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 يا 2. مابارلا باتكلل نآلا انيديأ نيب ا باتكلا اذه ريتعي -

 ةثالث آلا يا ىتلاو « ىمالعالا عامتجالا ملع 1 تاما د
 ا لئادددو نيد 06 نا نعكامب ٍ ىتلا ةقالعلا ايعيمج لواخدن 6 (١)ةّدحايلا

 ا 0 ا 200 نوبو

 هذه نم لوألا باتكلا ىف ييداحتالا عابنتجالا ملعل 7

 لضفطلا ”لواتتت تايسارد ةهدع جئاتن ىناثلا باتكلا ىن انركن مث + ةلئسلعملا

 'ةساردب تادسأردلا هذهل انمدق كثيح « ىيدينلاو نويزفيلتلاب هتقالع ف
 0 0 ا ا ا . (؟)ةسوردملا رسآلل ةيجولوةروم

 « مالعالا لئايسوي لفطلا ةقالع .ضرع .ىف رمتسست « باتكلا اذه ىفو
 « (؟)مالعالا لئاموب ىرصملا لفطلا ةقالع : هل اناونع .انحرتقا دق انكىتللو
 .ةعوبطملا .لئاسولاب لسلك هيلا ىلا مهار, وه اع هناوزملا اتلدعو

 هةيعلاح ©« قرشلا ةلضمن ةبتكم ٠ /ىمالعالا عامتجالا ملع ىف لخدم نا ()
 .2 إ9ملت © ةرهاقلا .

 : ةضهل هيتكم . ىفاقثلا 0 ويديفلاو نويزفيلتلا نيد ىرصملا لفطلا
 : 1166 4 ١ نهاعلا 0 6 قرفلا 7

 : 0 لوم5 2 ”ةرمهاقلا 2 .عيزوتلاو رشتلاو عبطلل . 

 « ليسنلا ديدحت نويزفيلتلا رودو ةيرصملا ةرسألا ةيجولوفوروم 7 (؟)
 . غ2 د ١ ص 0

 تاجاحلا نم ةحاحك تقولل لافطالا ةفرعم َّى نورزنيلتلا رود 3» ل

 . مههّل 542م2 صص « ةيدسادسألا

 '.85ل8م94 سد « ىرصملا لفطلاو نويزقيلتلا ر ادهحأ تارشن »

 7 هلايذو ةيوكللاو لفطلا ةلصحم ىلع نويزفيلتلل ”امقتلا ريثاتلا ١

 . ٠٠) 20ا

 وزغذاو وبديفلاو نودزفيئتلا ندد قىرصم لا لمطلا .  لاشخلا حارشنا - هد

 . ]95 1 ص ») 0



 رقتسسا ىذلاو « (14)مسالا ليدعت ررقي نم لوا كلذ ىف انسلو « ةينورتكلالاو
 دق انك ىذلا ناونعلا راتخا دق ءالمزلا دحا نأ اتعمسس نأ دعب هيلع ئارلا
 ناونملا نأ دقتعتو . هل باتكل اناونع نوكيل باتكلل رمألا لوأ هاندرط
 ىذلا لوألا نم ىوقا ةلالد ىطعي انيديأ نيي ىذلا باتكلا اذهل ديدجلا
 باتكلاب لقفطلا ةقالع لمشت اميف لمسشت انه ةساردلا نال 2« هحرلح قيس
 . . اضيأ ةبعللا اهيف لخدتو ةروصلابو

 ان 5 ١

 ةرتف باتكلا روهظ تقاعأ لحارمي ريرقتلا اذه ةباتك دادعا رم دقو
 كرتسشي نأ ضورفملا نم ناك ©« ثحبلا ةرامتسا دادعا مت نا دعيف . ةلروط
 ىلع انعم هتمهاسسم تنفقوت نكلو « لمعلا اذه ىف اضر ىلدع ليمزلا

 لوادجحلا ضعيو تارامتسالا ةعججارمو « ىتاديملا فارشالا ىف كارتسشالا
 تلاح هرفس فورظ نأ الا ©« تاناييلا ليلحت انعم اديو «© ةيوئملا بسنلاو
 . لمعلا ىف هرارمتنسا نود

 امك ىئافولا دمحم ليمزلا انعم كرتسشي نأ ضورفملا نم ناك كلذك .
 ىرثت نأ نكمي ضورف ةدع حرط ىف مهابس هنا لي © (ه)ليق نم انركذ
 نكلو ©« ىلآلا بساحلا ةلطساوب تاناييلا ليلحتل هدادعتسأ ضرعو « ثحبيلا

 ةقباطم ريم بساحلا نم تانايبلا تلصو دقف : كلذ لك فقوأ ام ثدح
 عيرفت ف علقو دق اطخلا نأ اندتةتعاو نآلا ىتح ةفورعم ريغ بايسأل

 غيرفت ةداعا ىئافو حرتقاو « (35)ىلآلا بساحلا اهي انيذغ ىتلا تانايبلا
 © تارامتس.“'ا العف' ملتدتسأو ©« رخآ صخش ةطساوي ىرخأ ةرم تائناييلا

 ىلا مالعالا ةيلك تابلاطو ةبلطل اهانمظن ةيملع ةلحر ىف اهدعي انرفئاسو
 ىف اكيرمأ ىلا رفاس دق ىئافو نأي ًاجافن ىكل رصم ىلا اهنم ائندع «© اسئرف

 انمق ىذلا فصشكلا كلذكو © تارامتسالا نع ثحبلا رمتساو.< جالع ةلحر

 « كلذلو + !اروهش تلاط ةرتف دعب تارامتسسالا ىلع الا رثعن ملو « هنردرفتي

 جارختسا انررقو «© (7/)ةيناث ةرم تارامتسالا غيرفت ةداعا ىرورضلا نم ناك
 . ىلآلا بيساحلا ىلع دامتعالا نود ايودي تانايياا

 عجرم . ىمالعالا عامتجالا ملع ىف لخدم - . لاشلا حاربشتنا ( 5:
 5 ١56 نص © قياسب

 ١؟© ص قباسس عجرم .... ىرصملا لفطلا - . لاشلا حارشتا ( هت

 ليق اهتعجارمو ادصخسش اهغيرفتي تاملكلا هذه ةبداس تماق ىتلاو ("ر
 ىتلا جئاتنلاب كلذ دعب هجئاتن تنروق ىذلا ىلآلا بساحلل اهلاسسرا
 . غير فوشك نم اهيلع تلصح



 متي نأ نكمي ناك ىذلا ىعامجلا لمعلا نا « انه لوقلا نع ىتغو
 لوادجلا جارختسا ىف ىلآلا بساحلاي ةنامتسالاو « ةثالث نيثحاي ةطساوب
 هضرعت ىذلا ىدرفلا ثحبلا ىرثريس ناك ©« ضورفلا رابتخال ةيطايترالا
 « هللا نذإي رخآ ثحب ىف قتحتي نأ نكمي كلذ ناك ناو « باتكلا اذه ى

 ىلدع روتكدلا : نيليمزلا ىلا عضضاوتملا لمعلا اذه ىدهن نأ اتدعسسي كلذلو
 3 ىئافولا ديحم روتكدلاو اضر

 لامثشلا حارشتنا/ةروتكد

 15/45 ريمفوت « ةضورلا لينما

 . اهفيرفتب اضيأ تاملكلا هذه ةبحاص تماق ىتلاو (ا

 .. دحيم دسم .يحيحماج ادسيج دب ينجس محا حيحس دبي يرسل هدم ل.



 ظ



 ٠ ىقمبتف ةباتكل | امأ « عصا ذد ةملتكتا

 رسسهشت نآ ةيلكلل ةباتكلا تتكم دقو

 ٠ ناكملا رهقت نأ نم باتكلا اهنكمو « نامزلا

 تيبراكسا رييور



 هيج

 ع

0 



 همر تسشم

 ةتيهلا تماقأ © 1186 ريمسيد .١١ ىلا ربمقوف ؟ا/ نم ةرتفلل ىف
 ضرأ ىف لافطالا بتكل لوألا ىلودلل ةرهاتلا ىضرعم باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 اهتم <« ةيلود تامظنمو لود ةدع هيف تكرتشاو «© رصن ةنيدمب ضراعملا
 كرمنادلاو انشايسساو ايسئرفو ايسورو اكيرما : رصحلا ال لاثملا لييدس ىلع
 ندرآلاو قارعلاو نابايلاو نيصلاو !رسيوسسو !رتلجتاو ةيناحتالا ايناملاو
 ريشي ام ىهو .. رصمو سئنوتو رئازجلاو نيطسلفو تيوكلاو ةيدوعمسلاو
 ؛ذده ىف ةيهاسملا ةيبتحالاو ةيرصملا رشنلا رودو تاسسوؤملا عوتتو ددعت ىلا

 تاوداو (87بتكو بعل نم همزلي امو لفطلا مهي ام تحرط ىتلاو ضرعملا
 لافطألل فرغو لب ©« ةينورتكلا تاببباحو ةبساح تالآو ةيقيسومو ةيسردم
 طقف ضرعلل ايهادحا تصصخ نيتلاص ىف تصضرع اضيأ ثاثآلا ةلماك
 باتشكل ىلود .ضرعم لوا كلذب ضرعملا !ذه ناكو «© عيبلاو ضرعلل ىرخألاو
 لوا ىلودلا ضضرعملا اذه نكي ملو « اهلك ةيبرعلا ةقطتنملا ىف ماقي لفطلا
 كلذ لبق هل ةمظنملا ةئيهلا نسفن تماق١ دقف ©« رصم ىف لفطلا باتكل ىضرعم
 ةماقا ىلع: عجش ىذلا وه هحاجن نوكي دق « لانطألا .بتكل ايميلقأ اضرعم
 ظ . نلودلل شضرمعملا اذه

 (5)نيدح ورك اتل ةبسنلاب ةصاخو ةفيرعتلا نع ةينغ «باتكلا» ةيمهأو

 تاهاجتالاو بهاذلا نم بهذم ىأا ىف نرفتثملل ةيمسنلاب رمآلا كلذك

 سيل » : ىئي أم باتكلا نع «).١( فريميدالق فيل » لاق دقلق . ةيركنلا

 باتك هردصي امم ربكأ « رونلا نم اردق دلوي نا ةوقلل ردصم ىا عسسوب

 . :باتك ءرويلم ىلاوحب ضرعملا اذه ىف بتكلا ددع ردقب (مم]

 اهناب ةعومبطملا ةيلكلا فصي امدنع ىمزع دومحم عم أماعت قفتئو (5)

 'إ . ةمسدتم
 قى ةدحت؟ا ممألاب دلوشرمه جاد ةبتكم ةرادآ «فريميداليف فيل» ىلوت ١

 ةيتكملا ةهرادا ىلأ دام مث ©« اأ5ا. ماع ىتح 145 ماع نم ةدلا

 . ةيتيفوسلا ايناوتيل ةيروهمجب سونيليف ةعماجب ةيملعلا



 © رهقت الو معنزهت اال هوة © لاكشالا ددعتملاو « زيكرتلا غلابلا باتكذا نا
 رشتنتو ١يجولونكتلا مدقتت ال١ مث ؟ ايجولونكتلا نم نذا هيلع ىسثذي لهم
 «)١1( 2# باتك لالخ نم

 «(١؟)ةفاقثلل ىقيقحلاو ىسرئرلل .ردصملا وه باتكلا ناب نمؤن انك املو
 انك املو « لثملا لوقي امك « رجحلا ىلع ىكقنلاك رغصلا ىف ميلعتلا » نابو

 ىعولا نم ردكقب نكلو «© جراخلا ىلع ىركفللو ىناقثلا حاتفذالاب ىدانن
 لفطلا باتكل: ىلودلا :ىضرعملا اذه لثم ةماقأ. نأ ىرن انك دقن <« :لماكلا:

 لنئففاحلا ةفاقث“ نع نوئوئسملا“ ىري  ىكل ىرصملا عقاولا اهمتحي ةرورض
 باتح_ هفقي نيآ: و صاخ . هجوب . لفطلا .باتك نع نولوثسملاو 6 ةماع ةقصي

 ْ ..-ئرخالا. لودلاو ىيرعلا ملاعلا ىف .هريظت نيب رصم ىف.كفطلا
 ةفقالع ىلغ  فرعتلل انما ةينساتم ةصرف ضرعملا اذه .ةماقا تتايككؤ .

 مالعالا .لئاسسوب - . ةعوئطملا ة: نوضلاو ةيملكلاب :متهي :ىذلا  نئرصملا لفلحلا

 لغست ق لئاتسولا هذه. ةفاكمو.-+ نويزفيلتلاو ويذارلا ةصاخو'- :ةيتورتكلالا

 ص 6-00 ش 055 0 2 | .٠ / (05)لكفللا :غازق ت13

 « ايلاع ا وقول نو 5 . ىواصلا معتملادبع .( 0(

 : .ةمدقتملا لودلا ىف مهتالجمو لافطألا بتك : :ىف 54 ل * ص 0

 6 تاثكلل .ةناعلا .ةيرصملا ةّتيهلا 4 ىبيرعلا باتتكلا ةيمتثتا 0 5 15 3

6. 1١585-| 
 رضاتعلاب ةلماكلا : ةبجولاب باتكلا هينشي نئذلا ردنصملا انعأ ركاذتت "ال غ1

 ':2 .رسحرويمفلا نشتيودتاسي 2 الكم نويزفيلتلا هيشي امئرِس 4 ةيكاذغلا

 .٠ ناعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب ©« نابللا 2, ةكلعلاب ىأ

 نكمي ىذلا تق ىلا هناي “1ع 1هتونع“' غارفلا تّخيو فيرعت نكمي (

 1 : .لمملاو موثلا ىلا ةجاحلا عابشأ دعب درقلا ىدل نوكي:نأ

 - يطع طتعمط ' 221 5284ئ: ب 1م ,ةمعتوداع قع 12 66 علو

 ١> قدمك دلف أ ملون هد 61ه عصمت 1 285م 046 1700ع40هعوأ 4, كح

 ..:هاكلا6 2802 عولتع 11 2كم 1983,- 2. 150-11

 / (ةه طفعع 1116 ماتط]16ع مدت 00 06 ةآئاات عدس 1984) .

 ١ ىدل ىرخالا تافيرعتلا اضيأ رظنأ

 0ك 5-0 00 أ 1 م ل 017100 كاف ذم

 3ك 217711 237 5 هيدصاعتوسع كن .1؟ةكلع. 20

 : ل عمن[, ظوصوب 1974, صب 19-20.

 177 120 5510 طي.2 الرع .الممادتع, 0011ععالمم- : ان6 5ةند-له 2, 2110. 1ب

 دن 1980, 5: 5-3. ش

 وم وسلا

1١5 



 تقولا قياض حيمسي مل ةرامتمسا ميه مك 6 صضرغلا اذه قيقحتاو
 :ماسقا: هرتف ءاسيئثا# .لافطألا: ىلع اهتييلحتي انمازتلال ها اهترحالص رايتخاب
 كلذلو «؟ ثحنلا نم .صضرغلا: قةحتي< ىتح هتتورأو هتالاص لخادو ضرعملا
 ىلل افرسشاو .؛ .اهبتجتا نكمي.ناك « داس ك1 ذمتكا
 7 ٠ : هك ا ا وا قي . ليلحتلا ءانثا ةحارص كلذ:

 تاحعصلا ىف :لنوصف ةعيس. ىف. ءىراقلل همدقن_ ىذلا:.ريرقتلا .لمشيو
 لخدن اال. ىتح هانرصتخا « :عوضوملل ىرظن ليصاتب اهادبن طاقن دع ةيلاثلأ |
 2 ةدقتسم_ةسارد ىف. اهلوانتن. نأ .نكمي ىتلاو.. ةيرظنلا ثاحبيألا تاهابتم ىف
 يا لد.مسولاب قلمتي ام ضعب ىف ةصاخلا انتيؤر حرطي انته ىفتكذسو

 م قةقحتلا يىواحنس ىتلا يفورفلا» شصضعبو انتالؤاست ىأ «© ةينورتكلالاو
 0 م يجو ف ١ ا وق ثول فب ثحيلا .لالخ. اهتحص

 اهادين ىتأا ةينادملا ةساردلا جئاتن .ضرعل لقتنن « ىناثلا لصفلا ىو
 6 اني 0 كا 34 0 ةنزعلل مفيصوتب لوألا ثحبملا ف

 تب هوبا هل ا .-ىنضرعمسو .باتكلاب 0 ةقالعح
5 : 0 3 

 لوانتن .مث :«تالجملاو فحصلاب لفطلا ةقالع لوانتن «:ثلاثلا لصفلا فو ..
 ٠ عيارلا لصفلا ىف ةيئرملاو .ةعومسملا .ةينورتكلالا :لئانبولاب لفطلا ةقالع
 ىف اهضرعن ىكل ويديفلاي لفطلا ةقالع لصفن نا جئاتنلا . ضرع ىف انيار دقو

 ثيحيو « ةقالعلا هذه نع رصم ىف متت ةسارد 7 اهرابتعاب لقتسم لصق
 سسيدايسلا لصفلا ىقو . هخيراتو ويديفلا نع ءىراتلل ةعيرس هوك للعلا
 . . لثلحلا عارف تاو ىف تاو هذه  ةناكم تن لواحتمس

 سايقل ةيضاخلا لك بألا نفعب .ضعب تنيسضت دك .ةرامتيسالا تناك .املو

 .نيب رطبرلاب انرفتكا ءدقف « .ةروهشملا تايبصخبشلل ضعيل لفطلا ةفرعم ىدم
 ردقي ةيسوردملا ةنيعلا نمهتاعخ سصعي نئيو لا ٌةدسلا اذهب ةيصاخلا حجئاتنلا

 نيا اوي راد وو اب فلات جوا و سل و ك5 5 تانايبلل ىءيىديلا ليلتحتأا هن حصتسي أم

 هت م بع

 )١5( .مالعالا ةيلك قى نيتحادلا نم مريح اس ع لمس اق 5

 م١



 قلعتي اميف ةصاخو © ةنئقملا ةيناديملا ةسساردلا اهرهظت ال دق ىتلا طاقنلل
 دق ىتلاو + ةعويطملا ةروصلاو ةملكلاب هترساو لفطلل ةيلعفلا ةتالعلاي
 ٠ ظ . انارحا لوقلا عم + ضقانتت دقو لب © فلتخت

 وجرت ىتال تايصوتلا ضعب .ميدقت انلواح ©« ريرقتلا اذه ةياهن ىو
 باتكل ىلود شضرعم ةماتا نم ةداقتيسسم نسوردك اهيضعي مييقكتو اهتمسسارد

 تاظفاحملا ىوتسم ىلع هميمعت لمان لب © رركتي نا ىجرت ىذلاو «© لفطلا

 هذه ىف تانايبلل عمج نأ نذا جتنتسبن نأ اثنكمي ©« قباسلا ضرعلا نم

 :٠ تاهماجتا ةكثالث ىف اهليلحت مت دق ةيساردلا

 ىلع دايتعالا لالخ نم ىئاصحالا هاجتالا وهو ىناثلا هاجتالا  ؟
 . نيثوحبملا تاباجأ ريسسفت ىف ماقرألا

 *»  ىلع ديتعي ىذلا ةلاحلا ةسارد هاجتا ىهف ثلاثلا هاجتالا اما .
 ىتلاو «© ةلادلا تالعانتو ةيكيمانتردلا تاكرحلا فشكل ةيفصولا تاقالعلا .

 عضو وأ ةفاتخملا رهاوظلا نيب تاقالع نم ضمغي دق ام ريسفت ىف اندعاست

 ةليتسم ثوحبل ضورف . ْ
3 
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 . ىلع زيمسق ,نحدتف © باتكلل اذهب ةصاخلا عجارملا درسل ةبسسنلاب امآ

 اددهمشتسأ دة ىتلاو « طقف هئتم و١ باتكلا ىثءاوه ق اهيلع صنو تركذ ىتلا

 1 هه. اهيف ءاج امم انقوم انذخأا ىآ « اهنم انسبتقا وآ 4 اهيف ءاج امن

 ةثحابلا اهب تماق ىتلا ةلاحلا ةسارد ىف ةظحالملا بولسا مادختسا مت (
 نم ةلودلا ةاروتكد ةجرد ىلع لوصحلل اهب تيمدقت ىتلا اهتسارد ىف

 ْ . ايسئرف
 بلا ب 52خقمل .  كخلل مل 306-8

 ظ . ةلاحلا ةساردل رخآ لاثم )١( مقر قحلملا ىفو

 هله



 4 اهيلا اتمدر كحتف ىلا ىهع عجارم نم هانتدثا ام نأ ىنعر ال اذه ناك ناو
 ىف ةرشكايم هءادختسسا مدعل ل رثك نأو  هركذنت مل ام امير كانه ناف

 ىا تلوانت ىتلا ثوحبلا ىأ بتكلا ءاممسا ندا ركذت نمل كلذلو © ىسوردملا
 ابته موتن نلف + كلذ ىلا انرشأو اهي انعتسا اذا الأ عوضوملا ىف بناج

 . قثوملا رودي

 - نم ةعومحجم ءىراتلا دحي ثحمبلا اذهل ريهرتتلا ضرع ةياهش قو

 عوضوم نوكي دق ىتلاو « اهيلا ةراشالا ةيساردلا تبلطت ىتلا قحالملا

 ىأ « هانحد١ بولسأل اتيبطت ىأ ©« لوقن امل دتسك قحلملا ىف هعضو ىل

 نأ نكمي ىتنا هتاظوحلم ءىراقلا نم ىقلتن نا اتدعبسي 4 ةياهنلا قو

 ءاتثأ اهقشتكي دق ىتلا ءاطخألا نع ىنعي نأآو « ةيلاتلا انتسارد ى اهي ذذان

 : .. هدحو هلل لامكلاف ةءارتثلا

 لاشكا حارسنا/ةروتكد

 مالعالا ةيلك

 ةرهاقلا ةعماجح

 ( لفطلا ةقالع - < م)





 ةيتورتكلالاو ةلعويطملا لئاسسولا نيب لفطلا

 1 ةيصحج هيوعت

 ممألث ةماعلا ةبعمجلا ترقأ 2 ةتس ردمفوذ نم نررشعلا ىف
 هنم ىناثلا دتبلا صني ىذلاو « (5١)لفلحلا ىتوقحي صماخلا نالعالا ةدحاملا
 نم هريغو نوثاقلا قيرط نع حنميو ©« ةصاخ ةيامحب عتمتي لفطلا نأ ىلع

 . رابتعا ريكا لقطلا حلاصلل نوكي نأ ضرغلا !ذهل ةمزاللا نيذاونقلا نمس دنع ىعاريو + ةماركطو ةيرحلا لظ ىف ايوسو احيحص اومن ايعامتجاو ايحورو
 نالعالا !ذه نم عياسلا دنبلا ىف صخي « ميلعتلا ىف لفطلا قح بناج ىلاو
 نث بجي نيذللا ةيلسستلاو بعلل لفطلل ةلماكلا ةصرقلا ةحاتا بوجو ىلع
 تاطلسلاو عمنجملا ىلع نأو « ميلعتلا اهانيتي ىتلا ضارغألا سفن ىلا اهجرد
 . (19)قحلا اذهي لفطلا عتمت زيزعت ىلع ةدهاج لمعت نا ةماعلا

 نيزختو لايقتسال دادعتسالا هيدل نوكد « دلوي امدنع لفطلاو
 ةفاقد ل ئشت ىف ايلاح ةيقورتكلالا مالعالا لئاسو كرادشتو . ةرورضخلا دنع اهعاجرئباسا هنكمي ىتلاو اهل ىضرعتي ةربخ لكب ةصاخلا تامواعملا
 « ةئيوط تارنسل ةعوبطملا لئاسولا ىلع افقو رودلا اذه لظ نا دعب لفطلا
 تارسسؤملاو ل ةرسألا - لفطلا ةئثيشنت نع لوآلا لوئيسملا بئاج ىلا
 ْ : ْ . بمللا قافرو ةينيدلاو ةيميلعتلا

 حاونج نيد طمرت ىتلا تاماهتالا كتا.ددعت © نودزفيلتلا روهظيب 4 نكلو

 )١5( لفلطلا قوقح نالعا » : (؟) مقر قحلملا « .
 )/١1( ايودمس أةفع اهل سصصختو ةملوفطلاب رصم مدهت



 ا!ويستو ©« ةءارقلا ىلع ىضق هنايو (8١)ديلولا زاهجلا اذه نيبو ثادحاألا
 ءاملع : نيصصختملا مظعم كلذ ىف ىواستو « عمتجملا ىف رهظي رش لك هلا
 ءاملعو نيدأل لادحرو نوملعملاو ءادآلاو نودودرتلاو سسفغنلا ملعو 4 عامتجالا

 لغش ىف زامجلا اذه هب موتي ىذلا رودلا عيمجلا ىسانتو ... مارجالا
 ل ا نمكي ال بيعلا ناو «© غفذرفلا تق
 نوكي دق ىذلا هسسفن ىقلتملا فو لي «© داوملا رايتخا نع 000 لاصتالاد
 نكمملا نم نام هئثأو « هتكيبو هتيوكت مكحي فارحنالل دادعتسا ىلع هتعيبطي

 ىلع فتوذي ءرود نا دقتعن ىذلا نويزفدلتلا دوجو مدع ىف ىتح فرحتي نأ
 ليات لتق !.دنع ةقيلخلا ةةالكثن ذنم دوحوم فارحتالاق © ادعاسم الماع هتوخ

 . ليباه هاخأ

 بجي لي ©« هسئذ ءاقلت نم ايفاقثو ايدسفنو ايعامتجا ىمتي ال لفطلاو
 ىتلاو « اهتايوقمو ةيبرتلا لماوع هرق شيعي ىدذلا طمسولا ىف هل رقوت نأ
 ليكوعلا هذه نأ ىف انه -قمو © هي ءاقترالاو ةليفعدو هلكبشت ىلع ةعابسأ
 4 ىسردملا باتكلل ةيسمنلاب الثم هظحالت ام ىدو 4 لفطلا ومتي روطتت نأ بحي

 ةيسنلاب اضرأ نوكي نأ ىغبثي امو « رخآل نس نم فلتخت ىتلا ةبعللاو
 . ئىرخألا ةفاقثلاو مالعالا لئاسون

 توليد نم نوتدأي نيذلا لافطألا نأ دجو دق « هيجايب » ناك ا!ذاو

 بعل“ زكرمب ى* ةناضحلل رادب قاحتلالا نم مهفورظ مهنكمت ملو ةريقم
 نأ دقتعت !تئاف © ةيفرعملا تاردقلا ىف ضيختم ىوتسمي نودبي لافطألا
 رسآلا ةيسنلاب مبص؛ نأ دعي ةقرفتلا هذه ام دح ىلا لازا دق نويزقفرتلا
 « (13)غاردلا تقو لغمصنت نأ نكمي ىتقلا ةليسسولا ءاوسلا ىلع ةريتفلاو ةينغلا
 ةيرظنلا ىوتسمل ىقري نا نكمو ال كلذ ناك ناو «© هلغسشش ىلع دعاستو
 ظ . ةقمعتم ةيلمعم ةسارد ىلا جاتحيو

 لفطلا نيب ام ةقالع موقت نأ نكمي له : ىه ايلاح حورطملا لاؤسلاو

 ٠ ىمالعالا عامتجالا ماع ىف لخدم : ىف تامامتالا هذهل ةلثمآ رظنا 5
 .٠ قداس عجرم

 لئانسوو عارغلا تقةوأ ةيجولويسسوسلا ةننا ردلاب صاخلا لصشفلا رلظظنا (19

 . مالعالا



 نالخ نم .لاؤسلا اذه نع بيجنت نأ لواحنس ةيلاتلا روطسلا ى
 . لئاسولا هذه ىو لفطللا نيب ةثيدحلل /ةميدقلا ةكالعلا هذهل انروصتو اتةادارإ

 : ةعويطملا ةروصلاو ةملكلاو لفطلا  الوأ

 : بباتكلا 1١

 - 2 ةيسنلاب باتكلا نع نويزفيلتلا انينغي نأ نكمي له : وه انه لاؤسلا

 ؟ ةءارقلا ىنع لفطلا لايتا ىلع المف راهجلا اذه ىضق لهو ؟ لقلحلا ةماقنل

 دقل » : ىلي ام ام آموي ©« ىجرويروم .1 .ج » لاق عوضوملا اذه ىف
 ىلوألاأ ةرملا : ىتايح ىف تارم سمخ هبحت ىضق دق باتكلا نأ تغمس

 نظو «© ةيخاصلا دوويلوه تاوصاأ تءاج مث «© تماسصلا مليفلا ريلك امدتع

 رهظ ئىتلا ةرافلا سفن ىفو « باتكلا لبقتسم ىف لم١ لك تمطح اهنا ساننا
 :٠ هيفرتلاو ةيلسستلا لخديل ةعاذالا توص عفترا © قطاذلا مليفلا ايدد

 ةيغرلا ىأ ةءارةلل ةصرف لك ضيوقت نظلا ناكو © تيب لك ىلا ةفاقثلاو

 نويزقيلتلا امعو ةعابطلا نع نيليدب ىوقأ ادج ةزيجو ةرتف ذنم ءاج مث « اهيف
 . (509)« ايح لازي ال باتكلا ناق < كلذ عمو © (؟1١)ةينريدومسسلاو

 : تومي نآ نكمم ال باتكلا أ

 (51)لفدد 0 ال هدصاخو © باتكلا رشنب ىكسنويلا ةمظنم تمتها

 عامتجا ىف كنذ ناكو « ةردزيلجنالا ةيموقلا باتكلا ةطيار ريدم )9١٠(
 معئتمألادبع : رظنا . ١95548 ةنيس تايتكملا طياورل ىلودلا داحتالا

 هامجرت ز زتيف تريبرون : لاثملا لييس ىلع رظنأ عوضوملا اذه ىف (؟١1)
 ٠ اكينت ريسسلا .  (انح ميهاربإ قحساو ةتاحسث سسيدسمر

 . 5١ال5 باتكلل ةماعلا ةيرصمحلا ةكئيهلا ©« عيمجلل ملعلا ةلساس
 . قيايسس ردصم . ىواصلا معئتاادبع ((1)
 . ( 191/9 ) باتكلل ايلود اماع وكستويلا تصصخو (21
 . ( 9١ا/6 ) هل ماع صيصختي لفطلاب اضيأ ىوكستورلا تمتعا (؟
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 اهدريس لي « ةفرعملا لئاسسؤ مه١ نيثحابلا نم ريثك رظن .ى باتكلا ريتعيو
 زيح نم ةةرعملا كقنب نيح « ليجستلا لكاجم ىف همدق بيسي الوآ « .اعيمج
 هنأل ايتاثر « ,ناكملاو نامزلا كلذي ايطختم قلطملا ريغ زيح ىلا قلطأا
 « ركذي ءاند نود ةركئاطلاو ةرايسلا ىف اهلمح نكمي ©« ةريدسيو ةلهس ةلرسو
 اهئآل اعيازو .2 فزاعملاو تامولعملا ىلع ظافحلل ىلثملا ةليسولا هنأل اثلاثو
 نكميو تامولعم نم هيف امم تيثتلل هيلا عوجرلا نكمي ىذلا مئادلا عجرملا
 . (؟2)فراعم نم هيف ام عاجرتسا

 :٠ بوعشضشلا ةراضحل ىسابقم باتكلا لاب

 ددعل ايونسس رشنت ىتلا بتكلا ددع ةيسسنب ممألا ةراضح ضعيلا سيق

 كالهتسا ةةبم دثد كلذكو 4 عويطملا نم لفطلاو نطاوملا يبيصنو 4 ناكيسلا

 تاديو « :5)ةعويطملا ةملكلا ىلع لابقالا ىنعي ىذلاو © قرولا تانئيخ

 ةييعسش ةعبط مودقت ىف صخلتت ةيعاذنصلا لودلا ضعب ىف ةديدج ةكرح رهظت
 ترشتنإو ب“ » 500 ىماشلا عستجملا لود ضعب كلذ ىف اهتعيتو 4 اكل تايد

 'ةيملاعلا ناريطلا تاكرش مظعم تمتهاو 2 تاراطملا 8 6 ا راطتلاو ورمل

 ةرتكفي (؟+)ةيئرملا و١5 ةعومسسملا ليق ةعوبطملا ةملكلا اهكالمعل رفوت ناي

 مولعلا نع ةطءسيم ايتك ىرن انحيصأو « فيلاتلا ةكرح تطمسشنو ةليوأح

 نم ةديدج تاعيطو ةماعلا بطاخت ةصصختم تايرودو «© لافطالا ىديأ ىف

 ىدل باتكلا 5 روث ذاعف سشيعن انحيصأو ... فثارتلاو ىيعشلا صصقلا

 0 كتيير اة قفعوو

 ٠ قياس ردسحم ٠ ىواسصلا معنملادبع (؟ هر

 . (5) مقز قحلملا رظنا (53)
 (29) 8مطعما 28506252211 أ 2ا 88121501. خه 1عتست كدت 11.

 [ل2ع5عم, 22215, 165.

 ةسارد . ةيعانصلا رامقألا ريع ىلودلا لاصتالا ع لامشلا 0 232 (؟ مز
 ها ص ةرهاكلا 4 ىيرعلا ركفلا ز وا نوي فيلكلا تاكبشل

 ش 158
 (29) 8مطعتا 85013211. ل 14 8م ه1نعمص كدي الراء. 2507, 06

 2ومك, 3 ش
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 : لافطألل ةصصخملا بتكلا ل د

 ٠ ةيمسردملا بتكلا نع انه ثدحتن نلو « لافطالا بتكل ةيسسذلاب اما «
 ىلا ©« اهتدديبط ددعو ©« اهنم ضعبلا نم ةعويطملا خسسنلا ددع لصو دقن

 ٠ ا ةخسن نويلم ه. ل ةعمط .75٠ (كرمئادلا) نوسردنا
 . ةخلسن نويلم #7" ل ةعبط ؟مه (ايناملا) ميرج ,ناوخالا
 2 . ةخلسن نويلم 588 تاعبط ؟.85 (امسترف) ىريب
 . ةخلسن نويلم ؟؟ ل ةعبط ؟!/5 (اكيرما) نيوت كرام
 2.2 ةخسن نويلم مةلرك تاميط 6 (ايلاطيا) ىرادور
 . ةخسن نوبلم ؟ره  ةعبط ". (ديوسلا) نيرجدتل ديرتسا

 كتدح؟ا مهدختساي ا دسامس"ك ارود انه ىجحولونكتلا مدقتلا بعلو 0

 نامكت سا قى لفطلا كراتبكي نإ نيو ابدع اكدهاسشو 8"... ةميسخمو
 وأ ةقطان ىرخأ ابتكو « اهيف لكشلا ىلع تاسمل ممضو ىف وأ اهتومضد
 راوحجي ةئاوطسسا وأ طيرش نم تاحفصلا بلق ةيلمع ىقريسوملا بحصت
 عم ماءودت ىكل سكثامقلا نم ةعوفصم « بتك » اضيأ ترهظو ؛« عءىراقأل
 «:رارزلا » تيبثت نكمي فيك اهتطساوب ملعتي نأ هنكمي ىذلا لفطلا لامعتسا
 ١ 1 | ا ههه ةتسوسلا لفق و

 انيارق لفطلا باتك نومضم ريوطت ىلع كلذك ىنقتلا روطتلا دعاسو
 بساحلل ىرخأو ©« « ىراتالا لثم » ةينورتكلالا باملآألاب ةصاخ ايدك الثم
 فنئوتي ال © اذكه و هاءاف هزهجألا هذه عم لماعتي نأ لفطلل رسيت « ىتورتكلال'

 .تطخت لب طقف ةيداسكرالا ىأ ةيميلعتلا بناوجلا ىلع لفطلا باتك .نومضع
 فرامعلملا رئاود تلممشث «© ةددعتم بناوج ىف ابتك مضت ىكل صصقلا اضيأ
 ةيضايرو ةيركف ©« ةديدم ةطشناو تاياوه ىف غارقلا تاقوا لغسشو بدآلاو

 و ودنا نق .نلالع ا قع تانك قفلكلا زج تن." هفيسوا هنا وقلاةيط 63
 لودلا ىف مهتالجمو لافطالا بتك 1 ىف 41 48 ص « ةمدقتملا
 ْ * قف اسف عجرم ةمدقتأا
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 لاقطألا ةيسسن نأ ىللا ردن ةثيدحلا تاءاصحالا نأ ةصاخ © (؟١)رصمهد ىف ( ردصت ى١) تردص ىتلل لافطألا بتك عوضوم انه ىشقانن نلو
 5 رصم ناكس ددع“ نم 2/520 غلبت ةنسس ١ نع مهرامعأ لت نيذنأ
 اع « ةلقتسسم ةسارد ىلل ةجاح ىف لفطلا باتك عوضوم نأ لوقذ اذلعجد
 ش ب00 : . مهيلا ةهجوملا تايرودلل ةبسسنلاب لاحلا ود

 ع «:زجورد لع 10عوق5تص6ع*" ايكرحب ة روصلملا صصتخلا تف

 ىتلاو 4 ايكرح ةروسصملا سصسصتلا داوم نم لافطألل مدقي ام مها نم
 ىلع دمتعت ىتلاو لودلا نم اهريغ ىفو رصم ىن فغسشي لافطألا اهيلع لقب
 ٠ .04« رزي دئارج »” ىو ("95)«© ند“ نات » ركذن ةيبرعلا ىلا تمجرت ىتلاو اركرح ةروصملا صصقلا نمو 4 دجاه ةلجمو ىكوم ةعومجمو ريمسس تالجم همدقت ام كلذ لاشمو ةقدحالتملا روصلا

 لاتي نأ نكدءام كانه نام رعشنت ايكرح ةتحالتملا روصلا هذه حاجنت قف

 كلذ نا الا « لفطلل مدقي ىذلا عوبطملا عون ىلع نويزفيلتلا ريثاتل ةيسنلاب
 5 (*) ةلقتسسم ةسأردل جاتحي

 : ( رصم ىف ةيرودلا ) ةلجمحلاب ؟
 ةيرود ادع ام دارفأ اهردصي ناك « ( ةيمألا ةيمسن عافترا مغر ) لافطأل' ةيرود ؟. رضم ىف ردص «© 1١56١ ماع ىلا .١51.٠ ماع نم ةرتفلا لالخ

 ءامسأ تايرودلا هذه ءامسأ تتناكو 5 ةمحرتلا راع تدمتءا طقف ةدحأو
 .... ليليلاو ©« ةروصملا لافقطألاو « رثوكلا : ةيبرع

 ةعويطملا لئاسسولا ىلع عمتجملا رذآت » (؟) مقر قحلملا رظنا (91)
 000 00 َ . « ةينورتكلالاو
 ةيسنرف ةعبط ترهظ مث ©« 1555 ةنس اكيِجلب ىف نات نات ةلجم ترهظ ١7(

 ١5 .٠ ؟ مخ ماع كلذ دعس

 . 0199"“١9 ةتلس طر نع ةسارد لوأ ترهظ (75)
 : رظنا ةهدازتسالل

 هد ومنو 2 م1 م2213501].- ب 1غ 6 هرم 1221216013 0

 لع © ن1 ءاع. 5ةعع, ةءمصك هد, 1981
 ال 3ووص - منسم 282883). - آيه طوصلع لعدوتسغع. ١ 0011ععغامص ف

 ''016ه15**, 5ععطعتت, 2ةقلكو 1998. 0 ش
 مهمل مه 011 - حم 415. دل 2011441055 “نع 55دك"

,23215 ,“2001 
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 تايرود عيرأ كانع تناك عييسسلا تايرودلا هذه نيب نمو ؛ ةيراجت تاليكوأ نع اهيلغا ردصي ا/ ىقيو ؛4 اهنم ىفتخا « لافطالل ةيرود ١١ ىوس رصم ىف ردصي نكي مل < 158187 ماع ىتح 2 ماع نم ةرتفلا ىف نكلو
 ١ . 1 (؟2)فغسنلا نم رثكأ قوه ىو ةمجرتم

 سخفرنت ال ىدذلا « حجراخلا ىلع ىركفلا حاتفنالاب ىدانتن انك ناو نحئنتو
 كلذ متي نآو « كلذ ىف ةفلايملا مدعي بلاطت نحتف « هتفاقث نم ةدانآدلسإالا
 كملذ ناف ةرفاقثلا ةيتاذلثا ةنايصي ىدانن امدنع انناق « كلذلو . مات ىعوب

 لافطألا تالجم مجرتة نأ ؛« نكلو < تانفاقثلا نم اهريغ ىلا جاتحتو الإ
 « ةينطولا انتالجم اههجاىت ودنا ةديدشكلا ةيلسفانملا نم نيفوختم فقن انلعجي اذه 2« رهيم ضرعو قوشم جارخا ىف انئانيا ىلا مدقت ىكل ايدرح ةيكيرمأالا
 وقس( 4مم (8ه0105عأ'؛ ةيلاطيالا ةلوتملل اففو نكئاخ مج كلا ناي نهؤت انك اذا ةصاخ ء ةمجرتملا تالجملا ىف لفطلا هارقي امي ةماتلا اذتفرعم مدع عم

 اهلوخد مكدي اهلل لقطلا ضرعت عقوتن اتناف ةيمويلا فحصلا نع امأ
 ٠ اهئارشل بهذي امدنع هسسفن لفطلا هي موقي دق ىذلاو :« لزنملل ىمويلا
 لواحيف ىلوألا ةحنصلا ىف ىسيئرلا ريخلا ناونع هرظن تفلب دق © نذددتعو
 ةديرجلا حفصتي ذئدعي هفورلخ هل حمست دق كلذك « هتوملشكم فرعي نا
 ىلع ىمويلا عالطالا ةداع هيدل لكاشتد اديتو لقطلا بايب هرلخن بذجي تثيح
 ىندتن انه اننا طكحالملاو . دهج نود اهنم ةداقتسسالاب سحآ اذأ © ةديرجلا

 ناي قئو اذا الا ءىشلا ىلع ليقي ال درفدلا ناي نييداصتقالا رظن ةهجو
 لاجر اديج هرتو ىلع بعلي ىذلاو « لوذيملا دهجلا نم ريكأ هنم دتكاعلا
 . (؟ه)ةيكالهتسسالا تءاعمتجملا ىف نالعالا

 لافطألا بتكي ةناعتسسالا تايبلسو تايباجيا » ل . لالج ىقوسش 8
 بزك » : نم ١56 ب ١ها ص « لافلحالا فيقثتل ةمدتتةأا داليبلا ىف
 . قياس عجرم . (( ةمدقتملا لودلا ىف مهتئاجمو لاقطألا

 ةعامسس عفرت نأ ىفكي :  ةيلاتلا تانالعالا اسسترف ىف كلذ لأثمو (؟ت:
 . قئاقد دعب بابلا ىلع كتجاح دجت ىكل نونيلتلا
 طقف لصتا . . . ىقن كاتزاجأ ىسضتت ىكل فآلا ىلا ةجاح ىف تدسل

 ... ةلحرلا تاقفن كل دديسيسس ىذلا كنذيلاب



 اهركذ قباسلا ةدعاقلاب المع « ةيمويلا فحصلا ىف هل صصخملا بايبللك لفطلا ضرعتل ةيسنلاي ادج فيعض لامتحالا نأ ىرن ©« قبس ام ىلع اليصأت
 نوكت دق ىتلا .ةحفصلا ناكرأ نم نكر ىف بلاغلا ىف عقي بابلا اذه نال ارظنو
 . ( الثم مارهألا ) فحصلا شضعيل ةيسنلاب ةيلخاد

 : ةتمياثلا ةروصلا 52

 ئبعسشلا ثارتلا' ىف اهدجن ةميدق ةقالع ةتياثلا ةروصلاب لفلحلا ةقالع
 كلذك ... ديسحلا دصل قرولا ىلع نايسئالل ق١ ناويحلل جذامت صق ىف
 نوموقي وأ ©« ةصاخ تامسسارك ىف اهي ظافتحالاو  لاطبالاو ءامعزلا روص اميدقو ل ةركلا ىيعالو نياذفلا روص صضعب صقي لافطألا موقي
 ةمعوزنملا روصلل ةبسنلاب رمألا كلذكو « مهلزانم ىف طئاحلا .ىلع اهقصلي
 : 3 . اهريغو ميواقتلا نم

 ةلئاعلا دارفال ةيصخسشلا روصلا اضدأ ةتياثلا ةروصلا موهفم ىف لخديو
 ظافتحالاو اهعمج ىلع ل اضيأ رايكلاو  لافطألا لبقي ىتلا ءاقدصألاو
 عياوط روصلا نم ةئفلا هذه ىف لخدي امك < ةصاخ « تامويلا » ىف اهب

 عياوطلاو راكفالا لدايتل مهمامأ قيرطلا كلذي ةحسفم مهتامامته!ى عباوطدا عسمج ةاوه ءامسكأ رشنت ىتلا اهتايرودو اهتاوه اهل حبصا ىتلا ديربلا
 ةموسنرملا ةروصلاب مامتهالا .ىف اييسس ةياوهلا هذه راسشتنا ناكو . اهمسفن
 لصت ىتلاو «© ىلوألا ةجردلاب ةيحايسلا تاقصلملا نم اهربتعن نا نكمي ىتلا « عياوطلا هذه جارخاو ذيفنت ىف ايلاح لودلا ىرابتتو « عباطلا ىلع
 ظ ' ٠ . هراد رقع ىف روهمجلا ىلا

 ةتاعتسالا متف ©« لفطلل ةيسسنلاب ةروصلا ةيمهاي نويوبرتلا سحأ دقو
 فورحلا نع اهزيمتل ىلوالا مزلعتلا لحارم ىف ةصاخو ةيسساردلا جهانملا ىف اهب
 نم ىلوألا تاونسلا ىف لافطألا بتك نأ دجن كلذل . ةدرجملا تاملكلاو
 نا دتتعنو «© ةيدجبألا ةباتكلاب اهمامتها نم رثكأ ةروصلا مدختست ميلعتلا
 ء اهيف نويزفيلتلا رادشتنا ةيادبل ابكاوم (7ة)رصم ىف رهظ دق هاجتالا اذه
 . ةروصلا ةدايس رصع وه رصعلا اذه ناي ىنسابسحالاو

 . ةيموكحلا سرادملا ىف سردت ىتلآ ةرازولا بتك< اذه دوصقملا 95
 موسسر » سسيوع ةديرق 3 دنع لفطلا باتك روصل جذامت ضعي رظناو

 لافطألا بتك : ىف 2586 ل ؟57 ص « ةمدقتملا لودلا ىف لافلألا بتك
 . قباس عجرم . ةمدقتا١ لودلا ىف مهتالجمو
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 2 2 نيكل 00 :ريكُتف 9 1 ت رعش

 « نواعم 1220ه21(5ع"* « تراكلا ) أ

 عياط قصنل نكمي ىتلا ةيدرربلا .ةروصلا ىلع داع ةملكلا هذه قلطت

 ىلا بلاغلا ىف ةجاح نود لبتتسملا ىلا ةرشايم اهلئاسسراو اهيلع ديربلا
 ةيلحمتن سبياقم' هل تراكلا اذه نأ فورعملاو . صاخ فورظم ىف اهعضو
 ريغ سيياؤمب اتورك !ئرخؤم اندهاسش اننا الا ©« ملاعلا لود عيمجل ةيسنلاب
 اضيأ اندم اش لب «© اعيمج اثل فورعملا تراكلا فصن قأ فعدعض «© ديطمن

 توركلا ىلا ةفاضالاب . . . روص ةدع يأ ةدحاو ةروص لمحت ةريدتسم اتورك

 0 . اهريغو ةزرايلا

 تايساذملا ى لودلا نم اهريغ قى امك رصمح ئئ توركلا هذه لوادتتو

 فافزلاو دالميملا دادعاو .* .٠ .ةنتسلا سسارو دايعألا ١ ةصاخلاو ةماعلا

 ةعييطلا ىأ ةقيقحلا ىكاحت ةيفارغوتوف ةروص ام ىهو « ( ... حاجنلا.

 © ضيبألا . دوسألاب وأ ةئثولم ةروسلا هذه نوكت دقفه كلذك 000 ىكايلا

 ... ةكالث ىأ نيدعي تإاذ

 تراكلا اذهب متهي دق  حمضانلا ناسسنالا لثم انه هلثم  لقطلاو
 امير تادب ىتلا هتعومجم لمكيل اضيأ هيرتشي دق لبع هي ظافتحالا ىف أدبدو
 رقاس ىذلا همع نم هداليم ددعي ةقرقر ةئنهت ىقلت » امدنع تادب اه لو“

 بجي ىذلاو تراكلل ةيفاقثلا ةميقلا نع اذه ثدحتذ نلو © « ام ةلود ىلا

 ةيمهأ هيطعن. أثلعجي امم  ةيلامجلاو ةيندلا ميقلا هذيفنت ىف ىعارم ن“

 02 ةنصاخ

 ةصاخلا روصلا هذه ىلع ازواجت اضرأ اهقلطن انه « تراك » ةملكو

 عمجي نوموقي :ىتاك راغص نحتو ضعبلا نا ركذتن اناز ام ذا < نينانفللد
 لتي 6 1 و وعدو ىقدص نيسسحو ؛ رجاهو 4 اكوك ) برعلا نيدانفلا روص

 © ( ... لييج كرالكو ©« ىرنوم نيلرامعو ©« ثراويه اتير ) اضيأ بناجالاو
 ةيسنلاب لودلا نم اهريغ ىفو رصم ىف ايلاح اضيا ةدوجو. ةرهاظ ئهو
 اذهل اصيدذ نآلا ىرتشت تاموبلا ةليكتل “33355 بناجأآلا نييرطملا رونصل
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 تامويلألاو » قكسسكم ,١» مدتقلا ةهرك ىمعالل ةيسنلاب قمالا كلذكو 4 ضرقنا

 7 92 5 مهي ةصاخلا

 اه رحب نأ نسكدو ندا روصلا اضيأ ةكئكفلا هذه ىلا فيضتو

 كيح © ىلوالا ةٍجردلاب همهت ىتلا ةيئاذغلا علسلا ضعي بلع ىف لفطنا
 روصلا نم ددع لامكتسال تاقياسمب ةعلسلا عيجسشت ىلا نآلا جتنملا أجلي

 ضميل ةيسنلاب الثم مدختسملا بولسالاب « اهسقن ةيلعلا لخاد لفطلا اهدجي
 ةتتبيجو : "النه ؟لوعطع وننك 23” ةكحاضلا ةرقيلا ) نامللاو نبجلا عاون'

 .ه - ) «ه .* + مي مي نايلو هد دلولا

 كلذك © هو ىدايزلا نيللا لثم 4 ىرخأا علنسو تاجتنم ةيسسنلاب مجراخ.-'

 هذه ةيعرونتي امايتهإ كاته اتدحو انك ناو 4 تامويلألل ةينستلاب رم

 ”21ةصصإب 1027525  ضصاخلا موبلالا ىف لقطلا مادختسال عبضوت ىتلا روصل
 ىكحت هذم ةروص لكو « هيق مدختسملا قرولاو جارخالاو نومضملا ثيح ن.

 ءوسبلالا اذه نوسكي قهو. 4 (9) ةيبودلا هكايح قى لفلدلا هخاوو ده انقون
 3 . فرعت ال نحنو رصم ىق ادوجو

 اهمدخت سس. ىتلا روصلا نم ىرخاآ ةيعون ىلا اندوقي عوضوملا اذه.
 ©« اضيأ ا!ازواجت «© تراك » مسسأ اضيأ اهيلع قلطتن نا نكمي ىتلاو ©« لغطلا

 ىكحي صاخ مويلا لامكتسال لفطلا اهيرتشي ىتلا روصلا هذه اذه دمسدتنو

 قصل اهصقتني نكلو «ةلحملا» ىف العق ةدوجوم ةياتكلا « ةروصم ةرلعف
 لدعم 23206 55116“ * .ايكرح ةروصم ةلماك ةصق ىلع لوصحلإ) ةروصلا

 مهأ نمو . ةصقلا نيوكت ىف ذئدنتع كراسشي لفطلا نآأل قيدش بولسأ ىه ,
 ىنئاثلإ فصنلا ىف اهكارش ىلع اسسنرف ىف لافطألا لبق؛ ىتلا تامودلالا هذه
 : ركذن تايترنامثلا نم لوالا فصنلاو تابندعيسلا نم

 ةيبروألا لودلا ق ترشثتنا يلا ةيمدلا هذه 152221 3 ىدراب 99 حجت

 + ةيرولا  اهتايحن مويلالا نكمو: رفع قو لب ١ ةكيربالا

 ١ ش .( ...2) ةتالوكيدش نايل ) لافطألا» ةصاخ

 ”121ةصرتإب ]227075  لافطألا موبلا نم (ه) مقر قحلم (؟)
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 ةصق ةتباثلا روصلاب ىكحت ىتلاو 425428 . ىنسكروتسا »ل

 .. مويلالا روهظ ليق ةشاشكلا ىلع رهلذ نوتراكل ةيخيرأت

 .ىنز:د تلاول نوتراك ةدصق اسشيأ ىكحيو « اكئايب » ى « دراذرم »
 هه

 ىف

 سيضقلا ةسغاسشلا' ىلع رهظ ىذلاو © ©« ويلا » نيكتلأوا رتيبادس
 . مسلك

 ةقانقلا ىلع :هليف: قف. نقلك ىئذلا نلايخلا ىولخكلا 115 1:35

 . هررييكلا

 هيبسنلاي ةتياثلا روصلاب مامتهالا نا لوقت نأ عيطتست قيس امم

 ىه « ةلماكتم ةصق ىكحت ىتلا ةلسسلسملا روسع)! هلحم لح دق لفطلا موردلأ

 ةشانشلا وا ةريغصلا ةشاشلاى دع حجت نوتراك ىأ مليقل ةصق بلاغلا ىف

 دق ىتلاو « ةكرحتمالا ةروصلا : اذه اهنأ الا ةروحلا ةراضح هيلع انقللدآ

 صضرف وهو © لقطلل ةيسنلاب ةصاخو آمهروهظ ىف رود نويزقيلتلل نوكي
 . باتكلا اذه ى ةشقانملل هحراطن

 “هون” :  قصلخلا ل ب

 ىو تيبدا ىف اند اقيقر قصلملا حيصأ ت35ل ؟ قصلملا فرعي مل اثم نم
 همساأ قتسشاأ ىذلاو 5205468  قزصلأ نيب طلذي دق ضعبلا نأ الا « قيرلطلا

 « هيرترونملا » روصلا نيبو . (*9) 50 50547 .لعمقلا نم ىزرلحتالا

 نيب اضيأ طلخلا نكمر امك © زارزتعاب طئاحنأ ىلع قلعت ىتلا ةيسصخشلا

 نكمي ىتلا ... رويطلا وأ تاناويحلا وأ ةيعيبطلا رظاذملا نييو قصلملا

 نيناذقلا روص نربو قصلملا نيب ىأ « ةيونسسلا ميواقتلا نم انيلع لوصحلا
 ايهم اهيلع لوسسحلا نكميد ىتلاو « نيعيذملا و سنتلا وأ مدقلا ةرك ىبعالو
 قصلا١ نيب .ضحبلا طلخي دق كلذك «© اهي اقفرم ىأ اهلخأد تالاجملا هرشنت

 لشئاد ناردجحجلا ىلعو ةينوعرفلا تالسملا ىلع ةدوجوملا ىثوقنلا نيدو

 (39) ثطئءدطمقسم 540185. - مق ءطع لمصع 124 ةومعتلا6 تهعطوتصمفم. 1011200

 وصف 870
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 . ((.)ابلاح لزانملا ناردج قوف مسسري ىأ بتكي ام نيبو هنيب وأ « دياعملا

 امدنع ((1555)41 ةنسس ةيادب ىف كرويوين ىف رهظ ام لوا قصلملا رهظ
 ىف ةزراي ةيصخشل دوسألاو ضيبالاب ةروص ريبكتب (؟؟)نيرشانلا دحا ماقا
 ذا +© كانه نينائفلا روص ةرهالخذ كلذ دعي ترشتناو . ىكدرمألا عمتجملا
 ةديدحجلا « ةدوملا » و١ « ةه.رلقتلا » هذه ىلع ىكيرمالا بايشلا ليقأ
 هجو ىلعو 2« لخادلا نم مهلزاتنم ليمجت ىف تاقصلملا هذهب اوناعتساو
 00 . مهب ةصاخلا مهفرغ ليمجت « ديدحتلا

 : نالعالاو ىئصلملا نيب قرفقلا د «؟ .ءااب

 ؟ نالعألا ةملكل ةقدارم قسصململا ةيملك ريتعت نا اننكمي كه

 7 (2*)ىرصخالا ةملكلا نيدو اهئدي قرف ىقلا هتازبيممو هصئاصخح

 لك . انه سيل كلذ ناكم نال عوسضوملا اته تاليصفت ىف لخدت نلو
 .. ام ىار ا < ام ةعلس جيورتب موق» نالعالا نا ركذن نأ ىه نآلا ائينعي اه
 ةعلبس ىرتدشي نأ دحا نم بلطي ال قصلملا امني «دارفالا اهيلع ليقي ىكل
 ىرتشيو « عابي ىكل هسقفنتل جوري لب .. اهتيعب ةركفل جوري الو “ ةددحم
 . رخآ ءىسص ىا سيلو ىه مدختسي ىكل © هسفنل قصلملا

 اييق نمضتر ىذلا ىراحتلا نالعالا حن دمصيف نأ نكمملا نم ناك اذاو

 3 اسينغ لاح لواثلا .ناردح ىنلغ . نهزك ىقلا ةروسلا فظشعو :(3
 . .ىرخأ ةلود ىف اهذع ةلود قو ةيرقلا ف اهتع ةنيدملا قو 4 ىضأاأملا

 ةذيدم ىف لزانملا ضعب ناردج روصي ىذلا ” مقر قحلملا رظنا)
 .. ( ناضمر نم رشاعلا

 5؟ هروصلا ةراضح سيعحنف اننا لقت ملا (ع

 (42) 8قدمأأس ل11511:1+

 (43) 3.231.852. 8320481715. 2505.15 ةرهملزع غم طع 4# نطتقع. 1221256 2 7عققر

 آ0م10هظ, 1966.
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 « انالعا حيصي دة قصلملا ناف « هتاذل مدختسي ىكل ىرتشي اقصلم ةيلامج

 ةعوبطملا ,غمستلال جوري ىكل © هيسفت نع الأ نلعي ال ةلاحلا هذه ىف هتكلو

 ردق ىف نوكي نأ شصمي ىذلا  نالعالا ناي لوقن نأ انتكمي © كلذلو
 ثيح نم ذيفنتلا لامج ) ىلامجلا ىوتسملا سقت قو ©« قصلملا ةحامسم
 ىف بلاغلا ىف هناكم نالعالا اذه (  ... قسانتلاو نوللاو نومضملا

 ةراملا هابتتا بذجل ىعسي نأ بجي هنأل « نيدايملا فو عراشلا ىفو مراخلا
 همهيو ©« ىآر ىتبت ىلا ىعدي ىا <« مهيلع اهضرعي ةديدج ةعلس كانه نا ىلا

 . نئابزلا نم ددع ريكا ىلع لوصحلا ىلوآلا ةجردلام

 فرغ قو .. خياطملا 0 5 ا ل لخاد

 . ىلخاد نالعا 6 أدح صاخ ع وت نم نالعا نذأ وهف هاهم موتنا

 صاش ىج ةعابشا هل لوألا ىفيظولا رودلا حيصاو « ءانكتسا الب هتاقرطو
 .اه.:طاق عياط لمحت ةفرغ لك تحبصأا لب «© هريغ نع نكدسملا بحاص زيمي

 ا 1

 ىلاو رابكلا ىلا بايسشلا نم اعيرسس قصلملا « ىودع » تلقتناو

 ةلماك طئاوح .تطغ ىدح قسصلملا ةعقر تعستاو ©« عاوسلا نع لافطألا

 . ( قصلملا موهفم نم ذئدنع اهجرخن اننكلو )

 «ىسصخش نالعأ» الا وه ام قصلملا نا طينتسن نا انتكمد « قبس امم

 نالعالا » لقتنا لب ©« درفلا اهيف ميقد ىتلا ةعيبرألا ناردجلا لحاد عضوي

 0 ناكم ىف طئادلا ىلع .ازري اناكم لتحي ىكل « ئصخسمخشلا

 نم ةلاحو © هيحاص درفلا ةيصخدش سكمي ىصلملا ناي لوقلا اننكمي انهو
 اكمل اصاخ اود ىفضيو سكعي هئاف كلذك © ةيسفنلاو ةيجازإا هتالاح

 تادايع ىف عضوت ىنلا تاقصليلل ةيدسنلاب الثم لاحلا وه امك هطيحي ىذا

 .سصخت فالتخاي اضيأ فلتختو عونتت دق ىتلاو ٠ تازرفمشتسملا ىفو ءايطأل'

١1١ 



 لديتسي ةينالعالا تالمحلا ىف مدختسي ىذلا نالعالا ناك اذا ©« نكلو
 «© هذم ثدحأ رخآ قصلم روهظ ببسي © لددتسويو نأ ليق تاونس هناكم ل ىقيي قصلملا ناف « ( امسنرفل ةيسسنلاب اموي ١5 ) ىرخا ىلا ةردف نم
 لاتطالاو بايشلا نوكي دق « نكلو ... تايركذلا نكر ىف هب ظفتحين ديددش زازتعاب ذئدنع هبحاص هفقلتيف « ةخوذديشلاب هياصأ فأذت ببدسي وَ
 . لويملاو تامامتهالا ىف ليدعت هبحاصي دق ىذلاو لفطلت ىسفنلاو ىمسجلا ومتلا عم معالتي كلذ نأل قصلملا ملاع ىف دردجلا نع ثحبلاب امابتها رثك

 ةلذطلا ةلاح قصللملاب لفطلا ةقالعل اهيطعت نأ نكني ىتلا ةلثمألا نمو ٠
 ىلع لوصحلاب تمتهاف « ةيبنجألا ىتاغألا ىووهتو ةنسس «١ اهرمع ىتلا
 ْ ظ :  اهلضفت ىتلا قرفلا .ضعبا قصلم

 ترنضشا كلذك 7 طمسم قيرفو 1/1 ععد» 8 ار

 1/1 0 عر برعطمللو 11ج مهدضص2 ةلسمخفملا اهتيرطاإ اقصلم
 صاخلا ءزجلا روصلا هذهي « تنيز » ى ا« لل - 282 قررق .ءادضعأ دحأ
 ىنال <« ( ةنسس ١ ) ىريكلا اهتخأ اهيف اهكراضشت ىتلا ةفرغلا طئاح نم امد
 مالنا ةوزؤيسع: ليكي اينييذا .ليضتملا :قيسملا ١١ نافا :كلذلا 7 ىسنذلاب مكعت
 11405 52120 ىديوسلا

 اثنا الا : دعي اميف ةلقتسم ةسؤئؤردل هحرطت ضرف ىهو <« الثم مدقلا ةرك ى'

 امامتها الثم اندحو «© ةرعاقلا لخاد تادايع ةدعل اندتفت لاذ نم ( 5

 عده عافتذلا و 4 ةدثل دلو ءاببقلا عايطا تادايع قف لنظلاو ةاولا ةووصن
 تادايعلا ىف ةيعيبطلا رظانملا اهتاكم لح ىتلا « ةيصخشلا » روصلا
 سسيباقمي نكلو حضاو لكدشيب ءادسنلل روصلا هذه روهظو « ةيسئنلا
 تاداهمقلا و طارقب. مست بناج ىلا ) ليمجتلا ءابطأ تادايع ىف ةلامج
 ثحبلا) . ( . .. ةيئآرقلا تايآلاو ةلامزلاو ريدقتلا تاداهسشو ةيملعلا
 . ( دعب هجئاتن رشذت مل

 ندب



 5 ةلبتملا ةساردلل .صضورف*

 : لضتقملا قصلخلاو هتسدو لفطلا | سند نمي ةقحاتلا لل 4 ءااب

 ْ 10 ىتلا 5200

 . « ىلارلا » قايسس تارايدس

 2.220« تالكيسوتوم » ىو تاحارد ب

 . ءاملا ةركل قيرف ىف بعال
 . ةيئام ءايحأ

 . ةيكام طقاسمو تاتادذلاو راجدشألاب ىطغم ليجل ىعيبط رظنم
 ا . نوسكاأح لكيام برطملا

 روكذلا اهيلع ليقي ىتلا تاقصلملا نيب ارربك افالتخأ دجنت مل اذنكلو

 افججب ناو «' ثاثالا نم لافطألا اييلع لبقد ىتلا ىرخألا نع لاقطألا د
 لاقطألل ةئلتخملا سسلا تائفل ةيسسنلاب لصضفملا ىقصلاا نري انالتذا اندجو
 ةلدسسارد ىلا ةجادح ىف ةحيتنلا هذه تناك ناو « ةسوردملا تالاحلا ىف

 ىردجأ : هييلعت عدوىذو لفطلا ةثيد ندي ةفالعلل ةبسسنلاب رمألا كلذك « ةاامعتم

 ىندكت رثيح هنفرعي ىذلا نووضملاو قىصلملاب لغالا مامتهأو ىيرع ىوآ

 5ر35 نأ نكمد ىتلا ةدنورتكلالا لكاسولا نضرعت ىكل انه ر دلال متحد

 ظ . لقطلا اهل
 يدع

 : ةينورتكلالا ةروصتاو ةعومسملا ةملاكلاو لفطلا ل بنات

 ىتلا ةانورتكلالا لئادسولا لك درسن نأ لاحلا ةمييبطي عيطتسن نل

 نم لكي قلعتي أم 4 رع + ىكط ىلع هذه اذتءسارد ف رصةدقفسسو لغلحلا اميل ضر رحسذل

 ودديفلل اتتسارد فى اصاخ امايتها ىلطعتدس انك ناو 4 نوبزنياتااو 00 :دارول

 زاسوح لقلعلا ةقالع لواذتت ةينسارد لوا اه رادتعابو 6 ءهانع ب 8 ا

 وىددارلا ع اودض وم هةشضتقاتنو قى الوأآ اديدآو 3 ىددر لا

 . ( لفطلا ةقالع “ )



 ١ ةعومسملا ةعاذالا ) وددارلا (( :

 ىف 4ب لفطلا ةقالعو ىيدارلا عوصضوم انليق نورخآ نوثحاب لوانت
 قيس ام انه رركذ نلف + (؟هراهرلا متهملا ءىراقلل ليحن © ةديدع تائسئرد

 نأ ىلا ةقيادس ةيسارد ىف انرشأ اننا ىلا ةرامثالاب ىفتكنس لي < اهيف هركذ
 نكر ىف ىوزنا دق« دجلا لزنم لخاد ةناكم نسحا لتحي ناك ىذلا ويدارلا

 ىنءي ال اذه نكلو . نويزقيلتا! هناكم لحو © ايلاح هديقح تيب ناكرأ نم
 ةريعص ماجحاي رهظف © قزاأملا اذه نم جرخي نأ لواحي ىهف «© وىيدارلا تود

 مدخ _بسأو 6111 11 ىاهلا زايح ىف لخدو « ةروطتم لاكشاأ ىفو « ادج

 لابةالا بسانت ىتلا ةلدعملا 534 تاجو. هولا تفيضاو ,ىسجملا توصلا

 : تيدساكلل هياويا حتفقو ... (؟“)ةيقئرلا ىقيسسوملا ىلا عامتسسآألا ىلع
 © تاناولعسالا ليغسشتل ةبسنلاب ىباجيا رودب اضيأ موقي نأ ىف عنامي ملو
 . ميمصتلا ىف هعم نوكي نأ ىضرو نويزفيلتلا كراسشي نأ نع عنتمي مل لب

 نيسحت ىف «٠ سصلقت دق هرود نأي هيسنانسحأ دعم « .ويدارلا ادي كلذك

 لاسرالا تاطحم ددعو « اهيطغي ىتلا ةيفا رفجلا ةحاسملا ثيح نم هتامدخ

 نومضم ىف هتاياسساح ةداعا ىف ادب لب «© جماربلا ددعو « ةلود لك لخاد

 حدصأو © ... لاسرالا ةطيرخ ىلع اهميدتت ديعاومو « اهمدقي ىتلا جماريال
 ٠ نويزفيلتلا رود نع هي ريمتي رود هل

 ها دلت نأ قيسس امم اهفرعت ةباجالا ؟ لفطلا ىنعي كلذ لك له نكلو
 بلطتقت ىتلا ةعوبطملا تاملكلا نم ردكأ ةروصلا ىري نأ لضنفي لفلحلا .نأ.
 © ةىقئرملا ةروصلاو ةعومسملا ةماكلا ائراق اذا رمالا كلذك . ركفلل الامع:
 لوذيملا دهدلا رايتعالا ىف اذعضو !١ ةريخألا حلاص ىف نوكتس ةتراقأا نإذ

 نم الايتأ ةساردلا هذه ىف دجن نا عقوتن كلذلو . امهنم لكل ةبدسنداب

 2« صاخ هجوب هيف لافطألا جمارب ىلعو ةماع ةفصب نويزفيلتلا ىلع لفلدلا
 . هيقتثي ىأ ثحبلا هتيثي نا نكمي ىذلاو ويدارلا ىلع لقلحلا لايةا نم رثكأ

 نادولا ق لاصتالا ثوحي لولد .  ديعلا فطاع : ىلا عجرا ١(
 ١5/85 «ىبرعلا ركفلا راد . 19407 ماع ىتح ةعابطلا روهظ ذنم ىيرعلا

 مسجترو . ةيعاتسصلا رامذألا نبع ىلودلا مالعالا تبدو لاسشلا حارشنا (151)

 .  قياك

005 



  5نويزفيلتلا : .٠

 نو -يزئيلتلا اهدعبي نمو ةعووسملا ةعاذالا ناب لاقي امه مغرلا 52-7
 كانه نام ( لافطالا انه صاخ هجوي انمهيو ) ةءارقلا ىلع 0

 ةمسنإرد ىف اهدضعم ركذ 4 ا كلذ :نسكع تيكت ىقلا براجتلا ن

 ىئويزغرلتلا ج هماتربلل ةيبسنلاب امسترف ىف اضيأ هاذسمل ام وهو 6 (40)ةكبامس.
 « زيه اشملا و ا و نيفلؤمأا :ىخعي فييضتسي ىذلا ء 287205650816 ريهشأال

 نضهَي لالخ نم رهظو « قوسلا ىف اثيدح رهظت ىتلا بتكلا .صضعب ةضكققانإ

 اكن واشني ىتلا بتكلا ىأ باتكلا حطمستق عيزوت ةيسست نا كاذه تاسسأ ردنا

 اهدضرعي وأ اهمثةاني ىذدلا جمانريلا ضرعل ةيااتلا مايأالا ىث عفترت جمانتربلا

 .ىرخأ بدك ىأ باتك لالخ نم هنوءشقاذي ىذلا عوضوملا سقت لواشت3 اهنأل

 نأ مأ : ةءارقلل ءىراقلا ةيهلش نورزنيلتلا حتفي له : وه اذه لاؤسلاو

 ىلع ليلذلاو هتشاش ىلع رمولذت ىقلا بتكلا هذهل ةناكم ىطعي  نورزفولتلا

 نم اخسن جماذربلا مدةمو دغم ءادها ىلع نيرشانلاو نيقلؤملا قباسست كلذ

 ةنقداسس ةمسارد .ى 5 انثدجو انك ناو ةساردلل نذأ هحرطن عوضوأا ” مهبتح

 ١ . " (؟/0) ىناثلا لاؤسلا ىلع معشي ةياجالا ىلا ليمي جتنملا نأ

 : © لمعلا نم ةديدع ١ عورق ق ةريثك : مالق هتلواخت فلا و © (؟5؟رةقياس تك

 كلذ ريغ و مارجالا ملع فو. لب 4 مالعالاو عامتجالاو ةييرتلاو ىسسقتلا ملع ق

 . ةرتاسنالاو ةيعامتدجالا مولعلا نم

 جماربلا ردكأ نأ داثم عقوتن نا انذكمي نويزفيلتلل ةيسنلاب ©« نكلو
 مودسرلا نوكت فوس ثحيلا اذه اهرهلظي نأ نكمي ىتلا لافطالل ةيبحملا
 ع هتيردب لئطلا طايترالا 2 .لوألا نودلا ةيبدلا اييغ :بعلت لاو. 6 ةكرحتملا

 زفغحف اهروذدو ةيذرملاو ةعومسملا ةعاذاإلا » ل . فسود .باوتلا دبع (

 .٠ لفطلاو ةعاذالا : ىف 1٠٠ 115 نخ .. ©( ةءارستلا نلع لغطلا

 داحتا .اهردصي ئلا ةيعاذأ :توحبو تاسارد 12 ق صاخ ادع

 0 1 . 95١م8.-22© ىسرام «© ةرهاقلا . ةيبرعلا لودلا تاعاذا

 (48) عصفاطتتطصاط 8اس 5 آشور 00 . معو ههعدطت انك ؟ 8قوعواع قع ]92 0165151011

 طل كأن رحل 1462-1-64
 .٠ قاس عجرم .٠ لاصتالا ثوحسب لدلد ةيسيملا | ديحلا فطاأع ع عجرأ (553)
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 دق لفطلا نأ ىرنت اننا ىا . اهي بعلي ىتلا .. هتطقو هبلكو هنامدحب ه
 2« ليذتلل نانعلا قالطاو بعللا ةايدلل !دادتما ةكرحتملا موسسرلا ىف ىري
 مناع ) رويدطلاو تاتاويحلا لوانتت ىتلا جماربلا نا دقتعت ردكفتلا سئديو
 ةمدقم ىف ئتأت نا نكمي (. ... ناعيالاو ململل « راحبلا ملاغ © ناورحلا
 ىرن امثيب ©« اهركذ قباسلا بايسألا ىسسفتل لفطلل اهيلع لبيتي ىتلا جماردلا

 امامدهأ؟ لثمي ال دق © الثما ئلوألا ةيترملل تاليسلسملاو مالقألا لالتحا نأ

 ةياستلا» ةمسوردملا رسألا ىف عيتملا بواسالا ىلع ليلد يه ام ردقب لفطلا .ىدل

 . ثحبلا اذه ىف ةيسساردلل نذا ناحورطم نالامتحالاو © ةيعامجلا ةدهاشمال

 ا دقلا ب +

 ناو: 4 نويزقيلتال ةيسمنشلاب هةتع ويديقلل ةيسنلاب عوضوملا فلتخي |

 قيدينفلا نيف ةيسسيئرلا فالاتخحالا هجوأ أيأ ع فو رعم بناوج ةدع ف ًاهباخت

 تثيبح ةسوردكا ةئيعللا ىف امهيلك راضتتا ةبدنت :ئلا الو عجرتق: نويزفقيلتلاو
 ىد وصخ انتاعقوت نم مخغرلا .ىلع 2 ويديفلا رابشتنا ةيبست ل نأ عت و د

 ىلا !رخؤم ءددردفلأ لوخد ابد ثمسف هاته "ال ىداضتعالاو ىعامتدالا ىروتسملا

 ليغ شنت ركبس نع هليفشت رعسمس عافتراو 4 نويزفيلتلاب هتنراقدي رصم

 4 0 0 وأ 0 ةمئاد اورام بلطتي ىيديفلا نآل 00006

 ١ ء(0ه )لاطعألا نم  لطع ثدح اذا 0 الك نئلع

 نأ ىلا عجري نييءامتجاك اذل ةبسسنلاد نيزاهجلا نزب ريبكلا فالتخالاو
 2« هداملا رايتخاب ايئاقتنا متي هل صضرعتلا نأو «© درفلا هيف مكحتب ىدديغال

 نويزفيلتلا اهضرعي ىتلا داومأا ىف درفلا مكحتو ال امنييب © بسساثملا دعوالاو
 ةطسساوب دمملا جمانربلا نم داوملا رايتخا ىلع هيكحت فقوتيو < اردان الا
 هقديي يذلا فعوأا :ناقحأل :ةينمقلاب ىدلش تفقونب.ق :ةلطفي امم :قرلوؤتنسللا
 تونحفلا نأ < ىتعمي © حدحص سكحلاو هيف هلضفي ىذلا جمانريلا ةده اشو

 ىتلا ةداملا ىف مكحتي نا عيطتسي ال هنا « 0 ىف غارف هيدل ناك اذ'

 نيعم جمانرب ءامكحي ىذلا نويزفيلتلا زاهج لالخ نم اهل :ىضرعتي نا نكيب
 ثيحي «© لابقتسالا زاهجيب لسصتملا ىئاوهلا ىلا رروكألا ر ريع لصيو' دعب نع تيد

 . ةيصخشلا ةبرجتلا خفاو نم (ه.)

 اقل



 ىناوث دعب ىتح ىأ قئاقد دعب هلامكتساو ىنويزفيلتلا ثبلا قفدت فقو نا اذنكمي ال كلذنكو . ليغضتلا حاتفم ةرادأ درجمب ةروسصلا ىلع ليءحت
 تيشت ىأ © انتاذ ام عاجرتسسا اننكمي ال امك « نومضملا نم اءزج اتدناخ الاو
 « ىيديفلا زاهج انل اهرفوي تاناكما اهلكو ... اهتاتوكم نم قتحتلل ةلحتل
 امم رثكأ .. هكتتنقوو هنيرحو درفلا ةدارأ مرتحي هنأ لوقن نأ عيطتسن ىذنا
 ناّكم» نم هيحاصل ىيديفلا هرفوي اه ىلا ةفاضالاب ©« نوردزفرلتلا لعفي
 لهعجح امم ؛© اهيلا ةحاحلا تقو اهتدهأملثشثم هنكمي ةصاخ مالفاآي طظافتحالا
 . (ه١)هيحاصل ةآرم ىيديفلا ناب لوقيد ضعيلا

 * .نويزفيلت!' نع ويديفلا زيمت ىتلاو ©« اهركذ قباسسلا صئاصخلا ند
 مدقي امل ةيسنلاب .. هريغو فافسالاو ىناقثلا وزغلا نع لاقي ام بدمسيو
 مدقت ىتلا جما رباك نوكت نأ ةساردلا هذه ىف عقوذن © نويزفيلتلا ئى

 فديككلا لواحتس ام وهو «© لافطألل مدقي ٠ ةيسنتلاي ةصاخو « نويزقفيلتنا

 ةتدعلا نحئاصخ ىلع الوا فرعتلاب ىلي اميف جئاتنلا ضرع ادبتو

 (15) نقانزن 0817113118. 327ءمو 1و 510466 ل مماس ف 017. طع5ذ مطل عك

 3ع 1*جا1ق3ن ل اوا1عأ, 22115. 1971, 2. 00

 في



 . ورمل



 ( ىتاثلا كصفلا)

 باتكلا ضرعمب لفطلا ةقالع

 ا يل

 ا هةمسس ساس 1 لا

 انفقوم انحضوأو سضورتلاو تالٌؤامستلا ضعي اذحرط لوالا لصقفلا ىف

 نوكت دق تلا ةقباسلا تادساردلا ىلا ءىراقلا انلحأو © ءارآلا ضعي ءازا
 ةسارد لوآأ اهناي زيمتت ىتلا « هذه انتسسارد عوضوم نم ايناج تلوانت

 نيب ةياده : فيم ةيتوردكلالاو ةنعودطملا لئاتمسولاو لقاكلا نيب ةقالسلاب تين
 تاساردلا امنيي ©« غارقلا تقو ىف ىيدينلا زاهج ىتحو ةسردملاو باتكلا
 ىلع نيتنثا م1 ) ةدحاو ةليسوو لفلحلا نيب طبرت نآلا ىتح تمت ىلا
 صاخ هجوي نويزفيلتلا رثأ ىلع تاساردلا هذه مظعم تزكر ثيح ( رثكألا
 ةسارد ام" . ةيئزج تاعوضوم نم كلذ هيادش امو ثادحألا حونج ىلع
 تامتخا ةيسارد ىلع نآلا ىتح رثعن مل انناف ©« لكك لفطلل ةرفاقثلا ةئييلا

 .٠ ايلاح انيدي١ نيب ىذلا ثحيلل ةصاخ ةيمهأ ىطعي دق امم «© ا!.علوانتب

 ةفتيعلا :تامسسمو صئاصخ ميدقتو نآلا كثحبلا جئاتن صرع ادبنو
 اهجئاتن ميمه3 بعصلا نم لعجت ةقيعم تامسي زيمتت ىتلاو انه ةمموردملا

 لفطلا نيي ةتقالع نم ءركذن فوس ام نأ ىتعمد « هلك سوردملا عمتجملا ىلع
 هسئاصخ لكي انه سوردملا لفطلا صخي ةينورتكلالاو ةعوبطملا لتئامسولاو
 لفطلا ىلع يداقتلا ءادع قيظنت نك هيعبضلا نم مث نيو 6 هل نكرعتسس ىلا
 1 ْ . ةماع ةقصبي ىرصملا

 . ةسساردلا ةنئيع صئاسخ دم لإوأ

 راوز نم (د؟:ةلفطو لفط ؟. 5 اهماوق ةنيع ىلع ةساردلا هذه تيرجأ

 ,ىتلا وأ اهيدذ تاتايدلا قدص قتحتي مل ىتلا تارامتسالا داعيتسا دعب ا

 وكخآلا قا بديسل :ليكتسك مل
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 نم اندرأ ثيح ةيكاوشعء ةضراع ةئنيع ىهو © (« لفطلا باذدك » ىصضرعم
 لاقلحالا نم ةيعوىنلا هذه نيب ةقالعنلا عون ىلع فرعتذ نأ ةساردلا هذه لالخ

 ا! ذنأ الا ةسسارداإ! هذهل ةراتخملا ةنيعلا هذه ق ةيدمعلا دوجو مغرو
 تالياتملا لالخ نم اهلخاد تادرفملا رايتخا : ىف. ةيئاوسشعلا اضضيأ انقيله
 نءدحت نأ انلواح امك « ةرايزلا ءانثأ ضرعملا لخاد لافطألا عم تيرجأ ىتلا
 ةيمسسرلا ةلطعلا ) ةعمجلا مورو « مايأ ةئالث رادم ىلع ةنيعلا هذه ليثمت
 ءاسيرآلا مويو ( ةيينجألا سرادملا ىف ةلطع موي ) دحالا مويو ( رصم ىف
 هةفلنجم تاعامس ق تاللياقملا تيرجأ ثيح ( ةيداعلا عروبمسسالا مأيأ نم :مويك :
 ةفلنحملا ةحنجألا ىف تالياقملا متت. نا .امنيأ اتيعار امك « ةئثالثلا- مايالا :نم
 00 1 2 هز ضرعملا لخاد

 : ةسساردلا ةنيع صئاصخل ضرعن ىئلي اميفو:

 ١ ةساردلا ةنئيعل ىرمعلا .ميمسقتلا ل. ':

 ءارجال اهديدحت  نكمي ىتلا ةيرمعلا ةئفلا. ديدحت لوح .ءارآلا تغلتخا
 هتيمسست ىلع حلطصا ام ىأ١بايشلاو ةلوفطلا ىلع ةيديرجت وأ ةرئاديم ثوحب

 ىل! هجتا نم كانه نا اندجوو « ةيسنرغاا ةسسردملا ىف « نيرشعلا تحت ٠
 لامبطألا ىثر عالطتسا ) 16 ل "5 نب ةيرمعلا ةئفلا ىلع هتسارذ ءارجا

 رخآلا ضءبلاو ©« 191/1 دادغب . ىتقارعلا نويزقيلتلا جمارب ىف 15 - ١18
 نويزنيلتلا ,ىودهاشي نيذلا لافطألا لويمو تاهاجتا ىسايق ) ١5 ب ا/ نم
 ١_"”لمل نمو ( ا5١الك © موطرخلا «© ةيناآديم ةمسأرك . ةكلثملا ةمصاعلا .ق

 نمو ( 5١1ا/8 «© هرعاقلا ©« نويزفنيلتلاو ةعاذالا ىف لافطألا جمارب مييقت :
 نمو ( 199/4 © كتهيوكلا « ةطبسوتملا ةسردملا لفطو نويزفيلتلا ) 15

 « تيوكلا ؛ ةيعراطتسا ةسارد « نويزفرلتلا جماريو بابشلا ) ١5-15

 . (ه9)( 5١ال/"؟

 ثوحيلا نم ةيدمع ةذيعل ةيليلحت ةسارد .  .ديعلا ىلدع فطاع (0)
 ةمدقم ةقرو . ىبرعلا نطولا ىف نودزفيلتئاو ويدارتأ تلوانت ىلا
 ©« مالعالا ةيلك « ةيمالعالا تاساردلا ىف ثحبلا جهاذم ةوىدن ىلا

 ش ش ش 3 15/85 ليريا 3
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 تنلندأ ةييرغشأ لودلا ف تندر رجع“ ىتلا تادسا ردلا مظعم ىف كلذك

 ةيناديملا تاسساردلل لاقطألا نيسي ةضاخلا ىملذعلاو اينتدلا دوددحلا
 فدهتمسسملا روومحلا ديدحت ىف اضيأ فالتخالا اذه زوطدو « (ه 2)ةيبيرجتلاو
 لبق ام ةكف ىف لانطألاب ةصاخلا جما ريلاب اديب ىذلاو لاقطألا جم أ ريأ
 8 (6-)( تاوتسس سمح ىلا نيتتسس نم ) ةييودملا

 ةبسنلاب ةيرهعلا ةركذفلا ةياهتو ةيادي دودح ىلع قاقتا تحور اذكه ىو

 نأ ىعسني ىذلا ثحاايلل كلذ كرتي لي <« لاقطألا ىلع ىرجت ىتلا ثوحيلتل

 1 . هتاكف دودحل رردملا هيدل نودب

 ..ريس نم لافطألا ىلع ىنرِخآ دقف انيدي١ نيب ىذلا ثحبلا اذه نع ا.1
 هكبي كتوحبملا نسل ىندألا دحلا ديدحت مت دقو (ه5)ةندس !ها  ه

 هل

 عامتمسالا سسايقل اكيجلبل ةيدسنلاب اهيلع اذلصح ىتلا تادسساردلا ثدحا (ت؟)
 تاكفلا ىف ةسساردلا ةنيع تمسق :١985 ماع لافطالا ىدل ةدهاشملاو

 9 ىلا 5 نم
 . ىلا ” ند

 ١١ ىلا .١ نم
 ١١ ىلا “*١ نم

 ةنسلا ىف لافنطاأ  ةيناثلا ةتسلا ىف لافقطأ : نيتتش ىف اهيف ةيبيرحتلا

 1 1 .٠ ةعيارلا

 : تقرفغتسإ لافطالل حمارب 151/9 ةنس ىكيرمالا نويزفيلتلا مدق (ته)

 ل 2 0 ل 5
 تبا وتدرس تك ىلا ؟ نم هةيروعلا 0 5 5ح

 ةتلس ١١ ىلا 6 نم ةيرمعلا ةكف نما 5١

 بولس" تاذفلا ءهياهذو ةيادي ديدحت مدع ةقيادسلا د قى ظحاذدادو ١

 - -:( .لعصتم

 لاخ نم جيلا ق لافطألا د ددعأا ,ديدحت رصم كَ بلاغلا ىق ىمتد مك

 . ( ناكسلا
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 ةلئنسا ىتحن ةنهال منا *!طو ا دودر ىلع لوصحلا عيلجتسن ىتح تاونس

 ةلحرملا .ةياهن ق لنطال نيس هيف اتيعار دفق ىصقألا دحلل انيك . ةرامتسالا
 (١ه ل ه) ةيرمعلا ةئفلا ىف لفطلا نأ انضرتفا ثيح مريلعتلا نم ةيدادعألا

 « ةيئان ةقطنم » ىف ميقأ دقو © هدرفمي ضرعملا ىلا باهذلا عيطتسي اال دق

 دق ل نسلأل هذه ىف  هنأو «© (رصن ةنيدم) ىتكسلا نارمعلا نع اريسن
 لقطلل اصيصخ ميقأ ىذلل  ىلودلا ضرعملا اذه ىلا باهذلا عيطتسي ال
 « ايعامتجا هتكدشنت نع لوألا لوكسملا « هقرسأ عم الا  رصم ىف ةرم لوأل

 ٠ ايفاقثو ايميلعتو ايويرت ههيجوت نع لوألا لوئسملا 2« هتلسسردم عم ىأ

 : نسلل بيسحي ةساردلا ةنيع عزوي ىلاتلا لودحجلاو

 )1١( مقر لودحج

 نسلل اعيت ةسساردلا ةئنيع عزوي

 ةسسمئأا ددعلا نسلا

 7 ؟ را ١1ه (هها/كه)6 ا هم

 /ا1١ارآك 7 2.1
 .2715ر؟ 07 ع دما

 75 117 ١ تاع
 7/7 رك ١7 (تمث)ط5ه ب 1١

 /,1++ ْ *+5 عومجملا

 ؛ىرأآز نيذلا لافطألا نم ةمسوردملا ةنيعلا قياسلا لودحلا عنود

 . ةتس ١6 نم لقا ىتحو تاونسس ه٠ نيب ام ةيرمعلا ةلحرملا قف ضرعملا

 ٠١ه ل 117 ةئفلا ىف لافطألا ةيمسن نأ قياسسلا لودجلا نم ظحاليو
 لفاطلا جضنتي زيمت3 ةلحرملا هذه نال ةسساردلا ةنيع ىف ةيسذ ريكأ تناك

 ةيجراخلا ةءارقلل لفطلا لويم اضيأ ةلحرملا هذه ىق ىمنت امك « هريكند ىمئو

 عم هنأ لودجلا نم ظحاليو «© ةيسساردلا جهانملا ىف ةءارقلا ىلا ةفاضالاب

 لافطألا نأ دجن ثيح ضرعملا راوز نم لافطألا ةيسسن ديزق لفطلا نسس ةدايز

 . ةيكادتبالا ةسسرداملا لبق أم ةكف (ه1)
 . ةيدادعألا ةلدرملا ةئف (ت/)

15 



 ا!-همنيب ©« ةنيملا ىلامحا نم /#را/ نع مهتيسن .دزق مل تاوقيس 1 ل ه نم

 .نيسسلا رايك لافطأالا نم مه باتكلا ضرعم راوز لافطألا نم ةريبك ةيدسن نأ

 : نسلاو عوتتأ بسح ةساردلا ةتيع عيزوت ل ؟

 1 (9) مقر لودج
 ,نسلاو عوتلا بسح ةساردلا ةنيع عزوي

 ةيستلا عومجملا ثانثا روك عونتا /نيسنا
 ةيمستلا ددعتأ ةيسنلا  ددعلا

 / ؟رال 1١ 4را 7 مرآ ديا 0 د ديالا
 /ا١ا١رك 2 517 ١ر5 " 1 ”؟ ا

 211 ا ؟١ره 0 االرك غم ١+ +. ةدبملا أ
 / 5 117-0 ؟« رك 3 ؟ةرك ها/ ا
 ري ارك 1 ؟ملرد هذ عالرأ 45 ]هل

 ١١00)/ ع. 05 امك مك عومجملا

 ةيساردلا ةنيع نم 7/554 نولثمي روكذلا نا قياسلا لودجلا نم حمضتي

 مدعل كلذو كثادالا لافطألا نم لفطلا باتك ضرعمل ةرايز رثكأ روكذلا
 نيعاطقلا لثمن نأ اتلواح دق انك تاو 4 ةيلامتحا ةثيع رايتحا ىلع اندامتعا

 لوقلا اننكمي ال كلذك ©« رايتخالا ىف ةيكاوسشملا اديه لالخ نم ةنيعلا هذه يف
 سيكدع تين اامدعي تا ةيسن نع 0 ف نوكذلا هيي نآب

 .٠ قياسلا :لودجلا ١ اهدرعي

 يسود ةكرحلا ىف :تافألا  ففع نا انفي قئاشأل نومذلا نم ةككذاو
 نع روكذلا ددع داز اهتيب : ىلوآالا رمعلا تاثف ىف روكذلا ددع نم روكأ ناك

 نم برتتت ةقراف ا د !ها ب “1١ نم ةيرمعلا ةكفلا ىف تانالا ددع

 باهذلا نم نكمتي دق ة نيسسلا هذه ىف دلولا نأ ىلا كلذ عجري دقو ©« فعمضلا

 : ىف 221١7 ص «ةيرصملا ةرسألا ةيجولوفوم» .  لاشلا حارشنا (ه5)

 .قباس عجرم - قاقتلا وزرفلاو ويديفلاو نويزفيلتلا نيب ىرصملا لفطنا
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 باهذدلا ىلع تلبقأ ىتلا تنيلا نم رثكأ هئاقدصأ عم ىأ هدرفمد .ضرعملا ىلا
 «© دلولا نم رثكأ بعللا نع اثحي امير <« لقألا رمعلا تائف ىف صضرعملا ىفنا
 لاقتنا عم رثكأ رهظي ىجراخلا عالطالا ىلع لابقالا نأ ىلع اذقفاو اذا

 : لافطالا اهي سردي ىتلا سرادملا عون ل ؟

 2() مقر لودج ظ
 ةساردلا ةنيع لافطألا اهي سردي ىتلا سرادملا عون حضوب

 ةسستلا ددعلا )0 ةسردملا عوض

 17غ كت ٠ تافل ةدسردم
 0/005 .11/ ةيموكح ةسردم
 / ال 22 ثا ريتكدذي مل
 2 را م ١ دهر ةنييردمو قفل مل +

 عوسمجملا 1 4+5 2 ٠ 21٠

 لافقطأل تتاك ةمساردلا ةنيع نم زلال. نا قباسلا لودجلا نم حضتي ١
 نمم لاقطألا نم /51 :ةبسسن تناك امتين تا ءةللا سرادم ق نوسردي
 نسضرعم راوز لاقطألا مظعم نا كلذ ىتعمو 4 ةيموالح نسسرادم ق نوس ردي

 ةعريطي كلذ عجريو © ةعفترم ةيداصتقا تايونمسم ىلا نومتني لفطلا باتك
 ةليلقب تم.يل غلايم ىلا جاتحت لفطلا باتكل ضرعم ةرايز نأ ىلا لاحلا

 اما © عقترم ىداصتقالا اهاوتسسم ةرسأ ىف شيعي لفطل الا غلاباا هذه
 نم نوكي دقف ضئنخنم ىداصتقأ ىوتسم تاذ ةرسأ ىف شيعي ىذلا لفلحنا
 حمسي ىذلا لاملا هيدل سيل ماد ام ضرعملا اذه لثمل باهذلا هيلع رذعتملا

 * عم نأ ردك 7 دام ددرتت بعلل او بتكل تكلا .راعيس ١ عافترا خوه .ءوددتلا تناك (ا٠٠

 . صضرملا اذه ف لافطألل نيبحاصملا رومعألا ءايلوآ
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 : ةساردلا ةنيع لافطألا اهسسردد ىتلا ةيبنجألا تااغللا ل ؟

 (4) مقر لودِج

 ةساردلا ةتيع لافطألا اهسردي ىتلا ةيبنجألا تافلكا حمضوي

 رامشنتنتا ةيدسن
 ىف تافلثا ةيسنلا ددعلا ةيبتجألا ةفللا

 ةسا ردا ةعومج
 5 راع / 7 را هب ةيزرلجتالا

 رب ؟ ه راله /ع9؟رك ١.9 ةيسئرفلا

 7 7 ارم 1 ةيئاملالا

 نه عومجم +71٠ ا ظ (1)عوسمحملا
 2 اولئمس 1

 بيباتك ىض رعيم رأآوز لاقلحألا ملظعم نأ قىيابسلا لودجلا نم حسخما ف

 ةيمستر فلا ةسارد تاق 4 /ةةره ءايدستب ةيزدتجتالا ةئفلثا نودمدرذي لفطلا

 ضعي كانه نأ لود 9 لونهم ظحاليو 4 70 هراأله ةيسسئد ئداخلا زكرملا ُق

 ةفللا نأ امك : ةيدسسيرفلا ةفللا مردعت سرادم نم ىلعأ ةبسسني ريصم ىف

 نسرإدملا ملتعم ىف سردت ىقتلا ىلوألا ةي.بنجالا ةغللا دعت ةيزيلجنالا

 تاغللا ندب يناثلا زكرملا ىف ةيسنرذدلا ةغللا ىتأتن امئيب ةررصحما ةيدادعالا

 بولدسأب وأ ل ةيئادتبالا ةلحرملا ىو ةسردملا لبق اه ةلحرم ىف ةيبنجالا
 نسيردتي متوه35 ىقلا نسسرادأا! نم ارامششتذا رثكأ ل تافللا ىدرادم رخآ

 . (5؟)ةيسنرفلا ةغلأا

 مياعتلاو ةيبرتأا هرازو تاءاصحأ (505)



 : باتكلا ضرعمو لفطلا  ايذات

 : ةساردلا ةندع ىدل باتكلتا ضرعمب ردخلا ةقرعسص ردصم ١]

 دقو «© مثالعالا لئاسوي لفطلا ةقالع ةسأرد ددصي نحتو ايدقطتم ناك
 ىسيئرلا ردصملا نع فسقكت نأ انتىساردل الاجم باتكلا ضرعم انرتخا
 لودجلاو © رصم 5 ةرم لوأل ميد ىذلا ضرعلملا اذه حاتتفاي لفطلا ةقرعل

 : لاؤسلا اذه نع ةبياجالا جئاتن ضرع نلاحلا

 (6ه) مقر لودج

 باتكلا ضرعمب صاخلا ردخلا ةفرعم ردصم حضود

| 
 نسسو 4 دسسق

 ردصملا اوركذ ةدسنتلا عومحملا /ةيدسنلا راركقلا مبخكا ردصم
 عوسمجم نيب ع

 اوا5لرس نم

 75 هراكذ 7< .ءوآك ١ مي؟+ : مالعالا لئادسو س1

 7/5 ١1١ ١ نويزةرلتلا

 7 ملرملا 1 0 تالسسجملاو دئارجلا

 / 5 ارال/ 3م بالا

 /اهكلرك م٠ ءاتدصآلاو ةوخألا
 براقألاو

 1١“ خرأ 10 مد

 7 :5رك 15 نيدسوردملاو ةسسردملا

 رد .رآ 3 هايسصحتسساك تاوعد

 ع ومجم
 اولكدس نم 2+5 +71٠٠ كه ٠٠ 665  عومجملا
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 ةنيعلا ف ضرعملا !وراز نرذلا لافطألا نا حدضتي قباسلا لودجلا نم
 ةيضنب سدخمفلا :لاضكالا لالخ نين لفطلا يباتعك نعومي ا ؤيلع ةسويرخلا
 نم اوملع نم ةيسن تغلب ثيح مالعالا لئاسو لالخ نم اوملع نمم ريكأ
 لالخ نه 7/«هرك5 ةيبسنلا تغلب امتيب 75" ره8 ىصخشلا لاصتالا لالخ

 ا!رود بعلي لاز أم بصخدقلا لاصتالا نأ ىلا ريبكي !ذهو « مالعالا لئاسسو
 «© ةمسوردملا ةثيعذا ىف لافطالل ةبدستلاب ةصاخو « مالعالا ةيلمع ىف اهاه

 © ضرعملا ىلا بنهذلاب ىباجيأ فقوم ذاختا ىلا تدأ انه ربخال ةمرعم نأل
 مل نيذلا لاقطألل ةبسسنلاب ةرسآألا دارنا دح؟ ةقفرب بلاغلا ىف كلذ متي
 نأ تددر ..دلا تاباجالا مشق دعيو . ريعلا نم ركع ةسماخلا اوزواجتي
 ةفرعم اردصم ناك ( ةوخآلا دحأ وا مألا وأ بألا ١ ةرألا دارفا نم ادرق
 نيخلا ةفرعم ةييدن نأ ممفكا 2 ةدعاو ةكف ىف ىنكرشلا ماكتناب نساكللا ىرخالا
 نم ١85 ) /؟هره5 ىلا تلصو ءالؤه نم دحاو قيرط نع نخرعملا نع
 2 يي < وش ا يدرع ينس . ةتيعلا هذه ىف هركذ ددرت رخآ ردصم ئآ قوفت ةيمسف ىهو ( ؟.05

 رثكا رم ناك ىذلا بث وب :كيلتلا انه ريخلا ةقرعم رداصم َق 5 رمسسألا يلف ى

 71951١ ,؟ةبسسنو كلذ .٠ لفطلا باتك ساتةفادعوم ,لافطألا ايذم تقرع ىتلارداصملا

 ماهلا رودلا -حّضوي اذهو © ىضرعملا اذه نع ةفرعملا رداصم ىلامجا نم
 مالعالا لكاسو قوفي هثأ كثيح «© لفطلا ةايح ىف نويزفدتلا هبعلب ىذلا
 نأ ركذتن ابدتعو © باتكلل ىنكرعمم لافطألا ةفرعبي قلعتي اميذ ىيرخألا
 ثيح باتكلا يضرعم راوز نيب نم اهبدحمس مت ةسساردلا هذه ىف ةكدعلا

 لاقطالا تالحر روهظ روفلا ىلع انعقوت « ةءارتلا ىلع لاقالا عافت را , .هرتند

 لفطلا ةقرعم رداصم نم ردصمك< اثه ةسوردملا ةتدعلا ىف ربخلال ردصمك

 ةيدسشلاب (114)طقف تارم عيس الأ درت ملك امهتا الا ©« هي قلعتت ىتلا رادخألاد

 . ةدرقم ؟.؟ اهددعو ةسوردلا تالاحلل

 : ليق نم باتكلا يهرعمل لافطألا ةرايؤ ل ؟

 (6) مقر لودجح
 ليق نم بانتكلا ضرعم ىلع لاتدطألا دئرن ىدم حضوي

 ةئسمثلا تددعتلا لي5 نم باتكلل ضرعم ةرادز

 / ةالر ال فض مصعت
 7/1 را 1١ ول

 ١/ 5+1 عوسمدلا

 0 ا ا

 . ىكيم ةلجمو ريمسس ةلجع (64)
 < ذر

. 



 اوراز ةيساردلا ةنبع لافطالا نم /هالرال نا قباسسلا لودجلا نو حمضتو
 لافلطألا نم ةربيك ةيسسن صرح ىلع اذه لديو « لبق نم باتكلا ضرعم
 نلمج؟ املع باتكلا ص رعص ةرادز ىلع مهيسرأدمو مهيوذ توب وأ ةمساردلا ةتيع

 نأ انركذت اذا ةصاخ لافلطألا نيب ةييط ةرهاظ ىهو ؛ صضرعملا اذه نع
 باتعل صصخي ىلود نى رع لوا ناك هيف ثحبلا انيرجاأ ىذلا ضرعملا

 ا 1 . لفطلاا

 ؟ ىرخأ ايايسأ كانه نأ مأ لمقف ةقرعملاو بتكلا لجأ نم باتكلا

 .- دعب اميق هحع فدككلا ل قواحشس 8 أذح و 3 يمس ردملا

 ةنفيع نه /2515رال ةيسسن نأ انضيا قياسلا لودحلا نم ظحالير
 اذه اوراز مهنأو © ليق نم باتكلا ضرعم ةرايز مهل قدسي مل ةسازدلا
 ابيرو © لافطالا بتكلآ صصختم ىلود ضرعم لوا هرابتعاي نضرعملا
 راصالا اذه قو 6 ضرعلملا اذهل ةيسنلا هذه ةرايزل عفادلا وه كلذ ناك

 ثدح ام وهو ل لقطلإ باتكل ىونس ىلود .سضرعم ميلذتت نم دبال ناح
 لا:ط؟ا طيرت ىقح « بيباتكلل ىلودلا .ضرعملا لمن ىلع ل ذلعف كلذ دعب

 ديدجلا ليجلا نيب ةقاقثلاو ةقرعملا ىقنل ايعس .ضرامملا نم عونلا اذع لنمب
 ه 7 لا طألا نم

 ىطردلا ةقياييتلاب قالكللا :ةرايزن قوم :منضو# .ىالكلا :لودهلا و. :قافتدألا نم
 : باتكلا

 (7/) مقر لودج
 ةعرانسلا يقرحلا 8

 ةيسدتقلا ددعتا لد نع 2 رعملا 5 ثم

 ْ مدي فى هكسسقن ى.صضرطصحلملا رأز

 /ج ١ ىضاملا ماعلا
 7 "1 ىدهاملا ليق ماعلا
 ب ؟ را 6 لادا مسم م رثكأ ثح

 1 ارك ١ ريس 3

 21+ "20 دفشل اولئيس نم عومجم
 5535 ل ع و مص ديس سلسال كة اا ا ا اا اا اا دكة وع



 ةرادز مهل قيسس نيذلا لاقطألا نم 79“ نأ قباسلا لودجلل نم حضتي
 اذهو  ىضاملا ماملا ىف باتكلا ضرعم اوراز دق باتكلل ةقياس ضراعم
 ناك ءاوس : باتكلا ضراعمي لافطألا نم ةرييك ةيدسن طايترا ىلع لدب
 بناج نم يراك هاجتا اذهو « رايكلل يأ لافطألل ايميلقا وأ ايلود امضرعم
 ةفرعملاو ةفاقثلاب عافتتالا وحن مهيوذ نمو لافطالا نم ةريبك ةيست
 ىتلل ةرسالا تادامتها :ىلا ةيساسأ ةفصب عجري ذم اك راو كانا يللا
 ىمتنت لافطالا نم ةنيعلا هذه نأ انركذت اذا ةقرمملا زقانحم ىلا لفلحلا هجوت

 تاكل اتقو تصصخ اهم لاو < باتكلاب ايسساسآأ متهت دق رسأ ىلل

 . دعي اميدق ىرتس امك صضرعملا ىلا اهلافلحا

 ميظنلن هةبيعأ رق 4 ىضراعملا هذه نم ةوحجرملا ةدكافلا قئحتت ىتحؤو 9

 ضراعم ىتح وأ « ةقلتخملا تالظقاحملا ىف لفنحلا باتكل ةيلود ىخراعم
 ةنئاضالاب « ىلردلا باتكلا صضرعمل ةيسنلاب ثدحي ام طمت ىلع « ةيميلقا

 ميلمسلا ىفاقثلا ءانبلا لج؛ نم هتومضمو لفطلا باتكب مامتهالا ةرورض ىلا
 باتك رمسس نوكي نأ ةيمهأ ىلا ةرادشالا نم دبال ددصلا اذه ىو : لاعءطألل
 ىلع ارصاق باتكلا نوكي ال ىتح 2« تاقبطلا ةناك لوانتم ىف لئفطلا
 دك نإ قرف .تيح 4 ةفيسم» ةضادصتتا ةكيلط» ىلا قوتي, قيذلل :نافطألا
 ةيعامتجالا تايوتسملا نع رظنلا ضب « رصم ىف لفط لكل ىرورضو ماه
 © بعشضشلا تاعاطتل ةريثك اعلس معدت ةلودلا تناك اذاو . ةيداصتةالاو
 ىولق ليج ءاستي لجأ نم لفطلا باتك اضيا معدت نأ ىرورضلا نم نان

 ظ . ايملعو ايفءاقث

 ( لفطلا ةقالع 2 )



 ٠ كلذ ليق باتكلا ضرعم ىلا باهذلا مدع بايسسأ ل 5

 (86) مقر لودج
 بادكلا ضرعم ىلا لافط؟ا باهذ مدع باببسأ حضور 00000
 57 دق : 0 يلا

 ةيسئلا ددعتا | باتكلا ضرعل باهذلا مدع بادسأ

 3 و 0

 / ؟387 راإ 35

 ”“ هرم ٠١ ىتكسس نع ديعي ضرعملا نال

 17 ؟رك 0 اريغص كتنك< ىننال

 < ا١رال/ ٠ بتكلا وا ضراعملاب مامتهالا مدع

 / 1ارا/ 0 ىداتلاو ةزاجألا بيسب

 / ارك 0 ماطحزلا بيسمسي

 / ارك 0  بتكلا ىل نورتشي لهألا

 / ؟ ره 5 (66©)ىرلخلا باسسأ

 جملا

/ 1+ +٠ 1/1 
 عومجألا ةيسسيهإسسسلللا

 ةهرانيز مهل قيسسي مل ةمساردلا ةنيع نم 5 ؟ر# نأ لبق نم انحضوأ

 نم حسضديو © القط اذ//أ ةيسنلا هذه دارفآ علب دقو ُك باتكلل ضراعم

 وأ نيدلاولا لاغدثنإ بيسي تناك بابسالانم 759 نا قباسلا لودحلا

 نع ضرعملا دعيل وأ : ىضرعملا ىلا باهذلاب لفلدلل حامسلا ةرسالا ىضقر

 0 .:كدسلاو لمعلا فورظ وأ ةرعامتجالا فورظلا نأ ىاأ .٠ نكمسملا

 . باتكلا ضرعم ىلا باهذلا ىف لافطألا نم ةريبك ةبسن ماما لوألا قئاعلا

 رسأ ضعي ناب كلذ رسفي دقو لبق نم هتع مهعامسس مدع بيسي باتكلا

 ف ,ىلودلا 2 ىضرعملا أح تريتعأ رسألا هذه نأ وأ 3 اهعم مهيباحطسصال

 ىهو © ةريزجلاب رخآ .سرعم دوجو تركذ تالاح عيرأ ةئفلا هذه ىف (5ه)

 .ضرعملا تراز دق تالاحلا هذه نوت نأ لمتحبو ايعتوتن مل ةياحا

 . دود حمل ريغ ؟تذحخلا اذه نع ءىراتلل رذدتدعدو ةذاعف قداسلا



 55( )ياتكلا اذه ىف اهضرعنس ىتلا ةلاحلا ةسسارد لالخ رهظي دق ام

 ىهف قباسلا لودجلا ىف لافطالا اهركذ ىتلا ىرخآلا بايسسالا امأ

 مدعل ةيقطنم تارريم لمحت تناك ناو « ةريبك ةيسسن لثمت ال بأ ددسأ

 . لبق نم ضرعملا ىلا لافطألا باهذ

 : ضرعملا ىلا باهذلا ةيفيك  ه
 ىف اوناك ةسساردلا ةتيع ىف لافطألا ةيبلاغ نأ ةسساردلا نم حضتا

 نسبس رفغص ىلا كلذ عبجري دقو ضرعملل مهترايز دنع مه رسآأ ةيحص

 ناكم دعب ناك امبرو 4 ضرعملا ىلا مهدرقمي مهياهذ ةيناكما مدعو لافطالا
 باهذلا ةبسن امآ ©« هيلا ايلاقطأ عم رسألا باهذ ىف رخآ ابيسس ضرحملا

 « ءاقدصأل) عم وأ ةهرسسألا عم امأ بلاغلا َّى نوكت لفطلا باتك نضر رعم ةرامز

 بتكلا! راتخا ىف أديدم نوكي دقو “© ىعامجلا عياطلا دخات هرايزلا نأ ىأ

 انوع اونوكب نأ ءاقدصألل ىأ ةرسسألل نكمي ثيح ضرعمللا نم بعللا وأ

 اعبت ةنيعلا عزوي ىلاتلا لودجلاو . .رايتخالاو ءارشلا ةيلمع ىف لافطألل
 :نهرعملاا ىلا هنناع دا ةفرعا

 (5) مقر لودج
 ضراعملا ىلا باهذلا ةيفيك حضوي

 ةيوكملا ةبستلا ددعلا ضرعملا ىلا باهذلا ةيفيك
 7/5 رة 8 ةرسالا عم

 4 1ره 5 َ ا ةهدرسسدلغمي

 / ارا/ ب ىرخا تاياجا

 7/١٠ ْ 5*5 ش عوسسمحملا

 . اباتكلا اذه نم عباسلا لصقلا رظنتا ()
 دعي اميف اهركذ ىتايس (0

6١ 



 ةنئيع نم طقف تالاد ثالث دوجو اضيا قباسلا لودجلا نم ظحالي
 ثيح ادج ةليئيض ةيسن ىهو « ةمسردملا عم ضرعملا ىلا تبهذ ةساردلا
 ىلا -. ةيناف ذذل ىلع لافطألا عجضشي نم ةمدتم ىف ةسرداملا نوكت نأ ضرتفي
 ةصرغلا كلت زهتنن كلذلو © ةيفاقثلاو ةيملعلا .ضراعملا نم عونلا اذه لثم
 ضرعم ةماقا ناسبتعا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىف نيلوئسسملا دبشاذن ىكل
 ىتح هيلا نسرادملا ىف .نيلوئسسملا .راظنأ اىتفلي نأ بجي اماه اثدح باتكلل
 ةيرسألا مهمورظ مهل حمست ال نيذلا لافطالا ءالؤه ةصاخو <« ةسردملا ىف مهرسردم ةياعر تحت صضرعملا اذه ةرايز نم لافطالا نم ددع ربكا نكمتي
 : ىلاتلا لودجلا ايحضوي دق ىتلاو 2« ضرعملا ةرايزب ةينكسلاو
 دارقأ فالخ رخآ صخش عم ضرعملا ىلا اوبهذ نيذلا لافطألا رامعأ ل "

 "7 : ةرسألا

 )١21٠١-2000 مقر لودج 0
 رخآ صخش عم ضرعملا ىلا اوبهذ نيذلا لافطألا عروب

 -> - نسلا بسحب ةرسآلا دارقا فالخ

 ةدوذملا ةيسنلا مد“ مب .دذعلكا ١ نسسلا

 1 دا ال
 / ؟رمحح ١ اسما م8
 /اهرا م هجن 112

 7/7/4 رك | 0 اه د 1
 7/1٠ 3 له ا 220 ..دحجومجملا

 1ودهذ دق ةساردلا ةنيع نم الفط هال نا قبابسلا لودجلا نم حمضتب
 «ةرسألا ىف رخآ درف ىأ ىأ مالا وا بألا فالخ رخآ صخش عم صضرعملا ىلا
 نم ذظحالبو .٠ ةترعلا ,حح نم /ا١*؟رآ : هأاممست لثمي لافلحا نم ددعلا اذهو

 نم ربكآ ) نسلا رابك نم مه لاقطألا ءالؤه مظعم نا اضيا قباسلا لودجلا
 رخآ .صخبش ىلع دمتعي نا نكمي لفطلا نا كلذ ىتعمو ( تاوتلسس رشع
 هتيلالقتسسا رهظت ثيح لفطلا جوضنل نسلا ىف همدقت عم ةرسآالا دارفا فالخ
 ىلعو ؛؟ هيه شيعي ىذلا عمتدملا عم هلعافتو هسفن ىلع هدامتعا ةيئاكماو
 امدنع < هيدلاو ىلع ةصاخو « ةرسألا ىلع لفطلا دمتعي كلذ نم .سكعلا

 لافطألا نم ةرايك ةيدسن نا لبق نم انحضوأ دقو « ةريغمصح نمس ىف نوكد
 دذع فى مهبلع مه.دايمتعال مهيدلا و عض ضرعحلا نلا اويعذن تدق نيسلا راقغقسح

 ا ْ نا .. ةركملا  ةيرمعلا ةلئزرالا

 ه5



 5 ةرسألا دارغأ فداخ رخآ صخش عم .ضرعملا ىلا باهذلاو بآنا كنهم لا .-

 )١١( مقر لودج.
 ةرسألا نودي ضرعملا ىلا لافطألا با ذو بألا ةتوم حضود

 ةيوثملا ةيسنلا ددعلا ظ بالا ةستئوم

 0 | ( خلا ... ىميداكا. ثحاي .
 7/5525 «ا#“ 0( نوفظومو ةطرشلاو .شيجلا طابصض ب

 ا | ماعلا عاطقلا وأ ةموكحلاب

 7 هرال ؟ .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوي نولماع .-
 ( نولسسردمو نوريدمو نوهجوم )

 7/١0 3 ةرح نهمو رابججتو ةرهم لامع ب
 /, كرك 0 ديدحت نودي ب
 01 ا ا ا و يح ع بل /, ؟رثك ١ نو دقوتقم سل

 20 وت
 عم ضرعملا ىلا اويه.ذ نيذلا لافطألا نأ قيانشلا لودخلا نم حمشتي“ <
 ىشيجلا طايضل ءانبأ ىلوألا ةجردلا ىف مه ةرسألا جراخ نم رخآ صخش
 ةثلاثلا ةمترملا ىفو « /ث؟.رمك ةيدسني تاعماج ةذتاسسأو نيينهملا ءانبا :كلذ دعي مث //15ر6 ةيسني كلذو ماعلا عاطقلاو ةموكحلا ىفظومو ةطرشأاو
 ءاتيآ ناي كلذ رسفي دقو « /١ا/ .ةيسنب ةرحلا نمهملاو راجتلاو لامعلا ءاذيأ
 ىسفتلا ىلع ادامتعا رثكأ تاعماجلا ةذتايساو نيينهملاو نيقظؤملاو ظطابدشلا
 ةئفلا دامتعا ىلا كلذ عجري لهف « راجتلاو ةرحلا نهملا تاحيضا :ءاشيأ نح
 لعافتلا ؛ذه لقر امنيب 2« عمتجملا ىف ىفاقثلاو ىعامتجالا لعافتلا ىلع ىلوآلا
 سرغ .ىلع نوصرحي ىلوألا تائقلا ىف ءابالا نآو « ةيناشلا ةئفلا دارقأ نيب
 ؟ ىرخألا تائءلل ةيسنلاب ءابالا نم رثكأ مهئانبا ةيصخش ىف ةيلالقتسسالا

 ةتدعلا ىن ءالؤه نم لك مجحا ةفرعم بحي لاؤؤسلا اذه نع ةياجالل

 هيلا ادي : ىللاتلا لودجلا اهحصضويو « ةموردملا

 2؟



 )1١5( مقر لودج

 بألا ةفيظول اعبت ةساردلا ةنيع عزوو

 ضرمعملا ىلا باهذلا ةيقيكو

 عومجملا ةرسألا نودي ةرسألا عم -((0ضرعملا ىلا باهذلا/بآلا ةنهم
 ةيسنلا :تهذا ةييستلا ددعلا ةيسسنتأ  ددعلا

 رالل "17 رفست .06 ٠/ "7 ايلعلا ةرادالا ىوتسم

 هارو ؟5"«. ز/ث ه ١١ ر/ ة؟مه 5.243 نومينهم

 املرت امه زكا” .رال ؟اا ز/ ةكرال ه١ ...٠ طايض
 عرو 6 21151 ؟ / مىلكرك 01 ةيبرتلا ةهرازويب نولمأع

 الر ؟5 زث < 4 / 18 06. ةهرهم لامع

 دايزوأإ 4 ىقكش ند 1 ١ نيد لجر
 ..رآ ١ رقص ١ 1 .٠. نشاعملا ىلع

 هركا ؟5 /".ءرمكل هه / الكراك [١ ديدحم نودي

 .ره ١ رنثفبص .٠ . 2/1 0 ش نق وين ع

 ههءرال 5 73 را/ 5 / ؟را ١ نو-فوتم

 ٠٠١/ ؟05١ !١؟رااك هال /مكارللط ؟ه 1 عومجملا

 طيترت نهم ىف بآلا ليعي ثيح رسألا نأ قباسلا لودحلا نم حضاو
 متهت « نييركسعلا ريغ نم ةيمماج تاداهش ىلع نيلصاحلا نم ىأ ميلعتلاب
 ىلا مهياحطصاو مهعم مهياهدي ةيفاقثلا ةبسسانملا هذه ىف اهئانبأ ةكراشمب
 تالاجم ىف بألا اهيف لمعي ىتلا رسالا مامتها نم رثكا <« باتكلا ىخرعم
 ن6 .لامعلا و ةعوكشلا ق“ نوتلظؤلاو نيماوبلاو .نضنحلا طايع لكم عركا
 نكمي ىتلا .مرخآلا تاقالعلا هسفني فصشتكي ىكل ةسصرفلا ءىراقلل كرتنو

 نم رخآ درف ىلع ىأ هسسيفن ىلع لقطلا دامتعا نيبو بألا ةنهم نيب موقت نأ

 ناك اذا فرعن ىكل لقتننو .. ضرعملا اذه ىلا باهذلل ةرسألا! جراخ
 جراخ نم درف عم وأ هدحو شضرعملا ىلا لفطلا باهذي ةقالع مالا لمعل

 . ةرسألا
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 : ةرسآألا نودي ضرعملا ىلا باهذلاو مآألا ةنهم - 6

 (١؟) مقر لودج:

 ةرسآألا نودي ضرعملا ىلأ باهذلاو مآألا ةنهم

 ةيونملا ةيسنلا ددسعلا مالا ةنهم

 7: رآ 5 كمرد ةير ث

 /ام6رك 000 | ةيييظوح ادع

 ضير 8 م رت يي نإ
 / ١رذ 1 . ١] ظ ةرنخ لايغا تب

 7و ١١ 00000 8 ديدحت نودي

 /ا٠١+ 6 | 7 8 عومجلا

 اويهذ نيذلا لافقطألا نم ةريبك ةبدسن نأ قياسسلا لودجلا نم حضتي
 تاهمأل ءانيا مخ ةرسآلا نودبو رخآ صخسش عم. لقفطلا باتك ضرعم ىلأ

 تيبلا ةير مألا نأ راطا ىف ىلوألا.ةلهولل كلذ ريسسفت نكمي دقو « نلمعت ال
 امأ 1. بتكت الو رقت ال تناك امبر وأ ةيفاقث تامامتها اهل نوكت ال ادق

 ىلا !او بهذ نم ددع ىلامجا نم 86/)/7ر5 مهتبسسن تناكف تافظوملا ءانيأ
 مآلا 'لافغفسقنا ىلا ضعبلا هعجري دق ىذلاو ©« رخآ صخسش عم ضرعملا
 «لاح :ةيا ىلعو .. ضرعملا ىلا اهلقط باحطصال اهيدل ةصرفلا رفوت مدعو
 باصهدذ ىلا تدا ىتلا ىه ةحضاو ريغ ىرخا تارايتعا كانه نوكت دق

 دده نمهو ةرسسألا جراخ نم رخآ صخش عم ضرعملا ىلا لافلحألا ءال ده

 قى لهمعت ةراج عم ب.اهذلا ىأ « مألا ىآ بألا لافغستنا الثم تارايبتعالا
 فئوتت تاردسفتلا هذه لك نأ إلا « ثحبلا لالخ نم كلذ رهظ .امك صضرعملا .

 ١ 1 ٌْ : ىلاتلا لودجلا جئاتن ىلع

 هه



 (15) مقر لودج
 مالا لمعمل اعيت ةساردلا ةتيع عزوي

 ضرصعحملا ىلا باهذلا ةيفيكو

 ضرعملا ىلا بهذ ضرعملا ىلا بهذ
 عومجملا - ةرسالا نودي ةرسالا نم درفعم 0١١ مألا لمع

 / ةيستلا ىددعلا / ةيسنلا | ددعلا / ةيسنلا ددعلا
 هالر6 ١ نك ١5  ةا#“رأا 00015 ةلماع

 «ةيرع ة*#*# ةويع "5  ا/مرال 45 تيب ةبزا
 .٠.ر6ه 1 رفص 0 »ع أ! ٠.٠ 00 : 5 5 0 5 ةيلاط

 .هرآ ا 01 رغص « ه أه.مما ١ ةافوتم

 )ارك ع7 ارك ١١ الكرك ناو وكت نع

 /١٠١٠ا 5. /ا؟رأك؟ مال /مكرممكل 1 عوسمجلما

 هدو ةقالع دوجو :٠ فيعص لامتحالا نأ نذا حسهتب قباسلا لودحجلا نم ظ

 اننا ةصاخ ©« (148لفطلا عم ضرعملا ىلا باهذلاب مامتهالاو ةارملا لمع نيب
 ةينيناسلا ةدزسملا ةنيمألك ني ةفيع نم قيفظ دركأ ةلكحى انةيبحو دك
 (/هرال ةيمسنب ىأ) 5350 نيي نم لحقف ةلاح ؟ا/ نأ اندحو «© (1595)ةيئادتدالا
 081)ىخرعملا [ذع نم ميذم ١97 ىرتشاو « (/.)باتكلا ضرعم ىلا تبهذ

 . ءىش ىآ هنم اورتشي مل نورخآلا هرشعلاو

 هبقوملا قف ملا .لمعو. بألا ةنهني نيب ةعالملا فرس نأ نطعبلا مهي هود د
 : ىلاتلا لودجلا ىف اهضرعنث ىتلأو ةسوردملا

 ض 7 بهذ 0 ضرعملا ىلا باهذلا ةيذيك ٠
 عومجملا هدحو اهنم درف عم وأ ةرسألا عم مهلا لمع
 01 ؛:2 + 413 تيب ةبرا قه 1 00000 ظ هلماع
 9852 ا ا ل ا ا باي
 ) ةيرصملا ةرسالا ةيجولىفروم 3 تح 4 0 ةندعلا: هذه صئاد.دح رظذا (55

 اير دق ىاقلا وزفلاو ويديف#و نو يزفولتلاأ نيب ىرصملا لفطلا : ؟5؟-17 ص
 .(عبطلا كتحدإ)ا نوبي زفيلتلا رايخا تارحدننو لقطلا تي ان ل اهلل حارتت مثتأ (ا/د.)إ
 ءايشأو 2 ةيملح بتكو 2( زاغلاو 6 ةيئيد بدذدؤ5ذو )١5( .صصآ ب1

 . )١( ىرخأ

 هد



 ١8-00 مقر لودج

 مألا لمعو بألا ةنههلا اعيد ةمساردلا ةنيع عزوي

 01 3 ل م ل بالا ةتهم

 / هربا 22 مو 2 312232 هدا ه2 195١ + ايلعلا ةرادالا ىوتسسم ل
 /,هاأرد 5 م ىلإ دس 3الا ١15 تاعماج ةذتامرسآو نوينهم ل

 ىماحم - نسدتهم ب بييلط )
 ىعامتجا ثحاب  بسساحم
 | 0 ا ظ ل ع

 /ام١رت نه رن ب ا ١94 1١ 0 ال ةطرقلاو ششثيجلا طابض
 حاطقلا وأ ةموكحلاب نوفظومو
 | 0 +. ءايتتملا

 /هره "5 0 | ١ م ١١ هييرتلا هرازنوب نولماع

 نوريدمو نوهجوم ) ميلعتلاو
 . ( نوسردمو
 /الرا" 594 42040اد 6س 14 7*٠ ةرح نهمو راجتو ةرهملامع

 4 مآ 0 ١ كح هم همس 1( ك0 نيد لحجر

 ل 0 00 00 كب 0 كلا وألا د رييوي» 20" نشكاعملا ىلع ل
 / هرك 00101 ١ ع دمحم 51 1 ديدحت نودي ل

 / ره « ل سس اس نتي فرعا ال
 / ب رآل 3 ١ سس كك دج نوفوتدم

 /ا٠١١ 5٠5 ال ١ « ؟؟؟ 51 1 عومددملا

 2١ ةؤرح غ ن؟ 7 نق /#» ناك /07 رك ةيسنلا

 ك0 ب م م سمس ا م و ب م مح



 ةنئيع لافطألا نم /ةه:ره كانه نأ ىلا قياسلا لودجلا ريشو

 ةةتامسس'و نيينءمللا ءافبا١ نم :لفطلا باتك ضرعم اوراز نيذلا ةسساردلا

 باحصأاو راجتلاو لامعلا ءاقي١ نم لافطألا ةبيسن زواجتت ال امنيب تاءماجلا
 دعاست لفطلا اهيق ؟دشني ىتلا ةئيبلا نا لوقن انلعجي امه «© ةرحلا نمهملا
 باحصأاو راجتلا ءانبا نم ةفاقثلاب امامتها رثكا سسوردملا عمتجملا ىف ةفقثملا
 دعادسن نفطلا اهيف امشني ىتلا ةئيبلا :نا لوقن انلعجي امم ©« ةرحلا نهملا
 ظ ؟ ايناقثو ايعامتجا هليكشت ىلع

 /هالرك6 نأ ىلا قباسلل لودجلا تانايي ريدشتف مألا ةنهمي قلعتي اميف اما

 ءانيأ /ا“ءر5 ى اء تالماع تاهمأل ءانيا مه ةساردلا ةنيع لافطألا نم

 ةيدسن نم لقا رصم ىف ةلماعلا ةارملا ةبسسن نأ فرعن نحتو « تويب تابرل
 . (09/؟)ةريثك ثوحب ىف كلذ تبث دقو تاللماعلا ريغ

 :رثكاأ نكي دق تاالماعلا تاهمألا نأ ىلا ريشت اته تدرهظ ىتلا ةحشتنلا <يتنلا ىو
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 .بلاغلا ىف ىه ةلماعلا مألا نأ امك « تيبلا ةبر مألا نم عمتجملا عم العافت

 ىلاتلابو «© تيبلا ةبر مالا نم عمتجملا ىلع احاتذنا رثكأ ةملعتم ةارمأ

 ايف ءاتبإلا ةعبدط ىلع رثؤي ىعامتجالا لعافتلا ثيح نم بناجلا اذه نان
 ىلا ءانبألا باحطصا ىف رهظ ىذلاو « مهيلع ةرسأآلا ررثات لالخ نم دعب

 ىف امضيا رهظي دق ىذلاو ©« لفطلل ةرم لوأل صصخ نلودلا :هتانكلل نفرض

 « ة1ايرصملا ةدسألإ ة رىحولوقروم » .  لاضشلا حاربكتا (/؟)
 وزبفغلاو ::ديفئاو نودزذيلتلا نيب ىرعملا لفطلا : ىل : 1١5-55 ص
 . قياس مجرم ٠ قاقثلا

 م ل



 ثلاثلا لصفلا

 ةعوبطملا لئاسولاب لفطلا ةقالع

 : كت دهمت

 نيذ نوعي. هقب ننطلا ةيفابتحالا وب ةنئاقتللا ةئيبلا“ نأ" قيس انين قار
 ىلا ءاتدالا باحتمصا لالخ نم تدحصضو ىتلاو هتامامتها هيحوذد َى ريش ان

 ٠ لفقطلا باتكل ىلود ص رعم

 ىكل « ةيفافثلا لفطلا ةئيب ىف لوخدلا لواحن فوس لصفلا اذه ىو
 ىسيكرلا ردسصملا « باتكلاب ةرسآألا لبق نم ىلعقلا مامتهالا ىلع فرعتن
 « ةرسآألا ىدل ةتكم دوجوي مامتهالا اذه ىسايق نذا اننكميو . ةفاتثلل
 ةيسستااب رمألا كاذك « لنطلاب ةصاخ ةبتكم دوجو ىلع ىلاتلاب عجشي امم
 عيجاشت ىف لاعف رودي موقت دق ىتلاو لزنملا لخدت ىتلأ تالجملاو فحسصلل
 . ةعءارقلا ىلع لفلملا

 : باتكلاب لفطلا ةقالع  الوا

 « هعومبطملا » لئاسولا نيب لصقنت نأ اننكمي ©« ةسساردلا هذه قى

 هجري رركلالا لهوسولا نيس ةعاوقلا ةفرصبا ىف .نكفأل ]دهيم يلقب نقلل
 نا و6 ةءاوقلا 3 داخل . ”افيعع وتس «تلظتت ا 9  ضلاا ةنكرلاو ةعومسلا
 ةرودصلا مهقل ىركفلا جضنلا ن. انيعم اردق رقاوت ةرورض ىفني ال اذه ناك

 نم نيعوتلل نوي انلصف دقو ؛« (*)ناهولكام لاشرام لوقي امك ةينورتكلالا
 ثحبلا جئانن ضرعي الوأ ادين ثيح «© فسعتلاب فصوي دق الصف لئاسولا
 كانيدطالا' يلع ديلا قرح ةتمد اي 4 ةءورقالا يذلعالا .لئاتيوي ةنحاذلا
 ليحتسملا نم ناح امل « نكلو ... الوأ باتكلاب ةدينلو ©« باتكلا ضرعم ىف
 : دنع فني يذلا ىعامتدلالا تاجأأ نس ةركملا جوملا ةذه ف: لقافلا كبح
 نايا" سا يخل ب انعلا :ةناكي ىلع. قرشتلاب عتاكتلا يهروع - ةهيشا نك وسن

 ركل 14. 2543ءلران 581[. --  وربع ©هرصمععص لمنع 1عد طعاقتوم 2521 06
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 ١ لزنملا ىف ةبتكم دوجو :

 مقر لودج )15(

 :ةساردلا ةتبع لافطألا ىدل لزتملا ىف ةبتكم دوجو حمفوي
 سس
 ةنسثلا ددعلا ةيدكم دوجو
 سس م ل يس ا

 ريد فذ 0 محم
 000 011 ظ ا

 ” 1 ا ا عوصصملا

 ىوتسملا عافمترا .,اطا ىف قياسلا لودجلا تايطعم ريدسسفت نكمي
 مظعم نأ امك © ةيسوردملا ةنيعلا ىف لافطألا رسأآ مظممل قاتثلاو ىداصتقالا
 ىفلومو طايسضلاو تامعماجلا ةذتاسساو نيينهملا ءانيأ مه لافطألا ءالؤم
 تاعاطت اهلكو ©« ميلعتلاو ةديرتملاب نيمسردملاو ماعلا عالحقلاو ةموكدحلا
 رتكأ تاعاطق اهنا ىأآ ميلذعتلا نم ةجرد ىلع لوصحلاب اهي لمعلا طبتري
 عالق لتم عمتجملا ىف ىرخألا تاعاطقلا نع ةفاقثلاو ميلعتلاب اطايترا
 هجردلاد هتيدام تامامتهأ اهل نوكي دق ىتلا « ةرحلا نمملا باحصألو راجحتلا
 ش ش . ىلوألا

 ١ لزنتملا ف لفطلاب ةصاخ ةيتكم دوجو ل :
 ةيصضاخ ةبتةةكم لفطلل ناك اذأ فرعش نأ كلذ دعب ىعيبطلا نم ناكو

 تناك ىأ؛ ىتح « ةءارقلاي لفطلا مامته١ ةفرعم كلذب دوصقملاو * لزنءا ىف
 لف ا قودنص ىف ةعوضوم تالجملا وأ بتكلا نم ةعومجم ةبتكملا هذع
 . بتكملا جاردأ نم جيرد ىف ىأ : هريرس

 . بتك اهيدنل .سسبأ (ةلاح )١/8 طقف /6ره لياقم لزنملا ىف اهب ةصاخ

 ن1 ٠



 ىلع لدت ةسوردملا ةنيعلا ىف بتكلا ةيكلل ةيلاعلا ةيسنلا هذهو

 ضرءملل مهترايز نأ ىلا ريسشت دقو « ةفاقثلا ىلع لافطالا ءالؤه ىصدرح
 لكم ىرخألا تامامتمالا كلذ ىلي « ةالوا باككلاب مامتهالا عفادب تناك
 ةصاخ بت* ميهددل نيذلا لافطألا نأ ىا ؛ ةيبتكأملا تناودألا وأ بعللا ءارش

 نوكل مي ال نيذلا .لافطالا نم بتكلا ضراعم ةعباتم ىلع امصرح رثكا نرتوكي
 ةطقرملاو : لفطلا ىدل ءايتهالا تالاجمي عبطلاب كلذ 2طبتريو ©« ةصاخ ابتك
 ىعست نأ ةرور5ذ ىلا اذه ةراشالا ردجتو . ةرسآألا تامامتهاب اضبا ئىه

 ملتهب ليح ندوكتت ابعس اهلافطأ ىدل ةءارقلا ةداع ثي ىلا ةيرصملا رسألا
 حايدصأ دن باتكل) رعسس ناك نآأو « ةفاقثلل ىساسا؟او ماه ردصمك باتكلاب

 نم !نهجاو ىذلا جا جتحالا وهو « ةينمألا هذه قيقحت ماما اقئاع كثعءي

 . صضرعلاق ثحدبلا اذهب اثماي5 ءاذثا تاهماألاو ءابآلا

 ةيسوردملا ةتيعلا ف ةءارقلا ع لفطلا لايقا حضود ىلاتلا .لودحلاو

 (47 مقر لودح
 ةءارقلا ىلع لافطآلا لادقا ىدم حضوب

 ةئويكشلا ددعتا ةءا لأ بح

 10 رذ ناو مسحت

 /ا١ رك ه١ انابحأ

 / ؟ره 54م | "لا

 / ٠ +1١ 5-5 عوسدتما

 : ةءارقلا ىلع لافطألا قابقا .

 ةسساردأل ةئرع لافلدألا نم لكم. راك نت قياسلا لودجلا ند طظحالت

 ةءاركلا نروبحي مهنم /ا١؟ر" ةيلسسن دجحنت امثيب « ةمكئاد ةقصد هءارقإلا نودخب

 .رمظحلا ةدسعسنأا نأ نجلا ةءأ رتلا نودحب ال مهكم / ؟ رو ى: لأآو وحألا ىنوصضصعد قى

 ةء! رتل] بحلا 3 مهعقد دقو © ةءاآرتقلا نوبدي ةساردلا ةتبع 0 !مألا تي

 ةس.ةوك .اطأ قى ادخيأ كلذ .بسقت نكميو . لفلحلا باتك ن رايز , ىلا

 ,.بسظمم نأ ليد نم انحدخوأا دقن « لافطألا ءعالؤه اهيلا , ,..5أب 0 ألا

 ,.لعتلاب ,تمك , تلا ةملعتملا ةقيطلا ىلا بمتتت ةيسساردلا ةتاع للاناث سأل
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 نكمي امك ©« لاقطألا نم مهتافيو مهدالوأ ىلع رثا هل نوكو دق امم «© ةفاقتلاو

 . لزنملاب ةيتكم اهفم 27. ىدمل رسأ ىف

 لزنملا ىف ةبتكم دوجو رثؤي نأ نكمي له : ىه نآلا حورطملا لاؤسلاو
 فينصت مت لاؤسلا اذه نع ةباجالل ؟ ةءارقلا ىلع لفطلا لابقا ىلع
 : ىلاتلا لودجلا ىف لافطألا تاباجا

 (18) مقر لودج

 ةءارفلا ىلع لفطلا لادقاو لزنملا ىف ةيتكم دوجول اعبت ةتيعلا عزوب

 ةءار قا ىلع لاققالا

 هيستلا عومجملا اه انتايحأ مسدس دوت

 ةيسسثلا ددعتلا ةسمتلا ددعلا ةيسسنلا ددعلا ةيتكم

 م55 ا١ا/ل ر/؟؟ره م ر/ث#هرك ١" ر/اككرك م4 هل

 / ١ 5 5ك 1 1 8 8 .. حضاإو ريغ

 ١8 »1٠٠/ 5.054 7/١١١ /ا٠٠١ هه .6٠٠ ؟؟ا/ عومجملا

 دوجحر نيب ةيطابترا ةقالع تدجو قياسلا لودجلا تانايب ةمسساردب
 « ز/ث5 ه٠ ةقث ىوتسم ىلع كلذو ةءارقلا ىلع لايقالاو « لفطلا لزنم ىف ةبتكم

 ةءارقلا ةداع راشتنا ىلع كلذ دعاس لزنملا ىف ةيتكم ترفوت املك هنا ىأ

 ىلع دعاسسب ةكربلا ىف ةفاقثلا ردصم دوجو نأ كلذ ىنعمو « لافطألا ىدل

 لفطلا ماهأ باتكلا رفوت املك هنا لوقن انلعجد امم « ع هذه راشتنا

 . (/؟)هيدل ةءارقلا ةداع ةيوقت ىلع كلذ دعاس

 ةسساردلا : ةديع لافطألا نم 5 ريك ةيسن نأ قياسلا لودحلا نم طظحاليو

 ٠ نيلوكسملا مامأ اهعءضت ةحيتنلا هذه و ىب عز
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 ةدكم اهيدل دحوت ال مهنم ةليلق ةبسن نا دجن امنيب لزنملا ىف ةبتكم مهيدل
 باتكلاب ةرسآألا مامتهأ ةرورض ىلع دكؤن نا دبال راطالا اذه ىفو « لزنملا ىف

 كلذ نا ثبح « ةرسالا ىدل ةريغص ولو ةبتكم دوجو ىلع لمعلا ةيمه'و
 نأ بجي امك © ادضيأ رابكلاو لافطالا نيب ةءارقلا ةداع راشتنتا ىلع دعاس

 فرعتذس ىنلأو ©« ... ةيملعلاو ةيفاقثلا لفطلا تامامتها ةبتكملا هذه عيت

 مهنيوكت ىلع دعا.دىي امب ©« غارنلا تاقوأ لغشي صاخلا لصفلا لالخ اعلع

 + ايملتني انيوك
 5 1 هس وح 8 5035-5

 مرا 3 3 «- لامع -

 ديزي هءارفلا ىلع لفطلا لابقا نا انه اهحرط نكمي ىتلا ضورفلا نمو

 وهو © ىعامتجالا خافملا ردغتم ى انمكحت اذإ ةصاخ « رمعلا هيب مدقت املك

 ىلع لابةالاو نبسلا ريفثمل اعيت ةيساردلا ةنيع عزوي ىلاتلا لودجلاو

 0 ةءارقلا

 )١15( مقر لودح

 نسلا بسحي ةءارقلا ىلع لافط#ا لابقال اعبت ةندعلا عزوي

 ةءار قل ىلع لاققالا

 عوبجملا ل اتايحأ مع
 ةيسقآا دتددعلا ةبدستلا ددعلا' ةدعستاا ددعلا ةدسستلا تدعلا ,نسلا

 5٠ ه١٠ ١ 201 15. ؟ ع. 1 دس 5

 1 1972 ارم 52 41 6 را ولا مخ
 1 <74 | دس ا  ؟.هره 15 الورد ذم
 0 ١١7  ا1را/ " 0 ا/را/ 14 ة.رك ا.ثا د١6
 0 ١69 را 5 ١1”رثكاأ 5. ملالرال ١١98 |هلا؟

 /ا0١٠ 4.4 عره 18 ا6؟ركا م5  معرك ال عومجم

 همكاد ةقصي !هيلد لايقالاو ةءارقلا بح نا ىلا قباعسلا لودجلا ريمي

 هيلع لح دسيو ةغللا ة.:رعم ض لفطلا نكمتي تتيح نيسلل دأز املك دادزي

 و ذزلا رققا دق ينانتالا هيف نفابكلا مجرد ذو. يدةموتكللا ةدانلا نحرعللا
 نطق كلوا هادف :قب لفظا لابقأ ىلا ( ةتيس |! ١ نم ) ةريخألا ةائفلأ
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 ةئففلل ةيسنلاب امأ . ىرخأ تامامته! روهظ ةيادي ىلاو « ةرسردملا بتكلا
 ةريبك ةينست دوجو ثحبلا رهظي نا ىعيبطلا نمف ©« (تاوتنس 6-) ىلوالا
 مهمدتت عم حضاو لكشسو ترهظ ىتلاو دعب اهويبستكي مل ىتلا ةءارآلا بحد ا
 ءرمعلا نم ةركدملا ةلحرملا هذه ىف ةءارقلا نو. -ب مهذا اوركذ نم اما . نسلا ىف
 ىسقلا اهصئاصخح لكم  ةسوردملا ةتثيعلا نيب دجت نأ ىعيبطو © ةمداخ ةفصب كملذ هباسق امو مسرلاو نيولتلا بتكلو: « ةماع ةفصب عوبطملل بح ىهف
 ١ . ئيرطلا ةبادي ىف ىهو ةءارقلل بحت ىتلا ةبسنلا هذه  اهركذ .قدس

 : ةءارقلا ىلع لايقالاو عوتنا نيب ةقثلعنا لس ؟

 41 ١+٠ مقر لودح

 ةءارقأا ىلع لادكلاو م وتلل اعسدن ةسداردلا ةنبع عزود
 سس سس ل ل

 1 مع خودمجملا 1 5 1 ؟تايحآ د
 ةيستلا ددعلا ةيدستلا ددعلا ةيدسنلا ددعكا ةدسيذلا ددعلا عونا

 زرا.. م4١ / را م /ا5١رإا 98ه /خ.ءرال ا ىكذ
 7/٠١١ 1485 ر/مهرك ١١ ر/ت5رك ؟؟ م/ممارأال ١55 | ثتانا

 اس خل

 ريا... <24 رم ا١م68 ز/ا6؟را هك ز/م.رك "0 عومجلما
 صصص سس 7س يس سس يس ل يس 6 7 1 و و إ667

 لودجلا نم ظحالي « لادلمألا دنع ةءارقلاو عونلا نيب ةقالعلل ةبسنلاب
 ةءارقلا ةيءسن براقت داكت روكذلا دنع ةميدتسا! ةءارقلا ةبسسن نا :ةيابسلا
 ضعي ىف ةءارقلا ىوتسسم دنع ءىدثلا ىسقتو ؛« ثاثالا دنع ةميدترسملا
 لايقالا ىف ايبساسس١ اريغتم لثمي عونلا ناي لوقلا نكمي ال انه نم . ناوحألا
 اروكذ لامطالا نأ راطا ىف كلذ ريدسفت نكمدو ؛« لاقطألا ىدمل ةءارقلا ىلع
 صخاصخلاا ىف كارتشالا اهتيب نم 2« ةكرتشم ةماع تامسد نومستي اًثاناو

 . غارقلا تقوب رداخلا ثحبأا رلختا (975)
  5١ةلاحلا ةساردي صاخلا لصتقلا راختا .

 لودجلا ىلع لوصحلاو نرتئتق ىف (1) مقر لودجلا تائف ممخ دعب (ا/1)
 .٠ ةءارقلا ىلع لايةالاو نسلا نيب ةعالع مايق لامتحا حيضتيب ىعايرلا

 0 عرمدملا ز/ | غ| ب.اتايحا 17 معش ندا
 أ ه٠ 5 1 9 55 ومي 5م مما ©
 1 155 ام رعبا بم رلرالا ا 0( ةدسالاد
 ٠6 5 15 ايلا م ففي عووجملا



 مهتا ىف اضيا نوكرتشي مهنا ايك « ىلوألا ةلحرملا ىف ةيلقعلاو ةيركفلا
 ةيتايحلاو 6 ةيملعلا تاربخلاو تاراهملا ىلع فرعتلا ىلا اعيمح نومسسب

 | + 8 ارخلا اهنيو 6 ةفرعبلل ةحاتملا لئاسولا لالخ نم

 ىدل ا هثع ةءارقلل. ىلع :روكذلا نم لافطألا .لايقا فلتخي له © نكلو

 نيثوح م ب مت لاؤسلا ا! ذه ىلع درلل 0 نمسلل فالتخاي ثيانالا

 س * ىلاتلا نودجلا ىف

 ( لنطلا ةقالع © )
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 نيسلل ريك نيي ثحبلا انه ىف ةيطايترا ةقالع دوو .قيشس انهك انركذ
 هتبيغر تدحاز املك لفطلا نسس داز املك هنا ىذ « ةءارقلا بحو لافطألا دنع

 ةلحرم ىلا لصي ريكي امدنع لقطلا نا راطا ىف كلذ انرسفو « ةءارقلا ىف
 تاراهملا ناعتا ىف ادييو ©« هنسقت ىلع دمتعي نا ىلع هدعاست ىتلا ىعولا
 تمص ديس دمت ةءارتلا نأ انلتو « ةيتايحلاو ةيملعلا تاربذلاو
 نا الا « ةيملعو ةيقاقث تاربخ باستكا ىلع لقطلا دعاسست ىتلا رداصملا
 ةفقاقثلاي متهت ةرسأ ىلا لفطلا ءامتنا اهمها تارايتعا ةدعل عضخي كلذ

 . ةصاخ ةفصي باتالايو

 الايتا لامطألا رثكا نأ انك ظإظآ05 قباسسلا لودجلا ىلا عوجرلابو

 كلذو « ةنس 12 دل .١ نيب امه ةيرمعلا ةلحرملا ىف نوعقي ةءارقلا ىلع
 ىَب ارثأ ءا-تترالا 'لماوعل نال ( القط «١؟9) ةميدتسملا ةءارتملاب قلعتي اميف
 .١ لبق ةيرمعلا ةلحرملا ىف امأ . (7/7/)ىجراخلا علطتلاو ىركفلا حاتفنالا
 ةحص دايدزا حضوي اذهى « (القط هبم) ةليلق ةبسست نولثمي مهئاف تاونس
 نكمت عم « لافطألا دنع نسلا مدقت عم ةءارقلا ةيسسن دايدزاب لئاقلا صضرقلا
 تاكف مضي ىلاتلا لودجلاو . ىسساردلا ملسلا ىف همدقتب ةءارقلا نم لفطلا
 : نيتكف ىف قباسلا لودجلا

 ١6« ص 2 585 6 ةرهاشلا 5 يع املتلا
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 .ةيازقلل ' ىلع--الابقا .رثكأ ثانالا نأ ىلا ريسشت“ قيباسلا لودخلا:تانقي'
 ةاتفنل“  ةعيبط ىلا كلذ عجرم دنقو . ةقلسأ 0 00-7 000001

 ةلنعتالا ىتح تايتخلا تك ديو مث نمو  ءاكفلا هي حماست ام زتكأ نا

 نم انعأ ديت نا .انبلع“”اييرغ نكي مل * ةملعتت رس8 لف يت :ت لاقل
 ْ , 0.08 انه ةسوردملا ةتيعلل ةيسنلايب هع 0 تاويتفلا

 . ” بانك وأ مسأ لفطن ١ كك تح 1

 هع مقر لودح
 م -.)ءارق باتع لوا مسالا لفطلا ركذت حضوي

 ك0

 ةكيسسعخلت نا و وا 5” ىكذتتا عدم

 مضا  اىيع سيل تي و اي ا ع دل

 :-/"ةازك 0 ؟ ت٠ ش ْ 1 '" نيدلكذدتا

 ترا" »وج ا ل
 هع هل سس ممل ك0

 ا الا +5 ىمجملا

 ؛ىرصكشت 5 لافط هلإ نم ةريدك ةيسن نا قياسلا لودجلا نم حضتي
 00 1 ةميدا د ذك لوىأ ركذتو مل امتيب 51/().28رك) هوعرق يباتك لوك ممسقأ

 ,٠ ع ماشا ب هم ١ ركدكأ ( ها + < تدصأتلا حس بعنلاو 3 هرك تبا

 يول 0 . ( غارفلا
 كا ا تيأ «تايدنلا ميج نويزملتنا 6م دهامكشم ئ ةهءا رع 1 بت 0 ىلا 0/5

 هامل ل .رثا ده اج اقم هىوحالاب ىددعتو «يسئثوركلاو هند ٌلغسشو
 00 ا 2 ٠ ( 0 ارثلا حور نماحلا

 !دلل ماما ف كرس انوش ندع ممسك ف دحأمو ىضيم) لاثطألا تاللاجم ترّحذ (مل.١
 اياجع مآ 7 3 2 ىثدي ؟يل)١ :ةلحم «تديسسن كدثو . 1 رق ام لوك 8
 6 5-5 3 اراماك 2 هل ١ ىلا ةملاك هرم هك ٍِ ) ىتاه ( نقل ىرخأ ةرمو

 ”نأ' ,نافكليا نشلا تالالدلإ لةتمس.- لاقم ىف اهمدختست دقو.« .ةليوط م لل نأ جا لاقتحالا 0 ىحلل ايفل تكلا عامسأ ركذ ديغملا نم اك (ربا١)
 1 و : 1 هاا ا مت 6

 وى 59 لاول

 هج
1 
2 



 نم ةريبك ةيسن دوجحو راطأ ىف كلذ ريمسفت نكميو « ةمسسوردملا ةنيعلا
 هعارقلاو د (ةمساردلا ةنيع نم //٠.رك) نارمتساي نوعرقي نيذلا لافطألا

 نا نكمي ةءارقلا ةلق امنيب لفطلا ىد ل ركذتلل ىمنت نأ نكمي ةرمتسسملا

 نسسلا تائق ىف لافطآلا نأ انه ركذلاي ريدجللو . ركذتلا اذه نم فعضت

 كلذ انريدتعاو © باتك اهنا ىلع اهاُرقت ةق ىتلا ةلجملا ميسأ تركذ دق ىلوألا

 يمأتك لوال ةيسنلاي لافطأالا تاياجا تدمع ىنن امك 6 فينسصتلل دنع احيحص

 ةئفلل هذه روهظ ّرسفي دقو ؛ ةيينجأ بتكل نيواثع ةدع ترهظ ثيح « هوعرف

 ةيينجا سرادم ىف سردت ةسوردملا ةنيعلل نم ةريبك ةيسسن نأ انركذت اذا
 . تافلل

 : هارق باتك لوا فلؤم مسال لفطلا ركذت ل

 (؟2) مقر لودج
 لفطلتا مارق باتك لوا فلؤم مسا حضوي

 /ةيستلا 0( عومجملا 0 ددعلا بتاكلا مسنا
 ىيرع

 ملابس دومجم

 ..نريمسح هط

 1و دما 0

 يل 16

 هابنكحن كدمحأ
 < «*© جا

 ”ة1رآا 15 اص دج دمي دمي 0

 ٠ ش ذم وفنحم . بعيجش .

 راحسلا ه دوح ديمحلا ديع

  8دالركلا لماك 7 2

 نع نسخ اليخ يتخيل يح .نايص

 نضعيو © لاقطألل ةياععل ق تصسخت ىتلل ءامسألا نفعب انه ظخالت (



 ةيسنلا 00200 عومجملا | ددعلا 20202020202220 بتاتا مسأ د وييجسصم مجم مس سس ا ديوسسس
 0 ال ا 000 : ا 0 ىبتحأ لسا ةسق

 وألا يري م ومار قع ايوا مص ذوي اع ولام ى روتكيه

 3 ش ١ تراويتسس سميج

 اتركذت !ذا كلذ سمو دقو ©« لفطلل اصيصخ .ائؤيتكي مل نيذلا: ررهاسشملا نم

 ىرت ثيح © ةتلس ١ه ل ه نيبام اهريمع حوارتي ةيساردلا ةنيع نأ

 :نيفلؤأ ىرخأللا ةييدألا تاياتكلاو ةيكاورلا بتكلا ىلع لفطلا لايقا نأ

 ةتيعلل ةيسنلاب ةصاخ « ةرشاملا ليق ادبت نإ نكمي بناجا ىأ برع
 .٠ 0 ا 0 ةئيب - ىمتنت ىتلا ةسوردملا

 ةيسنملاي ىلوألا ةيترملا وكوب تلو سمو نات نوف ىرن ال كلذك

 ىنزيد تملاو موتر نأ ذأ <« ءاوسلا ىلع ةيبتجالاو ةييرعلا .ءامتسألل

 ' كلثذك « :ةعويطملا لئاسولا ىف هيبحيو لفطلا بذجي ام مه1١ نم « ةكرحتملا »

 « دهجلل ”لقا: » ةدعاقب المعو لقطلل ةبنمتلاب هموسرل ضرعتلا عويش ناق

 ريثكي لهسأ؟ 00 ىتزيد تلاو » ميسأ عاجرتسسا ةيلمع لمجت دق « ريكفتلا ىف

 . لقطلا ا باتك لوآل ىقيقحلا مسالا نم

 !ركذت نم ربكأ ةينسذي برعلا باتكلاو نرفل 5 ءامسأ !ىركذت دق  ةساردلا

 . ةيبرعلا ءامنسألل ةيسنلاب ىلوآلا ةيترملا ىنزيد لتحي نأ انرغ نسما مك
 .باقجي ام مه5 نم ىنزيد تلاو موسسر ناذا © ءاوسسلا ىلع ةيبتجآلاو ٠

 2 22 2. ةعوبطملا لكئاسسولا ىف هيبدحيو لقطلا

1 



 ةيسسنلل كصت كثيح © هوعرق باتك لوأل ةيسنلاي بناجألا نينلؤملا ءامببا
 ةفاقثلاب اطايترا رثكآ ىرصملا لفطلا ناي رمني دق امم ء بئاجألا نيقلؤملا ةلاح ىف 7,؟ مهلرال ىلا لسمسحصتق امتيي برعلا نينئلؤملا ةلاح ىف ااا .ىلا
 نييرصملا لاسفطألا نأ ىلا كلذ عجري لهشض ةيبنجألا ةفاقثلا نع ةييرعنا

 نأ ما ؟ ةيبنجالا.بتكلا نم هيلل نوضرعتي امم رثكأ ةييرع بتكل نوضرعتي
 5 هثم دوجوملا عس عافتراو « لفطلل ىبنجألا باتكلاصقن ىلا عجري كلذ
 ةيتاذلا با!سح ىلع كلذ نوكي الأ ةرورض ىلع دكؤن اننا الا « جراخلا ىلع ىركنفلاو ىناقثلا حاتفنالل اندييات نم مغرلل ىلعو ©« تالاحلل ىأ ى
 هليكسشت ةلحزم ىف ىرصملا لفطلا نأ ةصاخ « ىرصملا عمتجملل ةيفاقثنل
 ىرخا تافاقثل ضرعتي نأ ليق هدلب ةفاقث ىلع فرعتلل ىلا جاتحي ىلوالا
 ملأ مةملأل اهلاقطأ ,يلعتي ادبت ةريثك لود ىف هامل ىقهو 6 ةدروتسسه

 نأ ىتعي اذهو © ةيئادتيالا ةلحرملا لاوط كلذ رمتسيو .اهاوس_ نود
 . .. رضاحلل تتقوأل ىف انيضرت ثحبلا اذه ىف اهيلل. انلصوت ىتلا ةجيتنلا

 .: ىقرعملا نم_ءارشلاإ - م

 006 مهر نودج : 5
 ضرعملا نم ءاوسشالا ضعيل لافطألا ءارش حضوي

 ةدسسقللا 202020203 ددعلا ضرعملا نم .ءارشلا ....

 251 رح 5 مالإ 02000 نضرعملا نم ىرتسا
 / للرك | ' ذخر ْ ">1 دعب شيكي ملا

 721+ 9*2 عومجملا

 ضعي !ىردخأ نبذلل لافطألا ةبست نا قياسلإ .لودجلا نم خضتي
 كنيو < ةسارتلا ةنيع .ىلامجا نم /ةاره تفلي نهرغلا نم ءايشألا
 ءاربخ ةيرط نح هك ةدانتتمالا دمتي نهوعملا نويهذي لاماكألا نأ نلغ اذه
 .ةايمست هبايسا ريبسقت نكميو ... اهرّدغو بتكملا ةزهجا ىأ بعللا ى١ بتكلا
 لاقلطألا ءالؤه ملظعم ,نأ ىلا لغطلا باتك ضرغعم راوز لافلدألا نيب ءازفشلا
 . لبق نم انحضوأ امك عفترم ىداصتق!ا ىوتسم تاذ رسأ ىلا نومتتي

 ا



 اهَسم ةلياقملا ءارجا ةظحل ليت ضرعملا نم رتسشت مل ىتلا ةيسنلا امأ
 تح ةيندخأل هذه نا ىلل كلذ عجري اميرو «© ةساردلل ةنيع نم /خر؟ تغليف

 تلذ عجري امير وأ ©« اهئارش ىف بغرت ىتلاأ ءايبشألا دمي دجت مل لافطألا

 نا انه لوقلا نكميو « ءاربثلل ىفاكلا لاملا مهيدل نكي مل لافطالا نا ىلا

 .٠ ةيبتكملا تاىدالا قا بعللا ىأآ تالحما

 : ةيبنكملا تاودألاو بعللاو بتكلا ءارش ىلع لفطلا لايقا

 هيئاومشع ةنيع رايتخاب انه ىفتكتس « ءىراقلا ىلع لقثن ال ىكل
 اهارتشا ىتنأ ءايمقالل جذامن مددقتل ةسوردملا تالاحلا نيي نم ةمظتنم
 ناثملا لييس ىتع ذخاتسس كلذ قيقحتلو . باتكلل ىنضرعم نم لاقطالا

 متي ثيحب ( ةلاح 5.5 ) ةساردلل ةنيع لافطألا نيي نم طقف تالاح رشع
 :ذهير © ةيددع ةيلاتتمك 55 ةفاضاو « ةيادبك دحاو مقر لفطلا رايتخاب كلذ
 ل 1م1--١ : ةينانلا ماقرألا لمحت ىتلا تالاحلل ىف لثمتت ةنيع ىلع لصحن

 71 ل ا ا ا ا ل لا ل ار ا

 ع منح ىف رهظت دق ىتلا تالاحلا ضعي كاته ناك املو |

 2 .٠ رمألا مزل اذا كلذ يذل ردوستسو <« هاه ا )نكهوأ ةرشايم

 (51) مقر لودج

 صرعملا نم اهئارش ىلع ىلافطألا ليقأ ىتلا ءايسشالا حضوي
 ةلياقمللا ءارجا ةلذحت ىتح

 2 رفكلا نم ا را ءايسمشألا ةماحتا مقر

 5 10 ب ا وا

 ٠ ةيسركم تاودا > بتك [ كزاي  قجيل صصص 11

 0 . ىزيلجتا بتك 0١١285

 ىتلا مخ ةملالا ن رسققبو أه ركذ بيترت نىنسقكي ءايشالا كيجست اتلواح م5

 0 . ناكمالا ردق ىلع لفطلا اهيدختسا

 افي



 52(1)ضرعملا نم ةارتشملا ءايدشألا ةلاحلا مقر
 ك0

 سا نوسنيور ةمدق  روص ل نامريوبسس  رزيادنارغ تارماغم 0185
 ٌ ما . © بتكلا لك »  ةعدخلا ى

 تكا ومع دب ةلئوشا و .ناديقألا دن ةرطنلا ةنييملعلل ةعوسفوا ا ..ىرربزالال
 ش . رزيدنارغ ل  ريطادسأو

 ١ ىناغاأ  ىتزرد تلاو ل ةركاسل بتح *؟ .

  5رافللو طقنأ ل كارك كيوك  ةمصاعلاو ىروز صصق - ةرويس
 . ءاذملا ةدرغ - زئكلا ةريزج اهمسا نيولتلل ةمحق

 ظ . ىكذلا رهلا  ةروحسملا ةياغلا  صصق 013
 نيطايبشلا ل زافلا  نيلسرملا ديمسس دمحم - ةيملع بتك ؟5

 ظ 0 7 *- يب ةيلنقق ده #3 بلل
 .ةعابس ل رئاطلا قودنتصلا - رومنلا  ةئثالثلا مئاوتلاو ةريمآلا ا

 نوتلا ننح اتينفت ىهف « قيلعت ىا ليلحت ىا نود تانايبلا هذه كرتنو
 | ةيسردم تاود' : بتكتل ررلغغ ىرخاآ ءايشأ ءارش ىلع ليقا دق لفطلا ناب

 ىلا ٠ ةعاسمس ل ةرويدس ل ىناغا ل ةرك  روص ل لزاي وجيل
 .٠ نيولتلا صصقو زاغنالاو ىزيلجتالا بتك : ىو ةيملعلا ةعوسواا بئاج

 نما ءارشلا مدن ريربتل تركذ ىتلا بايسسالا ضرعل نآلا لقتننو
 ْ ا ظ . ةلياقملا ءارجا ةظحل ليق ضرعملا

 ٠ ضرعملا نم ءارشلا مدع بايسأ ب :

 (؟07) مقر لودج ع
 ضرعملا نم ءارستلا مدع بايسأ حمشود

 ةلياقملا ءارجا ةظحل لدق

 ةيدستلا كا ددعنلا ءارشلا مدع بابسساأ /

  3دعب ءارشلا ىف ادبي مل ١ 0ر55 نك ظ

 9 ضرعملا ىف ام هبجعي مل

 ,م.اا١رآ 1 | ةتيعصمص ءايشأ نع ثسحبلا

5 00 

5 

 ءارشلل رضحي مل
 ,م. اذرا ْ (8ه)ةيفاك دوقن دوجو مدع
 /ث 5 رس ش 0 ١ 3 ضرعملل اهدف رضحي ةزم ىقاش

 ٠ ٠+ اولكس نم ةلمح
 0 انيللتسسل املس دادي دستسل8

11 



 ءارجا ةظحل ىتح .ضرمملا نم !ىرتشي مل نيذلا لاقطألاب قلعتي اميف
 نم حضني « ةساردلا ةثيع نم /الر؟ مهتبسست تناكو © مهعم تالباقملا
 هيسسذ نأو © راينخالا ةلحرم ىف لاز ام .مهنم ؛ددع نأ قيباسلا لودجلل
 . هددحم ءاينشا نعا ثدحيت تناك دعي اورتشي مل نيذلا ءالؤه نم /5؟ر5
 ىن امب بايجعالا مدع ىف تزكرت دقف ءارشلا مدمل ىرخألا بايسالا ام“
 مش © (م.ه5)تالاح كالث ١ ءارخلل الصأ رضحي مل يأ ( تالاح عمست ) ضرعملا

 غرايزلا ىف ءارشلاب تفنكا ةدحاو ةلاحو «© (ناتلاح) ةيفاك دوقن دوجو مدسعل

 ىتلل ىتاعملا لمحت ءارشلا مدعل ةيقطنم بايسأ هذه نأ حضاوو « ىلوالا
 . اه سسفت

 ل ضصضرعلا 1 بعتلاو تالحملاو بتكلا رابتدخا بولسا سس 1

 7 (؟/) مهر لودج ظ
 ضرعملا ىف بعللاو تالجملاو بتكنل لافطألا رايتخا بولسا حضوو

 ةرستلا ْ ددعلا رابتخالا بولسأ

 21 ؟رآ 5١ رهيرفمي راتخا

 / الا ل دحأآ هدعابب

 1٠ و ١ جومجملا

 نم اورتيشا نين! لافطالا نم ز/”ت5ر*ل نا قياسلا لودجلا نم حضتي

 ريثأت ىأ نرد ىتاذلا مهرايتخا قيرط نع نوبغري ام اورتسثأ دق ضرعملا
 ايتاف عيش ىلع ثلذ لذ اذإو « (م.07) مهل نيقفارملا ءاقدصاألا ىأث ةهرسألا نم

 اهتحاتا ةيديحبتلا ف اقساف نودسي نامطكلا تالؤغ .ملظفيم نأ ىلع لذي

 .٠ ضرحملا نس دعب رتشت مل ىتلا 507 مةر ةلاحلاب اهلادبتسا مت (م85ب

 هرلصهمع دلوو ابتاقيدص عم ضرعلملا ىلا تبيهذ ةثتلس !؟ أهرمع تني (486)

 . (راجت هدلاو) همع عم ضرعملا ىلا بهذ ةتيلسس ١

 اذه ىلا بهذي دق ضعيلل نأ نم هيلا ةراشالا قيس ام دكؤي اذهو (85)
 . « ةحمسقلا » ضرغي ىضرعملا

 . ةلاحلا ةسسارد رظنا 690

 ؟يى



 0 ير و را ا اعلا وك و ا

 ريغ ريثآتي رج تكل كلذ ناك ا ا 3

 لفلملل ةوقئار 0 نها » رخآ .يمخنك ةدماسمب نويغري ,. اب اوراتخإ د

 . ينالصتسالا ىع دنع |يدوحدي مل تأ تريح © خرا ”لخاد ل اقلطألا

 0 0 هو يهم عع بج امو

 وللا تحتصلاو لفطلا ةقالع ياش
 : فحصلا ا | لايقا دع

 يا داق لع ل عر م

 0 2 (59) مقر لودج
 فحصلا ةعءارقل اميذ ةساردلا ةنيع عزوب

 / ةيسنئا ددعلا فحصلا ةءارق

 /هاركا | 00 ال 0 0 ماظتناب ارقد 03
 0 #«5هرللا 0 دلل ا 00 انايحألا كرك
 /ا؟#ر ظ | 57 ها ارقي ال

 عومجملا 5+5 +1٠/

 ارقت ةنرعلا فصن نع اليلق ديزت ةيسئ نأ قياسسلا لودحلا نم حضتي
 ةسسملا ارتمت ةنيدعلأ عير نع االيلق ديزت ةيسن دجن امتيب « ماظتناب فحمملا
 ةساردلا ةئيع لاسمئلحالا نم ةريبك ةيمست نأ ىأ ©« نايحأآألا يضضعب ىف
 ةديرجلل ضرعتلا راطأ ىف ةجيتنلا هذه ريسفت نكميو  :فحصللا نوضرعتي

 . ةلاحلا ةسارد رظنا (84)
 . ةلاحلا ةسسارد رظنا (89)



 حمسي امه كزتملا ىف ةديرجأل ررقوتم ةرسألا موقت كثيح < ةرس 1 لالخ نم

 مظعم نأ قبس اميف ا! بثحضوأ دقق < كلذ نع الضفو « عالطالاب لفطألا

 ىتلل عمتجملا ىف ةبفاقثلا ةوفصلا نم رسأ ىلا نوءتذي ةساردلا ةنيع لافطألا
 هده نضعبل الا , نك رعتي ىلاتلابو 6 هفافحللا يملا 00 صضرغشت

 : لزتملا ف لفطلا اهارقي ىتلا دئارجلا 04 ١
 ىركك

 ةفلتخملا فحصلا ىتع 0 تدع لاقطإلا عزوي

 :. رجكا ىلع لايقالا ةئست ز ةيسستلا 02١ ددعلا  ةديرجلا
 - حصلا نوعرقي نم نيب: 0 ١

 الا هرم 2 مارهالا
 00 #عا/لزاس < ماركا 159 2: رافخألا
 ١71*رثك 5 هوو 7 و #4 1: < ةةفراوومحلا

 17 ؟رك ْ آراب“ امل - دفقولا

 1-2 د واو 5 :ىلاهألا

 1500007 ا اا علا ا وأم

 ملا رك #0 ءابحتسلا
 را 2 م ا

 7 3-3 ؟  ىمالسالا ءاوللا
 7 عر ا ١ مويلا رابخآ

 7 هر را ١ ىلاهالا

 ةضراعملا دئكارح

 7 .رال ر؟ ١ ديدحت نود

 ةديرج ئا
 ا 5 ديدحت تود

 17 2 را ١ دكارجلا لك

 7/7 ا١رآ1 ا١رآ ها  ئىرخأا تاياحا

 عومجم 006 2" (61)عومجكا
 56١" فدصلا نوءرقب نم

 مسا

 هيام سس سقس

 ١ ةديرج نم رثكآأل كفلطلا ضرعتي نأ نكمب ٠

 ب



 لافطالا نم ةريبك ةيدسن اذع دجت نأ بيرغلا نم سيلو 5 ةعيتجم دكئارجنا ىتاب ةيست قوفت ةديرجلا هذه نوعرقي نم ةيسن نأ لب < لفطلا اهارقي ىتلا دئارجلا ةمدقم ىف ىتات مارهأا ةديرج نا ىلا قباسلا لودجلا ريشي
 ءانقيأ مه ةيسا رذلا ةنيع لافطألا مظعم نأ اقياس اتحضوأ دق انك املو «ةرسألا لالخ نم متي ةديرجلا هذهل لفطلل ضرعت نال مارعآلا ةديرج نوءرقي
 . (4)ةوفصلا ةديرج اهنا ةقياسس ثوحب تتبتا ىتلا «© مارهالا ةديرج نوهظ ىف ببسلا انل حضتي « عمتجملا ىف ةيفاقث ةوفص تاعاطق اهلكو 4 نيقظوملاو ةطرثهلاو ىشثيحجلا طابضو تامماحلا ةذتاساو نييتهملل

 لانفطالل ةيسنلاب ىتاثلا ركرملا تلتحا دقف «© رابخألا ةديرج امأ
 . ثشلئاخلا نّحرملا ىف ةيروهمجلا ةديرج تعاج امك ةلساردلا ةنيع

 ةجردي نوضرعتي 2 لاذطألا نا ةساردلا هذه ىف ظحالي « ةماع ةفصبو
 « ىربكال ثالثال فحصلل مهضرعت زكرتي امئاو © ةيبزحللا دئارجلل ةريبك
 ايموي ركصت كثالثلا فدسصلا هذه نا ىلا عجري كلذ ىف ببسلا ناك اميرو
 ةديرجلل دوجو مدع ببسي ةيبزحلا فحصلل لافطالا ضرعت فعمض ناك اميرو . "أهل .كرعتلا ةبدست نم دحي امم ايعوبسأ ةيبزحلا فحصلا ردصت أمئدب
 . . . لائطالا بذتجت ال اهتاعوضوم نآل ىا «© لزنملا ىف الص

 (91) 21139355588 12جءملعمطنو ةص 1253224. 1
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 دئارجلاب ةتراقملا د ةيبزحلا دئارجلا عيزوت ةيسن رايبتعالا َق انذحأ !ذأ (95!)

 9 ةيمويل 1

 0000 ا



 فحصل 4 لكلا اهارقد ىتنا داوملا هس #

 ا
 اهيلع لايقالل اسين فحصلا ق لافطألا ااهارقد ىتلا ٠ داوملا داوملا عزوي

 ىف ةبسنلا ظ 0
 ةسوردكا ةتروكا ةيسنلا . ددعلا ةيفحصلا ةداملا

 7/5 هرال /15ر' 65 ةعضايرلا
 "< رم امرك ل0 نويزفيلتلاو ويدارلا ةحقص
 ١الرا /ا١؟رم 5 اياضقلاو كثداوحأا
 ١هرك م,”م.11را/ كن اهعاونا ةفاكي رابخألا
 ١ارآ 7 ملرال 137 قسشسس ا يتاك :ناكأا

 ميرال 1 هةرو ؟ : ليد حفلا

 ا/را/ / هرم ١ ؟5 لتغشظشلملا باد

 ؟ / ؟رك ١١١2 "١ تاعارتخالاو ةيملعلا رابخألا

 ؟ را/ 7 < ٠ ١١ قدصت ال يا قدس.د

 0 / اره م روصنم ىسسيئا لاتقم
 ١ را/ 1 ١ را 4 ءارقلا ديرب

 ١را/ / ارك يب سانلا رابخأ
 ١ره / 1آرا١ 5 امتيمسلاو نفلا
 ١ رد م ا١رآ 5 ةريخألا ةحفصنا

 ١رك 1_7 مه ءاكذلا تارادتخاو ةعطاقتملا تاملكلا
 ١ / را/ل 1 ةلرلملاإ باد

 ١ رث رال 1 ةيسس حلك 93

 را/ 1 5 هوك ع

 5 7 "رس 1 ىرخا تاياجا
 ةكرعلا محح 'ء

 55 /1+ه + م14 ش (5؟>عومجملا

 0 بحجج ٠
 بإآإ اولتعس نم

 عومجملا ٠ قوقي ىلاتلابو ©« ةيفحص ةداهم نم و ا ل ا

 . (ةيرفغو ”11) فحسصلا اركت 5 ىتلا ةتيعلا ىلئامجا انه
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 ةيفحصلا داومأا ىنسأر ىلع ىتات ةضايرلا نأ قياسلا لودجلا نم حضتي

 تركذ ىتلا تالاحلا رابتعالا ىف ذحخان مل اذا فحصلل ارقت ىتلا ةنرعذا
 ةئفلأ هذه مجح عفري امم 2« اضيأ ةضايرلا لمست دق ىتلاو « اهلك رابخالا

 نوعرقي نيذلا لل فلمالا نيب نم /هار“ ىلا ةيضايرلا رابخألا ارقت ىتلا
 هب عقكمتت ام ىلا ةيضايرلا رابخألا ىلع لايتالا عجري دقو . فحصنلا
 ةرك ةبعل ةيبعمت ىلا كلذكو © راغصلاو رابكلا نيب عيجسشت نم ةضايرلا
 لكودجلا ىف اضيا رهظ ىذلاو « عيمجلا نيب اهتيدناو اهموجنو مدقلا
 . «ىلهألا» ةديرج نوعرقي نم ةيسنلاب (؟.) مقر

 هارقي ام نيب ىناثلا زكرملا ىف نويزفيلتلاو ىيدارلل ةحفص تعءاجا دقو
 هذهو « ةيضايرلا داوملا نيبو اهتيب فيقط قراقي ©« هفحصلا ىف لافطألا

 ابيك « نويزفيلتلاو ويدارلا رابخأ رشنت اهنا ذا ريهامجلا بذتجت ةحقسصلا

 جمارب ةفرعمل كفطلا قودشتي ثيح ةيمورلا جماربلا كيصافت رشنت اهنا
 3 داع دقن افاد تداخل 1 ةحاسلل عده قالخت نوب يسرتسلا
 . لافطألا بقتحت ىتلا ةراقالاب زيمتت ىتلا داوملا نم ىهو «© ثلاكلا زكرملا
 لافطألا اهارقي - ىرخألا ةيفحمملا داوملا ةيقب: حيمضوي قباسلا لودجلاو
 . اهتعارق ىلع لابقالا ةبسئو ةفحسصلا ىف

 هركذ ده اقحصلا ق4 1رتي 1. ضعب نأ اضي'ا ةساردلا هذه ىف ظحاليو
 دومعلا مسسأ وأ بتاكلا مال ايوبسكم وأ ©« لعفلا ىا نومضملل اعبت لفلح'

 ١ « ةققاوم © ىه بحلآ « ريتاكيراكلا ©« نيسح ىقلتصم ) ... بايلا وا
 روصلا تحتا بزوتكلا «© كحلضتب ىلا تاجاحلا «© ةملك 3 © روصئنم سيئا

 .ةيمهآ , لا حومتخغقوب اذه ريشي « روصلا راوجب بتكد أم »” و( ءءء.

 كهف ةريصلا و عر ا ا يقفل بدنا ةروصلا

 6 اه يواكب ام ؟ةاركل هيابتها ريثتو © ةدرجملا فورخلا نم رثكا لفطلا رظذ
 ةناح؟ نم ايعيأ نياكي :ءاقلاو < اس ةسارد ّق هيلأ ةرامكثالا قبس اه وه ه
 ىلع ادصّخش هلتحالت امو ؛ « اسسيرع ثيرأ » ارقي ةثلس ١؟ هرمع فا
 ا ةديرحب ىتامغآلا ةحفص ؟ارتقت تأ وثيس رثع اهرمعو تادب ةلفط
 . اهارقت ىتلاو ةحفصلا هذهل ةرواجملا ةتباثلآ باوبالا ضعب . اهرظنت تفلو
 ا ” :نويتدصلا كوقي امكف « كافطألل ةيسنلاب آدج ةماه ةروصلاو
 اذّهو + © ةملك حفلا نم ريبعتلا ىلع ردقا نوكت نأ عيلحتست ةدحاولا

 قباس عجرم . ىمالعالا عامتجالا ملع ىلا لخدم - . لانشلا حارقنا (15)
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 . هل 5 ةرواجملا ا 4 بايلا د ف ةروصلاب مامتمالا

 نيبظرمت لقي مثيب 6 ا ىف ةيلكسملاو ةريثملا داىملا ةدارغ نولضقي

 هذه .قئاندو- 03 هديا رثتت 3 ىقلا تالجعلاو' ةيفاقكلا و ةيملعلا 7

 نأ ىلا ريشت *5 دق ةجيتنلا هذه ناب لوقت ىكل انهم ميصاوتلا حتفنو 8 مودل

 قلغ 0 .٠ ةيسورتملا ةتيعلا رت فيت نجم راقت ة سحر. .ءافتنالاو

 لتطلإ اهارتت د ىتلا َر 1 ابخاآلا- نع ' انديدحا لمكتست ةظوحللا هذه 0 كد

 0 ..اهركفتيو لفطلا .اهارقإ ىتلا رابخألا نووضم 6
5-3 

 ا١١ ريما ندعم لدم كم دولا دا قل ا هةر نيم 2

 مامته :١ ةرئاد ىف هلخدت ةصاخ ةلالدو ةنيعم ةميق لمحي :ربخلا اذه ناك

 لافطالا نم: ارييك اددع: نأ انه .ةنسوردملا ةنيعلاىف رهظ: دنقو ... (95ه)درتخنا
 نواحتسسو « ةيموبلا ١ فحصلا ىف اهعاوتأ ىتشي. رابخألا) ةءارزق ىلع ليقو
 هترايز. ليغ :ارخؤم لفطلا“ اهارقا ىتلا رابخألا ةيعون ىلع: ٍكرعتن نأ نآلا
 رخآ نع: .لياقملا ءانثآ , .ءاتلاس اهدنع. ير ةكدح .ىتللو 6 نضرعمللا

5-5 3 

 اع يح م 0 0 1 1 20 57 00 اا ا ا ُ 0 1 هارق .ريخ

 (8113) اولكنس نم عاومجم نْيِه نم اةلفط ه5 كانه نا لوتن ةيادبلا ىف
 . (ةدرقم ؟هاإل) ثمل ركا# مهشم هركذت ع © هوءرق ريح رخآ اوركذتي مل

 يمت نحلل هةينارفجلا ةكيطفتلا : ةكالث تلاريغتملا اققؤ اهنضرعت

 600 . هلوانتي 8-3 ا للا
35 

 ٠نويزفيلدلا رابخا تاردنب ةرهاقلا ناكس ةقالع - . لايشلا حارشنا (ةد١
 56 .٠ قباسس عجرم

 ( لفطلا ةقالع -7 م)



 : ريخلل ةيقارفجلا ةيطغتلا
١ 

 6 مقر لودَج | 0و

 ةيفارفجلا ةيطغتلل اعيت لاقطألا اهرعشت ىتلا رابخالا عذوي

 ةيوثكلا ةيستلا ا 0 7

 ا ارك 0000 يسرا

 31 نك ٠ 8-0 .ىرتخكا|

 رح

 545555122151“ 00 1 و م
 هم هيج

 رابخألاب نومتهي ةساردال ةثيع بع كافطألا نإ ىلا قباسلا لودجلل راشي

 طانيترا ىلا كلذ عجري انيرو « ةيحراخلا رابخألا نم ربكأ ةبسسنب ةيلحملا

 ىلع هلاقأ ىتاي اخس تمو ؛6 ىلوألا ةجردلاب هاياضقو هعمجمب لقفطلا

 ىلع كفطلا كابتأ كقي كلذ :كناقمو « اهل هركذت مك نمو « ةيلحملا رابخألا

 اًنيش ملعي ال هنآل و١ « همامتهأ ةرئادؤ لخدت ال دق ىتلا ةيحراخلا رابخألا

 تاحليك رهظت ال مث نمو « اهتءارق كضفي ال ”ئلاتلابو « اهتايفلخ نع

 رقتب فحصلا مامتها ةرورش حضوت نأ دبال ددصأل اذه قو : عاجرتنالا

 00 ل ا يا يم 2 2:ىراخلا رابخألا : تانتلخ

 ةيلخادلل رايخالل ةبسنلاب رمآلا كاذك « :( اهعاخزتسساو اهركذت :ىلاتلابو ١

 .اته اهركذل كاحملا عمتي ال ةديدع بابسأل ةيماثلا لودلا ىف ةصاخو « امقيأ

 . * ريخللت ةيروحملا ةيصخشلا ل ب

 همامتعا هرئاد ى قخدي ىذلا .ربخلا ركذتي ناسنالا نأ اقورعملا نموأ ب
 لكقطلا نأ انضرتفنا .ريخلا لدطلا ركذتو ا

 تاباجالا اننتص كلذلو : هتامامتهاو لفطلا كوح رودي ىذلل ربخلا ركذتم

 ش : ىلاكلا كودجلا ف
9 : 

 ا ماد د
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 م5



 «١؟) مقر لودجح

 ةيوكملا ةبستلا 00١ رابخألا ددع 7 0 ردخلل ةيروحملا ةيصخمشلا

 جيتاكرد ضب (١)لانكألا

 م4 الرد "ها (؟)ىرخآ

 071٠ 0 كذم | عومجلا
 لح م مم يب ويعمل بسس يسع ميسم

 كافطالا“ اهركذتو اهارق ىتلا رابخآلا نأ قباسلل كودجلل نم حضتب
 ارابخا اهيلثمم تاك « ةلئاقلا ءارجأ كيت هوءرق رخل رخككك ةساردلل ةئدع

 نأ نكمي قطفطآا نأ ى؟ ؛ ئرخآ نوثشب .ىقلعتت تنتاك له © مهد قلعتت ال

 تناك .ىلا ىتح رايخألا نم ةددعتمو ةنئلتخم تايعون. مج رتسسي

 مهنضرعت دكؤت لافطألا :بتاج نم ىباجيا هاجتا اذهو « لقاحلا لواكتت

 30 6 ماع نع اعلا مهعمتجم نوكشب مهتقرعم,ن نم 0 5 ةقلتخم رابخأل

 . هصقي ملام ىف لفطلا بقتجت نا نكي ىتلا رايخال را نا

 جاتحي ربخلا اذه ناك ن ناو باتكلل نهرعس عاشفا نيك بع :ةاكي اهديو (١

 .٠ نسيجلا ق هنآاو بيطخلا ةياصأ :  الثم اهنم (؟)

 د 2 2 ىعوكلا لايتغأ ةكواشما دن

 يّ



 : ريخلا عوضوم - ج

 هه دسسعإو يسع مقر لودح م

 . ا نحل ا ويحل ب هوي ب ا ييصتسملا صو 2.20 5... ةوركذتو لافطألا هارق ربخ_رخآ_ حضوي..

 ك0 ا ل

 ةيوئملا ,ةبسنلا. . ,:: :... .رابخألا دمع مجم... ,نيخلاب عوضوم

 .  /عا١رك 00 | ١.١9 0 0 (ىجراخو ىلخاد) ىيسايدس

 2 72 ارك. ه١ 15 ثراوكو  ثدإ يح

 2 ةرخ 6 ل
 - زب ةهنارخي مى 57 ىعاش 222 يتجا

 000 هر كرما هيت ا ل كي ١ -- (نويزفيلت تع 0 و  .ايقيدح) - خف

 اطل ا هيي

 -/# "رداد ش 94
 همه

 ميداس با اك ممعلا 5 قبمأل ما 2

 هو ووردت. 5-5 5 م هه

 17/5 اه هبا ع0 + هيأ مك طماع هلاك ؟حايع--- .

 ةكذع ””لاتامالا اماز ىكالا تابخألا ' ركن نك ىلا فراس :لودتلا راهي
 ةنلتخاد ةينئايدس ارالنيبخكت ا ئلوآلا 0 تناك 2١”.اهوزكذتؤ:< ةمسارملا

 ,ءىراقلا . ركيذن ائلز ام انك. نأ“ انل ,ةيسنلاب ةيباجيا.:ةجيتت ىهو م. ةيجحراجحو

 ثوحب جئاتن مم ةجيتنلا هّدذه ىفتد الا دك مك نمو « اذه نيك وحبا ةئعوتب

 . ركاترأل هذه 4 محق 3 هيا نودع ليلك عئات و:قفتت' أل دق اهنا انبك-< ىئرخا
 [ 1 . ب كَ 0

 58 2 357 ا 0--- 3589-5 00 ءمض اعلا ملح هوه متم لح 4.

 ل ركرملا ف تءاح دقف ثراوكلاو ثداوحلا رابخأ امآ

 ىف لايفطألا نا ىلا رسكي امم © (550ثلاثلا زكرملا ىف ةمضايرلا 000
 2 افحصلا لالخ نم ةياسلاو ةريثملا :رابذال|! ةءارت نولضفني .ةسوربلا .ةن
 ىقكلا رابخألا ف رهلظت مك.باتلأ' ةيقاقثلاو ةبملعلا ..ابكألاب مهءامتحا 0
 و اج اةيمشا :ئوبس ةيسارخلا ةكيع لاقطتلا اه كذت

 يل اهسنثن راخألا ركش ١ 0 ديد : تان ىف نومتطلا غضوت' اكهأ اثندتكا (5)
 7 : 0 .-بمع نم: ع راتلا ىلع لقثن «يب

 خك



 وامل اب نيدتلا هداج ب اكاد
 هدم يع ةع 8 : كيا 4 يس

 ص 0 ةيورلل 0 ل
 ىلل:ةديرجتن لوخد ينسي نوكي دق كلذ نا.اغلقو :« ابضيا ةيوزجلا.دئارجنا

 نَوسضَرمتي ننمم (/5156) لافطألا تلخ ىلل ىح - : نأ اضيأ انيأروا 5 ٍلزتنملا

 ةلاح 7100 لقلملا بْلِب ناقعركين قيذلل ميه طقف 29: "نكلزخا ناو ةععاعولا
 ةءارق ىلع لفطلل لبقي له ٠ قومه. ايلاح حورطملا لاؤيسلاو . .٠ ( ؟©١١ نم

 لفطلا باب ةءارق ىلع هلابقا نع ىثكا:هل' ةنضصصخملاو هيلل ةهجوملا تالجملا
 تالجملا ةءارق .يلع ..ليقي .لفطلا نإ .مأ. ؛. ةيموبلل فحبصلل ى رشني ىذلا

 00 :ءارق ى ل ةجرد ىلع الوآ. فرعشن

 4. «06) مقرا ,:لودج :ه
 نرش ةفيغلا ىدل تالخحلا 'ةءارق ىلع لايقالا حمضوي

 ةيسكلا 5 هوما” 533235020202030 تالجملا ةءارق

 0 2 وسلا ه4 ا ا اس 0 َ

 ةتم#رملا ةنيغ لافشمألا- نم ةريثك ةجشت نا ل ىداسنللا للوصل ووسع 2
 8-0 ”:تالنجملا ةزكت اهتم :ةليلق ةعسمنو (/”تةر< ) ماظتناب' تالجملا نق
 زغت“(/0/5) ةنه ةسّوزذملا ةنيعلا عابرا ةثالث نم رثكأ نأ ىأ( ”اكرك +
 . اهل ضرعتت ىأ تالجلملا

 و - جاوي جسما نعام يو رع هيي كات مسلخ مادخل

 ةييسن نأ . .هةقيبس ىذلا .بودجلا نمقو اضيأ قياسسلا لودحلا نم ظحال .و

 تيينصالا ةءارق ةيئسث نم كيلقي: ىلعأ (/0/1) لاقطالا .دنع تالجملا ةءارق
 روبصلا مدختمست تالحملا نأ ناطل ىف كلذ. ريسفت_نكمي اميريو 000
 تاللسحم دوجو نع هيك 46 تي حوصلا نم لضفأ ةقيرطم جرختو ةتولملا

0 



 ءتةيغونلا :كخيمللا نير اهكداددسوو يكف رك نلط .نولعي :لاماتالل ةسحتت
 نع مهرمع لقي ةسوردملا ةنيعلل ىف لافطألا نم /1هر* كانه نأ ةصاخ
 هتيعلا ىف ةتس أه .+١ ةئنلا ىف لافطالا ةيدسن ناو 2« تاونس ىئامث

 ةئنلا نم .رثكأ تالجملا ةءارق ىلع لبقت نأ نكمي ىتلا ةئفلا ىهو ةسوردملا
 ل ل تال .١  ه ةينسلال

 : اهتعارق ىلع لافطالا لبقي ىتلا تبالجملا عوف ب

 0 مقر لودج . 55
 لفطلا اهارقي ىتلا تالجملا ةيعون حضوي |

 كرك 8 لافطألل تالحم
 ؟ةغرآ - 2 ٌؤ١ ه١ 0-2 رابكلال تالحم
 ؟رالا 0 (8ا7)ا١إلا 00( ةصصختم تالجم
 ٠١راا ش (ة 45ه ش 1 ىر 0#

 1 زلزال 0000 370 ةطلجللا

 ىتلاو  ةسوردملا ةنيعلا ىف لافطألا نأ حضتي قبامسلل لودجلا نب

 تالجملا ةءارق ىلع ليتآ  اماع رشثع ةيسمخ نم اهدارفا ضعي دمع هيدوركل

 حضتي امك © ىداعلا روهمجلا بطاخت ىتلل ىرخألا تالجملاو اهل ةّضتصخملا

 تالحملا ضمي ىلع ةسورمملا ةنيعلا لافطأ نم الايقا كانه نأ اضيأ

 4 جماريبلا رثتت ىتلا ©« نويزخدلتلاو ةعاذالا ةلجم اصوصخو © ةصصختملا

 نموحسخي ةاتركذ نا قبس هاه معدي اهم. ةمعياتملا نم رفاو بيصني

 ءامسنساي ضرع ىلب اميفو . فحصلا ىف لفطلل اهارقي ىتلل تاعوضوملا

 ٠-0 ةسوردملا ةنيعلل ىف لافطآألا اهركذ ىتلا تالحملا

 .٠ (تالاح 0 مولا ةيسنرفو ةيزيلجتا 0 8-5 -(هم)

 م1



 0 «ال(غقر لودج 0
 اهتعارق ىلع لافطألا ليقي ىتلا تالجملا ضرعي

 ةيسسدتلا ددم 11 2 0 : ةلجملا ممسا ةيسستلا ددعلا 02033 ةلجملا مسا

 ”ي آنا

 170 ١ث
 4 .١رآ .

 7 نك
 ٠/ .ءرم

 /,م٠٠ء٠راأ .ه

 :٠.٠/7ره

 .7/٠ .ره

 .:ي4- .  هيمكاوحلا ر/كا؟الرك ١ا/ه 21.6.2 اهتاقحلمو ىكيم

 ٠ ايتدلل قودتس م6 م41 دوو 5 وتيم
 (١.!)زافغلا ز/ل16ره 95) ا: ب -- دحام
 0 ىتديسس /“ مل 6 ىيوتكا
 ىهو ىه ر/ ةرا١آ 11 1 ءاوعطح

 د0 ةنميش ز/ الراك2 ![.ا :. ه-: 2 مقوسصملا

 دعوملا ر/ث ؟رالا /١9  نويزفيلتلالإو ةعاذالا
 ' نام ريوس رك ؟”؟روك 1] تا2200 0 ةعامس نخآ
 - ةقترفتم تلاجم مره 211520 +0 .ىيخلل حايص
 )0 - ؟)ةيبتحاأو ةيبرع / ارم ا ا و كعمسدس

 بهم موو < < >

 6 يلق |

 ريالل يكل 0 عوصصلل 0000 ل ل 2 ل ا ا ل 1 نات نات
 5 0 ل

 امنهازقي ىتلل تالجملا ةمدتقم ىف ىتات ( ىكيم ةعومجم لل -ىكيه ريوتس
 :ةزكزملا ىف دجام ةلجم مث ىناثلا زكرملا ىف ريمس ةلجم تعءاجو « لافطألا
 . عيارلا زكرملا ىف ربوتكا ةلجم كلذ دعب مث ثلاخلا

 )6.١( ىكيهو ىكيم ريوسو بيج ىكيم )١755( بيج ىكيمر )15(
 ىكيم ردومسو )١5( (؟) ىكيم ةعومجمو .

 فعدم ايةيووقلا| زاكك حا امكالا ">4 يحك نينا نع نبتت نا نكح 31
 . ةيرود وأ «ةلجم» اهريتعن نأ

 )٠١( روص اهيق ةلدم ىأ ارقي هنأي لوقي نم ةنيعلا ىف الثم رهلظ ©
 ملف (ىتاملا/ىزيلدنا/ ىسسنرف) ةيبنجألا تالجملا امأ (؟) ىتلجم

 تارم عيرأ ىو رركتت .

 ما



 ةسسوردنملا ةنيملا ق نافطألا نأ حضتي نيتيامسلا نيلودحلا نمو

 مهمامتها نم رثكا ©« مهل ةصصخملاو « مهيطاخت ىتلل تالجملا ةءارقي نومتهي

 لافطأالا نأ ىلا عصجحري كلذ ىف تييسلاو © ىرخاألا تالجحلملا ةءارقي

 لافطألا تالبجحم ىف نودجي مهن) امك -6- مهتالجم ف مهنسقتا نودحي

 تالحم سكعي كلذو « مهلويمو مهتايايمتها عم قفتت ىتلا تاعوضولملا

 لافطألا تالجم مامتعا_لثم قاكلا مامتهالاب 0 ال دق ىتلل رابكلا
 لالخ نم ينللاقطالاب ةمامنلل تالجملا مامتها ةرورض ىلا انه هرامشالا ردجكتو

 تيب , لصو' ةقلح ةياسنمب هيماوبأآلا : هذه نوكتل مهل ةكياث باوبأ صضصيصخحختب

 تالجملا هبتكت ام ىلع نوعلطي ام.اردان رايكلا نا.كلذ ©« مهرسأو لاقطألا

 م ءايآلا ةقرعم ةيدعا نم 00 ىلحي.: <« , راغصلل اصيصخ ةهجوملا

 0 1 1 . ءانتيالا هعلاطي المل

 د م ل نا تل لا دما نيستا فدع اعمل 5

 . تالجللا :هذه .ىف نئلوآلا ةماعدلا ىهو:ةروصلا صوصخي هانركذ نأ
 ىتلا ةمسوردملا ةتيعلإا َق تالاحلا ضعي روهظ اضيأ كلذ ىلع : ليلدللو

 ةراشالا تتيس ام رركذ انلعجي امم © روص اهيف ةلجم ىآ رقت 5 اهذأاي تلاق

 22.2 لقطلاب ةصاخلل تاعويطملا ىف ةروضلاي مامتهالا ضوصخي هيلا

 هيا

- 

 مامتغالا اذه دو ثيح « ةكياثلا ة ةروصلاي لقغطلا مامته؛ اندوقردو
 ةروصلاب لفطلا ةقالع ةفرعم ىلا .ةعويلطملا الئاسولاب قلعتي أميف

 .ىيديقلاو نويزفيلتلاي هتقالع ىف لثمتت ىتلاو « ةيفاقثلا هتئيب ىف ةينورتكلالا

 انيلع ىغيني « ةينويزفيلتلل . ةروصلاي لقطلا ةقالعل. نضرعتن .ن١ ليق نكلو

 . يي تل ىعرخلا فأآلا ©« ويدارلاي لتئفطلا ةقالع ىلع الوأ” فرعتن نأ

 ىلاتلا لصفلا امهل يصصخنو

 را



 ( عياركا لصقنا )

 لفطلا ةقالسع
 ةيئرملاو ةعومسملا ةهنورتكلالا لئاسولاب

 ه تيهمن

 رصع » .ضعيلا  هيمسب ىذلل <« تاينورتكلالا رصع ىف مويلل ىثيعن
 ىيدارلا نع زيمتي ىذالو ©« ةينورتكلالا مالعالا لئاسسو ثدحأ < « نويزفيلتلا

 هنيه اطظخ ةريوتات ينبح نع لافيوعسا اهو لب لافي امو لبق اع ةريكي

 ةروسصملا هيف تتكلات ىذلا رصعلل اذه سضميلل  ىمنسيو ١(: ٠ . ؟)ةيعامتجا

 ةراضح 1 ع نو دست )») ةنويطعلا رصع » هناي "”ةةينويزفيلتلا

 نم :قيسسا :ةروصلا نآأل «٠ باوصلا اهيئاجر هيسست ىهو «© «)١.5( ةروسصلا
 ىف قكيبسال فوهكو «بذداسنالا ةياديب اهل خرؤيو 14 اضيأ ةعويطملا ةملكلا

 7 . (١.-ه)ك لذ ىلع دهملشت اسنرد

 ىلواآلا ةملكلاف <« ةهروص ةمثتكل فدارملا نوكي نأ نكمي ال نويزئنيلتلاو

 تناك ناو « دمي نع ةيؤرلا » ىنعتو نيعطقم نم ىبنجألا اهردصم ىف ةيكرم
 ق ىبسانس“ لماعك ةهرومصصلا ىلا ةراشالا اهصقنت انه ةتوحنملا ةملكلا ةلالد

 ىدلا'يى ٠ دعي نع ةروصلاو توسصلا لقن اهاضتقمب متي ىتلا « ةيلمعلا هذه

 5000 . اعم امهيلع ىف يأ نامزلل ىف ىأ ناكملا ىف ادعي نوكي دق

 حلطص؛ ىدلا لئاسسولل ةعومجم ىف ىيدارلا هقيقسشو نويزفرلتلل لخدي بو
 10211010 ب ناك1]12' : يرسل :ةضيبنللا  .:لئانسولاو ةيكنيست :يرلع

 مجرب : / ىمالعالا عامتجالا ملع ىلا لخدم .  لاسششلا حارشنا )١٠١(
 .٠ قيامس

 (104) ظثطعدطقسد 1 1/0155. اس اى”وكلق ءطع لمسك ة1ه 8001646 دتعطقتسع.

 1ددص0مل, طوكر 1950, 2. 4.

 (105) ةميءاتسم 2. 5مل 11ءودوع عع متعلق 1 00م 3 1 نق كي

 1رهدعوتتسع 3 1”هعلتصد تع 0 متعب دن عمر 18319, 121غ



 نكمي ىتألا ةيتوصلا تارئؤملاب جرسملا لممضشت اميف لمضت ىكل عبستت او

 هقالعلاب لئاشسولا دذه نع ثيدحلل اديتيسو « آ.ك).٠. سشضررعلا ل

 هدب ا

 3 الا ةدولع : هلو

 كورد 0 ىدل قويداركا رايشتتا ب ١

 انه ةهةسسوردملا تانفشلش هده ىدل ىيدئرلا دوجو تحيلا أذه ف تيت

 طتقف /م161:2 ىلا تلصو هجماري ىلا عامتسالا نآ الا « .23٠.٠/)/1٠( ةيسني

 * ىلاتلا لودجلل هضرعي ىذلا يدنلا ىلع

 «/لل) مقر:لودج 2 ١
 : ةساردلل ةتيع ىدلا ويدارلا ىلا ماسالا ةجود حضوي ش

 | ةيسقلل 0200 ددعلل ظ قيدارتا ىلا عامتسالا

 مكاو 0000 هلك اتايحأ
 /,.١هريح 32 ١5.

 يتا»ءء ا 700 ااا ظ عومجملا . >
 تايثلاب مستي هل ىيدارللا عامتسالا لرهما نأ 0 لودجلا ني مكب

 ةنيعلا دارقا نم /5ا5را نأ دجن ثيح ©« ةساردلا ةنتيع.  لانطألا دنع

 كانه نأ امك © انايح“ هيلل نوعمتسي /١541ر٠١ امنيب ويدارلا ىلا نوعمتسي
 ىف توانتلا اذه عسجحري دقو .٠ قيدارلا ىلا نوعيتسي ال مهنم /ا١هرم

 بيسي يىيدارلا نم لاعطألل ايذح رثكأ ىرخأ لئاسو دوجو ىلا عامتسالا
 ىق ىددارلا حيصأ ىلاقلابو « ىيديفلاو نويزفيلتلا لثم اهين ةروصلا دؤجو

 (106) 1156+ ىطخفال 1117 عا ل2165 8117200. ل آلم 17-7211010 15 نعأ

 مماتع 2غهدتك.  ©طتممتواتلع 50214, ةمزعوص, 1/دنأ 8

 ةمدقتملا لودلا ْف ”كذزهتملا هلاكششا١ ىف ويدارلا راسشتنا ةبسن لصت 9
 نشماه قياسسلا ىبابآأالا عجرملا : رظنا . .7/٠٠.٠ ىلا ايداصتقا

 عامتسالا فءسصو نكمي ةمسوردملا ةئيعلا كى ويدأرلا زاهج راسضتنال أرظن 0 ٠ ١(

 زاهجلا :كيفضت ت -خاتفم ة راداب "طقتوو ىئالثأ © « 0 0 ا



 . ةيلات تاحفص ى ثحبلا اذه هتيني
 : لافطألا دنع ويدارلا جماري تايلضفأ 5

 (5١١)لافضولا دتع ويدارنا جماري تايلصفا جروي ( (55) مقر لودج

 عامتسسالا محح ْ

 اولئمس نمل ةيسستلاب ةيمسسنلا ددعلا جيماريبلا

1 

 17 5 ا١رآ آ 1 لاقطألا جماري هج

 ع.رآ /اكارخ 00106 ١ ١( ١)ىقيسوملاو ىناغألا
 5١ /,ا1١رم الإ  (1١1١)تاليسلسملاو تايليثمتللا
 ك١ مي 4ك 3 ةيرايخالا جماريللاو رابخألا
 ١ / ةرا 5؟ ةينيدلا جماريلاو ميركلا نآرقلل

 ره م ره 1 ةيضايرلا جماريلاو تايرابملا

 ؟ركا 72 ارد ٠ (١1١)ةيبنحألا تاعاذالا
 ؟رك م ا١رالا 3 سفو نيتملك ل

 آ1رال / ارك 3 ايامضتلا برغا
 1ر5 7ودج 0 ةيصانلا ىلع
 لارا 7٠ .رم 0 ةارملا جمارب
 ..ريخ /٠٠.را و حايصلا جمارب

 .٠ .رمك .7٠ .ءرآ ؟ 241 خت
 ء.رد 1٠ ٠ءرآ 1 نالف ةيتكمل ةرايز
 ه٠. ن2 /٠٠رآ 51 ةيملع جمارب

 ٠هء.ره 1100 ١ ريزاوفلل

 ةرا/ ز ال"طراآ 0 15 ىرخا تاياجا
 ؟ را 1 ارآ "6 دكحم ريغ د

 اولئسس نم عومجم هاه عومجملا
 ؟

 ) )1١5ىعاذا لكشش نم رثكال عمتسسي نأ لفطلل نكمي .
 ٠( اضيا لاسطألا جمارب اهنملضضتت دق ىتلاو .

 ركذ اندعار اثنا انه ظحالي) لافطألا جمارب اهتممضتت دق ىتلاو )111١(

 . ةمسوردملا ةنرعلا ىف لافطألا اهددر ىتلا تاملكلا

 ١١7( اضيأ لافلحألا حجما ب دملشتت دق ىتلاو .

 ) 24١١7احيرمأ توصو " ىلراك تياومو " ليئارناو ه ندتل ١ .



 ىلا ىيدارت' نم نوجءتبسي .لاقطألا نأ ىلا قياسلا لودجلا ريسثي ن

 نصر تأ راطا ف كلذ زريسمسسفكق: ”نكمدو 4 ىلوألا ةجردلاي لافلحألا ججمإ رب

 نودجي مهنآل :مهلوانتت: ىتلا ”جماريلا :نؤراتخي لافطالا نأ ثيح « ىئاقتنالا
 . دب شاقل مكاعو ةنماعلا ميقااسعا ات اهنا انك ايها هنكنلا "ا هلع -

 ١ جماربلا هده نكعي ميدقت ىف مهملسقنأ لافلحألا ةكراشم كلذ نع الضو

 عامتسا ثيح نم «بناخلا ةيترملا فى ىتةيدسسوماو ىناغألا تعاج دقو

 رابخألا“ةم١ © 'ةثلاثلا ةيترملا ىف تالسلسملاو تايليثمتلا مث اهيلآ لافطألا
 ماري اهمضتت دق مايل نم تايعونلا هذهو 0 عيارلا رزعرملا 5 .تعءاجحف

 كوم وك 0 لطلاب : ةصاخلا رادخألا انايحأ 1مل مدقت ىتلا 'لافطألا

 سما 0 00000 ناقتي. قيم امم
 تايلركمتللو ئقيسوملاو ىناغألا لالخ نم ايناث .ةيلسستلل مث « .الوأ لافطا

 ةيمالعأ ةةليبسو هنا ,ىئع ىريدارلل نورطظني ال لافطألا نأ ىأ « تالسلسملاو

 قئانيو.6 ,قاهجلا اذه ىف ىهيفرتلا بتاجلا ىلع نوزكري امئاو م , ةيفاقث ىأ

 رتمملا نم ةركيملا تاونسلا هذه ىف مهلويمو لافظالا نيوكت ةعّيبطو كلذ
 مازتلالاو ةيدجلا نم رثكأ « قالطنالاو حرملا عباط مهيلع .بلغي ثيح
 ناؤ « مهبراجت ..ةلقو ؛« مهنسس رغص مكحي « مالعالا ىأ ةفاقثلاب :مامتهالاو

 رايخألاب ةّضاخلا جئاتقأا ضرع دتع داجلا بئاجلاب رثكأ امامتها اندجو ان

 . :ةوعوق ويك كل ةينسنلاب لافطألا اهركذت ىتلا'

 0 ةليسولا فالتخاب نيتجيتذلا نيب فالتخالا موفي دقو
 سئتلابق . ةليسسو لكآ ةيءنتلان روهمجح لك تاردق فالتخاآ كلذكو م ىويدارو

 البصأ مامتهالا و ةءارقلا ةقرعم رفاوت“ بجي الثما رابخألا ةءارقو ةفيحصلل

 تلذ نم طبسبيأ ةلكشملاف قوحا آلا ةدحشلاو ا . رايخألا وهو عوضوملاب

 : .ا ريثكن

5 



 : ويدارلا ىف :لافطالا جمارب ىلا لا تبل

 (640) مقر لودج 3-000 3300030
 ويدارلا ىف لافطألا جمارب عامبس ىف ماظتنتالا حضويا 0

 ةسوردملا ةتيعلل ةيءستلاب

 ةنيعلل ةيسنلاب
 اهلك ةئنسوردملا >0 ةيستلا درعلا < لاقطألا جمارب ىلا عامتسالا

 ل ا ل ل
 726 يسد ةكوك د يا لاهكوإا هع نيبو افعل: للا

 هن 00 /اةرملا 0 مالا ' /1 000

 ِ -5 5 ةقد لا 000 فل 0 ا ١ 0 2 7 *2 017 دمع ييياطا ك1 دارفأ عومجم 1 95 7“ دلو + - ني < 00 ا ع عومجملا . ٍ 2

 ويدارلا ىلإ نوعمتسي الا ةساردلا ةنيع نم 1/1 هر نأ لبق نم انركذ
 لافطالا مما ري ىلا نوح مكنت: نم نأ قياتحلا لوذدجلا" نم حضتيو (ةدرغم 55

 لاقطالا :نم .ىيدازلا ىلا نوعمتسي نم ةلمج نم ه1 نولثمي ةمئاد ةفصي
 نع اليا ديزت ةبدسنت اذايحا جماربلا هذه ىلا عمتسيو «© ةساردلا ةنيع

 لافلحألا .نم 5 .ةريبك ,ةيسد. دنع عامتسإلاب :ىظحت .لافطألا .ججمأار ب نأ ىذ « عفا

 ةيسنلاب زال. .نولكثي مهو.«© ىيدارلا ىلا نوعمتسي نمم ةسا ل ةثيع

 . (ةورقم 5.5) اهلك ةسوردملا ةنيعلل

 : ويدارلا ىف لاقطألا حما ريب باحجعالا “دن

 )51١( مقر لودج
 كي“ 1 30122 ىدل ويداركتا ىف لافطألا جماربب باجعالا حضوي

 ةبسناا  ددعلأ 000 لافطألا جماربب باجعالا

 كيلا 0 515 3 هيجعت

 02 25 ٍ عومجملا

 0 ل 55) دا يللا ىلا نوعمتسيب 5 نم ةدمست ذ مهيلا فاضي 01
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 وه ىلاسمجأ نوكي ىيىاتلابو لافطألا حجما رم ئلا عمت مست هب ةدرقم مك

 . ةلقطو الفط ١؟١ وع ةساردلا ةثبع ىف لافطألا جمارب ىلا نوعمتسي ال

 ىلا نوعمتسي نيذلا لاقطألا نم 788 نا قباسلا كورجلا ن. حضتيو

 ز/15 امقب جماربلا هذه مهبجعمت )١١6( ىبدارلا اهمدقي ىتلا لافطألا بما ب

 ى كافطأالا جهارب ن١ ىلآ كلذ ىف ببسلا عجري امبرو . اهي نوبجعي ال

 لكفطلل ةيرمعلا ةلحرملل ةاعارم نود ةماع ةفصب لاقطاألل هجوت وردا رلا

 ءايضرأ ب.-صلا نم نوب ىلاتلابو  ةمسارد ىلا جاتحي كلذ ناك ناو

 ةاهمتلالا لبق ةيرمعلا ةرتفلا نأ كثيح « ةيرمعلا مهلحا رك اتفو كافطألا عيمح

 0 6 : ةسردملا :نس٠ ىف ةيرمعلا ةرتفلا نع فلتخت ةيئادتبالا ةمسسردملاب

 دْخؤي اه وهو ىيدارلا قىق لافطألا جمارب ميدقت ىف كلذ ةاعارم نم ديالق

 . (50١1١ىرخا تاعاذا ىف هب

 نيثوحيملا ةقرعمو وبدارلا ىف لافطالا جماربل عامتسالا نيب -ةقالعكتا هم
 1 ْ ١ *' قيفوت ةقد كف ةدب رو

 ةجيتتلاب انحرخك © قفوت ةليضف » ةديسلا نع لافنطآألا اثلام امدتعو

 ه ةيلاتلا

 ؛ /مكلار6 ةبسلسني ) "96 اهقرع

 ' /املر“ث ةيعشقكم ) انه اهنترعي مى

 1 ةئيعلا 3 » قيفوت ةلاضف ) ال ةديسلا

 هدرغم )1٠.5 لا ةتيعلا نم /"اارك لكشت ةبسنلا ا (١1١د)ر
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 : قيمود ةليضف ,زوفرعي ال نمم وددارلا ىف لافطألا هيلآ عمتسي اما +

 (5؟) مقر لوذج ظ ْ

 لافطألا اهيلا عمتسي ىتلا ويدارلا جمارب ضرعي

 قيفوت ةليضف نوقرعي ال نمم

 راركتلا ةلضفملا ةداسكا راركتلا 0 ةلضفملا ةداملا

 1 (١1١لافطألا جمارإب م حابصلا رابخاو رابخالا تارشنت

 ١ ىقيسوملا جماتربلا 4 ىناغألا

 ١ احايبص ةيسضادرلا باسلأالا «© تيداوحلا » و تاياكحلا

 ١ ا ع هبلطت: ام )١19( ١7 صصقخلاو

 35 ء- 11 ةييكحأ .١ ةييرع تاللساسمو تايلشبت

 5 ٠0 .02 نيلكمملا- تاءانا 5 (11970لافطألا نيئاغأ
 ١3 ١ 1502 ةركلا ,ىبعال تاءا“! 3 ميركلا نآرتقلا

 ١ ١ /  نقشرطالا ديرف ىناغثأآ »* موثلك ما :ىئاغأ
 1 000 (19١!جماترب ىك »ل ميلحلادبع ْئئامت 1
 1 - ةقرعآ الا: 0 (١١م4)ةليضف البآ جمارت

 3 اباب همدقي جماترب 5 الا
 01 ظ مك / عومجم

 ةيعاذالا داوآا نع قرقءت ةليضمن ن 0 رعب ال نيذْلا لاقطألا لادم دتع

 قياسلل لودجلا 3 قف حشضاو ىه امك !وباجآأ ويدارلأ ّق اهيلا نوءمتسي تلا

 م ) ىناتغألا مك ؟دارفا ) حابصلا رابخاو . رابخألا ىلا نوعمتدي مهنا
 كلذ دعب مث( تارسقا ل ١ نمسقلاو © تيدادحلا 8 ىتاياحلاو ( دارنا

 لانطألا ءال ذه دتع ةلضفملا ىرخألا

  )1١10اهميدقت ىف ةكرتشم قيفوت ةليضف نوت دق ججمأآربي .

 ةليّخت ” نع انلاسس قف «© ىقطتم ريغ هريتعك ؟ ال ةكفنلأ هذه روهشظ
)0 

 ىدل هب ةقورهعلا مسالا © ةليضف البا » نع لاسن 3 4 قيدوت

 مّ



 ةليمضف » مسسأ نوفرعي ال دق لافطالا ن١ اضيا قباسلا لودجلا نم حضاوو

 . كيت نم كلذ ىلا انرشا امك ةرهشلا "ساب فرعت امذا ىلا كلذ

 : ىيدارلا ىف مهجمأرب نع لافطالا ءاضر مدع بايسأ لس ال

 بايسألل جماريلا هذه_مهيجعتا الا (1410 نم. ةلاح ؟5) ىيدارلا ىف .لافطألا جضاربلا نيممتسملا نيب نم 216 ةيسن كانه نا ثحبلا اذه قره |

 16(2.4) . ا  عامتسالا نع ةدهاشملا وا نويزفيلتلا ليضفت
 .:ة(#ىذل. 6 ف لقفطلل نسل اهتيعالم مدع

 0 (1150)قيوضتلا نم ةيلاخ
 .:(؟0: ْ اهوعوم ةفرعم مدع
 030 .ةريثك حئاصن اهزف
 ن0 ْش يا جئماتريلا لوط

 ء:.(١) الل 1 تا م ا بولطلملاب ىتاتا ال د

 13 يي و عقاولل ىف ثدحت ال ةيلايخ اهتاعوضوم

 )1١( 07 ةءارقلا» غارفلا تنقو ءامضتل ىارخا لئادب دودو ل

 ١ ةلاو ( نويزقيلتلاو
 -(1) تقو دوجو مدع

 (؟) . .: ( بيبسلا فرعا ال  هدك ) ديدحت نودب دن:
 د

 3 مم

 3 . 5 4 5 »و 8 7 3 538 ١ء حعوصمت 8 . 0 35 ميسا تاب م 220 2 ا مج

 . اننسمل امك نويزفيلتلا جماري اهيلع نولةفي مهتم ذعبلا نأ ةتا ىذلاو ويدارلا ' ىف لافلمالا تنازع مهيجعت ل نيذلا ءأل قه نأ نعت 539 0 ا

 . َنويزفيلتلا ريثات انه رهظي 150
 . ( ةنمس ١5١ 1 1١:؟<) نم ةكفلل ىف ةلفط 0١
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 امر ' مهيجعتو انايحا نويزفيلتلا ىف لافطالا جماريب نورهاسي للا
 (20 مهبجعت الو نويزفيلتلا ىف لافطالا جماري نودهاسشي

 2( ) مهيجعت الو انايح؟ ١ نويزفيلتلا َق لاقطألا 0 نوماس -

 ةليضف ١ نوفرعي ال نمم ويدارلا ىف لافطألا جماربب باجعالا لاجم م
 : « قيفوت

 .  (؟58) مقر لودح
 ويدارلا ّق لافطألا ججما ريد باحعالا لاحم حضوب

 2( قيفوت ةليضف 2( نوفرعي ال نمم

  لافطألا جماربل عامتسالا بابسا

 ةليمح دبمحو ةولح تاحاح اهيفذ

 صصتلاو »2 تيداوحلا 2

 هديفم تاحاح اهيف

0 

 اص اص ام اص اخ دص اي اج رع با ل

5 ٍ( 3 9 ٍ 

 آ © م , - 5

 اوعجرا دق ويدارلا نم لاقلعالا جماربل نؤعمتسيو الماك « قيفوت ةليضف »
 (دارفكك ١ ةليمجو ةولحا ءاينكا اهيق نأ ىلا لاقطألا ججمأ ربي مهباجعأ بايسآأ

 2( لهطلا ةقالع 7 +م)



 اهبن نآالو (دارفا ؟) ةديغم تاجاح .اهب: نأآو (دارف15) «تيداوح» مدقت اهنأو

 هذهل عامتسالل لا بايسألا قدابعلا لودجلا جضويو <© (6) لاقط؟1

 0 . جمماربلل ُْ

 مقا لاو 26 رزه, نودي 9: ةنفا نا ىلل انه ةرابهالا فيرالا كمؤا 1
 لود ىف ثوحيلا قى امضضرأ رهظت ةكف 2« «مدك» ةعئاشلا ةيماعلا ةملكلاب ةباحالا

 اضيا ىداعلا راوحلا ةغل ىف ىبنجألا لفطلا اهمدختسدو < ةريثك ىزخ|ا

 حاصقالا ديري ال امدنع مآ لعفي وأ لوةي ال رربم داجيأ نع زجعي امدنع
 ااا را : (1؟731)ررِجملا اذهأ نأ

 . ا بتك“ ةيكلمو ؛ ةءا رجلا بح نع كردحلا دتع اقيانب هيلا

 ىلحأ 2 ةئفلا اته اهيلا ءىراقلا رظن تفلت نأ بجي ىتلا تاّئفلا نمو .

 هيحوت ليك + جماربل سفمرو ا هيو .© تييردطلا»

 ةيلاتل

 جمارب 0س

 مل

 . نوم زفداتلاب لقطلا ةقالع  ايناث

 ١  1ةسسا ردلا ةتدع ىدل نوءزفدلتلا رامشتت *

 كحبلا ةئبع دارفا ئدل نويزفيلتلا زاهج رادقتنا ةساردلا نم حضتا|
 :نويرفيلت امهيدل سيل ظقف ناتلاد كاتد نأ مّقتأ كايح /ةةرم ةيسنل

 ةتئيع كافطألا ن١ ىلع االيلك كلذ نوكي دقو © ةيسوردم ةلاح ؟. ؟ قيم نم

 نوضرعتب مهثآ امك © كلذ نم ىلعأ١ وأ ةطسوتم رسأ ىلا نومتني ةكماردلا
 لفظلا فورظأ اقنو ناحالا صضعب ىف ىأ ةمئاد ةروصب امأ نويزفيلتلا ,منمأ ربل

 : دال جمارب هده أبشم ىف هترسأ 1١.

 'ئكو “  بجوجعع ننمه** ةمثك< مادختسا دتغ استرف قى 5 اهاتسسمل دقذ 05

 ةريثك افقأوم ف "6952 ” 0 ةملكا] مادختس 5 دنع !آارتلحجنا

 نوي كه



 : ةساردلا ةنيع ىدل نويزفيئتلا ةدهاسد ل ؟
 (51) مقر لودج

 ةسارحدلا ةنيع ىدل نويزفيلتلا ةدهاسشم ىدم حضوي

 ةيسنلا | "نىدعلا نويزقيلتلا ةدهاشم

 241 را 20000 دمحم مصخم
 -ز/ كرك | 5 (١؟ ؟)اتايحا

 7 ره 0*5 ا ظ ظ (1 ل

 /٠35.ه 0010 5*5 ظ عوسمجملا

 نودهاش. ةساردلل ةنيع لافطألا ملذعم نا قياسلا لودجلا نم حضتي
 «نايحالا ضعب ىف هدهاعشت مهنم ةليلق ةيسن امتيب ©« ةيئاد ةقصب نويزفيلتلا
 رزاهحلا اذهل ال ةرمتسسم ةقصي نو:زفيلتلا ةدهاسشل نوضرعتي لافطاألا نا ىا
 ءاوسلا ىلع راغصلاو رابكلا نيدهاشملا بذح ىف ةروصلا رحممو « ريثات نم
 .نويزفيلتاا ,نسحي ن١ ةرورض ىلع دكؤن انه نمو ... هجمارب لالخ .نم
 لافطالا ىلع زاهجلا اذه ريثاتل ؛؟رظن جماربلا نم ةديجلا نيماضملا مادقت
 لالخ نمو « لافطالل ةرشايا! جماريلا لالخ نم كلذ نوكيو « ةريبك ةجردب
 « اهريغو تالكشسملار مالفألا لثم رابكلا فدهتسست ىتلأ ىرخألا جماريلا

 : ةساردلا ةتدع ىدل .نويزفيلتلا ىف لافطاألا جمارب ةدهادشم ل ؟ . نويزفيلتلا زاهجل ةيعامجلا ةرهاشملا مكحب لافطألا اهعباتي ىتلاو

 1 ! (16) مقر لودج
 ةساردتا ةديع ىدل لافطالا حجمارب ةدهاشسم ىدم حضوي
 11010720111 ا و اال ياو 31 ال وو 1و اووي ا:
 ةدسئلا ددعلا لافطآألا جمارب ةدهاشم

 7/مارك ْ 1 معش
 2 /#أةر؟ 0 ما 0 (1؟5)اتايحكأ

 91 000 را . : 15 ْ 0 :
 001 ظ 2 مويصخمللا

 . ناريجلا دنع هدهامدير لزقملا ىف نويزفيلت هيدل ىسيل لفط مهنيب نم ١؟5؟)
 «© نويزفيلتلا ةدهاشم نم اهمأ اهعتمتو تاونس مل اهرمع تني امهتم (1١؟9)

 مالا ) قويديفلا ىف طقف ةيسسترفلاو ةيزيلجتالا مالقألا نودع انثيو
 . ( بعشلا نسسلجم ى ىضعو كامعا لجر بآلاو ةعماجلا ىف ةروتكد
 مدع ىف ريثات هل نوكي رق امم ىسساردلا ماعلا ءاتثا ثحبلا ىرجأ )١55(

 ّْ . ضعبلل ةبسستلاب نويزفيلتلا هدهاسشم ىلع لابتالا



 1 انايح“ هتودح اي /ةر .ناو « ةمكاد ةفصب نودزقيلتلل

 نويزفيلتا' نودهاسشي نمم ./م1ر“ث نأ قباسلا لودجلا نم حضتيو د

 لاسفطألا . .نم ةريبك ةيسن نأ ىا « ةمئاد .ةيقصي لاقطالا جماريب نوده امشي

 ريثأت نما ' نويزتيلتلل اه ىلا كلذ عجريو « نويزقيلتلا ىف مهجمأرب نوده اشو

 ًاهمدقو ىتلا ةعونتملاو ةديححلا جماربلا لالخ نم « هيلا لاقطالا بذج ق

 ..  ىقيس ,ىملاو .ةكرحتملا ”موسرلاا لكم ةباذجلا ةينفلا بيلاسألا مادختسباب

 ةباذجا تايصخسش رايتخاو 9 لاقطا ا َق تارتقفلا عونت | لالخ نم ٍكلذكو

 هذهو لافطآلا نيب ةقالعلا نم حوت دوجو نع الضف جماربلا هذه: ميدتتل

 :تاباطخلا كاسرأ 032 (126) جماربلا ميدقت ف ةكراشملا كالخ نم. م جَماَربلا

 ش 1 : هتعا نيلوئسالا ف

 نم ةدهاضلاب ئلظحت جماربلا هذه لعجت نأ نكمي بيلاسالا ءده لك

 اهفده اهلالخ نم قتحتس اهنا كلذ ىثعم سيل نكلو ©« لافطآلا بتاج

 ةيرصع  ةزوصب كِفلتلا تاعوضوم جلاعت نأ اضيأ اهيلع بجي كب « بولطملا

 عم ةمتدكتسملا ةيكغلا بيلاسأآلاو لاكشالاو اهمدقت ىتلا داوملا لالخ 37

 ال١ ىلع « :ىرصملا لفطلل ّقاققلاو ىعامتجالا ءانبلل جماربلا هذه فيظوت

 عجمشت نأو «© هل جورت نأ بجي ىذلا باتكلا ىف ةيقيقحلا ةفاقثلا نأ ىسنت

 .نيصصختم ةطساوب ةدعمو ةسوردم جمارب لالخ نم ةءارقلا ىلع لافطالا

 )١( ىيدارلا ىف لافطألا جماربل ةبستلاب اضيأ حضو اهاوهو ..

 ا



 8 لاقطالا ذقن نويزفيتلا جمارب تايلصنا د م
 (51) مقر لودج ْ

 ..لافطألا دفع نوي زفيلتلا جمارب ري تاينضفأ ج حضوي

 ىف جماريبسا 0١-00١١١١ دحعللا 00 | جماريلا

 87 اال 0 ةيبيرملل تاال0ىكسملاو تايليتمتلا

 000 1 1 7/157 50 1١7 3 و 0 .ةيرعللا 0

 . عي روهت# 2271و 4 نيطألا دو .ةيبنجآلا تاليسلسملاو اللا
 ..بنئار5© : : 2 كرك 200 02-3 ةيضايرتل جماربللو تايرابملا .
 دا وال سال اول 3 عع ع ياكل ل ا ريع ا دع ١ : ةييفحألا ئناغالا»
 : شهرك 00 رب ؟يباا (١ ع+ 4100 ةيرايخالا عماربلا ىأ نايخألا .

 --.35ب12 2 . سي الرلا 20202 013 00 .72 .. نوتراكلل .مالفأ.
 20 #ىالا 1 ١يد5 ١١ (١ 00 0 : .ةيبرعلل .ىتاغاألار

 اةدالا 000 1 ' ةيكولسو .ةيعامتجا هاون

 لنك د 72 ءرت © : ةيجلحتلا يمارإلا
 ٠.. ءرآال ْ -٠/ ء.راآ 21 هتتانالسعالا:

 > الرالي 3زاث ١ ىرخأ سم ءماري

 5ر1 2 ١ ددحم ريغ

 اولئس نم عومجم 0
 200 ٌة»الا /ا١٠٠١ كظ.مح 5 يل عوصحملا:

 ةمدتم ا , ةيماتلا لودلا ف نويزفيلتللا ةيعامتجالا لا ئ
 مسبق نم ةيتاسنالا مولعلاو .بادآلا ىف ةئودلا هاروتكد ىلع لوصحلل
 00 ةقمسص ايسررفم 9 مكر 0-0 ةعماجي سشسقنلا ملعو عامتجا



 لافطألا نم هال نأ حضتا ثيح © نويزفيلتلل ىف لافطألا اهدهاشي ىتلل
 نأ ىلا ناحلل ةمييطي كلذ عمجريو جمالا هذه دهاضشت ةماودلا ةنيع

 دديارلا نح وت اهيا كانحف < لفطلا تاتا رست انيا جماربلا هذه

 قاللخ نم ىقأ اهيق نلافطألا ةكراشم لالخ نم جماريلل هذهو .لافطألا- : نيب

 اهتيي لعافتلل نم ديزو امم جماريلا هذه ىدعمو ىمدقمل تيطخ 0-0
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 ىلا داوي كيف م ىتاثلا ركرملا ف تالسلسملاو .تايليثمتنا تاك

 انه ل نم /584 اهدهاشي ثيح «© نويزديلتلل .ىف لاقطألا ام ما
 ةيماردلا ةداملا هذه نأ راطا ىف كلذ ريسفت نكميو « ( ةلاح 5.5 ١
 ىظحت ةيعامتجا تاعوضوم. نم هجلاعت .ام لالخ نم. .راغصلاو رايكلملا ةييحم
 ةيبرعلا تالسلاسملا ةدعايشم ناي اضيأ لوقلل نكمي .لي «© ريهامجلا :مامتهاي
 مأ ارايك اوناكأ ءاوسب .2©  نيئيرصملا نيدهاشملا مظعم ىدل ةداع تحيصأ
 هدهامشي ام نيب ثلاثلا زكرملا ىف ةييرعلا مالفألا تعءاجو ...٠ ,!راغص
 ليثض قرافي عيارلل زكرملا ىف ةيملعلاو ةيفاقثلا جماريلا تعاج مث « <« لافطألا
 رصانع نم جماريلا .هذه» هي عتمتت امل كلذو « ةييرعلل مالفالا نيبو اهنيب

 ملاعو 4 ناميال؛و ملعملا جمانري جما ريل هذص هةلثمحأ نمو قةيوغكتلل

 تيقت جماريلا هذهو .” ىوارعشلا ىلوتم دمحم خينشلل  ثيدحو «© ناويحلا
 ةيفاقثو ةيملع تاميولعم نم همدقت امي ©« اراغصؤ ا!ارايك نيدهاشملا عيمج
 ش . تالاجملا هذه ىف مهتامولعم ةماه ةفاضإ ربتعت

 لافطألا نم ةليلقب تاسيل ةينسن كانه نأ اضيأ ظحالملا نم'هناآلا >1!
 كلذ نادك اميرو 4 .ةينحألا تالسلسملاو مالفألا نودهاضشي ةمساردلا ةنرع

 سرادم ى نوسردي انج انتنيع ىف لافطألا نم ةريبك ةيسسن نأ ىلا اعجار
 رسأ ىف نيدهاشملا تاداع ىلا اعجار كلذ ناك امير ىأ.©' تاغلل ةيبنجأ
 تافاقثل لافطألا ضرعت نأ ىلا اضيأ ةراقالا ردجتو . لافطألا ءالؤه
 نأ ىه صضوفرملا . .كملو «© اتركذ نأ قسس امك انليق نم اضوفرم سيل ةينبنجأ

 تدحتناأ 5 00 هذمبأ قاعشلا و يباح تا للاطإلا 2 رثاتو

 ا



 بحي ىتلا (59١/)ةيموقا| ةفاقثلا :باسح ىلع : ةيينجأ تافاقثل لافلحألا ءالؤه

 انه كثدحتن نلو فورلطظ ىأ تيحتو لاوحألا عيمج ىف لسصألا ىه نوكت نأ

 هنأ الآ ..”ىسسنيئولا ؛انعوضوم. نسيل وهف © لكفطلل ةيفناتثلا 'ةكيبلا ثولت نع

 ىدل ةيينجألا ئناغألا ةدهادشم ةيسست نأ قياسلا لورحلا قى اضيأ ظكحالملا نم

 امم 6 ةيبرعلأ ىئاغألا ةدهاسشم ةيىسن قوفت « ةساردلا ةتيع لافطألا

 مدل ىلع انفوخت دكؤيو © ةتقباسلا دولا ف هلا مردف ام حضوي

 0 درعيلا

 ةيييلمتلا هكا تا رهيسلل لافطألا ةدهاشل ةفسشلاب امك

 نأ راطأ ىف هريسفت نكمد هنئاق © ةمرعنم نوكت داكت عقلا و 4 تانالعالاو

 ديعإى م عم نضراعتت ديعاوم ىف مدقت اهنأآو « لاقطأالا فدهتست ال تارهسلا

 اميرف ةيميلعتلل جماربلل ام١ : ىلاتلا مويلل ىف ةسردملا دعومي مهطايتراو مهموت
 نأ ةصتسورلا ةنيعلا نم افهيلع لانتتالا مدع قى بيبينمسلا نأح

 يلا كر اي يكل ع ا ١ نومك يكس نوم اريلا هذه

 ىّرلتخا ادق ثدبلل نأ ةظحالم عمو .. ةئسائردلل ةنيع لانفطألا نم

 ناك اميرق ©« حوضوب ب تاثالعالا روهظ مدع امأ .. ىنساردلا ماعلا ةيادم ىف

 را ةرتف ىف ةفاثكب مدقت اهنأ لافطألا ىدل اهتدهاشم مدع ىف بينسلا

 مانعللا ءانثاآ ةصاخ + هريبك ةجردي .لافطألا اهدهاشي ال ىتلا « ةرهسلاو
 0 . ١( ؟مرةحارص اهنع لاؤسلل دنع رهظت دق ىتلاو ©« ىساردلا

 اهمدقي' ىتلا ايخألا تارقق نأ 6 قباسسلا , لؤدجلا نم خضاوو

 ءازد فتحي ىذلا نب حلا و ل ا

 ذقف «© ةجارص' رابخألا تاركن نع لاسن ملا انن١ طقف ةيسنلا هذه روهظ

 تارشن نودهامشي ةدرنم ؟ اهماوق ةنيع ىف لافطألا نأ رخآ ثحب:قف رهظ

 نم ,ةبئيعلا ا ناك ناو ؛ 2 , 1١ ؟5لةريبك ةيسنب رابخألا

 ع : لفطلا رابخأ ةرشنل ةنستلاب .ةصاخو « روكا كتحخبلا -ىف ةيسنلا

 باتكلاب سشسوردملا لفطلا مامتها هيف رهظ دق ثحبلا اذه نأك ناو 959 ١(

 2 وس الاب ب امتع | نوح ككل 1: :نيوعلل :ةقلذاا و نيرعلا
 ملا تحك 1 نويزميلتلا تاتداعاو 00 د ف لامشلا 3 (١؟/م)

 ويد يقلاو نؤيؤفيللا نيب  ىرصملا لفطلا نق 4554 هثاك صدا
 2.7 ."قباس:' عجرم" . قاقثلا وزغلاو

 1١



 (17 مقر لودج

 نويزفيلتلا ىف لافطالا جمارب ىف ةساردلا ةنيع ىار حضوي. :

 قافطألا جمارب ىف ىارتا

 ىدهاشل ةيسنلاب ةيدستلا ددعلا ني عصاي اف ىابقا

 /اورملا 0 زةهرك 805000000003003 | هلهيعق

 2 ش :١ ّرنل٠- "يللا 1 0 1 2-1 0 عومجلا

 اهدهاستي ىتلا جماريلل ةيدقم ىف ىتات لافطألا جيماري نأ انركذ

 لافغطألا مظعم نأ قياسلل لودجحلل نم حضتيو نويزفيلتلل :ى لاغطألا

 ىتلأ جماربلل هذه مهيجمت ةساردلا ةتيع ىف لافطالا جماري نودهانشي نينتل

 جماريلا ه ده مادختسا كلذ باينسأ نم ناك اميرو ©« نويزفيلتلا اهمدقي

 لاقطألا بح . ىأ » 0 رابكللو <« لاقطالل دلل ةكرحتملا موسرتل

 نم ايف امي جمالا هذه دادعا ميول ىرخألا ةدحفلا بناوجلا
 مامتها ريثت ىتلال بناوحلل ىلي اميفو لافطألا بتتحت بدتجت عدخحو جاتنوم
 . (١؟٠ )نويزفيلئتلا ىف لافطألا جمارب مهبجعت نيذلا لافلحألا

 مزيت مد « ةحوتفم تناك ةلئسالا نا 2 انه ةراشالا ردجت 0

 / 0 ةرامتسسا ةلئمسا لكل ةبسستلاب ةهاع ةممس
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 : نويزفيلتلا ىف لافطاألا جماربب باجعالا بابسسا 1

 (55) مقر لودج
 (151)نويزفيلتلا قى لافطألا جماريي باجعالا بايسأ حضوي

 ؛ولتيسس ني

 ؟ ارك 75رآ 40 نوتراكلا مالقأ

 ؟ هرال مقرش» 46 ةديفم تاهولعمو راكفا اهه

 ؟هرالا ا 2022 /؟8رك 4. ةياذجو ةيلمعم ل

 . اوك >0 2 هرال 80 تارماغمو ةراثأ اهيف

 ب ةيلأا 2/6 كيرا 31و97 تاياكحلاو تيداوحلا

 5 72 5نال ١ ةليمج مالنا اهيف
 ؟رحخ / ١ رع 1١5 | نسئارعو مويسرو روض اهيف
 ؟رآ / نع أ لافلطا اهيو لافطألاب متهت

 ؟ م ؟رآ/ 1١١ 20 لقطلا ىوتسسم ىق ل
 ؟ر 72 ؟رك 4 نينا احيدقاددم

 لم / )ردا © «ظلتب» بحأ ىأ ىوجت امام بحأ

 11 . 17 ؟ را 1١ هلل قس ل ريغ 0

 عودجم ++1١/ - عومجملا
 ؟59 1اولتمس نم :

 ف لاقضألا 0 باهجعالا بايسأ نم ل يني تناك نوتراكنا

 ريدجو . جماريلا هذه نودهاسشي نيذلا ةساردلا ةنيع ىدل نويزفيلتلل
 بدذتحي هقأ 3 لافطألا بذتحي مالفألا هذهل باذجلا ىنقلا لكشلا نأ ركذلاب

 ٠ « ةياذجو ةيلسسم » ةئفلا ىف رهظي ام وهو «© (1*؟)اهتدهاسشمل اضي' رابكلا

 باتك لوآال فلوؤمك «ىنزيد تلاو» مسأ روهظ ةجيتنلا هذه حمضوت دقو

 . هيتاك ميسأ ركذتو لقطلا هارق

 ا نم رثكا ركذي نا اثه لفطلل نكمي (9*1)

 نويّفعلتكا نيب ىرصملا لفطلا ل . لابكلا حارشتا : ىلا عجرا (17*)
 ٠ قياس عجرم 5 قاقثلا وزغلاو ودديقلاو
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 اهي جمارباا هذه - ناكف لافطألا جماربب باجعالل ىناخلا بيعسلا امأ

 لاقطألا دحجو ثيح. : جماربلا ةذيل] تسكت او قعو ف ةديفم تامولعمو راكفأ

 نويرزفغيلتلا ةيمه1 العف تتيثأ دق ثوحبلا تناك نأو «© مهديفي ام اهيف نأ
 باجعاللا ىرخأ بايسأ كانهو . (779١لفطلا ةفاقثل ةبسسنلاب ةماع ةفصي

 ىذلا « لفطلاي اهطايترا اهمه١ « قبامسلا لودجلا اهحضوي جماريلا هذهي
 ما . ةدشاسشلا ىلع هيسفن دجي نأ نكمي

 باجعإ بايمسأ مهأ ناي لوقلا اننكمي جئاتنلا هذه لالخ نم
 اهئاوتحاو + ةكرحتما موسرلل اهمادختسا نويزفيلتلا ىف مهجماريب لافطألا
 ىصهو « ةياذجو ةيلمسه اهنا ىلل ةفاضالاب + ةديفم تامولعمو راكفا ىلع
 . جماريلا نم عونلا اذه ىلع لافطالا لايقا ريسسفتل ةلوقعم  بابسا

 ٠ نويزنيلتلاب ميهاربا ىوجت نوفرعي ال نيذلا لافطألا ةقالع :

 جماتريلا ةمدقم ذيصخشيب لافقطألأا طايترا قياسلا .لودجلاىف انيأز

 ىوجن ةديسلاي لقطلا ”ةقرعم سايقل الاؤس اتصصخ ذكو © © ىوجن امام :٠

 ةبسنلاب (ز/5رال) اهفرعت ال طقف ةدرغم ١١ كانه ناي هنم انجرخ“« ميهاربا
 اهروهظ بايس.ا رسفنس ادج ةليئثض ةيسن ىهو « اذه ةسوردملا ةنيعلل
 . دعب اميق

 هيتك 5 4 ةنمدو ةليلك سصينسصتخي نويزفيلتلا قى «نوتراكلا» برتقيب (١؟5؟)

 3 رويطداو تاناىيحلا 'ن .انسلأ ىلع ك3 000000 قنص رقما نيتنوفأل

 0 يل ا مث نمو ؛« قيدحي اه

 لئاسولل ناه ى هلكام ميمسقتب ذخان امدنع انثأ ىرتو . «ناهولكأم»
 ىتلال جماريلا م.يمجع ىنعي ال اذه ناف «ةنخاس» وأ «ةدراب» امأ أهنآي

 «ةدرايلل» جعماريلا ىصضعم كاته نوكد نأ نكمي لب ُك .ةليمسولا اهمدتت .

 ا هدحاولا ةليسولا َق «ةتخاسلا» جماربلا ضعبو
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 : نويزفلتلا ف ميهاربا ىوجت نوفرعي ال نمم نسسموز دساسي اما م

 (15) مقر لودج

 نويزفيلتلا ىف ميهاربا ىوجت نوذرعي ال نمم لافطالا هدهاشي ام

 ةيسيئلا ددعلا ةدهاسلتلا حجماربيلا

 “خ36 ؟ امومع لافطألا جمارب

 0/16 نإ كافطألا امنيمس جمانرب
 ٠ 17 ةيبرعلا مالللفقألا

 7٠ 3 ةيينجألا مالفأآلا

 , ه 1 (1514)ىوجن امام

 ز © 31١0 مطمطو ىجوب

 2 ه٠ 8 ةييرعلا تايليثمت

 #7 00 ةيينجحألا تالسلسملا

 2 هه ل نا عخالا

 1 0 ىتتانغاألا
 / © ١ ةييعشلل ىناغالا

 004 ١ ةركلا تايرابم

 ٠+7 06 (١1؟ه) عوممجلا

 ىوجن » نوفرعي ال نيذلا لافطألا ضعي نأ قياسلا لودحلا نم حضتي
 ىتقلل جما ر يدل نيب لافطاألا حجيمارب نودهاشي مهنأ اورد « ميهأ ربأ

 لبقي نأ نكمي كفطلا نأ نم اقياسس هاتكضوأ ام دكؤي اذهو « اهنودهاشي

 ميسا نيب طيري ال هنأ ىا © مدقملا مسساي متهي نأ نود جمانربلا ةدهاسشم ىلع
 نع مدقملل ةرهشلا ميسا فالتخا ىلل ةفاضالاب « جماتربلا عوتو مدقملا

 نع جماقريلا ةمدقمل ةرهشلا مسا فالتحاب قلعتت ةتياسن ةظوحلم ):١(
 ظ . هتع لفطلا لثئسس ىذلا مسالا
 . ليدب نم رثكا ركذي نا لفطلل نكمي )١7(

 ايد 7



 هن١ ركذ ىذلا لافطألا نحآ ةياجا لالخ نم رهظ ام ىهو « .ىقيقحلا .منسالا

 ركذو . ميماريا ىوجن اهسفن اهنأ كردي نأ نود « ىوجت امام » دهاشي
 هنا ثلاث ركذو . لاعطألا امنيمس جمانري ىف  ىناغألا دهاسشي هنأ١ رخآ لفط

 تاياحا اهيلأ ترادتشأ ىتلل ةفيرطلا جئاتنلا هذهو « . . مطمطو ىجوي دهاسشي

 نأ قبنس أما دكؤت' ©« ميهاريا ىوجن نوفرعي:. الا مهنأ !وركذ نيذلا لافطألا

 ظ . هيلا انريشأ
 اهتودهاسسشي .نذ ةيسنااي نويزفيلتلا ىف و لافطألا جماربي باجعالا ا

 : ميهاربا ىوجت نوفرعي الو
 نويرةيلتلن ىف لافطالا جماري ده اشت ىتلا تالاحلا عزوي ىلاتلل لودجلا .

 0 جماربلا هدهب باجعالا قدما اعيت ميهاربأ ىروحن نوفرعي هلو

 ل. )0٠١0( مقر لودج 95
 نويزفيلتلا ف اهقودهاشي نم ةيسنلاب لافطألا جماريب باجعالا

 . . ميهاريا ىوجت نوفرعي الو

 :لافط الا ١ جفا ريب باجغالا- جماري ةدهامستم

 ةيلسفا00030033 دمها 7 ةيدسن ددع لافطألا

 ا 1 21 205 .انايحت

 /1- + ١ 7/1 000 عومجملا

 ٠ مهجمارب ري ىف ميهاربأ .ىوجن نوفرعي ال نمم لافطألا بجعي ام ل :

 200 )01١( مقر لودج
 مهجمادب ف لا دعبل ل ىودت نوفرعي ال نمم لافطألا بجعي ام

 ةيبسثلا 0  :ددعكا لافطالا جماري ىف باجعالا ىحاؤن

 /,عيمرا عا .ةيلئيسم اهثأ

 /١5رك 2 ش . نوبتراكلا
 ,ا١ةرآا 3 ةولح تاجحاح أهم
 م١1 راا 5 لاقطا اهرف
 , ارا 2. ١ 1 ةديقم تاحاح اهيف

 , الرا ل ىتاغا الهيف
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 نامسلطألا ةياكنا تاس كتانسلا لوذحلا اهدكرعي :شلا :تافانفلااو: ..
 ىأ اهيف نيل © نويزفيلتلا ىف مهجماربب ميهاربا ىوجن نوقرعي ال نرذلا
 ىف دعامست دق جمانرباا مدقم ةيصخش ناب لوقلا ىلا وعدت ةحيرص ةرادشا
 . لقآلا ىلع ائع ةمسسوردملا ةتيعلل ةيسستلاب حجماختريلاي دهاسشملا لفطلا طير

 لفقطلا تاياحا ةيقب ءىراقلل مدقت نأ نآلا ديقمأللا نم نوكي دقو

 .اهنع مه انلاسس ىتلا ءروهسشملا تايصخشلاب مهتفرعم ىدم سايقب ةصاخلاو
 : ةروهمتملا ةماعلا تايصخسشلاب لافطألا ةفرعم ىدم س اثلاذ

 ةفرشم سايق آل فديت -نتلا- ةلكيشلا نكي" فطملا  ةقيخبش تتوق
 « نفلا كاجم ىف ةصاخ.. «© ةفلتخم تالاجم ىف تايصخسشلا ضعبل لفطلا

 . مجتلا قلخ ىلع دعاست مالعالا لئاسسو ن١ انضرتفا ثيح
 تريتخا تايسصخنش رشثعم لافطألا ةفرعم ىدم حضوي ىلاتلا لودحلاو

 « ةيوتك» ةفاخص « مالعالا لئاسنو ىق اهروهظ لال خنم ةيئاوصشع ةقررطب
 ةييدألا تايصخشلل انه ضر 55 ملك اتنأي املع © نويزفقيلتو © ىويدأرو

 نم هريلغو « ميكحلا قيقوت كثم ةيروذ ةفصب فحصلا ىف بتكت ىتلا
 ةديرجلا ى ىموي بئاكك روصنتم سينا نع لناؤسلاب اتيفتكاو نيروهمشملا
 © ةسوردما ةتيعلا دارن5 نيب اهراشتتا ل اتعقوت .ىترصو ا ائعةوت ىتلا

 امأ . :رايذالا ةديرج ْىق كانطالل اصاخ اياب ررحت ىتلا ازابلا معث كلذكو
 ارلخن انه زايلأ قوراف رايتخا مت دقف «© ةيملعلا تايصخشلل ةبسنلاب

 ىرصملا ناستالل زراب كاثمكو © ثحبلا ءارجإ ةرتق ىف همسا ديدرت ةرثكل
 8 ملاعلا ىوتسم لع اتلثمي ملاعك

 ةروهمشأا ةماعلا تايصخشلاب لافطألا ةفرعم ىدم حضو- (0:9) مقر لودحا

 عومجملا ةبسنلا قدعلا | ةيمسدأ ةدعلا ١ 0 ةدصخضشأتا

 1 5 ري * ىال 1١١ دكا ددعذت ميهأردأ ىب وجت

 5+1 ر/اا/رآا 55 7/5 رك ن0 ديمجلاديع ىسودزق

 5 5 ١71مرك بهن ل لا 5 يفوت ةليصضف
 6 ١*7 .ه ملعب اغراب ظ قزر ةتامآ
 544 يا 115 /ه.رالا ؟.ه وويهتع .نسككا
 ك5 / هك «؟مب رشا تاقرع رسأاي
 6.5 /7.رمخ ندذحا فيلم دلل ىلع نسح لامك
 5. 5 فار را .7"؟رملرالا 16 ىدسخشر دمحأ
 11 /45رآ ساس 7 اير ١ سع 2. ئامآا ,ةوراف
 23 /8 +رآ ضحأ ا را رزايلا مهت

 /؟<؟رآك 1١55١ //ه٠ءرال 58 عومجكا ٠ مه ٠ مه
 0 ل ال ل سل ا ساس ل لا ا. ا ص... ل وي جوسي يي جس ع سوس ص ل ا ص ص ست م جساس سس جس سس. ست ا سل تس قش صطتط ساس ا يي يش جت ا



 تايصحسخشلاب نلاقطألا ةقرعم نأ ىلا قيامسسلا لودجلا : ريمشي
 ىتلل تايصخشلل ةيسنلاب ةمدتملا ىف ىتاأت ةيعاذالاو ةينفلاو ةينويزقيلتلا
 لافطأآلا ةقرعم ةينس ثتطبه ”ايثيب ةسوربملا ةئيعلال ىف لانطألا اهقرع
 لالخ نم كلذ .ريسسفد نكميو . رييك قرافب ةرملعلاو ةيساينسلا تياصخشلل
 ةيعوتن ىلعو ء تايصخشلا هذه لوانتت ىتلل رداصملل لافطألا ضرعت

 . قيوبكتلا رصتع انهيلع بلغي ىتلا جماربلا هذه

 : ةيتفلا تايصخشلاب لافطالا ةفرعم ىده |

 هجوب نامطالا اهغرع ىتلا تايصخشلا ةمدقم ىف ميهاربا ىوجن تناك

 نم اهل ,ةةدهاشم ىلا لاحلل ةعيبطبي كلذ عجريو /51/رال ةبسسنيو ماع
 سودرف ”افرعم تعءاج مث . اهمدقت ىتلل لافطأالا جادو نويزفيلتلا لالخ
 «٠ ابي لاقطألا ةنرعم ثيح نم /4م5ر4 ةيستي ىناثلا زكرملا ىف درمحلاديع

 نويزفيلتلا مالفاو تالسسلسم لالخ نم اهل مهتدهاضشم را عجريو
 لاقطألا 5 اهفرع دقف قيفوت ةلييضف امأ . امتيديلا مدلفأ ىف وا

 ىف لافطألا جم لالخ نم اهيلا عامتسالا .مكحب كلذئو 6 ةساردلل ةئيع
 هكحب كلذو 0 ةيسستي عيارلا زكرملا ف قزر ةتيمأ تعاجو 5 .ويدأر 8

 . اضيأ ةينويزفيلتلا و ةيئامنيسلا راودآألا ىف اهرامضشتنا

 > ةيقحصلا تايصخسشلاب لافطألا ةقرعم ىدم ل '؟

 مكحي كلذو «© ةسأاررلا ةنيع لافطأالا نم /ثه.رالل روصنتم سينأ فرع

 . ,مارهألا ”ديرحجل نوض رعئتد ةيسوردملا ةثيعلا ىف لافطألا ٠ فصلنا ها كك

 ةئيعلا مجتت نم “رك ىولس اهقرعي ملف ( معن امام و١ ) زايلا معف امأ
 ىتلا رابخألا ةديرجل نوصضرعتر مهنم /59را# نأ نم مغرلا ىلع ةمسسوردملا
 لفطلا مامتها مدع ىلا اهل مهتقرعم مدع عجري لهق «© لقطلل اياب مدقت

 ةيبستلاب هديرجلا هذه رامشتنا مدعل ما 3 (750١)ةديرجلا 2 بايلا اذه ةءارقد

 مسالا نع ةرهشلا مسأ فالتخا ىلا كلذ عجري له م١ 5 ةمسوردملار- مهالل
 (1؟975؟ لفطلا ىلا هجوملا لاؤسلا ىف مدختسملا ىقيقحلا

 لفطلا باي ارقت ىنلدا (ةلاح 5.5 نم ا!درف ؟١) ةنيعلأ نم ز/الرال )١75(

 . (قيسس ام رظنا)
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 : ةيملعلاو ةيساييسسلا تايصخشلاب لافطألا ةفرعم ىدم ل ؟

 مكحيب كلذو ءل تافرس رساي ةساردلا ةنيع لافطألا نم ري 47ر5 فرع

 ضرسعت ثحبلا ىف رهظ ىتلا ةفقلتخملا مالعالا لئامسسو ىف همسسا لوانت

 .٠ 3 ١ اهل لافطألا

 سيئر ىلع نسح لامك /ديسلا !ىوفرع نيذلا لاقطألا ةيمست نا بيرغلاو
 مدع ىلع كدي امم ةسساردلا ةئيع نم /5ةر؟ نع دزت مل قباسسلا ءارزولا
 ققحيو اهبن درت ىتلأ تايصخشلا ى١ ةيسايسلا داوملا ىلع لاقطألا لايتا
 نوءرقي مهنا نيثوحبملا نم طقف /١9هر“"5 ركذ ثيح ثحيبلا اذه جئاتت قدص
 رابخا تارشن نودهاسشي مهثأ مهتم /هر8 ركذو « ةي.ورلا فحصلا ىف رايخألا

 ىدل هتفرعم ةيسنت درت ملف نايل قوراف روتكدلا ءادضقلا ملاع اهأ

 رشكنت ىتنا تاعارتخالاو ةسلعلا :رايخألا ارقد ال ثيح /#رك نع لافطألا

 نويزفيلتال ةبدستلاب امأ . ةسوردملا ةنيعلا نم ظقف ز/# ىورس فحصلا ف
 « ةيملع اهنا ىلع اهقيتصت نكمي ىتلا ميماربلا ضعي ىلع الابقا اندجو دقف
 مجح نم 7/ا/لرا/ ةدرفم ١”* هدهاشي ىدذلا ناميالاو ملعلا جماترب ةصاخو
 نم زلالر#؟ ةبلستب ئا ةدرفم 1١ امهالك دهاسشي ) ناويحلا ملاعو ( ةئيعلا

 ثالق ٠ ادجولونكت جمانرب ريبك قراقي جماربلا هذه ىليو ( ةتدعلأ مجح
 حجمهاشرب كلذ ىلي © ملعلا رصع جماترب نادهاسش١د نالقطو © ( طقف تالاح

 . ةمسسوردملا ةنيملا ىف ددأو درف هدهاشي ىذلا مولعلا طيسدت

 1 1 هروهشضشملا تايصخشلاب درقفلا ةقرعم ى.سسابق دئع

 ٠ 030 ا | اطيح ا وع

 مالعالا لئاسسو نأ ىه « اته اهي حرخفت نا نكمي ىتلا ةجيتنلاو .
 دكؤي ام ىهو محنتلا :قلخ ىف دعادست - نويزقرلتلا ةصاخو  ةيذورتكلالا
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 تلعجي أ مم زاهجلل اذهد ةطيترم ةرهال ىلاحلا ر دعلا 8 1 ح ع3 7
9 

 5 ةينورتكلالا ةروصلا رصع ىق ىشثيعن اصول

 :١ ١ ةنيعم ةديرح ةءارقو ةيفحصلا ةيصخشلا ا ا

 ) (09) مقر لودج ظ
 اهارتقد ىتلا ةديرجلاو ةيفحصلا ةيصخشلاب لفطلا ةفرعم نيب ةقالعلا نيب

 زابلا ممسسقم روصطصغخم سبتا

 ةيستلا ) دحملا - ةيسنلا : ددعلا

 زهرا 0 لا /مارعا !ه. 2 .مارهألا
 ريال اا ١ 0 ر/ك6رعلا 000 وع 0 رايخألا

 هثدااه « | «ه ١ 1 ٠ * ش عءايسملا

 7/7 ارك 7٠ ١ ٠ءرال 5 ويام
 / ار5 010 #/ءمرال ع دفولا

 0 05 ا لا ا ا

 1 0 066 #ءءرالا ١ ةضراعملا دكئارج
 «< ©« «ه . 2 .را ١ 1 ىلاغعألا

 © © ٠ : « ه٠ 7 ءاراآل أ ا ىلصهألا

 7 ١ر؟ 0 171 #25 ٠6 ةقخصلا ارتياال

 "ا 20 541١ 2 / رك ؟45 07  .ىلامجالا

 ظ ظ قرع نم عومجم
 / ارق ؟ م 7ة6ء٠را/ ؟.ه ةصخمشل ثثأ هذه

 ل 0 نم ددع عاقترا ىلا 0 ا 00 فيش ا

 لالخ اهوقرعو كقطلل اباب رابلا معت اهي ررحت لا رابخألا ةديرجل نوضرعتي

 رضصانسل نوح رست فحبلا اذييفا ىف لابلا مث !اوفرهو رابخآألا ةديرحل
 رصع ّق ةيبرعاا ةيتغالاو ةيقدسوملا داوملا » .  لامقلا حارشنا 0

 . ةيعاتصلا رامقالا ريع ىكودلا مالعالا : ىف « ةيعانصلا رامقألا'
 020 ”ؤةيب“*؟ صص “1١5 « ىيرعلا .ركفلا 6 نويزقكرلتلا تاكيشل ةنسارد

 . ةديره نم رثكأ ارتيو ةروودقم ةسمتسل هرم نأ لفظلل نكن 0# 5)

١1 * 



 طتف رثشع ةثالث ههنم الانط ؟/ هيفحصلا هذه افرع دتف «© ةنلتشم هيءثلعإأ

 مسح ل 0 ءهيدكلاب 0 كلذُك .٠ رايخألا ةديرح نودرقب

 7 1 مك : و 1
 ا اسس سلا نكيدو - (1١.)مارهألا هدي رح نوع رغب 1١ ت ا. مهم اد نم «لمعمح .5١

 + يحسجص نحف نسل هرتش لداح فل ودي -5 م هةقيدسحلأ سك رهتلا ناي أايضد

 : 1 ني ملكا ف يبلع فرعتلا نكمي بايسال اهلحي ىرخآك

 هنرع ىذلا

 0 ع1 -
 1 اسد هن

 : ا 4
 5 أ ل لمعي اسم # را علما د نمو

 لفلعلا ةفرعم ىدم ىلع عونلا رثؤيد له : ىه ايلاح حورطملا ناؤسلاو
 لافطألا تناناجا أذفتس لا سلا أذه نع ةياجالل 5 ةهروبيسشملا تايدصخدشلاد

 م كلن ادصخم ل14 لقطلا ةقرعصسو عوذلا يندب ةقالعألأ مج

 | .(65(2) مقر لودج
 عونا اميتذ ةروعضشملا كتايسحخسشلاد لافطألا ةكرعم ىدم حضور

 20 0 ا اا ا ا ل ا ا م يس ول 2 ا ع فاإاو
 ٠ 5 - و و : . 5 2 0 5 2 1 أ 3 5 م »ب * يع 5 3

 ةيددلا 2 ىومادك كيسا 8-0 هك منش ذأ أه رد تيحاز لرعك ٠ / 2 قف

 يا ا ا ف ع ا عا

 1٠/ + ؟1خ 15 ا كو ل 8

 ١ 7-0 أملك. 00 5 5 ابد 7: ميغ كثيأذأ

 مع صصص سس يلب سو مروح م سل سل

 7 5ه٠5 2/5 ةرآل 15851 /تءرال "5.52 عومجملا

 نسلاو عاودذلل اهيق ةسسأ ردلأ ةثدع ميد لون

 هس سل يعل هيل سس حصل يس يي هم سس

 1. و ل 0 سا يس كسب هكا سك بسك سطس ام ب مس كبس سل بسسس سس سيب متبل اساس مح مت جس عبس مي سس تا طاب مس سوس ج عضم جي جس سس ب سل مكس سجس سس: ب جبت مت تس بطاطس صا. مت بت . صام تروي صج بسه ص

 اميمسلا

١١ 

 لفطلا ةقالع مخ مز (



 رثكا روكذلا نركي نأ لامتحا ىلا (54) مقر لودجلا تانايب ريشت
 ىف نمسلا تائثف مض دعب «© نكلو . ثانالاآ نم ةروهشملا تايصخشلل ةفرعم

 نم ردكا ةسرردنا ةئثبعلا ىف نسلا رابك روكذلا ةيسسن نا دجفن © نيتئف
 ىلع ركؤت ءاقترالاو ىمنلا لماوع نا فورعملاو . ثانالا نم نيسلا رابك
 دو جوي اذه تبذ انلعج. ال امم ©« ليصحتلاو باعيتسالا ىلع درفلا ةردقم
 ةفرمعمل ةيستلاب ةسوردملا ةنيعلا ىف ثانالاو روكذلا نيب ىرهوج قراف
 . ةروهشملا تايصخسمشخلا

 لفلطلا ةقالع نع ثيدحلل هدرفن ىذلا ىلاتلا لصفال لقتنن نأ ليقو

 جئاتني ةدافتسالا ناكما ىدم نع لؤاستب لصفلا اذه متتخت « ىيديفلاب
 ةحفص ةءارق ىلع لفطلا لابقا اهلالخ نم حضو ىتلاو «© ةساردلا هذه

 داواا ريثأات ىلع انفرعت نأ دعبو « ةيمويلا ةديرجلا ىف نويزقيلتلا ىةعاذالا
 اهيف مايتهالا عم « ةحفصلا هذه ىلا لفطلا باب لقنت ناي « ةرواجملا
 . ةعويطملا ةملكلا لعفت امم رثك١ لافطآألا بذجت ىتلل ةروصلاب

 هيدل سيل لفط اهقرع ىتلا ميهاربا ىوجنتل ةبسقلاب رهألا كلذك ).١15٠(
 . نورزفيلت
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 <« سماخلا لصفلا )

 ويدي فلاب لفطلا ةقالع

 ه0 كمومما

 ةيئرم تاراشا ى هروصلا ليلحت ىلا ىسورلا حالا 0:1 نيكروز لصوت

 ةراشثالا نيبو اهنيب زييمتلاو لصفلل « ('*') 510001 األ 60د
 ديدح تهع ةبادعع كلذ انذؤم © 5أزودعأ 5هد0عع ةعوودصلا

 . « نويزفيلت » ةماك دعب اميف هيلع قلطأ ام ةلحساوي ايئورتكلا ةر ةدصملا »لقتل

 رمألا لوا ىئامتيس طيرش ىلع نويزفياتنل جمانرب لوأ ليجستل خرؤيو

 © ىنويزفيلتلا ليجستلاب ةصاخلا لدصافتلا ىف انه لخدن نلو . ('*') ةيناثلا

 ىكيرمألا ثحايلا ىللا عج رب ه ري وطت ف لضفلا نأ نيل طغقف رست 0

 . ('*55ج ربزنج لراق

 " ال1060 '"”  ىئيتاللا لصألاو . لصألا ةينيتال ةملك « ويديف » ةملكو
 6« « ىري » ةيلكل ىوفللا اهانعم ىف ةفدارم 4< ( « ويديو » ذئدنع قطنيو )

 ١ مكع اثيدعت نيتعت ا ىتتاللا اهلضا:ق :ةيلكلا ةلالد نأ .ذحفت: امنتناف كلذلو

 ىقلتملا ةطساوب وأ : لاصتالاب مئاق ةلطساوبي امأ ةروصلاو توصلا ليجست

 دق لي © هزاوج ىلع اهداعتسا اذا ةلاسرلل اليقتسم حيصي ىذلا هسفن
 نيب هليجستب مات ىذلا طيرشلا اذه لدايت مت اذا لاصتالاب امئاق حبصب

 ةداملا نم ىبسيئثرلا ضرفلا ىلع فتوتي اذه لك نآ الأ © نيرخآ دارفأ

 . ةلاح لك ىف ةلجحمما

 (141) اومع 0 ال1815 هغامالأاو 601/5507 761 نارا وزورنا صصعطع ل

 7 عومي عاممقلاع, اذلهععطمعمصل, طوعأ5ؤر 1986. ص. 2
 (142) 20عمقاإع زا عععمللا عدعال علام رمملأع اا! انئ51:6ع لع !١

 ١ 0ءانن0, 2نعأعر 1979, صر 7

 (143) ©2طعمعاأع5و تال 55اطظط6

 ه١١



 ىوغللا لصالا رابتعم1 ىف 2213 000 >. ٠٠

 لاصتا "ىلا هتمحرت نكمي ىذلا ) ('؟9) 2 6205 15

 2 ىكلساللا 0 وأ كالسأ نودي ىنونيلت

 مدقن © ويديفلاب لفطلا ةقالعب صاخلا ءزجلا جئاتن ىضرعءن نأ ليبقو

 . هروهظل ةيخيرات ةساردب الوأ

 8 ىوببددقلا ةمينكم ةسارد 0 الوأ

 ١ 84هو208:050هرد6 " ويديفلل خيراتلا ”

 ةدهاشملا وأ ةلذحالملا اهنأب اهتمحرت نكمي ىتلاو ) '' ل 006510500 مع**

 قلطي توصلا ليجست زاهج ناك امك 5 ايسيطنغم لجسم طيرش قيرط نع
 ليجست ةيذمع ىلا ذئدنع ريشي ىذلا ) '' ضي هوط 610 م1 هر ع“ مسسأ هيلع

 نلا نيمسالا هياسغكت عجري دعو 4 ايسيدطتغقم ( مالهم ع ( كتوصلا

 ىذلاو « نيزاهجلا نيب ىئىوقلا هباشتلاو © نيتيلمءلا نيب ديدصلا براتقتلا

 . ( 5 ) مقر ةروصلاو ؟ ١ ) مقر ةروصلا ةنراقم لالخ نم حوضوي رهظي

 : ةنيبوب لكش ىلع ةطنغملا طئارشلا ويديف روهظ ©1)

 توصلا ليجست ةزهجأ ىف مدختست تناك ىتلا طئارشلا اريثك هبسثت « ةنينوب »
 . اهروهظ لوأ ىف ال 26405 ©

 (144) ©6:!طعرأ تطقالال ماجر ه؟ لوهعونبعمو ظلئ6©. ب 1 "تابقزن سل
 الآ دانتأ رجواتع 5015. 00!|تعاأأومو *“* حابعأأ * 0طن همأوالح 5011©,

 اابمعمص, طءوصعم 1983 م.
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 الإ ني 6105 02

 زاهج

 ١ 3,أب“ ٠ ماع رهظ

 مرعوعرع اللع 7500 )



 '60ن5981185' ةيبرح دتبارنن مادختساب ويديفلا (ب)

 ةيئنزخ طئارخب لمعي ىذلا '"'588نوت6864056ع0ه6”' زاهجلا كلذ دعي رهظ مث

 © تنلتخاو تعونت طئارشلا لاكشاو ماجحأ نأ الاء 625565”

 نكلو 6 ىتوس ىنايايلأ تييلا ةطساوب 011-1 تديساكلا مدختمساو

 لكش ىلا *”هو:نأئ10و6ه” ةقوطرخ امهمادختسا ىف نيماظنلا الك هباشت

 ىلع  اهنم نابايلا ق. ةيصاخو. ةديدج. ةملظنا زهلتا تادب مث © ةدجاو 'ةنيبوب
 مدختست تناك اهلكو © *٠( ... ... ةالاك, ه-الأؤلو)  لاثقملا لييس
 . ةدحاو ةصورد اهضرع لحنا رش

 ( *” ) مقر ةروص
 ىنوس نا وج 5621605 5ع

 هتطساوي نكي كيتامو

 وأ دوسسأو ضيبأ طيرش ليغش
 دمل ناو

 ( © ) مقر ةروص ظ
 ال تود ة1هوعممع انج ( ططالأمو ]ل 1520 )

 ( :45) !م1:عدمهأ 1 هضصعأ ١/1 ل50 (961
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 ديدج ماظن ىلا ةدحتملا تايالولا ىف اولصوت اضيا 191/. ماع ىفو

 انه لضفلا عجريو . ('9)  خعالا» ىزيلجنالا رصتخملاب فرع ليجستلل
 85©.  )١(. ةكرش ىلاو طتورلم 011/18716© كرام دلوج رييب ىلا

 هحرط نكمي نمثلا صيخرو طيسب زاهج دوجو ةيمهأ كرام دلوج نسسحا دقلف
 .ىئتلا ةطرشألا ءارش ىلع نوليتيس نيذلا نيدهاشملا مامأ ىداعلا مادختسالل
 تاناوطسالل ةيسنلاب القم لاحلا وه امك نويزفيلتلا جمارب ا ىوتحت
 بنئاوجلا ىق انه لخدنت نلو . (١'؟4) ةيتوصلا تالليحستلا 3 اهيرتشي ب ىتلا

 طيرشلا ةروصلا هذه طقن ضرءن نكلو «' عالا# ماظنلا اذهل ةينقتلا

 . تيربكلا دوع نسارو ةطقألا ةحاسسم نراقن نكل « 5ا/

 ( ه ) مقر ةروص

 عالا» " ليجست طيزش

 ديس دقي#

 ليجسست هيف متي عالاف ماظن نأ حوضوي رهظت ةقياسلا ةروصلا :
 دوسألاو ضيبألاب كلذ نوكي امدنع طة نكلو دحاولا طيرقلا ىلع نيتروص
 الومعم ماظنتلا اذه رمتسساو © ( قلتخم رمألام ناولألاب ليجستلل ةيسبنلاب امأ )
 ةثيدحلا تافاشتكالا روهظل كلذ دعب ىفتخا هنأ الا تاينيضملا ةيادب ىفاهب

 . .ةزوطللا
 الا 60616 اج هحط هرج 780 نوفورتكلا: ةيديفلا 0 0

 © اأ5ا/'ث. ماع كيتو <55 موي نيلرم ىف روهمجلا ىلع زاهجلا اذه ضرع

 * تاناوطسالا ليفغشتل زاهج لوأ ('؟*) رنيلرب هيف مدقق ىذلا ناكملا ىسىسفف ىف

 (146) عاعوأورمأو ل ال1لةو ل ع0

 (147) 06! نسدصطأو 2:60006051159 5

 >(148) 20لعمقا«< ا« 5 عومللا - هما تأمل 56

 (149) عمصأ] ظعااصع#»
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 هيجوتي مات حاجني ةبرجتلا تمت دقلو . خيراتلا اذه ليق ةتس نينامث ذنم
 ةسمخ تاشاش لالخ نمو . ةئنرملا ةفافصششلا ةناوطسالا ىلع ليجستلل ةربا
 كانه نورضاحلا عاطتسا © ليجستلا زاهجي ةلصتم ىنويزفيلت زاهج رشع
 . ءانغلا ىف اديت نأ ليق مهييحت - 90)254306 ١ ليونام ةبرطملا ةدهاشم

 ليصافت ىأ نع اهموي نييفحصلل الو نيصصختيلل نولوئسملا جضصمئفي ملو
 نم تاونتس ىلا ةديدجلا ةينقتلا هذه تجاتحاو «© ةيرجتلا هذهل ةبسنلاب
 لماعم ةصاخو ةيبرغلا ايناملا ىف ةصصختملا لماعملا ىف داجلا لمعلا
 ةعانصلا هذه جورت نأ ليق 17عام ىصاعءعو - 26عععو  اكيدو نكنوفيلت

 : سكتتتاو ةغيفحلا
0 0-0 

 كلدرو رانسيلا ىلع | 1ن35 ل لموعطأام 1(! 20/2 بملك : نايناملألا
 علابت,ل 501401125 ايميليمز عم ايهاس نيميلا ىلع طلو:و2 252ا1271

 8 ويديفلا ةناوطسا عارتخا ىف هوراطدعل طاع! معمم
- 

.١ 192. 



 : ةناوطسالا مادختساب ودديفلا © د )

 ال1060616عء8:هزتا!:هربه زاهج لوأآ روهظ ىف لضفلا عجريو
 ىف اومدختسا نيذلا ©« )'٠١( هئالمزو !!1عرحرت  ىناملالا نسدنهملا ىلا

 ادج ةقيقر ىهو « ةقيقدلا ىف ةفل .١٠ . ىلا لصت اهتعرس ةناوطسا كلذ
 دنع زكترت ال ةناوطسالا هذهو . رتميلللا نم .را اهكمسس زواجتي ال ذا
 تاناوطسال ةبيسنلاب القم لاحلا وه امك ل « ةينيص » ىلع اهايغخن

 « اهتنورملو اهتفخل ارظن ءاوهلا نم « ةدخم » قوف حيسست لب  فارجونونلا
 ىلع زكترت ال ىتلا ةربالا هاجت ةناوطسالا ةيئاوهلا ةدخملا هذه عفدتو
 ةصاخلا ةناوطسالا ةربال ةيسنلاب كلذك لاحلا وه امك  ةناوطسالا
 . كرحتم كلس ةطساوبي باستي لماح ةربالا هجوي نكلو  فارجوتوفلاب

 ( ال ) مقر ةروص
 ©« ةكيئيلص :» ووف ةّناوطسا

 ملو 5 159595 0) فار جونوفلا
 ةئراتلا ةربالا لماح نزول نكي
 رابتعا ىأ ذئموي

 ىلا اهرطق لوط لصي ىتلا  ةناوطسالا تنتاك « ةيادبلا ىو

 ©« قئاقد نسسيك قرغتست ل اهتم دحأو هحجو ىلع لجمملاو رتميتتس ١"

 تاناوطسا ةزهجأ ىف لاحلا وه امك . .( نيتيناث ىلا ةيناث نم ) ةعرسب متد
 ريوطتل ةداجلا ثاحبألا نم تاوئس نسمك دعيو . « 16]6أ6 اله » توصل!

 (150) ١ازووه لمععطأم عا عا/عطب

 لنمو جعطال ب

 50101600 50 ا1الاأاعأ

 06 ةرءطونل مار

 ١؟١



 :دقف © ةملكلا . :ىنعيب ا ةيدح اعارتك' ويديفذا تاناوطلسأ ريتءت الو

 ماع * توصو ةروص » ةناوطسا لوأ ؛ مطهر ها 5 07 نويزيفونوف تحجتنا

 كدر ل. ا. 8مل2ع8 ىزيلجنالا ةطساوب ةفل /8 نم ةناوطسا ىلع 17
 اهنأ الا م اهصئاصخ ؛ 2 ةعضاوتم تناك ةناوطسالا هذه نأ نمإ ,مغرلا ىلعو

 .تاكرشلا لضفب ويديفلا ةنا وطسا ترؤطت مث . ءىش لك مغ مغر ةيادب ربتغت
 مطغطقم6مه و اةيبرغلا ايناملا ف ماعم - 5 7 00 ' ةةبيبزوألا

 1 تا 'ماظنال ةبسنلاب 9

 ددع .*.حوابتيو ظ ,ةقيقدلا | ىف ةفل 0 اهتعرست ةقاوطنسا هل تمدكتشإ ىذلا

 - ( مقر ةروص:
 ا 0

 ١ : 16106 ْ قا وطشما

 ( زوالا

 (151) لإ - 0ا١ه0نلم ا«لععخلا لإ اد © عم 0 00

 كنتم معلتنمب اه نأ ل قم عمهم 0ما1ههغاهط 00801 ان10“,
 زلهردعر, طمعنه, 1897327 00
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 5 :رووهمشنا قأ وسألا حرطب ويديفتأ «( ضا)

 نح كلذ 0 00 سال حو رطملا ويديفلا ةزهجأ فلتخت ملو
1 

 ويدخل 0 ةزهجأل ةيسسقلاب ارتميفل : ا و د نيب ام حوارتي هخرع
 فالتخاو ددعت نأب لوقن نأ انككيت انيهاو . 0 ةروص مهل هرب ثيح :
 نايبفقتتال ةيسسنلاب دو ربكأ | لاز امو 5-5-5 ناك ىذلا هه ةيِلنألا

 1 30 0 ةيلاتلا لا ةيلظنأآلا لاثملا 0 2 رعد هةر ىصلاو

 م 5و) -لإ ل تهاوللو زكا عععم) لرد حاقهمت 2 دل ملولووومعو ند
 60 أاناح 10 7136066 55عا1ع....06ه. ©1

0 



 ملص مز( 0672 . عبتت ىتلا !128تالاكأم25 ل ١

 ملأ 12010051216  عبتتو " ©0اللا#© 61 " اد ؟

 (8هلال 0 © هعم) ©10::0و© "اةانأ5أ م2 !6©2. عبتتو "هنااا 51ه” دس

 ( ططاأ]صه 20لال) نسبيليف ةكرشل 3 ”الان8”  ماظنلا 1:

 ىنوس ةكرفو صاخلا (؟ '”0103660ع08501©"” هى

 ( ان. 584011) *”*5هرزب 0من. ”

 “ الزوئ5+ ©07ص "  عبتي ىذلا ”ال10عمه هم21106 ” ل 5

 2 1/1 ناكان5دطأأن 216 مضأع 501151251695 م ةكرشل “ ينج ” هيف

 نكميد تكلدح © نإ وثألاب ىرخاو دوسألاو .-صضيبألاب .؟ تالليدوم -. جذامن اأهنم

 : هينغري نك ةيطنألا هذه نقعب ىلا :ليهستلل ةادحو  ةفابضا

 هب. وأ م”. أما هتدم طتغفمم طيرش ىلع ىوتحي وهف ترودياكلا اك

 ةيسنلاب ىرت امكو . لولحلا فالتخاب طيرشلا رعس فلتخي عبطلابو © ةقيقد
 هتلحساوب نكمي اهنم ضعبلا نأب © ايلاح ىنارجوتوفلا ريوصتلا ةزهيجأ .صضعيل
 ائزاف ه لتقف ةروص 5 طاقتلال دعملا مكيدلا ند ةروص ا/؟ ىلع لوصحلا

 ةبسنلاب ليجست تاعاس عيرأ رفوت نأ اهنكمي روديف ةزوهحأ ضعي نآلا دجن
 ةزهجأ نأب انه لوقلا نع ىنغو . طقف ناتعاس ةيقيفحلا هتدم طيرشأ
 هرزوجألا رعبسص نع أهرعب عفتري ةديدعلا تايناكمالا تاأذ ةئيدحلا ويديفلا

 . ةيديلتتلا

 : اييع يكتمل :طيرشلا نكره :ييالككاو طفلا ةيلنا فحل اًولكتو
 ناهولكام ةيرق نع !ديعي ىشثيعن انلز ام « ويددفلا لاجم ىف اننا لوقن نأ اننكمي
 نيب لب « ةفلتخملا تاراقلا نيب ةمظنألا هذه فالتخا بيسب ةينورتكلألا

 ايست يدك تا .6 ةلكي ايووا نك . "اينسفع ةدحاولا ةراعلا لخاف-لودلا
 مهل ءاظنلا يدك شي انتين نوللا نويزقيلتلا ماظنل ةبسنلاب 56 ةرككلا
 1 هيو جوس جل ص

 ةمدخلا هذ )1 كلذ دعب رشتنا ىذلا مسالا وه تيساك ويديفلا 165 *)

 ؟5؟١



 ويديفلا داوم لدابت بعصلا نم كلذلو < (٠*'*ىرخألا ةيبروألا لودلا مظعم ىف
 ايلاطيا لثم ةلود ىف مهئاقدصأ نيبو نييسنرفلا نيب © ةلجسملا ةطرضألا )

 زاهجلا ناك اذا وأ © دوسألاو ضيبألاب تناك اذا الا .. ايئاملا وأ اينابسسأ وأ

 ةقفصبي نييبروألا نيب لدايتلا بعصلا نم كلذك . أعم نيماظنلا مادختسال أدعم

 ىكيرمألا ماظنلا دوسي ثيح اكيرمأو ايسآ نم لك ىف مهئاقدصأ نيبو ةماع

 امهتيب دوسألاو ضيبألاب داوملا لدابت اضيا بعصلا نم لب « 15
 قى ةعرسلا نع ىكيرمألا ماظنلل ةيستئلاب طيرشلا تنارود ةعرس فالتخال

 1 . نييبروألا نيماظألا

 : ويديفلا ةمظنا فالتخآ ببسب رهظت نأ نكمد ىتلا جئاتنلا  ؟

 ةثالثلا ةمظنألا ىف ناولأللل ةيسنتلاب فالتخالا بتاج ىلا
 ويديفلل ةيسسنلاب ةيسيئر ةمظنا ةثالث كانه نأ دجن 1155©, قا, لا

 همدختست ىتلآاو 0, عم 1آ[هررجم 5الدأ مم ) انطلق ل ١

 :.... 5008 هو ىماكينو ىشثاتيهو سكبماو كينوسانأبو اتيشوسام
 ةكرثي صوصخلا هجحو ىلع طيتري .ئىذلاو 28610213360 <

50117 
 ةكرش هتمدق ئذلا ديحولا ىبروألا مالننلا الآثم 2000 ل ؟

 رثثت ملو ('**)ن.س كم اتيبلا نم رثكأ 115 ةزهجأ رص ف رثتنتو

 ةزهجاآأ دوجو ىلا عوضوملا اذه نع رصم ىف تيرجا ةسارد ىا

 ٠ _ريصم

 تاديو «© /ا/. ةيسستب  الآآ5 ةزهجأ اضيأ رشكتئتف امسنرف ىف امأ

 لبق ©« 5... ويديف » ةزهجأ اهلحم لحتل اهتناكم دقكفت“861ت,مواك“" ةزهحألا

 .22 الإ5 ةسفانم لواحت نأ

 )١55( ةيعانصلا رامقالا ربع ىتودلا مالعألا دعني: لايقلا حارشتا .٠
 قياس عجرم .٠

 ”ةهيلنزو ل  |0160 (  - 1ض6 ع14 تطقال 6ألمطزطز ع لوهعنلمءمو )155(
  7ايأذتعأ ممان# 20005. 0م. هأأ ل, 2ص

 ١ ؟ تن



 قفتيسم لهف © |" الآط46© 8 ويديفلل ا ديدج ماظن اا قيرطلا 3 1

 كنج ىراجت قوس نعا تك فوؤتسلا نأل ' ققحتي 7 نكي كلذ ا نأ ادج

 تارمتؤملا دحا ىف الثم انيأر دقف . و هنئامزم : طامحألاو ةسفانملا .ثماطتي

 ةمدختسملا ةيظنألا فالتخا عو_صضوم تكانت يتلا ةفيمحتملا ةيبروألا

 520810 ىسترفلا ماظنلا "نم لضفاإ طا للا معلا نان رمثؤلا
 نا ت11 هج! :ىلع ىفخت ال ما عوف اا قى .ترمسا تق

 امك © تاه ميد وتسالا ىو ةيجراخل ا تادحو ق ةئءاعلاو هد يرد وحلا

 0 توم رمال

 نوكي دق 55 عملا ا ماظنألا ني لا ئتالألا اظنلل اسنرغ

 ىلإ 8 ىزفغم هل 5 ... ايداصتقا افقوم هنّوك بئاح

 120: مكر ةروص

 00 ٠ ويددغ زاهج :

 اهنكمي ©« نددسيفق » ةزهجأل ةملخنأ كانه نأ انخيأ ركذلاب ريدجلاو
 مادكتما ناوكألاو دودسألاو ضيبألاب( 8 200 5 ) 5اه65 8 امنيضش ةطرش

 عدلا ١ ةيظنالا ةدخغ نمو .. ؛انبضيأ : ددصلا !ذه ىن اهركذ
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 0 »و 320 101 1 5

 1010100110 9 0 عتب ىذلا ا تبدأ

 عستي ىذلا * " ال110 3 0-1

 .ةكرلع كلذكو 7 : هيو 8 0 مالقأ 58 سي 'ةيئأ 2 0 2

 : 1 و 1 ند هده يصل ةماتبص ىلع روطخ كانه لهق 0 .. كادوك

 د 5نمع» 8 | ش ناكمأ لحي ويديفلا 35

 (ة«ةييا6م ءىحيتألا :نوكتا ا قبب ىتلا هديدعلا تامادختسالا.: همئاح ىلا

 لح تامدخ ىلع لوصضحلا : ةفيفخ اريءاكبو لقنتم ٍقيذيف زاهجب ةتاعتسالا د

 *: ميقأ ىذلا نضرعملا ىف ضرع دق ويديفلا ريوصتل لقنتم زاهج لوا ناكو هتطساوؤب .

 1 .'مازج وليك 3 ىلاوح 5 هنزو 2 جل لحكالا ماع" م اربيوسي ورتنوم ةنيدمب

 0111 تو ةروص

 مارج وليك ؟رال ىلامجالا اهنزو

 (156) لسع. رمي[ عععأم هن لاعب 8مهج دلواوووممف نص طعتانام
 آه ا/1660عنمع6116©5. 0م. ©.
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 )١1( متر ةروص
 همادختسا ءانثأ لمحلا فيغُح ويديف زاهج

 )1١7( مقر ةروص

 ريوصت زاهج لوا
 رهظ ايروأ ىف ويديف

 ١ة"1اب ةثس

 مم



 ثادحألا ليجست هنيفحنا .مماكلاو لقنتملا ويديغلا تايادكتساإ ممم ندر
 د ع .اهتدهاسمو اهتدامتسا نكمي ثيحب ةرسآلا قف ةماهلا
 د. .تناك ىتلا « المع 8 امثيسسلل !ديدش اسفانم ويديفلا حبصي
 ْق و هلوطأ 500066 8: .صاخلا مايفلا نأ ركذتن امدتعو ٠ .ضرفغلا سفنل
 ةجيتنلا نانف ؤيديفلام ةنراملاب هنمث عافترا ىلا ةفاضالاب ©« قئاقد ثالث ةهناملا
 لصحب اهم ةرم ١5 ربكأ لمع ىلع هتلطساوب هب لصحن اننأل ©« ريخألا حلاص ىتانه
 ةتكي لن © ©( قئاتد ثالث نم الدب ةهقيق ثتث عمه ) علمم# 8 ةطسباوبي هيلع
 سفن لْيوسَيَمَتي ديعنا نأ. وأ رخآ ائيش طيرشلا سفن ىلع لجست نا انذبا

 ا طيربششلا ىسقت ىلع ىرخأ 0
 كنزطض6+ 8  اريماكلاب امآ . ديدلق بحيو رتوت نود ريوصتلاب انل حمسي
 ذي تاطشالا مها اتا « روستلا دلع ارارم توتلا رطضنت دق اتناف
 ا. !ًريثك مليفلا نم دقافلا نوكي ال ىتح جاتنوملا لمع ىف ةيارد باطتي امم

 : ودديفلاب ةصاخ مالفا جاقنا

 2 ”ناك ذلقف ايروا ىف ويديفلل اصيصخ 7-5 مليف لوأ نع امأ
 ةسسؤملا هتقوس ىذلا « ا0:© 0 تالو نقعرم الالعإ[عنالالت د

 ىف امك رصم ىف © نآلا ىشثياعنو ىرن نحنو « مل ةيناملآلا

 تا'الاص َق ملرفلا ضرعل د قودسلا ف حارطت 0 ءيديف طئارش 5 : ةلجسملا

 نحصل يلع فئتاوتي الفم طئارش نم ويديفلا 5 نومضم امأ 0 ا

 ةيمايرلا تاديومتل د اهيلع لجسم هل دييدرت 02 "ا 3 ةيعماجلاو

 ها «٠ © ”نوهازلا قيسيفت ةيقيك وأ 4 د نم ةنحو
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 0 ا 37 )١1( متر ةروص 3 20008

 ْ ةركاذلاب ةناوطسسا ىلع ةلجسم ماعط ةيجو دادعاب موقت تيب ةئرا

 ىلا طقف ريسشنت ع لي كلذ نع تكا اوسع اذه ىف بهذنت نلو 3

 اهرف تمدختساو © ىنقتلا روطتلا نم تدافتسا دق تيساكويد فلا ةعانسك ن

 ةثيدحلا ةزهجألا ضرعم ىف اندهاكثو ... ءارمحلا تحب ةيحالاو رزيللا ةملشأ

 ريوتكأ ؟/ نم ةرتفلا ى رة رهاخلا ىف ناج رمل هر : لالخ نابايلا هتماقأ ىذلا

 ا ويديغلل ةناوطسأ ثدحأ اندهاش ( 5١مل“ ريموت ؟ ىلا

 ةضشقاق لالخ نم هتباثلا روصلا ريوصتل زاهج ثدحأ اندهاكثو «© ةيتدعم

 .. .٠ نويزفيللا

 : ويديفلا لالخ نم اهيلع لوصحلا نكمي ةتداثلا ةروصلا  ه

 ها هر ىلع ةلحلا تاكرشلا تفكع كلذ ريسيتلو + نويزفيلتلا
 نم .ضرغلا !ذيل حملصت ةملكنأ ةدع يلا ليه مع كذب 06 ىتلا ةفلتخملا

 : اهمهأ



 زاهجي لصتم ريغسص زاهجي نيعتسي ىذلا 50 ماظن 00 ١ : : 5161 هلشث ل
 حرف ىلع هروصلا لمت نكمم صاخ. لنز اك م. خل ف2 ّّ ىادملا نودب

 ةروصلاو ©« هسفئ زامجلا لخاد ا!يئاميك ةيدلدسلا هر وصلا ةجلاعم دعي قرولا نم
 : : 1 ١ : 1 هو هماو ةيئاث ١ ُ 1 ةبل م! 27 3 تو 6 مج ؟/ 2 ميسي هرا/ ايتحاسم ةيلمدلا ه.زند كح بف اهيلع لاحت ىتل , 7 0 نأ عن اففل : , قلأ

 ةيسيطانغم .ةناوطسا مدختست ةريثك ىرخأ ةيظنا كانتهو
 دق روصلا هذه ىلع لوصحلا اهتطساوب نكمي ىتلا ةزهجألا ناف © اذكهو « كلذب صاخلا رزلا ىلع طغضأا دعب ايكيتاموتوأ ةروصلاى لع لصحن ثيحب
 نكمي ىتلا روضلا ددل ةبسنتلاب اهتاردتو ان:ةاميمصتو اهلاكشأ تددعت
 3 5 5 ث 5 1 . . 0 كك 1

 هسأ 4“ و 0 250 هك ١3 5 مجالا تبقاح أق . اهح 2
 ىة مكحتت نا ا 7 و يكل معيدرفلل تح ٠ رك 00 0 5 .٠ ىلل 5 9

 6 ماوتمما ا
 ك0 يارا 7 ال ا ياا ا هاه ٍ هع سا 8 :

 وقل ان 0 تي
 5-5 0 ها لمص و 5

 )١6( مقر 5روص
 ( © 60 )  طيرغشلا اذهو زاهجلا اذه ةطساوي

 هدحاو ةعاس لالخ ةنوذم ةروص ...١ ددهاشم نكمب

 ىف ةروصلا ىلع لوصحلا هقرغتسي ىذلا تتقولا نيب انه.نراق (160)
 ةروسدلا ىلع لوسصحلا هقرغتسي ىذلا تقولا نيبو ؟ ةيناث 3 ةيلمعلا هذه

0 



 ىداعلا ليجسستلل ريبك زاهج ةئيه ىف زاهج كانه < ةئثاشثلا ىلع ةطقللا تدشت

 ىلإ اهددع لصي نويزفيلتلا ةشاسش ىلع ةتياث روص ىلع لوصحلاب حمسي .

 . نايجدلا نسفت لخاد طيرش ىاع ةلجسملا

5503 

 )١3( مقر ةروص
 حلهردلسمو عرجلمو م160ع ا/لا51م

 م ش © © 5
 00 ةدهاشبب زاهجلا اذه جت سمع نويزفيلتلا ةئكاك ىلع

 ظ اينورتكلا لجسم 5100287 8  مليف

 ايلاخ هي ناعتسي ىذلا ويديفلا زاهج نأ طيتتسن نأ ائنكمي © قيس امم
 لماعتي نأ نكمي ةادآ اضيأ حبصا دق « ةهباشم تايلمع نم كلذ ريغو ميلءتلا ىف

 نكمي ىذلا ) رتودبمكلاب لفاطحلا ةقالعب كإذ هبشأ امو ... ةلحاسم ةدام ىأ

 ةقالسعب كلذكو 1 نويزفيلتلا ةفاقب الصتم وأ هتشاشب القتسم نوكي نأ

 ''« مكمل“ .مسساي ةقورعملاو 2“ لعاناك ال1480 " ةيئورتكلالا باعلألاب لفطلا

 ةيصخسشللك رهضأ © 50عطقسل ناعم كابنلا عودشخيا# ئزاسألا#

 .٠ اينورتكلا ةلضفملا هتبعل نسرامي نأ دعي نع مكحتلا زاهجح ةطساوبي لحل

 ىف ويديفلاب لفطلا ةقالعب صاخلا ءزجلا جئاتن .صضرءتسن ىلي اميغو
 . ةيناديملا ةساردلا

 دبج نطصمعم35ع اظفالطععالا] متجر ملا |[ عع انزصععموخ زل عأل_عتإا دل

 ش اععو ا! هزعألر5. 0 هأاععامم : طعمزأل, طوغافع, ظنينأعر 1583, م.54,55
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 : ةيزناديللا ةساردلا جئاقن امدات

 لفطلا ةعالعب هب ضاكلا ةيلوألا جئاتنلا اتمدخقت 4 ةقباس ةةسارد ف

 9 ةيلاتلا هروصلا يدع تكحدضو ىتلاو )٠١4( ويديفنلام

 . ةسورداا ةنمددآ ق ويدتفلا راسنا هسصاأ

 : ةسنأ ردلأ ةعدع ىذت وريديفلا ةزهجحأ ةداحطم ( 5

 ةنيع لافطألا رس | ىدل ويديفلا ةيكذم ةبمسن نأ ةساردلاد ذه ىف 0
 ةنيع لافطألا نه ةريبك ةهينسن نيب ةقالعلا نأ ىأ ؛ /؟؟ راب تداك هن" 1 ردا
 متي كلذ ناك اذا الإ مهللا « ةمئاق ريغ و هددينلا نيبو ( كثار ) ةساردلا
 ريغ بلاغلا ىف هدهاثم ىهو * ندر تآلا ىدل ةدهاقشأا: 5 نم الضرع
 . انيديأ نيب ىتلا ةساردلل ةبسنلاب اهتعيبلد نع لأسن ملو © ةمظتنم

 ويديفلل ىبلسلا ريثأتلا نم افوخ الصأ ('*لزاهجلل اهضفر ىلا فيدل“ يقرع: نق

 ءانتتأ نم مهأ سلا هذه 0 ىتلاو , ةرسآلا ل 5 - ئرخا دروذت

 حضتا ىذلإ!و راب الصأ زاهجلا اذه ىلا ةجاحب رعشت مل اهنأل وأ 4 ويديفلل زامج
 اذإ كه صاكخك © ش ١ ىرخأ ةسدسأار هد َى نويزفياتلا زاهج 5 زايحاأ ةينسئلاب هاا

 هفاكثلام 0 5 رسوملا رسألا ند رمدعت اتهم ةكسسور تملا رسألا نأ انركدت

 سضصضفرد 0 داثم انيأر دقف © صاخ هجوي ةعوبطملا ةفاقثلاب ©« نكلو

 : ويديفلا زاهج ةيكلمل اعيت ةساردلا ةنيع عزوي ىلاتلا لودجلاو

 .٠ |6117 ص ؛ 62 كر < قاقثلا

 ':ةهكثللص:“ مدمج ىدل ابيرتت دوح يم نويزفيلتلا نأ انركذت اذأ 52 ١(:

 . 6 ؟.؟ نم ةلاح 5.1: )ار

 )١( مقر قحلملا رظنا 0 2601١ .

1١15 



 | ( ه6 ) مقر لودج

 ةساردلا ةنيع ىدلا ويديفلا زاهج راشتنا ىدم حضوي

 م 3 57 ١ دد ملأ 5 00 ةرسألا ةيكلم

 0 ٠ ظ ويديف زاهجل

 /؟ ؟ رم او ويديف مهيدل

 7 "5 | ويديف مهيدل سيل

 71 2 ههه 20 اولثسس نم عومجم .

 طيسي قرافي نكلو 7537#/5رب انه ويديفنا ةزايح ةبسلا برتتتو
 ةنئيعلا َق ويديفلا ةيكنم نا حضتاأ تدييح منكو )رخآ ثحمبل ةيلوألا: جئاتننا
 ربألا نيب ةرابكتتا ةيبسا ناو ع( ىلاوخا ىلا لبصت .دخ ةسبؤرذكلا
 ةيسن نم لقأ نوكت دق ةيبويلتلا ةظفاحمو ةيبرغلا ةظفاحم ىف ميقت ىتلا
 اذه ةزايح نأ لوقن .انلزام انك ناو « ةرهاتلا نكست ىتلا رسألا نيب هراشتبا
 نزامجلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو . هل ضرعتلا ةجردل اسايقم تسيل زاهجلا
 ضارغألا ىف مادختسالل اقلغم تاونس لاول- ىقب دن انهصخقا انوقك ناك ىذلا
 ىلع دعت تارم الا تايحرسملاو مالفألا ضر ةاداك لمعتسي ملو « ةيملعلا
 اهاترز ىتلا رسألا ىدحا نأ ىلا ('*:)ةقياس ةسارد ىف انرشأ امنيب « .عياصضألا
 ةزهجأ ةسمخ بناج ىلا ) ويديفلل !زامج كلنمتو اطنط ةنيدم ىف ١95 ماع
 راجئتتسإ قيرط نع كلذ منو « ايرهش امايف ال. ىلاوح رجاتاست © نويزنيلت

 1 5 دادعالا تحت ”لازام ٠ ثحبلا | 2١112

 ع(. اهماوق ثحبلا ىنث ةيئاوقع ةئيع ع ةيلوألا جئاتنلا ١(

 1 ها ا 00.6000 . ةدرفم

 رع تاركذم 43 0 ىعأمت ةجالا لخدذ ا ِ ناجكلا حارشن مثنأ 155(2؟)

 0 1 - ١ ؟رلا ةرهاتلا ةعماج ُ مالعالا ةيلك 4 ةروخشئم
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 ةدع ل ناك ةرسألا هذه ىدل اندجاوت ءانثاو . (''”)ايمود رثكأ أ نيم'رغ
 ع (51)« ىلاتلا مويلا ىف » ىكيرمألا ىنويزفيلتلا مليفلا اهنم ركذن ةيبنجأ مالغا
 ا دل سرس نحر . هليجمستي أآوماق ىذلا « هويشكملا » مليفو

 عب مالفألا ةرسألا هذه دهاشتو ... « ىواريش ىركسعلا » و « ظحلا
 ةدهاشم برولسأ ن نأ ةقياسلا انتسسارد ىف انضرتفاو « (١)ناريجناو ءاقدداصألا

 نع اريثك فلتخي ال « لقألا ىلع ةيلاحلا ةرتفنا ىف © هل ضرعتلاو ويديفلا
 ةدهاشملا تناك دقف © هراشتنا ةيأدب ىق نويزفيلتلا زاهجل .ضرعتلا بولسأ

 زامهج اهيدل ىتلا ةرسألا تناكو © ةيعامج ةروصب متت نويزفيلتلا جتماربل
 ةزكل ةرايم وأ « رهاس لفح وأ ةيحرسم ةدهاشم ءاجديسألا وعدق نروزفيلن
 ..2 ةقبسم ةؤعد نود ةئراط تارايز لالخ نم متي كلذ ناك لي 0 مدقلا
 تارهسلا هذه لثمل دءعتست « زاهجلا ةزايح ىف ةقايسلا ©« رسألا هذه تناكو
 ىف ادئاسب بولسأآلا اذه. لازامو ©« (5٠)جماريلا ةعباتمو معالتت تابجو دادعاب
 ءايرهكلا اهنع عطقنت ىتلا كلت ىف وأ « دعب ءابرهكلا .اهلخدت مل ىتلا ىّرقلا
 هتطناود نكمي لزانملا دحأ ىف ىئايرهك دلوم دجوي امدنع © ةميدتسم ةكةفصم

 . (' 5 نويزفينتلا زاهج ليغشت

 نم لتني ناك ةيرقلا لخد زاهج لوأ نأ اضيأ انركذ قيأاسس ثحب قو
 اذا 0 انلءاستو + تايحرسملا ىدحا ةدعاشل ه٠ رخآ تيب ىلا هبيحاض تيب

 نأ لبق هعيب ىف . زاهجلا بحاص ةيغرل «© « ضرعءلا » ضرغن متي كلذ ناك

 بر طيرت ةقادص ةقالعل ةدم ىألو دحاو هينجيب مليفلا رجأتسي )1١76(
 ىلع هفالطا لضفن ىذلا مدسسالا وهو « ويديف ةيتكم » بحاصي ةرسسألا

 + قيحيف ئداتا» | رءاجت ىتسناام
 588 ص « ىلاتلا مويلا : ىنويزفيلتلا مليفلا ةصق » : رلخنا (115)

 . قياس عجرم « ىمثاعالا عامتجالا مثع ىف لكدم ١ ىف 7
 ىديدحلا ىنم : د اهي تماق ىتلا ةساردلا اهتدكأ ار هذه )١55(

 .ةيناديم ةسارد . هتارثأتو هتدهاشم طامنأ . تيدساك ويديفأا] © ماما ىولسو
 . ١585 © ىيرعلا ركفلا راد

 ىف مكحتلا نكمي نكمي ىذلا ويديفلا ةدهاشمل ةبسنلاب فلتخي دق 2 امم (غ15١)
 . هداوم قئفدت
 د ةزهجا ةيرقلا لزاتم نعي ىف اندهاش دج انك 5 4 ايا

 <مه ١



 ىتلا < ةديدجلا ةرهاظلا هذه ىلا انه زيقن نأ نكييو . ('"')ةقبامس ثوحب ةجيتنو هباشتت ةسوردملا ةيرصملا ةيرتلا ىف ويديفلل ةياددلا هذه نأ ااناخو 2 (١":)هعم هرضحاأو هنع هارتسششاى ذلا قيتضشلا ىبير»لا دليلا ىلا ىرخأ ةرم
 باطحصا ةرهالظ ةرتفل تداسس نأ دعب « ةدوعلا دنع مهعم هتطرشأو ُويِديف زاهج باحطصا ىهو ©« ةيمرعلا لودلا ف نيلماعلا نييرضملا نبي ترغشتتا
 . ىصخشلا مادختدسالل ريغص « رتويبيك ٠ زاهج باحطصاإ ةرهاظ اثيدح تادب ناو ©« روتسزنارتلاو تيساك ويدارلا زاهج دعبو ©« دوسألاو ضيبالا نويزقيلتلا ددب ؛* نولملا نويزقيلتلا

 ْش ّْ ِ ش ْ : ويددقلا 1 زاهج لالخ نم ىرصملا لفطلا اهل ضرءتي ىتلأ ةينويزفيلتلا داوملا (ب)

 ىف ويديف زاهج اهيدل ىتلا ةساردلا.ةنيءل هانهجو ىذلا لاؤدسلا ىلع-
 نم ةعومجم ىلع انلصح زاهجلا اذه ىف دهاشت ىتلا ءايشألا نع تيبلا
 0 : ىلاتلا وحتلا ىلع ةددحم تائف ىف اهفينصت نكمي تاباجالا

 : قافطألاب ةصلاخ داوم ل 1 . ب

 ةينويزفيلت جمارب لالخ نم ('")ويديفلا ةطرشأ ىلع ةلجسم داوم ىلع
 لودحجلا اهضرعي نتملا تائفلا ف ةتيعلا اهنركذ ىتلاو لافطأللا اصيصخت ةهجوم

 : : ىلاتلا

 (170) عب عا هزلما ر ل 1غو ![هز5وأر5 ©؟ 6١ه حورطتل ل1011 05 4 ا
 نحو انأاإ[نوعم ةوالص؟اعضب مومموؤع ميموعمأعل هك أطلع 5وانع

 هما عموممع, ماعاألا, مثالنوال519 1 4

 رظنا ) مهسفتأي داومللا هذه ليجستي لافطألا ضءب موقي 4101)
 ةلاحلا ) ةمهملا هذهب لهألا موقي وأ © ( لاثملا ليبسس ىلع - مقر ةلاحلا:
 . (ه5) مقر لودح رظنأ . ( ١1ه مقر ةلاحلا ١) هارتشثشم وأ 2 ؟ مقر
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 لودج' 0 61١

 ' ةنيعلا اهدهاشت | ىتلا اعتاب ةصاخلا ةينودزفيلئتلا داوملا ضرعب

 ويديفلاق درط نع

 تتحسس
 00و

 اهراركت تارم ددع 2 ١١ ةيفويزفيلتلا ةداملا بيترتلا
 2 ةكيغلا' ق“ ْ 1

 0 4 : و5 بو# * 3 | (175) نوتراك مالفا 5 ١

 ؟ي ( راكع ننس وام ىحيم 0 ىينجأ لافطأ نوت راك ١

 ن7 تالافتحا :نيهتيو )85 قادنطألا .مئازن
 2 0 | ١ 000 4 ملحمطو ىحوتو ةلئوفطلا 2

 00 ٌْ , (*)لافطألا مالمآ |:
 ؟ ظ لافطألا ىناغأ همه.

 ١ لافطألل تاجاح

 .18- 0 ظء ْ ةيميلعت جمارب 7

 0 ا 000 6 عوسبجملا

 ني وأ ىبنجأ ؟ نوتراك مالقأ تناك اذا ام  لافطألا ددحي مل ()
 . تارايتعا ةدعل ىبنحأ نوتراك اهفينصت ىلا انه ليمن انك ناو

 لغا دم 6 انكنا ”ئننجالا توتر راكلا ةئفلا هذه ق لخدي دق 2(
 ىتلا“. تاداشكرالاب نييناديملا نيثحاملا مازتلا ولا عجود ىذلا ىسسيللا اذمصد

 وأ ةفاضأ نود ثوحميملا لفطلا ا ع وفتي ىتلا لخافلالا ا يح تصن

 امتاعارم ,نكمي .ناك ا 6 ةيحيضوتلا وأ ةيريسفتلا ةلئسألا ىف دارلحتمسسأ
 تيسب هقيتحت بعصلا نم ناك ىذلاو 4 أهقم لمت لي ةرامتسسالا تريتخا وأ

 ظء ش . تتولا لماع

 . طقف ةدحاو ةرم *« مطمطو ىجوي » ركذ (19/)
 0 (١ا7*) متر نشثماهلا رظنأ (1)

 رح



 ةناحلا ) ئئنجألا مليفلا ىلع .ىرصملا لفطلا هلضفي ىذلا 2« ىينجألا نوتراكلا ةصاخو 2« ةكرحتملا موسرلا ىلع اروصقم نوكي داكي ةلجسملا نويزفيل.ا مارب ىلع ىرصملا لفطلا لايقا نأ قباسسلا لودجلا نم ظحالي
 ةرسألا ةطساوب هؤارش متي وأ 2« هليجستب لفطلا موقي ىذلاو ( 5107 مقر
 . ( ١م ةلاحلا )

 ىينجألا ' نوتراكلل ىرصملا..لفطظلا .ليضفتب ةصاخلا ةجيتنلا هذه نكلو 2...
 جماربلا ةيعؤن ىف ريثأت هل نوكي دق امم « ةيبنجأ سرادم .ىف ةييئاركلا هين اهيلع باغي ناك ثحبلا ةنيع نأ انفرع نأ دعي « اهميمعت انيلع بءصلا نم

 3 (١"١)ةليبقت
0-7 0 

 تالاحلا ىدحا تركذ ثيح ميلءتلا لاجم ىف هي ةناعتسسالا نكمي ويديفلا نأ ع اضيآ قياسلا لودجلا نم اهصالختسا نكمي ىتلا جئاتنلا نمو
 رخآ طيرش ىأك اهعيزوت متي ويديف ةطرشأ ىلع ةماعلا تاداهشلا ىسورد ليجست ىلا. اهلييس ىف ىتلاو نآلا تائيهلا ضعي هيلأ ىعست ام اذه ؟ ىصوصخلا ىسردملا لحم لحي نأ ويديفلل نكمي لهف . ةيميلعتلا جماربلا ليجستي موتت اهنا ؛ ةيدادعالا ةلحرملا ىف ىهو © ( 148 مقر ةلاحلا )
 بطلا تايلك نم ةدحاو ىف ةذتاسألا ىضعي نا انملع كلذك . ايراجت قوسي
 هذه ةمزأ لح ىف ةدعاسم ويديف ةطرشأ ىلع داوملا ضعب ليجستي نوموتقي
 0 . ةيميلعتلا تاسسسؤملا ىن ةتلفملا رئاودلاب ةصاخلا كلتب ةهيبسش اضارغا ىدؤت نأ نكميي ىتلاو « اهحاجنو اهتيحالص ىدم ةيسارد بجت براجت اهلكو « داوملا ضعبل ةيسنلاب ةيلكلا

 ويديفلا لالخ نم اهدهاشت اهنآ ةنيعلا تركذ ىتلا ةينويزفيلتلا داوملا ري
 لودحلا اهضرعءيو لافطالل ةهجوملا جماربلا ةرثاد نم ميرخت داوم ةدع ترهظ
 ْ ! ٠ : ىلاتلا

 ةلسلس دادعا ىف عارسالاب ىصون ىكل ةصرفلا هذها زهتنت (1773)
 ةفقلب ةقطانو <« ةيبرع ةيباجيا اميق نمضتت ىتلا ةكرحتملا موسرلا نس
 فارشا تحت كلذ متي نأ ىلع «اهيف قيوشتلا رصنع لافغا نود ©« انلافطأ

 ظ دا فدعو ناضالاو عاضخالا وب ةقرتلاو
 مه ١



 (ها/) مقر لودحج

 اهدهاشتو لافطالل ةهجوم ريغ ةينويزفيلت داوم
 ويديفلا لالخ نم ةنيعلا

 اهراركت تارم ددع ةداملا مسا ةكسكعمم
 . ةنيعلا ىف م ظ ظ

 ل ا ا ع يس

 ١ هميبرع تدلاسالسم 1

 5 ةطوطق ريزاوف 0
 ١ ىللين ريزاوف ؟
 ا : ريزاوقلا 1

 ١ ش ةهرميكلا ةليللا -

 ١ ةيفخلا اريماكلا ١
 ١ ةيبرع ىناغأ 7
 ١ ليجسست ىناغأ مش

  1تاعونم ١
 ١ ةيينتجحأ تاعوتم .

  1١ةعراصم ١

 ١ ةيبتحأ تالسلسم ١

 *<  1١ىينجأ كريب ١

 ١م 0 عوصيصجملا

 ( ثحبلا اذه ىف ىرصملا لفطلا نأ نيبتن نأ اننكمي قياسلا لودجلا نم
 دنب تحت لخدت ىتلا جماربلا ىئوس ويديفلا ىف نويزفيلتلا جمارب نم ىري ال
 ىريب الا كالا هده نب تركت ىتلا ةعراسملا تح ب ةيلسلا تأ مو رذلا
 .. اهدوسي ىذلا ةمتعلا "ني ئقرتا ىلع < كاحضألا و ةيلسقلا ىونم اهنم لفلحلا
 ةدعابخوي اهل عاببسلا .اني بلطت ( تاوتسب ركع ) انتنياب اموي:ادلحوت .دقلل
 ةزيثاعلا دعب ىسترفلا نويزفيلتلا اهلضرعي فوس ىتلا ةعراصملا ةقلح
 : دحاإولا فقرحلاب تلاق بيسلا نع اهاتلأام امدتعو . ءاسم فيسالاو
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 لخدت اهدكو . . . ريزاوفلاو كريسلاو « ةيفخلا اريماكلا جمانرب ىلع آضيأ قبطني 06وزؤ م”ومهأو "' .ةعراصملا ىلع قيطني امو .. هكف : كحضد هنأ هاتعم ام وأ
 خا هد4 . 4 مز "ىو عسا *

 . رم 2 هيج 5 - - دهومج #

5 

 ه١ ١ 3-5م
 بايو ا

 ىف لفطلا اهدهاشي ىتلا ةينويزفيلتلا داوملا نم ةريبك ةحاسم .ةكرحتملا موسرلا .تلتحا دةو + اهتدهاشم ىلع لفطلا دوعت : :ةكرحتم اموس.ر- اهنوك نع حجرخت ال ىهف © « ةريبكلا ةليللا » جمانربلل ةيسنلاب رمآلا كلذك
 - ....... ةيئويزفيلت داوم نم لفطلا هدهاشي ام فصن نع ديزي أم ىأ © نيتباسسلا نيلودجلا ىف تضرعو « ( ةرم ها/ اهرأركت تارم ددع مكب ئتلا-»-.داوملا ..ددع عومجم كنف. كف(” ةرم 85 تركذ ىلا“ ©“ ويديتلا

 جيك

 « اًنرايتخإ ضحميو ©« انتدارا لماكي اهل انعانبأ ضرعن ىتلأ ةعرحتملا موسرملا هذه" برقا ناك ئرن“نكل © ةينأتم ةفقو انل نوكت نأ انب ردجي انهو
 نم ةملكلا هقدنه هلمحت ام لكي ةيبنجأ رداصم نم داوم بلاغلا ىف ىمو
 ةحجلبد نود ةداع. لاغطأآلل“ مدقت تاذلاب ةداملا هذه نأ انملع !ذام .0 تالالد
 رطخلا ىدم انفرعل كلذ انيلع اذإ + مليغلل ىلصألا تودصلا ةيحاصمب باانلا ىف متي ىذلاو * .ئنوتراكلا ثادحأ ىلع قيلءتلاب جمان ربلا ةمدقم تاذلضفت ول ئنح + اهرومر :كف' لفطلا ىلع بءصي ىتلا مألا اهتغل ىف لب 4 ةيبرع
 « ىبتجا وه املك ليجيت -ىق لثمتي نأ نكمي ىذلابو : انعاتبأ 4) .ضرعن ع2
 وح ام ركل ه ملحتو '« انتراضحل ىستعنلا لفلعلا ؟ايهتذأ ّى ريثأت هل نوكي دق امهم

 مم . مماندلا هذه .هيوتحت ىذلا نومضا' مهم مدع نع انيعان : ىنطو

5200-5 

 ججمأز ف“ لن وموسحم تمم ..:هتفاعمتممع 0 25 نآم ع لاشملا:. لدم عئلع ..توحيلا _ت 7 !_دقف. د

 كولس ىلع رثؤي امم هيكترا ىذلا أطخلا ىلع بقاءعي ريرشلا' ناسنالا نأ
 باعيتسا ىلع رداق ريغ نوكي درقلا نأف :© ةتماثلا لبق امأ' . هسقفن لفطلا
 مدننغل © هريثي اؤا 4 لفطلا فينعلا دهشملا مدصي كلذلو 4 ىماردلا ”فقوملا
 نيبو دهسشقملا نيب ةيبيسس تاقالع ةماقا ىلع ركبملا نسسلا اذه ىف هتردق

 مالقاو (« ا/ ) نينجا نوتزاكو 5 ةرم 14 ) نوتراك مالفا يلا
 تلا تائفلا زف (.29 ٠ةريبكلا .ةليللاو 5 ١ 23. مطملخحو ىجوب © ؟ ) 'لافطألا

 : 2 6. «- لافطألا“ تاحاح ».و « لافطألا حجما رب » ”لثم .ةقدب :اهتؤومضم ددحب

5 



 ذحأآ ةيسضق ع تاناصخحلا قئدحلا :لاسنطا لكلم هعفا ع هودنا انوا وأ هلئش ام
 رانلا :قالطا :ناك » وأ« نّوتومي ىسانلا ناك » : مهتاباجا تناكف مالفألا 5 . 7 0 0 5 5

 عفاودلا مهدسحا ركذي :ملو « « دحاو لجر ىوبس لبتقي ملو اريك
 مالا ا ظ رع مت اكل ا

0-7 

 نس وصخ 4 «ةيحايم+ ا ةنلا .نامقأ منا ينس انو تردعت- ةهيقتلا" هذه:
 نيفلتخم نيتومض» ريئثأت رايتخاب « ءهازجايب » ماق دقف .٠ ىقالخألا) ىكحلا ةيادب

 تثدحأ ةيصخعت نع :ئلوآلا هكهصضتقلا  تنئاكو 4 .لانطألا ىلع سصصقلا نم

 ٠ ةقدم اياوتو نض'"رخغأل 8 تعرش ام لمعت تما اأامدنع 4 ةلطيسي ؟رارزضأ

 ةميسجأ نارضأ ىق بيست :ليع قى تلحرو 6 ةيصخ نع كد ةصقااو

 ندذلا لاغطألا رذتعأ؟ - و . ةيويط تناك صخشلا اياوذ تايم معرلا ىلع

 4 0 00 كلا ةدشتستلا نآ 1-2 ىةلسص سعت 0 0 0

 رارضألا ادع ىلا تدأ يتلا تا رددلا / رابتعالا 3 ناشط هطألا ذخأو مأو 4 ةطيسب

 املا . لالخ 0 ا 0 4 ا لك عاود بنس حما ةيضصخبش

 ا ش 00 لا مهتغلب بوتكملا راوحل؟ "وا

 ىلع_ مهماكحاأ  نوردضي دق راغصلا لافطألا .نأ قيدس امم. حجتنتستا
 ىلا: .ةحيتنلا هده 5-5 . عقاونلا لالخ : ند 0 جئاببيتتلا لالخ .نم تاادجإلا

 -.لافطألل 0 ميدقت دنع رابتعالا ىف اهذخأن نأ بجي ىسفنلا ملع اهيلإ لصوت

 دوصقملا مهق دق لفطلا ناك اذإ امم قيسس اميف 0 ةدجلا وأ مآل تناك دقلو

 2 ةلياو ليل فلاأو 3 هنمدو :ةلدتك رحبت ه5 أانيدرأ نكحدو 3 لوأد ال وأ ةصتلا نم

 ليِتن انك ىتلا صصتقلا نم اهريغو « اه 2نصغمزم © : نيتنفالا تاياكحو

 نمز .ىف 4 ةصقلا نم.دافتسملا ىسردلاو اهذه لك ىهتنتو 4< اراغص اهيلع

 هده ا ذخأت نأ نآلا انب ىرحأ اممت ٠ كةيليعمولا هايبسفتلا تاييناوملل قياس

 ريمسف وأ < ةعوذتملا مالعالا لئاسو لالخ نم ثيي ام صوصخي تاساردلا

 ىاع زكرن نأب © ةبوتكملا ىصصقلا ىف عئاستلا' طمنلا ىلع  لقألا ىاع

 + -ةدك ذو تافكتسلا ىمردلا



 ٠ مالقأالاو تايحرسملا ل ١

 ويدين زاهج اهيدل ىتلا ةنيعلا ةطساوب تايحرسملا ركذ ددرت
 )١١6 ةدرفم ١915 ةيحرسملا مسا اهيف ركذي مل « ( / 6١ر5 ىلاوح ىأ ) هرم

 (7ة)ةدحاو ةلاحل ةبمسنلاب ال“ .٠ لاطبا ءامسسأ امامت ةنيعلا تلفغأ دقو
 اهنأ ىلا بهذت انك ناو ؛« اهيف ةمدختسملا ةغللاو ©« اهتومضمو ؛« ةيحرسملا
 تايحرسملا ةدهالكثم ىلع ةنيملا نم ديكأت كانه ناكو . ةيبرعءلا ةغللا

 نويزفيلتلا ىف اهضرع ليق ةديدجلا ):8( .

 تدكا © تايحرسملل ةيسنلاب لاحلا وه امكف « مالفألل ةيستلاب امأ
 ةرتفل اهتراعتسساي وأ 2" مقر ةلاحلا ) نويزفيلتلا نم اهليجسست قيرط نع مالفألا هذه ةدهاشم متتو ٠ (40) ةديدجلا مالفألل اهتدهاشم اضيأ ةنيعلا
 تالاحلا ىنضعب تدكأ دقف ؛ مالفألا ةدهاشم مكل ةبسنلاب امأ - 0 قياسن ثحب ىف هيلا انلصوت ام تبثي وهو ( 5١ مقر كلاحلا ) ويديفلا ةيتكم نم
 . ( 8562 مقر ةلاحلا ) ةرثك ةيبنجا امالفأ دهاضشت اهنأ ىلع

 ةباقر كانه نأ « ثحبلا اذه نم اهي انجرخ ىتلا ةماهلا جئاتنلا نمو

 ضعي نأ الا «2 4 51758 وأؤاك واهو 15و ١55١5 ءاأ١ تالاحلا ) لفطلا
 2 5 ١م ةلاحلا ) مالفأ نم طقف مهيسساني ام ةدهاشم ةامهأ نوكردي لافطألا
 دقو © ةسوردملا ةنيعلا ىف ةيافغلل ةليئض تالاحلا هذه ةيسن تنتاك ناو
 ةباتر كانع تنتاك اذا امع احيرص الاؤسس مهيلا هجون مل انتا ىلا كلذ عجري
 نوكي دق ىذلاو © ويديفلا ىف يضرعت ىتلا مالفألا ىلع لزنملا لخآد متت

 ةطساوب لقطلا اهدهاشكي ةدامك امامت ةدرجم « مالفألا » ركذ بناج ىلاو
 مالفألا تركذ دقف © تايحرسملا لثم كلذ ىف اهلثم 4 ةرم 55 ) ويديفلا
 ةلالد نم اهل نوكي دق امل اهيلا ةراشالا اني ردجي رصانع ةدعب انايحآ ةطيترم
 : . عوضوملا اذه ىف اقمءت رثكأ تاساردل اقلطنتم حلصت

 ع ا مس عملا

 . 5 .١ ) متر ةلاحلا (١ا/5)
 .( ١١ )0 مقر ةلاحلا .( أ مل)

 . لاثملا ليبس ىلع 1١*١8 و 9/ل و 15و 5 : تالاحلا ()

 ريغ تء.اركذم . مداعالل ىعامتحالا لخدملا . لاشلا حارخنا 262

 . قباس عجرم . ةروشنم
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 : امهو تاراركتلا نم ددع ربكأ اتمض. نيتئف ىف الثم مالفألا تركذ دقف

 دقو .٠ ( ةرم "د ) « ةيبنجأ مالفأ » ةئفو ( ةرم 5” ) « ةيبرع مالفأ » ةئف

 ةيبرعلا مالفألا ةصاخو « مالفألا هذهل ةلثمأ نوطعي نيثوحبملا نضعم ناك

 ركذت تناك ىتلا ةنيعلا ىف دارقألا ضعي بئاج ىلا © © 1١5 مقر ةلاحلا )
 لاشملا ليبس ىلع ركذنو © مليفلا مهيلا بسسنتو «© الثم لاطبألا ءامسأ

 ناشلع نسي ليعامسسا نامك .انأ لجسايو » : تلاق ىتلا © ١5 ) ةلاحلا
 لداغ فوشايبو » : تلاق ىتلا ©« 55 ) مقر ةلاحلا كلذكو <« (") « كحضم

 ..(8*) « فيرشلا رون مالفأ » : تلاق ىتلأ 5 ؟97/ ) مقر ةلاحلا وأ (*) « ماما

 6« © ه٠ مقر ةلاحلا ) ىضارعتسالا ءاوس « مليغلا عون ىلع اضيأ ضءبلا دكآو

 .. 6 م5 ةلاحلا ) ىييلوبلا وأ 2« ( 1١ مقر ةلاحلا ) ىديموكلا وأ

 لافطألا ضعب نأ اضيآ انظحال ©« هركذ قيس ام ىلا ةفاضالابو
 ,ىسترف مليفو ىتانبل مليفو ىدنه مليف : لثم هتفل وأ هدلي ىلا مليفلا نوبسني

 اهدهاشي ىتلا مالفألا ةيعوتل ضرعي ىلاتلا لودجلاو .. ىزيلجنا وأ
 : ةسوردملا ةتيعلأ ى لافطآلا

 . ةلالد نم اهل نوكي دق امل لفطلا ةغل انه انمدختسا 0

 . هجتنم ىلا الو هجرخم ىلا ال مليف ىأ بسني مل )١85(
 3 « ةيحرسملا 0 ةئغ ق لخدي دق !ذه ناك نأو (ا١ملمه)



 ( جهه 92 مقر لودجح:

 ويديفلا ىف لافطألا اهدهاشي ىتلا مالفألا حضؤي

 د ١

 ١ ديدحت ىأ نود مالفألا )١431( -3

 025  ةييرع مالفأ "

 0 00 0 مالغا 0 1١5 ' ةيزيلجتا مالقأ 1 ؟

 ١ يئاحتتمل مليق -
 ١ ىبسترم مليق وب

 118 عوصجملا

 : ويديفلا لالخ نم لافطألا اهدهاشي ىتلا مالفألا نودضم (>)

 ىف لاقغطألا هدهاشي ام ةيسسن نأ ىلإ قياسلا لودجلا تانايب ريشت
 . ةيبرح مالفأ نم هنودهاشي ام ةبسسن عم ىواستت ةيينجأ مالفأ نم ويديفلا
 مالعالا لئاسو ىن ةيبنجألا» ةداملا نايغط نم ةقيام ةسارد ىف انرذح دقلو
 بجي ال ةيبنجألا ةداملا نأ ىري ىذلا مارش روبيلو عم هيف انقفتاو : ةيبر+لا
 بابسأ لوح ىنشاقن ىف انهم لخدن نلو . ('**) ىوتحملا رشع ىدعتت نأ

 اريماكلا » لثم اينويوفيلت اجمانري لفطلا اهب دصقي دن ىتلالو )١86(
 . 6 مع ةلاحلا ) « دابدنسسملا » لثم السلم وأ ( مل" مقر ةلاحلا ) « ةيفخلا
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 انك مدا 08 ل ٍلفطلا ةدهاسشم مكحت ىتلا لماؤعلا
 : ىلي انميف

 0 ويديفلا زاهج :ىف داوملا ضعبق لفطلا ةدهاشم مكحت ىنلا لماوعلا ل ؟
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 ىلع ةسوردملا ةنيعلا ىف لفطنا لابقأ نأ حضتي قباسلا لودجلا نم
 00 دو اهرمعأ لقي ىتلأ ةّئفلأ دنع فكقوتي دعب نادال جمارب
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 ةصصخملا ريغ داوملا 0 3 ةناوغ دجت مل كلذل 5 . ءاقدصألاو

 5 ٍلفطلل نكمي ىتلا 5 ىلع ةسوردملا رسألا هذه ىف ةباقر كانه نوكت

 رسصألا ىهف ) ا ةيستلاو ةفاقثلا ركدصمم ىتقتنئت 0-5 اهنأ ىلا ةفاضالاب

 صضرحملا *رايزا 0 ا اهجماترب ى اأتقو تاصصخح ئتلا

 : . 2 لفطلا باتكل ىلوذلا

 ”ءاقلا دوتو قياسلا لودجلا ىف ترهظ ىتلا تالاحلا ضعب كانهو
 اهضرعي ىتلا تاناييلا ىف عئاشلا نع جورخلاب ةصاخلا ىهو « اهيلع ءوضلا
  إ. ) ةئفلا ىف عقي اآاهرمع ىتلاأ ةلاحلاي الوا ًاديبنلو < لودهجنا

 ةلاحلا هذه . ويديفلا ىف نوتراكلا مالفأ دهاشت اهنأ تركذ ىتلاو ('1) ( ؟
 ْش . مألا ةفيظو ددحي ملو ىلديص هدلإو لفطل
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 ىرخاآ ةدام ىاأ ركذت ملو « لافطآلل ةصصخم ريغ اداوم دهاشت اهنأ تركذ
 دهاشت اهنأ تركذ ةلفط [ .١ ) مقر ةلاحلا ىه ةلاحلا هذهو لفطلل ةهجوم
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 ءاوهأأ ىف نيناجمو ةقئاطلا ةبرعلا دهاشت اهنأ تركذ (55١؟) ةلاسلا
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 ثدحي «© (5''2)بلاغلا ىف اهراجئتسأ متي ىتلاو « . .. تايحرسملاو مالفألا »
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 قحلملا اهضرعي ىتلا جئاتتلاب انه حئاتنلا نراقي نأ ءىراآلا نكمي (؟5.7)
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 2655 ) مقر لودج
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 ةساردلا
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 < ةسفازولا تح"
 ةيندبلاو ةيضايرلا باعلألا ةسرامم نأ ىلا ريشي قباسلا لودجلا

 لفطلا اهيرامي ىتنا ةطقنألا ةيدقم ىف ىتأت ٠.. ةحابدسلاو ليخلا وأ لجعلا بوكرو ةريجلا باعلا اهيلع قللحي ام وأ ءاقدصألا عم بعللاو
 . هغارف تقو ىف انه سسوردملا

 ايعامتجا لفطلا حضن ىف ءاتب !رود ىدؤي بعللا نأ امأامت فورعمو
 .:نيرخآألا لاقطألا عص بعللا ةصاخو «© بيعللا نودبق .٠ ايلاعفنا هنتازتاو
 ريغ «© قفألا قيدض «© !رطيسم « اينانثأ لثطلا مميصي دمت ©« رابكلا عم نسسيلو
 مهمساقيو مهكراشي نأ نيرخآلا عم هبعل نم ملعتي لفطلا نأل © ©" )بوبحم
 ىلع بردتي نأو © مهعم نواعتي نأو « هتامازتلاو هراودأو يبعللتا تاريخ
 . هتافر ةعامج طسو ةلوبتم ةناكم بس..:كي نأو «© ءاطعلاو ذخألا تاراهم
 ةيادب ىف هتاذ لوح اركرمتم ناك اذا لفطلا نأب لوقي نم عم اضيأ يبهذنو
 هلعجي ىعايمجلا يبعللا ةصاخو ةطخقنألا قى هطارختا ناف (١:*)هتايح

 ةعامجلاب رشكا طيتريف ©« تاذلا لوح زكرمتلا ةعزنا نم جيردتلاب ففختي
 ٠ (؟5:5)ةمئالملا راودألا اهيف لدايتيو

 اضيأ بعللا لثم اهناف « ىداونلا ىلإ باهذلاب » ةصاخلا ةكفلا ايأ
 تالاصتا دتع ىف ةبغرلل اسفنت» لفطلا ىطعي ىذلا رحلا طاشنلا نع :ريءت
 دوجو مدعل وأ ناكملا رفاوت مدعل لزنملا ىف اعابشا ىقلت ال دق ةيعامتجا

 ةمراصلا دويقلا ببسي ةسردملا ىف الو 4 لفطلا رمع سقت نم نيرخآ لافطأ
 نود ىعامتجالا لعافتلاو رحلا طاقنلل ةصرف ىطدت ال ىتلا بلاغلا ىف
 هلحارم ىف ميلعتلا نع نيلوئسسملا ةدفقانم ىلا اندوتد لوتقلا اذهو . دوي
 نسرادملا نضدمل فرايز كانا انما دعت 2 ةكالخولاو ةضايرلاب نانتمالا يلوألا
 سمرادملا هذه تحبصأتو ©« راقص نحقو هاثفرع ىذلا عساولا ءانفغلا ءافتخإ

 نادبألا ةيبرتل اهيف نيلوئسملا نم مامتها ىأ رث'ملو © طقف ماعلا ليصحتل اعالق

 ©« ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تامامتها نم نانثالا ناك اميدقو 4 لوقعلا عم
 مسجلا ىف ميلسلا لقعلا » ةروثأملا ةلوقملا ةساركلا فالغ ىلع أرقن انكو

 هى ارت د ااه نسمح « بعءللاو لاقطألا ه» ىواليبلا الويف (9.05)

 <« ثلاثلا ددعلا © مهكاعلا دلحجمللا . ركفلا ملاع ةلجم نم صاخ ددع « ةلوفلطلا

 ا .ا55أ5

 . ( ىلاتلا لصفلا ) ةلاحلا ةسسارد رظنا (52)
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 ميلسلا مسجلا نأل ©« ايلملع اهي ذخألا وجرن ىتلاو « ('6)'6© مياسلا
 الثم تاساردلا ضعب ترهلطنأ دقف .٠ ضارمألا نم ىلاخلا وه طقف سيل

 لضنقألا ىمسجلا ويتلاو ءاكذلا ىوتسم عافترا نيب ةيباجيا ةقالع دوجو
 لماوع ببسي © ةقهارملا ةياهث ىتحو ةركبملا ةلوفطلا ذنم لافطألا ىدل

 تاسارد نأ ىفني ال اذهو 2« ("6'6")ةيضايرلا باعلألا ةسراممو ةيذغتلاك مهتياع
 ليصحتلاو ىمسجلا ومنذأ صقن نيب ةيسكع ةقالع نع تفقك دق ىرخأ

 ليصحت ىوتسم ضافخنئاب ةيمسجلا ةيلعافلا ةلق طايترا ىأ «© ىساردلا

 ةلاد ريغو ةعطاق ريغ تلاز ال جئاتنلإ هذه نأ الإ ©« ("'')ايسسارد لفطلا
 . نايحألا ضعي ىف

 مولملل ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ ىلا مسكن نأ انه ديفملا نم هلعلو
 أ 51/8 ربمقوت نم نيرشعءلاو ىداحلا ف تردصأ دق « ©( وكستويلا 2 ةفاقثلاو

 ىف قاثيملا اذه ردص دقلو . (”'")ةضايرإ!او ةينديلا ةيبرتلل ايلود اقاثيم
 ناسنالل ةيساسآلا قوقحلا ىلع دكؤي .ىذلا ةدحتملا ممألا قاثيم حور راطا
 امدق ىعامتجالا ىقرلاب عفدي نأ ىلع ممصيو «© هردقو درفقلا ةماركيو
 . ةايحلا ىوتسم عفر لجأ نم

 ريفوت ىغيني » هنآ ىلا قاثيملا راشأ ©« ةلوفطلل ةيندبلا ةيبرتلا لوحو

 ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا جمارب لضفب ةكلماكتم ةيمنت مهتايصخش ةيمنت نم
 نأ ىلا ةيناثلا هتدام ىف قاثيملا اذه راشأ امك . مهتاجايتحا عم مءالتت ىتلا

 هييرتلا رصاتع نم ايسساسأ ارصنع نالكشت ةضايرلاو ةيئدلا ةيدرتلاإ ه

 . « لماسشلا ىميأعتلا ماظنتلا راطا ىف ةرمتسملا

 0 ةرك ىدبعالو نيتاتف نم موجتلا ةروص نآلا اهتاكم لح ىتلاو فحل

 .٠ ةيعيبط رظانم وأ رويط وأ تاناويحل روص ةليلق انايحاو
 الويف : دنع روكذم © ( 1515. ) ىليابو « 157 ) ىشينزبيأ 0

 ىب عجرم قى وزايد . قباس . ىروالببلا

 ىدصملا . ىوالببلا الويف : دنع روكذم 4 5 15684 ) زنوج (؟199
 5 : َ 5[ ٠6

 لودلا ىف لافطألل ةيندبلا ةيبرتلا بتك ا »  سيوع ديس دعسم (؟١+)
 موهتداجمو لافطألا بتك * ىف ؟ماث ا ؟7 ص « ةيعالطتسا ةسارد . ةمدتتلا

 - ريأتب 504 نم ةرهاقثلا ©« ةيبيلقالا ةيساردلا ةتلحلا +. ةمدقتلا لودلا ف

 ةماعلا ةيرصملا ةقك ةيهلا © ىبرغلا باتكلا ةيمثئت يكرم © ١9886 رياربم "

 . اآذمّله٠© باحكلل
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 ©« هلودنلل ىراضحلا مدقت»)ا ىوتسم عافترا' ىلع ةلادلا تارشكشؤملا دحأ هرايتعا نكي هينديلأ ةفاقثلا ىوتسم عافترا نأ ىري صضعيلا ناف ؛« ('٠>)مالعالا لئاسسو ىلع هتامصي كرتي عمتجملل قاقثلا راهدزالاو ىنتتلا مدقتلا نال < قرولا تايمك كالهتسا ةيسسني وأ « اهيف ناكسلا ددعل مالعالا 5 زهجأ راضشتنا ةيسنتي ةراضحلا ملمس ىف ممالا مدقت سسيقي نخعبيلا ناك اذاو.
 نأ رصم ىف انارحأ امو ٠ (63ةةهسفن لفللاو ةرسألاو ةيوبرتناو ةيميلعتلا تاسسؤملاو نيلوئسملا بطاخت ىتلا لافطالل ةيندبلا ةيبرتلا بتكي ةمدتتملا لودنا تمتها كلذك . 5'”*)ةصاخ ةفصي ةيبلوألاو ةيلودلا تيل و لظدلا» زوكلاو «© ايلعلإ تايوتسسملا ىوذل ىضايرلا ىوتسملا عافتراو « ةماع ةفصبي بيبعشضشلا دارفأل ةينديلا ةقايللا ىوتسم عافتراو « ةينسلا لحارملا ةفاك ىف عمتجملا ءاضعال ىئديلا ومكثلا طصسوتمو م أ ىحصلا ىوتسالأ هسيباقم نم ىذلاو
 . « ليخلا بوكرو ةيامرلاو ةحايسلا مكدالوا اوملع ٠ : دنع هللا ىضر باطخلا ني رمع انديسس ةحيصت قيلحت نأو © ةماع ةفصي ةضايرلاب متهن

 مر لأ سن ١

 ةطشنألل ةبسنلاب ةضايرلا دعي ةرشايم ةيلاقلا ةئفلا ىف مسرلا ىتأيو

 « لفطلا ىدل ىعاديالا قلأتلا نع ارييعت رثكألا ةطشتالا نم مسرلا .صضعيلا
 درحم مسسرلا اذه ناك اذا ىتح ةمراع هجحهب هيطعي نأ نكمي ىذلاو

 اهنم رثكا ريبعتلل ةليسو © لفطلل ةيسنلاب ؛ مسرلا ريتعيو . (''9) فده اليو

 © زييمتلا ىلع هردق رثكأ لفلحلا كاردا راص امنكو . هسغت جتانلا اذه نريوكت

 (5665) صضقانتلا ىف ذخأت مسسرلا ىلع هتقث ناف

 « خارف ىشين هد لكش ىف جرخت دق ةيريبعت ةليسو مسرلا ناك اذاو

 )١١( مالعالا لئاسو ىلع عمتجملا ريثأت 5 © ) مقر قحلملا رظظنا .
 قياس عجرم . ىنسيوع ديدس دعس (؟15) .

  150مقر قحلم )208.
  6560قباس عجرم . ىواليبلا الويف .
 )5350680( نومسسموتو لزيح ) ١5515 ( . ىواليبلا الويف دنع روكذم

 ةسفن عجرملا .

 أ



 همامتهأ ىف جضانلا ناسسنالا لثم هلثم  لفطلا اذه نا الا ؛« لئلا لوقي امك
 اعيت هناف ام ةرجش ىىلا رظني امدنع ناسنئالاق .٠ ءايشالل ةيلكلا ةيؤرلاي
 « ىنوألا هترلخن ىف كلذو ©« ةرجشك ماع لكك اهكردي اهنيناوقو ةءيبطلا ةنسل
 اهاريف ةرجشلا وحت اليلق زظنلا نءعمي مث « .تارظنلا ءىزجن نأ انل زاج نا
 ةليوطلا اهنئاقيسس كرديف رظنلا ليطي مث ةيجسفنب راهزأ تاذ وأ ءارضخ
 رخآ. اهتايئزجو اميئازجأ ليصابتو اهناولأو اهرامث كردي مث « ةريصقلا وا
 نم تدافتسا دتلو . ةميلس ةيعيبلد كاردالا ةيلمع حيصت كتذبو « رمآلا
 ميلعتلاو ةيبرتلا جهانم ةثيدح ةيويرت براجت ىلع تاق ىتلإ تايرظنلا هذه
 5 مك هم

: : 

 نفلا لفطلا ليقتي ال دف © الثم ءايشألل ةينكلا ةرظنلا هه بيسيو
 . ىندم ىا اهل سيل « ةطيخش ه درجم هربتعيو ©« ثيدمنا « ىلايريسلا ه
 ذنم اسنرفب نوجيد ةنيدم ىف موقأ ثيدحلا نفلل ضرعءمل اهب انمق ةرايز دنعف
 ةضورعملا تاحوللا تاوتس عيرأ رمعلا نم غليت ةلفط متت مل ©« تاونس

 ىف نفلا نم نوكي نأ نكيمي ال هارت ام نأل ضرعملا نم فارصنالا تيئطو
 ةحول ىأ نم لمجا اهمسر نا تلاقو "و:هطمهابأأ!تو28“ , ةلحيخخ » لي ءىش

 قيرط نع رميعتلا ىف « ةيعقاولا ةسردم » عيتي لفطلا نأل ؛ ةضورءم
 ٠ 5 .مهموصر لالخ نم حضتي ىذلاو ©« مسرلا

 : ءانخأاو ىقيسوْلا ح5

 اضيا ترهل غارفلا تاقوأ ىف لافطألا اهب موقي ىتثإ ةطشنألا نمو
 هدهم ىف وهو لفطلا دهدهن نحتف ؟ ال لو « '١"'( ءانفلاو ىتيسوملا ةيإ وه

 .. « عويسلاب » انلافتحا دنع ةيخاص ىنكسوم نوهلاب هل قدنو « جيزاهألاب

 ٠ .. نويزفيلتلاو ويدارلا عم ريكيو ومتيو

 باتقتكلا راد . دقوملا ةسورع . لاشلا ىوبنلا ىتفلا دبع (519)
 | . ١١ سس . 1١95 « ةرهاقلا « رشنلاو ةعايبطلل ىيرعلا

 دنع لافطألا موسري صاخلا قحلملا رظنا (52)
 ا هلو ماطمصواللا تطأأل طواي عاد 5276113 نتن م0

 مممورعوو ثنطأ: 1 تطعو, 510560 الل, 1982.م. 1611-0.

 غارفلا تقو ىب اهنا تلاق ةلاح انفنص ©« ىرخا ةطشنأ ةئف ىف (551)

 ' . «* ةهتوكلبلا » ىف ةيزيلجنالاب ىنغت
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 قالطالا ىلع ةيبعشلا ىناغألا عاونا مدقأ لافطألا ىناغأ ربتءتو
 تاسساردلا تفتك دقف .٠ ملاعلا لود نم اهريغ ىو رصم ىف اراشتنا اهعسوأو
 ةفص نع ( ءاوسلا ىلع ةيبروألاو ةيبرعلا ) لفطلا تاغ ةقياسلا
 : 1 | | نب 1035 ليلا ةلصتملا ىبعشلا ثارتلا رصانع بلغا كلذ ىف هيشت ىو ؛ اتتايحأ نيتسلا فال[ وأ تائم ريع دتمي نأ نكمي وحن ىلع « نمزلأ ربع رارمتسالا
 انه رييشنو «© ةديدج تايئنغأ تاهمآلا نيقلت قى ايلاح امأه ارود بعلت ةيئرملاو ةعومسملا ةصاخو مالعالا لئاسو نأ ىرن انناق © بيرق تقو ىتح تادجلا نع تاهمالا اهثراوتت تناك دهملا ىناغأ تناك اذاو 00

 « ”ةثيدحلا تاماجتالا هذه بناج ىلا كثارتلا ىناغأي مامتهالاب قيل والا بئاطت نكلو ©« دوهجنا هذه. عيجشت الا انعسي اال نحئو .٠ ةميدقلا ىناغأآلل تيد حلا ىقيسسوملا عيزوتلا بئاج ىلا.« مهريغو ةسيطع دسمحمو ةهدروو حايصو ىضار فاسنع همدغقت امو ىزولغ دمحم ثارت ىلا
 ةايح روصي ىذلاو « ةليوط تاونسس هانثرو ىذن! ثارتلا رثدني ال ىتح
 اهنفت نع دعبتو © ةيبعشلا رصانعلا اهسفن نع ىضفنت نأ ىف بغرت ىتلا تائفلا كلت ةصاخ « ىطسولاو ايلعلا تاقبطلا بلغأ اهتفقلت ىتح « لفطلل ىناغأ جتنت ةيمسرلا ةفاقثلا تأديب نا ام نكلو ؛ « ةيمسرلا ةفاقثلا لماعم » ىف هجاتنا متي مل انه.نئاغا مه وهل ىف نوددري بيرق تنو ىتح لافطألا ناك -دقف . ('") ةيرصعلا ةايحلا نع اهينأاوج ضعي ف فلتخت دق ةيعامتجا
 لوتي امك ( ايندلا تاقبطلن ءامتنا ىنعي حبصا هنأل ) ىبعش ءامتنا ةهيسش ىأ
 ىتلا ىه ويدارلا تانالعا تناك اهليقو ه اهب نوتئقنيو لافعطظألا اهددري ىناغا. « ةينويزفيلتلا » تانالعالا تحبصأ لب ؛9(2 ىرهوجاا دمحم
 ىدانن انلعجيو © لفطلا ىناغأ ىف بدج ىلا ريشي دق امم 4 (؟"55) ددرت
 0 (05) باعيتسالا ىلع مهتأر دقو مهرامعأ عم معاوتت لافطألل ىناغأ نيحلتو فيلأتي مانمتعالا ةرورضي

 5789 ص « ىيعشلا ثارتلا ىن لفطلا ه» ىرهوجأءا دمحم «555)
 | . قياس ردصم . ركفلا .ملاع ةلجم .٠ ةلوفطلا ى كال

 ىدنكر : دنع لفطلا ةدهده ىناغأل صوصن صضءب راظنا (99)
 .٠ ىبءسنلا بدالا .٠ حئناص

 . قياس عجرم . ىرهوجلا دمحم (5؟5

 عجرم . ىمذلاعالا عامتجالا ملع ىف لخدم . لاشلا حارشنا .(55)

 . دمحم ميهأربا فطاوع دنع . لافطألا ىئتاغإ نم جذامن رظنا 260
 بتك م ؟35  :؟ا١١/ نص . « ةسردلا لدف م ناسف لافطإ ديستانأو ىنتاغأ 2
 5 . قباس عجرم . ةمدقتملا لودلا ىف مهتالجمو لافطألا



 ةينهذ وأ ةيبدأ لويم عابشا لس ؟

 . مهصئاصخ مهأ انفرع نأ دعي باتكلا ضرعم ف نيثوحبملا نيب ةئفلا هذه دوجو برغتسن الو . ةباتكلا بئناج ىلا ةءارقلاب هغارف تقو ىف ةيهوملا هذه لقصي نأ لواحيو « ("') ةصقلا ةياتك ىفو

 ىدانن انلعجي نأ بجي لافطالا ىدل ةيبدالا لويملا هذه روهظو
 صقنتا نلو ©« ةيركفلا ةلئاحضلا وأ فافسالا .اقالطا ىنعت ال لفطلل ةباتكلاف « اضيأ لفطلل اوبتكي .نأ باتكلا رايك دشاننو + مهل بتكي امب مامتهالاب
 ايعاو © لفطلا ةيسفني املم نوكي نأ بجي انه بتاكناف . اهيحاص ردق نم
 ... بولسآألا ىف امكحتمو © ةيمئالملا تاملكلا هرايتخإ ىف ةغللا نم انكمتمو « هراطا ىف لمعي ىذلا ىعامتجالا خانملا ةعيبلطل اكردمو : هومت لحارمب
 بتكي ىكل صئاصخلا نم ةعومجم انه بتاكلا ىف رفاوتت نأ بجي « راصتخاب
 باتكلا ضرعم ىف « رايكلا » ءالؤه دجاوت نأ ىرن © ةيسانملا هذهيو . لفطلل
 نحنف © لفطلل ىرخآلا مالعالا لئاسو اهحيتت ال ةيونس ةصرف لافلطألا نيب
 نم رثكأ نينانفلاب متهت 6 اهنم ةينورتكلالا' هصاخو « لئاسولا هذه نأ فرعت
 مجنلا نع هتافصاوم ىف .فلتخي « رِخآ امجن ه» انل تقلخو « بات ام اهمامتعا:
 هديعت نأ وجرن ىذلاو ©« ("9 ةعوبطملا لئاسولا لالخ نم انليج هفرع ىذلا
 1 . (*) ديدج نم بتكلا ضراعم انل

 : غارفلا تاقوأ لغش ىف مالعالا لئاسو. راشتنا ىدم  ايناث
 نأ نكمي اميف لوألا ماقملا. لتحت ةلحشن! كانه نأ قبس اميف انيأر

 باعلألا ةسرامم ةصاخو « هغارف تاقوأ ىف انه سوردملا لفطلا هسرامي
 لمشت نأ نكمي ناك ناو ) ةءارقلا وأ ةباتكلا وأ مسسرلا وأ ةفلتخملا ةيضايرنا
 ماعلا ءانثأ ئرج دق ثحبلا نآل ةصاخ ةيسردملا بتكلا ةءارق انه ةءازقلا
 جترطسقلا باعلا : ىرخأ ةينهذ تاياوه ةسرامم كلذك « © ىساردلأ
 ىتلا ةعونتملا ةطشنألا هذهو. .. ءانغلاو ىقيسسوملاو .. كلذ هباش امو
 ةنئيعل ةيسنلاب حوضوب رهظت ال دق ةطشنألا ةيقبل ةيسنلاب ةمقلا تلتحاأ
 اهيلا ىمتني ىتلا رسألا ةيعون انركذت اذا «© اهنم امامت ىفتخت دق لي ©« ىرخا

 ىتلا « ناجحامس زناوستارف » ةيسنرفلا ةييدألا الثم كانه (؟551/)

 . اهرمع نم رثشع ةسداسلا ىف ىهو « ام ةماستيا » اهتصقب ترهتشا

 . ةيتورتكلالا مالعالا لئاسنوب صصاخلا لصفلا رظتا (؟5؟)

 ىتلاو رشع عساتلا نرقلا ىف ةفاحصلا راشتناب ةيموجنلل خرؤي 1#:)
 : رظنا . نويزفيلتلا اهدعي نمو امنيسلا دعب اميف اهتمن
 سس 82022682 عويمر طمطإ] 161 تأ ألن  ج01111111151160113 ©2. <
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 . (*) نسلا مكحي اضيأ رثأتت دق كلذك ؛ ةسوردملا ةئيعلا ىف لافطالا
 ىف لافطالا هسرامي ىسيئر طاقنك الثم ةضايرلا روهلخل ةيسئدايق

 امدنع نويعلي لافطالا نأ نوري سفنلا :ءاملع نأ فرعتن نأ بجي «. انتئيع:
 نم ةمات ةحار ىف نونوكي امدنع ىا « هي نولغكني رخآ ءىتش كانه نوكي .ال
 دق نويزفلتلا ةدهاسشم نأ ىرن امتيب . )٠0( ةيذسفنلاو ةيمسجلا  نيتيحانلا
 رسآلا صئاصخ انفرع انئمد امو .٠ ةيسفن ةلاح نع سيفنتلل انايحأ متن
 ىلا اهئانيأ ةيحاصمي تمزتلا ىتلاو « ةيداسمتتالا)' ةيحاتنأ نم ةسوردملا
 هققحت ىذلا ىسفنلا عابشالا ةلاح نذأ طينتسن نأ اتنكمي « باتكلا :ضرعم
 . اميلسس ءاني لقطلا ءاني ةرورض كردت ىتناو ©« اهئانيأل رسألا هذه

 لئاسو نأ دجن < ثالث تائف ىل ( 15 ) مقر لودجلا تاثف مضيو

 نم 7 1الرالا  ىوس لثمت ال غارقلا تاقوأ لغش لئاسو نم ةليسوك مالعالا
 ىلاتلا لودجلاو © مهغارف تقو لافطألا اهسرامي ىتلا ةطشقنآلا ةلمج
 .2 كلذ حضوي

 < 156 ) مقر لودج
 غارفلا تاقوا لغش ىف مالعالا لئاسو راسشتنا ىدم حضوي

 ةسوردملا ةنيعلا ىف لافطألك ةيسنلاب
 ايس ل

 ةيسئلاب ةيسنلا ددعلا ("') غارفلا تتقو لغش ةليسو
 ةنيعلا ىف ظ

 ةيسورخللاا

 ويدارلاو نويزفيلتلا مالعا لئاسو
 ١ا/لرمح / ١؟رك ىف ( ويديفلاو تونناكلاو

 / ىآكرمكل | 108 ىرخآأ ةطضشنأ
 كره 1 ارك 1 مك اًكفسبك لعق آل

 !ولتسسس خف ٠
 عوصمجم |( 26 عومجملا

6.5 

 . « غارفلا تقوو ةعماجلا بابش » ( ا/ ) مقر قحلملا رظنا (“0
 . عمتجملا ةآرم لافطألا . ليعامس! نيدلا دايع دمحم (؟655)

 ع« ةمرعملا ملاع © 19 ددعلا ( ةينيوكتلا هتاونس ىف لفطلل ىعامتجالا ىسفنلا
 . ؟”".9؟ ص © ١585 تيوكلا

 نسسلاو عوتلا نبمو تارفغتملا هذه نيم طايبترا كانه نوعي دم (9؟* ١)

 . لقتسسم ثحب ىلا كلذ نع ثردحلا لجؤتو .. ىعامتجالا خانملاو
 لثشيي ال كلذ نا الا مالعالا لئاسول انه لفطلا ضرعتي دق (؟51)

 . ًايقيقح اطاقشن هل ةيسنلام

 مسا 3
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 ١ رغاأ تاذوأ لغسل ةئدسو ن ودزتيكتثتا 2

 هيلع ليقي ال مالعالا لئاسسنو نأ ى ىذا قياسنا لودجلا تانايب ريشت
 امنيم © ةساردلا ةنيع لافطألا نم / ١ا/لرم ىودلسم غار رفلأا تنتو ىف طاقنك

 مقر لودسحلا تتانايب ىإ ترهلذ و ىرخخأ هةلحضنا سسرامت ةتيعلأ ةيقد

 تاقوأ ىف مالغالا لئاسو ءافتخا رظتنن لاحلا ةعيبطب نكن مثلو ء6
 نأ ةصاخ « ةسوردملا ةنيءلل ةيسسناي رهلنذ ىذلا دحلا اذه ىلا ا
 ىدل دوجوم  هتدهاشم ىلع لانلدالا لايقاب فورعملا وهو ن نويزفيلتلا:

 كلذ عجري لهف « ( ةسوردم ةلاح © 1 نم 1." ىددل ) ابيرتت اهلك ةئيعلا

 نأ ليق نويزفيلتلل هتدهاشتو ويدارنل هاعامتسا نع لئللا انلأس اننآ ىلا
 هلاسست اقننأ العف لفطلا مهق امير ؟ ارفلا تاقوأل هئاضخت ةيفيك نع هنأسن

 اننأ انمنخ مهفو هغارم تاقوأ ىف ة أهي مودي ىرخآأ ءايشأ كانه ناك اذا امعا

 كلذو < ىرخألا مالغالا لئاسو نه هريغو نويزفيلتلا نع ءلاؤس 'نم انيهتنا''
 ىكرع ”ةيادب قف كلذ ىلا انرشأو * كيحيلا ةهرامتسأ ىف رو

 لودجنا ىف ةثلاثلا ةئفلا- « ضزفلا اذه ةحص ىلا ريشي دقو . (*) حجئاتتلا
 رشع ) غارفلا ”تاقوأ ى ائينششث نولعفي ال مهنا اهباحصأ ركذ ىذلاو“قباسلا
 نيذلاو < ءالؤه نأ دقتعن ذا * © سوردملا عمتجملا نم # ؟ره لثمت تالاح

 « ةيقطنم نوكت دق بايسآل مهغارف تاقوأ ىف ركذت ةطقنأ ىا نودسرامي .ال
 تالاحلا هذه لك نكت مل نأ العف نويزفياتلا دهاشي اهلنعءم تالاحلا هذه

 ةدرنم 5." هدهاتي نويزفيلتلا نأ انركذ نأ قبدس دقق ©« نويرنيلتلا دهاشت

 اذه ”نادهاشي الا ةئيعلا هذه ىف طقف نينكثا نآو < ةلنيوردم ةلاح ©« ٠4 نيب نما

 ظ ْ ظ ظ . زاهجلا
 ةدهاشم نأ اندجول ( 55 ) مقر لودحلا تانايب ىلا انء.حر اذاق

 نم /ك 17رالا بطقتست مهغ'رغ تةو ىف لافلطألا هسرامي طاشتك نويزفيلتلا

 ةينورتكلالا -لئاسوأل :ةيسنلاب طقف /  ؟رد  ىلاوح لياقم ةسوراملا تالاحنا

 . ويديم وأ تيساكو وردار : ىرخألا

 مدقب تدفق
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 غارفلا تاكوآ لغش ىلع ًاسخبأ - فن دسم نودزفتذ نتا هسس !؟

 نأ ؟ذاجي انل رهظي انته نمو . ىناغإ اهنأكو ل اضيأ رابتناو لب  لافطألا
 اضيأ ىهف © جارتنا تاقوأ لغسل ةليمسو «تاذ وه ناك تنأآو توت زفغيلتلا

 دددرت "لكل 5 ثم : ةهرشثايم ريغ ةقيرطب غارفلا اذه ءلم ىلع دعاسي

 0 ااا

 .. ليففلا اذه ني ةريخألا ةحمسلا اهنا رنا ذل

 ا! ؤب/ .٠



 نويزفيلتلا انل مدقي امدنع اضيا رمألا كلذك +« تانالعإ ةروص ىف ىتلأ ىناغألا
 جمان ربلل هتعياتم دعب لفلحلا لواحردو ©« الثم ةرقرو!! لكشألا ضعي لمع ةتيرلح
 نيدها يللا نودرشلتلا يكب ىرخا" ةرونك قود. هنا لعيقلا .1ة قس
 لك_دلشم © هريبتعت ام وهو 6© بتكل اي وأ حرسملابو امثيسل ابي ةاصعصاخ تانالعا

 لئاسو ىلا نيدماشملا راظنأ هيجوت ىف نويزفيلتلا نم ةدعاسم «© رخآي وأ

 لغطلا ىلع نويزفنرتلال ىباجيالا ريثاتلاإ ب

 نويزفيلتلا ريثأت ىدم لفطلا ىلع تيرجأ ةقياسس ةسارد ترهظأ دقلو
 مظعم هبع تزكر ىذلا ىيلسلا ريثاتلا نع انته ثدحتن نلو « هيلع

 ةسارد ىف حوضوي رهظ ىذنا ىياجيالا رثأتبا ركذي ىفنتكتسف «© (*) تاساردلا

 ش ٠ ('05) اهجئاتن ىضعب انرشن نأ قبس

 لفطلا دعاسي نأ نكمي نويزفيلتلا نأ الثم ةقياسلا انتسارد ىف رهظ دقف
 هذه ىف اهيلع فرعتد نأ بعصلا نم ميهافمو تاملكي ةيوغللا هتلصحم ءارثا ىف
 نا اندحو كييحت لتلنلا :لابكل ةكستلاب قيألا كلذك  ةيسرقلا» نم ةركنلا نسلا
 هل ضرعتي ىذلا ('5) زاهجلا اذهب رخآب وأ لكشي ترثأت دق لافطألا موسر

 : لاثملا لييس ىلع رظنا «هع)
 سل 05مم ملوؤا_ اع, - ذا لععرب زو طعمزتلا 01 115 5:1

 هووعر ©0051نطأ6, امهضصلهل, 1977, صب 124-156

 ب 201 م0ع !لظقرلع) ل د اك 1غاقانزءأنورو م0147 5

 نما1عمءامم * الداا/عن5 0ع5 5ءاعطعع5 اةنطضمأطع5 ”"* 5لاأ1 نطو مث. ©

 ات0 عزك 8,ناكعأأمذ, 81.

 لاصتالل ىعامتجالا روظنألا . ( ىحتف دمحم ةمجرت ) توار زلراشت ل
 .اهدعب امو ١9١ نص © 15م9 «© باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا . ىريضامجلا

 ويديفلاو نويزفياتنأ نيب ىرصنا لفمطلا . لاثكلا حارشنا (575)

 نويزفنيتتلل ىنقتلا ريثأتلا » .١5 5 ا/ ىص © قباسلا عجرملا <59
 . « هلايخو ةيوفللا لفطلا ةلصحم ىلع

 اا



 سمح وأ عيرأ وأ ثالث نيب ام ةريفغصلا :ةاسشاقلا مامأ ىضتقي رثكأف كتااونس ثالث هرمع غليي ىذلا لفطلا نا لاقي الث. اكيرمأ ىفف ٠ لودلا نم اهريغ ىف امك (""؛) رصم ىف ©« ةسردملا ىف اهيضقي ىتنا كلن نم لوطا ةرتف لفطلا
 تاعاس ددع نم # 137 ىضمت نأ نكمي كانه تكافطألا نأ لم .٠ ايموي تاعاسص
 وجلا لادتعا نم مغرلا ىلع « ةشاشلا ماما فيصلا لصف ىف مهتلذقي
 ةنسس ١١ ل "5 نييام مهرامعأ حوارتت نيذل'او اكيِجحلي ىف راغصنا نيدهاشملل ةبسنلاب رمآلا كلذك . ("* هجراخ بءهنلاو لزنلأ نم جورخلاب حمسي امم
 لايقا نأ تاساردلا نم رهظ ثيح ('') ةيسئرفلا ةفللاب نوثدحتي نمم
 : ("9 ىلاتلا وحنلإ ىلع -ةدرطم ةدايز ىف نويزفلتلا هدهاشم ىلع لافطألا

 ةقيقد 85 ١95518 ريمفون
 ةقيقد ا" 1١1511 ريمفوت
 ةقيقد 1 151/5 ريمفوت
 ةتقيقد 4/5 ١51/9 ريمفوش

 00 ةقيقد 1919/4 ريمغوت
 ( ةننسم ١١5 نم لافطا) | ةقيقد 5 00 191لال ريمقوت
 ٠ ةقيقد ١١50 0 1[ ة- .نسراش
 ةقيقد ١١7 201981 نسرام
 ةتيقد 155 رياني

 رهش 0 دهالدملل ٠نأيب ىضعيلا هاري ام عم فلتخت دف هجيتنلا دذهو

 ةذهاشم ىلع لايقالا نأ كلذي نوروصتيو « نويزفيلتلا زاهج عم « لسع
 . لزنملا ىف زاهجلا لوخد نم تقؤ رورم دعب لقي نأ نكمي نويزفيلتلا
 ١و ةنس لفط نأ ىلا ريشت اكيجلب ىف ةدهاشملا نع انتلصو ىتلا تاناييلاف
 ةنس لفط امئيب <« طقف ةقيتقد 7١7 نويزفيلتلل ةيمويلا هتدهاشم طسوتم ناك
 مامتها اذه ىنعي لهف . ايموي طسوتملا ىف ةنيقد ١ ١مل دهاشر اكيجحلب ف 5

 . لفطلا ىلع نويزئفيأتلا ريثأت تلوانت ىتلأ تاسماردلا رظنا 20
 (235) منرو6ه [0(ز[42480 ل 7 عزوالأ5ذ: رو ل 00210 م 5مععأدأ

 أيا علأ نوح 0ع كن 5مععأوأ 6 50هيع, | هدلهط, 1986,

 م. 102-13

 اكيجلب ىف ةغللا ىف ةيحاودزا كانه (25950)

 (237) اننع ل6055علل5 - !عو عمالفمتتك ©( 15 مانطأ1 116 غ5!ةعائ55ع

 هرم. حت, صب 8

 7و١



 ؟ نويزفنيلتلا ةثاش ىلع رافغصلل لضفأ ةمدخ ميدقتب كانه نيلوئسملا
 مكدحب كاته لافنلطألل « ةحاصم » حيصأ دق نويزفيلتلا نأ كلذ ىتعي له مأ

 نا نكمي ةجيتنلا هذه لهو ؟ عمتجملا ىف ةيعرشلا لكش ذخا ىذلا هدوجو
 ىف ريغصلا دهاشملل ةيسنلاب جئاتن نم هيلع لصحن نأ نكمي ام عم هياشتت

 دهاشملا لفطلا نيب ةنراقم ةسارد ىف اهيلع درلا نكمي ةريثك ةلئسسأ ؟ رصم
 لقنتي نأ هنكمي نيزفيلتلا نأب .انملسسم اذا ©« ىرخآ لود قو رصم ىف نويزفيلتنل
 . ('"4) ةيفاقثلا هعمتجم رصانع درفأل

 دعاسي نويزقيلتلا نأ اهب ائمق ىتلا ةقياسلا تاساردلا ترهظ' كلذك

 اندجو ثيح « ةثيدحلا تاعمتجملا ىف ةيساسا ةجاحك تقولا موهفم ميعدت ىف
 لب ) ةعاسلاب ىيرعلا لسلسملا هيف مدقي ىذلا دعوملا فرعيو طيتري لفطتا نأ
 ةلالد هل حبصأا ةميقك تقولا نأو «© هدعوم ىف هرظتنيو ("*) ( ةقيندلابو
 « سييياقملا » مادختساب تقولا ديدحت نأو «© ةروكذملا ةنيعلا ىف لافطألا ىدل
 سدوماق نم ىفتخي ادب © ... ءاسشءلا لبق وأ ىراصعلا ةعاس : ةيديلتتلا

 .. ('**“* ىسوردملا لفطلا

 نويزفيللل ىباجيالا ريثاتلاب ةصاخلاو « انه اهانركذ ىتلا ةلئثمألا هذه
 فرع لافطألا ضعيل ةيسنلاب ايبلس !ريثأت كانه نأ ىفثي ال ©« لفطلا ىلع

 نأ :ئلا . نكتاب نا ةيولماب انيسفيا يفت اي هوما قبانسلا' .نكاعتقاو

 ةصاخ «© ('*' لفطلا ةئشنت ةيلمع ىف نئياجيا رودب موقي نأ نكمي نويزفيلتلا
 (؟*59 درات ىدل ةاكاحملاب ةصاخلا تايرظنلا رامتعالا قى انذخ' اذا

 لقفطلا كولس ىلع رثؤي نويزفيلتلا نأ ةيفائدتكسا ةسارد تتشأ دتف
 ىتلا ميقلا بعوتسي لفطلا اهيف لازام ىتلاو 4 ةسردملا لبق ام تاوتس ىف

 "” ص « نسقتلا ملعو لقطلا ١» . بحلا وبآ نيدلا ءايض (؟م3
 . قباس عجرم . لفطلاو ةعاذالا * قى

 1 000 . تبأك ماظتنأب

 ةقرعم ى نويزقيلتلا رود » ؟ ه4 م ص قباسلا عجرملا
 | . « ةيسناسألا تاجاحلا نم ةجاحك تقولل لاقطألا

 لاقطألا * ليعامسسا نيدلا دامع ديحم : اضيأ كلذ ىن رظنأ (*9)

 ظ . اهدعب امو *؟01/ ص قباس عجرم . عمتجملا ةكرم
 (242) ةمطماوا دمعمغعب ع اهو امثو 5ههأواهول ظالع مورو 25

١٠ 
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 ع (519ةاكاخملا بولسأيب اهكلسي نا دمعتيو ةريغصلا ةئاشلا هيلع اهضرعت
 بولسأاأو © ةليسولا هذه قى كيب ىذلا نومضملاب موكحم كلذ لك نأ الا
 صئاصخو « ةلاسرلا لابقتسأ هيف متي ىذلا ىعامتجالا حانملاو « اهل صضروعتلا
 .:. ةيصخشلا ليقتسملا

 دوسي ثيح ايروأ ىف تيرجآ ىتلا تاساردلا ضعب تراشا كلذك
 كانه ةيميلعتلا تاسسسؤملا نع نيلوئسملا نأ ىلا « ميلءتلا ةيلمع ىف باتكلا
 نكمي ال اهردصم نآلا لافطألا ىدل ىتلا تامولعملا نم / ال. نأب اوفرتعا دق
 ٍ ْ . ("'*؟*5ةسمردملا نوكي نأ

 ١ ظ ظ : ةروصلاب لفطلا طابترإ ل ؟
 نم رثكأ ىف رركتو حضتا ىذلاو « ةروصلاب لفطلا طابترا رسفي دق

 رسفي دق © ةيئورتكلالا ةروصلل ةبسنلاب ةصاخو ةساردلا هذه ىق عضوم
 ةيسنب مهغارف تاقوأ ىف لافطألا هنرامي طاقنك نويزفيلتلا ةدهاشم رومهلذ
 تيسساكلا وأ ويدارلل نوعمتسي /*5ر'؟ لياقم ©« ةسوردملا ةنيعلا ىف 215رال/
 نودهاشي /ار؟ لياقمو © ةسوردملا ةنيعلا ىف ويدارلا راسشتنا نم مغرلا ىلع
 زاهج اهيدل ىتلا ةسوردملا ةنيعلا نم /*#رمك نأ ةظحالم عم ) ويديفلا
 ظ ْ . 5 ويديف زامج اهيدل نويزفيلت

 وأ 2« ويديفلا وأ نويزفيلتلا ةدهاسشم نإ امامت انه ىعن نأ بجي « نكلو
 بنينثلا هذه نم نيكي نما ايفيشت تيميناعلا وا' ىيفارلا .نلا غاشبألا
 كلذ لبق عامتسالاو ةدهاشملا مجح انضرع نأ قبسس دو « هيلاع ةروكذملا
 بت | . ةينورتكلالا لئاسولاب لفطلا ةقالعب صاخلا لصفلا ىق

 صاخلا لاؤسلا ىلع لافطألا دودر ىهف ( 218 رال ) انه ةدهاشملا اما

 2 لحابشتلا اذهل ةتايذا بيش اما 4 ةنغارق .فيعو ليللا اهيننرامي ةناوه اهنا
 وه امك « غارفلا تاقوأ ىف اهتسرامم هنكمي ىتلا ةطشقشنألا ىف روصقل وا

 (243) خغ!إمط ]أل مللاك] هع ناجل دلل طويبعطصأوهموأعنإ مصسعاإبوأو 05 ةةعيو

 ندا لوعمواك 117 5220701311125. 5ةطاضصمأمع لإ ا مزاي ل ع6

 ة زللتماأعط, ©6عأو, 9

 (244) طمبنأممع طارق عاجلا[. - 1 1 6]ةدلأؤأ مرو ممالع عمأسمطصأ5. 052. تأأب

 م. 5
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 نكييام اهمامأ دجت الآ نكمي ىتلاو«ةطمسوتب ةرسأ ىف ةلفطل ةبسنلاي الثم 0

 «كلذ ىلع اليصأتو . نويزفنيلتلا ةدهاشم ىوس غارقلا تاقوا ف اهلفشي ن

 غارفلا تاقوأ لغش قى نويزفيلتلا ةدهاشم ةبسد عافترا عاوتقن نأ الثم 0

 « ةطسوتملا نم لتألا را ةطسوتملا ةقبطلا لثمت لافلطألا نم ىرخآ ةنيع ىف

 رثكأ غارفلا تقو ىف زاهجلا اذه ىلع تانبلا نم الابقتا دجن نأ انتكمي كلذك

 جراخ اهل اسفنتم دجتال دق نئلوآلا ةئفلا نأل كلذ © هيلع روكذلا لابقتا نم

 ىكل جرخت نأ روكذلل نكمي امنيب ©« نوريزفيلتلا زاهج مامأ هيف عبتتف لزنملا
 اهحرطن ضوروف اهلكو «© ةرواجملا ةقيدحلا ىف وأ عراضشلا َّق ا عم بءلت

 . غارقلا تنقو ةيجولويسسوسب ةصاخ ةلقتسضسم ةساردل

 ىف لافطألا اهسرامي ىتلا ةطشقنألا ةيقب حضوي (15)' مكر / لودجلاو

 > عارفلا تاقوآ لفت ىف ويديفلاو نويزفولتملا ةناكم دس 5

 لغش ىف ويديفلاو نويزفيلتلا نيب نراقن نأ نآلا ديفملا نم نوكي دخو
 ىلاتلا لودجلا اهحضوي ىذلاو غارفلا تاقوإ

 ©6561 مهر لودج

 ويديفلاو نودزفيلتلا ةدهاشسشم مجح حضوي
 غارفلا تاقعأ ىف

 ةدهاشملا ةيسست قى هدهاشي نم ددع نردزئاحلا ددع زايجلا

 نيزئاحلا ددعل غارفلا تح

 7215 ه ؟ 1-6 نويزفيلت
 ب ب َه ْ ١ ويديف

 ويديفلا زايح نأ جلا ةحضاو راما رعستت قياسلا لودحجلا تانايد
- 

 غاوفلا :تاقوا :لفبفلا ةلييبو ةييوردلا ةئيعا ىق ةيزئاحلل ةبستلاب سكفس

 | ا/ن



 نإ ىلا كلذ عجري دقو هيف ةينورتكلالا ةروصلا رفاوت نم مغرلا ىلع
 نأو ٠.. بلاغلا ىف رحأتست وأ ىرتشت ةدام ىلا حجاتحت ويديفلا ةدهاشم
 نسسوردملا لقطلا هدهاسش دق نوكي نأ نكمي ةرسألا ىدل ةطرشا نم دوجوملا
 «© كلذ لك بلطتت ال نويزفيلتلا ةدهاصشم امنيب « ةرم نم رثكأل امير انه
 ظ . رارمتساب ةددجتم هجمارب نأ اضيأ ضورفملاو

 نآي < نويزفيلتلا صوصخي هانركذ نأ قيس ىذلا ريسفتلل ةيسنلاب امأ
 لاؤسلا حرط ليق هنع هانلاس نأ قبس ام هتباجا نم دعيتسا دق امير لقطلا
 نع لفطلل هانهجو ىذلا لاؤسلا قيس دق غارفلا تقوب صاخلا لاؤسلا نأ وهو طيسي ببسسل امامت انه ضوقرم هناف « غارفلا تقوب صاخلا
 «© نويزفيلتلل ةبسسنلاب حورطملا ريسفتلا ىف رظنلا ديعت انلعجي امم «© ويديفلا
 . ةلتقتسم ةسارد ىلا هنع ةباجالا لحؤتو

 لاك



 عياتسللصقلا

 مم

 نم اهيلا انلصوت ىتلا ج مسئاتنلاإ .ضعب قيمعت انلواح : ةيباوملا هذه ق 00
 ثالث ةسسناردب انيفتكاو « ةلاحلا ةسارد مادختساب ةيناديملا ةساردلا لالح

 !دج ةريفغص ةنيع مادختسساو . ةضخراع هي ايناوشع اه رايتخا مك تبالاخ -
 2 ماقرألا نأب دقتءعن اننأ ىلا عجري (515) 1[ :صت-قذسم دكت ه8

 0و ركل وقف ةيومسم كاع ذخؤت نأ بجي ةيعامتجالا تانساردلا
 . ةللضم نايحآلا

 ةيسنلاب ةلاحلا ةسارد اهيف مدختست ىتلا ىلوألا ةرملا تاسيل هذهو
 تاملكلا هذه ةبحاصل قيس ؛« لاثملا ليبيسص ىلعق .٠ نئمالعالا عامتجالا ملعل

 ةلودلا هاروتكد ةجرد ىلع لوصحلل اهب تمدقت ىتلا ةلاسسرلا ىف اهمادختسا 1
 ودروب ةعماجب سفتلا ملعو عامتجالا .مسق نم ةيتايبتألا» ىولعلا و ياذآلا .ق
 ددع نع رظنلا فرصب ل نيترسسأ اهيف ةلاحلا ةساردل تراك © اسسئرقب
 اضيأ ةلاحلا ةسارد مارش روبليو مدختسا امك < (":5) اهثم ةرنآ لك دارغأ
 ىتيوكلا بابسقلا نع ثحب ىف تمدختساو ('*) طقف نيترسا اهل راتخاو

 همدختسا ىذلا * توم عرس لأم عرك1 027 * حاطصملا نبكع وهو (؟؟ه)
 : كيد اكةسسلا دقو +

 8سموطعرملا 7825 نم 27213. 3ع 565:1: ع ٠1 معصم 4غ 0

 ممانخوسع. 1518 هؤك كم 5عءادنآ, 25دك, 1981, 2. 103-
 (246) 8ممطتعملطل 52-521 8ثلل. - ١ © عمور هرهف م6 معوعتمتع قع 2 ايفان :

 كدطق ةنتلا 283:5 2 4 6ك هرجزو عدم عت. حطب كارلا 336-301 1
 (247) 111طدع 50258 .83/11/. - 11هوم 11:ءقنه ةسل ريو ع مندمل 2ع7ءاممعع

 تعض(. طع 28م1غ ه2 1مكم صمد مو دط طع 106ء1موتصو 00321515٠
 كاصكمتل ]من رهن لمدد, كاهصكم »0, ©2ل1 1هعصتو, 17ه65عو, 22أ3و

 1974, م. 1-9.

 ( كفطل ١ ةقالع ل !١؟م)



 ...20 (5*) ةسوردملا ةلكشثملل جذامن ءاطعال

 ةعامجي ةصاخلا تاساردلا نم ةلاحلا ةسارد رابتعإ كلذك انثكميو

 ىف الاثم اهل مدقن ىتلاو « ةئاملا نع اهمجح ديزي دق ىتلاو © عمتجملا لخاد
 ةلاحلا ةسساردل رخآ الاثم ءىراقلا دجي امك © (**5) ثحبلا جهانم نع انباتك

 . © ١ ) مقر قحلملا ىفو 2« ('**) انل ةقباس ةسارد ىف « ريبكلا مجحلا تاذ ه

 مولعلل ةبسنلاب ةلاحلا ةسارد ةيمها نع ثيدحلا ىف انته قمءتن نلو

 ديدش راصتخاب ركذن © نكلو © ('* لقتسم ثحب ىلا جاتحت ذا ةيعامتجالا
 نم “ اهب انمق ىتلأ ةيناديلا ةساردلا لالخ نمو « الثم ةساردلا هذه ىف اتنآ

 تالاحلا نم ةلاح لك تالعافتو ةيكيماتيد نع فشكلل قمعتلا بءصلا

 ةبسنلاب ةيفصولا ةساردلا لالخ نم اهيلا لصن نآ نكمي ىتلاو © ةسوردملا

 000ا0ا0اياا 00 . ايئاوشع اهرايتخا مت ىتلا ثالثلا تادرقملل

 ةلظحالملا بولسأب ثحبلا اذه ىف ائءعتسسا © ةلاحلا ةساردلو
 ةصاخلاو © ةحارص ةرامتسالا اهنمضتت مل بئاوج فاقكتسال « ةشياعملاب »

 راسيدتخا ىف ىقيتحلا ةرسألا رودو لقفطلا ةفاقثب ةرسآلا مامتهإ ةءيبطب الثم

 ٠ نوبزفلتلا جماربو بابستلا ٠+ بغار ىسوند .قمكولا ديدع كعدما (م 4م

 ثوحملا ةبكارما 6 مالعالا 3 رازو © تالاحلا صضعءمأ ةيعالطتسا ةسارد

 5 لل ا ؟5"؟9 ص © ا[ةاكاب © ؛ تيوكلا ا 4 ةيمالعالا تاساردلاو

 : اضيأ رظنا

 ب 0 اظل. ب عارم 2هصضا]عجإادسل 80و 6 0 [ل عايي 701

,1059 

 ل 1م 126, 8 منعم 0. جنم 2سهصتأاإ 1ص 5ع ©1112 0

 مار عسل. ا[سهملمم كهالوعر 5هم لاتعد همن اظلعاتب المجاإك, 165.

 ب طه طل لءعج ه7 59501 كالا ااندنت هرجع مأ5وو 25#

 6©هأأأ ممل ان ْ ٠

 135 5 ميلا كيحت ( (؟ 53

 « :مالعالا نا كيفناو تاردخملا ١» ( ا" ) مةر قحلم 0

 قباس مجرم ٠ نمالعالا عامتجالا ملع قى لخدم قا. 555 5545 ص

 لاقثملا ليبس ىلع ركذت ةلاحلل ةيكيسالكلا تاساردلا نم (؟م1)
 2 ةيفص ىلا تبأو ةسبأ رد

 انيس 1. 00 3ك 0 قفتئدلتي 5هعتعاج. 756 5هندأ تا

 ءلناع ه4 هم اصلأوم كلنا انما عاوأأإلب 0+ 651 ءووو 285

 ا ١



 . انه نسوردملا طاشختلا اذه نع نيلوئسملا ليش نم نامل ذاختإو « ةيلبقتسم تايكولسي ؤينتلا ىف ديفت دق ىتلاو .. لئطلل بتكلا ةيعون

 1 ىلاتلا وحنلا ىلع تعمت ثحبلا اذه ف ةلئحالملذ « ةضشياعملا » و

 . (59 نيليمز كلذل انرتخاو ىناديملا ثحابلا بيردت

 ٠ . ليجستلا ىف مات لالقتساب

 لك اهعمج ىتلا .تانايبلا قباطت ةجرد سايقل ليجستلا ةعجارم

 صضرعملا باي نم هترسأل بحاصملا لفطلا لوخد ذنم ةظحالملا ءارجأ دب

 ةيستلاب هتيصخش رهظي الأ ىلع ىناديملا ثحابلا نم ماتلا صرحلا ه##

 ءارجأ لبق ثوحبملا ةقفاوم ىلع لوصحلا ةرورض نوري جهانملا
 ْ (ي؟"؟؟ ( ةلظحالملا

 ةظحالملا نم ءاهتنالا دعي لفطلا ىلع ىناديملا ثحبلا ةرامتسا قيبطت هب
 . ةرامتسالا نم اهيلع انلصح ىتلا تاباجالاب اهتنراقمب ةلكحالا ١ :ىدنع نايقا

 : ةلاحللا ةيناديملا ةساردلا جئاتن س الوأ

 ؟ ١) فورحلاب انييلا  قمرت لاو © انفه ةيسوراملا :ثالكلا :تالاحلا
 . ويدين اهيدل ىسيلو لزنملا ىف نويزقلت اهيدل ؛ (ج ) و( ب ) و

 ديءملا ىليبدلا سوذممو ةعاذالا مسسقم ةديءملا ىرمعلا ءالجن 25656)
 ْ ْ ْش ةماعلا تءاقالعلا مسسقد

 (259) ظعصقتك 11122383 هم ةلمدملل 1122111, 12, 2312511100112 83

 121جم 12. 1, جناطوةعق لج عويمر عموم لعمك 1عق 50ه ع26ع5 501915.

 222114 06 1” ةصوا]دتنق مودع 230م0 115 تا, همم 5ععمص, 21017

.6 .2 ,1963 

١ 



 ىف ضرعملا ىلا تلصو تاونس عيسبس اهرمع ةلفط (  [! ) ةئاحلا
 + ةدصلو ةنني اهاويك تخاو ايردلاو. ةيحسم نملخلا دهب ةيازلا ”ةغاتملا
 . ةقيقد نيعبرأ ةرامتسالا ءارجا ةلظحل ىتح ضرعملل مهترايز تقرفتساو

 نأل لبتت نم .ضرعملا رزت ملو ©( ىزيلجنا ) تافل ةسسردم ىلا بهذت ةلفطلا
 لفطلا باتكل اضرعم كانه نا تفرع دقو ("**) « هيل! ابهذي مل امامو اباب »
 اكدت نو

 ةصق ه» اد 0 اهنأ ةرامتسسالا ةلئدسأ نع اهتباحأ ىف لوقت
 تيبلا ىف اهيدل نأو «© اهترتضشا ىتلا [10525عا نمل 6:26! « انليماث

 : ةرسالل ةقكي 00 دجوي ال نكلو 'هاللالب 20275 م, ةرطاشلا ةجاجحدلا ه»
 فحصلا. أارقت هن طل تامل وول ا د61 و

 ٠ دجامو ىكيم أرتقت تناك ناو

 ةدهاسشمو « سسيارءلاب » بعللا ىف هيضقت ىهف اهغارف تذو نع امأ

 « .نوتركلا » مالفاو ةيبرعلا مالفألاو لافطألا جم ارب اصهوصخو نويزفيلتلا

 . ويدارلا جمارب ىلا عمتسسق الو © « ظلقب » بحتو « مطمطو ىجويب » 3

 تايب تلا نجر اوجل تدعم درع ندوحرلو مقار كر ىلع 11 تفرعتو

 . اهنع تلئس ىتقلا ةرومشملا

 ةعاسلا ضرعملا ىلا لصو تاوتس م هرمع لفط © بز ةئاحلا

 يقعان نتا وح ىقرميلل اييفاو ب كف ىشكتنااو هتدلاو منو ندع >1 نقوم
 ىلاوح ذنم فحصلا نم صضرعملا اذه حااتتفاب فرع دق دقق ناكو ةعاسلا فصتو

 « ىزيلجنا » تافل ةيمالسسا ةسردم ىف هميلءت ىقلتب 5 ب ) 5 000

 ةلجم هنقم ىرتقشا هنأ ركذتيو ىضاملا ماعلا ىف باتكلا ضرعم رازو

 ةرايزلا هذه ىف امآ . حابشالا ةباصعو « عرتألا نسايع » دا

 ىكيم ةصقو زاغلاأ ىرتشا دةف «© لفطلل صصخلملا لوألا ىلودلا ضرعملل

 2 هدحو كلذ لك راتخأ هنا لوقأو © نامربوسو ىكيم تادلجمو فرج ورتس

 لزتملا ىف هب ةصاخ ةبتكم هدنع نا لوقي نأ كلذ دعب برغتسملا نم نكي ملو
 . ىملعلا لايخلاو بارماغملل صصقو زاغلا اهب دجوي

 ةرسألا تدلل يبت ةصاخ هبتكم دوحو كازو يبيسلا عجري دقو

 ناديا قط ب كلا يرسل ةفللا انه انمدختسا (5ه:4)

 3 رد اميف هلا

 1م



 رابخألاو مارهألا أرقي هنآ امك هأرق باتك لوأ مسا ركذتي ال 2 رع بحيو « اهمهفي اهنا لوقيو « ةليلو ةليل فلأو ريبع تايأور ةيتكملا هذه ف ابتكلا نم © ب ) رظن تفل ام لك ناك نإو س لزنملا ىف ةبتكم اهيدل ىتلأ
 نسفت ىف ) « سأكلا ةعرق » نع ضرععملا لأ هلوصو ليق هأرق ربح رحا ناكو
 نويزفيلتلا رابخأآو ةتضايرلا رابخا ةءارقب متهي وهف ؟ ةلباقملا ءارجا موي
 لايخلاو ةيلايخلا صصقلا أرقي وهف © تالجملا نع امأ . لفطلا باب ارقي الو
 1 . ها تعسسو دجحاأمو ميركو ىمثعلا

 . هغارف تقو ءانثا رحيلا لوزنو ةركلا بعلب امضضرأ لفطلا !ذه متهيو
 : ادع اميف اهنع لثسس ىتلا ةروهشملا تايصخشلا مظعا هتفرعم برغتسن ال انئاف تاونس م هرمع زواجتي ال ىذلا ( ب ) نسس رغص نم مغرلا ىلعو
 . زايلا ىقوراف روتكدلاو زابلا معن

 ةضايرلا رابخأ ةصاخو ويدارلا جمارب اضيأ لفطلا اذه عباتيو

 « رزيادنارغ » نوتركو ء ملاعلا لافطا لك » و « كل ائرتخا » و « ةيفخلا

 ظ . اضيأ اهمهف نكميو

 ةلجم ىف سخرعءملا نع تاأرقو ةنس [!؟ اهرمع ةلفط © ج ) ةئاحلا

 « ناطلسلاو دازرهلش » هنم ترتسشاو ىضاملا ماعلا ىف باتكلا ضرعم

 ©٠026 « ىكيم ,» >ءارقو اهتعءارق بحت ىمف © اهدحو اهرايتخاب « نات نات ه»

 اهنا' لؤعتو © ةبتكم اهيذلا نسيل (ج) ةرس"؟ نا نيظو ٠ لافطالا تالجل اهم

 قى ذيمالت“ نم تاللثلا تالاحلا نوكت نأ برقتسسملا نم سيل (؟هةهه)

 ثحسمملا رظنا 2 باتكلا ست رععم اورازو هبموكدح ومص زا قف قى مكس ركن نقدا

 2 ةئيعلا ىصصئاصخي .ىضاحلا

 ملل



 ركذتت مل اهنا الا « مارهألا ةديرج ىف ةريبكلا نيوانعلا ارقتو : ةءارقلا بحت

 . ضرعملا ىلا اهلوصو ليق ةديرجلا ىف هتأرق ربخ رخآ

 عياتت الو (*5 اهسورد راكذتسإ ىف هيضقت ىهف اهغارف تقو نع.امأ
 00 « تيساكلا » ىلع ةيبنجآألا ىناغالا! عمسست تناك ناو ويدارلا جمارب
 اهيجعي ىتلا لافطألا جما ريو ةيبنجألاو ةيبرعلا مالفالا اصوصخو نويزفرلتلا
 . « كريسلا ١» و « نوتركلا ه» مالفأ اهيف

 : ةلظحالملا جئاتن  ايناث

  رسفي دقو ©« ةطلسبملا ةيزيلجنالا ةفلناب ناك نيدلاولا ثيدح (« ؟ ) ةكاحلا
 . 4 ةيزيلجنا ) تافل ةسردمب اهل ةيحاصملا اهتخا كلذكو ةلغطلا“ قاحلا كلذ

 : باتك ءارش ىلع هرارصأ كلذكو ؛ ةيبرعلاب صصق ءارش امهيلطو نيتلفطلا

 تاعوضوم نم لاق امك هنأل « ءاوهلاو ءاملا » نع ثدحتي « ةيزيلجنالا ةغنلاب »
 ل ا . ةسردملا ىف 5816266“ 2 ىلا

 ضعيلا ريتعي دق نيتلئفطال ةيزيلجنالا ةغللاب ةصق اضيأ بألا راتخإ دو >
 (0*"ز "ال1606 الاله2608“ امهنس نم ربكأ هلوانت ىذلا عوضوملاو اهاوتسم

 ىذلا ضرفلا نم اندكأت « ةهيئاميك مالاو ىئاميك انه بألا نا انفرع اذاف
 ىلع ىلاتلاب رثؤي ةفاقثلاب متهت ةرسسآ ىلا لفطلا ءامتناي نأب هحرلط قيس
 متهي نأ بحي ىذلا ىباسالار لوألا لياتسعلا ىه 3 نسشال ١ نأل 4 0

 اهارقت تادب امدنع اهترتشا ىتلا ةيبرعلا ةصقلاب ةلفطلا مامتها رهظو
 + نقلل : ىلا اعذوم نيكل يحاك نيحاتي هلع بألا هين مقرون ىفرعلا بق

 ةيجولويسوس ىف لخدي ال سوردلا راكذتسا نأ ىرن انك ناو (555)
 . غارفلا تّقو

 ىتلا بتكلا ةءارق ىلع ةداع لسبقي لفطلا نأي لوقلا نكمي (؟2650)

 2 ريدج يضرف وهو . هيلع فردم ىلا يحكلا نر نبا هش ويف اه اككت

 . ةينأتملا ةساردلام

 ..املكك



 . طسبم رعبش هن لافطألل اياتك بألا كسسمأ بتكلل رايتخالا ةيلمع ءانئاو
 ... رعضش اذه » : اهل لاق : هي تكسسمأو هي امع هتنيأ هتلأس امدنعو
 ىناغأ ه هناونع اياتك هاتنبا تكسما امدنع رماألا ناك كلذك ('** « هيكرتا
 . « اهب نأش انل ىسيل ىناغأ هذه ه» : مألا امهل تلاقف « لافطألا
 بعللا » نأ ةجحب ناتلفطلا اهتياط ىتلا بعللا ءارش بألا ضفر كلذك
 (6085) , اهنم ىلثحأ لزنملا ىف ىتلا

 < اضيأ هذه تيرتشاو » : اهل لاةو بألا لّحدت اهدنعو «© ةيبرعلا ةصقلا
 هذه ىف ةءارقلا ةلفطلا نم بلط امدنعو . ةيزياجنالا ةهلالاب ةصق تناكو

 ىذلا ضرفلا نم اندكأت ©« ةيئامدك مألاو ىئاميك انه بألا نأ انركذت !ذاف
 ىلع ىئاتلاي رثؤي ةفاقثلاب متهت ةرسأ ىلا لفطلا ءامتن' نأي هحرط قيس
 منهي نأ بحي ىذلا ماسي الا و قلاوألا لماصسلا ىط ةرسألا نأل هفتامايتهأ

 .. .نامطلا ةةيعتتم

 ع« ةماعلا ةفاقكلل تامامتها ىأ اهيدل ىسيل هذه انتلاح ىف ةرسسألا نكلو
 مودعم هيش باتكلاف .٠ ةفغاقثلا هذه ةيمئتل باتكلا ةيمحصأ ىلع ديدج نم دكؤتو

 نم ةجرد ىلع ىتلا ةرسألا هذه نأ امك « ةبتكملا ىفتخت ثيح لزنملا ىف
 (70) اهئانبأل ةيسنلاب ةساردلا داومي طيترت ىتلا ةفاقثلاب الا متهت ال © ميلءتلا
 . ىساردلا ماعلا ءانثأ نويزفيلتلا ةدهاسشمب نيتئبلل حمست الو

 1 . ةيماعلاب ناك راوحلا («2؟ه)
 ةفرعملا '"' 502216“ ةيلع حتف ةلفطلا ةلواحم نم مغرلا ئلغ (5؟85)

 ةيعلذا هذه دوجو مدع دك ٌوبايمم <« أهم بعللا ةقيرط نع بألا لاؤنيو اعاوتحم
 اهبيجحرو ةلفطلا ةلئسال امهفتم ناك بألا نأ نم مغرلا ىلعو ٠ لزنملا ىف مهيدل
 بيرق نوع علل هده اععتكو لف اهتخاو ىهن اهدعاسيو «© مريت نود
 . مهل اهحرشيو

 ىأ ءارش مدع انهايبتنا تعرتسا ىتلا ةرسآلا هذهتيارارق نم 0 1
 ىا نيمث دعتد ملو © اعفترم انمث مألا هتربتعا دقف . اسشرق .١١5 هنمث باتك
 . دحأو هكيتح نع هورتشا باتك

 لك



 ' 7 تاوتسس عبس اهنس نأ ركذتتلو © ةباجالا عطتست

 ةعاسلا ىف تآدب ةرايزلا ةدم نا لوقن © ةفرصملاب رسألا هذه مامتهأ نع رديعتلل هدحو ليفك باتكلا ضرعم ىلا باهذلا نا ضعبلا :دقتع! اذاو
 مألا ةلاح ىلا اعجار كلذ نوكي دتغو © ةقيقد نيعبرأ زواجتت ملو ةعبارلا
 نأ ىلا رظنلا تئفلن اننأ الأ .٠ ةريخألا اهروهش ىف لماح اهنأ ثيح ةيحصلا
 ء رايتخالا ىف مألاو بألا نالداجت تانبلأ تناكو . ىلوألا ةجردلاب امهمهت ال دن ابتك نيتنبلل تراتخاو ايلعق تلخدت لب ؛ ءارشلا ةيلمع هيجوت تلواح مأآلا
 ةروتافلا ةياتك نم اءدب ءارشلا ةيلمع نارشابتو بتكلا نمث نع نالأستو
 1 . اهلمحو بتكلا مالتسسأ ىتح باسحلا عفمدو

 ّ ةتباثلا ةروصلاب ةدقطلا مامتهأ تا

 اهتعاطتسا مدع نم مغرلا ىلع « انيليماث » ةيبرعلا ةضعلا نإ ترتشا .
 ةروص هيلع موسرم ةصتلا فالغ نأ ىلا كلذ عجرب دقو «© مسالا ةءارق
 عبس اهرمع ةلقطل ةبسنلاب هابتنالا بذج لماع نأ ىلا ريشي امم « ةيمدل ةريبك
 © فالغلا ىلع ىتلا ةرييكلا ةروصلا ىلع ازكرم ناك ةلاحلا هذه ىف تاوتسن
 امئتاو ةلفطلل ةيسنلاب فولألا ريغ اهناونع الو ةصقلا نومضم ىلع سيلو
 00 . (5)ةروصلا لجأ نم ةصقلا ترتسشا

 ةقلعملا ةنولملا ةريبكلا روصلاب ديدشلا ةلاحلا هذه مامتها كلذ دكؤي امو

 اضيأ ايتخأو ةلفطلا تناكو . لاقطأ اهمسر ىتلإ وأ « "508160 لا

 هذه اومسر نيذلا لافلحألا ءامسسأ ةءارقب نيتلفطأا مامتهأ (؟511

 سفن نم لاصتالاب مئاقلا نوكي نأ ةيمهأ ىلا ريشي ىرخألا مهتاناييو روصلا
 ءاهسغنتن لاصتالا ةيلمع قى اعهراشم .ىقثلتملا لعجد كلذ نال < فديهتمسالا عمتجملا

 ىتلا ةلفطلا مايتهاو . اهب هرثأت مث نمو 6 اهيف ةكراشملا ةجرد عفري امم
 ىف ةروصملا « توركلل » اهتدهاشم لالخ اضيأ رهظ ةروصلاب انه اهظحالن
 اهتلاق ةلمج ىف نيباتك نيب اهليضفت ءانثا رهظ امك « ضرعملاب نينلتخم نيحانج
 موسرملا بتكلا ايعابتن' تبذج دقف ©« « ىلحا ةصقلا هذه فالغغ ىلع ةروصلا »
 اهدحو اهمامتها 0 رسبغقي دع امم ُ تانأ ويح وأ صاخشضشأل روص وأ ىسمنارع اهيلع

 ا ا . نسسكعلا وأ لزنملا ىف اهتنسورعل ديدكلا

 . ام



 . 52"'2عومسم لاع توصي متي كلذ ناكو :* (''")اهيلا نومتني ىتلا

 : (ب) ةلاحلا

 هذه مامتهاو . (''*)ةيسساحم لمعت ىتلا هتدلاو عم حابصلا ىف (ب) رضح
 !ا١ره. ةعاسسلا نم ةرايزلا اهتقرغتسا ىتلا ةدملا ىف رهظي لفطلاب ةرسألا
 ادج ةماه ةلأسم ةداملا نأ الا : ةرسمألا ديحو وهف 4« ؟راه ةعاسلا ىلا
 ءاهيلع ىضيفختلا ةميقو بتكلا راعسأ نع لاؤسلا رركت مألا تناك دقف * مهيدل
 . ('')نمثلا تفرع نأ دعب اهنخعب ءارش ىف تددرتو

 اهتيغرل امامت لفطلا ملستساو .ءارشلا ةيلمع مألا تداق دقو
 نعو تايتكملا نع ضرعملاب لافطألا لأست الثم تناك دقه « ('١ا)اهتاميلعتو

 ىأ لأاسي نأ © تاونسس م ) لفطلا لواحي ملو اهنم اهورتكا ىتلأ ءايشألا

 نم مهيديأ ىف ام ةفرعم ىلع ديد-دشلا هصرح مغر ؛ رخآ ('")لفط
 هلوخد ذنمف . هب صاخلا هملاع لفطلا !ذهل نآ انل رهظ دقو . ('")تاورتشم

 ىتلا راجحألا هلجرب فذ ةي هدحو قئطنم وهو ىجراخلا ضرعملا باي نم

 . اهديحو وهو همأ عم ثيدحلا لدابتي نأ نود قيرطلا ىف هلياقت

  رهظيو هرهظ فلخ هيدي دقعي (ب) ناك : ضرعلا تاعاق هلوخد دنعو
 ناكو . امئاد هييجت تناك ىتلا مالل هتالؤاست أديتو بتكلاب !ديد امامتهأ

 لاوط لاع توصي متي ةرسالا دارفأ نيب ىداعلا راوحلا ناك 2556)
 د ١ . هرايزلا

 امدنع 3١ه ماعي لافطالل صصخ روصم باتك لوأل خرؤي (50
 .بتك ريثأت » : ىواحمق عيدبألا دبع : رظنأ . « ىسوتكيب سسييروأ » باتك رهظ
 : ىن ١غ بن 14 نخ + ةيباثلا :لودلا لاقلطا ىف ةيدكتملا :لؤودلاف :لافطألا
 ماعل ةيميلقالا ةيسساردلا ةقلحلا . ةمدقتمللا لودلا ىف موهتالجمو لافطألا بتك
 باتكلا ةباذدت زنكرم * 1١81 ردار يق 0-1 رياتي ؟/إ نم هرهاكلا ©* |! 1

 . باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ىيرعلا

 . بساحم اضيأ بالا ,©7
 . اهجوز ةنهمو اهتنهم ةعيبط ىلا اضيأ كلذ عجري دق (55ه)
 اهل هتعباتمو ءارشلا ةيلمعب لفطلا مامتها كلذ ىفتني ال (؟5535

 | 1 ْ . كهينيعي
 هلدابي ملو هل عئايلا تابعادل اضيأ لفطالا بجتسي مل (؟50/)

 . ثيبدحلا

 + قباحتملا نيقياملا ..قاراض انما مك 1سم ناو

 مل ١



 0 ش . هل همأ ةاداتم يلا هايتنالا مدع ةجردل تاضورعملا عم شصشيعيو هارقيو هدهاشي اميف قرغتسي لفطلا

 7 /(55")صصتقلل ةيكرح ١روص نمضصتت ىتلا ةروصملا تالجملاو تارماغملا

 ةايح ىشيعي وهف ©« بعللا نع لفطلا ففوزع تامامتهالا هذه رسفت دقو

 ظ (590)لزنملا ىف هل ةغرفتم ريغ ةلماع ما عم ةوخأ نود اديحو ةيصخشلا هتايح ىف امير اهدجي ال

 اذه عايط ىف ةيساسسأ ةفض لمأتلا نا ةظحالملا نم انل حضتاو
 رهظ « رارقنا ذختي نأ ليق ريكفتلل ةريبك ةصرف هسفنل ىطعي وهف ؛ لفطلا
 ءانثا لئسم امدنع دعي اميق اضيأ رهلخ دقو . قئاقد عبرأ ىلاوح دعي الا هرارق رددصي مثلو ء* ايريتيفاكلا » ىف هلوانتي نأ ديري امع همأ هتنأسس امدنع
 . اهمهفي نأ عيطتسي هنأل لافنطألا جمارب بحي هنا لاق امدنع ةرامتسالا ىف هتباجا لالخ اضيأ رهظ امك « فرعأ ال » وأ « ءىبش ىأ » الثم لقي ملو © دعب ركفي مل هنأب اباجأف ريكي امدنع هنوكي نأ ديري امع ةرامتسسالا ءلم

 ءودهي ركفي © هتسلج ىف ارقتسم لفطلا ناك ةرامتسالا ؟لم ءادكاو

 هلماعت بولسأو 4 ةيماعلا هتامولعم ةدايزو د راكفأ حجب وضد ندع كلذ دعاسو

 لاق امدنع ةرامتسالا ةلئسسأ ىلع تاباجالا قدص دكؤي اذهو ©(
 . « رزيادتارغ » دعاشي هنأ لفلحلا

 هتدهاضشم ءانثأ اهقيعي ناك ىتلا جامدنالا ةلاح رسقي ام وهو (50-)
 ىكب لفطلا نأ انفرع ةظحالملا ءاهتنا دعب ةرامتسالا ءلم ءانثأ 65/1 : ظ . روطس ذتم اهيل انرشأ ىتلاو تاضورعمتل
 نم مغرلا ىلع هئاكي نم لفطلا لجخي ملو . ءادعألا رهق نا دعي تام ىذلا نويزفيلتلاب ةكرحتملا مودسرلا تالسلسبم ىدحأ لطب ىلع ائنزح مايأ ةدع
 1 . ةتم براشألا هةدركس

 قياسلا ىثماهلا رظنأ (2925)

 1 لت



 ةفرعم ةرورضي هيااطت تناك امدنع انه مألا 2 قوديبو 3 اهئامسأي تالاحمو

 ("5ىرخأ ةرم هيلا ةدوعلا نم نكمتي ىتح اهناكمو ةلجملا مقر

 ىنع ببيصنتنا دق لفطلا مامته ا نأ ةفرعم انه اديفم نوكي دقو

 + اهليكتشسل نقرا ىلا فاح كلا و 4 ةهفعازع تاكعا ىلا.« قيما
 هءاقي رسقي دق كنذ ناف + رارقلا ذاختا لبق اريثك ركفي هنأ فرعن انك املو
 نمو . ('' *)دادعألا ضعي راتخيل ةقيقد نيرشع ىلاوح زاغلألا نكر ماما
 املا نيطايقلاو ©« ةسمخلا نورماغملا : امضيأ ههابتنا تعرتسا ىتلا بتكلا

 تادلجمو «© رزيدنارغو © نام ريوسسو : نوكلا ءارو امو 4 حيرلا طاسيو

 هنأ الا « ةيمالسنا ةسسردم ىف ملعتي هنأ نم مغرلا ىلعو ©« بيج ىكيمو « ىكيم

 ةصق ىأ وأ ىمالسا باتك ىأ هرظن تفلي ملو « ةيمالسالا بتكلاب متهي مل
 5 « ةسردملا ىف هذخآ ام ىنينكي » هلوقب باجأ كلذ نع لئس امدنعو « ةينيد

 تفلت نإ هتدلاو لواحت ملو « ةيبتحا ةلجم وأ باتك ىأي (ب) متهي مل كلذك
 . ةسردملا ىف ةيزيلجنالا ةفللا ىمردي هنأ 'نم مغرلا ىلع 4 كلذ ىلا هرظن

 «هتسردم ىف ةيزيلجنالا ةغللا ىوس سردي ال (ب) نأ نم مغرلا ىلع
 هذه فالغ نأ ىلا كلذ عجري دقو . همايتها ةيسنرفلا صصقلا تيذج دقف

 . اهتاتوكم ضعي وأ

 اهتاحفص نأل اهب متهي ملو' ةيندرألا تالجملا ىدحا لفطلا دقتنا كلذك

 دجوو ذا ةءارقلاب متهتو ©« ةيساحم » مألا ناب ؟ىراقلا ركذن (؟7)
 نضرع دنع هنأ هراشالا قدس ان دكت هجيتنلا هذهو 4 لزخنملا َّى ةئتكم اهيدل

 نهملا ىهو  ةفاقثلا نم اهيحاص برتي ام نهملا نم كانه نأب ىلوألا ةلاحلا

 . ةماع ةفصب ةفاقثلا نع هدعبت دق ىرخآو «© !ريكفت بلطتت ىتلا

 رظنا ) ةرسمآلا هذ هل ةبسنلاب ادح ماه لماع هداملا +5ا/5)
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 ل غمطلا ري 3 0 انفرع تلد .٠ (7)ةليوط - 000 دع ع سم

 اذه نأ اضيأ انفرع اهجئاتن ضرع قباسلا ةيناديملا ةساردلا ىو
 0 ! ةكراشملاو ةكرحلاب مستت .نويزفيلتلا ىف جمارب ةدع تح لفطلا

 سلا
 هيكل معا

 عنيا 5

 ل ةقباسلا ةلاحلا ماصا 5 امتيب © ةرجتملا 0 اع

 3 وع نآلا دود

4 

2 

 ليضفت نيبو نويزفيلتلا ةدهاشم نيب طابترا كانه نوكي نأ نكمي 07 ١
 وه اذه لهو ؟ ةتياثلا :روصلاي هيمامتها نم رثكآ ةكرحتملا ةروصنلل لفطلا

 هلس نع نالعالاب ةريخألا ةرتفلا ىف ىسنرفلا جتنملا مامتها ىف بيسلا
 لفلحلا عاود نئلا عجري كتذ“خرا مأ : ('""):ةتئافلا ولع ترولخ اهنأ ىلع ديكأتلاب

 ىعامتجالاو ىناقثلا خانملا راطا ىف كلذ ريسفت نكمي مأ ؟ ىثنا مأ اركذ ناك اذا
 ْ ثحبلل نذا 'هحرطن ةلئسألا ؟ (5"*)ةرسالل

 : < جج ) ةئاحلا

 تلصو . ةئلسس ١؟ رمعلا نم غعليت ذا انس ثالثلا تالاحلا ربكأ ىهو

 اوتحلي ىكل قئاقد رشعو ةكنثلا ةعاسلا ىف هل ميترايز تهتناو اهيدلاوو

 مسيسسسبسسسللا سل تس ل ا ب و جس سس يوسوس ربو جوا سس

 هذه ذخاؤت ل وجحرتو ف هبوتكملا تاحفصلا انه د ىصخقملا (؟0/)

 . لافطالل فيلأتلا دنع راشتعالا ىف ةحيتنلا

 ! 0 | . قيس ام رلخنا 2(

 (284) ةةدكطتحمط 5-81 28لئ.ل كس الرو 2 تت 0131:5211 طم كام

1462-4 .2 

 تاونس مل هرمع زواجتي ال الفط انعمس .ضرعملا ىف :  انلوحت ءانثأ 2 ابم)

 لوتدو «“ ناس كا لكيام 5 رزروسمح علا هناحيصألا اهتم ديد حرفي : هه

 : هل قيم اتخم نيك روم :لرتلاب هيدل نا فول

 مل ١



 صخئخ بتكم هيدل لامعأ لحجر بألا ن انفرع !ذاف . ("'*')ءاذغفلا لوانت دعومم

 ىتلا ةعرسلا هذه ريسفت تلا 0 ىف ةحوزلا هدعاستو ('*:)د ريدي

 !رهظ مألاو بألا لمع ءاهتنا دعوم نيب عئاضلا تقولا ىف ةرايزلا اهتقرغتسا
 ةينمز ةحاسم لتحت ال ضضرعملا ةرايز نأ ىلا يشي امم < ("*')ء!ذغلا تكقوو

 ةرسألا هذه مامتها مدع انغرع اذإ ةصاخ « ("*5)ةرسآلا جمانرب ىف ةددحم
 رمعلا نم غلبت ىتل! ةلفطلا هذه ىلع ارثأ كرت ىذلاو <« "*50الصأ ةءارقلاب

 ةرييكلا نيوانعلاو (5*:*)ىكيمو نات نات ىف رصحنت اهتاءارق تلازامو ةنسم *!١

 كرتي (*')ةرامالل ىناقثلا خانملا نأ ذا ©« لزنملا لخدت ىتلا 5**)ةديرجلا ىف

 نم ىا ىلع دبي مل ءارشلا ةيلمع دعبو .- (5”"*5)بشقي ىتح لفطلا ىلع هتامصي
 « اهتعجارم وأ بتكلا حفصت 'الواحت ملو © ةداعسبسلا رهالذم ىأ نيتلفطلا

 نأ وأ ثيدحلا اولدابتي نا نود عيمجلا جرخو © ةشقانم نود بألا اهلمحو

 ؤ ب( لربك ياي هوك لآ نك رفلا يلع | ومنو

 ةرسالل نكمي ناك صضرعملاب « ايريتيفاك » دوجو نم مغرلا ىلع 6519/5
 دعومب اوللعت نكلو . كانه اهءاذغ لوانتت نأ اهدارفآ لماكي ترضخح ىتل
 رشدلا راآدو » مهتلباق » رثت راد لوأ يلع ىصضرعلملا َّ رايز تورضتعاو ءاذقلا

 لكل هيييتلا ءطعب رثازلا نم ةبيرقلا بتكلا ةعومجم مامأ !وفكوتو أهل ةلئياقملا

 . اممهثم راد

 : ةجيضحم هما ا امنت ال ةماع 5 ريتعت ثلا و :ناتلقطلا هيلا.

 .٠ ليحرلا ىلع قار ةرسألا كثحت تناك ىتلا ىه مالا (؟م5)

 نشيل ىضاملا ماعلا 0. ةلفطلا ةرايز نم مغعرلا ىلع 585

 باتكلا

 . ةرسالل ىداملا'
 ها« ريملس :» ةلحم نم لفطلا يا رم عنان (؟ىل69©

 . هتأرك ربك مهأ ركذتت مل تناك اذا ىتح (58)
 5 5 كر ا ملو تاضورعلا نع [ديعب فت مالا تنتاك (9؟0“١2

مغصلا ةلفطلل ةيسنرف ةصق رامتخا دنع الا ءارشلا
 مدعل بالا زجع نا دعب ةرغصلا 

 7 مألا ةدعاسي بلظو ةيعنكرفلا ةقللاب هتقرعم
»© 

 مهتلبات رعت راد لوا ق بتعلا مر دم ةرظن ءاقلا دعب
258 ٠ 

 ىواسترمت « ةحاح » جول فاقد راك ةلحم كل ىذخح ه»ه .- هه هحننلا كتاةدأل بألا لاق

 ءىشلت ةيسساسأ ةحاح نود عاق 6 درحل اتم مك دك دك ءارشاا :ئأ نئئعبم 6 ذالادو

 ا :

 نع لاؤسلاب متهي ملو © هرايتخا مت ام ءارش ىف بالا ددرتي مل (؟ 0
 رهظي ىذلا ىداملا مهاوتسم عافترال كرد نرع دقو © ضيفختلا وأ نيثلا
 . تنتو رصتأ ىف ةمهملا هذه نم ىهتني نأ ديري بالا نأ ىلا وأ «© هنودتري اميف



 ةلفطلا نأ ©« ىتعم اهل نوكي دق ىتلاو « ةرباعلا تاظحالملا نمو
 نم ةيبرعلا ةمغللاب ردصت ىتلاو نات نات ةلجم حفصتت تناك انه ةثوحمملا
 ةداع ريثأت دكؤي دق ام وهو ©« ةيبنجأ ةفلب تناك ول امك نيميلا ىلا راسيلا
 . اهيلع ةلئطلا اهسسردت ىتلا ةيبتحألا ةغل'اب ةءارقلا

 ةءارق ىلع ةسساردلا عون رثؤي له : انه هحرطن ىذلا لاؤسلاو
 ىكيعن انحيصأ نأ دعي ةساردلاب ريدج لاؤس ؟ 5"**)اهمهف ىلع مث نمو ةروصلا
 ىلا نيميلا نم بتكن انمدامو ةينورتكلالا ناهولكام ةيرق ىفو ةروصلا رصع ىف
 ىوتحملا ةبيرغ مالعالا لئاسو نأ تتيثأآ دق تاسسناردلا تمادامو ؛؟ راسيلا
 . فدهلاو

 انه ةرامتسالا جئاتنو ةظحالملا نم اضيا اهب انجرخ ىتلا تاظحالملا نمو
 (6")عةارملا ملاع ةعوسوم» ىلع تلبقأ ام لوآ تلبقأ دق © ةنسس ١؟ ) ةلفطلا نأ
 اذه له ؟ ةثونألا رداوب روهظو جضنلا ةلحرم ىلا الاقتنا كلذ ريتعن لهف
 ماعلا ىف © ناطلسلاو داز رهش » اهئارش ءأرو ىفتخي ىذلا وه فيستا
 لهو ؟ لجرلاب ةارملا ةقالع نم ةصقلا مسا هلمحي ىذلا دعبلا عم ىضاملا
 همسسأ ةاتفلل انكر *:ت ىتلا ©« نات نات » ةلجأ اهءارش رسفي ىذلا وه
 تامامتها تنتلخ ىتلا ىه نذا مألا هذه له ؟ ةيوثنالا اهتنيز لماك ىف ضرعملا ىلا ترضح ىتلا اهمأ نم ةربكم ةروصئ ه تنبلا نأ مأ ؟ ؟ ىتاتف اي كل »

 سيئر تيراكسا ريبور هاور ئذلا ىلاتلا لاثملا انه انرضحي (585)
 ىكح 3 : مسقلا ةبلط ىلع اهاقلا ةرضاحم ىف ودروب ةعماج ىق مالعالا مسق
 اديدّك املا ىتاعي ناك هنآ هتلود ىف اماه ابصنم لفغشي ىرئازج قيدص ىل
 هنئبا ْثرص « همم ىف اهمضوي مه امدنعو © نيربسسأ ةبح لوانتف س.سارلاب
 هنا هل لاق ببسلا نع هتبأآ بآلا لأس امدئثعو . اهعلبي الآ هاجرو اعزف

 ىرخا ةرويصو ةينانلاو ةحضلا مخ ىف لكر ةروص هيلع انالعا مها
 بآلا ى اوني ناك يتلا صارتقألا رسمت نم اصرخ لوافئتد عع او لحرلا نسل

 غ راسإلا ىلا نيميلا نم ةءارتلا ىلع دوعتو ةيبرع ةسردم ىف ملعتي لفطلا نآل كلذ . صرقلا ملب نا دعب ملألا نم خرصي وهو هل ةثلاث ةروصو اهيعءلب
 ةجتنما ةلودلا ىف هييمصت مت دق ةدروتسملا صارقألا هذه نع نالعالا امئيد
 ,سكع مهقو © نيسبلا ىلا راسيلا نب ثالثلا روصلا هيف تبترو  اسئرف س هل
 . فدهتدسملا ردههمجلا ,صئاصخ ىدحا مجتئملا عارب مأ امدنع امامت اهانعم

 ليمجت تاودآ نم ةأرملاب قلعتي آم لك اهب ةروصم ةعوسوم 1556)
 . هفالخو « روكيد » و ءايزاو
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 ىذلا ريخألا ريسفتلا حجرن انه نحنو 5 ةلفطلا هذه ىدل ةثونآالاب ةركبم
 5 ةرامتسالا هميسم ةئكسأ ىاع درلا دنع ةلثطلا ةقيرط َّ امامك حصضو

 ايك رح ةيلاتتملا رن وصلا تذلحم ىلع لادقألا و ن ويزغيذتلا 500 2

 “ ظدرلمه 0عوونم6 ” |

 ةروصلا ىلع ( 1 ) ةلاحلا لابةاني ب افالتخا كانه نأ قبس اميف انيأر
 صضورف ةدع انحرطو ايكرح ةيلاتتملا رودصحلا ىلع (ب) ةلاحلا لايقاو ةتياثلا

 امك لضنفت اهناف ©« ةروصال (ج) ليضفت نع امأ . فالاتخالا اذه رسفت دف

 روصلا اهيف ددعتت ىتلا « نات نات » و « نام ريوس » تالجم ةءارق انيأر
 عم ايكرح ةروصملا 0 اهليضفت هباثتيو «© ةدحاولا ةحفصأأ لخاد

 ىوتسملا ىفو ©« نسسلا ىف امهنيب قراف دوجو نم مغرلا ىلع .(ب) هلءفي ام
 . اضيأ عونلا فالتخا بناج .ىلا ©« .ةرسسالل ةيفاقثلاو ةيعامتجالا فورلنلاو
 دكؤي دق امم © نويزفيلتلا ةدهاشم وهف امهنيب. حضاولا كرتسشملا مسساقلا اما
 ةلاحلا لويم نيب قرفلا ةشقانم دنع لؤاست لكش ىف هاتجرط ىذلا ضرفلا

 .رث اًنأاعجي أم وهو « ةكرحتملاو ةتياثلا ةروصلا هاجت (ب» ةلاحلاو ( 1 )
 ” 8هم0لع 04655706 " (-صصقلا ىف ةيكرحلا روصلا ليضفت نيب ةقالع مايق

 انئنأ دكؤي امم نويزفيلتلا ةدهاشم ىلع لابقالا نيبو ةتباثلا روصلا نع
 ىلا جاتحت ةجيتنلا هذ ه تناك ناو «© نويزفياتلا ةرونص رصع .ىف نشيعن
 . اهتحص نم دكحافا) ةلتكحسي ةساردا

 : ةسوردملا تالاحلا ىف .رارقلا ذاختأ ل ؟

 * ةيداصتقالا تارارقلا < ؟ )

 نأ انظحال امدعب © ىرخآ تاساردل اخرف حلصي ىذلا ةلاحلل ةسارحلا

 . .لمطلا هياعك نرد ا ةييك نكلا

 ع 4
 بال دود ةحي تعم ("راحضاو مألا رود ا 4 ٍ 2 هةناح 31 اي دستلابق

 هوم سلسل اسلي وتيتو تسل

 . اهلك ةلوصحلا ىف ةرسألا
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 ىلع تقلع امدنع « هيف كرحتي نأ هنكمي ىذلا ىداصتقالا ىدملا ةيادبلا ذنم
 لك تءاج لعفلابو ٠ « ادج ىلاغ © ىنثرق ١؟. ه : اهلوقب بتكلا دحأ رايتخا

 020.2 ةخسن لكل دحاو هينج نم لقا دعب اميف ةرسألا تاورتشم

 همأ ىلا عجري لفطلا اذه ناك دقف (ب) ةلاحلل ةيسنلاب رمألا كلذك
 © نمثلا ةيلاغ بتكلا ىلع شسخرتعت مألا تناكو صصقلل هرايتخا دعب امئاد
 ءارشلل ضرعملا ىلا لفطلا عم تمدق ىتلا ىه اهنأ انه ىسنن نا بجي الو
 5000 ش . ايألا ىسسيلو

 كلذ عجري دقو < احضاو مألا رود رهظي ملف (ج) ةلاحلل ةبسنلاب امأ
 مزلتسي ال غلبم وهو تاهينج ةرشع اهتلمج ىف تغلب تاورتشملا ةميق نأ ىلا
 ةفرعمي متهت مل ىتلاو ©« لاحلا ةروسيملا ةرسألا هذهل ةبسنلاب مألا نم الخدت
 ائبع لكشت ال دوقنلا نأب انرعش دقف « ءارشلا ةيلمع لبق ضيفختلا وأ نمثلا
 نكمي ام ءارش وه انه مألاو بألا لاب لغشي ناك ام لك لب « ةرسآلا هذه ىلع
 . ”55؟5هدعوم. ىف *اذغلا. لوانتل لزنملا ىلا اودوعي ىكل تقو لقأآ ىف هؤارش

 ْ ١ : ةيفاقثلا تارارقلا «ب»
 هنأ بالل ودييف « ةسؤردملا .تالاحلا ىف ىناقثلا رارقلل ةبسنلاب اياك

 دقو © نيالا عم روضحلا نع هفلخت ند مغرلا ىلع (ب) لغطلل ةيسيشلاب

 نأ نود هيرتسشي ال لفطلا ةفرعم لالخ نم ةرشايم ريغ ةقيرطي اذه رهظ
 هتدلاو اهأرقت ىتلا بتكلا .نع ل امدنعو . هأر خب نأ بحي اأامع همأ لاسم

 7 ةحتح] ىد ريبع تايباور اهدثع :*» : دحاولا فرحلام هباوج ناك

 ذاختا 2 4 221 ةلاحلل ه«بيدستلاب هيتلئلدا بحاصملا بألا رود حصص و دعو

 كاذكو باتكلا ضرنعم جحاتتناب هيتلفط هرابخا لالخ نم قاقثلا رارقلا
 ىلإ امئاد ةهجوم نيتلئطلا ةلئسا تناك امذتغ © ضرعملا ىف مهتلوج لالخ

 ةيدرعلاب صصتخلا ءارش رارق ذاختا ديعاو 4 اهب اهو بتكلا نع 4 تتأآلا

 :هبتكم ىف هتجوز هدعاستو لامعأ لجر بألا نأي انتفرعم عم (5955)
 افتأتسسي نتلفلحلا كرتل لزنملا خونلا امهتدوع 5ةرورض طيتتسمت نأ نكمب

 . رهظلا دعب بتكملا ىف امهطاقن
 نع ةمجرتملا ةيفطاعلا صحقتلا نم ةلسسلسس « رييع » تايأور (255)

 . تاقهارملا اصوصخو بايشلا بطاخت ىتلاو '' حر ععالأام** ةيزيلجنالا
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 ... بعللا ىف مدختسي نأ نكمي فيكو "5022162 لا نعو « ةيزيلجنالاب
 ةيحصلا اهفورظل حيرتست ىكل ةرسألا نع مألا دعتبت نأ لبق ىتح

 © تقولا لاوط امهيبأ عم ناتلئطلا تناك دقف (ج) ةلاحلل ةيبسنلاب امأ

 ةظحالملل تعضخ ىتلا هتنبأ هتلأس دتف ©« ايمهنهذ ىف رودي ام لك نع هنالأست

 .. تبتلا نعو « دلجملاو ةلجملا نيب قرفلا نعو « هيرتشت نأ نكمي امع انه
 اهمأ ىلا اجلت نكت مل هتلفط ةلئسا ىلع درلا نع زجعي بألا ناك امدنعو

 امدنع الا هتجوز ةدعاسم بألا بلطي مل كلذك < ةباجالا نع ثحيلل اقاللطا

 بلطف © ةيسنئرفلا ةقللاب ةصق ءارش ( تاونس م ) ىرغصلا هتتبا تلواح

 . ةغفللا هذه فرعي ال هنأل اهلأستو اهتدلاو ىلا بهذت نأ اهئم

 هيجوت دنع ةصاخو «© (ج) ةلفطلا ىلع ثحبلا ةرامتسا قيبطت دنعو

 ىلا رظنت تناك © ةروهشملا تايصخشلا نع هفرعءت امب ةصاخلا ةلئدسسألا

 ملو ©« بلسلاب اهتباجا تناك املك « هتدعاسم ىف ايلطو ءادجتسا ةرظن اهيبأ
 . اديأ اهتدلاول رظنت

 هدم ومس باتكلا ةمتاخ قو © ريرتتلا اذه ضرع ىمتني ةلاحلا ةسارددو

 صضعبو 2 ةيناردلا هذه اهيلا تلصوت ىلا حجئاتنلا ةيمهأل رزركحوم ميدقت لواحفم

 ( لفطلا ةقالع 10





 نبيل"
 رس - : 55 ١مل ف لن

 ع ةمنت هد تالا

 اتالطنا نكلو « اهيلا انلصوت ىتلا جئاتنلا لك ةمتاخلا هذه ىف ركذن نل
 باتكلا نتم ىف اهمظعم ىلا انرستأ تايصوت ةدع كانه جيئاتنلا هده" ته
 عمتجملا فورظ راطأ ىف قيقحتلل لياقو حلاص وه امي ذخالل اهتس آند وجردتو

 ندعو لطسلا ةليل © لفطلا» كاحاح ىابأ ةرفع نييكخ :نكتاألا وجرت علا
 .٠ 3 ثفلا لسحرو

 5 نأ عقوم ىأ ىف لوئسم لك ةداشانمل ةمئالم ةصرف هذه نوكت دقو

 ىف هودعاسي نأ نكمي نيذلا نيمزتلملا نيثحابلا ةصاخو نيرخآلا دي ىف هدي
 نكمي مث نمو « هتاجايتحا فاشتكاو ©« هروهمج صئاصخ ىلع فرعتلا

 ” طه70  نييعامتجاو نييلاصتاك اعيمج ائتيغبو © هيف عوتولا ىنالت وأ
 دنع ىهتني الأ بجي ىذلا لصاوتلا اذه قيقحت ىف حجنن نأ 35
 دوجو نم دبال لب ©« (١١ليوزال جذومنل اقفو ةيطخلا ةلاسرلا لوصو ةلحرم
 ئلا مجرتي نأ نكمي ىذلاو « رخآ لعفب لعقلا در ىف رمهظي ىذلا ريثأتلا
 52 ايبلس مآ ايباجيأ اذه لعفلا در ناك ءاوشس 4 كوذس

 ”موأع هلل مع ص05 061:*' : ش

 ىمسم ىأ تحت وأ  ةنجل وأ ةئيه ليكشت ىلا وعدن كلذ قتحتي ىكلو
 نم تاصصختلا عيمج اهرقف لثمت نأ ىلع 4 ةفاتثإاب صتخت  رخآ
 دجلا تائفل ةيفاقثلا تامامتهالا اهليكشت ىف ىعارد نأ ىلعو 6« نيينعملا
 نححتم 4 .نيحالفو لانسعغ © سفحلاو تفيزلا قى 4. :تاناو:نوكذ + ةفلخملا

 صييصخت ئرن انثنأ ىتنعمب ... خويشو بايشو لافطأ « نيكليتسمو
 ىرت لافطألا تائف ىف الثمف . ىعامتجالا نيابتلا رابتعالا ىف ذخأت حعمارب
 هودي ةقيفملا :لفلطل يرد لاو 4: فيولا :لفطت ةضاخ حئازبا ةكلاقه قوك نا
 نصميصخت قانا لافطألا ئركفلاو: ىننتلا ئيثلا لحخارم ةاعارومس عمت# اذكتبمهو

 ميلعتلا ةيادب ىف لفطلل ىرخاآ جماربو « ةسردملا لبق ام لغطل جمارب
 ٠.لصت نأ ىلا ....اذككهو 6 .١ د مَّْث نم لفطلا ىرخأو ©« م5 نم

 .٠ 3 ه..٠. رابيكللو بابشلل ةصاخ جمارب دادع]١ يلا

 ) )1١ىمالعالا عامتجالا ملع ىف لخدم . لاشلا حارشتا ٠ قباس عجرم .
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 عميمج دوهج. رفأاضتت نأ وه انمن هب ىصون نأ نكمي ام مهأ ناف « ةيقيقحلا
 ةيمئتو عيجضتل 4 تايوتسملا ةفاك ولع ءاربشلاو مداعالا لئاسو َى نيلماعذا

 اهحاجن تبثو جراخلا ىف كلذل ةلثمآ انحرحو <« لافطألا ىدل ةءارقلا ةداع
 .٠ ةءارقلا عيجشتو باتكلا حججيورت ًَى

 كلذ متي نلو ؛ دفلا لاجر لافطألا قاوذأب عفترن نأ بجي كلذك
 لالخ نم وأ «© نويزفيلتلاو ةعاذالا جمارب لالخ نم لفطلا ةبلداخمب الأ
 نأ ىلع « ومنثلا لحارمل اقفو ةينسس تائف ىلا لافطألا ميسسقتبو © بتكلا
 تاصصختلاو فراعملا تالاجم ىف ءاريخو نوصصختم جماريلا دادعاي موتي
 ةادهملاو « ةبلعم درت ىتلا جماربلا نع ناكمالا ردق دعتبن ناو « ةفلتخملا
 هيأ » وأ ©« تيكاتك ىمرت ال ةيادحلا » نأب لوقي ىذلا لثملاو رمألا بلاغ ىف
 ةيعونلا هذه لثم ىلع بلاغلا ىف قدصي « « لمالبلا نم حيرلا هذخاي ىللا
 بلاطتو ©« ... ةمجرت ىف وأ « ةردململا ةلودلا ةغلب مدقت ىتلا داوملا نم
 اتيلع متحت فورظلا تنتاك اذا سبنجألا نومضملا اذه بيرعت ةرورضمي انه
 تدعاأو تبتك دق داوملا هذه نأل  ريربتلا اذه ضفرت انك ناو  اهضرع

 . اتعمتجم ىف لاحلا هيلع وه امع امامت فلتخي ىعامتجا راطأ ىف

 دق ثحبلا اذه ىف ةلاحلا ةساردو ةيئاديإا ةساردلا تناك املو
 6 ةكرحتملاو ةيتورتكلالا ةروصلا ةهصاخو 4 ةروصلاب متعب انه لتطلا نأ اترهظأ

 نويزفيلتلل ىميق نومضم تاذ ةكرصحتم موسر جاتناب مامتهالا ةرورض ىرن
 « انعقاوو انثارت نم ةاقتسمو ("**)ايلحم ةدعم ةيكرح صصقو ©« ويديفلاو
 + ”ةفلتخملا تا وتنبلل ةيبياععلا بناربلا نيف ىيدرت طكاربق باكتا :خيفتجتتو
 تاودقلا و تاعاذألا نياك نأ ى ةرورنه ىرت انك « ةباعلا تاداهيغلا ةضاخو
 . فدهتسملا روهمجلا ىلا ةلاسرلا لصت ىكل (*)نويزفيلتللو ويدارلل ةفلتخملا

 ل فلا يف تلين داع :لابتطلا ةفاييعش قع :قولوكتلا  .ىطعي (؟ة كو
 .(طودصلع 10هوعاط6ع) 8.2.  ايكرح ةروصملا صصقلل ةصاخ ةيمهأ ةمدتتملا
 ظفصومالغص#ع ةنيدم ىف اهب ةصاخ ةودن اسسئرف ىف تميقأ © 1985 ماع ىفف

 23 .لشنأ

 أ ممم ع ظفط زلال - تن 25 815. 11ه طوصدتع 0ءدوتس6أ هم1)ععاأمت :

 0ع 5215-]ع 7 8.]2.1“., 2دههقك, 1985, ص.

 9 0 ٠ اضأ ىملظنا

 دس )ل ورد 2طن 21281121 -- كه طوصلمع قعووترسذع هأ 1ع قمفسف. 56ع2205,

 طوماقر 1981, 2. 7-2.
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 يتءارك ىلع لافطألا لابتا رهظ نإو ©« ةضايرلا ةحفص ناف . ففي اكمأو اهل ىشرعتلا ىلع لفطلا داتعي نأ عقوتن نويزنيلتا! جمارب بابل لفطلا باب ةرواجم مكحيو ؛« لضفملا هجمانرب نع اثحب دحاولا مويلا ىف ةرسم نم رثكأ لفطلا اهحفصتي نأ نكمي ىتلا ةحفصلا اهتأل نويزفيلتلا مارب اهب ىتلا ةحئصلا ىلا لئطلا باب لقنن نأ + عمتجملا ءانب ةداعا هب أدبن كا تحي ىذا لفطلا باب لقني نيلوئسسملا ىصوت كلذل « ةضايرلا ةحفصيو نويزفيلتلاو ها دو دا مي نيالا ناقها انظحال دعت ةيئورلا ةفاحضللا ةبسنلاب اما
 رداد الا بلاغلا :قا كحيصي آل

 دقف © سسوردملا لفلحلل ةيسنلاب غارفلا تاقوأ ءلم ىف 4 مالعالا لئاسو رامشقتنا سدو -صخمو انتاعذتوت متحد تفلتتخا ةجرتنب انحرشخ 3 سا ردلا هذه قو
 مسرلاو ةضايرلا اهمها ىر أ تأاياوه ةسراممب رثكأ امامتهأ هيدل اندحجو
 . ايسفث حاترملا لفطلا ةبسنلاب الا اهيلا ةجاحلا عابشاو اهتسرام» ندكيي ال «تاياوغ اسيسولكو. 87و, .ءادعلاو ىقيسوملاو ةءارتقلاو ةباتكلاو

 ضرسعتو ةسوردملا ةنيعلا ىدل نويزفيلتلا راشتنا نم مغرلا ىلعف
 مهظ 9 ثلدغغ 4 هد رستم 1 5 1 ند ةئتاح 1 ٠ 8 83 زاهجل 2 1 !ثامل ايدراغت مما 2 1

 نفطلا اذه عارف تكو ٌّ ةماه ةناكم لتحب ول نويزفرذتلا وأ ةساردلأ هدم
 ةعباجب بابشلا ةتيع ىدلو © لافطألا نم ةنيعلا هذه ىدل نويزفيلتلا ةناكم نراتي نك ىراقلل نكميو ل ويديفلل ةيسستلاب كلذكو  هصئاصخ لكب
 الأم ىصون انلعجت ةنراقملا دهدذع حمد اتنو 4 هاه دسم مقر قحذلا ا ةرهاقلا

 ىف ”لئاسولا هذه ةسارد ةرورض ىرن لب ؛« ىرخألا ةيعامتجالا رهاولخلا ةيتب نع ل مالعالا لئاسو نم هريغو -  نويزئنيلتلا ةسسارد لصنن
 دنع انايحأ ةللسصضم ماقةرألا نوكت دقف هيف لمعت ىذلا ماعلا راطالا
 » ماكحألا صاللاشخ تس 7 |

 3 ةنسوردملا هنيعلا َّق لفطلا نأ عسمضوملا اذه 2 ركذلاب رددح علق اممو

 وحن نيو هئاند 5 رورض كررذدت د ه«تةاحاح عايدتاب متي 5 ريسفأ نأ ىمتني ىذل1و

 دنع ةعاذالا ى ىنسفاتتلاو لياكتلا موهشم رلثنأ «*)
 - عجموطإ مول عا كما ل 15 ل عأمخأ ءأأ

 ىا/ ١



 ثحبي ئذلاز بتكلا ةءارقل بخملا لفظلا اذه « هتامامتها هكراششتف ميلس

 تلال ةءارق ىلع ليقيو امضرا قحصلا ايسفي. © اهتم .ديدسحلا نع
 ةصاخو .2© ىئداعلا روهمجلل ةهجوملا تالجملا انايحأو ©« لفطنل ةصصخملا
 نأ وجرن كلذل اعودسأ ك4ينيع تحت ىتقيت ىتلا نويزفيلتلاو ةعاذأالا ةلجحم

 متهت نأ - لايجاأ ةثالث نيب ةلص ةقلح' نوكت نأ نكمي ىتلا  ةلجملا هذه .متهت
 دجلاو لي © ءاتيألاو نالداولا انه هارقن نأ نكمي ىذتا لفطلا بابب
  انتايحأآ رثكأآ وأ الماك اعوبسأ ةلجملا هذهل :ضرعتلا مكحب اضيأ ةدجلاو

 هفرعي نأ بجي'امو لفطلا مهي ام ©« نومضملاو لكشلا هب دصتي انه مامتهالاو
 ... مهتاجايتحاو ءانبألا هارقي امع ءايآلا

 ةيسايسلا رايخألا ةءارقيب متهي ةسوردملا ةنيعلا ىف لفطلا ناك اذاو
 تاركنب اريثك متهي ال هناف اهعاجرتسا هنم بلطي امدنع اهركذتيو فحصلا ىف

 ىودج :نع لءاستن انلعجي امم « .ويدارلا وأ نويزفيلتلا اهثبي ىتلا رابخألا
 ةفللاب مدقي ىذلا ءزجلا ةصاخو « لفطلل ةصاخ رابخأ ةرشن ميدقت

 ةرشنلل لفطلا ةدهاشم تاسساردلا تتبثآ نأ دعب « ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا

 الا هل ةصصخلملا ةرشنلا ةدهاشم نع اهل ىعامجلا ىضرعتلا. مكحي :ةيداملا

 ©« القم ةسداسلا ةعاسلا ةرشن لبق وأ دعب هب ةصاخلا ةرشتلا انلقن اذا

 ةيوه حضتت ىكل ةغلو انووضم ىبنجألا ءزجلا اذه نم اهصيلخت دعب
 ْ ' . هؤامتنا قمعيو لفطلا

 نم ةيبرعلا ةينغألابو لافطألا ىناغأب انمامتها ديزي نأ اضيإ وجرنو
 نكمي امئاو © طقف هيلا ةهجوملا جماربلا دهاشي ال لفطلا نأل © نومضملا ثيحي

 هاعارم انيلع متحي امم ©« ةماع ةفصب نويزفيلتلا جماربل كلهتسم ربكآ هرايتعا
 3 .٠ ةريغصلا ةشاشلا لالخ نم ثبي ام لك

 نيلوئسملا قح .نم ناف «© باتكلا ضرعم نم انتنيع انيحس دق انمد امو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع هللا نذاب ةيلاتلا ىضراعملا ىف ءانمتن امب مهغلين نأ ائيلع

 0 ىرصملا لغلملاو نوميزفيأتلا رابخأ تا دغت 2



 ىلودلا ضرعملا ةركف رك فو ةيرحتلا هذه ىف رارمتسالا ةرورض ل

 ةياحم ضراعم ةماقا لقألا ىلع وأ « تاظفاحملا ةفاكل ةيسسنلاب لفطلا باتكل
 5 ْ .. ميلاقألا ىف

 اهيف عابت ىتلا ةحنجألاب لافطألل ةصصخملا ضراعملا ىف ءافتكالا
 لجا نم عييبلل ةصصخملا ريغ بتكلا ضرعل ةلاص نم دبال ناك اذا 4 هيصقلا
 ةصصخملا مايألا دعي وأ ليق كلذ متيلف لفطلا باتكب متهملا ىعونلا روهمجلا

 علضوت ضرعملا ةماقا ءانثآ ىلخادلا عالطالل رثكأ وأ ةعاق صيصخت
 كلذك ©« اهراعسسا عافترال اهءارش لفطلا عيطتسي نل ىتلا بتكملا اهيق
 لفطلا تابغر عبصضشت نأ نكمي ىتلا ةعونتملا بعللا اهب عضوت ةعاق صيصخت
 . عيبلا ةحنجآ نم ءارشلاب اهقيتحت نم فورظلا هنكمت ال ىتلا

 ةيريذحتلا ةلمجلا حعسخو مدعي بلاطنت نأ ولا اندوقي قيس امو

 مامأ تاضورعم نم اهريغ وأ بتكلل ةيسئئاب 32 تاضخورعملا ىبل عروتمم

«٠ 

 ريفوتو ©« رابكلا مهتوخا عم ةرايزلا ةموادم نوعيطتسي ال دق نيذلا راغصل'

 ذتم لصف لك لخاد ةيتكم ريموت ةرورضب لوقلا ىلا اندوقي اذهو
 دحأ لاق دقف © باتكلا عم لماعتي فيك لفطلا فرعي ىتح « قيرطلا ةيادب
 ... .نشيعاو مهفأف لميعأو ركذتأف ىرأو « ىسنأف عسومسمأ انآ اموي ءامكحلا

 رصم ىف اسناسسأ ماقملا ضرعملا ىف ةيموقلا ةيصخشلا ةاعارم
 «© ةيبنجألا بتكلا نم ضورعملا نع ةيبرعلا بتكلا نم نضورعملا مجح لقي الأي

 ناك اذا امأ . اتلافطأ فدل هتعئاست هراهم تسيل ةيدنجألا تافثلا ةفرعم نأل

 ةعاق ىث كلذ نكياف « الكم مالعالا » رخآ فده هل ةيبنجألا بتكلا ضرع

 . رمألا مهمهي نمل ةلقتسم
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 ةيبرعلا' ةغللاب لافلمألل ةفلؤملا بتكلا نم ضورعملا ةيسنن ذيؤت نأ
 ظافلألا ىدافتن ىتح « ىرخا ةيبرع لود ىف ىبنجا لصا نم ةمجرتملا نم
 ةرجهو « هروعانلا ه» ىحصفلا ةيبرعلا ىق ةلوادتملا ريغو اهيلع فراعتملا ريغ

 باتكلا نيب قافتالا متي تف نأ لقآلا ىلع وأ 6 نيدلاولا ةعاطا » و « ريزازلا 2

 ةبقحل أديهمت ةطسبملا يحصل 0 مادختساي  لفطلاب نيمتهملا برعلا

 هامل ثيلاو ىيرعلا ىعابنيصلا رمتلا

 اهحارخا و مالسالا و هي مالسالا جايك د ىنآزقلا صصقلاو ءايبنألا

 . ةينيدلا ريغ ىرخألا بتكلا نع لقت ال ةروص ىف

 0 لخاد ضرعملا ةماقا ةرتف لالخ ةيفاقثلا تاقباسملا ةئماقأ

 0 ا تا ول اذبح ايو © ددحن خيرات ف هئارش ىلع نولبت

 ةرخافلا تاعيطلا نأل ذواهتم رعسب ةيبعش: تاعبط كانه نوكت نأ
 امهادحا نيتعبط رادنصا وه لثمألا لحلاو . باتكلا رعسس عمري امم ةفلكم
 تاعوبطملل ةيسنلاب الكم هانسسمل ىذلا رحئذلا ىلع ةيبعمس ىرخألاو ةرخاف

 . دنهلا قف ردصت ىتلا

 دؤقعو نشسرادملا ىف ةرحلا ةءارقلا عيجسشتو باتكلاب مامتهالا ل
 ىف اضيأ ةيفيصلا ةلطعلا ىفو لب © ىساردلا ماعلا لاوط اهل تاتباسملا
 . بابشلا زكارمو ةماعلا تابتكملا ىنو لافطألا ىداون

 رود ىف ةيئيدلاو ةيندبلا ةيبرتلاو ىقيسوملاو بعللاب مامتهالا ةرورض
 ,  ةيساوذلا تاوتسي :نم انيهنلي ايو ةياةكبألا» ةلحرملاو ةنادفحتلا

 زئافلا ممسرلا ا 0 مهمسغتأ 0
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 تائتصأم 3 روسص ف مهب ةصاخلا تانايبلاب لافطألا م _هدسهر رشف هج

 نكمي ىتلاو ةيونمسسلا ميواقتلا لمع ىف اهمادختساو اهعمج وأ « عيبلل اهحرطو

 . ةتطئملا ىوتسسم ىلع وأ ةسردملا لافلطأ رسأ ىلع ىزمر رعسب اهعيزوت

 ٠٠ « ن وكلت رابيص' لكل تامآل ككذ ق نآ هتايآ نم

 ( ميظعلا هللا قدص )
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 ( ١ ) مقر قحلم

 ؟ نويزفيلتلا زاهج عم مهلكماعق ىف اظفحت رثكا تناتستوربلا له

 ةرهاظك ميلا قى مالعالا لئاشسسو دوجود عاضخألا ءاميتع متها

 هدذهب رثأتت نأ اهنكمو امك © ىرشألا رهاوظلا ىف رثؤت نأ نكمي ةيعامتجا
 هرابتعاب ةصاخ ةفلصبي نويزفيلتلا ىلا ةيمنتلا ءاريخ رظنو . رهاوللا
 فديتسملا رويهمجلا ىلا لودعولا اهي ةناعتسسالا نكمي ىتلا ىلثملا ةليسسولا
 ةيقب نع زاهجلا اذه اهب زيمتي ىتلا ىصئاصخلل !رلظظن < ةيمئتلا تاينمع َّى
 ش . . ىرخألا مالعالا لئاسو

 تالمح ىف همادختسا ىف ريكفتلا ادب © رصم ىف ويزفيلتلا :راشثتنئابو
 ةصاخلا ةلمحلا ىف لاعف رودي مايقلاب العف حجتو « ”ةيمئتلا لجأ نم ةيعوتلا
 زاهجلا اذه راشتنا ىدم نع نيلئاستم فقن انلعجي امم ©« هفافجلا ةحقاكمي
 ىرخأآ ةيعامتجا تارهاظ وأ © رهاوظ كانه تناك 'ذا امعو 4 (') رصم ىف

 .٠ هراشتنا قى رثؤت نأ نكمي

 راشتنال ةيسنلاب نيدلا لماعل ةريبك ةهيمهأ نييعامتجالا ضعءب ىطعيو
 ةمث كاته نآ دراجويويل ثحابلا دجو © .١931 ةتنسس ىفف «© نويزئيلتلا
 زاهجلا اذه 5 زايح نأ فشكتكا دكقكخ .٠ نويزغيلتلا هزايحو نيدلا نيب . ةقالع

 ءال وه نم رثكأ ىتناتستوربلا بهذملاب نوئيدي نيذلا دارفألا نيب اهتيسسن لكقت

 « ةسوردملا ةنيعلا ىف ىدوهيلا نيدلاب وأ ىكيلوتاكلا بهذملاب نوتيدي نيذلا

 فالتخالا ةجرد نكلو © ةيعامتجالا :تاتيطلا فلتخم نيب ركذي قرف ىأ نود

 .. ايلعلا تاقبطلا نيب ةدح دادزت ةسوردملا ةنيعلا ىف نويزفيلتلا ةزايح ىف

 ةيعامتجالا ةقبطنا ىلا نومتني نيذلإ ةنيعلا دارفأ نيد نم نأ ثحايذا دجو دقف
 ةزايح ةبسسن نأ دجو « هتعامج ىف ىدايق رودب بألا موقي ثيح « ايلءلا »

 © / م: ىلإ لصت ةقبطلا هذه ىلا نومتنتي نيذلا دوهيلل ةيسسنلاب نويزفيلتلا
 نفت ىلا نوعمتثي نيذلا تناتستوريلا نيب ةزايحلا ةينسن نكت مل امئيب
 فالتخالا اذه ثحابلا عجرأاو « طقف ث 6 ىوسس ةسوردملا ةنيعلا ىف ةقيطأا

 باتكلا . ىمالعالا عابتجالا ماع ىف لخدم . لاشلا حارشتا )١( ظ
 قرشلا ةضهت ةبتكم . ىمالعالا عامتجالا ملع ى تانساوح ١ ل لوألا
 . امكك ا امل« ىص < اذىله « ةرهاقلا ةعماج
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 ىحيسملا بهذملا اذه نأ ىلا مهريغ نيبو تنانستوربلا نيب ةزايحلا ىف
 . (')» نويزفيلتلا .ضفري

 تاونسلا ىف تمت دق اكيرمأ ىف تيرجأ ىتلا ةساردلا هذه تناك املو
 نأ ىلا ةقباس ةسارد ىف انرشأ دقف © نويزفيلتلا راشتنا ةيأدب نم ىنوألا
 نوكت دق نويزفينتلا ةيادب ىف روكذملا ثحابلا اهيلا لصوت ىتلا جئاتننإ هذه
 ةيعامتجا ةرهالذك نويزفيلتلا رقتسا نأ دعب « ىلاحلا تقولا ىف امامت ةفلتخم
 هيلأ رادشأ ام ىلا ضرفلا اذه حرط دنع اندنئتساو © تائفلا ةفاك نيب ةماع
 . 5”2)ءاننخلالا ىلا اهلييسس ىف ةرهالذلا هذه نأ نم دراجوب

 تفن < 7*) تاظفاحم ةدع ىف ةدرفم /)1٠0 نم نوكتت 1586 ل مذ ىعماجلا
 مهيهذم نأ اوركذو مهيدل نويزفيلت دوجو ةسوردملا ةنيعلا ىف تالاح ثالث
 ةلمجلا هذه دنع انفقوو .٠ نويزنيلتلا ةدهاشثم نم مهعنمي ىتناتستوربيلا
 تناك ناو © (2) مهرمع نم رشع ةيناثلا ىف لافطأ نم انهايتنأ تتفل ىتلأ
 . اكيرمأ ىف دراجوب ويل اهيلا لصوت ىتلا جناتنلا عم قفتن

 نيرشعو سمخ ىضم دعب ىأ 4 1985 ب مل ىعماجنا ماعلا لالخو
 ةسارتلا هذهي انمق ©« رصم ىف مظتنملا ىتويزنيلتلا ثيلا ةيادب نو ةنتس
 لماع لوح © ةلئتسم تثوحبل ىصضورفنك اهجئاتن حلصت دنت ىتنا 6ع ةيفشحل ةخلا

 ةساردلا هذه متت نأ امازل ناكو . نويزفيلتلا زاهج ةزايح ىف هريثأتو نيدلا
 هيجوت متي نأ ىلع ىأرلا رقتساو © ةينيدلا اهسوقط سسمرامت ةنيع ىلع
 تناتستورملا ىلع اترصتقاو 6 5داسيعل أ تويب ىلع نيددرتملا ئلا ةلئساألا

 (2) ]عمو 2950838732. ل 256 0 مخطط ه4 7عرعاكز ه7”. 12200000
 عه حتت ع م2614. ةوممو 20ج ماتسن ءمتنمصلا  انصتا همكتاوب تا 1!!ةصماقر

 ةمعممال 8018ههب 1960, م. 107-108 ْ

 عجرم ٠ ىو خام ما قف لشدم .٠ .اتتمشلا جا سرسشثنأ ((5)

 5 . 55 ةؤ صض قياس

 ب هينتزيلاتلا 7 ةزيجلا  ةرهاقلا : ىه تالذفاحملا هذه (4)
 . انك «© ةيردنكسسالا ©« ةيلهقدلا « ةيبرفلا  ةيغونملا

 وزفلداو ويديغأاو نويزخدتلا حد ىرصمللا لفط3] . لاداثلا حارشنا ١:2

 . ىمالعالا عامتجالا ملع ىف تاسارد ةلسلس ىف ىناثلا باتكلا . يفاغثلا
 . 55 صصص © اومله « ةرهاقلا ةعماج : قرشلا ةضهوهن ةبتكم
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 م اهم انحرخ وتلا حججئاتنلا صضعيل ضرع 5 اميفو

 : ةديعأأ سصقاصتخ

 ةبعيات .ةبسينك ىلع نيددرتملا ”نينب نم ةدرفم ةرشع نسمح لا قدس مث
 ىلع نيددرتملا نيب نم ىرخأ ةدرفم ةرشع ىسمخو ىتناتستوربلا بهذملل
 دارفغفأ ةتمس ةتيعلا تلملثتثو 6 مويفلأ ًَّى ىسكذوثروألا بعدكم هك عناق يك

 (© ١ مقر لودج
 ا 0 نيل اع مددت ةيدع 2-0

 يمس ميج ل ل يملا

 همم سح غؤمجلا 3030200 0 ىسكذوثردوأ تناتسستورب

 ع ؟.. نم لقا

 7 ا خخ

 1 ا 5 1 م
 0 5 8 د د

 تع اند تح 8

 < رشكاف ١

 5 5 1-5 ٠ 0 1 عومجلملا

 + نالفلا ودتلا نلع ةعؤوم ةتيملاعا# لهاؤلا كيحر نم انا
 ظ « "٠ ) مقر لودح

 لهؤملل اعبت مويفأا ةئنيع عزوبي

 عومجملا نسكذوثروأ .2 | تيئاتسستورم
 - . با

 00 ىمأ
 ع 00 ببتكيو أركي

 0 ىلاع ميلعت

 6 له

 مص لش احح اد

 -- ١ ددحم مغ

 9 1١ ١1ه عومجأللا



 : لمعلا عونل اعبت ةنيعلا عزوي ىلاتلا لودجلاو

 < * ) مقر لودج
 لمعلل اعبت مويفلا ةنيع عزوي

 عومجملا سكذوثروأ .  تيتانسستورب

 ل ا 00
 رديج ب لا ١ نيد لجر ا ا 4 نيسكتوم /[نلكيش/ نظوم
 و ليد“ نتا د دج ش تيد ةير

 5 ِ 04 ىشاعملاب

 : . مويفلا ةنيع ىف نويزفيلتلا زاهج ةزايح
 نسكذوثروألل ةيسنلاب نويزفيلتلا راشتنا ةئنيءلا هذه ىف رمهظ

 104 0 ولا يع ور 1 إيل ا
 ةسمخ لباقم نويزفيلت زاسهج مهيدل دارفآ ةرشع كانهف ©« ١ : ؟ ةبسنم
 مل ةسوردملا ةنيعلا ئدل نويزفيلتلا ةزايح ىف فالتخالا اذه . هنوضفري
 ةدحاو ةلاح كانه نأ اندجو ثريح « ويديفلا زاهج ةزايحل ةبسنلاب رهظي
 نيب نم ةدحاو ةلاح كانه نأو ©« ويديف زاهج اهيدل 'نيتئفلا نم كك ىف

 ثروحمملا .ركذو © هنع..تتفتساو ويديف زابيهج اهيدل ناك تناتستوربلا

 مالفألا دههاشي هنأ .« بلاط ه قيدوم ناهج هيدل ىذلا « سكذدوثروألا »
 .. ديدكتلا ىف ةحنسنلا

 تتاتستوربلا ةئفا تركذ .دقف هجماربل نويزفيلتلا ىزئاح نىذكرعت نع امأ

 دحاو ةعالدسو ( تالاح ئسمخ » اليلق وأ اردان نويزقيلتلا دهاضشت اهنا
 0 2 ةدحأو ةلاح ) تاعاس كثالثو ( ناتلاح 7” ناتعانمو 5 ناتلاح ١)
 * نلاعلا ١ وصتنلا ندع :نيكذوق وأل] ١ ةييستلاب ةدهابكلا تناك

 0 ارداتن وأ اليلتق
- 

 | ا
ْ 

5 
35 

5 

0 

 ط |

 ل 05



 : : مويعملا َق ةياتيسورلا ىدل نوبزفشن زاهج ةزابح مدع بايبسأ

 وه تنو دوجو مدع ناك ظ ةسوردملا ةئيعلا ىف نيدلأ لحجرت ةيسنئلاب

 + نكاغملا نلع . رخآ نكذو ©: رامكلا' هقارق يدعل نومك نعذ :ىاذلا بصل
 ىرخأ ةلاح تركذو © نويزفيلتلا ةرورضي هعانتقا مدعو تقولا لماع
 لهالا ةرايزو جوزلاو لمعلا نيب ملسسقم اهتقو نأ « ةجوزتم ةيلديص ه»
 ةوحالا الو نيدلاولا ىوهتسي ال زاهجلا نأ بلاط ركذو ©« ةسينكلا ةمدخو

 ضفرت اهثأ طقف ةدحاو ةلاح تركذو ايدي اكن ىرخأ ةطشنأ كانه نأو

 1 > ةّئيسلا ةناثأل نويزئيلتلا

 دوحو .مدسعل رربمك نوثوحبملا 0 ىتلا تايألا _-0صض 0

 'كماع هيف مست ه«لزتم نم 2 نويزفيلتلا ءاخا ررد .ىدلا نردلا 0 ةيسنئلاب

 ةيينكلا .عاتيأ نيب نويزفيلتلا 5زايح هنلتحي يل 0م انادبو ( 42 تقولا

 « اضيأ مويفلا نم ىرخا ةنيعب 8-50 نءاهيعلا 13+ ىلع :دوتل
 انجرخو ©« ةوخآو ىلوسرو نادمعم : ثالثلا. فئاوطلا لثمت نأ انيعار

 مهعزوي ثانأ 8 و روكذ ١5 <« ةدرفم ؟ نم ةنيعلا هذه 59995
 ش 0 ٠ ىلاتلا لودحلا

 <« ؟ ) مقر لودج
 1912111101110 7 ا هع وصوم نسللكا اعبت_تناتستوربلا ةنيع عزوي

 عومجملا ةوخا ىلوسر نأ دمعم

 3 ١ 555 3# ؟١.٠ نم لقا
 5 ؟ 52 0 نا كك
 ا 1 د كت 1 مح
 ن ١ 0 ١ 66 ب غ٠

 10 0 ش 3 ١ ١ ٠ 00400 00 ىلا

 1 55 ١ 5-5 ظ رثكاف <”.
 51 1 2 00 0 0 عوبحملا



 : . تناقستوربلا هيا ىدل نويزغيلتلا ةزايح

 <02 مقر 158 5

 .ثالثأثا فئاوطلا ىدل نويزفيلتلا ةزايح كيل

 عوبجملا ظ 010 ةوكخل + ىلوسر 1 .نادمعم ' 2 ظ 0

 كات 7 ا ا 0
 دلل ااا ااا اا ١ ١ زاهج مهيدل ىسسيدل

 5 >2 ملل + 1 ريم قو اوت ١ عدول

 خريف نويزقياتلا 06 نأ ىلا ٍريضشت دق قباسلا :لودجلا كانارو 2
 دق اممو - ىلوسرلاو' نادتعملا نيئتفلل ”ةيسنلاب هزافكتنا :خم' لقا :ةوخالا
 ةنثف ىف نويزفيلت زاهج اهيدل ىتألا ثالثلا تالاحلا نأ ضرفلا اذه دكؤي
 : ىلاتلا وحنلا ىلع زاهجلا ىلع تلصح ةوخالا

 بألا ةافو دعب اهتدحو ىف اهيلسي ىكل اهتنيا اهل هترتشا ةنسسم ةديتتن لل ١
 ْ ٠ . ( تالسلسملا دهاشتو ١)

 . اقالظا نويزفيلتلا لمعتسي الو هيخأ نع دلاولا هثرو  ؟*
 أن رايهجلا عسم تويزفيلتلا ترضحآأو تناتستورب تسيل 4تجوز دل *

 يدانو م ةدهاسقم -ىلع صرخيو ١). نيزفيلت مهيذذل مهلك اهتوخا
 1 . ( اهثيسلا

 ىتلا ةنئاطلا نيب ام ةقالع مايقبأ ىضرفلا' عجزت انلعجحي هركذ قبس امو
 <. نكلو .. - نويزفيلت. زاهج ءارش ىلع لابقالا. .نيبو ..تناتستووبلا .اهيلا ىمتني
 5 كاته نأ دجت « :نييلونسرلا نم ةئيعلا دارفأ هلاق اب رضاردتسلا هلع دنع

 طع تلصحا دق ةكفلا هذه ىف نويزفيات :: زاهجا اهيدل ىتلا :ثالثلا :تالاحلا نم

 0 نويزفيلتلاف ©« اقالطإ هدهاسشي ال هنا هبحاص لوقيو <« ةيدهك زاهجلا

 كلذك « ... نيدلا عم ضراعتي همدقي ام نأل © لزنملا ىف روكيد ةعطق ١

 ةيدهك نويزفيلتلا ىلع تلصح نادمعملا ةفئاط ىق ىرخا ةلاحل ةبستلاب رمألا
 وطخ  نويوفليلا نأ دفتعي دنا نيك لج ده :ةلاحلا هذه بكاتمم 6 افا

 5 4 .هدهاضت ىتلا ىه 0 هتجوزو “© امارح نسشحل 0 © تكولا عيضيو

 ةدئامن ' ىري 35 اضيا نيد لنيدحو ةوخآلا ةفئاط نيب نم ناك 5١

 م 2-- ء :اريطخ هريبتعي تاك تأآو٠-« مارح هنأ ىئرياالو نويزفيلتلا

 "؟.مل



 ناديمعملا ةفئاط ئدل نويزفيلتلا زاهج 5زايح فلخ نىتلا يبايمسألا نم |

 : اضيأ دحقفإ

 هدب دش

 . « دسسفي هنأل مألا هدهاشت الو » ةضيرملا اهتنبا ةيلسستل هترتسشا مآ

 عسنم اهجوزو ىه لواحتو تانيلا طغض تحت هترتشا .ىرخأ مأ
 . اردان الا هارت الو هتدهاشم نم تانيلا

 ناي اقو. ا تاك افق كال نال | :يلطع عطوشلا او. وع ديس ينانشاوت تنل
 | . « نويزفيلتلاب

 8 نويزفيلتلا ءارش ىلع هتوحخاو وه هترسأ * مغرا 23 رخكآو

 ناريجلا ىدل هئانبأ باهذ نم دحي ىتح نويزفيلتلا ىئرتسشا باو 52-7
 . مدتلا ةرك ةدهاشال

 ( ةدرفم ١1ه ) ىئرخأآ ةنيع ئدل نويزفيلتلا ةزايح بابسسا تناك امنيب |

 : ىلاتلا وحنلا ىلع شصسكذوثروألا نم

 4 ةيلسستلل ل

 ؟؟ ىجراخلا ملاغلاب لاصتالل

 5 ةيمالعا ةليسمو
 3 غارفلا تاقوأ لفغشل

 ١ مدقلا ةرك ةدهاشمل

 1١ مالفألا ةدهاشمل ل
 ١ ءانرلا ةينرك-ق ةفاشن حج

 ١ ةزاجألا ىف ءانبألا هايل
 ١ روطتلا ةرياسملل ل

 ؟ مم عوسمجلا

 : هيوم ندا ةنااقولا نسف

 نيبو ةئيعم ةفئاط ىلا تناتستوربلا ءامتنا نيب ةقالع كانه له
 ؟ هجماربل مهضرمتو نويزفيلت زاهج ءارش ىلع مهلابقا

 2 لفطلا هعالع م ١م )



 الا نع وهف هنع ةياجا ىلا لصن نأ لواحنسس ىذلا ناسا انآ
 4 « نويزفيلثلا ةدهانكم تود لوحت انتيتأا 0 ا دقكدتعد ىتلا ةينيدلا

 0 00000 ةئيع انثخا لاؤسلا اذه ىلع درللو.
 نم 9" 6( ِ ةيبويلقلاو ةزيحلاو ةرهاقلا ةظفاحم ند "5 2 تاطفناحم

 ةظفاحم يم أ © ئك رحبلا ٠ هج ولاي تالظفاحم نم 5و  .ديعصلا تالقئاحم
 2 2 ةيرددكسنالا

 < 5 ) مقر لودج >

 عونلاو نسلل اعبت ةانيدلا عزوبي

 عومجملا تثانا 2. ىوكذ |

 0 ا 5 1١ ؟:.2 نم لقا.

 35 5 ١6 9 امثل 6٠

 ١ ٠٠١ م | ا

 ل ؟ يب 7 ا
 ال 6 3 5 ا ع هذ

 ؟ 1 , 0 ؟ رثكأف ٠
 هع ا ١ ا عومجملا

 .ء ا« نا 3 نانثاو اجوزتم 54 و « ابزعأ 514 ءالؤه نيب نه. ناكو

 | 27 ) مقر لوددح

 ْن زينتا زاهج 3 ةزايح 0 لمعلا عادل اعمت كسيدو ىردخأ ةلدوعلا ع عز 22

 عومجالا ١ زاهج مهيدل سيل 3 زاهج مهيدل لوعلا
 1 ش 9 امس ./ بلاط

 7 0 ؟؟ .١ سسدتهم/ىلديص كلثوم
 7 اد 3-5 ةرج لايبعأ

 5 3 ٠ تين دس

 ١ 3 لسعي 9

 ١ ادت 0 نشاعلاب

 ١ -_ 3 تاكوملا نيم

 #6 ١ + ؟5 عوبمجملا

1 



 : ةنيعلأ ىدك ةزايحلا مدع بايسأ

 ١ : ةيباسس بناوج

 ةيعامتجالا ةايحلاو ةيرسألا تاقالعلا ىلع رطخ
 ظ تقولل ةعيضم
 نيدلل ججماريلا ةفلاخم

 قالخألا دسصسفي

 ْ تايبلس هل

 ءانيألا ىلع فوخلا

 عوممجملا

 هلا ليا دلاب نأ ةعيبفاب :نونقفلا مدع
 هتقفأوت حجما رب دوجو مدع

 هنم مهمأ قوه ام ءارشل

 1 : عوبمجملا ١

 وهو « ةيمهأ ئآ مهلا ةبسسنلاب لثمي الو « هيلا ةجاحب نورعشي ال مهلزاتم
 ةفناقثلل وأ ةيلستلل وأ غارقلا تفكو لفف صض رعب هنورتشي نأ لياتملا

 ههه مالعالاو

 وه ام كانه نأب «© ةقباسلا ةيمئاقلا ىن ريظ ىذلا ريخآلا لماعلا امأ
 لخدي زاهجلا اذه نأ ىلع دكؤي وهف «© ةرسالل ةبسنلاب نويزفيلتلا نم مهأ
 ىف ةحوتفملا ةئفلا وأ ىكيسسالكلا دنئيلا « ء« ىرخاآ تافورصم » دنب تحت
 ةصاخلا تافورصملاو تايرثتلا لمشت اميف لبشت ىتلنأو ؛ ةرسألا ةيئازبم
 4 ةرتف دينكم نويداصتتقالا هلئنف دّئي وهو © غارفلا تخغو ءاضتو خيورتلاب
 نسيلم . لكأم : ةيساسألا  دوئيلا لامكتسسا دعب الا ةينأ زيملا ىف قرطي الو
 : 5 جالع سس ناكسم

 عجرم 5 ىيوناحالا عامتجالا ملع ق لخدم 7 لامسكلا حارشنا ه8
 . ١ .رىل نص © قيباسس
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 : نويزفيلتنا ةدهاسم ىف نيدئآ ىآر
 ةحيرص ةينيد صوصنت و' ميلاعت كانه تناك اذا ةندعلا انلأس امدنع

 : ةيلاتلا تاباجالا ىلع انلصح زاهجلا اذه ةدهاسم عنيت

 ا 4 نويزفيلتلا ةدهاشم عنمي أم دجوي ال

 ( ةيميلعتلا. جماربلا لثم ) 00 ْ ديفي ام ةدهاشم نم عنام ال -

 ظ َ ظ 0 همادختساأ ىف مكحتنا نكمأآ ول ديفم

 5 ةيمالعا ةليسوك لوبكي تب

 00 نضفري ناسنالا لعجي نيدلاب مامتهالا .

 »* هتدهاشم

 3 مارح هتدهاشم نا لوقي سخذعيلا

 ىتاغالا لثم جماريلا ضعي مرحي ضعيلا

 ١ ةطباهلا مالفألاو صقرلاو

 : 2 نويزفيآت زاهج ةزايح ىلع تهءجست ىتلا بابسألا

 مهئارش ىلا تدأ عفاودك تناتستوريلا اهركذ ىتلا بايسسألا ايأ

 : 1 : ىلي ايبق ترصحتأ دقف نورزفيلتلا



 ةيمالعا ةليسسو ٠ ١١

 2( ١ مدقلا هركو ؟ ةيمدلعتلا جماريثأ ) ١ جماربيلا سشضعب ةدهاتشلا بع

 ههيجوتولفطأا فيقثتل

 غارفلا تقو حال مع

 ٌْ ةيجراخ طوغض ل
 ةدئامف الي هنأ فرعي نكي مل ل
 ءانيأ دوحو مدع تيد

 ءانبألا طغض لس

 رصعلا ةرياسم ل

 نيدلا عمم ضراعتي 5 تع

 لزنملا ىف هدجو
 ددحم ريغ ل
 9 يي لل آ

 عومجملا

 6( ةقباسلا ةئفلل اهمض نكميو )
 ( ةيناثلا ةئفلل اهملض نكميو )

 اس اص اس اس اس هم اي اي امي اي ل

 ىلا 0

 ةلقتسم ةسارد ىف ةينأتم ةفقو ىضتقي بايسألا هذهل ىلزانتلا بيترتلاو
 ىلا طننم ان* ريشن اننكلو 4« لاؤسلا ىسفن نع ىكوثروالا تاباجاب اهانراق اذا
 امنيب <« ىلوألا ةجردلاب ةيمالعا ةليسو تناتستوربلل ةبسنلاب نويزفيلتلا نأ
 . الوأ ةيلستلل ةليسو .سكوثروالل ةيسسنلاب وه

 1 . نويزفيلتلا

 : نويزفيكتلا زاهحو نومكثسملا

 + ناهد نوي اعلا نوكاشل الا يسم اق يدلسملل فاو ةلوقلا ذل فون
 مهنأوخا لكم كلذ َْق مهلثم [*)مماربلا نصضعي تت دحص تاوصأ تعئفترا ناو

 تناكو © نيسحلا انديس دجسم ىف نيلصملا نيب نم ةدرفم "ته اهماوق ةنيع
 تانج تام :ةدحتع 1قلكف ثأنأ عينسمسو روكذلا نم ؟م نم نوكتت ةتيعلا

 ١ 52 3 . كح 3 , تادف راجح رع هن ا« لعد 3 لاشلا حارشنتا «/ل)



 : |١ ةيفوثئملا «٠ ؟ ةيبرغلا © 6 ةيبويلقلا ؛ م ةزيجلا ©« !ه ةرهاقتلا )

 ةبيلط 5 مهنيب نم ناكو ( ١ ديدجلا ىداولا ©« ١ طويسأ + | افيوس ىني
 .نولمعي ال 1 و نيدنجم 5” و © ةرح لامعأ 5 و ... ىسدنهمو فظوم ١١6 و
 ٠ تيب ةيرو

 وه طقف ادحاو نآ اندجو نويزفيلت زاهج ةزايح نع مهلاؤس دنعو
 نشيعيؤو دنتجم هنأ هلآ « حيلبسمم دادح ه» لمعيو تويزقيلت هيدل نيسفمل ىذلا

 اذهل صصخن فوسصسو « رصم ىف زاهجلا اذه راشتنا ىلا ريسشثي امم © هدرفمب



 09مل نختم

 ) '١لفطلا قولقح نالعا

 هذه حئميو . نالعالا اذه ىف ةروكذملا قوقحلا لكب لفلحلا مود ١
 لصألا وأ « هريغ وأ ىسايسلا ىارلا وأ نيذلا وا ةغللا وا عونلا وأ نوللا وأ سنجلا بيسي زييمت وأ ةقرفت وأ «.ءانثتنا ىأ نود لافطألا لك قوقحلا
 . هترسألو هل ىرخاآ ةلاخ ةيأ وأ دلوملا وأ ةيكلملا وأ ىعامتجالا وأ ىموتلا

 نم هريغو نوناقلا قيرط نع حئميو « ةصاخ ةيامحب لفطلا عتمتي - ؟
 انقلخو ايلتعو اييسح ومني نأ هل حيت: ثلا تاليهستلاو .ضرفلا: :لئابشولا
 ىعاريو .٠ .ةماركلاو ةيرحلا للخ قو « ايودسو احيحص اومن ايعامتجاو ايحورو
 :نيكا لثطلا حلاحم لضفال نوعي نا يكرقما اذهل ةيؤاللا :نيتاؤقلا .نس ددغ
 0 رايتعا

 5 ةيسنجو مسأ ق قحلا هدلوم دنع لفطلل <

 تيسقيو ىوثن نأ ىقاقحلا هلو : ىعاسحجالا نمألا انارس لفطلا/ متت ت7
 ةيامحو ةياعرم همأو وط طاحي نأ اذه لجأ نم بحجيو م ةديئوح ةحص ف

 ىدلا ل غطتلو 5 اهدعيو ةدالولا لبق ةيسمسانملا ةياعرل | كلذ َق أمب  نيتضاخ

 5 ةيبط تاامدخو ةيلستو نكسمو ءاذش نوه هايس انبي أمي

 ةنل ةجئاعملا ايعامتجا وأ ايلقع وأ ايمسحج .قوعملا لفطلا كدا تعا ش

 . ةصاخلا هتلاحل اعبت ةمزاللا ةياعرلاو

 ىلا + اقساذتم الماك اومن ©« هتدصخلت ومث لحأآ نم لئفطلا جاتحي ب ك1

 يأ ىلعو ُ ءايوبأ ةيلوئدسسم تحتو ةياعر ىف ومني نأ ما امذك 4 تحبو مهنتلا

 ادع اميف © زوجي الو . ىداملاو ىوئعملا نمألاو فطعلا نم وج ىف « لاح

 عمتجملا بحاو نمو . همأ نعئ سلا ريغص لفط لصفي نأ ةيئائثتسالا تالاحلا

 4 5 2 دنمأ 5 نيذلا لافطألا ةصاخلا ةياعرلاب 3 ا نأ ةماعلا تاطلسسلاو

 قئنت نأ هيف بوغرملا نءو . ةشرعملل ةيفاك دراوم نوكلمي ال نيذلا لافطألاو
 . دارغألا ةديدعلا رسألا ىف لافطألا ةلاعال ةمزالمللا تانوءملا لذبتو ةلودلا

 )١( ركفأملا ماأاع ةلجم نم سدااخ ددع . ةلوذطلا : نم ةمجرتلا تلقن .

 ص قياس عجرم ١١ ١5

 1١؟"



 ىلع هدعاسيو « ةماعلا هتفاقثي ىقري اميلعت ىطعي نأب ديو .٠ ىلوألا لحارملا ىف لقألا ىلع « ايرابجاو ايناجم اميلعت ىقلتي نأ لفطلا قح نم ال

 كضفا قيقحت هداسشراو لفطلا ميلعت نع نولوئسملا فدهتسي .نأ بحيو
 ٠ . ةهيوبأ لماك ىلع ءىش لكل هو ال وأ ةهةرلئوئسملا هذه عقتو لفطلا حلاصم

 نا بجي نيذللا ةيلستلاو بغلل ةلماكلا ةصرفلا :لفطلل حاتي نأ بجيو
 . قحلا اذهب لفطلا عتمت زيزعت ىلع لمعت نأ ةماعلا

 ةيامحلا ىقلتي نم لوأف اورظلا عيمج فى لفطلا نوكي نأ بجي - م
 ش 2 ش . ةنوعملاو

 «لالفتسمالاو ةوسقلاو لامهالا لاكشآ لك نم لفطلا ةيامح بجي
 لاح ةيأب زوجي الو © رمعلا نم ىندأ ادح .غلبي نأ لبق هليغشتب حامسلا زوجي الو 2« اهلاكشأ نم لكش ىأب ةرجاتملل اعوضوم نوكي نأ زوجي الو
 قيعت وأ © هميلعت وأ هتحصب رضت ةفيظو وأ المع ىلوتي نأب هل حامسلاو .هلمح
 1 1 . .ىتقلخلا وأ ىلقعلا وأ ىمسجلا . هومث

 ززعت نأ اهنأسش نم ىتلا لامعألا ةسرامم نم لفطلا ةيامح بجي ا ٠
  حوري ىبري نأ بجيو « زييمتلا عاونا رئاس وأ ىنيدلا وا ىرصنعلا زييمتلا

 مخالب يمل هوو علا هيمي ف اس مسامع ةرح

 مع 998م4 ريمغوت نم ؟. ىف ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا نالعالا رقأآ
 عيسسد رمعلا نم .علبي ئذلا © نيباري ديفاد وكسنويلا ةلاسرل هخسنتساو
 . تاوئسن



 2« ؟ ) مقر قحلم
 ةعايطلا قرو كالهتسا

 لود ةدع ىف

 كلهتسي  نيصلا ادع اميف  ملاصعلا ناك «© تاايتيسمخلا ةيادمب ىف

 «© ةتسلا ىف ةعايطلا قرو نم نط نويلم ملره .و فحصلا قرو .نم .نط نويلم ١
 لكئاسو ىف مدختسي ىذلا « ةفاقثلا » قرو نم نط نويلم 18 ل 1ا/ نييام ىأ
 ا . ةعويطملا ةيفاقثلا مالعالا

 كالهتسا لصو « تاينيعيسلا ةيادب ىف ئأ < .ةنس ؟. .ىلاوح دعبو
 ةبسنلاب نط نويلم ؟هو < فحصلل ةيسنلاب نط نويلم 5١ ىلاوح ىلا قرولا
 « .2/1١ اهردق ةدايزب ناح نويلم 55 انه ىلامجالا غلييو « ىرخألا تاعوبطمنل

 ./286 زواجتت مل ىتلا ةئراقلا ريهامجلا ىف ةدايزلا ةبسن قوفت ةيسن ىهو
 مامتها ىلا ريشي امم « ةينألا وحمز ةيناكسلا ةدايزلا رابتعالا ىف اتذخأ اذا
 هكالهتساو قرولا جاتنا عزوي ىلاتلا لودجلاو. ةرتقلا هذه ى بوتكملاب حضاو
 لودجلا تانايب نم رهظيو « ملاعلا ىف ةفلتخم قطانمل ةيسسئلاب 199/4 ماع
 زواجتي ال ىذلاو ةيمانلا لودلا ىف ةعابطلا قرو نم درنلا صخي ام ةلآض
 لودلا ىف دحاولا درفلل وليك ؟عهرا“ لباقم ( وليك ا١رإ١ ) دحاولا وليكلا اريثك

 ش . ةمدتتملا
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 (11 )مقرا لودج

 قرولا كالهتساو' جاتنأ عزوي
 :© اوالو ماع )

 ملاعلا ىف قطانم ةدع ىف

 .١ لدنعما ع- : 9
 : ةرفلا سصخي ام للا جاتنالا /لودللا هع ومجم// ةراقثا /ةقطنملا

 وليكلاب نطلاب نطلاب ةلودلا
 0 هرالا 306 الر 00 االر6 | يىتيفوسلا داحتالا اهيف انمي ابروأ .5رغا ب ا هز 01686 ظ اينسآ ردد يب عنآ ريد نعم ود 0000000 ايقيرفا , هرم *,ر59نآ5. نر ؟قم# ا 0  مداغلا ىف

 ”لمكرالا 00 ؟ا١رمه 0 .ا؟ارك و 0 ١ ةيذعتملا لودلا
 نوف دج" ند يوكل دا لآ ةضربلا لودلا نودب ايقيرفا ١منإأ 3 20 ةفرل <, 22و64 7 577 ةيمانلا لوذلا
 وا ها هره ةيبرعلا لودلا نودب اينسآ
 رق مرا ب ةيبرعلا لودلا
 مهر ا١١رآ ا١؟ر ةيلامثلا اكيرمأ
 ارا ١را ءرآ ةييوتكلا :اكووبا

 قرولا عيزوت ىف ةلادع دوجو مدع فا قباسلا لودحلا تانايب ريضت

 انه لثمتي ىذلا مالعالا مجح نأ ىف كش نم امو . ةفلتخملا تاراقلا ىلع

 فورظلا اهمعأ نم لماوع ةدعب رتاأتي ةعابطلا ىف مدختسملا قرولا ى
 كلذ ىلع الاثم تيبراكسا انل ىطعيو . ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيدسادسلا

 ىكيعت ىتلا  ةدحتملا تايالولا نأل )١( ىتييفودسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا
 هقدسحت نم ايراد انه اهدحو اهيصخيف ل 6 راكاي ] وفِي امك « ردذدتلا هراضح 7

 (1) 85 عوف زوطمإ[] . ب 4! "ةغعرأ؟ تحك !ع © وضتاتتال 1201123 (22لا ا

 م02 -7

 2( ٠/6 ع مهن م20 51014

2:5١ 



 ىلع ناكسلا عيزوت رابتعالا ىف ذخأن امددنع ةصاخ « مر( ةيفابلا ةيسئلا
 : ىلاتلا وحنلا ىلع حضتي ىذلاو ةفلتخملا قطانملا

 : < نويلملاب ) ملاعلآ ناكس عيزوتلل ةبسنلاب 191/4 ماع فصتنم تاريدقت
 ١910/9 ةنس ملاعلا ىف ناكسلا ددع ديدحتب ةصاخلا تاريدقتلا تراشا

 51م5 مهنيب نم ةمسن نويلم 259875 ىلاوحي نوردقي ملاعلا ناكسس نأ ىلا
 لود ىلأ نومتني ( ملاعلا ناكسس نم / ال"“رإ لكشي ام ىأ ) ةمسن نويلم
 ( ملاعلا ناكس نم /# 51ر5 ةيسستي ) ١١36 كانه امنيب © ىمانلا ملاعلا
 .نولكشي كثلاثلا ملاعلا ناكس نأ نم مغرلا ىلعو . ةمدقتملا لودلا ىلا نومتني
 هلوانتن ىذلا عوضوملل ةبسنلاب مهييصن نأ الا © ملاعلا عابرأ ةثالث ةبارق
 . ىرخآ ةيفاقث وأ ةيمالعا ةليسو ىأ نم مهييصن نع زيمتي ال نالا

 ىف ماه لماع ةيمانلا لودلا ىف ةيمألا ةبسسن عافترا نأ ىف كش نم امو

 ىرخأ لما وع كانه نأ ىفذي ال كلذ تاك ناو ةيعاتصلا لودلا َى درفلا بيصت

 ايئارشل ةليعلا فوكو لعألا ىلع: قا .ىرولا ةضاتسل ناخلا ةداملا .نفاوت اهقن
 . ةعايطلل ةمزاللا تادعاا!و تالآلاو ةربخلا رغاوتو 4 قوسلا دوجوو

 تايالولا لثم تاباغ اهيدل ىتلا لودلا .ضعب ىف قرولا جاتنا زكرتي كلذك
 لودلا لواحتو © ىتيفوسلا داحتالاو ةيفاندنكسسالا لودلاو ادنكو ةدحتملا

 تاياغلا راجشأ نأل + اهنم قرولا ةعانص نكمي ماخ داوم نع ثحبلا ايلاح

 رداصمب اهلالحال دادعتسالا نم دب الو صقانتت ايلاح اهنم قرولا عتصي ىتلا

 صاصم لثم ىرخأ تاماخ نم اسضيأ عتصي قرولا نأ فورعملاو . ىرخأ
 م ةنافالا بناتكعاو يثيصقلا

 تهيودك واي ةيرما هيفي :قانع ىقلا «فرزلا نسكت نا فيياكتملا لازما
 و

 ىئداصتقالا روطحلا نانا ئلاكلابو انهي ةيينتلا لططخ راما 'ةرثغ رجح هفعي. انيس

 5 رظنا - ىرخآلا مالعالا لئاسو عير ود قى ةلادع مدع اخيأ دحاوب 22

 . اجتدعب امو الم ص < قباس عجرم . ىمالعألا عامتجالا ملع ىف لخدم

 : هايد ودحلا اكيرماو ايا ف ايقيرغأ انج أيلثمت يتلا 220(

. 515 



 لودلا تاجايتحا ىفكت نل تاباغلا“ نأآلا قرولا ةعانصل ىرخأ داوم نع كحيلاب ةيمانلا لودلا ضعبلا بلاطي ء لبق نم انركذ امكو © (') ىعامتجالاو
 . ةمداقلا تاوتسلا ىف ةيعانصلا

 نأ نكمي ىتلا قرولا تامزأب رثأتي نم رثكأ ىه فحصلا نا فورعءملاو
 كلذلو ©« ةعابطلا قرو ةيمك فصن ىلاوح كلهتست اهنأ انركذت ام اذا © ثدحت
 ةلقتسملا اندراوم انل نوكي نأ ةرورضب نآلا نم ريكفتلا ىف ركيب ليمزأا كراشا
 ,باتكلا ناكم ةينورتكلالا لئا ولا لحت نأ نكمي الف : قرولا ةعانصل
 20 . ةعوبطملا ةقيحصلا وأ

 .ىوتسم ىلغ 1919/5 ماع تردص ىتلا فحصلا عزوي ىلاتلا لودجلاو |
 ش ش1 : . 3 8 ملا ملأ

 (5) م عوو6ؤصجمإ] ب !٠“غورأأ عأاألم تهمصصتال تاعملاهرو ل. 028. تكن
 مآ 0607
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 ( ؟ ) مقر لودج

 ( ا9١ا/9 ماع )

 .خسنلا ددعأ . خسنلا ددع 2 فقحصلا ددع ْ /ةراقثلا /ةقطنخلا

 ..٠١٠ لكل نويلملاب ةردقم ْ 2 /لودلاا ةعدومجم

 ةكيست ظ ةلودكا
 مسخ سس ااا اوفا.

 ١ عمال 436 ملابعلا قامح

 0 3 .١ اةييةسرغا دع

 7 ١١ 22 انتعشا دج

 ظ داحتالا اهيف امي ايروأ
 ا فض 51 نقين ويحلا

 فَف ا ظ انيئايقوأ“

 قا سا 53 ةمدقتملا لودلا

 عم ! وهدى 00 ةيمانلا لوقا حج

 ظ لودلا نودي ايعزرفا حج
 ل ا 0 ا. ةسرعلا

 : لودلا نودي ايسمسآ ل
 7 لا قر ةيئرعلا

 ق4فدفي 0 ١1 ةييوعلا كن وخلا دع

 "4 جالا ا ل ةيلامسثلا اكيرمأ

 16 1 ظ 1 ةيبونجلا اكيرمآ

مما ااا
 ممم 

 فلا لكل 55 ةرتفلا ىسفن ىف رصم ىف درفلا صخي ام ريدقت ناك ()

 5 رظنا ٠ ةمسنق د

 دس 2011316 511511 ال5 عدعم, 25نعأوو 1



 ايتيرفا ىف درفلا صخي ال امنيبف ٠ ثلاثلإ ملامعلا لودل ةيسنلاب ةراق ىلا ةراق نم فلتخي خسسنلا ددع نم درفلا .بيسصن نأ ىلا اضيأ تانايبلا ريشت امك ةمدقتملا لودلا ىب هليثم نع لقي ةيمانلا لودلا ىف ةبوتكملا ةفاحصلل ةيسسنلاب : ءلإ ددع نم درفلا بيصن نأ نونا قياسسلا لودحجلا تانابب رمسشت
 2" , ةدحاولا ةراقلا ئوتسم ىلع ىمانلا ملاعلا لودل ةبسنلاب انه درفلا صخي اميف اتزان ا0ضرا مهردن نأ اندكمي لاحلا .ةعيدطبو .4 ؟ مرا 0) اهيا رثكأ لب ايقيرفأ ىف هيخأ صخي ام تاعنضأ ةسمخ هصخي ايمسسآ ىف درفتا

 4 ةيدتقتملا لودلاو ىمانلا ملاعلا ىاووتسم ىلع بتكلا عيزوت ىف ةلادع : رماوت مدع صوصخي بتكلا ىلع اضيأ قبطني فحصلل ةيسنلاب ليق اي

 بتكلا نم مئاعلا جاتنا عزوي (؟ ) مقر لودج
 اةلدححلا 11ه اآ5ا/51 ١6 ةلودلا /لودلا ةعومجم ةمسسُم نويلم لك بيصن ذ تردص ىتلا بتكلا نوواثع /ةراقل 1١ /ةقفطنملا ىلا اا ع ا ين ا دو يس ح حس سس سس حل لا
 560 1 5 5 2 ت4. هما | انيستا يح 5 ما 5 0 ؟برميلأ د. ١ملثاثء .6 ىتيفوسلا داحتالا 0 ظء ْ اهييف امي اهروأ ١ هه وخل 000 ةخكلالال ده... | ملاعلا قطانم عومجم س

©: 

 ١ ا امن و ةيمانلا لودلا -- ل ا ل ا م ما ضف اع ل للا دا :ةمدتتملا--لودلا 26 538 .١٠<" 1 ايئايقوأ ل .«مق ات 5: 0 راها# ا ١1 ةيلامسشلا اكيرمأ ا د ياا ا ا 0000 ةيبونجلا اكيرمأ ل «1 37 ١ م ايقيزفأ

 مم 000 لعد حلل 52 ةنيرعلا .لوذلا

 2 5ه ١ ؟ةهدد*٠ هاا < ةيبرعلا لودلا
ة ف ا ت77 903737 قافنزرؤزإ 1١ ؟1ب/ ناي 0 ةيبرعلا لودلإ ماكل

ر
 

0 



 0 عقلا و ) 0 اذه نم درفلا 9 سي ان ىلدألا 0

 اهب مايقلا نكمي ىتلا ةنراقملا عيطتسن ىتح « ةسسبف اكسل ددع كفيف نييو
 , 0 . ىلاتلا لودجلا اهيطعي ئتلا تا اناينلا ىلع

 © 4 ) مقر لودجا :

 ناحتستلا بسلا اعيد ماعلا تالا جتنا ةيسن عيزوتا

 ١56 11/5 ١ : /ةراقلا /ةقطنلا

 ةعمسسين ةيمسن ةيمسسنف ةيسسن /لودلا ةعوموجم

 / بتكلا  ناكسسلا ز/ بتكلا زك ناكسلا ةلودلا

 اهليق امي ايروأ ل

 ةههر'' ا5١رك 55ر١ ؟5ره ىتيفوسلا داجع

 نا هال رد «: نأ ؟١1رآ نييك متن
 اآرا/ل ١.رد ارا ١١ رم ايقيرغإ

 ؟رال مرا ؟را . ةيوتكلا "اغير كت
 ارك هرآ هر مرح ةيلامسثشلا اكيرمأ

 1 را هره هر ءرال ًايئايقوأ ل

 را رك "و 1 ةمدقتملا لودلا
 15 ا ١ر5 هكر ةيباعلا :لاودلا هع

 نودي ايقيرفا
 !رال مرا اا مرد ةيبرعلا لودلا

 اآ1؟رال/ هتكورمح ا5رمل 5 ةيمئرعلا لودلا نودب ايسآ 0#

 .رآذ رم ءرملا 05 ةيبرعلا لودلا

 .١١15٠ مهنم اياتك ١5/5 بتكلا نم رصم جساتنا لصو 151/ا/ ماع ىف (90

 بناج ىلا ةيسنرفلا ةفللاب 4١ و ةيزيلجنالا ةغللاب 58 و ةيبرعلا ةغللاب
 : ىرخأ تاغلب بتك ةئذاك

 خم نأأ#6 51011511و1لئ6. 05ه. ءأأب
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 فلتُحي دق.  بتكلا هلواتتت ىذلا نومضملا نأ ئلا انه ةراسثالا ردجتو 0
 لوقن نأ بجي نكلو « ةيعرف تاليصفت ىف لخدن نلو © رخآل ناكم نم اضيآ
 . تافلؤملا بناج ىلا تامجرتلا لمشي ىكل عستي بتكلا ىف .لثمملا طاضشنلا نا:
 ريفوتل نيلوئسملا لبق نم امامتهأ بللطتت بتكلا جاتنا ةدايز نأ ىف كك نم امو
 هذهب ةقلعتملا ةثيدحلا تاينقتلا ةءباتمو © عيزوتلا دمهانمو ةماعلا تابتكملا
 عمتجملا ىف ةدئاسلا فورظلإو لءاوعلا ريثأت ىلا ريسثي دق كلذو « ةعانصلا
 موهفملاب مالعألا ىلع عمتجملا ريثآت ديدج نم دكؤيو ©« ضعيلا اهضعب ىلع
 عمتجملل ماعلا راطالا  انومضمو انيكو امجيح  مالعالا اذه ددحيو « ماعلا
 . رضحتلل اسايقم مالعالا ذخأي ضعبلا لءعج امم



 | ( 5 ) مر قحتم

 ةينورتكلالاو ةعوبطملا لئاسولا ىلع عمتجملا ريثات
 ٠ دهمت

 هذه نم ىناثلا قشلاب متهت ىتلا تاساردلا اهنيب نم تردنو تاممتجملا ىف ,.مالعالا لئاسو ريثأت ىلع ةقباسلا ةيعامتجالا تاساردلا تزكو: .
 انه دصتنو (« عمتجملاو لئاسولا نيب موقت نأ نكمي ىتلا ةلدابتملا ةقالعلا
 ةناعتسالا عوضومل انلوانت ءانثآ اضرع مت دق كلذ ناك ناو * اهتع ثيدحلا انل قيس ىتلاو « مالعالا لئاسو ىلع هسفن عمتجملل نوكي نأ نكمي ىذلا ريثاتلا
 دنع وأ © (١)تاعمتجملا ضعيل ةيسنلاب ةيلخادلا همدخلا قى ةيعانصلا رامقألاب
 :ليلحت لالخ نم نأب .لوقلا عيطتسن انتأ ىتح « 259... تاعمتجملا صئاصخ فالتخاب مالعالا لئاسو لالخ نم موقي ئذلا نومضملا فالتخا نع ثيدحلا
 ىداصتقتالاو .ىسايسلا ىوتسملا ىلع فرعتن نأ اننكمي مالاعالا قئانساوا وهيك
 . لئاسولا هذه هيق لمعت ئذلا عمتجملل ىناقثلاو

 لئاسولا ىلع عمتجملا ريثأت عوبضومل تاحفصلا هذه ىف ضرعتنس انك اذاو
 كرتنو + طاقنلا ضعب ىلع . رصتقن نأ لواحتس ائتاف ةينورتكلالاو ةعونطملا
 .2 ةلقتسم ةساردل قحبجب اتحي ىذلا عوضوملا لامكتسال ةصرفلا ءىراقللت

 : ىدرفلا ىوتسكا ىلع لاصتالل ةبسنلاب عمتجملا ريثأت

 هراطا ىف متي ىذلا خئانملاو فورظلا اهنيب نم ةديدع لماوع كلنه. نا انلقو

 « ةيعانصلتا زامقألا ربع ىلودلا مالعالا .  لاشقلا حارشتا 1
 | .- قباسس عجرم

 2 ىمالتعالا عاننتجالا ملع ىف لخدم .٠ لاقلا حارشتا 4

 01ه



 مجحو « ةعامج ىلا درفلا ءامتنا نأ اضيأ ىرت ؛« ىدرفلا ىوتسملا ىلعو
 ةعميبط ددحت لماوع اهلك .. مهنيب ةلدايتملا تاقالعلا ةعيبطو © ةعامجلا هذه
 . ةعامجلا هذه ءاضعأ نيب موتي نأ نكمي ىذلا لاصتالا عونو مجحو

 : مالعالا لئاسو ىلع عمتجملا ريثآت

 «ىرخألا تاعمتجملا نم هريغ نع عمتجملا اذه زيمت ىتلا صئاصخلا ىلا مالعالا . لئاسو ىلع عمتجملا ريثآت بسنن اننأ قيس امم طينتست نأ انتكمي
 هذع نأ ىلا بهذن انناو « ةيعامتجا وأ ةيفارغج صئاصخلا هذه تناك ءاوس
 ةعوبطملا لئاسولا زيمت ىتلا تامسلا ىف رثؤت نأ اهنكمي صئاصخلا وا قلياوعلا
 ددعت الثم نكيلو ©« دحاو بناج ىلع ارصاق ريثأتلا اذه ناك ءاوس 4 ةيئرملاو
 « اهمجحو « رثكأ وأ اهنم ةدحاو ةليمسو ىلع دامتعالا وأ لئاسولا هذه عونتو
 ارصاق ريثأتلا نوكي نأ نكمي كلذك ©« ىرخآألا تاعمتجملا ىف مئاق وه امب ةنراقملاب
 نأب لوقلا اننكمي ديدق راصتخاب ؛« لئاسولا همدقت ىذلا نومضملا ىلع
 ناك ءاوس ةيئرملاو ةعوبطملا لئاسولا ىلع اهتامصي كرتت عمتجملا صئاصخ
 وأ نومضملا وآ لكشلا صخي « امهيلك وأ عونلا وأ مكلا صخي انه ريثأتلا
 ضعي ءاطعاب ةمداقلا روطسلا ىف هنع فشكلا لواحتس ام وهو « نيئثالا الك
 ةساردل اقلطنم حلصت تالؤاست وأ صضورف عضوب حيمست ادن ىتلا ةلثمألا
 اهتطظساوب قتقحتن ةليسسوك .نومضملا ليلحت مادختساب ©« عوضوملا اذهل ةلقتسم

 . اهئطخ نم وأ ضورفلا ةحص نم

 : مالعالا لئاسو مكحت ىتلا ةيفارغجلا فورلخلا  الوأ

 عستي © مالعالا لئاسو ىلع ةيفارغجلا صئاصخلا ريثأت فرعن ىكل
 ىتلا ةيفارغجلا ةحاسملا اهثم رواحم ةدع لمشقي ىكل انه ايفارغج ةملك موهفم
 عمتجملا ةملك لادبتساب رخآل تقو نم ءئىراقلا انل حمسيلو ) ةلودلا اهلغضشت
 2. . ةيخانملا فورظلاو « حطسلا ةعيبطو « ةلودلا هذه عقؤمو « ( ةلوذد ةملكب

 صضعملل وأ مالعالا لئاسو ةفاكل ةيسئلاب نوعي نأ نكمب انه ريثأتلا تنآأك نأو

 . لقألا ىلع اهنم

/ 

 داحتا اهيطغي ىتلا ةيفارغجلا ةعكمركا عاستا نأ الثم انيأر دقلف

 ةلوهأم ريغ قطانم صضعب دوجوو « ةيتيفوسلا ةيكارتشالا تايروهمجلا
 ةيعانصلا رامقألاب ةئاعتسالا ىلا كانه نيلوئسسملا عفد دق ... ناكسلاب
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 هذه ىلحفت ةيراركت جاربأ ةياقأ ةيوعصل 4 («*)ىلخادلا ىنويزفيلتلا ثلا 9

 نأ بعصلا نم ةينويزفيلتلا ةراشالا ىدم نأ انملع اذا « ةعساشلا ةحاسسملا
 ةناعتسالا ىلا كلذك !دنك ىف نيلوئسملا عفد ام وهو « أرتم وليك ه. ىدعتي
 قعحف امه .نووركتتلا ججمارب مجانملا لامعل اورفوي ى <ل ةيعانصلا 00
 تمتج ذأ اسنرفل ةبسنلاب رمألا ناك كلذك 1*)ىسفنلاو ىرسألا ر رقتسالا مهل
 قطانم ىلا ىنويزفيلتلا ثيبلا لصي ىكل ةيعانصلا رامتآلاب 0 اهفورظ
 ةعيبط بيسي ةينويزفيلتلا ةراسثالا اهاطختت ىتلا ىئويزفردلتلا ماتعالا

 رايتخا ىلع اضيأ :ةينارنجلا ةحاسملاو ةيرتلا ةعيبط رئؤت كلذك . مز حطسلا

 ةيركصلا نضال 3 نأ انفرع اذا © اهريغ عم وأ ( ني اع ل تاجر

 ..: ("... ويدارلا تاحوم صاصتمال ةبسنلاب ةيعارزلا ةيرتلا نع فلتخت

 تا نوما لا قيل ليصم نإ انيموو هلل رو منا ناف 2 ةعاينلل سلمان
 ةليوطلا تاجوملا مادختسا الثم نكمي ال كلذل « اهينطاوم ةفاك َفأ مألا ةعاذالا

 ثميلا -ىق ةطسوتملا تاجوملا ىتح وأ 2 دي ددرتلا ةلدعم تاحوملا وأ

 :«فارطألا ةيمارتم لودلل ةيسسئلاب ةلودلا ىوتسم ىلع هجوملا ىسدئرلا ىعاذالا

 2 لصت ىتلا ىلاعلا ددرتلا تاذ هريصنقلا تاجوملاب ذئكدقتع ةقتاعتسالا بحي لب

 1 . دعيأ تافاسم ىلا اهتاراشا

 اهلفغشت ىتلا ةحاسما نأ ىرت انئاف © ةعوبطملا ةفاحصلل ةيسسئلام امأ
 ةلودلا تناك اذا © ةقرفتم نكامأ ىف ةعبط نم رثكأ رادصأ متحت نأ نكمي ةلودلا
 . ةيمويلا ةديرجلا نم هتكخسن ىلع لوصحلا ىف نطاوم لك قح اهرابتعا ىق ذخأت

 ةلودلا تناك اذا © رخآ بولسأي وأ 4« اهيف لمعلا ديعاومو بسانتي دعوم ىف
 نع ىنغو . 5*)مالعالا ىف نطاوملا قحل ةيسقلاب ةيطارقميدلا قيقحتل ىعست
 نكمي ىتلا ةكيدحلا تاينئقتلاب ةتاعتسالا بلطتي ذئددنع رمألا نآ <« لوقلا

 « ةيعانصلا رامقألا ربع يئودلا مالعالا .  لاشلا حارشنا 4؟)

 + قئاسف عجرم

 2م. هكلمسُقُت عجرملا 260

 2 قبانسلا عجرملا “60

 ظ . همسسفت عجرملا 20

 . قباس عجرم « مالعالل ىعامتجالا لخدملا .  لاشلا حارشتا 5
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 « ارسيوس لثم ةلود نأ الثم دجن ذأ « ةلودلا عقومل ةيسنلاي رمألا كلذك -
 ىوتسملا ىلع اهذختت ىتلا ) دايحلا ةسسايس قبطت « ةيبرغلا وأ ةيقرشلا ةلتكلا نم ءاوسب © ةرواجملا لودلا نم ىنويزفيلتلاو ىعاذالا ثبلا اهلصي ىتلاو
 ْ ااا .. اهمدقت ىتلا جماربلا نومسشم ىلع 2 ىسايسلا

 نويزفيلتلا ءاشنا ضضفرت ( اوباب ) ةديدجلا اينيغ لثم ةلود اندعاش كلذك
 اذاو . هرذحت نأ بجي ارطخ لقألا ىلع انرظت ةهجو نم س كلذ ناك ناو « ةلوهسب هطاقتلا نكميو ةرواجملا لودلا نم اهلصي ىنويزفيلت لاسرا كانه .نأل
 لودلا لاسرا نأل اهيضارا قوق نويزفيلتلا ءاشنا ضفرت ةديدجلا اينيغ تناك

 نويزفيلتلا ءاشنا اهيف نولوئسملا .ضفو ىتقلا ليئارسا ناف « اهيطغي ةرواجملا
 اهسقت تدجو نأ دعب عوضوملا اذه ىف ايدج ريكفتلا ىف تادب هتاوئسس ةد
 ةلودلا عموم نأ ئنعي اذهو . ةرواجملا لودلا نم ىتويزفيلتلا ثبلاب ةطاحم.
 :نؤمضملا ىلعو لب 4 اهيف ,مالعالا مجح ىلع رخآب وأ لكشب وثؤي .نأ نكمي
 .(١0)ناكسلا نم مهريغ نم رثكا ةيلودلا تاعاذالا ةعباتم ىلع نوليتي ةيلحاسلا قطانملا ناكنس نا الثم رهظ « اكيرمأ ىف ئرجأ ثحب لالخ نمف . اضيأ

 ةعاذا ىعمتسم نم ةبسن ربكأ نأ ىلا اضيأ تاساردلا تراشا دقلو
 !اذصه ىلا ةسئرف تهجتا كلذل ©« نييسنرفلا نم هلأ 2 ويريمسكوللا
 ىف لدعت دق ةلودلا نأ ىنعمب <« ةرواجملا ةعاذالا ههه همدقت ىذلا نوللا
 نم جماري اهلصي ناك اذإ ©« نويزفيلتلا ىف وأ ويدارلاب ءاوس اهثيت ىتلا داوملا
 ىلخادلا اهروهمجي ظافتحالاو ةيموقلا ةعاذالل ءامتنالا قيمعتل « ةرواجملا لودلا
 ناك اذا ليدعتلا اذهب موقت نأ نكمي اهنأ امك ©« «'6)ةيمالعالا اهتدايس دكؤي ةذمم

 مارهآلا ةديرج اهردصت ىتلا ةيلودلا ةعبطلا كلذل هباثم لاثمو )

 1 : 1 ْ . رطقلا عجيراخ اهئارقل ىرصم 2 1

 عجرم ؛« ىمالعالا عامتجالا ملع ىف لخدم ل . لاشلا حارشنا 0
 ' . قيام

 اهيضارأ قوف اهل ةيمالعالا ةدايسلاب اضيأ ققحتت ةلودلا ةدايس )١1(
 بحي كلذل . ةمات ةجارصب اههجاوت نأ بحي تايدحت ةلودلا ىلع ص رقي اآمم
 لب ةلوهاملا  ةيفارقجلا اهتحاسم ىطغت ىكل ةداج ىعست نأ ةلودلا ىلع
 ىلا لسيااب هوه ىف اهحمازب نيوطتو ليدعتذز © :ايبالعا بن ةلوهاملا يقو
 . ةرواجملا لودلا نم داوم نم اهيضارا
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 ىف لوخدلاو © لودلا هذم ىف روهمج بسكل ةرواجملا لودلا ىلا لصي اهثب
 الثم هسملنا د نأ نكمي ام وهو « ةرولاجملا ةلودلا ىف مألا ج جماربلا عم ةسفانم
 ترشنتا ىتلا ةنصرقلا تاطحمو ةرحلا تاعاذالاو ةيراجتلا ١" تاعاذالل ةيسئلاب
 تايناجو ةيظنا تلظتي فارعجا ةلودلا عقوم نأ ىلا مشي هي اذهو « ايروأ ىف
 م . ةيجولويديالاو ةياخالا ملف عيضاوت ةينالعا

 ىلامتكلا ةركلأ فصن ىلا اهئامتناو ةلودلا عقوم نأي لوقلا اضيأ اننكمي لب
 اذا « مالعالا لئاسو ةعيبط ىف رثؤي نا نكمي ىبونجلا ةركل فصن: ىلا 5
 لودلا ٌغوقو رابتعالا ىف ذخأ دق ةيضرألا ةركلل ميسقتلا اذه نأ انركذت ام
 ولا طخلا اذه قوف ةمدقتملا ةيعانصلا لوذلاو ءاوتسالا طخ تحت ةيمانلا
 تح نو اهي لئاسولا ةعييظ ددحي -((نملاعلا نم ىأ ىلا ةلودلا ءامتنا نأو
 ثيح نم لكك ( ىمالعالا .اطلاو كي نريجلاو لكفشلاو ددفغلاو عونتلا
 0 . لالتتسالا وأ ةيعهتلا

 وحلا ةعومجم ىلا لوحلا ءامتنأ نأم لوقلا ىلا اندوقي قباسلا ميسقتلا و |
 لودلا ةعومجم ىلإاهئامتنا وأ  ةيماخ لود بلاغلا ىف ىه ىتلاو  ةهراحلا

 نكمي ل و ا لا م كا
 . اهي مالعالا لئاسو صئاصخل تارشؤم انيطعي نأ

 0-0 تاعمتجملل ةيسسنلاب اضيأ هلوقن نأ نكمي « قيس امو

 نأ  لودلا لك ىن نكي مل نا لودلا مظعم ىف ظحالملا ذا « ةدحاوملا ةلودلا
 0 نق ةصاخو نذل _ىن زكرتتو ركرمتت ةيكرحلاو ةعومطلا لئاشسولا
 . . , ةيئارشلا ةردقلا رفاوتت ثيحو ةيسايسلا ةوفصلا دجوت

 هذه نأ دحف 4 ناقل فل 0 ندا ا ىلع يلح

 نكامألا نم رثكا ناكسلاب ةسدكملا نكانألا ترم برقلاب : ىرتقلا ىف امم رثكأ
 روهمجلا نع ثحييو ةعلس نع حجاورد انه نالعالا نأل ©« .. ةلوهأملا ريغ

 نالعالا نومضم فلتخي كلذك . اهيف ه دحجي نأ نكمي ىتلا نكامألا ّى هتعلسل

 تا ولا سولار يا ب ا لا

 فالتخاب فلتخت ةينالعالا تاقصلملا هذه اهب عتصت ىتلا ةداعلا 0

 ىذلا عقوملا فالتخاب 508801  نالعالا ةماعد فلتخت امك : اضيأ جاانملا

 ا



 ىف اضيا كلذ رثؤي امك « ةعيرسلا قرطلا ىف وأ ندملا لخاد نالعالل ريتخا
 ] . هيك يدك ناونألاو قيرطلا نع هدعيو ضرأآلا نع هعافتراو نالعالا ةحاستم ةيدحكا

 وجلا ليمي ىتلا لودلا ىف « ... كريسو حرشمو امنيس ) ضرعلا تالاص . نأ اضيآ دهاشن « سقطلا فالتخاو ةيحانملا فورلغلاب قلعتي اميفو
 نخاسلا ءاوهلاي ةفيكمو لي - ('")ةقلغم تالاص امئاد نوكت ةدوزبلا ىلا اهيف
 وأ «© ةراحلا لودلا ىف ةحوتفم تالاصلا هذه نوكت نأ نكمي امئيب 4 بلاغلا ىف

 اضيأ سسقطلل اعيت ةفلتخملا تالفحلا ديعاوم ددحتت كلذك . درايلا ءاوهلاي ةفيكم
 ىف انيأر دقلف . اضيأ نومضملا ىف رهظي دق ىدذتاو « لوصفلا فالتحايو
 ىلع مدقت ىتلا . .. تاعوضوملاو جماربلا ددع ىف افالتخا اييتردو“ | ركلكتا
 بلطت دقو . ءاتشلا لصف ىف مدقي امع قيصلا لصف ىف نويزفيلتلا ةشاش
 ةلضفملا عامتسالا وأ ةدهاشملا تاقوأ سايقل ةيناديم ثاحباب مايقلا قيس ام
 ةتيم تاعاس دوجو الثم اهلالخ نم رهظ ىتلا « ةيعونلا ريهامجلل ةيسنلاب
 لضنفإ ميدقت نولواحي نيذلا زاهجلا اذه نع رمألا ولوأ كلذك : ةقئاف ةراهمب نونلعملا اهلغتسي ىتلاو صاخ هجوب نويزفيلتلا ةدهاشمل ةورذ تاعاسسو.
 نع ةياجالل ةلقتسم ةسارد بلطتي كلذ ناك ناو «© هورذلا تاقوأ ىف مهدنع ف
 مه نيدهاشملا نأ مأ نيدهاشملا بطقتسي ىذلا وه جماتريلأ له : لؤاستلا
 اذا ةورذلا ةعاس فلتختس له : رخآ بولسأي وأ 5 جمانربلا نوراتخي نيذلا
 رخأتت وأ ةورذلا ةعاس مدكقتت لهو : جماربلا ةطيرخ ىق ىرهوج ليدعت ثدح
 ةحوتنم انه اهكرتن ةلئسألانو . . ؟ ءاتشلا لصف ىف اهنع الثم فيصلا لصف ىف
 .٠ لقتسم ثحب ىف اهنم ققحتلل

 : عمتجملا ىف ةدئاسلا ةيسايسلا عاضوألا

 اهتكمي عمتجملا قى ةدئاسلا ةيسايسلا عاضوألا نأ دحأ ركدي نأ نكمي ول

 وأ جرويمسكوللا وأ ارسيوس لثم ةريغص ةلود عتقوم :نآ انلق امدنع كلذ
 ةطاحمو «© ةدودحم ةيفارغجلا اهتعقر لود نم كلذ هباش امو ... ارودنا
 هذه لعجي امم © ىسايسلا ىوتسملا ىلع اهتيمعأ اهلو ةحاسم اهنم ريكأ لودي

 ءاوهلا ىف امنيس تالاص ةريخآلا تاونسلا ىف اكيرمأ ىف ترهلذ )١1١(

 ىلا فاح نود ةترايبيس ل رهو نشرعلا نضحيو  اهيلا .ىوهيحلا مهدي قلافلا
 0 5 رايعبلاب :ايتيشلا لوخد ) ةنايملا ةرداغج
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 لودلا نم ىنويزفيلتلاو ىعاذالا ثيلا اهيطغي ىتلاو « ةحاسملا ةريغس » لودلا
 جهتنت اهلعجي « ايهناريج نيبو اهنيب ةيمالعالا دودحلا ىفتختو 4 ةرواجملا
 لالخ نم حوضوب اذه رهظيو 6« مهعم اهتاقالع ىلع ظافحلل دايحلا ةسسايس
 + اهب مدلعألا :لئاستو :نومكي

 ةيليلحت ةسسارد لالخ نم الثم رهظ دقلف « اخيأ حيحص انه سكعلاو
 ةقاصشلا ىلع رهظت ىتلا ايناملا ةروص نأ « ىسنرفنا نويزفيلتلا جماربل
 ةساردلا بحاص لعاستو«ايناملأ وأ ناملالا هاجت قداص درب ىحوت ال ةيسنئرفلا
 ايناملأل ىسنرفنا نويزفيلتلا اهمدقي ىتلا ةيبلسسلا ةروصلا هذه تناك اذا امع
 ىتلاو ©« (")نيدلبلا نيب راوجلا تاقالع ديطوت ىلع دعاست نأ نكمي ناسا اللو

 ةيملاعلا برحلا ءانثأ سسيراب ناملألا مجاه امدتع اهتياهن ىلا تلصو دق تناك
 . ةيناثلا

 لخاد دئاسلا مكحلا مالذن ناف ةلودلل ىلخادلا ىوتسسملا ىلع امأ

 اذه ىلع فرعتن نأ انتكميو © رخآب وأ لكشب ىمالعالا اهماظن ددحي ةلتودلا
 فلتحت ىتلا لودلا ىف ةقيبطملا ةيمالعالا تاسايسلل ةسارد لالخ نم ريثأتلا

 ةفلتخم تايوتسسم ىلع ريثأتلا اذه رهلي ثيح « ('*) ةيسسايسلا اهتملخنا ىف
 . مكحلا ماظن انرظن ةهجو نم اهمهأ تاريغتم ةدعل اعبت

 كرتي ام عمتجم ىت دئاسلا مكحلا ماظن نأ ةقياس ةسارد ىف انركذ دقلف

 ةلوقملا اهيلع قبل 5 نأ نكمي ثكثيح 2 ىمالعالا ماظنلا ىلع ةحضاو متامصم

 ىتلا ةيلومشكلا ةيسسايسلا مظنلا ىفغ . )٠١( « اهياكح نيد ىلع تاعاذالا ه

 ةرواجملا لودلا ىف دئاسلا ,نكحلا لكن نقؤن. نا: نكبي كلذك + .ذجا ولا ةيرهتل
 انلاطيا وب ايضاخلا عاوضل كلذ ىلع. لالا و ةلودلا 'لشاد ةيبذلعألا ةينانسلا .ق
 نكلا + ةعاذالا > ةصاخو © اهيذلع ا .نلع ةرطوسلا ىلا :فوخا' ةينروأ لود

٠. 

 (13) حاعدرعأو ة/لغللالاما عج - *!'ماأعصموصمع 6 ١6 6 اةق لعام

 [؟0مجمأ5ؤو "1 م. 48 ب 55, زمور, 2:عهووع معالانهأ 16, لالأت, 7

 ثوحب ليلد - . ديعلا فطاع : ىلا عجرا عوضوملا اذه ىف 41:5)

 . قباسس عجرم ا. :لاضصتاا

 توص د» مسا ةيسنترفلا ةعاذالا ىلع لوجيد لراغثش قلطأ :(١1هد)

 « "5 اسئرف
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 و عمتجملا ركف ىف ةلخلخ ىلا ىدؤي دق كلذ نأل « اهضميو تاسايسلا هذه ةتانتت الاو . . . ايداصتقاو ايسسايسس : تايوتسملا ةفاك ىلع ةلودلا اهجهتنت ىتلا ةسايسسلا عم ةيمالعالا ةسنايسلا معاوتت نأ ىرورضلا نمو
 . ماعلا كولسسلا ىف ايارطضا ثدحي دق امم

 تاعامج روهظي قياسلا دقعلا ىف رصم ىف ثدح ام نأ الثم حجرن نحنف .

 مدقي ناك ام نيبو © ناميالاو ملعلا ةلود » تاداسلا رونأ قياسلا سيئرلا

 . ةقمعتم ةسارد بلطتيو ةقيقحلا ىوتمسس . ىلا نتوف ل

 اهتسايسس عم رصم ىف مالعالا ىشامتي نأ ىنمتن انلعجي « هركذ قيس امو
 اهتسايس ىف كالهتسالا ديشرتب بلاطتو ىعمست ةموكحلا تناك اذاف . ةماعلا
 سكعلا ىلع لي « بلطملا اذه لمهاجتي نأ مالعالا ىلع ىغيني ال ©« ةيداصتتالا
 هي ىدانت ام قيبطتل ماعلا ىارلا هيجوت ىف ةيلوئسم لمحتي نأ بجي « امامت
 نويزفيلتلل ةثلاثلا ةانقلا حاتتفا انركذت اذا ©« ةلودلا ةسايسل ةداضم اهنأكو وديت ال ىتح ةيلعفلا ةسرامملاو كولسلاب نكلو « طقف لوقلاي سيل « ةموكحلا
 مدقت ال ةهانقلا هذه نأو ةصاخ « قافنالا ديشرتو فشقتلاب هيف ىدانن تقو ىف
 « رارزألا » ددعت الا مهللا  لقألا ىلع انرظن ةهجو نم  ازيمتم اديدج
 .نويزفيلتلا ىدهاسشل اهي بلاطن ىتلأ ةيطارقميذلا ققحي ال كلذو - لزنملا "ىف ىنويزفيلتلا ثيلا مهلصي ىكل ةرهاقلا ناكس اهيلع طغضي نأ نكمي ىتلا

 ةلودلا فورظل ةاعارم ةلودلا تاآرازوو تاسسؤم نع ردصت ىتلا تالحملا

 . 05 قافئالا ديسكرتو افمشقتلا ةسايس عم ايششمتو ةيداصتتالا

 ناديم ىف « ىودجلا ةسارد » ةيمهأ ىنسسملن نأ نكمي انه نمو (0)
 ىلا وأ هيمدأ ىلا مشت دق ىتلا ةيناديملا تاساردلا ةيمهأو ©« اضيأ مالعالا
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 لخاد بازحالا ددعتت امديتعو © ةيونتكملا ةفاحصلا قى ةددعتم تاهاجتاأ روهظ لالخ نم مالعالا لثامو ىلع ةلودلا ةسايس ريثأت رهظي كلذك
 روهظ دنع وأ « هركف نع ربعت ىتلا هتديرج بزح لكل حيصيو ةلودلا

 هتاغلب ةيبنجألا تايناجلا اهيف رثكتو«ةريبك دادعاب ىرخألا لودلا نم نيدفاولا
 ىمادقلاو ددجلا ناكسلا ةيطاخمل تاعاذالا ىف جمارب فاضتو « ةدقاولا تافللاب تاعيطو دئارج رهظتف ©« عمتجملا ةيني ىف ثدح ىذلا رييغتلا اذهل اعبت
 ّى ديدحلا ريغعتلا بكاوت يل الصأ ةدوجوملا جماربلا لدعتو اضيأ
 6 عمتجملا

 لئاسو نومضم اضيأ ددحت عمتجملا ةينب صئاصخ نأ حاضتي كلذ نم
 رصم ىف ردصت ىتلا ىفنطو ةديرج نأ كلذ ىلع لاثملاو هيف ةدوجوملا مالعالا
 ةيبزحلا تاعاذالا بناج ىلا ةقفلتخم ةيئيد تاعاذا سمح اهب دجوي اآدنلوه لثم ةنود نأ دجن ةينيدلا تارايتعالا ىنسفنلو . ةينيد تارايتعال الثم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىن اهل ةلئام. ةديرج دجن نأ نكمي ال

 رثال 0 نيظفاحملا ةعاذا - ١

 0 كيلوثاكلا ةعاذا ل ؟

 801890 تناتستوربلا ةعاذا ل '*

 7200 نيدياحملا ةعاذا ل 5

 ادسدنع ةيزيلجنالا ةسينكلا ءىدايمب نيمزتلملا ةعاذا  ه

 لما علا ىلا ةفاضالاب  نيدلا لماع نأ دراجويويل ىدل انيار كلذك

 أم © اكيرمأ ىف نودرذيلتلا لثم ةليسو راشتنا ءارو رود هل نوكي دق ىناقثلا

 ةيفارجوميدلاأو ةيجول وب ورثنالا تاساردلا ةبمهأ رهلخت انه نمو 21(

 . ىمالعالا عامتجالا ملعل ةبسسنلاب
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 كنذ ناك نأو 2520 صضرفلا اذه معدد دق دي انمق ىذلا ىعالطتسالا ثحيلاو

 لماعل نا ركنن نأ اننكمي ال نكلو « 49 ةقمعتم ةلقتسم ةسارد ىلا ةجاح يف
 تاحويمسملا نآل 3 مالعالا لئاسو ىث ثبيبي أم نومضم ديدحت ىَب ةيمها نيدألأ

 « عمتجملا ىف دئاسلا نيدلا ىن اهل اروذج دجت . . . ( وباتلا وأ ) تاروظحملاو
 تاقالعلا طامنآو تلاداعلا ىف كلذ رهظيو + هيف ةعبتملا تايقالخألا ددحي ىذلا

 ... 5دئاسنأ

 : لئاسولا ىلع عمتجملا ىف ةدئاسلا تايقالخألا رشات

 ىلع ريثأت هل نوكي دق ام عمتجم ىف نيدلا لماع نأ انه لوقلا نع ىنغ
 بجي امو تاعوضوم نم هلوانت نكمي ام ددحيو اهب مالعالا لئاسو نومضم
 قيئاوم ىف هيلع صني دق ىذلاو « مالعالا لئاسو هل .صضرعتت وأ هلوانتت الا
 ةشتانمي الثم حمست لودلا ضعي تناك اذاف . انايحأ ىمالعالا فرشلا
 ةطحم ًانيآر انك اذاو © نويزفيلتلا ةثاث ىلع سنجلاب ةقلعتملا تاعوضوملا

 ناك ىذلا « لجرلا » ثري ىكل « لجر » اهعفر ةيضق ةشقكقانمب حمصست
 ضعي هل تفاضتساو ةيسنرفلا ةشاشلا هتمدق اجمانرب انيأرو < هنم اجوزتم

 اهضرفت ىتلا بئارضلا ضفخي نيلاطتو نهتنهم نع نعفادت ليللا تايتف
 اهضرعت نأ نكيي ال اههياش امو تاعوضوملا هذه ناف .. نهيلع ةلودلا
 اهمرحتو لب تاقالعلا هذه ةيعرش مدع ىرت ىرخأ لود ىف ةريغصلا ةفافشلا
 لود ىف مالعالا لئامو اَهلوانتت نأ نكمي ىتلا تاعوضوملا ىلع ةلثمألاو ..
 ©« هسفئي اهيلأ للصوتي نأ ءىراقلل نكمي ةديدع ىرخا لود اهعنمتو اهضفرتو
 دقلف . ةبونكملا ةفاحصلا وا ةيئرااو ةعومسسما ةعاذالا اهثم صخي ام ءاوم
 لوانتي اهمظعم باتك فلأ ه٠. .: نم رثكأ ةرداصمب الثم ارخّؤوم نيصلا تماق

 روهظ ذنم متت ةباقرلا هذهو © تافارخلاو سنجلاو ةميدقلا ةيبرحلا كراعملا

 عم وأ ةينيدلأ ميقلا عم اهتووضم ضراعتي ىتلا بتكلل ةصاخو ةعاببطلا
 ا . هل وخلا ةئيانكن
 : عمتجملا ىف ةحاتملا تاناكمالا

 تاتاكمالا نم ىندأ ادح بلتطتي مالعالا نأ كش ال

 ةيلمع ىف ىدربلا قرو مادختسا الثم عجرن نحنتف . تايوتسملا ةفاك ىلع

 مهلماعت ىف اظفحت رثكأ تناتستوربلا له » )١( مقر قحلملا رتننا ؟؟)

 1 ْ . « ؟ نويزفيلتلا زاهج عم
 لئاسسو نم هريغو زامبلا اذه راشتنا ىف اضيأ لخدلا لماع رثؤي (9)

 عامتجالا ملع ىف لخدم .  لاقلا حارشتا : رظنا . ىرخألا مالعالا

 ْ . قباس عجرم . ىمالعالا

 فرغ



 لماعلا ىقذح ئلاو ©« رصم ىف تابنلا اذه رمغاوت ىلا ةميدقلا رصم ىف ةباتكلا
 عونلا اذه ةعانصل تاينلا اذه ناقيس ةجلاعم نم هتنكم ىتلا هتءافكو ىرصملا
 ةريخلاو ماخلا ةداملا هل رفاوتي نأ بجي مالعالا نأ © ىنعمب ©« قرولا نم
 ناف تاعمتجملا نم عمتجم ىف ةربخلا تفتخاو ةداملا تمدعنا اذاف « اضيا
 . ةمئاق هل موقت نأ نكمي ال ىنطولا مالعالا

 داوللا لمعي ىاقكا يسساولا اغاتعم :ق انته اةهبافتساا 6 ة دايو ةنكو
 ىذلاو « لوأب الوا ىنقتلا مدقتلا ةعباتمو ةعانصلا هذهل ةمزاللا ةيلوألا
 ىفو فحصلا رود ىف .. تادعملاو ةزهجألا ريوطتل مزاللا لاملا رفاوت بلطتي
 + :هفالخيو نويدفيللا و ةعاذالا ىتنم

 ءارنش ينعي ل ةلوعلا ىف: ةعاتستملا هذه نكات خا :نؤسكلا قع ىتقو

 ءانبأ ةطساوي اهتنايصو « ايلحم اهعينصت لب © ىرخألا لودلا نم ةزهجألا
 ةلودلا هذه لعجت صاخ عون نم ةيعبت كلذ فلاخ ام ربتعن اننأل « هسئفن دليلا

 نيمزاللا نييئفلابو رايغلا عطقب اهدمت ىتلا ةلودلا ةسايس كلف ىف رودت
 .. (؟) اهتنايصو تادعملا هذه ليغضشتل

 ةيسشلاب تادعملاو ماخلا ةداملا رفاوت اديا -ىفكي ال : انيار امكو
 ةريخلا رفاوت نم اضيأ دي ال لب © لقألا ىلع انه انعوضوم « مالعالل

 . (*) ةءافكب مالعالا لمعي نأ نكمي اهلضفب ىتلا ةينطولا
 ةلودل ةلودلا ةيعبت نأ لوقت نأ ابجي ةيعيتلا نع تدحتن أنمد امو

 دقلف . اهيف ىمالعالا ماظنلا ىلع رثؤي دق .. ايفاقث وأ ايسايسس ىرخا

 نويزفيلتلا لاسرا ىلا هلاسرا مضي ىسنوتلا نوبزفيلتلا نأ القثم انيأر
 ءاوهلا ىلع سستوت ىف نيدهاشملل ةيسنرفلا جماريلا ضعي ثبي ىكل ىسنرفلا
 اهتسايس ىف اضيأ رئؤي ةلتك ىلا ةلودلا ءامتنا نأ انيأر كلذك . ةرشايم

 لدابتلا ةببتلاب نويزفردتالا ةيدك اينضت الكي ةيقرشلا ةلككلا لودف . ةيمالعالا
 ةمدخ اهمضت ةيبرغلا ابروأ لود امنيب « اهنيب اميق نويزفيلتلا حجمارب

 بلاطي كانه تايرودلا ىدحا ىن الاقم ايناملا ىف انل ليمز رئت ةيسانملابو
 لودلا نم اهلصي ىذلا قرولل ليدب نع نآلا نم ثحبلاب ةيمانلا لودلا اهيف
 ىف ةيسايسلا مولعلا مسق سيئر ) < 60768 880165898 ةيعانصلا
 ٠ +. سوو راج ةعباج

 رامقألا ربع لاصتالل ماقت ىتلا ةيضرألا تاطحملا كلذ ىلع لاثملاو (ه)
 ةيماخلا ,داوملا لذاك ي ةيعاتيملا نانقألا) .ءادخكما را 4١ ةيعادبفلا
 .٠ نويزفيلتلاب
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 . تأارايتعالا سفنل نويزيفورويلا ةكيسش ىلع ةيسئنرفلاو ةيزيلجنالا ةفغللا دوست اهنيب ةيسايسس تارابتعال نويزيفرتنلا ةكبش ىلع لدايتلا داوم ىف ةدئاسلا ةغللا ىه الثم ةيسورلا ةغللا نأ ىرن كلذك )١( ٠ ردن اميف الا نويزيفورويلا

 ةداملا تدرفاوق ام اذأ ل لاصتالا لاجم ىف ايجولونكتلا هيلا تلصو ام
 3 اهئاريخ ةطساويو اهيضارأ قوف نم قالطالا متي ىكل فقذاقلا خوراصلاو رمتلا عينصت ىف ةيدنهلا ةيرجتلا كلذ ىلع ليلدلاو ء« ةيمنتلا ضارغا ىف اهي ةتنامتسالاو س ةريخلاو

 مالعالا لئاسو ىلع ريثأت اهل نوكي نأ نكمي ةلودلا ىف ةمدختسملا ةفئللأ

 ىلا نيميلا نم ارقت ىتلا ةيبرعلا ةغللا رشتنت ثيح رصم لثم ةلود ىفو |
 تافلل ةيسسشتلاب مدختسسملا نع .فاتخي بولسأي اهجلاعيو ةيئورقملاب ةصاخلا بناوجلا ةفيحصلا ىف ريرحتلا ريتركس ىعاري راسيلا
 ةحفصلا ىلع زاكترالا ةطقن فلتختا ثعيح : © نيميلا ىلا راسيلا نم !زقت ىرخأ
 . . اذكهو ةيزيلجنالاب !رقي رخآ نع ةيبرعلا ارقي ىذلا ءىراقلا نيعل ةبسنلاب

 .. اضيأ روصلاو « ةمدختسملا فورحلاو ©« ةفيحصلا جارخا ةيلمع كلذ لمشيو « باتك وأ ةنيحص كلذ ناك ءاوس عوبطملل ةبسنلاب ةيفارغويطلا ىحاونتلا ىف اضيا رثؤت فدهتسملا روهمجلا صئاصخ نأ ىنعي اذهو
 ةزرايلا ليرب فورح ةطساوي مدقت ىتلا داوملا كلذ ىلع ىلمعلا لاثملاو
 نشامقلا نم لافطألل بتك ةعانص ىلا رمألا لصو لب « مدختسملا قرولا عونو لب «© ناولألا اهيف ىعارت ىتلاو ةروصملا لافطألا بتك وأ © نيمونكملل
 نأ نكمي ىذلا لفطلا مادختسال احلاص هلعجي نيعم بولسأي جلاعي ىذلا
 . (*) هلسغ بلطتي امم همامأ ماعطلا ىف هيقلي وأ ؛« فوخ نود همف ىف هعضي

 ) )6١لاشلا حآرشنا .  ةيعانصلكا رامقألا ربع ىلودلا مالعالا .
 قباس عجرم .٠ 5-0

  )#( 0ىلوتتو © 197 ماع رصم ىف ىشامقلا باتكل جذومن لوأ لضرع
 بتك ةلسلس ىنثو . ةركفلا هذه ذيفنت ايلاح تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا

 دادعأ » ةثالث نآلا ىتح ردص ةركبملا ةلوفطلل ىثامقلا « : ١ ةسورعلا
  5بيحكت دمحأ فارشاو هدبع ةيفص دادعأ نم ءاذحلا ظطوبيطيلا ل .
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 ىتلا لئاسولاف . فيرعتلا نع ىنغف مالعالا لئاسو ىلع هللا باداوا
 ةبسن ىرخأ ةلود ىف حلصت ال دق ةعفترم اهيف ميلعتلا ةبسسن ةلود ىف حلصت
 . ةعوبطملا لئاسولا نم رثكا ةيعمس لئاسسو بلطتتو ةعفترم اهيف ةيمألا
 ةرونملاب ةمعدملا ةيعمسلا ةليسسولا هذه صئاصخل ى كالا لكانجنشللا نم هريغ نع رهظ امدنع نويزفيلتلاب امامتها رثكأ اوناع نيصصختملا ةنيقب . نع رلظنلا فرصب  ىفيرلا عامتجالا ءاملع نأ الكم ىرن كلذل
 . 2(" عقاولا نم برتقت داكت ىتلاو « ةيحلا » ةكرحتملا ةينورتكلالا

 ةمدختسملا تافللا ىف ددعت ةداعلا ىف هيحصي ام ةلود ىف تافللا ددعتو
 ىن هاندهاش آم كلذ ىلع حا ضاولا لاثملاو ةماع ةف صب مالعالا لئاسو ىف
 « امئيسلا اهيف امب ةيئورتكلالا وأ ةعوبطملا ةفاحصلل ةيسسنلاب ءاوسس « (9) دنهلا
 هثي ىلا ةلودلا اجلت دق كلذل .. .(9 ارسيوس وأ اكيجلبل ةيسسنلاب هاثسسمل ام وأ
 اهثبت ىتلا ججماربلا اضيا ةطقنلا هذه ىف لخدي امك . انه اهرصح نكمي ال ةلثمألاو ةيجولويديالا اهتاعلطت عايشال اهينطاوم نيب ةعئاش ريغ تاغلب جمارب
 ةناعتسالا كلذ بلطتيو « هفيرعتلا نع ةينغ بابسال ةرواجم ةلود ةغلب ةلودلا
 ةفيحصلا حجرخت ىتح وىأ © دودحلا ىعاذالا ثيلا ىطخآتي ىتح ىنقت مدت لكد
 .نأ جروب اهب ماق ةسسارد تتبثا امك . ةسئفانملا ىقخت ال اهلطحم ةتوكطخأي
 .ىتكسلا نيبو مالعالا كئاسو ى ةيبنجاألا داوملا ىلع لايتقالا نيي ام ةقالع كانه
 300 ١ . (١6)ةيبروأ تاعماج ىف ةساردلاو ىريكلا ندملا ىف

 .ىلغ ريثأتأ اهل نوكي نأ نكمي ةضايرلا نأب اضيأ انه لوقن نأ نكمبو
 ىلع بضني نويزفيلتلا مامتهاأ نأ دجن رصمل ةبسستلابق . داوملا يضعب نومضم
 ./متهي امئيب © رصم ىف نآلا ىتح سسفائم الب ةيبعشلا ةييدهللا 4 يدمعلا :ةررك
 022020 .. اذكهو مدتقلا ةركب همامتها نم رثكأ ىبجرلاب امسئرف ىف نويزفيلتلا

 ::لودلا ىضعب ىدل مدختسي ىذلا ويد_يفلا رهظ امدنع رمألا كلذك 0
 مممست ال امدنع « انركذ نأ قبس امك ©« سيردتلل ةبسنلابو ةيمألا وحم جمارب ىف
 5 ةهزهجم ةيميلعت تاسسؤم 8 ةيلطلا يبأاعيتسنأب ةيداصتتقالا فورلظلا

 ا . ةريثك ىرخآ ةيمان لود ىو «8)

 500 00 ىرخأ قطانم ىف ةيسئرفلاو قطاتملا
 ١ ىمالعألا عامتجالا ملع ىف لخدم .  لاضشلا حارشنا 9
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 نم نوكت دق ىتلا جماربلا ضعب ايسآ قرش بونج ىف اندهاش كلذك
 كويدلا عارص جماربلا هذه نمو تاعمتجملا ضعيل ةبسنلاب تاروظحملا
 هنهذ ىلع ارط امير ءىراقلاو .. ( دنهلا ىف ) ةليفلا عارصو ( :نييليفلا ىف )
 كلذ نألف © ثدح نأو « الثم ىرصملا نويزفيلتلا ةشاش ىلع مدقت ام اردان ىتلاو © ىنابسألا نويزفيلتلا ةشاش اهنم ولخت ال ىتلا :ناريثلا ةعراصم نآلا
 . تايسانم نم كلذ هباش ام وأ ةلوطبلا ىلع لوصحلل ناك

 : ةماهلا ةيضايرلا ثادحألا نأ تاساردلا ترهظأ كلذ بناج ىلاو
 نويزفيلتلا ةزهجأ نم تاعيبملا ةبسسن عفرت ملاعلا ساكو ةيبملوألا تارودلا
 ىوتسملا ىلع لب . )١١( ظوحلم لكشيب 5 كلذ دعب ناولألا مث دوسألاو ضيبأآلا
 نحنو نولم نويزفيلت ءارش ىهو انل ةيسنلاب تثدح ةعقاو ركذتن ىصخشلا
 مليف نأ ائملع امدنع دوسألاو ضيبألا زاهجلا نع ءانغتسالاو اسنرف ىف
 . ةريغصلا ةشقاشلا ىلع ضرعي فوس ارتابوولك

 مكلا ثيح نم مالعالا ةروص ريغتتف © عمتجملا ىلع ارطت دق ىتلا تامزألاو بورحلا مالعالا ىف رثؤت نأ نكمي ىتلا ةماهلا ةيعامتجالا لماوعلا نمو '
 «© مالعالا لئانسمو ىلع ديدج.عون نم ةرطيس رهظت ثيح .«©« اضيآ فيكلاو
 فورحلا .اميرو ةفيحصلا لكش ريغتيو © ثبي.امو رشني ام ىلع ةباقرلا رهظتو
 كلذك © « تاتشنئاملا » ةيسيئرلا نيوانعلا ةضاخو ةمدختسملا ناولألاو
 مامتها دادزيو ... (') نودزفيلتلاو ويدارلا ىف ثبت ىتلا داوملل ةيمسنلاب
 « ةعوبطملا لئاسولاب مهمامتها نم رثكأ ةعومسملا لئاسولاب رسالا .نكوا
 ىلع ةصاخو مالعالا لئاسو ىلع اهجراخو ةلودلا لخاد سانلا لابةأ دادزيو
 . ويدارلا ةزهجأ

 نكميو عمتجملا ىلع ارطت رخآ عون نم ةيعامتجا تالكشم اضيأ كانهو
 ىتلا تءاردخملا ىطاعت ةلكشم انه لاثملاو 5 هيف مالعالا لكش ىلع رثؤت نأ
 ىف تريغ « اهيلع ةيراض ةلمح مالعالا لئاسسو تنش ىتلأو رصم ىف ترهظ
 . اهتقو مالعالا لئاسو اهتمدق ىتلا داوملاو جماربلا نومضم

 موسم سسستبلا ءع مص

 اعامترا 9١1م5 ةينوي ؟ ىف ثيبازيلا ةكلملا جيوتت تالفح ثب بكاو )١1١(
 رامقألا ربع ىلودللا مالعالا .  لاقشلا حارشتا ) ... ىنويزفياعلا ثبلا اهلصي ىتلا ةبيروألا ةراقلا ىف نويزفيلتلا ةزهجا تايعيبم ةيسسن ىف
 ا ' .2 1١/2 ص قباس عجرم . ةيعانصلا

 )١6( رياربف ىف بفغقلا ثادحأ انشياع انلك 5م١9 .
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 « سنون 15:06 » ةيئبقتسملا تاساردلاو مالعالا

 ايلاح حورطملا لاؤسلاو . كلت وأ ةلودلا هذه ةسايس ىلع فرعتن نأ اننكمي مالعالا لئاسو ىف ثيبي امل انتفرعم لالخ نم ناو © مالعالا لئاسول ةيسنلاب ةقيطملا ةسايسسلا ىف اضياأ رهظت ةلودلا ةسسايس نأ قيس اميف انركذ
 نا  لودلا مظعم نآ الوأ ركذن لاؤسلا اذه نع ةباجالل ؟ مالعالا لئاسو نومضملا اتليلحت لالخ نم ىسايسلا ةلودلا هاجتاب بنتن نأ نكمي لمح : وه
 اهجراخو لب « اهلخاد ماعلا ىارلا تاهاجتا ةفرعمب متهت اهلك نكت مل
 نم ةيواز رسفي دق اذهو ©« جراخلا ىف ةرشتنملا ةيمالعالا اهبتاكم لالخ نم
 ةرشايم ريغ ةقيرطب كلذ ناك ناو لاؤسلا اياوز

 لب © ىرخألا لودلا ىف ثادحا نم عقي ام ةعباتمل طقف ىسسيل اهيدل ىسايسلا عامتسسالا مسستب متهت لودلا تاعاذا ىضعب نأ لوقن رشابم بولسأبو
 . البقتسسم عقي نأ نكمي امي ؤيذتلا ىف دعاست دق ىتلاو ءابنألا هذه ليلحتل

 مامتها القم رهظ ؛ تايئيعيسلا فصتنم ىف اهي انمق ةسسسارد ىو
 دعب © ىسورلا ءاراذلا نع ءاتفتسالا مت نكلو ؛* ("5ىترضشلا ركسعلملا ىلا ليمت ةيجراخلا انتسايس تناك ةرتف ىف ةيبرغلا تايصخشلاب نويزفيلتلا
 (0:4)ةيسسورلا ةيرصملا تاقالعلا ىف رتوت نم ىلت امو 4 ليذق تقود كلذ

 ليلحتب ةريهشلا نوسلرب ةسردم عبتي ال انه ليلحتلا' نأ طظحالملاو
 ليلحت وأ م رتتسملاو ىفخلا نومضملل ليلحت وه لب 6 5 رهاظلا نومضملا
 .. ىداعلا ثيدحلا ىف لاقي امك روطسلا نيبام

 ةرتفلا ىف ةلودلل ىسايسلا هاجتالا ديدحت ىف اندعاسي نأ نكمي مالعالا لئاسو

 . نودزذيتتلا رابخأ تإارشنب دهاشملا ةقفالع .  لاشلا حارشنا قفلدرف)
 | . قبأس عجرم

 رهشلا ىف تاداسلل ةبطخ عباتن انك امدنع زرم رخآ لاثم كانهو (1)
 اهلك نكي مل نأ  رصم ىف تاماجتالا مظعم اهيف مجاهو « هلتقمل قباسلا
 كلذ ناك نأو ©« اهريثأت نم اننوُحت ىتلا ةبطخلا هذه دعب تاذادسلا لستكو
 . تكدص | دق ائتاعةوت نأ الا ©« ءارآلا ضعب فلاخي دق
 (15) قعرومرل 5عمعا 5601ل. - 0هماأعمأ 80ت1ال5أ5 أم 00

 مجعوووممطب  نالاوومهمع طه عرهه 2655, 5.
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 اكيرمأ ىف تعقو وتلا ثادحألا بايسأ نم اميس كلذ نوكي دقو . )١١( ةيلاتلا

 . (') « ىلاتلا مويلا » : ىنويزفيلتلا مليفلا ضرع دعب

 اهيلا انلصوت ىتلا جئاتنلا وه انه هيطعن نا نكمي ئذلا رخآلا لاثملاو
 ماع ىفو ١51/1 ع ل ويرسل رابخأ تارشن نومضم .ليلحت لالخ نم

 ليمزلاو ضوعم دمحم ليمزلا اهيلا لصوت ىتلا حجئاتنلاب اهتنراتقمو 5١م)ذ
 مشت تاركؤم كانه نأي اهنم جورخلل ىرخا تا ىسرملا ذيحت

 نأو اآيجيردت لقي تارشغشنلا هذه ىف ةيسايسلا رابخألاب الثم مامتهالا نأ ىلا

 . طيباه ىنحثم :ةرشنلا ىف نومشضملا اذهل ىئايبلا  ىئحتملا

 « ةيلبقتسملا » مسسا ضعبلا اهيلع قلطي ام وأ « ةيؤبنتلا تاساقاو
 قلاو ؛ مالعالا لئاسول ةبسنلاب اعؤارجا نكمي ىتلا تاساردلا ثدحا ربتعت
 ْ .٠ هيه اهب رعشي نأ نود .ىداعلا درتلا ةهب ٠ م وقم

 ىكل ام ةيصخش رايتخا لامتحاب مايألا 0000000

 (5:) ؟ دعب اميق هتاعقوت تباخ ول ىتح ©« ('5) ديد زيكرتب ةعوبطملا ةفاحصلا

 ةليش ولا هذه هيفألبمت يذلا عيجملا ةسايس ىف تحب نا نكمي ابب نوت

 نيتبا لا ةداقلا دحأل ةلمج هيف انارق ىذلا ردصملا انه ركذن ال4179
 وينوي ) برحلا دعوم اوفرعل نوعرقي برعلا ناك ول » : اهتويضم ليئارسا ىف
 .« أ زلؤكال

 (18) 207 +مععإاعأم ل 16 طمع كن يانا 90 1/641

 .1مهأز هدد" 0عصمغأب م05 1271

 قع تلاد رجفلا ىلخ د هيلي نلمح ادلب ةيققنلا هلك 401

 اآادئلوب ىف « اسلوافم حلا انف ائنرضحي ىذلا لناقفملاو < اهنع تيدحلا

 . نيبلينلا ىف « ونيكأ نوزاروكا »او

3 7 ٠. 



 (5) مقر قحلم

 , ممصمال 0م8لل5 م

 6 ا اقم هب اه رييص ع شع
 :؟
4 8 

 ا

 1 سس ع

 هي رسبهيج

 ( كفطلا ةقالع 1١١5 م0



 000 . نيم سدس

 ا



 (١)غ ارقلا تقوو ةعماحلا بابيش

 ©. «و

 ..:ةسبسس وم

 ءاسقثا هي انمق ىعالطتسسا ثحي جئاتن ضرعل قحلملا اذه صصخن

 ةوددنأل اروحم هجئاتت نوكت ىكل ©« ١958 1 9١ملو ةيسساردلا ةتسلا
 سيئر نيدلا لامجح دحّلا ديع رو_تكدلا ذاتسألا اهل فيضتسنس انك ىتلا

 ةسمساردلا هذه جئاتن انه عضتو .٠ ةضايرلاو بايسشلل ىنعألا ىنيلجملا

 هطشنآلا نييو ىعماجلا بايشلا اهسرامي نأ نكمي ىتلا ةطضشنألا نيي ةنراقملل

 نأ نكمي ثيحب «© باتحلا اذه ىف ةسوردملا ةنيعلا ىف لافطألا امسسرامد ىتلا
 « ةيدعي تايسارحل قلطنمك ضورفلا ضعب مجئاتنلا هذه نم .صلختسن

 تحمس املك ةلاحلل ةسارد ىف مدختسملا بولسأالا جئاتتلا ضرع قى عبتتمسو

 كرتنو « ءىراقلا ىلع لتكن ال ىتح لردلحتلا ىف ليطت نملو © كلذب فورلننا

 . هللا نكاب لقتسم ثحي ىلا غارفلا تقوو بايشلل ةقمعتملا ةساردلا

 تولتسالا ناناوزأا رككت ةيفا قا يكاقت» ندير ف كين وا ليف قعلو

 ةيعامتجالا ةئيبلا اهيف لخديو ةيعامتجالا لماوعلا كلذك © تهد اميف هركذ

 ةتراقمي هذه فرط رهظي نأ نكمي ىذلاو (؟)هيق شيعي ىذلا رصعلاو + درفلل
 هاه اه ىرخأ تاعمتجل ةيدسنلاب اهيطعتمس ىتلا ةلثمألاو د ده ادكسارد جئاتن

 هلع ن1 هيلع ليكي عقلا نصتتلا دافي نور اهلا ركخمعلا بيوع ناك ذاق

 نم ةعومحجحجمو نسح دلاخ ةنسأردلا هذه تاأرامتسسا ءلم قى كركشأ )١(

 . مالعالا ةيلك ىف نيثحابلا
 : رظنا مالعالا لكاسسو رووظ لبق غارفلا تقو ءامضق ةيفدك ةفرعمل (؟)
 هطو ماما عم اهانزععإللا] ماا 1ماللن] عع اال صوعلوا ةالكطعطلل 5

 (هاوزوءو, ما نوئلمو : صرمكأم, ملم. 508, !الوقلعع, 5هعأق, 1983. م.2-22
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 نوليقي ةداثم طسوتملا رحيلا لود قى ةيلحامسسلا قلدانملا ناكمس نام «© موقلا

 ةنتاعتسالل روقصلا ةيبر3 ىلع ل ايقالا نم ةحايسلاو رحبلا بوكر ىلع رثكأ

 اهيطغب ىتلا لايجلا ممق قلمست نووهي بلالا لادج ناكدسو © ةصانقذ اهي

 ... اذكهو ديلحلا

 2 ةيبرغلا تاعمتجملا ىف هتيسدق هل تحيصاأ ىذلا غارفلا تنقو ةيمهالو

 تازاجألاو ©« ةيمملسرلا لمعلل تاعابس ددع نيست ىتلا نيناوقلا توروهذخ

 صوصخي مولسرم انننرف ىف ردص 1947 ماع رياذي قو .. رجآألا ةعوفدم
 ةزاجالا لودلا ضعي تددحو «© (١)ةعوفدملا ةزاجالل سماخلا عويساألا

 نم ٠.0/ ذخأت اسسنرف لثم دلب ىفو ©« نيمود نوكت نأ ىلع اهيف ةيعودساا
 بروايسالا اذه هيلا ىدآي ام مغر نسطتسغعأ رهش ف ةراجأ موي ١ تاكرشلا

 ةيئوذاقتلا ةدملا حضوي ىل لاتلا لودحلاو 5 0( نا لص جاتنالل صضااخ نم

 ٠ رصم ىف ىه امي ءىراتل اهتراقدلو لودلا ضعب ىف رجألا ةعوفدملا تار :اجالل

 )١( مقر لودج
 (؟؟١لودأكا ضعسم ق ردأآلا ةعوفدم ةرزاجألا لوط حسصضود

 رجآلا ةعوفدم ةزاجألا لوط ةسملاودلا

 عيبامس1 ةثالث ةيبرغلا ايناملا
 عيباسأ ةعيرا 1 اكيجأي

 عيباسأ ةسمخ ابسسنرف
 ظ ةدجتملا تايالوبا

 عييأ_ أ "سحب اس ؟ ىموكحلا عاطقلا

 عييتايسا 5 لب ١ سحاخلا ع الحقلا
 ْ 2 ارتلجنا

 عميباتنأ هان ا ىموكحلا عاطقلا
 ' ميياسسآ © ا ا ىرخألا تاعاطتألا

 1  اهلاطرا
 عيباسسا ةعبرأ يىموكحلا ع ااطدقلا

 عيباسسأ ةثالث صاخلا عاطقلا

 عيييامسسأ اللا ؟ : نايا
 مق د ١1ج ادتلومد

 مر آر ا !آ؟1؟ ١ [ رصد ودس

 ةيدمسثرغلا ' «١ ا١كهظ06© ةديرج )١(

  060١1مث ا[!ما !عول] عج زم عأدا عاد !عو !ماذأ عامه. هاكر صا )2(

  5. 0|كعرطإ م. )8(-
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 دذ رجآألا ةعوفدم ةيمسرلا ةراجآلا نأ حضتي قباسلا لودجلا نم
 تنود صتخت تارازو روهظ لمج امم عيياسأ ةتسس ىلأ لودلا ضعب ى سماد
 لحب تءارازونا هذه متهتو < لودلا هذه ضعيل ةيسنلاي همم ديال ارد عار

 هفافقتلاو ةحايسلاو ةضايرلا : غارفلا تقو لفش ىف دعاسي نأ نتمي اه

 ءرشتنت رايكلاو راغصلن ةيفيصلا تاركسعملاو بايشلا زكارم تاآديو « اضي.
 .نم اهريغ ىفو رصم ى ايلاح تاكرشلاو تاسسسؤملا لواحت فرك اندهاسو

 ىريو .لا تازاجالاو تالطعلا ءانثأ اهي نيلماعلل تالحر ميظنذ لودلا
 ىق قحلا اذه ىناع لصحت مل ىريكلا ندملا ىف ةلماعلا تاقيطلا نأ ضعملا
 اأهدحو ىه هوقس.دللا تأو 3 اييرتت نرق فصنت ذنم الا غارنلا تقوي عاذمتسالا

 اهتوسسرام: نأ نكمي ىتلإ ةطسشتنأآألا نأ «© (١)قحنا اذه ىسسرامت تناك ىتلا

 بايسأل ىلوألا ةجردلاب مهصخت (الثم درلجلا ىلع قلحزتلا) غارفلا تقو ىف
 سررامت :تاديب دق دنودحملا لخدلا ءتاذ تاقيطلا تتاح ناو « (؟)ةددعتم
 آرخؤم ترهظو « .بيرق تقو ىتح ةوفصلا ىلع اركح تناك ىتلا ةطشنألا
 ةزاج الام .عاتمتسسالا عيطتسي ىتح لماعتل ىلجعت تاكوسملشت

 " زن نطفوالم - 030316685 **

 الوا اكبتو اهدنا انل صوت ىتلا جكاتنلا ضرعت فوسس ىلر اميفو
 ٠ ةتيعلا صئكئاصخمل فقيص وقذدد

 : ةتدعلا فدصوت

 اهجارختاسا مت ةدرقم ؟ ؟ا” نم ةجئاتن ضرعن ىذلا ثحيلا ةنيدع نوكتت
 دقو 4 ةرهاشأ ةعماج نود لخاد تاايلاطو ةيلط نيد نم ةضراع ةقيراطب

  ةيركسسعلا ةينفلا © ةعماجلا هذه جراخ نم تايلك ةبلط ةنيعلا ىف جرخ
 : ىلاتلا لودجلا هحضوي ىذلا ىحنلا ىلع « ذاثم

 (1) معا[ مالا 0مم هاك صم 27

 (2) :2عزم. مر 36 ل 7

 <«ظ323©



 )٠١( مقر لودج

 عونلاو ةيلكللا اعبت ةساردلا ةتيع عزوي

 عومجملا ثانا روكذ ةيلكلا لسام.دم

 ؟؟ ١ ىف 202 ةراجتلا ١
 ىلا 1 13 ةعارزلا 0

 "3 1١ ١5 ْ بادآلا ١
 0 1 / داصتقالاو ةسايمسلا 1 15

 3 0 200 مولعلا 06ه
 1 6 15 ىرشيلا بطلا 1
 153 1 ١١ 0 ىرطيبلا بطلا 7
 1 5 . ةسدتهلا م.
 1 . 07 ناقمسألا بط .
 00 3” 97و قنايشهعسمستتالا 007

 ل 3 7 مالعالا 0٠51
 0 3 ١ ةلديسصملا ١ ؟

 3 .٠. ١ قوقحلا 1١

 ١ ١ 4 ةيقيبطتلا نوتفلا ١>
 1 57 ١ ةيركسعلا ةينئفلا ١م

 غارفلا تقو لغ س5 ةلدسو نيب فالتخأ دودو عئقوتت ان املو

 نو.سردي نيذلا ءالؤه نع ةيرظنت تايلك ىف نوسردي نيذلا ةيلطلل ةبسنلاب
 نأ حصتي ثيح نيتئذف ىف قياسلا لودجلا تائف مضن ةيلمع تايلك ىف
 نان ىذا 419 هك نع ةينورودملا ةفيسلا ق ةيليعلا :تاناكلا ةيلط. نيكس ةيس
 اه] ةيئاصتحمأ كمي: لذي ال ةيرظنلا تايلكلا ةبلط نيبو مهنإي نذا قراغلا
 /5ءارك نا رودذ 27ةهاؤر“”“ دجوي ثيح عونلل ةيبسستلاب رمألا كلذك « اهتلال.

 . كثاذا
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 (9) مقر لودج

 هيلكلا عوتو سنجلل اعبت ةساردلا ةتيع عزوي

 ةيسنلا  ددعلا ةيستلا ددعلا ةيسنتا ددعتا ةيلكلا عوذ
 هالرك 1١9 1 ا/لرد ب4  مهرك ١ مل. | ةيلمع تايلك
 ؟ ارا ١٠.5 "< ؟ رك ه5 ؟ 1 ه1 ةيرظن تايلك

 +1١/ + 5 4+ءر5؟ 94. مهكر 1 عوسمجل.ا

 نم نأ اندجحو ةالشننتاو هداليللا لحم نع ةنيعلا دارفا لثس امدنعو

 ةلاح ١0/7 ى ةيرتلا ىف مهتلوفط تناك ( /5١ر١ ةيسستب ىأ ) ةلاح 71 مهنيب

 ةيدسنب ) ةلاح ١6 بناج ىلا ةنيدملا ىف مهتلوفط تناك ( //9ار“ ةيدسني )
 دوجو رسفي دقا امم : رصم جراخ ىلوألا مهتلوقطو مهتاسشن تناك ( /”لارا#

 تالاح م ىو ةرعماجلا ةنيدملا ىف اهباحصأ ميقي (/5)9ر١ ةبسنيب) ةلاح 7

 « ءالمزلا عم (/ارمل ةيسني) تالاح عيرأآو اهدرقمي ميقت (9ر ةيسسنب)
 . :١):رسآلا عم اهياحصأ ميقي ( 2/865ره ةيسنب ةلاح 186 بناج ىلا

 قتلا ةطشغقنالل ةعيرس ةروص مدقن انتسارد جئاتن ضرع ليقو
 « (؟)ليصفتلاب اهركذنر اسنرف ىف (ةثلس 568 ب 6١ه نم) بايشلا اهسسرامي
 بايسشلا ةطرشناي اسسنرف ىف بايدشلا ةطمشنا ةنراقمل ءىراقلل ةصرفلا كرتنو
 ] يصف

 .٠ ةيمويد ةقيحص هد هءارق 15

 . ةيعامتجالاو ةيبسايسسلا رابخألا ةءارق / م
 . ةرسألا تالجمو ةيكاسنلا تالجاأأا 7/١ هرال

 7 حيراتو ةرملع تالاقمو ةيبدأ تالجم /ا١ رك

 . بتكلا هءارق /ة١41رآ١

 . حرسملا قا امتيبسلا ىف ضورع روضح 275ر١

 . هيخأ عم امهنم لك ميةي نانثا مهنم )١(
 : رظتا ١98١ ماع (؟)

 ع م1711 مهلا .... اطلق, م. 8

 ؟ 17



 5 هلدسم ىقيسسوم عامس 7 نأ

 .٠ نويزنيلتلا ةدهاسم /هار5
 ' م5 ةيراتوللا ز/هةرا/
 *ليخلا قيس ىلع“ تاثهارم ل1 رغ
 <. (ىرجلاو مدقلا ةرك) ةضايرلا 755ر5

 ء قيرق ىف ةضادر /957رثك

 . ةيدرق ةضاير /؟هرده
 . ةيودي تارايم /؟هراذ
 . ىرخآا 2/1١ رمل

 2 : لييلحتلا جئان

 : تائه ثالث ىف غاردلا تقو لواقتن .نأ ةساردلا هذه ىف انيار

 ىضتةت فيك : لاؤمسلا ىلع درلل ماعلا موهفملاب غارفلا تقوا ٠ 1١

 ةطبشختألا هيلع تاياجالا سيقت نا نكمي ىذلاو 5 تغزذرف تقو

 . اسال ةنسلا ءانثأ ةيلاطلا ىأ بلاطلا ايي موقي ىقتلا

 'ء . :تالطعلا مايآ ىف غارفلا تقود 5

 . :ةيفيسملا ةزاحألا ىق غارقلا تقود ؟

 ةزاجأآلاو تالطعلا مايا نأ ىلا عجري تاكف كنالث ىلا 0 اد

 ةديستلاب نيتفلتخم ها قام ىذلاو 4 صاخ .هاجوي :نمياجلا بلئالحأا

 . هزاحالال وأ ةلطعتا

 ىداث ن ةدلطلا نم نيحرتشلملا ةيسن نآ اندجو ةمسوردملا ةتبعلا ىو
 ريغ (ةلاح 1١.19 ر/ 5/8 لياقم (ةلاح )١15 /هأ ىدعشت ال باسكت زكرم نأ
 تايإ< ق ةيلطلل ىدانلا ىلع ددرتأا ةيدسن نيد ركذي ال انه قرذلاو ه ا

 «'٠ طعرعزو الانأنعأ ألاز::6 ”"* :

 . ىساردلا ماعلا ءانثأ ةرامتسالا قيبلطدت مت '
 مما



 (29) مقر .لودج

 ةيادلا .عوكت بسحي ىدان ىنا كارددللا اعيد ةديعلأ عزوبي

 ك0 ممم

 عوسمجملا كردشم ريغ كرتسشم ةيلكلا عون
 ةيسكننا ددعتأ | ةيدسناأا ددعلا ةيسسننأ ددعأأ

 هأ؟ر5؟ 5[١1 55رك6ك هو مه١٠ر5 1 ةيلمع تايلد

 0 6-1 1ارك غم  هاللررلا ه5 ةيرلذف تايلط

 71 - فقم أ 1ؤ.اللا مك 15 عوبسجملا

 ندم ايرالا :تابكلا نال ن ةيرلكتلا  تايلكلا ناطر: ةنليحلا :حاناكا ةنلل يأ
 ةمسهرردملا ةديعلا و )م ةيساردلا ع وذ نم رثكأ نيسلا لماع حنفتدو رثاتد د

 .٠ ةعماجلا ةلحرم .ىصه ةدحاو ةيتلس <لحارم ف اذه

 (5؟) مقر لودج

 3 ومحل ا ددحم روع سرامب هن ىنرا مد ةملخنا

 ةدمستأأ ددعتا ةيسندتا ددعلا ةدستاا ددعللا .كنسستنا تتعشأ

 .00 م" "هرالا ع9  ةع«رالا الال ةيلمع
 5 ١ مرا 0 ”راراا اا ةيرئتذد

 7/٠ + 5“ اراب  #خ  "؟رالا ال" هكترك 143 عومجتلا

 مهالرك 0115 0 3
 ة ذرآ 505 ١5

 : ةيغدصلا ةلطعلا ىف غارقلا تقوو بابس#

 جراج ىلا رفساا ىلع ةريخألا تاوتيسلا ىف بابكلا لابقا دادرإ 0:
 ردآد ايراضحو ايفاقث ,.هديفد دق ىذلاو « ةيفادصلا ةلطعلا ءاذذاآ لمعلل رص



 بايسكلا اهي ىضتقي ىنلا لئاسولا نع ثحين نحئو ديفملا نم ناكو
 اهيق ام لعيب ةيفيصلا ةزاجآألا ءالؤه ىضمي فيك فرعذث نأ « غارفلا تالنقو'
 ةصاخو «© ةيلمعلا تادلكلا ةيلط نم ليلق ددعل ةبسنلاي الا رح تقو نم
 .- اضيأ فيصلا د رفف ق لماعلملا ىلع نوددرتي دق نيذلا ©« بطلا تايلك

 : ةيفيصلا ةزجالا ىف لمع نع ثحببو لمعي ةعماجلا بابس
 ىلا علطتي ىذلا بايبصشلن ةيسسنلاي هارت وأ هنع عمسسن ام لباقم ىو

 نم قارعجدلا اهيرقل ارلنذت ل ايروأ ىف ةصاخو جراخلا ىف ةيتاذ ةيرجت
  ةلكشو ىأ بايشلل بيست ال ةفللا نأل  ةييرعلا داليلا ىت ىأ ©« رصم

 ( ةنيعلا مجح نم /507 ةبسذي ىأ) ةلاح "5. ةسوردملا ةنيعلا ىف اندجو
 عم كلذ ناك ءاوس هنهتمت طاسشن ةسرامم ىق ةيفيصلا اهتزاج.1 ءاذتا لمعد
 : ىلاتلا وقحدتلا ىلع نيرخآ عم وأ دلاواإ!

 . دلاولا نع ةديعي ةطلصشنا ىف لمعت ةلاح هم ل

 ( ةسدنهلا ةيلك نم ) ايلاط ةسسوردملا ةنيعلا ىف اضيأ اندجو كلذك
 ةقباسلا ةجديتنلاو ةجينذلا هذهو ©« لمع نع ثحيلا ىف ةيفيصلا هةزاجأ ىضقد
 ةلطعلا ءانتا ةيلطلل مكالم لمع ريمغوتل نييذعملا نيلوئسملا مامأ اهعضن

 بولسماي اهمادختسا نم ديال ةقاط ةيلطلا ءالؤه نأ ىرن نحنف « ةيفيصلا
 نو نآأل * جيراخلا ىلا مهدحو رفسلاي نورطاخي مهكرتن نأ نم الدي © ميلس
 اتسفناب اهاتنسا ىتلا هراطخأا هلل ناف © (١)لاقي امك دئاوق :.سسمخ رفسلل ناك

 . انيسنترق ىف انتمأق] ءعاشدأ

 لالخ لمعلاو بلاطلا اهيف ىسردي ىتلا ةيلكلا عون نيب ةقالعلا نع امأ
 « ةقالعلا هذه مايق دكؤي انه اريبك اقراف دجن مل انناف ةيفيصلا ةزاجألا
 0 : ىلاتلا ىحنلا ىلع ةئفلا هذه ىف تايلكلا عيمج ابيرتت ترهل دقف

 بلحو (1) نأاذسسأ بطو (6) ىرشي بطو (5) ةعارزو (ه) ةسدتد
 نونفو ؛1) راثآو (5؟: بادآو )١١( ةراجحتو (8) مولعو (/) ىرطيب
 . ع ةلاح 5. عومجملا 1 (؟) داصتقاو ةسايدسو (/) مالعاو )١( ةياةييلحلت

 ىقف رئتاسس » : هنع هللا ىضر ىعئاشلا مامالمل ةروتثاملا لاوقألا نم )١(

 0 2 يي ممكنا محلا

©. 



 : رصم جراخ ىلأ ةيذطلا رفسد

 نقانيني خخ ةاهياحس اهياللط نح ةلاكه نا: ةندبا كلا هده لالخ نتن'العقا نيزك
 ريا64 ةيسوردملا ةفيعلا ىف مهديست تنليو ةئقينصلا ةزاجألا :ءانكأ ح راخلل آل

 ىكا نورفاسي ةيلطلا ءالؤه نأ لوقن نأ ادج بعصلا نمو . ( ةلاح )١”
 ىف نولمعي نم ةيسن نآأل جراخلا ىف نولمعي نيذلا مهرو.1 ءايلوأد اوقحلي
 . (١)ةييرواآ لود ىف نولمعي نم ةيسن نم اأدج ريثكي ريكأ ةيبرعلا لودنا
 ةيبرعلا لودلا ىف مهرس“ ىلا ءانيالا رفسس الثم عقوتث نا بعصلا نم كلذك
 داليلا هذه ىف افيص ىجل: ةرارح ةجرد عافترا بيسي عقوتملا ىه سكعلا لب
 ضرا ىف ةيفيصلا مهتزاجأ ءاضق ءالؤه لضفني دق كلذل < رصم ىف اهنع

 .. حلاصملا ضعي ءامضةو ءاقدصألاو لهألا ةيؤر امضيأ مهل حيتي ادم نلحولتأ

 «© ةيفرصلا :زاجألا ءانتا رصم ىف ةيلطلا لمعل ةيسفلاب لاحلا ىه امكو
 نيبو ةبلطلا اهي سردي ىتلا ةيلكلا عون نيب ةيوذ ةقالع اضيأ دجن مل
 : ةيلاتلا تالاحلا اهيف ترهظ ىتلا (؟)جراخلا ىلا رفسسلا ىلع لايقالا

 (7» ىرطيب بطو ١١( ةلديصو )١( ىرشب بطو (ل) ةعارزو (4) ةمسسدنه
 | . )١( مالعاو )١( قوقحو (9) ةراجتو )١( مولعو

 حجرات ىلا نورقاسي نيذلا ءالؤه نأ نذأ حجرنت ةساردلا هذه قو

 ىنعي اذهو : لمعلل بالاغلا قف نورقاسي اينإ ةيفيصلا ةلطعلا لالخ رصم

 : راهألا ىف ليملل ىلع :لقح 8 ةسينوردملا ةسبيتلا نه 2/1 يلاوحب نا
 اذه ىسورداملا ةعماجلا بايدشت ةترع نم ىباجيأ فقوهم ىهو « ةينوصمأ

 كاند ةيقيمصصلا ةلطعلا ءانذتأ جراخلا ىلا ©« ةرجهلا » ىلا ةقاضالابو

 : ىلاتلا ىدتلا ىلع ىرخأآ قلحانم ىلأ ةرهاقلا نم «ةيلخاد ةرجه» امضيأ

0 

 ىلع لايتالاو عونلا نيي ةقالعلا نع ثحبلاي ةيساردلا هذه ىف موتقن نل (؟)
 نم كلذ ريغ ى* « ةزاجألا ءانثأ رصم ىف لمعلا وأ جراخلا ىلأ رفسلا
 ةسأرد لا كلذ كرتنو 4 ةسساردلا هذه َّق اهيلا لصوتلا نكدبي تاطايترا

 . ةلقتتسسم

 1 ني هلاشع 5 16

 "هز



 . (١)رصم لخاد فياسملا ىف اهتزاجأ ىضقق (/“5ةرمل) ةلاح ..١ ل

 . (؟)ةيرقلا ىف لهألا عم اهتزاجأ ىضقت (/ 41 ) ةلاح 5. ل
 .2 ءاقدصألا عم ةيهيفرت تالحري مونت (“ مرمر ةلاح ١59 ل

 بايسلا تاركسمسسعم ىف ةيفيصلا ةزاجألا ىضقت تالاح عيرأ 1 تح

 . (1) داصتقاو ةسايديسو .)1١( :ىرطيي بطو (؟) ةعارز)

 ٠ ةيفئيصلا ١ ةزاحألا ءانذأ ةضايرلاو ةعماجنا بايع

 ةنيعلا ىدل ةرييك ةبسن ةيفيصلال ةزاجاألا ىف ىضايرلا طاشنلا لتحي مل
 عافضترا ىلا كئذ عجري دقو . ( 7/1 ةيسسني طقف تالاح عسست ) ةهنسوردملا

 فياصملا ىلاو )2١1, رصم جراخ ىلا نورفاسي مهنا اوركذ نيذلا ةيسن
 ةيسرامم ىفني الا ذه ناك ناو ©« ىسيئر طاشنك (/5) ةيرقلا ىلاو (/2 5 ةرب)
 ةيدسسنااي الثم لاحلا ىه امك «© «ةتونقوملا تارجهلا» هذه ىف ةضايرلل ءالؤه

 ةيقيصلا ةزاجالا ىف بايسشلا زكارمو ىداذلا ىلا نودوهذي مهنا !ىرخكذ نمل
 لاؤسلاب هيقنت ىأ هتيئثذ نأ لواحتسس ام وهو <« (/311را٠/ ةيمسني ةلاح ؟1)
 سرامي هناي العفق حرص نم كانه نأ امك © دعي أميف ةلضفملا ةياوهلأ نع
 ةقلتخم بيلاسساب هتع ريع دق كلذ ناك ناو « ةيفيصلا ةزاجآلا ءانذ* ةضايرنا
 : ىلاتلا ىحنلا ىلع

.0 

 - مد

 ( ه) ماع هجوي ةضايرلا ةمسرامم

 ( ١ ) مدستقلا ةرك .هيبعلا دل

 ( ١ ) ةحايلسسلا ل

 كلذ دكةيو ىرخأا .ىلا ةقبط نم فلتخي .ددق ىفنيدصلا طاشنلا اذهو )١(
 .2 (ةيرقلا ىف لهالا عم ةزاجالا ءاضق) ةرشايم هل ةيلاتلا ةلاحلا

 ةيعماجلا ةتيدأأ ىف مرت5 ةيلط دجوي ةسوردملا تالاحلا .نيب نم نأ اتركذ ٠(
 ةرهاقلا ريغ ىرخآ قطانم نم مهنأ ىلا ريدشي امم ... ءاقدصألا عم ىأآ
 . ( قبس ام رظنا )

 < نا



 4 ةيتوردكلالاو ةعورطلا لئاسولاب قلعتت ةظششنا

 ةللمعأملا ى ةيساردلا ةهتيع ةدلطلا اهييرامي تلا ةلحلاشنالا ندي نم

 ةينورتكلالاو ةعوبطمللا لكاسولا ىلع ليقت ىتلا ةيتآلا تالاحلا ترهلظ ةيفيصأأ
 ١ 9 ىلاتلا وىحتلا يقع

 /ملرد ةيسني (١)ةلاح 65 تايتكملا ىق وأ ةءارقلا ل

 79ر١ ةيسنب تالاح عيسس نويزفيلتلا ةدهاسششم
 /١ررك ةبدبست,د تالاح عيرا مح رسملاو امتيمسلا ىلا باهذلا

 ز. ,(© ةيدسند (؟)ةدحاو ةلاح قيدارلا عامملم ل

 مالعالا لئاسول ضرعتلا مجح ةلايض ىلا رددشت ةقبادسلا ةجيتنلاو
 :!ديدج سيل اذه ناك نإو 4« ةمسوردملا ةترعلل ةبسسنتلاب ةيفيصلا ةراجألا يف
 لئاسسويب اهمامتها مدع انمسسملو © ةرتغ ةيسسنرفلا رسألا انشياع دقاف انباع

 ءىطاشلا ىلع امأ اهيمذقت ىتلا ةيفيصلا اهتزاجأ ءانثأ رايخآلاب الو ىالعألا
 انك ناو : ثادحالاب ايتلص امامت عطقنتو ... فيرلا ىق قا لبجلا ىلع وا
 . (؟)ايباجيا نسيل اهاجتأ اذه نأ ىىرق

 - ةيمرصلا ةلطعلا ءاثذثأ بادملل ىرشأ ةيعامتجا ها دساتا

 ةعامتجالا ةطشخنالا دجت اضيأ تركذ ىقلا تاباجالا نيب نمو
 : ةيلاتلا

 7/2١١ ةبسستي (ةلاح ؟ا'ل) لزتملا ىف لهألا عه ل
 1 ةيسني (ةلاح )١١ ءاقدصألا عم ا دل

 (ةدحاو ةلاح) ةيعامتحا ةطصشنا ةسرامم ال

 (ةدحاو ةلاح) ةسيئكلل ةعبات ةطمسّشنا ل

 نافئاو ( .بادأآو مولع ) تايتكمأا ىف هزاجالا نوضقي مهنأ نانثئا ركذ ١(
 ركاذت اهذأ تركذ ىرخآا ةلاحو (ةساردسسو ةسدنه) هرح تاسارد قى

 . (ناتبساآ بط) ةزاجالا ىف
 2 . ىرشي بيبط (؟)
 ةيعامجلا لزاتملا ىلا بهذت تناك ىتلا ىه اهنع انهوت ىتلا تالاحلا (*:
 .ةركق مم اهتركف هباسمشتت ىتلاو الهأدودصو ءوصاألأونإعو ةيقردلا

 لقأ وأ ارهلسشش ةرسألا اهيق ىضقت نأ نكمي ثيح © بابسشو تاركدسعم
 . ا رثكأ وأ
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 ةيسسدلا تنتاك ثأو 4 ةيءساردلا ةئثسلا ءانتأا اهدوجو مدع ةرورضلاب ىتعي هين

 .تاياوهلا .راعب عابسشال ةبسنلاب الثم لاحلا وه امك « لقا ذكدنع نوكت دق

 : ةيفيصلا ةزاجالا ءانثا ىرخا تاياوه» عايسشا

 امإ الوغ شم نوي ىساردلا ماعلا ءانشثا بلاطلا نأ لوتلا نع ىنغ

 نع ثحبلاو هسمسورد راكذتسسال وا لسمعملا لوخدو تارضاحملا روضحي
 عايسشال مزاللا تشئولا يبلاطلل رفوي ال دن امم « هتامولعم قمعت ىتلا حالا
 ىو امم رثك١ ةيفيصلا ةلطعلا ءانثأ ققةحتي نأ نكمد ىذلاو تاياوهلا ضعب

 تاياوولا ىكذ ىلي امديف لواحتنسو .. ةيساردلا ةنسلل ةيسسنلاب قوته
 ةلاحلا ةسسارد بولسا كلذ ىف نيعيتم ةسوردملا ةنيعلا ىدل ترمذظ ىتلا

 ٠ اضيأ

 . (مالعاو ةراجتو مولع) مسرلا
 عرف يتلقز, ةيقيسسلل] هقيالالا ىلع هرعللا و ىقيسيوملا ملعت
 ْ . (راثآو ةراجت) جنرطصشلا بعل

 . (قوةحو مولع) ةيلزنملا لامعالا
 . (راثآو بادآ) ةعارزلا
 . (ةراجت) ةيوديلا لافغصألا

 . (مولع) (١)ىدربلا قرو لمع
 ةيليكدتلا نوبتقلا ىو مسرلا تاتيامسم نكامأ ىلع دد رتلا

 00 (ةعارز)
 . (مالعا) ةيبدآلا ةيدنألا ىلع ددرتلا ١ ل

 : ةيئاتلا تالاحلا اضيا١ ترهظ كلذ ىلإ ةفاضالابو
 مديختلا 11 د

 . (ىرشي بط) غارف تقو دجوو ال
 . (ىرطيب بطو ناثيسا بلدو ىرشب بلح) ددحي مل
 . (ةلديص) ارخكتم موتلا نم ظاقيتسالا

 ش

 مي امي حي

 د

 ةننثلا ف , ضعملا اهقكاصي دق كلذيو قيوسدلا ضرعم كلذ نوكيد دق (+'
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 نأ

 نكمي له : نالا لعءاستنو « قيلعت ىأ نود ءىراقلل تانايبلا كرتنو

 هسسراأمب ايم ةيعوبسالا ةلطعلا ىق درفلا هنتنتراهد ى ذلا طاشنلا فلتخي

 هيلاتلا حجم تنلا نراقذ لاؤسلا اذه نع ةياحالل 5 ةيفيسصلا هراحألا ءاثنأ

 ا

 : ةعماجلا بايسلن ةيسنلاد ةلطعلا موي ءاضقف ةئقد»

 (١)مهسرلا أ ةءارتلا ىذ ةركاذملا نق اذ
 . براقألاو لهاألا مام لز !ذخملا َ حرا

 . ءاقدصألا عم 3_0

 (؟)ةهزنلا ىف ىآ تالحرلا ىف ؟
 . ىدانتلا يف *؟

 ١“ (؟)ورديفلا ىأ نويزفيلتلا ةدهاسشم ىف .
  2 0براقأآلا هرايز ٠

 ةيلزذملا لامعاأالا ىف ١5
 . دحجسملا ق ١؟

 ٠١ (؟)ةضايرلا ىث .٠
 . حرسملاو امتيبسلا رود ىف ا
 .٠ (هر)ءانغلاو ىقينسوملا 5

 ىرخأ هالح سكنتأ ةئيعلا َّى اح ة.تسيئرلا ةلططخشنتالا هذه بنئاح ىلاو

 نوفا باعذللو 5( ةيسدتكلا قو (1) نيدلاولا ةدعابسمو 50( جنرلشلا اهنم

 .(؟5؟)قوستلاو (؟) لقحلا ىف ةعارزلاو )١( نوقيلتلا ىف ثيدحلاو )١( ررماوكلا

 .٠ (ايبخيأ ةدحاو ثلا اح) ءاخ شسالاو ةحارلاو

 (ةدجلو ةلاح) ارخآتم ظاقيتدسالاو ١( .) ةلطعلا موي ىف مونلا رهلذ كلذك

 .٠ (اضيأ ةدحاأو ةلاح) ءاخرتسالاو

01) 

0 

030 

0) 

 فحسصلا نوعءركم هثالثو ةءارقلا ف ةلطعلا مد نوصضكي مهذم هركثع

 .٠ نآرقلا ارقد دحاوو تالحملاو

 ملاحملا نيي ةلوجح تركذ هدحاوو تالحرلا تدركذ تالاح تسب مهذم

 ٠ ةيرثألا

 تايرابم ةدهاسم لات دحاوو ويديفلا دهاشت طتقفق تالاح تالث مهتم

 . ىنستتلا دحا ىو 00 نوبعلب 1 مهتم

 . فزعلا

 ؟ هه



 و غارفلا تقوو ةعمادلا بايد.

 ةيلاتلا تاباجالاب اتحرخ كغارف تقو ىضقت فيك لاؤسلا ىلع
 0 ْ *" قيلعت نود اضيأ١ ءىراقلل اهكرتنو

 1 0020202 ()ةءارتالل 55
 ش . (؟)نويزفيلتلا ةدهاسششم هت"
 . . *تدساكلا وأ ىناغالا وأ ىتيبسوملا عامسس ©
 اا ظ . (4)ةركاذملا «ه
 . (ةسدنه» دحاوو راكآ دحاوو ةيسايسسم ه) ىيديقلا ةدهاشم ./
 . (مالعاو ىرطيب بط) حرسمو امثيمس 5
 .. (هزءاتفلا وا ليثمتلا ةسرامم ب

 ٠ ةيلزتملا لامعأالا .

 . ةيودي لاغشأ 5
 5 هزتتلا 7

 د. هترطيمقألا“. 5
 *  ةلواطلا .

 نوفيلتلا ىف مالكلا ؟)» ىرخآلا تاباجالا ضعي كاتم كلذ بئاح ىلاو
 « ةئايريكلا ةزهحآلا حيلصت دحاوو ةعارزلا « اى لجزلاو رعمشلا ةباتعكد# ى
 ةيصلا : نم لكن دحاوو بتاجآلا لدساري دحاوو هنع ارقي ام ذفتي رخآو
 نع ثحدلأو ىكمسيد ىدات ىلا باهذلاو ةكيزلا روهز ةيبرتو قودستلاو
 0 عر 1 ها لكاألاو ةحوسلاو ةئنيشتوكلاو ("5) لمع

 ءانثأ الأ ارقي ال مميذم دحاوو تالحلملاو فحصلا نوءرتم ١١ مهثو ؟١)
 دق ثحيلا نأ ةلظحالم عم «ةبتكملا ىف» اوركذ 8 ىو « الطعن ةيضايرلل
 دحْنَحِب دحاوو 4 لحزلاو رعمشلا ةءارق "و يبسأ ردلأ ماعلا ءانذأ 4م حا
 (مولع) عجارملا نع تحبي دحاوو ىلهاجلا بدألا او رخآو تارقلا
 . ةيساردلا ةثلسلا ءاذثأ ىرجا دق ثحبلا ناب املع () : : ٠ ديدحت نود ةءارتلا اآوركذ ة/ث. و

 5 ىناغالا ليجلست تدحاوو ويدارلا 3 3 .ىقدسوألا اوركذ "9 مهتم 6
 . لسلا اوركذ 7و بلحلا ةينك ف/فحتم ل به و رخآو ةهدايز ( نسشكدمس» ضحي دحاإو مهذم (5)
 : .ىساردلا ماعملا ءاشتاا () .٠ ءانغلا نسرامد دحاأو مئشم 2(

 ؟ نك



 : ىلاتلا ىحنلا ىتع رهط دقق غارفلا تقو ىف ىضايرلا طاشنلا نع انمأ

5١ 

1١14 

 ؟ ١

1 

 مص الس يسع اسجل اجلا س4

 ا

 .2٠ بايشلا زكارم ىف ىآ ىدانلا ىف
 .٠ ماع هجحوب ةضايرلا ةشسرامهم

 . مدقلا ةرك

 . ىسنذت
 . ةللس ةرك
 : ةحافحتم
 . ىوت باعال
 . زناييمج
 . :نعا وكنا
 د هةيسوكالاو

 عويمدلملا 31118

- 

 : ةيلاتلا تالاحلا :ىلا ثحبلا راسششا ىرخألا ةيعامتحالا ةطشنالا نمو

 1؟-

 ١1

0 

5 

5 

 . (١)ءالمزلا وا ءاقدصألا عم مهغارف تقو نودضقي

 (؟)ةرسآلا عم لزتملا ىف

 . براقالاو لهالا ةرايز

 ماع ناكم ىف سسولجلا

 . تالسشسحجرألا

 غارفلا تشكو موهتم ًامهريدل نم ىفتخي تالاخ صضعمي ترهظ كاذك

 * ىلاتلا ئحتلا ىلع

"3 

١ 

 . (ىرطيب بط رخآو ناثيسا بط دحاو) موذلا

 . (ناثيسا بط) ءاخرتسالاو ةحارلا

 )١( (ةسسايسو مالعا) ةلمشلا غم جيرهتلا اركذ نانثا مهتم .

 (كفطللا ةقالع 11 م)



 نانتاو مولع دحاوو نانسأ دحاوو ىرشي (4) غارف تقو دجود ال 11١
 . (راثآ دحاوو بادآ نانثاو ةراجت

 . (راثآ) ددحي مل ١١

 عوسمجملا 6

 : ةعماجلا بايس اهيلع لبقي ىتلا تاياوهنا
 ةضايرلا ىلع ةساردلا ةنيع بايسشلا لايقأ نأ ثحيلا اذه ىف رهظ

 مهيد تناك اذا امع مهلاؤس دنع رهظيدم لهف . حضاو لكدشب ددحتي مل
 نم طقف ةلق نأ حضتا اهيلع انلصح ىتلا تاياجالا نم ؟ اهنوسسرامي ةياوه
 ىحنلا ئلع ةيضاير ةطغقناي قلعتت تاياوص مهل نيذلا مه سسوردملا بابدشلا

 ظ 7 : ىلاتلا
 . ماع هجوي ةضايرلا تا

 . ةحايمسبلا 5 ل

 .٠ نتتتلل 22 دع

 . ةلوالحلا سستقت ا" ل

 0 مدنقلا ةركا ال ل

 ...هةدلحتسلا هوك. © دع

 . نشاوكتسسالا #8 ل
 ةركاطلا ةركلا ١

 نت ةيمكاللا ١ ب

 8 مايسجالا لامك 1

 . نع بمسح اه سبح

 . ىرجلاو ىبثملا 5

 عومجملا 6

 نقلا ةلاكلا دق ةيدلدح ةووص .ق ىضفايرال طاضفلا انضرأ نيل انك
4 
 و

 .ويجكا ةطدخنتألا نيب نم ةمضايرلا اردركذ نم ددع نأ نم مغرلا ولع

 نأب لوتن نأ نكمي ال انت" الا < (تالاح عمست) ةيفيرصلا ةلاطملا ءانثأ ةضايرلا

 دعتت مل نا : ةئيعلا هذه ىف سوردملا ةعوماجلا باببش ىدل ة شتنم ةضايرأا

 ماسمتهالا نيلوكسسملا بلاطت كلذلو 5 هةسمرسوردلا ةندعلا مجحح نم راع

 . ؟ هب



 نى ساقي بوعمشلا مدقت ناف «© ىلوألا ميلعتلا لحارم نم ءادتيا ةضاررلاب

 . راه ةيحايرلا_رامكتماووب نيساورأل ددقو كاكا

 ١ ةسدتفقلاو ةيددآلا بايسلا تاياوه

 « ةينفلاو ةيبدألا تاياوهلا ضعب ةساردلا ةنيع دارقألا سرامي كلذك
 ىلاتلا ىحتلا ىلع اهيف قالخلا عدبملا اضضيأ مهنم لي

 : ىعماجلا بايسشلا ىدا قالسخلا ىباالاو ىقفكا عاددالا |(

 (1)ةيليكدشت نونقو ممسر "6
 (؟)ةياتكألا ١١

 ١ فزدطهعأملا .

 . عاتخال 0

 هربت ةكايتكل ..
 . ريوصت 5

 : ىرفخأ ةيدفو ةيددآ ةطسستا دس

 (؟رذغا نحستكالا ١1٠١5

 . (2)تيسساكلا ىا ىيدداأرلا عاممهمس 117

 . (ىياجيا طاشن١ ىئاغألا ليجمسدت 1

 . نويزقيلتلا نودعاساب ه
 . ةهعلداقتملا تاملكلا لح 1

 . حرسملاو امتيسسلا ىلا باهذلا ١]

 )١( طواحخلا ماهر رخذ دحاو موقع 5

 «عاببدكو ةعيبط» ةيملع اكثاحنأ بنكي دحاوو 5

 ١ تاللاجملاو دئارجلا هءارخت ةئثالكو بدألا هءا 1[ ةمدس م13 .٠

 نوعمسسي ١١ و ىختدسوملا نوعيسسي 77 ى نآرتلا عمبسي دحاو مهتم (4)
 ديدحت نود ىيدارلا نأعمتسي نانثاو ئيداخالا
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 ل م ا#

 : ىرخأ تاراهمو ةيفاقثو ةيتهذ ةطمسقنا

 ١ جترططسلشال .

 تالمعلاو عياوطلا عمج .

 ةلسمسارملا .

 (ةيسدته) رتويبمكلا 2.

 (!)ةركاذملا

 (؟) ةيلزذملا لامعألا
 ةيوديلا لاغمخأالا .

 اس م جابه اس اس اه 1س د اكيتاكيأإل لاغشأا

 ةنيعلا ىدل ىرخا تابياوه دجحن ةقياسلا تاياجالا ىلا ةناضالادو

 : اهتم ةمسسوردملا

 ١ كمسسلا درص .

 ١ ةلاوحلا .

 ١ ةديدج تاقادص دآةع .

 :٠ ةلوالملا .

 ١ (راتثآلا) نوئيلتلاب ثيدحلا .

 ١ ةنيسسشتقوكلا .
 (... ةيصانلا ىلع فوقولاو لمعلا لثم) ىرخأآ تارياوع 0

 . 2 ةددحم ةياوه اهيدل رسول نأ تاالاح رقع .تركذ كلذحك

 بابسسك اهء.مرامي ىتلا ةطسغقنآألا نع مالكلا اذه متتخن نأ ليقو

 ©« ةدايعلا رود ىلع مهددرت ىدم ةفرعم انمهي دق هغارف تقو ىف ةعماجأأ

 . درغلا تقو ىف ةحاسسم لغشيو اطاشن لكشو دق ىذلا و

 ) )1١ةهوخالل ةركاذملا ددر ددأو مهمته .
 اكاحلا .كووت عييت نفذ ةكلاؤز ققيزقلاو ةلئاخللا تركذ ةدحلاو .نيقم
 المع شضعبلا هردتعي دقو ةياوه هربتعن نأ نكمب ىذلاو تيكوااو
 ةيئايرهكلا 5 ديهحألا عيلصت تركذ ىثلا ةلافلا لكم هنه بسعتي
 :اانخيأا ةنقأ هذه قى اهانة كنك

 ك5



 : ةدايعلا رود ىلع تدرتالا

 تاكست نساك و ةوايسلل نوه نع تايدكلل فامشنا نم فيسنلا نخع
 ةيلطمل ةيسسنلاب لاقي ام ةقيقح فرعن ىكل ةصرف هذه تناكو « (١)ملعتملا
 ةسارد ىلل ةجاح ىف ةجديتنتلل هذه تنتاك ناو -  لقألا ىلع ةرهاقلال ةعماج

 5 هةلج -
5 

 (0) مقر لودج
 ةتايبعلا رود ىلع ددرتنت أعين ةساردلا ةتيع عزود

 0 اردأت وأ اتايحا
 عوسمجملا الا تايساتملا ىف وأ ممن || ةيلكتأ عون

 /,هيسشلأ - ددعنأ ةيسشفنأ ددعتا ةيستنأ دنعتا ةيسنلا ددعلا

 والرد ٠١١ 1؟هره اال ""لراإ اال :الرك ع  ةيلمع تاينح

 ع؟ةهرآك 16 را 6 مرح 240 ة12يو ' [4: ةيرطخا تانلك

 0 ريآل الا عر يلا "الراليات يارا اياز عومجملا

 بايسكلا ددرت نأ ىلا ةحضاو ةراشاريشت قباسلا لودجحلا تانايي

 ق نوسرردر نمل ةيسسنئاب ةدايعلا رود ىلع ةسوردملا ةنيعلا ىف ىعماجنا

 ةيرانت تايلك ىف نوسردي نيذلا نم ةقراف ةيسسني رثكأ ةيلمع تايلك
 /18ره لياقم ةيلمعلا تايلكنل ةيسنلاب معني تياجأ ىتلا ةئفلا ىف ز/؟ ار
 دف ىذلاو ةجيتنلا هذه ريسفت ىف لخدن نلو (ةيرظن تايلك ىف نوسردي نذ
 ةيسسن كاذه نأ ىلا كلنذ عجري دق نكلو « ةمداقلا روطسلا لالخ نم رهظي

 اذهى ٠ دجسسملا ىلا باهذلا نع لزنملا ى ةالصلا لضفت ىتلا تابلاطلا نم

 . ريعتمك عونلا رايتعالا ىف نيذخآ ةقياسلا تاياحالا فينصت ديعن انلعجي

 دا

 .٠ (ذلثم اسسنرق) هيبروألا لودلا ندذعيم ى هرهاأظ ىمم و ل

 ةلاحو ةيلمع تايلك ى ذلاح ١7 اهرف ىتلا ةكفلا هذه لصفل انررطضا (؟)
 . هسيتكلا ىلع ددرتت ال ىتلا ةكفلا ىف ترمظ ةيرظن ةيلك ةدحاو
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 )١( مقر لودج

 دجسما ىلع ددرتناو عودنن اعين _ةساردتا هتيع عزوي

 دجسملا ىلع ددرتلا 1 ش

 وحلا 1 انايحأ معن عونا
 ةنستنأ ددعأل ةكيسئلا ددعلا ةيمسددذا ددعلما ةكدستلا ددعتا

 امر““كث ا 56١ل  ؟5برالا 52 ؟هريلا ه5  ؟ةره مه١أ نروسكلد

 "كرا" 1١ 115ر5 «(5309772)10 "ريل ٠٠ ؟"«”رك 11 ثانا

 ؟ةرآ 0 15 رك (؟>؟ 17 ؟ رم ؟.22 ؟؟ رك ١5 تيانإ

 /ادد٠٠ ؟ه5١ك "5 71 الورك اطال الارأآ كه  (؟)عومجملا
 | مسيستسا | اسس يسيل

 ىلع ددرتلا ناب هيلا انرشأ نأ قيس ام قياسلا لودجلا تانايب معدت
 ةيسسنلا زواجتت مل ثيح ةسورادملا ةنيملل ةيدسنلاب عئاسش ريغ ةدابعلا - رود
 سسايقل ةيقاك ريغ «. انايحأ » ةملكي ةياجالا ريتعت اذنأل © 2/955 ره انه

 نيذإ) ةنيعلا دارفأ اضيأ مضت ةكفلا هذه نأ انفرع .اذا ةصاخ « مامتهالا
 . «تايسساثملا» ف وأ ديعلا ةالصل وأ ناضمر ىف الا دجسلا ىلا نؤيهذ: ذ

 ناك .ناىو دجسملا ىلد نهتم الابقا اندحو دقف تايتفلل ةيستلاب امأ

 نأي ىري نم كاذه نآل هيقطنم ةجيتن ىهو روكذلا ىدل اهنم لقأ ةيسسنب كلذ
 نه نمل ةيسنلاب : ةصاخ « لزنملا ىف ةالسصلاي ئفتكت نأ اهنكمي ةأرملا

 تالاحلا ضعب تركذ دقف « ةعماجلا تايلاط نم ةمسوردملا تالاحلا نس ق

 تالاصحلا ىدحا هتلاق ام رسقيو « ةيلكلا دجسم ىق اهتالص ىئدؤت اأهنأ الثو

 ىلا ةفاشضالاب © (مولعلا ةيلك ىف ةبلالط) دجسسملاف تارم عيرأ ىلصت اهنأي

 تركذ ىتقلا تالاحلا كلذكو ©« دجسملا ىلا باهذلل ناضمر رهشي ىشفتكت نم

 . ىلا ابهذت اهنا تركذ ىرطييلنا بلحلا ةيلك ىق ةيلاط لياقم +: ديدلا ةالص

 ' مايقب صاخلا ضرغفلا ايضيأ معدت دق ةجيتنلا هذهو (١)«ررثح» دجسملا

 ىلع تدرتلا نيمو ©« هيرلن ىأ ةيلمع : ةساردلا عاوذ نيب ام عاود نم كما

 )١( -ةريصق -ةدما ثم تدئنوتو دجسلا ىلع ددرتا تناك ءاناح نهتم ..

 ىلإ باهذنأ نأل نييحيسسملاب ةصاخلا ةئقلا لودجحلا اذه نم اندعيتمسا (؟)
 تناك نأو < تكجحسملا ىلإ باهذلا نع هتعربط ىف فلتخي ةسيئدلا
 ةيلك ىف هلاح امهنيي لاؤسسللا اذه ىلع معني اتياجأ دق اذه ناتلاح
 . «ريثك» هنسينكلا ىلا بهذت اهن' تركذ ىرشثيلا بلعاا
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 نم رثكا ناسسنتالا بركتت توملاو داليملا تالاحل ضرعتلا هرثك نأ نم هانآرق

 اذإف تدوو ىبحي ىذذأ وه ز) : ىلاعت لاق )١( قلخلا هدحو هديب ىذلا هلأ

 * نوكيف نذ هل لوقي امئاف آرمأ ىغف

 1 1141216 5510611122. 15ه متط]ء, رع ©هعوط ءأ آه 5 نعض ع

 5عوطعغعت5ؤ, 25دك, 6.
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 (م) مقر قحلم

 (نلافطألا ةينديلا ةيبرتلا بتك نم جذاسجتن

 3 جي نامنلا هذه ىف ءاج ام نومضمل رصتخم ضرع ىلي اميفر . مملاعلا لود نم ديدعلا اهتيوضعل مضت ىتلا ةيضايرلا باملألل ةيلودلا تاداحتالا نع ا ردصت بتكىه و راغصلل ةرييكلا باعلألا طيسيتي ةمدقتملا لودلا نم ديدعلا ىف اهيلع عالطألا متو ةينديلا ةييرتلل ىف ةيسساردلا بتكنذا صخي جدومن ىلا ةفاضالاب كلذو « ديوسلاو <« ايكافولسوكيسشتو « ةدحتملا ةكلمملاو ©« ىتيفوسملا داحتالاو ©« ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىه لودلا هذهو « اهيف تردص ىتلا لودلا ءابسأل ةيدجيالا ٍفورجلا بسح اهييترت من « اجذومن رشع ةتس ىحن ضرعي اذمق « ةساردلل هذه فادهأ عوض ىف انتكأ + ماقملا اذع ىف اهضرع مني نأ ريسيلا نم سيلو « ةيدقتملا لودلا ىف لافطالل ةينديلا ةييرتلا بتك نم ديدعلا كانه نأ ءىراقلا ىلع ىقخيه ال »

 ؟ لفطلل ةيتدبلا ةيبرتلا ىف ديدجلا نع ءايآلا فرعي نأ بجي اذام ١
 لافطألا لجأ نم رايكلل ةيضاررلاو ةينديلا ةيمرتلا ى ةصصختملا تاسسسؤملا ابيهمدقت ىتلا ةيمالعالا تاارشنلاو حيذامنلاو بتكلا نم حيذومنلا اذه

 ةدحتملا تايالولا ق حيورتلاو ةينديلا ةيبيرتلاو ةحصلاإ ةيعمج هتردصأ
 ًِ ءىضشنلل ىسياردلاو ىملعلا مدقتلا قى ةيكرحلا تارامملا ىوتسسه عفر ىف ىضايرلا طانقنلا ةيمهأ ىلع بتكلاو تارشثشنلا هذص دكؤتو لغطلل ةيلعفلا ةينديلا تاحايتحالا عوض ىف هديدحت مد ه2 هدح ىلع لقط لكل صاخ ىضاير جمانري ذيننت ةيمهأ ءايآللل هيف حمضويو ةيكيرمألا

 ؟ ةينديلا ةيبرتلا نع ءابطألا لوقي اذام س 5
 5 ندويلا ىضايرلا احاشنتلا ةنسرامم ءارج نم ءىشنلا ىلع دوحت نأ نكمم ىتلا ةيئاقولا ةيحصلا دئاوفلا ىلا ةينطابلاو بلتلا ىضارمآ ىف ن ويعيستتللا ءامطألا هيف راسشاو . ةقيقد ©. نع لقت ال ةدملو سدرادملا ذيمالتلا ايمو. :يتديلا ةاييرتلل .صيصخح ميدتقتي ةيصوتلا ةيمسانمب كلذو 6 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىب ةضايرلاو ةينديلا ةقايللا سلجم ةطساوب لمعلا اذه دعأ

 قيانس عجرم دب 0: .نسيؤع دونم دعو (1)



 ء 2 ةضايرتأ نوسرايب ناتضألا ل

 تابالولاي هينامسنالا ةيويحلا ةطشن آلا رشن راد نم لمعلا اذه ردص

 ىنلأا هييلعلا كثوحيبلنا مهأل امضرع لوانتو . ١ةا/#م ماع هيكيرمالا ةدحتملا

 بناوجلا تلوانتو ىضايرلا طاشننا نوسرامي نيذلا نافصالا ىلع تيرجآ
 هتسانلا تاريتاتلا ددحيو © هيويرتلاو ةيسسفنلاو هيجولىدسفلاو ةيحيرشننأ

 دروأو .٠ ىلوالا ةينسلا لحارمللا ىف ءسششنلل ىضايرلا طاسفنلا ةسرامم نم

  اىديف» ىنح ةلوفطلل ىضادرلا لاجملا ىف نيلماعلل ةيقيينتت تايصوت باتحلا
 .٠ ىضايرثا طامخنلا ةيسرامم ءاتتاأ لافطألا عب مهلماعت قى اهذم

 ٠ ( لفطتل ةيذدينآ ةيبرذنا عوضوم وحن لشدم) لافطألل ةكرحتا فده ل

 ١548١ ماع ةدحتملا تايالولاي اديرولف ةعماج نع لمعلا اذه ردص

 طامغشنلا ةيسسرامم نم لفطلل ثدحت ىتلا تاريفتلا ىملعلا حرشلاب لوانتو

 ةيذديلا ةيبرتلل ةيويرتلا فادهألا ددحو . ىلوالا ةينعسلا لحارملا ىف ىضايربا

 ) تاربخ باتكلا مدقو ٠ ىرخألا ةيويرتلا تايلمعلا فادهأ عم طيارت ىف

 ٠ ٠ لافطألل ةينديلا ةيبرتلا ىسسردمل ةديفم ةيعقأو

 : زئافتلا وه لفط لك مى

 ايجروج ةيالوي ةييبرتلا ميسق نع ردصت تارشنلا نم ةعومجم

 راعسش تحتو ةيندبلا ةيبرتلاو ةحصلا ةمظنم عم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب

 ىتلا هحرتقملا ةطسشقنأآألا نم ةعومجم ىلطعت «© ( زئافلا قوه لفط لك ) نأ

 لوألا فصلا نم لافطألا بسانت ىتلاو ةحاتاا تاناكمالا لقب أه ذيقتت نكور

 . ىئادترالا ىنيدادسلا فصلا ىتح

 : لافطألل ةيندبلا ةقايللا ليموحلا تقولا ل

 ردصو ءاىننلا ىلع ءايآللو لافلط أ ل1 ةهجولل ةيدضايرلا بتحنل جذومن

 ىتلا هيكرحلا ةطسشنألا ن4 ىلع باتكلا دكؤيو . 98 ماع كرويوين ىف

 . تثيدحلا

 ددالولا ذذم لفلطعلا ٠ ةتيفععكك ىتلا ةينديلا تئاريغتلا باتكلا لوانتيو

 ىتأا ةمضضايرلا لفطلا رادتخي فيكو « ةينديلا ةقادلا رماتع ةيمثت ةينيكو
١ 
 ع
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 «امشأ. را ةعالع مك لفطتل ةيضاي رثا تابابضصالا نم هل .امتولأ ةدفيد مك هيدسنأ د ل

 نم ةيكردلا تارراهملا روطت ةيقيك لوانت مك .٠ ةحبملاب كة دديلا تانتيرمدداو

 . نادستإلا ةابح ىلا ولحو ةلونطلا ةلحرم ءاذثأ ةضايرلا لالح

 ةرشاعلا نم ةضايرلا)» نطولا نع عافدلاو لمعت ةدعتسم نك جيمانرب ل ا
 *  (ردشسلا ىانشم

 ةادبق ةددحم جمارب راطا ىف ةضايرلا ةلو؛زمل رامعألا ةفاك نم ىتينوسال
 ةيضايرتا جماريلا هذه داتعحإأ مكاو - نيتسسلا نيس ىتحو هرشاعلا نسس نم

 نيتوللا ا 0 000 000 9 00 تاعيديستلا بدسح 000

 مسكر ةيسساسألا ةيئدبلا ةقايللا 0 كيقشتو ةينديلا 0 ةسرامم

 «هيكرحلا تاداعلا سرغو ةيرورشل 1 ةيكرحتا تتازاثملا" ةنَوا# 1 +ينديثا ةيافكا

 نيسلا اذه ىف ءضشتننل ةيسضخايرلا لويملا ىلع فرعتلاو 4 ءةميلسسالا

 ةيرايعملا تايوتمسل 0 ديدحلتى هتلوازملا 4 : مقنلا ١ عفو 0 7 اذهل ة «كنع عىذل تن

 : ةرسألا ىف ةيتديلا ةفانشلا لس

 لواننت بتك نم ىتافوسلا داحتالا ىف مدقي ال جذومن باتكلا اذه ردتعي

 ةدالولا نم ىلوألا ةلوفنطلا ةلحرم ىف ةرسآألا لالخ نم لفطلل ةينديلا ةيدرتاا

 دادعا متو . ىسردملا ميلعتلا ةلحرم ىف هعم رمقسي مث ةتاضحلا رود ىتحو

 ىف نيصنصختا نم هر هلا تثروحيو تا ءىض ىف باتكلا اذه هدام

 ءايآلا اهذم ديقتسي ىكن رسيم لكدت ق تمدقو . بلحلاو ةينديلا ةفاقالا
 مدقو . تاهزنلاو تالاحرلا ءانثأ ىنو ةرسألا لخاد لانلطالاو :نيفسركللاو

 فلتخم ىف, ءانيآألاو ءاياآنل حلصت ىتلا ةيندبلا تانيرمتلا نم ةعومجم باتتلا

 ةديفملا :ةيئادغلاو ةيحصألا تامولعملا نم ديددعلا ىلا ةفاضالاب ةتسلا لوصف

 . ةيموقلاو ةيذديلا تافارحنالا نم ةيانولا 5
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 : ةحابسلا لافطألا اوملع 4

 داحتالا ىف لافطألل ةيضاير بتك نم مدقي امل رخآ جذومن اذه

 ٠ ةيئاملا تاضايرلل مهأ نم ةضايرل لافطألا ميلعت ةيفيك لوانتو « ىتيفوسلا

 لافطألا ميلمت نكمي فيك ةيملعلا تاسرامملا ءوض يف ليصفتناب حرشيو

 ٠ ىويرتلا ىملعلا جهنملا ءوض ىفو فيلاكتلا لقأو قرطلا لهساي ةحايساإل

 نسلأ ىف لافطالا ميلعت لواذتت بتكلا نم ديدعلا دجن طمنلنا اذه ىلغو

 ىسرردمو تاهمألاو ءايذلل هجوتو ةيساسألا باصنألا نم .ريثكلا « ركبملا

 .٠ لافطألا ضايرو ةناضحلا رود

 ٠ ةيطارقميدلا ايناخا ىف لافطألل ةضايرلا بتك ب :

 2186 ةداملا نأ دجن ةيطارقييدلا ايناملا ةيروهمج روتبسد ءوض ىف

 ةيكارتشالا ةفاقثلل رصانعك ةحابسلاو ةضايرلاو ةينديلا ةيبرتنا نأ ىلع صنت

 قفاوتن ةداملا هذه ىو .٠ بناوجلل عيمج نم ىلقعلاو ىنديلا روطتلا مدخن

 ةئيدحلل ةيبلوألا باعلألا نسسسؤم ىسنرفلا ىبرملا ناسسل ىلع ءاج ام عم

 ءاج صنلا اذهو . درف لكل ىساسأ قح ةضايرلا نأ نم ناتريوك ىدريبب

 ةمظنم نع رداصلا ةضايرلاو ةينديلل ةييرتلل ىلودلا قاثيملا ىف ليصفتناب
 . أذا ماع قكس تريلا

1 

 ( ىسثملاب ةحص بستكا ) اهادؤم تاراعسش ةيطارقميدلا ايناملا ميفزَتَو

سأ لك ىو ناكم لك ىف درف لكل تئرم ةدع ةضاير ) راعمضو
 ش ٠ ( عوب

 زايمحلاو ةضايرلا داحتاف ءاضعأ ةمسن نويلم نورشع ىحن مه ددع عيل ايا

 قى ةيبعشلا ةيضايرلا تايرايملا ىف درف نويلم ره وحن كراشيو يىناملالا

 ادا ىقحت مهنيب نم !وضع نويلم ؟رال ىحن اهيف كراسشي « ةيداوألا باعلألا

 . بماي“

 ضرع ةيطارقميدلا انناملا ىف لافطالل ةيندبلا ةيبرتلا بتك نمضتتو

 ةيضايرلا باعلالل ىنبصفتلا حرشلاو اهكادأ ةيقيكو ةبنديلا تاتيرمتلا
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 نكمي ىتح ةيتاذلا مهتريسو ةضايرلا لاطباب فيرعتلا ىلا ةفامضالاب ةفلتخملا

 . ىلوآلا ةينسسلا لحارملا ىف ءرشنلا مهب ىدتقي نأ

 : ةتاعسمسلاو روعمسضلا 15

 نم عيمجلل ةضايرلا ةسسرامملل ةوعدلا نيب عبجي بتكلا نم عونلا اذه

 . حرملا عبياطلا تاذ ةيروتاكيراكلا مودسرلاو روصلا نم ةعومجم لالخ

 تانيرمتلا دكاوف ءىراقلل مرشيو . ندئنلب ةيحصلا ةيبرتلا ,.سسلجم نع ردسص
 . لئادسولا لهساب ةيندبلا ةقايللا نسايق ةيفدكو ةيندبلا ةنققايللا ىتعمو ة:نديلا

 دلعتل ىعمسسيو . طسبه ىملع ضرع ىف ةيضايرلا باعلألا دئاوف مرشيو
 ىلا لالخ ني ئمودلا ىئشايرلا طانقتلا ةبسرايه ىق ادب تقي ءئراكلا
 تائيرمتلا ةسراممو «© ةطيسبلا ءايمثألا لمحو ملالسلا دوعصو ىرحلاو

 ىطعيو © هجو لمكا ىلع ةيمورلا ةابحلا ءابعاب مايل ةديقملا ةيندبإل
 ةقمسلا نم ةياقولل ةمبلسلا ةيئاذغلا تاداعلاب ةصاخلا مئاصتلا نم ديدعلا

 ةقايللا ىلع كلذ رثاو © نزولاب لوطلا ةتالع ةطسبم لوادج َ ددحبو

 .. ةيراهملاو ةشدبلا

 ع ىعم ايعلا آده هو امام «ه اياف 2

 ند ءا_رالمالا ًددحم فى اهكيرحك تددحتو . معلاقطم؟ عم :ةيتديلا تانيرمتال

 قا مهما مم ناهماذألا ةيفكانرلا مازبلا يدفع 1 2 نيد
 تاودألا مادختسابو جماربلا هذه نم رابكلاو راغصلا ديفتسي ثيحي مهتاهمأ

 ىلع ةبتاكلا دكؤتو . ةفلكتلا ةليلتلا ةلديسبلا ةزهجألاو ةحاتملا ةيلزنملا
 .. ةيضايرلا مهباعلا ىف ءائبألل تاهمألاو ءابآلا ةكرام كاةيويرتلا ةيمهألا

 :ه اغتفط 1

 تافل ةدع ىلامجرتو /١551 ماع ايعانولسوكيسشت ىف لمعلا اذه ردص

 اعوببساو مويب اموي لقطلا ةياعر ةيئفيك حرش ىف جيردتيو ةدالولا ىتحو
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 رشع س.سسماخلا رهسثلا ىتحو لوآلا ماعلا لاوط رهشب اريمشو عوىيسأي
 لفطلل ةيندبلا ةيبرتلا ,رلا ةفاضالام ©« ايحص هتياعرو لئلحلا ةيذغت لوانتدو
 .٠ ليقتسملا ىف هتييرتل ساساك « هتادح نم ةياهلا ةرتفلا هذه ىف

 : ديوسلا لافطال ةيكرحلا ةطسشنالاو ةيذغتلا -

 ةياعرلاو ةخصلل ىمو#لا زكرأا ءاربخ نع ةرداصلا بتكلا نم ةعومجم
 ةطشنالاب ةيذئتلا ةقال«٠. لوانتت © ةئثلس ١,2 نسس ىتحو داليا نم لافطأالل
 ىتديلا طامقتلا ءوض ىف لافطألا ةيذغتل تايصوتلا مدقتو لافطألل ةيكرحلا
 ىتلا ةيكرحلا ةطشنآلا جمارب نم ةعومجم كلذك مدقتو «© هب نوموقي ىألأ

 ثوحيلا نم ةعومجم عوض ىقق + نسلا اذه قى لاقطألا عم بيسأذتت

 ْ ظ . ةيملعلا تاساردلاو

 . : راقصلل ةريدكلا باعلالا .طيسيت ل 6

 ليدعت ىلأ ىعسست « ةيضاير ةيويرت ةكرح ةريخألا تاونسسلا ىف ترهلذ

 ترهظف ..لافقلطألا عب بسانتت ثيحب ةريبكلا باعلالا نرناوةو دعاوق
 ديلا ةركو راغسملل ةركاطلا ةركلاو راغصلل ةلسلا ةرك نيناوتو دعاوق
 ةيضايرلا بتكلا .نم تاعوسجم كلذ ءوض ىف ترهلو . اهريغو راغصأال
 © باعلألا هذهل ةلدعملا نيناوقلاو دعاوقلا حرقلاب لوانتق ىتلا لافط“ال
 ىلا بتعكلا هذه ضعي ةمحرت مت دتلو . باعلالا هذه ميلعت ةيفيك حرشت امك

 .ةمدتآملا لودلا ىف ثداح وه امك اعيسساو ىدص دجت مل اهنكل © ةيبرعلا ةغألا

 8 ةينددألا ةدورتأا ّق ةيسردكا تبتكلا ككل أ

 ةيسساردلا جماربلا نمضتت ةينديلا ةيبرتلا ىف ةيسارد ابتك ميلعتلا تاسسسؤم
 نم ةيربلاثلا .قئاقحلا نيب اعب ععيحت :ئتلاو ةيسارد ةلحرم لكي ةصاخلا
 ىلا ةميالاب' 4 .ةياكلا :ةحضلاب ايةةالعو ةشديألا ةعايالاو: ةيكدبلا» ةطيسضنألا
 ةدووحم  رث]' ةقافالاب "امرء نواطتلا و اها ينور ةيكرشلا كلارابملا صرخ
 ىلع :فردتت نأ ةيبلقلا :عيلطتسي نتا ةيراسمالاو ةيئديلا .تارزاسيتخالا نم
 ذيمالتلا 3ْدل س رعت نأ بتكلا هذ مهلواحتو 5 اهكوض يلع ىئذيلا هاوىكممسم
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 ةيكيورتلا ةييرتلا .راطا قو: ةيييلمقلا ةسيشؤللا ناطا :ى' ةيفدبلا :ةيبزتلا' بد
 وي ريتسلا ةسردلا) راطا ىف اهتادقا بق رطعسي: نأ نكس صح غارنللا كقول
 ةأابحأل

 ةيتدبلا ةيبرتلا بةكل ةماعلا صئاصخلا ضعبل ىليلكت ضرع سل امسماخ
 : ةمدقتملا لودلا ضعي ىف لافطألل

 ةيبرتلا 0- ةياعلا صئاصخلا صرعتسست نأ لاجملا اذه ىف لواحنت

 هذه نأ مولعملا نم ناك ناو . ةمدقتملا لودلا ضعب ىف لاقادألل ةيندبأا

 ضعي كاته نأ الأ « ةيسايدسلاو ةيعايتجالا اهملظت ىف فلتدذت ةيمدقتملا لودال

 تاعمتدلملا هذه ءاضعأأل ةينديلا ةيبرتلا حب حجما ربي قلعتي اميق قاف تا بذآو د

 ىلي اميف صخلتي بن بئاوحجلا هده مهأ لعلو ©« صاخ هجوي ةلوفطللو ماع كجحود

 ةسييرتلا جمارب سرغ ىلع لمعت نأ ةمدقتملا تاعمتجملا تعاطتساس ١
 . ةركيأا ةلوئطلا لحارم ذنم اهئاضع1أ ةايح ىف ةيذدبلا

 ميلعتلا لحارم ةفاك ىف ةيساسا ةدام ةيندبلا ةييرتلا ةدام 0-0 5
 ردمتوو © ةايدحلا ىدم ةرمتدسمل ا ةيبيرتل < جماريب راطأ قو ىعماجلا م

 ةيضاردلا اوك“ بتك عم بتج ىلا اينج ةيدسردملا ةيتددلا ةيبرتلا 0-0
 00 5 ىرخآألا

 ةفقاكي عسيمجلل ا حجما رب م خنيدع عمتجملا 5 زهجأ تو هاعتتلل +

 ةنسرأ ممو ملعتت ةيثبيك كو 11 ع ع تاو ةيمذدا اعالاو ةيغاكذلا لكاسو هلأ

 ىروقلا باعلاو ةحادسلا و ل ايمجحلاو تاشد نسل ةيسادسألا تاضاي_ لا

 ةركاطلاو د ف ديلاو ةلسلا ٍِ 0 6 1 لكم 3-4 ريع امجلا باعلألا اذكو

  0هده .٠

 ىف ةيعامتجالاو ةيجولوريبلاو ةيوبرتلا مولعلا ىف نوصصختاا نواعتي ل هد

 "ا



 ةيافكلا ةيمنت ىفو ةحصلاب ةضايرلاو ةينديلا ةيبرتلا ةقالع نايب

 ىعامتجالا فيكتلا' فو ةينسفتلاو ةيندبلا ضارمالا نم ةياةولا ىفو ةرفدبلا

 جئاتنو نومضم رشن متيو . حيورتلاو غارفلا تقول ةيبرتلا ىف اهرودو

 © ةيريهامجلا تايوتسملا فلتخم ىلع تالجملا هذه ىف ةيملعلا ثوحيلا
 رابتعا ىلع .اهنم فاو بيصنب نلافطألل ةيندبلا ةيبرتلا بتك نصتختو
 رود ىف اولاز ام نيذلا عمتجملا ءاضعال ةاسساسألا ةيبرتلا ةلحرم اهنا

 0 ْ 70 ٠.2 نيوكتلا

 لافطالل هجوت“ تاعويلجم ىف لافطألل ةيندبلا ةيبرتلا بتك ميدقت متي
 ةيبرتلا بتك نم تاعومجم كانه نأ امك «© ةقلتخملا ةلوفطلا لحارم ىف

 .٠ راغصلا لجأ نم رابكلل هجؤت ىتلا ةيندبلا

 ليدهعتي ةمدقتملا لودلا ىف ةييضايرلا تانسسكئاأا!نم دادعلا تمتهآ  اطب

 ىق بسانتت تحبيصأا ثيحب ةريبكلا ةيضادرلا باعلالا حئاولو نينتاوق

 ديدعلا روهلظ كلذ عيتتساأو © ةلوفطلا ةلحرم عم اهجماريو ابتاوداآ

 باملآألا هذه ميلعتو رشن ىف مهسست ىتلا ةيضايرلا بتكلاو تافلؤلا نم

 ش . راقصلا طيحم ىف

 ردياعم ديذحت ىق ةضايرلاو ةيئدبلا ةيبرتلا ىف ةيملعلا ثوحبلا تمهسا مل

 اءدب ةمدقتملا تاممتجملا ءاضعأل ةيراهملاو ةيندبلا ةئايللاو ىندبلا ىدتلا

 ىلع ففرعتي نا وضع لكل حاتملا نم حبصاو . ةلوفطلا ةلحره نم
 تاعويلطم كلذي ترهظو . هثعم مه نمب ةقئراقملاب ىقديلا هاوتدشسم

 بيلامس١ حضوتو ةيندبلا ةيبرتلا جمارب ىلا تاعامجالو دارقألا دكرت

 ىلا لوصولا ةبفيكو ةيراهملاو ةيندبلا ةقايللا ريءاعم ميوقتو سايق

 . ةينسس ةنحرم لكل لثمالا ىوتسملا

 ىضرع ف نومهسعسي نيئاتنلاو نيركفنل او ءابدألاو ءايلدألاو ءامتعلا

 مهشذأمز عع نواعتلاب لانطألل ةيضايرلاو كد فديلا ةيبرتلا بك ميدو

 فحف



 ماري ميدقت ىلع ةمدقتملا تاممتجملا ىف ةيويرتلا ةئمنتلل ةزهجأ دكؤت

 عورقلا فلتخم ىف نيصصختملا عم قيسنتلاو نواعتلاي ةيندبلل ةييرتلا

 جماري عم قيسنتلا!ب ةينديلا ةيبرتلا جمارب مددتت متيو «© ةيوبرتلا
 عم طيارتلاب ىقيسسوملاو ةيليك قتلا نونفلاو مسرلاك ةينفلا ةيبرتلا
 «ةيسساردلا و ةيململا جماريلا نع ةديعي ريغو ةيعامتجالا ةيبرتلا جمارب
 ةينديلا تابيردتلا ءادا ةيفيك حضوت ىتلآ ةيضايرلا بتكلا رهظتو
 ةيتقلا موسرلاب ةحضومو «© ةيسانملا ةيقيسسوملا ةتونلاب ةبوحصم
 ةيبطلا ثوحيلا نم ةاقتسسملا ةيملعلا قئاقحلاب ةمعدمو « ةيئالملا
 .)١( « ءاوسسلا ىلع ةيناسستالاو ةيداملا مولعلا نم اهريغو

 58 هركذ قياسسلا عجرملا  نسيوع دينس دعمسم 1(

 (كفطلا ةتالع ل ١ م م)



 ع



 بووسصن

 اك 1 نأ هنأ م ءاطخحاأا نود باتعكلا مج رشح نأ أةدهج ردق انلواح

 .٠ د دح و هلع لامكلافغ 34 ليحتسملا ند

 عيزوت بيسي ةيعبطملا ءاطخألا فانكتكا ءئىزاقلا ةنطق نع بيغت نلو
 دنع ىنشداهلا ىا لكات بدسي ىأ © (؟١) ةح تنص 5 (مي) ةحفص ىااأمك ريحلا

 ةلمح بدضود دنع ىأ 6 (؟ ) مقر ةروصلل بتحاصلملا نإونعلا ىف امك بهدخوتدلا

 ٠ (ه) مقر لودحلل ةيسستلاب لاحنل قع امك لوئدجلا لخاد 'ماةرالا قيسنت

 ةلمجلا تعمج امدتع )١197( ةحتدص ىف امك ىرخأي ةملك لاديا ىأ
 3 2 يأ ©«... بال هذا ىرمدحملا يعط ٠ دج نحل ىب <... كفا باآلل ودييغ © ...00» ًٍ ا 37 0 0 0 . ١ ١

 همص

 فورح لاديا كلذكو . (ه5)ةحفص قاع نيعم ردخت » ضورفملاو « انيعم أردن »

 اهنأ ىلع الثم © باحلتددمإ > ةملخا تيقح امدنع ةملكلا ىق رك فرحي

 ةدع : الكم بتاأيد ةامم. 0 ةلالك كطوتدسو ©« )١75( ةحفص ىف ©« باطحصا »
 :٠ ةيبتجاو « ةيبرع مثافأ ةدع » نوكت نأ ىضورفملاو « هيبنجأ مالفآ »
 دوصقملاو « اكيتنرسملا » لثم ةمك نم فرح عايض ىأ : ( !ا"ن ةحفنص )

 حفص قا تقو ا » نم دادي 2« تق » كلذكو (؟١) ةحفص ىث « اك تةنرييدسلا »
 ةيزيلاجتالاب بت ١-١1 أ هسنلاب امصروصخو اذه ةلثمآألا رثكأ امو ©« )9٠6(

 رغصأ طذي فورح. مادختسإا ىأ «© (الثم 1١51١ ةحفص رلظنا) ةيدسسترفلاب ىأ
 اضيأ .يضررتلاو دوسألا مادختسا دنع ىأ ©« .سسكعلاي وأ سكعلا شضوورفملاو
 الدب فرح مادختسا وأ © )١55( متر ىثماه ىف امك « نىيكعلاب وأ نسكعلا
 قالتخشاو رطلس ةفاضأ ىأآ « (27 ةحفقفص ىف تبث ناكم تبن) « رخآ نم
 وه امك أهدضعب نع ةلصتم ةرقف للصف ىأ « (19) ةحفص ىف امك ةديدج ةرقف
 ... (١م9) ةحفص نم ىلوألا ةرقفلل ةيسسنلاو لاحلا

 ةيسستلاب بءاكدلا اذه فى عسى طخ ريكأ (تذ) ةحفص ىف ناك اصيرو

 : ىلي امك عبارلا رطنسلا نوكي نأ بحي ذأ < ىلوألا مرققفلل

 هةتياحلا ءانبأ أ كلذ ىنعم لهغ 4 ةرحتا نمل ا

 رلخسلا ةيقب فدذح دعي ةريشادم .سماخلا رطسلا ليدعتلا اذه ىليو

 , ؟ة/و



 ا ا ع ا لا

 نأ ملعن نأ ىغيثيو «6 ةريثك اهناكو وديت ىتلا ءاطخألا هذه مرو

 نيديعب أته نحتق « لإ. ىلا هتيست لصت نأ نكمد ءاطخألا َق حمامستلا

 هعيطملا ىف نيلماعلا ركشت نأ الا. انعسسي. ال © كلذل . مقرلا اذه نع ادح

 ىق باتكنا اذه جرخي ىكل ديدشلا مهصرح ىلعو« هولذي ىذلا دهجلا ىلع

 ْ ْ نا 9 ةفرشملا ةيئاهنلا <ه3روبص

 6. قيفوتلا ىلو هللاو

 ةروتكد

 لاشلا جارشنا

 21545 ريمموت

 ١ت



 : عطجارملا

 ةييرع تاركذمو تايرودو تالاقمؤز تاساردو تافلؤمو تايئاصحا  الوأ

 0 ظ : ةرودتنم ريغو ةروشنم ةمجرتمو
 .  ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تايئاصحا ٠

 ©« ةيعاذأ ثوصيو تاسارد ةلسسلس ىف صاخ ددع «© لنفطلاو ةعاذالا

 . 98١م. سرام « ةرهاقلا : ةيبرعلا لودلل تاعاذا داحت:

 ٠ ةروشن». ريغ تاركذم ٠ مالاعالل ىعامتجالا لخدملا ل ٠ لاشلا خارشنا
 . 5١م095 .٠ هرهاتلا ةعماج مالعالا ةيلك ا

 قى لوألا باتكلا .٠ ىمالعالا عامتجالا ملع ىلا لخدم
 ةيتكم . ىمالعالا عامتجالا .ملع ىق تاسارد ةلسلس

 * . ١ا١ةّمه ةرهاقلا ةمماج ©« قرخلا ةضهن

 وزنلآو ويدرفقتاو نويزخفينتلا نيي ىرصملا لفطنأ
 ملع ىف تاسسارد ةلسلسسم ىف ىناثلا باتكلا . ىناقثلا
 هةهمعماج ء؛ قرشلا ةضهن ةبتكم . ىمالعالا عايتجالا

 ٠ . ااه ةرهاقلا

 ٠ نويزفيلتنا رادخأ تارشني ةرهاقتا ناكسس هةقالع

 . 5١م5 «© ةرهاتلا « ىيرعلا ىعابطلا

 . ١975 « ىيرعلا ركفلا راد . نويزفيلتلا تاكيسشل

 * ىلاتلا مو يلا : ىتويزفيلتلا مليفلا ةصق »

 عامتجالا ملع .ىلا لخمم : ىف 23974-- 579 نص

 ٠ ىف 55 -- 5*١ .صص « ةيرصملا ةرسآلا ةيجولوقروما»
 ٠ ىفاقتلا وزفلاو ويددفلاو نووزفيلق!! نيي ىرصملا لفطلا
 .٠ قباسس عجرم

 ٠ ةمساردلا 8 ةحارص اهلا انشأ ىتلا عجارملا .رئك ومس انه ركذت نْل ) 3 ١

 فه



 « قىرصأ؟ لفطلاو نودزفيثدلا رايخا تبا منت « ..:لاستتلا مارتن

 كة

 راثعت 1 نضع تك ةئد رعلا نع كو نهد مس أ تداولا 0

 ب 5280 1..صضص « ءأياسفشتو ةيعاشجا ةسارتت + ةيماتسملا

 : ةيعاتصلا رامضألا ريع ىلودلا مالسعالا : ىف انا

 لاصتاللا ىعامتجال از [ روكتتأ ا 5 ب يع رت) تيار ن1 دا

 اددجأ « باتكلل ةماعلا ةيرسملا ادلب ْ الا

 00 لن 0 بانتكللا

 2 ف ٠ ؟ 0 7-2 تفي 0 )» . ةييعاللع م 3 ةنسار ا يدك لودلل ىف لاهطمالل ةينديلا ةييرتلا بتك هد ."نسيوع ديا دعشما

 0” ' لردلل ىف بتتلحمف نانا
 5 نود ٌُزقيدتلا جمارزبو بايشلا 0 يغار كثيع ا سس ودى نمحرأا ةيع» تت

 + هيتفلل .نوكمتلاا 4 مالغألاةراز دو 2 تاناشلا» ىنتسعا ةيعاللطقسلا' ا
 ١51 3 تيركلا ةلود 2 ةيمالعالا تاسارذدلاو تادنيلا ا 8

 لافطألا بنكي ءهاناع: الا 000006 تايياجبا تمم لالح ىا ىمش

 !د4  ؤهأ ص . « كفطلا فيقثتل :ةيدقتملا دالبلا ىف ةرداشلا
 هلل ملا صصوا : , 0 0
 ٠ هنم كش لودلا 0 .:عةداجحمو لاي هنو عافت

 ٠ ث٠ .٠

 طامثأ : تيساك ود تدع خا يلع 0 ىوليسو ىديدحلا 'دوعمس ”ىذم

 ذنم ىبرعثأ نذدولا ف لاصتالا تكروحب لبلد الت 7 ديعلا نلوع فدا

 .٠ أذملاك .٠ ىيرعلا ركفلا راد ٠.١ 5856 ماع ىتح ةعايالا روهظ

 ومدإرلا تلوانتن ىتقلا تن .ةدصحدلا نم ةبيمع ةداعملا ةضمايلعت 3 دال يا

. 
 ىف ثحبلا جهانم ةودن ىلا ةماقاقم ةقزو ٠ايبرعلا نطو“: ىف نويزةداتألو 1
 . ١585 لرربا « مالعالا ةيلذ ©« ةيمالعالا تاسارالا
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 ددعبلا « رشاعلل دلجملا . ةلوقلحلا نع اخ هد ١ ( ةلجم)ركفلا ملاع
 اا 2 ٠ !15ال6 ريمسسيدو ريمفونو .ريوتكا + ثلذذا

 لاقطا ىف ةمدقتملا لودلاب لافطألا بتك ريثأت » .  ىواجمتق عيديلادبع
 لودلا ىف مهتالجمو لافطألا بنتك : ىف < +١ 48-9 صص « ةيمانلا لودلا

 .٠ قبامس تشل .٠ هفقفدملا

 ىساذصلا رمتلا ةقحل ةيناثلا ةيهرفلا ةيمالعالا ةيملعلا ةودتلا ىلا ةمدقم

 . . ةيجيتارتسسالاو ةيموقلا ثوحيلاو تاساردلل ىمالعالا زكرملا « ىبرعلا
 . 118ه قيام 15١5 نم ةرتفلا ةرهانلا

 لولا ىف علا لافطألا 5 ىف « 55 1 ةمدقتملا
 ٠ قيانس مكرم + ةمدقتملا

 ىيرملا باتكلا راد . دلوملا ةيسورع - . لاشلا ىويننا ىنغلا دبع
 نب تس . ا95١اإل « ةرهاقلا « رشنلاو ةعايطلل

 «::ايملانع: لافلطألاإ بتك رشن ىف وكستويلا. رود » . ىواصلا معئملادبع .
 . ةمدقتمل؛؟ لوحلا ىف مهتالجمو لافطألا بتك : 3 < 5 ل اب ص « ةعابطلل

 ١ . قياس عجرم

 ؛«رسكفلا . ديدجحتا ىكودلا ىمالعالا ماظنلا 0 ىمحر نيخيرالديع ىلع

 لاصت تال ةيرحملا ةيعمجلا . ةيمانلا لودلا رظن ةهجو نم ةيعويضوم 0

 هرهاقلا . تريزا .شيرديرف ةيسسسؤم عم نواعتلاب ةيمئتلا لجأ ن
 . 1586/5/95: نم ةرتفلا

 نلنيق ام نسس لافطأ د ثدانأو ىناغأ » .  دمحم ميهاربا فطاوع

 لودلا قف مونالحمو لافطألا بدع : ىت 58ه  ؟١!ا صصص . ؛ ةدسردملا

 . قباسسلا عجرملا . ةمدقتملا

 + ةلوفطلا : ىف ا/لا/لث  ا/؟ه ىص « بمللاو لافطألا » .  ىواليدللا الودن

 ٠ ةمدقتنا لودلا ىف مهتالحمو لافطاألا بنك 3 ىف 584 لب 537 س

 ؟«1



 ةيبقتت 0-1 3 1 ا *  رياني ”8 نم ةرهاتلا < 35 ماعتل
 . 1586 «© باتكلل ”ةماملا ةيرصملا ةئيهلا « ىبرعلا باتكلا

 2الى ه4: ىبعسشتلال .ثارتلا نق لفطلا » .  ىره ىجلا دمحم

 5 قباس عجرم . 5 ركفلا متاع . ةلوفطلا * .ىف

 ٠ ىسفتلا ومنتلا )  عمتجملا ةآرم لافطالا 1 لس اشاما :نوقلا دايغ فوَحم
 4 ايي 0 : 49 ددعلا . ا لا ع .كق و «لفطلل ىعابمتجالا

 ْ 11 هللا :«  .تيوكلا

 « ىريهامجلا ناصتالا 000 روظتملا لأ 00 (هجوتم) ىدتف حمخف

 ْ ادام 6 باتكلل ةماعلا 1 مرسلا ديلا 5 00 0 فيلات

 « باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيعلا " < عيمجالا ملعتلا سلس: ”ةكيفربيسلا

 7 ١.

 0 0 ( عيطقا تحت

 . نويزفيلتلا' تانالعاو ملل تح لامدلا حبارشتا

 .٠ نويزفيلتلا رايخا تاردكتو لفللل - 2 0

 . مالعالا لئابسوب برتغملا ةقالع

 .. ةيغامتجالا' مولعلا .ى كحبلا ' جهانم 0

 م



 : ةيبتجألا تاساردلاو عجاركلا'ت ايناث

 أ 3-00 ل177 121 طوواعسو ةنمملع غ0 طع طك تانغ. 15*'ةصكودتع 2 عوق

 10م20602,. 66.

 26265057 1 | 0 7 عون ء1 هموم عم ه1 1

 1720م2 عدك ظاتط]تعط عدو, 10056097, 2

 مسهاطتتما لع 54241501116. دعم, وعم, 19881

 . مدرج نجإل ا 2 حتتج 72815, م مصإعل ال ةنو طاسسأع لمست سمع. ”(*ن116ع-
 اذمص : وندنع دقلو-دزو 2 2171". 2دمك, 985.

 نن در ره دب 29010 ا ا كت يل 0-0 ا 1 تل

 لايدكعولتلل 3 :1'ه0122 1 درعة[ ععم را نصت مقلم 3285 2

 3 مدن نينا اتا , 18 عرصقتالا ا مرت أءدأ هصه] وزو مدا ل

 1ععوعوجعءاط. 156م 1'ععع 22ععوكر 1 1هط معمر 195

 . 2155 مكتتارالا , 7912: عا ا هه 5 طا]عر, ]ع ا  ©معوتت + 15 - عن طع

 ١ 5ءعطقبو مدعم, 2976.
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