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 مارهألا ةديرج ةرسأل صاخ ركش

 مارهألا ةرادإ سلجم سيئر ىرمغلا حالص /ذاتسألل صاخ ركشب هجوتأ

 ةوالح ةيهب /ةذاتسألاو مارهألا ةديرج ريرحت سيئر ايارس هماسأ /ذاتسألاو

 مارهألا ةديرجب تامولعملا مسق ىلع ةفرشملاو مارهألا ريرحت سيئر بئان
 ةبتكملا لالخ نم باتكلا اذهل ةيملعلا ةداملا عمج ىف ةيقيقحلا ةدعاسملل

 عورفلا لك ىف ةفرعملا رواحم ىتش ىلع ىوتحت ىتلا مارهألاب ةيراضحلا

 ىلع ىقئاثو فيشرأ نسحأ دعي ىذلا مارهألا ةديرج فيشرأ لالخ نمو
 ىف نيفقثملاو ةفرعملا ىبلاط لكل نميألا دعاسلا ربتعيو اهلك رصم ىوتسم

 ىف ةدوجوملا ةيفيشرألا قرطلا دحأ ىلع هفينصتو هبيترت مت ىذلاو رصم

 دقو ةلهس ةقيرطب ةيدجبألا فورحلاو ءامسألاو تاعوضوملا لالخ نم ملاعلا

 ةدوجوملا ةفرعملا رواحم ىتش ىف ةريثكلا غجارملاو فيشرألا اذه ىندعاس

 موسرلاو ىشنفاد ةرفش ىلع درلا" اذه ىباتك رادصا ىف مارهألا ةبتكم ىف

 1 'ءلسو هيلع هللا ىلص لوسسرلل ةئيدملل
 نوتككد

 يوابب اقول ليبن
 . مالعإلا ةنجل ليكو

 ىروشلا سلجمب ةفاقثلاو





 ره لقت

 ىنذنسح قو راف / نانفلا ذاتسألا

 ةفاقثلا رييزو

 رينتسم فقوم هل بتاك وهو - ىوابب اقول ليبن /روتكدلا ىنم بلط امنيح

 هباتكل ةمدقملا هذه ةباتك - عمتجملاب ةطبترملا ةيفاقثلا اياضقلا نم ديدعلا هاجت

 . "ىشنفاد ةرفش' ةياور نع ذوخأملا ىئامنيسلا مليفلا ةلكشم هيف شقاني ىذلا

 عم ةيعاديإو ةيصخش ةفصب ىننأ اهنم ةماه طاقن ىلع زيكرتلا ىنرضح
 امل دوجو ال نأ انيقي كردأو لئاسولا ىتشب ىعادبإلا ريبعتلل ةلماكلا ةيرحلا

 ةلماكلا ةيرحلا هذه فقت ذإ عمتجم ىأ وأ ةلود ىأ ىف ةقلطملا ةيرحلاب ىمسي

 اهترقأ ىتلا سسألاو تباوثلا سمت ىتلا دودحلا دنع اضيأ اهلامك بستكتو

 .تادقتعملاو نايدألا

 ةيعمتجملا ةيلؤسملا ةفصب لماعتأ - ضرفو بجاو وهو - ىندجأ انه

 دقتعملا سمي ال امب ةيعادبإلا ةيرحلا ةنايص ىف لوئسملا ىرود اهبجوي ىتلا

 لثمت نايدألا نأل .هريدقتو هرابتعا ىلإ تعدو نايدألا هتدكأ ىذلا خسارلا

 لبق عدبم لك ىلع ابجاو ربتعت اهتنايصو ناسنإلل ىنادجولا دقتعملا ثاريم

 نأشب ىرارق ردصم اتناكو امهب تلماعت ناتللا ناتفصلا امهو .لوئسم لك
 اهنيقي خسار بطعي هنأ عمتجملا رطش لثمت ةئف تأر ىذلا ىشنفاد ةرفش مليف

 كرتشي ىتلا دئاقعلا ةيموق ىلع ظافحلا ىف انرود ناكف اهتديقع تباث سميو

 اقول ليبن /روتكدلا هبتكي ام ةعباتمل ىناعد ام وهو ءنطولا اذهب عمتجملا اهيف

 اة ا همعدو ىرصملا بعشلا مذرشتل اءرد 550

 .مالسلاو ةدحولا هنطول كلذب ايجار

 روتكد

 ةفاقثلا ريزو





 هه طقم

 باهش ديغم /د.أ

 ةيناملربلاو ةنيوناقلا نوئشلا ريزو

 امب هتيمهأو هتميق اهنم لكل تارابتعا ةدع باتكلا اذه رسب نا

 فاشكتسا ىف اهتيمهأ ىدبتت ةيملع رواحم نم هدروأ ام لك لمأتلا قحتسي
 تباوثلاب نساسملا نيثباعلا تالواحم وأ نايدألا ىلع ءارتفالا روص

 .رشبلا ىنب نيب ةيحورلا طباورلا ةموظنمل ةنماض لظت ىتلا تاسدقملاو
 تايوتحم نم بارتقالل امهم افطعنم لثمي تارابتعالا هذه ديدحت لعلو

 ةنوهرملا دصاقملا قيقحتو ءضرعلاو جهنملاو ةيؤرلا ىوتسم ىلع باتكلا
 مهأ لعلو «؛ناث بناج نم قئاقحلا نع ثحبلا ةقدو «بناج نم اياونلا نسحب
 :تارابتعالا هذه

 ةيوامسلا اهرداصم ثيح نم نايدألا نيب براقتلا ةجرد نم قالطنالا :الوأ

 ريع ةيفايسكلا ةيلدهت رق ةيفادبلا اهدضاقم» فدك ليو« ةديسفقملا
 - قيقحت ىلإ ةفداهلا نيناوقلاو تاعيرشتلاو تابجاولاو قوقحلا ةموظنم
 .اهتداعس

 نيب راوحلا غيص قيمعتو لصاوتلا ةفاقثل اعفاد براقتلا اذه لظي

 ةيحورلا طباورلا نم قلطنت نيح اهنيب ىبرقلا جئاشو مكحب نايدألا
 نيبو «بناج نم هبرو ناسنإلا نيب ةحيحصلا ةقالعلا روسج عنصتل
 2 .ناث بئاج نم ناسنإلا هيخأو ناسنإلا
 ىأب ساسملل ةلواحم ةيأ ةهجاوم ىف قلطنت ىتلا ةيلاحلا ةوحصلا نأ
 نم لكل راذنإ سرج ةباثمب لظت اهزومر نم ىأب وأ نايدألا نم
 نم ىأ ءاردزا ةلواحم وأ اهنم ىأ نم لينلا ةلواحم هسفن هل لوست

 ةطقرهلا روص ةجلاعم نم انه دري ام رارغ ىلع .ةسدقملا اهزومر

 ماخل لوسرلل ةئيسملا مس كلذ قبس امو ؛«ىشنفاد ةرفش ىف

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 نامألا مامص لثمت اياضقلا هذه لاثمأ لوح راكفألاو ىؤرلا ةيلدابت نأ :اعبار
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 :اسماخ

 موصخ تالواحم ىأ ؛ةضرغملا نتفلا لك دض ةاجنلا قوط جسنتتو

 حرطل ةددعتم تافقو ىعدتسي امب اهلهأ نم لينلل ةيوامسلا نايدألا

 نوردقيو ءاهردق نوفرعي نمم مهسفنأ نايدألا باحصأ رظن تاهجو

 .اهتباوث نوسدقيو اهلزانم
 ءارقتسالا ليبس ىلع ةساردلا هذه ىف عبتملا جهنملاب اقلعم لظي

 فقاوملا ةجلاعمو ءاياضقلا حرط ىف سايقلا فيظوت عم ؛ءءاصقتسالاو

 ةوعد عم «لطابلاو قحلا نيب ةلصافلا دودحلا مسر ىلإ الوصو

 روص لك ةنادإ لبس ىف ةيلودلا تايقافتالا ا بوجو ىلإ ةحيرص

 ةساردلا هيلإ تهتنا ام وهو ءىريمدت راتس ىأ تحت نايدألا ءاردزا

 عم «ةيلودلاو ةيلخادلا اياضقلا عفرب بوجوب اهبحاص تاحرتقم ىف
 هاجت ىلودلا كرحتلا زيزعتو تامزألا ىف ىملسلا ريبعتلا مارتحا

 .ةدحتملا ممألا

 قحاب ىملعلا سردلا نم ىحنملا هذه نأ ريدصتلا اذه ىف لوقلا ةوفصو

 عم قستي امب هتميقو هترورضو هتيمهأ هل ءاطع نم همدقي ام ردقب ءانثلا .

 جاتحي ام وهو «تايدحت نم هب محدزت ام لكب ةرتفلا ةعيبطو ةلحرملا بلطتم

 ىلإ مهوعدي امب ةددعتملا نايدألا باحصأ بناج نم رذحلاو ةطيحلا نم اريثك
 تاقلطنمو ةيمداصتلا روص نع اديعب اهنيب كرتشملا رهوج نع ثحبلا

 نتفلا ةراثإ ىلإ اهئارو نم نيدصاق موصخلا اهل جوري ىتلا عارصلا

 ةيؤرلا حوضو ىلع موقي ءانب ىملع دهج لكل ةيحت ..بسحف تاهبشلاو
 0 معد ىلإ فداه ملق لكل ةيحتو «ةلاسرلا مارتحاو جهنملا ةحصو

 وق ةمألا لظت ىتح مذرشتلا وأ راطشنالا فوخت نع اديعب ةمألل ةينطولا

 .اهيركفمو اهئانبأب
 ".٠ ويلوي ٠١ ىف ةرهاقلا

 1 ا 9

 باهش ديفم .د .أ
 ةيناملربلاو ةينوناقلا نوئشلا ريزو

 -ذ <”



 ةق ةمسصستم

 ناتنايدلإ هضفرت يذلا " يشنفاد ةرفش " باتك يف ةيؤازلا رجح :الوأ

 بجنأو ةيلدجملا ميرم نم جوزت حيسملا ديسلا نأ وه ةيمالسإلاو ةيحيسملا
 رهظ نأ ذنمو مويلا ىتح اننيب نوشيعي١ دالوأ اهدافحأو «ةراس اهمسا ةنبا

 بتاكلا هفلأو ”٠٠١ ماع يف ةقطرهلا هذه ىنبت يذلا " يشنفاد ةرفش " باتك

 كلذ حبصأ « ةيسيلوب ةيبدأ ةصق ةروص يف نوارب ناد يكيرمألا يئاورلا

 ةركلا يف ةفلتخملا مالعإلا ةزهجأو ءابنألا تالاكو لك يف ايساسأ اربخ باتكلا

 ىلإ هليوحت مت نأ دعب "يشنفاد ةرفش' باتك لوح جيجضلا كلذ دازو ةيضرألا

 رهش يف امسنرف يف زيخألا ناك ناجرهم يف هضرع مت يكيرمأ يئامنيس مليف

 تارالودلا نم نييالملا ققح ايريهامج الابقإ مليفلا كلذ ىقالو ٠٠١5 ويام

 ةينيدلا تاسسؤملا نم ريثكلاو مليفلا كلذ ىلع ناكيتافلا ضارتعا رهظو

 ةيحيسملا لاقل: قم :اهرديهو: ةيفسم تك وونلا و ةيسكيل قاتلا و ةويوضتت قرألا

 ةرفش"' باتك تايعادت فقت ملو هلك ملاعلاو رصم يف مليفلا ىلع تضرتعا

 ةينطولا مالقألا ضعب اندجو اننإ لب دحلا كلذ دنع مليف ىلإ هليوحتو "يشنفاد

 قيقحت يف حيسملا ديسلا نع "يشنفاد ةرفش' مليف لالغتسا لواحت ةيرصملا

 دينملا نع مليف'ةياتك ددنصي اهنأ ةيرصملا مالقألا هذه تنلغأ نآب ةيذام بَساكم

 مليفلا جاتنإب موقي فوس هنأ فورعم يئامنيس جتنم نم رثكأ نلعأو حيسملا

 رصم يف ةيسكذوثرألا ةسينكلا لعج امم حيسملا ديسلا نع هتباتك عمزملا

 لاؤس يف يرصملا ماعلا يأرلا نم مئاد باوجتسا ةلاح يف رهزألا ةخيشمو

 خدسملا يسلا ةيصختلا لكتت زوجج له وهو ىألا ىقحنةيفاش ةئاجإ هل دهفاول

 سا



 هيلا للملا نيب حيسملا ديسلا ةعيبط لوح ىؤرلا يف فالتخا نم اهيف امب

 مت اذإو «مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ةثالثلا ةيوامسلا نايدألا نيبو اهتاذ

 ةيحيسملا للملا دحأل ةينيدلا ةيؤرلا بسح حيسملا ديسلا ةيصخش ليشمت

 ديسلا ةيصخش ليثمت مت اذإو ءىرخألا ةيحيسملا للملا فقوم وه امف ..ةثالثلا

 نايدألا فقوم وه امف .. ةيوامسلا نايدألا دحأل ةينيدلا ةيؤرلا بسح حيسملا

 نم بلجت امم رثكأ ررضلا نم بلجت ةرئاح ةريبك ةلئسأ .. ىرخألا ةيوامسلا

 ةيوامسلا نايدألا نيبو ةيحيسملا للملا نيب يفاقثلا خانملا رارقتسإ يف عفنلا

 ىلع مادقإلا ةروطخ نم ريذاحملاب يدانت ةيلاع تاوصأ كانه تناك كلذل

 قفتي دق يأر درجم اذهو رصم يف حيسملا ديسلا ةايح نع يرصم مليف لمع

 مليف ويرانيس بتكي نأ صخش يأ قح نمو نوفلتخي دقو نورخآلا هيف يعم

 روتسدلا نم 47 ةداملا صنل اقبط يروتسدلا هقح اذهف حيسملا ديسلا نع

 ! تافنصملا ىلع ةباقرلل ريخألا يأرلا ىقبي نكلو

 ثادحألا يلاوتل يماردلا طخلا يف دمتعي " يشنفاد ةرفش " باتكو :اهناث

 يشنفاد ودرانويل فورعملا يلاطيإلا نانفلل ةيملاعلا ةحوللا ىلع اهدعاصتو

 ةحولل هليخت يف ةصاخ تاريسفت نوارب ناد يكيرمألا بتاكلل ناك دقف

 ناد يئاورلا بتاكلا لاق دقف ريخألا ءاشعلا ةحول يهو ثادحألا عوصضوم

 ةحول نع يشنفاد ودرانويل ةحوللا ماسر هلقي مل ام ةحوللا ليلحت يف نوارب

 هنأ ىلإ حيسملا ديسلا ىلإ "يشنفاد ةرفش' باتك فلؤم رظن دقف ريخألا ءاشعلا

 لايخ يف ةيلدجملا ميرم بحي ةحولل هليلحت يف هلعج كلذل يداع ناسنإ

 يف ةدوجوملا ضرألا ىلع حيسملا ديسلا ةريس عم قفتي ال ضيرم يعادبيإ

 ىلإ هلايخو ووضعت يف: نضيرفلا» ىعادنإلا نونحلاةبق لدغتو ةيوامسلا :بفكأل
 ادافحأو ةراس اهمسا ةنبا ةيلدجملا ميرم نم بجنأ حيسملا ديسلا نأ دح



 يتلا ةايح نغ هرؤيصت ىف :تلونلا نارك ةوذنك ةجنو:نآلا انقنب نويقسيعي
 ةيضرألا ةركلا ءاحنأ لك يف هباتكل اديج جيورتلا عاطتسا هباتك يف حيسملا

 نم رثكأ هؤارقو ةيبرعلا اهنم ةغل نيسمخ ىلإ باتكلا ةمجرت مت هنأ ةجردل

 لوقع يف تباثلا رمديو ةيحيسملا ةينيدلا قئاقحلا رمدي هنأل ةمسن نويلم
 كلذ دعبو ميظعلا حيسملا ديسلا ةيصخش نع ينيدلا مهنادجوو نييحيسملا

 " هباتك ةمدقم يف هاندجو - لوألا هضرغ وه اذهو - فلؤملل يداملا حاجنلا

 مهسأر ىلعو ياد ليد رشنلا راد يف تاعيبملا مسق ركشي "يشففاد ةرفش

 نايردياو يلرفيا يكاجو غربوم لياجو زريه نازوسو نوغلاب لكيام

 لك يف ةيقيوست ةزجعم اوققح مهنأل ناكيرمألا دوهيلا نم مهضعبو سكرابس

 ديؤم نيب ام بوعشلا نيب يركفلا جايهلا نم ةلاح قلخب ملاعلا ءاحنأ
 ناك كلذو يركفلا عادبإلاو يأرلا ةيرح ةلظم تحت باتكلا ةركفل ضراعمو
 اضراعم ناك نم لكو باتكلل اديؤم ناك نم لك باتكلا أرقي نأ ايعيبط

 اهربتعأو ايركف اعادبا ضعبلا اهربتعا راكفأ نم هاوتحم ةفرعمل باتكلل

 يركفلا عادبإلاب اهل ةقالع ال ةيحيسملا ةنايدلا يف ةقطصره رخآلا ضعبلا

 باتكلا كلذ نع ثحبأ تذخأ "يشنفاد ةرفش' باتك لوح جيجضلا اذه طسوو

 توريب نم هرضحأل تلسرأ يننأ ةجردل يرصملا قوسلا نم ذفن هتدجوو

 ةلس يف باتكلا يقلأ ينتدجو "يشنفاد ةرفش' باتك ةءارق نم تيهتنا نأ امو

 ايدل ىثكلو وسلا ةينفلا» دولا ضرذلا تاذجلا وذا ركبنا ةدقل :تاليوعلا
 ناك ناجرهم يف ضرعيو يئامنيس ويرانيس ىلإ لوحت باتكلا نأ تملع
 دحأ داسوملا نأ ءابنألا تالاكو ضعب ترشن دقو 3٠١1 ويام يف اسنرفب

 لوح ملاعلا ءاحنأ لك يف نييحيسملا نيب ةعيقولا ثادحإل مليفلا كلذ يبلومم

 نم باتكلا تدعأ ةينيدلا زومرلا ةيسدق ىلع ةظفاحملا وأ عادبإلا ةيرح ةيضق

 ه١6



 ىتح "يشنفاد ةرفش' باتك ىلع هيف درأ اذه يباتك بتكأ يكل تالمهملا ةلس

 ةتايجيرت ىف فلاخي هنزل ةدودصفلا:نكوقلا: نودترلا 'ءلدقلا زيه لكتسمال

 ةيلدجملا ميرم نم جوزت حيسملا ديسلا نأب ةيوامسلا نايدألا لك هتامولعمو

 . ةراس اهمسا ةنبا مهلوأ ةيرذ اهنم بجنأو

 'يشنفاد ةرفش' باتك فلأ يذلا نوارب ناد يكيرمألا فلؤملا نإ :اثلاث

 ديسلا ةيصخش لوانت يف ضيرملا هلايخل ايندلا يف تاعيبم ىلغأ ققحو
 ردصأ نأ هل قبس ةيتاذلا هتريس ىلع بذكلاو قيفلتلاو اهيلع لواطتلاب حيسملا

 . "نوبيطو رارشأ"و "يمقرلا نصحلا"و "ةعيدخلا ةقيقح'" بتك يهو بتك ةثالث

 دجت ال اكيرمأ يف تابتكملا ففرأ ىلع ةعوضوم ا ةثالثلا بتكلا هذه

 بوهوم ريغو هتاباتك يف ةيركفلا ةميقلا دودحم نوارب ناد نأل اهيرتشي نم

 دعب تءاج هترهش نكلو ةيكيرمألا ةيفاقثلا ةايحلا يف هل نزو الو فلؤمك

 حيسملا ديسلا ةيصخشل قيفلتلا يف ةنونجملا هتءارجل ' 'يشنفاد ةرفش ا هباتك

 لوانت يف دمتعأ فوسو "' فرعت فلاخ " لوقي يذلا يبعشلا لثملا ىلع راسو .

 نوكي نأ حلصي ال هنأو باتكلا اذه ةقطره تبثأ يكل "يشنفاد ةرفش' تاك

 راد نم نانبل يف ةرداصلا ةيبرعلا ةعبطلا ىلع حيسملا ديسلا نع مليفل ةزيكر

 عونك تنرتنإلا ىلع عضو باتكلا اذه نأ ةصاخو مولعلل ةيبرعلا رادلا رشنلا

 اراكفأ نوكت دقو ةهفاتو ةطقاس راكفأ نم هيف امب هل يلمعلا جيورتلا نم

 رايلم ةثالث نم رثكأ اهب نمؤي يتلا ةيحيسملا ةنايدلا هوشت راكفأ اهنأل ةطحنم
 وه "يشنفاد ةرفش" باتك يف يساسألا طخلاف ةيضرألا ةركلا هجو ىلع ةمسن

 ىلع ةينبملا ةيروصتلا ماهوألاو قيفلتلا ىلع موقي روصتلا يف ضيرم لايخ

 توهال ىلع ينبم ةيحيسملا يف يرهوجلاو يساسألا طخلا نأل بيناكألا

 يف اهروذج نم ةيحيسملا مدهي كلذ ريغب لوقلاو هتوسانو حيسملا ديسلا

 و ع



 نم جوزت دق حيسملا ديسلا نأ نم نوارب ناد هيعدي ام نإف كلذل ٠ اهدئاقع

 نويحيسملا اهبراحي نأ بجي ةيحيسملا ةنايدلا يف ةقطصره وه ةيلدجملا ميرم

 ىلع موقت مالفأ ميدقت اوعنميو ةيضرألا ةركلا ءاحنأ لك يف للملا لك نم
 اهرجحو ةديقعلا روذج سمت يتلا ةقطرهلا نأل ةيحيسملا ةنايدلا يف ةقطرهلا

 ةقطرهلاب ملعلاف .. ةميرج اهيلع توكسلا نإف يحيسملا توهاللا يف يساسألا

 نود ةيتاذلا هتريس ىلع بينذاكألا قالتخاو هيلع ينجتلاو حيسملا ديسلا دض

 يتلا مهتنايد قح يف نويحيسملا اهبكتري اهتاذ يف ةميرج ةقطرهلا هذه فاقيا

 ديسلا ةريس نع عافدلاب ناكم لك يف نييحيسملا ىلع بجي كلذك اهب نونمؤي
 حيسملا ديسلل ةيتاذلا ةريسلل يساسألا ردصملا نأل ضايبلا ةعصانلا حيسملا

 ةحول يف هلمأتو هليختو ضيرملا نوارب ناد لايخ سيلو ةعبرألا ليجانألا وه
 نم نوارب ناد رظن ةهجوب اضارتفا انملس ول ةطابسبب اننألو ريخألا ءاشعلا

 هني كلذ افا اذ ول اتم هيجل ون ةلدكملا ميررع نع عوز حملا ةيصنلاا هك
 .كلذب الوقي مل نيتيوامسلا نيتنايدلا نأل ةيمالسإلاو ةيحيسملا ةنايدلا يف انعط

 نييحيسملاو نيملسملا هلك ملاعلا جعزأ ةطقاسلا هنآكفأي قولون. نأذ بانك ق

 ىفشتسم لخاد ةمئاد ةفصب شيعي فلؤم نم الإ جرخت ال راكفأ نم هب امل
 نوريثكلاو "ةيسوهلا انيلجنتسإلاب' ةيمسر ةداهش هعمو ةيسابعلا وأ ةكناخلا
 لخدي هِي دمحم لوسرلا نع مليف جاتنإب داسوملا موقي نأ لمتحملا نم نولوقي

 نيب قاقش ثادحإل و دمحم لوسرلا ةريس ىلع بذكلاو قيفلتلا نم هب

 ةينيدلا زومرلا ةيسدق ىلع ظافحلا وأ عادبإلا يف ةيرحلا ةيضق لوح نيملسملا.
 لوسرلا نع مليف جاتنإل اهاجتا كانه نأب ءابنألا تالاكو ضعب تلقن دقو '

 هجاوز اياضق يف ةصاخو هي دمحم لوسرلا ةايح لوانتي اكيرمأ يف هي دمحم

 نأ مغرو ةجوز لك نم هجاوز يف هضارغأ نم هيلع ءاعدالاو قيفلتلا عم

 ' سا الس
 (ملاعلا يف باتك لوأ - ؟ - م)



 ثكمو دليوخ تنب ةجيدخ نم جوزت هي ادمحم لوسرلا نأ نوملعي عيمجلا

 لك نأو اهريغ جوزتي مل رهشأ ةتسو ةنس نيرشعو عبرأ نم برقي ام اهعم

 ةيمالسإلا ةوعدلا ةمدخل تناكو نيسمخلا نس لصو نأ دعب تناك هتاجيز

 . ىلوألا ةيمالسإلا ةلودلا مايقو

 ةرفش' نوارب ناد ةصق عئاقو باتكلا اذه يف ضرعتسأ فوسو .:اعبار ثاا ٠

 ةيوامسلا تانايدلا قح يف اهزواجت تبثأ يكل ليلحتلاب اهلوانتأو "يشففاد

 تامولعملاو تباوثلا لك ضقانت اهنأو ةيمالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ثالثلا

 دساف ينف عادبإ يه اهثادحأ نأ تبثأ يكلو ثالثلا تانايدلا يف ةدراولا.
 ةفاقثلا ةرازو يف رصم يف ةيباقرلا ةزهجألا لك بلاطأ ينإف كلذلو طحنمو

 ةخيشمو ةيتنتستوربلا ةسينكلاو ةيكيلوثاكلا ةسينكلاو ةيسكذوثرألا ةسينكلا يفو

 باتك نع ذوخأملا مليفلا كلذ ضرعل يدصتلل اعم فوقولل فيرشلا رهزألا

 ال هنأل ةيوامسلا تانايدلا يف درو ام فلاخي هنأل رصم يف "يشنفاد ةرفش'

 . ةيوامسلا تانايدلا يف هللا لاوقأ يف درو اميف يأر ةيرح وأ ينف عادبإ دجوي

 هرييغت وأ هليوأت زوجي ال اهب درو امو هللا دنع نم ةلزنم ةيوامسلا تانايدلاف

 زومرلا وأ ةيحيسملا ةينيدلا زومرلل ةبسنلاب ءاوس قيفلتلاو بذكلا قالتخإ وأ

 مالفأ ةباتك نولواحي نيذلا نييرصملا ةوخإلا دشانأ كلذكو ةيمالسإلا ةينيدلا

 ديسلا ةيصخش نأل افلأو نينثاو ةرم مهريكفت اوديعي نأ حيسملا ديسلا نع

 هنأ ىلع هيلإ رظنت ةيحيسملاف « ةيوامسلا تانايدلا نيب ةيفالخ ةيصخش حيسملا

 يقتلت نأ نكمي ال ةفلتخملا ىؤرلا هذهو يبن هنأ ىلع هيلل رظني مالسإلاو هلإ
 حيسملا ديسلا وحن ةيتوهاللا اهتيؤر يف ةفلتخم اهتاذ ةيحيسملا نأ ةصاخو

 قرافي مل هتوسان نأو ةدحاو ةعيبط هل نأ ىلإ رظنت ةيسكذوثرألاف هتعيبطو
 ةيؤر مهل ةيتنتستوربلاو ةيكيلوثاكلا نكلو نيع ةفرط الو ةدحاو ةظحل هتوهال



 نيتفلتخم نيتعيبط هل نأ نودقتعي مهف ٠ حيسملا ديسلا ةعيبط وحن ةفلتخم

 نع ويرانيس بتاك يأو توهاللا ةعيبطو توسانلا ةعيبط يهو نيتلصفنم

 وأ ىرخأ ةنايدل ةفلاخم ةنايد ةهجو نم حيسملا ديسلا لوانت اذإ حيسملا ديسلا

 ىرخأ ةيحيسم ةلم ةهجول ةفلاخم ةيحيسم ةلم ةهجو نم حيسملا ديسلا لوانت

 كلذكو نيضراعملاو نيديؤملا نيب ةيفاقثلا انتايح يف رانلا لعشي فوس هنإف

 3ك دمحم لوسرلا ةايح نع مالفأ لمع نع نويرصملا نوفلؤملا دعبي نأ بجي

 يف ةدوجوملا لامكلاو عرولا ةروص زهي مالفأ يف ءايبنألا ريوصت نأل

 ىري دق يب صاخ يأر اذهو نييحيسملاو نيملسملا ىدل ينيدلا نادجولا
 نأ بجي انفلتخا وأ انقفتا ءاوسو أطخ هنأ ضعبلا ىري دقو حيحص هنأ ضعبلا

 ظ . اننيب ةقادصلاو بحلا دوسي

 مالفأ تاهويرانيسل يعاد ال مكوجرأ نييرصملا باتكلل لوقأ كلذل :اسماخ

 نع يتأت نأ نكمي ةرهشلاو « ب دمحم لوسرلا ةايحو حيسملا ديسلا ةايح نع

 نكمي امو هيي دمحم لوسرلا ةايحو حيسملا ديسلا ةايح نع اديعب رخآ قيرط

 ةيحيسملا نأل حيسملا ديسلا ةيصخش لوانت يف فالخو قاقش نم ثدحي نأ

 دهع يف بتكلا يف امك ثلاثلا مويلا يف دعصو بلص حيسملا ديسلا نأب نمؤت
 هبش نكلو بلصي مل حيسملا ديسلا نأب نمؤي مالسإلا نكلو يطنبلا سطاليب

 نيجتنملاو نييرصملا ةبتكلل لوقأ كلذل ةبعص ويرانيسلا يف ةجلاعملاف مهل

 عمجم نم ارداص ارارق كانه نأل رانلا راوجب نيزنبلا اوعضت ال نييرصملا

 اهيدل ةيسكذوثرألا ةسينكلاو ءايبنألا ةيصخش ليثمت مدعب ةيمالسإلا ثوحبلا
 اهعمو مليفلا ويرانيس أرقت نأ دعب الإ حيسملا ديسلا ةيصخش ليثمت نم فوخت
 نأ يف هليثمت يف ريدقو نانف لثممب يتأت نأ لوقعملا نم سيل هنأل قحلا لك

 دسجيل هيزن كولسو ىوقتو عرو نم اهيف امب حيسملا ديسلا ةيصخش لثمي
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 لثميل نيرهش دعب همحلو همحشب لثمملا كلذ يتأي مث حيسملا ديسلا ةيصخش

 .. قراس وأ رامق بعال وأ ءاسن ريز وأ باصن ةيصخش دسجي رخآ امليف

 نيفلؤملل لوقأ كلذل .. يحيسملا ينيدلا نادجولا هلبقي نل فقوملا اذه

 اذهو حيسملا ديسلا ةايح نع مكيديأ اوعفرا نييرصملا نيجتنملاو نييرصملا

 يأ اولبقي نل رصم يف نييحيسملا نأل ئطخأ دقو هيف بيصأ دق صاخ يأر

 بحب " مليف ةبرجت يف انلو حيسملا ديسلا وحن مهتالمأتو مهلايخ يف هيوشت

 يف سيل ةاتف لبق اباش نأ درجمل نابسحلا يف اهعضن نأ بجي ةقباس " اميسلا
 زيضاحسمرو ةعقن ولو ادددلا: كتاف اهل :يكيراكلا :ءانقلا ىف نكلو اتيقاذ ةسيكلا

 ةسواسقو ةيملاعلا ءابنألا تالاكو لك اهروصت ةينلع ةمكاحم تاسلجو ةطرش

 .. مهيلإ ناسنإلا قوقح تامظنم مامضناو مكاحملا تاعاق لخاد نور هاظتي

 ةيمتملا:قورسمملا نيفلؤملل لوقأ :كلذل "انيشلا بتحب ' مليشف يس اذنه
 فوس عبطلاب ٠ حيسملا ديسلا نع امليف متجتنا مكنأ روصتن اولاعت نييرصملا
 9٠١٠١ هيلع اقفتم نوكي نل مليفلا نآل رظنلا تاهجو يف فالتخا كانه نوكي

 ىلإ سايقلاب ثدحي فوس اذام .. مليفلا يف اصقن نوريثكلا داجي فوس لب

 وأ ةيبوروألا تافاقثلا عم ةنراقملا وأ رظنلا نودب ةثراوتملا ةيرصملا انتفاقث

 نيجتنملاو نييرصملا نيفلؤملل ةريخأ ةملك لوقأ كلذل ... ةيكيرمألا

 يف وأ ةينطولا انتدحو يف رانلا راوجب نيزنبلا اوعضت ال نييرصملا

 نيجتنملل فوسك نودبو فوشكملا ىلع لوقأو رصم لخاد نمألاو رارقتسالا

 نييالملاو نييالملا فلكتي فوس حيسملا ديسلا ةايح نع امليف نأ نييرصملا

 يتلا نكامألا لكو ميلشروأو ةميدقلا سدقلا تاروكيد اونبت نأ نوجاتحت مكنأل

 وأ ميلشورأ وأ ةيربط وأ ليلجلا وأ ةرصانلا يف ءاوس حيسملا ديسلا اهب شاع

 هنأ ةحارصب لوقأ كلذل .. دهعلا كلذب ةصاخلا سبالملا ىلإ ةفاضإلاب اهريغ

 نهال دع



 كلذل .. ةيداملا هتايناكمإب مليفلا كلذب موقي نأ عيطتسي يرصم جتنم دجوي ال

 ليومتلا نأب اهيلع ليلد اهيلع سيل ينفلا طسولا يف ةريثك تاعاشإ كانه نإف

 مهءارو نوكي دق نييجراخلا نيلومملا نإ .. اهلوقأ قح ةملكو يجراخ

 لك فرعن اننأل ةرهاظ ريغ ةيتارباخم ضارغأ نوكت دقو ةثيبخ ضارغأ

 ةايح لثم مليف ليومت مهنم يأ عيطتسي ال ةعيبطلا ىلع نييرصملا نيجتنملا.
 ميسو دعاوي دووازوو هتاقفنب حيسملا ديسلا

 يتلاخ'و "يبمللا"و "ةحوب' مالفأ وه يلاملا مهدهج رخآ نويرصملا نوجتنملاف

 رانلاب اوبعلت ال وب نيجتنملاو نييرصملا نيفلؤملل لوقأ كلذل "اسنرف
 نييرصملا نيجتنملاو نييرصملا نيفلؤملل لوقأ كلذكو « ةينطولا انتدحو يف

 كلذ ضفري ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم نأل 4 لوسرلا نع مالفأل يعادال
 لوسرلا ةيصخش ةعورب نيدهاشملا عنقي نأ عيطتسي لثمم دجوي ال هنألو

 ةيصخش ةعورب نيدهاشملا عنقي نأ عيطتسي دحاو لثمم دجوي ال امك لي دمحم

 ا : عيسللا ةزسلا

 0 ل ملا

 ةيقاافلا ةيؤيضنلا نطيوللا نوح ىف :ةيطوتلا وصمملا" ىشتنل» عوانك# حارق لوكنت
 نم رثكأ مليفلا ليومت نأ تبث املاط حيسملا ديسلا ةريس ىلع تازواجت نم

 نل ةيملاعلا ةينويهصلا ةبعل نأل يليئارسإلا داسوملا نم رالود نويلم نيتئام
 لوسرلا ةريس ريوزت ىلإ دتمتس لب حيسملا ديسلا ةريس ريوزت دنع يهتنت

 وأ ينفلا عادبإلا ةيضق لوح فالخلاب نيملسملا نيب ةعيقولا داجيإل 4ك دمحم
 قيفلتلاب مهتريس لوانت مدعب لسرلاو ءايبنألا ةيسدق ىلع ةظفاحملا ةيضق
 عافدلا يف رصم يف نويحيسملاو نوملسملا نمامضتي نأ بجي كلذل بذكلاو
 مكاحملا يف ةيضق عفرب كلذو ةيوامسلا تانايدلا يف ةينيدلا زومرلا نع



 نيملسملا نإف ةدحتملا ممألا يف ةيسامولبدلا قرطلاب عوضوملا ةراثإو ةيلودلا

 نم ةينيدلا زومرلا نع مهعافد يف اسامح لقأ اوسيل رصم يف نييحيسملاو

 جهوتملا يفحصلا ةدومح لداع يفحصلا ذاتسألا ةعقاو فرعن انلكو دوهيلا
 يتلاو ةينويهصلا تاداعلا ضعب نع مارهألا ةديرج يف ةلاقم بتك يذلا

 لداع ذاتسألا ىلع ةيضق عفرب اوماقو ةيدوهيلا ةنايدلل ءاردزإ دوهيلا اهربتعا

 نحنف اسنرف مكاحم مامأ مارهألا ريرحت سيئر عفان ميهاربإ ذاتسألاو ةدومح

 ةيمالسإلا ةينيدلا زومرلا نع انعانقو انسامح يف ةويوسلا .نصم لقأ انل

 .ةيحيسملاو

 ايروتسد عونمم ةيوامسلا نايدألل ءاردزإ هيف مليف يأ ضرع نإ :اعياس

 ةيمالسإلا ةنايدلل ءاردزإ ناك ءاوس يرصملا تابوقعلا نوناق بسح عونممو

 وأ تازواجت هيف مليف يأ ضرع نإف كلذ ىلعو ةيدوهيلا وأ ةيحيسملا وأ

 نإف كلذ ىلعو ايئانجو ايروتسد بقاعم ةيوامسلا نايدألل ءاردزإ وأ قيفلت .
 نوناقلو يرصملا روتسدلل فلاخم رصم يف "يشنفاد ةرفش' ميف ضرع
 تامولعملا لك نأل ةيحيسملا ةنايدلل ءاردزإ هيف نأل يرصملا تابوقعلا
 هتعمسل هيوشت اهيفو حيسملا ديسلا ةيصخشل ءاردزإ اهيف هب يتلا ثادحألاو

 ةدام ةينيدلا ةيبرتلا نإ " :ىلع صنت يرصملا روتسدلا نم ١9 ةداملا نإف

 ةيحيسملا ةينيدلا ةيبرتلا جهانم دوصقملاو ' ميلعتلا جهانم يف ةيساسأ

 ةداملا كلذكو ءارتفا وأ بذك وأ قيفلت يأ اهلخدي ال يتلا ةميلسلا ةيمالسإلاو

 لك ىلع بجاو ةينطولا ةدحولا ىلع ظافحلا " نأ ىلع صنت روتسدلا نم ٠

 ارظن ةينطولا ةدحولا رجفي فوس يشنفاد ةرفش' ميف ضرعو " نطاوم

 نيبو ةيحيسملاو مالسإلا نيب حيسملا ديسلا ةيصخشو ةعيبط لوح فالخلل

 نكمي ال يتلا ةينيدلا هتيؤرل زاحني فوس قيرف لك نأل اهتاذ ةيحيسملا للملا
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 ةرفش' مليف ضرع نأو اهب نمؤي يتلا ةيوامسلا هبتك يف ةبوتكم اهنأل اهرييغت

 نم 14 ةداملاف ةيئانج ةميرج ابكترم مليفلا كلذ ضرعي نم لعجي "يشففاد

 نم لك تاونس سمخ ىلإ رهشأ ةتس نم نجسلاب بقاعت تابوقعلا نوناق

 ةنايدلا ءاردزإل جيورت "يشنفاد ةرفش" مليف ضرعو نايدألا ءاردزإل جوري

 .ةبحيسملا

 ةرفش باتكب حيسملا ديسلل ةءاسإلاو هيوشتلا ىلع رمألا رصتقي ملو :انماث

 لوسرلا ةروص هيوشت ىلإ لصو رمألا اندجو لب يشنفاد ةرفش مليفو يشنفاد

 فحصلا ىدحإ اهترشن يتلا ْة' لوسرلل ةئيسملا تاموسرلا هذهب هلي دمحم

 نم ريثكلا ٍي لوسرلل ةئيسملا موسرلا رشن تداعأ مث كرامندلا يف ةلوهجملا

 هيوشتل ةيفخ ديأ اهءارو ةسرش ةمجه مامأ نحن نذإ « ابوروأ يف فحصلا

 الإ كلذ يف ةحلصم هل نمو ةيحيسملا ةنايدلاو ةيمالسإلا ةنايدلا زومر

 نأ ترشن ةيملاعلا ءابنألا تالاكو نم ريثكلا نأ ةصاخو ةيملاعلا ةينويهصلا

 نم ليومت هءارو ناك حيسملا ديسلا ةروص هيوشتل يشنفاد ةرفش مليف جاتنإ

 نودتايج لرس هحيفاا) ىذللا ميسنملا ةرسسلا لكلا: قلق :ىلطب نزلا ةسسالخلا :ةيقوويرتللا
 هوبلصو هومكاح نيذلا مهو حيسملا ديسلا ةلتق مه دوهيلا نأ هيف تبثأ يذلاو

 يف فوقولل اعم نويحيسملاو نوملسملا فتاكتي نأ بجي كلذل بنذ يأ الب

 زومر لوانتت وأ ةيحيسملا وأ ةيمالسإلا ةديقعلا سمت تازواجت يأ ةهجاوم

 لقأ اوسيل نويحيسملاو نوملسملاف هءاسإ يأب ةيحيسملاو ةيمالسإلا نيتنايدلا

 .خرؤملل ثدح ام فرعن انلكف مهتنايد زومرو مهتنايد نع عافدلا يف دوهيلا نم

 اهتربتعا ةمكحملا نكلو ةيقيقح تامولعم رشن امدنع جنفريا ديفيد يزيلجنإلا

 قرحل زاغلا نارفأب ةصاخلا تسوكولوهلا عوقو ركنت اهنأل دوهيلل ةئيسم

 دقف رلته برح هباتك يف كلذو ادنلوب يف يزانلا رتفتشوا ركسعم يف دوهيلا
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 تارضاحملا ىدحإ هئاقلإ ءانثأ اسمنلا يف يزيلجنإلا خرؤملا ىلع ضبقلا مت

 ال اذاملف ةيماسلا ءاردزا ةمهتب تاونس ثالث نجسلاب هيلع مكحو اسمنلا يف

 وأ ةينيدلا مهتادقتعم وأ ةينيدلا مهزومر ءاردزإ دنع دوهيلا لعفي امك لمفن
 .ةباجإ هل دجأ يلعل هحرطأ لاؤس .. يموقلا مهخيرات

 ةفيحص تماق دقف لايخلا قوفي لي لوسرلل هيوشت نم ثدح ام نإ :اعسان

 لوسرلل ةئيسم تاموسر رشنب ٠٠٠١5 ربمتبس يف ةيكرامندلا نتسوب سدنالوب

 نم الدب ةلبنق هسأر ىلعو ِ# لوسرلا مسر لاثملا ليبس ىلع اهضعبف

 طمنلا اذه ىلع ايروتاكيراك امسر رشع ىنثا ةديرجلا ترشنو ةمامعلا
 نويلم ةئامعبرأو رايلم نم رثكأ هتنايدب نمؤي لوسرل نكمي له ..طحنملا
 تاموسرب ةرداغ ديأ هتروص لوانتت نأ ةيضرألا ةركلا هجو ىلع ةمسن

 امدنعو ؟ةفيحصلا هذه نم ثدح امك اهتاروصت يف ةعيضو ةيروتاكيراك

 سيئر ةلباقم ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ءارفس نم اريفس رشع دحأ لواح
 تاموسرلا هذه ىلع جاجتحا سامتلا ميدقتل نيسومسار جوف كرامنددلا ءارزو

 نع اريبعت دعت تاموسرلا هذه نأ ةجحب مهتلباقم ضفر لي لوسرلل ةئيسملا

 تاموسرلا هذه نع راذتعا ميدقت تضفرو مهتلباقم ضفرو ريبعتلا ةيرح

 ةفيحص ريرحت سيئر ةتسوب نيتراك كلذك ضفرو يي لوسرلل ةئيسملا
 هذه نع نيملسملل راذتعإ يأ ميدقت موسرلا ترشن يتلا نتسوب سدنالوب

 درجم ميدقت مدع يف كرامندلا عم يبروألا داحتالا فطاعتو تاموسرلا

 لك يف نوملسملا رهظأو و لوسرلل ةئيسملا تاموسرلا هذه نع راذتعا
 يمالسإلا هلك ملاعلا تارهاظملا تمعو  لوسرلل مهبح ىدم ايندلا ءاحنأ

 هذه نإف كلذل ملاعلا لود ءاحنأ لك يف ةيمالسإلا تايلاجلاو يبرغلاو

 نيملسملا تدحو ةليوط نورق ذنم ةرم لوأل ِي لوسرلل ةئيسملا تاموسرلا

 ضفر يهو ةدحاو ةركف لوح ملاعلا يف نوملسملا عمجتو دحاو لجر بلق يف
 تاجتنملا عم لماعتلا مدعب ارارق اوذختا كلذلو لي لوسرلا ىلإ ةءاسإلا
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 تارالودلا نم نيرايلم نم رثكأ ىلإ كرامندلا رئاسخ تلصو ىتح ةيكرامندلا
 نع نيملسملل ايمسر اراذتعا مدقو كرامندلا ءارزو سيئر عجارت انهو
 نيملسملل اراذتعا مدقو يبروألا داحتالا عجارت كلذكو موسرلل ةئيسملا موسرلا

 ةئيسم تاموسر نم ثدح امع مهفسأ نينلعم ةيبرغلا لودلا ماكح لك عجارتو

 ةءاسإلا يف ريبعتلا ةيرح أدبم ينبت نم مهرظن ةهجو اوريغو 5 لوسرلل

 زومرو دئاقعلا سمت نأ بجي ال ريبعتلا ةيرح نأ أدبم ىلإ لي لوسرلل
 اذإ برعلاو نيملسملا ةوق ىدم ةعقاولا هذه تتبثأ دقو ةيوامسلا تانايدلا

 تاينلا تقدص اذإ لابجلا كرحت نأ عيطتست ةيتاذ ةوق نوكلمي مهنإف . اودحتا

 لاضملا فلك يرجلا وأ مازحلا تحت تترضلا نم الذي مهنيب ىنلعلا .احتألاو
 .ةقلغملا تاسلجلا يف لاقي ام فالخب نلعلا يف ثدحتلا وأ ةيتاذلا

 شيعأ يسكذوثرأ يحيسم انأو يموقلا يبجاو نم تدجو كلذل :ارشاع

 لوسرلل ةئيسملا موسرلا ةعقاو لوانتأ نأ اهلين نم تبرشو رصم ضرأ ىلع
 ديسلل ةءاسإلاب يشنيفاد ةرفش باتك مليف ةعقاو تلوانت امك اهيلع درأ نأو

 انلعجي رصم يف اعيمج هب نمؤن يذلا ةنطاوملا أدبم نأل اهيلع درلاو حيسملا
 ةءاسإ وه نيملسملا يتوخإل ةءاسإ نم ثدحي امو رصم بارتو رصم بحن

 قوط نأل نيملسملل ةءاسإ وه نييحيسملل ةءاسإ نم ثدحي امو نييحيسملل
 نوملسملا فتاكتي نأ بجي كلذل ةينطولا انتدحو وه ةيرصملا انتمأل ةاجنلا

 نيتنايدلا زومرل ةءاسإ يأ ثودح دنع ةدحاو ادي رصم يف نويحيسملاو

 . ةيحيسملاو ةيمالسإلا

 وحنلا ىلع اباب رشع ةعبرأ يف باتكلا اذه لوانتن فوسو :رشع ىدحإ

 . يلاتلا

 . ةحضاولا ةقطرهلاو " يشنفاد ةرفش " باتك : لوألا بابلا

 .ةعبرألا ليجانألا عم "يشنفاد ةرفش' ةركف ضراعت : يناثلا بابلا

 ملو ةعبرألا ليجانألا يف تدرو امك ةيلدجملا ميرم : ثلاثلا بابلا
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 عبارلا بابلا

 سداسلا بابلا

 عباسلا بابلا

 نماثلا بابلا

 عساتلا بابلا

 رشاعلا بابلا

 رشع يداحلا بابلا

 رشع يناثلا بابلا

 رشع نلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا

 حيسملا ديسلا نم اهجاوز ركذ اهب دري
 . هيلع قيلعتلاو يشنفاد ةرفش مليف صخلم :

 حيسملا ديسلا نع ةيرصم مالفأ جاتنإ ةروطخ :

 . نوناقلاو روتسدلا فقومو هي دمحم لوسرلاو
 يف ةيحيسملاو ةيمالسإلا رظنلا تاهجو فالتخا :

 يف ةيحيسملاو ةيمالسإلا رظنلا تاهجو فالتخا :

 حيسملا ديسلا ةمايق
 ةيسكذوثرألا ةثالثلا ةيحيسملا للملا فالتخا :

 ديسلا ةعيبطل اهتيؤر يف ةيتنتستوربلاو ةيكيلوثاكلاو
 حيسملا

 ةفاقثلا ريزو ديسلل ىروشلا سلجمل ةشقانم بلط :
 . رصم لخاد يشنفاد ةرفش مليف ضرع عنمل

 ةروث نم اهتايعادقو. هي :لؤسرلل ةقيسملا خوسرلا 4
 . ةيضرألا ةركلا يف نيملسملا

 . ةعورشملا نيملسملا ةروث عم نييحيسملا بواجت :
 ةروث عم ةيلهألاو ةيلودلا تامظنملا بواجت :

 . ةعورشملا نيملسملا

 . يي لوسرلل ةءاسإلا نيدت ةيلودلا تايقافتالا :

 . هي لوسرلل ةءاسإلا ةلافس يف فلؤملا يأر :

 روتثكد

 يوابب اقول ليبن
 مالعإلا ةنجل ليكو

 ىروشلا سلجمب ةفاقثلاو
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 لوألا بابلا
 0 يشنفاد ةرغش باتش

 ةحضا ولا ةقطرجلاو

 أدبت " يشنفاد ةرفش " يهو نوارب ناد اهبتك يتلا ةيسيلوبلا ةياورلا :الوأ

 نم ابراه فحتملا لخاد يرجي سيرابب رفوللا فحتم ريدم ريبنوس كاج نأب
 ةدعم قرتخت هسدسم نم هصاصر هيلع قلطي صخشلا كلذ نكلو صخش

 سافوزيب بيقنلا لقتنيو فحتملا ةقورأ لخاد اطقاس حنرتيو ريبنوس كاج

 تربورب" ب نيعتسي ةيضقلا ضومغ كفي يكلو ةعقاولا يف قيفقحتلل

 ققحملا ءاعذتسإ قو دزاقزاهتةففاج ىف ةينيدلل قومزلا ملغ ةاتسأ "نودسجتال

 ناكم ىلإ ققحملا لقتنا امدنعو ليتقلا عم دعوم ىلع ناك هنأل سافوزيب

 اهمسر ةيسامخ ةمجن ىلع ضرألا ىلع ةدمم ةيراع ليتقلا ةثج دجو ثداحلا

 لح ةريبخك لمعت يتلا وفون يفوصب ققحملا ناعتسا دقو ضرألا ىلع
 ةيسامخلا ةمجنلل ليتقلا مسر ببسو ةدقعملا ةيضقلا هذه مسالط كفل تارفشلا

 . ضرألا ىلع

 ةعامجل يرسلا دئاقلا ناك ريبنوس كاج ليتقلا نأ حضتي تايرحتلا نمو
 نناكلا نيم فرعي هنألا" نورنا ةيعيج داق هققسب هلق نر كتيبح "نويت"
 يف ه نطو ديسلا هيف برش يذلا سأكلا يهو اهناكمو ةسدقملا

 . ضرألا ىلع هل ريخألا ءاشعلا

 سأكلا رس ىلإ قيرطلا حاتفم العف لمحي ليتقلا ريينوس كاج ناك :ايفاث

 "ريخألا ءاشعلا' هتحول يف ةدوجوملا يشنفاد تارفشب ناعتسا دقو ةسدقملا
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 ىلع ردقي ال يشنفادل تارفشلا هذهو هناكمو ةسدقملا سأكلا رس ىلإ لوصولل

 اعم نيعمتجم وفون يفوص ةديسلاو نودجنال تربور نم لك ىوس اهلح

 اهناكمو ةسدقملا سأكلا رس ىلإ لوصولل يشنفاد ةرفش لح اعم ناعيطتسيو

 «تارفشلا لح ةريبخ ةيناثلاو دلافراه ةعماجب ةينيدلا زومرلا ملع ذاتسأ لوألاف

 رس ىلإ لوصولل " ريخألا ءاشعلا " هتحول يف تارفش ةدع يشنفاد عضو دقف

 . ىلع ةدوجوم تناك يتلا سأكلا يه ةسدقملا سأكلاو ةسدقملا سأكلا ناكم

 : اهدوجو ناكم نع :نونحييو ريخألا ءاشعلا ةَدْماَم

 يذلا يشنفاد ودرانويل يلاطيإلا نانفلا يشنفاد ةرفش ةصق ركذتو :اثلاث

 'نويس' ةعامج اهمسا ةعامج ىلإ يمتني ناك ريخألا ءاشعلا ةحول مسر

 ةيادب يف ةينيتاللا سدقلل كلم لوأ وهو نويروب يدارفودوج دي ىلع تسسأت

 قئاثولا نع ثحبلا وه ةعامجلا هذه ضارغأ دحأ ناكو ةيبيلصلا بورحلا

 ناميلس لكيه ىلع ينبملا تيدوريه دبعم ضاقنأ تحت ةدوجوملا ةيرسلا

 قئاثولا هذه نع حلا ردكم ةقرف ةعامجلا هذه تأشنأ كلذلو سدقلاب

 ثحبلا رمتساو لكيهلا ناسرف مساب ةيركسعلا ةقرفلا هذه ةيمست متو ةيرسلا

 يناثلا تفسونيا ابابلا حنم كلذل قئاثولا نم ريثكلا 01000 تا وقنا ةفيسلاك

 يف لكيهلا ناسرف ةكوش تيوقف ليكهلا ناسرفو نويس ةعامجل ةقلطم تاطلس

 عم فلاحتلا ررق تنميلك ناكيتافلا اباب ءاج امدنع هنأ ةصقلا ركذتو . سدقلا

 يفو . سدقلا يف لكيهلا ناسرف ةوطس نم صلختلل عبارلا بيليف اسنرف كلم

 ضعب عم تيقب رارسألا نكلو لكيهلا ناسرف مظعم لايتغا مت ٠
 سأكلا ناكم وه رارسألا هذه مهأو نويس ةيعمج ءاضعأ عمو ناسرفلا

 نودجنال تربورو وفون يفوص نأب اهدرس يف ةياورلا رمتستو ةسدقملا

 كنبلا يف ةنيزخ نم سدقملا سأكلا ناكم رس حاتفم ىلع لوصحلا اعاطتسا



 يفوص نم لك رطضا كلذلو ريبنوس كاج لوتقملا فحتملا ريدمب ةصاخ
 افرعي يكل جنيبت يال ينيدلا خرؤملا وه قيدص ىلإ هجوتلا ىلإ نودجنالو
 دقف ةيضاملا تاونسلا لاوط نويس ةيعمجو ريبنوس كاج هيمحي يذلا رسلا

 ىلإ مهدوقت ةطيرخ يف نمكي رسلا نأ اهيلع اورثع يتلا قئاثولا نم نيبت
 ةدوجوم سدقملا سأكلا هذه نأو عيمجلا هنع ثحبي يتلا ةسدقملا سأكلا ناكم

 . نويس ةيعمج هيلع ظفاحت يذلا رسلا وهو ةيلدجملا ميرم ربق يف

 ةعامج نأ دجن "يشنفاد ةرفش' نوارب ناد ةياور ريسل اقفوو :اعبار

 نأب نمؤت تناك رفوللا فحتم ريدم ريينوس كاج اهيلإ يمتني يتلا "نويس'

 داحلإ هتاذ يف كلذ نأ ىرن نحنو اهلإ نكي ملو يداع ارشب وه حيسملا ديسلا
 ةنايدلا يف يرقفلا دومعلا يهو حيسملا ديسلا توهال نوركني مهنأل ةقطرهو

 ىلوألا نورقلا لالخ هنأ نمؤت نويس ةيعمج يهو ةيعمجلا هذهو ةيحيسملا

 ىلع هيلإ ةرظنلا تناكو حيسملا ديسلا ةيهولأب داقتعا كانه نكي مل ةيحيسملل

 يف ةميظع تايرظن بحاص يعامتجا حلصمو ذف يرشب دئاقو ميظع يبن هنأ
 حيسملا ةيهولإ رارق نأ دقتعت ةيعمجلا هذه نأو يوسلا يعامتجالا كولسلا
 نم تلعج تاريسفتب حيسملا ديسلا لاوقأل مهريسفتب رشبلا هذختا يرشب رارق

 دقتعت ةيعمجلا هذهو ىلوألا ةيحيسملا ىلع ةيلاتلا نورقلا يف اهلإ حيسملا ديسلا
 ةينلاك ارق انآ ةقفيف ةلاعرو | وشي نقي ناعوأ | نقم ذلو ميسنلا ةينسملا نأ
 كلذ دعب ةيحيسملا هيلع تراسو رشبلا هفلأ مهتاذ رشبلا عضو نم رارق وهف

 وهف كلذل ايداع اناسنإ ناك حيسملا نأ نويس اعبح تادقتعم مهأ نإف كلذل

 1 فيو ةرابس اهدنا هكا اهتم يهلا و اهجوزتو ةودادجتلا يرجو يبغا
 ابوروأ يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تادقتعم فلاخت تناك 0000 تادقتعم

 هلو هلإو ناسنإ هنأ حيسملا ديسلا ىلإ رظنت يتلا ناكيتافلا اهسأر ىلعو
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 ةعيبطو ةيناسنإ ةعيبط هل وهف كلذل هتوهال قراف هتوسان « ناتلصفنم ناتعيبط

 ناد ريسفت ىلع ءانبو نويس ةيعمج يعدت امك طقف ةيناسنإ ةعيبط سيلو ةيهلإ
 يف ررق "ريخألا ءاشعلا' ةحولل هليلحت يف "يشنفاد ةرفش' هتياور يف نوارب

 ديسلا راوجب سلجي ناك نم نأ ريخألا ءاشعلا ةحولل هليلحت يف هتياور

 يف ةلثامتملا اهسبالمو رمحألا اهرعشب ةيلدجملا ميرم ىه هنيمي ىلع حيسملا

 كلذ نأ ىرن نحنو هتجوز يهو رشب هنأل حيسملا ديسلا سبالم عم اهناولأ

 دوجوملا نأ فورعملا نم نأل نوارب ناد نم ضيرم لايخو ةحضاو ةقطره

 حيسملا ديسلا ذيمالت دحأ بيبحلا انحوي وه ةحوللا يف حيسملا ديسلا نيمي ىلع

 ةديسلا هتدلاو ىعري نأ هنم بلطو حيسملا ديسلا هبحأ يذلاو رشع ىشثالا

 ةيلدجملا ميرمب هلدبتسي نوارب ناد فلؤملا يتأيو هتمايقو هبلص دعب ءارذعلا

 . لقاع هقدصي ال ينونج لايخ يف

 نأ دعب حيسملا ديسلا نأ ىلإ يلايخلا اهدرس يف ةياورلا رمتستو :اسماخ
 يف اننيب نآلا نوشيعي ادافحأو السن اهنم بجنأ ةيلدجملا ميرم نم جوزت

 مهيلع ظفاحت نويس ةيعمج نأو اسنرف يف ةصاخ ةقرفتم نكامأ يف ةايحلا

 صللختلاو مهيلع روثعلا ناكيتافلا عيطتسي ال ىتح مهتيوه ةيرس ىلع ظفاحتو

 ديسلا نأ ةعدب رمتست ال ىتح ضرألا هجو ىلع نم مهيلع ءاضقلاو مهنم

 تادقتعملا لكل ةفلاخملا اهنم دالوأ هلو ةيلدجملا ميرم جوزت حيسملا

 ظ .ةيهيسملا

 ةياور اهنأب نوارب ناد اهفلأ يتلا ةيسيلوبلا ةياورلا عئاقو يهتنتو :اهسداس

 عجارمو قئاثو هيدلو كشلا لبقت ال ةياور اهنأو لايخلا نم تسيلو ةيقيقح

 . ةسينكلاو ةيسكذوثرألا ةسينكلا ةكرح نأ ىرن نحنو اهتيقادصم وحن .

 ةفيعض ةكرح « ةياورلا هذه ةرداصم وحن ةيكيلوثاكلا ةسينكلاو ةيتنتستوربلا

 وس



 هتيرشبو حيسملا ديسلا ةيناسنإب ءاعدالاب اهروذج نم ةيحيسملا مدهت اهنأ مغر

 اهنم هل نأو نيطايشلاب ةباصملا هديسلا ةيلدجملا ميرم نم جوزت هنأو ةلماكلا

 ةياورلا ةرداصم ارخؤم ناكيتافلا بلظ دقو مويلا ىتح اننيب نوشيعي ادافحأ

 ةيسكذوثرألا سئانكلا تعمتجا دقو ذفني مل فسألل هرارق نكلو اهلوادت عنمو

 مليفلا ضرع عنمب ارارق تردصأو رصم يف ةيتنتستوربلاو ةيكيلوثاكلاو

 .رصم يف يشنفاد ةرفش ةصق نع ذوخأملا

 ةيسيلوبلا ةياورلا يف يساسألا طخلا تلوانت قباسلا درسلا يف يننإ :اعباس

 يليصفتلا درسلا نأل يليصفتلا درسلا لوانتأ ملو يكيرمألا بتاكلا نوارب نادل

 مولعلل ةيبرعلا رادلا اهتردصأ اهيلع تعلطأ يتلا ةياورلا هذهف يدجيال

 مجحلا نم ةحفص 4115 يف عقت يهو هبر دبع دمحم ةمس اهتمجرتو توريبب

 .. مت ةياهنلا يفو ةمتاخو لوصف ةسمخو ةئامو ةمدقم يف فلؤملا اهلوانت ريبكلا

 ميرم ربق يف ةدوجوم اهنأو ةسدقملا سأكلا ناكمو يشنفاد ةرفش ىلإ لصوتلا

 ةنبا اهنم بجنأو نوارب ناد يعدي امك حيسملا ديسلا اهجوزت يتلا ةيلدجملا
 ظ ف انف اهمبنا

 حيسملا ديسلا ةيرشب نع هبذك ضرع ىف سيل نوارب ناد ءاكذ نإ :انماث

 ثحب يف هتركف ضرعي مل هنأل اهجوزتو ةيلدجملا ميرم بحأ هنأو رشب هنأو

 لب هيلع نودريو ةسواسقلاو ةنهكلا نم نوصصختملا هءارقي صصختم ينيد

 اهأرقي يكل ةيسيلوب ةياور يف هتعدبو هنونج رشن هنأ رشنلا يف هئاكذ ةمق نإ
 مت هنأ ةجردل ايندلا ءاحنأ لك يف ءاسنو الاجر « اخويشو ابابش « عيمجلا
 حمسو اهعاب لب كلذب فلؤملا فتكي ملو ةغل نيسمخ نم رثكأ ىلإ اهتمجرت

 هصقلا يف ةيروحبلل ةرقفلا ىلك ءانر دالع رك ملف ويرانوم ىلإ اهنيوضمو
 ةلفط اهنم هباجنإو ةيلدجملا ميرمل هبحو حيسملا ديسلا ةيرشب يهو ةيسيلوبلا
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 موت هتلوطبب ماقو مليفلا جارخإب دروراه نور جرخملا ماق دقو ةراس اهمسا

 ضرعك اسنرفب ناك ناجرهم يف مليفلا ضرع مت دقو ونير ناجو سكناه
 نم مهبجعي ملو داقنلا لك هدهاش دقو ٠٠١5 ويام يف ناجرهملا مالفأ نمض

 لكلا نكلو ةيريوصتلا ىقيسوملاو روكيدلاو ينفلا عادبإلاو ةينفلا ةيحانلا

 ايندلا ءاحنأ لك يف ةيمالعإ ةجض نم هلوح ريثأ املو ةركفلا ةبارغل هدهاش

 ثيح ضرع لوأ يف ةيلايخ تاداريإ ققحو اكيرمأ يف مليفلا كلذ ضرع دقو

 يف تاداريإ ىلعأ مليفلا كلذ ققحي نأ عيمجلا عقوتو رالود ا ١47 ققح

 مارهألا ةديرجب ةلاقم 7٠45/9/84 خيراتب ثبنك دقو ةيملاعلا انتينسلا خيرات

 قوراف ةفاقثلا ريزو اهيف تبلاط ' يشنفاد ةرفشو حيسملا ديسلا " ناونعب
 ايركفو ايفاقث اخانم قلخي فوس هنأل رصم يف مليفلا كلذ ضرع مدعب نيسح
 . نآرقلا اهرقي الو ليجنإلا اهرقي ال تامولعم نم هب ام لك نأل ائيس
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 يناثلا بابلا

 ' يشنفاد ةرغش ' ةركف ض راعت

 ةعبرألا ليجانألا عم

 ناسنإ حيسملا ديسلا نأب "يشنفاد ةرفش' يف نوارب ناد ةركف نإ :الوأ

 اهدافحأو ةراس اهمسا ةلفط اهنم بجناو ةيلدجملا ميرم نم جوزت رشبو

 ال ىتح ناكيتافلا نم مهيمحت ةيعمج نونس ةيعمج نأو اسنرف يف نوشيعي
 ةنايدلا قح يف ةقطره اهلكو ةهفاتو ةيحطس ةركف «مهلتقيو مهيلع ىضقي

 امهنم ءزج يأ يف الوقي مل ليجنإلاو نآرقلا نأل ةيحيسملا ةنايدلاو ةيمالسإلا

 خيراتلا نإف السن اهنم بجنأو ةيلدجملا ميرم نم جوزت حيسملا ديسلا نأ
 ايخيرات ةقفلم ةركف يهف ةركفلا هذه ناديؤي ال حيسملا ديسلا خيراتو يحيسملا

 ةقلتخمو ةيمهوو ةيقيقح ريغ "يشنفاد ةرفش' يف ةدراولا ثادحألا نأو ةفيزمو

 دكؤت نويس ةعامج نع تادنتسمو قئاثو هيدل نأ فلؤملا يعدي كلذ مغرو

 ةقيقحلاو نآلا ىتح اهرهظي مل اذامل هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو همالك ةحص

 . تادنتسم يأ هيدل سيل هنأ ةدكؤملا

 نأ هباتك ةمدقم يف لوقي "يشنفاد ةرفش ' نوارب ناد باتك ةيادب يف :ايناث 9١ «

 ةيقيقح ةمظنم يهو ٠١49 ماع تسسأت ةيبوروأ ةيعمج ةينيدلا نويس ةيعمج
 مساب تفرع تاطوطخم ةينطولا سيراب ةبتكم تفشتكا ١1975 ماع يفو
 ريسلا مهنم ةينيدلا نويس ةيعمج ءاضعأو امسا اهيف تركذ ةيرسلا قئاثولا

 معزيو يشنفاد ودرانويلو وجوه روتكيفو يليشيتوباو ردناسو نتوين قحسا

 قئاثو ةيامح نع نولوئسم نويس ةيعمج ءاضعأ نأ نوارب ناد فلؤملا
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 ديسلا ةجوز ةيلدجملا ميرم ربق ةيامح نع كلذك نولوئسمو ةسدقملا سأكلا
 ديسلا ةلالس ةيامح نع كلذك نولوئسمو ةسدقملا سأكلا هب يذلا حيسملا

 نأل مهيلع ءاضقلاب ةيحيسملا ةسينكلا موقت ال ىتح ةيلدجملا ميرم نم حيسملا
 تبثي مهدوجوو حيسملا ديسلا ةيهولإ نم ةسينكلا ئدابم ىلع رطخ مهدوجو

 هيدل نأ نوارب ناد ركذو ةيلدجملا ميرم نم هجاوزو حيسملا ديسلا ةيرشب

 نم ةيخيرات ةيقادصم اهلو ةيقيقح هتياور نأب اعابطنا يطعي ىتح قئاثولا
 : هذه ةقالع ام هسفن حرطي يذلا لاؤسلا نكلو نويس ةيعمج خيرات لالخ

 مت ةيعمجلا هذهف .. ةيلدجملا ميرم نم جوزت حيسملا نأ تابشثإب ةيعمجلا

 ركاب هتئئارقو هدو يملا :ةينلا بلص هه يا 85 ماع ىف اهواشنإ

 ىلع حيسملا ديسلا ةايح ءانثأ ةدوجوم ةيعمجلا هذه نكت ملو ماع فلأ نم

 ةعبرألا ليجانألا نم اهذخأن حيسملا ديسلا ةايح رداصم نأ ةصاخو ضرألا

 ديسلا ةايح نم ماع فلأ نم رثكأ دعب اهؤاشنإ مت ةيعمج نم سيلو طقف

 ديسلا جاوز نوارب ناد ضارتفإ نأ رمألا ةقيقحو ضرألا ىلع حيسملا
 وأ حيسملا ديسلا لاوقأ هديؤي ال ةقيقح سيلو يضارتفا ويرانيس درجم حيسملا

 بذكت نأ نكمي الو سدقلا حورلا نم يحوب ةبوتكم يهو ةعبرألا ليجانألا

 كانه ناك اذإو ةعبرألا ليجانألا سيلو نوارب ناد وهف بذاك كانه ناك اذإو
 ناد نأ هلاوقأ لك يف قداصلا وهف حيسملا ديسلا سيلو نوارب ناد وهف بذاك

 بيذاكأو ماهوأو تافارخو تاقيفلتو تاضارتفإ ىلع هتياور ىنب نوارب

 ديسلا نإ لئاقلاو اثيدحو اميدق يحيسملا ركفلاو ةعبرألا ليجانألا فلاخت

 ..ةأرمإ يأ عم ةيسنج ةقالعب طبتري ملو ةأرمإ ةيأب ةقالع هل سيلو هلإ حيسملا
 ماقأ هنأو رشب حيسملا ديسلا نأب يدانيو *“٠٠١ ماع نوارب ناد يتأيمث

 ناد روصت لصي نأ يف تافارخ اهنإ !!! ةيلدجملا ميرمب ةيسنج ةقالع
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 راوجب دوجوملا صخشلا نأ يعديو ريخألا ءاشعلل ةحول ريسفت يف نوارب

 يشنفاد ركذ امك لوسرلا انحوي سيلو ةيلدجملا ميرم وه هنيميو حيسملا ديسلا

 رشع ىنثالا ذيمالتلاو حيسملا ديسلا مسر ريخألا ءاتطلا حول ىف هنأ تمس

 يف نوارب ناد يعدي امك رشع ىنثالا ذيمالتلا نم ةيلدجملا ميرم نكت ملو

 ريخألا ءاشعلا ةحول نومسري امدنع ملاعلا يف نيماسرلا مظعم نإ لب هريسفت

 انحوي هنيمي ىلعو حيسملا ديسلا نومسري مويلا ىتح ىلوألا ةيحيسملا ذنم
 دوجوملا صخشلا نأ ايندلا يف دحأ لقي ملو رشع ىنثالا ذيمالتلا دحأ بيبحلا

 ةحوز ةيلضعلا ميوم وف ريخألا ءاشيلا ةحوأ ىف خرتسملل هيشلا نينمي: ندع
 .نوارب ناد قطرهملا قسافلا يعدي امك حيسملا ديسلا

 نم ةن'افؤ "يشنفاد ة رفش ' هباتك يف دمتعا نوارب ناد نأ ودبي :اثلات

 سدقملا مدلا" باتك ىلع تاقالتخإو ماهوأو يخيرات داسفو ةينيد ةقطصره

 مهو باتكلا نم ةثالث هفلأو ١987 ماع يف ردص يذلا " ةسدقملا سأكلاو

 سفن ىلع هتركف باتكلا ىنب دقو تنجيب ليشيمو نلوكنل يرنهو يل دراشتير

 ةيلدجتملا ميرم قم' جاوزت حيسملا ةيشلا :نأب نواز اذ اهافق: ىلا او تكفلا

 ةيوخأ " ىعدت ةمظنم ةيامح تحت 5 اسنرف يف نوشيعي السن اهنم بجنأو

 اهل ساسأ ال ةيلايخ ةيرظن درجم مهتركف نأب نوفرتعي نيفلؤملا نكلو "نويس

 ىعداو باتكلا كلذ يف ةدوجوملا ةركفلا سفن ذخأ نوارب ناد نأ الإ عقاولاب

 سأكلاو سدقملا مدلا " باتك يف ةيلايخلا ةيرظنلا ن أ مغر ةقثومو ةيقيقح اهنأ

 وأ يخيرات ليلد يأ نمضتت الو ةقثوم ريغ ريطاسأ ىلع دمتعت "ةسدقملا

 ةلفط امهيدل تناكو ةيلدجملا ميرم نم اجوزتم ناك حيسملا ديسلا نأب يعقاو

 لاغلا ضرأ ىلإ هتمايقو حيسملا ديسلا بلص دعب ةيلدجملا ميرم تبره دقو
 ةلفطلا تناكو اهتلفطب تبره دقو حيسملا ديسلا نم ةلفط اهيدل ناكو اسنرفب
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 دعب اهب تبره امدنع اهتلفطب الماح تناك ةيلدجملا ميرم نأو "ةراس' اهمسا

 ةقفلملا تامولعملا هذه ٠ لاغلا دالب يف اهتدلو اهنأو حيسملا ديسلا بلص

 سأكلاو سدقملا مدلا" باتك يف نوفلؤملا اهددر يتلا ةيقادصملا نم ةيلاخلا

 اهركذت مل "يشنفاد ةرفش' هتياور يف نوارب ناد اهيلع دمتعا يتلاو "ةسدقملا

 جاوز مت ىتمف ةقيقحك اهدكؤي نوارب ناد نأ بيرغلاو .. ةعبرألا ليجانألا
 ؟ ءارذعلا ةديسلا هتدلاو ملع نودب حيسملا ديسلا جاوز مت لهو ؟ حيسملا ديسلا

 تافارخ مامأ اننإ .. ؟ ليجانألا يف حيسملا ديسلا ةنبا ةراس' يه نيأو

 هب قركوملا نيحولا ركسملا + ةممرألا لجان ىف اهل يرجو زل" كاهاتعتو ٠

 .ضرألا ىلع حيسملا ديسلا ةايح نع

 نع "يشنفاد ةرفش' باتك يف بذكلاو ءاعدالاو قيفلتلا رهظيو :اعبار

 بلص دعب سدقلا تكرت ةيلدجملا ميرم نإ لاق امدنع حيسملا ديسلا ةريس
 نآلا اسنرف يهو لاغلا دالب ىلإ اهب لماح يهو اهتنبا اهعمو هتمايقو حيسملا
 اقولو ىتم ةعبرألا ليجانألا اهركذت مل بذكو ةقطره اهلك يتلا ةلوقملا هذهو

 نع حيسملا ديسلا ةريس ىلع ةعدبلا هذه نوارب ناد ذخأ دقو صقرمو انحويو
 ماع فلأ نم رثكأب حيسملا ديسلا بلص دعب يأ ىطسولا روصعلا يف بتك
 ريبك داهطضا ثدح حيسملا ديسلا بلص دعب هنأب يعدت بتكلا هذهو

 ةفد وأ عارش نودب براوقلا دحأ ةيلدجملا ميرم تبكر كلذل نييحيسملل

 يف تشاع اهنأ ليقو اسنرف بونج ايليسرم ىلإ اهتلقت ةيزاجعإ ةروصبو

 نيثالث ةدمل عرولاو فشقتلاو دهزلا ةايح ايحت ايليسرمب عفترم لت يف اسنرف
 انكنع و ةلدحتلا يره اهنأ دحأ :اينع. كير نود: هفوهكلا:دحأ نيف انيماغ

 ديسلل الوسر نيعبسلا دحأ نيمسكم سيدقلا ةكئالملا تملعأ اهقلاخ ىلإ تلقتنا

 نيمسكم سيدقلا ماق دقو لاغلا دالب يف ةيحيسملاب رشبي ناك يذلا حيسملا
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 نيمسكم سيدقلا ةيئاردتاك لخاد ةريغص ةسينك لخاد اهدسج عضوو اهنيفكتب

 ةووطسألا' :هناقك ىف نيج روف قد لاذنأ ةيتقلا نضعيااهقلا.نيطانمأ اهلك هاهو ٠
 ناد يكيرمألا فلؤملا نأ ودبيو حيسملا ديسلا بلص نم ماع فلأ دعب "ةيبهذلا.

 ماع يف حيسملا ديسلا ةريس نع تاقطرهلاو ريطاسألا ذهب رثأت نوارب

 هجسن يذلا لايخلاو ريطاسألاو ماهوألا فلخ نوارب ناد راس دقف م0٠

 بيذاكألاو لاوقألا هذهو حيسملا ديسلا ةريس لوح مهلايخ نم نيفلؤملا ضعب

 .ليجنإلا تايأ ريسفت الو سدقملا باتكلا صوصن عم قفتت ال تاقيفلتلاو

 "يشنفاد ةرفش' هباتكل يكيرمألا فلؤملا نوارب ناد نأ دكؤملا نم :اسماخ

 بوعشلا نويفأ نايدألا نأ ىري لب ةيوامسلا نايدألاب الو ةيحيسملاب نمؤي ال
 هتياور يف بيذاكألاو تاقيفلتلا هذه مدق كلذل بيذاكألاو تاقيفلتلاب ةئيلم اهنأو

 هذهب نمزلا رمع نم تاظحل يف حبصي يكل "يشففاد ةرفش"' ةيسيلوبلا

 لبق ناك يذلا وهو اكيرمأ يف باتكلا ءاينغأ ىنغأ نم بيذاكألاو تاقيفلتلا

 بتاك هنأ الإ دحأ هنع فرعي ال ارومغم ابتاك 'يشنفاد ةرفش' هتياور ةباتك

 ضعب ىلع هبذكو هلالض يف دمتعا نوارب ناد نأ دكؤملا نمو يحطس

 سأكلاو سدقملا مدلا" باتك يف تدرو يتلا بيذاكألاو تافارخلاو ريطاسألا

 ةثالثلا نوفلؤملا لاق باتكلا اذه يفو ١187 ماع يف ردص يذلا " ةسدقملا

 ةركف حيسملا ديسلاب ةيلدجملا ميرم جاوز نع هب درو ام نأ باتكلا اذهل

 حيسملا ديسلا لسن نإ مهلوق نأو عقاولا نم اهل ساسأ ال ةموعزم ةيلايخ

 ليجانألا نم دنس اهل سيل لايخلا نم ةيعادبإ لاوقأ كلذك اسنرف يف نوشيعي
 لوح نوارب ناد فلؤملا نكلو يعاديإو يلايخ لمأت درجم يهو عقاولا وأ
 نم تسيلو قدصلا اهنأو ةقيقحلا اهنأ ايعدم ةيسيلوب ةصق ىلإ عوضوملا كلذ

 نإ . ءاعدإلاو بذكلاو قيفلتلاب كلذ تابثإ لواحو تادنتسم هيدل نأو لايخلا .



 روصي نأ يف انونجم الايخ كلمي لب طقف اضيرم الايخ كلمي ال نوارب ناد

 افلاخم السن اهنم بجنيو ةئطاخلا ةينازلا ةأرملا نم جوزت حيسملا ديسلا نأ

 لك نكذف: علو ىقايلا ةعصاك عيسملا بسلا ةنيبمو ةغيرألا ليعانألا كلذدب

 ...ليجنإلا وأ نآرقلا ءاوس حيسملا ديسلا نع تثدحت يتلا ةيوامسلا بتكلا

 .نوارب ناد اهددر يتلا بيذاكألاو تاقيفلتلا هذه

 ديسلا ىلع ابذك " يشنفاد ةرفش " هباتك يف نوارب ناد يعديو :اسداس

 اهنم اظافحو حيسملا ديسلا بلص امدنع الماح تناك ةيلدجملا ميرم نأ حيسملا

 حيسملا ديسلا بلص دنع دعب دلوي مل يذلا حيسملا ديسلا لفط ةمالس ىلع

 سدقلا نم لحرتو حيسملا ديسلا عابتأل دوهيلا داهطضا نم برهت نأ تراتخا

 دالب يهو اسنرف ىلإ ارس رفسلاب يمارلا فسوي حيسملا مع ةدعاسمب تماقف
 لاؤس انهو ةراس حيسملا ديسلا ةنبا تبجنا اسنرف يفو تقولا كلذ يف لاغلا

 هذه قدصي ايندلا يف لقاع دجوي له .. ةباجإلا بلط يف حليو هسفن حرطي

 وأ يخيرات باتك يأ وأ يوامس باتك يأ يف درت مل يتلا بيداكألاو تاقيفلتلا

 . ضرألا ىلع حيسملا ديسلا ةريسل يقيقحلا ردصملا ةعبرألا ليجانألا يف

 جاوز تابثإ ىف "يشنفاد ةرفش ' هتياور يف نوارب ناد دمتعي :اعياس

 يهو اهتاذ ةيلدجملا ميرم تاركذم ىلع ةيلدجملا ميرم نم حيسملا ديسلا
 اهيف يكحتو هبلص ةصقو حيسملا ديسلا عم اهتقالعل ةيصخشلا اهتياور يكحت

 ابرغو اقرش هلك ملاعلا يف دحاو دجوي الو اسنرف يف هتضق يذلا تقولا نع

 ناد قطرهملا كلذ ىعدي امك .. اهتاركذم تبتك ةيلدجملا ميرم نأ عمس

 قح ىلع نوكي فوس هنإف ةيلدجملا ميرمل تاركذم ترهظ ول هنأل نوارب

 هذه دحأ أرقي ملو ملاعلا يف تاركذملا هذهل دوجو ال هنأ ةبيصملا نكلو

 - رابتعالا اذهب - وهف اهدوجو نوارب ناد ىعدا يتلا ةقفلملا تاركذملا
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 تبثو تدجو نإ - ةيلدجملا ميرم تاركذم دوجو نأل روزمو قفلمو باصن

 اهئارشل ملاعلا فحاتم لك قباست ىلإ امتح ىدؤتس تناك - ةيقيقح اهنأ

 /راوحلا كلذ يف بذكلاو ةقطرهلا ةمق ىلإ نوارب ناد انب لصيرو :انماث

 يف ينيدلا خرؤملا جنيت يالو تارفشلا لح ةريبخ وفون يفوص نيب رئادلا

 نأب ةيحيسملا ىلع ءارتفالاو ةقطرهلا ةمق ىلإ لصن نيسمخلاو نماثلا لصفلا

 يهو يشنفاد ودرانويل اهمسر امك ريخألا ءاشعلا ةحول يف ةسدقملا سأكلا

 نأب الوسر رشع انثالاو حيسملا ديسلا هنم برشو ذيبنلا اهب ناك يتلا سأكلا
 ريبعت دح ىلع جذاسلا مهريسفت بسح ةأرما الإ وه ام ةسدقملا سأكلا كلذ

 ريخألا ءاشعلا ةحول ىلإ جنيتالو وفون يفوص نم لك ريسفتو نوارب ناد
 هذيمالت نم ةتسو طسولا يف سلجي حيسملا ديسلا عوسي روصت ةحوللا تناكو

 ىلإ ارظن جنيتالو يفوص نكلو لاجر مهلكو هنيمي نع مهنم ةتسو هراسي نع
 فيثك رمحأ رعش وذ صخش هنأ ىلع حيسملا ديسلا نيمي ىلع يذلا صخشلا

 ىلع يذلا صخشلا نأب كلذ اورسفو ردصلل هحملو ناتيوطم ناتمعان ناديو

 صخشلا كلذ نأ جنيتيالو يفوص اقفتاو ةأرمإ الإ وه ام حيسملا ديسلا نيمي

 هذه نأ ىلع اقفتاو ةيلدجملا ميرم الإ وه ام حيسملا ديسلا نيمي ىلع دوجوملا

 جننيتو يفوص رسف دقو حيسملا ديسلا ةجوز يهو ةئطاخلا ةأرملا يه ةأرملا

 يف ةسكاعتم ةيلدجملا ميرمو حيسملا ديسلا بايث نأب ريخألا ءاشعلا ةحول

 نأ نيح يف ءاقرز هءابع هقوفو رمحأ ابوث يدتري ناك حيسملا ديسلاف نوللا

 سبالم سكع ءارمح ةءابع هقوفو قرزأ ابوث يدترت تناك ةيلدجملا ميرم

 ةحوللا ريسفت يف ةضيرملا ماهوألاو ريسفتلا يف ةكربفلا هذهو ةيلدجملا ميرم

 .ةعبرألا ليجانألا اهب لقت ملو ةحوللا مسر يذلا يشنفاد ودرانويل اهب لقي مل
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 هتصق لاطبأ ناسل ىلع ضيرملا هلايخ يف نوارب ناد لصو دقو :اعسات

 حيسملا ديسلا اهنم برش يتلا ةسدقملا سأكلا نأ يلايخلا قيفلتلا ىلإ ةيسيلوبلا

 قبس امك ةأرملا ىلإ زمرت ةسدقملا سأكلا هذه نأ ذيبنلا رشع انثالا ذيمالتلاو .

 عبرأ يف ريخألا ءاشعلا ةحول مسرب يشنفاد ودرانويل ماق دقو انركذ نأ

 اتناس ةسينك يف ماعطلا ةرجح طئاح ىلع م ١4394 ىلإ م41١٠ نم تاونس

 ةحوللا طسو يف حيسملا ديسلا روصت يهو ايلاطيإب وناليمب زارجيل يد ايرام

 كلذ لظو هراسي ىلع لسرلا نم ةتسو هنيمي ىلع لسرلا نم ةتس هلوحو

 ديسلا نيمي ىلع سلجي نم نأب نآلا ىلإ ةيحيسملا ددهع لاوط ريسفقتلا
 سأكلا انل رسفو نوارب ناد ءاج نأ ىلإ سرطبو اذوهيو انحوي دجن حيسملا

 ةيلدجملا ميرم نم هجاوز دعب حيسملا ديسلا لسن اهب يتلا نطبلا اهنأب ةسدقملا
 ديسلا ةجوز هنكلو انحوي سيل حيسملا ديسلا نيمي ىلع دوجوملا صخشلا نأو

 نم يحوب تبتك يتلا ةعبرألا ليجانألا قدصن لهف .. ةيلدجملا ميرم حيسملا

 هتايح لاوط حيسملا ديسلا عم اوشاع لسرلا نم ةعبرأ اهبتكو سدقلا حورلا
 كلذ قدصن مأ ماع يفلأ نم رثكأ ذنم هتمايقو هبل ص ىتح ضرألا ىلع

 ضرغب اهبتك يتلا هئارتفاو هبذكو هتالايخ يف نوارب ناد قسافلا قطرهملا
 لبق نم هليومت مت يئامنيس مليف ىلإ اهلوحو "٠٠١ ماع يف يداملا حبرلا

 ءاعدالاب هلك ملاعلا يف ةعيقو ثادحإل رالود نويلم يتئام نم رثكأب داسوملا

 كلذكو قيفلت كلذ نأ رمألا ةقيقحو ينفلا عادبإلا لاجم يف لخدي كلذ نأب
 . حيسملا ديسلا ةريس ىلع ةقطره



 ظ ثلاثلا بابلا

 ةعبرألا ليجانألا يف تدرو امك ةيلدجملا ميرم

 حيسملا ديسلا نم اهجاوز ركذ اهب دري ملو

 حورلا نم يحوب بتك ىذلا اقول ليجنإ يف تركذ ةيلدجملا ميرم :الوأ
 ىنثالا ذيمالتلا دحأ لوسرلا سلوبل اذيملتو ابيبط ناك لوسرلا اقولو سدقلا

 هلوقب ميرم نع نماثلا حاحصالا يف اقول ليجنأ ركذ دقو حيسملا ديسلل رشع

 ىعدت يتلا ميرم ضارمأو ةريرش حاورأ نم نيفش دق نك ءاسنلا ضعبو ))

 سدوريه ليكو يزوخ ةأرما انيو نيطايش ةعبس اهنم جرخ ينلا ةيلدجملا

 دوصقملاو ١-" : 8 اقول (( نهلاومأ نم هنمدخي نك تاريثك رخأو ةنسوسو

 ةعبس هتازجعم نم ةزجعمب حيسملا ديسلا اهنم جرخأ يتلا يه ةيلدجملا ميرمب
 نك يتاوللا حيسملا ديسلا تاذيملت ىدحإ تراص مث اهدسج نم نيطايش
 .هنمدخي

 دحأ ىتم لوسرلا هبتك ىذلا ىتم ليجنإ يف تركذ ةيلدجملا ميرم :ايناث
 ضرألا ىلع هتايح لاوط حيسملا ديسلا عم اوشاع نيذلا رشع ىنثالا ذيمالتلا

 -ه8 : 77 ىتم ليجنإ يف درو دقو سدقلا حورلا نم يحوب هليجنا بتكز
 نم عوسي نعبت دق نهو ديعب نم نرظني تاريثك ءاسن كانه تناكو )) ١

 ينبا مأو ىوسمو بوقعي مأ ميرمو ةيلدجملا ميرم مهنيبو هن مدخي ليلجلا

 ةرم ةيلدجملا ميرم ركذ درو 7١8 حاحصإلا ىتم ليجنإ يفو ((...يدبز

 رظنلل ةيلدجملا ميرم تءاج عوبسألا لوأ رجف دنع تبسلا دعبو)) ىرخأ
 ١. : 78 ىتم ربقلل
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 لوسرلا سقرم هبتك يذلاو سقرم ليجنإ يف تركذ ةيلدجملا ميرم :اخلان

 ديسلل نيعبسلا ذيمالتلا دحأ وهو م58 ماع يف رصمل ةيحيسملا لخدا يذلا

 يحوب هبتكو حيسملل رشع ىنثالا ذيمالتلا دحأ لوسرلا سرطبل ذيملتو حيسملا

 حاحصالا سقرم ليجنا يف ةيلدجملا ميرم ركذ درو دقو سدقلا حورلا نم

 مأ ميرمو ةيلدجملا ميرم نهنيب ديعب نم نرظتني ءاسن اضيأ تناك )) 5

 . يف ناك نيح هنمدخو هنهعبت اضيأ يتاوللا يمولاسو ىسوبو ريغصلا بوقعي

 (( عضو نيا رظنت ىسوي مأ ميرمو ةيلدجملا ميرم تناكو ..... ليلجلا

 . ١5: 4٠-5١ سقرم

 لوسرلا انحوي هبتك يذلا انحوي ليجنإ يف تركذ ةيلدجملا ميرم :اعبار

 ةحول يف حيسملا ديسلا نيمي ىلع سلجي ناك يذلاو رشع ىنثالا ذيمالتلا دحأ

 ميرم تءاج عوبسألا لوأ يفو )) انحوي ليجنا يف درو دقو ريخألا ءاشعلا

 ربقلا نع اعوفرم رجحلا ترظنف قاب مالظلا و اركاب ربقلا ىلإ ةيلدجملا
 عوسي ناك يذلا رخآلا ذيملتلا ىلاو سرطبو ناعمس ىلإ تءاجو تضكرف
 ا هوقو نيل دلع ناو نقلا نم ديلا | وذخأ اميل كحلاقو هيبحي
 كلت تنظف نيبلطت نم نيكبت اذامل ةأرما اي عوسي اهل لاق افقاو عوسي ترظنف

 انأو هتعضو نيأ يل لقف هتلمح دق تنأ تنك نإ ديس اي هل تلاقف ناتسبلا هنأ

 ملعم اي هريسفت يذلا ينوبر هل تلاقو كلت تتفتلاف ميرم اي عوسي اهل لاق هذخأ

 ١ : 5-١8 انحوي (( يبأ ىلإ دعب دعصأ مل ينأل ينيسملت ال عوسي اهل لاق

 انحويو اقولو صقرمو ىتم ةعبرألا ليجانألا نأ حضتي مدقت اممو :اسماخ

 ةفلتخم عقاوم يف حيسملا ديسلا تاذيملت ىدحإك ةيلدجملا ميرم تركذ

 متو ةريرش حاورأ ةعبس اهب ناك يتلا ميرم يه ةيلدجملا ميرمب دوصقملاو



 ةأرملا اهنأ نظو ةيلدجملا ميرم يف أطخأ نوارب ناد نسكلو اهنم اهؤافسش

 .ليجنإلا أرقي مل هنأ دكؤي امم ةئطاخلا

 ديسلا ةريسل يساسألا ردصملا يهو ةعبرألا ليجانألا نم نيبت :اسسداس

 هنأو ةيلدجملا ميرم نم حيسملا ديسلا جاوز ربخ اهب دري مل هنأ حيسملا

 يشنفاد ةرفش مليف يعدي امك السن اهنم بجناو جاوزألا ةرشاعم اهرشاع

 ليجنإلا ىلع ءارتفالاو حضاولا بذكلا نم هب يشنفاد ةرفش مليف نإف كلذل

 ليجانألا يف درو ام لك فلاخي هنإف كلذل هب ام حيسملا ديسلا ةريس ىلعو

 ليجانألاو حيسملا ديسلاب نمؤي نيذلا يحيسملا ينيدلا نادجولا مدصيو ةعبرألا
 يف ةيتنتستوربلاو ةيكيلوثاكلاو ةيسكذوثرألا سئانكلا تعمتجا كلذل ةعبرألا

 بذكو ةقطره هلك مليفلا كلذ نأب انايب تردصأو ٠٠١5/5/78 موي يف رصم

 رصم يف مليفلا كلذ ضرع مدع بجي كلذل حيسملا ديسلا ةريس ىلع ءارتفاو

 نييحيسملا سوفن يف زازئمشالا ريثيو يحيسملا ينيدلا نادجولا زفتسي هنأل

 . .حيسملا ديسلا ةريس ىلع ءارتفالاو لطابلاب يعدي يذلا مليفلا كلذ هاجت

 ناد اهركذ يتلا ةيلدجملا ميرم يه نم : هسفن حرطي لاؤس كانه :اعباس

 يأف .. ميرم مساب تايصخش ثالث ليجنإلا يف درو دقف هتياور يف نوارب

 !!ةيلدجملا ميرم يه ثالثلا تايصخشلا هذه

 اقول ليجنإ يف ةئطاخلا ميرم يهو ميرم مساب :ىلوألا ةيصخشلا ١-

 لخدف هعم لكأي نأ نييسيرفلا نم دحاو هلأسو )) ركذي ثيح عباسلا حاحصإلا

 يف ئكتم هنأ تملع ذإ ةئطاخ تناك ةنيدملا يف ةأرما اذإو أكتأو يسيرفلا تيب

 ةيكاب هئارو نم هيمدق دنع تفقوو بيط ةروراقب تءاج يسيرفلا تيب

 هيمدق لبقتو اهسأر رعشب اهحسمت تناكو عومدلاب هيمدق لبت تأدتبأو

 عم



 اك ل الئاقن ةنسفق يف ملكت ءاغدب يذلا ىسيرفلا آر املف بيظلاب انيكفشتو

 "55-47 : ا/ اقول' ةئطاخ ؟يه امو هسملت يتلا ةأرملا هذه نم ملعل ايبن اذه .

 نمو ةريرش حاورأ اهب يتلا ميرم يهو ميرم مساب :ةيناثلا ةيصخشلا ١-

 رثإ ىلعو' ةريرش حاورأ اهب يتلا ميرم مسا درو اقول ليجنإ يف ةيلاتلا ةيآلا
 رشع انثالا هعمو هللا توكلمب رشبيو زركي ةيرقو ةنيدم يف ريسي ناك كلذ

 ىعدت يتلا ميرمو ضارمأو ةريرش حاورأ نم نيفش دق نك ءاسنلا ضعبو

 سودريه ليكو يزوخ ةأرمإ انويو نيطايش ةعبس اهنم جرخ يتلا ةيلدجملا

 1١-١8((. م اقول)) نهلاومأ نم هنمدخي نك تاريثك رخأو ةنسوسو

 يف درو دقو رذاعيلا تخا ميرم يهو ميرم مساب :ةثلاثلا ةيصخشلا -؟ ظ

 ةأرمإ هتلباقف ةيرق لخد نورتاس مه اميفو )) رشاعلا حاحصالا اقول ليجنا

 يمدق دنع تسلج يتلا ميرم ىعدت تخأ هذهل تناكو اهتيب يف اثرم اهمسا

 تفقوف ةريثك تامدخ يف ةكبترم تناكف اثرم امأو همالك عمست تناكو عوسي

 ١ ينييعت نأ اهل لقف يدحو مدخأ ينتكرت دق يتخأ نأب يلابت امأ بر اي تلاقو .

 . نكلو ةريثك رومأ لجأل نيرطضتو نيمتهت تنأ اثرم اهل لاقو عوسي باجأف

 ((47 - "8 : ٠١ اقول )) اهنم عزني نل يذلا حلاصلا بيصنلا ميرم تراتخأ
 هانا ةقاكلا ويديم مسساب عانس كلك: نكذي ديدجلا ذهعلا قاف مكنت ع

 .ركذ امك رمألا ةقيقحو نهنيب ةلص يأ دجوي الو نيضعب نع تافلتخم

 حيسملا ديسلا اهنم جرخأ يتلا ةأرملا يه"ةيلدجملا ميرمب دوصقملا نأ ليجنإلا .
 ميرم وأ ةئطاخلا ةأرملا ةيلدجملا ميرمب دوصقملا سيلو طقف نيطايش ةعبسلا

 اقول ليجنا نإف تاميرم ثالثلا نيب طلخي ضعبلا نأل رذاعيلا تخأ اثرم تخأ

 نقلا .ميرمل هل رك. نفلثلا ع احمحالا اقول لزحتل ىف ةحبطازو ةحيرسسم: اه رابكت

 نكلو رذاعيلا تخأ ميرم وأ ةئطاخلا ميرم يف كلذ لقي ملو "ةيلدجملا ىعدت



 حيسملا ديسلا اهنم جرخأ يتلا ةأرملا نع لاق نماثلا حاحصالا اقول ليجنا

 ناد نأ ىرن نحنو ((ةيلدجملا ىعدت يتلا ميرم )) لاقو نيطايش ةعبسلا

 وأ ةينازلا ةأرملا يه حيسملا اهجوزت يتلا ةيلدجملا ميرم نأ ىري ناك نوارب
 اذهو اهرعشب اهتحسمو اهعومدب حيسملا ديسلا لجر لسغب تماقو ةئطاخلا

 قفلملاو قطرهملا نأ دكؤي اذهو حيسملا ديسلا ةريس ىلع بذكو قيفلت

 يه ةيلدجملا ميرم نأ يعدي ىتح ليجنإلا ىلع علطي مل نوارب ناد بذاكلاو

 . اهنم جرخأ يتلا ةأرملا رمال ميرم نأ رمألا ةقيقح لب ةئطاخلا ةأرملا

 .ةناروعم ىدجإ ين نيطايد ميس يس ديسلا

 0 دين طيب

 -غ نه





 عبارلا بالا

 هيلع قيلعتلاو يشنفاد ةرفش مليف صخلم

 ريدم رينوس كاج عفدنا - اليل ٠ ٠١,45 سيراب ٠ رفوللا فحتم :الوأ

 برقأ عزتناو « ىربكلا ضرعلا ةلاص ربع احنرتم (اماع ١7؟) رفوللا فحتم

 ةيديدح ةباوب دطبببوا راذنإلا تارافص تقلطناف اهراطإ قزمو هيلإ تاحوللا

 . كرحتت ال - : هدده درابلا توصلا نكل حانجلا لخدم تقلغأ

 اسدسم بحسي مخضلا صربألا همجاهم ىأر « ةيديدحلا نابضقلا نيب نمو

 : عباتيو

 ؟ وه نيأ ٠ نآلا ينربخأ -

 ظ ةركف ىندأ يدل تسيل : كاج متمت

 ىلإ دوعيس ةليللاو « مكصخي ال ائيش نوكلمت ةيوخألاو متنأ ٠ بذاك -

 لجأ نم كتايح يحضتس له ٠ ريينوس كاج سأر ىلإ هسدسم ددسو هباحصأ
 ظ ؟ ءيشلا اذه

 نكلو +. هولا اذه :لادل انسع .اذيج اهظقح لا ةينكلار كج هوخأ
 ةثالثلا نورخآلا اهددر يتلا ةبذكلا سفن اهنإ هل لاقو ثبخب مستبا صربألا
 نو دو سو

 يتناابلا ايزخ هقرعو اجرا اذ نإ + نزلنا يضرب كاي ورع اه ظ

 . «ددبألا ىلإ ةقيقحلا عيضتس كاج تومب هنأ ينعي اذه ٠ مهلتق دقو ةثالثلا

 :ةصرفلا هطعي مل همجاهم نكل ٠ نمث يأب رسلا لقني نأ ةركف هيلع ترطيسو
 نأ كاج كردأ « ميدق براحمكو « تارتميلمب هبلق تلع ةصاصر هيلع قلطأ

 م ا/



 : لجرلا هل لاق « ملألاو فيزنلا اذه لك عم ةدودعم قئاقد همامأ

 . ناكملا رداغ مث « ديج ءيش ملألا نإ . يديس -

 ؛رفوللا ناكرأ يطغت يتلا تاحوللا ىلإ ةريخأ ةرم رظنو هلوح كاج تفلت

 لذبي نأ قحتست هقتاع ىلع ةاقلملا ةريطخلا ةمهملاف ء ام الح دجي نأ ررقو

 . هتايح نم ةيقبتم ةيناث لك اهليبس يف
 - ةسدقملا سأكلا ناكم نع ثحبي صربألا لجرلا :قيلعتلل ةظوحلم

 دحأ ناكو نويس ةعامج هيمحت يذلا ةيلدجملا ميرم ربق يف ةدوجوملا

 .رينوس كاج اهئاضعأ

 درافراه ةعماجب ةينيدلا زومرلا ذاتسأ نودجنال تربور شهدنا :ايناث

 كلذ عمو ا رخاتس تقول كاك + ىسيزانلا قدنفلا تلوم اذن نم ةيكيرمألا

 ال هنأو هتفرغ يف تربور ىلإ دوعصلا ديري افيض نأ ىلع فظوملا رصأ

 .”ةيتاضقلا ةلكردقلا ىف لتعم: فيضلا: نأ هقوتغأ ةزاينلاف ةدخم هنتي

 راجحأ يف ةينثولا ةيزمرلا نع ةرضاحم ءاقلإل سيراب يف نودجنال ناك

 ريينوس كاج هل هبرض يذلا دعوملل ةرضاحملا دعب هجوت « رتراش ةيئاردتاك

 :مانيل هقدنف ىلإ نودجنال هجوتف « تأي مل كاج نكلو رفوللا فحتم لوئسم

 عم هدعوم نع يطرشلا هلأس « هل حتفف ةفرغلا باب قدو يطرشلا لضو

 ةحتف نم يطرشلا هل ررمف « ةلكشم ةمث تناك نإ نودجنال لءاستف « كاج
 تناك « ةروصلا ىأر امدنع نودجنال دسج رمست « ةيفارغوتوف ةروص بابلا

 بضغلاب نودجنال شعترا « ادج ابيرغ اعضو تذختأ دقو ريينوس كاج ةثجل

 هباجأ « هدسجب كلذ لعفيو ريينوس لتقي نأ ؤرج نمع يطرشلا لأسو
 .: يطرشلا

 . هدسجب كلذ لعف نم وه ريينوس كاج « مهفت مل كنأ ودبي يديس -
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 لالخ نم ملعملا بألا عم هلاصتا (ساليس) صربألا لتاقلا متأ :اثلاث

 رجح) دوجو مهعرصم لبق اودكأ ةعبرألا ىلتقلا نأب هربخأ .يولخلا فتاهلا

 يف دوجوم رجحلا « ريبكلا مهرس ناكم ىلع لدت يتلا ةطيرخلا وهو (دقعلا

 : ملعملا بجعت .« سيبلوس ناس ةسينكب سيراب

 ايوا

 (ساليس) ناك طخلا قلغأ مث « ةسينكلل للستلا 1 ةقيرطب ساليس ملعملا ربخ

 فادهأ ةمدخل ةرفكلا كئلوأ لتق دقف . هاياطخل برلا نارفغ 6

 نإف كلذ عمو « هاياطخ نم هلشتني ملعملا هل لسرأو هراوجب فقو يذلا برلا

 سرغنت يتلا ريماسملا مازح هذخف ىلع دشو ىنحنا «٠ ةيحضتلا بلطتي نارفغلا

 مث « ديج ملألا :متمتو « رثكأ مازحلا دش « حيسملا ديسلا مالآب هركذتل محللا يف

 مث ةعيرس ةالص الت « هسفن ريهطت ديري نم فهلتبو « دقعلا اذ لبحلا لوانت

 ةرملا ولت ةرم هرهظ عسليل هفتك قوف نم هب حولو لبحلا فرط ىلع ضبق
 . قفدتي همدب سحأ اريخأ

 كاج ركذتي انيزح نودجنال تربور ناك ةطرشلا ةرايس يف :اعيار

 . يطرشلا لاق « هيدل ةلضفملا يه تارفشلا لوح هبتك تناك يذلا ءريينوس

 تلزام كنأ ةديعس ةفدص تناك : رفوللا ىلإ امهقيرط يف ةرايسلا دوقي يذلا

 فدصلاب نمؤي نم رخآ ناك دقف نودجنال هشقاني مل « ةليللا هذه سيراب يف

 نيب ةدقعملا تاقالعلا رارسأو بابسأ فاشتكا لواحي هتايح ىضق يذلا وهو

 ىذلا مكلا قولا ىتبم لماقو .ةمصلا لشق: تايجر اويفأألا و قوموا

 يجاجزلا مرهلا « نآلا احضاو رفوللا لخدم حبصأ « ةرم لوأل ليللاب هلخديس

 .هسفن رفوللا ةرهش يزاوت هترهش تراصو نارتيم دهع يف ينب يذلا مخضلا

 هفتاه يف ثدحتي ئلتمم ريصق لجر هلبقتسيل لخدملا تاجرد نودجنال لزن
 (شاف وزيب) مزالملا هنأ ىلع هسفنب هفرع «لاقنلا

 ظ غ9
 (ملاعلا يف باتك لوأ - ؛ - م)



 ذنم كشوي ناك دقف ٠ برلل نانتمالاب (ازوزاغنيرأ) فقسألا رعش :اسماخ

 ناك « ةكرعملا بسكيس هنإف ةليللا امأ «٠ ءيش لك ةراسخ ىلع ةليلق روهش
 ناكم ىلإ اولصوت مهنأب هملعي الاصتا ىقلت امدنع امور ةرئاط ىلع هتلحر يف

 نأب ازوراغنيورأ رعش « مهدعاسيل هذوفن مادختسا هنم نوبلطيو « دقعلا رجح

 هقيرط يف (برلا لمع) ينعت يتلا (ياد سوبوأ) ةيعمج ددهتي يذلا رطخلا

 تأشن ةظفاحملا ةيكيلوثاكلا روذجلل ةدوعلل وعدت يتلا ةيعمجلا « ايئاهن لاوزلل .

 نآلا تحبصأ دق « افيركسيا هيسوخ سقلا دي ىلع وكنارف مكح لبق اينابسإ يف
 « ناكم لك يف ةدوجوم اهتاعماجو اهتسارد تاعاقو ؛ عابتألا نييالم كلتمت

 تاماهتالا نم وجنت اهلعجي مل كلذ نكلو « ناكيتافلا تاكربب ةيعمجلا تعتمتو

 ناك ازوراغنيرأ بألا نكلو « ةيرس سوقط ةسراممو بصعتلاب اهفصت يتلا

 امأ ٠ حيسملا قيرط عابتال وعدت يتلا ةيعمجلا ىلع ءامسلا اضر نم اقثاو

 . ةوق لكب مهتهباجم نم دبالف ٠ حيسملا ةديقع نوبراحي نيذلا كتلوأ

 ىلإ رظنو « ريينوس كاج ةثج مامأ ةبهرب نودجنال تربور فقو :اسداس

 رسنك هيمدقو هيعارذ درف دقو « ايراع كاج ناك « ةبيرغلا دسجلا ةييعضو

 ناكو « هترس اهزكرم ةيسامخ ةمجن هئامدب مسر هنطب ىلعو « هيحانج درفي

 نع ريثكلا فرعي نودجنال ناك . احضاو هبلق ىلعأ صاصرلا ةقلط رثأ
 دهع ىلإ يمتنتو خيراتلا يف زومرلا مدقأ نم اهنأ فيكو ٠ ةيسامخلا ةمجنلا
 لاطجلا ةهلا :قيوترف ىلإ ةيتكولل تانايدلا يف: قمزتا كنار: ةغيملتلا ةذاحع
 تادقتعملا هذه دض ايماد اعارص ةسينكلا تضاخ دقل . يوثنألا بحلاو

 ريخلا زومر لباقم يف رشلل زومر ىلإ تانايدلا هذه زومر تلوحو « ةينثولا

 . ناطيشلا ىلإ زمرت تحبصأ ةيسامخلا ةمجنلاف « ةيحيسملا
 كانه نأب نودجنال ئجوفو « مالظلا يف ةعاقلا تقرغف فشاكلا رونلا أفطأ

 بم © يا



 ءوضلا) ملق مادختساب هبتك هنأ حضاولا نم ؛روينيس كاج دسج ىلع ةباتك
 ىلع ابوتكم ناك «يئانجلا ثحبلاو ينفلا ميمرتلا يف مدختسي يذلا (دوسألا

 :ةيلاتلا ةلاسرلا هدسج

 هادم ؤ أ د١ ل

 0.023مصنقم عونا !
 22 0ب 13226 5ةلقأ|

 اذاملو « ماقرألا هذه ىنعم ام نكلو نيترابعلا ىنعم ىف نودجنال ركف

 ؟ ةيزيلجنإلاب يسنرفلا ريينوس بتكي

 نأ ىلإ هبتني مل فيك بجعتو ةثجلا ىلإ رظن « هنهذ يف رطاخ عمل « ةأجف .
 (يفوريبلا لجرلا) يشنفاد ودرانويل تاحول رهشأ ىدحإل قباطم ةثجلا عضو

 ٠ ةرئاد هب طيحتو نيحانجلا دورفملا رسنلا عضو يف راع لجر اهيف موسرملا

 ظ : ريخألا اذه ههبنف : شاف مزالملل هراكفأب حاب
 ظ ! ةيناطيشلا تاعزنلاب يشنفاد ةقالع ملعت تنأ -

 مل يحيسملا نفلا نم يشنفادل ميظعلا جاتنإلا لك « نودجنال ركف ء معن
 فضأ « ةيناطيش ةلاهب امئاد هسفن طيحي راوطألا بيرغ ناك هنأ ةقيقح ريغي

 عيمجلا لعج امم « حيرشتلا سردي يك ثثجلل هشبنو يسنجلا هذوذش اذه ىلإ
 نع ةرضاحم هسفن نودجنال ىقلأ دقو . طق انمؤم نكي مل هنأ نوكردي

 ٠ حازملا ليبس ىلع ةيحيسملا هتاحول يف يشنفاد اهكرت يتلا ةيفخلا زومرلا
 .هئادعو ةعيبطلا ةدابعب ةصاخلا هتادقتعم ىلإ امئاد زومرلا كلت تراشأ دقو

 هقرتو هل دكر نأ :ةنصق يذلا انو 1: نينو كاحج كلل لك ةقفاع: اد ةنيتكلا
 ؟ ةنيعم ةرفش يه له ؟ ماقرألاو تاملكلا كلت

 ةطرشلا يف تارفشلا كف ةريبخ (وفون يفوص) تلصو امدنع كلذ ناك

 ءاهآر نيح شاف مزالملا هجو ىلع بضغلا أدب « نيثالثلا يف ةنتاف « ةيئاضقلا
 مو



 نأ لبق « نيلجرلا اناسل دقعنا ! ةرفشلا تللح دقل ةرشابم تلاق (يفوص) نكل

 « قدنفلا ىلع كدالب ةرافس كب تلصتا دقل نودجنال رتسم : يفوص عباتت

 (شاف) نأ ريغ ٠ نوفيلت مقرو اهفتاه هتطعأو « مهب لصتت نأ كنم نوديريو
 مقرلاب نودجنال لصتا . نمأ فتاه اذه : نودجنالل هفتاه ىطعأو اهدي فقوأ

 هتطعأف اهل رظن « يلآلا بيجملا زاهج نم هيلع دري يفوص توص دجوف

 ءادتبال نودجنال رتسم : لوقي فتاهلا ىلع اهتوص عمسو « ىنعم تاذ ةرظن

 ! مهاد رطخ يف تنأ « يتاميلعت ذفن « لعف ةدر يأ

 رمألا هب لصو فيكو « ةقحالتملا ثادحألا بعوتسي نأ نودجنال لواح
 ةرفشلا ترسف يتلا (يفوص) هراوجبو رفوللا هايم تارود ىدحإ يف اسيبح
 ١-١ : اذكه ماقرألا بيترت نكمي يلاتلابو ٠ يشتانوبيف ةيلاوتم اهنإ ٠ ةطاسبب

 ريينوس كاج اهبتك اذامل نكلو تايلاوملا طسبأ اهنإ ء 1-7١ -8-ه--5-

 نذأتساو « يفوص تلحر ةرفشلا ريسفت دعبف ,. ءيش لك كلذ نكي مل

 بهذ وه عقاولا يف « هايملا ةرود ىلإ بهذيل شاف مزالملا نم نودجنال
 « فتاهلا ىلع اهعمس يتلا ةلاسرلا يف كلذ هنم تبلط نأ دعب كانه اهلباقيل

 رتسم : ةأجافملاب كانه هتلبقتسا « هايملا ةرود ىلإ مالظلا يف تللستو هتقبس

 . ربينوس كاج لتق ةميرج يف لوألا هيف هبتشملا تنأ نودجنال

 ةافخم دحر لق. رمل | هير ىف درع نإ هش اك: قدس عملا

 بهذت ككرت امل كبيج يف زاهجلا الول : يفوص تلاق ءرغصلا قئاف عبتت

 يه هذه ٠ يمالك ىلع ديحولا ليلدلا سيل كلذ نكلو « مامحلا ىلإ كدحو

 . ةرفشلا كف ةرادإ يف انتلصو امك ةثجلا ةروص

 تاملكلا تحت نكل « ةدوهعملا ةيفارغوتوفلا ةروصلا ىلإ نودجنال رظن
 لوأل نودجنال اهاري ةرابع تناك . ماقرألا طخ لفسأو ةثجلا ىلع ةبوتكملا
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 ! نودجنال تربور اودجوأ : أرقو لوهذب ةروصلا يف نودجنال قلمح

 ةيصخش ناك ريينوس كاج « دحاو مقر هب هبتشم تنأ اذهل : يفوص تلاق

 ؛اليوط كزاجتحا متيس ةءارب ةلدأ نم تكلتمأ امهمو « اسنرف يف ادج ةبوبحم

 ركذ لالخ نم كب عاقيإلا لواحي نكي مل كاج نأل ءيرب كنأ فرعأ ينكلو
 يتلا يفوريبلا لجرلا ةحول نأ ةصاخ « انأ يل ةلاسر هجوي ناك امنإو كمسا

 راجش عقو مث ةديج كاجب يتقالع تناك + يل يشتفاد ثاحول بحأ يه اهدلف
 ةذجلا ةرونص :تيآر امدنعو + اناش انهتلغا علق ةلونس شع كس ايفو
 نم نالوألا نافرحلا امه 2.5 نافرحلاف « يل ةلاسرلا نأ تفرع ةرفشلاو

 . يفوص سيسنربلا « ةلفط تنك امدنع يمسا

 ؟ ةلفط تنأو هنيفرعت تنكأ : نودجنال شهدنا

 . يدج ناك «« ريينوس كاج نأل « ىلب : تباجأ
 هسدسم كرتو هسفنل ساليس لاق . برلا تيب يف تيمم حالسل ناكم ال

 : (دقعلا رجح) عقي ثيح سيبلوس ةسينك باب قرطيل هدي عفرو « ةرايسلا يف

 (نيالمب) :نضايب اهلاهو 6 قيردناس تخألا ةيهارلا هل تفك تيلظحل ةنعب

 0 ظ . قهاشلا

 هليمز ثيح ةبقارملا ةفرغ ىلإ شاف مزالملا لخد « ةظحللا سفن يف
 ناكم ىلع لدي يذلا يرارحلا عبتتلا زاهج ةشاشلا ىلع بقار ءهيلوك

 . نر « هايملا ةرود يف ريخألا هاضق يذلا تقولا لوط نم شهدناو ٠ نودجنال .
 ..اقح ابيرم مهنم هعمس ام ناكو ؛ زومرلا كف ةرادإ لصتملا ناكو ةأجف هفتاه

 نودجنال اهزاجتحاب باوصلا تلعف تناك نإ يفوبص تلءاست :اعباس
 رشع ذنم هعطاقت يذلا اهدج « ابيرغ هلك مويلا ناك ثدحي ام ةقيقح هرابخإو

 6م 0062



 ةذهل وام اهواقلا ةيووسكإ لوقت ةلاسر كرتو مويلا رصع اهب لصتا تاونس

 اهيوبأ نع هفرعت تناك ام « ريبك رطخ يف هنإ ثيح اهتلئاع ةقيقح اهربخيل
 عم شيعلل .تلقتناو رمعلا نم ةعبارلا يف تناك امدنع ثداح يف التق امهنأ

 « ةعماجلا نم ةئجافم ةزاجأ يف تداع نيرشعلا يف تحبصأ امدنع « اهدج

 ىرتل هيلإ تلزن « وبقلا نم اتاوصأ تعمسو اهدج رصق يف ادحأ دجت ملف
 « ةيراه تيبلا تكرت اهنأ ةجردل اعيظف ناك « هليختت نأ نكمي ءيش عشبأ
 دل ىذلا اهده لئاسرو كال اتا ىلع ةركرد) تاون رقع لاو يطفو
 هلال اذهب عم نقولا ةارقن روك ةيسييك. نه: نال« اهعه علملا ةلزاكتم لامن
 « ريينوس كاج لتقم ببس نع اهلثم ائيش فرعي ال هنا حضتا يذلا يكيرمألا

 ديربلا قيرط نع امهدعوم بيترت متو لبق نم ادبأ هلباقيملهنإ لب

 برهلا ةرورضب نودجنال عانقإ يف لقألا ىلع تحجن اهنكل ء ينورتكلإلا

 . ةيكيرمألا ةرافسلل لوصولاو

 لوقت زومرلا كف ةرادإ عمسي وهو لوهذلاب شاف مزالملا بيصأ :انماث

 . ةشاش ىلإ مزالملا رظن « ةرفشلا كفب تفتكا اهنأو ٠ يفوص لسرت مل اهنإ

 ةعرسب قلطني مث عراشلا ضرأ ىلإ ةذفان نم جرخي نودجنال رثأ دجوف عبتتلا

 تامامحلا ىلإ عفدتاو ٠ شاف حاص « بره دقل « ةرايس يف هنأ ىلع لدت
 هتدايقب سيلوبلا تارايج تورك نا رئادبو + ةذئانلإ نويكعلا عاجلا دهاشف

 . نودجنال رثأ يف

 دق ناك « رواجم مامح نم نودجنالو يفوص تجرخ « اودعتبا نأ دعب

 ةنحاش قوف هب يقاتو نوباص ةعطق يف عبتتلا زاهج زرغت يقلت اهدهاش
 « رفوللا ةحاس جراخ ىلإ ئراوط ملس نم اجرخو هدي نم هتبذج ءةرباع

 نيب نم لحلا هيلع لزن امدنع « لحارمب هنم ىكذأ اهنأ يف ركفي ناكو

 مهمه



 طسبأ كاج دسج ىلع ابوتكم ناك ام نإ ٠ يشنفاد تاءاحيإو تارفشلا تاماود

 ماقرأ نم اهلباقي ام بسح فورحلا بيترت ةداعإ نكمي طقف « تارفشلا عاونأ

 ناطيشلا نكي مل كاج دسج ىلع ابوتكم ناك ام نإ « يشتانوبيف ةيلاوتمل اقفو ظ

 و تل ا ل ل ل
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 ! يشنفاد ودرانويل

 ! ازيلانوملا

 امدختسا « ةلاسر نع اثحب ازيلانوملا ةحول مامأو ! فحتملا ىلإ اداع اذكه

 هذه مالظلا يف تجهوت ازيلانوملا هجو ىلع امهمامأو « دوسألا ءوضلا ملق

 : تاملكلا

 50 د51 طع ©2011 0110

 (ادج هيرك لجرلا عادخ)

 يف ريينوس كاج ةيوضع نم دكأت اذكه « يفوص ىلإ نودجنال رظن

 زمرت يتلا ةسدقملا ىثنألا ةدابع ةعامج ٠ نويس ةيوخأ وأ نويس ةعامج
 نم اريثك تمض اهخيرات رادم ىلع ةعامجلا نأ اهل حرش « مألا ةعيبطلل

 نإ «٠ يشنفاد ودرانويل اعبطو « وجوه روتكيف ىلإ نتوين قحسا نم ءامظعلا

 ملاعلا (اوعدخ) ىلوألا ةيحيسملا ةسينكلا يف الاجر نأ انه عادخلاب دوصقملا

 تلوح ريهشت ةلمح « ةأرملا ردق نم طحت فاصوأو تاملك رشن لالخ نم

 ؛ ةيروكذلا ةيحيسملا ىلإ ةثنؤملا ةينثولا نم ملاعلا تلوحو ناطيش ىلإ ىثنألا
 ' تقرح ماع ةئامثالث لالخ يفو اهنأ الإ ٠ ةسينكلا هترشن يذلا ربخلا مغرو

 ترثأو ةلمحلا هذه ترمثأ دقو « تارحاس نهنأ ىوعدب ةأرمإ نييالم ةسمخ

 يل لجو نيد ناجي القا ادإإو ىو راجت دورت ال موزلو :برلدلا نزلا ىلع

 . تانايذلا فلتخم

 ممله



 عمست ىتح انه ىلإ اهدج اهب ىتأ له « ةفلتخم يفوص ةلكثم تناك
 ةلباقملا ةحوللا ىلإ ترظن « ام ةرفش نأ دبال ؟ ةسينكلا خيرات يف اسورد

 يأ (روخصلا ةديس) اضيأ يشنفادل ةحول تناك « لحلا تكردأو ازيلانوملل

 ةرابعلا اهنم لكشتت يتلا فرحألا سفن اهنإ 5 186 01 24200113 ١

 احاتفم ناك « حاتفملا تدجو ةحوللا ةيفلخ يف « ازيلانوملا ةحول ىلع ةبوتكملا

 ؛ رزيللاب لكشم حاتفم « 5.5 امه نافرحو قبنز ةرهز هيلع اشوقنم ايبهذ ظ
 ىتح تاروانملا هذه لك مسر دقل « ةلفط يهو اهدج دنع هتأر اهنأ تركذت

 ؛ رظتنت مل اهنكلو « هب لعفت اذام فرعت نكت مل « هيلإ اهاوس نود يه لصت
 راذنإلا تارافص تقلطنا ةرملا هذه « ىرخأ ةرم نودجنال عم.تبرهو هتذخأ

 .تانيراس اعمس « رفوللا نم ناجرخي امنيبو « لتقلا ةثداح اهتلطع يتلا

 ظ 000 . سيلوبلا
 اهنكسم يف فتاهلا ةعامس يف نيردناس تخألا تمتمت ! اوتام دقل :اعسسان

 ! اعيمج اوتام دقل , بجأ كوجرأ «٠ سيبلوس ناس ةسينكب'

 تأر « ةسينكلا حبذم ىلإ للست يذلا (ساليس) بقارت ليللا تضق دق تناك

 ةعاضجب نم:ةئأ :تاكأت ندم ةخح ةلئاخ: اونا ناشي وهبو اهشراسي كلا :نورقلكلا

 ذنم اهءاج يذلا لوهجملا لوسرلا كلذ « نذإ مويلا ءاج دقل ء« (ياد سوبوأ)

 حبذم تحت رفحي اصخش تأر اذإ هبلطتل فتاه مقر اهاطعأو ديعب نمز

 ئجوف هرفح ىهنأ نأ دعب (ساليس) نأ هفرعت مل ام ٠« سيلوب ناس ةسينك
 نماثلا لصفلا ؟ ميدقلا دهعلا نم تاملك « ١١:8( لمعلا) ةيلاتلا ةرابعلاب

 نم ةخسن دجو ىتح (ساليس) ثحب « رشع يداحلا عطقملا ٠ نوثالثلاو

 ظ : لوقي ناك « هيلإ راشملا عطقملا أرقو « سدقملا باتكلا

 دعبأ بهذت نل كنكل ٠ انه ىلإ مويلا يتأتس
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 نع اهلأسو اهل لاق « فتاهلا يقلغأ « ةبهارلا ةفرغ ىلإ ساليس دعص
 عمو برلا ةسينك يف ةبهار تنأ : اهلأس « هناكم ةفرعم تركنأ « دقعلا رجح

 ؟ مهيدعاست كلذ

 يف ققحتت ةلاسرلا كلت ىرأ الو « ةدحاو ةلاسر حيسملا كرت دقل : تلاق

 ياد سوبوأ

 + توت تناق امتيبود« لق ادممتب ايريس هيلع .لاهنلو ايضاغ نسجقلا
 . دبألا ىلإ ةقيقحلا تعاضو ةعبرألا تام دقل ٠ مؤشلا اهاوتحا

 .براه يأ اهنع ىنغتسي ال يتلا ةيثالثلا « ماعطلاو تيبملاو دوقنلا :ارشاع

 ظ . رجفلا ىتح ادمصي نل هيلوك هليمزل شاف مزالملا كلذ لاف
 نم نودجنال اوعنميل ةيكيرمألا ةرافسلا ددع اورظتنيل الاجر لسرأ

 ماقرأ نع شتف « لوبرتنإلا غلبأ « امهفاصوأب ةرشن عزو « اهيلإ لوصولا
 ىلع اورثع دق هوالمز ناك.« ةينامتئالا امهتاقاطب « نيبراهلا فراعم فتاوه

 ايرتشا نيبراهلا نأ ملعو « ةيسيئرلا راطقلا ةطحم راوجب يفوص رايس ظ

 هءالمز غلبأ ؛ ليلق ذنم سيراب رداغ راطق يتركذت نودجنال نامتثا ةقاطبب

 . ةيلاتلا هتطحم يف راطقلا اوشتفيل

 أوسأ يفف ٠ الوهذم ناكيتافلا لاجر عم هعامتجا رداغ (ازوراغنيرأ) سقلا

 ول « طقف رهشأ ةتس هيلع تقبت ىتح برتقا رمألا نأ نظي نكي مل هسسيباوك
 «(ياد سويوأ) ةميظعلا هتمظنم ةمدقملا يفو « ءيش لك ىهتنال ء رمألا عقو

 لكش ىلع ةنهكلا نم وروي نويلم نيرشعلا ىلع لصحي نأ ىلع صرح دقل

 يف ٠ ثداح ثدح ول هعم اوطروتي نأ نمضي اذه نإ : تاكيدكافلا تادتسن

 هذه ريثكب رثكأ نانا اذهب هيلع لصحيس يذلا ذوفنلا نإ ء عقاولا

 . نيرشعلا نييالملا

 سها



 يحاوض جراخ امهب تقلطنا يتلا يسكاتلا ةرايس يف :رشع يداحلا

 يفوص ةركف يسكاتلا ناك « يبهذلا حاتفملا يفوصو نودجنال لمأت «سيراب

 يف يسكاتلا اذه ترجأتسا مث « راطق يتقاطب يرتشي نودجنال تلعج يتلا

 بلط « هتيمهأ نافرعي ال يذلا حاتفملا نالمأتي فلخلا يف اسلج « ةظحل رخآ

 ادهاش انهو « دوسألا اهملق ءوض هفرط ىلع زكرت نأ يفوص نم نودجنال

 . وسكأ عراش 74 : حاتفملا فرط ىلع ادج ةريغص ةباتك ةظحللا سفن يف

 اهجوتي نأ هنم ابلط « ةيبرغلا سيراب يحاوض يف عراشلا نإ قئاسلا لاق

 اة واع عبو نودجنال نم يفوص تبلط ٠ قيرطلا يفو « هيلإ

 نم رثكأل تا خيرات ٠ ثيدحلا أدبي نيأ نم نودجنال ركف (نوسيس

 ظ . رارسألاب ةئيلم ماع فلأ

 دعب نويوب اورفدوغ يسنرفلا كلملا دي ىلع م35١٠ ماع سدقلا يف تسسأ

 ليوط قمرا ةتلتاع تلمح ب لظقحي' ناك فلملا خا قاقي +: ةقيدملل ةقالكسخا

 « ليجل ليج نم هلقنو رسلا ةيامحب اهءاضعأ فلكو ةيوخألا سيسأتب ماقف

 قئاثو دوجوب ةيوخألا ءاضعأ عمس سدقلا يف اهوضق يتلا تاونسلا لالخو

 قئاثو « لكيهلا ضاقنأ ىلع ىنب يذلا تودوريه دبعم تحت ةنوفدم ةماه

 عطق « اهيلع لوصحلل ءيش يأ لعفل ةدعتسم ةسينكلا نأ ةجردل ةريطخ

 تومت ال ىتح دبألا ىلإ اهتيامحو قئاثولا كلت ىلع لوصحلاب ادهع نييوخألا

 اهيلع قلطأ يتلا يهو ةيركسع ةقرف سيسأتب اوماق كلذ قيقحتلو « ةقيقحلا

 يا او تحت اولمع نيذلاو (لكيهلا ناسرف) دعب اميف

 دكؤملا نكلو « ال مأ قئاثولا ىلع اورثع اوناك نإ دحأ فرعي ال ء ةسدقملا

 ظ 5000 10 ووو

 ٠ مهتازايتماو ةصاخلا مهنيناوق مهل نأب يوباب رمأ ردصو مهزنك ةبحصب

 -مهبل ا



 ماع ابيرقت مهتدابإ نم نكمتو « سماخلا تناميلك ابابلا مهيلع لاتحا ىتح

 ىلإ نويس ةيوخأ هتبره يذلا زنكلا ىلع لوصحلا عطتسي مل هنكلو ء
 نيثحابلا فالآ هلذب ام مغر مويلا ىتح هيمحت تلظو « مولعم ريغ ناكم
 وأ « لايرغنسلا مساب فرعي يذلا زنكلا وهو « خيراتلا ربع هيلع روثعلل

 اهنم برش يتلا سأكلا يه ةسدقملا سأكلا نأ فورعملا نإ « ةسدقملا سأكلا

 ةراعتسا وه سأكلا نإف نويس ةيوخأل اقفو نكلو « ريخألا ءاشعلا يف حيسملا

 « هنع كرابخإ لواحي كدج ناك امب طبتري « ريثكب ىوقأ رخآ ءيش نع
 ظ . . ةسدقملا ىثنألاب ةطبترملا زومرلاب

 يكلساللا نم ناثعبني امهيمسا ىلع اقافأ ىتح لوهذب هيلإ عمتست تناك

 قئاسلا ةبقرب اهسدسم تقصلاف ةعيرس يفوص تناك « قئاسلا ةزوحب يذلا

 ىرت هسفن لأس « ةرايسلاب اقلطناو « نعليو بسي وهو لزن « لوزنلاب هترمأو
 اعطق « ةركفلا ةفاخس نم كحض مث ؟ ةسدقملا زنكلا أبخم حاتفم نالمحي له

 هاعقوتي نأ نكمي ام رخآ ادجوو ناونعلا ىلإ الصو ىتح « نيتماص قيرطلا

 1 ظ . عئادولل خرويز كنب

 . نودجنالب جرخي نأ كنبلا ريدم هينريف عاطتسا ةبوعصب :رشع يناثلا

 هيف دجو يذلا فقوملا « اجراخ رظتني يذلا ةطرشلا نيمك نع اديعب يفوصو
 « كنبلل ةحفصملا تانحاشلا نم ةنحاش دئاق رود لحتني نأل هعفد هسفن هينريف

 دوجوب نمألا فظوم مهغلبأ نيذلا ةطرشلا لاجر زواجتو نيبراهلا اهيف أبخ

 طبضلاب اههنك نآلا ىتح نافرعي ال يتلا امهتولمحبو امهب بره « نيبولطملا

 ةدروب انادزم اليقث ايبشخ ناك ريينوس كاج ةعيدو يف هودجو يذلا قودنصلا

 لقتعت نأ ةطرشلل ديري نكي مل ليتقلا دجلل اقيدص ناك يذلا نينعلل وتو ةيسافخ

 بره « ىندأ دحك اماع نيسمخ ةدمل عئادولا رجؤي يذلا قيرعلا هكنب نئابز
 ظ . ةطرشلا نع ديعب ناكم يف امهلازنإ عيطتسي نأ هلمأ لكو امهب
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 تعمل « قودنصلا نابراهلا حتف « ةملظملا ةنحاشلا بلق يف :رشع ثلاثلا

 . ةيرجح ةناوطسا تناك « همامأ يذلا ام نودجنال مهفي مل امنيب يفوص انيع

 فرحأ تاشوقن اهيلع ةراجحلا نم عطق سمخ نم ةنوكم ضيبألا ماخرلا نم

 اهكرحي نيحو « قيقر يساحن راطإب سمخلا تاناوطسألا طبترتو « ةيئاوشع

 ظ . لئاس توص هنم ثعبني

 داور مظعأ يشنفاد ودرانويل تاعارتخا دحأ « كتبيرك اهنإ : يفوص تلاق

 لكشتل تاناوطسألا كرحتت نأ دبال « اهنع يدج ينملع دقل « ةرفشلا ملع

 نم هيوتحت ام فالتإب هيوحت يذلا يواكلا لئاسلا اذه ماق الإو « ةنيعم افرحأ

 ةيمقرلا زومرلا نم الدب لئاسرلا لقنل ةقيرط لضفأ كلت تناك « قئاثو

 ؛ العف اهترفش فرعي نم الإ ةلاسرلا حتف هنكمي نل ادحأ نإف اذكه « ةيوغللاو
 زمرلا ىلإ ةجاحب نحنف اذهل « ءادعألا ىلإ اهعيبي نأ طيسولل نكميالو

 ١ . ةبلعلا هذه حتفل يرسلا

 « قودنصلا يف الوهذم قدحي ناك « هيلإ تتفتلاف نودجنال اهيلع دري مل

 ةيعمجب صاخلا حاتفملا رجح وه انيديأ نيب ام نأ دقتعأ ٠ يفوص : اهل لاق
 لمحي يذلا رجحلا وه « دقعلا حاتفم وأ حاتفملا رجح نأ اهل حرش « نويس

 رجح هنأ لوقت نويس ةروطسأ نإ « ةسدقملا سأكلا أبخم ىلع لدي ام هلخادب

 رجحلا اذه ىلع قبطني ام وهو « ةدرولا ةمالع تحت نمكيو ةرفش لمحي

 يف ةصاخ ةناكم امئاد لتحت ةدرولا تناك « قودنصلا ىلعأ ةشوقنملا ةدرولاو

 طوطخو « سونيف لكش ذختتو « ةثونألل زمرت يهف « ةسدقملا ىثنألا ةديقع

 ةيوخأ خيرات ربع « ةيدرولا طوطخلاب ىمست تناك طئارخلا ىلع لوطلا
 ملعملا كدج ناك لهف « رخآل ربكأ ملعم نم حاتفملا رجح ريرمت متي نويس

 . يناعدتسا اذاملو ؟ هيلإ رجحلا ررمي اذاملف كلذك ناك ولو ؟ ربكألا

 تا



 ةرم اهدج رصق وبق يف هتأر يذلا دهشملا تركذن دقو يفوص تلاق

 : هينريف ريدملا رهظو يفلخلا اهباب حتفنا ؛.فقوتت ةنحاشلاب ارعش « ىرخأ

 ابوصم امهمامأ تاو« ةيديو ىلع نم دز بالم تلا ةرملا هذه نكلو

 ! سدسملا امهيلإ

 ةقيقحلا عاضأ دقل ؛ ا و ل ريع :رشع عبارلا

 . دقعلا رجح ىلع رثعي مل هنكلو « ةنهاكلا لتقو ةعبرألا لاجرلا لتق « دبألل
 2 اريقح انيجس ناك نأ دعب انهاك هلعج يذلا لجرلا لذخ دقل

 . هتوق لكب هرهظ ىلع لاهنأو ٠ تادقعلا يذ لبحلاب كسمأو هسبالم علخ
 ثاثألا عطقب ءيلملا مخفلا وهبلا ىلإ يسنرفلا مداخلا امهداق :رشع سماخلا

 دوعت ةيلمخم ةكيرأ اراتخأ ٠ ناسلجي نيأ يفوصو نودجنال راتخا « ةيخيراتلا

 ةيرجحلا هتناوطسأ نودجنال عفد « اهيلع اسلجي نأ لبقو ٠ ةضهنلا رصع ىلإ
 ثحابلا جنيبيت ريسلا لوزن ارظتنا امنيبو ٠ راظنألا نع اديعب اهلفسأ
 ةسدقملا سأكلا نع تاساردلا قمعأ بحاصو لدجلل ةراثإ رثكألا يزيلجنإلا

 ريدم هينريف امهمجاه فيك ركذتي نودجنال ناك « ةيحيسملل ليدبلا خيراتلاو

 بايآإ' فيجو ىف ترا: دقق هزم الا ةقم | وجني غلو انهطلر كانجك و كتل
 ويدارلا يف تعاذأ يتلا ةطرشلل امهميلست ديري هنإ لاق ٠ ةنحاشلل يذالوفلا

 قودنصلاب ظفتحي نأ ديري ناك عقاولا يف امنيب « ةعبرألا لاجرلا التق امهنأ
 افطتخاو ضرألا ىلع طقسف هعفد بابلا نكلو ؛٠ ءاضوضلا ةراثإ نود هسفنل

 قيدص هكلتمي يذلا يخيراتلا رصقلا ىلإ اهجوت ةنحاشلابو ٠ سدسملا هنم

 حنرتي وهو زوجعلا ريسلا امهيلإ لزن ٠ ياسراف يف جنيبيت ريسلا نودجنال
 صوصخب ءيش هنإ : نودجنال لاق « امهب ءاج امع امهلأسو . هيزاكع ىلع

 . (ةسدقملا سأكلا) لايرغنسلا



 حرشي نأ هنم بللد نودجنال نكل « ليريبيت هجو ىلع مامتهالا ادب

 : اهلأسو ريسلا اهيلإ تفتلا « ةسدقملا سأكلا لوح يفوصل

 ظ ؟ يتسنأ اي ليجنإلا نع نيفرعت اذام -

 رصاحت ةطرشلا نأ هربخأو هتوص عامسل حاترا « هينريف هسيئر ثدحتملا

 لاق ٠ شيتفت ةركذم الماح ةيئاضقلا ةطرشلا سيئر ءاعدتسإب ددهتو كنبلا

 يليللا ريدملا نم بلطو « اهابرهو كنبلا ةنحاش اقرس نيبراهلا نإ هينريف
 .يديس اي الاح ةثالث مقر ةقورسملا ةنحاشلاب دوجوملا ئراوطلا رادار ليغشت

 يليللا ريدملا كلذ لاق « فقوملاب فرعت ةطرشلا لعجيس اذه نأ ظحالو

 ناكم يف « جنيبيت ريسلا رصق ةحاس يف ؛ ديعب نأكم يفو ؛ رادارلا لغشو

 لكشب ضموي ذخأو ةايحلا ىلإ ريغص لاسرإ زاهج داع « ةنحاشلا لفسأ يفخ

 قوفي ناك جنيبيت ريسلا نم (وفون يفوص) هتعمس ام :رشع عباسلا

 رهشألا ةحوللا رت مل اهنأ الإ ٠ ريينوس كاج تيب يف تيبر اهنأ مغرف «لايخلا

 بتكم ةفرغ يف نودجنال عم تفقو « طق ةقيرطلا هذهب (ريخألا ءاشعلا)

 اهنم برش ةسدقملا سأكلا نأ ضرتفملا نم هنأ ريسلا حرش ٠ نييراوحلاو

 ٠ ةلوانملا سقط ىمهسمب ناآلا سرامي ام وهو . هعابتأل اهلوانو حيسملا

 ؟ نيرت اسأك مك يل يلوقو يرظنأ ٠ ةدحاو سأك اهنأ ضرتفملا

 . ناقيس اهل سيل ةريغص احادقأ تناكو

 نيمدختسملا نيزمرلا فرعن اننإ : ريسلا لءاست ؟ نذإ ةسدقملا سأكلا نيأ
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 وهو ( 8. ) لكشلا اذه وه لجرلا زمر « ىثنألاو ركذلا ىلع ةلالدلل اثيدح
 نكامأ بلغأ يف نييركسعلا فاتكأ ىلع هنيدجتو فيسللو بيضقلل زمري

 وهو « محرلا ىلإ زمري يذلا )١( فرح سكعلا وهف ىثنألا زمر امأ « ملاعلا

 ؟ ةسدقملا سأكلا زمرت اذام ىلإ نذإ يتفرع له « سأكلا هبشي اضيأ

 >  ؟ ةأرملا ىلإ : يفوص تلاق

 ةسينكلا اهتبراح يتلا ةسدقملا ىثنألا ىلإ زمرت ٠ طبضلاب :ريسلا لاق
 عم حيسملا لثمت يتلا ةحوللا ىلإ اددجم يرظنأ « ايروكذ انيد ضرفتل
 كل ودبي له ٠ حيسملا نيمي ىلع موسرملا صخشلا ىلإ يرظنأ « نييراوحلا

 ظ ؟ الجر

 ةقيقر حمالمب « ديكأتلاب ةأرما ناك صخشلا ٠ لوهذب يفوص ترظن

 ؟ ةأرملا هذه يه نمو : تلأس ؛كلذك ريغص ردصو لب.« معان رعشو

 ؟ ةيلدجملا ميرم اهنإ : جنيبيت ريسلا لاق

 ؟ سموملا : يفوص تفته :رشع نماثلا

 بابسأل كلذو اههيوشتل ةلمح تقلطأ دقل « ةسينكلا هتلعف ام اذه :ريسلا لاق

 نم ديدعلاو (بيليف) ليجنإ ركذي امك حيسملا ةقيفر تناك اهنأ اهمهأ ةديدع
 ا ىرخألا ليجانألا

 وه (سرطب) نأ ملعن اننإ ٠ (ةجوز) ايفرح ينعت ةيمارآلا ةغللا يف (ةقيفر)

 دارأ يذلا حيسملا ةبغر نكت مل كلت نأ ودبي نكلو « ةيحيسملا يف ءانبلا رجح
 نكلو كلذ نع ثدحتت يتلا قئاثولا تاثم كانهو « هتلاسر لمحت نأ ةيلدجملل

 قئاثولا لك تبراح « حيسملا ةيهولإ ريرقتب اهرارق تذختا امدنع ةسينكلا

 . ارشب هتفصب هنع ثدحتت يتلا

 : باقر علي ديت ريسلا امنيب دعاصتي يفوص لوهذ ناك
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 حيسملا عابتأ ةطساوب هتباتك تمت امنإو ءامسلا نم لزني مل ليجنإلا نإ
 ايبن وأ امهلم ادئاق هفصوب هورصاع نمم فآلآلا هنع بتك دقو ء هقافرو

 اينثو ناك يذلا نيطنطسق روطاربمإلا دهع يف الإ اهلإ حبصي ملو ءايرشب

 ةيحيسملا ةنايدلا نأ ىأر ايلمع الجر ناك « هتايح ةياهن يف ةيحيسملا لخدو

 . نلعأو ةينيدلا بورحلا نم ةيروطاربمإلا ظفح ررقف « موي لك اهعابتأ ديازتي
 . ةينثولا زومرلا نم ديدعلا جمد نأ دعب نكلو « ةيحيسملا ىلإ امور ليوحت

 ٠ ةيرصملا سمشلا صارقأ اهلصأ نيسيدقلا سوؤرب طيحت يتلا تالاهلاف

 اهلفط عم سيزيإ روص تناك اهريغص عضرت يهو ءارذعلا ميرم روصو

 ريغ هنكلو « تبسلا موي دوهيلا عم نولصي نويحيسملا ناك دقو « سروح

 . نيطنطسق دهع يف « 112081 نيينثولا دنع سمشلا موي وهو دحألا ىلإ مويلا

 متو « يحيسملا ناميإلا نوناق عضو هيف مت يذلا ينوكسملا عمجملا دقع

 هنإ نولوقي نيذلا تيوصتلاب زاف دقو حيسملا ةيرشب وأ ةيهولإ ىلع تيوصتلا

 اهيلع تقبطنا اليجنإ نينامث يلاوح نم ةعبرألا ليجانألا رايتخا مت . هلإ

 صقرم) ليجانأ ريغ ليجنإ يأب نمؤي نم نأ نوعمتجملا ررقو طورشلا

 ةرم ةحوللا ىلإ ندإ يرظنا ٠ قطصرهم صخش وه (انحويو ىتمو اقولو

 عفر دقو ةيلدجملا هاجت ةوسقب رظني (سرطب) مسر دق يشنفاد نيدجتس ىرخأ
 . اهسأر عطقيس هنأك ةراشإ يف ءاوهلاب هدي

 نم جرخت ال ةدئاز دي يهو ارجنخ لمحت ادي نييراوحلا طسو نيدجتسو

 ناولألا سفن نايدتري ةيلدجملاو حيسملا مسر هنيدجتس يرظنأ مث « مهنم يأ
 نيب ةفاسملا وهف «٠ قالطإلا ىلع مهألا امأ « ةآرم اهنأك ةسكاعم ةروصب

 سأكلا : ادج ةحضاو اسأك لكشت اهنأ نيرتسف اهيلإ يرظنأ « امهيفتك
 ظ .ةسدقملا



 ميرم يه مليفلا يف ةيلدجملا ميرم نأب دوصقملا نإ :قيلعتلل ةظوحلم

 ةيلدجملا ميرم نأل اديج ليجنإلا أرقي مل نوارب ناد نأ حضاو ليلد ةئكطاخلا
 ناد ةلوقم امأ ةريرشلا حاورألا حيسملا ديسلا اهنم جرخأ يتلا ميرم يه

 يف ةيوازلا رج ةيلدجملا ميرم نوكت نأ ديري ناك حيسملا نأ نوارب
 ةسينكلا يف ةّيؤازلا رجح وه هئاذ حيسملا نأل حيحص ريغ اذه ..ةسينكلا

 يرشب رارق خيسملا ةيهولإ نأب نوارب ناد هلوقي ام امأ ةسينكلا سأر وهو
 حيسملا ديسلا ةيهولأ نأل ةقطره اذهف نيطنطسق روطاربمإلا دهع يف ذختا

 تام ولو يب نمآ نم )) ىتم ليجنإ يف لاق دقف هتاذ ليجنإلا يف ةتباث

 ةيلدجملا ميرمب حيسملا ديسلا ةقالعو نوارب ناد مالك لك نإف كلذلو ((ايحيسف

 . ةقطرهو بذكو قيفلت هلك

 ناك هنإ « طيسب ببسل اجوزتم حيسملا ناك دقل : زيسلا لاق :رشع عساتلا

 « ةئيطخ ةيبوزعلا ربتعتو ركبملا جاوزلا ىلع ضحت تناك ةيدوهيلاو ايدوهي

 اذه نأل لب «٠ يروكذ قلطنم نم طقف سيل هتجوز ىركذ ةسينكلا تبراح دقو
 ناميلس كلملا ةلالس نم حيسملا ناك « نييكلم نيمد داحتا ناك جاوزلا

 ةيناكمإ ينعي .امهداحتا .ناك ٠ نيماينب ةلالس نم ةيلدجملا تناك امنيب ءدووادو

 . ناميلس كلملا عم لاحلا ناك املثم شرعلاب لبقتسملا يف امهلسن بلاطي نأ

 ةيلدجملا تبره ٠ حيسملا بلص دعبو « ةسينكلا ذوفن ءاغلإ كلذ ينعيس ناك
 تطلتخا مث ءافخلا يف ةلالسلا ترهدزأ دقو « امهتلفط اهمحر يفو اسنرف ىلإ

 .. ةيجنفوريملاب فرعت ةلالس تفلخف ةيسنرفلا ةيكلملا ءامدلاب سماخلا يف
 ٠ . سيراب اوأشنأ نيذلا مه نييجنفوريملا : يفوص تلاق

 ' :لكو# انيكزف يف ةسدقملا نآكلا ةريكق زانتنا: جبس اهو + عت :قيبتلا لاق

  يلصألا اهضرغ تناك سأكلا نع ثحبلل تلسرأ يتلا ناكيتافلا تالمح
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 ىلع نييجنفوريملا ةلالس تكشوأ دقو « ةيكلملا ةلالسلا دارفأ نم صلختلا

 « لايتغالا تالواحم نم ةاجنلا عاطتسا مهدحأ نأ الإ ء لمفلاب ضارقتالا .

 ناسرف رمأو « نويس ةيوخأ سسأ يذلا ٠ نويوبود اورفدوغ كلملا بجناو

 نييجنفروملا طابترا ىلع ليلدلا يهو اهتئبخم نم سأكلا اوديعتسي نأب لكيهلا
 ربقو « قئاثولا ةيامح : بناوج ةثالث هل نويس ةيوخأ بجاو ناك ٠ حيسملاب

 هذه يف مويلا ىتح اوقب نيذلا لئالقلا ةلالسلا دارفأ ةيامحو « ةيلدجملا ميرم

 مامأو « ةهدرلا ىلإ ريسلا هعم جرخ « هديس يعدتسيل مداخلا لخد ةظحللا

 « نودجنالو يفوص يتروص ضرعت نويزفلتلا يف رابخألا ةرشن تناك هينيع

 . لاجر ةعبرأ لتقب نيمهتملا

 ميرم جوزت حيسملا ديسلا نأ نوارب ناد هلاق ام نإ :قيلعتلل ةظوحلم

 ةايح نع ديحولاو يسيئرلا ردصملا يهو ةعبرألا ليجانألا هركذت مل ةيلدجملا
 . ضرألا ىلع حيسملا ديسلا

 ام مهفي نأ لواحي ريسلا رصق نم ابيرق هيلوك مزالملا فقو :نورشعلا

 نم نيبراهلا ناكم اوفرع مهنأب هغلبأو شاف مزالملاب لصتا دق ناك ٠. ثدح

 هرمأي شاف مزالملاب ئجوف هنكل ٠ كنبلا ةنحاش يف عبتتلا زاهج لالخ
 ظ لخدتلا مدعو راظتنالاب

 (ياد سوبوأ) ةمظنم رقم ىلإ (ازوريغنرأ) سقلا لصو . تقولا سفن يف

 + امق ودك ةاوشسما ركذي مل صخش نم الاصتا ىقلت هنأ هوربخأ ثيح

 « كلذ نم ارذح رثكأ وهف ملعملا وه لصتملا نوكي نأ ازوراغنيرا دعبتسا

 مزالملا همسا نأب هغلبأ صخش هيلع درف مقرلاب لصتا امدنع ادج شهدناو

 « ليلق دعبو ٠ ةعامسلا عضو مث هيلإ عمتسا . همهت تامولعم هيدل نأو (شاف)
 اهلخادو « جنيبيت ريسلا رصق ىلإ قيرطلا بهنت ةريغص ءادوس ةرايس تقلطنا
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 ىلع ىرخألا هدي ضبقت امنيب ٠ دي يف دوقملاب كسمي (ساليس) نهاكلا ناك

 دقعلا حاتفم بلجاو رصقلا لخدا « ملعملا هن اا ا

 .ادحأ ذؤت الو

 جنيبيت ريسلل ةصاخلا ةرئاطلا يف يفوص تسلج :نورشعلاو يداحلا

 ._تريغت دقل ٠ اهدلب نم برهت نآلا اهنأ يف تركفو « ندنل ىلإ ةهجتملاو
 دق ةبيجعلا ثادحألا تناكو « ةعاس نيرشعو عبرأ نم لقأ يف امامت اهتايح

 هحمالم تناك ةفرغلا ىلإ ريسلا داع امدنعف « ةريخألا تاعاسلا يف تدعاصت

 نأ الول امهدرطي داكو امهبورهو امهطروتب فرع هنأ تكدرأو « ةفلتخم

 ملعملا ناك كاج نأو ٠ ريينوس كاج ةديفح اهنأ : ءيش لك هل ىكح نودجنال

 حاتفملا رجحلا ىلع اولصح مهنأ «٠ كلذ لك نم مهألاو ٠ نويس ةيوخأل ربكألا

 .ةسدقملا سأكلا ناكم ىلإ يدؤي يذلا

 يذلا ءيشلا وه اذه ٠ فجتري وهو حاتفملا رجحلاب جنيبيت ريسلا كسمأ

 ىلع نم ةيسامخلا ةدرولا علخ عاطتسا ةمات ةعارببو « هتايح ةليط هنع ثحب

 اونكمتي نأ لبقو ٠ رطسأ ةعبرأ نم ةليوط ةلمج اهتحت اودجيل قودنصلا رهظ
 رجح مهنم ذخأو « ساليس « صربأ مخض لجر مهمجاه « اهترفش لح نم

 يذلا ناكملا ىلع هزاكعب هبرضو « هعادخ عاطتسا ريسلا نكلو ء دقعلا

 و انكر طتبو ةيراسللا ىتك نوم ١ ساس مرج هنت ل برع |

 يف هوديقو هيلع اوبلغت ٠ فقسلا يف ترقتسا ةشئاط ةصاصر هنم تقلطنا

 مهنكلو « ناكملا محتقت ةطرشلا ةنيراس اهيف اوعمس يتلا ةظحللا سفن

 اوبحطصا « ريسلا تارايس نم عفدلا ةيعابر ةرايس يف برهلا اوعاطتسما

 اقرط (يمير مداخلا) قئاسلا مهب كلسو . اممكم اديقم (ساليس) مهعم

 لجأ نم نينسلا هذه لك اسنرف يف ىضق هنإ ريسلا لاق « ةيوتلمو ةرصتخم
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 نم بيرق ريغص راطم وحن اوهجوت اذل « هيلع لصح دقو دقعلا رجح

 ناك (سراف) ةبتر لمحي هفصوبو « ةصاخلا هترئاط ضبرت ثيح ءرصقلا

 اذيقم نيناوس ناش :عيطتييلا بقارنلا انقوب مث هنا ويلتلل اننا وليف: اكنإ قلمي
 تاملكلا ةرفش كف ةلواحم اوأدب ىتح ةرئاطلا تعفترا نأ ام « ةرئاطلا يف

 رجح حتف اوعاطتساو ؛ كلذ يف اوحجنو قودنصلا رهظ ىلع اهودجو يتلا

 كف اولواحو « ةقيرطلا تاذب ممصم رخآ ارجح هلخاد اودجيل طقف ء دقعلا

 ظ : ةيتآلا تارابعلا ناك هيلإ اولصوت ام نكلو هترفش
 بابلا هنفد سراف دقري ندنل يف

 ةرك هربق ىلع نوكت نأ بجي ناك
 يدرو دسج ةصق يكحت

 هبلق يف احور لمح محرو

 نإ « سرافلا كلذ عيرض يف ةدوجوم يناثلا رجحلا حتفل ةيرسلا ةملكلا نإ

 ! ادبأ الهس نكي مل ريينوس كاج اهدجو

 ربعت ازوراغنيرأ سقلا اهرجأتسا يتلا ةرئاطلا تناك :نورشعلاو ىناثلا

 ةرملل شاف مزالملا هب لصتا امدنع «سيراب ىلإ اهقيرط يف وكانوم قوف

 رييغت رايطلا نم بلطو « ةدايقلا ةرمق ىلإ هجوتو لاصتالا ىهنأ « ةيناثلا

 . ندنل ىلإ هجوتلاب ههاجتا
 ؟ يسكات يف كسفن نظت له -

 ايناكيتاف ادنس هتبيقح نم ازوراغنيرأ جرخأف ٠ تاملكلا هذه رايطلا لاق

 شهدنا « هاجتإلا رييغت لباقم رايطلا ىلع هضرعو وروي فالآ ةرشع ةميقب
 . اهضفرو « ةرم لوأل تادنسلا هذه ىري يذلا رايطلا

 هعضوو « ساملاب عصرملا همتاخ هدي نم علخو « ازوراغنيرأ سقلا دهنت

 . هاجتالا رييغتب رعش ليلق دعب هيسركل ذاع مث رايطلا مامأ



 نع جنيبيت ريسلا لعاست « جنيبيت ريسلا ةرئاط يف :نورشعلاو تلاثلا

 ضفرت اهنكل ائيش تأر دقل : نودجنآل لاق ؛ دجلاو ةديفحلا نيب ةلكشملا

 ؟ ايستج اسقط تدهش له : ريسلا اهلأس

 اهكزاخلا يف: كلاعب دفا تناك م هكا عاوخإ و ةناهدي يفوض هنن تووبداتلا:
 نوتنكتو: هانت لاجو تاودضأ) عفش كاذب ىرقللا ىلإ تل زل مدعو: م ةكجاقتلا

 عطقك ءادوسو ءاضيب ءايزأ نوسبليو ةعنقأ نودتري مهتأر من اضماغ اديشن

 ناك « اهعور يذلا دهشملا ناك اهنم بلقلا يفو ةرئاد يف نوفقي « جنرطشلا
 ةلهرتم ءاضيب ةأرمآو + ضرألا شرتفا دقو عانقلا مغر احضاو اهدج دسج

 بعرلا اهباصأ « ديشنلا عاقيإك بيتر عاقيإب هعم سنجلا سرامتو هيلتعت
 هلئاسر ىلع درت ملو ادبأ ىرخأ ةرم اهدج ملكت ملو ٠ ناكملا نم تبرهو

 0 ظ .. هقال انضتاو

 لك ةارم' ءاقي اسقط ةسسنأ اي. تيلر دقل + هدبادحا لبق ىف: عقيد ريدا قأنك
 يفصن لامتكا هفصوب سنجلاب ةسدقملا ىثنألا ةديقع ءافتحإ هنإ « ماع يفلأ

 نيفللا اذه لكم ةئردقلا خا زادكحتلا لك تسرع قل ع.( نكنألا و. .ركذلا): خلاعتا

 ةزجعم عنصُي سنجلا اذه نأل « ةهلآلا نم برقتلل ةليسو هربتعت تناكو

 ناحمسي نيلماك ينهذو يحور غارف يه ةوشنلا ةظحل نألو ؛ لسانتلا

 لوحتو ةئيطخ سنجلا ربتعتو ةسينكلا يتأت نأ لبق ٠ ةعيبطلا عم دحوتلاب

 0 : | ' . ناطيشلا ةادأ ىلإ ةأرملا

 ندلد ةمامأ و ضرألا نوط اليك قرر ةكرح :تنوتلاو م, نفوتصا دوت مج
 ..ناقتلا نوع اتقي 14مم ناالزرم ناك 2 ةزللا ضان يوضع ( نميد) .مئاخلا

 دجوت « جنيبيت رسلا كلذ لاق ٠ تاوبابلا دحأ هنفد' سراف :نورشعلاو عيارلا
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 هترايس يف نوسلجي اوناك « ةرابعلا كلت اهيلع قبطنت ةدحاو ةسينك ندنل يف
 يف جنيبيت ريسلا ذوفن نأ ٠ ندنل يحاوض ىلإ قيرطلا بهنت يتلا ءادوسلا

 نم (ساليس) ةنيهرلابو هئاقفرب جورخلا هلالخ نم عاطتسا دقو بيهر ندنل

 . اضيأ ةوشرلاو ةليحلا هذوفن بناج ىلإ امدختسم صاخلا راطملا

 طقف مهضعب نكلو « لكيهلا ناسرف نم ديدعلا لتق مت دقل : جنيبيت عبات

 ةلقو « رشع عبارلا نرقلا يف هسفنب سماخلا تنميلك ابابلا هلتق رمأ ردصأ
 « تيلف عراش يف لكيهلا ةسينك يف نودوجوم مهو « ندنل يف اونفد مهنم
 ةسينك يأ ءانب نع فلتخي لكش ىلع مهسفنأ لكيهلا ناسرف اهانب يتلا

 ناسرفلا اهانب ةسينكلا هذه الإ «٠ بيلص لكش ىلع ىنبت سئانكلا لك «ةيليجنإ

 . سمشلل اديجمت يرئاد لكش ىلع

 مداخ ريسلا عنقأ نأ دعب ركبملا حابصلا اذه يف ةيواخلا ةسينكلا اولخد

 اودجو نتعب ةنييتكلا نق قامت «كسهم.افوردضب هتتقوو نآرب ريغبصلا ةنضركلا
 ةعلق هبشت تناك « اديج اهولمأتو اهمامأ اوفقو « ةرشعلا ناسرفلا ةحرضأ

 اددمم هحالسو سرافل يرجح لاثمت حيرض لك مامأ ناك مهمامأو ء ةميدق

 دقعلا رجح يف سسحتو نودجنال فقو « ابيهم رظنملا ناك . ضرألا ىلع

 ظ . انه لحلا نودجيس اوناك نإ لعاستو « ريغصلا

 (يمير) يسنرفلا مداخلا كرحت . ةسينكلا جراخ :نورشعلاو سماخلا

 : راظنألا نع ةيراوتم ةيواز يف قيرطلا بناج ىلع اهفقوأو « اليلق ةرايسلاب
 : ةراجيس لاعشأو نيزوميللا ةرايسلا ةجالث نم ايلوحك ابارش لوانتو هدي دم
 لخاد « هحتفو ةرايسلا قودنص ىلإ هجوتو ةهكاف نيكس لوانت مث هسأك ىهنأ

 هذه نأ كردأو يمير وحن هرصب عفر « اتماص دقري (ساليس) ناك قودنصلا

 سحأ « هلجأ نم كلذ لك لعف يذلا برلا ىلإ لهتباو هينيع ضمغأ « هتياهن

 تايااودج



 يمير دجوف هينيع ذيع حتف « قئاقد دعبو « ةدع نكامأ-يف هدلج سمت نيكسلاب

 ! كتعاجش ينتبجعأ دقل : هل لاقو « امستبم هل رظني

 ل

 ظ . ساليس اي ءيش لك كنع

 : عنا كلل ل هلأس « هفرعي لجرلا اذه ,« ساليس شهدنأ

 ذفنت نأ كديرأ نآلاو « هيدل لمعأ انأ ٠ ةجردلا هذهل سيل : يمير كحض

 ىلإ ابوصم اسدسم ريغصلا ةسينكلا مداخ ىأر ةأجف :نورشعلاو سداسلا

 . ةسينكلا نم الاح جرخي نأب هربخي هفلخ نم اتوص عمس « هسأر

 « يفوص تبذجو ةسينكلا ةدمعأ دحأ فلخ نم دي تدتمأ ٠ ناوث دعب

 روج ىلا: اهناسر نتالرع كودع عمو اهقط نط سديم دولاب كرمت
 ظ ؟ دقعلا

 نم رهظي هسفن يمير تدجو اهنكلو دري مل « يمير نع هتلأسو ترعذ

 تقطن يذلا ريسلاو نودجنال ارصاحم « رخآ سدسم هديبو ىرخألا ةيحانلا

 ظ ظ ؟ لعفت اذام « يمير : خرصو لوهذلاب هحمالم
 ددهو هبيج نم دقعلا نودجنال جرخأ . يمير لاق ء. دقعلا رجح ديرن

 خرص « دبألا ىلإ ةقيثولا عيضتو رسكنيف ا ضرألا ىلع هيقلأس : مهيمجاهم

 ' !ءيش لك .عيضيس لعفت ال الك : ريسلا

 ١ يمير ا امك دعتباو ضرألا ىلع رجحلا عضو مث « نودجنال ددرت

 نحن ريسلا ةرضح انعم لاعت « هعم هبذجو ريسلاب كسمأ مث رجحلا ذخأ يذلا

 . انه سيل هنع ثحبت ام نإف لاح لك ىلعو ٠ كديرن

 نيزجاعر يفوصو نودجنال فقو « امهعم راس هنكلو « جنيبيت هجو عقتما



 اي لمعت نم باسحل ؛ بضاغ توصب يفوص تلأس « ءيش لمع نع
 ش 9 ؟يمير

 : ساليسو ريسلا عم جرخي نأ لبق لاقو ةعنطصم ةماستبا مستبا
 يفوص ةسنآ « كلذ كتجافيس

 ٠ جنيبيت ريسلا هرجه يذلا رصقلا يف « سيراب يف :نورشعلاو عباسلا

 مير مداكلا :تانهضو كناق + :تافيضلا صحف اجر عم ةنارك مزذانلا ناك
 نم ةهفات مئارج يف لبق نم مهتا هنأ اودجو « اثحب هنع اورجأ ٠ ناكم لك يف

 يناعي هنأو اهنم درطي نأ لبق ةعماجلا نكس يف نوفيلت تالصو ةقرس ةيعون
 ء رصقلا لبطسإ فلخ اودجو لاجرلا نكلو ٠ ينادوسلا لوفلا ةيساسح نم

 ةمظنأ دجوو ٠ كانه ىلإ هيلوك هجوت « ةلماك ةأجافم « ةعفترم ةفرغ يف

 نقتدي |ذانلازا نول ةقئاف حقتو تسع« زوجا وج ةئاغلل ةمنقتم ةئكورربككلا
 ظ . :تةليجسلا هذه غامتس خم: دتال ؟ هذه :لئم:ءازشاب نينا

 دكأتو «٠ نيزوميللا يف يمامألا دعقملا يف ساليس سلج :نورشعلاو نماثلا

 قد « دوقملا مامأ ,سلج مث «٠ يفلخلا قودنصلا يف ريسلا سبح نم يمير

 ىلع انلصح دقل هل لاق « ملعملا هنإ « يمير هيلإ هداعأ يذلا ساليس نوفيسلت

 ٠ يمير عم رجحلا لسري نأ هنم بلطو « اديعس ملعملا أدب « حاتفملا رجح

 مث « يمير ديرأ لب : باجأ ؟ ملعملا اهيأ يتيؤر ديرت الأ : ساليس شهدنا

 هديرأ انأو «٠ يمير لثم امرجم تسلو « يقت لجر تنأ : عباتو هتوص ضفخ

 .٠ ةحداف ءاطخأ بكترا هنأل

 « مداخلا ةايح يف ةملاكم رخآ اهنأ رعشي وهو يميرل فتاهلا ساليس لوان

 . ةملاكملا ىهنأ مث يمير عم ادعوم ملعملا ددح

 ٠ تروك بروأ عراش ةسمخ يف ندنل يف ياد سوبوأ رقم ىلإ الصو

 ل اال



 هتفرغ لخد نأ ام « هلبقتسا يذلا سقلا نم ةفرغ ابلاط دعصو ساليس لزنف

 رص روح ار يحمل سقلا نوفيلت قد ىتح

 . ناكملل صربألا نهاكلا

 ٠ ةحوتفم ةقيدح.نم ةيوزنملا ةيوازلا كلت يف .لمعملا ىلإ (يمير) لصو

 هاطعأو كاينوك ةجاجز نم فشرو « حاتفملا رجح هنم ذخأ « امستبم هلبقتسا

 دقل : نكمل هل « كاينوكلا يف ةحولمب يمير رعش « ابخن برشنل : اهايإ

 . يمير اي قدصب ينتمدخ

 لوفلا تيزب ةئيلم ةجاجزلا هذه « هقلح خفتنا ء هبجي مل مداخلا نكل

 . ءيش لك ملظأ مث « ضرألا ىلع طقس « ينادوسلا

 بودنم هنإ لاق ةطرش لجر هلبقتسا « ةرئاطلا نم ازوراغينروأ سقلا لزن

 يكلسال نم عمس قيرطلا يف « ديري ثيح هلصويسو « شاف مزالملا نع

 فته ٠ تروك بروأ عراش ةسمخ ىلإ اوهجوت لوقي انوص يطرشلا ةرايس

 . كانه ىلإ ينذخ يطرشلل لاقو « ساليس : هنع امغر

 حملف ةذفانلا نم رظن « ابيرم اتنمص سحأ ىتح ةفرغلا يف ساليس دقر

 هسدسم بحس « نجسلا :ىلإ دوعأ نل : ركف « ءودهب نابحستي ةطرش يلجر

 أدب « هنودراطي مهعمس ىتح ئراوط جرخم نم للست « ةفرغلا نم جرخو

 سقلا ناك ٠ رانلا قلطي وهو تفتلا « هفتكب انكسمأ نادي نكلو يرجي

 ََق رتخت ةقلطب ذإو « فزانلا سقلا لمح ! ىتببأ : خرسصص ءازوراغينرا

 مل « برهو « لخدملا يف سقلا كرتو « بيرق ىفشتسم وحن ىرج ؛هعولض

 راوجب فقوت « هءامد حسمتف لزنت تأدب دق راطمألا تناك ءاريثك دعتبي

 لا لاقو « ةقيدح

 -ا/ ا



 اررق دقو قافنألا ورتم يف يفوص عم ناك « جنيبيت ريسلا هعم طرو هنأل

 يف عارسإلا يناثلاو ٠ يميرو ساليس ليطعت لوألا ٠ نييوتسم ىلع كرحتلا
 . دقعلا رجح قراس اقبسيل (ابابلا هنفد يذلا سرافلا) نع ثحبلا

 نع تغلبأف مهدحأ در « ةطرشلا تبلطو فتاه ةنيباك ىلإ يفوص تهجوت
 ةطرشلا نم وفون يفوص تلاقف اهمسا نع يطرشلا اهلأس « ريسلا فاطتخا

 مزالملا توص اهءاج ليلق دعب « راظتنالا اهنم بلطف « ةيئاضقلا ةيسنرفلا
 . امكتءارب ترهظ دقل « ادوعت نأ بجي ؟ تنأ نيأ يفوص : شاف

 له « تلاق ٠ فتاهلا ىلع ةرشوش تعمس اهنكلو ءدرنمب فرعت مل

 ؟اطخلا عبتت لواحت

 :نودجنال عم هيف تزفقف « لصو دق قافنألا راطق ناك « ةعامسلا تقلغأو

 . عبارلا جروج كلملا ةعماجل عباتلا ةيتوهاللا تاساردلا دهعم ىلإ نيهجوتم

 نع دهعملاب ةيفارنجلا تانايبلا ةدعاق مضي يذلا بساحلا يف اتحب

 . فالالاب جئاتنو « ليوط ثحب دعب ٠ ندنل يف نينوفدم ناسرف نع تامولعم

 : فته . احضاو رمألا حبصأ ةأجفو « جئاتنلا ىدحإ ىلع نودجنال رظن عقو

 هيف ركفن مل فيك ٠ نتوين قحسا : ةشاشلا ىلإ راشأف يفوص هتلأس « وه هنإ

 . نويس ةيوخأ ءاسؤر دحأ ناكو ٠ سراف بقل لمحي ناك

 . ابابلا هنفدي مل نتوين نكلو : يفوص تلاق

 . ثحبلا ةجيتن ىلع طغضو ؟ يكيلوثاك اباب نع ثدحت نمو : اهل لاق

 . نتوين قحسا ريسلا نفد مسارم ... تاملكلا هذه ةشاشلا ىلع تربهظف

 . ابابلا ردنسكلإ هقيدصو هليمز اهسأرت

 دجوي ثيح رتسنمتسو ةسينكل ةعساشلا تاحاسلا يف ايشمت :نوثالثلا

 دقل . راطمألا تحت ةيلاخلا قئادحلا يف ىده ريغ ىلع اراس « نتوين حيرض

 ل ا//ع



 نأ اكردأف « موجنلاو بكاوكلا لثمت تاركلا تارشع نتوين حيرض يف ادجو

 وه ةرفشلا تلاق امك ( هربق ىلع نوكت نأ بجي ناك يتلا ةركلا) نع ثحبلا

 الأب يضقي يذلا قافتالا نع جنيبيت ريسلا ثيدح اركذت «٠ لئاط الب ثحب

 سأكلا ناكم رس ةيوخألا فشكت الأ لباقم « ةيوخألا ناكيتافلا براحي
 امم ابيرق رسلا فشك يونت تناك ةيوخألا نأ نع لئالد ترفوت دقو ؛ةسدقملا

 يفوص تفقوت « ثيدحلا يف ناكمهنم اناك امنيبو « لتقلا ثداوح ةلسلسل ىدأ

 : يعم جنيبيت ريسلا : ةحاسلا ىصقأ يف رادج ىلع محفلاب ةباتك ىلإ تراشأو

 > . تاعامتجالا ةعاق ىلإ ابهذإ

 تاحاس ىصقأ يف ةعقاولا ةعاقلا ىلإ اهجتاو « امهضعبل ارظن

 . اهيف.يرجت تاحالصإ نع رذتعت ةتفال اهيلعو ةقلغم هبش تناك «ةسينكلا

 الجر ادجوف اتفتلا « امهفلخ بابلا قلغنا ناوث دعبو « ةعساولا ةعاقلا الخد

 .هسفن جنيبيت ريسلا امهمامأ ناك « ةأجافملا نم اقعصف « اسدسم امهيلإ بوصي

 ! ملعملا انأ « معن : امستبم امهيلإ رظن

 يف امكتلتقل امكتيذأ يونأ تنك ول : جينبيت ريسلا لاق :نوثالثلاو يداحلا

 اوناخ نم ىوس لتقأ ال انأ , طقف ةف نامألل يدي يف سدسملا اذهو ء يرصق

 ميرم قئاثو رشن نع عجارت دق ريينوس كاج نأ تفرع دقو « ةسدقملا سأكلا

 كلذب فتكي ملو « اهيوبأ تلتق املثم هتديفح لتقب تدده ةسينكلا نأل ةيلدجملا

 . ةلفطلا هذهل سأكلا ةطيرخب ىصوأ لب

 ؟ يدج تلتق تنأ : يفوص تخرص

 نيذلا رشبلا تفالآ تايحضت اوردهأ يذلا رابكلا ةعبرألا تلتق : ريسلا لاق

 اوباجتسا ةعبرألا ءالؤه نكلو « هفشك دعوم نيحي ىتح رسلا اوظفح

 . ساليس لالخ نم امنإو يديب مهلتقأ ملو «٠ تاديدهتلاو طوغضلل

 امه



 . جنيبيت ريسلل ةرابجلا ةيلقعلا يفوصو نودجنال كردأ ةيلاتلا قئاقدلا يف

 غلبأ دق ناكيتافلا نأ فرع دق ناك « اعم ياد سوبوأو ناكيتافلاب بعالت دقل

 يتلا غلابملا دريسو «٠ ةمظنملاب فارتعالا يغليس هنأب ازوراغينروأ سفقلا

 راهني سقلا داك « هفارتعا ىلع اهلوصح يف ببنسلا تناكو ناكيتافلل اهتددس

 لعجي فيك فرعي هنإ هل لاقو . ملعملا مسا الحتنم ريسلا هب لصتا نأ الول

 انساها و « ةسدقملا سأكلا ناكم لصحي هلعجيس « همامأ رخي ناكيتافلا

 نأ دعب ساليسو مداخلا هطبر نيحو « لئقلا لسلسم أدبف ٠ نويس ءاضعأ

 ىلع تصنتي ناك « همداخ لتق كلذ دعبو ءامهنيب لزاعلا جاجزلا مداخلا لازأ

 يف رسلا نأ فرع مهلالخ نمو « ةيوخألا يف ءاضعأ مهنأ دقتعي نم لك

 يف لشف هنكلو هيلد لصح دقو « دقعلا رجح هصقني ناكو « نتوين حيرض

 ءيتين نسح تابثإك كتيرح كيطعأو ٠ تلشف دقل « .نودجنالل هدي ريسلا دم

 « ةسينكلا بذك نم ماع يفلأ حضفنل انيدانت ةقيقحلا نإ « اعم نواعتن نأ دبال

 « نودجنالل رظنو ةناهتساب اهلهاجت « كعم نواعتأ نل : يفوص تخرص

 : . ؟ يدض مأ يعم « تنأو
 . كفقوم ىلع بترتي اذه : هيلع در ,« بهذت يفوص كرتأ : نودجنال لاق

 . اهلتقأ فوس امإو نواعتن امأ

 نل كنأ فرعن تنأو انأ : ريسلا در « رجحلا رسكأس : نودجنال لاق

 ْ . كلذ ىلع ُؤرجت

 وحن هجتاو رجحلا كسمأ « ةطرولا نم جرخم يف ركفو نودجنال تمص
 عيطتسي نل نودجنالك اخرؤم نأ فرعي ناك . ةقثب ريسلا هقمر « ةعاقلا ةذفان

 . بضغو دقحب هقمرت يتلا يفوص بقاري فقو « عيضت ةقيقحلا كرتي نأ

 -اي/ "اس



 رجحلا فذقو «؛ كرجح وه اه يرمأ تمسح دقل الئاق نودجنال داع ةأجفو

 . ىلعأ ىلإ هتوق لكب

 طقتلا « هتازاكع نع طقس ىتح رجحلا طقتلي عفدناو ريسلا خرص .. ال

 حتف « هلخاد رسكني ءيش توص عمس هنكلو ضرألاب مطتري نأ لبق رجحلا

 انلاخ دير وجرت هنكلو ره ةطخلل واو ةقيفدلا جبلي كح ةعوار ةرتنع نجلا
 رجحلا ىلإ ريسلا رظن « ىدرب ةقروب اكسمم « امستبم نودجنال فقو همامأو

 عنصت ةراجحلا ىلع. فورحلا نأ ايئاوشع دعي مل بيترتلا نأ دجوف هدي يف

 ةحافتلا نأ , عقوتت مل فيك نتوين حيرض هنإ نودجنال لاق « (ةحافت) ةملك

 زمرت اهنأ ىلإ ةفاضإ ؛ (هربق ىلع نوكت نأ بجي تناك يتلا ةركلا) يه

 ] . ىثنألا ةسينكلا اهب تمهتا يتلا ةيلصألا ةئيطخلل

 د : ريسلل ةطرشلا طباض لاقو « ناكملا سيلوبلا محتقاو ةجض اوعمس

 ها ا ل زربت نأ كيلع نكي

 ظ 1 كفايه وأب

 مث اهانيع تعمدو « يفوص ىلإ زوجعلا ةأرملا ترظن :نوثالثلاو يناثلا
 ةيعارو « ريينوس كاج ةقيلطو « يفوص ةدج يه ةأرملا تناك « اهتنضتحا

 3 ظ 2٠ نيلزور ةسينك

 رجح ةرفش لح امدنع نودجنال هابتنا تتفل يتلا يه نيلزور ةملك
 نيلزور ةسينك ىلإ يبشخلا قودنصلا امهتبحصبو يفوص عم بهذ «حاتفملا

 هبتنا « اهناردج ىلع زومرلاو شوقنلا عاونأ لك راشتناب زيمتت يتلا اسنرفب

 اقودنص هتدج :ىدل نإ نودجنالل لاقو قودنصلا ىلإ باشلا يحايسلا دشرملا
 يتلا يفوص ةدج اهنأ افشتكيل طقف . اهتيب ىلإ هعم نابهذي « هنم ةخسن دعي

 .نم يفوصو اهنأو « اهقيقش وه باشلا نأو ةسينكلا ةيعار اهنأو ةيح تلازام

 اياب



 اهيمحت يتلا ةلئاعلا بقل اريغ دقو «٠ يكلملا مدلا باحصأ نييجنفوريملا ةلالس

 ام نذإ اذه « ىفوت دق رخآلا نأب اهقيقشو يفوص نم الك اربخأو . ةيوخألا

 ظ . اهتلئاع نع هب اهربخي نأ اهدج يوني ناك

 يفوص تررق امنيبو « نودجنال اهلمتحي نأ نم ىوقأ تآجافملا تناك
 نأ ةدجلا هل تحضوأ دقو « سيراب ىلإ نودجنال داع « مايأ ةدع مهعم ءاقبلا

 قثت اهنكل « اهناكم فرعت ال اهنأو « نيلزور ةسينك يف تسيل ةسدقملا سأكلا

 . هتاكذ يف

 هنهذ ىلإ تزفق دقو عراشلا ىلإ قدنفلا نودجنال رداغ :نونالثلاو تلاثلا

 يف اهدجو يتلا لا سا او رسولا

 : حاتفملا رجحلا

 :. واتتفام يدشلا يدر ضل + ناز وودننف ةدعنلا ناكل

 يدرولا سيراب طخ ىمس امدنع فقو « يرثألا سيراب دصرم دنعو

 ىأر هرصب دادتما ىلعو «٠ ضرألا خيرات يف لوطلا طو طخ لوأ « ميدقلا

 . يلشيتوب ملعملاو يشنفاد ملعملا لامعأ ثيح رفوللا همامأ

 . ٠ ةيانع لكب نيملعملا نفب ةنيزم دقرت

 ٠ لصو ىتح قفنلا لزنو « راهنلا رخآ راوز طسو رفوللا ىلإ لخد 7

 اا ا ا يا وديع

 ةثلاثلا ةرابعلا ركذتو :

 . اهتاباوب ناسرحي حدقلاو فيسلا

 يذلا قالمعلا يجاجزلا مرهلا ةدعاق ثيح فقسلا ىلإ «٠ ىلعألا ىلإ ارظن

 : ةعبارلا ةرابعلا ركذتو « ةيليللا ءامسلا هنم ودبت

 . موجنلا تاذ ءامسلا تحت اريخأ حاترت

 -ا/خ-



 هل سمهي ٠ روصعلا ةمكحب قطني « ةأرمإ توص عمس هنأ نودجنال رعشو

 تمت . ضرألا قامعأ قف ظ

 مليف هنأ يشنفاد ةرفش مليفل صخلم ضرع نم مدقت امم :قيلعتلل ةظوحلم

 ةئيلملا ةيسيلوبلا هتصق ىلإ نييالملا بذجي نأ نوارب ناد عاطتسا يسيلوب
 ىلع قيفلتلاو بذكلاو ةقطرهلا هتصقب لخدأ كلذ لالخ نم لتقلاو فنعلاب

 ةيلدجملا ميرم نم حيسملا ديسلا جاوز نم هتقطره ركذ ول هنكل حيسملا ديسلا .
 هءاكذ نكلو هيلع درلا عيطتسي ةسواسقلا نم فالآ دجول ينيد ثحب يف هبذكو

 ريغصلاو ريبكلا « فئاوطلا لكل ةيسيلوب ةياور يف يشنفاد ةرفش لوانتي هلعج
 .راغصلاو بابشلا « ةأرملاو لجرلا

 0 د





 سماخلا بابلا

 نع ةيرصم مالفأ جاتنإ ةروطخ

 25 دمحم لوسرلاو حيسملا ديسلا

 نوذاقلاو روتسدلا فقومو

 يفو ةيرصملا فحصلا يفو ةيرصملا مالفألا نم ريثك يف تدرو :الوأ
 نييرصملا نيفلؤملا ضعب ىدل اهاجتا كانه نأب ةينويزفلتلا جماربلا نم ريثك

 حيسملا ديسلا نع يرصم مليف فيلأت وحن اعيمج مهمرتحن نيذلا نيينطولا

 ركذل يعاد ال يئامنيسلا جاتنبلل ةيرصملا تاكرشلا ضعب ةفرعمب هجاتنإ متيو
 لوانتن فوس اننأل نيجتنملاو نيفلؤملا نع فحصلا يف تدرو يتلا ءامسألا

 تاكرش ةفرعمب نييرصم نيفلؤمل ةيرصم مالفأ جاتنا وهو عوضوملا كلذ

 نونوكي دقو - ضعبلا ىري ءامسألا نع اديعب ةيعوضومب ةيرصم جاتنإ

 رصم يف نييحيسملاو نيملسملا نيب ةنتف قلخت فوس مالفألا هذه نأ -ةلق

 تنتستورب وأ كيلوثاك وأ سكذوثرأ مهسفنأ نييحيسملا نيب ةنتف قلخت فوسو

 جتنملاو يرصملا فلؤملا نأل حيرلا بهم يف ةينطولا ةدحولا لعجت فوسو

 دكؤملا نمو حيسملا ديسلل هتيؤر يف ةنيعم رظن ةهجول زاحني فوس يرصملا
 ديسلل ىرخألا ىؤرلا نع فلتخت فوس حيسملا ديسلا نع ةيؤرلا هذه نأ

 فلتخت هتمايقو هبلص نعو هتعيبط نع حيسملا ديسلل مالسإلا ةيؤرف حيسملا
 حيسملا ديسلا ةعيبط نع ةفلتخم مهتاذ نييحيسملا ةيؤرو ةيحيسملا ةيؤر نع

 قرافي مل هتوسان نأو ةدحاو ةعيبط هل نأب حيسملا ديسلل نورظني سكذوثرألاف

 ةعيبط نع ةفلتخم ةيؤر مهل تنتستوربلاو كيلوثاكلا نأو ةدحاو ةظحل هتومهال

3-7 ' 
 (ملاعلا يف باتك لوأ - ؟ - م)



 لوانت نإف كلذ ىلعو هتوهال قراف هتوسان نأو نيتعيبط هل نأب حيسملا ديسلا

 لالخ نم حيسملا دبسلا نع مليفل نييرصملا نيجتنملاو نييرصملا نيفلؤملا

 ديسلل هترظن يف زاحني فوس هنأ دكؤملا نمف يرصملا فلؤملا رظن ةهجو

 . اذإ ىتحو ىرخألا تانايدلا يف ىرخألا ىؤرلا نع فلتخت ةيؤر ىلإ حيسملا

 فلتخت فوس اهنإف ةنيعم ةلمل ةبسنلاب ةيحيسملا ةنايدلا يف ةنيعم ةيؤرل زاحنا

 ديسلا نع مليف جاتنإ نإف كلذ ىلعو ةيحيسملا يف ىرخألا للملا ةيؤر نع

 ةعيقولا ثدحي فوسو نييحيسملاو نيملسملا نيب ةعيقولا ثدحي فوس حيسملا

 ةنتف قلخي فوسو تنتستوربلاو كيلوثاكلاو سكذوثرألا مهتاذ نييحيسملا نيب

 ةناخلا ةهلصملا نم ةنقذاخ انانضق ىف كايتاسح قاكيشوسو اهل يعادل
 . هيف فلتخن وأ قفتن دق يئامنيس مليف يف انلع اهريجفت مدع

 ةيؤرلا لالخ نم حبسملا ديسلا نع مليف جاتنإ لوقعملا نم سيل :ايناث

 ةيسكذوثرألا ةيؤرلا لالخ نم حيسملا ديسلا نع رخآ مليف جاتنإو ةيمالسإلا

 هاجتا رهظي دقو :ةيضضوولاو ةيكيلوثاكلا ةيؤرلا لالخ نم رخأ مليف جاتنإو

 فلؤمل ةيرصم ةيؤر لالخ نم هي دمحم لوسرلا نع مليف جاتنإب يداني رخآ

 نيجتنمب ةيرصم مالفأ جاتنإ نأل ةروطخلا نمكم انهو يرصم جتنمو يرصم

 نم بلجي فوس مالسإلاو ةيحيسملا ةيوامسلا نايدألا زومر نع نييرصم

 6 دمحم لوسرلا وحن نيملسملا ةيؤر نأل عفنلا نم بلجي امم رثكأ ررضلا

 نم يتوأ امهم لثمم يأو ةيفافشلاو عرولا يف ةمقو نيمأو قداص ناسنإ هنأ

 دنع كلذكو نيبرصملا نيقلتملل ساسحإلا كلذ ليصوت عيطتسي نل ةعاربلا

 حيسملا ديسلا نع يبرصم جتنمو يرصم فلؤمل حيسملا ديسلا نع مليف ليثمت

 يف حيسملا ديسلا نأل عفنلا نم بلجي امم رثكأ ررضلا نم بلجي فوس

 . ناسنإ ةطساوب هتيصخش ليثمت نكمي ال هلإ هنأ نييحيسملا نادجو

 را



 لثم وأ ي دمحم لوسرلا ةيصخش لثم اذإ يرصم صخش يأ نإ :انلاث

 عنقي نلف ليثمتلا نف يف ةنفرحلاو ةيفرحلا نم يتوأ امهم حيسملا ةيصخش
 حيسملا ديسلاو #4 دمحم لوسرلا ةيسدقب ملسم وأ يحيسم يرصملا نطاوملا
 لماكلا يوسلا يناسنإلا كولسلا يف جذومن امهنأو مثإلا باكترا نع مهعفرتو

 نادجولا كلذكو نيملسملل ينيدلا نادجولا كلذ شدخي فوسو قالخألا يف
 وأ كي دمحم لوسرلا ةيصخش لثمي اصخش اودهاش اذإ نييحيسملل يبنيدلا

 كلذ يق نيلخيب رخآ لزق لانكم موتر لقعفلا كلذ نيقتو حيسنلا هينلا ةزصخش
 ةاوجترلا لمتكم ريغ وأ باصن وأ ةباصع سيئر وأ ةراعد تيب ريدي لثمملا

 له « جايكملاب ةهجو نيزيو ةأرمإ سبالم يدتريو ةأرمإ ةيصخش لثمي وأ

 لهو حيسملا ديسلا وأ ِي دمحم لوسرلا ةيصخش ليثمت لثمملا كلذل زوجي

 . ال مأ نييحيسملاو نيملسملل ينيدلا نادجولا شدخي اذه

 نع نييرصم نيجتنمل ةيرصم مالفأ ليثمت مدع لضفألا نم كلذل :اعيار

 صخش يأ نم يل لاقي الو حيسملا ديسلا وأ يو دمحم لوسرلا نايدألا زومر

 ١9 ةداملا يف حضاو يرصملا روتسدلا نأل شيتفتلا مكاحمل ةدوع كلذ نأ

 كلذ ىلعو (( ماعلا ميلعتلا جهانم يف ةيساسأ ةدام ةينيدلا ةيبرتلا نإ )) صنت

 نأل نآرقلا وأ ليجنإلا عم ضقانت يأ اهيف مالفأ ضرع يروتسد ريغ ربتعي
 كلذ ىلعو ةيساسأ ةدام ليجنإلاو نآرقلا ىلع ةينبملا ةميلسلا ةينيدلا ةيبرتلا

 فلاخم هنأل يروتسد ريغ عضو رصم يف "يشنفاد ةرفش' مليف ضرع

 . ليجنإلاو نآرقلا يف ةدراولا ةينيدلا ةيبرتلا تامولعمل

 رصم يف "يشنفاد ةرفش' مليف ضرع ةيروتسد مدع دكؤي اممو :اسماخ

 بث



 ظافحلا " ىلع صنت روتسدلا نم ٠١ ةداملا نأ ةيرصملا ضرعلا رود يفو

 ضرع نأ هيف كش ال اممو " نطاوم لك ىلع بجاو ةينطولا ةدحولا ىلع

 مليفلا نأل نيملسملا نيب رارقتسالاو نمألا رجفي فوس "يشنفاد ةرفش' مليف

 نيب رارقتسالاو نمألا رجفي فوسو نآرقلل ةفلاخم تامولعم ضرعي

 . حيسملا ديسلا نع ةبذاكو ةقفلم تامولعم ضرعي هنأل نييحيسملا

 ةرادإل كلذك نيملسملاو رصم يف نييحيسملا لك هحرطي لاؤس :اسداس

 ةينفلا ةباقرلا لبقت له .. ةفاقثلا ريزو ديسللو ةينفلا تافنصملا ىلع ةباقرلا

 ءاعداو بذكو قيفلذ هب لي دمحم لوسرلا نع مليف يأ ضرع تافنصملا ىلع

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا يفو ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا يف ةدراولا هتريس ىلع
 ىدصتيس نم لوأو ثدحي نل كلذ نأ دكؤملا نم ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا وأ

 قيفلت وأ تازواجت هيف لمع يأ ضرع مدعب تافنصملا ىلع ةباقرلا ةرادإ وه
 نأب ةقثلا لك قثاو انأ لثملاب كلذكو هي دمحم لوسرلا ةريس ىلع بذك وأ

 هب آلا "يشنفا 1 هاش ملف نكوعي سمسا قل تافتنضملا لح ةناقومتلا هزل

 قيفلت وأ بيذاكأ وأ ثبع يأ اولبقي نل مهنأل حيسملا ديسلا ةريس ىلع بيذاكأ

 . ليجنإلا يف ةدراولا حيسملا ديسلا ةريس ىلع

 عادبإلا يف شيتفتلا مكاحم ىلإ دوعن كلذب اننأ ضعبلا لوقي دق :اعياس

 زومر ىلع قيفلتلا يف عادبإ دجوي ال هنأل قاروألا يف طلخ كلذو يففلا

 اينف اعادبإ سيل اذهو هي دمحم لوسرلا وأ حيسملا ديسلا لثم ةيوامسلا نايدألا
 ليجانألا يف ةدراو حيسملا ديسلا ةريس"نأل ينف طبع وأ ينف نونج هنكلو

 ةيوبنلا ةريسلاو ةنسلاو نآرقلا يف ةدراو ِْي دمحم لوسرلا ةريسو ةعبرألا

 ب ب



 .قيفلتلاو ءارتفالاو باذكلا زوجي الف قاحسا نبال ةيوبنلا ةريسلاو ماشه نبإل

 . ةقطرهو رفك وه لب اينف اعادبا سيل كلذف ةيوامسلا نايدألا زومر ىلع

 يف اهجاتنإ مت حيسملا ديسلا نع امالفأ كانه نإ ضعبلا لوقي دقو :انماث

 . حيسملا ديسلا مالآ نع نوسبيج ليب مليف لثم رصم يف تضرعو جراخلا

 كلذكو ةينيدلا هتفاقثو هديلاقت هل برغلا نأل رخآ عوضوم اذه نأ ىرأ ينكلو

 نييحيسملل ينيدلا نادجولا نإف كلذلو ةينيدلا مهتفاقثو مهديلاقت مهل نويرصملا

 كيلوثاكلاو سكذوثرألا نيب يفالخ حيسملا ديسلل هترظن وحن رصم يف

 ةدحاولا ةعيبطلاو نيتعيبطلا ثيح نم حيسملا ديسلل مهترظن يف تنتستوربلاو

 اذهو نييرصم نيفلؤم لالخ نم ةيرصم مالفأ جاتنا مدع ىرأ ينإف كلذلو

 ضرع يف رخآ يأر ةسينكلل نوكي دقو ئطخأ وأ هيف بيصأ دق صاخ يأر

 صاخلا ييأر لثمأ ينكلو ةيسكذوثرألا ةسينكلا لثمأ ال انأف مالفألا هذه

 . تافنصملا ىلع ةباقرلا يف ةلثمم ةلودلل ةياهنلا يف يأرلا ىقبيو يدحو

 جيورتلا نأ نم 34 ةداملا يف صني يرصملا تابوقعلا نوناق نإ :اعسات

 رهشأ ةتس نم سبحلاب كلذ يف ببستملا بقاعي نايدألل ءاردزإ هيف وه امل

 هيف رصم يف "يشنفاد ةرفش' مليف ضرع نإف كلذ ىلعو تاونس سمخ ىلإ

 زمر ىلع بذكلاو قيفلتلاو لواطتلاب هلوانتل كلذو ةيحيسملا :ةنايدلل ءاردزا
 نإف كلذل ةيحيسملا ةنايدلل ءاردزالا ةمق اذهو حيسملا ديسلا ةيحيسملا ةنايدلا

 نوناق بسح ةيئانج ةميرج هل جيورتلاو رصم يف مليفلا ضرعي حامسلا

 . يرصملا تابوقعلا

 ةطرشألا ىلع ةباقرلا ميظنتل ١155 ةنسل 47١ مقر نوناقلا صني :ارشاع

 - مه



 ةيرصبلاو ةيعمسلا تافنصملا ىلع ةباقرلل عضخت ىلوألا ةداملا يف ةيتامنيسلا

 تاناوطسا وأ ةظرشأ ىلع ةلجسم وأ ةتبثم تناك وأ ارشابم اهؤادأ ناك ءاوس

 ماعلا ماظنلا ةيامح دصقب كلذو ىرخألا هيفرتلا لئاسو نم ةليسو يأ وأ

 ىلع ةباقرلا نع صنلا اذه يف مدقت اممو ايلعلا ةلودلا حلاصمو بادآلاو

 يف يشنفاد ةرفش مليف ضرع نود لوحت ايلعلا ةلودلا حلاصم نإف تافنصملا
 زصم ٠

 ترابا



 سداسلا بابلا

 ةيحيسملاو ةيمالس الا رظنلا تاهجو فالتخا

 هبلص و جيسملا ديسلا ةمكاحم يف

 ةيمالسإلا رظنلا تاهجو فالتخا وهو بابلا اذه لوانتن فوسو

 ود نلاثلا خلا نلظ_نيانصف ىف ةللصو عودتلا هينا ةيكاحم نق ةدحوتتلااو
 يحيسملا ركفلا يف هبلصو حيسملا ديسلا ةمكاحم : لوألا لصفلا

 يمالسإلا ركفلا يف هبلصو حيسملا ديسلا ةمكاحم : يناثلا لصفلا

 ... اليصفت يلاتلا وحنلا ىلع لصفلا هذه لوانتن فوسو

 لوألا لصفلا

 يحيسملا ركفلا يف هبلصو حيسملا ديسلا ةمكاحم
 ةريخألا ةرتفلا يهو هتمايقو هبلصو حيسملا ديسلا ةمكاحم ةرتف يف :الوأ

 ديسلا اهاضق يتلا تاونس ثالثلا ةياهنو ضرألا ىلع حيسملا ديسلا ةايح نم

 ديسلا ةايح درس سدقملا باتكلا ركذ دقف ةيحيسملا ميلاعتب ريشبتلا يف حيسملا

 ةباتك نع عطقنا مث هرمع نم ةرشع ةيناثلا هغولب ىتح هتدالو ذنم حيسملا

 . ةبتك ىلع لوزنلاب يحولا أدبو ةنس رشع ينامث ةدمل حيسملا ديسلا ةريس
 دنمع نه رنوت اظل .ةلج عز دعب نيركقلا ةنادع ذكي حيستلا ةايح درست لوبجاتلا
 . تاونس ثالث ةدمل هتمايقو هبلص ىتح

 حيسملا ديسلا ميلاعت تجعزأ نأ دعب حيسملا ديسلا ةمكاحم ةرتف أدبت :اينات

 ىتح يدوهيلا بعشلا خويشو ةنهكلاو ةبتكلا تاومسلا توكلم نع هتلثماو

 ب /با/#ك-



 نم للقيو مهتحت نم يساركلا لزلزي هنأل جعزنا افايق همسإو ةنهكلا سيئر

 ال هنأو هللا توكلم نع ثدحتت ةديدج ةنايدب مهيتأيو مهعابتأ مامأ مهتمظع |

 نإ حيسملا ديسلا مهل لاق دقف ريقح دبعو ةنهك سيئرو ريقفو ينغ نيب قرف

 هنأ دوهيلا نم ةيبلاغلا عنتقاو هللا توكلم هل اهذفنيو بألا ميلاعت ملعتي نم

 نم نافوطلا اذهب دواد لسن نم دوهيلا هرظتني يذلا ايسملا وأ صلخملا

 لك ىلع رداقلا يلعلا ناطلسب اهيلع رداق وهف ىتوملا ةمايق ىتح تازجعملا

 ةنهكلل حيسملا ديسلا هببس يذلا نمزملا عادصلا كلذ نم اوهتنيو حيسملا

 ديع ناكو اهل دوهيلا باذجنا أدب يتلا ةيماسلا ميلاعتلا هذهب.ةنهكلا سيئرو

 ديع دعب كلذ متي نأ اوقفتا هلتق ةنهكلا ررق نأ دعبو باوبألا ىلع حصففلا

 افايق لزنم يف عامتجإ ثدحو يدوهيلا بعشلا ةيبلغأ لكشت يتلا ةحداكلا

 اذه يفو بعشلا خويشو ةبتكلاو ميلشروأ يف ةنهكلا عم ةنهكلا سيئر

 يف ظعي حيسملا اوكرت ول مهنأ اوررقو نيرضاحلا لك ملكت عامتجإلا'

 -  بعشلا لوحتي فوس اهعامسل دوهيلا فهلتي يتلا ميلاعتلا هذهب ريهامجلا

 ام هرضحي عامتجإ لك نأ ةصاخو مهتعاط نع اوفرصنيو مهنع يدوهيلا

 مهتفهل ةدش نم ائيش نولوانتي ال مايأ ةثالث ةدمل هميلاعتل نوعمتسي همامأ

 عبشت عومجلا هذه لك نأ نم دوهيلا راهبنا يتأيو حيسملا ديسلا ميلاعت عامسل

 قوف ةيهلإ ةزجعم تناكو حيسملا ديسلا اهكراب نيتكمسو ةفغرأ ةعبس نم

 مهنأ ةنهكلا سيئر افايق لزنم يف نوعمتجملا ررقو نيعمتجملا باعيتسا ةقاط

 لقعلاب اهريسفت نكمي ال ةيداع ريغ ةرهاظو ةيعيبط ريغ ةرهاظ مامأ ظ

 -/ممغب-



 اوررق يورتلا دعب مهنكلو حيسملا ديسلا لتق عيمجلا رارق ناك كلذل قطنملاو

 ذيمالت دحأ يطوبرخسالا اذوهي بهذ نأ دعب حصفلا ديع دعب كلذ نوكي نأ

 سيسخ ليمعك هدادعتسا ىدبأو ةنهكلا ءاسؤر ىلإ رشع ىنثالا حيسملا ديسلا

 هب نمآ يذلا بعشلا روثي ال ىتح ةمواقم نودب حيسملا ديسلا مهل ملسي نأ
 اذوهي مهدعوو ةضفلا نم نيثالث لباقم ةيناطيشلا ةقفصلا هذه تناكو

 . حصفلا ديع لبق حيسملا ديسلا مهملسي نأ يطوبرخسالا

 ةنايخلا نأ اودكأت نأ دعب اذوهي دهعتب ةنهكلاو ةنهكلا سيئر حرف دقل :اثلاث

 ةضفلا نم نوثالث وهو ديهزلا غلبملا كلذ بلط نأ دعب همد يف يرجت

 ةروث يأ نودب حصفلا ديع دعب حيسملا ديسلا ميلست نأ ةنهكلا ةحرف تءاسجو
 يف لكيهلا يف عمجتم يدوهيلا بعشلاو هيلع اوضبق ول مهنأل بعشلا نم

 هعابتأ نيب كاكتحالا ىلإ يدؤت دق ةروث نوكت فوس حصفلا ديع يف ميلشروأ

 نم ثدحي نل حصفلا ديع دعب وأ رسلا يف هميلست نكلو نامورلا دونجلاو

 هتنيدمو هتيرق يف لك قرفت دق نوكيس يدوهيلا بعشلا نأل اريثك لكاشملا

 ] . ( 5 - 7١ :١ ىتم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو

 انثالا هذيمالت هقفاري ءاسملا يف ابنع تيب ىلإ حيسملا ديسلا داع :اعبار

 ملو هيف ءاعبرألاو ءاثالثلا موي اوثكمو يطوبرخسالا اذوهي مهيف امب رشع
 ديسلا ىلع سوساجك ةديدجلا هتفيظو يف هدعو ذفني نأ اذوهي نئاخلل رسيتي

 ةبسانم ةصرف ابقرتمو حيسملا ديسلا تاكرحت نع ةنهكلا ربخي يكل حيسملا
 تاكرحت سدقملا باتكلا ركذي مل ءاعبرألاو ءاثالثلا ةرتف لاوطو مهل هملسيل

 . رشع ىنثالا هذيمالت عم ابنع تيب يف ناك هنأ ىوس حيسملا ديسلا

 مويلا وهو يرمقلا رهشلا نم رشع عبارلا سيمخلا موي يفو :اسماخ

 -مو-



 اودعيل انحويو سرطب نيذيملتلا حيسملا ديسلا لسرأ دقف رطفلا ديع يف لوألا
 اذوهي نأل همسا ركذي نأ حيسملا دري مل صخش لزنم يف حصفلا لكأ

 يف هل ثدحي فوس ام ليصافت فرعي حيسملاو ادوجوم يطوبرخسالا

 سرطب هجوت العفو اذوهي نع مهدجاوت ناكم ةفرعم بجح كلذل لبقتسملا
 عنصأ كدنع بيرق يتقو نإ لوقي ملعملا )) هل اولاقو لزنملا بحاصل انحويو

 متو زهجم لاع ناكم ىلإ ميركلا لجرلا كلذ مهذخأف (( يذيمالت عم حصفلا
 ( :١1-15 75 ىتم) ليجنإ يف كلذ درو دقو هيف حصفلا ءاشع زيهجت

 اهدعأ يتلا حصفلا ةيلع ىلإ هذيمالتو حيسملا لزن ءاسملا يفو :اسسداس

 ددع لمتكيل انحويو سرطب ىلا اومضناو ميركلا لجرلا عم انحويو سرطب

 ديسلا ماق ريخألا ءاشعلا كلذ ناك ثيحو ىرخأ ةرم رشع ىشثالا ذيمالتلا

 لسغي ذخأو ءاملاو لسغملاب ىتأو هتفشنمب ىتأو ديدش عضاوت يف حيسملا

 اذوهي ىتح عضاوتلا يف الثم هسفن نم مهيطعي يكل ذيمالتلا لجرأ
 هب صبرتي هنأ مغر هيلجر لسغب حيسملا ديسلا ماق نئاخلا يطوبرخسالا

 موقي نأ ضرتعا سرطب رود ءاج املف « كلذ ملعي حيسملا ديسلاو هملسيل

 كل سيلف كلسغأ ال تنك نإ )) حيسملا ديسلا هل لاقف رودلا كلذب حيسملا ديسلا

 هل لاقف هيلع حيسملا ديسلا بضغ نم سرطب فاخ انهو (( بيصن يعم

 عيمجلا ملع حيسملا ديسلا نإ (( يسأرو يدي اضيأ لب طقفف يلجر سيدل))
 قيقحتلا ميا رقلا نأل .نيتاكلو لك رأ كيفي ماوربكلا ةينور يحس وتلا ةيضاخ
 انحوي ) ليجنإ يف كلذ درو دقو هريغ يف ركفيو هتاذ لمهي هبحاص لعجي

 *:١-١١(.

 نإ مهل لاق هذيمالت لجرأ لسغ نم حيسملا ديسلا ىهتنإ نأ دعبو :اعباس
 اذه رادقمو نيرخآلا عفنو ةمدخ يه لقاعلا اهيلإ ىعسي يتلا ةيقيقحلا ةمظعلا

 تق



 عم حيسملا ديسلا سلج ءاسملا ءاج املو صخشلا كلذ ةمظع سايقم يه عفنلا

 نإ مكل لوقأ قحلا )) مهل الئاق حصفلا ديع لكأ اولكأيل اذيملت رشع ىشثالا

 سمي يذلا )) حيسملا ديسلا مهل لاقف عيمجلا نزحف (( ينملسي مكنم ادحاو
 ديسلا ةقالع ىدم نيبت ءاشعلا كلذ نمو (( ينملسي وه ةحفصلا يف يعم هدي

 حصفلا ءاشع ىلع عمتجت ةلئاع لك نأ دوهيلا ةداع نم نأل هذيمالتب حيسملا

 دسجلاب هتلئاع كرت حيسملا ديسلا نكلو دحاو لزنم يف اعم نوعمجتيو اعم

 ىضقو ةلاسرلا يف هتوخإ لضفو دجلاب راجنلا فسويو ميرم نم ةنوكملا

 يمأ يه نم )) لاق هنأل هتلئاعو هلهأ هذيمالت لعج دقو حصفلا ءاشع مهعم

 تناك دقف (( يمأو يتخأو يخأ وه هللا ةيئتشم عنصي نم ؟ يتوخإ مه نمو

 ظ . امئاد اهتداعك ميلشروأ يف حصفلا تقو همأ

 تنأ )) هل لاق كملسأس يذلا ديس اي انأ له يطوبرخسالا اذوهي لاق انهو

 ةسومغملا ةمقللا مغرف هل اهلوانو ةرملا باشعألا يف ةمقل سمغ مث (( تلق

 ردغ نم هلخادب امع عجري ملف يطوبرخسالا اذوهيل حيسملا ديسلا اهمدق يتلا

 . ةيدبألا ران يف باقعلاو ةنايخلا تاجرد لفسأ ىلإ هسفنب ىوه دقف ةساسخو

 ران ىلإ رشع ىدحإلا هذيمالتو هديس ناكم ثيح ةمعنلا نم اذوهي طقس

 بلص ذنم روصعلا لك يف لثملا اهب برضي يتلا ةيلزألا ةنايخلا هذهب ميحجلا
 ةنايخلا نع ايندلا تاغل لكب هلك ملاعلا ثدحتي امنيحف ملاعلا ةياهن ىلإ حيسملا

 ناكمو نامز لك يف ةيرشبلا همهفت يملاع لثمك يطوبرخسالا اذوهي ركذي
 انيدل ةفورعملا ريغو ةفورعملا بكاوكلا لك يفو ةيضرألا ةركلا هجو ىلع
 حيسملا ذخأ دقو ةنايخلل ةيملاع ةكرام حبصأ يطوبرخسالا اذوهي مسإ نإ نآلا

 اذه اولك اوذخ )) لاقو ذيمالتلا ىطعاو كرابو رسكو ركشو زبخلا نم ةعطق

 اذهو (( يركذل اذه اوعنصا مكنع لذبي يذلا مكلجأل روسكملا يدسج وه
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 يف مهتاولص لك يف نويحيسملا هددري يذلا يهلإلا سادقلا نم ءزج صنلا

 ديسلا لوقو صالخلا لجأل روسكملا هدسجل زمر اذهو ايندلا سئانك لك

 روسكملا دسجلا دصقيو ايدام سيلو ايحور ىنعملا دصقي يدسج اذه حيسملا

 نأ دعب رمخلا سأك هذيمالت حيسملا ديسلا لوان كلذ دعب مث صالخلا لجأل

 نيريثك لجأ نم كافسي يذلا يمدب ديدجلا دهعلا يه سأكلا اذه لاقو ركش

 ميدقلا دهعلا يف اميدقف ملاعلا ةيطخ عفر لجأل حيسملا مدو (( اياطخلا ةرفغمل

 نم مهراكبأ رصم يف نييناربعلا تويب يف باتعألاو مئاوقلا ىلع مدلا ذقنأ

 حيسملا مد ذقني ديدجلا دهعلا يف كلذل ( ١؟ : ١١ جورخ ) كلهملا كالملا

 - 75 : 7١ ىتم) ليجنإ يف كلذ درو دقو ملاعلا بيلصلا ىلع كوفسملا

.0 

 يعبات لك ملعتي يكل ةيحيسملل ةرورض ينابرلا ءاشعلا ناك :انماث

 مد ىلإ رمخلاو حيسملا دسج ىلإ زبخلا ليوحت يف سدقملا رسلا كلذ ةيحيسملا

 يف نينمؤملا ةوخإلا كارتشإ ليلد ينابرلا ءاشعلا اذه يفو ةيرشبلا لجأ

 ظ . ةبحملا

 نع مهقرافيس هنأ هذيمالتل حصفلا ءاشع ءاهتنا دعب حيسملا لاق :اعسات

 ةبحم نع هتداعك ,سرطب سمحتو اوتأي نأ نوعيطتسي ال ثيح ىلإ بيرق

 بوتكم كلذ نأ همهفي نأ حيسملا رطضاف قارفلا كلذ ىلع ضرتعاو حيسملل

 « تارم ثالث هركنيس مداقلا حبصلا يف كيدلا حيصي نأ لبق حيسملا هل لاقف

 . ( 355 - ١” : 565 ىتم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو

 ةالصلا دعبو هذيمالت مهلجأ نم ىلصو هذيمالت حيسملا ظعو مت :ارشاع
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 ءاج ىتح نوتيزلا لبج ىلإ نوردق يداو ربع ذيمالتلا هعمو حيسملا جرخ

 ديسلا جرخ دقو ريبك ناتسب يهو ينامثيج اهنع لاقي ةعيض ىلإ حيسملا مهب

 ىلإ اولصو امدنعو ليللا طسو ايلعلا نم رشع ىنثالا هذيمالت عم حيسملا

 حيسملا ديسلا سلجأ ناتسبلا كلذ اولخد امدنعو ةرصعملا اهانعمو ينامثيج

 نم ةثالث هعمو حيسملا ديسلا مدقتو اولصي نأ مهاصوأو ذيمالتلا نم ةينامث

 الئاق ةثالثلا هقافر حيسملا ىصوأ دقو انحويو بوقعيو سرطب مهو هذيمالت

 ىلع اثجو مهنع لصفناو اليلق مدقتو (( يعم اورهساو انهه اوثكما )) مهل

 دق هتعاس نأ ملعي هنأل يلصيو يلصي ضرألا ىلع ههجو ىلع رخو هيتبكر

 . ( 578- "60: 75 ىتم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو تبرتقإ

 نكما نإ هاتبأ اي )) الئاق ينامثيج ةقطنم يف حيسملا ىلصو :ريشع يداحلا

 ءاج مث (( تنأ ديرت امك لب انأ ديرأ امك سيل نكلو سأكلا اذه ينع ربعتلف

 ىلإ ىلصو ةيناث ىضم مث اماين مهدجوف هعم اوناك نيذلا ةثالثلا ذيمالتلا ىلإ
 نكتلف اهبرشأ نأ الإ سأكلا اذه ينع ربعت نأ نكي مل نإ هاتبأ اي )) الئاق هللا

 هجوتو مهكرت مث ةيناث ةرم اماين مهدجوف هذيمالت ىلإ ءاج مث (( كتئيشم

 نآلا اومان )) مهل لاقو هذيمالت ىلإ ءاج مث ةثلاثلا ةرملل هللا ىلإ ىلصو

 ةاطخلا يديأ ىلإ ملسي ناسنإلا نباو تبرتقا دق ةعاسلا اذ وه اوحيرتساو

 ىتم ) ليجنا يف كلذ درو دقو (( برتقا دق ينملسي يذلا اذ وه قلطنن اوموق

 سأكلا اذه ربعي نأ تارم ثالث بألا نم حيسملا بلط دقف ( 45- "4:5

 ذأ هدف هقرفح ةنألا (( ظنا يزف امك لياانأ ديرأ انك نيل نكل ) :نوقي ناك
 هبلط ام لك يف حيسملل بألا بجتسي ملف بيلصلا ىلع هتومب الإ متي نل ءادفلا

 بوقعيو سرطب حيسملا ظقيأ امدنعو هتيرشب يف اهبلط يتلا ةروصلا ىلعو

 اذوهي نأ ملعي هنأل اهمودق تند دق هتعاس نأ ملعي ناك ةثلاثلا ةرملل انحويو
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 لاق كلذل هل موسرملا هرود ذفن دق ةضفلا نم نيثالثب حيسملا ديسلا عاب يذلا

 . (( برتقا دق ينملسي يذلا اذ وه )) حيسملا ديسلا

 نم نوريثك هعمو حيسملا ديسلا ذيملت اذوهي ءاج كلذ دعبو :رشع يناثلا

 وه هلبقي يذلا نأب ةمالع مهاطعأو بعشلا خويشو ةنهكلا ءاسؤرو ةنهكلا

 ةلبق حيسملا ديسلا لبقو مدقت العفو هوكسمي نأ بجي يذلا حيسملا ديسلا

 "يملا :نلغ. :نضبقلا 'اؤقلأو :بعنفلا عويشو ةئهكللا ءاسؤمكقتو, ردقلاو ةثايخلا
 اشيج رشع ىنثا نم رثكأب يتأي نأ هيبأ نم بلطي نأ عيطتسي ناكو حيسملا

 ليجنإ يف كلذ درو دقو هيلع بوتكملا لمتكي فيك نكلو هوذقنيل ةكئالملا نم

 حيسملا ديسلا هديس يطوبرخسالا اذوهي ناخ دقل ( 04 - 49:75 ىتم)

 .. ةنايخلا ةقفص متتل ينامثيج ناتسب يف هتالص دعب ةينامورلا ةموكحلل هملاسو
 ال ىتح اليل ةنهكلا ءاسؤرو بعشلا خويشو نامورلا دونجلا عم رضح دقو
 مالظلا طسو هيلع مهفرعيل لب حيسملا ديسلا برهيو ذيمالتلا دحأ ىلع اوضبقي

 ةنايخلل ازمر لظت فوس يتلا ةنايخلا ةلبق حيسملا ديسلا لبقو مدقتف سمادلا

 هب برضي يكل هفيس سرطب لتسا انهو اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ

 حيسملا رهظأف هنذأ عطقف ةنهكلا سيئر دبع وهو حيسملا ىلع نيمجاهملا ربكأ

 ملاعلا لاني ىتح بوتكم ثدحي ام لك نأل سرطب فرصت نم هئايتسا

 داعأو سخلي همسا ناكو ةنهكلا سيئر دبع نذأ عضو حيسملا مدقتو صالخلا

 ديسلل ةزجعم رخآ هذه تناكو تناك امك ىرخأ ةرم اهناكم يف هنذأ هيلإ

 ظ هتايح يف حيسملا

 ةنهكلا سيئر ىلإ هب اوهجوت حيسملا ديسلا ىلع ضبقلا دعبو :رشع ثلاثلا
 حيسملا ديسلا ةمكاحم اورجيل خويشلاو ةنهكلاو ةنهكلا ءاسؤر عمجف افايق
 ذفني يكل ينامورلا يلاولا ىلإ هوملسيو ذيفنتلاب الجعم مهمكح نوردصيو

 س6 مع



 حيسملا ديسلا باجأف هئدابمو هميلاعت نع ةنهكلا سيئر هلأسف مادعإلاب مهمكح
 لكف ءافخلا يف هميلاعت نكت ملو دوهيلا لك مامأ ةينالع تناك هميلاعت لك نأ

 برضو ةنهكلا سيئر نم مدخلا دحأ مدقتف ميلاعت نم تلق اذام نوفرعي دوهيلا

 ليجنإ يف كلذ درو دقو ةنهكلا سيئر بواجت اذكهأ هل الئاق حيسملا ديسلا

 ديسلا ىلع دوهيلا نم روز ادهاش مدقت انهو ( ١8 : 1١95-75 انحوي)

 نأ ردقأ ينإ لاق حيسملا ديسلا نإ دهاشلا لاقف همادعإب مكحي يكل حيسملا

 ةنهكلا سيئر هل لاقف حيسملا دري ملف هينبأ مايأ ةثالث يفو هللا لكيه ضقنا

 ديسلا هل لاق (( هللا نبا حيسملا تنأ له انل لقت نأ يحلا هللاب كفلحتسأ))

 نبا نورصبت نآلا نم )) حيسملا ديسلا هل لاقو (( تلق تنأ )) حيسملا

 ةنهكلا سيئر قزمف (( ءامسلا باحس ىلع ايتأ ةوقلا نيمي نع اسلاج ناسنإلا

 (( هفيدجت متعمس دقو دوهش ىلإ انتجاح ام فدج دق )) التاق حيسملا بايث

 (( توملا بجوتسم هنا )) اولاق نورت اذام عيمجلا ةنهكلا سيئر لأسف

 . هومكلو حيسملا ديسلا اوبرضو

 روز ادهاش مدقت دقل ( 58- 59 : 7١ ىتم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو

 روز ةداهش هذهو مايا ةثالث يف هميقي مث لكيهلا مدهي هنإ لاق هنأب حيسملا ىلع

 لوأ هرهط امنيح لكيهلا يف تاونس ثالث ذنم هلاق امل فيرحت اهنأل نيدهاشلل

 مدهي دسجلا نأ يأ حيسملا ديسلا دسج لكيه دصقي ناك حيسملا نأل ةرم

 دق حيسملا ديسلا نأب ةنهكلا سيئر افايق نلعأ امدنعو مايا ةثالث دعب موقيو

 . توملا قحتسي حيسملا نأب سلجملا يف هئالمز ةقفاوم ىلع لصح فدج

 ىلع فرشت ةحوتفم ةفرغ يف حيسملا ديسلا ةمكاحم ناك :رشع عيارلا

 دحأ تمدقتف حيسملا ديسلا ةمكاحم دهاشي سرطب ناكو يجراخلا رادلا

 . هل تلاقو هيف تسرفتو سرطب وحن بابلا تحتف يتلا ةنهكلا سيئر يراوج
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 اذه ذيمالت نم اضيأ تنأ تسلأ يليلجلا يرصانلا عوسي عم تنك تنأو))

 لجرلا اذه فرعي ال هنأ انأ تسل )) الئاق عيمجلا مادق ركنأف (( ؟ ناسنإلا

 نورضاحلا لاق ليلق دعبو ةرم لوأ كيدلا حاصو (( هنع نولوقت يذلا
 نعلي سرطب أدتبأف مهتغل هبشت كتغلو يليلج كنأل مهنم تنأ اقح سرطبل

 ةيناثلا ةرملل كيدلا حاصو هنع نولوقت يذلا لجرلا كلذ فرعي ال هنأ فلحيو

 كيدلا حيصي نأ لبق كنأ حيسملا ديسلا هل هلاق يذلا لوقلا سرطب ركذتف

 ( ١5-77 : 5١؛سقرم) ليجنإ يف كلذ درو دقو تارم ثالث ينركنت نيترم

 اديدش امدن مدن حيسملا يطوبرخسالا اذوهي ملس نأ دعبو :رشع سماخلا

 ذخأف هسفن قنخو ىضم مث لكيهلا يف اهملتسإ يتلا نيثالثلا ةضفلا حرطو

 مد نمث اهنأل ةنازخلا يف اهيقلن نأ لحي ال اولاقو ةضفلا ةنهكلا ءاسؤر

 اورتشي نأ مهيأر رقتسا دقو ةضفلا نم نيثالثلا هذهب نولعفي اذام اورواشتف

 لقحب ىمست مويلا ىتحو يراخفلا لقح ىمسي ناكمب يهو ءابرغلل ةربقم اهب

 ١٠١١( - *” : 7, ىتم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو يراخفلا لقح نم الدب مدلا

 يف ةيالولا راد ىلإ افايق دنع نم حيسملا ديسلاب اوءاج مث :رشع سداسلا

 اذهل اهنوهجوت تاماهتإ يأ مهل لاقو سطاليب يلاولا مهيلإ جرخف حابصلا

 سطاليب مهل لاقف كيدل هانملس انك امل رش لعاف نكي مل ول اولاقف ناسنإلا

 اذحأ لتقف نإ انل نوحي ال و: ىويدللا هلل لاق مكسر ل تيه :«ودتكاجو هوكخ
 كلم تنأ له )) هل لاقو حيسملا ديسلا اعدو ةيالولا راد ىلإ سطاليب لخدف

 تسيل يتكلمم نإ )) حيسملا ديسلا باجأ تلعف اذام سطاليب لاقف (( ؟ دوهيلا

 ال يكل نودهاجي يمادخ ناكل ملاعلا اذه نم يتكلمم تناك ولو ملاعلا اذه نم

 ديسلا باجأ (( ؟ كلم اذإ تنأفأ )) سطاليب هل لاقف (( دوهيلا ىلإ ملسأ

 دهشأل ملاعلا ىلإ تيتأ دق اذهلو تدلو دق اذهل كلم ينأ لوقت تنأ )) حيسملا



 لاقو دوهيلا ىلإ سطاليب جرخو (( يتوص عمسي قحلا نم وه نم لك قحلل

 يحورلا .هتوكلمب ملكتي ناك حيسملا نأل ةدحاو ةلع هيف دجأ تسل انأ )) مهل

 اومهف هعابتأ ناك ولو حالسلاب هنع اوعفادي مل هعابتأ نأ كلذ ىلع نهربو
 هلع ىأ نيطالرب هجين مل كلذل البلا دفعا وعقلدل يتناوبتلل ىدعملاب:ةئروسقاو
 . ( ه - 4 : 77 اقول ) ليجنإ يف كلذ درو دقو . حيسملا يف

 متمدق مهل لاقو بعشلاو ءامظعلاو ةنهكلا سطاليب اعدف :رشع عباسلا
 . ساسأ يأ اهل دجي مل ةمهتلا دوس دعبو بعشلا دسفي هنأل حيسملا

 نامورلا ةداع نم هنأل توملا قحتسي سي ال هنأل هحارس قالطإ يف نوبغرت لهف

 ناكو ساباراب قلطي نأ اعيمج اوخرصف بنذم حارس قلطي نأ ديع لك يف

 بلص اوبلطو ةنيدملا يف تثدح ةيسايس ةنتف لجأ نم نجسلا يف ادوجوم
 هنإف توملل ةلع هيف دجأ مل ينإ هلمع رش لمع يأ سطاليب مهل لاقف حيسملا
 اوضفر مهنكلو هحارس قلطي هدلجيو هبدؤي نأ دعبو طقف هبدؤي نأ نكمملا نم

 سطاليب قفاوف هبلص ىلع اورصأو حيسملا حارس قالطإ يف سطاليب ةبغر

 يف كلذ درو دقو هبلصل حيسملا ميلستو سوبحملا ساباراب حارس قالطإ ىلع
 ينامورلا مكاحلا سطاليب عضخ كلذبو ( :1١5-5" ”“ اقول ) ليجنإ

 يكل حيسملا بلصب يدوهيلا بعشلا نم ءامظعلاو ةنهكلا ءاسؤر ةبغرل

 يدم هتسايس يف هل ةنهكلا ءاسؤرو بعشلا ةدناسم ىلع لصحي

 . ةنهكلاو ةنهكلا ءاسؤر نم هتضراعم

 كايأ هل ةلئاق اهجوز ىلإ سطاليب ةجوز تلسرأ كلذ ءانثأو :رشع نماثلا

 ءاسؤر رارصإ مامأ نكلو هلجأ نم ملح يف تملح اهنأل رابلا كلذ سمت نأ

 نم ءيرب ينإ الئاق عيمجلا مادق هيدي لسغو ءام ذخأ حيسملا بلصب ةنهكلا

 قلطأ انهو (( اندالوأ ىلعو انيلع همد )) دوهيلا عيمج لاقف « رابلا اذه مد

 (ملاعلا يف باتك لوأ - < - م) |



 ( 1019-75 : 77 ىتم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو سوبحملا ساباراب حارس

 . حيسملا ديسلا ةلتق مهنأ راكنإ دوهيلا لواحي كلذ عمو

 يلاولا ركاسعو ةنهكلا ءاسؤرو ةبتكلل حيسملا ملس كلذ دعبو :رشع عساتلا

 هسأر ىلع هوعضوو كوشلا نم اليلكإ اورفضو ايزمرق اءادر هوسبلأو هورعف

 هوبرضو دوهيلا كلم اي مالسلا )) نيلئاق هب نوئزهتسيو همامأ نورمي اوناكو

 ىف ظويرت هاج نملك وبا: هرئلكو هلتعلا :ىإإ هيا وطممو هسا ىلع
 لمتكي ىتح بلصلل هب اوضمو ماظع وأ صاصر وأ ديدح نم عطق اهفارطأ

 هبيلص حيسملا لمحو ملاعلا صالخ لجأل همد كفسيو ابلص هتومب بوتكملا

 نمف ةدحاو ةظحل حيسملا مني ملو ليللاو ةعمجلا موي نم ىلوألا تاعاسلا نمف

 مث هتمكاحم مث افايق ةنهكلا سيئر رصق ىلإ نوتيزلا لبج يف هيلع ضبقلا
 هلسرأو ةلع هيف دجي مل هنأ نلعأ دقو هتمكاحمل سطاليب رصقل هلاسرإ

 هنأ ساسأ ىلع هتمكاحمل سدوريه رصق ىلإ حيسملا ديسلا ذاقنإ ةلواحمل

 ىلإ ةيناث ةرم هداعأ سدوريه نكلو سدوريه مكحل ةعباتلا ليلجلا نم حيسملا

 نع جارفإلا مت دقو ةليوط ةرتف ةمكاحملا يف فوقولاو هتمكاحمل سطاليب
 كلذ لك دلع مث هيلفلا ةفيكلا اسوا عرسفلا ذيل مناتسي داق ف قناتنا زان

 ريثك روهمج هعبتو هبيلص حيسملا لمح دقو ةيدسجلا حيسملا ةحص ىلع رثأ
 اي )) حيسملا مهل لاقف هبيلص لمحي وهو هيلع نوكبي ءاسنلاو بعشلا نم
 دقو (( نكدالوأ ىلع و نكسفنأ ىلع نيكبأ لب يلع نيكبت ال ميلشاروأ تانب
 . ( 78 - 70 : 7 اقول ) ليجنا يف كلذ درو

 عضوم ىمسملا وهو ةثجلج هنع لاقي عضوم ىلإ اوتأ املو :نيرشعلا

 لخلا كلذ قاذ حيسملا نكلو برشيل ةرارمب اجوزمم الخ هوطعأ ةمجمجلا

 هيلع موكحملا اوطعي نأ دوهيلا ةداع نم ناكو هبرشي نأ دري ملو رملا



 حيسملا نكلو بلصلا مآلا لمحت عيطتسي ىتح ردخم هب الخ ابلص توملاب
 اهتلامث ىتح اهترارمو مالآلا سأك برشي ىتح ردخملا كلذ برش ضفر

 انصالخ لجأ نم بلصلا مآلا باذعو بلصلا قاشم لمحتيل ةياهنلا ىتح
 "7 : ؟ ال قم ) ليجتل ىف كلذ كرو دقو.هدسح نم مألآلا :كقكتتنأ ضفرو

84 ). 

 نا نخل يدل





 يناثلا لصفلا

 يمالس الا ركفلا يف هبلصو حيسملا ديسلا ةمكاحم

 7/8 وأ ةيندملا ةروس 85 ءاوس ةروس ١١54 يف ميركلا نآرقلا نإ :الوأ

 حيسملا ديسلا ةمكاحم عوضومل ةاليصفت الو ةلمج ال ضرعتي مل ةيكملا ةروس

 ركفب هتمايقو حيسملا بلص عوضومل ضرعت هنكلو ليجنإلا يف درو امك
 حيسملا ديسلا بلص عوضوم ركذ درو دقف ليجنالا يف دوجوم وه امل رياغم

 ةروس يف حيسملا ديسلا ةمايق عوضوم درو كلذكو ١51 ةيآ ءاسنلا ةروس يف

 نيذه يف يحيسملا ركفلا نع فلتخي يمالسإلا ركفلاو ه5 ةيآ نارمع لآ

 بلص حيسملا ديسلا نأ ىري يحيسملا ركفلاف ميقتسم طخ ىلع نيعو ضوملا

 . ركفلا امنيب ءامسلا ىلإ دعصو تاومألا نم ماقو يطنبلا سطاليب دهع يف
 يف كلذكو مهل هبش نكلو بلصي ملو لتقي مل ىسيع نأ ىري يمالسإلا

 ىلاعت هللا هعفر ىسيع نأ يمالسإلا ركفلا ىري حيسملا ديسلا ةمايق عوضوم

 بلص عوضوم يف يمالسإلا ركفلاو يحيسملا ركفلا نإف كلذ ىلعو هيلإ

 .ايقتلي نأ نكمي الو نييزاوتم نيطخ يف ناريسي هتمايقو حيسملا ديسلا

 حيسملا انلتق انإ مهلوقو )) نآرقلا يف درو ىسيع بلص عوضوم :اضناث

 نيذلا نإو مهل هبش نكلو هوبلص امو هولتق امو هللا لوسر ميرم نبا ىسيع

 (( انيقي هولتق امو نظلا عابتا الإ ملع نم هب مهل ام هنم كش يفل هيف اوفلتخا

 نولوقي دوهيلا نأ ىري يمالسإلا ركفلا نإف كلذ ىلعو ١57 ءاسنلا ةروس

 هللا لوسر نولوقي انهو هللا لوسر ميرم نب ىسيع حيسملا ديسلا اولتق مهنأ

 همكألا ئربي هنأ نم تازجعم بحاص هنأ مغرف ءازهتسالا باب نم
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 هيف خفني مث ارئاط نيطلا نم عنصيو هللا نذإب ىتوملا ييحيو صربألاو

 نأ دوهيلا بذك كلذ مغرو ىتوملا ييحيو هناريط سانلا دهاشي ارئاط نوكيف

 /١٠1 ةيآلل هريسفت يف ريثك نبا لاق دقو هولتقو هللا لوسر ميرم نب ىسيع

 نأ نم نامزلا كلذ ىف ققمو كلم ىلإ ا ركتنتلا دوونلل نأ 'ءانتشلا ويست, قف

 مهلضيو سانلا لضي سدقملا تيب يف دوجوم ميرم نب ىسيع وهو الجر

 سدقملا تيبب هبئان ىلإ بتكو اذه نم كلملا بضغف هاياعر كلملا ىلع دسفيو

 .سانلا نع هاذأ فكيو هسأر ىلع كوشلا عضيو ميرم نب ىسيع بلصي نأ

 ىلإ دوهيلا نم ةفئاط هعمو بهذو قشمد كلم رماوأ سدقملا تيب يلاو ذفنف

 وأ رشع ىنثالا هباحصأ نم ةعامج هعمو ميرم نب ىسيع هيف يذلا لزنملا

 اوزصاحو رصعلا دعب ةعمج موي ناكو اصخش رشع ةعبس ليقو رشع ةثالث

 نب ىسيع باحصأ نم صخش كانه ناكو ميرم نب ىسيع هب يذلا ناكملا

 نمو سدقملا تيب يلاو ىلإ جرخو ميرم نب ىسيع هبش ىلإ هللا هلوح ميرم

 ليللا يف هيلع اوضبقو ههبش هنأل ميرم نب ىسيع هنأ اونظف دوهيلا نم هعم

 نأ دوهيلاو سدقملا تيب يلاو نظ دقو هسأر ىلع كوشلا اوعضوو هوبلصو

 امو )) نآرقلا لاق كلذل ريثك نبا لاق دقو ميرم نبا حيسملا وه بولصملا

 ميرم نب حيسملا هنأ اونظف ههبش اوأر يأ (( مهل هبش نكلو هوبلص امو هولتق

 هيلإ هللا هعفرف اليلق حيسملا ديسلا مان حيسملا هيبش ىلع ضبقلا ءانثأو هوبلصف

 كعفارو كيفوتم ينإ ىسيع اي هللا لاق ذإ )) نآرقلا لاق كلذل ءامسلا يف

 لب )) نآرقلا يف درو دقف انيقي هولتقي مل كلذلو 55 نارمع لآ ةروس ((يلإ

 نإف كلذ ىلعو ١04 ءاسنلا ةروس (( اميكح ازيزع هللا ناكو هيلإ هللا هعفر

 ةقيقح نكلو هوبلصو حيسملا اولتق مهنأ اونظ دوهيلا نأ ىري يمالسإلا ركفلا

 حيسملل اهيبش حيسملا يراوح دحأ هللا لعج نأ دعب ههيبش اوبلص مهنأ رمألا

 ذ5 وك



 بيجع رمأب ايندلا لخد حيسملا نإف يمالسإلا ركفلا بسح كلذو هيلع اوضبقف
 هيبش قلخ وهو بيجع رمأب ايندلا نم جرخ كلذكو بأ ريغ نم هتدالو وهو

 نبا لاق دقو مئان وهو هللا ىلإ حيسملا عفر متي نأو هنم الدب بلصي يكل هل

 هيبش ىلإ لوحت يذلا صخشلا نأ ١51 ةيآ ءاسنلا ةروسل هريسفت يف ريثك

 هيبش سونايطق لتقو بلص دقف كلذبو سونايطق همسا هيراوح نم حيسملا

 . هتاذ ميرم نب حيسملا اولتق مهنأ اونلعأ دوهيلا نكلو حيسملا
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 هنأ نافذ





 عباسلا بالا

 ةيحيسملاو ةيمالسالا رظنلا تاهجو فالتخا

 مجيسملا ديسلا ةمايق نم

 حيسملا ديسلا ةمايق نع ةيحيسملاو ةيمالسإلا رظنلا تاهجو لوانتن فوسو
 .. نيلصف يف اذه لوانتن فوسو

 يحيسملا ركفلا يف حيسملا ديسلا ةمايق : لوألا لصفلا

 يمالسإلا ركفلا يف حيسملا ديسلا ةمايق : يناثلا لصفلا

 ...اليصفت يلاتلا وحنلا ىلع نيلصفلا نيذه لوانتن فوسو

 لوألا لصفلا

 يحيسملا ركفلا يف حيسملا ديسلا ةمايق

 ىلع رخآلاو هنيمي ىلع دحاو نيصل نيب نامورلا دونجلا هبلص دقو :الوأ
 قوف ةطفاي اوبتكو هنوسرحي اوسلجو مهنيب ةعرقلاب هبايث دونجلا مستقاو هراسي

 نوطبري سارحلا ناكو دوهيلا كلم عوسي وه اذه اهيلع ابوتكم بيلصلا

 نوقدي مث ضرألا ىلع حطسم وهو هبيلص ىلع بلصلاب هيلع موكحملا

 مث ضرألا يف هنوزرغيو بيلصلا نوعفري مث هيمدقو هيدي يف ةريبك ريماسم

 نوكرتي نامورلا دونجلا ناكو تومي نأ ىلإ اليلو اراهن هنوسرحي نوسلجي

 "5 : 77 ىتم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو ةرساكلا رويطلل ةسيرف ةقلعم ةثجلا

 نارفغلا هللا نم حيسملا بلط بيلصلا ىلع حيسملا بلاص ءانثأو ( 8 -

 مهتألا مهل خا :ةاتبأ "اي)) حيسملا ذيسللا لاق قف نامورلا .دونجللا نم :ةيبلاتغل

 ةعرقلاب هسبالم ماستقا نم هب هولعف ام مغرب (( نولعفي اذام نوملعي ال
 سأ ظ05985



 ةريبكلا ريماسملا تيبثتو طوسلاب هدلجو هنيبج ىلع كوشلا نم ليلكا عضوو

 دوهيلا كلم وه اذه بيلصلا ىلع اوبتك نأب هنم مهتيرخسو هيلجرو هيدي يف

 . نامورلا دونجلل هللا رفغي نأ ةبحمب حيسملا ديسلا بلطي كلذ مغرف

 حيسملا تنأ تنك نإ )) نيصللا دحأ هل لاق حيسملا بلص ءانثأو :اينان

 ام قاقحتسا لانن اننإ )) هل لاقو رخالا صللا هرهنف (( انصلخو كسفن صلخف

 ىتم بر اي ينركذا )) لاق مث (( هلحم يف سيل ائيش لعفي ملف اذه امأو انلعف
 ((سودرفلا يف يعم نوكت مويلا )) حيسملا ديسلا هل لاقف (( كتوكلم يف تئج
 ظ ظ (4"-*و : 7” اقول ) ليجنإ يف كلذ درو دقو

 ةمكاحم ةيادب ذنم ءارذعلا ةديسلا ةريس ةرم لوأل ليجنإلا ركذي انهو :انلاث

 ميرمو ميرم همأ تخأو همأ عوسي بلص دنع تافقاو نك دقف )) حيسملا ديسلا

 يفو هبيلص لمحي وهو افقاو هبحي يذلا ذيملتلاو همأ عوسي ىأر املف ةيلدجملا

 ذيملتلل لاق مث كنبا اذ وه ةأرمإ اي همأل لاق ةثجلجلا يف بلصلا ىلإ هقيرط
 يف كلذ درو دقو (( هصاخ ىلإ ذيملتلا اهذخأ ةعاسلا كلت نمو كمأ اذ وه

 حيسملا ديسلا لاق حيسملا ديسلا بلص ءانثأو 7؟- 75 : ١9 انحوي ليجنإ

 اهل لاقو اهنويع نم عطقنت ال عومدلاو اهنبإ ىلع مآلاب ةنيزحلا مألا هتدلاول

 حيسملا هل لاقو انحوي هذيملت ىلإ بيلصلا ىلع نم حيسملا رظنو كنبا اذه
 رشع ىدحإلا هذيمالت نيب نم انحوي حيسملا ديسلا راتخإ دقف ((كمأ اذ وه))

 نم نيسمخلا تزواج يتلا ءازذعلا ةديسلاب ءانتعالا فرشب ةصاخو نيقابلا

 كلذ ذنم اهذخأو همأك اهب ءانتعإلل انحوي اهذخأ ةعاسلا هذه نمو اهرمع

 ظ .. بيلصلا ىلع حيسملا ديسلا باذع ىرت ال ىتح تقولا

 يهلإ )) الئاق حيسملا ديسلا خرص اليل ةعساتلا ةعاسلا يلاوح يفو :اعبار
 تا



 اهب ةجنفسا عضوو نامورلا سارحلا دحأ هيلإ هجوتف (( ينتكرت اذامل يهلإ

 ملسأو ميظع توصب حيسملا خرصف حيسملا يقسيل ةبصق ىلع اهعضوو الخ

 .رظنم دهاش دقو لفسأ ىلإ قوف نم نينثا ىلإ لكيهلا باجح قشناو حورلا

 يسويو ريغصلا بوقعي مأ ميرمو ةيلدجملا ميرم نم لك حورلل حيسملا مالسإ

 نم ريثكو بلص ىتح ميلشاروأ ىتح حيسملا ديسلا اوعبت مهنإل همولاسو

 : ١5 سقرم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو « ميلشاروأ ىلإ هوعبات يذلا ءاسنلا

 لمكأ دق لاقو ةجنفسألا نم لخلا ةجنفس نم برش نأ دعبو ( *” - 4١
 ١9: 5748 - ١5( ) انحوي ليجنإ يف كلذ درو دقو حورلا ملسأو هسأر سكنو

 لك يف يرشبلا خيراتلا ثداوح مهأ لمكأ دقف لمكأ دق هنأ حيسملا لاق امدنعو

 عدوتسا كيدي يف هاتبأ اي )) لاقو ميظع توصب عوسي ىدانو . روصعلا
 ( 45 : "7 اقول ليجنإ يف كلذ درو دقو (( حورلا ملسأ اذه لاق املو يحور

 تلزلزت ضرألا حيسملا تومل ةعيبطلا تفجترا حورلا ملسا نأ دعبو

 داسجأ نم اريثك نأ روبقلا حتفتل ناكو تحتفت روبقلاو تققشت روخصلاو

 كلذ درو دقو ةسدقملا ةنيدملا اولخدو روبقلا نم اوجرخ نيدفارلاو نيسيدقلا

 ا (ه5- 51 : ؟1/ ىتم) ليجنإ يف
 رشع سماخلا حاحصإلا يف سقرم ليجنإ نم الك نأ حضتي مدقت اممو

 ثلاثلا حاحصإلا اقول ليجنإو ءهرشع عساتلا حاحصإلا انحوي ليجنإو

 حيسملا مالسإ نع اوئدحت نورشعلاو عباسلا حاحصإلا ىتم ليجنإو نورشعلاو

 ظ ظ ظ .هحورل

 دنع ميظع تبسلا موي نأل تبسلا مويل داسجألا ىقبت ال ىتحو :اسماخ

 ديسلا راسيو نيمي ىلع نيصللا ناقيس رسكب ةعمجلا موي اوماق دقف دوهيلا

 رسكت ملف تام دق ناك حيسملا ديسلا نكلو تبسلا لبق اوفوتي ىتح حيسملا

 65 ىو اي/س



 ءام جرخف ةبرحب هبنج يف هنعط نامورلا ركسع نم ادحاو نكلو هناقيس

 ( "981-0 5 انحوي ) لرجنا ىف دوور هو حيرتملا بنحب نماء

 نم فسوي ىعدي صخش ءاج دوهيلا دنع ميظعلا تبسلا موي ليقو :اسداس

 نع ,نلتالوب قفاوذ ميسنلا دنا ةيمج هياطو نيطالوب نل لفمو:ةعاروسسلا
 ناك ربق يف هعضوو ناتكلاب هنفكو اناتك ىرتشاو هنفديل فسويل دسجلا ءاطعإ
 ليجنإ يف كلذ درو دقو ربقلا باب ىلع ارجح جرحدو ةرخص يف اتوحنم
 عضو هل ةمارلا نم يذلا اذه فسوي ناك دقو ( 458 - 47 : ١١ سقرم)

 هب اناتسب كلمي ناكو ىلعألا دوهيلا سلجم يف اوضع ناك هنأل سطاليب دنع
 يذلا فسوي فرع املف ميلشروأ يف هيف هونفدي يكل ةرخص يف روفحم ربق
 ساعت جيلا ديبنلا انج ةئناهإ" ىشخو حيسملا ةيمالث تتقن ةماوبلا نيم
 0 ا ديسلا توم نم دكأت نأ دعب سطاليب قفاوف سطاليب نم بلطلا كلذ بلطو

 نويسيرفلاو ةنهكلا ءاسؤر عمتجإ حيسملا ديسلا نفد دعب دغلا يفو :اعباس
 بجو فلذا مارأ ةقللك دمج: عوفي هلآ لاق حيسملا ديسلا :خ] هل اولاقورىطالببب

 هدسج اوقرسيو هذيمالت يتأي ال ىتح ثلاثلا مويلا ىلإ ربقلا ىلع ةسارح عضو
 يدوهيلا بعشلا نيب ةلالضلا نوكتف تاومألا نم ماق هنإ بعشلل نولوقيو

 درو دقو رجحلا متخو حيسملا ديسلا ربق ىلع ةسارح عضوب سطاليب قفاوف

 دونسلا هتف تنم يذلا ةعمجلا عوير: ىفو 016-35: نقم ليجتإ نفت ةلجلا

 ال ىتح ةينامورلا ةموكحلا متخب ربقلا متخ متو هيف نفدو حورلا ملسأو حيسملا

 .هدسج هذيمالت دحأ قرسي

 اهعفر نود هنافكأ نم حيسملا ديسلا دسج جرخ ثلاتلا مويلا يفو :انماث

 ذ ىءىلبح



 جرخو حيسملا دسجب ةطيحم تناك امك اهناكم يف ةفوفلم تيقبف نافكألا امأ

 ةمولاسو بوقعي مأ ميرمو ةيلدجملا ميرم ترتشا تيسلا موي دعبف ربقلا نم

 دحألا موي سمشلا عولط دنع ربقلا ىلإ اوتأو حيسملا نفك هب نهديل اطونح
 ريبكلا رجحلا لبق نم اودهاش دقو هناكم نم جرحد دق رجحلا نأ اوأر دقو

 رجحلا جرحد يذلا نم رجحلا اودجي مل دحألا مويلا نكلو ربقلا هب قلغأ يذلا

 انحويو سرطب ىلإ ةيلدجملا ميرم تهجوتف حيسملا ديسلا دسج اودجي ملو

 انحويو سرطب هجوتف هوعضو نيأ ملعن الو حيسملا دسج اوذخأ مهل تلاقو

 ديسلا نأ انحويو سرطب عنتقإ انهو نفكلا الإ اودجي ملف ربقلا اولخدو ربقلا ىلإ
 كلذ دعبو ( ١ - ٠١ : 5 انحوي ) ليجنإ يف كلذ درو دقو ماق دق حيسملا

 انه اه سيل هنكلو عوسي نوبلطت مكنأ ملعأ امهل لاقو نيتأرملا كالملا لباق
 نم ماق هنأ هذيمالت اوربخأو اعيرس اوبهذا مهل لاقو لاق امك ماق هنأل

 .. ( 2-7 : ه8 ىتم ) ليجنإ يف كلذ درو دقو .تاومألا

 اي اهل حيسملا ديسلا لاق ةيلدجملا ميرمل حيسملا رهظ كلذ دعب مث :اعسان

 تنك نإ هل تلاقف يناتسبلا هنأ تنظف ؟ نيبلطت نم ؟ نيكبت اذامل ةأرمإ

 هيلإ تتفتلاف ميرم اي عوسي اهل لاق هذخآ انأو هومتعضو نيأ يل لقف هتلمح
 .نكلو « يبأ ىلإ دعب دعصأ مل ينأل ينيسملت ال عوسي اهلاقو ملعم اي تلاقو
 مكهلإو يهلإو مكيبأو يبأ ىلإ دعصأ ينإ مهل يلوقو يتوخأل يلوقو يبهذا

 ليجنإ يف كلذ درو دقو ذيمالتلا تربخأو ةيلدجملا ميرم تءاجو

 ةنهكلا ءاسؤر نامورلا سارحلا غلبأ كلذ دعبو ٠١: 1١١-١8( انحوي)

 نامورلا سرحلا اوطعأو اورواشتو خويشلا عم اوعمتجأف ثدح يذلا لكب

 هوقرسو اليل اوتأ هذيمالت نإ اولوق نولأست امدنع سارحلل اولاقو ةريثك ةضف
 امب اولعفو ةضفلا اوذخأو مكبقاعي ال مكاحلا لعجن فوس نحنو ماين نحنو

 أ اة



 درو دقو مويلا ىتح دوهيلا دنع لوقلا اذه عاشو ةنهكلا ءاسؤر عم هيلع اوقفتأ

 ] ١١: ١5(. : 78 ىتم ) ليجنإ يف كلذ

 دقف ساومع يذيملن ىلإ ةمايقلا دعب كلذ دعب حيسملا ديسلا رهظ مث :اريشاع

 حيسملا ديسلا مهل رهظو ميلشروأ ىلإ ساومع ةيرق نم ساومع يذيملت يتأ

 ملعت له حيسملا ديسلل لاق ىذلاو سابويلك ىعدي مهادحأ ناكو مهريس ءانثأ
 امو هنوفرعي ال مهو حيسملا ديسلا مهل لاقف مايألا هذه يف ثدحت يتلا رومألا

 هيلع مكحلاو ةنهكلا ءاسؤرل هوملس يذلا حيسملا ديسلا ةصق نع هل الاق ؟ يه

 ىلإ اولصو امدنعو هدسج اودجي ملو ثلاثلا مويلا يف ماقو ابلص توملاب
 تحتفناف مهلوانو رسكو كرابو ازبخ ذخأو مهثكتم ثيح مهعم لخد ميلشروأ

 اوربخأو ميلشروأ ىلإ اوعجرو حيسملا مهنع ىفتخا مث هافرعو هيلع مهنيعأ

 مث ( ١5-54 : 74 اقول ) ليجنإ يف كلذ درو دقو . كلذب اذيملت رشع دحألا

 ناكو ةقلغم باوبألا تناك ثيح هذيمالت نم ةرشعل حيسملا ديسلا رهظ

 يف حيسملا ديسلا فقوف دوهيلا نم مهفوخ ببسب نيعمتجم رشع دحألا ذيمالتلا
 مث (17 7١ :١9-0 انحوي) ليجنإ يف كلذ درو دقو مكل مالس مهل لاقو مهطسو

 يتلا ىلوألا ةرملا يف نكي مل ثيح هذيمالت نم رشع دحأل حيسملا ديسلا رهظ
 ديسلا اوأر مهنأب ذيمالتلا هربخأ اموت ىتأ امدنعو ادوجوم اموت اقباس اهانركذ

 رثأ يف يعبصا عضاو ريماسملا رثأ هيدي يف رصبأ مل ينأ مهل لاقف حيسملا

 هروهظ خم مايأ ةينامث دعبو رهظ هنأ نموأ ال هبنج يف يدي عضاو ريماسملا

 اموت مهيف امب رشع ىدحألا ذيمالتلل حيسملا ديسلا رهظ رشعلا ذيمالتلل لوألا:

 ىلا كعبصا تاه اموتل لاق مث مكل مالس مهل لاقو ةقلغم باوبألاو مهءاجو

 هل لاقف يبر اموت هل لاقف يبنج يف اهعضو كدي تاهو يدي رصبأو انه

 كلذ درو دقو اوربي ملو اونمآ نيذلل ىبوط تنمآ اموت اي ينتيأر كنأل حيسملا

 سا ١ ىلا



 نم ةعبسل حيسملا ديسلا كلذ دعب رهظ مث ( 31 - 55 : ٠١ انحوي) ليجنا يف

 يدنز نب انحويو ليئانثنو اموتو سرطب ناعمس مهو ةيربط رحب ىلع هذيمالت

 دقف ليجنإلا مهركذي مل عباسلاو سداسلاو بوقعي هوخأو بيبحلاب بقلملا

 حابصلا دنعو اوحلفي مل مهنكلو ديصلا اولواحو يسوب عم ديصلا ىلإ اوهجوت

 اهوبذجي نأ اوردقي ملو ةكبشلاب اوقلأو نميألا ةنيفسلا بناج ىلإ ةكبشلا اوقلأ

 درو دقو حيسملا ديسلا هنأ نوملعي مهو حيسملا ديسلل اوتأو كمسلا ةرثك نم

 ةئامسمخ نم رثكأل رهظ كلذ دعب مث 7١ : ١ - ١4 انحوي ليجنا يف كلذ

 مث بوقعيل رهظ كلذ دعب مث ١١ : 5١ سوثنروكا )) يف كلذ درو دقو صخش

 دعب حيسملا ديسلا رهظ مث ( 7 : ١5 سوتنوكا ) كلذ درو دقو اعيمج لسرلل

 . ( 5 « 3:١0 سوثنروكا ) يف كلذ درو دقو يسوسرطلا لواشل كلذ

 نا انمي خنت
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 يناثلا لصفلا

 يمالسإلا ركفلا يف حيسملا ديسلا ةمايق

 نإف ليجنإلا يف درو امك هتوم دعب ىسيع ةمايق عوضوم نع امأ :الوأ
 قاب يح ميرم نب ىسيع نأ ىري وهف كلذل افلاخم ارمأ ىري يمالسإلا ركفلا
 لوقي يمالسإلا ركفلا نأو ىسيع توم ربخ هب دري مل نآرقلا نأل نآلا ىتح
 نم رشبلا نم دحاو دوعص أدبمو تاومسلا يف هيلإ هعفر هناحبس هللا نإ

 ركفلا يف دراو رمأ ءامسلا ىلإ ةيرشبلا ةايحلا ديق ىلع لازي ال وهو ضرألا
 لباقو دعص هنأو ءامسلا ىلإ هب جرع هنأ ِي لوسرلا لاق دقف يمالسإلا
 نآرقلاب درو دقو ىسيع هللا يبن مهنيب ناكو رخآلا ولت دحاولا ءايبنألا

 كيفوتم ينإ ىسيع اي هللا لاق ذإ )) ىلاعت هللا ىلإ ىسيع عفر عوضوم
 .خيشلا ىريو 55 نارمع لآ ةروس (( اورفك نيذلا نم كرهطمو يلإ كعفارو
 ةينبلل صقن نود الماك هللا ىلإ عفر ميرم نب حيسملا نأ يوارعشلا يلوتم

 .حورلاو دسجلاب عفر يأ لتقلاب

 نكمي ال ايرهوج افالتخا فلتخت ةيحيسملا ةيؤرلا نأ حضتي مدقت امم :ايناث
 حيسملا ديسلا ةمكاحمو بلص ةيضق يف ةيمالسإلا ةيؤرلا عم هيف ءاقتلإلا
 ناك اذإف ىرخأ ىلع ةيؤر بلغي فوس يرصم فلؤم يأ نإف كلذل هتمايقو
 فوسف املسم فلؤملا ناك اذإو ةيحيسملا ةيؤرلا بلغي فوسف ايحيسم فلؤملا
 ةيمالسإ ةيؤرب ايمالسإ امليف عنصن نأ الوقعم سيلو ةيمالسإلا ةيؤرلا بلغي
 حيسملا ديسلا نع ةيحيسم ةيؤرب ايحيسم رخآ امليف عنصنو حيسملا ديسلا نع
 . اهظقيأ نم هللا نعل ةمئان ةنتفلا نإ

 ني طن زن
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 نماثلا بابلا

 ةيكيل وثاكلاو ةيسكذوشرألا ثالثلا ةيحيسملا للملا فالتخا

 حيسملا ديسلا ةقيبطل اهتيؤور يف ةيتنتستوربلاو

 ةلودلا يف يحيسملا ملاعلا يف نييحيسملا نيب تانحاشم تثدح :الوأ

 نأ نوري .نييحيسملا ضعبف حيسملا ديسلا ةعيبط لوح . ةيطنزيبلا ةينامورلا
 ضفلو نيتعيبط هل نأ نوري نييحيسملا ضعبو ةدحاو ةعيبط حيسملا ديسلل

 يف حيسملا ديسلا ةعيبط لوح ملاعلا ءاحنأ لك يف نييحيسملا نيب عازنلا كلذ

 هرقم يف اسدقم اعمجم نايكرم روطاربمإلا دقع ةينامورلا ةيروطاربمإلا
 نيرشعو ةئامتس نم برقي ام م١450 ماع يف هيلإ اعد ةينيطنطسقلا ةمصاعلاب

 ةنيدم يف كلذ دعب رمتؤملا دقعو يحيسملا ملاعلا ءاحنأ لك نم ةفقاسألا نم

 ةيحيسملا خيرات يف رمتؤم رطخأ وهو ةينودقلخ اهمسا ةينيطنطسقلل ةلباقم
 . نيتلم ىلإ ةدحاولا ةيحيسملا ةنايدلا ماسقنإ ىلإ ىدأ هنأل

 . ةيسكذوثرأ نيتلم ىلإ تمسقنا ةدحاو ةنايد ةيحيسملا تناك نأ دعب :ايناث

 نابكرم روطاربمإلا م١405 ماع ةينودقلخ رمتؤم رضح دقو ةيكيلوثاكو

 ينوكسملا عمجملا كلذ يف ةيردنكسالا ةسينك لثمي ناكو ايراكيلوب هتجوزو
 ةسينك ةيكيريرطب خيرات يف نيرشعو ةسمخ مقر كريرطبلا سروقسيد ابنألا

 مل هتوهال نأو ةدحاو ةعيبط حيسملا ديسلل نأب يداني ناك يذلا ةيردنكسإلا

 كريرطب امور ةسينك لثمي ناكو نيع ةفرط وأ ةدحاو ةظحل هتوسان قرافي

 ةيهلإ ةعيبط نيتعيبط حيسملا ديسلل نأب يدانيو سروقسيد يأر فلاخي
 هل حيسملا ديسلا نأ يأ امهضعب نع نالصفنم امهنأو ةيناسنإ ةعيسبطو

 ه1١١6



 ديسلل ةدحاولا ةعيبطلاب نمؤت يتلا ةيسكذوثرألا ةديقعلا سكع ناتعيبط
 ظ ظ تسلا

 نأ رابتعاب امور ةسينك رظن ةهجو م١45 ةينودقلخ عمجم رقأ دقو :انلاث

 ةعيبط وحن ةديقعلا هذه ةيردنكسإلا ةسينك تضفرو ناتعيبط هل حيسملا ديسلا
 : نيتلم ىلإ اهخيرات يف ةرم لوأل يحيسملا ملاعلا مسقنا كلذلو حيسملا ديسلا

 ةسينك اهسأر ىلعو ةيقرشلا سئانكلا وأ ةيسكذوثرألا سئانكلا :ىلوألا ةلملا
 قرافي مل هتوهال نأو حيسملا ديسلل ةدحاولا ةعيبطلاب نمؤتو ةيردنكسإلا
 يأ 7/1020م1375116 ةيزيفونوم سئانك اهنأ سئانكلا هذه ىلع قلطأو هتوسان
 ةعيبط اراص توهاللاو توسانلا نأو حيسملا ديسلل ةدحاولا ةعيبطلاب نمؤت

 . ريغت الو جازتما الو فالتخإ ريغب يرسلا قئافلا امهداحتاب ةدحاو

 اهيلع قلطأو ةيبرغلا سئانكلا وأ ةيكيلوثاكلا نئانكلا يهو :ةيناثلا ةلملا

 ةعيبطلا يهو نيتلصفنم حيسملا ديسلل نيتعيبطب نمؤت يأ 1106

 ةسينك يهو امور ةسينك ؛« سئانكلا هذه معزتتو ةيناسنإلا ةعيبطلاو ةيتوهاللا

 ةيتنتستوربلا ةلملا ىطسولا نورقلا يف ةديقعلا هذه ىلإ مضنا دقو ناكيتافلا
 . رثول نترام يناملألا بهارلا اهمعزت يتلا

 ةيسكذوثرألا ةيحيسملا ثالثلا للملا نيب فالخلا حضتي مدقت امم :اعيار

 فلؤم ماق اذإو حيسملا ديسلا ةعيبط وحن رظنلا يف ةيتنتستوربلاو ةيكيلوثاكلاو

 .فوس انه نمو ىرخألا ىلع رظن ةهجو بلغي فوس هنإف يرصم يحيسم

 نع مليف لمعب موقن نأ الوقعم سيلو ثالثلا ةيحيسملا للملا نيب قاقش ثدحي
 ديسلل ناث مليف لمعب موقتو ةيسكذوثرألا ةيؤرلا لالخ نم حيسملا ديسلا
 رظنت فوس ةلم لك نأل ةيتنستوربلاو ةيكيلوثاكلا ةيؤرلا لالخ نم حيسملا
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 وأ ةميقتسملا ةيحيسملا ةنايدلا لثمت الو ةقطره اهنأ ىلع ىرخألا ةلملا ىلإ

 ةنتف هذهف ةيحيسملا للملا نيب افالخو اقاقش ثدحي فوس كلذو ةحيحصلا

 مليف يأ ليثمت وأ فيلأت نع دعتبن نأ بجي كلذلو اهظقيأ نم هللا نعل ةمئان

 لثمأ ال انأو يسفن الإ لثمأ ال انأو يب صاخ يأر اذهو حيسملا ديسلا نع

 ةسينكلا يأر ىلع هنألو اهيلإ ءامتنإلا ينفرشي يتلا ةيسكذوثرألا ةسينكلا يأر

 يأر هل نوكي دق هرمع يف هللا لاطأ ثلاثلا ةدونش بابلا ةسادق ةيسكذوثرألا

 ينكلو ييأر فالخ رخآ يأر تنتستوربلاو كيلوثاكلا ةكراطبل نوكي دقو رخآ

 يف يأرلاو ثالثلا ةيحيسملا للملا نيب فالخو قاقش ثدحي ال ىتح تدهتجأ

 قادتنا قدقنل ةزهجلل حيسملا ديسلا مليف ويرانيس ةباتك دعب ةياهنلا

 . تافنصملا ىلع ةباقرلا

 نا ان ع
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 عساتلا بابلا

 ةفاقثلا ريزو ديسلل ىروشلا سلجمل ةشقانم بلط

 . ةيرصملا ضرعلا رود يف "يشنفد ةرفش' مليف ضرع عنم صوصخب ١-

 نع نييرصم نيفلؤمل ةيرصم مالفأ جاتنا ىلع ةقفاوملا مدع صوصخب -؟

 ظ . ةيوامسلا نايدألا زومر

 مليفلا ضرع عنمل ىروشلا سلجم نم اوضع نورشع يعمو تمدقت دقل

 فيرشلا توفص ديسلل هب انمدقت يذلا ةشقانملا بلط صن اذهو رصم يف

 .ىروشلا سلجم سيئر

 ىروشلا سلجم سيئر / ديسلا

 « ةيحتلا رعب 0

 صنت ىروشلا سلجمل ةيلخادلا ةحئاللا نم ”٠١ ةداملا نأ ثيح :الوأ

 ةشقانم بلطب مدقتلا سلجملا ءاضعأ نم اوضع نيرشع قح نم هنأ ىلع

 . ماع عوضوم يف ةموكحلا ةسايس حاضيتسال

 هيملسم « يرصملا ماعلا يأرلا لغشي اعوضوم كانه نإ ثيحو :ايناث

 فلؤملا فيلأت "يشنفاد ةرفش' يكي رمألا مليفلا ضرعب صاخ هييحيسمو

 ونير ناجو سكناه موت ةلوطب درواه نور جارخإ «٠ نوارب ناد يكيرمألا

 . 23٠١5 ويام رهش يف ريخألا ناك ناجرهم يف مليفلا ضرع دقو

 ةيكيلوثاكلاو ةيسكذوثرألا سئانكلا سلجم نم رارق ردص هنإ ثيحو :اثلاث

 هيف امل رصم يف مليفلا ضرع ىلع ةقفاوملا مدعب رصم يف ةيتنتستوربلاو
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 ىتلا ةقطرهلا دح ىلإ لصت حيسملا ديسلا ةريس ىلع بذكو ءاعدإو قيفلت نم

  ىلعألا سلجملا نم قباس رارق كانهو نآرقلا اهرقي الو ليجنإلا اهرقي ال

 نأ فحصلا ضعب تررق دقو ءايبنألا روص ريوصت مدعب ةيمالسإلا نوئشللا

 ظ . يليئارسإلا داسوملا هليومتب ماق مليفلا كلذ

 ضعب .نأ تالاقملا نم ريثك يف ةيفحصلا مالقألا ضعب تددر ١- :اهيار

 مليفلا كلذ ضرعت فوس ةيرصملا ةيئامنيسلا عيزوتلا تاكرش

 . ةيرصملا ضرعلا رود يف رصم يف

 جماربلا ضعبو فحصلا ضعبو ءابنألا تالاكو ضعب تددر ١-

 دحأ هفيلأتب موقي يرصم مليف جاتنإل ةين كانه نأ ةينويزفلتلا

 . ةيرصم جاتنإ ةكرش هجتنتو نييرصملا

 ام فلاخي مليفلا كلذ نإف يكيرمألا "يشنفاد ةرفش" مليفل ةبسنلاب :اسماخ

 نآرقلاو ليجنإلا يف درو

 ليجانألا اهل يقيقحلا ردصملا ٠ حيسملا ديسلا ةريس نإف :ليجنإلل ةبسنلاب

 ىتم هبتك ىتم .ليجنإ وه لوألا ليجنإلا ؛ يلاتلا وحنلا ىلع يهو ةعبرألا
 ههدفلا ةايكي ا وورجح» نيذلا نيته ىلا ةيدملا درسا يات ةعحا لوحمزلا
 ىنثالا ذيمالتلا دحأ انحوي ليجنإ وه يناثلا ليجنإلاو ضرألا ىلع حيسملا

 حيسملا ديسلا هنمتئا دقو هتايح لاوط حيسملا ديسلا نم ابيرق ناك يذلا رشع

 صقرم ليجنإ وه ثلاثلا ليجنإلاو هبلص دعب ءارذعلا ةديسلا هتدلاو ىلع
 رصم ىلإ اهلخدأو ةيحيسملاب اورشب نيذلا نيعبسلا لسرلا دحأ وهو لوسرلا

 رشع ىنثالا لسرلا ذيمالت دحأ لوسرلا سرطبل اذيملت ناكو م08 ماع يف
 دحأ لوسرلا سلوبل اذيملتو ابيبط ناك ىذلاو اقول ليجنإ وه عبارلا ليجنإلاو

 حا



 نم ايأ ركذت مل ةعبرألا ليجانألا هذهو حيسملا ديسلل رشع ىنثالا ذيمالتلا

 اهمهأو يكيرمألا "يشنفاد ةرفش' مليف يف ةدوجوملا تاءارتفالا

) 

 )ج

 اهب ناك يتلا ةديسلا يهو ةيلدجملا ميرم نم جوزت حيسملا ديسلا نإ

 يتلا هتازجعم ىدحإ يف اهنم حيسملا ديسلا مهجرخأو نيطايش ةعبس
 ةرشاعم اهرشاع هنأو عباسلا حاحصإلا اقول ليجنإ يف اهركذ درو

 . ليجنإلا يف دري مل اذهو ةراس اهمسا ةنبا اهنم بجنأو جاوزألا

 يهو لاغلا دالب ىلإ تبره امهتنباب لماح يهو ةيلدجملا ميرم نإ

 ليجنإلا ركذي ملو حيسملا ديسلا بلص دعب اهب تماقأو نآلا اسنرف

 ظ 2 ٠ ةراس ىمست ىتلا امهتنبا كلذ دعب تدلو دقو كلذ

 يملاعلا ماسرلا اهمسر يتلا ريخألا ءاشعلا ةحول رسف مليفلا فلؤم نإ

 رفوللا فحتم يف ةدوجوم ةينف ةحول يهو "يشففاد ودرانويل'
 هراوجبو ريخألا ءاشعلا يف حيسملا ديسلل ةحول نع ةرابعو سيرابب

 ناد 5 فلؤم نكلو لوسرلا انحوي هنيمي ىلعو اذيملت رشع انثالا

 ل ظ رسف نوارب لا | لاق ثيحب ليجنإلا فلاخي امب ةحوللا هذه زوارب

 . ميرم هتجوز لب لوسرلا انحوي سيل حيسملا ديسلا نيمي ىلع يذلا

 . ةحوللا مسر يذلا يشنفاد ودرانويل هلقي مل اذهو ةيلدجملا
 نفعا ماع ىف نودع ةعامج. نسا ةعامج كانقنإا عقيفتإ لانق
 تلا ناكيتافلا :ةنمينك نم اسرق ىف حيسملا ديشلا ذافحأ ةيامحل ابننوف
 ناكم فرعت ةعامجلا هذه نأو جوزتي مل حيسملا ديسلا نأ ىرت

 ربق يف ةدوجوم سأكلا هذه ناو ةظيرخ لالخ نع ةيسقملا سأكلا

 ءارتفا كلذكو حيسملا ديسلا ةريس خيراتل قيفلت اذهو ةيلدجملا ميرم

 :عيسملا ذيشلا كويزات ىلع
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 ةصاخو ةيحيسملا للملا نيب ةيفالخ حيسملا ديسلا ةيصخش نإ :اسداس

 وهو و461 داع ف ىرتمملا ادمأ نق دقعلا يذلا وكلا :عضحتلا ةعب
 مهدئاقعو مهتيؤر يف نوفلتخي نيتلم ىلإ ةيحيسملا ثمسقناو ةينودقلخ عومجم

 1 : امهو حيسملا ديسلا وحن

5 
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 نأو ةدحاو ةعيبط هل حيسملا ديسلا نأ ىرتو ةيسكذوثرألا ةلملا
 هتوهال قرافي مل هتوسان
 قراف هتوسان نأو ناتعيبط هل حيسملا ديسلا نأ ىرت ةيكيلوثاكلا ةلملا
 ةيتنتستوربلا ةلملا ةديقعلا هذهل ىطسولا نورقلا ىف تمضناو هتوهال

 . رثول نترام اهمعزت يتلا

 نع حيسملا ديسلل ةفلتخم ةرظن رظنت ةيمالسإلا ةديقعلا ةيؤر نإ :اعباس

 : لاثملا ليبس ىلع ةيحيسملا ةرظنلا

 " ١ه1/ ةيآ ءاسنلا ةروس ىف درو حيسملا ديسلا بلص عوضوم ىف 1

 كش ىفل هيف اوفلتخا نيذلا نإو مهل هبش نكلو هوبلص امو هولتق امو

 نبا ريسفت ىفو " انيقي هولتق امو نظلا عابتا الإ ملع نم هب مهل ام هنم
 باحصأ نم اصخش نإ ءاسنلا ةروس نم /1©١ ةيآلل ريسفت ىف ريثك

 دوهيلا هيلع ضبقو هل هيبش ىلإ هللا هلوح هيراوحو ميرم نب ىسيع

 هوبلصو ليللاب هيلع اوضبقو ههبش هنأل ميرم نب ىسيع هنأ اونظو
 .هسأر ىلع كوشلا اوعضوو

 نارمع لآ ةروس ىف نآرقلا ىري حيسملا ديسلا ةمايق عوضوم ىف

 نم كرهطمو ىلإ كعفارو كيفوتم ىنإ ىسيع اي هللا لاق ذإ " 55 ةيأ

 خيشلا ىريو "اورفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا لعاجو اورفك نيذلا

 هللا ىلإ عفر ميرم نب ىسيع نأ ةيالا هذه ريسفت ىف يوارعشلا ىلوتم
 .حورلاو دسجلاب ءامسلا ىلإ عفر هنأو لتقلاب ةينبلل ضقن نود الماك

 نع ةفلتخم ةرظن حيسملا ديسلا ىلإ رظنت ةيحيسملا ةديقعلا ةيؤر نإ :اذماث

 :يتآلا هجولا ىلع ةيمالسإلا ةديقعلا ةيؤر
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 ليجنإ يف درو يحيسملا ركفلا يف حيسملا ديسلا بلص عوضوم يف ١-

 يف بيلصلا ىلع بلص حيسملا ديسبلا نأ "4- "9:77 ىتم

 وه امك هل هيبش سيلو هتاذ حيسملا بلصو .ةثجلجلا هنع لاقي عضوم

 . يمالسإلا ركفلا يف دوجوم

 انحوي ليجنإ يف يحيسملا ركفلا يف حيسملا ديسلا ةمايق عوضوم يفو ١-2

 هنافكأ نم حيسملا ديسلا دسج جرخ ثلاثلا مويلا يف هنأ 8:٠١١
 . يمالسإلا ركفلل فلاخم اذهو ءامسلا ىلإ دعصو ربقلا نم جرخو

 ديسلا ةعيبط يف ةفلتخم ةيحيسملا ةديقعلا نأ حضتي تي مدقت امم :اعسات

 كلذكو تنتستوربلاو كيلوثاكلاو سكذوثرألا نيب حضاو فالخ كانهو حيسملا
 هنلبص فو عيسملل ديلا ةعيبط ىف ةفاقم ةيماللسنألاو ةرهيسمنلا ةديدقتتلا

 نل يرصم جتنمو يرصم فلؤم يإ نإف كلذل ايرهوج افالتخا هتمايقو

 تانايدلا يفو ةيحيسملا للملا يف ةفلتخملا رظنلا تاهجو نيب قيفوتلا عيطتسي

 نيب افالخ ثدحي فوس يرصم جتنمو يرصم فلؤم يأو ةيوامسلا

 فالخلا نأل نييحيسملاو نيملسملا نيب افالخو اقاقش ثدحي فوسو نييرصملا
 ةملك رييغت عيطتسي نيملسملا نم دحأ كانه سيلو ليجنإلاو نآرقلا يف دراو

 كلذكو ليجنإلا يف ةملك رييغت نييحيسملا نم دحأ عيطتسي الو نآرقلا يف
 نم حيسملا مليف ليثمت نإف كلذل حضاو ةيحيسملا ةثالثلا للملا نيب فالخلا

 نيملسملا نيب افالخ ثدحي فوس يرصم جتنمو يرصم فلؤم لالخ

 ةيؤرل نازاحني فوس جتنملاو فلؤملا نأل مهتاذ نييحيسملا نيبو نييحيسملاو

 قلخيو ةينطولا ةدحولا يف اقاقش ثدحي اذهو نيرخآلا ةيؤر نع فلتخت ةنيعم
 ] . عيمجلا نيب ةنتف

 ال مهالاومأ عيمجو مسإلاب نوفورعم نييرصملا نيجتنملا عيمج نإ :اريشاع

 "اسنرف يتلاخ"و "يبمللا"و "ةحوب' مالفأ لثم مالفأ الإ جتنت نأ عيطتست

 امب حيسملا ديسلا نع مليف جاتنإل لاومألا نوكلمي الو "ةيكرامندلا ةبرجتلا"و
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 نكامألاو ةرصانلاو ميلشروأو ةميدقلا سدقلا نع نييالملاب تاروكيد نم هيف
 يف سبالملاب ةصاخ نييالملاب فيلاكتلاف كلذكو حيسملا ديسلا اهب شاع يتلا
 كلذل ايبنجأ اليومت كانه نأب اهيلع ليلد ال تاعاشإ كانه كلذل دهعلا كلذ

 . ةينطولا ةدح ولا يف قاقش ثادحإل مليفلا

 نع مليف ليثمت لمحتي ال يمالسإلا يسنيدلا نادجولا نإ :رشع يداحلا

 نع مليف ليثمت لمحتي ال يحيسملا ينيدلا نادجولا كلذكو َِي دمحم لوسرلا

 . حيسملا ديسلا

 . ينيدلا نادجولا كلذكو يمالسإلا ينيدلا نادجولا نإ :رشع يناثلا

 حيسملا ةيصخش وأ لي دمحم لوسرلا ةيصخش لثمي نأ نالمحتي ال يحيسملا
 ةيصخش دسجي نأ عيطتسي نلف ةينفلا هتاردق تناك امهم يرصم لثمم
 نأو ةيفافشو ةلادعو عرو نم امهيف امب حيسملا ديسلاو كي دمحم لوسرلا

 دجو اذإ نايذأتي فوس يحيسملا ينيدلا نادجولاو يمالسإلا ينيدلا نادجولا
 لمي دك خييبسملا نأ قلك دمحم ل وسرلا ةريضختل لاي يذلا يردصملا لمحل كلذ
 رود لثمي وأ ةراعد تيب ريدي هسفن لثمملا كلذ هيف رهظي رخآ امليف اهدعب
 .ةباصع سيئر وأ باصن

 يف حيسملا ديسلا ةيصخش ليثمت قبس هنإ ضعبلا لوقي دق :رشع تلاثلا
 فلتخت تاثورومو تافاقث مهل بناجألا نأل مهنأش كلذ يبنجأ مليف نم رثكأ

 انديلاقت انل رصم يف نحنف ةيرصملا تاثوروملاو ةيرصملا تافاقثلا نع

 نييرصملل ينيدلا نادجولاو بناجألا ديلاقتو تاداع نع فلتخت يتلا اتثداعو

 . بناجُلل ينيدلا نادجولا نع فلتخي

 ناد يكيرمألا فلؤملل "يشنفاد ةرفش' مليف يف درو ام نإ :رشع عيارلا

 تانايدلا يف درت مل حيسملا 'ديسلا نع بذكو ةقفلم تامولعم هب نوارب

 . نع ةريس يأ نآرقلا وأ ليجنإلا ركذي ملف « مالسإلاو ةيحيسملا يف ةيوامسلا
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 اتنب اهنم بجنأو ةيلدجملا ميرم نم جوزت حيسملا ديسلا نأب ةقطصرهلا هذه

 يف كلذ دري ملو بذكو قيفلتو نجت هيف مليفلا كلذ نإف كلذل ةراس اهمسا

 .ليجنإلاو نآرقلا

 : نيتطقن يف ةفاقثلا ةرازو ةسايس حاضيتسإ ديرن كلذل :رشع سماخلا
 يف يكيرمألا "يشنفاد ةرفش' مليف ضرع ىلع ةقفاوملا متتس له :ىلوألا

 نم هيف امب ةيرصملا عيزوتلا تاكرش ضعب بلطك ةيرصملا ضرعلا رود
 ؟ نآرقلاو ليجنإلا ىلع نجت .

 نع يرصم فلؤمل يرصم مليف جاتنإ ىلع ةقفاوملا متتس له :ةيناثلا

 ةهجو نع فتخت حيسملا ديسلا نع رظن ةهجو ةرصانمل حيسملا ديسلا
 تانايدلا ىؤر يف فالتخإلاو اهتاذ ةيحيسملا ةنايدلا لخاد ىرخألا رظنلا

 . مليفلا اذه ليومت رداصم لوح كوكشلا مغر ةيوامسلا

 ثحبلاب نييرصملا نيجتنملاو نييرصملا نيفلؤملا ىلإ ءادن :رشع سداسلا
 ةصاخو نايدألا زومر نع اديعب امنيسلا لاجم يف ىرخأ تاعوضوم نع
 حيسملا ديسلا ةيصخشو هله لوسرلا ةيصخش

 .,  مارتجالل) قئان لوبقب اولضفترو
 روتككد

 يوابب اقول ليبن
 مالعإلا ةنجل ليكو

 ىروشلا سلجمب ةفاقثلاو

 ظ ىروشلا سلجمب اوضع نيرشع عيقوت

 ني طن طن
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 رشاعلا بابلا

 - و لوسرلل ةنيسملا موسرلا >

 ةيضرألا ةركلا يف نيملسملا ةروش نم اهتايعادتو
 ماع يف 4 لوسرلا ةافو ذنم ةيمالسإلا ةلودلا خيرات يف ةرم لوأل :الوأ

 دحاو لجر ةفقو ةيضرألا ةركلا ءاحنأ لك يف ةيمالسإلا بوعشلا فقت م١

 موسرب ههيوشتب هِي لوسرلا ىلع ةسرشلا ةمجهلا ةهجاوم يف ادحاو بلقو

 يهو كرامندلا يف ردصت يتلا ةرومغملا فحصلا ىدحإ يف ةيرزيتاكيراك

 مهبح ىدم ايندلا ءاحنأ لك يف نوملسملا رهظأو " نتسوي سدنالوي' ةفيحص

 تايلاجلا نمو يبرغلاو يمالسإلا هلك ملاعلا تارهاظملا تمعو #4 لوسرلل
 ملاعلا تدحو ةيريتاكيراكلا موسرلا هذهو برغلاب ةدوجوملا ةيمالسإلا

 ىلإ ةيضرألا ةركلا قرش ىصقأ نم ةليوط نورق ذنم ةرم لوأل يمالسإلا

 لوح نوملسملا عمجتو اهبونج ىصقأ ىلإ اهلامش ىصقأ نمو اهبرغ ىصقأ
 الإ " ةدحاو ةلوقم يف ني لوسرلا نع عافدلا وه دحاو بففدهو ةدحأو ةركف

 تلزلزو ةيضرألا ةركلا تزه يتلا تارهاظملا لك يف " هللا لوسر اي تنأ

 يف يمالسإلا نيدلا قمع ىدم ةمزألا هذه ترهظأ نأ دعب ةيبرغلا لودلا لك

 نيملسملل ةينيدلا رعاشملا حرجت ةئيسملا موسرلا هذه نأل هعابتأ بولق

 مهددع غلبي نيذلا ةيضرألا ةركلا يف نيملسملا لكل ينيدلا نادجولا حرجتو

 ةيمالسإلا ةمألا نأ مايألا تتبثأو ةمسن نويلم ةئامعبرأو رايلم نم رثكأ
 ىلع رداقو هتنايد زومر ىلع ةريغلا ىلع رداقو ضبني اهبلق ةيح تلازام

 ةناكم نأل قي هلوسر نع عافدلا ينف تايدحتلاو باعصلا ةهجاوم
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 دعب ىلوألا ةيمالسإلا ةلودلا ماقأ يذلا وهف نيملسملا لك بولق يف هلي لوسرلا
 ةيمالسإلا ةنايدلاب م١17١ ىتح م١٠65 نيب ام ةرتفلا يف يحولا هيلع لزن نأ

 يف ةقطنملا جرخأ نأ دعب ةيضرألا ةركلا ناكس سمخ نآلا اهب نمؤي يتلا

 ةءاسإلا ةعقاو تبثأ دقو مالسإلا ىلإ ةيلهاجلا نم ةيبرعلا ةريزجلا هبش
 تدحتا دقف نيملسملا قورع يف يرجي هلي لوسرلا بح نأ 5 لوسرلل

 مقا يف ةماؤبلا دنع ايزو اد قطعت اردو كادوا ينال نرسل

 نوملسملا لبقي ملف ةزجعملا ققح 5 لوسرلا بح نكلو ةيمالسإلا لودلا
 : ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا يف ةنماكلا ةوقلا يه هذهف كي لوسرلا ىلإ ةءاسإلا

 لودلا لك تفتاكت دقف تاقوعم نم اهمامأ دجوي ام لك ليزت نافوطلاك ةوق

 اومصتعاو)) ”٠١ ةيآ نارمع لآ ةروس يف نآرقلا يف ءاج امك ةيمالسإلا

 . ((مكيلع هللا تمعن اوركذاو اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب

 ةفيحص ريرحت سيئر نأب ِي لوسرلل ةئيسملا موسرلا ةصق أدبتو :ايناث

 نع ةماع ةقباسم ءارجإب ماق هنسوب نتسراك يفحصلا وهو نيتسوب سدنالوب

 سيئر نلعأو ٠٠١5 ربمتبس ١" يف اهرشنو لوسرلا نع تاموسر لمع

 ةيرح أدبمل قيبطت وه ِي لوسرلل ةئيسملا روصلل هرشن نأ ةفيحصلا ريرحت

 تعاطتسا اهنكلو ريغص دلب يف ةلوهجم ةديرج ةديرجلا هذه نأ مغرف ريبعتلا
 ويقع ىتكا ةديرجلا مترتشت أ دهن ينتابلالا اغلا نق ةحبباك ةررغ ةدعت نأ

 نيملسملل ينيدلا نادجولاو نيملسملل زازفتسا اهلك وو لوسرلل ائيسم امسر

 ليبس ىلع تاموسرلا هذه دحأ روصتو ايندلا ءاحنأ لك يف اعم نييحيسملاو

 .ةمامعلا نم الدب ةلبنق هسأر ىلعو لي لوسرلا س أر طحنم بولسأب لاثملا

 كرامندلا ناكس نم 907 نولكشي كرامندلا يف نيملسملا نأل ارظنو :اثلاث

 ةسينكلا نوعبتي ناكسلا نم ,97 مهنمو ةمسن نويلم 5,5 مهددع غلبي نيذلا
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 نوملسملاف كيلوثاكلاو تناتستوربلا نوعبتي © مهنمو ةيرثوللا ةيليجنإلا

 صخش مهنيب سيلو يلاموصو يناريإو يكرت لصأ نم مهبلغأو ليلق مهددع

 . ةلودلا ىوتسم ىلع ةقومرم ةفيظو لغشي دحاو

 رهش يف ةطرشلا ىلإ ىوكشلاب ةيمالسإلا تايعمجلا ضعب تمدقت :اعبار
 صوصتن تفلاخ ةديرجلا نأل نتسوب سدنالوب ةفيحص دض 7٠٠٠١5 ربوتكأ

 ىلع بقاعت ةداملا هذه نإ ثيح ١6٠ ةداملا يف يكرامندلا تابوقعلا نوناق

 نم 75 ةداملا تفلاخ كلذكو نيرخآلل ةينيدلا تادقتعملاب ينلعلا ءازيكسألا

 وأ تامولعم رشني صخش يأ بقاعت يتلا يكرامندلا تابوقعلا نوناق

 ينيدلا هئامتنا ببسب نيعم صخشب ةناهإلا قاحلإ اهنم ضرغلا تاحيرصت
 ظفح ةيكرامندلا جروبق ةنيدم يف ىلعألا ماعلا ىعدملا ررق ٠٠١5 رياني يفو

 تقولا كلذ يفو ريبعتلا ةيرح ضراعت اهنأل ةمكحملل اهميدقت مدعو ةيضقلا

 نم ةيبلاغ ناكو ةيضقلا هذهب كرامندلا لخاد يكرامندلا ماعلا يأرلا لغشنا

 . ريبعتلا ةيرح ةجح تحت ةفيحصلا بناج يف يكرامندلا ماعلا يأرلا

 سيئر ةلباقم كرامندلاب ةيبرعلاو ةيمالسإلا لودلا ءارفس لواح :اهساح

 نكلو ةمزألل يملس لح داجيإ ةلواحمل نيسومسار جوف كرامندلا ءارزو

 كرامندلا ةيجراخ ريزو نأ مغر ءارفسلا ةلباقم ضفر ءارزولا سيئر

 دانعب رصأ هنكلو ةمزألا ءاوتحال نييمالسإلا ءارفسلا ةلباقمب هحصن جيتسريب

 ةيرح ىلع صني يكرامندلا روتسدلا نأ ةجحب ءارفسلا ةلباقم مدع ىلع
 ةينيدلا دئاقعلا ناكم مهف نع يبوروألا لقعلا زجع تتبثأ ةمزألا هذهو ريبعتلا

 حبصأو ايندلا ءاحنأ لك يفو قرشلا يف ينيدلا مهنادجوو نيملسملا لقع يف

 ريغ ءارفسلاو نوملسملا ؛ناشرطلا راوح لثم كرامندلا يف عضولا
 . هذه عضي كرامندلا ءارزو سيئرو #8 لوسرلاب ساسم يأ نيروصتم
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 سيئرو برغلا مهفي نأ نم الدبو ريبعتلا ةيرح ةلظم تحت ةئيسملا موسرلا

 ةرظن ةينيدلا تاسدقملا ىلإ رظنت ةيمالسإلا ةراضحلا نأ يكرامندلا ءارزولا

 نيرخآلل ةينيدلا تاسدقملا مرتحت كلذك اهنأو اريبك امارتحا امهل نأو ةصاخ

 يأرلل نيبت دقو نيرخآلا تاسدقمب ساسملا لبقت ال ةيمالسإلا ةراضحلا نأو

 ةمزألل اهتاردإ ءوسب ةيادبلا نم تمستا ةيكرامندلا ةموكحلا نأ يملاعلا ماعلا

 امع ةيمالسإلا بوعشلل ينلعلا راذتعالا يكرامندلا ءارزولا سيئر ضفر دقو

 . لَو لوسرلل ةئيسم موسر نم ةديرجلا هذه نم ردب

 تيربكلا راوجب نيزنبلا عضو مت ٠٠١5 رياربف ٠١ نم ارابتعاو :أاسداس

 لودلا لك يف نيملسملا رودص يفو ملاعلا يف ةيمالسإلا لودلا لك يف

 تارهاظملا تماقف 4 لوسرلل ةءاسإلا نع يمسرلا راذتعالا مدعب ةيبروألا

 ناكو هي لوسرلل ةءاسإلل اهضفرو لي لوسرلل اهبح نع ربعت يتلا ةبخاصلا

 يف بضغ ةروث يف ةئيسملا موسرلا تببست قربلا ةعرسبو قحلا لك اهعم

 ةهجاومل بوعشلاو تاموكحلا « يمالسإلا ملاعلا دحتاو يمالسإلا ملاعلا لك

 ىصقأ نم يمالسإلا ملاعلا يف جومي بضغلا حبصأو ِي لوسرلل ةءاسإلا

 مهفايطأو مهناطوأ فالتخا ىلع نيملسملا عومجو برغلا ىندأ ىلإ قرشلا
 يف دحاو راعشب يدانت ندملا يف راهن ليل عراوشلا بوجت ةيلملاو ةيدئاقعلا

 راذتعالاب بلاطت (( هللا لوسر اي تنأ الإ )) ةيضرألا ةركلا ءاحنأ لك

 مت يذلا خي لوسرلا وحن نيملسملا بح ىدم رهظو ةروانم الب حيرصلا

 عم نيملسملا نييارش يف يرجي هي لوسرلا بح نأ ةصاخو هيلإ ةءاسإلا
 . ال هديب يسفن يذلاو )) يراخبلاب حيحص ثيدح يف يك لوسرلا لاق دقف مهمد

 (( نيعمجأ سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ مكدحأل نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي

 يف تارهاظمب هي لوسرلل اهبح لالخ نم ةيمالسإلا بوعشلا تماق كلذلو

 ةيمالسإلا ريغ لودلا لك يف ةيمالسإلا تايلاجلا تماقو ةيمالسإلا لودلا لك
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 ةيسايس بابسأ تلخدت نوكي دقو ةيضرألا ةركلا ءاحنأ لك يف تارهاظمب

 ءارفسلا لابقتسا يكرامندلا ءارزولا سيئر ضفر دعب ةمزألا ديزتل ةيداصتقاو

 ةفرطتملا تارايتلا ضعب نأ اضيأ زوجيو جاجتحإ سامتلا هيملستل نييمالسإلا
 يف رانلا لخاد نيزنبلا عضو اممو اهتحلصمل اهريدتل ةمزألا هذه تلغتسا دق

 تنال اكو. لك ىف :ك املا ءاارؤوب سيئزل ةيزا زتمالا تاحيربصتقلا ةيهنألا
 اهقح يمحي روتسدلاو نوناقلا نأل ةفيحصلا ةنادإ كلمي ال هنأب ةيملاعلا ءابنألا

 اهل فقس ال ريبعتلا ةيرحف روصلا وأ موسرلاو ةملكلاب هارت امع ريبعتلا يف
 . نيملسملا ةروث ءدب ةرارش تناك ةيزازفتسالا تاحيرصتلا هذهو دويق الو

 نع ةءاسإلا عفرب يدانت تارهاظملاب اهلك ايندلا تلعتشاو :اعياس

 ايسينودنأ يف تارهاظم تماق لاثملا ليبس ىلع سرام رهش يفف يلوسرلا

 ناتسكابب يشتراك يف تارهاظم تماقو صخش فلأ نوسمخ اهيف كرتشا

 قلغ متو موسرلا بحاص مادعإب نيبلاطم صخش فلأ ةئام اهيف كرتشإ

 تماق اهلك ابروأ يفو ةيمالسإلا لودلا ضعب يف ةيكرامندلا تارافسلا

 بترتو ةيويسآلاو ةيبرعلا لودلا لك يفو ةيبروألا لودلا لك يف تارهاظم
 نايحألا ضعب يف ةديدش تالاعفناو ملاعلا لود لك يف تارهاظملا هذه ىلع

 كرامندلا تارافس ةصاخو ةيبنجألا تارافسلا نم ريثكلا ىلع يدعتلا مت دقف

 متو سئانكلا ضعب ىلع يدعتلا متو توريب يف كرامندلا ةرافس قرح مت دقو
 لصو دقو رواشتلل موسرلا هذه ىلع اجاجتحا كرامندلا يف ءارفسلا ءاعدتسا

 ةرشع ةأفاكم نييناتسكابلا نيماحملا ةطبار تدصر نأب هتورذ ىلإ لاعفنالا

 لامعألا هذه يماسر دحأ: لتقي نمل رالود فلأ ١617 يلاوح يأ ةيبور نييالم

 ظ لِي لوسرلل ةئيسملا

 هيجوت يكرامندلا يعدملا ضفر نأ دعب الاعتشا ةمنزألا تدازو :اخماث

 ءاردزإ نع نوناقلا صوصن كاهتناب نتسوب سدنالوب ةفيحص دض تاماهتا
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 ماعلا ىعدملا لاقو هي لوسرلل ةئيسم ةروص ةرشع ىتنثا اهرشنل نايألا

 ال هنأل يكرامندلا نوناقلا كهتنت ال موسرلا هذه نأ هنايب يف يتدوف جتنيه

 ةرافسلا قرح دعبو ةينيدلا رومألا يف ءارآلا نع ريبعتلل ديقم ريغ قح دجوي

 ددع ردقو « ايندلا ءاحنأ لك يف تارهاظملا تماق توريب يف ةيكرامندلا

 . ناسنإ نويلمب اهيف نيرهاظتملا

 ةعطاقمب دشانت يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا يف تارمتؤملا تقلطناو :اعسات

 ةعومجم ةررضتملا ةيكرامندلل تاكرشلا لوأ ناكو ةيكرامندلا تاكرشلا

 رايلم ؟ نم رثكأ ىلإ اهرئاسخ تلصو دقف نابلألا جاتنإل ةيكرامندلا زدوفالوأ

 ءارزو سيئر ةرايز ليجأت مت نقتحملا وجلا اذه يفو ةعطاقملا ةجيتن رالود

 نم افوخ لبق نم ةررقم تناك يتلا يهلدوين ىلإ نيسومسار جوف كرامندلا

 اف ضرألا ىلع ةوق دجوت ال هنألو دونهلا نيملسملا نم بغشلا ثداوح

 . هل نيملسملا ةيهارك نم كرامندلا ءارزو سيئر ةيامح

 . يف موسرلا ةنادإب ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم قحال روطت يفو :ارسشاع

 لفكت يتلا ةمزاللا تاءارجإلا ذاختإب ابلاطم هعامتجا دعب هردصأ يذلا نايبلا

 لودلا نايبلا بلاطو ةيبرعلاو ةيمالسالا بوعشلاب تقحل يتلا ةءاسإلا عفر

 يتلا تاعيرشتلا رادصإو ةءاسإلا نيدي حضاو حيرص فقوم ذاختاب ةيبروألا

 انشا اهانعم نسل قالا ةيرحب نأ و اللفتسم كلذ: ناودك مع نسطمت
 . ةينيدلا تاسدقملاب

 داحتالاو ةيبروألا لودلا نأ الاعتشإ عضولا داز امم :رشع يداحلا

 نأو ريبعتلا ةيرح عم اهنأ ةجحب كرامندلل ارصانم افقوم ذختا يبروألا

 بابسألو كرامندلاب يلحملا روهمجلا ىلإ ةهجوم تناك ةيريتاكيراكلا موسرلا
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 راوجب نيزنبلا عضوب ةيضرألا ةركلا روهمج ىلإ هجوتل اهميخضت مت ةيسايس

 ةمزألا لاعشإب ناريإ اومهتاو ةيسايس حلاصمل اهتايعادت لاعشال تيربكلا
 عم هنماضت “٠٠١ رياربف ٠١ يف يبروألا ناملربلا نلعأو اهميخضتو

 20 .ريبعتلا ةيرح أدبم عم هنأو اهفقوم يف كرامندلا

 26 ءايبنألا متاخ ةرصانمل ةيملاع ةنجل تلكشت تقولا كلذ يف :رشع ىناثلا

 يكرامندلا ءاضقلا ىلإ فانئتسا ميدقتل اهلثمي يذلا نيماحملا نم اقيرف تلكشو

 ىوعدلا تضفر نأ دعب موسرلا ترشن يتلا نتسوب سدئالوب ةفيحص دض
 حضوأ دقو ريبعتلا ةيرح دكؤي يذلا يكرامندلا روتسدلل اهتضراعم ببسب

 نايدألا ىلإ ةءاسإلا ينعت ال ريبعتلا ةيرح نأ فانثتتسالا يف نوماحملا

 وهو نوسلين موت وه نيماحملا قيرف سيئر ناكو نيرخآلا تادقتعمو .

 ريبعتلا يف ةيرحلا باب نم تسيل ىوعدلا نأ ررق يذلا ةيسنجلا يكرامند

 ةيرح دض اوسيل نوملسملاف ةءاسإلا باب لالخ نم اهيلإ رظنلا نكمي اهنكلو

 . اياضقلا عفر مهقح نم اذل مهيلإ ةءاسإلا مت نكلو ريبعتلا
 - نم رثكأ ىلإ ةيكرامندلا تاجتنملا راسخ تلصو دقو :رشع ثلاثلا

 ءارزو سيئر عفد امم ةيمالسإلا لودلا ةعطاقم ببسب تارالودلا نم نيرايلم

 ةبلاطملا تدازو يبروألا داحتإلا نم ةدعاسملا بلط ىلإ ءوجلل كرامندلا

 تارهاظم اهتحاتجإ يتلا رصم ةصاخو ةيبرعلاو ةيمالسإلا لودلا ةعطاقمب

 يتلا ةصاخو ِ# لوسرلا نع ةءاسإلا عفرب بلاطت رصم تاظفاحم لك يف

 . رهزألا عماج مامأ نم تقلطنا

 يف موسرلا رشن ديعأ لقع هلبقي ال يزازفتسا روطت يفو :رشع عيارلا

 لاقتعا متف . ةيدنهلا دئارجلا ىدحإ يفو تنيزجام اهمسا ةيجيورن ةديرج
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 رشن داعأ نأ دعب بشتكيد ياجف ىعديو ةيدنهلا ةديرجلا ةرادإ سلجم سيئر

 فحص يف اسنرف يف ِهلي لوسرلل ةئيسملا روصلا رشن متو هتلجم يف موسرلا

 ةداعإ مت ارسيوس يف كلذكو دنوميلو وديا يلراشو نويساربيلو راوس سئارف

 ةداعإ مت ايلاطيإ يفو ناكولو كلبيو فينجو نويبرتالو فحص يف رشنلا

 فحص يف رشنلا ديعأ ادنلوه يفو ابماتسالو اريسوالل يداربيروكد يف رشنلا

 فحصلا ضعب يفو دليتسيدناه سرا ناو تناركو سكلوفو ارجلت يليد

 ةديرج يف روصلا رشن مت ٠٠١5/1/14 يفو ةيناملألاو ةينابسألاو ةيجيورنلا

 ةرهاظ مامأ اننإ « اهوقرحو ةفيحصلا نوملسملا مجاهو قيبمزوم يف انافاس

 . #4 لوسرلا ىلإ ةءاسإلا يف يلود يقالخأ تالفنا

 . ةجح تحت موسرلا ىلإ ةءاسإلا يف يلودلا تالفنالا مامأو :رشع سماخلا

 ررقو تارهاظمب ابروأ لود لك يف ةيمالسإلا تايلاجلا تماق ريبعتلا ةيرح

 موسرلا هذه رشن ةداعإل عاد كانه نكي مل هنأب ابروأ لود لك يف نولوئسملا

 بجشب ايناطيرب ةيجراخ ريزو ورتس كاج حرص رياربف رخاوأ يفو ةئيسملا

 ةصاخلا موسرلا انلدبتسا ول لاقو ةلوئسملا ريغ ريبعتلا ةيرحل ايناطيرب

 ديلاقتلا سمي ام وأ ءارذعلا ةديسلا وأ حيسملا ديسلل موسرب #4 لوسرلاب

 تحمس كلذلو دوهيلاو نييحيسملا نيب ابضغ ريثتس اهنإف ةيدوهيلا وأ ةيحيسملا

 رهش رخاوأ يفو مهيأر نع ريبعتلل نيملسملل ةيملس تارهاظمب ايناطيرب

 روصلا ىلع اجاجتحا اسنرفو ايناملأو ندنل يف ةيملس تارهاظم تماق رياربف
 نيلوئسملا عجارتب أدب مهبضغ نع ريبعتلا يف نيملسملا ةروث مامأو ةئيسملا

 هيف موسرلا هذه رشن نأب نيملسملا رظن ةهجو دييأتب مهتاحيرصت يف نييبرغلا

 ٠ : نيملشملا ةؤانسا

 نأو تاراضح مادص هاجتإب ناك ول امك رمألا لوحتو :رشع سداسلا
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 رخاوأ يف تارهاظم تماق دقف ةيواهلا ةفاح ىلإ رومألا عفدت ةيفخ ىوق كانه

 رواشب ةنيدم يف رهاظتم فلأ نوسمخ يلاوح اهب ناتسكاب يف ٠٠١5 رياربف
 . ةينمألا تاهجاوملا يف نييناتسكاب ةثالث عرصم ىلإ ىدأ امم

 امم ةيكرامندلا تاجتنملل ةيبرعلا لودلا ةعطاقم تدازو :رشع عباسلا

 ول هنأ ررق ثيح ةرم لوأل ايمسر رذتعي كرامندلا ءارزو سيئر لعج

 نم رثكأ ةيكرامندلا رئاسخلا نوكت فوس ةلماك ةنس ةعطاقملا ترمتسا

 عورشمب ةيمالسإ ةلود نوسمخو ةعبس تمدقت انهو رالود رايلم نوثالث

 عنمل ءايبنألا ةناهإو نايدألا ءاردزإ ةنادإ فدهب ةدحتملا ممألا ىلإ يلود نوناق

 نم الدب ناسنإلا قوقح سلجم سيسأتب اوبلاطو  لوسرلل ةءاسإلا راركت

 نوناقلا عورشم صني ثيحب ناسنإلا قوقح ةيضوفم وهو يلاحلا عضولا

 ةيهاركلا وأ رخآلا تادقتعمب ساسملا رظح ىلع ةيلودلا ةدهاعملا وأ يلودلا

 ددهي فرصتلا كلذ نأل تادقتعملاو ءايبنألاو تانايدلا دض هجوملا فنعلا وأ

 وأ تانايدلا ىلإ ةءاسإلا نأ ةيلودلا ةيقافتإلا عورشم ربتعاو ناسنإلا قوقح

 تايلوئسم تامظنملاو لودلا ىلع بتريو ريبعتلا ةيرح عم ضراعتي ءايبنألا

 . ءايبنألاو تانايدلا ىلع ناودعلل حالسك ريبعتلا ةيرح مادختسا زوجي ال هنأل

 اسنرف نم لك تركنتسا ةيمالسإلا بضغلا ةروث مامأو :رشع نماثلا

 ةئيسملا روصلا رشن ةداعإ ارتلجنا تضفرو ةئيسملا موسرلا ارتلجنإو ايلاطيإو

 ةيبروألا لودلا لك تنلعأو ةئيسملا روصلا رشن ةداعإ اكيرمأ تضفرو

 ةيبروألا لودلا تنلعأ هسفن تقولا يف نكلو ةئيسملا تاموسرلل اهضفر

 ةيبنجألا تاكلتمملاو تارافسلا دض يأرلا نع ريبعتلا يف فنعلل اهضفر

 نم ريثك يف تارهاظم تماق ثيح جاجتحالاو ريبعتلل ةليسوك فنعلا ضفرو

 يفو ايروس يفو توريب يف ةيكرامندلا تا رافسلا قارحإ متو لودلا
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 لباقم روطت يفو صاخشأ ةتس لتق مت لاموصلا يف ةريبك تارهاظم

 ظ . نييكرامندلا لبق نم تاءادتعإلل ةيناريإلا ةرافسلا تض رعت

 قرح ايبيل يف نورهاظتملا لواح ٠٠١5 رياربف رهش يفو :رشع عسانلا

 وتربور ريزولا يلاطيإلا حالصإلا ريزو نأل يزاغنب يف ةيلاطيإلا ةيلصنقلا

 تاموسرلا هيلع اصيمق ىدترا نونجمو بيرغ فرصت يف يلوريدلاك

 ىلع يدعتلا عنمل ةيبيللا نمألا تاوق تدصت يزاغنب يفو خي لوسرلل ةئيسملا

 ضعب مهنم ارهاظتم رشع دحأ لتقم هيلع بترت امم ةيلاطيإلا ةيلصنقلا
 ةلاقتسإلا حالصإلا ريزو نم يلاطيإلا ءارزولا سيئر بلطو نييرصملا

 سيئر ماقو ةيسايسلا هتايح تهتنا كلذبو هتلاقتسإ مدقف لوئسملا ريغ هفرصتل

 لي لوسرلل ةئيسملا موسرلا هذه بجشب ينوكسلرب يفليس ايلاطيإ ءارزو

 ايلاطيإ يف ةيمالسإلا ةيلاجلا نأ ةصاخو بضغلا ةجوم نع هدالبب داعتبالل
 ةيلخادلا ريزو ةلاحإب يفاذقلا ديقعلا ماق ماسجلا ثادحألا هذه مامأو ةريبك

 .مهعم قيقحتلاو شاعملل يبيللا نمألا ريدمو يببيللا

 دجسم مامإ ماق ِة# لوسرلل ةءاسإلا ببسب ثادحألا روطت يفو :نورشعلا

 باحصأ لتقب ةبلاطملاب ىوتف رادصإب يشرق فسوي وهو ناتسكابب رواشيب

 باحصأ لتقي نمل ةثيدح ةرايسو رالود نويلم ةأفاكم ددحو ةئيسملا موسرلا

 لمكأ ةسائرب يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم تدقع روفلا ىلعو ةئيسملا موسرلا

 ىوتفلا هذه راكنتساو بجشل يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم ماع نيمأ ناسحا نيلا

 ىوتفلا هذه نأل دونهلا نيماحملا ةباقنو رواشيب دجسم مامإ اهردصأ يتلا

 نيد مالسإلاف قح ريغب ءامدلا ةقارإ مرحي ىذلا مالسإلا رهوج عم ضراعتت

 . قوقحلا ىلع لوصحلا يف نواهت وأ طيرفت نود راوحلاو حماستلاب مستي
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 لِي لوسرلل ةءاسإلا وحن اهتيؤر ابروأ تريغو :نورشعلاو يداحلا

 فحصلا ىدحإ ترشن 7٠٠١5 سرام لئاوأ يفف موسرلا هذه نيدت تحبصأو

 تيلتم يد ةفيحص يهو خي لوسرلل ةئيسم تاموسر رشن ةداعإ ةيناملألا

 تاهج نم ةمدقملا تاجاجتحالا يناملألا ةففحصلا سلجم ضفرو ةيناملألا

 انايب ردصأ يناملألا نييفحصلا داحتا نكلو روصلا رشن ةداعإ مدعب ةيمالسإ

 ةيمالسإلا تايلاجلا ىلإ ةءاسإ دعي ةئيسملا روصلل رشنلا ةداعإ نأ هيف نلعأ

 ةنامألل ةفلاخم دعي كلذو ايناملأ يف يفحصلا فرعلا عم قفتي الو ةميقملا

 . ةيفحصلا قالخألاو

 عمتجا ِةَي مهلوسر نع عافدلا يف نيملسملا ةروث مامأو :نورشعلاو يناثلا

 ىلع انايب اوردصأو يبوروألا داحتإلا ةيجراخ ءارزو 3٠١5 سرام 7" يف

 يه يتلا ريبعتلا ةيرحب مهكسمتو لدابتملا مارتحالاو مهافتلاو راوحلا عيجشت

 . مارتحا عم دوست نأ بجي ةيرحلا هذه نكلو يطارقميدلا شاقنلا ساسأ

 داحتالا ريغ كلذبو ريغلا تادقتعم مارتحا بجيو ريغلل ةينيدلا تادقتعملا

 نايبلا ةياهن يف مهنكلو ةجرد ١6١ ريبعتلا ةيرح وحن هموهفم يبروألا

 كلذ ديأ دقو ةعطاقملل ةوعدلاو ديدهتلاو فنعلا لامعأل مهئايتسإ نع اوبرعأ

 ٠ جيتسريب هتيجراخ ريزوو نيسومسار جوف كرامندلا ءارزو سيئر نايبلا

 . ةمزألا ةيادب يف هونلعأ يذلا مهفقوم نع ابروأ يف عيمجلا عجارت كلذبو

 سرام لئاوأ يف يبروألا داحتالا سلجم عمتجا :نورشعلاو ثلاثلا

 يف نيملسملا رعاشم ءاذيإ ىلإ يدؤت يتلا موسرلا هرشن نيدي انايب ردصأو

 تاكلتمم دض ديدهتلاو فنعلا لامعأ هسفن تقولا يف نادأو ملاعلا لود فلتخم

 رصاني ناك نأ دعبف يبوروألا داحتإلا عجارت كلذبو ةيبوروألا لودلا

 ل



 رعاشمب ساسملا مدعب ريبعتلا ةيرح ديق « ريبعتلا ةيرح ىوعدب كرامندلا

 ظ : اهئاذيإو قيملسملا

 انالوس ريفاخ يبروألا داحتالا لسرأ هيلع ءانبو :نورشعلاو عيارلا

 لود لك روزي يكل يبروألا داحتإلل ةيجراخلا تاسايسلل ىلعألا ضوفملا

 ةوعدلا عم ةمزألا هذهل تايعادتلا تقو ةيفيك ثحبو راذتعالل طسوألا قرشلا

 . ةيمالسإلا لودلاو ةيبروألا لودلا نيب لدابتملا مارتحالاو راوحلل

 تن نحل خنت
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 رشع ى داحلا بابلا

  ةعورشملا نيملسملا ةروش عم نييحيسملا بواجت

 نيملسملا ةروث عم اوبواجت ملاعلا ءاحنأ لك يف نييحيسملا نإ :الوأ

 نايدألا لك ىلع ءادتعا ةيوامسلا نايدألا زومر ىلع ءادتعالا نأل ةعورشملا

 رعاشمل ءاذيإ يأ لبقت الف ةبحمو مالس ةنايد ةيحيسملا ةنايدلا نألو ةيوامسلا

 يف هلل دجملا )) ىتم ليجنإ يف درو دقف ميركلا مهلوسرب ساسملاو نيملسملا

 يأ )) ليجنإلاب درو دقو (( ةرسملا سانلابو مالسلا ضرألا ىلعو يلاعألا

 نم اوذأت نييحيسملا لك نإف كلذلو (( امالس هلهأ ىلع اوقلأف هومتلخد تيب

 لاق امكو مالس ةنايد ةيحيسملا ةنايدلا نأل ي مهلوسر يف نيملسملا ءاذيإ

 نع تاموسرب ةئيسملا لوسرلا تاموسر انلدبأ ول ارتلجنا ةيجراخ ريزو

 نييحيسملا زفتسي فوس كلذ نأ دكؤملا نمف ءارذعلا ةديسلا وأ حيسملا ديسلا

 :. اهي

 رياربف 75 ىلإ ١ 4 نيب ام ةرتفلا يف يملاعلا سئانكلا سلجم عمتجا :ايناث

 يئاهنلا هنايب يفو ةيليزاربلا يرجيلا تروب ةنيدم يف هعامتجا دقعو 5

 مارتحإ نأ ادكؤم ي لوسرلل ةئيسملا موسرلا هذه نم هئايتسإ نع برعأ
 ةيسكذوثرألا سئانكلا مضي سلجملا ناكو ينيد بجاو نايدألا عيمج

 ] ةيكيلوثاكلاو ةيتنتستوربلاو

 رياربف ”7 يف اكيرمأ يف ةيكيرمألا ةخيشملا ةسينك تعمتجا :اثلات

 يكيرمألا رمتؤملا عمتجأو ي لوسرلل ةئيسملا موسرلا تنادأو 4

 .ةئيسملا موسرلل اداح اداقتنا هجوو سئانكلل يملاعلا سلجملل
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 رهزألا خيش لباقو ةرهاقلا ىلإ ةيكرامندلا سئانكلا نم دفو ءاج :اعيار

 قوزقز دومحم روتكدلا فاقوألا ريزو لباقو يواطنط ديس دمحم روتكدلا

 نع ةباين مهراذتعا اودبأو ةعمج يلع روتكدلا ةيرصملا رايدلا يتفم لباقو

 ةياهن يف كلذو ةئيسملا تاموسرلا هذه نع مهفسأ اودبأو يكرامندلا بعشلا

 فقسأ ناسين نيتسرك فقسألا ةسائرب دفولا نانكو ٠٠١٠5 رياربف ريش

 كرامندلاب ةيليجنإلا ةسينكلا سيئر دراكفوكس نيتس فقسألا كلذكو نجاهنبوك

 مهراذتعا اومدقو ةيكرامندلا ةيلاسرإلا سيئر بوردنام ثرال سفقلاو

 دفو ماق كلذ دعبو ةئيسملا موسرلا بجش صوصخب نيملسملا عم مهنماضتو

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىسوم ورمع ةلباقمب ةيكرامندلا سئانكلا

 ] . ةيحيسملاو ةيمالسإلا ةينيدلا تادايقلا ضعبو

 يحيسملا يمالسإلا راوحلا رمتؤم دقع ٠٠١5 سرام "١ يفرو :اسماخ

 رهذألا كيش ىواظتط ديس نحكم نوتكالل هرتضح تيقو ةنسشاقلاو اعامجا

 نس تايد رديصو ةيدكرملاةنازركلا كرورطي كتلاقلا «دوهتماناوسلا ةييقاقو
 ةعيرذك اهمادختساو ةيحابإ ىلإ يأرلا ةيرح ليوحت ضفري هنأب رمتؤملا

 5 لوسرلل ةئيسملا تاموسرلا نأ رمتؤملا نلعأو ةينيدلا زومرلا ىلإ ةءاسإلل

 ريغ لواطتو ةيحابإ يه لب يأر ةيرح تسيل حيسملا ديسلل ةئيسملا مالفألاو
 ةدونش ابابلا لاقو يواطنط ديس دمحم روتكدلا ةسائرب رمتؤملا ناك دقف لوبقم

 كلذ يف كرتشاو انيلإ ءيسي مهيلإ ءيسي امو انل ةوخإ نيملسملا نأ هتملك يف

 دماح روتكدلاو ةيليجنإلا ةفئاطلا سيئر ضايبلا توفص سقلا رمتؤملا
 نيمأ حلاص سجرج روتكد كلذكو راوحلل يملاعلا ىدتنملا سيئر يعافرلا

 . طسوألا قرشلا سئانك سلجم ماع

 سؤ مها



 يف ةيسكذوثرألا ةيسقرملا ةزاركلا ةيكريرطب نم نايب ردص :اسداس

 ناك نايبلا كلذو موسرلل ةئيسملا موسرلا نيدي ٠٠١5 سرام رهش لئاوأ
 سئانك لماكب طسوألا قرشلا سئانك سلجم عمتجاو ةدونش ابابلا ةسادق عيقوتب

 روتكد نايبلا الت دقو ٍي لوسرلل ةئيسملا موسرلا نيديل طسوألا قرشلا
 . طسوألا قرشلا سئانك سلجم ماع نيمأ حلاص سجرج

 اوهجوتو ةيبعش ةريسمب جاهوس ويحيسم ماق ٠٠١56 سرام ١ يف :اعياس

 6 لوسرلا دض ةناهإلاب ديدنتلل ةيرهزألا ةقطنملا ىلإ جاهوس عراوش ربع

 . ةغارملاو ةأشنملاو جاهوس فقسا موخاب ابنألا ةسائرب ةريسملا تناكو

 يدوهيلا يحيسملا رمتؤملا يفو ٠٠١5 رياربف رهش ةياهن يف :انماث

 بجشب دوهيلاو كيلوثاكلا اعد نايب ردص ناكيتافلا يف دقعنملا يمالاعلا

 نيلدتعملا نيملسملا عم ىوتسملا عيفر راوح ءدب ىلإ اعدو ةئيسملا تاموسرلا
 ةيحيسملاو ةيمالسإلا ةيوامسلا تانايدلا باحصأ نيب راوحلا ةرورض ادكؤم

 نيتيحانلا نم رخآلاب ةفرعملا لدابتل ئداه راؤح ةرادإ نم دبالو ةيدوهيلاو

 هتفاقث نم دحأ جارخإ وأ ىرخأ ىلع ةفاقث بيلغت فدهل سيلو ةينيدلاو ةيفاقثلا
 . رخآلاب فارتعالاو لدابتملا مارتحالا راطإ يف راوحلا متي نأو
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 رشع ىناشلا بابلا

 ةييلهألاو ةيلودلا تامظنملا بواجت

 ةعورشملا نيملسملا ةروش عم

 يف برعلا ءارفسلا سلجم ردصأ 5.5 رياربق رهش نم 5 يف :دالوأ

 مارتحإب عيمجلا مزلت نيناوق رادصإل ةيبروألا تاموكحلا وعدي انايب اسمنلا

 ةيرحب مدطصت امدنع فقوتت صاخشألا ةيرح نأو نايدألا زومرو نايدألا

 ظ ظ . ينيدلا مهنادجو ةصاخ نيرخآلا

 زييمتلا ةضهانمل ةيبرعلا ةمظنملا تعمتجأ ٠٠١ رياربف 15 يف :ايناث

 ةيادب يف ةيكرامندلا ةموكحلا فقوم نع ةيضار ريغ اهنأب انايب تردصأو

 ميدقتل ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم اريفس رشع ىدحإ ةلباقم ضفرب ةمزألا

 موسرلا ىلع مهجاجتحا نع ربعي كرامندلا ءارزو سيئرل جاجتحا سامتلا

 ةنادإب اهفقوم ةعجارم ىلإ ةيكرامندلا ةموكحلا ةمظنملا تعدو ةئيسملا

 بلاطو ةيلودلا تايقافتالا فلاخي ايرصنع ازييمت اهرابتعاب ةئيسملا موسرلا

 ساسملا رظحي رارق رادصا اهتائيهو اهتايوتسم فلتخمب ةدحتملا ممألا نايبلا

 جاجتحالا يف بوعشلا قح نايبلا دكأو ةينيدلاو ةيفاقثلا تاسدقملاو تادقتعملاب

 ةيلودلا ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاو اهتاسدقمب ساسملا دنع يملسلا

 عابتاو ةيلاعفنالا لعفلا دودر نع دعبلاو اهب ساسملا نم اهتاسدقم ىلع ظافحلل

 آ . ةينالقعلا قرطلا

 ةدحتملا ممألا ةمظنم تعد 5 ماع رياربف رهش لقاوأ يف :اذلان

 ا



 رمتؤملا رضحو ةحودلا ةيرطقلا ةمصاعلا يف دقع يذلا يناثلا تاراضحلا

 لودلا ةعماج نيمأ ىسوم ورمعو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نانأ يفوك

 نايب ردصو يمالسإلا رمتؤملا نيمأ اولغوأ ناسحا نيدلا لابقإو ةيبرعلا

 مادختسا مدعو مالسإلا ىلإ ةءاسإلا نم رذحو سفنلا طبض ةرورضب يئاهن

 تاكلتمملاب رارضإلاو حاورألا رئاسخ ىلإ يدؤت يتلاو ريبعتلل فنعلا بيلاسأ

 ىلع ضيرحتلا مدع ةرورض ىلع نايبلا دكأو ةبضاغلا تارهاظملا لالخ
 .يملسلا جاجتحالا قحو راوحلل لاقتنالاو فنعلا

 ممألل ماعلا نيمألا نم كرتشم نالعإ ٠٠١5 رياربف ؛< يف ردص :اعبار

 وعدي يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمل ماعلا نيمألاو يبروألا داحتالاو ةدحتملا

 حورب راوحلا ىلإ عوجرلاو سفنلا طبضو ءودهلا ىلإ فارطألا عيمج

 . تانايدلاو بوعشلا نيب ةقادصلا

 تاكلتمملا تارهاظملا بيصت ال ىتحو ٠٠١5 رياربف ١7 يفز :اسماخ

 ىلإ نيتلاسر اسنرفو ارتلجنإ يف ةيجراخلا اريزو ردصأ ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا

 ةيرح نإ اولاقو موسرلا نع اورذتعاو ةيمالسإلا لودلا ةيجراخ ءارزو لك

 نيدكؤم ةيداصتقالا ةعطاقملاو فنعلا انادأ امك ةلوئسم نوكت نأ بجي ريبعتلا

 نع ريبعتلل اهيلإ ءوجللاب حمست ةيبروألا لودلا يف ةينوناق تايلآ كانه هنأ

 رارق رادصإب اوبلاطو ةئيسملا موسرلا برعلا نويناملربلا نادأ ثيح برعلا

 مرحت تاعيرشت رادصأب لودلا عيمج مزلي نمألا سلجمو ةدحتملا ممألا نم

 داحتال رشع يناثلا رمتؤملا ماتخ يف كلذو نايدألاو تاسدقملاب ساسملا
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 دفولا سأر دقو ندرألاب تيملا رحبلاب هلامعأ ىهنأ يذلا برعلا نييناملربلا

 رمتؤملا كلذ رضحو رورس يحتف دمحأ روتكدلا رمتؤملا كلذ يف يرصسملا

 . ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىسوم ورمع

 دقعت ةنجل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا لكش ٠٠١5 سرام ” يفو :اعياس

 ةيلمع لئاسوو ةددحم تايلآ نم نوكتت لمع ةطخ ميدقتل ايكرت يف اهتاعامتجا

 فلتخم نيب سناجتلا قيمعتل ةمزألا تايعادت نع ةمجانلا رارضألا ةجلاعمل

 ببسب هلك ملاعلا تداس يتلا ناقتحالا ةلاح نم الدب تافاقتلاو تاعمتجملا

 ظ . لِي لوسرلل ةئيسملا موسرلا

 مضي يذلا ةيمالسإلا تامظنملا فالتتا عمتجا ٠٠١5 سرام 4 يف :اذمات

 ءانثأ هيي لوسرلا ىلإ ةءاسإلا نيدي انايب اوردصأو ةيملاع ةمظنم نيعست

 تائيهلاو ةدحتملا ممألاب ةأرملا زكرم ةنجلل نيسمخلا عامتجالا تايلعاف

 ىلإ ءيسي صخش يأ بقاعتو مرجت نيناوق نسل ةيموقلاو ةيلودلا ةيعيرشتلا

 . رخآلل ةسدقم ةينيد زومر وأ نيد يأ

 ناملربلا عامتجا يف لسكورب يف 5 سرام ١١ يف :اعسات

 وبأ دمحم يناملربلا ةسائرب يرصملا دفولا هيف كراش يذلا يطسوتموروألا

 لوسرلا ىلإ ةءاسإلا بجشل انايب ردصأ اكيجلبب لسكورب يف دقعنملا نينيعلا

 ةناهإل ةعيرذ نوكت نأ يغبني ال ريبعتلا ةيرح نأو ةئيسملا موسرلاب
 وبأ دمحم بئانلا نكمتو ةئيسملا موسرلا يف ثدح امك ةينيدلا تادقتعملا

 يف دقعي نأب يطسوتموروألا ناملربلا اهيلع قفاو ةردابم ميدقت نم نينيعلا

 رورس يحتف دمحأ روتكدلا ةسائثرب رصم يف رمتؤم ماعلا اذه نم وينوي
 نوئشلا ةنجل تقفاو دقو "ةينيدلا تادقتعملا مارتحاو ريبعتلا ةيرح " ناونعب

 دعب عامتجالا كلذ دقع ىلع يطسوتموروألا ناملربلا يف نمألاو ةيسايسلا

 .نينيعلا وبأ دمحم بئانلا رك

 | ١ غه-
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 كرامندلا ةيجراخ ريزو رلوم جيتسرب ىقلت ٠٠١5 سرام ١ 4 يف :ارشاع

 كرامندلاب ةيلهألا تايعمجلا نم صخش فلأ نيتس نم هيلع اعقوم اسامتلا

 ةمزأ تايعادت فقول يمالسإلا ملاعلاو كرامندلا نيب ةحلاصم ىلإ وعدي

 لودلا يف ةبضاغلا تارهاظملا فقوو بضغلا ةلازإل كلذو ةئيسملا موسرلا

 نيبو نتسوب سدنالوب ةفيحص رظن ةهجو نيب اقرف كانه نأو ةيمالسإلا

 يو مالسإلا لوسر ىلإ ةءاسإلا ضفري يذلا يكرامندلا بعشلا رظن ةهجو

 عضوو عيقوتلاب سامتلالا ولجسم ماقو ةئيسملا موسرلا سامتلإلا نادأو

 ةييااتنالا لوذلل نيدسام واحلا ىلإ :نئاغلالا اذه نم ةفينق ميل قو وهيا وف
 . مهتلباقم كرامندلا ءارزو سيئر ضفر نيذلا كرامندلا يف نيدوجوملا

 سيئر ركووراودا ريفسلا نم ةوعدب ٠٠١5 سرام ١١5 يف :رشع يداحلا
 اهعوضوم ةودن تدقع نطنشاو ةيكيرمألا ةمصاعلاب طسوألا قرشلا دهعم

 اذه: يصحو ةثيرسملا تاموتسرلا ةبسي"ةفظخملا تاضادتلاو كلاراضخلا' ناو

 ىلع رمتؤملا يف نوعمتجملا عمجاو ةيكيرمأ ةيسايسو ةيفاقث ةبخن رمتؤملا .

 موسرلا ببسب ثدحلل ةيقالخألاو ةينوناقلاو ةيسايسلا داعبألا لهاجت مدع

 بوعشلاو لودلا نيب تاقالعلا يف ايوق ارود نيدلل نأو هتايعادتو ةئيسملا

 تانايدلا عابتأ نيب ةقالعلاو ةنقتحم ةيلود ةئيب لظ يف ةئيسملا موسرلا تءاجو
 عمجاو ةينمضلاو ةنلعملا تاماهتالاو كوكشلاب ةءولمم تاراضحلاو

 ىف هدعابضتو نوفلسنلا و. .مالضألا نط نضيردتلا ةرولكتي ىلع نورخشادلا

 . نييسايسلا ضعبو تاعماجلاو ثاحبألا زكارمو مالعإلا لئاسو نم برغلا
 يدؤي هنأل فنعلاب ةءاسإلا درو قرحلاو فنعلا بولسا نوعمتجملا ضفرو

 .#4 مهلوسر ىلإ ةءاسإلا نم نوناعي نيذلا ةيضقلا باحصأ ةراسخ ىلإ

 ا ا



 نيب راوحلل ادنل انآ ةسسؤم تمظن ٠٠١6 سرام ١6 يف :رشع ىناثلا

 نيب لدابتملا مارتحالا" ناونعب ةيلود ةقباسم ةيملاعلا ةيطسوتموروألا تافاقثلا
 ةسسؤملا ةذه يف ةكرتشملا لودلا بابش نيب كلذو " نايدألاو تافاقثلا

 ةقباسملا نأ ةمظنملا تددحو ةيطسوتموروأ ةلود نوثالثو سمخ اهددعو

 ثاحبا ميدقتل ةنس 5 ىلإ ١8 نم ةيرمعلا ةئفلا يف بابشلل ةهجوم

 6 لوسرلل ةئيسملا موسرلاب ةصاخلا ةمزألا زواجت ةيفيك لوح تاحرتقمو

 رمتستو ةيسنرفلا وأ ةيزيلجنالا وأ ةيبرعلا ةغللاب ثآحبألا مدقت نأ ىلع

 يذيفنتلا ريدملا رلتفوش تجوارت روتكدلا نلعأو رهشأ ةتس ةدمل ةقباسملا

 لضفأ رايتخا متي فوسو بابشلا راكفأ نيب بيرقتلل ةقباسملا هذه نأ ةسسؤملل

 نيثالثلاو ىداحلاب ثاحبالاو تاحارتقالا لوبقل دعوم رخآ ددحو حارتقا ةئام

 . 7٠١5 سطسغأ نم

 ةيمالسإ ةمظنم نورشعو عبس تمدقت 550 :رشع ثلاثلا

 ةموكحلا دض ةئيسملا موسرلا ببسب ةدحتملا ممألل ىوكش كرامندلاب

 ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةعباتلا ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيضوفملا مامأ ةيكرامندلا

 سدنالوب ةفيحص دض تاماهتا يأ ةيكرامندلا تاطلسلا هيجوت مدعل كلذو

 نلعأ نأ دعب ةصاخو نايدألا ةيرحو ريبعتلا ةيرح نيب اقرف كانه نأل نتسوب

 ةفيحصل تاماهتا هيجوت مدع ٠٠١5 سرام ١5 يف يكرامندلا ماعلا ىعدملا

 رشنلا نأو ةيكرامندلا نيناوقلل كاهتنا دجوي ال هنأ ةجحب نتسوب سدنالوب
 ظ .ريبعتلا ةيرح أدبم تحت لخدي

 ريهشتلا ةضهانم ةطبار تدقع ٠٠١5 سرام ٠١ يف :رشع عيارلا

 لوبقم ريغ ةءاسإلا بولسأ نأب انايب تردصأو ارمتؤم ةيكيرمألا ةيدوهيلا
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 بولقب زوفلل كلذو موسرلا هذه بجش ىلإ ةيكيرمألا ةرادإلا تعدو اقالطإ

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ملسم نويلم يتئامو رايلم لوقعو

 نيرحبلا ةمصلع ةمانملاب دقع 3٠٠١6 سرام 7١ يف :رشع سماخلا

 خيشلا هرضحو ةيدوعسلاو نيرحبلا يف ةيمالسإلا تايعمجلا هتمظن رمتؤم
 -ضرغ ناكو نيملسملا ءاملعل يلودلا داحتالا سيئر يواضرقلا فسوي

 دقو يي لوسرلا ره اع ةمظنم ءاشنإ رمتؤملا

 نيملسملا ةاعدلاو نييمالسإلا ءاهقفلاو خويشلا نم ةتامثالث رمتؤملا يف كراش

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف ةيمالسإلا تايعمجلاو تامظنملا ءاسؤرو

 ناملس روتكدلاو يواضرقلا فسوي خيشلا روتكدلا مهسأر ىلعو ةيبوروألاو
 بئانو ينيرحبلا ةيعادلا ةدواعملا لداع خيشلاو يدوعسلا ةيعادلا ةدوعلا

 46 لوسرلا ةرصانمل يملاع قودنص ءاشنإ ررقتو ينيرحبلا ناملربلا سيئر

 لام سأر ناكو ةئيسملا موسرلا رشن دعب كلذو ةيملاعلا ةمظنملا عبتي

 ررقتو ايبعشو ايمسر ليومتلا نوكي نأو وروي نويلم وه حرتقملا قودنصلا

 يماتخلا نايبلا نلعأو يمالسإلا بضغلا ديشرتو طبضل ايلع ةثيه ليكشت
 نيب ةقالعلا نأ ةيمالسإلا تايعمجلا هتمظن يذلا رمتؤملا نع ردص يذلا

 لدعلا ىلع مئاقلا يملسلا شياعتلا ىلع ةمئاق نوكت نأ بجي برغلاو نيملسملا

 هيلع برغلا نأ رمتؤملا نلعأو ةينيدلا تاسدقملا مارتحاو لدابتملا مارتحالاو

 يف تلثمت يتلا ةيبيرختلا لعفلا دودر نايبلا نادأو هئاهفس نم هسفن يمحي نأ

 اهجورخل كلذو تاكلتمملا ضعب فالتإو تاشنملاو ةدابعلا رود ضعب قرح
 هب تمدقت يذلا نوناقلا عورشمل هدييأت رمتؤملا نلعأو مالسإلا ميلاعت نع

 ءاردزا رطخ ىلع صني ىذلاو ةدحتملا ممألا ىلإ ةيمالسإلا لودلا ضعب

 مرجت ةيلود تاعيرشت رادصتسا ىلع لمعلاو ةينيدلا تاسدقملاو نايدألا

 . نايدألا فلتخمل ةينيدلا تاسدقملاو ءايبنألل ةءاسإلا
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 ءارزول يئانثتسالا عامتجالا دقع ٠٠١5 ليربأ 7١ يفو :رشع سداسلا

 يهو ةلود ةرشع ىدحإ مضي وهو طسوتملا ىدتنملا ءاضعأ لودلا ةيجراخ

 لاغتربلاو اينابسأو ايلاطيإو اسنرفو برغملاو رئازجلاو رصمو سنوت

 موسرلا عوضوم ةشقانمل يئانثتسإلا عامتجالا دقعو اطلامو ايكرتو نانويلاو

 . البقتسم كلذ ةهجاوم ةيفيكو هتايعادتو 4 لوسرلل ةئيسملا ةيروتاكيراكلا

 انبعنلا ىف ةلوك .نيعيرل قمم 3 ليربا 75 يفو :رشع عباسلا

 ةيوامسلا تانايدلا باحصأ نيب شياعتلا زيزعتب ةليفكلا لبسلا ثحبل اعامتجا

 ءاملعلا رابك نم اصخش نيرشعو ةئام ةكراشمب ةودنلا لامعأ تأدبو

 ةمزأ ةشقانمل ةلود نيعبرأل نيلثمم يبروألاو يمالسإلا ملاعلا يف نيركفملاو

 كلذ راركت مدعو اهتايعادت ةهجاوم ةيفيكو دو لوسرلل ةئيسملا روصلا

 ةيبرعلا لودلا ةعماجب صاخلا يبرعلا ةمقلا رمتؤم يفو :رشع نماثلا

 قفاو يذلا يماتخلا هنايب يفو ٠٠١5 سرام ٠١ يف موطرخلا يف دقعنملاو

 ةرورضو  لوسرلل ةءاسإلا ةلواحم نايبلا ضفر برعلا ءاسؤرلا لك هيلع

 ملاعلا لود اوبلاطو اهزومرو نايدألاب ساسملا مدعو راوحلا ةفاقث ينبت

 تاسدقملاب ساسملا مرحت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا نسب ةدحتملا ممألاو

 ناميإلا تباوثب ساسملا مدع عم يأرلا ةيرح مارتحا ىلع ديدشتلا عم ةينيدلا

 لجأ نم نايدألاو تاراضحلا نيب راوحلا ةفاقث ينبت اودكأو بوعشلل يدئاقعلا

 لجأ نم ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا عم لمعلاو يملسلا شياعتلا

 . اهمارتحاو رخآلا ةفاقث ىلع فرعتلل لعافتلا زيزعت

 موسرلا ةجيتن تايعادتلا فاقيإل كرامندلا يف رمتؤم دقع :رشع عسانلا
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 ةرازو يه رمتؤملا اذهل ةيعادلا تناكو ٠٠١5 سرام ١١ يف ةئيسملا

 ةيكرامندلا ةموكحلا ةقفن ىلع رمتؤملل ةوعدلا تناكو ةيكرامندلا ةيجراخلا

 نييمالسإلا ةاعدلا نم ريثكلا هرضح " انيبن اذه" ناونع تحت رمتؤملا ناكو

 لوح ءارآلا تمسقناو دلاخ ورمع ةيعادلا مهنم يمالسإلاو يبرغلا ملاعلا يف

 تاءادتعالا ىودج مدع ىلإ هتايصوت ىف رمتؤملا ىهتناو رمتؤملا كلذ ىودج

 راوحلاب هي لوسرلا نع عافدلا نوكي نأو تارافسلاو تايلصنقلا ىلع

 . نيقيرفلا نم نيفصنملا لاوقأ ضرعو
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 رشع ثلاثلا بابلا

 لَو لوسرلل ةءاسإلا نيدت ةيلودلا تايقافتالا

 ءادتعإ يأ نإو (( نيتزهتسملا كانيفك انإ)) 15 ةيآ رجحلا ةروس يف :الوأ

 عافدلا ىلع رداق هللاو هلوسر نع هللا عفادي فوس هي لوسرلاب ءازهتسإ وأ

 5٠١١ يف هيلع يحولا لوزن ذنم كي لوسرلا نأ انملع اذإ ةصاخو هلوسر نع

 امو شيرق رافك نم ءاذيإلل ضرعتي ِةَي لوسرلا و م17 يف هتافو ىتح م

 رافك هلعف ام ىلإ لصي ال خي هل ةئيسملا ةيروتاكيراكلا موسرلا باحصأ هلعف

 نأ ةصاخو حيرجتلل ضرعتي وهو # لوسرلا ةافو ذنمو لي لوسرلاب شيرق

 لاجرو نييسايسلاو نييميداكالا نم تامظنم تصصخ ةيبرغلا تاعمتجملا

 ي لوسرلا ةصاخو مالسإلا زومرو مالسإلا هيوشتل نيقرشتسملاو نيدلا

 ظ . ىلوألا ةيمالسإلا ةلودلا يف تايبلسلا ىلع زيكرتلاو

 نأل هِي لوسرلا نع عافدلا متي لتقلاو تارافسلا قرحب سيل نكلو :ايناث

 ىلإ مهسألا دادترال بابلا حتفي تالاعفنالا زواجتو ريبعتلا يف لاعفنإلا

 #4 لوسرلا ىلإ ةءاسإلا ةيضق يف مهيلع ينجملا مه نوملسملاف قحلا باحصأ
 ءادتعالاو لتقلاو قرحلاب مهقوقحب ةبلاطملا نع ريبعتلا يف تازواجتلا نكلو

 مهعم فوقولاو مهبناج ىلإ لودلا زايحنا نودقفي مهلعجي فوس تاكلتمملا ىلع

 راوح ةاعد اوسيلو نويباهرا مهنإ مهنع لاقي ال ىتحو ةلداعلا مهتيضق يف

 راوخ ةرادإ نم ديالف نسحأ يه ىتلاب ةلداجملاو راوحلا ىلإ وعدي مالسإلاف

 مارتحالا راطإ يف راوحلا متي نأو رخآلاب ةينيدلاو ةيفاقثلا ةفرعملا لدابتل
 هنإو مالسإلا زومرو مالسإلا نع ريثكلا لهجي برغلا نأ ةصاخو لدابتملا

 إأهم1١



 تاقاط هيجوت نم دبال لب تاراضحلا مادص هاجتاب عافدنالا ةروطخلا نم

 نأ ةصاخو اهعقاو نيسحتو ءانبلاو لمعلا ىلإ ةيمالسالاو ةيبرعلا بوعشلا

 باتك ادبأ يدعب اولضت نل هب متكسمت نأ ام مكيف تكرت )) لاق #3 لوسرلا
 ةروثو قرحلاو لثتقلا نامرحي ةنسلاو هللا باتك نإف كلذلو (( يتنسو هللا

 -  نيطععلا

 مامالا لاق دقف ةنسحلا لامعألاب نوكي كي لوسرلا نع عافدلا نإ :اثلاث

 ةوعدلاو (( مكتنسلأ نودب سانلل ةاعد اونوك )) هعابتأل اموي قداصلا رفعج

 مالسإلا نأ ةصاخو ةنسحلا لاعفألاو ةنسحلا ةودقلاب نوكت ناسللا نودب سانلل

 ضيرعلا عاطقلا عم مهافتلاو راوحلا ليعفت نم دبالف ىنسحلاب راوحلل وعدي

 . تاراضحلا عارص نم الدب تاراضحلا راوحب نمؤي يذلا برغلا يف

 ةيملعلا رداصملا مهأ نم يهو ةيناطيربلا فراعملا ةرئادب درو دقف :اعبار

 ةرئادلا هنع تلاق دمحم ةدام تحت ءاج ثيدحلا رصعلا يف اهب فرتعملا

 دمحم هثدحأ يذلا مئادلا قيمعلا رثألا ةيرشبلا يف اوثدحأ لاجرلا نم نوليلق))

 ناميإلا وهو نآلا ىتح هيلإ اعد نأ ذنم لازي ال اقيمع اينيد ارثأ ثدحأ دقل

 يخيراتلا هرثأ هلو ملاعلا ناكس سمخ نم رثكأ اهب نمؤي يتلا ةعيرشلاو
 مئاعد ضوق هتوعد ةيادب ذنم ةنس نيرشع نم لقأ يف هنأ ركذن امدنع

 ةيسرافلا ةيروطاربمالاو ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا امه نيتديتع نيتيروطاربمإ

 كلا ةقوغذم ءاحم نأ ةنه ىسرأ دقو ةدينح هنا انمهانقلا نلعب ا سيسام

 .((ةيسايسلاو ةيعامتجالا عمتجملا ءانب دعاوق ةعيرشو ةديقع يه

 نم دبال لي لوسرلا نع عافدلل اهتكرح يف بوعشلا نإف كلذ ل :اسماخ

 ةيبرغلا بوعشلا روعش ظاقيإل فنعلل ءوجللا نود طغضلا لئاسو مدختست نأ
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 هتاسدقمو هتمارك نع عفادت فوس ابوعش هزومرو مالسإلل نأ اوفرعي يكل

 نع نوملسملا عفادي نأو ةيبرغلا بوعشلا ىلع ةبوسحملا طوغضلا ةسراممو

 لب ةيئاوشعب ةمزألا ةرادإب قحلا باحصأ نوملسملا رسخي نأ نود مهتيضق

 يعوب ةمداقلا تامزألا لكو ِةي لوسرلا ىلإ ةءاسإلا ةمزأ ةرادإ نم دبال

 بقاوع ىلإ يدؤت ةيئاوشعلا لاعفألا دودر نأل ججأتم لاعفنا نود ديدش

 ةفد هيجوتل ةيسايسلا حلاصملاو ضارغألا باحصأ لخدت اذإ ةصاخو ةميخو

 ببسب ةيراضح ةعيطق ىلإ لصن نأ ةمكحلا نم سيلف مهفادهأ قيقحتل ةمزألا

 ضعبلا نأ ةصاخو ريبعتلا ةيرح قايس يف ارربم نوكي دق يدرف ثداح

 ةيرحلا نومدختسي نم نأو ةيرحلا ردهإ يف ريبعتلا ةيرح مدختسي

 باحصأ لاثمأ ةيرحلا ءادعأ ربكأ مه اهل ةموسرملا دودحلا يف نوزواجتيو

 مك ةيرحلا اهتيأ " اسنرف ةفسالف دحأ لاق دقو ِي لوسرلل ةئيسملا تاموسرلا

 ' ."كمساب بكترت مئارجلا نم

  هزومرو مالسإلا ىلع اسرش اموجه كانه نأ ظحالملا نمو :اسداس

 يكيجلبلا سالك يليو عم ثيدح يف ةيناملأ ةديرج ترشن ١596 ماع يفف

 يظنلطألاكقلخي لودي قدحملا ,نظخلا قع :وتانلا فلح ماع.نيكركتسو ةرسحلا
 يكيرمألا سيئرلا وه اهو مالسألا هنإ ددرت الب لاقف ةيعويشلا لاوز دعب
 ةيبيلص برح ىلع نومدقم اننإ لاق 3٠١١ ربمتبس ١١ ثادحأ دعب شوب

 ةعماجب ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ نوتجنميه ليئومص وه اهو باهرإلا ةهجاومل

 عارص ةيرظن عضو امدنع ةيزكرملا تارباخملل يسايسلا راشتسملاو درفراه

 نالوحي امهيلع ءاضقلا بجي نيتراضح لوأ نإ لاق هباتك يف تاراضحلا

 امهو ةيدحتملا تاراضحلا امه ملاعلا يف ةيبرغلا ةراضحلا راشتتنا نود

 .ةينيصلا ةراضخلاو ةيمالسإلا ةراضحلا

 -+ذ مالثاب



 هنأ ركذتي ملاعلاف اديدج سيل مالسإلاو ِي لوسرلا ىلع موجهلا نإ :اعباس

 ناونعب ةيلايخ ةصق يدشر ناميلس بتاكلا ردصأ ١184 ماع فصتنم يف

 ةريس ىلإ ءيست مهرظن يف اهنأل ةدشب نوملسملا اهدقتنأ "ةيناطيش تايآ"

 أرجت هنأل فلؤملا مادعإ اهيف زاجأ ىوتف ينيمخلا هللا ةيآ ردصأو عي لوسرلا

 لودلاو ايناطيرب يف ةجض ىوتفلا كلت تراثاو نآرقلا تايأ هيوشت ىلع

 فلؤملا نأ مغرو دقتعملا ةيرحو يأرلا ةيرح ئدابم ضقانت اهنإل ةيبرغلا

 اهترشن ةيناطيش تايآ نأ نيبت دقف ةيلايخ ةيؤر ةياورلا نأ مغرو ملسم يدنه

 ىوتف عم فلتخت وأ قفتت دقو رشنلا كلذ نم دصق اهلو ةيدوهي رشن راد

 ةءاسإلا يف ريبعتلا ةيرح مادختسا زوجي ال هنأب اراذنإ ىطعأ هنا الإ ينيمخلا

 ظ . في لوسرلا ىلإ

 ةصاخو تانايدلا ىلإ ةءاسإلا مرجت ةيلودلا تايقافتإلا لك نإ :افماث

 صخش لكل نأ صني رشع ةعساتلا هتدام يف ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا

 ءارآلاو قانتعالا ةيرح قحلا اذه لمشيو ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف قحلا

 دودحلاب ديقتلا نود تناك ةليسو يأب اهتعاذإو راكفألاو ءارآلا نع ريبعتلاو

 ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف دراولا أدبملا اذه عضخيو ةيفارغجلا

 ظ : نيتدعاقل

 قوقحل يملاعلا نالعإلا يف ةدراولا تايرحلا نم هريغك هنأ :ىلوألا ةدعاقلا

 وأ نوللا وأ رصنعلا ببسب زييمت نود هب عتمتلا ناسنإ لكل قحي ناسنإلا

 يعامتجالا وأ ينطولا لصألا وأ يسايسلا يأرلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا

 .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفت نودو رخآ عضو يأ وأ داليملا وأ ةورثلا وأ

 عوضخ نم نيرشعلاو ةعستلا ةداملا يف درو ام يىه :ةيناثلا ةدعاقلاو

 هه ١



 ماعلا ماظنللو اهمارتحاو نوناقلا دعاوقل هتايرحو هقوقح ةسرامم يف درفلا

 سرامت نأ حصي ال امك « يطارقميد عمتجم يف قالخألاو ةماعلا ةحلصملاو

 ةيرح نأ كلذ ىنعمو ةدحتملا ممألا ضارغأ عم ضقانتت ةسرامم قوقحلا هذه

 نيناوقلا لكو ةدحتملا ممألا ضارغأو نوناقلاب الإ اهدييقت زوجي ال رييبعتلا

 نإف كلذ ىلعو كلذ مرجت ةدحتملا ممألا ضارغأو نايدألا ءاردزإ مرجت

 مرجم وهو يمالسإلا نيدلل ءاردزإ هيف ةئيسملا موسرلاب لوسرلا ىلإ ةءاسإلا
 / قوقحل يملاعلا نالعإلا نم ١4 ةداملاف ةدحتملا ممألا ضارغأل اقبطو انوناق

 ةداملا نكلو ريبعتلاو ريكفتلا ةيرح يف قحلا درف لكل نأ ىلع صنت ناسنإلا
 ةوعدلا وأ ةيرحلا لجأ نم ةياعد لك نوناقلا مظنيو مكحي :هنأ ىلع صنت ٠

 ىلع ضيرحتلا اهنأش نم نوكي يتلا ةينيدلا وأ هيرصنعلا وأ ةيموقلا ةيهاركلل

 تاسدقملا ىلع ءادتعإلا نأ هيف كش ال اممو فنعلا وأ ةادداعملا وأ زييمتلا

 اهرابتعاب ةيلود مئارج دعي ةسدقملا بتكلا سيندت وأ ةدابعلا رود وأ ةينيدلا
 وأ ةلودلا مساب درف نع ردصي عورشم ريغ ايدارإ اكولس لكشت مئارج

 هذه نوكتو اهلافغاب وأ اهسعاقتب وأ ةلودلا نم ءاضرب وأ ةلودلا نم عيجشتب

 ميقلا ىلع ءادتعا لثمتو نوناقلا اهيمحي حلاصمب ساسم ىلع ةيوطنم لاعفألا

 . ةلادعلاو

 5 مه





 رشع جبارلا بابلا

 25 لوسرلل ةءاسالا ةلافس يف فلؤملا ىأر

 مهيدل ةمسن رايلملا فصنو ةعبسلا ةيضرألا ةركلا نكس لك نأ مغرب
 صخش لك نأل يقالخأ ريغ ئش آي لوسرلا ىلإ ةءاسإلا نأب يلخاد عانتقا

 نكلو ةيرخس عوضوم ةينيدلا هزومر نوكت نأ لبقي ال هتادقتعم تناك امهم

 مهتيضق نوملسملا رسخي ال ىتح سوردملا يعاولا كرحتلا بجي كلذ مغر

 وه سيل بناجألا ىلع ءادتعالاو تارافسلا قرخف قح باحصأ مهرابتعاب

 راوحلا نولبقي ال مهنأبو باهرإلاب نيملسملا نومهتي فوس نيرخآلا نأل لحلا

 رهاظتلاب هلي لوسرلل ةءاسإلا نم ءايتسالا نع يملسلا ريبعتلا بجي كلذل

 وأ لتقلا وأ تارافسلا قرح ىلإ يدؤت يتلا بضغلا ةروث نع دعبلاو يملسلا

 درلا يف ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا مادختسإ بجي كلذكو قئارحلا لاعشإ

 دعتبيلو اهلثمب ةءاسإلا لباقي ال يذلا يقارلا كولسلا وه لقعلا مادختساو

 ةهجاوملاو كرحتلاب ةيضقلا ةجلاعم يف ةيلاعفنالا ةربنلا نع نوملسملا

 ىلإ ةءاسإلا يهو ةيضقلا هذه ةهجوم يف كرحتلا بجي كلذكو ةبوسحملا

 لوصف ةثالث يف اهثحبن فوس رواحم ةثالث لالخ نم هي لوسرلا

 ةيلودلاو ةيلخادلا اياضقلا عفر : لوألا لصفلا

 ةدحتملا ممألا هاجت يلودلا كرحتلا : يناثلا لصفلا
 تامزألا يف يملسلا ريبعتلا : كثلاثلا لصفلا

 ...يلاتلا وحنلا ىلع لوصفلا هذه ثحبن فوسو

 انت طن خنت

 5 هايل





 لوألا لصفلا

 ةيلودلاو ةيلخادلا اياضقلا عفر

 نيناوقلا لك همرجت عوضوم  لوسرلا ىلإ ةءاسإلا عوضوم نإ :الوأ

 البقتسم ةعقاولا هذه لثم راركت دنعف كلذلو ملاعلا لود نيناوق لك يف ةيلخادلا

 نم اياضقلا عفر نم دبال يمالسإ ينيد زمر يأ وأ كي لوسرلا ىلإ ةءاسإلاب
 ةميرج اهب دجوت لودلا لكب تابوقعلا نيناوق نأ ةصاخو ةحلصملا باحصأ

 ةميرج هب دجوت اسمنلا يف تابوقعلا نوناق لاثملا ليبس ىلعف نايدألا ءاردزإ
 يدنلنفلا تابوقعلا نوناق يف كلذكو 185 ١88 داوملا يف نايدألا ءاردزا

 ةداملا يف يناملألا تابوقعلا نوناق يفو ٠١ ةداملا يف ةميرجلا هذه دجوت

 ةدوجوم ةميرجلا هذهو ١41 ةداملا يف ينابسألا تابوقعلا نوناق يفو 7

 تابوقع نوناق دجوي الو يلاطيإلاو يزيلجنإلاو يكيرمألا تابوقعلا نوناق يف

 نايدألا ءاردزإ ةميرج يهو ةميرجلا هذه هبو الإ ملاعلا لود نم ةلود يأ يف

 لود نم ةلود لك يف نمألاو رارقتسالاو ماعلا ماظنلاب قلعتت ةميرج اهنأل

 .ملاعلا

 يف يرصملا تابوقعلا نوناق يف ةدوجوم نايدألا ءاردزا ةميرج :ايناث
 ظ :ةيتالا داوملا

 الو رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعي )) صنت 14 ةداملا -أ

 زواجت الو ةينج ةئامسمخ نع لقت ال ةمارغب وأ تاونس سمخ زواجت

 وأ لاوقأب ذيبحتلا وأ جيورتلا يف نيدلا لغتسا نم لك ةينج فلأ

 وأ ةنتفلا ةراثإ دصقب ةفرطتم راكفأل ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ةباتكلا |
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 و اهيلإ ةيمتنملا فئاوطلا وأ ةيوامسلا نايدألا دحأ "7 ردزإ وأ ريقحت

 .يعامتجالا ملسلا وأ ةينطولا ةدحولاب رارضإلا

 ةئام نع لقت ال تلا ةمارغلاو سيحتاو بقاعي)) .نصتت 1 ةداملا

 . نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ةينج ةئامسمخ نع ديزت الو ةينج

 اهب صاخ ينيد لافتحا وأ ةلمل راعش ةماقإ ىلع شوش نم لك :الوأ

 . ديدهتلا وأ فنعلاب اهلطع وأ

 ةماقإل ةدعم نابم سند وأ فلتأ وأ رسك وأ برخ نم لك .:ايناث
 . سانلا نم قيرف وأ ةلم ءانبأ دنع ةمرح اهل زمر وأ ينيد راعش

 نوكتو اهسند وأ تانابجلا وأ روبقلا ةمرح كهتنا نم لك :اثلاث
 يأ بكترا اذإ تاونس سمخ نع هتدم ديزت ال يذلا نجسلا ةبوقعلا

 . يباهرإ ضرغل اذيفنت ١١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم

 ىدحإب عقي دعت لك ىلع تابوقعلا كلتب بقاعي )) ١7١ ةداملا صنخ
 يتلا نايدألا دحأ ىلع ١7١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا قرطلا

 .((ةداملا هذه ماكحأ تحت عقيو انلع اهرئاعش يدؤت

 يتلا نايدألا نم نيد لهأ رظن يف سدقم باتك رشنو عبط :الوأ

 ريغي افيرحت باتكلا اذه صن ادمع فرح اذإ انلع اهرئاعش يدؤت

 | »فا دعم

 . يمومع ناكم يف ينيد لافتحا ديلقت :ايناث

 هنكلو ريبعتلا ةيرح ىلع هنم :ا/ ةداملا صنت يرصملا روتسدلا يف :اثلاث

 اهقف تباثلا نم هنأ ةصاخو ريبعتلا ةيرح طباوض مظني يكل نوناقلا ىلإ ليحي
 داقتعالا ةيرحو ركفلا ةيرح يه دويق الب ةذيحولا ةيرحلا نأ اعيرشتو ءاضقو

١15. 



 طاشنلا نم ةروص يهف ريبعتلا ةيرح امأ ناسنإلا لخاد ايلخاد انأش هرابتعاب

 طبضلل الحم نوكي نأ دبال كلذل نيرخآلا ىلإ هرثأ دنمي يعامتجالا
 يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملل مكح يفو ينوناقلا ديقتلاو يعامتجالا

 نم ديزمب ةمكحملا تررق ةيئاضق 7 ةنسل 44 مقر ةيضقلا يف 5/7

 ال يأرلا نع ريبعتلا ةيرح نأ تررقف ريبعتلا ةيرح ديقت زوج حوضأولا

 كلذبو عمتجملا ىلإو هريغ ىلإ اهدعتي لب يأرلا بحاص ىلع اهرثأ رصتقي

 دعاوقلا عضوب اهميظنت عرشملل حابأ امنإ ريبعتلا ةيرح روتسدلا قلطي مل
 تازواجت نود اهنوص لفكي امب ةيرحلا ةسرامم ةيفيك نيبت يتلا طباوضلاو
 اذإ الإ ازتاج نوكي ال يعيرشتلا ديقتلا نأو عمتجملا وأ ريغلاب رارضإلا ىلإ

 وه لصألاف ةيعامج وأ ةيدرف ىرخأ تايرحو قوقح ةيامح هنم فدهلا ناك
 ءانثتسالاو اهردقب ردقت ةرورضلاو ةرورضل هيلع ديقتلا وه ءانثتسالاو ةيرحلا

 ٠ 4 ةداملا صنل اقبط ةررقم ةيرحلاف هيلع سايقلا وأ هريسفن يف عسوتي ال

 كلذلو نيرخآلا تايرحو قوقح ةيامحل اهديقي عرشملا نكلو روتسدلا نم 6

 يتلاو 148 ةداملا يف ١187 ماع هليدعت يف يرصملا تابوقعلا نوناق ردص

 ةليسو يأ وأ ةباتكلا وأ لوقلاب ذيبحتلا وأ جيورتلا يف نيدلا لغتسي نم بقاعت

 نايدألا دحأ ءاردزإ وأ ريقحت وأ ةنتفلا ةراثإ دصقب ةفرطتم راكفأل ىرخأ

 مالسلا وأ ةينطولا ةدحولاب رارضإلا وأ اهيلإ ةيمتنملا فئاوطلا وأ ةيوامسلا

 00 .٠ يعامتجالا

 نونا تابوقعلا هيأ لان مئارج 0 ءاردزاو ةيهاركلا

 ددهت مئارج نايدألا ءاردزا وأ يعامجلا بسلا نأل ملاعلا نيناوق لكو

 تاغللاو تايموقلا اهيف ددعتت يتلا لودلا يف يعامتجالا 0-5 رارقتسالا

 ا
 (ملاعلا يف باتك لوأ - ١١ - م)



 نأ ةحلصم بحاص لك قح نمف كلذل اهب نايدألا ددعتت وأ ةينيدلا بهاذملاو

 .ةينيدلا هزومرل ةءاسإ وأ ساسم يأ دجو اذإ يلخادلا ءاضقلا مامأ ةيضق عفري

 عافدلا ةدمعأ دحأ ايلخاد اياضقلا عفر بولسأ نوكي نأ بجي كلذك :اسماخ

 نم !رضحت لقأ اوسيل نوملسملاو يراضح بولسأ وهو هزومرو مالسإلا نع

 نع عافنلا ىف ةويبلا اككجرو كلذ مو اريطبخت ويثكأ نويلسحلاف ةويعلا

 ام فرعن انلكف ايندلا دالب لك يف اياضقلا نوعفري يموقلا مهخيراتو مهتاسدقم

 ذاتسالل ثدح اذامو تسوكولوهلا يف ككش امدنع يدوراج هيجورل ثدح

 رشنب هحامسل ةيماسلا يداعي هنأب هماهتاب مارهألا ريرحت سيئر عفان ميهاربإ
 اساسمو مهتديقعب اساسم دوهيلا هربتعا افقوم لجسي ةدومح لداع ذاتسألل ةلاقم

 خرؤملل ثدح ام فرعن انلكو اسنرف يف ةيضق مهيلع اوعفر دقف ةيماسلاب

 اهتربتعا ةمكحملا نكلو ةيقيقح تامولعم رشن امدنع جنفريا ديفيد يزيلجنإلا

 قرحل يزانلا نارفأب ةصاخلا تسوكولوهلا عوقو ركنت اهنأل دوهيلل ةئيسم

 "رلته برح" هباتك يف كلذو ادنلوب يف يزانلا زرتيفش وا ركسعم يف دوهيلا

 ىدحإ هئاقلإ ءانثأ اسمنلا يف يزيلجنالا خرؤملا ىلع ضبقلا مت كلذ عمو
 : اصمثلا نك كلاوتم كاك قحشلاب ةنلغب ةكحو ادنمتلا يف ةاوضاخبلا

 ىلإ ةءاسإلاف نيلايكمب ليكي يبرغلا ملاعلا نأ حضتي مدقت امم :اسداس

 ساسملا ةلواحم امأ ةحابم ريبعت ةيرح نييبرغلا ضعب اهربتعي 46 لوسزلا
 سيلأ .. ملاعلا نادلب لك نم اهيلع بقاعم ةيئانج ةميرج يهف دوهيلا تاسدقمب
 . !!! بئاجعلا نمز اذه

 ةيلودلا اياضقلا عفر نكمي ةيلخادلا اياضقلا عفر ىلع ةوالعو :اعباس

 ةيبروألا ناسنإلا قوقح ةمكحم مامأ ىوعد عفر ابروأ يف نوملسملا عيطتسيف

 ت1



 ةيرح نأ اهماكحأ نم ريثك يف ةمكحملا هذه تدكأ دقو جروب سارتس يف

 قوقحل ةيجروألا ةيقادتألا نم ةغيباكلا ةدانلا نأ و ةذقفللا ةيرحن ةديقم قينيمتلا

 يأرلا ةيرح دكؤت ةيقافتالاو ةديقعلا مارتحا ةيرح ىلع تصن ةيبروألا ناسنإلا

 ةديقم ريبعتلا ةيرح نأ ىلع صنت ةيقافتالا نم ةرشاعلا ةداملا يف اهنكلو

 كلذلو ةديقعلا ةيرحب ساسملا مدع عم يأرلا ةيرح مارتحا نأو ةديقعلا ةيرحب
 ىوعد عفري نأ ةيبورأ وأ ةيمالسإ وأ ةيبرع ةلود يأ يف ناسنإ يأ عيطتسي

 نآل جروبسارتس يف ةيبوروألا ناسنإلا قوقح ةمكحم وأ ةيلحملا مكاحملا مامأ

 . نايدألا ةيرحل كاهتنإ اهيف كي لوسرلا ىلإ ةءاسإلا

 ةئيسملا موسرلاب ةيكرامندلا ةديرجلا هترشن ام نأ ىرن نحنرو :افمات

 دق ةميرجلا نوكت كلذبو تنرتنالا ىلع لجسم هترشن يذلاو ك لوسرلل
 نأ :لوجيددلا متي مد امو ةييرقلا و ةينااسإلا قابلا نيدذلو نك نقانق
 ةيكرامندلا ةديرجلا دض اياضق ةيرصملا مكاحملا مامأ نويرصملا عفري

 ضو رجم نآلا ذلك لويمرلل ةليسلا مويمزلا ترقك ىلا قتسوي نالون
 .رصم يف تعقو ةميرج اهلعجي تينرتنالا ىلع هو لوسرلل ةئيسملا موسرلا
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 يناثلا لصفلا

  ةدحتملا ممألا هاجت يلودلا كرحتلا

 هاجتالا يف ةيحيسملاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا فتاكتت نأ دبال :الوأ
 ءاضعألا لودلا لك اهيلع عقوت ةيلود ةيقافتإ لمعل كلذو ةدحتملا ممألا ةيحان

 ممألا يف ءاضعألا لودلل ةمزلم ةيقافتإلا هذه نوكت ثيحب ةدحتملا ممألا يف
 تاراضح عارص ةمزأ نم ِة# لوسرلا ىلإ ةءاسإلا ةمزأ ليوحتو ةدحتملا

 لود لك فتاكتت نأ بجي كلذلو البقتسم كلذ راركت مدعل يقيقح راوح ىلإ

 ءاردزا ةميرج نأ ىلع صنت ةيقافتالا هذهو ةيقافتالا هذه ماريإ ىلع ملاعلا

 قات ةرلرذ ةميوكيو ةلرلخل و ةمووج وتنص, ناحألا" ومر: نسءاسفلا نأ قاضألا
 يف عقت يتلا مئارجلا نع يضاغتلا ةلاح يف ةيلود تابوقعب لودلا اهيلع

 . ايئانج اهتقحالم مدع وأ اهدالب

 ةعامج تلواح 20 ديدش بضغب راث ءانثتسإ الب هلك ملاعلا نإ :ايناث

 ةيرصملا رايدلا يتفم رصم تلسرأو اذوبل نيلاثمت ميطحت ناتسناغفأب نابلاط

 نيلاثمتلا ميطحت نع مهينثيل لصاو ديرف رصن روتكدلا تقولا كلذ يف

 كلذل اذوبل نيلاثمت ىلإ ةءاسإلا عنمل ةدحتملا ممألاو ملاعلا لود لك تكرحتو

 ءاوس ةيوامسلا نايدإلا زومر ىلإ ةءاسإلا عنمل ملاعلا فتاكتي نأ بجي

 لودلا لكل ةمزلم ةيلود ةيقافتإ دقعب كلذو حيسملا ديسلا وأ هي دمحم لوسرلا
 وأ يلود نوناق لمع وأ نيرخآلل نايدألا ءاردزا وأ ساسملا مدعب ءاضعألا

 ةءاسإلا مدعو دئاقعلا مارتحاب ةيلود ةيقافتا وأ ةيلود ةدهاعم وأ فرش قاثيم

 ساسم يأ اهب ناك اذإ ديقتو فقوتت نأ بجي ريبعتلا ةيرح نأو نايدألا ىلإ
 . ةينيدلا تاسدقملا ةيامحو نايدألا زومر وأ نايدألاب
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 يف ءاضعألا لودلا اهيلع عقوي ىرخأ ةيلود ةيقافتإ ردصت نأ دبال :اثلاث

 تاراضحلا عارص نم الدب تاراضحلا راوح ةغيص دامتعاب ةدحتملا ممألا

 ةيكيرمألا تارباخملل يسايسلا راشتسملا قيرط نع اكيرمأ اهتربكتبا يتلا
 تسلا تاراقلا لك يف ةلعتشم ارؤب هلك ملاعلا نم تلعجو نوتجنيه ليئومص

 زاوخلا ىلإ :ءووجللاب ةلزاضخلا: ناوخب ةفينض ىلإ ملاعلا دوعي نأ بجي كلذل

 تاروثلاو بورحلاو رحانتلاو ةمزأ لك يف عارصلا نم الدب ةمزأ لك يف

 راوح ةغيص نوكت نأ بجي كلذكو ةيلود ةمزأ لك يف ةيومدلا تارهاظملاو
 ةرادإل لحلا وه ةلظم يأ تحت ةعزانتملا فارطألا نيب راوحلاو تاراضحلا

 يأ ءاوتحاو ةرطيسلل لثمألا لحلا وه راوحلاف اهتايعادت دعاصت عنمو ةمزألا

 .ةيلود وأ ةيجراخ وأ ةيلخاد ةمزأ

 نيف اذ خذ
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 ثلاثلا لصفلا

 تامزألا يف يملسلا ريبعتلا

 ةمزألا هذه لحل يملسلا ريبعتلا نم دبال ةمزأ يأ ثودح ةلاح يف :الؤأ

 تارهاظملا نوكت نأ دبالف ةمزألا لحب يدانت يتلا ةيملسلا تارهاظملاب كلذو

 . لودلا يف ةيمالسإلا تايلاجلا نم ةصاخو ملاعلا لود نم ريثك يف ةيملس

 ةءاسإلا ضفرب ةيملسلا تارهاظملا نأل يراضح لكشب ريبعتلا نم ةيبرغلا

 ايوق ارثأ ثدحأ ىرخألا فحصلاو ةيكرامندلا ةفيحصلا يف هي لوسرلا ىلإ

 قرح بولسأ امأ تارهاظملاب اهنمأو اهرارقتسا زه ديرت ةلود دجوت ال هنأل

 جئاتنب يتأي بولسألا اذهف بناجألا نينطاوملا ىلع ءادتعالاو تارافسلا

 راوحلا لهأ نم اوسيل مهناو نويباهرا مهنأ ىلع نيملسملا روصي ةيسكع

 ءادتعالاو قشمدو توريب يف ةيكرامندلا ةرافسلا قرح نم ثدح ام كلذل

 ريغ تاق ررشم اهلك نيزك انتل نم ف راعتدتلاو ةيقارسلإلا رافت ىتتغ
 ظ .ةلكشملا مجح ناك امهم ةيراضح

 ةيملسلا ةعطاقملا بولسأ نأ يلمعلا عقاولا لالخ نم تبق دقل :ايناث

 هريثأتو لاعف بولسأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا لبق نم ةيكرامندلا تاجتنملل
 داصتقالا رئاسخ تلصو نأ دعبف ةمزألا ةهجاومل يملس حالسك ديدش

 رطضا ةعطاقملل دحاو عوبسأ يف تارالودلا نم نيرايلم نم رثكأ يكرامندلا

 ضفري ناك نأ دعبف ةجرد ١8١ هفقوم نع عجارتلل كرامندلا ءارزو سيئر

 ميدقتل ايبرع اريفس رشع دحأ ةلباقم ضفريو ةئيسملا موسرلا نع راذتعالا

 ءازإ ريبعتلا ةيرح ةجحب كلذ هفقوم ناكو ةئيسملا موسرلا ىلع مهضارتعإ
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 بلطو ةيبرعلاو ةيمالسالا بوعشلل رذتعاو عجارت ةعطاقملاب يملسلا طغضلا
 ةاعدلا نم ريثكل ةوعدلا هجوو ةيمالسالاو ةيبرعلا لودلا عم راوحلا

 نييكرامندلا فيرعتو راوحلل كرامندلا ةقفن ىلع رمتؤم ةماقإل نييمالسإلا

 ةيكرامندلا ةموكحلا ةقفن ىلع مالسإلا لادتعاو مالسإلا ةيطسوو مالسإلاب

 .كرامندلا ةيجراخ ريزو نم ىوعدبو

 موسرلا ةمزأ يف لاعف ريثأت اهل ناك يتلا ةيملسلا بيلاسألا نم :اثلات

 عم لماعتلا مدع يف ندرألا يف ةفارصلا ةبعش هتذختا ام يي لوسرلل ةئيسملا

 ةيكرامندلا ةموكحلا ىدل بارطضا ةلاح كلذ قلخ دقو ةيكرامندلا ةنوركلا

 لود ىلإ (ةنوركلا) ةيكرامندلا ةلمعلا عم لماعتلا مدع دتمي نأ نم اهفوخل

 .ىرخأ

 ةمزأ لعلو مهقرفتب ءافعض مهداحتاب ءايوقأ نيملسملاو برعلا نإ :اعيار

 لقعلاب اوكرحت اذإ تايدحتلا ةهجاوم يف مهتوق ىدم تتبثأ ةئيسملا موسرلا

 مهءارآ اوضرفي نأ نوعيطتسيو تامزألا ةهجاوم يف فتاكتلاو راوحلابو

 ظ  .مهقرفت مدعو مهداحتاب ملاعلا ىلع

 تائيهلاو تاموكحلا نم لومت ةيبرعو ةيلود ةسسؤم أشنت نأ دبال :اسماخ

 ىلإ هتيطسوو هلادتعاو مالسإلا حيحص ليصوت اهضرغ نوكي دارفألاو

 هذه نوكت نأو عانقإلاو راوحلا ىلع مئاقلا برغلا بولسأب نكلو برغلا

 رثأتت ال ىتح ةيبرعلا لودلا ىدحال ةعبات ريغ ةيمالسالا ةيبرعلا ةسسؤملا

 لودلا ىدحإ يف اهرقم ةيلود ةسسؤم نوكت نأ دبال لب ةلودلا هذه ةسايسب

 حيحصلا مالسإلاب برغلا ميهفت اهبضرغ ةليوط ةيجيتارتسإ عضتو ةيبروألا

 . ىتلا نيقرشتسملا بتك لالخ نم مالسإلا مهفت ةيبرغلا لودلا ةيبلاغ نأل
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 هزومرو مالسإلا هوشت ام ابلاغو مالسإلا ىلإ رظنلا يف ءادوس ةراظن يدترت

 حيحص نع ثدحتت يتلا بتكلا ةمجرتب اهحرتقن يتلا ةسسؤملا هذه موقتو

 نأل :ةيبنرفلاو ةيؤرلختالا ةنضاخبز ملاعلا تاغل ىلإ هلادتعاو هتيطسوو مالسالا

 نع نوبتكي نيملسملا ريغو نيملسملا نأ ةايحلا عقاو يف ايلمع ثدحي يذلا

 مالسإلا نع نوملسملاو نيملسملا ريغ هبتكي امف ةيبرعلا ةغللاب مالسالا
 نوملسملا ناك ول امك طقف ةيبرعلا ةغللاب بتكي هلادتعاو هتيطسوو هئدابمو

  مهفيرعتل تايسنجلا لك نم نيرخآلا ةبطاخم بولطملا نكلو مهسفنأ نوبطاخي
 ندال نب ةماسأ وه مالسإلا نأب ةئطاخلا ميهافملا حيحصتل حيحصلا مالسإلاب

 يبرعلا ملاعلا ءاحنأ لك يف نوملسملا كرتشي نأ دبالو فنعلاو باهرإلاو

 نع عافدلل ةيملاعلا ةسسؤملا هذهل ةاكزلا لالخ نم تاعربتلاب يمالسإلاو

 نوفرصي برعلا ضعب دجن نأ راعلا لك راعلا نمف مالسإلا زومرو مالسإلا

 يف تاطقاسلاو تاصقارلا ىلعو رامقلا تالاص يف تارالودلا نم نييالملا

 ةيبرع ةسسؤم ىلع نوفرصي الو ءارفصلاو ءارمحلا يلايللاو ابروأ تاراب

 .86 لوسرلا ةصاخو مالسإلا زومرو حيحصلا مالسإلا نع عفادت ةيمالسإ
 عقوم لمعب اهحرتقن يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةسسؤملا هذه موقت نأ :اسداس

 مالسإلاب فيرعتلل اراشتنا ملاعلا لود رثكأل ةيح تاغل رشعب تينرتنإلا ىلع
 مهتفاقثو نيملسملا ريغ عم بسانتي لكشب هي لوسرلاب فيرعتلاو حيحصلا

 ىلع درلاو مالسالاو كي لوسرلا نع ةيشاقن ةلدابتم راوح تاقلح ميظنتو

 ىلع تاغللا عيمجب ِةِلَي لوسرلاو مالسالا نع نيقرشتسملاو برغلا تاماهتا

 ةريبك ةروصب ةرشتنمو ةعيرسو ةلاعف ةليسو تنرتنالا نأل تنرتنالا ةكبش

 .ملاعلا ىوتسم ىلع
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 فيرعتلاب اهحرتقن يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةسسؤملا هذه موقت نأ :اعياس

 زومرو مالسإلا وحن نيقرشتسملا تاماهتا ىلع درلاو حيحصلا مالسإلاب

 لوقع ةبطاخمل ريراقتلاو تالجملاو تايرودلاو ةيئامنيسلا مالفألاب مالسإلا

 مالسإلا ىلع ةسرشلا ةمجهلا هذه فاقيإل مهتفاقثل اقبطو مهتغلب نيرخآلا

 . هزومرو

 ا ا/ىا



 سرسسسفلا

 ل





 ةحفصلا مقر ظ عوضوملا
 ا ا كاكاو ةيراطسإلا :كافاقلا

 ا ألا ةدورجل ةومأل :نضاخ رركت
 ا ع راف نانفلا :ذاكينألا| عينت

 ظ ركذ اهب دري ملو ةعبرألا ليجانألا يف تدرو امك ةيلدجملا ميرم
 1 ل ولا ديسلا نضااهجاوز

 ةرفش مليف صخلم

 6 دمحم لوسرلاو حيسملا ديسلا نع ةيرصم مالفأ جاتنإ ةروطخ

 8 سس سس سس سس سسس- نوناقلا و روتسدلا فقومو

 ديسلا ةمكاحم يف ةيحيسملاو ةيمالسإلا رظنلا تاهجو فالتخا

 م1 س-- يحيسملا ركفلا يف هبلصو حيسملا ديسلا ةمكاحم : لوألا لصفلا
 ٠١١ ------ْ--ىمالسإلا ركفلا يف هبلصو حيسملا ديسلا ةمكاحم : يناثلا لصفلا

210 



 ٠١٠ ------------- حيسملا ديسلا ةمايق يف ةيحيسملاو ةيمالسإلا رظنلا تاهجو فالتخا

 ١١8 ب يحيسملا ركفلا يف حيسملا ديسلا ةمايق : لوألا لصفلا

 ”١١11 يمالسإلا ركفلا يف حيسملا ديسلا ةمايق يناثلا لصفلا

 ةيكيلوثاكلاو ةيسكذوثرألا ةثالثلا ةيحيسملا للملا فالتخا

 ١١ 8 ا ا --- حيسملا ديسلا ةعيبطل اهتيؤر يف ةيتنتستوربلاو

 ةركلا يف نيملسملا ةروث نم اهتايعادتو هي لوسرلل ةئيسملا موسرلا 2
- 

 ١88 سس سو لوسرلل ةءاسإلا ةلافس يف فلؤملا يأر

 لوألا لصفلا

 يناثلا لصفلا

 ١ 117 سس سس تامزألا يف يملسلا ريبعتلا : ثلاثلا لصفلا

 184 سس سس ةيلودلاو ةيلخادلا اياضقلا عفر

 ١18 سس ةدحتملا ممألا هاجت يلودلا كرحتلا

 1 ع


