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 ةمدقملا

 ءملعي ملام ناسنإلا ملع . ملقلاب ملع يذلا هلل دمحلا « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ىلعو ؛ملكلا عماوج يتوأ يذلا يمألا يبنلا دمحمم ائديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 :دعبو «نيعمجأ هبحصو هلآ

 سرا امثيصف .ومنتو تالاصتالا ةيلمع هيف رهدزت ملاع ىف مويلا نحنف

 راشعنا تام ولعملاو تالاضتالا ةيلمع شعت ءةيداضتقالا ةطقنألا لوازتو لامعألا

 ىلع اهلقتو اهعينصتو تامولعملا داجيإ ةيلمع رصتقتالو . ميشهلا يف رانلا

 ةيموكحلا حلاصملاك تامظنملا نم اهريغ ىلإ اهادعتت اهنكلو ؛ةيداصتقالا تادحولا

 تاباقتلاو ءتاعماجلاو سرادملاو ءاهتاميظنت فالتخاو اهتاجرد عيمجب

 تاشنملاو ةيلودلا تامظنملا كلذكو .ةفلتخملا ماللعإلا لئاسوو ؛تاداحنالاو

 لاصتالا ىلع ةردقلا هيدل نوكي نأ جاتحي طيشتلا ناسنإلاف . تايسنحلا ةددعتملا

 تناك كلذل . روهمجلا نم ةماعلاو ءاسؤرلاو لامعلا نم نيرخآلا عم ةيلاعفو ةءافكب

 عون ىلإ لوصولل ةباتكلا ىلع بيردتلاو بهاوملاو تاردقلا ةيمدت ىلإ ةسام ةجاحلا

 . ةباتكلا نم كيج

 ةيملعلا تايرودلاو تالحملاو دئارجلا يف مايألا هذه انراصبأ بلقت امثيأ

 اننأ نلعت اهدجت ءلاصتالا لئاسو نم كلذ ريغو ةيئرملاو ةعومسملا مالعإلا لئاسوو

 ريغتلاو ةكرحلاب فصتي ملاع يف شيعن اننأ مويلا دهاشملاو . تامولعملا رصع يف

 ملاعلا لقتنا دقل . تامولعملا رصع ىلإ ريبكلا جاتئالاو ةعانصلا رصع نمف ؛ عيرسلا
 لمعي ذِإ ريبكلا جاتنإلاو ةيعانصلا ةروثلا ىلإ ةعارزلا رصع نم رشع عساتلا نرقلا يف

 رصع ىلإ لوحتي نيرشعلا نرقلا ةياهن عم مويلا هارنو «عمتجملا دارفأ نم ريبك ءرج

 تاق
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 نرفلا يف ةعانصلا داور اهيلإ جاتحي ىتلا ةيسيئرلا دراوملا مهأ تناك اذل , تامولعملا

 تامولعملاو تانايملا لماع حيصأدقف مويلا 5 لاملا سأر يف لثستت يبفاملا

 افرءاهلشف وأ تاعورشملا حاجم يف رثؤملا رصنعل مصتعلا ايج ول ونكتلا لقن ةيفيكو ةفرعملاو

 اهلاكشأ عيمجب ةثيدحلا ايجول ا لاصتالا لئاسو راشتنا .كلذ ىلع دعاسي

 تالآلا يف زرجعلاك ةيلس جتاشن ىل /!! يدؤي نأ نك تايم ولعملا روبهشُل . اهماجحأو

 : حاتناال ةمزدالا تانعلأو

 يش عمتجملا 5 هةجكاج كسل ءادأ اهل |اذ5

 قلل تيعشتو تايمولعملا تدازاملك ةديحلا ةباتكلا حفل] ةحاملا دادزتو , نأشلا اذه

 اكشأ عيمجب ل كيهلعل / |١ ةيامكلا دعت ؟هلع عاتيو

 اًعيرس ًاروطت مويلا دهشت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ هيف كشال اممو .اهيلع نيمئاقلا
 ىلمعو «تاعماخجلا مهستو .يميلعتلا لاجملا اهنيب نم يتلا .تالاجملا ىتش يف

 ىتلا عمتجملا ةجاحي يفنل ةيميلعتلا ةيلمعلا ريوطت يف ؛دوعس كلملا ةعماج اهسأر

 ربخآل تقو نم اهئيدحتو اهريوطت ىلع لمعلاو ةساردلا جهانم ةشقانم يف لثمتت

 كلملا ةعماجي ةيساحللا مسق ةيحهنم ةشقانم اهيلإ تلصوت يتلا ج جئاتنلا نيب نم

 يسارد ررقم ثادحتسا .ديزي وأ لماك يسارد لصف ؛ لاوط ترمتسا يتلاو دوعس

 اذه تايوتحمل ةيديهمتلا ةشقانمطا تاكد د . ةيمساحلملا ريراقتلا دادععإ وه . كد اع

 جارخإل اييلساوأ ةيملعلا ةباتكلا تايلمع ىلع هبيردتو بلاطلا سيردت ىلع ررقملا

 ةباتكلا ةيلمعل يئاهنلا جتنملا نأ حضاولا نمو . .اذيج اجارخإ ةبوتكملا ريراقتلا

 تاءارجإ ناهيك ميني امو 1 راكفأو تامولعمو تانايب نم هيلع ىوتمتامو

 تاقلخلا ةلسصتم ةلسلس . لكش يفو ةبترمو ةمظنم ةروصب لائتالل كش

 مث ةياتكلا بتاكلا ن :ف بلطتي © ةباتكلا ةيلمعل يلعفلا عقاول لاق . خلإ ا 1 نك

 ءازجألا طيرو ؛ةيشيراتلا روذحلا ىلإ 6 - نيم

 يتلا بسانملا اكشلاب ةروصلا لمتكت ىتح باوصلاو أطنخلا ةبربت قفو ضعبب اهضعب

 . ةباتكلا ةيلمع هيلإ فدهت
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 ةيساحملا مسق بالاطل اهسيردتو ةيسلعلا ةداملا داذعإ فلؤملا ىلإ ديع دقو

 دعاوقلاو ةيساسألا تاينيللا عضو هايع ةيلوؤسملاب اروعشو . د وعس كلللا ةعمأجسب

 «ةبساحملا مسق نم فيرشتلا اذهل ةباجتساو « يساردلا 0 اذه تايوتحمل ةميلسلا

 يدابملا ثوكت نأ هنيع بسهت اعيضاو اهتباتك ررقملل ةيملعلا ةداملا دانعإب فل ملا ماك

 ياسا ةيضا لرسألا يقلل ريراقللا يرش ةيله اهيل ص ىلا ههارقلاب

 نأ يغيتيام هر ,ابتعا يفا اذحمأ ءاهيلع قراعتلا ة ةعجارمللاو ةيساحلا ميهافمو ةيئفلا

 يف امدق يضملا ىلع فلؤملا عجش اممو ,ةيوتكملا ةيلاملا ريراقتلا ةروص هيلع نوكت

 نع ةحورمخ نم مغرلا ىلع 0 تاجلملا اذه يف ريسي 8 يشب ولو ةمهاسملاو ثحلا

 لاوط فيرشلا رهزألا يف ةيبدأو ةيوغل ةسارد نم هتيقلتامو ؛ةركيم نس ىف هديوجتو
 :«ثحبلا قرطو جيشانملا يف ايلعلا يناسأار مالعإ اع هةتملعتامو ؛ةيسارت تأ وتس عبس

 رابتحال ةيسيئرلا تايلطتملا دحأك ةرصتخملا ثوحبلا ةباتكب اءدب ةربخ نم هتبستكا اهو

 كلنذ جتبامو 3 :ذادو نيك للا ةلاسو ه ةباعكو تح وجم دادعإب ماهتتاو ء حاجتي ررغملا

 لك مهسأ . رهوجلاو لكشلاب قلعتت تافاضإو تاييجوتو تاقيلعت و تاشقئانم رم

 اهبيكرتو عوضوملا اذه ءازجأ ءاتب يف فلؤل ما هي عفتناو ياخ 5 5 رز وبقن كلذ

 . .ضعيب اهضعي طبرو

 يبن راسم يويويوومم و ا ةردق نم مغرلا ىلع

 ةروصلاب ةيملعلا ةداملا رهظتل -كادهج رخدي مل هنأ الإ «:ةبساحملا ماسقأب هتسارد ىف

 يتعبو يا دع ريو تاننا ردلا ةعجا رم فلو ملأ , ماق دل .هةمئاملا

 تاذ و نم كلذ ريغو ءةقلتخملا لاصتالا لئاسوو ةيملعلا ةباتكلل هي

 يه فلؤملا اههجاو يتلا ةبوعصلا نأ الإ .يبساحملا بدألا يف عوضوملاب ةلصلا

 تاذ ةيملعلا ثاحبألاو تالاقملا يف ًالشمتم لاجمل اذه يف بتك يذلا ريسيلا رذنلا
 . ةبساحملا لاجم يف عوضوملا اذه اهيف قرطي يتلا تالاجملا تتشتو ؛ صاخلا عباطلا
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 ىرخألا ةفرعملا تالاجم يف بتك بتكام عيوطت ةلواحم يف ةيوعصلا تلثمتو

 موقأ ةرم لك يف هنأ الإ .دوشنملا فدهلا عم مءالتيل يبساحملا لاجملا ىلإ هلقنو

 ديزملاب عفتنأ تنك .تضم ةيسارد لوصف ةعبرأ لالخ :ةيملعلا ةداملا هله سيردتب

 يندعأس ام ؛ بالطلاو ءالمزلا نم نيرخآلا رظن ةهجو ىلع لوصحلاو ةءار مقلا نم

 هذه ىف تأطمخأ نإف .رعشأل تقو نم تافاضإلاو تارييغتلا ىفعب ثدحأ نأ ىلع

 ىفوألا ءازجلا هدنعو هللا نمف تيصأ نإو « ىسفن نمف هَل واحمل

 نم حوضوب ةياتكلاو ميظنحل :عاا ةلمع ىلع زكري انيدنأ سس يذلا تبتاتكلاو

 (ةربعملا لمجلل يبيكرتلا لكيهلا ةحصو تارقفلاو لمجلاو تاملكلا رايثخا)

 نأ مويلا ظحالملاو . تامولعملاو تاناييلل حضاولا ريسفتلا «ةيعوضوملا .قطنملا

 لكش يف ايبسن اريصقو ارصتخم نوكي ةيداصتقالا تآشنملا يف ريراقتلا نمريثكلا

 يف ةيمسر ريغ ةروصب تبتك امميرو 0تارارقو تاميمعتو «تاميلعتو «تاركذم

 صضرغ ءاثثأ ةيحيضوتلا ةلثمألاو ريراقتلا صضعب يف ظحالام اذهو .اهلكهو اهتغل

 . ةيمسرلا ةلوطملا ريراقتلا نم عونلا اذه لفغن مل اننأ الإ . باتكلا تاعوضوم

 اذه يف اهثدابمو ةصصختلا ةينفلا ةيملعلا ةباتكلا ميهاغفم ميدقن دقت ءانثأ

 يف ةكار اشملا ىلق ههضحو اًملغ هعطاحإو عر املأ رظن ةهجو ىلع زيكرتلا ناك «؛ فلؤملا

 نم كلذو انوا ةيسالل هولا قوز تالاكفلا ليز دكار ناقل ويارا ||

 تاللاجلاو ةلثمألاو ةباتكلا لوصأل ةيملعلا ئيدابملل ةيحيضوتلا ةلثمألا لالخ

 هباعيتسا نم ئراقلا دكأتي ىتح ؛ لصف لك ةياهن يف ةلولحملا ريغو ةلولحملا ةيقيبطتلا

 3 لصغلا هلمشي يذلا عوضوملل ةيليمصقت ةساردو ةيسِق ادم نع راد الب

 اهنم لك :ةيلاملا ريراقتلا ةلثمأ نم ريثكلا ىرتس باتكلا اذه مفصت لالخ نم

 دحاو لك نأ امك .اهب ءاج امل ريسقثتو ءثحب ةقيرطو فدهو عوضوم ىلع يوتحي

 لك ىلع ةصخحاف ةرظن ءاقلإو ريسي دوهجم لذي ىلع ئراقلا ثح ىلإ فديي اهنم

 نم فدهلا ققحتي ىتح ءةرياعلا ةءارقلا ىلع راصتقالا نود ماع لكشب اهب دروام



 . ةماعلا
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 ةيلمعلا ىف اًكراشم ًالاعف ارصنع ئراقلا نوكي نأ وهو ؛تاعوضوملا هذه ةسارد

 ريراقتلا ئراق حبصي امبر ؛ةقيرطلا هذهب . لوهجملل ايتبم ارصنع سيلو «ةيميلعتلا

 نم لوبقلاو اضرلا زرحيام ةرداثلا ةربخلا نم هيدل ؛ريراقتلل اذيج اتاك اه اموي ةديجلا

 ةديجلا ريراقتلا لالخخ نم باوبألا عسوأ نم يفيظولا ملسلا دعص امبرو .نيرخآلا

 نيب عقت يتلا ةيملعلا ةداملا سيردت نم دوشنملا لمألا وه كاذ .اهريرحتب موقي ىتلا

 . باتكلا اذه يتفد

 « ١١ ليبسلا دصق هللا ىلعو

 فلؤملا





 ريراقتلا سسأ :لوألا بابلا

 ةمدقم : لوألا لصفلا

 0 ا ا م ا (ةينفل :ا١) ةمملعلا ةباتكلا

 ار او 11 و وم (ةينفلا) ةيملعلا و ةيبدألا ةياتكلا

 ةينفلا ةياتكلا .صئاصتخ

 . , ةينفلا ةباتكلل و

 اا ا ل ةبوتكملا ريراقتلا ىلإ ةجاحل
 . دحلا 5 قتلا تامس

 ساس بأ

 كي ا و عع يعج عسا م مم م ل ب يس ب كهتطا يرتوتلا ةناكم

 تابوتحملا

 عاش سس ساسأس ناس س سما م"



 ةلالل ريزاقتلا ريرححت يلاصتالا لخدملا ل

 تامظنملا يف ريراقتلا ةيمهأ : يناثلا لصفلا

 ؟ريرقتلا ام

 رق ل ا وبلا 1 فاو و نواه قنا نتا نع قتلو ريرقتلا بولسأ

 ةيبرعلا ةكلمملا ىف اهميهاقمو ةبساحملا فادهأب ريراقتلا فادهأ طابترا

 . ةيدوعسلا

 - سرفقلا فك

 0 يرقتلا | رق 0

 . ؟ريرشتلا دعي ن * يبقا

 . .ةيلاملا مئاوقلاو ةيلاملا ريراقتلا

 . .ةيراجتلا تاللسارملا نم اهريغو ةيلاطا ريراقتلا

 2575777 38-7372 ةيراجتلا تالسارملاو ريراقتلا نيب هبشلا هجوأ

 ا ا وا م ةيراجتلا تاللسارملاو ريراقتلا نم فادهألا قيقحن ةيفيك

 ةبساحملاب اهتفالعو تالاصتالا ةيرظن : ثلاثلا لصفلا

 . . نيبساحلملا نيب لاصت"للا قرط

 : ةيبساحملا تالاصتالا لئاسو
 20 . .ةواستالا ةييهاسإلا لايستالا شتم
 0 8 هر رق نق ورا سماورا قالا كام م قيقا ةيسي ردتلا وأ ةيعيلعتلا لابتالا لئاسو

 . ةيعانقإلا لاصتالا لئاسو
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 اننزإ 000

 كل مير هين ع نال ١ د ل ل ا ا م مع اس مهليلحتو ءارقلا ديدحت

 نو ا

 00000ا 0 دا و حاصلا

 اود

 دن

 و
 ا

2 

2 

 هج جور عاف
 2 م خلوق هوا اطمح د يس وم ةيقطت تالاحو ةلكسأ

 رع

 مت

 ما

 لاراب

 اولا وكما الا ل نييساحملا نيب لاصتالا قرط



 يركفلا ىوتسملا ىلع ةيبساحملا لئاسملا يف نييساحملا نيب لاصتالا ةبوعص
 0 . . درجملا ىرظنلا

 نيش تاق عبارلا لصفلا

 ا و ل م و و ميقرتلا تامالع

 ا ل ا ل ل ا ل ا ةعئاشلا ةيوغللا ءاطخألا

 +١ رش . زييمتلا

 ريراقتلا دادعإ لحارم : يناثلا بايلا

 ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا تامولعملاو تانايبلا عمج : سماخلا لصفلا

 , ةقيقحلا فيرعت

 . تانايبلا فيرعت

 0 .قئاقحلاو تانايبلا عيمجت لئاسو

 11111 ةيوناثلا رداصملا : الوأ

 . .اهرداصمو تاظحالاملا نيودت

 . .تاظحالملا عاونأ

 : ةيماسأللا رسام : ايئاث

 ١+ ةدهاشملاو ةظحاللا 0

 5256 ةكرشلا تاليسلا
 . ةيملعلا تارايتخالا وأ براجتلا -*

 يناديملا حسملا -4

 . ةيصخشلا ةلباقملا -(أ)

 . ةيديربلا تانايتسالا -(س)

 . تاناثسألا عاونأ

 فتكا ير ؛اسقتسالا تاباطعخخ - 0
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 ا م حلاو

 سار 0 ا م م ا اا أ ا دق هلا ها قه

1 

 لدنللا

١75 

 وسبح عم
 ١ 3 وو كسا طا اس طا سا دهسا نط اس كس اها هل كي
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 ةيئاذا ريراقتلا ريرحتل يلاصتالا .لخدملا 7

 111 ......يييييييييي..ت.... . ةعمضملا تاقولعملاو تانايبلا ةعجارفم

 ا و نس يل نا معقل م طا وقل قو ا ةسجااخلا

 "١ ........2....... . تامولعملاو تانايبلا عمج لثا اسول ةفلتخمم جدامت

 عع ع مس واع ع ديد دوم عم ع د يسع ع ع ع ير ا طش ل كم ايجي يطا

 ريرقتلا يف تامولعملاو تانايبلا ميظنت : سداسلا لصفلا

 م ا ريرقتلا ميظنت ىف اهتمهاسمو ةلككشملا ليلحت امل

 ع دورا مازاك لا ةيضاسلل 3148311 ديز

 00 ا 000 ةلكشملل ةيسيئرلا رصاتعلا ديدحت

 1 ور ابو ياما روع ناي وبن حمال تاج هايم هما يكلانللا يطيتلا ب

 تق ا رع جو عل كا مانو تاو صيخم يح ودعم رشابملا ريغ ميظنتلا - ؟

 مما حوا توك وماما و دمو» ىرابخإلا وأ يصصقلا ميظنتلا - ”

 ١ ثرخ 0و دم مدح سلا عرار ةيسألا عدلا قلقا

 ا 2 يئارقتسالا بولسألا مادختساب ميظنتلا - 8

 او ا ع وعود ا الا ةنجلا - 5

 1 ع مع يو ع ١ ع و اس هسا وفقا رقما عطحللا دال
 1ك ل ا ير ءايعألا ءايشتسأب يللا -

 ا نري . ةقفلا اصلا ىلع يظل -<

 13 ع اج راج ل ام قو هس دع ع عسي ع مدم هي هس جرم مس اش ع را عاتقملا

 1 معو وع عمو مدى همم عع م هن. -يقرخلا ملظنلا



 ب تايوتصلل

 118 سو مع ء عدم همم ع . .تارسلالا ني تاقالحلت اًكفو ميسقلا

 ١م 1 1 ا وب بو كرا ييعسلا ضاعا لاعبي

 عك او وعما ووتبا قا راعف تاققم يناكملا رصنعلا ساسأ ىلع ميسقتلا

 0 ا آ 1 8 يمكلا رصنعلا ساسأ ىلع ميسقتلا

 1 معمم دن و وحس ولاوا هو عع محلا عم اما هيوم نمدحلا ىلع عييسقتلا

 يحيض وت لاثم

 .م 14957 ةيلاملا ةئسلا نع ينطولا يبرعلا كنبلا ةرادإ سلجم ريرقت

 0 ا 010 اا77 ىسلحملا ريرقت

 1 دف سوم يقوصما سمسا جنو توام د ادد يجن بدوا دما كامل ا م ا تاني بت

 0 ل يي ا ل ا ا ا ةيفطنت تاللاجح

 ا 2 د1 د ل ا ل للا قيرط ىلع تاداشرإ

 ادد يوما وع تا نكح كا ا كا و ع م 3

 115 و د قال ونيل من م تاناييلاو قئاقحلا يسفت روص

 أ ابر كراقأا و زوج اه هل هيتأ 18 ورم هل 18 تول ءاوق رويت اه لإ" قون هر امن! هيا وح تانايبلاو قئاقملا ريسفت تاوطخ

 م تاناييلأ عيمجخ 1 او ا يعم هدول وو ما وب قطا وج وجم ق1 هتاناسلا :

 0 ا ا 01010121211211 تانايبلا ضرع

 11ج م شل حا عم مع عطل دج جدك »مس عدس حم هميم هكذا وبلا يسأل

 ا ا 3 د زب ريرقتلاب تانئايبلا ريسفتل يديهق ططخم

 110 ا هدو دوووم اع يويبطا وجا يحبو هايملا لقتل ةنحاش ءارشب ةيصوت



6 
 ةيلاملا ريراقتلا ره جمال ىلاصتالا لعدملا

 ل ا ولان فيات وب ع ا نطللا يحالطصألاو يرغللا ريستتلا - ١

 31 وراق ينجم أ يزرع وج حمم يجبمسم قدما مروا يبساحملا ريسشتلا -؟

 111111111 ةينمزلا لسالسلا ليلخت -'©

 نع يم يملا ومش كرك ككاو سك رمل هش دمع هيجست ب كم يئاصحإلا ليلحتلا -

 1 دل اون ع وا كادوا 1 وقس ممر دقي بف راك حاضيإلا لئاسو مادختسا -_-8

 ريراقتلاب ةيملعلا تاحلطصملا فيرعت : نماثلا لصفلا
 0 م ا نع ظللت قلبا تاحلطصملا فيرعت فده

 00 010011159 اهنم بسانملا ءاقتناو فيراعتلا عاونأ

 ا ا ز ] ] ] ]ز]ز]ز]ز فيراعتلا لضفأ رايتخا
 11111101101108 يظفللا فدارتلا مادختساب فيرعتلا

 00 ز ز ز ز ةديفملا لمحلا مادختساب في رعتلا

 22111111 1 1 1 1 1 1 1 ا كل دشملا تورسلا
 اخرج هدم ردو دبع دوو ةملكلا لصأل يخيراتلا لماعلا
 دا ا ع و يك معمل قسما او ةلثمألا ترض
 1 هرج عقم ع و فرعملا ءىشلا ءازجأ ليلحت
 2001010 فالتخالاو هيشلا هجوأ ديدحت
 . ةيساسألا ئدابملا ضعبل اقفو لمعلا ةيكيناكيم حيضوت

 20 1 1 1 2 يفنلا تارابع مادختسا

 هفيرعت دارملا ءيشلا يف طورشلا ضعب رفاوت
 مما لا وو واس همنا جورج ص سا ريرقتلا يف تافيرعتلا عضو

 ا يق مون اد موا ووطبا وجتفوم جرح مه طاورم نك رع نو عا ةصق

 0 ا ا ل ا ال ا ال ل ا ا لا ل ا لا ىو يااا ا ا ل ايوب
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 ف تايوتحللا

 دكا او فيئصتلا : دا لصفلا

 هل نما ا . .فينصتلاو ميسقتلا نيب رايتخالا

 26 ع و ع هير نوت عقلا ع و 21 كا ملا عمم و معم ععسم فيئصتلا

 ل مح يهمس عمو فينصتلا يف اهعابتا حرتقملا تايصوتلا

 نا ياو ا م ع هقينصت دارملا ءيشلا حوضو : ةلوأ

 دكا عدو يبس ةنايع ىو مولا سبانمألاو أ سسألا رايتحخا :ايناث

 تحت جردنت يتلا تادرفملا ركذ دنع دحاو ساسأ د املا

 ا يللا ل مووت صل ادا تسر طنا 114 قاس هلام سال

 ملا او تواالا عم اهضعب نع ةفلتخملا فانصألا لخادت مدع : اسسماخ
 ها . ( ةثرجتلا)ميسفتلا

 و0 هد هد هدم هدد هييدلا بولس قاقال ةح رقما تتايضولا

 ؟ند . ةئزجتلا ةيلمع يف ةديفملاو ةمهملا سسألا وأ ساسألا رايتخا : ألوأ
 ؟تو بحاولا ءيشلا تانوكم وأ ءازجأ ركذ دنع دحاو ساسأب مازتلالا : ايناث

 ةراشإلا وأ دحاولا دتبلا تحت جردنت يتلا تادرفملا عيمج ركذ :اًنلاث
 هل ا يس حضاو لكشب ةدعبتسملا ءازجألا ىلإ

 دنع ةيعرفلا تاميسقتلاب ةقلعتملا صئاصخلا ركذ ىلع راصتقالا : عبار
 و ع ا م ليلحتلاو ضرعلا ىف اهمادختسا

 ها ل ا 6 ل جلا عل ويب ماب يوتا اوك و در نانا و ق5: ةصاللشلا

 0 وا يو دل تاو قام ا ميسقتلاو فيتصتلل ةعونتم ةلثمأ

 00 ا اهماسقأو تاغللا ميسقت يف : )١( لاثم

 0 مو دا وب حدو لخدلا بئارض ميسقت يف :(7) لاثم

 ؟+4  ةيموكحلا تادحولا يف تاقفتلاو تاداريؤلا بيوبت يف :217) لاثم

 0 ا د رحم الوب رصد نإ اوك قع يلام رق هيسج مشا اك لهاا صدم جل هيرو و سجس مح ةيقيبطت تالاحو ةلثسأ



 ةيلاللا ريراقعلا ريرحتل يلاصتالا لخدنا َِض

 مقل نم ةصاخ عاونأ هك ل

 00ااااايااااا: ااا اا7ذأذأذاأ110101 1 ذ زذ 2 ز زذ ز ز ز ز ز 2 ز ةزةزةزةزة ةزة ية 2000000 ةم لرقم

 . ناونعلا ةحضشص

 هد عوض 0

 . ملقتلا ةحفقبت

 . تابوتحملا ةمئاق

  ريرقتلا تاغؤسم

 . هتقيرط وأ ثحبلا جهنم

 د م ا ل لا نك مم يت ما تحلا قالت

 ل ا ااا ا ا ا ا ا ا م كن ١ ا ابي رغت

 5 ؟اتلا ةشقانم

 ةيئائللا

 هدد ا هاذا وع ةيدو“ ده طقم هلو ص هم هه هوو اب 16 1783 و وا باول ول وأي روس ع وأ ده ع ةضائاشما

 . ةميلا تاساععألا وأ جئاتنلا
0 

 تر دو اياك الا ل شا وا زا ةدع ومع ياو يحال كر قر رع يمس يدا وحس تام ككاو ناك يهم ع يدا قئاقحا

 1001 3 ا ا يل ع اصح ول وس رف ب ذا

 انما

5 

557 

 هلل ا ا

 نا

 سك

 انسان

 نحل

 نا

5856 

585 

 ا با اشد ا ف قع راق

 30 ل رم رع مل كا انا اج نلف دورا ف دوس رنا ع دلل او ا ل

1 

1 

7 

5 

 ارا



 : ةيص وتلا رصانع نم رثكأ وأ دجاو جامدتا

 0 ا اا ااا ا ا تايصوتلاو جن تاحلا

 ةلوطملا ريراقتلل ةفلتخم ةلثمأ : رشع ىداحلا لصفلا

 نزاخم /ىض رع ةلاص /ةير ,اذإ بتاكم : لوطملا رب رقتلل يضارتفا ل !اعم + هيل وأ

 ا رق ل ا دك عسل هم لك ب عل صضايرلا ةنيداف ريخأ ل

 ل ا ا ةيعازو لا ميصقلا ةك < مشل ٍِ وسلا رب علا < اننا

 ةييوكتملا تاهل ىلإ ةعوقرملا يروا اعلا
 نم نقلا اخو رو ب وسجا توج سباب دير اوم دنت محو تاباسللا بقارم قرش اعبار

 ا ل مك م لا ا لا مح نوم داو يل ا اك انتل ولا ل دال ل جردتم ريو ا: تاغ



 ةلاما ريراقتتا ريرحتت يلاصتالا لخدملا و

 و م ا ار ل عد هع جام ارسل [ نسم | نق أ

 5 تح لأ مج ص ص00 ا ل حا وا و ا

 اج ا تح روج ا او عوق راو اللا تو وب يول يسرا ع و هر كا وجم م وم تاحلطسملا تبث

 ١ ىزيلجإ - يبرع : هي وأ

 00 ااا 0 ب يبرع - قزيلجنإ انف

 1 ا تصل وج عنو حاط يمص امم دود د طوف ونش تاعوضوملا فاشك



 وزال (يىىاب)

 ريراقتلا سسأ

 ةمدقم :لوألا لصفلا
 تامظنملا يف ريراقتلا ةييهأ :يناثلا لصفلا

 ةبساحملاب اضتقالعو تالاصتالا ةيرظن :ثلاثلا لصفلا
 ىصتش تافطتقم :عبارلا لصفلا
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 ريراقتلا فيلصت © دبحلا ريرقتلا ةناكم © دبحلا ريرقتلا

 ةيقيبطت تاللاح# ةلتسأ © ةصالخلا#

 عاطق وهف .عمتجملا تاعاطق نم هريغ نع فلتخي لامعألا عاطق نأ هيف كشال ام

 هك و . عمتجملا دارفألا عابت مث حتنتو تاجتنملا ممصت هيفف .ةعيرسلا ةكرحاب مستي

 هيفو .نيعملا عاطقلا سيئر ىلإ لماعلا نم اءدب مهتاجرد فقالتخا ىلع دارفألا لمعي
 .اهتم ةدوشتملا ضارغألا قفو اهذيفنت بلطيو تاسايسلا مسرتو تامدنلا ىدؤت

 كانع سيل مث نمو .ةيولطملا تافصاوملل اًقيط دارفألا ايلغشيو فئاظولا ددحت هيفو

 ةليسو ىلع دامتعالا نود اهجراخو ةأشنملا لخاد ءايشألا هذه طبرل يلمع بولسأ

 ناشلاك اف ايمعب ةاكلا ءاوحأ دقت ةكاصنألا ةليسولا مله  ةمماك لانعتا

 قيل ايوحصم ءاوهلا كتم لخدي يذلا حوتمفملا بابلا اهنأ امك ؛ صوص رم ا

 ةأشنملل يسفنتلا زاهحلا فقوتي امدنعف .اهريفز ءاضيأ ؛هنم جرخيو تامولعملا

 ةيلمع صعقتالو .اهتفيظو ءادأ نع فقوتت اهنإف ؛اهلاصتا ائاسو ىف الكمتم

 . ةينوفيلتلا تاثداحملاو تاركذملاو ريراقتلا ةباتك ىلع ةأشنملا يف لاصتالا

 نم دعبأ وهام ىلإ اهادعتت لب ؛تاعامتجالا لخاد تاشقانملاو ةيصخشلا تالباقملاو

 نيب ةسفانملاب ءةدئاسلا ةيداصتقالا ةلاحلاب رثأتي ممتجم ىف ةأشنملا لمعت ذِإ ؛كلذ

 ب



 ريراقتلا صف

 هاجت ماعلا يأرلابو ؛ةدئاسلا ةيسايسلاو ةيبيرضلا ةمظنألابو ؛ةلثامتملا تآشنملا

 . ةمظنملا نيناوقلاو ةيموكحلا حئاوللابو ةأشنملا

 ةشقانمو ةبوتكملا لاصتالا ةليسو ىلع انتسارد رصقنس فّلؤملا اذه يف اننأ ريغ

 ىلع زيكرتلا عم ءامومع ةيملعلا ةباتكلا ةيلمع مكحت يتلا ةيساسألا ءىدابملا

 ةصاخ :ةأشنملا ىف ةيلاملا ىحاونلا ىف اهريثأت وأ اهرثأت نكمي ىتلا ةينهملا تاقيبطتلا

 اهفادهأو ايفلو اهئارق 8 ةيبدألا ةباتكلا نع فلتخت ةينفلا ةيملعلا ةباتكلا نأو

 م١ مدختسملا ةباتككلا بولسأو ءاهضرع ةقيرطو

 ( ةينفلا ) ةيملعلا ةباتكلا

 ةيلمعو ةيعوضوم ةقيرطب ةيقيقحلا تامولعملا ميدقتب اهيف بتاكلا موقي
 تامولعم تامولعملا هذه نوكتام ةداعو .نينيعم ءارقو صاخشأ ةطاسوب مدختستل

 ةغل اهيلع ىلطيو ةصصختم ةينف ةغل ةيساحملا نأ هيلغ فراعتملا نمف ؛ ةصصختم

 ؛مهتاربخ ىلع دمتعت ءارقلل نوبساحملا اهمدقي يتلا تامولعملاف . 117 لامعأللا لاجر

 ةقرعملا لاجم لالخ نم تامولعملا هذهل مهتاريسفتو ؛مهتابثإ ةلدأو :مهتادهاشمو

 ىلإ هلصوت نأ ديرت اب رخآلاو ملعت نأ امئاد ةيبساحملا ةباتكلا فدهف . يبساحملا

 لح يف دعاست يتلا تائايبلاو تامولعملاب ئراقلا دوزت ةينفلا ةباتكلا هذه لثم . هنهذ

 كلا ق ذاختا 1 ؛ةنيعم تاراسفتسا ىلع ةباجإلا يفو ءدهجاوت ىتلا تةلكشملا

 ىلإ فدهيال ةباتكلا نم عونلا اذه لثم . تافرصتلا نم كلذ هبشأ امو ةددحم

 هديوزت ىلإ فدهت اهنكل :هفطاوع ةدشانم وأ ئراقلا نع هيفرتلاو حيورتلاو ةيلستلا

 ىلإ يدؤيال يذلا حاصقإلا نم عونو ةيعوضوم ةقيرطب تانايبلاو تامولعملاب
 ةيبدألا ةباتكلا نيب قرفلا عضوي لاثم يلي اميفو . ليلضتلا وأ هيوشتلاو ضومغلا
 . ةينفلا ةباتكلاو

 ”[تاطصمتسوس , تلاع صومتتحمع 8لعاطسلو نأ معجنات ةدعأ [نتمعادتاصم اماقلءاضع : 11
 خ ظورومعم - اناسونةةانعانل فصل هاو, 118, 39 - 03



 ِك ةفاذقم

 (ةيئفلا) ةيملعلاو ةيبدألا ةباتكلا

 كلذ ريغو ةصقلاو لاقملاو رثنلاو رعشلا نم اهروص ىتش يف ةيبدألا ةباتكلا نإ

 ءايشألل فصوو ةيلايخ روصو صخش روعش نع ريبعت يه لب ؛ةيملع ةباتك دعتال

 ليلدلا ةماقإ نكمي يتلا قئاقحلاو ءايشألا ال ؛ءايشألا بتاكلا اهب ىري يتلا ةيؤرلاو

 . * "7 ينعملاو ظفللا ' ناونعب هل لاقم يف يطولفتملا لاثملا ليبس ىلع ذخ .اهيلع

 نيذلا كثلوأ يأر ن مم برغأ هئيدحو بدألا يدق يف ءارآلا نم تيأر اميق رأ مل '

 ةقص نع فلتخت ةقصب امهم الك نوفصي ؛ ىنعملاو ظفللا نيب مهماكحأ يف نوقرفي

 ام وأ !ةلوذرم ةطقاس اهيناعم نأ الرول ةديصقلا هذه بولسأ لمجأ ام :نولوقبف .رخآلا

 نأو .ءاعو ظفللا نأ مهيلإ ليشي امتأك !برطضم حيبق اهيولسأ نأ الول ةعطقلا هذه عدبأ
 نوكيو ؛ةلخ نوكي ةراثو :ارمجت نوكي ةراتف «ءاعولا كلذ الان لئاوسلا نم لئاس ىنعم ا

 امهنأ اوملع امو :لدبتي الو ريغتيال هتروص ىلع قاب ءاعولاو ءاردك ىرخأو ايفاص ائيح
 اه : لوقت نأ زوجيال امكف ءاهنوشنب رمشلاو ءاهعاعشي نسشلا جازتما ناجرتم نادصتم

 نأ زوجيال كلذك اهتوشن رمأو ةرمثخلا سذعأ امالو ؛اهعاعش حبقأو سمشلا لمجأ

 سيل هنأ بدأتملا «ىشانلا ملعيلف «كلو سعت وأ حيقلاب ىتعملاو ؛لايحلاب ظفلتا فيعت

 عطفقلا نأو عةهاحق هسيقو ١ ةأكعش لامح هتلامجف : صاخ ريحألو 4 لقفعبم نايك ظفلل

 ءاهضارغأو اهيناعم كلذي فصن امنإ لامجلاب اهبولسأ فصن يتلا ةيرثتلا وأ ةيرعشلا ةيبدألا
 لمعشت ةبرطضملا ةكيكرلا ةضماغلا مهبيلاسأ نأ باتكلا وأ ءارعشلا نم نومعزي نيذدلا نأو

 .نومهاو وأ مهمعز يف كوبذاك ةيلاع ةفيرش ناعم ىليع

 نأ الإ ضمغيالو ؛هبحاص سفن يف ب رطضم هانعم نآل الإ ظفللا برطضيال

 الو :؛ريثآتلا نع رثآتملا الو ءماهفالا نع معافلا زجعي نأ لاحمو ءهسفن يف ىقماغ هانعم

 نوكت ثيسحفأل سفنلا ةروص اهيف مسترت يتلا ةارلا لإ ؛ايئاامو ؛ عانقإلا نع عئتقملا

 ء«ملظم وهف ةملظم وأ :ءىيضع وهف ةثيستم وأ ءحيبق وهف ةحيبق وأ ١ ليمتع وهف ةليمج

 روصتن نأ انعطتسا ءاهمامأ ةلثاملا ةروصلا ليثمت ىف بذكت ةأرم روصتن نأ انعطتسا اذإف

 . ةهيحاص سفن فصو نع هفصو يف فلتخي انايب

 . ةعوبف ولا هل ةلماكلا يطرلغتم ا يىفطل يفطبسعم تاقلؤم . يفعل يفطستم + ١+ يصرلفتلا 3(



 ريراشتلا ويم 3 أ

 دمحمل «ظافلألا يناعم# هسفن عوضوملا لواتن ناك كلذ نم ضيقنلا ىلعو
 . (ةيبرعلا صئاصخو ةغللا هقف) هباتك ىف كرابملا

 عجرت ينلأ ةيلصصأالا ةداملا نم فلأتي اهاتيم نأو ىنعمو ىتبم نم نوكتت ةملكلا نإ '

 هيف غاصُت بلاق وأ ةغبص نمو «قاقتشالا ملع يف ثحبيام كلذو ءةملكلا كلث اهيلإ
 اهظفلب هيلإ زمرتو هيلع لدتامو ةملكلا ىنعم امأو .نازوألا وأ ةيبألا ملع هيف رظني كلذو

 ةنمألاو قاقتشالا ثحبب اونع امك .ئييوقللا ءامدق هب نعي مل صايع تحب عوضوم وهف

 دارقإو ىنعملاو ىنيملا نيب ماثلا لصقلا ريسعلا نع هنأ ىلع .اهتدامو ةملكلا لكشب نيقلعتلا

 يلوصأ ىلإ ظافلألا درو قاقتشالا ثحبف ءرخألا هجولا ةظحالم نود ثحبلاب امهنم لك

 عمو ءهيلع لديو لصألا ةفرعم ىلع نيعي يذلا وهو ؛ ينعملا هيف ريثعي نأ دبال افروذدجو

 ةغللا ءاملع درفأ كلذدلو . ثحبلل ةعساو تالاجمو ةصاخ اًهقافآ ظافلألا يناعمل نإف كلذ

 7' ةيظفللا ةلالدلا ملع وه . . . ظاقلألا يئاعمل اًصاخخ اًدحب رصعلا اذه لهأ نم

 :لوقيف ىنعملا ىلع ظفنلا هلالدل هح رش يف بتاكلا درطتسي مث

 ريشت وأ مهناهذأ يف نأعم ىلع لدت ازومرو تاراشإ ميدقلا نم رشبلا لمعتسا"

 ىلإ ةعامج لك اهب ريشي اًذوعر نوكت نأ نع ةغللا ظافنأ جرختالو ؛ةيدام ءايشأ ىلإ زمرتو
 نع رخآب ناسنإ لاصتا يأ ؟؛مالكلا ةيلمع انللح ولو .اهنودصقي يتلا ءايشألا يتاعم
 :ةيساسأ رصاتع ةثالث اندحول ءةغللا قيرط

 وأ ظفللا :اهلوأ
 . كلذ ىلإ هعقد ةغللا

 نع جراخ مقادب ظافلألا نم هاقلأو ملكتملا هثدحأام وهو ةيئوصلا ةروصلا

 ةئوكتم ةروص وهو عمالا نهذ ىف مداكلا اهراثأ يتلا ةينهذلا ةروصلا وأ ينعم ا :اهيئاثو

 ةحرافل يئاقخاو ةلغمألا| ويجمع م ةدرصمو ةيسسا هب رابغ سس هع تنمو هاهذ يف

 ةيونعملا وأ باتكلاو ةرجشلاك ةيداملا ءايشألل ةبسنلاب ءاوس هتايح ىف اهفداص يتلا

 . دقحاو لدعلاك

 هيلع لولدملا نعئاو لادلا ظقللاف  ةئوسقمل | ةيج راخلا ةروصلا وأ ىنعملا ءىشلا :اهثناثو

 يتلا ةثالثلا رصاتعلا يه ىتعملا هيلع قبطني يذلا :دوصقملا يجرانملا ءيشلاو

 . يوفتلا لابصتالا وأ مدلخلا ةيلمع اينم فلات

 اق نه ةيبرعلا يعئاسخ و ةغللا هش «كرابملا هين



 31 همت

 نم ةيتوصلا ةيحانلا ىلإ صاخ هجوب ريشي ظفللا نأ ةملكلاو ظفلتا نيب قرفلاو

 ىتعملا اذه ظحال دقو .اًمم ظفلل يوتعملا موهفللا ىلإو اهبلإ ريشت ةملكلا نأو :ةملكلا
 , ىنعمل ديفم ظفل اهتأب ةملكلا اوقرع ىتح ءامدقلا انئاعمن

 لقت يأ ؛يوفللا لاصتالا يفق ة ١ نعمل ةقدارم تسيل ةلالدل دلاق اذه ىلعو

 يهو ' ةلالد" و «ىثعملا وع 'لوئدم ' و ظفللا وه ' لاد" زمر ةغللا قيرط نع راكفألا
 ثحابلاو ءوسنلا وه ضعبب اهضعب ظافلألا تالص يف ثحابلا ملعلاو ءاسهنيب طابترالا
 ظافلألا نيب اميف ثحابلا ملعلاو .قطنملا ةصاخو ةفسلفلا وه تالص نم يناعملا نيب اميف

 0 كارد ةغو :
 8 «؟4/ةشللا ملغ نف ةلالدلا ثحبم وه تالص نم يناعملاو

 ىلع ظافلألا ةلالدل هميسقت دعي *اريخآ بتاك لوقي هسفن عوضوملا لوحو

 عماسلا بعوتسيو مهفي ىتح اعيمج اهرفاوت ةرورضو عون لك فيرعتو اهيناعم
 : ظعمللا نسف دوصقملا ىتعملا

 ثادحألا نم ةريثك براجت دعب ةغل لك يف اهتلالد بستكت تاملكلا نأل كلذ'

 اًقيثو اًطابترا ثادحألا كلتب انم لك نهذ يف ةملكلا طبترتو :ءرملا اهب رمي يتلا ةيعامتجاالا

 دل يهو - . هثايح يف ناسئإلال ةصاخلا بر ءاجعلاب هلالدلا كلت للظتو ءاهباهتلالد نولتتف

 ةثيبلا نم رخآ نهذ يف رطختال دف ةلالدلا نم لالظب يحوت ةيعامتجالا ةئيبلا نم درف

 كاذعت عِش «ةئيابتعا 00 ا ءايسفنت
 يف تاملكلا تالالدت اك جشم اًرِدَق كاته نأ ريغ :امهتايح يف اهي تطيترا يتلا ثادحألا

 نيب مهافتلا نوكي هاوتسم ىلعو «تاملكلاب لماعتلا هساسأ ىلع نوكي يذلا وه ءةئيب لك

 اًدودح ةداع مزتلت يملعلا طاشنلاو راكفألا لاجم يف تاملكلا ةلالدو . . .دارفألا
 يف ةبراقتم وأ ةلئامتم ةهباشتملا تاقاقثلا يوذو ركفلا تناك نيب يهف ءاهادعتت داكتال

 . ملاعلا يف ةينوكلا لاوحألاو ة ةعيطلا رها ولت تاملكلا كلت ضرعت نيح اميسأل :اهتلالد

 ةكودصم اهيف ظافلألا ةلالد نأ ؟لهسأو رسيأ مولعلا ةمجرت نإ امئاذ لاقي ادلو

 ملعلا بحاص هب ينعيام مهأق .نايحألا بلاغ يف عارن وأ لدج لحم تسيلو ؛ةطوبضم
 ةيصخش ةفطاعب وأ يدرف روعشب رثات نود ؛ةيعوضوملا ةرظنلاو ركفلا ره .- عب 2 -| أ 3 0 37 1ك 5 1 8خقاإزإس |ة "| |
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 58 انا ريع | 1" امعاا 5

 بيلاسألا عونتو اهيناعم قدأ يف ةيبدألا ةباتكلا ىلع ةيحيضوتلا ةلثمألا نمو

 ناسل ىلع دروام ةقيرط نم رثكأب ةدحاولا ةروصلا زاربإ يف ةينايبلاو ةيغالبلا
 . 51 !!ةبجرلا؟ ناويص تن هسارظنلا دياتك ىف ىطظولفلا

 ةمحرلا كيلق نكيل .:ةمحرلا كيلث رعشأ ءاميحر نك :ديعسلا لجرلا اهيأ'

 نم هريغب مليام مهلا نم هب ملي اًبلق يبنج نيب نأل ؛ءديعس ريغ نإ! لوقتس

 كمومه نغ كيزعي ءازغ ريخ سئايللا عومجلا اذه نم كل نكي ؛بوركلملا ةبرك جرفو
 ءاذر يش اذإ الإ علطيألا ردلاف ءكلجحلا داوم نع رولا كيتأي نأ بجست ال و «كتازحأو

 . مالظلا دهم نم الإ جرديال رجفلاو ؛ ليللا

 سسشلا نيباع لثم قرغلا نم اهانعمو اهظل نيب نكلو ل - ةريغت ةملك ةمحرلا نإ

 .اهتضيقح ىف سمشلاو اهرظتم ف

 عمتجملا دجو . ,ميحرلا بلقلا نم هتلاض ناسنإلا حئاوج نبب ميكحلا دجو اذإو
 , ةءانهلاو ةداعبلا نم هتلابق

 نوقجلا ترفقألو . .موضهمالو نويغمالو عئاج مهنيب ناك اخ ساتلا محارت ول

 امك عمتجملا نس ءاقشلا ةمح لا تحلو 1 عجافملا يف بوتحلا تنايطالو - عمادملا نم

 , مالظلا دانم حبصلا ناسل وحي

 هيف توميل عمتجملا اذه يف هب فذقي ملو .هقزر هيلع رتقيل ناسنإلا هللا قلخي م
 ءاهسلا لاا تيشو سقرأللا طظامب شوف هل قلخيو ةقلخي نأ هعمكح تدارأ 3 1 .اهوج

 يوقلا ردغو ضعب ىلع هبقعب يغبف ةمحرلا ةبلس نكلو هتحاح لسيو ةتنوؤم هيقكيام

 1 . ليمحلا اهيجو هوشتو . . ةلذاعلا ةممسغلا ماظن ريقتف . .هقزر هنود نستحا و فيعشلاب

 . ليبس اهيلإ ءاقشلل ناك امل بولقلا ىلإ ليبس ةمحرلل ناك ولو
 ةيبص ريغ اهل كرتي ملو ءاهجوز اهنع تام يتلا ةلمرألا محرا . ناسنإلا اهيأ

 توما صوؤتع اهبلقب مهلا ثكعيو اهتم سأيلا لاني نأ لبق اهمحرا ءرازع عومدو : راع

 . ةايحلا يلع

 ق7 انا ص ص + تارطتلا ؛ يطولغخلل م5



 نأ نع رجعت اهلع اهض رع اهنم رتشتالو اهلالبغ اهل نيزتالل ؛ ةطفاسلا ةأرملا مجحرأ

 . اهتيب رسك ىلإ ًاملاس هب دوعتق هيف اهمواسي اهواسم دبت

 ؛ ةفيعض اهنأل كشارف ةمداخو كسفن ةآرمو كتيب ةديعقو كدلو مأ ةجوزلا محرا
 . كب هتقث بذكت نأ كل ناك امو ء«كيلإ اهرمأ لكو دق هللا نألو

 , نيملاظلا ملظأ تنكذ

 لهجلا نيب هيلع معمجتف هفنل قاصتنالا نم هزجع ةمبق رقا نيحت"ل .اهاجلا مجرأ

 نيرساخلا نم نوكبت هبف حبرت ارجتم هلقع ذختتالو ءملظلاو

 عجوتيو + ا خوم3 ريب يكييو ملأتت امك ملأتيو وس سوو ورع

 لبقي هنأ اهلقأ ءمؤل بئارض ىلع عبط ناسنإلا ن ْنِإ لوقي نم بذكو همحرا . نيب داكيالو

 . ادي هيلإ دمع ال نم برضيو هبراض دب

 ثيح مقو .ءاشت ثيح اهئاضف يف ميهت اهعدو اهصاققأ ىف اهسبمتال ريطلا محرا
 يف اهعضتن اهقح اهيصتخت الف هل ةياهت ال ءاضق اهيعو هللا نإ ءريقثتلاو كيرغتلا اهل بيطي

 اشي معن مهي اهعارو كربصبو قمم ىلطأو ايليس قلطأ ؛اهمعاتجح كاش عسيال 1 صم

 وج يف ةرئاط يهو اهرظنم ىرثو ءراهنألا ءىطاوش ىلعو «تاياغلا يفو ءراجشألا قوف
 .رايسلا بكوكلاو رئاذلا كتلفلا رظنم نم لمجأ اهنأ كيلإ ليخيف ؛ءامسلا

 ؛ءابتشألا عومد اوصسماو .ءارققلاو .ريستابلا ىلإ اونسحأ .ءاتعسلا اهيأ

 3 ' ءامسلا يف نم مكمحري يضرألا يف نم اومحراو

 صخش روعش نع يطولفتملا ربعي / ىنعملاو ظفللا : ىلوألا ةعطقلا يفف

 ةقئافلا هتردقو هلايخخ ةعسو هنايب رحس ىلع اذمتعم ؛ةصاخخلا هرطن ةهجوو يلخاد

 قفدتم سلس لهس بولسأ يف اهنع ريبعتلاو ةينهذلا روصلا مسرو هيبشتلا ىلع

 ةم ضو عوضوملا ثيح ن ره ىينعملاو ظفللا نيب هدنع ةقرفتلا نأو , ةعيباني خرم ءامللا ققدت

 وصلا ساعت يي ىتلا ةآرملا وهف ريعتلا برلسأ امأو «بتاكلا ن يهدم س ىلإ عجرت

 . ةيداملا ءايشألال ةيتهذلا

 يف فينصتلا بولسأ كرابملا مدختتسا ١ ظافلألا ي يناعم 1 ةيناثلا ةعطقلا يفو



: 
 ب ءاقشلا تعا 0

 ةقرفتلا ةبوعص ىلإ راشأو «ىنعمو ىنبم ىلإ ةملكلا مسق ثيح ؛ةيملعلا ةباتكلا
 بتاكلا مدختسا امك .ةساردلاب امهل ضرعتلا دنع نايحألا نم ريثك يف امهنيب

 :يملع بولسأ وهو ءاهسفن مالكلا ةيلمعل هضرعو هتشقانم يف ليلحتلا بولسأ
 ةيلاملا تالكشملاو ءامومع ةيملعلا تابعوضوملا ةشقانم هيف مدختسي ءاضيأ

 ءاهانعل ةفدارع تسيل ظافلألا ةلالد نأ ىلع بتاكلا دكأو . اهوصخ ةيبساحملاو

 ناهذأ يف امغ ربعت ىتلا تاراشإلاو زومرلا ىلع لمتشت يوغللا لاصتالا ةيلمع نأو

 رض ألاو رمحألا نوللا نم رورملا تاراشإك ةيدام ءايشأ وأ ناعم نم سانلا

 تولسأ بتاكلا لخدأ كلذ عمو : تازابسلا يدئاقل ةبسلاب هنعرتامو رفصألاو

 دوصقملا ىنعملا بيرقتل - يبدأ بولسأ وهو - ةينهذلا روصلا نع ريبعتلا يف هيبشتلا

 , ءىراقلل هحيضوتو

 سينأ ميهاربإ روتكدلا مدختسا دقف ؛ ظافلألا ةثالد ؛ ةئلاثلا ةعطقلا يف امأ

 . ةلالدلل هحرشو هتشقانم يف ةيملعلا تاحلطصملل فيرعتلاو ميسقتلا بولسأ

 ىلع بتاكلا زكر امك . ةيملعلا ةباتكلا لاجم يف اهيلع قراعتملا بيلاسألا نم امهو

 براجتلاب صخشلا نهذ ىف ةملكلا ظبرت ىتلا ةيغامتجالا ةيمجعلملا ةلالدلا

 فالتحاك) اهسفن ةئيبلا يف رخآل صخش نم فلتخت يتلا ةيعامتجالا ثادحألاو

 .(ةدحاو ةئيب ىلإ نومتني نيذلاو رمثسملاو دايصلاو براحملا نهد يف مهسلا ةلالد

 ءايشألل ةينهذ روصو ناعمب ظافلألا طابترا يف كرابملا عم قفتي ةرظنلا هذه يف وهو
 ءانبأ نيب ظافلألا ةلالد مهف نم اًكرتشم اًردق كانه نأ ىلع لدي امم «ةيونعملاو ةيداملا
 يتلا تالكشملل ةجلاعملاو لاصتالاو تاشقانملا هساسأ ىلع منت ةدحاولا ةئهملا

 نيب لاصتالل انتشقانم دنع ليصفتلاب هل ضرعتنس ام اذهو :ةنهملا ءانبأل ضرعت

 ةلالد ةقدو «ةيعوضوملا موهقم ىلع بتاكلا دكأ امك . قحال لصف يف نيبساحملا

 ةيسنلاب ةفلتخم يناعم لمحت وأ عازن وأ لادج لحم نوكت ال يتلاو اهطبضو ظافلألا

 صضرعلل مهضرعت دنع ةصاخ ةيمهأ نوبساحملا هيلويام اذهو . نيفلتخم نيصخشل

 . تامولعمو تانايب نم ةيلاملا ريراقتلاب دروام مهف ءاسيال ىتحو ءحاصفإلاو



 1 0 ند لو

 بولسأ ءالجب اهنم حضتيف ١ ةمحرلا : اهناونع يتلاو ةعبار ملا ةطقتلا امأ
 ءاقشلاو سؤبلا روصل هضرع لالخ نم ئراقلا فطاوع ةدشانم يف يطولفتملا
 ةقاللا روس لك امدختسم ءامهب ةمحرلا ىلع :ىراقلا بضحيو .ناويحلاو ناسنؤلل

 . ءامح ملا هدأبع هب هللا دعو يذلا ميظعلا ءازجلا اثييم ءنايبلاو

 ةينفلا ةباتكلا صئاصخ
 ءيشلا نغ ريبعتلا يف ةفلتخملا روصلا نمو «قباسلا ضرعلا نم انل حضتا

 سولسأ ىف اًنيِب اًفالتخخا كانه نأ ؛ةفرعملا تالاجم نم نيقلتخم نيلاجم يف دحاولا
 حجني املقو .ةيبدألاو ةيملعلا ةياتكلا نيب رظنلا تاهجوو ضرعلا قرطو ةباتكلا

 يف ةمدختسم ضرع ةقيرطو بولسأ مادختسا نم نيلاجملا الك يف باتكلا ضعب
 ةباتكلا اهب صتخت يتلا صئاصنخلا وأ تافصلا مهأ ىلي اميفو . رخآلا لاجمل

 .ةينفلا

 نمو .ةصصختم ةيتف تاعوضوم لوانتت ةيملعلا ةباثككلا نأ حضاولا نم

 2 0 ةينفلا تاعوض وم لاب دوصقملا طسضلاب دحوم نأ بعصلا

 ةنيعم دقق مامتعا دا لاحم ىف عشت هلا : ةعارزلاو ةسدنهلاو بطلاو ئكاصتقاللا

 ءاهباسس ةقك وامهسلا هيك ل يا صاخشألا نم

 ةتنمعطقمع ءارشلا ةقيرطو ءاهتجلاعمل ةفلتشملا ةيسساحللا قرطلاو ةئي زخلا مهسأو

 ةعاشلا جامدنا ةحلاعم يف ]مصانع نأ ماعدا ا جرم ةشي رطو س1 عاططعمل

 .اًيساحم اهتحاعم ةيفيكو ةعباتلا تاكرشلاو مألا ةكرشلا نيب ةلدابتملا تايلمعلاو



 ريراقتلا سنا ١

 حاصفإلاو ضرعلا ةيمسر - ”

 دوصقملا فيرعت ةبوعص نم مغرلا ىلع ءاهتقباسب ةيصاخلا هذه لصتت
 ةيصاخلا هذه ريوصت لهسلا نم هنأ الإ «ةينفلا ةباتكلا يف حاصفإلاو ضرعلا ةيمسرب

 بلطت لخدلاو ةاكزلا ةحلصم لثم ةيموكحلا تاهجلا ضعب . اهيلع ةلثمألا برضو
 ةييساحملا ريباعملا بلطتت امك «ةنيعم جذامنل اًقفو ةيبيرضلا تارارقإلا مدقت نأ

 ةيبساحم ءىدابمل اقفو ةئيعم ةقيرطب ةيلاملا مئاوقلا ضرع ةينعملا تاهجلا نع ةرداصلا

 يف ةمدختسملا ريراقتلل ةنيعم لاكشأ كانه : كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اهيلع فراعتم

 نايب ريراقتو ءملستلاو صحفلا ريراقتو ؛ فيلاكتلا مئاوق لثم ةيملعلا ةباتكلا
 نم ةصاخ ًالاكشأ ةيملعلا ةباتكلل نأ امك :ةلودلل ةماعلا ةنزاوملاو «ىلاملا فقوملا

 مسرل اهيلع فراعتم ةنيعم تاميمصت «لجرب «ثلثم) يكمل تاودألا

 اثيعم اًبولسأو ( .كلذ ريغو . .ةصاخ مالقأ ءاددحم اًنيش ينعت يتلا لاكشألا

 ؛ةيملعلا ةباتكلا يف مدختسي . ةفرعملاو صصختلا تالاجم نم لاجم لكب اصاخ

 قفدتلاو ميظنتلا طئارخو ةينايبلا موسرلاو لوادجلاك حاضيإلا لئاسو ضعب ءاضيأ
 . رسيو ةلوهسب اهباعيتساو ةشقانملا لحم تاعوضوملاريسفت يف ئراقلا ةدعاسم

 ةيعوضوملا -

 اهصخق نكمي ىتلا تامولعملاو تانايبلا نم ريثكلا ىلع ةيملعلا ةباتكلا ىوتحت

 لكل ةمهم ةيصاخلا هذه دعت كلذل .اهريسفتو اهليلحتب نوموقي نيذلا صاخشألا

 دشانيال هتباتكو هضرع يف ايعوضوم نوكي نأ ىغبني ريخألاف . بتاكلاو ئراقلا نم
 ةطاسوب رسفتو للحتو أرقتس هتباتك نأ اضرتفم ؛تناك ةقيرط يأب فطاوعلا

 ةلص ىف ًانايحأ اهلك وأ اهضعب ءاقلال ادعتسم نوكي نأو .هتباتكل زيحتيال و نيرخألا

 ىلع لمعلا لب بتك ام حرفلا يف طارفإلا بنجت هتباتكل هتءارق دنع هيلعو .تاللمهملا



 ةمدقم ١

 ناك اذإ ئراقلا امأ . ةمولعملاو ربخلاب همالعإو :«ئراقلا ىلإ دوصقملا ضرغلا ليصوت

 ذاختا يف مزاللا نم رثكأ ارذح وأ «رييغتلا لوبق يف اًنيطب ؛ةنيعم ةركفل اًريحتم

 تيار لجلال زيدي, بدو ىلماكمار تقلب كلا ذل !املا تارارقلا

 د ويد نوح و يس واكو يقاس شقانيو

 ذق نئيلماعلا نيذه نأ نم مغرلا ىلع ءقئاقحل ! ضرع يف ةقدلاو حوضولا لماع

 ةفلكت عافترا وأ ةعمجملا تائايبلا يف صقنل تاعوضوملا ضعب ةباتك يف نارفاوتيال

 . تاعاطق وأ لثك لكش يف تامولعملا عيمجت ةيلمع ةعيبط وأ ءاهيلع لوصحلا

 تسيلو «ءارقلا نم ةعومجم وأ صاخ ءىراق ىلإ ء اضيأ ؛ةيملعلا ةباتكلا ممصتو

 يملعلا باتكلاف .ةيمويلا دئارخلا ةلاح يف امك مهنم ىمظعلا ةيبلاغلا وأ ءارقلا عيمجل

 ةدوزم ءارقلا نم ةددحم ةئفل ةنيعم تاعوضوم نآل وانتي ةصصخمتلا ةيملعلا ةلجملا وأ

 5 ةيارو بتاكلا رظن ةهج وب ةنولمو ةنيزه ريغ نبه بهجمات ج تاناسو تامولعم

 ةباتكلا يف ةينقتلا قرطلا - ؛

 اهيلإ جاتحي ةينف بيلاسأ مادختساب اهريغ نم رثكأ ةيملعلا ةياتكلا زيمتت

 نمو .دحاو ريرقت يف اهضعب وأ اهلك تمدختسا ءاوس ريراقتلل هتباتك يف بتاكلا

 لمعلا ةيكيتاكيم فصو وأ مسرو «تاحلطصملا فيرعت : ةينفلا بيلاسألا مهأ

 هذه نم رصنع لكف .ريرقتلاب ةدراولا تامولعملاو تانايبلل ريسفتلاو ءفينصتلاو

 اهل سضقرعتلا دنع ةيصاخغخ تامامتهاو تاخاعم ىلإ جاتحت ةيباتك ةلكشم اثِع رصانعلا

 دعي ءايشألا فيرعتف . ةينهملا ريراقتلا ةباتك يف رركتتام ابلاغ اهنأ امك . ةشقانملاب

 ةيمهأ هيف ثدادزا نمز | يف ؛ح ؛ حلطصملا نم دوصقملا ىنعملا حضوي اًيقطنم اًبولسأ

 ميغ اظافلاو تاملك مدختسي ةفرعملا تالاجم نم لاجم لك حبصأو صصختلا

 كلت لثم حيضوت ىلإ ةجاحلا دادزت «صصختتلا اذه جراخ اهيلع فراعتم

 ينف بولسأك لمعلا ةيكيناكيم فصو نأ امك .اهفيرعت قيرط نع تاحلطصملا



 مرات ندا ١١

 نأ نكميو «ةيناسنإلا مولعلا يف اهنع ةيقيبطتلا مولعلا لاجم يف امادختسا رثكأ نوكي
 يتلا تاوطنملا بم كلذ ريغو جماربلاو ينآلا بسايما مادختسا ليلد ةباتك يف ديفب

 تامولعملاو تاناييلا ريسفت امأ . ليغشتلا ةيلمع دنع ةباهنلا ىتح ةيادبلا نم عبتت
 . ةيملعلا ةباتكلا لاجم يف راشتنالا ةعساولا رومألا نم دعتف ةفلتخملا ريسفتلا قرطب

 اهنم جئاتتلا ضعب صالختسال تامولعملل ليلحتلاو ةشقانملا ىلع دمتعت ذإ
 ةلكشم لوح ةعمجملا تانايبلاو تامولعملا ىلع ءانب ةنيعم تارارق ذاختاب ةيصوتلا

 تانايبلل ةفلتخم جئاتت ىلإ رثكأف نانثأ لصوت وأ تانايبلا ريسفت ءيسأ اذإف . ةئيعم
 اهأ : يرقلا لقاقتللا ميمو ديركلاو نضرمفلا لاوس دؤي كلذ نإف .اهسفن ةللحملا

 طابرب ضضعب عم اهضعب ةطبترمو ةهباشتم تاعومجم يف اهبيوبنو تانايبلا فينصت
 ةيساحملا ملع يف همادختسا عيشيف ءاهتايمسمو اهدونب فالتخا نم مغرلا ىلع نيعم

 هذع يلونس اننأ ىلع .ةيلاملا مئاوقلاب حاصفإلاو ضرعلا لاجم يف ةصاخو
 ةيقيطتلاو ةيرظنلا ةهجولا نم ةيليصفتلا ةساردلاب اهلوانتنو ةصاخ ةيانع تاعوض وما

 .ةقحال ةلقتس باوبأ ىف

 ةينفلا ةباتكلل ةيساسألا روصلا

 روصلا نم ةروص هرابتعاب يجراخلا تاباسحلا بقارم ريرقت ىلإ انرظن ول
 عبتا امو ةعجارملا ةيلمعل يتاهن جتنمك - ةعجارت ملأ لاجم يف ةينفلا ةباتكلل ةيساس ةيل|

 نأ انعظتسال ؛اهيلع فراعتم ةينف ريياعمل ًاقفو تاوطخو تاءارجإ نم هدادععإ ىف

 : نييسيئر نيمسق ىلإ مسقت نأ نكمي اهروص طسبأ يف ةينفلا ةباتكلا نإ لوقن
 ىلإ لوصولل ةمزاللا تاراهملاو تاوطخلاو تاءارجإلا -؟ :ةيئاهنلا تاجتنملا ١-

  ةيئاهنلا تاجئنملا كلت جاتنإ

 اهعاوتأب ريراقتلا ؛ةيبساحملا ةباتكلا لاجم يف ةيئاهنلا تاجتنملا ةلثمأ نمو
 تالاقملاو ؛(ةرصتتخللاو ةلوطملا :ةيجراخلاو ةيلخادلا ؛ةيمكلاو ةيلاملا ) ةفلتخملا



 ١ ترق فيا

 ةرداصلا ةيبساحملا تارشنلاو ريياعملاو «ةيبساحم تاعوضوم لوانتت يتلا ةيملعلا

 اهيف شقانت يتلا تاودنلاو تارمتؤملاو ء«ةيملعلا تايعمجلاو ةينهملا ذهاعملا درع

 لئاسملاو بلاطلا دشرم نم اهتاقحلمو ةيساردلا بتكلاو :ةيبساحملا تاعوضولملا

 ةنيبلا تابيتكلاو ؛ةيبساحلا تانايبلاو ريياعملل تاريسفتلاو ءاهلولحو

 يرظنلا ركفلاب ةقلعتملا لئاسملل تاصالخلاو .ةمدختسملا ةيبساحملا تاحلطصملل

 . ةيساحملا ةيرظن ملع ىف ةحورطملا ةصاخلا تاعوض وملاك درجملا

 لمشتف تاجتتنملا كلت جاتنإل ةمزاللا تاراهملاو تاوطخلاو تاءارجإلا امأ

 فراعتملا ةينفلا قرطلاو .ةياتكلا ةيلمعب موقي يذلا صخشلل ىنهلاو ىملعلا دادعأللا

 . ةعجارملا ةيلمعغ يف عبتم وه امك صاخلا لاجملا كلذ يف ةنبمتلا تاءارعتإلاو هيلع

 ةشقانملا لحم راكفألا طبارتو يوغللا ءانبلا ثيح نم ةباتكلا يف عبتملا بولسألاو

 ايبسن فلتخت يتلا صصختلا لاجم يف اهيلع فراعتملا ةيرثتلا تادرفملا مادختساو

 عمج ةيلمع لمشت امك .دحاولا ةفرعملا لاجم لخاد يف ىتح رخآل لاجم نم

 ىلإ لوصولا يف دعاست اهيلع فراعتم بيلاسأل اًقثو اهريسفتو اهميظنتو تانايبلا

 يتلا ةيلكشلا ةيحانلا ىلع ءزجلا اذه لمتشي «كلذ ىلإ ةفاضإلاب .دوشنملا ضرغل
 بنجتو ءالمإلاو ةيبرعلا ةغللا دعاوقب مازتلالا اريخأو . تاجشملا كلت اهب رهظت

 . اهعون ناك ايأ ةباتكلا لاجم يف ةعئاشلا ءاطخألا

 ديكأتلا عم فلؤملا اذه يف ًاليصفت تاعوضوملا هذه ةشقانمل ضرعتتس اننأ ىلع

 كلذ نأ ريغ ,ةبوتكملا ةيلاملا يراقتلا ةصاخو يبساحملا وأ هنم يلاملا بناجلا ىلع

 روصملاو لاكشألا ىلع بيلاسألاو تاءارجإلاو ءىدابملا كلت قيبطت نم عدميال

 نأ امك .ماقملا بسحاهداعيتسا وأ رصانعلا ضعب ةفاضإ عم ةباتكلا نم ىرخألا

 رم مالا يئاشلا يابيحيل رصحلا ليبس ىلع درت مل ةشقاتملا لحم تاعوضولملا

 0 لاجلا يفاهرثأ رهظيو ةينفلا ةباتكلا لاجم يف قرطت يتلا تاعوضوملا رثكأ
 يتلا

 , يلمعلا



 ريراقتلا ىمأ 1

 ةبوتكملا ريراقتلا ىلإ ةجاحلا

 ءارقلا نم ةعومجم وأ ئراقلا ديوزت يه ريرقتلل ةيساسألا ةفيظولا نإ
 ىتح وأ ءارألا ضعب نونوكي وأ تارارقلا نوذختي اهساسأ ىلع يتلا تامولعملاب

 تاك ريرقتلا اهمدخي نأ نكمي يتلا فادهألاو فئاظ ولا دذعتل ارظنو .ةفرعملا درحم

 عاونأ عيمج يف ةحجادل ! تامولعملا لدابتل ةيويحو ةصاخ ةيمهأ سوتكملا ريرقتلل

 نوريدملاو :نومهاسملاف .ةماع وأ تناك ةصاخ اييرقث ةيداصتقالا تاشنملاو نهملا

 ولثمو ؛نوئكحابلاو :نوسدنهملاو «كونبلا لاجرو ؛ءابطألاو ةيداصتقإلا تاشنملل
 نم مهريغو ةيملاعلا تاكرشلا ولثممو «نوسردملاو :توبساحملاو «:ةيموكحلا تاهحلا

 يفف .هنم اهيشلت وأ نسحالا ىل !| تام ولعملا لقنل امإ ريراقتلا نوملاختسي دارفألا

 وأ نييتيفنتلا نيريدملا ىلع ليحتسملا نم نوكي ىربكلا ةيداضتقالا تاشتملا

 ء«رخألل اهلقت دارملا تامولعملا هيدل نم لك اولباقي نآ ةرادإلا نم ايلعلا تايوتسملا

 نيب تافاسملا دعابت نأ امك .ةبوتكملا ريراقتلا ىلع دامتعالا نم ديال ناك مث نمو

 رييست يف ةبوتكملا ريراقتلا ىلع دامتعالا ةرورض دكؤي ايجراخو ايلخاد ةأشنملا عورف
 .ةأكنللا روفأ

 نيذلا دارفألا مجح ةلكشم لح يف ةيوتكملا ريراقتلا ةمهاسم ىلإ ةفاضإلاب

 دكؤت ىرخأ اًبابسأ كانه نإف ءةأشنملا عورف نيب تافاسملا دعابتو تامولعملا مهيدل
 : اهنيب نمو ةيداصتقالا تاشنملا يف ةبوتكملا ريراقتلا ىلع دامتعالا ةرورض

 تامولعملاو ماقرالا نم ريثك هلا ىلع اهنم ةيلاملا ةصاخو ريراقتلا يوتحم ١-

 ركذتيو اهبعوتسي نأ يقلتملا ىلع بعصلا نم حبصيو ؛ةدقعم نوكت دق يتلا
 . طقف ةيوفش ريراقتلا تناك اذإ اهب ةدراولا تاليصفتلا

 ريراقتلا امأ .اهعامس لاح صاخ مامتها لذب ىلإ ةيوفشلا ريراقتلا جاتحت - ”

 يف اهتءارق ليجأتو اًبناج اهعضو نكمي ذإ ؛ئراقلا جازم عم مءالنت اهنإف ةبوتكملا
 . ةصاخلا ةيانعلا لاثتل بسانملا تقولا



 ذي“ ةعنق

 اهرضاحو ةكرشلا يضام نع ةيليصفت تامولعم ةبوتكملا ريراقتلا يطعت - ”٠
 مجحو :«ةفلتخملا اهتطشنأو اهتسايسو .اهدارفأ نوؤشو ءةعقوتملا تاريغتلاو

 ةدايزيو .ةيلبقتسملا تارارقلا ذاختا , يف ةرادإلا كلذ لك دعاسيو . اهروطت

 ةأشنملا عيطتست تانايب ةدعاق وأ تافلم يف اهظفحو اهرركتو ةبوتكملاريراقتلا

 ةجادلا دنع اهيلع دامتعألا

 ةّلِبن ءاطغإو ةيونسلا اهريراقت رشن ىلع تآشنملا نه ريثكلا لمعي - 5

 داما فشرا نآب اعليع .رخآ دعب اماع اهيلإ فيضت امك ؛تاشنملا هذه نع ةيشيرات

 . تامولعلا هدهل اًيساسآ (ردضن دمت يتلاربراغلا هذه نم معألا بلاغلا ىف ةوكتي

 مهفلا ءوس ىف عوقولا ةيناكمإ نم للقي هنأب ةباتكلا ديج ريرقتلا فصتي

 نع دعابي : لماكلا مهفلاو باعيتسالا ىلع ةردقلا ضرف نم ديزيو ؛«ريسفتلاو

 نأ نم مغر لأ ىلعو . ريرقتلا دسفت امر يتلا ةيصخشلا ماكحألل ءوجللاو زيحتلا

 الإ ؛اهريسفتو اهمهف ءاسي دق فدهلا نع ريبعتلا يف ةرشابم اهرثكأو ريراقتلا حضوأ

 راكفألا تلقت اذإ لءاضتي نأ نكي تالاحلا هذه لثم يف عوقولا لامتحا نأ

 . ددحمو يقطنمو ىيقدو حضاوو طسيم لكشب تامولعللاو

 ؛ميلسلا ريكفتلا يلع اهيحاص ةردق ريرقتلل ةديحلا ةياتكلا سكعت ةيلع ءاتبو

 رو ؛يقطنم ل : اخشب اههجاوي يتلا فقاوملاو تالكشملل قيقدلا ليلحتلا ىلعو

 يمس هل لئاسملاو ةيعشتل سس ةهيووع ١ هيو

 ءيداسلل مقا باستا قا لكلا كرت دلخلاو 00 ديا

 . بوتكم لكش يف ريرقتلا اهلوانتي يتلا راكفألا نع ريبعتلل ةيرورضلاو ةيساسألا

 ريرقتلا نم ةميقو ةيمهأ رثكأ نوكت امبر ةباتكلا يف ةقدلاو حوضولاو رشابملا ريبعتلاف



 ريرآقتلا نجس ١3

 ريخألا ىلإ اهلقن ةأشنملا ةرادإ بلطت ينل لا تام ولعملا | لصوي ديحلاري رقتلاف .هئاذ

 ةقثلاو مارتحالا رداسصم ن - ف ردبقف امن ئاكلل وهو ءلاملاو ءدهلا اهيلغ رفوب ام ةءافكب

 . يفيظولا ملسلا يف يفرلاو

 ديجلا ريرقتلا ةناكم

 لصوي يذلا ديجلا ريرقتلا نإ لوقلا عيطتسن قباسلا رصتخلا نضرعلا نم
 زربيو ءراشتنالاو ةرهشلاب عتمتي حيحص لكشب ئراقشلا اهيلإ جاتحي يتلا تامرلعملا

 يف جردتيو ؛مهتامامتهاب ىظحيو :مهمارتحا هيسكيو نيرخألا هئانرق نيب هبحاص
 . يفيظولا ملسلا تاجرد ىلعأ ىلإ ةعرسب هلمع

 ةديفملا تامولعملا ليصوتو ديجلا ريرقتلا دادعإ ىلع ةردقلا نأ هيف كشال ام
 ةادؤملا ةفيظولا تدقعت املك ةصاخو هنهملا يف يقرتلا صرف ةدايز ىلإ نايدؤب

 .ةيلاع ةءاقكي اهليصوتو تامولعملا مهف ىلع بلطلا دادزاو ةصصختم تحبصأو

 صلختسي تامولعملاو تانايبلا نم اريك 5 أءزج نأ لامعألا لاحم ىف هب ملسملا نمو

 مث نمو .ريراقت هر روص يف ةفلتخملا اهعارتاب تادعسلاو قئاثوللاو تالجسلا نن ف

 صاخشأ ىلإ ةساملا انتجاحب انرعشي امم ةحضاو ضرع ةقيرطو ديج دادعإ ىلإ جات
 رجس ىلإ تامولعملا ليصوت يف ةيلاعلا ةءافكلاو ةيوغللا تاراهملاب نوعتمتي

 3 أرقيام باعيتساو ةءارقلا نع ردقلاف .مهتايوتسم فالتخا ىلع ريراقتلا هذه

 ليصوت يف تايرورضلا | دم فش اةي ري ردتلاو ةيهفتنلا ةيجرتل لا ىلع ةردقلا كلذكو

 تامولعملا مادختسا نسح نع جرختال ريراقتلا نم ةدامغتسالاف .تامولعملا

 صاخشألا لك سيل .ديدشلا فسأللو .اهب ةدراولا تاظوحلملاو تاريسفتلاو
 اهليصوت ىلع نيرداق نيرخآلا ىلإ اهلقن نوديريو تامولعملاو تانايبلا مهيدل نيذلا

 .ريراشتلا ومدختسم اهنم ديفتسي تلا ةميلسلا ةقيرطلاب اهرشنو

 ىلع نيمئاقلا را برسم رق دقت ام لك نم قرن
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 ىدم ؛فئاظولا لغشل صاخشألا مهرايتخا دنع لوألا ماقملا يف ن !رعشب اهترادإ

 ةءافكب نيرخآلا ىلإ مهدنعام ليصوتو ءايشألل مهباعيتساو ريبعتلا ىلع مهتردق
 نم جرختلا يثيدح نأ نوعنتقم تاعورشملا باحصأ نم نوريثكلاف .ةيلاع

 تارودلا قيرط نع ةصاخلا لامعألا وأ فئاظولا ءادأ ىلع مهبيردت نكي تاعماجلا

 . ةلاعف ةقيرطب ةبوتكملا ريراقتلا دادعإو ةباتكلا ىلع مهبيردت نكميال نكلو ءةيبيردتلا

 يف ليصوتلاو باعيتسالاو ةباتخكلا تاراهم ةيمنث ىلإ ةسام ةجاحلا تناك مث نمو

 رغصلا يف ميلعتلا" ةلئاقلا ةيبرعلا ةمكحلا ديؤي كلذو .ناوألا تاوف لبق ةركيم نس

 ينغفلا صصختلاف . "ءاملا ىلع شقنلاك ريكلا يف ميلعتلاو ءرجحلا ىلع شقتلاك
 ىلإ جاتحي كلذ نكلو ؛ هدحو فاك ريغ ءادألا يف عادبإلاو زفاوحلاو « قيقدلا

 ةغللا تاراهمف . ةصصختلا ةيافكلل اًمفو ريرامتلل ديحأ دادعإلا ىلع ةردقلاب ةدئاسم

 هصاخخو ؛ لمعلا تالاجم ىتش ىف ةصاخ ةزيم اهبحاص يطعت ةديحلا تالاصتالاو

 ىلع ةردقلا يف هتجاح دادزت مث نمو ؛يفيظولا ملسلا يف اهبحاص ىقترااملك

 هصصختو هتفاقث ىلع دامتعالا يف هتجاح نم رثكأ باعيتسالاو ةشقانملاو ليصوتلا

 50 قيقادلا يساردلا

 بلاط ىلع - اًنايحأ - فيظوتلا نوؤش ىلع فرشملا وأ لمعلا بحاص مكحي

 يوطنت يتلا ةيوغللا تاراهملا لالخ نم وأ :اهلغشل مدقملا بلطلا لالخ نم ةفيظولا

 ةيداصتقالا تادح ولا يف يقرتلا وأ ةفيظولا يف :رارمتمالا نأ امك. ةياذلا ةريسلا اهيلع

 دعت كتالاللا هله لع نو + اعاجؤو هلياضول كروم نهم طاب وعامر صرف
 عوقت ىتلا ءارشلا تابلطو تايصوتلاو :ءادآلا ريراقتو تاركذملاو تاباطتلا ةيعو

 3م كدعلا دي مث نمو ,اهميع وأ هيبوط قتلا لبعلا همرج لع ار تسوم اهددارعاب
 دما كءادأو قاشلا وحس علال باقل اع يز اهنبسعلا ويقل الانيا

 بيسي تاجردلا ىندأ يف عضوت وأ ؛نفدتو عيضت كب : ةطوتملا لامعألال

 كيسوؤرم ىلإ اهعفرب موقت يتلا ريراقتلل ديخا دادغإلا مدعو لامعإلا

 امصخمب 1 مماعتنممل انانعنسرمب لترتب قت لا



 ريراقتلا سسأ طل

 ءانثأ لماوعلا نم ريثكلا هينيع بصن عضي ريرقتلا دعم نآ هيف كشال امم

 .ريرقتلا اهمدخي ىتلا تاجاحلاو ضارغألا ددعتل ارظن هتباتك ىف ريكفتلاو دادعإلا

 ؛عوضوملاو .ةفيطولاو .رصقلاو لوطلا : رابتعالا يف ذخأي بئاكلا دمج مث نمو

 زيكرتلا يف ريرقتلا دعم دعاست لماوعلا هذه لك .اهب بتكي يتلا ةمغنلاو ةغللاو

 لصت نأ نكمي ةروص نسحأ ىف اهنع ريبعتلا ىغبني ىتلا راكفألاو تامولعملا ىلع

 نك ىتلا لماوعلا هذه ىلإ زاجيإب ريشن فوس ةيلاثلا تارقفلا ىفو . ءىراقلل اهب

 . باتكلا اذه نم ةيلاتلا لوصفلا يف ةيليصفت ةشقاتم لحم نوكت نأ

 رصقلاو لوطلا

 عوضوملاب صانلا ديقعتلاو ةلوهسلا ةجردو ريرقتلا مكحي يذلا قاطنلا نإ

 نوكت امدتعف .ريرقتلا يف رصقلاو لوطلا رصنع ددحي ريرقتلا هلوانتي يذلا

 سردت مل ةديدج وأ ةطيسب ريرقتلا اهلوانتي يتلا ةلكشملاو ةليلق ةرفاوتملا تامولعملا
 ةريبك تايمكب تامولعملا ترفاوت اذإ امأ .اريصق نوكي ريرقتلا نإف ١ لبق نم

 ىلإ اجاتحم حبصأو ةفلتخمم اياوز ةدع نم عوضوملا قرطو ر ومألا تبعشتو

 ريرقت كلذ ىلع ةلثمألا نمو .ًاليوط نوكي ريرقتلا نإف «ًالبقتسم ةيليصفغت تاسارد

 تاظفحتلا نم ريثكلا ىلع يوتحي يذلا لوطملا وأ رصتخملا تاباسحلا بقارم

 . تاظحااملاو

 يرابخإلا ريرقتلا

 مايقلا نود اهضرعو اهميظنتو اهبيترتو تامولعملا عيمجتب بتاحلا موشي هيفو

 فدهي ريرقتلا اذهف . تاحارئتقالاو تايصوتلا جنقت وأ تالكشملل ةيليلمت تايلمعب

 يتلا تاءارجإلا وأ ةلأسملا وأ ةلكشملا لوح ةيليصقتلا تامولعملاب ئراقلا مالعإ ىلإ



 : يىجرالا تاياسحلا

 يليلحتلا ريرقتلا

 ةتننادا ةيتيدمع وب يعاو .ةيسيع ل سيدا

 اهيلإ لصوت يتل ١ جئاتنلاو تاحارتقالا صعب مدق

 ءادألا ريرشت

 اهب نيلماعلا وأ ةأشنملا تاجتنم تناك ءاوس رومألا جوقتب بتاكلا موقي هيفو

 هذه ودعم موقي ام ةداعو .ةأشنملا اهلوازت يتلا ةطشنألا وأ ةعبنملا تاءارجإلا وأ

 تارثفغلا نم كلذ ريغ وأ ايرهش وأ ءايعوبسأ وأ ءايهزي- ايرودايتباتكب يراقتلا

 نع ءاوس تاشنملاب ماسقألا وريدم هب موقي أم كلذ ةلثمأ نمو .ةيرود ةفصب ةينمزْلا

 . اهيلع نوفرشي يتلا ماسقألا طاشن وأ ؛دارقألا ءادأ

 ىودتلا ريراقت

 لوح اينف ايأر اًنوكم اهريسفتو اهليلحتو تانايبلا ميمجتب بئاكحلا موقي هيفو

 روقألاب قلعغت اهتكلو اهيلإ لصوت جئاتت وأ ةيضوت امدقم وأ «ثحببلا لحس ةلكشلا
 ؛(ءاتتقالا وأ ريجأتلا :عينصتلا وأ ءارشلا) لئادبلا نيب رايتمت الا لثم ةيليقتسملا

 ةشقانملا لحم تاعوضوملل بويعلاو ايازملا نايب كلذكو

 ةنهارلا ةلاحلا نايب

 وأ تاوطنخملاو لمعلا اهيلإ لصو يتلا تاروطتلا نايبب بتاكلا موقي هيفو
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 ةلثمأ نمو .ددحم ينمز لودجل اًقفو ًالبقتسم اهب مايقلا متي فوس يتلا لامعألا

 تاعغورشم شعب ليفتت نع نولوؤسملا نوسدنهللا اهمدقي ىتلا ريراشتلا كلذ

 «تاعورشملل ىئاضقلا ىفصملا اهب موقي يتلا ةيفصتلا لامعأو ؛تالواشملا

 يلآلا يبساحملا ماظنلا ىلإ يوديلا يبساحملا ماظنلا نم لاقتنالا تايلمعو

 اهلولحو تالكشملا ريراقت

 اًئيبم نيعم مسق وأ ةأشنملا اههجاوت يتلا تالكشملا ديدحتب بتاكلا موقي اهيفو
 يفو ٠ ةنكمملاو ةبسانملا لولحلا حرتشي هسفن تقولا يفو ءاهيلإ تدأ يتل هلا بابسألا

 ةلكشملا رصانع للحن و ةيانعب سردتو تامولعملا عمجت ريراقتلا ن :رم عونلا اذه لثم

 د و ا ضرعتو تاحرتقملاو تايصوتلا ضعب مدقتو

 5-5 ضقرت وأ لولحلاهذه ىضعب ليقت؛ نأ نكمي مث نمو .ليدب

 تاعيبملا ريرقت

 قطانملاو ماسقألاو عورفلا لق وتسم ىلع تاعيبم ا يح ناين ةلعش موشي كبف و

 ؛«قوسلا المش ىلع ريرقتلا قروتحا اعزو 6 ايوتس ١ 3 رهش :ًايعويسا) ةيفارغمجأ

 ةسفانملا تاكر مشلاو 50 رشلا بيصنو

 يونسلا ريرقتلا
 ةيلاملا مئاوقلا يف هيأ أر اًنيِبم يجراخلا تاباسحلا بقارم ريرقت ىلع يوتحيو

 طاشن نع نيمهاسملل مدقملا ةرادإلا سلجم ريرقت كلذكو ءاهتعجارم ماق يتلا

 ليلحت و ؛عمتجملل اهتامدخو اهتاجتنل فصوو «ةيلبقتسملا اهتاعورشمو ةك ةكرشلا
 . ةيلاملا تاثايبلا نم كلذ ريغو ءاهتققح ىتلا فادهألاو ؛ةيليفشتلا ةطشتألال
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 اهيطغي ىتلا تاعوضوملا ءىراقلل ددحي نأ - اًنايحأ -ريرقتلا دعم رطضي
 نأ ىلإ هايتنالا تفلن نأ دون ماقملا اذه يفو .اهيطغيال يتلا تاعوضوملاو ريرقتلا

 ةيعرفلا تاعوضوملا نع رظنلا فرصي ايسيئر اعوضوفم لوانتي نأ ىغبني ريرقتلا

 ةيفيكو ةأشنملاب ةلويسلا فعض ةلكشم ريرقتلا ششقاني دقف . يسيئرلا عوضوملاب ةلصتملا

 يتلا ةيليصحتلا ةسايسلاو ةينامثالا ةسايسلا ةشقاتم نم عنمال كلذ نكل .اهجالع

 .ةيعرف تاعوضومك ةأشنملا اهعبت

 لكشلاو ةغللا

 اهي بتكي يتلا ةغللاف ؟ماقملا ببسح ريرقتلا اهب بتكي يتلا ةغللا فاتخت
 ىلإ ريكذتلا بولسأ نم ءةبئاطملا راركت فالتخاب فلتخت ذادسلا يف رخأتملا ليمعلل

 ديدهتلا برلسأ نئيلإ 4 ريخأتلا امسي مهف ةل واحمو تادمسلا ىلع ىشحملاو ريقاذتلا

 ريروشتلا اهب بعكي يلا ةعللا بملطخي امك ١ سالافإلا راهشإو مكاحملا ىلإ عوجللاو

 هدقي يذلا لكشلا امأ ؟ةأشنملل ةيميظنتلا ةطيرخلا بسح ةفلتخملا ةيفيظولا هتاجردب

 عباطلاو ةعللا ىلع سكسنيم ؛ءاهمذدع وأ ةيمس رلا اثميصحع ص ءىيراشلل ريرقتلا هلت

 ع بئاكلاو ئراقلا ناب عوضوملل مهقلا يف كرتشملا ردقلاو يعوضوملا وأ يصخشلا

 : رصانعلا نه كلذ ريغ حاضيإلا ١ لئاسوو فيلغتلاو رضرعلا ةقيرطو

 ةصالخلا

 2 1 00 5 1 500 1 7 3 : 3 : 5 .١ د

 ةسلمعلا ةباجكلاو ةيبدألا ةباتكلا نيب قرفلا قباشلا ضرعلا نص ااشل حضتا

 لاجم يف ةصصختملا تامولعملا مدقتو «ةيعوضوملا ىلع ةيملعلا ةباتكلا دامتعاو

 اهيف دمتعي امك . ةباتكلا ىف ةتعم ةييلاسألا اهعابتاو 3 دف عملا تاولاحم نم نيعم
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 حضتا . ةشقانملا لحم عوضوملا ىلع ةنهربلل اهقوسي يتلا ةلدآلاو ةربخلا ىلع بتاكلا
 ىف اهتمهاسمو ةيداصتقالا تاشنملا ىف ةبوتكملا ريراقتلا ىلإ ةجاحلا ىدم ءاسضيأ ءانل

 ةناكم انيأر «كلذ ىلإ ةفاضإلاب . ةأشنملا اههجاوت ىتلا تالكشملا نم ريثكلا لح
 يذلا دئاعلاو ةقيفد ةحضاو ةيعوضوم ةقيرطب تامولعملا ليصوت يف ديلا ريرقتلا

 فينصت متاريخأو . ىقيظولا ملسلا م ىقرلاو ةشلاو ما رتحاللا نم هدعم ىلع دوعي

 . ةيلاعلا لوصفلا يف ةيسائم كانه

 ةلئسأ

 ١- كدتع نم لاثم ءاطعإ عم ةيملعلا ةباتكلا صئاصخ ركدا .

 ؟اذامل . اصاخ اًمامتها ةيداصتقالا تآشنملا ىف ةيوتكملا ريراقتلا ىقلت -1

 . عوضوملاو فدهلا خذءللادمض احضأو اقيقد امنع وبك وه يلاملا ريرقتلا نوكي نا يعينب 7

 . كدنع نم لاثم ءاطعإ عم كلذ شقان

 نك هس احمل لاحم ىف : ةفلتخمفم ايائَر ةدذط نع ريراقتلا ا شينيبقت نكي -

 اهل مكدشملا تاشثقلا وأ ضصاخشألا ااييبتح ةيجراقمو ةيلمعاد ريراقت نع اهقشصت

 3 ىجراخخأو ىلخادلا 0 محل لاغم ءاطعإ عم كلذ شأن .ريرشتلا

 ؟ فيك . ئراقلا ىلع ريثأتلا يف رود ريرقتلا اهب بتككي يتلا ةغلل -#

 ةيقيبطت تالاح

 . )١( مقر ةلاح

 ةنلالز تاي راتللا يني لع مم دعا ىلإ سس ودع ىلز آمي
 . ديدحلا هليكشتو ةرادإلا سلجم تباكيتناب ةصاخلا تافولعملا ضعبو



 اًيلم اماع دعي ىذلاو 4 ويام 7 يف كتبلل نيسمخلاو عبارلا ديعلاب لفتحن

 لاير ١١١ ,٠ء٠ه,٠٠٠ لوصألا ع عومجم غلب . ةسسؤملا هذهل حاجنلاو ومنلاب

 لاير 4 8+8, 11 اهردق ةدايز يف ةلثم ًالاير 114, 491/786 تغلب ذإ ءاييرقت

 م ه1 رائقمم ءالمملل ةحوتمملا قلسلا ر ضورقلا ةدايز يف تلئمت يتل هاو

 . لاير

 اهرذق ةدايوب لاير ١1١١ 170 ال4 ؟ ةيراخخدألا ةيعوألا عومجم غلب

 ةيرامشتسالا تاداهشلا يف ةدايزلا ىلإ عجرت يتلاو ماعلا اذه لاير ٠ , ه1,

 كنلا نم ةيلغ ليهح ىفرق دادسب كلنبلا ماق ماعلا اذه للمخ . كتبا اهردصي 2

 قاروأ كاته تنملو لاي 12٠,٠٠9 هردقو يضأملا ماعلا يناطيربلا يدوعسل

 مصخ دعي ماعلا اذه ليخدلا يفاص غلب . 5١-ويام 7 يف . ب معرس

 اعلا نع الايز "5. ارز اهردق ةدايز كلان و اه كراك ب 5514 تاقورصملا عيمج

 اريك لقت دن /.11/ غلبت دورس م ليكتمل املا 0

 مث عاعلا يطايتحاللا ىلإ لاي ٍير٠٠٠.١55 بينيت مت ماعلا اذه لالخ

 ليحرت متامك لا هرادقم ءالمعلل تارخدملا ىلع دئاع عيزوت

 ريغ حايرألاو يطايتحالا عومجم غلب .ةرجتحملا حابرألا ىلإ ًالاير 5*5 خلبم

 نوكيل يلاوتلا ىلع ًالاير 806,١3١ و لاير ٠٠:,+*2,١5 ماعلا ةيادب ىف ةعزوملا
 مث نمو .تامازتلالا يلامجإ نع 5 اهردق ةدايزب ًالاير 1,15 , ٠50 يئامجإلا

 انتامازتلاب ءاقولا عيطتست يقيوف فقوم يف انلعبمت ةعزوملا ريش حايرألاو يطايتحالا تنإف

 تارخدم ىلع دئاعلا عيزوتو . هسفن يلاحلا ىوتسملاب طاشنلا ةلوازم يف رارمتسالاو

 . ةذامعلا



 ١8 - ليربإ 2 قفاوملا نينثإلا موي دقعنملا ةيمومعلا ةيعمجلل عامتجالا لالخ
 : ىلاتلا وحنلا ىلع مداقلا ماعلل ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختتا مث

 دلاخ ؛ ميهاربإ دمحم نب ديزي ءرباخلا نسح دمحم . ناحرس دمحم دمحأ
 , همالس ديسلا فطاع ءدومحلا ىلع ديعس « نسح دمحم رباص ؛ينارهزلا هللادبع

 يروف عامتجا دقع مت قباسلا نيمهاسملل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا دعب
 سيئر : ةيلاتلا حجئاتتلا نع رفسأ يذلاو ةرادإلا ميظنن ةداعإل بختنملا ةرادإلا سلجلمل

 ءدمحم نب ديزي ةرادؤلا سلجم سيئر بئان ناجح لمحم دمج ةرادإللا نسلجم

 بئان ؛دومحلا ىلع ديعس ريتركسلاو قودنصلا نيمأو .يذديفنتلا سيئرلا بئان
 ,ةمالس ديسسلا فطاع ريتركسلاو قودنصلا نيمأ دعاسمو ءيديفنتلا سيئرلا
 دمحم ؛ماعلا ريدملا يتارعزلا هللادبغ دلابخ ء«نسح دمحم رياض سلجملا ريتركس

 راشتسملا مساقلا ا نب يلع نييعت ةداعإ مامك . ماعلا ريدملا بئات رباحلا نسح

 ةيعوألا نع لوؤسملا ينيسحلا هللادبع نب دهف نييعت ةداعإ كلذكو ؛كنبلل ينوناقلا
 . بيردتلا نوؤشو ةماعلا تاقالعلاو ةيراخدالا

 نم ءتامولعم نم هب دروام ةءارقل لهسأ ةروصب ريرقتلا اذه ةياثك ةداغإ

 ركذا مث . ىلوألا تالا تارقفلا ةصاخو لودح ةروص يف اهبقعحب عضو كيح

 هارتام ةفاضإ مث . ةسماخلاو ةعبارلا نيترقفلا يف ةروكذملا صاخشألا فئاظوو ءامسأ
 . ةريخألا ةرقفلا ىف ريرقتلا ماتخل ابسانم
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 يراقتلا نسعأ 0

 ةءارقلا يف ةلثمتم تالاجملا كلت يف مهدهجو نيلماعلا ثقو نم اريبكا ءوج
 . ةبوتكم ريراقت يف اريخأ اهتغايص مث ارارم تايلمعلا كلت ةداعإو ةشقانملاو ةباتكلاو

 ةماعلاو ةصاخلا - ةمظنملا تاعمتجللا يف - ةيداصتقالا تادحولا تافص نمف
 ومن عمو . ريرقتلل ةصاخ ةيمهأ ءاطعإو زيكرتلا ءاهماجحأو اهتايوتسم فالتخا ىلع
 ةماعلاو ةصاخخلا يراقتلا ةيمك نإَف ؛ةيم وكحلا حلاصملا ددعتو ةيداصتقالا تاسسؤلملا

 يبعتبو . لهذم لكشب حلاصملاو تاسسؤملا كلت ءازجأ عيمج ىلإ لصت اهتيعونو
 ناكم يف نورخآلا هب موقيام ةفرعم نوعيطتسي نيعم لاجم يف نيصصختملا نإف رخآ
 ةيداصتقالا تادحولا ةرادإ سلجم ءاضعأ لصحي فيكف الإو . هسفن لاجملا يف رخآ
 تافلملا يف ريراقتلاب ظفتحي فيك وأ ؟مهتارارق ذاختال ةيرورضلا تامولعملا ىلع

 رئاكتتام ةداع ريراقتلا نإ لوقلا نكمي اذل ؟اهيلإ ةجاملا دنع كايقتسم اهب ةدافتسالل

 يتلا ريراقتلا ةرثك نم نوكشي ا ع ف نمو ءىرخأ ريراقت اهنع دلوتيو

 يَلِإ عفرت

 مهنأل ؛ددجلا تاعماجلا يجيرخ نم لامعألا باحصأ ملأت اذإ بجعالو
 ءاسؤرلا نم تاباجإلا كلت عمست نأ ابيرغ سيلف . طيسب ريرقت ةباتك نوعيطتسيال
 يجيرخل مهفصو يف ةيموكخلا تادحولاو ةيداصتقالا تاسسؤملا يف نيريدملاو

 . تاعماجلا

 مهْنِإ اهب فلسا ريرظلا هيلع يوميا يلياام كودو ولا

 ا تورس ضير ةينرسبلا ملاوي“: يعاد 1 ريرقتلا يف رم نم رثكأ
 ةياعك ل وعيطتسيال مهنأ'. ' هرخآ يف عضويامو ءهطسو يف بتكيامو ء رب يشعل تت

 نأ نوديرب مهنإ ' : " ةميلسلا ةيبرعلا ةغللا دغاوقل - وي وير

 اوكرتي نأ امإ' . 'كلذ ريغ مأ ناك اًديفم ريرقتلا يف هوفرعو هوملعتام لك اوغرفي
 9 : 1١ بلت ت : ١ نو“ لأ ترا "لإ ةلذأ ثول 8 31 ١ .ِ ا
 تاحفصلا ولث تاحفصلا نوألمي وأ تابثإلا ةلدآ نودب اليصفتو ةلمج عوضوملا



 ل تامظنلل يق ريراقتلا ةيمعأ

 ورديأل مهنأ ودبيو . رخآلا نم أوسأ دحاو لكو . "نوبتكي امل ةجح وأ ديضعت نود

 فدهلاب ةفرعم مهيدل تسيل مهنأ وأ ءلوألا ماقملا يف ريراقتلا هذه نوبتككي مه اذامل

 ةقيقدلا ءايشألا ىضعب ةفرعم ىلإ ئراقلا جاتحي اذامل رخآ ىنعمب وأ ءريرقتلا نم

 نئثت يتلا تارابعلا هذه لثم .هيلإ تامولعملا كلت ليصوت ةيفيكو : نيعم ءيش

 تاعماجلا بالط نإ . نكمملا حالصإلاو جالعلا ىلإ ةجاحلا ىدم انرعشت ىوكشلاب
 ةصاخ - ةيداصتقالا تادحولا يف نولمعي فوسو جرختلا ىلع نوكشوي نيذلا

 كلت لثم يدافتل ةياعرلاو مامتهالا نم صاخ عون ىلإ نوجاتحي - ةماع وأ تناك

 صضعب نع ةباجإلاو ؛نيرياملاو لامعألا لاجر ةنسلأ ىلع درت يتلا ىواكشلا

 . لصقلا اذه ةيقي ىف اهل ضرعتت فوس ىتلا تاالؤاستلا

 ؟ريرقتلا اه

 اهيف ةقيثو هنأب بوتكملا ريرقتلا فيرعت نكمي نيقباسلا ضرعلاو ةشقانملا نم

 نم ةددحم ةعومجم و وأ نيعم سصخشل تامولعملاو تانايبلاو قئاقكلا م ةعومجم

 ريثكلا نأ ريغ . ةأشنملل ةصاخ ةيمهأ تاذ فادهأ وأ فده ىلإ لوصولل صاخشألا

 بتكلاو ةمخضلا عجارملا هبشت ةريبك ةقيثو هنأ ىلع ريرقتلا يف ركفي دارفألا نم
 ةباتكلا يف يمسرلا عباطلا ذخأت يتلا نيوانعلاب ءيلم ؛ةيملعلا لئاسرلاو ةيساردلا

 ؛جئاتلا ليلخو .ثحبلا ةقيرطو «قاطنلاو .فدهلاو ء.عوضوملا :لثم

 . تايصوتلاو

 ةصاخ دحاو ىصخش هدادعإب موقي املق ريراقتلا نم دحاو عون اذه ديكاتلاب

 ةفلتخملا ةيرادإلا تايوتسملا يف نيلوؤسملا صاخشألا نأ الإ . ةيداصتقالا تآاشنملا يف

 4 ةطخلا ايسأرتا منال ىلا الإ ود صععلا ريراقتلا نم ريثكلا هادعإب نوموشي

 نم كلذ ريغو ةنيعم لامعأ ءادأل اهذيفتت بجاولا تاميلعتلاو ةيلخادلا تاركذملاو

 صضعب ئراقلا ىلإ سم وب تأ ةقروت ناك ايأ ريرقت لك نم عفوتي د ؛لابعتالا لئاسو



 ريراقتلا ىببأ 1

 راكفألا نم وبلا هاياتث نيب لمحي تامولعملا ظفت نأ الإ . ةديفملا تامولعملا

 اهتايثإ نكن قئاقح اهنإ ءةفلتخملا رعاشمل ثملاو ءارألاو ةقبسملا ماكحألاو ةيففماغلا

 هايس تاجاتتتسا اهنأب اهفصو نكمي لقألا ىلع وأ «ةفلتخملا ةلدألاب
 ةفرعملا تالاجم ىتش يف نيصصختتما

 ةظحاللملا : ةفلاتشخم رداصم نم اهيلع لوصخحلا نكي تامولعم ا هذه

 ؛تاءاصقتسالاو تثاباقملاو ءةيحراشاو ةيلخادلا تادنتسملاو قئاثولاو «ةدعاشملاو

 هذه نأ الإ .ةروشنملا ريغو ةروشنملا ريراقتلاو تالجسلاو ؛براجتلاو تارابتخألاو

 يدؤت يتلا تايصوتلاو جالا ةيعونل اقثو اهيمدختسم ةديفم حبصت تايمرلعملا

 نم ههيفرت وأ ف ئراقلا ةيلست اهب دصقيال ري راقتلا اهيلع ىوتمت يتلا تامولعملاف . اهيلإ

 يب .تامولعملا هذه هسيردتو هميلعت درجم ىتح وأ هب ملأ بعت

 ذاختا يف هتدعاسمل وأ هيدؤي يذلا لمعلا ليهستل امإ ؛ئراقلا هنع ثحبي ددحم ءيش

 .ةمهملا تارارقلا

 لاجم يفو .نودنحم نوديفتسمو ءارق اهعاونأ فالدخا ىلع ريراقتلل

 ؛«توثئادلا ) نيمدختسم ا نم ٌةددحم ةعومجم ىلإ ةيلاملا ري راقتلا هحوت ةيساحملا

 (خلإ . . . نولماعلاو ؛عورشملا باحصأو ةيموكحلا حلاصملاو .نورمثتسملاو

 . مههاجت ةيلوؤسملاب ريراقتلا هذه ودعم رعشي نيدلاو

 ةقدلاو ةيعوض وملاب ةيلاملا يراقتلا ودعم مزتلي هذه ةيلوؤسملا قلطنم نمو

 نيينهم ريغ وأ نيينهم - اهنم نيديفتسملا ىلإ ةيلاما تامولعملا ليصوت يف حوضولاو
 يتلا تامولعملاف 27 . ميلسلا مادختسالا اهمادختسا يف ةبغرلا مهيدل نيذلا -

 يف ئراقلا دعاست يتلا , ا هوا ابلاغ ةيلاملا ريراقتلا اهيلمم ى وتحل

 ضعب ىلإ لوصولا وأ ةيلاملا تالكشملا ضعب لحوأ ةلثسألا نضعب نع ةباجإلا
 امك -ةصصختملا ةيلاملا ريراقتلا هذهف . كلذ هباشام وأ ةديشرلا ةيداصتقالا تارارقلا

 ىلإ فدهت امنإو «هقطاوع ةدشانم وأ ئراقلا ةيلست ىلا فدهتال - انحضوأ نأ قبس
 مرفت انسوجعردل كلن. 1. !ةةضتل كلل
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 لمعلا يف رارمتسالا وأ ضارقإلا وأ رامثتسالا تارارق يف ةديفملا تامولعملاب هديوزت

 ةقيرطو اهحوضوو تامولعملا ةقد ىلع كلذ يف ادمتعم تارارقلا نم كلذ ريغ وأ

 . ئراشلا ايل لإ جاتحمي ىتل تلا ةروصلاب اهنع حاصفإلا

 ريرقتلا بولسأ
 ةصاخ -هتجردو ريراقتلا عيمج يف زيكرتلا بولسأ نإف ؛ مدقتام ىلإ ةفاضإ

 نوكي نأ يعيبطلا نمو . عاتقإلا ىلع ال ريسفتلاو حاضيإلا ىلع دمتعي - ةيلاملا

 . نالعإلاو ةياعدلل ابولسأ سيل هنكل «هيمدختسمل اعنقم اعتم اديج دعملا ريرقتلا

 - لوطملا وأ رصتخملا ءاوس - ىجراخلا تاباسحلا بقارم ريرقت ٠كلذ ةلئمأ نمو

 فطاوع ةبطاخم كلذكو ءريرقتلا مهيلإ مدقي نم م ةهلابملا بنحتبام ةداع

 تايثإلا ةلدأ مادختساو ةيعوضوملاو ؛ .:ةقدلا ىلإ فدهي وهق ؛نيمهاسملا

 لحم ةيلاملا مئاوقلا يف دياحملا يتفلا هيأر نيوكتل ةيرورض اهاري يتلا تارابتخالاو

 , ةعجارلاو يصخفشلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف

 ارركتم اًينيتور ًالمع نوكي ام اهنمف ؛اهفادهأ يف ماع لكشب ريراشتلا فلتخت

 هزاجنإ مثي فوسامو هزامنإ متام اًئيبم ةأشنملا يف ةفلتخملا ةطشنألا ضعي فصول

 عموكسسعو لامصألا ءادأ يف مدقتلا ةحرد ىلع زكرب ريراقتلا نم عونلا اذهق . ةليقتسم

 ديضعت اًفدهتسم صحفلل ةيئاهنلا | جئاتنلا ىلع زكري رخآلا اهضعب ثآ امك . اهماختا

 نع تاباسحلا بقارم ريرقت لثم ء« ريراقتلا ودعم اهيلإ | لصو يتلا تايص وثلا و حئاتنلا

 يل عأ ناعم خيرات يلا يل اال زكر ىلا نع ةينا يملا رمسلا نأ امإف ءام أش ةلاملا مئاوقلا

 ال مأ ةددحس ةينمز ةرتف لاامخ ل !اامعألا جئاتن نبع ربعت نأ امإ لخدلا ةمئاق كلذكو



 ريراقتلا سسأ انين

 تاحتتملا وأ جتنملا ىلع ءانب فادهألا ددحت لامعألاو تاساردلا نم ريثك يف

 يجراخلا تاباسحلا بقارم ريرقت ١ كلذ لاثم . تاساردلا وأ لامعألا كلتل ةيئاهنلا

 ىلإ تاباسحلا بقارم اهئارو نم فدهي يتلا ةعجارملا ةيلمعل يئاهنلا جملا دعي يذلا
 -ت 10 8

 مئاوقلا دعت لئملابو . ةيلاملا مئاوقلا ىف دياحلملا ينفلا ةيار هيف حضوي ريرقت رادصإ

 . 7 ةيلاملا ةبساحملل آئاهن اجتنمو ايساسأ افدغ ةيلاملا

 ةأشنملا ةرادإ اهدعت ىتلا ةيلاملا مئاوقلا نأشلا اذه ىف رداصلا نايبلا ددح دقلو

 : مئاوك ثالث ىف

 . ىلاملا زكرملا ةمئاق وأ ةيمومعلا ةيناريملا(1)

 . لخدلا ةمئاق وأ رئاسخلاو حابرألا باسح (ب)

 . لاومألا مادختساو رداصم ةمئاق 5-5-62

 نيج راخلا نيديقتسملا ةمدخل انياجأ لفك ةيلاملا متاوقلا هله إ كيحو

 صضرغو عباط تاذ اهيلع يوتمت يتلا تامولعملاو اهفادعأ تتاك كلذل ؛ نييسيئرلا

 : يلي اميف مئاوقلا كلت فادهأ ترصحنا مث نمو . ماع

 ١ ةأشنملا لخدل يرودلا سايقلا -

 قفدتلا ديلوت ىلع ةأشنملا ةردق مييقت ىلع دعاست تامولعم ميدقت - ؟

 . يدقنلا

 , اهرداصمو ةأشنملل ةيداصتقالا دراوملا نع تامولعم يدقت -

 , 297 لاومألا تامادختساو رداصم نع تامولعم يدقت - 5

 نع ةيلاملا مئاوقلا اهيلع يوتحت يتلا تامولعملا روصق نايبلا لفغي ملو اذه

 .ضرعلا رايعمو ةبساخلا ميه اصر فادليغ أ ؛ةيذ وعسلا ةيبرعلا ةحلمملا ةراجملا ةراذو 7

 ض1 "5 هرم ءماعلا حابصقإالاو

 .1/5 - ٠/١ ةرقف ؛قباسلا عجرملا (1)



 اذنزا تامظننا ىف ريراقتلا ةيععأ

 عباط تاذ ةيلاملا مئاوقلا هذه نإ ثيح ءاهل نيمدختسملا تاجايتحا .صضعبب ءافولا

 دلوت كلذكو ءمهفادهأ براضتو ةيجراخلا فارطألا تايجاح فالثخاو ؛ماع

 ةحارص نايبلا هيلإ راشأ ام اذهو . ةيلاملا ةبساحملا قاطن جراخخ تامولعملا هذه ضعب

 و نم نوح ب + هاوس 4 ! نم نضرغلا سيل

 امنإو ء اهنومدختسي نمل ةديفم نوكت ىتح ام ةأشنمل لالا يتاوقلا اهنسيقم نأ بجي

 مئاوقلا كتل ةيساسألا ةفيظولا ديدعت وه ةيلاملا مئاوقلا فادهأ حاضيإ نم ضرغلا

 يتلا تامولعملا ىلع فقوتت اهيوتحت نأ بجي يتلا تامولعملا ةعيبطو .ماع لكشب
 ددحي «فادهألا نايا نإف ء ٌةبِساِس ةغصب مئاوقلا هذه نومدختسي نم اهجاتحي 1

 . ةعاع ةروصب تاجايتحالا كلت ءاسفيأ

 ريرقتلا لكش
 اهلكش يف كلذك فلتخت اهنإف اهرصقو اهلوط يف ريراقتلا فلتخت امك

 ءاهتاذب ةيضق نع عافدلا وأ عانقإلا ىلإ فدهتام ةداع ةلوطملا ريراقتلاف ؟اهتانوكمو

 لثم ؛تامالعلا ضعب عضوب اهدادعإ نكمي ةيئيتورلا ةيمويلا ريراقتلا ىضعب نأ امك

 وأ تاركذملا قيرط نع اهدادعإ نكمي ريراقتلا ضعيو . باوصلاو أطخلا تامالع

 تاحشم ىلع توتحا امميرف ةصاخلا ةيمهألا تاذ ريراقتلا امأ  ةرصتخملا تاباطخلا

 لوادحلاو «تايوتحملا ةمئاقاهبو ؛:ريرقتلا ناونعاهيلع ًاحضوم تاحفصو

 لوطف .ةيمسرلا ريراقتلا صئاصخ نم كلذ ريغو :ةينايبلا ءوسرلاو لاكشألاو

 ىلع كلذكو .ةلكشملا مجحو عوضوملا ةيمهأ ىلع نا دمتعي ام ةداع هلكشو ريرقتلا

 ديراقتلا نم ةفلتخمم اعاونأ كلذ يف عجار) . مهددعو ريرقتلل نيمدختسملا ةيعون

 (رشاعلا لصفلاب

  ث4 - ش١ ةرقف .؛قباسلا عجرملا(8)



 ريراقتلا سسأ 4

 ؟ريرقتلا أرقي نم

 دقف . مهعونتو نيئراقلا ددعتل اعبت اهفادهأو اهتاعوضوم ىف ريراقتلا فلتخت
 ةيلاملا مئاوقلا يف امك اهجراخ نم ىلإ هجوتو ءأ ةأشنملا جرام نم ريرافقتلا درت

 ىوتسم ىف صخش ةطاسوب بتكت امدنع ىلعأ ىلإ ريراقتلا دعصت دم امك .ةروشنملا

 ع م لقسأ يبإ طيبهتوأ ا وا م

 . 85 ةينعم ا تارادإلا ى !! ايلعلا ةرادؤلا ةطاسوب هنايفنلا ةيطيطختلا تانزاوملا

 يرادلا ى كوع معسل ىلع ةاشنل مخاد ميال ريباقملال لاو نكميو ءامضيأ

 .هنم لقأ وأ ىلعأ نوكي دق وأ ءبتاكلا اهب عشملي قا يطا عمكملا واق جلا

 نأ يغبني لاوحألا عيمج يف نكلو .ًالصأ عوضوماب ةفرعمو ةيارد ىلع نوكيال وأ

 هغومجس وأ نيعم ئراق ىلإ هتلاسر اهجوم اًحضاو ايغوضوم اًقيقد ريرقتل ١/ نوحي

 ههيجوت يغبتي ال يقيقحلا ر مي رقعل فتلا نأ يف كش ىندأ كانه سيلف . ءارقلا ن :١ ب ٌةكدحم

 نوحي نأ دبألا١ اثيعم ريق أرقي يذلا - هعونت ناك يأ -+ميراقلاف ؛ ماعلا ئراقلا ىلإ

 ناونعو .ةصاخلا ةيمهألا نم ةجرد ىلع اددحم اًئيش عقوتي اصصختم افخم
 نأ امإ [ئراقلل يحوت - رصتخملا ريرقتلا يف ةصاخو - هنم ىل وألا تارقغلا وأ ريرقتلا

 .دحلا اذه دنع فقوتي وأ ةءارقلا ىف رمتسي

 ةغلاهنأو :لامعألا ل !اج رل ةغلك مدختست ةبساحملا نأ هيلع فراعتملا نمو

 نيمهاسماك ةددحم تانف وأ صاخشأ ىلإ اهنع جت يتلا ريراقتلا هجوت : ةصصختم

 ةداع هجوي ام ةكرشل ةرادإلا سلحم ريرقتف , ةيموكحللا تاهملا يفعب وأ نيثئادلا ل

 ريراقتلا ضعبو ةيلاملا مئاوقلاب اعوفشم ماع هجوب ةكر بكل لاوحأ انيبه نيمهاسملا ىلإ

 ةقالعلل اًنبط يجراخلا تاباسحلا بقارم ريرقتو .ىرخألا ةيحاضيإلا موسرل !وأ

 ةجردلاب هجوي ةيمومعلا ةيعمجلا ةطاسوب هرايتخا دنع نيمهاسملا نيبو هنيب ةيدقاعتلا



 5 ع تامظنلا يف ل رايقلا ةبعأ

 : اهيلع فراعتملا ةيعجا ملا دعا وقل اقف و ايداع وأ ب 55 الط هياكيرا ديغ

 مهليلحتو ءارقلا ديدحت

 نم الك رابتعالا يف ذدخأت نأ يغبني ةيلاملا ريراقتلا نم اريثك نأ قبس امم حضتب

 يذلا نى صاخشألا) صخشلا وه يساسألا ئراقلاف ؛يوناثلاو يساسألا خر

 يتلا ةفيظولا وأ منمالا ىبل تيسيس ويحب بضاحت لكشب ريرقتلا هيلإ هجوي

 ءعراتقلا اما . * . . . . هك بك ىلاملا يدل ؛ : يبيصقلا ديم ةاقسألا ةداعس* :ايلفشب

 تقو يف ريرقتلا اذه م نأ نكمي يذلا (صاخشألا) نصخشلا وهف يوناثلا

 ًالغاش - ةيلخادلا ريراقتلل ةصاخخو - يساسألا ئراقلا نوكيام 0 : حالا

 ءيشلا ن رع حضأو رصتخم نايب ىلإ جاتحم وهف «ةأشنملاب ةيذيفنتلا فث لولا رضعبل

 اعرف يوئناكلا ئراقلا امأ ١ سمع قرادإ رارق ىلإ لوصولا يف ةهلدعاسب ريرقتلا عميق وم

 ا نوبغري نيذلا مهلمع تالاجملاًقفو نيينفلا نيصصختملا لمش

 دج مشلا | يساسألا ئر 31 اقلا ةطاسوب يوناثل 0 ءيراقلا ىع دخسيام اًنايحأو ,. ةددحلملا

 25 تناموقي ام ةداعو . ريرشتلا اهلمشي دي يتلا تاييح وتلا وأ تاجاتتتساالا ,نضعب

 ىلع ةقفاوملاب اهيكماوا معدات يتلا تارربملاو تابثإلا ةلدآ امهيدل نوكيو ةيليصفتلا

 نيذه هرابتعا يف ذخأي نأ ريرقتلا دعم ىلع ناك مث نمو . هضفر وأ ريرقتلاب ءاجام

 صاخشألا هان ا ايعوضوم احضاو نوكي نأ ةالاوأ هيلع :نيمدختسملا نس نيعوبنلا

 هتاجاتنتسا معدي نأ دبأل ايناثو : نويداع صاخشأ مهنأ اف رتفم 1 نيدفتلا

 . نيصصخمتلا نيينفلا عنفيل اًقيكو امك ةينفلا تابثإلا ةلدأب هتايصوتو
 سفن يف نيصصختملا صاخشألا ىلإ ةرشابم ريراقتلا عفرت نايحألا ضعب يف

 وأ هسفن مسقلا يف نورشابملا ءاسؤرلا مه ءالؤه ناك امبر :هلمع وأ ريرقتلا دعم ةنهم

 ايرو .ريرشتلا اهئمضتي أمل ةلثام تالكشم ةطاعم نوموقيو .ةنهملا يف ءانرشلا ىلإ



 ريرابقتلا 6-5 ع 1

 ةيرادإلا تارارقلا ىضعيل ساسأك مهيلإ تعفر نم ةطاسوب ريراقتلا هذه تمدختسا

 تاحلطصملا نوبعوتسيو نوأرقي ءارقلا ءالؤه لثم .ًالبقتسم اهب دشرتسي دعاونك وأ

 .اهل فيرعت وأ ةمجرت ىلإ ةحاح نود ريراقتلا ودعم اهمدختسا ىتلا ةينفلاو ةيملعلا

 ميسفتو حيضوت ىلإ جاتحم يتلا ريراقتلا ىضعب كانه او يعن وع

 لبق نم ئراقلا اهبعوتسيو اهمهقي ةطسبم ةغلي اهب تدرو ىيتل اع بلا صضعب
 ئراقل ةفورعم ريغ ةقيقد ةينف بناوحل ريرقتلا ضرعت اذإ ةصاخو :ريرقتلا دعم

 أرقي يذلا نم ' لوألا ماقملا يف ذمخأي نأ ريرقتلا دعم ىلع ناك كلذل .ريرقتلا
 يتلا ةلكشملل رظني ئ راقلا له ؟هريرقت اهيلع , لمتشي ةرقف وأ ةحشبم مك . ' !ةريرشت

 دادعإب هيف ىفتككي عوضوملا له ؟يوناث وأ يساسأ عوضوم اهنأ ىلع ريرقتلا اهلواثتي
 ىلإ ئراقلا جاتحي له ؟يمسر ريرقت ىلإ جاتحي رمألا نأ وأ .باطخ وأ ةركذم

 مل ةديؤملا تابثإلا ةلدأو ةقفرملا لوادحلاو ةيئاصحإلا تاليلحتلاب معدم لصفم حرش

 ققحنلل اًعضوم نوكت يتلا ةماعلا مئاوقلاو تانايبلاب ىفتكي هنأ عأ ؟ريرقتلاب درو

 هذه نع يناشلا وهف يسال رو روشلا نم ناك اذل . ؟ةرور مشلا دتع دكأتلاو

 .اهدادعإ لبق حوضوب ةلئسألا

 * ةنمضتملا ةصصختملا ةغللا مدختست | له ؟رير قتلا ةياحكل ةيسانملا ةغللا عونام

 يتلا تامولعملا ليصوت ونا يف ةجرادلا ةغللا مدختست تأ قف د وأ ةيملعلا تاحلطصملا

 دريام حيضوتل تاريسفتلاو فيراعتلا نسم 0 ؟ريرشلا اهيلع يوتحي

 ؟يمسر ريغ اًيصخش اريرقت وأ ايعوضوم ايمسر اريرقت ئراقلا عقوتي له ؟ريرقتلاب

 اًقرط يضري يذلا ريرقتلاف + ىتش عاونأ ريراقتلا يهدختسم نأ هيف كشال ام

 ئراق لك نإ ةماع ةروصب لوقغلا نكمي هنأ الإ .نخألا فرطلل فاك ريغ هنأ حضتا امير

 ةليسو لهسأب هيلع لوصحملا يف بغريو ءريرقتلا ةءارق نم هل اعفان اديفم اًئيش عقوتي
 املكو .رخآ ءيش ىلإ امدق يضملل ريرفتلا اذه نم صلختلا يف بغري امك ؛ةنكمم

 درو امم ةدافتساو ةداعس رثكأ ئراقلا ناكر يرقتلا ةءارقل ىصصخملا تّقولا رصق

 .ريرقتلاب



 نس تامظنملا يف ريراقتلا ةبهأ

 ؟ريرقتلا دعي نم
 تادحول | وأ ةمظنملا تاعمتجملا يف دارقألا نأب لوقلا ةغلابملا ن * ب سيل

 ريراقتلا ةباتك ىلإ نورطضم اهألت امو ىطسولا فئاظولا نوأوبتي نيذلا ةيداصتقالا

 اديج احذومن نولثمي ةيموكحلاو ةيداصتقالا تادحولا , يف نوفظوملاف .رخآ وأ لكشب

 مهل ةلوخملا تاطلسلل اًقفو مهتايلوؤسم تربك املك ةصاخ ريراقتلا يدعم

 ريراقتلا يدعم نم - نييساحملا اميس ال - نيينهملا عيمج ريتثعي ماع لكشبو

 ا وج عمم يدوي ف ريراقتلا نأ نوينهملا ءالؤه فشتكي ةداعو

 طيطختلاف .ىدس عاض دق مهدهج نأ نورعشي ةديحلا ريراقتلا نوديو ,مهتقو

 ؛ةعجارملا تاءارجإب مايقلاو نيدعاسملا لامعأ ىلع فارشإلاو ةعجارملا ةيلمعل

 تارايتمالا لمعو تابثإلا ةلدأ ىلع لوصحلاو ؛يلخادلا ةباقرلا ماظن ميوقتو

 ريرقتلاب يهتنت نأ دبال ءام ةكرشل ةعجارملا ةيلمع نع نيلوؤسملا ةطاسوب ةيرورضلا

 دادعإ نأ نودجي نييديفنتلا نيريدملا نأ امك . ةعجا را هسة لالا تاولا نغ

 نأ يغبني ريراقتلا كلت نإ ذإ :مهلامعأ نم امهم اءزجو ايرورض ارصنع دعي ريراقتلا

 باح صأ نم نيمهاسملا ىلإ وأ يفيظولا ملسلا يف ةجرد ىلعأ مه نم ىلإ عفرت
 : اوملعتي نأ ءالؤه ىلع بجي مث نمو . عورشملا

 . مهيسوؤرم ريراقت نورسفيو نرأرقي فيك )١(

 ءورقمو طسبم لكش يف تامولعملا نم لئاهلا مككلا نوصخلي فيك ( ب)

 . ريرقلا اهلإ عسي قتل عا فادهألا ىلإ قوتمرلا نقف ماسلا

 ؟ريرقتلل اديج ادعم صخشلا نم لعبت يتلا صئاصخلا ام

 امك ؛ديحلا ريرقتلا دادعإ يف مهم رود ءاكذلاو ةهوملل نوكي نأ يعيبطل 1 نم

 ىلإ فضأ .نيدلاولا نم ثروي ارصنع وأ ملعتي ارحس تسيل ريبعتلا ىلع ةردقلا نأ

 تاعوضوملا ةسارد لثم اًيئاقلت اوغ ومنت ال ريبعتلا ىف ءاكذلاو ةبهوملا هذه نأ ؛كلذ



 ءاقتلا سسأ 1
 رث

 ةيرطظا رع نركي دنيا يرسل هادف ناكلو .يفيظولا لمعلا ءادأ وأ ىرحخألا

 هلمعل هئادأ دنع -ىنفلا ريبخلاو عجارملاو بساحملاف ؛ةلوذبملا ةصاخلا تادوهجملا

 اواو م طتسب -نيعم عوضوم نع ريرقت ةباتك ةياهنلا يف هنم بلطتي يذلا
 ةباتكلا نأ امك . ةفيظولاب نيالا تارا تاءارجإلا ملعتي امك ؛ريراقتلا ةباتك
 تادوهجملا يبحاصي يذل رملاو ولحلا لمحت يف ةبغر لاو زفاحلا ن 'رع جتنت :ةدذيخا

 هيدل يمئيو حلستي نأ ىلإ جاتحي ديلا ريرقتلا دعم نأ ريغ .مامعهالاب ةريدجلا
 ةيلاثلا تازيمملا وأ صئاصخلا

 ءايشألا ةقرعم عم . . حوضوب اهنايب واهصيخشتو تالكشملا ليل ىلع ةردقلا ١-

 تامولعملا عيمجتتل دعتسم وهف مث نمو .ةقدب اهديدحتو ةلكشملاب ةلصلا ةقيثولا

 لمتشي نأ يغبني اب ريبخ وهف . ةلكشملل هصيخشتو هليلحتل ةديؤملا ةلدألاو
 : هنم ذعبتسي نأ يغبنيامو ريرقتلا هيلع

 روغ ربس يف داهتجاللاو دكلاو عالطتسالا بحو ةرباثملاو ربصلاب ىلحتلا -؟

 . هريرقت دادعإ يف اهجاتحي يتلا تامولعملا

 اهرداصمو تامولعملا ميوقت ىلع ةردقلاو .ر ,ومألا ىلع ديحلا ,كحلا ىلع ةردقل ديقلا

 ةفرعمو .نيمثلا ن ب تغلاو ءاهتم ءقدرلا نم ديحلا ةفرعمو اهيف ةقثلا ةحردو

 تارربملا نايب عم ء كشلا ريثت نأ نكمي يتلا ةقيثولا ةلصلا تاذ ءايشألا زييمتو
 .ريرقتلا اهيلع يوتحي يتلا تارارقلا ىلإ لوصولا | يف هدعاست يتلا

 دييأتو ةقبسملا ماكحألاو رومألا ىلع مكحلا يف زيحتل !١ نع دعبلاو ةيعوضوملا -5

 .اهباصن يف رومألا عضوو ةفلتخملا اهعاونأب تايثإلا ةلدأب هتاجاتتتساو هتايصوت

 نومدختسي نم ةصاخو اهباعيتساو نيرخآلا رظن تاهجو مهف ىلع ةردقلا -4

 .ةريراقت

 تاراسعلا توكت ثيح :كلذ نكمأ املك ريبعتلا يف داصتقالا ىلع ةردقلا 1١-

 "لدو لقام" بركلاب نم ريثكلا يرحت اهنأ الإ ةرصتخم



 احا تاعلظنلا يق ريراقتلا ةيهأ

 ءاقرألل رص نم رثكأ ةعجارملاو ىصحصفلا قيرط نع كلذو . رييعتلا يف ةقدلا -ا/

 دمتعي ثيحب هلوقيام لك ىنعي هنأ ىنعمب ءريرقتلا ااهيلغ يوتحي ىعل يعلا تاملكلاو

 . هريرشنت يف ءاجام لك ىلع تورخآلا

 ةيلاملا مئاوقلاو ةيلاملا ريراقتلا

 ءاًيهفش وأ ةباتك نوكيام اهنم نأ ىلإ ريراقتلا فينصت دنع انرشأ نأ قبس

 نومتهي نم صخألابو نوبساحملا متهيو .يلام ا و 1

 ظفل نأ نابسحلا يف لخؤي نأ يغبني هنأ ىلع . ةيلاملا ريراقتلاب - ةيلاملا ةبساحمل

 ىلع باتكلا اذه تاعوضوم زكرتتو . ةيلاملا مئاوقلا نم , م 3

 . يبساحملا لاصتالا لئاسو نم ةليس وك ةيلاملا مئاوقلا يف رصحتتألو ؛ةيلاملا ريراقتلا

 ميهافملا دجأ يف 5858 يكيرمألا ةيلاملا ةبساحملا ئدابم سلجم حضوأ دقل

 ريراقتلاو ةيلاملا مئاوقلل ةيساسألا فادعألا نأ ن رم مع ىلا ىلع هثأ *' هنع ةرداصلا

 رارقلا يذختمل لضفأ نوكت ةديفملا ت لغات ضعي نأ ال ؛ةدحاو نوكت داكت ةيلاملا

 وأ ضرع ول ةدافإ ثكأ نوكي رخآلا اهضعبو «ةيلأملا مئاوقلا يف تضرع اهنأ ول
 لك صئاصخل ةلثمأ ةيلاتلا تارقفلا يف حضوأ مث ا

 ةيلاملا مئاوقلاو ريراقتلا نم

 فلام نام ةرىقنلا هيلاقا فارق

 . ىلاملا زكرملا ةمئاق (!)

 . لخدلا ةمئاق (ب )

 . ةزجتحملا حابرألا ةمئاق (ج )

 . ةيكلملا قوقح يف ىرخألا تاريغتلا ةمئاق ( د )

 . ةيدقنلا تاففدتلا ةمئاق ( ه)

 ظلودسءدفأ فععتانماتدت ؟اةهاقضلد اظدوست_ (تمدععمب ظلما ظيحع تكا 853



 ريراقتلا نسما : 1

 يتلا تامولعملل يسيئرلا قيما 1-5 ةداض : 58 هئاوقلا كلتل نييجراخلا

 مئاوقلا نمضتت نأ منال اذه نأ الإ ءيبساحملا ماظنلا ةيلاملا متاوقلا اهيلع ىوتغ

 تاقداصلا) ةييساخملا تةلحسلا فالمخ يجر اج ردبصم رم تامولعملا ن بشع هيلاملا

 .(خلإ .. . اثلشلا تاسع فشكو ةيج راذلا

 ىجراخ عجارم ةطاسوب نصخشتو ةيلاملا مئاوقلا عجل رك نايحألا بنك ىفد

 نأ ريغ . نيرخآلا ةطاسوب اهيلع دامتعالا ةيناكمإو اهيلع ةقثلا ءافضإ صضرغب لقتسم
 تاباسحلا تبقارم إبق نم عاومم .صخفت وأ ةيلاملا ريراقتلا ,.صعي عجارت نأ عتمتال اذه

 ةراذإ ةلهاس 1 دعت نأ نك ةيلاملا ٍش راقتلا سعب نأ امك ء«نيرخأ عاربصخ وأ ىجراتملا

 ذعا وقل ًأقفو وأ ينفلا موهفملاب .سحفلا وأ ةعجأ رملأ ةيلمعل عضخيال فنأ 3 4 ةكرشلا

 : اهيلع ف راعتملا ةعجاأ رملا

 لئاسو ضعب لمشت لب .طقف ةيلاملا مئاوقلا لمشت الف ةيلاملا ريراقتلا امأ

 «هريغ وأ ىبساحملا ماظنلا اهب ةدراولا تامولعملا ردصم ناك ءاوس ىرخألا لاصتالا

 ةرادإ تأجل امبر .ختإ . . .اهحابرأو ءاهتامازتلاو ؛ةأشنملل ةيلاملا رداصملا لثم

 مئاوفلا فاح كر نأ تاس نايححو الا نيمدختسملل تام ولعملا لي وب هت ىلإ ةاشنملا

 ةددذحم تايميلعت وأ كنيس دعاوقل اًقفو دعت نأ يغبتي تام ولعملا ةدق ني ءةيلاملا

 نم هنأ ىرت ةرادإلا نأل وأ (كرامجلاو ؛تاشاعماو «لاثملا ليبس ىلع تب تبئارشلا)

 تامولعملاف . ةيبساحلملا دعاوقلا نع اع يكا تطرق تيار لال

 اوي ذخأت دق - ةيلاملا مثاوقلا فالخب - ةيلاملا ريراقتلا اهيلع ىوشحت ىتل
 رارقإلاو ؛ ةيونسل براقتلا : ةيلاملاريراقعلا ةلثمأ نمو . ىتش * تاعوض وم قلعتتو

 عم ةعدوملا ة ةيونسلا الا : لخدلاو ةاكزلا ةحلصل مدقملا رارقإلا وأ ىبيرمقلا

 نم ةرداصلا تاميلعتلاو تايميمعتلاو «ةيلاملا قاروألا ةيبح روب وأ تاكرشلا هةجا فم

 ال فضوو ءةاشتملا طظخو ةلقتملا تاعقوتلاو ءرومألا ىضعب نأشي ةرادإلا لبق

 ىلإ مدقي نأ نكمي قبس ام لك . تالاجملا ىتش يف اهب ةطيحملا ةئيبلل ةأشنملا هتمدق



 1 تامظنلا يف يراقتلا ةيمعأ

 اذه يلون فوس انتأ ىلع .ةيلاملا مئاوقلا فالخ رخآ لكش يف هنم نيديفتسملا

 سداسلا يونسلا ريرقتلا) . ةيلاتلا لوصفلا يف ًاليصفت رثكأ ةشقانمو ةيانع عوضوملا

 .(ةيعارزلا ميصقلا ةكرشل

 رارقلا دشتم اهحاتحي يتلا تامولعملا نم ريثكلا كانه نإف ء مدقت ام ىلع ءانب

 ةرادإ وأ « ةيقيوستلا ةرادإلا اهردصم نوكي لب ١ يبساحملا ماظنلا اهردصم نوكي ال

 ذختم نأ امك . ةيجرام رداصم نم تامولعملا نوكت وأ ؛ دارفألا ةرادإ وأ جاتنإلا

 وأ اهليلحت ىلإ جاتحا امير ؛ءاهريغ وأ ةيبساحملا تامولعملا ىلع دمتعا ءاوس رارقلا

 يتلا ضارغألا وأ ضرغلاب يفت يكل تامولعملا نم اهريغب اهتنراقم وأ اهليدعت

 دادعإ ىلإ ةسام ةجاحلا تناك مث نمو . اهل همادختسا لالخ نم اهقيقحتل فدهي

 تناك ءاوس اهلاكشأ عيمجب ةيلخادلا ريراقتلاك ؛ةيلاملا مئاوقلا بناجب ىرخأ ريراقت

 مئاوقلا نم لمشأو معأ ةيلاملا ريراقتلا .هنع هيونتلا بجي ام اذهو . ةيلام ريغ وأ ةيلام

 ضعب نأ نمو ؛ ةدح ىلع ةعومجم لك يف فادهألا هباشت نم مغرلا ىلع ةيلاملا
 نود ريراقتلا ضعب يف اهنع حصقأو ءتضرع اذإ اعفن رثكأ نوكت دق تامولعملا

 , رخآلا اهضعب

 ةيلاملا مئاوقلا مادختسا ةيدودحم )ناونع تحت 27 نايبلا هيلإ راشأ ام اذهو
 5 كيلاتلا طاقنلا يفأ ماعلا صضرغلا تا ةيج راخلا

 ديدحتل وأ بئارضلاو ةاكزلا نم ةأشنملا مازتلا ديدحتل ليدعت نودب اهمادختسا نكمي

 . ةأشنملل ةقحتسلا ةيم وكلا ةناعالا

 قدم نع تامولعم مدقتب ماعلا ىف رغلا تاذ ةيلاملا مئاوقلا مهدت "ل - ؟

 دراوملا ةيمنت اهتاثمأ نهر الام اهسايق نحمي ال يتلا فادهألا قيقحت يف ةأشنملا حاجم

 . ةيرشبلا

 ,هعا123 0837 - طلال ةرقف ؛قباس عجرم . ةراجتلا ةراؤو(5)



 ريراقتلا سما 5

 نكي تامولعم مدقتب ماعلا يضرغلا تاذ ةيلاملا مئاوقلا صتخت ال -

 . اهسقت ةأشنملا ءادأ نع لزعمب ةرادإلا ءادأ مييقتل اهمادختسا

 نكي تامولعم مدقتب ماعلا ضرغلا تاذ ةيلاملا مئاوقلا صتخت ال - ؛

 . ةيمهوشلا تاباسحلا دادعإل - ليدعت نود - اهمادختسا

 ةبساحملا ةطاسوب اهجاتنإ نكمي يتلا اهتعيبطو تامولعملا صئاصخل ًارظن - ه
 دنع ةأشلملا ةميق سايقب صتخت ال ماعلا ضرغلا تاذ ةيلاملا مئاوقلا نإف « ةيلاملا

 ةزايحب طبترت يتلا ةرطاخمملل رشابم سايقم يدقتب صتخت ال اهنا امك «ةيفصتلا

 . ةأشنملل ضورقلا ميدقت وأ ةيكلملا قوقح

 حلاصملل ةمدقملا ريراقتلاو ٠ لخدلاو ةاكزلا ةحلصمل مدقملا رارقإلاك ةيلاملا مئاوقلا

 ةيقصتلاب صاقلا فقوملا نايبل حضوملا ريرشلاو «ةقحتسملا ةناعألا ىلطل ةيموكحا
 ادهن ادبف

 فالاخب ةيلاث ا ريراقتعلل جذامنلا _ نهعب ضرع اير ورقلا ع ناك مدقت ام لكل

 ريراقت وأ لئادبلا ل رايتخالا وأ يوردحلا ةسارد ريرغلو ٠ تاشنملا .سفعبل

 اذه نم ةيلاتلا لوصفلا يف لصفملا وحنلا ىلع ريراقتلا نم كلذ ريغو ؛فيلاكتلا

 ةيساحملا ئيدابم سلجم لبق نم اصاخ اًمامتها تيقل ةقرفتلا هذه نأ امك . باتكلا

 راشملا وهتلا ىلع نآشلا اذه يف هنع ةرداصلا تانايبلا نم دحاو يف يكيرمألا ةيلاملا

 ' . ةقباسلا ةرقفلا يف هيلإ

 زيكرتلا ةحرذدو اهب رع قرط يف فلتخت ةلاملا ريراقتلا ْنَأ نيل | يسب امق اثرشأ

 حضوي اينيتور المع اهنوك ثيح نم اهفادهأ يف فلتخت امك ءاهتباتك بولسأ يف

 .اهدانغإ نم ةيئاهتلا فادهألا ىلع زكرت وأ ؛«لامعألا ءادأ ىف مدقتلا ةجرد

 اهنمف ؛اهتائوكمو اهلكشو اهرصقو اهلوط ىف فلتخت دق اهنإف ؛كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .ةيلخاد ةركذم وأ باطخ لكش يف رصتخملا اهنمو «دلحملا لوطملا يمسرلا ريرقتلا



 ذا تايلنملا ش ريراقتلا ةيمضشأ

 قالتالاو هيشلا هجوأ ىلع رصتخم لكشب ءوضلا يقلن فوس ةيلاتلا تارقفلا يفو

 املك رثكأ ءالجب ةقرفتلا هذه انل حضتت فوس هنأ ىلع ؛ةفلتخملا عاونألا هذه نيب
 ةيلاملا ا يلا دمتعي ىتلا سسألاو تاعوضوملا ةسارد يف انجردت

 املك ةلثمألا ضعب ءاطعإب دركلزا3 ىف يسم «يمرشألاب لاصتالا لئاسو نم اهريغو

 ءاطغإ 0 لواحينال انثأ ىلإ هايتنالا قلن نأ بحت انت امك < . كلذ نكمأ

 ىتلا بتكلا نم ريثكلا كانهف . اهتباتك ةيفيكو ةيراجتلا تالسارملا نع ةلماك ةروص
 ل ا اا لاك
 . اهتباتك ةقيرطو نومضملاو لكشلا ثيح نم كلذل ةرورضلا تعد

 : ةيراجتلا تالسارملاو ريراقتلا نيب هبشلا هجوأ

 ةيعوضوملا ىتأتام ةداعو . نيعوتلا الكل ةباتككلا يف ةيعوضوملاو ةنامألا ١-

 مك نحو .قئاقحلا ىلع ةلادلا اهتلدأب ةديؤملاو جملا تامولعملاو تانايبلا نم
 . قئاقحلا هذه نم ةطبنتسملا ةنيمألا جئاتنلا جرختست

 يناعملا تاذ ظافلألاو ةضماغلا تارابعلا مادختسا يغبتيالف . حوضولا -؟
 وردك وب فرب# ا ت نأ يغبني هيلعو . لاصتالا لئاسو عيمج يف 5 ةريحملا ةددعتملا ||

 ريرقتلل يتاكك لأ رابتعالا يف ادحخآ ؛ : هوبعوتسي وأ هب مهربخت نأ ديرتام عاطتسملا

 ءبعلا ناك مث نمو . هباعيتتساو همهفو بتكئام ةعباتل ئراق اقلا وعدت -تالاسارملا وأ

 . كيلع اعقاو اهنومضمو ةلاسرلا حيضوت يف

 وأ ؛امهنيب طبر نود ىرخأل ةركف نم هب لاقتنالاو ئراقلا ةأجافم مدع -”

 فديلافق ؛كلئاسروأ ك ريراقت يمدختسم ىلع زيملاو تالضعلا راهظإ ةلواحم

 كتليشخم نمر ,اكفألا لقن وه لئاسرلا ةباتك وأ ريراقتلاب تانايمل ( نهرع نم ساحألا

 . قيرط رصقأو عرسأب كئارق ىلإ

 ءايشألا ضرع يف ةيراجتلا تالسارملاو رىيراقعلا يلغأ هباشختامك 52-2

 نيرحخآلا عانقإ ةلواحمو «ظعاومو حئاصن لكش يف ال ةيرايخإ ةروصب اهب ةدراولا



 ريراقتلا سسمأ 3

 هفرعيام ديدرت وأ ركذ يغبنيال امك . هتفرعم نوديريال وأ هنوجاتحي ءاوس هفرعتام لكب

 امثيح ةلاسرلا وأ ريرقتلا ةيحاتتفا دنع لاثملا ليبس ىلعق :ةلاسرلا وأ ريرقتلا يف ئراقلا

 ها١5157/17/1 خيراتب مكتداعس نم انيلإ ةرداصلا تاميلعتلا ىلع ءانب ' لوقت

 نم انيلإ ةدراولا ةلاسرلا ىلع مكركشأ "وأ"... عوضوم نع ريرقت دادعإب

 ركذ نم دبآل ناك اذإف 0 هاش 5 115 يف ةحخرؤللاو 1 مقرب مكتداعس

 خيبوتلا باي نم ال ميضوتلا بآب نمو بدأب كلذ نوكي نأ أ يغبنيف٠ ؛رومألا هده

 . ةلاسرلا ةباتك وأ درلا ىف لامعإلاو

 ةيراجتلا تالسارملاو ريراقتلا نم فادهألا قيقحت ةيفيك

 «ةلصفتملا تارقفلا مادختسا قيرط نع فادهألا هذه ىلإ لصن نأ نكمي - ١

 رقفلا كلت ترصق وأ تلاط اهتاذب ةمئاق ةلقتسم ةركف ىلع ةرقف لك يوتحت ذإ

 ةجردو هلوانتت ي كلا ىمعلا ىدمو ؛اهضومغ وأ ةركفلا حوضو ىلع ادامتعا

 تناك اَيأ ةرقفلا يف ةركفلا ةدحو ىلع ديكأتلا يغبني هنأ الإ . ةبوغرملا عانقإلا

 لوح رودت اهلكف .ةرقفلا اهيلع | يوم يتل لا تامولعلاو تاتايلاو تاليصشتلا

 املك ةماع ةذعاقكو . انهت خاضتإلا ضرخل ١! ةدصب نحن يتلا ةيساسألا 5 ركفلا

 ريصقلاو لوطلا نأ 5 لضفأ كنذ تاك ةركعلا هك لكم و ةركرمو ةريبصصلا ةرقعلا تناك

 ةداعف .ةيراجتلا تالسارملاو ريراقتلا عوضومب انرتقا اذإ ةصاحو نايبسن نارمأ

 امم ةرصتخملا ريراقتلاو تالسارملا تاحفص نم اذدع رثكأ ريرقتلا تاحمص نوكتام

 , عون لك لخاد اهرصقو تارقفلا لوط ىلع هرودب سكعتي

 درس قيرط نع ءامضيأ :ةقباسلا فادهألا ىلإ لو هولا نكممامك- ١"

 ةباتكلاب ةئيلم ةحفص ليخت  رغضأ ءارجأ 7 اهميسقتو ةيلكلا تانايبلاو تامولعملا



 م تامظنئا ىف ريراقتلا ةيمعأ

 ميسقتلا مت اذإ امأ . ةباتكلا يف ةطاسبلاو حوضولا نم ضرغلا يفتنيو ؛ةيساسألا

 هذه نيب ةباتك نودي ةغراف ةفاسم تكرتو ءةديدج رطسأ ىف ةيسيئرلا طاقنلا ركذب

 مادختسا نكمي امك . قيمعلا مهفلاو حوضولل ىعدأ كلذ ناكل ةفلتخملا طاقنلا

 نم راثكإلا يغينيال هنأ ريغ .ةطقن وأ ةركف لك لبق ةيدجبألا فورحلا وأ ماقرألا

 لصف كلذ يف عجا د اهتيؤرل ايسفن فر اقل اقلا حاتريو اهعبتت لهسي ىتح اهعادختسا

 (ريرقتلا يف تامولعملاو تاناسلا ميظنت لصفو 1 0 فينصعتلا

 حوضو قيرط نع فادهألا هذه قب رس قيقص نكم .٠ مدقتام ىلإ ةفاضإلاب -

 نم - اميلس ةلمجلل يوغللا ءانبلا ناك املكف سو ميسم

 نم ظافلألل ميلسلا فيرصتلاو ةيبرعلا ةغللا دعاوقب مازتلالاو ريخأتلاو ميدقتلا ثيح

 . مهقلاو باعيتسالا يف ئراقلا ةمهم ًالهسم احضاو ةلاسرلا فده ناك - اهتاقتشم

 مادختساو .لوهجملل ينبملا 0 حضوأ مولعسلل يتبملأ مادخ سا فاق «راصتخايو

 عيدبلاو ةياثكلاو هيبشتلاو ةراعتسالا بولسأ نم لضفأ ةباتكلا يف رشابملا بولسألا

 رئامض مادختسا نم لضقأ ملكتملاو بطاخملا رئامض مادختساو .قابطلاو سانحلاو

 2 لضفأ اهل يرغللا ءانيلاو ىنعم اب لااعخإ لوذ ةريصقلا لمحلا مادختساو 3 بئاغلا

 ةيبرعلا ةغللا مادختسا ةلعبو كلذ لبمتو : ءالفالاو ةباتكلا كعاوق يف اهيلع

 ةلوبق ىقلت ىتلا ةيماعلا ةغللا وأ ةجرادلا تاجهللا نم ًالدب ةباتكلا ىف ىحصفلا

 رردو زونكب لهجلا وأ ةلوهسلا باب نم كلذ ناك ءاوس دارفألا ضعي نم اًعيجشتو

 وأ لعافلاو لعفلا نيب ةضرتعملا لمجلا مادختسا نم ليلقتلا يغيني امك . ةيبرعلا ةغللا

 مادختسا نم الدب ةددحملا ىناعملا تاذ ظافلألا مادختسا يغبنيو . ربكلاو أدعبملا نيب

 .خئراقلا ريخيامم ريسفت وأ ىنعم نم رثكأ لمحت يتلا ةطاطملا تارايعلاو ظافلألا

 عبيطتسي ىتح ةظهاب حتنملا ةفلكت نوكت الأ 56 وملا نم الدب لاثملا ليبس ىلعف

 ىلع جتنملا ةضلكت دلي رت *يأأ يعبتي ' ةرابعلا, مانختسا نكمي 5 ' لئاسملا جتنملا ةسفائم

 . " لئاممل | جتنملا ةسفانم عيطتسي ىتح لاير ٠



 ريراقتلا نأ 3

 ريرقتلاو ةلاسرلا نم لك ئراق نأ ءاضيأ «ناهذألا نع بيغيالأ يغبني -

 نأ ىغبني كلذل ؛ نيفرط نيب ةيوفشلا ةثداحملا لحم لمن هيدل ةءارقلا ةيلمع نأو ؛رشب

 دنع ىيغيني مث نمو : ةيقطنم ريغ لئاسوب وأ ةوقلاب هعانقإ لوامت الآو ادياحم نوكت

 سملتتو «مهلوقعي ركفتو نيرخآلا نويعب أرقت نأ .لاصتالا لئاسو عيمج ةباثك
 . كل هينعت اموأ كسفن ىف اهعقو سيلو مهسوفن يف اهراثآو لئاسولا كلت عفو

 ةيراجتلا تالسارملاو ريراقتلا نيب فالخلا هجوأ

 تالسارملاو ةرصتخملا ريراقتلا نعاهنم ةلوطملا ةصضاخ ريراقتلا فلتخت

 ةرصتخملا ريراقتلا ةداعلا يف زواجتتال ذإ ءاهتانوكمو اهلكشب ةيلخادلا تاركذملاو

 ةأاشنملا لخاد رقتستام داع ةرصتخملا ريراقتلا نأ امك . تاحفص ةدغ لئاسرلاو

 تاركذملا ئع ةرصتنخلا ريراقعلا فلتختو .رخأل يرادإ ىوثسم نم عفرتو

 .ريراقتلا هذه يدعمل اًديج نيفورعم صاخشأ ىلإ ةداع بتكت اهنأ يف لئاسرلاو

 اهلوانتي يتلا تامولعملا نم ريثكب املم نوكيام ابلاغ ريرقتلا ئراق نإف مث نمو

 ريرقتلا لخخدي ذإ .ريرقتلا هيف رهظي يذلا لكشلا ىلع هرودب سكعني اذهو .ريرقتلا
 تاركذملا نم ضيشقنلا ىلع فدهلا ىلإ لوصولا ًالواحم ةرشايم عوضوملا يف
 ريغ عباطلا اهيلع بلغيو ؛ةمدقم ةداع اهل نوكبال يتلا ةيراجتلا تالسارملاو
 يتلا ةروصلا هيوشتو لامهإلا ينعيال كلذ نأ الإ .ضرعلاو ميظنتلا يف يمسرلا

 ينب نم ادارفأ هب بطاخنو ريرقتلا عفرن اننأ رايتعالا يف نيذخآ «ريرقتلا اهب ضرعُي
 ةمستملا ةيمسرلا ريراقتلا ةيفرحب مازتلالا يغينبال ذإ «ةبوغرم ةيطسولاف ؛ رشبلا

 ءودهلا يغبني لب . ريبعتلا يف ةحاجفلاو ةظاظفلا راهظإ دمعت وأ ؛تايمسرلا ةدوربب
 يسيئرلا فالتخالا نكل . حاصفإلاو ضرعلا يف ئداهلا ةشقانملا بولسأ مادخعتساو

 نوكي ةيلخادلا تاركذملاو ةيراجتلا تالسارملا نيبو ةلوطملا وأ ةرصصتخملا ريراقتلا نيب

 ريراقتلا مدختستام ةداع ةيداصتقالا تآشنملا نإ ذإ .يلخادلا ميظنتلاو لكشلا يف



 ال تامفنملا ىف ريراقتلا ةيمهأ

 لكلب اهيدعم ريكذتو خسنلا فيلاكت ليلقتل تارامتسا لكش يف ةعوبطملا ةرصتخمملا

 عباط بلغي انهك : اهتاثاب لامكتساو مامتعا ئلإ جاتمت نقلا ريفا تايوتحم

 فدهلاب لالخإلا نود ةيراجتلا تاللسارملا ةباتك دنع ريبعتلا يف ةقدلاو راصتخالا

 تسيل ةيلخادلا تاركذملاو ةيراجتلا تالسارملا هذه نإ ذإ ةلاسرلا نم ىساسألا

 ىلعو .ريرقتلا دعم لهجوأ ةظاظفب ئراقلل ىحوي دئازلا راصتخالاف . تايقربلاك

 نم لذي ريرقتلا دعم نأ أطخ ولو عابطتالا يطعي امير ليوطتلا نإف ؛«كلذ نه نقيقتلا

 ةداع ةيمسرلا ريراقتلا نإف اريخأو . ريدقتلا قستسيام ةلكشملا يف ريكفتلاو دهحلا

 ىلع ىيوتمتو «دلجعتو مبطت و اهجراخو تاشنملا لخاد مدختستو ةلوطم نوكئتام

 ةدراولا تاي ولعملل ميشا لئاسو م كلذ ريو ةقلعجللا ريسفتلاو حاضيإللا لئاسو

 ةدراولا تامولعملا ميظنت ةشقانم دنع دعباميف كلذ حضتيسامك هب

 2 5 | قف 2 يسأا

 لئاسرلاو ريراقتلا نم ١ جذام نض رعت فاووس يلاثلا ءرجلا يفو

 يف اهيلع تينب ىتلا ميهافملاو سسألا ضعبل ضرعتن نأ ىلع ؛ةيلخادلا تاركذملاو

 . باتكلا اذه نم ةيلاتلا لوصفلا يف سسألا هذه ةشقانمل ضرعتلا دنع هنيح

 . ةلئسألا :لوألا مسقلا

 ؟ ريرقتلا وهام ؛«كدنع نم لمجو تارابع يف ١-

 ؟ةيلاملا مثاوقلاو ةيلاملا ريراقتلا نيب ةقالعلا ام -؟

 ؟رثؤملا ديجلا ريرقتلا صئاصتخ ام -*
 . يمسرلا ريغ و يمسرلا ريرقتلا نيب قرف -8



 ريراقتلا يسمأ ل

 قاطنلاو فدهلاو عوضوملا نايب عم ريراقتلا نم ةفلتخم عاونأ ةعبرأ ركذا-
 .اهنم دحاول ةبوتكملا ةيئاهنلا ةغيصلا ىلإ لوصولا يف تعبتا يتلا ةقيرطلاو

 , ةيراحتلا تاللسارملاو ةيلاملا ريراقتلا نيب فالخخلاو هيشلا هجوأ رابصتخاب نيب -5

 هيف اًحضوم دادسلا نع فقوت ءالمعلا دحأل اهجوم ًارصتخيم اباطخخ بتكا -/
 اًملع :ةلاحلا هذه لثم ىف ريرقتلا اهب بتكي يذلا بولسألاو ةغللا عون ءالجب

 .نأشلا اذهب كلذ لبق هل نيقباس نيياطخ لاسرإ مت دق هنأب

 يف يداع ريغ ايعيب اًطاشن ةأشنملا تققحو :ةأشنملا يف تاعيبملا ريدم كرابتعاي -8
 حيض وتل ةرادإلا سلجم ىلع ىف رعي ريرقت ةياتك كنم يلطع يلاحلا رهشل لا

 قتلا اذه بتكا . طيطخمتلا ةيلمع ىف اهنم دافتسيل اهتاهاجناو تاعيبملا ةروص

 : . قفرملا ت - د جذومنلاب اًنيعتسم

 فشك هادعإ كنم بلط ؛ةأشتملاب ليصحتلا ةسايس نع لوؤسملا كرابتعاب -5
 ؛ءالمعلا شعيل نامتثالا ةسايس صحف يف ةرادإلا ةدعاسمل ءالمعلا ةدصرأب
 .(قفرملا جذومتلاب نعتسا) اهيف كوكشملا نويدلا صصخم ةبسن ديدحت كلذكو

 اًسضرم (ا)دقعلل (ًريرقت بتكا ؛تالواقملا دوقع نغ ةبساحملل كتسارد نم ٠١-
 ةردقملاو ةيلعفلا فيلاكتلاو ذيفنتلا تاونس لالخ اهب فرتعملا تاداريإلا هب
 اذه ةياهن يف ةقفرملا جذامنلاب اًئيعتسم ةيلاملا مئاوقلا ىلع كلذ رثأو دقعلا مامتإل
 . لصفلا

 . ةيقيبطت تالاح : يناثلا عسفلا

 ؛ةأشنملا اهدعت يتلا ةيرادإلا ري راقتلا نع ةرصتخلا ةذينلل كتعجارم دعب

 نع ةديج ةفرعم اهفرعت وأ اديج اهتسرد ةيلمع ةلاح ىلع جذامنلا هذه قيبطت لواح

 . ةيلهعلا ةسرامملا قيرط



 5 تامظنلا يف ريراقتلا ةمعأ

 ةيرادإلا ريراقتلا

 ١-د جذومت ةيدقنلا ةلويسلا قفدت نايب

 نم ةمداق ارهش ١17 ةرتفل ايرهش ةيدقنلا ةلويسلا نايب ةبساحملا مسق دعي - ١

 .ةبساحملا مسق ىدل ةرفاوتملا تامولعملا نسحأو «تاطابترالاو تادنتسملا عقاو

 وأ ىرخأ دوثب ةفاضإ نكمي هنأ ىنعمب طقف لاثمك داريإلاو فرصلا دونب ترهظ دقو

 لا رحألا هيضتقت امسح اًهداعشبا

 حيران ةفرعم ىلع ماعلا ريدملاو ءاكرشلا سلجم نايبلا اذه لثم دعاسي - ؟

 ىقفئاقلا كلذ لالغتسال طيطختلا نم ةرادإلا نكمي ام هرادقمو يدقتلا ضتافلا

 . لالغتسا نسحأ

 خيرات ةفرعم ىلع ماعلا ريدملاو ءاكرشلا سلجم نم الك دعاسي أمك - *

 نم ةمزاللا لاومألا ريفوتل طيطختلاو ةكرشلا ههجاوت يذلا هرادقمو ىدقنلا زجعلا

 . هتهجاومل ةحاتملا رداصملا

 5-5 جذومت تاعيبملا لودج

 نايب رهش لك ةياهن يف تاعيبملا ةيموي رتفد نم ةيساحملا مسق دعي - 4
 اذبو ؛ طقف لاثمك جذومدلا يف ةدراولا ةعاضبلا فانصأ جاردإ مم دقو :تاعيبملا

 . ةكرشلا هيف رجاتت ام ءوض ىلع اهفذحوأ فانصأ ةفاضإ نكوي
 رادقم نع ءاكرشلا سلجملو ماعلا ريدملل تانايب ريرقتلا اذه لثم رفوي - ©

 ةنسلا يف لئامملا رهشلا نع كلذكو ءريرقتلا هيف دعأ يذلا رهشلا ىف تاعيبملا

 خيرات ىتح ةيراجلا ةيلاملا ةنسلا لالخ تاعيبملا رادقم نع تانايبلارفوي امك :ةيمضاملا

 . ةيضاملا ةيلاملا ةنسلا ىف ةلثامملا ةرتفلاب ةنراقم ريرقتلا هنع دعأ يذلا رهشلا ةياهن

 ةحضاو ةروص نيوكت ىلع ةرادإلا دعاست تامولعملا هذه لثم نأ كشال - 5

 . لبقتسملل طيطختلا يف اهدعاسي ام اهتاهاجتاو تاعيبملا عمضو نع



: 
 ريراقتلا رسعا 8

 ان جذومن د وقعلا فيراسمو تاداريإ يلوادج

0 5 
 ةياهن يف دعاسملا دوقعلا ذاتسأ ر مقد نم لودخأ اذه ةيسايحملا وسق دعي -

 : قباسلا منيشلا يف ةدعأ ىدلا نايبلا عفاو نع كلتذكو 1 هش لك

 لك ةياهن ىف ءاكرشلا سلجملو م اعلا ريدملل تانايب ريرقتلا اذه لثم رفوي - 8

 ةدقاعتملا ةهحلا نم هملست ما ام رادقم نيبي ذإ ؛دوقعلا نم دقع لك عضو نع رهش

 تافورصملا رادقمو 1 اهيلع يقبام رادقمو ريرقتلا هنع دعملا رهشلا ةياهن تح اهعم

 .ةيلكلاو : ةردقملاو . ةيلعفلا

 د جذومت ةيمومعلا فيراسملا لودج

 ةيمومعلا فيراصللا ذاتسأ رتفد عقاو نم لودجلا اذه ةيساحملا مسق دعي -8
 قياسلا رهشلا يف دعأ يذلا نايبل لا عقاو نم كلذكو + رهش , لك ةياهن يف ةير ادالاو

 رهش لك ةياهبن يف ءاكرشللو ماعلا ريدملل تامولعم ناييلا ١ اذه لش رفوي 5

 تيب روقام اذإ اه روطت ةيفيكو ؛ هي رادالاو ةيموسعلا شي راصللا رادقم ع

 ديشرلا تارارقلا ذاختا يف ايلعلا ةرادإلا دعاسي امت ةيفام | ةنسلا يف ةلئامملا

 8 د جذومن عيزوتلاو عيبلا فيراسبصم لودج

 ,ةيرادزلاو ةيمومعلا فيراصملا لودجب قلعتي اميف هسفن عبتملا عاجلا تأ

 3-5 جذومت نيدلا رمق ايست نينيدملا لودج

 . نيتيدملل دعاسملا ذاتسألا رتفد نم لودجلا اذه ةيساحملا مسق دعي - 1

 ؛لودحلا هيف دعأ ىذلا رهشلا ةياهن يف ل [ىنهلا ف نسوا لدول - 1“

 قدما نللا معلا عمم ىلأ رهشأ ةتسلا لالخ هيلع تأرط ىتلا تاكرحتلاو
 .اهقبست يتلا ةرتغل لاو لودحلا

 قم لييصصقلا ىلع كادوا ييودكت تح ىلع ريشا اد لكم ملام -14

 عم لماعتلا يف رارمتسالا ىدم تا رارق ذاحتا ىلع ةرادإلا دعاسي أمك ءاامعلا

 تالايهستلا ةرتف ىلع ديزت ةدم ؛ كرمت نود ؛ مهنويد ىلع ىضم نيذلا ءالمعلا
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 تااايعك نيتيدملا نم ليضع

 تادنئمو

 ةينذإ

 ضورق | هاك رشلا نم ضورق

 نم
 تاهبح

 ىربخأ

 ةينقنلا ةدراولا ةيدهنتا عوبجمم ىرخا ةدرار ةيلقن
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 تامظنلا نول ريراقتلا ةيهأ



 ريراقتلا سبأ كر

 (؟- د) مقر جذومنلا



 ترو تامظنملا ىف ريراقتلا ةيعهأ



 ا[ 8 8
 ريزاقتلا رسعا



 يف ريراقتلا ةيمعأ تافلفنملا ى 1 22 فظنل

 اسف .[ ة. د ) مقر جذومتلا عيزوتو عيب فير



 ري راقحلا نبا كك 1

 .م154........رهش ةياهث يف يع امك مهتينويدم هدمل اًقيط ءالمعلا ةدصرأب نايب .( 8 د ) مقر جذومنلا



 تاملظتملا ىف ريراقتلا ةمعأ

 : رهش لالخ ةملتسملا تاماخلا تانايب .( تا /48) مقر قفرملا

 فرصلا نْدِإ مقر
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 ريراقتلا سسأ 1

 جتنملا عبر ريرقت .1 ت ١88 مقر جذومنلا

 :تايظحاام

 تالنحالم

 :خيراعلا عب امم سيلا كلل وللل
 ايرك#



 3١ تاملظتملا يف ريراقتلا ةيمهأ

 :خيراعلا : ةلحرملا

 يلامجإلا .طيلخ نطق رتسيلوب كلبركأ فوص

 ةدملا لوأ كيبيك

 ةدملا لالخ ةملعسم تادحو

 ع رفا مكر عيراتلا رفا مق

 ةليوحتلا

 ةحاتملا تادحولا يلامجإ

 ةبلات ةلحرم ىلإ تلوح ةهات ةدحو

 : نإكم وأ

 خيراتلا 2 رمأ مقر
 ةليوحعلا

 ةياهن يف ةيقاي ةمات تادحو

 ليغشعلا ءاتثأ ثقلت تادحو

 ةياهن ىف ليغشتلا تحت تادحو

 عوبسألا
 : عيفرتلا
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 ةيراجتلا تالسارملل ةلثمأ

 ةأرتشف ةعابشب در - 0

 رزيببقت نسب يسوم عراش م

 1١5518 : ب . نص ةيليصفلا

 1١١ ةيعردلا
 شهاأ517 ةدعملا صذ نم ١١

 يتارعهزلا ناميلس : ذاتسألا ةداعس

 نيوشعتاب ةكارس «تاعيبملا ريدم

 يضايرلا  ءاحطبلا عراش ١11

 :دعبو ؟ هئاك ربو ةللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 يرول سمأ هراضحإب ماق يذلا ينوس ةكرام ةصوب ” ١ نولملا زاقلتلا زاهج مكتكرشل دئرم

 0 3 ءيقن ءاقز 5
 , :ةاعا حشو ناوتعلا ىلع كاع : عوفدملا عدبملا نام رإ

 هئارشو نولع زافلت زاهج رابتخال يضاملا عويسألا ءاحطبلاب مكتك رش رقم يدوجو ءانثأ

 مقري عوفدملا كيشلا نأب اًملع . هئارش ىلع ققتملا ريغ ينوس ةكرام وهف لزنملاب يدوجو مدع ءانثأ

 : ١83 مقر تاعببملا بودتم ةطاسوب جديع ةروتاقلاو هدعقلا يذ نم 8 خيراتو هع

 ؛.ةكراملاو ميمصتلا و يج راخلا لخكشلا ثيح نم ةيلع قغشملا زاهجلا ناسراب عركتلا ءاصر

 وجرملاف «ةيبرغلا ةقطنملا ىلإ ةلحار ةرسألا ْنإ ثيح هشخيرات نم عوبسأ لالخ كلذ رسيعي مل اذإو

 . يلاحلا ةدعقلا يذ نم ١4 لبق غلبملا وأ زاهجلا لاسرإ يرورضلا نم .ًالاير 182+ غلبم لاسرإ

 ؛يريدقتو يركش ًاولبقتو

 صلخلا

 ابضر ديشر ديحأ



 تاعظنلا يق ريراقتلا ةيمهأ 507

 0 ' )١( ةظوحلم

 6 مما نم نوختي - : 0 ”ويفلا سلا 0 لَه 1 تع ةيحتلا () هيلإ اسرملا ناوتع (؟) لسرملا ناونع(1) :ءارجأ ةتس اطل |

 , عيفوتلا نام (5) ةبسانملا ماتخلا ةيمت (3) باطخملا بلص ( 4) ةيسانمل

 > (؟) ةظوحلم

 لاسرإ نم يسيئرلا فدهلا )١( : يه ةيسيئر ءازجأ ةعبرأ نم باطخلا بلص نوكتي
 5 5 4 - : ْ ش 00 : 0 :

 7 كا 2و تئاز دم ع 1 تاطخلا فرصتلل اهب حومسملا ةدمللا (5) ددحملا بنطل اذ ها تملا ةعاضلا د أ 55
 اح ب

 , اهلالح

 ةعاضب ءارش بلط -

 بيب ىلا رجالا نم باطخلا اذه نركتي : ةيلاعلا ةييرلا ءاذ : هللا انه

00 1| 

 : هيلا لسرملا ناوتع أبإ

 1 قسما رس ب زاخمأ ىلا ليعتل ةيناثلا ةعاستبلا تت مركتلا ءادج عراشا 1١ يف انتكرشل ةسيئرلا تزاخملا ىل : يس

 ٠ :  ميسنلاب ىيعفاشلا مامازلا

 _ نسياعرلا ؟ ةجحلا يذ نم 77“ ءاعبرألا ءاصقأ دعوم ىف 6 شاي رلا .شضا5١5؟ ةحجلا تذ ا ش ش

 نل الا ةدعولا رع ةعاشلا فصو ةفكلا تانليعفتلا( ى)] امسح ّة ١

 م يا فاحو ضاصر مقنع 82--

 ركراب ةكراع

 3 ا طئاخح مبوقت ناك 2

 بتكفه ميوقت 1 ع : 1 :

 يلاسجإلا



5 
 ريراقتلا سسا

 عقدلا ةقيرط (ه)
 هي

 اهيلع ققتملا عقدلا طورشيو 784 مقر انباسح ىلإ ةروتافلا هذه ةميق فاضت نأ ىلع
 ٠7١ ءاصقأ دعوم يف لماكلاب ةروتافلا ةميق عفد وأ مايأ ٠١ لالخ 7 يدقن مصخب

5 

 اهو

 ددحملا داعيملا يف نحيشلا ةيهأ (و)

 ىلع ايادهك علسلا ءله عيزوت يف انه ةسغرو ءديذحلا يرجهلا ماعلا ءدب برقل ارظن

 م رسما ةرش يف ٠( 0 مراش ) ديدحلا عرفلا حاتتقا دنع ةصاخ 3 انثالسصع يفعب

 ةصخأ يذ نم ؟*' داضقفا دعوم يف ةعاضيلا نحش يرورشلا نم ناك فضا

 -مكئافر يف ةدودحلا ريغو ةلماكلا ًاتتنقثو مكيواعت نسح مكل نيركاش .ه5

 . مهتالمع تتابلطب - ةداعلاك

 . ةماعلا تاق اعلا ريدم : ةقيلفولا



 182 تاملظتملا ىف ريراقتلا ةيمهأ

 قيبطتلا : ثلاثلا مسقلا

 )١( مقر ةلاح
 داجسلا جاتنإلا ناز وفلا عنصمل ماعلا ريدملا قتاع ىلع ةاقلملا تابجاولا نم

 ةيمضاملا ةتسلا رهشألا لالخ . عنصم اب تاحارتقالا قودنص صصحني نأ نيطاطبلاو

 ذِإ .هأيملا تارودب ةفاظنلا حبقو ةراذق نم نيلماعلاو نيفظوملا نم ىوكشلا تررخت

 اهئاقلإو ةيقرولا ليدانملا مادختسا يف ةالايماللا نع متت يتلا تافرصتلا ضعي دجوت

 نيقظوملا ريكذي نالعإ اهبتاجب دجرب يلا ءايلا تارودب ةتبللا تالمهلا ةلسربغ ىف
 .ةمئاق ةلكشملا لازتال كلذ عمو + تالمهملا ةلس يف ليدانملا عضوب نيلماعلاو

 نيدللا فيقجت ةلاب ةيقرول !| ليدانملا لادبتسا ةكرشلا تررق ةلكشملا هذهل اجو

 ةرهاقلا ةكرش ليكوب ماعلا ريدملا لاصتا دنع . نتاسلا ةاوهلا ادرك جدلا: قيرظ نع
 ةجاح مييقتل تاعيبملا بوذنم رضح ؛ةدجب ةيقدتفلا تامدخلاو ةفاظتلا تاودأل

 ماظنب يلاحلا ماظنلا رييغتل بيغتل اهليلحتو ةردقملا فيلاكتلا دادعإب بودنملا ماق .ةكرشلا

 فظوم ٠ ٠ نازوفلا ةكرش ىدل دجوي . نخاسلا ءاوهلا قيرط نع فيغجتلا

 ليدنم 7 . ة لدعمبو ؛ مويلا يف تارم 5 طسوتم هايملا تارود نومدختسي لماعو

 8 رهشلا ين لمعلا مايأ ددع نأ ضرفب . مويلا يف تالله 5 اهردق ةفلختب ةرملا ىف

 بودنم ماق امك . تاوئس ثالث ةدمل ةيقرولا ليدانملل فيلاكعلا تفمح وءانموي

 ليدانملا مادختسال ةيحاصملا ةسوململا ريغ فيلاكتلا حيض وتب ةرهاشلا ةكرش تاعببم

 ةفلكتو ءقرولا نيزخت ةفلكت : لثم سكافلا وأ 8-5 كاسرإو ةيقرولا

 ةكابسلا لامعأ ةفلكتو ء تالمهملا ةلس نم هعمجو هايملا تارود ىلع قرولا عيزروت

 ةسوململا ريغ فيلاكتلا هذه لثمتو « ةيقرولا ليداتملا مادختسا ءوس يلع بترتت يتلا

 . قرولا ءارشل ةرشابملا فيلاكتلا نم م8

 عبرألا هايملا تارود لك يف عفوي نأ يغبني « تاعييملا بودنم ةيؤرل اًقبط

 كلهتست « ًالاير 15١ ةدحاولا ةلآلا ةملكت ء نخاسلا ءاوهلاب فيفجتلل تالآ ثالث

 تاللآلل بيكرتلا ةفلكت غلبت امك ءرهشلا يف ًالاير ١5 لدعم ءايرهك ةدحاولا ةلآلا

 .تاونس ثالثي ةلآلا روتول يضارتفالا رمعلا ردقيو . الاير 12 اهعيسج



 ريراقتا نسسسأ 11

 نإف «لاير ٠٠٠١ ىلع ديزت تالآلا هذه ىلع لوصحلل ةردقملا ةغلكتلا نأل

 ءامئاد لوغشم هنأ اعو . ناؤوفلا دمحأ ةكرشلا ماغ ريدم نم احيرصت بلطت كلذ

 ءاهليات وريرشتلا اذهب ةدراولا فيلاكتلا ةسارد يف هيضقي ام تقولا نم هيدل سيلو

 نم دوعتس ىلا ةعقتملاو ليدبلا اذهل ةيلكلا ةفلكتلا اروف فرعي نأ بجي هنإف اذل

 . ةسادخمتسا

 بولطملاو
 اًحضوم نازوفلا دمحأ ذاتسألل ( ةركذم لكش يف ) رصتخم ريرقت ةباتك

 نيفظوملا ىلع دوعتس ىتلا ةدئافلا ىلإ ةناضإلاب . طاقتلا هذه ىلإ هرظن اتفلمو

 : ةيلاتلا ءارجألا مدقملا ريرقتلا لمشي نأ ىلع ءحرتقملا ليدبلا مادختسا نم نيلماعلاو

 ١ ريرقتلا نم فدهلا اهب ائيبم ةمدقملا .
 حرتقملا ليدبلا مادختسا نم ةعفنملاو ةفلكتلا هيف شقانت ) ريرقتلا عوضوم ؟

 لهست نينثا وأ لودج مادختسا لضفي .(مدختسملا يلاحلا ماظنلا ةفلكتب ةنراقم
 . ريرقتلا بلص ىف ةدراولا ةشقانملا ميعدتل امهتءارق

 .ريرقتلا ةعانغ - '؟



 1 تادلقتلا يف ريراقتلا ةيدهأ

 للا قيرط ىلع تاداشرإ

 ميح ثا نمح رلا هللا مسب

 ىضايرلاب نيطاطيلاو داجسلا جاتنإل نازوفلا عنصم

 ها 215 دددحلا يد نم 2 خيراتلا

 عتصملا ماع ريدم نازروفلا دمحأ / ةاتسألا ةداعس ىلإ

 تاباسملا مسسلا سبت ز عع ديحا نيدلا ماا 1 نه

 ةيئايرهكلا فيجتلا هلي هايلأ تارود ىف ةمدختسملا ةبقرولا ليدانملا نلادبتسا : عوسقوم ا

 طفح مل ةيبقاطا رهشألا ةتسلا لالخ ةك + مكلاب ىواككلا و تاحارتقالا قودنيع ن مهكوف © نم

 عنصملاب عير ,فاءايملا تارودب رظانملا ةراذق نع ةهغئانلا نيلماعلاو نيفظوملا نم ىواطشلا ةرثق

 ةلس نع اديعب ةللشاو ةهدختسملا ةيقر ىل ١ ليما انملا ء ءاشلاب صاخشألا ضعب هوشي ذإ .ايحفقو

 هن فرولا ين ةيداتض ىلغأ | طئاخلاب ةتيكم ةحاول ول ثوم و نم ىغرلا ىلع ؛«كلذب ةضاخأ تالمعملا

 ا رخ تالامهملا ةلس وو رولا لماء ةرورق ىلإ صاخشألا

 . ةلكشملا 9012 ا اًمامتها

 ةلأ ءارش ةيقرولا ليدانملاب يديألا فيفيجت ماظن لجسم لجتل تحرط يتلا لئادبلا نيب نم

 ةكرشلا ماع ربدم لصتا .اهلسغ دعب يديألا فيفجتل ءىفاد ءاوه اهب ةحتف نم جرخي ةيئابرهك
 مييقتل اًبودنم لسرأ يذلا ةدج ةئيدمب ةيقدنفلا تامدخلاو ةفاظنلا ثاودأل ةرهاشلا ةكرش ليكوب

 ماظنلا ةنراقمو .اهتسارد نم ةكرشلا نكمت ىتح راعسألا يضورع مدقتو ةكرشلا تاجايتحا

 : ينآلا حضتا فيفجتلل ةيئابرهككلا ةلآلا ءارشت حرتقملا ماظنلاب يلاحلا
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 ريراقلا سبأ

 ةيقرولا ليدانملا ءارشل ةرشابملا ةفلختلا (1)

 لاوط ةيلكلا ةفلكتلا 2 ليملا مايأ ددع 2١ مادختسا ةفلكت دلع
 أرهش (١؟) ماعلا ريصلا ف موبلا يف لماعلا لامعلا

 هاير ه1 5 تالزع ه 1

 ةرشابملا ةفلختلا نم /.5 ٠ غلبت يتلا ةيقرولا ليدانملا مادختسال ةبحاصملا ةرشابملا ريغ فيلاكتلا (بي)

 ةلابز |

 لاير" يلامجإلا

 ةيقجعلا ةيئابرهكلا تالآلا ءارش ةغلكت ()

 2 هم اللا تاياآا| 5
 ةيلاسجالا ةفلكتلا ةدحاولا دلآلا ةفلكت لك ةيرالبام ثارود ددع

 هايم ةروذ ءايملا

 لاير ةش*- 1 م 3

 ةياير مق ةأيملا تارودب بيك رتلا فيراصم فأابقت

 لاير يلامجألا

 ةرودل ًالاير ١16 < ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت (ب)

 الايرالال» - اة -  » ١١ :دحاولا ءايملا

 الابر ؟ خش 0 لوألا ماعلا لدقع فيلاكتلا يلامجإ



 15 تامظنملا يغ ريراقتلا ةيمهأ

 نأ عيطتسي نيطاطبلاو داجسلا حاتنإل ناز وفلا عئصم نأ حضتب ةقباسلا تاثايبلا ليلحت نم

 ةنسل نييلاتلا نيماعلا يف هتفلكت امأ 788٠(. -1787-) ًالاير ٠١ ك٠ طقف لوألا ماعلا يف رفوي
 لالخو :ماعلا يف الاير 7١" اهرادقمو طقف ليغشتلا ةفلكت يف لثمتتف ةيئابرهكلا تالآلا ءارش

 رفوت نأ ةكرشلا عيطتست ةيئابرهكلا فيفجتلا تالآل يضارتفالا رمعلل ةردقملا يهو ما ره ةثكاث

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهباسح نكمي لاير

 كلايراءكح لوألا ماعلا تاروفو

 الابر ال١8 45٠# 2 يناثلا ماعلا تاروقو

 الاير"٠84 سا الاء "ه5  تلاثلا ماعلا تاروتو

 جرتقملا ليدبلا ءارش نم اهقبقحت نكي يتلا ةلمتحملا تاروفولا رابتعالا يف ذخأ اذإ

 ءارج نم ةكرشلاب ةيقدتفلا تامدنخلاو ةفاظنلا تاودأل ةرعاقلا ةكرش نم مدقملاو همادختساو
 0 3 5 ن 2 00 37 2 1 ها : 0 1 5 / 3 1

 فيقجتلا تالا عارمشب ةكرشلا عراست نا يفطنللا نم هيا اا يلاحلأ يقرولا ماظنلا مانختسا

  ىلاحلا يقرولا ماظنلا ءاغلإ و ةيئابرهشلا



 زثبا اقتلا سسأ 8

 ي/ يف نزاخملا تايرتحم درج فشك .(م51 مقر جذومنلا

 تاباسلا ةراذإ



 78 تامظنلا ىف ريراقتلا ةيمهغأ

 /  رث يف يهتنملا رهشلا نع ةفرصتملا ماخلا داوملاب فشك .(م١٠) مقر جذومنلا

 جاتنالا ريده عيقوت نزخملا نيما عيقوت
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 برلطملا ةيمكلا
 اهئارش

 دايتعالا نزاهملا ةراذإ



 تاعلظنلا 2 ريراقتلا ةيمضأ ريا 2525 35
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 ريراقعلا ىسأ 71

 ةكرحلا «يطب نوزخملا نايب ءاماا) مقر جذومنلا

 نزاخملا ةرادإ



 ؛ نّخملا نيمأ عيقوت : فيلاقعلا ةرادإ



 نم

 .( ١ مقر ...ليلدلا ثيدحم جذاق ةعباتم فشك .(م8١) مقر جذومنلا



 انخن تابظنلا ىف ريراقتلا ةيبهأ

 .كنيلا باسح ةيوست ةركذم .(م1١) مقر جذومنلا

 يىرتفدلا ديصرلا
 7 2 عرق
 ةيكنب فيراصم حرطب

 رتقدلاب لمحست مل

 4 فيل تت مل رتئدلاب تاعاديإ ّ معي

 ا
 فشكلاب

 ملو تردصأ تاكيش فاضب

 دعب لصمت

 قفرلا فشكلاب دراو وه امك ١

 هيل

 مل كنبلاب تاعاديإ فاضي

 رثفدلاب لجست





 ف ثامظتلا ىف ريراقتلا ةيمهأ

 م3451 مامدلا 1845 : بن. نص يرمعلا فيطللا دبع دمحم روتكذلا

 مث 15011 رات كل ؛ نرفيلت نوراشتسمو نوينوئاق نويساحم

 م1131 لعالشقكلل : سكلت ةء -ا/- 5+ مقر صبخرت
 مث خقق ؛ يليمسكاف

 تاباسحلا يبقارم ريرقت

 يمعاسم ةداسلا ىلإ

 ؛ وكداش ) ةيعاررلا ةيمححلل ةيقرشلا ةكرش

 هيد وع ةمهاسم هك رش

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا مامدلا

 ةمهاسم ةكرش) ( وكداش ) ةيعارزلا ةيمدتلل ةيقرشلا ةكرشل ىلاملا زك رملا ةمئاق انعجار دقل

 تاريغتلا ةمئاقو ةاقبملا ( رئاسخلا ) حايرألاو لخدلا ةمئاقو م٠144 وبلوي ١ يف امك ( ةيدوعس

 ةربتعملا ١١( مقر ىلإ ١ مقر نم) تاحاضيإلاو ؛ خيراشلا كلذب ةيهننملا ةيلاملا ةنسلل ىلاملا زكرملا يف

 فراعتملا ةعجارملا ريياعمل اقفو انتعجارم تتاكو ءةكرشلا ليق نم ةدعملا مئاوقلا هده نم اءرج

 ةيرورض اهاتيأر يتلا ىرحخألا تاءارجإلاو ةيبساحملا تالجسلا صحن ىلع تلمتشاو ءاهبلع

 . ةيلاملا مئاوقلا ىلع يأرلا ءاديإ نم اننكمت ةعانقلا نم ةجرد نيركتل

 ةيمدتلل ةيقرشلا ةكرشل يلاملا زكرملا لدعب رهظت هالعأ ةروكذملا ةيلاملا مئاوقلا نأ « اتيأر يفو

 ةتسلل يلاملا ركرملا يف تاريغتلاو اهلامعأ جئاتنو م194١ ويلوي 71١ يفامك ( وكداش ) ةيعارزلا

 ءاظن تالطتل اًقفوو اهيلع فراعتملا ةبساحلا ربياعمل اًقفو كلذو خيراتلا كلذب ةيهتنملا ةيناما

 .اهيقرعو هيلاملا مئاوغلا دادعإب قلعتماميشق تاكرشلا

 ٠١ مقر صيخرت





 لملاث) نمفل)

 ةبساحملاب اهتنقالعو تالاصتالا ةبرظن
 ةيبساحملا تالاصتالا لئامو © نييساحلل نيب لابتالا قرط ©

 يف نيبساحلا نيب لاصتأالا ةيوعص © نوبساسللا نيب لاسعتالا قرط ©

 درجلل يرظنلا يركقلا ىوتسملا ىلع ةيبساحملا لئاسملا

 ةيلاملا ةيساحملا ءّيدابم سلجم نع ةرداصلا رياعملا دفعإ نأ عملا اتوشأ نأ قسم

 ىلإ تامولعملا ليصوت ةيلاملا ريراقتلا دادعإ فادهأ نيب نم نأ حضوأ يكيرمألا

 ىتلا تاساردلا ضارعتسايو . ةديشرلا ةيداصتقالا تارارقلا ذاختال اهيمدختسم

 ةبساحملا ةقالع ىلع ديدش زيكرت دوجو نيبت ةبساحملا تايرظن روطتل تضرعت

 ةيرظن رابتعالا يف تذحأ يتلا ةريخألا تايرظنلا نيب نمو .ةيكولسلا تايرظنلاب

 ةيساحملا نأ دن غ('7ةبساحملا ةيرظن يف تافلؤملا دحأب درو املاًقبطو .تالاصتالا

 روطتل راطإ عضو يف ىرخألا ةيعامتجاللا مولعلا وع ذدخألاب ةدافتسالا عيطتست

 . ' ةيساحملل ةيساسألا فادهألا مييقتلو ةبساحملا ةيرظن

 ةيبساحملا ءىدابملا ةفرعم ريثأت اهيف امب - ةيكولسلا تايرظنلا ليلحت راطإ يفو
 ةغللا هقفو تالاصتالا ةيرظنو ةيساحملا نيب ةقالعلا ةفرعم نكمي - اهريسفتو اهمهفو

 : نييلاتلا نيضرفلا ءوض ىف اهريسفت نكمي ةقالعلا هذه نأ الإ ءةطيحملا ةئيبلاو

 .*اهليصوتو اهسايقو تامرلعملا ديدحتت ةيلمع ةبساحملا 11)

 11د ل طبدعل ب ل ععمسلنسو 1 تدع رم 0 ,١17

 ان تاضنتا وانعم اص !طةجعحرجوجع ن قامق همس نأ طومتم ركضت انااا جن "انهت 7 0

 ملأ



 سس راقتلا نكتشف 3" ع

 ناسا لاح ققل دق ةساعلا نإ بأ
 وأ ةقيرط ةبساحلا ةيرظن ةسارد ىف ةمدختسملا قرطلا نيب نم نأ اًنقنآ ابركذ

 اًجذوق تاساردلا ىدحإ تمدق ددصلا اذه ىفو . تالاصتالا ةيرظن لخدم

 ةيرظنو ةبساحملا ةيرظن نيب ةيوقلا ةقالعلا ةنيبم تامولعملا ليصوتل ةليسوك ةبساحملل
 يف حاجنب تلخدأ تالاصتالا ةيرظن نأ ةساردلا هذه تحضهوأ . ؟؟!تالاصتالا

 . ةبساحملا لاجم يف ةيناديم ةساردب نيثحابلا ءارآ ةمعدم ىرخألا ةيعامتجالا مولعلا
 ةيعمج نع ةقئبنملا ةيساحملا ةيرظن تايساسأ عضوب ةفلكملا ةنجللا نأ دجن عقاولا يفو

 ليصوتو «سايق ؛ديدحتل ةيلمع ' اهنأب ةبساحملا تفرع ةيكيرمألا ةبساحملا
 تارارقلا ذاختا ىف ةدعاسملاو ةيرهوجلا ماكحألا ةزاجإل ةيداصتقالا تامولعملا
 ثحبلا ىلإ ةجاحلا ىدم حضتي كلذ نمو 151" تاعولعملا كلث يمدختسم ةطاسوب

 ديدعلا ءارقتسا لالخ نم كلذو ةيساحملا ىف هروصو لاصتالا لاكشأ ةيمهأ راهظإو
 . ةييساحملا تايرودلاو تارشنلا نم

 ىلصألا لمعلا ىلإ اًسيملت وأ اًحيرصت ةبساحملا ةيرظن يف باتكلا ةيبلاغ ريشي
 ا 'ماعلا لاستالا ماظن نع ةكاهمسمن ةنق ال”عومصعع رقيو رى نوتاش نم لك هدذعأ ىذلا

 ميلعتلا تايرظن قيبطتب ةفلكملا ةيبساحملا تاميلعتلا ةنخ نع ردص ريرقت يفف

 تالكشم نم تايوثسم ةثالث ظحال نأ ةنجللا تجتنتسا تالاصتالاو

 :لاصتألا

 اهب لقنت يتلا ةقدلا ةيفيكب ىنعتو «ينفلا لاصتالا ةلكشم .(1) ىوتسم

 "نتاتطمسممب "فلن مصروتجس للصاطسلم معقم عماسا و دست ل3معتمتدم لستم ف ا"سبعم -انمرجمافعتأ )5([ 

 ممول بعرم* مم نك !!ذ7

 اقدتا نعل بل ظفاسلمسوتب لب تحسم صسشم 1 عمرك ل رممصتوعلي رح ءامسيعتجموب 18. د0 2

 امو سرر لبد !ةصرخستع ل كات ماننماز تب“ للرسوم طصتصسم زم لف تركب مث رمق سستم جبل لدلا

 م كاقاكتةلالم م.

 هطتسممم ضال ال عوسعر, 16 ]طمع صسنسسل 1مم نبت مسدس علاسوب لق. 5 5



 م ةيساختاب اهتقالعو تالابعتالا ةيرظن

 ةقدلا ةجردب ىنعتو «ةيوغللا اهتلالدو ظافلألا رايتخا ةلكشم .(ب) ىوتسم
 . دوصقملا ىنعملا لقن يف مدختست يتلا

 اهل لبقتسملا ىلع ةلاسرلا ريثأت ةيفيك اهب ىنعيو . ريثأتلا ةلكشم .(ج) ىوتسم
 . 9 اهنم دوصقملا ىنعملا هاجت هفرصتو

 ةيلاملا ريراقتلا ريرحت ةيفيك يف رصحني باتكلا اذه فده نأ نم مغرلا ىلعو

 الا (ينغلا لاصتالا ةلكشم) ةيبساحملا تامولعملل ليصوت ةادأو ةينف ةغل اهراتعاب

 يطعت اميرو «لخادتت ام اًنايحأ لاصتالا تالكشم نم ةثالثلا تايوتسملا هذه نأ

 . ةيساحملا ةيرظن يف ثحيبلل ايصخ ًالاجم
 لاجم يف لاصتالل نيتروص نابسحلا يف ذخأن نأ ماقملا اذه يف مهملا نم

 يمدختسم نم مهريغو نيبساحملا نيب لاصتالا يف ىلوألا ةروصلا لثمتت : ةبساحملا

 تامولعملاب نيمدختسملا ديوزت ىلإ يلاصتالا لكشلا اذه فدهي ذإ ؛ةيلاملا ريراقتلا

 لاصتالا يف لثمتتف ةيناثلا ةروصلا امأ .تارارقلا ذاختا يف مهتدعاسمل ةيداصتقالا

 ليصوت ىلإ ةروصلا هذه فدهتو «مهصصخت لاجم ىف مهسفنأ نيبساحملا نيب

 لمعلا لاجم ىف ثحبلا قرطو ؛ثحبلاو ركقلا تالاجمو ءةفرعملا لئاسو

 ةينف ةغلك ةيلاملا ريراقتلا ريرحتب متهي باتكلا اذه نأ انرشأ نأ قبس امكو

 . ةدحاو ةنهم ءانبأك نيبساحملا نيب لاصتا ةليسوك ةبساحملا ىلإ رظنلاو :ةصصختم

 نم نيعون نيب 1821. تنقتنط#ةزربميشت قرف ؟؛ةيلاملا تامولعملا ليصوتل ةليسوكو

 . ةيساحملا ةنهم يف ةمدختسملا ةغللا

 وأ ةفرعملا ليصوت يف اهكردن يتلا ةيبساحملا ةغللا نع ربعي .لوألا عونلا - ١

 . ةيلاملا تام ولعملا

 ليصوت يف ةصصختلا ةينفلا ةيمساخلملا ةغللا نع ربعي . يناثلا عرتلا ل

 [:ةصتصسقمع دج ممجانعمتتمر هع اصةستلو هسل اتيجحتستعللام» ةطعمصمج نط ممحتسمممو ديما ترا, "ةعمممب نك ( 17

 مقرب ةمسصسبومم نم ءاممازسلادم نأ لمتصتسو تمل (ةةجساملا منام ةكوصاعو زم ةمتميسسامرت طاف ضعا ممم " ل" ةضل



 ريراشتلا 5 ري م

 دادعإ يف اهيلع دمتعي يتلا ةيبساحلمل البكا يباع ارا رتاويساسل او را اجفرغا

 لخنو ةيلاملا ريراقتلا

 يف تابثلاو ؛ةيعوضوملاو «ةيبسنلا ةيمهألا : لثم ةيبساحلملا ناي

 ءةيئمزلا ةرثقلاو . لماكلا حاصفإلاو :ةلباقملاو ؛ةيبساحملا تاسايسلا مادختسا

 ةعلل ةلكمأ دعت -ةيلاملا ريراقتلا دادعإ ىف اهيلع دمتعيو مدختست يتلا - رارمتسالاو

 ةلعاس وب مدختست ةييساحملا ءيدأيم ا وأ دعاوقلا و وأ ميهاقملا هذهف . ةصصختلملا ةنفلا

 . يبساحملا لاجملا ريغ يف مدختسيال ددحم ىنف ىنعم اهلو نيصصختملا يافا

 ؛ةيمويلا ثيداحألا يف عساو قاطن ىلع تاحلطصملا هذه ىضعب تمدختسا امبرلف
 ةيساحملا لاجم ىف ةددحم ناعم اهل تاحلطصملا هذه نأ ريغ ٠ ينقلا ىنعملاب كلذكو

 . ةيمويلا ةيداعلا ثيداحألا وأ ىرخأ تاللاجم يف ةيلك ةفلتخم يناعم تلمح اممرو

 تاحلطصملل هفصو ىف 0ةهنءمو زريميشت هيلإ راشأام «كلذ لاثم

 ةيبساحملا ةغلل حيضوتك ةيبساحللا ميهافملاو ءىدابملا نع ريبعتلا يف ةمدختسملا

 رثذب الإ اهباعيتسا وأ اهمهيهف نكمال ةدرحملا ويهافملا هذهف .اهريسفتو ةصصختللملا

 . ةددحملا اهئاقيرعت

 وهامغ فلتخت ةجرادلا ةغللا يف ناعم تاحلطصملا هله تمدختسا أمر

 ةفيظو رصتفقت الف .ةفلتخملا تالاجملا يف نيصصختلا نييتفلا ىدل مدختسم

 وأ ءييساسلا ًادبملا وأ موهفملا ءاوتحا نم مدختسملا نيكمت ىلع حلطصملا فيرعت

 ةفيظو ىدعتت لب .حلطصملا نم اهجاتنتسا نكمي ةددحم ءايشأ فاشتكا نم هنيكمت
 يف ددحملا ىنعملل انفو حلطصملا كلذ مادختتسا يف تابثلا نم دكأتلا ىلإ فيرعتلا

 .فيرعتلا

 لالخ نم ةيبساحملا ءىدابملاو ميهافملا ضعيل ةيناذيم ةسارد لمعب فئلؤملا ماق

 ريغ « «دذحملا يبساحملا حلطصلملا يلت فيراعتلا نم ةددعتم ةعومجم نبي ءاصقتسا

 ةمرصوطعسب فمصمسم معيب طخكفماشست, امنع ترون خصمبجررام ةةلصاصساسم, 1", 1111 يخل



 رخو ةممأ كلل + اهتثااع و تالاصتالا ةيرظن

 ميلسلا قيبطتلا عم ىشمتي طقف دحاو فيرعت ىلع الإ يوتحت ال فيراعتلا هذه نأ

 نأ يغبتي ينلاو يبيساحملا بدأللا يف اهتافيرعت تدرو امك لة تادللا ءداسلا

 يما ىلمشلا نيلغتشملا نيب لاصتالل ةليسوك وأ ةصصختم ةينف ةغلك مدختست

 دادعإ دنع ةيملعلا تاحلطصملا فيرعت ةيمهأ ىلإ ريشت فوس انثأ ىلع

 . قحالا لصف يف ةييساحملا ريراقتل

 نيبساحملا نيب لاصتالا قرط

 ىلإ ةهجوملاو ةعوبطملا تافلؤملا لالخ نم مهتيب اميق نوبساحملا لصتي

 ةرتف نم دّقعت يتلا تارمثؤملاو .ةفلتخملا ةييساحملا تايرودلاو «نينهتمملا نييساحملا

 تائايبلا لالخ نم وأ «ةيبساحملا تالكشملا شقانتو ؛ثاحبألا ىقلت ذإ «ىرخأل

 وأ يزيلجإلا وأ يكيرمألا نيبساحملا دهعمك ةينهملا دهاعملا نع ةرداصلا تايصوتلاو

 تائيهلا لالخخ نم وأ «ةيكيرمألا ةيساحملا ةيعمجك ةيملعلا تايعمجلا نع وأ ىدنكلا

 ندنل ةصروب لثم ةيلاملا تاصروبلاو ةيلاملا قاروألا لدات ةنبيك ةلاملا تاسسؤملاو

 ..كرويوبنو

 ءاوس -مهنيب اميق ثوبساحللا اهتوانتي ىتلا تالاصتالاو تاشقانملا ةيبلاغو

 ةحلاعمل لولحلا يضعب حارتقا وأ ةددحم ةيبساحم ةلكشم ةشقانم وأ رظن ةهجو ضرعل

 ةجردب ناعتمتي لبقتسملاو لسرملا نم الك دجنو ةنهملا ءانبأ مهت -ةيبساحم لئاسم
 لدجلل نوكي مث نمو .ةشقانملا لحم عوضوملل ةشياعملاو مامتهالا نم ةيلاع

 نم مهريغو نيبساحملا نبي كلذ ناك ول امع فلتخي صاخ عباط سشاقنلاو

 ءيش تابثإ لواحي نيبساحملا نيب يبساحملا لدحلاف ؛ةيلاملا تامولعملل نيمدختسملا

 عابتاب نيرخآلا عاتقإل وأ ءءارآلا وأ فقاوملا ضعبل تارربملا ركذو ةنهريلا وأ ددحم

 بدجت لقألا ىلع وأ ؛ةشقانملا لحم ةلاسرلا اهيلع يوتحت يتلا راكفألا وأ ءارآلا كلت

 . دعب اميف هيلإ لصفملا ثيدحلاب قرطتنس ام اذهواهتع داعتبالاو ءارآلا كلت

 رتل تب 10 5

 ةلدلاقتاتاب ا مي موت ا ل معلا 3 تنادي 11 رت تعقل كن امو ععرحم .[اناارتاناكاةحقرسل 1[ ١ 0 ١

 ععرادتتنسالاب ظلك ال, | 983 معص دكج - ةذت



 يرام صحا رت

 ةيبساحملا تالاصتالا لئاسو

 ىرخألا ةيعامتجالا مولعلا نم عفانلا لخأت ةبساحملا ْنأ ىلإ ريشأ نأ قيس
 يريهامجلا لاصتالا ةيلمعف ؛ ةبساحملا ةيرظن يف لاصتالل يرظنلا راطإإلا ءانيل

 5كيدتدص ةظاس وب ةعمجملا "ع طرومعو5 ندخا خا [معاخ تأ لهم نت للال هلل كيرلا و

 نم مفتي : مهسفلا نييباحلا نيب اميق لاستالل ةليسوو تامولسلل ًيدضععت
 ا

 . يملا ذاتسأللا نأ اشملا
 ةيسيت ئر عاونأ ةعبرأ نيب قرف ةنكتددسم داتسألا نأ لمعلا اذهل ةيحاتتفالا ةلاقملا
 5 ع ها وأ 0 9 ه[| دع 1*5 بمالاعألا 1 :لاصتالا لئاسول

 يبق 1 لاصتالا كو يرسل وتلا امأ ىلا وي عقارتلا -4 ةيغانقإلا

 . ثحبلا ديف عوضوملا نع هجورخل ةشقانملاب هل ضرعتن ال فوسف

 ةيرابخإلا ةيمالعإلا لاصتالا لئاسو

 نأ ىلإ | حاتحت ةيرابخإلا ةيمالعالا لاصتالا ةيلمع نأ ءالجب 5نانهصدن» حضر "3

 يذلا دال ةيليصفت ةفرعمو ةيفأك ةيارد ىلع (تماصصاالأ عفا ليف رملا توحي

 بلطتملا اذهو .؟'" !هريسفتو هضرع يف اًيعوضوم وأ ًالداع اًقيقدو ةلاس اسرلا هلمشت

 ةلس رهو ةدعمس ةلاسرك ةيلاملا مئاوقلا ىدحإ ةلاح يش حوض وب هنش مبعي نأ نك

 كلتل .ابقسملا نأ ةءاضسسس قفاضأ امك ةيداصتقالا تاشملا .ىئِبيجحا ةرادإ ةطاس وب

 لشف اذإف .ةيدحلاو مامتهالا نم ةيل ةيلاع ةجرد عوضوملا يطعي نأ هنم عقوتي ةلاسرل ىلا

 يف يدؤت لبقتسملاو لس رملا نيب ةقالعلا نإف « فقوملااذغ شيعي نأ ش نيفرطلا دحأ

 تاباستلا عجارم نيب ةقالعلا حضويام اذهو .؟!طخسلاو طابحألا ىلإ ةياهنلا

 هريرقت ىف يدب يجراخلا تاياسحلا عجارمف . ةيلاملا مئاوقلا مدختسمو 3

 ءىدايمل اًقفو اهلامعأ جئاتنو ؛لداعلا يلاملا ةأشنملا زك رم نع دياحملا ينفلا هي

 ا بياعمل اًقفو ةمهملا كلت ءادأ يف عجارملا لشقي امدنعو .اهيلع فزاستلا ةيئاعلا

 كعاطسمسو, 17ج [ةمسجنتت تبان عيت مج هر لادم اتمباميسنمستمم, رنج 34-35 1١7
 اظند. لن 01 15

 راد ما عقل



 1 ةيساخللاب اهتقالعو تالاستالا ةيرلظن

 ايئانج وأ ايندم الوؤسم حبصي هنإف ليمعلا نيبو هنيب مربملا قافتالا وأ ينهملا ءادألا

 نإ ثيح .هريرقت اهب قفرملا ةيلاملا مئاوقلا يمدختسم وأ ليمعلا هات لاوحألا بسح

 : مهسألا ةلمح لثم ةأشنملاب ةرشابم ةقالعو مامتها مهل نوكي نأ نكمي نيمدختسملا

 ةيراجتلا فرغلا وأ نييلاملا نيللحملا لثم رشابم ريغ مامثعا وأ «نيدروملاو نيتئادلاو

 , 117 لامعلا تاباقن دامتأ وا ةيعاتصلاو

 ةيسيردتلا وأ ةيميلعتلا لاصتالا لئاسو

 لاصتاللا ةيلمع وك نييساحملا ن رع اميف ناضمتالا .اثئاسو نم يناثلا عب 3-3 وتلا

 ىف نيصصفختلا سالطلاو ةبساحملا ةدئاسا نيب لاصتالا تلمش امر يتلا ؛ ةيميلعتلا

 يحلو . ةقلتخم تايوتسم ىلع نيساحملا سف لاصتالا نم حول وشو ؛ ةييسادسملا ملع

 رضعي نيفرطلا ىف رفاوحت نأ ديال 5ءاعسمم هل وقب 1 انتفو هفدص عونلا اذه ىقحي

 ةبثرش ةقيرطب ةديفملا تاي ولعم اب تالاطلا اودع نأ ةذتاسألا ىلع يغبنيف 0 طورشلا

 يطعت و « مهتاشقانم يعست و مهتلثسا نع بي و «بسانملا عجرملا مهل دخت ؛ ةملنم

 . جرح نود مهئارآ ءادبإ ىلع مهعيجشت عم مهضارغأ ىلإ لوصولل صرفلا مهل
 سردلا خ ومض وم اوهعيو ءمهتذتاصا يف اوقثي نا بالطلا ىلع ىرخألا ةيحاتلا نمو

 هذه ققحتشت مل وأ طورشلا هذه رفاونت مل اذإف .يفاكلا مامتعالا ةشقانملاو
 اهلجأ نم يتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا نم فدهلا ن :ءفرطلا لك ققحي نلف .فادهألا

 ال هلا تاعهلا تعنت 2 4

 ةيعاتقإلا لاصتالا لئاسو
 اذهو . عاتقإلا ةيلمع وهق نييساحملا نيب لاصتالا لئاسو نم ثلاغلا عونلا امأ

 ةمزلملا تايصوتلا وأ تانايبلاو ؛درجملا يرظنلا يركفلا ىوتسملا عم بسانتي عوتلا

 طاقتضعاما فصحتس ماندرع ؟كمم لمصنع تمد , 1و مسمموب قو د []"_ لضم 2 2

 همتاسمممب ]ام متتصيو مجقا طصتبو نإ فمع اندوصسعت تنم م. كل. 61 6)



 عرافلا نسما رايب

 ةدراولا تاميلعتلاو تارادصإلاو ؛ةيبساحملا ريياعملا عضوب ةينعملا تائيهلا لبق نم
 كس هدروأ امل اًقفو . 5586© كلذكو قلل6اةخ لثم ةينهملا تاثيهلا ضعب لبق نم

 : نم نوكتت ةيعانقإلا لاصتالا ةيلمع نإف هفلؤم يف

 هروصتو هفقوم يف رظنلا ةداعإ ىلإ ليقتسملا دوقت ىتلا تامولعملا ضعب مدشت

 كلذكو ءاهتيبلت قرطو هئاجايتحا مييقت ديعي كلذ لالخ نمو «ةلاسرلاب درو ام
 .70'1هيلإ ةهجوملا ةلاسرلا هاجت هثارآو هتادقتعم وأ ةيعامتجالا هتاقالع

 بيست اهتامادختسأو ةيعانقأإلا لاصتالا ةيلسع : نأ كيشلل الاجم عديل ام

 يتلا تالاصتالا مظعم يفف ؛ةيبساحملا تاشقانملاو لدحلا يف تالكشملا نم اريثك
 وأ ةلأسملا هاه هعئقيو لبقتسملا يف رثؤي نأ ادمع ل اسرملا لواحي نيبساحملا نيب متت
 حيضوتل ةلغمألا نم ذيدعلا هئحب يف 5ان631030 بارض دقو .ةشقانملادق عوضوملا

 عوضوملا راتخي لسرملا نأ دجن أدبملا ثيح نمق ؛اهريوصتو ةيعانقإلا لاصتالا ةيلمع
 بساثي فالغب اهطيحيو : لبقتسملا نك يوسي امو دلا تامولعملاو

 كلذكو ؛ةفلتخملا عافدلا لئاسو هعمو يتأبف لبقتسملا ا مأ ءةلاسرلا نم فدهلا

 ىتلا .هتادقتعمر هراكفأو هئارآل اًقفو اهقيقحت بغري يتلا هتاجايتحا نم ةعومجم

 هنع غافدلا ةلواحم رييغتلل لباق ريغ اهنم ربكألا ءزجلا نوكي امنيب ءانرم اهضعب نوكي
 دانعب لثئاسولا ىتشب

 تحت ةيبساحملا ئدابملا سلجم نع رداصلا (4) مقر يبساحلا كايبلا يشف

 "رت نجم (نممععمتاك هما تكعحصتساتمع !تممعترجاعع آل مضعتاجءأامع طةصقتتاقا نأ ظظرسما- : نأ وتع

 العقم ظالا مرمر وعم"

 ةيلاطأ ةبساحملا يف سصصخمتم يلف ح : ءلطصمك اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدايملا نأ ع

 لوقلا اذه نأ ريغ . نيبساحملا نيب اميف قافتالاو عامجإلا اينمض هايانث نيب يوحي
 .1177لبقتسملاو لسرملا نيب يمسر دقاعت ىلع اينبم سيل

 مح موك )١5(

 ءامدص مل ميتسم لمع ةامسلد دنا اقجمساب ةهنعسعما لامك ا", ةقخل ( 11



 مق ةيساصلاب اهتقالعو تاللابحتالا ةيرظن

 اذإ لضفأ ةقيرطب اهريسفت نكمب نييساحملا نيب ةيعاتقالا لاصتالا ةيلمعف

 ةيلاملا ةبساحملا ربياعم سلجم اهعضو امك اهعابتا يغبني يتلا تاءارجإلا ىلإ انرظنام
 , طاصقمعامل تسدسما دع 51ةهلهختع اخمسعل (طخفتتز كيرمألا

 تاعومجملاو تائفلا لك نم نيكراشملا عيجشتل تممص تاءارجإلا هذهف

 ءارآلا نع ريبعتلاو رظنلا تاهجو عمجل قيبطتلل ةلباق لاصتا تاونق قلخلو ةيبساحملا
 11 كلددرعا اهدا[

 ةيساحملا ريياعم سلجم لبق نم ايمسر ريباعملا وأ نايبلا رودص لبق

 هيلع ةقداصملا لبق ةددحلا تاءارجإلا نم ادع هزايتجا نم دبال 1858 ةيلاملا

 كوكي 105 !"هممم لمع قيرف ةياوأ وأ اهددحي ةيبساحملا تالكشملاو لئاسملاف . اناهت

 تاجايتحاو ةيلاملا مئاوقلا يدعم قتاع ىلع ةاقلملا تايلوؤسملاب ةمات ةبارد ىلع

 صاخشألا لال نم قمع و ةضاقتساب تالكشملا كلت . شفانت مث ءاهل ن :بهدختسملا

 عضوت كلذ ىلإ ةفاضإلااب ةشقانملاو ثحبلل مدقملا عوضوملل نيكردملا نيمتهملا

 امجرو - ايرظن وأ اين :اذيم ثحبلا ناك ءاوس ددحم لحاو عوضوبت مامتهالل ةيثحب ةطخ

 تاسلج دقع قيرط نع كلذ نم رثك ؟أ وهام ىلإ ةيلاملا ةيساحملا ري ميياعم سلجم احل

 وأ نيمتهملا صاخشألا ةطاسوب ةيوتكملا تاحرتقملاو ءارألا هيف مدقت ذِإ ؛ عامتسا

 ءىدابم سلجم موقي كلذ دعب مث «نيصصختللا ةنهملا ءانبأ نم كلذب نيفلكملا

 صاخشأللا ىلع اهضرعو ةمدقملا ةبوتكملا ءارآلاو تاحرتقملا لك رشنب ةيلاملا ةبساحملا

 ةبسانم اهنأ نوري يتلا تاليدعتلا وأ مهتاقيلعت ىلع لوصحلل نيصصختملاو ب

 11 دك و

 وأ ثانايبلا لصوت فيك ءىراقلل رهظتل ةقياسلا ةيحيضوتلا ةلثمألا تممص

 اهل نيلبقتسملا ىلإ "888 يكيرمألا ةيلاملا ةيساحملا ريباعم سلجم لبق نم ريياعملا

 يتلا ةقيرطلاب بعوتستو «لوبقلا ىقلت فيك ؟(نوصصختم نورخآ نوبساحم)

 ظمحممادل ثععماساتسو كاسصتلسسلج اطممسل_ "نيام ةماصممب“ طاسسمما ةسحسمستمي مسلم اج نر (18)

 موتنا وباع نبأ لموعد" "5

 رقففمب ام 78-73 منخل



 ريراقتلا ىسفأ 9

 قيرط نع ءىراقلا لعف در ةيقيكو ؟ديفتسملل اهغالبإ يونيو سلجلا اهيلإ فدهي
 ةيلمع نأ ءاًمفيأ ؛ةلثمألا حضوت امك . لسرملا ىلإ 5دعلطعاع ةدترملا ةيذغتلا
 ليصوت نم فدهلا نع فلتخت دق نيعم قوتسم دنع نييساحلا نيب لاضتالا
 نيبساحملل نأ حضوي يلاتلا ءزجلاو . ةنهملاب نيلْشَت شما ريغ ىلإ ةيبساحملا تامولعملا
 ميهافملاو ءىدابملا صخمت ىتلا ةددحملا تالكشملا ضعب هاهت ةفلتخم ءاراو فقاوم
 رسيب رمل دق ةنهملا ءانبأ نيب اهتاذ دح ىف لاصتالا ةيلمع نآامك :ةيبساحملا

 ضفرت امبر لب ؛ اهل لبقتسملا نم ةباجتسا يأ ةلاسرلا دجتال دف ةقيقح .ةلوهسو
 . لثاسملا ضعب ىف لماكلاب

 نييساحملا نيب لاصتالا قرط
 معصب 15 يكيرمألا ةيبساحملا ءىدابملا سلجم ردصأ م1977 ربمسيد يف

 ع ةرظن ةيهحو نع ريعيل (مدسساناذإ ممر ندع نسف ماد عمتز مقر يأرلا تمام ظمقمت ؛كخاتا

 يفاص ديدحت يف يوبحو مهم رصنعك رامثتسالل نئادلا ديصرلل ةيبساحملا ةحلاعملا
 نئادلا ديصرلا ةجلاعمل ةيبساحم قرط ثالث حرتقا يأرلا اذه لالخ نمو . لخدلا
 : ىش رامجسالا

 :لاملا سأر ىلإ ةرشابه ةفاضإ - ١

 .اهيف ثدحي ىتلا ةيلاملا ةنسلا يف ةبيرضلل ىفيفخست -؟

 .17") لصألل يجاتنإلا رمعلا رادم ىلع ديصرلا اذهل دافتتسا -"

 خانات هرعت ملخ يأ رلا اماَع تضفر ةيكيرمألا ةيلاملا قاروألا لذايت ةئيه نأ الإ

 : ىلإ فدهت اهتسايس نأ تنيبو 2

 عم «ةنهملاب نيلغتشملا نيب اهرشن قرطو ةيبساحملا ءىدابملا ريوطت يف ةدعاسملا
 ةئيهلا نوناعل اًقط اهنق حاصفإلا دارملا تاس ولعملا ىلع لوصحملا ين اهتيرح قالطإ

 , (؟١)اًماع الوبق ةلوبقملا ةيبساحملا ءيدابملل اقفوو

 !"مدسامل ةععسساسي ةنفصفجمس ؟ةمهضت, م. !20, ( ؟ * )

 ةممورترزدك تلال عجعاومرببغ تعصي ةكاممب د4 ععممةلالو لامع قايم ”مصصسملا نمل" ىلا تا ا 155



 45 ةياحللب يتقالعو تالاصتألا ةيرظن

 اهئارشن قىدحإ ةلاملا قاروألا لدا ةكيلظ تردصأ م ١ كاب“ ماع ريمظول يفو

 ةدئافلا ةلمسر ' ٍنآونيع تع ١7 مقر اتت ماسلا ]مع ةعلعو [!ءاعمدع (فظا#) ةيبساحملا

 نم ديدعلل اهتظح الم نع ةريعم ' ةماعلا عفانملا تاكرش فالخخ تاكرشلا ةطاسوب

 امم لاملا سأر ىلع ةدئافلا لمسرت اهنأ ةيلاملا اهمئاوق اهيدل عدوت يتلا تاكرشلا

 قفتت ال امرو « ةفلعخم قرطب ايبساحم اهحلاعت يتلا تاكرشلا نيب ةنراقملا نم نكميال

 ا يالا محامل سلجم هردصأ ام عم

 ةيبساحملا تاجلاعملل اهتظح الج فتكت مل ةيلاملا قاروألا لدابت ةئيه نأ ريغ

 تدكأ لب «ةنراقملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع رثأ نم اهل امو ءاهسفن ةيلاملا ةلماعملل ةفلتخملا

 اع 58513 ةيبساحملا ريياعملا سلجم هيف سردي فوس يذلا تقولا يف هنأ ىلع

 صوصتخلا اذهب ارايعم ردصيو ةميلسلا ةقيرطلاب اًييساحم هتحلاعمو لاما سأر ةدئاف

 قلل للاخير ةلرقف الدم "21 ةقياسلا اهتارادصإ يف رظنل لا ديعت فوس ةئيهلا نإف

 آهقاف يكيرمألا ةيلاملا ةيساحملا ريياعم سلجم ردصأ ه م1414 ماع ربوتكأ يف

 دنب تحت لخديام اذلحم ' دئاقلا فيلاكت ةلمسر ' ناونغ تحن تاب

 . 2" ؟7هتلمسرل ابسانم نوكي يذلا رادقملاو ةدئافلا فيلاكت

 تماق ءافنآ اهيلإ راشملا ةدئافلا فيلاكت ةلمسرل ةيبساحملا ةحلاعملا رابع ةيبلتو

 ضورفملا 117 مقر اهرارقو اهتاميلعت ءاغلإب اهيئاج نم ةيلاملا قاروألا لدابت ةئيه

 اهلعف در نع كلذ يف ةريعم «ةيلاملا اهمئاوق ةثيهلا ىدل دون يتلا تاكرشلا ىلع

 "خ88 ةيلاملا ةبساحملا ريياعم سلجم ليق نم ةلوذبملا دوهجلاو تاردابملا هاجت يباجيلا
 17 قلص

 ةيبساحملا ءىدابملا ريوطت يف

 ممنسلتعع ةممل طحعاصموب# ؟!نهووصتم ةلمض, ةمجاعسكممدمم» نإ امس م. ةج تقلا [؟ 3

 رمت م. قمة 17

 اظصععع همن اطصتيمامب كوسم فدصستتمو ؟هجتمخنا مرت تانك (7؟ 2

 هموم ]عد ظحعطخمروم "مسجل كلملا_ لاف ععستمس هر لالش دعتسمم سبع همهم عمنقمم م. ن177-3 7 ت)



 يوقف ندا 4

 ةيبساخملا اهترشن ةيلاملا قاروألا لدا ةئيش تن دس م ١ ماع سرام نول

 ةيلام مئاوق يف ىربكلا ةمهاسملا تاكرشلا ضعب نم بلطتت يتلا +١5 مقر ةيمسرلا
 اًقفو ةدعملا ةروشنملا ةيلاملا مئاوقلا بناجب لادبتسالا ةفلكت ساسأ ىلع ةدعم ةيفاضإ
 يتلا تاكرشلا ىلع ةرشنلا - هذه قيبطت ءارو نم فدهلاو . ةيخيراتلا ةفلكتلا اذ
 ةصاخ ةيمهأ تاذ تامولعم ىلع لوصحلا نم رمشتسملا نيكمت وه - اهيلع قبطنت
 تامولعملا نم الدب :ةيمخضتلا ةيداصتقالا ف ورظلا عم ىشمتتو ةيعقاولاب مستت
 امك .؛؟”7ةيخيراتلا ةفلكتلا أديل اًقفو ةدعملاو ةروشنملا ةيلاملا مئاوقلاب ةدراولا ةيلاملا

 نودو اًروف 16١ نايبلا اهبلطتي يتلا دعاوقلا كلت قيبطت ةرورسغب ةئثيهلا ترعش
 رداصملاو ةيجارختسالا تاعانصلا ا ىتلا تاكرشلا ءانثتساب) ريخأت
 صاصتخا نمض لخدي دعاوقلا كلت قيبطت ناك ولو ىتح ('9)(ةينيدعتلا ةيعيبطلا
 حبصأ مث لس .هتامامتفاو؟' "0 عفر ةيكيرمألا ةب ةيلاملا ةيساحلا ريباعم سلجم

 لودج سأر ىلع عضوو «ةيلاملا ةسماحملا ريياعم ساجم م مانفتكعا راثم عوضوملا

 ريراقتلا تاوتع تمت 7” مقر رايعملا رودص ىلإ ةياهتلا ٍقق كلذ يدأ ذإ ء اهلامعأ

 أدع يل ةفاسنل اب عاممسدعتدا [؟عوصرات نع ةناعل تاحقسعاسلم 10105 ءاعصألا تاريغتو ةيلاملا

 ةحلاعمل ةرتحال تارادصإ ةتلغ ةيلاملا ةيساحمْلأ رمياعم سلجم ردصأ يلصألا رايعملا

 هيلاملا مئاوقلا بئاجب ةقاضإ ةيلاه مئاوش اهراتقا ف راعسألا تايوكسم يف تاريغتلا

 : اعرودص خيراوت ايست تارادصإلا هذه لمشتو 5 ةروشنملا

 ١ - نيدعتلاو زاغلاو تيزلا لاجم يف لمعت ينلا تاكرشلاب صاخلا "8 مقر رابعم .

 . ةيمانلا تاباغلاو تاباغلا يضارأب صاخلا 4٠ مقر رايعم - ؟
 .ةيلالا اهتايلمع نع حتانلا لعخدلاو ةيراقعلا تاكر سلا صاخلا 4١ مقر رابعم -7'

 . 1 *!ةيئامنيسلا مالفألا يف لمعت ىنلا تاكرشلاب صاخلا 45 مقر رايعم -

 رز, مب ةدكاتتا 155

 رمش. عب ةلدكانتا (؟1)

 رم رن مم 13 عض

 بودر خي كازلزعع تاق تريزمامظ, 15-512 55



 4, ةماحتاب اهتقالعو تالاصتالا ةيرظت

 ةمهاسملا تاكرشلا ىنشعب نم - لوألا, ماقملا يف -77 مقر رايعملا بلطتي

 نع حاصفإلاو نق رعلا نم ىندأ دحك ةيلاما تامولعملا ضعب نع حصفت نأ ىربخلا

 تامولعملا نأ امك .ةيلاملا مئاوقلا ىلع راعسألا تايوتسم يف ريغتلاو مخضتلا ريثأت

 دقنلا ةدحو ساسأ ؛ جودرم ساسأ ىلع اهنع حاصفإلاو اهضرع يغبني ةيفاضإلا

 يغبني رايعملا اذه قيبطتب ةبلاطملا تاكرشلا نأ ريغ . 0 ةفلكتلا ساسأو ءةتباثلا

 نييلاتلا نيطرشلا دحأ اهيف رفاوتي نأ

 ١؟ 5 تالآلاو ددعلاو « تاراقعلاو .يعفسلا ةوزهنلل ةميق تركت نأ(1)

 . رثكأ وأ رالود نويلم

 . رثكأ وأ رالود نويلم لوصألا يلامجإ نوكي نأ (ب)

 ةيستلاب ناكمب ةبوعصلا نم دعي رايعملا اذه قيبطتل لخدملا نأ هيف كشال اع

 ةقاضإلاب ءراعسألا تابلقت لظ يف ةبساحملا ميهافبب نيململا ريغ نيبساحملا ءالؤهل

 قبطني يتلا ت تانايشلا ىلعر ,ايعملا ا قافتالا مدع ىلإ

 رودص نع جتن امك .ةيلاملا مئاوقلا ىلع راعسألا يف تاريغتلا رثأ راهظإو اهيلع
 ةسسنلا ايف شو ايتامست هات ةئآقلا قاووألا لدابت ةئيه تماق نأ 77 مقر رايعملا

 اهت شت فاشلا اذه يف تر ردصأو «لروعملا ىراس #7 قر رايعل 1١ حبصأ نأ لعب

 ريغت رثأب ةقلعنلا 5 ةيفاضإلا تامولعملا نغ ريرشت و مآ لاس د تاع ب

 "ا عمستنسيبب تأ كانزنماعوندعل اوت اتصلت نين طققععأ تأ اقتل مل [ةرز ممم" . قاحسأللا

 ما 910/19 ربهسيدرهش لاللخت ةيلاملا ةيساحملا ريياعم سلجم مق ريخأ لاجم يفو

 يف لمعت ىثلا تاكرشلا يف حاصفإلاو ةيساحملا : ناونع تحت ١9 مفر رايعملا رادصإب

 "فيحتساساندذيج تنل افعيدصمتسص انين نتا صن ندع حتت روب تحسبستمت عج" زأغلا و تيزلا جاتنإ لاجم

 77 . ةنممعمدلا ظقطمم طاعاطماو ةحجاتلا تادوهجملا ةقيرط مادختسا رايعملا أذه بلطت امك

 آناةافا عفامس ضال 6هالف عام "سخقا ظديصماسم نع !مياسيامم طاممما موو ممم" حبدج 1 *)

 5 عوز كو تع مجال 2و كنور عش جمع ايفح عاق خاج 9 ةييصرفشاو نر مصل دوس هلو مت لير اعرد ومتعب قفل هلع كام ركورع 171"

 طمس سرب 1 ةماعلا خب 51 7

 طا0دصعامل فعدصتنماتميع ةاهسسلمملد ظئادومصل, رج, !18- قريش



 روراقلا نسنأ 0

 مو "9 .ةليدبلا ىرخألا ةيبساحملا قرطلا ضعيل اهبفرع نم مغرلا

 تاحلطصملا فيرعت ةصاخةيانع اهالوأو رايعملا اذه اهل ضرعت ىتلا ةمهملا ءايشألا

 تالاكشم نم كلذ ىلع بئرثت امو زاغلاو تيزلل ةجتنملا تاكرشلا يف ةلمفتسملا

 .؟؟اهباعيتساو تاكرشلا هذهل ةقلتنلا ةلطشنألا مهف ىف ةيفاضإ ةييساحم

 مقر ةرشنلا ةيلاملا قاروألا لدابت ةئيه تردصأ ما 91/8 ماع سطسغأ يفف

 يتألا تنميضت يتلا ننك]# نم. 2531 527

 حاصقإللا تابلطتمو ةحجانل تان رهجتلا ةقيرط كادقعما لعق ةقفاوملا-١

 . 14 مقر رايعملل اًقفو

 ادا ةيلكلا ةفلكتلا روص نم ةروص ريوطت وحن ةئيهلا هابتا ىلإ ةراشإلا -

 عدوت يتلا تاكرشلل حاصقاللاو ضرعلل ةلوبشم ةقيرط اهرابتعأب 0051 1 ماهل5

 5 سي عم ةيلاملا اهمثاوق

 ةرقفلا يف امهيلإ راشملا ني نتيساحملا نيتتيرطلا اتلك ن نأ ةئبيل ةئيهلا جاتنتسا -

 ةيقاكلا تامولعملا ضرع ىف لشف يذلا ةيحيراتلا ةفلختلا اديه ىلع نابشت ةقباسلا

 تاوطخلا ضعب ذاشتا ىلإ ةثيهلا وعدي ىذلاو ءتيزلاو زاغلل د تاكرشلل

 ب وبشم ذب ولا تايطايتحألا ه كين اجلا ةمقل معلا ىلع ءاذب ة ل ةيبساجمم ةقب رظ اري وطتل ةيمامألا

 4 ا ١ زاغلاو

 لدابت ةكه رضفرل ٌةيلاملا ةيساحملل ربياعملا سلجم بئاج نم لعفلا ثور تاك

 ١ 5 مكر رابعملا ١ ليدعتل هذ عمل هيلاملا ةيساحملا ريياعم سلجم ردصأ نأ هيلاملا قاروألا

 5 ةمقرر :ايعملا يغلي يذلا 4 مقر رايعملا ر ,وليح كلل مف عرف 51/6 ماع ربمفون يف 1 ال كلذ كت ىيث عا ١ ل

 .(51) ةئيهلا لبق نمل وبق ىقلت امير يتلا ةليديلا ةيبساحملا قرطلا رابتعالا يف ذخأي يذل

 ةطنو, موب (ن35 - هع,  (و

 زاسمأ مرت. 135 1. مرا

 ةسجب اوم موت [ةعطممجع تك ماتستس هتان ,كمطقمللماا تز موس وحج ممنك رجع .سمسعسا امعجمسا وأ تست لم مجس لج هز

 ممر نمو مع كلا نجما امتد لمس تلف كم وزعي 13: ايل
3 
 مامممعانا مهعوسمأا درع ةاموسلسعلو اخجل 2, 18-5 2



 3 ةباحملاب اهتقاةعو تالاصتألا ةيرظن

 ةيبساحملا ةرشنلا رادصإب 5150: ةئيهلا تماق لب « كلذ ىلع رمألا رصخشي ملو

 ةيلكلا ةفلختلا ةقيرطل ةيبساحملا تاسرامملا : ناونع تن ( خ51 110, 258) ؟ ترك مقر

 , "اناا همن انوع [مدطعتحءاظرلا تمعن ممعممدانمي "رةعنممع" زاغلاو تي ْرْلا يجتنل

 دحوم يبساحم ماظنت طقف ةيلكلا ةملختلا ةقيرط ةرشنلا هذه ىف ةئيهلا تنبت

 اهمئاوق عاديإب ةهرلمو تيرلاو زاغلل ةجتملا تاكرشلل ةبسنلاب حاصقإلاو ضرعلل
 تناكةيتلا نإ تلاقو ٠75857 مقر ةقباسلا ةرشنلا ىلإ ةريشم ؟'"7 ةعيهلا ىدل ةيلاملا

 ىشمدت نأ نكمي يتلا ةيلككلا ةفلكتلا ةقيرط قيبطتل يلمع لخدم ريوطت ىلإ فدهت
 تاسرامملاو تاقيبطتلا نع 1 فهادختاللو يبساحلملا تالا ادن عم ايقطتم

 ا وعلا

 ىلع ةينبملا ةحرتنملا ةيبساحملا ةقيرطلا ْنأ ةنيهلا تأر ءكلذ ىلإ ةفاضالاب

 يتشيرط لحم لحتل اهريوطت ىغبتي ةدكؤملا تيزلاو زاغلا تايطايتحا مييقت

 املا مثاوقلل نيمدختسملا ديوزت ىف اتلشف نيتللا ةيلككلا ةفلكتلاو ةحجانلا تادوهجملا

 + باكل دعا وقلا انآ 00 :اهلاو رضي زلل ةجتنملا تاكرشلل ةيفاكلا تامولعملاب

 هعمعصع ةققحملا تايطايتحالا ةيساحم : اهيلع قلطأ دقف ةحرتقملا ةقيرطلل ةيئاهنلا

 !؟* م5 208) 574 مقر ةرشنلا اهتتمضت يتلا 8مم عمتانم» كعممسان سوي (1لاخب

 ةيلمعلا اهتيمهأ نإ ذِإ ؛تيغلأ (88) ةديدخلا ةيبساحملا ةقيرطلا نأ ريع

 رايعملا ظفقأت ةيلاملا ةبساحملا ريياعم سلجم ردصأ نأ دعب ىودجلا ةيدع تحبصأ

 يف لمعت يتلا تاكرشلل | حاصفأللاو ضرعلا لصفم لكشب لوانت يذلا 5 مقر

 (47) ةيئاملا قاروألا ق ”وس يف اهمهسأ لوامسو زاغلاو ثيزلا جلتإ

 اهترشنر رادضإب م 1١9,43 رياربف 502 ىف هات ةثيهلا تماق ؛ كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 يف (1ةلكتل ةحرتقملا ةسساحملا ع رطلا تغلآأو تلفغأ اهنآ ةتيبم [558 289) ؟ظقمقر

 عميس عم دعا طسععطبمرمع دمحصتعمزؤممب ننل هناي انمي ةيحوممبم ظحات اتحد 1" ن1 مهو -تاؤ لا

 0 يل اكل كر
 قعماسلة عع درسا ا؟معاحجمرمع ل: دوحصا فاس الن مجيلقأ يرجع رتب جيزاني عبو - تاتا ميوجعسوب سا لقب تاور 1 رق

 ةدنكق طاقم ةقنكت (ة-8)

 ةعئسلأاعم حمم [هيناوبرويسم نودلز فام, 1"ادمدوصامل ل عممسف وع قو الا ىصيأ انمم موا تعبت 1

 ا مكتلا



 ريراقتلا نبأ 35
 ع ة

 تيزلل ةجتنملا تاكرشلاب ةصانخلا ةيساسألا ةيلاملا مئاوقلل حاصفإلاو ضرعلا
 : 1! ؟؟”ذاغلاو

 مل 5 3 05

 تالاصتالل ةلمع تاقيبطت افنا ةروكدملا ةددعتملا ةلغم الا دها وشلا هذه دعت

 عمتسي وأ ءارقيوأ .ىلعي و ؛أ ءابتكي وأ ؛ ثدحتي اهدتغفم : ةيبساحملا ةنهم ءانبأ نيب

 ؛ةدرحملا ةيرظنلا ر .امقألا لواتت دنع ةصاخو نيرمخا 1 ةيماكم ىلإ توبساحملا

 ريربت لواحي فرط لك نأ دمم ءةيمسرلا ةيبساحملا تارشتلاو تانايبلاو ءريياعملاو

 نع ةرداصلا ةيبساجلملا ريياعملاو تانايلاق .لوقيا اع نيرخأالا عل منقي 2 هرظن تايحو

 قرط مدختست ىكيرمألا ةيلاما ةيناحلملا * قدا سلجمو ةيلاملا قى ابو هللا لدابت 8 ل

 مظعم نكلو . لئاسرلا كلت لالخ نم نيرخآلا ىلإ تامولعملا ليصوت يف عانقإلا

 ىف ةددحم فادهأ تاذ ريياعملاو تانايبلا هذه نأ نوملعي لئاسرلا هذهل نيليقتسملا

 لعف دودر لكش يف رهظي يلاصتالا مهعافد نأو :؛هلوانتت يذلا عوضوملا بلص

 سا حض و امك اهتم [عوج وأ لماحلاب ةلاسرلا وتحل اًنغفر نوكي ام اهنم ؛ ةنياشم

 , ةيلاملا ةيساجحلملا رمياعف سلجم رع رداصلا 15 مقر رابعملا 2 كاكا ةعيهلا فقوم

 ىلإ لو ولل فاللاو قافثألا طاقن ديدحتل ةئثقانملاو ةرواحملا ا اماهنمو

 0-3 ةيلاملا ةيساحملا ب باعم ن.ساجم بشك وه و ع اذهو . نيناحلا يضرت هك تثم فادهأ

 راعسألا يف ريغتلل مادهلا رثدلا اهل حضنا امدتع 4 ةئيهلا نع ةرداصلا 15 ةرسملا

 7 رايعم ا رقدضص كلذ رع حجتنو : ةيحي راتلا ةملكتلل امشو ةلعملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع

 ةثييلا اس يتحسببي سلجلاو ةئيهلا نيب ةشقانملاو راوخلا ىهتناو «.ةلكشملا كللت جالعل

 اقنأ ركذ امك *١4 مقر ةرشنلل

 5مجريفرن مع جف [ةهءكطسوحرمم (ةودضفامتتةولمق_  عاصقمعتما ظعممستميب طوب انأأ سل ندع ”لكهنادععموب ظاظل كا 5



 كا ةبساحللاب ايتقالعو تالاصتالا ةيرغن

 يف نيبساحملا نيب لاصتالا ةبوعص
 درجملا يرظنلا يركفلا ىوتسملا ىلع ةيبساحملا لئاسملا

 هريخلا ىرطتلا ىركتلا ىرشملا ىلع نييساسلل نيب لاصتالا نأ هيك كليشال اع
 مرام وعلا انه ىلع ةيساشلل ني لاجعالا»# ةيمجلا لئابلا سدفي

 ةيملعلا تاخلطصملا نم ريثكلا كانهف . ةنهملاب نيلغتشملل جاعزإ ردصمو تالكشملاب
 «صضورفلاو .,تايهدبلاو ؛تاملسم لا - لثم عساو قاطن ىلع ةمد 1

 قيقدلا اهانعم ىلع عامجإلا وأ ماعلا قاقتأللا نود ةيبساحملا . . دعارشلاو : ءىدابملاو

 هئارو نم لئاطال يذلا لدجلاو تاشقانملاب ءيلم يبساحملا بدألا خيراتو . ددحملا

 وام ا يدععجمم ناتيوك نوح زربأ دقلو . تاحلطصملا هذهب ٌىلعتي اميف نيبساحملا نيب

 , تاولدمللا ىيدحإب لاقم يف حوضوب ةطقتلا هذه

 يقارب ميثك مدخ سنا يتلا تاحلطصملا ن هال تاملسملا) حلطصم دعب

 يف حضأو ريغ ح حاطصملا اذه ناك اذإف . نييساحملا ني. رودت ينل ؟لا ةيمويلا تاشقانملا

 . كلذ يف ي مأرل / امهكراشأ يننإف نييساحملا ىفعبل ةقدلا نم ةلوقعم ةجردب ءانعم

 ءانبأ ريغل ةصاخ ىنعملا اذه حيضوت ىف ةبوعص نودجي نييساحملا نأ ظحالملا نمو

 ء«قلطتملا اذه نمو .ةددعتم ناعم نع ريبعتلل مدختسي حلصصملا اذه نإ ذإ : ةنهم لا

 اله ءادختماب يكيرمألا نييساحملا ذهعم نع ةقثبنلا ثوحبلا جمارب ةنخ تيمرأ
 4597 ةةيساحملا يدا | اهيل ىتبث يتلا ةيساسألا صضورفلا" ينعيل ددحم لككشب حلطصملا

 يتلا يبساحملا ركفلا حيضوت وحن ةهجوملا ةمهملا ثحبلا تاعورشم نيب نم
 نم ةلسلس يف رهظ يذلا ثحبلا جمانرب ءه16ه يكيرمألا نيبساحملا دهعم اهانبتي

 يسأل عض و ىلإ فدهيو فممسانمع ه8عمعةتعاد ةاسلنعخ : ناونع تمت تابيتكلا

 قلعتت تايصوت لكش يف دهعم لا نع ردصي يذلا ويمد ءاثبلل ةلماكتملا

 نمصض ترذدص يتلا ىل وألا عيرألا تاساردلا نيب نم . 2 ةياصللا تاعوض وملاب

 روم عحدم 1 ةسستمسا»و» "اطعام ماععت نم ا دتسعلادو ةاعوعمد"., م31 27

 مالمو اع, كراع كموبم رام يوجب نوغعت نت ا محخس هيريسوري, بجبلا (غ4)



 ريراقعلا نبأ 3

 «ةيبساحملا طوونناذلعو تاملسملا ىلع تزكر ىتلا ىل !وألا ةساردلا :ةلسلسلا هذه

 نائثاه تبضغأ دقلف .5معاواعم ةينساحملا ءىدابملا ىلع ةئثلاثلا ةساردلا تزكر امني

 نم ديدعلا تر ربو ؛ عسأو ف ةاطت ىلع الدج تراثأو نيبماتما زم وتا ءيلا ناتساردلا

 ثحبلل لخدملاو عوضوملا ىشفر ىلإ بانكلا يقعب بهذ ذإ ٠ ةضراعتملا ءار ,اهلآ

 فشكلل لذي ادهجو اريبك اًنقوو «تقفنأ ةمخض غلابم نأ نع 0

 ءىدايملا هذه نأ تيثت مل اهثأ الإ . .ةيبساحملا تاملسملاو ءىدابملا هذه نع نتالعإلاو

 ؟اههنع تكا بعت لهف تدجو نإ ىتح وأ . .ًالصأ ةدوجوم تاملسملاو

 هذه موقي نأ نيقلعملا دحأ لواح . ةفاتشم فقاوم نورخآلا ذخأ امديب

 ةماللع دعت ( )١ مقر ةيبساحملا ةساردلا نأ دكؤملا نم :لاقف ةيعوضومب تاساردلا

 راكفألاب اًيفاك اًماملإ ملم ناك انم بساحم لك نأ ولف . . ةبساحملا ةيرظن روطت يف ةزراب
 (45) , ةديج ةيلام مئاوقو لضافأ نوبساحم انيدل ناكل ؛ةساردلا هذه يف ةدراولا

 لاجللا يف ريراقتلاو لاصتالا رصنع ةيمهأ ىلإ رخأ قلعم راشأ امنيب
 ارمأ ربتعي ريراقتلا لكش يف لاصتالا رصنع نأ ل : يبساحملا
 لاصتاللا ةيلمع وه ةيساحملا دوجو يف ديح ول !! بيسلاق . ةيساحلل ١ لاجم ىف ايويح

 تاسراملا لقب يحل فورظلاف .ام يصخش ىلإ ددحم عون نع تامولعم لقن

 ةفيظو لالخ نم قبسلا تاوطخو مهمرود اهل نيني لهأرلاو
 (807 تالا

 ىلع نويساحملا قعتي ال يتلا تاللاخأ صضعب درس ءزتلا اذه نم فدهلا سيلف لذ

 فدهي لب ؛ةيبساحملا ميهافملاو ءىدابملاب قلعتي اميق ةصاخ ؛ددحم لكشب اهفيرعت
 مآل يساحم نم درجملا يرظنلا ركفلا لقتو «لاصتالا تابوعص زاربإ ىلإ

 وأ ؛لداعلا ىلاملا زكرملا وأ ؛ةلادعب يلاملا زكرملا ةمئاق ربعت ' لكم ظافلأ مادختساف

 وملا ىلع ةيساحملاو ؛ةيعامتجالا ةبساحملاو ءداريإلا ققحتو داريإلا تابثإ

 ةةحعطاسم "با تمم لرمت هتمعا رم ل تتمتع" قبملا ([غ5)

 رز عترحخب كورولا "تمص منام نمي ملم قومعزم طحعش سلع نبأ ا منصس هكسيو "رب كراكو 2(

 مرن. طلق 431



 45 ةيياحلئاب ايقالعو تالاصتالا ةيرطن

 ةبساحملا يف ةيبسنلا ةيمهأللا «ةييساحملا ت تاللجسلا ىفا اهتع ريبعتلا ةيفيكو :؛ةيرشبلا

 نيب لاصتالا ةيلمع قوعت ىتلا ةييساحملا تاحلطصملا نم ريثك نم ليلق ' ةعجارملاو

 رهميلاب نجلا رمأ اهيلعيق و نييباحللا

 ءىدابملا هذه ةقيقح نأ ىلإ عجري تايوعصلا هذه يع نم اءزج نأ ريغ

 هذه نم ءاجك ةيفسلفلا تاضارتفالا ضعب ىلع زكترت ةدرجملا ةيركفلا ميهافملاو

 مغرلا ىلع ةحضاو ريغ تناك امبر ةيفسلفلا تاضارتقالا هذهو . ميهافملاو ءىدابملا

 اهليضوت دارملا ةيبساحملا ةلاسرلل لبقتسملاف «ةلاسرلا ليقغتسم ةطاسوب كردت اهنأ نم

 هتقفاوم مدع وأ هتقفاوم ىلع ءانب ةلاسرلا هاجت فرصتي - ايروعشال وأ ايروعش -
 . ةلاسرلا اهيوتحت يتلا ةركفلا ءارو ةيفسلفلا ضورفلا ىلع

 تاشقانملا يف تالكشملا نم ريثكلا ىلإ .ديكأتلاب يدؤت ةيظفللا تالكشملاف

 رصانعلا ىلع دمتعت نييساحما نيب تالاصتالاو تاشقانملاف «يبساحملا لدخاو

 رظن ةهجو هاجت ةلاسرلا ليقتسم ىلع ييكاتلا يف ةمدختسملا تادرفملا ةيعونو ةيوغللا

 1 لني ةلاحم وا





 عيار) نمفل)

 و تا ل 5200

 زييمتلا © ةعئاشلا ةيوغللا ءاطخالا © ميقرتلا تامالع ©

 ةلاسرلا ىوتحم لقت وه بوتكملا ريرقتلل يسيئرلا فدهلا ن نأ ىلإ اول ريبكأ هنآ قيس

 قستت امدنع فدهلا كلذ قيقمت نكميو .هيلإ لسرملا نهذ ىلإ لسرملا نهذ نم
 لكل نأ يهيديلا نمو  .ضعب عم اهضعب قفتيو ريبعتلا يف ةمدختسملا ةغللا تادرفم

 ىغبني الوصأو دعاوق - ةيساحملا ةغل اهيف امي - ريبعتلا يف ةمدختسملا تاغللا نم ةغل

 اهطلخيو ةيرغللا تافرشملا خوصي فيك ديجلا كالا ىف ميو... ةباككلا طعايعانلا

 بتاكلا فرعي .ةغاستسمو ةددحم ةحضاو ئراقلا ىلإ ةلاسرلا لصت ىتح

 ىلع لمعيو «اهئازجأ ةيقب لمكي ةلمحلا ءازجأ نم ءزج لك نأ ءاضيأ «صصختملا
 ةربعملا ةيوغللا تادرفملا ءاقتنا يف وأ «ةغايصلا يف لامهإلاو . ىضعيب اهضعي طبر

 ىلإ يدؤيال ةميلسلا فرصلاو وحنلا دعاوق عابتا مدع وأ ءدوصقملا ىنعملا نع

 اهشيوشتو ةركفلا ليلضت ىلإ يدؤي لب ءابسحف ميلسلا حاصفقإلا مدعو صضومغلا

 ءلماعتلاو لاصتالا يف رشبلا ةايح رسبب اهتم لك ةلمعلاك ةغللأو . ئراقلا نهذ يف

 سكع ىلإ كلذ ىدأ ءاهنم دحاو مادختتسا ءيسأ اذإف . سانلا ةماع امهيلك مدختسيو

 دعاوقب كسمتلا ىلع نوصرحي ةفلتخملا مهعقاوم يف لامعألا لاجرف ؛دوصقملا

 عبنيالو .اهب مازتلالاو لئاسرلا وأ تاركذملا وأ ءريراقتلا ةباتك دنع ةيبرعلا ةغللا

 يف ةحيحصلا دعاوقلل مهريدقتو مهمارتحا نم دعاوقلا كلتب مهكسمتو مهصرح

 ا



 ريراتجلا ىسأ ١١

 نهذ يف هعقوو ميلسلا يوغللا بيكرتلا ريثأت ىلع نوصرحي مهنأل لب ءاهتاذ دح

 .رسيو ةلوهسب ةلاسرلا ىوتحمل همهفو هباعيتساو ئراقلا

 ليصوت ىلع ءاهئردقو اهتغالب رارسأو ةيبرعلا ةغللا دعاوق ةسارد ددصب انسل
 انتسارد قاطن نع جراخ كلذف ؛ةفرعملا تالاجم ىتش يف اهتشقانمو دوصقملا ىلعملا

 نكي رمألا لكشتسا اذإو .دعاوقلا كلتب مازتلالا نم ىتدأ دح كانه نكلو .هذه

 .ديج حضاو لكشب ةلاسرلا وأ ريرقتلا رهظي ىتح ةغللا يف نيصصختم اب ةناعتسالا

 ةيسيئرلا طاقتلا ضعب ىلع - ةزجوم ةروصب - ءوضلا يقلئس لصقلا اذه يف اننأ ريغ

 .ضاخخ لكشي ةيبساحلا تاباعكلا ىف وأ ةيلالا ريراقتلا يقاهمادنختسا عيشي غلا
 دعاوقلا عابتا مدعو يوغللا قوذتلا نع هجورخ نع ًالضف - اهيف لامعإلا نأل كلذ
 .ةديشر ريغ تارارق ىلإ تالصوي نيذللا ليلضتلاو نضومغلا ىلإ يدؤي - ةميلسلا

 ناتسب لك ع نم فطقي نأ لواحي يذلا يناتسبلا جهنم ةيلاتلا تار رقفلا يف عبتأ فوسو

 . بيشفلا هيوثو ةلكش يف يتاهنلا ريرقتلا رهظب ىتح ةرهز

 ميقرتلا تامالع

 رييسمتل يوتكملا مالكلا ءازجأ نيب عضوت يتلا تامالعلا هنأب ميقرتلا فرعي
 : يه ميقرتلا تامالع رهشأو . ضعب نع اهضعب

 يف ةيبرعلا ةغللا دعاوقل اًفيط ةديفملا ةلمجلا ةياهن يف اهناكمو (.) ةطقنلا
 ويرقت : لوقت نأ لثم .ةشقانملا ديق عوضوملا نم ءاهتنالا دنع كلذكو ءلمحلا بيكرت

 نع اربعم اهفدهو اهب ماق يتلا يع 0 2 اسحلا بقارم
 مئاوقلاب قلعتي :ب اميف دياحملا ينفلا هيأر

 ةيلاتلا عضاوملا يف تاعسأ لا ناتطقنلا مدختست (:) ناتطقنلا

 وأ تاسايتقالاو تاحيضوتلاو ةلثمألا ضعب ميدقت بتاكلا ديري امدنع - ١
 ماوي متيلاث اتوكت نأ بجي نيتطقتلا نأ امك . ءايشألا ضعبب ةمئاق
 وغلا يجر ,انلا تاباسحلا بقارم ةعجارم لحم ةيلاملا مئاوقلا ل امشثت :لوقت

 .ةبدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ٠ ىلاملا زكرملا ةمئاقو ١ لخدلا ةمئاق : ةيلاتلا



 اناا ىتش تافطتتم

 مهلامع ] نماثلا ادي لوقت تأ لكم + تقولا ديدهت بتاكلا ديري امدنع -

 .احابص اين 0“ ةعاسلا مات يف ةيمويلا

 اهحرشي بتاكلا موقي ىتلا روطسلا لوأ ىف ةيبئاجلا نيوائعلا دعب -

 اذه يف اهيلإ عوجرلا نكميو :«ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو . كلذ دعب اميف اهحيضوتو
  ةريغ وأ باتكلا

 ءيشلا و هأ ةليصفقتو لمجملا 7 ةاعيسابلا ناتطقتلا عض ون اهلك +:

 ةحاشلا كوبضألا] نييسيئر نيقنص ىلإ ا ل وصأ فئصت : لوقت نأ لثم .هماسفأو

 هليوط تارامثتسالاو ؛تالآلاو ددعلاو ؛ينابملاو ء«يضارألا : لهشتو

 «صضبقلا قاروأو «نينيدملاو ءةيدقنلا : لمشتو :ةلوادتملا لوصألا .خلإ . . . لجألا

 . خلإ ٠ . . يعلسلا نوزخملا : لجنآلا ريصق تازامعم - .الاو

 ةطبارتملا اهئاز 'بسأ وأ ءةديفملا لصحملا نيب عضوتو ( .) اذكه بتكتو . ةلصافلا

 فوطعملا تادرفملا نيب وأ ءاهدنع فقوتلا ئراقلا عيطتسيو و الاب

 لصفلا لوط ةلاح يف هباوجو مسقلا نيبو هئازجو طرشلا نيب وأ ؛ ضعب ىلع اهضعب

 نوكت نيتللا نيتلمخحلا نيب اهناكمو (؟) اذهع بتتتو .ةطوقنملا ةلصافلا

 اهدعب عقيامو :ةليوطلا ةلمحلا نيب وأ ءاهنع ةببسم وأ «ىرخألا يف اببس امهادحإ
 ةمزاللا ةينمزلا ةرتفلا نم لوطأ ةرثف ئراقلا اهدنع فئوتيو ءرخآ مالك نم

 برلسا نم ءاهتنالا دعب عضاوتو (؟) اذكه بتكتو .ماهفتسالا ةمالع

 . ماهفتسالا

 ع 0 امهتيسام نوكيو « 0 نيداهلاك اذكسه بكتر .سايتقالا ةمالع

 .رييغت نود ايصن ًالقن ريخآ ىصخش

 اك ةرسفملاو ةحضوملا تاملكلا اههنب بتكيو 11 زادكم ناتكيو . تاسوقلا



 ناقل ىبلا 0

 لصفلا ةلاح يف مدختستو ؛طخلاك (-) اذككه بتكتو . ةدحاولا ةطرشلا

 لثم ؛لوألا ءزجلا دعبو يناثلا ءزجلا لبق اهتاكمو ؛ةدحاولا ةلمحلا ءارجأ نيب ليوطلا

 نيب تارواحملا يفو «ةليوط ةفاسمب لعافلاو لعفلا نيب وأ ؛ربخلاو ًادتيملا نيب لصفلا

 ىلع لديامو ددعلا نيبو :امهيمسا راركت نع ءانشتسالا بتاكلا دارأ اذإ نيصخش

 يعبي يف اناك اذإ هتبتر

 يتلا ةيضارتعالا لما امهنيب عضوتو ( - -) اذكه ن ٠ .ناتطرشلا

 000 ماناكلا ىف رتعت

 ةلالدلل فوذحلا مالكلا ناكم عضوتو . . . اذكه بتكتو .فذحملا ةمالع

 . فذحلا ىلع

 فسوي نب جاجا ن نيب !راوح لثمت ؛ يبرعلا بدألا نم ةعطق يلياميفو

 يف اهيلإ انرشأ يتلا ميقرتلا تامالعغ نم ريثكلا ىلع ةلمتشم بارعألا دحأو يفقثل

 ميس
 ا ا اجار لال يانا كروزر ابل هل

 عارب وه اذإف ؛لبخلا رطش ههجو لوسرلا ىلوف ءيعم لكأي نم رحتو بهذا هلوسرل

 : جاجحلا هل لاق جاجحلا يدي نيب لثم املف ءريمألا تئإ :لاقو هديب هركلف ؛ مئان

 . ىعم دغتو كيدي لسغا -

 ١ هتبجأف كك ريت قاف يناعد ب

 رهو د
 . تمصف مايصلا ىلإ ىلعألا يلعلا نمحرلا فوؤرلا يناعد -
 .اًدغ مهو رطفأ -

 دك ىلإ داقللا را صسعألا
 ىلإ كلذ سيل --

 ردقتال لجأ لجاع ينلاست فيك 3

 . بيط ماعط دنا

 . ةيفاعلا هتبيط نككلو ؛تنأ هبيطت مل -

 نب



 ١١ يش تاقطعتم

 ةعئاشلا ةيوغللا ءاطخألا

 ىف اهيلع دمتعي ئدابمو دعاوق ةينف وأ ةيبدأ تناك ءاوس تاغللا نم ةغل لكل
 للخلا عقي تايساسألاو دعاوقلا كل ءارعلالا نوديو ..ىوغشللا ءانبلا ييكرت

 امك بي ملا دوصنملا ىنعملا نادقف ىلإ يدؤت ىتل دا ءاطمخألا

 .ةفلعخلا ةفرعملا تالاجم ىف طاطحنالا ىل || قدؤلل فيرصفلاو ةيوشعل خلا 8

 ةغللا دعاوق نع اًداش طق تسيل اهنع ريعت ىتلا ةينفلا ةغللاو ةيبساحملا دعاوقلاو
 نوبساحملا موقي امكف : سمعا ناقل ارحل كاقلا ومال ناو يبقا ةيرعلا
 دعاوقلل اًقفو اهحيحصتو اهليلحتو اهفينصتو ءاطخألاو :ةييساحملا تاريغتلا ةساردب

 نع اديعب اهددجتو تاغللا روطت ةساردب ةغللا ءاملع موقي :اهيلع فراس ةيبساحملا

 ءاطخألا بابسأ ةساردو ؛ةغللا ىصئاصخل ةهوشملا ةيوغللا ةيحابإلا وأ ىضوفلا

 هحتاع ةلواحمو ةيوغللا

 ءاهليلمتو ءاطخألاو ةيبساحملا تاريغتلل مهتسارد دنع نوثحابلا موقي

 ليلحت و .ةيبساحملا ئدابملا قيبطت يف تاريغتلا : : نيسئر نيعوض وم ىلإ اهميسقتب

 يف تاريغتلا : ىلإ ةيبساحملا تاريغتلا فيتصتب كلذ دعب نوموقي مث . ءاطخألا

 يف تار ميغتلا مث ؛ةيبساحملا تا ريدقتلا يف تاريغتلاو «ةبسساحلل عئدابملا قيبطت

 ءاطخلأ : ىلإ هفينصتب أطخلل مهديدمت دعب نوثحابلا موقي ءانقبأ  ةيمساحلملا ةدح ولا

 ةمئاقو يلاملا زكرملا ةمئاق ءاطخأ مث ءلخدلا ةمئاق ءاطخأو «يلاملا زكرملا ةمئاف

 ةلوبقملاو اهيلع فراعتملا ةيبساحملا دعاوقلا قفو ءاطخألا كلت حيحصتب لخدلا

 هيقث لاجم يش نوسرادلا موقي لثلابو . صاصتخالا تاهج نم ةرداصلاو اماع ألق

 ةفرعمو اهطبض نكمي ىتح اهدرس نم ةلدب ءامشبأ : اهقيتصتو ءاطخألا ديدحتب ةغللا

 . اهحيحصت ةيفيكو أطخلا نطاوم

 لاجم يف ةصصختملا عجارملا ضعب ىلع ةساردلا نم ءزحلا اذه يف اندمتعا

 ةيملع ةروصيبو مامتهالاو ةيادعلا نم ءيشب عوضومل وملااذع . ب يتلا ةغللا هقف



2 
 3| ا ١5

 ع راقتلا ىسمم

 ةملكلا )١( يف ءاطخألا لاجم ا اذه يف نوصصختلا فنص دقل 517 ةملظنم

 (1) : ىلإ ةدرفملا ةملكلا يف أطخلا نروثحابلا فنص امك . لمجلا بيكرت (ب)«ةدرفملا

 .اهدوجو لصأ وأ ةغيصلا يفأطخ (ج) ٠ لل ينال يو جلا فالح

 لاف يف عقتام 15 يتلا ةيوغللا ءاطخألا ةلخ ةلثمألا شعب شعب قوستس يلاتلا ع عزا يفو

 . صاخ لكشب ةبساحملا
 نم . حيحصلا اههجو نع اهب لودعلاو ظافلألا ىضعب ةغايص ىف أطخلا - ١

 لثم عنصملا رادأ يعابرلا لعفلا نم لعاف مسا ريدملاف . ريدمل اعمج ءاردم مهلوق كلذ

 ملاسلا ركذملل اهعمجو .ديفم هئيدحف هثيدحب اندافأو ءميقم وهف ةليل اندنع ماقأ

 ةيبساحم لكاشم ءاضيأ «مهلوق كلذ نمو . (نوديفمو نوميقم) لثم نوريدم

 ؛ طلتختاو سبتلا اذإ رمألا هيلع لكشأ نم يعابر اهلعفو ةلكشم اهدرفمو . ةرصاعم

 ا فانا لإ لهاغم ىلع عا لعفم نأل ؛تالكشم اهعمج نوكي مث نمو

 أطخلا كلذ نمو .اهيلع ساقيال نكل نكاسملا و عضارملاك اعامس برعلا نع تدرو

 مومن عيحسلاو ؛يعلسلا نوزخملا مييقت مهلوقو ؛ عيبملا ءيشلل عابم مهلوق يف
 !"' ميق مهلوق برعلا نع عمسي ملو , موق لعفلا نأل ؛ يعلسلا نوزخملا

 اهليقت ال ىرخأ ناعم ىلإ اهيناعم لقي كلذو : ظافلألا يناعم ىف أطنلا -؟

 . حيحصلا اهعضوم ريغ ىف اهعضوو ةغللا اقر كدا ىئامأ اهغهيشتاللو

 ىنعم نع رييعتلل سالفإلا وأ لشفلا ةملك نوبساحملا لمعتسي :لاثملا ليبس ىلعف

 ةملكل يلصألا ىنعملاو . ةححاتلا ريغ ةرثعتملا تاعورشملل حاجنلا دضو قافخألا

 ةروس « 45 ةيألا) «اولشفتف اوعزانتالو# ىلاعت هللا لاق .فعضلا وه لشفلا

 . ظ8سدنمعوك وناس يزيلإلا حلطصملل ةمجرتلا نع لامعتسالا اذه متن امرو (لافنألا

 مويلا نويساحملا لمعتسيو .ةيوغللا ءاطخألا يف عوقولا لماوع نم رخآ لماع اذهو

 ةظفلو .ةيداعلا مهسألا ىلع اهتيلضفأو اهقوفت نع ريبعتلل ةزاتمملا مهسألا حلطصم

 « ةيبرعلا يصئاصتخو ةغللا هقق ؟ كرابللاو +13 نع عقغللا دقق ىف لوصف ٠ بازتلا دبع (1]
 11١1 2115 ص نع

 5 ١85 ص ةبرعلا تامل 0 روظتم نبا (؟)



 ا ىتش تانطتقم

 اوزاتماو# ىلاعت هلوق هئمو ءهريغ نع ءيشلا لاصفنا اهانعم لصألا يف زايتمالا

 ةفص وأ ببسل نوكي لاصفنالاف .(نيساي ةروس . 84 ةيآلا) . #نومرجملا اهيأ مويلا
 وهرخآ ىنعمم زايتمالا نرتقا اذل .هريغ نع افلتخشم هلعجت لصفتملا +, يشلا يف

 يذلا يلصألا ىنعل :عللا نم قتشملا ثيدحلا لامعتسالا لقتنا مث ؛ةقر قتلا و فالتمشالا

 قوفتلاو ليضفتلا ىنعم ىلإ ةقرفتلاو لصفلا وه
 مادختتسا دنع أطخلا اذه يف عوقو ملا عيشيو ٠ بيكرتلاو ريبعتلا يف أطخلا -”

 تاودأو رجلا فورح مادختتسا دنع وأ ؛اهعضاوم ريغ يف ةمزاللاو ةيدعتملا لاعفألا

 لعف نزو ىلعرثأ لعفلا «لاثملا ليبس ىلعف .هل تعضوام ريغ يف لما نيب طبرلا
 «لوعفملا ىلإ امهتيدعتت فورح ىلإ ناجاتحي ال داتعاو دوعتو ؛ ىلع ال يفب ىدعتب

 ِلوَقِبَو ..بعللاو وهللا نكامأ ىلإ باهذلا داتعاو :ء دجاسملا داتعي نالق لوقت

 ءابلا لخدتف ميحص سكعلاو ؛ "ةديدج تاللآب ةمدقلا يتالآ تلدبتسا " ىضعبلا

 ' مهلوق بيكرتلا يف أطخلا نمو . هيلع لوصحملا ئشلا ال كوردملا ءيشلا ىلع

 ديكوت وهف ؛هسفن ءيشلا تيرتشا لوقت نأ باوصلاو ' ءيشلا سفن تيرتشا
 ةراجتك هيلع تلصح مهلوق بيكر تلا يف أطخلا نمو . ىتعملل دكؤم بوصتم

 هيلع تلصح لوقت نأ حيحصلاو ءانه ىتعم اهل سيلو هيبشتلا فاك مادختساب

 بتك لوقت نأ ةيبرعلا ةغيصلاو ؛ةحضاو ةروصب ريرقتلا بتك أطخ مهلوقو ءةراجت
 .ول باوج يف لخدت دقو اذإ باوج يف ماللا لاخدإ اطخلا نمو . حوضوب ريرقتلا

 ء1"* ةيآآلا) . © . . .لوقلا نيل ىف مهنفرعتلو مهاميسب مهتفرعلف مهكاتيرأل ءاشناول وا

 .(لمحم ةروس

 ادرمت ميتللا تمركأ تنأ اذإو هتكلم ميركلا تمركأ تنأ اذإ

 ةادأ لاخدإو ءهنأ دبال انلوق يفو :هنأ امك انلوق يف واولا لاخدإ أطخلا نمو

 تامولعملا و تانايبلل رويصسقتلا اذه "' لوقت نأ حصيالاف «ريغ ةملك يلع فيرعتا

 ريغ تامولعملاو تاتايبلل ريبسغتلا اذه " لوقت أ حيحصلاو "يقطنم ريغلا



 راقلا يبأ 1١

 ةغللا يف اهل لصأ ال يتلا ظافلألا ىضعب مادختسا ةغللا يف ءاطخألا نمو - 8

 ةلثمأ نمو . اهتع ليديلا اهيف ةغللا نأ امك ؛ةتوحنملا وأ ةبرعملا ظافلألا نم تسيلو

 نولوقي . كسانملاو رئاعشلا ةيبرعلا يف اهلباقيو ةينيدلا سوقطلا ظفل مادختسا كلذ

 (فدص) نولوقيو .ةفداصم هتلباق لوقت نأ باوصلاو ء؛ةفدص هتلباق أطخ

 : هتيفلأ يف كلام نب لوقي . هقيرط يف فداص باوصلاو
 ةلعافملاو لاعفلا لعافل

 ررب) ءاضيأ :نولوقيو .رظنلا نعمأ لوقت نأ باوصلاو (نعمت) سانلا لوقيو
 تاغوسم هنمو «لمعلا اذه غوسي اممو ءغوس لوقت نأ باوصلاو «(تارريم

 ديفي لعفلا يف فيعضتلا نألو . تاغوسما ن ٍضعب اهل دجتام ءاطخألا نمو :«نييعتلا

 . كلذ هباشامو سفنتو .سعسعو ؛لزلزو 0 مهل وقك راركتلا

 زييمتلا

 ةيلام مئاوق وأ لوادج لكش يف ةيلاملا ريراقتلا يف ماقرألا مدختستام اريثك

 ل نع ةربعملا لمجلا دادعألا للختت انايحأو ؛ طقف دادعألاب ةئيلم

 منا طيضب نوم ليال باتكل 1 نم اريثك نأ ظحاليو .بتاكلا اهشقاني يتلا تارقفل فقلا

 لامسإلا ؛ ةيبرعلا ةغللا دعاوقب لالخإ هتاذ دح يف اذهو ؛رخآلوأ ببست تاملكلا

 يف يدؤي - ئراقلل اًطيسبر ودب ناك تاو - اهزييمتو ماقرألا ةباتك يف لهاستلا و |

 نم رانلا مظعمف .ةيرهوجلا وأ ةيلكلا رومألا يف لامعألا وأ يخارتلا ىلإ ةياهنلا 1"

 روق ا يقف يتم ملا عوضوملا اذه ىلإ زاجيإب ريشأ نأ تيأر اذل .ررشل

 صخلملاو . وحتلا ملع يف شقادت ةيليصفتلا هتسارد تناك نإو ؛ةيبساحملا تاباتكلا

 ىفيبقتسم ١

 كلذك و ء كال "لاا نيا ةيعلا ىلإ كلاسم ا حضوأ تايقك نم فرصتب جرختسم يب

 7 ليسا دبع نيدلا يدع ليحتا . .ترعلا ذلك ا

 ؟ تأز-5 21 نم نع .بهلتلا رودشو قف برق ا . كلاسملا حقو أ ؛ديمححلا دبع (1)



 110 ىتْش تافطغقم

 . طوخصلم

 مهما , مسالل حضوملا زييمتلل بصانل !ا ببعتلا زييمتلا مكح :ةهمكح

 ع يل وه ةعسلل نيبملا زييمتلل بصاتلا اهأ . تيتا وسلا نتناكوع طظروفلملا

 . ههيش وأ

 :تاعون وعو « زيممتلا هحضوي يذلا مهبملا وع زيمملاف .زيممو رسق كانه ثذإ

 : ةعبرأ هماسقأو ظوفلملا مهبملا زيمملا ءلوألا عونلا
َّ 2 35 + 50 3 _ 2 1 

 00 . «ابيقن رشع ىنثا مهنم انثعب 8# ىلاعت هلوقك ءددعلا - ١
 احمق ابدرإ تيرتشا مهلوقك ؛ةحاسملاو نزولاو ليكلا وهو ءرادقملا - ؟

 يلاوتلا ىلع اضرأ نيتادفو اتيز نيلطرو

 *) . «هري اري ةرذ لاقثم لمعي نمف# ىلاعت هلوقك ؛رادقملا هبشيام -

 "ايش اياب تيرتشا' مهلوقك ؛زييمتلل اعرف ناكاسه - 8

 . ةحارص اًظوفلم اهيف زيمملا نوككي زييمتلا نم ةعبرألا عاونألا هذهو

 . ظوحلملا مهبملا زيمملا « يناثلا عرنلا
 مهفي هتكلو ةلمجلا يف ةحارص هظفل ركذيالو ظوحللملا زيمملا وه مهبملا زيمملاو

 : ناعوت وهو . ةيسنلا زييمت هيلغ قلطيام اذنه و . نمسك ايدم

 07 . «اًبيش سأرلا لعتشا# : ىئاعت هلوقك . لعافلل لعفلا ةبسن - ١
 1" . «اًنويع ضرألا انرجفو# : ىلاعت هلوقك . لوعفملل لعفلا ةيسن - ؟

 . هفئاملا ةر وبس ءأ ةيآلا نم (8)

 :ةلوارلا ةررس- ا -ه(6)
 . ميرم ةروس « 5 ةيآلا نم (1)



 ريراقتلا يم ذلك

 عرف كلذكو باندا هبشيامو رادقملا) ةثالثلا هعاونأب مهبملا مسالا زييمتو

 ءاياشرألا ءلمو رب عاض ضرأ نادفك 5 نجي ةقاضإلابءرجزرسي (زيبملا

 .ريرخلأ نم رثم وأ 0

 عيشي اموهو (ددعلا دعب يتأي يذلا ة ؟نلا مسالا وهن) ددعلا هيب كا

 ةيمقرلا تاو اوعابابلا يدع ةيلاملا ريراقتلاو ةيبساحملا ةباتكلا يف همادختسا

 يالا ةننرلا ىلع ملا رسب ان عوز
 ةعيرأ انيقات + ع ل ىلإ ؟ نع دذعلا زيي (1)

 .ريراقت

 ىف ىقب : لثم ءايوصنم ادرفم نوكي 44 ىلإ ١١ نم ددعلا زييق (ب)

 . اقودنص نوثالثو ةثالث عد مذ وكس /

 : لثم .ارورجم ادرغم نوحي امهتم لك تافعاشمو فلألاو ةثاملا زيي (ج)

 لاير ةتامعيرا ةعباغلا لوسالا ةلسج



 سك

 ريرقتلا دادعإ لحارم
 ةدراولا كاس ةلطنلاو تان انسلا دمع. سانا لصدفلا

 ةبلاملا ريراقتلاب

 يف تاس وقهفلاو .تانايبلا ميلظتك : سفاسلا لصقل
 ريرقتلا

 تانايبلاو قئاقحلا ريسفت ؛ عباسلا لصفلا

 ريراقتلاب ةيملعلا تاحلطصملا فيرعت : نماثلا لصفلا

 مسقتلاو فينصتلا ٠ عساتلا لصفلا





 ساق مرسلا

 تام ولعملاو تانايبلا عمج

 ةبلاملا ربراقتلاب ةدراولا

 ةعمجملا تامولعملاو تاتايلا ةعحارم # قئاقحلاو تانايبلا

 تاثايلا عمج لئاسول ةفلتخم جذاف © ةصالخلا ©

 ةيقيبطت تاالاحو ةلثسأ © تامولعملاو

 وه ؛هتايوتسمو هروص طسبأ يف يلاملا ريرقتلا نأ - يناثلا لصفلا نم - انل حضتا

 .قرولا ىلع ةبوتكم لا ريبعتلا لئاسو نم كلذ ريغو ماقرألاو تاملكلا نم ةعومجم

 ةطاسوب ريغتو لدعتو غاصتف مدآ ينب نيب ريبعت ةليسوك اهيلع فراعتملا ةغللا امأ

 ؛ يلاملا ريرقتلل ةبسنلاب لالا فلتخيالو . مدختسملا هدصقي يذلا ىنعملاو توصلا

 تاملكلاف . ريرقتلا نم هدحملا ضرغلا ىلع ءانب هيمدختسم ةطاسوب بغعوتسي هنإف

 ًاذدحم ىنعم ىطعت ريرقتلاب ةدراولا ةفلتخملا ريبعتلاو حاضيإلا لئاسوو ماقرألاو

 يلاتلايو :ريرقتلا هيف مدقي يذلا ماقملا قايس نمو :بنج ىلإ انج عضوت امنيح

 *لا ىلع دامتعالاب ريرقتلا هيلإ دصقي ىذلا ىنعملا نم ققحتلاو ديكأتلا نكميال

 نم دعبأ وهام ىلإ عوجرلاو روغلا ربس نم دبال لب :بسحق ريرقتلل يرهاظلا
 فدهي هتاذ دح يف ريرقتلا نأ امك .ريرقتلاب ةدراولا ريبعتلا لئاسوو ةباتكلاو ماقرألا

 ةجردو اهتقدو تامولعملا نع لماكلا حاصفإلاو ضرعلا ىلإ ىلوألا ةجردلاب



 ريرقتلا دادغإ لحا رم 1

 ةيرثلا ةباتكلا لثم؛ ةفلتخم ًالاكشأ تامولعملا هذه لخأت نأ نكميو .اهيلع دامتعالا
 ةينايبلا موسرلاو لاكشألاو «لوادخلاو ءمئاوقلاو ؛: تايئاصحإل أو ؛ةيداعلا

 درقتلا بوي ديبع دهم داوم دبس ريغ و

 -ريرقتلا ةيهام ةشقانم تع - ائيف رعت لأ ىف || هين ةناك ؛«مدقتام ىلإ ةفاضاألاب

 نم ريثكلا تايننل ليي لمت يرقتلا م مدختسم اهعقوتي يتلا ةديفملا 57
 ةلدألاب اهتابث 2! نحمي يتلا قئاقملاو ةفلتخسملا رظنلا تاهجوو ءا رآلاو ةضماغلا راكفألا

 تافي رعت دي درو امك .ةددعتملا قرطلاب اهعيمجت نكمي يتلا تانايبلاو ؛ةفلتخاملا

 زيدل ىلإ فيي اولا أ كي رمألا نيبساحملا دهعم نع ر ,داصلا ةيساحملا ملع
 ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا ةيلاملا تايلمعلاو ثادحألا ليجست ىلع ةبترتملا جئاشنلا
 5 ضعب فيرعشب موقن نأ بسانملا نم ناك كلذل .اهصيخلتو اهفينصتو
 . ةيلاملا ريراقتلا ريرحت دثع اهب ريبعتلا رركتي ام ابلاغ يتلا لصفل اصفلا اذه يف ةمدختسمل ةيسملا

 ةقيقحا 5-2 0 ١

 لئاسو نم كلذ ريغ وأ ةبرجتلاو ةظحالملاب فرعي يذلا عقاولا يه ةقيقحلا
 ميمج ىف ادحاو اًنيش ىنعيت هيلع ةنعريلا وأ هتابثإ نكمي يذلا ءيشلا و أ + قتحتلا
 ديجاك ةيبسن ةميق اهل نأ وأ ةضماغ نوكتال اهنأب ةقيقحلا فصتت امك ؛'''لاوحألا
 .دارفألا عيمجل هسفن ءيشلا ينعت اهنكلو .ضفخنملاو عقترملاو ءيدرل لاق

 ثانايبلا فيرعت
 ثحبلا ةطاسوب عمجت ىتلا تامولعملا دونب وأ تادرفملا اهنأب ءاضيأ «تفرع

 فيصتت اهنا امك . ةصاخلا ىصقتلاو ثحب ثحبللا لئاسوب دلوتت ىهف مل مث نمو ٠ . ةيرجتلا وأ

 ةيلاصتالا ةفيظولا تناك 5 0 35 مم ىتلا ةقيرطللا امفو اهمدع نم ةحصلاب
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 ١12 ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا تامولعلاو تانايكا ممج

 ءافولا ريرقتلا دعم ىلع يغبني تامازتلا كانهف هريرقتلاب ةدراولا تانايبلاو قئاقحلل

 : ىلي اميف تامازتلالا كلت لثمتتو . ةيمدختسمو ريرقتلل يسيئرل !! عوضوملا هاه اهب

 تالجسلا) ريرقتلا ىف هيلع اصوصنم قئاقحلا لك ردصم نوكي نأ ىغيني - ١

 ةفرعملا ةيمومع ىلإ ريشي ماقملا ناك اذإ الإ (لاثم لا ليبس ىلغ ةأشتملاب تادتتسملاو

 ىلإ ةراشإلا يغبتت تاسابتقالا لك نإف مث نمو .ريرقتلا اهلوانتي يتلا ءايشألل

 . اهرداصم

 ديالف ءاهل ةديؤملا ةلدألا تضراعت وأ اهضعب عم قئاقخلا تضراعت اذإ -

 .اهركذو تافالتخالا هذه نايب نم

 . اذدحم تامولعملاو تانايبلا عمج خيرات نوكي نأ دبال -*

 ىتم تانايبلا عمج يف ةمدختسملا ةبرجتلاو ثحبلا ةقيرط ليصفت يغبنب

 +يراقلا نأ يعلو

 اهسايق قرطو صقنلاو ةدايزلاب تافارحنالاو قورفلا ىض رم يغبثي -2

 طاشنلا نم ةيدقتلا تاقفدتلا يف صقتلاو ةدايزلاب ريغتلا) ريرقتلا يف اهنع حاصفإلاو

 .(لاقملا ليبس ىلع ىليغشتلا

 قئاقحلاو تانايبلا عيمجت لئاسو

 اهب رمت يتلا لحارملا بعصضأ دع لي وكلاب قئاقحلاو تاثايبلا ريسفت نآلا

 فرعتت نأ بسانملا نم ناك -يليلحتلا عونلا نم ناك اذإ ةصاخو - ,يرقتلا دادعإ

 ةده تناك ءاوس لجع ىلع اهيلإ ةراشألاو قث ئاقحلاو تانايبلا هذه ردصم ىلع ًالوأ

 عيمجت يف اهضعب وأ لئاسولا هذه لك تمدختسا ءاوسو «ةيوناث وأ ةيساسأ رداصملا

 . تانايبلاو قئاقحلا ريسفتل القتسم الصف صصخن نأ ىلع «تامولعملاو تانايبلا

 ةيوناثلا رهاصملا : الوأ

 امر يذلا يبتكملا بئاخا ىلع زكرت ةيوناثلا رداصملا هذه نأ نم مغرلا ىلع



 ريرقتلا دادعإ لصارم ١١1

 الإ «ةأشنملاب ةيمويلا ثادحألا عم لماعتت يتلا ةريصفلا ةيلاملا ريراقتلا يف اريثك ديفيال

 ىلإ ةسام ةجاح يف نوكت ةيجيتارتسالا تارارقلل اهذاختا دنع ايلعلا ةرادإلا نأ

 يف رداصملا هذه لثمتتو . ريرقتلا نم ةيساسأ ءازجأ يف يبتكملا ثحبلا ىلع دامتعالا

 تاهجلا ىضعب نع ةرداصلا ةيرودلا تاييتكلاو ؛تالاقملاو «؛ةغوبطملا بتكلا

 :«تالحملاو دئارخلاو ؛تاشنملا ضعبب ةصاخلا تاعوبطملاو تارشنلاو ؛ةيموكحلا

 :تانايبلا ىلع لوصحلا يف ىلوألا ةوطخلا نوكت اهنأ امك .ةكرشلا تالجسو

 ةهباشتملا تالكشملا نع صلختساو بتك ام ةءارق يف ةلهسو ةعيرسو ةعفان ةليسوو

 ةلكشملل ةلماش ةرظن يطعت اهنأ امك :ريرقتلا اهلوانتي يتلا اهسفن ةلكشملل ةلئثامملاو

 ؛هلاب يلع رطخمت ىف يتلا ةمدختسملا قرطلاو تاحلطصملاب املع ئر اقلا طيمتو ءلكك

 . لبق نم عوضوملا تلوانت يتلا ةفلتخملا رداصملا ىلإ ءاضيأ :هليحتو
 يتلا رظنلا تاهجو بعشنتتو امهلاجم عستي يبتكملا ثحبلاو ةءارقلا نأل

 اهلمحتي يتلا ةفلكتلاو تقولاو دهجلا لذب هيلع بترتي ام ادحاو اعوضوم لوانتت

 مدخت ىتلا ةثيدحخا تايرودلاو تاعوبطملا ر ,اتخي نأ ئراقلل نكمي اذل ءثحابلا

 يف دهجلا لذبيو تقولا عيضيال ىتح اهرادصإ خيراوتب انيعتسم ريرقتلا عوضوم

 ددع ربكأ درس سيل فدهلاف . عوضوملل ةيمهأ تاذ ريغ ةميدق عجارم يف ثحبلا

 هفدهلا اغإ :ةميدملا ةيشيراتل !! عجارملاب ريرقتلا يف زيح ل اثشو ءعجارملا نم , نك

 خيرات قانا ىلع امر عوضوملاب ةلصتملا عجارملا تنك راتخلا يف ريرقتلا دعم ٌةدعاسم

 ثحبلا رهوجف .سسألا نم كلذ ريغ وأ ةينمزلا ةبقحلا سساسأ ىلع وأ اهرادضإ

 تامولعملاو تانايبلا نم ريرقتلا دعم هيلإ جاتحيام حيئافم ىلع لوصخلا وه يبتكملا

 مم نيرخألا ةدعاسم ىلإ ءوجللا امجرو ةيصخشلا ةرياثملاو دهملا لذب نم ءيش عم

 . ريرقتلل هيلإ جاتحت ام ىلع روثعلا يف ارود ةفدصلاو ظحلا يدؤي وأ ةبتكملاب نيلماعلا

 يتلا ةيملعلا داوملا ثيحح نم ةفنصم نوكتام ةداع ةبكملا نأ كلذ ىلإ فضأ

 د ليبيام نياولايسحاوا ةكاخلا ةفرعملا تالاجم بسح اهيوتت

 بتكلا فينصت لوانتت يتلا تاعوبطملا ضعبو تاقاطبلا مادختسا ىلإ أجل اذإ ةصاخ



 1 ةلاملا يراقتلاب ةدراولا تام ولعللو تانايبلا ميج

 ةليسو نسحأ نكلو .خلإ ... نيرشانلاو اهدوجو ناكمو اهتاعوضوم بسح

 تايرودلا يه ريرقتلل ةمزاللا تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا بسانت

 مادختسا عم ؛ صاصتخالا تاذ تاهحلا ضعب نع ةرداصلا ةثيدحلا تايئاصحالاو

 ريراقت) اهيلطت يتلا تانايبلا هتحت جردنت نأ نكمي اميف اًنايحأ يقطنملاو يلقعلا ريكفتلا

 ةيملعلا ةباتكلاو «تالسارملا ةباتكو «ريراقتلا ةباثكو «ةيلام مئاوقو ؛ةيلام

 :(لاقملا ليبس ىلع ةيهصعملا

 اهرداصمو تاظحالملا نيودت

 رشاتلا ةعمسو 1 اهتئادح اثتيح نم عجارملا ىلع ةيصحلاف ةرظن ءاقلإ لعب

 اهب عتمتي يتلا ةطلسلاو لقثلا ةجردو «ريرقتلل اهتيمهأو ةمولعملا ةبساتمو «فلؤملاو

 ةعومجم وأ تاظحالملا ضعب ذخأي نأ ثحابلت نكمي ؛لاجملا اذه يف فلؤملا

 اميق ريرشتلا يف بسانملا ثاكملا 0 ايفو هيلع ,لهسي ىتح تانالا نم ةسناكجتم

لا يف عضوت ىتلا تاراشإلا ذآ قييهرلا ضعبي ائيعتسم ١ عي
 ةقاطبلا نم ىولعلا ءزخ

 ىلع لوصحلا تاظحالملا ذخأ دنع رابتعالا يف ذخؤي نأ ىغبني هنأ ىلع . ةقرولا وأ

 ىلإ عوجرلا مدع يف ثحابلا ةمهم لهسي اذهو . هيلإ ةجاحب نوكت نأ هبركفت ام لك

 وأ اهفدذح لهسلا نم نوكي ةدئاز تامولعم كانف تناك اذإو . ةيناثةرغم ردعملا

 اهنع ةيليصفتلا تامولعملا ركذ عم رداصملا ديديحت ىلع ديكأتلا يغبني امك .اهلهات

 , بغر اذإ اهيلإ عوجرلا ئراقلل نكي ىتح

 تاظحالملا عاونأ

 تاظحالملا نيودت يف اهيلع فراعتملا قرطلاو ةينفلا تاباتكلا ءارقتسا نم

 نم اهنيودتو تامولعملا ليجست يف اهمادختسا عيشي عاونأ ةثالث كانه نأ حضني

 ؛ةغايصلا ةداعإو «سابتقالا يف عاونألا هذه لثمتتو «ةيملعلا عجارملاو رداصملا

 . صيخلتلاو



 ريرهتلا ةاديعإ 5: احئرم 1 ا

 صاخشألا نم تامولعملاو ظافلألل يفرخا لشنلا يف سابتقأالا لثمتي

 0١ سابتقالا تامالع مادختسا رابتعالا يف نيذخآ ناصقن وأ ةدايز نود نيرخآلا
 . ثحابلا صخي امع نيرخآ نع ةلوقنملا ءابشأللا زيي نكمي تح

 مادختساب رشابم ريغ لقن اهنأ ىف 3 سامتفالا ن بع ةغايصلا ةداعإ فلتخت

 وأ صنلل يفرحلا ل اقنلاب مار هلا هلو سيلك كم 'بقو ٠ .هتارابضو تحايلا تولبسا

 . سابتقالا تامالع مادختسا وأ تنام ولعم لا

 لامعتسال ةرورضض كاننق ن سيلو «لوطملا عوضوملل ر راصتخا وهف صيخلتلا امأ

 . يلصألا فلؤملل ] اهسفت تارايعلاو لمحلا مادختتسا وأ سأبتقالا تامالاغ

 رداصملا ركذ بحي ؛تاظحالملا نيودت يف ةمدختسملا ةقيرطلا تناك ايآ

 رخآلا يأرلا ىلإ ريرقتلا ماختسم نثمطي يلاتلابو . اهباحصأ ىلإ راكفألا عاجرإو
 نم ردصام عم اهقاقثاو ثحابل بلا ءارأ ميعذت نب انك ا ريرقتلا دعم يأر بناجب

 ةريسفتو ثحابلا موقت نم يوقي صاصتخالاو ةقالعلا تاذ ةينعملا تاهجلا

 يعي أمم رسي ءأ ضرع قرط وأ رظن تاهجو ىرخألا ءارآلا يطعت امك « هتاجاتنتس تتساو

 ءايشألا شقانت ينل علا رظنلا تاهجوو ءارآلا ىلع فرعتلاو رايتخالا ةصرف ئراقلا

 . ريرقتلا عضوم

 ةيساسألا رداصملا :اًيناث

 ةفورعملا ةرشابملا تامولعملا ىلع اهدادعإ يف ةيلاملا ريراقتلا دمتعتام اريغك
 ةظحاللملا نم وأ ءتاناعسالاو براجتلا - اهيلع نولصحي نيذلا اهيدعم ةطاسوب

 يوسف رداصملا هذه لثم ىلع قلطي .ةربخلا لهأ عج تالباقملا نم و [أةدهاشلاو

 مل يتلا قئاقحلاو ةيلوألا ماخلا داوملا ءاضبأ ءاهلع قلطي امك .ةيساسألا رداصملا
 . كعب ريسفت وأ للمت

 ةدهاشملاو ةظحالملا - ١

 اًقده اًقبسم رابتعالا يف دعخألا عم اهتظحالم وأ ءايشألا ىلإ رظنلا امهب يئعن
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 سصخشلا موقي اهيفو . ةدهاشملاو ةلث ةظحالملا ةيلمعب مئاشلا , صخشلا نهذ يف اددحم

 هدهب مئاقلاف . ةبسانم ةقيرطب اهليجستو برق نع اهتدهاشمو ءايشألا ةظحالم

 ةلثمألا نمو . اهب بعالتلا وأ همامأ ثدعت ىتلا ءايشألا ىف ريثأتلا لواحبال ةيلمعلا

 وأ ةقيرطلاب ماعلا ةياهن يف ةعاضيلا درج ىلع فارشإلاب عجارملا مايق «كلذ ىلع
 : ؟؟ييلغ فرامتلا ةعضارلا ياعم هيلع يسخامل اًدقو «بساتلل تولسأللا

 ؛ةيرودلا ليمعلا ةبقارل عضخيو .رمثسملا درجلل ديج ماظن ليمعلا ىدل نوكي امدنع"

 عجارملا ةدهاشم حلمت ذئدنع «نزاخملاب دوجوم وعام عمم يرتفدلا ديصرلا ةنراقمو

 اهنع دعما ةيلاملا ةرتفلا ءانثأ كلذ تءاوس تايثإلا ةلدأ نم البلد نوزشخملل هتظحالمو

 نم ةيدقتلا ليص يف ةعبتملا تاءارج لا ةيقارمو ةدهاشم حلصت امك . اهدعب وأ ريرقتلا

 * ناعلا اشلا كلذ يف عبملا يلخادلا ةباقرلا ماظن يدقت ىلع يلد ةيدقنلا تاعيملا

 نأ انهيويغ - نكل ؛ةفدلاو ةيعوضوملا ةدهاشملا ردصمل ةمهملا ايازملا 0

 . تاءارجألا هذه دختت اهلجأ خه ىلا بفابيسألا نيودت توذ هاريام نودي دهاشملا

 نكلو .تانايبلا عمج يف رخآ بولسأب تنروقام اذإ اًنايحأ ةفلكم نوكت اهنأ امك

 تاءارجإلا ديدحت ره تانايبلا عمج يف ةظحالملاو ةدهاشم اشملا عوضوم ىف ام مهأ

 نأ يغبلي «لاثملا ليبس ىلعف .اهيف توغرملا تانايبلا ىلع لوصحلل تاوطنلاو

 درج ىلع فارشإللاو اهترايزب ماق يتلا عورفلاو تاقوألاو مايألا عجارملا نودي

 ماسقألا لثم ادج ةيليصفتلا ءايشألا نيودت ىلإ عجارملا جاتحي دق .اهب ةيدقنلا

 ع ايتاك ةعبتملا تاوطخلا ةدهاشمو ةظحاللل فقو وأ سلج يتلا نكامألاو 1

 هيلع .اهست (لاثملا 2 هيا ا حا ٍ اشلا اذه يف مهمل

 هنم متن يذلا مقوملا نافل في ةلوهسو ةعرسي اهظحال ىتل !| ءايشألا نيودت

 2- رف ريدم بتكم عقوم كلذ لاقم شائايبلا عع ىف امهم ةاَحآع#ةنعاقلا ةيلمس

 تودي يذلا نسق ناو قا وومألا ريسو ةكرخلا ةدهاشل كنيلا

 مل لطف "همومك ممسا 3و فسرختك الما كامب 1. ثسسلكأمسم, كلل. ةععلمف 331١ طيصس كامب 101 1)



 ”١9
 ريرقتلا داديع !- لحارم

 ةلثمألا نم اهلك عوبسألا ةياهن نم ةريخألا تاعاسلا يف ةبتكملا راوز تايئاصحإ
 عقوملا رايتخا ىلع ةمهملا

 تالآك ءايشألا ةدهاشم يف ةثيدحلا تالآلا مدختست دق ةنيعم تالاح يف
 يف ع ءكامعلا ريوصت ثالآو ءارادا رلا)ةعبر بلا ق هللا يلع تار ايلا ةعرس ريوصت

 ةمحدزملا نكامألا يف ةميرحلا مقوم ريوصت تال آو :تابتكملا راوزو ؛ةيراجتلا لاحملا
 ةقرعمو «كنبلاب دوقتلا دع تالآو .راوزلاو بتاكملاب ةمحدزملا ةيلاعلا جا ال لثم

 .ةروزملا لا يك

 رثكأو  ايويحو امهم تامولعملاو تانايبلا عمج رداصم نم عونلا اذه دعي

 نأ ينبني نككل ءنثا رقلاو ةلدألا نم هريغب اًئراقم يضاقلا مامأ ةيؤرلا دهاشك اعانقإ
 «تامولعملاو تانايبلا عمج يف' ردصملا اذه مادختسا دنع رابتعالا ن ضب لفات
 ةةهيلاكلا رومأالا

 ةلئسألاو خيراوتلاو كتاقوألاو ءامسألاك تاليضفتلا رووا" |!
 نم حبصي ؛ةدهاشملاو ةظحالملا ةيلمع نم ءاهتنالا دعبف . اهدهاشت ىيتل 0

 رقاد وأ لبق د :ره دهوش يذلا عقا ولا ليث 52200

 انامسجو ايئهذ بسانملا تقولا راسخاب كلذو . ةدهاشل +11 ةقد نم دكأتل ا

 ؛ للخلاب ةدهاشملا ةيلمع باصتال ىتح ؛ ةدهاشملا ةيلمعب موشي يذلا يصخشلل

 مع ؟كنبلل عجارملااهب موقي يتل !| تارايزلل بسانملا تقولا رايتخا كلذكو

 . ءالمعلا كلذب رعشيو كنبلاب ةيفرصملا لامعألا برطضنال
 .بولسألا اذهل عضخت يتلا ءايشألل ةدهاشملا ةيلمع ةحص نم دكأتلا (ج)

 .تقولاو ؛ةفلكتلاو ءةوقلاو ؛ةعرسلاو . مجحلا يف ةلئامتملا ءايشألا نيب ةئراقملاو
 يتلا ءايشألل ةدهاشملا ةيلمع رارككتو ؛ةدهاشملا ةيلمع اهيف تمت يتلا فورطلاو
 : تيرلمألا اذهل عيضخت

 ةكرشلا تالجس - "
 ىلع ل وى رةايصم نم ايضا اراصم ةاشستطلاب تادئتسملاو رئاقدلا لعب |: 1 -. 5 5 11 مآ 5 . 3



 155 ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا تامولعتاو تانايبلا عمج

 ةماعل ةحاتم تسبللو :ةداع ٌةأشنملا جراخر شنتال اهنإ ثيح .«تامولعملاو تانايبلا

 كالاتي ب نوب كسلا يف ةئاقحلاو تانايبلا نوكت نايحألا صضعب يفف . سانلا

 مهأ نم دعي نتنيفلا !ذهو .دعب ليلحتلا تايلمع اهيلع رهت مل قئاقحو اًماقر ا

 .ةعويطملا يلآلا بساحلا وقل لنا اة يقع علا دوطملا يسيرا هنامفلا

 دوقعلاو ؛ريراقتلاو تاركذملاو «تاباطخلاو ؛مليفوركيملا ىلع ةلجسملا تانايبلاو

 اهقذأو تامولعملا لضفأ ىلع لوصحللو . ةأشنملاب ةدوجوملا رداصملا نم كلذ ريقو

 نمو .ايموي اهعم لماعتي ى يدلا صخشلاب رشابملا لاصتالا يغبتي ءردصملا اذه نم

 يف مهيلإ جايتحالا نكمي نيذلا ةأشنملا دارفأ عيمج نيب ةديجلا ةقالعلا ةيمهأ يأت

 نمف . فئاظولا ىندأ يف اوناكولو ىتح لبقتسملا يف تامولعملا ضضعب ىلع لوضحلا

 قئاقحو تامولعم ىلع لوصحلا يف ن مالا كيدعاس ن مهخحشلا كلذ نوكي نأ نكمملا

 . سفنألا قشب شب الإ اهغلاب نكت مل
 ةةوجرملا هترمق ةأعتلا تالجس نم تامولعملاو تانايبلا عمج يدؤي يكلو

 : اهءانثأو ةيلمعلا هذه لبق اهب مايقلا يغبني يتلا رومألا يضعب كانه

ا ةيولطلا تام ولعملا هيدل رفاوتت ىلا رييخحأ نوكعتلا ةفرعمأ | )
 لماعتي يذل

 كيطعيو ؛تانايبلا عمج تاقفت نم للقيو «قيرطلا كل رصتخي ىتح ءاّيموي اهعم

 تانايبلاو تامولعملا تناك اذإ ةصاخ ؛ ةنكمم ةفلكت لقأب تامولعملا نم ردق ربكأ

 . ؟ريبخ لثم كتبتيالو' ةصصختملا ةينهملاو ةينفلاب فصتت ةبولطملا

 «تارشع ءارآ نم لضفأ دحاولا ريبخلا نع نوكي ؛تالاخلا هذه لثم يفف

 نإو ؛ةيفاخلا تامولعملا مهيدل رفاوثتال دق نيذلا ةماعلا نم نهال تاحب 5

 . تامولعملا هذه اهيلع تيتب ينلا سسألا مهيدل نوكيال اهبرف ترفاوت
 بلطتي ام .ريبخلا ضخشلاب لاصتالا لبق ةبولطملا تانايبلا ةيعون ديدخحت (ب)

 ذإ ءالوأ هبجاوب مايقلاو تانايبلا عمج ةيلمعل طيطختلا تانايبلا نع ثحايلا نم

 اهردصت يتلا ةيرودلا تارشتلاو تاعويطملا نم تانايبلا ضعب ىلع لوصحلا :ىكم

 اميق اهيلإ جاتحي دق يتلاو ةمهملا تانايبلا ضعب ىلع لوصحلا هتوفيال ىتح :ةكرشلا
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 قرخأ ةرم ريبخلا نصخشلا ىلإ عوجرلا هيلع بعصلا ن به حبصيو :دعب 1 ||



 ريرقتلا داذعإ لعارم ليرد

 تانايبلا ضعب زيهبت نكمي ىتح ؛قيسم دعوم ىلع لوصحلا لضفي (ج)
 سفن يف كمارتحا ديزي امم ةمظنم ةقيرطبو فيكلاو مكلا ثيح نما رسيو ةلوهسب
 تانايبلا لك ىلع لوصحلا عن مقونت ال نكل ؛تامولعملا هيدل يذلا صخشلا
 قي ناك اذإ ةصانغ ريضتلا تقو يف ريبخلا سسخسكلا نب ةيراطلل تاموللاو
 . ةيرمجلاب فضتي تافولعملا

 ديدمت و ؛تامولعملا هيدل رفاوتت يذلا ؟, صاخشألا) صخشلا ديد دعب
 ىلع لوصحلل ددحت يف هلا بسانملا تقولا ةفرعمو «ةبولطملا تانايبلا ةيعون

 تانايبلا عمج هقرغتسي نأ ن “كي يذلا تف ولا ةفرعم ةيادبلا ذنم يغبني . تامولعملا
 .مخعشلا كاعم هضقب نأ عركمي ب و دعب نسعي سوس نس
 ينآلا لمع يغيني مث نمو .ناكمإلا ردقب كل كلل دديحلا تقول ا زواجتتال ىتح ؟ ؛ ريا
 : تانايبلا عمج ءانثأ

 الدب تاقاطب وأ تاركذم يف اهنيودتو ةعمجملا تانايبلا ةقد نم دكاتنا( )١
 زيكو ياويل تالحسلاو نماقيشألا يأ نو .ةركاذلا يف اهب ظافتحالا نم

 ريبكعأ ن فخشلا لاؤس كلذ بلطت ولو ىتح ةنودملا ت تامولعملاو تاتاييلا مهف ىلع

 تالجسسلا يف اهنيودتو تالماعملا هذه عمج ةقيرط وأ ةيبساحمل ا ةخاعملا ةيتيك نع

 .ةيساعتل
 نكمي يتلا ةرفاوتملا ةلهسلا ت تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصتلا يف ءدبلا (ب)

 ةدح فختو :هرخألل امكلم , لك نئمطي ىتح ءانع كودو ؛ لاحلا يف اهيلع لوصحلا
 ءاذيإ ردصم هيف نوكي دق تانايبلا هذه كل هِميدشت نأ رعشيأل ىتحو :قلقلاو رتوتلا

 ىلع لوصحلا يف كلذ دعب جردتلا مث . لبقتسملا يف هل رظن تفل درجم وأ باقع وأ
 ابر يتلا كلت وأ ةرشابم اهيلع لوصتملا بعصي امير ىتلاو ةمهملا تامولعملا ضعب
 اهيلع لوصحلا نكمي وأ :تامولعملا هيدل نوكت نمل رشابملا سيئرلا ةقفاوم ىلإ جاتحت
 امهجازم لادتعاو نيفرطلا الكل ةيساسحلا طرف ؛ لاوز دعب وأ ؛ةرشابم ريغ ةقيرطب
 يأرلا يف امهقفاوتو



 ةيلاثلا ريراقتلاب ةدراولا تامولعملاو تاتايبلا عمج اناا ١

 تانايبلا ىلع كلوصح يف هيلإ دنتست يذلا قحلاو ةّقفلا راهظإ (ج)

 هنأ تامولعملا هيدل رفاوتت يذلا صخشلل عابطتالا ءاطعإو ءةبولطملا تامولعم او

 هضقر ةلاخ يف رخآ ردصم نم اهنم رثكأ وأ تامولعملا هذه ىلع لوصحلا كنك

 امير لب :ءالعتساو ربكب كلذ نوكي الأ ىلع ؛ةبولطملا ثانايبل ار تاموسلاو ةانرو#

 ىضرغلا ىلع لوصحلا ىلإ ةياهنلا يف يدؤت يعل 31 ةرقابلا ريق ةلطسلألا ب

0 

 رفاوتت نم اهلغشي يتلا ةفيظولاو تانايبلاو صخشلا ةيمعأ ىدم راهظإ ( د)

 هذه. بستكيال هنأيو ؛كلثم رشك ههاجت كمامثهاب رعشي ىتح ةيولطملا تانايبلا هيدل

 . بسحف تامولعملل اردصم هنوك نم ةيمهألا

 لوصحلا يف ةدعاسملاو نواعتلاو لوذبملا دهحلا ىلع ءانثلاو ركشلا يدقت (ه)

 هذه لثم كل تحيتأ اذإ ليمجلا درب دعولا عم ةبولطملا تامولعملاو تاناييلا ىلع

 . ايت بقنا

 ةصاخلا رتافدلاو تالجسلا نم تانايبلا عمج نأ حضني قباسلا ىضرعلا نم

 ؛فيلاكتلا تالجس ىلإ هادعتي لب :ةيبساحملا تالجسلا ىلع رصتقيال ةأشنماب

 قئاتولاو تادنتسملا نم كلذ ريغو تافلملاو نزاخللاو نيلماعلاو نيفظوملا نوؤوشو

 ضرغب صحفلاو ثحبلا اذه لثم دعو .ةأشنملاب نيصتخلا ىدل رفاوعت ىتلا

 ةمدختسملا ةيسيئرلا ةليسولا ةأشنملا تالجس نم تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا

 صضرغي ثامولعم لاو تانايبلا عمج يف نيسدنهملاو نيعجارملاو نييساحملا ةطا

 . ةفلتخملا اهعاونأب رزاق ةباتك

 ةيملعلا تارايتخالا وأ براجتلا - *

 1 خللا د : ةمظتنم ةقيرطب ثحابلا همدختسي بولسأ يه

 رخألا لماوعلا عيمج تيبثتو «ثحبلا عضوم ةلكشملا اهلوانتت يتلا تاريغتمل

 0 ريغتلا اذه ليدعت ةجيتن هثودح نكمي ريغت يأ سايق ثحابلل نكمي ذئدنع

 7 1النقس_ !:اهءامع, قل 19 ةلطن لكتاب اممصسست مو انسياب ل معمم هصبل رمومسصبمب ككت, ( 1



 3 18 ١
 ريرتللا داذعإ احا رم

 ةوبعلا ريبغت دنع ةأشنملا اهجتنت يتلا ةعلسل !| داهت كلهتسملا كولس ةفرعم ءلاثملا ليبس
 قرطو ةدوحلاو رعسلاك ع يسم اا
 تانايبلا عمج يف بولسألا اذه نأ ظحاليو .ةيداصتقالا فورظلاو نالعإلا
 يف همادختسا لقيو .ةعاتصلاو ةعارزلا يلاجم يف ةيقيبطتلا مولعلا عم بسانتي
 ةيرجتلا ءارجإ ءانثأ ةحلاعملا يف ةطيحلا وأ رذحلا نم عون عم ةيناستإلا مولعلا لاجم
 داجيإ وأ .ثحبلا اهلوانتي يتلا ةلكشملا تابلطتم عم ةبرجتلا ميمصت بسانتي نأك
 ىلع رئاق ريغ ثحابلا حسي ادديح اهيفابوقرل ىلا ريغ جئاتنلا حرشل ر ريش وأ ةليسو

 مادأ ىوتسع سايق نكفي عءلاثملا ليبس ىلعف .ىرخألا لماوعلا تيبثت يف مكحتلا
 تيبثت عم ةطسوتملا ةبساحملاك نيعم يسار رذ ررشم ىف 4 بتحلا) تابلاطلاو ةيلطلا
 ةشيرطو . تارضاحملا يقلي يذلا ملعللاو ءمدختسملا باتكل تكلا لقمع ىرخألاب لماوعلا

 تيقوتو «يساردلا لصقلاو ؛ينويزفيلتلا ثيل ثبلا قيرط نع وأ ةرشابم تارضاحملا

 , ءادألا 3 ويسب يف رثؤت نأ ن كت يتل 3 تاريغتملا نم كلذ ريع و .ةرضاحملا

 : ةيلاعلا تاوطخلا عابتا ىلإ جاتحي تيلمألا اذه نإف مث نمو

 فحيبلا اهلمشي فوس ىتلا تاعومجلاو هأ ةعومجملا رايتخخا ©

 . هسايقو هيف ليدعتلا داري يذلا ريغتملا رايتخا ©
 . نيعم تقو يف ةراتخملا تاعومجملا وأ ةعومجملا ىلع ةبرجتلا ءارجإ ©
 ىف ةراتخملا تاعومجملا وأ ةعومجما يف هيف لدع يذلا ريغتملا رثأ سايق ©

 . ةيرجتلا ىف رثؤملا لماعلا هيلع قلطيام !ذهو + قحالل تقو

 . ريغتملا لماعل الع لإ مجري اعلا يف فواتح نأ ىضارتفا -

 يف ثحيلل ضرعتت يتلا تاباتكلا بلغأ يصوت ةيضرم جئاتن ىلإ لوصوللو
 . "اهدعبو ةيرجتلا ءارحإ لبق مكحتلا وأ ةباقرل |" كو مءادختساب لاجملا اذه

 هيلعو . جئاتنلا يف ريغت نأ لمتحي يتلا ىرع هألا لماوعل ١١ راثآ داعيتسا نكمي مث نمو
 امهيلع قلطيو ءامهيلع ةيرجتلا ءار حل صاخششألا نم نيتعومجيم رابتخا بجي

 هيلع ىرجي يذلا ريغتملا امأ .يلاوتلا ىلع ةبرجتلا ةعومجمو ؛مكحتلا ةعومجم



 1 ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا تامولعملاو تاثايللا عمج

 دحملا تقولا يف ةبرجتل تلا لخدي مث «نيتعومجملا اتلكل الوأ هسايق يغبنيف ل ايدعتلا

 ارق رمال كلذ نعبر . طقف ةيرجتلا ةغومجم ىلع ةبرجتلا « ءارج ال

 "ىو «نيتعومجملا اتلكل جئاتنلا ةنراقمو ةبرجتلا ءارجإ دعب هتف رعم دارا ملا ع ءيشلا

 ءارجإل نيلهؤملا ضاخشألاو ةقيقدلا ةدعاسملا تالآلا مادختسا ىلع ديكأتلا يغبني

 نم رثكأ ةبرجتلا ءارحإ ةداعإ كلذكو «كلذل ةرورضلا تعدام اذإ براجتلا هده

 تناك اذإ ةصاخو ؛ددعلاو عونلا يف ةيافكلا رصنع ققحتي نأ نكي ىتح ةرم

 : ىلع دامتعالا رصنع ىفحتي ىتحو ءددعلا ةريغص ثحبلا اهلمشب ىتلا ةعومجملا

 . اهيلإ ل اه وتلا مت يتلا جئاتنلا « يف ةقثل ةقثلاو

 ىتاديملا عبملا -
 نم ءارآلاو قئاقحلا ىلع لوصحلل ىلثملا ةقيرطلا اًنايحأ ينادبملا حسملا نوكي

 مهكولس حيضوت تاباحالا ةذهو ءحسملا مهلمشي نيذلا رق انيعألا تاباجإ لا

 اهعمج دارملا تائايبلاو تامولعملا تناك اذإ ةصاخ ؛نيعم لمع هاهغ ةرسفت و

 نم يح ةيناسنإلا مولعلا الاجم يف ثداح وه امك ةيلمعملا براجتلل عضختال هو ل ا اك كول 3 ١ 1 .اضنلإا ن5

 .ةرادالاو ةيساحملاو ةيداصتقالا مرلعلا اهني

 ةيصخشلا ةلباقملا (1)

 تولبفأ ةساسألا اهرداصم نم تام ولعملا يلع لوصحلا لئاسولا اضفأ نس

 تالكشملاو تاعوضوملا يضعب نوشياعي نيذلا ةربخلا باحصأ عم ةيصخشلا ةلباقملا

 عمج نم عرنلا اذه ىلع يساسأ لكشب دمتعت ةبلاملا ريراقتلا نم اريثك نأ امك ايموي

 نيمأتلا تاكرش اهعفدت يتلا تاضيو وعتلاو قيوستلا ثاووحب يف لاخلا وه امك تانايبلا

 يتلا رطاخملا يضعبل نوضرعتي وأ ةملم مهب ملت امنيح اهب مهتبلاطم دنع نيديفتسملل

 :نيماحلا كقع ايلعشي

 ءاريخلا عم ؛ اهجراخ وأ ةأشنملا لخاد ةيصخشلا تاللباقلا هذه متت نأ نكي

 لوصحلا يف كتدعاسمو كل اهيدقت يف نوبغريو تامولعملا مهيدل رفاوتت نيذل



 ريرقتلا دادعإ لحارم اذن

 مهراكفأ ةقرس يوئتال كنأو ءعوضرملاب اريثك ملتال كنأاوسحأ ىتماهيلع

 نأ امك :هدادعإ عمزرملا ريرقتلا يف مهئامسأو مهتادوهجمب هونتس لب مهتربخو
 عستي نأ نكميو .ةبيطلا ةعمسلاو مارتحالا نم اعون هيطعي كريرقت ىف مهيلإ ةراشإلا
 ةدهجألا ىتش يف ءاربخلا نم ةضيرع تاعاطق ,لمشيل ةيصخشلا تالباقملا قاطن

 3 ودلا وأ يلحملا قىوتسملا ىلع عوضوملاب نيمتهملاو ةيد اصتقالا تاشنملاو ةيرادأآلا

 .اهجرامخو ةلودلا ل اتخاذ وأ اهلمكأب

 نم ريبك بئاج ىلع كن ةيسصخشلا تاللاباقملل دادعإلا نأ نم مغرلا ىلع

 نم رثكأ ثحابلا ديفت اهنإف ؛ايصخش وأ اينوفيلت تالباقملا تمت ءاوس» ةيمعألا

 دعاوملا عابتا نكمي امك «يديربلا نايبتسالا بولسأك ةيظفللا ريغ تالاصتالا

 ءارجإ لبق ةكرشلا تالجس مو عي ع وصلا دنع تشقون ىتلا اهسفن

 هعم ىرجت يذلا صخشلا تاباجإ نأ كلذ ىلإ فضأ .اهءانثأو ةيصخشلا تالباقملا

 هسيسو تيد طغت مل ىتل دا تال ؤاستلا صضعب حرطت امير 0

 ةلباشملا نأ امك . "اهل تاباجإ ىلع لرصحلا يف ثحابلا جاذحي امر يتلاو ءافلس
 لمعلا ةدمو ةقيظولاو مسالا ىلع ف رعتلاب ًادبثام ةداع صتخملا ريبخلا خم ةيصخشلا

 «لاجلا اذه يف ةيستكملا تاربخلاو اهريغ وأ اهسفن ةفيظولا يف ءاوس ةأشنملاب

 نكمي ىتلا لثادبلا وأ لولحخلاو ءاهعم لماعتلا ةيفيكو ءاهتشقانم دارملا ةلكشملاو

 ةلدننألا ةعايس شبايد . ليدب لك مادختسا ىلع بترتت يتلا جئاتتلاو ءاهحرط
 ةشقانملا باب حتفت امإو ؛باجيإلاوأ يفتلا ىلإ اهتباجإ يف جاتحتال يتلا ةضيرعلا

 ناكولو ىتح عسانا ءاضيأ ؛مامتهالا راهظإو ؛رثكأ تامولعم ىلإ لوصولل

 ىلإ ةفاضأللاب .اهبلطت ىلا تانيراخلا ىلع لوسملا ىفاكديشالو أ كاوغ ريغ لع

 2 لآ لاضتالا ىلع ةلققايسللاو رتالا علا اهلا مضاولا توصلاو ثيدحلا ةقيرط

 اق وأ لونك | فود طنا توات هك ةملاو نبع ةياع كئثدحم ىلإ ايلم رظنلاو

 ىطسو ةلاح ذأ كتكمي ةرشابم كثدحم ىينيع ىلإ ايلم رظنلا نع كزجع دنعو

 | جمورست, 1 معطستدما اكبر رم. 1300 1



 ١ اناا ةيناملا ريراقتلاب ةفر ولا سل ايف ولعل 1 تانايلا مص

 دنعو .لاوحألا نم لاح يأب لفسأ ىلإ رظنلا بنجت عم هفنأو هينيع نيبام ىلإ رظنلاب

 كتيوجأو كتلئسأ يف ايباجيإو ارصتخم نوكت نأ لواح ةجرحملا فقاوملل كضرعت
 نع بيغي الأو . ىودج تاذريغ ةبوجأو ةلئسأ يف كتقو عيضت الو «تاكمالا ر

 ىلإ ولختو ةلياقملا نم غرفت نأ ىل /! ! كثدحم ةباجإ يف ةيسيئرلا طاقنلا ني اك

 الآ كيلغو «ةلياقملا يف راد امل سصخلمو تاليصعتلا ةباتكل ئداه ناكم يف كسفن

 . تانايبلا كلت عاج رتسا يف ةركاذلا ىلع دمتعت

 ةيديربلا تانايتسالا (ب)

 تانايبلا عمج يف بولسألا اذه نأ ىلإ ةراشإلا يغبني ءدب يذ ئداب

 ىف ىرخألا .بيلاسألا مءادختسا وتم الا هيما( 1 ماد قسمل يضل

 «تاهويطلاو ؛«تاظحالا او «.تءلباقملا سلاما لثم تانايبلا ىلع لوصحلا

 اذه مادختسا بئجتب ةقلكتلاو تقولا ريفوت نكميو .اهريغو تابتكملاو «دئارجلاو

 نيذللا رجسفلاو ليقثلا ءبعلا ىسنن الأ يغبني امك .تانايبلا عمج يف برلسألا

 هذه كنغ بيغت الأ يغبني مث نمو . ةنابتسالا ةئبعت هنم بلطت امدنع ناسنإلا نابيصي

 لا عاب ولا ففي امن نكلو . اهترادإو ةنابتسالا هيمصت دنع ةقيقحللا

 امنع نالثف ال ايهعتعتو ةنامسأللا نأ مهيلإ يحوبت نأ ةتامتسالا مهيلع عزوت نيدلا

 . موباع
 اهترادإو ةئنابتسالا ميمصت لهسلا نم سيل هنإف ؛مدقتام ىلإ ةفاضإلاب

 ىتخ .لاحملا اذه يف ةربخو ةليوط ةيتمز تارعفل ةسارد نودب تاباجإلا بيوبتو

 . كلذ ىلع توردقي الو ؛«تالكشملا عيمج , لح نوعديال مهنإف ءار مكلل ةسللاب

 لك نكلر تانايسنألا يمس ىف دعب ابيب كان لعبت نأ انقفده سيل كلذل

 تانثان بتسالا ن مضعب ميمصت نم كنكمت يتلا تايساسألا ضعب كل مدقت تأ هلمأتام

 , ةدودحلملا تالكشلاو صضارغألا تاذ ةطلا

 ىدس عيضتال اهنإف ءعوضوملا هاجت تمت يتلا ةساردلاو ثحبلل ةبسنلاب امأ
 لمعل عاد كانه سيل هنأ دجو اذإف .ال وأ ةنابتسا دادعإب رارقلا ذاختا مت ءاوس



 ريرقلا تانعا لسا رم ١ نا

 ةلئسألا نم ريثكلا نع تيباجأ ةقباسلا ةساردلاو ثحبلا نأ كلذ ىنعم نإف ةنابتسالا

 ركفي ناك امع ةمدقتم ةلحرم يف ثحبلا نأو «ةنابتسا يف لحخدت نأ عقوتي ناك يتلا

 تامولعملا نإف - كلذ نم مغرلا ىلع - ةنابتسا لمعب رارقلا ذاختا عاذإف . ثحابلا

 ميمصت دنع ةيمهألا ةليلق حبصت عوضوملا صوصخب اهيلع لوصحلا متي يتلا

 ىتلا ةلئسألا ددع ضيفخت ىف نيعت ةقباسلا ةساردلاو ثحبلا نإف مث نمو . ةنايتسالا

 ثحابلا دجو ةنايتسالا ىف ةلئسألا ددغ لق املك «ةماع ةدعاقكو . ةئاتسألا اهلمشت

 نكمل ىنلا ةلعسألا ىلع راصتقالا يرورضفلا نم تاك اذل . نيرخألا نم اًنواعت

 . عوضوملاب ةلصلا ةقيئولا ةلئسألاو ىرخأ ثحب رداصم نم اهتاباجإ ىلع لوصحلا

 ثحبلا يف دفنتست يتلا ةتابتسالا دادعأل ةقباسلا ةينمزلا تارتفلاب قلعتي اميف

 قوتسملل اقفو رخال رصخش نمو :ءرخآل عحوضوم نم فلتخت اهنإف ؛ ةساردلاو 050 000 ا :5 ا نو د فاست ما وتاقق حا نأ د

 كلذل . عوضوملا يف ةنابتسالاب صاخلا نزولل اقفوو ؛ريرقتلا دادعإ يف بولطملا

 .ايلعلا تاسا ردلا بلاط بفقق وم 5 ف «٠ سويرولاكبلا ةلدع ف بلاط فقوم فلتخي

 نيصصختملا نيثحابلاو ءاربخلا نم ةعومجم هذيفنتب موقي يناذيم ثحبل فقوم نع

 نوكتس ةبوعصلا رأ ةلوهسلا ةجردو نالوذبملا دهجحلاو تقولاف .لاجملا اذه يف

 . ةقباسلا تالاخلا يف ةفلتخمم

 ةنابتسالا اياز

 بيوبتو ؛اهترادإو ةئابتسالا ميمصت ةلوهس مدع نم هيلإ انرشأ امم مغرلا ىلع
 نم اهريغ ىلع ايازم اهل نوكت نأ عنميال اذه نإف ءاهيلع لوصحلا مت يتلا تاباجإلا
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 ت'لاياقملا مادخلت سا نم عمتجملل 8 رثكأ ةنيفع ىلع لوصحلا نكي -أ

 . ةيصخشلا

 تتشتب حمسي امث عس وأ ةيفارغج ةقطنم ةنابتسالا يطغت نأ لمتحملا نم - ؟

 .اهيعشتو ةنيعلا دارفأ



 8 2: 8 بلا ع 158 ةيلالإ ريراصلاب ةدراولا تام رلعملاو تانايئا همج

 ةئابتسالا دعم هاي ىصخشلا روعشلاب رثأتلا مدعو ميرقنلا ةيعوضوم -

 نع ةباجإلا مهنم بلطي نيذلا بناج نم ةزيحتملا لاعفألا دودر لامتحا دعيتسي
 . ةناشعالا

 يف ةنابتسالا ةثبعت لضفت - ايلعلا ةرادإلا5 - تاعومجملا ضعب ديحوت - 4
 يغ مهيلع نق رقت ينناو ةيسصخشلا تالئاقلاب تقولا اهل حمسيأالو هع حا رملا تقو

57 5 
 : تاقوأ

 نهذلا غارف دنع تف ة اذإ ةصاخ ةئاتسالا ةلئسأ : نع ةباجإلا يف ةقدل كد

 بولسأ مادختسا دنع .صخشل مصخشلا اهل ىضرعتثي دق يتلا تاجافملا نم 0 لابلا ةحارو

 ةينوفيلتلا تاثداحملا وأ ةيصخشلا ةليباقملا

 ةنايتسالا بويع

 : يليام اهنم ركذت ةددعتم ابويع ةنابتسالل نأ الإ ةقباسلا ايازملا نم مغرلا ىلع

 اوموقي مل نيذلا ضاخشألا قب ررط نع هسفت بولسألل يحاصللا ز دحتلا- ١

 , ةنابتساالا يلع درلاب

 ينعت اذامف ؛اهريسفتو اهييوبت ةبوعصو «ةباجإ نود ةلئسألا صضعب كرت - ؟

 ؟ابقت قو يانا ل 1ابق
 صعبت ةدئاسم كيك ةملتملا تاباجإلا ىف ثدحي دق ىذلا زيجتلا -

 .ةنايتسالا ىلع اهعيقوتو نيفورعملا صاخشألا وأ تاهلا

 ةدايز دو ء ةميلس ريغ جئانت كول[ ع يدؤن دف يتلا ةفقختلا دودرلا ةيسن-

 انين
 ةنايتسالا ىلغ أودري 56 يذْلا صاخشألا ةعباتمب رارقلا دمت اذإ ةفلحتلا

 لاس رإ دعب دودرلا ىلع لوصحلا يف قرغتسي يذلا تقولا؛ لوط - 2

 ان اتساالا

 ممن 150 41

 لقفل ع اق. ؟)

 ممتع اة 7 )



 ريرغتا دادعإ لحارم ا

 ايتسالاب ةدراولا تاباجإلل ثارربم ءاطغإ مدع -

 فقملا ريش ى ماشا نم ةمصاخخ ةناكسألا ةئمعت يف ثارتكألاب مدص -17

 . (ىرخأ ةئف باسح ىلع ةتف) رخآ ريحت اذهو

 عوضرمب ديدشلا مامتهألا باحصأ صاخشألا تاياجإ نع متانلا زيحتلا -,

 ةلعسألا دادعإ

 دادعإ نأشب رارقلا ذاختاو .عوضوملل ةضيقفتسملا ةساردلاب مايقلا دعب

 يغبتي ؛ةبولطملا تامولعملا ىلع لوصحلل لئاسولا لضفأ هرايتعاب ةنابتسالا

 وديبيام ريغ ىلع ةيعصلا ماهملا نم همها هذه دو . ةلكسألا ضعب دادعإل دادعتسالا

 :بابسأ ةدعل ىلوألا ةلغولا نم

 اهيلع دامتعالا نكمي ةعوضوملا ةلئسألا نأ رابتعالا يف ذحخخؤي نأ يغبتي : ةيلوأ
 يدؤتل اهتغايص ىف ةقدلا يرورضلا نم ناك اذل ؛هسايق ثحابلا ديريام سايف ىف

 لثم رخآل ا ا ا ا هاوي نمرغلا

 يف فلتخيال هدححم ءيش ن دع لاّوسلا ىغيني لب ٠ ايناغ قداع ءاردات : تاملكلا

 ياو ف ىلا بم لع ولت د يوم ؛:ئيراقلاو ثحابلا هريسغفت

 .اهيلع
 لكل ةمرلْلاو ةحيحصلا تاريسفتلا دكؤتل ةلثسألا غاصت نأ يغبتي ؛ :اًيناث

 تانويسس علا يساعتا أ نكت .دودرلا باحصأ نم هنع ةباجإلا تمت لاؤع

 بلطتملا عم ايثزج قفاوحي بلطتملا ادهو . اهل تنأ ك اريسفت عم دودرلا باحصأل

 لاؤسلل كتغايص دنعق ؛كلذ نم دعبأ وهام ىلإ بهذي هتكلو ءام د | ىلإ لو أذا

 ريسفتلا نع ديحيال و ئراقلا هب م ءزتلي نأ يغني يذلاو كدلخبب رودي امع ربعي يذلا

 ابهتيححف تما كلمت كيئيعبالا ءارشلا تويعب ةءارشلا لوامم ن أ كيلع لغم « ؛ كنهذب دوصقملا

 اهل خنق لا يف تاكو تانجارد ةرشك ويدفاسا# يف اح ار تقاكإ لاوسلا ارق



 ١5 هيناثا ريزاقتلاب ةدرارلا تامولعملاو تانايثا مع

 نم ةرس لوألا عوض وملا نع عمسي ناك امجرف «ةنابتسآللا 6 تيد د

 اهنع مهتامولعمو ءايشألل سائلا ةفرعم نأ هيف كشاال امنو . ةنايساالا ةءارق لالا

 ىلع ءارقلا لكل حضتتو بسانتت ثيحب ةلئسألا ةغايص يغبتي نكلو هت ةاهعع

 الدب روهمجلا نيب مادختسالا ةعئاشلا ظافلألا قيرط نع ةيركفلا مهتايوتسم فالخا

 امن .,ةيفطاع وأ ةيدئاقع وأ ةيسايس عزاون ئراقلا سفن يف ثعبت يتلا ظافلألا ن 2

 اهريسقت قفحيو اهيلع دمتعي تاباجإ ىلغ لوصحللف .ريحتلا نم عون هيلع بئرتي

 يتلا تارابعلاو تاملكلا رايتخا نم دبال «٠ كنعذ يف ةددحم ناعم نم روديام عم

 عم مهتاريسفت قفتت لب ؛اهيلع نوفلتخيال فوس ةنابتسالا ءارق نأ اقبسم فرعت

 لبس
 ؛ةنابتسالاب ة ةحورطملا ةلعسألا ضرع يف يقطنملا بولسألاب مازتلالا :اًملاث

 يضيع معو مههابتنأ بذج نم كئارق عم رو ,يرقتلا ءانب ةلواحمت

 ةلغسألا كرت نإ مهراظتا تقل عش غي وهمبتت ر كأي ةلعسألا نات كلذ كتغن 2 ردحلاو

 ؛ةركاذلا ىلع دمتعت ىتلا ةلكسألا بنتو ؛تقزؤم لكشب مهتظيفح ريثت يتلا ريحملا :ة كاذلا دن هلا ةلعسألا ب ا . ا

 عيمج ءاطعإو ؛ةيئاصخاإلا سيياقملا مادختسا وأ ؛ ةيباسح تايلمع ىلإ جاتحت أ

 .اهتاباجإو اهتءارق ةلوهسو اهلكش ىف نزاوتلا لالخخ نم ةيواستم اصرف ةلثسألا

 يتلا قرطلا هدعتلف . ةئايتسالا ةيعون يف ةحادملا لئادبلا نيب رايتخالا :اعبار

 يتلاو اهيلإ حيرتست يتلا ةقيرطلا رايتخا يغبشي «ةئاعسالا دادعإ يف اهمادختسا نك

 :ةنابفشألا لاوط اهسادهخفتا سامو ءدوشتملا ضرغلا عم بسانتت اهنأ دقتعت

 يلب اميفو . [ئراقلا ليلسفت ىل !! قي امر ةلئسألا ءانئأ رمخأل عون نم ريغتلا تإ ثح

 يا ميوتح 0 اهمادختسا رعيصل تلا عاونألا

 تانابتسالا عاونأ

 اهنأ حضتي اهترادإو تانابتسالا ةغايصل تضرعت يتلا بتكلا ءارقتسا نم

 : ةيلاتلا عاونألا ىلع زكرت
5 



 ريرقتلا هادعإ لحارم 77

 ةروصقم اهيف لاؤسلا ةباجإ نوكتو . ةجودزملا ةباجإلا تاذ ةتابتسالا - ١

 وأ لبق ؛«باجيإلا وأ ىقئلاب ةباجإلا لثم .امهل تلاث ال نيئيش نيب رايتخالا ىلع

 ةفاسمب ئراقلا تانابتسالا نم عونلا اذه دوزي .كلذ هباشامو اَيِلآ وأ ايدي ءدعب
 رومألا ليلحت نكمي يتلا تاعوضوملا عم بسانتي هنأ امك :نيتباجإلا نيب ايبسن ةددحم

 .(دوسأو ضيبأ) حوضوب اهيف

 ةفلتخملا لتئادبلا اهيف ئراقلا دجيو .ةددعنملا ةباجإلا تاذ ةئايعسالا - ؟

 نكمي هنأ كداقتعا ةلاح ىفو . ةحيحص اهنأ دقتعي يتلا ةياجإلا اهتيب نم راتخسي يتلا

 رطس فيض نأ فاتت + ركذام باجي ةناجالل ىرخأ تالامتعا كان قركت نأ
 «ىرتشأ ةرايغب ةباجألا ةيرح هيف ؛يراقلل كرتت ةروكذملا تاباجإلا يليايل !اخخ ايفاضإ

 تاياجإلل عسا و ناجم اين سس ذإ هكانايتسالا يلع رك الحالم متيامامكز
 دتع ثحابلل ةبعص ةمهم فيضي تاباجإلا نم ريخألا عونلا اذه ناك نإو ؛ةلمتحملا

 تاباجإلا ينصت

 فو ةلمتحملا تاباجإلا بتري نأ ئراقلا لأسي اهيقو . ةيبيترتلا ةنابتسالا -7*
 ةجلاعمل ةيبساحملا قرطلا نم ةعومجم كيلع تضرع اذإف . ةيصخشلا هرظن ةهجول

 ىلع بسانملا مقرلا عض ؟اهتيلضفأ بسح قرطلا هذهل كيبيترت وهامف ءام عوضوم

 .اذكهو ؛ثلاثلا رايخلل " .ىناثلا رايخلل ؟ .لوألا رايخلل ١ طخ لك

 . عقد تانوذأ ؛ مهسألا ةئزل ءامهتعأ ؛اًئيع ءادقن حابرألا عيزوت

 بسح ءايشألا مّيقي نأ ءىراقلا نم اهيف بلطيو .ةيبسنلا ةنابتسالا - 8

 ةيمهألا حضو :لاثملا ليبس ىلع «بسانملا ناكملا ىلع ةمالع عضوب ةيبسنلا اهتيمهأ

 تايرودلل حايترالاو اضرلل كسايق لالخ نم ةيتآلا ءايشألل ةيبسنلا
 اهتم طبتتسي نأ داريو ةريصق تاياجإلا نوكت ذإ .تاغارفلا ءلم :ةعصختلملا

 . ةددحيم ءارأ ىلع لوصحلا أ ةقيعما قئاقحل تاباجإ

 مك .روهش - تاو لس - ؟ةفيظ ول اءذه اهيف لغشت ىتل هلا تاوئسلا ددع مك

 ةيأ ىضاقنت ال تنك اذإ) ؟ةيدوعسلا ةبسا ايلا سوا قا ر ىلع ىضاقتت ًالاير

 . كلذ حضو تيالذد ىأ تاقاكم



 11 ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا تامولعملاو تانايبلا ممج

 ةنهملا نع عابطلالا روصي يللا فالغلا

 ةلجملاب قرظت ىعلا تاعوضوملا فينست

 ةلجملا ريرحت ةئيف

 ةلجملا هب عابت يذلا رعسلا

 هةلجملا ةعمس

 تانعربشوملا انني تكتم تلا قتلا ةجرد

 عونلا اذه يفو «خلإ . . .ةحفص وأ ةرقف ةباتك اهيف بولطملا ةنابتسالا - 5

 ةداع ةلئسألا نوكتو . هيأر نعغ ربعيل ئراقلل ةلماكلا ةيرحلا كرتت تانابتسالا نم

 .هاريام اهيف بتكيل ةغراف ةفاسم ئراقلل اهيف كرتيو ءام دح ىلإ ةماع

 يف سويرولاكبلا ةلحرمل ةقباسلا ةيساردلا تاوتسلا نوكت نأ ىلع قفاوت له

 ؟تاوئس سمخ ةبساحملا

 5 || محو 3 | : 3 0 0 ا 2|
 تاعاسلا ماظن نم ةبساحملا يف ريتسجاملا جمانرب ليومت ىلع قفاوت له

 ؟ةلاسر ةياتكو ةدمتعملا تاعاسلا ماظن نيلإ لماشلا ناحتمالاو ةديتعملا

 ةهلماك تاليصغقت يطعي تانابتسالا نم عونلا اذه نأ نم مغرلا ىلع

 بلطت ىتلا ةريصقلا ثاحبألا يف ةصاخ اعويشو امادختسا اهلقأ نأ الإ « تاباجإلل

 عاونألا لضفأ نوكت امير كلذ نم يضيقنلا ىلعو . سويرولاكبلا ةلجرم بالط نم



 ريوق كانغ لئكرم 1

 ا ا ا ا د ربخ نم تاياجإلا تن تناك اذإ

 وأ ةيساحلا ريياعم دادعإ دنع نيينهملا نم بلطت ىتلا تن تاقيلعتلا و تاح تقل تقملا يف امك

 ىلع بعصي اميرو ٠ انعم ءارقلاو نيثحابلا نم ادهجو اًنقو قف رغتست اهنأ امك . ةعجارملا

 . لوادج ىف تاحارتقالاو تاباجإلا فينصت وأ ديلا طخخ ةءارق ثحابلا

 ةئابتسالا ةرادإ

 نيب رايتخالاو .يئاهنلا اهلكش يف اهتغايصو ةلئسألا ةباتك نم ءاهتنالا دعب
 نيذخآ -ةبولطملا تامولعملا ىلع لوصحلل هسايق ديرتام سايقل تانابتسالا عاونأ
 مايقلا دعب - ظافل افلألا يناعم ريسفت ةءاسإل ئراقلل ةصرفلا كرت مدع رابتعالا يف

 : ةيئآألا ءايشألا نم رثكأ رتونلاو قلقلا ريثي «ب يشال و ليلقلا الإ قبب مل كلذب

 ةعرس ءارشلا ىلع رسيت ىتلا ءايشألا ام ؟ءارقلا ىلإ اهلاسرإ ديرت ةنايتسا مك
 ؟ةراتخملا ةئيعلل نيواسلاو ءاسسألا مبا رقكعسا يف اهيلع كمتحي يفأا رداصملا ام ؟درلا
 داري يذلا | عمتجملا نولثمب ةنابتسأللا ىلع دودرلا باحصأ نأب ناهض كانه له

 ؟هتسارد
 ةلثسألاو تالكشملا هذه لخل اهقيبطت نكمي ةلداعم كانه سيل ؛ عقاولا يف

 «ثحبلا ةعيبط ىلع اًدامتعا ءرخآل ثحب نم فلتخت اهنع ةباجإلا نكلو .ةراثملا

 ىغبني ىتلا ةصاخلا تالاخاو ءاهلمحت دارملا ةقلكتلاو .هنم ءاهتنالل بولطملا تقولاو
 اة معو :رم هاقلت نأ نكت يتلا ةدعاسملاو نوعلا ىدمو ءاهعم لماعتلا

 ريو ةنابتسالا ىلع درلا يف ةراتخمملا ةنيعلا بناج نم نواعتلا كلذكو ءاهيلإ يمتنت

 .ريبدتلا يف ةنطفو ةسايك ىلإ جاتحتو اهنيح يف رهظن دق يتلا رومألا نم كلذ

 مالعتسالا وأ راسفتسالا تاياطخ - ه

 اهلالخخ نم لصحن نأ نكمي «تانايبلا عمجل ةيساسألا رداصملا نم اهريشك
 نكحلو 5 ىرخألا رداصملا 5 اهيلع لوصحخلا سعت اع يتلا ةديمقملا تام وليعملا ىلع
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 ىلغ ًاليقث اًئببغ يقلت ر اسفتسالا تاياطخ نأ رابتعالا يف هذخأ بجي يذلا ءيشل قا[

 يغبني من نمو . كاتلئس كتلئس أ ىلع درلل مهريكفتو مهتفو نم ا عاطتقاب اهيمدختسم

 ةمئاق , اش ىف ةغاصم نوكت ا « ضومعلا ىلإ يدؤت نأ نود ةرصحخشم كوك نأ

 لاجعتسا يفخ فرط نم هيف ودبي 55 اهبولسأ نوكي نأو ؛ ةدذنحملا 0

 ةلكسألاا نأ هيلإ هبتتلا يفي انممو اهمادختساو اهيلع لوصخا دار لات مولعملا

 . تاراسفتسالا نع ةباجإلل ماتل ! يففرلاب هحاوت اممر ٌةريثكلا

 ءانجتسا اهيق وديال راسفتسالا تاباطخ نم رخأ اعون كانه نأ امك

 يتلا تامولعملا نع رسفتستو بلطت لبا ةداغ ةرصتخم نوكتأل هذهو ؛ تامولعملا

 .أم عون نم ةمدخ بلطت يهف كلذ لك عمو ءاهيدعم رظن ةهجو نم ةيرورض ىرت
 نع تأ راسفتساللا بلص يف ةظلغلاو ءايربكلاب روهظلا رطاخم بنهت يغبني مث نمو

 لالش وريخا ردايضم نم اهيلع لوصخا بصي وأ نكمال ىتلا ءايشألا شعب

 قرعت ا ىف د راسفقتسالا تاباطمخ نم عونلا اذه يفو . راسفتتسالا تاباطخ

 زيا ةاتاقايبلاو كادواسلا بو دضوب اقسم «باطخلا هل لسرملا | ؟لا كبسشت

 ايي ؛ةيولطملا تامولعملاو تانايبلا ىلإ ةحاخلا | اني ءاهيلع لوصخلا بغرت

 لكشب همادختسا عيشي تاراسقتسالا نم عونلا اذهو .ةقيقر ةيذهم ةرابعب باطخلا

 ىلع لوصحلا ةرورضي تاباسخحلا بقارم معشي ذإ ؛ةعجارملا لاجم يف حضاو

 : يلي اميف اهيلع ةلثمألا ى.ضفعب قوستس ىتلا تاراسفتساالا صضعب وأ لكل تاياجإ

 ا م م اا تيارا يب

 ديصرلا نيب ةيدقلا تايوستلا دونب تعجور له ؟ةحاتملا ةيدقنلا ةدصرألا مادختسا

 ؟ايرورض كلذ ناك اذإ ةيوستلا دويق دادعإ عو باسحلا فشك ديصرو يرتفدلا

 ريتعا له ؟فاك اهيف كوكشملا نويدلا ى صحف له :ن نيثيدملاب صتخشي اميف

 ا كانه له ؟ةمودعم ليصحتلل ةلياقلا ريغ ثويدلا

 كتقتس لق ؟تمصخ وأ تويدلا ىضفعب تنهر له ؟مهب ةقيثولا فارطألا وأ [شتملاب

 ؟ةلوادتم ربط و ةلوادتم لإ حيحصلا فينصتلا نويدلا



 ريرغلا دادصإ لحارع ة

 ١ادإو ٠ ؟يعلسلا نوزخملا درج مت له ؛ يعلسلا نوزخملاب صصتخياميف

 ةقباطملل ةمزاللا تايوستلا تمن له ؟يعلسلا نوزخملا ديدحت مع فيكف ؛كلذ

 فئاخم خيرات يف ىمسلا وخلا درج ماذإ؟يلعفل جا نيبو يرتد كيرلا

 نيب تفز 1 محملا يف تاريغتلا تايثزل ةمدختمملا ثاءا رجلا اهف ؛ يئاوشلا دادعإ خير اعل

3 

 درج دئغ ةئامألا ةعاضبل ةبسنلاب متاذام ؟ةيلاملا مث ا قلا داذع] خيراتو هربا خيرات

 لمشت له ؟يعلسلا نوزخملا يوقت يف ةديقاملا ساسألا ام ؟يعلسلا نوزخملا

 ؟ةرشابملا ريغ ةيعانصلا فيلاكتلاو ءروجألاو :ماخلا داوملا يعلسلا نوزخملا ةفلكت

 ؟يراسلا قوذلل هتبسانم مدعو مدقلا ببسي تاضيفختلا رابتعالا يف ذخأ له

 قاعد بح يتلا طورشلا ام : لجألا ةليوط تامازتلالاب صتخي اميقف
 ىلإ اميلس اًفينصت تامازتلالا تفنص لع ؟تايقافتالا نم عونلا اذهل رابتعالا
 كلت ىلع دئاوفلا تافورصم تسكعلا له ؟لجألا ةليوطو ةريصق تامازتلالا
 ؟اهضعب ةلودج ديعأ وأ تامازتلالا هذهل تانامض كانه له ؟تامازتلالا

 ةعمجملا تامولعملاو تانايبلا ةعجارم

 ىلع فرعتلاو فوقولا يغيني تامولعملا عمجو ثحبلا لحارم نم ريثك يف

 ةوطخلا ام ؟نآلا وه نيأو ؟ثحابلا ملعت اذام ؛ثحابلا هيلإ لصو يذلا فقوملا

 ايرهش و أ ءايموي وأ ءايعوبسأ كلذ نوكي دقو ىرخأو و ةرجف نيبام كلذ متي ؟ةيلاعلا

 دعي كلذ نإف - لوأب الوأ - فقوملل ميوقتلا اذه نودبو .ماقملاو فورظلا بسح

 نم فدهلا ءارو يعسلا يغبني نكلو .رربم نود دهجلل ًالذبو «تقولل ةعيضم
 اميرف .ريرقتلا هل دعيس يذلا ئراشقلل اهتدئاف ىدمو تامولعملاو تانايبلا عمج

 يتلا تانايبلا عمج يف قرغتسم تنأ امديب ؛ءيشلا ضعب لاوحألاو فورظلا تريغت

 الأ يغبني فورظلا تريغت ولو ىتح . اهددسصب نحن ىتلا ةلكشملا لح يف ديفتال

 نيأو ؛هب موقتام ىلع ةقدب فرعتن نأ يغبني مث نمو .ايئاجفو ًاريبك ريغتلا نوكي
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 ميرقتل فقوتلا ةيلمع ترركت ًاليوط انفو بلطتيو اريبك ثحبلا ناك املك
 نأ ناهذألا نع بيغي الأ ىغبني نكلو .ةيرورض ةيلمعلا كلت تحبصأو فقوملا
 فيضت ةفرعملاو ةءارقلا ةرثك نأو « ريراقت دلت ريراقتلا تأو « تام ولتعم ذات تامولعملا

 . لبق نم هلاب ىلغ رطخست مل ةفرعم لقاسو ثحابلا تامولغم ىلإ

 ةيصااتملا

 ةلثمأ الإ وهام ةيعرفلا وأ ةيسيئرلا نيوانعلا تحت لصفلا اذه ىف دروام لك

 وأ .ماقملاو فورظلا بسح اهضعب وأ اهعيمج مدختست نأ نكمي «تانايبلا ممجل
 ميوقتو ةعمجملا تامولعملا نيبامامأو افلم ءاراسيو اًنيِت لقنتلا نكمي رخآ ىنعمي

 3 اهتم بيسباتم لا راثخاو تائابلا 6-0 ىلا ةمدختلا قرطلا

 لك اذه نأ دقتعتو :اهعيمجتب تمق يتلا تانايبلا ةياهك ىدم فرعت بيك

 نكمي .لاؤسلا اذه نع ةلهس ةباجإ كانه تسيل ةقيقحلا ؟تانايب نم هيلإ جاتحتام

 دق تاظحالملا هذه نأ دعي اميف فشتكت دقو «تاظحالملا شعب نيودت ثحبلا ءانثأ

 ىلع ًاليلد ناك امير لب . كلذ دقتعأ ال ؟فاك كلذ له «كلذ لبق ىرخأ ةرم تنود

 فئقاوملا جوقت لضفألا نم نكلو . حيحصلا هاهتالا يف ريست كنأو ةلكشملا باعيتسا

 ولا ةعمشملا تامولعملا يع ةداشتسالا قدمو ةددحللا فادهألاا ايهمستع وأب هيأ

 عزا لمع محي تانايملا وت عامك هزأ يهدبلا نمو 3 فادهألا كللت هو لوصرولا

 تاظحالملا نيودت لالخ نم ريرقتلا نم ربكألا ءزجلا ةباتك ىتحو اهميظنت نم ربكألا

 نهمرف ٠ . ةيضرفم ةيصيئر ءازجأ ل '| عوض وملا ميسقت متو ةيباسحلا تالمعلا نسعي لمعو

 نحن يتلا تامولعملاو فدهلاو ةروصلا ءالجب حضنت لحارملا كلتب رورملا لالخ

 .ريرغتلا عدختسم اهنم ديفتسيل اهيلإ ةحاحب



 ريرقتلا دادعإ لحل رم 11

 تامولعملاو تانايبلا عمج لئاسول ةفلتخم جذامت
 مالعتسالا وأ راسفتسالا باطخ - ١

 هؤازجأ

 يسيئرلا سامتلالا )١(

 ه1 11 خيراتب ةرداصلا يضايرلا ةديرج يف مكنالغإ ىلإ ةراشإلاب

 : ةيلاتلا ةلئسألا ىلع درلاب هركتلا وجرأ ءةينورتكلإلا ةبتاكلا ةلآلاب صاخلاو
 ؟اهنع نلعملا ةبتاكلا ةلآلا عيب رعسام ١-

 ؟ةيلاع ةءافكب ةلآلا هذه ليغشت ىلع طسوتم ريتركس بيردتل ةمزاللا ةدملا ام - ؟
 يتلا تارخدملا ريدقت نيسصصختملا مكيبودنم دحأ عيطتسي ىدم يشأ يل[ بكا

 نأ ضرفبو .ةيلام ةنس لالخ ةلآلا هذه ىلع لوصحلا ءارج نم يرتشملا ىلع دوعت
 ؛«ةدحاولا ةحفصلا تاذ اهروصو تالاسارملا كاكتتا نم ةلكش 5 مدختسن انتكرش

 ؟دحاولا ماعل 0 ع ع يو ه6 يلاوح لاسرإب موقتو

 ؟مجتنملا اذهل مش اهمدقت ىتلا ةتايصلاو تانا 220007

 ةصاخلا تابلطتملا تارربه (ب)

 ةدحاو ىف اهلامسأر نم اءرجرمثتست نأ اهيلع يغبي ناك اذإ ام انتكرشررقت
 نم ديزملا لاسرإب لضفتلا وجرت ؛ةينو رتكلالا ةبتاكلا تالآلا هذه نم رثكأ وأ

 , هني ةفلتخملا ماجحألاو ديدجلا عوتلا اذه نع تامولعملا

 حرتقملا درلا (ج)

 نادك هع و ةقطنم يف حجتنم متملا اذهل عزوم وأ دمتعم ليكو مكيدل ناك اذإ

 جطومت عرعر[ عرشل عزولاو أ ليكولا لبق نم نيبودنملا دحأ ةرايزب بحرت انتكرش

 «سلاقلا نيعرسسألا لالخ تقو يأ يف يقوي 3 ملا طوب

 ةلئسألا ىلع درلاو مكيلإ هذه انتلاسر لوصو بقع كلذ نوكي نأ نسححتسيو

 ٌ ءالغأ ةحض وما



 انا ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا ثامولعملاو ثاتايبلا عمج

 مايصقتسا ةمئاق آل

 )١( مقر لاؤسلا

 ذعب مث ؛مكتك رشل كا ةروشتل كما ةيلاملا مث دا معلا مدختسي ةيلاثلا تاعومجل لإ يأ حضو

 تايعومجلا . ثكأ (1) مكرلاب لثي ثيحب ؛ ةيمهألا ةجرذ ثيفح ٠ نم ايدعاصت مهيتر كل هللذ

 .ةيمهألا قلاع 3 0 ةيمهأ تاعومجلا لفأ (؟) مقرلاو .ةيمهأ

 0 ةجرد بيترت | ةعومجملا مامأ (اي) ةمالع عض 0
 كا نا 8 1 30

 ةيبق رقخا كل وبلا وعض وم

 ةيمثعلا قيداتم ومش وم

 ثودروملا

 ةراعألا سلعم عاشعأ رمت رع نومهاسملا

 ةأشنملا ةرادإ

 (ددح كلبفف نم) تورخأ |

 (7) مقر لاؤسلا

 دحأ عم دقاعتلا لكلا نم مكتكرش اهي تلبعح يتلا (تامدخا) ةمدنخا انف

 ةباعلا بئاكك

 مكتكر شل ةبسانملا ةمالعلا عض

 ريرقتلاب ةنرتقملا ةيلاملا مئاوقلا ةعتجأ رش 8#

 نضعب ليلو تاراسقتساالا ىلع ءاتب ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم *

 تالايدعت دجوتال هئأي دياحم يتف يأر ىلإ يدؤت ىتلا دوتبلا
 :ةيلاكل تارثلا ايلقح ةيرهرج

 ,ةيونسلا عبر ةيلاعا | متارشلا ةعجارم ©

 . ريرشتن هن وحمكملا ريغ وأ ةأشنملا ةرادإل ةيلاملا مثأ وقلا تادعإ #

 . يبيرضلا رارقإلا دادعإ ©



 ريرقتلا كادعإ لا رم 1

 : لاقل

 . ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق اهيف امب ةيلاملا مئاوقلا يدقتب صاخ :ًالوأ

 ىف مكتكرش دعاسي ةيلاتلا رصانعلا دحأ نأ دقتعت ةيمهألا نم ةجرد يأ ىلإ

 ؟تانامضف نودو ةيلاملا تاشنملا ىدحإ نم يفرق ىلع لوصخلا
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م هارت يذلا رصنعلا لوح ةدحاو ةرئاد عض كلضف نم (”1)
 دنب لكل ابسائ

 تانامضب قئوملا ريغ نضرقلا عون : تانامضب قولا مغ رف فلا موت
 رفص . لجألا ريصق وأ ليوط يضرق (|)

 را كلل ريق وأ تيم دارا ليوسف
 : ضرقلا مجح

 نخرفلا خلاب كيع نما
 لوصألا عومجم# ةتنراقم كثيبح نم #

 :ةكيغلاب ةةساتخ تنام
 , كيبلاب نق ورقلاو فلسلا ريدم ها رعم ع1

 .ةكرشلل ينامتثالا خيراتلا تل

 | بهقارم ريرقتب ةيوحصم ةيلام مئاوق جدقت (ج)

 . تاباسحلا

 نفت فيان ب ا

 بساتملا تقولا يف تار ءارقلا

 ةيبساحلا رياعمل اد. ةعاوتقلا قيبطتي ءار لالا 9

 بفارم عم دقاعتلا ودب ىتح اهيلع قراعتل

 .نسراش تارا د
 ةكرشلا ةرادإل ةيونس عبر ةيلام مئاوق دادعإ ( و )
 اهنأ قرت ىرمخأ رصاتع يأ ركذا كلضف نم (ي)

  نأشلا اذه يف ةيرورض



 ريرقتلا داذعإ لصارم اس

 ممم - أ بأ 8 5 1 - رسل ةئثألللا تاي وستلا , اهعياكمق (تدجحو نإ) قرطلا ىأب(7)

 ؟هزاللا يلاملا ليلحتلا دادعإب مايقلا يف اهيلإ جاتحت يتلا تامولعملا

 تافرصتلا ام ؛ةمدقملا تابلطلا ىف ةيبساحملا ةجلاعملا هذه دوجو دنع (* ,7)
 . ةيسانملا ةباجإلا لوح ةرئاد عض ؟اهذختتام ةداع يتلا ىرخألا

  قةيفاكلا تادهعتلا لعخأ عم ضرقلا ىلع ةقفاوملا )١(

 هوي 0 ىلغأ ةدئاف لدعمت ىضرقلا ىلع ةقفاوملا (ب)

 - أ هم 5-2 00 0 حونمملا ضرقلا مجح ىفيفحت اج

 د 0 ا يل ا ا يع ءىشالا ١1 2 ١

 . ضرقلا بلط عم ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ميدقت مدعب صاخ : ايناث
 اهصخشب تعمق يتلا تايلطلا يف ةمثاتلا هذه مدغت مدرع ةيراركت ىدع- ا

 , ةيسانملا ةباجإللا لوح ةرئاد عض . نيقباسلا نيماعلا لالخ

 ل رق دي في75 يف وا

 ؟بلظلا مدغم نم اهءافيتسا ثبلط ىتلا (تدجو نإ) ةيفاضإلا تاهولعملا ام

 نم اهيلع لوصتملا يش كحامم ىدمام :تابلطلا يهلقم نم ةمئاشلا هذه ءافتسا

 : ةيسائملا ةباجالا نوح راد عض ؟كامعلا

 . امئاد اهيلع لصحأ ا/ هه مت 25275 ١ اًمئاد اهيلع لصحأ ال



 ١2 ةيلاملا ريراقتلاب ةدرارلا تام ولعملاو تانايبلا عمج

 تانايبلا يف ةمزاللا تاليدعتلا لمعي تمق (تدجو نإ) قرطلا يأب -4

 يلاملا ليلحتلا داذعإب مايقلا يف اهيلإ جاتحت يتلا تامولعملا عم بسانتتل ةمدقما

 ؟مزاللا

 ؛ضرقلا ىلع لوصحلل ةمدقملا تابلطلا عم ةمئاقلا هذه قافرإ مدع دنع -4

 . ةبسانملا ةباجإلا لوح ةرئاد عض ؟اهذاختاب تمق يتلا ىرخألا تاءارجإلاام

 ةيفاكلا تادهعتلا ذخأ عم ضرقلا ىلع ةقفاوملا(1)

 - ىلعأ ةدئاف لدعمم ضرقلا ىلع ةقفاوملا (ب)

 - 5 ضرقلا مجح ضيفخت (ج)
 كلذ حضو دير قىرخأ تاءارجإ ( د

 ةيقيبطت تالاحو ةلثسأ

 تانايبلا دجوأ ؛تانايبلا عمج رداصم نم اهريغو ةبتكملا مادختساب - ١

 لك اقئومو احضوم ءاهلجسو ةيلاعلا تاعوضوملا ةشقانل ةمزاللا تامولعملاو

 :ردصم

 .اهتيفصتو ةريغصلا تاعورشملا لشف ءارو نمكت يتلا بابسألا(1)

 ةثولملا تاعانصلا مم اهريغ وأ تنمسألا ةعانصل ةيعامتجالا ةفلكتلا (ب)

 .تايراميكورتبلا عاصم دحأ عقوم رايتخال ىودحلا ةسارد(ج)



 ريرقتلا دانقإ احارم 0 :

 تاآشنملا ىدحإ ةعجارمم هوقي يذلا | لمعلا قيرف يف وضع كرابتعاب - ؟

 هذهب رابكلا نيلوؤسملا دحأ عم اهيرجت ةيصخش ةلباقمل بئر عةريبكلا ةيداصتقاللا

 يتلا ةيسيئرلا تاعوض وملا نع كتاروصت ام . يلخادلا ةباقرلا ماظن ةشقانمل ةأشنمل
 لوؤسملا كلذ عم حرطت يتلا ةلثسألا ةباتكو .لوؤسملا كلذ عم اهتشقانم يغبني
 مث تاظحاللملا ضعب نيو هذتو ةيصخشلا ةلباقملا ةرادإو . ةددحم تاباجإ يطعت يتلاو

 نيعجا رملا ريبك ىلإ هعقرت رصتخم ريرقت يف اهيلإ لصوتلا مت يتلا ةددحملا جئاتنلا ةباتك

 . لمعلا قيرف نع لوؤسملا

 يناديم حسم لمعب موقت نأ ةبساحملا مسقب ةذتاسألا دحأ كنم بلط -
 عقوتيو اهتشفانم ىريت ىتل :!ا ةيجهنملا رييغت يف مهيأر عالطتسال ةيلكلا بالطل

 لصوتت يتلا جئاتتلا نيب ةنراقم لمع يغبني نكمملا نم ناك اذإو . مداقلا ماعلا اهقيبطت

 . ىرخأ تاعماج ىف ةبساحملا مسف ةيجهنم عماهي
 مسقْلا أم (ةيلكلا هذه ددح) ةيعماجلا تايلكلا ىدحإ يف ايلاط كرابتعاب - ؛

 بالطلا نم ربكألا ددعلا بذجيو :ةيلكلا لخاد هريغ نم رثكأ لوبقلاب عتمتي يذلا
 راد ىلع ةيلكلا بالط نيب ةيبعشلاو ةشفلا هذهب مسقلا اذه معمشي لع ؟اذالو
 مكلا ثيحح نم مدقتلا يف ةيرارمتسالا هذه هل عفوتت لهو ؟ةيضاملا رشعلا تاونسلا
 . ةيضاملا ةنس ةرشع سمخلا لالخ مسقلا خيرات عبتت ؟هنم نيجرختملل فيكلاو

 عب يف ذاتسألل كغشقانمو ةيعماججلا تارر كلا دجال قاتساو د ءانثأ م

 اذه يف حاجنل :لا تابلطتم دحأك ثحب عوضوم ةباتك , لجأ نم ةحرتقملا تاعوضولملا

 ل ىكفتلا دعبو ؛ررشملا

 وحنلا ىلع ثحبلا عوضوم ىلع ةسوردملا تاوطخلا هلم وسال

 ةيسيئرلا رصانعلاو تام ولعملا نضعب ليجستل ءارولا ىلإ 5 ةركاذلاب عوجرل !| - 1
 .:هقحتلا دادعإ كنم بلط يذلا ذاتسألا عم تشقوت يتلا

 ةقيثو عجارملا نيودت لالخ نم ةحانملا عجارملا مادختساو ةبتكملا ةرايز - ؟
 . ةصاخلا قاروألا ضعب وأ تاقاطبلا مادخعتساب ءاوس عوضوملاب ةلصلا



 ١م ت ةيلالا ريراخلاب ةدراوتا تامولعملاو تانايبلا ممج

 نع امإ اهنيودت م يتلا عجارملاو رداصملا نم كح وأ ردبقم مادختسا ١

 .ىرمخأ تاقاطب يف راصتخالا قيرط نع وأ ؛تاقاطبلا ىدحإ يف سابتقالا قيرط

 .اذكهو ةثلاث ةقاطب يف ةغايصلا ةداعإ قيرط نع وأ

 امدق يضملا يغبني ؛ةقلتخملا رداصملا ىف عضوملا لوح ةفثكملا ةءارقلا دعب -

 ةيلاحلا تايلطتملا ا 5-5 وا دحلاو لامكإ يف

 :ةيلحملا ةئيبلا يف ةحرتنملا عنصملا عقاوم وأ ةيلحملا تامدخلا صحف )١(

 نتن أم حوارتي ) رميهتتوم ريرغت لخش يش ىسمحفلاو ةساردلا ةدش ةلصحم ةباتكو

 . (ةملك 1 ا 5-7

 نع تافولعملاو تانايلا م يش كتدعاسل ءاسضصقتسا ةمئاق كانعإ بز

 ثحبلا ةلكشم يف ةربخلا يوذ دارفألا ضعب عم ةيصخش ةلباقمل دادعالا (ج)

 .ةملك 5: ىلع ديزيال ام ةلباقملا هذه نع رصتخم ةباتكو

 عوض وم فق ةربقملا بتاحصضأ . هعي نم ماناعتسا وأ راسفتسا باطخ ةباتك ( د)

 نكميال يتلا تامولعملاو تاتايبلا ىلع ةلئسألا رصتقت نأ رابثعالا ىف اًدخأ «ثحبلا

 م سمح رئاصم نع اهباع فوصخلا

 مت يتلا تامولعملاو تانايبلاو لامعألا يوقتب مقو ؛كسفن بساح -ه

 راركت ىلع لمعلاو «ةبساتملا قرطلا مادختساب ةظحللا هذه تح اهتاتكو اهعمج

 يوقتل ذاتسألا لبق نم ددحملا دعوملا سدتال . ىرخألا ةرثف نم هذه يوقتلا ةيلمع

 . ثحبلا عورشم وأ ةطخ

 اقفو ةيلاملا مئاوقلاب ةقفرم ةظوحلم ةباتك يرورضلا نم ناك اذإ ام حضو -5

 نم دنب لكل اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملا دحأ هرابتعاب حاصفالاو ضرعلا موهفمل

 . ةيلاتلا دونيلا



3 1 
 رم ن6 ها ب قتلا دادعأ عا سى

 هنع حاصفإلا بلطتي دنبلا اذه له
 ؟ةيلاملا مئاوقلا ليذ يف قفرت ةظوحلمب

 .اهرامعأل اقفو نويدلا فيئضت ١-

 , يعلسلا نورخمللا ةيقوسلا ميقلا
 . ةبداشللا تاقفدتلا طيطخت

 . دوقعلا ماربإ يف مدقتلا ةجرد نع تانايب -

 . تادعلاو ينابملل ه ةيريدقتلا ميقلا -

 .ةعباشلا لوصافت ةبلادبتساالا ةماعلا

 كن ا رح كلذ حضو ..- ل

 ةيقيبطت ةلاح

 ريخألا ةقيرط مادختسا نع فقوتلل سات انو ناعضألا عافترا ةلاح دعت له

 ؟يعلسلا نوزخملا يوقتل لوألا يف

 يوثسلا ريرقتلا نم ةرشابم ةيلاثلا تام ولعملا تذخأآ لاؤسلا اذه نع ةباجوال
 .م 191/4 ةنس ةيرصملا بلصلاو ديدخلا تاكرش ىدحألا

 ةيبساحملا لوألا يف ريخألا ةقيرط راثآ - يلاملا صخلمل
 يف ريخألا ةيبساحملا ةقيرطلا مدختست ةكرشل !! تناك «تضم تاونس ةدعل

 عافتر كال بلصلا نم يعلسلا نوزخملا موقت يف [51 ارتب ووتأ - هس 111:0: لوألا

 يتلا جراخملا نم مم ىرخألا داوملا داريتسا يف دكأتلا مدعب نرتفملا راغسأللا ئثر مهتسملا

 عافترالا ىلإ ةفاضإلاب ءهئراشتو موركلاو لكينلا ؛ ل اثم بلصلا ةعانص يف مدختست
 .ةيلام ةرتف يأ | يف ئجافملل عملا ريختلل ةلباق ةكرشلا حابر ١ تقايد اهراعسأ يف عيرسل !

 موقت نأ ةكرشلل يبيرضلاو يف ةداصتقالا راشتسملا حصن لماوعلا هذه لكل
 ”زيرط الها نع كارلا انهت عاملا ةيداربغلا سامع ىلإ يدلل عقم



 0 0 ةِلاملا ب راقتلاب ةدراولا تنام ىلعلا د تانايسلا عبس

 ةليوط ةيلام تارتفل 7 ! ةقبطم تناك ينل هلا يعلسلا لورق زخملا يوقت يف لوألا يف ريخألا

 نا 0 سامتلالا اذه ىلع قفوو اذإف ١ ةنسيشم
 ىطايتحا إف ء؛ةيرصملا

 11,755,٠٠١ هردقو ةقيرطلا هذه مادختسا نع حتانلا ماخلا داوملا راعسأ عافترا

 .صصخم دادعإ ءاضيأ .بلطتي يذلاو ءةسساحملا تالهسلا نم دعشس همنج

 كبتح 51,1826 هدد غليم ممم يف ةيهتنملا ةيلاملا ةئسلا نع بئتارضقلل

 ةدان يلا طيسقتب هيف بلطت رخخأ ن رسامتيلاب مدقتلا ءاميأ ءةقفاوملا هه عيو . - يف رصم

 ةيرصملا بلصلاو ديدخلا ةكرش مدختست مل اذإ انآ . تاوتس رمثع رادم ىلع ةييريضلا

 فوس ماعلا اذهل . لخدلا يفاص نإف ؛م 1919/9 ماع ةيبساحملا لوألا يف ر يخألا ةقيرط

 . ابيرقت يرصم هينج 02٠*١١8 غلبمت دادزي

 : ةيلاتلا تامولعملا حضوأ م1498 ماعل يوتسلا ريرقتلا نأ امك

 ما مالا ثاداريألا

 اهتج 5785 , 4 310 ارا اهينح ركل لركن :يداعلا مهسلا حبر

 اهينج "44 اهينجح ١ "ل ةيثدبملا
 اهم نك اهي : ما ا

00 55 

 ارتأت ئامدق وماي ع ايرآ أ «ةيرصملا بلصلاو ديدحلا ةكرش تحضوأ 1١-

 يف ريخألا ةقيرط مادختسا دنع راعسألا يف عيرسلاو رمتسملا عافترالا ةجيتن [ريبك

 :ةقللذ ىلع قاع . ةييماسملا لوألا

 ةجتن ةيضاملا حايرألا نع اهعفد يغبتب يتلا ةيبيرضلا ةدايزلا رانقهام - *

 يف ةقيرطلا هذه نع لوحمتلا رثؤي فكو ؟ةسساحلملا ةقيرطلا هذه نع لوحتلا

 ؟ ليقتسملا يف بئارضلا

 ؟يلاحلا ماعلا حابرأ يف ةيبساحملا ةقيرطلا هذه نع لوحتلا رثؤي فيك -

 | حابرأ يف 3 ةييساجلملا ةقيرطلا ةده نع لوحتلا رثؤي فيك - يف ةكرشل

 ؟ةلبقملا تاونسلا



 يدا قعر سارع 3 ١

 ماعلل ةيدقتلا تاقفدتلا يف ةيبساحملا ةقيرطلا هذه نبع لوحتلا رثؤيافيك -
 ؟ يلاحلا

 ةيدقنلا تاقفدتلا يف ةيبساحملا ةقيرطلا هذه نع لوحتلا رثؤي فيك - 1 ْ

 ؟ةليقملا تاونسلل

 هذه نع لوحشلا يف ةكرشلا ةبغر ءارو يقيقحلا ببسلا يف اًيلم ركف -
 . يعلسلا نوزخملا ميوقت يف ةيبساحملا ةقيرطلا



 سواسلا ممفل)

 ريرقتلا يف تام ولعملاو تاناببلا ميظنت
 ريرقتلا ميظنت يف اهتمهاسمو ةلكشملا ليلحت ©

 ريرقتلا اهلوانتي يتلا ةيساسألا ةلكشملا ديدحت ©

 ةطخ ميظنت © ةلكشملل ةيسيئرلا رصانعلا ديدحت ©

 ريراقتلا ميظنن يف ةماختسملا جذامتلا# ثحبلا

 ةصالخلا © ريرقتلا ميسقت © زيمرتلا مظن ©

 ةيقيبطت تالاح © تانيرق © ةلئسأ ©

 قرطو ةيوئاثلاو ةيساسألا اهيعوتي تانايبلا رداصم نع قباسلا لصفلا يف انثدحت

 تانايبلا ميظنت ىلع ءوضلا يقلت فوس لصفلا اذه يفو .اهيلع لوصحلا وأ اهعمج

 لك ىلع انلصح اننأ رابتعالا يف نيذحا ءريرقتلا يف اهضرعو اهبيترتو ثامولعملاو

 يف ةداع نودتو تاثنايبلا هذه عمجت و ءريرقتلا ةباتك يف اهيلإ حاتحت يتلا تامولعملا

 امو ةقلتخملا اهعاونأب يلآلا بساخلا تاجرخمو فحصلاو تاقاطبلاك ةفلتخم روص

 تانايبلا هذه ميظنت ةيفيك يهف كلذ يلت يتلا ةيقطنملا ةوطخلا امأ . كلذ هباش

 . ريرقتلا لالخ نم اهيلإ جاتحي نم لك دعاسي لكشب اهييترتو تامولعملاو



 ريرقتلا دانعإ اح رم ١ ثد

 ريرقتلا ميظنت يف اهتمهاسمو ةلكشملا ليلحت

 دق اهنإف «ةقلتخملا اهرداصم نم تامولعملاو تانايبلا عمج نم ء ءايتناللا دعب

 ريغ تامولعملاو تاتايبلا نم الالث نوكت امير . ميظنتلا نم ةددعتم لمارم يف نوكت

 يف اهنم دافتسي ىتح اهميظنتل قاش دهجو تقو ىلإ جاتحتو .ةبترملاو ةمظنملا
 اهنم ةداشتساالا م تيمويوتمول اكشب ةقسنمو ةمظنم تناك امبرو ءريرقتلا
 تانئايبلل ميظنتلا ن ني ةقلتخللا تايوتسملا هلهف .رسيو ةلوهسب ريرقتلا ىفاهضرعو
 ىلع ؛ وصلا ةحببلا ا ةيمسا ىلا ةيلوألا ةطقللإ ىلع يكد ىلإ سعت

 يتلا ةلخشملل يئدبملا ل ميلستلا جاتن ةداع نوكت ةيثحبلا ةطخلا هذهو . تانايبلا

 هاني هدا ديكر ين هع < ألا بلاعل اغلا يفو . ريبقتلا اهاراكي

 ةساع ةروص نيوكن مكن يف ادبت كنإف هام ةلكاشم نع ريرقت دادعإ ةيلوؤسم كيلإ دهعت
 جاتحت يتلا تامولعملاب ةصاخلا تارارقلا دختت مث نمو . كنهذ يف ةلكشملا نع
 تامولعملاو تائنايبلا هده قبطت فيكو ءاهيلع لص يتلا رداصملا يأ نمو ءاهيلإ

 مظنت فيك تارارقلا هذه نيب هه ياماما مش رعتت يتلا ةلكشملا ىلع
 تاللاحلا ىلع ىلوألا ةجردلاب انيعتسم اهيلع تلصح يتل لا تامولبملاو تانايبلا هنع
 .اهتم يبتككملا ب الا هيغل 1 لا كتف دابص يتلا ةلئامملا

 ريرقتلا اهلوانتي يتلا ةيساسألا ةلكشملا ديدحت
 ريرقت ةباتكب كيلإ دهعي نيحوأ ءام ةلكشم ةشقانمل ضرعتلا يف ريكفتلا دنع

 ىلوألا ريكفتلا لحارم أديت ءاهب لمعت ىتلا ةأشتملا هجاوت ىتتلا تةالقشملا يدحإ نع

 ديدحت ىلع يثديملا دهجلاو زيكركتلا بصني ةلحرملا هذه يفو . ريرقتلا دادعإ يف
 . ضومغ الو هيف سبل ال حضاو لكشب ةنكشملا

 يلوألا ثحبلا

 ل و يو

 ١ لكنا داعبألا | ىتش ةفرعمو ف ويمعلا مهفلا يف اهيلإ حاتحي اتحي يتلا تانايبلا
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 وأ اهرغصو ءاهتلوهس وأ اهتبوعص ىدمو ؛ثحبلا اهلوانعي يتلا ةلكشملا فالتخالا
 راسم كلسب دقق .تانايبلا عمج يف ثحابلا اهكلسي ىتلا تاراسم لا ددعتت اهريك

 مئاوق نم وأ ةيصخشلا تالباقملا نم وأ ةكرشلا تالجس نم تانايبلا ىلع لوصخلا

 وأ صخشلا عم ةشقانملا نم وأ .ةيملعلا تايرودلاو عجارملا نموأ ءاصقتسالا

 ةشقانملاب كلذل انضرعت دقو :ريرقتلا وأ ثحبلا ةباتك هيلإ اودهع نيذلا صاخشألا
 نم يتلا رداصملا لك صحف يغبني «لاح ةيأ ىلع .قياسلا لصفلا يف ةيليصفتلا

 .اهتساردو ةلكشملا مهف ىلع دعاست ل نأ ايناس

 جوضوب ةلكشملا نايب
 ةغابص أدي ةلكشملا مهق نم نم يتلا ةيفاكلا تانايبلا ىلع لوصخلا دعب

 ةغايصو .بوتكم لكش يف كلذ نوكي نأ لضفيو .حضاو لكشب اهنايبو ةلكشم
 وأ عايض اهتيب نم كا بابسأ ةدعل تاك 7 هك

 اهنأ ىلإ ةفاضإلاب . طقف ةركاذلا ىلع دامتعالا اذإ ثحبلا نم فدهلا نايسن

 ةهددصب نحن يذلا عوضوملا طيطخت نم كلذ يلن يتلا تاوطتملا ريسيت يف دعاست

 ةروطخ نم فونلا نرد رخآل تقو نماهيلإ ةراشإلا نكف هنا امك .هتشقانمو

 يسيئرل ! عوضوملا ىلع ةقداصملاو ةعجارملا خه نيرخألا ن ركمتامك .اهيفرييغتلا

 كتثحب ةباتك يف كل اًنوعو ةءانب صاخشألا ءالؤه ءارآ توكت امر كلذك ءهمعوقتو

 . كريرشت وأ

 متام ةعجارمو ديخلا لمعلا ىلع ثحابلا ربجت اهنأ ؛ةيمهأ بابسألا هذه رثكأو
 لحخأت ام ةداعو . يئاذ ميظنتو ةباقر كانه نوكت نأ نكمي ةقيرطلا هذهبو . هزاجتإ

 + ؟ةيياتلا .ظكاتلا وسلا سقحإ اينايوةلكعلا ةنيع

 ىنعملا حيضوتلو . ةيربخلا ةغيصلا مث ؛ لاؤسلا ةغيصو ؛ ردصملا ةغيص
 هوي ةقرقلا نقلي سيشل قب عسب اة الاعب برغم نقم ؛ دوصقملا

 لتدصب قمل عاضاتمو مت عطم مع يرعمع طماسعمأادل كام تناك و. 23 1 ) ١

 [سدتاسع اةسدتدعمعج انمرصستا هن تئاقدن" رة 1 ؟ ]
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 .ضاعمخجنتأ بايسا كيدصل وه ريرقتلا ةياتك نم فدهلا نأ نق رفب , تاللغلا غيصلا 000 ع - 3 ها 0 3 5 5 1 ةآكآ

 : تاشنملا ىدحإ ىف تاعيبملا

 ضافختا نتايسأ يدع يف ثحبلا ةلكشم صخلتت .ردصملا ةغيص - ١

 , نادك 8 ةأشنللا عرف يف تاعيبملا

 ضافشلنا بابسأ امة ىف ثحبل ثحبلا ةلكشم .صخلتت .ل ٌوِسلا ةقغيض - 5

 : انك ةنب كح ةأشملا ب عرف يف تاعيبملا

 عرف يف تاعيبملا ضافخنا# يف ثحبلا ةلكشم صخلتت . ةيربخلا ةغيصلا -
 , هاذ ةيدمع ةأشنملا

 ةلكشملل ةيسيئرلا رصاتعلا ديد

 ىغبني ءايلقع اهباعيتساو حوضوب اهنايبو اهثحب دارملا ةلكشلا ةغايص دعب
 58 ىغبتت هنأ ىنعمب . ةلكشملل ةيسيئرلا بتاوجلاو رصانعلا نع ثحبلاورظنلا

 نم ةلكشملا ةيطغت حي ىتح اهتعجارمو اهصحف بجي ىتل كلا ةيسيئرلا تاعوضوملا

 رصانعلا ديدحت نكممي ؛ يقطنملا قالا ر.س ولسألا ىلع اذاينكفاو .اهايارز عيمج

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةلكشملل ةيسيئرل

 اهلمشي ربكأ تاعوضومل ةيعرف تاعوضوم هةرجم رصانعلا هذه ن وكت دق

 اهرابتخا يغبني ةيثحب ضورف درجم رصانعلا هذه نوكت دقو . اهشقانيو ريرقتلا
 هذه نوكت دق امك . ةيئاصحالا تارابتخالا بولسأل اًمقو ةيعوضوم ةقيرطب
 رايتمالا ريرقتلا اهلواشتي ىتل ا ءايشألا ةئراقم يف اهيلع دمتعي سسأ درجم رصانعلا

 ةشقانملل ةحورطملا لئادبلا نم ليدب
 هب 1 اقعلا 0 ا و

 ةلكبشملا اح تانركتم ديد ىلع ةياهتلا ىف دعاسي ىذلا رمألا ةلكشملا ىلإ ثحابلا

 .اهئاوطخو

 ةايكعيلل ةبسيكرلا رصانملا لآ مشاولا نمو + ةق
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 ضيقن ىلع . ةيرابمخإلا رياقتلا يف ةيعرفلا تاعوضوملا وأ طاقنلا- ١
 رضرعت « تاحاتتسالاو تاح رخقلاو تايضوعلاب سعت ىغا هلا ةيليلحتلا ريراقتلا

 الو اليلمت بلطنت الف . يعابك ةعنسلا فانا وعام راسل :نابقاإلا راقتلا

 تايوتسملا ىلإ عفرت يتلا ةينيتورلا رير ,اقتلا نم عون يه نذإ . ا

 ده رشق بلطتتال يهف . ةأشنملاب ةصاخلا ةلطشن ةطشنألا ضعبل ةنيبم ةفلتخملا ةيرادإلا

 نيعملا يرادإلا ىوتسملا ىلإ عوفرملا ريرقتلا يف تامولعملاو تانايبلا ضرع

 عوضوملا فالتمناب - تايوتحملا ثيح نم - ريراقتلا نم عونلا اذه فلتخيو

 سلجم ريرقت دعي لاثملا ليبس ىلعف . ءىراقلا ةجاحو طاشغتلا عونو فدهلاو

 عوضوملا مسقت يتلا ةيرايخإلا ريراقتلا ةيعون , نم نيمهاسملا ىلإ مدقملا ةرادإلا

 ىلع اهضرعو اهتشقانم يغبنت ةيعرق تاعوضوم ىلإ (ةكرشلا طاشن) يسيئرلا

 صضفعيل ةيعرفلا تاعوضوملل يحيضوت لاثم لصفلا اذه ةياهن يفو ؛« نيمعاسملا

 .ريرقتلا اهلوانتي يتلا ةيسيئرلا تاعوضوملا

 تالاكشملا يفعب كانه . تيييسيعا سا رب يناير ب ا#

 يتلا تالاحلاو رهاوظلل حرشلاو ريسفتلا قيرط نع لح ىلإ اهتعيبطب جانحت يتلا
 قرطلا ءارو يعسلا يغبي ثالكشملا هذه ليلمت دنعو . سما ايام

 هذه لح ةلواحم وأ ريسفتلا اذه لثم . اهريسفت وأ اهلخ ةقاتخملا تالامتحالاو

 . ؟ثحبلا يضرفا ايملع هيلع قلطي تالكشملا

 ةلواحم كلذو «ضورفلا هذه رابتخا يغيني «ءثحبلا ضورف ديدحت دعب

 لحم ةلكشملا نأ ضرفب «ةشقاتملا لحم ةلكشملل اهتحص مدع وأ اهتحص تاثإ

 دادعإللاا دنعف . 4 ةريغصلا ةيعانصلا تاشنملا يف فيلاكتلا ضيفختا ىه ثحبلا

 ةفلتخملا تالامتحالا داجيإ ايقطنم ثحابلا لواحي اهليلحت و ةلكشملا هذه .صحخفل

 ضعب اهتعبتا دق نوكت وأ اهعابتا نكي يتلا قرطلا داجيإو ةرهاظلا هذه حرشل

 هذهل ةدهاشملاو ةظحالملا لالخ نمف . اهتاجنتم فيلاكت ضيفختل ىرغصلا تآشنملا

 : ةينآلا بابسألا ىلإ ثحابلا لصوت امبر ىرغصلا تآشنملا يف اهتساردو ةرهاظلا



 ريرقتلا دادعإ لحارم 1١6

 ريغ يسفانن فقوم يف نوكت ام ةداع ىرغصلا ةيعانصل انعلا تآشلل نأ )1١(

 . ةفلكتلا رستس قلص ابق ىركلا تاشا اشنملا عم ئفاكتم

 : ىف ةلثمتم ةثفاككتملا ريغ ةسفانملا هذهل ةيسيئرلا بابسألا نوكت دق (ب)

 9 ةدافتسالا مدعو ةريغص تايمكب ءارشلا ىالخ نم ةقلكتلا عافترا ©
 . بلطلل ةيداصتقالا ةيمكلا

 فيلاكتلا ىلع ةباقرلل لئاسوو ريياعم دوجو مدع ©

 يلخادلا ميمصتلاو ؛ ميظنتلا ءوس وأ عنصملل حيحصلا عقوملا رايتخخا مدع ©

 مارب ل لالخ نم جاتنإلا فيلاكت ضفخ ىلع ىربكلا تاشنملاةردم ( د )
 فيلاكتلا ىلع ةباقرلا

 يتلا بلاسألاو قرطلا قيبطت ةيئاكمإ ىدم يف رظنلا ثحابلا لواحي لكدنع

 نم الدب ؛ ىرغصلا تأشنملا ىلع - اهجاتنإ فيلاكت ضفخل - -ىربكلا تاشنملا اهعبتت
 قلعتي اميف اهبلع لوصحلا مت يتلا تامولعملاو تالامتحالا لك يصقت ةلواحم
 تالامتحالا رابتخا لواح امبر وأ .ىرغصلا تأشنملا يف جاتنإلا ةفلكت ضفخب
 امبرلو .ثحبلا عضوم ةلاحلا ىلع هقيبطت نكي اهتم ر مثكأ وأ ماير ا
 . ثحبلا لحم ةأشنملا ىلع تاالامتح امتحالاو لولحلا هذه دحأ قيبطت 7 :كميال هنأ دجو
 لح يف هدعاست دق ةيفاضإ ضو رف ميدقت ىلإ ثحابلا لطي يسأل ل ةلاحلا يفو

 . اهريسفت وأ ةلكشملا

 امدنع : ريرقتلا اهلوانتي يتلا ءايشألا ةنراقم يف اهيلع دمتعي يتلا ن بيا ها#
 دعي ةنراقملا بولسأ نإف ؛ةلضافملا وأ يوقتلا ىلإ جاتحت ءايشأ وأ اًميش ريرقتلا لوانتي
 ايولسبأ دعي ةنرانقملا ولسا ءايشألا هذه ميوقتل مشتل اهعابتا نكمب يتلا ل ائثاسولا . لضفأ



 ١ تا ريرقتلا يف تامولعملا ب تانايبلا ميظنت

 عساو قاطن ىلع مدختسي هنأ امك ءريرقتلا هلوانتي يذلا عوضوملا ضرع يف ًارثؤم

 تمن ءاوس . ةحانم لا لئادبلا نيب ةلضافملا دنع ةيرادإلا تار ,ارغلا ذاختا لاجم يف

 مصتقت ال ةنراقملا نأ امك . ةحاتملا لئادبلا نيب فالتخالا وأ هبشلا هجوأ نايس ةئراقملا

 لضفألا , نم نكلو ؛لئادبلا نم ريثك ددغ ةنراقم نحمي لب «بسحف نيئيش ىلع

 تتكتلا نم ًالدي امهيلع مامتغالاو زيك كرثلا نكف ىتح نيليدي نيب ةنراقملا ليسألاو

 لئادب ةثالث عم لما لالدع مدختمللا هن ,اقملا بولسأ ىلع ةرطيسلا مدعو
 رثكأ وأ

 يتلا ىسمألا يكن :ةزاتمملا مهسألا يفو ةيداعلا مهسألا ىف رامخسالا ةئراشم دنعف
 2 حو

 قحو « ةيمومعلا ةعيمجلا يف تيوصتلا قح يف ةلثمعم لاثملا ليبس ىلع اهيلع دمتعي

 وأ عيزوتلا دنع حابر رألا ىلع لوصحلا يف ةيولوألاو ؛ ةرادإلا سلجمل حيشرتلا

 وأ ةتباثلا لوصألا ءارش ةنراقمو . ةيفصتلا دنع لاملا سأر ىلع ل اوصخلا يف ةيولوألا

 ىلعخادلا ليومتل !! ةنراقمو ؛ لجألا ةلي ةليوط راجيإلا دوقع طورشل اففو اهريجأت

 ْ يجراخلا ليومتلاب

 ثحبلا ةطخ ميظنت
 نك ع يئدبم لكشب اهميظنتو اهرداصم نم تامولعملاو تانايبلا عمج دعب

 تاوطخلا وأ لمعلا ةطخ هبشت . ريرقتلا دادعإل ثححبلا ةطخ دادعإ ددصب انثإ لوقل

 هميمصتو هدادعغإب موقي يذلا وسرلا اه لح ىلإ ريرقتلا دادعإ ىف ؛ اهعابتا يغبتي ىتلا

 يتلا جذامنلا وأ ؛ ةعيبطلا ىلع يندملا ستهملا ديت موقر يكل يرامسملا نديضيلا

 ثحبلا ةطخ نذإ . ءايزألا ميمصت تويب ةطاسوب سيالملا ا ليصفت ىف مدختست

 لبق ريكشتلا ىلع هريجت هسفن تقول ولا يفو ؛ هدوهجم ريفوتو ثحابلا داشرإ يف دعاست

 حضوأ هتباتك تناك ةباتكلا لبق ريكفتلا يف ا يحب هديل

 ا ا ا

 لوطلآ دا راقنلا ةصاخ .ةيودكمريرشتلا هدا اص
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 ساسألا لثمت ريرقتلا دادعإ وأ ثحبلا ةطخف ؛ ريرقتلا اهلمشي يتلا تايوتحلاب
 يتلا تاعوضوملا عبتت يف نيك حسو مو تايوتحللا ةمئاقل
 . ريرقتلا تارقف اهيلع يوتحت ىتلا راكفألا وأ ةيعرفلا نيوانعلا اهلوانتت

 اهب يدتهي يتلا ةطيرخلا ةبانمب دمت تحبلا ةطخ ةباجقالأ ميهج كلك نم
 «هدادعإ وأ هريرقت ذيفتت يف ثحابلا اهيلع دمتعي يتلا يهو ؛ قرطلا يف ىتث جئاسلا
 : ىلع راصتخاب دعاست ثحبل ثحبلا ةطخ وأ عورشمف

 . اهديدمت هريرقتلا هلو تجيريللا عيضملا سي ةيسيئرلا ءازجألا فيرعت - ١
 مص دوني ىلإ ةيسيئرلا ءايهألا ةنزبغ - ؟
 ىتلا تاعوضوملا اهيف لخدي يتلا ةيقطنملا تاراطإلا بسلا رايت -!

 ١ 2. ةيعرف وأ ةيسيئر تناك ءاوس ريرقتلا اهلوانتي
 كلذ ناك 0 ليسا ار و د وواسابب نمو

 ةقباسلا تارقفلا لالخ ةشقانملل ائنضارعتسا نمو ه . دج ريرقت ىلع لوصحلل ىفدأ

 : ةيلات تلا تاوطغملا عابثا ىلإ ةجاحي اذن نأ دمت لصفلا اذه ن ف

 . حوضوب اهتيؤر نك قس ميسر لقد ل ويمعلا يكفتلا - ١

 ةدلا وأ ثحبلا اهلوح رودي يتلا ةيسيئرلا ةركفلا ريوطت - ؟
 ا :| :جأ ىلإ اهميسقت - "

 يسيئرلا عوضوملا عم قفتن ةر نر ل ل 31
 ريرطلا وأ تحلل

 ناك املك اهحيقنت وأ اهليدعت نكمي ىتح اهتباتكو ثحبلا ةطخ ةغايص -8
 لبق ثحبلا عورشمل ةيئاهنلا ةغيصلا , ىلإ لصن نأ ىلإ تحبلا يف ةمدقتلا نم عون كانه
 . هتباتك يف ءدبلا

 ثحللا ١

 جذامتلا يأ ثااححمل ا نأ يغينب 00 ريرقتلا ةباعك دطخ ةيانك ىف ءدبلا لبق

 تي ست نزلا كناياستلا ءارقتمسا نئهو .ر ا وا مك



 ١1 ريرقتلا يف تامولعملاو تانايلا ميظنت

 رشابملا ميظنتلا ١-

 كلذ يلي مث ءألوأ لمشألاو ىربكلا ءايشألا بيترت متي ةروصلا هذه يفو

 اهريغ ىلع ويظنتلا ططخ نم ةطخلا هذهزيمتت . رومألا هذهل ةحضوملا تاليصفتلا

 نيذلا صاخشألل تقولاو دهجلا رمخدتو عرسأ ةروصب ةمهملا طاقنلا ىلإ لصت اهنأل

 ىلإ توجاتحي مهف مث نم ؛ ليصافتلا ةساردل ةيفاكلا تاقوألا مهيدل رفاوتت ال

 باعيتسا ىف مهدعاست ىتلا ليصافتلا ىلع ةرباع ةرظن نوقلي مث :ىربكلا راكقألا

 ةسام ةحاح و ةيغر كاثه تناك اذإ جونلا اذه لضفي مث نمو . لكك همهفو عوضوملا

 اهريزاقت ىقلت ايلع تاطلس وأ تايج ريرقتلا دعم ناك وأ ءريرقتلا ةجيتن ةفرعل

 . ريرقتلاب درو امل عاتفإو ديضعت نودب ىتح يثدبملا لوبقلا

 2: هرخآ ىلإ ب فتلا لوأ 0-1 كم هاقملا نارمتسأو ةيادملا نيف تاضارتعاألا
 رن يبا بنر

 رشابملا ريغ ميظنتلا ١-
 بولسألا اذه ضرتفيو . ميظنتلا يف يملعلا بولسألا اًنايحأ هيلع قلطي

 هذهو . ةياهنلا يف تايصوتلاو جئاتنلا ىلإ يدؤت يتلا راكفألاو قئاقحلا نم ةعومجم

 نيأ ىلإ جئاتنلا حضوت ىتح ضومغلاو شيوشتلاب اًنايحأو ءطبلاب فصتت ةروصلا
 ةركقل تالاخا يفي ىف يرو بق دسياهنإ لي . ةيليسفتلا راكقألاو قئاقطا دوقت

 اهيلإ لوصولا مت يتلا جئاتنلا ىلع تاضارتعالا عقوت دنع ةصاخو ةيفطنملا هتجح
 ب يدا د -ا|
 . ةحح عملا تايصوتلاو

 00 يرابخإل ا لسبع يطل ايخالا وأ ملا ميظنتلا
 نم دعبو .ريرقتلا يف قئاقخلاو رابخالا درس ىنع بولسألا اذه نمتعي

 هيلع باعي هنأ الإ ءاضيأ ءاهعبتت لهسي يتلاو ميظنتلا يف ةمدختسملا جذامتلا لهسأ

 ةيليصفتلا ةيوناثلا رومألاب ءىدب امبرلق . ةمهملا ءايشألاو طاقنلا ىلع زيكرتلا مدع



 ريرقتلا داذهإ صارم ١ ثبأب

 هب راق ايلا عمج ىلع دعاسيال هنأ امك .ريرقتلا ايانث نيب ةمهملا ءايشألا تلفغأو

 آو ىتعم هل لكشب اهحيضوتل ةروصلا يف ىرت نأ ي عيشي ىتلا ب ضعي عم اهضعب 3

 ا ةيفارغخلا قطاتملا ىلع دمتعملا ميظنتلا ؛ عونلا 1 ةلثمأ نمو . ةصاخ

 5 خلإ : : : تناويكلل نيميلا نم وا عاقلل ةمقلا نم وأ فلخلل

 يبسنلا نزولاو ةيمهألا ىلع دمتعملا ميظنتلا - 4

 ءايشألا عضو يف ةياقرلا ىلع ثحابلا ةدعاسمب ميظنتلا نم عوبلا اذه زاتمي

 ىلع رخآلا وأ لوألا يف ؛رظنلل ةتغلملا عقاوملاو نكامألا يف ةصاخلا ةيمهألا تاذ
 لاك يبه

 يف جاتحت ةرفاوتملا ت تايم ولعملاو تاالاجخلا ى مضعب كانه نأ مدقت ام , لك ىلإ فضأ

 لوصألا بترتامك .اهتلوهسو اهتيوعضص بسحامجر ٠ ئرخأ جذاف ىلإ اهيميظنك

 لوصألا مث ؛ًالوأ ةتباثلا لوصأآلا ىلإو ةيدقن ىلإ اهليوحم ةبوعصو ةلوهس بسح

 انو معلا ولا لع ةيثرتملا راثآلاو بايسألا بسح اميرو . سكعلا وأ ةلوادتملا
 تائابثإلاو ةيضايرلا تالداعملا لح : لكم ىقطنملا ريكفتلا هضرفي ددحم ماظن بسح

 ْ . ةيسدنهلا تايرظنلا يف

 نيوانعلا مادختسا ىلإ ةجاحب نحلف ءهتطخو عبتملا ميشنتلا ج جدومب ناك ايأ

 :تحلا وأ ريرقتلا هلواتتيو يذلا عوضوملا ن نع ةريعملا لمحملاو ة ةيعرفلاو ةيسيئرل لا

 . ةفلتخملا تارقفلا نيب طبرلا ظافلأو « ةركفلا ةدحتم تارقفلا مادختسا كلذكو
 تابثلا دهاشيو ميظنتلا حضتي ىتح ةزجوم تارابع يف تاعوضوملا ن ميخلتو
 رهوجي ىداعلا صخشلا رعشت ىتحو ءميظنتلا اهلوادتي يتلا ء ها كلا نوي دكا تاوعلاو

 رقت | ءازجأ نم ءزج لك ىف شقانت ىتلا ةركفلا

 يئارقتسالا بولسألا مادختساب ميظنتلا -4
 نتا ارواب ا يصل كاب ىف بولسألا اذهل اًقفو

 ىفو .لوهجملا ىل !| مولع قوم اًثدتبم ءىر ,اقلل 5 ةرهحمو ةيقطنم ةر ,وصب اهيلإ لصوت



 155 ريرقتلا ىف تامولعملاو تانايتا ميظنت

 ما عاب ريرشتلا ةمدقم يف جيئاتنلاب ءديلا: ىلإ ر ب رشكل ةعاا نعم جاتحي ماقملا اذه

 9 ءىراقلا ءىيهت ىتلاو ؛ ةيليصفتلا ريغو ةيرورضلا تامولعملاو تانايبلا

 دع ضرع ةيرورضلا ةمدقملا هذه يلي .ريرقنلا اهلوانعي يتلا ةلئكشملل
 ص اهذه تناك امر و . جئاتنلا ىلإ لصوتل محلا يف اهيلع دمتعي يتلا تامولعملاو

 ةيليلحتلا تامولعملاو تانايبلا مدقت دعبو . ريسفتو ليلحت ىلإ ةجاح يف تانايبلاو

 نع ينف يأر غاذبإ و أ تايصوتو تاحارتفا لكش يف ءاوس جئاتتلا ىلإ لوص ولا نكت

 يف بولسألا نم عونلا اذه لثم جاتحيو . ريرقعلا وأ ثحبلا اهلوانتي يتلا ةلخشملا

 : ءارجأ ةثالث ىلإ هميسقت يفريرقتلل ميظنتلاو ضرعلا

 .ةمدقم(1)

 5 0 ا ةداع ميسقي يذلا ريرقتلا عوض وم ١ ب)

 تئاملا وأ تايض: لاب اه وقشَم نرقتل قتلا .سخلم (ج)

 ص 11 سا وم يذقت نكمي ؛هذه ميظنتلا ةقيرط حيضوتلو

 انسل اننألو . ةأشنملا لبق مهتامازتلا دادس يف ههرخأتو ةأشنملا ءالمع ىضعب ةلطامم
 لذ ١ و كا م ف 0

 اذهل ةيسيئرلا ءارجألا ىلع طقف ءوضلا يقلن اتئاف 1 ماقملا ادع يف ريرش ةيادك دات

 . طسبملا ريرقتلا

 نع لوؤسملا ريدملا ةطاسوب ءالمعلل دعاسملا ذاتسألا رتفد صنف لالخ نم

 ءذامعلا .سقعب فشق وت وأ لطام ةريخألا ةنذاغلا رهشألا لالخ 1 حضتا ؛ ليصحتلا

 لثم جاتمت . ةحونمملا نامتئاللا طورشل اتفو ةددحللا ديعاوملا يش مهتامازتلا ثاذس نع

 فقوت وأ ةلطامم ءارو نمككت ىتلا بايسألا ةفرعمل ةساردو صحف ىلإ ةظحالملا هذه

 ءاامعلا ,.معب لبق نم كاذبا ةيلمع

 حضتا ةددعحملا ةرتغلا ل كا ءاللامعلا ءالؤيل 200 يعلا ةساردلا لدن ع

 :ىنالا

 ةقثلاو مهتعمسو ءالمعلا لامعأل ةقباسلا ةيفاكلا ةساردلاب مايقلا مدع - ١
 ا

 . ددحملا نامتثالا مهحنم : لبق مهيف



 ريرشتلا مادعإ لحام 1515

 ىدأ ام ءىجاقم لكشب ةسفانملا عل ملسلا عيب رعس يف ريبخلا ن ضفاقشنألا - 7

 . ةأشنملا لبق أف نم مهل ةعيبملا علسلا عيزوت ىلع مهتردق مدع ىلإ

 لصوت /جراخ هالمعلا ضعبل فصلا رعس ريغت -

 هيلإ يمتنت يذلا فايس شب ق3 33 لق رقي ال يبست لا دوكرلا - 5

 ءاللمعلل ةعيبملا عل ملسلا نم لقأ رعسيو ءةءافكلا سشنب ةليدب علس روهظ -

 نم ةمسملا ةيدقنلا /ةسايسملا ةنييج ماس لفشي ةرزهللا ويلا هوجو ملغ -7

 . ٌةيتعملا تاهشلا لبق

 (مسالاب اهديدعت يغبتي ) ء ءالمعلا ضعب ةدصرأ نإ لوقلا نكمي « مدقت ام لكل

 ةصاخ ةيبساحم ةجاعم ىلإ جاتحي امم اهيف كوكشملا مكح يف وأ ةرثعتم تحبصأ

 . اهلع فراعللا ةبساسلا ربا اكقو

 يجائتتسالا ب ولسألا مادختساب ميظنتلا - "5

 امير ةئيعم حن ت ىلإ ام ةلكشم لوح اهعمجي موقث ىتلا تانايبلا نم ريثك دوقي

 0 يعل را يي ياا

 .هبويعو ةشقانملل حورطم ل اندلع لق اياز  ميسضوتو  ةلطامقتءايقألا نيب ةئراقملا

 ؟كلذ ىلغ ةلكمألاا نمو «؛ نيعم رارق ذاحتا هارز باممألا وأ وأ تاررمملا نضعب زاربإو

 , ليعي يتايس يذلا لكايديإ ةحالشلا رويوم يحس وا مأ مشب .صاقخلا ريرعتلا

 يزاوتملا مي ةنتلا -

 يش تايئئا عابتا يعبلب ءيتكأ وأ نسمع ع ةئراشملا بولا مادحختسا كدع

 ىبساحملا عاطتلا ىهفحف م اذإف . يضعب اهضعب ءايشألا نيب ةنراقملا رصانع مادختسا

 ةءافكو مادختسالا ةلوهسو ٌةياَقرلا ىلع ةثردق ثيحح نق ايئاح مدختسملا يوديلا

 ا ا ِ كل ا 3 0 سفن مادختسا ء يقم ا ىلألا ىيساحملا ماللاب هتنراقم كيش ىعنف .ةقلكتلاو ١ ءاذألا



 11 ريرفعلا يف تاس ولعملاو تاتايبلا ميظنت

 ميظنت يف بولسألا اذه روص نمو .يبستلا نزولاو ةيمهألا سفنو ةنراقملا رصانغ

 ءاهنع ةباجالاو ةلغسألا 7 + وزلا ميظنتلا هيلع قلطيام ريرافتلا
 دوعت | يتلا عفانملاو فيلاكتلاو ءاهيلع ةيترتملا جئاتنلاو بابسألاو ءاهلولحو تالكشملاو

 . هدعبو يلآلا بساحلا لاخدإ ليف اهيلع لوصحلا ةعرسو تانايبلا ةقدو اهثارو نم

 ةفولأملا ءايشألا مادختساب ميظنتلا - 4

 تايوتحمب اماملإو ةفرعم لقأ ريرقتلل ءىراقلا نوكي نأ يقطنملاو لوقعملا نم

 ةفورعملا راكفألاو ءايشألاب ادب نأ ريرقتلا دعت حصني اذل ؛ ريرقتلا دعم نم ريرقتلا

 رثكألا راكفألا ىلإ هد لاقتنالا مث 2 ةدعرسب اهمهشت ةيلع لهسي تلا وأ ءيىراقلل

 . اهباعيتسا يف تقوو دهج لذب ىلإ حاتحتو ةبوعص
 ةيساحملا ءيدايم ىلع ريغ مهخشل ةيئا زيللا ةلداعم حرش نإ فدهي لاثم انم يفف

 ةلداعملا ةركف حرشب عوضوملل يدفنلاب ريرقتلا دعم موقي جودزملا دقلا ةقيرطو

 مل ءعهز ءاغلل ةفولأم نوكت دق تار ريعل نم اهيلع أرطيامو اهيفرط يزاستو ةيريجلا

 ىلي . ةينازيملا ةلداعمل ةنوكملا تاباسحلا وأ ١ رصانعلا نم ٌةركف ءاطعإب : كلذ دعب موقي

 لوصضألا ىف ةدايزلا نم ةينازبملا ةلداعم يف رثؤت يتلا ةلفمألا نضعب برمض كلذ

 لثام صقني بوحصملا هوصخللا نه .صقتلاو رخخأ لصأ نيف . انام ,سهشنب ةي وصلا و

 ءىراقلا نهذ ىلإ اهبيرقت ةلواحمو ةلثمألا هذه برض يف رارمتسالاف . لوصألا يف

 يدؤن امو جودزملا ديفلا ةقيرط مهف ىلإ ةياهنلا يف يدؤي امير ءهيدل ةفولأملا ء ءابشألاب

 نازيم ىف ةئئادلا تاباسحملا ةدصرأ رع 50 لني دملا ةدضرألا نزاوت نم هلإ

 تاباسحخلا دادعإ دعب اهيبناج نزاوت نم ةيئازيملا هيلإ يهتنتام كلذكو . ةعجارملا

 ةعفنم لا ساسأ ىلع ميظنتلا - 4

 عاونأ ضعب ةأشتملاب تالجسلاو ثادنتسملاو قئاثولا نم ريثك يف دجوت

 ةيلمص لعجل امإ . تامولعملا نم اهريغ نم نثكأ هةسكاشت ةيمهأ ىقلت تلا تامولعملا
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 ريرشتلا تاتي لجارم

 ةحار *لا اذهب اهروهظ يف نوككي نأ امإو ارسيو ةلوهس ر خف تاعيعت »ا

 35 ا ةبسنلا مدختست .ةبلاملا مئاوقلا ن يفرق اكنص :لاثا ليبس ىلعف ؛هىراقلل

 أ تاباسحلا ضعب ىلع ءوفلا ءاقلإل يلاملا ليلحتل
 وأ ؛ لاما ,لييس ىلع ى ادد دل ةئيم مادختساب امإ :٠ ةددحوم ةشعُو هر 5 لدا دوتبلا

 ضعب و ايلحتلا بيلاسأ نم بولسأك

 يلامجإ ل زثم دونبلا لك اهيلإ بستل ةيلاملا مئاوقلا تادرغم نم ةدرفم , مادختساب

 وأ يقفألا ل ب ا اذه يف ع عيشي ؛«تاعيبملا يفاص وأ لوصألا

 أ | ينادبقت ثلا ةلئسألا ضعب لكشلا اذهب ليلحتلا راثأ امبرو . يسأرلا ليلحتلا

 دعب ةلالا ةنسل ١ يف تاعيبملا تيفقختا اذأمل : ليبق نم ةعجارمللاو ثحبلا نم ديؤم

 ةياعدلاو ٌةدئافلا تافورصم تعفترا اذامل ؟ ةيضاملا تاونسلا لالخ د رطملا ومتلا

 يفاص .ضفختا اذان ؟ ةشاسلا تأونسلا نع نيتريخألا نتتسلا لذلخ نالعألاو

 ةباجإ ىلإ ءىراقلا جاتحي يتلا ةلئسألا نم كلذ ريغو ؟ ةيلاحلا ةنسلا يف لخدلا
 .اهنع

 ةاقلا حلمك ةيعللا تانيملا ىفعبرأ :عورشملا ةرادإ صنت اًنايحأو

 هذه فصتفق ءرشنلل ةنيعم ةقيرطب ةأشنملا مزلي يذلا ماعلا ماظنلا وأ . لخدلاو

 يف يبسنلا تابثلا موهفم ىلع ظفاحت يكل ميظنتلا ةقيرطو تاءارجالا تاهجلا
 عم ةئراقملا ةلوهس نم نكمتلو ء.ضرعلا قرطو ةيبساحملا تاسايسلا مادختسا

 ىف ةسفانملا تاشنملا وأ تاهملا اهض رعت ىتلا ريراقتلا نم اهريغ وأ ةقباسلا ريراقتلا

 . ةأشنملا هيلإ يمتنت يذلا يداصتقالا طاشنلا وأ اهسفن ةعاتصلا

 بيرس
 ةطخ ةباحك يف ءد ع ل ليف اهذداخوتأ ىلإ فثحامل ١ جاتحي يتلا تارارقلا نس

 ةطخش نأ فورعملا يهز هتيسعسلللا هاف وبس يذلا ةيميأا هاضنب صاخلا رارقلا « ثحبلا

 تايوتسملا حضوت يتلا زيمرتلا مظن ىضعب اهيف مدختسي نأ نكي ةيلوألا ثحبلا

 مادختسا تاباتكلا يف عئاشلا نمو . ثحبلا هلوانتي يذلا عوضوملا ءازجأل ةقلتخملا



 ندد ريرقتلا ىف تامولعملاو تانايبلا ميظنت

 - ماظن امهيلع قلطيو ١ امهتسر ,ايتخالا ةيرح ذحاو لكلو . و 0 نييعوب

 ترعلا وأ ين اما 1
 ٠ يع وعلا و اهورلا زيم رثلا

 ينامورلا ماظنلا

 تاغللاب ريراقتلاو ثاحيأللا ةباتك دنع ةصاخ اهمادختسا عيشي يتلا مظنلا نم

 ميلعتلا لحارم يف ةيمويلا انتسارد ءانثأ هانظحال دق نوكن نأ نكميو . ةيبنجألا

 رع لضفأ ةروصب هيلإ ةراشإلا نكميو .يديلقتلا ماظنلا ةداع هيلع قلطيو . ةفلتخملا

 : يلاتلا وحنلا ىلع يحيضوت لاثم قيرط

 ! بيوبتال ىلوألا ةجردلا

 ك4 بيوبتلل ةيناثلا ةجردلا

 1 بيربتلل ةئلاثلا ةجردلا

 8 بيوبتلل ةعبارلا ةجردلا

 [11 بيوسصلل ةسمانلا ةحردل

 [دذ] بيوعلت ةمداسلا ةحردلا

 يبرعلا ماظنلا

 وهو .ةلوطملا ريراقتلاو ثاحبألا يف ةصاخ امادختسا مظنلا رثكأ نم وهو

 ماظنلا اذه لمعيو . يمقرلا ماظنلا اًنايحأ اهيلع قلطي امك . ةيبرعلا ماقرألا مدختسي

 ام ةداعو . ريرقتلا وأ ثحبلا نم ةيسيئرلا ءازجألا حيضوت يف ماقرألا مادختسا ىلع

 ءازجألل ةيعرفلا ءا زجألا حيض وتل درج ماقرأ اهدعب فاضت طاقنب ماقرألا مح

 ةجردلا ينعت لوألا مقرلا يلت يتلا ةطقنلا راسي ىلع مقر ةفاضإ ؛لثم .ةيلصألا

 ينعت لوألا مقرلا يلت ينلا ةطقنلا راسي ىلع نيمقر ةفاضإو ٠ بيوبتلا 1 نم ةيئاغلا
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 . لوصألا -15

 ١. ةنياقلا لوضصألا +

 . تالآلاو دذعلا 5

 ١ قامعألا نم هايملا عفر ةنكم .

 : ةلوادتملا لوصألا -

 . يعلسلا نوزخملا 5

 , ماخلا داوملا 7

 طول باقحا 11

 .ورأ باشتخأ*

 ةيبساحمملا انتسارد يف هانظحالا ام اريشك ين يذلا يمقر 2 لاثملاف

 و هسا هنأ امك .ةيلاملا مئاوقلا يف هتاقيبطتو و يبساحلمل ١ ليلدلا وه

 . ةدحوملا ةساسلا مطنلا مدختست ىتلا تاشنملا

 ريرقتلا ميسقت
 وأ ثحبلا دادعإ يف عبتي فوس يذلا زيمرتلاو ميظنتلا جذومن رايتخا دعي

 ثيح نم أدبن نأ يقطنملا نمو . اهسفن ثحبلا ةطخ دادعإ يف ءدبلا نكمي ٠ ريرقتلا
 ةغيص نأ نايبلا نع ىنغو . ريرقتلا وأ ثحبلا اهلواتتي يتلا ةلكشملا يا

 ةليس ل رملا هذه ىلإ لوصولا دنعو . ريرقتلا لالخ هلمع يغبني امع ربخت ثحبلا ةلكشم

 ةيفيك يف ريكفتلاو اهيلع لوصحلا مت يتلا تانا اببلا ةعجارم ةيلمع أدبت لمعلا نم

 . دوشنملا ضرغلا ىدؤت ىتح اهبيترت

 ليدبتلاو رييغتلا اًمدختسم ينعذ دوهجم ةروص يف كلذ لك نوكيام ابلاغ
 متي ىتح ةعمجملا تامولعملاو قئاقحلا نيب ليدابتلاو قيفاوتلاو ءريخأتلاو ميدقتلاو

 ريرقتلا ضرغ عم قفتت يتلا ةروصلاب عانتقإلا



 1١18 ريرقتلا يف ثتامولعتاو ثانايبلا ميظنت

 نيرزاساك ميساتلاو كتل ؟رككا يلع ينال رعشلا ساجر ا هلك رقا

 فييصتااو يبت تايايس لظ يشاعهيو صو ةعيقلا هان[ لاو كايرادللا وسم
 ىلإ ثحبلا ةطخ ميسقت ىلإ لصوتلا دعبو . كلذ يف اهيلع دمتعي ىتلا سسألاو

 ةيساتملا ةيئاهتلا اهتروص ىف اهعضو نكي «ميسقتلا نم ةفلتخملا اهتاجردو اهكابوتسم

 وضوملل

 ءازجألا نيب تاقالعلل اًقفو ميسقتلا

 :ةيعرفلا اهئازجأ ىلإ ةعمجملا تامولعملل ميسقتلا بولسأ مادختسا دنع

 سناجتم لكشب تامولعملا هذه ميسقتل ةيعوضومو ةيقطنم ةليسو داجيإ نع ديال

 عيشي يتلا ميسقتلا ةيلمع يف ةمدختسملا سسألا نمو . ةنراقملل لياقو واستمو

 ساسألاو :يناكملا ساسألا : ينمزلا ساسألا ةباتكلا تالاجم يف اهمادختسا

 هذه نم دحاو لك نع ةرصتخم ةذبن يلياميفو . عونتملا ساسألا مث ؛ يمكلا

 1 ريسإلا

 ينمزلا رصنعلا ساسأ يلع ميسقتلا - ١

 عياط تاذ ريرقتلا يف اهضرع يغبتي يتلا ةعمجملا تامولعملا نوكت امدنع

 ىلإ ةينمزلا ةدملا ميسقت متي ذإ ٠ ينمز ساسأ ىلع اهميظنت نكمي ذئدنع + يخيرأت
 نوكت نأ مهملاف ٠ ةفلتخم وأ ةيواستم تارتفلا هذه تناك ءاوس ةيئمز تارتف

 دهاشتام اريثكو + عوضوملل ةصاخ ةيمعأ تاذ ةيئم لا ثارشفلا هذه نيب تانراقل

 ؛لاثملا ليبس ىلعف ؛ ينمز ساسأ ىلع عمجت ةيداصتقالا تآشنملا يف ةيلاملا تانايبلا

 وأ يونس عبر وأ يونس فصن ساسأ ىلع ماعلا لالخ تاعيبملا مجح مسقي نأ نكمي
 م يتلا ةفلتخملا لحارملا رز فترملا نبت يتلا ةجرستنا ريراعملا نأامك .غربت

 اهميظنتو تانايبلا ميسقتل ايقيبطت الاثم دعي - اهنم ءاهتنالا متي فوس وأ - ءاهتنالا
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 ةيمهأ تاذ اهتساردو ةيخيراتلا ءرجألا توكت اًنايحأو ءينمزلا رصتعلا نفاس ىلع

 ضرغب ةينمزلا تارتفلا ديدحت امأ . اهيلإ لصوتلا نكمي يتلا جئاتنلا ريسفت يف ةصاخ

 نم نكلو «ةيصخشلا ةيحانلا هيلع بلغي امنإو ةيعوضوملا ةيحانلل عمضخي اللف ةنراقملا
 ةرتفلا ديدحت يف هيلع دمتعي يذلا ساسألا يه ةلاح لك تانايب نوكت نأ لضفملا

 . ةيثم لا

 تارتف ىلإ مسقت ةيخعيراتلا تاساردلا بلغأ نإ لوقلا نكمي ؛مدقتام ىلع ءانب

 ليلحتلا ضرغب رغصأ ءازجأ ىلإ اهميسقت نكمي ةدحاولا ةينمزلا ةرتفلا نأ امك . ةينمز

 يداصتقالا ومنلا روطت :اهنم «ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو ٠ حيضوتلاو يليصفتلا

 تايوتسم ريغتو ؛ لامعألا تاثفو تاكسلا دادعت يفر مشعلاو دق احا وا

 .خلإ : . ام ةلود يف ميلعتلا روطت ؛ةشيعللأ

 يناكملا رصنعلا ساسأ ىلع ميسقتلا - ١

 اهميسقت نكميف ءىقارغملا رصتعلاب فصتت ةعمجملا تامولعملا تناك اذإ

 هييثرثو هميظنت نكمي ةأشنملا يف يعيبلا وأ يجاتنإلا طاشنلاف ؛يناكم ساسأ ىلع

 ؛ ةيقرشلا ةقطنملاب ةصاخلا تاعيبملا وأ جاتنإلا : لثم «يتاكملا رصنعلا ساسأ ىلع

 ءكادع رابثعالا يف دحؤت نأ يغيني يتل |! رومألا نمو .خلإ ١ .نيفسولا وأ ةيعرشلا

 دج اهمفتي ىلكالاهر ىلا ةيتاردملاركشيل ايسلا ذودلا يناكملا رصنعلا رايثخا

 . ىرخأ نطانم ميم قلفاقلا ضعي لغاذ# ل لب « .ضعب

 يمكلا رصنعلا ساسأ ىلع ميسقتلا - ''

 يملا رصنعل سلا راما نكميف ةيمك ةميق تاّذ ةعيجلا تائاييلا لو وكي اهدنع

 ىلع كنبلا يف عئادولا باحصأ نيرخدملا ميسقت نكمي «لاثملا ليبس ىلعف . اهميظنتل
 : يب اميق هيلإ راشملا وسنلا ىلع ةددحم تائفل اقفو عئادولا رادقم ساسأ 2 ١ 3 1 0| 8 1 55 1 ا 030 3 / 55



 1 11 ري را يلف تابولعلاو تان ايبلا ميظنت

 ةلاير 4448 ىتح لاير ة,٠٠* نم لق

 : نعود
 لاير ١1448 ىتح لاير ٠٠ ,١5 نم
 لاير ٠٠ , 3١ نم رثكأ

 معمم نع مدقملا ريرقتلا لثم يناكملا رصنعلاب يمكلا ر هنعلا طبر ن :ىيافك

 لودلا ميسفت ؛ كلذ ىلع ىرخألا ةلثمألا نمو 5 ةفلتخملا قطانملا يف عورفلا تاعيبم

 . ةلودلا ىف درفلل لخخدلا طسوتم ساسأ ىلع

 ةعونتم سسأ ىلع ميسقتلا - 4

 اًقفو اهميظنت لهسلا نم سيل اهيلع لوصحلا مت ىتلا تامولعملا تناك اذإ

 ىتح ص رك ليلحتو ةسارد ىلإ جاتحت تناكو « اًقباس اهيلإ راشملا سسألل

 . (ةطلتخم) ةعونتم سسأ ىلع ميسقتلا نكميف ٠ ريرقتلا نم بولطملا ضرغلاب يفت
 مهل يس و نينا ذدحلا نيدروملا نم دحاو لضفأ رايثخا كلذ لاثم

 نأ يغبنيف . ةحاتم نكامأ ةدع يف ديدج عنصم عقوم رايتخاو . انل ةدراولا ةعاضيلل

 : لاثملا ليبس ىلع دروملا رايتخا دنع نابسحلا يف رصانحلا نم ريثك دخت

 رادقم ( ج) . ءارشلا رعس (ب) . ميلستلا يف ديعاوملاب همازتلا ىده )١(

 . هيذل ةرفاوتملا ةعاضيلا ةيعون (ه) . دادسلل ةحوتمملا ةرتقلا ( د) . هحنم يذلا مصخلا

 . ةعاضبلا ميلست ةقيرط (و )

 ةرثؤملا لماوعلا رايتخا يف رذحلا يغبني : طلتخملا ساسألا اذه رايتخا دنعو

 0 :ندخا ةؤاشن : نإ عمزملا عنصلملا ع عقوم رايتخا لماوعلا هذه ةلثمأ نمو « رارقلا يف يش

 قرطو « ةلامعلا قاوسأ نم اهبرقو عقوملل ةحرتقملا ةفلتخملا ندملا رابتعالا

 : خلإ . , ةقاطلا ردصمو ء ةيناكسلا ةفانكلاو «٠ تاتاصاوملا

 دنع عيبلا وأ جاتنإلا ةيلمع يف رارمتسالا) رارقلا ذاخمتا يف ةرثؤملا لماوعلا نم

 ة ةريغتملا فيلاختلاو « ةرفاوتملا ةيجاتنإلا ةقاطلا ( جاتنإلا لحارم نم ةلح رم وأ ةطقن
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 نم دلوتت دق ىتلا ةيوناثلا تاجتنملاو 3 جتنملل ةيعيبلا ةميقل ةميقلا يفاصو ٠ ةيلاتلا لحارملا

 تاحتنملا ىلع يبلطلا ةمس اسحجع و «٠ لامصقت الا ةطقت كعت جاتنإلا ةيلمض يف رارهتسالا

 ييضوت الاثم قس فزس يتاشلا ءؤجلا يفي .. قيوستلا فيلاكتر : ةيزفانلا
 .ريرقتلاب ميفرتلا مظنو ةيعرفلاو ةيسيئرلا نيوانعلل

 يحضوت لاثم

 نع ينطولا يبرعلا كنبلا ةرادإ سلجم ريرقت

 ما ةيلاملا ةئصلا

 ةثلاثلا ةيلاملا ةنسلا نع هريرقت مكنارضح ىلبع رض رعي نأ ةراداللا سلجم رسب

 يتلا تازاجنإلا مكيديأ نيياعضاو « ه517١ -ه1417 قفاوملام 1447 ةرشع

 : ةيلاتلا ةيسيت ئرْلا تاعوضوملا هيف انض عتسم وف اهقيقمت ةم انعطت

 ٠ قفاوملا ١1447 ربمسيد ١” خيراتب يه امك ىلاملا زكرملا ةمئاق دونب *#

 .هأ4 1١7 بحر

 م1955 ةيلاملا ةنسلل لخدلا ةمئاق دونب

 5 بيردتلا و نيفظ ملا ددع لمشتو ؛ ةلماعلا ىوقلا ع

 : مورفلا ددع #2

 ةرادالا سلجم ءاشعأ تافاكم *

 . حابرألا عيزوت *#

 . ةرادإلا سلجم تايسصوت #

 يماع لانمعغأ حئاتنل ةنراقهو دحوم احرش ماع لكشب ريرقتلا دروب اهك

 مالؤأ1ار م7



 ل 12 و0 ا م ىف 2 ١ 15 ن قتلا تنام كسلا تاناملا 02

 ىيلاملا زكرملا دوتب

 .ىلاملا زكرملا عومجم

 م1997 ماع ةياهن يف لاير نويلم 47,715 كنيلت يناملا زكرملا عومجم غلب
 ةبسن كلذب اًققحم م1441 ماع ةياهن يف لاير نويلم 58,154 لباقم

 7/4 ءاهردقرم

 تادوجوملا

 لياقم م5 ماع ةياهن يف لاير نويلم 56,545 تادوجوملا عومجم غلب

 . 77 اهردق ومن ةبسن كلذب اًققحم م١144 ماع ةياهن يف لاير نويلم 0١

 ءالمعلا عئادو

 م5 ماع ةياهن يف لاير نويلم 57 ءالمعلا عئادو يلامجإ غلب

 . 16 اهردق ومن ةيسن كلذب اًقّمحم ما 951١ ماع ةياهن يف لاير نويلم ١5,554 لباقم

 فلسلاو ضورقلا

 ىف ةيداصتقالا تايلاعفلاو تاعاطقلا معد ىف كنبلا ةسايس نم اًقالطنا
 صصخم مسح دعي تحئم يتلا فلسلاو يضورقلا عومجم غلب دقف . ةفاك ةكلمم ا

 لباقم م1995 ماع ةياهن ىف لاير نويلم ٠١ ,71 © اهليصمحم ىف كوكشملا نويدلا

 . يضاملا ماعلا نع 5 اعهردق ومت ةيسنو م1551 ماع ةياهن ىف لاير تويلم : ,زمح

 ةيرامكسالا ةظفحملا

 لقأ ةدم يف ارمع اهلوصأ لوطأ قحتسي يتلا ةيرامثتسالا ةظفحملا ةميق تغلب
 ةيدوعسلا ةموكمعأ ةيملتلا هنا كتنوت يف ةيساسأ هر ويقب ةلغمتملا -تاارووتسا سب نم

 ماع ةياهت يف لاير نويلم 7,78١ لباقم ع١ 445 ماع ةياهن يف لاير نويلم

 .,/115 اهردق ةدايز ةيسنب معهم

 ةئباثلا تادوجوملا

 ؛ لاير نويلم 585 غليم ع4947١ ماع ةياهن يف ةتباثلا تادوج ىلا يفاص غلب

 73١5 اهردق ةدايز ةبستب م١ 441١ قباسلا ىلأملا عاعلا ةياهن ىف لاير نويلم ؟ 27 لباقه



 ريرقتلا كادهإ لحا رم اب
1 

 ثاثألاو تانيسحتلاو ينابملاو يضارألا نم ةنوكم كنبلل ةتباثلا تادوجوملا نأب املع

 . مكارتملا ءافطإلاو كالهتسالا اهنم اموصخمو «تادعملاو

 ةيماظنلا تاباسحلا

 تاباطعخو ؛ ةيدنتسملا تادامتعالا ىف ةلثمتملا ةيهاظنلا تاباسحلا ةميق تغلب

 تالمعو ٠ عيب دوقعو ؛ ةضياقم دوشعو ٠ ةيبنجأ تالمعغ ءارش ةوقعو ؛ ناميفلا

 كلذو : م1447 ماع ةياهن يف امك .لاير نويلم 1,555 غلبم خلإ ٠.. ةيينجأ

 . 7/57 اهردق ةدايز ةبستب ٠ يضاملا ماعلا ةياهن يف امك .لاير نويلم 5 , * ١5 لباقم

 لخدلا ةمئاق دونب

 (تافورصملاو تاداريألا)

 لياقم لاير تويلم ١,74١ م1445 يلاملا ماعلل تاداريإلا غومجم غلب

 غلب امنيب :1 براقت ةدايز ةبسنب م١144 قباسلا يلاملا ماعلل لاير نويلم 5

 ؛لاير نويلم 41/5 غلبمب ةنراقم لاير نويلم 4 ولاحلا ماعلل تافقورصملا يلامجإ

 .ابيرقت هسفن تافورصملا ىوتسم يأ
 حايرألا يفاص

 غلبم لياقم لاير نويلم 5865 7 غلبم مم يلاملا ماعلا حبر يفاص غلب

 . 7/55 اهردق ةدايز ةبسنب يأ ؛ قباسلا ىلاملا ماعلل لاير نويلم 7٠ 4 ال

 ةلماعلا ىوقلا

 ريغو نيشصملا لمعلا سأر ىلع نيفظوملا ددع غلب : نوفظوملا(١)

 ةياهن يف اًمظوم ؟ , ١٠ لباقم اًفظوم ١1/154 ددع م1497 ماع ةياهن يف نيفنصملا

 1 . ١5/ اهرادقم صقن ةبسنب ؟ يضاأملا ماعلا

 ٠ يوطتو يرشبلا رصتعلا ةيمنت يف كنبلا ةسايسل ذيفنت : .بيردتلا (ب)
 ةبسن ةدايزو ؛ةمدخلا ىوتسم نيسحتو ؛ةيجاتإلا ةءافكلا عفرل يساسأ لماعك
 ةماعلا ةرادإلل عباتلا بيردتلا زكرم ماق دقف «كنيلا ةرادإ يف يدوعسلا رصنعلا

 بيردت متامك . ماعلا لالخ اًفظوم ١١1١7 بيردتب ةدجو مامدلاو ضايرلاب كنبلل



 راق ريرقتلا يف تامولعملاو تانايبلا ميظنت

 يدوعسل |! يبرعلا دقتلا ةسسؤمل عباتلا يفرصملا بيردتلا دهعم ىدل افظوم هم

 م نيذلا نيفظوملا ددع كلذب لصيل ؛ ةيدوعسلا تاعماخاو ةغانصلاو ةراجتلا ةقرغو

 م1941 ماعل اقظوم ١1١78 ب ةنراقم افظوم ١415 م1497 ماع لالخ مهبيردت

 ةراقسيورف موي 17,837+ م1997 ماع لالخ ةرجنملا بيردتلا مايأ ددع غلبو
 بيردتلا فيراصم تغلبو .م1441 ماع لالخ تزجنأ بيردت موي 6,077 عم
 ماعلل لاير ١,272,٠6٠ غلبجم ةنراقم لاير 5,959,٠6٠ ماعلا اذه لالخ

 كلما ةعماج يف ةيعماجلا مهتسارد نولمكي ايلاط ٠١ ددع باطقتسا متامك . يضاملا
 ددع بيسلت متو .ةيكيرمألا ةدحنملا تايال ولا يف اًبلاط 1؟ و وه ةقر ثلا ةقطنملاب دهف 3 عما

 . ضايرلاب ةماعلا ةرادإلا دهعم يف يليهأت جمانربل افظوم 4

 عورفلا ددع
 ماع ةياهن يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخخاد ةماعل ا كيبلا عورف ددع غلب

 لباقم. ةدحتملا ةكلمملاب ندنل ةنيدم يف دحاو عرف ىلإ ةفاضإلاب اعرف ١١1 م

 . م١149 يضاملا ماعلا ةياهن يف اعرف 4
 0 ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم

 يلامجإ غلب «كنيلل يساسألا ماظنلا نم (؟ 4 , ؟١) نيتداملا ماكحأل ادانتسا
 ؛لاير تويلم "و 4 غلبم م1597 ماع نع ةر ,ادالا سلجم ءاضعأ تاآفاكمو ساعتأ

 لدي 8 اا كب هالو يرسل ه0, غلق اهنن
 فيراصمو روجأ يقابل ايلا لثميو .ةيذيفنتلا ةنجللاو ةرادإلا سلجم تاسلج روضح

 . ةيديفنتلا لامعألل ةرادالا سلجم ءاضعأب ةصاخ رشس

 حابرألا عيزوت

 مم ةيلاملا ةنسلا نع حابرألا يفاص عيزوتب ةرادإلا سلجم يصوي

 (تاثلايرلا فاللي ) غلبملا : ىلاتلاك

 نان م1391 ةيلاملا ةنسل |! حايرأ يفاص

 ااا م١141 ةقباسلا ةنسلا نم ةلحرملا حايرألا : فاضي

 1 عيزوتلل ةلباقلا حابرألا عومجم



 ريرقتلا دادعإ لح اع 1 احن

 : يلاتلاك اهعيزوت حرتقي

 ١ نييدوعسلا نيمهاسملل- 17, 72١لاملا سأر نم +12

 ]ودير افف لاملا سآر نم /541 1 يدوعسلا ريغ كيرشلل- ؟

 نيمهاسملا ىلع اهعيزوت حرتقملا حابرألا عومجم
 عوفدملا لاما سأر نم /411 ةبسنب 00

 “٠ - اآ1ةة يهدف ماعلا يطايتحالل لوحملا

  4ذة 1 (م1957 يلاملا ماعلل لححرت) ةاقيتسملا ح حابرألا-

 اقنا عيزوتلا عومجم

 حبصي كلذبو

 اء ماعلا يطايتحالا
 ىماظنلا ىطايتحاللا 000

 لماكلاب عوفدملاو هب حرصملا لاملا سأر 01

  2اال تايطايتحالااو لاملا سأر 1

 حابرألا عيزوت دعوم
 دحاولا مهسلل لاير 4 ٠ عقاوي نيمهاسملا حابرأ عيزوعب كنبلا موقي فوسم

 ةيعمجلا داقعنال يلاتلا لمعلا موي نم ارابتعا (ةاكز لاير ١7 - لاير 4١0

 . ةرشع ةئلاثلا ةيداعلا ةيمومعلا

 ةرادإلا سلجم تايصوت
 يف غامتجالل ةرشع ةئلاثلا ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم ررق

 سرام 4 قفاوملاه517١ ناضمر ١5 ءاثالثلا موي ءاسم ةرشاعلا ةعاسلا مامت

 / عيرملا لامش يف ةماعلا ةرادإلا ىنبم يف تاغامتجالا ةعاق يف كلذو م47

 : يلاثلا لامعألا لودج يفر رظنلل ٠ ضايرلا

 ةيلاملا ةنسلا لالخ كنبلا ةطشنأ نأشب ةرادإلا سلجم ريرقت ىلع ةقفاوملا-١

 , مم را / 73١ يف ةيهتنملا



 1 ريرقتلا يف تام ولعلاو تاتايبلا ميظنت

 م1157 7/17 7/51 يف وهغامك ي ىلاملا ٌركرملا ةمئاق ىلع قيدصتلا - *

 حايرألا عيزوت تآشن ةرادإلا سلجم تايصوت ىلع ةقفاوملا -

 . م1445 ةيلاملا ةنسلل ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاريإ - +

 نوبساحملا / ةداسلاو مهاكرشو ريخلا وبأو اباس / ةداسلا رايتخا ةداعإ - ه

 ةيلاملا ةنسلا نع كنيلا تاياسحل نيعجارمك (هاكرشو سدنهم ديجملا دبع) نودحتملا

 . مهريغ رايثخا وأ مهباعتأ ديدصلاو م

 تارشابي تاوئس ثالث ةدمل نييدوعس ةرادإ سلجم يوضع باختلا - 5

 م1997 / 8 / ١ نم ارابتغا امهماهم

 انتموكحل نافرعلاو ركشلاب هجوتنل ةصرفلا هذه زهتنن نأ انتوفي ال ماتخلا يف

 انركش ليزج هدقن كلذك . صاخلا عاطقلت نيغلاي معدو مامتها نم هيلوت امل ةديشرلا

 نأ اندعسيو انرسي امك . اهايإ انولوأ يتلا ةيلاغلا ةقثلل ماركلا انيلسارمو انئالمعل

 جئاتنلا ىلإ تدأ يتلاو كنبلا وفظوم اهلذب يتلا ةصلخملا دوهجلل ريدقتلا رفاوب مدقتن

 . مكيديأ نيب يتلا

 « ؛ قفوملا هللاو

 ةراذإلا ساجسم

 ةصالخلا

 يتلا تامولعملل نيديجلا ميظنتلاو بيترتلا نإ لوقلا عيطتسن «مدقتام لك نم
 فراعتملا بيلاسألاب ريرقتلا ءازجأل يقطنملا ميسقتلا ىلع زكريال ريرقتلا اهيلع يوتحي

 جاتحي اميف ءىراقلا ةيغر عابشإ ىلع ءاضيأ ءبصني لب ءبسحف ةباتكلا يف 2

 ةطاسبلاو ؛ءىراقلل ةيسفنلا ةحارلاو + صضرعلا قرط يف تابثلاو حوضولا نم هيل

 . ريرقتلا اهيلإ فددهي يتلا ءايشالل باعيتسالاو مهفلا ةعرس نم نكمت ينلا



 ريرقتلا دادضإ لحام 13

 ليلحتلا نم ةبسانملا ضرعلا قرط ىلع ميظنتلاو بيثرتلا ةيلمع زكرت امك
 تحضتا ىتم ةبسانملا حاضيإلا لئاسو مادختساو؛ حرشلاو ؛ ةفلتخملا هعا ونأب
 ميقرتلا مظنو ةيعرفل مملاو ةيسسيئرلا نيوانعلا ؛ لامعتساو ءىراقلا ةمهم ليهست اهترورض

 باعيتساللاو ةءارقلا ةيلمع بايسلا يف دعاسي كلذ لك ٠ اهيلع فراعتملا زيمرتل لا وأ

 يف للخلا ةجيتن أشنت دق يتلا تابوعصلا ضعب ءىراقلا بنجيو ريرقتلا تايوتحمل

 . تانايبلاو تامولعملل ميظنتلاو بينرتلا ةيلمع

 ةلعسأ

 قرطلا يأ للع ؛ لصفلا لالخخ تشقون يتلا ميظنتلا قرط مادختساب - ١
 : ةيثالا تاع وضوملا ع مه بيسانتت

 لك نم ةضقلتخلا عاونألا نع وأ ؛:تادتسلا وأ مهسألا يف رامثتمالا رارق؟ ]1

 . عون

 ةيداعلا ريف وتلا مافدب اهتنراقمو االانذا اانا ةينواعتلا ةيفررصملا عئادولا (ب)

 . ايصخش لضفت امهيأو هبويعو فنص لك ايازمو اهلمع ةيقيك ثيح نم
 ةقالعو + لجألا ةليوط ةيراجيإ دوقعب ةتباثلا لوصألا ريجأت وأ ءارش (ج)

 : حاصق لاو صضرعلا رايعم كلذ

 ليصفتلاب اهنم ةدحاو شقانو ٠ ميظنتلا قرط نم جذامت ةثالد ركذأ - 9

 . ةديج ةفرعم هفرعت عوضوم وأ ةلكشم ىلع اهقيبطت
 ونملا ميظنتلاب دوصقملا ام - ”

 ؟اهتفيظو امو ؟ثحبلا عورشم ةطخ لمع ةميقام -

 بلا
 ظل

 ثحبلا ةطخ بيئرت يف اهعابتا يغبني يتلا تاوطخلا ام 8
 ريرقتلا ةباتك يف زيمرتل رثلا مظنو ةيعرفلاو ةيسيئرلا نيوانعلا ةيمهأ 5

 . ثاحبألاو

 هيبشتلاو داضتلاو ةنراقملا دنع رابتعالا يف اهذخأ يغيني يتلا رصانعلا ام - 7
 . اهبيترتو تامولعملا ميطلت يف



 ١1 ريرقتلا يف تايرلعللاو تانايملا ميظنت

 تانيرمت

 تاداريإ «ةرهاقلا ةنيدمم لاتتنوكرتنإلا قدنفل ةعونتملا تاداريالا نيب نم ١-

 نم ةلسلسلا هذه ةرادإ عبتتو ٠ ءالزنلا ريغ نم قدنفلا داورو ءالزنلل ماعطلا ةلاص

 تاداريإ نم ماعطلا ةلاصل ةريغنملا فيلاكتلا نم لقألا ىلع 7/٠١ ةيطغت قدانفلا

 نع ةلوؤسم ةلاصلا ةرادإ َدَعّتو . داورلاو ءالزنلل ةمدقملا تايورشملاو تايجولا
 موقت نأ تأر ةيسيئرلا قدنفلا ةرادإ نأ الإ . اهلاكشأ ىتشب ةديجلا تامدنخلا يدقت

 تابورشملاو تابجولا ةفلكت صخحفو «تامدخلا اهب , متن يتلا تاءارجإلل ةعجاربمج

 اذه ىلإ لوصوللو .ةمدخلا ىوتسم نيسمتو حيرلا شمع عقر يف مهاست ىتح

 ؛ةبسانملا قرطلاب اهليلحتو ةفلتخسملا رداصملا نم تانايبلا عمجبب موقت نأ تأر ءفدهلا

 ذاختال ةلسلسلا ةرادإ يف نييذيفنتلا نيلوؤسملا ىلع ةساردلا هذه حئاتن ضرعو

 ثآشلا اذه ىف ابسانم هارتام

 : ةيلاتلا ثحبلا ةطخب انيعتسم نأشلا اذهب ريرقت قف دادضإ كيلإ بلط دقلو

 ةمدقم ١-

 ةريغتلا فيلاكتلا ةيطغتب قلعتي اميف ةلسلسلا ةرادإ ةسايسو ةيخيرات ةذبن )١(

 ماعطلا ةلاص يف

 : ماعطلا ةلاص طاشن ةعجارم نم فدهلا (ي)

 : ةلاصلا يف ةعبتل تلا تاءارجأللا ةعجارم ©

 . ةلاصلا ليغشت ةءافك عفر يف مهاست لق يتلا ةححرتقملا ثارييغتلا ©

 . تامولعملا رداصم (ج)

 . ةلاصلاب نيئماعلاو نيقظوملا عم ةيصخشلا تالباقملا ©

 . ةدهاشملاو ةلظح املا ©

 ةساردلا نهخلم - ؟

 . ةلاصلاب نيلماعلا تقو عيزوت ءوس (1)

 . ةلاصلا لخخاد ةكرحلا بايسنا يف ةءافكلا مدع (ب)



1 
 ريرخلا دادعإ ارم

 ةيسيئرلا ةرادإلا اهلمحتت ىتلا ليغشتلا ةفلكت ةبسن يف ؤفاكتلا مدع (ج)
 .:ةلساملا

 تايصوتلاو ةدهاشملا

 , ةلاصلاب ءالسعلل ةمدقملا تامدخلا ةفلخت (1)

 . تاوتس سمخ ةدمل ةئراقملا ةقلكتلا ©

 : ةلامعلا ةفلكت عاشت را هب
 أ

 . ةيئاذغلا داوملا ةف اك عافترا دنس

 . ةلامعلا مجح .ضيفخلت : تايصوتلا ©

 . اهعاونأ ىتشب موحللا ىلع ةباقرلا (ب)

 ءالمعلل ةمدقملا موحللا تايمكل طيطختلا لالخ نم فيلاكتلا ىلع ةياقرلا ©

 .ةيجو لك يف

 . ةمزاللا موحللا ىلع لوصحلا يف تاصقانملا بولسأ مادختسا ©
 ليبس ىلغرهش وأ+ نيعوبسا لك) ةضقانلا ةدم ريصقت . تايصوتلا ©

 . (لاثملا

 . تقولا عيزوت ج)

 . ةمدخلا ءادأ يف لوذبملا تقولا ةيمهأ نم ليلقتلا ©
 . ةمدخ لكل ةقدب تقولا سايق يف ةيعوض وملا تايصوتلا ©

 . ماعطلا ةلاص لخاد ةكرحلا بايسنا ( د)
 . ماعطلا ةلاص يف تابج ولا ميدقتل يسيت رلا ناكملا نع فارصلا دعب ©

 , راذنإ قباس نودب نيلماعلا ىضعب بايغ -
 . ةمدخلا ىف ةءافكلا صقن -

 ةكرحلا ليهستل ةمدخلا ناكم نم فارصلا ناككم بيرق : تايصوتلا ©
 ا ءالمعلل ةيايسنالا



 1 ريرقتلا يف تامولعللاو تانايلا ميظنت

 : ةصاخلأ تايسانملاو تاللفحلا ( ه)

 رعس باسح يف ةقدلا مدع ىلإ يدؤت ؛تايسانملا هذهل ةددحملا راعسألا ©

 ْ . ماع لكشب ةبجولا

 ثيح نم نيفظوملاو نيلماعلل ةمدقملا تابجولا راعسأ ىف نزاوتلا مدع ©

 . ةكرشلا همدقت يذلا معدلا

 تالقحلا يف تابجولا راعسأ باسح يف رظنلا ةداعإ ٠ تايصوتلا ©
 نيلماعلل تابجولا اهي مدقت ينلا راعسألا كلذكو ؛ةصاخلا تابسانملاو

 . صاخ هجوب ماعطلا ةلاصب نيلماعلاو ءامومغ قدتفلاب نيفظوملاو

 ةيقيطت تاالاح

 تاالواقملاو ءانبلا داوم تاديمحلا ةكرشب ةيئابرهكلا تاودألا مسق هجاوي :ًالوأ

 لدعمي ةيبشخ تاركب ىلع ةفوفلملا ةكيمسلا ةيئابرهكلا كالسألا فلو سايق ةلكشم

 يلاوح ةيرورض ريغ ةرشابم ةفلكت ةكرشلا فلكتت ذإ ؛ ةركب لكل رتم ٠

 كف ةيلمع يف لماعلا هيقالي يذلا بعتلا ىلإ ةفاضإلاب ء ماعلا يف ًالاير ١ , ةخخ

 مث ؛افلخلا نم تاعيبملا ةلواط ىلع تبثملا ىبشخلا رتملا ىلع اهسايقو كالسألا هذه

 عئاضلا تقولا كلدكو ؛ يرتشم لا ةطاسوب اهلمح ةلوهسل ةعيبملا كالسأللا فن ةداغإ
 ا - ىلا ب 3 سب

 0 5 1 6 خاف 0 ماع 21

 8 عيبلا ةيلهش ءاينإ راظتنا يل ةليوط اسالمللا يذلا ليمعلل ةييبئناب

 داومل ناديمهلا ةكرش ىلع ةيسدنهلا تاودألاو ددعلا تاكرش ىدحإ تفرع

 ةلوهسب اهقل ةداعإو اهسايقو كالسألا كف يف مدختتست ةيئايرهك ةلآ تالواقملاو ءانيلا

 ةيلمع لكل قئاقد ٠١ اهؤارش حرتقملا ةلآلا رفوت ذِإ . تاعيبملا رعس ديدحت كلذكو

 تاودألا ءارش ىلع دادزي بلطلا نأل . كالسألا هذه نم رشم 5٠ نم نوكتت عيب

 ةكرشلا نم بلطتي كللذ تافءةنلا م ةنيعم تاقوأ يش ءاثبلا كداومو ةيئاب هلا

 مل اروجأ كلذ اهفلكيو ٠ لاوحألا بسح نيمئاد وأ نييمسوم ًالامع رجؤت نأ اًنايحأ
 و 3 1 : 3/ ا شا . 5 5 1 د يمت

 وا هنسلا يف رتم 14 و 0 يناوح عييب ةساردلا لحم عرفلا موقي . تايسحلا يف نكت

 د م
 . ًالاير ١5 ةعاسلا يف لماعلا رجأ لدعمو ءرهشلا ئقرتم 5,06



 لا
 ريرشتلا غاذعإ 2 1

 كانه نأ نيبت .؛تغم رهشأ " لالخ ةكرشلاب قئاثولاو تالجسلا صحف نم
 عيب ةيلمع لك يف ةدايزلاب أطخلا صقلا ةجينت رهشأ ةثالث لكل ارثم 0٠ هرادقم ازجع
 اي راك ايارهرل ! ينقل نه قربا ياي ياو حل
 ,لاير ؟ 5 رتملل عيبلا نمث . سايقلا يف ةدايزل ١١ بسب ريد قت وأ سايقلا يف صقنل

 ةاهل يضارتفالا رمعلاو ءًالايرال ١*0 اهو رش حرتقملا ةلآلا نمث نأب املع

 : ةيسيئر ءازجأ ةثالث نم ةنوككمو رتم ١١ * * * ىتح ن سايقلا عيطتستو . تاونس

 ١- كالسألا تاركب تيل يروحم دومع .

 ةعيبملا ةيمكلا رعس ديدحتو ن بايقلل ريغص ٌزاهج -"
 ني نس ايفو ميلا ةيمتا حاصتل رخل فرطلا نم يروم رمت ك

 يرتشملل اهميلست

 بولطملاو
 هيف ارربم تالواقملاو ءانيلا داومل ناديمحلا ةكرشب تاير تشملا ريدمل ريرقت ةباثك

 ىلع ريرقتلا ىوتحي نأ ىلع هالعأ ةشقانملاو تامولعملاب اًئيعتسم ؛ ةديدجلا ةلألا ءارش

 : ةيلاثلا ءا رجألا

 ةلآلا ءارش ءارج نم ةكرشلا ىلع دوعت يتلا عفانملاو ةلكشملا نايبل ةمدقم - ١
 . ةديدحلا

 يسيئر ناونع تحت عوضوملا بلص شقاني يذلا ريرقتلا عوضوم - ؟
 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيعرق نيواثع ؛ اةلمتحملا تاروفولا)

 .ةلمدحملا روجألا تاروفو(1)

 . ةلمتحملا سايقلا تاروفو (ب)

 . ليمعلاو عيبلا بودنم نم لكل اضرلا رصنع -
 . جاتنتساالاو ةقاشلأ - *



 ١4 ريرقتلا يف تامولعملا و تانايبلا ميظنت

 لحلا قيرط ىلع تاداشرإ

 ه51١؟ /15 /18 خيراتلا

 تايرتشملا ريدم بئان دشارلا مالسلا دبع / نم
 5 ع ِ 7: ٌ ةاكرلات ع

 تايرتشملا ماعريدم تاديمحلا دلاخ دمحأ / ىلإ

 . مابرهكلا كالسأل فللاو سايقلا ةلآ ءارش تارربم : عوضوملا

 ةكيمسلا ةيئابرهكلا كالسألل سايقلا ةفلكت عافترا ةريخألا ةرتفلا يف ظحول

 صقلاو سايقلا ماظن لادبتسا يغبني ذِإ «:ةكرشلاب ةيئابرهكلا تاودألا مسق يف

 تاو يونس ةكرشلا اهلمحتت يتلا ةيرورضلا ريغ ةفلكتلل اًرظن يلآلا ماظنلاب يوديلا

 لاخدإ نم ةلمتحملا ةيدقنلا تارحخدملا ىلإ ةفاضالاب .الاير ١ , انثى غليمم ردقت

 ءالمعلاو عئابلا نم لكل ةحارلاو رسيلا حضوي ريرقتلا اذه نإف :يلآلا ماظنلا

 قدحإ ةطساوب ةمض ورعم ا ةلآلا قيرط نع ةكيمسلا ةيئابيرهكلا كءلبألال نيرتشملاو

 . ةيسدنهلا تاودألاو ددعلا تاكرش

 ةلمتحملا تاروفولا

 عفدت ةرشابم ًروجأ عرفلا اذه رفوي نأ ةثيدحلا ةلآلا ءارش دعي عقوتملا نم

 ىلع ماظنلا اذه لمعي امك . فللاو صقلاو سايقلا ةيلمعب موشي يذلا لماعلل

 نأ ةبرجتلا حام دعب نكيو . ةدايزلاب صقلا يف أطخلا نع ةئاتلا ةراسخلا داعبتسا

 : ةيلاتلا ةشقانملا نم حضتب امك ةكرشلا عورف عيمج ىلع ممعت

 ةلمتحللا روجألا تاروفو - ١

 رتملا قيرط نع ايودي ةكيمسلا ةيئابرهكلا كالسألا سايفب ايلاح ةكرشلا موقت

 اهؤارش حرعقملا ةيئابرهكلا ةلآلا رفوتو . عئابلا مامأ ةلواطلا فلخ تبثملا يبشخلا

 ل_لدعمي وأ «كالسألا هذه هم ارثم نم نوكتت عيب ةيلمع لك يف قئاقد ٠

 ةيئابرهكلا تاودألا ءارش ىلع دادزي بلطلا نألو . تاعييملا نم اتم 5٠ لكل ةعاس
 نييعت كلذ ىلع بترتيو ةئسلا نم ةتيعم تاقوأ يف ءانبلا داوم كلذكو ءامومع



 ريرقتلا دادعإ لصارف اثم

 ةرفاوتملا تامولعملا نم .لاوحألا بسح نيمئادلا وأ نييمسوملا لامعلا ضعب
 طسرتمي وأ ماعلا يف رثم 74,٠٠٠ يلاوح عيبت ةكرشلا نأ حضتي ؛ ةكرشلا تالجسب
 . الاير ١18 غلبي ةعاسلا يف لماعل !ا رجأ لدعم نأ امبو ءرهشلا يف رثم 7,٠٠١ هردق
 عقل وقالاو ايقلا يامر !! ةلآلا عارش لعيب ةث ركلات حلا ؟بهف

 يلاثلا وح وحلا ىلع اهباسح نك ءماعلا يف لاير و ”* ٠
1 

 ةعاس ١ - كس(6+ / 54000 ةردقلل دف لا كا روقو

 لاير 8١ * ١16 - ١١١١ - ةردقملا رجألا تاروفو

 ةلمتحملا سايقلا تاروفو - ؟

 ادجع اجه نأ نيت : تضم وهنا 5 لالخ ةكرشلا تالجس يضخ 00

 ميب ةيلمعع لك ىف ةدايزلاب أطخلا صقل ١! ةجيتن رهشأ ةثالث لكل ارثم ة-+ ةرادقم

 ليت ةئإ : لايزال, هركلا عيوش اهو , ةريغصلا عرلا كايلابع ةساعو

 « سايقلا ةقدب فصتت ىتلا ةديدجلا ةلآلا ءارش ةجيتن لاير 5 غلبم رفوت نأ ةكرشلا
 : ىلاتلا وحتلا ىلع اهباسح نحو

 ماعلا يف رنم 7٠١ - 4 * روهش ةثالث لك ارتم 5٠

 لاير ةووح ؟ىة >5

 لاير ١ ,ال٠٠ اهردق ةيلامجإ تارخدم ةديدجلا ةلآلا رقوت نأ نكمملا نم نذِإ
 دو نإ سوسو دعما و دس يسمعون

 رفوت نأ عيطتست تاالواقملاو ءانبل انبلا داومل ناديمحلا ةك نإف . تاونس ه ةدمل حاتنإلا

 ديكو د ا وجاب

 , الايرالالمءد(ا/50) (خةزم !ارثود)

 ءالمعلاو عئابلا نم لك ةحار

 ةديدجلا ةلثلا نإف .ء اهبلإ ةراشألا تقبس ىتلا ةيدقتلا تارخدملا ىلإ ةفاضإلاب

 دنقلا ةواعإ رب دامقلا ,كاذل يارس ىضرلابلا ةلمحتي يذلا بعتلاو دهخلا رفوت



 لا ريرقتلا ىف تامرلعملا و تانايبلا ميظنت

 : ةعاضبلا ملست راظنتنا يف ةليوط فوقولا نع حانلا رجشلاو راظتنالا يف يرتشملاو

 عئابلا ةمهم بعصي كلذ نإف ٠ ةريبك تافل لكش ىلع عنصملا نم درت كالسألا نأل

 اهب عشمتت يتلا تازيمملا نمو . ةريغصلا عيبلا تايلمعل ةصاخ سايقلاو كفلا يف

 : يف لثمتت عيبلا ةيلمع ليهستل ةيسيئر ءازجأ ةثالث اهب نأ ةديدخلا َهلآلا

 . ةلكليألا تاركب تييثتل يروحم دومع - ١

 :_ ةعببملا ةيمككلا رعس ديدحت و سايقلل ريغص زاهج -!؟

 ىتمح اهفل دعب ةعيبملا ةيمكلا ملستل رخآلا فرطلا نم يروحم دومع -

 . يرتشملل اهميلست لهسي

 ءاطخألا عنم يف سيل مهاست فوس ةديدجلا ةلآلا نأ حضتي مدقتام لك نه

 لمعلا ةلوهس رعشي ةلعجتو لماعلا دهج رخدتس اهنإ لب : مسح تاعيبملا رعسو

 للقتو 3 ارثم تا لكل قئ دد لدعمب ليمعلا تقو رفوت اهنأ امك . هيدؤي يذلا

 كرتي هلعجي دق ام 3 ةعاضبلا ملستل راظتنالا ىلع بترتي يذلا للملاو قيسضلا ةمبح رق

 . هل اه يهيم ءانثأ ةعاضبلا عارشش ل ودب 9 "1

 ىلع درلاب يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل ةعباتلا كودبلا دحأ ماق :اًيناث

 كنبلاي ةقلعتملا تاحاضيإلا صضعب هنم بلط يذلا ءلمعلا دحأ تاراسفتسا

 ىلع ركشلا ليرحج نع ربعم باطخ لكش يف رصتخملا ريرقتلا يلي اميفو «ةئتاطاشنو

 اًحوضو رثكأ باطنملا لعبت نأ ماقملا اذه ىف كنم بولطملاو . تاحاضيإلا هذه

 يف ةروكذملا ءايشألا نع تاحاضيإ بلط ليمعلا اذه نأ ضرفب .ءىراقلل ةلوهسو

هيلع ءاقيألاو ةدراولا راكفألا عبتن نأ كيلع َّظ تانامفتساالا ىلع درلا
 ةروصب نكل ا

 ىلعو لصفلا ءانثأ هيلإ راشملا وحنلا ىلع بيترتلاو ميظنتلاو ضرعلا ثيح نم لضفأ

 : ةيثآلا يحاونلا صخألا

 ةتلاعا نيتحردلا نم وأ ةثلاشلاو ةيباثلا نيتح رذلا م نيوانعلا لاخدإ ١-

 , ةعبارلاو

 5 حضاو لكش ةسصخشلا ك رظن ةهحج و راربإ -؟



 ريرقتلا دهادعإ لحارم 1

 1 1١١ 5 5 : ١ |[ آ[ عال عا 2 0 2

 5 ريرشتلاب دراولا نصعنلا ني مزليام رييغت 0

 ليهستل ريرقتلاب ةدراولا ةيليصفتلا تايولعللا صضعبل لوادحلا مادختسا -

 . مهفلاو باعيتسالا يف «ىراقلا همهم هلأ 0 ذم ءتداقلا د

 ىضرعلا ةقباط نيسعُت نأ ةبغرلا دتعع ةيوناثلا تارييغتلا ضعب لام نإ -2

 .ريرشتلا صن يلي اميفو . ةباتكلاو
 تاناسحلا عاونأب ةفاخلا تامولعملل مكبلص و مك راسمتسا ىلع ا

 تامولعمو قئاقح هيط مكل لسرم « كنبلا اذه يف ةنومضملا ةيراخدالا ةيعوألاو
 ع بحسلاو «تارخدملا ةذهب نصاقملا نامضلاو .ةيراخدألا ةيعوألا عاونأ 0

 ةفرعمل اهيلع لوصحلا يف نوبغرت امبر يتلا ةمهملا تامولعملاو قئاقحلا ضعبو كنبلا
 .كنيلا اذه نع ردصت يتلا ةيراخدالا ةيعوألاو تاباسحلا نعو + لضفأ لكشب انكنب

 .«ريفوتلا رثفد تاباسح : رامخدألا قرط 0 ناعوت كنملا ىدل دج وب

 نع رام دا تاسع حعتف نكم كيد راصتخاب : رهشأ ةحب ةدذل رناخدا تاداهشو

 تق هب ذارملا غلبملا ملست دنعو . عليم يابو تقو يأ يش تومسملا 2 وتلا رتثد قيرط

 كلذ دعيو . رتفدلا ىف غلبملا تاشاو مكل ريقوتلا رتفد رادصإب كنبلا موشي ؛ باسحلا
 ,. ال وممت مرن اسف و قا ينو ةيديش شان مكلبق 2 دوب ا قا كت ملأ اذه ععأإ فايشي . . داي م . - ام 1 0 مه < 5 | 1 4 2[

 أذه لبق وأ ريهشل ! نم مس سماشلا مويلا يف بتاسحملا يف دوت يتلا تافاضإل او

 يف تعدوأ تناك ول امك دئاعلا اهيلع بسحيو :قباسلا ديصرلا ىلع ىلعت خيراتل
 رهشلا نع ممل سمانا كيعت اهملست ىثي يتلا تارخدملا أهأ : رهشلل لوألا مويلا

 عقب اهتيح نكلو 2 عاديإلا رهشل يلاتلا رهشلا م مدن دئاعلا اهل يستحيف

 وأ رم سداسلا ىلإ دقق ءدئاعلا اهيلع بستحي ىلا 3 رهشلا نم ىلوألا ةرتفلا

0 0 

 م

 غلابملا ىلع ىلعيو تار دملا ىلع دئاعلا بستحيو .؛ لاوحألا بسح رشع عباسلا



 اند ريرقتلا يف تامولعلاو تاتاييلا ميظتت

 ىدامج نم »و ءلوألا عيبر نم ”* يف ؛ةنسلا نم روهش 7 لك ةياهن ىف ةعدوملا

 عءاوس ايثاقلت متت ةيلمعلا هلع : ةجحلا ىذ نم "١و .نابضمر نم ”*؟ وو ةرخآلا

 ىلع دئاعلا لدعم غلبي . خيراوتلا هذه يف لسري مل مأ كنبلا ىلإ ريفوتلا رتفد لسرأ
 دئاعلا ةقيرطب بستحيو ءايوئنس 7/١8 ريفوثلا رتفدل يلاحلا تقولا يف تارخدملا

 . رهشأ ةثاالث لك ةياهن ىف بكرملا

 رامثتسا تاذاهشر ؛كصب كلتلا + ناش ؛ ةقباسلا ريفوتلا رثافد ىلإ ةفاضإألااب

 ةرتفو ربكأ ادئاع رخدملا حنمت اهنأب تاذاهشلا هذه زيمثتو . رهشأ ةتس ةدمل ةيراخدا

 لانو انيك ةدحاولل ىنذأ دحب ردصت تادايهشلا هذه 3 تومضملا رامثسالال لوطأ

 « اياوز ةدع نم ريفوتلا رثفد نع فلتخت اهنإ : لاير ٠ ء لا نم اهتافعاضمو

 لك ةياهن يف عفديو (ءارشلا) عاديإلا خيرات نم تاداهشلا هذه ىلع دئاعلا بستحي

 ؛ كوك لكش يف تاداهشلا هذه ر ؛كيحت .قاقحتسالا خي يرات وهو نيس هع

 يد رادصالا د خيرات نم رهشأ ةتس لك ةياهن يف ةداهشلا لماحل كيشب دئاعلا لصريو

 0 لاما وع امك نثادلا ليمعلا يراج باسح ىلع اك اناقلتا اهتلعت نه

 رخآرهشأ ةمسةدل اًناقلت تاداهشلا ثدمت نأ يعيبطلا ن "يف م ريق وتل وعلا ماقد قيرط

 انه اموي نيثالث نع لقتال ةدمم كلذ يف ,ليمعلا ةيغر مدعب كنبلل راطخإ لصي ملام

 .: ام 7 14 غلببف تادايشكلا هذه يف تااعدألا ىلع دئاعلا

 «ةيملاعلا فايويلا ةملقتم 5 وضع كنلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب «لاير ]4 ية هذ

 ءالمعلل ضورقلا مدقي هنأ امك ٠ ةيمالسإلا فراصملا داحتا ىف وضع كلذكو

 تائوذأو 1 تادئللاو ءمهسألاو تاراقعلا : ثم ىلوألا ةجرتنلا نع تانامضبي

 مك ن ضف .ثرؤو رضلا دنع اهنم صلختلا لهسي يتلا تاتامضلا نم اعريغو ةنارخلا

 اذه عم كت اتا رمخدم لالخ ٠ نم اهيلع لص ىتلا تائامضلا نم ديدعلا يرت كنإف

 , كلتلا



 يرقلا دانعإ لحارم ١م

 ع بحسلاب ةصاقلا تامولعملا نم ديلا ىلع لوصحخلا بدي ركوكلتا دك ملا رم

 هتأ رخ ذم بحس تح ليمعلا حنمت نأ امئاد كنبلا ةسايس ن نأب أجافت دق ٠ كتارخدم 0-3

 اذه سيسأت خيرات ذنم ةسايسلا هذه عبتت نحنو . قباس راطخإ نودي ايئزج وأ ايلك
 بحسلاب اراطخإ بلظت امير ىدوعسلا ىب ,رعلا دقتلا ةسسؤم نإف كلذ عمو ٠ كنبلا

 قدح لاك ةكراط فورط وأ ةثراكل دلبلا صضرعت اذإ ةيرورضضلا فورظلا  ضعب يف

 ًاراطخخإ كنبلا لطي نأ لمتحملا نئمف ٠ تيوكلل قارعلا لالتحاو حب ٠ جيلذلا برح ءانثأ
 عيمج ْنِإْف ء ءىراوطلا تالاحو ةيرهقلا فورظلا هذه لثم يفو . , بحسلا تايلمعب

 دويقلا هذه لوو بحسلا تايلمع ديقت ملاعلا ىوتسم ىلع ةيلأملا تاسسؤلملا

 ةضاخ ءةليعلا ةحانصتم نم اهنأ امك :ةقطتمو ةميكح بسحسلا تايلمع ىلع

 , ةماع نطولاو

 اهمادختسا نكمي يتلا ميقوتلا 3 ةقاطب هيط مككل لسرن اننإف ٠ مكتحار ىلع ًالمع

 ةروصب و أ ةيدرف ةروصب باسحلا حتف مت ءاوس « ةيراخدالا ةيعوألا نم نيع مه وتلا داكل

 هجو ىلع عيقوتلا ن ىو ؛ةيصخش ةيدرف ةروصب باسحلا حتف متادإف . ةكرتشم

 - 3 53 8 - 58 0 0 53 امحم |١" ة: |! |!
 عم كرتشم باسح حتف يف متبغر اذإ امأ . مقر جذوسللا لمح * يتلا ةفاصبلا

 ا

 ةقاطبلا ىلع رهطظي يذلا 1ع مقر جذومنلا مادختسا نكميف ةةربسألا دارفأ ,_ضعب

 ١ فلخا نم

 بغراذإ ء. رصقلا لافطألاب ةصاخ تاباسحان نيذل نإف كلذ ىلإ فضأ
 ذنم راخدألا ةداع لافطألا ديوعتل وأ مهدالوأب ةيصامح مل غلابم صيصخت يف ن نادلاولا

 تاهخ اهرمثتسيو غلابملا شعب اشقوي ل نأ ريخلا يلعاف دحأ بغر اذإ ا وأ « رغصلا

 دنع مكيلإ تن اناسحلا هذع لثل عيقوتل كلا تاقاط جذامت لاسرإ نكميو « ةنيعم ةيريخ

 . بلطلا

 كنبلا رقم يف مكب بحرتو ؛مكتاراسفتسا ىلع اركش . ىرخأة رم
 ةعونتملاو ةحاتملا تامدخلا مادختسا نم اونكمتت ىتح رثكأ تامولعم ىلع لوصحلل
 . كنبلا اهمدقي يتلا
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 نكميو ؛اددحم اهل ريسفتلاو حرشلاو اًقيقد هبناج نم قئاقحلاو تانايبلا ضرع نوكي
 مدختسم نإ لوقلا نكمي «تافصلا هذه ترفاوت اذإف . ةلوقعم ةجردب اهيلع دامتعالا

 ريسفت نأ ىلغ .هب ةدراولا تاريسفتلل مارتحالاو ةقثلا نم اًعون يفضي ريرقتلا

 اذإ ايرورض حبصي هنأ ريغ . ريراقتلا عيمج يف اًيرورض ٌدَعُي ال قئاقحلاو تانايبلا

 طر خلل ضععمانما اضرب [!؟مععومعلط كفو ظاد_ |, طب كلزك (1)

 اتدسدفواب ناعم ل هعالضاعما اعمر [" قف [ ؟)

 مق ١



 ريرقتلا دادعإ احارم الن

 تلاز ام اًيرورض اهرايتخا ناك ولو ىتح قئاقحلاو تانايبلا نم ةعومجم تناك
 دعم ىلع يغبني « ةلاحا هذه لثم يف . .اهل مهفر ىنعم نم رثكأل احوتفم بابلا كرتت

 صاخلا مادختسالاو ١ أهدي وب ىتلا رظنلا ةهجو احضوم مامألا ىلإ وطخي نأ ريرقتلا

 قئاقحلا ريسفت نأب لوقلا نكمي ءراصتتخاب . ريرقتلاب ةدراولا قئاقحلاو تانايبلل
 . ةقيقح وأ نايب نم رثكأ نيب ةنيعم ةقالع داجيإ ينعي ماقملا اذه ىف تانايبلاو
 يناعملا ريسفت امأ . ةقيقح اهنأ ريغ ءىراقلل اهتاذ دح يف اًميش ينعت ال ةقيقحلاف

 كانه نوكي ال امدنع يناعملا مهف يف ءى ءراقلل انوع نوكيف قئاقحلا ءارو ه نم ةدوصشملا
 . تانايلا و قئاقحلا م ديزملل ةحاح

 تانايبلاو قئاقحلا ريسفت روص

 ذخأي نأ نكي اهريسفت نإف ءاّدحاو اًئيش ينعي نايبلا وأ ةقيقحلا تناك اذإ
 يف ةفلتخملا لاكشألا ىلإ ريشنس ةيلاتلا تارقفلا يفو . (7) ةددعتم اروصو ًالاكشأ
 . ةعجارملاو ةيساحملا لاجم

 ةغللا يف ينعت , سوقا ةيلمعف نا تداستمرر تام ولعملاو تانايبلا يوت - 0 3

 تاباسحلا مجارم موق امدنعف كذب ةمكر ةميق هءاطعإ وأ هديك وأ ع ىشلا ةميق داحيإ

 رظني هنإف «ةيلاملا ريراشتلاب ةدراولا دونبلا دحأب ةصاخلا تابثإلا ةلدأ يوقتب ىجراخلا
 ينفلا هيأر ديضعتل 5ن1كودمون 0[ ظحفلعمتلدا !ادننعت مكلاو عونلا ثيح نم اهيلإ
 اًقفو متت هذه ميوقتلا ةيلمع نأ هيف كش ال امو . ةيلاملا , يئاوقلاب قلعتي اميف ؟* ' دياحللا

 نأ الإ ؛ اهيلع فراعتم ةعجارم وأ ةيساحم ريباعم ع ءاوسو ؛ ةددحم ريياعل
 . ىرخألا ةلاح نم فلتخي فقوملا ار سر او طوع قرت

 ام, 8, 7017

 ةننمازويمرخو ومس اال ومات هدهسج تأ الع رفيصع عفان اقرعاشبمع ا!“ ةةض(

 رم ت[ترك_ ممر عجساوممأ ةامملمسلع اثنا. اذه. ١ فسلتاسخإل
 ما1 ةدعالمو ةقالب طوع 8 "ع



 اب تاتايلاو قئاقحلا يشن

 ظفللا اذه نإف ؛يروغنتلا مجعملاب درو امل انقفو . ةموعاستم» جاتنتسالا با

 رثكأ وأ نيتنثا نيب ةدوجوملا ةقالعلا ىلع ءانب ءاشألا ىلع مكحلا وأ يأرلا ءادبإ ينعي

 ةأشنملا ةردق ىلع مكححلا نكمي «لاثملا ليبس ىلعف . ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا قئاقحلا نم

 ةلوادتملا لوصألا نيب ةقالعلا داجيإ لالخ نم لجألا ةريصق اهتاما :تلاب ءاف ولا ىلع

 يلخادلا ليومتلا رداصم نيب ةقالعلا داجيإ وأ ( لوادتلا ةبسن) ةلوادتملا موصخاو

 ءاوس نيرخآلا لبق ةأشنملا تامازتلاو ةيكلملا قوقح نيب ةنراقملا قي درط نع يجراخلاو

 لجألا ةليوط وأ ةريصق

 مل يذلا يملعلا جاتتسالا ةعللا يف اهب ىنعيو . ام 11من قزق صضرفلا -

 ىلع دمتعي امهيلك نأ يف جاتنتسالا عم يئاصحإلا ضرفلا قفتيو . دعب هتححص تنفي

 دح يف ةياهن دعي ال يئاصحإلا ضرفلا نأ يف نافلتخي امهنأ الإ ؛ةفورعم قئاقح

 مئاوقلاب ةدراولا تامولعملاو تاناييلاف . صحفلاو ةبرجتلاو ثحيلل ةيادب لب « هتاذ

 جئاتنو يلاملا زكرملا نع ربعت ةميلس اهنأ ضرتفي ؛ةكرشلا ةرادإ ةطاسوب ةدعملا ةيلاملا

 ةعجارملا لالخ نم هتحص مدع وأ ضرفلا اذه ةحص تبغت نأ ىلإ « ةأشنملا لامعأ

 فراعتملا ةعجارملا ريياعم انفو ةيرورض ىرُث يتلا تارابتخالا لمعو .صصحفلاو

 ثاحبألاو تاساردلا لمعي مايقلا نم دبال همدع رم يفرفلا ةحص تابئالق .اهيلع

 ناك ءاوس ةبسانملا ليلحتلا بيلاسأ نم بولسأ عابتاب ةعمجملا تانايبلل ليلحتلاو

 وا قفتي انعربهيلإ لوضرولا نكي يذلا جاتنتسالا نإف مث نمو . ايبساحم وأ اًئاصحإ

 ركدملا ضرفلا عم فلتخي

 دادعإ نع ةلوؤسم ةأشنملا ةرادإ نأ دحت .ةعجارملاو ةبساحملا ةنهم لاجم يف

 نيس ملل لا ماظنلا اذه ىف طرتشيو . ديج ىلمخاد ةباقر ماظن

 ىفخل ةأشتملا اه نلدصت يتلا تاميلعتلاو تاءارجإاللا و ةيسابملا ةعباتملاو فارشأللا

 دوو تح ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم يتلا ةعوضوملا تاسايسلا

 هذاخئاو هّيوقتب تاباسحلا عجارم موقي ٠ ديج يلخاد ةياقر ماظن دوجو ضرفيف

 يف هتيقوتو عجارملا هيلإ لصي نأ نكمي يذلا ىدملا ةعيبط ديدحت يف هيلع دمتعي اًساسأ



 رب رقعلا دادقعإ لحارم ١ كير

 اوقلل ةدييأ خلو ىعسفلا تاجاسيب مايقلل ةيرورض ىرُث يتلا ةعجارملا تارايتحخا
 را يلضاو ركب هدير مارب ]| تاباسحلا مجارع موقت ىهتنا اذإ ام د 0
 ىدمو ةعيبط ىلع ةريثأت ثيح نم ءافلعشم نوكي هفقوم نإف ؛مئاقلا ماظنلا فعض

 هاجت هتياوؤسم كلذكو «ةيلاملا مئاوقلا صحفل اهتبقوتو اهب موقي ينلا تارابتخالا
 ةباقرلا ماظن يف ةيسيئرلا فعضلا طاقن نع اهرابخإو اهمالعإ يف ةأشنما ةرادإ
 . يلخادلا

 تانايبلاو قئاقحلا ريسفت تاوطخ

 حبصي ريراقتلاب ةدراولا تانايبلاو قئاقحلا ريسفت نأ ىلإ ةقباس هرقف يف انرشأ
 . ىنعم نم رثكأ ءاطعإل احوتفم بابلا كرتت تانايبلاو قئاقخلا هذه تناك اًذإ ايرورمق

 اًيعوضوم نوكي نأ يغبني ريرقتلا
 تانايب نم هب درو امل هيوشنلاو ل ادضتلاو ْضويغلا ىلإ ىدؤي ال احضاو
 نيفلتخشم نيصتحش ةطاسوب اهسفن ةئاقحلاو تانايملا ى صخش ذأ اذإَف . تامولعمو
 ريسفت ىلإ جا ا ع دا عع 3 ةفلتخم حجئاتن ىلا

 يا نأ نم هيلإ انرشأ نأ قبس ام عم اذه ضراعتيو

 ىتلا قئاقحلاو تانايبلا تفصتا ادإف . ريرقتلا دادعإب مئاقلا صخشلا نم حيضوتو
 (ريح اهنوك نم رثكأ اًئيش ىنعت ال اهنإف «ليلضتلاو ضومغلاب ريرقتلا اهيلع يوتحي
 ريسفتلا لالخ نمف . اهحيضوتو اهريسفتب ريرقتلا دعم موقي ىتح فرو ىلع
 ةقيرطب اهرسفي نأ ريرقتلا دعم عاطتسا اذإو ؛ ةقيقحلا حضتن نأ عيطتست قئاقحلل
 . ةطلسلاو ةوقلا قلطنم نمو لاع توصب ملكتت قث ةئاقكلا نإف حر

 اهتايوتسمو اهلاكشأ فالتخا ىلع ةيلامل ريراقتلا نإ لوقلا نكي امومع
 لالخ نم اهيلإ لوصولا نكمي يتلا فادهألاو يبي ا اهمينصتو
 هذه نأ نم مغرلا ىلعو . ةيسيئر عبرأ تاوطخب رورملا ىلا جاتحت ةدعملا ريراقتلا هذه
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 1485 تانايبلاو قئاقملا ريت

 هتباتك يف جاتحي اهنم ريثكلا نأ الإ ٠ ضعب يف اهضعب لخادت امبر عبرألا تاوطخلا
 : ىلإ

 ١- تانايبلا عيمجت .

  تانايبلا ليلمت -؟

 ..تاناببلا ضرع

 . تانابلا رسسقت -5

 فوس ىلاثلا عربا يفو . ةيلاملا يراقتلا ريرمت تاوطخ: هيلع قاطبان اًدهو

 زيكرتلا عم هيلع تاوطخلا هذه قيبطتل 'ةيصوتلا ريرقت ' ةيلاملا ريراقتلا دحأ راتخن

 . لصفلا اذه يف ةشقانملا عوضوم يه ىتلا تانايبلا ريسفتب ةقلعتملا ةوطخلا ىلع

 هلا ءاندس 01 اظدنس تانايبلا عيمجت

ط كن احضوم قباملا لصفلا يش ليصفتلاب عوضوملا اذه شق ون نأ قيس
 قر

 قص اهقعب وأ اهلك تيمدنختسا عأ وس و ءاهنويعو ةقيرط لك اياَرَهو تانايبلا عيمجت

 0 تانايبلا عيمجت

 4صملوته تو (06 داق تانايبلا ليلمت

 هي «ريرشلا عقراق يف را قسعأو اع معاو ةدئاف 8 تانايبلا نوكت يكل

 ثتإف مث نمو .ةنيعم سيباقم وأ ريياعمل اقفو ضعب نع اهضعب لصفو اهليلحت نم دب

 ايويح ارمأ حيصي ليلحتلا يف مدختست فوس يتلا ةيقطنملا ريياعملاو سيياقملا رايتخا

 دمتعي فوس ىتلا يه سيياقملا هذه نإ ثيح ءةيصوتلا ريراقت ىف ةصاخ اًجرحو

 بفيكو اهحيضوتو سيياقملا حرشل .ةذختملا تارارقلاو تايصوتلا عاش يف اهيلع

 : يلاتلا يضارتفالا لاثلا ضرعب موقن فوس ؛راتخت



 س رملا دانعإ لحارم 0 3 4

 ةحاشملا لئادبلا ل اضفأ مادختساب هيف يصوت ريرقت ةباتك كيلإ دهع هنأ ضرفب
 عقومم مهدوجو ءانثآ ةك ةكرشلاب نيلماعلل هايلا لقنل حيرهص تاذ لغن ةرايس ءارشل

 بة سلا وأ نيزتبلاب 00 :س ةحاتملا تارايسلا رادثو . ةنيدملا نع اديس ل اهعلا

 عمرملا ةرايسلا يف ةبولطملا ةينفل نقلا تاقصاوملا نع تارايسلا 7 8617 ا
 ةوقو ةئايصلاو نامضلاو ر هسسيس ل ؛ ةاسإ ءاهؤارش
 ثائايبلا هذه فينصت نأشبر ها رق ذاحتا ىلإ ةجاح يف تنأ . خلإ ٠ . لمحتلا

 ةياتعب ةعمجملا تانايبلا للمت نأ كيلع مث نمو ؛ةددحم ر ماعم اًقيط ةيقطنم ةقيرطب

 0 ةتسلا ريياعملا ىلإ ايثدبم تلصوت كنأ ضرفيو . ةقدو
 مشلا نمت * 5 ةرايسلا ىلع لوصحلا ةفلخت - ١

 ا و جيرهصلا عينصت ةفلكت - ؟

 . ةرايسلا ليغشت ةفلكت - ''

 . دوقولا ةفلخت -

 . ةمدخلا تاطحم عيمج يف دوقولا رفاوت -

 , عقوملاب ن نيلماعلل ةيفاخلا هايللأ ليصوت ىلع ةرايسلا هله ةردق - 5

 تانايبلا ةباتك نم دكأتلا نم دب ال « ةيئدبملا سيياقملا وأ ريياعملا هذه رايتخا دعب
 راركت نإ ثيح ءرركتت الو ضعب عم اهضعب لخادتي الل ةراتخعللا ن بياقملا هذه نأو

 ةداعإ يغبنت مث نمو .ءىراقلا ىدل ىضومغلاو سابتلالا ا كم سيياقملا
 .اهمضو ادحاو ارايعم لثمت دق يتلا ةبراقتملا ريياعملا جمد ايقطنم نكمأ ول اميف رظنلا

 تتيح ؟دصحاو رايعم يف يناثلاو ل )أ لوألا ني برابعملا ا 0 لاثملا ليبس ىلع

 ىلع لوصحلا ةفلكتي اهن يلا نكي هبيكرتو جيرهصلاو ةرايسلا ءارش نمثل

 ثحبلا ةلصاوممو و رشنلا ضرغلاقفو ل ابمعتسألال اًلاص حبصب ىتم - اصألا

 ع عبا رلاو ثلاثلا نيرايعمل مض نكمأ امر «ىرخألا تانايبل ( ليات وقمر ,دلاو

 فيلاكتلا بتاجب مدختسملا دوقو 0 ا



 ل تايايلاز قتاقطا ريسقت

 ةقئانبلا ةرحأو 3 جا راو «ةيرودلا ةفاظنلا 10 رعلاو ؛ميحشتلا . لثم فر ىحنألا

 . ليغشتلا ةفلخت رصادعلا هذه عيمج ىلع قلطيو قيرودلا .صخحفلاو ء بئار مشقلاو

 مدختنلا هوقرلا يرن رثاوت نم مضرلا يلعن نيت ةعبجلا تائايبلا ليلعب

 عيمج ىف رفاوتي ال رالوسلا نأ الإ داليلا ءاحنأ عيمج يف تا ءارايسلا ليغشت ىف

 كح تاطحلا يف هدوجو رثكي لب ءثئكأ لخخاد دجوت يتلا ةصاخ ةمدخلا ت تاطحم

 « سايقملا اذه لثم كعتسا يغبلي ةيلع ءائيو .ةعيرسلا قرطلا ء ندملا فارطأ ىلع عشت

 نكي ال تاتايبلا نم عونلا اذه لثم نأ ريرقتلا ةمدقم يف ءىراقلا مالعإ يغبني امك

 ىلع ةرايسلا ةردق وهو ءرصخألا سايقلا امأ . ةقدلا نم ةيناع ةحردب هيلع دامتعالا

يلس رايعم وهف ءعقوملاب نيلماعلل ةيفاكلا هاما ليص 0
 ةردقو ةيرتللا 50 اقتو وم

 خفاو يع درف لكل مادختساللا تاالدعمو عقوملاب نيلماعلا ددعو لسحلا ىلع ةرايبلا

 ريياعملل ليلحتلاو ةساردلا نس عوتلا اذه ثم أ ةقباسلا ةيخيراتلا تانايبلا

 ىلع كلذو ةئس نم الدب ةثالث اهلعجو ةيئدبملا ريباعملا صقن ىلإ ةحانملا تانايبلاو

56 

 ىلع لوصحلا ةفلكت . ةرايسلا يلع لوصحلا ةفلكت ١-

 لصألا 5 ةرايسلا ىلع ةبيكرتو جي رهصلا عينصت ةقلكت -؟

 ليغشتل ١ ةملخت 7 ةراسسلا .ايق هد نهي اوم

 . ةوقولا ةفاكت-

 تولطللا

 ةيفاكلا هايملا ليضوت ىلع ةرايسلا ةردق -

 . عقوملاب نيلماعلل
 لك نابسحلا يف ذخأي نأ يغبني ةفدو ةيانعب تانايبلا ليلحت نأ حضني .مدقت ام

 سيياقلا وأ ربياعملا رايتخا نكمي ىتح اياوز ةدع نم اهروصو ةلكشملا لاكشأ
 سايقمك ليغشتلا ةفلكت ديدحت يف انلشف اذإ قباسلا ىضارتفالا اتئاثم ىفف . ةبسانملا

 رارقلا ذختم ىلإ ةمدقملا ةيصوتلا نإف ؛ ءارشلا رارق دنع رابتعالا يف ذخؤي نأ ىغبب
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 ع رقعلا ذاذعا لحارس

 يرقتلا دعم وأ بتاكلا ربجي ريباعملل ديجلا رايثتخالا نأ امك و دبالل
 يف نقانس#ال ناو احسبلا عضوم ةلكشملاب اهل ةقالعال يتلا تان ايبلا ضفري نأ
 يدعم ضعب نأب ل اامعألا لاجر اهنم نئي ينلا ىوكشلا امئاد ر 0 .اهلح
 لك نوعضيو .هنم فذدحي وأ ريرشتلا هيلع يوثحي نأ يغينيام نوفرعي ال ريراقتلا
 يف هولذب يذلا قاشلا دهحجلا راهظإل رب رقتلا يف تانايب نم هنوعمجيو هنوف رعيام
 هلذب يذلا عتاضلا تقولا الإ ر ىذعيال رب يرقتلا ءىراق نأ ىعن نأ انيلع نكلو . كلذ
 . ةديفملا ريغ تاناييبلا ةءارق يف

 ]ممم مامتتم» (3[ طوف تانايبلا ضرع

 ميظنت) ب نونعملا سماخلا لصفلا يف ليصفتلاب عب عوب جوملا اذنه شقون نأ قيس

 يف تانايبلا ضرع دنع هنأ ىل |١ هاصنالا تقلن اتنأ الإ (ريرقتل هلا يف تامولعملاو تانايبلا

 لكش يف ضرعت له . ضرعلل ةبسانملا قرطلا رأ ةقيرطلا ررقت نأ يغبني ءريرغنلا
 تأ سد نأ قيال نأ مّقلا اذه لثم ذاختا دنعو ؟ ”لوادج لكش يف وأ ةيوتكم تارشف

 ناعمتجيال ايرو :لاصتالاو ريبعتلا لئاسو نم نافلتخم ناعون ماقرألاو تاملكلا
 ىنعملا نع ةداع ربعتو حصفت تاملكلاف . دحاو ريرقت يف لاوحألا عيمج يف
 ذارملا ةلكشملا لوح م ةيوتكم تارقفو ةديفم لمج يش 3 تيمدختسا اهاذإ دوصنلملا

 لكش يف تضرع اذإ لضفأ ةقيرطب اهتم دافتسي نأ نكميق ماقرألا امأ , اهتعريبعتلا
 .لوادج

 امتوهو ءايرورض نوكيال دن ريراقتلا تارقف نيب اهرشحو ماقرألا ةرثك نإ
 نهرو . ثحبلا عضوم ةلكشملل هباعيتسا مدع ىلإ يي ءدؤيو هقهريو ءىراقلا دقعي
 دحأب ةدراولا ماقرألل ةعيرس ةرظن لالعخ نم ءىر راشلا عاطتسا اير ؛ ىرشألا ةيحاتلا
 تاتاييلاو تامولعملا نم دوشنملا ضرغلل لصيو ةلكشملا بعوتسي نأ «لوادحلا
 نا واو هوم هيام
 . ريرقتلا ةباتك نم يسيئرلا ضرغلا مدخيو تامولعملا ليصوت



 1١ تائايبلاو قئاقللا ريسقت

 آداعمممءاهتتمم 05 1ذهنج تانايبلا ريسفت

 ىلع نوكي أ ملم نه جاتحي ديلا ريرقتلا نأ حمضتي ةقئاسلا تارقغلا نم

 وأ تاناييلا ريسظتف ؛ريرقتلل اهيلع يوتحي يتلا تانايبلل هريسفت يف ةيلووسملا ىوتسم
 موقي نأ لمأت ىتلا ةفطاخلا تاسرامملا دعبي تاناييلا هذه ينعت اذام ءىراقلا مالعإ

 لالخ نم اهطابنتساوريرقتلا دعم اهينعي يتلا ءايشألا لك جاتنتساب ريرقتلا ءىراق

 نقردي ع رف كوم ةستاجلا ريغقا "علطعس هس ان طيار هور تانابلا
 ةقباسلا تارقفلا يف اهيلإ رامشملا ةرايسلا ىلدع لوصحلا ةفلكتب قلعتت ةيضارتفا ثانايب
 : ىلاتلا لودحلا ىف

 . لصألا ىلع لوصحلا ةفلكت )١(. مقر لودجلا

 لمعت يتلا ةرايسلا | لمعت يتلا ةرايسلا
 رالوسلاب نيزتبلاب ْ] تايبلا

 لابو #ءءيععف

 لاير 18ر6
 لاير 5185 ++

 5 هيأ : : 5 5 5 ا قدا ع ام 2ث اخاعا
 : تأ ريسقتلا نم نييسئر لوقخ ود رع 8 بسم ةركف انيصعن ةيلاثلا : رقفلاف

 ةرايسلا ىلع لوصخلا ةفلكت فالتخا ءارو نمكت يتلا بابسألا حرشب موقي : لوألا

 رالوسلا دوقول يبسنلا .مخرلاو ؛ حاتنإلا ةلخت عاشقترا يف ها وعم رالوسلا

 . نيعوثلا الكل ةريبكلا تارمعلا فالتخاو ؛ :يزنبلا دوقوب ةنراقم

 نع هرذقو تارايسلا نم نيعونتلا الك نيب رعسلا قرف ىلع دكؤي : يناثلا

 اهركذ نأ الإ :لودجلاا يف تانايبلا هذه حوضو نم مغرلا ىلعف .لاير

 تامولعملل اراركتو ةداعإ كانه نأ ىنعي ال ةبوتكم تارقف يف اهريسفتو

 ىلع دك وت لودحلل ةرسغملا ةرقفلا نإ لب ٠ ءيراقلل اهليصوت ىلإ فذهت يتلا

 نيترايسلا رعس فالتعا يف تمهاس ىتلا فيلاكتلا رصانع ضعب ةيمهأ



 ريرقتلا دادعإ لحارم ١85

 حوض وب مب اهقيرعتو اهديكأت يف بغري يتلا رالوسلا ةرايسلا رعس عافتراو

 ىف (رالوسلا ةرايسلا) لصألا ىلع لوصحلا ةفلكت لثمدت .ريرقتلا ءىراقل
 ما ب جيرهصلا عينصت ةفلكت هيلإ اًفاضم ءارشل تكلا نمت

 نه يسم شتا 2 ) مقر لودحلا 000

 ةقلكت فالتخال ني شمل : ب لمعت يتلا ةرايسلا ءارش نمث نم ىلعأ و او وسل

 يلا ةييكما ةقايسلا عض ووادنع رابتعالا يف دخؤي اذعو : اههثم لك جاتنإ

 ءامقيأ و ؛ نال وسلا ةرايسل !! يف مدختسملا د وقولا ةفلكت رعس صخر كلذدكو

 تفالعخا كلذ ىلإ ةفاسضإلاب . ربه ىليكلا يل رقولاهلا ككايتسا لدعم فالتخا

 يتلا ةرايسلا ىلع لوصحملا ةقلعت ع اماه روتوملل ةريبكلا تارمعلا ةفلكت

 نيزنبلاب لمعت يتلا ةرايسلا ىلع لوصخلا ةقلخي ٠ ل ييكأ ال وسلاب سمت

 رد ىلا و .لايو 5 ةرذد٠٠ خلع

 افنأ اهريسفتل انضرع ىتلا تانايبلا نأ أ نابسحلا يف دخؤي نأ يغبني هنأ ىلع

 ثدقعت املك ايرورض ارمأ حبصي تانايبل /| ريسقت نأو : تانايبل لا سبأ نم لمت

 عءىراقلا ليغ ةقباسلا ةرقفلا نأ لظح ذات نأ ,يعسي اهك . اهمحجح ربك و تانايلا

 لودحلا ىلإ ناشي نأ ا وال ا رم وسلا

 لشي ال ىتحو . ريرقتلا تارفق يب يف مئاوقلاو ةيحيضوتلا موسرلا و لا

 كامحف دنع ةريغت نأ كيلع ىنش تيتو تو وبسم

 هذه ينعت اذام هل حرشت كل كلذ دعب مث « مئاوقلاو لوادجلل كليلحتو

 | هك كب ل اقباس بيضوتلا 8 يسفتلا يف بولسألا اذه نوكي نأ لضقملا نمو . لوادحلا

 ا
 ٍ ةينعملا ل ءادحلل

 نكي يديهمت ططخمو رصتخم ضرعب موقت فوس يلاتلا ء عزا ىف

 ريرقتلا اهيلع يوتحمي يلا قث باقل و اهح رشو تانايبل !| ريس ف ةيكاطرعبألا

 إو ١ هيا ب يح د نيا نوع

 باآا

 هسا يارعس ها ميتا ألا ةيضصوخلا ريرقت ا اهمحح و اهتوعصو



 0 تائايلار قئاشْشا ريسفت

 ىودحلا ةسارد ريراقتب نروق اذإ ةداع رصّقل انفصتي امك ؛قأشتلا لخاد

 ططخ ملل اققو اهييترتو ريرقتلا اهلوانتي ىتلا تانايسلا ميظنتل اجذومغ

 : يلاتلا يديهمتلا

 ريرقتلاب تانايبلا ريسفتل يديهمت ططخم

 ةملقم ١

 .ريرقتلا فدع (1)

 ريرقتلا اهلوانتي يتلا ةلكشملا فيرعت (ب)

 . ثحبلا ةقيرط (ج)
 .(ةلوقملا ريباعملاو 3 ةحاتملا لئادبلا) ريرقتلا راطإ ( دز

 اهريسفتو تانايبلا ىفرع-١

 . لوألا رايعملل اًقفو يأرلا ءادبإ وأ نيوكت (1)

 رايعملا فيرعت ١

 . ةحاتملا لئادبلا عيمج لظ يق تانايبلا ضرع ١

 . تانايبلا ريسقت 7

 .(لوألا رايعملاب دروام اهتأشب عبتي) ىرخأ ريياعم (د) «( ج) ء(ب)

 ٠ تاحاتتتسالا .

 تايصوتلا .

 لصفلا يف طاقنلا هذه ضعبل ةيليصفتلا ةشقانملاب انضرعت انتأ نم نيم عقلا ىلغ

 هذه قيبطت ةلواحمو ةركذتلا باب نم زاجيإب اهضعب ىلإ ريشتس اننأ الإ سمانا

 . ثحبلا عضوم لقنلا ةرايس ءارشب صاخلا ريرقتلا ىلع طاقنلا



 ريرشتلا خادعإ لحارم ١ كح

 ةمدقم ١

 نأ بجي هنأ الإ ١ ةزجوم نوكت نأ يغبتي ريرقتلا ةمدقم نأ نم مغرل ١ ىلع ىلع

 اذه بلطتيو .ريرقتلا بلص ىف ةدراولا تامولعملاو تانايبلل ءىراقلا ءىبهتو دعت
 ءريسفتلاو حرشلاب ريرقتلا اهلوانتي يتلا ةلكشملا ديدحتو «ريرقتلا نم ضرغلا فيرعت
 يرعلا هةر يلا دابر راق يزول

 يرسل وعومللا نم عونلا اذه لثم أدبي نأ يغبني .ريرقتلا فده( !)
 .. ىلإ ريرقتلا اذه فدهي' لوقت نأ لقمم- 8 نم فدهلا نيبت ةحضاوو

 ىقرشلا طرق ىلا ررواعتا ىف ةصاخ ةدحاو ةرابعب فدهلا اذه ىلإ لوصولا نكميو

 1 ريرقتلا اهلوانتي ةنيعم ةلكشم لح ةيصون مدقت اهنه

 ىلإ ةرشابم دوقي ام ةداغ ري رشلا نم فدهلا ركد نإ ٠ ةلكشملا فيرعت (ب)

 . ايرورسق ريرقتلا اذع ن ناك اذام ىلوألا ةجردلاب حضوتو حرشت يتلا ةلكشما فيرعت

 ةلكشملا صحفب ماق يذلا وه ريرقتلا دعم نأ ركذتت نأ يغبني ؛ ماقملا اذه يفو
 نروقام اذإ ةصاخ اهب ةقرعمو اماملإ ضاخشألا ر كأ وهف مث نمو ءايلبلتو

 ةلهولل اهب تدب يتلا ةلوهسلاب تسيل تسيل ةلكشملا نأ ريرقتلا دعم دجو ارو . ءىراقلاب

 جاتحمت اهنإ لب « اهثحبي هيلإ دهع يذلا صخشلا بناج نم وأ هبئاج نم ءاوس ىلوألا
 رهظي نأ لمتحملا نمو « عقوتي ناك امم اليصفتو اًقمع رثكأ ليلحتو ةسارد ىلإ
 ءارقلاف . صاخ عون نم ةسارد ىلإ جاتحي ةلكشملل اًئيعم ابناج ةساردلاو ىصحفلا
 حوضوب نومهفيال اير ريرقتلا هيلإ فدهي امو تامولعملا هذه مهل رفاوتتال نيذلا

 تايصوتلا نوضفري امبر مهنإف مث نمو ؛ ريرقتلا بلص يف ةدراولا تارابعلا ضعب
  ةح_حقملأ

 تانايبلا عمج ةقيرط ركذ نم دبال « ةلكشملا ديدحت دعب . ثحبلا ةقيرط (ج)
 اهرداصم نم تانايبلا عمج قرط اليصفت تشقون نأ قبس دقو . ةلكشملا لحل
 يطعيال تانايبلا ردصم ةفرعم نأب ركذن نأ بحنو . قباسلا لصفلا ىف ةفلتخملا
 ةوقلا نم اًعون يفضي لب ء ةرورضلا دنع هيوذل لضفلا عاجرإو نامألاو ةّقثلا طقف



 ١ فب تائايلاو قئافحلا ريسقت

 ةقملاو ماكحألا ريرقتلا بستكي عت نمو ٠ ريرقتلا اهيلع ىوتحي ىتلا تانايبلل دتسلاو

 . هي درو اميف

 ثحبلا ةقيرط نييت ةماع ةرابع ركذب ريرقتلا ةمدقم يف ىفتكي نأ نكميو

 . . ةكرشلا تالجس نم ريرقتلا اذه تانايب تح رختسا . . لوقت نأ لثم ةمدختسملا

 ةرشابم ةذوخأملا تاناييلا ضعبب ةمئاق وأ لودج ىلع ريرقتلا بلص ىوتحا اذإ امأ

 امك ةرشابم تانايبلا هذه بقع ردصملا ركذ نم دب الف روشنم وأ عوبطم ردصم نم

 : قياسلا .لصفلا يف ليصقتلاب كلذ انقفاث

 ةحاتملا لئادبلا ديدحت كلذ ىلي .ثحبلا ةقيرط ديدعت دعب . ثحبلا قاطن ( د)

 ركذ يغبتي هيلع ءانبو . تانايبلا يف يأرلا ءادبإ وأ ىلع مكحلل ةمدختسملا ريياعملاو

 ريياعملا نأ ريغ . ةمدقملا يف ريرقتلا عضوم ةلكشملل ةنكمملا لولخلا وأ ةحاتملا لئادبلا

 بلص يف ليصفتلاب اهديدحت و اهركذ متي ذإ «ةمدقملا يف احيضوت وأ اًحرش بلطتتال

 ءىراقلا ىدل نوكي يح ثعحيبلا قاطن ةرشف ين ريباعللا يك يغبتي نحل 5 ريرغتلا

 وأ ريياعملا د - و مدع ةلاح يفو .دعي اميف ليصفتلاب اهتشفانم دنع اهنع ةقبسم ةركف

 دامتعاالا مع 3 تاتايبلا ىلع لوصخأ ةيناكمإ مق هييمتسل ريرقتلا يش سيياقملا

 يل كنأب ملع ىلع ءىراشلا لوحي من نمو 3 قاطنلا هرقف يه كلذ 0 يعبي ءاهيلع

 . اهنع فرطلا ىضغت وأ ريياعملا هذه |هاجتت

 هايملا لقنل ةئحاش ءارشب ةيصوت

 هم لرقم

 ريرقتلا فدع

 نيلماعلل اهليصوتو هايملا لقتل ةنحاش ءارشب ةيصوتلا ىلإ ريرقتلا اذه فدهي

 598 | | !| 5 ع 3 5 " 5

 8 تاالواقملل زامحلا دمحم ةسسؤمب ندملا جراخ لمعلا مقاوم



 2 رقعلا داذعإ لعام 5 ١

 ا رأ هك د علنا قم 1 كنيدي كل موقت ةيدوعسلا

 ىلإ ءانبلا ءاتثأ تا واقملل زامحلا ةسسؤم نولماعلا جاتحي .ةيقرشلا ةقطنملاب ءانهذلا

 مامدلا ةنيدم دعت . سبالملا لسغو ةفاظنلا يف يمويلا مادختسالل ءاملا نم ةيمك
 قلع .ءاصقتسالاو ثحبلا دعب .ةمزاللا ايلا لداسجلا رمامبتس# برقأ

 نأ يغبني ءءارحملا هذه يف كرحتلا عيطتست ىتتلا ةيحاشلا نأ ن نوصتخملا نوسدنهملا

 ؛ةعاسلا ىف ًارتم وليك 6٠ ةعرس دنع انط ١5 اهردق ةلومح رج ىلع ةرداق نوكت
 عقومو مامدلا ةئيدم نيب ةيمويلا تالحرلا نم نيعم ددع ىلع ةظفاحملل كلذو

 1 عقوملاب نيلماعلل ةمزاللا هايملا ةيمثكب يفت لمعلا

 ثحبلا قاطن

 تانامملا . ليلو اههتسارد تت منصلا ةيئاملألا تانحاشلا نم تاعون ك !انه

 3 رالوسلا دوقوب ىرخألاو نيزتبلا دوقوب اهليغشت ىتي امهاذحإ 5 امهب ةصاخلا

 ىلع لوصحلا ةفلكتو . ةررقملا ةلومحلل اًقبط امهتسارد متت فوس تنالليدبلا نادهو
 ءايمزإإ كء| يسع غ 5
 . ليغشتلا ةفلخت مل ء لصألا

 ثحبلا ةَقي

 ىض راعم هم تادحاشلا نم نيعونلا نيذهب ةصاخلا تاثايبلا ىلع لوصحلا مت

 يف عيزوتلا تايلمعب ب نيصتخل - سلا ع ولا نمو «.تانتحاشل ؟ناب ةصفاخشلا تأر ,ايسلا

 , ةكلمملا

 1 !| يف ل انمجت ةيحاشلل هر رقملاو ةيفاصلا ةلومحلا : ةررقملا ةلومحلا

 لا يا سلاو 0 لا و او : ةئيعم ةعرس دنع هبحست نأ نكمي

 يتلا ةئحاشلا امأ . ةعاسلا يف اًرتم وليك 4٠ ةعرس دنع انط 1 غلبت ةيفاصلا ةلومخا



 ١45 تانايتاو قئافحلا ريسفت

 يف ارتم وليك 68 ةعرس دنع اًنط ١1 غلبت ةيفاصلا اهتلومح نإف رالوسلاب لمعت

 تافصاوملا عم ناقفني نيعونلا الك نإف مث نمو . . قفرملا جولاتكلل اًقفو ةعاسلا
 م* ةعرس دنع انط ١8 اهردق ةيفاص ةلومح بلطتت ىتلا نيينفلا ةطاسوب ةددحملا

 . ةعاسلا يف ارتموليك

 نمث يف لصألا ىلع لوصحلا ةفلكت لثمدت :ةتحاشلا ىلع ةلومحلا ةفلكت
 ةرايسلا يلغابفاب دس وصلا نيدس ناكل افاضم ( ةروتافلا رعس) ءارشلا

 نيب 2 هلجأ نم تب رتشا ايذلاو مالختسإالال ةطاض ةةكاعلا ةرابسلا حيبسبهت ل نأ

 لمعت ىح كا ةيصاقشلا ع ىلعأ ناو وسل ١! ةتصاشلا عاآرش رق نأ كولا مقر لودحجملا

 رم مي ا رالوسلاب لمعت ىتلا ةيحاتلا روي وم تايوكم نأ امك: نيزتيلاب

 1 اًمضيأ ؛هئارش معاش ىلع سكعني ا نيزنملاب لمعت يتلا ةحجاقلا

 .لممألا ىلع لوصحلا ةفلكت تعمم لودجلا

 لمعت يتلا ةححاشلا

 رالوسلاب
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 لاير 195 ,ءءد لاير 519 ء٠٠

 | هه!
 اهأ 3 ٌةدجي ليكولا صضراعم نم نيرتيلاب لمعت يتلا ةنحاشلا نححش متي

 . مامدلاب ليكولا ىض ذ راعم نم اهيلع : لوصخلا نك ميك رالوسلاب لمعت يتل | ةتحاشلا

 ءاوهلا ثولت رادقم ىلع ففقوتي رورملا ٌةراذإ نم ةرايسلا سقي رث في راصم ْنَأ امك

 لقأ مداع هنع جتني ر ال وسلا دوقو نإ ثيحو . مدختسملا دوقولا مداع نع جتني يذلا

 4 لقأآ ةيصيخرت ةقلخت نإف نيزتيلا دوقو نع محانلا مداعلا قف
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 مدختسملا دوقولا ةفلكت ىلع ةنحاشلا ليغشت ةفلكت دمتعت :ليغشتلا ةفلكت
 يفرتموليك) ةرحاشلل هك ' رحم ةيرارح ةقاط ىلإ دوقولا ليوم يفر ,وتوملا ةءافكو

 ةتحاشلا نم ىلعأ دوقولا نم نيزنبلاب لمعت يتلا ةنحاشلاا ليغشت ةفلكتو . (رتللا

 نم ىلعأ نيزنبلا نمرتللا ءارش رعس نإ ثيح (”) مقر لودجلا رالوسلاب لمعت يتلا
 ةقاطلا نم ىلعأ رثم نو ا سس سلا نك
 ءاّمومع . لكك ليغشتلا ةفلكت ىلع سكعني اممرتم وليكلا يف نيزنبلا رتلل ةيرارحلا
 لمعت يتلا ةنحاشلا ليغشت ةفلكت نم لقأ رالوسلاب لمعت يتلا ةنحاشلا ليغشت ةفلكت
 يفرتم وليك ٠ ٠١٠٠ ريسلا طسوتم) ماعلا يف لاير 4,3٠١ غلبت نيزتبلاب

 (  ماعلا

 . ليغشتلا ةفلكت .(*) مقر لودجلا

 لمعت يتلا ةنحاشلا

0 

 ةلله 2

 لاير 18 , 2+ +

 ةيئاصلا ةرييقلا نعيم تابعا علا حم قيمردلا 54 مطب 0 ص
 ىلع لوصخلا ةفلكت نإ لوغلا نكمي ءايثدبمو . نيصتخملا نيينفلا ةطاسوب ةددحملا

 نإف «كلذ عمو ءعلايو 1 76 اب نوبل ةساشلا ني يطأ راوسلا# ةتحاشل

 نيزتلاب ل امعت ىتلا ةنحاشلا نف لقأ رالوسل امعت يتلا ةححاشلل ل ايغشحلا ةفلكت

 . ماعلا يف لاير 4,2٠ * ملبمب

 ءارشب ةيصوتلا نكمم ةحاتملا تانايبلل ليلحتلاو ةساردلا نم:ةيصوتلا

 صضيوعت نكمي ابيرقت رهشأ ة ةثالكو نيماص لااخ هنإ ذإ ءرالوسلاب لمعت ىتلا ةنحاشلا

 ةفلكت ضانخنا لالخ نم رالوسلا ةنحاشل هعفترملا لصألا ىلع ؛ لوصلا ةفلكت

 . موي بلاد لمعت يتلا ةنحا اشلاب ةئراقم ةيوتسل !ااهلغشت
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 يرقغلا اهنلإ فني ىلا ةلاسرلا رهو تاعيجنا ىف ءفراقلا ةدغاشا اهينب تتاقالملا

 ءايفاك سيل تانايبلاو قئاشحلا درس درجم نأ ينعمت . ةبسانملا ةنحاشلا رايتخاب كلذو

 نم دوصقملا ىنعملا موش يف ريرقتلا دعم قتاع يلع عّشت قربك ةيلوكسم كانه لب

 ريسغتو اهرداصمو ةمكلاو ةيعونلا تاثلا ةلدأل اًعفو ةضورعملا قئاقحلاو تانايلا

 ١ اههت ايوتحمم

 تانايبلا ريسفت قرط

 كا عاطسملس الأ اساعتجما ءاماألسات

 نعاماملاو ةفرعم رثكأ نركب ام ابلاغ ريرشتلا دعم تأ ىلإ ايرشأ نأ قبس

 .ةيسانملا لحلا قرط و اهحلاعي علا تاللكشملاو تاليصفتلاب ريرقتلا مدختسم

 ىلإ ةلاسرلاو ىزغملا ليصوت ريرقتلل ةيسيئرلا فادهألا نم نإف : كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 .اهنم دوصقملا مهفو اهباعيتسا هيلع لهسي ىتح اهروص حضواو طسبأ يف «ىراقلا

 م ىتتْلا ةنكمملا لئاسولا لق مدقت ريرقتلا كفج موقي هفدهلا اذه ىلإ لوصوللو

 تناك ما غب ؛هطيستو هحرشو تامولعمو تانايب نم ريرشتلاب دروام ريس اهئاش

 وأ موسر لكش يف ةيحاضيإ وأ ةيئاصحإ وأ ةيبساحم وأ ةيوغل ريسفتلا لئاسو

 بسح دحاو ريرقت ىف ةعمتجم وأ ةدرفنم لئاسولا هذه مهدختست دقو . لوادج

 صضعب مهف يف ءىراقلا ةدعاسمل كلذو ريرقتلا اهيلع لمتشي يتلا تانايبلاو فورظلا

 ةقيرطب ضعب عم اهضعب تامولعملاو تانايبلا لك طبر وأ اهباعيتساو تامولعملا

 .ةسلسو ليس

 يحالطصالاو يوغللا ريسفتلا - ١

 ناكع ةيبهآلا نم رمرقتلاب تامرلعلاو تاثايبلا ريسفت نق بولسألا اذه دعي
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 نيب ةصاخ ةيمهأ ىلع عوضوملا اذه ذوحتسا دقو . همدختسمو ريرقتلا دعم نم لكل
 ا ةيملعلا تاحلطصملا ةنحل نيوكتب اءدب نرقلا اذه علطم ذنم ةبساحملا ةنهمم نيلغتشملا

 ةيردخلاا ةناساوقلاب هايوللاو ؛م١1957 ماع يكيرمألا نييساحملا دهعم نع ةقثينملا

 اننأ ىلع .قباس لصف يف اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلاو يبساحملا ركفلا ىلع اهريثأتو
 ظاقلألا ضعبل صصختملا يع -كذم مالا ريسفتلا ةساردل اصاخخ الصف درفت فوس ءأ |

 ريرقتلاب درت يتلا

 تانايبلا ريسفت يف ةمدختسملا بيلاسألا نم ا نستلا بولسأ دعي
 اًحضاو ىزغم يطعتو ءوضلا يقلت يثلا بيل اسسألا كلت نم وهو .تامولعملاو

 اذه يف مدختسا ءاوس «ةيلاملا ريراقتلاب تامولعملاو تانايبلا كلت نيب تاقالعلل
 «ةيلاملا بسنلا بولسأ كلذك « ةيلاملا مئاوقلل يسأرلا وأ يقفألا ليلحتلا بولسألا
 يتلا 500 تانايبلا ريسفت يف ةمدختسما ةيسساحلا بيلاضألا كلث نم وهو

 دوتبلا نم رثكأ وأ نيعون نيب ةقالعلا نايبل نييلاملا نيللحملا ىدل اهمادختسا عيشي
 ةدع نم ةأشنملا طاشت موقت صضرغب ةيلاملا بسنلا مدختستو ٠ ةيلاملا مئاوفلاب ةدراولا

 ءافولا ىلع ةردقلاو ةءالملا بسنو ؛ةيحبرلا بسنو ؛ ةلوبسلا بسن : لثم اياوز
 وأ لوصألا ليغشت يف ةءافكلا بسن مث « لجألا ةليوطو ةريصق اهيعونب تامارتلالاب
 قاطن نع ةجراخخ عوضوملا اذه ةسارد نأ نم مغرلا ىلعو . ةأيشتملل ةحاشملا دراوملا
 الإ ةيلاملا مئاوقلل يلاملا ليلحتلا لاجم يف ايليصفت كلذ ةسارد مثت ذإ ؛فلؤملا اذه
 مقتل اطيح نم ثاسواملفو تاناسبلا يسد يا عوضولا اذه ةيمعأ لفغن ال اننأ
 .ةيلاملا ريراقتلاب ةدراولا تانايبلل ىزغملا تاذ ةمهملا تاقالعلا نايبتو ءوضلا ءاقلإو
 بعصي دق ءامص ماقرأو قئاقح لكش يف ةيلاملا مئاوقلا يف اهضرع نم الدب كلذو

 . نيعم لكشب اهضرع ءارو نم يقيقحلا ىزغملا ةفرعم وأ اهمهف



 ناز تانايبلاو قئاقحلا ريسفت

 ةينمزلا لسالسلا ليلحت إ#

 ريراقتلاب ةدراولا دونيلا .ضعبل نمقتلاو ةَداَيَرْلا ةساردت بولسألا اذه _ نعي

 يف دوني كلت اهاجنألا حيضوت ضرغب ؛ةددحم ةينمز ةرتف رادم ىلغ ةيلاثلا : دونلا كلعا تاهامشألا ها ف 1 م اعل 2 لال

 البقتسم ؤبتتلل سماسأك ةقباسلا ةيلاملا تارتفلل دوتبلا ضعب مدختست دقو . لبقتسملا

 نم ريثك ىلع بولسألا اذه قيبطت نكميو .تاريغتملا وأ دونبلا كلت تايوتسمي
 هقيطت نكي امك :ةقباسلا ةرقفلا ىف اهيلإ انرشأ ىتلا ةيلالا بسنلا وأ ةيوئملا بسنلا

 زكرملا ةمئاق وأ لامعأ جئاتن نراقت امنيح "موك - 58معانمم خمدلزسل# يعطقملا ليلحتلا

 ءاهسقن ةعانصلا يف لمعت يتلا ةلئامملا تآشنملا نم اهريغ عم تآشنملا دحألا ىلاملا

 .ةيهرلا ةرعقلا نفن لولغ ىرعأ ةغانض نق لمعت عرعأ ةاشنم وأ

 يئاصحإلا ليلحتلا - 4

 ةدراولا تانايبلا مهف ىلع ةدعاسملا ىف ةمدختسملا ةيئاصحإإلا بيئاسألا نم

 م ل

 رثكأ ائيش ينعت ال امبر ماثرألاو قئاقحلا ضعب نأ انحضوأ نأ قبس امكو . يباسحلا

 اذإ ةيلاع ةميقو ىزغم اهل نوكي دق نكلو :؛ قرو ىلع اربح اماقرأو قئاقح اهنوك نم

 ىلع دئاعلا طسوتم ناك اذإ ؛لاثملا ليبس ىلعف . ماقرألاو قئاقحلا نم اهريغب تنروق

 ىدحإ يف لوصألا ىلع دئاعلا نروقو : 1: 75 ةيئاذغلا داوملا ةعانص يف لوصألا

 كلذل نإف ؛هنم لقأ وأ واسم وأ ىلعأ هنأ احضوم مقرلا اذهب ةيئاذغلا داوملا تاكرش

 كلذ نم دعبأ وغ ام ىلإ بعت نأ نكميو .امهريغو رمظسلاو ةرادآلل ةصاخ ةلالد

 اذإ امو ءةتيعم ةينمز ةرتف لالخ ةعانصلا طسوتم نع صقنلا وأ ةدايزلا ةبسن ةفرعمب

 قيرط نع جئاتنلا ريسفت يف ةيمهألا ةّيدع وأ ةيمهأ تاذ صقنلا وأ ةدايزلا هذه تناك

 بيلاسألا هذه ىضعي ىلإ انرشأ دقو .اديقعت رثكأ ةيئاصحإ تارابتخا مادختسا
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 يبساحملا لاصتالا ىلع هرثأو يرغللا بناجلا ةشقانملانضرعت دنع ةيئاصحإلا
 بيلاسألا ضعب مادختسا يف ةبغرلا دنع هنأ هيلإ رظنلا تفلن نأ يغبني ام نكلو
 ملت ينل اا ىحاونلا .صضعب ةصاخ ؛تادهاشملاو مجئاتنل يبا ريسفن يف ةمدقتل دقتملا ةيئاصخألا

 باحصأ نيلهؤملا نيصصختلا ةدعاسم ىلإ ءوجللا كيلع ءاّيفاك اًماملإ اهتفرعمب
 لب ؛هابسحف ةثطاخلا تاريسفتلا بنهم عيطخست *ل ةقيرطلا هذهبو .ةربخلاو ةءاقكلا

 اهظحلت ال وأ كلاب نع بيغت يتلا جئاثنلاو تامولعملا ضعب ىلع لوصحلا كنكمي
 ةقيضتا | ربط ةساردلا وأ رظنلا دارحعم اهيعوتستو

 حاضيولا لئاسو مادختسا - 5

 نأ ىلع ريبعت قدصأ ' ممس نمك ىأر نم سيل ' ريهشلا يبرعلا لثملا ناك اممر

 ةمدختسملا تارابعلاو تارقفلا تارشع نم ريثكب لضفأ نوكنت دق ةدحاولا ةروصل
 نم رثكأ يف انرشأ اننإ ثيحو . تاحفص ةدع نم رثك ةكأ اهريسفتو تانايبلا حرشل

 طسبأ يف اهيلع يوتحي يتلا ةلاسرلا لصت نأ ريرقتلا نم ماعلا فدهلا نأ ىلإ ةيسانم
 يف اهمادختساو ةبسانملا حاضيإلا لئاسو ضعب رايتخا ناك اذل ءاهحضوأو ةروص
 هذه دخأتو ءريرقتلا دعم نم ةصاخ ةيانع ىقلت نأ يغبني يتلا ر ومألا نم ريرقتلا

 ءروصلاو ؛ةينايبلا موسرلاو ءمئاوقلاو . لوادحلا ؛ لثم ؛ةددعتم ًالاكشأ لئاسولا

 دق معألا بلاغلا يف هنأ "لإ . ةنكمملا حاضيإلا لئاسو نماهريغو ... طئارخلاو

 ضرخلاب يفنل اهيلع فراعنملا حاضيإلا لئاسو ضعب ريوطت ىلإ ريرقتلا دعم جاتحي
 4 ةريرقت هيلع يوتحي يذلا صاخلا

 تاناييلا ريوصت ىلع ةدعاسملا يف ةفلتخملا تاليطتسملا مدختستام اريثك
 ةرظنب تانايبلا رسفي نأ ةضورعملا ةروصلا لالخ نم ءىراقلا عيطتسيو «تامولعملاو
 ةلوهسب ةضورعملا تانايبلا نيب قورفلاو تافالتخالا زيي نأ عيطتسي امك ؛ ةعيرس

 . ةروصلا كلت دوجو مدع ةلاحح يف م ةلوهسلا كلتب اهبعوتسيل نكي مل ىتلاو



 ان تائايبلاو نئاقحطا ريسفت

 تاعيبم نع ةربعملا تاليطتسملل ةطسبم ةروص حضوي (51) مقر لكشلاو

 ةيفارغجلا قطانملا يف ه15- 7١ ١7/, يف يهتنملا ماعلا لالخ( ١ ) جتنملا نم ةأشنملا

 , ةملتخمملا

 لاير نويلم

 . قطانملل اًقفو ه14١ ماع لالخ ( |) جتنملا نم ةكرشلا تاعيبم .(”, 1) مقر لكشلا

 قورغلا حيضوت يف ءىراقلا دعاست يتلا تاليطتسملا نم ىرخأ عاونأ كانه

 لهست دق موسرلا هذه لثم .اهحرشتو ايبسن ةبعصلا تانراقملا ضعب رسفتل ةددعتملا

 تاحفصلا ولت تاحفيلا ةءارق كيه هيلغ رفوتو «٠ تائابلا ريسفت يف «يراقلا ةمهم

 ؛(5,؟)امقر نالكشلاو . مامتهالاو ةقدلا نم ةيلاع ةجردب تدعأ اذإ ةصاخ

 مادختسا نكميو . ةيحيضوتلا لاكشألا نم عونلا اذهل نييح نيلاثم نادعي (5)

 تامولعملاو تانايبلا ةعيبط بسح يسأر وأ يقفأ لكشب اهريوصتو تاليطتسملا هذه

 .ريرفتلا اهيلغ يوتحي ىتلا



 ريرغلا دادعإ لحارم ادا

 . م٠148 - ١ ةم6 نم ةرتغلا يف ب ءا جتملا نم تاعيبملا مجسح حضوي .(7,1) مقر لكشلا

 ل 0 ررررإ ددرخم
 لاير نوبلط أي رميأ نونيدم

 مأ يرغب م ربا رفرف مك

 .م1946 /١1؟ 7١ يف نوزخملاو ءالمعلاو ةيدقتلا ةدصرأ نيبي .(8؟) مقر لكشلا



 اننا تانابلاو قئاقطلا رقت

 تانايبلا ضرع يف اهتعفنم ديزتو اهمادختسا عيشي يتلا حاضيإلا لئاسو نم

 مسقت . يرئاطفلا مسرلا احالطصا هيلع قلطي ام مولعلا يتش يف تامولعماو

 ذإ .ةيلكلا ةريطفلل ةنوكملا عطقلل ةلثم ءارجأ ىلإ يحيضوتلا مسرلا اذه يف تانايبلا

 ةريطقلا نم ةعطقلا هذهل ةيبسنلا ةصخلا وأ نزولا ةريطفلا نم ةعطق لك مجح لمي

 ( ةيوثم ةبسن لكش يف ) اهل يبسنلا نزولا عطقلا هذه لخاد عضويام ةداعو .ةيلكلا

 نم عونلا اذه يلع ذخ يب امت نكلو .ةريل هل نم ماج لكل ةيقيقخلا ةميقلا لثميل

 درجملا رظنلا لالخ نم ةفلتخللا ءازجألا نيب ةقدب ةقرفتلا ةبوعص حاضيإلا لئاسو

 ءزج لكب ةصاخلا تانايبلل ةيبسنلا ةيمهألاو ةيقيقحلا ميقلا ءاطعإو موسرملا لكشلل

 .(3,4) مقر لكشلا يف حضوم وه امك

 . ةيرصملا قوسلا يف تارايسلل ةجتنملا عبرألا تاكرشلا صصح .(15,4) مقر لكشلا
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 طوطتخلا ةيئايصخأللا تانايبلا ريسقت يش ةمدختسملا ةحيبق ةحيض وتلا ؛ رم ومس م لأ مهأ نم

 اهساش تأ رملأ ءاستال تاريغتلا ىف ص ع يف حأ حاضيألا لئاسرو ل .اففأ 2 يفد 2 ةينابيبلا

 نم أدبي لصتم طخب تاريغتل حلا هذه لثم ضرع ن ءككمع ةينمزلا تارتفلا رادم ىلغ

 عبارقلا حضوتام ةداعو .هسشن لكشلا ىلع ىرخأ ةطقن دنع يهتنيل ةنيعم ةطشن

 ىسأرلا روحملا ىلع اهسايق دارملا رصانعلا عضوت امنيب ؛ يقفألا روحملا ىلع ةينمزلا
 سايقو ٠ تاونس ٠١ ةرتف رادم ىلع حابرألا مجح روطت لثم )١,59(: مقر ثلا

 ىلع ةرازولا ةساثرل صاخشألا دحأ دلقت ةرتف لالعخ يموقلا جتانلا مجحح يف روطتل
 ةيئاييلا موسرلاو طوطنخلا نم عونلا اذه مدقختسي نأ نكي «اضيأ .لاثملا ليبس

 دارملا ءاسشألال ةينايسلأ طوطنملا 3تدع ةدايزب كيستال مس رلأ ىلع اا نجح رثخا حيضوتل

 ةينايبلا طوطخلا تاذ لاكشألا حاضيإلا لئاسو نم عونلا اذه ىلع قلطيو .اهسايق
 , جح ةتاسلا 5 نطق نم نعم ددعب ادودحم نوكي هماذختسا نا الإ ؛ةيدعتلا

 بلغتلا كمي هنأ ريغ .اهنيب قورفلا ةقرعمو اهتنراقم بعضصيو طوطخملا كياشعال

 ةفلتخمم لاكشأب اهمسر وأ ةفلتخم اًناولأ طوطخلا ءاطعإب ايبسن تايوعصلا هذه ىلع
 . (ةشيرع «ةعيفر ؛ةعطقتم .ةلصتع)

 زكا خطك ضلك م# ضخ خف ضك مل فرش زك كلا فك

 م51 - ١46٠ نم ةرتفلا لالخ مهسلا ةيحبر "6 ه) مقر لكشلا



 انا تاتايبلاو قئاشتلا ريسقت

 :ءايشألا ريسفت يف حاضيإ لئاسوك قفدتلا طئارخ مادختسا نكي امك

 حيضوتو «تاشنملل ةيبساحملا مظنلا ميمصت ىف ةرثكب ةليسولا هذه ماختستو

 تاسايسلا مسر يف دعاست يتلا تامولعملا قفدت ةيفيكو :ةيلوؤسملاو ةطلسلا طوطخ

 مت يتلا ةمدختسملا ةقيرطلا تناك ايأ ؛ةفلتخملا اهرداصم نم تارارقلا ذاختاو

 يوتحي ىتلا تانايبلا مهف ىف ءىراقلا دغاست ثيحب مهصت نأ يغيني ؛اهرايتخا

 .اهرسيأو ةروص لهسأب اهريسفتوريرقتلا اهيلع
 تدك

 آ

عل ةدعاسملا حاضيإلا لتاسوو ريسفتلا قرط
 ةدراولا تانايلل ريسعتلاو حرشلا ةيلم

 تفلتخا امهم هنأ ؛ةقباسلا حاضيإلا لئاسوو ريسفتلاو حو شلا 0

 ةطاسبلاو ؛ىضرعلا يف ةقدلاو ريسفتلا يف ةيعوضوملا ىلع زكرت نأ دب الف ءريرقتلاب

 ةميلسلا نيراثعلا مادختساو : ةلعاسملا حاسيإلا لئاسو وأ ربعملا تولسألا يف

 نم ناك اذل . ريرقنتلا بلص ىف بسانلا ناكملا ىف اهسضوو حاضيإلا لئاسول

 ردقب ديفعتلا نم ةيلاخ ةطيسب حاضيإلا لئاسوو ريسفتلا روص نوكن نأ يرورضلا

 تضتقا اذإ و . نكمأ ام ًاليلق لاكشألا يف ميقلا وأ ماقرألا ددع نوكيو ؛ناكمالا

 نع ثحبلا يغني «ضرعلا يف ةدقعملا حاضيإلا لئاسو ضعب مادختسا ةرورفلا

 عهسألاو تاولألا مادختسا للعم حاصفإلاو نق رعلا لئاسو طغصصسا ةيسائملا قرطلا

 هلهجو دوصقملا مهف يف عييراقلا ةدعاسل انحضوأ نأ لمس امك ةزيمملا طوطخلاو

 . ريرقتلاب ةضورعملا راكفألا قفدتل اًمبتتم

 يفر ريرقشتلا تايوتحم يف «ىراقلا ةقث ىلع اذه ةقدلا مدع موهشم سكعتي يلاتلابو

 دلع هنكف ةقد ىصقأ كامعتسا بجاولا نم ناك اذل . "ايفو الان ريرقتلا دعم

 لئاسو ىف تاهوشتلا شعب كاتع تناك ول ثيحب ةينايبلا طوطنخلاو طئارخلا مصر

 ا لامهألا يسفر ةمعتم لوُحَت نأ غشت الاف رض رعلا هن وعض ببسب  حاضيأللا

 دخا جارخإلا يف ةدعاسملا لئاسولا لامعتسا يغبي مث نمو . ةليسولا دادعإ

 3 ةينايبلا موسرلل بساتملا َّى ,ولاو هةيسدتهلا تاودالاك حاضيإلا لئاسول ا



 ريرقتلا داديعإ لخا رم نوع
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 ربعمو ةقسانتم لاكشألا نوكت ىتح قفدتلا طئارخ مسر يف ةمدختسملا جذامنلاو
 . رظنلا درجمي ريرقتلاب ةدراولا تانايبلاو قئاقمحلا نع

 ةليسولا مقر ركذ نم دبال ءاهعون ناك ايأ حاضيإلا لئاسو مادختسا دنع
 اذإ ةصاخ ريسفتلاو حرشلا يف اهيلإ ةراشإلاو اهعبتت نككمي ىتح (.. .) مقر ل
 لئاسو نم اهريغ وأ لوادخلا ترثك اذإو .ةمدختسملا حاضيإلا لئاسو تددعت

 ىتح تايوتحملا ةمئاق يف اهيلإ ةراشإلا نكمي ؛ ةلوطملا ريراقتلا يف ةصاخ حاضيإلا

 ركذ نم دبالو . كلذ يف بغر اذإ ةقدب اهصحفو اهيلإ عوجرلا نم ءىراشلل نكمتي
 تايوتحملا باعيتسا يف ءىراقلا ةدعاسمل ءانضيأ ء حاضيإلا ةليسول بسانملا ناونعلا
 ناونع رايثخا وأ ناونعلا ركذ مدع نأ امك . ةليسولا كلت هشقانت يذلا نومضملا وأ

 حاصفإلا مدعو ليلضتلاو هيوشتلا ىلإ ابر وأ مهفلا ةبوعص ىلإ يدؤي بسانم ريغ
 5 ريرقتلل ةيسيئرلا فادعألا نه وظ يذلا لماكلا

 ماقرألا ديدحت يغبني ءاهناونعو حاضيإلا ةليسو مقر ركذ نع الضف

 رواحملا ءامسأ ديدحتب ء حوضوو ةقدب حاضيإلا ةليسوب ةدراولا ميقلاو تاريغتملاو
 يف هركذ دري امم كلذ ريغو طوطخلاو تاينحتنملا ءامسأو فوفصلاو ةدهعألا ءاقرأو
 .روحم وأ ىتحتم وأ مقر لك هلثيام طبضلاب ءىراقلا فرعي ىتح حاضي إلا لئاسو
 ريرقتلا دعم دكأتي نأو «ةبسانملا حاضيإلا ةليسو مادختسا يرورضلا نم ناك مث نمو
 ةقثلا مدعو اهطلخو ةروصلا هيوشت يف اًببس نوكي نل لئاسولا هذهل همادختسا نأ

 هيلإ انرشأ نأ قبس ام ديعن ماقملا اذه يقو .ءىراقلا لبق نم ريرقتلا تايوتححم يف
 ؛ىرمخأ رداصم نم تامولعمو تانايب نم اهب دروام وأ لئاسولا هذه ةراعتسا دنع

 || ه» | ه
 ةليسو اهب ةيثو رعمللأ ةحفصلا سماع ىف عا روس رديملا اذه ىلإ ةراشإلا ىغبشتف

 . ةرشابم اهلفسأ وأ حاضيإلا
 :تاندتعل كلذ نإف 3 ريرقتلا يش حاضي لا ,لئاسو محصول قلعتي اهب ءاريمشاو 35 ا عادا 9 5 3 ه 70000 3 ماع

 ةياهش ىف وأ ريرقتلا بلص يف كلذ نوكي دقف . لاوحألاو فورظلا فالتمخاب
 تسيل حاضيإلا ةليسو نأ ًحضاو نوكي نأ يخبني لاوحألا عيمج يف هنأ الإ ؛ريرقتلا



 51١ تاتاييلاو قتاقيطلا ريسفت

 ةدعاسم ةليسو اهنكل ءاهيلع فراعتملا ةغللاب بوتكملا ريسفتلا لحم لحي ًاليدب

 مل اذإ ةيتاذ ريسفت ةليسو اهنأ امك ءةعرسو ةلوهسب باعيتسالاو مهفلا يف ءىراقلل

 تايوتحم ةداع حاضيإلا ةليسو صخلتو . ريرقتلا بلص يف زكرم لكشب مدختست

 كلذ ناك اذإ اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا كلذكو ؛زكرم لكشب ءىراقلل ةليسولا

 أ ءىراقلا ىلع يغبتي ىتلا ةمهملا طاقنلا صضعب ىلع ءوضلا يقلت اهنأ امك . انكم

 .ريرقتلاب تامولعملاو تانايبلا ريسفت دنع اهلمهي وأ اهاسني

 ةلثسأ

 ماع يونسلا ريرقتلا نم تذدحخأ نينيدملاو تاعيبملاب ةصاخلا ةيلاتلا تامولعملا :ًالوأ

 . ةكرشلل ه5

 م01 ما
 تكتككا دات نسل لهسللسلسسم ا

 لاير 18,484,٠0٠ | لاير هر تريزا ةوتيدم
 ا

 5 ا ةيداع مهسأ عبي نم نوتيدم

 "ةرثغر 7” مف 05 يرخأ ةئيدم ةدصرأو دئارق

 | 0ىل ل الار دلك ةلوادتملا لوصألا يلامجإ

 م1

 لاير 15 , تشكر ء دع



 ريرقتلا دادعإ لحام الان

 دونبلا هذهب ةقلعتملا تاظحالملا ضعب ىلي اميفو

 . ةيموكلا تادنسلاو ةيلام قاروأ يف تارامثتسالا دنب لمشي(|)

 فورظلا . لظ ىفو . ءالمعلل ةعاضبلا ميلست درجمم تاعيبملا ت سسك مسا

 تلمش امبرو ؛ةيئاهنلا ةيوستلا دنع تاليدعت لمع تاعيبملا ضعب بلطتت «ةيداعلا
 .اهب ةعيبملا ةميقلا نم رثكأ وهام تاليدعتلا هذه لثم

 خابت داع عيهيصاف تكو ٠٠٠, ةكرشلا تعاب م185١ ربمسيد يف(ج)

 ىرخأ ةيفاضإ امهسأ ةك ةكرشلا تعاب م57 رياربف 4 يفو ؛لاير 8, نك

 كاثش يبل تاب اعط لاير 8 دل ريتا يح يدمي

 . ةيلاملا مئاوقلا يف اهنع حصفأ نيتيدملاب قلعتت ةيفاضإ تامولعم

 بولطملا
 ١ - ميوقتلا ةيلمع نيبيدملا دنبل نابستللا يف ذععؤت يتلأ ةيسيئرل رلا لماوعلا نم .

 نيتيدملا ميوقت دنع رابتعالا ىف وف ةذاع ذخؤت يتلا لماوعل !! امق ,

 يف قرطل للا هذه ايأ رم , سشقان ؟ ةكرشلل نيديدملا دب ن رع حصفقأ فيك - .

 . مجوقتلا

 اذإ امو ؛مهسألا عيب ن :م ةكرشلا ينيدم نيب ف رفلا ةكرشلا ودم فيك - "

 ؟هذه ميوقتلا ةيلمع يف رثأ ةقرفتلا هذهل لع ةريصق وأ ةليوط تياك

 ريرقتلا يف م 11917” ماع يف مهسألا عيب ةيلمع نع ةكرشلا تحصفأ اذامل-
 م ١545 مايعل يوتسلا

 نيمهاسملا ةداسلا تارضح :اًيناث

 اًماع دعي يذلا ١4 ويام ” يف كنبلل نيسمخلاو عبارلا ديعلاب لفتحت نحن



 11 ثاتايلاو قتاقحلا يفت

 بايو 311761 ية , ٠٠١ لوصألا عومجم غلب .ةسسؤملا هذهل حاجنلاو ومتلاب اغيلم

 لاير 4 , 1“, , 151 اهردق ةدايز يع ةلثم لاير 113, ةلا# غ4 تغلب ذإ ءابيرقت

2,08 رادقمب ءالمعلل ةحونمملا فلسلاو ضورقلا ةدايز يف تلثغ
 لاير 5,515

 7,827, ؟ 1١19 اهردق ةدايزب ًالاير .11١,99 بع ةيراخدالا ةيعوألا عومجم غلب

 . كنبلا اهردصي يتلا ةيرامثتسالا تاداهشلا يف ةدايزلا ىلإ عجرت ماعلا اذه ًالاير

 يناطيربلا يدوعسلا كنبلا نم هيلع لصح ىضرق دادسب ماعلا اذه لالخ كنبلا ماق

 ىلع ةقحتسم عفد قاروأ كانه تسببلو لاير 5,595,66٠ هردقو «يضاملا ماعلا

 عيمج مصخ دعب ماعلا اذه لخدلا يفاص غلب 13. . . ويام " ىف كنبلا

 ماعلا نع ًالاير "74 , 7 ءاه رد ةنايزب الابر هر 38 فاق ووسلا

 يهو ءماعلا اذه // 19/ كنبلا اذهل حابرألا ةيسن وأ ليغشعلا ةبسن 00

 . 779 حبرلا طسوتم غلبي ذِإ «يلاملا عاطقلا يف حايرألا طسوتم نع اًريثك لقت

 دئاع عيزوت متو .ماعلا يطايتحالا ىلإ ٠٠٠ , 4٠ بينت مت ماعلا اذه لالخ

 غلبم ليحرت مامكءتالاير 4,464,٠١١ ةورادقم ءدامعلل تارخدملا ىلع

 ريغ حابر لاو , يطايتحالا عومجم غلو . ةزجتحلا حابر ,ألا ىلإ لاير 4 , ٠١4

 نوكيل يلاوتلا ىلع ًالاير ماله ١, 8+ عة, *٠*, ماعلا ةيادب يف ةعزوملا

 مث نمو . تامازتلالا يلامجإ نع / ه اهردق ةدايزب ًالاير 5, ء ١2٠, يلامجإلا

 انتامازتلاب ءافولا عيطتسن يوق فقوم يف انلعجت ةعزوملا ريغ حابرألاو يطايتحالا نإق

 تارخدم ىلع دئاعلا عيزوتو هسفن يلاحلا ىوتسملاب طاشنلا ةلوازم يف رارمتسالاو

 . ءالمفلا

 ليريإ © قفاوملا نينثالا موي دقعملا ةيمومعلا ةيعمجا عامتج يا لالخ
 ا

 : يلاثلا وحنلا ىلع مداقلا ماعلل ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا

 دلاخ ؛ميغاربإ دمحم نب ديزي «رباحجلا نسح دمحم «ناحرس دمحم دمحأ

 . ةم الس ديسلا فطاع ؛دومحلا يلع ديعس ؛ نسح دمحم باص « ينارهزلا هللا دبع
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 سلجمل يروف عامتجا دقع ءق ةباسلا نيمهاسملل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ذعب
 سيئر : ةيلاتلا جئاتنلا نع رفسأ يذلاو ةرادإلا سلجم ميظنت ةداعإل بختنملا نال
 :دمحتم ني ديزي ةرادإلا سلجم سيئر بئات «ناحرس دمحم دمحأ ةرادإلا سلجم
 بئان .دومحلا ىلع ديعس ريترث كسلاو قودنصلا نيمأو يذيفسلا سيئرلا بئان
 ريئارعس د ةمالس ديسلا فطاع ريك ىسلاو قودتصلا ن :ريمأ دعاسمو يذيفنتلا بيترلا
 نسح دمحم . ماعلا ريدملا ينارهز لا هللا ديغ دلابغ ٠ نسح دمحم رياص نسلجملا
 ينوناقلا راشتسملا | مساقلا دمحم نب يلع ن 'ميعت ديعأ امك . ماعلا ريدملا بئان رياحلا
 ةيعوألا نع لوؤسملا ينيسحلا هللا ديغ نب دهف نييعت ديعأ كنذكو . كنبلل
 .بيردتلا نوؤشو ةماعلا تاقالعلاو ةيراخدالا

 بولطملا
 نم .تامولعم نم هبد روام ةءا رقل لهسأ ةروصب ريرقتلا اذه ةباتك ةداغإ

 ركذ مث ٠ ىلوألا ثالثلا تارقشلل ن رهام لودج ةروص ىف اهضعب عضو كثيح
 مث ٠ .مهفئاطو هو ةسماخلاو ةعبارلا ن نيترقفلا يف هالعأ نيروكذملا ى ضاقشالا ءايمسأ
 . ةريخألا ةرقفلا يف ريرقتل هلا ماتت اًيياتم هارتام ةفاضإ

 امدنع رابتعالا يف ةيداصتقالا تادحولا ةرادإ اهذخأت يتلا زومألا نم : اعلا
 :ةفلتخملا اهلاكشأب يجرانملا وأ يلخادلا ليومتلا نيب ةلضافملا ةلكشم هجاوت
 تاما :تالاو ةيكلملا فوشح نيب ةقالعلا ةلأسم نوئئاذلا وأ يجراخلا رمطسملا كلذكو
 ةوق سكعت يتلا ةقالعلا هذه . هسفن تقولا يف ةفلتخملاو ,ةمهللا امهضتئاصنخخل ارظن
 تاقوألا يف ليومتلل ر ,داسصم داحيإ ! ىلع ةيليقتسملا يك دقو اهفسخ وأ ةأشلا

 ةليوط تامازتلالا ةصاخخ اهتامازتلاب ءافولا ىلع اهتردق ىلإ ةفاضإلاب .ةبسانملا
 . لجألا

 نيتلئاستم نيتك رشل | يلاملا زك رملا ةمئاق تاناي ىلياميثو



 518 تانايلاو قئاقحلا ريسثت

 (ب) ةكرشلا ( ١ ) ةكرشلا
 مع 00 5

 بكاير : ا كاعز 1و , 007 7 لج االا ةريصق تامارتلالا

 1و مع خف 03070

 لجألا ةليوط تامارتلالا

 : ةكلملا قوقح

 0 ًالاير "5 ةيمسإلا مهسلا ةميق ةيداع مهسأ
 18+ 3مم ع . 9 1
 : تي ل ةلايو تف ةيمسألا مهلا ةميق ةزاتمت مهسأ

 انا آه 00
1 0 

 5٠] ية ند ةيداع مهسأ رادصإ ةوداغ -يفاسإلا لاملا سأر

 ةزجستحملا حابرألا

 تع ا هيلو - : 1 5 1 5 2 + هد نا

 ه جيتحملا حايرالا ديصر ىلإ فاقم ) لخدلا يفاص

| 0 5 0 

 (,5 5 تئارضلا لدعمو .هاللعأ ةروكذملا

 بولطملا
 ىلع هالعأ نيثروكذملا نيتيلاملا نيتمئاقلا يف ليومتلا رداصم اهف م 1١-

 ؟يه امف ءرداصملا هذه نيب فالتخالاو هبشلا هجوأ

 : بسنلا كلث ريسفتو نيتكرشلا اتلكل ةيلاتلا بسنلا بسحا -؟

 . يجراخلا ليومتلا ىلإ يلخادلا ليومتلا (1)

 . لوصألا عومجم ىلإ ةيكلملا قوقح (ب)

 يافا

 يف امهيتءافكو نيتكرشلا اتلكل يجراخلا ليومتلا فعض وأ ةوق بسحا

 تامارتلالا ىلع ةدئاقلا لدعم نأ اًملع ؛ ةحاتملا ليومتلا رذاصم عيسج مادختسا

 . م غلبي نيتكرشلا اتلك يف اهيعونب

 .اهيؤقو نيتكرشلا الك ةلاح رسف_#
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 ءاقتناو فيراعتلا عاونأ © تاحلطصملا فيرعت فده ©

 عضو © فيراعتلا لضفأ رايتخا © اهنم بسانملا

 ةيقيبطن تن'الاح © ةلثسأ © ريرقتلا يف تافيرعتلا

 متسملا ىلع ةيبساحملا لئاسملا يف نيبساحملا نيب لاصتالا ةيوعص ىلإ انرشأ نأ 7

 اا نم ريثكلا كانه نأو ؛ درجملا يركفلا

 نع جتن . ددحملا قيقدلا اهانعم ىلع عامجالا وأ ماعلا قافتالا نود عساو ف قاطت ىلع

 !ديدش امايفقا نيثحابلاو ةيملعلا تايعمجلاو ةيبساحملا ةينهملا دهاعملا تمتها نأ كلو

 . ةيلاملا ريراقتلا اهيلع ىنبت يتلا ةيبساحملا دعاوقلاو ةيملعلا تاحلطصملا حيض وتب

 هب درو اميف حوضولاو ةطاسبلا ديجلا ريرقتلا تافص نم هنأ ىلإ ريشأ نأ نأ قيس

 أدبت حضاولا ريرقتلا ةباتكف . اهنمد وصقملا ىنعملا يدؤت ظافلأو تاحلطصم م

 تاحلطصملا هيوحتام لكل حضاولا مهفلاب أدبي حضاولا ر يكفتلاو ٠ مضاولا ريكفتلاب

 أديب حضاولا ريرقتلث ديجلا دادعإلا نإ لوقلا نكمي ءمث نمو . ل نم ظافلتألاو

 نم كاك كنلذل .همدختسمو ريرقتلا دعم نم لكل حضاولا عيقذدلا فيرعتلاب

 نكمي هيلع ءانبو . ريرقتلاب اهتشقانم لبق ةيملعلا تاحلطصملا فيرعت يرورضلا

 هل عضت نأو اقيقد ىنعم هل يطعت نأ' ؛هب دصقي يملعلا حلطصملا فيرعت نإب لوقلا

 ءاملع لوقي امكو « " رخآلا اهضعب اهنم دعتسي دعبتسيو يناعملا ضعب اهيف لخدي اًدودح

 . اعنام اعماج نوكي نأ يغيني فيرعتلا نإ . قطنملا

5117 



 ريرقتلا دادعإ لحارم ان

 تاحلطصملا فيرعت فده
 ةغللا اهيلع ىلطي يتل لا ةصاخلأا هتعل هل مولعلا يف | صصخت لك ل 3 يهدبل ١! نم

 لن ومذختسي نوبساحملاف . صصختلا اذيب نيمحهملاو دارقألا عا فراعتملا ةينفلا
 « داريإلا قيقحتو لخخدلاو كالهتسالاو ةيكلملا قوقحو تاما رتلالاو لوصألا ظافلأ
 متادلاو قوسلا نزاوتو بلطلاو صضرعلا تاحلطصم ل ويداصتقالا مدختسي امنيب
 ةيقرتلاو روجألا ظافلأ نوريدملا مدختسي امك ؛خلإ . .يدقنلا يطايتحالاو يموقلا
 كلذ ىلع سقو خلا. "ريتا لش دار ليسققاو يظلاووت زفاوجلاو
 , صصصخمت , لك يف ةيملعلا تاحلطصملاو ظافلألا فلتخمم

 نيدللا ءارقلا ىدل ٌةفورعم ريغ ةيملعلا تاحلطصملا هذه نوكتام ابل لامعو
 اذه ىف نيصصختم ريغ اوناك اذإ تاحلطصملا هذه اهب ترك يتلا ريراقتلا نومدختسي
 يبد يم جا الاد هني صح عقيل ريرقتلا دعم ىلع ناك مث نمو . لاجمل
 . حيضوت ىلإ جاتحت يتلا ةيملعلا تاحلطصملا فرعيو ءريراقتلا

 نأ رداتلا ئمف ؛ .ةنهملا يف كثالمز ىلإ هجوم ر ريرقتل كتباتك و كدادعإ دنعف
 ناك اذإ الإ) يبسأحملا ل امم 57 ةمدختسملا ةيملعلا تاحلطصلملا حيض وت ىلإ جا اقم
 دنع ةيساحملا يف حرتقا يي يللا حلطصلملا , لشم ؟ « كلذ لبق مدختسي مل اديدج حلطصملا
 ”ةتايطايتحاللا يم يلع كالا حلاو ةدكؤملا تيزلاو زاغلا تايطايتحا موغن
 بتكتام ةداع نكلو , (ةنهملا ءانبأ كلذ لبق همدختسي مل يذلاو 884 ةدكؤملا
 .نيلمتحملاو نييلاخلا نيرمثتسملا ٠ نيريدملا لثم ن 'ءيداعلا صاخشألال مدقتو ر يراقتلا
 ؛« صاخشألا نم عونلا اذهل كتباتك دنعف . نييمومعلا ءارقلا نم مهريغو نيئثادلاو
 مهفل ةغللا مجاعم ىلع عالطالا ىلع هر رابجإب هىراقلل اهغيلبت ديرت ديرت يتلا ةلاسرل حوضو نع فرطلا ضفنالو ..كمامتها لم ريرقتلا نم هتاجايتحا عضت نأ كيلع
 ةدراولا تاحلطصملاو تانايبلاو تامعولعملاف . ريرقتلاب ةدرا ولا طاف اقلألاو ٠ تاحلطصملا
 ىودجلا ةهدع ةضماغ نوكت دق اهنأ ريغ «ةيلج ةحضاو كل ودبت امبر ريرقتلاب
 هنأ ءىراقلا يف ضرتفي نأ امئادرب حملا دعم ىلع يغبتيف .ار يرقتلا مدختسمل ةبسنلاب
 . ديج فيرعت عم حضاو ىنعم ىلإ ةياهنلا يف لصن ىتم حم انيفنر قوكيلقأ
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 كلدت ةقئابلا تا رقفلا ةياذب يف تدرو ىقلا ةفصختا| تاحاطعلا مظعم نإ

حلطعم فيرعت درجمف .نيعمو ددحم ىتعم ىلع
 بسانيل ' كالهتساالا ' لثم ن : عم 

 مدختسا ام اذ ليقع انسحاب ؛ةيلاملا ري براقتلا يمدختسم تايجاح
 مخأ ماقم يف

 ا

 مدختسا امير اعساو اراشتنا رشتنملا ريغ صصخلا ينال حافلا .هسفن ريرقتلا يف

 كالهتسالا لثم ةفلتخم صاخشأل ةفلتخم ناعم ىلإ ىدأ ابر ءاقيض امادختسا

 يرورضلا نم ناك اذل .يداصتقالا موهفملا ل ورمل نيساسفل سورقو

تسم ضعبل ةصاخو ةصصختلاا ةينفلا تاحلطصملا فيرعت
 . ةيلاملا ريراقتلا يمدخ

 دبحتي امع ةركف ىندأ هدنع سيل ةيساحملا يف صصختلملا ر ميغ ييداعلا رصخشلاف

 .ةنيوخلا مهنا وأ ةةرتيسلل ةفلكتلاوأ «ةيلضافتلا ةفلكتلا موهفب

 لوصتحلا ىف بغري ني رمثتسملا دحأ ىلإ مدقم ريرقت دادعإب موقت كنأ ضرفب

 ةيلاملا قاروألا يف هلاومأ رامثتس ا لالخ نم يونس فصت وأ يونس لد ىلع

 مهسألاو ةيداعلا مهسألا راعبسأ نيب ةئراقملا بتاجم . لاملا قرم يف لاول

 مهسألل" دنحم فيرعت ىلإ ةجاحب تنأف « ةفلتخملا تاكرشلا اهضرعت ىتلا ةزاتمملا

 كئالمع دحأل كحصن دنع كلذكو . " ةيداع مهسأ ىلإ ليوحتلل ةلباقلا ةزاتمملا

 ؛ هتأشنم يف اهمادختسال ةعفترملا ةميقلا تاذ ةينآلا تايساحلا ةزهجأ ضعب ء !ريكت

 هب هلا ةقالفتاو سنا قرح م عم ةحانلا عويجكل] هدم كيرعت ىلإ ةجاسم تلك

 ءايشأ نع ثدحعت تدك ألاو ءكلذ ريغو بيردتلاو ليومتلاو ةنايصلا طورشو

 ظافلألا مادختساو ليلضتلا نم اًعون دعي امم مسالا سفن لمحت تناك نإو ةفلتخم

 . هل تعضو ام ريغ يف

 اهنم بسانملا ءاقتناو فيراعتلا عاونأ

 يف قيقدلا يىصصختلا ىلع لابقإلاو ؛ةثيدخلا ايجولونكتلا يف درطملا و ومشلا نإ

 عمر . تالاصتالا لاجم يف ةيمهأ رثكأ تاقيرعتلا لعج ىلإ يدؤي :ةفاحللا مولحل

 دوصقملا حيضوت وأ ءىراقلل ةيرورض نوكت امدنع تافيرعتلا مادختسا يغبتي كلذ



 8 اا
 ريرشتلا دادعإ لما رع

 ليبس ىلعف . ؟اذاملو ريرشقتلا بتككت نم ىلإ فرعت نأ دبصقل ندد فقلا تببق طظفللا نم

 ىلع ةداع ةأشنملا يريدم دحأل وأ يداعل 1 رمثتسملا ىلإ عوفر ملا ريرقتلا قروتحي .لاثملا

 وأ بساحم ىلإ هسفن ريرقتلا مدق ول ام رثكأ هب ةدر اولا تاحلطصملل تافيرعت

 ةيارد هيدل يذلا وأ ريبخلا صخشلا نإ لوقل وقلا نكي مث نمو . صصختم يلام للحم

 ديد عطتست مل يل اذ ذاام «:تاحلطصعملل لقأ تافيرعت ىلإ جاتحي ريرقتلا عوضومي

 ريرقتلل م هدحتسلا نأ صضرتفت نأ يغبنيف ٠ حوض وب هذعت ىللا ريرقتلا مهدشختسم

 ,تاحلطصلا نم ريثكل حيضوتو فيرعت ىلإ جاتحي يداع صخش

 ىلع ءانب اهرصقو اهل / له ىف : تاحلطصملل تافيرعتلا فلتخت لاحلا ةعيبطب
 مدختسيام ةداعو . ري رتل رقثلا مدختسمو هع فدهلاو :ريرقتلا هلوانتي يذلا عوضوملا

 ظافلألا تمدختسا اميرو .هةمهفو يداعلا ى صخشلا كاردإ بسائيل لوطملا في رعتلا
 0 و هي قو يك مهيضوتل نيسوف نيب ةفدارتملا

 حلطصملا فيرعت جاتحي نايحألا ضعب يفو ا وأ ةديفم ةلمج ةباتكب حلطصملا

 رايتخا دمتعيو .لاوحألا بسح ل اقأ وأ رثكأ وأ ةحفص امتر غ رثكأ وأ ةرقف ىلإ

 ريرقتلا مدختسم اهجاتحي يتن !! تامولعملا ةيمك ىلع تافيرعتلا هذه نم بسانملا

 . تامولعملا هذه نم مدختسملا هجاتحي ام ىلع اهتاذ دح يف هذه دمعتو ءاهعونو

 1 ةقعدملا تاحلطسلا ةنحلل اهتدروأ يل ها ةفلتخلملا تافيرعتلل ةلثم / صعب ىلي اميفو

 م٠187 ماع ةنوكملا يكيرمألا نييساحملا دهعم نع
 ىلإ ةلحرملا (ةنتادلاو ةنيدل 11و لاب يق نينا هيبتا بلا هقوع >1

 دعاوقلل اًقفو رتافدلا يف ةيمسإلا تاباسحلل يلعفلا لافقإلا دعب ةيلاتلا ةيل ةيلاملا ةرعفلا
 اهق ء نيس وف ب ةدسرألا دخفتل فدارملا في رعتلا اذه يف مدختساف 3 0 ةييساحملا

 . ةدحاو ةديفم ةلمجب ةينازيملا حلطصم نع ربع

 مظعم سركت يتلا ةكرشلا ' اهنأب ءاشنإلا ةلحرم يف ةةأشملا تفرع -7؟

 دراوملا فاشكتساو .لاملا سأر عيمجتو ءيل !املا طيطختلا : ةيلاعلا ةطشنألال اهدوهج
 ا 55

 تفرط , 1مردحعم تنته ميو وس ممر [لرم رك مع هر مرا اجت سكارلنابج لعل م ارمامع راصع اتا اصتك عمم ممحعم 17 , كالاث . 2(
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 رداصم نق ثحبلاو ءريوطتلاو ثوحبلاو :ةيعيبطلا دراوملا ةيمنتو ءةيعيبطل

 ينايملا ءاشنإو تالآلاو تادعملا ىلع لوصحلاو .جاتنإلا تامزلتسم ىلع لوصحلا

 :مهبيردتو نيلماعلا بذجو ٠ حاتنإلا ةيلمعل ةمزاللا لوصألا نم كلذريغو

 77 . " جاتنإلا ةيلمع ءدب مث ءاه ريوطتو قوسلا ثوحبو

 ةددحملا ةينمزلا ةدملا لمشت' اهنأب ,اجألا ليوط راجيإلا دنقع ةرتقف تقرع -

  تدجو نإ ةيفاضإلا ةينعزلا ةدملا كلذكو ءءاغلإلل لباق ريغ اهيف دقعلا نوكي يتلا

 وتملا لداعلا راجيإلا نع .صضفشم رعس دقعلا ديدهت يف رجأتسملا قح نع ةهئانلا

 ع نيب قرفلا ربكل ديدجتلا ىلإ رجأتسملا عفدي امم هديدجتلا تقو هيلع لوصحلا
 ؛ديدجتلا خيرات يف هسفن لصألل لثامملاو لداعلا راجيإلا نيبو دقعلا ديدجتل ددحملا

 دقعلا ٌةرتف دم نع بس نإ ةيفاضإلا ةينمزلا ةدملا دقعلا ةرتف لمشت امك

 دقع ديدجت يف لشق ول رجأتسملا اهلمحتي يتلا ةريبكلا ةيلاملا تامارغلا ببسب

 2 رع ةئانلا  تدجو نإ ةيفاضإلا ةينمزلا ةدملا دقعلا ةرثف لمشت امك ءراجيإلا

 رشلا يفر جأتسملا قح خيرات ىلع ةشباسلاو دقعلا ديدجت يف يداعلا ر حاسما

 يذلا ددحملا خيراتلا ىلع دقعلا ةرتف ديزت الأ يغبني لاوحألا عيمج يفو .يزيهجتلا

 (50. * ةسراهملل ًالياق لصألا ءارش هيف رجأتسملل قحي

 ةأشنملل ةلثمألا برض - ؟ يف يناثلا فيرعتلا يف مدختسا هنأ ظحالملا نم

 ةرتق ديدحمتل لوطملا فيرعتلا مدختسا امك ءريوطتلا ةلحرم يف ىتلا وأ ءاشنألا تحت

 دقع نم كلذو هترتفو راجيإلا دقع طورش فالتخال لجألا لوط راجيألا دققعع

 )١( حلطصملل فيرعتلا فصتي نأ يغبلي لاوحألا عيمج يف هنأ ريغ .رخآل

 بيكرت يف ةيساسألا دعاوقلا ةاعارم عم ةطسبملا ةيبرعلا ةغللا مادختساو حوضولاب

 ةيساسألا صئاصتخملا ىلع فيرعتلا لمتشي نأ يغيني امك (ب) ٠ ةديفملا لمجلا

 زكرملا ةمئاقل ةيساسألا صئاصخلاف . ىرخخألا تاحلطصملا نع هزيمت يتلا حلطصملل

 مخعات, ةمسعممب قماح 7, طوع 8.173

 منقل ةمورمسمبو ماحب [5 طومق (7“)
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 تامولعملا يه هذه . ةيكلملا قوقحو موصخلاو لوصألا ىلع يوتحت اهنأ يلاملا
 نع ةيليصفتلا تامولعملا نم كلذ ريغامأ .ءىراقلا اهيلإ جاتحي ىتلا ةيساسألا

 هيونتلاو « ةلوادتملا عوصخلاب ةلوادتملا لوصألا ةلباقمو ءاهفيئصتو لوصألا ضعب
 دادعغإ ةقيرط كلذكو : ةمئاقلا نم نيبتاجلا الك يف ةذاشلا ةدصرألا ضعب و

 صئاصنملا نم كلذ ل اكف . ةدمعأ لكش ىف وأ 7 فرح لكش يف يه له ؛ةمئ

 مغرلا ىلع  ةينازيملاب ةقفرمل !تاظرحلاللا لع للةكو منا ؟ توم اغلا

 نيثلا ىسالاو ء اهب ةدراولا تاسمولعملا يفعبل ل [ميسفت اهتم ع اهنأ ن يش

 لعق ذآ ةياومملا فيرع ع ىروربعلا م مل هنأ ألإ « ةمئاقلا اهيلع ءانب تدعأ
 حلطصملا فيرعت فصتي نأ يغبني امك .ةقفرملا تاظوحلملا ىلع فيرعتلا

 يرتحي يذلا ءيشلا ام ريرقتلا مدختسم وأ ءىراقلل اثيبم زيحتلا مدعو ةيعوضوملاب
 ناثم . ةيبافألا تامولعملا ىلت نأ ىعبنيف تاريسفتلاو تاقيلعتلا امأ ٠ ريرقتلا هيلع

 هنم ةدكارلا ةيمكلا ىلإ ر اشيدأ نكي هنانركمر نسلسلا نوزخملل انفيرعت دعب كلذ

 ميوقت يف ةمدختسملا قرطلا وأ ةحصلا نيناوقل اًقبط اهتيحالص خيرات ىهتنا يتلا وأ

 .نوزخللا

 فيراعتلا لضفأ رايتخا
 يذلا ر يرشتلا رقتنا يف ةدر هس فعل فيرعتلا مادختسا ر رش امدتع

 تارقفلا ىف اهيلإ ةراشإلا تقيس االسم يتلا فير ؛اععلا عاونأ لضفأ ر ,انكمت انخت نأ كيلغ ء هدعت

 5 تلق ةدفلملا لمجلا افا أ ؛ يظفللا فدارملا مادختساب عءاوس ةقباسلا

 . لعب امك نيا وحلا ىلغ ل ا وطللا فيرعتل !| مادختساب وأ :ترثك

 يظفللا فدارتلا مادختساب فيرعتلا
 ةحيسم مث و همي رعت دارملا ءيشلا حرشب موي ثإ .تافيرعتلا عاونا طسبا وش ادهش ل دال ل م 3 ا لا تال لع ا هك

 ةغللا يف فدارتملاو .هقيرعت ةارخا حنطصما دعب م مشابه درت ةلمج هيه وأ دحاو ظفلت 2 000 5 ِ هدأ أ 1 | تك 1 نا مدعأ 00 ع

 ىتغأ نم ةيبرعلا ةغللا دعت لب «٠ ةرثكي دوجوم ةيماسلا تاغللا نم اهريغك  ةيبرعلا 7 ١» + 2 2 5-3 0 أ . 1 2 ١

 تاقذارتملاب تاغللا



 0 ا رعراقتلاب ةملعل املا تاحيلطصل' تبقي رقت

 ةدذع قاللطإ وه وأ :ةائعم ىعتاو هةظفل فلتخاام وه" هغللا يف فدار تملا

 ىمهسم ينعت يتلا 3 ةماسأو ثيللاو ه عبسلاو دسألاك ؛دحأو ٍلولذم ىلع تن :هاملك

 : . (403* ادا

 نع ريبعتلل وأ ظافلألا ضعب 0 ل ندم يف يظفللا فدارتلا مدختسي

 ؛نييدملاو ءالمعلا ء«ةعاض ىعلسلا نوزشملاك . مسا نع ركاب دحاولا ءيشلا

 سقعب نع رمعيام يو د هيلو يلأملا زركرملاةمئاق ؛نيدروملاو نيئئادلا

 بقارم ريرقتل انقيرعت لثم ؛ ساوقألا نيب اهيناعم حيضوتو ةبساحملا يف تاحلطصملا

 حبرلل عمجتملا تانييت# : : انقيرعت كلذكو ؛ (تاناسلا بقارم ةداهشر تايايلا

 : (يجراخلا عجارملا) لقتسملا تاياسحلا بقارل انقي رعت وا ( ليخدلا) ةراسكاو

 تاهحلهممملا مهف نم ءق راقلا نكس .يظفللا فئارتلا مادختساب تافيرعتلاف

 ..تاحلطصملا هذه هدختست امثيح شاقنلا ةعباتم هيلع لهسي مث نمو :٠ ةبفصختملا

 الإ «نايحألا ضعب يف اهنم ضرغلا يدؤت دق تافيرعتلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو

 بانت وه ريرغتلا | نه يسيل را !| فديهلا ناك اذ ! رخآ ريرقت يف ةيفاك ريغ نوكت دق اهنأ

 هنم نيتي يذلا يلاتلا تاياسحلا بقارم ريرقت فيرعت نم حضتي امك : فرعملا ءيشلا

 : ةديفملا ةلمخأ مادختساو يظفللا فدار مثلا مادختساب في رعتلا نيب عمجلا

 ةليفملا لمجلا مادختساب فيرعتلا

 ةصاقملا ةرشنلا يف تاباسملا بقارم ريرقت نسا (:دالجب يدارج لوب فرع

 : يلي ام )١( مقر يكيرمألا نيبساحملا دهعم نع ةرداصلا ةيملعلا تاحلطصم اب

 فدهو ةعيبط اهيف حضوي ةقيثو ( عجارملا) | لقتسملا بساحملا (ةداهش) ريرشت

 مئاوقلاب قلعتي اميف دياحملا ينقلا هيأر نع اربعم اهب ماف يتل :لا ( ةعجارملا ) ىصحفلا

 101 املا

 . #١٠ ص .اهصئاصخو ةيبرعلا ةقللا هقق : بوقعب !خ]

 سلع , ف معسمتلمو ظميممممط قول ظن 7. ط+حاك (8)



 ريرقتلا دادعإ لحارم 5704

 بساسحملا ةملكل (ىظغللا فدارتلا) نيعوتلا الك فيرعتلا اذه يف مدختسا
 يف ةننجار ةديقم ةلمج تعدخعما انك ءريرقت ةملكو « صحفلا ةملكو «٠ لقتسملا

 . عجارملا ريرقت فيرعت
 ىكيرمألا نيبساحملا دهعمب تاحلطصملا ةتنل تفرع رخأ ماقم ىيفو

 ْ : يلي امك هيلع قيلعتلاو يبساحملا كالهتسالا
 كلذ ريغ وأ ةفلكتلا عيزوت ىلإ فدهي ةبساحملل ماظن " يبساحملا كالهتسالا

 .ثدحو نإ .ةدرخلا ةميق اصقاث ةسوململا ةيلامسأرلا لوصألا ةيساسألا ميقلا نم
 ةقيرطب (لوصألا ةعومجم وأ) لصألا كلذل ردقملا يىداصتقالا رمعلا راذم ىلع
 كالهتسالاو «ترطلا ةطيرط سيار ةفلكالا ع عيزوتل ةقيرط وهف .* ةيظتنمو ةلوقسم
 ماظنلا كلذل اًقفو ةيلاملا ةرثفلا صخت يتلا ةيلكلا ةفلكتلا نم ءزج يونسلا
 نيستا العاتو] شيب ةييحصلا عيزوتلا ةيلمع نم مغرلا ىلعو . يبساحملا
 اني صضعبلا ءارشو اهضعب عيب لثم ) لوصألل ةيلاملا تايلمعلا ضعب

 ميمج ىفو .(”تايلمعلا كلتل ةيلكلا راثآلا سايق هذه عيزوتلا ةيلمعب دصقب
 (ةميقل ةميشلا يف ضافخنالا) ظفل نع هانعم يف ايلك فلتخي كالهتسالا ظفل نإف ؛ لا حسألا

 ةعبيرقلا يق ن ضاقخنالا ظفل مدختسا امير وأ سانلا ةماع نيب اهلامعتسا عاش امير يتلا

 ةريصق تارامثتسالاك عيبلل ةلباقلا لوصألا لث عم ةيساحملا لاجم ىف لوصألا ضعبل

 . يعلسلا نوزخملاو :لجألا
 فيرعت نكمي لخدلا ةمئاقب ةدراولا تاحلطصملا ىفعب فيرعت ماقم يفو

 : يلي امب ظافلألا ضعب :

 يلامجإ نع ريبعتلل مدختسي طظفل .(طروعععلو) ةيدقنلا تالصحتملا - ١

 دصإ وأ ؛تامدخلا وأ علسلا عيب تناك ءاوس ةيلام ةيلمع ىأ لباقف ةملستملا غلابملا

 ظفللا اذه نأ ريغ . ضورق ىلع لوضحلا وأ ءالمعلا نم ةلضحلا غلابملا وأ مهسألا
 ةيلاملا مئاوّقلا حرش ءانثأ مدختسي اهنإو ةيلاملا مئاوقلا بلص يف ةداع : مدامتتتتسييال

 "! اهتشقانمو

 رمز ات. قعدان 50
 رد خ 1255 )



 51 0 كن ريراقتلاب ةيملعتا تاحلطصنا ةاقيرعت

 عيب نم ةهئانلا تاداريإلا نع ريب ريبعتلا يف مدختسي ظفل . ( 1وعمرسعل لخدلا -

 نيرجأاشلا وأ ءالبعلا باسح ىلع اهليمحتب ساقت يتلا تامدخلا 5

 وأ عيب نم بساكملا ظفللا اذه لمشي امك .مهل :11 اهمدقتا يتلا تامدخلاو علسلل

 كلذ ريغو ءةأشتملل ةكولمملا تادئسلا دئاوفو ةيهسألا عارا رآو: لوصألا لدايت

 , 59 هليدعت وأ لاا سأر يف بائتكالا نع حتنتال يتلا ةيكلملا قوقح يف ةدايزلا نم

 وأ تاحلطصملا بيوبت يف ةقدلا ءماقملا اذه يف هيلع ديكأتلا يغبني ام

 ةيقب نيبو هنيب هبشلا هجوأ سكعي ؛ حلطصملا هيلإ يمتني يذلا فنصلاف ؛اهفينصت
 ناك فينصتلا قاض املكف « فئصلا اذه تحت جردنت يتلا ىرخألا تاحلطصلملا

 ةسوململا ريشو ةسوململا لوصألل انحاردإف . هنم ضرغلا يدؤي اًقيقدو اذدحمم ىنعم ا

 نإ ثيح ءاحيحصم اًفينصت دعب (ةنئاتلا)ل ةيلابمسأ لا لومأللا ةعوصسمر هأ باب تحت

 متسملا ةيليغشتلا تايلمعلا يف ةمدختسملا لوصألا اهتأب ةتباثلا لوصألا فيرعت

 تاي م :يع وتلا الك لمشي اهعيب ةداعإ اهكالتمإ نم دصقي مل يتل اا ةأخ اب

 كلذو : ضعي نع اهضعب هئارجأ لصفب دحاولا حلطصملا زييمت يغبي امك

 نوزخم ؛ ىلإ يعلسلا نوزخملا ميسقت : لثم ؛ ءزج لكل ةددحلملا تايمسملا مادختساب

 ناك الإو ءماخلا نوزخملاو ءليغشتلا تحت جاتنإلا نوزخمو ءماتلا ج حاتنأللا

 مادختسا مدع ىلع ديكأتلا يغبني امك . ددحمو قيقد ريغ ظافلألال انمادختسا

 اهقعب وأ اهفيرعت دارملا تاملكلا لك مادختسا اهيف داعي يتلا ةيرئادلا تافيرعتل لا

 هذه لثمف ؛علسلا نم نوزخملاب يعلسلا نورخملا وأ «ءاملاي ءاملا فيرعت : لثم

 . 197 ةيفيرعت ةارملا حلطصمل اب ةيارد هدنع سيل يذلا ءىراقلا ديفتال تافيرعتلا

 لوطملا فيرعتلا

 فيرعتب 3 مكر هميم وت 0 ىكيرمألا ةيلاملا ةساحملا ريياعم سلجم ماق

 ةينفلا ةباتكلا قرط امدختسم رصانع ةعبرأ ىلإ اهميسقتب لخدلا ةمئاق رضانع

 ناعم 1" . د8 اذا
 نصب هرعت كعامطلمسو _ الع سيج ردع ةسعصجع - اةتوعجممسم قيم الت . قط. (5]



 ريرقتلا خاديعإ , احا مج 053

 انف ريصاتعلا ةذهل لوطملا فيرعتلا ةشفانم لع اهل رض رعتن فوسو ءاهبلع فراعتملا

 ىف ةدايزلا نم كلذ ريغ وأ ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلاب تاداريإلا نعربعي - ١
 ةرتق لالخ امهيلك وأ (نيتئادلا عم اهتيوست) تامازتلالا يف ضيفختلا أ لوصألا

 أ .اهجاتنإ وأ علسلا ميلست دعب أديت ةينمز
 .صخسملا ةأشنملا طاغتل ىساسألا ريصتعلا لكق لا

 ةطقتألا ٠ نم كلذ ريع وأ «تامدقلا ءادأ وأ

 نم (لوصألا يفاص) ةيكلملا قوقح يف ةدايزلاب بسانملا نعربعي - 5
 وأ تايلمعلا ل اك نم كلذ ريغ وأ ءةاطكملا ةيرئاتلا وأ ةضراعلا ةيلاملا تايلمعلا

 ءانثتساب « ليخدلا ةمئاق اهنع دعملا ةينمزلا ةرتفلا لالخ ةأشنملا يف ةرثؤملا ثادحألا
 .ةأشنملا باحصأ ةطاسوب لاملا سأر ةدايز وأ تاداريإلاب ةقلعتملا تايلمعلا

 مادختسا وأ ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا هب دصقي حلطصم ؛ تاقورصملا -
 وأ ميلست يلت يتلا ةينمزلا ةرتفلا لالخ امهيلك وأ تامازتلالا يف ةدايزلا وأ .لوصألا
 رصنعلا لثمت يتلا ىرخأللا ةلطشنألا ضعبب مايقلا وأ :ثامزكلا ءادأ وأ .علسلا جاتنإ

 رمتسملا ةأشنملا طاشنل يساسألا

 (لوصألا يفاص) ةيكلملا قوقح يف صقتلا هب دصقي حلطصم ؛رئاسخلا -
 لك ن يع مجالا صقتلا وأ ءةأشنملل ةيوثاثلا وأ ةضراعلا ةيلاملا تايلمعلا نع حتانل

 ةمئاق اهتع دعملا ةينمزلا ةرتفلا لالخن ةأشنملا ىلع رثؤت يتلا ىرخألا ةيلاملا تايلمعلا
 ىلع حاير :الا عيزوت وأ مآ تافورصملا نع ةجئادلا تايلمعلا كلت ءانكتساب لخدلا

 , 1100 ةأشملا باحصأ

 تحت جردنتال بساكتملاو رئاسخلا رصانع نأ قيالا فيرعتلا ىلع ظحاليو
 اًقدارم سيل لحخدلا نأ ظحالي امك .اهل ةيسيئرلا تايلمعلا وأ رمتسملا ةأشنملا طاشن
 «فورصملا ظفلل اًقدارم ع ةفلكتلا ظفل نإف . كلذ ىلإ ةقاضإللاب ٠ داريإلا ظفلل

 «تاداريإلا نم لك ىلع يوقحت لخدلا ةمئاق نأ فيرعنلا حضوي اريمخأو
 رجحوعزج_ يوزع مغ هر“ ل ةسسملشل ف معمسستشتبب ةتسصصتماو رقم . اذ ”اةلصصعستف نإ ادبصحعاسا تقتلع فتلك تياأك

 ظمفرعيم لوي مهجصتممو " [5اجتلمت , اندست , 11 عمتك 14551 ه5 .



 - نعم خيرات يش يهنت - ةةدحم ةيتمز ةرتغل رئاسخملاو «تافورصملاو «بساكماو

 ىلإ ةيدوعسلا ةيبرغلا ةكلمملاب ةراجتلا ةرازو نع رداصلا نالا راشأ دقو اذه

 : ىلاتلا وحتلا ىلع ةيبساحملا تاحلطيلا رم اهريغو ١١7 ويهاشملا ةذه

 وأ موصخلا صقن وأ لوصألا ةدايز رادقم ىه ؛ةأشنملا تاداريإ :ثاداريإلا
 1 5 | 1 1 ع تك حت ا 313 -_ تاو اع ب 5 3 1

 ا تهسسلا وأ اهعبب وأ علسلا جاتنإ ف ةمئاشلا َ سعت كين : ةهركش ىذا اغم امهيلك

 ةيدأت وأ ؛ تامدخلا يدقت وأ « اهكلمت ىتلا لوصألا ءادختساب ىرخألا تادحولل
 أ 3 ا

 .ةأشتملل ةرمتسملا ةيسيئرلا لامعألا لكشي امن حبرلا فدهتست ىرخأ ةطشنأ

 امهيلك وأ - تامازتلا لم وأ لوصأ ءاضقنا ويط «فورصم ا 5 تافورسملا

 تادحولل حامسلا وأ 1 اهعب وما علسلا جاتنإ ةحشت كتبعم ةيلهز ةرت لالخ -اعم

 ةطشنألا نم كلذ ريغ وأ ريغلل ثامدخ ةيدأت ةجبتن ةأشنملا لوصأ مادختساب ىرخألا

 تك عا القد ىلا مو لا  عاقإا ع ع زد لاك دخل 3
 اولا ةرمتسملا ةيسيئرلا تايلمعلا لكشتو حبرلا فدهتست يتلا

 ؛(لوصألا يفاض ز لاما يعاد باحصأ قروقح يف ةدايز ىه :بساكملا

 سو «تاديجحولا 32 اهريغ عم ةأشنملل ةيعرفلا وأ ةيض رعلا تاينمعلا نم حشو

 فالخب كلذو ءةئيعم ةينمز ةرتق لالخ اهب رثأتت ىتلا ىرخألا ثادحألاو فورظلا

 باكحصضأ تارافثعسا 5 وأ تاداريأللا ةداش نع ينم يتلا لوصألا يفاضص يف ةدايزلا

 . لالا سأر باحصأ ريغ نم ةيلامسأرلا تامهاسملا وأ لاملا سأر

 ىفاصضص) لاما فأر باحصأ قوفح يف نفقتلا ىه رئاستملا :رئاسخلا

 نم اهريغ ع ةافلل ةيعرفلا 3 ةيقرعلا تايليمعلا نم منتو «(لوصألا

 ةينمهز ةرتف لالخ ةأشنلا اهب رثاتت ملا ىرخألا فورظلاو ثادحألا نمو « تادحولا

 وأ تافورصملا ىلع بترتي يذلا لوصألا يفاص يف صقنلا فالخب كلذو « ةئيعم
 .لاملا نمار باتكيمأ ىلع تاعيؤوتلا

 ةي رض رعلا رابعمرو ةيساسلا ميش اعمر هفادعأ . ةوعبللا ةيب معلا ةكلملا ةراحتلا ةرازو(0)
 3 ١ نا ا ا ا 03 تارقفلا ١ اعنا رعاصق للا

 7-0 ' ماع



 ريرقتلا دالصإ لحترم نا

 ةدايزلا رالقم وه ةنيعم ةيئمز ةذم نع (ةراسنخلا يفاص) لخدلا يفاص

 يفاص جتتنيو ؛لوصألا يفاض يف ي ءأ 1: لاملا سأر ناسا قرقس_رثكن رصقتلا)

 طعترت يتلارئاسنلاو بساكملاو تافورصملاو تاداريألا نم (ةراسخنلا يفاص) لخدلا

 كلت لالخ لوصألا يفاص يف تاريغتلا لك كلذ نمِضتيو « ةينمزلا ةرتفلا كلتب

 تاعيزوتلا وأ لالا باحصأ تارامثتسا نم جتنت يتلا تاريغتلا ادع اميف ةرعفلا

 لاما نسأز باحصأ ريغ ىرخأرداصم نم ةيلامسأرلا تامهاسملا وأ مهبل

 دنع ريراقتلا يدعم دعاست نأ نكمي يتلا تاداشرإلا ضعب يلي اميفو

 قرطلا نم ةقيرط لك نأ امك .مهريراقت يف ةلوطملا تافيرعتلا ىضعبل مهمادختسا
 يليصفتلا فصولاب اهيف اهيف باهسإلا نكي تاحلطصملا فيرعت يف انف اهيلع فر ,اعتملا

 يغيتي هنأ ريغ 1١7( انكم كلذ ناك املك ةلثمألا يرض وأ تافدارتملا مادختساب و أ

 لاوحألا عيمج يفو . طقف ءىراقلا جايتحا بسانت يتلا قرطلا وأ ةقيرطلا مادختسا

 احوضو رثكأ ةشيرعت ذارملا ءيشلا لعجت ةدنحم ةلمجب لوطملا فيرعتلا ءدب يغبني

 . ءاراججو

 ةملكلا لصأل يخيراتلا لماعلا - ١
 اًنايحأ رخآل تقو نم اهانعم ريغت وأ اهتالامعتس او ةملكلا خيرات ةفرعم يدؤت

 . ةقب رحت دأ ملأ حلطصملا وأ ةملكلل ةيساسألا | صئاصتملا ىلع ءوضلا ءاقلإ ىل

 بساكملا ظفل مدختسا هديعبب سيئ نمز كنم "هللا (ن10) يدارج لوب لوقي

 رتل سقم حاب رالاامأ ء تامدخخلا ءادأ نع ةجئاثلا تاداريألا نع ربعيل هلل 85

 مادختساو «ةيراجتلاو ةيعانصل انيعلا تاشنملاب ةصاخلا تاداريأللا نع رييعتلل مدختسا

 اهيلع لصحي يتلا تاداريإلا و وأ تاضيوعتلا نع يقتل ؛ [صهحع) لعشدلا ظفل

 ( اهمسمع ةاشعتمعما ) طفل منختسي ةيلاحا تاونسلا يفو .مهلمع لباقم اقم دارفألا

 ينعيل ةعزوملا ريغ حايرألا ريبعت مدختسا مث . ةراسخلاو حبرلا يحلطصم ًاليدب

 ؟اق113 , نصل اقدام" , رمموميمما اان فعسرج 1717 93 1 غ0 نك
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 ظفل مدختسا تانيعبرألا يفو ١ عورشملا باحصأ ىلع حيرلا عيزوت دعب لخدلا

 ىلع ءاثب ةفادختسا نع فقوتل || رع ريخألا نأ لإ ؛«بساكملا ىيفئاف ( دمعت ةسجاسعلا

 1 م4 ماع ةيبساحملا تاءارجألا ةنجل ةيصوت

 ةلثمألا باريش - 7

 ةلثمألا ضعب ءاطعإب تاحلطصملا ضعب فيرعت ىلإ ريرقتلا دعم جاتحي دق
 .صصختلا ةجرد رابتعألا يف اذهتأ + ييقفلا هيلإ مدقي يذلا ءىراقلل ةفورعملا

 تارامثتسالا عيب ةلثمأ مادختساب رئاسخلا فيرعت كلذ لاثم .اهب عتمتي يتلا ةفرعملاو

 نهيق قيقا وسأل ضعب عيب وأ «ةيلاع ةجردي ةفلكتلا نم , لقأب لجنألا ةريضف

 «ددحملا اهدعوم ريغ يف تامازتلالا دادس دنع ريخأت ما رغ عفد وأ ءةيرتقدلا اهتميق

 . ةضراعلا ةيلاملا تايلمعلا نع ةجتانلا رئاسخلا فيرعتل ةلثمأ كلذ لك

 فقرعملا ءيشلا ءازجأ ليلحت - ©

 اهحيضوت نكمي ءازجأ ةدع نم ةيلاملا ريراقتلا يف ةدراولا دونبلا نم ريثك نوكتي

 ليبس ىلع كلذ نم .اهفيرعت دارملا ءايشألا نم ءزج لك ريسفتو ليلحت لالخ نم

 تحت جاتنإلاو ءماتلا جاتنإلا لمشيو ءهتان وكمو يعلسلا نوزخملا دئنب ءلاشملا

 نويدلا ىلإ نينيدلا دني ليلو . ةيعانصلا تاكرشلا يف ماخلا داوملاو ءليغشتلا

 رابتعالا يف نيذمخأ اهليصمحت يف كوكشم لا نويدلاو ءةمودعملا تويدلاو :ةديجلا

 . يلاملا زكرملا ةمئاق دادعإ خيرات ىلإ نيدلا ةأشن خيرات نم [ًءدب ةينمزلا تارتفلا

 فالتخالاو هبشلا هجوأ ديدحت - :

 اهنيب تاتراقم دقع ءىراقلل تاحلطصملا يئاعم ديدحت دنع ديفملا نم نوكي دق

 مهسالا نيب فالتخالاو هبشلا هجوأ نايب لثم . فالتخالاو هبشلا هجوأ ديدحتل

 نوهملؤز' فم قصصحخسمسام قموعيممعلب رسم هو عط كى[. 21١9
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 ةيفصتو حابرألا عيزوتو تيوصتلا قحب قلعتي اميف ةزاتمملا مهس مهسألاو ةيداعلا

 . دئسلاو مهسلا نيب فالتخالاو هيشل هشلا هجوأ كلذكو ءةر ,ادإلا ىف ةكر ,اشماو لوصألا

 ةيساسألا ءىدابملا ىضعبل اًقفو لمعلا ةكرح حيضوت - 5

 نوناقب رثأتي ةيداعلا فورلظلا لظ ىف ةيلاملا قاروألا رعس نأ هيلع فراعتملا نم
 تاكرشلا ىدحإل لاما قوس يف ةضورعملا مهسألا تناك اذإف ؛ بلطلاو ضرعلا
 حاير نآلا نأ امق ع حيححس# ن مكعلاو اهيلع بلطلا ةدايز ةبسنب دادزي اهرعس نإف ةليلق

 كلل. منهسأألا ن نم لاملا قوس يف هصقن وأ صضورعملا ةداي: ىلع ارشؤيمم كت ةعزولملا
 ىلع مهسلا ةيحبر نع حاصفإلا ىلع اهيلع فراعتملا ةيلاملا ةبساحملا ريباعم صنت
 . مهنابسح يف رارقلا هذختم اهذخأي ىتح ةروشنملا لخذلا ةمئاق هجو

 يفنلا تارابع مادخعتسا - 1

 دارملا تاحلطصملا ىناعم ديدحتل يقنلا تارابع ضعب مدختستام اريثك
 تأ ل1 ةلوادتملا لوصاأألا فالبع اهنأب ةتباثلا لوصألا انفيرعت لثم . ءىراقلل اهفيرعت
 نكلو . هفيرعت دارملا ءيشلا حيضوت يف اًريثك ءىراقلا ديفيال فيرعتلا نم عوتلا اذه
 دق يتلا ةضماغلا ميهافملا شعب د ا تيس نوكق د ةايسألا يضل
 ةليعلا يقولو ةلييرتللا عيرحألا تاسلطسلا يوي يراد ا ورمل أ تح
 عيزوت ةيلمع هنأب ةيساحملا يف كالهتسالل ءايضيأ ءانقيرعت لثع هفيرعت دارملا ءيشلاب
 وأ لا ومألا رداصم نم اردصم سيلو ء«لصألل ردقملا رمعلا رادم ىلع ةفلكتلا
 .ةيدقتلا تاقفدتلا ردابعم نم !رديصم

 هفيرعت دارملا ءيشلا يف طورشلا ضعب رفاوث -

 وأ طورشلا ن ٍضعب رفاوث ىلإ اهفيرعت يف جاتحت يتل لإ تاحلطصملا صضعب كانه

 فيرعتلا لمتشب نأ ديال ناك مث نمو .هفيرعت دارملا ءىش ١١ ىلع قبطنت ىتح تاللاحلا
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 ىلع ةلثمألا نمو .فرعملا ءيشلا حضوت يتلا ةيرورضلا تامولعملا ىلع يليصفتلا

 ةهجو نم ايعيب ايلامسأر ر ,اجيبإلا دقع نوكي يكل ةيلاتلا طورشلا رفاوت نم دبال كلذ
 012 سدا لقت

 .ةلوقعم ةجردي راجيإلل ةيرودلا تاعفدلا ليصحتب ؤبنتلا ةيناكمإ - ١

 نكي يتلاو دادرتسالل ةلباقلا ريغ فيلاكتلاب طيحي كش يأ دوجو مدع - ١

 . راجيإلا دقع ءارج نم رجؤملا اهلمحتي نأ

 : دقعلا يف ةيلاتلا ةعبرألا دونبلا نم رثكأ وأ دحاو رفاوت - **

 رجأتسملا ىلإ رجؤملا لضألا ةيكلم لاقتنا ىلع راجيإلا دقع صني نأ (1)

 راجي ذا دّقع ةياهن يف

 وهو "يزيفحتلا ءارشلا قح" دنب ىلع راجيإلا دقع يوتحي نأ (ب)

 رعسب رجؤملا لصألا ءارشي  هبلط ىلع ءاتب  رجأتسملل حمسي طرش

 يذلا خيراتلا يف هل ةعقوتملا ةلداعلا ةيقوسلا ةميقلا نبع 0 لقي

 راجيإلا دقع خيرات يف هل حونمملا ءارشلا قحح ةسرامم هيف عطب

 يداصتقالا رمعلا نم رثكأ وأ / ٠/6 راجيإلا ةرثف نوكت نأ (ج)

 . رجؤملا لصألل يضارتقالا
 .افاةيانب يف يو ,ودلا تاعفدلل . ىندألا دحلل ةيلاخلا ةميقلا نوكت نأ( د)

 / 5١ ىلع ديزت وأ ةيواسم  دقعلا ذيفنت فيلاكت ءانئتساب  راجيإلا

 احورطم قافتالا ةيادب يف رجؤملا لصألل ةلداعلا ةيقوسلا ةميقلا نم

 ةطاسوي لوصألا ضعب يف رامثتسالل يبيرضلا ءافعإلا اهنم

 رمعلا نم ةريخألا /785لا لايف راجيإلادقع ناك اذإ امأ .رجإلا

 . (د) ؛(ج) نيطرشلا قيبطتل عاد كانه سيلف رجؤملا لصأل يضارتفالا

 ممطكأت , ةكمرسممرا الح . راق ب " امسصسستسم مع طموجمم * منع 3115



 ريرقتلا دادعإ لمارم تضل

 ريرشتلا يف تافيرعتلا عضو

 ةمهم لعجو اهيلع يوتحي يتلا ةلاس وَلا حوضور يرقتلا 0-0

 تافيرعت عضو يرورضلا ن م ناك اذل ؛ نكمأ ام ةريسي ةلهس ريرقتلا ماختسم
 ماظتناب تام ولعللا قفدتت ىتح هنم بساتملا ناكملا يف ريرقتلاب ةدرا ىلا نال

 ءىراقل ناثدحي ذق نيذللا ةبوعصلاو شي وشتلا بئجتلو . ءىراقلا نهذ يف رسيو

 داشرتسالا 0 ؛ ةهحيحصلا اهتكامأ ريغ يف تافيرعتلا عب مضروب ءارج نم ريرقتلا

 تاباتكلاو ريراقتلاو تايصرنلا ةباتك يف اهيلع فراعتملا ةعئاشلا قرطلا ضعبي
 , ةغاتخملا مولعلا تالاجم نم هريغ وأ يبساحملا بدألا تالاجم يف ةدراولا ةينهملا

 وأ ةلصلا ثاذ مولعلا نم هريغو يبساحملا بدألا يف تاباتكلا ءارقتسا نمو
 اهعابتا نكمي ةمراص دعاوق كاته سيل هنأ حسقتي ؛ىرخألا عولعلا تاالاجم يف ىتح

 عضو يف تايصوتلاو تاحرتقملا ضعب ضرع نكمي هنأ الإ ؛ لاوحألا عيمج يف

 يلاتلا وحنلا ىلع ريرقتلاب تافيرعتلا
 نيسوق نيب تافدارتملا مادختساب ةيلمعلا تاسعا فيرعت عضو - ١

 نكميف «تافيرعتلا نم عونلا اذه رثك اذإو . هحيضوت دار ملا محلطصملا دعب ةرشابم

 ةبعصلا ثاملكلل ريسفت ةروص يف هتياهن يف وأ ريرقتلا ةمدقم يف اهعضو
 . اهحرشو ((ة|نقكقنألا

 وأ ةينهملا دهاعملا رضعب لبق نم ةمزلملا ةددحملا تافيرعتلا ددع ناك اذإ امأ - ؟
 هتياهن يف تعضو الإو :ريرقتلا ةمدقم يف اهعضو ن :.تميث .اليلق ةيملعلا تايعمجلا

 ءريرقتلا ناونعب ؛ لصتت تافيرعتلا تناك اذإ امأ . .ةبعصلا تادرفملل حرش لكش يف

 مييقت يف ةيبساحملا تاريغتلاب اقلعتم عوضوملا نوكي نأك ةمدقملا يف اهعضو بجيف

 . يعلسلا نوزخملا

 ريرقتلا هنع ثدحني يذلا عوضوملا مهفل ايرورض فيرعتلا ناك اذ مآ
 يف ريغتلا راثآ ' ريرقتلا ناونغ ناك اذإف . ةمدقملا يف فيرعتلا عضو يغبلنيف ؛ لماكلاب
 ئ راعسأللا تايوتسف يش ريغتلا ابقي معت انجح ل + . ةيلاملا مئاوقلا ىلع داعسأللا



 رفا ريزاقتلاب ةيملعلا تاحلطللا فيرعت

 حيضوت ةلاح يفو . ةيادبلا ذنم ريغتلا كلذ ديدحتل ةفلتخملا قرطلا نايبو ؛ةمدقملا

 ءزجلا يف فيرعتلا عضو نكمي هنإف «ريرقتلا ءانثأ ةدراولا ءازجألا ىضعبل فيرعتلا

 , ءزجلا كلذ ةشقانمل ىصصخملا

 ةدراولا تاحلطصملا ضعب حيضوت يف ايوناث فيرعتلا فده ناك اذإ امأ - 8

 عضو نكميف :اهباعيتساو هب ةدراولا تامولعملا مهف يف دعاسي هنأ الإ ريرقتلاب

  ريرقتلاب ةقفرلا قمح الاملا يف فيرعتلا

 ةيصالخلا

 امنيح دجوت نأ يغبني :ةيملعل ! ةيملعلا تاحلطصملل تاب رعتلا نإ لوقلا نك

 :تيفاتلا عوتلا رابتخا 1 ا اهتاكمو اهعضو أنه اهتم دوشتملا ضرغلا قد ؤت

 علا يصر ىف هناا تيع نم ريرشتلا يف هيدؤت يذلا رودلا يلع ذستعيف ؛ اهتم

 0 دعاوقب مازتلالا ا امك ,اماع وأ اضاخ اينق ناك ءاوس دوصقلملا

 ظافلألا ىل ءوجللا نود نك ؟مأ املك ريرستلا ةباثك يف اهحضوأو ظافلألا طسأ

 . ىنعم نم رثكأ لمتحت يتلا ةيزاجملا

 0 حلطصملا هيلإ يمتني يذلا فيئصتلا وا بيوبعحلا حيضوت يعبتي ءاريخعا

 :«ةقيثولا ةلصلا تاذ تاحلطصملا نم هريغ نيبو هنيب فالتخالاو هيشلا هجوأو

 . ظافلألا يناعم حيضوت يف اينف اهيلع فراعتملا قرطلا كلذ يف اًمدختسم

 ةلكسأ

 : يليامت لكل ةباجإ لضفأ لوح ةرئاد عض :ًالوأ

 يفرهظتو ةتبثم لوصأ رمال حلطا سفا نإ يادوب

 اًقفو ةيلاملا مئاوقلا

 . لالالا” ' 211)

 ام ةددصلا ؛ تفيلاكتلل (ب)



 ريرقتلا دادعإ لحارم نيو

 . ةيقوسلا ةميقلل ( ج)
 .ءارشلا تقو ةلداعي ام وأ يدقنلا اهنمثل ( د )

 . ةليدبلا ةصرفلا ةفلكتل ( ه)

 . ةلباقم : وه ةلباقملا أدب قيقدلا ىتعملل ماذختسا لضفأ - ”؟

 . ةلوادتملا موصنلاب ةلوادنل دتملا لوصألا (1)

 ديص لا ىلإ وصولل ةيدقنلا تاداريإلاب ةيدقنلا تاعوفدملا (بز

 . اهب ةقلعتملا تاداريإلاب تاقفنلا ( ج)

 ةيبساحملا قرطلاب ةبر احلا ةرثفلا يف ةمدختسملا ةيبساحملا قرطلا ( 3 )

 . ةقباسلا تارتفلا يف ةمدختسملا

 :وه عورشملا ةيتاذ موهفمل قيقدلا 0 مادختسا لضفأ -

 تاعورشملل ةيلاملا تايلمعلا عم عورشملل ةيلأملا تايلمعلا جامدإ(!)

 . هباحصضصأ ايكاني نق ا ىرخألا

 ةصاخلا ةيلاملا تايلمعلا نع عورشملل ةيلاملا تايلمعلا لصف (ب)

 ةصاخلا ةيلاملا تايلمعلا عم عورشملل ةيلاملا تايلمعلا جامدإ (ج)
 . هياحصأب

 هتاكلتمو عورشملا تاكلتم عيمج ىلع عورشملا بحاص ةبساحم ( د)

 ةييسحيعلا

 طاشنب ةقلعتملا تامولعملا عيمج ىلع عورشلا باحصأ لوصح (ه)
 . لوأب الوأ عورشملا

 : وه لماكلا حاصفإلا أدبملل قيقدلا ىنعملل مادختسا لضفأ - 6

 مئاوقلا نوكت ثيحب ةيرورضل مقلا تالاحلا وأ قئاقحلا عيمج راهظإ()

 . ةللضم ريغ ةيلاملا



 نس ريزاقتلاب ةيملعلا تادلطبلا فيرعت

 تابيلمع يفرثؤت يتلا تامولعملا لك نع ةرادالل نيبساحملا حاصقإ (ب)

 . عورشملا

 يفريثأتلا اهنأش نم قئاقح ةيآ نع نيبساسمملل ةرادإلا حاصفإ(ج )

 .رتافدلا اهب كسمت يتلا ةقيرطلا

 قئاقحلا لك نغ يجراخلا تاباسحلا عجارمل نيبساحملا حاصفإ ( د )

 .ةميكا

 : وه ةيمهألا أديل قيقدلا ةدلا ىنعملل مادختسا لضفأ -5

 222 ىلع اًمئاد دامتعالا )١(

 . تانايبلل ةقلطملا ةميقلا ىلع ديكأتلا (ب)

 يفرحلا كسمتلا ناك اذإ يبساحم أديم وأ ٌةقب راسا ارو ا

 .ةيلاملا مئاوقلا يمدختسم ىلع ر ياتلا ل !! يدؤي

 باحصأ ناك اذإ | يبساحم أديم وأ ةقيرطب يفرحلا كسمتلا مدع«( د )

 . ةلمعتسملا قرطلا نيب زييمتلا ىلع ةردقلا مهيدل سيل عورشملا

 ةفلكت نع رظنلا فرصب اًمئاد 506 ةحيحصلا ةقيرطلا عابتأ ( ه )

 . نأ بجي :وه ةيعوضوملا أديم قيقدلا ىنعملل مادختسا لضفأ - 5

 . ةيجراخخ تادنتسمب ةيلاملا تانابلا ديؤت ( ١7

 . اهنم ققحتلا نكمي تامولعمب ةيلاملا تانايبلا ديؤت (ب)
 ةيصخشلا ماكحألا نع ةديعب ةيبساحملا تامولعملا نوككت ( ج)

 و ةقدل ١ سكعت ثيحي اهنغ ريرقتلا مثيو ةيلاملا تانايبلا تبثت 5( )

 ش قلطلا
 : وه عورشملا رارمتسا أدبمل قيقدلا ينعملل مادختسا لضفأ -

 ىلإ يدوؤت أ نكي ىعلاو عو رشملا اهققحي يتلا ةريبكلا رث ةاسخل|([)

 . هسالفإ

 ا اجا
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 ريرقتلا دادعإ ليحارم ترن

 . بيرقلا لبقتسملا يف عوقولا ةلمتحم ريغ عورشملا ةيفصت (ب)

 . ةجتنملا وأ ةلماعلا هلوصأل عورشملا عيب اج

 عورشملل ةيساسألا دراوملا رداصم ديدجت عقوت مدع ( د )

 ١ - وه رذحلاو ةطيحلا موهفمل قيقدلا ىتعملل مادختسا لضفأ :

 )١( كنبلا ىدل عاديإ نئازخخ يف ةيلاملا هقاروأب عورشملا ظافتحا .

 رئاسخلل انهت ةنازخلا ةرازو تانوذأ يف هلاومأل عورشملا رامثتسا (ب)
 ققاروألا راعسأ وأ ةدئاقلا رعس بذبذت ءارج نم ثدعحُت دق ىتلا

 ةيلاملا

 يفاص صاقنإ يف رثأ اهل يتلا ةيبساحملا قرطلل عورشملا رايتخا اج

 . لوصألا يفاص وأ / لخدلا

 لوضتملا ضرغب ةنازخلا ةرازو تانوذأ يف ة هلاومأل عورشملا رامثتس اهكثتسا[ 3 )

 يلاملا قيضلا تارتف لالخ مئادو تباث يدفن لمد ىلع

 : وه ةيدقنلا ةدحولا تاآبث نع ربعي يذلا قيقدلا ىنعملل مادختسا لضفأ - 3
 هاد 0 سكاعل يحل ةيساسألا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ

 . دوقنلل ةماعلا ةيئارشلا ةوقلا (أ)

 . ةيراخلا ةفلكتلا (ب)

 , ةمشيراتلا ةغلكتلا (ج)

 .اهيلإ يىمتنت يتلا ةعانصلا يف ةكرشلا تاش(د]

 : وه تايثلا أدبم عم ضراعتيال يذلا قيقدلا ىنعملل مادخعتسا ل اضفأ-

 رمثتسملا بذل تانايبل لا ضرع يف ةمدختسملا ةيساحملا قرط رييغت (1)

 . حيو شم و عقوتملا

 . ىرخأل ةيلام ةرتف ن :ي اهسقت ةيسساحلا قف ةرطلاو ءىدابملا قي ظ دعت سن
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 ةتميهملا ةئيهلا تاملعت اًقَفو ةقبطملا ةبساحلا ءق يدابم يف رييغتل عشا (ح)

 . ةيبساحملا ءىدايملا عضو ىلع

 . لضفأ قرط ىلإ ةبساحملا قرط يف رييغتلا ( د )
 : ةيبساحملا ءىدابملا ضعبب ةمئاق : اًمناث

 . تابثلا -8 . ةلباقملا -5 . ةفلكتلا - .  لماكلا حاصفإلا -7 . ةيمهألا - ١

 تامولعملا نم ققحتلا -8 .رذحلاو ةطيملا -9/ .ةيدقنلا ةدحولا تابث -5

 . ةيصوضوملا-1 .عورشملا ةيتاذ-١٠ . تاداريإلا ققمت - 4 . تانتايملاو

 . عورشملا رارمتسا - 1” . ةينمزلا ةرتفلا -

 ةروكذملا اهيلع فراعتملا ةيبساحملا هىدايملا نم أدبم ةيتآلا ةلثمألا صقتي

 لاثم لك لفسأ ىصصختم بساحمك ةيصخشلا كرظن ةهجو نم أدبملا يتكا . هالعأ

 . ةكورتملا ةفاسملا ىف

 ؛ ةدمل قيرحلا دض نيمأت ةصيلوب ءارشب تاكرشلا ىدحإ تماق - ١

 . ةيراحلا تاقفتلا باسح ىلإ ةصيلوبلا ءارش نمث تفاضأو «تاونس

 ةسمخ غليمع ةيراتركسلا لامعتسال ةسابد ءارشب تاكرشلا ىدحإ تماق - ؟

 باسح ىف رتافدلاب تتبث أ . تاونس رشعب يجاتنإلا اهرمع 0 . ةيربهم تاهبنح

 لخر .كلذ ىلغو سقت علب ةيدقثلا باسح ىلإ لحرو «بتاكم تادعم

 باسحل لحرو ؛ماع لك ميلم ةئامسمخ مليم بتاكم تادعم كالهتسا باسحل

 . اضيأ ؛ميلم ةثامسمخ غلبم بتاكم تادعم كالهتسالا عمجم

 ةقيرط نم ةكرشلا ريغت نأ ىلإ راعسألل ماعلا ىوتسملا يف ريغتلا ىدأ -

 ةقيرط تمدختساف ءراعسألا هذه تايلقت رثأ نم للقتل ةدملا رخخآ ةعاضب يوقت

 . يفاصلا لخدلا يف الاب اريثأترثأ امم لوألا يف لوألا ةقيرط نم الدب لوألا يفريخألا

 5 غلبمب اهلوصأ عومجم ردقي .ناوسأ نم ةبرقم ىلع س ةكرش عقت -4

 دفو .ماع لك نم ةينوي ١" يف ةيماتخلا اهتاباسح يهتنت ءيرصم هينج نييالم
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 يذلا يلاعلا ناضيفلا ببسب اهعناصم ربكأ قرغب ةحداف رئاسخ ةكرشلا تدبكت
 هينج نييالم ةثالث غليمب رئاسخلا تردق .رتافدلا لافقإ خيرات دعب سطسغأ يف ثدح

 ريمتيس ىف نيمهاسملا ىلإ ديربلاب ةيمادلا ثاياسلا :تلسرأ :«كلذ عمو . . ىرصم

 0 .رتاقدلا لافقإ دعب تثدح اهنأ ساسأ يلع رئاسخلا ىلإ ةراشإ نود
 ةتبثمو ةيراجت بتاكم اهلك ةرامع ةرهاقلا ةنيدم بلق يف دجوت هنأ ضرفب -5
 5١0,٠٠٠ كالهتسالا عمجم ةميق نأو قرم يسال + + جل

 ةينج ؟8 8 و ٠٠٠ غلبمب لالحإلا ةقلكت ساسأ ىلع ةرامعلا تميق ؛يرصم هينج
 يتيح ساسأ ىلع اهل يضاملا كالهتسالا ردق هسفن تقولا يف . يرصم

 لحر : يرصم مهم هيلع 1 ارض 0 ايلا يحللا هكا عورتا .ةردقعملا ةيجاتنإلا

 غلبمب اًنثاد هلعجب ب كالهتسالا عمجم باسل لحرو ؛ انيدم هلعجب ةرامعلا باسحل

 ٠ غلبمم ةزجتحملا حابرألا كلذكو ءهينج ٠٠* , ٠١١ يرصم هينج .

 ةيقيبطت تاالاح

 لئادبلا نيب رايتخالا - ١

 هعينصت وأ امدق ١4 لايديإ ةجالثلا روتوم ءارش
 ضعي عنصت ذإ .ماجحألا ةفلتخم تاجالشلا جاتنإب لايديإة كرش موقت ٠

 مذاقلا ماعلل اهحاتنإ رلق . ىتاهنلا اهلخكش نو اهعمجت و ىرخأ ءازجأ قرتشنو ءازحأالا

 ةأشنملا تاةلاحس عفاو سه ةيمكلا هل جاتنإل فيلاكتلا تردق امك ةدحو ان ف

 هين ,7١ ا5دد رددت هيج 1١١ ةدحولل ةمزال هفالخخو رهزو ديدح تاماخ

 قلتش 1 0 3 لل ل 5 ال ال اهيبح هل ةدحو لكل رشايملا لمعلا

 : ةرشابملا ريغ ةيعانصلا فيلاكتلا
 ةيتكح "يدم ع صعم» ”اقييعحا» ةدجو لكل ةريغتملا

 هيج 4 ردع ةتباثلا ةرشابملا ريغ ةيعانصلا فيلاكتلا
 هيبنح |[: ين عة قير طق# فيلاكتلا ىلامح



 78 ريراقلاب ةيبلعلا تاساطمالا فيرعت

 عيطتسل : لايديإ ةكرشل اضرع مدق يندملا جاتنوال يبرخلا 75 عنصملا نأ ريغ

 هينج ٠*1 رعسب تاجالثلا جاتنإل ةمز :اللا تارونوملا نايك لل راجل

- 
 ,دحاولا روثوملل

 نم ةيلاملا تام ولعملاو يم رعلا ةسار مدي مايقلا ةكرشلل م ا اعلا ريدملا كيلغ ضرع

 .نأشلا اذهب ريرقت ةباتكو فيلاكتلا تالجس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيعانصلا لايديإ ةكرش

 تاباسحلا مسق

 م10 / ١ خيراتلا

 . هعينصت وأ امدق 16 ةجالتلا روتوم ءارش : عوضوملا

 مرتحملا ةكرشلا ماع ريدم / سدنهملا ديسلا

 : لعب و ؛هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 نأشب( )مقرو( ) خيراتب مكتدايس نم انيلإ رداصلا فيلكتلا ىلع ءانبف

 جتنت يتلا امدق اندنولا ندع و د و 0

 , .ضعب كانف ؛هتساردو دروملا نم مدقملا ن.ضرعلا ةشقانم ىف لوخدلا لبق

 روتوملا عينصت وأ ءارشب رارقلا رادصإ لبق نايسحلا يف اهذخأ يغبني يتلا لماوعلا

 ةكرشلا عئاضصم
 -_ اك 3

 ةوقلاو ةدوجلا ثيح نم ةكرشلل هعيبب دروملا موقيس يذلا روتوملا ةيعون -5

 . اهعئاصمب ةكرشلا هجتنت يذلا روتوملاب كلذ ةنراقمو ليغشتلاو لكشلاو



 ريرقتلا هادعإ لحا م |

 لطعتيال ىتح ديروتلا ديعاومب همازتلاو دروملا يف ةّقثلاو دامتعالا ةجرد - ؟
 تابلط ةلباقمو ةفلكتلاب قلعتت تالكشم نم كلذ ىلع بترتي امو . يجاتنإلا ]وخلا

 . ءالمعلا

 ةكرشلا ةجاحب سحأ اذإ ليقتسملا يف رعسلا عفرب دروملا مايق تالامتحا - ”
 . هتارارقل ةريسأ ةكرشلا حيصت ثيحب ريتاوملا نم عونلا اذه ىلإ

 يف ةمدختسملاو ةحاشملا ةقاطلا مادختسا نم نككمت يتلا ةحاتملا لئادبلا - 4
 ةكرشلا تررق اذإ . اًمدق ١6 ةجالثلاب صاخلا روتوملا جاتنإل ايلاح يجاتنإلا طخلا
 . دروملا نم روتوملا ءارش

 اهرثأت ةيناكمإو تاجالثلا نم مجسملا اذه نم قوسلا يف ةكرشلا ةصح - ©
 ةكرشلاب عمجملا جتنملل هترظنو كلهتسملا روعش وأ ةأجق ديروتلا نع دروملا قوتي
 . لماكلاب عنصملا أ

 جاتنإل اهليوحت ةيناكمإ ىدمو يجاتنإلا طخلا تالآ يف يصصختلا ةجرد - 1
 , ةكرشلا اهجنت يتلا ةيئابرهكلا سناكملا وأ ةيكيتاموتألا تالاستلاريتاوم

 ةضيفتسملا ةشقانملاو ةساردلا كلذكو «نابسحلا يف ةقباسلا رصانعلا ذخأ دعب

 ريصقلا لجألا يف نكميال هنأ نع ترفسأ يتلا جاتتإلا ةرادإب نييتفلا نيصتخملا عم
 ةسنكملاو ةيكيتاموتألا ةلاسغلا روتوم جاتنإ يف مهاسيل يجادنإلا طخلا ليوحت

 نيب ةنراقملا دقعو اهليلحتو ةأشنملاب فيلاكتلا تالجس صحف ءاضيأ ءو ؛ةيئابرهكلا
 : ينآلا حضتا رتافدلا نم ةجرختسملا تانايبلاو دروملا رعس

 نإف ؛ةدحولل هينج ؟* ٠ رعسب دروملا نم روتوملا ءارشب ةأشنملا تماق اذإ(1)
 6 ةدحولل هينج 7٠١١ )هينج 45,٠٠٠,٠٠١ غلبت تايرتشملل ةيلكلا ةفلكتلا
 .(ةدلحو ؟*هرددف

 )١38١ هينج 75,5٠٠,٠٠٠ غلبت ةكرشلا عناصمب روتوملا عينصت ةفلكت (ب)
 نو ع 12 ةقسولل ايدج
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 رارق ذاختا يغبني ةكرشلا مامأ نيليدب كانه نأ حضتي ءةقباسلا ةرقفلا نم

 نأ نك يعل حا لبقتسم ةعقوتملا فيلاكتلا نيب ةئراقملا دقع يغبني كلذ ىلعو . اهينانك

 امأ .(ةيلضافتلا فيلاكتلا )اينف اهيلع قلطيام ىهو ليدب لكل ةبسنلاب فلتخت

 يهف ةحاتملا لئادبلاب ةقلعتملا تارا رقلا ةاضنا ةسيحت يعستال يتلا) ةتباثلا فيلاكتلا

 . ؟ةقرغتسملا فيلاكتلا اينف اهيلع ىيلطيام

 اذإ تاهينجلا نم نييالم ةعبرأ رخدت نأ نكي ةكرشلا نأ ءاضيأ ؛ حضتي امك
 اذإ ريغتتال فوس ةتباثلا ةفلكتلا نأ ذإ . ةكرشلا عناصمب روتوملا عينصت تررقام

 ىلع اهعيزون ةداعإ نكمي نكلو ؛ يجراخلا دروملا نم روتوملا ءارش ةكرشلا تررقام

 نم اًنويلم ؟ 4 اهردقو ةتباثلا فيلاكتلا تفيضأ اذإف «يرخألا تاجتتملا وأ ةطشنألا

 رفوي لظيس عينصتلا رارق نإف ؛ اًمنأ امهيلإ راشملا (ب «ا) نيليدبلا ىلإ تاهينجلا

 يتلا فيلاكتلا ةفاضإ يغبنت «رخخآ ىنعمب وأ «,تاهينجلا نم نييالم ةعبرأ ةكرشلا ىلع

 دل نافع هديرلا نم روتوملا ءارش ةفلكت ىلإ (ةتباثلا فيلاكتلا) اهبنجت نكيال

 ةفلكتلا نإف «مث نمو . ةكرشلا لخاد روتوملل عينصتلا ةفلكت يئامجإب يلامجإلا

 نم ءارشلا ةفلكت ىلإ ةفاضم -تاهيئحلا نم اًنويلم ؟ 4 اهردقو - اهبنبت نكمال ىثلا

 ىلع ديزت يهو «تاهينجلا نم اًنويلم 18 يواست - اًنويلم ٠+ اهردقو -دروملا

 نم نييالم ةعبرأ رادقمب هعينصتو ةكرشلا عناصمب روتوم ا جاتنإ ةفلكت يلامجإ
 . ؟تاهينمحلا نم اًنويلم 55 15) تاهبجلا

 را يطفي نوت1 رق مفعم وب :رم هنأ مضتي « قباسلا ليلحتلا نم

 تاهينجلا نم نيبالم ةعبرأ نم رثكأ ىلع لوصحلا تعاطتسا اذإ الإ «ةكرشلا لخاد

 نإف كلذ ىلعو . ىرخأ ىفا رش يف ل احلا يجاتنإلا طخلل ةحاتملا ةقاطلا مادختساب

 نم ةكرشلا هجاتمت يذلا حيرلل ىندألا دحلا نع ربعت تاهينحلا نم نييالم ةعبرألا

 يتأي نأ نكمي )١(. ليدبلا مادختسا يف ةكرشلا ركفت ىتح :(ب) ليدبلل اهمادختسا

 كلت مادختسا وأ ءةرواجملا ةك رشلا _ ةحاتملا ةقاطلا ريجأتب حبرلا اذه لثم

 نم نييالم 4 قوفي دئاعب ةكرشلا ىلع نر ملأ تاديتم ىاكإ ىل ةلاطلا



 ريرقتلا دادعإ لحارس المد

 ةيجاتنإلا ةطخلا يف عيرسلا لوحتلا عيطتستال ةكرشلا نأ ضارتفاب كلذ .تاهينحلا
 ةحانجلا ةقاطلا ريجأت نكمأ اذإو .دزوملا هعيبي يذلا روتوملا جانتإ الصأ عيطتست ال وأ
 لوحتلا :رم ةكرشلا تنكمت وأ :ةليوط ةرشفل ةرواجملا ةكرشلل يجاتنإلا طخلا يف
 نم لمتحملا دئاعلا وأ راجيإلا ةميق نإف «ىرخأ تالامعتسا يف ةقاطلل يجيردنلا
 ةيلضافتلا ةفلكتلا لثمت ةيلاحلا ةقاطلل يجيردتلا لوحتلا دعب ىرخألا علسلا جاتنإ
 . ةكرشلا عناصمج روتوملا جاتنإ يف ةحانملا ةقاطلا مادختسال

 , ةكرشلا حلاصو قفتي امب مزاللا ذاختاو رظنلل مكتدايس ىلع نضورعم رمألاو
 ء«ريدقتلاو ركشلا قئاف اولبقتو

 يواعيسلا دمحأ دمحم

 ةكرشلاب تاباسحلا مس سيئرو ىنوناق بسام
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 حوضولا ؛ديجلا ريرقتلا تافص نم هنأ ىلإ ارآرم ةقباسلا لوص ةلا يف انرشأ
 ١ سقت ىلإ ريرقتلا دعم طبقي تايحأللا .ضعب يفو . ريرقتلا هيلإ فدهي امع حاصفإلاو

 ةياتك نع ضرغلا مدخبي نيعم فده قيقحتل ةرغصم ءازجأ ىلإ دحاولا ءىيشلا

 تحت ةهباشتللا ءايشألا فينصت يرورضلا نم نوكي «ىرخأ نايحأ يفو ءريرقتلا

 يف ةصاخ ةبساحملا يف عساو لكشب نيمونلا الك مدختسيو .اهبيوبت وأ دحاو ىمسم
 ىلع ليلدتللو .ةيلاملا ريراقتلا يف يسيئر ملا ءزجلا اهرابتعاب :ةيلاملا مئاوقلا دادعإ

 : ةشهملا ةيبساحملا ثائيهلا نع نيرداص ةيساملا ملعل نيفيرعت كيلإ قوسن كلذ

 هي وتعملا هترشن 0 يكيرمألا نييساحملا ذهعم نع رداص ء«لوألا فيرعتلا
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 نايبلا يف يكيرمأللا ةيبساحملا ئدايملا سلجم نع رداص « يناثلا فيرعتلا
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 فيتصتلاو ليجستلا نف يه ةبساحملا نأ ىلإ ةحارص لوألا فيرعتلا ريشي
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 ريسفتو ةيلاملا ثادحألاو تايلمعلل يدقن لكش يفو ؛ةيمقر ةروصب صيخلتلاو

 . )كلذ ىلع ةبترتملا جئاتنلا

 ةيساحملا ملع نأ ىلإ هتم ريخألا ءزملا يف ءاًسضيأ ءريشيف يناثلا فيرعتلا امأ
 ةساسلاو «ةيرادآلا ةيساحملاو «ةيلاملا ةسماسملا : ىلإ هخرمت نكع ادحاو اعيش دعي
 بئارضلاو فيلاكتلاك اهتساردب موقن يتلا ةبساحملا عورف نم كلذ ريغو ةيموكحلا
 : (7!7ةعجارملاو

 يف ىتح عساو قاطن ىلع مدخعتست يتلا ر ومالا دع ميسقتلاو فينصتلاف

 ريصو ؛ق ةاروألا ةطقاستم ىلإ اهفينصت نكي هكاوفلا راجشأف ؛ةيمويلا انئايح

 لئاسوو . تايضمحلا ريغو تايضسحلا ىلإ اهفيصت نكي امك. قاروألا ةطقاستم

 لقنلا ىلإ اهفينصت نكمي وأ . هيف يحب ياا حصول |هنلا
 تانوكم ىلإ هعئزجت عتيد حولا وا أامأ . كلذ ريغ وأ ءيطبلا لقتلاو . عيرسلا
 ءقوقربلا ىلإ اهتئزجت نكمي قاروألا ةطقاستم راجسشألا ءلاثملا ليبس ىلعق ؛ رغصأ

 دحاولا ع ونلا نأ امك «كلذ ريغو بئعلاز نآهر ملاو .خوخلاو «شمشملاو .يرثمكلا

 نم 0 ءرمسألاو ءرمحألا ىلإ بتعلا ةئزجت لثم لقأ ءارجأ يلإ هتثزجت نكمي
 لصف ىلإ فدهتو ءدحاو عون ىلع اًمئاد زكرتو متهت ةئزجتلا نأ حضتي كلذ
 ةداعف فينصتلا امأ .(بعش ؛عطق ؛ءازجأ) لكلل ةنوكملا تايئزجلا ىلإ تايلكلا
 قو سر فتك وألا قو بحل ىلإ قايم ةهباشتملا ءايشألا عيمجتب متهيأم

 فيشيصتلا

 عضل نيل ىلعتا# ؛ةنيعم ةلاح يف فينصتلاو ميسقتلا نيب رايتخالا متي

 حا
 وأ هباعيتسا بعصي ادقعمو ارينك كاع لوانتي ريوقتلا ن ماك اذإف . ريرقتلا هلوانتي يذلا

 موا تمت _ فس لع عسص امو لافتمم تا كيوب اذام. ك رمد كلك 1

 ماونتن روع ىرومموعمو مام, ك4, تفصصحتصع 3, دع كات ؟)



 ميفقتلا وة فينعتلا
 1 03 تك

 ؛هتيافك ىدمو ةيداصتقالا تآشنملا ىدحإ يف لماعلا لاما سأ رك ةصاخ ةيمهأ اذ

 . ريرقتلا ةباتك نم ضرغلا حيضوت يف اًديفمو اًعفان اًثيش دعي فينصتلا نإف

شألاو تاعوضوملا عم لماعتلل لقعلا هلبقي ايعيل ارمأ دعي: فحمتلاف
 ءاي

 قرط اذإ همهفو ريبكلا وأ دقعملا عوضوملا باعيتسا بعصلا نم نوكي دقف . ةددعتملا

 يف اهلصفو ةهباشتملا ءايشألا عيمجت متاذإ امأ . يلك لكشب شفون اذإ وأ ةدحاو ةرم

 نم لك نم هباعيتساو ريرقتلا عضوم ءيشلا مهف لهسلا نم حبصيف تاعومجم

 . ءاوس دح ىلع ئراقلاو بئاكلا

 ةيلكلا ءايشألا باعيتسا ةلوهس نم فينصتلا نكمي « ديدحتلا هجو ىلع

ددحم نيثيشل حضاولا ىهفلا نم ريرقتلا ئراقت حمسي امك ءاهمهف و
 : ني

 ١ - ةلصفتملا عاوتألا .

 . ةلصفنملا عاونألا هذه نيب عمجت يتلا ةفصلا - غ

 اريك اًثيش نوكت يتلا ةفلتخلملا ء ءايشألا نيب ةقالعلا رهظي فينصتلاف
 قلاو

 جردنت يتلا تادرفملا هذه نيب طبرت يتلا ةقالعلل حضاولا مهفلا نم ئئراقلا نكم

 . دحاو بيوبت تحت

 ىلإ ةجاحب نوكن اننإف «(ادرفم اًميش) اًدحاو اًدنب لواتتب ريرقتلا ناك اذإ امأ

 تانوكملا وأ ءادخألا هذهو . ىقرغصلا هتانوكم ىلإ دحاو ولا دنيلا كلذ ميسقت

 تانوكملا هذه نإ ةققحلا نم دعبأ وه اميف هباشتت نأ يرورضلا نم سيل ىرغصلا

 تويدلا ةئزجت نكي ثيحب هتئزبت نكمي نينيدملا دنيف . يلصألا دتبلا كلذ ىل نمت

 ةيدقن ىلإ ةيدقتلاو ٠ ةمودعم ثويدو ؛اهيف ك كوكشم نويدو ؛ ةزاتغ نويد : ىلإ

 . قيرطلاب ةيدقتو «كنبلاب ةيدقنو :قودنصلاب

 جاتحي امير «ةقيقدلا لئاسملل ةصاخ ؛برق نع رظنلاو قيقدلا صخحشفلا د

 تاكرشلا ىدحإ ىف تافورصملا لبلحت ددصب انك اذإف . فينصتلاو ةئزجعتلا نم لك ىل

 : ةيلاتلا فانصألا ىلإ ًالوأ اهقيتصت نكمي ل ةجتنملا

 ١ - (حاتنإلا فيلاكت) ليغشتلا تافورصم .
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 . فاثكتسالا تافورضم - ؟

 1 ةيمومعو ةيرادإ تافورصم - ؟

 ايرخي مكيف حمال عرار وص خه ع امع نكع كلذ دعبو
 ةيلات تلا فانصألا ىلإ ايعرف اًقيصت اهفيتصت

 0000 ا

 . ةجتنملا ريغ يضارألاب ظافتحالا تافورصم - ؟
 , ةيراسخالا رابألا ىف تامهاسم - ؟

 , ةحجان ريغ ةيفاكيشقتما رابا -
 هديت يقي سب ةيفاسكطنا رايآ -
 .اهنع يلختلاو اهكالهتساو ةجتنملا ريغ يضأر ألا ةميق يف ضافخنالا - 5
 ريغ يشار الاب ةافبسالا تانورصمل لع هلا هذه دحأ ةتزجت نكي اريخأ

 : ةيلاتلا ءارجألا ىلإ (لاثملا ليبس ىلع . ةجتنملا
 . ريخأت تاراجيإ - ١

 ا ويقا#
 .ياتيالا قيام نم علنا د كافي
 50 تالجسلاب ظافتحسالا فيلاكت - ؟

 ليلحتلا ىلع ل صحن ىتحويسقنلاو فينصتلا نم عونلا اذه رمتسي نأ نكمي
 بسح لورتبلل ةجتنملا تاكرشل +لا اهدبكتت ىتلا تافورصملل لصفملاو قيفدلا يفاكلا
 نما لما اننأ ظحالب ءاقنآ حضوملا ل لاثملا يفف .دعملا ريرقتلا نم فدهلا
 ةثزجتلا وأ فينصتلا انمدختسا ءاوس لاوحألا عيمج يف هنأ ريغ . ةثرجتلاو فينصتلا
 يف اهب داش رتسالا نكمي ةددحم دعاوق عابتا ىلإ ةجاسحلا نم دبأل ةثإف ءاسؤيلك ىأ
 ةيقطنم سسأ ىلع ةينبم دعاوقلا كلت نوكت نأ ىلعو . كاذ وأ اذه مادختسا
 نم يلاتلا ءزخا يف ىف اهل نش رعتن فوسم ىلا ةلثسألا ن نه كلذ حضني امك «ةلوقمو
 . يبساحملا بدألا ند ةاتتملاو ليستلا انه

 , 155-151 رص صح تيماعلا كور يلا .عورفلا ؛ةصصختللا ةيساحم ا يق تاسارد ٠ ريض قولا



 فينصتلا يف اهعابتا حرتقملا تايصوتلا
 هفينصت دارملا ءيشلا حوضو :ًالوأ

 وأ ملغ ريغ ىلع ريرقتلا خير اق نأ يف كش كش يندأ كاته ناك اذإ هنأ يهدبلا نم

 لاثم . ءيشل 20 !ف ؛هفيئصت دارملا ءيشل لام ةمفاش ةيارد

 بتارتق لالخ ةيلاملا مئاوقل وعلا داديعإ يف ةمدختسملا ةيبساحملا قرطلا فينصت دنع «كلذ

 ةموهفم ةيبساحم لا قرطلا فينصت تحت جردنت يتلا عاونألا نوكت نأ دبال ءمخضتلا

 ره له ؛مخضتلا ظفلب دوصقملا حوضو ىلإ ةفاضإلاب ؛ ئراقلا ىدل حضاو لكشب

 ؟صاخلا راعسألا ىوتسم يف ريغتلا وأ ماعلا راعسألا ىوتسم ىف ريغتلا

 ةبساحملاو مخضتلا ؛ لثم اةالالا نضعب ريرقفلا ءازق نفعبل حضتي مل اذإف

 :بفينصتلا ةلدمع يف ءدبلا لبق اهفيرعت ىلإ ةجاحب انئإف ؛ةيلاحلا ةميقلا مادختساب

 دا را لك دوش ام زاب عال ملا ءيشلل يمسرلا فيرعتلا نأ ولو

 للا اذه لثم حضوت امر ريرقتلا ةمدقم يف عوضوملا ةشقانمف فعلا نر

 نأ رايقعالا يق ذخألا عمو كلك دعي ريرق رقتلا يف ظافلألا كلث دورو دنع لمتحملا

 يذلا عراقلل اعيش نسالو ةيهألا ةليلق نوكت اهتاذ دح يف فينصتلا ةيلمع

 ٍ . ةشقانملا ديق عوضوملا نع ائيش يرديالا

 عيدؤت نأ نْكِع : ةساقنإو ةعاحلا راعسألا تايوتسم ىف ريغتلا ع ةبساحلاف

 0 يلاتلا لودحلا ن :م حضتي امك ةيلاملا مث مئاوقلا نم ةفلتخم فانصأ ةعبرأ ىل

 ةةيسانلا ةقيرطلا ) فئصلا

 . ةيدقنلا ةدحولا ثابث - ةيلاحلا ةميقلا

 يي ل سيسي ببي

 ةمامما كممتاسانك سيب 7ةمصيدت مع دقق - دقت( 5



 0 1 را
 ريراقتلا داذق) لجارم

 يف تاريغتلا نم نيعون ىلإ رظنلا نكي هنأ حضتي «ةقباسلا ةشقانملا نم
 . هاندأ حضوملا وحنلا ىلع علسلا نم ةصاخ ةعومجم وأ ةعلسل لوألا :راعسألا

 نالاير >> ةدحولل ساسألا ةئس يقوسلا رعسلا
 تالابزا# ةيلاحلا ةنسلا يف يقوسلا رعسلا
 ريغتلا نوكي هيلع ءانبو ١ + ةدحولا رعس يف ريغتلا

 765٠ - ل ةبسنب
 .:40 ٠ ريغتلا لدعم نأو «ةصاخلا راعسألا يفريغتلاب ريغتلا اذه ةيمست نكمي

 ىلع راعسألا يف ريغتلا نوكي هيلع ءانيو ؛تامدنلاو علسلا عيمجل يناشلا
 : يلاثلا وحنلا

 لاير 5 ساسألا ةئس قوسلا رعس
 لاو ةيلاحلا ةنسلا يف ساسألا ةنس قوسلا رعس
 _ راثو د لع وأ هد رافسالا قوتسم ىف ريغتلا

2 
 00 0 ةيسسل غلبتو راعسألل ماعلا قوتسلاا يف ريغتلاريخألا ىلع قلطيو

 لغفل نإ ذإ ءقباسلا لودحلاب ةدراولا ةيلاملا ةميضلاب دوصقلملا حيضون نكمي

 وحتلا ىلع ةيلاخلا ةميقلاب ةبساحملا يف مدختست نأ نكي ةفلتخم سيياقم هل ةميقلا
 : يبساحملا بدألا يف ذراولا

 ؟ةيلادبتسالا ةفلكتلا اهب دوصقملا له- ١

 ؟(ةيعببلا ةميقلا يفاص) يلاحلا قوسلا وعش اهب دوبتملا له - 0

 ؟ةيدقنلا تاقفدتلا فاصل ةيلاحخلا ةميقلا اهب دوصقملا له - ”

 ؟ةيلاديتسالا ةميقلا اهب دوسعشملا له 0 1

 هيلع قلطيام وأ ءتاعيبملا سس ةلمتجلا تك صمحتملا اهتم دوصقملا لع - 8

 ؟؛ يميشت ىأرل اًقبط ةبلاحلا ةيدقتلل ةلداعملا ةميقلا
 اا

 ؟لوصألا ةيفصت نم ةيدقنلا تالصحتملا اهب دوصقملا له - 1



 رانا ميسقتلاو فنيعتلا

 تاشنملا يف هقيبطت حلصيال ةيلاحلا ةميقلل سداسلا سايقملا نأ ةظحالم
 د

 فينصتلا ةيلمع يف مهملا ساسألا وأ سسألا رايتخا : اناث

 فينصت ةيلمع يف اهيلع دمتعي سسأ ةدع وأ ساسأ ك كانه نوكي نأ ديفملا نم

 ملعب نومتهملا فنصي نأ نكمملا نمف . اهنيب فالتخالا وأ هبشلا هجوأ لثم « ءايشألا

 :ثيسرامم نيسافبم ا ةسرامملا ساسأإ ىلع -ةيسافشلا

 امأ ؛ ةيساحلملا ةنهم ىلإ نايمتني نيسصلا نأ امهتيب هيشلا هجوف . نييقداكأ نيساحمو

 مي هس يب هجوم هئهملاب لاغتشالا وهف فالخلا هجو

 . ههدع نم لالقتسالا ساسأ بسح ؛نيلخاد وأ نييجراتخخ نيعجارم ىلإ نوعجارملا

 كك ءسسألا نم ةغعومجل اًقفو اهفينصت نكمي تادرفملا مظعم نأ ظح الملا نم

 رخآلا اهضعبو فينصتلا ةيلمعل ةيويحو ةصاخ ةيمهأ اذو اذيفم اهضعب نوكي

 "ةأشنملا تارامشتسا ' لاثملا ليبس ىلعف .اهسفن ةدافإلا وأ ةيمهألا ةجردب نوكيال

 ؛ةرورضلا دنع ةيدقن ىلإ ليوحتلا ةعرس ساسأ ىلع اًينبم نوكي دق ىرخأ ةأشنم 95

 هذه نركت دق .ةيداع مهسأ ةلمحوأ كالم ىلإ ليوحتلا ةيلباق ساسأ ىلغ وأ

 نأ ريغ . ةأشنملل ةدئافلاو ةيمهألا نم ةيلاع ةجرد ىلع فينصتلا ةيلمع ىف سسألا

 ةيمسالا ةميقلا ركذ مدع وأ ةيمسالا اهتنيق ساسأ ىلع تفس اذإ تارامكسالا هند

 وأ ةدئافلا لدعم باسحل ةدودحم هتدئاف نوكت وأ ةجبلا اًديغم نوكيال :قالطإلا ىلع

 . لاثملا ليبس ىلع لصحملا حيرلا

 ساسألا نوكي نأ همدخ سمو ريرقتلا دعم نم لكل ديفملا نم حبصي مث نم

 ريرفتلا دادعإ دنع لوألا هب مزتلي ىتح اًددحمو اًحضاو عاونألا فينصت هيلع يببملا

 فيتصتلا ىلع يتيما ساسألا ناك ولق ٠ ريرقتلا هيلإ فدهيام ئر ؛اقلا مهقي ىتحو

 ةيلمع تحبصألا «ةقدب سايقلل لباق ريغ طاطم لكشب اروكذم و هأ حضاو ريغ

 وأ ةيوقلا ةيلاملا 0017 تاسع ىلع تاشنملا فنعتُم . قىودح تاك ريغ فنصتلا



 * خاف
 لصلاو ريواقتلا نادعإ انوا

 ذعي اهيلإ يمدنت يتلا ةعاتصلا يف ةدايرلا ساسأ ىلع و هأ تاجتنملا ةدوج ماسأ ىلع
 عفد 5 ردقلا : لثم ةوقلل ةددححم ن مياقم كانه نكي مل ام ديقم ريغو فاك ريغ

 كانه نوكت و 1 ءاهتع ن :رلعملا حاب 0 يس ا
 مدع وأ أ ةينعملا تاهحلا اهددحت يلا ةيسايئقلا تافصاوملل اقبط علسلا ةدومحل سيياقم
 كاذكو .قوسلا يف ةسفانملا ىلع ةرد ةلا وأ تافصاوملا ةفلاخمل ؛اهعيب دعب علسلا در
 يف كلذكو . ةديدجلا زرطلا وأ علسلا راعسأ ديدمت يف ةدايرلا سيياقم ديدحت
 . خلا. . يفق ناصمأب وأ اثاصم ءاوس ةادؤن هلا تامدقلا

 دحاو فنص تحت جردنت يتلا تادرفملا ركذ دنع دحاو ساسأ ىلع راصتقالا : : اًملاث
 . فيصتلا تايلمع يف طلخلا ىلإ كلل قدا الو ءالوقعم ساسألا اذه دعي

 نيايجنأ قب مقكأ ركذ اذإ- دحاو فلص تحن جردتت :ت ىتلا تادرفملا درس دنعف
 . ظافلألا راوخلا يقرا ريكا ياختي باتا ذيع ني زلت خلاد فيئصتلل
 وأ ةيئدعم ع اهشت + نأ نكم»ل لاشثملا ليبس ىلع ةيدقنلا درج دنعف
 ىدل عئادولا) ك لاب ةيدقتلا وأ ؛ ةيرشلا تافورصملا قودنص يف وأ ؛ةيقرو
 :ةفسلا دا ديدبلا عياوطيول !! ىدعتي ال كلذ مو ةيحايسلا تاكيشلاو .(بلطلا
 هنأ امك :ةميق اهل ناك نإو ةرضاحلا ةيدقتلا ةلماعم اهتلماعم ىلع فرعلا رجي مل ذإ
 هذه نيب كرتشملا مس وصاقلاف ٠ نويدلاب ءافولل ةادأ اهر ءابتعاب ينوناف , مارلإ كانه نويل
 هلع تادرفمل اندرس دنع كلذك . تامازنلالاب ءاقولل ةادأ اهنأ ةيداقتلا تادرملا
 بئارضلا ةبساحم . فيلاكتلا ةبساحم ؛ .ةيلاملا ةبسا احملا لمشت اهنأو ةبساحملا
 ةبساحلا موهفم تحت ةعجارملا جاردإف ٠ ةعجارملاو ؛ةيموكحلا ةيساحللو « ةاكزلاو
 هدمت جردنت يذلا ظفللا رايتخا ىف : أطخ دعي - امهنيب ةقيثو ةقالع كانه تناك تإو
 تلا كا رنا فاي م هايم يف 3م لخأت ا و
 ةقالعلا حضوت نأ نكمي اهسفنب تايمسملا هذه نأو «ددحم فيئصت ىلإ يمشن
 نأ نكمي بساحملا نأ نم مغرلا ىلعف . تايمستلا هده راتخللا نماسألال ةيقطنملا

 أ
 يهتني ثيح أدبت عجارملا ةفيظو نأ الإ عجارملاو بساحل نم لك تابجاوب موقي 593000 11



 ١ ميجقللاو تحسلا

 . اهيلإ

أل اًقفو دحاو فنص تحت جردنت يتلا (ءازجألا) تادرفلا عيمج ركذ :اعبار
 ساس

 ةلحم

 اًقفو فينصتلا نأ ىنعمب .اًنلان دنيلا يف ششقون نأ قبس اب ساسألا اذه لصتي

 ادع اعئامو هير وع ام اعماج ذلماش نوكي نأ يغبني ؛نيعم ساسأل

 ريرقتلا دعم دوي رخآ ريبعتب وأ .فسصمتلا تحت ل كوخ دلا نم تادرفملا ىفعيل كوع

 كانه ناك اذإ الإ :فينصتلا انقدخت لف ىلا تامرقلل حصص اعل ريخي نأ

 ةيدقنلا دن نم دعبتسي لاثملا ليبس ىلعف . تادرفملا ىفعب داعبتسال تاددحملا صضعب

 لثم) ةيئاضقلا تاعزانملا بيسب اهيف فرصتلا نكمالو ؛كنبلاب ةعدوملا غلابملا

 .(تاسارخلا نوناق ءيعرشلا ةثارولا مالعإ ءبئا 9 كا دتم ض

ورصم اهنأ ىلع اهتلماعمو لوصألا ضعي ةتباثلا لوصألا :م دعبتسي امك
 تاق

لاض ببسب لوصألا كلت ىلع لوصحلاو قافنإلا اهيف مت يتلا ةنسلا يف ةيداريإ
 ةميق ة

 تامارخلاو تاسابدلا ؛ لثم يبساحملا ةيبسنلا ةيمهألا م موهفل اًعيبطت لوصألا كلت

 ينعي تادرفملا ىضعب داعيتسالا فينصتلا ىلع تاددحم عضوف ؟خلإ . .تاعقملاو

 نم ضرغلا امو ؟هفيئصت دارملا ء يشلا ام ءالجب ركذي نأ ديري ريرقتلا دعم نأ

 ؟رخآلا اهضعب نود تادرفملا ضعب ىلع راصتقالا

 اهضعب نع ةفلتخملا فانصألا لخادت مدع : اًسسماخخ

 1111 ا ا ع ع نم نوكي دق

 ىلإ لخادتلا اذه ىدأ اممرو ءعطاقو ددحم , دوا

 جودزم رثأ اهل ناك وأ :نيفلتخم نييمسم تحت نيترم ةدحاولا ةدرفملا ت
 ببسب

ياحللا ةحاعملل حضاولا يللا مدع
 1 ةيب



 1 #_- م
 ريراشتنا دادعإ لحارم

 داعمتسا ءاهل ةعباتلا تاكرشلاو مألا ةكرشلل ةدحوملا ةينازيملا دادعإ دنع يغبني
 تالايبمكلا لثم اهل ةعباتلا تاكرشلاو مأللا ةكرشلا نيب ةلمخادتملا ةيلاملا تايلمعلا
 . ةيداصتقالا ةدحولا موهفمل اًقيبطت ةعباتلا تاكرشلا ىلع م مأللا ةكرشلا نم ةيوحسملا
 ةيلاملا تالاماعملا ةعيبط حضتت مل ١ اذإ ثادحي نأ نكم يذلا أطخلا يلاتلا ؛ لاثملا حضوبو
 ةيلاملا مئاوقلا يف حاصفإلاو ضرعلا تابلطتم كلذكو ءةأشنملل ينوناقلا لكشلاو
 :اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ءيدايملل اًقفو

 ةرهاقلاب ةيرصملا ةسدنهلاو ثيراحملا ةكرشل ةعجارملا نازيم نم ةجرخمتسم ةيلاتلا تاناسيلا
 , 290. 1904/11/91 خيراتب اينملب اهعرفو

 ةئاح ةدصرأ

 عرف ىلع زكرملا اهبحس هينج ٠٠١ اهتميق ةلايبمك كانه نأ رهظ يل درعا دلعو
 امك م ١/ /5 يف اينملا عرفب لوبقلل تمدقو ءم1905/17 /55 يف اينما
 ددست ملو يسيئرلا زكرملا رمال عرفلا ىلع ل اق نم تبحس تالايبمك كانه نأ دج

 . هيج 5١١ * لعب أهتميق
 .ةيلاملا تاللماعملا ةعيبط فرعت ملو املا ينوناقلا لكشلا عاري ملاذإف

 00 عةيلاملا ةتسلا ةياهت برق 4 تايلمعلا نابسحلا ىف ذخؤي ملو

 كرا نم اج كاف أ عقاولا ن يمر يشل ولا زول
 مب ةيلخادلا ةيل لالا تايلمعل اف . اهتاذب ةلقتسم ةلقتسم ةيونعم ةيصخش هل سيلو يسيئرلا

 - تايلمع وأ رخآ ا تا يبحشلا لح يذلا زكر
 , ؟ايالل - ؟ا05 ريع نه : ةيقارلا ةيساحملا يف تاسارد :ىوسيع [5)



 5 ١ ميسا و فيقتل 0

 فذحم نأ بجي عرفلا ةطاسوب قوسلا نم ةكرشلا مهسأ ءارش تايلمع وأ ءارشلاو

 ريغلل ءارشلاو عيبلا تايلمع الإ لحخدلا ةمئاق يف رهظيالو ء ةيلاملا مئاوقلا دادعإ دنع

 يدل تارامثتسالا لثمت نأ يغبتيف تالايبمكلاو تارامثتسالا لثملابو ء ريغلا نم وأ

 ةبسنلاب يلاوتلا ىلعرخآلا فرطلا لبق نم اهئتامازتلاو ةأشنملا لوصأوأرخآلا فرطلا

 . تالاسمكلل

 ةينازيمم عفدلا قاروأو ضبقلا قاروأ باسح ديصر رهظي نأ يغبني مث نمو

 ىلع ةمزاللا تايوستلا لمع دعب قباسلا لاثملا يف ةيرصملا ةسدنهلاو ثيراحملا ةكرش

 : يلاثلا وحنلا

 ديقب عرشلا رتافد يف م1504 /117 74 يف ةمخرؤملا ةلايبمكلا تابثإ دعب

 29ه ع ع: 4 # لش ْمرغل ىدل عفدلا قاروأ ديصر حبصي ءمزاللا ةيوستلا

 يسيئرلا زكرملا لبق نم هيلع ةبوحسملا ةلايبمكلا ةميق غلبملا كلذ نم مصخبي مث ءهينج

 ةياهن ىف ةيوست ديق اهل دعأ وأ ةعجارملا نازي ترهظ ءاوس زكرملل دعي ةدست مل يتلا

 ةدحوملا ةيئازيملاب عرفلل عفدلا قاروأ باسح ديصر حيصيل ٠ +5+35,53) ماعلا

 رادقم ركرملل ضيقلا قا وأ باسح ديصر ضفخي لثملابو . هيتح ؟) 18 8

 . ةييحع "55



 ريرزاقتلا دادبعإ لحام "خخ

 (ةئزجعلا) ميسقتلا
 اهتانوكم ىلإ ةدحاولا ةدحولا ةئربت نف وه ميسقتلا نأ ىلإ انرشأ نأ قبس

 دج وأ دل عظم لماع تانوكملا هذه نيب نوكي نأ يرورضلا نم سيلو .ىرغصلا

 ليلت متي لاثملا ليبس ىلعف .اهسفن ةيساسألا ةدحولا ىلإ يمتنت اهنأ ىوس هبشلل
 فرصلا دوني وأ تادرفم ىلإ تاشنملا ىدحإب ةددحم ةينمز ةرتقل ةيرثنلا تافورصملا

 ؛ةيثاذغ تابجوو ءةغمتلاو ديربلا عباوطو ٠ تايماركالاو ء«ةيباتكلا تاودألا لثم

 3ك أو .ريوصتلا ةلا ةنايص تاقورصمو ء يلخاد لاقتثا تافورصمو

 يوفق هباشت دجويألا امير يتلا دونبل | ماهريغو سكلتو فارغلت موسرو ؛ريوصتلا

 يف تابثإلا ةلدأ ميسقت لثم ىدام نيباجمأ ىلع ةئزجتلاو ميسقتلا نوكي دقو .اهنيب

 نم عون) ةلداعملا ةيداعلا عهسألا ةئرجت كلذكو . ةيئرم ريغو ةيئرم ىلإ ةعجارملا

 ءارش يف قحلا اهلماح يطعت اهنكلو اهلكش يف ةيداع امهسأ تسيل ةيلاملا قاروألا
 قاروألاب ةقفرم تاداهشو ليوحتلل ةلباق ةيلام قاروأ ىلإ (ًالبقتسم ةيداع مهسأ
 ءارش قح تاداهشو « ًالبقتسم ةيداع مهسأ ءارش يف قحلا اهلماح يطعتو ؛ةيلاملا

 نييلاخلا ويس اهئاطعإب كلذو ماعلا باتتكالل اهحرط ابق ةيفاضإ ةيداع مهسأ

 رادصإ دعب ةكرشلا لام سأر يف نييلاخلا نيمهاسملا ةيكلم ةيسن ضيفخت يدافتل

 ىلع رادصالا ةميقل ةييساحملا يي د لاثملا يفق . ةديدجلا مهسألا
 ةيداعلا مهسألا هيلع قف ءاطيبام وهو دحاو ءيش ىل ||! يمشت اعيمج اهنأ نم مغرلا

 اهب ةقفرملا تاداهشلاو ةيلاملا قاروألا نيب يوضعلا و يداملا لصفلا ةيناكم نإ -ةلداعملا

 اههليومت ناتمللا مهسلا وأ دنسلا لماح لوي يتلا قحلل ةيستلابكللذ ةيتاكتنإ مدغو
 . اهسفن مهسألا وأ تادنسلا نم أزجتي ال اءْزج دعي قتلا اذهف + ةيداع مهسأ ىلإ

 مدقتلا قحلا اذه لماجحلو .ةيلاملا قاروألا قوس يف لقتسم لكشب هب لماعتلا نحممالو

 . ةسرامملا ةرتف لالخ وأ ددحملا خبراتلا يف يف ةيداع مهسأ ىلإ ليوحتلا بلطب ةكرشلل

 نيرادصإ مامأ نحنف اذل ؛ةلقتسم اهب لماستلاو اهلصف نكميف ةقفرملا تاداهشلا امأ

 يف ةيقطنم ةقيرطو بولسأ مامأ نحنف «فينصتلاب قلعتي اميف .دحإو رادصإ يف



 نع لاوحألا نم لاح يأب لقتال تادحولا نم ةعومجم عم لماعتت ميسقتلا

 لكشب ميسقتلا ةيلمع رهظتو .ةدحاو ةدحو عم لماعتتف ةئرجتلا امأ :نيتدحو

 مولعلا يف اهتم رثكأ ؛لاثملا ليبس ىلع ءايميكلاك « ةيقيبطتلا مولعلا يف حضوأ

 ةئزجتلا مدختسن انئأ منال اذه نأ ريغ . داصتقالاو ةرادإلاو ةبساحملاك ةيناسنالا

 يف انتشقانم نم حضتي امك اهنم ةيبساحملا ةصاخ ةيلاملا ريراقتلل اندادعإ يفا ويثك

 ءايثألا ينصت رايتما يف تعبتا يتلا دعاوقلاو تايصوتل -ل١ نأ امك :ةيلاتلا تارقفلا

 ةئزجتلا ةيلمعل انرايتخا يف اضيأ ءاهعابتا نكمي لصفلا اذه نم قباسلا ءزجلا يف

 تاداشرإلا هذه ضضعب ىلع ءوضلا ءاقلإ لواحنس ىلاتلا ءزجلا يفو . ءايشألل

 ميسقتلا بولسأ عابتال ةحرتقملا تايصوتلا

 ةئزجتلا ةيلمع يف ةديفملاو ةمهملا سسألا وأ ساسألا رايتخا :ألوأ

 نوكت نأ يغبنيف حاصقإلاو ضرعلا وه دحاولا دنيلا ةئزجت نم ضرغلا ناك اذإ

 وأ- سسألا هذه نأو ءددحمو تباث ساسأ وأ دما يتلق لاق ةلوسلا ينم

 يف تابئلا أديم هيلع تبان ناو ترانا يسوم ل ةيافاسحإلا يف < ضاسألا

 يف سسألا وأ ا هذه رظنتلا ةهجو نوكت نأ يغبليو 1اس ةلاساسسلا هانكس

 يتمض لكشب ةروكذم سسألا هذه نأ ولف « ئراقلا نهذ يف ةحضاو ميسقتلا ةيلمع

 ميسقتلا ةيلمع نم ضرغلا ىفتنال اهنم دوصشملا ريغ ضرغلا ىلإ يدؤت نأ نكمي وأ
 ا ىلإ همدع نم نيدلا ليصمت ةيلباق نادك ىلع نينيدملا ةتزهت نكمم كلذ لاثم

 نم ءالامعلا ميسقت نكمي وأ .مودعم نيدو + هيف كوكشم نيدو ؛ ديج نيدو ءزاتم

 دنع نيساسألا يأ عبتا اذإف «راغص ءالمعو رابك ءالمع ىلإ ربكلاو رغصلا ثيح

 . اهتياهن ىتح ةشقادملا ةيادب نم هب كسمتلا بجو ةشقانملا
 دحاولا ءيشلا تانوكم وأ ءازجأ ركذ دنع دحاو ساسأب مازتلالا :اًيناث

 دنيلل ةنوكملا ىرخألا ءارجألا نع امامت الضفنم ءزج لك نوكي نأ ىنعمب

 ةيعانضلا تآشنملا يف يعلسلا نوزخملا ميسقت متي ءلاثملا ليبس ىلعف .دحاولا



 ريراقتلا هاديغإ لحارم 5

 ليغشتلا تحت جاتنإ (ج) . ةدعاسم داومو تامهم (ب) .ماخلا دا وملا (1) ىلإ
 ةفلتخملا ةبعاتصلا لحارملا يف مدقتلا ىدم وه انه عبتملا ساسألاف . ماتلا جاتنإلا (د)
 ةيعرن ىلع ءأنب نوزخمملا ةمربع نياك .؛ انما ةطاسبرب ةنيسللل ةنلسلا اهي رق ىلا

 ةبسنو طيلخ وأ ةدروتسم وأ ةيلحم تاماخن يه له ؛ هتعانص يف ةلمخادلا تاماخلا
 دحاو ساسأب م مارتلالا دحاولا دنبلا ةئرجت دنع يرورضلا نم ناك مث نمو .؟ عون لك

 ةمدختسملا قرطلا نيب طلخلا) ظافلألا رابتخا وأ ريكفتلا يف طلخلا ىلإ كلذ 0 الإو

 . (يعلسلا نوزخملا ةيمك ديدحت يف ةمدختسملا قرطلاو يعلسلا نوزخملا ميوقت يف

 ءازجألا ىلإ ةراشإلا وأ دحاولا دنبلا تحت جردنت يتلا تادرفملا عيمج ركذ :اًملاث

 حضاو لكشب ةدعبتسملا

 لهاجتو «ةيعرفلا هئازجأ ىلإ دحاولا دنبلا ليلحت مادختسا للضملا نم نوكي دق
 نود يعلسلا نوزخملا دنب ليلحتف . ءازجألا هذهل ضئاصخلا لك وأ ضعي ركذ

 اهيلع وأ مادختسالا ةيحالص تدقف يتلا ءازجألا وأ دكارلا نوزخملا ىلإ ةراشإلا

 متاوقلا هيوشتو ليلضتلا ىلإ يدؤي ةيزايحلا تانوهرلاو تانامشلاك ؛دويقلا رضعب

 ضرغلا نوكي امدنع دحاولا دنبلا ءازجأ ضعب داعبتسا نم عنمتال كلذ نأ الإ . ةيلاملا
 ضعب مادختساب كلذو «ريرقتلا دعم بناج نم (ةدحسمو ايقاو ةاههنألا كلذ نم

 دن دع ليلمت نم ةيسيئرلا فادهألا ' لثم كلذ ىلع ةلادلا تارابعلا
 . مقر يجاتنإلا رمألا ةعاتص يف ةمدختسملا ةيسيئرلا ماخلا داوملا

 اهمادختسا دنع ةيعرفلا تاميسقتلاب ةقلعتملا صئاصخلا ركذ ىلع راصتقالا :اعبار

 ليلحتلاو ضرعلا يف
 ميسقتلا ةيلمع يف مدختسملا ساسألا وأ رظنلا ةهجو نوككت نأ يغبني هنأ ىنعبإ

 ءارجألا نم هريغ نود دنيلا كلذ نم يعرفلا ءزجلا ىلع ةروصقم ددبلل يعرفل
 ريغ يضارألل يعرفلا ميسقتلا دنع مئالملا نم سيل «كلذ لاثم . ىرخألا ةيعرفلا

 اًقبط - لورتبلا جاتنإ لاجم يف لمعت يتلا تاكرشلا يف - زاغلاو تيزلل ةجتتملا

 يف ةجتنم ريغ ةصحو ةرجأتسم صضرأو ةارعشم صضرأ ىلإ اهيلع لوصحلا ةقيرطلت



 انح ميقتلاو فنصتا

 ل يي يس وع درو ع سيلا

 وأ ليقثو فيفخ ىلإ اهيف دوجوملا تيزلا ةيعونل اًقبط اهتثربتو (لاثملا ليبس ىلع

 وأ ةارتشملا نا لا نلف ىردتخلا زجل تنام اذإ ةصاخ هب ةفاظنلا ةجردل ًاقبط

 ,ةقاظنلا جرد تيزلا تايعرت سقت ىلع رع ةراتإلا صم

 ةصالخلا

 راكفألاو رصانعلا ضعب حتنتسن نأ ةقباسلا ةشقانملاو ضرعلا نم اننكمي
 ةداعو . فنيصم لكش يف تامولعملا ضرع دنع اهيلع زيكرتلا يغبني ىتل | ةيسامألا

 وانت اعنا رقاب تاللاقملا ةباتك يف قبطت امك مسالا و ناطألا هذ رفقلام

 ميسقتلاو فينصتلا ةيلمع نأ رابتعالا يف ذخأن نأ يغبني هنأ ىلع . ءايشألا فينصت
 عاونأ نم اعون تسيلو حاصفإلاو صضرعلاو ةباتكلا بيلاسأ نم بولسأ الإ يهام

 تياادسأ نم هريغك ميسقتلاو فينصتلا بولسأ مادختسا نإف يل !اتلابو . ريراشتلا

 . ريرقتلا هلوانتي يذلا بوتكملا عوضوملا و ماَقملا 0 دمتعي ء ةباتكلا

 نكمي يتلا ةماعلا ءايشألا ةشقانم ىلع ةباتكلا يف ةمدقملا زكرت نأ ىغبني :ًالوأ

 تعد اذإ ةماعلا ءايشألا هذه فيرعت ل يعول و نيو اس يوسع

 عوضوملا ىلع ءوضلا يفلت نأ نكمي يتلا ءايشألا ميظنت يغينيو ٠ كلذل ةرورصضل

 ةيمهألاو ةميقلا حيضوت ديفملا نم نوكي دفف .اهبيترثو ةشقانملاو ثحبلا لحم

 تاددحلل وأ دودحلا نايبو « ريرقتلا عوضومل ميسقتلاو فينصتلا ةيلمعل ةصاخلا

 فينصتلا ةيلمع يف اهيلع دمتعي يتلا ىسسألا ركذ ىلإ ةراشإلاو ٠ ةيلمعلا كلتل

 0 ةباتك يف مدختسيو قبطي فوس يذلا ساسألا وأ ن بسلا يلع نك كلو

 . اهضرعو ريرقتلا اهلوانتي يتلا

 كلذ مت ءاوس ريرقتلا اهل ضرعتي فوس يتلا ءازجألا وأ فانصألا ركذ : اًيئاث

 ةقيرطلاب ةداح ىلع فنص لك ةشقانم يغبنت كلذ دعبو ؛ احيملت وأ احيرصت

 أاهضعب ءازجألاو فانصألا كلت حضوت ثيحب ماقملل ةبسانم ىرت يتلا ةفاثكلاو



 شك رجاشتلا اي لحارم نر أ

 نقعيل ةيعرفلا تاميستعلا ىلإ يتاكلا آاعو اهّريعو اهرسقتو ضعب نع

 اذه ةيادب ىف ةشقانملاب اهل انضرعت ىتلا سسألاو ءعدايملل اًقفو ءازجأللاو فانضألا

 5: مصقلا

 _-. كا _بيلاسأل اًّقفو ةبسانلا تاجاعتسالاو تاينصوتلا ةبانك : اكلات

 , ريرقتلاب تدر 3 ئحل تامولعملاو تانايبلا ةشقاتم يف ةمدختسملا .ضرعلاو

 ميسقتلاو فينصتلل ةعونتم ةلثمأ

 تيوهفلا دلما ريوصتل ةفلتخم ةلثمأ ةثالث قوسنس يلاتلا ءزجلا يف

 بولسأ نوكي ثيحي ةيساحملاو ةغللا هقف يلاجم نم ةباتكلا يف ميسقتلاو

 ىتلا سسألا عابتا يف ريرقتلا دعم ادعاسمو اًحضاو اهيف ميسقتلاو فيصتلا

 ويراعي كو رع صوم ب و

 قيقد صخلم ءلوألا لاثملاف . فينصتلا ةيلمع فنتككت يتلا ةعئاشلا باعصلاو
 يف ل اإصقمو هحضاووعهو . . تاغلل هفينصتو هميسقت يف ةغللا هقف بتك دحأل فاو

 يناثلا نالاثملا ام أ , تاغللا قينصت ةيلمع يف اهيلع دمتعا يتلأ سس بلل هركذ

 بتك يف تضرع يتلا ةيبساحلا تاعوضوملا ضعبل ناصخلم امهف ثلاثلاو

 ؛ةباتكلا ىف ميسقتلاو فينصتلا بولسأ ةمدختسم ةيموكحلاو ةيبيرضلا ةبساحملا

 ةثذلشلا ةلغمألا نأ اهك . رشابم قيرطبو د ديس و ديس

 ع 3 كلذ ناك امثيح حلطصم لك بقع ةيملعلا تاد ا ضعب فيرعت تدرو

 7 رورش

 اهماسقأو تاغللا ميسقت يف )١( لاثم
 : لوقي ناونعلا اذه تحت 29 يديزلل ةيبرعلا ةغللا هقف باتك نم ثحبم يف
 يف هودمتعا يذلا ساسألا بسحب اهميسقت ىف تاغللا ءاملع فلتخا

 - 53 ماع ا 4 5 2
 55-15 يم نم « هيب رعلا ةعللا هيثق ؛يَديَرْلا 25)



 ؟ جة ميسقتلاو فينصتلا

 ىلإ اهمسقف «٠ ءاقترالاو روطتلا ةيحان نم اهيلإ رظن نم مهنمف ؛ميسقتلا اذه

 لك ةجرد فلتخت - لجيلش لعفام رحن ىلع - تاعومجمو ماسقأ ةثالث

 ريس يف ةغللا اهب ترم ىتلا لحارملا نم ةلحرم اهتم لك لثقو ءاهنم ةعومجم

 تاعللاو :؛:ةيلصولا تاغللاو ؛:ةفرصتملا ريغ تاغنلا : يهو . اهر ولعت

 .ةقرصتملا

 ةلباق ريغ اهتاملك نأب ةينبلا ملع ةيحان نم فصتتف ةفرصتملا ريغ امأف - ١

 نأ امك ؛ لصألاب فورح قصل قيرط نعالو :؛ةينبلا ريبغت قيرط نعال ءفرصتلل

 نأ امك ءاهلمج ءارجأ نيب طياورلا نم اهولخب فضتت امك ءريختت ال ةثباث اهيئاعم

 ءازجأ لزعت اهنأل ؛اضيأ «ةلزاعلاب تيمس كلذلو ءدحاو عطقم نم نوكتت اهتاملك

 . ضعب نع اهضعب ةلمجلا
 كلذب قصلت فورحي ريغتت اهيف لصألا ةينب نأب مستتف ةيلصولا امأو - ؟

 ٠ 'قباوس ' وأ ' ةقباس' ىمستف لصألا لبق ةرات فورحلا هذه عضوتف « لصألا

 تالالد فورحلا هذهل سيلو ؛ ' قحاول " وأ ' ةقحال " ىمستف هرخآ ىف ةراتو

 ريشت وأ ء هيلع لخدت يذلا يلصألا ىنعملا رييغت ىلع لمعت امنإو ةلقعسم ةيئاذ

 لصألا ىلع ةدئاز فورح نذإ يهف . ضعبب اهضعب ةلمجلا ءازجأ ةقالع ىلإ

 . ةياغلا هذهل تيلتجا

 ريغتب ريغتت اهئاملك يناعم نأب ةينبلا ملع ةيحان نم زاتمتف ةفرصتملا امأآو - 8“

 لدت اهتاذب ةمئاق طباور اهنيب لصت ةلمحلا ءازجأ نأب مظنلا ةيحان نم زاتمتو :ةينيلا
 اهتينبأ ريغتل ةفرصتم تيمسو .ءازجألا كلت نيب طبرت يتلا تاقالعلا فلتخم ىلع
 داعلا شع

 2 ع

0-0 5 5 <7 

 - 3 5 58 1 1 53 ع || 1 1:0 بك د

 اقاطنا يم تاقللا ءاملغ نم لوثدحملا ةأر رمخا عمسيسسللل كانهو

 يتلا ةبارقلا تالص بسحب اهميسقت وهو اهعاونأو تاغللا غقاو ىلع

 ىفاوعارو : ةدح ىلع ةغل لك ثوسردي اولخأف .اهنم ةليصف لك عمجت
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 ىف لوألا لماعلا ىه ىتلا ؛ةغللا دعاوق ةفلتخملا تاغللا نيب ةبارقلا
 اىرظت كلذقو « فرس لا ةليصقلا نق تاكلتلا ني ةلسلاو ةبارقلا كابثا
 ش . اهف تادرفملا ىل

 : يه ةيسيئر لئاصف ثالث ىلإ ملاعلا تاغل رلوم سكم مسق دقو

 ,ةيوررأ ذنهلا تاقللا()

 .ةيماحلا ةيماسلا اهامس امك وأ :ةيقيرفألا ةيرزحلا تاغللا (ب)

 . ةيناروطلا تاغللا (ج)

 اهيلع هاثيو ميسقتلا اذه ىف اهيلع دمعتغا يتلا سسألا تناكو
 لئاصف لكش ىلع تاغئلا ممجمي نآب كلذو ؛ تاغللا نيب ةيارقلا تالص

 لمحلا بيكرتو ةينبلا دعاوقو يي يس و اهطيرت

 « ةزيمتم ةيئاسنإ ةعومجم اهنم ةليصف لك نم نوكتنت أ .اهيلإامو

 ةيجي راثو هيفا غح طباقو اهمضت و ؛ةب راقتم 5 ةدعحأ ه ةينعش لوصأ تا

 . ةيضامتحاو

 وحلا ىلع ةيعرف ماسقأ ىلإ تاغللا ميسقت يف كلذ دعب بتاكلا درطتسا مث

 يلاتلا لكشلا يف نيبملا



 ةيرزجلا تاقللا
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 ريراقتلا داذعإ لمحارم اوت

 لخدلا بئارض ميسقت يف (7) لائم
 لخدلا ةبيرض ضرفي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ماظنلا نأ فورعملا نم

 ؛ ةكلمملاب لوخدلا هذه ىلع نولصحي نيذلا نييدوعسلا ريغ ىلع ةفلتخملا اهعاونآب
 مكب توهوقيف يبرعلا يجيلخا نواعتلا سلجم لود ينطاوم ىنشعي وو نويدوعسلا ايمأ

 : ةيسيئر فانصأ ةثالث ىلإ لخدلا بئارض ماظنلا فنص امك . اًعرش ةيجاولا ةاكزلا
 ءاهمكح ىقامو بتاورلا) هيعونب لمعلا بسك نع جتئانلا لمخدلا بئارض - ١

 : (ةرخلا نهملا باحصأ لوخخد

 . (لاومألا سوؤر رامطسا) لاملا سأرو لمعلا نم حتانلا لخدلا بتارض - ؟
 . تاكرشلا حابرأ نم حتانلا لخدلا بئارض - ؟

 لمعلا بسك نع حتانلا لخدلا ةبيرصض :ًالوأ
 : نيمسفا ىلإ مسقنت ىهو

 لذبو نكسلا لديك اهمكح يفامو روجألاو بتاورلا ىلع بئارضلا - ١
 موسرملا بجومي ه 1545 ماع ةبيرضلا هذه تيغلأ مث «تابادتنالاو تازاجالا
 لد ةيئاثلا هتدام يف ماظنلا فرع امك , 37 م1845 5 5 يفالال / م مقر يكلملا
 مرقي لمع يأ نع تافاكم وأ باعتأ وأ روجأو بتاور نم ءاضاشي اه لك هنأب درفلا
 ةليغد لعيو ء ةئيه 5 هةكرش وأ رخآ وأ درشل ةكلمملا لخاد اهيدؤي ةف دم يأ وأ هب
 . ةمدخ نم هاطعأ ام لباقم صخشلل ةاطعملاو ًالوقعم اًريدقت ةردقملا غلابملا اضخش

 فرحلا وأ ةرحلا نهملا ىدحإل صخشلا ةلوازم نع جتانلا لخدلا ةبيرض - ؟
 برض قيرط نع فرخلاو ةرحلا نهملا باحصأ ماظنلا فرع امك .ةلقتسم ةفصب
 نيسدنهملا و نيماحملاو ءابطألا اشم مهتلاصلت مهدوهتجج لور مثتسي نيذلا مهنأب ةلثمألا
 : 51 نئينوئاقلا ئيساحلاو

 ها 5 مه / يف "م مقر يحلم رمت جمس يش اب ملكا أ ةعومجم ,ةيلاطأ ةرازو 7
 0 ع 0: نائداملا هز ةئسل 15 9 جاز قرازو رارق : ةملنأ هيغوبجدم «ةيلاملا ةرازوث)



 لاملا سأر رامثتسا نم حّتانلا لخدلا ةبي درمنك ”ايئاك

 لاملا سأر نم درفلا هيلع لصحي يذلا حيبرلا يفاص ىلع ضرفت ةبيرض يهو

 نم ققحملا حبرلا يفاص هنأب لخدلا فيرعتب ماظتلا ماق امك . اعم لمعلاو رمثتسملا

 يكرر ياعم لام ةيف عدخشتسي ةيلمع أ اوس صيرسلا رغد لا لبق

 : ةيلاتلا تالاخأ يف لوقنم

 اهتافصو اهعاوتأ فلتخم ىلع اهعيبو عئاضبلا ءارش (|)

 .اهعيبو ىضارألا تالصاح ءارش (ب)

 ْ . دوقنلا ةلدام (ج)

 كلذ لمشيو ؛ةلوقنم ريغ مأ ةلوقنم اهريجأتو تاكلتمملا رامثتسا ( د)

 تالالاو ىرخألا لقنلا لئاسوو بكارملاو لئلا تارايجر تفئاوببلا

 ؟1تناك ايأ تادعملاو

 متامك « حبرلا يفاص هنأب لخدلا حلطصم فيرعت مت (اًيناث) قباسلا لاثملا يف

 لخخدلا نم عونلا اذهل ريسفتل ريسفتلا مو .لوقتم ريغو لوقتم ىلإ رمثتسملا لال | ميسقت

 ىلع ضرفت ةبيرضلا هذه نأ حضتي امك :؛ تالاحلا شعيل ةلكدأ فربقت ب مشلا

 يف ةدراولا لومدلا نم عونلا فالخب لاملا سأر عم لمعلا جزم نم حتانلا لخدلا

 نولوازي نيذلا نييدوعسلا ريغ صاخشألا ىلع ضرفت ةبيرض اهنأ امك (ًالوأ)
 . نماضت تاكرش يف نينماضتم ءاكرش مهتنصب مهطاشن

 لاومألا تاكرش حابرأ نم جّتانلا لخدلا ةبيرض :اًعلاث

 رشلا يهف «يدوعسلا تاكرشلا ماظنل اًقفو لاومألا تاكرش امأ

 3ع 3 ودحملا ةيلوؤسملا تاذ تاكرشلاو ؛ مهسألاب ةيصوتلا تاكرشو :ةمهاسملا

 ريغ لاومألا تاكرش حابرأ ىلع ةبيرض ضرف ىلع ىلوألا هتدام يف ماظنلا صن امك

 ءدحاو نأ يف اهجراخخو اهلخاد وأ طقف ةف ةكلمملا | لغغاد اهلامعأ سرامت يتلا ةيدوعسلا

 . "7 ةطلتخلملا لاومألا تاكرش يف نييدوعسلا ريغ دارفألا صصح ىلع كلذكو

 . 1١ نص .() ةدالا ءةمظنأ ةعومجم ؛ةيئاثأ ةرازو ( 4)

 6 را 1717 يف رجا وقر كلامو مس رم اب نيداتفلا يكرعملا تامرقلا مالا )1١(

 , 5 نص )١( ةعاملا ؛ةبطنا ةعرمجم ةيئاملا ةرازو (11)
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 ف لخدلا نم عونلا اذه نم يبي رضلا ءاعولا ديد يف ةقدلاو حيضوتللو

 : ىلاعلا هجولا ىلع هديدحتي ماظنلا
 اهلامعأ سرامت ةيدوعص ريغ لاومأ ةكرش لك اهققحت يتلا ةيفاصلا حابرألا - ١

 . دحاو نآ ىف اهجرامخو اهلخاد وأ . طقق ٌةكلملل ةكلمملا لخأد

 2 ةهيفايلا حابرألا 3 نييدوعسلا ريع ءاكرشلا ستست عومجم 1 3 ةاعمأ 52003 ا[ ا 8

 : ةيدوعسلا لاوعألا تاكرش

 نييدوعسلا ريع نم (نوصوملا) نينماضتملا ريغ ءاكرشلا صصخ عومجم - 2

 59 نيسالابو 5 ةطسسلا ة كيسي وتل 0 ةيفاصلا حاير اولا ص

 مشلا ةيسنج ىلع ركر ماظنلا نأ حضني حضي بئارقلا نم عونلا اذه يف
 اع طظاشنلا ىنزاالاط يقجألا ربستلا) تاك هلا هذه ىف نيمهاسملاو

 . ( اهجراخخ وأ

 عضاو هيف مدختسا لخدلا بئارض نم عونلا اذه نأ حضتي ماع لكشبو
 . لمعلا بسك نم لخدلا) ةيلكلا ءايشألا عم لماعتي يذلا لوخدلل فينصتلا ماظنلا
 امك .(طقف لاملا سأر نم لخدلا مث ؛لمعلاو لاملا سأر رامثتسا نم لخدلا
 رغصأ ءازجأ ىلإ دحاولا فنصلتل ميسقتلا بولسأ ءاسضيأ .لاثملا اذه يف مدختسا
 نم اهمكح يفامو روجألاو بناورلا ىل !! يصخشلا ل احخدلا مسق كلذ ل ااغمز

 ةيلمع يف هيلع دامدعملا ساسألا امأ . (ةرحلا نهملا باحصأ لوخد ىلإو تاللدبلا
 ةلوازم ةيناكمإو ةيسنجلا عوضوم ناكف ةبيرضلل اهعوضخ ىدمو لوخدلل فينصتلا
 . ةرشابم ريغ ةقيرطب كلذ مت نإو طاشنلا

 ةيموكحلا تادحولا يف تاقفنلاو تاداريإلا بيوبت بيوبت يف : (؟) لاثم

 ةبساحملا يف عساو ٌقاطن ىلع (ةئزجتلاو فينصتلا) بيوبتلا مدختسي
 .يداصتقالا لامعألا عاطق تحت جردنتال ينلا تادحولا نم اهريغو ةيموكخلا
 لاثمللا روصيو .اهتاقورصمو تادحولا هذه تاداريإ بيوبتل ضرعتلا دنع ةصاخبو
 كسل ٠م

 ع 117 نم (ذعز ةداللا « ةملظنأ ةعومجم ةيلاملا ةرازو؟١؟)



 نيا ميسقتلاو فينصتلا

 تافورصمو تاداريإل ميسفتلاو فينصتلا بولسأل يلمعلا قيبطتلا انيديأ نيب يذلا

 ةيناكمإ يلمو ؛كلذ يف اهيلع دمتعي يتلا سسألاو ةيموكحلا تادحولا ىدحإ

 تددعت املك ريرقتلا يف هضرع دارملا ءيشلل دماو ساسأ نم رثكأ مادختسا

 ريرقتلا يف اهنع حاصفإللاو اهضرع ا فادعألا

 ' يموكحلا يبماخلل ماظتلا يف ةيريدشتلا ةتزاوما روخ ' تارنع تحت ةسارد.يف

 نأ ةحضوم اهيلغ دمتعي يتلا ن يسأل كناذا يلا بيوتا"

 نيب ةيببس ةقاللع دوج و مدع تاو «لاملا ضوشسم ىلع متت تاداريإلا نع ةبساحملا

 ” ةساردلا ,_ ص رعتست

 تاداريإلا فالتخالو . تاداريإلا بيويت سسأ ةطاسب ىلإ ىدأ تاقفتلاو تاداريإلا

 تاداريالا فيرعت ةساردلا تدروأ «لامعألا عاطق يف اهنع ةيموكحلا تاذحولا يف

 ةيلعادلا ل فالخي لاملل ةيلاملا دراوملا يف ةدايزلا ' هنأب لاجملا اذه يف

 يموقلا ن ملخلا تايضوكت ةساردلا تشلشخ خماامك :' نفض ورقلا ن . م لصحلاو

 رداصمل انقذو ةيموكحلا تادحولا تاداريألا اهبيوبت يف ةيموكحلا ةبساحملل يكير ملا

 : رداسعم ةئس ىلإ لاومألا

 .:بقتارششلا -]

 . حب ميراصتلاو نم رلا موسر - 5

 . ةيموكحلا تاميظنتلا نيب ةلدابتملا تاداريإلا -

 .تامدخلا لباقم تاداريإلا - 4

 .تارداصملاو تامارغلا - ت

 . ةعونتملا تاداريإلا - 3

 هتمهاسم ىدمو رداصملا هذه نم ردصم لك ةيمهأ ىلإ ةساردلا تراشأ امك

 ىلإ فضأ . ىرخأل ةلود نم ةيبسنلا ةيمهألا هذه فالتماو ةنزاوملا تاداربإ يف

 صضعبل ةنوكملا ةيعرفلا عاونألا رداصملا هذه ةشقانم ءاتثأ ةساردلا تحضوأ :كلذ

 ؛ةمدخلا بلط ةيدج نامضل ضرفت موسر) ةلثمأ فرست قيرط نع رداصملا ةئش

 سح ىه «ىرشألا ت تاميلقنتلاو ةيموكمحلا تادسولا ىق ةيساحللا «ناطلسلا ؛عراشملا وب رس

 2 و
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 هذع ركذ قيرط نعو ,أ (فرخلاو نهملا ىلع ةيباقر موسرو ةةيكرمح موسرو

 ناينك تن ءانوكملا هذه نم دنب لك فيرعتو « دحاولا فئصلل ةيعرفلا تانوكملا

 : عاونأ ةنالث ىلع لمعشت اهنأو «ةيم وكلا تاميظنتلا نيب ةلدابنملا تاداريؤلا

 . ةكرتشملا تادا ريا مث .«ةحونمملا تاصصخملاو ؛تابهلا

 يف اهيلع دمتعأ ي ىتلا تاداريؤلال ةيسيئرلا رد ءايعملل ةسار ,دلا ضارعتسا دعبو

 يناس ندع ىلإ نايس كم اصيب يوي املا يف ةنزاوملا بييوبت

 كاقيوعسلاك فوعلا اتناحأ دك نأ يكف ىلا تاداريالل ىرخألا
 مادختسا ةيناكمإ ىدم ةساردلا تزربأ امك . تايلمعلا ليومتل ةيراحلا تاليوحتلاو

 نش ىلع تائاوبلا بيو ف هيلع هيسو ساسأك < اهشعي و "1 رداصملا هله لك

 ةيمعامتجالا اهفورظ فالتخالل ةلود لك ىف ةدئاسلا تاميلعتلاو مظنلا

 1 . ةبداصتقالاو

 بولسألا مادختسا ةيمهأ ىدم ةساردلا تحضوأ دّقف ؛تاقفنلا بيوبت انفأ
 دعاست نأ نكمي يتلاو ةفلتخم قرطب اهليلحتو تانايبلا عيمجتل بيوبتلا يف ددعتملا
 تادح ولا نيب ةنراقملا تايلمع نم نكمتو ةيلاملا ر 0 ءاد دألا موقت يف

 بيوبت يف اهيلع دمدتعي يتلا سسألا ميسقت يف ةساردلا تدرطتسا مث . ةفلتخملا
 :نيتيسيئر نيتعومجم ىلإ اهتمسقو تاقفشنلا

 لاومألا نع ةيبساحملا ةلءاسملا ققحت يتلا بيوبتلا سسأ :الوآ
 نكمت يتلا تامولعملا ريفوتي يبساحللا ماظنلا مايق ىلع ساسألا اذه دمتعيو

 . ماظنلل انفو د دامثعالا ىلع ةيعيرشتلاو ةيلاملا ةباقرلا ضرف نم

 : هالك لاكتتأ ىلإ يتافثاي بيوشلا اذه سلو

 ١ - ىلإ اهرودب تمسق يتلا ةقفنلا عونل اًقفو : يعونلا بيوبتلا :

 .ىرخألا ءابعألاو تامدخلا ( ج) . تامهملا (ب) . دارفآلا تامدخت )١(
 .ةيلامسأر تاقفن (د)



 ضلي عييبقتلاو فييرصتلا

 ةرثفلا ساسأ ىلع بيوبتلا اذه دمتعيو :تاقفتلا ةعببطل اًقفو بيوبتلا 7

 :بيوبتلا اذه مسُف مث نمو . رصقلاو لوطلا ثيح نم ةقفنلا نم ةديفتسملا ةينمزلا

 ش و |١ اغيأ

 نيدلا ةمدخ ا(ج) . لاني ل ١! تاققنتلا (ب) .ةيراحلا تايلمعلا تاقفت(١|)

 . ةلبقتسم ةيلاه تارتف ةدملاممرو ؛ةيراحلاو ةيضاملا ةيلاملا ةرتغلا ديغت يتلا

 .ةيم وكحلا لاومألا نيب تاليوحتلا ( د)

 يميظنتلا لكيهلا ىلع بيوبتلا اذه دمتعي : يرادإلا بيوبتلا -

 يفاذعأ ؛لامعألا :جينت وأ تامدخلا مدقت يتلا تادحولا يف ةيرادإلا تايوتسملاو

 .ايندلاو : ىطس ولاو ءايلعلا : ةثالثلا ةيرادإلا تايوتسملا راتعالا

 اهثم دوشنملا يضرغلا يدؤت ال دق ةقمثلا بيوبت يف ةثالثلا ىسس ألا هذه نأ ريغ

 سسألا هذه مادختسا نكمي نكلو ١ لقتسم لكشب تمدختسا اذإ تانايبلا ريفوت يف

 ةيلاملا ةباقرلا ققحتت ىتح ىبساحملا ماظنلا تامدخ ىلع ةزكرم اًعم ةثالشلا

 تاقفنلا بناج ىلع زيكرتلا نإ لوقلا نكمي مث نمو « تاقفتلا ىلع ةيعيرشتلاو
 نم ققحتي الو تاجرخملا بناج لفغي يعيرشتلاو ىلاملا اهيقشب اهيلع ةباقرلاو

 . ةيموكملا تادحولا ءادأ يف ةيلاعفلاو ةءافخلا

 تايلمعلا نع ةيبساحملا ةلءاسملا لثمت يتلا بيوبتلا سسأ :اينا

 لالغتساو تاجرخللاو تالعدملا نيب طبرلا ساسأ ىلع سسألا هذه موقت

 تمت جردنيو ٠ يي نيب ةقالعلا ةوقو . لثمألا لالغتسالا ةحانملا دراوملا

 ماسقأ ةدع ىلإ يل تلاب مسقم اهنم دحاو لكو + ةيسيئر فائنصأ ةثالث | سسألا هذه

 : دعب اميق نييملا وحنلا ىلع ةيغرف ءازجأو
 ضرغلا ىلع تاققثلل بيوبتلا نم عونلا اذهزكري :يفيظولا بيوبتلا -[5

 قيقفم ىلع لمعلاب موقت ىتل هلا ةيمسوكحلا ةهجلا نع رظنلا فرصب اهنم فادهأللاو

 ءاستألاب بيويبتلا اذه مستي مث نمو ءاهميدقتو تاقشلا هدهب ةطبترملا تامدخلا

 اذه طبترا يلاتلابو . ةطخلاب ةدراولا لامعألا ز زاجنإ ىلع لمعت ىتلا تاهجلل دهدعتلاو

 ىلع لمعتو ةطخلا اهانيثت ىتلا ةينماسأولا حيماربلا نم يناثلا ع عوتلاب بيوبتلا نم عوتلا

 . ةلودلا ىف ير ءادألا ينط ةقلتخملا ةيثعملا تاهحلا اهذيفنت
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 فادعألا ىلع بيوبتلا نم عونلا اذه زكري : جماربلل اًقفو بيوبتلا - ؟
 فئاظولا قيرط رع لامعألا زامتإو تامدخلا ءادأ يف ةمسجملا تاقفنلا نم ةيثاهنلا
 ةيسيئرلاو ىربكلا جماربلا هذه نأ امك ؛ةفلتخملا ةيموكحلا ةزرهجألا اهيدؤت يتلا

 ةزيمم ةمدخ مدقت وأ روهمجلا نم اًئيعم اعاطق ديفت رغصأ جمارب ىلإ اهتئربجت نكمي
 جماربلا ةيسيئرلا جيماربلا ةلثمأ نمو . لك نم اءزج دعتو يسيئرلا جمانربلا عم قفنت
 داصتقالا ةيمنت جماربو ؛ةحصلا جماربو نمألاو عافدلا جماربو ؛ةيميلعتلا
 . ينطولا

 كانخولا رشغأ ىلع زيكرتلاب بيوبتلا اذه عسي: ةطشلألا بيوبت -'"
 يف اهرود ناك ءاوس ةسناحتلا لامعألا زاخنإو تامدتلا مدقتب موشن يتلا ةيموكحلا

 ةيموكحلا تادحولا نم اهريغ عم نواعتت اهنأ الإ . اعرف وأ ايسيئر جماربلا ز ,امنإ

 نم يئاهنلا فدهلا زاجتإ يف - يفارغج ساسأ - ةلودلا ىوتسم ىلع ةرششتل
 ىلإ فدهت ةلماكتم ةلسلس يف ةقلحو لك نم ءزج ءاضيأ «يهف . ةيسيئرلا ا
 جماربلا ميسقت ىلع ةلئمألا نمو .اهصاصتخا ةرئاد يف لخدت ةددحم تامدخ ءادأ
 ىلع اهميسقت « ةطشنألل اًقفو اهبيوبتو (ماعلا يوناثلا ميلعتلا جمانرب) ةيعرفلا
 طاشنلا - يحصلا طاشنلا - يضايرلا طاشنلا - يميلعتلا طاشنلا :يلاشلا وحنلا
 ىلإو نم باللطلا لقن طاشن 3 ء«يناكسإلا طاشنلا - ىتاذغلا ظطاشتلا - ىرادؤلا

 , مهتسارد راقم

 بيوبت نم رثكأ مادختسا نكي هنإف «ةساردلا تحضوأ نأ قبس امكو
 ةباقرلا لامعإو لثمأ ةروصب هراوملا لالغتساو فدهلا قيقحتو ةعفنملا ميظعتل تاقفنلل
 اًقفو تاداريإلا بيوبث جذومنل ضرع يلاثلا ءزجلا يفو . ةيعيرشتلاو ةيلاملا اهيعونب
 جذامن نم نيجذوم كتذكو :«ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيعرفلاو ؛ ةيسيئرلا ردابعملل

 امهيئاثو . ةيسيئرلا تاعاطقلا ساسأ ىلع تاققنلا بيوبت امهلوأ :تاققثلا بيوبت
 ىلإ ةمسقم ةكلمملاب ةيرادإلا تاميظنتلا س اسأ ىلع تاقشلل بيوبعلا ةروص ذخأي

 ١ , 4) جذامتلا يف م نيملا وحنلا لو

 وتلا ىلع(" ,5) ء (؟,4)



 1-1 ميسقتلاو فينصتلا

 تاداريإلل يعرفلاو يسيئرلا بيوبتلا ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا ةنزاوم ,١(. 4) مقر جذومنلا

 « ىءلا يادعا
 دل ا اطمح ما ع اننا

 يم در 1 هم

 ينيج ةكرش عير

 ةينايايلا ةكرشلا عير
 لعدلا ةبيرض

 وكمارأ ةكرش لخد ةييرسق

 ينبح ةكرش لغد ةييرس

 ةينابايلا ةكرشلا لمتد ةبيرض
 ىرعلالا تاكرشلا لخد ةيرض

 - عاف 5 1 - ١

 يصخشلا لخدلا ةيرق

 وكمارأ ةكرش حابرأ

 يابابا ه5 ملأ حاب ةنابالإ 5 كلا كانرأ

 نيمورتب ةسسإلع حابرا
 ةلورتلا تاجحملا هسر

 ةكرمشا موسرلا

 ةماعلا تامدخلا روجأو موسر

 ةيراجتلا تاللجبلا موسر

 ءابرهكلا تامدخ موسر

 ءاملا تامديخ مرسر

 ئناوملا تامدخ روجأو موسر
 ِ 1 0 م

 يندملا نا ريلعلا روجأو عوعو



 اح
 ريراغتا مادعإ لحارم

 11 , 43 مقر جذومتلا عبات

 ثا راطملا تايدمع مس

 ةيبطلا تامدخا مسر ) را ف7

 كروكصلا جارختسا مصر مك طرق

 نويزقيلعلا يف يراجتلا تالعأإلا روجأ 007
 قرخأ روجأو موس مام

 سكنتلاو فياقلاو ديربلاو قريلا تامدخ موسر ربا

 ديريلا موسر الع
 قربلا مويعز را

 فتئاهلا ءوسر | ريالا 17

 سكلتلا موسر ربا 1
 ةمقلا تاذ قاروألا | قباحت

 ريسلا صخر | كما
 ةدايقلا صخر را

 ,سوقنلا ظئافحو تاماقإلاو تازاوخلا ريفي ال
 ىرخأ قاروأو مظن 1

 قرطلا ةبيرض مشعل
 كه 0

 راقعلا عيب ماد

 ك1
 ةيم ويلا تاعيبمللاو ثاراجيألا

 نكاسملا طاسقأو تاراجيإلا قة
 ةيموكحلا تاعيبملا تلد

 ةعوبتملا تاداريإلا 0
 تامارعلاو تاءارحا 8
 تازامكمأللا دئاوع هسا

 يرخألا ةفلتخللا تاداريألا



 م ميسا تاويل

 بيوبتلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةنزاوم - تاقفنلا بيوبت .(؟,5) مقر جذومنلا

 . يعاطقلا

 . ةيلخادلاو عافدلاو ينطولا سرحلا - ١

 .هايملا حلاصمو ةيدلبلا تامدخلا - ؟

 . تاعماجلاو تانبلا ميلعتو فراعملا ةرازو - *

 .مالعإلا ةرازو - 5

 , ةصصلا ةرازو

 .بيردتلا زكارمو دهاعمو ةيعامتجالا نوثشلاو لمعلا ةراّزو - 5

 . ةيديدحلا ككسلا ةسسؤمو تاللصاوملا ةرازو -

 . فتاهلاو ديربلاو قربلا ةرازو -

 . يندملا ناريطلل ةماعلا ةساثرلا - 8

 . لالغلا عماوص ةيسس م و ةيلحتلل ةماعلا ةسسؤللاو ةايملاو ةعاررلا ةرازو- ١٠

 . ءايرهكلل ةماعلا ةسسؤملاو ءابرهكلاو ةعانصلا ةرازو - ١

 .(نيمورتب) نداعملاو لورتبلل ةماعلا ةسسؤملاو ةيندعملا ةورثلاو لورتبلا ةرازو - ١

 .ناكسالاو لاغشألا ةرازو - “١8

 . عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا - 4
 . ىرخألا ةيرادإلا ةزهحألا- ١

 : ةيمدتلا قيداتص - 5



 ميراقتلا دانعإ لزحأ م اسد

 ةكلمملل ةماعلا ةيئازيم ا ينطولا داستقالاو ةيلاملا ةرازو تاقفتلا بيوبت .(؟ , )مقر جذومنلا

 عورفلاو لوصفلا نايب

 يىحلما نا 5 دّنإ

 ةكلملا ةيضاخلأ نوكشلا

 دهعلا يلو ومس ناويد

 دهعلا يلو ومسل ةصاخلا نوثشلا
 ةكلملا مسارملا

 عار رولا سلجم ةسانز نيواود

 ءارزولا سلجم ةسائر ٍتاويد

 هاوزرولا سلجمل ةماعلا ةنامألا

 ءا ريشا هيعش

 نواستلا هرادإ

 ينطولا سرخلا

 يتطولا سرخأ ةسائر

 ةيركسعلا دئاخ كنملا ةيلك

 ملاظملا نآ ويد

 ةماعلا ةيقارملا ناويد

 ةئدلا فلل ماعلا تارجتلا



 نو ميقتلاو فييصتلا

 .(* , 4) مقر جذومتلا عبات

 قىروشلا سلجم

 ةماعلا تاراستسالا

 قيقصتلاو ةياقرلا ةئيع

 باِبْشْلا ةياص رت ةماعلا ةسائرلا

 ءيتاومثل ةماعلا ةسسؤلملا

 ةينقتلاو مولعنل زيزعلا دبع كلما ةنيدم

 عيني و ليبصلل ةيكلملا ةئيهلا

 ةماعلا ةتامألا

 ليبجلا عورشمل ةماعلا ةرادإلا

 عيني عورشل ةماعلا ةرادآلا

 ةيجراخلا ةرازو

 ءاعلا ناريدلا
 ةيسام وثبذلا تاساردلا دهعم

 طيطختلا ةرازو

 تاريطلاو عافدلا ةرازو

 م اعلا كاويدلا

 ةماعلا ناكر ألا ةنبع

 ةيربلا تاوفلا
 ةيوجلا تاوقلا

 - 1 نال عآ
 ةيرصدبلا تاوقلا

 يبرلا ميئصتلل ةماعلا ةسسؤملا

 ةييرحلا زيزعلا دبع كلملا ةيلك

 ةيوبجلا , ]صيف كلملا ةيلك
 ةيبطلا تامدخما



 ريراقلا دادعإ لمسا رم 5

 .(8 , 4) مقر جذومنلا عبات

 ه1 حسم
 يندم ثاريطلا ةخلصم |

 ةثيبلا ةيامحو ءاصرألا ةديلصم 1١

 ةيد وعملا طوطخملل ةماعلا ةيبؤملا 17

 يروخا خافدلا تاوق 1

 ةيلحادلا ةرازو ارش

 ماعلا ناويدلا ةأ

 ماعلا نمألا ا

 يندم عافدلا ار

 ةماعلا ثيامملا 0 3

 2 ذدلا حاس ناخإ

 ةنمالا ديف كلملا ةيلك 5

 ل 1 ةضانملا -يألا تاوق هيا

 0 تازاوحلا هر

 ني دظاجمسنل ةماعلا ةرادالا 53 / 0 | كح || 5 . ل 5

 1 ةونعجإد ا تدل 1:
 صضايرلا ةقطنم ةرامإ 1
 ةم ركملا ةكم ةقطنم ةراعإ ١

 ةيقرشلا ةقطنملا ةرامإ 13
 ةرونملا ةنيدملا ةقطنم ةرامإ ١

 ,لتاح ةقطنم ةرامإ 1

 ميصقلا ةقطنم ةرامإ 1

 ةيلاسشلا حودحلا ةقطتم ةرامإ | 3

 ريسع ةقطنم ةرامإ 1

 كوت ةقطنم ةرامإ 18

 فوحلا ةقطنم ةرامإ 5

 ةحعابلا ةقطنم ةرافإ



 .(”, 5) مقر جذومتلا عبات

 نا ميسقعتلاو فيتصتلا

 عورفلاو لوصفلا نايب

 تايرقلا ةقطم ةراغإ

 نازيح ةئطنع ةرامإ

 نارخي ةيلطنم ةرامإ

 ةيورعلاو ةيدليلا نرتعلا ةرازو
 ةيص رغلا تايدلللاو ماعلا ناويدلا

 ىضايرلا ةتيدم ةنامأ

 جد ةنيدم ةنامأ

 ةسايألا ةمصاعلا ةنامأ

 ةروننا ةئنيدملا ةناقأ

 ماعدلا ةئيدم ةتامأ

 صضايرلا يراجمو هايم ةحلصم

 ةيقرشلا قراجمو ةايم ةددلبسم

 ةيرغلا قراحمو ةأيص ةجم] يعم

 ةنيدملا يراجعو هايم ةحلصم

 ميصقلا كقطتم نى راجمو هايم ةحلصم

 ريسع ةقطنم يراجمو هايم ةصلصم

 ناكسالاو ةماعلا لاغشألا ةرازو

 ةماعلا لاغشألا

 تاكسالا

 ةيعامتجاللا نوئشلاو لمعلا ةرازو

 لمعلا نوؤش

 ةيعامتجالا نوؤشلا
 ىيعامتجاللا نامضلا

 ةيعامتجإإلا ةياعرلا

 ينهملا بيردتلاو ينفلا ميلمتنل ةماعلا ةسسؤملا



 ف ريزاقتلا دادعإ لما ع نيد

 .(*', 4) مقر جذومنلا عبات

 ةصصلا ةرازو م 12

 ءاعلا ناويدلا 1

 يدوعسلا رمحألا لالهلا ةيعمج 1
 مالاعإلا ةرازو اندر

 ف راعلا ةراؤو 1
 ماعلا ناويدلا 8
 يجذومتلا ةمصاعلا دهعم .5

 ةققبم كبل سوانلف 3
 تانيلا ميلعتل ةماعلا ةساترلا

 تانيلا ميلعتل ةماعلا ةسائرلا ١
 تانبلل ةيبرتلا ةيلك ا

 يلاعلا ميلعتلا ةرازو ْ 0
 ماعلا ناويدلا 3

 دوعس كللا ةعماج نا

 زيزعلا دبع كلملا ةعماج ا

 نداعملاو لو شلل ديههف كلما ةعماد لل

 د وهمس يس لييخمم مامزلا عماد ل

- 288042 2< 
 , هيف كلا ةعماج نك

 ىرقلا مأ ةهماج اي

 ريزعلا ديع كلا ةراد 5

 ماعلا تاويدلا كا

 ديدطلا ةكسلل ةماعلا ةمسس ملا 25

 هيا 3 23 مخ ل

 فتاهلاو ديريلاو قربلا ةرازو



 فتاهلاو ديريلاو قربلا ةرازو

 فتاهلاو قربلا

 ةيئدعملا ةورثلاو لورتبلا ةرازو

 كورتبلا
 ةيندعملا ةورثلا

 نداغملاو لورتيلل ةماعلا ةسسوملا

 ةراجتلا ةرازو

 ماعلا ناويدلا

 سيياقلاو تاقصاوملل ةيدوعبلا ةيبرعلا ةئيفلا

 ءايرهكلاو ةعانصلا ةراَرَد

 ماعلا تاويدلا

 ءايريشلل ةماعلا ةسِس ملا

 ةاماو ةعارزلا ةرازو

 هايلا ةيلحتت ةماعلا ةسسؤلملا

 ءاسحاللا ىف فرضلاو ئرلا ةعيه

 قيقدلا نحاطمو لالغلا عماوصن ةماعلا ةسسؤملا

 فاقوألاو جلا ةرازو
 ا 53

 فاقوألا فوكس

 عمات
 لدعلا ةرازو

 داعرالاو ةوعدلا و ءاتتانلاو ةيملعلا ث وصلا ةعاسلا ةماق 4|
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 رخدملا نع يهئثلاو فو رعملاب رمألا تائيهت ةماعلا ةساثرلا

 يوبنلا دجسملاو يتكملا مرحلا نوثش ةرادأل ةماعلا ةسائرلا



 نينا
 ميراقتلا ءادعإ لحارم

 نميلاي يدوعسلا تاعور ثلا بصتكم

 نداعملاو لورتبلل ىلعألا سلجملا

 ةلعاعلا ىوشلا ن لجل ةماعلا ةتافألا

 ينطولا د هابعتق لاو ةيلاطلا ةرازو

 ماعلا تاويدلا

 اقل نا قب

 اسدناو ةاكزلا ةحلصم
 ةماعلا تاءاصخحاللا ةحلسم

 ةماعلا ةرادألا دهعم

 يعارزلا كنبلا
 يدوعسلا فيلستلا كنب

 تارامثكسالا قرودنص

 هب ءاشعلا ةيمثتلا قودنصم

 ةيعانصلا ةيمنتلا قودتست
 ةسئعلل يدوعسلا قودتصلا

 | ةيامحل ةينطولا ةثيهلا
 ةيم وكلا قف مقارملاو ينابملا جماترب
 ةيح راقلا تادفاسم !

 ١ ما ا عا عإ
 اهتاخإ و ذي رلكسل إد كن -

 ةيحراخلا تادعاسملا
0 

 ةساثاس أ ل وئشلا

 يي السلا ملاعلا ةطبار | ! ةطبأ
0 

 ةفاعتا دعاوقلاو ةناذلا بتاورلا

 دعاتعلا تاشاعم ىف ةموكحلا ةصح

 عيراوطلا تائررصم

 ةيلصللا تاناعاللا



 عورفلاو لوصفلا نابي

 ةيئاذغلا داوملا ةتاعإ

 قرأ تاناعإ

 ةثراطلا تايغورشلا

 تالليعلا ليو فورف

 ةيلازيملا ماع يطايتتحا



 ريراغلا دادعإ لحل رم نا

 «ةفرعملل ةقلتخم تالاجم نم اهاند روأ يتلا ةشقاتملاو ةلتمألا ىضرع نم
 ىلع موقي ةأزجم وأ ةفنصم ةروصبو ةيلاملا ريراقتلا يف تامولعملا ضرع نأ حضتا
 ةيلمعل ساسأ نم رثكأ مادختسا نككمي امك ءرخأل لاجسم نم فلتخت ئدابم وأ سسأ
 وأ سسألا هذه .ضعب كلتذك رك ذنامك . رتل تارسوتا ةئزجتلاو فينصتلا
 نإف :كلذ ىلإ ةفاضإلاب . ةباتكلا يف اهمادختسا دنع احيملت ائ وأ احيرصت اهلك
 ليال -ةينغلا حاصفإلاو رخل ييلادلا نوع هزت تامر اعمال ةنرجتتا و قتيفلا
 يتلا فادعألا عمو ر مرقتلاب ةدراولا هيفا واسم ركل نأ

 ةنلا اهقيقحتل ىعسي
 فيصتلا نآ وهو ؛ةيلغ انزكر نأ قيسام ناهذألا ىلإ ديعن 7 بحت امك

 اسيلو تامولعملا نع حاصفإلار ضرعلاو ةباتكلا بيلاسأ نم نابولسأ ةثزجتلاو
 ةيلككلا رومألا ةشقاتم يف ءدبل دبلا يغبني فينصتلا دتعو . امهتاذ دح يف اريرشت
 تلا ايا ةبدقزلا كيلي 6 .تايلكلا هذهل تايئزحلا يفرعو مايد من اهيضرحو
 . مظنمو يقطنم ل اكشب فينصتلا هلواتتي يذلا عوضوملا ىلع ءوضلا يقلت نأ نكي
 ةردسلاو فيدل ياحب هيماتلل ةيمهألا عيشوتا لضفلملا نم نوكي دق مث نمو

 ةفلتطلا 0 .صضا رعتساو ؛تايلمعلا كلت فنتكت يتلا تاددحملاو .عوضو ل

 مهملا نمو .ن مسأللا نم هريغ ىلع هليضفتو قبطملا نماسألا بئاجب فيثصتلا ةيلمعل
 سعب اهضعب طلتخيال ىتح ددحمو عل مطاق لكشي سسألا هذه ركذ ىلع ديكأتلا

 تائايبلاو تامولعملل عورفلاو تايئزخلا ركذ يغبشي ءقيسام ىلإ ةفاضإلاب
 ىلع زيكرتلا مث ؛ يمسر ريغ وأ يمسر لكشب كلذ ناك ءاوس ريرشقتلا اهلوانتي ىتلا
 نيب فالخلا هجوأ نايب عم حيضوت ىلإ جاتحت يتلا عورفلاو ءازجألا حيضوتو ةشقانم
 امو ىرمخأ ةرم ءازجألا هذهل ةيعرفلا تاميسقتلا ىلإ ءوجللا امأ . تايئزحلا هذه
 ةداعإ ىلإ تدأ يتلا تارربملا ركذ ىلإ تجاتحا امبرف قبس اميف تشقون يتلا سسألل
 تايصوتلا ةباتك يغبني ريرقتلا ةياهن يفو .اهتشقانمو دحاولا دنبلل ةئرجتلاو ميسقتلا
 بسأل اًقفو ةمظنمو ةسلس ةقيرطب ريرقتلا دعم اهيلإ لصوت ىتلا تاجاتنتساللاو
 ميسقتلاو فينصتلا يف اهيلع دمتعا يتلا



 يسقتلاو فنصتل لإ
 ا 1

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ءاحطبلا عرف - ضايرلا كنب

 ةرادإلا سلجم سيئر بئان 2يجيرخلا ناميلس ذاتسألا ةداعس ىلإ

 عرفلاب يراددلاو ىل املا ريدملا ملغ 58 نم

 ةعمجم عرفلاب اهتدصرأو راحدالا تاباسح ددغ ليلحت يلاتلا ريرقتلا نيب

 نم تانايبلا هذه ىلع لوصحلا مت .ه117١ لاوش رهش نع لاير فلألاب تائف ىلإ

 ةدصرأ نب بي يذلا يداعلا يرهشلا ةعجا لا نازيل دعاسم ريرقتك ع رفلا تلج

 ةلضرأ سكعتل لاوش نم ؟4 ءا#7* يهوي تاياسحملا تدعأ . راخدألا تانايح

 ةدصرأب اباسح 6٠4 راخدالا تاباسح يلامجإ غلب . خيراتلا اذه يف تاباسحلا

 عيمجل باسحلا ديصر طسوتمو .اًيرقت لاير 7١,400,0٠٠ اهعومجسم يف غلبت

 .لاير ٌةرأ٠ ٠ غلبي نيرخدملا تائف

 تاباسح 2٠4 رادقمي اهتدايز نيبت ءرهشلا اذهل تاباسخا ددع صحف نم

 رثكأف لاير 8,٠٠٠ ةئق راخدألا تاناسح باحصأ لثميو . 7/٠١ , 91/ اهردق ةدايزب

 يلامجإ نم ,81١ ةرث تورخدملا ءالؤه كليو . نيرخدملا نم /"ه ال

 نولثميف رثكأف لاير ٠٠ ,٠١ ةئف نورخدملا امأ . كنبلاب ةينط ولا ةلمعلاب تارخدملا

 يلامجإ نم /8؟ 251 لتمت مهتدصرأ نآو كتيلاب نيرخدملا يلامجإ نم 05

 ماعلا نم هسفن رهشلا يف هليثمم ددعلا اذه ةئراقمب . يدوعسلا لايرلاب تارمتدملا

 . 5 , 5١ ةيسنب هتدايز نيبت ىضاملا

 ىلعملا راعخدالا دئاع ةلماش) ؟ , "11 , ع غلبمم تارخدملا ةدصرأ ثداز

 ادبت ىلا ةيضاملا [رهش رشع يتثالا نع (ًالاير هكر م» غلبت نيرخ دملا باسل

 ةيفاصلا ةدايزلا لثمتو . ه 1811 فابهمر 6+ يع يهعترام 1211 ناوتقاةرخ ىف

 يتلا تاباسحلا تداز . 734,08 ةبسنب ًالاير غلبم تارخدم لا ةلصرأل ةيلعقلا



 ريراقتلا دادعإ لحارم انتل

 هدرا تدار سيم ةلايواقالو د م ييعلا ١ نم أدبت اهتدصرأ
 ترهظأ .ًالاير ؟ر5؟8ر1؟4 غلبم رثكأف لاير ش0" ** ن م أديت يتلا تاباسحلا
 اهردق ةدايز ًالاير © , هدو وس ساالابو اللا نم أديت يتلا تاباسحلا ةدصرأ
 نت لاير 4*8 ١ غلبمب اهتدصرأ أدبت يتل دل فناناسطا ام لاير 8+ يد
 تاداهش ةميق غلبت . اي رقت كانو 11ج 3 غلبمم تداز :دقف الابرر 8
 ماك < ةيسنب لاير 0 ل لب يمنا ةماعلا
 راخدالا تاداهش يف ةرمثتسملا ةديدحلا ل !اومألا تغليو «تارخدملا يلامجإ ن

 هود هاوس ادا ةلايولا 4ر2 يناس اليم
 غلبمب قيرخأ تاباسح ىلإ ةيلاخلا تاباسحلا نم ليوحتلا متاسنيب ؛(لاير ةالو ده
 , لامر ل 1

 يف ةيعوضوملا وآه جالا ييااكر هللا يداوم د: يتلا ١-
 ؟ريرقتلا اذه

 ؟ريرقتلا اذه يمشني ريراقتلا عاونأ نم عون يي ءأ ىلإ - ؟

 ؟ ريرقتلا اذه ةيرود ام - *

 ةئالث ىلع ديزيال اميف ةرباعلا ةرظنلا نهر يرقتلا اذه نع كعابطنا بتكا - ؟
 .رطسأ

 ىف اهيلع فراعنلا ةقيرطلل اًقفو هميظنتو ريرقتلا اذه ةغايص دعأ - 4
 دعا بأ اًقفو كلذكو . دادعإلاو ضرعلا ثيح نم ةبساحملا
 , يساردلا ,اصغلا اذه لالخ ةساردلاب اهل انضضرعت يتلا

 للا قيرط ىلع تاداشرإ

 :ريرقتلل (عوضوم) ناونع دوجو مدع هريرقتلا ريرعل خير رات دوجو مدع - ١
 نم اًصاخ امامتعا بلطتت يتلاو ريرقتلا بلص يف ةدراول هلآ ماقر رآلا ةرثك ىلإ ةفاضإلاب



 0 ميسقتناو فينصتلا

 تاباسحلا ةدصرأ ساسأ ىلع ةنراقملا

 لاير ؟4,١*٠,د٠+ اناسح 5048 ةيراخدالا تاباسحلا ةدصرأ ىلامجإ

 تاثفلا عيمجل باسخا ديصر طسوتم
 لاير, ١١٠

 ىلإ ه١١4١ لاوش ذنم راخدالا ةدصرأ يف ةدايزلا

 الاير ؟ 41 هأ151؟ لاوش

 كاع قرأ ,ركش ةدصرألا ىلع ةداعملاو ةزرجحتحملا حابرألا 2

 ةلاير ١ اال , 5 ةيلعفلا ةدايزلا

 ًالاير 38,1١٠١ ًالاير 4, 94984- ١ نم راخدالا تاباسح يف ةدايزلا

 ًالاير5,58/6,715  رثكأف 2 , ٠٠١ نم راخدالا تاباسح ىف ةدايزلا

 لاير ش+*+يءءد 2,9494- 2,٠٠٠ نم راخدالا تاباسح ىف ةدايزلا

 ًالاير 1101194 187444-18 +٠0٠ نم راخدالا تاباسح يف ةدايزلا

 "5-1 مرحلا ذنم ةردصملا راخدالا تاداهش يلامجإ

 لاير ة ,ءءقر لل اهتميق غلبت

 ًالاير ”١,414,829  تارخدملا يف ةرمثتسملا ةديدجلا ةيدقنلا ةدصرألا

 لاير الي هه تايوحسملا #

 الابر ,١ غال نو تاداهشلا يف ةرمثتسملا ةديدجلا ةيدقتلا يفاص

 .ًالاير ؟ , 1فا/, 458 ىرخأ تاباسح ىلإ ةيلاحلا تاباسحلا نم ليوحتلا





 ةمدقم دوجو مدعب صتخي اميف امأ .مهفلا ءوسو سبللا ىلإ يدؤت اعر وأ ئراقلا

يف ةصاخ لاوحألا عيمج يف يرورضلا نم كلذ سيلف ءريرقتلل
 ةيلخادلا ريراقتلا 

 . نيرشابملا ءاسؤرلا ىلإ عفرت ىتلا ةيرودلا

 ريراقتلا نم عونلا اذهو .ايرود ارصتخم اًيليلحت اريرقت ريرقتلا اذه ربتعي - ؟

 ءايعوبسأ ءاّيموي) اهيطغي يتلا ةدملا ثيح نم هتروص يف فلتخم ءر هي

 يعلسلا نوزخلا) اهيطغي يتلا تاعوضوملا يف فلتخي امك ٠ اوفس انوه

 عيبت يتلا ا!تاشنملا يف نامتئالا منمو ليصحتلا تالكشم ؛ ةلويسلا ةلكشم ءدكارل

 تيا تاق امل: ايس انكر

 كاوش رهش نع دعأ) يرهش ريرقت هنأ حضاولا نمف ءريرقتلا ةيرود امأ - “

 11:57 يموي ةكرشلا تالجس نم تاباسحلا هذه ةدصرأ تجرختساو (ه5

 . خيراوتلا كلت يف تاباسحلا ةدصرأ سكعتل هسفن رهشلا نم

ضتيف : ىلوألا ةرظنلا نم ريرقتلا اذه نع لوألا عابطنالا امأ - 5
 نم هنأ ح

ةيوثملا بسدلاو ماقر الاب ةعيلملا ري ميراقتلا نم عونلا اذه ةءارق ب بعصلا
 ميظنت مدعو « 

 لكش يف حضوت نأ ن ء«قكم ا وعادل يذلا عوضوملا) اهبيترتو ماقلا ةداملا

اوسءب ةيراضدالا ةيعزألا فكصت مل امك + مئاوق وأ لوادج
 وأ ددعلا ساسأ ىلع ء

 يقاس قمانسأ ىلع

 تامولعملا باعيتسا يف ٍءراقلا ةمهم لهسي كلذ نإق : ليدعتلا اذه تاذإف

 فادهألا دحأ عم قفتي ام اذهو « لهسأ لكشبو عرسأ ةروصب ريرقتلاب ةدراولا

 نيب طبرلا تاردأ نم نم المخ ريرقتلا اذه نأ حضني امك . ريرغتلا ةباثك نم ةيسيئرلا

 نم ةثف لكل يلامجإ مقر دوجول ةلاحلا هذه لثم يف ةيرورض دعتال يهو هتارقف

 .اهتاذب ةمئاق ةرقف لك ربتعي هتاذ دح ىف ريخألاف : ةدح ىلع لك راخدالا تائف

 يتلا بتاينيفتلا نيسأ .ضعيل مادختساو هضرعو ريرقتلا ةغايصل ةداعإ يلي اميقو

 ةساردلاب اهل انضر باكل



 ري راقتلا ذاديعإ لحارم * ل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي
 ءاحطبلا عرف -ِ ضايرلا كتب

 ها5١51١ لاوشا'٠ خيراتلا

 ةراداإلا سلجم سيئر بئان يجيرخلا ناميلس / ذاتسألا ةداعس ىلإ
 عرفلاب يرادإلاو يلاملا ريدملا ملع وبأ دمحم / نم
 .ه١4١؟ لاوش رهش لالخ ةيراخدالا عئادولا ليلحت : عوضوملا

 ىلإ له مجوم عرفلاب ايتدصدأو ٍ راخ دالا تاياسح ذاط ليلحت ىلاتلا ريب“ 2
2 

 نم تانايبلا هذه ىلع : لوصمملا مت . ه ١217 لاوش رهش ن :يع لاير بقل ااب تناثق

 ةدصرأ نيبي.ىذلا يىداعلا يي ءرهشلا ةعجارملا نازل دعاسم ريرقتك ب

 ةدصرأ سكعتل لاوش رهش نم 4 رن يموي تاباسقلا تدعأ -رافألا تاب
 د وع اد

 : ةيوئملا اهتبسنو تاباسحلا ددع ساسأ ىلع ةئراقمل

 ثار, ةخ ةيراخدالا تاباسحلا ددع يلامجإ

 3 ه ١51١١ لاوش ذئم تاباسحلا ددع يف ةدايزلا

 11 تاباسحلا ددع يف ةدايزلا ةبسن
 ا ا رثكأف لاير 2,6٠١ ةدصرألا باحصأ نيرخدملا ةيسن
 نما , ةرك تارخدملا يلامجل ال ةينطولا ةلمعلاب نيرخدملا ةيسن

 م1 رثكأف لاير ٠١,٠٠٠ ةدصرألا باحصأ نيرخدملا ةبسن

 ”ن*؟,ا١9 رثكأف لاير ٠٠* ,٠١ ةئف ةينطولا ةلمعلاب نيرخدملا ةدصرأ ةبسن
 م ىضاملا ماعلا نع ةدايزلا ةيسن



 لملاثل) (سىلبن)

 براقتلا وس ةحاك عاؤنأ

 :رشاعلا لصفلا

 ةيئاهنلا هتانوكم ؛لوطعلا يمسرلا ريرقنلا
 :رشع يداحلا لصفلا

 ةاوطسإا ريراقتلل ةفلتخم ةلثمأ





 راعلإ) مبهفل)

 ةبئاهنلا هتانوكم :لوطملا صمسرلا ريرقتلا

 ةحفص © فالغلا ةحفص © ريرقتلا تاتوكم © ةمدقم ©

 ةمئاق © تايوتحملا ةمئاق © ميدقتلا ةحشص © ناونعلا

 ةماخلا © ريرقتلا بلص © صخلملا © حاضيإلا لئاسو

 قحالاملا © ةمهملا تاحاتنتس 0 تي ةيبعلاذلسا ©

 فالغلا © ةباتكلا دودح © قرولا ةيعون © طخلا

 ةمدقم

 اهنمف «ىتش قرطب اهفينصت نكمي ريراقتلا نأ ىلإ ةفلتخم عضاوم يف ريشأ نأ قبس

 ا ا ع ير ا يلا

 ركري ىذل يقاررلا يفيد يف ةطلنألا شميرتمول ررتقلا نتن لااه

 حوضولاو ةطاسبل ىلع هبولسأ يف دمتعي ضعباهنمو ؛ةيئاهنلا جئاتنلا ىلع

 رظن ةهجول ةديؤملا تابثالا ةلدأ ركذو تب ىلع دمتعيرخا ضعبو ؛ةيعوضوملاو

 نأ نشف ها قيساو# ةددعتملا فقصتلا ليس نم كلذ ذ ريغ ىلإ . ريرقتلا دعم

 ةلخرم ىل إ ريرقنلا عضوم ةلككشملا ىف ريكفنلا ةلحوم نم «ةفلخم لاحارم رع ريرقتلا

 نأ ىلإ تاتا ميلا ريسفت ةلعحرم مث «تانايبلا يفرع ةلحرم ىلإ ؛تانايبلا عمج

 .ءيراقلا , ىلإ هب مدقي يذلا | يئاهنلا هلكش يف عضوي

 انما



 عراقتلا نم ةصايخ عاونأ نما

 اًدوهجم هدعم نم بلطت امير ريرقتلا هب مدقي يذلا يئاهنلا لغشلا نأ ريغ
 نم يساسألا ضرغلا ىفتلا امبرو . . هنم دوشنملا ضرغلا يدؤي يكل نيريبك اًنقوو

 اهميظنتو تانايبلا عمج يف تقوو دهج نم هيف لذب ام مغرلا ىلع ريرقتلا
 ثيحب ةقسانتم ريغ ةروص يف ريرقتلل يئاهنلا لكشلا عضول كلذو ءاهريسمتو
 نإف مث نمو ءريرقتلا يف ةيسيئرلا طاشنلل هياعيتساو ءىراقلا هابتنا بذج يف لشفن

 ىلإ لوصولل ةيساسألا تابلطتملا ضعب عم ىشمتي نأ دبال «ريرقتلل يئاهنلا لكشلا
 تانوكملا رابتعالا يف ذأن فوس ل اصقلا اذه يفو . ريرقتلا نم هوشنملا فدهلا

 لعن لصولا ةقاج لعل 0 ةلماكلا ةيئاهنلا هتروص يف رهطظي ىتح رورفللا يل ةيباسألا

 عرصتخملا ريراقتلا امأ . ةلوطملا ةيمسرلا ريراقتلا يف ةصاخو همدختسمو ريرقتلا دعع

 . مداق لصف ىف اهضرع دنع زاجيإب اهشقانن فوسف ةيمسرلا ريغ 1

 يرقتلا تاتوكم
 ةيمسرلا ريغو ةرصتخملا ريراقتلا نم عاونأ ةقباسلا لوصفلا تللخت نأ قبب

 اذإ ةيهامح ضصاصرلا , ىلقلاب اهتياتك نم رش د تاي ولعملل اهضض رع يف جاتحال ا 3 يتلا

 ريراقتلا وأ ةيمهسرلاو ةلوطملا ريراقتلا اهأ . لمعلا ىف ءالمزلا ضعب ىلع تضرع

 تاعغوض ول ]و لوادجلاب ةثيلملا تاحفصلا تاعم ٠ نم تنوكت امرف «ةثحلا ةيملعلا

 لئاسو نم كلذ ريغو تانفح لملاو قحالملاو ةفلتشملا ليلحتلا قرطو ةيعشتلملا

 ريرقتلا يف ةكئتاشلا تاعوضوملا مهف ىلع ءيراقلل انوع دعت يتلا نيسسسفتلا و حاضيإلا

 ريراقتلا ن "ب ديدعلا ددع وي ريراقتلا نم :يدعابتملا نيعوتلا نيله نيو اهياعيتساو

 ى دس لوقلا قيس امكو .ةيعرفلا وأ ةيسيئرلا اهئازجأو اهتانوكم يف فلتخت يتلا 1
 ص بل

 هذه ةفيظوو ةفلنهلا هتانوكم ةشقاتمو لوطملا ريرقتلا ىلع لصفلا اذه يف دا

 ىلع -ةصرفلا تحنس املك - ءومضلا يقلتس اننإف . كلذ ىلإ ةفاضإللاب . تانوكملا
 يف عمت يتلا وأ اًييسن ةرصتخملا ريراقتلا يف ةصاخ اهنع ءانغتسالا نكمي يتلا ءازجألا
 حرشلا ةيلمع نأ ىلع .ر مضقلاو لوطلا ثيح نم ىضيفنلا ىفرط نيب طسو ةلحرم
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 هلل يذلا بناتا ىلع يلاتلا ءزجلا يش رك رتس لماكلا ريرقتلا تانوكل حيضوتلاو

 . ىثاهنلا هلكش ىف ريرقتلا هب

 فالغلا ةحفص

 يف ةحفصلا هذه مدخ ةستو . الإ سيئ ريرقتلا ناونع ةحفصلا هذه يف بتكي

 نأ نكميو «زيمم ريبك طخب ناوتعلا بتكيام ةداعو . ةيمسر ريرقتلا تاج رد ىلعأ

 - فصتتم نم ًاليلق ىلعأ عضوي نأ يغبني امك . هديكوتل ناونعلا تحت طخ عضوي

 رم رثكأل هتباتك يف ناونعلا جاتحا اذإ 00 وأ رطسلا ةباتكلا طسوتت ةحفصلا

 اذكهو «ثلاثلا مث يناثلا رطسلا هيلي اهلوطأ لوألا رطسلا نوكي ثيحب اًيقفأ .رطس

 . بولقم مره لكش يف ناونعلا رهظب ىتح

 نأ الإ ؛ بايو وو ريراقتلا مظعم نأ نم معَرلا ىلع

 وأ ةيونسلا ريراقتلا يف ةصاخن يمسرلا لكشلا ريرقتلا 0 يغضب اهلامعتسا

 ةيملعلا لئاسرلاو ثاحبألا

 ناونعلا ةحفص

 يتلا ةيقيقحلا تامولعملا نم كلذ ريغو ناونعلا ىلع ةحفصلا هذه وتمت

 زكرمو هتميقو ريرقتلا ةيمهأ ءاللجي رهظت امك «ءيراقلا ىلإ !! ريرقتلا يدقت يف دعاست

 مارتحالا وأ ةعيفرلا ةلزنملا هذه ىلع لوصحللو . اهلثمب يتلا ةكرشلا وأ ةهجلا

 رب“. هيج لكشب ةنسيسو ةباذج لالاكلا دفع رجب نأ يع هرقل ىلعادلا

 ةقيرط يف ةصاخلا اهتقيرطو اهعباط اهل ةيملعلا تاسسؤملاو تاكرشلا نم اريثك نأ

 ةقيرط ىلع صني نأ لوبقملا ريغ نم ناك اذل .اهميمصتو ناونعلا ةحفص ضرع

 يغبني هتاملكو ناونعلا رهظم نأ امك .اهميمصتو ناونعلا ةحفص لكش حرشل ةيلاثم

 نم ناك أذل . ةرظن لوأ نم اهيلإ جاتحي يتل ها تاثايل لا لك ريرقتلا مدختسم يطعت نأ

 نوي نأ يغبتي امك . ناونعلا تاملك زايتخال ةصفاخ ةيمهأ ءاطعإ ناكمت ةيمهألا
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 نمو .ةبوتكملا تاملكلا نومشضمل افصاوو اربعم ناكمإلا ردقب ارصتخم ناونعلا
 , ريرقتلا نومضم «ءقر اقلا فرعي نأ يغبني ناونعلا

 دعم وأ ثحابلا مس | ةداع ةحفصلا كلت رهظت .ناونعلا ىلإ ةفاضإلاب

 «ريرقتلا ريرحت خيراتو ريرقتلا اهل مدقملا ةكرشلا وأ صخشلا كلذكو ءريرقتلا
 ١ ريرقتلا مقر لثم ىرخأ تايمولعم يلع - اًنايحأ - ناونعلا ةحفص يوتحتو . اضيأ

 :ةبتكملاب عاديإلا مقرو ءريرقتلا دادعإ يف اودعاس وأ اوكراش نيذلا صاخشألاو

 الأ يهدبلا نمو .هعيقوتو لوؤسملا صخشلا مساو هرشنلاو عبطلا ةداعإ دويقو
 لك ىلع ىساردلا ررشقملا تايلطتم نم ءرجك بلاطلا ةطاسوب دعملا ريرفتلا يوتحب

 يف ةيلاتلا ةعبر ,ألا دونبلا روهظ نم دال نكلو . ناونعلا ةحفص يف تامولعملا هذه

 ؛ ريرشتلا وأ ثحبلا دعم مساو ؛ةيوناثلا نيواتعلاو + يسيئرلا ناونعلا : ناونعلا ةحفص

 وأ ثحبلا ريرحت خيراتو «ريرقتلا وأ ثحبلا اهل مدقملا ةهجلا وأ صخشلا مساو
 : كللذ لاثم ؛ريرقتلا

 رثعتب ؤبنتلا يف ةيدقنلا ةلويسلا رود

 تافادختسالاو رداصملا : ةيداصتقالا تادمحولا

 ةنراقم ةيليلحت ةسارد

 ميدقتلا ةحفص

 عيطتسن اهسفن ةيمستلا نمو 5 تاس ارجل هلك ودع يعتاد حت

 ةوكباذل : ريرقتلا يف ينعملا ءىر ءاقلل ريرقتلا مدقت نأ [ ةسفصلا هذه ةميج تان ل رقلا

 نسائم اًناكم دعي باطخلا اذه نأ امك + يصخشلا عباطلاب ةمستم ميدقتلا باطخ ةغل

 هذه دعت ٠ هتامادختساو ريرقتلا هاهت ىهششلا هروعش نع بتاكلا هيف ربعيل

 تركي دقو. فلا نسخت كتم هيلظ لمع ءاذأأل ةياجعملا وأ لاوس ىلع اذ ةطقنفلا
 ىف باطنخللا تايوتحم نأ الإ ؛ ىرخأل ةأشنم نم اًيجراخ وأ ءايلخاد باطنلا اذه
 ا ملا فورعم ريغ ريرقتلا ءىراق ناك اذإ امأ . ةدحاو نوكت نيتلاحلا اتلك

 هذه لثم يف لضفيف ء ءدعملل ن :يددحم ريصر نيريثك ريرقتلا ء ءارق ناك وأ «ريرصتلا

 , ةمدقلاب ةباتكلا نف ىف اًمالطصا فرعيام ءاذشتسا ةلامخلا
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 لبق لسري- ةيجراخلا ريراقتلا ضعب يف ةصاخ اذه يدقتلا باطخ نأ ريغ

 ضعب يفو . ريرقتلا لوصو برقي مهرعشيل ةينعملا تاهجلا وأ ةهجلا ىلإريرقتلا

 نوكت نأ يغبني لاوحألا عيمج يفو . ةلصفنم ةروصب نكلو ريرقتلا لسري نايحألا

 ؛ تارقف عبرأ وأ ثالث نم رثكأ هلوط ىدعتيال ارصتخم مدقتلا باطخ وأ ةمدقملا

 يف دارطتسالا يدؤي دقو . ريرقتلا صخلم ىلع ىوتحي لوطملا يمسرلا ريرقتلا ني

 ىلع ميدقتلا باطخ يرتحيام ةداعو . بولطملا ريغ راركتلا ىلإ مّيدقتلا باطخ

 : ةيلاتلا تامولعملا

 . ريرشتلا ناوتع - ١

 وأ صخشلا ىلإ ميدقتلا باطخ هجوي نأ ىنعمب ؟ريرقتلا مدقي نم ىلإ - ؟
 . ريرقتلاب ةينعملا ةمظنملا

 . ريرقتلا هيف بلط يذلا خيراتلا ىلإ ةراشإلا - "

 . هقاطنو ريرقتلا نم ضرغلا ىلإ -ماع لكشب - ةراشإلا - 4
 مدع دنع ةصاخ ريرقتلا دعم اههجاو يتلا تابوعصلا ضعب حيضوت - 5

 . ايقيقح كلذ ناك اذإ فيلاكتلا عافتراو تقولا قيض وأ تامولعملا رفاوت

 دق اهنكل ءريرقتلل ةيمهألا ةليلق وأ ةيوناثلا لئاسملا رضعب ىلإ ةراشإلا -1

 . ءىراقلا دنع ةئيعم ةميق اهل وأ ؛ةيمهأ تاذ نوكت

 يف تادعاسملا ضعب كل اومدق نيذلا صاخشألا نافرعلاو ركشلا مدت -

 . ريرقتلا ذادعإ

 اهيف ربعي ةرقفب يهتنت اهنأ حضتي «تاباطخلا نم عونلا اذه ءارقتسا نم
2 

 لمعلل هل تحسيتآ يتلا ةبيطلا ةيحرفلا وأ 1 ريرقتلا ةيمهأ هات هرظن ةهجو نع بتاكلا

 لمعلا لااع نم هل «ةتفميشتا يتلا ءايشألاو ؛اهداقتسا 5 ٌةريخاو ريرقتلا اذه ىف

 ريغ قيرطب ةيونعملا وأ ةيداملا ةًأفاكملا ءاغتبا) هب ماق يذلا دهحلا راهظإو ءهب ماق يذلا

 ,(رشايم



 يراقتلا نم ةصاخ عاونأ 4:
 رئكدل

 تايوثحملا ةمئاق

 امك ريرقتلاب تاعوضوملا داجيإ يف ءىراقلا داشرإ يف تايوتحملا ةمئاق دعاست

 ةمئاق اهنأ حضتي مسالا نمو . قيرطلا لضي ال ىتح قئاسلا قرطلا ةطيرخ يدهن
 ةباتك نوكت نأ رابتعالا يف اذحآ « هب ةدراولا تاحفصلل اًقبط ريرقتلا تايوتحمب
 امك .ريرقتلاب دوجوم وه امل ةقباطم تايوتحملا ةمئاق يف ةيعرفلاو ةيسيئرلا نيوانعلا
 ريرقتلا تايوتحعم بيترت ن رع ةيقطتم ةروص ءىراقلا يطعت ةديحلا تايوتحملا ةمئاق نأ
 اهيلإ عجري نأ ن ركع نعل هلا ةصاخلا ةيمعألا تاذ طاقنلا صضعب ىلع ءوضلا يقلتو

 ةيكاق دادهإ نق دعاست يتلا تاداشرإلا ضعب يلي اميفو . ةعرسو ةلوهسب ءىراقلا

 . تايوتحلا

 باطخخو ؛ صخلملا لثم ) تايوتحملا ةمئاق يف ةيديهمتلا دونبلا ركذ - ١
 ماقرألا وأ ةيئاجهلا فورحلاب اهتاحفص ميقرتو ( ناونعلا ةحفصو «ميدقتلاو ركشلا
 ةمئاقو .تاظوحلملاو ءقحالملا ءاضضيأ ءاهيف ركذي امك . ةريغصلا ةينامورلا
 فورخلاب اهتاحفص مقرتو . ةيلمعلا تاحلطصملا فيرعت صخلمو «عجارملا
 يف ىلو  ةديطملا نوكت نآر يرقتلل تاحف علا ويقرت عسي ةأ ىلع. ةينجبألا
 . ١مقر ةحفصلاب ريرقتلا بلص

 يف اهركذ دري مل تابوتحملا ةمئاق يف ةيعرف وأ ةيسيئر , نيواتغ ر مكذ مدع - ؟

 ةيغرف وا أ ةيعرف نيواتم ىلع ىوتحا امبر يلصألا ريرقتل ١ نأ ريغ . ريرقتلا لصأ

 تاحفص بلآي نأ ءىراقلا عيطحس دفا تايوعحلا ةمئاق اهئمضتتال ةيعرفلا

 ةصاخلا ةيمهألا تاذ طاقنلا جرخستسيل ةلوهسب ريرقتلا
 عم تايوتحملا ةمئاق يف : ةيعرشلاو ةيسيئرلا ةيوانعلا ةغايص قباطت - 1#

 . يلصألا ريرفتل
 ءةيسيئرلا تاعوضولملا ن :نواتصو 6-5-1 | ءازجألا نيوانع ةباتك -+

 | يف ةدوجوملا ةغايصلا 5 100

 كو 4 ع هعمل ةملتكم ع ماجحأب ةيعرفلا تاعوضومل | ٠ نيوانعو

 أ :ريبك طخبب اهلك ةيسيئرلا ءازجألا نيوانع بتكت نأ . كلذ لاثم ريرقتلاب
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 ًاليلق لخادلا ىلإ ةيعرفلا نيواتعلا لاخدإو « ةيبناجلا نيرادعلا تحن طوطخ عضو

 .. . اًذكهو اهم طوطخ عضو نود تافاسم تس يلاوح

 للضو نلف زمجت يقل[ ما ) ةيقفألا طاقنلا نيب نيتفاسم كرت - ه

 ةيقفألا طاقتلا كلت نوكت نأ رابتعالا يف ذخؤي نأ ىلع « ةحفصلا مقرب ناونعلا

 ماعلا رهظملا قيسنتو ةءارقلا ةيلمع ليهستل رخآل رطس نم اًماق اهضعب تحت ةعوضوم

 , تايوتحلملا ةمئاق ةصفصل

 حاضيإلا لئاسو ةمئاق
 يف اهيلت اهنأ امك ء لكشلا ثيح نم تايوتحملا ةمئاق ةمئاقلا هذه هبشت

 ةينايبلا موسرلاو طئارخلاو لوادحلا نم ددع ىلع يوتحت اهنإ ثيحو . تاحفصلا

 ةينامورلا وأ ةيبرعلا ماقرألاب اهميقرت يعيبطلا نم ناك اذل « ريرشتلا لصأ يف ةدراولا

 ىلع ةدوجوم ريغ وأ يلصألا ريرقتلا يف ًاليلق اهددع ناك اذإ امأ . اهتنونعو

 حاضيإلا لئاسوب اًثيلم ريرقتلا ناك اذِإو . ةمئاقلا هذه ركذل يعاد الف ء قالطإلا

 نوكت نأ لثم ٠ ىفعب نع اهضعب يئاوقلا هذه لصف بسانملا نم نوكي دقف ةدعاسملا

 نمو .اذكهو . . طئارخلاب ةمئاقو « ةينايبلا موسرلاب ةمئاقو « لوادجلاب ةمئاق كانه

 مقر رهظت نأ ؛يلصألا ريرقتلا يف هذه حاضيإلا لئاسو مادختسا دنع يعيبطلا

 .ريرفتلا يف ةليسولا اهيف دجوت يتلا ةحفصلا مقرو « ناونعلاو ٠ ةليسولا

 ةيحيضوتلا لاكشألا

 . كنبلا عورف 1

 . لجألا ةريصقو ةليوط ةيراخدالا عئادولا مجيح - ؟

 . عزوملا دئاعلا - 8

 . يزكرملا كنبلا ىددل يطايتحالا - ؛
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 لوادحلا ةمئاق

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةمدخحتسملا ةسيئرلا تارايسلا عاونأ - ١

 قوسلا يف ةينابايلا تارايسلا ةصخ - ؟
 . ةمدختسملا موحشلاو تويزلا -

 . قرطلا ةكبشب اهتقالعو رورملا ثداوح - 5

 صخلملا

 نع زاجيإب ربعي ذإ ؛هيف ةيسيئرلا ءازجألا مهأ ريرقتلا وأ ثحبلا صخلم دعي
 نس ءاهتنألا دعب 75-52 نأ يعيبطلا 0 تاك اذل ٠ ثحمبلا وأ ريرفتلاب دروام لك

 هلالخخ نم ىري ىتح هدادعإ ىف نيريبك تقوو دهج ىلإ جاتحي هنأ امك . لمعلا
 يي 5 ا بيئرت قطنمو ةركفلا حوضو لوغشما ءىراشقلا

 ثحبلا وأ ريرقتلا ةءارق ءىراقلا اذهل رسيتيال امبرف « ةليسو عرسأبو رجوأ ةروص
 تس ءىراقلا دوزب : نأ ريرقتلا دعم ىلع ناك ءىك نمو ٠ ىلصألا

 ؛جئاتنلا مهأو «ضرغلا نايبل ريرقتلا رهوج ىلإ اهيف اريشم لكك عوض
  ٌةديمم و ةرتح وم تأرابعب تايضوتلاو ؛«تاح عقملاو

 ع

 سايقل ةصرفلا ريرقتلا وأ ثحبلا دعم يطعت هتباتكو صخلملا دادعإ ةيلمع نإ
 موضوملا نع ريبعتلل (رطضم نوكي ذإ ٠ ع عوض وملا ىلع وه هترظيسو هباعتسا ىدم

 نإ اذه جاتحيو . (لقأ وأ ثحبل ل هم ٠5 يلاوح) ةنكم ة ةروص زجوأ ىف

 ديلا يصخلملا يطعي أذل . يضعبب اهضعب ءازجألا ل كدر يف قطنمو ةصاخ ةراهم
 طاقنلا ناب ةقرفتلاو اهسكرتو تاعوضولملا ةيولوأ ةقرعم خي ةصرقلا بئاكلاو عراشلا

 .ةيعرفلاو ةيسيئرلا
 : صخلالا ةباتك دنع رابتعالا يف دذخؤت نأ يغبني يتلا طاقنلا ضعب ىلي اميفو

 ل ا ايي يس صخلملا نوكي نأ يغبني - ١
 حوص وو «ضرغلا ءىراقلل هحيضوت ثيفح نم يلصأالاريرقتل محلا نودي هذرفمت

 : ةمهملا طاقنلا ضعب ىلع ديكأتلاو ءةركفلا



 نك ةيئاهنلا هتانوكم :قوطملا ىمسرلا ريرقتلا

 تبع نم يلصألا ريرقتلا ةباتك يف تعبتا يتلا اهسفن تاوطخلأ عايتا - ؟

 .: جئاتنلاو «ريرقتلا .اصأو .ةمدقملا

 . يلصألا ريرقتلاب درت مل صخلملا يف ةديدج تامولعم ةفاضإ مدع -

 كينيع بضتاعضاو ؛ سكاسلا ءنيراشلل ن مصخلملا حوضو نم دكأتلا -

 نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ و ءةيئفلا يحاوتلل مههمهف يف ءارقلا نوب ر محلا فالتخاللا

 دعم قتاع ىلع عقت مث نمو . ىلبمألا ريرقتلا نوأرقيالو صخلملا نوأرفي ءارقلا

 نكمم ىوتسم ىندأ ىلإ ةينفلا يحاونلا طيسبت ةمهم ريرقتلا
 تاليصفتلاو ةمدقملا دعبتستف « طقف ةمهملا طاقنلا ىلع ديكأتلا - 5

 داشرتسالا نكي هةيلعو . تاعوضوملا يضعي لوح لدجلاو ةيباسحلا تايلمعلاو

 صخلالا دادعإ يف تايوتحملا ةمئاشب ةدراولا نيوانعلاب

 «لحلاو ةلكشملا) صخلملا ضرع يف ديلا بيئرشلاو ميظنتلا راينا -1

 مدعو صخلملل ءىراقلا ةحار نم دكأتلا . «فالخلاو هيشلا هجوأ ؛ جئاتتلاو ةمدقملا

 طبرلا تاودأ رايتخا .هباعيتساو صخلملا مهف يف بعتلاو دهجلا لذبل هجايتحا

 . هيلع ءانيو . . . ىلغو . . . . ايناث  ًالوأ : لثم نصخلملا تارقف نيب ةيسانملا

 دوصقملا ىنعملا ةلوهسو ءازجألا طبر يف ءىراقلا ةدعاسمل . . .نم مغرلا ىلع

 , كيت ولت عرق

 ريرقتلا بلص
 اذه فدهي ذإ يلصألا ريرقتلل ايديهمت اءزج دعي هتشقانم تقبسام لك نإ

 . يلصألا ريرقتلا ىلع عالطالل اًينهذ ءىراقلا ةئيهتو ريرقتلل يثدبه ضرع ىلإ ءزجلا

 يأ نأشب بتاكلا هذختي يذلا رارقلا ىلع دمتعتف ريرقتلا ءازجأ ميظنت ةيلمع امأ

 مغرلا ىلع ؟ ةرشابملا ريغ ةقيرطلا وأ ةرشابملا ةقيرطلا يه له :اهعبتي فوس قرطلا
 يف اهمادختسا عيشي ةرشابملا ريغ ةقيرطلا نأ الإ ؛ ةباتكلا يف نيتقيرطلا مادختسا نم

 ريراقتلا يف ابلاغ مدختستف ةرشابملا ةقيرطلا امأ . ةيملعلا تاباتكلاو ثاحبألا
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 يقلل ىتلا تاعوضوملا لوانتن يتلا تاباتكلا نم اهريغو ةيراجتلا لئاسرلاو

  ءىراشقلا نم ةديدش ةضراعم

 ةيملعلا تاحبألا لكش ذحأت ىتلا ريراقتلا وأ ةيملعلا ثاحبألا مست
 حئاتنو . ةقالعلا تاذ ثاحبألاو تاساردلل ةعجارمو «ةمدقملا ىلع اهئاوتحاب

 يف اهضعب جمدأ ابر تاعوضوملا هذه ضعب نأ الإ .ةساردلا صخلمو «ةساردلا
 ىلع اًدامتعا تاعوضوملا ضعب تفيضأ وأ .ثحبلا بلص نم تدعبتسا وأ ءضعب
 لصفلا اذه ةباتك نم يلاحلا فدهلا امأ . هقاطنوريرقتلا عوضوم ثحبلا ضعب ةعيبط
 ريراقتلا ةباتك 5 اهب داشرتسصالا ىعسلي ىتلا طاقتلا .ضعب ىلع هوضلا ءاقلإ وه

 لوطلاو ةيمسرلا ةفص تلق املكف . ةيملعلا ثاحبألا وأ ؛ ةيمسرلاو « ةلوطملا
 تدعبتسا وأ ضعي يف ءا زجألا ضعب تجمدنا «يملعلا ثحبلا لاجم نع دعسلاو
 : ثحالا ةحاد ع هاقملا سميت

 ةمدقملا

 يتلا ةلكشملا ىلإ همهدقتو ءىراقلا ةئيهت ىلإ ثحبلا وأ ريرقتلا ةمدقم فدهت
 روطتو ركقلا يف ةيرارمتسالا رهظت اهنإ . ثيححبلا 5 ريرقتلا يف شقانت فوس

 ركذل ًالححم تسيلو ؛ثحبلا لماكل اًعخلم تسيل اهنأ امك . ةشقانملا لحم عوضوملا

 اهيفو . ءىراقلل ةبيط ةيادبو لزن درجم اهنكل ؛ةيليصفتلا تامولعملا نم ىربك ةيمك
 ةلمتحملا تاباجإلا وأ ةحرتقملا لولحلاو ؛ ةساردلا فدهو ؛ عوضوملا ءىراقلل مدقي
 ببسي ةصاخلا تامولعملا يضعب ىلع ءزجلا اذه يوتحي امك . ةحورطملا ةلئسألال

 ءةساردلاو ثحبلا ىف ةمدختسملا تاءارجإلاو قرطلاو ؛ةساردلا هذهب مامتهالا

 . هيذجو ءىراقلا هابتنا ةئيهت يف دعاست يتلا تامولعملا نم كلذريغو
 اهضعف ةقباسلا رصانعلا لك ىلع ءاوتحالا جاتحتال تامدقملا لك نأ ريغ

 نع ريرقتلا ةمدقم لصف ىلع لمعت تامظنملا ضعب نأ امك . ليوط اهضعبو ريصق
 وأ ريرشتلا لصأ عم ةمدقملا مضي تأ عيطتسي بئاكلا نإف كلذ عمو . ريرقتلا لضأ
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 اهميقرت بجو ءريرقتلا بلص نم ةمدقملا تناك اذإف .فورظلا بسح اهلصفي

 . ١ مقر اهنم ىلوألا ةحفصلا ذحخنأت ثيحب

 عوضولملا
 :ريرقتلا ةمدقم يف هددحم لكشبو حوضوب ثحبلا عوضوم ركذي نأ بجي

 يف ريغتلا ريرقتلا اذه شقاني ' بتاككلا لوقي نأ لثم . هب ةلمج لوأ يف امبر
 ريغتلا ةسارذ دعت "لوقي نأ نم ًالدب + ةيلاملا مئاوقلا ىلع هرثأو راعسألا تايوتسم

 ةلمجلاف .ةبساحملا لاجم يف ةصاخ ةيمهأ اهلو ؛ةيويح راعسألا تايوتسم يف

 هنأ الإ هسفن ىنعملا يدؤي هنأ ولو يناثلا ريبعتلا امأ .ةرشابم عوضوملا قرطت ىلوألا

 صضعب فيرعت ىلإ تجتحا امبر عوضوملا كركذ دنع .هتّقو عيضيو ءىراقلا قياسقي

 عوضوملا كلذ ةشقانم تقبس دقو .ء يراقلا اهلهجي دق ىتلا ةمهملا تاحلطصملا

 : ثحبلا ةلكقم ةعابس ك1 هما اق

 عوضوملل ةيخيراتلا روذجلا وأ ةيخيرات ةذبن

 وأ ةيخيرات ةذبن ريرغتلا وأ ثحبلل مدقي نأ هيف بوغرملاو بسانملا نم ناك امير

 ىلإ تداق يتلا ةقحالتملا ثادحألا ةيفلخلا هذه فصت . ثحبلا عوضوم نع ةيفلخ

 اهلامهإ وأ ةيخييراتلا ةذينلا هذه ركذ ىلإ ةجاحلا رارقامأ .يلاخلا ثحبلا عوضوم

 ةيشيراتلا ةذينلا هذه ركذل ةجاح كانه نكي مل امبرف ءثحبلا عوضوم ىلع دمتعيف

 ةلماكتم تامولعم اهنع عمجي مل ةلكشم لوانتي ةساردلا عوضوم ناك اذإ

 مهسألا حرطو لاملا سأر ةدايز دنع ايرورض كلذ ناك اميرؤ .لبق نم قرطت

 ربكو ءاهتطشنأ عاستاو ؛ةكر فشلا روطت ركذب كلذو لاثلا ليبس ىلع ماعلا باتتكالل

 ةينمزلا تارتفلا رادم ىلع مهسألا ىلع ةعزوملا حابرألا ةدايزو ؛اهغورف مجح

 , ةيلخادلا رداصملاب يجراخلا ليومتلا رداضم ةنراقمو ءةقباسلا

 فدهلا

 فدهلا |] ركذ ىلإ بتاكلا ,اصيام ةداع اهتساردو ةخيراتلا ٌهَدِنلا ةسقانم نس

 تاف 3 ةج راتلا ةذبلا هلي ركذدل ةرو رمق كابع نكت عل اذإو . ريرقتلا وأ ةساردلا ا
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 نم دعي ريرقتلا نم رصنعلا اذه نأ كشالاو . ريرقتلا نم لوألا ماقملا يف يتأي فدهلا
 لوطا ريرتتلا وأ يجلحلا تبا يف ديدعسلاب هيلع ضني 3[ ؛ يرقتلا مانع مم

 ةيلخادلا تاركذملا وأ ةرصتخملا ريراقتلا يف امأ . "ةساردلا نم فدهلا * ناونع تحن

 ةرشابم ريغ ةقيرطب ولو فدهلا ىلإ ةرباع ةراشإب اهيف ىفتكيف ةيمسرلا ريغ ريراقتلا وأ
 ريرقتلا ةيادب يف لوقت نأ لثم , كلذ ريغ وأ غامتجالا وأ ميمعتلا مقر ركذ قيرط نع
 هس الاه مع د . خيراتب دارفألا ةرادإ ن نم رداصلا . . .مقر ميمعتلا ىلع ءانب "
 تازاجإلا ميظنت نإف ةيندملا ةمدخلا ماظن نم . . . مقر ةداملاو ةكرشلاب نيلماعلا
 يلاتلا رتل ىلع مي ةكرشلاب :رلماعلا و ووتظوملل

 . ةيضضرملا تازاحإلا #

 , ةيرارطضالا تازاجاللا +

 : 200 ديم #

 . ةيداعلا تازاحالا #

 . ةيملعلا ثا ديه دع

 ريرقتلا تاغوسم

 وأ ثحبلا دعي اهلجأ نم يتلا تارربملا وأ ةجاحلا ريرقتلا نم ءزجلا اذه حضوي
 ةباقرلا يف يوديلا ماظنلا لادبتسا حرتقي ريرقتلا دعم نأ ول لاثملا ليبس ىلعف .ريرقتلا
 ءانغتسالا تارريم ركذ ىلإ جاتحا امبرف ءي ألا بساحلا ماظنب ىعلسلا نوزشلا ىلع

 نم ب ! جوجل ةمع الرس زك دصم سو دقو تلت مةضويوو لالا مالقنلا نع

 ءالامعلا تايلطل ةباجتسالا مدعو يرودلا درخلا ةيلمع لطظعي امم ء فنص لك

 . ريرقتلا دعم اهقوسي دق يتلا تارربملا نم كلذ ريغو ةيسانملا ةعرسلاب

 هتقيرط وأ ثحبلا جهنم

 تانايبلا م ين ةعيقا ل ةرطلا ىلإ هيلع هجشي راع ىأ تدسبلا عيتم ريشي
 ثحامبلا ركذي انقل ع زحلا اذه يفو ٠ رير قتلا ةباتخل ةيملعلا ةداملا وأ تامولعملاو

 ماقملا اذه يف مهملا نمو . ةيتاديس وأ ةيبتكم تناك ءاوس تامولعملاو تانايبلا رداصم



 او ةيثاهنلا هتانوكم : لوطملا مع رلا ريرقتلا

 ةبسنلاب ريرقتلا يف هدوجول ةروربض ثحابلا دجو اذإ ءزجلا اذه ةيمهأ ىلع دكؤن نأ

 ىلع هدامتعا ءىراقلل دكؤيل ريرقتلا رقتلا يف هلاحخدإ ىلإ بتاكلا ليمي ام ةداعو . ءىراقلل

 ةبسنلاب ةصاخو ًالبقتسم اهمادختسا ةداعإ ةيناكمإ يف ديفي هنأ امك . ردصم نم رثكأ

 مل اهنكلو ه ريرقتلاب اهدوجو ةلهو لوأل ءىراقلل رهظي يتلا لماوعلاو تاريغتملل

 يتلا تاعومجملا ءىراقلل حضتي ءاضيأ ءاهيفو . ةيلاحلا ةساردلا اهلوانتت ملو ربتخت

 .ةيداشرتسالا تاعومجملاو رابتخالاو ةبرجتلا لحم تناك

 ثعحبلا قاطن

 رهظي هنإ . ثحبلا عوضوم دحت يتلا دودحلا حضوي ريرقتلا نم ءزجلا اذه نإ

 دودحلا هل دكؤي هنكل ء عوضوملا لوحرئادلا لدجلاو قمعلاو عاستالا ىدم 5

 ليبس ىلع «قاطنلا اذه لمشيف . ثحبلا اهل ضرعتي ىتلا ةدودحملا ةلماعملاو ةقيسفل

 تذأ ىثلا تاريغتلاو ءليلحتلاو ةساردلاب ثحبلا هادا :يذلا و

 دودح لمشت «كلذ ىلإ ةفاضإللاب . ميوقتلا يف ةقبطملا ريياعملا , ةلكشملا روهظ ىلإ

 تقولا رصنعك ؛ةطيحملا فورظلا وأ ثحابلا ةطاسوب ةضورفم دويف يأ ثحبلا

 سبللا َةَلاَزِإ ىلإ ءزجلا اذه فدهي راصتخابو .تانايبلا رفاوت مدعو ةفلكتلاو

 يف اهعقوتي ناك ءايشأل هتاعقوت نم ءىراقلا نهذي ناقلعي دق نيذللا ضومغلاو

 .ةساردلاو ثحيلاب ريرقتلا اهلوانتي مل نكلو ريرقتلا

 تاحلطسملا فيرعت

 ريراقتلا ضعب يف هنكلو ٠ ثحبيلا قاطن عوضوم ةلصلا قيثو ءزخلا اذه دعي
 وى

 املع ءىراقلا طاحيل ةيادبلا ذنم ةمزاللا ةيمهألا يطعيو :ًالصفنم نوكي نأ يغبني

 نونعملا ريرقتلا نم ءزحلا اذهف . ريرقتلا ىف اهنع ثندحتي ىتلا تاحلطصملا هذه ىنعمب

 ىلإ فدهي "ةييلا تاحلطسلا * "تاقيرعت* د

 ملم ريغ ءىراقلا نوكي نأ عقوتي يتلا تاحلطصللا يناعم ضعي حيضوت - ١

 . ايفاك اهاملإ اهب

 5 يا فاق لما مام ا د ا
 ةقرعم مص نم ب اهلا دك د يتلا تاحلطصما يتاعم نضعب حيض وت

 اهل ءىراقلا



 ريراقتلا نم ةصاخ عاونأ انينز

 .دحأولا ظقلل ةددعتملا يناعملا نيب نم حلطصملل نيعم ىنعم صيصختت

 . لقتسم باب يف ليصقتلاب عوضوملا اذه ةشفاتم تش دقو

 جئاتتلا ةشقانم

 ءاهيلإ لصو ىتلا جئانتلا ليصقتلاب بتاككلا شقاني ريرقتلا نم ءزملا اذه يف
 ةلثسألا حرطو ؛اهلولحو تالكشملل اضرعو «تامولعملاو تانايبلا ليلحت

 لئاسولا ةعيبطو ؛فيلاكتلاو «تعبتا يتلا تاءارجإلاو ءاهنع ةباجإلا حارتقاو
 فدهلاو عوضوملاب لصحت يتلا تادهاشملا سس كلذ ريغو .ةمدختسملا تاناكمألاو

 : شقاتنو ؛ حضوت يتلا تاليصفتلا عيمج ىلع ءزخل اذه يوتحي .: يرقتلا نم

 ضرع ىلإ ةفاضالاب «ةمهملا طاقنلا ضعب ىلع ءوضلا يقلتو ؛نهربتو ؛تبثتو

 تايوتحمل حضاولا مهفلاو باعيتسالا يف ءىراقلا ةمهم لهست يتلا حاضيإلا لئاسو
 دعي هلأ امك . ريرقتلا ءازجأ لك طشني يذلا يبصعلا زكرملا لثمي ءزحلا ادهف .ريرقتلا
 تاءارجإلا ةعيبط شقاني نأ بتاكلا عيطتسي اذه يفو . ريرقدلا يف ءزج ل وطأ
 ؛ةشقانملا لحم تاعوضوملا ضعب ليصفتلاب للحي نأو ءريرقتلا يف ةعبتملا ةصاخلا

 هيويعو يجادنإ طخ لك ايازم ىلإ ةقدب رظني نأو «ةحانملا لئادبلا نيب نراقي نأو
 . جتنم لك نم ةأشنملا ىلع دوعت يتلا حابرألاو

 زييمتلا ىلع ارداق بتاكلا نوكي نأ دبال «الماشو ًالماك ريرقتلا نوكي يكل
 تاعوضوملا نأ امك . اهيلع لصح يتلا جئاتتلاو ةبعرفلاو ةيسيئرلا راكفألا نيب
 ام ريرقتلا يف يبسنلا اهنزوو اهتيمهأ ةجرد بسح بيترتلاب ضرعت نأ يغبني

 #فيكو ؟اذاملو ؟نيأ ؟ىتم ؟اذه نم ؛لثم -ماهفتسالا بيلاسأ مادختسا
 لئادبلاو فقاوملا يوقتلو ؛ تانايبلا ليلحتلو ؛:ةشقانملل ةحورطملا تالكشملل

 ةديؤملا تادنتسملا ىلع لوصحلل وأ ؛ةيرورضلا تارابتخالا لمعي مايقلل ؛ةحانملا

 . دج حضاو ريرقت جاتنإ نم بتاكلا نكمي -ةيلاملا تايلمعلل

 نهذلا ىلإ ردابتي ثحابلا اهيلإ لصو يتلا جئاتتنلا ةشقاتف يف ريكفتلا دنع

 ساقتال ةليلقلا تاليصفتلاف . لخملا زاجيإلاو ةلمملا تاليصفتلا نيب ةعيفرلا ةرعشلا



 سو ةيئاهنلا هتانوكم :لوطملا يمسرلا ريرقتلا

 راكفألا نيب ةدوقفلا تاقلملا رادقع ساق نكلو : ربشلاب وأ ةلمحطاب ةداعلا يف

 ديوزت يرورضلا نم ناك اذل .ماجستأو بايسنا ىف اهلسلست مدعو ةضورعملا

 يف نككلو .ريرقتلل دعملا ةءافك ىوتسم ىلإ لصي ىتح ةيفاكلا تاليصفتلاب ءىراقلا

 ةيساسألا شقاو ملا يصضعب يف ةمساحلا تاليصفتلا يشعب بتاكلا ك ارتي معألا بلاغلا

 مدختسم ةءافك ددحتت مل ! اذ! !امأ . ةماعلا تامولعملا نم اهنأ بتاكلا نضارتفال

 . فيرعتلاو ليلحتلاو حرشلل يفاكلا تقولا ذخأي نأ هيلعف .بتاكلل ريرقتلا

 عبنت يتلا ةريثكلا تاليصفتلا ركذ غوست ىتلا تارربملا نم ريثككلا كانه نأ ريغ

 نم ققحتت امدنعف . هريرختو هب موقي يذلا لمعلا ةغايص ىلع بتاكلا ةردق مدع نم

 اهنإ . اهلامهإ بجي ثحبلا ةشقانمل اهتمدخو تاتايبلاو تامولعم لا ضعب ةيمهأ مدع

 نم تانايبلا ىلع لوصحلا ىف تقولاو دهجلا بتاكلا لذبي نأ سفنلا ىلع ةبعص

 اذل .اهنم ريثكلا نع ءانغتسالا ىلإ رطضم هنأ ةياهنلا يف دجي مث « ةفلتخملا اهرداصم

 هذهل له . ةلئسألا هذه لثم ةنيفلاو ةنيفلا نيب انسفنأ لأست نأ يرورضلا نم ناك

 لاؤسلل وأ هشقانأ يذلا عوضوملل ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةيمهأ تامولعملاو تانايبلا

 اهب مدقتلاو ةشقانملا حيضوت يف تامولعملا هذه مهاست له ؟ هتع بيجأ يذلا

 ةقثلا هيلع يفضتو ريرقتلا ةميق نم تامولعملا هذه ديزت له ؟ مامألا ىلإ تاوطخ

 نكت مل اذإف ؟ اهيلإ اتلصوت يتلا جئاتتلا معدي تامولعملا هذه دوجو له ؟ مارتحالاو

 ةده لثمل ريرقتل هلا يف ناكم كانه سيلف باجياإلاب ةلئسألا هذه ,لثم ىلع تاباجالا

 . ثحبلا يف ةلمتحملا ةفلكتلاو نيلوذبملا تقولاو دهحلا نع رظنلا فرصب تامولعملا

 ةقاخلا

 لخأت نأ نكي ةمتاخلا نإف ءبوتكملا ثحبلا وأ ريرقتلا ةيعون ىلع اًدامتعا

 وأ :تايصوتلا ةعومجم ءريرقتلا جئاتن و «ريرقتلا ةصالخخ :ةيتآلا روصلا ىدحإ

 وأ دحاو ىلإ ةداعلا يف بتاكلا جاتحيو . ريرقتلا وأ ثحبلا ءاهنإل بسانم جرخم

 املك ةجمدنم وأ ةدح ىلع راصتخاب اهنم الك شقاتت فوسو . ميتاوخلا هذه نم رثكأ



 ريراقتلا نم ةصاخ عاونأ ان

 ةيرادإلا طاسوألا ىلإ ةمدقملا ريراقتلا ضعب نأ ماقملا اذه يف لفغن الو . كلذ نكمأ
 . ةمدقملا ىف ري رقنلا ةيمدلخ مضت تامظتلا يغايلعلا

 ةصالخلا

 ةصالخخ بتاكلا دعي نأ « ةدقعملا وأ ةلوطملا ريراقتلا يف بسانملا نم نوكي دق

 يفف .ريرقتلا بلص يف ةاطعملا تع راكفألاو طاقتلل اًرجوم دعت ء ارصتخم وأ
 ءاوس « ءارقلل ريرقتلا لصأ ىف هتشقانم تمتام راصتخا :ب بتاكلا لواحي . جوملا اذه
 بوتكم نايب لكش يف وأ 4 حاصفولا ضرغب ةمقرم ة طاشقن لكش يف كلذ ناك

 تامولعم ىلع يوتحت نأ يغبني ال نككلو ةزكرم ةصالخلا هذه نوكت نأ يغبني
 يف تشقون يثلا تاعوضوملا ةءارق يغبنت مث نمو . ريرقتلا لصأ يف درت مل ةيفاضإ

 نع ةرب اةيفسألا لم اوك ةيسيئرلا تايمومعلا ةظحالام عم « ًارارم ري رقتلا لصأ
 ضعب نأ امك . نيترقف وأ ةرقف يف رسيو ةلوهسب اهطبر متي كلذ دعبو . عوضوملا
 ىف تظحاأل امك امك هب تدرو يتلا | طاقنلا مهأل باب لك ةياهن يف ازجوم نودعي باتكلا
 ةقيلملا ريراقتلل صخلم دادعإ يف ةقيرطلا هذه ليعاتصت فلؤملا اذه باوبأ ٌةياَهَن

 ةدع أري. ةعيرسلا ةءارقلا ن رم اهركذت بعصي ىتلا تامولعملاو تانايبلاب

 لماك صخلم وأ ةصالخ ىلإ ةجاحلا نع ينغتال ريرشتلا يف ةرئانتملا تايعالل 1

 . لاوحألا بسح هتيادب وأ ريرقتلا ةياهن يف لماش

 ةمهملا تاجاتنتسالا وأ جئاتتلا

 ورحت لمعت ىتلا ةيقيبطتلا ةيملعلا ثاحبألا وأ ةينفلا ريراقتلا نم ريثكلا كانه
 ضعب حرط اهباحصأ لواحي تاباتكلا هذه يفق . ةددحم جئائن ىلإ لصوتلا
 ةنيدمب ةرجألا تارايس بوكر ةفيرعت (ةريدنب) رعس ةيادب دعت له : لثم ٠ .ةلعسألا
 هتباحإو لاؤسلا اذهب ةقلعتملا ةلدآألاو قئاقحلا نم ةعومجم مدقتبو ؟ ؟ ةيسانم ةرهاقلا



 م ةيئاهنلا هتانوككم :لوطللا يمسرلا ريرقتلا

 نم ' ةباجإلا نوكت اًنايحأو "ال' 'معت' :ةددحم ةجيتن ىلإ لصوتلا عيطتسن

 ةجيتن دنع ةياهنلا يف بصي نأ ؛ كلواحي تاشقانم نم ريرقتلاب دروام لكف . " لمتحملا

 ةقيرطلا مادختساب لدجلا روديو ةشقانملاو ليلحتلا متي ؛ ريراقتلا هذه لثم يف . ةنيعم

 طاقن راهظإو ةضراعملا ءارآلا زاربإ بتاكلا لواحيو « ةيطابنتسالا وأ ةيئارقتسالا

 مت جئاتنلا هذهف . جئاتن نم هيلإ لصوت امع حصفب ةياهنلا يف مث ءاهيف فعضلا

 ١ ريرقتلاب ةدراولا قث عثاقحلل ةديؤملا نيهار ريلاو ةلدألا صضرع لالخ نم اهيلإ ل اهوتلا

 0 و ا اولا اي اللا ا

 رودي امبر ةددحم ةجيتن ىلإ لصوت يتلا قئاقحلا نيب ةقالعلا نايبل ةروص طسبأ يفو

 : ء'ا [ / اهل
 : يلاتلا وحنلا ىلع شاقنلا

 قئاقحلا
 . ةيضاملا ةثالثلا , عاوعألا ؛ لكواع تاكو من أ نس اق داس ا

 .:تنانايسلا دعست : ةييرض ماقترا #

 . ةيعانصلاو ةيراجتلا حابرألا ةبيرض عافترا *

 فرصلا راعسأ ريغتل اعبت تارايسلا رايغ عطق راعسأ عافترا 4

 5 تارايسلا ىلع نيمأاتلا نملا وب كم عافترا -

 . تقم تاونش تسادتم لوألا # يدنبلا رغس تابث ن

 جئاشلا

 عيطتسن « ليصفتلاب اهتشقانمو اهيلع لوصحلا مت يتلا ةلدألاو قئاقحلا ىلع ءانب

 ريغ ةرهاقلا ةنيدمب ةرجألا تارايسل يئوألا بوكرلا ةفيرعت (ةريدنبلا) رعس نإ لوقلا

 تارتموليكلا رعس حبصيل لدعي نأ يغبني هيلاتلا تارتموليكلا رعس نأ امك + فاك

 ىصقأ دحيبو . . .عقاوب ةيلاتلا ةرشعلا تارتموليكلاو . .عقاوب ىلوألا ةسمخلا

 506 . ىربكلا ةرهاقلا ةئيدم لخاد بكارلل



 8 ددح نس هبت اتع اوفا ١ اىعلل جا نأ 0

 يف ثحابلا ناك امير ةةيسك ملا ةيئاهنلا جئاتنلا ىل !! لوصولل دا 7

 نم ةعومجمل ةباجإ ! توكت ىتل هلا ةيغرشل رغلا جئاتتلا | نم ةلسلس ىلإ لصوتل ىلإ ةجاح

 نم نكلو 38 ييرقلا لصأ يف تاجانتتسالا هذه نو هاه ةداصو ٠ هي

 ةجيتنلا ىلإ لصوتلا يف هيلع دمتعي ساسأك ريرقتلا ةياهن يف اهلك عمجت نأ للا

 . ةيئاهتلا ةيساسألا

 نيهاربلاو تابثإلا ةلدأب ةديؤم 3 تاجاتتسالا لك نروكت أ يغبني

 ةَح لأ تارارقلا نودختي نيذْلأ نوف -:.ف تدملا ءارشلا ن :ي ةليلق ةثف كانه لأ يدك .ةسائملا

 ةعومجل تاجاعيفالا ةداش عشتام 558 2 ةيلابخلا 53 ةيمهولا تاشقانملا ىلع عاشت

 58 تابص وعلا نم

 تايصوتلا

 ءادأ نع عادتمالا وأ يش لعشفب ريرقتلا قص راغل اًزاعيإ وأ [يفح تايص وتلا كرست

 ةعاتقو ريرقتلا دعم اهيلإ لصوتو جئاتن ىلع ءانب نوكت تايصوتلاف . لمعلا اذه
 : جئاتنلا لحارم سا ةريخأللا ةلح ملا دعت تايمضوتلا نأ امك . ريرشتلا عوض وم ءيشلل

 ثيح 0-_ ل زيدلاب رادت يتلا اهتاليثمو ني زنلاب رادت ىتلا ةزايسلا نب نراغت كانإ

 .ةريبخلا تارسعلا ةفلاختو يضارتفال ١ رهسلا و ليغشتلا ةقلكتو يساسألا معسلا 5 ل ع 3.4 11 5 | 5 ل | ؟ دج املا ت2 1 3 7 "و

 ىودخا ريراشت ةصاخ و تارارق داتا ذأ ةيسبت وت ريراقت ريراقتلا نم نيثحلا لعيبي

 يجراخلا و 1 يتاذلا ليومتل تحلاو ةيلاملا قاروألا ف رامفعسا_لاو لاديإلاو لالخحألاو

 ريغ وأ رشابم قيرطب ةيلاملا تايلمعلا اهقنتكت ىتلا ةددعتملا تارارقلا نم كلذ ريغو

 ا ةيداستق ال١ تايشتملا ىف رشابم

 نوكت ذإ ءاهيلع صنلا دنع تايصوتلا ميعدت ىلإ جاتحتال ةيصوتلا ريراقت نإ

 ةنيعم جئاتن ىلإ ثحابلا اهيف لصوو ؛ ريرقتلا لصأ يف ليصفتلاب تشقون دق لئاسملا

 ريرقتلا يف دجت نأ لمتحملا نمو .تاحرتقملاو تايصوتلا ىلإ ةياهنلا يف يدؤت



 اول ةئاهنلا هتان وتيم : نوطللا ييضرلا ريوقتا

 مث ؛جئاتتلاف «؛ةصالخلا :قباسلا بيترتلاب هثالشلا عاونألا هذه لماشلا لماكلا

 .هتتايص وعلا

 تاعوضوملا ىلغ يوتحيالو دقعم ريغ ءاطيسيو ءاريصق ريرقتلا ناك اذإ امأ

 أدبي امكف ؛ةبذهم ةقيرطب هئاهنإ نم رثكأ بلطتيال هنإف «شاقنلاو لدجلا لحم

 لثمم ىهني ريراقتلا نم عونلا اذه لثم نِإف «ةبسادملا ةيحتلاب ثيدحلا وأ باطخلا

 جيئاتن ىلإ ةياهنلا يف لصت مل يتلاو تامولعملاب ةئيلملا ةريصقلا ريراقتلاف . هب ءىدبام

 اهيف لصوتي مل هنأو ءىراقلا نهذ يف ةحضاو اهيف قث رئاقحلا نوكت نأ يغبني :؛ةددحم

 وأ صخلم ىلإ جاتحيأل ءىراقلا نإف :ةلاحلا هذه لثم يفو .ةددحم جئاتن ىلإ

 ثحبلاو مامتهألا ةدايز ىلإ اهيف وعدي ةزجوم ةرابعب هثاهنإب ىفتكيو :ريرقتلل زجوم

 .اليقتسم عوضوملل ةساردلاو

 ةيصوتلا رصانع نم رثكأ وأ دحاو جامدنا

 تع نم نكمي قئاقح ىلع دمتعت يتلا ةيلاملا ريراقتلا نم ريثكلا يف
 الح نم اهيلإ لصوت يتلا جئادتلا ركذي نأ بتاكلا عيطتسي «ةددحم جئاعت خل

 وي نأ عيطتسي امك ؛ةبسانملا تابث الا ةلدأ ىلع لوصحلاو ةشكاخلاو ثحبل

 ' لاقتتالا لدب ةدايزب ةيلاطملا " كلذ ىلع ةلثمألا نمو . ةددحملا تايصوتلا ضعبب

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهر ءوصنت نكمي يتلاو ةأشنملاب نيلماعلا ى شعل حونمل

 تايصوتلاو جئاتتلا
 ةرجألا تارايس يقئاسل ةماعلا ةياقنلا اهب تماق يتلا ةساردلا جئانت ىلع ءانب

 يصونو جتنتسن اننإف « ةرهاقلا ةظفاحمل يلحملا ىسلجملا ىلع اهضرعو ةرهاقلا ةئيدمت

 : يلي امم

 ليغشتلا فيلات عافتراو «تارايسلا ىلع ةعونتملا بئارضلا ةدايز عم

 ةنيدم لخاد بوكرلا ةفيرعت ةدايز ىلع ةرهاقلا ةظفاحمل ىلحملا رسلجلا ةقفاومو

 ريش عيبا ىلاخإ لمعلا نقع باغ ضني للا لاقتقالا لدي قاف هى ربقلا ةرقاقلا

 ةميق عفري يصون ادنإف مث نمو ؛قالطإلا ىلع فاك
 5595 خلا ىلإ لدبلا اذه



 ريراقتلا نم ةصاخخ عاونا نان

 كلذ ىلإ ةجالا تعد املك رخآل

 قحالملا

 ىراقلل يحويل ةديدج ةحفص يف ناونعلا اذه عضوي بتاكلا موقيام اريثك

 لئاسولاو ؛ةيوناثلا ءايشألا عضوب اي 6 يوم يدب ةديلخج ةياديبب

 . ريرقتلا اي حك عرعا دلا ةتحبلا ةيتفل ودوم ب أ :ةدعاسملا

 ل ل ووك هتلر ال حب

 بلغتللو . ريرقتلا بلص يف اهتيمهأ زاربإ يف بتاكلا لشفي وأ رذعتي يتلا قحالملا
 ىلع يوتحتل قحالملا نم ةطسبم جذاممث وأ روص دادعإ نكمي ؛ةلكشملا هذه ىلع

 يغينت ؛لاوحألا عيمج يفو .ريرقتلا بلص يف درت مل يتلا تامولعملاو تانايبلا
 ناكملا يف ةنيعم ةمولعم وأ نايب ىلع يوتحي يذلا صاخلا ىحلملا ىلإ ةراشإلا

 ءينرقللا لع رف بسانملا

 25 ا اهزييمع بجو ريرقتلا يف قتال تددمت اذإو 3 ا كومنأف

 هقيثوتو ريرقتلا رداصم
 تانايبلا عمج ةيلمع ةشقانم دنع ريرقتلا رداصم نع قباس لصف يف انثدحت

 ىلع ةشقانملا رصتقت ءزجلا اذه يفو ؛ةيساسألاو ةيوناثلا اهرداصم نم تامولعملاو
 لكش يف ءاوس ؛هقيثوتو يئاهنلا هلكش يف ريرقتلا جارخخإ يف تمهسأ يتلا رداصملا
 يغبني ريرقتلا جاتنإ يف مهسأ ردصم يأف . كلذ ريغ وأ تالجس وأ تالاقم وأ بتك

 ةنامألا هدع نم اعون كلذ ناك اك الإو بسانملا ناكملا يف هردقو هقح ىطعي نأ

 نأ نكمي هنإف - ريرقتلا دعم فالخب - ىرخألا رداصملا ةمهاسم راهظإو . ةيملعلا



 ا ةيئاهنلا هتانوكم :لوطملا يمسرلا ريرقتلا

 تامولعملل حرشو يصصق درس ةروص وأ .ةيشاحلا ةروص يف تاباتكلا يف ىري

 دحاو نم رثكأ نيب عمجلا وأ ؛ عجارملل فينصت ةروص يف وأ «نيرخآلا نم ةاقتسملا

 تامولعملل درس لكش يف رهظت يتلا ةيصصقلا ةروصلا امأ .روصلا هذه نم

 ةيبست ال ةيملعلا تاياتكلا يف سارع ايداوكدتما لقيف يجراخخ ردصم نع ةذ وأمل

 ةيلمع نم هثدحنامو ؛ يعيبط لكشب اهقفدتو راكفألا لسلست عطق نم ئراقلل

 ةشقانملا لصم عوضوملل ريسفتلاو حرشلا ةماقتسال راسككلا

 شماوهلا

 حضتي طفللا نمو . رداصملا قيثوت يف اهمادختسا عيشي يتلا قرطلا نم يهو

 ركذي يتلا ةحفصلا لفسأ تامولعملا ضعب بتاكلا هنع ذخأ يذلا عجرملل ركذ اهنأ

 بنكلا يف ءاوس ةيملعلا تاباتكلا يف مدختسملا بلاقلا وه اذدهو .ردصملا اذه اهيف

 ةياهن يف شم ثماوهلا رهظت نأ نكمي امك . ةصصختملا ةيملعلا ت تايرودلاو تالحملا وأ

 مدختسيو . ةيمقر تاظحالم لكش يف هشقانت يذلا لصفلا وأ ءزجلا بقع وأ ريرقتلا

 تالجلاو بتكلا ضعبو ةيلاملا مئاوقلاو ريراقتلا ريرحت يف ريمخألا عونلا اذه

 اهب درت يتلا ةحفصلا بلص يف رداصملا ميقرت يغبتي ن نيتلاخا اتلك يفو .ةيملعلا

 . بوتكملا رطسلا نم ليلقب ىلعأ مقرلا عضوب
 يغبني ةشقانملا عوضوم لصفلا وأ ريرقتلا بقع رداصملا ةمئاق ركذ ةلاح يفو

 «لصفلا وأ ريرقتلا بلص يف اهب تدرو ىتلا ةلسلسملا ماقرألاب تاظحالملا ميش رت

 عقلا ضاعوم لصادلا ىلإ عتاقانح 5 وأ ٠ دعب لسلسملا مقرلا عضوي نأ يبلغ

 امك .هب ةققرملا مقرلا دعب ةئلاثلا ةفاسملا يف أدبتف اهسفن ةظحاللملا امأ . ةطقنب اًعوبتم

 ناتفاسم كرتت نأ ىلع ؛ةدحاولا فسخ طبقت وب ةدحاو ةفاسم كرت يغش

 . نيتلصفنم نيتظح الم لك

 لصفت نأ يغبني « عجرملا اهيف دري يتلا ةحفصلا لفسأ شمارهل ١ ةياتك ةلاح يف

 مس ال-2 دودح يف لصتم طخب ةحفصلا بلص يف ةباتكلا نع شماهلا عجارم

 نم تاحفصلا بلص يف ةيملعلا ةداملا ةباتك يف اهسفن ةعبتملا دعاوقلا عبتت نأ ىلع
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 تافقاسملا ثينح نمو ء(دحا ولا رطسلا يف اهتياهنو اهتيادب) شما وهلا دودح ثيح

 ةقدلاو ةيفاكللا نيس ع تاق , ةياتكلا دعاوق نم كلذ ريغو رظسألا ني

 امدنغ شماوهلا ةباتكل ةحفصلا نم لفسألا ءزجلا نم ةمزاللا ةحاسملا ريدقت ىف
 يتلا اهسفن ةحفصلا يف شمالا ةياتك بوت ول ؛ ةحفصلا بلص يف عجارملا ددعتن

 حس را اهب كك

 ةكرش نم فلتخت اهنإف ءشماوهلا هب رهظت يذلا لل كلر نضرعلا ةيفيك اما
 كلل اًقفو اهعبتت يتلا دعا وشلا بيبس قالو + قرخال ةسفاج ' ميمو مهوصعأل

 يف تاهجلأ فالتخا نم مغرلا ىلعو . يي تدع يميبا+

 تت ىلع اهنيب قفتت داكن اهنأ الإ + نسعأ اوهلا اهب رهضت اذن يتلا لاكشألا و تاليصفتلا

 سلا فعلا اميتتو ٠ نما ا اهيلع ىيوتحي ؛ نأ يغبتي ةير ,ورض تامولعمو يساسأ

 تامولعملاو قئاقحلا ضعب 1 . عوضولملا - ؟ . ررحملا وأ فلؤملا مسا -ا1 يف

 عا[
 مسنلاب ةيصاخخأ

 فلما
 لوألا مس كلاب امد ن0 هيبط ارو ايكوم شماهلا يف فلؤملا مسار قلد

 . عجرملا نإوتع ةحفض يف ه روهظ بسح مسالا ةباتك يغبشيو ٠ .ريخخألا مث * طسوأالاف
 همسا رهظي يذلا فلؤملل لوألا مسالا حضوي نأ يغبني نيفلؤملا ددعت ةلاح يفو
 نيفلؤم ةثالث ىصقأ دحب اعيمج مهركذ عم نيفلؤملا نيب ناونعلا ةحفص يف ًالوأ
 مهرثكأ ناك . نم مسا ركذيف ةثالث ى ملص نيفلؤملا ددع داز اذ ذا امأ , كح اولا عجرسلل
 ميس بيسو حا نب ع دج رملاب اقاصتلاو ةرهش

 . 88 ص ةعبطلا . ةئسلا ءر يشانلا :ةيلاملا ريراقتلا ريرحت : توتلش مساق دمحم
 ؛رشانلا «تامولعملا مظن ميمصتو ليل ١ دسك ءةعمج قيفوت دامحأ #

 6١.. ص ةعبطلا «ةئسلا

 ةعبطلا ءةنسلا + رشانلا «ينويسب دمحأ : يبعرم يتلا دبع :« ليلخخ دمحأ دمحم ©
 4: ص



 511 ةيئاهنلا هتاتوكم : لوطلا يمسرلا ريرقتلا

 ؛ةئسلا ءرشاتلا :قيبطتلاو ةيرظنلا نيب : ةعجارملا (نورخآو) حيشلا دوهجم تزص ©

 1 ىستيشلا

 يف همسا ةداعإل يعادالف ةحفصلا بلص يف بئاكلا مسا ركذ اذإ امأ

 فصو دنع ةلاسرلا بلص يف دهشتست نآك . طقف عجرملا ناونع ركذي لب ءشماهلا

 ناونع ركذب ىفتكي شماهلا يفف . ظحاجلا لاق : لوقتو حشلاو لخبلا ئواسم

 بلص يف عجرملا ناونعو مسالا ركذ ةلاح يفو ... 55 ض .. . ءالخبلا باتكلا

 مقر ةباتكب ىفتكي لب ءشماهلا يف اعم امهركذت ةجاح كانه سيلف «ريرشقتلا

 . لاثملا ليبس ىلع « ٠١ ص ةيشاحلا يف ةحفصلا

 عجرملا ناونع

 نان ا هَ ؛هتحت اصتم طخ عضوب عج رثاداوتع حضري نأ يعي

 ناك ول امأ .اًبتك تناك نإ رداضملاب صتخي اميف اذه . نكمأ نإ ًاليلق ةلئام

 يووم" هوم أ +ةنحلف ةعوسوم وأ قدي رج وأ 55390508

 عيت نأ ىلصو . سابتقالا تاعالغ دي نسالغ نيب ناونعلا ركذ بجو هنإف ءررحم

 ركذي نأ هملإ تافتالا يغبسي اممو . سايتقالا اهنم ذخأ يتلا ةلجملا مساب ةلاقملا ناونع

 نيواتعلا ركذ مدعو ؛ناونعل متعلا ةحففص يف نودم وهامك لماكلابو طضلاب ناونعلا

 .ةرسفملا لما هبش وأ ةيعرفلا

 رشنلاب ةصاخلا تامولعملا

 ةيرورضلا تامولعملاو قف قئاقحا ضعب ركذ يغبتي هنم ذخأ يذلا ردصملا حيضوتل

 اًقمع رثكأ تامولعم ىلع لوصحلا وأ ردصملا نم ققحتلا نم ئراقلا نكمت يتلا

 ةرشابم ناونعلا عابتا يغبتي بتكلا نم ذخألا دنعف . كلذ يف بغر اذإ ًاليصفتو

 كلذ دعبو . ىلوألا ةعيطلا فالخ ةنلا يف ةمدختسملا ةعبطلا تناك اذإ ةعبطلا مقرب

 ٌقوف نيتطقشني اعوبتم 9 رشنلا ناكم بيترتلا ىلع امهلخادب رثذي ناسوق حتفي

 ؛رشنلا قح ةحفص وأ ناونعلا ةحّفص يف درو امك رشانلا مسا كلذ يلي ءامهضعب



 ريراقتلا نم ةصاخ عاوتأ اان

 رشنلا ناكم ددعت ةلاح يفو . .رشنلا خيرات اهيلي ةلصافب رشانلا مسا عبتي نأ ىلعو
 ميغ ناك اذإ هيلإ يمتني يذلا رطقلا , وسا كد عمرط# كد ةيلا ناكل لامعتسا يغيني

 عم قفرملا رشنلا خيرات ر ىذ تاعبطلا ددعت ةلامح يف ءاضيأ ١ يغبتي ٠ .اديج فورعم
 . كلذ ىلإ راشي اك يرشنلل خيرات دوجو مدع ةلاح يفو . ةعبط رخآ خيرات و 4 رشنلا ىح

 تامولعملا اهنم ثذخأ يتلا تاحفصلا وأ ةحفصلا مقر ىلإ راشي سوقلا اذه دعبو
 . 8٠-88 ني ىعوأ 4 ١ ض :لثم

 رشانلا حيضوت يرورضلا نم ن ميلف ةيملع ةيرود وأ ةلجم ردصملا ناك اذإ ذإ امأ
 سك ياك ةلجملاو فلؤملا مساو لاقملا ناونع ركذ يغبني ل اب . رشنلا ناكمو
 نيب اًعوضوم ةئسلاو رهشلاب رشنلا خيرات ىلإ ةفاضإلاب :دلجملا مقر ةرشابم ةلجما
 ُهَف وبس تايم ولعملا أهتم تذيخأ يتلا تثاحفضصلا وأ ةحفصلا مقر رثذي امك .نيسوف

 ىلع ةيملعلا تايرودلا ردصتام ةداعو . رشنلا خيرات سوف دعب نيتيسأر نيتطقنب
 ىلع ةيونس فصت + ةيونس عبر ؛ةيرهش « ةيعوبسأ) ماعلا لالخ ةيواستم تارتف
 ميقرت داعيو ؛ ؛ ءرج هيلع قلطي دحاو دلجم يف ماعلا دادعأ دلجت مث (لاثملا ليبس
 ةئسلا لبق رهشلا ىلإ ةر ,اشالا بهجت تاللاحلا هذه لثم ىفو ٠ دلجلا . لخخاد تاحفصلا

 . نيسوق نيب امهالك عضويو ءدلجملا اهيف ر ,دصأ يتلا

 يتلا ةيونسلا ريراقتلا وأ ةيرودلا بتككلا عم هسفن قباسلا بولسألا عبتي امك
 تارّثؤملا نع ردصت يتلا تارشتلا كلذكو «تاسسؤملاو تاكرشلا نع ردصت
 وأ ةلسلس لكش يف تارشتلا هذه رودص ةلاح يفو .ةيملعلا تايعمجلاو دهاعملاو
 .ناونعلا دعب ةرشنلا مقرو ةساردلا وأ ةلسلسلا مقر ىلإ ةراشإلا بن ةسارد

 يام درر وه واركاوح جلوك ردصت يتلا ةيموكدلا تاعوبطملا امأ
 تاعوبطملا امأ . بتكلا ةلماعم ن ثماوهْلا يف لماعتف صاخشأ ةطاسوب ةبوتكم

 اهنيب ةمربم دوقع وأ ؛ةيمس ةيمسر ريراقت وأ ؛ةيرود بتك وأ تارشن لكش يف ةيموكحلا
 ىلا نومألا قم همذهف 4 ال وأ نوفلؤم اهل ناك ءاوس كلذ هباشامو رمخآ فرط نيبو
 ثاون وئغو ةيموكذلا ةهجلا مسا ركذ نم ديال نكلو :شماوهلا يف اهركذ بعصي



 نونالزا ةيتاهتنا هتان ركم 3 كم !لوطلا ي ةس لا ريرتعل

 وأ يرودلا باتكلا مقر كلذكو «دحو نإ .فلؤملا مساو ؛ رشنلا خيراتو ريرقتلا

 لوصحلا ةقيرطو ناكم ىلإ ريشت نأ ددصلا اذه يف ديفملا نمو .دجو نإ ءريرقتلا

 اذه ةياهن ىف ةلثمألا ضعب قوسن فوسو . ةيموكحلا تاعوبطملا هذه لثم ىلع

 .اهقيثوتو ةفلتخملا اهعاونأب عجارملا ةباتك يف اهب داش رتسالل لصفلا

 ةرركتملا عجارملا

 راركتلا نوكي دقو .اًنايحأ ةدحاولا ةحفصلا يف ردصملا نم ذخألا رركتي

 عجرملا راركت ةلاح يفق .ايبنجأ وأ اًييرع عجرملا موي دقو . لصتم ريغ وأ ًالصتم

 « شماهلا يف ىئوألا ةرملا يف ركذت ةلماكلا قيثوتلا ةيلمع نإف + لصاف نودب يبرعلا

 عجرملا راركت ةلاح يفو . 86 ص هسفن عجرملا ةباتكب كلذ ىلإ راشي ةيناثلا ةرملا ىقو

 ركذ قيرط نع شماهلا يف ةرصتخم ةراشإلا نوكت ءدحاو لصافب ًالصفنم يبرعلا
 315 ةدقسلا كيوي تلإلا مها

 0 117 وه ع قئافلا عجرملا : يط بلل

 عبتيام اهنأشب عبتيف + ةيبتجألا عجارملا امأ «ةيبرعلا عجارملاب قلعتي انعاذع

 يف : : يلياميف اهيلإ ريشن ؟: فوبم ةفيقلم تافااتنا عم يب رعلا رداسصملا شماوه ةباتك ىف

 نم ريثكلا كانه نإف «لصاف نودب اهسفن ةحفصلا يف ةيبتجألا عجارملا راركت ةلاح

 .ةزركتلا تابفولعملا اهم فيلعتأ تلا رداصملا ركذ يف اهمادختسا نكم ىلا قرطلا

 نأ لضاف نودب رركتملا ر ردصملا شماه رقذ ىف ةياتسسلا ةنوبعلا سلس وا

 طخ اهتمت عض ويالو , 1طنلع» ةينيتاللا ةملكلا نم ةذوخأم يعور ء"1ط1ل." ط5 : لاقي

 .اهسفن ةحفصلا يف راركتلا ناك اذإ ةحفصلا مقر ركذيال امك ء«شماهلا ىف لصتم

 ميمو عت نداعلا قي لضافلا هرجو مدع عم تاحفصلا ماقرأ تفلتخا اذإ انمأ

 ةحفصلا يف ردصملا نم يناثلا دخألا نوكي نأ لثم .ةيلاتلا ةحفصلا مقر ركذب كلذ

 :لوقنف اهسفن

 لئاسر هادعإو ثوحبلا ةباتكل ةيجهتم ةسارد ؟ةلاسر وأ انسي ثحب بتكت فيك . ىبلش دمحأ )١(

 . 5 8-1 * نيف نفل ايلا يقينا نك ع ١6 ط ةاروتكدلاو ريخسجاملا



 35 - خطانا

 ألوأ اهنم ذخأ يتلا ةحفصلل ةيلات تاحفص يف !دعاصف ىناثلا ذخألا ناك اذإو
 : لوقتف

 36 - 1طن

 عج [ىملا ورخت ىلع هرصق ى يغيب اذل يقال قنبر نألو

 . هسفن عوض ومللو او .مهسفنأ نئيفل ؤملل

 ”نآتمتا." حلطصم , هدشتسيف ةيبنحألا ةغللاب عجارملا ىو مث مدع ةلاح يفو

 ةحفصلا مقرو ريخألا فلؤملا مسا بتك <ي تالاحلا هذه لثم يف . هسفن لمعلا ينعيل
 ءزحلا سقنو ةحفصلا مقر | سفتنل عجا رملا يلاوت مدع هلاح يفو مو عسل 7
 مقر ىل !! ةراشإلا نم دبال نكلو ءهسفن ناكملا ىتعيل ماو جاا." حلطصم مدخل ة سيف
 . ريخألا ملطصللا اذه عب عم ةحفصلا

 فلؤملا مسا ركذ قيرط نع ماقملا اديه يف مدخ ةسسن ىرخ أ ةقيرط كانه نأ امك
 لمت نأ نكمي ةقيرطلا هذهو . ةحفصلا مرو لمعلا ناونعل راصتخاب انعوبتم ر ميخألا
 ركذ دعب مدخشست اهنكل . 06ه هس [دسع كا ةينيثالللا تاحلطصملا راصتخا لحم
 نأ يغبنتي تاحفصلا ءاقرأ ريغت دنعو .الإ سيل لوألا ردصملا نع ةلماكلا تامولعملا
 : لوقن نأ لثم ةحفصلا مقر مث ةلصافب ناونعلا عبتي
 "11 مرجلم اعمعو, خمعصس اتسع "طعس, 3110."

 مقرل ها. : ةيحألا عجار ملا ةلاحح يف ةيلاتلا تاراصتخاالا لمعتست أ ارصعأو
 آب رابصتخما امدختسي امك . دلجم نم رثكأ ىلع يوتحي عجرملا وأ لمعلا تاك اذإ زيحلا
 كش يف ةينهملا دهاعملا نع ةرداصلا ريباعملا يف ةصاخو ةرقفلل ةدءو ةحفصلل
 امك يكيرمألا ن بساحملا دهعم نع ةرداصلا ةجارلاو ةساسلا و ياعم لثم تارقف
 نم لوألا فرحلا ركذ قيرط نع فلؤملل طسوألا وأ لوألا مسالا بناجألا رصتخي
 .فلؤملل ريخألا ةلئاعلا مسأ كلذ يلي مث ةطقنب اعوفشم مسالا



 نول هيئاهنلا هئان وكم :لوعلا يمسرلا ريرقتلا

 اهقيصتو عجارملا ةبداق

 لحم لحي نأ نكميف : : نييسيئر نيضرغ قيقحتل لمعلا اذه مدختسي نأ نك

 عجارملاب ةمئاقك مدختسي نأ نكمي امك «تامولعملا رداصم نم ردصمك تاظحالملا

 لمشي نأ نكمي عجارملا فينصت نإف مث نمو . ريرقتلا وأ ف ثحبلا عوضوبب ةقلعتملا

 لكشب اهيلع دمتعا يتلا عجارملا وأ ماغ لكشب ري يرقتلا حاتنإ يف تمهاس يتلا عجارملا

 حكم امركذ ىلإ اضيأ . عج ارملا ةمئاق فدهت نأ ن :كق . شارما افك صو صامت

 ذه ناونع فاتخيو ؛ ةيفاضإ ثامولعم ىلع لوصخلا يف ئراقلا هب دشرتسي نأ

 ةيلمع مدختستف اتحب اتحب ايملع عوضوملا ناك نإف . 5 قتلا لحم عوضوملل اعبت ءرجلا

 لثم يفو . ةددحملا رداصملا قيثوت يف اعويش قرطلا رثكأ اهرابتعاب عجارمل فيشصعت

 لوانتت يتلا ريراقتلا ةلاح , يف امآ . ' عجارملا " ناونعلا نوكي نأ لضفي ةلاحلا هذه

 رثكأ اهرابتعاب رداصملا قيئوغل تاظحالملاو يشاوحلا مدختستف «ةيئاسنإلا تاساردلا

 مث نمو .' تاظح الملا وأ شما وهلا " تاونعلا نوكيو «لاجملا اذه ىف الوبقو قرطلا

 هيلإ عوجرلا نكمي اماع المع عجا ملل يلا لع نوك

 عجارملل فينصتلا ةيلمع هب رهظت يذلا لكشلا نأب لوقلا نكمي اًمومع

بتكلا ىضعب هانت يذلا مرعقملا جدومنلا فاللتخاب فلتخب
 اذه يف ةص فختلا 

 1 ع+
لا ةبانك ىف مادختسي يدلا جذومنلا نأ ريع : نتاشلا

 يعلي ةيملعلا ةلاسرلا وأ ويرقك

 موهفمل اًميبطت ةرمجشأ لإ لمعلا لوأ نه هب كيعتلا
 يتلا جداسنلا سو .رارمتسالا

 ؛ماع لكشي ةيتاسنإلا مولعلا وأ ةبساحملاو داصتقالا لاجم يف اهمادختسا عيشي

ا يف , لسلسملا اهبيترتل اًقبط عجار ملا تاثا
 بيئثرتلا مدختسيو . ةلاسرلا وأ ريرقتل

 آه ةيبنجألا عجا رملل ريخألا ةلئاعلا عسأ بسح يئاجهلا
 مدختسيف ةيبرعلا عجا رمل ل

 2 ذدجحأللا| كرف هك أ وما هن رهتشأ يذلا مسالال ؛ اًنغبأ ؛يئايفلألا بيترتلا اهيق

ر نيتطقتب انعوبتم لا ؛نبا) لثم هي هقحلملا دئاو مزلا رايتعاللا
 فلؤملا مسا امهيلي نيتيسأ 

 0-50 ناكمو عجرملا تاووتع اري او ؛ نيس وف نا رشتلا حيرات عم ويو « لماكلاب

قلألا مالختسا عويش ىلإ ةراشإلا دون ماقملا اذه ىفو
 ةيبرعلا تاياتكلا نيف با



 بتكي تالاحلا هذه لثم يف . كلذ ريغو لينلا رعاشو «ءارعشلا ميأو ءروتكدلاك
 ناوتعلا كلذ يليو : اذكه نييِيسسأر نيتطشنب عبتي مث بشل نودب ًالوأ مسالا
 . ئراقلا اهيلإ عجري نأ نكمي يتلا ةيرورضلا تامولعملا نم كلذ ريغو ةعبطلاو

 نأ يغبني .ثحبلا وأ ريرقتلا ةياهن يف عجارملا فينصت نأ نايبلا نع ينغو
 اهدوجو ناكم ىلع ديكأتلا عم ًالوأ تاطوطخملا عضوت : يلاثلا وحنلا ىلع بتري

 ةيموكحلا تاعويطملاك ؛فلؤم اهل دج هيل وأ 3 نفل وما فو رعم ريغ بتكلا درت

 .اهقلؤم فورعملا بتكلا دعب . . .ةمربملا دوقعلاو ةيئاضقلا ماكحألاو قئاثولاو
 . ةصخشلا تالباقملاو ثيداحألا مث .فحصلاف ةيملعلا تالجملا ركذت اريخشأو
 رارمتسا بجي ءرداصملا هذه نم فنص لكل ةلسلسملا ماقرألا مادختسا ةلاح ىفو
 )١(, مقرلا نم !ءدب اهريخأ ىتح رداصملا وأ نس هب لمعلا

 اللف ةيبنجألا عجا رملا فينصت امأ ؛ةيبرعلا عجارملا فينصتب صتخي اميف اذه
 ريخألا مسالل اًقفو اًيئابفلأ اهيفلؤم ءامسأ بترتو «ةلسلسم اًماقرأ عجارملا ىطعت
 نم ًاليلق لخادلا ىلإ لخدي عجرملا نم لوألا رطسلا نأ أمك .فلؤملا ةلئاعل
 رطسلا دعب ةعبارلا ةفاسملا نم أدبتف لوألا رطسلل ةيلاتلا روطسلا امأ ءشماهلا
 دنع فلؤللا مسا ركذيال ؛ كلذ ىلإ ةفاضإللاب . تاحشملا ماقرأ ركذتال امك ؛لوألا

 1 ردقب لصتم يقفأ طخ هناكم عضويو ايلاخخ هناكم كرتي لب «فلؤملا لامعا يلاوت

 تناك ءاوس عجارملا تفيتصت نم ةروصت ىلاتلا عزا يف ىف رعت فوسو .تاقاأسقف
5 

 , ةينحا وا ةييرع
 كب

 طخلا

 نسح ءاهعاونأ ىتشب ةباتكلا يف اهب ةياثعلا ىغبني ىتلا ءايشأللا خم

 رهظملا دعيو ؛ئراقلا سفن يف اًميس وأ اديج اًعابطتا كرتي يذلا رهظملا
 نمو .ةبوتكملا تاملكلا نم رثكأ اهلثمي ينلا ةهجلا مساب اًثدحتم | يقدح



 انا ةيئاهنتا هتايوكم :لوطلا ىمسرلا ريرققلا

 ددعتت م . عونلاو مجحلا ثيح نم «ريرقتلا هب بتكي ىذلا طنا رهظملا نسح

 صضعب نأ الإ . يفوكلا مث خسنلا ىلإ ةعقرلا ىلإ ثلثلا نم ةيبرعلا طوطخلا

 تاللآلا ءاوتحا مدعو اهتبوعصل ةيداعلا ةباتكلا يف مدختستال عاونألا هذه

 طخخلا مجح امأ .يفوكلا طخلا وأ ثلثلا طخ لثم اهفورح ىلع ةبئاكلا

 آ.ظامو عباطملا عيطتست ذإ ؛ةعابطلا ةلاح يف همادختسا لهسيف (طنبلا)

 ماجحألا مادختسا ةريخألا ةنوآلا يف نأشلا اذه يف سوملم مدقت نم اهيلع

 اعبت رغصيو طخلا مجح ربكي نأ نكمي ماقملا اذه يفو .طخلل ةفلتخملا

 دخلا اح تاحرد عابتا نكمو .نيوانعلا لأ ظافلألا ةيمهأ فالتخال

 نم ةارتسلا ةرفاو ارقام ويارا ةرم قرع تاجيوم يس ايسفت
 ةجردلا نم ناوتعلا ربخلا يف ةيلي ءريبكلا لدخلا مجحب ىلوألا ةحجردلا

 ةباتك ىف همادختسا نكميف طقخلا ىف ماجحألا رغصأ امأ .ةئلاثلا وأ ةيناثلا

 يفو .يداعلا مجحلاب ةلاسرلا وأ ريرقتلا بلص بتكي اريخأو . شماوهلا

 وأ ريرقتلاب ةدراولا راكفألا ضعب ىلع زيكرتلا يف بتاكلا ةبغر ةلاح

 فرحا وأ لماكلاب ظفللا مجح ريبكت قيرط نع كلذ زاريإ نككمي ةلاسرلا

 طخب بتكت نأك ؛ةملكلا ةئيه رييغت وأ فحصلا يف ثدحي امك هنم لوألا

 لثم ءايشألا كلت تحت عضوي وأ ءمجحلاو لكشلا ىف فلتخم طخ وأ لئام

 ةارتام ادعو .ء لضتم' ىقفأ طخ ةيسيقرلا خيوادعلا وأ ةيملعلا تاحلطصلا

 اذه لثم يف دراو وه املثم ةيملعلا لئاسرلاو ثاحبألاو بتكلا ةباتك يف

 كلت عضو نم راثكإلا مدع نابسحلا يف ذخؤي نأ يغبتي هنأ الإ . فلؤملا

 موهفم طلتخيو ريرشتلا ةروص هوشت ال ىتح نيواتعلاو لمحلا تمش طوطخلا

 ريراقتلا امأ .همدع نم اهيلع هيينتلا ديرأ يتلا ءايشألل ةيبسنلا ةيمهألا

 اهيلع عبطت يتلا قاروألا مدختستام ةداعف تاكرشلل ةيجراخلا تالسارملاو

 ديرتام لك لمحي يذلا بسانملا ميمصتلاب ةيسيئرلا تامولعملا ضعب

 . ئراقلل هليصوت ةسسؤملا



 : 3 عار يراقتلا :م ةمصا عاونأ انانز

 قرولا ةيعون
 «ىلوألا ةلهولل عيراقلا سفن ةن يف ايباجيإ اعابطنا ك كرتي يذلا رهظملا نسح نم

 م مدقتلا ببسب مويلا قاروألا تعونت دقو امأ .ةباتكلا يف مدختسملا قرولا ةدوج
 بجي هنإف ءمادختسالاو رعسلاو ةدوحلا ثيح :رم هفاتصأ ددعتو «قرولا ةعانص

 ةيملعلا لئاسرلا ةباتك يف مداختسيف .دوشنل ١١ ضرغلل ةبسادملا ةيعونلا مادختسا

 ءألوط مسا 1 ا اهق به وه ١ ةقرولا ةحاسم غلبت يذلا رطسملا ريغ صضيبأالا قرولا

 ءةيداصتقالا تآشنملا ىف ةيلخادلا ريراقتلا امأ . 7٠ هب نطقلا ةبسن نوكت يذلاو

 ةليوط ةرثقل نيزختلا ةيلمعغ يف دعاسيل ؛قرولا نم ديج عون ابلاغ اهيف مدختسيف

 ريزانقعلا ةلاهس ىف .ةيمويلا ةكرشلا لامعا لييهستل دارفألا نيب لوادعلا ةرفكو

 ضعب اهنم يولعلا ءزملا يف لمحت يتلاو ةدوحلا ةيلاع قاروألا مدختست ةيجراخلا

 امك ؛ريرقتلا نم ىلو ؛ًالا ةحفصلا يف ةصاخ ةك رسششلا نع ةيرورصضلا تامولعملا

 -اتنألا جذامنلا ضعب ضرعو قرولل ناولألا فلتخم تاكرشلا ى مضعب مدختست

 ايل . ةئيراقلا : نهذ يف ةحضاو ةديج ةرو ,وميج كرت : ىتح اهل ةزيمملا ةيراجتلا تامالعلاو

 هرحك ؛ناكم ةيمعألا نم ةمدختسملا قاروألا ةيعونل بساتملاو ديحلا رايتخالا ناك

 , ةلاسرلا لقن يف ةمدختسملا تاملكلا نم رثخأ اهسقن نع ةيديستملا ةربعملا ءاشألا 2

 نالطب «ةباتكلا يف مدختسملا قرولل ديجلا عونلا رايتحلا ةيمهأ نم ديزي امن
 كلذكو « خسنلا نم نيعم ددع جاتنإلا ىضم اميف اعئاش ناك يذلا نوبركلا مادختسا

 يفت يتلا ةعونتملا اهتاردقو اهلاكشأب ةعابطلاو ريوصتلاو ةياثكلا تالا روهظ
 نم كلذ ريغو طخلا مجحو نوللاو ددعلاو لكشلا ثيح نم ةدوشنملا ضارغألاب

 تالسارملا وأ ةيملعلا ةلاسرلا وأ ريرقتلل رهظملا نسح زاربإ يف ةدعاسملا ءايشألا
 9 ةيراحتلا

 ةباتكلا دودج

 عيمج نم تارتميتنس ةعبرأب ةباتكلا دعاوق هددحتف ةباتكلل يبناملا غارفلا اهأ

 يغبنيام نكل . ةئيدحلا ةبتاكلا تالآلا مادختسا وأ ةعابطلا ةلاح يف ةصاخو بناوحلا



 7 1١ 8 ةيئاهنلا هتان وكم : لوطملا يمسرلا رهرتتلا

 نس اهتياهنو نمألا ب بئاخلا نهر رظسألا ةيادب ةماقتسا+ تأشلا اذه يف هيلع هيبنتلا

 يغ ةديدشلا ةقيقذلا ةاأداحلملا لمع اليلق يضاغتلا نكم 3 كلذ عمو سيلا بئاجلا

 ةداي نكمي امك .ةيذاعلا ةبتاكلا ةلآلا مادختسا دنع ةحفصلا نم قىرسبا ةيحانلا

 . ديلجتلا يف ( ل [ةجل) تنارعسس ةعرأ و 0 نيالا يبناحلا غارفلا

 فالغلا

 لوألا .ةثالث فادعأ قيقحت ىلإ 20/7 يطب ا ساي

 ىلع مارتحالاو ةبيهلا ءافضإلا يسفن تلاثلاو «نيزرختلاو ظفحلا ةفيظو ءادألا يناثلاو

 .ريوقلا

 وأ قزمتلل ةضرع نوكت اهنإف « بسادملا فالغلاب ةبوتكملا ريراقتلا دلجت مل اذإف

 ةبئاس اًقاروأ تكررت ذإ امامت عايضلا ىلإ اهلأم ناك اعرو ؛فلتلا وأ قرولل ىطلا

 ريرشتلل هملسن دنع ىلوألا ةرظنلا نم ئراقلا هاريام وه فالغلا نآلو . فالغ نودب

 ناونعلا لثم ةمئادلا تامولعملا يضرعل بسانملا ناكملا نوكي هتإف «باتكلا وأ

 فاللغلا نوكي دقو . ةئاسرلا وأ ري 0 و < بعلاو

 نه ريرقتلا ناونع راهظإل كايش هطسرتي اييسن كيمسلا قرولا نموأ ابلاغ اًكيمس

 هنأ الإ . بقلطلل تايفككلا يف ايي ققلا يفاصلا كيفشالبلا ن م وأ «فالغلا لالخ

 سكعلا لب :لاوحألا ميمج يف اًيلاغ بسانملا فالغلا نوكي نأ يرورضلا نم سيل

 : حيحصلا وره نوكي دق

 راقولاو ةبيهلا ريرقتلا ىلع يفضت ةيسفن اهنإف فالغلل ةثلاثلا ةفيظولا امأ

 ءىراقلا دعاست اهنآ امك . ىلوألا ةلهولا نم ريرقتلا ثايوتحمل ءىراقلا هانا بذجتو

 لالخ نم ريرقتلا اهنمضتي يتلا ةيئاهنلا ةروصلاو تامولعملا نم ةيمك ربكأ لقن يف

 وقلا نكمي اًمومع .اهباعيتساو تاملكلاو روصلاو موسرلا نم هيلعامو فالثلا
 . ريرقتلا لخادب امع ريبعتلل ةرغصم ٌةروص فالغلا





 راك يدق سنلا)

 ةلوطملا ريراقنلل ةفلتخم ةلتمآأ

 ميصقلا ةكرشل يونسلا ريرقتلا *# لوطملا ريرقتلل يضارتقا لاتم ©

 ةيقيطت تالاح © ةيموكمحلا تاهحلا ىلإ ةعوفرملا ريراقتلا © ةيعارزلا

 ربراقت © بفقوملا نايبل جردتم ريرقت © تاباسحلا بقارم ريرقت ©

 ةكلمملا يف ةيوكزلاو ةيبيرضلا تارارفإلل حدا © فيلاكتلا

 اهليلحتو اهيلع دمتعي ىتلا سسألا ةشفانم ىلإ ةقباسلا لوصفلا ىف انض رعت نأ دعب

 صضعب ميدقتو اهريسفت مث اهليلتو اهفيتصتو تانايبلا عمج نم ريراقتلا ريرحت يف

 ريرمت نم اننكمت ىتلا ةلحرملا ىلإ انلصو اننإ لوقلا نكي «ةلوطملا ريراقتلل جذامنلا

 لكشلا ىف تفلتخا نإو تايباسألا ىف كرتشت ىتلاو ريراقتلا نم ةفلتخملا عاونألا

 ضرعلا ةقيرطو

 اءدي ريراقتلل ةفلتخملا جذامنلا ضعب شقاتن فوس لصفلا اذه ةيقب ىفو

 ةايحلا عقاو نم ريرقتب هعبتن نأ ىلع ؛ لوطملا ريراقتلا جذومنل يضارتفا لاثم ضضرعب

 قة ىلع ةلجاد يف يي وتحب يدلاو (ةيعارزلا ميِصَْقْلا ةكرشلا يونسلا ريرقتلا) ةيلمعلا

 درس «٠ تاباسخلا بقاره ريرقت 0 ةيلاملا مئاوقلا ّ ةرادإلا سلجم ريرقت م . ريراشت

 ىلإ ةعوفرملا ريراقتلا ليصفتلاو ةشقانملاب لوانتن مث . هتاجتتمو ةكرشلا روطتل ىخيرات

 ضرع كلذ ىلي . ريراقتلا هذه صئاصخو ةفلتخلا اهئايوتسمب ةيموكحلا تاهحجلا
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 ىناقتلا دج ةكفل مانا انقننل
 ىلا سلا اعمأ _ 5

 عبتت يتلا تاوطتلاو تاظفحتلا يضعب ىلع ىوتحملا تاياسحلا بقارم ريوقت جذومنل

 مدع ةلاح شقاتي ريراقتلا نم ءاغون ءانضيأ :ضرعن فوس .ريراقتلا هذه دادعإ يف
 رمي ىتلا لحارملا ري رقتلا اذه شقاني امك ؛(ةيجيردتلا ةيفصتلا ةلاح) عورشملا رارمتسا

 لامعألا ىلإ ةفاضإلاب ؛ ؛ لمعلا راطإو ةطخ هيف اًهضوم ريراقتلا نم عونلا اذه اهب
 . اهيطغي يتلا ةينمزلا ةدملا كلذكو « ريرقتلا اهنمضتي يتلاو دعب ذفنت مل يتلاو ةذفنملا
 يف فيلاكتلا ريراقت نم ةفلتخسم جذامت ميدقتب موقن فوس لصفلا اذه ةياهن يفو
 ىمداكألا | اهناج نم ةيقيبطتلا تاالاخلا يضعب قوسن فوس اريخأ . ةيعادصلا تاشنملا

 نمو . اهل اديج ادعم حيصيو ريراقتلا هذه دادعإ ىلع بلال بردي كو يلمعلا وأ

 اهدادعإ يف ةدعاسملل تن تاداش رولا ضعب ىلع ةيوتحل وتحلا ةطسبملا ريراقتلا كلذ ةلعمأ

 , هيد وعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيوكزلاو ةيبيرضلا ت تارارقإلا جدام لثم



 اا 1 3 اتعال - ةلعمأ يب ءإ لإ 3 دز وتحت

 ريرقنلل يضارتفا لاثم لوطملا ريرقتلل

 يرجيرتلا

 ل سس انحف نويتونأق نؤبسا

 9 لام د |
 0 نور انستسمس



 ريراقتلا نم ةصاخخ غاونأ انيق

 ريجأتلل نزاخم / ضرع ةلاص / ةيرادإ بتاكم

 ضايرلا ةنيدمب

 دعس ريزقت

 ندنلب ( ج ب |) ةكرشل

 نوسكاج ثيمس

 ةكرسشلاب تاعييملا ريدم

 يريدسلا حلاص



 176 ةلوطلا ريراغلا ةقلمخشم ةلثمأ

 ١ ميحرلا نمحرلا هللا مسي "

 ةيلخاد ةركذم

 ها 5151115

 يريدسلا حلاص /ذاتسألا : ىلإ

 ديبعلا دمحأ : نم

 ضرع ةلاص / ةيلآلا تابساحلا ىلع بيردتلل ىنبم رفاوت نع لجاع ريرقت : عوضوملا

 نيفظوملل بتاكف / ةيلألا تايساحلا نم ةكرشلا تاعيبمل

 يدحإل تاعيبملا ريدم نم ةينوفيلت ةملاكم ليلق ذنم تيقلت دقل حلاص ,/ذاتسألا

 يف لوئسملا اذه مامتها زكرتيو . ندنلب ( ج ب |) ةيلآلا تابساحلا جاتنإ تاكرش

 ٠ ضايرلا ةتيدمب ةرادإلاو ضرعلاو بيردتلا ضارغأل بسانم ينبم ىلع لوصحلا

 . لجألا ريصق راجيإ دقعب
 كوصحلا ىف تغري . ةكرشلا هذه تاعي ريدم نوسكاج ثيمس /ديسلا

 بولطملا ضرغلل اهئادأو ةرفاوتملا نكامألل انليلحت ىلع يوطني لصفم ريرقت

 , هش 21 هتياغ دعوم يف ةحرتقملا عقاوملل اثتايسصوتو

 : ةبولطملا تافصاوملا يلي اميفو

 ناكم ىلع لمتشت يكل 7م١٠١٠ 8٠٠ نم  ةيرادإلا بئاكملا- ١

 . تاعامتجا ةعاق ٠ صاخ بتكمو «لابقتسالل

 ةفلتخلا ةكرشلا تاجتنم بعوتستل ؟م 152:1١ نم  ضرعلا ةلاص  ؟

 تاعيبملا يبودنم عم نيلمتحملا ءالمعلا نم ةعومجمل عستيو ديج لكشب ةضورعملا

 . ةكرشلا تاجتنمل مهدقفت ءانثأ ءالمعلا نوبحطصيو حرشلاب توموقي نيذلا



 ريرزاقتتا نس ةيضاخ جاونأ اونا

 عافترا نيزك ره فيك ه4 05م1 061 نم ةكرشلا تاجتنمل نزاخحم

 . م 8 نع لقيال فقسلا
 تايلمع ليهستل هبلإ ةيدؤملا ةعيرسلا قرطلا وأ / راطملا برق عقوملا- 5

 . ةيئورتكلالا وأ ةقيفخلا تاعانصلا قطانم وأ / غيرفتلاو نحشلا

 ةلباق تاونس سمخ ىلع ديزت الأ لضفي دقعلا ةدم راجيإلا طورش 8
 ناكملاب هيفرتلا لئاسو ٠ تاروظحملا . يونسلا راجيإلا ةميق « رخآ دعب اماع ديدجتلل

 . كلذ ريغو ةيئازحلا طورشلا ٠

 هنأ رهظيو ؛ ىلوألا ةرظنلا نم ةماخفلاو لامحلاب يحوي نأ دبال  لكشلا 1
 . نيحجاتلا لامعألا لاجرب صاخ ىنبم

 وجرأ نوسكاج , ديسلا ىلإ هلاسرإو ريرقتلا ءاهنإل بولطملا تقولا قيضلو
 ةفرعمو ثحبلا يف كئنواعي نم ىلإ كتجاحو ةرورغلا ةلاح يف يب لاصتالا

 موقن يذلا رابكلا انثتالمع دحأ نم بلطلا اذه نآلو . ةيولطملا ةينفلا تافصاوملا
 ةحاتملا اتتاناكمإ لك عضأ يتنإف ٠ مهيلإ ةيرادإلا تاروشملا مدقتو مهتاباسح دادعإب
 ىلع ىتردق نأشب تاحارتقا كيدل تناك اذإو .ةمهملا هذه ءاهنإ يف كدعاست ىتلا
 . نكمم تقو برقأ يف يب لاصتالا يف ددرتت الف ؛ ىرخأ ةروصب كتدعاسم

 ديبعلا ديس



 ازال ةلوطتا ريراقتلل ةقنحتم ةزئمأ

 نويلام نوراشتسمو نوينوناق نوبساحم

 ١١447 ضايرلا 456711١ نوفيلت يزارلا ركب وبأ ش ٠

 هأآ1417 17/5١ ثيراعلا
 ةيل

 ندنل  جتنواد ش 1

 نوسكاج / كسلا ىيزيرع

 ةصرفلا هذه انثتاطعإ ىلع قركشو يريدقت ىصلاخ مكيلإ مدقأ نأ يندعسي

 صضرعلل ةلاضو بيردتلل صاخ ىنبم نأشب اهجاتمت ىتلا تامولعملاب كديورتل ةبيطلا

 . صضايرلا ةنيدمم هتماقإ نوديرت ىذلا عرفلل نيفظطوملل بتاكمو

 نم مغرلا ىلعو .ايلاح ةرفاوتملاو ةيسانملا نكامألا نع لصفم ريرقت ةيط قفرم

 نأ ريرقتلا لالخ نه رت كنأ الإ + ضايرلا ةنيدمم ريجأتلل ةضورعملا نكامألا ةرثك

 ةدودحم نوكت داكت مكيلاج نم ةبولطملا تافاصوملا عم قفشتو ةرغاشلا نكامألا

 . رخآل رهش نم ريغتت تاراجيالا قوس ىف هرثؤملا لماوعلا نأ امك :ددعلا

 ةفاضإ ناكأ ءاوس نأشلا اذهب صني اميف ديدجلا ىلع كعلطأ فوس : مث نمو

 . محل لسرملا ريرقتلا اهيلع يوتحي يتلا تامولعملل اصقن مأ



 ريراقتلا نم ةيجاش جاونأ اقرا

 تايوتحملا ةمئاق

 ةحفصلا مقر

 : ريرقتلا صخلم
 ترش ىليتيمت

 ةلكشملا نايب

 ريرقتلا فده

 ثحبلا ةطخ

 ةيرادالا بتاكملاو ضرعلاو بيردعلل ةرغاشلا نكاسألا

 ةيلخادلا زجاوحلا نم ةيلاخلا نكامألا

 ةيعانصلا قطانملا

 ةبراجتلا قطانملا
 ةحرتقملا عقاوملا

 ةصالخلا

 تايصوتلا
 ديلا يش ىلا سل سجل الا اسيل الحي

 تت
0 

 عجارملا ١



 ا ةلوطملا ريراقتلت ةفلتشم ةلثمأ

 ريرقتلا صخلم

 ةيه لزم

 حتفب يصون اننإف انيدل ةحاتملا لئادبلا ليلخت و تالاصتالا ءارجإو ثحبلا دعب

 اذه نأ ىلإ دنتست ةيصوتلا هذهو . ايلعلاب يراجتلا ةيراقعلا زكرم يف ديدجلا مكعرف
 بتاكملا ىلع ةيلكلا ةحاسملا عيزوت ثيح نم مكتكرشل دوشنملا ضرغلاب يفي عقوملا

 . عقوملا ةعاخفو ةرهش ىلإ ةفاضإلاب ء نزاخملاو ىضرعلا ةلاصر

 ريوطتلا ةتيدح ةديدلا ىطانملاو ةيعاتصلا , قطادملا يف ةدوجوملا نزاخملا نم ريثك

 نم هيرشب زاتمب ايلعلاب يراجتلا ةيراقعلا كرم نأ امك . لجاعلا بيرقلا ىف ةرفاوتم ريغ

 عقوملا رايتخا مت ءاوسو . ةيويحلا ىرخألا ةيراجتلا ركارملاو راطملاو مة ءرسلا قرطلا

 يفت فوس ةحانم ا عن عفاوملا نإف ع ىليقثسملا عسوتلا يف ةبغرلل ين ماعلا وأ لو هلا

 هذهب نكامألا هذه لثم اثم ىلع لوصحلا يلاخلا تقولا يف. ردانلا نمو . مكتاجايتحاب

 . صوصخلا هجو ىلع يلا اذه يف راعسألا ةذهبو تافصاوملا

 عقوملاب ةطبحملا ةثيبلاو يجراخلا رهظملاو يئاهنلا بيطشتلاو يسدنهلا ميمصتلا

 رابكو ةيملاعلا تاكرشلا تابلطتم سكعي امبذ حالا نكامألا نم اهريغب نراقتال

 . مهتاحومطو نيحجاتلا لامعأللا لاجر

 ةلكشملا نايب

 كيدج عرف حتف ىلإةجاحب مكتكرش نأ اهتيقلت يتلا ةلاسرلا ؛ لاللخخ نم حضتا

 ضرع ةلاص /ةيلآلا ةايبنالا ىلع بيروحلل تاعاف لمشي ضايرلا ةنيدم

 ثحببلا ءارجإ يرورمفلا نم ناكو . ةكرشلا يفظومل ةيرادإ بتاكم /تاعيبملل

 نكامألا ضعب رايتخاو ٠ دوشنملا ضرغلاب يفيل بسانملا ناكملا رفاوت نع يرورضلا

 مايقلاو ؛ مكطاشن ةلوازمل ةيساسألاو ةيرورضفلا تابلطتملا عم بسانتت يتلا ةرفاونملا

 .اهصخفو اهميوقتو ةياتعلاو ةقدلا نم ءيشب نكامألا هذه صحفو ٍيوقتو ةساردب



5 
 5 2 كك ب راقتلا رف ةصايش عا ونا اا

 يلاتلا وحنلا ىلع ناكملا يف مكتايلطتم تناك دفل

 ناكم ىلغ لمتشت يكل ع8 نم ةيرادإلا بتاكملا ١
 7 7 تاطاضعا ةعاق + صاح يدكتو «لاطسالل

 ةكرشلا تاجتنم بعوتستل ؟م اذ ء١را١١٠١5 نم_ضرعلا ةلاض . 5

 يبودنم عم نيلمتحملا ءالمعلا نم ةعومجمل عستيو ديج لكشب ةضورعملا ةفلتخملا
 . ةكرشلا تاجتنمل مهدقفت ءانثأ يعلا ْن نويحطصيو حرشلاب نوموقي نيذلا تاعيبملا

 فييكت .؟5م4**١٠٠5٠ نماهتعس غلبت ةكرشلا تاجتنمل نزاخم " 

 0 ٠ 2 نع لقي ال فقسلا عافترا يزكرم

 تايلمع ليهستل هيلا ةي دؤملا ةعيرسلا قرطلا وأ ا دو

 . ةينورتكلالا تاعانصلا وأ ةقيقخلا تاعانصلا قطانم وأ / غيرفتلاو نحشلا

 ةلباق تاونس سمح ىلع ديزت الأ ,لضفي دقعلا ةدم  راجيإلا طورش 8

 هيفرتلا لئاسو ؛ تاروظحملا : يونسلا راجيإلا ةميق ؛ رمخا دعب اماع ديدجتلل
 . كلذ ريغو ةيئازخلا طورشلا :تاكملاب

 هنأ رهظيو ؛ ىلوألا ةرظنلا نم ةماخفلاو لامجلاب يحوي نأ دب ال  لكشلا . 1

 نيمسجابلا :لابنأالا لاتج ي ضاخت نتن
 ريرقتلا فده

 يفتل اًيلاح ةدوجوملاو ةبسانملا عقاوملاب ةروشملا ميدقت ىلإ ريرقتلا اذه فدهي
 صضعب ميدشت وأ . هب راذإ بئاكم / ضرع ةلاص / بير دخلا نم هك ثلا تاحاشمب

 صضارغأل ةيساتم نوكتو اهذيقنت نم ءاهتناالا عقوتي يتلا نكامألا - تاحارتقالا

 . لويقلاب نآلا ةرفاوتملاو ةرغاشلا نكامألا ١ لوبقلا رحت مل اذا ةكرشلا
 ثحبلا ةطخ

 حسمت تمق دقل : بولطملا صضرغلاب يفي يذلا بسادملا ؛ ناكملا ١ ىلع لوصحلل

 نرد عاملا نطانلا كلذكو ه ةيسيئرلا ةيراجتلا ع كارلا نم اقوم 18 قلاوج
 يف ةيلخادلا زجاوحلا ن يف ةيلاحت رثكأ وأ ةلقتسم نابم ١6 ىلإ ةفاضإلاب « ضايرلا

 . نشايرلا ةليدع م



 ةرنزا ةئوطئا ريراقتل ةتلجخم ةنئمأ

 ا اد د 3 ا ينم 1 :ةفلدكلا مكتلا . ائاسوو تاغ وطما لؤلخ ٠م تام لعملا هله لغل ع

 ةيعاتصلا ةفرغلا تاعويطم رداصملا هذه ةلماش ةيلاديلا تازايزلا ضعب كلذكو

 بئاكملا نم اهيلع تلصح ىتلا تارشنلا 3 ةيلحملا دئارخلا 3 ىضايرلا ةنب دع ةيراجعلاو

 . ( ضضايرلا ةتيدم ةطراخ رظنا) ةيراقعلا



 ريراقتلا نم ةصاخ عاونأ نارا

 ضرعلاو بيردتلل ةرغاشلا نكامألا

 ةيرادالا بتاكملاو

 طاشنلا يف رثؤت يتلا ةيجواخلاو ةيلخادلا تاريغتملاو فورظلا ددعتل وظن
 ىلع بيردتلل تاعاقو ضرعنل تالاسق ةرغاشلا نكامألا نإف « ينار فعلا
 يف اهدوجو ردني ةيولطملا تافصاوملاب نيقظوملل ةيرادإلا بتاكملاو ةيل ةيلآلا تايساعلا

 ضرعلا تايلآ نم هيلع يوطني امو قوسلا نأ امك . يضايرلا ةنيدمب يلاحلا تقولا
 اذه اهنمضتي يتلاو مكيديأ نيب يتلا تاحرتقملا نإف مث نمو « ايموي ريغتت بلطلاو
 . كلذ نم برقأ وأ مداقلا رهشلا لئاوأ يودجلا ةمهدع حبصت امبر ريرقتلا

 عقاوم ةثالث تحت فنصت نأ نكمي ايلاح ةرفاونملا نكامألا نإف كلذ عمو
 ةيراجتلا زكارملا «ةيعاتصلا قطانملا ؛ ةيلعادلا ؛جاوحلا نم ةيلاخلا ةلقتسملا نكامألا
 . ةيرادإلاو

 ةيلخادلا زجاوخلا نم ةيلاخلا نكامألا
 عت مز ٠ .مكتكرش ضارغأل ةبسانم ةحاتملا لئادبلا لقأ نكامألا هذه قست

 رصتقأ فوس ل ب ١ عونلا اذه تحت ةحاتملا نكامألا نايبل ليصفتلاب ضرعتأ ال فوس

 . ماع لكشب ريرقتلا اذه لالخ اهتشقانم ىلع
 نم هنورم اهرثكأو ةفلكت ةحانملا لئادبلا , لقأ ينابملا هذه نأ نم مغرلا ىلعف

 بسح ميمصتلاو رييغتلا ةيناكمإ ثيح ن «م كلذكو راجيألا دقع طورش ثيح
 يراجتلا موهفملاب ةسبار ةقفص دعت ال اهنأ الإ ؛ دوشنملا ضرغلا

 : ىلأتلا آظآ0آ0آ تناك اهيلع تلصح يتلا ةيلاخلا ةثالثلا عقاوملاو

 . تالاسرملا يحب )١( عقوم ءفتحاللا نب سابعلا عراش - ١1١3

 نيدلا حالص يحب (؟) عقوم «ةناحد وبأ عراش 17 -

 ردا رظنا) ههرنلا يحب (؟) عقوم ءزيز زعلا دبع نب نرقم ريمألا عراش 16-



 قناز ةلوشملا ريراقتلل ةفلتخم ةلغمأ

 عب ةايحأ يف هي ع ةطيشتلا ةيراجتلا تاعمجتلا نع ايبست ةديعب ءايحأ يف ةيلاخلا نكامألا هذه عقت

 ءاثيدح ةروطملا يطانملا نمو ةيراجتلاو ةيعانصلاو ةينكسلا زكارملا نم طيلخ اهنآ ولو

 1 ةعطاقو ةددحم ريغ اهي ثحبلا جئاتن نإف مث نمو

 صضرغلاب يفت ايلاح ةرقاوتملا يئابملل ةيلجادلا ةحاسملا تأ نم مغرلا ىلع

 ؛مث نمو . كلذ لبق تارم ةدع رييغتلا تايلمعل تعضخ اهئأودبي هنأ الإ « بولطملا

 نأ لبق ةيرورضلا تابيطشتلا ىفعبو ةينف ةيانعو ميمصت ةداعإ ىلإ جاتمت امبر اهنإف

 . مكتاجايتحاب يفت

 ةيعاتصلا قطانملا

 اميسقت ةمسقم « ةططخم قطانم . . . اهنأب مضتي ةيعانصلا قطانملا ظفل نم

 طيطختب ةينفلا تاها ةيلوئسمو ةباقر تم عقتو ٠ ماجحألا ةفلتخم عطق ىلإ أديج

 يندملا عافدلا ةيدلص فارشإل اهعوضخو اهتفاظنو عراوشلا ةناسم كثيح نم ندملا

 :ثايلاخ تاعقوم كانه نوكي نأ لمتحملا نم فتصلا اذه تحتو ءا...

 :صضايرلا بونجب ةيعانصلا ةتيدملاو ديدحلا ةكسلا ةطحم برق عقي :لوألا

 ةيراجتلا ءايحألا برقو « ةنيدملا طسو نمض هنأب عقوملا اذه فنصي امك ؛زيزعلادبع

 . (4 عقوم) ةقطنملاب ةفيفخلا تاعانصلا ضعب دوجو ىلإ ةفاضإلاب « ةهدقلا

 يتنمسألا بوطلا نم ىتبمو ؛ يجراخلا ميمصتلا ةطاسبي ىنبملا زيمتي

 عيرفتل تكزاخملل لخدمو ضرعلا ةلابعو ةيرادإلا بتاكملل نلضخدم هبو «فيفتملا

 فيكم ىنبملا . سيئرلا عراشلا ىلع ينبملا ةهجاو يف عقت اهلكو هعاضبلا نحشو
 نمأ تامامص اهبو ةلقتسم فييكتو ةقفدت ةدحو اهلف نزاخملا انما يزكرم

 . ةيكيتاموتوأ

 بتاكملل ةصصخم ؟م 5٠١ دجوي 5م 56٠ * ةغلابلا ةيلكلا ةحاسملا نم

 دع هب ؛كلذ عمو نزاخملا نع ةرابع ىقابلاو : نفض رع ةلاص ع :[١ و ةيرادزلا

 يف هنأ الإ ايبسن ربكأ ناكم ىف ليدبلا اذه لثمتي . رمخآ ليدي هسفت رجؤللا ىذل



 5 ب راقعلا ف ةيمابن جا وأ نانا 03

 تاقضصاوم بسح اهيف ل ايد دعتلا + نكممو ىئاهثلا ييطشتلا نم ىطسولا لخارملا

 دودح يف ةرادإلا يفظوملل بتاكمب حمسي ل ايدبلا اذه ويمصت نأ امك ءاز جأتسملا

 . نآلا نم ميلستلل 5 ةرهاج اهنأ امك ”م٠ كم

 ةيرادإلا بتاكملا ىه ميلستلل ةزرهاجلاو ةيلاخلا ةدحولا نإف يلاحخا تق ولا يف امأ

 هيض قمل ةرف كاك ءاؤيسا ب الار رد «هزتك يرمك راجيإبو ىهرعلا ةلاصو

 ةكرش نم اهملست متي فوسف نزاخمك اهمادختسا نكمي يتلا نكامألا امأ . ةليوط وأ
 راجيإ لدعمميو . ه 1417 ماع نم لوألا رهشلا فصتتم ىف تالواقملل مالسلا دبعل

 . ايرهش لاير ١5٠٠١ يأ يضرعلا ةلاصو بتاكملل فصنو ةرم يرهش

 ذإ . عقوملاب طيحملا ناكملاو رهظما ةلأسم يهف عوضوملا يف ةيبلسلا ةطقنلا امأ

 ضرعلا ةلاص نم تقولا سفن يف بيرقلاو ىنبملا ةهجاوم يف نزاخملا لدم عقي
 غيرفتلاو نحشلا تايلمعب موقت يتلا تاتحاشلا ةروطخب هانامعلا هجاوي مث نمو

 .ةيلآلا تايساحلا عيبل ضرع تالاص يف اوسيلو

 ةكرش هذيفنتب ماق : ( © عقوم ) ءارهزلا ةمطاق عراش ىلع اع رشابم عقيو : يناثلا

 ميمصتلاو , <شلا سفن هلو ١ لوألا ليدبلا ذيفنتب موقت يتل 3 تاآالو هاقملل ماللسلا دبعلا

 يسيئرلا عر ,اشلا يلع هعوقو هيمي قرافلا امأ . لوألا ليدبل لا يف دوجوملا

 نم دمتو فقاوملا ءبع فاخت يتل او ةيفلخلا عرا وشلا نشعب ىلإ ىثبل : |١ لوصوو

 . رورملا كابثرا تاللاج

 راجيإو ؟م 4 ٠٠٠ ةحاسمبو نزاخملا يهف يروفلا ميلستلل ةزهاجلا ةدحولا امأ

 دجوي .تاوتس نسمح نع زاجيإلا ةذم لقتالاو لاير 183+ هردف يىرهضش

 هجاوي اهنم ربكألا ءزحلا نكلو ةفلتخم تاجتنمل عيزوت ةسسؤم 1١ يلاوح عراشلاب

 ىف مهنأب مهراعشإو ءالمعلل جاعزإ نم هببست امو ةريبكلا تانحاشلا ةلكشم سفن
 . عيرفتلاو نحشلل ءانيم



 نور ةلوطملا يراقتلل ةقلدضم ةلئمأ

 ةيراجتلا قطانملا

 0 ا فول نمل لص ا طلخا نووظلا يلح

 عابطنالا يف زكرتي امهنيب ديحولا قرافلا نأ الإ ؛ةيعانصلا قطانملل هسفن ماعلا

 ىلع ةيراجتلاو ةيعانصلا قطانملاف . ةقلتخم اياوُر نم ءايشألا ىلإرظنلاو يصخشلا

 ةيحاتلاب مثهت ةيراجتلا قطانملا نأ الإ : عيزوتلاو عيبلا تايلمعب مثهت ءاوس دح

 اباذج نوكي ىتح ضرعلا تالاص ىلع لطملا ناكملا ةهجاول ىلامجلا رهظملاو ةيلكشلا

 يف غيرفتلاو نحشلا تايلمع نوكت نأ يغيني مث نمو ؛ عراوشلا يف ةراملاو ءالمعلل

 ناتاكم تدجو فيقصتلا اذه تع ةرغاشلا نكامألا ى.فحفو ةسارد نمو

 : نايلاحخ

 ؛ ,.ضاي ِيرلا لامش دهف كلملا يب رط نم راتفأ دعب يلعو دورولا يحب عشي : : لوألا

 قدانقلا نم بيرق هنأ امك 3 زيزعلا دبق نب هتلادبع ريمألا قيرط ن بهم 1 * * دعب ىلعو

 تايلمع لهسي ام : ةثيدملا طسو كلذكو راطملا ىلإ ةيدؤملا ةب ةيسيئرلا قرطلاو ةيملاعلا

 .(1) مقر عقوم ؛ يوجلاو يربلا اهيعونب غيرفتلاو ن تذلا

 ىلع ؟مال* كا 1م امهنم لك ةحاسم ناينبم عقوملا اذه يف دجوي

 ابيرقت نيناكملا الك ةحاسم نم / 5١ يلاوح . يروفلا ميلستلل نازهاج « يلاوتلا

 نزاخمك هب عامتنالا نكي ىقابلاو ضرع تالاصو ةيرادإ بتاكمك اهمادختسا كمي

 « يلاوتلا ىلع لاير "58 . ؟ا/٠ +٠ ير 3 قشلا راجيإلا لدعم . ا رشلا تاجتنمل

 . تاونس عبس يصقأ دحب ديدجتلل ةلباق ةيونس راجيإلا ةرتف
 فلم فوقولا ىلع ةروصقم تائحاشلا فوقوو غيرفتلاو نحشلا تايلمع

 مامأ مهتارايس فاقيإب ةأشنملا ءالمعل حمسي ام « كلذل ةصصخملا نكامألا يف ينابملا

 راجشألا ةفلتخم ةقيدح هلوحو باذجو ليمج ينبملل يجراخلا رهظملا . ىنيملا

 نيلماعلا ىدت ةمظعلاو رخفلاب اعابطنا ىطعيو ةيسفنلا ةحارلاب ىحوي امم  راهزألاو

 . ةكرشلاب



 ريراقتلا نه ةصاخ عاونأ سدد

 عراش ىلع ايلعلا يحب عقيو .(1) مقر عقوم يراجتلا ةيراقعلا زكرم : يناثلا

 ” سل 1 اهستو ١ دهف كلملا قب ةيرط نم 7م *٠” دعب ىلعو . ماعلا ايلعلا
 فصولا عقاو نم هيلإ لوصولا لهسيامك . تاتحاشلا ةطساوب وأ راطملا نم
 قرطلا نم هتيؤر لهستو .ةئيدملا ناكس نيب هترهش عستت يذلا ينبملل يجراخلا
 . هنم ةبيرقلا ةيسيئرلا

 ءامقا١٠٠ امهنم لك ةحاسم نارغاش ناتاكم دحوي يراجتلا زكرملا اذه يفو
 يع دم رع البا "ميقا وني الا
 ةساسللا نأ ريغ . ؟ م 15٠ غلبت اهب بتاكملل ةصصخملا ةحاسملاف ىربكلا ةدحولا امأ
 هس ندألا تتوسل قيرط ل نع ةجاحلا دنع اهتدايز نكمي ةيرادإلا بتاكملل

 , ةيراداألا بتاكملل ةصصخملا تاحاسملا فعاضي امم نيرود لك

 :ىلاوعلا ن 7٠,٠٠١ 5:١ وهف يرهشلا راجيإلا لدعمامأ
 ا يا !امب رنويلم ؟ اهردق ةمارغو تاونس عبرأ ىندأ دحب

 ندا رضرعلا تالاص نأ نايبلا نبع ىنغ . ةيرهك ر ميغ بابسأل نيبئابحلا

 بئاكملاو ضرعلا تالاص لصتتو . صاخ لخدم اهل هل يتلا نزاخملا ن : عاماف لفت

 رح لماكلاب يراجتلا ركرملل يزكرملا ةئفدتلاو فيبتكتلا ماظنب لصتت
 0س ولا نم نكينشأ لكن عر كوسم رثاتس كيبابشلل « رمخافلا تيكوملاب
 مثلا يفتل ادج هقيفطلا تاليدعتلا ىل !! جاتحتو .ةديج ةءاضاللا ؛لاتيمو وللا نم
 5 ءاهي يي رشلا ةناكم قيلي ىذلا

 اتمأ 5 نع ليال اهب فقسلا
 طاحملا ء ثيدحلا يسدنهلا دريس نق ليناسب ١ ويرحل ىلا امأ

 دعاقملاو « ةقلتخملا ماجحألاو لاكشألا تاذ ةايملا ريفاونو ةليمجلا راعزألاو قئادحلاب
 هالمعلا تارايسب ةصاخلا فقاوملا رفاوتت امك ؛ ةجاحلا دنع ءالمعلا ةحارل ةصصخللا

 ل ا ا ا و ل د
 . ينبملل ةيقلخلا عقاوملا نم اهب موقت زكرملا اذه يف عيزوتلاب موت يتن ١١ تاك هلا عيمج
 يبلي يذلاو دوشنملا ضرغلاب يفت يتلا نكامألا بسنأ نم اقح دعي عقوملا اذه نإ
 . مكتجاح



 انضر ةلوطلا ريراغلل ةفلتشم ةلغمأ

 ةحرتقملا عقاوملا

 راشملا نكامألا ىف ةعسوتلل امإ ةحومط اًططخ كانه تأ تاراقعلا بتاكم باحصأو

 رظنا) . قطانملا كلت يف اهتماقإ حرتقملا تزاخملاو ةيرادالا بتاككملا ريوطتل وأ اهيلإ

 .(ةقفرملا ةطيرتملا

 : رجاوتخا نم ةي ةيلختادلا زجاوحلا ءرم ةيلاخلا :كامألا

 تاراقعلا كا ولخب اودنيك ل اهتحا كانه نأ تاراقعلت روتعش بتكم دافأ

 لقتسمو ثيدح ىثملاو . ه ١151 /35//9 5 ءاصقأ دعوم يف هيف طاشنلا ةيفصتل

 . يقرشلا يرئادلا طخلا عم زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا قيرط عطاقت نم بيرق هتاذب

 تاعاقو «ضرعلا ةلاص ثيح نم ةبولطملا مكتاجايتحا ىبلي ىنبملا اذه

 هب ؛ءارضخلا راجشألاو راهزألاب طاصم « نزاخملاو ةيرادالا نكامألاو بيردتلا

 رع ىنبملا فلج عشت ةعابضبلل غيرفتلاو نحشلا نكامأ «تازايسلل هاش ومص مف بهقا عف

 ىنبم لا نأ امك ه نيححانلا لامعألا باحصأو تاكرشلل سصصخ نيل نأ ىلع لدي

 ىف سى قش ل راجيإلا نزاخملاب صاخ كديرشلاو ةقدتلل ماذعن كيو ءايزكرم اهيكت بقيطف

 نكامألا ةرثكل ةنرمو ةددحم ريغ يهف دقعلا ةرتفامأ « ايونس لاير 158,0٠٠ دودح

 : طا اذه ىف اييسن ةيشورعملا

 تقولا يف ناكملت ةحلملا مكتجاح عم ىفتيال دق ىنبملا نأ نم مغرلا ىلع

 . ريبك يراجت لبقتسم هل عقوملا نأ الإ رضاحلا

 ةيعاتصلا قطانملا

 يف تاالواقملا طاشن ىف ةدئارلا تاكرشلا ىدحإ تالواقملل دشارلا ةكرش

 ؛ةنيدملا يف ةديدحلا ةيعانصلا قطانملا نم ريبك ءزج ذيفنتب ثماق يتلاو ضايرلا ةنيدم

 ةيعادصلا قطانملا نم ةييرقلا نكامألا يف ةيفاضإلا تاعسوتلا ىضعب لمعل ةطخ اهيدن

 قطانملا نيي تامدخلاو جاتنإلا لاجم ىف لماكت كانه نوكي ىتح ةيلامشلاو ةييونلا



 راجيالا ةميقب ةصاخلا طورشلا سفن نوكت امبرو + البقتسم اهتماقإ عمزملاو ةمئاقلا
 قطاتسلل هلذ 'امم نوكت فوس اهنأ ىنعمب « دقاعتلا طورش نم كلذ ريغو ٠ دقعلا ةرتفو
 ملو ةقدب ددحم ريغ تاعورشملا هذه لامكإ نم ءاهتنالا خيرات . ةمئاقلا ةيعانصلا

 .لوؤسملا صخشلا نم هيلع لوصحلا نم نكمتأ

 دييشتلا يف نوبغري نيذلا دارفألل عيبلل ةضورعم ىرخأ ةريثك عقاوم كانه
 .الاير "٠و 7٠١ نيبام عبرملا رثملا رعس حوارتي مهسفنأب ءادبلاو

 ةيراجتلا قطانملا

 نيس احر ا ب تاللجملاو دئارجلا ىف رشن
 ورول تور ةدئلللا عير امتع ايتجا ةيوجاع قاوسأ حا ناجل خرق خرم
 سي || قاوسأ ؛ةبيط قاوسأ ٠ ةديدجلا ةيراقعلا قاوسأ زرعت ريقك دعبل قلو

 . تيوكلاو

 نكمي ملة ** و ىلا نييام ناكملا اذه ىف ةحرتقملا يئابملا عاسنا حب حوأرتي
-_ 

 بئاكللاو ضرعلا تالاصو بيردتلا تاعاقل مكتاجايتحا بسح بسح اهتئزغ و اهميسُفت

 ةرفاوتم ريغ عيبلا وأ أ راجيإلا طورشب ةقلعتملا ةيليصفتلا تامولعملا . نزاخملاو ةيرادؤلا
 . نآلا

 نع ةلوثسملا ةهجلاب رخآ وأ لكشب ةقالع اهل يتل ١+ تاراقعلا بتاكم ىضعب دكؤت

 كل نم هريغ نع ةيويح رثكأو صاخ عباط اذ نوكيس عقوملا اذه نأ قاوسألا هذه
 : ةتيدملا طسو م ةييرشل ا ةيراجتلا

 ةصالخلا

 نزاشم /صضرع ةلاص /ةيرادإ بتاكم رفاوث ىدم نع ةسا ردلا هذه ثتدعأ
 ةيعاتملاو ةيزاجتلا ةقرغلا كا ةرفوتملا تامولعملا ىلغق ءانب ةكرشلا تاحنحل

 ةئيدملاب تاراقعلا بتاكمو ؛ةيلحملا تالجملاو دئاربلاب ةيوسملا تانالعإلا « ضايرلاب

 يف مكتجاح يبلي ناكم بسنأ نأ حضتي قباسلا ضرعلا نمو «تالواقملا تاكرشو
 .ايلعلا يحب يراجتلا ةيراقعلا زكرم وه يلاحلا تقول



 نوران ةئوطملا يراقتلا ةفلحتمم ةلعمأ

 ةنعاسملا نأ حضتي )١( مقر لوددلاب ةضورعملا تانايبلاو تامولعملا ىلع ءانب

 صضورعلا لضفأ دعت تزاخملاو ضرعلا ةلاصو ةيرادإلا بتاكملا نيب اهعيزوتو ةرفاوتملا
 اهتفعاضم قيرط نع فعضلا ىلإ ةيرادإلا بتاكملا ةعسوت ةيناكمإ نع الضف ةحانملا

 . ةرورضلا دنع قورسملا رودلاب

 .يرهشلا راجيإلا لدعمو ةبولطملا تاجايتحالا ىلع ةيلكلا ةحاسملا عيزوت (1) مقر لودجلا

 فيحألا نب سابغلا ش8

 ةنره ةناجع وبأ نش ٠

 ةنرع زيزعلالبع نب كرقم ريمألا رش لم

 ةيرَ ذيلحلا ةكلا ةظحم رارج

 يشضايرلاب

 تاؤنس 8 ءارعزتا ةمطاف نش

 5 ديدضتلل ٌةَلباَك ةنم
 دورولا يح

 تاوتنب / ىصقأ دع العلاب يراجتلا ةيراقعلا ركرس

 هع

 نتا تكيس اتت وا ّ

 ىثكأ فص تاونم 4



 ريراشتلا نم ةصابخ عاونأ 1

 راجيإلاو رعسلا ثيح نم ةحاتملا لئادبلا لضفأ يراجتلا ةيراقعلا زكرم دعي
 ةصاخلا ةحاتملا تاليهستلاو عقوملا رابتعالا يف ذيخأ اذا عبرملا رثملل ةبسنلاب يرهشلا

 ةماخف ىلإ ةفاضإلاب «نزاخملاب غيرفتلاو ليمحتلا ةلوهسو ةعيرسلا قرطلا نم هبرقب
 حلاصملاو معاطملاو قدانفلاك ىرخألا ةيمدخلا تاليهستلا نم هبرقو عقوملا لامجو
 . ةيسيئرلا كونبلاو ةيموكخلا

 ةيوهتلاو ءافطإلاب ةصاخلا نمألا لماوعو يسدنهلا ميمصتلا ثيح نمو

 هجو الف عقوملاب ةطيحملا نكامألاو يرامعملا لكشلاو ىنبملل يئاهنلا بيطشتلاو
 ىربك نم ريثكلا هيلع صرحت ماه رصنع اذهو ؛ ىرخألا لئادبلا نيبو هنيب ةنراقملل
 . مكلثم نولمعي نيذلا نيحجانلا لامعألا لاجرو ةيملاعلا تاكرشلا

 تايصوتلا

 نأشي رارقلا ذاختا ةعرس كيلع حرتقأ يننإف اهيلإ انلصوت يتلا جئاتنلا ىلع ءانب
 ةبولطملا مكتجاح يبليل يراجتلا ةيراقعلا زكرمب ( "م ) لوألا ناكملا ريجأت

 مكتاجتنم لامعتسا ىلع بيردتلاو عيزوتلاو عيبلا طاشنب موقي يذلاو ديدجا عرفلل
 ( 7م )51/5٠ يناثلا ناكملا لظ اذإو . نيلمتحملا وأ نييلاحلا ءالمعلا لبق نم ءاوس

 نس نقل هروب اخ هريجلات ىلع لمعلا ةدقو يصرآ ىتزخ ةفاسملا دلع امو ابلاغ
 : ىض رعلا ةلابصو ةيرادإلا بئاكملا عضو أ ةئورملاو عسوبتلا ةناكمإ
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 لل ةقلكخم ةلغمأ
 هال ج اا

 54 ةروطنا م



 هدا ساما عارفا ب

 عسجارملا
 ةجسحلاو ةدعقلا يذ يرهش لالخ ضايرلاب ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلا تاروشنم - ١

 دكا 217

 , تاراقعملل روتعش بتكم

 1 تالواقملل مالسلا دبعلا ةكرش

 . تالواقملل دشارلا ةكرش 5
 . نص «١ ضايرلا هديرج

 , ص « ةماميلا ةلجم 1



 مب عا ةلوخلا ريزراغلت ةفلحطم ةلعمأ

 ةيعارزلا ميصقلا ةكرشل يونسلا ريرقتلا

 ةيعارزلا ميصقلا ةكرش
 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش

 يونسلا ريرقتلا
 ةرادؤلا سلجم ريرقت

 م1987 ريلويالا



 ريراقثلا نس هيمان عاوتأ 000

 ةيداعلا ةماعلا ةيعمتلا ىلإ مدقملا ةرادؤلا سلجم ريرقت

 ةيعارزلا ميصقلا ةكرشل ةعساتلا

 نيمهاسملا ةداسلا تارضح

 : كعيو . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةنسلل عساتلا يونسلا هريرقت مدقي وهو ةيعارزلا ميصقلا ةكرش ةرادإ سلجم رسي
 ةكرشلا تادئاع يف ظوحلملا نسحتلا ىلإ ريشي نأ م1537 9/1١ يف ةيهتنملا ةيلاملا
 سلجملا اهعبتا يتلا تاسايسلا نع ىلوألا ةجردلاب جتن يذلاو اهتقبس يتلا ةنسلا نع
 ١ تاداريألا ةدايزو ةيرادالاو ءةيمومعلا تافورصملا تاذلابو تافورصملا سه دحلل

 هللا ندب سكعنيس تاءارجإلا هذهل ىقيقحلا رثألا لعلو : حمقلا تاداريإ اًنصوصخو

 .اًموضو رثكأ لكشب ةلبقملا تاونسلا يف ةكرشلا تاداريإ ىلع
 قبس يتلاو ةكرشلا ةدارإ نع هس راش تاقوعملاو فورظلا نس مغرلا ىلعو

 يلب لازيالو - ادهاج لمع لق سلجملا نإف ةقباسلا هريراقت يش اهحاضشبأ سلجملل

 ةصيصخلملا ةصخأ ةيدودحمو «ةكرشلل ةحونمملا ضرألا ةيدودحم ةلضعم زواجت

 قلخت قيرط نع كلذو ؛ نط ١١6٠٠ ب ةردقملاو لالغلا ععاوص ىلإ اهديروتل ةكرشلل
 فدهلا خولب ىتحح ةيلاخلا ةيجاتنألا تاعاطقلا ريوطتو ةحب رعب ةدبيدح ةيجحاتنإ تاعاطق

 .دوشنملا

 ذيفنت جمارب ىلع اظوحلم اروطت كانه نإف ه /نط 8, * 45 ريعشلا جاتنإ يفو
 . ةيلاتلا تاعورشملا

 ةياهن ىتح سرغ ذإ ؛ةموسرملا ةطخلا قفو ليخنلا ةعارز يف رارمتسالا مت- ١
 ةعزوم ةيقبلاو يركسلا عونلا نم اهنم 866.٠٠ . ةلخن 25٠٠ نم برشيام مسوملا اذه

 , ةتببو ةيدوشر نيب

 . قباسلا مسوملا لالخ جاتنإلا أدبو رومتلا عنصم لامعأ نم ءاهتنالا م ؟

 ماعلا يف قيوستلاو جاتنإلا حاجن دعب سطاطبلا جاتنإ يف ةكرشلا ترمتسا -*
 . مسوملا اذه نط 7٠٠١ ىلع هجاتنإ ديزي نأ عقوتيو ءيضاملا



 عويم ةلوطلا ريراقتتل ةقلتخم ةلكمأ

 ىلع لبقملا يلاملا ماعلل ةديج اًحابرأ مانغألا عورشم ققحي نأ عقوتملا نم -

 , قت ألح نه مع رلا

 لتع بيرق تقو ىف اهتع نلعي فوسو ةساردلا تيغ تاعورشم ةدع كاته 3ك

 . ةيداصتقالا اهاودج توبث

 ؛ةكرشلا لاومأ رامثتسال سلجملا هجهتني اًيئاقتنا اًيولسأ كانه نأ كشالا 5

 يضتقيامن . . انفو اًيداصتقا تاعورشملا هله ىودج يدم ىلع ىلوألا ةجردلاب دمتعيو

 ةفاضإلاب . . . ىودجلا ةليلق اهنأ تاساردلا تاردق تاعورشم يف اًناتب لوخدلا مدع

 .اهراهت فطقل ةيفاك هلم ىلإ جاتمت تاعغو رشم دوج نعل

 : ةرادإلا سلجم تآفاكمو ايازم

 يساسألا ماظنلا هيلع صن ام ادع تآفاكم وأ ايازم ةيأ ةرادإلا سلجم يضاقتيال

 سلجلاءايغاجتام غلي دقو اذهب . .تاعلا ذاهب ةزاختلاةراوو ءاغت ويمعتو ةكرشلا

 . تاسلج روضح لدي نع ةرابع «لاير فلأ نوثالثو ةتس هردق اًغلبم

 : يلاتلا لامعألا لودج ةرقوملا مكتيعمج ىلع ةرادإلا سلجم حرتقي

 .ةرادإلا سلجم ريرقت ىلع ةقفاوملا- ١

 م1447 ال ا يف يه امك ةكرشلل ةيمومعلا ةينازيملا ىلع قيدصتلا - ؟

 .هسفن خيراتلا يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع رئاسخملاو حابرألا باسح ىلعو

 . تاباسحلا بقارم ريرقت ىلع ةقفاوملا - *

 . ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ - 4

 ' حابرألا عيزوتب صاخلا ةرادإلا سلجم حارتقا ىلع ةقفاوملا - ه

 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل هريغ رايتخا وأ تاباسخلا بقارم رايتخا ةداعإ - 5

 . هباعتأ ديدعتو م1471

 مداخن ةكرابملا ةضهتلا هذه يعارل نافرعلاو ركشلاب ةرادإلا سلجم مدقتي ماتنلا يفو

 . ةكرابملا ءاطعلا ةريسم رارمتسال مدق ام لك ىلع نيمألا هدهع يلوو نيفيرشلا نيمرحلا
 ؛« ؛ةثاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةكرشلا ةرادإ سلجم



 يرآقتلا دة اش اوت

5 0 2-6 

 تاباسملا بقارم ريرشت

 نيمرتحللا ةيعارزلا ميصقلا ةكرش يمهاسم /ةداسلا

 ويلوي ١# يف ةيعارزلا ميصقلا ةكرشل ةقفرملا ةيلاملا تانايبلا صحفب انمق دقل
 لوؤتو . . ةكلمملا لخخاد اهب ظفتحملاو ةيبرعلا ةغللاب ةدعملا تالجسلا عقاو نم م57
 يأ أرلا ءادبإ يف رصحلت انتيلوئسم : نإو ةكرشلا ةرادؤل ةيلاملا تائايبلا هذه دادعإ ةيلوثسم
 . اهب انمق ىتلا ةعجا ملا ىلع ءاني تانايبل املا هده لوح

 هع ءاي1ه فراحتملا ةدجا لا دعاوقا اًكبط ادسحف يرجأ دقن
 تائاسلا ن أ نم دكأتلا نم ةلوقعم ةجر ,د ىلغ ل لوصحلل كلذو ؛ ةعجارملا ةمهم زاجنإ و

 تادنتسملا صخق ىلع ةعجارملا ةيلمع لمتشتو . . ةيرهوج ءاطخخأ يأ نمضتتال ةيلاملا
 ةنيعلا ساسأ ىلع كلذو «ةيلاملا تانايبلا يف ةجردملا تامولعملاو غلابملل ةديؤملا
 تاريدقتلا و ةعبتملا ةييساحملا ءىدايملا مييقت ىلع ةعجارملا ةيلمع لمتشت امك ةيرايخالا
 انلصح دقو . . ةيلاملا تاناييلل ماعل !! رض رعلا مييقت كلذكو «ةرادألا اهب تماق ىتلا ةمهملا
 . .ةعجارملا ةيلمع مامتإل ةيرورض اهانيأر يتلا تاحاضيإلاو تامولعملا هعخ ىلع
 .انيلو ءافيإل لوقعلا ن باسألا ترفو دق اهياثمق يتلا ةعجارملا ةيلمع ةيلمع نأ انداقتعا يفو

 مضولا نع ةلداع ةروصب ربعت اهصحفب انمك يتلا ةيلاث املا تانايبلا : 0 . .انيأر يفو

 كف ككل ذو ءاهتايلمع جئاتت نعو مما ويلوي ١" يف ةيعارزلا ميصقلا ةك رشل ىلاملا

 .اهيلع فرعتملا ةيبساحملا ءىدابملل

 يشارخلا هللادبع ناميلس

 ينوناق بساحم

 (41) مقر صيخرت



 52 ةلوطملا ريراغتل ةفلتشم ةلثمأ

 م1557 ال 7١ يف ةيموسعلا ةينازيملا

 م1517 را م17 خا

 لاير لاير حاضشيإ لاير لاير

 ةلوادتملا لرصأللا

 ل للا (7 1 كونبلا ىدثو قودتسلاب دقت هرقل ا

 اا ل رح 11) نوثيدملا ان

 5055917 )2(  ةنيدم ةدعرأو املقم تاعرفدم 7 ثا 1

 كلا (51نورطلا 4 خمد1فب

 انو ةلواذتلا لوألا ىلامجإ يات دمي

 ةلوادتملا موصخلا
 رقت ع تارا (ا0) ةتثاذ ةدبعرأو نونئاد ةقوعم م

 انرابن ك ترف (8) فرصت مل مهسأ حابرأ لد سمس

 اند ةقحتم يضورق طاقأ

 خخ 1047 (59) ةيعرشلا ةاكرلا رضيت نيت دل

 [1 ةكفع خد ةلوادتملا عوصخلا يلامجإ 183111

 1١1 ماعلا لاما سأر

 ةلوادتملا ريغ لوصألا

 !ة هو عركعات 41 2 فارابختالا ١] ة عورتا

 ل (11] ةتباثلا لوألا يفاع هام 1

 را قا (؛57) ذبشتلا تمت لامعأ 79190 ١

 نش 511 ةلجؤم تافر رجم راق عمال

 7 )1١4[ ليغقتلا ليئام تافورضم 11 ا

 10010 ةلوادتلا ريغ لوألا ىلاعجإ رخال 11 هب

 ةلوادتملا ريغ موصخلا
 اة قمم 115) لجأإلا ةئيرطع رهورق ةةخممعل

 ا ةمدطا كرت ةأفاكم صصخم م

 فاق شا ةثوادتملا ريغ موصستملا يئامجإ [همجل ةذضز

 نا لوصأللا ىفاض ان ل

 نيمهاسما قوق
 م و ا مهس نيالا 238هب حرضملا لاملا سأر قال هام صن

 (لاير ١ :مهسلل ةيسسإ ةمبش



 ريراقتلا نم ةصاخ عاونأ ون

 ني يم (17) عرقدملا لالا سر 1
 ١ خش قارا 631903 يماظنلا يطابحالا 1

 ثروة ةهمعف از ةمرتتشلا ةبع عراد ة ةماعلا

 نع ينتقل ةاقبملا ( رئاسخملا) حابرألا ساعة

 ند يللا نيمهاسلا يي رشع يفاس لنا كد

 . ةيلاطا مئاوقلا نس ارسال 50 فرن ىلإ 1117 نع تاحافيإلا دعت

 ما ال يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل لخدلا ةمئاق
 مام ا ما راب را

 جي ه٠ سس سس سس 2 ا يح _صخخسس عع
 لاير كاير حاسفيإ لاير لايد

 اننا ١53( تاعيبيجلا 555
 قدح ىككل 8:3 تاعيملا ةفلخت 5931 رك

 م ةحأ ؛9 5 يغارزلا طاشنلا لخذ لمجم 17
 يراجتلا طاشلا

 نر ل ل (55) تاعبلا
 راند ةقعأل 7 تاعبلا ةفلخكت 58171611

 سكك د يراجعلا لحاشتلا لخد ليجم اد

 115777 ةييئرلا لامعألا لخد لمسصم يرقي م د 1
 قش هج هرك 1[؟14) ةيرادإر ةيم ومع تاقورصم ةذؤؤععا

 كر دست ؟52) ميزوتو عيب تافورصم 15551

 ةرافد٠ ةرادألا سلجم تاسلجع رورضح لدب +608
 2 هءرادالا  ةيرادإلا ةتباثلا لوصألا كافهتسا ؟ م
 قعر هال ةلجؤم تافوربصم ءاقطإ قيوم

1 
 (1 1755 ارث"؟)

 مل 1 هضحل ةيقرلا لامعأللا (ةراسخل لعد يقاس اخت
 ىرغأ بياكمو تاداريإ رن (تاقورضصم)
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 8 حاضيإ) ةقبابس تنأونس ت'لايدعت

 :تارامثتمالا-١

 يف عوفدملا يف عرفدملا اهتمين مهسألا دلع ثوناقلا لكشلاو ةكرشلا مسا
 واللا م1447 رثالراثا  ةيمسألا (ضصيصخلا)

 عارضشيا# علل عسب قدمو #1 شحم عرضوا ع سم. نش (دربم) يربلا لقتلل ةيدرعسلا ةكرشلا
 18ه هق٠ كوع شه م يبو همه عع آه م ش ةيعارزلا ةيمنتنل ةيقرشلا ةكرش

 ا



 5-3 ةلوطملا ريراقتلا ةغاتضم ةلثمأ

 يف عوقدملا يف عوندللا اهتميل مهسألا ددع ترئاقلا لكشلاو ةكرشلا مسا
 ةراالرالا مماخقخت ال تن ةيمسألا (ىصصخملا)

 هج علا

 1 نة ا ةنملللا غن ماع ء[نوكيا نو ىلا جاتنال ةيتطرلا

 195ث3ةهشغش: 1” يه هنم نرسل 2-00 تعب ود ص .ْم. نش ةيراقعلا ةيعنتلاو ر عف كفل هَل ةكرش

 * ع اه اه هاج *ة عب ودم 35 ظ طاق "ا ظغاف م.ع.ذ نايثألا عوازم لا ةكرشلا

 20-_ ات

 ا ١ "“خغ نفع 0 ا 1 نشر رم ع. نم ةيصارزلا هال فوحلا ةكرش
 #0 00 ع

 11 *خءععد !! يدم 115 خعبعم ١ م.م.2؟قورغ) نجاودلا ا مان ةكرش

 | ءعبوجو ا[ رنمق 9 نة ةمالم 8# ا
 س .رم . نش ةيعارزلا ةيمتتلل ةشب ةكرش

 كف م عمم خد معهم ِتَغعملعا عخوفف مى .ع  ش راعك /ىعارزلا قولا ةيط ولا ةكرشلا

 للا !1 5 |1120 5 نيطبلاب ةيعارزتا ةيتواعتلا ةيعسلا

 ثمة هه كد معمم ع تلك م.م.ذ ,”نحاودلا يب ةدحبملا ةكرشلا ا 2 5 هارب 11 - د كاد جين 5

 عمهم مهم 9؟ قهوه هع تعود فق قدد ا ما. ش يعاررلا قيوستلا ةكرش

 ا4ءددشنللا 11 عع شلل ال ال

 كهيييحححححسسسس سس ساس
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 :اهت او بت داعلا لوصألا -1

 م



 سو ةلوطملا ريراقتلل ةفلتخم هلكمأ ةل طلا ىراقحل ةفلينم ع

 :يضارألا

 يب ل 111 راعاارزلا ران لاعبا سرع

 يضارأ نم عبرم رتم وليك (؟4 ١) اهتحاسم ضرأ ةعطق ةيعارزلا ميصقلا ةكرش ميلستب

 ةيعارزلا تاعورشملا يف اهرامثتسال ةديرب ةنيدم لامش يرش ةقطنمب ةعقاولا ةموكحلا

 كيلمت متيالآ ىلع ةحابسملا لماك ءايحإل صاصخخا ةرتفك ماع رشع ىنثا ةدم ديدحتو
 ملام اهنم داعتسيو :ةررقملا ةرتفلا لالخ ًالعف هؤايحإ متيام الإ يضارألا نم ءزج يأ

 : ضرأل ١ نم هرقايجإ مشي

 كي أ ةملسعاا - نهارألا ماع نع فلام 1
 عححبخا ١985 ماع يف ةملستملا يضارألا لماك ةكرشل انميق لقو 5

 داعسسا نود ةيلاملا مثاوقلا ىف ةميقلا هله لماك تجردأو ءلاير تركو هد

 عبب رعس ْنَأ يوقتلا دنع ى مسنسألا نيب نم ناكو . دعب اهو ؤايحإ متي مل يتلا يضار ا

 هنإف .لاير ١5٠١ ىلإ حمقلا نط عيب رعس ضافختا عمو .لاير 2٠٠ حمقلا نط

 ةكرشلا ىعستو . .لاير ٠٠٠,:**,88 غلبم ةموقم ضرألا هذه ةميق تلازام

 .ةلودلا نم ةملستملا يضارألا رم هحالصتسا متام ةيكلمب كص ىلع لصوحلل

 روعتلا ميس سرا يرن ام 115911 سب قتلا ر احق دخلا

 )4١. مقر ليخنلا ناتسبو

 ليخنلا ناتسب ضرأ عبرم رثم 55945٠٠ ةحاسم ةميق لاير 58620 (د)

 نمض تلجس لاير ؟7 5, 7810 غلب تادعل دعملاتردقو ءتادعم نم اهيلعامو (؟) مقر

 ةيييقلا دبا حمس اوبل ايست ١ تولت ل رفلاو «تادعمو تالآ) ةتباثلا لوصألا

 .«يضارأ) ةتباثلا لوصألا نمض ضراألل

 رصبلا ضضرأ يف اًعبرم ارتم 4٠5584 ةحاسم ةميق لاير (٠٠ ٠ت ,٠١56 و)

 : ةئسلا هذه تيرتشا ةغارزلا ضارغأل

 ةرادإلا ءاتبل ةئيدملا قيرط عبرم رتمالا/ ٠٠ ةحاسم ةميق لاير", 224,1٠١ (عه)

 . ةنسلا ةده تيرتش



 رنا 2 ادا نهب إب ىراقلا ءيةضاشق عاونأ

 : ديفنتلا تحت لامعأ -5
 م1441 الا "ل يد

 لاير ناييلا لاير

 رومتثلا ةئيعت متصم عورشم 17 1 ةرلخخك
 * *ققتأ نابلالا عورشم نيش“

 21 ليشتلا ناتسب ل
 ف ©افر 250 ؟©ةعق عاق ثيم رخال قرت
 7-00 7 **” رمش عو رشم نيلماعلا ينابم 1١17 ةدذرأ

 نادل ءاشتاللا تبت ىتابم ل

 10017 يرش مورشم كرب ةعف

 را هاك ن8 فيني لأ ىف

 ةئباثلا لوصألا فيلاكت تغليو .ةتباثلا لوصألا باسم رومتلا عنصم تورشم فيلاكت ليوحت مت#
 .الاير ؟ هضالأ * 5٠ غليم تادعملا ادع عنصملل

 باسل ةيق قرط بولج ةيلستملا صضرألا ىلع تقفتأ ىتلا ةيداربلا تاقورسلا تلوح

 .لاير ,١ 443 , 17” اهردق فيلاكت ىلامجإي تاونس سمخ ىلع أفطت ةلجؤم تافورصم

 م14 راب لا ماخخل رار

 لا نايبلا لايد

 154 + را ءايرهكلا ةسياقم فيلاكت ااا 1]

 ند رابسلا فتاهلا زاهجلا لاديتسا فيلاكت 1
 ا كثاحيبأو تاسارد فيراصم ل
 ”.41 4م ميسربلا ىقرأ ةيمنت فيراصم لك

 2:51 ةبمحللا توبيبلا زيه

 ١ ت17 ةبق عورشم فيراصم

 نت ريق 8



 57 ةلوطللا ريراغتت ةفلحتم ةلثمأ

 : ليغشتلا لبقام تافورصم -5

 نتحرك +8 , ٠ ٠" ةغلايلا ةيدا ورا هلا روس نيرتسا

 ىف ء لا نيل فيلاكتلا ىلع اهليمحت ليجأت متو . ليغشتلا يف ءدبلا لبق رومتلا عئصم

 ا

 ١5- لجألا ةليوط ضورق :

 رومتلل عنصم ءاشنإ ليومتل يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص عم دع عقو

 لااع صضرقلا بحس متي ملو عءلاير ١ هدد, ملم ها411١ 8/7 خيراتب

 ىلع ىف سس و هش يتمم يسم و

 نم لوألا طسقل !| دادس أدب ه لاير ٠*** ,١,1٠٠ طسق لك ةميق ةيونس طاسقأ ةرشع

 ضرأ نهر لباقمه1477 1١/16 يف طسق رخخآ ددسيو هها414١ 1١/73 خيرات

 ةكولمم يهو اهيلغ ماقتس يتل كا وأ ةماقملا ينابملا عيمجو عبره رثم 551٠٠ اهتحاسم

 متيامو هتاقحلمو هعباوتو هتادعمو هتالآو رومتلا ةئيعتل ةكرشلا عنصم لماك عمة ةكرشلل

 . عورشملا لجأ نم م دقت امث هيلع لوصحلا

 غلبمم لكان ر ىتح ضرقلا نم بحسام يلامجإ غلب دقو

 ٠١/ /؟ة وه .صضرقلا ةميق لماك بحسل دعوم رخآ نأب اًملع ءلاير 5و 7١8 و

 طانسقأل ىعسم تست ةلوادتل ا هوصخلا رمش ٠ لوألا طسقلا ةميق تحردأ دقو: شا * ١

 .(ةقحتسم ضورق

 : عوفدملا لاملا سأر -7

 ما الا مال الا

 لاي نايبلا لاير

 172 همدعف 7/75 عقاوي لوألا طسقلا ن -همددسلا :8+١ ةءةيعث

 11 ”,5 5 عقاوب يناثلا طسقلا نم ددسملا 6*6



 55 ربان ةن هك يللا 9 ءاقتلا نم ةصاخ عاونأ

 11 5 اهدادس بلط ىتلا 2٠ نم عوفدملا لالا سأر 86

 ؛ يناثلا طسقلا نم قحتسملا يقاب لاير 4 , 041, 8 دادس نع نيفلختم نيمهاسملا ىفعب لازام #

 راثتإ تعب ةكرشلا ةرادإ سلجمل يمت نخل تاكرشلا ماذكن نم أ ١١١ ) ةداطلا يبطت طعب متي ملو

 ةكرشلاب نيمهاسلا ةراقإ يدل رفاوتم ريغو ينلع دازم يف مهسلا عبس لحجم باطخي نيمهاسملا

 , يناثلا طسقلا اوددسي مل نيذلا نيمهاسملا ءامسأب لماك ناب

 : يماظنلا يطايتحالا -
 ماققل لرلالا م17 ملا

 لاير نايبلا لاير

 اند الا ةنلا ةيادب ديصر 11

 *ةئسلا لخد ىقاص نم 114 ٠

 ا لا تااينعت باس نس يماظنلا يطايتحاللا ىلإ لوحملا ار

 (؟19 حاضيإ) ةقباس تاونس

 ١ ارم طا لنك ل

 يطايتحالا ىلإ ةنسلا حابرأ يفاص نم ٠١ ليوم متي يساسألا ةكرشلا ماظنو تاكرشلا ماظنل اًقفو *

 يطايتحالا ا وس غلي امددع يوتسلا ليوحتلا اذه نع فعوتلا روش نأ ةكرشلل روجيو . يماظنلا

 يطايتحالا نم // ١١ بينبت مدي ملق (ةراسخ) ةنسلا جئاتن نأل اًيظن هنأ ريغ . .لاملا سأر نم 8 ٠
 , ةتبلا هذه ىماظتلا

 : ةموكحلا ةيه -18

 حامضيإ) يف ترهظو ةبهك ةموكحلا نم ةكرشلا اهتملست يتلا ضرألا ةميق لثم
 لياق ريغ يطايتحاك ةموكحلا ةبع ىمسمب نيمهاسملا وقح نمض رهظتو غ5

 . عيزوتلل



 57 ةنوطملا ريراقتلا ةفلتخم ةلثمأ

 م1 الا م1157 تلا

 لاير نايبلا لاي

 58 عمقلا نك لا
5 

 ةدف ريعشلا ارم

 ١72 هك رشلاب ةاقنم حمق يواقت ان تا

 ما سطاطبلا كيس

 ان ةكرشلا حاتنإ سطاغب يواقت ١١ م1 رب

 ١١6 مانغأللا ١ةما غ١

 ٠١1 ىرخأ تاجت اوم”

 ا قيس لأ نال 0
 قيما م

 ما ؛اسلا| نع ا

 مق قرا بنعلا فيات

 ارا ا هب خا را

 ؟ تراث“ بئاوشلا رع ١ قرأ

 نك كسر تاوارقخ ارق

 نما اضع ع لل

 : (يعارزلا طاشتلا) تاعبم ةفلكت  ؟

 م1 الا م1157 مالا

 لايد لاير نايل لاير لايب

 ١1 ؟1 حاضشيإ) ةدملا توأ ةعاضب ٠١1825

 481151 (؟ 8 حافيإ) ةئباس تاونس تالليدعت ل

 11 ةتياثلا لوصأللل ةنوحملا حاعنلا 6

 ا ل اا خا و ويوع

 فيلاكتلا قاضي

 انا تال تافوربتا اناناديرم ا تر



 ريراقتلا نم ةماخ عاونأ 3-3

 ؟بيوزدواأكلا 1 ةتباثثا لرصألا كتلاهتسا 453٠

 ناد رونا

 مخ 0151 ا لا نادم

 (؟ةؤر عالم ك) (6 حاضيإ) ةدملا رمخا ةعاضب حرطت 1 ابا

 _؟ةراؤدخك1 51 هك

 ١- يعارزلا طاشنلا لحد لمجم :
 م14 لال لا ماققك رار

 0 و ,سطاطيلا ليغد لمجم

 انا لل مانغألا لمخد لمجم

 1 1 خ0 يرخألا ثاحتنملا ةرايبخ لممصم

 (ةقو0١-14) (1 حاضضيإ) قوسلا رعسب همييقت ةجيتن حمقلا ةراسخ لمجم

 (ةوقةقكول) ةموكشلا نم ددحملا يعيجشتلا رعسلاب ههوقت ةجيتن ريعشلا ةراسخ مجم

 (7 حابقيإ)
 نانا ١( ,014,587) غلي هقيقخت دعب يلحم حمق يواقت لخد لمجم

 .1 حاضيإ) قوسلا رعسي هيوفت هحيتن لاير

 ا ل

 : (يراجتلا طاشتلا) تاعيبم 17

 مام الرا ماقال ل١

 لايب نايبلا لاير
 ب: 7 يي _ سس

 اننوفرسا < ارم ةدروتسملا ىواقتلا ا ءاسوا ل



1 
 ةلوطملا ب راشلل ةقلتتمم ةنعدأ

 انامل

 مار ا اةءاأقا

 ١ ١ دن ىيوسلا ركرم انا ما

 ظاظاف تاديم 1 تعمم

 1١1 خرا 4 عيبلا يضرغب ىرتشم ريعش 9

 +1١2 ىيناوم 000

 7511 ماونيدع نعم

 : (يراجتلا طاشتلا) تاعيبم ةفلكت - 71“

 ماقال ماخقل الر

 لاير نايبلا لاير

 ٠١ 55 1 خلك خ ةدروتسملا يواقتلا ١5315 كاب

 55121 ةثعشأ نا يل ا

 3 نقيوستلا ركون لنا

 فاش تاديع 1١ "تاهاال

 1١ ل عيبلا يضرغب يرتشم ريعش م8

 ١1 4 ىشاوم هقق

 اكرام لق انك نما

 :ةيرادإلاو ةيمومعلا تافورصملا
 ما بلا م14 لالالا

 لايد ناييلا لاير

 ا اهتاقحلمو روجألاو بتاورلا نا

 50 نالاغإ م ةياعد لن ا

 10 رايغ عطقو ةئايصو دوقو لي

 5224328٠6 تاراحنأ ؟ ية رقب هاي“



 ريراقتا نم ةصامع ماوبا ا

 “١855117 ىيكلتو نوقيلت + ديرب تناف هرصم انا

 1155 ؟ رشا ةرع وتتم تافودربقم 5 !١

 خم ةمرأ ةكن ع 5

 :عيزوتلاو عيبلا تافورصم - 6
 م1447 را الا ماقال

 لاير ناييلا لاير

 اهتاقصلمو روجألاو بئاورلا اننا سرس
 نأ ةرنخنقأ

 كن نذاعإو ةياهد ا
 انوا لد تناراجبإ 9 59 1١3

 ناشر ندد فيلغتو ةثيعت اجر

 ةنق“كضشلت لقت فيرابم ختادءععقأل

 507 تاق الاهتسا كة ع
 ةعوؤقم 9 ةع وتتم فيراصم ١ اا
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 ءايلايزو



 اني ةلوطلا ريراشتت ةفلحخم ةلخمأ

 ةيموكدلا تاهجلا ىلإ ةعوفرملا ريراقتلا

 ةيزاوملا يف اهتافورصمو ةلودلا تاداريإ بيويتل ةشقادملاب اضرعت نأ قبس

 نه عينت يتلا ةيرادإللا ة رهجألا ددعت ىدم انيأرو : ةفلتخم ىدسأ ةدعل 35 ةفاعلا

 لكيهلل اًثفو فينصتلل انضرعت سسألا دحأ ىفو .اهيعشتو ةيموكحلا تاميظنتلا

 . ةيموكحلا تاميظنتلل يميظنتلا
 عم صاخلا لامعألا عاطق لعافت ىلع ءوضلا ءاقلإ لواحنس لصفلا اذه يفو

 4 هن ةيلمنلا ييزادتا دادعإ ةيفيك حيضوت ينعيال كلذ نأ الإ . تاهجلا هذه ضعب

 يتلاو اهبلطتت يتلا رب راقتلا فالتخاو « تاميظنتلا هذه ددعتل اهريرخت ء تاميظنتلا

 نيش ىلإ سيقع هسفن تقولا يف انتكلو . فلؤملا اذه عوضوم ةرثاد 000

 .صضعبل ريراقتل حا | دادغإ يف ديفت ىتلا تامولعملا ىلع اهنم لوصخا نكمي ىتل ١! رداصملا

 اهريرخت و ةيموكحلا تاميظنتلا

 ةيموكحلا تاميظنتلل يميظنتلا لكيهلا

 تادحولا يف يميظنتلا لكيهلا ةساردل تضرعت كنأه يف كش الام

 «ةقباسلا تاساردلا ضعب يفر خا وأ .لكشب حبرلا قيقحتل فدهت يتلا ةيداصتق لا

 تارارقلا نأو ٠ تادحولا هذهب ماسقألاو تارادإلا لعافتت فيك كنع ٍبيغيال امك

 ضعب ىلع تارارقلا هذه رثأ رصق نكميال امك ؛غارف نم ًأشنت ال اهب دخت يتلا

 فئاظو ىلع ةقدب انفرعت املكو . رخآلا اهضعب نود اهماسقأو ةأشتملا تارادإ

 لعافت انمهف -يميظنتلا اهلكيهل اًقفو - ةأشنملاب اهتاصصختو ماسقألاو تارادإلا

 نيذلا صاخشألا ةيؤر عيطتسن تاللاحلا هذه لثم يفو . ا تارادإلا هذه

 وأ ليوحت نكي مث نمو ؛ ةكرشلا لخاد رومألا ديلاقم ىلع نوذوحتسي وأ نورطيسي

 ةيموكحلا تاميظنتلاب يميظنتلا لكيهلا ةقدب انمهف املك لثملابو . اهب لاصتالا زيكرت

 هذهل ريراقتلا دادعإ ةلوهسل ىعدأ كلذ ناك ءةقذب ةيرادإلا ة:هجألا هذه ةفيظوو

 . تاميظنتلا



 ريراقتلا نم ةيصاخ عاولأ اولا

 تامولعملا عمج يف ريراقتلا مدختسي صاخلا لامعألا ماطق نأ يهدذيلا يف

 ١ ةيداصتقالا تارارقلا ذاحتال [تابعأ نوكتل ةفلتشملا اهرداسصم سف تائايملاو

 امك ةيداصتقالا ةيمنتلا طصخ عت ف دنق ةصاخت ةيه وكس تاميظنتلا لعفت كلذكو

 اهتئزمت نكمي ةيداصتقالا تآشنملاب تارادإلل ةيسيئرلا فئاظولا نأ هب ملسملا نم هنأ
 ىلع ةيدقرلا تايئوؤسملا عل 53 تاطلسلا رض وشت مل نمو : رفضأ تادحو ىلإ

 ف نركي دق ةئإف لئملابو . اهب ةطونملا تاصاصتخ الا لزلمش ل رغصأألا تادح ولا

 نم اهتفيظو ءادأ ةيموكحلا تاميظنتلاب ةيسيئرلا حلاصملا وأ تارازولا ىلع ليحتسملا
 تادحو ىلع ايعيزوتو تاصاصتخاالا ميسّشت نم لبا لب ةيسيئرلا نيواودلا لالخ

 : نسم لضفأ رز نسبت لمعلا ءادأ قفحتب ىنحع رغصأ

 اهتاعبتو اهتيلوؤسم نم ًاضعب ضوفت ةيموكحلا تاميظنتلاو حلاصملا مظعم نإ
 ىلع ةتيدملاوأ 3 ةزامأل و 3 ةرامإلا نى وكسم ىلع اهل ةعباتلا رغصألا تاديحولا نعل

 لكيعلا حصوي يدلا 1 1 0 مقر يحيض وتلا لكشلا ىفإ رظنلابو .لاقملا .ايبس

 تعزو فيك قرن ةرادإ لك تاصاصتخاو ينطولا داصتنالاو ةيلاملا ةرازول ىميظنتلا

 . ةينعملا تاهحلا ىلإ تاطلسلا تضوفو تاصاصتخاللا

 ينطولا داصتقالاو ةيلاملا ةرازول يميظنتلا لكيهلا )١١11(. مقر لكشلا

 قودتص ىودصلا قولص قودتص كني كنبلا دهعم ةحلصم ةحلصم ةحلصم
 ةيمثثلا ىدرغلا ةيمنتلا تريصتال فيلستلا ىعارزلا ةرادإلا تاءصحإلا ةاكرلا كرامجلا

 ةيعاتصلا ةيمحلل ةيراقعلا يدرعلا ةماعلا ةماعلا لخدلاو ةماعلا



 انف ةلرطلا ريراقتلل ةفلحتم ةلثمأ

 لكيهلا يف -لوألا يراذإلا ىوتسملا ةطاسوب ةدعملا ةيلوألا ريراقتلا نأ امكو

 يف عضخت اهنإف ءايلعلا ةرادإلا ىلإ اًدبأ لصتال -لامعألا عاطق تادحول يميظنتلا

 ةداع ايندلا تارادإلا ىوتسم ىلع ةيلوألا ريراقتلا نإ ذإ؛ةيموكحلا تاميظنتلا

 ىلع تامولعملاو تاثايبلا عمجت امنإو . تاميظنتلا هذه يف اينعلا ةرادإلا ىلإ لصتال

 كلذ دعب ريراقتلا عمجتو ءاهعبتت يتلا ةنامألا ىلإ لسرت مث ؛ندملاو ىرقلا ىوتسم

 ىلع اريخخأو .ةرامإلا ىوتسم ىلع كلذ دعب رصتخت مث ؛تانامألا ىوتسم ىلع

 يف ةهج نم رثكأ مضي امبر يذلا عاطقلا ىوتسم ىلع وأ ؛ةصتخملا ةرازولا ىوتسم

 صضعب ىلإ ريراقتلا اهيف عفرت يتلا تالاحلا ضعب كلذ نم ىثتسيو . ةرازو نم رثكأ

 دعي يتلا ةصاخلا تاسيالملاو فورظلل أرظن ةيعيبطلا قرطلا ةيطختم ايلعلا تاهجلا

 .ريرقتلا اهيف عفريو

 ةرادإلا ةطاسوب تار رارقلا ذاخنا دنع وأ تاطلسلا ىضيوفت يف ةرادإلا ئدابل اًقبط

 انتإف ؛يميظنتلا لكيهلا لالخ نم تارارقلا هذهب ةيذيفنتلا تايوتسملا | غيلبتو « ايلعلا

 بتكم عوقي «لاثملا ليسسس ىلعق . .ةيموكحلا تاميظنتلا ىفدسقت بولسألاب ةجاوت

 تادحولاو تاشنملا ةبلاطمب ةيعامتجالا نوثشلاو لمعلا ةراز رول عباتلا لمعلا

 ةلامعلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا تانايبلاب هديوزتب ةيموكحلا تاميظنتلاو ةيداصتقالا

 59 تانايبلا هذه ليلحتب موقي ؛« لمعلا بتكمل تايئاصحإلا هذه لصت امنيح

 فقصت ءةلاطلا لدعم ؛ةلودلا ىوتسم ىلع لمعلا ةوقل ةماعلا ةروصلا ةقرعم

 يتلا جئاتنلا نم كلذ ريغو «ةينطو ريغو ةينطو «ةيردم ريغو ةبردم ىلإ ةلامعلا

 1 ا يا لاو تامولعملا يلع ءانب اهيلإ لوصولا كم

 ىلإ جئاتنلا غلبت كلذ دعبو . ةلودلا ىوتسم ىلع ةيمركحلا تام اميظنتلاو لامعألا

 اهتايوتسم ىلع لمعلا قوسب ةينعملا ةيموكحلا | ريغو ةيموكحلا حلاصملاو تاهجلا

 .ةيلوألا ثانايبلا تطعأ يتلا تاهل اهيف امي ةفلتخملا



 ريراقتلا نم ةصاخ عارنأ ان

 ا كا

 ماهملا ءادأب موقت اهنأ «ةيموكحلا تاميظنتلا اهب فصنت يتلا تامسلا ن
 روهمجل ل اباشمم اهتامدعم ن شعب تذأ ول و ىتح حابر ,هلا قيقحعل د سايل
 ءاوس + ءاهيف عسوتلا ةلواحم وأ ؛تامذدخخلا هذه ءادأ ميظنتل امإ كلدو . نيعفتتنملا
 انآ اهلك * عمتجملا تائف نم ةنيعم ةئف ىلع ة روصقم وأ ةماع تامدخلا هذه تناك
 . تاعمتجملا هذهب ةصاقللا ر يتاسدلاو مظنلل اًقفو ةيعيرشتو ةيلام ةباقر لظ يف لمعت

 دارفأل اهمدقت ينل لا تامدخلا بمن ةيمركحلا تانيطعلا هةهيدبجلا ارقتو
 نسا ايس رع ءاهتايولوأ ةمدقم يف يتأت ةيساسأ اًفادهأ كانه نأ الإ عمتجمل
 اهتميق عم هم يشمتت ال اهل راعسأ ضرفو هدراوم تيبس دي ف
 ذلا لامعألا ٠ لاجر .ضعب تافرصت نم نيتطاوملا ةيامحلو ؛ةيداصتقالا اهعفاتمو
 نمألا رشنو ء يحلا ر يمضلا توصل نوعمتسيالو ةيقالخألا ئدابملا نوعاريال
 ءاتبأ نيب ةئفاكتملا صرفلا ءاطعإو «٠ لمعلا | نكامأ يف ؛ ةماعلا ةحصلا دعاوق ةاعارمو
 نطولا

 ةقرفتم قطانم يف ن نوشيعي لب ٠ ةدحاو ةقطنم يف نوزكرتي ال ناكسلا نإ ذإو
 يف ةينعملا تاهحلا لباب يدوم كورسا و يم ريشثكلا نأف ٠ ةلودلا ن :

 ةاقلملا تايلوئسملا مجعحو رادقم نأ ىلع هيبنتلا ىغبتي امك . ةقرفتملا ةيفارشجلا قطانملا
 ةيعون يلع فقوتي ةيموكحلا تاميظنتلا ىف ايندلا ةيرادإلا تايوتسملا قئاغ ىلع
 ىف اهتءافكو ةزهجألا هذه لعافت ىدمو .ةيزكر رماللا وأ ةيزكرملا ىلإ اهليمو ةرادإلا
 عاطق ن «”بو ةيم كلا تاملظنتلا هذه نيب نو ةاعتلا مجم كلذكو «تامدخلا ميدقت
 . ةثيع وت 3 لامعألا

 يرادؤلا زاهحجلا يف ةينعملا تاميظنتلا ىلإ ريراقتلا دادعإ ةيلو وسم

 نع ةلوؤسملا ىه اهدعبامو ٠ ىطسولا ةير ,ادزلا تايو يملا ثأ ىل 1| | اثرشأ أ قوس

 عاطق يف هنع ةيموكحلا تاميظنتلا عاطق يف عضولا فلتخي الو . ر واهس هانم



 انك ةلوطلا ريراقتلل ةفلعخم ةلثمأ

 يف ةصاخ ريراقتلا اهيلع يوتحت ىتلا ةيلوألا ةيئاصحإلا تانايبلا نأ ريغ ء لامعألا

 ملسلا ةيادب يف مه نيذلا دارفألا ةطاسوب عمجتلام ةداع لوألا يذيفنتلا ىوتسملا

 . تايئاصحإلا هذه اهب تبثملا تالجسلاب ابلاغ نوظفتحي نيذلا مهو ءيفيظولا

 اهنم صلختست ىتلا تافلملا ظنح يف نيصصختم صاخشأللا ءال وه حببصب مث نمو

 هذع لاسرإ رركت اذإ ةصاخ ةيموكشا تاهيحلا ىلإ ,اسرت ىتلا تانايبلاو داوملا

 لاخلا لايسس ىلعف 5 اهسشت ةقيظولا يغ نمرلا نس ةرتفل دارفألا ءالؤه لمعو ريراقتلا

 ىلوصحلملا بيكر تلاد ةيصاخلا| تانايبلا ةيستحمت ف رقلا قص نويعار ْلا توسدتهملا موشي

 نيعرازملا ءامسأو ةحاسملا بسح ةعزوم اهيلع فارشألاب نوموقي يتلا ةحاسملا يف

 هاا هكائابيلا كلللكر ؛«لوصحم لك ةيعونو ليصاحملا هذه اهب يتلا ضاوحألاو

 مث ؛مهل ةعبأتلا ةقطنملا | يف اهسفن ةحاسملا ىلع ةماقملا يرخ ألا ةيعارزل |تاعورشملاب

 يتلاو ةقطنملا يف اهتوعيتي يتل 34 ١ ةيعارزلا ةرادأللا ىلإ تانايبلا هذه لاسرإب تثوموقي

 يلإ اهلسرت يث مهل ءاهل ةعياتلا ىرقلا نم ةلئامملا تاناييلا لك يسد اهرولب ماو

خ #0 لهعتو قطانملا هذه لق ىلع فرشت يتلا ةعارزلا كيريذم
 اهديوزتو اهتمد

 ةيعارزلا ةعقرلا ةدايز ىل  فدهت يتلاو ةرازولا ةطخ ءوض يف تاميلعتلاو تارشنلاب

 . ةحاتللا دراوملل ةيحاتناللا ةءاتشلا عقرو

 تويب ىلإ ةيعارزلا | لامعألا ىلع ةفرشملا ةريغصلا ةيعار ١١ تادح ولا أجلت دق

 ب راجتلا لمست كيزيسبلار تا رمو تاعماجلاب يملعلا ثجحبلا تادحو ىف ةلثمم ةربخلا

 لوقح عم ل اماعتلا ةضفك ةيقيكو ؛ ةعيبطلا ىلع نيعرازملا داشرإو ةيئادبملا ةملعلا ثاحبألاو

 ليجست ىلع نيعرازلل ة ةنواعمب نويعارزلا نوسددهملا موقي مث . براجتلاو ثاحيبألا

 يفو :؛ةيموي ريراقت لكش يف ةعورزملا ليصاحملا ىلع أرطت ىتلا تاروطتلاو تانايبلا

ةلسرملا ريراقتلا | _.ضعب نأ امك كعب اميف ثاحبألا ةداش جتاتن نم
 تاهجلا مك 

 ىتلا طورشل ١ نضعب هيف قاوتت سصصختم ريبخ ىلإ اهدادعإ يف جاتمت ةيموكحلا

95 . ِ | 

 ةبولطمل ةقيرطلاب اهدادعإ مدع نأ ةصاخو ؛ يبيرضلا رارقإلا لثم ماظنلا اهبلطتي



 ريراقتلا نم ةيصاخ عاوتأ نوما

 نيفظوملا نأ ريغ .ةينوناقلا ةبوقعلل اهبحاص ضرعيب ةررقملا ديعاوملا يف اهميدقتو
 يف ةرركتملا صرفلا مهئاطعإ دعب ةيموكحلا ريراقتلا نم ريثكلا دادعإ مهناكمإب
 . اهتئبعت يغبني تارامتسا لكش يف توكي ريراقتلا هذه نم ريثكلا نأ ةصاخ اهدادعإ
 ريثكلا ىلع ةيوتحلا تاشلملا ظفمع عحيطتسي كتحملا فظوملا نإف .ىلطنملا اذه نمو

 يف ةقدو ةلوهسب ريراقتلا دادعإ يف هدعاست ةمظنم ةقيرطب ةيليصشتلا تانايبلا نم

 هذه نم ريثكلا نأف «كلذ ىلإ فضأ .ريراقتلا هذه لثم اهيوتحت يتلا تانايبلا
 ؛اهئلم يف ريرقتلا دعم دعاست ىتلا تاداشرالا ضعب ىلع يوثحي تارامتساللا
 فظوملا ىلإ هكرت يغبني يذلا رخآلا ءزجلاو تانايبلاب هؤلم يغيني يذلا ءزجلا وهامو
 . ةلوؤسملا ةيموكحلا تاهحلاب صتخملا

 .ةينعملا ةيموكحلا تاهملا ىلإ عفرت يتلا ريراقتلا دادعإ ىف كلعاسي امو
 نم اهريغو تاهنلا هذه نع ردصت يتلا تاعوبطملاو تارشنلا ىلغ كلل وصح

 ؛ريراقتلا هذه ةيراركت ةفرعم يف تاعوبطملا هذه لثم كدعاست . ةيموكحلا تاهخا
 ام :ريراقتلا هذه ءامسأو : اهيلإ لسرت يتلا تاهجلاو « ريراقتلا دادعإ تابلطتم
 ام ؛ريراشتلا هذه لثم دادعإب ةبلاطملاو طورشلا اهيلع قبطنت يتلا تاسسؤملا
 لوذبملا تقولاو دهحلا نم مك ىرُت . ريراقتلا اهيلع يوتحت يتلا تانايبلاو تامولعملا
 تاهجلا ىلإ عفرت يتلا ريراقتلا دادعإ يف ةأشنملا اهلمحتت نأ نكمي ىتلا ةفلكتلاو
 ىنلا تابلطتملل ةعضاخو ةلثم ةأشنملا هذه نإ لوقلا نكمي ىتح ؟ةينعملا ةيموكخلا

 ريراقتلا اهيلإ عفرت يتلا تاهجلا ةفرعم نأ امك . ةينعملا ةيرادإلا تاهجلا اهضرغت
 يف ذحخأ اذإ .ةيمهألا ةياغ يف دعي اهتءارقب نوموقي نيذلا صاخشألا ليلحتو
 ةأشنملا دوعتت مل ضرع ةقيرطو ةصاخ تانايب بلطتت تايجلا هذه ضعب نأ رابتعالا
 دادعإ يف اهيلع دمتعي يتلا ةيبساحملا ةحلاعملا فالتخاو ةيبيرضلا تارارقإلاك ءاهيلع
 ةيعون ىلع اهرودب ةريخألا هذه سكعنتو «ةيبي رضلا ةحلاعملا يف اهنع ةيلاملا مئاوقلا
 ريراقتلا دادعإ يف ةاشلا دعاني كاثذ لق , تاثايبلا هذه ىلع ةيوتحملا تءلجسلا

 ةدراولا ءاطخألال اًحيحصت اهدادعإ راركت اهبنجيو «ةيموكحلا تاهجلا ىلإ ةعوفرملا



 انا ةلوطلل ريراعلا ةقنتخم ةلغمأ

 هلءاسملا اهينحي هنأ اك ءماظنلا اهضرفي يتلا طور مشلاو تايلطتملل اهتلاخم وأ اهب

 ةصخرلا بحس وأ ةحونمملا تاناعإلا عطقب ديدهتلا وأ | خيبوتلاو بينآتلاو ةينوثاقلا

قلا تايوقعلا | لئاسو نم كلذ ىلإ امو هيلإ يمتنت نك يذلا ميظنتلا نم بطشلا وأ
 ةينوئا

 . ةيبدألاو

 ةيموكحلا تاهجلا ىلإ عوفرملا ريرقتلا صئاصخ

 تاهجلا ىلإ ةعوفرملا ري ميراقتلا دادعإ يف ةرهاظلا ةلوهسلا نم مغرلا ا ىلع

 طورشل اققو تار امكن لآ .شعبل عا لم اهنم ريقكلا نآ انل نست دإ ةصاجت ؛ ةيم وكلا

عدادعإ يش جاتحت ريراقتلا ,_ صعب تاق 8 ةلعم
 ةلدألا مدقتو عانفإلا ىلإ اهثئاعقكو ا

 ىتح تارامتسالا اهيلع يوتحت يتلا تاراسفتسالا ضعب نع ةباجإلاو نيهاربلاو

 نمو ةيموكحلا تاهجلا يف نيلوؤسملا صاخشألا ىدت لوبقلاب ريراقتلا هذه ىظحت

 لوبقلا وأ :(ةازاجملا) ةقاعملا وأ ؛(عنملا) حنملا ذإ نم ةأشنملا ىف رثؤملا رارقلا مهدي

 ذاختال بتابسألا ءاذبإ تود اعر «ريراقتلا نم عوتلا اذهب درو الب اًقفو (يصضفرلا)

 نفعب رمهأ نم ةئيب ىلع وكت نأ لمتحملا نمو .ةيبلسلا راثآلا تاذ تارارقلا

 ةردصملا ماكحألاو راكفألا ضعب نوقنتعي نيذلا اهب نيلماعلاو ةيموكحلا تاميظنتلا

 ؛ تلصح يتلا لاومألا نوعزوي فيكو «نوكي نأ يغبتيامو ءمهم وهامع اًقيسم

 بعشلا روهمج هاجت ةيفيظولا مهتايلوؤسمو مهبجاو نودؤي فيكو

 ذإ نم ريرقتلا ئراق ةفرعم يغ عانقإلا لئاسو لوأ نركت نأ يغيلني هيلع ءانبو

 عضوم ءيشلا لوعد كلذكو ءاهلشف وأ ءاقألا صضعب حاج يف داقتعالاو ريكفتلا

 اهقافتاو راكفألا هيساتت يدم ءاضأ وا ءةهلوخد | هدبع وأ همامتعا ةرئاد يف ريرقتلا

لاو وه اهقيقستل ىعسي ىتلا ةطخلاو ةف ١ عم دولا يف
 .اهلفي يتلا ةيموكتملا ةيمج

فتسالاب رض عقتلا مدختسم عنقت نأ ةقيرطلا هذهب عيطتست عيطتستو
 تايصوتلا نم ةدا

 رقتلل لعف دودر ليققا ىلع لوضتلا نامل . ريرقتلاب ةدراولا تارا

 ةرداصلا تاميلعتلا ء تارشنلاو تاعوبطم ا لك ىلع لص ْنَأ ب هقدقت لبق - يعيني

 بك رتلا نكممي ىتح ريرقتلا عوضرمب قلعتي اميف ةصاخ ةفدب اهليلحت ه ةهجلا هده هرم



 ان
 رب راقتلا ع ةيصحاخ عاونأ

 . ةينعملا ةهملا ةقسلف عم ةيشمتملا ةدوشنملا ةروصلا يف اهر اهظإو اهحاضيإو اهيلع
 ضعي ىلع مهتم فرعتلل تاهملا هذه يلغع ضعبي يصخشلا ل لاصتالا نم عئامالو
 لاخدإب كلذ ناك نإو ىتح ريرقتلا ةباتك يف اهنم ةدافتسالا نكمي يتلا 50
 . ريرقتلا نم تانايبلاو راكفألا ضعب (فذح))

 ريرثتلا ةباتك يف زيكرتلا ىلإ ريشن نأ - هدصلا اذه ىف - ناكمي ةيمهألا نم
 ء«ريرقتلا ئراف ىل مدار ليحتل شئ يف ينل بولسلا ىلع هضرعو
 ضرغي ريرقتلا ئراقو مدختسم يف يقالخألا بناجلاو , فطارعلا ةشقانم نم الدب
 تاعوبطم ةسارد لالخ نمف . مدقملا بلطلاب قلعتي اميف رارق ذاختا دنع هيلع ريثأتلا
 يتلا ةيقطنملا بابسألا جارختساو اهتفسلف ةفرعم نكمي ءاهتارشنو ةيموكحلا ةهجلا
 ةهملا اهعضت يتلا طورشلا لالخ نمو .ريرقتلا اهيلع يوطني يتلا رظنلا ةهجو رربت
 ءذهل كريرقتو كبلط ةقباطم ىدم نم دكأتل تلا نكي . رومألا يضعب ميظنتل ةيموكحلا
 راصتخالا يغبشي ؛ اهضرعو ريرقتلا اهلوانتي ىتلا ةيضقلا ةفقاتم ءانثأو . طورشلا
 هيا اى يرقتلا ءازجأ نم ءزج لكل نييليلاوقتللا عيوب 95دك
 قتلا يف اهتيمهأ ىدم

 ىلع دوعت فوس يتلا ةدئافلا ةيمهأ ىلع ضرعلاو ةشقانملا يف زيكرتلا يغيتي
 اهنأ ةيمركحلا تاهجلا يف ضرتفي ذإ ؛ةلعم ؛كيبلط ىلع ةقفاوملا لالخ نم عمتجملا
 دوعت نأ نكمي يتلا ةدئافلا ىلإ || اًحيملت وأ احيرصت ةراشإلا مدع عم ؛ عمتجملل ةلثمب
 يغبني امك .اًنمض موهفم اذهف «ريرقتلا عوضوم ىلع ةققاوملا لالخ ن رم ةأشنملا ىلع
 عوضوملا صضرع يف دعاست يتلا ةلدألا نم كلذ ريغو قئاقحلاو ماقرألاب كئارآ ميغدت

 ةلودلاب هي يرادإلا ةزهجألا تايوتسم

 ةدئاسلا نيئاوقلاو مظنلاب ةيداصتقالا تادح ولا عيمج مزتلت نأ ىهذدبلا نم
 فالثخا ىلع ةيموكحلا تاميظنتلاو تاهجلا نم ةرداصلا ةيريسفتلا تاميلعتلاو
 وأ «ةصتخللا ةرازولا وأ ءارزولا سلجم نع ردص امف . ةيزكرملاو ةيلحملا اهتايوتسم



 نيك ةلوطلا ريراقتلا ةفلتشم ةلثمأ

 ةرئاد يف لك ةيداصتقالا ةدحولل امزلم نوكي ةيدلبلا وأ ؛ةنامألا وأ « ةرامإلا

 :تاغورشلا دحأل ةموكحلا نم مدشما يلاملا معدلا ىلع لوصحلاف .هصاصتخا

 ةيحصلا طورشلل ايفوتسم «هتماقإب اًحرصم نوكي نأ عورشملا اذه يف ضرتفي

 نم اهريغو «لاوحألا بسح ةاكزلا وأ ةبيرغلل اًمفاد ؛لمعلا نيناوقو ةيتمألاو

 يلاثلا ءزجلا يفو . ةلودلاب ةينعملا ةيرادألا ةزهجألا تايوتسم اهبلطتت يتلا طورشلا

 تاهحجلا ىدحإ ىلإ ةيعار رلا تاقرشلا ىدحإ نم مدقم ريرقت ضرعب موقت فوس

 يجمل ةلودلا اهمدقت يتلا ةيلاملا ةناعالا بلط ىلع اًينمض يوطني ةينعملا ةيسوكلا

 ْ . اهانبتت يتلا ةيعارزلا ةيمنتلا ةطخ امفو حمقلا

 ةيموكحلا تاهجلل ةعوفرملا ريراقتلا ىلع ةيقيبطت تالاح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيعارزلا ميصقلا 3

 11 19 وعلا“ دو بكل كرا" #0 تجوع د بسعلا

 "ا رخل : خيراتلا

 3 اهل -؟ 1١ 3 أ 5 1 عافاف 0

لا عما وبصل ةماعلا ةسس عملا ىلإ حمق نط 1 ميلست : عوضوملا
 نحاطمو ناداع

 . قيقدلا
 ميصقلا ةشطنم ةيععارزلا ةيريدملا ماع راج هد اع

 مرتحللا

 : دعبو « هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 «ةيدايعتقالا ةيمتتلا يف يعارز ملا عاطقلا ةمهاسم الا

اهاتشت يتلا ةيومنتلا ططخلا لاوناع نم عاطقلا اذه ه يذلا رييكلا رو وطتلا قامو
 

 تفغلد كليا ءافريخارزلا اهي ىظسي ادرار ١و معدلا لالخ نمو ؛ةكلمملا ةموكح

اهن يف 1 يلاوح يلامجإلا يلحملا ٌتانلا يف يعارزلا عاطقلا ةمعاسم
 هطخلا ةي

 امك .ىلوألا ةطخلا ةياهن يف طقف ١ يلاوح ىوس لثمأال تتناك نأ دعب :ةعيارلا



 ان 35
 ربيراقتلا نس ةيصاخ جاونأ

 تاجتملا نم ريثكلا يف ىتاذلا ءافتكالا تققح دق ةكلمملا نأ مكيلع ىفخيال
 لود ىلإ تاجتنملا هذه ضعبل سو ا سوو بم رزلا
 ناك نأ دعبو :ةيملاعلا قاوسألا مظعم ىلإ ردصي يدوعسلا حمقلاف . ةفلتخملا ملاعلا
 يلاوح حبصأ ىلوألا ةطخلا ةياهن يف ة يونس نط فلأ ١1٠ يلاوح حمقلا ن م جاتتإلا
 ةعارزؤل سييسودا دك سو اة م
 ةيوارحصلا ةعيبطلا تايدحتل دحتا اهتهجاومو ةيدوعسلا

 ةيصار زل تاييستلل صاع ةيعارزلا ةيمنتلا ةطخخ يف اسكرش نم ةمهاسمو
 ماغ يوتشلا لوصحملل حمقل نم راثكف 5 +٠٠.: ةصارؤاتمت لقف -ةيجيتارتسالا

 ىف جاتنإ ةبسن ىلعأ يه 1 5 راتكهبا جال غلب (؟”تاقفرم)وه 5

 ل ير ةفالقفلا جرد تقلرر ن3 كاقت) را ماعلا اذه ميصقلا ةقطنم
 نط ٠٠١ ,١6 ميلست مت :(4 تاقفرم) أطاريق 77 املا يقول يتلا ةلالسلا
 نط ٠٠ ٠, 8:٠ جاتنإ امك قيقدلا نحاطمو لالغلا عماوصل ةماعلا ةسسؤملا ىلإ
 ةكرشلا تلخد 6 تانقخرم) جانشإلا ةيلاص ةينطولا تالالسلا نم راثكإ يوافت
 نم اريبك اءزج تصصخ امك . جراخلا نم دا ريتسالا نم الدب ىواقتلا جاتنإ لاجم
 . نيعرازملل عابت يتلا ىواقتلا جاتنإل هليل روخبلا جاتنإل اهعورشم ةحاسم
 ةماقإب هكر نعل عيناك دكا + ىيلثملا ةقيرطلاب اهزيهبجت 0 ملا عك ققحي ىتحو
 هذه ةقاط غلبتو . .اهب ىصوملا تاقصاوملاو طورشلا قفو ىواقتلا ةيقتتل ةدحو
 ةينط ولا زباشلملا ةكرش ىلإ يقابلا ديروت متامك ءةعاسلا يف نانطأ 8 ةدحو ىلا
 .(85تاقفرم)

 تقاسك ابرق 18 ىلامجالا يلحملا جئانلل ةبسنلاب انتكرش جاتنإ لثمي
 مسشقب هك ةكرششملا ةياعرلاو فارشإلا تحت ةديجلا ةيعونلا هذهب ةحاسملا هذه ةعارز
 يرطيبلا بطلاو ةعارز لا ةلكو ميصقلا ةقطنمي ةعارزلا ةيريدجم يعار ,نلا داشر علا
 ءايقئاو ةغارزل ا! لبق ضرألا زيهجت نم اًءدب ؛ دوعس كلملا ةعماجل ةعباتلا ةديربب
 عاونألا نم اهريغب ةطلتخمم ريغ ةديج ةلالس جاشن اتإ نامصقل كلذو ؛داصحلاب
 0 تاقفرم) ةدوحلا 3 بش ل توم



 اك ةئرطتا ريراقتلل ةغلتخم ةلثسأ

 جاتنإلا تالدعم ةدايز ىلع ةدهاج لمعت ةكرشلا نإف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 لثمت ةكرشلل ةلودلا اهتصصخ يتلا ةحاسملا ةيدودحم نإ ذإ) ةحاسملا ةدحول يسأرلا

 هايم ةصاخ ةيليغشتلا جاتنإلا فيلاكت ضفخ لالخ نم (حاتنإلا ةدايز تاقوعم دوجحأ

 مادخعتسا لالخ نم كلذ متيو «ليغشتلا فيلاكت نم ربكألا ءزجلا لثمت ىتلا يرلا

 نإف ءةيعيبط تاقوعم نم ةكرشلا ضرتعي امم مغرلا ىلعو .ةثيدحلا يرلا بيلاسأ

 ينايبلا مسرلا نم حصضتي امكرخأل ماع نم يدعاضصت طخ يف ريست جاتنإلا تال دعم

 ًادهج رخدت أل ةكرشلا نأ امك .اهطاشتل ةكرشلا هدب ذنم جاتنإلا روطت مضوي يذلا

 ةديدج ضارأ حالصتسا لالخ نم ةحاسملا ةيدودحم ةلضعم زواجت ىلع لمعلا يف

 سطاطبلا جاتنإ لثم ؛ةحبرم ىرخأ تالاجم يف هعيونتو جاتنالا ريوطت لالخ نم وأ

 هاتبتت يذلا يعارزلا عاطقلا ةيمنت ةطخل اًقفو لحتلا لسعو «ليخنلاو ءريعشلاو

 . لئاسولا ىتشب هعيجشت ىلع لمعتو ةلودلا
 ىلع حمقلا جاتنإ تاعورشمل مكعيجشتو مكنواعت نسح مكل نيركاش

 . ةقطنمللا ىوتسم

 .... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع هالسلاو

 ةكرشلا ةرادإ سلجم سيئر

 : عيقوتلا

 : مسالا

 : تاقفرملا

 . عباسلا يونسلا ريرقتلا - ١

 . ةيعارزلا ةرادؤلا لبق نم لوؤسملاو ةقطنملاب يعارزلا فرشملا ريرقت - ؟

 ::نشوملا فرش هاهشو ققرلا يتايبلا سرلا -#
 . قيقدلا نساطمو لالغلا عما وصل ةماعلا ةسسؤملا ىلإ جاتنإلا ميلست لاصيإ - 4

 عماوصل ةماعلا ةسسؤملا ىلإ ىواقتلل صصخللا جاتنإلا ميلست لاصيإ - 4
 . لالغلا
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 ةحضوملا قئاقشحا ركذ قيرط نعو

 تايحا ل نيلوؤسملا ا هج ما ريرقتلا نا ميبشلا 6 ىتابلا نه معلا رف | ١ ب ا 0 ١ هاا 03 ىمإ ل تر 1 . 5

 ا
 ل

 جاتنإلا لالخ ريعشلاو حمقلا جاتنإ تالدعم روطت

 عيقلا جامنا تارتس ريعشلا جامتإ تاردس

 و
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 .دوعس كلملا ةعماجي يرطيبلا ب !١و ةعارزلا ةيلك نم ريدقت ةداهش -

 اتنإلا ميلست لاصيإ - 1
 د يسيل ولا رباخملا ةكرشل ج 1 ّ ناكحأا هك ه1

 ريءاقحلا نم ةسااقح جاون هج! ا اا



 اننذلت ةلوطملا ريراقتلل ةفاحتم ةلخمأ

 ةددعتملا اهتاحتنمو ةك ةكرشلا طاشت لال ف عمتجملا ىلع ثوعت يتلا ةدئافلا يدم

 ىلإ فوقولا يف اًبغار ةيموكحلا ةهجلاب لوؤسملا لعبت يتلا نيهاربلاو ةلدألاب ةديؤم
 ب حرش نع يلغتال ةقفرملا تابثإلا لئاسو نأ ريغ . كتجاح يبليو كبناج

 يتلا ليصافتلا ةفرعم ىلع ئراقلا عيجشتل ةليسو اهنكلو ؛ريرقتلا نم يسيئرلا

 : 1 بناوخلا زريتام ةداع لئاسولا هذه نأ امك . لئاسولا هذه اهيلع يوت نأ

 ليلقتلا يغني امك .ضضرعلا يف ةيعوضوملاو ةنامألا رصتع لامهإ يغبتيال نكلو

 رظن ةهجو نم بتكت كنأ رابتعالا يف' ًاذخأ «ةيبلسلا بئاوجلا ن :ف ناكمإلا ردقب

 ريرقتلا يف ةريخألا ةرابعلا نأ حضتي امك .اهيلع ديكأتلا يغبتي ىتلا ريرلا عياضستم

 ىلإ رشابم ريغ قيرطب ريرقتلا مدختسم عفدتو «ريرقتلا ةيحاتتفا عم بسانتت نأ يغبني
 .ريرقتلا هيلإ فدهي يذلا رارقلا ذاختا

 ها5315١ 72/7١ ىف ضايرلا

 يس اسوي + د ند

 يهامك . نس , م .ىش .....ةكر ل ىلاملا زكرملا ةمئاق ةعجارمم انمق دقل

 ةيدشنلا تاهقوحلاو ةمكآر تملا حابرألاو لتتلا فوقوها 611299 + نش ةيلغ

 ةعجارملا رباعملاقفو ةعجارملاهذه تت .ه) /17 8: يف ةيهتملا ةنسلل

 تقةانيعلا نمعقلاو تارابعمألا لمع عايقلا ىلع تليصتعاو ءاييلع قراستلا

 لايللا فورلل اققو ةيرورض اهاتيأر يتلا ةيبساحملا

 نيت ءةيلاملا مثا وقلاب ةققرملاو ٠ . . مقر ةظحالملا يف عما ىلا داموا

 اقفو تالآلاو ددعلاو تار اقعلا يف ةلثمم ةئباغلا اهلوصأ تابثإب موقت ةكرشل

 نأ امك . ةميقلا كلت مار م ياعم يعم

 لخدلا ىفاصو ةيلاملا ةبساحلملا ئدامل اًقُهو لخدلا يفاص ءالجب حضوتال ةكرشلا

 27 (لخدلاو ةاكزلا) بئارضلا ةحلصم تاميلعتل اًقفو ةبيرضلل عضاخلا



 ميراقتلا نس ةيصاخ عاوتأ نا
 هش

 يلامجإب فار تعال ساسأ ىلع طيسقتلاب تاعيبملا ن م ءجل اهتحلاعمو اهماذختسا

 تايثإ بلطتت ءاهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملا نأ انيأر يفو .ةيلكلا حايرألا
 اهتمت سيل 0000 عمجم اهنم اًموصخم ةيخيراتلا ةفلكتلاب ةتباثلا لوضألا
 اًقفو هب ةقلعتملا بئارضلاو حابرألا نم ءزجب فارتعالا | ليجأت يغبني امك ؛ةيقوسلا
 ئدايملا ىلع 50 ربتعت ةيبساحملا تاخاعملا هذه نآلو . ةمداقلا ليصحتلا تاونسل

 يعلسلا نوزخملا نإف هه يفركذ امل اًقفواهيللع فراعتملا ةيبساحملا

 ةتباثلا لوصألال كااوع خلا طبق ناسا ةييفلاور ا غلبمب ةدايزلاب موق

 نوزخملا ةمبق ىلع ةرثؤملا ةيفاضإلا ءابعألا نمض ربتعت يتلا ةيقوسلا ةميقلل اًقفو
 ظظ0ظآ غلبمم رتافدلاب كالهتسالا عمجم أ صفات ةتباثلا لوصألا تتبثأ . يعلسلا
 امك. ةيبساحبلا ئدابلل قيبطت يف طخ دعي اذهو ه ةيرتفدلا ةميسقلا ىلع ةدايز الايد

 متنا اليود غلبمب رتافدلاب اهعيزوت ةيفيكو لخسل اخسلا ةبيرض تابثإ مئي مل
 رق مش ةبنألا كولا قف كس نلاداابو «ةنينكارحا تملا حاب رآلا يف ةدايز هنع

 يف يهتتنملا ماعلا ن 5 لخدلا ةسئاقب ةعيبملا ةعاضبلا ةفلكت نإف هيلع ءاتبو

 ظل بامعسا يثاقل الايرنب نودع غليمب ةدايزلاب ترهظ ه1
 بئارضلا ةميق رهظت مل امك «ةيقوسلا ةميقلل اًمفو ةتباثلا لوصألل كالهتسالا

 سكعنا يذلاو ؛ لخخدلا يفاص يف ةدايزلا نع جتانلاو الاي 000 غلبمب ةلجؤملا

 هردق يلامجإ غلبممو ًالاير . . . . . . . غلبمم دحاولا مهسلا ةيحبر ىلع هرودب
 ا

 ةيلاملا مئاوقلا نإف - ةقباسلا ةيبساحملا تاجلاعملا ريث ئأتل اقبط - انيأر يفو
 طاشن جئاتن نع الو ءها111 7/17 7٠ يف لداعلا يل !املا رك رملا نع ربعتال ةرو كذملا

 ةبساحلل ريياعمل اًقفو هسفن خير نا ين يهعان ماسلا نع ةينعتلا اهتاقفذتو ةك رشلا

 اهئدامو اهيلع فراعتملا



 ا ةلوطلا ريراقتلل ةفاحنم ةلثمأ

 ةيلاملا مئاوقلا دادعول ينيئور لكش

 ها دو هم ............ يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل

 3 ليسعلا عسعأ

 2.131 1 2 كودو وب ور دل قر دك 0 ا 2 نا 10 يق دنا ف هاف نا ونعلا

 1 1 1 ل 2 ب (ةطاسوب دعأ) دادعإ

 : . . . ل . : . . معن ؟اضيأ يبرضلا رارقإلا داذغإ ىف ليمعلا بقري له

 ةيلاملا مثاوقلا لثمم .....2.2...6.025.... ريرقتلا نم ءاهتنالا خيرات

 2 5 هب ىلا كه رس دو هلا و اهب دقن رق ملست 2 د ا عا ب ىبيرضلا رارقإلا ميلستل داعي رخآ

 ا رملات انسب رف ء.ي.ي...... ةطاسوب ةدوسملا تعجور 000 لاف عمك كد ممم 3 م ا

 ءاهتنالا خيراتو ةوطخخ لك يف لمعلا ءدب) ؛ ريوصتلا ؛ ةعجارملا ؛ خسنلا

 .(اهنم



 اننا

 مثاوقلا ريوصت

 لوؤوسملا يهخشلا بهو

 ل

 ةيلاملا مثاوقلا عيمجت

 ابق نم ةيئاهنلا ةعجا رملأ

 ها 00 ييابسقلا ىلع ةقفاوملا

!| 

 ل نا ا ا وا ني دو اح و توين او خو هك هك رش" 59 هر اح رو دق ١ يي رفع هم

 وصتلا ىلع ةقفاوملا ءاطعإو كي

 ريراغلا م ةيعاض عاونأ

 لوؤسملا .سصخشلا

 ا دوي بي اول يب 2 تس يأ وس دع اورج #

 هشلا ةعجارم يفد

 ءاطعإ و

 ا
 ةروصملا ةيلاملا دك



 الن ةلوطملا ريراشتنل ةفلتشم ةلثمأ

 ميحرلا نمحرلا هللا حب

 ممتلا فيس دمحلا / ةاتسألا ديلا
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 ةحايسلل نوما ةكرشل ىئاضقلا ىفصملا

 : لعبو ع ةتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةكرش ةيفصتل ةيئدبملا ةساردلاب ةصاخلا مدقتلا ةجرد نع لوألا ريرقتلا : عوضولملا

 . ةحايسلل نومأ

 : يصل | فيس 1 ذاتسألا يري رص

 يف ةحايسلل نومآ ةكرش لوصأ ةيفصتل ةيثدبملا ةساردلا عورشمل مكلوبق دعب
 اقض ةيقفضتلا عورشم ةصاخلا يحاوتلا عيمج نم لمعلا انادب ءما1555 ربوتكا ١ 0 ا مما ا ها يي 50

 لوألا يرهشلا ريرقتلا مكيلإ عفرأ اذنأ اه ء خيراتلا اذه ىف عىذلا قافتالل
 هاما يق رراسلا ييرمملا محملا عكر * تل كف 2 ا

 دا [.ة تمد تأ ا ا م أ ١ || ماع * ناز تع
 ايتاوطخب لعب مح مل يتلا لامعألاو تمت يتلا لامعألا ليصفت ريرقتلا نامي

 اريخاو ؛ةيفصتلا ةطح تاوتعع تحن حضتي امك ء حرتقملا ةيفصتلا عورشل اقفو ثاللتلا

 . ةذفتملا لامعألا مييقتل ةماعلا ةجيتتلا

 .ةيضرمو ةسومله متعت ةيثدملا لامعألا ىف مدقتلا ةجرد نأ ف كشال ام

 نض رعلا نسم وحل اعيرس ارارق بتياطغت اتو يتلا ةرابسلا راخألا , ضعي اشيأ يدل امك

 ةقدرغلا ةقطنمت ةيحايسلا هيرقلا ناشب رامثتسالل ةيملاعلا تاكرشلا ىدحإ نم مدقملا

 .(نأشلا اذه يف ةكرشلا لبق نم لصفملا ضرعلا رظنا) رمحألا رحبلا ةظفاحمب

 لمعلا ةطخ

 اهلوصأ يوقت ىلإ ةحايسلل نوما ةكرش لوصأ ةيفصت ةطخ فدهت ..فدهلا

 جينامل اهفواياما علا كادنت ويصألا كالذ: ينطق قع نمسا ف سلتا ةلعايدوب
 . ةيقحح ٌقحع يذ لك ءاطعإ مثي ىتح ساللفألا
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 يي راع رم هيت ١ دايعا - جاد

 لمعلا راطإ

 :ةيسيئر تاءارجإ وأ تاوطخ ثالث ىلإ حرتقملا لمعلا راطإ مسف

 ءةيحايسلا ىرقلا ٠ ةمئاعلا قدانفلا) ةكرشلا لوصأ عقاوم نييعت - ١

 اهيلغ ىتلا ةلاحلا ةفرعمو (. . . . ةحايسلا طيشنت بتاكم «تةؤالفاحلاو تارايسلا

 .ةكرشلاب نيينفلا نيسددهملاو نيلماعلا ضعي ةناعتسالا لالخ نم لوصألا هذه
 . ةينوناقلا مظنلل اًقفو لوصألا كلت ىلع ظفحتلاو

 قرطلاو لوصألا كلت نيمثت نأشب ةفلتخملا ءاربخلا ريراقت صحفو ةسارد - ؟
 .لوصألا كلت هابشأل ةدئاسلا راعسألا عم اهيشمت ىدمو كلذ يف ةعبتملا

 لودجلا نم ةساردلا عورشم ىلع ةيجيردتلا ةيفصتلا ريياعم قيبطت -
 ةبحاصملا تالكشملا مث . ةيقصتلا فيلاكتو + لوصألا كلت ةيفصتل مزاللا ينمزلا

 . ةيجيردتلا ةيفصتلا ةيلمعل

 نيينفلا نيسدنهملا ريراقت رصتحو

 ةذفنملا لامعألا

 ندملا يف لوصألا عقاوم نيبعتب ةصاخلا ةيفاكلا تامولعملا ىلع لوصحلا مت
 ةفاضإلاب ؛ رمحألا رحبلا ئطاش ىلع مئاعلا قدنقلا كلذكو ٠ ةفلتخملا لينلا عورفو
 كلذو ٠ اهب فقث يتلا تاجا رجلاو نيحئاسلا لقنب ةصاخلا تالفاحلاو تارايسلا ىلإ

 لوصألا هذه ديدحتل نينيعملا ةكرشلا يفظوم عم كارتشالاب ةدعملا ريراقتلا لالخ نم
 هذه اهيلع يتلا ةلاحلا نيبت لوادجو ؛ طبضلاب عقاوملا حضوت طئارخ اهبامفرم
 نكي ىتح ىندألا اهدح يف ةيرورضلا ةنايصلاو تاحالصإلا ةغلكتو لوصألا

 تق اذإ اهتميق يف سخب نود ةلوقعم راعسأبو ةلوهسب لوصألا هذه نم صلختلا
  ةفيقل ]| ةنام 1 ه1



 انساا ةلوطلل ريراقتلل ةقلتخم ةلكم

 دعب دفنت مل يتلا لامعألا

 لوصألا قباطت نم دكأتللو « ةيعرملا لوصألال اًمفو لامعألاا .صضعب ىدؤت يكل

 عوبسألا يف موقأ فوسف «٠ اهتادنتسمو ةك ةكرشلا تالجسب تبثم وهام عم ةددحملا

 يتح لوصألا كلت عم اهتنراقمو اهيلع عداطإلاو تادنتسملا نم ةتيع ذخأب مداقلا

 اممرو . ةيتلعلا تادازملا يف اهعبيو اهقيقحت لبق لوصأللا كلت يف بعالت ثدحيالا

 اهَشيَر نم لوصألا كلت ةّمقح ةقرعل ةكرشلا جراخ نم ماربخا ىفعي ٌتاعتسي

 .ةيساتلا ايسيق يتق

 نيئمثملا ءاريخلا ريراقت ىبعحف

 لوصألا كلت ميوقت يف ةعبتملا قرطلاو

 ةذفنملا لامعألا

 ؛ ىشبحلا ديس ؛ مازخ يملح - نيئمثملا ءاربخلا بتاككم ىلإ تاباطخخ تلسرأ

 ظفاح :هاكرشو يفوش ةبساحملا بتاكم ىلإ كلذكو ١ دايع ليبت .ك ةدعس وبأ م ه"ياغ

 تيطعأ دلو . هاكرشو حلاص يلجب : هاكرشو مسجل م دعو افق عقاب

 هذه ةرايزب حيراصت اوطعأو اهعقاومو لوصألا هذه ةميق نع ةيئدبم ةروص عيمجلل

 تقولاو لوصألا هذه مبوقت يف عبنت يتلا قرطلاو اهيلع قيلعتلا مهنم نيبلاط عق ةاوملا

 يف بئاكملا كلت اهاضاقتت تأ نكمي يتلا ةيريدقتلا باعتألاو ةمهملا كلت ءاهنإل عزاللا

 . اهيلإ لامعألا كلت دانسإ ةلاح

 ةحايسلا ةرازوب ماعلا ريدملا ةطيهل داشر / ديسلا عم ًاينوفيلت لاصتالا مش

 ةيتوناقلا تاروظحماو -- صضعبي ةقلعتملا ةيفاكلا تامولعملاب ائدوز يذلا ةرهاشلاب

 ' ديلا نأ امك . 3 اشيتلا يوجب ٌةدوجوملا ةرذانلا فحتلاو راثألا تعب ع ةصماخا

 لثم يف ةعبتملا تاءارجألاو تاميلعتلا ضعب ىلع يوتحي ًابيثك انيلإ لسرأ ةطيهل

 تاكرش ىدحإ هب تمدقت اضرع انيلإ لسرأ دقل «٠ كلذ ىلإ ةفاضإلاب . رومألا هذه

 حرتقيو ةقدرغلاب ةكرشلل ةعباتلا ةيحايسلا ةيرقلا ءارشت ةيملاعلا ةيحابسلا رامغتسالا

 .رركشت ال دق ةحئاس ةصرف هر ابتعاو .ةعرسو ةيدجب صضرعلا اذه ةسارد الغ



 ره راقعلا سس ةيصاخ عاونأ 8 5

 دعب دفنت مل يتلا لامعألا

 زكرتي يتلا ةيحايسل ايسلا تاكرشلا نضعب نم ىرخألا ضورعلا شعب كانه
 ةديحلا اهتفرعمل لضفأ نوكي كلذ نإف « اهتيدج تتبن ب اذإو رصقألاو ةقدرغلاب اهطاشن
 اسر ولاميفإ لوصألا كلت نم ةدافتساللا ةيناكمإو قص وطانملا كلت يف يحايسلا طاشنلاب
 قالت تاك رشلا كنتي لاصتالاب موقاس ىتاق + كالذلا «اهيلع كوالا ةةللق عيندازم
 اهتيدج ىدم ةفرعمو مهنم ةمدقملا ضورعلا تاليصفت ةشقانمو نيمداقلا نيعريضالا
 نم رثكأ ءايشألا ءاطغإ وأ اهتميق ءايشألا سخبل صرفلا زاهتنا بآب غن نم كلذ نأ وأ
 . ةينمز ةرتفل عيبلا ةيلمع ليطعتو ن سأرلا طبرل اهتميق

 «ةيفصتلل مزاللا ينمزلا لودجلا

 ةلمتحملا لكاشملا « ةيفصتلا فيلاكت

 ةذفنملا لامعألا

 وو ايا نأشلا اذه يف مدقتلا صعب :رحأ دقن

 فلا رضورعلا ن ضعب ةمئاق كلذكو ؛ةحايسلا طاشن يف ةلماعل /| تاكرشلا ىضغبب

 زامك ٠ رصمب ةحايسلا لاجم يف اهلاومأ ر هموم
 يي ةقباس لامعأ مهيدل ن يذلا راجتلا ةاسأ يشن ةسئاقب ةرهاشلاب ةيراحتلا ةقرغلا

 نم ةعقوتملا دودرلا امأ . ةشباسلا ةينلعلا تاداز للا لواخ نم لوصألا هذه لثم ءارش

 يف انل أنوعو ةديفم نوكت نأ يغبنيف نوينوناقلا نيبساحملاو نينمشا مثمشملا ءاربخلا بتاكم
 بودئمو ةطيهل /ديسلا راشأ امك .ةيفصتلا ةيلمعل مز ان هامل
 نيب ةطاوتلا ير د1 ةيياستلا قا ا وكيع ايبحالو تايخاو هل !ةفرغلا
 ءافتخا ىلإ ةفاضإلاب : يحايسلا ط طاشنلا لاجم يف نولمعي نيذلا راجتلاو تاكرشلا

 ةينعملا تاهجلا كلت حصتتو . ةفئاز لوصأب اهريبغت ةلواحم وأ ةرداثلا لوصألا ضعب
 رسج ءاتبو اهيلع فراعتملا قرطلاب لوصألا كلت ىلع ظفحتلا قيرط نع كلذ نم رذحلاب
 . يحايسلا طاشنلا يف ليقثلا نزولا ي ىوذ دارفألاو تاكر رشلا عم ةبيطلا تاقالعلا نم



 هلم ةلوطملا ريراقنل ةفلتخم ةلثمأ

 دعب ذفنت مل يتلا لامعألا
 لالخ نم ةيملاعلا تاكرشلا يلثممو راجتلاب لاصتالا لواحأ . عربسألا اذه يف

 هذه لالخ نمف .ةيراجتلا ةفرغلاو ةحايسلا ةرازو اهب انتدوز يتلا ءامسألا ةمئاق

 ةمدقلا ضورعلا ةشقانمو « ةيثدبم ةروصب تادازملا ديعاوم دلحتس تالاصتالا

 ىلإ ةفاضإلاب يروقلا دادسلا ديعاوم يف دادسلا ةقيرطو «لوصألا كلت ءارشل

 ةحايسلا ةرازو لثم اهيلإ راشأ يتلا ةلمتحملا تالكشملا ضعبل ةرشابملا ريغ ةشقانملا

 . ةيراجتلا ةفرغلاو

 ماعلا فقوملا

 لمش دقف . ةيضرم ربتعت انيلإ ةلكوملا لامعألا يف مدقتلا ةجرد نإ لوقلا نكمي

 ةيريدقتلا ةفلكتلاو لوصألا كلت عقاومي ةصاخلا تامولعملا رفاوت مدقتلا اذه

 ذودرلا نأ امك ماع دنع لمعلا نغ ةفقرمملا لوصألل ةفيقطلا ةئايضلاو حالصإلل

 اندوزت فوس ةبساحملا بتاكمو ةرسامسلاو نيمثتلا ءاربخ بئاكم نم ةعقوتملا

 لوادجلا ىلع ءانب ةيفصتلا ةفلكتو « لوصألا هذه ميوقت قيرط نع ةيفاضإ تامولعمب
 لوصأل ةيجيردتلا ةيريدقتلا ةينمزلا تراد ىخ ل ةثدملا تايشقادلا تحيبش وأ هك تك رشلا

 تالكشملا نأ ةيبثحألا تاكرشلاو يق ةيحايسلا تاكرشلا ضعب يلثمم نيب

 .ةيمهألا ةليلق وكت اعر ةلمجحلا
59 

 دودرلا ملست كلامتحاب صتخي اميف مداقلا عوبسألا كلب | لضتأ فوس ام ومع

 2-5 رهست فوسامو ؛ةبساحلل بتاكمو ةرسامسلاو نينمثملا ءاريشلا بتاكم نم

 هذه ءوض يف . عوبسألا اذه ةيبنجألاو ةينطولا ةحايسلا تاكرش يلثم عم تاشقانملا

 ةيفقصتل ينمزلا لودحلا ليدعت رمألا بلطتي امر هلئافتملا تالامتحالاو فورللا

 دحلل ةيفاك ربتعت ةذفنملا لامعألا مدقت ةجردف . ةقباسلا ةسلحلا ىف حرتقملا لوصألا

 . ةقباسلا ةسلجلا يف هل ططخ امن عرسأ ىطخبب ريسي لمعلا نإ لوقلا هعم نكمي يذلا

 ء٠ يريدقتو ينايغ صلاخ مكلو



 ريراقتلا نم ةصاخ عاونأ نادر

 فيلاكتلا ريراقت
 يرهشلا فيلاكتلاو جاتنإلا ريرقت
 : خيرأتلا : ةلحرملا

 جاتنإلا : لوألا ءزججلا

 يلامجإلا طيلخت نطق رتسيلوب كليركأ فوص
 6 0 ا ل تلا ةدملا لوأ ديصر
 ةدملا لؤليخ ةملتسم تادحو

 ةحاتم تادحو يلامجإ

 دب حس ع سمي دس تس ليغشتلا مانثأ تثلت ثادحو
 ةلس مو ةماثت تادحعو

 ةيقيسع ةماي تادحو

 مسنل ميس شلل مسسسل مس مس هولا ريخأ ليغشتلا تت تادجو

 كد خ٠سصلا | -كتكسم ا همس تهمس < | دلل تت ا | مميت

 ماع نأ بيست

 ةرشابم ةيعانسم . تن

 ةرشابم ريغ ةيعاتص . تن

 ةسناجتملا تاديح ولا

 ,خ ريش د : : هب حومسملا ريغ ومسملا دودح يف : ليغشتلا نم تان كلاهو ةئيدر تادحو
 : جاتنإلا ريدم تاظح الم

 ميقا وت



 نونا ةئوطملا ريراقتلل ةقلتخسم ةلعمأ

 : خيراتلا : ةلعح ملا

214 0000 
 فيلاكتلا 5 يناثلا ءرحلا

 : تافاخ

 : ةلامع

 : ةرشابم ريغ ةيعاتص . ت

 يلامجإلا

 : قدر دع هس هيدم# همس سمع ههسمس  ؟ اطقيلاكتلا ةواَكأ



 يب راقتنا نم هيبعاخ عا 1 م

 عمجملا يرهشلا فيلاكتلاو جاتنإلا ريرقت

 - مج 8 اتنإلا :لوألا ءزجلا
 هةر

 ةدملا لوا ديصر

 ةيقاب ةمات تادعحو

 ةقلاغ تادحو

 رخآ لبغشمل ثعلا تت جادنأ



 ةلوطلا يراقتنل ةفاتخم ةلغمأ فم هادم

 عمجملا يرهشلا فيلاكتلاو جاتنإلا ريرقت

 فيلاكتلا : يناثلا ءزجلا



 ريراقتلا نم ةمصاخ عاونأ 1

 فلاتلا ةبقارم ريرقت

 : دب حرمسملا فلاثلل ىصقألا دحلا

 : ,يلعفلا فلاتلا

 : جاتتالا ربل ككيعت عيقوت



 رنا
 كبل لل ةلوطلا ري اقع 5

 ع
 هةتلددوف كرارق
 | م
2 

 كى ريرقت لبعلا

!| 3 : 5 

 تاظحالم : جاتنإلا ريدم ت:اظح'



 ريراقتلا نم ةصاخ عاونأ ال

 تالآلا تاغاس ةبقارم ريرقت

 ةرتفلل ةيلامجالا تاعاسلا

 هلقتسملا ريش تاعاسلا

 لعفلا ليفشتلا تاعاس

 راما ,/ تافدحلا هدع

 جاقنإإلا تاعاسص دتغ

 ا ا ساو عيقوتل ل ١



 اننل ةلوطملا ريراقتلل ةغلخخم ةلثمأ

 ةيقيبطت تالاح

 ةيريصال ىبحلالا لاهل ةيعج
 م1457 ربمسيد ١"

 لئاسولا نم اهريغو ؛« تاعربتلا و٠ تايهلاو ؛ اياصولا لظ يف ةماعلا تاناعإلا

 ةفوقولا لاومألا نمض اهيبوبتو نيعربتملا نم ةنيعم طورشب ديقتال يتلا

 ايايعولاو انادهل ! قيرط نع تاعربتلا عمج , نكمم ؛ةيعمجلا ةحئ ةحئاال لظ يف

 ليبق نم دعي اهيف فرصتلا نأ حوضوب ريشتال ىتلا لئاسولا نم اهريغو تايهلاو

 هجوت اهنإف «تانيرشعلا ةيادب يف ةيعمجلا تسسأت نأ ذم .ةفوقوملا لاومألا

 كلذو ؛ ةيعمجلل فاقوألا مجح ةدايزو عريتلا ىلع نيئطاوملا عيجحشت ىلإ اهدوهج

 ءاحنأ يف نينطاوملل اهتامدخ نع ةنلعملا تادنتسملاو قاروألل اهعيزوت لالخ نم

 نس ىتلاو 0 ىونسلا ريغ فتلا 0 عزوت يتلا ةبماتلا جذامنلا ىلإ ةفاضخأللاب 3 دالبلا

 ةفوقوملا لاومألا لمشت . ةفوقوملا لاومألا نمض هتاعربت عضوب عربتملا يصوي اهلالخ

 اهيف طرششي يتلا تاعربتلا هذه ضعب لبقت . تادشانملا هذه نع ةجئانلا تاعربتلا
 ثراوكلاك ةنيعم فورظ ثودح وأ ءدبألا ىلإ وه امك هب عربتملا لصألا ءاقب عربتملا

 .ضعبلا أامأآ . نمرلا نم ةتيعم 3 رشفقل وأ «قئار خاو تاناضيفلاو زال لإ رم ةيعيصطلا

 تامر مثلا هذه تلمشو نيعربتملا نم ةطورشم ريغ تاعربت يهف تاعربتل ا نس رخألا

 7 غلبملا اكه كدعبتسأ . ًاهيتج 1” +537 , ؟؟"شث اهرادقم ماعلا للاخ ةمدقم ايادغ

 تاقفورصلملاو تاداريالاو «تاعريتلا ةهئاق نا ةطورشملا ريغ ةيراجلا تاعريتلا

 .ةفوقوملا لاومألا ةدصرأ ةمئاق ىف كلذكو

 : يف ةيرصملا رمحألا لالهلا ةيعمج ةرادإ سلجم فقوم صخلتي

 يلخادلا ماظنلاو ةحئالالا عم قفشت تاقربخت تلا ةهذِهْل ةيبساحلملا ةحلاعملا نأ 7

 تاعربتلا ةذه مجح ةدايز ىلع نيتطاوملا ثحو هرارمتسا ىلع عجشتو ؛ةيعمجلل

 . ةفوقوملا لاومألا هده اهيف قفنت يتلا ةيريخلا لامعألا ةعيبط عم اهيشمتل



 ريراقعلا نم ةصضاخ عاونأ كل

 اهعدوي يتلا لاومألا نإف ةيريخلا تايعمجل لامعأل مظنملا نوناقلل اقبط هنو !1 تاه قم ملا تن ١ لامعأل لظنلا ن كقلل امل - ؟

 ةلكشملا ةنجللا ةفرعمب رمثتستو اهيلع ظفاحي ءةفوقوملا لاومألا دنب تحت نونطاوملا
 , ةيعمتجلاب رامثتسالل ينفلا راشتسملا عم نواعتلاب ةرادإلا سلجم نم ضرغلا اذهل

 ق رقت اهنأب . حبرلا قيقحتل اساسأ فدهتال ىتلا تاعورشملا يف ةبساحملا زيمتت

 فرصت ىتلا باوبألا نيغت ءاينف سوسان ناقل ةةيسمشلا ملا نأألا اذ

 عبتت له موهفملا اذه لظ يفو .اهيلع صنيو عربتملا اهصصخي يتلا لاومألا اهيف

 لل ةيبساخملا اهتخاعم ىلا هلت و ماعلا موهفملا اذه ةيرصملا رمحألا لالهلا ةيعمج

 تابايسملا فارم ريرقث يف رثؤي قيبطتلا اذه نأ دقتعت له ؟ تاعربتل تلا نم عوتنلا اذه

 ؟يج راخلا

 ةيردنكسإلا ةنيدمل ةعباتلا

 كليتست امك : اهم اتسا دنع زئاقادلا يف تيكر اوي ترتر رامطيالا تاذا م ريإ

 : اهيلع لوصحلا درج ةتباثلا لوصألا

 «يبساحملا قاقحتسالا, رع ةقفرملا ةيلاملا مئاوقلا دونب ةيبلاغ ثدعأ
 تاداريإ امأ ةمهملا نيثث ا دلا ونينيدملا تاباسح ىلع يلاتلاب كلذ سكعتاو

 نماساألل اقفو اهيلع دئامقا مالاتسا تدع رب ةاقدلا يف تين تثأف ة هامل اه ٌقاروأ يش رامثسالا

 اهيلع لوصخحلا اهيف مكي تلا ةنسلا يش ةتباثلا لوصألا كلهتستامك + يدشنلا

 ًافورصم اهرايتعاب

 ؟يدقنلا ساسألل اًقفو رامثتسالا نم داريإلا تبثأ اذامل-

 تآشنملا يف تايرتشملا ةلماعم اهيلع لوصخلا دنع ةتباشلا لوصألا ةلماعم له - ؟
 . كلذ .شقان 8؟ ةيلاملا مئاوقلا هيوشت ىلإ ىدؤي ةيراجتلا

 ؟نيبساحملا نم ًاماع ال وبق ةلويقم ةيبساحملا تاحلاعملا هذه له - “٠

 ؟تايابسحلا بقارم ريرقت ىلغ رئؤت ةيساحملا تاحلاعملا هده له 0



 كنا ةلوطللا ريراهلل ةفلتخم ةلثمأ

 ةيطويسألا بلقلا يضرم ةيعمج

 م1951 هينويال»

 يفو ةبهك ةيعمجلا ىلإ اهب عربتملا يضارألا ةردقملا ةيوتسلا ةيراجيإلا ةميقلا تابثإ
 يسمع يا عع عقول ىف

 نمِض لخدت ىتلاو ةدئافلا تافورصم ةيعمجلا رقمي ةماقإلا ةفلكت لمشت

 طويسأ ةئيده يف ةيعمجلا زكرمل يسيكرلا ىتبملا كالهتسإ بستحي يفيظولا بيوبعلا

 ىنبم ميقأ . ًاماع 1١ هردقو يضارتقالا رمعلا رادم ىلع تباثلا طسقلا ةقيرطل اًقفو

 ماعم حلا لوط راصب فمر رجع نقرأ ىلغ ةيفمجلا ىسيئرلا ةكرملا

 يفر :ءةبهك أ ايونس صضرألل ةردقملا ةيراجيإلا ةميقلا تبثت . ةيعمجلل رجلا اهب عربت

 . فورصمك ثيثت هسفن تقولا

 اذامل ؟ةلوقعم ًافينصت ةماقإلا ةفلكت نمض دئاوفلا تافورصم فينصت دعي له

 يف فورصمو داريإك اهب عربت تملا ةرجؤملا يضرألل ةيراجيإلا ةميقلا ةيعمجلا هذه تبثث

 ؟ًاماع ةلوبق ةلوبقم ةييساحملا ةحاعملا هذه له ؟هسفن تقولا

 ةيريخلا يمعلاو مكبلاو مصلا ةيعمج
 م1991 ريمسيد ١

 رتافدلاب ناجم ةمدقملا تامدخلا ليجست مدع

 ناجم اهيلإ ةمدقملا تامدخلا ةميق سكعتالل ةيعمجلا هذهل ةققرملا ةيلاملا مثاوقلا

 ريبك ددع مدق كلذ عمو .تامدخلا هذه ةميق سايقل ةيعوضوم سسأ دج تال امك

 مهتفو نم اريبك اًءزج تذفنتسا ةيعمجلا هذهل ةليلج تامدخ نهملا باحصأ نم

 . يريخلا ضرغلل اهئادآ يف ةيعمجلا هذه رود ليهستل مهدهجو



 م عاد يراقتلا نم ةصابخ عاونأ 5

 م1441 ربمسيد ١"

 ةسس ملا رتاقد ىف اهب عربتملا ىرخألا ةيبطلا داولأو ةيودألاو ءايطألا تامدخ تاشإ

 ةيبطلا تامدخلا ةميق تابثإ ةسايس " ةيحصلا سانلل سانلا ةسسؤم " عبتت
 تايفيلقتل اًميطت اياححشج اهل ةمدقملا ةيجالعلا و ةيبطلا تامّزلتسملا ورع اهريغو ةيودأل او /' 00 2 5 ّ - ٍِد ولا 0 # ١

 5 تدذصلا اذه ىف ب صهملا نيعجا رملاو نييماحلا ةيقمت» تايب وتو

 ة هاظلا ةيبساحملا تاسايسلا ماذختسا يف تابثلا مدع ىف ضقانتلا اذه حرشأ
 0 7 5 سلا ل 0
 , نتقباسلا 3+ ج نيتلاخأ يف



 ع ةلوطملا ريراخعلل ةفلتشم ةلثمأ

 ةيوكزلاو ةيبيرضلا تارارقإلل جذامن
 ةكلمملا يف

 ؛ 7 , مقب يئابنلا رارقألا
 |7259 مقب يكتشا مسرملا برم ةييرمضلاو لدا نع ةططخلاب ةبحجألا .نيكردلاب سارع
 ع يلكسلل ع ة5 هنا 5 مل يكمل عيسرلا يجرم ةيعرشلا الكزلاو لدعلل

 ها125/0/32 يف 5١5/1117 رقد يرازولا رمالا بجسر

 0 اترملا ك0

 ؛ بشللا م

 قلطاب تابرثكلاو ليلدجلا يف يه ا كاتاخلا ميس ةنبت عم ةند لكبر هاتدأ حضرلل العنألا عيب لع ةبلعالا ب
 ,؟ 3 , ةمالق ,تتعاسخيألا

 [ل يدشتا [] ضقسحش# محلا سان سال || بيسسستستل ةلويفإلا
 يديمح لاير لكلا ليست ضم :  ةمنغتملا ةلمل 0 ا ل بي - ل ةسيبللا :

 0 : ةياغي ةقلب ابنع ةياببألا بيقيم التف
 00 9 3 دل تاعاضب# قرأ عنب ةاحلألا تنك" !دل ةقبالا مارعألا نع تاراملا ةفيرط ريغت مت لع 8

 81 7 3 و يونل تاع عارم رص ماعلا ياني درجتي لها[
11 110101010101111 

 [] ” [] معن 2 ( تاحاضبإلا عم تايوتا لفيت ز اهرداصسو تادارإلا | ! |
 1 | ثاسيطاب بينعالا
 | ]5 2 ع ريو سوو وووحوج اعلا سيخألا ةيلايتلا .ثايوستلا

 ع 0000 ١1 ةيبرسلا ةفلطابو : ةيدرعسلا ةيرهلا ةكلملا ل ةيلانلا رئافدلا ةكرشلا كلمت 2

 هتاتسدلا هل
 ال 3 ال يع : 1 ماعلا دانس ارك

 5 ا 1 رة ا رجلا ركل
 1 لخدلا يلامعلا ,باستعا ١1 مل لو 5



 ريراقتلا نم ةصامخ عاونأ 2

 يرتفدلا حيرلا يقاع باستحا 00 :٠9 ملي لردع
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 مقر ىفشك 8 يسيرا كرا ضيراصع
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 منع ةثوطللا يراقتلل ةفلتخم ةلثمأ
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 ةتباثلا .تادوجر ماب فشك يلآملا رقما ةمئاق
 تاكل تسلا
 ينطأبلا نم نيلواشأب فك فماكتلاو لعدلا ةمتاق
 ةئيدملا تانأ الأب فق نوناقلا تناقل ريرقت

 ةن رشلل ةنئادلا و ” ةءإ|] :.2

 يمسرلا لايعت»ل ةماخ تاءارجإ

 3 ع نم ل 0 1 -جينتفل
 : سلا لف نم تاينيتسملل ةيسجأ خ يتادن

 - عيقوتلا .-: 3 : ميعالا . يات تاع

 ةراولاب ديقلا ءارجإ

 ديقلا مقر



 اش
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 5 1 3 0 ب اًمتلا ءف ةيضاخ خا ولأ

 تاتاشرإ

 دود اياع ب ع دقق ميتلماعم لماع نس ةئالا ل هلا هيد وهلا تاآفارشلاو تاسمؤلاو دارغألا نع رار اذه مءاقب

 , يجيلخلا تواعتلا سلمي

 ةهجلا اني م ضفرلل ضرمت ال ىتح طشكلا مدع ةاعارم عم فادملا وأ لئاسلا ربخلا رأ ةيتاكلا ةلآلاب رارقإلا اذه دعي
 , ةصاقملا

 قافرإو ةيعرشلا علك لا نع ةصخناأ غلاب كولا لجأ م 250 مقدلا لع كيش قاف رإ مم رارقألا اذه عذشب

 ف وأ ةاكنعلل ةلانأ ةذسصلا ةيابن سس 9 مالا رهشلا لاقيع يوناعلا بياغإ ريرفألاو ةقصللا تافرشكلا و ةملاذأ ماوفلا

 ةلعن هليل
 ةيساستا هلهمأ وتم

 . هم رجج ال اءزج ريعسل رارتألا اذه مم ةيرلطملا تافوشككلا نأ ظحالي

 دعاست ىتح اهتافرإ ببي ةيلاما مئارقلا وأ هب ةقحللا تافوشكلا وأ رارقألا اذه بمضتي م ىرخأ ةمهاع تاحاضيإ ةبأ
 , ريخات تود يوقازلإ فقوملا ءابنإ ةعربم يف نيصحخما

 رع عقاوب لماكلاب ةيعرشلا ةاكزلا قوحت 1



 ةنوطملا ريراقتلل ةقادتم هاما
 ع 1١

 فرحا باحيمأو ةرسحملا سول قع « هت مقر يسرض رارقإ »

 مس اس٠ : لكما مبإ

 بت د-سس مهمسسس :  فقلكا مقر
 / 0 لإ ا 1 سس ةيلاملا ةرتقلا نع



 راقتلا نس ةبكات جاوتا 0: 0 1

 فلكلا نع تافرلعم : الو

 ! يعايرا ممألا

 - ديمللا يس سس ا : طاشنلا ةلوارم ةسعر عراتو مقر

 ؛ طاشعلا مون

 ..: ٍتاوبعلا

 ص تس دس ةكيإل

 ؛ ةيرضلا باستعاو فيلاكتلاو لخدلا : أينآث

 ل | ا |

 ا فيلاكتلاو لسندلا ب لردح لحل
 ع

/ 

 طاع نع لعدلا عوج

 يرعألا لوخفلا عوج

 ةعرشلا قاب
 يل

 فلكشا رارسقإ
 لالخ يئافورصمو لغد ةقيقح نم ريو ةحيسيم هب نفرلا سشنكلاو رارقألا انه يف ةمراولا تامولعملا عي نأب رقأ
 1 ةيمايقلا تابرقشعلا و تاو نبل لك لمعلا ينزف تلد فلايغان روهيش ةلاد يق ةرارقألا اذع نع مدعم تفل

 مسالا

 . وهف كا
 ةةنياع



 ةفلدتمم ةلعأ
 55 ةدال

 : صخخاقلا تاظحالب
سرلا لامعتسالل

 يم

 2 ل حا ش اننلا

 سس
20 

 درارلا ديق مقر



 مانع د ناح ما | 3 رس
 ريزاقتلا لف هيبتا عع

 تاميلعت و تاداشرإ

 موسرملا نم ةنمائلا ةداملا بجومب فرحلا باحصأو ةرخلا نهلا بادلصأ لع ةبجرخلا ةيرضلاب اش رارقألا انع
 . يونملا لخدلا ةيرص ماظن رداسلا عركلا يتلا

 ةلوازم نم ةنس لامكتسإل ةيللدنا عر تع ةمكلا لالخ ةقسملا ةيرضلا متملو رارقألا اذه عدفي نأ بمن
 , ةكلمملا يل طافدلا

 اذإوكةقحتسملا ةيرضلا نم ز/١٠ يفاضإ غلبم عفدب ددحتا دعوملا يف ةيرضلا ديدسوا رارقألا معدقت نع رخأخملا مرثب
 . ةقدتلا ةيرضلا نم 3إ8ه ةعارغلا حبصت ًاموي رشع ةسع ريخأتلا زواج
 عم كارتشالاب وأ هد رطع ماوس ةكلمملا لخاد تناك ةهح يأ نم لخد يأ لبع لص ةفرح وأ ةرح ب بساع ل
 . أ لودجلا نم عز مقر ةئالا يف ىرخألا لوخدلا عومجم لقح ىلإ لحدلا اذه فيضع نأ هيلع نيرخأ
 _ ةكلسملا يف ةماقألا ةذم عم عب نوكي نأ ببيركلابر فلا ةنسا ةنسلا يف ررقلا ءافعإلا
 . كرتبلا دمسأ ىدن مقدلا لوبقم كنيشلا اذه نوككي نأ بجيل قحتسملا غلبلاب كلبش قافرإ دنع
 ةيأو هل ةيرورضلاو طقف طاشبلاب ةقلعحلا فيلاكتلا يع لعدلا نم اهعصخ بي ينلا فيلاكلا نأ مولعملا نم
 , ةلوبقع ريغ يهت طاشللا اذهب قلم ال ىيرخأ ثافورصم

 . رارقلا اذه مم تاحاضيالا كللت قرت تاحاضيإ يأ بلكلل ىدل ناك اذإ



 عجارملا

 ةيبرعلا عجارملا :آلوأ

 يركلا نارقلا

 .م٠145 ءخيرملا راد : ىضايرلا . ىرعألا ةيعامتجالا تاميظنتلاو

 . م1957 ؛ةيرصملا ولمتألا ةعحف ؛ ةرهاقلا .7ط . لئافلألا ةلالد . ميهاربإ سبأ

 نيمأعلا :لورتبلا ؛ عورفلا ْ ةبصصختلا ةبساحم ا يف تاسارد - يسيع فطسف ؛ رييضخ

 .مأز 54 ؛ةيذ بعسلا ةيساخللا ةيعمج - س.ضايرلا

 :يملعلا ثحمبلاو ميلعتلا ةرازو : لصوملا . ةيبرعلا ةغللا هقف . رساي دصاك ؛ يديزلا

 .ماآ ا |بيحوملا ةعفاح

 لئاسر دادعإو ثوحبلا ةباتكل ةيجهنم ةسارد ؛ةلاسر وأ اًنحب بتكت فيك . دمحأ . ىيلش

 .مأ 8 ريالا ب ةيررسعملا ةضعلا هيتس . اركذط : ةرهاغلا . هاروتكدلاو ريتسجام ا

 م1367: يجناخلا ةينكم . ؟ط :ةرهاقلا . ةيبرعلا هقف يف لوصف « تاشمر + بارتلادبع

 ماشه نيد . كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسم ا حضوأ . نيدلا ىبحم دمحم :دكيخل ادع

 .م1958* يبلخلا يبايلا يفطصم ةعبطمو ةبتكم : ةرهاقلا . ت ط يراصتنألا

 - اديص . يراصنألا ماشه نبال برعلا مالكة فرعه يف بهذلا روذش حرش

 كدي



 ةيلاملا ريراقتلا ريرحتل يئاصتالا لعخدم 1

 د: ةرهاقلا .ةيقارلا ةبساحلا يف تاسارت .توهسعم يغفطل ؛ وسيع

 ,ما3 14 هدف راعملا

 س16 «ركفلا راف : تورش. ١ د . ةيبرعلا ىصئاسصخ و ةغللا هقف . كييححم . كرابملا

 .ما 1

 هبرعلا كاسل عءروظتم ن ريا ٠

 أ كيرأب ع ليحلا راد عاتب 3 انو رب : تارظتلاو

 ةيساحملا , ماسلا دبع دوهحم و ديما ميهارب ها ن رع نمح رلادبع و ىلع هللادبع « فينملا

 : ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمم ا يف يلمعلا قيبطتلاو ةيرظنلا ةيحانلا نم ةيعرشلا ةاكزلاو ةيبيرضلا

 .ها١١٠5 ةدوعس كلملا ةعماج : ضايرلا

 ,.ه1748 7/77 يف "م مقر يككلملا موسرملاب رداصلا :يدوعسلا تاكرشلا ماظن
 لخدلا ةييرض ةمظنأ ةعومجم . لخدلاو ةاكزلا ةحلصم . ينطولا داصتقالاو ةيلاثا ةرازو

 .ةيئمألا ةموكحلا عياطم : ضايرلا .ها35"1 ةياهن ىتح ةاكزلا ةمفيرفو قرطلا ةبيرصضو
 ها

 .ها4 ١ ٠ ماع ةباهن ىتح ةاكزلا ةضفيرفو لخخدلا ةمظنأ ةعومجم قتحلعء سل
 . ه807١ .ةيمألا ةموكحلا عياطم : نقايرلا

 .ماةثتءملعلا راق .؟لع . اهبصئابصخو ةيبرعلا ةغللا هقف . عيدلب ليمأ ءابوقعي

 ىضرعلا رايعمو ةبساحم ا ميهافمو فادهأ ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ؛ةراجتلا ةرآزو

 ةياثلا ةعبطلا ؛ةيدوعسلا ةبساحلل ةيقمتج عيزوتو عيل : يضايرلا ه4 +اآ ماعلا حاصفإلاو

 فه 27



 2 عيجارملا

 ةيبنجألا عجارملا : اًيناث

 خمسعاعمل كعحتال تنجو فعدم أ مالم. تلات كاما عمعمع امك, تاحفماعع 3 1970

 ضاانانخ ظموعسعامسمل ةامستسممم لوا خلم 1 لسلتمو خال «عمتمسم 330-331 479

 ظمأ مرسل, كلمدامس ]مآ [معممع طعام هستأملا 111 ةقرؤنن الع فممعم سم سس مدع

 ةانمعد ءارادق كالجن كيلءااوصس- 13 معامجب | ةقك

 اةددعتسمات, لستم, ل118 ةمطصتاامع ةرنك 1ختمعم اهتللعمرت 8جيكمأا  ةكطم رعيبعتصسممم 50

 الكام, اظعمفعت, ةسل "عمان طوعاعجمممم تاتالعب زال [ةمعولتعع-ا خلا آ[معب ]93

 8قمماعععب لمص خب همن 1دعممتجامب اقتال آ3, ظنمممعاصل لمصانع اممم مسج يجامل سقت

 ست فمصترستك كمل عل ناتتعمومب ةمووسصعتعع اعدم المودع, طع |9881

 ظلمت, فطعفطسس ل. 2الع كاطع سعسممو تإ ممعسملاسب تجسس بلم هام !ةهبع انور

 ا :تلرأاو ف طصعربمع 197

 ظدفاتمب ا فعانسمل 18, اممصدت, افللعع ل. ةصق 1ظمصتغتعاعب ظفار اما تسمو تما وسم م
 سموا رقاد. اذ تمم ؟"نورلع لماسس الولعج نمعا ةصلشقب

 هصعاتسم ا؟ععاقمت الث امرجانممةمس جس ىعسفومعت 1مم ا هننمم 1[ مع 17 نراجع لطم ننل

 هان وصعب 1875

 اهانوعول, انعمتلا ال, ظسساعم مم طةمطتأنتمو نإ ظسطتنم قمعسيسعسم [طهمحعمممق_ 1[[1-

 هضماقأ انوع ]ممعم- اخترت اهع | 97

 تحسم عرع, [ةصصممتا ل, قععصتأ مع صام تعمل ركممصمسبع عممامنامع [ضصا تحصمل

 «(نا115, كام لعشعجم طحت ءعلتملل_ آسع. |9656

 نمسا نع ام معمم ن ةلماعسعمل نأ ظفمعتع خمععمسماتسع 1اطغستو_ شه ةاووشت مرت نبك لقسم

 داع قمح جم مصمم. امممعتسب اللتسمتع خصعمعمس ثعتمساتمع ثعدمعادلتتمم_ 196

 تماتتستانعع جم اداعمشأتمهق] خسعماسسا لمع لمصمات سسك هس فلن تاتمم . قععمتتا درب

 لاسلاممأااأ دم تس مع لاطنست اةممام ةمدسصعماقب طاصتتم: خمسعت عدم مععسساتمرب مععمتاق

 الصاتب 1975-1975

 انهما, اةالتقس ث ةلعسع 1 معا عمأ مسموم, الك طوسمسأ اظدهمع لححسمج كح 111

] 

 10تاممتأ [اقحنفرم 1. لدصص ا تربصعمت نع قمصستمم 1ظمسمتع [ةعجم ورام تما اة عروق

 طمض ةسل المماس امم. 1865

 اناا, ثستتاك 3. ةمصدرجسرم# اج ةمعنمتسا سمسا (ةطمسممع, ةاهماممسلبا نات طستمت ىلملتمست آمل

 «؟عدااجن معمم 1972

 طاصمصمتمل ثعدصتمءدنع كامستسملج آمممت خقات ؟رويعتس عمل ترك لمس علمت مق تحصل صرب

 مص زمام للوقت اطلاع ممتد نبك سحصعتسلا قرستس معمم نر قسما فوخ [كماستمس عمم ةلقمهلاطملب

 ؟تماتس., ]آتستعووطعم ]945

 لل ا



 ةيلاثا ريراقتلا ريرصتل يئاصتالا لخدملا دارمإ

 منك , ةاساعززت عينا اناا
 ععإت  اةلعررعمل نأ [ةسومعتما ثعصتسماتمري (ةمدوععمماخ ااص.! . انمددغتات كانا 8 مسسسنتامل

 معمم نع ةامملسملف اخهوعلب | 575.

 تم عل  ةزوا[صسعا امك نور عتال تالا كنمتس٠س مدعم (: !فثنماقع طامانقتب 1م

 عنعرت , ةروامسعا نأ طسسعتمال خممسستمع ةعمكمتكلك ةلصقأل تسورصسعع ال مدان !اسمهمتا هل
 ممعمانهأزدزع كاهضلهضساك اتسمت, 1982

 [واوسمت_ 1معاطاسو خب [آطع ةوعامامعجن هل امهوجسمع. [ةمساعر, ؟لقهققمعطاسق القل ذي جمان
 1[1موردع اكدطادادعتق, 197

 توسمطاتلو, 1[ مجمع. قمعاعاضإ معتمان ال1: 1.نسنمو- تعمم فللعو ةسمل انهتكتمب 4
 تماقطعمم, [هستف. ثم ممهجسم# زرغص الص للولنل# هدب كم عميصتأ مج كفه كااتا]م 111

 مسمع موس خععستسانع ممدستا وتتسم 1 163
 نرتولو, ظمأ ثق ف مصصسسنلوبج لاعو مس تلد موسم طم. اتاطقداعت 1 1 لت كال.

 ركدستنمم, طاوس 11. ليمممتبب لكيعامب كسسلرتاو ثقلت م. تانتعوجمب آلولتت عرعلاج نأ (تا113-
 ريو ظوععك, |8867

 وم مواسم هن وسل ]ديرزمك رخل مس بوب اكمل رنا“ ويمعمر [نلسحت امنا كاسل علك
 هةيرض عل كيتا: ك1, ]ومات ع ظومعسم. اة

 ربما زايمعم, كاوممو 5. قمعصسم وع ةطمصج. عاصر متت اتناك 1 سمتست اةلعطممستل آن. ]11

 امم... 88
 زل, دز ةكةممرج م كتمت ال7 للعم حب ممعمت» ةروبوالمم لو ا معصتستاسبب لكضمتستتلك

 زم 111, ةويدعمام, [ةلمصضلمب ثيوعوتعجمم ثععمتاتساترابب ثققصعأ ةلتادااب 19 13
 ]ماعسفاتمسسوأا ثععماسماتصع كلسسلمينتم تمسستاتعع. [ كعلم ىرع ممم لبرج رمان تلقت

 زنق كلم. 1. [مسلمتنا ]سامو تلتخلا كصعصاتسا "8 كة موكمستع (ةهصصستااععب
 [ناعمهاتووما ثععصتماندرع كامملوعلع (نموصصتلاعع. [كنانتأة قت تقف 0

 رمورمرمامم زج ةهمتسجت مر رحم طاائتستمستل انهيت ةرععم- الشك خلو 1١ اموفممت ساعت مد
 ثععمر ماتمبم عمم هسلع (تمدصست مع, | 3

 نوعصخاتسمما ممعحسأاا مع ةردسلممسلك تمسستااع. .ةعصعساا او عدمنا ةعذ ان وج أك
 مممصمم ]نك ةلمق_ امسسنمم: ]ناعم ةاتهمقأ محتال ات أ نع كامن لدمنلك ( :ندتانتتلا ا 8+ |

 رجومطعر, فيآع اتيارويرمم رش نمل تجأ طصمأمالا نإ 1 لات جيم طعوس ة ممم 1"! عنب "نموا
 معسستداتت !الهسعجعب 1953.

 1جرتومب ]تان 1, 1 معوستممل اكتم. مق 1نالع جروس ةدنن تمصطشاطا, 19740
 [ .كواطسم, [مروحسال غض. عيبعتمعمو نمسا تلا 71: رريمورحج ممل لما عجقتمت#. طلو

 1ووعوم] قزم ]مع ,ةلتصنصع., 11مصد عج وساب 111. ! 9
 ]نال عاصم ثم ات ةوصيصتسم تر اوع كصصصتسالاا# مهممج, ةدسعمافب طاصم لقت ثلتتعاتا نقتت كفت-

 تداسسألمع ثعمنعلدلتسام 7 ! 
 ةلئالععب ةتورضزو ث. قياما نيبنولع ءطاعمممب آل1: طاههعماتما اخلق لوح ةسمتز عطب اهانب 19



 21 مجارملا

 8اراام, ةيوصصلمم 11. هما ؟ةثولتعمم لصطم خخ. ![هتعطمتعمل أ ءاكلصقم كتلح تل, كاع ةنمراعت طامأل

 اتسعت ةون طل ممتصتت, 197

 8ماسسصتاع_ اهامسدبع, 1م معتم [ةمدوباوجتعم تأ ةصع هيفا ع, امس الصاع ظلتتعأتاعقلت !ةنل-
 ادياع بأ (:همتالمت ةوطارع تععمست اقدام, 1| نا,

 علساب ظعممعاطل 5. فععمس»م ممم امص كد عل, انماسساطبك, ؟تطلصت انوه طناحا تطلع

 مع. |9842

 ركلسصمب !اسدج . ةلمععصسمسسمع 7 ععمص. !سعاممب كزع اعمقع طاقحسم هسا كجمسكر اكل, 1 هب

 ازوعمدمل. (تاتمنعع ظ., كانعب انعدعمع ل. نفل ا نممعطسمساب عصب الآ. 1ع ائتاممعس مسصمت توك

 لقسم مسرعت. الءاحمسمم 11!1 نسكن [لمتتن عساك نأ ا!!! ومرك وعون |8857

 دوعممل, ؟تطقماعع اخ, ةهل ةعاتعماع [ظطقشستفع. ووصفات ام مممعتعم. [تاصصتمتم كاسم: اهلتفتمت

 الولت عقل نب ]"معقنج 955

 ةعاستستسي المالح ةسن اغصاجعتتع, اندسقلم 1" ركع عصب عدم كسل لع ممتع نإ طامعم ا[ دكالة ملل

 مصممي مم انئطقمتقن الملاتمعومللت تأ ا!!! 1ظمتك ظوصعخب | 77

 ممم العد ةسل طععاطقسومع انمدتتنتتتنك عامه (ةاظانز. فلصصس مج لمص لمس عمكلصسممتتا ممل كيس

 فانمنتدع ةعماعم اكعاعتمع المي. ةتلتاعدعما انهت عاتع انا عوضسم [طآهارقعب ]نع | 8853

 هاك مرسلا عجتام# هز لررنعخممت اص انمهمتسنمم ةلزطع» 1مم ةةدطانع انازأ ناعم ثسصقاتانتتا

 ادع ةعمعع اعاعممم خاصا 63. ةتلللعمبسمت (ةموتصت عع ان اعمماست [طمانقع, ]هع 1952

 هانا. كسرتاملا نإ موسم عسعتتع زطص طاسجم كمل العم اماج تشتت لاضسم سبب لاسسعا] تنن
 ردم اقز] مست اندك صويمل خ4عافتلالعمب مصصتتتانات ىعواعم اخعاعتمع ظلمة 53 (تاتننعة عمت

 (بثسصسصعممع ؟(: ]عمم طمسدع. انتصر 19

 كاكا لل تسول انمج [نمموم مرعب نسلا نتمومأ ةقصعصتسلاو# موعتتعمعع خصحماناناتلتع ؟ععلعت

 ا[ عاعومع [لنبةقاك (تطلصمممب ةمرسسعت مع (تا عدهم طلمتنقن, 1مع.ب

 كانا ن1 هبت انهم ا"صديلسست م: فيجا عبجمستما الاوعامويست هم طظمحأت نإ لمع مصمم فم تمرب-

 ممم كصصتستتمم مععمسملالمع ةعماعم ا! عاعوؤع ذاو قمع تاق عديعمن تس عصتع 01 عمت
 امج طلمدععب معرب |1979

 كاما همماسعكامس نب اامصبتم لبس تلا انهما تأ ة تنصت دز [ريزع عمت اتمنا ريع تمانات ل115 معمم
 م عاموسم اور 202 (:طاعميبمتب انمهصسصعس هع |! عقمادم [!هدبدع. مع 879

 تامان. اممم مو هنأ دميماعس ععنمدب ةسيعطسمتست ممم نس زوم لرصمتم هزت ناصمعلمم ا0عزععتب

 تفعصصات نالرتيع ةعمرعم اةعاعوجمع لاو ك7 (تاسديسمت (نصسعممم (ن![عوصمم طمسمعب اسمع 981

 عطانا طاومسعتما للعم  رج اذ لنا نضل اتمم طظرسلام عمم ميتال الاتانارج عن عج عاد دس
 ماو اكل ا طتعصمتممت امدستتعت عع ا!عوشضنسع [1تانقع اشتاك

 تسلا. 5 آب رفع امانعتنإمملامبا نبك اقنزلعمما ممحسالا هام 1" مامساساعت تنك انهماسف ملك

 كمقتتب كمعمتسستمتاغم 17 طوتمتب ا نتمتع عتت ا نمس فسم ممل (انطرخانات]1ةلاذضل كلاسك ك اه

 انهم كروم, كاقتع السلع عسللو 1 8843

 كامطاتانرعب كادسفتت_ ف طمع [مصحتتسست مى نم ؟مرعتع ا[ مسلمو كالعاتطمءل ةنتل اذه. 1 8ك

 كامحع, متل انهل اطر ؟نسستمسنممم نيت عممسم اسم مم (قمتصسعمج الع, امض لقت الملتتععمل-

 ا م1 طامتنلم ["عمجب |



 ةيلاملا ريراقلا ريرحتل يلاصتالا لمسدملا 3 0 1

 مرسدس امص 1< 71م قموصعلب لادا“ القتلة ا عمم م مامو اكلم ؟كووطع فسعتاعقم [هكات-
 نزع جات (ة:عمانادهت انطاتع خععمست اقشاق, [هع., 186

 عيجاععب ةنوممم, 1ع طررصعم نب" ةسويجا مه عسسل لولا هلم رش جوصست اص لم صول دمع تأ
 روم مويجدعوزسعممل رجم يعتمبب خمس ععتمن لات مسجاتصعمأ ناسك [ةط,ش 11 نبالا هكا ةفازت-

 نأ ةاشاع آلونخ عدلات,

 1مم لتد, المو ©, الوعد ا تدان, اومدم, ؟ومعتلامان, نتعمسوع 1هسدقللتب دما تخقم نام
 عطسمسا ممل رثآل 1ع ةسعارمتلد نإ هادا ماقمع امهاتنا ديعس ؟كنيلت لمانم اكالعج نسل

 ةمموع, |1872

 [1مطو مسخ قمم الك مسلم ملم امصمد هرم ةقصصصعمم طسصدعسمجع. "ادع ا8م/منعلل باطلا كطلنع
 ةدصدوبفستت , انا عج عامممل مول عم نموا 1 9617

 اب! سضممم 1, الازم لق, ةاومطمعب سن طويصتالج (:.انبآ, ال1 1ااعمات ننام تقلل أكخ
 1مم, ةصاعمم همز [[عممسم. اهنعاممل اسم اضع. اط اتفتاتسم !كالم

 اةورلب اةعمزدصت» [هع. ةسمنصوم, 1اصسيبطأ, تق انعصلتن ةماععامم ا ةلاميبك اتللتت
 اطصنععب ةارخب 111 طمع ا 95

 همقأ, اعوام خلا مم منوم عسسل ل لصعت ماعم ذم طقنع اصييصتعتمك (ناتشلتتلإةلقللم 1-
 كنمعع ا"سطاتئطتمرب انم.. 872

 "ا

 مصسعتعفم ثعحسسانمع موممعلان نمل. "لةعرحمم نأ (نمسسلاعع دم ةلدمه عاقل انعع]ةلختت
 نامل عام" ؟سيدرتا عع 1م اللماسسع كجفقك, 5ع خعمماساتدو ظظعحاعم (ةتاماطتت 105:45

 داذ
 خصعصنن []هعاتطأم هان تعمتاتعل ظناجاتع مسعوسلاةللاع كامل ”"عتمسستعساك هرب الع طشمتع
 رتمعج امامك تا خععماسساتس م .' 1ع لستم ترك الرس تسلمت منا تلق 115 ةوسدتك 1963), كن1-15

 ممسلععفميووب ن8, "حةمصستاسات المو ["مدطاعمف تل طامممعتمل هظفرتممتنرك.” 1ع لمسحست تأ
 ممم فصتعت 115 افكوصضأا امن, 5اس

 كمانلمسم ا واجع نسق 8 عللذحرمل, ا"ةمدصس 51. "خ تممجوسمل تقلتمم [طاطعمصت ثردوتكنقنأت اه
 ممتن متعزن ل 7م قف مموسس انب ممر 7 !اهماماطعت 1 ةلزب ةكالدكالا

 8سم, تعمم خل "كنانمجبدل ةعدمملتع نرعممتهلتسمقت ث كاسل لأ صتمعاتمسمل تنقلات
 اع“ لموسم مر [تحمعم-تياسمأ [طيوعطسلموبو [ا8 ةعيتعماعت !9717 ل

 [تمرعمممم, (تسسل هس ايما, ].معازع. "طلجتا ةديصعرع هنت اةععجسمق اةقلعت ثلا -
 رع [ةعمم "" لمسمسما مب اقوي ملمع كممصمتماو 1 [!ة مت تلتناتتاك 1[ 9ةقرر كجلا1-53

 زتمعاتمب 81كومت ال, "طوعا [ةمعاماتمم مع تسكت ماسما ا«ععقتتا.“ لماما تأ
 تميم سلتتسمما [ووعقماموج 1 (ةعيتاعسماطعت 19 ان), 195-25

 توسوطلمس, ماس الب“ خ لمد خهوودمعط اد خععصتتساتلتع“ راهتتمممل !هطنالع فعدم ن5
 7 لرسم انعم [ ظنك .



 تيدا عجارملا

 ةماتتستتاعع تندد ثيدرصأ 1 تفاتمس هأ ا هجستادع ةلسل انهلنتنأاانتنت فانتم "[طعستعو ام مععماس 1

 طسكاست كت. *"ظعيصت نأ طع (انمرصستاعع ده فرحرتال كقتتنمم تل' آمقتست مرج هدد (ةمرصتمتتا11 تح

 لمع [اطعممعم انج فععمسصألمسع امكامب ءاندت."* ىانبنتاعمعما اند ؟كاسمع 47, ززتع قمع
 قرع لامر ممم 1 972 كف ان

 طاسحشءعأمل ثعحتسسام درب كةاسملجسلك ظمممل. "انة عادل 1!ءاممعمت !”ةمهصعتما ةععمتسات 0ع

 ةاملتلةنالع قمستل طدوممدسا اةبلعع نك [ةنمععلادن مو.” 1م لسسصتسا هبت ممعمتس ومع 34
 ملون عمرماجعوع | كذب 75-5

 كامسستتمااة, طق. "تمممتساسات»ع اك عدمتمع همك 115 طماع ارد 3فعنضسماتسزج تطمممعت رك ططنعات
 تاسان" ءالعهنسمناعيرم ترعوممت حوممو جسم قمعاعمامب 318783, 115-38.

 ممم, !ناتقماعم 11. ةضت الانس, ”!اطهحتقك 11. "لمعلا عدتاسقت 000

 بملاصم” رابع ممل انعدناةممل اظدطلنع ةععمس مبلل 33 (ةلمح عدطعي» [قاكتزب 787-91

 ماسر طمصعمأ اع "1 هنانممامعرب د !”ممصعتما كاما عم عا.“ ارم دانا كرا ل تحسس ودوم
 من. اذ (5عماعماطع [؟955), 65-6

 لمتمب امانانصتموم آل. "فللعرساةتدع اما ءاطملك تأ مفععسماتميع همق انععادتمم آب[ةلعتدن عش

 طوعطصس- [ةسيجتتعاتع ثصدلتة ل5. 712 اعسمنمم ممبتمتخ كت ؟لاولج 14 كوز, 99-3

 انا انهن 11. ثلطع 5مم الع خعررععأ هك (تملتنتتالست تقلتسم ”[طعصصم ممم تععماانتا قنات."

 لوسصسا بز رتاممصحست نوع لظعت معا. 1 (ةرتدتمرع | 8مقن_ ا2- 17

 1كم عستمم, لداتنذ آغئاذع ةمن تمامعتعم, كلبتتزا "طففأت خديصصتسصعمعتم آصخامتلمم نأ
 تاممانمعو" نبا لمسسمل ئاث لسع ]4ةارز, 34ج

 راماتيمتاع, ظفطعدمل "1. "طعرتمماتموو ام 5؟هعاططمالعرخ" 1م اعدم متمسك
 فيدل 1960, كفعتا

 طامعاب اةعمصسعتل ىف. ةئععمتتسانمع "1ك ستسما هوجع مصمم !تعوعلنعمل [2ركمطا عرس ص (هصحصمللاأ-

 تقاتسم.*' مصمم طيباممم 115 اظادسا |9571 289 انقب 318-319: 3523-57

 خاساعتطج_ ةمدصسع, "فععمست الخ 1 تدحتمسمسا هرب." اع (ةميدصماملت انامل معمل عجم

 نصت. 89 (1 كدب | المكن, 385-157

 ال103 طادعقممت فخ. ”"كعاعوجع مك 1مضهكاقتلتمالا.” طممعسمجم. كك (5 عمجاعراطع 1 9ناهز, كم

 لا

 ملسدلعددسدعمع, اكمهتناع. ”"ةاطفصسوعمع ام اظع ةلعممتمع هأأ ةعمدممتلع انتل ع وعيضاتما ةعماعمت

 رلعدجس ع دمعمأا تا كيما ععأ ةعجاع اضلآستا” لميسبسل هك تعموح اتيلاسمت ةظوستسامسوك 1
 (ةعرتا عوضاطعو» 1 91 217

 امم ظل. زل ع ةمدشم ]عم نأ كمن مانتشاترنزت” 71م فععممب مع, 29 ((تعامطع» 1954
 م52

 ؟يادععمتفمب اهات الن *"طمماسامتعم: "!طعتم تاوعع م صعاب همم موعاح.“ راع لميبعممل

 هد ف ممم 114 مشسيسنعا | ةضتزر تا

 عمجاستاك, [دهيعاقك همم طعصسصممب آتهنواقع ل. ":عزسمتاةلاتعع ةمق اطال عمعو ممم اس ال عست بت

 ان تدع ناسك." لمريم نإ انمدس اتملطسما ظجصتماتمعج ا ؟ةدسع ا! اذ, 194-200,

 رمال, لموعرتات 1 *"لةمعملتمع اطع ”[ةهطلعأ -- رك 1لكعتتن ةسماع هل طع تا (تملست هقان."* 1ع



 ةيئاثا ريراقتلا ريرحتل يلاصتالا لخدللا آل

 لوين كابجل تر را معوسصستسمسس:. 1 115 ؟لاتأتت 1 نكرر ظل

 ةعمإلب تكلف كممادع_ "اة عععدمعا مد اكلمتا كروس عين." لسيعصصمت نإ للص لموسأ ئلميتستعما وع
 مموج [] 4 [ةعدعم اثب 18511. 14

 مماطامتجمم ال1 خلد. ”"فالاعمب انعم ا عاتنممع تأ مععماسال هع ةول [ةععردتدم 5القطنمما ث
 موو[ است ةانعقل فسضقل كلك," كزلرع ف محسمم لسسرم لا كانا هات كت (لةويسسمب 19 كر, 94-0

 خالتك عالج عواسق

 ةوسصوتاعع نك 1عنسنمما موج, تععمتستةلسو 1هصجتسماه جرن ايان علمك. مستنستا تع 1ةع-
 ةعيدصعات ممل [ةفررتصمامعج, كم مم "لسع ككمداطت خسعتتعتم امهعتالستع نأ تغوماناتعم ظانطاتع

 ممصصاس ا ةدتاق ]951

 بلئافمفل . "تدم طع [1مويدعستاع ظل ["اهدصعتدلا و“ رم لممصستمأا مز فععمسمكاهةعتت“ ال
 (لوسع [95ز, 29-1

 , ”طحسس ا هسسع 1 5 عتق تقر" 7ع لمسمسسا نب است تبع ا26 (لناجن اك6قلع
20-3 

 _ "لسن (اتممن فدع ثمصصسسا !!عردمءاش#" للم ضد جإ تب ال مصصست سعر. 119 مل ةلع
 بدص |! ةمذزي كال

 . ةجو "[سدكاةسلامم.”* تقساطوتلعب ظاممدمعاطتس معالم: طله دتست انتا عملات 1”معمق

 م هدانز, 148-173.



 تاحلطصملا تبث

 يزيلجتإ - يبرع :الوأ

 خععمساب اتم ماتلتعت ماعد ةييساخملا ءىداسملا

 ةوماع ["هكااناةلعس فععمتسالالع ةساسألا ةييساحملا تايهيدبلا

 لضمان ظنلمعاماعع اظعممأ (تماوتدسص ةييساحملا «ىدابملا سلجم ناي

 تانايبلا
8 

 تت
 عزدمسعمتا تنم اةدج ةةقهل ةعلخ 13 نسما ةيلاملا ةبساحملا ريياعم سلجم

 انوا ]سماتمال هل آنتةلق تانايلا عيمجل

 اورتن قصت نأ 12 تانايبلا ةئثرمت

 عز
 معمعمات اتلافع هع اطع ]مدت عداست للا تارامفتسالا نع ةبساحملا

 [عوعرحتم ظحتمودتلامم فععنساتسع | خشن ةققحلا تايطاتحألا ةييسادوم

 وسن مسا ةيدقتلا تالرمحتملا

 ثللقل5ز ك5 نأ ها تانايبلا ليلحت

51 



 ةلالث ريراقتلا ريرصتت يلاصتالا لخدملا 55

 لخدلا 116 صاع

 ّك - وخيلا معمم انرنرع [1ةعم عهرعاج طلت ةسساحمملا ث ؛ تاسارد

 م11

1 1 

 ( "موسع ؟هعاتضاتل تكللت

 ماتتسمالا
 تمون يكت صم

| 

 "111 1ةةمع ناونعلا ةحشص

 [*1ؤ [.عقل فاللاغلا ةحشبم

 توسعت !ةكقلتمرم نه اطول تانايبلا فينصت

 اتا (تممأ ؟لعاطسالق ةيلكلا ةفلختلا قرط

 ةاعاطخلفك هث' التت عورمم اغلا تعا تانايبلا ريبسشت قرط

 ممم عراجت ممم تأ املك تانايبلا ضرع

 [ةعممماتسب نأ ىنمرحا عرمعما مصب [ض1ت11دقتل 0 ةقلعتملا ةيفاضضأللا تامولعملا يخرع

 سنن طاالطعع هذ (ثطيسبجمم طولععق راعسألا ريغت رثاب

 مموومعع هل علل طعام هال اكلمه (توتتتتتنانأ عقال ما ةقثكملا لاصصتالا راثا و ةيلمع



 ةيملعلا تاسنطسلا

 تاحالطصالال صتخم ريسفت

 َش : 1 نضرف

 لمعلا قيرف
 ىنيت يتلا ةيبساحملا ءىدابملاو ميهافملا
 تاكو ةيلاملا مئاوقلا اهيلق

 بساكملا ن.ضفئاق

 راعسألا تاريغتو ةيلاملا ريزاقتلا

 تاناملا مح وشل

 : ا 5 أَ

 بساكملا

 تايثإللا ةلدأ ةيمكو ةيافك

 | عا
 سلا مسيل خم

 شرا

 1مم اطقم

 تا سوةقرتم

 انزل كيال

 1 ةما طوومعع

 ظوماع انمروععرتام ةلشل فيعمتصسا ادع ا!" نصعتماعت

 انسلعءا سبب طاسنصعتما هلق لتدرذلمعكف شاف 75مم

 طاسحسعتمل ]ا عرتمرماتننع تنال ( طفصبجاملك مال عتق

 كوستمسم كانا ن5

 طخقفا ستات نمي بأ[

 التسمم فاما

 ال نعمعج سدت ئربال عاعمعتم هل اطعتت تنانضا املا

 ا

 ممم سعات ترك



 1572 ميراقتلا ريرصت ىلاصتالا لخدل ةيلام
 ناسا ع مويا ,يلابعت ل ِ

 يبرع - يزيلجمن| : اًيناث

 ممول مرب 1 ندع اس مدام تارامثساللا نع ةبساحملا

 مععماتهتنلع !تممعترماعف ةيبساخملا ءقدايملا

 مععمسساا مع ظعاوعأ ماعم ظعمسا ترتر تمنت ةيبساحملا ءدابملا نسلجفم تايب

 اععما ساتسدوو اظعدفتتكات كالت عم ةيساحلما ثوحلا نجوا تاسارد

 مسسنلد عاق ه1 | تاناييلأ ليلت

 اجوعام (نةسسععمام ةسق ,ىععمسهلتسوب ططضتزتاعذ ١ ىنبت ىتلا ةيبساحملا ءيدابملاو ميغافملا

 انسه تنارنامع طادمستتما هنأت اة ندر عمم ةصلسوتا قف تاشنملل ةيلاملا متاوقلا اهيلمع

 [4 نوزع ظمعتت | قامع فيسصتصساس 118 ةيساسالا ةانيمس أحمل تايهيذبلا

 ةتاوعمعأ ال سدتاسن تأ 55 تانئايبلا بتفشبعت

 امتدت نانا 11 لبس رملا

 نس تل اتعا نأ حاتنتسالا

 ةمااععاتمم نأ ]13 تايايبلا عيمج“

 تنسو كمعاامم ثسقأ لك ىعطتلملا / ايلحتلا بولسأ

 |[ تاناييلا

 اطتنما 55

 [كفستسإم قاتم انك بساكملا .ضئاف



 ةددرملا ةيذعتلا

 ةيلاما ةيساحلملا ريباعم سلجم

 راعنمأالا تاريغتو ةيَلاملا ريراقتلا

 فائاغلا ةحفص

 ةهكملا لاصتالا راثآو ةيلمع

 ةيدشلا تالصحتملا

 1 مف ةملعلا تادصلطبسلا

 طول انهاتتاث تأ [ة5نن

52 

 ممم انة

 طردفم علا كععمانضاتسضع كاسح اتستلع [قدوست

 استسعملاا 1ةعرممتمع هم تقسم صم ظوو حم

 اطنلا نسا امك عاطملك

 انا عقةتجل

 11 برواس

 ارز تتوزا ع

 امممستم قام

 ةاعااحسلع نال ا!ماعمرجمجاسأل هن

 81تططممو تأ" [ملععرتا ءاقتتادلا

 تس 11 57 ]03

 عممدعوأةلتسال تأ ا]نتلق

 منموصعج ةنتحل اذا تعاس نأ كلومم (تمسستاسا 1 كقلل تت

 ومس م



 ةيلاطا ريراقتلا ريرحتل يلاصتالا لخدملا عسا

 هه ل 0مم اي رألا

 [عددتسع هدأ ةدسسمما عمعماسج آناء نةلانملت ةفاضإلا تناع ولعملا ضرع

 نس طالطما نأ ةطمصعلام ع [ة لمع راعبسألا ريغت رثاب ةقلعتملا

 اممم [مممريستانس ثمعسسسنسع (اةيخشت ةقمحلا تاطاتحالا ةيساحم

 1م عمت عادل تأت تنل تايصوتلا

 مساق عا مومو نات طحت لعماتمل اك مكاعات تايئآلا هلدا ةيمكو ةيعوت

: - || 
 '”[ةداع ظوصتم لمعلا قدرق عإب [ل 0

 ناونعلا 2
 1112 مدع



 م80 كك 28 ةطخ ىيظنت ؛ثحبلا

 8: يلة ةقيرط :فحبلا

 "1 ١ 8ك قاطن : ثحبلا

 ١517 نكرم ..تانابيلا
 ١١5 فيرعت «تانايبلا

 ١4 1رفق ريسقت ؛تاثايبلا
 ١.6 ةيساسأ رداصع ؛ تامولعماو تانايلا

 آ8١11 ةيوتاث رداصم ؛ تامولعملاو تانايبلا

 ١79 ةيديربلا تانابتسالا
 114 بويع «ةيديربلا تاتاتسالا

 ١ 76 ايازه ؛ةيديرللا تانابتسالا

 17 عاونأ ؛ةيديربلا تاتايتسألا

3 
 4 32 ا بيرت ةويماسملا
 راكد اك هنن عقب ماسلا

 مىل؟ ليصوت ةليسو ؛ ةبساحملا

21 

 تاعوض ومل١ فاشك

 ةا/ لاصتالا ةبوعجص ؛نوبساحلا

 8٠ لامتالا قرط ؛ثوبساحلل

 مك نثق لاصتالا قرطت لاثمأ : نوبساحلا

 ١١5 ففيرعت ؛ ةقيشتلا

 قناقحلا 8:٠

 افق ميمجت ؛ تاتايلاو قتاقحا

 137 ؛ ارق م «تانايلاو قتاقحلا

9 

 ١١ 8 ةيرغللا ءاطحخألا

 ١٠١ 5 ةيبصاحلا ءاطخألا

 ١؟ 2 رابفتسالا تاباطخ

 ام عاج ؛ راسقتس "للا تايأل :

 + ظنا

 16# فيئصتو ةمئاق ءعجارملا

 م18 ةرركتملا عجارملا



 امتالا ]غدا ا

 ٠١١ تاماللع ءميقرتلا

 1119 تاظحالملا ميقرت

 177 ملك ؛ريهرتْلا

 م94 غ151 نايب ءةلكشملا
 1+ ديدمت ءةلكشما

 ١857 ةسيئرلا رصانعلا ديدحت « ةلكشملا
 15٠ ليلحت « ةلكشملا

6 
 ٠١* فيرعثت «ةيملعلا تاحلطبلا

 مير تا وتتق ريرظلا ردابتم

 731/7 ريرقتلا يلب

 ؟114 فيرعت :٠ فينضتلا
 78 89 تايصوت : فينصتلا

 ” ةر ةلغمأ «ميسقتلاو فيصتلا

 ١ 1 ميسقتو فيتصت :.بئاريقلا ع

 عاق جمالا و 2 9 لك" ةييرقلا تارارقإلا

0 
 ١:* ةيملعلا تاصلطصلا فيرعت

 ؟ 4 فده

 577 ناعم

 :؟ق عا :

 هان 557 1
 ةياعا ري رامتل ريوس قى

 ؟ 5٠ ةلخمأ

 ا نا عجارملا ناوتع

 05 7353 ريرقتلا ناوتحم

2 
 مانق فكاغلا

 ؟ 31١ ةصفص ء::فالعلا

 1 رارش تاوطخ «تائابلا ريسقت 5

 ١85 روص «تاتايبلا ريسفت

 اان قرط .تانايبلا ريسقت

© 
 ؟8؟ ةحفص ءصنقتلا

 ة 38 ىلا ةييسقلا
 585 لوادحلا ةمئاق

 8غ تايوتحللا ةمكاق

 نا حاضيألا لكاسو ةمئان

 ة 84 ةيرادإلا ريراقتلا

 ؟ ١ ءادألا ريراقت
 ؟م8 11١ دادعإ لحارم ءريراقتلا
 ٠٠١ تاغوسم ءريرقتلا
 ” :١ فيتصت ٠ ريراقتلا

 830 للعم

 55 فقيرعت

 84 ءارق
 ؟ 39 .174 معسفت ؛ريراقتلا

 ؟:خ::ةيئاهنلا هتانوكم ءريرقتلا
 ميمضانأا لأ و5١ بفذس :ةيوخللا ريراقتلا

 اهتيمعأ ١5



 18 تاعوبقولا فاشك

 شا 58 فيرعت :ةيلاملا مئاوعلاو ةيلاملا ريراقتلا

 48 «47" ؛1 ؟ةيراجتلا تالسارللاو ةيلاثلا ريراقتلا

 ١ 55 ريرغعلا ميظنت « ريراقتلا

 7:35 شماوهلا 5:٠ فادهأ ءريراقتلا

 "ال٠ يميظنتلا لكيهلا نا

 6 اه فيرعت 3 ةيبدألا ةباتكلا

 4 م ةلعمأ

 3” تالكشم ؛لاصتالا لئاسو 3 ةيملعلاو
 817“ هد هج ل17“ هةودح « ةباتكلا

 دع 12 وسم يس اسلا هاا
 م علم 11 صئاصف (ةيفلا) ةهيملعلا ةباتكلا

 ةكححلا ةقلطت ةلثعأ ١ روص

 مك ةيرظن ع فيرعت
 ران نت لئاشو ٠١ غ5 ةلثمأ

 5١14-5١١ ؛حاضفيإلا لئاسو

 ب
 7م وحلم

 نما يدار ريرقتلا ةْغِل

 7595 صضصخلملا

6 
 زييمتلا ٠١4

 9*5 ريرقتلا تايبعوتو جينات

 تاققثلا ميسقتو فيتعت ؛ تاقفنلا

 551 تاداريإللاو

 ما صئاصخ :ةيموكحلا تاميظنتلا
 ١8" قرولا ةيعوت
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