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 تال ركام ف سس لب ب بسبب ب باهل اع انشض ٠١ ةيزظنل لا رتفدو

 عوضوملا نع ءنيلصاوتم اناك نإو ٠ نارتفد اهيف ردصي ىتلا ىلوألا ةرملا اهلعل

 ؛”توصلا ةدهاشم" ىف 'هتيرظن'و باهولا دبع دمحم .د وه دحاو فلؤمل هسفن

 لظ ثيح ؛ ةعابطلا ءانثأ ىف اًمجارت امهءازإ كلمن مل نآزج امهنأ ةقيقحلاف

 رتفدلا مخضتب انئجوف ىتح . ىرخأ ولت تاحفص ةفاضإ ةسامحب عباتي فلؤملا

 « "ةيميداكألا رتاغد ' عورشم ىف زيحلا أدبمب -ةيحان نم -مزتان انثألو . ىلصألا

 يرظن عادبإ بحاص لك حرطي ىكل ةصرفلا أدبمب -ىرخأ ةيحان نم -مزتلن امك

 لوألا ردص دقو . نييلاتتم نيرتفد ربع رادصإلا ىف لحلا انيأر كلذت . هتدام

 رتفدلا اذه ىف اهرشن ةداعإ ىلإ ةجاح نود اعم امهل اهتبتك ىتلا ةمدقملاب ابهنم
 عم رتويبمكلا ةيلاكشإب قلعتت اهنأل ؛الماك عوضوملاب اهتقالع ةيمهأ مغر ؛ ىناثلا
 ىف ةينورتكلإلا هاقيسومو باهولا دبع دمحم .د :اهناونعو ؛ نفلا ىف عاديإلا
 تبأد امنيب ذإ ؛ 5 رعشلا ىف رتويبمكلا ةييخ ىدحتي له !! توصلا ةدهاشم

 «باهولا دبع دمحم .د باشلا ىقيسوملا ةطشنأب ةيونتلا ىلع ةيقحصلا رابخألا

 مل ةيبلاغلا نأ الإ .(راوتفرسنوكلا ىف) نونفلا ةيميداكأ سيردت ةئيهب وضعلا وهو
 ىف ..توصلا ةدهاشم ' :ةأرجب اهيمسي ىتلا ةيبيرجتلا ةيقيسوملا هضورع عباتت

 اومبات نم نإف ءلوضف نم كلذ هريثي امع ًالضفو ."ةينورتكلإلا طئاسولا ىقيسوم
 .ةبرجتلا هذه فلخ عبقي ىذلا ىرظنلا موهفملا اوفرعتي مل اًمضيأ هتبرجت ضورع

 ىف 'هتبرجت ' هنأ ىري ام هملقب بتكي نأ ةرشابم هيلإ بلطأ نأ تيأر انه نم
 تايطعملا رفوي مث نمو ؛فيرعتلل ةصرف ىرظنلا هحرط نوكيل ؛لاجملا اذه
 لمحي نأ ررق امدنع رثكأ ثحرف مث .سمحت امدنع تحرفو .هتشقانمل ةمزاللا

 ىف انتسايسل ىسيئرلا راسملا بلق ىف ىتأي كلذ نأل ؛”ىتيرظن' ىمسم ناونعلا
 ناونعلا آدتبم نوكي نأب انتقفاوم ودبت فوسو "ةيميداكألا رتاضد" رادصإ

 اهنأب رقن انتيحان نم نحنو .ىصخشلا ىحنملا ىلع ةقفاوم اهرابتعاب (ىتيرظن)
 ىلإ مرشتل :ةيميداكألا زتاطد ةلسلس سيسات نه هاتدزأ ام وه اذهف المح كنذكل

 01 1 ناكر
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 باهولا دبع دمحم .د ةيرظنل ناث رتئدو

 ىف انعضو ام اذإف ءنفلت ةيرظنلا ةكرحلا ىف نومهسي نمم عدبمل ةيتاذ لك رونلا

 ةيؤرلا اياوز فالتخا وه دوصقلملا نأ دكؤؤن نأ اننكمي ؛ةساردلا ةجهنم اننابسح

 جهنملاب ةموكحم تماد ام. اًقح ةدراو ةيصوصخلاف مث نمو ؛دحاولا عوضوملل

 ةقحال تاساردل ةصرفلا حيتي نأ هنأش نم اعونت حرطت فوس اهنأ امك :ةيحان نم

 انتادأ وه رشنلا نوكي مث نمو ءىرخأ ةيحان نم رثكأ اعونت فيضتو ؛اهيلع بصنت

 .هماكحأو ىفافثلا ماعلا ىأرلا تاشقانمل ةيتحبلاو ةيرظتلا دوهجلا عاضخإل

 رعاشلا باتك رشنب :ةيبيداكألا تارادصإ ىف ةديدج ةسايس انأدب دق انكو

 «لئاسرلا ةلسلست رادصإ لوأك ."ةيبرعلا ةثادحلا ةوجف'ب نونعملا ميسن دومحم

 .ةنخاسلا ةلزانملا ىه لب :ةشقانملا عئاقو ليصافت - ةرم لوأل - هانمض دقو

 ىلإ ٌةيلك جورخلا نم دب ال لب ."ةمتعلا" ىف اًثْيش ىقبن الأب انؤدبم ققحتيل
 تاعماجلاب انلمع ىف نأ تبتك لوألا باتكلا اذهل ىتمدقم لالهتسا ىفو ."رونلا"

 نوكب ءانضعبل ةملؤملا ةلكشملا أدبت ؛تايلكلاو دهاعملا فلتخم ربعو :تايميداكألاو

 ؛ةلئاه ةوجف ةمث ىفيظولا اهئادأ ىف نأيو :"انتنهم' اهتاذ ىه "ىئميداكأ" ةفصلا

 اهققحيو ؛ملاعلاو عمتجملا تاينب عم لعافلا كابتشالا مدع - ةرادجب - اهزجني

 لكب ةبخنلا اهتمق ىفو ؛هحئارشو عمتجملا تاوصأ عم ىويحلا كابتشالا مدع

 ةفاقث عم كابتشالا اذه مدعنا املك اعاستا ةوجفلا دسجتت امك .اهتاهجوتو اهتائش

 نم ثيح .هينامأ اهنأ فرعي عمتجملا نكي مل اميف ىتح .هينامأو همومهو عمتجملا

 :ةلعافو ؛ةكرحتم ءراعشتسا نورق :انلمعل ىفيظولا نايبلا نوكي نأ ضرتفملا

 جهولا وبخي نأ دب ال كابتشالا اذه ىحانم لك نودب هنأ دكؤملاف :ةيويحو

 ؛انتايح تابنج لك ىف طابحإلا عطنتيف ؛عدبم ىويح ىعسم ىأ ىراوتيو ءحومطلاو
 ةعقوق ىف نيسرتمتملا نييميداكألاو نييعماجلا ةرهاظل مظاعتملا ىمانتلا هسركي

 لكأ :مراصلا ىبعشلا رييعتلا انه مدختسن ال ءايحتسا ىلعو :ديلبلا فظوملا

 ىف ىعيبطلاو مزاللا هنأ عم ؛انتلاح ىف تايولوألا ردصت ام اذإ هتوسقل :؛شيعلا

 .عمتجملاو ةايحلا رومأ ةيقب

 لكلا كلذ نأل ءانلك انلمشت اهنأ معزلا نكمي الف ءانتعانق هذه تناك ام اذإو

 ءسلكتملا ىفيظولا مهملاع ىف ددمتلل نيئرمتسملا كئلوأ هسفن تقولا ىف عمجي

 ها
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 تباث روكدم .د

 :ىميداكألا لمعلا ىف رهوجلاو لصألا وه ىذلا جهولا ىقلطمم عم بتج ىلإ ابنج
 امدنع ؛ةوجفلا ةوه ىف نوطقسي ام ناعرس نيريخألا ءالؤه ضعب ناك نإو
 .ىويحلا كابتشالا ةيلعاف مهزوعت

 «لاكشتسالا ةلئاط تحت هتاذ "ةيميداكألا" عوضوم عضي نأ هنأش نم هلك كلذ

 ةرات ةيدادبتسالابو :ةرات دومجلاب انورقم ىميداكألا فقوملا ىتأي امدنع ةصاخ

 ودفت ثيح .ةيميداكألل ةدقتنملا تاماهتالا ةفاك ىلإ دوقي نأ هنأش نم امب .ىرخأ

 نم ركفلاو نفلا ىف ىميداكألا عوضوملا هلمحي اميف ةزراب ةيقيقحلا ةيلاكشإلا

 «تالامتحا درجم امئاد ىهو - دمجتلاو ديمجتلل تالامتحا :نيب ديكأ ضقانت

 - نفلا خيرات ربع ةريثك نايحأ ىف ةصيرتمو ةمئاق لظت - فسألا عم - اهنكلو

 رهوج نم نكمتلا دنع جهنملا ىف لصألا ىه- ددجتلاو ديدجتلل تاناكمإ :نيبو
 - الجاع وأ الجآ نإ - ةدماج ودفت فوس 'ةيميداكألا" نأ دكؤماف -هتقيقح

 - امئاد سكعني ىذلا روطتلا ةهجاوم ىف .ةئنقم ةينف تاعضوت اهرابتعاب
 ىتلا ةميدقلا ةينفلا تاعضاوتلاف مث نمو ,نفلاو ركفلا ىف ددجت ربع -ةرورضلاب

 :ديدجلا اذه نع ةفلختم حبصت نأ دب ال :ءاهميلعت ىلع تبأد دق ةيميداكألا نوكت

 لوحتي ام ناعرس هنإف :ةينفلا هتاعضاوم ديدجلا اذه ضرفي امدنع ىتحو

 هديدجلاب هَجاَوُت ةدماج ةيميداكأ ىلإ -روطتلا مكحب ءالجاع وأ الجآ نإ -كنذك
 دض لاتق ةهبج ىلإ ةيميداكألا تلوحت ام اذإف :هسفن روطتلا نوناق ضرفي اذكهو

 ىلع اهدعاسي ىذلا نوناقلاب نموت مل تماد ام دمجتلل القعم تحيضأ .ديدجلا

 ىلإ اموي لوحتتس ىتلا ةديدجلا هتاعضاومو ديدجلا ةيمتحل امئاد قيرطلا حاسفإ
 .كش الو ةدماج ةيميداكأ

 نأ لبق ىتح ةيلاكشإلا هذه ىف ضوخلاب الصأ امتهم تنك ىتنأ ىفخأ ال انه
 هتاذ ىلاكشإلا ىمسملا لمحت -ربكآلا ىه - ةسسؤم نع ىتيلوئسم عقوتأ

 ىف اثحبم ىل نإ لب - رصمب نونفلا ةيميداكأل ىتسائثر كلذب ىنعأو - (ةيميداكأ)
 بتاكل .ىئامنيسلا مليفلا جارخإو ويرانيس ىف عادبإلاو ةيرظنلا :باتك رظني) كلذ
 هيف تيهتنا ١1597( ماع باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا رادصإ نم .روطسلا هذه

 ىتلا ."ةيميداكألا ةيبيرجتلا" -كلذك-وأ "ةيبيرجتلا ةيميداكألا ' ةغيص ىلإ
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 باهولا دبع دمحم د ةيرظنل نا رتقدو

 نإ ىتح ءادبأ ددجتملا اهقالطنا يأ :ةيميداكألل ىباجيإلا رهوجلا فدهتست

 ...اهعم ىلعافتل اًراثم تحبصأ كلذل ةكرحملا عئاقولا

 نونفلا ةيميداكأ ةسائرب ىنسح قوراف نانفلا ةفاقثلا ريزو ىنفلك نأ موي تنكو

 .نايسيئر ناراسم ةمث ىنيع بصنو هب ىئاقل نم تجرخ. دق ١ ٠١(.: 5/8/4 موي)
 ةفاقث عمتجملا عم كابتشالاو :ةيميداكألا ىف نفلل ةيميلعتلا جهانملا ثيدحت :امه

 . اعادبإو

 رارقب أدبن نأ تيأر ءريزولا عم ىثاقل ىف راد ام ىنهذ ىف لمتعي لظ امنيبو
 هذه ذخأتف ؛ذيفنتلا عضوم لئاسرلا عبطب ةشقانملا ناجل تايصوت هب عضن

 .ةيميداكألا تارادصإ ةسايس ىف اهعقوم لئاسرلا

 ةروص ءرارقلا اذه رادصإ دنع اًضيأ ىنهذ ىف رودت تناك ..ةقيقحلا ىفو

 :تاعماجلاب لئاسرلا ةزاجإ ىلايل ىف عبطلا تايصوت هيلع تحبصأ ىذلا 'حشلا"
 ءاهنم ةلاسر ةيأ عبطت نأ نود ؛ىلافتحالا ءانثلا ليبس ىلع الإ ىتأت دعت مل ىتلاو
 «لئاسرلا هذه نم بلاغلا ةعيبط هيلإ تلآ ام ببسب ءاوس ءاتيم افرع تراص ىتح

 نيلمحملا نحن - انتيحان نم امأ .اهنم ديجلا هب لباقي ىذلا ىضاغتلا ببسب وأ
 ةصنم ةباثمب نوكتل لئاسرلا عبطب رارقلا انلعأ دقف - ةيميداكألاب ماهتالا "ةدقعب'

 لخاد زجنملا ىملعلا دهجلا خض داَعُي ثيحب ءعمتجملا عم ىفرعملا لعافتلل
 هذه ىمرم ىفو ؛ىبرعلاو ىرصملا ركفلا ةكرح قايس نمض هعضوو .ةيميداكألا
 ىلع ديدجلا ىحنملا نمض هئسن ىذلا فرعلا كلذك ىتأي .ةدوشنملا ةيويمحلا
 اهتنوخسو ةلاسرلا ةشقانم عئاقو صنب ةعوبطملا ةلاسرلا لّيَذُت نأب :ةيميداكألا
 افادهتسا ؛كابتشالل ةيلمف ةصرف ققحي امبو ؛رشنلاب ةحاتم نوكتل ليصفتلاب
 نوكيل .ةيميداكألاب نيديدج اراسمو اجهن كلذ تربتعاو .هيغبن ىذلا لعافتلل
 حيدمللو «ةفاضإلل وأ فذحللو :ىنبتلل وأ ضقرلل الباق روشنملا رادصإلا ىوتحم
 ,ىحلا لعافتلا روص رخآ ىلإ ؛ليلحتلاو لادجلاو راوحلاو دقنلا ربع ؛موجهلل وأ
 وأ .. ةايحلا نادقفل - اندنع - ىواسملا وهو .."حشلا" كلذ الإ نوكي ال اهنودب ىتلا
 :ىريرخلا توكل هوم[
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 تباثروكده.» دلل 1 باهؤلا دبع محم 1 ةيرظنل نات شتدو

 نيرتفدلا نم لك هلالخ ردصي ىذلا راطإلا مهف اننكمي حرطلا اذه ءوض ىفو

 اًءدب ؛ لاكشتسالا انيدل ريثي هنأل ء.باهولا دبع دمحم . د امهبتك نيذلا نييلاتملا

 نع لؤاستلاب ارّورم : هل "ةيرظن ' ةمث نأ ىف ةأرج نمضتي ىذلا ؛هناونع نم
 ىقيسوملا طئاسو' هسفن ىلاكشإلا لاجملاب ٌءاهتناو ؛"”توصلا"ل "ةدهاشملا ' ةيئانث

 لخدي امم :ةيبيرجتلا ةسرامملا ىف ةقثلاب ةبوحصملا ةأرجلا ىهو :'ةينورتكلإلا
 . ثيدحت نم هنع ثحبن اميف اًقح داور مهنأب :بابشلل انفارتعا قاطن ىف

 نم كلذ هحيتب اميف باهسإلا ىلإ ةجاح ىف ىننآ دقتعأ ال دحلا اذه دنعو

 .. ءانأدب دق نحن اهو .. هيغبن ىذلا ..كايتشالاو لادجلل ةحاسم

 سبر وكرم و
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 ' ةيئاحيإ " ةلتك هل توصلا

 ..نازواو ماجحأ ىف لكشتت
 سَحُي هنإف توصلا عمسُي امكو
 .سّملُيو دهاشيو





 توصلا ميسجت ٠١
 .ةددعتم رداصم - نم ةداع - توصلا عمسي

 تاوصألا رداصم تافاسم ىف دوجوملا عونتلا ىدم الإ وه ام توصلا ميسجتو

 .اهتاهاجتاو

 "قمع" داز توصلا رداصمو نّدَألا نيب تاهاجتالاو تافاسملا تعونت املكو
 . توصلا ميسجت

 ةلآلا لثم هلثم .دحاو ىتوص ردصم نم توص ىلإ عامتسالا نأ ىنعي اذهو

 ةفاسم سايق :نأل ؛,توصلا ميسجت هيف مدعني داكي :5010 ةدرفنملا ةيقيسوملا

 نحن ؛لاح ةيأ ىلعو .'نيردصمأ' نيب لقألا ىلع نوكي نأ دب الام" ةيتوص
 ىنذأ نيب ةفاسملا توافت ىلإ اًرظن ؛توصلا ميسجتب - امئاد هيش - رعشن
 .اًدحاو ردصملا ناك ول ىتح ؛ناسنإلا

 نذأ
 ةدحاو

4 
 دع ىتوص

 ميسجت دجوي ال دحاو

 5-5 3 تلا رديصفم

 - ىتوص

 ىعيبط مسجت دجوي دحاو



 توصلا ميسجتت قمع ىفرثؤت ىتلا لماوعلا
 , ةيسيئر لماوع: ألوأ

 -نيمي - قرش) توصلا داضت اياوز ددعتو ؛تاوصألا تاهاجتا ىف عونتلا - ١

 .(ىيناج -قوف

 ردصمو نذألا نيب رصحتت ىتلا (اًبرقو اًدعب) تافاسملا لوط ىف رييغتلا - ”
 .توصلا

 :ةيوناث لماوع ءايناث
 فالتخالا ءرخآ ىنعمب وأ ,1][21 رداصملا تاوصأ تاجرد نيب نيابتلا - ١

 تاوصألاو 5همرق80 ةداحلا تاوصألا تاذ رداصملا نيب ةقالعلا نيب

 .13355 ةظيلفلا

 1*هرثع ةيوقلا تاوصألا نيب 2[1؟؟مهمد1 و توصلا ةدش ىف نيابتلا - ؟

 ,طاقسم ةتفاخلا تاوصألاو

 : ةيفاضإ لماوع :اثناث
 ساسحإلا ىوقي :نذألاو توصلا ردصم نيب عقي :رثكأ وأ زجاح دوجو - ١

 ىلع ةلاحلا هذه ىف توصلا ”متك عون فقوتيو .توصلا ميسجتب

 ودصم نيب نيشاسملا ىلع كتذكو ءزجاوحلا هذه اهنم ةعونصملا تاماحلا
 :(ب) ةيحان نم زجاسلاو نذألا نييو «(1) ةيحاث نم زجاحلاو توصلا

 ةفلتخم تاحتق اهب ةنيباك وأ ةرجح ىف توصلا ردصم عضو ةيناكمإ - "

 ةفيحن ناردجلا نوكت نأ طرتشيو ؛توصلا ميسجتب ساسحإلا ديزي

 .هساكعنا ةبست نم للقتو .,توصلا رورمب حمست تاماخ نمو .كمسلا



 ساسحجاإلا ةدايز ىلع .توصلا ءادأ طيحم لخاد ؛:ىدصلا ةبسن دعاست - *

 .توصلا قمعب

 .توصلا مجح لثم .توصلا ميسجت تايوتسم نم قّمعَت ةريثك لماوع كانهو
 .هلكشو ؛هنزوو

 ىسادس بعكم ىف توصلا ميسجت حضوي ىلاتلا ىطيطختلا مسرلاو
 : ىلاتلاك ىفاضإ سأر ىوتسم هطسوتي تايوتسملا

 :ةيمامألا ةيسارلازجاوحلا» الوأ

 تافاسم نذألا نع اهلصفت ؛ توصلا رداصم نكامأ لثمت ةيمهو مئاوق ىه
 :ىهو :(قفألا ىلع ةيدومع) ةيسأر تايوتسم ةثالث اهنم ركذن ؛ةفلتخم

 ةمدقم لثميو .نذألا ىلإ تاوصألا برقأ لوألا ىوتسملا لثمي )١(: مئاق - ١
 .ةيعمسلا ةروصلا

 ةرشؤم لثميو :نذألا ىلإ تاوصألا دعبأ ثلاثلا ىوتسملا لثمي :(7) مئاق - ١
 .ةيعمسلا ةروصلا

 ةيعمسلا ةروصلا طسو لثميو ءامهنيب عقي ىئاثلا ىوتسملا :(؟) مئانف -؟

 .(ىسيئرلا عوضوملا)

 :ةيبناجلا ةيسأرلا ناردجلا:ايناث
 :ىلي ام اهنم ركذنو ؛ةيبناجلا توصلا ردصم اياوز لثمت ةيمهو ناردج ىهو
 نم توصلا ردصم هاجتا (4) ىوتسم هلثمي ,نيميلا ىصقأ عقي رادج -

 .نيميلا

 ا
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 :لامشلا ىصقأ ىف رادج -

 ةاحتتا [(6) ئوك ردم هلثفي
 .لامشلا نم توصلا ردصم

 :ةيقفألا تاحطسملا:اثلاث

 ةيزاوم) ةيمهو تايوتسم ىهو

 توصلا ردصم اياوز لثمت (قفألل
 امااهنمركذت' ةيوللاو ةيلغسلا
 :ىلي

 ةيضرألا هلثمت ىلفس ىوتسم -

 توصلا ردصم هاجتا (1)

 .لفسأ نم

 فقسلا هلثمي ىولع ىوتسم -

 .ىلعأ نع توصلا ردصم هاجتا ()

 توصلامجح ؟-١

 نيب رصحنت ىتلا ةفاسملا :اهنم ركذن ؛لماوع ةدع ىلع توصلا مجح فقوتي

 املك ؛توصلا مجح لقي :نأ ىنعمب ؛ةيدرط ةقالع ىهو .عماسلا نذأو هردصم

 زكرم جورخ ةظحل ءاًيئاهن ىشالتي ىتح :عماسلا نذأو هردصم نيب ةفاسملا تداز

 رخآ عم نذألا 'سامت ةطقن" دنع وأ :ناسنإلل ىعمسلا طيحملا نم توصلا ردصم

 .توصلا ردصم طيحم رئاود نم ةرئاد

 ىتلا توصلا ةوق ىدم ديدحت ىف ىسيئرلا لماعلا ىه ةفاسملا هذه 5

 ةدش :نويقيسوملا اهيلع قلطيو : م1100 ةعسلا :نو يئايزيفلا اهيلع قلطي

 . 1031383133165 توصلا

 ؟/1ههع همعءتوصلا ناطن ١-1-١

 وأ داحلا ىلإ ظيلغلا نم توصلا اهيف كرحتي نأ نكمي ىتلا ةفاسملا وه
 داز املك هنأ ىنعمب :هقاطنو توصلا مجح نيب ةيدرط ةقالع كانهق .ىمكعلا

 تاك

 تيا



 .همجح ربك توصلا قاطن

 ةلآ ىف ىتوصلا قاطتلا نم ربكأ تينرالكلا ةلآ ىف ىتوصلا قاطنلا ًالثمف

 .اوبوألا ىف همجح نم ربكأ تينرالكلا ىف توصلا مجح نإ لاقي كلذلو ءاوبوألا

 رئاود نم ةرئاد رخآ سامت ةطقن توصلا ردصم طيحم

 توصلا ردصم طيحم

 ؟زووع طور توصلاةفيط؟ ١-1١-

 ةقبطلاو 8355 ةظيلغلا ةقبطلا :نييسيتر نيمسق ىلإ تاوصألا ةقبط مسقنت
 وه امك ةداحلا ةقبطلا ىتح ةظيلغلا ةقبطلا نم جزدتلا نكميو 5007370 ةداحلا
 .لكشلاب حضوم

 تيرالف



 :ةردات تاوصأ ىه لاجرلا اربوألا ىنغم نع ردصت ىتلا ةظيلغلا تاوصألاف
 ةريبك اًناوصأ ردصت ىهو : 13211006 نوتيرابلا وأ ,8253 صابلا تاوصأ لثم
 صايارتنكلا تاوصأ لثم ةمخضلا ةيقيسوملا تالآلا تاوصأ كلذكو .مجحلا
 ةلئاع نم 8355008 طوجافلاو ؛سوقلا تاذ تايرتولا ةلئاع نم طمنطاع 55
 ,ةيبشخلا خفنلا تالآ ةلئاع نم (ان08 ابوتلاو :ةيبشخلا خفنلا تالآ
 .ءاشغلا تاذ ةيعاقيإلا تالآلا ةلئاع نم 1110321 ىنابمتلاو

 دنعو ؛ نينخدملا ىدلو ءركابلا حابصتلا ىف ناسنإلا دنع توصلا مجح دادزيو
 وأ لقي ثيح ؛ىرشبلا توصلا مجح ىف ةيسفنلا ةلاحلا رثؤت امك . هب رمعلا مدقن
 . داتعم وه امع بضغلا وأ نزحلا ةلاح ىف دادزي

 ودبيو ؛توصلا ةماخضب اكيرمأو ابوروأ لامش ىف ةدرابلا دالبلا لاجر زيمتيو
 ةيرشبلا تاوصألا دوجو ردني ثيح .خانملاو توصلا مجح نيب ةقالع كانه نأ
 راوتفرسنوكب لوبقلا تارابتخا ىف حجني نأ ردانلا نمو ؛ةراحلا دالبلا ىف ةظيلغلا
 ةقبط .رصم ىف اربوألا ىنغم مظعمو . نوتيراب تاوصأ ءانفلا مسق ىف ةرهاقلا

 .رونيت مهئاوصأ

 :دعرلا توص لثم .ةمخضلا تاوصألا نم ةريثك جذامنب ةعيبطلا رخزتو
 نم ةريثك ةلثمأب ىرث ىربكلا ندملا لخاد ىعمسلا طيحملا نأ امك .ءاوهلا ةفرشرو
 :نفسلاو ؛تاراطقلاو :تارئاطلا جيجض تاوصأ لثم .مجحلا ةريبكلا تاوصألا
 . تاكرحملاو

 . ةيحلا تانئاكلا تاوصأ مخضأ نم دسألا ريئز دعُي ةيريلا تاناويحلا نمو

 ؟مي» 0 مم» توصلا لكش ؟-١

 حيضوتلو 3110120108. ءادألا ىف هيولسأ ةقيرط نم توصلا لكش ددحتي
 : توصلل نييسيئر نيلكش نيب قرفن نأ بجي كلذ

 معمم لصتم توص :لوألا
 9660و تس حسو سس سم عطقتم توص :ىناثلا

 .لصتملا ىتوصلا دادتمالا نم ةلاح ىف توصلا عمسُي :ىلوألا ةلاحلا ىفه

 نم ءازجأ ىلإ ّمُّطُق دق دادتمالا اذه نأ اهيف ضرتفيف :ةيناثلا ةلاحلا ىف امأ

 كي
 فز
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 :عماسلا لايخ قفأ :اهنم .عماسلا ىدل ةريثك ةيئيبو ةيعامتجاو ةيفاقثو ةيسفن
 وأ هبواجت ىدمو :.مهقلاو زيكرتلاو ليلحتلا ىلع هتردقو .هيدل كاردإلا ةوقو

 لماوعلا نابسحلا ىف عضوت امك :ةعومسمملا ةيتوصلا ثادحألا عم هجامدنا

 ةبسنلاب عمتسملا لعف در)و (توصلا لعف) :نيب ةرارحلا ةلصحم نم "دست ىتلا

 ملاحلا بناجلا ةبسنو ؛هسفن عمتسملا ةلاحب ةطبترم لماوع ىهو :( توصلا ىلإ

 .ةينادجو ةيبيكرت وأ ةيسنامور نم هيدل

 :ىفطاعلا ريكفتلا ةبسنو ؛ةضاّيفلا رعاشملاو ؛ةفهرملا سيساحألا نإف كلذكو

 .توصلا ةرارح ةبسن ىف اًريثك رثؤت

 داز ةيريبعت تالالد نم هب امو توصلاو عمتسلا نيب دحوتلا نم عون ثدح املك
 .توصلا ةرارح ةنوخسب عماسلا عاتمتسا

 ةدوربلاو ةنوخسلا ىتلاح نيب توصلا 0-

 ةنوخسلا نع امأ . "هتدورب'نم ناعونو ؛”توصلا ةنوخس“ نم ناعون كانه

 وأ :ةدورغز توص ىف ةحرفلا ةنوخس لثم .ىباجيإلا ءىشلاب رّسفت نأ نكميف

 .ةّدشب لهُك لجر ءاكب توص ىف رتوتلا ةنوخس لثم .ىبلسلا ءىشلاب

 ساسحإ ؛امهسقنأ ىبلسلاو ىباجيإلا ناساسحإلا اهب ”توصلا ةدورب'و

 ةدوجوملا ةجزللا ةدوربلا وءءاملا تارطق تاوصأ ىف دوجوملا ةيسنامورلاو ءودهلا

 . ”ةبايذ هر“ توص ىف

 كانه نأ امك :"ّيفادلا توصلاب" ىباجيإلا توصلا ةنوخس نع رّبعُي :ةداعو

 نيب هسفن لّوحي نأ "توصلا سفن" اهيف عيطتسي ؛اًدج ةيرث اًناوصأ تاوصألا نم
 .ةيسفنلا ناسنإلا ةلاحل اًعبت عبطلابو :ةدوربلاو ةنوخسلا ىتلاح

 ةطمت بكارلا قوصو ةلاح ىف اثخاسس نوكي :راطتلا ةقننت"توص ًالثمف

 اًنْخاس راظقلا توص لظيو :ةظحت رخآ ىلع هب قاحللا ًالواحم ء راطقلا ةرداغم

 اًدراب "راطقلا ةشدشد" هسفن توصلا حبصيو ..هب قاحللا ىف اًيَقاب لمألا ماد ام

 ةرسحلاب "ةشدشدلا" توص لالخ نم رفاسملا رعشيو .هب قاحللا مدع ةلاح ىف

 .ناوآلا تاوفو مدنلاو



 لفط ةكحض توص ًالثمف ..اهتلاح ىلع اًمئاد ىقبت تاوصأ .تاوصألا نم كانهو
 . اًمقاد ًالئافتم اًدعب اًبلاغ ىفضت روطنحلا ليخ تاوطخ وأ :عيضر

 توصلت ةيسفنلا ةمصبلا --4
 عضولا نيت هتوص ةعيبطف ؛هتوص ىلع حوضوب ناسنإلل ةيسفنلا ةلاحلا رهظت

 .اًييلس مأ اًيياجيإ ناكأ ءاوس هل ىلخادلا يسفنلا

 نع ةيفاضإ تاعابطنا نيوكت ءام صخش توص لالخ نم نكمي :ماع لكشبو
 ”توصلا ةّسب' نيب :ةيفختم تناك نإو ,ةيوق ةقالع كانهف .هتيصخش تافص
 .ةيسفنلا ناسنإلا تارفش ليصافت نطابو

 رظحت ىتلا ةيلخادلا تبكلا رصانع انا فشكت ىتوصلا عباطلا تامس ةفرعمو
 دوهجم ىلإ جاتحت تالاعفنا ىهو ءناسنإلل ةيقيقحلا تالامفنالا نع ريبعتلا
 مامأ اهراهظإ ةداع ناسنإلا ضفري ىتلا ةيبلسلا رعاشناك : اهتثبخت ىف صاخ
 .بضغلاو ءفوخلاو ,رتوتلا لثم .نيرخآلا

 ىلإ انب ىدؤت هتوص عباطو ةيسقنلا ناسنإلا ةلاح نيي ةقيثولا ةقالملا نإ
 طيرت ىتلا "ةيسقنلا توصلا ةمصب" اهيمسن نأ نكمي ةيتوص ةطيرخ نيوكت
 .هيدل ىتوصلا فيطلا تانوكمو ناسنإلل ةيسفنلا تارييغتلا نيب حوضوب

 ىلعم هلو الإ توص دجوي ال

 عم
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 نفنت ةلآلاو عدبُي ناسنإلا
 لخدتت نأ ىتعسم سيل

 نفلا تاعادبإ ىف ايجولونكتلا
 لايخ ةميق للقت نأ ؛ثيدحلا
 اكوبسع اناس ةهفضوي قاسأآلا
 تالآلاو ةزهجألا لظتسو ءاركتبمو

 ام نفنت ةلقاع ريغ طئاسو درجمب

 امك .هبلقو نانفلا لقع هايإ َمهْلأ
 عمجت ىنفلا عادبإلا ةيلمع لظتس

 ؛ طيطختلاو ةفداصملا نيب

 ضماغ ىفخ رس اهءارو نمكيو
 .ضومغلا اذه لمجأ امو





 توصلاةطبخش 0-٠

 ةيرظن ىلع ةمئاقلا هلامعأ ضعب ىف هتبرجت فلؤملا ّصقي ةدهاشملا هذه ىف

 هناونع ىنف لمعب اًثداب ةينورتكلإلا طئاسولا ىقيسوم ىف 'توصلا ةدهاشم"'
 اهحيتي ىتلا ةيقيسوملا ةضفضفلا ”تاودأ ىدحإ ىه ةطبخشلاو ." ةطبخش"

 دكؤي اذهو :ةينفلا هتاعادبإ ءادأ ىف هعم نيدوجوملا نيئانفلل روطسلا هذه بتاك
 كرحملا دعّبلا هرايتعاب ؛:هلامعأ ىف ىرشبلا رصنعلا ةكراشم ىلع مئادلا هصرح

 .ةينورتكلإلا هاقيسوم ىف لوألا

 ةيئاقلت ىلع دمتعي ؛دحاو راطإ اًمئاد وه "ةطبخشلا "نش ىف ماعلا راطإلا نإ
 مدع اهيرشيىتلا تافداصملا نم اًريثك هيف ليصافتلا لمحتو .ىوفغلا ءادألا
 نم نيتعومجم رايتخأ ىلع لمعلا اذه موقيو .لاوحألا نم لاح ةيأب اهراركت
 نيفرتحملا نيفزاعلا نم ددع :ىلوألا ,ةقدب ؛(ةدح ىلع ةعومجم لك) نينانفلا
 : ةيناثلاو ؛ةينورتكلإلاو ةيديلقتلا (ةلجترملا) ىقيسوملا ءادأ ىف نوبغري نيذلا
 اهماوق" ةينف لامعأ زاجنإ ىلع نيرداقلا نييليكشتلا نينانفلا نم ةعومجم
 ممصم مهيلإ فاضي :(ةعاس فصن وحن ىف) ايّبسن ةريصق ددم ىف "ةطبخشلا
 .ىلآلا بساحلا ىلع يروفلا ميمصتلا ىلع رداق كيفارج

 ىوفعلا ءادألا ةميق مهف ىلع نيرداق نيكراشملا نينانفلا لك نوكي نأ طرتشيو

 ةينف شرو ةدع ماقت كلذ دعب .ىقلتملا ىلع ةيباجيإ تالامضنا نم هكرتي امو
 ىتح ؛نييليكشتلا نم ىأ اهرضحي ال .طقف نييقيسوملا نيب عمجت 05

 جرشن نأ ىفكيو «ةلفحلا ءانثأ ىف ىقيسوملاب ىقيقحلا لامفنالا ةظحل مهل فلكي
 :لمعلا اذه ءانب اهيلع دمتعي ىتلا ةفسلفلا مهل

 قباس نود ىئاقلت لكشب ةيقيسوم تارثؤمو اًناحلأ نوفزاعلا ىدؤي لفحلا ىفو
 ىتوص لخادت مهنيب ثدحي ثيحب .ةينورتكلإلا تاوصألا نم عمسم تحت .دادعإ
 ادبيف . حرسملا ةبشخ ىلإ نيفزاعلا لوخد جردتي نأ لضفيو ."ةطبخشلا 'هبشي
 ىتح 1519 ىشالشلا مث ؛©اد6ا10 ىئانشلا لكشلا ىلإ مث 58010 درفنملا فزاعلا نم

 ا
 حفل



5 
 ا

 فل



 حضاو ىنحل ىنحنم مّسرُي ثيحب 1ان[11 ةكرتشملا ةعومجملا لك ىلإ لصي

 .ةياهنلا ىف ةيقيسوملا ةطبخشلا لخادت ىلإ ىدؤي ؛ةيادبلا ىف ةيتوصلا طوطخلا

 تاوصألا تاهاجتا رييغت عم .روهمجلا نيب لاوجتلاب نيفزاعلل عمسُي امك
 دودح ىف] ةدودعم قئاقدب فزعلا ءدي دعيو .تاعامسلا نع ةرداصلا ةينورتكلإلا

 عم ةيزاوتم هبش ةقيرطب حرسملا ةبشخ ىلإ نويليكشتلا دعصي (قئاقد سمخ

 مهنم دحاو لك موقيو .ضرعلا ناكم ىف مهدوجو لمتكي ىتح .نيفزاعلا روهظ

 ريغ :ءىرج ىوفع بولسأب روهمجلا مامأ ةرشابم ةيليكشتلا هتاعابطنا مسرب
 .أطخلا ىف عوقولا نم رذَح

 همسري ام عم بواجتلا نوضزاعلا أدبي نأ ءام ةيقيسوم ةظحل ىف بجيو

 اًيليكشت اًيقيسوم ًالخادت قلخيو .مهنيب لعافتلا نم اًمون ثدحُي امب ؛نويليكشتلا
 قرولا ىلع هتباتك ليحتسي ىذلا ىتوصلا لكشلا وهو .”شقلا ناديع "هبشي اًرهبم
 نوكتت ةياهنلا ىفو 71111516 11018311017. ةيقيسوملا نيودتلا قئارط نم ةقيرط ةيأب

 نايك ىف ةيليكشتلاو ةيتوصلا طوطخلا ”ةطبخش "نم لك اهيف كباشتت ةينف ةحول

 . دحاو ىوضع

 مكيلاو منصلل ةيتوص ةعياتنم .. ةعومسم تاضمو 0-١
 .ةيعاقيإ ةيقيسوم عطق رشع نم نوكتت ةيتوص ةعباتتم . ةعومسم تاضمو"

 ناوهألا نم ددع ىلع مكّبلاو مّصلا نم ةعومجم اهقزعي ىكل اًصيصخ ةفلؤم
 ةيرصبلا ةظحالملا ةوق ىلع قلؤملا اهيقدمتعا :ىرصملا خبطملا ىف ةمدختسملا

 لمعلا اذه ءادأ متي ىكلو .ةصاخلا تاجايتحالا ىوذ نم ةئفلا هذه اهب عتمتت ىتلا

 ىقيسوملا دئاقلا نيب مهافتلا اهيف متي :ةصاخ ةقيرط داجيإ نم دب ال ناك
 لصاوتلا مت لعفلابو .(مكبلاو مّصلا) نيدؤملا ةعومجمو .مصألا ريغ 1 هنا
 ةنودم ةءارق قيرط نع (دارفأ ةرشع نم ةنوكملا) ةقرفلا ءاضعأو ورتسياملا نيب

 فداري ثيحب .ةعبسلا فيطلا ناولأب ةموعدمو :ةصاخ ةقيرطب ةبوتكم ةيقيسوم
 1253ةطت1ع5 ”توصلا ةدش" ةيحان نم امأ 8:16 ةنيعم ةيقيسوم ةمغن نول لك

 بسنب جردتت رونلاو لظلا نم تاجرد قيقحت ىف حرسملا ةءاضإب نيعّتْما دقف
 توص ةدش ىلإ ىنول ءوض لك زمري ثيحب ماتلا ءوضلاو ماتعإلا نم ةتوافتم
 . ةنيعم



 فزعلل مكُبلاو مُصلا ىلإ ةبسنلاب اًدج اًقفوم نوهلا ءادأ رايتخا ناك دقو
 ةردقلا هيدل مكبألاو مصألا نأ تافوربلا ءانثأ ىف فلؤملا فشتكا نأ دعب ءاهيلع

 كسمي امدنعو .هقارطأو هدسج مظع لالخ نم ةيتوصلا تابذبذلاب روعشلا ىلع
 .توصلا اذه ةعيبطب هساسحإ دادزي توصلا هنع ردصي ىدام مسجب

 ”ةعومسم تاضمو" ةمطق ىف مكبلاو مصلل ىقيسوملا نيودت ةقيرط

 تفاخ توص ىوق ثوص ف زن

 نا



 ةصاخ تاراشإ ةدعاسمب ”ءوضلا تاضمو "ىلع نوهلا تاقد ديحوت مت دقو

 .مكبلاو مُصلا ةقرف ءاضعأ لك حوضوب اهمهفيو ءورتسياملا اهيدؤي

 ىرعش صن ةدهاشم -0

 رجهملا رعاش فيلأت نم ." ليللا اهيأ ' ناونعب ةديصق نم عطاقم فلؤملا راتخا

 فلؤملا ةركف تناكو ."ليل اي" وه رخآ اًناونع اهئاونعب لدبتسا .ناربج ليلخ ناربج
 ديلاقت ىف ةدوجوملا لاوملا ةيسنامورو ليلخ ناربج رعش ةيسنامور نيب طبرلا ىه
 .ىبرعلا ءانثلا

 ناريج ةديصقي ىرمشلا ءادألا (ةحرتسم) نم عون ىلإ صنلا اذه لوحت دقو

 :تاوصألا نيب عوفتت ةينحل طوطخ ةعبرأ نم توصلا رصانع نوكتتو

 . ةيعمسورهكلاو .ةينورتكلإلاو ؛ةيعيبطلا

 مث .8دلنم ©01128ع (جالوك) ويدارب أدييو ءويدارلا توص ردصم : لوألا

 ”ىلخ ام ليللا ىف .ةفورعملا هتينغأ ىف باهولا دبع راقيسوملا توص ىلإ لوحتي
 .ةعاقلا نيمي ىصقأ عضوت ةيبناج ةعامس نع ردصي

 ىرعشلا ءاقلإلا نيب ءادألا هيف عونتي برطم هيدؤي ىسيئر ردصم : ىناثلا
0 

 ىديلقتلا ءانغلاو "لييلتلا" برطو تاهآلاو ةمهمهلاو 21:06 مّفنمْلا ءاقلإلاو

 ىلإ لصوم ءهنودب وأ نوفوركيم ىف ءادألا ىف توصلا عونتي امك ؛ليواوملاو
 .ةعاقلا فلخ (نيمي/لامش) نيتعامس

 تاوصأ نم هيف امي) ليللاب ىحوت ةيعمسورهك توص تارثؤم : ثلاثلا
 ناكراأ ىف عضوت تاعامس ؛ ىلإ ةعزوم (ليللا تارشحو تالالشلاو عدافضلا
 .ةعاقلا

 تارثؤم فزع ىلع اًمئاق (نوفوركيم نودب) ىعيبطلا ةنيلويفلا توص : عبارلا

 ىصقأ ىف فزاعلا سلجي نأ ضورفملاو .ليللا ىئاعم ةيمارد نم ديزت ةيقيسوم

 .ويدارلا توصل ةلباقملا ةيوازلا نم لامشلا
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 ”مفن ةطبلب " ناونعي ةديدج ةينف ةيؤر ؛"ءاملا تعا نم ةلاسر ”ةينغأ ىف ةدهاشم 4-0

 :ءانغ) ةريهشلا "ءاملا تحت نم ةلاسر" ةينغأ ليوحت ىلع دمتعا لمعلا اذه

 ةينغأ درجم نم (ىجوملا دمحم :ناحلأ :ىنايقلا رازن :رعش ؛ظفاح ميلحلا ديع
 اًمدختسم :(ةيرصب - ةيعمس) رصانعلا ةددعتم ةيلغ ةعطق ىلإ ةعومسم ةليمجا

 نم نوكتي ىتوص ماظن :لثم :ةثيدحلا ةيجولونكتلا طئاسولا ضعب ذيفنتلا ىف
 لخاد ةرشتنم تاعامس ىنامثو ؛توصلا طلاخو :توصلل مخضمو ,تانوفوركيم

 .لاتيجيد ضرع ماظنو ؛ىلآلا بساحلا ىلإ ةفاضإلاب :ضرعلا ةعاق

 ىف ةرثكب ةدوجوملا "ةيئاملا" ةيماردلا ىناعملا ليوحتب لمعلا اذه ءانب أدب دقو

 قيرط نع كلذو .ةيسحلا طئاسولا ددعتم "ىئرم توص "دهشم ىلإ ؛ صنلا
 : ىنابق رازن صن ىف ةرشوب ةدوجوملا ةيريبعتلا روصلا نم "رحبلا توص' راعشتسا

 رحبأ ام اًدج اًقيمع رحبلا نأ فرعأ ىنأ ول

 ينيع ىف قرزألا جوملا

 قمعألا وحن ىنيداني

 ماملا تست سفقتأ ىنإ

 قرغأ قرغأ قرغأ ىنإ

 رحبلا قامعأ نم مداقلا ىتوص عمست له

 اًيوق تنك نإ

 مّيلا اذه نم ىنذقنأ

 موعلا نف فرعأ ال انأ

 ىرت امك ءاهتروصو ةيتاعلا جاومألا توص صنلا اذه نم دهاشتو عمست تنأف

 "”ميسجتب ساسحإلا قمعت دقو .جئاهلا بحلا رحب ىف قيرغلا قشاعلا ةروص
 توصلا ىدعي نم ةيئرمتوص تايوتسم ةدع مادختسا قيرط نع ”ةينغألا دهشم

 .نيزحلا قرزألا نوللا اهيلع رطيسي ىتلا ةروصلاو
 ميلحلا دبع اهانغ ىتلا ةيلصألا ةيئانفلا ةداملا جمذ مت ءىرصبلا دعبلا ىفف



 ةيسنامورلا ءاملا تارطق نيب عونتت ىتلاو . ءاملا ريرخل ةيتوصلا تارثؤملا عم

 ةيرظن ىلع ادامتعاو .باذعلاو ملألا نع ةربعملا ةيلاعلا جاومألا تاوصأو

 راضحإ مت . توصلا تادرفم نم قتشم ىئرم نايك قلخ ىف "توصلا ةدهاشم"
 ىلغ روهمجلا مامأ ناوأ ةدع ةطساوب ءاملاب 'عاقيإ فزاع" هؤلمي ريبك جاجز ضوح
 تاوصألا ذخؤت نأ ىلع :(ةطبلب) هديب ءاملا فزاملا بّلقي مث . حرسملا ةبشخ

 هتطساوب متيل :يلآلا بساحلا ىلإ نوفوركيمب "ةطيلبلا" ةيلمع نع ةرداصلا
 ةنيابتملا ةيماردنا ىناعملا معدت .ءاملا ريرخ توص نم ةعونتم لاكشأ طابتتسا

 . ةينغألا صن ىف ةدوجوملا

 ةيملع مالفأ ةدع نم ةذوخأم ةيمليف ةدام ىئرملا دعبلا ىلإ فيضأ امك

 ظفاح ميلحلا دبع هيرتروب نم تاطقل عم طلتخت هتحتو رحبلا قوف ةرّوصم
 لك عم ىئرملا دعبلا عاقيإ نيب ًالعافت ثدحي امم .همالفأ نم دهاشم نم ةعمجم
 .ميلحلا ديع ءادأ توصو رحبلا توص تارثؤم نم

 رود رصتقيو .نييقيسومو ؛نيصقار نم نوكتيف ىرشبلا رصنعلا امأ
 ىلع تيولس لاكشأ ءاقلإ فدهب ةيريبعتلا تاكرحلا ضعب ءادأ ىلع نيصقارلا
 .ضرعلا ءانثأ ىف ةشاشلا

 ناحلألا بولسأب مهاقيسوم نودؤيف حرسملا سيلاوك لخاد نم نويقيسوملا امأ

 ةبشخ ىلع نورهظي الو ؛ ةينغألا نحلل ىلصألا طخلا عم ةيزاوتملا ةينوفلوبلا
 . ةينغألا ماتخ ىف الإ حرسملا

 ةيقيسوم ناحلأ ىلإ ةيتوصلا تارثؤملا ليوعت 0-5
 دعت مل ؛ةليمجلا ةيقيسوملا ناحلألا فيلأت ىلع ىقيسوملا فلؤملا ةمهم راصتقا

 دتمي نأ بجي اذهلو ٠ ةديدج ةينه لاكشأ عادبإ ىف ةيفاك نهارلا تقولا ىف
 ةداعإ وأ ءلبق نم ةقورطم ريغ ةينورتكلإ تاوصأ فاشتكا ىلإ فلؤملا لايخ
 ىلإ طقف جاتحتو ءاننيب ةدوجوم لعفلاب ىه ةيجيجض ةيعيبط تاوصأ فاشتكا
 .ىقيسوملا لمعلا ةيمارد مدخت ةديدج ةيتوص ةروص ىف اهراهظإو اهيلع زيكرتلا

 اهعمسن ىتلا جيجضلا تاوصأ نم ريثك ىلع ةيرظنلا هذه فلؤملا نفن دقو
 :اهنمو :ةيمويلا انتايح ىف



 .قرولا ةشخشخ توص 1١-

 .ةيبرهك ةلاسغ توص - ؟

 .ىلغملا تيزلا ةشط توص - *

 قرولا ةشخشخ توص 0-٠١

 ةشخشخ توص نأ ةصاخو ءلجسملا توصلا عونب ءانتعالا مت لمعلا اذه ىف

 وأ طاوناول ةنلتم 1ةع ادخل“ ردروكير زاهج ىلإ جاتحيو ؛هعبطب تفاخ قرولا

 جماربلا دحأ ىلإ ةلجسملا ةيتوصلا ةداملا فلؤملا لقن كلذ دعب 31131 2151: 311) .

 عادبإ نم فلؤملا نكم امم ءتوصلا ريوحت ىف ةصصختملا 50[ ةينورتكلإلا

 ةداملا فيلوت كلذ دعي مت مث ؛قرولا ةشخشخ توص ىلع ةمئاق ةينحل ةموظنم

 ." توصلا ةملفأ ' ةينقتب ةيئرملا

 حلاصملاو لاملا هيف لغوتي اًييرغ اًئاع دهاشملا ىلإ لمعلا اذه لقنيو

 ”قرولا ' ةميق دادزتو ؛ةليبنلا ئدابملا بحاص ناسنإلا ةميف هيف لقتو :ةيصخشلا

 ددحي :."”ىقفرو 1 نئاك ىلإ ناسئإلا لوحي امم .تادنتسملا نم فراج نافوط مامأ

 قاروأ ةعضب هريصم

 (ةيبرهكة لاسغ توص) ىف ىسفنلا دعبلا- سيلاوكلا ىف 1-0-0

 . 'سيلاوكلا ىف ”ناونعب ىنف لمع ىف ةيبرهك ةلاسغ توص فلؤملا مدختسا

 ىناعم فشكيو ؛هابتنالا ريثي بولسأب جعزملا ىجيجضلا توصلا اذه فظُو دقو

 ةيناكمإ ىلإ توصلا اذهب زمر دقو ؛ توصلا اذه لخاد ةنماك ةيسفنو ةيمارد

 اذه ىحوأ امك ؛نيرخآلا هاجت داقحألاو رورشلا نم ناسنإلا ”سيلاوك ليسغ

 فشك ىلع دعاسي امم ؛لخادلا نم هسقن دهاشي نأ دهاشملا ىلإ توصلا

 .هتادقتعمو هكولس نيب ةضقانتملا تاقالعلا

 مالفألا دحأ نم دهاشم ضرع ىلع لمعلا اذه ىف ةيمليفلا ةداملا موقتو

 لثم .لخادلا نم ناسنإلا مسج ءاضعأ رهظت ةصاخ ريظانمي ةروصللا ةيبطلا

 . ءاعمألاو ؛ةئرلاو .بلقلا

 يافا
 انآ



 "توص ةّشط "! ىلفملاتيزلا بلق عيقصلا نضتحا ىتم ؟-0-5

 نع ربعي ؛ىلوألا ةجردلاب اًيسفن ىنعم : ”توص ةّشط 'ريبعتلا اذهب دصقي
 :امه نيروعش

 قفدتت .ةيناثلا نم اًءزج ىواست ةايحلا نمز نم ةظحل ىهو ؛ ةيظحللا - ١
 «ضاّيف ىلاعفنا روعشب ةقلطنم ,ةدحاو ةعفد ناسنإلا سيساحأ اهيف

 .ةفداصملا -ةمدصلا -جاجنلا -قافخإلا :لثم ىئاسنإ فقوم هقلخي

 ىذلا ىيرهكلا "زرشلا" هبشيو ؛لؤاستلا ريثي ريبعت وهو : ضقانتلا -

 عمق ؛ ةيويندلا ىناعملا ضقانتب هساسحإ بيبسب ناسنإلا لخاد ثدحي
 ىناعم دشأ اهئاوطأ ىف لمحت اهنأ الإ ءمغانتلا ىلع ةمئاق ةايحلا نأ

 .ةسفكث نشقاقلا وه شقانتلا تقاس ككاو  نكقلقلا

 ناضتحا ةظحن نع رداصلا توصلاب روعشلا اذه نع فلؤملا ربع دقو)

 .( 1! ىلغملا تيزلا بلق عيقصلا

 صن ءادأ هللختي :"ىلفغملا تيزلا ةشط" توص فيظوت ىلع لمعلا اذه موقيو

 طباورب اًمم طيترت اهنكلو .اًيرهاظ" ىنعملا ةدعابتم تاملك نم نوكتي ؛ىرشن
 .ةرشابم ريغ ةيسفن ةينطاب

 "ةيتوص ةليعفت' قلخي ءنيعم ىعاقيإ عباتتب تاملكلا هذه ءادأب نولثمملا موقيو

 لخاد ةفلتخم نكامأ ىف نيلثمملا دوجو هقيمعت نم ديزي :ىقيسوملا نحللا هيشت
 .ضرعلا ةعاق

 نوئزاعلا اهيدؤي ةلجترم ةينحل تافيتوم نع ةرابع ىهف ىقيسوملا امأ
 مامأ اًيح "توصلنا ةّشط" فلؤملا ذفن دقو .صنلل نيلثمملا ءادأ عم بواتتلاب

 .روهمجلا

 *ىلغم تيز“ ىف ىقلُت ىكل دّمجُملا جلثلا نم بلاوق ريضحت ةبوعص ىلإ اًرظنو
 "ةيئايرهك ةاوكم'راضحإب :كلذ نع فلؤملا ضاعتسا :حرسملا ةبشخ ىلع لعفلاب
 تاوصأ جلثملا ءاملاب ةللبم شامق ةعطقل اهتسمالم دنع ثدحت .ةنوخسلا ةديدش

 ىلإ تاوصألا هذه ديعي ىذلا .ىلآلا بساحلا ىلإ نوفوركيملا نم لقنت "ةشلعشط'

 تاوصأ ىلإ لوحتت ”ةشطشلملا" لعجي امم .اًيتوص اهتجلاعم دعب تاعامسلا

00) 
 املا



 ىدل لمأتلاو ةبهرلا ريثت ةلخادتم ةيتوص تاييكرتب ةعاقلا لخاد رشتنت ةيودم

 .جرفتملا

 حيجضلا كاردإ هماوق ىقيسوم نحل ”ةيتوص اماروناب" ناونعب ةيقيسوم ةعطق +0
 نأ روطسلا هذه بتاك فشتكا نأ دعب ةعطقلا هذه فيلأت ىف ريكفتلا أدب

 نم ريثكب لضفأ جئاتنب ىتأت ؛كاردإلاو ةشقانملا ةقيرطب بالطلل هتارضاحم حرش

 نيقلتلا بولسأ

 امم ؛ةبيط جئاتن مهسفنأب نوطبنتسي ةبلطلا نأ ةقيرطلا هذه ىف دجو دقو

 طئاسولا ىقيسوم تالفح روهمج عم اهسفن ةقيرطلا قبطي نأ فلؤملا عجش

 ىلإ طقف اوعمتسي نأ تالفحلا ىدحإ ىف نيرضاحلا ىلإ بلط ثيح .ةينورتكلإلا
 دحأ نم ةفداصملاب ةلجسم ةيجيجض ةيتوص ةدام نم ذوخأم ىتوص عطقم

 ىتح هنوعمسي اميف زيكرتلل نيهماسلل ةصرف كرت عم :ةمحدزملا عراوشلا

 تثدح ضرعلا ةياّهن ىفو .اًيمهمس هنوظحالي ام اًيروف اودصري نأ اوعيطتسي
 .روهمجلا ىدل ةنيابتم لاعفأ دودر كانه نأ ترهظأ نيرضاحلا ضعب عم تاراوح

 دوجول اًغبط فلتختو توافتت سانلا دنع ةدوجوملا كاردإلا ةوف نأ ةقيقحلاو
 ىدل ةيئاكذلاو ةينهذلا تاردقلاب قلعتم وه ام اهنم ؛ةريثك ةيباعيتسا لماوع ةدع

 ىدل ةتوافتم تاعابطنا كرتي دحاولا ىنفلا لمعلا نأ ىنعي اذهو ناسنإلا

 .هيقوذتم

 ام ىعمس طيحم نع ردصت ىتلا تاوصألا ةعيبط نأ ةظحالم بجيو

 نايطعي ئداهلا ليللاو ركابلا حابصلاف . اهنامزو تاوصألا هذه ناكم اهددحي

 ةيقيسوملا تالآلا اهيدؤت ىتلا ةيثانفلا ناحلألا هبشت ئداه عباط تاذ اتاوصأ

 قوس) محدزم ناكم نم ةيعمس اماروناب" تطقتلا اذإ امأ 501.0 ةدرفنملا
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 عّمتس فوسو ؛تاوصألا ”محازت' نم عون هب نوكيس ىتوصلا دودرملا نإف ؛(الثم
 ةيلارتسكروألا تاعومجملا ءادأل هباشملا ”ىتوصلا لتكتلا "ىلع لدت تاوصأ

 .لاناغأ ةريبكلا

 ل



 ( فرح ىف ىنعم) ئشادلا توصلا 0
 نم ردصي نأ نكمي ىذلا توصلا ةعيبط ةسارد ىلع روطسلا هذه بتاك فكع

 روعشلا ىلإ ىدؤي اًيتوص اًنينر فرح لكل نأ فشتكاو :فورحلا قطن لالخ
 .فرحلا توص عون لالخ نم ةنيعم ناعم مهف كلذكو :ةنيعم ةيسفن تاريثأتب

 ةرشع نع ةرابع ,”ئفادلا توصلا" ناونعب اًيتف ًالمع فلؤملا بتك دقو
 ةبحاصم نودي) اليباكأ لاروكلا نم ةعومجم اهينغي .ةيوغث تاشتكسا

 ةبوتكمو .ةيبرعلا ةغللا ىف ءاجهلا فورح ىلع ةمئاق 860ممءأا8 (ةيقيسوم

 ليواوملا ءانغ نيب ءانغلا هيف عونتيو ؛ةيرخسلاو ةفسافلا نيب طلخي جراد بولسأب
 .8ععناداتا#ع مغنملا ءاقلإلاو ىلاربوألا ءانغلاو

 تانوفوركيملا لالخ نم ىدؤي نيعم فرح نغ ربعي صاخ مسا شتكسا لكلو
 .5ةمانصل 1[8ععاف 2:0ءع5ذم» تارثؤم زاهجو

 ىسحلا ىماردلا لولدملا نع اًريبعت فلؤملا اذه نياونع فلؤملا راتخا دقو

 تاغللا لصأ اًمجرتسم .ءاجهلا فورح نم فرح لكل ىتوصلا نينرلا ىف نماكلا

 ملع ةفرعم لبق ةقيحسلا ةنمزألا ىف ىئادبلا ناسنإلا اهب مهافتي ناك ىتلا
 دوجوملا ىنعملا نيحلت :ةملكلا نيحلت نم ًالدب فلؤملا لدبتسا دقو .تافللا بيكارت

 .هترارحو هنولو فرح لك ةيصخش كلذ لالخ نم زربيل ءفرحلا ةليعفت ىف

 :ةنيكسلاو ءودهلا (نيسلا) فرح ىف : رصح ال لاثملا ليبس ىلع فلؤملا دجيو
 (ماللا) فرحو ؛ءاضوضلاو جاعزإلا نع ربعي ىذلا (نيشلا) فرح سكع ىلع
 زكر دقو ؛ىوكشلاو ملألاو عجولا فرح (فلألا)و ءريمضلا بينأتو مدنلا نع ربعي
 نايلغو رشلا ةنوخس نع اًريبمت (ءاحلا) فرح ىلع اًدج رخاس بولسأب فلؤملا
 .رشبلا لك نيب بحلا ىلإ زمري ّئفاد هتوصق (ءاهلا) فرح امأ .ماقتنالا

 رخآلا ملاعلا نم تاوصأ ةدهاشم 6-0

 فلؤملا هبتك نوزوم ريغ ثيدح ىرعش صن فيلأت نم لمعلا اذه ءانب أدبي
 طئاسولا نف ىف محض لمعل ةاون نوكيل ."رخآلا ملاعلا نم ةلاسر' ناوئعب

 نأ ىكحت ةيلايخ امارد نع ةرابع وهو .ةيسحلا روصلاب رخاز صنلاو .ةينورتكلإلا
 ىف هأر ام اهيف صقي ؛رخآلا ملاعلا نم هلاسرب همأ ىلإ ثعبيو :ًديهش تام اًباش

 اا



 وحن هرعاشم ضقانت ىدمو .ةرخآلا ملاع ىلإ ايندلا ملاع نم هلاقتنا ةلحر ءانثأ

 لجا نم هضارصو هدرت مث ءاوهاي ًالايقتسا ةكقلالا ةفايهح ا كيكو نيلانلا

 شيعيس هنأ فشتكي نأ دعب -ءاقبلا ررقي هنأ الإ ..ايندلا ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلا
 .ةركبملا هتافو دعب هيلع نزحت الأ مألا ىلع بجيو - لمجأو بحرأ ملاع ىف كانه

 تارثؤملاو ةيقيسوملا ناحلألا نم ددع فيلوت دعب صنلا اذه َلُجُس مت دقو
 ؛صنلا ءادأ ةيفلخ ىف ةيتوصلا ةداملا ىقبتو ؛هيلع (ةيعيبط اهيلغأ) ةيتوصلا

 وه صنلا لظي ثيحب ؛تاملكلا ىناعم ةيمارد مهدت ةيقيسوم تاس فزعتت
 .لمعلا اذه ءانب ىف لطبلا

 ةيتوص تارثؤمو صنلل ءاقلإ نم اهيف امب ةيتوصلا ةداملا ةحرسم مت كلذ دعب
 حئارش نم ةيثرم ةدام ضرع اهللختي لماشلا حرسملا نم رصانعب ناحلأو
 .2آ75 لاتيجيد ةيمليف ىرخأو .زديالسلا

 ,ام ةقيقح فرعت نأ تدراآ اذإ

 اهتاملسم زواجتت نأ كيلمف

 عم



 ىلإ ايجولونكتلا لوخد

 ىعو مهيدل نم ديفي ىقيسوملا
 رظتنت اذامف ىعولا ىدقاف رضيو
 دقاق ىلإ ايجولونكتلا تلو اذإ

 .ىعو مهيدل نمع تبجّحو ىعولا

 نيبايجولونكتلا
 تايباسلاو تايباجيإلا





 ضقاشتلا ١5

 اًرركم نوكي داكي ءاهتايباجيإ وأ ةديدج ايجولونكت ةيأ تايبلس نع ثيدحلا نإ
 "نيابتلا" ىنافم و . اهسفن' شقانتلا" ىتاعم اًمكاد هئارأ ىف لمحيو ءاداعمو

 .ديدج عارتخا اهيف رهظي ةرم لك ىف هليصافتب رركتي 'ضقانتملا ويرانيسلا'

 .اهنم نيديفتسملا لوأ هنأ عم :ةديدجلا ايجولونكتلا هذه ناسنإلا ضفري

 دسفم اهلوخد نأل ؛اًدج ةدودحم مايألا نم موي ىف امنيسلا تناك دقت

 ريغ المع ةيميلقإلا ندملا ىدحإ ىف سي ليعامسإل مليف ةدهاشم تناكو .بيعمو
 .هلعفي نمل هيلع باقعلا قحتسي :ىقالخأ

 عمو ءاريماكلا عمو ءويديفلا عم ضقانتملا ويرانيسلا اذه امنيسلل رركت اذكهو

 ىف ةيهّدّبلا رصعلا تاودأ مهأ نم لئاسولا هذه تحبصأ ىتح ؛لومحملا نوفيلتلا

 .ىعامتجالاو ىهيفرتلاو ىفاقثلا لاجملا

 لوخد نم اهلك ايندلا وكشت ًالثم ىقيسوملاف .ىلآلا بساحلا ىلع رودلا ءاجو
 .هتم ةدافتسا نفلا عورف رثكأ نم دعت ءاهسفن يقيسوملا نأ عم ءاهملاع رتويبمكلا

 لماوعلا دحأ اهسفن ىه ؛ىقيسوملا ىف ىلآلا بساحلا ةضهانم بيلاسأ تحبصأو

 نم :تاعمتجملا لك ىف ةوقب هل ةياعدلاو جيورتلا ىلع تدعاس ىتلا ةمهملا

 .ةرضحتملا ىتح ةيثادبلا

 ىوبرتلا بناجلا 1-5
 مث ةثيدحلا ايجولونكتلا نومدختسي مهف ؛هسفن ضقانتلا مهيد رومألا ءايلوأ

 عورشم ىلع رصم ىف سانلا هيف تفاهتي ىذلا تقولا ىفف .اهنودقتني نودوعي
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 رتويبمكلا هذه هيف لخد ىذلا مويلا مهمظعم نعلي «'لزنم لكل ىلآ باسح"

 .تيبلآ

 رشكأ مه ةثيدحلا ايجولونكتلل نيضفارلا بلغأ نأ ءاًقح برغألا ءىشلاو
 اًهسار اًداقتعا :ةديدجلا ايجولونكتلا هذه مهدالوأ ميلعت ىلع اًصرح سانلا

 قيقحتل ةمهملا لبُسلا دحأ دعت اهنأ الإ ايجولونكتلا ئواسم نم مغرلاب نأب مهيدل
 .مهدالوأل نمآ لبقتسم

 هذهو بابشلا نيب ةصاخ ةقالع' نيوكت نم فوخلا ىف رابكلا قلق زكرتيو
 نيب 'لايجألا بيرفت“ قورف نم ديزي امم ءاهماحتقا بعصي «ةثيدحلا ايجولونكتلا
 ةدحاولا ةرسألا ءاضعأ

 ىسقنلا بناجلا 7-5

 ةيسفن لماوعب طيترم هنأل ؛يعيبط رمأ "ديدجلا ءىشلا" نم ناسنإلا فوخ نإ
 عم (ديدجلا) اذه ضراعتو ؛ىضاملا ىلإ ناسنإلا نينح :اهمهأ :ةلخادب ةدوجوم

 نم أزجتي ال ءزج اهنأ ىلع ىضاملا تايركذ عم ناسنإلا لماعتيو . ىضاملا كاذ
 .ىنادجولاو ىسفنلا هتايك

 ناسنإلا نأ الإ ؛ملؤم اهنم اًريثك نأ عمو ؛ةليمج تسيل تايركذلا لك نأ عم
 .اًيصخش وه هتقيقح نع لصفني ال انايكو :هرمع تايتتقم ىلغأ نم اهربتعي

 ؛داقنلاو نونانفلا مه ةثيدحلا ايجولونكتلا ىف اًككشت سانلا رثكأ نأ ودبيو
 عادبإلا ىف ةيعيبطلا مهتاودأ ديدج عارتخا ىأ مهنم ذخأي نأ نم نوقلق مهنأل
 .ىنفلا

 ؛هتاودأ عدبملا نم بلست نأ عيطتست ال ايجولونكتلا نأ نوسانتي كلذب مهو
 نانفلا اهيرغتسي .ةديدج ةادأ اهنكلو ءعديملا دي ىف ةادأ درجم اهسفن ىه اهنألا

 هتاودأ لكب) عادبإلا نأ امك .ةديدجلا لايجألا بقاعت عم اهفلأي مثرمألا ءدب ىف

 .ناسنإلا ىلع طقف رصتفت ةيئاحيإ ةفص (ةيلآلاو ةيوديلا

 :هئاقبو هتمدخل اهعرتخا ىذلا وه ايجولونكتلاو ,قالخ عدبم ناويح ناسنإلاف
 .سكعلا سيلو

 مك



 ءاودللا تامعاضم 1-٠

 رخآو .اًيبلس اًبناج (ميدق ىتح وأ) "ديدج“ ءىش لكل نأ ءاّمامت كردن نحف
 .ناضقانتملا ناهجولا ناذه اهل نوكي ايجوتونكت ةيأ نإ لوقن نأ نكميو ..اًيباجيإ

 ةيأ ىف ىباجيإلا بناجلاو ىبلسلا بئاجلا نيأ طبضلاب فرعن اننأ ىهدألاو
 تايبلسلا بنجت ىلع انتردق مدع ىف .طقف ةلكشملا نمكتو . .ةديدج ايجولونكت
 دنع ثدحي امك اًمامت ءامهنيب لصفلا بعصي لكشب تايباجيإلا عم لخادتت ىتلا
 صلختلا ليحتسي تافعاضملا نم ددع اًمئاد هبحاصي ىذلا ءاودلا ضيرملا لوانت

 . ءاودلا نع ىرخأ ةرم عانتمالا قيرط نع الإ اهنم

 . . .ةكلهملا ضارمألا رطخأب اًنايحا ناسنإلا ىدعي هقشنتسن ىذلا ءاوهلا نإ
 4 ءاوهلا اذه نع ىنفتسن نأ زوجي لهف

 نيضقانتم نيفرط نيب نزاوتأ 0-1
 ىف) ةيديلقتلا تالآلا ىلع دامتعالا ةلق ىف ببست ىذلا ىلآلا بساحلا

 ةلهس ىرخأ ىلإ ةدقعملا ايجولونكتلا لّوح ىذلا وه .(طقف ةيراجتلا ىقيسوملا
 دعبأ ىلإ نيعدبملا نونف تلصو هقيرط نعف .مهلزانم لخاد دارغألا لكل ةحاتُم
 عقرو :مهاةيسوم رشنو مهب سانلا فيرعت ىلع دعاس امم ؛ضرألا ىلع ناكم
 .ىقيسوملا ميلعتلا لوادتو :ىنقلا قوذتلاو ىعولا

 دعاسي ىذلا وه ؛ىقيسوملا ثارتلا لتق ةميرج ىف مهنا ىذلا رتويبمكلا نإ
 قيرط نعف .خيراتلا ىلع اًدهاشو ًاليصأ ةمداقلا لاّيجألل هتحاتإو هظفح ىلع
 هفينصتو :نمزلا عم ىلبت ال ةثيدح ةقيرطب ىقيسوملا ثارتلا ميمرت مت رتويبمكلا

 ."ةمهلتسم' وأ "ةيفحتم" ةروص ىف ريغلل هميدقتو هرشنو
 مادختسا) ةيوديلا فيلأتلا قئارط راسحنا ىلع دعاس رتويبمكلا نأ عمو

 ةفقأملا فصن طاسوألا ىف ةصاخو .(ةيديلقتلا ةيقيسوملا ةلآلا وأ ملقلاو ةقرولا
 لثم ؛ةقباسلا تاينقثلا نم هريفك -دجوأ ىذلا وههنإف ؛ثلاثلا ملاعلا ىف
 ةديدج تاينقت اذ اًيولسأ دجوأ -نويزفيلتلاو ءامنيسلاو ءليجستلاو :نوفوركيملا
 ربتعيو .اهيلع فراعتملا ىرخألا بيلاسألا 'مره' ىلإ فاضي ؛ىقيسوملا عادبإلا ىف
 . ”"توصلا ةدهاشم" ةينقت ىف اًيروحم اطيسو ىلآلا بساحلا

 نيب نزاوت ثدح اذإ ققحتي نل : 'نيضراعتم" نيرمأ نيب كابتشالا ضف نإ
 تاينقتلا ىلع ىقيسوملا عادبإلا ىف ةظفاحملا :امهو ؛ةيعيبطلا ةلداعملا ىفرط



 نم ةدافتسالل ةصرفلا تيوفت مدع هسفن تقولا ىفو ؛ةليمجلا ةميدقلا ةيوديلا
 كلذ ثدح اذإو .ىقيسوملا نانقلا ىدل عادبإلا تاينقت ىرثت ةثيدح ايجولونكت ةيأ

 .نيلماكتم نيفرط نيب مغانت ىلإ 'ضقانتلا * لوحتيس

 ةفاضالاو لادبتسالا نيب ثيدحتلا -"

 :امه ةأيحلا نم نييساسأ نيقش ىف ىلألا بساحلا لخدتي

 . ةايحلا ةرادإب صاخ قش

 . ةايحلا ةفاقثب صاخ قشو

 ةايحلا نم ”ىرادإلا قشلا" ىف رتويبمكلا مادختسا تافعاضم نأ ةقيقحلاو
 دعُي ىذلا تقولا ىقف .ةايحلا نم ”ىفاقثلا قشلا“ ىف همادختسا نم ريثكب لقأ

 "عقصم"وأ "ةكرش' ةيأ ىف لمعلا ةرادإ بيلاسأ ىلإ ىلآلا بساحلا ةمظنأ لوخد
 :ناقتالاو ةعرسلاو ديوجتلاب ةكرشلا ةرادإ ىلع دوعت ىتلا تايباجيإلا مهأ نم

 تافعاضملا ضعب زارفإ ىلع رفسي :ةفاقثلا ملاع ىلإ رتويبمكلا لوخد نأ دجن

 "كونيلا" دحأ ىف "ليدبتو لالحإ" ةيلمع ءارجإ اًدج ديفملا نم هنإف كلذلو
 ةثيدحلا ةيمقرلا ةزهجألا تاينقت لادبتسا قيرط نع ."ثاحبألا لماعم“ وأ

 .ةميدقلا ةيوديلاو ةيقرولا قئارطلاب

 لادبتسا ةيلمع ءارجإ نأل ؛نوتفلا لاجم ىف هقيبطت عفني نل ام وهو
 ىلع غلابلا ررضلاب دوعت فوس ءىقيسوملا عادبإلا ةيلمع ىف 'ميدقلاب' 'ديدجلا'

 نكمي ال ىتلا :ةليمجلا ةيفاقثلا تاينقتلا نم اًريثك هدقفيسو .هسفن ىقيسوملا نف
 لكشب عادبإلا ةيلمعل ءاطعلا ىلع اًمئاد ةرداق تاينقتلا هذه نأل ؛اهنع ءانفتسالا

 .ةثيدحلا ايجولونكتلا بيلاسأ تمدقت امهم ءادبأ ىهتني ال

 ىض ةديدع دئاوف اهلو ءاهمادختسا نع ىنغ ال ةثيدحلا ايجولونكتلا نأ اميو
 مادختسا دنع ”ًالادبتسا" تسيلو .”ةفاضإ“ ةيلمع ءارجإ نم دب الف .ىقيسوملا نف

 . اهيف ايجولونكتلا

 تاينقتلا بنج ىلإ اًبنج ةثيدحلا تاينقتلاب ةناهتسالا ةرورض ىنعي اذهو

 ةرادإلا ىف قبطت ىتلا 'ديدجتلاو لالحإلا" تايلمع ىلإ ءوجللا مدعو ؛ةيديلقتلا
 .ةفاقثلا لاجم ىف لاوحألا نم لاح ةيأب اهقيبطت حلصي الو



 ىقيسوملا بنج ىلإ اًينج ةيديلقتلا ىقيسوملاب متهن نأ نوجاتحم نحن
 طيسولاو ىداملا طيسولا نيب قرفلا ءديدجلا ليجلا ملعن نأو :ةيجولونكتلا

 مهفي نأو .ىقيسوملا قوذتلاو ءادألاو عادبإلا تايلمع نم لك ىف كلذو ؛ىنورتكلإلا
 .ةفلتخملا ةيفاقثلاو ةيملعلا هميقو .ةعتمملا هتاودأ طيسو لكل نأ دعاصلا نانفلا
 ,ةليمجلا ةيديلقتلا ةيقيسوملا تالاآلاب ”جروألا" لادبتسا ةركف نع فكن نأو

 ؟ ارتسكروألا ءادأ نع ىنغي هنأ نيمهوتم

 :نيتلحرم ىلإ ىقيسوملا ميلعتلا لحارم ميسقتب مامتهالا بجي امك

 .ىقيسوملا ءادألاو عادبإلل ةيديلقتلا قئارطلا نيملتلا اهيف ملعتي :ىلوألا

 ةيفاك ةسارد .ىديلقتلا ىقيسوملا بلاطلا ميلعت ىلإ اهيف فاضي :ةيناثلا
 . ةثيدحلا ةيجولونكتلا تاينقتلل

 ىقيسوملا بايشلا ديوعت بجيذ ,رتويبمكلاب ىقيسوملا نيودتلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 ,'ديلا طخب ” نّودت ةيديلقت تافلؤم ةباتك ىلإ ةفاضإلاب .رتويبمكلاب ةباتكلا ىلع
 نوفلؤملا فرعي نأو ؛قرولا ىلع نيودتلا نم ةديدج بيلاسأ راكتيا ةلواحمو
 عم لماعتلا نيب ناقتإب عمجي ىذلا وه فرتحملا ىقيسوملا فلؤملا نأ نودعاولا

 .ىقيسوملا نيودتلا ىف ىديلقتلا طيسولا لماعتلاو ىنورتكلإلا طيسولا

 نم ةيطمن لاكشأ فيلأت ىنعت ال فيلأتلا ىف ىلآلا بساحلاب ةنامتسالا نإ
 وأ ؛ىنف دعب تاذ لامعأ عادبإ ىف رماوألا نفني بساحلاف ؛ةحطسملا ىقيسوملا
 لبق نم ةرضحملا ةيكيتسالبلا تاوصألا مادختسأ ىلع دمتعت ةلهس لامعأ عادبإ

 فرتحملا فلؤملا نأ نيح ىف .طقف ةاوهلا هيلإ أجلي صيخر بولسأ وهو :تاكرشلا
 ىف اهل هيبش الو اهل رصح ال ةديدج اتاوصأ ركتبي نأ عيطتسي ىذلا وه ىقيقحلا
 .رخآ ىقيسوم عادبإ ىأ

 نم اًيقيسوم ًالمع ققحت نأ بعصلا نم هنأ وه رتويبمكلا ىف ام رطخاو
 ىنف ءاكذو دوهجم ىلإ جاتحت كنأو .كتيصخشو كمساب هتاريبعت قبطنت هلالخ

 حمالم هبو ؛كتاذو كتمصب لمحي لمع ىلإ ىنورتكلإلا لمعلاب لصت ىتح ىنقتو
 .هديلقت نيرخآلا ىلع بعصي ىذلا كيولسأ

 بعصأ امو ؛رتويبمكلاب ةكلهتسم ةيراجت ىقيسوم فلؤت نأ لهسأ ام كلذلو
 .اًديدج اًيقيقح اًيقيسوم اًعادبإ فلؤت نأ



 ةيقيسوم غيص راكتبا ىلع نيدعاصلا نيفلؤملا ليج ةيبرت نم -نذإ -دب ال

 باذجو قئاش راطإ ىف مدقتو .ةريثك ةيتايح رصانعو ىقيسوملا نيب طيرت ,ةديدج

 ضرع ةدهاشل - ةدحاو ةرمل ولو - جورخلا ىلع (ىلزنملا ثوكملا ىنمدم) ىرفي

 تيبلا ىف ىقيسوملا ىلإ عامتسالا نيب حضاولا قرفلا نيبعوتسم ءىح ىقيسوم

 .روهمجلا نم دشح طسو ىح ىقيسوم ضرع ةدهاشمو

 ةقرس هلالخ نم لهسي طيسو هنأب مهتم رتويبمكلا نأ ىلإ ةبسنلاب امأ

 طئاسولا لالخ نم ةيقيسوملا لامعألا ةقرس نأ ةيقيقحلاف ؛ةيقيسوملا لامعألا

 انيلعو :ىلآلا بساحلا لالخ نم ةقورسملا لامعألا نع اًمجح لقت ال ةيداملا

 تائيهلا ءاشنإو ءاهيفلاخمل ةبوقعلا ديدشتو .عادبإلا ةيكلم ظفح نيناوق ليعفت

 ءاوس :ةيقيسوملا لامعألا ةقرس ةنصارق طبضت نأ اهنتكمي ىتلا ةصصختلملا

 .ةينورتكلإلا وأ ةيديلقتلا

 رتويبمكلاو ناسئالا نيب ىقيسوملاءادألا 7-1

 نم اًعون ةيقيسوملا هتلآ ىلع فزاعلا هيدؤي ىذلا ىحلا ىقيسوملا ءادألا دعُي

 دودحلا دعت امك .ىلآلا بساحلا هدلقي نأ بعصي ىذلا ىساسألا عادبإلا عاونأ
 تافصلا مظعأ نم ىناسنإلا ىقيسوملا ءادألا رصانع اهنمضتت ىتلا ”ةيبيرقتلا"

 ىلآ ءادأ ىأ هيهاضي ال اًيناحور اًدعب ىحلا ىقيسوملا ءادألا ىلع ىفضتو ءاهلمجأو

 .هرصاتع ةقد تلمتكا امهم رخآ

 وهف ؛ددحم ىباسح رادقمب اًديدش اًئوص ردصُي امدنع ىلآلا بساحلا امأ
 .ىرخألا ةيقيسوملا رصانلل رابتعا نود ةلصفنم ةدحاو ةددحم ةمولعم لقني

 ةفيفط قراوف ثدحُت ىتلا ةيبسنلا تاريدقتلا نم اًريثك ناستإلا فزاعلا ىفضيو

 امكاد ءادألا راركت لعجي امم ؛ىتوصلا هئادأ ىف (ةلخادتمو اًدج ةريثك اهنكلو)

 ءادألا لغجي امك .هسفن لمعلا ىدؤي هسفن فزاعلا ناك ول ىتح ؛ديدج لكش هيف

 هذه لمشتو «ىلآلا بساحلا اهدقتفي ىتلا ةيويحلا عون هب ىناسنإلا ىقيسوملا
 ,ءاشتسا نود (ةيتوصو ةيعاقيإ) ةيقيسوملا رصانملا لك ادج ةفيفطلا قورفلا
 توافت ىف وأ .توصلا ةجرد ىف فالتخالاو :(عاقيإلا) توصلا نمز دادتما :لثم

 .هتدش

 اود" ةمغن نكتلو ءطقف ةدحاو ةمفن ىدؤت ىكل تائيلويف رشع ترضحأ اذإف
 ةرشع اهب ةيتوص ةلصحم ىلع لصحتس كنإف (7) تفاخ توصب ىطسولا

 ىف ادج ةفيفط قراوف :اهمهأ :ةيقيسوملا رصانعلا نم ريثك ىف ةفيفط قراوف

 تاك
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 لقيس رخآلا اهضعبو ء(زتره) 151 ىلع ديزتس تالآلا ضعبف .توصلا ةجرد
 ديزأ وأ لقأ (0) اًنفاخ اًبوص اهضعي ىدؤيس كلذكو :ددرتلا اذه نع ادج اليلق
 ىدؤت فوس امنإو ؛اًبيع تسيل ادج ةفيفطلا قراوفلا هذهو ؛لبيسيد ٠١ ىلع اليلق
 . اًريثك ةيرشبلا نذألا اهب عتمتست ؛عباطلا ةمسجم ”ةيتوص" ةلصحم عامس ىلإ

 حطسي امم ؛ةيهانتم ةقدب تارم رشع توصلا رركيف ىلآلا بساحلا امأ

 ىذلا كيتسالبلا توصلا ىلإ برقأ توصلا لعجيو ؛ةيئاهنلا ةيتوصلا ةلصحملا
 ةكباشتملا صئاصخلا نم ةمزحي فصتي ىناسنإلا ءادألاف .ةبّردملا نذألا هرهشتست

 نم فزاع لك درفتو ؛هتيصوصخ ىلإ عجري اذهو اّيلآ اهديلقت بعصلا نم .اًعم
 دوجوو ؛:ةيصوصخلا هذه تافص تابث مدع عم ؛ةيسفنلاو ةيجولويسفلا ةيحانلا
 :ةيجازملاو ةيوضعلا لماوعلا نم ريثك اهبيسي ءاًمئاد مئاق اهيف رييفتلا تالامتحا

 كلذكو ؛هيدل ىبصعلا زاهجلا ءانب عباطو هفزاعلا بلق تايرض ضبن ةعيبط :لثم
 .ماع لكشب هدنع ةيئادألا ةقايللا ةلاح

 هرصانع لك لوحي وهف ىقيسوم لمع ءادأب ىلآلا بساحلا موقي امدنعو

 ةدشف .ةيباسحلا ماقرألا ةددحم مهيد ءاع# ةيسايق رصانع ىلإ ةيقيسوملا

 ايباسنح اًماقر طقم فرست اهتكلو..انهاخن وأ اًيوَف ىتحس ةثنل ىف فرمت:ال توصلا
 ةفل ىف هيلع قلطي ام وهو ١77: مقر ىلإ لصيو رفصلا نم ادبي ءاددحم

 ةدش نم نكمي ام لقأ لثمي )١( مقر نأ ىنعي اذهو . ١!610آ19 رسنوكيسلا
 .توصلا ةدش نم نكمي ام ىوقأ لثمي )١77( مقرو .توصلا

 .ةعاسلا تاقيمي ةينمز ميق ىلإ عاقيإلا رتويبمكلا لوحي ٠ كلذ ىلع اًسايقو
 ةدشو .زترهلا ةدحوب ىتوص ددرت ىلإ ةيهانتم ةقدب اهلّوحي ةيقيسوملا ةمفنلاو
 . اذكهو :لبييسيدلا ةدحوب رادقم ىلإ توصلا

 ةدحاو ةعفد ةيقيسوملا رصانعلا عم لماعتي فزاعلا ناسنإلا نأ دجن امنيبو

 « اهل دودح ال ةيسفن لماوع عم :ةبهوملاو ةراهملاو ةربخلا لماوع اهئادأ ىف مكحنت
 لكشب اهيدؤي نأ عيطتسي ىتح ماقرأ ىلإ رصانملا هذه ْئِرِجُي رتويبمكلا نأ دجن
 الف (ةيسفنلاو ةيريبعتلا) ةيناسنإلا رصانعلا امأ . دج قيقد ىلآ ىباسح
 ءادألا حور هدقفي امم :ةددحم ةيباسح ميق ىلإ اهتمجرت ىلآلا بساحلا عيطتسي

 .لاوحألا نم ةلاح ةيأب اهلقن وأ اهخسن وأ هرارسأ ديلقت ليحتسي ىذلا ىناسنإلا
 ايلآ ىقيسوملا ءادأ نيب ةنراقملا عوضوم ىف لمأتلا ضعب ريثت ةقالع كانه

 فزاع اهاّدأ ىقيسوم نيودت عيطتسي ىلآلا بساحلاف . ناسنإلا ةطساوب اهئادأو
 2/1121 - ىمقرلا مهافتلا ماظن قيرط نع كلذو .هتالفح ىدحإ ىف رهام

 فوس :ىقيسوملا هذهب بساحلا اهبتك ىتلا ةفوزعملا ةيؤر دنعو . 6011811661



 بجي .ءاطخألا نم اًريثك -رتويبمكلا رظن هجو نم -نمضتت اهنأ فشتكت
 نأ ينعي ال اذهو . 00350126 ”ىمكلا ليدعتلاب ”فرمت ةيلآ ةقيرطب اهحيحصت
 مهف عطتسي مل ىلآلا بساحلا نأ ىنعي نكلو :هفزع ىف أطخأ رهاملا فزاعلا

 نم اًدج ةفيفط ةيعيبط اًبسن هئاوطأ ىف لمحي ىذلا ىناسنإلا ءادألا ليصافت
 ناسنإلا فزعلل اًصاخ اًهاذمو اًحور ىطعت ىتلا بسنلا ىهو ؛ عيرستلاو ءىطبتلا

 نّودم ىقيسوم لمع فزعب هسفنب رتويبمكلا موقي ىأ ءسكعلا ثدحي امدنعو
 رتويبمكلا ةطساوب ةفوزمملا ىقيسوملا نأ ظحالت فوس ءاّيلآ انيودت لصألا ىف

 اهيف عيطتسي ؛ةعداخ ةيلمع ىلإ رتويبمكلا ومدختسم أجليو .حورلا اهصقني
 ىتح ةيئاوشع أطخلا نم بسن ةفاضإ قيرط نع ؛ناسنإلا ديلقت رتويبمكلا
 ةنسنأ"ب ةيعانصلا ةيلمعلا هذه فرعتو .ىناسنإلا فزعلا نم فزعلا برتقي
 ريغ ةلآ لظيس ىلآلا بساحلا نأ دكؤي اذهو . 111011311126 ”ةيلآلا ىقيسوملا

 . دبألا ىلإ اهيلع رطيسيو ءاهعوطيو ؛عدبملا ناسنإلا اهعنصي :ةلقاع

 ىودي نئاكناسنإلا
 ةيرجت اهب لدبتسُي نأ نكمي ال .ريو تفوسلا قيرط نع عادبإلا ةيلمع نإ

 ..ىوديلا ىداملا عادبإلا ىف ةيحلا نانفلا

 .هيدل ةحاتملا ةيداملا تاماخلا عم لماعتلل بحُم ىودي نئاك ناسنإلاف

 ىقيسوملا عادبإلا ىف ىلآلا بساحلل حطسملا مادختسالا هيبشت نكميو

 ةشاش ربع قوست ' :ليمعلل اهيف لاقي ىتلا ةينويزميلتلا قيوستلا قئارطب
 ."تنلا وأ نويزفيلتلا

 باهذلا ةعتم نع ناسنإلا ىنغُت نأ نكمي ال تنلا ربع قوستلا قئارط نإ
 .قوسلا ىلإ هسفنب

 .نانفلا ىدل ةيدبأ ةعيبط ىه عادبإلا ىف ةيوديلا ةعتملا نأ دكؤي اذكهو

 ةلهاع ريغ طئاسو الإ ايجولوتكتلا ام

 هبلقو نانفلا لقع همهلتسا ام دفنت

 .عم







 حاتشلا دبع باهولا دبع دمحم .د

 ىقيسوملل ىلاعلا دهعملا . نوئفلا ةيميداكأب دعاسم ذاتسأ ©

 5١07 (تايرظتلا و فيلأتلا مسق) « (راوتهرستوكلا) ةيبنجألا

 تالهؤلا »

 . 19/75 « (ناولح ةعماج) ؛ يثوضلا ريوصتلا مسق . ةيقيبطتلا نونفلا سويرولاكب -

 ةيميداكأب ىقيسوملل ىلاعلا دهعملا فرشلا ةبترم عم زايتما ريدقتب جيفلوصلا سويرولاكب -
 5 . ل5ملآ نونفلا

 ىلاملا دهعملا . فرشلا ةبنرم عم زايتما ريدقتب تايرظنلاو فيلأكلا سويرولاكب -
 . 19/5 , نونفلا ةيميداكأب (راوتفرسنوكلا) ةيبنجلا ىقيسوملل

 . ١ةمخ . (نونفلا ةيميداكأ) نونفلا ىف ريتسجام -
 . 1991 (  اسمنلا) ستارج ةعماج نم ايلعلا تاساردلا مولبد -

 . 1555 . ( اسمنلا) انييش ةعماج نم هاروتكدلا -

 تارادصإلا »

 7٠١١ فسويلا زور نع ردص . 'ىلارتسكروألا عيزوتلا نش ” ناونعب باتك فيلأت -
 .(تيوكلا) ركفلا ملاع ؛ لثم ةيفاقثلا تالجملا نم ددع ىف تالاقملا نم اًددع بتك -

 .(: 1-١5 ة54) خلإ ...ةرهاقلا ةفيحصو .قاغآو .ةيبعشلا نونفلاو

 تاعادبإلا ه

 * هفلؤم اهنم : هتافلؤم نم ددع ىف هقبط اًديدج اًبولسأ ىقيسوملا نيودتلل ركتبا -
 . 1954  ةدرفنملا ةنيلويقلل "تارثؤم
 ىف دمتعتو ؛ ةينمزلا ددملا ةيهانتم غيص ىلع ةمئاقلا ةيقيسوملا تافلؤملا نم اًددع عدتبا

 ارتسكروأل ةعباتتم : اهنم ؛ لمع نم رثكأ ىف اهذفن ءديدشلا زاجيإلاو زيكرتلا ىلع اهئانب
 ناونعب قرلاو تولفلا عم ىوتولا ارتسكروألل ةعباتتمو :(1545) 'تامنمنم" ناوتعب ىرتو
 8 ( ذي 0 1( ”تاطقل"

 ىتلا ةيتوصلا تارئثؤم لاو جيجضلا رصنع ىلع ةمئاقلا ةيقيسوملا ناحلألا نم اًددع بتك -

 ةيعاقيإ ةمباتتم : اهمهأ . لامعألا نم ددع ىف اهفظو :؛ةيمويلا انتايح ىف اهعمسن

 .ةدحاو ةنيلويش ىلع نيفزاعلا نم نينثال ةنيلويش ولوصل وتيودو . (؟1١٠) خيطملا تاودأل
 . )5١١9( ةطايخ ةنيكام ةبحاصمب



 جالعل اًصيصخ اهبتك ."ةيهاكفلا ىقيسوملا"ب هيلع حلطصا ىقيسوملا نم اًعون عدتبا -

 "”نخاسلا فرحلا" ناونعي اليياكأ لاروكل ةيديموك تاشتكسا ةرشع اهنم . باثتكالا
 م0

 (ضرعلا لطب) وه توصلا نأ رابتعا ىلع دمتعي ىقيسوم ىحرسم ضرع لوأ جرخأ -
 ىبيرجتلا حرسملا ناجرهم ىف مدق ؛هفيلأت نم ىرشن صن نع . "اوه عيقاشم" ناوتعب
 . )1٠١4( ةرهاقلاب

 مالقألا نم دهاشم اهيف صقرلا بحاصي ؛ هيلابلا ىقيسومل (ًديدج اطخ عضو -
 نم صن نع لاروكلاو ارتسكروألل ”ىلوتم و ةقيفش - ناونعب هيلاب ىف هقبط :ةيئامنيسلا
 , 3١٠١6( ) ”ناوركلا ءاعد " مليف نم دهاشم ضرع ءانثأ ىف ىدؤي هفيلأت

 نم ةبخن اهئادأب ماق ؛ مكبلاو مصلا نم ةعومجمل اًصيصخ ةبوتكم ةيعاقيإ ةعباتتم فلأ -
 ىف ةمدختسملا ةيبشخلاو ةيساحنلا ناوهألا نم ددع ىلع مكبلاو مصلا ةيسايعلا ذيمالت

 .(؟8١٠) ىرصملا خبطلملا
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 « بهولا دبع دمحم د رتفد هب ادبي ىذلا ناونعلا آادتبم وه ”ىتيرظن"
 ىف سيردتلا ةئيه ويضع) ةيبرجتلا هتلواحم حرط ىف بوعءدلا راقيسوملا
 هتيرظنل راتخا ىذلاو ( نونفلا ةيميدكتب راوتفرسنوكلل ىلاعلا دهعملا
 ادب ام اذإف ...!!"توصلا ةدهلشم " وه ةشهدلاو لؤاستلل اريثم اناونع

 «,ىصخش ىحنم هتك. هب ةصاخ ةيرظناهنأ ىلإ ريشي ناونع ىلإ ءوجللا
 اهي جرختل ,"ةيميدكألا رتفد " ةلسلسل هاندرأام اذه نأل ؛العف كلذكل هتف

 دوصقللف. نفلل ةيرظنلا ةكرحلا ىف نومهسي نمم ع دبملةيتان لك رونلا ىلإ

 حيتي نأ هثش نم اعونت حرطتل .دحاولا عوضرملل ةيؤرلااياوز فالتخا وه
 ائتانأ وه رشنلا نوكب مث نمو هيلع بصنت ةقحال كسلردل ةصرفلا

 هماكحأو ىفاقثلا ماعلا ىأرلا تاشنقثمل ةيثحبلاو ةيرظنلا دوهجلا عاضخإل

 ائتركف تءاج .فدهلا كلذ هلجتا ىف انتطيطخت زربأ نم دحاو ىفو
 اهنم ددع لك ىف فلؤملا لمحتيس ىتلا ,"ةيفيدكألا رتافد" ةلسلس رادصإب

 ركفلا ةكرح ىف رشبملا ماهسإلا ليبس ىلع همدقي ىذلا عرطلا ةيلوئسم

 ىفرعم ءادأ نم همدقيامب وأ .الضق نم هريثيامب ءاوس ,ةيبرملا ةفاتثلاو
 .نيرخألل اًمزال هاري

 رادصإلا ىوتحم نوكيل .ةيميلكألاب اًديدج اًراسمو اًجهن كلذ تربتعاو
 :موجهلل وأ حيدمللو :ةفاضإلل وأ فذحللو ؛ىئبتلل وأ ضفرال البق روشنملا
 ىتلا .ىحلا لمافتلا روص رخآ ىلإ ءليلحتلاو لادجلاو راوحلاو دقنلا ربع
 ام وأ ..ةيحلا نادقفل اندنع -ىواسلا هو :عشلا"كلذالإ نوكيال اهتودب

 .ىريرسلا توملا هثومسي

 ديع دمحم . د رتقد هلالخ ردصي ىتلا راطإلا مهف اننكمي كلذ ءوض ىفو
 .انتايح ىف ةيقيسوملا ةفاقثلا لاجم ىف هتيرظن هربتعا ام لوح : باهولا
 دق نحن اهو ..هيفبن ىذلا ..كابتشالاو لدجلل ةحلسم نم كلذ هحيتي امل
 ...داتادب
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