561865 10

 ةيرجت انيف قلخت تاطقللا هذه 0 11

 :ةسمحشلا دا نست اوه قلتكت ١ ةريض اح اوت

 .هلامحو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )غ1



 0ك 0001 ناكملاو جرخملا

 :011021[115 11226 ىطيراتلا نمزلا

 نامز ميدقت دصقت ىتلا مالفألا هقلخت ٌينامز دعب ىه

 رادقأو ةايح زواجتي عسوأ ينامز ططخم لالخ نم ّيمارد
 فيو ىلا ةيهاردلا قاومت :تفلختش و ةيضوقفلا فاننصتلللا
 نأ نحلم 62111111 :ةيشيورخ ىلارت تايجهحشا ني

 ةيؤر انلصت 1ع 81111 01 2 112802 )١151١5(

 .اهلماكي ةيلهألا برحلل جرخملا

 :11111110 [1126 ىملعفلا نمزلا

 مليفلا كينكت :هباتك يف نيكفودوب يسورلا جرخملا ددح
 يذلا ينمزلا دعبلا هنأب مليفلا نمز 11112 1

 ينامزلا دعبلا نع فلتخيو مليفلل ينفلا ريبعتلا ةينقت هقلخت
 ,ىنعملا اذهبو .اريماكلا مامأو ةيعقاولا ةايحلا يف يقيقحلا
 دعملا ادع ايوف ءافانوكد كلا ةنفاسولا ةنافحألا لك قاف
 نع فيسك ىذا همبلا اذه ىلإ .هوعت تانك ضناحلا
 ًاديدحت رثكأ دعبلا اذه لعجن نأ اننكمي نكلو .نيكفودوب
 ةينقت هقلخت يذلا نمزلا نم عونلا اذه فصول همدختسنو

 يكل نك دس ىلإ ليس و ةنوقتو ينفك يوصل
 قلخي نأ .نكمي ءالثمو :عقاولا ملاع يف:ةدجت نأ نكمي
 نا نكلو ىةفلتخم نايس فرات نأ ةةيلظمةكرح مليقلا



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نف وول اقروا سأل نبا كوسا لا 7 ا و ورام وكب كا واف وح عم /١11

 يعيبطلا ملاعلا ىلإ ةينامزلا رهاوظلا هذه نم يأ عجري

 ا” قعذلا

 مليف يف ءاريثك ربكأ ليصفتبو «لاثملا ليبس ىلعو
 1035104 2-255 )١1585( زن زي ويح نس عة جملا ؟نيكاككتملا

 بح ةقالع ءاهنإب انيتيف ادناه ةكوح نأ نكمي' 631

 ةقالعلل ةفلتخملا لحارملا لالخ نم يضاملل انذخأي مث

 اننا لكك وقت نقيل لهاا فتم, اينانكحسا 'يناوأ ىف
 يجرخم نإف كلذ مغرو .ةراسخلاو ىسألاب ًاروعش
 جاخارب ناتس لثم ؛ةيعيلطلا امنيسلا يف ةصاخ ,مالفألا

 اوقلخ 8066م 53111 يلاب سوربو 518212

 يجراخلا نمزلا نم ًايلاخ ًاملاع ةفلتخم تاينقت لالخ نم

 اهتيقوت ًاّيتاذ ةقلغم امنيس ققحت نأ نكميو ,يعقاولاو
 ةيصخشلاو ةصقلل ةيئامزلا تايلطتملا لهاجحتي صاخلا

 عقاولا ىف امنيسلا كلت لثمو .يراجتلا روهمجلا تابلطو
 ةيدودحم نم برهلا ىلع لقعلا ةردقم ريوطت ىلع دعاست

 .نامزلاب دودحم ملاع

0 00 

 .ينويزفلتلا جارخإلا نونف :يزمر رساي )١(





 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا ن0... 9

 : دهاشملا ىلع ريثأتلاو جرخملا
 بعرلا : قيوشتلا 0 عفوتلا

 : ل دو

 مدقي نأ جرخملا عاطتسا ام اذإ ًاحجان مليفلا ربتعي
 يكبيو ءكحضي هلعجي ؛جرفتملل رعاشملا نم ىوتحم

 اًيفطاع اطبترم جرفتملا نوكي امدنعف .اذكهو فاخيو

 ,راكفألا لايقتس ١ ىلع ةردق رثكأ نوح ,مليفلا ثادحأب

 هل اشر ونافع وككا ةوكك قوروككو

 اذه ملاع يف اًيلك جمدني نيح مليفلاب جرفتملا طبتريو
 ىتلا ةصاخلا ةقثلا نم عونك كلذ ربتعيو .هقدصيو «مليفلا

 ةصق مليفلا يف ىري نأ جرفتملا عقوتيف .جرخملل ىطعُت
 يف لشف ىلو .ريوصتلاو ليثمتلا يف ةدوج ناد ةيوق

 . امامت مليفلا



 و بيعرلا : قيوشتلا : عقوتلا : دهاشملا ىلع ريثأتلاو جرخملا

 : 0661211011 عقوتلا

 فردا دست انه ىلفنا لامشلا ثا روقتا نك نودع
 ةيرورض يقلتلا يف ةيلآلا هلق نيكمتو .عقوتلا قيفحتو

 . ايضيا ىسارولا داقلا

 ىنفلا لمعلا ىف ةيماردلا ثادحألا ىعادتت نأ بجيف

 ًاعقوت جرفتملا ىدل قلخي يذلا ٠ ةجيتنلاو ببسلا قطنمب
 ؛ ًاّيلعف عقي فوس ام يقلتل هثيهيو « ثدحي نأ نكمي امل

 ةيماردلا ةبيكرتلاو « هتاعقوتل انلاكجا ك1 اةياظم ناك ءاوش
 ردقب اريك اةدهقع عقوتلا نم لعجت ىتلا يه ةيلاثملا

 , ١ دك .ةيستلا "ف راقإ

 . تادكل اا ىف ةكر اشعل ادور ردقملا : نوفشت تقولا

 « موفتملا دل تولطملا"عقؤتلا :ىرختا قول ةكالك كاكفؤو
 ةهاكفلاو :51112115 ةأجافملا ,.51506256 قيوشتلا

 أاهنأل كلاعف ةيئانبلا تاودأآلا هذه رايتعا اتثكميو الان 01

 مالفآألا مظعم لغتستو « ةرشابم جرفتملا رعاشم ىف رث دوت

 .ةعابطلاو رشنلل يوالدجم راد ءجارخإلا لوح ثيداحأ :مور ليئاخبم )١(



 ىعاذإلاو سويزن | جارخإلا نف را كل ا سول اونا هبا لب لأم ماو ل ا 1١

 جايتحا بسح ةفلتخم تاجردب أعم ةثالثلا قرطلا ةحجانلا
 . اعط و افاركلا

 : عقوتلا زيزعتل ةيلاتلا تاينقتلا مدختستو

 دس نأ يصب ركل ةناهخلا) ةوخ اكل اةاكا وبلاك
 , نكمم تقو لقأب هتيادب لبق ىأ لعفلا ةيادب عم دهشملا
 . هنم فدهلا ىهتني نأ درجمب يهتني نأو

 ةركف ىلع ةطقل لك يوتحت نأ بجي :ةطقللا ةرورض -
 زر تلا .ةليقللا قةطم وع وفكملا يلعب ةنودح ةيواعم نأ
 اهنأل ء دهشملل يلامجلا ىأ يماردلا ىوتحملا ىلإ فيضت
 . ةيرورض ريغ نوكت

 ناكل نلت نا يفي داكلا ةيويرس ىف طاف ع
 تناك وأ رم + ةرهتسملا كيرلا لالخ ند هك وضم اظتتكم
 , افاد: الغف وأ « ةيدأم ةكرح

 مهف ةعرس يف جرخملا قثي نأ بجي : راركتلا بنجت -
 اذإوب لعفلاب كلوت وق اهناق راع توتو ةووصتملا صرقتملا
 نع ىف ذاك د ادم هلك اقل يحب فاش يود كات فاك
 . ةمولعملا ليصوتل ةديدج ةقيرط يف ريكفتلا

 :511506125ع قيوشتلا

 نيح جرفتملا بيصي يذلا رتوتلا نم عون ىه قيوشتلا



 و بعرلا : قيوشتلا : عقوتلا : دهاشملا ىلع ريثأتلاو جرخملا

 ديرفلال "رويطلا" مليف يف الثمف .ام ءيش ثودح عقوتي
 ,ةراجيس نخدت ةسردملا ءانف يف ةاتف سلحت كوكشتيه

 كلذ جرفتملا ىري نيح يف ءاهفلخ رويطلل ةكردم ريغ

 ٌيوق ساسحإ هلخاد دلوتيو ءءيش ثودح عقوتيو
 0 وا

 هنأ ريغ « ةيساسألا عقوتلا ةدعاق سفن قيوشتلا عبتي

 عقوتلا ةجيتن نأ ببسب ىلعأ ةيروعش ةنحش نمضتي
 وأ ثدحي اه اني كان دان لإ كرف جرفتملاف .لجؤت

 يف ريخأت ثدحي مث «(عقوتلا قلخ) ثودحلا كشو ىلع
 ثدحلا ىتآي ًاريخآو + (رتوتلا قلخ) عقوتملا ثدحلا عوق
 يف ريخأتلا اذهل ةجيتن نوكي قيوشتلا ْنِإ ثيحو .عقوتملا
 . فيدال ىذا كلج" فرحي اع اكاسلا ذل فدحتلا
 رصنعف « فيرعتلا اذه لوح تينب اهلمكأب صصق كانهو
 ةصقلا يف ءاننلا نصاتع :ىوقا نم ةيلاغلا ىف يه قيوتمتلا
 مادختسا نكميو. جرفتملا يف ريثآتلا ىلع اهتردق ثيح نم
 قر رملا ىلحي يف ةدفاسسلا ةيلاقلا :نئاعولا

 :طاءمدمل 11216 سزلا ةلاطإ

 رظتني جرفتملا امنيب نوكتي قيوشتلا ساسحإ نأ امب

 .دادغي ءروشنم ريغ ثحب :بييش ىلع دومحم )ع(



 ىعاذالاو نتويرفلطلا عارخأإلا نفعا ما هلام وطوال ماما اع 1

 لماوعلا نم راظتنالا اذه تقو ةلاطإ حبصي ؛ثدح عوقو

 : لالخ نم كلذ نوكيو ءرتوتلا كلذ زيكرت ىلع ةرثؤملا

 :510137 (211612 1407ء22ع2[ ةئيطبلا اريماكلا ةكرح -أ

 ءاطبإ متي ثيح :تايكيسالكلا نم ةليسولا كلت ربتعتو

 عبتتلا ةكرح نوكتف .قيوشتلاب ساسحإلا ءارثإو ءتقولا

 .ةبيرق ةطقل ىلإ عطق نم ًاريثأت رثكأ (10011/) اريماكلل
 ءطيب لقنتلل اريماكلل ةئيطيلا ةكرحلا مادختسا اضيأ نكميو

 .عطقلا مادختسا نم الدب صاخشأ ةدع نيب

 :5107 84/101101 ةئيطبلا ةطقللا ةكرح -ب

 قيوشتلاب ساسحإلا قيمعتل ًاضيأ ةيكيسالكلا قرطلا نم
 نيب عمجلا نكميو .ةطقلل ةثيطبلا ةكرحلا ىه جرفتملا دنع
 عم ريوصتلا عوضوم هاجتا يف ةئيطبلا اريماكلا ةكرح
 نيب طبرلا يف انه ةراهملا نوكتو. ةطقلل ةئيطبلا ةكرحلا
 اريضاكلا كرش ةعرجم عم ةرتعلا ةفيليلا :ةكرسلا عرس
 : تافووبلا ئضعي ءارخإ نمألا خزافسو نقف اذل اعف

 :51077 1015501765 ,يطبلا جزملا - ج

 ندي «يرظملا ىلا ورا نك ةليسولا' كلج ليعتت حو



 000 بعرلا : قيوشتلا :؛ عقوتلا ؛ دهاشملا ىلع ريثأتلاو جرخملا

 :111102©26©15 راركقلا -د

 :وفكسملا نوع تنلانسألا فس دنا "اب نقف
 عوضوم ئأ نيماكلا ةكزشب نوكت :تيح.مالفألا ىف اريخك
 قلخ :ىلإ:بولسألا كلذ يدؤيو...ةيلاتلا ةطقللا يف ريوصتلا
 . جرفتملا ىدل قيوشتلاو ةبارغلاب ساسحإ

 :22121161 ثع[1072 يزاوتملا لعفلا

 ةمدختسملا قرطلا نم ىزاوتملا لعفلا دهاشم ريبتعت

 اهسفت عطقلا ةيلمع نإ ثيح «جرفتمل | يف قيوشتلا قلخل

 مدختسي ام اناتهتاو .عقوتملا ثدحلا ريخأت ىلإ ىدؤت

 .ةيزمر ةروصب ًاضيأ

 :6]511ءا176 (نةتحص ع2 ثم عاع ةعقاذلا ارسماكلا ةيؤاز

 00 نيخالا يف ناعمإلا نكميو .مجايعلا 0 ةحيبفلا رظن

 انهن سيكل ر ليسا ةكلاج_ عم ءيساك

 :1.18211028 ةءاضالا

 نيم ةءايخإ لالخ نم ةيوضفلا دب سام ةفاحشإ قكني
 ناز قف نم ةءامعإ ةفامط | داكن نكفن+ا :ةنكستلم



 ىعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإلا نق .0000.666066666666.....0000.000 60600 قر

 ريثأت ءاطعإ نكميو .نيتملظم ناودبت هينيع لعجت صخشلا

 .51016 118151128 بناجلا نم

 :5101 ذات[ ع1 811ه ةنيطبلا قلاغلا ةكرح

 لعجي ًاّصاخ او أريماكلا قلاغل ةئيطبلا ةكرحلا يطعت

 يف ًاثيدح ةينقثلا هذه تمدختسا دقو . ةيباديض ةروصلا

 مدع ةلاحب ءاحيإلل "نايار يدنجلا ذاقنإ' لثم مالفأ

 ثدحلا ناكم دوست يتلاو ةيصخشلا اهب رمت ىتلا نازتالا

 دعي ام لحارم يف ريثأتلا سفن ذيفنت نكمي امك اما

 . (جاتنوملا ةلحرم) جاتنإلا

 :501110 تاوصل ا

 ةجرد ىلع ضفخنملا ىأ يلاعلا توصلا رثؤي نأ نكمي
 «لاع توص عضو ًاضيأ نكميو .جرفتملا ىدل قيوشتلا
 يدؤيو .ضفخنم رخآ توص عضو متي «نآوث عضب دعبو
 بحاضيو اددنع ةيضادن ينو يضمس ماسك يوكل كلذ
 ءاقفلا دل رج انفنأ ان تهسل , . ةنيسحب ةلطقتا دحام كلو
 اتينا شعل دعي يلع نم لويطلا توصو :نيكفمحتلا

 (!)قيوشتلاب

 .دادقب «روشنم ريغ ثحب :بديش دومحم )ع(



 اذرفا 0 بعرلا : قيوشتلا : عفوتلا : دهاشملا ىلع ريثأتلاو جرخملا

 [1126:<م131260 (01056ع ةرسنفمجلا رسسغ ةس رشلا تناطشلملا

15 

 , ًاقيوشت دّلوي جرفتملا ىدل لوضفلا نم عون قلخ نإ
 نكميو .ام ثدح عوقو لامتحاب ءاحيإلا متي نيح ةصاخ
 ةرسنملا نوع ةيفرقلا :تاطقللا نم. ةعومجم ءادفتملا اك
 ةيسيسأت ةطقل يف دعب اميف رسفت يتلاو «جرفتملل
 مدق ىأ ٍديل ةبيرق تاطقل لثم 8518 |15طنت ع8 580
 ناك دقو ؛ةلك ديمجتللل ةيصيساأق ةظقلا مك ضخ
 . ًاريثك كينكتلا اذه مدختسي كوكشتيه

 :1آ2عع ةهرسلا

 ءيش ثودح عقوتب روعش ثب ىلإ صخش نم رثكأ نيب
 . أم

 :[.ةعاع 01 121011026101 تافولعسملا صقن

 لوضفو قيوشتب ظافتحالل ةديج ةليسو كلت ربتعت
 طيسلا ضف ةيولستلا فسكت" ىج اذه تدحمو ةرقكملا
 ريغصلا دلولا لمحي نيح ًالثمف .جرفتملا اهكردي امنيب
 يف كالهلل اضّرعم حبصيو « ةيسردملا هتبيقح يف ةلبنق
 ١ توك نأ قو ةظحل 1



 ىعاذإلاو ننويزقلتلا جارخالا نق 2426054 و محلب وعم ل ا ا

 :511121156 ة'حافملا

 جرفتملا عقوتل ةفلاخم ةجيتنلا نوكت امنيح ةأجافملا عقت

 نأ يلع ةرداق نوكت يلاتلابو « ثدحلا تامدقم ىلع ينيملا

 ةجيتنلا لعجي هتاذ دح ىف اذهو ,عردتملا يف نيود

 حصي الو ؛ ةيقطنم ةروصب ثادحألا قايس ىف ىتأت نأ

 ال ةأجافملا نأ ريغ .ةيقطنم ريغ وأ ةفداصم ىتأت نأ

 امنئإ 2 ةملكلل ىفرحلا ىنعملاب ةمداص نوكت نأ طرتشي

 حب ينو. قتل قتل قافم نوكأ قف

 . انيزح اقوم جرفتملا هيف عقوتي

 قلخ ىف ةيديلقتلا ةقيرطلا صخلتت :ةيديلقتلا ةقيرطلا

 ةيسنل ا ىلإ لاقتنالا يف ةأجافملا

 عقوتي ناك اذإ جرفتملا نأل افعاضم ريشأتلا نوكي ةقيرطلا

 لاقتنالا بجي نكلو .ادبآ ةيناثلا عقوتي نلف ىلوألا ةطقللا

 ىف .ةدحاولا نادل نع درو ال نمر ىف ةيئاكلا ةطقللا ىلإ

 وأ « ةعقوتم ريغ راوح ةلمجل نوكي نأ نكمي تقولا سفن

 ةروصلا رثأ سفن يتوص رثؤم

 .جارخإلا رحس :ساحتلا ىفطصم )1



 ام بعرلا : قيوشتلا : عقوتلا : دهاشملا ىلع ريثأتلاو جرخملا

 مادختسا مرداخب ام نا :اعم ةأجافملاو قيوشتلا

 ام ةداعو « ادح يوف ريثأت قلخل انف ةأجافملاو قيوشتلا

 لفيت نوما ندوتلا» جردكملا فلافتتلا اذنه: يسن
 .مليفلل ًادودشم

 لك حاجنل ةيمهألا يف ةياغ داع تيقوكلا دعي ؛ :كتيقوتلا

 اذإ ناملاب قيردقتلا بيسي الكم 1 اقمار ةيوشتلا انف
 ةلاحلا كلت ىف روطتت ال ثادحألا نأل ءدحلا نع داز

 يف فارسإلا نإف ىرخألا ةيحانلا ىلعو .ةيفاكلا ةعرسلاب
 نآل عشا دهللا هيام نه ع رفكملا ودمت تاجاذسغلا
 هده نأ مقرا '!داتفملا قيم عوسبا عاقيإب نولصت ةضعلا
 نأ الإ جرفتملا ىلع ريثأتلا يف اهحاجن تتبثأ دق بلاوقلا

 تحبصأ اهنأل هويدا قرط تلكم انمي عردملا
 جرفتملل ةبسنلاب ام دح ىلإ ةفوشكم

 :7101622١ع فعلا

 قوبل قلك نها امام لكاسمولا شكا" نم فتعلا نتعب
 2« قيوشتلا قلخي فنعلا عقوتف .جرفتملا دنع ةأجافملاو

 مقوتل .ةفلاخم تناك اذإ ةاحافملا قلخت ايتاذ :ةكرشتلاو
 فنعلا قلخ نم جرخملا نكمت ةيلاتلا تاينقتلاو ."'7جرفتملا .. هاله ين .٠ .٠ محا هه ءاعنم 5 4

 .عيزوتلاو رشنلل يوالدجم راد «جارخإلا لوح ثيداحأ :مور ليئاخيم )١(
 .جارخإلا رحس :ساحتلا ىفطصم 0



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نقف 0000000000000600.0600000000000 0 قرح

 انمي افذه نذكأ ىوك ةكوحلا لعجلا هدكتساتو هز وبضلا ىف

 امدنع 1112م تان[ زفاقلا عطقلا ثدحي : زفاقلا عطقلا

 ان اوك يتقن رت نيش ماكرو اهدنا ف افلوقلالا نوكت

 وكلا هوك لذاك نيب ةجاعتلاب اكمال مككتسي
 يف ةكرحلا نم تارداكلا نم ددع فذحب ةيلمعلا هذه متتو

 , ةيناكلا ةطقللا هنا نيو ىلوألا ةطقللا ةيايذ

 نم فنعلاب ءاحيإلا ًاضيأ نكمي :ثدحلا ةظحل دنع عطقلا
 ةظحل دنع 601056 115 5101 ةبيرق ةطقل ىلإ عطقلا لالخ

 ةروسام ةهوف ىلع عطقلا لثم « امامت تثدعحتلا عوقو

 فنع ىلع ديكأتلل طيضلاب ةصاصرلا قالطنا دنع ةيقدنب

 بارتقالا عم ةيقدتيلا يلع ةرم نم رثكأ عطقلا وأ «ثدحلا

 اذإ ةصاخ كينكتلا اذه مدختسيو .رثكأ ةطقل لك يف اهنم

 .ةنلاتتم تانعظلتاقلا اهي .ةعطخ ةداح

 ءثدحلا دنع ًاضيأ انه عطقلا متي : ةعرسلا ريغت عم عطقلا

 ديزتف « روصملا عوضوملا ةكرح ةعرس ريغت عم نكلو
 .بولطملا ٠ 5508 لقت وأ ' .ةرشابم ةيلاتلا ةطقللا يف

 نيرا عوضوم 1



 1 بعرلا : قيوشتلا : عقوتلا : دهاشمل ١ ىلع ريثأتلاو جرخملا

 ةبرجم ةقيرط ًاضيأ هذهو : عوضوملا ريغت عم عطقلا
 قيرط نع. ةمئاد ةراثإ ةلاح يف جرفتملا ىلع ءاقبإلل
 اهنكل ةيناثلا ةطقللا يف ًامامت ةفلتخم ةروص ىلإ عطقلا
 نحت بوكس نن.طقلا داكن ءىتلزالا ب اه ةقالزك نت

 .هرهظ ىلع عقيف ةعفص ىقلتي صخش ىلإ ةركلا برضي
 نيوكتلا نأ مغرف « كش الب ارثؤم نوكيس عطقلا اذه لثم
 لعجي امهنيب ريبكلا قرافلا نإف « هباشتم نيتطقلل ماعلا
 ابعص امهقباطت

 ةأجف ةكرحلا ديمحت نكمي : ةكرحلل ءىجافملا ديمجتلا
 اهدنع ةكرحلا ىلإ ةدوعلا مث رداك 4 - * لداعت ةرتفل
 وسال نيسحتلا اذنه. نم فتحا نامسألا نلروكت
 نركت اهكوو لهنا :ضيعتلا ” ةفاض هضدحتلا اذه :ئظعمو
 عاونأ نم كلذ ريغ ىأ ًازفاق ًاعطق ذكدنع ةيلاتلا ةطقللا
 لعفلا ةوسق نع ريبعتلا نكمي : ةيتاذلا ةطقللا .عطقلا
 كاز لطفل :ىلذألا> فيقول فيد يكلمك :لذاش نيم هفتقو
 ةيناثلاو « لاثملا ليبس ىلع ةميرج يف مدختسملا حالسلل

 توصلا فيضي فوسو .هب حميطت ةصاصرلاو صخشلل
 مادختسا نكميو :ةروضصلا هعنصت يذلا نيثأتلا ىلإ عبطلاب
 . ام ءيشب مطتري ًاصخش روصت ةطقل يف ةينقتلا سفن

 ىرخأ ةرم ةدوعلا نكمي فينع دهشم دعب : جزملا

 1ع ردم هيك ايلا دولا وع لاك نع سلا ءانيرإل
 يذلا سلا عوملا ءازكتسا ثا ناتمو طم اروماك



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نش .....0.000000 0 علم ١

 !"موحعطم' مليف يف ريهشلا مامحلا دهشم عمعيتي

 كوك قولا

 نع ريبعتلا ىف ةروصلا تاهوشت دعاست : ةروصلا هوشت

 , عدخ يأل ةجاحلا نود كلذ ميدقت نكميو ثدحلا فنع
 دهشم ميدقت متي 211318615 012 2 17212 مليف يف الثمف

 لظيو « ةراظن جاجز ىلع هساكعنا لالخ نم لتقلا
 اهرشت .ييسم امه انيلالخ نم فوت مياتي سرتقتلا

 دهشملا ريوصت مت دقو .جزفتملا هعقوتي ال لكشب ةروصلل
 دهشملا نكل ٠ ةزيمتم تاعطق يأ نودبو يعقاولا هنمز يف
 اذه ىلع ىتأي نأ عقوتي ال هنأل جرفتملا مدصي كلذ عم
0 

 :11111101 ةهاكقلا

 قيوشتلا نم رصانع ىلع ةهاكفلا ىوتحت نأ نكمي

 ءاعم (ةعقوتملا ريغ ةورذلا) ةأجافملاو (ثدحلا رخأت)

 كاد اميدعست  ةددللا ةجدبصلا نأ يكوكلا نيف لوو كلو
 هذه نم ادحأو ا كحضلا ىلع ةهاكفلا ثعبت «٠ نابولسألا

 يعيبطلا نمو .ايرطضمو أاهوشم نوكي . رثكأ وأ ءرصانعلا

 لالخ نم بقرتلا نم ةلاح قلخل اهفيظوت نكمي ةهاكفلا نأ

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا دبع )1(



 ا بعرلا : قيوشتلا : عقوتلا : دهاشملا ىلع ريثأتلاو جرخملا

 . ')لمعلا جايتحا

 يديموكلا ءانبلا مادختسا متي ةيكيسالكلا ايديموكلا يفو
 : هنن (ةهقو دفا 16139 روخاكلا“ ين يذلا روهشملا

 ةيوق ةيراوح ةلمج امهعبتت نييديهمت نيءانب ىلع يوتحيو
 ةلمجح هعبتت ىأ «, ءانبلا اهب ىهتني نأ نكمي 21111012 6

 أ ىلإ ةايتنالا نوير لحدا مك نمد رك سوقا سوقا
 عيطتسي ةينمز ةرتف هبقعت نأ بجي يديموكلا فقوملا
 ةرم ثادحألا ةعباتم دواعيل هسافنأ طاقتلا اهيف جرفتملا

 نكمتي نلف ةصرفلا هذهب جرفتملا ظحي مل اذإو « ىرخأ
 اشاسيعلا ذه :تلطخم + موكا ةروه طيشتلا وف رطب لما كتلا نم
 نفت اوما انة وكلا ةناقك لدعم ىلا نفالا «فدتلاب افكر
 ْ : :يناتكلا ىلعك اهنا: لوقم انك ةيضحسلا ةناغ

 : ةهاكفلا تاعيونت

 نطاوم ضرعتستو ناسنإلا تافاخس ةهاكفلا سكمت -

 دوو .يسحكتلا :ىنكم امن نذكا ككسخلا| :نوكك لكشن ةقعبش
 وأ نكحكسشل :ةءايفنألا نضع تقرع هاهسوكللا تاروت

 ءاطخأو مهافتلا عوس . ةأجافملا » جرحلا :لاعفألا دودر

 .دادغب ءروشنم ريغ ثحب :بييدش ىلع دومحم )1(



 عا ذالاو: يقويزعطلاعارتكألا نيت يدل كدب وبك و د حوحم هل ياك حا م

 رخآ صخش هنأ ىلع صخش عم لماعتلا متي نأ) ةيوهلا
 ىذا و سح اهم نويدكلا 210 اهياللا ىآ 'ةقلاوعلا ء| اطقنلا ”ةيرطن
 فيفاوحلا :يوركيسلا ا هكا كتل ورا كافل اع كعللا ةناودجسلا
 قير انيسلا ىف مورقلا ةفيرج هيك زا اعنلا ةعيرح نةنودلا
 ورسم هدام امازون ٠ ةعيرده ايدييوك هوك ىدع
 ىوتمتا نأ ليعتي ةداجلا# تما رملا ضحي : نعل ودب ةفاكملاب
 يك #1 هرقل دوس يذلا ركرقلا فيقتل حوفلا ليف“ ةمجفم
 نقاب ةيدج ردم يملا ني يسملا هتف دوجونأ
 1 . انعم ةنواقملا نع هوت قلغي نك قا ركلا

 :عنفتملا ىدل ًاقيمع اركأ ةهاكفلا كرت + ةقاكفلا ريئأت
 تاودأ دحأك اهل مليفلا مادختساب عاو ريغ نوكي امدنع

 ٠ ةيصخشلا ةبيكرت نم جرخت نأب اذه ىتأتيو. يكحلا
 ةماكفلا قوت اهدتكف + ةالححألاو ةدكامعملا قع ةديعت

 . دهشملا جيسن نم ًاًيعيبط ًاءزج

 بلغأ ىدل ةغاستسم ةهاكفلا نوكت نأ بجي : ةغاستسالا

 ربكأ اهعم بواجتيو اهمهفيل ملاعلا يف ةفلتخملا تافاقثلا

 . نيجرفتملا نم نكمم ددع

 .دادغب ءروشنم سغ ثحب :بدهش يلع دومحم 60



 10 بعرلأ : قيوشتلا : عقوتلا : دهاشيلا ىلع نيقاتلاو جرخيلا

 نم رتوتلا ةدح فيفخت دعي :رتوتلا ةدح فيفخت
 هرطملا نإ ةطكتاملا هنو ايدسركلا ةمانيلا فان وكقتسالا
 دعشلا كازن ههافملا ين مار ل لكشي ةةاححكي انور
 تسل اهج نكس "انه نقوحلا دهن :قيقحسلا ةنلاعلا ةنفارذلا
 ةييعلا ةفاسضإب اهلك نكمو ةاعتقملا فذهب نك دستلا ة حورعلا
 يتلا فقاوملا يأ رتوتلا عض خاوم دعب ةيسأنم ةيديموك

 يسع نوف يدش جرحت .تايصقتملا اهي ةجاوت
 ىلع ريثأتلا نود رتوتلا ةنحش غيرفتو كحضلاب جرفتملل
 . ثدحلا عم هلعافت



 نيعاوالاو نقويردلتلا ءارحألا نكح ينام تاومت م ا ماسلا ١مم

 ةيحيمانيدلا راوحلا دهاشم
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 يف اهنكل « راوحلا ىلع ًاريثك ةرصاعملا امنيسلا دمتعت
 بجي كلذل .ءيش لك لبق يرصب لاصتا ةليسو ساسألا
 ام طسبأ راوحلا لعج هتالواحم يف جرخملا دهتجي نأ
 دهاشم ًامئاد كانهف كلذ عمو ا ديقعت' نثكأ ةروصلاو نكمي

 عم اونا يف كادلابو اودعك نكتب ةزفعم ناوح
 هذه يف .ةيسفنلاو ٠ ةيسيلوبلا مالفألا لثم مالفألا نم

 دق نا رخلاو يرضتلا ناحل قيم ةتراوملا هيحح تالاعلا
 ةطقل ) راوحلا دهاشم جارخإل ةيديلقتلا ةقيرطلا تحبصأ

 ريغ ( ةبيرق ةطقل - فتكلا قوف نم ةطقل - نينثال
 .('7 ةرركمو اهيف بوغرم

 ءاقيالا ىح نقلا اذه يلق نيو يد اقل تقلا" ةةواكلاو

 .ناوحلا

 .يئامنيسلا جارخإلا تاوطخ :يليشلا هللا دبع )١(



 0 ا ةيكيمانيدلا راوحلا دهاشم

 .ةيرصبلا ةيحانلا نم رداكلا ةيويح ىلع ءاقبإلا وه يراوح
 . اذه قيقحتل بيلاسأ ةدع كانهو

 ١- مالكلا ريغ ءيشب لاغشنالا :

 ةداع موضعي ىلإ: ساكلا وظحح,ال ةيعهاولا ةايكنلا نتف
 ةوكحودما وكساس ةويلكجم اهنز ون + فيرحتلا قناتك ءانكأ
 وأ اذه بلطتي فقوم يف اوناك اذإ الإ .ام ءيش لمع ىف

 نقم اما هك افلا نرغب اق ةهادسعلا : همك دةنظوردي
 اريماكلا كيرحت قيرط نع يعقاولا لكشلا اذه قيقحت
 اويياكلا ةقوفب فيش 9 1 د اكعملا ا كرخل يتحد اكون
 ًاضيأ مهاست امنإو « طقف دهشملا ةيعقاو ىلإ نيلثمملاو
 . دهشملا ةيويح ةجرد عفر ىف

 : فقوتلا مث ةكرحلا -"

 : راوحلا ءانثأ رداكلا ىف ةكرحلا تيل رخآ بولسأ كانه

 ءاقلإل فقوتي مث « رداكلا لخاد لثمملا يشمي نأ وهو
 .ىرخأ ةرم هريس فنأتسي مث « لعف در لمع ىأ ةلمج
 ىوتسملا ىلع اذج ةريثم ةكرحلا هذه نوكت نأ نكميو
 ةكرخ تناك اوس + يح لكشم انفديفتكا مك اذإ ئرصبلا

 ىلع روص ةعومجم ىلع جرفتي صخش ةكرح لثم ةطيسب
 ويكي دلو ماني نصكنك لكم درهم نقكأ قا : طقاطتلا



 00 ماب

 نع ربعت يتلا ةكرحلا جرخملا راتخي نأ بجيو .الثم
 :ةيدشملا نوت نقلا نضابسملا

 : رداكلا نم جورخلاو لوشدلا -"

 هنم جرخيو رداكلا ىلإ لثمملا لخدي ةقيرطلا هذه يف

 ىلإ ةدانغ ايو« يعسلملا ةوانسلا ىف ووطني دينا اهني

 نمو .اهجئاتنو ةكرحلا هذه بيس لوح جرفتملا لوضف

 قدر نييدعلا كرمال :عوخسلا ييكشيا نم اذه فب ةلكفألا
 اذه ندنن اهيزودةيواخلا ةشانشلا :ةيلغ.قةلطاز ألا
 نورس نوعي ةطعللا نإ الإ ةلشللا ة يودع نم انكر اعتف

 . رداكلا ىلإ نيظمملا

200006- 





 قغاذالاو نتوريروكشلا“ عارضا قت رعد سس اواو اك او مم

 (10112 ىعامجلا راومملا دهاشم
 101310 عانجع 5

 عيونتلل ةريبك صرفب يعامجلا راوحلا دهاشم حمست
 2 ةديدغ ا لثمملا ذختي نأ نكمي ثيح ٠ يرصبلا

 , ينامسجلا هعضوو اريماكلل ةبسنلاب هتيوازل ًاقبط
 ذيل هن انك الافؤب ب ا روماكلا اح هيف »قف ىذلا ىوخكمشلاو
 ةعومجتالا نيوكت نم: نثكا لمشت نق اهسفت تاطقللا نإ
 يهارخإ ىف اريبك اضوخت هه انانلا هلم نلطقتوب.قيلكمملا
 : جرجا ماما ةيورلا ةنيلاز كرجل ناكل دل ىذح

 : ةيسيئرلا ةيصخشلا
 يه يعامجلا راوحلا تاطقل ىف ةيسيئرلا ةيصخشلا دعت

 طخ ىلع (هووجيو نفابسف :«تاطعللا هذه عارخإ عاققم
 يقايب طسو امإ اهعضوم نوكيو . راوحلا عاقيإ
 ضعي .نفو  :ةعومجملا نيركت ةفاحب ىلع ىلا" تاسمختسلا
 اههب :اماعت ةعمضإ وب ةسفكرلا ةريسكشلا ىركت 9 ه نحألا

 ناك اذإودب اهقنرسك ىلا نويضرلل ههقملا ليطت بحب



 1 و ل د ول ا الا يعامجلا راوحلا دهاشم

 لصفلا بحت دودكملا ىف ةوقلا نيف ناكيدصحش كانت

 . نيوكتلا يف نزاوت لمعل امهنيب

 : ةيسيئرلا تاطقللا

 ديظعملا ىف 'ةيميدكيلا لاكشألا ءلاختسا: اذج ديقتلا' خف
 الثمف .ةيسيكرلا تاطقللا يف نيلثمملا نم ةعومجم عضول
 نيكي نأ نكمي « رداكلا ىف صاخشأ هثالث كانه ناك اذإ

 ةطفنلا نيك دك لك لطوشي ظلخم كنك ىلظ عيفوكو
 هدف ف ليعمل نوب ءاتلكتتلا اذهب نوال نمركلا دنع ؟ ففولا
 .. ةطقللا ةيواز يلاتلابو « اريماكلا عضو سكع ةلاحلا

 لدي ايتلانيدعتسا قي وضل :لاكمكا ايفا لانس
 اذإو: :ميصسملا ظفلا قا ةيواسضيبلا لاكشألا نأ 00
 طخلا وه نيلثمملا طبري يذلا يمهولا لكشلا ن
 هاما 1 ردع اهيقوكمم نأ نضستحفو 0

 وعملا وقتي ىتكنألا عيضرلا قآل + قدعتلاب :ىناسستإلا
 .اهقمع

 :ةبيرق تاطقل ىلإ عطقلا

 لدضفألا ننوةيدشملا ةبازز نق سياكل” ةظفللا غن
 نتف يوم هيونق قلل ةكيو شت قادما" ىلإ عظقلا هنو لا
 يلع ةلاكبلا هذه ىف دهشملا ميس مس نكميو .دهشملا
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 : لكشلا اذهب ةعومجملا ميسثتل هبل لاسو تالث كانهو

 : رغصأ تاعومجم قلخ ١-

 2, رغصأ تاعومجم ىلإ ةيلصألا ةعومجمل | ميسقت ه5 نكمب

 كانه ناك اذإ الثمف ٠ لدابتلاب تاعومجملا هذه نيب عطقلاو

 اهنم لك ؛نيتعومجم ىلإ مهميسقت نكمي نيلثمم ةتس
 . دارفأ ةثالث نم نوكتي

 : ةيسيئرلا ةيصخشلا ىلع عطقلا -'

 يقاب ىلإ مث ةيصخشلا هذه ىلإ متي عطقلا نأ يأ -

 . مهساري

 : ةدرفنم ةيصخش لك ىلع عطقلا -*

 .ةدح ىلع لك ىئرخأل ةيصخش نم عطقلا يأ
 نكلا تادضكشلا نوه: نوكو» ايدزغب ةكيولكلا هانين عوفتست
 هو :ىناع ملظفلا اينما نكممو# اريدك سلا راوسلا لوادقت
 . هتلمج ىقلي رخآلا امنيب لثمم لعف

 : ةكرحلا



 0 00000000001 يعامجلا راوحلا دهاشم

 دال فيوكت نامل ارو باكلا نأ نيلكمملا ةكوش نافعا

 ةطءاسب ىلع ظافحلا متي نأ لضفألاو .رارعتساب ًايرصب
 وهنا نشعنت أ داق نكمير نإ :ةظكل لك ىف ةكرسلا
 وسلا لوح ومالا نرهتت را[ فونعت لوجه هكاذ
 يف ةيويحو ةطيسب ةكرحلا نوكت ةقيرطلا هذهبو .اهلك
 ةلفحلا دهشم يف همادختسا مت بولسألا اذه .تقولا سفن
 . كوكشتيهل "21010510115" مليف يف



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نقال ا همك كف محطم واع لوو أ أم #١

 جرفتملا ىلع ريثأتلا نم ديزم

 قلخ | نوجرخ هلا اهم دختسي د يتلا عدخلا ضعب كانه

 : اهنمو « دهشملا يف ةنيعم ةيروعش ةلاح

 : ةوسفلا -

 ةيسدع مادختسا لالخ نم ةوسقلاب ءاحيإلا نكي

 ةسدعلا هذه موقت ثيح «٠ عوضوملا ريوصت يف ىتوفيلتلا

 ودبي عوضوملا لعجي امم « هتيفلخو رداكلا ةمدقم طغضب
 .("7ديدش ءطبب مدقتي هنأكو

 : ةيسنامورلاو لامجلا -
 ئرخأل ةظقلا خم لاقتتالل عطقلا' ءادختنسا قم الدب

 .دهشملا يف رثكأ وأ ةرم ةموعني جزملا مدختسي

 .هلامحو جارخإلا رحس :دادحلا رمع )1
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 : رطخلا -

 اذه ضارعتسا بجي كيشو رطخ دوجوب جرفتملا عانقإل
 ريرش صخش ريوصت نكمي الثمف « هروهظ لبق رطخلا

 ةدراطملا ًادبت نأ لبق ةيناودع ىف هحالس مدختسي ىشو

 .لطبلا نيبو هنيب

 : ضصماقلا قلقلا -

 وأ « لوبطلا ىأ , ةديعبلا تاراجفنالا تاوصأ دلوت

 .جرفتملا

 ::ةيك تلا

 ةليسولا دعي داضتلا نأ الإ .دحاو نأ ىف هباشتلاو داضتلا

 مت ثيح "كيناتيات" مليف يف ناتقيرطلا تمدختسا دقو
 هي ةطيحبنلا ةارذلا وم اطعم نووط قع ةلظملا ءازخ ميضكوت
 هويت انهن للا نمو م تلاد نعي قفا لهل ١ ندنل نك
 ..:ضوخا حاف نم ةتلاخلا ةحيدلا تاك لافي اهلاح



 ىعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإإللا نفح م و كولا هلو فل ا قم جاك ١م

 : بئذلاب ساسحالا -

 5 يف ًانايحأ يم ارد ءارعصلا طوخ :نيعبتك
 0 نأ نكمي ال لاعفأل تايصخشلا

 0 اي امم :نوكي انذدعو ةيعيبطلا

 ا لعفلا كلذ ىلع قفاويو اهعم جرفتملا طروتي
 هذه ل القتنشساب انورغم هل ركشتم ناك قو :بكذلاب ودشمو
 'ةاجنلا براق" لثم مالفأ يف « جرفتملا بذج يف ةقيرطلا
 :هرسأ نم الزم انزات اسوهاج- ةليقلا لاطيأ لثقي ادلع

 : انفطاع ةنوحشملا تافحللا -

 ةبسنلاب ةجهوتم اهيف ةفطاعلا نوكت تاظحل يهو
 زهاشملا خم. ئهو ءاعم نيهئفتملاو مليفلا تايصضختل
 هاعصخش عمجت اه ايلاقو هع ومذلل"ةردكسملا ةكسااعلا

 يلوطب لعفب اهدحأ موقي مث ,« فالخ ىلع ام لكشب
 مد كلا" اذه ىلا تاككملا و يوك ةزغ اعيد اي دسم

 عجري نكلو« لطبلا فرصت فيك يف طقف سيل دهاشملا
 لواحي ناك اذإ ةصاخ“ ةيوناثلا تايصخشلا لعف دودر ىلإ
 ةماهلا ةلثمألا نمو .. عومدلا براحي وأ ءًاّيوق نوكي نأ
 ةفيتوملا” ملطف ىف ةيايخلا هش دم اشملا ةذه: ىلع

 ْ :"' 821305 502عا''

- 

 ايعمس وأ اّيرصب اهراركت متي ةركف نع ةرابع يهو



 ا ا جرفتملا ىلع ريثأتلا نم ًاديزم

 وأ ةيصخش ىلع ةلالدلل اهلالغتسا نكميو .مليفلا لالخ

 يتلاو « ىجافيز .د مليف يف ةيقيسوملا ةفيتوملا ةريهشلا
 .(')ئضاملا ىلإ هتركاذب لطبلا داع املك عمست تناك

 : نمرلا رورمب

 يف ةصاخ « نمزلا رورم نع ريبعتلا ببستي امبر

 نيو. «يردتملا نه ناملا ةزاكإ يف. اسشا ةقيصحلا نكامألا
 نويت عم وكمل ةؤملا مادكتسا :ن زاك رهام ىناكت
 ادد هود كلا للفن ادور و ارفكساو با ريباك يواو

 اذه رورم نع ريبعتلا ءانثأ «:ةيرصبلا ةيحانلا نم هتيويحب
 دحاو ءيش ىلع زيكرتلا يشاحت لضفألا نمو .نمزلا
 ةعمش ىأ « طئاح ةعاس لثم نمزلا رورم نع ريبعتلل

 تكلهتسا اهلك رومألا هذهف « تقولا عم رصقتو قرتحت

 . ليوط تقو ذنم ًاّيئامنيس

 .جارخإلا رحش :ساحتلا ىفطصم )1



 سا قويوملادلا "ا رقالا نق تنجو نسا هوو معو سر اا وعل 1

 : ةيرطضملا ةيصخشلا -

 ةيلقعلا ةلاحلا لالتخا نع ريبعتلل قرط ةدع كانه
 :ام ةيصخشل

 ضاختا:قلافلا ةيدق يدوي د وظسلا قتاشلا كوم:
 نع ربعت ةشوشم ةروص ىلإ ةئيطب ةعرس ىلع اريماكلاب
 هدو نقش نقبل واط سحاو نحنا دعا نينار ايفا
 مانق ىف كر اعملا ةقاشم ندا عرتصبلا نكرملا اذه ءادكتولا
 . جريليبس نفيتس جارخإ نم "”ناير يدنجلا ناقنإ'

 رثكأ وأ رصنع جزم متي هيفو : رداكلا نم ءزج جزم -؟

 همادختسا نكمي ابيرغ اريشأت بيسي امم ءرداك رصانع نم

 تاعيوتت ةدع كانهو .يسفنلا رارقتسالا مدع نع ريبعتلل

 رصانع دحأ يفتخي نأ نكمي امكف رثؤملا اذه ىلع

 , ايقمأ افيرخا ا سهتش ديظي أ ن6 اكيووتت نوال

 ناكم ىلإ رداكلا يف ناكم نم هيو يحتم لقتنو فا

 حبصيف ًاضيأ ًاّيجيردت رصنعلا اذه مجح ريغتي ىأ ءرخآ

 دعتيب هنأكو رصتعلا قوديب نة اوك .رغصأ وأ ريكأ

 .ءطبب اهنم برتقي ىأ اريماكلا نع

 تحاكم تانيوك ةدع يف هكيدحف مي فول. يذلا

 ةدع نعل ا ةطقللا ءئزجت لالخ نم ام ريثأت



 اا وو و ب و جرفتملا ىلع ريثأتلا نم ًاديزم

 :ةكرهلا ىف كيدع انف سايبحكا ةكيتنلا

 ميصأ دقل : ةرؤبلا رييغت عم (10011/) عبتتلا ةكرح -؟

 يهل نا طنا لج هلال نتا :ةقيمنمللا "ورد نييك
 اريماكلا"ةكره عا رفكسا قكمي نم الدي. افليتنم ايولما
 ةرؤب ريغت ءانثأ اهنع دعتيت وأ ةيصخشلا نم برتقت ىتلا
 قتلا نهانا نموت ةووعضلل' اديده ادعي ىطحتتا ةهدعلا
 ناككا ةييدحلا ةطنمف نوقف نيكاتو: ةقيواخلا هده ةيقنتا كيو
 :. اريه اكل ةكرج

 دنع ةيعيبط ريغ ةروصلا ىديت : ةلئاملا اريماكلا ةيواز -4
 نع ريبعتلل اهمادختسا نكمي اذل . ةلئام ةيوأزب ريوصتلا

 . صخشل ةيعيبط ريغ ةلاح ىأ « ةئيب

 ناولألاو ؛ نوللا تاجرد ربعت نأ نكمي : ناولألا
 ةينهذلا ةلاحلا نه ةروصسنلا عطسألا :نسملمو + ةضقاتتملا
 ةلزعلاب ةدرابلا ناولألا ىحوت نأ نكمي الثمف .ةيصخشلل

 ١ . ةديهدشلا ا عضرمت' نقلا

 ةيعبتلابو ٠ جرفتملا رظن هيجوت يف ةرثؤملا لماوعلا نمو

 انانه ا روعتتم اوقاالا نتن, قا ةكرغبلا يكف م ةكرعتلا ا
 ناك اذإ رصانعلا ةيقب قوفي امير « ةطقللا نيوكت ىف



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخالا نق“ و عملا ع دمحا# 500 [

 ةنراقم يئامنيسلا مليفلا فيرعت اننكميو .ةيفاكلا ةوقلاب
 ةلاح يف روصلا نم ةعومجم هنأب ةيفارغوتوفلا ةروصلاب
 ذأ + سياكل 2ك رك نك كتان تناك :ءاونجس , ةيكار كرس
 ةباذج ةكرحلا نوكتو .ًاعم نينثالا وأ ء روصملا عوضوملا
 اهنكمي هنأ دح ىلإ « ةيوقو ةرربم تناك اذإ نيعلل ةياغلل
 . ")رداكلا نيوكت يف ىرخأ لكاشم ةيأ ىلع ةيطغتلا

 ةساشلا مونفولا هيفا وسم كلا ةيقفألا ةكرسلاو
 ذخأيو جرفتملا هابتنا بذج اهنكمي ةكرح رثكأ يه ةعرسب
 ىلإ رداكلا ةيفلخ نم كرحتلا مامتهالا نم ردقلا سفن

 زوحي فوسف . اعم ناتكرحلا تنمازت اذإو .اًيرطق همامأ

 ربكأ ًاردق ٠ عرسألاو رداكلا يف امجح ربكألا عوضوملا

 امهنيب جرفتملا مامتها عزوتيس وأ « جرفتملا هابتنا نم
 هجوب ةكرحلا ةردق صخي ءانثتسا كانه نكل .يواستلاب
 نك نيصاتعلا لك تفاك (ذإ الكفن .هابتنالا بذح ىلع ماع

 قوه نوكي ٠ ًادحاو ًارصنع ادع . ةكرح ةلاح يف ةروصلا

 ءادقتسمالا اذ ةيطتمو» سرتطتلا هادجنا انج ىلإ توقألا
 سكاعم هاجتا يف كرحتي يذلا عوضوملا ىلع ًاضيأ

 نجرب لم ا وو ربل نع تحبك ردبح ةكرحل

 نم :برهت ساخلا نم ادوشح ًاهجاوم هقيرط: قش. لواحي

 . الثم قيرح

 .يئامنيسلا جارخإلا نف :ىبحب لداع )1(



 ١ ج1 كو واج واو أ خم دوف حفل وذ زعل قيقا يمحو وحل نت فيطسم جرشفتمل ١ ئلغ نتتاتلا قم اديزه

 هسفن عوضوملا لكش نع ةيمهأ ةكرحلا لكش لقي الو
 ديج نيوكت لوحتي نأ نكمملا نمف . ةطقللا نيوكت لخاد
 كرحتي نأ درجمب ءوسلا يف ةياغ نيوكت ىلإ تباث
 ًاقيسم ةموسرم هتكرح نكت مل اذإ روصملا عومضوملا
 2, ةكرحلا ةياهتو ةيادي ددحتت نأ بجي اذل , ةقديب ةددحمو

 ريوصت ءانثأ كلذل .ةطقل لك يف هكلسيس يذلا قيرطلاو

 بجي « ةعرسب كرحتي عوضومل تاطقل ةدع نم دهشم
 ثدحت يتلا ةكرحلا ةياهن راركت يعاري نأ جرخملا ىلع
 نيع نأل , ةيلاتلا ةطقللا ةيادب يف ىلوألا ةطقللا يف
 ةكرضلا نف.نيخألا عؤسلاب ظافتنخالا ىلإ ليت: عوفتملا
 ةطقللا يف عوضوملا ةكرح ادبت نأ بجي اذل «ىلوألا
 يف ةكرحلا هدنع تفقوت يذلا ناكملا سفن نم ةيناثلا
 اينو كتاك اود ةكرشلا: ىاوركت" ىلوألا ةطقنلا
 .جزملا ىأ ٠ عطقلا يه لاقتنالا

 نوع ةكرش ةيآ ناعيتسا اضيأ :جوخفلا ىلع تجي انمك
 هلوحتو جرفتملا هابتنا تتشت ال ىتح . ةطقللا يف ةماه
 نككأ ةلئقللا :ثيناك ايلكف ٠ "!ايملا قلقتلا دينولطتفلا ةطقنلا نع
 + ةلفوحلاو ةطيسو ةكرحب ةنآ :ةقاكت اهلك اتاك

 ةقالطلاب ىلإ انني ا نوهاكلا 3ك رهن فرست ن] علا قس

 .هعادبإو جرخملا :ىماس دمصلا ديع )0



 ىهاذألاو نتونزملتلا جارخإلا نك ا كادت هلم با واو و ال وو ١

 امارد يف كانه نوكي نأ بجي نكلو « ةطقلل ةيكرحلا
 قي نأ نم ال امك «ةكرحتلا“ نلإ اريماكلا عقدي اغ"ةظقللا

 . رريم نودب اهكيرحت

 نيع ىوقأ لكشي ءاضملا عوضوملا بذجي : ةءاضإلا -_

 رثكأ نيعلا بذجت ةحتافلا ناولألا نأ امك ء رثكآ جرفتملا

 صخش بذجحي نأ نكمي لاثملا ليبس ىلعف .ةئكادلا نم

 يدش 6 نيعلا ٍضيبأ ًاداوج 0 - يدئري

 نيقسلا ةءابخإ تتاك اهلكو 2 0 لخاد عضولاو
 الإ ريكا ةكيضملا ةطقنلل جرفتملا كاردإ ناك املك :ةتفاخ

 ةديدش ةروصلا ةيفلخ تناك اذإ سكعنت ةدعاقلا هذه نأ

 ءزجلا نوكي ثيح « جولثلاب ةاطغم ضرأ لثم « ضايبلا

 . جرفتملا كاردإل برقألا وه ةروصلا يف ه نكادلا
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 ..ىيحي لداع / يئامئيسلا جارخالا نف )١(



 16 ا لثمملا هيجوتو رايتخ :لثميملاو جرشملا

 هيجوتو رايتخا :لثمملاو جرخملا
 لثمملا

 : ل دسم

 يه جرخملل ةفيظو مهأ نأ نييئامنيسلا نم ريثك دقتعي

 ىلخمتلا دكا ناك 1ذإ ةكف ءاطخل 21 ضخم ودكم نأ
 يف ينفلا لامجلا نإف لباقملا يفو .2'ًارثؤمو ًاعنقم
 ىنعت د كف اريماكلا ةكرحو 6 ةءاضإلاو 2 رداكلا نيوكت

 بحت :كلذل ,افيعبش ءاذألا ناك اذإ جرفتملل ةيستلاب اكيش

 لمعلا يف لثمملا بولسأ عم بسانتيل يليثمتلا بناجلاب
 ؛: يك اقنلا :نوكتا ىلا نويهولل

 ..يماس دمصلا دبع / هعادبأو جرخملا )1(



 ا با ١م

 :لثمملا ءادأو جرخملا بولسأ

 هتبؤر حرشب جرخملا موقي «2 ةداتعملا لاوحألا يف

 ةةهورف هل اهزاف ءايلكمتي نتيملا هوة لا ةريصحشلا
 ةقيرطلا ىلإ لوضصولل ةصاخلا هرداصم ىلإ عوجرلا

 انهن انخالا نفعي كلذ: لشي بيه كلا :نيدعت ىف ةةدساخملا
 ا ا ل ا لل

 د 0000 ىئاهنلا رارقلاف كلذ ممو وحار ةمؤر

 اودع

 أاهيف جرخملا ضرفي نأ مهملا نم نوكي فورظ كانهو
 0 ل

 نالا يف ةككشم ةربخلا وذ ذ لثمملا اهيف دجي يتلا تالاحلا

 يتلا هعاوقلا نمو ةيلل' اهلك يدقق ىله هزيفحتل قوطلا

 .جارخإلا رحس :ساحنلا ىفطصم )١(



 1 ورا ا سفن مش جا لثمملا هيجوتو رايتخ :لثمملاو جرخملا

 :ةثاذألا ارراعتتو ناجم نوكي

 ىتلا ةغللا نإف ؛ ةغلابم نم اذه يف ودبي دق ام مغرو
 نم ًاريثك ريغت دق لثمملا هيجوت يف جرخملا اهمدختسي
 نأ ىه هيدافت بجي ام لوأو .اهيلع لصحي ىتلا جئاتنلا

 هل لاق ناك ًانيعم ًاريبعت رشابم لكشب لثمملا نم بلطي

 هيجوتلا نم لكشلا اذه .ًابضغ رثكأ ىدبت نأ لواح : الثم
 .بولطملا ريبعتلا لثمملا لعتفي نأ يف ببستي امبر

 ىلع هتاهيجوت زيكرت جرخملا لواحي نأ لضفأآلاو
 ةجيتنلا ىلع سيلو « لثمملا هب يدؤيس يذلا بولسألا
 بولسأ مادختسا اذه ىينعيو .لثمملا نم اهديري يتلا

 مهدعاسي ام ىلع زيكرتلاو نيلثمملا ةبطاخم يف فلتخم
 اذإ ذاقمت .مهلخادب ةيولطملا رعاشملا ديلوت ةيلمع يف ًايلعف

 2« نارجاشتي ةجوزو جوزل وه يليثمتلا فقوملا ناك

 اهنأ ةلثمملا رابخإ نم الدبف .هتجوز نم رخسي جوزلاو
 هلعج ىلع اهضيرحتب اهزيفحت نكمي , بضغت نأ بجي
 ال": لثم لمج لالخ نم ء اهنم ةيرخسلا نع فقوتي

 .اهل ةليسولا رايتخا كرتو "كنم ةيرخسلاب هل يحمست
 ةيصخشلا ةبيكرت يف ريكفتلل لثمملا عفدي بولسألا اذه
 نين قش لع اتعملا هده عاركتنبا ل راهمو. اهدسكم علا
 اينو ىرخألا لوكا لك لشف ندعو: انيتتادرفم
 «بولطملا ءادآلا ىلإ لوصولل ةيرذج لولح ىلإ نوجرخملا
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 يبا ب ةوذسملا ءانهون انلاغ لولطنلا ندع هراذكت الو
 يسضاقلا ءاذآلا قف قة ىسكسلا قوتنا ىلعت فيفا

 مدختسي مهعيمج نإف « نيلثمملا براشم عونت مغرو
 .ثالث ءادأ قرط نم ةدحاو





 نما قالا و :ىتون رفلتلا :تارخألا قف د واس محو دا و ع ١١

 ىليثمتلا ءادألا بشهاذم

 نيف لوألا .:ليقتكلا يت ةنيوقار درا دج قذف علانم
 ةديودخلا تاكا يلع ةلطي نكلاوع ةيكيسالكلابيردملا
 قلل ناكشتت ةنوردملا هدف دمت ييلفلا وأ + ةنمسوكلا
 ىف ةفياتلا ةقيراخلا ةسفتن:ىرقي :ىذلا .لكعفلا .كاروك ىلع
 , ةيصخشلا نم عقوتملا كولسلا عم قباطتت يتلاو ءادألا
 نمو .دهشملا جراخ نم كرحم وأ :ءعفاد يأب فرتعت الو
 : هيبفيلوا سنارول ىملاعلا يزيلجنإلا لثمملا ةسردملا هذه

 يرسل فهن ةقيراتلا "هذه ند يكدقفلا توج ىلعو

 2« قيرانيسلا ىف ةدوجوملا ةيلايخلا ةيصخشلا "لقت"

 لإ ةسقن نه. لوهتيل ايدساسا ىلع ( نيثيقلا) فزويختلا
 لا + دفا ول راع ةقيوطلا ةده :نامطنأ قيمزر و ةسهختشلا

 . ىنيشتاب



 اق ا لا ل م يليثمتلا ءادألا بهاذم

 نيتاه نيب قرافلا حضوت ةريهش ةعقاو كانهو
 "2-1108 ملي يبوح ناذك ا كاذكل ا: ىف يك سودملا
 ىذلا نامفوه نيتساد لثمملا ناك 1 ةعدنطممد مص

 ةسوكملا ىلإ يمتني يذلاو . ةلوطبلا رودب علطضي
 ملقلا :نموقطلا ضع عن را هع عيتقو ل ءازألا ىف: بواطبألا
 ريوتصت انتا ىفز. .ةفصخسلا ىلإ قوخسلا يلق ةدعاشت
 ريوصتلا عقوم لوح يرجي نامفوه ناك دهاشملا دحأ

 كرتشي يذلا هييفيلوأ سنارول لثمملا ناكو , ةطقل لك لبق
 ىلإ هثيدح هجو ةأجفو « ثدحي ام بقاري ةلوطبلا يف هعم
 اذن نع دم تح ان لكنك نأ :تيرح قم" الكاف ناهقوم
 ١ ؟"هلعفت يذلا

 نوعه :تاكشنسلا يقع ىلإ انوه ةفووطلا ةباكحلا ذك
 ذأ .ةوزون ةكذلا :نافكلا نفع كافيين م ةسولسالا ةةسردملا

 .لثمملا ءادأ ىلع يغبني امم رثكأ ةيفطاع ةعزن يفضتو
 ءنيتسردملا نيب قيرطلا طسوتت ةثلاث ةقيرط ترهظ اذهلو

 اهموهفم عيسوتب نكلو « ًاضيأ ةيبولسألا ىلع دمتعت
 . نزاوتلا نم عون قلخل
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 سيتيفازاك نوجو « نازاك ايلإ لثم نيرخآ نيجرخم
 لاثمأ نم ثدحألا لايجألا امأ .ةيبولسألا ةسردملا نوقنتعي

 تاجايتحاو لثمملا نيب نزاوي ابولسأ مدختستف جربليبس
 : نيراكتسلا

 :ىئاقلتلا ءادالا

 كيفيكلا ءانآلا انآ نكتيف أف اكس: نينظفت سل نعل
 لتعملا نإ ةركف ىلع :نيكنتلا يف هتيرظن دمتعتو , ثيدحلا
 الو « يئاقلت لكشب هنم بولطملا لعفلا لمعب موقي حجانلا

 ديجلا لثمملا نإف « رخآ ىنعمبو .هلمعب موقي هنأب رهاظتي
 موقي .هنأ ىل امك « ءادألا ءانثأ يزيرغ وحن ىلع فرصتي
 . ىلوألا ةرملل هب

 بيحرتو مامتها لحم يكسفالسناتس ةيرظن تناك دقو

 نع ثحيلل نيلثمملا مامأ انهو انف فجكنا انألو نيعساو

 مهلخاد يأ) بوتكملا دهشملا دودح جراخ ءادألل تازفحم

 ةلحرم يف يكسفالسناتس فشتكا دقو (مهسفنأ مه

 اوركتيا نيلثمملا نأ ليثمتلا لوح هثاحبأ نم ةركبم

 دقو « ةيحرسم ضارغأل تاكرحلاو .تاءاميإلا نم ةعومجم

 أم ناعرس هنكل « ءادألا يف ة ةقيرطلا هذه هسفن وه سرام

 اميف كردأ مث .ةفلكتملا اهجئاتن فشتكا نأ دعب اهنم ررحت

 ساسحإ نع ةرداص نوكت نأ بجي ةءاميإ ةيأ نأ دعب
 لثمملا موقي نأ بجي رخآ ىنعمبو .ةيئاقلت ىدبتل يقيقح



 000011 0 ىليثمتلا ءادألا بهاذم

 . نيجرفتملا بجعت اهنآل سيلو

 مغرو « "يئاقلتلا ءادألا" بولسألا اذه ىلع قلطأ دقو

 رقت يح سرت كيو اجت ند ةنيسا هيلع .ىوظت اذ
 نلعب ىاسنإلا نع ايكيسلاو :ةودسملا ماك يدك نوحفلا
 يكسف السناتس هدصق يذلا يقيقحلا ءيشلا نأ الإ «لايخلا

 راوحلاف « ةيعادبإلا هتاردقو هتايركذو « لثمملا رعاشم ىه

 ةيلخاد رعاشمل ةمجرت ىلإ لوحتي لثمملا هيقلي يذلا
 ةيحان نم لثمملل ةصرفلا اذه ىطعيو .لعفلاب اهسحي

 هرود رصتقي نأ نم الدب « ةلماكتم ةيصخش ءانبل ىرخأ
 . راوحلل يداعلا ءادألا درجم ىلع

 نيالا نه ةقداذغلا ةيلكازرلا نع انشعلا نم: قالتطتإلا "نعت
 طخلا يه ة ةركفلا هذه دعئنو .يكسفالسناتس بولسأ

 506 يذلاو ٠ بولسالا ماوي اع زكتري يذلا ضيرعلا

 : لثمملا بيردت

 :ىلع لثمملا بيردت دمتعا يكسفالسناتس حهنم يف

 تعم ايناس نهتسم لتي عاا تاق [11  فاقم تاينألا ع

 رع امل هن اهيتسسا "ىف هاسك لكفملا اذه نوكم: نأ



 نها ذألاو.ننوووعلطلا عارضألا قفا نكت نو ملا وام واو و ع هدأ 1

 .')ةيساسحلا هذه ىلع رثؤي ينهذلاو

 ىلع ينهذلاو يندبلا داهجإلا ريثأت ىدم حيضوتلو

 نوكتس كتقاط نأل ةيوعصلا ىهتنم ىف اذه دجت فوس

 ءيشلا نوكي نل ريكفتلا نأ امك .ةهج نم رثكأ يف ةتتشم

 لاو فسكلا امتعتنا ىلع نكدنلا ةايدنلا

 من اق فا وسو" ة يلو شيكلا 1 ينانقنلا» ىف ةولخخ نواف “اذن
 تس اخ ود الا :ى ءاذألا و د4 بيودتلا :ةلكيمس

 :ةعسؤملا] ةلآلا طيش ا ليدي اكتمال" ةنليعب ومما وا
 نوت 11 ةلألا د :فورغنلا دق اهيلع نرسل نوف
 نه يطق فريف طم دل 11 نواطملا كا وصألا
 نم رتوتلا ليلقت نولثمملا لواحي ام ًابلاغو .فزاعلا ةراهم
 ني حلك منع اهنودمتي كلا ماك تال نوراف لالخ
 7 ياورج ىلع مسجلا ءازجأ

 .هلامجو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )١(



 كل ا عا وو نما من ساب يليثمتلا ءادألا بهاذم

 يك ركل اذهتسع لفمفلا نوه اخو ةنيبألا "ع زنك رقلا
 زيكرتلا ةلحرملا هذه نمضتتو .ىساسألا همه دعي ىذلا

 لفيسلا :اهيانحم ةددحم لكم را هفمفد نيضومب ىلع
 نع لثمملا لزعي .الوأ : ضارغأ ةدع اذه مدخيو .هسفنب

 قلخ نم نكمتيل لقعلا .ررحي « ايناث .يجراخلا شيوشتلا
 ملعي .ًاشلاث . دهشملا ءادأل ةبولطملا ةليختملا ةقيقحلا
 يتلا ةظحللا يف عقي يذلا ثدحلا ىلع زيكرتلا لثمملا
 . يئاقلتلا ليثمتلا ةعدخ ليعفت يف مهسي امب ءاهيف يدؤي

 قلك ةنافإ ىلع لففملا قيكرسلا فاسردن نوبش ذك
 .ةيسحلاو ةيسفنلا هتاربخب ًابوحصم ؛ عوضوم ىأ فقوم
 ناجنف ىلع زيكرتلا ىلع بردتي نأ لثمم ررق اذإ الثمف
 : ةوهقلا نم ًاًيقيقح ًاناجنف لمعتسي نأ دعبف « ةوهقلا نم
 , ناجنفلا نزو نم ًاءدب « ةربخلا هذه ديعتسي نأ لواحي
 ناجنفلا اذه اهببسي يتلا ةنوخسلاب ًءاهتناو ؛ هسملمو
 « ساوحلا ةركاذ لامعإ ىلع ًابيردت اذه ٌدعيو .يلايخلا
 هدرز نم هدعس ومحو ىلع نيكرشلا ىلإ لخففلا عدو
 نمضتت ساوحلا ةركاذل ىرخأ تاييردت كانهو .ةنيعم

 قرر ف نيستا ووو عيضانسا ةفاسن | ةطحا ةدانشما
 ريق :ةلازإ يف ديني. ريخألا قيرحتلا اذهو + ةيزيرغ ةيناويح
 تاق كمر توصخلا منعت نقلا تاهكشوملاو. قئاودلا خف
 ::ىليثمتلا ءاذألا ىف ىئلوآ باي نمو. م ةيمؤيلا ةادحللا يف



 ننعاذالاو نقوم عدلا تا يفتاللا وتقل تلد مقل هوا وق جمل اواو او ل

 شيعت اهنأكو ءةيعقاولا تايصخشلا ىدبت : ةيناقلتلا -
 ناكنالاو ىدوماخالاو نقادكملا نم ةليصخو ةيلخاو امج
 ان اس اوح اذه و كيو دو اوكا لمحت كلكم نيكو تلا
 نكس اهةتف زكا. ةيناقلك .فايوسخشللا هدو تاتوصق
 للخ تدحيا هد .خوقن فوت نلا ةيلاتلا ةكرحنلا ىف لتعتلا
 وفاشملا ل لتنسلا يقم انا يس اذل: ةناذآلا ةماعلا نون
 ةيلمعلا نوكتو «ةيعيبط ةجيتنلا نوكت ىتح لقعلا نم رثكأ
 ىف نيكنتلا ةحاعم فاش رك" فوه لوطا انهت ةءكتتلا
 .يثاقلت لكشب لثمملا اهب موقي فوس يتلا ةمداقلا ةكرحلا

 نتاع لكمملا نعاسك تقلا ةيوابملا نم نتدفلا كاتو
 ذلكم يردك ةيفاقلتو + انالا ودب يع اولا نيكفتلا نيم نمنككلا
 ًارازيغ ةوسهاتا ةيزاود دامكم ةتاتمع لد انتم ل | ؟ككمفلا نلف
 دكا نو احتك نإ نا. اباه اهاتعج نيستا هزه ققنك تك
 ,ةموهقم ريغ تاوصأب تناملكلا لايتم رخآلا عم نيفرطلا

 موقي هلعجي ببس نع ثحبي نأ رخآلا لثمملا ىلع نوكيو
 افشل روالوتلا نووي ةليحت هي ,ةلظني ان ينع لعل دود
 . داتعملا راوحلا

 موقي نأ « ةيئاقلتلا ةيمنتل ًاضيأ نيرامتلا لضفأ نمو
 ويرانيس دجوي ال هنإ ثيحو .دهشم لاجتراب لثمملا

 نافل "نوفر رم ةلسنب :لخممللا قلكفتي تودف :يزككم
 . هئادأ يف يئاقلتلا بناجلا زيزعت ىلع دعاست يتلا



 ا لد و ل و يليثمتلا ءادألا بهاذم

 هتايح لبتقم يف ةبرجتب يكسفالسناتس رم : تيقوتلا

 نيكمتلاب' ماق: دقف + اريقك اهتع ديفتسلم نأ عاطتنإا ةيلكفتلا

 نأ هرود ءادآ دعب سحأو : تايحرسملا ىدحإ يف

 ةفلتخم ةقيقحلا نأ فشتكا مث « هب ًانوتفم ناك روهمجلا

 مادختسا يف يردي نأ نود فرسأ هنأل , اذه نع ًامامت

 تلفت ررقا دقتفا لش: يككملا لديقلاب اهطلجو فاراعتالا
 , ةظحلي ةظحل لثمملا لمعي نأ ضرتفملاو .لاعفألا دودر

 هذه يف هب رمي يذلا فقوملا بسح هتالاعفنأ مظنيو

 ةكردلاب مزتكم يذلا يقيسنوحلا لكم ًانابك» ةظفحللا
 ىف نكلو .طقف ةيسانملا ةظحللا ىف ةمفن لك فزعيو

 ساسخحإلا يف نييغتلا اذه ثدحي نأ بجي ال تقولا سفن
 ةلاحلا يف لثمملا قارغتسال ةجيتنك امنإو / عاو لكشب
 :.محتطلا لكتاب ةريفخمذلل ةيووعشلا

 لبق ريضحتلا ةلحرمب لثمملا رمي نأ بجي : ريضحتلا -
 ىلإ لثمملا لخدي نأ اهفدهو « دهشملا ليثمتب أدبي نأ
 هيدلاتو + ةنولطملا ةرروعبكتا ةلاهتا يف وهو ههدحملا
 ةرتفلا ىوس لثمملا ريضحت قرفتسي الو. ةطوبضملا
 نم ندكأل لوطي نأ ابجي الو ليثمتلا يف ًادبيل ةمزاللا

 : اعنف: نيلمملا لكان ايم مكى انللذ

 ا ىأ ةئيسلا ها 0 قَد ةيمويلا ةايحلا ىفف
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 لخاد نم اهؤاعدتسا متي ىآ , عينت ةربخلا نكلو يع املا

 , ةظقيلا مالحأب ةيلمعلا هذه هيبشت انايحأ متيو .لثمملا

 ةلاح نمو « رخآل ملاع نم اهلالخ لقتني لثمملا ّنِإ ثيح
 ربتعتو .ةضقانتم امبرو « ةفلتخم ىرخأ ةلاحل ةيروعش

 .ماع هجوب ليثمتلا لحارم بعصأ ةلحرملا هذه

 نكمي دهشم ءادال لثمملا ريضحتل نابيولسأ كانهو

 : ةوجرملا ةجيتنلا ىلإ لوصولل امهنم يأب ةناعتسالا
 دئار ىكسفالستاتس ريتعي : ةيلاعفنالا ةركاذلا ١-

 نمتعأ 8 « لثمملا ريضحت يف ةيلاعفنالا ةركاذلا مادختسا

 فك وعلا" ةضادكنلا ةقياسلا ف اريكلا ناسك نع اذن ىف
 ىف تقوعلا ناك "اذ ةلكيفا +" !دودشملا قع ىنح كدلا
 تقوم كاميتسلا :لكمملا من ناك« نوحلا نهيق ىيدتدلا
 + ليشمحلا يف" اذيو نا "لبق + لسقلاب هيف وعش هتادنع قف
 ةنحشلا هذه لمحي وهو دهشملا يف لثمملا لخدي مث
 ىف ةيدهش نوف وكت دق ةفيرطلا هده نكلا ةيووددتلا
 ىف ةلئامملا ةريخلل دقتفي لثمملا ناك اذإ , نايحألا ضعب

 نم دودحم ددعل مدختست تاريخلا هذه نأ امك . هتايح

 ةقيرطلا هذه تراثآأ دقو .اهريثأت دقفت نأ لبق تارملا

 .جارخإلا رحس :ساحنلا ىفطصم )1(



 ال 1 ا و و يليشمتلا ءادألا بهاذم

 ةلحرم ىلإ لصو لثمملا نإ :لاقي : ةيضارشفالا -؟
 نوما انه ركقي جلا ةنيقحتا 7 ىف نكتني امهم ىدمصلا
 لدنيا نيه طم يذلا زكا نتف ىدبعتلا اذه ال
 ىلع لثمملا ةدعاسملو .اهئادأب موقي يتلا ةيصخشلاو

 نكتمم زدق اكس ىو م نةننع قديتسلا لكم ىلإ «لودسولا
 فرصتي نأ ىلع هيتعمو * ةيضارتتألا“ يحس امولعلا

 وج

 :ذاعت فضال انوش ناكت رات امك نتوعلا

 ةزهتم ىلإ لكلا لخدس :نأ نكيتفملا قه عراك اذإ زاكفق

 ناكم ىلإ ككمم ردنأ :قدكتم نأ نكميف عرف ةلاج يف يشف

 هلابك :ءادكتما: ىلع لظمعلا ةووق ىلع ىضادمألاب

 ريضحتلا ةيلمعل راركت اهنأ يف تافوربلا دئاوف لثمتتو
 نم نكمتي ىتح لثمملا نم ةبيرق رعاشملا حبصتل
 اذا اننا وسنين ويس هيشملا هاذا "نيك يح د اهكتملا
 لمع نع :نتمملا نويفحتلا ةيوعش سلا ةلسيؤلا و ةنكرت
 . ًاروف اهرييغت متي نأ بجيف « اهلوعفم

 : يهو « اهيلع ظافحلا

 ىف ةدلوعلا هذه ىلع ظكافحتلا يصعر وعامل اعدك



 نعاذإلاو :ىكويزفطلا خارخألا نقاببتدن م اسم نيم رببساواو 1

 0 رولر ا يو ال حلا

 ةيلمع متت نأ نكميو .ةيلقع ةيلمع ىلإ ءرعاشملا ةركاذ

 يأ ىأ ٠ 0 وأ ؛ ىركذ ءاعدتسا لالخ نم هذه طيشنتلا

 . نكمل ىنل. ةيرلطتلا نعاشسلا بلر عيلصمب ةرش
 نم يروي يتلا رك لا لوح كا ديد را

 . لثمملا
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 اهيدؤي نأ يغبني يتلا رعاشملا عم. وحلا نم ا اوحتمما
 ءاعدتسا يف ةلكشم ًابلاغ لثمملا دجي الو .دهشملا يف
 ءاعدقسا ىف ةلكشم كانه نوكتاانم اريثك نكلا# ةرغاشن
 . طبضلاب ةبولطملا رعاشملا

 مستت نأ بجي ريضحتلا ةيلمع نأ مغر :قمعلا -:
 هنأ ىلا ةنحلطس :نوكف: خزأ اذن سم أل هدأ هز[: ةظاسيلاو
 ءافتكالا ال « ةبولطملا رعاشملا قمع ىلإ لوصولا بجي
 يأب ةرثؤم نوكت نلف الإو ءاهنم رهاظلا يوما
 اج

 .هلامجو جارخإلا عشئاور :دادحلا رمع )1



 اا اولا سلا كنت لن 3 يليثمتلا ءادألا بهاذم

 : راوحللا ظئح

 كا مسا 25 عا

 راوجتلا ظفحي يتق لامعا عرش نأ بجي الف اذل» 2, رهن ىف

 ىلع ًاريثك هدعاست يتلا ءرعاشملا هذه ىلإ لصي نأ لبق

 لتعمل يفتك ةيلمعلا هم ل الكوب يبلسلا لكشلاب ةادألا

 ىلإ اهنا بمهتشلا عت كيك وه ىضواشلا عرجتلاف
 ,ةيصخشلا ةقيقح ىهف يلخادلا ءزجلا امأ « نيرخآلا
 اهب قطنت ال 5 يتلاو + اهكرحت يتلا ةيلعفلا اهعفاودو
 . قالطإلا ىلع دحأ اهفرعي الو . اقلطم

 لبق لخادلا نم تايصخشلا لثمملا دسجي نأ نذإ دب ال
 ام يف لخادلا نم ةيصخشلا مهق نس نمكيو « جراخلا

 قطنت يتلا راوحلا روطس ءارو امو « ىيرانيسلا صن ءارو
 ىوتسملا انه دقتفي ىيراتسسلا فاك اذا اننا :ةسحختنقلا اين

 ىوتسملا اذه قلخي نأ لثمملا لواحي نأ بجيف « دعبألا

 لعف ىأ .« ةلمج لك ءارو اميف ريكفتلا قيرط نع هسفني

 . ههاجت اهعفادو « ةيصخشلا هب موقت

 .يئامنيسلا جارخإلا تاوطخ :يليشلا هللا ديع )1(



 ىعاذالاو :شويرعطلا عارخألا نه“ ىبرعدعت د فادعب والطماطم عم نم ا هوم 5

 , ءادآلا عم لماكتم لكشب ظفحلا ةيلمع متت نأ بجي

 طبرلا متي « تافوربلاو ةلصاوتملا تابيردتلا قيرط نعف
 رخآلا امهنم لك يعدتسي ىتح « رعاشملاو ءادألا نيب





 ىعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإلا نس ل ل ١ا/أ

 ..ساحمتلا ىفطصم / جارخإلا رحس

 :لثمملا راستخا

 نيلثمملا يأ ديدحت ىلإ لثمملا رايتخا ةيلمع فدهت

 لذلك لطفا هذسر وصخ ورب ةكاقملا يزوذألا رقكأ ينساك
 دعب رودلل نيحشرملا دادعأ لقتو «٠ تايفصتلا نم ةعومجم

00 0" 

 ءارجإو“ تاحيشرتلا هذه ميظنت متي ةيلاثملا لاوحألا ىف

 وأ رايتخالا تاسلج ضعب روضح هنكمي هنأ امك « ىكاهنذلا

 بل

 فلتخم يف رايتخالا تاسلج ليجست متي نأ ديفملا نمو

 :يئاهنلا رايتخالا ةيلمع يف دعاسي اذهف « ىيديفلاب اهلحارم
 . ةساشلا لك لتفملا نيولك نيك نيبو

 .يئامنيسلا جاتنإلا تاوطخ :يلبشلا هللا دبع )١(



 ا ا ساحتلا ىنطصم / جارخإلا رحس

 نف اهتاز نلدمعلا دمحم نأ نكمملا نم: زايكخالا نسناعم
 , رخأ رود يف عنقم ريغ هسفن ىه ىدبي مث « راودألا دحأ

 :لةفملا يهمس اندم ةريقك لبا رع ىلع اذه كف رذمو
 يب حضور نا فقمالف ىلإ اسوا وا راسل اافيحامو
 اي كوت :نوزلا نئلا لمعلا هفيفخم نأ نكي اه نانكضلا
 هيف جرخملا اهاري ةفص ساسأ ىلع لثمملا رايتخا متي
 نصير عسقكا :ةقيرطلا هذه نكل وو يهل عم يهامتت
 لثمم دنع وأ ؛« هسفن لثمملا دنع ديدحلا فاشتكال ةريثك

 دا

 0 قيلظسسلا ءاقتنا: يف .بولتنا اوشا انآ
 نوكي لكشلا ن ا .طقف يجراخلا رهظملا ىأ « لكشلا

 نأ روفو « ةريثك 0 انرم نوكي لثمملا نس ىتحو
 يقدك ع ردسلا ندر نقلا لانك ندا ىلع اكتنإلا مكي
 . هدحو ىلشمتلا ءادألل ةلصافلا ةملكلا

 لثمملا رابتخا ىف ىلوألا ةوطخلا : راوحلل ةيلوألا ةءارقلا

 ةءارق لثمملا نم بلطي ثيح « راوحلل ةيلوألا ةءارقلا يه
 صن يأ ىأ هل حشرملا رودلاب صاخلا راوحلا صن

 ةقيرطلا مييقت ىه« رابتخالا اذه نم فدهلاو .هعم هباشتي
 ةايحلا اهيف تعبيو ةيصخبشلا لكمملا اهجب علاغي يتلا
 . مدو محل ىلإ قرولا ىلع مالك نم اهلوحيل



 ىلع ذل او نق وورسلال | عاخالا وتقأ مج ونتاج اسم دوو را و

 نم ةشاححإ ةيلوألا ةءارقلا ةجركت تقاك اذ[ عولونوملا

 ارق وما عطس انه جول وف وب ءاقلإ ةيركش مكت نأ: عيقعلا
 , 1 نودعقلا"لكمملا علا رقق“ ىلع

 ضقت كاف تجمل جرو واوملا ناقش دلو اه دامو
 .« جولونوملاب لثمملا أدبي نأ نولضفي نيذلا نيجرخملا
 . ةيلوألا راوحلا ةءارقل دادعتسالا نم عونك

 ةيصخشلا اهيف قفاوتت ةريثك ةلثمأ كانه : لوألا عابطنالا
 مغرو .عقاولا يف هتيصخش عم لثمملا اهيدؤي يتلا

 اهنإف , اهاودج لوح لدجلا نم ريثكلل ةركفلا هذه ضرعت
 لثمملا نأ ضرتفت يتلا يكسف السناتس ةيرظن عم ىشامتت

 كلذل .ةيصخشلا قلخ ىف ةيلخادلا هرعاشم ىلع دمتعي

 عابطنالا نيودتو « لثمملا مم ةريصق ةلباقم دقع نكمي

 . يئاهنلا رايتخالا ةيلمع يف هب ةدافتسالل لوألا

 ىف لكمم قوفكي ام رواق« روخألا نارقلاو:ةنفضنتلا
 ام ايلاغو ٠ نيحشرملا نم هنارقأ ىلع حوضوي تارابتخالا

 هذه يف .نيلثمملا نم ةعومجم نيب ةفيفط قورفلا نوكت
 ةءارق لالخ نم ةلضافملا نوكت نأ بسانملا نم ةلحرملا

 هذه ىف قرفلا حضتي ثيح « ةيصخشلل بوتكملا راوحلا

 لثمم لك ةيؤر لالخ نم رايتخالا نم ةيئاهنلا ةلحرملا
 سايق اضيأ نكمي امك .هئادأ ىلع اذه ساكعناو ةيصخشلل



 ااا 0000 ساححنتلا ىفطصم 7 جارخإلا رحس

 لك عضو بجي «يئاهنلا رايتخالا ىلع رارقتسالا لبق
 لثمم لك قفاوت ىدم نم دكأتلل بنج ىلإ ًابنج تارايتخالا
 نم ةيئاهنلا لحارملا نمضتت نأ بجي امك .رخآلا عم

 ىدمو ةينهملا هتايقالخأ نم دكأتلاو « هةقد رثكأ ةهروصب

 لمعلا ىلع هتردقو « ىيرانيسلل هسامحو . همازتلا
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 ًاريثك ريوصتلا فلتخي :ريوصتلا عقوم يف لثمملا هيجوت
 ةكرحو :ةءاضإلا اهنم ءةريثك ةيلمع بابسأل تافوربلا نع

 نفاتقم !ايناز لدكمتلا ة ردك لمح امه روم اكلا و :لكمعلا

 روكيدو «ثاثأ نم عقوملا تانوكم لثمملا ةكرح قوعت

 دهاشم كانه نأ ةيوعص رمألا ديزي اممو .خلإ 30 ,تباث

 نأ جرخملا ىلع كلذل «تافورب ءارجإ نودي ًاهريوصت متي

 نم نكمتي ىتح لثمملل ةدعاسملا ميدقتل اذعتسم نوكي

 ذأ ةينمحلا خم ل

 يف نيلماعلا نيب ةقثلا ثعبيو « رتوتلا ليزي اذهف « مهاوس



 يما ةولاو: قنويوشلتلا تارخالا نق موريس رسلان هماحا اجل تامر حما ام

 نسا وتلا نوبعتيوب كرهجصس نسا لذي ىلع ديدن وجب
 ريوصتلا لوادج ىلع أرطت دق تارييغت ةيآب نيلماعلا مالعإ
 الإ ا سدحتت :لتمملا عارم رنا نكمن ام اوشا قمنا «لوام الوأ

 عقوم يف حومسملا نم .هلوح يرجي اذام طبضلاب فرعي
 مدختست يتلا لثمملا زيفحت بيلاسأ لك مادختسا ريوصتلا
 نيودصتلا مقوح نق كتاولا نا ةظهالم عم ضاق وردا ىف
 عمت ا لخ نهم كلذلا نامل نم نيتكلا ىرواسي
 حوضوب بطاختلا متي نأ لضفيو « ةنكمم ةعرس ىصقأب
 ..ملدقلا مقالب نيب نشارك هصراساوو

 بلطتت ال يتلا تاطقللا نم ديدعلا كانه : ءادآلا يف مكحتلا

 نم ضرتفي رعاشم يوتحت ال اهنأل , اهلبق ريضحتلا

 ةعامس اهيف عفري ةطقل لثم .ءاهنع ربعي نأ لثمملا
 نمو « يتيتور لكشب ةفرغلا باب قلغي وأ « نوفيلتلا
 . رشا اهون دمتم فقولا ناسخ يا لمفالا

 موقي نأ بجي «ءلبق نم انركذ امكو : ءاقلإلا بولسأ
 ةلخ ان  يفلقم هلي اكتح يمك :نذلخ نن انألات' لكمفلا
 ءاقلإل ةقيرط نم رثكأ كانه نوكي نايحألا ضعب ىف نكل
 ادت« بيها سقما لكلا ىاكتازإ ةلكتيف «راوعلا
 .. ةنروف نع: نينعتلا ةريبك ةعومسب لمعلا قطتي ىأ نكمل
 نأ لمتحملا نمو .ءطيب قطني ىهو هنانسأ ىلع طغضي ىأ
 انتي نوف كول اب انه ذأ :نامحلا ىلع نا عوخسلا نوكت



 ا نس و ف را انو يقام و ملمس هاووأم ساحنلا ىفطصم / جارخ إلا رحس

 عمتسي نأ لضفي تالاحلا هذه يفو « سكعلا لثمملا ىري
 ةديج نوكت أمير ةجيتنلا نأل ,حتفتم لقعب لثمملل جرخملا

 نمي كل ذك حالا :قكم هلل اذإو 0
 ةقيرط بيرجت لثمملا ىلع جرخملا حرتقي نأ نكمملا
 لثمملا ةبغر نأل « هل بيجتسي فوسو « ءادألا يف ىرخأ
 . لوألا هعفاد يه ةداجإلا يف

 ةلطس سلا ىلإ ةاناسإ نوقف" ق: نكنسلا نمر و ككلاذاحنإلا
 نلعب ةردقلاو ةيسهالا نم : ربك جرو ىلع لدعتت لج
 ديلا و ةركفلا هذه وكت نع ابلاعوب« ىضعملا ىلإ ةفايضألا
 هذه ىف ةفمتلا هركملا رز راهب نأ بهي كللدا ةلكسللا
 الوب ديصخحااللا ىاطأ يلق نافع قمم« ةردكقلا نلسعادتلا

 ْ 0 يح

 تمصلا عفديو .ىنعملل ًاليصوت رثكأ امبرو لب ؛ مالكلا

 عضخي ال لثمملا ءادأ عاقيإ نإ « انلق امك : عاقيإلا
 كح حلا رسام« يكحم امتنإو من1 2مم ظلوكلا
 .اهب رمت يتلا فقاوملا نم ُّيأ يف اهسفن ةيصخشلا
 هنآ يل ىيدهعلا يقجحلا ندور نإ قده اما ريقكو
 نود عاقيإلاب ءاطبإلا وأ ء عارسإلا يف ببستيو « لثمملا



 نما الوب تود وطاجلا هع رقنالا فلا يرجو اعود دوما القوم لقط و ب ستمم ١

 نأ دب الو .نيلثمملا يقاب ىلع ديكأتلاب اذه سكعنيو .رربم
 كفن .نتلا يلوألا كارلا ىف ةرفاتلا هنو وكلا :يقاوي
 نيلكمملا ىلوألا تاطقللا .دثعو ءاريماكلا ماما لكمملا اهيف
 اوأدبي نأ نيجرخملا ضعب لضفي ببسلا اذهلو .ًاعم
 .ةيوق تالاعفنا ىلع يوتحت ال دهاشمب

 مزتلي ال ةداع ريوصتلا 0 فورعملا نم : ءادألا 6

 اهبيترت متي مث « قيرانيسلا يف ةدوجوملا دهاشملا .ننت

 نأ دن: الف ًايقطنم عطقلا ودبي يكلو. جاتنوملا 0

 بايسنا نمضي ةءاضإلاو ةكرحلا ىف ة عياتت كانه نوكي

 يلا نمفت لوقت نأ نكميو :عرقتملا نيه عاف كاطقللا
 ىلع لثمملا ظفاحي نأ مهملا نمف « ىليثمتلا ءادألا نع

 رخل ةلطقل قس لكفنملا ةكوتك هم راوجلا ىذا وقل هانا
 نيتتؤحلا ةلكشم ييسف نام:ليقك' عئاقحلا 'اذيغ ينف' للك جاو
 لضفي « ةيعيبط ةروصب ءادألا قفدت ليهستلو .عطقلا دنع

 لثمملل امهادحإ 0 هيل ريتنوملا نأ ضرتفنل ,ةركفلا

 هذه ةحلاعم ريتنوملا لواح ول ىتدحو .ناتطقللا قباطتت نأ

 جردملا لمحت اذل :ةضخرم عقادجلا وكت ىلجو ةاكشملا



 1 را ا ل ساحنلا ىفطصم / جارخ الا رحس

 دوعت ءادألا يف ةريخألا ةملكلا نأ مغر : لثمملا لكاشم
 موقفا راس لكمفلا هوان اه اريك“ ةناكالا  توكمتل
 نسف تاق زلخلا هذ لح محم ا ريلغالا ناع اذار, هلع

 0 ل ل ل
 يوحد ذا نكس ىلا نك اهدملا جواركتو ذل وونمس لحن
 تمت لك يتلا ةيمرلا قا فوخلا نم هيلكشم مم عرفتلا
 ةرطيسلل لثمملا بناج نم ثدحت دق تالواحم ىلإ «لثمملا
 . ريوصتلا عقوم ىلع

 ايلاغ هئادآ ليدعت نم لثمملا فوخ عجري : فوخلا -
 وأ ءبولطملا ءادأ ىلع هتردق ىف ةقثلا مدعب هروعش ىلإ

 نأ ىوي ناك اذإز: ةييهحشلا هيوف لالقكا نس هقلت
 عم لماعتلا جرخملا ىلع بجيو .اهعم ضراعتي بولطملا

 ءانب ىلع لمعلاو ؛ نيديدش صرحو ربصب فقوملا اذه
 ءادألا ىلع هعيجشتل . لثمملا نيبو هنيب ةقث رسج

 عم لماعتلا بعصلا نم: ةرطيسلا يف ةبغرلاو بولطملا
 عقوم ىلع هترطيس ضرف يف بغري يذلا لثمملا
 دوي ال ىتح ةمكحب هعم لماعتلا نم دب الو ءريوصتلا
 اهدارفأ دقفي امبر يتلا لمعلا ةعومجم يقاب ىلع ابلس
 نا تحي اذن« تافذاعلا كيفان[ هلك ليعلاب:ىيناتإ
 حم امومعو .فقوملا عم مزحو ءودهب جرخملا لماعتي
 ك١ اضودرم نججلا نكات عه ودملا نماهشف. نأ
 نود لكاشملا هذه ىدحإ يف اببستم نوكي امبر ايصخش



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخالا نف ا ا اا ا ا را يللا ام 1 وول وح ا نو خو نون كو ف ني

 ءانك) لكما «فارخكلا عركنفلا ويطغتا بحي انك :هوفم خا
 يدافت ىلإ يدوي دق هتازذ دح ىف اذه نأل ءريوصتلا

 نأ جوقسفلا ىهقتن نأ دتنالا تقولا سفك ىف .ةاديدم كاسم
 ودبت امير « ةهفات ىتح وأ ةطيسب هل ودبت يتلا لكاشملا
 اهلعب نود لكاتشملا كارت نإ انك ,ةديعوه رثك لكحفلا
 .هئادآ ىلع يلاتلابو « لثمملا تايونعم ىلع رثؤي لوأب ًالوأ
 هيفافتلا ربل امصتذلا تاردق قف ىلخ :عرفبلا ضوخ اهلكو
 ىلع لش نودي اذه نيكولا املك + نكفلا قرف اضف عج
 . 2")هلمكأب لمعلل يئاهذلا جتانلا

 .هعادبإو جرخملا :ىماس دمصلا ديدع لل





 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارشخإلا نف 00 1 1 1 اا املإ

 : دهاشملا : لاقتنالا لئاسو جرخعملا

 تاطقللا

 نس انستا ىو دا سستلا عارفا فاسو طركيملا
 لداعملا ىه جاتنوملاو « تاسدعلاو « اريماكلا تاكرحو

 لتامر د ةفللا نق قار كنا وبه قطعنا و ب فاجعل : يتاوكيضلا
 ناك اذل .ميقرتلا تامالعل يئامنيسلا لداعملا يه لاقتنالا
 تامالع عاونأ عيمج بعوتسي نأ ىئامنيسلا جرخملا ىلع

 دج ا نكي عدلا اوس لافتمالا لكاس يأ ميقرتلا

 ىلط كلا: نآ جاتوملا ةلدوس ءادخأ !اهاليفتت رار: نيتكوملا
 نمو يلدقلا عاروكرم ةنانك ءانقا ينافي نازقزنادا :نوكحلا
 يكل اديجت ان اعيكما ريوصلا ةكعيع فاخإ اهنيك مخ
 جرفتملا همهقي بولسأبو ةقدب هديري أم ليصوت نم نكمتي

 . سبل نود

 51016 67 ىلوالا ةعومجملا تحت جردنت يتلا لاقتنالا لئاسو
11: 

 ابنج ةروصلا اهيف نوكت يتلا لاقتنالا لئاسو يوتحت



 ا ما اب الا ا تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا ئاسو جرخملا

 ةليسو ىلع 5106 6إل 5106 اهل ةيلاتلا ةروصلا بتج ىلإ

 روهظلاو :5206 0111 يجيردتلا ءافتخالاو ,©111 عطقلا

 وه عطقلا 00111 :عطقلا - ًالوأ .5306 128 يجيردتلا

 لاقتنالا ةليسو ىهو .ىرخأ ىلإ ةطقل نم يروفلا لاقتنالا
 ربتعت كلذلو .ةشاشلا ىلع نمز اهل سيل يتلا ةديحولا
 0 هد وأ فلا ةمناكلا ةهيدشلا تأت ةلرش ولا
 رثكألا لاقتنالا ةليسو يهو 0 يول لاقتنالا لئاسو
 رخل نافتكإلا نفاسشو نينا زانطق نكالاوب افعكتما
 ةطقللا ىري ىه لب « عطقلا ةظحل ظحالي ال جرفتملاف
 ةطقل نم عطقلا نأل كلذو , طقف ةقحاللا ةطقللاو ةقباسلا
 زكرت امدنع ناسنإلا نيع هلعفت ام امامت لثامي ٠ ىرخأل

 . اهب طيحت يتلا ءايشألا فلتخم ىلع ةعرسب

 جاتنوم نأ عقاولا " :هلوقب اذه نرجدنل تسنرأ رسفيو

 .انب طيحي يذلا يداملا ملاعلا نع ريبعتلل ةليسوك مليفلا
 سكعي هنأ ىهو .يرهوج ىجولوكيس ساسأ ىلع دمتعي
 اةماجا دعب اقتك نرصضلا لدست ىفلا  كقعلا ةرهاذكلا ناك
 ةطقن نم انهايبتنا هجتي اميسح ىرخألا دعي ةدحاولا

 يف نوكأ املثم ًامامت هيف دجون يذلا ناكملا يف + ىرخأل

 .جارخإلا نوئنفو ينويزفلتلا جاتنإلا :يبلش مرك )١(



 نيعاذؤلاو قوي رهتكلا عازعالا قلبو ووسل يسال و هوو محم اما

 فرسكا نار: تنذاكمت نا روم تق ولا لؤط وخلا نلا
 اويهبس زانلك ةاهن نانا فوحتوو ع ناودقلا هكا قت
 دل: دخلا ايو قفا يمس رع ةنوهنمب :ةعلطتو كاسم

 نا ةكرهم تقكلت نفيه خاف تطاوي آل ادحأ قرأ لكي قف
 أ اهبانضا نق :ردحلا ناك اذ «فرعأل ةذفاتلا قتلا ةيرؤعنم
 اذان نوال لفتحلا يلا :قركلا ةره لاحت ىف يفقلا مك ماز
 هيلع تدبو ينحمل دق لفطلا نوكي اميرو .كلذ دعب لعفيس
 ريغتتو « ىرخأ ةيحان تفتلي مث فوخلاو بضغلا تامالع
 ام عرسأب برهيل حيرلل هيقاس قلطي مث ههجو تاريبعت
 فشتكاف لفطلا رظن ثيح يفلخ تفتلأ ذكنيحو « عيطتسي
 وحن مدقتي ىهو سيلوبلا لجر ىأر ذإ هبره يف ببسلا
 نأ عيطتسي هنأب زيمتي مليفلا نأ ىرن اذكهو .عراشلا اذه

 عيطتسي هنأ امك « اهارن يتلا ةايحلل ةقباطم ةروص مدقي

 نوت ىلا فيولا نقد مسن ا قاتتوولا مادكتسا لفي
 ىلع شياو لزاك قاعيو..' ةيداعلا اهناك يف فاكلالا هن
 مليفلا عيطقت نأ نرجدنل ديشرا مهرإ كل 7 :هلوقي كلذ

 يناسختلا يدرتحلا وس لو طقف : بنانم .قزرادلا ندكأ نيل
 ىف ناسا ا نيود ييدرحلا ىلإ ةروعص نه ةابشالا نرغحل
 نيف اذوب .نعرخلا ىلإ ة روس نع ملظتس اعلا ةاركللا
 ريفا قيوطب نيف م عقارك يناهجدسلا يفرسلا لوقت
 ." ةيداعلا هبراجت نع ميلس ريبعتك رظنملل ئجافملا



 ان ا تاطقللا : دهاشملا : لاتتنالا طاسو جرخملا

 دمتعت يهو « مههجاوت يتلا تارايخلا مهأ نم يه « مطقي

 نكلو ل ا

 :(0121111021101 ريسفتلاو حيضوتلل ٠ الوأ

 لعجب نأ عطقلا لامعتسابو جرخملا ىلع هنأ ينعت ىيهو

 الثمف .ناكمإلا ردقب حضاو لكشب ثادحألا دهاشي حجرفتملا

 بتكلا دحأب كسمي وهو تايصخشلا دحأ عم ةلباقم ىف

 ةدعاسم ريتنوملا ىلع كلذ دنع ٠ هدي يف اهفيلأتب ماق يتلا
 عم مضار لكتتي تاقكلا |ةنهن نا وكع 3ع رق ىف عوقعلا
 . باتكلا مسا دهاشيل ةبيرق ةطقل ىلإ عطقلا قيرط

 : 11161151112211011 زيكرتلاو فيثكتلل : ايناث

 ريثأت نم ديزي نأ ريتنوملا ىلع نأ ينعت يهو
 ةطقل رهظت دق ًالثمف .ةشاشلا ىلع رودت ىتلا ثادحألا

 دانك اطقلا اللا عضد فتن نمو عدقلا ةرك وكلا ةياغ
 مقل ىلإ هطقلا همن قكلو م ةواوهلا نم ةيلاخ .بغللا
 نتكأو انتع نتكأ نمألا وولف وف ىكحلا ىلع ةطسوت

 . ازيكرت

 71057612611 ةكرحلا ةيرارمتسا ىلع ةظفاحملل : اثلاث

/00011211117): 



 ىعاذؤإلاو ينويزفلتلا ءارخألا نأ. يعم هدا هرب هموم ماو ا كدنم امه

 ءيرئاكلا جراح كرحت ةطقللا لخاد صخشلا | وحل

 .ةكرحلا ةيقب ةلمكتل ةيلاتلا ةطقللا ىلإ عطقلا بجو

 ©6122086 1526 ناكملا يفو نامزلا يف رييغتلل : ًاعبار

213 3110 11116 : 

 ناكل ينو نادتولا ىف ىيسعلا نع نيرمتلا ةعوجلا لو
 هدد لإ اها اكسو نادر ىف :تدصق  هلحقل نو وطفل كف

 آ30ع هان يجتيردتلا روهظلاو « يجتيردتلا ءافتخالا :اسماخ

 : ل ظ20ع زم

 يدم نجمات ىووللا و كانقكالا يقع » عطقلا سكعي
 يف لمعت يهف « جرفتملا رظنل ةتفلملا لاقتنالا لئاسو نم
 تقرتلا :تامالعك + ناك« سوو زفيلتلا عضاعربلا نإ :عليقلا
 لده نكلاوب بيوأللل ةيفسلابب | ةطصاقلاو: ةطقشلا]
 ءافكجالا ركود وشلل ةليخنلا ءاوقتا نتعب نيكتسا
 نيب لصفلل حرسملا يف ةراتسلا ًامامت هبشت روهظلاو
 كح ايلا فاهيتا نااعجت نأ ده ئسملا ل وسجن
 دع نارتو نادي نضع نون انكم باكا ىف ل ووجفلا
 ليلرتلا لمعتسي دقو ..ةشاشلا ئلع نواك ثلا ثاذحألا قم

 . .ناكملا يفو + نامزلا يف ىيبك نيغت ىلع



 ان وو ا تاطقللا : دهاشملا : لامتنالا ششاسو جرخسملا

 وش 5 0111 ىجيردتلا ءافتخالاف مسالا لدي امكو

 َ داوسلا ىلا ةيفايقلا نلع ةلماكلا ةروصلا نم جردتلا

 لإ داوسلا نم جردتلا وه 1[ 111 ىجيردتلا روهظلاو

 :.ةفاسشلا ىلع ةلئاكلا ةروسلا

 نهر روك سيرسل ءافكتملا مفعم: انيياةذاعو
 يسمردتلا نوهظلاو صيردلا كانككالا نيم عشنا ىدقكو
 اننا نكمم انك فليفلا» ةمرعس ةاطنإ ىلإ نيقيناك قم نككأل
 مدختسي ام انايحأف .داوسلا ريغ ىرخآ ناولآ مادختسا

 اريثأت يطعي امك ءيضاملا ىلإ عوجرلا نع ريبعتلل ضيبألا

 يضاملل عوجرلا ةطقل يف ناولألا ةلازإ مت ام اذإ ىوقأ
 .دوسألاو ضيبألاب اهريوصت متو

 نيتليسولا نم لك مادختسا زئاجلا نم هنأ امك
 دقن الثمف ةيلاتلا ةطقللا ىلإ ةرشابم عطقلا مث ءامهدرفمب
 وهو 1206 011[ - هاا عطقلا يجيردتلا ءافتخالا عبتي

 ل ل
 دق ىأ ءةطقل لكل ةيكيمانيد ةيادبب ساسحإلا يطعت اهنأل
 يطعي ىشو هلأ - 120 رم يجيردت روهظ عطقلا عبتي

 . ةمداقلا ةطقلل ىوق ٌيئرم عافدنأو ناشيحب ساسحإلا



 عاذالاو سويرهتتلا عارهالا نك زج دم اوم وسع توق هدو ودول 1

 : نم يجيردتلا روهظلاو ءافتخالا ةعرس حوارتتو

 ساسحإ دح ىلإ لصت دق ىتلا ةديدشلا ةعرسلا ءالوأ

 ىفو ,05055 - 10 ا 2, مطقلاك ايفانكا دف جرفتملا

 17856 1806 عيرسلا يجيردتلا ءافتخالا يطعي :ةلاحلا هذه
 ةتايفلاب ناسك ةيضاك 921 نم قرعسمم عذلاو قالا

 عيرسلا يجيردتلا روهظلا يطعيو ؛عطقلا نم لقأ رتوتلاو
 املاح :ةيناك تأ م قرفتسم يذلاو 1351 1206 زم

 .عطقلا نم لقأ ةمدصلاو ةيويحلاب

 ماتلا ساسحإلل ءطبلا ةديدشلا ةعرسلا ىلإ :ايناث
 ءافتخالا لمعتسي: ةلاحلا هذه ىفو .2ثادحألا نيب لصفلاب

 نم قرغتسي يذلاو 2007 13206 هانأ ءطبلا ىجيردتلا

 . ئداه لكشب ةكرحلا فاقيإل ناوث 5-5

 د10 1206 10 ءيطبلا يجيردتلاروهظلا لمعتسيو

 .ةمداق ةنيعم ةركف زاربإل ٍناوث 7-0 نم قرغتسي يذلاو

 روهظلاو يجيردتلا ءافتخالا ةليسو تاطقل ذيفنت متيو
 ,1؟ 255 2,1 نيب هلوط حوارتيو ءلمعملا يف يجيردتلا

 نقاش نابع اين ةواش هقالوب اونا 53
 ددع ددحتي اذل « جاتنوملا ةلحرم ىف مليفلا ىلإ لاقتنالا

 .:نيتكوملا ةياتفم ئذلا :ةمذزلا ىلغ عاتي ةيولطملا كاوداكلا



 اا ا تاطقللا : دهاشملا : لاقمتنالا لاسو جرخملا

 :01113/ ةيناثلا ةعومجملا تحت جردنت يتلا لاقتنالا لئاسو

 جاودزالاو 18 مريمتلا ةليسو نمل 2 ةروص

0200 

 ىجيردت ءافتخا وه جزملا 101550196 : جزملا : الوأ

 ةطقلل 1806 12 ىجيردت روهظو . ةطقلل 12806 0101[

 لخادت يه ةجيتنلاو .تقولا سفن يف نكلو اهل ةيلاتلا
 ةفاثك ةبسنبو ةيثاثلا ةظقللا يف ىلوألا ةطقلل يجيردت
 : جيردتلاب يفتخت ىلوألا ةطقللا نأ يأ ؛اهنم لكل /
 ,: ةيناخلا' :هلقنلا نيطف اقرا ةهروتلابو كقولا:سفنا فو

 اينناقك ىلوألا ةرومسلا 1410 ايقفاقك كوالا ةوؤئيعلا
 ةيئاثلا ةروصلا بل ٠ اهتفاثك ةيناثلا ةروصلا ء/ تا

 5٠ اهتفاثك

 ناثك ؟ ميكس نزرملا دانك قيفطمللا فاقع قدح ةنزاقم
 ا اريماكلا فرو فاتك ناقل ءاواكلا ةرودص
 هبا ب رق و هعؤرلا اون وا 33كم 16 ري هج هور اع وا ا[ نم

 ل ل را ا
 ملا نقف انكم ةظوحلم ريغ لاقتنا ةليسو هال
 هلنكو قوق قل ذا ور ناد ده ىف نكرم اردمتج 506



 ىعاذإلاو ينويزفلتلا تارخألا" نق و ار مز أ ام صولا جتا 2 اا ولم وول اجلا 184

 رخل ةدعلش نم همككلو وتطقلا نيس لوطا ريغاذكلا نم
 انك اودع ةلرسو نكأ هنألا + ةننووتك تانوقس نامتتألا لدن
 :اهضعبا ىف بيرك تاكرحلا لعجم ويف ,يكرملا قفوقلل
 ناقل كالا فاطسللا نيم ةدرعلا ةنالعتا هك ني
 لمعي ناحمسي ال 113/1812 .عاقيإلاو 381000 ساسحإلا

 لاما نكمملا حف عيصب ةلاجلا ةتفاوركو .اهنيب عطق
 17 ارممع 520 ا ةماع ةطقل نم لاقتنالل جزملا

 ةييرق ةطقل نم وأ ,ا©139) 0105© ان ا ةبيرق ةطقل ىلإ

 17من آ.م2ع ًاًدج ةماع ةطقل ىلإ 765 ©1056 ان دج

 ةلعشو:لامهعتيسا :نكع ةيحت -يحم: ناك انه قه 501

 بسانت يتلا ةديحولا ةليسولا وه جزملا ربتعيو .عطقلا
 هباشتت يتلا تاكرحلا ءانثأ ٠ ةطقل ىلإ ةطقل نم لاقتنالا
 ةيسأرلاو ةيقفألا اريماكلا تاكرح يف تاذلابو « هاجتالا يف
 ىهتنت ةطقل ةروص نيب جزملا لمعتسي دقو .[111 2

 ةيناك ةطقل ةروص نيبو 0111 0[ 5 حوضو مدعب

 ىلإ جردتت مش ,0111 01 100115 حوضو مدعب ايفا ًادبت

 ريثأتلا اذه لمعتسي دقو .1210 106115 لماكلا حوضولا

 ام ًابلاغو « ةسولهلا وأ « مالحألا دهاشم يف ملاحلا
 نإ +11 هقلظ 68616 عريق ىتلا ةيوعللا نقاد ىف ليعتمم

 يف ايمودمخ لاق, لافتا ةليسو: كركجك ليمكسو نك
 نوققلا ىلع جدملا لدم هوو رةصتقا لا ةيقيسيوملا هس انكملا
 نم الدب «٠ جزملا لمعتسي ام ًابلاغ كلذلو « ناكملا يف



 13 ها و وع املا حس اا تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا ئاسو جرخملا

 رورم ىلع لدي دقو .ديدج ناكم ىلإ لاقتنالا يف عطقلا
 ىلإ لصي دق يذلاو 1351 01550196 عيرسلا جزملاف : نمز

 نع نيمع ه0[ 616 انعاش اعطت يسم ام انلاغ ةدقتاك

 . يصق نمز رورم

 نم قرغتسي يذلاو 5107 015501976 ءىطبلا جزملا امأ

 . ليوط نمر رورم نع ربعيف ناوث 5 ىلإ ؟

 ةعرس ءاطبإ ىلإ ليوطلا جزملا يدؤي نأ ًاضيأ نكميو
 نولطملا نوطلا ناكمألا نق ةكند نأ يهم اال هنكقعلا

 وأ 1 وأ 5 وأ ق1 نيب ام هلوط حوارتي نأ نكميو

 تايناكمإ يباع كلذ وتل امو وذا 51 وأ 00 وأ ثم

 ءانْنأ ريتنوملا هراتخي ىذلا نمزلا يلع ءانيو .ةهسفن لمعملا

 فقوت اذإ :511م611122205141011 جاودزإلا .جاتنوملا ةلحرم

 نم رثكأ ددع ىلع يوتحيو « قيرطلا فصتنم ىف جزملا

 فكنا :تافجوتلا كاذ تادتاسلا فاق :كلذل تايقع قوكش
 يفتخت ىأ عيضت دق ةروص يأ يف ءوضلاو ٠ نوللا نم

 نوللا تاجرد ةقالع ئلع دمتعي جاودزالا 2 اذكشهو



 ىعاذإلاو ينويز خلتلا جارخإلا 00 0 ب 14|

 نه كلل اوك يواكعي قتلا كالطفل نونا عودا
 نيب جاودزالا لمع دنع رابتعالا يف نذخأن نأ نيسحتسملا

 لك يف نوللا ةيمكو ةءاضإلا ىوتسم « نيتطقل نم رثكأ
 .ىرخألا تاطقللا ىف اهتاليثم عم اهجازتما ةيفيكو « امهنم
 وز لجف نأ اريماكلا تاكرحم يآ ينكح ةلواحتك كلزك

 الإ ؛جاودزالا لمع ءانثأ اهطيقست متي يتلا تاطقلل 023

 وأ ىمنلا ىحن ًانّيعم ًاروصت تاطقللا هذهب دصقي ناك اذإ
 . روصملا ءيشلل ةبسنلاب صلقتلا

 : جاودزالا لمعتسي ةداعو

 ريوصت متي نأب ءنيعم صخش راكقأ نع ريبعتلل ١-
 تاطقل روص عم جاودزا ةلاح ىف ههجول ةريبك ةطقل

 . هراكفأل

 راكع نوح فاتو اه ةووشم سلا لووك اهن ناو تو

 جاودزا يف ءانبلا ةلحرم يف ىهو رسج ةروص رهظت نأب

 ٠ جاودزا ةلاح يف ةروصملا

 روصملا ءيشلا نيب ام ةقالع دوجو نع نيستا

 .جاودزا ةلاح يف نانئالاو » لكم هئازجأو



 اوف ورب تاع وم تاطقللا : دهاشبلا : لاقتنالا ئاسو جرخملا

 سفن ىف ثدحت « ثادحأ ةدع كانه نأ نع ريبعتلل-ه

 :1112/ ةلاثلا ةعومجملا تحت جردنت ىنلا لاقتنالا لئاسو

 نع زج اظاقنمإ هيف مقنأ تلا :لافتنالا لئاسشو ىوتحت
 12135 ىرخأ ةروصل ددحمو نيعم ناأكم لخاد ةروص

 وصلا + ليسو ىلع "هرعت ناكل و1 اق :ةييبتحو
 لئاسو يهشو .5 مالا 5016612 ةمسقنملا ةشاشلاو ©

 اهفصي يتلاو « ًاحضاو ًاّيئرم ًارصنع جرفتملل مدقت لاقتنا
 رثؤملا عد " :هلوقب 102 1160111112 نيولكام نول

 . ل.عا5و اطغع ءآ16هعأ 2828 010[ " ىلدتي

 ةليسو اهنأل , اهتيؤر درجمب جرفتملا اهظحالي ىتلا

 ةشاشلا ىلع. ناوي مسسلا مهتمة وكت نوتللا نفلتمللا

 لحتو ةشاشلا ىلع ةدوجوملا ةروصلا حسمت ةروص

 امك



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نك ترد كل يو وا 2 مالو نما دما وتوم كو تب ام رع ١4

 رفصز“ ١ ٠١ ةيناثلا ةطقللا ةحاسم ىلوألا ةطقللا ةحاسم

 اني از هيت اخ فحول قف و زر ا هر ع وحل
 نإ :لوقلا عيطتست: نحتف كلذلو 7 5 نفض / 7
 ىلإ نيش قال ىفيردتلا نويللاو «انكخألا هيفي حسلا

 هنأ ىف قه تنحي كلوب وحلا وشم باو بكم ةءاون
 ىلإ رظنلا تفلي ةطاسبب هنكلو « دهشملل ةياهن عضي ال
 بجي " : هلوقب لتيز تربره حصني كلذل .يلاتلا دهشملا
 لي مسعلا .لاشعكيسا :نقتغ هني :نيصما نلإا نضووسلا
 كانه سيل هنأ اندكأت اذإ الإ « هلامعتسا يف داصتقالاو

 ."هنم لضفأ لمعلاب موقت نأ عيطتست ىرخآ لاقتنا ةليسو

 حسملا نإ " : هلوقب كلذ ىلع نوسرليم دلاريج قلعيو
 :مكسملا ةهاشلا ةعيبط: ىلإ :ةءاقألا بدحي ةلاكشا كح
 ثدحي حسملا نأل . " ةثالثلا داعبألاب ماهيإ ىأ مطحيو
 ىلع ةدوجوملا ةطقللا مسمت ةديدج ةطقل رهظت امنيح

 امإ تاهاجتا ةدع يف حسملا نوكي نأ نكمي اذل .ةشاشلا
 امك .جراخلا ىلإ زكرملا نم وأ ءالاكاش وأ ءايشأز وأ ءايقفأ

 تأ نكينو وسلا اذه نمفل ةيكحم ناعما ءاقسا نكي
 :ةمغاث' قا ةذاهب امإ عيسملا ةفاحب: وكت

 :حسملا لاكشأ نم ضع

 يف كنذ نوكي 5 اع .مدحتسي ام أردان نأآلا نم



 00 تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا طاسو جرخملا

 يف حسملا ذيفنت متي امنيسلا يفو .ةيهاكفلا مالفألا
 .عبطلا ةيلمع لالخ لمعملا

 لكش فقوت اذإ 5011[ 561662 : ةمسقنملا ةشاشلا -؟

 ةشاشلا رثؤم قلخي هنإف « قيرطلا فصتنم يف حسملا

 انيدتع اذه .ديقم نقؤملا اذهو :هرق1115 565665 ةمسقتعلا

 .تقولا سفن يف رثكأ ىأ ٠ نيرصنع ةيؤر بولطملا نوكي
 نيب ةينوفيلت ةثداحم كانه نوكي امدنع ابلاغ لمعتسي ىشهو

 ,ةشاشلا نم بناج يف صخش لك رهظي اهدنعي نيصخش
 . رخآلا صخشلا ثداحي هنأكو

 انناشي نارق: ةافعا ميرشملا ىلع لاقتنالال علفامف و: نلاذق
 ةلجرم ءابفأ اهتيفدك مك مو مليقلا :جايوكيو. ةباقك انقا
 افا ادكآ كلك ميطتخام ل ويكت وسلا نأ يوم زيمسكلا
 ةكرح ىلع اهئانب يف جرخملا دمتعي ام ًابلاغو .جاتنوملا
 داو او كنا ةنيحفش دا علا :ةفك قا عنا ريماكلا
 تقرا نوره نه وعقل كلذ زة يو اودسسكألا نأ ىوكدلا
 .مليفلا يف ةنيعم ءازجأ ىلع ديكأتلل ىأ

 ١. ةفطاخ ةيماروناب ةكرح 231 2221121618 511151:

 ناكم نم ةعيرس ةيمارونأب ةكرح اريماكلا كرحتت امدنع
 .رخآ ىلإ ناكم نم جرفتملا لقني ءاحيإلا ىطعت ءرخآ ىلإ

 ةيماروناب ةكرحب ىلوألا ةطقللا ءاهنإ جرخملا راتخي كلذلو



 نها الاو ىقويرملكلا عارشألا نقاد تك لسلام نحمل او

 يف ناتطقللا بكرُت امدنعو .ةفطاخلا ةيقفألا اريماكلا ةكرح

 : 210112921 20310613 232 ةيعيبط ةيماروناب ةكرح .؟

 يف !ريماكلا كيرحت روصملا نم جرخملا بلطي اهيفو
 روصملا عوضوملا يطغت ةيماروناب ةكرح ىلوألا ةطقللا

 تافص هل سيل دياحم لاجم ىلإ ةياهنلا يف لصتل
 ..الثم ملاعم نودي طئاحك وأ ةملظم ةيفلخك .ء.ةحضاو

 لاجم نمو ةكرحلا سفنب ةيناثلا ةطقللأ ريوصت ًادببو

 ومو كو انكم كس او تان ل: نسما نحا ساكت
 انيس اكل ةكارخ 4 ضني ل واكف فا يهلك نونا طسلا "نوقاقلا
 هجهتنا يذلا بولسألا سفن ىهو .نيتطقللا اتلك ىف ةدحاو

 ' لبحلا " همليف ريوصت ءانثأ كوكشتيه
 :1615 1206© اريماكلا ةسدع حتفو قلغ .؟

 .جاتنوملا ءانذأ هريبغت ةداعإ ىلع ةردقلا مدع ىف



 اق ا تاطتقللا : دهاشملا : لاقتنالا ئاسو جرخملا

 :(010612 1015501976 اريماكلاب جزملا .؛

 انمسنت اريماكلا ةلظسلا وي هرفلا ةيفنتا وكلا ناشكي ف
 ءاقكخل اب ةطقلا يفوعمت عامنا نكح داقمف :نيدورستلا ىاكتا ايضا
 لكل ماسلا ع اهي اق نومصعللا موق نوسالا ىلإ وفير
 : لاقل ةطقللا شه تواطملا ةزعلا ىيوصتلا فلكل ووماكلا

 اذ ةدقعم يديم اهدأل و يكورال :ىووظو ااهقأ نأ ىلع
 اع شمل ييضعو, «ةرقدلا طيطخملا نم نفكلا ع اقكك ابنك
 .جاتنوملا ءانثأ هرييغت ةداعإ ىلع ةردقلا مدع يه اضيأ

 : 118111028 1920© ةءاضإلا ةدايز وأ توفخ .ه

 ص يجيردت روهظو ءافتخا لمع جرخملا ررقي ًانايحأ

 ايهيردع ةءاضإلا ةذايز:وأ توفخ» ةلعسو:ءاذكختسا قيزظ

 لخادتم جزم لمع ررقي دق ىأ ءريوصتلا ءانثأ نيتطقل نيب
 وتالبلا لخاد نيرواجتم نيرظنم يف نيتطقل نيب
 يف ةءاضإلا ضفخ ىلع لمعي نأب . ةءاضإلا مادختساب
 يف جيردتلاب تقولا سفن ىف اهتدايزو «لوألا روكيدلا
 :نخآلا نوكيقلا

 ١. آ1عأتأ ءوضلا ريبغت 12108108(:

 يح ون دال رام رن لك نانا نيدقم نوزووصخل جوذنلا



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق 0 1 رت ال قيم وام "ةرقق» هرقل مات تيارا نكرر قع 17ر8 نونا انو اوال

 جورخ دعبو . حابصلا ءوض يف متي ريوصتلا نأب
 :كرحتت نأ نودب ريوصتلا يف أريماكلا رمتست نيلثمملا

 ريغت يهو لالظلا ىدبت ثيح « ريغتتلا ىف ةءاضإلا أدبتو
 ىتأ دق هنأو رمي تقولا نأي ءاحيإلل « اي اههاجتا

 نكي اف ةقيع وو نييسخلاا ذه يرختملا ليتح دون ءاسملا
 ةهيدملا ادددل فرحا هرم يوعسلا لكون ولا :نتكعملا
 . ءاسملا يف ثدحي يذلا ديدجلا

 :ملع/02 123206 لثمملا قيرط نع روهظلاو ءافتخالا .

 ةسدعلا لثمملا مسج فشكي ىأ يطغي امدنع كلذ ثدحي
 كا نكن داك هيدوفمتلا ءانكا "نناكلا هاجت كك رج ذلك
 كح اريماكلا فاجن كرهت | ضيبلا نحب عركما ملط
 ءافتخا هنأكو جرفتملل رهظيل هصيمقب رداكلا ًامامت يطغي
 داوسلا سفتب رداكلا أديي ةيلاتلا ةطقللا يفو « ّىجيردت

 ناكم ىف هنآ فتك اريماكلا نع. نكمنلا دقت. مك نمو

 . يجيردت روهظ هنأكو جرفتملل رهظيلو رخآ

 :017[26 1771م6 لثمملا قيرط نع حسملا .4

 ةكوج لذا .لكليملا هيسع وقرب نيخب منسسملا فرخ
 رهظت نيحو «حسملا كلذ لمعب اريماكلا مامأ يقفأ لكشب
 كلذ متيو .ديدج ناكم يف لثمملا اهيف نوكي «ةيلاتلا ةطقللا
 كلذ دعبو «نيناكملا يف لثمملا ةكرح ريوصت قيرط نع



 النا تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا ٌساسو جرخملا

 مسج اهيف موقي يتلا ةطقنلا دنع نيتطقللا نيب عطقلا متي

 ءادوس ةروصلا نوكت ام ةداعو .ةروصلا ءافخإب لثمملا

 كانه نوكي ال ىتح «عطقلا اهدنع متي يتلا ةطقنلا دنع

 ام عطقلا ناكم نأ ىلو .نيتطقللا نيب قباطتلا يف ةلكشم

 ,معطقلا اذه يرادت فوس لثمملا ةكرح نإف ءارهاظ لازي

 .نيتطقللا يف ةدحأو هتعرسو هتكرح نأ املاط

 : 121 ءطع0 41102 ةقياطتملا ةكرحلا .4

 فوك ىلإ لقا عه ةكراظفنم نةنيعلا ةكوكن ىواالك: انف

 عراشلا يف ريسي ىهو لثمملا ريوصتب جرخملا موقي نأ

  ليللا يف ريسي هنأ رهظت ةيفلخلاو رخآ عراش يف هتكرح

 .راهنلا ءانثأ ةيفلخلاو ةكرحلا سفنيو ةثلاث ةطقل هروصيو

 ىلإ دوعت مث ليل ىلإ راهن نم ريغتت ةيفلخلاو ىرخأ
 ةكرح بيكرتب ريتنوملا موقي جاتنوملا ءانثأو .ةيناث راهنلا

 .ناكملاو



 نها الار. نكوددشللا عا رتكألا نقل جذل طا كمساعد راسا 4

 ٠. باوجعلاو لاؤسلا 472511 3220 201016511012 :

 مت لاؤس ىلع ةديدجلا ةطقللا ىف ةباجإلا متت هيفو
 عقلا ىف لثمم لآسي ًالثمف . :ةفياضلا ةطقللا فعمل
 نوكت ةناحالاو ؟ًاقح ةليمج ىليل نأ دقتعت هديت لد" يتاوألا
 لكم او ظفر." لمح اند اهنز معن: "يتنلاتلا ةلكفللا ىف
 لم اهنعلا : :تناع تعسف يفو فلتخم ناكم يف رخآ

 لك ةرظن هاجتا قيرط نع ىتح ناطبتري ا بيجملاو
 هوب ف رامكملا تاملكلا ىف وهلا لسا رتا امن انتم
 ىيرانيسلا ةباتك ءانثأ تسيرانيسلا اهررقي دق ةليسولا

 :512125ع0 170105 ةقباطتملا تاملكلا ١١.

 2 ةديدجلا ةطقللا يف ةرابع ىأ ةملك ةداعإ اهيف متت

 طا يب .ةقباسلا ةطقللا يف تليق نأ قبس

 رخآ لثممب ةيلاتلا ةطقللا أدبت مث « ةملك لوقي نأب ةطقللا

 .فلتخم نمز يفو فلتخم ناكم يف ةملكلا سفن رركي
 دق ابقحأ ةليسولا هذهو لاوس. ىلا اهلوسح وق انانخناو

 . قيرانيسلا ةباتك ءانثأ تسيرانيسلا اهررقي

 : اللا 220 2300(82ع لوخدلاو جورخلا تاطقل .٠؟

 عير ىلإ كلوب لاقتنالا متي نأ جرخملا نادال



 1 ل ل و ل تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا لاسو جرخيلا

 ناكم يف سلجي لثمم نأ ىل الثمف .ريغتلا كلذ نع ريبعتلل
 هلهأ هب طيحي هلزنم مامأ اهب فقيو قابس ةرايس ةدايق
 اهب قلطنيو ةرايسلا كرحم ريدي مث نمو « هؤاقدصأو
 سفن دهاشت ةيلاتلا ةطقللا ىقو .رداكلا نيمي نم اجراخ

 ةبلح ىف رداكلا راسي نم وسن لخدت ىهو ةرايسلا
 نال نست. يردتلا وكت اةهفو عقار انسلا قادم
 يف « قيميلا ىلإ راسيلا نم ةاجتألا سفك ئفاريسق هو
 . نيديدج ناكمو نمز ىلإ لقنلا

 :1015011621211011 (21[ عداخلا عطقلا .؟؟

 جرفتملا عادخ ىف دصق نع جرخملا بغري اه ًانايحأ
 نلعب مالم عا يطعم ال هقال كلذور ىقرلا نيم ورع
 هنأ ىل امك عطقلا دعب جرفتملا رعشي ثيح .دهشملا لوحت
 يف ديدج ءيش ثدحي مث ءميدقلا دهشملا يف لزي مل

 ذاك :نيدشملا ندكتي اووعتك جرفتملل يطعي يلاتلا دهشملا
 ا /بدقحب ةزكلا لفل بونك :ةوك
 نأ جرفتملا نظي انه 256 انو بيرق مجح ىف ةيلاتلا

 هرم ةركلا نودشي هوه هنكلو ءازيتسم لاو ام نمشحلا
 دق مرفتملا :نركم انه ةرك .نعالك ةوملا هذه نيظي يرخأ

 اذه ببسب لوحتلا ظحالي نأ نود ًاديدج ًادهشم لخد
 . عداخلا عطقلا



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق ...... 2 ل 1

 ٠4. (لا16 رخأتملا عطقلا 106133:60:

 ديل ةنقادشلا كلش انهن ةلمقلا نا رفقا : نوعا :نكنعلا قف
 .ةنيعم ةينمز هردف نوورع عم يعيسلكلا اهتمز نم لوطأ

 يف بغري جرخملا ناك ام اذإ ةصاخ ًابسانم كلذ نوكيو
 ا نكي ادا وق هك ان اكملا اتحرك هلكقن قمؤلا ووكت
 ةيشمتلل لزنملا نم جرخي ىهو جوزلا ىلوألا ةطقللا رهظت
 مهيلإ رظنت يهو ةجوزلل ةيناتلا ةطقللاو « ريغصلا هنبا عم
 متقؤلا نيف ةزتفل ةهاشلا ىلع ةطقللاا ةذه .لظتؤ: ديكو
 وهو جوزلا رهظت يتلا ةثلاثلا ةطقلل عطقلا متي نأ لبق

 رخأتملا عطقلا نأ ىرن اذكهو .هنبا عم لزنملا ىلإ دوعي
 رورم نع ريعت ىتح مستبيت ىهو ةجوزلا ةطقلل انه ثدح
 مث نمو .ةيشمتلا يف جوزلا اهاضمأ يتلا ةينمزلا ةرتفلا
 ةافازس توكيملا تاك عكلوب «ةكلاقلا ةطقلل ىف قوه نويت
 نارك عرفتي ءافتما نيو اه نله ةلئقللا هذه ضرخمت ل1
 ةىسكسملا :ةلطقللا تس نوكت: نو: ..ةشاشلا لهم اهني. ةذم
 ةقلكن :ةهيولا ىلإ نادك نأ ئعسط راهم قوطنما ةشانقللا يتلف
 ملا: ضانشا ةطخا سعب نا م نادمتلا اذه ىلع

 :11211ط60 15656112 يلامجلا رصنعلا قباطت ٠5.

 نين نبصتم قراطتا ىلع معلا قيمت ع وتلا اذه ديمقتم
 و لكيم نأ ءام ةوكنك » ندكلطقل يع ةنقامكتلا ىيضاخعلا
 ةطقل نم عطقلا نوكي نأ الثم جرخملا راتخي دقف .نول



 ا و تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا شاسو جرخملا

 ةطقل ىلإ © مونلا هرجح لخاد رمحأأ اهنول نب ريس ةءالمل

 ثدحي نأ وأ «لزنملا جارخ ىف ةرايسلا راوجب مد ةعقبل
 لمحت يتلا ةريغصلا ةرايسلا عفدت ةلفطل ةطقل نم عطقلا

 ةشيعملا ةرجح يف ضرألا ىلإ ةلواطلا قوف نم اهسئارع
 ةفاح قوف نم عفدنت ةيقيقح ةبرعل ةطقل ىلإ , لزنملا يف

 :00115"1 ةسدعلا ةرؤب .1

 نم لافتنالا ىف ةسانلا ةوؤر: مدهحسي نأ جركحللا نكمي
 ةروص ةياهن حوضو ةجرد لقت اهيفو ؛ رخآ ىلإ دهشم
 انهت نقلا ةيفاشلا ةطقنلا ادعس نيكو ئنوتلا ةطقنلا
 حوضولا ىلإ جردتت مث ًاضيأ ةحضاو ريغ ةديدج ةروصب
 لمعتسي ام ىهو « فلتخم ناكمو نمز يف رهظتل لماكلا
 .يضاملا ىلإ عوجرلا دهاشم يف ةداع

 :يضاملا ىلإ عوجرلاو اريماكلا ةكرح 11355 8ةعأك - ٠

 آ1ةدأ آ83عاع نع انوتممع12 7107/1

 ىلإ عوجرلا دهشم مدقي نأ جرخملا ررقي نأ نكمي
 هنأ ىلف ءاريماكلا ةكرح مادختساب 1351"1 830 ىضاملا

 دعا لفمو ىهف :ءامألا ىلا: ارهداكلا كيركف نارك عي داق
 هه ىواؤتلا "ىلع ةكرشلا هذه: عطاققت نأ قكسي اهدحع
 نأ ىل الثمف .لثمملا اذه اهركذتي يضاملا نم تاطقل



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق“ 1 و لا ااا ا ب.

 ةطقل ىلإ ةماع ةطقل نم مامألا ىلإ كرحتت اريماكلا
 حطس نيزبارد ىلإ هرهظ ًاهجوم فقي باش ىحن ةطسوتم
 !يركدتي يبهاملا نو ةلككل ىلإ مطقلا نكيي اهدقح ةوحاو
 ايم اكلا و: نادك ورشا ةطقلا ةركملا روده اذ[ اكل
 نكمي اهدنع « ةبيرق ةطقل ىلإ ةطسوتم ةطقل نم كرحتت

 نم ةطقبن دلو باشلا ةركدتت' ايل :ىرخلا ةظقلا ىلإ عنلطقلا
 كرحتت اريماكلاو ةرخابلا رهظ ىلع باشلل ةطقل ىلإ ةريخأ

 ىرنل ًاًدج ةبيرق ةطقل ىلإ ةبيرق ةطقل نم ًاضيأ هوحن
 تحك ةوفسلا نأ ىرت اذكموب ققخىلغ: لوس ةعسف
 ىلإ :عوجرلا دهاشم.ميدقت يف مامآلا ىلإ اريماكلا ةكرح
 + كاملا

 :5011101 توبصلا .

 .توصلا مادختساب دهاشملا نيب لقنلا جرخملا ررقي دق

 0 ا ا نآل كلذو

 نأ ذلكم 100 ًادهدشم يلاتلابو. ديدج ناكمب اهناسحا

 يسر ترايس ل رتز نهو لكلا دج ليلا كفل هنا

 جرفتملا كرديس اهدنع ةنيدملا عراوشل ًاتوص ةيفلخلا يف

 ةيفلحلا توص رييغتبو مث نمو « اهنلخاو ازيا نيميوستا

 نأ جرفتملا جرديس « ةيرق عراوشل توص ىلإ جيردتلاب

 نآلا دوقيو ةنيدملا عراوش كرت هنأ يأ ناكملا ريغ لثمملا
 .ةيرقلا عراوش لخاد



 00000000 00 تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا لئاسو جرخملا

 : مدقتملا توصلا وأ ةمدقتملا ةروصلا - 9

 لاخلا ةطقنلا ةرونص درفت م ةيدكتملا ةروويهلا ف
 دقيق ءموكتملا توسملا يق'اما كيس ةقؤب اهدوبم
 عسر كفار ةووبصلا :نويلك ةنلاكلا» لطفل! فوم
 نيف وني هنأ لوألا ةلظقللا نش نات انريكي ا هك
 يس رك وح ميس ادع ناسا نيكس ايلا
 هيكاشلا ةليشللا دعت نيت مك ةلطقنلا ناني ىتفن نانلوقلا
 ىلإ ةقيزط. يف ناطقلا لخاو العف سلجي :لثمتلا نا .نيبتل
 جواقملا لونين وسفلا ىلك ناققوراملا وقود ايردكسسالا
 . ةسالس يف ىرخأ ىلإ ةطقل نم

 :5115111165 320 11116 (2105 نيوانعلا .

 51111165 ةشاشلا لفسأ نيوانع ةباتك جرخملاررقي دق

 وأ نمزلا ريغت قيرط نع ءديدج دهشم لوخد نع ربعتل
 ةفاشلا ذلك: يرانع ميتكسي نأ انها نكيو «ناكجلا
 ريغت عم ةصقلا ىلإ ةديدج ةمولعم ةفاضإل 11116 95

 تقولأب ىأ نكامألاب انفرعت نأ نكمي ًالثمف هدهشملا
 .ثادحألا اهيف رودت يتلا ةنسلاب ىأ ءمويلا نم طبضلاب

 نودب ىأ ناكملل ةروص قوف يفاضإلا ناونعلا رهظي دقو
 موب ةتفاصلا مالنا يف ةزككر ىدعمب ناك ام وهي .ةفنلخ
 فاعلا ىف ةهاخ ءادوب افق يف اناا يددمم لازق
 . ةيديموكلا



 ننقاذإلاو: ضويزعللا جارجالا قفل جاو بوبو و فسروا اجيت متم

 ١". روكيدلا :٠ 5061161

 ىف روكيدلا نم ًاءزج لغتسي نأ جرخملا لضفي ًانايحأ
 ةعوضوم اريماكلا نأ ىل الثمف .ديدجلا دهشملا ىلإ لقنلا
 هيف ةذفان حتفي نأ لثمملل نكمي اهدنع روكيدلا اذه جراخ

 روكيدلا لخاد ةعوضوم اريماكلا نأ ىلو .دهشملا أدييل

 نيبناجلا دحأ ىلإ ًاقلزنم ًاباب حتفي نأ لثمملا عيطتسي
 نكمي امك .هئارو نم رظنملا نعو هسفن نع فشكيل ءالثم
 تاددكو ز.ةهندعتملا ساقسلا انهي :توفسلا لفتسيا
 نافتنالا لسمو ةيفنت ىف غلا: .فرغلا ركاذسو:«ةفاوكلا
 ١ ا

 :22025 راوسسكألا ."

 تاراوسسكالا رصانع نم ًارصنع جرخملا مدختسي دق

 رورم ريثأت رهظي نأب كلذو ٠ تقولا رورم نع ريبعتلل

 هذه ىدحإ روصي وهف .اهرهظم ىلع ةريصق ةينمز ةرتف
 اهتلاح يف جزملا متي مث ةيادبلا يف ةميلس ةلماك رصانعلا
 لثم .ةيحالصلا مدع ىأ كالهتسالاو مطحتلا دعب ةديدجلا
 ةعاسلاو . ةأفدملا رانو ؛ رئاجسلاو . ةءاضملا عومشلا

 طق احلا قت ةويقلا

 :ةدحاولا اريماكلا هيجوتو جرخملا

 الإ :انايكأ ةدقعم اريماكلل جرخملا هيجوت ةيلمع قدبت دك



 ا تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا ساسو جرخملا

 ال ىتح ءةنكمملا قرطلا طسيأب نوكي نأ بجي اهقيبطت
 رثكأ ةدقعم تاللقتلاو تاطقللا رهظتف .اهانعم ةطقللا دقفت

 . ةشوشم ةروصبو « بجي امم

 نم هنإف ىلاتلابو .بولطملا ردقلاب ,ةدقعمو ,ةقيمع دهاشم

 هيف هقللذل ,ىوخألاب ةطخل لك ةقالغب ةاهاوض اهنا نك
 ,51101 115( تاطقللاب ةحكثال لمعب موقي نأ هل ديفملا

 ءانثأ 0066 5 ريوصتلا عقوم 520000

 ,. 3 تاطقلا هةميدمصت

 نم لعفلا ريوصتل :ءىرخأ ىلإ ةطقل نم اهعضو ريغتيو
 رهظي ىتح .تاطقللا بيترت داعي من .ةفلتخم تاهاجتا

 نم رهظي دقو .جاتنوملا لالخ نم ٠ .اهتيرارمتساو ءاهعباتت

 دس ا 000

 : نيييسل كلذو :اهيحيف

 .هعادبإو جرخملا :يماس دمصلا ديع )1(



 يىعاذإلاو ينويزفلتلا جارخ#ا نش 0.0.0000 0 م د

 دسك لم نيودصتا ةلآ ةفابخإ ظطقف باظتم ال كلذ قآل

 نم ديزي امم «ىرخألا اريماكلا ليغشتل رخآ لمع قيرف
 . ةدرطم ةروصب فيلاكتلا

 متي ءاريماك نم رثكأ مادختسا ةلاح يف ًانايحأ : ًايناث
 لدعت نأ :ىلع ادامتغا توصلاو ءريوصتلا ةدوجب ةيحضتلا

 ىأ ةدحاو اريماك لالخ نم ريوصتلا مت اذإ امأ .ةددعتم

 .يئامنيسلا ريوصتلا ءانكأ هو اريماك لامعتسا لضقي

 ا ا نكلو

 دم ا تاادسلا يفد نيلتمتفلا

 : ةدحاو اريماكب اهريوصت

 : رمؤصتنلا ةبادبل دسجلا ريصحتلا تاءازجإ

 يتلا ةقيرطلا ىلع ءانب هريوصتب موقي ب يذل مليفلا يف



 را ضم ا تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا لئاسو جرخيلا

 در ويمتلا نيزملا نقايندسلا ىالاكلا نلخازن سوخالا :نسوهاتكلا
 كراك: ويصاسلا هده ىلع ةيكروفلا خا عرق, هس اقدح
 موقي يتلا ةيصخشلا عم لماعتلا يف ربكأ ةيرح لثمملل

 نوؤش جرخملا ىلوتي نأ بجي ةقيقحلا ىف نكلو

 نأ هيلع كلذلو. يئامنيسلا لمعلا 0

 ل ا لك شم ما كراك

 0 7 داقكأ اهروهظ

 0 متهي نأ ريوصتلا ا ىلعو

 نوكي نأ بجي اهدنع « موسرملا | ديراتيتلا يف هيدر أت

 00 .يرخيسلا لمعلا 0 ا وجل عقومل
 .ههاشبلا نييفحتا حان

 .عبزوتلاو رشنلل يوالدجم راد «جارخإلا لوح ثيداحأ :مور ليئاخيم )١(



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نك ياما تو مالا اا اوم و ظا تل 8

 : يلوألا ريصضحتلا

 يذلاو ءريوصتلا ناكم لخاد دهيشملل نيضحتلا دنع

 جرخملا ىلع «لمعلا نم اهيقر ًاءزج نولثمملا هيف نوكي

 ويرانيسلاو ءلثمملا ةكرحل هتاظحالم نيب عمجي نأ

 ذاك لحاو ةروماكلا ةكرشلا ةطيطخق وو ةوصسرشلا
 جرخملا اهعضي يتلا تاظحالملا هذه لالخ نمو .ريوصتلا

 ًاعيمج نوعيطتسي «جارخإلا قيرفو ريوصتلا قيرف عم
 : .نيوصتا] ةبراطملا كلنلا تا زوبكدلا هيدحت

 دهشملا نيوصت هدب نيجيرخعلا نم نيثكلا لضفيو
 ابلاغ نكل .ةيسيئرلا ةطقللا كلذ دعب مث « ةبيرقلا تاطقللاب

 موي ةيادب يف ءنيلثمملا ةيويح لالغتسا لضفيام
 1[ يق رتاو ةنفاخلا تاطقللا نيونستلا نيوبضتلا
 تاطقللاو ةييرقلا تاطقللا ريوصت نكمي هنأ امك . 5

 .لكاشم ببسي نل اذه ناك ام اذإ ء:ةلصفنم مايأ يف ةماعلا

 : ينقتلا ريضحتلا

 لك ىلع نوكي ءينقتلا زيهجتلا ةيلمع لالخ يف
 :ةءاضإلا :كيحب نم :نيومصتلا ةلعيرمل زيوجتلا"تاراذآلا
 دهشملا طيطخت تامالع عضوو .تاسدعلا رايتخاو

 عفوم لخاد نيلثمملاو اريماكلا نم لك ةكرحل ةبسنلاب
 عاونأ لضفأ رايتخا راوحلا لجسم ىلع نوكيو .ريوصتلا
 . اهعضو نكامأ ديدحتو .دهشملل تانوفوركيملا



 0000 تاطقللا : دهاشملا : لاقتنالا لئاسو جرخيلا

 ءاعدتسا مكي ءةيلوألا تازيهجتلا نم ءاهتنالا دعب

 ةفووبا لسع افق از نيدفالا نم: وكي كاناذنا هويدا
 نكويصتل افا. نارك وكلا :لخاوريساكلا 4 نحيل نب نيكولا

 ًادادعتسا جايكاملا لمعو سبالملا ءادترا يف نولثمملا ادبي

 : تاليدعتلا

 نوكي نأ دعب ةريفغصلا تاليدعتلا ضعب رهظت دق

 ضعب ثودح ىلإ ةطيسبلا تارييغتلا هذه ضعب يدؤت

 .ريوصتلل ةمدختسملا تالآلا ىف تاليدعتلا

 : ةدحاو اريماكب ةطقللا ريوصت تاوطخ

 ًاديج لمعي ءيش لك نأ نم دكأتلاب جرخملا موقي ١-
 هريوصت مكيس يذلا دهشملاب صاخلا روكيدلا يف



 ىعاذإلاو ينويزن اجلا جارخإلا نق 0 ا لا بف ويل م ويورؤم دال ا بع اخ وج و "1

 لكي ملنلا ليتني ننكركي نوصملا نفاس وتلا
 ةيادب فليو « رفصلا ىلع اريماكلا داذع عضي مث «اريماكلا

 ىلع اريماكلا ةعرس طبضيو « مادقأ 5-4 يلاوح مليفلا

 .ةيناثلا يف ارداك 5

 4- [مو ةسدعلا عون ريوصتلا ريدمو جرخملا ددحي

 .ةيولطملا

 ريدم بلط ىلع ءانب 2261111156 ةيولطملا ةحتفلا طيضو

 .ريوصتلا

 ةيولطملا ةءاضإلا تادعم ريوصتلا ريدم لدحي 3

 .ةطقلل

 1 يأب روصملا دعاسم ريحيو ل1 عا 1/1 ع[ عدم ءوضلا

 .اهمادختسا بجي 0

 .اريماكلاب صاخلا ةيؤرلا زاهج ىف رظنلا



 11 ا ا وح قا و ا ول تاطقللا : دهاشملا + لاقتنالا لئاسو جرخملا

 ةكرحلا حرشب جرخملا موقي 71619112061 - ٠

 .نيلثمملل

 نضانصخملا ةنيقوزبلا تاسع نذاشخ ةيمن ةك هسبلا

 زاهج لالخ نم وه اهدهاشيلو 971699112061 اريماكلاب

 وأ تاهيجوت ةيأ مقاطلاو نيلثمملل ىطعيلو ,71060 255151

 ف وودلا ءانكأا ةيولظم :.تازانشإ

 .اهل بولطم رييغت يأ برجيو

 ام اذإ نيلثمملا جرخملا لأسي ةفوربلا ءاهتنا دعب ١-

 .انكنأ :اريماكلا ىمقاط: نانسي هةطقللا ذخأل خيدعتس اوناك

 ةلطقللا تع ةلماك: كامل مه .ةيقذلملا لفام نتكيرشسلا

 ."رود" :الئاق حيصيو ريوصتلا ءدب جرخملا نلعي -6

 ١ ا 1
 رياد



 يعاذإلاو يتويزفلتلا جارخإلا نا...

 . اريماك رود : جرخملا دعاسم حيصي اهدنع -7

 نارود تيثي نأ درجميو« اريماكلا روصملا لغشي -6
 دهاسم قنات :ةشاثلا نش نداك 2 ةعوس:دكف اويماكلا
 "ناو نومعفلا

 .تيكالك ا جرخمل أ دعاسم يداني لا ٠

 روصملا موقيو .اريماكلا مامأ تيكالكلا ىيعارذ برضيو
 يذلا تقولا نكي امهم ٍفاكو حضاو لكشب اهريوصتي

 .401101 ةكرح : جرخملا يداني اهدنع -؟5؟

 مهب صاخلا راوحلاو ةكرحلا ءادأب نولئمملا موقي ها“

 . ريساكلا حان

 .لكك ةطقللا ىوتحمو نيلمملاو

 ١ ا 510
 روصملا دعاسم موقيو ,06©6/6216 اريماكلا ةحتف نم

 .ةرؤبلل ةبولطم تارييغت ةيأ ذيفنتب
 تلمتكا دق ةطقللا نأ جرخملا ىري امدنع -5

 .(نأل1 عطق : يداني



 ا ا  ز ز تاطقللا : دهاشملا : لامتنالا لئاسو جرخملا

 . توصلا ليجست زاهح توصلا سدتهم فقوي -

 .تاسدسلا و. روف اكلا .تاظكذلا

 ا دي ةميئاين ةظفنلا تناك امانا سرقعلا ورقي فاك
 .توصلا سدنهمو روصملاو ريوصتلا ريدم عم اهشقاني
 ريوتصت ةداعإ كوفيملا يردي سفاسلا هزه سانا قلقو
 سفن يف ىرخأ ةطقل ىلإ لاقتنالا وأ , ىرخأ ةرم ةطقللا
 :نحا .نوشم ىلإ نأ + ةهشملا

 روصملا دعاسم موقي «مليفلا ةنيبوب ىهتنت امدنع ١-

 ةيلعلا يف صرحب اهعضوو اريماكلا نم اهجارخإب
 «مليفلا فيتاجين ماخ عون اهيلع بتكيو ةصصخملا
 مسأو ٠ جرخملا مساو ءمليفلا مساو ءريوصتلا خيراتو

 .روصملا مساو ريوصتلا ريدم

 كلل ةيفافنلا ىانانفلا لمست قررا لك وذو ردا
 : يهو هب صاخلا ريرقتلا يف

 عباتت نم لكب صتخيو : ( جارخإلا قيرف )ريرقت -1



 ىعاذإلاو ىنويزف انلإ جارخإلا نش نا لا ا ا ؟ك

 ليصافتلاب صتخيو :( ريوصتلا قيرف )ريرقت -ب
 قيقحتل مدختست يتلاو اريماكلاب ةصاخلا ةينقتلا
 ,ريوصتلا تالآب ةصاخلا لكاشملا نيودتو«عباتتلا
 ةيمكو 5602-21 ةسدعلا ةحتفو ءتاسدعلا نع تاظحالمو

 ..تاقيلعتلاو ءتكلهتسا يتلا ماخلا

 ليصافتلاب صتخيو : ( توصلا قيرف ) ريرقت -ج
 ةهاشتلا لكاشيلا نيؤدتو « ةوضنااب ةهانكلا ةيقمألا
 . توصلا ليجست ةزهجأبي





 نع اوالاو _نيويزستلا عارشألا وك معو وسمو ع رك اس اخ 11

 جارخإلا دعاوف

 117ه:1نموع طعءةءانععد لمشلا دعاوق

 . . ب4 كيس

 اهقيبطت دنع ةحجان دعأوقلا هذه و دحو دقو 2

 لولح نع نوثحبي مهو نيجرخملا لبق نم ريوصتلا ءانثأ

 تاداغ تيمنم نوذكت ا يتكون افسحللا اهحول ونكشلاو
 نيوصقلا مقوم ىف: ججنت ئا «ةطقللا شفت انايحاو:,ةحوفلا
 و ىلإ كلذ مجريو .جاتنوملا هك ل مجنت ال اهتكلو

 لاكشأ نم الكش نوكي نأ داكي لب ءاملع سيل جارخإلا

 ةقانم عقوتي ام نوكي نأ نكمي ثيح .ةعنصلا اهصقنت



 52كغ”ش 0000000 جارخإلا دعاوق

 ل ءاتنأ 0 ا لكو ءريوصتلل

 يف ةميلس ةرطف عبتا اذإ ا

 ا ا

 .81ع 01056 10م اذه ةييرق ةطقل ىف أدبأ ةكرحلا روصت ال ١-

 يصمت كلا تاطقللا يرقأ يب اره ة وعلا ةلوعنلا

 نإف اذهل ء:ةشاشلا نم ٠٠١/ هجولا اهيف يطغيو .هجولا
 اهيف يطغت «لاثملا لييس ئلغ نسحمعلا ةكرح. ةكرحلا

 مدار 2« ةطقللا هذه * نيب اا لا ل

 ادا ةيدا اذه ريك وكي ينردلا لا وجدا ىف و ءاوس

 جاتنوملاب ىمسي أم ىأ ,:ةثحافم ةلقن ثدحت نأ نكفت

 .601غ ]1110225 زفاقلا

 ةبيرق تاطقل يف ةروصم صخشلل ةكرح يأ ْن

 برقأو را ل اسكس عدرا

 .هعادبإو جرخملا :يماس دهمصلا ديع )1(



 نانو :نكويزشلطلا عارخإلا نك ين وص ا ودم بوم هن هوا نوما اع 1

 : يل لح ةكيستا تاك يل كسب ةح رحلات كلذلو ؛ًابيرقت
 .ريبكلا اهمجح ببسب رخآ ىنعم ذخأت ءنيع ةفرط ىأ

 ءابيوقت مس نادقفي قلو ىتح ةظيسح ةكرش الكف
 ةروبلا جراخ ىقخ وأ ناطإلا جراح مسجلا عفت

 ةبيرغ ىدبت دق :ةطسوتم ةبيرق ةطقل عم ةطيسب ةماستباو
 . ةييرق ةلمقل عم

 : لجعلا

 الإ ةبيرق تاطقل يف ةكرحلا ريوصت ةلواحم يغبني ال
 ةحولا كيركق ىلع ردقتعلا ةيدلا ةووختلا عسلار لمح دف
 راهظإ هيف بجي يمارغ دهشم يف ءالثمف .لاعتفا نودب
 ةريغص هافشلا ةكرح نوكت ن أ بجي :ةبيرق ةطقل يف ةلبق

 يفو .رخآ ينشأ ةهيشنلا تفاكتالاو كف اهووب قولا ادد
 ًاردان الإ « ًاَدج ةبيرقلا ةطقللا مادختسا يغيبني ال ةياهنلا
 .جاتنوملا يف اهمادختسا ةبوعصلا نم هنأل

 :تاءانثتسالا

 ةيزقلا ةظقللا نووبصت سف ف وك ةنعاقلا ىذخب تادانقتتما
 هز 0ع اعمد ةطوأع ةسدعلل دج ةجرفنم ةيوازي

 ضعب ىف أمك ,0151011105 ةروصلا هيوشت ديكأت فدهب

 كاتم ةييرخب قاوق و درهو نادك علا يهرلا دم انكم



 لال لس ا ا وام و ا تم ل و ا ل ا ب با جارخ لا دعاوف

 ةعوس .نوكت: ثكيح»كراهملا دقاتكم: نفقا اهي نحأ ءانككا
 ماعلا ريثأتلا ىلإ فيضت يلاتلابو ًاًدج ةيلاع ةكرحلا

 .0105ع 11م ةييرقلا تاطقللا مادهتسا دنع ًاصيرح نك -؟

 ان ايتو هك أذل ندعم ىزتم هن ةليووتلل | ةليجللا
 ناك دلت ةسيردل ماكاو سونا ىنلإ , عيدكتللا دايعتا
 لإ نيكرشلا هنجرشيو ةوداغلا يه :ئرخالا :تاسولعيملا
 كلذ هيف نوكي يذلا تقولا يفو .طقف هجولا تاريبعت
 كذا اضم ا ههنا اذه ني نومك :كقففردت اا ريكس
 سيياقمب رهظت رعشلاو هجولا تامالعو ةرشبلا ديعاجت
 نإف ,801] ًاّدج ةبيرقلا ةطقللا يف امكو ؛ةيداع ريغ

 ودبت نأ نكمي هافشلا وأ , فنألا وأ , شومرلا ةكرح
 .اهريبكت بيسي نيعم ىنعمل ةدوصقم

 :لحلا

 ةطقللاو .ةبيرقلا ةطقللا مادختسا رصق بجي
 نوكيا كمي نقلا ههاشم [ ىلع طقف  اذع ةيبرقلا
 ميو ةويضوملا نوي هلل اينو ذوق ان لس جرختملا) ايبط
 لع حلا اذه هحرلا ةيرر



 ننعاةالاو :قويرمتكلا ةارشألا عنف بما وموقع ا ١

 نيصخشلا نيب ةفاسملا اهيف نوكت يتلا مارغلا دهاشم

 مجحلا نوكي امدنع ىأ ؛عقاولا ىف ثدحي امل ةيواسم

 ةعيولا انهو سس ير اق لمي ةيوقلا ةلطكلا ىهاطلا
 فستلا نت نأ: هيقلكسمب نأ قيسلاج نا نيكقاوب اناك اني
 دحاولاا عصي ةييرقلا ةلقنلا نوكت تيدي م فقل نع
 .ةيتاذ ةطقل بلاغلا ىف

 لكش ىلع ناصخشلا اهيف رهظي يتلا ةطقللا يف ىأ

 وأ «فنأآل افنأ هد يح اس ليفورب

 ناك و .نيلخادتم كر نيهجوك ىأ ءرخآأل ليفوربو
 ا اضم ام نوكي امهدحأ مف نإ اف ءمدختسملا نلكششسلا

 هجو نم نيعم ءزج صحفب صخش موقي امدنع ىأ .رخآلا

 ضيرم هجو روتكد صحفي نأ لثم ءههجو وأ رخآ صخش

 هنقذ صحفي لجر لثمو ءوه ههجو نم نيعم ءزج صحفب
 .ةأرملا مامأ جايكملا عضت ةأرما ىأ ٠ حابصلا ةقالح لبق

 :تاءانئتسالا

 هداك مي نجا يرق ةطقل ندم." فهامبلا لاخلا“
 .ةصاخلا تارئثؤملا دهاشم ىف ىأ



 0 جارخ الا دعاوف

 ةطقللا سف وأ (01] ةبيرقلا ةطقللا سف نوستلا سنت 4 -"7
 : 1/10 1] ةطسوتملا ةمرقلا

 :بابسألا

 ىتحو لامجلاو ةحصلا «ةيرشبلا ةايحلا لماوع دحأ نم
 وهو « ناسنإلا نويع ةلاح ىلع سكعني كلذ لكو زيكرتلا
 لثمملا نويعف .نويزفيلتلاو امنيسلا ىلع ًاضيأ قبطني ام
 1115 فاعلا ةطسوتنلا ةلطقللا ف :ةسيبط, يدك تأ نكي
 ةفوكلا ةظييوتملا ةزفكللا عسا هيرقا :نوكف اندنع اهدكلر
 ىلع ربكأ هنويع رهظتسف ,©1] ةبيرقلا ةطقللا وأ ,84010
 ءاهقيرب دقفتو ةيويحلا ةميدع ىدبت نأ نكميو ةشاشلا
 .ةيلاع حوضو ةجردب رهظت ةطقللا ةرؤب تناك ىلو ىتح

 :لحللا

 : يلخادلا ريوصتلا يف - الوأ

 عضو ىأ ءيعانص ءوضب نويعلا قيرب لادبتسا متي
 12116 بلاغلا ىف اهيلع قلطي) ةريغص ةءاضإ تادحو

 يق نويل قس دياز .ةمئكمس فير اه 86)
 ىف ةعقبلا هذه ذخأتل ءلثمملل نيع ةلقم لك ىلع ءاضيب
 ْ م ودكلا روس لكت» ندعلا ةلكد

 ندعملا هتهاوم قيكن» ةءاعهتلا يوك ةرااولا نكامألا دو



 نعاذألاو نومزسلتلا عارشألا نقاوة وا يسال اما

 انس اكل :هنيفم هلكت يناس ءانهسبلا ةيقملا نيوطقةةقاحلا
 نأ يغبني ءاضيبلا ةعقبلا 0 000 00

 .عءوض

 بسانملا عافترالا ىلع عضوت نأ بجي .ةيعانصلا ةءاضإلا

 هنم ىتأي نأ نكمي يذلا عافترالا عم لثامتت ىكل كلذو

 .ءوضلا ردصم

 : يجراخلا ريوصتلا يف - ًايناث

 ةددعتم اكل يجراخلا - 0 ذخأت نأ نكمي

 .لثمملا ا 50 3 «كلذل

 ,ةريهظلا ةرتف ىف ©:1615101 550[ ةيجراخلا ةطقللاف

 ىوتسم قوف نم لثمملا ىلع ءوضلا اهيف سكعني نأ بجي
 . نيعلا

 دنع 1 الا 0 نكمي 0 رخو

 0 سوتسملا اذه تحت



 ا جارخ إلا دعاوق

 اه ريوصتي مق .قبسم دادعإ نودب ةيمارؤلاب ةطقل ريوصت دنع -4
 : نيهاجتالا الك يف

 :تتابسألا

 00 مادختسا ةيفيك ىلع ًاساسأ رايخلا اذه دمتعي

 ةوكي اه انلاغو .جاتنوملا ةلحرم ءانثأ ةيمارونابلا

 0 ,:ةشاشلا ىلع فلتخم هاجتا ةقياسلا

 .ةعنقم ةقيرطي تاطقللا بيكرت

 :لحتلا

 كرحتي يذلا صخشلاو ةيمارونابلا ةطقللا ريوصتب مق
 نم ةرم ةشاشلا ىلع رهظتل :نيهاجتالا نم اهلحاد

 .لامشلا ىلإ نيميلا نم ىرخأ ةرمو . نيميلا ىلإ لامشلا
 «سياقملا ءاستذلا لامعا نوقترملل نكمي ةلئكرطلا ةذهنو
 : الثمف . جاتتوملا ةلحرم ءاتكأ

 لعمل ىلإ ةيشاوم ىتطمت يري ةازقا قو .نولليسلا
 نوكي ال دق نكلو ءهاجتالا يف تاريغت يأ ثودح نودب
 ةعييبط تناك اذإ .عقاولا يف ثدحي امل ًاقفاوم كلذ

 . ةليوط نع ةدم لالخو ةعطقتم ريوصتلا

 هاجتا ىف أطخ ثدحي نأ ادع نكفملا نيم ةكلدلو

 لكشي ءيافماتا ناكها :نركو عب ةلاخ عه ةكاشلا
 ,ةطقللا هذه عم ةقباسلا ةطقللا بيكرت مت اذإف .فثكم
 نيتك دذ؛  يسوملا فاحعا أ انردم ناحل نواكتوش



 ىعاذالاو ىنويزف اتلا جارخلا نفك ل ل ل ل "م

 نيهاجتالا نم ةيمارونابلا ةطقللا ريوصت نأ ىرن اذكشهو
 ءانثأ ةلعشملا هذه يلف بلغتلل ةصرفلا ريتنوملا ىطعي

 . جاتنوملا

 :رداكلا ةفاح نع ًاديعب صاخشألا ةكرح ىلع ظفاح -0

 :بابسألا

 ل يصار .رواكلا فاح مله 8# وفعلا نكت يدع
 ضسوشت هتاف 835 ”ةديعجلا كاطقللاو 1:5 ةماعلا تاطقللا
 ظفاح كلذلو ءدهشملا لخأد نم ىرخأآ ةطقل ىلإ عطقلا دنع

 + نداكلا طيبك نغاو ناكل لدنا# انكار ةكرشلا نع

 :مانثتسالا

 نرشم اهدقع ندللاب ىف ةزفاقلا عذبت ببيسيتولا هادكتسيالا
 .فرخكأا ةطقلل نيقفوملا نافكنال انادهتنسلا يداكلا نهفشتلا

 يرو ىلع ىداكلا »هن رثيم نأ نجي ةطقنلا ةيوكتا ميصي ذيح
 اذه نس نادكمم تودختملا هابقتا نال ةيسقكلا' نو ةودنك

 .ةيفلخلا ةيقب ىلإ صخشلا
 ةكرحلا دهاشم يف نوكي ةدعاقلا هذهل رخآلا ءانثتسالاو

 ةريوضتا مك عدلا يصختلا انيق يرتقي. يقلاو ةعيرشلا
 طسو ىلإ دوعيو رمتست هتكرح نكلو ءرداكلا ةفاح نم
 .ىرخأ ةرم رداكلا



 ا و ل ا ا تا جارخالا دعاوق

 رداكلا نم نيلباقتملا نيبناجلا ىلع عوضوملاو صخشلا عض -5
 : جاتنوملا ءانثا تاهاجتالا ىلع ةظفاحملل

 :بابسألا

 أم ىهو « امهنيب ةيعيبط ةفاسم ناكرتي امهف ,ءيش هاجت

 «يكيسطلا غارقلا"هدلع“ قال

 لل نوفق ىلإ يعيبطلا: غازقلا اذه مشت اعدنعو
 هيلا يطخ قاتلا يشل ودم وب راكخم يذلا معسل
 رس نياوك ىلإ عر ابقلاب: يعيبطلا عارتلا يناقلاب هيفتيست
 ىنانعلا ىف" نوكتتلا: غارقلا يلقي .تيمع ,. ةادتكلا لك نم
 يناعتلا ىف نوكتملا“ ف ارقلا :لمكم هناك ون نداكلا نتن :نممألا
 ْ .ىرخألا ةطقللا يف رسيألا

 نمف ءام ىنبم هاجت رظنت ةأرما نأ انضرتفا ولو
 وأ ىنبملا ىرت يكل هيف فقت ًابسانم ًاناكم كانه نأ ىعيبطلا
 هيلعف :نيتطقل ىف اذه نيوضصتي جرتتملا ماق اذإف .هنما ًاءزَج
 ىلع ىنيملاو ء:ةشاشلا نم رسيألا بناجلا دنع ةأرملا ريوصت

 سوفتلل نيل ان ونت ناكطقلل تمض اذإو .نميألا بناخلا
 .ىتيملاو:ةازيعلا' نيب اعقاو ا هنط افارق: ناك قأ

 بناجلا سفن ىلع نارهظي ناغارفلا ناك اذإ امأ

 امهبيكرت ةلاح يف ةعنقم ريغو ةشوشم ةجيتنلا حبصتسف



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نك كد ب م و ل وو ا اج اا ل فضي

. 

 قدس يمتسقلا قأأ ىلإ اسنان كلذ بحس ةكيم ادم
 :نناكلا لوذحب قصتلب هنأكو

 دوجو نم ريوصتلا ةيادب لبق دكات .راوحلا ههاشم ريوصت دنع -ا/
 3121ءطقط0 ع 5001 ةقياطتملا ةطقللا ريوصتل روكيدلا ىف ناكم

 : رخآلا رواحملل

 :بابسألا

 ذه عوخالا قداطتا يتلا ةكقنلا يه ةفيانبقملا :ةليشنلا
 نع اريماكلا دعيو ةسدعلا ةيوازو اريماكلا ةيواز ثيح
 ةطقل ًانايحأ اهيلع قلطي كلذلو « هريوصت متي يذلا مسجلا
 ةطقللا ىهو :19696556 318أ6 5806 ةسكعنملا ةيوازلا
 ةطقللا نددت نفح نناكلا نواح هناك نوعضق نفل
 ةارقلا افي نسل الأ نواهتملل .فطقتلا نيلا ةيسانكا
 ْ 3 ل يلا

 ةلطفقلا هش رتومكلا يتلا ةيقتولا :ييمحتت" انج انلاكو

 ةيواؤ .نامسم» ىلإ نووعفكلا لبق دادعإ نودي ةنسكمفلا
 : قب طفلا :ةظعأل "يسلب ايكاكمرو ةيهاشألا:اويواكلا

 دجوي ال هنأ فشتكيس اهريوصت جرخملا ررقي امدنعو
 ةسدع مادختسا نودب ءروكيدلا لخاد اريماكلا عضول ناكم

 «فلتخم لاجم قمع يطعتس يتلاو يرؤبلا دعبلا ةريصق

 ةيفلخ يف ةبولطم ريغ ماسجأ روهظب أجافيس هنأ ىأ



 ها ما اوومل اودع نام 14 نتا اخ هسا حا 11 فن ف دل جارخ إلا دعاوق

 ةلكشم كانه نأ فل «ده ردو صخب موقي يذلا ىناثلا روأحتملا

 . جاتنوملا ءانثأ ةسالسب نيتطقللا نيتاه بيكرت ةيوعصلا

 تداخل نم ترحقم لكعسلا قواك اذ .نودشحلا :ايهوأ هنادي
 :ىيكملا نأ نيوكندلا لكلا ىلإ

 ناكملا اذه يف روكيدلا لخاد اريماكلا عضو نوكي دقو

 يف ًارهاظ نوكيس ةرجحلا نكر طخ نكلو ءلضفأ
 .نيتطقللا

 نكر طخ زفقيس ءاّيوس نيتطقلل جاتنوم لمع دنعو
 حبصيل لوألا رواحتملا مامأ نم ىلوألا ةطقللا يف ةرجحلا
 .ةيلاتلا ةطقللا يف يناثلا رواحتملا سأر قوف

 .ةطقللا

 :لحللا

 ةطقللا ريوصت ءدب لبق ةميلس ةقيرطب ريوصتلا عقومل



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نَف 1 ا رق 0 تول سيب را د ا ا ا ب

 نييتسملا قيودا ةكاورنأ "اذ ف: ناوكتلا كيدملا» يباع
 نكس جرخملا لبق نم: ظيطقتلا قم :ليلقلافا ةلكتفم تودج
 ةطقللا ريوصتل اريماكلا عضو ناكم ديدحت ىلع دعاسي نأ

 ىف كفصتكا اذإو .ةيسكعلا ةطقللا مث نمو ءالوأ ةكفابفالا
 «ةيسكعلا ةطقللا ريوصتل ناكم دوجو مدع ةلحرملا كلت

 عيضرلا بعاد وك اقم نع يالا دج فحمل فابن
 : عساس الا ةلظفللا نيرصت قانكا اووماكلا

 :تاءانثتسالا

 ةمعتلا ءاققأ ايناس فوضت :ةرنع قل [: تشم قارنا كتبا

 لكشن رداكلا زاطإ لخاد اهرهظأ .حاسحالا ريوصت دنك -/

 ( ةيعاسلا ةيسنلا) اهضرع ىلإ اهعافشترا ةمسن حم بسانتل

 : ةلوهس جرقتملا اهيلع فرعتب ىتح 4ش5مءنأ 060

 :بابسألا

 ددناكلا_ ناطإ نيزغشب ترغلا ارق موقم كلا ةنتفبللا نب
 تفلي نأ ديري هنأ ينعي كلذف ءام امسج هب روصيس يذلا
 انك رن م فرخاو نإ كيران دسحلا اذهب ىلإ عرقتملا عامقتا
 املك هزداكلا العرب نواهتلاب نأ بيقلاب مسحلا ةقذلع كدا
 .جرفتملا ىلع هتروص ريثأت داز



 ا جارخإلا دعاوق

 : لحلا

 كاعد ايو قم دكا ايلول تلا ءاسحالا ةيسلاب
 .1121111118 :رداكلا ريطأت ةلكشم ىلع بلغتلل ناتقيرط

 ,ةيفلخلا يف ةيمهأ لقألا ءزجلا نوكي ثيحب ءيشلا اذه
 اردماكلا مشوش ةنيخمو: .ةندقحلا "ىو ةيمما ندكألا ءاؤجألاو
 ةييعلا» منهل كيمحلا : رواطتلا :يسانتبلا هتيحلا ميكو ذأ
 : الثمف .رداكلل ةيعابلا

 ةديعب ةطقل يف ةشاشلا ربع ريسي راطق ريوصت مت اذإ
 اهيف رهظيسف رداكلا نيمي ىلإ لامش نم كرحتي 5
 نم لماكلاب همسج دتميسو ءهلك ىعيبطلا رظنملاو ههاجتإ
 ويطظيسيوب قسنألا ىداكلا ةفامولا نسنألا ىراكلا ةفاس
 يقي نا فيه طخ يشن نق هنا ةحيدلا ةناشلا ١ ريقنس

 .حوضوب جرفتملا

 نيل ةينالفتلا نرخ نعد وهو حاطقلا : نيو نسي كلاو
 يف راطقلا لكش اهيف نوكي ةيوازب ريوصتلا يأ «ةمدقملا
 ةيعانلا ةييسنلا مم لدتا نكقي يس انر قلال راب يوتا
 :نالسقلا نحف انسقتا

 نيتطقل ريوصتب جرخملا موقي نأ يه :ةيفاثلا ةقيرطلا

 مسجلا يطغت 7106 55806[ ةعساو ةطقل : الوأ .مسجلل



 ىعاذإلاو ينويز دلتلا ءارجالا نق“ وع حل وا م او حو لم 1

 ملع اهقوف فرفري ةيراس هيلع ىنبمل ]5 ةماع ةطقل
 . ةطيحملا ةثيبلا لك اهيف رهظيو

 رهظت (/أل ةبيرق ةيناث ةطقل كانه نوكي نأ بحي اهدنع

 جرفتملا نيبتي يكل اهقوف ملعلاو ةيراسلل يولعلا ءزجلا
 .فرفري يذلا اذه دلب يأ ملع حوضوب

 اكل امه ةقلطقللا ننكوك دفع: ةزهوحبلا :ذخأ ؛يحب امك
 اذإ :كلذلو.:ةيناقلا ىلإ ىلوآلا :ةطقللا قه: دسحلا قاكم ىلغ
 بناجلا ىلع ملعلا ةيوس نييظت ىلوألا ةظقللا تناك
 عطق ثودح جرخملا بنجتي يكلو :ةشاشلا نم يلامشلا
 نأ بجي «جاتنوملا ءانثأ ا و ف طسللا لدهن: فدع فاك
 ةطقللا يف ًاضيأ يلامشلا بناجلا يف ملعلاو ةيراسلا لظت
 ,ةيناكلا

 : تاءانثتسالا

 م هدا دركي 0

 هج دق اقر 0 موقفي نأ ا ل

 نكح مسكلا ءرزج ةيممل ةكرشلا تايقعللا نم ةلستس
 . هتفيظو جرفتملا نيبتي



 000 ا ا ا جارخإلا دعاوق

 نم ذل[ ةيلعم نق رعفلا نكي الخ قوطك قيم لأ اي
 دلك هاشم هنن ناو انك + ظفن كيراكلا قناع لذاك

 هزييمت جرفتملل نكمي ال كلذلو هتفيظو ىلإ ًائيش فيضت
 ةبسنلا عم بسانتيل هطبض.مت نوظنملا :نأل لاحلا يف

 . هتفيظو نع الوزعم رهظي هنآألو , رداكلل ةيعابلا

 تحبصأ .ةيلاتلا ةطقللا يف هب ةاتفلا تصقر اذإ نكلو

 . لضفأ لكشب جرفتملل ةحضاو هتفيظو

 ةيعابلا ةبسنلا عم بسانتيل مسج عضو دنع ًانايحأ- ج
 ةلمتحم ريغ ابسن ذخأي دقف ءرداكلل 25661 20

 ةطقل ءالثمف .هتيصخش ةفرعمل روهمجلل ةريح ببسُيو
 الإ ءاهتفيظو ىلإ ريشت نأ لمتحملا ريغ نمف «ةبيرق كفم
 . هلمعل ةممصم يه امب موقت ىهو تضرع اذإ

 .جرفتملل اهتفيظو راهظإل ةيناث ةطقل ىلإ جاتحن كلذلو

 موفقا يدل ”ةفولاسلا ءانشألا7 نست اك وكت واو

 ,اهتفيظو حرشل ةيفاضإ تاطقل ىلا جاتحت ال يلاتلابو
 مل اذإ ءتالاحلا مظعم يف نكلو .اهروظنم ريغت ولو ىتح

 موقي يذلا ءيشلا ةفيظو حرش نم جرخملا نكمتي

 ةطقل يف كلذب موقي نأ بجيف ءةدحاو ةطقل يف هريوصتب
 * اا



 يعاذإلاو ينويزفلتلا ا شالا نق“ 41 د ف ديعاسم دلو يسلط م

 ,لوطلا يف نيفلتخم نيصخشل ةقباطتم تاطقل ريوصت دنع -4
 :اريماكلل نيفلتحم نيعافترا مادختساب ريوصتلاب مق

 :بابسألا

 يذلا :عوضخلاو ةزرطيسلا: نيثأت ىلع بلغتلا قه نينسلا

 ةضفخنملا اياوزلا نم حضاو لكشب ريوصتلا هثدحي
 لوطا نصح راقت يودسم | سفاكلا مدخلا "اذ ةدلاعلاو
 .هنم رصقأ صخش عم اريماكلا لوط سفن ىلع ىقبيو

 .افيعض رصصقألا صخشلا رهظُت ةطقللا نأ ةجيتنلا نوكتو
 نيصقألا نهكنللا لكك ىوكسم ءاوخعتما نشف انتحار
 ودبيسف ءلوطأ صخش ريوصتل هتاريماك عافترا مادختساو
 امدنع مهملا نم كلذل .ةرطيس رثكأ لوطألا صخشلا

 عافترا طبض :نيصخش نيب يرصب نزاوت لمع بلطتي
 ..ءارفملا نشني [ويفاعلا

 ؛لحلا

 تاذ تايصخش اهي ةقياطتم تاطقل ىلع لوصحلل

 ىتح اريماكلا تاعافترا طيض كلذ بلطتي «ةفلتخم لاوطأ
 وتتسم ابك كفا :نذكا :لوطألا :نصخشلا: لطفل ووظت
 صخشلل ىرخألا ةطقللا عم هقباطت رهظي ىتح رظنلا
 نوكت نأ قه ةقياطملا ةطبقل تايلطتم نحاو .نينضقألا
 ,نيتطقللا يف ةلثامتم اريماكلاو عوضوملا نيب ةفاسملا
 . اريماكلا عافترا طبض ىقبتي كلذ دعبو



 0 ا جارخإلا دعاوق

 :تاءانثتسالا

 ميل ديدن ارصخ مازال تاعك نيكو يدفع
 ءازفتملا نكم اهدنعو :فاتكيملا' اويماكلا تاع انت قيبطت
 ىرخأ لتئادب

 ىلإ رطضت دقو .ضفخنملا عافقترالا ىف فالتخالا طبضل

 يف ىودتتسلا لوظوا صال طلاب .بشخ ةعطقب

 :ةضصقلا نم اوك ةاك اذإ الإ ةظقللا
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 .11620100ه3 سأرلا ىلعأ اتياث ًاغارف كرتا ٠١-

 + :تايسألا
 ةحاسم كرت بنجت لثمملل ةبيرق ةطقل ريوصت دنع

 يرجي يذلا لثمملا سأر يولعلا رداعكلا راطإ سملب

 نم لفسأآلا ء ءزجلا سملي ال نأ يغبني امك ؛ هريوصت

 ادع ةييرق ةطقللا تناك اذإ الإ مهللآ « «ءلثمملا نقذ راطإلا



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نف ا ا ا ل بلا ناي ب جو "وا ونا يح أ مم

 يمارد رثأل هجولا نم نيعم ءزج ىلع زيكرتلا دوصقملاو
 الك راطإلا نم يلفسلا ءزجلاو يولعلا ءزجلا عطقي ثيحب

 . لثمملا اذه نقذو ةهبج نم

 ءادكا ا بنوستت نكمم ةظلقللا رووعصت نع ةلانيكنألا دفن
 ءانثأ عئاش رمآ وهو .ةريغص ةديدع تاطقل ىلإ جاتنوملا

 ىلع فويضلا تاياجإ لجست ثيح 111161516585 تاءاقللا
 نكي مل اذإو .ةدحاو ةطقل يف ةدحاو ةرم اهلك ةلئسألا
 رداكلا ٍيف لثمملا رهظيسف ار ةةدمم سأرلا ىلعأب غارفلا

 اديدج ا اهيف مدختسي ةرم لك يف رصقأ وأ لوطأ امإ

 ول امك سهلا ودي نلاتلاجو.. عاتتوملا ءاككأ ةطقللا قم
 كاته. ناك اذ: :لضفملا .نيي ةللذك «لفما و. لقال دقو اك
 نأ بجي ًهدنع ءرداكلا لخاد انو ناتدحتي ناصخش

 .نيتطقللا يف ًاتبات سأرلا ىلعأ غارفلا نوكي

 هدف اتيدتل كادكشت زاوللا" سومعأ كدبذلاو ناد ستمالا كعوو
 11630100125 سأرلا ىلعأ ةحاسم نكامأل تامالع

 فيصتخملا ظوطخو' 5316 23635 ةتمآلا تاحانتسملاو

 ةيؤرلا زاهج ةشاش قوف هعضوو (261116 5

 . هي ةناعتسالل



 0 جارخإلا دعاوق

 :اهتيفلخو ةطقللا ةمدثم نكح ةذاشلا ماسحتالا دعبأ ١-

 :بابسألا

 را ع وس كا

 ءاهسفن ةطقللا

 لكم يداكلا ةيدقم نف ريت ىقلا ةنانقلا :ءاسحلالاو
 بق عفوك فقال ةطقللا ربع يشمت يتلا ةطقلا ىأ بلكلا
 ةذاشلا ماسجألا امأ .ًادج ةحضاو نوكتو تالاحلا أوسأ
 كانهو. اهيلع فرعتلا ثيح نم بعصأ ىهف ةيفلخلا ىف

 لإ + :ةقيس :تايفلخ نيع عوارعك اهدم: .ةذياع عاونأ
 ايضا نوللا نأ امك ءاريماكلا حامآ مهيدناب نوكولي " ةرام“
 ف ةريعص ةيمك داكن ءاذاخك اكيش ميصم نأ نكمت
 ل 01 106115 ةرؤبلا جراخ ةيفلخلا يف رهظت ناولألا

 .زيكرتلا نع هدعبتو اهيلإ جرفتملا هابتنا تفلت

 :ًالثمف :

 روكيدلا عطق اهيف ىدبت ىتلا تاطقللا يدافت بجي

 .هريوصت يرجي يذلا لثمملا سأر قوف تعضو اهنأكو

 ًامسج حبصأ ةروصلا ةيفلخ يف رهظي يذلا راطإلاف

 .اهنلع ذلدكد



 نيعاذألاو ”نويزعشلتلا عارشإلا قفا نم وسفتا ا طم مم مم

 اذ نو اع هك ىنل' اكوسكسم واكل اذنه ودهم امك

 لثمملا انكرح وأ نيميلا ىلإ ةطيسب ةكرح اريماكلا انكرح

 انا نسلطح وهو يعض اةنياقم ءارحإ نق :لكسلاكو
 ةقااخ ايل نلعل اروعص نقرعم شون نوي رضتللا نحاس
 فورقكلا الريش ناك رقت :ليجشي ةسفانملا ع يقودم

 :تاءانشتسالا

 اذنه نكي مدع هنآ نه ةدعاقلا هذول ىسقوتا ءادكتننالا

 ةميق لقت يلاتلابو ءويرانيسلا نم اءزج ذاشلا مسجلا
 ةميق فيضيو ةطقللا نم ءزج هنأل هفذح مت اذإ ةطقللا
 ذاشلا مسجلا روصُي امدنع ثدحي رخآلا ءانثتسالاو .اهيلإ

 .هكاردإ بعصيو امامت ةرؤبلا جراخ رهظي ثيحب

 ئأ عضو مدع ىه ةيساسألا ةدعاقلا نإف ةياهتلا .ىفو
 اءزج تتناك اذإ الإ :ةطقللا لخاد عوت ىأآ نم داش مسج



 0 ا ا سما ةيستتمم جارخ إلا دعاوف

 يف مهقسن .رداكلا يف نيصخش نم رثكال نيوكت لمع دنع -
 : رداكلا قمع

 :بايسألا

 راطإلا لخاد ديج لكشب رداكلا ىوتحم قيسنت ربتعي
 ,نيصخش نم رثكأ رداكلاب نوكي امدنعو .ازيمتم المع

 نوكيس اعيمج مهيوتحيل رداكلا قيسنت نأ حضاولا نمف
 .ةشاشلا ئلع عارف داجيإل ةئولوألا حيصتو .ايعص

 :لجلا

 بيترت بجيف ءاعاستا رثكأ هلعج نكمي ال رداكلا نأ امب
 هذه يفو .فلخلا ىلإ مامألا نم ءقمعلا يف تايصخشلا
 ةفاح نصختش ملطف اذإوب :وداكلا يفاوض ةيادعلا :كحح ةلاخلا
 1110016 81701120 فصتنملا ىف ىأ ةمدقملا يف رداكلا

 نوكي نلف ةيفلخلا يف كلذ ثدح ىل نكل .ًأاظوحلم نوكيسف

 .ةجردلا سفنب اظوحلم

 ةروصلا نوكو دحاو ىوتسم يف يأ ةميقتسم طوطخ يف
 . ةفلتخم داعبأ ىف يأ...قمعلا ىف
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 .ةيعيبط رثكأ نودبيو ةكرحلل ربكأ



 ىعاذإلاو ىنويز خلتلا جارخإلا 000002121111 م

 ددع ةدايز نكمي ءراطإلا لخاد بيترتلا سفن عم ىتحو

 :تاءانشتسالا

 ةطقل ريوصت دنع ىه ةدعاقلا هذهل ديحولا ءانثتسالا

 .صاخشألا نم ريبك دشح ىلع يوتحت آ5 ةماع

 ةيتاذ ةطقللا نوكت امدنع نوكي يلاتلا ءانثتسالاو
 .اريماكلا عم راوح يف صاخشألا نوكيو 7

 لك يلع تفرهتلا  ةيناكمإ ىلع [ تاما هكا ءانككسالا :قنيتستاو
 نيوكتلا ذخأي ءكلذك عضولا ناك اذإف .اهدرفمب ةيصخش

 :تاينحختشلا ىلع :فرعتلا امهم نكي مل اذإو: :ةريبك ةيمفأ
 .اهدحو لمعلا نها رقن اقلفتم منصب ةكئيش ةنوكتلانإف

 :اهعم ةقالع ىلع لعف در ةلقل اهل . لعف ةطقل لك ١7-

 ىلعو .ىرخأ مايشأل لاعفأ دودر يه ًبيرقت لاعفألا لك

 نوكي هنكلو ,هاجتالا ف هل انا لعفلل ايوان لعفلا

 .هعم ةقالع ىلع

 هم انيمش موقلا ةلوس ةدعاقلا هده نأ قم مقولاو



 اي جارخإلا دعاوق

 نأ كلذ يف ببسلاو .ةيحلا ريغ ءايشألا ىلع قبطنت

 ةعيبطلا نم ءزجو يعيبط لوضف اذهف .كلذ ديري جرفتملا
 ,شئاشحلا ةكرح ءدايصلا عمسي ىأ ىري امدنعف .ةيرشبلا
 لوح رظنلاو .:ةكرحلا نع ففقوتلا :هلعف در نوكب

 اماهط: انهإ «هةيومأ دحنا كلذ نوكيو::ناطتنالاو":تانضتآلاو

 تحبصأ ةيرشبلا تاباجتسالا نأ نم مغرلابو .ًارطخ وأ
 ةقيرطب نوبيجتسي سانلا لاز امف «مويلا ًاهيومت رثكأ
 .ةهباشم

 :تاءانتتسالا

 :ةارد أ ليك هدهاشي نأ رو اهب عرفتملا فرغت, ايمزقت

 0 امك قفدقلا نع تامولعملا ةفاقرإ نك لفك ءامارقلاو
 اهفشك متي نأ ىأ ةرملاب ضرعت ال دقو .لعفلا در ضرعي

 . قيوشتلاو ةراثإلا مالفأ

 04 21ءطعل 51015 ةقماطتملا تاطقللا ريوصتس مق -14

 :[21221]1ءطع0 51015 ةرفاشملا تسساو

 :بابسألا

 :ةسكمملا ةرواؤلا ةلمقكب اهيكلا :ةفبانتملا ةككقللا توجت
 :ةقياسلا لفل ةلئاقفلا ىلظنلا يهز مد طهقلو اهنأ ولأ



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا ءارخإلا نق اع ماو سو فول وكلما ماو 10 اما ا

 ين ااوجتلا يوصل ىلإ اناا يمرس :ةفاكلا ىذهو
 ريتنوملا ءاطعإ ىه يساسألا ببسلاو .طقف نيصخش
 هايتنا زيكرت ىلع جاتنوملا لمع دنع هدعاست تاطقل

 ةفلدتلا ىف .فالدخا قودم هناوحلا نإ ةكرحلا نلع عوقتحلا
 ١ ءرداكلا راظإ لخاد ةروضلا قيسنت ىف ىأ

 اب اشملا ةطقللا هيف افي رو وكت نا بقيم ةفباطتملا ةلكقللا و
 :هجوأ ةثالث نم ءاهسفن نكت مل نإ ءاهل

 . اريماكلا ةيواز سفن -

 «ضعبلا امهضعبل ناثدحتي نيصخش نأ انضرف ىلف
 لكلا قولا كرار نمنلا نط ا ريباكلا ةنياار يقجإف
 «:نيصخشلاو اريماكلا نيب ةفاسملا سقنو .نيصخشلا نم

 لخاد قيسنتلا سفن يطعت فوس .ةسدعلا ةيواز سفنو
 .نيتطقللا اتلك يف ةروصلا لاجم يف قمعلا سفنو «رداكلا

 ةفلتخم نوكت دق نيتطقللا ىدحإ ىف تايفلخلا نأ عمو

 نيتروصلا لاجم يف قمعلا سفن ميدقت نإف ءىرخألا نع

 : واقف



 يا جارخالا دعاوق

 :تاءانتتسالا

 ناك اهيفن ملا ثلا تفاعلا ةزعاقلا هن وح ىتككتمي
 .ةقياطتم ةهطقل ريوصتل ىفكي

 مقت "ل «تايصخش ثالث نيب راوح ريوصت دنع-+

 نم نيتيصخشل 6 نيتيل اتتم نيتفياطتم نيتطقل 3 ريوصتب

 :ثالثلا

 :بابسألا

 2« صاخشأ ةثالث نيب راوح دهشمل جاتنوم لمع ءانثأ

 ب اطعم ةطقلو ةاضخس اهب ةظقل ندي: مطقلاب تف
 نهتعتلا منا نكسب ةةالكلا نم امها ناهيك انت ىوخأا

 نسفاتب أ نهارك يقوى معس :طعيولا يف نوهودللا
 ْ لكلا :نناحلا" ىلإ ةشانعلا

 :لحلا

 مق «يلاتلابو ٠ سويس ةقياطم 0 ءيش

 لا



 ىعاذإلاو ينويزن اجلا جارخالا نك وم كو نع جر دل ا را ينام وتد اك اعلا ع

 ههجو ةطقل تناك املك .لشغمم سأارل تالتفل ريوصت دسك -7
 :لصنأ كلذ ناك املك .ةلماك

 :تابنسألا

 يلع انام انك هع مسا وساكلا دواز فيرتمإ انك
 دحل نودعلا يلع ةدكزدلاو ةحولا اذه اردت نم هيما
 كفاك هلك كلذل ديفا عيسكلا نايطال ةيئاتولا ويهاتخلا
 اعاتكإ نثكأ ةطقللا فداك ابنك ةوناكلا نخاو قاكيعلا

 .هاوتسم ىلإ برقأ نوكي رظنلا ىوتسم نأل .ءجرفتملل
 ءرظنلا ىوتسم دنع لعفلاب اريماكلا ةيواز حبصت امدنعو
 ىلإ (6011976]05 55801 ةيعوضوم ةطقل نم ةطقللا ريغتت

 . 661196]5112 5101 ةيتاذ ةطقل

 :لجعلا

 ةيواز لعج فدهلا نوكيس ةيعوضوملا ةطقللا ةلاح يف
 صخشلا رظن ىوتسم نم فاك ردقب ةبيرق اريمأكلا

 نكلو .ةعنقملا هجحولا تاريبعت نم ردق ربكأ ىلع لوصحلل

 ثدحتي هنأكو صخشلا ودبي ثيحب دج ًابيرق سيل
 :ا ريم اكلا قوش



 1 ا لالا لل ا م ل يو جارخإلا دعاوق

 ةصرف طعأ .نيتلصفنم نيتطقل يف ضوهنلا ريوصت دنع ١-
 :01ءان| ةمزطا2 ع ثعأا10512 امه ةرركم ةكره ريوصتل ةيفاك

 موقي يذلا صخشلا ةكرح ىه 1156 مايقلا وأ ضوهنلا

 مث سلجي يذلا صخشلا ةكرحف كلذلو.رخآل ىوتسم نم
 اغا موديلا موكي اع انلاكو نق ويذلا يعبأ كقي
 ةطقللا ةياهن يف تثدح يتلا ضوهنلا ةكرح ريوصت
 . ةيناثلا ةطقللا ةيادب ىف ءىلوألا

 :بابسآألا

 :نوكج هك رفع ناتطقتلللا نييمحشت انا يبني
 عطقلل ريتنوملل ةصرفلا ةحاتإل 20761182211185 0

 ربتعتو .نيتطقللا يف بسانملا رداكلا دنع ةكرحلا ءانثأ
 نم فوقولا دنع هنآل اليلق ةبوعص رثكأ ضوهنلا تاطقل

 دحاو هاجتا يف طقف مسجلا كرحتي ال سولجلا عضو
 .تاهاجتا ةثالث يف نكلو

 اهروص ام ةكرحل (010هوع آلم هييرق ةطقل ريوصت دنع -4

 :بابسألا

 اريخخت اوم :ناطقك 115: ةلطسيوتملا ةلقللا يف اةكرحلا
 ةييرك ةطقل ىف: ةكرشلا سنت ةيؤربدقمو...ةعانشلا نلف



 ىعاذإلاو ىنويزن تلا جارخإلا نش هك للي ف ال "اب دعما ع هج ف راو داو“ هين 97 ذو اجر د29 د 36 هيج جاف اع و“ جك أل ١

 مدقتت اهنكلو « ًاتباث ىقبي اهل يقيقحلا تقولا نإف ,©1
 ةيرقلا تاطقللا ىف: ةكؤحلا» نأ ىرخ اذكهوب عسا لكتشي
 . عسوألا ةطقللا ىف اهلامتكال لقأ أتقو ذخأت

 : يمهولا طخلا روبع قرط ىلع فرعت -9

 :بابسألا

 «,يمهولا طخلا يبناج نم هريوصت متي صخش ىأ

 يضف ريفتلا اذهو .ىرخأب وأ ةقيرطب ههاجتا ريغتيس
 ملا عمق. لدار ةنماوكحسا هل نوكن. جا اها باكمالا
 .ىرخأ ةطقلب وأ ةكرحب هؤافخإ بجي وأ

 : طخلا روبعل قرط ةدع كانهو

 يف لثمملا أدبي نأ يأ ء:ةرمتسم ةدحاو ةطقل ىف ىمهولا

 مث نمو هربعي مث يمهولا طخلا بئتاوج دحأ نم ةكرحلا

 جرفتملا دهاشي امدنعو .رخآلا بناجلا دنع ةكرحلا ىهتنت

 . هيدل ةلويقم ةطقللا نوكتسف ,همامأ ثدحبي ام

 ىف دهشملا ريوصت ىنعي اذهو .112-61766112 501

 تاطقللا كلت هيف طقتلت يذلا ناكملا ىف تاطقللا نم ددع
 نم عرفتنملا ةدايق :نكمم ةقيوطلا هذهيؤ ؛ظكلا ىلع قب

 .تاطقللا هذه " عيمجت ' قيرط نع رخآ ىلإ بناج



 1 جارخ إلا دعاوف

 ةطقل يأ ؛2778-6111)' ةطقل ريوصتب مق : " مقر ةقيرطلا

 ىتح وأ ءيسيئرلا عوضوملاب ةقالع يذ رخآ عوضومل
 ىلإ ىمهولا طخلا نع جرفتملا هابتنا لقنت ثيحب «هنم ءزج
 ىلإ هابتنالا ةداعإ نكعي كلذ دعبو .ديدجلا عوضوملا
 ىلع ةقيرطلا هذه دمتعتو .طخلا نم سكاعملا بناجلا

 ىتح طخلا يبناج دحأ ةيؤر نيب ينمز لصاف دوجو
 : وك اهجلا :يناحلا "ىلإ ةزوعلا

 :تالآلا ريوصت هنع ' ىمهولا طخلا ' ظحال ٠-

 سفن «ةلآلل انتيؤر ناكم حيضوتل مدختسُي امدنع ءيمهولا

 ديغو نيك ركتملا :ىهاكتم الا هم نركت نلا هاحتالا لكاشم

 . 1012110121 1105/6816 12( ةيرئادلا ةكرحلا كلذكو

 :لحلا

 :تاءانثتسالا

 اذه ةفيزنس ةلآلا ةكوسب وكت هوك ظكتف تاءاتكتينألا



 نما ةالاو ضوووفطلا تاوشألا نفأ دوس رواج عيت ا ا نت حم ا

 يذلا تقولا يفو .روهمجلا اهظحالي نأ نكمي ال ةجردل
 ىلع قيطني ال هنأ الإ ءةراودلا تالآلا ىلع اذه قبطني

 .ةيددرتلا تالآلا

 :ةطقللا ماهتنا لسق ةشاشلا عالخاب م ١"-

 :بايسألا

 نلمح عاف نقول نسا ىلإ ةمنامعلا قف هللا قا وسلا
 :يناعلا ةكعللاو ايقادحاوب ةطقنألا خيب ةاطقللا عافتوم
 ةرملا هذه ريتنوملل ةينمزلا ةرتفلا ىطعتو .اضيأ اهثادحأو

 جاتنوملا طاقنل يئاهنلا هرايتخا دنع ربكأ تايناكمإ
15 2011128 . 

 : (ن0 2112101[ 12272 عباتتلا خف نم سرتحا -""

 نمصتي ةطقللا لخاد طاش وأ مسج دوجو وهو

 ةريبك ةعاس دوجو لثم .تقولا رورم ببسب ام ارييغت
 .الثم طئاحلا ىلع

 عباتت خف مضت تاطقللا نم ددع نم نوكتي دهشم يأ

 نآلو .هل جاتنوم لمع متي امدنع تاريغتلا كلت رهظّيس
 عم تاطقللا حبيصتسف «ءىرخأل ةطقل نم ثدحت تاريغتلا
 :منفتملا ايظعالج دقو. نهشنلا خرم اءومم :تثقولا فاريقك



 00 ]زا جارخإلا دعاوق

 :ىلحلا

 ىتح اريماكلا ةيواز رييغت قيرط نع «خفلا لازُي نأ امإ
 ىف هؤاوتحا نكمي ىتح خفلا رييغت ىأ «ةطقللا هتمضتت ال

 ىف ةعاسلا معه ىرووسلا نم ناك اذ تلكم“ ةلكعنلا

 ةطقل لك ريوصت دعب اهفاقيإ بجيف «ةصقلا ببسب ةطقللا
 .ةيلاتلا ةطقللا يف تيقوتلا سفن ءاطعإل

 :تاءانشتسالا

 تقولا ريقتي امدنع نوكي ةدعاقلا هذهل ديحولا ءاتئتساإلا

 .ةصقلا نم !ءزج عباتتلا خف نوكي امدنع وأ ءالعف

60026 



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارجحإلا نق“ 0 ا و ملا وو و ؟

 0016 01 :: ةقرحللا دعاوفو جرخعملا
01 

- - 

 : اس طسكمإ

 ًائيش (01216 01 01160118285 جارخإلا ةقرح ربتعت
 هذه ةماوق هطنم ةيتفتو: «عارخألا ةنيس ىف اًيَساسأ
 ةفاركما ةذم ىلعو«جرشملل ىدقلا نسحلا ىلع ةنرشلا

 ريغ ىه امو بسائم ىه امب هتقرعم ىلعو ةنهملل
 ةيفاخلا .سوحالا ةفرستلا قرارا رفد ناحل ىف اسكت كلذ
 ةيلمعلا داق تودضلاو ىاكتوملا لكم ءامتنسلا فاكس

 يتلا ءىرخألا نوذفلا نم سكعلا ىلعو .اًدج ةماه ةيعادبإلا
 نأ دجنف ؛ةيفرح ةراهم ملعت نودب عادبإلا اهيف نكمي
 يك ةيلفع نع لا قيسحم 5 عارخللا يدم
 كلذلو .ةيعادبإلا ةيلمعلا قوعي ال اذه عمو 21

 رصنع ىلع ”ةفرحلا دعاوق قوف عادبإلا“ ةلوقم قبطنت
 .!7ىرخأ ةفرح يأ ةراهم يف ىه امك جارخإلا

 .ينويزفلتلا جارخإلا نوئف :يزمر رساي )١(



 70 ا ل ةقرحلا دعاوفو جرخملا

 : ها اك دكا وق

 دعت امير: جاتنوملا وه ريوصتلا يف ببسلا نأ فرعو
 عم كلذك تحبصأ دقو «قالطإلا ىلع ةدعاق مهأ كلت

 دقف .جاتنإلا دعب ام ةلحرم يف جاتنوملا رود ةيمهأ دايدزأ

 مل اذإ" :لوقي الثم يضاملا يف نوددري نوجرخملا ناك
 ."'هروصت الف ءاياوز ةدع نم دهشملا ريوصت عطتست

 ىلع .سكحلا :نكما : املك هلأ موهبته كلذ» وبس ناك
 كلت تناك املكو .ةفلتخم اياوز نم تاطقلب ةديح ةصق

 رثكأ ةصقلا تدب املك ءاهضعب عم ًاطبارت رثكأ اياوزلا
 ناك ءاوس ءثدح يأل تاطقل ريوصت دنع نكلو .ًاعانقإ

 ةقيرطلا ءىلع فرعتلاو ءمهف ديفملا نم ًايمارد ىأ ًايليجست
 جاتنإلا لبق ام ةلحرم .جرفتملل ثدحلا اذه اهب مدقي يتلا

 هكاردإ نكمي طاشن يأ عقاو رايتخا :1 12-12

 ناسنإلا ساوح مادختساب ,يلعفلا وأ يقيقحلا نمزلا يف

 عقاولا ةئزجت :آ5001161101 جاتنإلا ةلحرم.سمخلا

 طقف نيتساح مادختساب عقاولا نم ةراتخم ءازجأ ريوصت

 .(رصيلاو عمسلا)

 ةداعإ :285001101105-2081 جاتنإلا دعب ام ةلحرم )١(

 .ةديدج ةينمز



 ىعاذإلاو ينوي 25 اتلإ جارخإلا نفق 7 يرد تي افر ق0 و رجلا ل ت* قادوا يا و و وس دوال و تو "ن١

 تاينقت مادختساي عقاولا نم ةديدج ةخسن (؟)

 دقو .عقاولا نم ةديدج ةخسن ىلع لضحت ؛هتفلو جاتنوملا
 ام عمو «ةديدجلا ةينمزلا ةدملا عم بسانتي امب اهقلخ ديعأ

 اهلامتكا مت دقو ..نيجرفتملا تاعقوت عم اضيأ بسانتي
 . رصبلاو عمسلا يتساح لالخ نم

 ديدجلا لكشلا يف ٍعقا ىلا تاي :1161/1185 ضرعلا

 يف ثدحي ناك امل انلاغب داعش نألا نوهرتكملا هفانشن

 يف ءسمخلا ساوحلا نم لقأ ددعب هكردُي ىهو .عقاولا
 ةيفارغجو ةيئيب ةفرعم عمو ءلقأ تاربخ عم ءفلتخم نمز
 . عقاولا اذه لصأ نم لقأ

 امدنع :هتيؤرل ةجاحب مه ام روهمجلا ىلع ضرعإ -
 يتلا تاطقللا ددحي نأ هيلع دلع ءريوصتلا ىف جرخملا أدبي

 يف ًاعضاو :هريوصتب موقي يذلا دهشملا نع ربعتس
 تاعقوتلا هذهب ءافولا مدعو ءجرفتملا تاعقوت هرابتعا
 ةشاشلا ىلع 261101 لعف لكف .طايحإلا جرفتملل ببسي
 بلاغلا يف موقتو .هل ًايواسم 16801105 لعف در بلطتي
 لعفلا ةطقل ريسفتي 16261101 5101 لعفلا در ةطقل
 ةشاشلا ىلع الجر جرفتملا ىأر اذإف .6[5806 20
 ةيؤر انفنا هيييونف ةيشايقلا جراخ ام ءيش ىلإ رظني
 انايحأو .هلوضفل ءاضرإ هتيؤر ديري وهو . ءيشلا أذه

 يذلا ءيشلا) لعفلا در ةطقل روهظ مدع جرخملا دمعتي



 ا ا ااا ا ا ا ةقرحلا دعاوقو جرخملا

 نإ ثيح ءاماردلا يف بولطم ءيشل (لجرلا هيلإ رظني
 ةكبحلا حاجنإ ىلع دعاسُي ةيثرملا تامولعملا بجح

 ثدحتي ,راتيجلا ىقيسوم نع جمانرب يف ءالكمف .ةيماردلا

 نكمي ال اهدنع .هنع ثدحتي ام ضرعب موقي مش نمو

 راتوأ ىلع فزعت ىهو هديل ةطقل ضرع مدع ليخت

 هنإ لب .ةطقللا هذه لثم ةيؤر كيري جرفتملاف ءراتيجلا

 فزاع هنع ثدحتي ام مهفي ىتح اهتدهاشم ىلإ جاتحي

 جرفتملا نع بجحي نأ جرخملا ىلع يغبني الو .راتيجلا

 وأ ةصقلا مهف ىلع هدعاست يتلا ةيويحلا تامولعملا

 .دهشملا

 ىف عبياصألا رود نع ثدحتي راتيجلا فزاع ناك اذإ

 ..تامغنلا جارخإ

 نب ةقيراشلا هذهي فزعلا اجدومكا ءدتتو و

 ...فزعلا

 وكسب 1 ل كرا اج اطل نط صا 4

 جرفتملا هأيتنأ فرصي نأ ًاوبأ بجي 2 ا ريبعتبو .اهل
 ىريو .اهتاز ةطقللا ىلإ ,ةطقللا اهضرعت ىتلا ةكرحلا نع



 عا وؤلاو: تويرشتسلا عارشألا نق نيو انتو ودمع زوو طواب هيودعم م

 لكب يه « جرفتملا اهيلإ هبنتي يتلا ةطقللا نأ نوجرخملا
 اهل يعاد ال تاكرحب اريماكلا مايق الثمف .ةئيس ةطقل فسأ
 صيدم نه دكيسو) اذجلا ىعرذحملا ءانكتا :ىدكح. ةلطقنلا نكاد
 تاطقللا ودبت «جاتنوملا ةلخرم يفو ٠ .اهتاذ دحب ةطقللا

 نم عون ىلإ لوحتتو اهيف ًاغلابم ةقيرطلا هذهب ةروصملا
 نأ مغر هنأ ىه كلذل يسيئرلا ببسلاو .جرفتملل شيوشتلا

 نكي امهم «جرفتملا هايتنا نم ًاءزج نإف :ةريثم ىدبت ةطقللا
 :اهين ىدكقشتلا بولسألا ىلإ: ةكرملا نما: هقندتي اليكم
 اذكهو ."دّهماشملا عقاولا" نم ضعب نادقف ةجيتنلا نوكتو

 هل يعاد ال ام ةطقللا ىلع محقي الأ جرخملا ىلع بجي
 ع

 .ادبأ

 رت هيف مقا قاد ان ةلافتم نأ اأن يهودا هل ينعاد

 دختسم  ىتلا تادعملا ىلع فرعت -

 لثم :جرخملا اهمدختسي دق ىتلا تاذعملا نيب نم
 تنايمذعلا نيوكت اميل «وزما رعتلاوب كانو طفلا ونا ودساكلا
 نم فلتخت يهو .اريماكلا نيع يه تاسدعلاف .اهمهأ يه

 ةفرعم نودبو .اهل ةيساسأ ئدابم دجوت نكلو .رخآل عون



 مم مل ان ا وج ا شو حب هيتس وت 3 للا ا ةكرحللا دعاوقو جرخملا

 ريوصت ةلاح يف هب حومسم ريغ ىهف «نهملا ضعب
 ةراهملا يعاود نم هنإف يلاتلابو .جماربلاو مالفألا

 نم سيلو.اهتايناكمإو هتاودأب جرخملا ةفرعم ةيفرحلا
 تاسدعلل ةيملعلا تابيكرتلا جرخملا فرعي نأ يرورضلا
 ,ةسدعلا صئاصخ ةفرعم ديفملا نم نكلو ءاهباسح ةيفيكو
 عملا قمؤر اهيلع امتمألا نوجا عطتنسو ىدعفا ىلإو
 1625 ةسدعلا ةيوازو 21 51025 نيب ةقالعلا ةفرعم ةياغلل

 تاحشرملاو 10621 1628اط اهل يرؤبلا دعبلاو 6

 نم ديدعلاو .تاقالعلا كلت مادختسا نكمي فيكو :؛: 5

 يلع ملقم ال نقاتل تيقملل ةدساسللا ىايئاطتملا
 .ةلثامتملا ءايشالا ضعب دجوت نكلو «ينويزفيلتلا جرخملا
 ريوصت يف لمعتسيس يذلا ماخلا عون ةفرعمل ةبسنلاب امأ
 يذلا يسيطانغملا طيرشلا عون ىأ ءيكامنيسلا مليفلا
 ؛تاسدعلل ةيسنلاب وأ ءىنويزفيلتلا ريوصتلا يف لمعتسيس
 لبق هجرخت يذلا عوضوملا سردا ..اهتفرعم نع ليدب الف
 :ةديعتلا ةلظقللا عجل فلام نق“ نيل وقت نكي هل انفتوو يضل
 اهل دادعإلا متي ةديجلا تاطقللاف ." سكعلا ثدحي ال نكلو

 يذلا عوضوملا ىلع جرخملا فرعت املكو ءاهريوصت لبق
 منا فاطقللا تناك املك :نديوم: لك هوو وبكت عوقمم
 لبق عوضوملا اذه ةسارد نع ليدب ال ءكلذ ذيفنتلو

 .. يويصتلا

 لظعلا :ىيودصك نولاوملا فاك انزل اقعلا :لطوس ىنلكقو



 ىعاذإلاو ىنويزن اتلا جارجخإلا نف ا 010 اء

 نقف داعب واش نكت ةلطغ ىلإ: ضيوبلا هتيرط مطعمي نهر
 نيف و: وروسمتلا ليقع استلا تلد: وكلا ون ناندوعلا
 ناكمو ءاهروصيس يتلا تاطقللا ريرقت عيطتسي نل «كلذ
 نهطتيي ىحلا ءاينشالاو فاكرحلا ىه امو ازيساكلا عكر
 بجي ىتلا تاكرحلا ىه امو ءرداكلا ةمدقم ىأ ةيفلخ ىف

 لبق اذه لك ةدهافمبو :لطنلا نازشم. نم افياهظإ
 ةينمزلا ةرتفلا ريدقت ًاضيأ نكمملا نم حبصي ءريوصتلا
 يانلا يندحلا يكامديستلا نمذلا'نيرتقو ل. ةكرحلل .ةلماكلا
 نانو ةفيسنلا ةسارنلا ثوديو. ةيدهملا فالتفلا ةتيوضتكم
 تاديفسلاو مفازيقتلا اينوشتم ىنوستلا فانا لكننا
 نإف كلذلو .اهجئاتني ةقثلا نكمي الو ءتاكابترا بيست
 لمع خم اما اءزج دعت هريوضت, لبق عوضوملا ةسنارإن
 . جرخملاا

 افك رورو وسساا ليف انهت نوم ناطر د
 1 و نصف نب ران | نلعب وقعت قيصحم .ندومعتلا

 لان : كييجو يع المج ان: ده زب دعب هابل ب
 :ناكمإلا ندقي ىسيدلا نودع: وودقيح ني ريصعلا
 ..سمشلا يه ةيعيبطلا ةءاضإلا ردصم نأ فورعملاو

 وه ريوصتلا دنع سمشلا عضو ةفرعم نإف «يلاتلابو
 .روصملاو جرخملا لمع يف مهم رخآ رصنع

 ةجردل ءتياث تيقوتي كرحتت سمشلا نأ فرعن نحنو
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 هلي كو لايعلم ينام ام طفش عا وداعا ئقاضتلا نأ

 نم ةجرد ١6١ ريست سمشلاف .تقولاب طبترم ءوضلاف
 لدعم أر: ةغاس 15 لالخ كلذ: رقيو يرقلا ىلإ قولا
 اذإ ةجحرد ةرشع سمخلا نكلو .ةعاس لك ةحرد 6

 ىنعت اهنإف اريماكلا ىوتسم دنع وأ ضرألا ىلع تسيق
 سم لالخ ىاولطؤلا ةطقللا ناوغإف: كلذل 1: ةدددع ا راقنأ
 دعش نأ ىأ :ةيعاتض ةءاضإ مادحتسام اننإ تدحي نأ نكن

 .ةيعيبطلا ةءاضإلا مادختساب ريوصتلا تقو لبق ةيانعب
 ةيسنلاب سمشلا عضو باسح يف ثدحت ىتلا ءاطخألاو

 ريوصت ةداعإ اهنع رفسيس هريوصت متي يذلا ءيشلل
 طخ نع ريوصتلا ناكم دعُب لثميو.يلاتلا مويلا يف ةفلكم
 نوكت ثيح لودلا ضعب يفف .ىرخأ لكاشم ءاوتسالا

 نوكت «ةرشابم ةيدومع ًابيرقت راهنلا فصتنم سمش

 ًاَدج ةليوطلا لالظلاب اهتنراقم دنع ًاَدج ةريصق لالظلا
 حبصت ءاّدج ةعفترم سمشلا نوكت امدنعو .بورغلا تقو

 هجو ىلع ةصاخ ةبوغرم ريغ لالظ روهظ ةلكشم

 ةياغ يفو ةجرح ةلأسم هريوصت متي يذلا عوضوملا
 . يسم نيكاح ىتإ) ةلاملا هده نا سرملللا تو ةننكألا
 ليلقت' متي ملاعلا ءاحنا ضعي ىف هتإف ءكلذ ىلإ ةفاضإلابو
 ةريبك ةجردب موي يأ يف مدختسملا يلعفلا ريوصتلا تقو
 هركملا ىلع يشن هللا سو ىيعشلا ةنض)ا هزل دج
 لوصحلل هيف ريوصتلا نكمي يذلا سمشلا تقو باسح



 نيعاذ لاو .تتوووفلتلا كارشتالا قف يدر اطر ااو ا راكم ا”

 يتلا ةريصقلا ةرتفلا ىلع قلطيو .جئاتنلا لضفأ ىلع

 بورغلا لبق وأ قفألا طخ فلخ سمشلا اهيف يفتخت
 ,."ةييهذلا تاظحللا" وأ "يبهذلا تقولا" مسا ةرشابم

 سلط كانك ةوحول ةيلاعف دارتملا راع ٍابيرقت يهو
 لمعلا تقو نإف ءمسالا يحوي امك نكلو .'' !ةيرثو ةمعان
 ًاقبسم ًاطيطخت كلذ بلطتيو ةرتفلا كلت ءانثأ ًاَدج ريصق
 نسل نأ سرك اذكسو :ناهتسدع زمددتلا ظنا ل ا ويفك

 .جرخملل ًاقيدص وأ ًاًودع نوكت نأ نكمي ءاريماكلل ةبسنلاب
 نم مكو ؟نوكتس نيأ ًامامت سردي نأ هيلع بجي كلذلو

 كانه نوكي نأ بجي. .ريوصتلا ةيادب لبق مودتس نمزلا
 اذه دوجو بوجو ءارو ناببس كانهو:ةطقل لكل رريم
 : رريملا

 نم "يح واحلا رربملا 0000 يعمينيو

 كيم دنع :ةقيدحل ةطقل نإف .توصلأ وأ ةروصلا

 أمنإو .اهدحو ةقيدحلا ىلع ىوتحت نأ بحي ال ءلاثملا

 ىلع جرفتملا دعاست ىرخأ لماوع كانه نوكي نأ بجي

 لفط ةبرع عفدت الثم ةأرما دوجوف .اهتعيبط حيضوتل

 .دادقن 50٠١١, روشنم ريغ ثحب :بيبش ىلع دومحم ع(



 ا ل ا وا ا و ا جب افا زا و رقت ةيهاو هلع ان بطل حج ةقرحلا دعاوقفو جرخملا

 ةيفلخلا يفض رورملا ماحز تاوصأ عم ةطقللا لخاد

 اذ ودة دمل | لكسيو ممم ةكيدسلا نأ دوعتشملا نست
 كلذ تميس نومك م ءاقتر ا نلعب نبطت ةركاظ انمار
 كلا داريملا تداك اذإو :راظملا نيمديرغلاب مقت انهنأ
 اذهف .'"لافطأ ةيبرم" سبالم يدترت لفطلا ةيرع عفدت
 .ةديدعلا قيم.كارلا نحلا نهوقت ةقيوصسلا نأ: تعي

 اهنأ ينعي !ذهف ء:ةقيتعو ةليوط راجشألا تناك اذإو
 راعشالا سشربا انك لوول نسر دنع نانسي ةحروح
 , ثادحألا هيف عقت يذلا لصفلا ىلع لديس روهزلاو

 تامولعملا نم ديزملا تاناويحلاو رويطلا فيضتسو
 زا ةقييضتلا هكاورجملا كنت علك اه اروتكر :. عرضملا
 لضفأ لكشب جرفتملل تامولعم حضوت حيتافمك ةيعمسلا

 نوكي ال يلاخلا قيرطلا ءًالثمف . اهنودب تناك ول امم
 نلع لالي يش نع يرجع نأ بحب لم لطقفا ًايلاخ
 فجنلا - ءالبرك قيرطل ةطقلف .ىنعم هيطعيو لاخ هنأ
 نودب ةيعقاو نوكت نل ركابلا حابصلا يف يوارحصلا
 نودبو ٠ ةروصلا ةمدقم يف رشتنت ىتلا ةروبشلا
 نم ةيقبتملا تارتموليكلا ىلع لدت ىتلا تاطقايلا

 نوكتي يتلا رصانعلا لك لزتخت انه ةطقللاف .قيرطلا
 قلتخا أم اهلاع .تفولا كلذ يف يلاخلا قيرطلا اهنم

 ءيسش ًامئاد كانه نوكي فوس نكلو ؛تارربملا ركتبُت وأ
 اهلعجيل ةطقللا ىف هعضن نأ نكمي ام صخش وأ ام

 .جرفتملل ةبسنلاب ىنعم تاذ اهلعجيو :ةيعقاو رشكأ
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 جرخملا موقي الولح لب ءلكاشم ريتنوملل مدقت ال -
 ةلحرم ءانثأ ةلوهسب اهبيكرت فدهب تاطقللا ريوصتب
 نع ةركف هيذل يذلا عوخملا ىف هديجلا ترشملاو .عاهتوعلا
 نأ ىلع صرحي نأ بجي «يلاتلابو .جاتنوملا تابلطتم
 ريك رمل "اهيلإ .تافجي ىتلا ودم اعلا يدع ةدنلا لك ,ىوتحم
 ناك قلوب ندعي نيس ةلووست ىرجالا ةطقل نع قاتحنالا
 . ريوصتلا ءانثأ فورعم ريغ تاطقلل يئاهنلا بيترتلا

 ةطقللا نأ يأ ؛جاتنوملل لولح ىلإ ريشت انه لولحلاو
 ىوتحت يتلا ةطقللاف .قرط ةدعب اهل جاتنوم لمع نكمي
 :تاطقللا ةيقيدوم :اهينك رك لومتج يدلا يضاقعلا لك ىتع
 تلق أملكو .ةلوهسي اهل جاتنوم لمع بلغألا ىلع متيس
 ةنالبعللا و... اهدا حان وسب لفع لاما لك املك يدماتكلا هدك
 .ريتنوملل ةيلعف لكاشم ببست رصانع يآ اهب سيل يتلا

 :01721ةمماط08 ذعا1 م0 ةكرحلا راركت

 ًاعباتت يطعيو ًاّيوس نيتطقل نيب ريتنوملا لصي يكل
 يرش ىلع ناتلكنللا ئوتحك نأ فحم اميين :ةكرخلا تاون
 يف ةراتخملا جاتنوملا طاقن ريتنوملل رفاوتت ىتح ةيفاك

 ريوصت راركت جرخملا ىلع نيعتي ,ءكلذ متي يكلو .امهيلك
 ةطقللا ةناوي- ىف ..ىلوألا:ةطقللا ةرايخ ةكرحل ريخكلا ةؤحلا
 ةلوهسب نيتطقللا طبر ريتتوملا عيطتسي كلذبو .اهل ةيلاتلا
 .اهنم ءزج عايض نود ةلماك ةكرحلا رهظتف ءرثكأ ةقدبو
 ةعرعلا * ةكرشلا نم ةيفانخالا ءاومألا للك نلف قلو



 ا و ةقرحلا دعاوقو جرخملا

 ةطقللا بسح ةرركتملا ةكرحلا رادقم فلتخيو ."ةرركتملا

 ردا امدح لو ةروصتا كاع رجلا نموا ةكرحتلا قولو
 .ةيناث نم رثكأ ىلإ جاتحي رخآلا ضعبلاو «ةيناث نم
 لق "املك هيف وت مجح دكاذ ةلسقللا كفاك دلك: :ةماع ةفضو
 ,ريبك مجح تاذ تناك املكو ,ةكرحلاراركت ىلإ جايتخالا

 هب دهشم :لاثم .ةكرحلا راركت ىلإ جايتحالا داز املك

 جراخ رمم ىلإ اهباب نم ةرجحلا ةرداغمل دعتسي صخش
 هيبكنك نسي ةدحاو | روم اك ماحس ارو ةفاركت م
 :ةرجحلا رداغي وهو صخشلل «ىلوألا :نيتطقل ىلإ دهشملا
 وهو صخشلل «ةيناثلاو ؛ ةفرغلا لخاد نم اهريوصت متيو
 نم اهريوصت متيو « رمملا ىف يشميو ةفرغلا نم جرخي
 رهظت نأ بجي ةيعيبط ةكرحلا ودبت يكلو .رمملا لخأد
 ىلإ ةقرقنا نم عودت ىو ةهاتشلا ىلع لتدسلا ةكرح
 ةطقل يف هريوصتب ماق جرخملا نأكو هيف يشميو رمملا
 ىف افردؤدصتا مك ةكرحلا نأ ةقيفحلا نأ عم. ةليفحم ةدخلاو
 ةفرغلا لخاد نم اهريوصت متي ةرم « نيتلصفنم نيتطقل

 رمتسي نأ بجي كلذ متي ىتحو .رمملا نم ىرخأ ةرمو
 جوخ نسم (ةفوقلا لكلا اويعاكتا ىلوألا ةظقللا زيوت
 يقلل ودخل "دكر يقلك هقلدمو, ةقرقلا نام. عما نذمملا
 ال بابلاو ةفرغلا لخاد لثمملاو (رمملا يف اريماكلا) ةيناثلا
 يف يسمو هقنم يوقمو بابلا متفم وق اقلقم لازي

 نم جورخلا ىلع لمتشت يتلا يه ةرركتملا ةكرحلاو.رمملا

 داجيإ ريتنوملا لواحيس يذلا ىه ءزجلا اذه نأل .بابلا
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 داع كك نقي حقألا يناه ادعاو انما نك . نأ
 :ىلاتلا#: نم. ةكرملا زازكت' ىلإ قعوت نقلا بتاتسألاو

 .عطقلا طاقن

 نثكا ةقيوطي ةكرحلا ةداغإلا لوطا اتقاو لكفملا متم <
 :ةفرغلا :لخاد# | ريماكلا نىلوألا ةطقللا «ةساانش

 «بابلا نم لثمملاا برتقي

 لا

 «بابلا نم جرخيو

 :ةيناثلا ةطقللا

 :ندعلا يف[ رسفاعلا

 .قلغم ىهو بابلاب ةطقللا أدبت

 بانا (ةفوقلا لكلا .ةوجوملا) :لامعلا يكتم كلو روق

 «بابلا نم جرخيو

 داع نس وود وانلا قاف مت



 ل 01100000000 ةفرحلا دعاوقو جرخملا

 : ةرركنملا ةكرحلا ريؤصل لكاشم

 71/1312 ط]1118 116 5660 ةكرحلا ةعرس ةقباطم -الوأ
 مجح ىلع ةكرحلل ةرهاظلا ةعرسلا دمتعت :01 23
 مه لتمملا ةكرحلا ةنلفقلا ةقيسلا ففاك وك ينكشف وزاغلا
 لكاس كوضك نق ةفاتقس طويلا نيتخك هن وسم ةايسف
 يف لثمملا ةكرح ءالثمف .ىرخأ عم ةطقللا لصو دنع
 اليلق أطبأ ىدبتس 1028 5101 ريبكلا مجحلا تاذ ةطقللا
 بيرق مجح تاذ ةطقللا نوكت امدنع ةكرحلا سفن نم

 ىلع اهدهاشن ىتلا ةكرحلا رهظتس كلذلو :(01056-الم

 اهدهاشن يتلا ةكرحلا نم اطبأ ةريبكلا ةطقللا يف ةشاشلا
 ًابوك لوانتي صخش :لاثم .ةبيرقلا ةطقللا يف لعفلا سفنل
 هرورسم ثدي اذإ شي نوحكيو ةهيكتمسلا "يلح نح
 :ىوكلا طاقتلا ةاككإ :يوكلا رب نيل :ةيسرق: ةلجالا ةوفاشمل

 ديلاب ةطقللا أدبتس .ةرركتم ةكرح ةطقل ريوصت نيعتيسف
 ءبوكلا طقتلتو رداكلا ىلإ ديلا لخدت مث ءرداكلا جراخ يهو

 ىرثس اهتدهاشم دنعو .رداكلا نم بوكلاو ديلا جرخت مث
 اريثك ربكأ ةريبكلا ةطقللا يف ديلا اهعطقت يتلا ةفاسملا نأ

 ءاهسفن يه ةكرحلا نأ امي نكلو .ةبيرقلا ةطقللا يف اهنم
 .ةبيرقلا ةطقللا يف تداز ديلا ةعرس نأ جرفتملل ىدبيسف

 نم برشلل ةثلاث ةطقل تمدخّتسا اذإ كلذ ىلع بلغتلا نكميو

 ةرم بوكلا لوانت ذئنيح ةرركتملا ةكرحلا بلطتتسو .بوكلا



 نفقا ةإلاو: قومومتكلا تاوشإلا قفل ,جزاب مال انو ار او مع ار ع اع ا

 وير دم قدع ىمحتسسلا ] طش "شاك اون حو ضوعلا
 .1160111121 ©1120-1056 طقف

 :لمعلا

 :ةيداغ ةكرج ةفوني ةييراا ةللقل نيوبصعا ىلإ :ةفايألاب
 نكميو .اليلق أطبأ ةكرحل نييرخآ نيتطقل ريوصت بجي
 لكيشي نسمات ىقلا ةطظفللا نايدح ! ةلاجلا نفك ىف :نيقت وهلا
 ْ .ةريبكلا ةليقللا وع نقف

 قيقدلا قباطتلا وه عباتتلا :001211210113' عباتتلا - ًايناث
 ةلكقلا نيم تلقا وسلا و ءاعشال او قاض وبضظ وعلا ١ :لطسعا دكا

 كلذ لمتشي «ةرركتملا ةكرحلا ريوصت دنعو .ىرخأل
 .ةءابخإلاو توبضلا ىلع انفي

 ريوصت دنع :0176152001128 يفاضإلا ريوصتلا ثلاث

 رجا ناركك ىلإ نوم نناسلا و مجود ةروكدما اكوج
 نم ردق ريكأ دوجو نامضل .ىرخأ ولت ةطقل ءاهلمكأب
 ,ةديج ةقيرط تسيل هذه نكلو .جاتنوملا ةيلمع دنع تارايخلا

 قرط دجوتو .لاملاو تقولا يلماعل رابتعا كانه نكي مل اذإ الإ
 :ةكيادقملا ةكردلا قيوصت سه ياكل كتايكشا :نيلكتلا ةكدع
 نالظتو ادد اهنرس جاكت زدبلا : كيد ىقلا 'هرادستلا» قفش امهم
 :انذخا يفي ىذلا كالمقلا ايا ةفرعع ر اهو ةادغإ سمت
 نور افعسلا ما هع وقجك ذل ىلاقملا لدتا ةنلذ :تايسأو
 ”:عرخملا هد عقلا عوسوتلا





 ينعاذإلاو ينويزنلتلا جارخإلا نك 0 ا ا نول لا بك 1 او وس ا نو اكو

 :: جارخإلا يف عباتتلا ىلع ظافحلا
00210117 

 : 00211211167 عياتتلا

 2« ةءاضاإلاو , ةكرحلاو ء راوحلا لالخ نم . ىرخأ

 ىلع ظافحلا مهملا نمو .مشريغو راوسسكإلاو ؛ توصلاو

 ىف فدك ىلع لوضخلا نكد ىتحت هكاطقلل ةيلتلا عاققلا
 ىف دحاو أطخل نكميف .('7جاتنوملا لمع دنع «ةيرارمتسالا

 نأ ىل : لاثملا ليبس ىلعف .ريوصتلا ةداعإ يعدتسي

 ىرخأ ةطقل يفو :طلعط ]<عإل ام ةطقل يف ةيوق ةءاضإلا

 0 نيتاه ل 0 ةتفاخ

 . دج لاع .ةيلاتلا ةطقللا يفو ةطقل يف

 .يئامنيسلاو ينويزفلتلا جارخإلا تاوطخ :يلبشلا هللا دبع 1(



 ل جارخإلا يف عباتتلا ىلع ظانفحلا

 لصفي دقو «درفنم لكشب متي تاطقللا ريوصت نألو

 :مناتتلا قيقحت: يف ةلكشم قلحي امه ؛ةطقل لكن ةصاخلا
 لك ليجست نم دب ال .حيحص عياتت ىلع لوصحللو

 رند اةعملا ياذا نادك نولظتلا ءاجكا نفم ةحور ةكرشلا ماقت

 . جرخملل ةثالثلا عاونألا

 نم ءهريوصت دارملا عوضوملا هاجتا ىلع ظافحلا بجي

 نوكت نلو .جرفتملل احضاو ودبي ىتح « ىرخأ ىلإ ةطقل
 «ةرمتسم ةدحأو ةطقل دهشملا ناك ام اذإ ةلكشم كانه

 .عطقلا قيرط نع ةكرحلل ضارتعا يأ ثدحي نل ثيح

 نمف كلذل ءاريماكلل ةددعقتم اياوز مادختسابو «تاطقللا

 . جرفتملا دا



 نم اؤالاو .نكويرعللا -عاربخإلا نك كن ملت اطل دع راسم يد دم م

 : يمهولا طخغعلا

 يلع ةفافحتلا 0 اهيدففسن اذا وع ىضهولا نقلا

 ا عضو نكميو .ةشاشلا راسي "7

 طفلا اذه يطحتسك”ا) نأ اريماعلا نتفر .يلايخلا طخلا
 . ()نيتيلاتتم نيتطقل يف يمهولا

 هس هاك نق كنمتك رادع. :كانو كناك انيءاذإ «ذاقمن

 .فارحنا يأ نوكي نأ وأ « ةيئاهنلا اهتهجو ىلإ لصت ىتح
 بيننا دس | رن ورمل اهيشاوت ءاسسألا ىف نونا نأ
 لامش هاجتا ىف كرحتت ةرايسلا ترهظو : رربم ريغ
 أمم :ئجافم لكشب ثدح رييغتلا نأ ىدبي فوس «ء.رداكلا

 .هلامجو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع )١(



 اخ ا ا م ع ل ا م جارخإلا يف عباتتلا ىلع ظائنحلا

 . عباتتلا يف أطخ هنع جتني امم «ةكرحلا هاجتا

 نأ بجي « رداكلا لخاد ناعوضوم كانه نوكي امدنعو

 نأ جرخبلا ىلع نوكي اهددع امهكيي يمهولا طحنا رمي

 نيحو .طخلا نم طقف دحاو بناج نم ريوصتلاب موقي
 نم نوكي دق . تاطقل ةعومجم ىلع دهشملا ىوتحي

 دفع كلوب .ةيرتشلا لدا قم ةفاشلا ةاهلا يوقع ل مذملا
 اذإ و. .جوقتملا داعأ امامك: ةهبشاو :تاوييقتلا هذه نوكت قا

 ىتح ءهمسر داعي نأ بجي ٠ يمهولا طخلا يطخت ّمت
 : ىرخأ ةره عياتتلا ىلع ةظفاحيفلا نكمي

 : عباتتلاب

 ههاجتا نم هريوصت متي يذلا عوضوملا ريغي نأ : ًالوأ

 ديرسدمهت ءاذكأا  يبمهولا ظشلا"اويهاكلا سعت: نأ ءايفاث
 رييغت هسفنب ىري جرفتملا نأل لوبقم اضيأ اذهو « ةطقللا

 :داحتألا

 00111923583 عوضوملا جراخ ةطقل عضوت نأ :أشلاث
 امدنعو . ةفلتخم تاهاجتا تاذ تاطقل نيب ,5201



 ىعاذإلاو ىنويز دلتلا جارخالا نفقا رو ل ماو ام قو يرو هما هام انما

 ناهاجتا امهل نيتطقل نيب عوضوملا جراخ ةطقللا مدختست
 ىئتلاتلاك و «تاهاجتالا مييغت ىفخت نأ نكمي «نافلتخم

 ...عماذتلا يلقب طفاحت

 نيب ,125611 55201 ةيليصفتلا ةطقللا لمعتسُت نأ :ًاعبار
 افافك لحم ةلكقلا سمار ةقاتشس تاماعتا فاذ تاطقل

 . هاجتالا ريغت يطغتل عوضوملا جراخ ةطقلك

 يف هنإ ثيح « ًادمعتم عباتتلا رسك متي نأ : ًاسماخ
 ىلظعي كللز هنا يعشولا ككل يودع كس تالا نشب
 رسكلا اذه يوفعلا طحا 0 ةداسهنأل و سملا الافج
 رسك ببسي نأ نكمي نكلو .ةكرحلا دهاشم ىف عباتتلا ىف

 تاطقللا نأل ءلكاشملا ضعب ةيراوحلا دهاشملا يف عباتتلا

 نوكي اهنيب فالتخالاو ءاهضعب نم ةبيرق نوكت ام ابلاغ
 ديدحت :عيطخسي ال دق عرفتتملا 'نأ نم. عغرلاوو ءاظوحلف
 : انطاقي ايش كاش نأ نسنشي: نأ هنكتم هنآ الإ + ةلكشتلا

 دفاشملا هذه ىف نتعفلا خأل'ةقفاق  هنانع نلطكت اينإف
 : ةشاشلا ىلع ةكرحلا هاجتا لالخ نم بستكي

 نأ بجي « ةدراطم دهفاشم ريوصت دنع : ةدراطملا ١

 نأ ول 1 لاثملا ليبس ىلعف .ةدراطمك ىقديت يكل :ءناجتالا



 ا م جارخإلا يف عباتتلا ىلع ظافحلا

 ندر ةاككا يف :( اونإ ةينصحستلا هراطت: 13 "ةيسخنكلا
 ىلإ ةطقل نيم هفامتالا يفت ىف اكرجقي نأ تجب ةرذاكلا
 ل

 نإف ءرداكلا لامش هاجتا يف ةأجف كرحت (أ1) نأ ىلو
 هاو يكل ام عمقا هكر ول انيك ناني فون كلو
 ايصعحسلا 11 ول كلذ: قرون نكمل يلع دان: ةيصختملا
 ودي اق ووصلنا نق لامتتلا فجل ىف تكرطتا ان
 نأ كليو نفعا انيدهعب زهد نايربتا . تتمتع
 فورس عوكل | هيوم اسكت نر اكد ينعش قوككت
 . جرفتملل ًاكابرإ ببست

 هاجتا يف ناكرحتت نيتيصخشلا نأ ول : ةهجاوملا -؟
 امنا ىف كوهمت انيرنم لك نإ نافعا اومن
 ةهحاوم ىف امهنأ قل امك ىدني فوس. كلذ نإف « سكاعم
 نيش نه كرسكت: (1) ةيصخشلا نأ نلف .ثودعتلا ةكفكو

 ةلظعلا ناف# ,لامتفلا نمد رمتت 1 يدر ةيضختتلا و وداكلا
 نأ ىلإ ريشي فوس ء2نيتطقللا نيتاه نيب لدابتملا
 :ةليفم ةطقل دفع اهينيحعتا قاهجاوت كف ويم نيت يضتسلللا
 بنجتل ء ةكرحلا هاجتا ىلع ظافحلا مهملا نم حبصي كلذل

 . جرفتملا كابرإ
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 :رظنلا هاجنا عباشت . اناث

 رظنت تايصخشلا نأ ةطاسبب ىنعي رظنلا هاجتا عباتت

 كلذ ىدبي دقو .ىرخأل ةطقل نم ء.ميحصلا هاجتالا يف

 نطقت اه دفعت ريعتت نككأ مسحب هك ةقكلا وتو ذيع

 هلح مت رمألا اذهو .رداكلا جراخ ءيش ىلإ ةيصخشلا

 طخلا رمي نأ بجي ثيح .يمهولا طخلا مادختساب ا

 . هنم دحاو بناج يف اريماكلا لظت نأو « نيلثمملا نيب

 لويقم اذه حب ةطقللا لالخ نظنلا ةاكتا نلقتتن نأ + الوأ

 ادهم نهود ةليسنلا لالخ اويماقلا»ن رضقت: نز ءايفاك
 ءرظنلا هاجتا يف ريفتلا هسفنب ىري جرفتملا نأل لوبقم

 . اريماكلا ةكرح لالخ

 نيب 105611 5104 ةيليصفت ةطقل عضوت نأ : اثلاث

 هاجتا رييغت ءافخإل وأ ءحيض هل بل نأ نكمم

 . رظنلا



 0 جارخإلا يف عباتتلا ىلع ظافحلا

 ةيوازلاف .ةيقفألاو ةيسأرلا اياوزلا ًاضيأ لمشي هنكلو
 عافترالا عم هتقالع يف لثمملا رظن هاجتا يه ةيسأرلا

 يف لثمملا رظن هاجتا يه ةيقفألا ةيوازلاو .هيلإ رظني يذلا
 للا هاهنا اناوزر نوك قا بحير ةسرعلا نودسب هةنالج
 دضتم وتل اذإ كلذ وخال فقل قم ةليستمو: هن قلطكام

 نوكم اهيرو : قياسلا قوطلا لزاخ ند يسسولا اقل
 رثكأ وأ نيلثمم ةثالث كانه ناك اذإ ءقيقحتلا بعص عيباتتلا
 ٠ ديج طيطخت لمع مهملا نم حبصي كلذل .دهشملا يف

 ةييسرسلا :قوراخيسملا ءادكتسا امهيا كيتمتلا نمو
 فقاوم بعصأ نم لعلو .ضرغفلا اذهل 10

 كركتي انيك لكنملا دفاشي اهدتع ىه نظنلا ةاحتاغباكت
 يلعب تمم هقر وفك ةظمحم  ةرهلاك كاك يتناكلا حراك
 تلك موك تقاك ىلتامك ةفرمتلا منان نأ لئلعملا
 ا رضاكلا

 : نيلثمملا ءادأ جياتت : ًاثلاث

 ىلإ رو اكن قف هاف اظقم قولكم" نوكن ذأ ميعلا خف
 2« رعاشملا ةدح لمشي اذهو .ىرخأ ىلإ ةطقل نمو «ناكم

 ةيلوؤسم هذهو .تاحيملتلاو «تاراشإلا , مالكلا قايس

 جرخملا ماق اذإو .ءادألا عباتت نامضل ًاعم لثمملاو جرخملا
 ءاداع :ةسص افلا :ةقياستلا تالجمللا سف هانم نسل ىهككت
 .. سيفتلا اذه ندرك نص اسلا» ةاك ىلع عم اهدقف ”لذمفلا



 ىعاذإلاو ينويزنلتلا ءارخألا نق“ دعا تما اوم وعواو ف وطيفبم هامااب ماب

 : جارخإلاو اريماحلا تاسدع

5 | 

 :1565©.1 تاضدعلا

 موقت ةيرصب ةليسو اهنأب ةطاسيب ةسدعلا فيرعت نكمي
 ةرّوب يف اهزيكرتو ةيئوضلا ةعشألا نم ريثكلا عيمجتب

٠ 

 يف جودزم رودب ةسدعلا موقتو .يتسم حطس ىلع

 لذيادلا ةوفضلا نك ىف :وكتست' طيح« ىيافتسمل ا نووستلا
 كانهو .ةروصلا حوضو ناةنفتم يسفو ءاريماكلا يلا

 ١. آ62565 ىرّؤبلا دعبلا ةتياثلا تاسدعلا 1111116

 .ريغتي ال ًاتباث اهيف يرؤبلا دعبلا لوط نوكي يتلا يهو
 اقبط ةيسيئر عاونأ ةعبرأ ىلإ مسقنتو : ١ - يرؤبلا دعبلل

 -  100231ةطقنو ةسدعلا نيب ىتلا ةفاسملا يأ

 ريبكت ةوق نع ربعي يذلاو « أريماكلا لخاد ةروصلا زيكرت
 .ةسدعلا



 ا سا وبوس اسر تاسا روادمست عشا جارخإلاو اريماكلا تاسدع

 :ةسعلا نييك ةرق كعرؤللا سلا

 ودعا

 لاجم ةيواز يأ 50026 01 [/151052 ةيؤرلا لاجمل ."

 ايوب ىلع ديسيعلا و مدع اهطقتك :نحلا ىلسلا ردا
 . يئامنيسلا مليفلا

 .عسأو ةيؤر لاجم .

 .قيض ةيؤر لاجم

 : يه ةعبرالا عاونألا هذهو

 ١- ىرؤبلا دعبلا ةريصق ةسدعلا - 1625 17106 26

 لاجم عسوأ اهل نأب ةسدعلا هذه زيمتت - مم 55 نم لقأ

 :دوشنلا وخلا يطق ىكلا نو مدسرا يهود ةننز

 نذت دني زد يف كلذ ورم سد ربلا لعنلا" ةطيسرتملا ةسدقلا نم
 ديزت امك هيف غلابم لكشب روظنملاو ةروصلا لاجم قمع
 .ايعقاو أارهظم ةروصلل ىطعي امم امهيلك ىف هوشتلا ةيسن



 ىعاذإلاو ىنويز نلتلا جارخإلا نقر و عا و تاو نس "ا

 ىلع لمتشت روص ءاطعإل مدختست يىهف كلذلو «يرؤبلا

 ئشو: هريوصت يراجلا رظنملا نم ةنكمم ةحاسم ربكأ

 , ةكمسلا نيعب - مم ه -ًاًدج ريصقلا يرؤبلا دعبلا تاذ
 طوطخلا لك ذختت ثيح ةروصلل امامت ةفّردحم ةيؤر حيتتو

 نيع مدختستو ل اهروظنمو ءةيعيبطلا

 زمنه نأ الكف 0 هيا

 5 هلوح نم ملاعلل 0

 لاجملا قمع نوكيو م ًافارحنا كانه نأ ل

 يف امهيلكب ظافتحالا عم امهضعب نم ةريبك ةفاسم ىلع
 عيطتستو . ةظحللا سفن يف ةروصلا حوضو قاطن

 ىلع قمع ءافضإ كلذك يرؤيلا دعبلا ةريصق ةسدعلا

 همس ودق نأ قكحي ااكوف م ةحانسنملا :ةليلقلا ةكامألا
 نا امك سوس نتي اهم وقكأو اهفح نيكأ ف يفق
 اعبت ودبيس اهلخاد صوخشلا هيف كرحتت يذلا ىدملا

 ىف ليلقتلاو لاجملا قمع ةدايز نأ امك. هيف افلابم كلذل



 ا و ا ا و ل جارخإلاو اريماكلا تاسدع

 ةيلاثم يرؤبلا دعبلا ةريصقلا ةسدعلا لعجي ةروصلا ريبكت
 ريثأت نم للقت اهنأل ؛ةلومحملا اريماكلا مادختسا يف

 يرؤبلا دعبلل قيقدلا طبضلا نوكيو اريماكلا تازازتها
 ْ . ةلاحلا هذه يف ماه ريغ ةسدعلل

 1586 2011281 1625 يرؤبلا دعبلا ةطسوتملا ةسدعلا - ؟

 سفن ًابيرقت ةسدعلا هذه يطعت - مم 55 ىلإ مم 75 نم

 , اهب صاخلا لاجملا قمعف « ةيداعلا ةيرشبلا نيعلأ روظنم
 فلخو مامأ ةروصلا ىوتحم ليلحت ىلع اهتردقو

 ةيرشبلا ةيؤرلا صاوخ نم .برتقي نوضملا عوضوملا
 2 واعلا“ ةةنيوجلا» [نضنا :نيفيسك يحك هلل ةلوروب ةيضييفلعلا
 ىصقألا ةيعيبط قديح علاعلا ةزوبح نسكت نآهكدكزأ اًذإَف
 نوكت ءاريماكلا نم لخدت وأ بعالت نودبو ءنكمم دح
 قيقحتل ةليسو لضفأ يرؤبلا دعبلا ةطسوتملا تاسدعلا
  ةفوهتسمللا ايفاكلا ىلع [ناينيطت نفح ةواقبف.ى للا
 تالآل ةبسنلاب ةطسوتم ةسدع ربتعت مم"9لا ةسدعلاف

 نيتعت مه *لا ةسدعلاو «سشيفيللم ١1 :نساقم ريؤصتلا
 ”ه ساقم ريوصتلا تالآل ةبسنلاب ةطسوتم ةسدع

 ةموغ ىلا قورنلا ةعنلا نوبه ةنيوع قم نيدنخلا كككو
 هاهتأ يف .ةلرحشلا :ةيشيب نيثاك عقتي٠يرؤبلا دعبلا' ةطدسوتم
 ليصافت ىدبتو « ةيؤرلا لاجم قيضي ثيح « عوضوملا
 حوضو لقي امك . احوضو رثكأ روصملا عوضوملا



 0 ا قف

 ةيرؤتلا نافيألا فو. ةفلخيو عوبضوملا مانا: ةرونجللا
 ىف ةدوهوملا فثاعوبضونلا ليمت ةسدعلا هذهل ةريصقلا
 ا داعبألا يفو .اليلق روكتلا ىلإ ةروصلا لاجم
 يتلا مالفألا يفو .حطستلا يلإ ا 1 ووصل ليفك ةايوطلا

 نوكم اهاودلا نم رككا ه اساسا غومضوبلا ةردس متهت
 . مادختسالا يف ًاعويش رثكألا مم 5٠ ةسدعلا

 [آ88 102528 10031 ىرؤيلا دعبلا ةليوطلا ةسدعلا - *

 هذه طقتلت - مم ٠ ٠٠١ ىلإ مم 55 نم : 1628[ 95

 نيعلا :كارذنإ يولسا نع. كلكخم :ىرواساج ةروبضلا :ةسوفلا

 ةليوط ىلإ ةطسوتم ةسدع نم رييغتلا دنعو .اهل ةيرشبلا

 ثيح « رثكأ عوضوملا بارتقاب روعشلا ةجيتنلا نوكت
 ةقيقدلا ليصافتلا ودبتو . رثكأ ةيؤرلا لاجم قيضي
 .لاجملا قمع لقيو ءحضوأ

 يرؤبلا دعبلا ةليوطلا ةسدعلا اهببست يتلا رهاوظلا نمو
 نودبي ةروصلا حوضو زكرم يف صاخشألاو ءايشألا نأ
 تاريثأتلا نمو .عقاولا يف ىه امع مهضعب نم ابرق رثكأ

 دعب امو لبق ام حوضو ةجرد ليلقت ًاضيأ اهقلخت يتلا
 لمعتستو « هتاذ روصملا عوضوملا زربتو « لاجملا قمع
 وأ نيجوز نيصخش طابترا ىدم راهظإ يف ةزيملا هذه

 نأ ىه ثلاثلا رثآألاو ا
 .: .هقارلا ني اظنإ ةديعتلا ةكزحلا نولتت ةميدعلا



 ار اا ا ا ا جارخ لاو اريماكلا تاسدع

 مم 161625010١٠١١ يرؤبلا دعبلا ةقكافلا ةسدعلا -

 ةريصقلا ةسدعلا نم ضيقنلا فرط ىلع يهو :رثكأ وأ

 لقأو « ةياغلل دودحم ةيؤر لاجمب زيمتتو ٠ يرؤبلا دعبلا
 ىداكلا : نص انغ ندي. تافاسسفلا للف" اهنا انكم لاهيسلا فمع
 اهجتنت يتلا ةروصلا يطعتو .ىرخأ ةسدع يأ نم رثكأ

 . يرعاشو ملاح ملاعب ًاساسحإ

 عوضوملا ليصافت يرؤبلا دعبلا ةقئافلا ةسدعلا برقتو

 ةدرجملا نيعلاب اهكاردإ بعصي ىتلاو ء,ةياغلل ةقيقدلا
 عوضوملاب ةطيحملا ةيثرملا رصاتعلا ىدبتو .اهدخو
 ةجردل ةسدكم نداكلا ةيفلخ ىأ ةمدقم ئف ءاوس نوضفلا
 سسك انك. .هناعبألا ةسانك ةووصك انوقت اقازرو فوقعلا نأ
 مادختسا دنع كلذلو. هتمدقم كلذكو ةشوشم رداكلا ةيفلخ

 صرع ا ريشاكلا عض لافاعتتلا نمي ل 2 ةبيدعلا هذ

 ةمات ةقدب يرؤبلا اهدعب طبض متي نأ بجي امك ءديدش
 .تازازتهالا ليلقتل يثالثلا اريماكلا لماح مادختسا لضفيو
 ةسدعلا هذه اهقلخت يتلا ةمهملا ةيرصبلا تارثؤملا نمو
 امبر جرفتملا نأ دح ىلإ « ةيفلخلا يف ةكرحلا "ديمجت"
 نأ نود ةليوط ةرتفل دفلخلا يل يردي اههدقت ماقاو

 هيطعم اهعطقي يتلا ةفاسملا يف ًاحضاو ًامدقت ققحي
 166 "جيرخلا" مليف يفف .ةكيطبلا ةكرحلاب اهنانوح |
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 ةسينكلا ىلا ايوه ةطوط ناد عطخيوعوحا يفقنش



 ىعاذإلاو ينويزفلتلا عارخالا نلف ا وا هولا و ود ع وكل اع فول

 هتالواحم نع ريعيل يرؤبلا يال ةقكاف ةسدع تاطقللا

 ةفلتخملا ايقاوخأي فاسدعلا ايقلكف نقلا تاهوبكتلا قا

 ةيلالد ميق ءافضإ يف اهبويع لالغتسا وأ ا هر وصي

 .مليفلا عناص « جرخملل ًاريخأو ًالوأ عجري ةروصلا ىلع

 - مووزلا - يرؤبلا دعبلا ةريغتملا تاسدعلا :ًايناث
 ةيرؤب داعبأ ىلع ىيوتحت ىتلا يهو 2001 5

 ةيبرق ةطقل روصي وأ جرخملا دارأ اذإف .لوطلا ةريغتم

 1028 ةريبك ةطقل ريوصت كلذ دعب ررق مث ,.61056©

 ةفاسمل اروفاعلا لفتس ا ةلاهلا مده نف دلع بسيف
 نك اهدكع ةنهاخ المع سمن انهو. .مويضوملا نما دعنا
 الكم 1261137 ةعفارب ىلع نوكتوب ءاوه ىليك + اريكاكلا
 ةددعتم ةسدع عارتخا مت كلذل .(13126 ويراش ىلع ىأ

 . مووزلا ةسدعلا ىمست 200112 161565 «يرؤيلا دعبلا

 يرّوب دعب تاذ تاسدع ةعومجم ىلع يوتحت يهو

 ماملل مووز لمعب موقت امدنع كنأ يأ ءفلتخمو ددعتم

 لقنتلا كنكمي 200112 0111 فلخلل مووز وأ 700111

 هنأ « ينعي اذهو تاسدعلا جري لخاد تاسدعلا تائم نيب

 جايتحا نودب ةسدعلا رييغت جرخملا ىلع لهسلا نم حبصأ



 يل وا ولا سرا لج وطمس و يؤشسا سوا جرم ام جارخ الاو اريماكلا تاسدع

 جرخملا ةايح تحبصأ كلذبو. اهتاكم نم اريماكلا لقنل
 .ىرخأب ةسدع رييغت ىلإ جاتحي ال حبصأو .ةلوهس رثكأ
 وأ بارتقالل رخآ ىلإ ناكم نم اريماكلا لقن ىلإ جاتحي الو
 حبصأو لب ؛هريوصت ديري يذلا عوضوملا نع داعتبالا
 نآلا تحيصأ اهنإ ىتح . راكتبالل ةددعتم تايناكمإ هيدل

 امنيسلا نم لك يف ًامادختساو ًاعويش رثكألا ةسدعلا

 . نويزفيلتلاو

 00م



 ىنعاذالاو: ننوماسدتلا «عاوش الا: قلل وع ب اك دا وعما ايتو م

 0س جارخإلاو اريماكلا ةكرح

 زبك 0 ةرق عتتأ

 1101721 عمأ ةكرحلا

 : نيييسل كلذو «٠ ىئامنيسلا ةريسلا يرق 5 ةادأ ةطقللا لخآد

 رتوتلاو ةقاطلا نم عون ديلوت ىلع دعاست اهنأ -الوأ
 .ثدحلا لالخ

 ه0 م ,ةطقللا ءانثأ هربوصت

00 

 :نايساسأ نالكش ةكرحللو

 : م عا[مز 1407:2221[ لثمملا ةكرح - الوأ

 دح ىلإ « ةوقب ةيرشبلا نيعلا عوضوملا ةكرح بذجت

 .عيزوتلاو 00 يوالدجم راد «جارخإلا لرح ثتيداحأ :مور ليشاخيم غ1(



 0 0 ا جارخإلاو اريماكلا ةكرح

 نوكي امبرو .ينفلا نيوكتلل دعاوق ةيأ ءاغلإ نم اهنكمي
 صخش كرحتي مث « لتكلاو طوطخلاب ًائيلم ةطقللا نيوكت
 :ىناكلا هج امسح رم في ةنايكوك تا قوم ليما

 نإف كلذل .روفلا ىلع جرفتملا نيع بذج نم نكمتيو
 ديعي - اهنع اديعب ىأ اريماكلا هاجت - عوضوملا ةكرح
 :ايرضم ةرتؤمأ ةجيتنلا نوكحو «.ئرخا هرم نداكلا نيوكت
 .دهشملا يف بسانم لكشب ةرربم ةكرحلا تناك ام اذإ

 نوكت نأ رد اهنا ئمو ةكرحلا ىرحأ مزئاف كادهو

 عطقلا نم الدبف «ةيراوحلا ةطقلل يديلقتلا ءانبلا نع اليدب
 ةطسوتم ةطقل ىلإ :.1028 510[ ةريبك ةطقل نم

 ,((0105© 12 ةبيرق ةطقل ىلإ مش 8460111111 5101

 يقدس ءانكا :يداكلا يفارق اهيميدسلاا رول رقت نا كنس
 اع نك قرت ىفلا ةلكضمل ا نكل زد ردققم [ وظني لكما
 لك نا وه قيلخيسلا ةكرح ءاركشما نناكلا نيوكك
 ةهجوو 62312612 311816 اريماكلا ةيواز نم رصانعلا

 :ةتباث تحبصأ دق 2366 ةعرسلاو ,؟1699؟ 20151 رظنلا

 نل «ةلكشت تيد هق: اهمها اتت ونلا ءاتكأ اهريدقت» كمي لو
 ريثك موقي ام ةداعو .جرخملا اهدارأ امك نكت مل ةطقللا نأ

 لخم جداطل «ة ريتك ةرظاوتخا تاطعل نيوصتت :نيحردملا نم
 ىكن  اهوهغاو :ءاكتوملا' ءانكأ ارطخا نق ىتلا"لكاشتملا هذه
 اذه ناك ءاونس | ريماكلا كرما غاد امنا ناشف نوكأ
 : رظنملا نم ربكأ ءزج ةيطغتل ىأ « ةيمارد بابسأل يعادلا



 يعاذإلاو ينويزنلتلا جارخإلا نف ل ل ا ل ا ل ؟ملا

 ءانثأ يف نيلثمملا ةعباتم ىه يعادلا اذه نوكي امبرو

 حقك ردساكلا ةكليوضتب هاضحدألا نك يملا ينفك د
 ةاعارم عم . اهريثأت ةكرحلا هذه دقفت ال ىتح . ناكمإلا

 لكنا: د وكتلا) ةاعا ريو اافزا ردا .حرضو ةكرجبلا مانقتلا
 عيزوت ةاعارم كلذكو « ةكرحلا ةرتف لاوط رداكلا دودح

 هروصت ام نيبو اريماكلا نيب ةفاسملا طيضو « ةءاضإلا

 . اهحوضو رثأتي ال ىتح ةطقللا لاوط

 :(03730612 1/1056126721 اريماكلا ةكرح - ًايناث

 ,ةروصلا رهظتل ءاريماكلا اهيف كرحتت يتلا ةطقللا يه
 ا ما 0- وأ كرك ايضاكو

 ل نارتو نأ لضم كرجل باب نأ حدك

 . اهيلإ هرظن تفلي نأ جرخملا ديري

 تناك 0 وا | نكميو

 ا كرجل نراج لك نو نوصل دا يفتح بلا

 ىلإ مسقتت: تباث لماح ىلع ىهو اريماكلا ةكرح - الوأ

 نوع ود



 ا ل ا ل جارخ إالاو اريماكلا ةكرح

 ١- ةيمارونابلا ةيقفألا ةكرحللا [11/107612 2011

 ةكرح يف ىقفألا اهروحم لوح اريماكلا كرحتت اهيفو
 ىلإ ناسيلا نم (ىشارلا اهروكم. تاك غم) ةسفازحتسا

 راسيلا ىلإ نيميلا نم وأ 232 11851 نيميلا 28311

 ذفنت اهنأ يأ ؛لماحلا قوف اهناكم ىف ةتباث ىهو ءآاعإأ

 ا ل ا و يا ل
 تاهجوب رظنملا دوزت ىهف ءةكرحتملا تاطقللا لك لثمو

 اهنأ امك .جاتنوملا نع ليدبك ةدحاو ةطقل يف ةددعتم رظن
 ةكرح ' يف امك روظنملا يف يماردلا رييغتلا ضرعت ال
 يفو « الثم "ةعفارلا ةكرح (1316 و 11723612128 عبتتلا

 وسو ةقياكلا ةلكفللا' لكامت ابيكا راها ةناكلا مذك
 قلخب 2312 11057611611[ ةيمارونابلا ةيقفألا ةكرحلا

 هش نس نوفا ةايقفا ينقت ةروقلا لال عش ييفاقلا

 يف ناكملاو ةكرحلاب جرفتملا ساسحإ نكلو :ءىرخأل

 ةكرح ىدم ىلع لماكلاب دمتعي ال ةيمارونابلا ةطقللا
 .راسيلا ىلإ نيميلا نم ىأ نيميلا ىلإ راسيلا نم اريماكلا

 رييغتب امهل جرفتملل يسحلا كاردإلاب بعالتلا نكمي لب
 كارد قد دي زد فوكس دعا ةلكولتب دينا 1: ةيييوعلا
 طقف رهظت اهنآل ءرظنلا لاجم ربع ةكرحتملا ءايشألا ةعرس
 ةروصق ةيسدعلا هم ةحراقملاب ةيفلكلا نم اريهتع اح

 نإف كلذل «ةيفلخلا نم ًاريبك ًاءزج رهظت يتلا يرؤبلا دعبلا
 ودبت يرؤبلا دعبلا ةليوط ةسدعب ةريصق ةيماروثاب ةكرح



 يعاذإلاو ينويزذلتلا ءارخالا نق: 0 ينو محول لرب مسا عجبا ممل ياسا ام ا

 :ىررتلا دعبلا

 : ةيلاتلا ضارغالل ةيمارونابلا ةيقفآلا ةكرحلا مدختست

 . ىرخأ ىلإ اهب يمتحي ةطقن نم لقتني

 طبرلا ةيمهآلا نم ءنيثدح وأ نيعوضوم طبيرل - ب
 لجر اهيف فشتكي ةطقل لثم . ةدحاو ةطقل يف امهنيب

 .همون ةفرغ ىف صل دوجو

 اثحب ام ةقطصنم صحفي صخشل رظن ةهجو قلخل - مج

 ةعساو ةقطنم حسمي « ةطرش لجر لثم ؛ ددحم ءيش نع

 : 111 5107ء1ع2[ ةيسأرلا ةكرحلا -"

 تابث عم) يسأرلا اهروحم لوح اريماكلا كرحتت اهيفو

 . 111[ 001752 لفسأ ىلإ ىلعأ

 « ةيلاثلا نضارفالل ةنييارلا ةكرشلا ةدكقف

 لجر لثم . ةطباه وأ ةدعاص ةكرح ةعباتمل تب



 0 جارخإلاو اريماكلا ةكرح

 سفن يف امهضعبب نيطبترم نيعوضوم طيرل - ج
 ىف كرتشا عوراض قالطإ دهاشيل فقي ملاغ :لثم + ةطقللا

3 

 لثم « ىلعأل علطتي صخشل رظن ةهجو قلخل - د

 لتحل هم لاناك ىلع يسير ودم اكلا كرمت اهناك
 اهيق كرهت نتاخ صاع سوا ريماكلا فاك رس عازولا

 : ىهو هيلع ةتبدملا لماحلا ةيعونل

 ١ - روصملا مسج ىلع ةتبثم اريماكلا :

 ديلاب ةبلومحملا اريماكلا ةكرح -أ 2610 11220:

 امدنعو .ةطقللا ريوصتل كرحتيو «ةديب اريماكلا روصملا

 اريماكلا) هك ره يوكو ا نكتي ا ةردحم ىرودحملا يوكن
 ريصق ىروي دعي تاذ ةسدع مادختسا دنع تاذلابو .ةمعان

 ةينقتلا ىه ةلومحملا اريماكلا دعتو :,/106 2281© 5

 يف صخش رظن ةهجو نع ريعت ةطقل ريوصتل لثمألا

 . .خلإ



 مة الو ىوويرفلكل ا: ءارشلالا قفا ونت ووو هزاع ماقام توعتساا هيدم 4

 : لصاح ىلع ديلاب ةلومحملا اريماكلا ةكرح -.ب
 51620 1عومت

 زويجملا نإ هكيحت «دلاب ةلويحتفلا ريماكلا هجيشكا ينو
 ىلع ةعوضوم اريماكلا نأ قرافلا عم نكلو ءاريماكلا لمحي
 5163010981302 ىمسي تامدصلل صام صاخ زاهج

 ءاننإ اوف اهي, لكيلا ةفياكمل ةكرشلا مدي ملكتسمو
 يفو لي ؛ةقيضلا تاحكتفلا نم رورملاو ملالسلل هدوعص

 روسو هيللقت ايذأل ,ةفلكم اهنكلو .ةقئاف ةموعنب ناكم ىأ

 -5؟ ةصاخ تادعم مادختسا عم ًايلاع انيك 000

 ةتبثملا اريماكلا ةكرح مسقنت: ةصنم ىلع ةتبثم اريماكلا

 : ىلإ ةصنم ىلع
 ىه آط00119 : (ويدوتسألا لخاد) ميتتلا ةكرح - ١

 ناظم تابع تاز صنت غانم يسر. ريباكلا كرك
 ةددعتم ماجحأو لاكشأ كانهو .1201199 "يللود» اهيلع
 نيتك تا رودقتملا ىسيوكلا نه دمك ةيصخسلا هذولا
 : رودحتملا ل يع كسلا هع اقيمن# وزسملا ءةيخياتلا"كاذويككلاب
 ,:ةعئاشلا ةكرحلا يه « ةكرحلا هذهو .روصملا دعاسمو

 لخاد ةلماك ةيرحب اريماكلا كيرحت يف ًامادختسا رثكألاو

 . قويدوتسألا

 يف :1 18 (ويدوتسألا جراخ) ملا ةكرح 5١"

 نابيضق ىلع كرحتت ةصنم ىلع اريماكلا تيثت د ةلاحلا هذه



 0000 ا ا جارخاالاو اريماكلا ةكرح

 2 هريوصت دأرملا لثمملا بحاصتل ددحم هاجتا يف ةيديدح

 يتلا ةفاسملاو هتعرس نوكت امدنع «هل ًايزاوم كرحتتو
 نكمتو .اريماكلل ةيقفألا ةكرحلا تايناكمإ نم ربكأ اهعطقي
 لعف دودرو ليصافت طاقتلا نم روصملا « ةيزاوملا ةكرحلا
 ةعرحتلا" يفد اك وحملا 8 فور نون وفق يقي دل نصل
 جراخ اريماكلا كيرحت“ يف  ًامادختسا نذكالاو ؛ةعقاشلا
 . ىيدوتسألا

 ةلاحلا هذه ىف :1125761125 ةبحاصملا ةكرحلا -"

 وأ ء«ةرايس لثم تابكرملا نم عون يأ ىلع اريماكلا عضوت
 سلجي ىتح ىأ « هترايس دوقي لثمم ةعباتمل « ةنحاش
 لكم اهلخاد

 : يف ةصنم ىلع ةتبثملا اريماكلا ةكرح لمعتستو

 + انبات لمعلا كتي مودع ناعتنا 31 :نارققا :ةكرمي كك
 نم ديزم راهظإل ًاّيجيردت اريماكلا هنم برتقت امإ
 وأ ناكملا نم ربكأ ءزج باعيتسال هنع دعتبت ىأ ءليصافتلا
 نيب ةقالعلابو روظنملاب ساسحإلا نوكيو .هلوح ةكرحلا
 .نكمي ام لضفأك رداكلا ىف ةرهاظلا ةفلتخملا ءايشألا

 تقول اوط ةقد هناا ظمسخ. انعام يحس اه دلما
 ماجحألا نم ديدعلا اهنيمضت نكمي ةكرحلا هذهو .ريوصتلا
 ًالخم ةيادب عوضوملا دع اره نأ كف ةكرشلا كناك ءاوس
 ةطقلب أدبت نأ وأ ةبيرقلا ةطقللا ىتحو ةديعبلا ةطقللا نم
 ةك رحب لالخ هسا و نظم ىلإ :تلكلا نحيت مق عرق



 ىعاةؤلاو .ئتويرحلكلا عارخألا قا هو كو هدا او ومع ط اب موم "م

 نم روظنملا ديكأت متي ءعوضوملا نع وآ ىلإ اريماكلا

 هرج اودع: ةيفلخ نا ةيمافا" ةعتاقرب 5 ضدك
 ةعوشلا ىمفتي همام هكرككتك ناين نمفاكلا هقماكت ا: :نكمعلا
 هوحت هجتتو ناكمإلا ردقب امهنيب ةفاسملا ىلع ةظفاحم

 نم ةعياتملا هذه ممن اه انايكأو + ققولا لاوط هريوصتل

 .فلخلا

 لثمملا اريماكلا عباتت دق : ةيبناج ةعباتم ةكرح - ج

 امهاوس وأ اهلخأد سلجي ىتلا ةرايسلا وأ يرجي يذلا

 هصخج يلع وتم يحول اودع لاكشي كردحتا ىحذ
 ةرايس ىلع ىأ « ةليوط ةفاسمل ةدتمم نايضق ىلع كرحتت

 سفنيو نيبناجلا دحأ نم ؛ ضرغلا اذهل اًههمطت# نكح

 عوضوملا ةعرس سفنب اريماكلا كرحتت امدنعو. ةعرسلا

 امك لظت ةبيرقلا ةطقللا الثمف «ةفاسملا يف رييغت يأ نود«

 ةكرحتملا ةطقللا ىبلكت: اهدنس ةودوتيصتلا ةدم لاوط يه

 . ةنكاسلا ةطقللا عم نيوكتلا ثيح نم ةلداعتم

 نيب عمجلا نكمي : ةعفار ىلع ةتبشم اريماكلا -- اثلاث
 , ةدحاو ةطقل ذيفنت ءانثأ يف انركذ امم رثكأ وأ نيتكرح
 عبتت ةكرحب اريماكلا موقت نأك « كلذل ةرورضلا تعد اذإ

 كلذلو ؛ دحاو تقو ىف 2311 ةيقفأ ةكرح عم 58

 ةيقدقلا ةرفاط يله قدحب نإ :ةكي ار نلف عض وكن اووفاكلا نإف
 .ةيكرملا تاكرحلا هذه



 ب جارخإلاو اريماكلا ةكرح

 ةريغص فار حا اريماكلا عارذ ةكرح - ١

 حمستل اريماكلا اهملغع :تبشت ةت 16 42201 ةصاخ عارذ تاذ

 1 اقتل ةذاش 3 واممت ذل ةرووكس سار بكرم ةكردم

 وأ 2,لجرألا يثالت لماح ىلع عارذلا هذه بكرتو ا

 100137: ةكرحتما ةدصخق

 عارذلا ةكرح مم (-1316 هباشتت ا ةكرح -'؟

 متيوا اردخع اشم سنا ةفاسومل كاوهتتك د: اهنأ الإ 5000

 متي « لجع ىلع كرحتت ةعفار ىلع اريماكلا تيبثت اهيف
 ريوصتلا ريدمو جرخملا تاهيجوت بسح اهيف مكحتلا
 سفن يف تاعافترالاو تاهاجتالا ةريغتم ةكرح جتنتل
 0 ىلإ ضفخنت ىأ ءاريماكلا عفترت نأ لق .ةطقللا

 ءانسا واقف كارستت فاو ةهفازلا كرش ءاقتأا امرت
 دق اهلا وفعلا نياعلاو نافيا يف تاهاجتالا عيمج يفو
 ,ىوظنملا رهفعو ةيوازتلا ةناوعل اوقف ىنتاقلا ىلع ةردقلا
 قياسجتلا ح حنمي دهشملا ةيادب يف ةعفارلا ةكرح مادختساف

 تقولا يف ةطيحملا ةئيبلا ةيفارغج دطويو ءروضحلاب
 سيل .قمعلاب ماهيإلا يف نمكت انه ةكرحلا ةيعقاوو .هسفن
 هنإ لب «ىلعأ نم رظنم ىلع لوصحلا هلالخ نم نكمي طقف
 دوعيو ءدهشملا يف ليصفت مث ىلعأ نم رظنملا نع ربعي
 ةقاوعلا نوح قرا تكبح .كلذع عسا ولا ةلطكلل ةيفاك
 ةعفارلا هذه لقن اضيأ نكميو .ناردجلاو تاجايسلاك
 + نمألا هول ذر: نسراخلا نيومتلا مقاوم ىلإ ةقيشلا



 نعال نتوورشللا ءارشألا "نفت داووداس سقاس مشو ىلا

 ىلع اريماكلا تيبثت نكمي: ةرئاط ىلع هتيثم اريماكلا -
 روصتل ةيداع ةرئاط لخاد ىتح وأ : رتيوكيله ةرئاط

 اريماكلا اهريوصت عيطتست ال يتلا تاحاسملا نم ًاديزم
 .(218126 ةعفارلا ىلع ةتبثم ىهو

 دعتبتو برتقت امدنع :ةبكرملا اريماكلا ةكرح مدختستو

 هريوصتب موقت يذلا ءيشلا نع ةبكرم ةكرح يف اريماكلا

 ةعايصتا ةمحارلا' ةكرهن افراح امازك اونكاك كلوت. ايكاك
 نكمتي ىتح «جرفتملل يجيردتلا فاشتكالا ساسحإ لقنت

 ةكرحلا هذه ةدختنست ام ًايلاَغَو ا ثدحلا ةدهاشم نم

 انته نأ + :يشسيساك» ةظقلل :ةهناخ ةلاثه نوكت افوكع
 تاردقت مغ اريماكلا ةقرفشن ىينعتلا كم وملا ىقوكسي
 :ةطقللا :لخلاذز: ةنوكحوملا :تانمتشسلا فاقالغ ىف ةنمارذ
 ساسحإلا جرفتملل لقنت يهف .ةطباهلا ةياولا ةكرفي اعأ
 اريماكلا تيرتقا املك هتراثإ دادزت ءنيعم ثدح ةيقارمي

 . هنم

 ةطقل ىلإ علطقلا نم ًالدب ,ةكرحلا مادختسا رارق ذاختا

 أمنيب « ءاووف ناكملا لخاد نرفتملا كرخي نطقلاو .ةديدج

 نيلثمملاو .اريماكلا نم اك نآل ,لوطأ اتقو ذخأت ةكرحلا

 قلخل همادختسا نكمي ثيح ءائيس ةرورضلاب نوكي ال
 لك يتلو عقرب ركنملا ةضيعلا هن الع دي عرتستلا كاوذ



 00 ا ا 01-ببب 86 جارخالاو اريماكلا ةكرح

 فدهلا ةكرحلا وأ عطقلا رايتخا مدخي نأ بجي «لاوحألا
 11106 ليحلا ملف ىف الكمت .دوشملا لكلا ةطقللا نه
 عطقلا ةركفل ًارابتخا ناك يذلا ءككوكشتيه ديرفلال 206
 ال , مليفلا اذه يف عطقلا ناك .ةكرحلا ةهجاوم يف

 عطقلا اذه ىتحو «مليفلا تاركب نيب لصولل الإ مدختسي

 وأ عوضوملا مجح ىف عوني يكلو ريف انك: نكي مبا
 همك او ك رع ن ولظ مولا و [روماكلا "قمر لك تاق عيا متملا
 ةيلطقللا هد صح دفع دان ماعلا "اذه ويقل ءكلذلو
 نانا اجبار ويوسف اكو يكب دلل يتلا
 ال ءكلذ نم مغرلا ىلعو .مليفلا قيرفو «نيلثمملا ةكرح
 دق سكعلا ىلع هنإ لب ءاّيلامج ًاحاجن ققح دق هنأ ربتعي
 ةكرح مادختسا .اريماكلا تاكرح ىف نوصقلا ضرعتسا
 يعناص نم ديدعلا دقتعي؟ مووزلا ةسدع ةكرح مأ اريماكلا
 مووزلا ةسدع ةكرح مادختسا ةيناكمإ يف ددجلا مالفألا
 ةكرح نآ مقروب :اويماكلا ةكرح نم الدين( 20و اقذف

 ل
 عوضوملا نم ًابيرق ىأ ًاديعب جرفتملا كرحت مووزلا ا

 + دبشلا سسك 5 نط رس كوع هلل نأ الإ يووطصعلا

 .روظنملا ريغت مدع ببسب ةحطسم ةرظن ةجيتنلا نوكتو
 اساسحإ ةكرحتملا اريماكلا ىطعت ءرخآلا بناجلا ىلعو

 ةمدقم تانوكم عضو ريغتي ثيح «ثلاثلا دعبلاب ًايعقاو
 ىلا اك خيب انك نمعبلا "اهيفسلا ةذييقلاو هوقو لج نرلاكلا
 .عقاولا



 ىعاذإلاو ىنويزنلتلا ارش الا نفاد مح شوو وولةتقتواو دوروك سما م

 ةمدقم نأ مووزلا ةكرح مادختسا ىلع ذخآملا نيب نمو

 ةيرؤيلا داعيألا ىف نيطوغضم نارهظي .هتيفلخو ءرداكلا

 انضيإ اذه: لاقي ,ةسدهللا سكملا نيفاكلاا ةميتدك «ةروبقلا

 ةكرح نأب رعشي فوس هنكلو ءكينكتلا ةيحان نم مووزلا

 نأ بجي اذل .ريثكي ربكأ اًيئثرم اريثأت عنصت اريماكلا

 ةنورقم نوكت نأ مووزلا ةكرح ذيفنتل قرطلا لضفأ
 اهدنع .كلذ نكمأ نإ 2111[ ةيسأر وأ 231 ةيقفأ ةكرحب

 يف مكحتلا نكمي امك .ةتباث ةروصب يهتنتو مووزلا ةكرح
 : ةيلاتلا لثاسولاب ةكرحلا جرفتملا اهي كردي ىتلا ةقيرطلا

 : اسس دقلا راسنخا -1

 عوضوملا ةكرح راهظإ ةسدعلا رايتخا لالخ نم نكمي

 دنع عرسأ ةكرحلا رهظتف .هيف غلابم لكشب روصملا
 دنع أطبأ رهظتو « يىرؤبلا دعبلا ةريصق ةسدع مادختسا

 ”لاقملا لي ىلك فرقد ديلا يولط ةدودرع مدعم



 م اونو يو 5 هناك نما بح افا ينم وأ أ ل ا نم لوا ور سات فج جلا ا جارخ الاو اريماكلا ةكرح

 دنع 55 رثكأ «ءقايسلا ىف 56 ادق قادبي امثني .«ئوؤدلا

 .يرؤبلا دعبلا ةليوط ةسدع مادختسا

 : عوضوملا مجح -؟

 10 5101. 3- ةماعلا ةطقللا يف ًافيثكت لقأو أطبأ

 د اكةووقلا

 ءانقأل :فاطقللا نع اويجاقلا تاكارحي ناوككما ون ةنضو
 رمتستو «ةطقل ىف ًادبت ةكرحلا نأ ىنعمب « ىكيمانيد ريثأت

 : هيلث نقرا تاظقللا نمو حتا نأ ةلفقل "ىف

 : ةكرحلل جرتنملا ةظحالم جدع -"

 هذهل جرفتملا ةظحالم ةلاح ىف ثدحي ام وهو . ثدحلا

 هدي انيضلا اهنوديا ىتلا) | ريناكتا فاك رسمف كوننا



 عا ة لاو ضويرعلتلا :عارخالا قا كيت دوتس قرب نسخ سد تام م

 اياوزلا تاطقلو ماجحأ :: جارخحإلا

 : لسن طقم

 .ةطقل ةيأ ريوصت دنع اريماكلل بسانملا ناكملا ديدحت

 ,جرفتملا اهاري يتلا ةحاسملا ىلع ءانب جرخملا هررقي رمأ

 نم ديزي ام ىهو .ثدحلا اهنم دهاشي يتلا رظنلا ةهجوو
 ناكملا رايتخلا يدؤيو .مليفلا ةصقل ةيماردلا ةيؤرلا
 .("!هتيتشتو جرفتملا كابرإ ىلإ ئطاخلا

 ادع نينار د ايكاوا سقت لانش نأ عركملا دق ماكذلاو

 ١ : ةطقل لك ريوصت

 ؟اريماكلا هيف عضأ يذلا بسانملا ناكملا ىه ام ١-

 .ينويزفلتلا جارخإلا نوئف :يزمر رساي )١(



 0 اياوزلا تاطقلو ماجحأ : جارخإلا

 : ةطقل لك ريوصت لبق

 . هريوصت دارملا عوضوملا مجح -

 : هريوصت دارملا ءىشلل ةيسنلاب اريماكلا ةيواز-

 +: سا رلا ةدؤازلا

 . ةيقفألا ةيوازلا

 لخاد ةكرحلا نم جرفتملا هايتنا لوحي َّنآ جرخملا عيطتسي

 كو انوه هاه ةفلاقلا "ةطقللا لكاوب ةكوملا ىلإ لحفللا
 : 1000 .ةاحنلا ىحلا يلع وك وود هكر ءاقلوذلا نم لبقتفا
 ةروصملا ةطقللا ىلع ىلاتلابو «غ1 0126 بولسألا ىلعو

 :601]2110 51265 تاطقللا ماجحأ

 ىقعح نكتت «يودصسلا ءيمشلا مهح ىلا نيش مدن
 هذهو .لكك ةروصلا ةحاسمب هتقالع يف ءيشلا مجح
 ةبيرقلا ةطقللا مادختسا يف مكحتت يتلا يه ةقالعلا
 ,1/16011112 51208 ةطسوتملا ةطقللا وأ ,(20105© انم

 تفل ىف مدختسي ام وهو .10118 51101 ةماعلا ةطقللاو

 0 .هنع هداعبإ ىأ ءروصملا ءيشلل جرفتملا هابتنا



 ىعاذالاو ىنويزفطلا عارتشإلا قفا عاب رب راو وم اما هام روما موا

 :1.018 5201 ةماعلا ةطقللا

 روصملا ءيشلا مجح اهيف رهظي يتلا ةطقللا يهو
 ةيمست متت ًانايحأو .لكك رداكلا ةحاسمل ةبسنلاب 00
 ,(851155128[15 510[ ةيسيسأتلا ةطقللاب ةماعلا ةطقللا

 نكامأ ديدحتلو ءروكيدلا ضارعتسا يف لمعتسُت اهنآل
 ىلا .نآلو .اهيف مهريوصت متي يتلا تايصخشلا
 نكمي :مجحتلا ىف اريغبش نهظي ةماعلا ةطقللا يف روصملا
 اذه نع جرفتملا هابتنا فرص يف ًاضيأ لمعتسُي نأ

 ةلزعب ساسحإلا ليصوت يف ًاّيلاثم حبصي هنإ لب .ءيشلا
 ةطقللا نأ ىرن اذكهو .اهريوصت متي يتلا ةيصخشلا
 هابتنا هيجوت ىلع جرخملا ةرطيس نم فعضُت ةماعلا

 بجي كلذلو .هيلع ةكرحلا ريثأت نم للقتو لب «جرفتملا
 نوكي امدنع مجحلا اذه لامعتسا بنجت جرخملا ىلع

 .جرفتملا ىلإ رداكلا يف ةمهم ليصافت ليصوت بولطملا

 :][ .5 ةماعلا ةطقللا

 :(21056 112 ةبيرقلا ةطقللا

 ناقل ةلدفلا امامك يسكعلا مجحلا ىه ةبيرقلا ةطقللا

 رداكلا ةحاسمل ةيسنلاب ارضك نويصتفلا ءيشلا رهظي ثيح

 عيشلا اذه ىلع ديكأتلل لمعتست ام ةداع يهف اذلو لكك

 دي يف تاود ألا ىوقأ نم ةبيرقلا ةطقللا ربتعتو .روصملا



 1 ا و ا و ا ا اياوزلا تاطقلو ماج أ : جارخإلا

 نودبو ءةرركتم ةفصب اهلمعتسي الآ هيلع نكلو «جرخملا
 دكت تل ذبو :عودتملا ىلع اهيدكاك كمنقم هلل: نأل- وحق

 .اهتوق نم اريثك

 :(01] ةبيرقلا ةطقللا

 :1/1601111173 51201 ةطسوتملا ةطقللا

 1116011111 ةطسوتملا ةطقللا ء.مسالا نم حضتي امك

 ةماعلا ةطقللاو ,6105© 112 ةبيرقلا ةطقللا نيب عقت .5201

 ىف عونتلا ىلع مالفألا ىنبت ةداعو .1018 5001

 .روصملا

 :31/15 ةطسوتملا ةطقللا

 :ةطسوتملا ةطقللا نم تاعيوتت كانه

 : 1 70 5101 ةيئانثلا ةطقللا

 .نيصخش ىلع لمتشت يتلا ةطقللا يه

 : 1 1116© 51201 ةيثالثلا ةطقللا

 .صاخشأ ةثالث ىلع لمتشت يتلا ةطقللا يه



 نعاذؤرو ودزفلعلاعارشألا نق“ بالام و متم اا ام

 : ةفلدخملا ماجحتالا

 ىلع قافتالا مت دقف اذل .ةكرتشم ىرخأ اماجحأ كانه نأ

 ديدحتل ءهيلع فراعتم سايقم بسنأ ىه ناسنإلا مسج نأ

 :ملاعلا ءاحتا عسج ىف ماجحألا هذه

 ١ - طا عورمع ]مدع هط201 ظ]1ذ) ةديعبلا ةطقللا (:

 لصت نأ نكمي تامولعملا نم مك ربكأ يوتحت يتلا يه

 اناكم وأ :ةيعيبطلا رظانملا ضرعت اهنإ ثيح ءجرفتملا ىلإ
 نكاد نيكس لكتشلا ندم ايد و قيس هن ايخ فدا

 نكلو ءًاّيرشب لكشلا ناك اذإ ةفرعم نكمملا نمو .رداكلا
 مدختسيو .ىثنأ مأ ركذ ىه له نيب زييمتلا بعصلا نم
 , دهشملا ملاعم ميدقتل ةيحاتتفالا يف ابلاغ مجحلا اذه
 ىلع فرعتلا نم مهأ رظنملا ىلع فرعتلا نوكي ثيح

 "ف" رفع, وم هفس نهوقلاف "مرض اتسألا لا: نصفتتلا

 لوصحلل ةليسو ىهو ."نم" فرعن نأ بولطملا سيلو
 فوتو «ليسكاتت وو ةياحلا تامولعلا نم ةورك ىلع
 وأ 126 77106 52014 ةضيرعلا ةطقللاب ًاضيأ ةطقللا هزه
 رداكلا مظعم نأل ,126 77106 32816 ةضيرعلا ةيوازلاب
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 ايفا رفستلا ةظقلي اناوحلا كرردسو: نوهت لوب طحن اك
 . مقوفلا "نأ

 :1.5]1 ةديعبلا ةطقللا

 :ا7ءزإن آ.028 55201 (1/1.5 ) اذه ةماعلا ةطقللا - ؟

 8512115 2188:5161: ةيسيئنأت طفلك انانفلا نمعتتسات

 .هريوصت متي يذلا ناكملا حيضوتل ءام دهشم ةيادب يف

 يف جرفتملل كابرإ ثادحإ مدعل ؛هلخاد لثمم لك عضوو
 اذه يفو .دهشملا تاطقل ةيقب يف مهنم لك ناكم ةفرعم

 ويف كلدلو .ةمنحوب كتم نيوذام ىلع ف رقتت دعنا
 مسجلا لكش زييمتل ةجاحلا دنع عساو قاطن ىلع مدختسي

 هزه ةيؤرب اضيأ اهكميو: .ةقيصخشلا كامسلا قودي لكك
 نم. مظعألا مازجتلا :نظيو, اهزيفك هل (ةدكلو: ةكوحلا نفي
 ةطقللا ىفو .ةيئيبلاو ةيفارغجلا تامسلاب اقلعتم رداكلا

 رداكلا ةيفلخ نم ةلوهسب صخشلا لقن نكمي ًاَدج ةديعبلا
 . هتمدقم ىلإ

 :آ/آ].5 اذج ةماعلا ةطقللا

 :(1.012ع 5501) ]5 ةماعلا ةطقللا - *



 0 02011 م.

 ةياقلا ةفليتم ىتاغ موكاكا هانم نال اذ ةتوم ىذلا
 يفكي امب ريبك نآلا مسجلا نأ اميو .ةطيحملا ةئيبلاو

 يف ادبي جرفتملا هابتنا نإف ءتاكرحو لاعفأ ةيأب مايقلل
 حوضوب سأرلا ةكرح ةيؤر نكميو لب ., هل باذجنالا
 اذه مدختسي ام ايلاغو.. نينيعلا ديدحت نكمي ثيحب

 كرحي ىأ ىدعي ىأ الثم يشمي ءككرحتم صخش عم مجحلا
 .هيدب

 ]1,5 ةماعلا ةطقللا

 716011110 1028ع) : ةطسوقملا ةماعلا ةطقللا -؛

 داما االلاآض

 ىلعأ ىتح هتبكر نم ًاصخش روصت يتلا ةطقللا يهو
 41261102011 ةيكيرمألا ةطقللاب ىمست ام انايحأو .هسأر

 دودح اهيف عطقت يتلا تاطقللا ىلوأ يهو .ثلك وأ 5201

 مجحلا اذه يفف .هريوصت دارملا صخشلا مسج رداكلا

 دحلا هعطقيو « ييناجو يولع زيح صخشلاب طيحي
 نكن ايقشتالاو ةةيكولا تحت وأ قوفايإ يضاكلل ينلفسللا
 ةعرسو صخشلا سيالمو سنج ىلع دمتعي .تحتو قوف
 عم مساحلا لماعلا نوكي ام ايلاغو .تدجو نإ ةكرحلا
 نوكي اتباث صخشلا ناك اذإو « ناتسفلا لوط وه ةأرملا
 اذه يفو .اهتحت نوكي ًاكرحتم ناك اذإو «ةبكرلا قوف دحلا
 زارط زييمتل يفكي امب ًأابيرق صخشلا نوكي مجحلا
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 هرعش نول تاجرد نييمت نكميو لب اهناولأو هسيالم

 ىف لاقتنالل 12011926101 عفادك اهمادختسال ىفاكلا

 . جاتنوملا ةلحرم

 :1/11.5 ةطسوتملا ةماعلا ةطقللا

 :(0/1عل1ب12 5501 2/15) ةطسوتملا ةطقللا - 0

 هيو ولو ويصل نسا نناكللا ىلقسللا هجتلا كيني ثيح

 انتكمي اثنألو .سيالملا ةماخ ديدحت اضيأ نكمملا نم

 رظن هينيع طيحم بذجي اذل لماكلاب صخشلا ىّئيع ةيؤر
 ةورفتملا

 :37/5 ةطسوتملا ةطقللا

 7/1ءلنابت2 (0105ع 55601 ةسرقلا ةطسوخملا ةطقللا - 5

0-5): 

 ىلعأ ىتح هردص نم ًاصخش روصت يتلا ةطقللا يه

 رهظتو .يننل ةيسنلاب ردصلا زورب وأ ةرتس يدتري



 ىنعاذإ#لاو ئتويزهلتلا ءارخالا نقاب ملا عوام كافل كم م

 نأ امك .نيتزراب صخشلا انيعو ةيغاط انه هجولا تاريبعت
 بودنلا لكش كلذكو ءاهزييمت نكمي هترشب نول ةجرد
 يناثلا ثلثلا دودح ىلع ناعقت نينيعلا نألو .ههجو ىلع
 نم ءزج وأ ءيش ثودحل لاجم انيدل ىقبي .رداكلا نم

 رعشلا ةحيرست ةيّؤر نكمي كلذك «ةيفلخلا يف هأرنل ءيش
 ىلع ةعوضوملا ليمجتلا قيحاسم كلذكو ء.حوضوب هتماخو
 .هجولا

 :1/05 ةييرقلا ةطسوتملا ةطقللا

 :((ن1056 آلم (ن1]) ةييرقلا ةطقللا -

 دا ىلا ىتحي هقاخكأ لح ايههنلب يوت: نقلا ىف
 دارفلا :ضخسلا غد عطقي قداكللا يلمسلا دهتلا نأ عا
 لفسأ ام ىلإ عارذلا لصفم قوف نم ةقطنملا يف ؛هريوصت
 عطقي دقو .صخشلا فتك نم ءيش رهظي ثيحب «نقذلا
 نسج ىلع اذ ةيقو ةيمطقو 5 لآ نسا رلا :يولعلا نحنا
 زيكرتلاب جرفتملا هابتنا هجويو .هرعش ةحيرستو صخشلا
 + ذر نكمي امك .ةرووصت هبا رغلا نصحت مفاو دوف ىلع
 فدي دان نيتيسلا نول"انا :دوضوم ايهيمدو ةرشبلا نما
 صخشلا ناك اذإو .ةصاخ ةءاضإ وأ صاخ جايكم نودب

 ناك نإو «هترشب ةلاح نيبت دق يهف ًاركذ هريوصت دارملا
 ا مأ ًاقيلح صخشلا
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 01 ةييرقلا ةطقللا

 :(؟معزإل 01056 آلم 1010) : اذه ةيرقلا ةطقللا - 6

 .ةبيرقلا ةطقللا نم ًاّيليصفت ًاءزج روصت يتلا يه
 نضصخحشلا .ىنهاحت قوق وداكللا قرلملا نجلا منقي ينكر
 .نفذلا قوف ةداع يلفسلا دحلا عطقيو .هريوصت دارملا

 نم اهيف امب ؛.حوضوب ةرشبلا دلج ةيؤر نكمي كلذلو
 .نوفجلا كلذكو ءازراب نيبجاحلا رعش حبصيو بويع
 هجولل ةكرح يأف كلذلو الئاه نينيعلا تافتلا نوكيو
 ذا ايم يبل ىلا فكتب وح يعقل ذود
 انه اهرديك ةقرفم ىاو رةنش كلا ىلع ةيبغاو ريغ حبت
 حبصت .ةفيفط تناك امهم .هريوصت متي يذلا صخشلا

 د فيولا دج: ةييرق ةلحئفللا هدو: ةفاشلا لهب ةلكام
 وأ هيدا ا تكفا وبلا يتق فوس اهدنا فكما وكن
 .فنع وأ بح دهشم لثم .ةيروعشلا

 :1701] اذه ةييرقلا ةطقللا

 :(طانال طاءاتعممع 01056 آ02) برقلا ةديدش ةطقللا - 4

 ,روصملا ءيشلا نم ًاًدج ًاريغص ًاءزج روصت يتلا يه

 نينيعلا ىأ نينيعلا ىأ مف ىأ نيع درجم ىلإ لصت دق

 تكا تناك اميو ةطقللا ةذه نكاشممس نإف امويعورعونضوب



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق“ 1 ولا سوق او قطبا دوسل افام نك

 ميلس ريغ لكشب تمدختسا نإو .اهحيتت يتلا صرفلا نم
 دارفلا نسخ لا نم ادب نومح نإ يرقطملا لاحت اهداف
 ةريرش اهنأ ىلع ةيصخشلا رهظت دقو ةيلك هريوصت

 ع ةيناودعو

 :801] برقلا ةديدش ةطقللا

 : ماجحألا ددعت

 يف مجح نم رثكأ ىلع يوتحي نأ نيوكتلل نكمي
 ودا هك نط لاسم ريب نأ نكمت داك هكقولا قت
 مجح ىف ةطقللا سفن ىف رخآ لثمم امنيب «.61056 0

 لهتسأ دقو .تقولا سفن ىف رداكلا ةمدقمو ءةيفلخ ىف

 .(0112ع2 1326 "نيك نطاوملا'

 : مجحلا ريغت

 كيرحتب وأ ,.هسفن عوضوملا كيرحتب ىأ ءاريماكلا كيرحتب
 ةنسوتم ةلطقل نق ويلقي لامجلا ناك :اذإ ذقن اف ةيققألا
 نا :نةتكيف ها ردماكلا نع | ديفيد رمل هيكسر 1/160 نق
 اريماكلا هاجتا ىف كرحتي وأ ,1,028ع 51201 ةماع ةطقل

 .(01056 115 ةبيرق ةطقل ىلإ لقتنيف
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 : لصاوفلا دنع عطقلا

 ,جرخملا نيب مهافتلا نم ريبك ردق رفوتي نأ دب ال
 عالضأ اهيف عطقت يتلا دودحلا ىلع ريوصتلا ريدمو
 ." :لضاوفلا عطق" .ىتعج نه اذه :لكمملا نسج نذاكلا
 ةيسيئرلا لصاوفلا رداكلا عالضأ عطقت الأ هدعاوق نمو

 نيتبكرلاو رصخلاو ةبقرلا :لمشت يتلاو ءلثمملا دسج يف
 .نييقعلاو

 تاون ايما نا ايا جرخملا نوكي نأ بجيو

 ريدم نم ريغتت امير ماجحألا نع ريبعتلل ةمدختسملا

 هذه ىتئاعفش ىلع قافتالا ليفني كلذل .نخآل نيردصك
 ْ :يويضتلا ةبادو ليف عاج رخنلا

 خي الا نويضوملا كس سيشكل: عيملا"ةةيربلاو
 5 رع كيرحت وه (لثمملا) هريوصت
 ديلا دفن مكمل 18 نييكتا اتقن : نكي احك نوكفلا
 كش ىف نكرخ ةقيرظلا دب نأ لإ ةسدعلل يوؤولا
 .لاجملا قمعو ءروظنملا قمع ثيح نم ةروصلا

 ةفاسملا وه :1 61 26150661176 روظنملا قمع -أ

 امك رخآلاب امهنتم كي ةقالعو . هتيفلخو رداكلا ةمدقم نيب

 نم ةفاسملا هذه ىف: مكحتلا نكميو».ةشاشلا ىلع قهظن
 ةشوطلا ةيزقولا تاقيالا»"ءاريماكلا ةنيدع:ناسكا لذلك



 ىعاذالاو قومردتكلا هارتشلا» قل“ يان ىف رو ما ودام يقام ا

 ثيح . ةفاسملا نم للقت 1028 10631 162811 ةسدعلل

 ةفاسملا رهظتل ءاعم ةروصلا ةمدقمو ةيفلخ طغضب موقت

 كسلا نين ةفافمنلا هيزق اهتيي راب وف اهيقوم ىحلا
 1817106 ةريصقلا ةيرؤبلا داعبألا مادختسا دنع ةيفلخلاو
 . ةريبك ةفاسم امهنيب رهظتل 10ءول 1.ع2عأط

 :عرؤبلا دعيلا ةليؤطلا ةبشعلا لامعتساب.ىوظتملا قمع
 جردتملا كازدإ ىلع نوطفملا قص يشري نإ نكيي انك
 نوحي دنياك ةكرشلا ' نيلختل :ةيدقيلا "لكئاو ةكرحلا ةفوسل

 قمعلا نوكي نيح ةعيرس رهظت وأ ءطوغضم قمعلا نوكي
 . طوغضم ريغ

 يذلا قمعلا ىه :1آ106515 01 11610 لاجملا قمع -ب

 داعبألا ليمتو .رداكلا لخاد ةروصلا حوضو هدنع فقوتي

 داعبألا ”ةلاكت اهني فدعا 1 ذه ةنايؤ, ىلإ وسهلا ةنوقذلا
 .("!ةليوطلا ةيرؤبلا

 ؛ةروصلا حوضو هدنع فقوتي يذلا قمعلا لاجملا قمع
 ,ىرخأ ىلإ ةطقل نم تاعيونتلا هذه نيب بذبذتلا بنجتلو
 دهشملا هب روصيو ًادحاو ًاّيرؤب ًادعب ريوصتلا ريدم راتخي
 مجح ىلع لوصحلل كلذ دعب اريماكلا كيرحت متيو ءهلمكأب
 .بولطملا عوضوملا

 .جارخإلا رحس :ساحنلا ىفطصم 0



 يمر ا 520 2500 ا اياوزلا تاطقلو ماجحأ : جارخإلا

 :مثث0 815 اياوزلا

 وأ ءيقفألا اريماكلا عضو نع ريوصتلا اياوز ربعت
 .هريوصت دارملا عوضوملل ةيسنلاب فرحنملا وأ 2ءيسأرلا

 يأ لثمملا عضو ديدحت نم اهقيرط نع جرخملا نكمتيو
 انا اهل نأ امك .رداكلا لخاد هريوصت دارملا عوضوملا

 . هتكرحلو عوضوملا اذهل جرفتملا كاردإ ةيفيك ىلع ًاريبك
 :17ء121(12 ثلط عام ةيسأرلا ةيوازلا : الوأ

 : ىه ةمسأرلا اهاناوز بسح تاطقللا عاوتأو

 :11ع- 121761 5501[ نيعلا ىوتسم ةطقل -

 هاو طخ ىلط ريماكلا عملا هبه ولا:نوكر اطنةناع
 ءاظعإ ىف: ةيغو كانه قكي هل اذإ «لكفملا نيعوم انهار

 هذه يف ةطقللا نآل ؛ رداكلا يف رهظي ال يذلا لثمملا
 . هرظن ةهجو نم نوكت ةلاحلا

 نيع ىوتسم سفن ىهو «ضرألا ىوتسم نم مس٠



 ىغاذألاو ىتويزكلتلا عارخالاب نفاد دوب تو فاول لام ال حطم 8

 ,هاباوزلا :يقاجل ةييسلاب ةيسافلا ةيقازلا
 :1079 - 212816 5101 ةضفخنملا ةيوازلا ةطقل -؟

 نضحسلا نشمأ اردماكلا انيمق وكت ىقلا ةلطقللا ىف
 نزعت اهنأ امك .ةوقو ءالالجو ,الوط رثكأ هرهظتل روصملا

 : ةطقللا لخآد هتعرسو :هترطيس نم

 :111ع1- 22816 5101 ايلعلا ةيوازلا ةطقل - ؟

 ىلعأ نم روصملا صخشل لا رهظت يتلا ةطقلل 3 ا! ىه

 يف رهظيو «يعيبطلا همجح نم لقأ ودبي ىتح ,همزقتل

 . ةطقللا لخاد

 :[1ه12001621 ىمصعاع ةيقفالا ةيوازلا : ًايناث

 ؛اريماكلل ةيسنلاب هريوصت دارملا عوضوملا ةيواز يهو
 هؤاطعإ دارملا قمعلا ىف مكحتلل ةيقفألا ةيوازلا مدختستو

 .لخمملل

 : يه ةيقفألا اياوزلا عاونأو

 ادهييابمت فيضت ىهو :1111"1 15011 1206 ةهجاوم ١.

 ويفاقلا هاك اذ ذل[ اينيتحت يع لة: ةرودصحلا
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 رظني امدنع ةيميمحلاب ًاساسحإ قلخت ىهو .ًايولطم
 ::.ةرشانم ةنوعلا ىلإ نكمفلا

 :6[101'1 ةهجاوم عابرأ ةثالث .؟

 عوضوملا نم نيبناج ةيؤر عابرأ ةثالثلا ةيواز حيتتو

 . ةوق رثكأ اًدئامنيس انيوكت

 ءاطغألا .انناووك نول دعما ويوعصتا مكي انه ايلاظو

 الإاو ءنيترهاظ نانيعلا نوكت نأ ةاعارم ةيواز نيوكت
 لثمملا ناك املكو .جرفتملا ينيع يف ةبيرغ ةطقللا ىدبتسف
 أجلي اذل .ةطقللا ريثأت نم كلذ داز املك ءاريماكلا نم ابيرق

 طخلاو اريماكلا نيب ةيوازلا قييضت ىلإ نيجرخملا ضعب
 نم عطقلا دنع ءلثمملا نيع فصتنمب رمي يذلا يمهولا

 . ةبيرق ةطقل ىلإ ةطسوتم ةطقل

 :510© 211516 ةيبناج.؟

 ةنواقلا لفستان لفن نبل ةنيسسلا ةييقانجتلا ةنواونلا يطعف

 جرفتملا ىدل دلوت اهنأل ؛ًايوغرم عابطنالا اذه نكي مل اذإ



 نيعاذالاو ئنويوسلكلا عارخألا نق بويز زم دتسمو باسم اباد معيد فل

 :11621 ةيفلخ عايبرأ ةثالث .؛

 /؟و ءريوصتلا عوضوم نم بناج ب ةيؤر حيتت يهو

 .ةيفلخلا ةيهانلا قمت

 :1011 22212 ةيفلخ .ه

 نم ًامامت يفلخلا بناجلا رهظُت ةيفلخ ةيواز يهو

 :0طانوانء هم عاو ةفرحنملا اريماكلا ةيواز : ًاثلاث

 ةلامز قورط نع ةقوحفملا ةيزازلا ىلع لودصحلا قكمم
 لخاد ىرخألا يه ةلئام ةروصلا رهظتف ءاهسفن اريماكلا
 ريغ ةروصب ةلاحلا مف 0 حرفتملا نيعل ودبانو والاكل

 هو همها

00 





 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق ووو ناافا ديس ل م

 ةغللا دعاوقو جرخملا

 : سم دش

 انصب ةيساعتلا نضنتا يق انت د ايننسلا تحتل
 مك اهي ف كسلا تويسكت يتلا هنا ينل اكبا ردن فدع اوقو
 اهي ياك هبا وهب لا هن قت .ضوج د ةيودكملا قلنا ىف
 ع اييدعلا ونا ويفاكلا ساق رميو نمانشعلاو .تفاطقللا نكمو
 ؛لمجلاو ءتاملكلل يئامنيسلا لداعملا يه جاتنوملاو
 موهفم لك بستكا دقو .خلإ... ميقرتلا تامالعو ءتارقفلاو

 لالخ نم ةنيعم ةلالدو ةفيظو ءةيئامنيس ةينقتو
 ًاديج يئامنيسلا جرخملا اهبعوتسي نأ دب ال ءمادختسالا

 همهفقي بولسأبو ةقدب هديري ام ليصوت نم نكمتي يكل
 ةيادب ىف نويزفيلتلا روهظ ذنمو .سبل نود جرفتملا
 ءةيئامنيسلا ةغللا تأدرفم سفن لمعتسي وهو تانيسمخلا

 جرخملا يكحي يكلو كلذلو .ةدحاو ةغل ناثدحتي امهنأ يأ

 الوأ مهفي نأ هيلع بجي ءةصق ينويزفيلتلا وأ يئامنيسلا
 :ايهاوفتسا" قراشو ايد ةهاختلا ةسوفللا :ضعاوقلا



 0 ]1 1 1 ةفللا دعاوقو جرخملا

 ةلسكللا تلاد رشم

 : 5101 ةطقللا

 مليشلا نق يساروتا فدحبلا ىتن ةدغو رضا ىف
 ءانب اهساسأ ىلع متي يتلا ةدحولا يهو ٠ يئامنيسلا
 لخاتم اجل قوكم نإ تحي ةطحلا نك و ةنيدقملا
 ,اهنع ءانغتسالا ضورفملا نم حبصي الإو ءدهشملا
 روق .لاكتنالا يكس :ةطقللا قه قاكيلا ىقحتي نأ ةركسسر
 . (')ةيلاتلا ةطقلل

 .تركملا ةفيظو نم اًيساسأو امهم ًاءج .ققعي ةطقللا

 : 5061© دهشملا

 مليفلا ءانب اهساسأ ىلع متي ىتلا ةدحولا وه دهشملا

 ءطسوو « ةيأدب ىلع دهشم لك يوتحي نأ بجيو .هلك
 .()0م لكشب مامألل ةصقلا عفد هتمهم نوكتو .ةياهنو

 .هلامحو جارخإلا عئاور :دادحلا رمع 0

 .عبزوتلاو رشنلل يوالدجم راد «جارخإلا لوح ثيداحأ :هور ليئاخيم (؟)



 ىغعاذإلاو ىتويزفللا جارخولا نفقا 00000626660060 4006 4 اع ا "10

 بغري يتلا ليصافتلاو «راكفألا ىلع دهشملا ءانب دمتعيو
 ةلسلس نم دهشملا نوكتيو .جرفتملل اهراهظإ يف جرخملا
 اهتنمزأ يف ثدحت اهنأكو ثادحألا رهظت يتلا ءتاطقللا نم

 يف دهشملا تاطقل عيمجت متي جاتنوملا لالخو .ةيقيقحلا
 قلخلو ,ةعرسلاو ٠ ةكرحلا يف مكحتلل ,ةفلتخم تاميمصت
 .اهنيب اميف زيكرتلاو ٠« حوضولاو ٠ كسامتلا

 : 1025[11321151 لاقتنالا لئاسو

  دهشملا رييفت ىلإ ةراشإلا يه لاقتنالا لئثاسو ةمهم
 نا ةرووضلا يصاخع و ا رهمس ام اذه مكيو ملقا فا
 هت ةروخألا تاوحنلا لالتكو اعف نيكفالا نأ تبعا

 ةليسو رابتعا نكميو .لئاسولا هذه نم ديدعلا راكتيا
 ةطقل نم لاقتنالا نع ربعت ءلياحت ةليسو اهنأكو لاقتنالا
 بولسأل ةبسانملا ةليسولا رايتخا نم دب الو .ىرخأ ىلإ

 ىلع لاقتنالا ةليسوو «نمز رثؤي نأ نكمملا نمف .مليفلا
 . مليفلا ةعرس

 : ىلع لاقتنإلا لئاسو لمتشتو

 : [[ م1101 ءافتخإلا

 ثدحيو « لاقتنالا لاكشأ نم لكش مدقأ وه ءافتخإلا
 ةشاشلا لوحتت امدنع 01-1306[ ىجيردتلا ءافتخإلا



 تاق ا و ةفللا دعاوقو جرخملا

 230 ع-ا ىجيردتلا روهظلا ثدحيو .داوسلا لإ جيردتلاب

 دكا ولا نم دكه نق ةلظانشلا ضلع ةوومسصلا نياك قلتم

 : 017 جزملا

 هيف: متم: .اعوينتت .لاعتتالا :لكاسو .نككأ نيف عزتملا دعي
 .اهل ةيلاتلا ةطقللا ةيادب عم ةقباسلا ةطقللا ةياهن جزم
 1206- يجيردتلا ءافتخالا بيكرت قيرط نع كلذ نوكيو
 امهضعي قوف :12-1306 ىجيردتلا روهظلاو «0101

 ةشاشلا ىلع عذنملا نضرغ مكي نيحو .09621ة مرام
 ةطقللا ةيادب يف تلخادت دقو ىلوألا ةطقللا ةياهن رهظت
 .ةيناثلا

 : 110م6 حسملا

 ةروص ةيئأثلا ةطقللا ةروص حسمت نيح كلذ ثدحيو

 , هاجتا يأ نم حسملا رهظي نأ نكميو .ىلوألا ةطقللا

 ىلإ زكرملا نم وأ « الئام ىأ « ًاّيقفأ وأ « ًاّيسأر نوكي دقف
 لثم حسملل ىرخأ لاكشأ مادختسا نكمي امك .جراخلا
 . اهريغو ٠ عيرملا وأ . ةرئادلا

200026 



 يادإلاو نيوورفطلا ارسلان اجي مران ومباني وسامح ساب

 اريثم ارمأ ربتعي نويزفيلتلاو امنيسلا نونف يف لمعلا
 .جرخملا لمع تاذلاب وه ةيبذاج رثكألا نكلو . هتاذ دحب

 ىلإ وأ كلهتسملا ىلإ مهعادبإ اولصوي ىكل ؛ طيسو

 ئلإ عدسملا نم نشابم .لكشتي لفتتت نأ ىنلع ةرداق

 يكتم كاتم كتل يلرألا ةكيمستلا ىف امم هكيككملا
 2« رشايملا لاقتنالا اذه اهيف ليحتسي نونفلا نم ةلماك

 نم نوكملا مخضلا شيجلا لك مهيلإ يمتني نيذلا مهو



 دا ا ا ينويزفيلتلاو يئامنيسلا جرخملا

 ةداق « ىقيسوملا يفزاع نم , حرسملاو امنيسلا يلثمم

 روكيدلا يسدنهم « نيرتنوملا ءنيروصملا . ارتسكروألا

 يف عقي ّيعادبإ لمع سأانلا ءالؤه لمع نإ « خلإ ....و

 , ىسيئرلا نانفلا لمع نومجرتي مهف .ةيناثلا ةبترملا

 دخلا لع ناد وع سو مراوعلا ل ةنواقلو
 ديفا ىف ام ةلعقلا متع منح فدك ىلا نجت دوغ
 وبكل ةلوعل تلاد را نك و دعتلاف ينور ودلك و ] يكاتوس
 فلخ نم قثبني بحاشلا رمقلا ءوضو . اليل ةفرغ يف
 تاك نمو ةلواطظلا نوف ةءاعتم ذم ليلتك ةوفاحلا
 ل فق ا قكو :يافل وللاةنفو ونة دمورعلا :تودصب عييسمام
 بتاك قلخي ةياديبلا ىف ؟ ةطقللا هذه عنصي يذلا نم

 ىوتحم لكو ةاتفلاو بانل نيب ةلزاغملا صن ويرانيسلا
 ةفرغلا روكيد مسر يف روكيدلا سدنهم أدبي مث , دهشملا

 , ىيدوتسألا لخاد اهبيكرت متي مث نمو ٠ قرولا ىلع
 عضوب روصملا موقيو « اهتءاضإب ريوصتلا ريدم موقيو
 روصيس ةسدع ةيآب و نيأ نم ددحيو اهناكم يف اريماكلا

 عمستس يتلا ىقيسوملا ٠ نحلملا بتكي مث .ةطقللا هذه
 هذه فزعب ارتسكروألا موقتو .ةطقللا فلخ نم

 نأ شاتدسملا تارا رن ع تومفلا انا قدسوملا
 لجسم ةطساوب مليفلا ىلع لجس دقف - ىقيسوملا
 باشلا يّرود ةلكمموب لكمم ىدؤت + اوييخلو .توصلا

 نم ديدعلا ةطقللا هذه قلخ يف كراشي اذكهو. ةاتفلاو



 نعاذؤلاو ىضويدعتلا :تاركالا نقوم او ودم ساس و بام نفل

 نحاو نصخشل اناكم: مهتني. نكت قلو :ةييعادبإلا ةيلماعلا
 ريوصت ءانثأ اندجاوت اننأ ولف ءكلذ عمو .جرخملا وه طقف

 2, اودعتسا ءهابتنا" : يلاتلا توصلا انعمسل « ةطقللا هذه

 عم توصلا سفن عمسنسو ." ريوصت « ةكرح « اريماك

 .هوفسلا توجكهن 0 سوقا هرم قف 5 ةلطقنلا قايفلا

 نينانفلا ةعومجم نمض جرخملا هلعفي ىذلا ام نذإ
 ةجاحلا يه امو ؟ مهانددع نيذلا « نيلوؤسملا نيصتخملا

 دوقي طقف هنإ ,هسفنب ائيش لمعي ال جرخملا نإ ؟ هيلإ
 .يعادبإلا هلمع ىلع لدت لئاسو هدنع دجوت ال .نيرخآلا

 :كساوم تافتلاو ام ةيظحرلا ةطعلا وبا ليحي ءاسولال
 ملقلا عم نالماعتيف ىقيسوملاو بتاكلا امأ :ليمزألا

 نكلو .صاخلا هدسجو هتوص لثمملا كلتمي اميف « قرولاو
 « جرخملا لمع نإف كلذ عمو .جرخملا دنع ءيش دجوي ال

 يف عقيو مهم لمع وه -نويزفيلتلاو امنيسلا يف ةصاخبو
 اذإف : نفلا لاجم ىف رصاعملا صصختلا تاجرد ىلعأ

 ءنايتعاو ىلفلا يقلومو عيرتكملا نم اهتلقي لكلا ناك
 يئامتيسلا لعفلا ةغل ىلإ فلؤملا ةركفل امجرتم

 فلؤملاو لثمملا نيب ام فقي جرخملا نإف ءىنويزفيلتلاو

 لوأ هنإ .نيمجرتملل مجرتم ىه جرخملا نإف اذل .يلصألا

 هبتك امل هتيؤرو « هريسفت لقنيو ينفلا لمعلا رسفي نم

 يطعي هنإ .مليفلا يف نيلماعلا ةعومجم لك ىلإ ؛ فلؤملا
 اه

 ةيسنلاب هرظن ةهجو ريوصتلا ريدمو روكيدلا سدنهمل



 2187 ا وو ا لا او تيل ا ينويزفيلتلاو يئامنيسلا جرخملا

 روكيدلا سدنهم عم لمعي هنإ .مليفلل يرصبلا ميمصتلل

 يفو « هبيترت « هناولآ ٠« روكيدلل ماعلا لكشلا لاجم ىف

 ةعيبط ريوصتلا ريدم عم سرديو , سبالملا ةيعون لاجم
 نيوكتو ٠ ةلصفنم تاطقل ىلإ دهاشملا ميسقتو . ءوضلا

 نر دج 401 امك دلتقلا يريوسكلا لكلا لك رس تاطقللا هذ
 نيب ام ًاقباطم ٠ لمعلل همهف مهيف نزخي هنأ يآ « نيلثمملا

 هفقوم نحلملل ًاضيأ رسفي هنإ « نيلثمملا صاوخو همهف
 يه امو . عمست نأ بجي ىتم , ىقيسوملل ةبسنلاب
 ةلد ف وكقم قاطقلا نم قوكحر هلك مليعلا: قالو داو ةسنلا
 ةيلمع يه جاتنوملا ةلحرم ءانثأ تاطقللا هذه قصل نإف
 نإ جوجفلا يتعب ودك وعلا ايف عرعر نوكحتلا دود
 لجسم عم اضيأ لمعي ىهو .جاتنوملا ءانثأ اضيأ هدوقي

 «سأانلا تارشع عم لمعي هنإ «؛ توصلا سدنهمو , توصلا

 وأ ةشيرلا سيلو «هتزوحب ىتلا ةيجاتنإلا ةليسولا مهنإ
 لمعلا غوصت نأو .ةقرولاو ملقلا وأ « ليمزألا وأ ٠ شامقلا
 كلا نتا زو لمع 01116 ءايعأل ا ىمانلا امدك ةديهت» ىتفلا
 ردك ابيقالا نأ انه وكيت يقم رقكأ ونا وف و ةقيعلا

 بقل قلطت ةداع نحن .ليمزآلاو ةشيرلا نم اديقعت
 كة نوخ توج :نعتسي ذلا ناسقإلا امج زافدمألا
 ىه 2. نييلالغتسالا ءالؤه ربكأ دحأ نإف . كلذك رمألا

 ال متنأف .ينويزفيلتلا جرخملا وأ يئامنيسلا جرخملا تاذلاب
 لعفي مل ىهف . هلمعل ةيئرم راثآ ةيأ مليفلا يف نودجت



 ىعاذالاو ىضويرهلعلا :جازعالا قفار وود دن ام دمام وعتاب لم 4

 دوك ندد ول م ةدهاو همك قلتم للا افيشن فاق

  ًائيش قصلي مل ,« تحني مل « ًائيش مسري مل « ةدحاو
 نم ةجردي مليفلا يف هتيصخش نورت مكنإف كلذ عمو

 نيوانع ىلإ جاتحي نل ريبخلا جرخملا نإ ثيحب ٠« حوضولا
 ىذلا يرقملا اذه. وه نم يرقتملا نوخي يكل ةمدقملا ىف
 هنوك لاح يف اذه « عبطلابو .هدهاشي يذلا مليفلا ذفن
 ارك اذوع كانه نأ ىرن اذكهو 1 ايو وم 0

 نولمعي نهملا عاونأ فلتخم ىلإ نيمتنملا سانلا نم ًاّدج
 حيصي نأ عيطتسي ناسنإل ةجاح كانه نأو « مليفلا يف
 ةملكلا .نيوصكا ىلإ فةاينا عودقتلا لمعلا ذيل اذكر
 .عرخنعلا وه .ةايمتإلا اذه نإ 1 ةيفاحوسم ةلظقلا ىتإ' ةعرفكملا
 ميطتسي طقف هنإف ةدرفنم ةطقل روصي ذإ جرخملاف
 :ةقح اللا تاظقللا ئووقس, فيك :لوخقي نأ نلققلا هووؤصقم

 , لكلا ءازجأ رغصأ ىلع ةدرفنم ةظحل لك يف لفغتشي هنإ
 تاليفللا يعبأ اهتاطوب .: ةلكفل ةقض ندقت ود ةدعا ويلك
 قاس حو, ودطلاف ىلا :نيزمسل مل ةدردقلا قم ويدخ
 .مليفلا نوكيس فيك اوفرعي نل مليفلا ىف نيكراشملا
 ىلإ مليفلا تاطقل ميسقت متي ىجاتنإلا لمعلا تايرورضلف
 جراخ ةروصملا دهاشملا يمه : سلوألا ؛,نيتعومجم

 يف ىأءةيرقلا يف . عراشلا ىف يأ - ىيدوتسألا
 متي يتلا مليفلا تاطقل يه :ةيناثلاو.... خلإ ؛ ءارحصلا



 ااا 1 0 ينويزفيلتلاو سشامنيسلا جرخملا

 :مليفلا تاطقل نم ةيناثلا ةعومجملا ريوصت ادبي ام ًابلاغ

 دق تاطقل ليثمتب ءدبلل نورطضم نيلثمملا نإف يلاتلابو

 دعي ايتو اوفر ةيردتل تاطدل نيف هجفلا قات نع ووك

 نإ .مليفلا طسو يف رهظيس يذلا روكيدلا نم ًانايحأ أدبي

 نقلا دف افعل نوهت تيك :ليفقي زا من ةلماكرس منقل هلكت

 ,ةيمانتم ةريتو نمض روطتيس مليفلا نأ ركفي نأ .هدعب ىأ
 لصويس لمعلا نم ةجرد يأ ىلإ فرعي يذلا ةدحو قشو

 .اهنيوضت متر. ىتلا ةطقللا"قيرط.:نع ًابازتقا مليقلا ةريقو

 ةعومجم لكل « تاملكلاب صخلي نأ جرخملا ىلع ليحتسيو
 دع سرك هنأ ىلا حو ةبعاقيإلا دليقلا ةوكف لمعلا
 نم ةتاملك ىلع ادامتعا فحل نكمتن نلف«: نكوذلا اذهل" مان
 .هلك مليفلا ليصافت لك ةياهنلا ىتح حوضوب روصتي نأ

 , نورخآلا هب رعشي الو هفرعي ال امم « ريثكلاب رعشيو
 فرعي « الثم هنأ .هريغ دحأ هاري ال امم ريثكلا ىري

 لكشي دقعمو لوؤسم جرخملا رود نإف تاذلاب ببيسلا

 الب هءارو اوريسي نأو قلطم لكشب هب اوقثي نأ سانلا



 ىعاذإلاو ينويزفلتلا جارخإلا وقار سلو و وم سلا براس نع ةبطتماو عم م

 اهكلتمي نأ يحس نحلا تافضلا ىهام اريخآ +. ظوزدش
 ةضاخلاا لوا © ينويزةيلتلا نأ ىئامتسلا ءاوص خرخفلا
 + لفمملا غم ليعلا ىلع ةردقلا نك عوقتملا ةيضانلالا
 :نسقتلا قامعا نلإ: ةامنلاو ةيهلعتلا ةردقلا نم خوتنئفو
 ةدعلا ظرجب ىشب ةنجئارخالا ةهوملا "فاو روما ىوحتإ "اناث
 ةيسيئرلا ةيضاخلا انأ ءاقلاث' .ةيورلا ىلع ةدقلا أ
 -اعبار . عاقيإلاب هساسحإو ةيقيسوملا هتفرعم يهف جرخملا

 تلمع ماس احن ارألا نكن ءان ريك نك نأ :جركسلا' لك
 اهنا نيه تملا نك ينهش ةدحاو: ةفض«يلغالا ىلع كاذقو
 نكلو .ليحتسم اذهف لوسك جرخم كانه سيلف لمعلا بح
 نأ نود ايئامنيس اجرخم ناسنإلا حبصي نأ نكمي له
 نمو ملاعلا يجرخم مظعم نإ ؟ ًايلاع اًيسارد ًادهعم يهني
 دهاعم يف اوسردي مل اندنع ميدقلا ليجلا ىجرخم مهنمض

 اندنع نوجرخملا سردب ناهس كلو .ةصصختم ةيئامتيس

 اذه ةدقعم نآلا ةسازدلا "هكر نقل 'اعكيسلا ةنودنو ىف

 نقلا كلذ هيلا تلذلا ةكيتت ءارخألا ةنيطب كي ادع اندق
 انلعلا يضاف ةنناودلا فهيم فدخم نقد افلا ند
 يجارخإلا طاشنلل ًاّيمتح ًابلطم
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 ىصاذإلاو :ىنويزفلتلا جارح]إلا نقا +. م هو علال هاما امل دوام طفلا يدم مم

 ةيئامنيسلا ةروصلا ةعيبط
 ةينويزفيلتلاو

 لجست ةيئامنيسلا اريماكلا نأب دئاسلا داقتعالا مغرب

 هتقيقح يف ىه قباطتلا اذه نأ الإ عقاولل ةقباطم ةروص
 نمف .ًامامت لصألا قبط ةروص لثمي الو يرهاظ قباطت
 اريماكلا ةيؤر نيب ةيسيئر قراوف كانه «ةيثدبملا ةيحانلا
 لوقي امك قزاوفلا هذنهو :: ةل قاستألا ةمؤرو:.«+ متقاولل

 يف لثمت " امنيسلا نف " هباتك يف " مياهنرأ فلدور"
 ةيؤرلاب ةنراقملاب اريماكلا ةيؤر يف ا نونصت وحسم

 نم لعج يذلا يباجيإلا روصقلا ةباثمب هنكلو «ةيناسنإلا

 اذه نوكت يتلا رصانعلل يئامنيسلا ةفرعمو انف مليفلا

 ةروصلل قالخلا هفيظوت يف اناق اننايشأ ل ةبنق ىوممتكلا

 يف " نترام ليسرام " لوقي امك مليفلا نفو .ةيئامنيسلا

 نم لصألا قبط ةروص مدقي ال "ةيئامنيسلا ةغللا" هباتك
 ." ةينفلا ةيعقاولا " هتيمست نكمي ام مدقي لب عقاولا

 ةروصلل ةيلامجلا تاريثأتلا ةميق ريدقت نإف كلذ ىلعو
 مهأ ىلع فرعتلا ةيئدبملا ةيحانلا نم بلطتي ةيئامنيسلا



 1 ا م واسعا و ورقم ةينويزفيلتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا ةعيبط

 ةساردو « ةيناسنإلا ةيؤرلاو اريماكلا ةيؤر نيب قراوفلا

 اريماكلا ليجست درجم زرواجتي ىلامج روظنم نم اهداعبأ

 . اهتيؤر لاجم يف دوجوملا عقاولل

 : ةيئامنيسلا ةروصلا حيطست : الوأ

 ةيناسنإلا ةيؤرلاو اريماكلا ةيؤر نيب قراوفلا لوأ لّثمتي
 : نيتيؤرلا نم لكل يرصبلا عابطنالا داعبأ يف

 ةروص ىف لثمتي عقاولا ةروصل ىناسنإلا كاردإلا - الوأ

 , (عافترالا وأ)لوطلا يه داعبألا هذهو «ةثالث داعبأ تاذ
 ضرعلاو عافترالا ةيئانث لثمت امنيبف ءقمعلاو , ضرعلاو

 يف دتمي يذلا يرصبلا كاردإلا نإف «ةيؤرلا راطإ يدعب
 ْ .ةيلاخلا وعينا لامن هو ودطلا قمع

 ةياهنلا يف جتنت عقاولا ةروصل اريماكلا ةيؤر - ايناث
 عافترالا : نيدعب يذ حطسم ىلع ضرعت ةروص
 ةيداملا ةهاتلا نمدداك نإ يق :كلاكلا ةهرلا انا هقوكلاو
 ده ردت اننا ةلإ ع نعوملا هاش لحس نتن اروقفم اذهب
 ةروصلا رصانعل يلقعلا انكاردإ لعافت ةجيتن هدوجو
 رصانعلل يرصبلا انكاردإ عمو عقاولا عم ةلثامتملا
 ماهيإلا اذه ةيوقت يف ًاّيسيئر ًارود بعلت يتلا ةيليكشتلا

 : يف اهمهأ لثمتيو



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا ترش الا نك أ يحسم نا ملل مط موو نضغا

 يف املثم . اهتيفلخ ىلإ ةروصلا ةيمامأ نم ةيؤرلا قمع
 توافتت الثم ةفرغ يف صاخشاألا نم ددع دجاوت ةلاح

 دعيأ ىلإ اريماكلا نم عضوم برقأ نيب ام مهعاضوأ

 ةيؤر روصق ةعيبطل ًارظنو « ةفرغلا ةياهن يف عضو
 ربكألا نم ةجردتم صاخشألا ماجحأ ىديت فوسف اريماكلا

 يوقي امم « اهتفيلخ يف رغصألا ىلإ (ةروصلا ةمدقم يف)
 . (ثلاثلا دعبلا) قمعلاب ماهيإلا نم

 هلا اندم اكلا هسا يوكو قو رق اوكملا طوطخلا 3
 ودق ة فهل ةيدوحملا قيطخلا "سم ةقولا ودع .ءامقا
 امك قففلا ,ةآلجتا' ىف: دتمشو اريماكلا نمي ةبيرقأ اهتمدقم
 ةيضرألا وأ فقسلا عم ةفرغ يطئاح ءاقتلا طوطخ دتمت
 ةبسنلاب لاحلا كلذكو ءقمعلا هاجتا يف (اعم امه ىأ)
 ةيقتك ك اراطقلا كنار اضن 8 يقف ىف لفنمكملا كك نلخكللا
 , ةيناسنإلا ةيؤرلاب ةنراقملاب اريماكلا ةيؤر يف روصقلل
 نهري يقداشلا ىلإ نومك ناكر لوطا هدم لكس دنت
 ههه سلا ندا ىرهاظلا لوملا امو :قفعلا ىلإ ةيحفم

 لثم أَدج ديعبلا قمعلا تافاسم يف عقاولا ىوتسم ىلع
 تافايوسلا ىف هكا كسي در طق: نايف نانبس يلا وطخلا

 "يت اسيا ةروصلا لذاك نم ةرييعتلا

 ةيدقم ةدن انو ايقاني انك سودا تاهيووخللا بلل
 ازهباكلا ةبزو نووصت ةةيدسا ارظتن ءاكوتلكمو ةوونخلا



 ان ةقويزفتلعلاوب ةضاتسلا ةاروصتا ةعينط

 تاجيردتلا هذه قديت 7 دع يلع ةروصلا ضرعو

 بملتو ةيئامتيسلا ةروصلا ىف 0 ىوقأ تانيابتلاو

 . قمعلاب ماهيإلا ةيوقت يف ماهلا اهرود

 هاجتا يف اريماكلا ةكرح كلذكو « ةكرحتملا ءايشألاو
 ىف اضيأ اهرود يدؤت لا

 د د ا ا
 كلذ قم <ققحكلا ننكر كافة ىكتلا هده ةنكاشلو :ةمقلاب

 زعيما ىوظك نا نورت هيفبلا: اسامقا جاك ىلإ اهانيحجو
 غارفلا يف مسج يأ وأ اهفقس ىأ ةفرغلا ةيضرأ نم

 اديهاكلا ىوصتا اهدا نيز ظفاشلا و ارسماكلا نقي عقاولا
 هانا هلكس يلق ميتنلا نكرعخ موون مكن لك هلا"
 (ثلاثلا دعبلا يف) عقاولا ىوتسم ىلع ديعبلا طئاحلا نإف
 ةروصلا ةيمامأ يف هنأكو هل ةلجسملا ةروصلا يف ىدبيس

 كلذ ىلعو 2 اهتحباضم. لك لشي عطس درجمكو امامت

 0 000 ىلوأ تيستكا 0 ةديدجلا ورا تدبل

 4 و ةروعصلا دع لماعتلا ىف ةماهلا ةيداجملا



 قساذالاو ىويوحشلا تارشإلا قف“ ووو واللا ملم نضرب فل

 ىف نيروظنم لالخ نم اهيلإ رظنلا ةيفيك ملعتن نأ يف
 : امه ءدحأو تقو

 . ةحطسم اهنأ ةقيقح ١-

 نلاقي اذيلود كلا نعيم ىلخ ايناوتعامءاوبإلا ةفيقطي دا
 ناجم لكي ودعت كاذ كسول هيت اهنيسلا ةرويصلا نآك
 نيذه نيب عمجت اهنكلو ايات داعبأ ةثالث تاذ تسيلو

 روظنم نم ةروصلل انتيؤر نع رظنلا فرصيو «نيضيقنلا

 نإف ءاهيف رهظي ام نومضم ىلع انفرعت ثيح نم ىعقاو
 اذهلو. يلامجلا اهريثأت اهبسكي يذلا ىه ةروصلا حيطست
 روطخم نيف اهكارو ةينوك ىنص قوتنا نا يني منال
 لقيتك ىلع اهكارإلا سناحك ىلا يويوت ١ نيكست
 راطإ لخاد يرجت يهو ًالثم ةرايس ةيؤرف « عقاولا
 نيعم لكش تاذ ةدودحم ةحاسمل ةيؤر اضيأ يه ةروصلا

 صخش ةيؤر نإف لثملابو .ةنيعم ةينول وأ ةيئوض ةجردو
 نم رسيألا ىأ نميألا ثلثلا لتحي ءاضيب ةرتس يدتري ام

 تاذ ءاضيب ةحاسمل ةيؤر تقولا سفن يف ىه « ةروصلا

 هذه ةيفلخب كانه ناك ىلو « زيحلا اذه لغشت رهبم ءوض
 «ععطاس ءوض تاذ ةفرغ ىلع حوتفم باب ةريخألا ةروصلا

 ع ةنليك شت اقالع ةاحيش املا قم سداتملا كوبخلا قاف
 نال انيق دقوا ةررسلا | وقم لك 'ءاتخيسلا معلا

 د
 وول

 اضيأ هارن اننإف « (ثلاث دعب) قمعلا يف بابك ةيفلخلا ىف



 ل و ا ةينويزفيلتلاو ةيئاهنيسلا ةروصلا ةعكيبط

 يذلا (ةروصلا حطست) حطسلا سفن ىلع ةيئوض ةحاسمك

 اميف موهفملا سفنيو .... ءاضيبلا ةرتسلا هيلع رهظت

 اصخش ىرن نأ اننكمي هنإف :ةكرحتملا رصانعلاب قلعتي

 دعي تاذ ةروعص) ) اريماكلا نعت ةيفلكخلا نم امدقتم كرمك

 ةروص) ةروصلا فارطأ وحن ايجيردت رشتنتو ربكت

 اريماكلا نم ةدعتيملا ةكرحلاف « حيحص سكعلاو (ةحطسم

 نم ايجيردت شمكنتو لءاضتت يهو تقولا سفن يف ىدبت
 حطس ىلع ةيزكرم ةطقن ىحت ةروصلا فارطأ هاجتا

 هذهل ةيسنلاب اريماكلا عضو نم انريغ ىلو .ةروصلا
 نق اهانعيوف فيلا: ةيهكملا قا قدحلا نم ةمناقلا ةكرحلا

 وديبت فوسف "رئاطلا نيع' ةيؤر لئامت ةعفترم ةيؤر
 ثيح .ءامامت ةفلتخم ةروصلا حطس ىلع صخشلا ةكرح

 نيم تلك انينافتسلا (ىنلا هرووصلا  ىلعا :نندمعت افارق
 الدي) اهالعأ ىلإ ةروضلا لفسأ نم ىأ (قمعلا نم اهكرحت

 ماهيإلا لؤاضت كلذ ىلع بترتيو (قمعلا ىلإ اهكرحت نم
 .ريبك دح ىلإ ثلاثلا دعبلاب

 : ريوصتلا عوضومل ةبسنلاب اريماكلا عضو : ًاينا

 اهرت ةفلكتسا ىكانألا ىف ججتودت ةيعقاولا ةايضتلا ىف
 يف نكست اهودعوب :ةضاشنإلا انف اه اهنا 1 يلكو انتامغول
 نيرخآلا صاخشألا ىلإ رظنن اننإف ءام ناكمب نيعم زيح



 ىعاذإلاو ىضفويزشفلتلا جارخالا نأ دولا فا قتال رو صمام يالا ذ ةعح ما

 هنت له ةيالا همضولا اد قي اكج ةظيحفلا ةاحشالا وا
 تباث عضو يف رقتسنل ةبلاغ ةيئاسنإ ةبغر 3 ةرورضل
 يأ يفو .اذكهو « ىرخأ ةرم متي نأ ىل !!| ام نمزل ديدج

 وأ هتيؤر يف بغرن ام ئرن نأ انيفكي عاضوالا هذه نم
 حوضوبي هارت نأو « انتيؤر لاجم يف 00 فداصتي
 يف طيحملا عقاولل ةيناسنإلا ةيؤرلا ن إف مث نمو .ٍيفاك

 هسرامت يئاقلت يرصب كاردإك ىدبت ةيونلا ةايحلا فورظ
 ءايشألا ىلع نق رعكت' انني اهب ةيف' نيكفتلا قود ىلا لكشي

 يئاقلتلا دايتعالا اذه نإف «ةيئامنيسلا ةيؤرلا يف امأ
 ىف كمت يذلا مليفلا عرش“ زا طلدنب ىلإ مقموب لفكتم

 حيتي امب عضولا اذه ددحي نأ درا نبق : «ريوصتلا

 هنم نكمي عضوم يأ يف اريماكلا عضي نأ ينعي ال اذه نأ

 دك : رويس مهندس ةيقكب قال كلذ نيوشلا [نهنةدكر
 متي مل نإ هتافصاوم ريغب ىأ هتقيقح ريغب ءيشلا رهظت
 قوسي « كلذ تابثإلو. ةيانعب اريماكلا عضوم رايتخا
 ددضصي انك ىلا: لوقيف اًيقيِبطت ًالاكم عياهنرا فلدوز



 ااا ا 1 ةينويزنيلتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا ةعيبط

 ًاليلق اريماكلا كيرختب اثمق اذإو.:تعكملا لسا دخأ 'هكأ

 ,نيدماعتم نيحطس ىرن فوسف راسيلا ىلإ ىأ نيميلا ىلإ

 نضع اعلا اذا امل" نفك للا ةاهدتم اهبنا فقع اعطت

 وركن اجلا ساس ىلإ :ةنايقز .٠ معك ىو دل علمت

 نايثحا ام نكوو لاكملا اذه نأ فرفور ءايهكت ىوح اننا
 د يعيخلم نإ وشل فنعم لح ف رعت "اريماكل ا مخي

 يدنجلا ةيؤر انل حيتي عضوم يأ يف اريماكلا عضن
 هرهظي يذلا عضولا رايتخا ىغبني لب ٠ هيلع فرعتلاو

 ضيفحخت للا اندوقي اذهو 0 ةوقلاو زفحتلا تافصب

 هيلع يفضت ةيكيمانيد ينامسجلا هنيوكت بسكي امب
 اننأ ىل لثملابو .يدنجك هرهظم درجم زواجحتت تافص

 الف « الثم روهزلا نم ةقابك طيسب ءيش ريوصت ددصب
 / زق املا نلاملا يت وز او ا اهووبسلا نأ لنك

 .اليلق رظنلا ىوتسم نم ىلعأ نوكي دق يذلاو «لامجلا



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نف نال قركوا ب دول ع اول ا ووو 4و جو ياك اهناا وأ وذ ند مأمور اقل شو حلاو علوم

 اهيا يحوي وهلا يعل : يدويه اذن تو
 ةطقللا روصي نأ داتعا هنأ " يرتيميد دراودإ " ةككيتألا
 اذه نإ في ١ اماق لدسا' قع ةفمحكحشسلا ةنعول ةهوقلا

 ةلاح نم وا ريثأتب نينيعلا ريبعت رهظي عضولا
 .. رظنلا ىوتسم نم ريوصتلا

 هرايتعا ىف عضي جرخملا نإف « كلذ لك ىلإ ةفاضإلاب

 نم عبنت ةيليكشت تافص بستكت ةروص عم لماعتي هنأ

 .ددحم راطإ لخاد ضرعت اهنأو ؛ ةحطسم اهنأ ةقيقح ةقيق

 اياب ىتلإا عسا نأ ينط يضرم دا نقب ننقل ناو

 بيترت هور ل قوذتلاب جرفتملا رعاشم

 الب يراسأب نيل ضيع يأ اغا انوأ ىعسي جرخمل

 : ةيزمرلاو 0 قيوشتلا

 زيكرتلا نود دهاشملا دحأ أدب جرخملا نأ ىل - ١



 ل ل مو ا ةنوووسلتلاو ةقايتوشلا ةروسلا ةفييط

 امنيب ام ةفرغ نم بناج ىلع زيكرتلاب ًادهشم ادبي نأ
 ىدل دلوتتف ةروصلا جراخ نم زيمم ريغ اتوص عمسن

 توصلا اذه ةيهام ةفرعم ىف قوشتلاو ةبغرلا جرفتملا
 .ثردصمو

 نم هنكمي يذلا اريماكلا عضو رايتخا لاجم يف - ؟

 كلذ ققحي نأ عيطتسي هنإف « ةأجافم لمحي ريثأت ثادحإ
 اجافت مث ًاددحم ًانومضم انناهذأ ىف خسرت هةروص ميدقتب

 كح نم هراتخا اديزم لاق , مياهنرأ فلدور'" قويسي

 رس انقل“ قاوتعم ةتحاصلا تيدقلا قلباش ىلراش مالفا

 يف باكرلا نم ةعومجم لمحي ابراق روصي لاثملاو ....'

 نم نوناعي مهو باكرلا ودبيو ... فصاع يرحب ىج

 براقلا ةفاح دنع ةروصلا ةيفلخ يف نلباش يلراش حملن

 هاقاس حجرأتت امنيب هخراخ ىلإ ىولعلا هفصن ىلدت دقو

 نلباش بصتني امدنع ةأجافملا ثدحت مث .رحبلا هايم ىلإ

 ايي اك ةكيضنم اكيومم: ماركت سوتسمو ة اجت
 تدمتعا ةأجافملا نأ ىلع مياهنرأ دكؤيو....اهدايطصاب

 رظن ةهجول راتخملا عضولا كلذ ىلع ىلوألا ةجردلاب
 ناك نلباش نأ ةيادبلا يف جرفتملا مهوأ يذلا اريماكلا



 ىيعاذإلاو سويرشلتلا عاوشألا قل سان عل ناك الل نواعم ما

 ًاسأر نومضملا اذه بلقني نأ ىلإ , نيرخآلا لثم يناعي
 نأ ولو .هفقوم ةقيقح نع حاصفإلا ةأجافم عم بقع ىلع
 سردلالا ةنحااشلا قي ةنيادنلا ىف اريغاكلا مهو موخملا

 حيرص لكشب ةكمسلا دايطصال هتلواحم يف نلباش ىرنل
 .ةاحادجلا نش ناتنم كاتم فتاك فلو انابتت ومالا لودكل

 هجرخم مدقي 18/010 "ةدقعم سوفن " مليف يفو

 قيوشتلا نيب ام هيف عمجي ًاعراب ًافيظوت كوكشتيه ديرفلا
 غليملاب ةيراهلا ةاتفلا تهتنا امدنع كلذو . ةأجافملاو

 لد انيادم نجي رشا ايف ناين ناجل قيم يامل
 هميم لكما اقف قده هد انين يلف ارق وقار ااهنل للم رجلا
 اهيل نفيكلا ن هتف واس ةنقك وقنا ينقا رمق راسنا
 ةاققلا ايي اييكت ىكلا) بناعتلا :ةليكللا يقود ةلظحتا نأ ىف
 نود ةاتفلا ىلع كركجتيف زكري ٠ ةديدملا ةرايسلا بوكرل

 قدح ةرايبسلاب كردكت انو ب ةطوتللا لكما اضكاكد
 يك ةاتفلل ةهجوم رداكلا جراخ نم ةيلاع ةحيص عمسن
 ينل هلا اق ودل :ىعيرو  ديدعلا عام مرام قولا
 يف رهظي لحملا لامع دحأ ىرن مث ... اهيلع ضبقلا
 نسل ىف اوتكيشت ىقلا ةاقنلا نييفاو بقع ياس ىقاكلا
 رت ل اكت فاه ادم ىلإ كرما بلتخمو ل وفدوملا
 لجر ضرعت نود لحرتو اهتييقح ةاتفلا ذخأتو جرفتملا

 اما ةظوشلا



 اذ 1 ةينويزفيلتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا ةعيبط

 ىلع يفضيل اريمأكلا عضو فيظوت نع امأ - *
 انل قوسي مياهنرأ فلدور نإف « ًاّيزمر ىنعم ةروصلا
 ةياهن" ناونعب "نيكفدوب" يسورلا جرخملل مليف نم الاثم
 نيحالفلا نم نينثا فقوم انل روصي " جروبسرتيب تناس
 نم ءيش يف ةرم لوأل ةنيدملا ىلإ نالخدي امهو ءاطسبلا
 نيولكت تاي فصيو .بارتغالاب ساسحإلاو فوخلا
 لاغ ناكم ىف اريضاكلا مهو نتف: ةلكمت ىلا ةنومحلا
 اب ارم ساق اطيح ىلع نك ب وو, نيصتخلا لابس تلك
 ناودبيف « ناديملا ناربعي امهو قيحس دعب ىلع ناحالفلا
 نم ءزجلا ةماخض ىلإ سايقلاب نافحزت نيتلمن لثم
 .مكحض مجح ىف ردأكلا مظعم لغشي يذلا لاثمتلا

 هذه نأب ررقيف رداكلل هليلحت يف مياهنرأ درطتسيو

 ةجردلاب تدمتعا نيحالفلا ىلع اهؤافضإ مت يتلا ةيزمرلا
 : ةيحان نم اريماكلا عضول يكذلا رايتخالا اذه ىلع ىلوألا

 يهتني روصق نم اذه عبتتسي امب ةروصلا حطست ةقيقحو
 نيب ام « ماجحألا يف ةيرصبلا ةغلابملا هذه ديسجت ىلإ
 ١ . هتيفلخو رداكلا ةمدقم

 : (راطإلا ) ةروصلا دودح : اثلاث

 ىصقا نيب اه ةجرد ١ م٠ ىدم ل اًيقفأ دنمي د يواضيب



 عمال ضوووشلتلا جاوهالا تابعت لا ها باطما فش

 نيصبلا ةكرت اهدنهو :ةعيرف 5+ يلاوخم يد نللعت ىلغأو

 , هيلع زكرت اميف ةيؤرلا ةدحب رعشن اننإف ء ام ءيش ىلع
 ةامنتا ف ةيكرتلا ةطقن: قرم انهيودت ةدهلا هذه. لقت مكين

 يهتني جردتلا اذهو « لفسأو ىلعأ ىلإو راسيلاو نيميلا
 كلذ عدو انفي زر. لاحم ندع ايورخ هرابتعا نكمي ام ىلإ
 دودحلا هذه لثم اهدحت ال انتيؤر نأكو اكاد رعشن اننإف

 نم رظنلل رمتسملا كيرحتلا ببسب روعشلا اذه ًاشنيو ٠

 دودح الب ةيؤر سرامن اننأكو « ىرخأ ىلإ هابتنا ةطقن

 متت اهنإف عقاولل اريماكلا ةيؤر ةلاح ىف امأ .اهلاجم ىلع

 وهو جرفتملل ًامامت ةحضاو رهظت دودح ةعبرأ لالخ نم
 ام نيب لصفت ةداح لصاوفك ةيئامنيسلا ةروصلا عباتي
 اذه اذاه البصق شاي ايهواخت عقيم انيلكاوب عقد
 هيض انقنا لكني ةودخلا هذه لكاو منن امحنا نع ذاوكن
 ةيؤرلا لاجمب ةنراقملاب ةجرد 55و 55 نيب حوارتت
 اذإف .ةجرد ١8١ غلبي يذلا عقاولا ىوتسم ىلع يقفألا
 كاردإلاب نرتقي امل جرفتملا نادقف كلذ ىلإ انفضأ

 ةيؤرلا لاجم رييغت ةيرح نم عقاولا ىوتسم ىلع يرصبلا

 هيلع ضرفي عضو يف هنإف ؛:ةظحل يأ يف ًاّيروفو ًاّيتاذ
 ناطلسل عضخي مكحم راطإ لخاد عفاولا نم ةروضب ةيؤر
 نم هعطتقي يذلا ردقلا ددحي يذلاو اريخأو الوأ جرخملا

 رهظي يذلا تيقوتلاو ٠ ةروصلا راطإ لخأد هعضيل عقاولا

 لماعتي جرخملا نإف ىرخأ ةيحان نم .هيفخي ىأ كلذ هيف



 0 ااا ا ةينويرتيلعلاو :ةقايتستلا 23 تسلا ةفيعط

 نيرا : ىلرألا ةكرشلا نم ةكاركزت 8 ناك ةروسلا ناطإا خم
 ةروصلا رصانع عاضوأب قلعتي اميف ةيلامج تابلطتم
 نيبو اهنيبو « ةيحان نم ضعبلا اهضعب ىلإ ةبسنلاب
 . !!!7ىرخأ ةيحان نم اهراطإ

 ىلع ضرفي يذلا ةروصلا راطإ نإف كلذ ىلعو
 وام ىف ةدكمت نع نقلة كي حى ةنكو ادم ودنا
 دي يف حبصي - عقاولا ىوتسم ىلع يرصبلا هكاردإ
 : فداخلا هقن زر قيوكك ىف نمنع تام اذ هاذا ةهوكسلا
 ةيلامجلا ةرؤعهلا ناطإ تايكاكتإ نييكت::نأ اهلواح اذإو
 : لثمي راطإلا نأ ىرنس اننإف , ةقالخلاو

 ا ىدهلا ةيوك هند وعلا م ةنساكو لوكنت ةادأ جلا

 لخاد رهظي يذلا ردقلل 6 ديدحتو رايتخإ ةأدأ 1

 :ةيودعلا

 جرفتملا هابتنا تتشي دق امل «٠ لزع وأ بجح ةادأ -#

 . هيلع زيكرتلا يغبني يسيئر رصنع نع اديعب

 .جارخإلا رحس :ساحنلا ىفطصم )0(



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق د ااا ايوا لاو وبن الا تاون همك ماع و

 يأ صاخلا ىلإ ماعلا نم لاقتنالا دنع « ديكأت ةادآأ -4
 ©1056 ةبيرق ىرخأ ىلإ 1.028 5201 ةماع ةطقل نم)

 يأ ماعلا ىلإ صاخلا نم لاقتنالا دنع سكعلابو ( 8
 1.028 ةماع ىرخأ ىلإ (01056 []1” ةبيرق ةطقل نم)

 ةعرج لالخ قف ايجيردت لاقتنالا »اذ مكي نقود(
 ةلاحلا هذه يفو « سكعلابو ددحم رصنع ىحن اريماكلا

 عسوي ىأ ةيؤرلا نم قيضي ناك ول امك راطإلا رود ودبي
 .اهنم

 اسماك ارهثاق 010581117 :ةيمزقلا ةظقنلا :ةيدضكت ك5

 وأ ةيمارد ةظحل فيثكت لثم . ىوتسم نم رّثكأ ىلع
 ةهجو نم نوكت امدنع ةيصخشلا هيف ركفت ام ريسفت
 .ةنيعم ةيصخش ىأ « ام ناكمل ازمر نوكت ىأ « اهرظن

 تيقوت يف قيوشتلا رصنع قلخ يف هفيظوت ةيناكمإ -

 هذه نيب نمو. ةأجافملا قلخ يف هفيظوت ةيناكمإ -8
 اذإ ةصاخ ةنمها تاذ اهتم ةريخألا فالغلا قوش تافاكمألا
 : يعوب اهمادختسا مت

 ةبيرقلا ةطقللا عم ةروصلا دودح فيظوت لاجم يفف ١.
 رصنعلا يه نيعلا نوكت امدنع ةصاخو .(01056 آلآ”

 ديرفلا لاثملا ليبس ىلع ىرن ءريبعتلا يف يسيئرلا



 مع د متن ل لا وو ا ناين اولا م ةينويزفيلتلاو ةيئاهنيسلا ةروصلا ةعيبط

 اذه لثم مدقي 253080 ةدقعم سوفن مليف ىف كوكشتيه

 ةدييس را ةيصتتملا يميمتت ةكحلا ىف قاما فظرتلا
 يف رقتست امدنع لاملا غليمي ةيراهلا ةاتفلا ىلع (نامرون)

 نيف ادعو + قدكنلا يقعون ودل ةفيعالاعل ايقنت
 روصلا ىدحإ نامروت عفري .. مامحتسالل اهسفن دادعإ

 نم كش عسل سك مرتك وحد 'اهانتل كعفاكلا ىلع زم
 يفو .. ةرواجملا ةفرغلا يف رودي ام ىلع صصلتلا هلالخ
 نامرون هجول (01056 25106]1 32816 ةيبتاج ةييرق ةطقل

 ةاتفلا وحن ةديدشلا هتيغرب هينيع ةرظن هلالخ نم رعشنت

 فرتعأ ينإ ناونعب مليف ىف رخآ لاثم ًاضيأ كوكشتيهلو.
 دحأ لأسي وهو ةطرشلا شتفم هيف ىرن 1[ 95

 اكم) ةسينكلا يف هدجاوت تيقوت فورظ نع صاخشألا
 لقني امنيب هتلئسأ يف درطتسيو .... (لتقلا ةميرج باكترا
 نأ ًاعقوتم « عراشلا ةيحان نيبو لجرلا نيب ام هترظن
 هجوتت يذلاو ةظحل يأ يف يسيئرلا هيف هبتشملا رهظي
 :ةسانجأ كقاولا  لقيزلا د كسلا نم بكا وهق اك وقت
 هنو :تيحق وخلا 1058 1127: ةميرق ةلمشلا لال ندعو
 متي يذلا لجرلا رهظ رخألا فصنلا يطغي امنيب « شتفملا

 لوييرلا ندي انت ضدعملا نيهاك رح نك مث نمو .هياوجتسا

 ايريبعت ًاريثأت بستكت ةيلاتتم ةعيرس ةكرح عراشلا نيبو

 هذه يف شتفملا ىدل رتوتلاو قلقلا رعاشم لقن يف ًاريبك
 5167202 ةططتأط ثيمس ادافين ناونعب مليف ىفو. ةظحللا



 ىعاذالاو ينويزفلتلا جارخإلا نف ا وا م وو هج ومار لد و نع يفرتوك كويل عجبا لإ اس ال لاما ب م١

 فيتس) مليفلا لطب يفتقي ءىكيرمألا برغلا مالفأ نم -
 قدتق ىف هنا :ملطحو قم. عاقتنالا ةلكقلا دخلا خآ ( قيؤكام
 لك ديو .: هنه فحيلل كانه ىلإ همتيف +قرقلا يدحإ يف
 لهمولا نوع ةفيفع ينج امواسلا نامفحل نانلا فاكقمولا
 فيتس رعشتسيو ..هدوجو يفني نامرابلا نأ الإ ..ناكملاب
 ةوطس نهدةل اهل لئاقلا نش اك وهو كيوتل ننوكاج
 نامرابلا نم فيتس برتقيو .. ىذألاب هبيصت دق ةريرش
 هريجي يك ةيديدهت ةكرح يف هصيمق ردص نم هكسميو

 مجح يف لجرلا هجو ىدبيو .. ةقيقحلا نع حاصفإلا ىلع
 نم: فرخ نيكني: #روتعلا مظعم لفشم- 6105613: بيرق
 ملسلا ثيح ىلعأ ىلإ فوخ يف هترظن عفريو فيتس
 . فيتس هاجتا يف اهضفخي مث مونلا فرغ ىلإ يدؤملا

 ىلع فيتس مهفيو .بولطملا لتاقلا ناكم ىلإ ريشي هنأكو
 ىف هب حصفي نأ دارأ ام نامرابلا نيع ةكرح نم روفلا
 . هتايح هفلكت دق اهب قطن ول يتلا تاملكلا نم الدب تمص

 ادبي كلذ قيقحت ىلإ ىعسي امدنع جرخملا | نإف ٠ قيوشتلا

 تق يد زج وقو .ةيعرلا هذيل عابر ةءاكيم هكح فقيكلا
 .ماه يزمر ىأ ي ىمارد ىنعم ىلع ديكأتلا ىلإ تقولا سفن



 ااا ةينويزفيلتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا ةعيبط

 رودت (166 2110 525841/]51' نانحو ياش) مليف يفف

 ةماقإلا ماظن تاذ ةيكيرمألا تايلكلا ىدحإ يف هثادحأ

 يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ ضعبو ةبلطلل ةيلخادلا (تيبملا)

 ةئيه ءاضعأ تاجوز موقتو .عقوملاب ةرثانتم تاليف
 نع مهداعتبا ضيوعتل ًاّيعامتجا ةبلطلا ةياعرب سيردتلا
 ساسحإلا قيقر بلاط ةمزأ لوح ثادحألا زكرتتو .مهرسأ

 رغبشلو :قفاوفلا مهثبع يف هئالمز عم ملقأتلا عيطتسي ال

 اروعش اهوحن نكي هنأ اًيعامتجا هاعرت ىتلا سردملا ةحوز
 ىشختو «ةيعامتجالا ةياعرلا قاطن زواجتي ًاقيقر ًافلتخم
 ال ىتح ئطاخلا هموهفم هل بوصت نأ تقولا سفن يف
 اذه يف ةجوزلا قزأم جرخملا دسجي يكلو .ًايسفن همطحت
 هنرغ نك يهرب ادراك ةطحلا اهروصكي كام تكوحلا
 كرحتت امنيب رداكلا جراخ اديعب رظنت اهلزنمب ةشيعملا
 اريماكلا دترتو حضاو مامتهاب ام ءيش ىلع اهرظن ةزكرم

 مقاط ةروصلا ةمدقم يف رهظي ىتح اهتكرح عم اهمامأ
 امتيب مقاطلا ىلإ ةجوزلا رظنتو « ياشلا لوانتل يضف
 . ةقيقر ةكرح يف ياشلا قيربإ ىلع حسمتل اهدي دتمت
 باميلا يحاور ههورتلا رنا هلا ورنا :نيادسلا مقاظ# بون
 يفو. بلاطلا صوصخب اهتمزأ ةهجاوم يف ةيعامتجالا
 ىرسألا نم ريبك عمج روثي (ريبكلا بورهلا) ناونعي مليف

 لالخ يناملأ لاقتعا ركسعم لخاد نييكيرمألاو نييناطيربلا
 ةكرح يف متهجو نع نوربعيو .. ةيناثلا ةيملاعلا برحلا



 نتا ةالازو نتويوسندالا :جاوتش ال1 نق يك وف و كراج سوارا رواد مكامن نوم م

 وحن « ىلعأ ىلإ مهتارظن زكرتت امنيب مامألا ىلإ ةيعامج
 مامأ اريماكلا دترتو .. ةروصلا دودح جراخ ام ءيش

 رهظي ًاّيجيردتو .. نورظني ثيح ىلإ عفترت يشو مهتكرح
 ولعت يتلا ةكئاشلا كالسألا تاماكحتسا ةروصلا ةمدقمب
 كذلتسالا هذه نويلك عموم لقتعملا نونه وه امكسكب روس
 اريماكلا ةكرحو ىرسألا ةكرح فقوتت ةروصلا ةمدقم يف

 يف ةحماجلا ةبغرلاب جزتمملا سأيلا ىلإ زمري ريبعت يف
 .رخآب وأ لكشب لقتعملا نم بورهلا

 ريثأت قلخ يف ةروصلا دودح فيظوت لاجم يفو ."
 دنع عوديلا :رودقت» نلف اهناسإ موك هنإ17 :اجاقملا)
 نوكي امنيب ٠ ددحم ىنعمب جرفتملا هليقتسيل ام فقوم ىأ
 كلذ عم ضقانتي ام ًارصنع رداكلا دودح جراخ ىفخأ دق

 ةأجافملا ثدحي ام هروهظ ىلع بترتيو ىنعملا

 مياهنرأ فلدور انل ٍمدقي صوصخلا اذه يفو .ةفدهتسملا

 مالفأ نم مليف نم ًاربعم الاثم ٌ امثيسلا نف“ هباتك يف

 رهظي ثيح "نوقنأتملا " ناونعيب ةتماصلا نلباش يلراش

 ةرهس سبالم يف ىهو ةطسوتم ةبيرق ةطقل يف يلراش
 ةروصلا نومضم ىلإ جرفتملا نثمطي نأ امو .أم ةلفح يف
 تي يلب انيير ينحف ىلإ اي داسو اظيفح قدم ىلا
 نمضتيو ةروصلا دودح لفسأ عقي امع ةأجف فشكلا

 اج مقفي ىاراش نأ يدوس ةلقللا ياذيإ ةيفاتم ةيولكم
 مادختسالا اذه ريسفت يف مياهنرأ درطتسيو ::: نولظتن



 00 ]ا ةينويزفيلتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا ةعيبط

 ىنعمب "لكلا نم ًالدب ءزجلا " ىمسي أدبم ىلع موقي هنأب
 ةدرووربطلا نم نميل هذان «امشألا ةيماف: ىف اتق رعك هنا

 نأ نكمي ءيش يأ نم ءزجلاف « اهلماكب اهارن نأ ًامئاد
 يفو ...لكلا ىلع ةلالدلل ايفاك لاوحألا نم ريثك يف نوكي

 سميج " مليفلا لطب موقي "ءاضيبلا ةرارحلا" مليف
 تقبطأ ىتلا همأ نم بورهلل هتاتف عم طيطختلاب " ىنجاك
 قول الواد ىلإ :ةعفو انيعوشيحلا نكي يلع !انيتنطيك

 نع ًاديعب ةديدج ةايح أدبي نأ نآلا بغري ىهو « مارجإلا

 ةيفيك ىلع هتاتف عم "ينجاك " قفتي نأ امو .... دحاولا

 ايلط لزنملا ىلإ لوخدلل هتاتف ىعدي هنإف ءهتيقوتو بورهلا

 امنيب امهتطخ ليصافت ىلإ صصلت يف عمتست كانه تناك
 يفو .قيمع مون يف طغت لزنملا لخاد اهنأ نادقتعي اناك

 جرخم روصي " ةيضايرلا ةايحلا هذه " ناونعب مليف
 ةقياق' اذي: نوظق يبرق ىداك ىف كفاشيللا دعنا ةياذي مليفلا
 دي عارذلا ىحن دتمت امنيب ىندعم ريرس دوماع دودح ىلع

 عمسن رداكلا جراخ نمو .ةوق يف هيلع ضبقت ىرخأ

 .اهلزنم تافرغ ىدحإ رجؤت يتلا ةلمرألاو مليفلا لطب



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا ند ناب و م هتف نوم وفا بج خيم دات منن 16

 هذه لثم ةماقإل هتالواحم تدص دق تناك نأ دعب كلذو

 لاجم عيسوتب ةياهنلا يف جرخملا انئجافي مث .ةقالعلا
 ىلوألاب ضبق دقو هسفن لطبلل نيديلا نأ فشتكنتف ةيؤرلا
 ضوخألا هعازذ يلم ةيفاقلاب نكيفو نسونسلا :ةيوماتع نلع

 ةعارب فيظوتلا اذه يف ىلجتتو .ةاناعم يف رفزي امنيب
 اجمال "لكلا قف الوم كنك اوين ىلع دانكمالا
 .قالطإلا ىلع ثدحي مل فقومب

 ةيعقاولا ةايحلا ىف ةكرحلا : ًاعبار

 روماك ةاؤشآلاو,نهاخيشألا "كرش ىلإ نلكتللا اهدقعا

 نم ةكرحلا ةيؤر امأ .ًايلامج ًاساسحإ انيف كرتي ال يقطنم
 ةيؤرلا لاجم نم اهلقني هنإف ةيئامنيسلا ةروصلا لالخ
 .ةيلامجلا ةيؤرلا لاجم ىلإ عقاولا ىوتسم ىلع ةيدايتعالا
 ةليسول ةلثمم ةروصلا راطإ لخاد ةكرحلا حبصتو

 .ةددعتم ةيلامج تاريثأت قلخل جرخملا اهفظوي ةيئامنيس
 :" ةيئامنيسلا ةفللا هباتك يف نترام ليسرام لوقي امكو
 ةروصلا يف ىلوألا ةيلامجلا ةقيقحلا يه ةكرحلا نإ
 :يوضلا ىوذت تايلظتم قم نإف كلذ وهو" ةيئامتيسلا
 امب ةكرحلا ةيؤر ىلع يرصبلا انكاردإ دوعن نأ ةيئامنيسلا
 روظنم نم ًاضيأ اهارن نأ يأ ٠ يعقاولا اهنومضم زواجي
 يغبني هنإف بلطملا اذه قيقحتلو .يليكشت وأ يديرجت
 نلكاو ةكرشلاب» ةةلمقملا ةيلانمحلا قوماألا : ىسردت- نإ اقيلغ



 ا ا ا ا ا ةينويزفيلتلاو ةيئاينيسلا ةروصلا ةعيبط

 .اهلاكشأو اهتانيوكتو اهتايعون ثيح نم ةروصلا راطإ

 لالخ نم اهيلإ رظنن اننإف ةكرحلا ةيعونب قلعتي اميفو

 ىف ةيسيئر تايعون ثالث

 اهب دصقيو :,4011131 172011058 ةيلعفلا ةكرحلا ١-

 أهي دوصقملاو :(2312613 112011012 اريماكلا ةكرح -؟

 ةكرحلاب ًاّيملع ىمستو « اهروص ةفاك يف اريماكلا ةكرح
 نأ ىلإ مسالا اذه دنتسيو 161261976 2206108 ةيبسنلا
 نإ ثيحو « ريوصتلا ءانثأ متت امنإ اريماكلل ةيلعفلا ةكرحلا
 يفو هناكم يف تباث وهو ةكرحلا هذه جتان ىري جرفتملا

 ناكم وف اريهاكلا ةكرحب لكادت ةيلعف :ةكرح يا تابع
 ةكرحك هدصر نكمي هيلع ضرعي أم نإف « ريوصتلا
 ةعودشس ىلع زاك: | قلل يوم اكلا كك وه و1 انك ةنيسن

 جتان نإف « راسيلا ىلإ نيميلا نم « ةتباثلا رصانعلا نم
 هذه نيظيةريوصتلا .ءانكأ ةيلعف تناك - نقلا ةكرحلا هذه
 نذل هاهنا: ىدكسي كرمتت ايفاكو العصا ةقراكلا مافعتالا
 ول امك اهارن نأ نكمي يأ ةقيقحلا يف اريماكلا هيلع تناك
 .نيميلا ةهج نم جرختو راسيلا نم ةروصلا لخدت تناك
 تباث ءيش ىحن تكرحت دق اريماكلا تناك ول لثملابو

 نأب ( يلقعلا) انكاردإ بناج ىلإف « ( قمعلا ىف ةكرح)



 ىعاذإلاو ىنويزفلتلا جارخإلا نق مج وو دبور كوول ولا 0 ينط نقم اي ا لال

 ىلع ًاضيأ نكمي هنإف ءيشلا اذه وحن كرحتت اريماكلا
 :14 ويد يشل اذه يردن نا ثدبلا :ىوصنلا هلارتنإلا ضيقت
 انييوذت كازو فوم نحف لن[ تدك نم انوحت كرهتك
 هديك ىوودما ةعيرألا ةنودحعلا هودتم هانا ىف ارشتتم
 ءىشل ةعباتم ةكرح يف اريماكلا تكرحت اذإ امأ .(ةروصلا

 يف دجاوتي دق امم جتني ةيبسنلا ةكرحلا ريثأت نإف كرحتي
 ليصافت وأ ماسجأ نم كرحتملا ءيشلا لوح ةروصلا

 نسف | نوباكلا هع رص ةعياقتو ةلاع نم اسكس هداك
 فانا يف لوطي امنع داكم نانتكلا ىلإ :نيعبلا لعل رعتت
 .... ثاثألا عطق وأ راجشألا ىأ ةدمعألا نم ددع ةروصلا

 دنارخلا ناين ةيلحق هك رجك يفكشلا 5 رتب صر وبن
 كد رزأ» سفك نتا ىديك هي قززلا ناسف وف "يالا ليضاختلاو
 ا روم اكلا هك ردع اهنا نيكم ةيكنسك هك رجب لامن ىلا نتف
 تاج ئةو اع امكاز ناقتلا نوت نأ هيجي اناقه ىلعو
 انكاردإب امهنم لوألا قلعتي روظنم نم اريماكلا ةكرح
 قلم يقاخلاا "مز ولعت اريدك كودك اننا ىناقمنلا
 كارتخلا ىركسم ىلعو يسن 1 رهك انيس. اكمل
 ةناقك يف نك رام لدسزام سانتي اريباكلا ةكرحلا يتقحلا
 ندماطت :نالخ خم ايفان سكيس ىلا "ةيقايتسلا قلنا"
 : نيسيئر

 تاكرحب هيمسي ام امهنم لوألا عاطقلا مضي : أ
 نيفحتت فلا .تاكرحلا' كلت :اهج هصقيو:« ةيفصولا"اريفاكلا



 ا 0 ةينويزفيلتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا ةعيبط

 ريوصتلا ةئيب ليصافت نم يفصو رود يف اهتفيظو

 هيف رودي يذلا ماعلا وجلا ىأ هتيفارغجو ناكملا داعبأ

 وأ لم ناكم ميدقتل ةيمارونايلا اريماكلا ةكرح يف لثمتي

 وأ قهاش ا ةيسأرلا اريماكلا ةكرح
 عباتت يتلا كلت ىأ 110 لزج انوفا نكسر اندم رح واج

 . يرد اك اك رع هن للودتلا

 هيسكيف اريماكلا تاكرح نم يناثلا عاطقلا امأ : ب

 ةكرح نا تيك لوألا ٍعاطقلا نم ربكأ ةيمهأ نترام

 ريقي ةنزع مق نيمو. افذاق ارو همك :بملت ريم اكلا
 .ةيلامج وأ ةيمارد ةلالد تاذ وأ ةيريبعت ةكرحك اهيلإ

 لثمتي ةكرحلا نم ةيعونلا هذه تامادختسا رهشأ لعلو

 يفر ا هيبه رع عت ىعل ا [يماكلا هكريخح نك
 فطادتلا نري هنا يح حردعملا دعك ايهيزاك ةلطسا
 كلت وأ ء نيعم يمارد لولدم ديسجت فدهب وأ اهعم

 و1 نيفمح رس نم تهكتلا انه ةليصقت وهن هيت ىقلا
 هز طن رس اجب لدلحل ديوحت ,ةلز اذمح نو ك نأ يق داوك
 ءىش نع ةثحابك ودبت يتلا اريماكلا تاكرح كلذكو ...

 فشكت وأ . ءافخلا ىف رودي رمأ ىلع ةصصلتم وأ ام

 مختل هي ىلمت ل اه رطح نيك رع هدو جرغكملل
 1 هيما وقر اهم
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 ريكاكلا نم ةيهوت. انهو .دضعيو نظنا هكامولعملا قم .ةيززملو
 ىلإ ةطقل نم عطقلل ةجيتن ثدحي يذلا رمضملا يكرحلا
 يدلا ةطقللا ةنارئور ةظقل ةيايك نامصتا ١ ةلطقن دنع ناار سوقا

 ةجردب ام ريغت نيفرط نيب ام ثدحي عطق لك عمف .اهيلت
 اهضعب ىأ ةيليكشتلا رصانعلا نم يأ يف كلذو ىرخأب ىأ
 (نزكرم) ةطقن عقوم يف ريغت ثدحي دق امك .اهلك ىأ
 نايك تون اه. ووصل نادمإ نك وب ةقاكم فيعنم ءانكتالا
 يف زيكرتلا نوكي نأك . ةيناثلا ةيادبو ىلوألا ةطقللا
 يف ةيناثلا عم لوحتي امنيب ةروصلا نيمي يف امهالوأ
 ىلع امكاذ: دعا: ندحت دخاروختلا ده لذمفب :ناسلا ينيكتا
 نيج لاقتنالا ةظحل: ىف ىربصملا اكاردإلا فيبكت ةداغإ

 ا ل ل
 لكشل اهدصر مدع نع رظنلا فرصب « نيعلا اهكردت

 ىرخأ ةيحان نم ... هيلع فرعتلا نكمي حيرص يكرح
 عرضي ديسك يفكك عاقتوفلا قع ةنيكاحلا ةكرحلا نإ
 وأ قفاوتلاب ءاوس ةحيرص ةيكرح لاكشأ نيب طبري
 يف ناكرحتت نيتكرح نيب عطقلا متي امدنع كلذو ءداضتلاب

 في امه نيك ءايقنما ندع رح مآ <( قفاوت ةاحنالا ىف
 نوكت "دق ايدنوكت نيف ةكرجلاو«هداصتلا ىلإ بوقأ انه

 ةكرح ىأ « دحاو عوضوم نم نوكتت امدنع ةطيسب ةكرح
 نوكت دقو « رثكأ وأ نيرصنع نم نوكتت امدنع ةبكرم

 الإ رصنع نم رثكأ نم نوكت امدنع ةيكرم - ةطيسب ةكرح
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 نم امأ .عاقيإلا سفنبو هاجتالا سفن ىف كرحتت اهرصانع ْنَأ

 نوكت ىأ ةرشابمو ةميقتسم نوكت دق ةكرحلاف لكشلا ثيح
 نوكت دقو .يرئاد هبش وأ ًاّينحنم ًاراسم ذخأت امدنع نانا

 وأ « يجاجز لكشب وأ ةيواز لكشب ةعرسب ريغتت امدنع ةداح

 وأ لودنبلا ةكرح املتم دحاو لكشب رركتت امدنع ةبيتر نوكت
 انيرعكي القش تنفك لإ ةومفي ةكوضلا ١ نوكت "ابك  ةطيكيرسلا
0 

 جرخم نإف ماع لكشبو .ةرفانتم وأ ةضراعتم تاكرح لكش
 هن قدما سيح ةيلمنلا ةكرجلا ةصاخب ةرسلا ىتدحم ةلدلا
 تالالدلا رسفت وأ دسجت ىأ معدت نايس 0

 انامجح ادع رودعلا ىلع سضت وأو ,ةيحان نم ةيماردلا
 نأب مامتهالا يغبني هنإف ريخألا فدهلا اذه قيقحتلو .أ

 صاخشألا كيرحت درجمل سيلو ةرربمو ةيقطنم ةكرحلا و ودين
 ع اقيألا ةبانضإ ثا صدرت: اهتاذ ٠ ةقرحلا ةكرشلا# تءايقألا لآ
 .هابتنالا تتشت دق اهنأ امك نازتهالاو رثعتلاب

 ةءاضإلا : ًاسماخ

 نم اننيكمت يف « عقاولا ىوتسم ىلع ةءاضإلا ةفيظو زكرتت
 فدهتسن دق اننأ مغرب اذهو .يفناك حوضوب ءايشألا ةيؤر

 لكم ةماقلا ف وبهلا كازين انا ندي ىلع« ودصخلا اناخا
 سكعلاب ىأ « ءاخرتسالاو ءودهلاب ساسحإ ءافضإل اهفيظوت

 هابتنالا بذجل ًايراجت اهفيظوت وأ «. ةراثإلا نم ءيش قلخل
 لا



 ىعاذالاو ىنويزفلتلا جارخإلا نفك هو 273710111 مم

 اعمال قاطت نقف لاك .تانادختسالا هذه لكم أ لإ

 ةادد ىف هءاضأإلا ةروووبه نأ ةقيفعي ىلع ىفظي ال يذلزو
 ةادح نسرافي ينحت هن ورا نم هفيكيتا نه نايا
 ةءاضإلا فورظ لظ ىف ءاوس حيرم لكشب ةيعيبطلا

 امتيسلا يفو .ًاليل ةيمانصلا ةءاضإلا ىأ ةيراهنلا ةيعيبطلا
 ىلع اهرودل ةهباشم ةطقن نم ةءاضإلا ةفيظو أدبت
 لعجي امب ةروصلا ليجست نم دب الف « عقاولا ىوتسم
 امنيسلا نوكل هنأ الإ حوضو يف اهليصافت ىري جرفتملا
 وحن حوضولا رصنع زواجتي ةءاضإلا فيظوت نإف ًاّنف

 يك ةيلامجلا ةيئوضلا تاريثأتلا نيوكت نم عستم لاجم
 رعاشمب جرفتملا نادجو يف رثؤتو اهتالالدو اماردلا معدت

 ىف ةيئوضلا تاريثأتلا فيظوت ةصرف ودبت امنيبو .ةنيابتم
 ةروصلا نإ ثيح نم ةدودحم ةيراهنلا ةيجراخلا رظانملا
 هو اعف :نإف + ةرهيبطلا ةءانضكا توولكل اهافلا وفخم
 رظانملا ىف ةعساو ةصرفلا دجت اهتاريثأتو ةءاضإلا ةيتف

 دامتعالاب اهتيوكو اهعيمصت متي ثيح ةيليللاو ةيلخادلا
 شتم نكمو اقروا ةيفاخلا" خافض ودعلا نواكهم ىلع
 يتلا ةيئوضلا تاريثأتلا ةفاك ىلع لوصحلا نم ريوصتلا

 ةغللا " ةباتك ىف نترام ليسرام لوقيو .اهفدهتسي
 ةءاضإلا ةينفل يئامنيسلا هينت ةيادب ْنِإ " ةيئامنيسلا

 ريس لا وربع د
 .يناثلا دقعلا نم ةريخألا تاونسلا ىف ةيناملألا امنيسلا



 بال ا ا و و ا ام ل ل يح ةينويزفيلتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا ةعميبط

 ارود بعل سذلاو 1515 ماه ىف“ ىراجملاك نوككذلا
 + ةاهتالا اذن ىف اركذم

 .ةقكلا :نذاظلاو نوكلا قظافم' زؤيف:ةداكلا :كانماتكلا: ة ادن
 ىدأ هنأ الإ ةيعقاولا نع ًاديعب ادب فيظوتلا اذه نأ مغربو
 حورو عوضوم عم هقفاوت ثيح نم ةيلعافب ةينفلا هتفيظو
 اًيلعف نيلتخملا دحأ رظن ةهجو نم جرفتملا هآر يذلا مليفلا

 مدع معريف. ةيلقعلا ضارمألل ةحصمب هجحالع ةرتف لالخ

 تل ةيفيكلا ذهب اهيفطوت نإ الإ مديقلا ةراسمإ ةنعقاو
 ناكل هل وهوا قللت .ةقخاق ةديرحي ةةلظخم- نتا وة بمر الكتل
 كاد ا كاف ددسو» ءافتحسلا "اوي قفا احاع نيود" قم
 ك1 دق اهلل يقوموا "ولسا نينلكت نت ةيساجلا امتمجلا
 هيدا نه يوهم قفل يفق اسم نك رجالا ننيسلا ناك
 دال ع ير د يشل تامل اقول ضاك
 اذه يف فارسإلا نأ الإ .ةديدجلا تاهاجتالا هذهب اهمالفأ

 مارتحا مدعب يئامنيسلا يرغي ةيئوضلا بيلاسألا كلت لثم

 يف هدوجو ضرتفملا يئوضلا ردصملا عم قفتت ةيعقاوو



 ىعاذالاو ىنويزن اجلا جارخإلا نف ا ور و رك ل ا تا ف نار و كي موو

 ةفصب اهفصوو اهل دقنلا هيجوت ىلإ هاجتالا اذه يف
 نقلا اذه لدم نتابتسسلا ةمفك عما فارة رانعلا :ةءامطإلا
 ىلإ يسب اه ني كد اوملاج هت انادفشما : مفحشي ذك
 ءوضلا رداصم وأ ردصمو « ةيئوض تاريثأت نم هقيقحت

 . نيعم يئوض تيقوت يف ناكملا يف اهدوجو ضرتفملا

 طبترت اهنإف ةءاضإلا ميمصتل ةيلمعلا ةسرامملا يفو
 اًيديموك وأ ايديجارت هنوك ثيح نم مليفلا ةيعونب انك فم

 اًيسايس وأ ًاّيعامتجا - ةميرجلا مالفأ نم ىأ ًاّيسنامور
 ةرثك نيب ام حوارتي اهميمصت نإف ةماع ةفصبو .خلإ..
 ( ايديجارت ) لظلاو ةروصلا نيب تانيابتلاو لالظلا
 اللا ني فاك ةعطاسلا ةءاسإلا ماذا ىف عردقتو
 تايدويسركلار تانيا رقلا ةءانقا نيقن ع (ايويحوكلار
 عودت هنأ امك هكلفلا ةميرطل اقر :ءامخؤلا اكس عوتتت
 لك ةعيبطل ًاقفو دحاولا مليفلا لخاد ىرخأب ىأ ةجردب
 اهريقات نم اهخيسفا ملقا نف :ةءانخألا نيتكتو..::ههشم
 اهل هتشياعم زواجتي يذلاو جرفتملا نادجو ىلع يلامجلا
 ةجردلاب كلذ عجريو .ريبك قرافب عقاولا ىوتسم ىلع
 يف ةيرشبلا نيعلا ةيساسح ةجرد فالتخا ىلإ ىلوألا
 ءوضلا نيب ام اهتاجيردت يف عقاولا ءاوضأل اهتيؤر
 ريماكلا ديبدمت سايس كرون نمنع عقدكلا و مطايعلا
 نلع ةنوقلاو« عقمتك ةيرتشتلا نيعلاف حاشا مليفلا ةدانعو
 ام قوفي 100 تاجيردتلا نم ريبك ددع نيب زييمتلا
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 نزيك ةيقاحن تلا ةووسلا ل ةكاكيسفلا ةنويعلا اهل ةماعت
 دولا دقق :ندك رجلا ىلإ هن زيق حرج نم ايناقتنا يف
 نيب نيابتلا لعجي يذلا رمألا , امهنيب عقت ىتلا تافاسملا

 نيله اف رش انه دج ندكأ ةنودعلا ىف يروح او قحا
 هطيست ةةيتف ككز ىلإ انكتيحا "اذ مقالا يوكسف
 اههاطسم ىلع نسياكك» كاكتاكلا نأ كك زد تلا روععلا
 قدح ىف ةقلدخسل اهنا ىلع نوكأ عمن دكا :ةنر امتي
 نق توسلا فذ كتقلا كات وكان سقم اذ نان
 مياهنرأ فلدور ريشي قاطنلا اذه يفو .جرفتملا نادجو
 ةروعسلا ىف: ءاسكالا ن1 ىلإ "اهتندسلا نه" كافكا ىف
 , سكحلا رإ) نان ندثي :ةيشلا طعم نإ نكمي :تاينيسلا
 ادراج نأ انام امسك نا اهماز, ندمس ةاكملا نسق تاو

 اةتزدكم ةطيق وغةرزمو هلال انين يدلك نا نكن انك
 + ناننلابب مسن 7 لبو هيجي يم عسب انين نردتما ةركااالا
 :. يدشن + :لتم» ىقيفتلا, نتاع ناو ةاوسلا لامك نيكلا
 فشلا هاكيوملاج طق ريو تزعل ؤكررتلا نك وعلا
 نيس انساب نيمكت اع م نب افكت و عومتلا ندس اعمن
 ٍنم ريوصتلا عقوم ىأ روكيدلا رصانعو تايصخشلا
 المكم ارود بعلتف دوسألاو ضيبآلا نيب ةينول تاجرد
 اهنم يأ اهلغشي ىتلا ةحاسملل ًاقفو ةيئوضلا تاريثأتلل

 ةبيرق ةطقل يف ناك املك ريثأتلا ديزيف + ةروضلا راطإ ينف
 ىف ناحنلا:ق رافلا :بناجب ىنإف :ةدوعملا تاظطقللا ىف:لفيو



 ىعاذإلاو ىنويزن الا جارخإلا نق سوق و نصر اا هنو قنا ولا واوا ما قمم منو

 ,ةماعلا ةيحانلا نم دوسأ ءادرو ضيبأ ءادر نيب ام ريثأتلا

 راطإ يف هعقوم ىلع فقوتت امهنم يأ ريثأت ةجرد نإف
 عضو نيب ريبك قرف كانهف .ةنيعم ةظحل يف ةروصلا
 لغشت ثيحب ةروصلا ةمدقمب ضيبأ ءادر يف ةيصخش

 قمعلا يف ةطقن دعبأ يف رقتست نأ نيبو اهيثلث ىأ اهفصن
 ناونعب مليف يفف .ءاضيب ةعقب درجم اهريثأت ىدعي الف
 سئارول " مليفلا لطب دهاشن "يروشنملا ثوعبملا '

 دق ناك عم ليس نافع نيناك تعكا مقاول" يفرام
 ىلإ هتدوع لبق ةيروكلا برحلا يف هرسأ ءانثأ اهل ضرعت
 مدقتي ىهو سنارول ىرنو.. ( ةدحتملا تايالولا ) هنطو
 سدسمب هلايتغاب موقي يك لمعلا يف همودخم لزنم لخاد
 تحت ريسي ناك ىل امك هتاوطخ يف ىدبيو.. توصلل متاك

 ةيادقل عار نيك ىسسيطا كفا: ميودتلا ىلإ يرق يبكات
 مون ةفرغ لخاد ىلإ سنارول ىطخيو .. هيلع مدقملا لمعلا
 مونلل ادادعتسا هريرس يف رقتسا دق ناك يذلا همودخم

 ضيبألا هشرف نولب ةفرغلا ةياهن يف ريرسلا ودبيو...

 بيس نع بايترا يف سنارول مودخملا لآأسي امنيبو...
 يف رستسيو لاؤسلا لهاجتي .سنارول نإف :هيلإ هلوخد
 يح ١ كلفت رشم يافكمو نة ةعيسصلا ومو بك رح

 هسيالمب هرهظ نم سنارول ةيؤر يف أدبن ثيحب اريماكلل
 قي امتع رش رشا: نيلكتم امنع ةروصلا :ةموقم ىف دا دزعتلا
 رداكلا قلغني هتكرح يف سنارول رارمتسا عمو... ءاضيبلا
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 ىلع. ىئعطيف هبنالس نع وداضلا دوسالا قوللاب ًايِجِيَوَدم
 ةدايس عم ًامامت يفتخت ىتح (ريرسلا) ءاضيبلا ةحاسملا
 بحاصيو.. رداكلا ةحاسم لك يطغي يذلا دوسألا نوللا
 ةيفيكلا هذهب ةطقللا يهتنتو..: :ىقيسوم ىدنيشرك ةروصلا

 ىلإ لصت يذلا صاصرلا قالطإ ةظحل ىرن نأ نود
 ضيبألا نولل دوسألا نوللا عالتبا لالخ نم انرغاشم

 لكتشيب اوقف ني ةدهاشم نه اريك ىوقأ ريفاكب

 ىلإ ةيئثوضلا تاريثأتلا عم لماعتلا قاطن دتميو .رشابم
 عقاولا ىوتسم ىلع اهشياعن يذلا ءوضلا رداصم قاطن
 يف أملثم كلذو.. ةنيعم سيسأاحأب انرعاشم يف طبترتو

 ران عفو فهلا لش ناقفا موضى. قولا فاومكا هلا
 نق اوخ' نم ةودشلا ”عاساكمتاب..:ءاع :لكشي. نانلا ىآ ةأفالا
 ءوض... اليل ةرايسلا تافاشك ءاوضأ... اليل ريسي راطق

 سوفن ' مليف يفف .خلإ.. فصاع وج يف حجرأتي حابصم
 ةقيقش ةاتفلا فشتكت كوكشتيه ديرفلأل [0598010 ةدقعم

 " نامرون" اهلتقو يلاملا غلبملاب تبره ىتلا 7 نويرام'

 هيف عضو يذلا ىبقلا ناكم فشتكت... مامحلا يف
 لكيهلا ىرنو ...( يمظعلا لكيهلا ) همأ ةثج " نامرون"

 يسرك قوف ًارقتسم ةلماك سيالمب ىستكا دقو هرهظ نم
 اه ىلا نأ ةزكتنمس» لكيلا دنت ةادكلا يقتني اكملاد
 يس قبلا سكك نا سو وبن ةايجللا ودق ىلع عناو
 حابصمب اهفك 0 ءاوهلا يف اهعأارذ عفتريو خرصت



 يعاذإلاو ينويزفلتلا ءارخالا نفق ون نو لتوفر الم تاكو تس م ؟ عاب

 هتكرح يف هؤوض سكعني امك اهتمدقمو ةروصلا

 ... ةظحللا ءازإ ةاتفلا

 ما رج
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 ىعاذإلاو ينويز خلخلا :عارشالا نفل وداع تا ع روب وال كاما ومع موو ينم مم

 نويزفيلتلاو امنيسلا نف ةعيبط

 2, ءانغلاو ,« صقرلا نونف تأشنأ : امتيسلا نف ةعييط

 ةأشن ىليكشتلا نفلاو ؛ ىقيسوملاو « بدألاو « اماردلاو

 :نسانلا نم 2 اةمجلا "ةيفتنلا قوت ايف انكتا هناك قفا هاك

 امأ .نويطارقتسرألا الإ اهب عتمتي ملو اهسرامي ملف
 اهون تناك :ةشارفلا ةيلمعلا .تالابع نم تعك نقف اتكسنلا
 تلج ةعبضا رقما اين اشك لحلو .قوكلاو ةنكيتلا'ع اوفا قف

 نيجحرفتملا لايقإ نإ نإ : لهاجتلا اذه رارمتسا لاحتشسا

 نم تراص ىتح فراجلا نافوطلا ةوق يف اهمامأ فقي

 ودرانويل فصو دقف . .هروذجح عوضومللو .نيرشعلا

 اهركذ هاح نتلاو +. نشتت مل كلا هقاوكذم ىف ”ىشكفأت

 ةروصلا لصأ ١١58 ماع رشُن يذلاو « اتروي اللب داتساب



 1 ل نويزشيلتلاو امنيسلا نقف ةعيبط

 بقث ىوس ةرجحلاب نكي ملو ؛ سمشم موي يف مالظلا
 سرق ا سطس ايش وح حلا ىف ىدووللا سار: نادشم
 ةفرغلا يف رخآ حطس ىلع وأ ؛ بقثلل لباقملا طئاحلا ىلع
 وأ دعو وأ ؛« ةرجش : يجراخلا ملاعلل تالايخ وأ "الالظ

 . ةرياع ةيرع

 هود توج ةةقللكم هكا رك ىف: ساخلا نع ةفامع هيك :اهيو
 دمع اهب ب هك رهكملا تالابخلا ىلإ يجعو ةشهو ىف
 ”انيخيسلا ةهانش قودهاهم ةملظح ةعاق/ ىف نيهنوفتملا
 رولا ديور رطقب نوملاب اهم تاور ير انك وكفي
 ريماس ةايفرإ نقلا ردع ةءاوعلا امادسلا ستمل

 دج

 اوروصي نأ نويئامنيسلا لواح رمألا لوأ يفو

 نيجرفتملا نوهجاوي نولثمملا ناكو .ددحم دعب ىلع ةتباث
 لد ةردسلا :ةعشك ىلع يونج امك اجانق !ةناق ةيحاوف

 .مهجورخب يهتنتو نيلثمملا لوخدب أدبت تناك دهاشملا نإ
 نع ةجتان ةوق نم حرسملا يف امي رفظلا نوديري اوناك
 ضرع ناك دقف ء مهمحشو مهمحلب نيلثمملا دوجو

 يف ريثي ةروصملا تايحرسملا يف ةيناسنإلا تاقالعلا
 .ةنيقت ىلع كا رعتلا يركب ورود والاب يوكنتلا جوقتملا نمفن
 ةلكشف :تناك دقف :لاعقتألا قيلاغم عتفي ئذلا حاتفملا ىهو



 نيا ذالاو نكويرشلفلا جارعتالا نفع ودل انو هاروت اسم حل ل

 يف امك نيجرفتم دوجو مدع يه ةيسيئرلا امنيسلا
 عيطتست اهنأ امنيسلا تنيبت تاونس ةدع دعبو .ةيحرسملا

 نأ عيطتست اهنإ لب ؛ ةيحرسملا ريوصت نم رثكأ لعفت نأ

 ةطقللا * ثفيرج لخدأ امدنعف .ةوق ىلإ اهفعض لوحت
 مهاعد دح ىلإ ةريبك نيجرفتملا ةشهد تناك 2« " ةبيرقلا

 , امنيسلا نكلو ؟ هجولا اذه لجرأ نيأ " حايصلا ىلإ
 نيك ىف قنا وم ةنضاقملا ايدول انك كيتقوب قاذن محم
 ناكي ريدت ةاكجروش م يورمسلا نيلاقت: نم اناكو اظبارت
 ,ةنيعم ةيواز نم دهشم نم ًاءزج روصي نأ دعبف « ةيؤرلا
 كلذ نم فوخلا ناكو ىرخأ ةيواز نم رخآ ًاءزج روصي
 ٍّيأ ٍدبِي مل جرفتملا نكلو - راودلاب جرفتملا رعشي نأ

 ء.دسجلا ىلع ةضورفملا ةيندبلا دويقلا نم هئافعإ ىلع مربت

 بناج نم رظني . .كرحتملا جرفتملا رود روفلا ىلع لبقو

 نم مث ديعب نم رظنيو ؛ رخآلا بناجلا نم رظنيل لقتني مث
 ىرخأ ةرمو « جراخلا ىلإ ةفرغلا لخاد نم ةرم « بيرق
 < ةلطيلا فتك هرقل ةره# ةقوقلا لكلا ىلإ عياختا نم

 ةطقن تلوحت اذكهو .لطبلا فتك قوف نم ىرخأ ةرمو
 يأ) ةوق ةطقن ىلإ « ( نيجرفتم دوجو مدع يأ ) فعضلا

 رسلات يقعشللاب ةوحاذلا ةكركلا كفاك.( ةكرشلا ستيل

 رتوتلاب روعشلا جرفتملا ىدل قلخت اهنإ لب « مامتهالا
 ذنم ةوقلاب فصتت تناك امنيسلا نأ عمو. لاعفنالاو

 اهتيمهأ عاستا ريك ةقطأن تحبصأ امدنع اهنكلو « اهتيادب



 ا ا نويزفيلتلاو امنيسلا نف ةعيبط

 حيضوتب موقت نأ عيطتست تاملكلاف .ريبعت ةليسوك
 ريضانتلا »ب لكلا ىرضلا نيب يحلابو  اهكاعيور ةكرحلا
 اذهاو .انمك اقيسهطم لوقت ىقلا فانملكلا ةيمو. ٠ .قاحملاو
 ياخ لمعت ةرورف هوك اهيسلا ينك «وحاو تاكو. ىف
 هلعجتو لاعفنالاو ريكفتلا نم مئاد ليس يف جرفتملا جامدإ
 تةليضو اهارش ذكور ييتنم منع ىلإ اهراس دوش
 فيك ملعتت نأ ىلإ ؛ نيجرفتملا دوجو مدع لالغتساب
 دفاعا فدع ا ريككفا منقط وعلا ىف رق لجلا انيققالط: نملك
 نأل كلذك تناك امنإ ؛ةعراب جرفتملا اهاري ناك يتلا
 وجم نال هللتووم املك يقع ىلا قلن هنت عودكلا
 لاعفنتالا نم عون ىلإ هتجردتسا . ىناعملاب ةينغلا تاطقللا

 تتيح اذكفا يناس ويوقع هان ادن ناو أل "ازين ميس
 اهتغالبو اهتانسحو اهتادرفمو اهتيمورجأ اهل ةغل امنيسلل
 هدف يكف نور كلوا كولا نه ةلكللا فيمنج م
 نا اين نينار ةطقللا لابي + ههاتنملا تيكن  ضاظقللا
 مط انه يحوم مقحم ةكئاكلا ةلكشللا منيت اننابمت
 ىنعملا اذه جاتنتسا يف هعم جرفتملا كرشَي نأ يئامنيسلا

 كلمي امك , يقلتلا ةيلمع يف ًاّيباجيإ هرود عبصيف
 . .ةيتوصلا تارثؤملاو . .ىقيسوملا رصانع يئامتيسلا
 اهلكو « قدوكقلاو : .نيكمعلاو: .. ةوللاو د .ةءاسضألاو
 اللا ىلع اه كك نقلا فلل كازودم لك ركع ازغ
 نيبو عم لايصفالا تاودك هوسقف كتدولا يف لكطلو



 نعاذألاو قفؤيزسلملا جاوشالا نفت ومع ثلا اوم اا م

 ايكيسلا :ففسما (ذكقو ءاعف ضصتلاو: ممسلا نوه ترقكتلا
 لاصتالا لئاسو نم ةيساسأ ةيرصب ةيعمس ةليسو
 عمتجملا حئارش نم ةحيرش لك تلوانت « يريهامجلا
 اهنإ لب .روهمج لك ىلإ تلصوو عوضوم لك تجلاعو
 ." عياسلا نفلا " مسا اهيلع قلطي نأ قحتست تحبصأ

 اهروهمج ىلإ امنيسلا تلصو : نويزفيلتلا نف ةعيبط
 نفك اهلكش ذخأت ملو نيرشعلا نرقلا تايادب يف عساولا
 ةشاش امأ :تانيرشعلا يف الإ ةصاخ حمالم يذ
 يف ترشتناو تانيرشعلا يف تدلو دقف نويزفيلتلا

 ىلإ: سمت لو: ةرشابف, ةاوبلا' ىلع امتيسك تانيعبرألا
 تدمتعا امكو ةيأاديلا ذنمو .تانيسمخلا ىف الإ تويبلا

 نهي يح رسملا نا ةورخلا نوريصق ع اهوا
 + اهديلاقت نم اريثك تووو.# انمكيسلا: ىلع. خويؤقيلكلا
 يف انثحب ىلو. راكفألاب اهتقالع مث , روهمجلاب اهتقالعو
 اهنأ اندجول , نويزفيلتلاو امنيسلا نم لك ساسأ
 ءايسالا قع نكتفك :تركسلتاا4 انتيسلا ةشاشن: :"ةرومضلا"

 يهف نويزفيلتلا ةشاش امأ ءاهبرقتل ةديعبلا
 نورعشوب ةكيقدلا ءاونشألا نع لاعتف بركيسووكسلاك
 لصحي ال تازيم ينويزفلتلل حيتت يهف كلذلو « اهريبكت
 قيدص اهنأ ىلع اهعم لماعتي جرفتملاف « يئامنيسلا اهيلع
 تالاعفنالاب ضيفتو . ةيعقاولا ثادحألا نم هيرقت ميمح

 هباتك يف ريلك هينير لوقيو .ةليبنلا رعاشملاو ةقداصلا



 نويزفيلتلا ْنِإ عقاولا يف ".«مويلا امنيسو سمألا امنيس»

 اذب ام ثدح ثب ةيناكمإ يأ *ةيروفلا" : نيتزيمب عتمتي
 ام ىلع «؛ ضرع ميدقت ةيناكمإ يأ - "ةدوملاو " « ًارشابم

 3 هاري امئيب هدحو هلجأ نمو دحاو دهاشمل « ىدبي
 ": .ايتلاز: ةظحلللا ىف نوفوتشسل" نيوعادتملا ةودال» ةقيدحلا
 نم يرشبلا لاصتالا ناديم يف مظعأ ةروث لثمي هنإ لب
 فرُغ ميمصت ديعأ نويزفيلتلا روهظ ذنمو .اهسفن امنيسلا

 دئاومو ء هل ةصاخ سارك قاوسآلا يف ترهظو ٠ سولجلا
 ةعيرس ةدمجم ةمعطأو . هتدهاشم ءانثأ لكألل ةريغص

 سانلا مامتها هيلإ دُشَي نأ نويزفيلتلا عاطتساو .زيهجتلا
 ةيحلا ضورعلا نم ةلسلس مهيلإ لقن امدنع ةلئاه ةجردب

 ىلإ نمثلا ةيلاغ ةبعل نم زاهجلا اذه تلوح يتلا ةيروفلا
 : ةيهعلا ةيضاورلا" تادراكجلا لكن فاقت« ةيقيتحي ةووودخ
 , هيلايلاو ٠ ىقيسوملا تالفحو «تاربوألاو تايحرسملاو
 نيصقل» ناك امنمو ةقسالا صرت ةييحاحلل مقا ادكفَو
 رق ومتا عنودك نأ يو هنت ىلا: نيدوقتملا] .ةلغغللا تلف
 فهيم سفك هنلزت اردو الا نزح قا نعلملا ىلإ لوكيبلا
 كيو نقلا« .تادهأال وشاب لفتت ماق دقق :كلذ لق
 همم تدربت ايكو وع سييتالا !اهزوي : نع جوتعيملا مام
 هل جاتنوملا لمعو هعبطو يئامنيسلا مليفلا ضيمحتب
 لايتغا ثداح هتيب يف دهاشملل لقن يروف لكشبو نكلو

 مهأ ىطغ مث « جنيك رثول نترام ةيندملا قوقحلا دئاق
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 حطس ىلع يح ناسنإ لوأ لوزن وهو تانيتسلا يف ثدح
 فاشل نلإ اههرقو نوف :قادحألا هذه لك لقف كل يودقلا
 ثيح وأ خبطملا يفو مونلا ةفرغو سولجلا ةفرغ يف

 . هب صاخلا نويزفيلتلا زاهج دجوي

 نم ةغلي ثدحتي نأ ديري نم نأ فرعي نويزفيلتلا ناك
 ناكو ء اهب ةصاخلا ىحثلا دعاوق ملعتي نأ هيلع تافللا

 ىلإو « ةريبكلا ريهامجلا ىلإ قيرطلا حاتفم نأ فرعي
 اذهو «ىلاعفنالا فرعتلا وه . ةديدج ريهامج باستكا

 .ةيوينم ةغلي مهبل تدكتلا قا اماردلا ىلع :دامتعالا) ةاقعت
 هتغل نوكتل اهتغل امنيسلا نم دافتسا نويزفيلتلا نأ عمو
 طبرلا لئاسوو « ةفلتخملا اهماجحأب ةطقللاف , ًاضيأ ىه
 كتب ةوويضلا وب انكنأ هولا ور ةفافخسلا: فاطقللا هه نم
 تايناكمإ اهنم لكل ىتلاو .تاريماكلا نم ددع قيرط نع

 عافترالاو دعبلاو برقلاو ةكرحلا يف ده ةسمتاو
 يف ًارود طقف بعلت ال يتلا ٌةءاضإلا كانهو .ضافخنالاو
 ةسقتلا 'ةلاخلا ديسهت. دهب 'ميظتسق ايذكلو, ةزودعلا نازيإ
 وأ ةطقلل ماعلا ىوجلا مسر يف ةنواّعّملاو تايصخشلل

 دارثؤملاو جاتنوملا تايناكمإ ىلإ ةفاضإلاب ء دهشملا
 علل" |ديدعب اهنايتأ لقق لكشت اهنا هقوع هنآ لإ . ةتوبصلا
 ةيلاعلا غلا نع نان لتقف حج ةنيماك ما رو ةهتلاه
 نالا دقانلا نأ ىتح حرسملا ىف ىأ , امنيسلا ىف ةيماردلا

 ةرمث تءاج ةميتي ةينويزفيلتلا اماردلا نإ : لوقي نايرب



 0 ا ضم ا نم نويزميلتلاو اهنيسلا نفق ةعيبط

 ةيلثمتلا ىلع بجيو « امنيسلاو حمرسملا اهيويأ قالط

 صاخلا اهمفو انها انذأَو اهيوبأ انيع اهل ىتلا ةينويزفيلتلا

 صخليو .ةريثم ةيدرف ةوق قيقحت ىلع ةرداق نوكت نأ -

 ريهامجلاب لاصتالا هباتك يف فالتخالا اذه ىئراب كيرإ
 يله مالفالا ةوهوعي قون [تيسنلا اهب امينه هلو

 .ةضيرع ةريبك 5 نقاميعلا

 :اههلا خب ادق نبل دم هوت نويفياتلا يف امأ

 . ههايتنا هيجوتو هقوذتو جوفتملا يقلت ةق هر يضخ

 اكناف فيعمل نإ ةينويز ةنلدلا اج ارددلا ىلع كلذ قعد
 طبتري يناسنإ نف يهف ةايحلا نم ةرشابم ةقيرطب
 (ةيشايسملا و. ةينف ادخحال او يد امهخ تذل "ة ايضا لك اممم
 لكلا نويسامكلا قمت ا ادلع ناك: ةقذلختل نية فولاو
 ٠ تايصخشلا ةروليو ثادحألا روطت يف اهل ةيمهآ ال
 نأ :تانيزكتلاو 4 .لكمملا وهنا وماكلا فرش, ىلع ناكو
 ضرغ قيقحتل ةفظومو عوضوملا لخاد نم ةعبان نوكت
 الب لغوتت نأ عيطتست ىتح . ديج عاقيإو ددحم يمارد
 رزيرف تربور نأ ىتح .دهاشملا بلقو لقع ىلإ ناذكتسا
 تي كردي يب اطدوفلا نويوا كدا قيما ع خلا نيكل



 ىعاذإلاو ىنويزنلتلا جارخ لا نف ااا ماب

 رودت ثيح ىلقعلا ىوتسملا امه - نييوتسمب ليصوتلا
 ثيح ىفطاعلا ىوتسملاو « عمتجملا يف ءارآلاو ةفرعملا

 ةوق نويزفيلتلاو . .نيرخآلا ىلع فطعلاب روعشلا دلوتي
 فاك رونا ةماسأ قار نفور نييوكسملا ذاك يف ةينفر
 نوي فيات يلف كنا ردلا ندنلا نإ ىددحتلا ندر انسسملا كاك
 اهيا ند. لاذ كويل ىف نما ردلا يضنلا نع تاكساو
 دعاوقلا يق ةدحاو يما و نادمتعي امهنأ نم

 تذاتكالا كلو. :ةنكيس لكلا امارذلا طنا وق: ند ةنلحست الا
 يف ةرهس حبصُي رّصَق اذإ هنأ يأ, لمعلا لوط نم يتأي

 ذخأب لاط اذإو ا رسسلا  نخ انيوقت ذخأت نويزفيلتلا

 :ةقلح نيرشع وأ, رشع وأ «تاقلح عبس نم لسلسم لكش

 لكشل راركت ىهو عوضوملا يضتقي ام بسح رثكأ ىأ

 ةليل لك رايرهشل يكحت دازرهش نأ يأ :ةليلو ةليل فلأ
 ,يلاتلا مويلل هقلعتو ةقلحلا ةلفق لمعت نيعم ءزج دنعو
 صاخلا يجولويئملا يف لغلغتم هب طابترالا ءيش اذهو
 كتسو يتس اهيورت يتلا ةتودحلا يأ , انرولكلوف ىفو انب
 ةينويزفيلتلا اماردلا نأ ىرت انه نمو. مونلا لبق لافطألل
 دل نر ةلستباملا ردو نسل اوقع لاكش دع كيت
 .ةينويزفيلتلا

 مليف تك نك ا 0 خوفا " ةيملحلا 0 "
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 مالك فقوتي انه..ينويزفلت لسلسم يف " مادعإ ةبيتك"
 اردو انكييبلا امارد نيب يساسألا دراقلا تكل ويستاكلا
 امأ ءاهل ًاساسأ ةروصلا دمتعت ىلوألا نأ وه« نويزفيلتلا
 ازإف اريدك آ راوحلا ىلع دمتعتف نويزفيلتلا امارد

 املي زم ميما قو وع رسل ينو نك اهقيسل | :فكاك
 وجو مءالتيل «ةعاذإلا نويزفيلتلا ثرو دقف ءاهمئالت ال يتلا
 نأ .لهسلا قم يفامتيسلا يتاكلاف .توعنلا تاتزو ءكوبفلا
 بتاك فالخب .ةينويزفيلتلا ةباتكلل لوحت اذإ حجني
 نكمي ام هعم لمحيس هنإف ءامنيسلل بتكي يذلا نويزفيلتلا
 هتافلج لك < لسلسملاو :ىعادإلا"ةليقلا + هيلع قلطت» نأ
 ءارضلا رنوطت مكسوة دخاور هناي هكاش لوو ةلكشتك
 دلتا نايك يدعي عمار وا :ةفلجبلا دحف تايصخشلاو

 ماك ةنيعبك ا انقازرت لكمت ةقلخم لكف كلذ دقو :ةزمكألا
 جرفتملا رظتنيو « مامتهالل ةراثإ نكامألا رثكأ يف فقوتتو
 .ثادحألا تروطت فيك فرعيل ةيلاتلا ةقلحلا ربصلا غرافب
 نوكي نأ بجي ةقلح لك نأ ةشاكع رونأ ةماسأ يأر يفو

 نأ ًايولظم نمل هنا هميم «ةضازملا نعاوقلا ايبف. اققحتم

 ةيمنت كانه ىقبي امنإ ٠ ةقلح لك ةياهن يف لحلا ىلإ لصت
 دعاصت كانه ىقبيو « اهرخآ ىلإ ةقلحلا ةيادب نم ثدحلل
 ىلع ةرطيسلا ققحي ام وهو « رارمتساب دهشملا يف
 ويرتملتلا نفك مكس كرحتي نأ فاخيس هنأآل « جرفتملا
 ' مهم ءيش هتوفي ال ىتح



 نعاذؤالاو:ئكويرهطلا عارشإلا نك نمد رش ومالا ووالد قل

 ربتعت ٌتيح « ةياهنو طسوو ةيادب اهل ةلقتسم ةيليثمت
 ادت .ةفلخ لك خال الماك اتمازذ المع اهقم ةانغاولا ةلحلا

 7 اهقيس حلا علل ةناودرت دال اول "دبا يدك ناد
 دوجيو نم تاقلكلا نوم. وكت يدنا ةديحولا: ةفالعللاو
 نأ وأ « تاقلحلا لك يف ةلوطبلاب موقت ةيسيئر ةيصخش
 انين, يفوت نجار تادلسللا لك ىف نيضاسسالا غرف وعلا
 ىتح دعاصتي ثدحلا نأ يأ يئامنيسلا مليفلاب هبشلا ةبيرق
 وه مهي ام ًاريخأو .اهتياهن عم ةيسيئرلا ةورذلا ىلإ لصي
 تااجتمالا ةراغإ و ءامكيمالا وج امختالا ينهاقا رهاظيلالا
 ..يوفتملا ,ندل فزعتلا ةيلمم طيضتا ةفونملا

 رصع "7 هباتك ىف نسليأ نترام كلذ صخليو
 هرهوج يف نويزفيلتلا نإ : لوقي ثيح * نويزفيلتلا
 نيك دج ىلا. فاه نكرم نأ هجن خكا وايضا د ليم
 اكيرش معيض هنألا تتقيلاو :ىلظقنلا و: + لفاسلا امووشم

 انتايحب بنارجب لك نفر لمي ةيلطاعلا نتايج يف ركنا
 نلرحيو 7 لك سن لحدتم» ةنفامتحلالا و :ةئئولا
 نقافافقا و اهناع كاك راسو ين ناس هدفا دل هن هيمي
 نويزفيلتلا نإ :لوقأ نأ عيطتسأ ةياهنلا ىفو .انراكفأو
 هراودأ عزويو .ثيدحلا عمتجملا ةايح يف اماه أرود بعلي

 ىاتيمو .ةيعاعحالا 'اهديعيوي انيادنع ىف "ةقاهلا ةفلتختللا
 نويزفيلتتلا لتحي « ةيلامجلا رظنلا ةهجو نمو .يفاقثلا
 ٠ يريهامجلا لاصتالا لئثاسو ةموظنم يف ًاّصاخ ًاثاكم
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 : ينويزفلتلاو يئامنيسلا جرفتملا ةعيبط

 هزيمو « ساوح سمخ هل لعجو ناسنإلا هللا قلخ
 ةروشلا و كارالاوب ةفلف اغلا هلق يفض ودة وكاذلاو نكست
 لك اهيلع فقي يتلا ةدعاقلا يهو . .ملحلاو ليختلا ىلع
 نانفلا رثأت ربع ةيلدجلا امهتقالع يف جرفتملاو نانفلا نم
 نانفلا لماعتي نيحو .ملاعلا اذه يف هريثآتو هلوح ملاعلاب
 ساوحلا ضعب هيجرفتُم يف بِطاخُي هنإف ينفلا لمعلا عم
 ىلع هتردقو « جرفتملا ةفطاعو ةركاذلاو ا
 ناتكلاف ووهش اانا ود ووعشلا ىلع ارخرد ملحلاو لدكتلا
 الإ جرفتملا رعاشم ىلع يلوتسي نأ عيطتسي ال هنأ فرعي
 الفاعم انضر ىددم ناكشلا لمع نإ فكنا وكاكاذإ
 ةسيبيجلا تالاعفتالل نانعلا كّرتي كلذ دنع « هبلإ ةيسنلاب

 يلع تف رعتك نق رم ايم است يحل نه نامل حلا ةيرل
 لئاعك ه6 لي ف اييكتسالا نه كمت ىف هيفقنت
 ناتضتالاوب .ميدنم' ةيئاذجو ةكراشما تدحي ةنإ كح اهعم



 م ا ةجرفلاو جرفتملا ةمييط

 اهجو متي ال نويزفيلتلاو امنيسلا يف جرفتملاو نانفلا نيب
 نيد اه وألا ىتإ هارب ىف اهدنا ف ننال اجمل

 ىلع 'اهفاخو# اققلاو :ةيرقتملا نيم عااببهتت الاعب كلذ عمو

 * اننا كلر نا عيلطمر لدعم نم سودكتلا رص ردت
 مدفع. لمعلا اذه موق قو.« ةيعاربصتم ىلع هقألاوقنأل

 مالظب ًاعفلتُم وأ  هلزنم يف دعقم ىلع ًاسلاج نوكي
 ىف وف رهتلا نما لاه ةفابأ معضم اهتم: ايقدتسلا
 نأ بجي نانفلا نكلو « ةينويزفلتلا وأ ةيئامنيسلا اماردلا
 تايفلخلاو سانجألا فلتخم روهمج عم لماعتي هنأ فرعي
 دح ىلإ ةفلتخم فورظ تحت نوشيعي سانأ مهف « ةيفاقثلا
 ,عمتجملا يف عاضوألاو تافاقثلا ىتش نمو « ديعب
 تايوتسمو تامامتما مول مق نمو اف ايه قرت ازوو
 لوهجم روهمج ' ةياهنلا يف مهنأ يأ , ةفلتخم ةيشيعم
 ءالؤه فطاوع نم هحاجن ةوق دمتسي نانفلاو ."ةيوهلا

 نأ يق امتيسملا ايارشلا لاا ندعو ةفيناكللا ناكل
 ةرملا ولت ةرم ًاريبك ًادوهجم نانفلا لذبي ةينويزفلتلا
 :ةةينسلا قل وع نمو ىويهسلا اذه هامتن ا ناذتمألا

 ,ةديدج ةركف هينبت وأ ةديدج ةفرعم ا

 يش 2« مخض روهمج نع ثحبلا نإف رمأ نم نكي امهمو
 يلق ضو رقلخلا وب نامقيستلا: يداقت ىلع .: رطيسملا ةوكشلا



 ىعاذإلاو ىنويزنلتلا جارخرلا نشف اقام م ا را دش درك 884 دس 405 كج با ا ا ماب ب

 ه2 ردع« ناشف ايف وشي ذيك زب كرف حبنا فارسا
 ىلع لوصحلا لجأ نم سيل ءتاوصألاو روصلا اهحالس

 هيجوت لوح سفانت ةكرعم لب . فطاوعلاو هايتنالا
 :لاففال او .ناكفألا و: تانولسنلا نكت قلما وعلا

 ركف ىلع وتحي مل اذإ , ديجلا نفلا نأ فرعي وهو
 نف لالخ نم مدقي مل اذإ ديجلا ركفلا نأ وأ ءديج
 سيروم نإ ىتح .نوجرفتم كانه نوكي نل هنإف . ديج
 امير لب . .ةعفان ةانف ركفلاو نفلل :هلوقب قلعي نيجيو

 ةيناكمإ رثكألا لقألا ىلع وأ ًاريثأت ىوقألا رومألا يه
 ةجرفلا ةعيبط ."اهل روسيم وه ام ببسب كلذو ريثأتلل
 نانفلا فده نأ نم مغرلاب : ةينويزفلتلاو ةيئامنيسلا
 نأ لإ: ريهامجلا ياذقحا قه ىتووزفلكلا وا نقابيلا
 ةيئامنيسلا ةحجرفلاب صاخلا روهمجلا ةعيبط فاللتخا

 ةجرفلاب صاخلا روهمجلا نع ًانّيب ًافالتخا فلتخت
 راتخي يذلا وه امنيسلا يف جرفتملاف .ةينويزفلتلا
 عوضومب ملع ىلع نوكي دقو هدهاشي يذلا مليفلا
 تقولا راتخي يذلا وهو .نولثمملا مه نم فرعيو مليفلا

 يعل تسلا" هلكت: نأ ملبس يلح ةديرتلا يساتجلا
 مقر: اردخا هقحب قمح + مليكلا نهرب ماس دل ةنفاخلا
 : هس نا 7 ةلفش و112 ةلفعي امر: ب ملل ةديرق
 ةيجازملا وذ اهروهمج اهل ةلفح لكو . ١ ةلفح وأ
 .ةصاخلا



 ل ا ا ل ا ةجرفلاو جرفتملا ةعيبط

 نم ددع عم ةيجازملا ةظحللا هذه يف كرتشي ىهو

 كيرإ لوقيو «ءضرعلا ةعاق دعاقم ددع لثامي نيدهاشملا
 يذلاو ءهدارفأ ةيلقع هباشتت يذلا روهمجلا نإ : ىنرأب
 ققحي نأ نكمي ءكرتشم هاجتا ىف ةيلخادلا هعفاود تزكرت

 علخي «ةنيعم ةلفح راتخي امدنع قشو .ةعيرس لاصتأ ةرود

 ,.هرهظمب ينتعيو جورخلا سبالم يدتريو تيبلا سبالم
 ,تيبلا نم لزنيو ءضرعلا راد ىلع فيض هنأب هروعشل
 لزنملا نم جورخلل ةيعامتجا ةصرف قلخي هنأ فرعي ىهو
 ةرايسلا وأ سيبوتألا بكريو. ءاقدصألاو سانلاب ءاقتلالاو

 ىلع جرفتيل ضرعلا ةعاق لخديو ءةركذتلا يرتشي مث
 هتيؤر نع يلختلل دعتسم ريغ ىهو هراتخا يذلا مليفلا

 سوقط يف لخدي مث ,ةقشملا هذه لك لمحت نأ دعب

 ةشاشف ءةرطيسلا نم عون اهيف يتلا اهسفن ةجرفلا
 ءايشألاو ماسجألا مجح يلاتلابو ءريبكلا اهمجحب امنيسلا
 ةعاقلا دوسي يذلا مالظلا كانهو «ةلاضلاب جرفتملا رعشت

 انه نمو ءهرواجُي نم عم ملكتلا عيطتسي ال وهف يلاتلابو
 يف بغري ىهف .ةيدرفلا عباط هدنع مليفلا كاردإ ذخأي

 يف ىضعك هسفنب رعشي نأ ديري ال هنكلو مليفلا كاردإ
 ىلع لب ءيعامجلا لبقتلا يف لاعف كراشم وأ عومجملا
 انين ةماقلا هت دعب سمسم منا يربي كللو نسب ىوككللا
 ءلمأتلا ىلإ برقأ هتلاح نإ .هنم ضرعلا ةرتف هبلطتت
 :ةيلخأدلا هتغل ريثتست ةشاشلا ىلع رهظت يتلا روصلاو



 يماذالاو ىنويرشتك جاوشألا نق" هيرست وور وك ووسل يمنا م

 هكر فاشتا لك ىلع .نانيسكو :نالامقلا ناس يدهتكو
 ةقيرط نإف كلذ عمو. رخآلا دهاشملاب رعشي ال مصألاك

 نزف احتل لماع نم «نم زك هين اقتعلا :ناتيح ألا ود: هفاقمل مقنع
 لاعفنألا نإ كحبضلا ىوذع قوسكف عيبطقلا موو ةدايشت

 ةياهنلا يف .يقلتلا نسحل قبسم دادعتسا اهيوقي ةلوهسب
 ةموملا ةانكلا عمن اون م كلاقتلا ىلع فقاسم كلذ لك نام
 يهف ةينويزفيلتلا ةجرفلا امأ .ينفلا عدبملا عقاو ىلإ
 دحاو:ناكم يف عتعم ال نوومعلاف# امامك فلفكت
 غلبت دق ةديدع ةينبأ ىلع عزوم ىه لب ءامنيسلا روهمجك

 سانجألاو رامعألا فلتخم روهمج ىهو رثكأ ىأ نويلملا
 .ةفاقثلاو قاوذألاو

 سيل هنأل ءللدم جرفتم ىه ءينويزفيلتلا جرفتملاو
 ١ اريل

 عرفتو ومو. ةهيرشلا هذيل امك عفوت حلا هنا ايك ضوعلا
 هساسحإل بلغألا ىلع ةيلزنملا هسيالمي نويزفيلتلا ىلع

 ناكم يف ىشو .هتيب ىلع فيض يه ةريغصلا ةشاشلا نأب

 فيصت ةكيش .ىلع [علاغ قنقاوي هايتنالا تتشي دق .ءاضم

 .فوفص لكش يف سيلو نويزفيلتلا اهطسوتي ةرئاد

 رتنب نوج عجريو .هيلع ةضورفم اهسفن ةجرفلا ةقيرطو
 :لوقيف جرفتملا لخأد ثدحي يذلا يتاذلا لاصتالا ىلإ كلذ

 لبقتست كينذأو كينيع نإف نويزفيلتلا دهاشت امدنع
 ةعفتس نأ هكا ردووذلا ذاق عملا ىلإ ايلسرتو تامولمنلا



 0 لا مم ا أما ةجرفلاو جرفتملا ةعيبط

 ىتاذلا لاصتالا ماظن نإف «ةعتملا ىلع ًاثعابو ًاقوشم ناك
 كمامتها هيلوتو هعباتت ىلاتلابو .كلذ نع رّيعي كدنع يذلا

 لافقإ رز ىلع طغضلاب وأ ةطحملا رييغتب رارق اهنع

 نوكي دقف «ةيعيبط ريغ اهلك ةجرفلا فورظو .زاهجلا

 .الثم ينويزفيلتلا لسلسملا دهاشيل سلجيو ءراهنلا
 نيذلا هدالوأو هنتجوزو ءاقدصألا ضعب هلوح سلجيو

 ماعطلا قابطأب هيدي نيب كسمُي دقو .نوللهيو نوخرصي

 . ةلجمب ىأ ةديرجب ىأ

 هسفن تقولا ىف كلذ لك نوفيلتلا سرج نري دقو
 ةدهاشم ىلع زيكرتلا لواحي ةياهنلا يف جرفتملاو
 لمعت امك : هلوقب كلذ رثتب رسفيو .ينويزفيلتلا لسلسملا

 عتم ىلع كنويزفيلت زاهج ىف ةينورتكلإلا تانوكملا

 يك ةفلتخملا تاهبنملا اضيأ لبرغي يزكرملا يبصعلا

 ىلإ ةيولوألا يزكرملا كباصعأ زاهج يطعي دق نوفيلتلا
 ةطايسع و ءانسيلا ةاستألا ليهاوك مقرب ةيقتويوفملكلا ةلاسولا

 هنع فرصنيو نويزفيلتلا زاهج جرفتملا قلغي دق ةديدش
 : هلوقب كلذ ىلع ةشاكع رونأ ةماسأ قلعيو .مانيل



 نيا الا نقويرواعلا سا فلا نأ يوزر هدم دمع دوست هوا ف

 حجرفتمب كاسمإلا ىلع ةرداق اماردلا نوح نأ كي ل

 بسي دقف ءضرعي يذلا مليفلا ناك يأ هتجرف لمكَي يذلا

 وهف «ءجرخيو مليفلا كرتي ام اردان هنكلو ءهجورخ دعب مليفلا
 كيفلا ىلع عوفي نأ هيلع ةركذتلا ف عفو املاط هنا دتقبي
 نإ ةيك ووردت مارق ىلع ناك قه ردو ءانرابلا ينك
 نو ادعو رجلا" بو لدملا ييطتم هرقل نع نورك
 ىلع ةردقلاب عتمتي نأ ةينويزفيلتلا اماردلا بتاك ىلعو .اهنم

 ىف .مالفأ ةتس وأ ةسمخ يزاوي ام يأ تاعاس ٠ ةدمل

 برفتم خف لفاهتو طيش يدوي رفكلتلا ناففلا فعحب ةناوفلا
 هدنع جرفتم« اهسفن ةجرفلا فورظ ةعيبطبو هتعيبطب درمتم

 هيد ةلطحلا ةيودتق سبق كلذ

 صئاصخ لعجي نأ ينويزفيلتلا نانفلا لواح انه نمو
 ةيصخشل ةضيرعلا طوطخلا عم لعافتت ينويزفيلتلا لمعلا
 ىلع لوصحلا يف هتبغرو ةيسفنلا هصئاصخو جرفتملا
 ةروصلا . ةروصلا برق ىلع زيكرتلا لواح دقف .. عابشإلا
 لعلا عاتب ىنن ةيساتسا لا قيمت وم لانكا قا راك "انف
 تلجأ قذلا لايهتتالا ىلع يدهتجل عوققملا هه نقلا

 .ًاهنييو: هنيب ةفلألا ىصتغ نم دنزيو: ةيئامتيبملا ةشاشنلا
 اهب بطاخي يتلا ةغللا يه هدنع ةروصلا تحبصأو



 م ةحرشلاو جرتكملا ةَعيَنِلم

 ىتح ,يمألا جرفتملا تاك ل! ةءارقلا ديجي يذلا جرفتملا

 ريوصت ىلع صرحي حبصأو .مهنم ددع ربكأ ىلإ لصي

 2 فرعي وهو اهم 5 5 ,ءاقدصألا وأ ,ةريبكلا وأ

 تانت اديك او مدقلا نيم ةقيوعصتم (مكفك :ةلكاعإلا ىف: حرق لك
 يسردلا سنن نوكي زل عما ةيساخ كاؤلوا ىقو ةيفرم
 فرعي ىهو .رخآ يلئاع طيحم يف درفلا ىلع رطيسي يذلا
 لك اهتضاخ ةبرجت وأ ًافقوم مدقي نأ ميطتسي ال هنأ

 اهنم يأ روصتت نأ نكمي يذلا فقوملا مدقي هنكلو ء:ةرسأ

 ةينامزلاو ةيناكملا فورظلا راطإ يف اهل عقي نأ نكمي هنأ
 : لوفي ةفاكفك نينا فانا نإ نوم, ةكاعقلا

 د ةضيرع ريهامجل ةهجوم ةينويزفيلتلا اماردلا نإ

 وس قاوذألا ةفلتخخملا ل

 ةيئويزفيلت ةغل كانه نوكت نأ بحي كلذلو .تافاقثلاو

 الو ,ةيلاعتم الو ءةيمستلا تحص اذإ ءايندلا تاقيطلا

 حاتم ىه يذلا ءبيرجتلا ىلإ أجلت نأ اهلالخ نم عيطتست

 :ىفلتتملاوب ىقلملا نون :نيشاسلا لدها كلا ىلع نيكع يذلا



 نسا ذالاو :ندووؤسلتلا عارعألا نق جوع وك اابلوع فنا قوم ماو

 هي كلو :نقلتلا: تايوهتسم ةلغ هقف لمعلا ةوكي قو
 لخآد تاتا سعب ناتك: لق :كاعودك وم ند نخب بارتقالا

 فراعتملا ةيباقرلا ديلاقتلا ةاعارمو , جرفتت يتلا رسألا

 ثادحألاو تابسانملا لقنب ينويزفيلتلا نانفلا ماقو ."اهيلع
 نأل“ ةصاخلا هتفرغ يف جرفتملا ىلإ ادوفو ءاوهلا ىلع

 ءثدحلا ناكم ىلإ هجوتي نأ عيطتسي ال هلعجت هفورظ

 ةووذلا :تاظحخل :نفاشي :ةادحألا ىف اكراشن ةلدفتل كلذو

 لب .ثلاث فرط قيرط نع هيلإ ةلوقنم تسيلو «هسفنب اهيف
 نامكألاو هن عملا و: .فانوتعتملا نم كاع انك لمح هنا

 ىلإ رطضي ال ىتح جرفتملا تيب يف تانالعإلاو صصقلاو
 ع ورخلا

 ةيلستلا لئاسو نم ًاديدج ًاعون نانفلا ضرف اذكهو
 روهمجلا نأ فرعي ناكو ءهب ةصاخ تايليثمتو ءهيفرتلاو
 .فتاهلا يف ىتح ىأ مهناريج عم هدارفأ كرتشي نأ بجي
 ةجاح يف مهنأ سحأ ,ةقرفتملا مهلزانم يف مهبطاخي هنألو

 ءامنيسلا ريهامج نيب يرسي دق يذلا كحضلا ىودع ىلإ
 :نيويستلا ءانكأ نورك ا ىف نيج رقتملا ميس ةركف شنان
 ىلع :اهنقايفقإ نعي ةيفاكفلا ةنلقشلل ةلئاك ةفيش كوع قا
 مهكحض تاوصأ نيب عمجلا مث ويدتسالا يف روهمج

 :ايتعاذإ لق  ةنلعألا ةةفسنلا تاوسأو

 اكحض توص ةلع ال ع ا فاك مي فيضي ذب وأ )



 نس وا للا فو ةديقااا هي سستم ووسام عداجق مرفق مما ةجرملاو جرفتملا ةعيبط

 ينويزفيلتلا نانفلا فرع .اهضرع لبق ةيليثمتلا طيرش ىلإ
 ثدحي امو ةشاشلل همامتها لك يلوي امنيسلا جرفتم نأ

 لعفي وأ تصني ىأ رظني نأ هيلع بعصلا نمو لب اهيلع
 نودب هسفن يسركلا ىلع سلجي هنإ لب .رخآ ءيش يأ
 ىفتكي ىقامتيسلا نانفلاف'كلذلو «ةليقلا ءاهتنا نكح ةكرح
 اجلا نود ةوفاوملا نيه ةواسكلا :ناناكتالا نإ ةطيملااب
 تا كسلا اما ردا ين فوك نقلا و كيودصقلا هوان ىلا
 هدفا سلا فاك نياك يدل قوي قديلكلا نوهت نيكس
 سرج ىلع دريو ةديرجلا أرقيو لكأي نأ ةينويزفيلتلا
 ىف نم اننكلا هيوداسلا نوفا نكشيإ :هنناذلوب هن وكلك
 ْ .ىيرانيسلا

 ةيهم ملا نك انهتيسلا ىف ةمالكملا ةلاسلا فرقا" ةحينط

 نم هعنميو ءهرهنيس هراوجب يذلا صخشلا نأل قلعي

 جارخإللاو ويرانيسلاو ةركفلا ىلع ريثأت صض رفيس ديكأتلاب

 اننا لاقملا ىف ةكرتتملا ةنكفلا ئيضاتعلا لكون لدكيكلاو
 موقأ وأ نوفيلتلا ىلع درأل موقأو نويزفيلتلا ىلع جرفتاأ

 ؛ينملكي يبنأجب ا نأ وأ ىاشلا مج انرك ردا



 نيعاذالاو قوي رهلعلا هارشاإلا نق تم تاون د دا بلا مماإ

 ؛يسفن لدعا نكمم ةيوش لكو ةيلزنملا يسبالم سبلأو
 هد بنجلا ىلع دعقأو ؛ةيوش هد يبنج ىلع مانأ ينعي
 ىللا ىتدعاق دعقاح شم نكل ءيسولج ةقيرط ريغأو ةيوش
 يف ءفصنو ام دف دوس ١ يكلاو :امكيسلا ىف
 همك ىلع ركزو ةهوفلا ةقيرط نودح اهلي لوا قيك رك
 لع ناك ةياهنلا ىف يف ويوتياتلا .ىارخلا ةعيبطو لكما
 نقلا ةيفشقلاو. ةديحنلا ةركفلا :ناهكحاا يقوي وفماتلا :ناقكلا
 لكشلاو فاسأل ةففلظتم_ ىلع نايشفالاوب ريكا سيق
 يتلا ؛ةقحالتملا ثادحألاو عيرسلا عاقيإلاو باذجلا ينفلا
 :ةيئناجي صخش يأ عم ملكتي نأ عيطتسي ال جرفتملا لعجت

 نم عون كانه نوكي نأ يأ بابلا حتفب موقي نأ ىأ

 «عردتملا' ىريور تنسب رضادلا ليضازكلا

 رتو ىلع فزعي يذلا وه حجانلا جمانربلا نأ كردأ امك

 ةيلخاد تابلطتم بطاخي يذلا ىهو نيجرفتملا ىدل لوبقلا
 عالطالا وأ «تالاعفناو راكفأ ةروليبل اقوشو ءمهسوفن يف

 ناهجلا اذه ثذافن هوق تناك انه نمو :تامولعم ىلع

 0 0 يذلا 1 نايوتكام 1 يد 9 0

 اق ' ةدرابو

 نخاسلا لعجو ًافولام بيرغلا لعج نويزفيلتلا نإ
 ريكفتلاو ةكراشملاب امئاد بلاطم حجرفتملا نأ ىنعمب .ادراب

 اهنآل اهلبقتسي يتلا ةروصلل يئاقلتلا لامكإلاو نعمتلاو



 اا ةجرفلاو جرفتملا ةعيبط

 هك ل ماك نا هاا ىلا ةدودعمم اف ارمادا لو قوص
 ناك نين "ناهولك اف" دلك يور ةيدسرنب 5: لا 11

 يه لاصتالا :ةليسيدنأ" "© لايفتالا لئافمو هيف فرك"

 يف ةلاسر نويزفيلتلا مامأ سولجلا درجم نأو «ةلاسرلا
 لاقل كتم ذل امك قرانلا نعت رفقا هفودست اكن نك
 سانلا تاقوأ ىلع نويزفيلتلا اهضرفي يتلا ةرطيسلا لماع
 دعا وعن يب القا ءاعو فتق ود .يلافأتا اقوي راسلت ذم اجر |! :انذه
 اذه ىلع قلطي دياز نسحم نأ ىتح .ةينويزفيلتلا لاسرإلا
 دمحم امأ ؛ "ينويزفيلتلا نئاكلا " مسا ينويزفيلتلا ليجلا

 . " ينويزفيلت نأويح" مسا هيلع قلطيف لضاف

 ىلع عارصلا ةحاس لخد امدنع نويزفيلتلا نأ ةجيتنلاو

 ؛ىلوأآلا هيفرتلا ةليسو ربتعت تناك يتلا امنيسلا روهمج
 يف تححجحنو «توصلا لوحد عم اهيلع لايقإلا داز يتلاو

 قلطي ناكو ةرابجلا اهتيناكمإب صصقلاو تاياورلا ةجلاعم
 اروهدمب هتسب ين لك ىلع اهقاوتننال قوكفلا ّمأ اهيلع
 ىلع هدامتعايو .تيبلا يف سولجلا قاشع نم 0

 نوللاب مامتهالا ةراثإو ةيروفلاو بيرقتلاو ةروصلا

 لماوعو ةيداملا هتايلطتم تحبيصأ ملاع ىف «نيدودكملاو

 ءايقكألا: ىلإ موقت و قمفتلا قف ةيركلا لهشت مكيععلا
 . نويزفيلتلا هب دوجي امب



 ىغاذإلاو ىتويزفلتلا جارخأإلا نفقا 2 640 6مل واو رص ما معمم مى

 تفاضأ امدعي لاصتالا شرع لتحي نأ يف حمجن هنأ امك

 هع يخف ةفيما و ةينيمدتم كايناكما : :ضاقسسلا:نامقألا هل
 ةدراوو ةدراش لكل هتيطغتو هتجمرب يف رتويبمكلا لوخد
 . جرفتملا ٌمهت



 8س وو هر و طوول هان مام هن وانا او ا نط ب عع أم تاس وق ل سرهفلا

 سرهفلا

 وفاذإلاو ويدويزقلتلا قارتإلا نق

 ةكففلا ل عوضوملا

 2 0 ءادشإلا

 0 ا اا ااا ا ا ةمدقملا

 00 جارخإلا
 ااا 0 ]ااا ىنويزفلتلا جارخإلا

 قيرف يقابب هتقالعو ءينويزفلتلا لمعلا يف جرخملا رود حرش
 117 ا ا ا افا ظفر وو اقام طاح نق وي ضع نع ورك لمعلا

 و4 يليجستلاو يئاورلا مليفلا يَجهنم نيب ةيساسألا قورفلا
 2 ةيقئاثولا مالفألا » تالحرلا مالفأ 2 ردصقلا مليفلا ةأشن

 ا يليجستلا مليفلا جهانم

 كا ل ل ىترهالف تربور

 اا بلل سان ( وسلا ارجو قسما ويرون ما ةثالثلا نيثبل ديشانأ



 0 نيكموتي ةعردملا ملف

 لا يعقاولاو يعيبطلا جهنملا ليلحت

 0 ا ناكملاو جرخملا

 ١١9 ... بعرلا :قيوشتلا :عقوتلا :دهاشملا ىلع ريثأتلاو جرخملا

 ااا ةيكيمانبدلا راوحلا دهاشم

 ا لوو م ىعامجلا راوحلا دهاشم

 1 ا ا هوا وم ا زج ب ع رق جرفتملا ىلع ريثأتلا نم ديزم

 افا ل لثمملا هيجوتو رايتخا :لثمملاو جرخملا

 اق يي ا ا م ملا م ا يليثمتلا ءادألا بهاذم

 ال وم ساحنلا ىفطصم / جارخإلا رحس

 ا ل مخ ا تاطقللا :: دهاشملا :: لاقتنالا لئاسو جرخملا

 000 ]1 ]11111 جارخالا دعاوق

 ا ل ل ا ةفرحلا دعاوقو جرخملا

 1 ل ا جارخإلا يف عباتتلا ىلع ظافحلا

 0 جارخإلاو اريماكلا تاسدع

 رت لا ل جارخإلاو اردماكلا ةكرح

 ا ا اياوزلا تاطقلو ماجحأ :: جارخإلا

 0 ةغللا دعاوقو جرخملا

 اللي سعماسا ادساومسسو كا ينويزفيلتلاو يئامنيسلا جرخملا

 ماله ةينويزفيلتلاو ةيئامنيسلا ةروصلا ةعيبط

 ا و سر ا نويزفيلتلاو امندسلا نف ةعيبط



 " ىمظحلا هللا ةيآ ةحءامس ةابراكمم
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