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 اعلا ماظنلل ةَسْدَقملا ةرغشلا زالودلا









 رورش نم هللاب ذوعنو «هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هدحو هلل دمحلا نإ

 .هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هده نم هنإ ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ

 قلخ «دمص درف دحأ دحاو هل دن الو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 .ًادحأ سني ملف قازرألاو رادقألا ردقو قلخلا

 رخآ هبر نع غلب نم ريخ هبيبحو هقلخ نم هيفصو هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 هبحصو هلآ ىلعو هيلع كرابو ملسو هللا ىلص «نيعمجأ قلخلا ريخو نيلسرملاو ءايبنألا

 .نيدلا موي ىلإ هتنسو هيده ىلع راس نمو

 ...دعب امأ مث

 هعباتو نيعللا سيلبإ ميجرلا ناطيشلاب هتقالعو يكيرمألا رالودلا نع باتكلا اذهف

 .لاجدلا حيسملا

 يسايسلا رارقلا عنص يف مكحتي يذلا وه يملاعلا يدقنلاو يداصتقالا نأشلاف

 ثيح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا وه دحاو يداحآ بطق دوجو دعب ةصاخو ؛يملاعلا

 .كلذ لبق يناطيربلا ينيلرتسإلا هينجلل اك ةنميهملا ةدئاسلا يه اهتلمع تحبصأ

 حيسملل عباتلا يلاسأرلا ماظنلا ةيمره دمتعي هدجي يملاعلا يداصتقالا لكيهلل لمأتملاو

 ثيح ًالكش ماظنلا اذه ذخأيو «سيلبإ هنيرقو وه يمره لا لكشلا سدقي يذلا لاجدلا

 .ةيناطيش ةينوسام ةريثك ازومر رالودلا ةلمع لمحت

 ةسيفنلا نداعملا ىلع دمتعت اهتلمع تناك ةيضاملا ةميدقلا ةيكيسالكلا ةيلاسأر لاف

 ءاطغلا تاذ ةيقرولا ةلمعلا تذختا دق ةينوساملا ةيلاسأرلا نكل ةضفلاو بهذلاك

 فصتنم يف ةوقب روهظلا يف لوألا ةيدقنلا ةيقرولا تالمعلا حمالم تأدب دقو .يبهذلا

 ةيبروألا لودلل ةيزكرملا كونبلا نم ةرداصلا دقنلا قاروأ ترهظ نيح رشع عساتلا نرقلا



 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا 01

 ةميق اهلماحل تبثي يقرو دنس ةبسانمب تناكو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا كلذكو

 .ةنيعم ةيبهذ

 نوساملا ةرطيس حضتا دحاولا رالودلا ةئف ةصاخو يكيرمألا رالودلا رهظ ثيحو

 باتكلا اذه يف اننإف اذهو «دحاو لكشب هيلع مهراعش حضوو همسرو هميمصت ىلع
 رالودلا ةقالعو يكيرمألا رالودلا ىلع ةينوساملاو ةيناطيشلا زومرلا هللا نذإب حضونس

 تحبصأ رالودلا ةقرو ثيح ءاهل ةيقيقحلا فادهألاو ةيلاجدلا ةينوساملاب هتائف ةفاكب

 ملاعلا يف تيب لك لخدت ةيرحس ًازومر لمحت ةيرحس ةقرو اهنإو ةيداع ةيدقن ةلمع تسيل
 ..ينجلاو يسنإلا ناطيشلا نرقو نيع اهيلع

 هجولا ىلع لمعلا اذه جارخإ يف انقفوي نأ ميركلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسن

 دمحم انديس ىلع كرابو ملسو مهللا لصو هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ انع هيضري يذلا
 . ةيححص و هلآو

 ليلجلادبع دمحم ميكح ادبع روصنم



 .اهخيراتو دوقنلا فيرعت

 .ةيقرولا ةلمعلا خيرات

 .يبرعلا ماعلا يف دوقنلا خيرات

 رصعلا يف ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيقرولا دوقنلا خيرات

 .ثيدحلا

 .ىملاعلا داصتقالاو ةسايسلا يف دوقنلا ةيمهأ



 0 دوقنلا نع اهنم دبال ةمدقم

 اهخيراتو دوقنلا فيرعت

 نم عفدلل اًماع ًالوبق لوبقم ءيش يأ اهنأب دوقنلا نويداصتقالا فرع 8 .'

 عفد ةداعا ! لجأ نم وأ «ةيداصتقالا تامدخلا وأ علسلا ىلع لوصحلا لجأ م :

 .نويدلا

 «ةيريدقت ىرخأو ةيقيقح دوقن :نيعون ىلع يداصتقالا موهفملا يف دوقنلا فرعتو
 ةيناثعلا ةريللا لثم يدام دوجو اهل يتلا يه (8623] 8406/) ةيقيقحلا دوقنلاف

 كلذكو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق قارعلاو ايروس يف ةلوادتم تناك ىتلاو (ةيديجملا)

 ةيدادعتلا وأ ةيريدقتلا دوقنلا امأ .ةيضفلا ةيدنهلا ةيبورلاو يبهذلا يزيلكنإلا هينجلا

)Account Money)بساحتلل ةدحوك لمعتست انإو يدام دوجو اه سيل يتلا  

 هينجلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف يكيرمألا رالودلاو «ةيبرعلا لودلا يف رانيدلاك

 .ارتلجنإ يف يزيلكنإلا

 لثمتو ىرخأ ىلإ ةلود نم فلتخت يهو يراجتلا لدابتلا ةدحو يه ةلمعلا وأ دقنلا

 لدابت ىلع مئاقلا ميدقلا يلدابتلا بولسألاب ةنراقم يراجتلا لدابتلا لهسي الكش ةلمعلا

 متي يذلا لاملا لكش اهب دصقيو لماعتلا ةملك نم ةلمعلا ةملك يتأتو ةرشابم علسلا

 فرصلا قوس يف ىرخأ تالمع عم ةلمعلا هذه لوادت نكميو هب يراجتلا لماعتلا

 دوقنلاو .ىرخألا تالمعلل ةبسنلاب ةميق ةلمعلل نوكت ىتح سكروفلا قوس وأ يبنجالا
 وأ ةدعاسم دوقنو (1,6831 24082عإل) ةينوناق دوقن ؛نيمسق ىلإ اهرودب مسقنت ةيقيقحلا

 {Foken Maney). ةيزعر

 ةلدابم يف طيسوك اهل عمتجملا دارفأ لك نم لوبقب يأ «ماع لوبقب عتمتي ام لك يهف

 اهنوك «ةيعامتتجا ةرهاظ دوقنلاو .اهخيرات اهل ةيعامتجا ةادأ دوقنلاف «تامدخلاو علسلا

 «يعامتجا طاشن هتعيبطب وه يذلا «يراجتلاو يداصتقالا طاشنلا نم أزجتي ال ًاءزج

 لالخ نم ققحت يذلا لوبقلا اذه ءاه عمتجملا دارفأ لوبقب الإ هذه اهتفصب عتمتت تت ال يهو

 ..ةليوط ةيخيرات ةيلمع
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 لدابتلا عيسوت ىلإ تاعامجلا ةبغر اهتعدتبا ثيح ءاهخيرات دوقنلل نوكي كلذبو

 ضئافلاو لمعلا ميسقت ضرتفي يذلا ةلدابملا داصتقا ءوشنب ةطبترم اهتأشنف ءاهنيب ميف

 ميسقتو صصختلا دايدزاب اهدوجو معديو جاتنإلا لئاسول ةصاخلا ةيكلملاو يداصتقالا

 .يداصتقالا طاشنلا روطت عم لمعلا

 ملاعلا ىوتسم ىلع ةيبعشب عتمتت ىتلا يوقلا اهنم ةفلتخم تالمع ماعلا يف دجويو

 ةميق توافتت امك .فيعضلا اهنمو ىرخألا تالمعلا لباقم ةيلاعلا ةيداملا اهتميقب سيلو

 نأ اك .يلاحلا تقولا يف ةميق تالمعلا ىلغأ يتيوكلا رانيدلا ربتعيو ءاهنيب ايف تالمعلا

 تاداحتا ىلإ ةمضنملا لودلاب ةصاخ ةيداحتا تالمع وأ ةلود لكب ةصاخ تالمع كانه

 هينجلاو يبوروألا ورويلاو..يكيرمألا رالودلا تالمعلا هذه رهشأ نمو «ةيداصتقا

 (07:.ينيلرتسالا

 يعلسلا لدابتلا نم تأدتباف ةدع لاكشأ اه تناكو روصعلا ربع تالمعلا تروطت

 اهب لومعملا ةيقرولا تالمعلا ًاريخأو «ةضفلاو بهذلاك ةنيمثلا نداعملا لدابت مث علسلل

 مادختسا وحن روطت يف تلاز امو «ةيقرولا ةلمعلا لاكشأ نم اهريغو تاكيشلاو ءًايلاح

 .اهريغو ةينورتكلإلا دوقنلاك يراجتلا لدابتلا يف ةثيدحلا بيلاسألا

 ةمالعلا هفلؤم نّيبي ثيح «(لمعلاو ءاضقلا يف يجراخلا ليوحتلا) باتك يفو

 تاسسؤملا يف نيدفارلا يداو ةراضح ةقارع باتكلا ةمدقم يف يفجنلا نسح يداصتقالا

 .داليملا لبق يناثلا فلألا علطم ذنم يجراخلا فرصلا لامعأو ةيفرصملا

 مكح نم ىلوألا ةنسلا ىلإ ةخيرات دوعي نيطلا نم ميقر ىلع روثعلا ةيمهأ يفجنلا نّيبيو

 تاطايتحا مظعم يف ىلوألا ةبترملا لتحت يهو ايلاح ملاعلا يف ةيبعش رثكألا رالودلا ةيكيرمألا ةلمعلا ربتعت - ١

 ماعلا لود نئازخ يف ةيجراخلا ةلمعلا

 اهنأ نم مغرلاب اهتيبعش ثيح نم يناثلا زكرملا لتحيو ةدحوملا ةيبوروألا ةلمعلا وهو يبوروألا ورويلاو
 .يبوروألا داحتالا لودل يداصتقالا داحتالا ىلإ ةمضنملا لودلا ةلمع يهو..ةدالولا ةثيدح ةلمع

 ةيحان نم ةيملاع ةلمع ربكأ ثلاث يهو ةيناطيربلا ةيمسرلا ةلمعلا يه دنوابلا وأ ينيلرتسالا هينجلا امأ

 .تالمعلا قوس يف ةلوادتملا تالمعلا يف ةعبارلا ةبترملا لتحت يهو ةلمعلا يطايتحا
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 ةممم ومو وم ممم مة مممم دوقنلا نع اهنم دبال ةمدقم

 تناكو «ملاعلا اهفرع يجراخلا ليوحتلل ةيخيرات ةغيص لّوأ هيفو .م.ق١٠١3 يبارومح

 يف رابيس ةنيدم يف ةدابعلا زكارم دحأ نع ةرداص ةيجراخ ةلاوح نع ةرابع ةقيثولا هذه

 يف ًاموي رشع ةسمخ رورم دعب ملتسي نأب اهلماح لّوخت «تارفلا رهن ىلع ةعقاولا لباب دالب
 دنع ةعدوملا صاصرلا نم انم (8 و 5) ةلجد رهن ىلع ةعقاولا ةيروشآلا (اماشيأ) ةنيدم

 .دبعملا ةنهاك

 ام ىلع اولصحي يكل نكلو .مويلا هفرعن يذلاك دوقن ماظن ءامدقلا یدل نكي مل

 هنأ سانلا فرع تقولا رورمبو .ّيراجت ماظنك ةضياقملا ماظن اومدختسا دقف هنوجاتحي

 :علسلا هذه تلمش .ةمدخ وأ ةعلس لباقم يف ةنيعم اًعلس لبقي نأ صخش لك رودقمب

 سانلا أدب مث .ةيضفلا وأ ةيبهذلا تاعونصملاو «حلملاو «شامقلاو «راقبألاو «تاناويحلا

 .مويلا دوقنلا لمعتسن اى لدابتلل ةليسو علسلا كلت لامعتسا

 ايديل يف كلذ ناكو داليملا لبق عباسلا نرقلا يف «تّكس يتلا تالمعلا لوأ تناكو

 تعرتخا تالمعلا نأ نيخرؤملا نم ريثك دقتعيو .ايكرت برغ نآلا عقت دلب يهو

 ةيندعملا تالمعلا ىلع ةرصتقم تناكو «ةميدقلا دنهاو نيصلا يف ةلقتسم ةقيرطب كلذك

 عباسلا نرقلا لالخ حجرألا ىلع ناكو نيصلا يف كلذ أدب :ةيقرولا ةلمعلا تروطت مث

 .يداليملا

 يتلا تالمعلا نأ دجو ةيافكلا هيف يب اًينغ حبصأ ام اذإ ءنيصلا يف رجاتلا ناكو

 نم ريثك يف ةيدقنلا عطقلا كرت ةلكشملا هذه لحلو «ةلوهسب اهلمحيل أدج ةليقث هعم تناك

 كلذل ةنامأ ىطعأ دق لاملا نم مك لجست ةقرو رجاتلا ذخأو «ةقث صخش عم نايحألا

 ةياهن يف .هلاومأ ديعتسي نأ نكمي هنإ ليق صخشلا كلذل ةقرولا رهظأ اذإو صخشلا

 .18021]4) ةيدقنلا ةقرولا تأشن فاطملا

 شهد رشع ثلاثلا نرقلا نابإ نيصلا ىلإ ولوب وكرام يلاطيإلا ةلاحرلا رفاس امدنعو

 هتالحر نع هباتك يفو .ةيندعملا تالمعلا نم الدب ةيقرو ةلمع نولمعتسي نيينيصلا هتيؤرل
 ددرت نودب ةيقرولا ةلمعلا نولبقي نيينيصلا روطاربمإلا اياعر لك نإ :ولوب وكرام بتك



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا .٠

 .اهنوجاتحي يتلا علسلا ءارش يف اهلامعتسا نوعيطتسيو ؛مهلامعأ عقوم ناك |هم

 نكمي يتلا ةيفيكلا مهف نييبوروألا ةعاطتساب نكي ملف ءولوب وكرام فصو مغرو

 عباسلا نرقلا ىتح ةيقرولا ةلمعلا مادختسا اودمتعي و .ةميق قرو ةعطقل نوكت نأ اهب

 نيعدوملل ةيفرصملا قاروألا تيمس ةيقرو ةلمع ردصت فراصملا تأدب امدنع ءرشع

 دنع ةيضفلا وأ ةيبهذلا تالمعلاب ةيكنبلا قاروألا لادبتسا نكمي ناكو .نيضرتقملاو

 .فرصملا ىدل اهعاديإ

 اًقاروأ ةلوادتملا ةيدقنلا قاروألا ةيبلغأ تناك يداليملا رشع عساتلا نرقلا ىتحو

 .ةصاخلا تاكرشلا وأ فراصملا اهتردصأ ةيدقن

 قاروألا رادصإ ىلوتت ةيزكرملا فراصملاو تاموكحلا تأدب تقولا رورمبو
 يف قحلا فراصملا نم ليلق ددعل الإ قبي مل نيرشعلا نرقلا رخاوأ لولحبو .ةيفرصملا

 7 .ةيفرصملا قاروألا رادصإ

 ناك يتلا ةيضفلاو ةيبهذلا ةيندعملا تالمعلاب ةيلهاجلا يف نولماعتي برعلا ناكو

 يذلا رانيدلاب ةيطنزيبلا ةلمعلا تفرعو «ةيسرافلا وأ ةينامورلا ةيروطاربمإلا اهردصت

 .هللا ءاش نإ - فرعنس اك يومألا دهعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا ىلإ لقتنا



 ةهددودمهعو هوم ومهم مهموم دوقنلا نع اهنم دبال ةمدقم

 ةيفرولا ةلمعلا خيرات

 ةقلعتملا لكاشملا ببسب ةيدقنلا قاروألا وأ ةيقرولا ةلمعلا ترهظ [8

 يندعم اهمهأ نم ناك يتلا) ةيعلسلا دوقنلا لقنو نيزخت ةفلكتب |

 .يعلسلا لدابتلا ضارغأل مدختست تناك يتلا (ةضفلاو بهذلا ا

 ةهجلا نم دعو ةباثمب نوكتل ةيقرولإ ةلمعلا راكتبا مت انه نم "
  قاروألآ تروطت كلذ دعب .كلذ اهلماح دارأ ام ىتم ةيعلس دوقن ىلإ اهليوحتب ةردصملا

 دوقن ىلإ اهليوحت ىلع ةردقلا نم ةعبان تسيل اهتميق تحبصأف دقنلا روطتب ةيدقنلا

 تحبصأ اذهمو ءاه ةردصملا تاموكحلا ناض نم اهتميق دمتست تحبصأ اهنإ ةيعلس

 .ةيزيلجنإلاب (883518066) وأ (ةينوناقلا دوقنلا) ل

 كلذو ةيقرولا ةلمعلا عبط دلب لوأ تناك نيصلا نأ ىلإ ةيخيراتلا تاساردلا ريشتو

 دق ةيقرولا ةلمعلا ءوشنل ىلوألا ةركفلا تناك دقل «((4017- 514) غنات ةلالس دهع يف

 ةيضفلاو ةيبهذلا مهدوقن نولمحيو دلب ىلإ دلب نم نولقنتي نيذلا راجتلا نيب تدلو
 رادقم تبثُت ةيطخ قئاثوب اهنع اوضاعتساف ةقرسلاو عايضلل ةضرع تناكف مهعم

 ةداهشو (ةضفلاو بهذلا) ةيندعملا ةلمعلل يئادبلا يقرولا ليدبلا لثمت تناكف مهتيكلم

 .اهنتم ىلع تّبثملا رادقملا عفد ىلع اهلماح ةردقب

 .ملاعلا لود لك يف اهدهع لوأ يف ةيقرولا تالمعلا تراص كلذ ساسأ ىلعو

 عيطتسي هرودب وهو ةعاضبلا هنم يرتشت يذلا رجاتلا ىلإ عفدت ةقرولاك كلت تناكو

 مث يرتشملا رجاتلا لام هدنع عدوملا صخشلا نم ةقرولا هذه ىلع تبثملا غلبملا ملستي نأ

 لوادتم لكشب رتشم وأ عئاب يأ ىلإ اهعفد ناكمإلاب راصف قاروألا هذه لامعتسا روطت
 .لاملا هيف عدوملا زكرملا وه ضبقلا يف يئاهنلا عجرملا نوكيل

 اهتفيظو هبشي ام ىلإ روطتت ملو ءرشع عبارلا نرقلا يف ىوس ابوروأ ىلإ دوقنلا لصت مل

 كنب وه ةيقرولا ةلمعلا ردصي يبوروأ كنب لوأ ناك .رشع عباسلا نرقلا يف ىوس ةيلاحلا

 نم هردصأ ام لك ةميق عفدب ءافولا يف ١578 ماعلا يف لشف هنأ الإ ١77١ ماعلا يف ل وهكوتس
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 ادنلتوكسا كني أدي ١578 ماعلا يف .ماعلا كلذ يف هسالفإ نلعأف «بهذلاب ةيقرو تالمع
 ةمهملا هذهب موقي -ماع 7٠٠ نم رثكأ دعب- نآلا ىتح لازي الو ءةيقرولا تالمعلا رادصإب

 .فقوت نود تقو لوطأل ةيقرو تالمع ردصأ يذلا كنبلا كلذب حبصيل «حاجنب

 .ةرمعتسم يف كلذو اكيرمأ يف ةرم لوأل ةيقرولا ةلمعلا تردصأ ١77٠ ماعلا يف

 «نيحلا كلذ يف اكيرمأ فلؤت يتلا ٠١ لا تارمعتسملا ىدحإ يهو ستوشسام جيلخ

 مالتسا ضفري ضعبلا لعج امم ةصاخ كونب افاَؤدصت تناك ةيقرولا تالمعلا نأ الإ
 ىرخألا تالمعلا ملتسي ضعبلا ناك دقو لب ءاهب قثي د ال كونب اهردصت يتلا تالمعلا

 كنبلا أدب (ايناطيرب نم لالقتسالا دعب) ٠۷۷١ ماعلا يف .ببسلا سفنل اهتميق نم لقأب

 دوقن) بهذلاب ةاطغم نكت مل دوقنلا هذه نأ الإ «(رالودلا) دوقنلا رادصإب يزكرملا

 ناك سرجنوكلا هرقأ يذلا نوناقلا نكلو ءاهب لماعتلل سانلا عجشي مل امن (ةينوناق

 يوط ةقثلا هذه رمتست مل «ةلودلل ًاودع هرابتعاب ةلمعك رالودلا لبقي ال نم لك مر

 يف ببست ام ريبك لكشب تالمعلا عبط ىلع ةموكحلا تربجأ لالقتسالا برح فيلاكتف

 ١786 ماعلا يف ةضفلاو بهذلاب طبر نأ ىلإ «هتميق هرثإ ىلع رالودلا دقف لئاه مخضت

 تربجأ انيح ۱۸١١ ماعلا ىتح عضولا اذه رمتسا دقو «نوتليماه ردنسكلا دي ىلع

 يأب ةاطغم نكت مل دوقنلا نم ةريبك تايمك عبط ىلع ةيكيرمألا ةموكحلا ةيلهألا برحلا
 لوأ يه تقولا كلذ يف ةعوبطملا تالمعلا تناك دقو ء(ةضفلا وأ بهذلا) نيندعملا نم

 لئاملا مخضتلا .اًيلاح يكيرمألا رالودلا هب رهتشي يذلا رضخألا نوللا تبستكا ةلمع

 . 141/9 ماعلا يف نيندعملاب رالودلا طبر ديعت ةيكيرمألا ةموكحلا لعج

 تلفزور نيلكنارف سيئرلا دي ىلع ۱۹۳۳ يف تقؤم لكشب طبرلا كف ديعأ مث

 نكلو هالت يذلا ماعلا يف ديدج نم هطبر ديعا دقو ميظعلا داسكلا راثآ نم صلختلل

 رالودلا لادبتسا نم يكيرمألا بعشلا عنمب كلذكو «رالودلا رعس يف ريبك ليدعتب

 ناك دقو «(ةضفلا وأ بهذلا نم ةريبك تايمكب ظافتحالا ىتح وأ) ةضفلا وأ بهذلاب

 ماق ١91/١ ماعلا يف .نيندعملا نم يأب رالودلا لادبتسا طقف ةيبنجألا تاموكحلل قي

 .كلذك نآلا ىتح رالودلا يقبو بهذلاب رالودلا طابترا كف ةداعإب نوسكين سيئرلا
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 ٠٠٠٠....... e دوقنلا نع اهنم دبال ةمدقم

 يبرعلا ملاعلا 2 دوقنلا خيرات
 ةلمع تناكو يومألا رصعلا يف الإ ةلمعلا كس ةيلمع برعلا فرعي مل ي

 .307(2ةضف مهردو بهذ رائيد ..ةضفلاو بهذلا نم ةيندعم ١

 ىلع متخلا يه ةكسلا :لوقيف ةكسلل اًعماج اًقيرعت نودلخ نبا يبرعلا ةمالعلا مدقيو

 «ةبولقم تاملكو روص اهيف شقني ءديدح عباطب سانلا نيب اهب لماعتملا مهاردلاو ريناندلا

 «ةميقتسم ةرهاظ اهيلع شوقنلا كلت موسر جرختف مهردلاو رانيدلا ىلع اهب برضيو

 ريدقت دعبو «ىرخأ دعب ةرم كبسلاب هصولخ يف سنجلا كلذ نم دقنلا رايع ربتعُي ذإ
 | اذإو .اًددع اهب لماعتلا نوكيف «هيلع حلطصي نيعم نزوب رانيدلاو مهردلا صاخشأ

 اًنزو اهب لماعتلا نوكي اهّصاخشأ رّدقُت

 اهنوك بناج ىلإ «مكاحلا وأ ناطلسلا وأ ةفيلخلا ةطلس رهاظم نم اًرهظم دعت ةكسلاو

 دوقنلا دعت كلذلو خيراتلا رداصم نم اًردصم وأ اهيف نعطلا نكمي ال ةيمسر قئاثو

 ىلع دكؤت ةيمسر تادنتسم ةرهاقلاو دادغبو قشمد يف مالسإلا ردص يف تكس يتلا

 .يبرعلا ملاعلل ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدحولا

 ملاعلا يف ةكسلا ةعانص روطت يف ريبك طسقب ةيمالسإلا ةديقعلا تمهسأ دقو

 ةرشابملا اهتالصل كلذو «تالماعملا ددحتو تادابعلا ناديم يف لخدت اهنوكل يمالسإلا

 .اهريغو ةيدلاو تابوقعلاو فقولاو دوقعلاو قادصلاو ةاكزلاب ةقيثولاو

 فرعتلا يف اهشوقن دعاست ثيح «ةيمالسإلا نونفلاب اقيثو اًطابترا ةكسلا تطبترا اك

 ىلإ ةيدئاقعلاو ةيخيراتلاو ةيسايسلا اهتالالد ةساردو اهيلع ةشوقنملا ةيرثألا تاباتكلا ىلع
 كلذك ءاهيف تبرُض يتلا نكامألاو دالبلا ءاسأ ىلع فرعتلل انهم اًردصم اهنوك بناج
 روصعلا ربع ةيداصتقالا يمالسإلا ماعلا ةلاح ىلع ءوضلا ءاقلإ يف ةكسلا ةسارد ديفت

 ةلمعلا اهب متخي يتلا كسلا بلاوق قيرط نع دوقنلا نيزت يتلا شوقنلا كلت :ةلمعلا كس ظفلب دصقي - ١

 .ةلودلا فارشإ تحت



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠

 .اههزو رادقمو ةكسلا يف رايعلا ةميق ىلع فرعتلا لالخ نم ةيخيراتلا

 يف يمالسإلا ملاعلا رضاوح يف ةيبرعلا دوقنلا اهيف كست يتلا نكامألا تفرع دقو

 | .بّرضلا راد وأ ةكسلا راد مساب ىطسولا روصعلا

 ةيدقن تالمع رادصإب موقتو مكاحلا وأ ناطلسلا عبتت ةيعانص ةأشنم ةئيه ىلع يهو

 ظ .ةيزنورب وأ ةيساحن وأ ةيضف وأ ةيبهذ

 ىلإ« ‹«يسرافلاو يطن زيبلا عباطلا اهيلع بلغي يمالسإلا حتفلا نابإ ةكسلا راد تناكو

 ءاشنإو ةكسلا بيرعتب م٤1۹ /هال4 ماع ناورم نب كلملادبع يومألا ةفيلخلا ماق نأ

 ماشلا اهنم «يمالسإلا ماعلا رضاوح نم ددع يف ةلمعلا برضل ةديدج ةيمالسإ رود

 .سراف داليو رصمو قارعلاو

 وأ «ةيسرافلا وأ ةيطنزيبلا دوقنلا كلف يف رودت ةيبرعلا دوقنلا دعت مل تقولا كلذ ذنمو

 يذلا يدقنلا حالصإلا لعشم رصمو ماشلا نم لك تلمحو .اهنازوأو اهراعسأب طبترت

 ` .ناورم نب كلملادبع يومألا ةفيلخلا دهع يف ةيومألا ةمصاعلا هتءاضأ

 ربت اأ ىلع ريناندلاب نوعيابتي اوناك برعلا َّنأ نادلبلا حوتف هباتك يف يرذالبلا ركذيو
 | .قرّولا ةملك ةيضفلا مهاردلا ىلع نوقلطي اك نيعلا اهيلع نوقلطيو «(بهذ)

 هذبب ةي هسفن لماعتو «هيلع تناك ام ىلع دوقنلا ةي لوسرلا ٌرقأ مالسإلا ءاج ايلف

 ءامهرد 5/٠١ ىلع ءارهزلا ةمطاف هتنبا ءهنع هللا يضر «بلاط يبأ نب َيلَع جوزف دوقنلا

 سمخ لك يف لعجف ةدئاسلا دوقنلا هذهب لاومألا ةاكز ب لوسرلا ضرف كلذكو

 ةاقو دعبو «رانيد فصن اًرانيد نيرشع لك يخلعج اك «مهارد ةسمخ ةضفلا نم تايقوأ

 نيب ةلوادتملا دوقنلا ينبت يف ةي لوسرلا ةنسب قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا رقأ ا لوسرلا
 .اًئيش اهنم ريغي ملو نيملسملا

 .ةيمالسإلا ةديدجلا اهتلمعل مه ردلاو رانيدلا حلطصم ةيمالسإلا ةلودلا تذخأو

 رانيدلا ينعتو سيروأ سويرونيد ينيتاللا ينانويلا ظفللا نم قتشم ظفل رانيّدلاو

 ةلمعلا هذه برعلا فرع دقو «ةيبهذلا كسلا تادحو نم ةدحو مسا وهو يبهذلا
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 .(١)هدعبو مالسإلا لبق اهب اولماعتو «ةينامورلا

 ناكو ؛ةصاخ ةيمالسإلاو ةماع ةلمعلا خيرات يف اًريبك اًرود يطنزيبلا رانيدلا ىدأدقو

 نب كلملادبع يومألا ةفيلخلا دهع يف ةكسلا بيرعت لبق ةيبرعلا ةريزجلا يف لوادتملا هلكش

 يطنزيبلا روطاربمإلا ةروص اهيهجو دحأ ىلع لمحت «بهذلا نم ةريدتسم ةعطق «ناورم

 .ليوط بيلص ىلع امههنم لك ضبق دقو «نيطنطسقو سانويلقره هادلو هب طيحيو «لقره
 ءاعد تارابع هب طيحت ةعبرأ تاجردم ىلع مئاق بيلصل مسر هيلع ناكف رانيدلا رهظ امأ

 .ةينيتاللاو ةينانويلا فورحلاب برضلا ناكم ىلإ ةراشإلاو

 مهند كل ودير اطقم د نإ نم يتلا لمنو :ىلاعت هلوق يف رانيدلا ركذ ءاج
AI(/5:نارمع لآ) © امي وَ تمام ك دوو قيال راتیدپ . 

 ےل ودوب

 هتروص شقنو ناورم نب كلملادبع ةفيلخلا ارض يتلا كلت ةيبرعلا ريناندلا مدقأو

 دقو «ةيضفلا ةكّشلا تادحو نم ةدحو هنأ يأ ةيضف ةيدقن ةلمع وهو مهردلا امآو

 عم ةيراجتلا مهتالماعم قيرط نع برعلا هفرع دقو «ةينانويلا ةخارذلا نم همسا قتش ثا

 نم تذختا كلذ ىلعو «يدقنلا اهماظن يف ةضفلا ةدعاق عبتت تناك يتلا ةيقرشلا ميلاقألا

 .يسيئرلا اهدقن ةضفلا مهردلا

 هورشو # :ىلاعت لاق «ةيدقن تادحو اهفصوب مهاردلا ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو
 ي مس . خت 2 اے صر 2 ر

 )° :فسوي) € َتِدِحََرلأَنِم ديف اوناكحَو َودوُدعَم مھر د سدي نکو

 «۴هاانء ىنيتاللا ظفللا نم ةقتشم ةينانوي ةملك اهلصأف ةيدقنلا سلفلا ةلمع امأ

 مهتالماعم قيرط نع برعلا هفرع دقو «ةيساحنلا ةكسلا تادحو نم ةدحو مسا وهو

 13 .تنرتنإلا ىلع ةيملاعلا ايديبكيو ةعوسوم رظنا - ١

 «رانيدلا ةدحو نم ١ ا۷ لثمي ناك ثيح «مهردلا رايع ىلع يومألا رصعلا يف يدقنلا حالصإلا ظفاح - -؟

 ةيخيراتلا روصعلا ربع ةريبك تاريغت ةدعل نزولا اذه عضخ دقو ءمج 9417/25 يعرشلا هنزو ناك مث نمو

 .رابعلا ةميقو ةلمعلا نزو يف ةريبك ةجردب رّثؤت تناك يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا فورظلل ةجيتن

 .بهذلا نم مارج ٤/٠١ لوألا يمالسإلا رانيدلا نزو ناكو



 ميلقإ نم هنزو فلتخي ناك ثيح «دحاو نزو سلفلل نكي ملو «نييطنزيبلا عم ةيراجتلا
 58/١. يهو «ةفورعم مهاردلاو سولفلا نيب ةيعرشلا ةبسنلا تناك نإو ءرخأ ىلإ

 ةيراجتلا تايلمعلا ةلمع نوكت نأ ةيساحنلا دوقنلا نم عونلا اذه برض يف لصألاو

 اهنزو لجأ نم اوعضوو اهازوأو اهشوقنبو اهب مامتهالا نم برعلا كلذ عنمي ملو .ةطيسب

 ةبح :ةغاّضلا حالطصا يف ةبورخلا) بيرارخلاو طيرارقلاب ةردقم ةصاخ ةيجاجز اجْنص
 .(اهب نزوُی بوُرخلا

 ةروص هيهجو دحأ ىلع شقن «لكشلا ريدتسم بيرعتلا لبق سأفلا لكش ناكو
 .ةينارصن تاراشإو تارابع تشقن رخآلا هجولا ىلعو لقره

 رمع ةفيلخلا اهب ماق يتلا ةركبملا ىلوألا تالواحملا ىلإ ةيخيراتلا رداصملا تراشأ دقو

 نأ دعب «ةيسرافلا مهاردلا رارغ ىلع ةيمالسإلا مهاردلا برضل ه4١ يف باطخلا نبا

 رداصملا تراشأ امك ؛هدحو هللا الإ هلإ ال وأ هللا لوسر دمحم وأ هلل دمحلا ةرابع اهيف داز

 ريبكتلا ةرابع اهيف داز نأ دعب مهاردلل ه47 ماع يف نافع نب نامثع ةفيلخلا برض ىلإ

 شقنو مهاردلا برضب( ه7 - )5١ نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا ماق كلذك .ربكأ هللا

 بسني كلذك .ةيواعم مهارد نم جذامنب ندنلب يناطيربلا فحتملا ظفتحيو .همسا اهيلع

 وهو هتروص اهيلع شقن ةيبهذ ريناندل هبرض نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ نيخرؤملا ضعب

 تالمعلا يف هتروص برض نم لوأ وه ةيواعم نوكي ءاذه حض اذإو «هفيس دلقتم
 .ةيمالسإلا دوقنلاو

 تناك ةركبملا ةيمالسإلا مهاردلا نأ دوقعلا تارذش هباتك يف يزيرقملا خرؤملا ركذيو

 «ةريدتسملا مهاردلا برضو ه١ ماع يف ريبزلا نب هللادبع ءاج نأ ىلإ ةريصق ةظيلغ

 هللا رمأ ةرابع رخآلا هجولا ىلعو هللا لوسر دمحم ةرابع اهيهجو دحأ ىلع شقن دقو
 .ءافولاب

 ةقباسلا تالواحملا كلت عنمت ملو ءاّئاق ةيسرافلاو ةيمورلا دوقنلاب لماعتلا لظ دقو

 دوقنلا برضو ه۷ ٤ ماع يف ناورم نب كلملادبع يومألا ةفيلخلا ءاج نأ ىلإ ءاهوادت نم
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 .ةيمورلاو ةيسرافلا زومرلاو تاراشلاو شوقنلا نم اًمامت تلخ ىتلا ةصلاخلا ةيمالسإلا

 ةكسلاب ثعبو «ةيمالسإلا دوقنلا ريغب لماعتي نم لك لتقلاب كلملادبع ةفيلخلا دده دقو

 ةيمالسإلا ةلودلا ءاجرأ ىلإ مهاردلاو ريناندلا اهيلع برضُت يتلا (ةشوقنملا ةديدحلا) يأ

 الإ هلإ ال ةرابع مهردلا وأ رانيدلا يهجو دحأ ىلع شقت دقو ءدوقنلا لمع يف مدختستل

 هنآ © دکل هكاوهلق# صالخإلا ةروس رخآلا هجولا ىلعو هل كيرش ال هدحو هللا

 .( حل وآل یکی حکو © ذنوب لو درک مآ ڈس

 ىك هاب دوسر َلَسْرَأ ىرلاَوْه » ةميركلا ةيآلا تشق يجراخلا راطإلا ىلعو
 راطإ ىلعو .4 :فصلا ۲۸ :حتفلا ۳۳ :ةبوتلا 4 كيرلا لَم مرهْظْل يَحْلأ نيَو
 يف مهردلا وأ رانيدلا اذه برص هللا مسب» هصنو برضلا خيرات شقن رخآلا هجولا

 .(....ةنس

 بهذلا نم ةيمسر ةلمع ذختا نم لوأ وه ناورم نب كلملادبع ةفيلخلا دعي كلذ ىلعو
 يبرعلا زارطلا ةبسن يف برعلا نوخرؤملا فلتخي ملاذلو ءاهريغب لماعتلا زوجي ال ةضفلاو

 ةيلمع ىلإ هب ىدأ يذلا عفادلا يف مهفالتخا ردقب كلملادبع ةفيلخلا ىلإ ةيمالسإلا ةكسلل

 .بيرعتلا

 بيرعت ىلإ كلملادبع ةفيلخلا عفد يذلا ببسلا ىلإ ةيخيراتلا رداصملا ت راشأ دقو

 كلملادبع ةفيلخلل يناثلا ناينتسج مورلا روطاربمإ نم ثدح يذلا يدحتلا وهو .دوقنلا

 يدربلا قاروأ ىلع ةبوتكملا ةيطتزيبلا تارابعلا فذحب ريخألا رمأ نيح ناورم نبا

 اًدوقن برضي نأ يأرلا لهأ هيلع راشأ كلذ رثإ ىلعو .ةطنزيب ىلإ رصم نم ةرّدصملا

 .ةيدمحملا ةلاسرلاو ديحوتلا ةداهش اهيلع ةصلاخ ةيبرع

 اًجنَص بصو «ةيبرعلا دوقنلا برضب رمأو يأرلا اذه كلملادبع ةفيلخلا نسحتساو

 ناكو ءاهنازوأ طبضتو دوقنلا هذه اهيلع رّيعتل ناصقن وأ ةدايز ىلإ ليحتست ال ةيجاجز
 .يطنزيبلا روطاربمإلا يدحت ىلع در غلبأ اذه يف

 يومألا ةفيلخلا ةروض ةهنيزت يتلا ةيبرعلا دوقنلاو ةلمعلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 .ةيمالسإلا ةلودلل يدقنلا حالصإلا ليبس يف ةريبك ةوطخ تناك
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 خسف خيرات وهو هال“ ماع ذنم تاونس عبرأ تاحالصإلا هذه تقرغتسا دقو
 ماع يف اًمامت دوقنلاو ةلمعلا بيرعت ةيلمع فادهأ تمتو .ةيبرعلا ةيطنزيبلا ةدهاعملا

 ريناندلا تفتخاو ,يمالسإلا يبرعلا رانيدلا يهجو ةيبرعلا تاباتكلا تلتحا ثيحوهالا/

 اهراطإ ىلع شقُن ةهجاو نم نوكتي يبرعلا رانيدلل يمالسإلا زارطلا حبصأو «ةروصملا
 نيدو ىده لاب هلسرأ هللا لوسر دمحم» :اهصن ةيدمحملا ةلاسرلا ىلإ ريشت ةرابع يجراخلا

 ال» اهصنو ديحوتلا ةداهش تشق رانيدلا هجو زكرم يفو ««هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا
 ريشت ةباتك يجراخلا راطإلا يف شق رانيدلا رهظ ىلعو ««هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 زكرم يفو ««نيعبسو عبس ةنس رانيدلا اذه برض هللا مسبلا :اهصن برضلا خيرات ىلإ

 هللا ! دحأ هللا) :صالخإلا ةروس نم ميركلا نآرقلا نم رطسأ ةثالث تشقن رانيدلا رهظ

 .©)(دلوي ملو دلي مل ! دمصلا

 .قباسلا ردصملا ١-



 يفو دالبلا عيمج نم ةمداقلا تالمعلا نم امهريغو يديجملاو :

 .ةعاضب لباقم ةعاضب متي عيبلا يف لماعتلا ناك ةريثك نكامأ

 خيرات نم مكح يذلاو هللا همحر زيزعلا دبع كلملا دي ىلع هكلمملا ديحوت دعب نكلو

 ثالث تناكو جاجحلا لاصيإب تفرعو ةيقرو ةلمع رادصإب رمأ ۱۹۳۲ ربمتبس ۲
 : لي اک تائف

 ٠ ماع ردص دحاو لاير ١4605

 ١905 ماع ردص تالاير ه ه٠

 ١9407 ماع ردص تالاير ۰ ٠١١

 ۱۹٩٤ ماع ردص تالاير ٠١ ه

 ١9315 ريمفون ۲ ىلإ ١1657 ريمفون ٩ نم مكح يذلا هللا همحر دوعس كلملا دهع يف و

 يلي امك تائف © تناكو هللا همحر دوعس كلملا مسا لمحت ةيقرو ةلمع ١97١ ماع ردص

 دحاو لاير ٠
 تالالايره ه

 تاالاير١٠ ه

 ًالاير و٠١ ه٠

 لاير ۰ ٠٠١

 ١9170 سرام ۲۵ ىلإ ١975 ربمفون ۲ يف مكحلا هللا همحر لصيف كلملا يلوت دعب و

 نم تناكو هللا هحر لصيف كلملا مسا لمحت هديدج هيدقن قاروأ ١957 ماع تردص

 دحاو لاير ٠

٠ eتاالاير  



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ...٠

 الرا ١
 لاير ۵ ٠٠١

 تردص ٠۹۸۲ وينوي ۱۳ ىلا ۱۹۷۰١ سرام ۲۹ هللا ةمحر دلاخ كلملا مكح ةرتف يفو

 ةروص ةيدوعسلا هلمعلا لمحت يتلا ىلوألا ةرملا تناكو هديدج ةيقرو ةلمع ۱۹۷۷ ماع

 يتلاو(١١٠) لا ةئف ادع ام تاثفلا عيمج ىلع ىلع هللا همحر لصيف كلملا ةروص تناكو

 تائفلا نم تناكو هللا همحر زيزعلا دبع كلملا ةروص تلمح

 دحاو لاير ٠

 تالایر ۵ ه

 ٠١ ۰ريالاات

 لاير ۰ 3

 ٠٠١ ۰ريال

 تايولوأ كانه ناكو نآلا ىتحو ۱۹۸۲ وينوي ۱۳ هللا همحر دهف كلملا دهع يفو

 نارادصإ متي ةرم لوألو لاير ٠٠١ لا ةئف نم ةيقرو ةلمع رادصإ متي ةرم لوألف

 كلملا ةروص لمحت اهلكو 984١و ١947 يماع نيب لوألا رادصإلا ةيقرولا ةلمعلل

 هللا همحر زيزعلا دبع كلملا ةروص تلمح ىتلا لاير 6٠6٠ لا ةئف ادع ام هللا همحر دهف

 ۱۹۸٤ ماع تردص دحاو لاير .

 ۱۹۸۳ ماع تردص تالاير 6 ۰

 ۱۹۸۳ ماع تردص تاللاير . ٠

 ۱۹۸۳ ماع تردص الاير ۰ ٥۰

 ٠ ٠٠١ ماع تردص لاير ١484

 ۱۹۸۳ ماع تردص لاير ۰ 6٠١

 داتعالا مت دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ دهع يف

 كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ةروصب ةنيزم اهتائف فلتخمب ةديدجلا ةيدقنلا قاروألا ىلع
 روصعلا يف ةيدوعسلا ةيقرولا تالمعلا روص رظنا) دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع
 .(ةفلتخملا



 ك0 ل الا ا ا ااا اا دوقنلا نع اهنم دبال ةمدقم

 يملاعلا داصتقالاو ةسايسلا 2 دوقنلا ةيمهأ

 مكحتيو مكحي هكلمي نمو ًاثيدحو يدق ةايحلا بصع وه للملا

 ناطيش لاجدلا نم طيطختب نوساملا هيلإ ىعس ام اذهو ماعلا يف ف

 مهتالكوتوربر مهتاطاطخم يف كلذ ليجست متو ربكألا سنإلا

 .ةينويهصلا تاالوكوتربلاب ةفورعملا

 ةيلامسأرلا ةيداصتقالا مظنلا يف لاملا ةيمهأ ىلع فرعتن نأ انيلع كلذ ةيمهأ فرعن يكلو

 .دوقنلاب اهماتتها لج يتلا

 لك ترطيس ثيح ىغتبملاو فدهاو ساسألا وه يلا سأرلا داصتقالا يف دوقنلاف

 نرقلا ىتح رشع سماخلا نرقلا نم ةميدقلا تايرظنلا عيمج ىلع تايرظنلاو راكفألا

 ةركف يهو (تاورثلا ةديس) وأ :ةورثلل لثمألا لكشلا يه دوقنلا نأ يه ءرشع نماثلا

 ىلع ةنيمثلا نداعملا عسوأ ةرابعب وأ - ةيدقنلا ةورثلا ةنميهب مزاجلا ناميإلا ىلع زكترت

 ةدايز وحن هجتت نيحلا كلذ يف لودلا ةسايس تناكو .اهعاونأو تاورثلا لاكشأ رئاس

 عضت تناك ًاعيمج اهنكل ؛ةدع تايرظن كانه نأ حيحص ءدالبلا يف دوقنلا نم دوجوملا

 دالبلا يف ةيندعملا دوقنلا نم يطايتحالا ةدايز وه ءأدحاو اًيساسأ ًافده اهنيعأ بصن

 نم دحلاو عئاضبلا ريدصت عيجشتب تاموكحلا تمتها كلذ ىلإ لوصولا لجأ نمو

 .داريتسالا

 نييديلقتلا نييداصتقالا ءارآ ةلمج ين الإ رهظي دعي ملو ىفتخاو ءاليوط مدي ملأدبملا نكل

 ىوس تسيل اهنإ ءاهتاذ دحب ًائيش تسيل - ةضفلاو بهذلا ىتح - دوقنلا َّنأ عقاولاو

 سرامت نأ نكمي ءلدابتل ةطساو ةفيظولا هذهو «ةيعارجالا ةهجولا نم لدابتلل طار

 دوقنلاك اهتاذ دحب ةيقيقح ةميق هيف تسيل يذلا عونلا نم دوقنلا تناك ولو ةمات ةروصب

 .يدام دنس اه سيل يتلا وأ ةيقرولا

 ىلع زوجي نم نأب ةظحالملا يبيدبلا نم هنإف ةيدرفلا ةهجولا نم رمألا ىلإ انرظن اذإو
 كلذو «ءاشي تقو يأ يفو ءاشي ةعلس يأ ىلع قوسلا يف اهلباقم لصحي نأ عيطتسي دوقن



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا م٠٠...

 تاورثلاو علسلا عاونأ رئاس لايح ةيلاع ةيئارش ةوق دوقنلا يطعت يتلا فئاظولا لضفب

 وه يعامتجالارودلاو دوقنلا هب موقت يذلا يدرفلا رودلا نيب طلخلا نكلو ءىرخألا

 رئاس ىلع ةرادصلا ةناكم دوقنلا ءاطعإ ىلإ نييديلقتلا نييداصتقالا ضعب داق يذلا

 اهل تسيل دوقنلا نأ رابتعالا يف ذأ اذإ نكلو تاورثلا ةديس تحبصأ ثيحب تاورثلا
 علسلا نم ديرب ام لع لصحي نأ عيطتسي ال اهو نم آو ااف دحب ةرشابم ةعفن

 بجي هنأ دجن اننإف .بولطملا تقولا يفو قوسلا يف لعفلاب علسلا هذه تدجو اذإ الإ

 مجانلا بلطلا ةهجاوم ىلع ةظحل لك يف ًارداق اهضرع نوكي علس قوسلا يف دجوت نأ

 ريغ جاتنإلا ةادأ تناك اذإو «قوسلا يف علسلا هذه دجوت مل اذإف ءدوقنلا مادختسا نم

 بلطلا اذه نإف «بلطلا ديازتي امدنع بلطلا ةجاح يبلت نأ عيطتست ثيحب ةمظنم

 راعسألا عافترا هيف يدؤي يذلا دحلا ىلإ راعسألا يلاتلاب عفترتو ضرعلا زواجتي فوس
 نوكي نيذلا وأ ءارشلل ًالامعتسا لقأ نونوكي نيذلا كئلوأ «نيرتشملا نم مسق ةيحنت ىلإ

 .لقأ دوقن مهتزوح يف

 ةيعامتجالا ةهجولا بجحت نأ يغبني ال دوقنلاب قلعتي ميف ةيدرفلا ةهجولا نإف اذكهو
 يأ ةمجسنم ةروصب اهضعب عم نيتهجولا نيتاه روطت يف قفاوت مدع دلوي امدنعف

 عيبلل ضورعم وه ام قوفت ةيئارش ةوق مهحنمت دوقنلا نم غلبم ىلع دارفألا زوحي امدنع
 ةدوجوملا دوقنلا ةعفنم نم ًاءزج دارفألا ءالؤه دقفيو فعضت ةيئارشلا ةوقلا هذه نإف

 اذإ ةيدرفلا ةهجولا نم ًائيش تسيل دوقنلا نأ نع ةحضاو ةركف نيوكتلو .مهتزوحب

 ًاداصتقا روصتن نأ يفكي هنإف ةيعامتجالا ةهجولا نم علسلل زاوم جاتنإب نرتقت مل تناك

 تامدخو علس نم اهلباقم نود دارفألا دنع ةزنتكم دوقنلا نم تادوجوم ا هيف نوكت

 لوصحلل مهدوقن اومدختسي نأ دارفألا دارأ اذإ فورظلا هذه لثم يفف «عيبلا دصقب

 دقفتو انوصم نوكي مهبلط هجاوي نأ ضرتفي يذلا ضرعلا نإو تامدخلاو علسلا ىلع ٠

 .ةيدرفلا ةهجولا نم ةعفنم يأ ًاقلطم اه دوعي الو ةيئارشلا اهتوق دوقنلا

 «جاتنإلا تاودأل دارفألا ةيكلم ساسأ ىلع زكتري يلامسأرلا داصتقالا َّنأ عقاولاو

 بعلي يذلا نامثألا زاهجو قوسلا ىوق قيرط نع متي يئاقلت جاتنإ وه جاتنإلا نو

28 



 0 دوقنلا نع اهنم دبال ةمدقم

 يه نامثألا تاكرحو قوسلا ىرخأ ةرابعب «ةيجاتنإلا ىوقلا عيزوت يف يويحلا رودلا
 طقف دوقنلا ةيمهأ نمكت ال داصتقالا اذه يفو «يلاسأرلا داصتقالا يف قيسنتلا يف ساسألا

 لك نإف «نامثألا ةئيه ىلع قوسلا تالماعم يف لخدت يه لب «لدابتلل ًاطيسو اهنوك يف

 .سكعلاب سكعلاو دوقنلل ضرع هلباقم دجوي ةعلس ىلع بلط
 ةيمكلا نيب نزاوت ثدحي امدنع يلامسأرلا ماظنلا يف لكشتت ناثألا نأ ملعن نحن

 ةعلسلا ىلع بلط هلباقي نأ بجي دوقنلل ضرع لك نأ ابو .ةبولطملا ةيمكلاو ةضورعملا
 ةبسنلاب ةيفاك لوادتلا ديق دوقنلا ةيمك نوكت نأ يرورضلا نمف كلذل سكعلاب سكعلاو
 ةيمك عزعزت بيسي ناثالل ماعلا ىوتسلا لتخيال یتح اهنم رثكأ سيل نكلو تاجاحلل

 .يدقنلا لوادتلا

 نامثألا ضفخنت وأ «ةلوادنملا دوقتلا ةيمك يف ضئاف ببسب ناثألا عفترت نأ بجبال يأ

 بجي هنإف ًارقتسم ًاتباث نامثألل ماعلا ىوتسملا ىقبي يكلو .ةلدابتملا دوقنلا يف حش ببسب

 ةيمك ىزاوتت نأ بجيو «ةلدابتملا علسلا ةيمكو ةلوادتملا دوقنلا ةيمك نيب نزاوت ىقبي نأ

 ضّرعتي ناثألا ىوتسم نإف الإو .ةضورعملا تاجتنملا ةيمك عمو تاجاحلا عم دوقنلا
 .ةيئارشلا ةوقلا يأ ناهثألل ماعلا ىوتسملا كلذكو ةئيس تاره



 ديدحلا ىملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا هوو عد مل

SY KÛL RESجزع  
 هه م ١
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 يرصم نوعرف وأ يرصملا لوما يبأل ةروص حضتتو ةي رصملا ةيكلملا دهع 5 تردص ةيقرو ةلمع

 .(لاجدلا)



 ٠٠٠٠٠٠٠۰۰٠٠٠۰۰۰۰ د وقنا نع اهنم ديال ةمدّقم

 Rg لا 7 1
 3 اول جواس

 .ةميدق اشرق نوسمخ ةيرصم ةيقرو ةلمع

 .ينوعرفلا (لوهلا وبأ) لاثمتل ةروص اهيلع



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ...0.٠

 0 33 و چ 3

 2 ۹ 5 2 دانا ا ا

 رصمب يمطافلا رصعلا يف ةلمعلا



 روي معممو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دوقنلا نع اهتم دبأل ةمدقم

 هدفت

5 

 فاون بورق



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا

 ههو هجر مضمر ادم“ صال ١
N1  

 يل

56 
7 

8#" 

  arف

 .زيزعلادبع نب لصيف كلملا رصع يف ةيدوعسلا ةيقرولا ةلمعلا

34 



 ٠0٠0500۰۰۰۰0 جوملا نع اهنم ديال ةمدقم

 .دلاخ كلملا دهع يف تردص ىتلا ةيدوعسلا ةيقرولا ةلمعلا



ESما ل ا  

 0 7 581 a صقأ كيب فاون بورق

` SOG albom 
 هةر لفل

 .زيزعلادبع نب هللادبع كلملا دهع يف تردص ىتلا ةيدوعسلا ةيقرولا ةلمعلا

 "لاير ٠٠١ ةئفب هللادبع كلملا دهع يف ةديدج ةلمع ةيقرو ةئف كانهو"



 .رالودلاب اهتلمع ىمست ىتلا لودلا ٠

 .ةأشنلاو لصألا .

 رالودلا
| | 

aaa 0 - 5 0 : 0 



 eens خيراتلا يف رالودلا

 ةأشنلاو لصألا رالودلا

 لصت دالبلا نم ريثك ةلمع ىلع بلغي يذلا مسالا وه رالودلا ع

 «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهسأر ىلع ةلود ةرشع عبرأ ىلإ 2
 تايالولا يف هتأشن نأ وأ ًافرص ةيكيرمأ ةلمع سيل رالودلاف

 ٠ .مه ردلا وأ رانيدلا وأ هينلاك ىرخألا تالمعلا يقاب لثم هلثم ةيكيرمألا ةدحتملا

 ةيضف ةلمع يهو (188165) رالات ىمست ةلمع نم قتشم ةلمعك رالودلا لصأو

 ًايلاح كيشتلا ةيروهمج ءزج يه يتلا تاعطاقملا ىدحإ يف ٠١١١ ماع تكص ةميدق

 .«ايميهوب» ةعطاقملا كلت ىمستو

 يتئام وحنب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لالقتسا لبق ةلمعك رهظ رالودلا نأ يأ

 ماع ذنم ايناطيرب نع لالقتسالا دعب ةدحتملا تايالولل ةيكيرمأ ةلمعك هرارقإ متو ..ماع

 ْ .هل سرجنوكلا رارقإ دعب م5

 ةديدش ةيضف ةلمع انركذ امك «رالات» ىمست يتلا رالودلل لصألا ةلمعلا تناك

 ابوروأ يف ةيضفلا تالمعلا لك ىلع تقلطأ اهنإ ىتح ابوروأ لماك يف ترشتنا ءاقنلا

 . سداسلا نرقلا يف ةيكيرمألا تارمعتسملا ىلإ رالودلا اهنم رشتنا يتلا اينابسإ اهيف امب
 ماع ايلارتسا مث م٠187 ماع جنوك جنوه مث م٩۱۸ ماع ادنك ىلإ اهنمو يداليملا رشع

 لود نم ةريثك لود يف ةلمعك رالودلا رشتنا اذكهو م۷١۱۹ ماع ادنلزوين مث م7

 .ريهشلا يكيرمألا رالودلا سيلو ةلمعك رالودلا مسا وه انه دوصقملاو «ملاعلا

 يف «ريبسكشا اهبتك يتلا «ثبكام» ةياور يف رهظ رالودلا نأ نوخرؤملا ىريو

 ماع ةيكيرمألا ةراقلا ىلإ نورجاهملا همدختسا مث رشع يداحلا نرقلا فصتنم

 .ماع ٥٠۰ دعب يآ م۰

 تايالولا لالقتسا لبق ةدوجوم رالودلاب ةامسملا ةيدقنلا عطقلاو ةلمعلا تناك اذكهو

 ةلمعلا عيج تناك «عقاولا يفو .تامدخلاو علسلا ءارشل مدختست تناك دقو ةدحتملا



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا هه

 رارقإ دعبو .داصتقالا يف تامدخلاو علسلل يلكلا عومجملل ةيواسم ةيدقنلا عطقلاو

 اياضقلاب قلعتت تايلاعف ةدعب ةنيزخلا ريزو ىصوأ 1787 ماع يف رالودلل سرغنوكلا

 باسحلا ةدحو رالودلا حبصأو ةلمعلا نوناق سرغنوكلا ررم ١147 ماع يفو ةيلاملا

 .ةدحتملا تايالولل ةيمسرلا

 ريغتلاب ةحوتفملا قوسلا يف بهذلاو ةضفلا ْميِق تأدب ءرشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف

 اذه ببسو .ةضفلا ىلا ةبسن ريبك لكشب بهذلا ةميق تعفتراو ضعبلا |مههضعبل ةبسنلاب

 نم ةلمعلا يف بهذلا ىلإ ةضفلا ةبسن ريغتو لوادتلا نم ةيندعملا رالودلا تالمع جورخ

 يكيرمألا رالودلا حبصأ ذإ ريبك لكشب رالودلا ةميق نم للق يذلاو «1:1 ىلا 6

 يلاتلابو ٠١ ,٠ غلابلا قباسلا رادقملاب ةنراقم بهذلا نم مارغ ١,7٠ رادقمب اموعدم

 ./1 ةبسنب هتميق تضفخنا

 ينابسإلا رالودلا لثم ةيبنجألا تالمعلا ءاغلإ مت رشع عساتلا نرقلا فصتنم يفو

 امك ةدحتملا تايالولل ةديحولا ةلمعلا يكيرمألا رالودلا ءاشنإ مت “١95717 ماع يفو اًيجيردت

 ةيعارزلا حلاصملا نيب كراعم كانه تناك 150١و ١4178 يماع نيب ةرتفلا يفو .نآلا يه

 تبلاط يتلا ةيقرشلا ةدحتملا تايالولا حلاصمو تالمعلل ةيندعم سيياقمب تبلاط يتلا

 يدؤي امم مخضتم رالود ىلإ ةجاحب نوعرازملا ناك ذإ .بهذلا رايعم ىلع رالودلا ءاقبب

 ماع يف ايمسر بهذلا د| تعا تاعيرشتلا تلفك لاح ةيأ ىلعو .نويدلا دادس ليهست ىلإ

 . ١91/١ ماع ىتح ةفيفطلا تارييغتلا ضعب عم رمتسا يذلاو ٠

 يواسي رالودلا لعج اذهو يكيرمأ رالود 7١ , 57 دنع بهذلا ةصنوأ ديدحت مت

 فاقيإ متو .ةيندعملا سيياقملا تحت ناك اي امامت ناك يذلاو بهذلا نم مارغ 6

 ةدحتملا تايالولا تاك رش نيد دايدزا ببسب ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ بهذلا رايعم ..

 .ةيبروألا تانايكلا عم

 لوادت رعس عفترا «كلذل ةجيتنو بهذلاب اهنويد دادسب ةيكيرمألا تاكرشلا تأدبو

 يزيلجنإلا دنوابلل يكيرمأ رالود 51/5 ىلإ ينيلرتسإلا /يكيرمأ رالود ةيبنجألا ةلمعلا
 .يكيرمأ رالود ٤ , 85 ىلع تبث يذلاو بهذلا ؤفاكت نم ريثكب ىلعأ ناك يذلاو
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 هييءةوءممووو وة موو يم موو خيراتلا 5 رالودلا

 يف بهذلا رايعم فاقيإ ىلإ ىدأو جراخلا ىلا بهذلا قفدت نم ديزملا اذه ببسو

 رايعم عاجرتسا مت دقو .يكيرمألا رالودلا لوادت ةميق ةياحل 19415 ماع زومت /ويلوي
 .1915 ماع (لوألا نوناك) ريمسيد يف ةياهنلا يف بهذلا

 «بهذلا رايعم كرتب تالمعلاو لودلا ةيبلاغ تماق ريبكلا يداصتقالا داسكلا ءانثأو

 يلاردفلا يطايتحالا.مايق ببسب بهذلا رايعم ىلع ءاقبلا رالودلا ررق «لاح ةيأ ىلعو
 .رالودلا ةياحل ةدئافلا راعسأ عفرب

 21975 ماع بهذلا ةصنوأل ًارالود 0 رعس دنع يكيرمألا رالودلا ديدحت متو

 نيديدعلا مايق ىلإ اذه ىدأو .بناجألا نيرتشملل ًءارغإ رثكأ رالودلا اذه لعجو

 نيب اًيكيرمأ ًارالود 75 غلبل بهذلا ةصنوأ ةاواسم تيقبو .رالود ىلإ بهذلا ليوحتب

 ةدحتملا تايالولا ةموكح ىلع طوغضلا تمغرأ نيح ١91/١ ماع ىتح ةيزكرملا كونبلا

 ىتح ىرخألا تالمعلا لباقم فاوطلا ةيرحب رالودلل حامسلاو بهذلا رايعم لح ىلع

 .اذه اننامز

 ةئم يواسيو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيمسرلا ةلمعلا وه يكيرمألا رالودلا

 .1151) زمرلاب هل زمريو «تنس

 بجي يكيرمألا رالودلاو «ةيقوثوملا اهتاطعإل ًابهذ اهتميقب ةاطغم نوكت ًايملاع ةلمعلا
 تعنتما دقف كلذ تبثي نأ عيطتسي دحأ ال عقاولا يف هنأ الإ ءًابهذ هتميقب ىطغم نوكي نأ

 يكيرمألا رالودلا لادبتسا نع ةريصقلاب تسيل ةرتف ذنم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ةصنوأ) بهذلا رعسو «رالودلاب ًايملاع عابي بهذلا رعس نأ عم «ًابهذ هتميق لداعي اهب

 .رالودلاب مّيقتو ةصروبلا رعس بسح ددحت (بهذلا

 «م ۱۹۷۳ ماع رالودلا نع يبهذلا ءاطغلا تعفر ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاف

 ىدل رفوتم وه ام لادبتسا لوغيد لراش اسنرف ةيروهمح سيئر بلاط امدنع كلذو

 .ًابهذ اهداعي ايب ةيكيرمأ تارالود نم يسنرفلا يزكرملا كنبلا

 .ةرم 4٠ يلاوح يكيرمألا رالودلل ةقيقحلا ةميقلا تضفخنا م ۱۹۷۳ ماع ذنم
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا م٠٠...

 رالودلازمر

 عساو قاطن ىلع ًاعويش رثكألا .رالودلا زمر لصأ نع تاساردلا نم ديدعلا كانه

 فورحلا روطتل ةجيتن $ زمرلا نأ «ةدحتملا تايالولا يف ةعابطلاو شقنلا بتكمل ًاقفو ىه

 ةدمتسم «ةيرظنلا هذه 2650 وزيب ةملكل ربيصقت ىه ىتلاو 5 ةينابسألا وأ ةيكيسكملا

 بتكي ناك م1786 يف 1151 داهتعا لبق هنأ ثيح «ةميدقلا تاطوطخملا ةسارد نم

 لصوو ۲٠٠۸ ماع ةيادب ۲۰۰۷ ماع ةياهن يف رايهنالل يكيرمألا رالودلا ضرعت دقو

 ثيح يراقعلا نهرلا ةمزأو ةيلاملا ةمزألا ببسب كلذو خيراتلا يف هتايوتسم ىندأ ىلإ

 لجسو ٠,٠١ ىلإ لصو سرام رهش يف رالودلا مامأ ايسايق ىوتسم ورويلا لجس

 ةرم لوأل يرسيوسلا كنرفلا نود رالودلا طبهو رالود ۲ نم رثكأ ينيلرتسالا هينجلا

 ني ٩۷ نود ينابايلا نیلا مامأ ًاماع 17" يف هتايوتسم ىندأ ىلإ رالودلا لصوو خيراتلاب

 .ةيملاعلا تالمعلا ةيبلاغ مامأ ًاضيأ طبهو

 رالودلا دوعص ةدوع

 تاكرشلا نم ريثكلا تسلفأو ةدحتملا تايالولا يف ةيلاملا ةمزألا تفصع امدعب

 ةيبوروألا ةراقلا ىلإ كلذ دعب ةمزألا تلقتنا رالودلا ىلع ًابلس ترثأ يتلاو ةمخضلا

 ورويلا ىلع ًابلس ترثأ بسحف ةيكيرمأ تسيلو ةيملاع ةمزألا تحبصأ كلذبو ايناطيربو
 طفنلا رعس ضافخنا ًاضيأ دهش يذلاو ۲٠٠۸ ويلوي رهش نم كلذو ينيلرتسالا هينجلاو

 ىلإ ۲٠٠۸ ربوتكأ رهش يف ورويلا لصو.ليمربلل رالود ٠٤١ , ۲۷ يسايقلا رعسلا نع

 ىلإ ينيلرتسإلا هينجلا لصووو رالود ,١ ۲ دنع ماعلا فصنو نيماع ذنم ىوتسم ىندأ

 نيلا مامأ هضافخنا لصاو رالودلا نكلو رالود ٠١ ,١ دنع ماوعأ ٦ يف ىوتسم ىندأ

 .اماع ٠۳ يف ىوتسم ىندأ ىلإ ينابايلا

 ةيسنرفلا ةلمعلاب لماعتي يكيرمألا بعشلا ناك ءاكريمأ ىف رالودلا رادصإ لبق

 ةيداصتقالاو ةيراجتلا تالماعتلا يف ًاكابرإ ببسي ناك ام «ةينابسإلاو ةيزيلجنإلاو
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 هس وجنون ةنود مه جوه و هوو وه © خيراتلا يف رالودلا

 داحتال ةدحوم ةلمع رالودلا ضرف مت ثيح ۱۷۸١ ماع ءاج نأ ىلإ «تايالولا لخاد

 .ةيكيرمألا تايالولا

 ةيالوبةيندعم ةلمع كس أدب ثيح اكريمأ يف ىدقنلا ماظنلا سسأت م1797 ماع ينو

 .ةلمعلا كس رادل ريدم لوأ سوهنتيار ديفاد ناكو م ۱۷۹۳ ماع ايفلداليف

 ماع يكيرمألا روتسدلا رادصإ دعب تونكنبك ةيكيرمألا ةلمعلا تمدختسا دقو

 ٠۱۸١١- ماع امهوأ قلغأ ةدحتملا تايالولا ٌقرصم ةطساوب اهرادصإ متي ناكو م4

 صيخارت بجومب دقنلا قرو رادصإ ىلوتت ةيلهألا فراصملا تأدبو ء١1۸۳ ماع يناثلاو

 .تايالولا نم

 لابقإلا ناكو دقنلا رادصإب ضيوفتلا ةيموقلا فراصملل ىطعأ ١18715 ماع يفو

 ةرازو تأدب خيراتلا اذه دعبو «ةليئضلا هتميقل ًارظن ١915 ماع ىتح ًاطيسب هب لماعتلاو

 ةيطايتحالا فراصملا تلوتو تايالولل ةيسيئرلا ةلمعلا رادصإ يف ةيكيرمألا ةنازخلا

 ةلمعلا رادصإ ةيكيرمأ ةيالو ةرشع يتنثا يف ًافرصم رشع انثا اهددعو ةيلارديفلا

 .اهردصت تناك يتلا ةنازخلا ةلمع ىلإ ةفاضإ ةفلتخم تائفب ةيطايتحالا

 صاخ بولسأب ةيقرولا اهتلمعل اهرادصإ يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا صتختو

 ءاهتلمع تائف لكل ًالثامتم ًانولو ًادحوم ًاساقم اهلعج ىلإ ةفاضإلابف ءلودلا بلغأ نود

 ةيزمرلا فورحلاو ماقرألا نم ًاددع فصتتملا ةيلاديم بناج ىلإ ةيلاملا ةقرولا لمحت اهنإف
 هذه ةزيمملا ةيساسألا تافصلل ةقيقدلا ةفرعملا اهعم بلطتت «تاعيقوتلاو ماتخألاو

 .ةلمعلا

 ةيطايتحالا ةلمعلا اهوأ ةيكيرمألا ةيقرولا ةلمعلا نم ةلوادتم عاونأ ةثالث دجوتو

 اذهب ةصاخلا ةلمعلا زيمتتو «ةلوادتملا تالمعلا عومجم نص «/44) لثمتو ةيلارديفلا

 متاخب فرعيو ىنميلا ةهجلاب امهدحأ ةئف لكل ةيلاملا ةقرولا هجوب نيبتاخ دوجوب عونلا
 فرصم لثميو فصتتملا ةيلاديم راسي ىلع عقي رخآلا مكتخلاو «نوللا رضخأ وهو ةنازخلا

 .ةكاع دوسألا نوللاب وهو رادصإلا



aeديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا  

 دوجوب زيمتيو «هيلإ ةجاحلا ثقو ةنازخلا هردصت ةيكيرمألا ةلمعلا نم يناثلا عونلا
 .نوللا رمحأ دادمب عبطيو فصتتملا ةيلاديم ةروص نيمي ىلع طقف ةنازخلا متاخ

 دقو «قرزألا نوللاب هيف ةنازخلا متاخ زيمتيو ًاضيأ ةنازخلا هردصتف ثلاثلا عونلا امأ
 متي امك نآلا ىتح هلوانت ًايراس ناك نإو هرادصإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تفقوأ
 .ةنازخلا متاخ دادمل هتافصو هنول يف لثامت ةعابط دادمب لسلسملا مقرلا ةعابط

 :ةيكيرمألا ةلمعلا تائف

 :ةيلاتلا تائفلاب ةيكيرمألا ةيقرولا ةلمعلا رادصإ متي

 مددت $ No Orf Nef O لك $ لح $ م $ 55 0و3

$ 

 :ةيتآلا تائفلا بحسب ةنازخلا تماق دقو

 ىه ٠١٠١5 ةئفلا تحبصأو لوادتلا نم. 1 ۰۰ $٠

 .اهتعابط متت ةئف ىلعأ

 اهمجحو ةيلاملا ةقرولا نول

 وهو ةقرولا هجول لثاتم دحاو نولب هتائفو هعاونأ لكب يكيرمألا رالودلا زيمتي

 وه ةقرولا رهظل لثاهتم دحاو نولو ةفلتخملا هتاجردب يدامرلل لئاملا دوسألا نوللا

 .ةفلتخملا هتاجردب ينوتيزلا رضخألا نوللا

 راطإلل ًاضرع مم53و ًالوط مم155١ وه دحاو مجحب زيمتت اهعيمج هتاثف نأ اك

 .فصتتنملا ةيلاديم .عوبطملا

 ةفاضإلاب ةقيقدلا ةيضرألاب جزتم ريغ ًازورب اهبسكت ةرئاغ ةعابطب اهتعابط متتو
 ةساسلا دحأل نوكت رالودلا نم ةثالثلا عاونألا يف يهو اهتانوكمل ةجردتم لالظ ىلإ

 .يكيرمألا خيراتلا يف نيزرابلاو نيروهشملا

 اكريمأ دحومو لوألا سيئرلا -نطنشاو جروج - 5 ١
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 انوه ووون وف نوف جن وم# خيراتلا ف رالودلا

 لالقتسالا ةقيثو عضاوو ثلاثلا سيئرلا- نوسروفيج ساموت ۲ 5 -

 قرلا ىغلأو بونجلا براح رشع سداسلا سيئرلا- نلوكنل ماهاربإ 05 -

 (اكيرمأ يف ةيلام ريزو لوأ) لالقتسالا برح لاطبأ نم- نوتلماه دنسكلأ - $ ٠١

 عباسلا سيئرلا- نوسكاج هيردنا -5 ٠١

 رشع نماثلا سيئرلا- تنارج يلي 60 5-

 تايالولل نيسسؤملا ءابآلا نم) روهشم ملاعو ىسايس- نيلكنارف نيمايتب - ٠١٠١9
 .(77 لا ىلوألا ةجردلا نم ريبك ينوسام - ةيكيرمألا ةدحتملا

 :«رالود» ىمست اهتلمع ينلا لودلا

 4 را ل يربو ركل اى كودك يسر E سيئا وهز أو ولا

 :كانهف يلاتلابو «ةريثك رالودلاب اهتلمع يمست يتلا لودلاو

 «يسودابرب رالودو «يكيتكراتنأ رالودو ءيكيرمألا رالودلاو «يلارتسألا رالودلا

 «ناميلس رزج رالودو «يدنک رالودو «ينوروب رالودو «يدومرب رالودو «يماهب رالودو

 رالودو «يکیامج رالودو «ينايوك رالودو .ءيجيف رالودو «يبيراكلا قرش رالودو

 «يمانيروس رالودو «يروفاغنس رالودو .يدنليزوين رالودو «يبيمان رالودو «يريبيل

 رالودو «يوبابمز رالودو ءوكابوت رالودو «يدادنرت رالودو .ديدج يناويات رالودو

 .غنوك غنوه
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 .يقرو رالود ايناطيربل ةعباتلا ادومرب ةريزج رالود سودابراب ةلودل يقرو رالود

 .ايناطيرب ةكلمو ثولونمكلل ةعباتلا .ايناطيربل ةعباتلا
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 يكيرمألا راالودلا ىلع ءامعزو ءاسفر

 نطنشاو جروج اكيرمأل لوألا يكيرمألا سيئرلا ةروص ٠

 .دحاولا رالودلا ةئف ىلع

 اكيرمأل ثلاثلا سيئرلا نوسرفيج ساموت سيئرلا ةروص ٠
 .نييرالودلا ةئف ىلع

 .تارالود ةسمخلا ةئف ىلع نلوكنل ماهاربإ سيئرلا ةروص ٠

 ةئف ىلع يكيرمأ ةيلام ريزو لوأ نوتليماه ردناسكلأ ةروص ٠ه
 .لالقتسالا لعب تارالود ةرشعلا

 ةئف ىلع نوسكاجوردنأ عباسلا يكيرمألا سيئرلا ةروص ٠
 .ارالود نيرشعلا

 .ارالود نيسمخلا ةئف ىلع تنارج سيسيلوي سيئرلا ةروص 0

 اكيرمأل نيسسؤملا ءابآلا دحأ نيلكنارف نيماجنب ..ةروص ه
 .رالود ةئاملا ةئف ىلع



 )100 ىكيرمألا رالودلا ىلع ءامعزو ءاسؤر

 رالودلا ىلع مهروصو اكيرمأ ءامعزو ءاسؤر مهأ

 هتائف لكب يكيرمألا

 ىلإ دحاولا رالودلا ةئف نم هتاف فلتخمب يكيرمألا رالودلا ةلمع ىلع مف

 .لالقتسالا ذنم اهخيرات رم ىلع اكيرمأل ءامعزو ءاسؤر روص دجت ةئام ةئذ ك

 اكيرمأ خيرات ىلع فرعتت ءامعزلاو ءاسؤرلا ءالؤه خيرات ىلع فرعتلا لالخ نم
 ..مويلا هيلع ال تلصو فيكو

 ىربكلا ةلودلا دعاوقل اوسسأو اهتسايسو اهروتسد اوعضو نيذلا مه ءالؤهف

 لجأ نمو ةعورشملا ريغو ةعورشملا بيلاسألاو قرطلا لكب ءاقبلا بابسأ امه اوبتكو
 .اذه انموي ىتح ةربعك انل مهعضت وأ مهدجمتو اكيرمأ مهمركت اذه

 مل مهنم نينثا نأ دجنسو مهيلع فرعتلل ةيتاذلا مهتريسل ًازجوم ضرعتسن فوسو

 .اكيرمأل ءاسؤر اونوكي

 ‹يكيرمأ سيئر لوأ ‹نوطتشاو جروج ةروص ؛دحاولا رالودلا ةئف ىلع ١-

(14۹ - 1١70 

 لعج يذلا وهو ءايناطيرب نع لالقتسالا برح يف يكيرمألا شيجلل ًادئاق ناكو

 .ةلقتسم ةلود اهنم

 ةبترلا ببسب ةرم نم رثكأ (تارمعتسملل عباتلا) يكيرمألا شيجلا كرت هتايح ةيادب يف

 رمحلا دونهلا هيمسي .ديبعلاب ةرجاتملاو ةرماقملل هبح هنع فرع امك «بتارلاو ةيركسعلا

 يف ةيصخش ربكأ ناكو «ةئيدم نيثالث نم ةنيدم نيرشعو نامث مهل مده دقف «ندملا مادهب
 مهنراقي ناك يذلاو رمحلا دونها قح يف ةدابإ بورح تذفنو ترمأ يكيرمألا خيراتلا

 .بائذلاب

 رظنت كمساب عمسن امدنع» :هل لاقو رمحلا دونحلا ءامعز دحأ هلباق 1747 ماع يف



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ...٠

 نم مهتاهمأ باقرب نوثبشتي انلافطأو نههوجو بحشتو تاروعذم انفلخ انؤاسن

 .«فوخلا

 جنت ملو ضرألا هجو ىلع نم انندم حسم دقل» :رمحلا دونهلا ءاعز دحأ هنع لاق اك

 .«انئابآ روبق ىتح هنم

 نفادم ىلإ رمحلا دونها تويب ليوحتب ۱۷۷۹ ماع نافليس نوج هلارنج نم بلط

 الو عيطتست ام مهنم لتقا» :هاصوأو «قالطإلا ىلع مهعم ضوافتلا ليطي ال ناو «مه

 انيديأ نم تلفي نم ىتح مهليصاحم برخو مهراجشأ عطقا ءسنجلا وأ رمعلل رظنت
 رمحلا دونهلل ةرمعتسم نيعبرأ ناكس ديبأ نأ ءرمألا اذهل ةجيتنلا تناكو «عوجلا هنم لاني

 .رهشأ ةتس لالخ

 امدنع ضيبألا تيبلا ةقيدح تحت رمح دونم ةيمظع لكايه ىلع رثع ۱۹۷١ ماع يف

 نوطنشاو جروجو «دروف دلاريج يكيرمألا سيئرلل ةحابس مام ءانبب نوموقي لامع ناك

 .عبطلاب هنكسي ملو «ضيبألا تيبلا ىنب يذلا وه

 .ةبقحلا كلت يف يكيرمألا بعشلا ةيبلاغك ةعارزلا نهتمت ةرسأل اينيجريف ةيالو يف دلو

 كاذنآ ىوقألا ناك يذلا يزيلجنإلا شيجلاب ١7١ ماع قحتلا هميلعت نم هئاهتنا دعبو

 تاقياضم يأل ضرعتي ال يك اكيرمأ ءانبأ نم هنأ نايسن متي نأ لمأي ناكو اكيرمأ يف

 تقولا كلذ يف نييسنرفلاو زيلجنإلا نيب برح تعلدنا هرمع نم نيرشعلا غلب امدنعو
 ادنك يف مهلكاشم اوهنأ نيذلا نييسنرفلا سكع ىلع اهتالاح نسحأ يف ارتلجنإ نكت مل

 مهدئاق لتقو زيلجنإلا مزهو اكيرمأ برغ يف ةكرعملا تناك و ءرمحلا دونهلا عم اوفلاحتو
 فيعض شيج عم هنيكرات نويسنرفلا فرصنا دقو ةقطنملا كلت ةدايق جروج ىلوت يلاتلابو

 ىرخأ نكامأ يف زيلجنإلا ةهجاومل قرشلا ىلإ اوفرصناو مهتهجاوم ىلع ردقي نكي مل
 ام رمو يبسيسملا رهن لوح اورصحنا ىتح كراعملا مظعم يف زيلجنإلل ةميزها تناكو

 يدنج فلأ )٠١ هماوق شيج زيهجتب ارتلجنإ كلم اهلالخ ماق تاونس ۳ نم برقي

 رمحلا دونهلاب لاصتالاب هدئاق ماقو شيجلا كلذ لزنو (راصح عفدم 8١و يماظن

54 



 eases يكيرمألا رالودلا ىلع ءابعزو ءاسؤر

 نييسنرفلا ةمجاهمب زيلجنإلا ماقو زيلجنإلل مضنا نم مهنمو دايحلا مزل نم مهنمف
 ىتح تقولا نم ريثك ضمي ملف يدنج فالآ ۸ هماوق ًاشيج نوكلمي اوناك نيذلا

 ىلع ملظلا رثكف يناطيربلا جاتلل ةعبات اهلك ةيلامشلا اكيرمأ تراصو زيلجنإلا رصتنا
 جروج ناك تقولا كلذ يف «ةظهابلا بئارضلا تضرفو دوسلا اصوصخو اكيرمأ ءانبأ

 00 ه
 اذهل اذئاق م١۱۷۷ ماع ريتخا مث «ريرحتلا ةروث داقف ناكيرمألل يلعفلا دئاقلا نطنشاو

 برحلاب فرعي |يف كراش امك .تاونس تس دعب تهتنا ةفينع ًابورح هب ضوخيل شيجل ا
 يراقلا شيجلا يف ىلعألا دئاقلا ناك يذلا هلمع يف اًدج اًحجان ناك .ةيدنهلا ةيسنرفلا

 تايالولا سيئر ناك اًمحالو 1 ىلإ ٠۷۷١ نم ةيكيرمألا ةيلاصفنالا برحلا 2

 0 0 ۰ .ةيكيرمألا ةدحتملا

 لوقي .1741 ينو ١784 يف نيترم بختنا هنإ لوقت بتكلاو ليواقألا مظعم

 ةمواقملا ميعزك اًيناثو ةيدنملا ةيسنرفلا برحلا ءانثأ طباضك الوأ لمع هنإ نوخرؤملا

 يف يكيرمألا رصنلا ةدايق دعب.ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا معدت يتلا ةيرامعتسالا ةيبعشلا

 يف .نونريف لبج يف ةيندملا ةايحلا ىلإ داع يركسعلا ماظنلا ةدايق ضفر «ةيروثلا برحلا
 ء۷۸۹٠ يفو «يلاح لا يكيرمألا روتسدلا تغاص يتلا ةيروتسدلا ةيقافتالا سأرت ۷

 عضو دقل «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل سيئر لوأك نوطنشاو تاباختنالا تراتخا

 هترود ببسب «ةدوجوم نآلا ىتح ىه ىتلا ديلاقتلاو تاسايسلا نم ريثكلا نوطنشاو

 مسا نايحألا بلغأ يف هيلع قلطت نطنشاو ةنيدم ؛ةدحتملا تايالولا سيسأت يف ةيزكرمل

 .دمتعا .نييكيرمألا ءاسؤر مظعألا نيب نوكنيل ماهاربأ عم هنوفنصي ءاملعلا .(دالبلا بأ

 اسنرفب ناعتسا اک «ةرشابمو ةريبك تاهجاوم ضوخ مدعو ايناطيربب شرحتلا ةسايس

 .كروي ةنيدم يف زيلونروك نم زيلجنإلا درطل

 ىتح ةيكيرمألا تايالولا نيب يلاردفلا ماظنلا رارقإ ىلإ ةيمارلا هدوهج يف رمتسا
 روتسدلا رارقإ دعبو .۱۷۸۷ ماع ايفلداليف يف يروتسد رمتؤم دقعب ةياهنلا يف تللكت

 مكح أدبيل ةدحتملا تايالولل اًسيئر عامجإلاب ةيباختنالا ةئيهلا هتبختنا ايفلداليف رمتؤم يف
 تايالولا خيرات يف يروتسد مسق لوأ ىدأ .ملاعلا يف ةوق ربكأ نوكت نأ اه ردقم ةلود
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠

 نيترتفل اكريمأ مكحيل ۱۷۸۹ ليربأ ١" موي خويشلا سلجم ىنبم ةفرش يف ةدحتملا

 . ۱۷۹۷ - 11/89 نم نيتيلاتتم

 سرغنوكلا تايحالص زواجتل عسي مل ذإ ءسرغنوكلا تارارقل قيمعلا همارتحاب زيمت

 ايناطيرب نيب رئادلا عارصلا يف اهماحقإ مدعو اكيرمأ دييحت ىلع لمعو .ةيروتسدلا
 نأ لبقو .نيتلودلا ىدحإل زيحتلا يف هئارزو نم ديدعلا ءارآب ذخألا ضفرو ءاسنرفو

 ربمسيد ١ 5 يف هرثإ ىلإ يفوت ضرمب بيصأ ةسائرلا نم هجورخ نم ةثلاثلا ةنسلا يهتنت
89 . 

 :نوسرفيج ساموت سيئرلا ةروص نيرالودلا ةئفرالودلا ةقرو ىلع -"

 ةدحتملا تايالولل ثلاثلا سيئرلا ناك ١1875( «ويلوي ۱۷٤۳-٤ ليربأ ۱۳)

 ءابآلا نم وهو ء(١۱۷۷) يف لالقتسالا نالعإل يسيئرلا فلؤملا )۱۸٠۹-۸٠١(«

 .ةيسنرفلا ةروثلل نيديؤملا نمو نيينوساملا ربكأ دحأو ًاذوفن رثكألا نيسسؤملا

 ركفلا ةداق نم ديدعلا فرعي ناكو «ريونتلا رصع نم لجرو يسايس فوسليف ناكو

 بزحلا يسسؤم نمو .ةلودلاو ةسينكلا نيب لصفلا نوسرفيج ديأ .اسنرفو ايناطيرب يف
 ىلوت .ًاماع ٠٠ ةدمل ةيكيرمألا ةسايسلا ىلع نميه يذلا «يروهمحلا «يطارقميدلا

 لوأ ناكو ء«(۱۷۷۹-۱۷۸۱) برحلا نمز يف اينيجرف ةيالو مكاح بصنم نوسرفيج

 )/1١1/41- يناثلا سيئرلا بئانو «(۱۷۸۹-۱۷۹۳) ةدحتملا تايالولل ةيجراخ ريزو

 2١(.

 ميعز «يناتسب اضيأ وهو «ىرخأ رومأ نيب نم «يعوسومك ًازييمت نوسرفيج ققح

 .اينيجريف ةعماحل سسؤمو «عرتخم .تايرفح ملاع «راثآ ملاع «يرامعم سدنهم «يسايس

 كانه ؛7١ لا نس يف زمايلو يف يرام دنآ مايلو ةيلك نوسرفيج لخد ١7١ ماع يف

 مايلو يف قحتلا .1777 ماع يف ىلوألا فرشلا ةبترم عم جرختو «نيماع ةدمل سرد

 ذاتسألا ةفسلفلا ذاتسأ دي ىلع ءايقيزيفاتيملاو ءةفسلفلاو تايضايرلا ةسردمب «يرامو

 «نييناطيربلا نييبيرجتلا تاباتك ىلع سمحتملا نوسرفيج فيرعتب ماق يذلا «لامس مايلو
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 00 يكيرمألا رالودلا لع ءابعزو ءاسؤر

 نم ةثالث نوسرفيج مهبقل) نتوين قاحسإو .نوكيب سيسنرفو كول نوج كلذ يف اهب
 باتك لمحي ناكو «ةيسنرفلا نقتأ اك .”قالطإلا ىلع ماعلا مهجتنأ نيذلا لاجرلا مظعأ

 .سوريموهو ستيساتل أرقيو «نامكلا ىلع بعليو «بهذ اني ةينانويلا ةغللا دعاوق

 ديلاقتل اقفو «نيدايملا عيج يف شطعتملا لوضفلا نوسرفيج رهظأو ءًاصيرح ًابلاط ناك
 ةيلكلا ءاقدصأ برقأ نم .مويلا يف ةعاس ةرشع سمح ةدمل سردي ناك ام اريثك ةرسألا

 زعأ نع اديعب هسفن عزن هنكمي” نوسرفيج نأ دافأ يذلا «ليوزور نم جيب نوج ناك هل

 .“هتسارد ىلإ بورهلل هئاقدصأ

 .10[5 ةيعمج ىعدت ةيرس ةمظنم يف ًاوضع نوسرفيج ناك «ةيلكلا يف هدوجو ءانثأ

 «نيرو ىنبم رفوتسيرك ريسلا مساب مويلا فرعي ىنبم يف ةيلكلا يف لكأيو شيعي ناك
 ةسينك يف ءاسملاو حابصلا ةالصو «ىربكلا ةعاقلا يف ةيعامجلا ماعطلا تابجو رضحو

 سيسنارف ظفاحملل ةيكلملا ةمخفلا تالفحلا ىلإ نوسرفيج رضح ام ًاريثك .نيرو

 يف هجرخت دعب .رومخلا قوذتل ركبملا هبح أدب ثيحو هنامكب بعلي ناك ثيح «رایکوف
 ةباقنب قحتلاو ثيو جروج عم نوناقلا سرد .ىلوألا فرشلا ةبترم عم YY ماع

 . ۱۷١۷ يف اينيجربف ةيالو

 باون سلجم يف لرامابلا ةعطاقم نوسرفيج لثم «ةاماحملا ةنهم ةلوازم بناج ىلإ

 لبق نم ةيرسقلا نيناوقلا ريرمت دعب ١774. ماع ةيادب يف اينيجرف ةيالو يف نينطاوملا

 .هل لمع لوأ رشنو «ةيكيرمألا ةيناطيربلا قوقحلل زجوم ضرع ىلإ تعسوت يتلاو

 نكلو «ةيروتسدلاو ةينوناقلا اياضقلا ىلع تزكر يرسقلا نوناقلل ةقباسلا تاداقتنالا

 يعيبطلا قحلا نيرمعتسملل قحي اهاضتقمب يتلاو ةيلاكيدارلا ةركفلا ضرع نوسرفيج

 ةديحولا ةيعيرشتلا ةئيهلا وه ناملربلا نأب اضيأ نوسر فيج لداج .مهسفنأ اومكحي نأب

 دوصقملا ناك ثحبلا .تارمعتسملا يف ةيعيرشت ةطلس ايدل سيلو «ىمظعلا ايناطيربل

 راكفأ نكلو «لوألا يراقلا رمتؤملا يف اينيجرف ةيالو دفول تاييلعت ةباثمب نوكي نأ هب

 .ةئيهلا كلتل ةيلاكيدار رثكأ نوكت نأ تينبت نوسرفيج



 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا همر مومو ووو ممم ممملو

 /ناريزح نم ءادتبا يناثلا يراقلا سرغنوكلا ىدل بودنملا بصنم نوسرفيج ىلوت
 أدب امدنع .ةيكيرمألا ةيروثلا برحلا عالدنا نم ريصق تقو دعب ۱۷۷١ وينوي

 نييعت مت 21715 وينوي / ناريزح يف لالقتسالا رارق ةركف لوح رظنلا يف سرغنوكلا
 ةراتخملا ةنجللا تراتخا .رارقلا قفاري نالعإ دادعإل لاجر ةسمخ نم ةنجل يف نوسر فيج

 ؛ةينيتور اهرابتعا مت ةمهملا .بتاكك هتعمس ببسب ابر ىلوألا ةدوسملا ةباتكل نوسرفيج

 رواشتلاب ةدوسملا نوسرفيج ىبنأ .ىربك ةيلوؤسم لثمي هنأ تقولا اذه يف دحأ دقتعي ملو

 روتسدل حرتقملا رارقلا عورشم يف ةصاخلا هتربخ نم اديفتشم «نيرخآلا ةنجللا ءاضعأ عم

 .رداصملا نم اهريغو ءاينيجرف قوقح نالعإو نوسيام جروج ةدوسمو ءاينيجرف ةيالو

 نمو «ةيئاهنلا تاحيقنتلا ضعب ىعدتسا يذلا رمألا «ةنجلل ةدوسملا نوسرفيج رهظأ

 حلاصل تيوصتلا دعب ۱۷۷١. ناريزح وينوي ۲۸ موي سرغنوكلا مامأ هضرع مت مث

 مايأ ةدع ىدم ىلع .نالعإلا ىلإ ههابتنا سرجنوكلا لوح ءويلوي ۲ موي لالقتسالا رارق

 عبر نم برقي ام فذحو ةغايصلا يف تارييغت ةعضب سرغنوكلا ذختا .تاشقانملا نم

 يف نوسر فيج ءايتسا تراثأ تارييغتلا «قيقرلا ةراجت لوح ةجرح ةرقف اهزربأو ءصنلا

 نم نالعإلا حبصأ .لالقتسالا نالعإ ةغايص ىلع ةقفاوملا تمت 2171757 ويلوي ٤ موي

 قوقحل ةمئاد نايب ةغيلبلا ةجابيدلا تحبصأو «ةيسيئرلا نوسرفيج ةرهش لثمي نأ هنأش
 .ناسنإلا

 باونلا سلجم يف ًاوضع بختناو ءاينيجرف ةيالو ىلإ نوسرفيج داع ء١۱۷۷ ربمتبس يف
 ةيالو ثيدحتو حالصإ ىلع نوسرفيج لمع «هتيالو ةرتف لالخ .اينيجرف باونل ديدجلا
 .ةيطارقميد ةلودك ةديدجلا اهتناكم سكعيل نيناوقلا ماظن ثيح نم اينيجرف

 ءاغلإل نوناق عورشم نوسرفيج حرتقا ةيالولل يعيرشتلا سلجملا يف هلمع ءانثأ

 هدوهج تلشف .ةنايخلاو لتقلا مئارج ءانثتساب مئارجلا عيمجل ةبسنلاب مادعإلا ةبوقع

 لثم مئارج تلظو «طقف دحاو توص ببسب مادعإلا ةبوقع نوناق حالصإ ىلإ ةيمارلا

 نوناق ريرمت يف حجنو ١970. ىتح اينيجرف ةيالو يف مادعإلاب اهيلع بقاعي باصتغالا
 .هسفن قرلا عنمي مل نكلو ديبعلا داريتسا رظحب
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 00 ا يكيرمألا رالودلا لع ءامعزو ءاسؤر

 لقن ىلع فرشأ 1١1/1/4-1781. اينيجرف ةيالو مكاح بصنم نوسرفيج ىلوت

 لصاو دقل 1۷۸١. يف دنومشتير وهو ةيزكرم رثكأ عقوم ىلإ زمايلو نم ةيالولا ةمصاع
 نيب فرش قاثيم كلذ يف اب «يرامو مايلو ةيلك يف ةيميلعتلا تاحالصإلا ىلإ ةوعدلا
 «نوسرفيج نم بلط ىلع ءانبو ء1۷۷۹ ماع يف .ةمألا يف لوألا وهو بلاطلاو يطرشلا

 .ةيكيرمأ ةعماج يف نوناقلل ذاتسأ لوأ نوكيل ىثيو جروج يرامو مايلو ةيلك تنيع

 سسؤم قحال تقو يف حبصأ «هقيقحت دارأ يذلا ريغتلا لدعم نع هاضر مدع ببسب

 يلاعلا ميلعتلا لاجم يف ةدحتملا تايالولا يف ةعماج لوأ تناك يتلاو ءاينيجريف ةعماجل

 .ةينيدلا ةديقعلا نع امامت ةلصفنم تناك يتلاو

 دلونرأ تكيدنب ابابلا ةدايقب ىلوألا نييناطيربلا لبق نم نيترم وزغلل اينيجرف تضرعت

 ىلإو وه ناك .ةيالولا مكاح بصنم نوسرفيج ىلوت ةرتف لالخ سيلاونروك دروللا مث

 ءاقلإ نم قئاقد رشع دعب ىلع اينيجرف ةيالو نم نيرخآ ءامعزو يرنه كيرتاب هبناج

 يتلا ناسرفلا ةقرف دوقي يناطيرب ديقع وهو «نوتلرات رتسانب لبق نم مهيلع ضبقلا
 ٠١۸١. وينوي يف ةقطنملا ىلع ةراغب تماق دق تناك

 ىرخأ ةرم هباختنا ةداعإ متي لو «يسايسلا هلبقتسم روطت رخأ هئادأ ىلع ماعلا ضفرلا

 سرغنوكلاب ةيالولل يعيرشتلا سلجملا يف هنيعت مت هنأ الإ اينيجرف ةيالو يف ةماع بصانمل
 .11741* ماع يف

 ء1۷۸۳ ناريزح " يف داحتالا سرغنوك يف نوسرفيج ةيعيرشتلا اينيج رف ةظفاحم تنيع

 فرص راعسأ ديدحتل تلكش ةنجل يف اوضع ناك .يناثلا نيرشت لوأ يف هتيالو ةرتف تأدب

 ماظنلا ىلإ دنتست نأ يغبني ةيكيرمألا ةلمعلا نأب ىصوأ ةفصلا هذهبو «ةيبنجألا تالمعلا

 عارذلا اهفصوب لمعتل «تاظفاحملا نم ةنجل ءاشنإب نوسرفيج ىصوأ اك .يرشعلا

 .ةرودلا يف سرغنوكلا ناك امدنع سرجنوكلل ةيذيفنتلا

 ًاريزو حبصأو 17/5 ويام / رايأ ۷ يف ًاضوفم ًاريزو بختنا امدنع سرغنوكلا رداغ
 .م 1786 يف اسنرفل



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠

 نكمتي مل ء۱۷۸۹ ىتح ۱۷۸۵ نم اسنرف يف ريزو بصنم نوسرفيج لغش ببسب
 مدع نم مغرلا ىلع ديدجلا روتسدلا امومع ديؤي ناك هنآ الإ .ايفلداليف رمتؤم روضح نم
 .نوسيدام سميج عم هتالسارم ربع ثدحي اهب هتطاحإ متي ناكو قوقحلل نوناق دوجو

 يف هتقو نم ريثكلا ىضقو هيزيلزناشلا يف لزنم يف شاع «سيراب يف هدوجو ءانثأ
 تناك يتلا ةليمجلا نونفلاب عاتمتسالا نع ًالضف «ةنيدملل ةيراعملا عقاوملا فاشكتسا

 ءاشعلا فيض ناكو هةفاقثلا نولاص يف لضفملا فيضلا كلذك حبصأ .اهمدقت سيراب

 .نيزرابلا ةنيدملا لهأ نم ريثكل رركتملا

 نيب ةيراجتلا تاقالعلا ىسدنهم نم ًادحاو نوسرفيج ناك ١785 ىلإ ۱۷۸٤ نمو

 ٠ .ايسوربو ةدحتملا تايالولا

 ةروثلا تأدب امدنع «ةليبنلاو ةيعاتجالا ةبخنلا عم ةديدعلا هتاقادص نم مغرلا ىلعو

 .راوثلا بناج ىلإ نوسرفيج فقو 2١17/4 ماع يف ةيسنرفلا

 جروج دهع يف ةلودلل لوألا نيمألا بصنم نوسرفيج ىلوت ءاسنرف نم هتدوع دعب
 ةسايسلا لوح عازنلا نوتلماه ردنسكلاو نوسرفيج أدب .(117/40-1747) نطنشاو

 نأب داقتعالا دناسي نوتليماه عم «برحلا نويد ليومت لوح ةصاخو «ةينطولا ةيلاملا

 نوكت نأ بجي ةلود لك نأب داقتعالا دناسي نوسرفيجو «يواستلاب نوكي نأ بجي نيدلا

 .اهب ةصاخلا نويدلا نع ةلوؤسم

 عم لمعي ناكو يطارقميدلا يروهمجلا بزحلا نوسيدام سميجو نوسرفيج داق

 هئافلح نم ةينطو ةكبش ءانبل يلكب هيج نوج ةيباختنالا هتلمح ريدم عمو «نوسيدام

 .دالبلا ءاحنأ عيمج يف نييلاردفلا ةحفاكمل نييروهمجلا

 ماع يف لودلا كلت نيب برحلا تعلدنا امدنع ةوقب اسنرف دض ايناطيرب نوسر فيج ديأ

 . ”فغشب ةيسنرفلا ةيضقلا معد” نوسرفيج نأب نالباك سنارول خرؤملا ظحال . 4۳

 .لاتقلا يف كراشت نأ يغبني ال ةمألا نأ ىلع نطنشاو عم ًاقفتم ناك نيح يف ٠

 لراش نومدإ «ديدجلا يناودعلا يسنرفلا ةيجراخلا ريزو مودقو 1791" ماع لولحب

 ةيدايح كاهتنا لواحي هينيج دهاشي ناك ثيح «ةيجراخلا ريزول ةمزأ يف اذه ببست «هينيج
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 رةوووووو هوه هوو وهموم م يكيرمألا رالودلا لع ءامعزو ءاسؤر

 عيراشم يهو ؛بعشلا ةدشانمل نطنشاو ىطخت ىتحو «ماعلا يأرلا ىلع ريثآتلاو اكيرمأ

 يف يسايسلا حاجنلا نأب نوسرفيج دقتعا رتشاشل اقفو .اهطابحإ يف نوسرفيج حجن
 .ابوروأ يف يسنرفلا شيجلا حاجن ىلع دمتعي لخادلا

 ام هيدل ناك هنكلو «زمادآ نوج مامأ ۱۷۹٩ يف يروهمج-يطارقميد حشرمك رسخ

 نع ًابيتك بتك )11/917-١1801(. سيئر بئان حبصيل ةيباختنالا تاوصألا نم يفكي
 .خويشلا سلجم بنجت كلذ فالخ ىلع نكلو «ناملربلل يلخادلا ماظنلا

 بئارض ضرف مجاهو «هبزح نوسرفيج دشح «كرويوين يف روب نورآ عم لمعلا دعب
 يف ةدئاسلا ديلاقتلا عم ًاقاستاو 18٠١. ماع يف ةيروهمجلا ةسائرل هسفن حشرو «ةديدج

 يناثلا ليدعتلا رارقإ لبقو بصنملا اذهل ةقبسم ةيباختنا ةلمحب مقي مل «تاقوألا كلت

 زكرملا ىلع ريب عم ىواستو .يباختنالا ماظنلل ديدجلا داحتالا عم ةلكشم تأشن ءرشع

 .تاباختنالا يف تبلل باونلا سلجم كرتو «يباختنالا عمجملا يف لوألا

 نأب هبزح نوتلماه عنقأ يلاردفلا تيبلا لخاد ةرطيسلا تحتو ةلوطم تاشقانم دعب

 ةيلمعلا يف ةحيضفلا هذه لثم نأو ريب نم اًيسايس ارش لقأ نوكي فوس نوسرفيج

 سلجم لبق نم ةلأسملا هذه لح مت .اًباش لازي ال ًاماظن ضوقت نأ اهنأش نم ةيباختنالا
 بختنا امدنع «عارتقا قودنص نيثالثو ةتس دعب 2418١١ رياربف ۷ يف «باونلا

 ضفر قلخ حيشرتلا نع هسفن داعبإ ريب ضفر .سيئرلا بئان ريبو سيئرك نوس رفيج
 ةزرابم يف نوتليماه لتقم دعب 185 ٤ ماع يف بصنملا نم ريب لصفو «نوسرفيج ىدل

 .ريب دي ىلع

 .«يجنزلا سيئرلا» يمسو ةيرخسلل نوسرفيج ضرعت ٠ ۱۸٠١ ماع يف هباختنا دعب

 يسيئر لكشب دامتعالا ىلإ ىعسو «ةيداحتالا بئارضلا نم ديدعلا نوسرفيج ىغلأ
 بناجألا نوناق راطإ يف اونجس دق اوناك نيذلا نع اًوفع ردصأ .ةيكرمجلا تادئاعلا ىلع

 ريغ هنأ نوسرفيج دقتعي يذلاو ءزمادأ نوج هرقأ يذلا ءةنتفلا ىلع ضيرحتلاو
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 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا

 فصتنم ةاضق” نم ريثكلا لازأو ١18١١ نم ةيئاضقلا ةطلسلا نوئاف ىغلأو .يروتسد
 ةيضقلا يف تتب ايلعلا ةمكحملا نأ ىلإ ىدأ يذلا رمألا «مهبصانم نم زمادآل “ليللا

 مكاح اشاب فسوي عم ةعبرألا تاونسلا برح ضاخ .نوسيدام دض يروبرامل ةماملا

 ةيميداكألا أشنأو «جراخلا يف اكريمأل ةريبك برح لوأ يهو )1۸٠١-۱۸٠٠١(« ايبيل

 . ۱۸١۲ ماع يف تنيوب تسو يف ةدحتملا تايالولل ةيركسعلا

 ءارشل سرغنوكلا ةطلس ةيروتسد لوح كوكشلا نم مغرلا ىلع ۱۸٠۳ ماع يف

 .ةدحتملا تايالولا مجح فعاضو ءاسنرف نم انايزيول نوسرفيج ىرتشا «يضارألا

 .مويلا ةدحتملا تايالولا مجح نم ةئملا يف 77 يواست ةبستكملا ضرألا

 نم رماوأب ةنايخلا ةمهتب روب نورآ «قباسلا سيئرلا بئان مكوح 1801 ماع يف
 لاشرام نوج ةمكحملا سيئر ىعدتسا ةمكاحملا ءانثأ .هتئرت تمت نكلو .نوسرفيج

 ةجاحب نكي مل سيئرلا نأ ىعداو «يذيفنتلا زايتمالا ىلإ ًادانتسا جتحا يذلا نوسرفيج

 ءانثتسا يأ ةيروهمجلا سيئر يطعي ال روتسدلا نأب لاشرام عزان امدنع .لاثتمالا ىلإ

 .نوسرفيج عجارت «ةمكحملا رمأل عايصنالا بجاول

 ناك يذلاو ء۷٠1۸ ماع رظحلا نوناق ءارج نم رارضأب نوسرفيج ةعمس تبيصأ

 .ةيناثلا هتيالو ةرتف ةيابن يف يغلأو لاعف ريغ

 نم دوسلا ينثتسي يذلاو نوناق عورشم ىلع نوسرفيج سيئرلا عقو ۱۸٠١ ماع يف

 مدع نع ًاريبعت“” عيقوتلا اعد نلكنارف بوه نوج خرؤملا .ةدحتملا تايالولا ديرب لمح

 . “كلذ اوقحتسيل ًائيش اولعفي مل نيذلا ةرحلا جونزلل هل رربم ال ةقث

 ريغ قيقرلا داريتسا لعجي نوناق عورشم ىلع نوسرفيج عقو ١1801« «سرام ۳ موي
 .ةدحتملا تايالولا يف ينوناق

 . ةقيثو داتعال نيسمخلا ةيونسلا ىركذلا يهو ء١۱۸۲ ويلوي ٤ موي نوسرفيج يفوت

 لينل يعسلا يف هكيرش «زمادآ نوج نم تاعاس عضب لبق يفوت .لالقتسالا نالعإ

 .ةباتكلا قيدصو «قحال تقو يف قيدصلاو «ريبكلا يسايسلا سفانملا اهنيح «لالقتسالا
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 هةووويوعووو ووو ووو وهسه هوو يكيرمألا رالودلا ىلع ءامعزو ءاسؤر

 .هتافو كردم ريغ «ةريخألا هتاملك يف نوس فيج ىلإ ريشي ناك زمادآ نأ عاشي ام ابلاغ

 ناك «ةدحتملا تايالولا يف تالئاعلا ىنغأ نم ةدحاو يف دلو هنأ نم مغرلا ىلع

 .هتافو دنع نويدلا نم يناعي نوسر فيج ساموت

 ابلاغ. .اًيمسر رمحلا دونهلا ةلازإل ةطخ عضو ةركف حرتقي سيئر لوأ نوسر فيج ناك

 .دونهلا ةلازإ عورشم صوصخب نوسكاج وردنأ ىلإ ئطاخ لكشب لضفلا بسن متي

 .هتسائر ةرتف لالخ 21417 ٠ ماع يف دونه لا ىلع ءاضقلا نوناق ردصأ سرغنوكلا نأل كلذو

 نم ديدعلا ةلازإو ةيوقلا ةيعامجلا ةدابإلا تايلمع يف ةيصخشلا هتكراشم ببسب ًاضيأو

 لبق نم تعضو ةطخ ذيفنتو نينقت درجمب موقي ناك نوسكاج نكلو «ةيقرشلا لئابقلا
 ءلاثملا ليبس ىلع) ۱۸٠١ ماع يف تأدب يتلا ةصاخلا لئاسرلا نم ةلسلس يف نوسرفيج

 .(نوسيراه يرنه مايلو ىلإ ةلاسرلا رظنا
 ىصوأ امدنع «17/1/84و ١1/1/7 نيب ام تناك دونها ةلازإب ىلوألا نوسر فيج تاحارتقا

 رهن برغ مهدادجأ يضارأ ىلإ مهرايد نم اودرطُي نأب ينوشلاو يكوريشلا لئابق رابجإب
 .يبسيسملا

 .يروسيم ةعماج يف يعابرلا يعماجلا مرحلا يف نآلا عقي «يلصألا هربق دهاش

 ماهاربإو تلفزور رودويتو نطنشاو جروج عم بنج ىلإ ًابنج نوسرفيج رايتخا مت

 نأب جديلوك نيفلاك سيئرلا هيلع قفاوو مولجروب نوزتوج تاحنلا لبق نم «نلوكنيل

 .يراكذتلا رومشر لبج يف رجحلا ىلع مهاكشأ روصي

 رالود ١٠٠و «لكينلاو «يكيرمأ رالود ۲ ةقرو ىلع نوسرفيج ةروص رهظتو

 .يإ يإ ريفوتلا تادنس ةعومجمل
 اون ةنيفسلا بيصنت لمشت نوسرفيجل ةريخألا ةنوآلا يف ةيراكذتلا بصنلا كانهو

 هتماقأ لافتحا يف ۰۲۰۰۳ «ويلوي ۸ موي اينيجريف ةيالوب كلوفرون يف نوسرفيج ساموت
 دنع وغاكيشب «كراب نوسرفيج يف زنوربلا نم يراكذت بصن عضوو «لحاسلا حسم
 ٠٠5١0. ماع يف ةداجلا لوط ىلع رباعلا سكاب يكووليم زكرم كراب نوسرفيج لخدم
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ١

 هئاقدصأ تاجوزب هشرحتو ءاسنلل هتلزاغل يكيرمألا سيئر وهو دقنلل ضرعت

 :كلذ ىلع هدر ناكو هبراقأو

 ببسب ةيساق ةلمحل ضرعت .«ضيبألا تيبلا يف اًيصخ نوديري نييكيرمألا َّنِإ»
 ءزقنميه يلاس ىعدت هيراوج ىدحإ نم نييعرش ريغ لافطأل هباجنإو ةيئاسنلا هتاقالع
 لفطل ااجنإ ناكو «ةلفط تناك نأ ذنم اهب ةيوس ريغ ةقالع ىلع ناك هنإ لاقي يذلاو

 يذلاو لفطلا فحصلا ىدحإ تعد ثيح «ةفاحصلا ىدل مكهتلل ًاراثم هعالم لمحي

 .موت سيئرلاب “موت” ىعدي
 ةلالس نم مهنأ ىلع مهب فارتعالاب ةيراجلا هذه دافحأ ةبلاطم لظ ينو ۱۹۹۸ ماع يف

 نأ الإ .نوسرفيج ةليصف عم ًاقفاوتم ءاجف يوونلا ضمحلا صحف ءارجإ مت ءنوسرفيج

 .طقف ةرايزلاب مهل تحمس اهنكل «مهب فارتعالا تضفر نوسرفيج ةرسأ ةيعمج

 ءهتكرت نيمخت لجأ نم نينمخملا نم ةعومجم ترضح «ًانويدم نوسرفيج ةافو دعب

 نوسمخ :نمثلا - ًاماع 07 ةيراج - زقنميه يلاس :اكيرمأ مأ وأ «ةيراجلا نع تلجسف

 .ارالود

 م انيب هتوم ةيصو يف هديبع ررح يذلا نوطنشاو جروجب نروق امدنع هداقتنا مت

 .ًاماع نيعبرأ نم رثكأل اهب طبترا يذلا هتيراج عم ىتح نوسرفيج كلذ لعفي

 تقو ىلإ تقو نم ىقسُت نأ بجي ةيرحلا ةرجش نأ” :ةبيرملاو ةريهشلا هتارابع نم

 ١4406 ماع اماهولكوأ ةيانب رجفم لقتعا امدنع «“ةشعتنم اناصغأ لظت يك مدلاب

 .هصيمق ىلع ةبوتكم ةرابعلا هذه تدجو

 :«نلوكنل ماهاربإ» سيئرلا ةروص تارالود ةسمخلا ةئف ىلع -؟

 . ةيلهألا برحلا هرصع دهش يذلا «نلوكتل ماهاربإ» اكيرمأل رشع سداسلا سيئرلا
 لاهشلا تايالو لمشي يذلاو داحتالا نع بونجلا تايالو تلقتسا ثيح ةيكيرمألا

 «تايالولا هذه مض ةداعإ لجأ نم اهيف ةداوه ال برح نشب نلوكنلب ادح ام «يكيرمألا
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 وقمة ممم مم ةمففم يكيرمألا رالودلا ىلع ءاعزو ءاسؤر

 ةدايقل (نامريش مايلوو تنارق سيسلويك) ًامارجإ نييكيرمألا نييركسعلا دشأ راتخاف

 .برحلا كلت

 يدنهلا وه تيملا يدنهلا» :ةرابع بحاصو رمحلا دونها مد يف حبس «نامريش»و

 «هيلع نودمتعي ام لك ريمدتو بونجلا يف نييندملا ىتح فادهتسا مهنم بلطو ««ديجلا

 ضعبب ةرم لوأل قفرتو «داحتالا شيجب مهقحلأو نوجسلا يف نيمرجملا حارس قلطأو

 يمازلإلا دينجتلا ضرفو اى «ةيلهألا برحلا يف هتدعاسم لجأ نم رمحلا دونملا لئابق

 الاومأ نادتساو بئارضلا عفرو «عيطتسي ال نمل رالود ةئاثالث عفد وأ ءرداق لك ىلع

 ضورقلا نومدقي اضيأ اوناك يذلاو برحلا ليومت لجأ نم دوهيلا نيبارملا نم ةلئاط

 نييبونجلا عم نيفطاعتملا نم ًافلأ رشع ةيناث نم برقي ام نجسو «يلاصفنالا بونجلل

 حلاصل اوتوص نيذلاو يعيرشتلا سلجملا ءاضعأ رثكأ لاقتعأب رمأ امك «ةمكاحم نودب

 امك ءبرحلل ةضهانملا تالجملاو فحصلا قلغأو «نييبونجلل دييأتلا ضعب هيف رارق

 ةدوعلا نود ةيكيرمألا ةنيزخلا نم هتالارنحجل ةمخض لاومأ لاسرإ هيلع تلجسو

 .ناملريلل

 .دوسلا عم ضيبلا ةاواسم ضفر دقف «قرلا ءاغلإب هتبلاطم مغر هتيرصنعب فرع

 نيينيدلا مهئامعزو رمحلا دونملا ةداق نم نيثالثو ةيناث مادعإب رمأ ۲ ماع يف

 قوقحب اوبلاط مهنأل رمحلا دونها نم ةثامثالث نم برقي ام مادعإب رمأ امك «بنذ يأ نود

 ( هتاباطخ دحأ يفو ۱۸٥ ۱ ماع اكيرمأ اهب مهتدعو تناك

 تاحافك تناك دقل” :لاقو رمحلا دونها دض اهيف كرتشا يتلا كراعملا ىدحإ ركذتسا

 . "ضوعبلا دض ةديج ةيومد

 :لوقيو اهيف همالستسا نلعي «ةنزحم ةلاسرب لتايس «رمحلا دونها ءامعز دحأ هل لسرأ

 توملا «توملا انل نوديرت مكنأل انم كلذ اولبقت نل مكنأ ملعاو ؛مالستسالا ديرن اننأ”

 . توملل انمالستسا دعب «تاناويحلا انتوخإ حاورأ انل اوبهت له نكل ءطقف

65 



 ةنايخلاب هتجوز ثمهتا .كلمت ام لكو ابتاناويحب ةليبقلا ءانفإ وه نلوكنل در ناكو
 هتجوز تبيصأ.ةيناثلا ةرتفلل هباختنا ىلع رهش يضم دعب ليتغا دقف وه امأ ؛ةيجوزلا

 ١”.دعب |هيف'نونجلاب

 ةيلام ريزو لوأ نوتلماه ردنسكلا ةروص تارالود ةرشعلا ةئف ىلع ٤-
 :يكيرمأ

 «ةيعرشلا ريغ هتدالوو ةيسنجلا هحئاضف تناك ءاكيرمأ ءابآ دحأ «نوتلماه ردنسكلا

 تاباختنالا يف هتراسخ ىلا تدأ يتلا بابسألا مهأ دحأ «لكاشم نم اهنع جتن امو

 يتلا كونبلا ةمظنأ عضاوو اكيرمأ كنب سسؤمو ءاكيرمأ ةيلال ريزو لوأ هنكل «ةيساترلا

 ينوسامو يكيرمألا روتسدلا يدعم دحأ هنأ اك ءاذه انموي ىتح اكيرمأ اهيلع ريست

 .هلتقلل تدأ نيينارونلا نيبو هنيب ام ةداح تافالخ ةمث تثدح نكل «قيرع ينارون

 ةطبترم همأ تناك نيح يف «لشاف يدنلتكسا لامعأ لجرل ًاحافس 11764 ماع دلو

 .ديعس ريغ رخآ جاوزب

 انأ نيثحابلا ضعب دعبتسي لو «هميلعت فيلاكتب هتقطنم سفن نم رخآ لجر متها مث :

 . :ةقلخلا يف هبشلاو هب يئانثتسالا همامتها ببسب يقيقحلا هدلاو وه لجرلا اذه

 جروج لعج أم ءاهيف ةيلاع تاراهم ققح ام ناعرسو ةيكيرمأ تايشيلمب قحتلا

 رثع دقف «ذوذشلا هنع دعبتسي ال «لالقتسالا برح يف هل دعاسمك هراتخي نطنشاو

 زنيرول نوج ىعدي ؛نوطنشاو جروجل رخآ دعاسم نيبو هنيب ام لئاسر ةعومجي ىلع

 ول يدوب مك «زنيرول يزيزع” :اهادحإ يف لوقي « “بح لئاسر“ ناونع تحت اهنم مسق
 «زنيرولو نوتلماه ًاعم نينثالا ديلخت مت “كبحأ..كبحأ ينأ لاوقألاب ال لاعفألاب كعنقأ

 .۱۹۸۱ ماع ةيكيرمألا عباوطلا دحأ ىلع

 ًاريثأت اهرثكأ ناك «هتوم ىتح هقفارت تلظ حئاضفلاب ةئيلمو ةبرطضم ةايح شاع

 ١- ماع دلو هنأ ليق ١1/65 وأ ٤  ۱۷١ماع فوتو ٤ ۱۸١م..
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 0 يكيرمألا رالودلا لع ءاميعزو ءاسؤر

 اهليصافت لماكب فحصلا اهترشن يتلاو ءزدلونير يرام ىعدت ةأرما عم هتقالع هيلع
 ريبك غلبم) رالود فالآ ةرشعب ردقت ةيكيرمألا ةنيزخلا نم ًالاومأ عفد هنأو ةصاخ «كاذنآ
 نكل .هتوكس لباقم ةليوط ةرتفل هزتبي لظ يذلاو ةأرملا هذه جوزل (ةرتفلا كلتل ةبسنلاب

 مدقو «ةرتفل امههسبالم زجحب ماقو هتجوز عم نوتلماه طبض تارملا ىدحإ يف جوزلا

 .نييسايسلا نوتلماه موصخل هل تعفد يتلا غلابملا عم اهليصافتب ةلماك ةلدألا

 نونجو هقووابم ق هنبا لتقم ءاج مث «هتجوز تخأ عم ىرخأ ةقالع هل تفشكتا امك

 دي ىلعو هبا هيف لتف يذلا ناكملا يف لتقيل وه هرود ءاج ىتح «تقولا سفن يف هتنبا
 .رب نورآ كاذنآ يكيرمألا سيئرلا بئانو يسايسلا همصخ

 هيؤوسكاج وردنأ سيئرلا ةروص ارالود نيرشعلا ةئف ىلع -۵
 ناك ءيطارقميدلا بزحلا سسؤمو ««نوسكاج وردنأ» عباسلا يكيرمألا سيئرلا

 خيراتلا فرعي مل ءبزحلل ًاراعش راما ذختا اذه لجأ نمو «رامجلاب هنوداني هموصخ

 يكيرمألا سرجنوكلا نإ ىتح «سيئركو يركسعك ءاباهرإو ةيومد هنم دشأ يكيرمألا
 نم ناك ء٤۱۸۳ ماع مهعم هتعاظف نادأ ءرمحلا دونهلا ةدابإ تاعيرشت لكب مزتلا يذلا

 . ليثمتلا “تالفح” نم ديدعلا ىلع هسفنب فرشأو ءرمحلا دونها ثثجب ليثمتلا هتاياوه
 ةأرماو لفط نيب ام ءرمحأ يدنه ةئامناث ثثجب ليثمتلا ىلع فرشأ تارملا ىدحإ يف «مهب
 تارملا ىدحإ هدونج ىصوأ «مهدولج نوخلسي هلاجر یری وهو يشتني ناكو «لجرو

 سقفي ال لمقلاف ءاريغص الو اريبك اوكرتت ال .مهدولج اوخلساو دونها اولتقا“ :هلوقب

 رمحلا دونها نم 5” عمجب هلاجرو وه ماق تارملا ىدحإ يفو « لمقلا ضويب نم الإ
 ' ٠ يح ىقبت نمو ءاديرولف يف رمحلا دونا ىرق نم ديدعلا قرحأ امك .تويبلا دحأ يف
 .مهنم ىقبت ام عابو ديبعك مدختسا «مهنم

 ىغلأ ماعب كلذ دعبو «مهيضارأ نم رمحلا دونها ليحرت نوناق رقأ ۱۸۳١ ماع يف

 تارارق ةدع ذختا امك هرمحلا دونهلل قحلا ضعب ىطعأ ايلعلا ةمكحملا نع ردص ًارارق
 دونها قحب تذختا يتلا ةعيظفلا ةميرجلا ىلإ دعب ايف تدأ «هتسائر ةرتف يف تاعيرشتو



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ....

 .۱۸۳۸ ماع عومدلا قيرطب تفرع يتلاو رمحلا

 .هموصخ يديأ ىلع ةيسنجلا ةحئاضف تزرب ةيسايسلا هترهش تعفترا امدنع

 اًيصخش وه هجاوز مث «يناطيربلا شيجلا ىدل سمومك لمعت تناك يتلا همأ ةحيضفك

 ةداع يتلاو تازرابم ةدعب رهتشا دقو «ليحار ىعدت ءاهجوز ةمذ ىلع تلاز ال ةأرما نم

 .هجاوز ىلع اومکہت صاخشأ عم تناك ام

 ةيفوتملا هتجوز ناكم اهعضو يتلاو هنبا ةجوز مساو همسا طبترا ۱۸١١ ماع يف

 هتموكح دارفأ نم ددع اهيف طروت ةيسنج ةحيضف يف «ضيبألا تيبلا تافيرشت يف

 .!هدعب اكيرمأل ًاسيئر راص يذلا نيروب نافك مهضعب ةلاقتسا ىلإ تدأ «مهتاجوزو

 رشع نماثلا يكيرمألا سيئرلا ةروص ىرت ءارالود نيسمخلا ةئف ىلع ١-

 :تنارج سيسلوي

 تزاح ةيصخش ربكأو «ةيلهألا برحلا يف داحتالا شيج دئاق ناك تنارق سيسلوي

 .نلوكنل ماهاربأ ةقث

 ماهاربأ سيئرلا نكل ءرمخلا هنامدإ ببسب ةيركسعلا هتايح ةيادب يف شيجلا نم لصف
 ةيشحوب هنم بولطملا لعفف ءةيلهألا برحلا يف هل هجايتحال كاذنآ هداعأ نلوكنل

 امدنعو «نلوكنل ماهاربأ نم عساو معدبو «ةيناسنإلاو ةيركسعلا فارعألا لك تزواجت
 ةجرحلا تاقوألا يفو ئاد ريكسلاب هفصت «هدئاق نع نلوكنل ماهاربأل ىواكش تلصو

 نم لارنج لكل هنم ليمربب لسرأل هبرشي يذلا رمخلا عون ينوطعأ“:لاق ؛كراعملا نم
 1 ."يالارنج

 مهفصو يذلا دوهيلا تافرصت نم ًاعرذ قاض ةيلهألا برحلا يف شيجلل هتدايق ءانثأ

 هرمأ ردصأف «يكيرمألا مدلا باسح ىلع ةلئاه تاورث اوعمج نيذلا نييوضرفلاب

 هتيلوؤسم تحت يتلا رئاودلا لك نع دوهيلا داعبإب هيف بلط يذلاو ريهشلا يركسعلا

 دعب رارقلا ءاغلإب عراس نلوكنل ماهاربأ يكيرمألا سيئرلا نكل .تافصلا أوسأب مهتعنو
 هنأ عمو «هنع رداص رارقلا َّنأ راكنإ ىتح هدئاق نم بلطو ءدوهيلا اهلعتفا يتلا ةجضلا

68 



 eens يكيرمألا رالودلا ىلع ءامعزو ءاسؤر

 ةرتف يف تالزانتلا محل مدقو «مهنم ةحماسملا بلطو دوهيلا تادايق لباقو رذتعاو عجارت

 يف دوهيلا حلاصمب مامتهالا يكيرمألا لصنقلا ىصوأ هنإ ىتح «تالزانتلا ولت هتسائر

.تام ىتح كلذ هل اورفغي مل مآ الإ «نيطسلف
 ش 

 برحلا يف هترهش نأ الإ .ههجو يف دوهيلا فقو «ةسائرلل ةيباختنالا هتلمح ءانثأ يف

 ىتح «هتسائر ىلع ىلوألا رهشألا تضم نإ ام نكل «ةسائرلاب زوفلا ىلع هتلمح ةيلهألا

 دنع لخدتلاب هوعنقأو تنارق سيئرلا ءابرقأ دحأب اولصتاو دوهيلا راجتلا رابك عمتجا

 يف بهذلا قوس ىلع ةرطيسلا ىلع مهتدعاسم اهنأش نم تارارق ذاختا لجأ نم سيئرلا

 خيراتلا يف “ءادوسلا ةعمجلا” ب ةروهشملا ةثراكلا يهو «كلذ يف اوحجن دقو «كرويوين

 مث ءام ةرتفل كونبلا لماعتو ةيجراخلا ةيكيرمألا ةراجتلا اهيف تفقوت يتلاو «يكيرمألا

 ام ةيكيرمألا ةنيزخلا نم تبه يتلاو «ةيمهولا “رليابوم تدرك” ةكرش ةحيضف تءاج

 لجأ نم كلذو ء۱۸۷۳ ماع ىتحو ۱۸۷١ ماع نيب ام رالود نويلم نيرشع نم برقي

 ددع ةوشرب اهلمع ةعيبط يف قيقحت يأ فاقيإ لجأ نم تماقو «ةيديدح ككس دم عورشم

 .سيئرلا لبق نم قبطم تمص لظ يف «سرجنوكلا ءاضعأو تنارق ةموكح ءاضعأ نم

 .()هتداق مهأ نم ناكو يطارقميدلا بزحلا سيسأتب ماقو

 بزحلا) رخآلا بزحلا عم اكيرمأ يف نييسيئرلا نييسايسلا نيبزحلا دحأ وه يطارقميدلا بزحلا ١-
 ريغ يطارقميدلا بزحلا راعش ةرصاعملا ةيسايسلا بازحألا مدقأ بزحلا ربتعيو (يروهمجلا

 دي ىلع ۱۷۹۲ ماع سسأت يذلا يطارقميدلا يروهمجلا بزحلاب ىمسي ناك ام ىلإ بزحلا لوصأ دوعت

 ةيكيرمألا ةسايسلا يف ةيلارديفلا ةعزنلا يضراعم نم امهريغو نوسيدام سميجو نوسرفيج ساموت
 ماسقنا دنع نوسرفيج ئدابم رصان يذلا نوسكاج وردنآ سيئرلا ةدايق تحت يلاحلا همساب لكشت مث

 ةياحب طبتراو ظفاحملا ركفلاب كلذ دعب بزحلا فرع .(1479-18758) هدهع يف بزحلا ءاضعأ

 ةدايق تحت اًيرذج لوحت هنكل ۱۸١١ ماع تبشن يتلا ةيكيرمألا ةيلهألا برحلا ليبق ةيدوبعلا ةسسؤم
 ةيلامعلا تاباقنلل ًارصانمو ةيلاربيللا تارايتل الثمم حبصأف 1977 ماع تلفزور نيلكنارف سيئرلا

 .مويلا ىلإ ةيمدقتلا راكفألاب ىمسي اهب ًأطبترم بزحلا لاز الو داصتقالا يف يموكحلا لخدتلاو

 ةيندملا قوقحلا ةكرحل يدصتلل رطضت امدنع تاينيتسلا يف اصوصخ تامزألا نم ديدعلا بزحلا هجاو

 = .ةيمانتيفلا برحلا نع ةمجانلا لكاشملاو



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا .------

 نيسسؤملا ءابآلا دحأ نيلكنارف نيماجتب ةروص رالود ةئاملا ةئف ىلع -۷

 :اكيرمأل

 ًاسيئر نكي مل «نلكنارف نيماجنب اكيرمأ ءابآ دحأ ىرت ملاعلا يف ًالوادت رثكألا ةئفلا

 ءاهروتسد اوعضو نيذلا دحأو ءاهلالقتسا يعناص مهأ دحأ هنكل «مايألا نم موي يأ يف

 .اكيرمأ ءاقب لجأ نم بيلاسألا ةفاكب مدلا يعرشم دحأو

 «نيينوساملا دي يف ةادأ ىلإ لوحت ءايناطيرب يف ةيكيرمألا تارمعتسملل ًاريفس ناك امدنع

 رمخلاو ةيلسانتلا ءاضعألا نم ذختي يذلاو «يناطيشلا “منهج ران” دبعم ىلإ كانه مضناو

 حاجنإ يف رثألا ربكأ ضعبلا مهضعب نيب ايف دبعملا اذه ءاضعأ نواعتل ناكو «هل ًاراعش

 : نييطارقوميدلا نيكيرمألا ءاسؤرلا مهأ -

 (1951-1951) يدنك فا نوج -

 .بزحلا سسؤم (۱۸۲۹-۱۸۳۸) نوسكاج وردنأ -

 نيب اكيرمأ سأر يذلا ديحولا يطارقميدلا (۱۸۹۳-۱۸۹۷و۱۸۸-٠۱۸۸۹) دنالفيلك رفورج -
 185٠-1915. ماوعأ

 .تارم عبرأ ةسائرلل حشرت يذلا ديحولا صخشلا )”1577-١1550( تلفزور نيلكتارف -

 يذلا وهو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا هجاو هتوم دعب تليفزور فلحخ )1١455-"١19617( نامورت يراه -

 .اميشوريه ىلع ةيوونلا ةبرضلاو نابايلا يف ايشوريه ىلع ةيرذلا لبانقلا ءاقلإب رمأ
 مكحلا يف رمتسي مل رواهنزيأ ديفيد تياود دعب اكيرمأ ةسائر ىلوت(19571١-19775) يدينيك نوج -

 ابوك ازغ هدهع ةيادب يف .ديحولا يكيلوثاكلاو بختنم يكريمأ سيئر رغصأ وهو موي فلأ ىوس
 نأ ركذيو ١957 لوألا نيرشت يف يتييفوسلا داحتالا عم ابوك ةمزأ تناك اك ١971١ ناسين يف
 اتيكين كاذنآ هئارزو سيئرب الثمم يتبيفوسلا داحتالا عم مالس تاقالع دارأ هنأ ضماغلا هلتقم ببس

 .فوشتورخ
 ةيقيرفألا لوصألا ووذ نييكيرمألل ةيندملا قوقحلا نوناق عقو(19577١-19359) نوسنوج نودنيل -

 لجأ نم لاومأ نم عمج ام هنبا ملس هدعاقت دعبو .يدنيك سيئرلا دهع يف هتدوسم عضو مت يذلا
 ببسبو نيماع دعب نکل «نيرخآ عم كارتشالاب كنب ءاشنإب نبالا ماقف «حجان عورشم يف اهليغشت

 تام ىتح «هئاقدصأ ىلع ةلاع شاع دقف تنارق امأ «نبالا برهو هسالفإ كنبلا نلعأ «ريبك بعالت
 .886١ماع اسلفم

 .ليئارسإو رصم نيب ديفيد بماك ةيقافتا حاجن يف كراش يذلا ١19831( - 1۹۷۷) رتراك يميج -

 .(۲۰۰۱ - ۱۹۹۳) نوتنيلك ليب -

 .اكيرمأل نوعبرألاو عبارلا سيئرلا وهو امابوأ كاراب -
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 een يكيرمألا رالودلا ىلع ءامعزو ءاسؤر

 .ايناطيرب نع ةيكيرمألا تارمعتسملا لالقتسا ىلإ تدأ يتلا ءةيئاهنلا تاضوافملا

 ديعب دح ىلإ حجنو «ةيكيرمألا تاعيرشتلا يف ةثيدحلا ةينوساملا ةمظنأ لاخدا لواح

 سرجنوكلا لبق نم اكيرمأل ربكألا متخلل راعش عضوب هفيلكت مت امدنعو .اذه يف
 اك ؛متخلل راعشك رصم نم دوهيلا هجارخإو ىسوم يبنلا ةصق نم ذختا «يكيرمألا
 .هنبتي ل سرجنوكلا نكل ءرصم نوعرفب ثلاثلا جروج كلملا هبشو

 ندنل يف نيلكنارف نيماجنب تيب حالصإ ءانثأ تايرفحلا لامع رثع 84 ماع يف

 ‹رمعلا نم ةرشاعلا دودح يف نايبص ةتس مهنم لزنملا لفسأ صاخشأ ةرشع ماظع ىلع

 دحأ ركذ دقو «ةداح ةلآب بوقث ةدع ةمجمج يف دجو اك «ةقوحسم ماظع تدجو اك

 نأ نيبت دقو «لزنملا لفسأ ىرخأ ةقطنم يف ماظعلا نم ديزملا دوجو عقوتي هنأ لامعلا

 اريفس ناك امدنع لزنملا يف نيلكتارف نيماجنب اهيف ميقي ناك يتلا ةرتفلا يف ثدح نفدلا

 .اهتمرب ةيضقلا تقلغأ امك «رفحلا لامعأ تقلغأ دقو «ةيكيرمألا تارمعتسملل

 تيب كاذنآ ايناطيرب ءارزو ةسيئر رشتات تيرجرام تراز ةثداحلا هذه نم نيماع لبق

 ةزئاج تحنمو «ضعبلا اهيمسي امك ماعلا يف ةيكيرمأ ةرافس لوأ وأ نيلكنارف نيماجنب

 .!ةزيمتملا ةيناسنإلا تامدخلل نيلكنارف نيماجنب

 هنإ ملاعلاو يكيرمألا عمتجملا ىلع دوهيلا رطخ نم ترذح ةيصخش لوأ وهو

 اهفصوب ركذت ايفلداليف نأ ريغ «نطسوب ةنيدم يف نيلكنارف دلو نيلكنارف نيماجنب
 .اهيف نفدو ةليوط ةرتفل ايفلداليف يف شاع هنأ ثيح «نيلكنارف نطوم

 يسسؤم دحأ نكي م 1۷۹١ ماع يفوتو 17١ يف دلو يذلا «نيلكنارف نأ فورعملاو

 ًارشانو «ةلود لجرو ًاعرتخمو ًاريهش ًاملاع ًاضيأ ناك لب ءبسحف ةدحتملا تايالولا

 ةعنام عرتخم وهو .ءابرهكلا يف ةمهم براجت ىرجأ دقو .اًيداصتقاو اًيقيسومو ًافوسليفو

 تاحلطصملا لامعتسا فرع هنأ اك .نآلا ىتح لمعتسي لازي ال دقاوملا نم عونو قعاوصلا

 قربلا نأ نيلكنارف تبثأ ءةرهش رثكألا هتبرجت لالخو .«بلاسا»و «بجوم» ةيئابرهكلا
 رييطتب نيلكنارف ماق اذه نايبلو .ةنكاسلا ةيئابرهكلا ةقاطلل ةهباشملا ةقاطلا نم عون وه
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 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا .٠.٠٠٠٠ ء دعم ءءء لعمل

 لوصوم حاتفم نم ًابيرق هعبصإ عضو مث «ةيدعر ةفصاع لالخ ةريغص ةيعارش ةرئاط
 .امهنيب ام يف ةرارش تبشن كلذ دنعو «ةيعارشلا ةرئاطلا طبري يذلا يندعملا طيخلاب

 ماسلا ريفزلا ءاوه فشتكا نم لوأو «تانالعإلا يف روصلا عضو نم لوأ ناك امك

 .يفيصلا تيقوتلا ماظن عابتا يف ركف نم لوأو

 ماع يروتسدلا رمتؤملا يف ةيدوهيلا ةرجهلاب قلعتي اهيف نيلكنارف نيماجنب نايب يف ءاجو
 م16

 .دوهيلا وه ريبكلا رطخلا كلذ «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع ًاريبك ًارطخ كانه نإ

 اوضفخو يقالخألا ىوتسملا اوضفخ «دوهيلا اهنطوتسا ضرأ لك يف هنأ ذإ «ةداسلا اهيأ

 اوناك نوضرتعُي اوناك امدنعو ةلود لخاد ةلود اوقلخ دقل .ةيراجتلا ةماقتسالا ةجرد

 مهو ماع ١7٠٠١ نم رثكأل .اينابسإو لاغتربلا يف لاح لا يه اى ايلام ةمألا قنخ نولواحي

 ملاعلا داعأ اذإ ,ةداسلا اأ نكل «مألا مهنطو نم اودرط مهخأ يف «سيعتلا مهردق نوبدني

 ةدوعلا مدعل ةحلُم ًابابسأ ًالاح نودجيس مهنإف «مه ةيكلمك نيطسلف مويلا مهل ندمتملا

 .نيرخآ ءامد يصاصم ىلع شيعلا نوعيطتسي الو ءامد وصاصم مهنأل ؟ اذامل .كانه ىلإ

 نومتني ال نيرخآو نييحيسملا نيب اوشيعي نأ بجي «مهنيب ايف شيعلا نوعيطتسي ال مهنإ
 .مهتلالس ىلإ

 ماع ةئام نم لقأ لالخو مهنإف روتسدلا ةطساوب ةدحتملا تايالولا نم اودعبي مل نإ

 يتلا انتموكح لكش رييغتب اننورمديو اننومكحي ثيحب ةريبك دادعأب دالبلا ىلع نوقفدتيس

 .ةيصخشلا مهتيرحو مهتاكلتممو مهتايحب اوحضو مهءامد نويكريمألا قارأ اهلجأ نم

 نيح يف مهماعطإل لوقحلا يف نولمعيس ماع ٠٠١ لالخو انءانبأ نإف «دوهيلا درطي مل نإ

 .ًاحرف مهيديأ نوكرفي مهتاباسح بتاكم يف ءالؤه عبقي

 مكدالوأ دالوأو مكدالوأ نإف ءدبألا ىلإ دوهيلا اودرطت مل اذإ «ةداسلا اأ «مكرذحأ ينإ

 .مكروبق يف مكونعليس (مكدافحأ)

 .(هدلج) هعقب ريغي نأ عيطتسي ال دهفلا نإ «نييكريمألا راكفأك تسيل مهراكفأ نإ
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 ece يکي رمألا رالودلا ىلع ءامعزو ءاسؤر

 ىلع ًارطخ نولكشيس مهنإف اهوخدب مهل حمش اذإو ضرألا هذه ىلع رطخ دوهيلا نإ

 .روتسدلا ةطساوب اودعبي نأ بجي .اهتاسسؤم

 ةيدوهيلا ةرجهلا نم هتافوخت لك عقاولا ضرأ ىلع نيلكنارف نيماجنب ايؤر تققحت دقلو
 ةليذرلاو ةراعدلا رشن نم يكيرمألا عمتجملا يف مويلا اهأرن ةيلبقتسملا اهراثآو اكيرمأ ىلإ

 ةمقل يكيرمالا عمتجملا لصو ثيح مويلا ةيطارقميدلاو ةيرحلا مساب يسنجلا ذوذشلاو

 تالاجملا فلتخم يف لئاملا يملعلا قوفتلا نم مغرلا ىلع مويلا يقالخألا طاطحنالا

 نم ةيموقلا ةيكيرمألا تاورثلا ىلع مويلا اكيرمأ يف دوهيلا راكتحاو ةرطيسو نيدايملاو

 مدع ةجيتن ديدشلا فسألل ًاسوملم ًاليلد خلا مالعأو ءاذغو ةيودأو حالس زاغو لورتب

 .نيلكنارف نيماجنب حئاصنب يكيرمألا بعشلا ذخأ

 يف ماق ثيح ١۷۳ ٤ماع ينوساملا روتسدلا عبط ةداعإب نيلكنارف نيماجنب ماق دقو

 ناكو “ةينوساملا روتسد” ةباتكب (1779 - ۱۹۷۹) نوسردنأ سميج ۱۷۲۳ ماع

 ١١ دعب نيلكنارف نيماجنب ماقو ادنلتكسإ ةسينك يف طشانك هتايح أدب اًينوسام نوسردنأ
 يف ةينوساملا ةمظنمل يعز نيلكنارف باختنا دعب 1775 ماع يف روتسدلا عبط ةداعاب ةنس

 اددع فاضأ رايتلا اذهو ةينوساملا يف ًاديدج ًارايت لثمي نيلكنارف ناكو .اينافلسنب عرف

 ريبخلا ةبترم يهو ةثلاث ةبترم فاضأو ةكرحلل ءامتنالا ميسارمل ةديدجلا سوقطلا نم

Master Masonةعنصلا لهأ و ئدتبملا «نيتميدقلا نيتبترملل . 

 نوسردنأ هبتك يذلا ينوساملا روتسدلل ةيلصألا ةخسنلا َّنأ ركذلاب ريدجلا نم
 خيرات نم ةحفص 1١ نع ةرابع تناك ١774 ماع نيلكنارف هعبط داعأو ١777 ماع

 ىلإ رصيق سويلوي ءرصن ذخوبن «ناميلس «ىسوم «ميهاربإ «حون «مدآ دهع نم ةينوساملا
 عبسلا ايندلا بئاجعل يليصفت فصو روتسدلا يف ناكو ارتلكنإ نم لوألا سميج كلملا

 اضيأو ةكرحلل ةيميظنت رومأو ميلاعت روتسدلا يفو ةسدنهلا ملعل تازاجنإ اهربتعيو
 ىلإ ريشي روتسدلا .تاعامتجالا دقع دنع ءاضعألا اهينغي نأ بجي ٍناغأ ه ىلع يوتحي

 َّنأو سدقملا باتكلا نم ميدقلا دهعلل دادتما وه رصاعملا يبرغلا اهلكشب ةينوساملا نأ

 ناك ىسوم ْنأو نيينوساملل ةكلمت لوأ اوديش ىسوم عم رصم اورداغ نيذلا دوهيلا



ceases 5ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا  

 زمر دجوي كلذلو دئاقلا وه لاجدلا حيسملا نأ ليواقأ كانهو مظعألا ينوساملا ريبخلا
 ةرشع ةثلاثلا ةقرفلا هسفن ربتعي وهو يرماسلا وه هنأ ًاضيأ لاقيو هتاراعش لك يف نيعلا

 .طابسألا نم ةعئاضلا

 :رالودلل ةيندعملا تائشلا ىلع -۸

 ايف مهرود مهل ناك نيذلاو ةماهلا ةيكيرمألا تايصخشلا نم ديدعلا ميركت مت

 ىعدت ةأرماو ءدنافيليك رفورج يكيرمألا سيئرلا مهمهأو «مويلا اكيرمأ هيلإ تلصو
 .دحاولا رالودلل ةيندعملا ةئفلا ىلع امهالكو ءاياواقاكاس

 هتلمح ءانثأ ءًاضيأ نورشعلاو عبارلاو نورشعلاو يناثلا سيئرلا وه دنافيلك رفورجو

 هرطضا امن ءاهنم يعرش ريغ ًالفط هباجنإو ةأرما عم هتحيضف هموصخ لعشأ ةيباختنالا

 بعشلا عنقأ كلذ نأ عم «حضوأ ام هتيلو ءيكيرمألا بعشلل رمألا حيضوتو فارتمالل

 هنكل .ةأرملا عم هتقالعب فرتعا دقف «تاباختنالاب زافو ء!هتحارص هيف مرتحاو يكيرمألا

 ءًاضيأ اهعجاض دق مولسلوف ةاماحملا بتكم يف هكيرش نأل «هنم لفطلا نب دكأتم ريغ هنإ لاق

 هنأب يكيرمألا بعشلا دعو هنكل «هريغ لاجرلا نم ديدعلا تعجاض اهنأب دكأتم هنأب لاق امك

 ىفشتسم ةأرملا تلخد يتح ؛ضيبألا تيبلا لخد نإ ام هنكل «لفطلاو ةأرملا ةناعإب موقيس

 .مولسلوف ءيش لك يف هكيرش ةنبا نم جوزت مث .ماتيألا أجلم ىلإ لفطلاو «نيناجملا

 :ىعرش ريغلا هلفط ناسل ىلع ةينغأب ةيباختنالا ةلمحلا ءانثأ هيلع نومكهتي هموصخ ناك

 ؟اباب اباب نيو امام امام

 .اهاه اهاه ضيبألا تيبلا ىلع حار :مهتباجإب هراصنأ در زاف امدنع نكل

 نم ةكربفم لئاسر ببسب ةرملا هذه نكلو «ةيناثلا ةلحرملا يف تاباختنالا رسخ هنكل
 ريفسلاو ةيناطيربلا ةموكحلا نيب ام تالسارم اهنأ ىلع فحصلا اهترشن «هموصخ لبق

 حشرملا وه دنافيليك رفورج حشرملا نأ ةيناطيربلا ةموكحلا اهيف ىرت ءاكيرمأ يف يناطيربلا
 .تاباختنالا رسخ يلاتلابو اكيرمأ يف نييدنلريإلا تاوصأ رسح اذهبو ءاهيدل لضفملا

 «بجعلا لطب ببسلا فرع اذإ نكلو ءايواقاكاس ىعدت «ءارمح ةيدنه ىهف ةأرملا امأ
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 1111 يكيرمألا رالودلا ىلع ءامعزو ءاسؤر

 قأرملا هذه الول مويلا اذه اكيرمأ نوكتس فيك هللا ىوس ملعي ال :يكيرمأ ثحاب لوقي

 ضارأ وحن مهتداق «بهنلا ةثعب وأ ةيفاشكتسالا “كرالكو سيول" ةثعب تداق يتلا يهف

 ةمجرتملاو ةضوافملا اياواقاكاسلا هذه رود ناكو «قالطإلا ىلع ضيبلا اهأطو نأو قبسي مل

 سانلا برقأ تعدخو ءرمحلا دونملا تاغل نم تاغل ةدع ديجت تناك ثيح «ةليلدلاو

 ماعطلاو لويخلاب ةثعبلا ناعأ يذلاو «لئابقلا ىدحإل يعز ناك يذلا اهوخأ وهو اهيلا

 ءآسيئر ناك هنأب اهرود نع ةثعبلا تلجس دقو .ةثعبلا هذه ةقيقح نع يردي نأ نود

 اهل ًاريغص ًالفط لمحت تناك اهنأو ةصاخ «كوكشلا لك اهنع دعبأو «ةثعبلل ةياحلا حنمو

 .ةمهملا تدأ نأ دعب اهراثآ تفتخاو .اهرهظ ىلع



 ديدحلا ىملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا هودوودو هم

K 03010506 H 
 " 2 aهويه 1

 ام  a MIDI 0400ا

 Sam يس نوکنیل ماهاربإ $5.00 -۴۳
3 4 

  0عع 225 0و اب2

  ۸ j uy EET. fا
TRL TR 1 a EBE 1 a 

 نوتليماه ردناسكلا 510.00 ٤-

 نوسكاج وردنأ 20.00$ -ه

 تنارج سيسيلوي $50.00 -5

 نيلكنارف نیماحنب 5100.00 -۷

 .رالود ٠٠ ىتح دحاو رالود نم يكيرمألا رالودلا ةلمع تائف



 ٠.٠٠٠٠٠٠١......... ىكيرمألا رالودلا ىلع ءاميعزو ءاسؤر

 .لالقتسالا دعب ةيكيرمألا ةنازخلل ريزو لوأو

 .نوسكاج وردنأ يكيرمألا سيئرلا اكيرمأل رشع سداسلا سيئرلا

 .نلوكنل ماهاربإ

 نيسسؤملا ءابآلا دحأ نيلكنارف انيماحنب
 نوسرفيج ساموت اكيرمأل ثلاثلا سيئرلا .اهيف ةينوساملا يددجم نمو اكيرمأل
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ه٠.

 3 ع 3 )0 3 6 ايحب تدوأ يتلا ةزرابملا حضوت ةروص -



 ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 يضيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا

aidدحاوألا رالودلا  

تايالولا راعشو متاخ ميمصت خيرات .٠
 رودلاو ةدحتملا 

 .ينوساملا

 ةئف رالودلا رهظ ىلع ةينوساملا تاراشإلاو زومرلا ه٠

 .دحاولا رالودلا



 12321111111 يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متاخ ميمصت خيرات

 هب ةيمسرلا قاروألا لييذت متي ثيح اهزمرو اهراعش وه ةلودلا متاخ

 اهراعش لمحي متاخ ةلود لكلو «ىربك ةيمهأو ةيقادصم دنتسملا يطعيو ١

 ةيندملا ناسنإلا فرع نأ ذنم خيراتلا رجف ذنم ةفورعم ةداع كلتو

 اهتموكح تماق ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو .اهدعب امو ةوبنلا رصع يف ىتح ةلودلاو

 نم انركذ اك اهب ةصاخ ةلمع ًاضيأو اهل راعشو متخ لمعب ايناطيرب نع لالقتسالا دعب

 .لبق

 ةريهشلا ةلمعلا دحاولا رالودلا ةئف ىلع متخلل ميمصت نم هيلع قفتأ ام عضو متو

 راعشلا عضو متف ءنطنشاو جروج وهو يكيرمأ سيئر لوأ ةروص تلمح يتلا

 يكيرمألا متخلا لمعل دادعإلا متو رالودلا اذه رهظ ىلع يمسرلا متخلا ىلع دوجوملا

 كلت تناكو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا مسا تحت ةيالو "١١ ذاختاو لالقتسالا دعب

 مت يذلا يكيرمألا متخلا ناكو «ةيالو نيسخ نآلا ةدحتملا تايالولا مضت ثيح ةيادبلا

 اوناكو نوسسؤملا ءابآلا اهب نمآ يتلا ميقلاو تادقتعملا سكعب هيلع قافتالاو هميمصت

 .نوساملا نم

 لمع ىلوتي يذلا زاهجلا دادعإل يكيرمألا يراقلا سرجنوكلا ةنجل تلكش

 ساموتو زمادآ نوجو نيلكنارف نيماجنب نم ةنجللا تفلأتو ةدحتملا تايالولا متح
 .كوس رفيج

 م١۷۸٠ ويام ٠١ يف سرجنوكلا نكلو حرتقملا متخلل ميمصت لمعب ةنجللا تماقو

 نوسموط زلراشت رمتؤملل ماعلا نيمألا ىلإ ديدج نم رمألا لاحأو ميمصتلا اذه ضفر

 .ايفلداليف يف زراب يكيرمأ نطاوم وهو نوتراب مايلو نم ةدعاسملا بلط يذلا

 هيلع قفاوو هدمتعا يذلا سرجنوكلل هميدقت متو متاخلل نيميمصت نوتراب حرتقاو

 راعشوهو دحاولا رالودلا ةئف ىلع دوجوملاو ةدحتملا تايالولا متاخ وهو م١۱۷۸ يف

 .اينوسام ناك «نوتراب» نأ دكؤي اذهو لبق نم نيينارونلا راعش ناك ينوسام
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠...-..-.-....

 بقع ناك يكيرمألا متخلا ميمصت يف لمعلا ةيادب نأ ىلإ ةراشإلا ردجيو
 رمألا لكوأ يذلا يراقلا رمتؤملا لالخ نم متو «م١۱۷۷ زومت ٤ يف لالقتسالا

 ةديدجلا ةلودلل ةدايسلل ًازمر نوكي متخلاو ينطولا راعشلا لمعل ةصاخ ةنجل ىلإ

 تاونس تس رمألا قرغتسا دقو ةيملاعلا ةينوساملاو نيينراونلا ةعامج لثمت يتلا

 ىلع نوساملا لاجر نم ًالجر ٠١ نم تامهاسمو ناجل ثالثو ثالث لحارمب رمو

 مهو زمادآ نوجو نوسرفيج ساموتو نيلكنارف نيماجتب ريبكلا ينوساملا مهسأر
 ءايفلداليف نانف رييبود ب اوناعتساو لالقتسالا ةقيثو ىلع نيعقوملاو لالقتسالا لاطبأ

 .راعشلاو متخلل مهتاحارتقا هل اومدقو

 ىسوم روصي (ميدقلا دهعلا) جورخلا رفس نم ىحوتسم ًادهشم نيلكنارف راتخا
 جات هسأر ىلعو ةحوتفم ةبرع يف سلجي نوعرفو رحبلل هدي دميو ءىطاشلا ىلع ًافقاو

 .ءامسلا نم يتأي نوعرفلا كلهي مويغلا يف رانلا نم دومعو «هدي يف فيسلاو

 ىلعو راهنلا يف مويغلا مهقوفو ةيربلا يف ليئارسإ يبنل ًاريوصت مدقف نوسرفيج امأ
 .اليل رانلا دومع متخلل ىرخألا ةهجلا

 .لقره مكح مسا فرعت ةحول زمادآ راتخاو

 بناجلا ىلعو ةيكيرمألا ١ لا تايالولا لمشي رخآ ًاميمصت راتخا «رييبود» نكلو

 .نيع هالعأ ثلثمو ةيقدنب لمحي يكيرمأ يدنج رخآلا

 ةدملو «ةنجللا ءاضعأ يقابو نيلكنارف ةيؤر عم قفاوتيل ميمصتلا ليدعت متو

 سرجنوكلا هيلع قفاوي ملو هنأشب ءارجإ يأ ذختي مل ةنسلا فصنو تاونس ثالث
 نوجو سميج ليفول نم تفلأت ۱۷۸١ سرام 70 يف ةيناث ةنجل ليكشت متو يراقلا

 نيصصختملا دحأ متخ ىلإ ةنجللا تعسو «لشرشت مايلو نتسويهو ناروم توكس

 ملعلا ميمصت يف دعاس يذلا نوسنكبوه سيسنارفب اوناعتساف مسرلاو ميماصتلا يف

 .ىرخألا ةيموكحلا ماتخألا ضعبو يكيرمألا

 ضيبألاو رمحألل ةلئام طوطخب ًاعرد راعشلاو متخلل نوسنكبوه ميمصت ناكو
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 153521510110 يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 مالسلا ىلإ ةراشإ كلتو نوتيزلا نصغ لمحي دحاو بناج ىلع ءأطخ ٠١ نم ةنوكم

 ةمجن ٠١ ةمقلا ىلعو مهسلاو سوقلا لمحي يدنه براحم رخآلا بناجلا ىلعو

 .مالسلاو برحلل دادعتسالا ىلإ ةراشإ كلتو «ةقلأتم

 ميمصتلا اذه دمتعي ملو ۱۷۸١ ويام ٠١ يف سرجنوكلا ىلإ مدقو ليدعتلا اذه ةنجللا

 مادختساب ًادقعم ًاميمصت دعأ يذلا «نوتراب مايلو» تاراعشلا ريبخب ةناعتسالا متو

 «ةبطصم» ٠١ نم نوكم مرهو سكتيفلا رئاط ىلإ هلدع مث راعشلا ةمق ىلع كيدلا

 دامتعا مت 1787 وينوي يفو (هللا عم» وأ «هللا لضفت» هيلع بتكو ةعشملا نيعلا هيلع

 فاضأ ثيح يلاحلا عضولا ىلع وهو هيلع تيرجأ تاليدعت دعب متخلاو راعشلا

 ىقبأو ١١ لا بكاوكلاو ١7 لا مهسألاو نوتيزلا نصغو عرقألا رسنلا هيلإ نوسوط

 .ةعشملا نيعلا هولعي يذلاو مرهلا نوسوط

 فصتتملا ةروص نيمي ىلع ةيلاملا ةقرولا نم نميألا فصنلاب ةنازخلا متخ عقيو

 نم ءادتبا يزيلجنإلا مسرلاب مث ١977 ماع ىتح ينيتاللا مسرلاب هتعابط متي ناكو

 ةعابط متتو «كلذ دعب ىرخألا تائفلا لكب مث «رالودلا ةئف ةيلاملا ةقرولاب ١977

 تاذ رئاود فاصنأ متخلا اذهب طيحيو «قرزألا وأ رمحألا وأ رضخألا نوللاب متخلا اذه

 ىلع نانسأ هل ًاحاتفمو ًانازيم ىلخادلا هطيحم لمحيو «ةداح ةببدمو ةيواستم تافاسم

 ىلع تانيوكت (هطسوتتو - ^ - لكش ىلع ناليطتسم ناعلض امههنيبو ا ل - لكش

 نم ىرسيلا ةهجلاب طقف ةيلارديفلا ةيطايتحالا ةلمعلاب رادصإلا "كنب" متخ عقي
 ىلع لادلا فرح ا هطسو يف لمحيو «دوسألا نوللاب فصتنملا ةيلاديم راسي ىلع ةيلاملا ةقرولا

 مساو ةينيتاللا ةيدجبألا فورحلا نم ىلوألا رشع ينثالا فورحلا دحأ نوكيو فرصملا

 ةعبرألا ناكرألاب عبطي مقرب فرصملل زمري اك نييلخادلا نيطيحملاب فرصملاو ةيالولا
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 .ةيدجبألا فورحلل ةبسنلاب فرحلا بيترت ىلع لادلا مقرلا وهو ةيلاملا ةقرولا هجو نم

 ننسم ريغو نآلا هيلع وه امم ًارجح ربكأ ١40٠ ماع لبق رادصإلا “كنب” متخ ناك دقو

 .مويلا وه اک

 ءةيلاملا ةقرولا هجو نم ىنميلا ايلعلا ةهجلاب امهدحأ نيعضومب لسلسملا مقرلا عقيو

 فرحلا اهراسي ىلعو تادرفم يناث نم نوكتيو «لفسأ نم ىرسيلا ةهجلاب رخآلاو
 فورحلا دحأ نوكيو ءاهنيمي ىلع فرحو ءرشع ىنثالا فورحلا نم فرصملا ىلع لادلا

 املك ريخألا فرحلا اذه رييغت متيو «رفصلاب هيبشلا -0 لا- فرح ادع اهعمجأب ةينيتاللا

 فرحلا اذه لدبتسيو «دحاولا فرصملاب ةبولطملا ةئفلا نم ةقرو نويلم ةئم ةعابط تمت

 :يلاتلا فرحلاب اهلادبتسا متي مث «نويلم ةئم ةقرولل لسلسملا مقرلل ةمجنب

 ىلعأب رخآ ةعابط ةحول مقرو «ىنميلا ةهجلا لفسأب ةعابطلا ةحول مقر دجوي

 رهظ نم ىرسيلا ةهجلاب طقف دحاو ةعابط ةحول مقرو «ةقرولا هجو نم ىرسيلا ةهجلا

 .ةقرولا

 ةنس عبطتو .ةعابطلا ةحول مقر راسي ىلع ةعجارملل فرح نوللا دوسأ دادمب عبطي
 .فصتنملا ةروص ةدعاق نيمي ىلع ةيلاملا ةقرولا هجو نم نميألا ءزجلاب ةعومجملا

 عيقوتو ةنازخلا ريزو عيقوت ةيلاملا ةقرولا هجول ىنميلا ةهجلا نم لفسألا ءزجلاب عبطيو
 دوسأ ةعابط دادمب تاعيقوتلا ةعابط متتو فصتتملا ةيلاديم راسي ىلع ةنازخلا ماع نيمأ

 .ةعومجملا ةنس فالتخاب ناعيقوتلا ناذه فلتخيو نوللا

 دحأل ةروص اهطسوتت ةيسدنه تاميمصت «ةثالثلا اهعاونأب ةيلاملا ةقرولا رهظ لمحيو
 دجوتو ةروصلا لفسأ ناكملا اذه مسا عبطيو ءاكيرمأ يف ةروهشملا وأ ةيخيراتلا ملاعملا

 .ةقرولا رهظ يف ةروصلا نيبو ةقرولا هجو يف فصتتنملا ةيلاديمو ةئفلا نيب ةتباث ةقالع

 IN 0000 we راعشلا ةرابع اهنم يولعلا فصنلاب ةيلاملا ةقرولا رهظ لمحو

 Silver certificates ةأامسملا ةلمعلا 4 ¥0 ماع ىلوألا ةرملل ترهظ دقو 4

 رادصإ يأ ءاغلإ متي مل رالودلا كس ّمت نأ ذنمو ؛تالمعلا لكب ۱۹١۳ ماع اهب ممع مث

 .نآلا ىتح يكيرمألا رالودلا تارادصإ نم
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 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١........... يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 راعش هسفن وهو يكيرمألا راعشلاو متخلا راعشلل نوسنكيوه ميماصت روص ىدحإ
 .ةينوساملاو نيرونتملا .يكيرمالا متخللو

RET Er KEE 

 | 5 ؛ تخلل هل ولعي (ةب بط ۱۳ نم مرهلاو .نوتراب : ار هولعي(ةبطصم) ةقبط ١ نم مرهلاو .نوتراب الا ميمس ايلي لا حارتقالل ةثلاثلا ةنجللا همدق يذلا ريرقتلا نم ةيئوض ةروص
 يكيرمالا يمسرلا متخلل هلوبق مت .ةعشملا نيعلا



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠.٠.٠٠٠
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 .هضفر متو سرجنوكلل متاخلل لوألا ميمصتلا وأ لوألا مسرلا

 سرجنوكلل نيلكنارف همدق يذلا يكيرمألا
 .هضفر متو م٣ ماع

 متخلل نوسموط هعضو يذلا ميمصتلا متخلا ممصم نوسموط زلراشت ةروص

 .راعشلاو يكيرمألا قوت رالودلا ىلع دوجوملا يكيرمألا راعشلاو
 رمفون ۲۹ ىف دلوو ۱۸۲٤ سطسغأ 1 یف

 .لصألا يدنلريأ م۷۲۹ ٠ ٠



 ةيكيرمألا ةدحتنملا تايالولا راعشو متخ
 00مم مد ةمومووممومووموو يكيرمألا رالودلاو

 دحاو ةئف رالودلا رهظ ىلع ةينوساملازومرلا مهأ

 ةدحسملا تايالولا راعشو متخ ىلعو رالود

 تحضو دقف ساسألاب ةيناطيش ةينوسام ةعانص هتائف لكب يكيرمألا رالودلا نأل

 .دحاو رالود ةئف ةصاخو اهيلع ةينوساملا زومرلا

 :زومرلا كلت مهأو

 ةينوساملا زومرلا نم وهو ةرطيسلاو ةوقلا زمر وه :باقعلا رئاط وأ ينوساملا رسنلا

 رالودلا ةئف يكيرمألا رالودلا رهظ نيمي ىلعو ينوساملا متاخلا ىلع هدجت اذهو قماحلا 7

 ةلمج هيلع بوتكم راعش كانهو طيرش ىلع هراقنمب ًاضباق يكيرمألا ملعلا هيلع دحاولا

 .«دحاو» يأ (07158) ةملك قوف in good we (rust))» («قثن هللاب) اهتمجرت

 .ةيروطاربمإلا ةوقلل زمرك ةلالدلل مدختساو نامورلا ةهلآ نم رسنلا ناكو

 رخآلا بلخملاو «برحلل زمرت ًامهس ٠١ ىلع هبلاخم دحأ يف رسنلا كسميو

 كسمت دي نع ةرابع متخلا وأ رالودلا ىلع رسنلا بلاخمو «نوتيز نصغ ١ كسمي

 .ةوقب

 ؛مالسلا ىلإ ريشت نوتيزلا نصغو برحلا ىلإ ريشت رسنلا ةضبق يف ٠١ لا مهسألاو

 .ةينوساملا حلاصملاو فادهألا قيقحتل مالسلاو برحلا ىلإ ريشي ىنعملاو

 تقو ةدحتملا تايالولا ددع وهو رهاظ امهلوأ نيرمأ ىلإ ريشي رشع ةثالث مقرلاو

 يتنثالا ليئارسإ ينب لئابق ىلإ ريشت ينوساملا رخآلا رمألاو «ةيالو ١ تناكو اهتأشن

 .رزخلا ةليبق يهو ةيدوهيلا ةثلاثلا ةليبقلل ةفاضإ ةرشع

 فسوي ةروس يف مهتأشنو ليئارسإ ينب نع ىلاعت هلوق ىلإ ًاضيأ ٠١ مقرلا ريشيو

 َسمّنلأوَيكوكرََعَدَحأ بَ نإ ماكي مالسلا امهيلع بوقعي هيبأل فسوي لاق نيح

 .(4:فسوي) € دس يل مهنيا َرمَعْلاَو



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا .٠

 .نيعطاقتم نيثلثم لكشت ًامجن رشع ةثالث اهب ةرئاد رسنلا قوفو

 نوكملا مرهلا ثيح رالودلا ةقرول رسيألا بناجلا ىلع دوجوم ًاضيأ ٠١ مقرلاو

 .(7١ةيكمادم وأ ةبطصم ةرشع ثالث نم

 باقعلا رئاط وه ىكيرمألا راعشلا وأ رالودلا ىلع دوجوملا رسنلا نأ ىري نم كانهو

 تاقولخملا نم وه رسنلاف كلذ برعلا نحن انيلع طلتخا دقو سكينويفلا رئاط وأ

 هتسيرف ىلع مدقي ال وهف «نبجلا اهمهأ ىتش تافصب فصتتي هنأل برعلا ىدل ةعيضولا
 عم لماعتلاب صتخم حراوجلاو رويطلا نيب نم وهو ءاهحور جرخت ىتح ًانكاس كرحيالو
 .ديدجلا جزاطلا ديصلا نم هبلاخم ديص نم الإ لكأي ال ًالثم باقعلا نأ نيح يف «فيجلا

 الإ لكأي ال يوق رئاط هنأل «برعلا ةليخ يف ةناكمو فرش اهل يتلا حراوجلا نم ربتعيو

 .روهش اهل يتلا ةفيحلا دنع طبارم رسنلا نيب لع نم هسئارف ىلع ضقنيو «هديص نم

 ًاريثك ردصتي باقعلا رئاط دجن صوصخلا هجو ىلع يكيرمألاو يبرغلا ريكفتلا يف
 «ةفلتخملا اهتارادإو ةيكيرمألا ةموكحلا تاراعش نم ريثك ىلع دجوي وهف «تاراعشلا نم

 يكيرمألا بدألا يف مدختسي اك ءًآلثم يبهذلا رسنلاك لافطألا صصق نم ريثك يف رهظيو

 مسا اومجرت ناكيرمألاب برعلا كتحا امل نكل .ولعلاو قالطنالاو ةيرحلل زمرك ًاضيأ

 نكل .ةيباجيإ تافصل زمرك ةباتكلاو بدألا يف همادختسا هعم اوذخأو رسنلاب ريطلا اذه

 رسنلا وه سيل 62816 ىمسملا ريطلا نأ ذإ «ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا يف انه حداف أطخ ثدح

 يف هيلع قلطي يذلا وهف رسنلا امأ هل ةحيحصلا ةمجرتلا يه اك باقعلا وه امنإو ًاقالطإ
 ةيبرعلا يف هفصو ىلع قبطني اب مجاعملا هفصتو ؟انان:6 ةيزيلجنإلا

 دري هارن برعلا ةليخم يف ةعيضولا هتناكم مغر رسنلا حبصأ ثيدحلا رصعلا يف نكل

 تايالو يهو ةيادبلا يف (اكيرمأ) ةلودلا اهنم نوكت يتلا ةدحتملا تايالولا مه ١١ مقرلا نإ ليق ١-

 انيالوراكو ةيلامشلا انيالوراكو دناليورو ريداليدو رياشمهوينو دنالريمو يشتوسامو اينيجرف

 زومت نم عبارلا يف مهنيب داحتالا ناكو كينوكو كرويوينو يسريجوينو ايجروجو اينافلسنب ةيبونجلا
 .ةيالو نوسم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نآلاو «م ۱۷۷٩ هيلوي
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 anes يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 زربأ نمو ءرقصلا ىلع ىطغ ىتح هيونتلاو لضفلاب رويطلا نيب نم هصختو رسنلاب ديشت

 ىكيرمألا رسنلا

 جمانرب ىلع هعضو دعب يكيرمألا رالودلا ةثف رالودلا رهظ ىلع نيميلا ةهج ىلع راعشلا وأ متخلا

 .ناطيشلا ينرقو نويع ثيح «ةحضاو ةيناطيش لاكشأ حضتي تاغارفلا ليلظتو بوشوتوفلا

 ١- ىلإ ۷ نم يكيرمألا رسنلا نزو غلبي ٠١ نم هلوط غلبيو دنواب ١ نم برقلاب شيعيو مادقأ ۸ ىلإ © ..
 .راجشألا ىلع هشعو تاعقنتسملاو تاريحبلا
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ...٠

 ينوساملا ثارتلا لك ىلإو لاجدلا ىلإ زمرت رسنلا سأر ولعت يتلا ةيسادسلا ةمجنلاو

 ءاضعأ يه ةيليئارسإلا ةيسادسلا ةمجنلا لكش يذلا موجنلا ددع نأ ثيح ينويهصلا

 نويهص ينب ءامكح مهيلع قلطأ يذلا نويلاباقلا مهو اكيرمأب ينوساملا ينوكلا لفحملا
 ةفاضإ رشع ينثالا طابسألا وأ ةيليئارسإلا لئابقلا ىلإ انركذ امك ١7 مقرلا زمري ًاضيأو

 .رزخلا ةليبق ىلإ

 لاجدلا حيسملا داحتا ىلإ نازمري نالباقتم نابولقم ناثلثم يه ةيسادسلا ةمجنلاو

 ا .امهدحوتو سيلبإو

 ةيملاع ةموكح مايق ينعت يهو (8013:16ال5 ا02317) ةيزيلجنإلاب تارابع كانهو

 قلطي يناطيشلا هططخمو دوهيلا هرظتني يذلا رظتنملا حيسملا لاجدلا مكح تحت ةدحوم

 .ديدجلا يملاعلا ماظنلا هيلع

 سلجملا تاجرد ىلإ زمرت يهو تاشير 4 ةقرولا ىلع يكيرمألا رسنلا ليذ ينو
 .اكيرمأب ينوساملا ينوكلا لفحملا يف ىلعألا

 يف ةيوضعلا تاجرد» ينوساملا ملسلا تاجرد ىلإ ةراشإ يه ”7 لا شيرلا ددعو

 .(ةينوساملا

 ىلع ءاوس ةينوساملا زومرلا مهأ نم وهو :ىرسيلا ةهجلا ىلع ينوساملا مرهلا
 نم سيلبإ ةدبع ةبعك وه يرصملا ربكألا مرهلاف «ينوساملا ركفلا يف وأ رالودلا ةقرو

 دقو سرام ۲١ ىلإ سرام ٩ نم ةرتفلا لالخ نم جحلل هيلإ نوتأيو مهريغو نوساملا

 .(ىربكلا مارهألا رارسأو لاجدلا حيسملا) انباتك يف رمألا كلذ انحضوأ

 هنأ نوسرام لثم ضعبلا نظي امك رالودلاو يكيرمألا متخلا يف مرهلا دوجو سيلو

 .رصم ةنعارفب ةميدقلا ةلصلا ىلع ليلد

 يف سيلبإ شرع هيلع يذلا ادومرب ثلثم ءام وه مرهلا لفسأ دجوي يذلا ءاملاو

 (مرهلا) ثلثملا نأ ةلئاقلا ةينيصلا ةمكحلاو لثملل ًاقيبطت كلذكو ىطنلطألا طيحملا

 يوحت يتلا ةرئادلاو ءلاجدلاو سيلبإ نم ربكأ رش دجويالو رشلا ينعي ءاملا ىلع
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 120000 يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 !!رشلا اذه يمحت يتلا ةوقلا يهو ءامدلا كفسو لتقلا لثمت ءاملاو ثلثملا

 ىسبلي يروتاتكيد ماظن دوجو ىلإ زمري رالودلا ةقرو ىلع مرهلا نأ ضعبلا ىريو
 .لاجدلا اهسأري يتلا ةيفخلا ملاعلا ةموكح يه ةيطارقميدلا بوث

 رالودلا ىلع دوجوملا زومرلاو تاراعشلا كلت نأ ىلع نوللحملا عمجأ دقو

 ةعانصو ةينوسام ماتخأو تاراعش يه امنإو ةدحتملا تايالولاب اهل ةقالع ال دحاولا

 .ةيلاجد

 ىلإ زمرت ةدحاو ةيرشب نيع يهف لمتكي مل يذلا مرهلا ىلعأ ةدوجوملا نيعلا امأو
 .هسفن سيلبإ ىلإ زمرت اهنأ وأ لاجدلا نيع

 :جنرطشلا ةعقر ىلع راجحأ هباتك يف لوقيف راك ياج مايلو يكيرمألا لارنجلا امأ

 سسجت ةلاكو ىلإ زمرت ...تاهاجتالا عيمج يف تاعاعشإلا لسرت مرهلا ىلعأ يتلا نيعلا

 تحت ..تبواهزياو اهسسأ يتلا اهفرعي ال نمل يهو وباتسجلا ةلاكو طمن ىلع باهرإو

 قيرط نع اهنيناوقل عوضخلا ىلع سانلا رابجإو ةمظنملا رارسأ ةسارحل ةوخإلا راعش
 (ةيسنرفلا ةروثلا بقعأ يذلا باهرإلا مكح يف ميظع رود ةلاكولا هذه ناكو باهرإلا

 نأ ناينعت 4111101[ 15[006 یهو راعشلا ىلعأ يف نيتروفحملا نيتملكلا نإ ًاضيأ لوقيو

 7101/05 0500 راعشلا اذه لفسأ يف ةروفحملا تاملكلا امأ حاجنلاب تللكت دق انتمهم

 ركذلاب ريدجلا .ديدجلا يعامتجالا ماظنلا اهانعمو ةمهملا ةعيبط رسفتف )2١. ءان

 ةينارونلا ةزهجألاب ةينوساملا ةمظنألا جمد دعب الإ ةينوساملا لبق نم نبتي مل راعشلا اذه نأ

 .م 107/87 ةنس يف دابسمليف رمتؤم نابإ

 آلا لوقيف ةيدوهي ةيملاع ةيروتاتكيد ليبس يف باتك فلؤم سيبيهرايب بتاكلا امأ
 ةينويهصلا كلم عضي نأ رورغ الف ةصلاخ ةينويهص ةلمع وه يكيرمألا رالودلا نإ)

 .(ديدجلا يملاعلا هماظنب اهالخ نم رشبيو ماعلا اهب مكح يتلا هتلمع ىلع همتاخ

 .ياج مايلو - جنرطشلا ةعقر ىلع راجحأ ١-



 ةيدوهيلا ةيرصنعلا ةكرحلا ءامعز دحأو ةعيفرلا يأ (77) ةجردلا نم ينوسامو لصألا

 ةيار هنم رشنتف ةالصلا تيب ميلشروأ هيف حبصتس يذلا مويلا برتقا دقل) يلي ام ةيملاعلا

 يدوهيلا ريصي نأ نكمي الو ئطاوشلا ىصقأ قوف عفترتو ةديحولا ليئارسإ ةيار هللا
 برتقا يذلاو ديحولا لقعلا نيد ناميإلا رون قرشي نأ لبق يحيسملا وأ ملسملا قيدص

 لك ىلع رونلاب قرشت يكيرمألا رالودلا ىلع هتراشإ يه اهو ..اهعمجأب ايندلا ىلع هدعوم
 .(حيسملا هيف دوعي يذلا ديدجلا يملاعلا ماظنلاب هرشبتل اهكصي نم

 :هنأ اهصخلم ةماه ةثداح تثدح م ١97١ ةنس

 .وغاكيش ناكس نم كنارف يبوب يكيرمألا باشلل ةعشب لتق ةميرج تفشتكا

 ماقتنالا وه ببسلا ناكو ةيواكلا ادوصلاب ءيلم مامح يف ةبئاذ ةبهتلم هلتك ىلإ لوحت ثيح
 بطقتست تناك يتلاو ةيدوهيلا ةيلاباكلا ةمظنملا نم باحسنالا دارأ نأ دعب هنم يدوهيلا

 دعب ةعشبلا ةقيرطلا هذهب هنم اومقتناف ..اكيرمأ يف ةقيرعلاو ةيدوهيلا رسألا بابش ةريخ

 تقو يف مزاللا نم رثكأ ملع هنأو ةيدوهيلا ريغرخآ نيدب نيدي هنأ ًاضيأ اوفشتكا نأ
 اوؤدب رظتنملا دوهيلا كلمل نييفختم ءالمع نأ هئاقدصأ نيب عاذأ دق ناك هنكل ..ريصق

 ةرماؤم نوكيحي دوهيلا نأو هكلم تحت ملاعلا دحوتل ًازمر .رالودلا ىلع همكحل نوجوري

 .قالخألا ىلع ضحي يذلا يدوهيلا نيدلاب الو قالخألاب امل ةقالع ال هلك ملاعلا ىلع

 ةرشابم اهدعبو هلقعو هبلق المو يبوب هقنتعا يذلا نيدلا نع ءيشب دحأ حرصي ملو

 وغاكيش يف نمألا ثحابم شتفم نكلو ..ةيدوهيلا ةمظنملا هذه نم باحسنالا ررق
 ىلع نالتاقلا فرتعاو ةميرجلا يذفنم ىلع ضبقلا عاطتسا نوستاوسكر وعدملاو

 امهنم ملع هنكلو ..ةمظنملا رسو نيكرتشملا نم امهريغ رسب اظفتحاو .اهءاكتراب (هيسفن

 قيدص نم زاح نأ دعب فارتعالا اذه ىلع امهنم لصحو نييدمحملا نيدب نيدتي يبوب نأ

 ملاعلا رذح هنأو لماكلا يبنلا وه يبرع يبن نع بيرغ مالك هملكي ناك هنأب ًافارتعا هل

 .لاجدلا حيسملا هنأو رظتنملا دوهيلا كلم نم

 وراد سنرالك ديسلا تفلك ةوطسو ذوفن نم اه اب الاباكلا ةزهجأ نأ بيجعلا نمو
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 210111111111 يکي رمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 نوستاو سكر تعنمو نيلتاقلا نع عافدلاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ماحم مظعأ

 وغاكيش يف هدوجو ىتح تعنمو ةمكحملا تاسلج ىلإ روضحلا نم ةيضقلا يف ققحملا
 ۰ ةاضقلا يقتلي نأ لواحي هنأو ةيرثلا يبوب ةرسأ نم شترم ناك هنأ ججحب ةمكاحملا ءانثأ

 هميجحت هيلمع دعب ةطرشلا زاهجب لمعلا نم شتفملا اذه داعبإ مت اذكهو ....اًرس

 ةيدوهب ةرماؤم نم رذحي أدبو لوتقملا باشلا راكفأ ةفرعمو ينبتب أدب امدنع...هرهقو

 هيلع دوواد عردل لضفملا لكشلا اهنأ اوعدا يتلا ةلضفملا مهتمجنو اهمتاخ حضتا ةيم اع

 .حوضو لكبو يكيرمألا رالودلا ىلع مالسلا

 . موي اهنع لفغن الأ دب الو ةكباشتمو ةريثك ًاطويخ ةرماؤملل نإ

 متاخلا يأ (186 87686 562]) ةرابع ةيزيلجنإلاب ينوساملا مرهلا لفسأ بوتكمو

 يرصملا اهتمجرتو ينوساملا مرملا ىلعأ يهو (80816 «062115) ةرابع دجوتو .مظعألا

 يأ اًيطبق قطنت (200015) ةملكو .متاخلا وأ ةقلحلا ًاضيأ ينعت (872608) ةملكو ميظعلا

 (سوتبيج) ىلإ هب اوعجر يذلا يتبج ظفل نم ةذوخأم ةميدق ةينانوي ةملك يهو اًيرصم

 يأ (هاتبج) ةطقن ىلإ مسالا عجريو ةميدقلا رصم ىلع قيرغإلا هقلطأ يذلا مسالا وهو

 (8عالنما) تبجيإ اهيلع قلطأ هنمو رصم ضرأ ىلع ةنعارفلا هقلطأ يذلا ءهلإلا ضرأ

 تبحلا وأ لاجدلا حيسملا راعشو متخ الإ وه ام يكيرمألا متخلا نأ حضتي اذهبو
 .( 57 ىسنإلا

 باشعأو تاتابن دوجو ليلدلاو ادومرب ثلثم ءام وه ينوساملا مرا لفسأ ءاملاو

 ربع ةقطنم يف ادومرب ثلثم ةقطنم يف ةدوجوم باشعألا هذه نأ ثيح مسرلا يف

 ٹلثم يف انل رادصإو باتك نم رثكأ يف انركذ اك عقي سيلبإ شرعو "7وساجراس
 ىلع متخلاو راعشلا اذه ةعانص يف لاجدلاو سيلبإ كارتشا ىلع ةلدألا نم اذهو ادومرب

 .رالودلا

 باتكلا راد رشانلاو ءبتاكلل ةيفخلا ملاعلا ةموكح ةلسلسو «جنرطشلا ةعقر ىلع راجحأ باتك أرقا ١-

 .يبرعلا

 .يعرم ةماسأ «توغاطلاو تبجلا رظنا ١-

 .يبرعلا باتكلا راد رشانلا ءيطنلطألا ةربقم ادومرب ثلثم انباتك رظنا -۳



 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا م م

 فورحلا هذهو 200111377 ماقرأ ىلإ ريشت ةينيتال فورح مرملا لفسأ يفو

 اكيرمأ لالقتسا نالعإ نأو «ةثيدحلا ةينوساملا ءاشنإ خيرات وهو ١0/15 مقرلا لباقت

 امأو سيراب يف تدقع يتلا مالسلا ةدهاعم بجومب “١77 لوليأ ” يف ناك يمسرلا

 .م ١١/ا/5 يف ناك لالقتسالا ةقيثو عيقوت

 لالقتساب اًًيمسر ايناطيرب تفرتعا «(۱۷۸۳ ربمتبس ۳) سیراب ةدهاعم ىضتقمبو

 دض ايناطيرب :يهو - ةبراحتملا ةيبروألا لودلا اهب تلصوو «ةدحتملا تايالولا

 ةعساو ةيوست ىلإ - حلسملا دايحلا ىلع فقت ةلودك ادنلوه |مهعلاضت ءاينابسإو اسنرف

 )7٠ اكيرمأو ارتلجنإ نيب حلصلا ماكحأب ةصاخلا ةيديهمتلا ماكحألا تعقوو .قاطنلا

 اينابسإو اسنرف تعقوو .ةيوتلم تاضوافم يف ةدع روهش ءاضق دعب ۱۷۸١(« «ربمفون

 (بتدهاعم ادنلوهو ايناطيرب تعقوو (۱۷۸۳ «ریانی۲۰) ايناطيرب عم ةيديهمت تادهاعم
 ةصاخلا ةيقافتالا ادع ايف) ةيديهمتلا تايقافتالا هله تعقوو .(۱۷۸۳ ريمتبس"؟)

 ةيئاهبن تادهاعمك ١75( وينوي يف الإ ناتلودلا اهيلع قداصت مل يتلا ادنلوهو ارتلجنإب

 .(۱۷۸۳ «ربمتبسا“)

 تحنمو .ادنكو ةدحتملا تايالولا نيب دودحلا ةيكيرمألا ةيزيلجنإلا ةيقافتالا تتّبثو

 ةصاخلا ةدهاعملا يفو .دنلدنوفوين ةريزج نم برقلاب كامسألا ديص قح نييكيرمألا

 ريغ .رييغت نود ماع هجوب 1777” «سيراب ةدهاعم اهتضرف يتلا ماكحألا تيقب ءاسنرفب

 «ةقرونيم ةريزجو ءاكيرمأ يف ءاديرولف تعجرتسا ايناطيرب عم اهتدهاعم يف اينابسإ نأ
 )٠١ سيراب ةدهاعم تمربأو .قراط لبجب ايناطيرب تظفتحا امنيب .طسوتملا رحبلا يف

 بناجلا نم ايسوربو ءاسمنلاو ءايسورو ءايناطيربو «بناج نم اسنرف نيب (1815 ويام
 تناك يتلا كلت اسنرف دودح تلعج اهاضتقمبو .نويلبانل لوألا علخلا بقع ءرخآلا

 .(۱۷۹۲) اهل

 نيسسؤملا ءابآلا وأ ناكيرمألا راوثلا عيقوت خيرات وه م١۱۷۷ خيرات نوكي اذهبو

 رقتل سيراب ةدهاعم تءاج مث يكيرمألا لالقتسالا نالعإ ةقيثو ىلع ناكيرمألا

 .ايمسر اكيرمأ لالقتساب رمعتسملا دلبلا ايناطيرب فارتعا
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 eens يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 ماظنلا» اهتمج رتو مرهلا لفسأ رهظت (Nouus ordo secioram) ةرابع ًاضيأ دجوتو

 لوصولا متو ةنياهصلا نوساملا ةطخ نم يساسألا ضرغلا وه اذهو «ديدجلا يملاعلا

 ٠۹۹۱ ماع بألا شوب يكيرمألا سيئرلا باطخ يف هنع نالعإلاو فدهلا اذه ىلإ

 مث ةدحتملا ممألا ءاشنإب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب أدب يذلا ذيفنتلا تايلآ عضو متو

 شرعلا ىلع لاجدلا حيسملا سولج الإ قبي ملو «تاجلا» ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم

 نالعإلا ذنم ملاعلا مكحي لعفلاب أدب دق ديدجلا يملاعلا ماظنلاف «ةينالع ملاعلا مكحيل

 ما 404١ ماع هنع

 :نوساملا دنعو رالودلا زومر 1١١ مقرلا رس

 .هنم فوخلاو مؤاشتلاب ضعبلا رعشي ءيس مقر هنأب سانلا دنع روهشم ٠١ مقرلا

 نأ كانه سانلا بغري ال اذلو ءاموؤشم اقر ندمتملا يبرغلا ملاعلا يف ربتعي ثيح

 مقر وأ ء۳٠ مهزنم مقر نوكي نأ نوبنجتي مهف مهصخي ءيش يأب مقرلا اذه طبتري

 ىلع ماعطلا لوانت يف نوبغري الو «هيف نونكسي يذلا ناكملا وأ قدنفلا يف ٠۳١ مهتفرغ

 .اصخش رشع ةثالث اهيلع ةدئام

 نودقتعي اوناك ذإ ءةميدقلا روصعلا ىلإ دوعي فوخلا اذهل ىسيئرلا ببسلا نإ لاقي

 بتكلا دحأ يف ركذ دقو «بيغلا ملعب هتلصو ةيفخلا ةوقلاو ردقلاب مقرلا اذه نوفصيو

 .ةطلسلاو ةقاطلا حيتافم ىلع لصحي ابر 2١7 مقرلا مهفي نم نأ دهعلا ةميدقلا

 ةسارد ينو «ةعمج يف عقو اذإ 17 مقرلا نم «ماع لكشب نومءاشتي برغلاو اكيرمأ يف

 يأ نم ٠۳ ةعمج موي لك رسخت ةيكيرمألا تاكرشلا نأ نيبت “ناينوشيمس” ةلحم اهترجأ

 ةعمج موي ءيش يأب رماغت وأ رفاست وأ قوستت ال سانلا نأل رالود نويلم ۷٠١ رهش

 يف رذجتمو ميدق وه لب ةدحتملا تايالولاب اروصحم سيل 2١ ةعمج» نم فوخلاو .

 .ةيمويلا ةايحلا يفو خيراتلا

 ١7 مقرلا اّمأ ء١١ مضت تاعومجم يف تارحاسلا عمتجت تناك ةميدقلا امور يفف

 دقتعيو .ةدقع "١1 ةقنشملا لبح نودقعي اوناك ءامدقلا نويفاندنكسإلاو .ناطيشلا وهف



 ةعمج ناك هنأ داقتعالا نولضفيو ةعمج موي اهلكأيل ةحافتلا مدآ تطعأ ءاّوح نأ ضعبلا

 .مويلا اذه لثم يف ليباه لتق ليباق نأ ًاضيأ دقتعيو .رهشلا نم ۳

 مقرلا ةدحتملا تايالولا يف قدانفلاو باحسلا تاحطان نم 4٠/ مدختست ال مويلاو

 .- ۱۲۸ مقرلاب ١ مقرلا لدبتسي انايحأ - ١5 ىلإ ١7 نم زفقتو اهتاقبط ميقرت يف ۳

 لخدت الف ناريطلا تاكرش امأ 2١7 مقرلا لمحت ةفرغل دوجو ال تايفشتسملا يفو

 .اهتالحر ىلع مقرلا اذه

 داقتعا يف ةريرشلا حاورألا ددع ناك هنأل داليملا لبق ام ىلإ هروذج دتمت هنم مؤاشتلا نإ

 ١7 مقرلا ةنعل هتباصأ نيح ةثلاثلا ةيسنرفلا ةيروهمجلا سيئر تام اسنرف يفو .سانلا

 موي فداص يذلا يركسعلا هبالقنا لجأ تربانوب نويلبان نإف كلذك.مكحلا هملست موي

 كلذكو ١ مقر اهيف دجوي ال ةيسنرفلا هرئاطلا نأ رمألا يف كحضملا نم نوكي دقو .

 .مقرلا اذه لمحت يسنرف قدنف يف ةفرغ دجوت ال

 ماع ةقئاض ىلإ كلذ عجري ٠١ مقر نم مءاشتي برغلا تلعج يتلا بابسألا نمو

 نم اوديزي يكلو ١ يواسي ١97١ ماع ماقرأ عومجم نأل .ملاعلا تيشغ يتلا ٠

 اهماقرأ عومجم ۱۹٠۳ ةنس -:ينآلاك ةروهشملا كنضلا تاونس ىلإ اوعجر مهتجح

 تلشف يتلا ١ ولوبأ ةلحر « ٠ يواسي اهماقرأ عومجم ۱۹١١ ةنس « ١7 يواسي

 :يتأي اك سانلا تافرصت ىلع روعشلا اذه سكعنا دقو « ٠۳ ددعلا ببسب

 .11 مقر نوزواجتي مث ۱۲ مقر رخاوبلا باحصأ عضي-١

 . ٠١ مقر زواجتت مث ١١ مقر ىلإ لصت لزانملا ميقرتب اسنرف ةموكح موقت امدنع-؟

 .تاقاطبلا ضعب ماقرأ لسلست يف ٠١ مقر نويلاطيإلا جردي ال-۳

 .مقرلا اذه لمحت ةفرغ اهيف سيل قدانفلا ضعب- ٤

 ثحيو .ةريطلاو مؤاشتلاب فرتعي ال مالسإلاف .تافارخلا هذه مالسإلا براح دقو

 ناك..داقعلا دومحم سابع :قالمعلا بتاكلا نأ فيرطلاو ..ريخلا بحو لؤافتلا ىلع
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 00 يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 ًادمعتم راتخا ةديدجلا رصم ةيحاض يف نكسي نأ دارأ [نيحف «تافارخلا هذه نم رخسي

 ٠۳. مقرلا لمح ًالزنم

 .ملسم هاور «ثيدحلا .....ةماه الو ةريط الو ىودع ال» :ملسو هيلع هللا لص لاق

 .'(كرش ةريطلا كرش ةريطلا « كرش مؤاشتلا : ةريطلا» لاقو

 يبنلا ةرجه وه ثادحألا مهأ نم نأ دجن ةيوبنلا ةريسلاو يمالسإلا خيراتلا يف امأو

 هتثعب دعب رشع ثلاثلا ماعلا يف كلذ ناكو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةمركملا ةكم نم ةي ميركلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةوبنلا ةلحر تأدب ةنس ٠١ ةرمع غلب امدنعو «ليفلا ماع ميركلا يبنلا دلو دقل

 يف ةوعدلا ترمتساو .ميركلا نآرقلا نم تايآ لوأ ماعلا كلذ يف هيلع تلزنو يحولاو

 ةنيدملا ىلإ رجاه رشع ثلاثلا ماعلا يف مث «يكمل ا نآرقلا لزن اهيفو «ةنس ١ ةمركملا ةكم

 .ةنس 17 هرمعو هللا هافوت مث تاونس ٠١ اهيف ةوعدلا ترمتسا ثيح

 هلوق يهو اهب هيساوي ةيآ هيلع هللا لزنأ ةنيدملا ىلإ هقيرط يف وهو مظعألا يبنلا نإ كلذك

 .(1؟:دمح)# مهرماه رهتْكَلْمأ َكْدحَرْخُل ك يبرق نم وف َدَسَأ یه ةر ن نیکو » :ىلاعت

 !اضيأ ١7 دمحم ةروس يف اهمقر ءاجو ٠١ ماعلا يف تلزن ةيآلا هذه نأ يهابتنا تفل يذلا نإ

 ميظع ثدحل مقر يأ راتخي ال ىلاعت هللا نأ ذإ ةيإ ةزجعم مقرلا اذه ءارو نأ ٌتكردأو

 ..فدهو ةمكح هئارو نمو الإ اذهك

 ةريطلا هتدر نمو لاق هللا لوسر ّنأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع

 الو كريخ الإ ريح ال مهللا :لوقت 5 نأ :لاق ؟ كلذ ةرافك [ف اولاق كرشأ دقف هتجاح نع

 .حيحص دانسإب هريغو دمحأ هاور[ كريغ هلإ الو كريط الإ ريط

 اذوب ىلإ دوعي ٠١ مقرلاب مهمؤاشت بابسأ نم نأ ًاضيأ دجنف برغلا نع امأو

 روص دقو «ريخألا ءاشعلا يف ١ مقر ناكو حيسملا ديسلاب ىشو ىذلا يطويرخسالا

 اهيف روصي «ريخألا ءاشعلا» ةحول يشنيفاد ودرانويل رشع سماخلا نرقلا يف اذه

 .يذمرتلاو دواد وبأ هور - ١



 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠................

 وهو اذوب رهظيو ءرشع ىنثالا هييراوح عم ءاشعلا لوانتي مالسلا هيلع ىسيع انديس
 حيسملا ناخ هنأل ناطيشلا مقر هوربتعاف .. دوهيلا ىلإ مالسلا هيلع ىسيعب ىشو نم

 .مالسلا هيلع

 عوبسألا ثيح ةينمزلا ةلسلسلا ءاهتنا لثمي كيتزألا لئابق ىدل كيسكملا يف ىرنو
 ةرشع ثالثب كيتزألا نمؤيو ًاهإ ١٠ ةهغآلا ددع اياملا دنعو ءاموي ١١ يكيتزألا

 .ءاس

 اا ۸ 0 1

 دج روع جر ا 5
 ا 0 3

 حيسملا ىلإ ةفاضإ رشع انثالا حيسملا ويراوح اهيلع سلجيو ريخألا ءاشعلا ةريهشلا ىشنفاد ةحول

 حيسملاب ىشو يذلا وهو ١7 مقر يطويرخسألا اذوبي يتأيو ١7 ددعلا نوكيل هسفن مالسلا هيلع



 aceon يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ

 زاح دق 17 مقرلا نأ دجن دحاولا رالودلا ةئف يكيرمألا رالودلا ةقرو ىلإ عوجرلابو

 :یربک ةيمهأ ىلع
 ٠۳. رسنلا عرد ىلع ةدوجوملا طوطخلا ددع -

 .نوتيز ةقرو ١ ىنميلا همدق يف رسنلا هلمحي يذلا نوتيزلا نصغ قاروأ ددع -

 .ةقبط ١١ وه ينوساملا مرحلا تاقبط ددع -

 . ١17 ىنميلا همدق يف رسنلا هلمحي يذلا نوتيزلا راث ددع -

 .ًافرح ۱۳ (1[422831 «06م[15) ةرابع فرحأ ددع -
 .ًافرح ١ (5[نعأطانو) ةرابع فرحا ددع -

 «لاجدلا حيسملاو ةرماؤملا لهأو دوهيلاو نوساملا دنع ةيمهأ لثمي ١١ مقرلاف أذإ
 تنمآو ةيدوهيلا تقنتعا يتلا رزخلا ةليبقل ةراشإ وه ٠١ مقرلا نأ كلذ يف ليق ام مهأو

 بوقعي ءانبأ دوهيلا طابسأ يقابو ءنآلا ليئارسإ مكحت يتلا يهو لاجدلا حيسملا ركفب

 .ملعأ هللاو..دوهيلا ءابحأ نيدلا لاجر نولثمي ةليلق ةلق مه رشع انثالا مالسلا هيلع

 ةينوساملا اهئارو نم نوكي ةيملاع ثادحأ نم ثدحي امو ١١ مقرلا نيب طابترا كانهو

 .م1١1 / ۱۳ / ١١ يف ماه رمأ ثودح عقوتملا نم ثيح ةيملاعلا ةينويهصلاو

  EES EA ne N Îاا تا 0 ل 9 1

 و ا تعش 3 'ظ 4
  ESN ۰ف

 مسالطلاو تارفشلاو زومرلا هيلعو رهظلاو هجولا دحاولا رالودلا ةئف يكيرمألا رالودلا

 .ةيناطيشلا ةينوساملا
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 دجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ...... ٠

 .ةينوساملا متاخو نيينارونلا متاخ هيلعو دحاولا رالودلا ةئف يكيرمألا رالودلا رهظ

 | 0 3 0 7 ل 1ك 1 0 | 0 ١

 كلا ردإلا نالعإ جلا یلدرم یر ےن نما تايالولا ةلمع يف ةيلويهصلا و ةينوساملا زرمر
 FEIT CORE New World Order ةنف نم دحاو 5-5 ا

 دلال 206255  رفيسرل : نيع 5 0 47 نيبال رر ين نوكأ هدو رض ةلال
UNUM 0اانا ةلل5  

 نييئنوسملا لع سقم مقر ١١ مقر

 نودبعي امب طابترا وذ مقر 155 مقر

 تازالألا و رومز يلع ادد نيموشتملا مدي

 دحاو اوبركي م نإ اذه و نيينرييصلاب نييتوسملا طرف .
 رموويوييف وجو ووو عوج و جو جور وسو

 هبنوييف لدكل ةعرصم ر ركبتي رثطة روحا

9 spheres risen rough lo turn lo heavenly stale 
 ةيوامسل الحلا دوعن ةرابس موجن ةعست ضهنتم

 ةراجحلا نم فيط رشح ةت ب ررر دخن قد رع لع لل ركبنا رثط لف يف تشر عت
 مهس رع ةثالل  EIدنيرترعارول دب ورز ايساةرمس رع ل < "ن)

 رام را رکو رط  rةنون رع ةثالث رجم هنا ماوصل يف إل ل شر راو لام  1x = 655رجح نوعبس ر زانا 3 = 724

 يحوي دک مت ل يرسل يوقل دع ېه نوعم ر ل يرخأ ةرم مهتردص نع اهتاروطسا يف هينرهيلا

 ."دحاو ةئف" رالودلا رهظ ىلع ةينوساملا زومرلل طسبم حرش
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 رالودلاو ءاقنسلاو ةموبلا

 نوساملاو

 ةريثك رومأ يف لاجدلا حيسملا رويط نم ءاقنعلا رئاط ه

 .رالودلا ةقرو ىلع هعضو مت

 .لاجدلاو رالودلاو ةموبلا ه

 ةدابعو ةموبلا راعشو ينوساملا ىميهوبلا يدانلا »٠

 .لاجدلاو ناطيشلا
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 اوووي عامل عع نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا

 لاجدلا حيسملا رويط نم سكنيفلا وأ ءاقنعلا رئاط

 رئاطلا هنإ ليق ىتح رسنلا رئاط هبشي قينيفلا وأ سكنيفلا وأ ءاقنعلا رئاط

 لاجدلا حيسملا نأل ءاكيرمأ راعشو رالودلاو ىكيرمألا متخلا ىلع دوجوملا ©

 مهماوقأ اورذنأ ءايبنألا لك نأ يوبنلا ثيدحلا يف درو امك نيرظنملا نم ا

 هنإ ليق ىتح مالسلا هيلع حون لبق. دوجوم وهف «هموق رذنأ ًاحون نأو لاجدلا حيسملا

 ابرف مهعم فلتخن انك نإو ملعلا لهأ ضعب كلذ لاق « مالسلا هيلع مدآ نبا ليباق

 .ملعأ هللاو ليباق ءانبأ دحأ نوكي

 ؛روعأب سيل هللا نإو روعأ هنأ نوملعت «هموقل يبن هلقي مل ًالوق هيف مكل لوقأس نكلو

 ؟يروطسألا ىلاجدلا رئاطلا كلذ وه امف

 ضعبو «ةيقنيف ةنيدم ىلإ هوبسنو ءامدقلا نويرصملا هفرع يروطسأ يفارخ رئاط وه
 هسفن ددجي هنأو ماع ةئامسمخلا زواجت هرمعو نميلا يف شاع هنأ ىلإ ريشت تاياورلا

 .!!سلوبويله ةنيدم يف “عر يرصملا سمشلا هلإ دبعم ىلإ بهذيو

 امهب قفصي مث ىلعأل هيحانج ًاعفار ءاقنعلا وأ سكنيفلا بصتني عر لكيه يفو

 .ران نم ةحورم امهنأك ناودبيو ناحانجلا اهيف بهتلي ةظحل يفو ءاداح ًاقيفصت

 ميدقلا رئاطلا نم هيبش ديدج رئاط جرخي قيرحلا نع جتني يذلا دامرلا طسو نمو
 .ديعسلا نميلا دالب يف يلصألا هناكمل دوعيو

 بناجب يفولا لخلاو ءاقنعلاو لوغلا :ليحتسملا تنقيأ» :ءاقنعلا نع ليق اممو

 ۰ .«ءاقنعلاو لوغلا يتفارخ

 قرتحي تومي امدنع هنأ صصقلا مظعم يفو «ةوقلاو لاهجلاب رئاطلا اذه زاتميو

 .ديدج ءاقنع رئاط دامرلا نم جرخيو ادامر حبصيو
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ....... ١

 ءاقنع تيّمس :ليقو ...باقعلاب سيل مخض رئاط :ءاقنعلاو :برعلا ناسل يف درو

 دنع نوكي رئاط نومعزي اهيف ءاقْنَعلا :عارك لاقو «قوطلاك ضايب اهَقَّع يف ناك هنأل

 نم :ديبع وبأ (لاق) .. .دحأ هري مل رئاط برغل ءاقنَعلا :جاججزلا لاقو ءسمشلا برغم
 سلا لهأل ناك :يبلكلا نبا لاق .ه هرسفي ملو ُبرْل ءاقنَعلا مهب - تراط برعلا لاثمأ
 ءاهسلا يف هدعصم «خْمد هل لاقي لبج مهضرأب ناكو «ناوُفَص نب ةلظنح هل لاقي يبن

 لك نم اهيف هريطلا نسحأ نم ليوط قنع اهل «نوكي ام مظعأك ةرئاط ُهّبانْنَي ناكف «ليم
 ّيبص ىلع تَّضَقْاو تعاجف ءاهلكأتف ريطلا ىلع ٌضقنت تناكف َّضَقُْم عقت تناكو «نول

 ةيراج ىلع تمَّهَقْلا مث «هتذخ ام لكب بّرْعَت اهنأل ءًابرْغُم َءاقْنَع تيمسف «هب تبهذف

 ءاهب تراط مث «نيريبكلا اهيحانج ىوس نيريغص اھ نيحانج ىلإ اهتمضو تَعَرعرَت
 يف ًالثم برعلا اهتبرضف «تكلهف ةفآ اهيلع هللا طلسف اهيلع اعدف «مهيبن ىلإ كلذ اوكشف

 .ٌءاقنَعلا هب تراطو ء(هب تراط يأ) ُبرْغْملا ٌءاَقنَعلا هب ْتَوْلَأ :لاقيو ءاهراعشأ

 لاقيو .اهيسا ريغ اهتفص نم سانلا يديأ يف قبي ٌرئاط :ٌءاَقْنَعلاو :نيعلا باتك يفو

 .قوّطلاك اهقنُع يف ضايبل هب ُتَيُمَس لب
 ...هنم سئي ال برضي (لْثَم) :ٌبْغُم ُهاَقْنَع وپ ْتَقَلَح :مكحلاو لاثمألا مجعم يفو

 امنإو ًابيرغ راص يأ :برغأو ءمسجلا لوهجم مسالا فورعم ميظع رئاط :ءاَقْنَعلا

 ىلع عقي ٌمسا ءاقنعلا نأل هتفص اوني ملو «سانلا نع هدعبل برْاب رئاطلا اذه فِصُو
 ... ةفاضإلا ىلع برغُمو ةفصلا ىلع ٌبِرْعُم ُهاَقْنَع : لاقيو «ةيحلاو ةبادلاك ىثنألاو ركذلا

 :لاقيو ءقْوَّطلاك ضايب اهَقُّيُم يف ناك هنأل ءاقنع تيمس : :ليلخلا لاق :َء :ُاَقَْعْلا مهب ثرآط

 ناكو ءَناَوْفَص نب ةلّظْنَح :هل لاقي يبن سرلا لهأل ناك :يبلكلا نبا لاق ءاهقنع يف ٍلوطل

 نوكي ام مظعأك ةرئاط هُباَننَت تناكو «ليمم ءامسلا يف ِهّدَعْضَم خْمَد هل لاقي لبج مهضرأب

 نوكت تناكف ءةبصتنم ُعَقَت تناكو ءنول لك نم اهيف ءريطلا نسحأ نم ؛ليوط قنع اه

 ْتّضقناف ريطلا ِتَرَوْعأو موي ٌتاذ تعاجف ؛هلكأتف ريطلا ىلع ضقنت لبجلا كلذ ىلع

 ْتَضقنا اهنإ مث هتذخأ ام لك برغت اهنأب “برْغُم ءاَقْنَع“ :تيمسف «هب تبهذف يبص ىلع
 :لاقف «مهيبن ىلإ كلذ اًوّكشف ءاهب تراط مث نيريغص اهل نيحانج ىلإ اهتّمّضف ةيراج ىلع
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 22100 نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا

 اهتبرضف «تقرتحاف ةقعاص اهتباصأف ءةفآ اهيلع ْطلَسو ءاهّلْسَت ْعَطْقاو ءاَمْذَخ مهللا

 .اهراعشأ يف الَثَم ٌبرعلا

 ٌءاَقْنَعو :ةغللا تادرفم ينو
 م

 اك لاقي

 2 ا

 مهضعب لاقف «برعلا راعشأ يف اضيأ تدرو

 ٌبِرْعُم ٌءاَقْنَع ءرْبطلا ٍقاتِع نم «هب ْثََّلَخل مالا ُناَمْيَلُس الْؤلو

 :رخآ لاقو

 نأ ر ^ ٣ م
 ٌبِرْعُم ٌءاقْنَع «جاّجحل ا دي نم «هب تقلخ .ةفيلخلا نايلس الولو

 :رخآ لاقو

 برْغُم ُءاَقْنَع ءدزولا موي ءكبزَسب ْتَمّلَح ُدْبَعلا اهَّضَن وأ ْتَلِهبْبْسا اذإ

 :رخآ لاقو

 هناكم ىل هللا دبع نبا ام اذإ

 :يلذهلا لاقو

 ْتَقّلحل ينذلت مل يما نأ ولف

 :رخآ لاقو

 ةشلاث ءاقنعلاو لوغلاو دوجلا

 و

 دنع ءاقنعلا ثرغملا ب

 ٌبِرْغُم ُءاقنع دولاب

 نكت ملو دجوت ملف ءايشأ ءامسأ

 ةمخضلا ءامسلا ةباوب حتفت ديعبلا ديعسلا قرشلا دالب يف ًاديعب كانه هنأ ًاضيأ هنع ليقو

 ناكم ..ةرضخلا ةمئاد ةرجش ةباوبلا فلخ دجوتو ءاهلالخ نم اهرون سمشلا بكستو

 .«فوخ الو «ةئيدر لاعأ الو «توم الو ؛ةخوخيش الو ضارمأ هنكست ال لاح هلك

 «ميقتسملا ليوطلا راقنملا وذ ءاقنعلا ءطقف دحاو رئاط نكسي ناتسبلا اذه يفو .نزحالو

 سأرلاو
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 ديدرت يف أدبت ءاقنعلا ظقيتست امدنعو «فلخلا ىلإ ناتدتمم ناتشير اهنيزت ىتلا



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠

 اذه بوص تعسو اهنطوم تكرتف «ةيناث دلوت نأ ءاقنعلا تدارأ «ماع فلأ دعبو

 اه تنبو «ءامسلا ىلإ لصت ةمق اه ولعلا ةقهاش ةلخن تراتخاو ايقينيف ىلإ تهجتاو ماعلا

 نبللاك نول اهل ةدود ..ديدج قولخم جرخي اهدامر نمو «رانلا يف تومت كلذ دعب .اشع

 .يلصألا اهنطوم ىلإ ةدئاع ريطت ةديدج ءاقنع ةقنرشلا هذه نم جرختو «ةقنرش ىلإ لوحتت

 بعش ييحيو «رصمب سيلوبويله يف سمشلا حبذم ىلإ ميدقلا اهدسج اياقب لك لمحتو
 .قرشلا يف هدلبل دوعي نأ لبق ءبيجعلا رئاطلا اذه رصم

 يتلا تاياورلا تفلتخاو «تودوريه خرؤملا اهركذ امك ءاقنعلا ةروطسأ يه هذه

 برعلا هاس اذل قنعلا ليوط رئاط وه سكتيفلا وأ ءاقئعلاو .ةروطسألا هذه درست

 .ليخنلا نم ًانيعم ًاعون ينعتو لصألا ةينانوي يهف سكنيفلا ةملك امأ “ءاقنع”

 صوصنلا حرش” هباتك يف ةيكلملا ناه ةرسأ يف نش يوش بتاكلا لاقو

 :"تايلكلاو

 يف مانيو رحبلا هايم برشيو «ملاعلا ءاحنأ يف ريطيو ديعبلا قرشلا دلب يف ءاقنعلا أشن

 .ليللاب فهك
 .رارقتساو مالس يف هدلب نوكيسف صخش هآر اذإ

 هدبعي رئاط مطوط ناك ىرخألا تاناويحلا لامج عمجي يذلا ءاقنعلا نأ ءاملعلا ىريو

 .ءامدقلا نوينيصلا

 ؟ءاقنعلا ةروص ليكشتل يلصألا ماهلإلا وه ايف

 وأ يبهذلا ّيربلا كيدلا هنأ رخآلا ضعبلا ىريو «سوواطلا هنأ ءاملعلا ضعب ىري

 .ىكركلا

 «خرلا رئاط سفن ءاقنعلا نأ نودقتعي ءامدقلا نوينيصلا ءابدألا ناكو

 :“باوجو لاؤس” هباتك يف ةيكلملا ناه ةرسأ يف وي غنوس بتاكلا لاق ثيح

 ةبق ىلع طحيو بحسلا زاتجيو ءامسلا ىلا ضرألا نم ليم فالآ ةعست ءاقنعلا ريطي

 .ءاسلا
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 eases نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا

 دجوي” :ًالئاق ءاقنعلا “يست غناوشت” روهشملا ةيواطلا ةفسلفلا باتك فصوو

 نيتباحس لثم ناعساو هاحانجو ناش يات لبج لثم مخض هرهظ «غنب همسا خر رئاط

 ملاعلا نهربو “.بحسلا زاتجيو ءامسلا ىلإ ليم فالآ ةعست ريطيو «ءامسلا نم اتطقس
 فاّطخلا نأ ىلع ةريثكلا ثوحبلاو ةساردلا لالخ نم اود يإ نوو ينيصلا بيدألاو

 .ءاقنعلا ةروصل ةيلصألا تاماحلإلا دحأ

 ءاقنعلا روص لتحت ثيح نينتلا ةناكم نم ىلعأ ءاقنعلا ةناكم تناك نامزلا مدق يفو

 ضعب يفو «ةيكلملا ناه ةرسأ يف ةيريرحلاو ةيرادجلا تاموسرلا يف ةمدقتم ةناكم

 ليوطلا يعاطقإلا عمتجملا روطت لالخو .همفب نينتلا ءاقنعلا رقني تاموسرلا هذه

 لزن ايف ةرطابألل ًازمر نينتلا حبصأ ثيح ًاديور ًاديور نينتلاو ءاقنعلا ةناكم تريغت

 . .ةرطابألا تايظح ىلا ًازمر حبصأو ةيناثلا ةبترملا ىلإ ءاقنعلا رئاط

 ينيصلا بعشلا ءانبأ ىدل بوبحملا ءاقنعلا رئاط روص تأدب ةيكلملا غنيشت ةرسأ يو

 ةمعطألا ضعب ةيمست يف “ءاقنع” ةملك سانلا ةماع مدختسي ثيح «مهطسو رشتنت

 ةيمست ىلا ةفاضإلاب «ةايحلا يحاون نم اهريغو ةديعسلا تابسانملاو ينابملاو سبالملاو

 .”ءاقنعلا " مساب تايتفلا

 ينيصلا بعشلا هبحيو ةينيصلا ةمألا ىلإ ًازمر نينتلا بناجب ءاقنعلا رئاط حبصأ دقو

 | .يفارخلا رئاطلا اذهب امج اًبح

 ءةيقيسوملاو ةينفلا لامعألاو بدألا بتك يف ءاقنعلا ىلع روثعلا نكمي مويلا

 .مهديلختو ىتوملاب ءافتحالل مهدئاصق يف ءارعشلا اهب دهشتسا ام ًاريثكو

 سكينيفلا ةروطسأ نع هتاباتك ىدحإ يف ستدوريه يقيرغإلا رعاشلا بتك نانويلا يف

 عضي نأ دعبف هفلصسدسج نع شتفي يكل ةنس ٠٠١ لك يتأي يذلا سكينيفلا رئاط نأب

 رصم يف سمشلا دبعم ىلإ اهذخأي مث نمو اهلخادب هفلس دسج سكينيفلا حرطي هتضيب

 ةدوعلا ىلع رداق دلخم رئاط نع راعشألا ضعب سونايدوالك بتك عبارلا نرقلا ةياهن يفو

 سكينيفلا وهو --- دامرلا نم ةايحلا ىلإ



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠.٠.٠.٠

 ةيحورلا تاناويحلاو ةميدقلا ريطاسألا زومر نم ةميدقلا ةينيصلا ةفاقثلا يف ءاقنعلاو
 اهنم ةثالثلا نأ مغر ةافحلسلاو (ينيصلا نرقلا ديحو) نيليشتلاو ءاقنعلاو نينتلا لثم

 ًازومر ًاعيمج اهنوربتعي نيينيصلا نأ ريغ ءأدبأ ملاعلا يف دحأ اهري ملو ةيلايخ تاناويح
 .ًاديعس اًظح بلجت اهنأ نودقتعيو نميلاو ةكربلل

 هدجمي لظو ناولألا ةعورو لكشلا لامججب ىلحتي يذلا ءاقنعلا رئاط ًاصوصخو
 .مويلا ىتحو مدقلا ذنم ليج دعب ًاليج ينيصلا بعشلا هب ىنغتيو

 ددجي نيح هيحانجل قرح نم هثدحي امل رانلا رئاطب «سكنيفلا» :ءاقنعلا ىمسيو

 رورم دعبو هعم قرتحيو شعلا يف رانلا مرضي هنإ ةميدقلا ريطاسألا تركذ امك هسفن
 كلتو ءديدج رئاط دامرلا نيب نم ضهني ةيروطسألا تاياورلا ضعب يف مايأ ةثالث
 .توملا دعب ثعبلا ةركفب طبترت رئاطلا اذهل ةروطسألا

 ةيندعملا اهتالمع ىلع رهظو ءانفلا عراصت يتلا امور ةنيدمل ًازمر ءاقنعلا تناكو
 .ةنيدملا ةيدبأ ىلإ ةراشإلل

 نوساملا راعش ىلع عضو يذلا رئاطلا هنأ ىرن اذهلو رسنلا هبشي رئاط ءاقنعلاو

 .رسنلا هنأ عيمجلا هنظو (دحاو ةئف) يكيرمألا رالودلا ىلعو مهمتخو

 قلخ قباطي هنإف يلاتلابو انركذ امك مالسلا هيلع حون لبق دوجوم لاجدلا حيسملاف

 هب ربخأ امك ًارتم نيثالث نم رثكأ يأ ًاعارذ نيتس هلوط لصي يذلا مالسلا هيلع مدآ
 ًاضيأ ةقالمع نوكت رويطلاو تاناويحلا نإف يلاتلابو ء"ملسو هيلع هللا ىلص انلوسر

 .اهريغو ءاقنعلا لثم رويطلاو تاروصانيدلا لثم ةضرقنم انل ةبسنلاب نوكتو

 فضأ «ةحراجلا لاجدلا حيسملا رويط نم ءاقنعلا نوكي نأ دعبتسيال يلاتلابو

 .هسفن ددجيو قرتحيو ماع٠٠5 شيعي رمعم رئاطلا نأ يكحت ةروطسألا نأ كلذ ىلإ
 .سيلبإ لثم نيرظنملاو نيرمعملا نم لاجدلا كلذكو

 .يبرعلا باتكلا راد رشانلا .ىربكلا تامارهألا رارسأو لاجدلا حيسملا انباتك أرقا ١-
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 ىلع ةيسادسلا ةمجنلاو ءاقنعلا وأ رسنلا رئاط

 .يكيرمألا راعشلاو متخلا



 لاجدلاو رالودلاو ةموبلا

 .دو ةموبلا رئاط "دحاو ةئف" رالودلا ىلع ىتلا ةينوساملا زومرلا نم

 .راظنألا نم ًايفتخم هنأكو ةقرولا اياوز دحأ

 اه رعشيالو ناسنإلا اهبحي ال يتلا ةحراجلا رويطلا نم ةموبلاو
 ؛هليللاب طشني يليل رئاط وهو هباش امو بئارخلا نكستو بارخلا ىلإ زمرتو حايترالاب
 ,يميهوبلا يدانلاب فرعت اكيرمأ يف ةيوخأ كانهو اهل ًاراعش ةينوساملا تايعمجلا هذختتو
 .هل ًاراعش ةموبلا يدانلا ذختيو

 .موبلا نم ًاعون ٠٤١ وحن ءاملعلا فرع دقو ئداه لا ناريطلاب موبلا فصتتو

 ةليصف نم عاونأ ٠١ كانه .يقيقحلا موبلا ةليصفو رئاظحلا موب ةليصف :موبلا نم ناتليصف دجوُت ١-
 دتمي ثيح راشتنالا ةعساو يهف هيلعو «ةدرابلا قطانملا ادع نكامألا مظعم يف شيعت رئاظحلا موب

 ابوروأ ةراقل ةيبرغلا ةيلامشلا قطانملا نم اًبونجو ًالامش ٤١ ضرعلا يطخ نيب ينارغجلا اهعيزوت ىدم
 يهو «مس 4 8 يلاوح ىلإ ةعئاشلا رئاظحلا ةموب لوط لصيو «ةيبونجلا اكيرمأ ةراق ةفاح ىتح اًبونجو
 بوبحلا رئاظح يف ةملظملا نكامألا يف وأ ءراجشألا فيواجت يف وأ فوهكلا يف اهشاشعأ ينبتام اًبلاغ
 ةيبوروألا قطانملا ضعب يف نوحالفلا عجشيو .رئاظحلا موب «موبلا اذه مسا أشن انه نمو «فالعألاو
 موبلا بابي فرعُي رئاظحلا كلت يف صاخ باب لمعب كلذو مهرئاظح يف هشاشعأ ةماقإل رئاظحلا موب
 .هئاذغل تارشحلا دايطصال ليميف مجحلا ريغصلا موبلا امأ .جورخلاو لوخدلا ةيرحب حمسي

 «عاونألا ةيقب ةيناثلاو «(بلقلا اههجو هبشي) ةصاصملا ةموبلا امهادحإ لمشت :نيتليصف ىلإ فنصتو
 اهنول «(اوتكون ينيثأ) قيوق مأ :رصمب دوج ولا موبلا رهشأ .ةيرشحلا تافآلاو ضراوقلاب ةموبلا كتفت
 .ءارحصلا نطوتست ء(وبوب وبوب) ةفعبلاو .ةطقنم ءاضيب ةيبهذ (ابلأ وتيت) ةصاصملا موبلاو ءطقنم ينب

 .نينرقلاك اهسأر قوف شير اه

 «ةلدتعملاو ءةيرادملا قطانملا نم ناكم لك يف ةموبلا شيعتو .موبلا نم اعون ١55 يلاوح ءاملعلا فرع

 .تاطيحملا رزج نم ديدعلا يف اًضيأ دجوتو ءملاعلا نم ةيبطقلا هبشو
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يبرغ يبونج قطانم يف شيعت يتلا «ةمزقلا ةموبلا وأ «ةتيرفعلا ةموبلا ربتعت
 ةيدامرلا ةموبلا موبلا عاونأ ربكأو .مس ٠١ يلاوح اهوط غلبي ثيح «موبلا عاونأ رغصأ .كيسكملا يبرغو
 نكمي دح ىصقأ ىلإ ًالامش ينارغجلا اهادم دتميو ةيئانلا اكسالأو ادنك تاباغ يف شيعت يتلا ءىمظعلا

 .مس 017١و ۱۳۷ نیب نیدرفنملا اهيحانج لوط حوارتيو «مس۷ ۵ اهوط غلبيو .راجشأ هيف ومنت نأ

 = غلبي ثيح موبلا عاونأ رغصأ يه ةمزقلا ةموبلا ضرألا بكوك ىلع تايموبلا نم عون ٠١١ دجوي و

 ب ص يم لم ,

0 
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 eases نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا

 ةمكحلاب فصتت ةموبلا نأ نوسالل راعشكو رالودلا ىلع ةموبلل لاجدلا رايتخا رسو
 .ةمكحلا نم ةلاه اهوح نم طيحتو ةموبلا ةينانويلا ريطاسألا دجمت ثيح

 سيسمر رئاط تناكو ةنعارفلا ىدل ىربك ةيمهأب ىظحت "تكووات" ةموبلا تناكو

 .لضفملا

 .ةموبلاو "دحاو ةئف" رالودلا نع ثيدحلل دوعنو

 تيبثتو ةيسايسلا لئاسرلا ثبل لودلا اهمدختست يتلا لئاسولا مهأ نم نإف
 ةيندعملا ةيدقنلا تالمعلا ىلع بتكت يتلا تارابعلاو تاموسرلا يه ةينطولا راكفألا

 يهو ودعلاو بيبحلا اهلقانتي تارابع يهو ضرألا بوجت تانايب يهف «ةيقرولاو اهنم
 لدابتلا يف أدب نأ ذنم ناسنإلا اهمدختسا ةيلمع هفسلف يهو ءاقبلاو دوجولا ىلع ديكأت

 .ةضياقملا نع الدب دقنلا لح نأ دعب دقنلاب يراجتلا

 عاونأ نمو مس ۷١ اهولع غلبي ذإ تاموبلا ربكأ يه ةيساروبلا باقعلا ةموبلاو مس ١7 اهعافترا =
 يف شيعت يتلا رويطلا ربكأ نم ةدحاو يهو ةيلامشلا اكيرمأ يف شيعت يتلا ةيجلثلا ةموبلا اضيأ تاموبلا
 ءارفص نويعو دوسأ راقنمو ريدتسم سأر اهو ةليلق ةقرفتم ءاضيب عقب اهيلعو ءاضيب يهو ةقطنملا هذه
 اهسأر ىلع ةريبك رعش لصخ دجوي نورقلا تاذ ةريبكلا ةموبلا كانهو فيثكلا شيرلاب ةوسكم مادقأو

 ريغتتو ةحنجملا رومنلاو ةررهلا ماوبألاو ةباعنلا ماوبألاب موبلا نم عونلا اذه فرعيو نورق لكش ىلع
 ىهو نوللا ءارفص وأ ةيلاقترب ةريبك نويع اهل ضيبألاو دوسألا وأ يدامرلا ىلإ رمحملا ينبلا نم اهناولأ
 ةيلحاسلا ةيرخصلا باعشلا لوط ىلعو تاباغلاو ةيرجشلا يضارألا لمشت ةعونتم تاثيب يف شيعت
 .اكيرمأ بونجو لامشو طسو يف دجوتو ةقيضلا ةيدوألاو

 :اهعاونأ

 عونلا اذه ششعيام اًبلاغ .ةيلامشلا اكيرمأ ةراق يفو ةفوشكملا لوهسلا يف يكيرمألا راحل ا موبلا شيعي
 نم اهنكلو اًبالك تسيل يراربلا بالكو .ةروجهملا يراربلا بالك تاناويح روحج يف موبلا نم
 هنكمتو «ضرألا قوف ةكرحلا ىلع هدعاست ةليوط لجرأ رامحلا موبلا ىدل .مجحلا ةريبكلا ضراوقلا
 راغص ةصاخ ءاَضيأ تاييدثلا هؤاذغ لمشيو «تارشحلا اًساسأ تاتقيو «راهنلا ءانثأ اًديج ةيؤرلا نم
 .نانسألا كاكطصا توص هبشي توص موبلا نم عونلا اذه ىدلو «يراربلا بالك

 شيرلاب ةاطغم ريغ لجرأو ةيوق ةمخض ريقانم اهيدلو اًضيأ ةيوقلا رويطلا نم يهف كاَّمسلا موبلا امأ
 عاونأ شيعتو «كامسألا نم اهسئارف ىلع ماكحإب كسملا ىلع اهدعاست ةنشخ فشارحب ةيسكم مادقأو
 .ًاليل اًساسأ داطصت يهو .ايسآو ايقيرفإ يتراق يف عونلا اذه نم ةديدع
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ١...٠

 ةيعيبط ةيلاتتملا تارايبنالاو ةيسايسلا لئاسرلا عم لاملاو ةيطارقميدلا عضن |ميح و
 ةلود وعدي يذلا ببسلا نع بارغتسابو لءاستأل فقأ يسفن دجأ ةيداصتقا مأ تناك

 نأ ىلع لوقت اك روتسدلاو ةيطارقميدلا سسأ قفو ممألا نيب يخآتلاو ةيرحلا ىلإ وعدت

 (دحاولا رالودلا) ًالوادت رثكألا اهتلمع ىلع ةيموقلا اهتانالعإو ةينطولا اهلئاسر نوكت
 ًالدب ةينيد تاؤبنتو ةميدق تافسلفب طابترالاو ككشتلاو ضومغلا نم ريثك اهيف ًازومر
 .ءاسم حابص اهل وعدت يتلا ةلادعلاو ةيرحلاو يخآتلاو بحلا لئاسر نوكت نأ نم

 ةهج يف ةروشنملا ةروصلا يف يه اك (دحاو رالود) ةئفل ةيقرولا ةلمعلا نمضتت

 ملعي اك ةينوساملا زومرلا رهشأ دعي يذلاو ةئيضملا نيعلا هولعت يذلا مرحلا راسيلا
 ةيبرعلاب ينعت يتلاو (11]81/111' 00182115) ةلمج مرهلا ىلعأ ىلع بتك دقو عيمجلا

 (NOVUS ORDO SECLORÛUM) ةلمج مرهلا لفسأ بتك اى »)ققحت انعورشم)

 ةيبرعلاب أرقت ةعمتجم ةلمجلاف يلاتلابو ء(ديدج يناملع يملاع ماظن) ةيبرعلاب ينعت يتلاو
 مرهلا نم لوألا يقفألا فصلا ىلع دجن اى ء(ققحت دق ديدجلا يم اعلا ماظنلل انعورشم)

 يف يرس عمتجم سيسأت مت يذلا ماعلا وهو 177/7 مقرلا لثمت ةينيتاللا فرحألاب ةباتك
 ةقبطلا) وأ ٠ ٣( 1[1111110118) ىععدي يناملألا ينوساملا لفحملا نم ردحنم ةيناملآلا ايرافب

 تايالولا يف يلاملا ماظنلا سيسأت ىلع تلمع يتلا ةقبطلا يهو «ةيبرعلا ةغللاب (ةرينتسملا

 .ةيكيرمألا ةدحتملا

 زمرت ثيح ةينوساملا يف ةقيمعلا ةلالدلا تاذ ماقرألا نم نادعي ٣و 77 نامقرلاو .

 ططخلاو ةماعلا تاسايسلا ررقتو لفحملا ءاضعأ ريصمب مكحتت يتلاو ىلعألا نيتقبطلل

 دجن ثيح «ملاعلاب ناكحتت ناتللا ناتقبطلا يه اهب ةينوساملل نوسرادلا معزي يتلا
 ةشير نيثالثو ثالثب ةهج يف نوكتت يتلاو رسنلا ةحنجأ يف نيحضاو نيمقرلا نيذه

 مالظلا يف ةيؤرلل زمري يذلاو ةموبلا رئاط رهظي اك نيثالثو نيتنثاب رخآلا ةهجلا يفو
 .دحاو مقرلا برق ةيقرولا ةلمعلل نميألا ىلعألا فرطلا يف ةمكحلاو

 :ةيلاتلا روطسلا لالخ نم هيلع فرعتتل موبلا رئاط نع ثيدحلل دوعنو

 ةّيوقلا همس ةساحب ٌنيعتسي وهو .ًاليل ةيسيئر ةروصب طي حراج ٌرئاط وهف موبلاو

11 



نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا
 ةومممو ووو وهون وم ةوممو 

 اهريغو بنارألاو ٍنارئفلا ٍدايطصا يف «ًةديج ةيليل ًةيؤر ٍنارفوت ٍنيتللا نيتريبكلا هينيعو
 .هرمأ فشكتي الف ٍتماص ٍناريطب ل خمسي ٌمعان شير موبل .ةريغصلا تاناويحلا نم

 ويلا . .تاباغلا يف الإ ٌدجوت نكت مل ءارمسلا ةموبلا .ةزيمت لُهسَي ٌقيعَن هِعاونأ ضعبلو

 راجشألا ىلع ٌحيرتست «راهتلا يف .ناذزجلاو نارثفلا داطصت ثيح ءندملا ين ًاضيأ اًمدجن

 روحُج يف ةيبونجلا اكريمأو ةيلامشلا اكريمأ ُةْئِطْوَمو روحل ا م ٌموب شيعي . .قئادحلا ينو

 ةافحلسلا لثم ٌرخآ ٌناويح هرجه ًارحُج ٌريعتسي وأ هسفنب رحل ا ٌرفحي وهو .ةيضرأ

 يف وأ راجشألا يفيواجت يف وأ «ينابملا يف سّشعُي رئاظحلا موب وأ ءةماهلا ٌموب .ةيكريمألا

 داطصي نيحو .ةسيرفلا عامس ىلع دعاس ٌريدتسملا ةماهلا موب سأر .روجهم رقص شع

 ةيرئاد بش ةكرح يف ةأر ريدي نأ موبلا ناكمإب .شُعلا يف وخارف ىلإ اهُنوحي ةسيرف وبلا

 ششعيو بطقلا يف «ضيبألا وأ « «ٌيجلتلا موبلا شيعي . هلوح ِتاوصألا ىلإ تصني امدنع

 .سومأللا مسا ضراوقلا نم ًاعون ةيسيئر ةروصب ُتاَئقيو ءضرألا ىلع

 نينيعلا اتلك هاجتا يفو اهمجح ربك يف ىرخألا رويطلا نويع نع ةموبلا نويع فلتخت

 ةجودزم ةيؤر يأ «تقولا سفن يف نينيعلا اتلكب ءايشألا ةيؤر نم نكمتت ثيح مامألا ىلإ

 ةعباتمل اهسأر كيرحت اهيلع بجي كلذبو اهنيع كيرحت عيطتستال اهنكلو ناسنإلا لثم

 اهب قلغت نأ عيطتستو ءايلعلا اهنوفج ىلع ةليوط بادهأ ةموبللو .ةكرحتملا ماسجألا

 ةمكحلل ازمر ةموبلا تربتعاو ءةمكحلاو راقولا رهظم اهبسكت ةموبلا نويعو .اهينيع

 .مهيدل ةمكحلا ةهلآ ءانيثأ ةشآلل ةسدقم ةموبلا نأ قيرغإلا ءامدق دقتعاو .ديعب دمأ ذنم

 ةديدع اًرويطو نوتيزلا نابرغو نابرغلاو قرزألا قيقلا رويط نإف رمألا ةقيقح ينو

 .موبلا نم ًءاكذ رثكأ ىرخأ

 ةريبك اهمادقأ ءروقصلا هبشت «ةحراجلا «ةيليللا «ملاعلا ءاحنأ مظعمب رويطلا نم يهو

 ردقت «مالظلا يف راصبإلل ةفيكم اهنويعو «ةداح ةليوط اهبلاخو ةفوقعم اهريقانمو «ةيوق

 معان اهشيرو ءراجشألا عوذجب وأ فوهكلاب ةمئان راهنلا يضقت اهنكلو راهن ةيؤرلا ىلع

 زيمتت يهف «رويطلا ملاع يف ةزيمب عتمتت رويط يهو «عمسي داكي ال اهناريطو «شوفنم

 «ةبقاثلا ةداحلا اهنيعأ مجح ربك نم ًاحضاو اًيلج كلذ ودبيو ًاليل ةيوقلا رصبلا ةساحب
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eeeديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا  

 بقل تقحتسا كلذب يهف «تارشحلاو ضراوقلاو نارئفلا ىلع ماع لكشب ىذغتت يهو

 رظنلا عيطتسي يذلا ديحولا رئاطلا يه ةموبلا ربتعتو لب «حالفلا ةقيدصو ةئيبلا فظنم

 77١ ىلإ لصت ةيوازب اهسأر ريدت اطوح نم ىرت يكلف اذل ,دحاو فده ىلإ هينيع يتلكب
 ىوس اهيف اهيهاضي ال يتلا ةزيملا كلت ةيليللا ةيؤرلا يف ديدشلا اهزيمت ىلإ ةفاضإ «ةجرد
 .ططقلا

 .ئداهلا هناريط ببس اذهو جاعزإ ردصي ال شيرلا اذه

 اذه يف .ليّللا ءاضقل ٌدولتو طاشنلا نع رويطلا مظعم ٌففُكَت «سمشلا بورغ دنع
 ةمدختسم اهسئارف ُنياعُت ةرِذَحلا تاسرتفُلا هذه .ماعط نع ثحبلاب موبلا مهب «تقولا

 اهبلاخَمب اهب كيت ىّتح «ًةسيرف ُدّدَحت نإ امو .ىصقأ ّدح ىلإ نييمانلا عمّسلاو رظَتلا
 ةموبلا لثم «رّبكألا عيطتستو ؛ليللا شارف لثم «ةريغص سئارفب يفّتكي ضعبلا .ةّداحلا

 ُداطصُي هّضعب ناف ءايليل موبلا ٌمظعم ناك نإو .لّيألا مجحب ناويح دايطصا «ءانرقلا

 تسيل ةملظلا ثيح ةّيلامشلا ةّيبطقلا قطانملا يف شيعت يتلا ءءاضيبلا ةموبلا لثم ءأراهت

 .ةيهانتُم ةقدب اهتسيرف ديدحت موبلا رويط ىلع ءاهَموجُه حاجنإل .فيصلا يف ًادبأ ةلماك
 دصري موبلا مظعم اهنإ ؛طقف عمّسلاب ةريغصلا تاناويحلا دد ةَمالا لثم «عبلا

 .ًاعم عمّسلاو رظنلاب هتسيرف
 اهنيوكت ٌفلتخم نيبللا نينذألا وحن تاوصألا كيلست يف هجولا ٌلكش ٌمهاسُيو

 .ةقراخ ٍةَقدب توصلا ردصم ديدحتب رئاطلل ٌةزيملا هذه ٌحمستو .ًاعقوَمو أجَح َيلخادلا

 عساولا ءرّتْلاو يعمق لكش موبلا نيعل ؛ةيرشبلا نيعلا لثم ةّيورك نوكت نأ نم ًالدَب

 ةكرح ّنكل .رجحملا يف نارودلا عيطتست ال يلاتلابو .ةمّجمُحلا لخاد ٌدوجوم اهنم

 هسأر ةرادإ رئاطلا ٌعيطتسُي ذإ «عساو وحن ىلع زجّعلا اذه نع ُضّوعُت «ةتفأللا سأرلا

 ةرجش ىلإ موبلا رويط اهلوحت ءاهّلتَقو ةسيرفلا ىلع ضبقلا دعب .ةجرد 18١ نم رّثكأ
 ةريغصلا رويطلاو نارئفلا عالتبا اهمظعم عيطتسي ءاهراقنم عاستا لضفبو .اهماهتلال

 ءةيقيرفإ يف .ةّيوقلا بِلاَخَّلاو فوقعلا راقنملاب اهُعّطقُتف ربكألا سئارفّلا اّمأ .ةدحاو ةعفد

 ةمئاق يفو .اهسأر نم اهعلتبتو رولّصلاو سيماربألاو يكاركلا كمسب ةكمستسم يذتغت
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 همم مهو مم وة فة ممم ةمففو نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا

 ةعفد ابلاغ هعلتبت الإ اهماعط موبلا رويط ْعَضَم ال .تاناطرّسلاو عِداَفَضلا . .ًاضيأ اهماعط

 .حرطلا ةبك ىعدت ةدَبلُم ةريغص تارك يلكش يف مضي ال ام لك ظفلت يهو .ةدحاو

 «نيميلا ىلإ .تالضُملا لك ٌديدحت اهلضفب اننكمُي ذإ ؛ «علثبا ال ةحئال ةريخخألا هذه لو

 يف منج هذه ةقّوطملا ةيراوتملا ةموبلا «راهّنلا لالخ .لقح ةرأف اياقب ىلإ ةأ رجلا ةبُكلا لذ

 َ .اهشير نول اهُمّوِمُي ثيح ٍةرجش
 ىتحو قئادحلا يف مثجي موبلا ضعب .ٌسهمتو .ًاعساو اهينيع حسف ءاذج ًابيرق ليخد اند اذإ

 امل سانلا ةظحالم ردنت زاتمملا اهبيومت لضفب نكل «ندملا تاهزتنم يف

 ةيليللا ةيؤرلاو موبلا

 ريغ اذهو «ماتلا مالظلا يف ةيؤرلا ىلع رداق موبلا نأ سانلا نيب عئاشلاو

 «ةقيقحلاو .ةيؤرلا نم نكمتي ىتح ءوضلا دوجو نم دب الف «حيحص

 ناعيطتست ناتعستملا هانيعف «حيحشلا ءوضلا يف ةيؤرلا ىلع رداق موبلا نأ

 تاناكمإلا يف ًابيجع ًارمأ ءًارخؤم «ءاملعلا فشتكا دقو .ةيئوضلا ةعشألا نهوأ طاقتلا

 قبط هبشت «ةعسّتم ةرئاد زكرم يف عقت نيعلا نأ اوظحال دقف «موبلا رئاط ىدل ةيعمسلا

 «تاوصألا فعضأ لابقتسا يف ةقئاف ةيساسح قبطلا اذهل نأ مه حضتاو ؛ةوهقلا ناجنف

 ءاهتاذ نذألل ةصاخلا تاناكمإلا ىلإ اذه انفضأ اذإف .نذألا ىلإ اهليصوتو ءاهعيمجتو

 ؛رهام داّيصك هتاودأ موبلل تلمتكا «تاوصألا ٌقدأ ىلع فّرعتلا هنكمي مَّدقتم زاهجك

 يف ءٌضقنت اهنإف ءاهعقوم اهانيع تدصرو ءاهتسيرف ةكرح توص ةموبلا تعمس اذإف
 يكلو .اهبلاخم نيب «ظحلا ئيس «ناويحلا فطختل «ةيبرح ةرئاط ثدحأك ءرصبلا حمل

 ريثي توص اهنع ردصي ال ءاهتيحض مهادت يهو «ةموبلا نإف «ةأجافملا رصنع لمتكي

 نيحانجلل نوكي الف «ةنويل يف ءاوملا برضي ءاّدج معان اهيحانج شير نأ ذإ ؛هابتنالا

 وأ ؛ءاوملا برضت نأل جاتحت ال ةموبلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .عمسُي ٌتوص نيفرفرملا

 نأ ناعيطتسي نأ ىتح «ةيافكلا هيف اب ناريبك ناحاتجلاف ؛ًاريثك اهيحانجب «فرفرت نأل

 تناك ول اك «ةعيدب ةيبايسناب «ءاوهلا يف روانتو مّوحت ةموبلا ىرتف «ةلوهسب مسجلا المحي
 .ةيعارش ةرئاط
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 ا ديدجلا ىلاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا .٠0

 ةايحلا ةقيرط

 . ةداع يذلا فيفحلا توص هشير يمحو «ةلوقعم ةعرسب ناريطلا موبلا عيطتسي
 هنكمي ام هناريط يف توص يأ هل ٌعَمْسْيال موبلا نإف هيلعو ءاباريط يف رويطلا هثدحتام

 اًديج ةيؤرلا موبلا عاونأ ضعب عيطتست .هب يردت نأ نود هتسيرف ىلع ضاضقنالا نم

 داطصي الو ىري ال رخآلا اهضعبو «ليللا يف امك اذيج ديصلا نم اهنكمي امن راهنلا لالخ
 نم رثكأ عمسلا ىلع فهرملا عمسلا يذ موبلا نم ىرخأ عاونأ دمتعتو طقف ًاليل الإ
 نارئفو نارثفلا نم اهدئارط زييمت عاونألا كلتل نكميو «صنقلا يف رظنلا ىلع اهداهتعا
 فيفحلا ىلع اًدامتعا سمادلا مالظلا يف اهدايطصاو ى رخأللا ةريغصلا تاييدثلاو لوقحلا

 .ةباغلا ضرأ يف راجشألا قاروأ لالخ اهيرج يف نارئفلا هثدحت يذلا

 بنارألا ءاًيجح ربكألا موبلا داطصي ثيح «تاييدثلاب اًساسأ موبلا ىذغتي

 ةبابّرلا نم اًريثكو ناذرجلاو نارئفلا نم اًريثك ءاجح رغصألا داطصي نيب ءبجانّسلاو
 .(رأفلا هبشي ناويح)

 اهوتل تلتف يتلا تاناويحلا لمحي اًنايحأ هنكلو ةيح هسئارف ةداع موبلا داطصي

 تارشحلاو رويطلا موبلا ضعب داطصي اك «تارايسلا ةطساوب قيرطلا ةعراق ىلع
 لثم موبلا قزمي .ةلحضلا هايملا نم كمسلا موبلا عاونأ ضعب داطصي كلذكو .اًضيأ
 دعب مث ءاهلماكب ةريغصلا دئارطلا علتبيو ءاهلكأي ةريغص عطق ىلإ ةريبكلا هسئارف زابلا

 هشاشعأ يف ءاهمضه عيطتسيال يتلا شيرلاو روشقلاو ءارفلاو ماظعلا عطق ظفلي كلذ

 .هعجاهمو

 رضت يتلا ضراوقلا نم مهصلخت ثيح نيحالفلل ةديفملا رويطلا رثكأ نم موبلا ربتعي
 نجاودلا داطصتام اًردانو «بنارألا كلذكو ناذرجلاو لقحلا نارئف لثم تاعورزملا

 .يليللا موبلا طاشن دنع اهتويب يف ةمئان نوكتام اًبلاغ اهنأل

 وأ زابلا شاشعأ يه هشاشعأ بلغأ نكلو «عنصلا ةنقتم اًشاشعأ موبلا ينبيال

 وأ ءضرألا تحت روحج وأ فوهكلاو راجشألا يف فيواجت يه وأ .ةروجهملا نابرغلا
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 eee نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا

 ثالث يلاوح موبلا ثانإ ةيبلاغ عضت .ةروجهملا لزانملا وأ فالعألاو بوبحلا رئاظح

 اهضعب عضيو «ىندألا دحلا وه اذهو «ةدحاو ةضيب اهضعب عضي ا!نيب تاضيب عبرأ وأ

 هولعت ضيبأ هنولو لكشلا ريدتسم اًبيرقت موبلا ضيب .ىصقألا دحلا وه اذهو «ةضيب ۲

 .ةقرز وأ ةرفص

 راغص مسج وسكي .راغصلاب ةيانعلا فو ضيبلا نضح يف هثانإو موبلا روكذ نواعتي

 ءاعوبسأ ١٠و ٠١ نيب حوارتت ةدم شعلا يف زاغصلا ثكمتو .فيثك ضيبأ بغز موبلا

 .اههتثاربب اًنايحأ سانلا ضعب نايذؤي دقو شعلا نع مألاو بألا عفاديو

 مويلا راشتتا

 راجشألا تاذ تاباغلاو فايرألا يف ةصاخ ماعلا عاقب نم ةريثك نكامأ يف موبلا رشتني

 .ةيبطقلا قطانملا يف ضيبألا موبلا دجوي ىتحو «ةبعصلا بوردلاو ةيلاعلا

 موبلا ديص
 ًاجيجض ايندلا المي نأ يف اجرح دجي ال ‹«عبشو «هماعط ديص نم موبلا ىهتنا اذإف

 ءراثرث رئاط - لاقي قحلاو - موبلاف ؛اهب رهتشي يتلاو «هنع ردصت يتلا قيعنلا تاوصأب
 ! يهتني داكي ال ثيدح يف ناكبتشي ىتح نانثا هنم يقتلي نإ ام

 مويلا لاصخ

 لصف وهف ؛هنكسم ءاشنإب ٌصتخي ایف ءلوسك هنأ «موبلا يف ةديمحلا ريغ لاصخلا نمو
 ءاهشاشعأ رداغت ىتح «“قيرز وبأ“و «“قعقعلا” رويط بقاري وهف ؛ةزهاجلا نكاسملا

 هل أنهي ال ءروحجلا موب ىّمسيو «ةيلامشلا اكيرمأ يف شيعي عون ةمثو .!التح اهب ٌلحيف

 انإو - عيطتسي الو - هسفنب اهرفحي ال هنكلو ؛ضرألا يف ةروفحم روحج يف الإ شيع
 اجعزم ودبي يذلا «موبلا نإ .اهرجبت مث «ةّيربلا بالكلا اهرفحت يتلا روحجلا نكسي
 ناوبألا عطقني الو ؛ةّيرسألا ةايح لا سّدقيو «ةيوبألا رعاشملا فرعي رئاط ءانفواخمل ًاريثمو

 ىلإ اًنئمطي ىتح «ضنقلاو ناريطلا لونصأ مهميلعتو مهماعطإو راغصلا ةياعر نع
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠.٠

 نيدمتعمو «نيّلقتسم «ةايحلا يف قالطنالا ىلع مهنيعت يتلا «ةيساسألا تاراهملا مهماستكا
 .مهسفنأ ىلع

 ضيبألا ىلإو رهظلا ىلع ضيبألا ىلإ ليمي يدامر ءأدج معان شير وه ةموبلا شيرو
 رمع غلبي امدنع يقيقح شير ىلإ بغز نم شيرلا اذه لوحتيو ..نطبلا يلع رفصألاو
 .ًافصنو ًارهش ةموبلا

N,D.0. 



 0 0- نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا

 «ةموبلا» هراعشو ينوساملا يميهوبلا يدانلا

Bohemian C1ub( 5نوكتي م۱۸۷۲ ماع تسسأت ةيرس ةيوخأ يه و-  

 نأ ثيح ماهضنالاب مه ةوعدلا تهجو نمم طقف لاجرلا نم اهؤاضعأ 9

 زكرملا يف ولعلا لثم طورش مهيلع قبطنت نمل طقف يه ةعامجلا وأ يدانلا اذه ةيوضع

 هنأ امك ءلاع ىوتسم ىلعو ةيعاتجالا تاقالعلا ةكبش عاستاو يفيظولاو يعامتجالا

 يف دقعت يتلا ثادحألا نم اّيأ روصي وأ بتكي وأ ثدحتي ال نأ وضعلا ىلع طرتشي

 ةعامجلل ةعبات ةعساش ةعرزم يف نيعوبسأ ةدملو ويلوي رهش يف اًيونس ماقي يذلا عامتجالا
 8016110131 فورغ نيميهوب) ىمستو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب اينروفيلاك يف عقت

(groveناس ةنيدم لاهش اليم ۰ دعب ىلع (امونس) ةعطاقم يف عقت ةعرزم يهو  

 ءاضعأ لوقي امك ةحارلاو ءاخرتسالا لجأ نم ةعامجلا ءاضعأ عمتجي ثيح «وكسيسنارف

 متي ةيداصتقاو ةيسايس بخنل عامتجا وه عامتجالا كلذ نأ ضعبلا ىري امنيب .ةيوخألا

 دودح جراخ يلودلا داصتقالاو ةسايسلا ىلع ةرطيسلل فدهت لامعأل طيطختلا اهيف

 كلذ ىلع للديو «بوعشلا لبق نم ةبقارملا ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاسسؤملاو نوناقلا
 تدلو دق ةيكيرمألا ةيرذلا ةلبنقلا نأ نم لاقي ام ىلع ءوضلا طيلست لالخ نم ضعبلا

 ترج ةددعتم تاءاقل يف ةعامجلا هذه يف نيلعاف ءاضعأ نم حالسك تممصو ةركفك

 .نيرشعلا نرقلا تاينيثالث يف تدقع يتلاو ةيونسلا يدانلا ةقورأ يف نأشلا اذه

 ووذو نيسمخلا نس قوف لاجر مهنأب ةيميهوبلا ةيوخألا ءاضعأ بلغأ فصتي
 اريثك دهشي عامتجالا اذه نأب ديفت هدكؤم هبش تامولعم دورو مغر ةظفاحم تايفلخ

 ىلع ضعبلا اهدعي يتلاو ذوذشلاب فصوت يتلاو ةيسنجلا تاقالعلاو تاسرامملا نم

 يميج سيئرلا) ةيوخألا هذه ءاضعأ رهشأ نمو «هذه ةيميهوبلا ةبرجتلا نم ءزج اهنأ
 ةيجراخلل ناقباسلا ناريزولاو نوسكين دراشتير سيئرلاو دروف سيئرلاو «رتراك

 قباسلا يكيرمألا عافدلا ريزول ةفاضإ «ستلوش جروجو رجنسك يرنه ةيكيرمألا

 .(قباسلا يكيرمألا يطايتحالا سيئر نابسنيرج نلآو «دليفسمار دلانود
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 ةبيرغلا سوقطلا وذ لافتحالا كلذ وه ةعامجلا هذه ةيلافتحالا رهاظملا رهشأ لعل و

 تالولدم تاذ ةبيرغ ءايزأل سبلو ةيزمر تاليلهتو ةيرس ةذوعش لامعأ نمضتي يذلاو

 ليثمتب ةيوخألا ءاضعأ موقي ثيح رانلا مامأ ماقت ةيليل مسارم يف كلذ لك «ةيفخ ةيزمر
 انابرق ثشج قارحإ لالخ نم (كالوم) موبلا رئاطل مخض مسحب مامأ ةيحضتلا سقط

 ةمكحلل زمرت ٍناعم نم هلثمي امل اه اراعش هذخأتو ةعامجلا هسدقت يذلاو رئاطلا اذهل

 نوكت نأ بجي اهنأ ةعاجلا وضع ىري تافصاوم يهو مالظلا يف ةيؤرلا ىلع ةردقلاو
 .اضيأ هيف

 يذلاو ةوفصلا ةوفصب صاخ يئانثتسا ميخم يرسلا عامتجالا اذه نمض دجوي و

 ةينمأ رصانع نم ةددشم ةسارحب طاح يذلاو (84300813)' يالودنام) ميم ىمسي

 ةمدخل صصخي يذلاو موجن ةسمخلا يذ يقدنفلا معدلا ىلإ ةفاضإ ةيموكحو ةصاخ

 .ةعامجلا مره ةمق ىلع نوسلجي نيذلاو ةديرفلا ةبخنلا كلت

 (كالوم) ىلعألا لثملا اموبلا ىلإ ةفاضإلاب نييميهوبلا ىدل ةسدقملا زومرلا مهأ نم

 .ثثجلا قارحإو ةيحضتلا سوقط يف مدختسي نيذلاو يرحسلا حابصملا
 ىوتسملا ىلع ذوفن اهل يتلا ةينوساملا فادهألا تاذ ةيرسلا تاعمتجملا نم يدانلاو

 .يداصتقالا ىوتسملاو يمايسلا

 .(يكيرمالا رالودلا) ملاعلا يف ةلمع ىوقأ ىلع اهزمر روهظ فرش يدانلل ناك

 رثكألا يداونلا نم ربتعي «يميهوبلا يدانلاب هيلع حلطصي ام وأ ةيميهوبلا ةعامجلاو

 نويكيرمأ مهبلغأ اوضع ۲۲٠١ نم رثكأ هتابنج نيب مضي «ملاعلا يف اهسفن ىلع ًاقالغنا

 يلاوح ضرالا نم ةعساش ةحاسم ىلع ماقم نييويسآلاو نييبوروألا نم ةلق بناج ىلإ
 .501:عاطأ38 87016 ةيميهوبلا ةباغلا مساب فرعتو اينروفيلاك لامش نادف يفلأ

 لاجر رابكو نييلاحو نيقباس ءاسؤر نم يكيرمألا عمتجملا ةبخن ةعامجلا هذه مضت

 خلا ..... مالعإلاو داصتقالاو ةسايسلا

 ريغ يرس ركسعم يف نيعوبسأ ةدمل اًيونس ددحم داعم يف ناكملا اذه يف نوعمجتي
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 عبر يدانلا ءاضعأ لثمي «ناكملا اذه ىلإ لوخدلا وأ هيلع عالطالاب دحأل حومسم

 يدانلاب ءاضعأ ةسمخ لك نم دحاو ؛ملاعلاو ةدحتملا تايالولا يف ةيصخشلا تاورثلا

 «لود ءاسؤر «ساتك «رارق باحصأ «ءاردم ءملاعلا داصتقا 5 رثؤت ةيملاع ةكرشل ريدم

 .ءابطأ

 شوب جروج ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل ءاسؤر يدانلا اذه ىلإ ىمتنا نم رهشأ نم

 .نبالاو بألا

 ناطيشلا ةدابعو يميهوبلا يداتلا

 لافتحا) هيلع نوقلطي ناطيشلا ةدابع سوقط نم ًاسقط ةنس لك ىيحي يدانلا اذه

 هلإلا ةصق نأ ىلع هيف سوقطلا صنت «يحاضألا هيلإ نومدقي ةموبل ريبك منص «(خولوم

 لفط لاثمت ريغص توبات يف نوعضي «ريغص لفط دسج ماع لك بلطي خولوم يرموسلا
 هذه لثمتو «ةباغلا لخاد ةيعانص ةريحب نم هطاقتلا دعب منصلا لجر دنع قرحيو ريغص

 .'! يدانلا اذه ءاضعأ دنع فواخملا راحدنا سوقطلا

 رخآ ىنعمب رشتنا حلطصملا نأ الإ ةيكيشتلا ايميهوب ةقطنم ينطاوم دحأ وه ًاساسأ يميهوبلا ١-

 ليمي نانف وأ بتاك يأ ىلع لدي حبصأ ثيح «يداليملا رشع عساتلا نرقلا يف ًالوأ اسنرف يف
 .هنم عاو ريغ وأ ًايعاو ًاكولس اذه ناك ءاوس «فولأم ريغ يتايح طمنب شيعلا وأ كولس ذاختا ىلإ

 نيرجاهملا كئلوأ فصول رشع عساتلا نرقلا فصتنم يف اسنرف يف روهظلا يميهوب حلطصم أدب

 .كيشتلا ةيروهمجب نآلا فرعت يتلاو ايميهوب ةقطنمب نيرام اينامور نم اوؤاج نيذلا رجغلا

 ةدهاشم) ةيصصقلا هتعومجم هيجوم يرنه يسيرابلا رشن نأ دعب م١٤۱۸ ماع يف حلطصللا اذه رهدزا
 راكفأ مادختساب م1847 ماع ينيشتوب وموكاج ريهشلا يلاطيإلا يقيسوملا ماق مث (ةيميهوبلا ةايحلا نم

 ناونع تحت اربوألا رود يف نآلا ضرعت ةريهش ةيقيسوم اربوأ ىلإ اطوحو ةيصصقلا ةعومجملا هذه

 ْ .(ةدرشتملا) وأ (ةيميهوبلا)

 ديقملا ريغ قلطملا رحلا ريكفتلا ىلإ نوعديو نوشيعي نينانف فصول مويلا نييميهوبلا حلطصم مدختسي
 مهكولس يف نولثتمي ال مهف كلذل «ينفلا وأ يبدألا مهجاتن يف صاخ بولسأ ءافضال مهنم ةلواحم

 ريقفلا كلذ وه ةداع يميهوبلا ءرجغلا دنع لاحلا وه اكو هديلاقتو عمتجملا فارعأ ىلإ مهلامعأو

 «لاملا بسك نع ةبيرغلا هسوقطو هنفب لوغشم هنأل هرهظمب مته ال وهف «ةثر هلكشو هلاح ودبت يذلا

 رجغلا نأ الإ رجغلا نع هسفن دعبي نأ لواح هيجوم يرنه لاثمأ نم نيميهوبلا نم ضعبلا نأ مغرو

 ةيميهوبلاب فرعي ام ةيادبل ىلوألا ةرارشلا مه رجغلا َّنِإ لب ةريثك صئاصخ يف نوكرتشي نيميهوبلاو
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Sudueusesneecnenotديدحلا ىلاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا  

 ةباغلا لخاد ىلإ ةيفخ للستلا نم زنوج سكيلأ يكيرمألا يفحصلا عاطتساو
 .ويديف ًاضيأو اًيفارغوتوف ىنثولا يناطيشلا سقطلا اذه روصي نأ عاطتساو ةيميهوبلا

 لوصولا لجأ نم :لوقي ناطيشلا ةدبع ةعامج يف لوألا لجرلل رحسلا ملعت باتك يف
 كلم خولوم «يرموسلا ديلقتلا ءايحإ انيلع بجو دوسألا رحسلا يف رشلا دعاوق ىلإ
 اركذ نوكي نأ لضفألاو ةقاطلا نم ردق ربكأ اهيف رفوتت ةيحض رايتخا بجو «رحسلا

 .تقولا سفن يف ايكذو ًائيرب

 سيدقتلا دودح ىلإ هنودجميو ًاريثك هب نوزتعي يذلاو يدانلا اذه يف لوادتملامهزمر
 يف زمرلا اذه راشتنا رسفي ام ماعلا يف ةلمع ىوقأ يف روهظلا فرش هل ناك زمر ةموبلا وه

 .ناطيشلا ةدبعو نيينارونلاو ةينوساملا زومر يه ام ماعلا
 ءاضعألا موقيو .نونفلاو اماردلاو بدألاو ىقيسوملاب متهم هنإ يدانلا لوقيو

 ةيقيسوم تالفح ةدهاشمل كلذو ءويلوي رهش يف نيعوبسأ رمتسي يونس لافتحا روضحب

 ةرتف لالخ ينف ضرعم كلذك دجويو .ةيخيرات ثادحأ ىلع ةينبم ةيحرسم ضورعو

 .ةيسايسلا ثادحألاو نفلاو خيراتلا عيضاوم لوح تارضاحم ىقلت اك .لافتحالا

 مامأ نارين لاعشإ وهو .۱۹۲۹ ماع ذنم ءاضعألا هب موقي يذلا ينثولا لافتحالاو
 يف لامعألاو ةلودلا لاجر رابك نم يميهوبلا يدانلا ءاضعأو .ةموبل قالمع لاثمت

 .اعلاو ةدحتملا تايالولا

 يدان تالافتحا ريوصت نم نيسوتاه كيام روصملا هليمزو زنوج نكمت دقو

 نييناعنكلا ةدابعل برقأ ةيناطيش سوقطب نوموقي اوناكو مه ناتسب لخاد نييميهوبلا
 لكشب مهنيب ايف سنجلا نوسراوي مهنأ اوفشتكاو لبابو نيطسلف يف "لعبل" مهتدابعو

 ..اسنرف يف نفلاو بدألا يف
 .ناجير دلانور سيئرلاو .نوسكين دراشتبر سيئرلاو .يكيرمألا سيئرلا :رواهنزيأ تياود :لثم مهو ١-

 سيئرلا بئان :ينيشت كيد ريزولاو .نبالا شوب جروج سيئرلاو .بألا شوب جروج سيئرلاو
 ريهشلا لثمملا :رجنزراوش دلونرأو .يلارديفلا يطايتحالا سيئر :نابسنيرج نالآو .يكيرمألا

 .يكيرمأ يفحص :كافون تربورو .يروهمجلا اينروفيلاك مكاحو
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 زالودلا ىلع ةدحلولا نيعلا

 سسجتلاو ةبقارملاو "دحاو ةنف'
 هااعهلا ىلع

eىلع زومرلا رطخأ نم هالعأ ةدحاولا نيعلاو مرها  

 ."دحاو ةثف" رالودلا

 ىلع سسجتلل لاجدلا نيع ىه ةيعانصلا راقألا ٠

 .ملاعلا

 ىلع سسحتلل ةليسو ربكأ «Fasebook» كوب سيفلا ٠

 .ملاعلا



 esen رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 ىلع زومرلا رطخأ نم هالعأ ةدحاولا نيعلاو مرهلا

 "دحاو ةئف"رالودلا

 ةلادلاو دحاو ةئف يكيرمألا رالودلا رهظ ىلع ةدوجوملا زومرلا مهأ نم جوس 5

E Aىلع دوجوملا متخلا كلذ ةماه ةيلاجد ةقيثو هنأو رالودلا ةينوسام ىلع  

 ةفاسمب هولعيو لمتكم ريغلا مرا كلذ ةلمعلا كلت فلخوأ رهظ راسيلا 5س

 (Novos 0800 secsoruh) ةرابعو ءام مرهلا لفسأو تاعاعشإ اهوح ةدحاو نيع

 هنع نالعإلا مت ام اذهو ديدجلا يم اعلا ماظنلا وأ ةيلاعلا ةموكحلا نالعإ ةلاد يهو

 نم تاينيعستلا يف هككفتو يتيفوسلا داحتالا ءاهتنا دعب بألا شوب سيئرلا ةطساوب

 .انركذ امك يضاملا نرقلا

 ىلع ةرينتسملاو ةفراعلا هينوساملا ةصالخ مه زومرلا هذه عضو ىلع اوفرشأ نيذلا نإ

 .تاياغلا قيقحتل طقف هليسوك طيسبلا ينوساملا مدختست يتلاو «ةيقيقحلا فادهألاو ططخلا

 ةدوجوملاو - ميدقلا يرصملا هلإلا - سروح نيع اهنإ نوساملا لوقي يتلا نيعلا هذه نإ
 يتلا (لاجإلا وأ) همكاحلا هقبطلل زمرت ءأراشتنا هينوساملا تاراعش رثكأ مره لا همق ىلع

 ! ًارون عشت يتلاو لب «ىرت يتلاو (نيعلا ناكم سأرلا) سأرلا يه

 .هتمق لمحل الإ مرملا ةدعاق امو

 يهو «ةينوساملا (تايوتسم) وأ بتر وأ تاقبط ددع يه ١١ مرهلا تاجرد ددعو

 ىلع ةعوضوم تسيل لاجدلا نيع نأ ظحاليو .”7” يه يتلا تاجردلا نع فلتخت

 .دعب لمتكي مل ديدجلا ماعلا ماظن نأ ينعي اذهو «مرهلا

 :ةرابع مرهلا قوف

Annuit 215حاجنلاب تللكت انتمهم نإ وأ مظعألا يطبقلا نع نالعإلا » 

 يرصملاب دوصقملاو يرصملا ينعت يطبقلا ةملك نأل ميظعلا يرصملا يأ ميظعلا يطبقلاو
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 ديدحلا ىملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا هلم م م نم مة همم ةموممممو

 .لاجدلا حبسملا هب دوصقم ميظعلا

 1/100017615/1 ةينامور فرحأ اهب مرهلا ءانب نم ىلوألا ةقبطلاو

M = 1000, D = 500 , CC = 100 +100 . 1, - 50 . XX =10+10.V=5.1=1 

 ةدحتملا تايالولا لالقتسا ةقيثو اهيف نلعأ يتلا ةنسلا يهو ٠۷۷١ يواسي اهعومجم

 ةدحتملا تايالولا ىلإ ايناطيرب نم ملاعلا يف لاملا ىلع رطيسملا ينوساملا لقثلا لاقتناو

 .ةيكيرمألا

 يطنلطألا رحبلا هايم يهو يتلا ةيرحبلا باشعألا اهم يتلا هايملا دجوت مرهلا تحتو

 .لبق نم انركذ اک اسوجراس رحبو سيلبإ شرعو ادومرب ثلثم ثيح

 ةرئادلاو ءرشلا ينعي «ءاملا ىلع ثلثملا نأ :«ةميدقلا ةينيصلا ةمكحلا» يف دجو دقو

 .رشلا زمر ثلثملا يمحتل ةوقلا يهو ءءامدلا كفس زمرو لتقلا لثق

 ةموكح هالوتت - ةيطارقميدلا بوث سبلي - يروتاتكيد مكح دوجو ىلإ زمري مره هنإ
 .« ديدجلا يملاعلا ماظنلا » ماظن تحت ةدحوم ةيملاع

 راعشلا اذه نأ نوستربور تاب بألا ءاكيرمأ يف ةيتناتستوربلا ةيلوصألا ميعز دكؤيو

 سسؤم تبواه زياو مدآ :وه هبحاص امنإو ءاكيرمأ ريرحتب هل ةقالعال «رالودلا ىلع

 ايسور يف يعويشلا بزحلاو ةينوساملا تقرتخا يتلاو .« ريونتاا » :ةيناطيشلا ةمظنملا

 يطايتحالا ةرادإ سلجمو ةيكيرمألا تاقالعلا سلجم وأ ارتلجنإ يف ةريدتسملا ةدئاملاو

 .اكيرمأ يف ءيش لك تقرتخا ًابيرقتو «ةيركسعلا تاعانصلا عمجمو «يلارديفلا

 زلراشت / ىعدي لجر وه «رالودلا ىلع متاخلا اذه ممص يذلا نأ :نيقي لكب ىريو

 رهظت يتلا ةرابعلا امأ .ًاصلخم اًينوسام ناكو «يراقلا سرغنوكلا ميظنت وضع نوسبموت

 ةعماللا نيعلا امأ .(ديدج يملاع ماظن) :يه اهتمجرت نإف « ةينيتاللا » ةغللاب متخلا رعق يف

 يذلا .« سيريزوأ » ميدقلا يرصملا هلإلا نيع نوستربور تاب ليلحت يف يهف «مرحلا ىلعأ

 .نوينوساملا اهميقي يتلا ةزرابلا ةيرسلا تالافتحالا لالخ هيلإ نودوعي

 مرهلا ىلعأ يف يتلا نيعلا :وهف «متخلا اذهل راك ياج مايلو يكيرمألا لارنجلا ليلحت امأ

/ 
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 نم ممم ممر مم وة هم وةمةفممم رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 زياو اهسسأ باهرإو سسجت ةلاكو ىلإ زمرتو «تاهاجتالا عيمج يف تاعاعشإلا لسرت
 اهنيناوقل عوضخلا ىلع سانلا رابجإو «ةمظنملا رارسأ ةسارحل «ةوخألا» راعش تحت تبواه

 :ناينعت ( 1211011006 م115) :راعشلا ىلعأ يف ناتروفحملا ناتملكلاو .باهرإلا قيرط نع

 (Novus Ordo) :راعشلا لفسأ يف ةروفحملا تالكلا امأ .حاجنلاب تللكت دق انتمهم نإ

 نأ ظحالملاو .(ديدجلا يعاتجالا ماظنلا) :اهانعمو «ةمهملا ةعيبط رسفتف 11

 ةينارونلا ةزهجألاب «ةينوساملا ةمظنألا جمد دعب الإ «ةينوساملا لبق نم نبتُي مل راعشلا اذه

 . ۱۷۸۲ ماع « دابسملیف » رمثؤم نابإ

 نأ :(ةيدوهم ةيملاع ةيروتاتكيد ليبس يف) :ناونعب ًاباتك سيبيه رايب بتاكلا بتك دقو

 .ديدجلا يم اعلا ماظنلاب اهالخ نم رشبت «ةصلاخ ةينويهص ةلمع وه رالودلا

 وهو ء۸٤۱۸ ماع ةيسنرفلا ةموكحلا يف لدعلا ريزو ويميريج بتك ..لبق نمو
 ةيرصنعلا ةكرحلا ءامعز دحأو «ةعيفرلا يأ « ۳۳ » ةجردلا نم ينوسامو «لصألا يدوب

 :لاق ةيملاعلا ةيدوهيلا

 ةيار «هللا ةيار هنم رشتنتف «ةالصلا تيب ميلشروأ هيف حبصتس يذلا مويلا برتقا دقل)

 ًاقيدص يدوهيلا ريصي نأ نكميالو «ئطاوشلا ىصقأ قوف عفترتو «ةديحولا ليئارسإ
 برتقا يذلاو «ديحولا لقعلا نيد «ناهيإلا رون قرشي نأ لبق «ملسملا وأ يحيسملل

 قرشت «يكيرمألا رالودلا» رالودلا ىلع هتراشإ يه اهو ءاهعمجأب ايندلا ىلع هدعوم

 .(حيسملا هيف دوعي يذلا ديدجلا يملاعلا ماظنلاب هرشبتل اهكسي نم لك ىلع رونلاب

 :ةيزيلجنإلاب ةرابع تبتك «ديدجلا يملاعلا ماظنلا :ةقباسلا ةرابعلا لفسأ يفو

(Tne Greatseal)تمح رت ءراعشلا لعأ يف ةقباسلا تاملكلاو (مظعألا متاخلا) : يأ  

 كلملا » وأ « قفوملا ميظعلا » ناينعت |ك .«ةحجانلا ةمهملا» وأ انل حاجنلا» ىنعمب ًاضيأ

 ىلع يناعملا هذه مهف نكمي هيلعو « مظعألا يرصملا » وأ « يرصملا متاخ »وأ «دحوألا

 :رالودلا

 يتلا تارثؤملاو هتلئاع لوصأ يف دوعي يذلاو (دحوألا كلملل مظعألا متاخلا)
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠

 .رصم ىلإ ..هتیصخش تنوك

 هسفن تعني يذلا دحوألا كلملا ةلودلا متاخب ةغومدم ةقرو وه رالودلاف

 :ةينيتاللا فورحلاب هتدعاق ىلع ةروفحملا ماقرألا هينعت يذلا خيراتلاو ميظعلا يرصملاب

 لوأ (ةينارونلا ةمظنملا) ءاشنإ نع اًيمسر هيف نلعأ يذلا خيراتلا ينعي (8000191) ش

 ةقيثو نالعإ خيرات سيلو «هتاورثو هضرأ مث ماعلا ةغمدأ لالتحال يلمع ساسأ رجح

 . .يگيرمألا لالقتسالا

 . «نيداضتم نيمره» .ةيدوهيلا ةيسادسلا ةمجنلا هسأر ولعي «رالودلا ىلع رسنلا اذهو

 دوجولا وأ ءيربعلا ثارتلاب ةلص هلام لكلو «ليئارسإلو ةينويهصللو دوهيلل زمرت يتلا
 ١ .يدوهيلا

 كلذكو .ةمجن ١ وه «رالودلا ىلع ةيسادسلا ةمجنلا لكش يتلا موجنلا ددعو

 ددعو .ريغال ١7 اهعومجم ةللظملا ريغو ةللظملا رسنلا ليذ قوف ةليطتسملا مالقألا ددع

 ىلع ةعرفتملا قاروألا ددع نأ امك .ةبرخ ١7 وه رسنلا يتضبق ىدحإ يف يتلا بارحلا

 يف لكشت يتلا قباوطلا ددع َّنِإ لب .ةقرو ٠١ يه رسنلل ىرخألا ةضبقلاب نوتيزلا نصغ
 ثلثملا لكشلا اهولعي ءًاقباط ٠١ ًاضيأ يه «ةسراحلا نيعلا» هولعت يذلا مرا اهعومجم

 . عشملا

 رصمب سيلبإو نوساملاو لاجدلا طابتوا ىلع-لدت ةينوساملاو رالودلا زومرو

 ام اذهو ينوعرف ًاضيأ ىعفألا وهو ينوساملا راعشلا ىتح ةنعارفلاو مرهلاو .ةميدقلا

 اهب ةقيثو ةينويهصلا تالوكوتوربلل ةيزيلجنإلا ةخسنلا يف رشن دقف ندسرام هلاق

 يف ليذلاب سأرلا يقتلتو «يواضيب لكشب اهلك ةيضرألا ةركلاب هطيحم ىعفأل مسر

 ذوفنلل زمر ىعفألا هذهو اهب تارغث دوجو مدعو ةطخلا لاك ىنعي ام .فافتلالا ةيلمع

 تناك ىعفألا َّنأل ةنعارفلا نع ذوخأم راعش وهو !.رظتنملا مهكلمل راعشو .يدوهيلا

 ناجيت ىلع ىتح عضوت ةيبهذ ليثامت اه نوعيصي اوناكو ةوقلاو ءاهدلاو ةمكحلا زمر

 .مهنم ءارمألاو كولملا
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 eens رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 مرهلا مسرو «تالوكوتربلا متاخ وه ودبي ام ىلع راعشلا اذه نإ :ندسرام لوقيو
 نع ًائيش ندسرام مهفي لو .رصم ةنعارفب ةميدقلا ةلصلا ينعي راعشلا لفسأ عشملا
 .اهتأشن يف ةنعارفلا مايأ ىلإ دوعت ةميدق ةينوساملا نأ هنظ ىوس ةلصلا هذه ةعيبط

 هحطس ىلع ةنيفس وأ ةرخابو راعشلا اذه ىلع ءاملا دوجو رس للعي مل ندسرام نكلو

 1 اا .ليلضتلل زومر اهنأب ىوس

 رارسأو ةينوساملا نيب “يرحسلا تولفلا” اربوأ يف ترازوم يم اعلا راقيسوملا طبرو
 ةيناطيش ةيفخ ىوقب ةعامجلا هذه طابترا يف كشي ناك دقف ناكيتافلا امأ .ةميدقلا رصم

 .رشبلا ضعب ىلع ةرطيسلا ىلع ةرداق اهنأ دقتعي

 ىلإ فدبت راجحألاب نيءانبلا نم ةعاجك رمألا ئداب يف نيينوساملا ةعامج تأشن دقل

 رسلا تاملكو ةيرسلا ةحفاصملا بيلاسأ نم ةموظنم تروط اهنكلو «ةنهملا رارسأ ةيامح
 ىلع هتروص رهظت يذلا لمتكملا ريغلا رجحلا مرملا ةروص اهنيب نم زومرلاو سوقطلاو
 يتلا ةيهلإلا ةيانعلا نيع دجوت هتمق ىلعو «يكيرمألا رالودلا ةئف نم ةيقرولا ةلمعلا رهظ

 .اهل دودح ال يتلا يرشبلا سنجلاب هللا ةيانع لثمت

 ةروصب دجلا لمح ىلع مهب ةصاخلا ةيرسلا زومرلاو سوقطلا اوذخأ نيينوساملا نكل

 نوتسلور هنع لوقيام وهو ءاهءازإ حايترالا مدعب ةماعلا ىدل اروعش راثأ ام ءاهيف غلابم
 .“ةرطيسلا راطإ نع تجرخ ةيرسلا نإ"

 لفحملا” هيلع قلطيو ١7١5 ماع يف ندنل يف اًيمسر ينوسام لفحم لوأ سسأتو

 .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف راشتنالا يف ةعامجلا تأدب «نيحلا كلذ ذنمو .“مألا

 مكحلا ناك امدعب ةقباسلا ةيتيفوسلا ةلتكلا يف ديدج نم حتفت ةعامجلا عرفأ تداعو

 ومنلا ثيح نم ةينوساملا تاعامجلا عرسأ نم ًاضعب دجوتو .اهتطشنأ رظح دق يعويشلا

 .جاعلا لحاسو يلامو وجوتو ايقيرفأ بونج يف

 روهظ ءارو ببسلا ناك ةيرسلا وحن يديلقتلا نيينوساملا هاجتا نإ نوتسلور لاقو

 ىلإ رمألا ةياهن يف اهب ىدأ ام وهو كوكشلا ريثت يتلا ةمرحملا ةعاجلا رهظم يف ةعامجلا
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 .ةماعلا نيعأ يف اهتميق عجارت

 ىلع ةدحتملا تايالولا يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ترظح «تاينيناثلا فصتنم لولحبو

 ةروصب ودبت هلوقت ام مغرلاب اهنإ تلاق يتلا ةينوساملا ةعامجلا ىلإ مامضنالا نييكيلوثاكلا
 .ةينيد ةسسؤمك ةحضاو

 ةدحاو نيع هتمق مرهم هيلا نوزمري يذلاو هيلإ نوعسي يذلا ءانبلا اذه وه ام نكلو

 ؟؟؟ةدحاولا نيعلا هذهامو

 حيسملا هنإ ؟؟ةدحاولا نيعلا وذ ديسلا اذه وه نمو ءمهدنع مظعألا ديسلل زمرت اهنإ

 .ةدحاو نيع هل يأ روعأ هنأ ملسو هيلع هللا لص يبنلا هنع ربخأ يذلا لاجدلا

 هنأ نوملعت «هموقل يبن هلقي مل ًالوق هيف مكل لوقأس ..." :ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 .هيلع قفتم "روعأب سيل هللا نأو روعأ

 ماظنلا) ءانبلا لمتكي امدنع هنأ نيعلاو لمتكت مل يتلا مرح ا ةمق نيب ةفاسم يف هارن امنو |

 ةمق ىلع نيعلا تعضو كلذل مظعألا ديسلا وأ لاجدلا رهظيس ء(ديدجلا ينيداللا ٠

 .ءانبلا

 ةينوساملا يف ءاضعأ مهلك لب ناكيرمألا ءاسؤرلا ةيبلاغ نوكي نأ بيرغلا نم نكي ملو
 ةدحتملا تايالولل سيئر لوأ نطنشاو جروج مهوأ اهتايوخأو اهعورف لكب ةيملاعلا

 .دحاولا رالودلا ةئف ىلع هتروص يذلاو
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 تايالولل مظعألا متخلا أعم نايمست رالودلا ةلمع نم هجولا اذه لع ناتموسرملا ناترئادلا

 .(ةبقع يه ىرسيلاو متخلا س أر يه ىنميلا ةرئادلا) ةدحتملا

 اهفصن the great seal of the united states (ةدحتملا تايالولل مظعألا متخلا) ةلمحو

 يهو ٠ .(رسلا) نميألا راعشلا تعت ر بوتكم رخآلا فصنلاو (مرا) رسيألا راعشلا تحت بوتكم

 فارشإ تحتو اًينوسام ناكو سر جنوكلا وضع نوسبموت زلراشت ةماعزب ًاصخش ٠١ كراش دقل

 .لالقتسالا نالعإ دعب هدامتعال تاونس " قرغتسا



 3 ذي

 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا م.

 ملاعلا ىلع سسجتلل لاجدلا نبع يه ةيعائصلا رامقألا

 تاقبطلا اذ ينوساملا مرا ولعت ءوضلاب عشت ةدحاو نيع كانهف انركذ اك

 نأ يأ «نيعلا نيبو لمتكت مل يتلا مرهلا ةمق نيب قراف كانهو ء١١ لا

 ةبقارملاو سسجتلا ينعت مرملا ىلع نيعلا نأو دعب لمتكت مل ةرماؤملا

 .هلك ملاعلل

 ىلع لاجدلا هيلإ اعد يذلا ديدجلا ملاعلا تاس نم تحبصأ ملاعلل ةبقارملا نيعو
 .ديدجلا يملاعلا ماظنلا "دحاو ةئف" رالودلا ةقرو

 اهنإ ءةيداعلا تكرام ربوسلا ىتح سسجت رامقأو ةبقارم تاريماكب بقارم هلك ملاعلاف
 عيراشم ةئيه نم ءزج وهو ةيلاجدلا نيعلا عورشم وه ةبقارملا ماظنف .. لاجدلا نيع

 ةفاك يف صاخشألا تافرصت بقعت وه نلعملا فده لاو ةمدقتملا ةيركسعلا ثوحبلا

 ىربكلا لودلل ةمهملا كلتب ةيعانصلا راهقألا مدقتو باهرإلا ةحفاكمو ضرألا ءاحنأ

 ."اكيرمأ" لاجدلا حيسملا ةلود اهسأر ىلعو

 ام لالخ نم ةيكيرمألا ةيسسجتلا ةيعانصلا راقألا تاردق نع ثحبلا لالخ نمو

 .رمألا ةروطخ فشتكن ىرخألا عجارملا نم اهريغو تنرتنإلا ةكبش ىلع اهنع بتك

 ينابملا لخاد ىلإ ريوصتلا اهنم ةيرسو ةلهذم تاردق اه ةيسسجتلا ةيعانصلا راقألاف

 اًيسيطانغمو رهك رشبلا لوقع ىلع ةرطيسلاو ءرشبلا لوقع ةءارقو .تاوصألا طاقتلاو

 ...تاجوملا ةطساوب

 نيع يه يتلا ةيعانصلا راقألا ةيمهأ ىلع فرعتنل رمالا حاضيإ انيلع بجو اذهو
 .ملاعلا ىلع لاجدلا

 الأ يغبني .ةفيخ ًانايحأو ةشهدم تايلمعب مايقلا ىلع ةردقلا اه ةيعانصلا راهقألاف

 تاراشتسالاو ةينضملا دوهجلا رابتعالاب ذخأن امدنع يس ال ةقيقحلا هذه نم دحأ برغتسي

 يعانصلا رمقلا قالطإ ذنم ةيعانصلا رامقألا ايجولونكت ريوطتل تهجو يتلا ةلئاهلا



 eee رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف رعذلا ببس يذلاو م۷١۹٠ ماع كينتوبس يتيفوسلا

 فدهتسملا صخشلا تاكرح نم ةكرح لك ةبقارم ةيعانصلا سسجتلا راقأل نكمي

 ةرايس يف ًارفاسم وأ مخض ىنبم قامعأ يف وأ هلزنم يف ًادوجوم «فدهلا» ناك نإو ىتح

 تاليحتسملا نم يضاملا يف دعي رمأ هنإ سقطلا ةلاح تناك |مهمو «عيرسلا قيرطلا ىلع

 .رحسلا نمو

 رهألا بلطتي ال .هيف ءابتخالا نكمي ضرألا هجو ىلع ناكم دجوي ال ءراصتخاب

 .ةرمتسملا ةيسسجتلا ةبقارملا تحت ةيضرألا ةركلا لعجل ةيعانص راهقأ ةثالث ىوس

 سخشلا تاكرح نم ةكرح لك بقعت ىلع ةيعانصلا راقألا ةردق ىلإ ةفاضإلابو
 اهب ىرخأ ةشهدم تاردق اهيدل نإف .ضرألا ىلع رتويبمك ةشاش ىلإ تانايبلا لاسرإو

 تاودألاو ةزهجألاب مكحتلاو تاثداحملا ىلع تصنتلاو صخشلا راكفأ ةءارق كلذ يف

 .رزيللا ةعشأب نيفدهتسملا صاخشألا ةمجاهم كلذكو ًايكلسال ةينورتكلإلا
 دعب نع راكفألا ةءارق ةيلمعف ءلاجدلا راصنأ الإ اهكلميال ةبيجعلا تاردقلا هذهو

 يف اهنأل .ًالعف ثدحي ام وه اذه نكلو ةليحتسمو ةبيرغ ةيلمع ةيعانصلا راقألا ةطساوب
 .لايخلا نم ةاحوتسم ةركف تسيلو ةقيقح يلاحلا تقولا

 حالسلا ةراجت نم رطخأ ةماه ايجولونكتو عابت ةعلس ةيعانصلا رامقألا تحبصأ دقل

 م۱۹۹۸ ماع يف ًاحابرأ تققح ةيعانصلا راقألاب ةصاخلا ةعانصلا نأ ىلإ ريراقتلا ريشتو

 .رالود رايلم ؟5 غلبمب ردقت

 ينويزفيلتلا ثبلاو تالاصتالا ملاع يف ةروثلا كلت ةيعانصلا رامقألا دئاوف نمو

 رامقألا لالخ نم» تاراقلل رباعلا ينويزفلتلا ثبلا ةدهاشم اننكمي ثيح ماعلا يف

 ةكرح فرعنو «ةيعانصلا رامقألا ربع ةديعب تافاسمل ةيفتاه تاملاكم ءارجإو .«ةيعانصلا

 تاشاش ىلع رهظت يتلا ةيعانصلا رامقألا روص لالخ نم سقطلا لاوحأو بحسلا

 ديدحت ماظن لالخ نم ةيعانصلا رامقألا ةدعاسمب ةيفارغجلا انتاهاجتا ددحنو «نويزفلتلا

 ..(625) يملاعلا عقاوملا
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 فاشكتساو ينويزفلتلاو يعاذإلا ثبلا يف ةمدختسملا ةيعانصلا رامقألل ًافالخ
 ىوس قالطإلا ىلع ةيندم تاقيبطت ةيسسجتلا ةيعانصلا راقآلل نوكي ال داكي ءءاضفلا

 .ةباقرلل رثؤم صخش يأ ءادعأ عاضخإ

 سيساوجلا» باتك فلؤم ناور دروف بتك «ءاضفلا نم ءايشألا بقعت صوصخب

 ةدوزم ةيكيرمألا ةيركسعلا ةيعانصلا راقألا ضعب :(1عءءا»9 5م165) «ةينقتلا

 ضرألا ىلع ةثعبنملا ةرارحلا طاقتلا اهنكمي ءارمحلا تحت ةعشألاب لمعت تارعشتسمب

 نكمي ةمئاغلا مايألا يف ىتحو «تارايسلاو خيراوصلاو تارئاطلاو تانحاشلا ةطساوب

 ةشاش ىلع اهراهظإو ةثعبنملا ةرارحلا طانأ طاقتلاو بحسلا قارتخا تارعشتسملل

 .ةينويزفلت

 «مانتيف برح ءانثأ يفف يضاملا نرقلا ذنم انإو ةريخألا تاونسلا ديلو سيل رمألاو

 دونجلا بقعت اهلالخ نم نكمأو وجلا نم ءارمحلا تحت ةعشألا تارعشتسم رابتخا مت

 ةيادب خيراتك م۱۹۷۰ ماع ديدحت نكميو ضرألا ىلع ىدارف نوكرحتي مهو ءادعألا

 .رشبلا ةيصوصخ ةياهنو ةيعانصلا رامقألا ربع ةباقرلا

 ةيعانصلا راقألاب ةباقرلا ايجولونكت ريوطت نع ةلوؤسملا ةيكيرمألا ةيموكحلا ةئيملا
 ةرازول ةعبات عارذ يهو «((24*1041) ةمدقتملا ةيعافدلا ثاحبألا عيراشم ةلاكو يه

 راهقألا ةيلوؤسم ىلوتت (71854) ةيكيرمألا ءاضفلا ةلاكو نأ مغرلاب .ةيكيرمألا عافدلا

 ةيعانصلا رامقألا نيب ماتلا لصفلا نكمي ال هنأ الإ ةيندملا ضارغألل ةمدختسملا ةيعانصلا

 نم ةيعانصلا راقألا ةفاك قالطإب ةيكيرمألا ءاضفلا ةلاكو موقت .ةيركسعلاو ةيندملا

 تناك ًءاوس ءاينروفيلاك يف ةيوجلا جريبنيدناف ةدعاق وأ اديرولف يف يدينيك بيك ةدعاق

 /تاكرشل ةعبات وأ (©14) ةيزكرملا تارباخملا ةلاكول وأ شيجلل ةعبات راقألا كلت

 يف اهعضوو ةيعانصلا راقألا قالطإ نإ .اهسفن ءاضفلا ةلاكول ةعبات وأ تاسسؤم

 .'فيلاكتلا ةضهاب ةيلمع اهتارادم

 -موقت يتلا ثاحبألا نأ ذإ ةصاخلاو ةيموكحلا ةيعانصلا راهقألا نيب مات لكشب زييمتلا ًاضيأ نكمي ال ١-
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 يتلا ةرتفلا يف ىتح ةيصوصخل ا يف سانلا قح كهتنت ةيسسجتلا ةيعانصلا رامقألا تناك

 ”Strategic Defense ”يجيتارتسإلا عافدلا ةردابم” ل ناغير سيئرلا ميدقت تقبس

 نأ دعب مرصنملا نرقلا نم تاينيناثلا علطم يف موجنلا برحب ىمسي ام وأ “ةا

 رامقأالل ةيركسعلا ةدئافلا م177١ ماع تثدح يتلا ةيبوكلا خيراوصلا ةمزأ ترهظأ

 نم رامقألا هذه عينصت متي ال .ةيعانصلا راقألا عاونأ ةفاك ريوطتل اهقيبطت نكمي ءاضفلا ةلاكو اهب-

 اهنكلو (04۸۲۸) ةمدقتملا ةيعافدلا ثاحبألا عيراشم ةلاكو لبق نم وأ ةيكيرمألا ءاضفلا ةلاكو لبق

 .ةبلصلا ءازجألا جاتنإب تاكرشلا نم ديدعلا موقتو ايجولونكتلا مادختسال صيخارت رادصإب موقت

 «(1.016ع0) ديهكول :ةيلاتلا تاكرشلا ةيعانصلا رامقألا ةعانص يف ةلماعلا تاكرشلا ةمئاق نمضتت

 ©6عءمع721) كيرتكلإ لارنجو «(11084) هيإ ىس راو (General Dynamics)» سكيمانيد لارنجو

 (Boeing)» غنیوبو (Comsat)» تاسموكو ») (Westinghouse سواه غنيتسيوو ( 121

 (Rockwell International)» لانويشانرتنإ ليوكورو «(۳uچhes ۸۲c تفاركريإ زويهو

 لبميرتو A€۴€( 15816عا700153) سكينورتكلإ يإ هيإ ىسو .(Grummصan ©001م) نامورجو

 .(1151/) ويليد رآ يتو (Trimble Navigati0n)» نشيجيفان

 ماعل ١5 مقر ةخسنلا - W014( 5ةءااذاع 1:6)1ءام797) ةيعانصلا رامقألل يملاعلا ليلدلا مضي

 يف لمعت اهنم ديدعلا .ىرخأب وأ ةقيرطب ةيعانصلا رامقألاب ةقالع اه ةك رش فلأ يلاوح - )١1945(

 نع راعشتسالاب ريوصتلا» لثم تاجتنمل ءايسأ ضعب كانه نكلو ؛ينويزفلتلاو ىعاذإلا ثبلا لاج

 Earth Observation) 52([عا1116)تيالاتاس نشيفرزبوأ ثريإ ةك رش لثم تاک رش اهجتنت ىتلاو دعب

 ةكرشو «رفند يف ةنئاكلا (Downl Inc) ةيملاعلا لئواد ةكرشو هدناليريم ةيالوب ماهنال يف ةنئاكلا

 .اينيجريف ةيالوب نوتسير يف ةنئاكلا (5م01 (mage Corporation جيميإ توبس

 تاردنوبسنارتلا ىمسي ام وأ تالبقتسملا-تالسرملا ايجولونكتب ةقالع اه تائف سمح كانه

 )١5 «ةيضرألا تاطحملا» لثم تاحلطصم ىرخألا تاجتنملا تائف نمضتت .(158058000615)

 اويديفلا روص تاجلاعم»و «فيووركياملا تادعم»و «ةيركسعلا ةمظنألاو تاجتنملا»و (ًاعون

 اب تاكرش ناہث ادعب نع تارعشتسملا» ةئف نمضتت .(506ءامقالا 4081إ/265) «فيطلا تاللعاو

 «نوجيروأ ةيالوب ساب ستنارج يف ةنئاكلا M1١( 5ال5ؤع105 12©) ةيملاعلا زميتسيس يت يآ مإ ةكرش اهيف

 يجولونكت تيالاتاس ةكرشو سكينيف يف ةنئاكلا (¥001 (Engineering غنيرينيجنإ لوي ةكرشو

 .اينروفيلاك ةيالوب اسيم اتسوك يف ةنئاكلا (Satelاite (rechnology Management تنمحانام

 سيبسوريأ ةيعمج لثم ماعلا ءاحنأ يف ةلجسم ةيعانصلا راهقألاب ةصتخم ةيعمج نوتسو سمح كانه

 A "8۲ ٥ھ) لاكيتونورتسأ ناكيرمأ ةيعمجو Aerَospace Industries(. ةو5و012100) زيرتسادنإ

.)Astronautica1 Societyتايالولا يف ىرخألا تايعمجلا نم ديدعلاو .(87050[) تاسمأ ةيعمجو  

 .ةيكيرمألا ةدحتملا
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 رطخ نم ةدحتملا تايالولا ةيامح موجنلا برح عورشم نم ضرغلا ناك .ةيعانصلا
 رزيل ةعشأ ةطساوب خيراوصلا طاقسإ ىودج مدع حضتا هنأ الإ ةيوونلا خيراوصلا

 كلذل تاداقتنا نييسايسلاو ءالعلا نم ديدعلا هجو اهنيح .ةيعانصلا راقألا اهقلطت

 ايجولونكتل ةيوق ةعفد موجنلا برح جمانرب ىطعأ دقف كلذ عمو .مخضلا جمانربلا

 رزيللا ةعشأو راكفألا ةءارق لثم “ءادوسلا ةبيقحلا” ايجولونكت مساب فرعي امو ةباقرلا

 ناريطلا عوبسأ ةلجم تركذ .ينابملا لخاد اوناك نإو ىتح دارفألا ةمجاهم ىلع ةرداقلا

 نأ م €14۸ ماع (Aviation Week & Space Technology) ءاضفلا ايجولونكتو

 ءاسرإ نمضتت اهذيفنتب ليجعتلا متي يتلا ('موجنلا برح” دوصقملا) عورشملا بناوج
 .ةيسسجت ةيعانص راقأ ةكبش ...ةساردل دوقع

 تامدخلا ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا ايدل نم اهدحو يه (“ةبخنلا”) ايلعلا ةقبطلا نأ

 صخش عضو يف ريكفتلا ءايوقألاو ءايرثألل ىوس نكمي ال .ةيعانصلا راقألل ةيسسجتلا

 ىتح نوفرعي ال ةلماعلا وأ ىطسولا ةقبطلا دارفأ نكلو ةيعانصلا راهقألا ةباقر تحن ام

 .نوؤدبي نيأ نم

 لكشب دمتعي ةيعانصلا راهقألا ربع ةبقارملا تاردق ىلع لوصحلا نأ نم مغرلابو

 مهدحو مه ءافعضلا نأب لوقلا يغبني ال هنأ الإ ءءايوقألا تاوزنو تابغر ىلع يسيئر

 ةيعانصلا راهقألا ةباقرل نوعضخي نيذلا صاخشألا ةيبلاغ نوكي دق .اه نوضرعتي نم

 مغرلا ىلعف .ةيمهأ رثكأ ًافادهأ نولثمي نيروهشملاو ءايرثألا نأ ريغ «نييداعلا سانألا نم

 .ةيعانصلا رامقألاب ةبقارملل ةيحض نوعقي دق مهنم ًاددع نأ الإ مهذوفن نم

 اذإف «(ةروشنملا ثاحبألا يف هيلع فراعتملا ددعلا وهو) يسسجت يعانص رمق ٠١

 ٤٠۰۰ يلاوح نأ ينعي اذهف ءاّيرشب ًافده ٠١ ةبقارم اهنم يعانص رمق لك رودقمب ناك

 فادهألا ددعب نهكتلا نأ ريغ .ةيعانصلا راقألا ةبقارل نوعضخي يكيرمأ نطاوم

 ددع نيمخت نم ةبوعص رثكأ تقولا سفن يف اهتبقارم يعانصلا رمقلل نكمي يتلا
 -تالسرملا ددعب اطبترم كلذ نوكي دق .ًايلاح ةدوجوملا ةيسسجتلا ةيعانصلا راقألا

 رمق لك اهلمحي يتلا (153258000655) تاردنوبسنارتلا ىمسي ام وأ تالبقتسملا
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 esen رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 لاسرإو لابقتسا يف يسيئر لكشب مدختست يتلا يه ءازجألا هذه ثيح يعانص

 .تامولعملا

 :ةقاربلا نويعلا وأ ةيناطيشلا رامقألا

 رامقأ ةموظنمل ةيسيئرلا ميهافملا دحأ” نأ ةيعانصلا راقألا تاكرش ىدحإ تركذ

 بقعتم اًيرؤب ىوتسم نّمضت (81111131 8ا/65) ةقاربلا نويعلا مسا لمحت يتلا ةبقارملا

 “.نفليك ٠١ رادقمب اًيرود ًاليغشت بلطتي يذلاو ةجوملا ةليوط ءارمحلا تحت ةعشأ |

 تحت ةعشأ هنم ثعبنت يرشبلا مسجلا نأ ةقيقح ةيسسجتلا ةيعانصلا راهقألا لغتست

 ظ .ةيعاعشإلا ةرارحلاب ىمسيام وأ ءارمح

 يئاضفلا سسجتلا :قيمعلا دوسألا” باتك فلؤم «زوراب يإ مايليو هركذ ام ىلع ًءانب
 نإف (Deep Black: Space Espionage and National Security) “ يموقلا نمألاو

 متيو ةيئوض تاحشرم لالخ نم رمي ءارمحلا تحت ةعشألا ةطساوب هريوصت متي ام”

 تحت ةعشأ ةروص نيوكتل (001)) ةنحشلا ةجودزم رصانع ةفوفصم ىلع هليجست

 عبات) يعانص رمق ىلإ اهليحرتو اهريفشتو اهميقرتو اهريبكت كلذ دعب متي يتلاو «ءارح

 .(ةيرمق تانايب ةموظنل

 ءاوجألا يف ءارمحلا تحت ةعشألا طاقتلا ةيناكمإ لوح يأرلا يف فالتخا كانه

 ًافالخ” :تلاق ثيح ةلمتحملا ةلكشملا هذه لح كانه «تاثحابلا ىدحإل ًاقبط .ةمئاغلا

 دق يتلاو «يبلس لكشب ءارمحلا تحت ةعشألاو يئرملا ءوضلا طقتلت يتلا تارعشتسملل

 موقت ةيرادارلا تارعشتسملا نإف «ليللا يف ريبك لكشب رفوتت ال دقو بحسلا اهبجحت
 يأ يف لمعلاو بحسلا قارتخا اهنكمي يتلا فيووركياملا تاضبن رادصإب لاعف لكشب

 ا ش .ليللا وأ راهنلا نم ةعاس

 قيقحتلل ةلباقلا ةقدلل لمعلا دحلا” نأب م ۱۹۸۸ ماع يف اهسفن ةثحابلا هذه تركذ

 ١١-5١١ نيب نوكي دق هنكلو «لدجلا ضعبل عضخي يعانص رمق ىلع بكرم رعشتسم

 تقو يف ىتح نكل “.ةلكشم ةيوجلا قئاوعلا حبصت ءةطقنلا كلت دعب .ًابيرقت ارتيميتنس
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا 0.0...

 ناك «سكيبلا نم ءزحلا ىلإ «ةيعانصلا راهقألاب ريوصتلا نإف «ةرابعلا كلتل اهتباتك
 نكمي ةقيقح هذهو «تارتميلملا ىوتسم ىلإ لصيو «ةثحابلا هتركذ امم ريثكب ةقد رثكأ

 تاودألا يف ظوحلملا روطتلاب ًاسايق ةيعانصلا راقألل لهذملا روطتلا لمأت دنع اهمهفت

 «لخادتلا سايق ةزهجأو «ةيفيطلا تاحشرملا ةددعتم ةيئوضلا تاحسام لا لثم ةزهجألاو

 عطقلاديربت ةزهجأو «ةيئرملا ءارمحلا تحت ةعشألل يلزغملا حسملاب عاعشإلا سايق ةزهجأو

 .ديرديهلا بارتشا تاقبطو ةينورتكلإلا

 ديكأتلاب ربتعت يتلاو «ةيعانصلا رامقألا ربع ةباقرلاب قلعتت يتلا ًاءوس بناوجلا رثكأ اهبر
 نع رشبلا راكفأ ةءارق ىلع اهتردق يه «بارغتسالاو ةشهدلل وعدت يتلا تاردقلا رثكأ

 هباتك يف) نياتس يراه ركذ ء۱۹۸۱ ماع يف ًاديدحت «ةليلقلاب تسيل تاونس لبق .دعب

 دق تارتويبمكلا نأب ((800[008502 18 5م2ع6) “ءاضفلا يف ةهجاوم” ناونعب

 غامدلل يئابرهكلا طيطختلا تاجرخم ةمجرت لالخ نم يرشبلا لقعلا ”ةءارق“ نم تنكمت

.)EE6(ىدحإ يهو .(04۸۶4) ةمدقتملا عافدلا ثاحبأ عيراشم ةلاكو ت راشأ امك  

 .م 191/8 ماع يف لاجملا اذه يف ةركبملا لامعألا ىلإ ,ةيكيرمألا عافدلا ةرازو تالاكو

 ةيئابرهكلا تارايتلا ىلع دمتعي يذلاو - غامدلل يئابرهكلا طيطختلا ربتعي ءايلاح

 نيحلا كلذ ذنم .يرشبلا غامدلا يف يبصعلا طاشنلل قيقد ريغ أرشؤم - دلجلا يف ةزفحملا

 ةيسيطانغمورهك تاسجم مادختساب )M۴6( غامدلل يسيطانغملا طيطختلا ريوطت مت

 نم ىتح ةرشابم غامدلل يبصعلا طاشنلا ةطراخ مسر اهنكمي يتلاو ةياغلل ةساسح

 غامدلا يف ةيؤرلا قطانم تاباجتسال ةطراخ مسر مت دقل .ةمجمجلاو ماظعلا فلخ

 نوكي دق .(77206211[ 0 "1۷ء ا) تليبردناف ةعماج يف نيرخآو نافوك ةطساوب

 غامدلا نم ىرخأ ءازجأل يبصعلا طاشنلا ةطراخ مسرل يلاحلا تقولا يف ايراج لمعلا

 نيمختلا نم ريبك ردقل رمألا جاتحي ال .غامدلل يسيطانغملا طيطختلا مادختساب يرشبلا

 يسيطانغمورهكلا يبصعلا طاشنلا ةطراخ مسر نم مات لكشب ءاهتنالا متيس هنأب ؤبنتلل

 تارتويبمك ةجمرب ناكمإلاب نوكيس هنأو كلذ وحن وأ دقع لالخ يرشبلا غامدلل

 .ةيسيطانغمو رهكلا ةيبصعلا تاراشإلا ةرفش كفل لاتسيركلا
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 ةلقم ممم ورة م وفة وة فمملم رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 ةديدجلا ةزهجألا مادختساب" :م ١9957 ماع يف (8163:5/6عا) كيوزوين ةلجم تركذ

 ءاملع موقي «هلمع ءانثأ لقعلا ةدهاشمو ةمجمجلا لخاد يف ام ةيؤر اهنكمي يتلا ةيوقلاو

 مهنإ ءراصتخاب .ةغللاو ءاكذلا أشنمو «رعاشملاو راكفألا عبانم فاشكتساب باصعألا

 بيلاسأ نإ” ًالئاق ءالعلا دحأ راشأ ,م14945١ ماع يف “.كراكفأ ةءارق ىلإ نوعلطتي

 قفارت يتلاو غامدلا يف ةيجولويزيفلا ثادحألا طاقتلا اهنكمي ةيلاحلا ....ريوصتلا

 ةردقلا ءافضإلو “.مالكلاو ةفرعملا باستكا كلذكو يكرحلا طاشنلاو يسحلا كاردإلا

 زاهجل لئامم زاهج بيكرت ىوس رمألا بلطتي ال ءنيعم يعانص رمقل راكفألا ةءارق ىلع
 طئارخ ثاحبأل تانايب ةدعاق نمضتي رتويبمكب هطبرو (5156) ًايئابرهك غامدلا طيطخت

 .غامدلا

 يف تأدب لقنلف وأ - راكفألا ةءارق تأدب ةيسسجتلا ةيعانصلا رايقألا نأب دقتعأ

 نرقلا نم تاينيعستلا دقع ةيادب يف - نيفدهتسملا صاخشألا لوقع ةءارق نم نيكمتلا

 .يضاملا

 ىمست يتلا ركذلا ةئيس ةينقتلا يه ةيعانصلا راقألا ايجولونكت نم رخآ بناج
 بعالتلا ىلع هتردق ثيح نم فصولا قوفي يذلاو «(3ءان70م1026) “نوفوروينلا”

 عارتخاب “ يلسكه” ابنت «(183187 New 77/010) “دیدجل ا ماعلا ذاقنإ” ةياور يف .كولسلاب

 روعش ىلع لوصحلل يندعم ضبقمب سانلا كسمي ءةياورلا كلت يف “.نوفوروين” لا

 - نوفوروينلل ةلثامت ةادأ وأ - “نوفوروين” لا مادختسا ينبت مت دقل “.ةيسحلا ةراثإلاب

 ”ثبلا“ ةقيرطب كولسلا رييغت هتطساوب نكمي يذلاو ةيعانصلا رامقألا ىلع هبيكرتو
 .فلتخم أدبم داتعاب نكلو .(Subاiminaا (Audio Broadcasting يفخلا يتوصلا

 ةيكلسال تاجوم لاسرإب نوفوروينلا موقي «ةيئابرهك تاضبن ىلإ توصلا ليوحت دعب
 «يعمسلا بصعلاو نينذألا ةزواجتم «ةرشابم غامدلا ىلإ لقتنت كانه نمو دلجلا ىلإ

 ثدحي ًانايحأو «يعمس لاصتا اهنأ ول اك ةيبصعلا ةراشإلا غامدلا لبقتسي كلذل ةجيتنو

 نكلو “عمسي” هنإف زاهجلا اذهب صخشلا زيفحت دنع .نطابلا لقعلا ىوتسم ىلع كلذ
 يف قلقملا “.نوفوروين” لا ةطساوب ًاددجم “اوعمسي” نأ مصلل نكمي .ًامامت ةفلتخم ةقي
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 “نوفوروين” زاهحل ةيناث عارتخا ةءارب بلطب زاهجلا اذه عِرتمم مدقت امدنع هنأ وه رمألا

 هراكتحاو هيلع ذاوحتسالا ةيكيرمألا (754) يموقلا نمألا ةلاكو تلواح ءروطم

 .ىودج نود نكل

 زوراب ركذ دقف .يرشبلا مالكلا بقعت يسسجتلا يعانصلا رمقلل نكمي كلذكو

 ىنبم قامعأ يف رودت يتلا تاثداحملا ىلع تصنتلا ىتح” اهنكمي ةيعانصلا رامقألا نأب

 نم تاثداحملا ةبقارم مامأ قئاع يأ قباوطلاو فوقسلاو ناردجلا لثمت ال ".نيلمركلا

 قباوط ةرشع كتحتو قباوط ةرشع كقوف ناكو ٍلاع ىتبم يف تنك نإو ىتح .ءاضفلا
 ىنبم لخاد يف تنك ًءاوس .قئاع نود كتوص ىلع سسجتلا هنكمي يعانصلا رمقلا نإف

 رمقلا نإف مويلا نم تقو يأ ينو «ملاعلا يف ناكم يأ يفو «سقط يأ ينو «هجراخ وأ
 (ةنيعم ةطقن قوف فقاو هنأكو ودبي ثيحب) ضرألا نارود ةعرسب رودي يذلا يعانصلا
 .يرشبلا فدهلا مالك طاقتلا هنكمي

 ةزهجألاو تاودألاب بعالتلا لثم ةيعانصلا رامقألل ةعونتم ىرخأ تاردق كانهو

 ةزهجأو «ةينورتكلإلا طئاحلا تاعاسو ديلا تاعاسو «راذنإلا ةزهجأك ةينورتكلإلا

 .تارايسلل ةيئابرهكلا ةمظنألا كلذكو ,ناخدلا فشك ةزهجأو ءويدارلاو زافلتلا

 ةطساوب اهرغص نم مغرلاب ديلا ةعاس هبنم توص قالطإ نكمي «لاثملا ليبس ىلع

 يئابرهك حابصم فالتإ نكمي اك .ءاضفلا يف لايمألا تائم عافترا ىلع قلحي يعانص رمق

 تارانإ ليغشتو ءافطإ نكمي كلذ ىلع ةوالع «يعانص رمق نم رزيل عاعش ةطساوب

 عاعش ةطساوب اذه ثدحيو يعانص رمقب مكحتي صخش لبق نم ةلوهسب عراوشلا

 يئابرهكلا حابصملا لعج نكمي اك .ءوضلا ةيبطق سكع هتطساوب متي يسيطانغمو رهك
 .ةءاضإلا رز ىلع طغضلا دنع قرزألا ءوضلا نم ضيمو عم قرتحي

 وأ حابصملا ناك اذإ ام مهم ال ءيعانصلا رمقلل ىرخألا تاردقلا عم لاخلا وه اكو

 بعالتلل ةيناكمإ كانه لظتو .ةناسرخلا نم نط تحت وأ دحاو فقس تحت ةرانإلا ردصم

 ةفلتخ ًاعاونأ ةيسسجتلا ةيعانصلا رامقألا قلطت .يعانص رمق نم رزيل عاعش ةطساوب هب
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 ةعشأ رزيل ((116-166هءاءوم آ2561)رحلا نورتكلالا رزيل :يلي ام اهنم رزيللا ةعشأ نم

 (Neutral-Particle-Beam دياحملا ئزجلا عاعش ر زيل «(×-Rےy 61©1.25)سكإ

 (Chemical-Oxygen-Iodine Laser)» يئايميكلا دويلاو نيجسكألا رزيل «((ع

 (Mid-Infra-Red Advanced مدقتملا يئايميكلا ةطسوتملا ءارمحلا ةعشألا رزيلو

„(Chemical Laser 

 نم ربكأ ام هجورخ لاح ماعلا اهب أجفيس يتلا ةبيهرلا لاجدلا ايجولونكت اهنإ
 ةءارق ىلع ةردقلا بناج ىلإ ةيعانصلا راقألل ةبارغ رثكألا تامادختسالا دحأف كلذ

 نم ينورتكلإ عاعش عيطتسي .فدهتسملا صخشلا ىلع يدسجلا ءادتعالا:وه راكفألا

 ءانثأ يوون خوراص طاقسإل ةبولطملا كلت نم ريثكب لقأ ةقاط ًاكلهتسم - يعانص رمق

 برض وأ صخش “عفص” - يجيتارتسإلا عافدلا ةردابم تحرتقا ام بسح هناريط

 يرشبلا فدهلا ةقحالم يعانص رمق نم عاعشل نكميو ضرألا حطس ىلع صخش
 هيمدق ىلع بره لاب ىتح ةليسو يأب هبنجت وأ هنم تالفإلا ةيحضلل نكمي ال ثيحب ةقدب

 مزجلا نكمي ال .ًالثم هسأر ىلع طغضلاب صخشلا ءاذيإ عاعشلل نكميو «ةرايسلاب وأ
 بيرجت مت دق نكي مل نإ نكلو ءاضفلا نم هلازنإ نكمي يذلا ىذألا ةدش لوح ةقدب

 ال .لجاعلا بيرقلا يف اعقاو ارمأ حبصتس اهنأ كش البف «ةقيرطلا هذهب ام صخش لتق

 «ةيعانصلا راقألا ةطساوب اهفارتقا مت ةدكؤم لتق ةلاح ةيعانصلا رامقألا ثاحبأ ركذت

 !ملاعلا ناكس عيمج هابتنا تفلت نأ بجي كلذ لعف ةيناكمإ درجم نكلو

 ةطساوب صخشلا لقعب بعالتلا يهو ةيعانصلا رامقألل ىرخأ ةبعرم ةردق كانهو

 اًدج فيعض توص وهو (شان4ذو 5انطاذ2128] 24655386) ةيفخ ةيتوص “ةلاسر”

 صخشلا لعجل .يعاواللا لقعلا هلبقتسي نكلو عاو لكشب نذألا هعمست نأ نكمي ال

 هذه نم ةلاسرل نكمي .ًاظقيتسم وأ ًائان نوكي نأ مهب ال «هلعف هنم ديرت ام لمعب موقي

 ال ثيحب اذج ةيوفع ةقيرطبو هلوقي نأ هديرت ءيش لوق ىلع صخشلا رابجإ لئاسرلا
 .رخآ صخش لبق نم اهتغايص مت تاملكلا كلت نأ كاردإ دحأل نكمي

 يك ثدحي اب يردي ال صخشل نقلت نأ نكمي يتلا راكفألا ىدمل دح دجوي ال
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 لمحي دقو «نئاش لعفب موقي ثيحب فدهتسملا صخشلاب بعالتلا نكمي .اهلوقي
 .فدهتسملا صخشلا حرجت ءايشأ لوق ىلع فدهتسملا صخشلاب نيطيحملا صاخشألا

 بعالتلا نكميو ءايجولونكتلا هذه ةضرع رثكأ مئانلا صخشلا نأ بيجعلا نمو

 متي دق يتلا لاعفألا ىلع ةلثمألا نم .ام ءيش لوق درجم سيلو ءيش لمعب موقي يك هلقعب

 «ضرألا ىلع طوقسلاو ريرسلا نم جرحدتلا ةيفخلا ةيتوصلا لئاسرلا ةطساوب اهزيفحت
 .ةبوبيغ ةلاح يف يشم او ظاقيتسالا وأ

 ؛كلذ وحن وأ ةقيقدل الإ كلذب موقي مئانلا صخشلا لعج نكمي ال هنأ ودبي نكلو

 مغرلاب هنأ ىلإ ةراشإلا يغبني “.ةذيوعتلا” رثأ لوزيو كلذ دعب ظقيتسي ام ةداع ثيح

 الإ .نويسفنلا نوللحملا هيرجي يذلا ”يسيطانغملا ميونتلا” لوح موحي يذلا كشلا نم

 رصق ىلع بلغتلا نكمي .ةدكؤمو ةيعقاو ةقيقح كولسلل نطابلاو يعاولا بعالتلا نأ
 .ثاحبألا نم ديزملا ءارجإب يعانصلا رمقلا اهببسي يتلا ةيفخلا “ةذيوعتلا” ةدم

 نييسفنلا نيجلاعملا“ نأب م٤۱۹۹ ماع يف (28168:88عا كيوزوين ةلجم تركذ

 نكمي هنأب مهنم ةريغص ةعامج دقتعتو «يفخلا كاردإلا دوجو ىلع ماع لكشب نوقفتي

 هتمس يذلاو فونريمس روغيإ يسورلا روتكدلا “.ةيرشبلا سفنلا رييغتل همادختسا

 :تايناكمإلا كلت نوسردي نيذلا ءالعلا دحأ وه “يفخلا فول جنيرتس روتكدلا” ةلجملا

 مادختساب مث ةيغامدلا تاجوملا سايقب موقي «غامدلل يئابرهكلا طيطختلا مادختساب”

 بضغلا لثم ةيرشبلا تالاعفنالا نم ديدعلاو نطابلا لقعلل طئارخ مسري تارتويبمكلا

 .يسنجلا عفادلاو

 دهشملا كلذ رييغت ًايدام عاطتسا هنأب يعدي «ةلجسملا ةيفخلا لئاسرلا لالخ نم

 .ءاحيإلا ةوق ةطساوب ينهذلا

 - اًيئزج هزاجنإ مت ام وهو - ةيعانصلا راهقألا ايجولونكت عم ثحبلا اذه جمدب

 راقألاف “ةلماكلا ةميرجلا” ب مايقلا ةيناكمإ ايجولونكتلا ىلع نيمئاقلل رفوتت نأ نكمي
 .ةمات ةيرسبو ةيفخ لمعلا ىلع ةردقلا اهيدل ةيعانصلا
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 ىلع سسجتلل ةليسو ربكأ "79560001" كوب سيفلا

 (لاجدلا نيع) لاجدلا حيسملا اهمدختسي ملاعلا

 ةكبشلا ىلع ةدوجوملا كوب سيفلا ب ةفورعملا يعامتجالا لصاوتلا ةكبش
fاهنأ ثيح لاجدلا حيسملل سسجتلل ةكبش ربكأ دعت (تنرتنإلا) ةيتوبكنعلا  

 ىلع ريثأتلا متي اهالخ نمو ءاهمدختسي نم لکو ملاعلا ىلع لاجدلا نيع

 نيب ةيهاركلا ريثت يتلا تاعاشإلاو ةئطاخلا رابخألاو تامولعملا ثبو ماعلا يأرلا

 .سانلا

 "Wikileaks" سكليو عقوم سسؤم "11011311 45538" جناسأ نايلوج نش دقو

 ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع اموجه تنلا ىلع مويلا ايسور ةديرج عقومل هثيدح يف ركذ يذلا

 ."ملاعلا يف سسجتلل هلآ ربكأ" ب اهفصو يتلا كوب سيفلا هثيدحب صخو ماع لكشب
 دكؤيو عيمجلا لوح تانايب ةدعاق ربكأ ديوزت يف مهاسي عيمجلا نأ "جناسأ" فيضيو

 ةصاخ تايلا "985800" " وهاي" و "600816" ' لج وج" كلتمت ةيعاتجالا تاكبشلا ىلع

 هذه نأ نم مغرلاب ءاهنودوي يتلا تانايبلا ىلع لوصحلا نم ةيكيرمألا تارباخملا نكت

 .كلذ ىلع اهربجت ةيسايسو ةينوناق عقاوملاو تاكبشلا
 تانايب "1591161" رتيوت نم تبلط نأ ةيكيرمأللا ةرادإلل قبس هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 .قباسلا هحيرصت يف "جناسرت" هب جرخ ام معدي امم نيرخآو جناسأ نايلوج

 رداصم نم ةيرسلاو ةصاخلا مالعإلا لئاسو ريراقت رشنت ةيحبر ريغ ةيلود ةمظنم يه سكيليكيو ١-

 نس ةمظنم ىمسم تحت 7٠١5 ةنس تنرتنإلا ىلع اهعقوم أدب .ةلوهجم ةيرابخإ تابيرستو ةيفحص
 .اهروهظ نم ةنس لالخ ةقيثو نويلم ١,7 نم رثكأل تانايب ةدعاق دوجوب تعداو «ةيفحصلا نياش

 نيينقتو نييضايرلاو نييفحصلاو نيينيصلا نيقشنملا نم جيزم مهنأب اهيسسؤم سكيليكيو فصتو

 اهريدمو .ايقيرفأ بونجو ايلارتساو ابوروأو ناوياتو ةدحتملا تايالولا يف ةلماع تاكرشل نيئدتبم

 وحن اًيجِيردت لقتنا هنكلو «ريرحتلل يكيوك عقوملا قلطنا .يلارتسأ تنرتنإ طشان وهو جناسأ نايلوج
 .مهتاباتك وأ نيمدختسملا تاقيلعتب لبقي دعي لو ةيديلقت رثكأ رشن جذومن
 -دهشم (61721[0113 1©2/11150 ىمسي تنرتنإ عقوم ىلع سكيليكيو تلزنأ ۰۲۰۱۰ ليربأ يف
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 مايأ ةتحب ةيركسع ضارغأل ًاساسأ ةكبشلا هذه تممص تاكبشلا ةكبش تنرتنإلا
 تحبصأو ةكبشلا هذه تمنو 4187264 ةكبش تقولا كلذ يف ترهظو ةدرابلا برحلا

 يطعأو ةكبشلا نع ةيكيرمالا ةموكحلا تلخت ٠ ماع يفو كلذ دعبو ًالماكتم ًاماظن

 ةكبشلا نع ةسسؤملا تلخت ١44١ ماع يفو N8۴ ةينطولا مولعلا ةسسؤم ىلإ ةرادإلا قح

 ناسنإلا هممص ءانبو لمع مخضأ مامأ بابلا حتف كلذبو ةيراجتلا تاكرشلا حلاصل

 LAN / MAN / تاكبشلا عاونأ لك اهلخاد يف تمضو ترشتناو تعسوت ثيح

Nنوكتس فيك أبنتي نأ نكمي الو ةرئاس يهو . 

 بيساوح نيب اه لصي ةيبوساحلا تاكبشلا نم لاصتا ةليسوو ماظن وه تنرتنإلاو

 نييالم نيب ام تنرتنإلا طبرت .تنرتنإ لوكوتورب وه دحوم لوكوتوربب ملاعلا لوح
 لابعألا تاسسؤمو ةيموكحلاو ةيميداكألا تاسسؤملا يف ةماعلاو ةصاخلا تاكبشلا

 ةيساحنلا كالسألا نم ؛ةفلتخم تاينقتب لصتتو يملاعلاو يلحملا نيب ام اهقاطن يف نيابتتو

 ةيلخادلا اهتينب يف تاكبشلا كلت نيابتت امك ءةيكلساللا تالصولاو ةيرصبلا فايلألاو

 يف اهنم يأ دمتعت الو اًيزكرمال ىرخألا نع لزعمب اهنم لك رادت ذإ ءايرادإو اينقت
 .تايرخألا ىلع اهليغشت

 نم عورشم وهو ١474 ماع قلطأ يذلا تنابرأ عورشمل ةجيتن تنرتنإلا ترهظ

 .ةدحتملا تايالولا عافد ةرازو

 يلآلا بساحلا تاكبش ربع يكيرمألا شيجلا ةدعاسم لجأ نم عورشملا اذه ئشنأ

 بيساوحلل ةيباسحلا تاردقلل لثمأ لالغتسال ثاحبألا تاسسؤمو تاعماجلا طبرو

 .ةرفوتملا

 نييندملا نم ةعومجم ةيكيرمأ تاوق اهيف تلتق يتلا (63) ۲٠٠۷ يف ةرئاطلا ةبرض نع ويديف =

 ةعومجم يهو «ةيناغفألا برحلا تايموي سكيليكيو تبرس ويلوي يف اهدعبو .نييفحصلاو نييقارعلا
 يف تبرس مث .لبق نم ةماعلا ةعجارملل ةحاتم نكت مل ناتسناغفأ يف برحلا لوح ةقيثو ۷1۹٠١ نم رثكأل

 تاسسؤملا عم قيستتلاب قارعلا برح تالجس ىمسي اهيف ةقيثو 40٠٠0١ نم ةعومجم ۲٠٠١ ربوتكأ
 عم دودحلا ىلعو قارعلا لخاد ةافو لك نع ةركف ءاطعإب كلت تحمس ثيح .ىربكلا ةيراجتلا ةيمالعإلا

 .ةيكيرمألا ةيجراخلل ةيسامولبدلا تايقرب نع جارفإلاب سكيليكيو تأدب ٠١٠١ ربمفوز يفو .ناريإ
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 ًاعويش اهرقكأ ناك ابر .تامدخلاو تانايبلا نم ًايظع ًاردق مويلا تنرتنإلا لمحت

 تاقيبطتو تامدخ لمي اأ امك «بيولا ىلع ةروشنملا ةقئافلا صوصنلا تاحفص مويلا

 لاصتالاو .تافلملا لقن تالوكوتربو «يروفلا بطاختلا تامدخو ديربلا لثم ىرخأ

 .اهريغو يتوصلا

 ةيعامتجا راثآ مويلا تنرتنإلل تحضأ خيراتلا ربع لاصتالا لئاسو يف تارفطلا لثمو

 لمعلا لثم تالاجم ةدعل ةيديلقتلا ميهافملا رييغت ىلإ تدأ دقو ءملاعلا عاقب عيمج يف ةيفاقثو

 .تامولعملا عمتجمل رخآ لكش زوربو ةراجتلاو ميلعتلاو

 :(كوب سيفلا لثم) يعامتجالا لصاوتلا تاكبش

 لثم تاينيعستلا رخاوأ يف روهظلا يف ةيعاتتجالا تاكبشلا نم ةعومجم تأدب

Classmates.comعقومو ةساردلا ءالمز نيب طبرلل ٥ ماع  SixDegrees.com 

 كلت يف ترهظو .صاخشألا نيب ةرشابملا طباورلا ىلع عقوملا كلذ زكرو ١1917 ماع

 ةعومجمل ةصاخلا لئاسرلا لاسرإ ةمدخو نيمدختسملل ةيصخشلا تافلملا عقاوملا

 تاكبشلا يف دجوت امل ةهباشم تامدخل عقاوملا كلت ريفوت نم مغرلابو .ءاقدصألا نم

 دعبو .اهقالغإ متو اهيكلامل احبر ردت نأ عطتست مل عقاوملا كلت نأ الإ ةيلاحلا ةيعامتجالا

 ريبكلا حاجنلا ققحت نأ عطتست مل يتلا ةيعامتجالا تاكبشلا نم ةعومجم ترهظ كلذ

 تادهاشم ددع غلبي عقوم رهظ 7٠٠١ ماع ةيادب عمو .٠٠۲او ١9449 ماوعألا نيب

 لئاوأ نم ربتعيو ريهشلا يكريمألا سيبس يام عقوم وهو لجوج نم رثكأ هتاحفص
 يذلاو كوب سيف ريهشلا هسفانم هعمو ملاعلا ىوتسم ىلع ةيعاتجالا تاكبشلا ربكأو
 ةحاتإب ۲٠٠۷ ماع يف كوب سيف ماق ىتح سيبس يام عم يزاوتملا راشتنالا يف ًاضيأ أدب

 لكشب كوب سيف يمدختسم دادعأ ةدايز ىلإ ىدأ ام اذهو نيروطملل تاقيبطتلا نيوكت

 .ملاعلا ىوتسم ىلع مدختسم نويلم ۸۰۰ زواجتتي ًايلاح مهددع نأ دقتعيو ريبك
 يف نيسرادلا نم نيريثكلل ةساردلا لحم تحبصأ ةيعاتجالا تاكبشلا كلت

 لام سأرو ةيوهلاو ةيصوصخلا لثم عيضاوملا نم ددع يف نيثحابلاو تاعمتجملا لاح
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 .نيقهارملا تاماذختساو تاعمتجملا

 ىربك تاكرش اهجمربتو اهسسؤت تامدخ يه ةيعاتجالا تاكبشلا تامدخ

 نيوكت نع ثحبلل وأ تاماتهالاو ةطشنألا ةكراشمو ءاقدصألاو نيمدختسملا عمجل

 .نيرخآ صاخشأ ىدل ةطشنأو تاماتها نع ثحبلاو تاقادص

 مدقت بيو عقاوم نع ةرابع يه ًايلاح ةدوجوملا ةيعاتجالا تاكبشلا مظعم
 ديربلاو ةصاخلا لئاسرلاو ةيروفلا ةثداحملا لثم نيمدختسملل تامدخلا نم ةعومجم

 حضاولا نمو .تامدخلا نم اهريغو تافلملا ةكراشمو نيودتلاو ويديفلاو ينورتكلإلا

 نيب ةكراشملاو لاصتالا ةيفيك يف أريبك ارَّيغت تثدحأ دق ةيعاتجالا تاكبشلا كلت نأ

 نييالملا عمجت ةيعاتجالا تاكبشلا كلتو .تامولعملا لدابتو تاعمتجملاو صاخشألا

 ضارغألا بسح ةيعامتجالا تاكبشلا كلت مسقنتو يلاحلا تقولا يف نيمدختسملا نم

 تاكبشل ةفاضإلاب لمعلا ءاقدصأ عمجت ىرخأو ةساردلا ءاقدصأ عمجت تاكبش كانهف

 يامو كوب سيف ايلاح ةدوجوملا ةيعاتجالا تاكبشلا رهشأ نمو «ةرغصملا تانيودتلا

 .سلب لجوجو تكروأو فياف ياهو نووب فيالو رتيوتو سيبس



 ٠٠٠٠٠٠......... رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 ني i دعم م 0 م

 .ملاعلا ىلع (ةيتوبكنعلا) تنرتنإلا ةكبش ةرطيس ةيفيك حصوت ةروص

Internet Explorer 

 .ةيركسع ضارغأل اهؤاشنإو اهميمصت مت تنرتنإلا ةكبش

 سس
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 .كوب سيفلا ىعامتجالا لصاوتلا ةكبش ةمالع
1 



 anan رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 ضرفل لاجدلا حيسملا عورشم نع ءزج وه ءيش لك ىرت يتلا نيعلا عورشم نإ

 ثوحبلا ةئيه عيراشم نم ءزج وهو «بقرتملا ريخألا روهظلل ًاديهمت ماعلا ىلع ةرطيسلا
 تامولعملا بقعت وه ماظنلا اذهل نلعملا فدهلاو :(103:م8) ةيكيرمألا ةمدقتملا ةيركسعلا

 اهنكمي هنأو «رتويبمكلا ةزهجأل تاينقتلا لضفأ لامعتساب ماعلا ءاحنأ لك يف ةيصخشلا

 .ءاطسبلا نيمرجملا وأ «نيلعافلا سيلو نيلمتحملا نييباهرإلا بقعتت نأ

 يهاضي كلذب وهو ضرألا ىلع ثدحي امو رشبلا ةبقارمل لاجدلا ماظن نم ءزج اذه

 "طيحملا"و "بيقرلا " ىنسحلا هئامسأ نم هنأ ثيح ىلاعتو. هناحبس لجو زع قلاخلا

 ىلاعتو هناحبس قلاخلا ةهاضم الواحي يلاتلابو ةيهولألا يعدي امهالك سيلبإو لاجدلاف

 .هلالج لج هل ادن هسفنأ نولعجيو هلاعفأو هتافص يف

 لصاوتلا ةكبشو تنرتنإلا ةكبش ةطساوب لاجدلا حيسملا ءىشنأ كلذ لجأ نمو

 .ريثكلا كلذ ريغو كوب سيفلا يعامتجالا

 تنرتنإلا ىلع (بيولا) ثحبلا جماربو هتاكبشو تنرتنإلا تالصو لالخ نمو
 حلاصملاو بوعشلاو دارفألا ىلع اضيأ سسجتلا متي "لميإلا" ينورتكلإلا ديربلا كلذكو

 ْ .لودلاو ةيموكحلا

 ةيضرألاو ةلومحملا تانوفيلتلا تاكبش لالخ نم دارفألا ىلع سسجتلا متي هنإ لب

 .نكامألا يف اهسفن ةزهجألا دوجو لالخ نم امنإو هدحو تنصتلاب سيل

 كلت هب دجوي ملاعلا يف ناكم لك ىلع سسجتلا ًاضيأ متي تنرتنإلا دوجو لالخ نمو

 .ةكبشلا

 متيف اهالخ نم تنرتنإلا لمعي يتلا ةثيدحلا ىرخألا ةزهجألا وأ رتويبمكلا دوجوف

 !!يتنرتنإلا ليكشت متي ولو ىتح ءيش لك ةبقارمو سسجتلا
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 ىلع سسجتلل ةليسو ربكأ ةيعانصلا رامقألا ربكأ كوب سيفلا يعاتجالا لصاوتلا ةكبش
 يهو لاجدلا حيسملا حلاصل لمعت هلك ماعلا حيسملا حلاصل لمعت ماعلا يف سسجت هلآ

 .ةيقيقحلا لاجدلا نيع .لاجدلا

 راعشلا هيلعو دحاولا يكيرمألا رالودلا رهظ متاذإو دحاو ةئف رالودلا ىلع ينوسالملا مره

 .مرهاو نيعلا ينوساملا رهظت نوسام ةملك فورحل طوطخ ليصوت

 .دواد ةمحن لكش

 SN = ص

 © 2 ےک

 a 9 == ا
 نيرونتملا ةينوساملا زومر دحأ ةدحاولا ةريهشلا نيعلا
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 0.۰.00050 رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 ةدحاولا نيعلا هيف حضوم ةينوساملا راعش راعشلا ىلع ةينوساملا زومر مهأ سروح نبع

 ناصغأو سمشلا ةعشأ اهوحو مرهلا لخاد .ًاضيأ رالودلاو يكيرمألا

 .راجرفلاو لجربلاو نوتيزلا

 فال



 رالودلاو ةينوساملا زومرو تاراعشو ناطيشلا ٠
 .يكيرمألا

 .يكيرمألا رالودلا ىلع ةيناطيش تارفيشو مسالط .

 ىلع ةيناطيشلا زومرلا ايافخ حضوت يتلا روصلا ٠
 .(ةرم لوأل رشنت روص) رالودلا

 .سيلبإ ملحو لاجدلا لمأ .. هدعب امو يملاعلا ماظنلا ٠

 .ديدجلا يم اعلا ماظنلا يف لاوز ىلإ يكيرمألا رالودلا ٠
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 eseren سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 يكيرمألا رالودلاو ةينوساملا زومرو تاراعشو ناطيشلا

 ناطيشلا دبعت ةيلودلاو ةيلحملا امل ةعباتلا تايوخألاو اهتيدنأو اهعورف لكو ةينوساملا

 .ةيميظنتلا اهنوؤش يف لاجدلا حيسملا عبتتو هللا نود نم

 نيح «نامزلا رخآ ةيهولألا يعدي امهالكو ةدحاو ةلمعل ناهجو سيلبإو لاجدلاو

 نيذلا نوملسملا هيلع ردقي ال اهتقو ةيهولألا يعدي سيلبإ عم دحوتيو لاجدلا جرخي
 ىسيع حيسملا الإ هيلع طلسي الف ءينج لجر هنإ :هنع اولوقي ىتح هنولتاقيو هنوهجاوي

 .هتفص يعدي يذلا لاجدلا لتقل ةكئالملا ةحنجأ ىلع طبي يذلا مالسلا هيلع

 هيلع ةحضاو ةينوساملا زومرو راثآ دجنف يكيرمألا "دحاولا ةئف" رالودلا ىلإ دوعتو

 يفخ ران نم قولخم سيلبإ نالو ءاكيرمأ راعشو متخ ىلع ةدوجوم يه اک انركذ امك
 00 فارعألا) © ميو ور تلي نم وروره کریک( هكا :ىلاعت لاق اک ىريال

 جمانرب ةطساوب الإ ىرت ال رالودلا ةقرو ىلع هروصو هزومرو سيلبإ راثآ نإف

 دجوت شوقنلاو موسرلا نيبف تالمعلل ةيئاملا ةمالعلاك رتويبمكلا ىلع بوشوتوفلا

 اك اه ليلظتلا لمع مت ول حوضوب سيلبإ راثآ اهيلع تاغارفلا كلتو تاغارف
 .ةقفرملا روصلا يف اهحضونس

 سلجي نأ ملسو هيلع هللا لص انلوسر ىه دقو لظلاو سمشلا نيب دجوي ناطيشلاف

 .سمشلا يف هفصنو لظلا يف هفصن صخشلا

 نبا هاور ايف كلذو «سمشلا يف هفصنو لظلا يف هفصن صخشلا سلجم نأ نع يهنلا درو ١-

 .ينابلألا هححص .سمشلاو لظلا نيب دعقي نأ ىن ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ هدنسب هجام

 اهب للعي نأ ىلوألاو .نيداضتملا نيرثؤملا فالتخال هنم ررضتي صخشلا نأب يهنلا اذه ءاملعلا لّلعو
 ٌحَّضلا نيب سلجم نأ ىه ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ دمحأ دنسم يف اك .ناطيشلا سلجم هنأ :درو
 ةهباشم نع يهنلا درو اكف «عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .ناطيشلا سلجم :لاقو «لظلاو

 .انه كلذكف لاهشلاب برشلاو لكألا يف ناطيشلا

 انأو ملسو هيلع هللا لص يبنلا ينآر :لاق هيبأ نع مزاح يبأ نب سيق نع:هكردتسم يف مكاحلا جرخأ

 = «كرابم هنإف» :دازو .«لّظلا ىلإ لّوحت» :لاقف ءسمشلا يف دعاق
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ةهوووووم ونوم ة وهو شت

 نايفس قيرط نم «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو هل ظفللاو «هننس» يف دواد وبأ جرخأو =
 ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا وبأ لاق :لوقي ةريره ابأ عمس نم ينثدحت :لاق ردكتملا نب دمحم انث :لاق

 هضعبو سمشلا يف هضعب راصو «لظلا هنع صلقف (ء ءيفلا يف : ةياور يفو) سمشلا يف مكدحأ ناك اذإ

 .«مقيلف ؛لظلا يف

 ئكتم وهو ردكنملا نب دمحم انث :لاق نايفس قيرط نم «هدنسم» يف يديمحلا اهجرخأ ةياورلا هذه نكل

 يف هضعب نوكي ىتح هنع صلقف ءيفلا يف مكدحأ ناك اذإ» :ظفللا اذه .هب فاوطلا يف يدي ىلع

 ٠ .ههنم لّوحتيلف لظلا يف هضعبو سمشلا
 قايسلا :«بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» ةيشاح يف انخيش لاق «سمشلا يف» دواد يبأ دنع ةياورلاف

 .لمأتف ةذاش يهف ءاهابأي

 هضعب راصو «لّظلا هنع صلقف ؛ءيفلا يف مكدحأ ناك اذإ» :ظفللا اذه «ةحيحصلا» يف اهدروأ كلذل

 .!مقيلف « «لّظلا يف هضعبو ءسمشلا يف

 ظفللاو ءاًعوفرم ةريره يبأ نع دمحأ مامإلا هجرخأ اب اهعبتأ ؛اهدانسإ هللا همحر انخيش ححص الو

 اذهو» :هدانسإ يف لاقو .«هسلجم نم لّوحتيلف هنع تصلقف سمشلا يف اًسلاج مكدحأ ناك اذإ» :هدنع
 .«نيخيشلا ط رش ىلع دانسإ

 اذإ :اًصولق صلقي ءيشلا صلق :ثيللا لاق : «ةغللا بيذبت مجعم» يف يرهزألا لاق : «صلق» ىنعمو

 .ىوزناو مضناو ضبقنا :اًصولق ينع صلقي لّظلا صلقو :«برعلا ناسل» يف لاقو .مضنا
 سمشلا يف هضعب راصو للا ناسنإلا نع صلق اذإ ؛لّؤحتلاب رمألا ةّلع رهظت مل مدقت ام ركذبو

 :لاق نم مهنمف .لّظلا يف هضعبو

 .نيداضتملا نيرثؤملا نم ندبلا لاح فالتخال هجازم دسف دعقملا كلذ دعق اذإ ١-

 .!! سمشلا ةرارحب ىذأتي اليك دارأ نوكي نأ لمتحي اذهو :لاق ثيدحلا هتياور دعب يقهيبلاو -؟

 :ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر نع ضايع ي يبأ نع دمحأ مامإلا هجرخأ اهب ينابلألا رو
 نأ دعبف .«ناطيشلا سلجم :لاقو ٌلظلاو حلا نيب , سلجم نأ ىبن ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ»

 :لاقو» ةدايزلا هذهل انه اذه تجرح امنإو :لاق «ةحيحصلا» يف ثيدحلا -هللا همحر- انخيش ححص

 .يقهيبلا لاق اك سيلو «يدبعتلا يهنلا ىلع لدت اهنإف «ناطيشلا سلجم

 لوسر ىبن» :هظفلو «ناطيشلا سلجم» :هلوق نود هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مكاحلا هجرخأ ثيدحلاو

 مو دانسإلا حيحص» :مكاحلا لاق . «لظلاو سمشلا نيب لجرلا سلجي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا

 .ينابلألاو يبهذلا هقفاوو «هاجرخي

 يه ةدعقلا هذه نأ :وه لّظلاو سمشلا نيب لجرلا سلجي نأ يهنلا ةلع نأ دمحلا هلو مَّدقت ام رهظف

 .ناطيشلا سلجم
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 221211111111 سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 ةرابعب ةصاخ ينوساملا لكيلا وأ ينوساملا لفحملا يف (جنرطشلا ةعقر لثم) ةيعيبرتلا ةيضرألاف

 سنإلاو نجلا نيملاع نيب لقنتلا ىلإ ةيعيبرتلا ةيضرألا هذه زمرتو «رونلاو مالظلا لثمت يهو ناطيشلا

 ذيواعت ةوالت نم نوساملا ءالؤه اهب موقي ةنيعم سوقط لالخ نم نيطايشلا عم ثدحتلا ةيناكمإو

 .ةيناويح وأ ةيرشب حئابذو نيبارق ميدقتو ةيرفك مسالطو

 يح نيو وه کریس ل :ىلاعت لاق اك ءانملاعل يزاوملا دعبلا وه نيطايشلاو نجلا اعف
 .(۲۷:فارعألا) مور وم کک

 كلتو «هل ةبسنلاب يئرم ملاع نحنو ءانل ةبسنلاب يئرم ريغ ماع نيطايشلاو نجلا مل اعف

 نيب يقالتلا ضرأ لثمت جنرطشلا ةحولك ءاضيبلاو ءادوسلا تاعيبرتلا وأ تاعبرملا

 سنولا ناطيش هنيرق نيبو هنيب رالودلا ةقرو ربكألا ناطيشلا مسق انه نمو «نيملاعلا

 رسنلاو مرا لثم ةيئرم ةحضاو نوساملا ميعز لاجدلا زومر نوكتف «لاجدلا حيسملا

 ناكم يه ءاضيبلا تاغارفلا نوكتو ماقرألاو ةيساخلاو ةيسادسلا ةمجنلاو موجنلاو

 لثم ةنيعم جمارب ةطساوب |نإو ةدرجملا نيعلاب ىرت ال «سيلبإ مسالطو روصو زومر

 «لظلا ىلإ لوحت» :لاقف سمشلا يف دعاق انأو ملسو هيلع هللا لص يبنلا ينآر :لاق مزاح يبأ نع >

 يف هضعب راصو « لظلا هنع صلقف ءيفلا يف مكدحأ ناك اذإ» :مساقلاوبأ لاق :لاق ةريره يبأ نعو

 .(ينابلالل ةحيحصلا ةلسلسلا) «مقيلف لظلا يف هضعبو سمشلا

 ”سمشلاو لظلا نيب دعقي نأ ىبن ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ” :هنع هللا يضر ةديرب نع

 | ”هدئاوز“ يف يريصوبلا لاق امك نسح هدانسإو هجام نبا هجرخأ
 :لاقو لَّظلاو ّحّضلا نيب سلجي نأ ى يبنلا نأ ” :ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر نع

 .(حيحص هدانسإو دمحأ هجرخأ) “ناطيشلا سلجم

 هركي :تلق :۲۲۳ص “يزورملا لئاسم” يف اى هللا امهمحر قاحسإ مامإلاو دمحأ مامإلا كلذ ىلع صن

 * تلق “!اذه نع ىهن دق سيلأ «هوركم اذه :-دمحأ ينعي- لاق ؟سمشلاو لظلا نيب لجرلا سلجي نأ

 . ميرحتلا ينعت فلسلا حلطصم يف ةهاركلاو :-دومحم-

 .ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع هيف يهنلا حص دقو :قاحسإ لاقو

 : داعملا داز” يف ةيزوجلا ميق نبا لاق

 . ءيدر لظلا يف هضعبو سمشلا يف هضعب ناسنإلا مونو « ! نيفدلا ءادلا ريثي سمشلا يف مونلاو”
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ...٠

 رشنت يتلا روصلا لالخ نم حضونو ىرتس اك رتويبمكلا ةزهجأ ىلع بوشوتوفلا
 .هيلع ناطيشلا روصو يكيرمألا رالودلا نع ةرم لوأل

 «مهدوبعم سيلبإ ناطيشلا صخش لوح بصت اهلك ةينوساملا زومرو تاراعشف
 .هلإلا يأ "000" ةملك ىلإ زمرت انآ نولوقي يتلا "6" فرح كلذكو

 ةمجنلاو رالودلاو ةينوساملا زومر نم يهو سيلبإل زمرت ةيساخلا ةمجنلا كلذكو

 لاجدلاو سيلبإ جامدنا ىلإ زمرت يه امنإو مالسلا هيلع كلملا يبنلا دوادب اهل ةقالع الو

 | .اههداحتاو

 .مهدنع رونلا هلإ (سيلبإ) رفيسول ىلإ زمرت رونلا ةملك كلذكو

 ةينوسام ةدايس ۲۳ ىلإ «كياب تربلأ» نوساملا نيينارونلا ءامعز دحأ اهلسرأ ةلاسر يف

 مظعألا لفحملا ةلجم يف اهرشن متو «سيرابب مهرمتؤم لالخ ١8/864 ماع يف ملاعلا لوح

 يف ردصت يتلا 1766703502 ةلجم يف ةيزيلجنإلاب اهرشن ديعأو ماعلا سفن يف يسنرفلا

 :لاق ء۱۹۳۰ رياني ۱۹ ددع يف ارتلجنإ

 نوعيطتست مكنإ ءاذه لوقت 081 ةجردلا ولماح) نويمومعلا نوشتفلا اأ لإ

 ظفاحي نأ بجي ةينوساملا ةنايدلا نأ "٣و ٠۴١ ١*٠ تاجردلا يف انناوخإل اورركت نأ

 .يسيلبإلا بهذملا ءاقن راطإ يف ايلعلا تاجردلا ىلع نيلصا ١! نحن انلبق نم اهيلع

 هلامعأ تتبثأ يذلاو ؟كلذك نييحيسملا بر يانودأ لهف ءًاهإ سيل سيلبإ نأ ول

 يانودأ بذكيس لهف .ملعلل هلهاجتو هتيربربو .رشبلا ىلع هدقحو «هتنايخو «هفنع

 ؟هنأشب هتنهكو

 مدعب لوقي ميدقلا نوناقلا نأل .كلذك هلإ يانودأف فسألا عمو «هلإ سيلبإ نإ معن

 دجوي قلطملا نآل ,دوسأ نودب ضيبأ الو «حبق نودب لامج الو «لظ نودب ءوض دوجو

 «لاثمتلل ةمهم ةدعاقلا نأ اك ءءاطغك رونلا مدخيل يرورض مالظلا «نيهإ ةروص يف طقف

 .راطقلل مهم حبكملاو

 نيب نزاوتم نوكلاف اذهلو .مواقيس يذلا ىلع طقف ءرملا دمتعي ةينوكلا تايكيمانيدلا يف
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 ناتدوجوم ناتوقلا ناتاه .رفانتلا ةوقو بذاجتلا ةوق «لداعتلا قيقحت ىلع نالمعت نيتوق

 ةرهاظ لالخ نم رهظت ةيئانثلا لوح ةيملعلا ةقيقحلا كلتو .نيدلاو ةفسلفلاو ءايزيفلا يف
 نمو «تشدارزل ءايكذألا عابتألا نإف اذهلو .رفانتلاو بذاجتلل ينوكلا نوناقلاو ةيبطقلا

 ديحو ينالقع يقيزيفاتيم موهفمب اوفرتعا دبعملا ناسرفو نويشنملاو نويصونغلا مهدعب

 نم ىندأ امهدحأ نأب ءرملا قدصي الو .دبألا ىلإ ةبراحتملا ةيهلإلا ئدابملا ماظن وهو
 .رخآلا

 يقنلاو يقيقح ا يفسلفلا نيدلاو .هعابتا بجي يذلا وه يناطيشلا بهذملا نإف اذه

 ةيناسنإلا لجأ نم دهاجي «ريخلاو رونلا هلإ سيلبإ نكلو .يانودأ دن .سيلبإب ناويإلا وه
 .هلوق ىلع هللا ةنعل (لاق اذك) “رشلاو مالظلا هلإ يانودأ دض

 مهبهذم تامالع نورهظي ةعنقملاو ةرشابملا ةينوساملا عابتأ نم ًاريثك نأ دجنو

 يدينيك نوج ناكو .مايلو ريمألاو نوتنيلك ليبو نبالا شوي جروج لثم يناطيشلا
 .اكيرمأ يف ناطيشلا ةدبع سسؤم يافال نوطنأل |ميمح اقيدص

 ةعامج هلإ زمر ةموبلا اوعضو دقف مهتعامج عيمج ميركت نوديري نيينوساملا نألو
 دحاو مقر سرحتو دقرت ةموبلا ةروص ىرن ثيح رالودلا ىلع انركذ امك نييميهوبلا

 ىلع ةموبلا مسر اوعضو ثيح نوطنشاو ةمصاعلا عم هولعف ام سفن وهو رالودلا ىلع

 !!سرجنوكلا ىنبم قئادح

 ٠١ يلاوح مخض لاثمت مهدنعو «اينروفيلاك» ةيالو يف ةعطاقم يف ماع لك نولفتحيو

 يتلا ىرخألا ةيفارخلا ةهلآلا نم ريثكل مهسيدقت عم ءايارع هيلاوح نورجيو ةموبل ًامدق

 ةيثالثلا ةهآلاو سيريزوأو سيزيإو سيروح:اهمهأ نمو ةرباغلا ةنمزالا يف دبعت تناك
 ىرخأ ةروص وهو سويدومساو (ةموبلا)شوليمو (نوفيسريب-انول-انايد) تاكيه

 تاعامجلا كلت سوقط ىلع رطيسملا وه تيموفاب ىقبي نكلو.ناطيشلا وأ رشلا هلإل

 ةيحابإلاو لثملاو ميقلاو قالخألا ةفاك ريمدت يأ اهل ماعلا فدملا لكشي ام طبضلاب وهو

 .ةقلطملا ةيسنجلا



Saeeeeceeeensenegeensديدحلا ىىلاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا  

 ىلع بوشوتوف جمانرب ةطساوب رالودلا ةئف رالودلا ةقرو ىلع دوجوملاو يكيرمألا متخلا

 .رالودلا ىلع همسالطو ناطيشلا انرق حضتي تاغارفلا ليلظتو رتويبمكلا



 111100 سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 يكيرم

 يداعلا صخشلل موهفم حضاو ىنعم ىلع يوتحت ال تاباتكو طوطخ يه مسلطلا
 ةدبع لثم «ةرفاكلا ةلطابلا ةدسافلا تادقتعملا ضعبل عابتأو ةرحسلا اهمدختسي

 بلجت وأ ررضلا عفدت اهنأ معزي ام ةذيوعت نوكتو مهريغو عامتجالا ةدبعو ناطيشلا

 يف وأ مهيديأ يف اهودتري يك ءاهفسلل ءايشألا ضعب نوعضي امك ظحلا بلجت وأ عفنلا

 .ةيناطيش ةينوسام مسالط اهلكو مهباقر

 ريغو تاناويحلا دولجو قاروألاو طويخلا ىلعو راجحألا ىلع مسالطلا بتكتو

 .كلذ

 لكش ىلع ةنعارفلا دنع اهدجتف ؛ملاعلا بوعش نم ديدعلا ثارت يف مسالطلا لخدتو

 كلذكو يدربلا قاروأو دباعملا ناردج ىلعو لاجدلا حيسملا نيع يه يتلا سروح نيع

 ةيلاشلاو ةيبونجلا اكيرمأو ايقيرفأو نيصلاو ايسآ قرش بونج بوعش روكلف يف اهدجت

 .ميدقلا ملاعلا قطانم مظعمو

 ةينوساملا زومر دجن ثيح "دحاو ةئف" يكيرمألا رالودلا ىلع ثيدحلا ىلإ دوعنو

 ةيساخلا ةمجنلا لثم ةيناطيش تاذيوعتو مسالط ًاضيأ دجوتو ةحضاو انركذ امك

 ألا رالودلا ىلع ةيناطيش تارغيشو مسالط

 ةيناطيش تاباتكو زعاملا سأرو مراو سروح نيعو ةموبلا نيعو ةموعزملا رواد ةمجنو

 ةقرو يف ةدوجوملا تاغارفلا وأ ملظملا بناجلا ىلع مسالطلا كلت دجوتو (مسالطلا)

 .رالودلا

 ةيفخملا مسالطلا كلت انل حضتي رالودلا ةقرو ىلع بوشوتوفلا جمانرب مادختسابو

 ةقحلملا روصلا يف رهظت ةحضاو ةيناطيش لاكشأ ىلإ ةفاضإ "دحاو ةئف" رالودلا ىلع

 دمحأ نيذاتسألا نيوخألا نم لك لذب دقو باتكلا اذه يف همدقن يذلا ديدجلا وه اذهو

 مسالطلاو زومرلا كلت فشكو جارختسال قوبسم ريغ ًادهج فيصان ديلو دمحمو

 .روصلاو
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 لاجدلا هنيرقو ناطيشلا هيلتعي يذلا ديدجلا يملاعلا ماظنلا رارقإل ًالوأ فدهت تاططخمو

 ديلو دمحمو دمحأ ناوخألا مدختسا دقو ءالاباكلاب تارفشلاو مسالطلا كلت طابتراو

 .ىرنس امك ةحضاو رالودلا ىلع تارفشلا هذه لعجل جمانرب نم رثكأ فيصان

 ناميلس مسالط اهنأ نومعزي تاموسرو مسالط

 :يرحسلا رئاطلا مسلط ١-

 رئاطلا مسلط ةيفخملا ةرهاظلا مسالطلا نم يهو رالودلا ىلع ةدوجوملا مسالطلا نمو

 نومعزي يرحسلا رئاطلا” موبلا مسلط نأ ثيح ةلالدهل مسلطلا اذهو"ةموبلا"يرحسلا

 رومألا ةفرعمو ةيؤر ىلع دعاستو «لضفأ ةايحل يحورلا راسملا ىلع روثعلا ىلع دعاست اهنأ

 ةايح ةيادبو ديدجلا رجفلا عولط ىلإ مالظلا يف حورلا ليلد ىلإ ةموبلا مسلط زمريو ةيفخلا

 ًاطابترا موبلل نأ امك ... ليللاو رمقلاو «ةمكحلاو علاوطلاو رحسلا زمر وهو «ةديدج

 .ةذوعشلاو رحسلا يف ًاقيثو

 سانلا اهيدتري يتلا تاذيوعتلا يف رشتنيو رحسلا يف مدختست ةموبلا مسلط
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 :م السلا هيلع دواد ةمجن مسلط -"

 ديواد نيجامةيربعلابةيسادسلا ةمجنلا ىمستو ء16381872 مالسلا هيلع دواد ةمجن

 هل بلقو لاثمألا يف لاقيوسرتلا وأ عردلا وه ةيبرعلاب (نجملا)و «دواد عرد» ىنعمب

 .ةدوم دعب هاداع يأ نجملا رهظ

 هللا اهيف قلخ يتلا ةتسلا مايألا ىلإ ةيسادسلا ةمجنلا زمرت ةيدوهيلا ةعيرشلا دئاقع يفو

 مويلا لثميو «ميدقلا دهعلا يف نيوكتلا رفس نم لوألا حاحصإلا يف درو اك «نوكلا

 .ةيسادسلا ةمجنلا بلق عباسلا

 :ةيسامخلا ةمجتلا مسلط -"”

 دقف اًدج ةليوط رحسلاب ةيساخلا ةمجنلا ةقالعو نايلس متاخ ىمستو 7

 تناكاذإو ...ليصافتلا يف لخدتلانودةرحسلا لبق نمرئاعشلاو سوقطلا يفمدختست تناك
 رصانعلا ىلع (حورلا) هيف رطيست ثيح ًاسدقم ًاناكم لثمت يهف ةرئاد لخاد ةمجنلا

 ...رحسلا نم ةياحلل مدختستو ةعبرألا ةيضرألا

 .بابشلا اهيدتري تاذيوعت يف مدختسي ةيساخلا ةمحنلا مسلط
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ...٠

(Dung bee)!لعجلا وبأ وأ لعجلا وأ نارعجلا مسلط )ءع -٤ 

 ًازمر «تاروذاقلاو فيجلا ريوكت اهتاداع نم ءادوس ةرشح يهو ثورلا ءاسفنخ وه

 يف نيراعجلا تلمعتساف .دبعي هلإ ىمادقلا نييرصملا دنع سمشلاو سمشلا قورشل

 .رشلا نم ةياحلل ةيرحسلا ذيواعتلاو مئاتلاو مسالطلا

 ينوعرفلا نارعجلا وأ ءاسفنخلا لكش ىلع متاخ

 مولعملا نمو لاجدلا حيسملاو نوساملا دنع ةسدقملا ةميركلا راجحألا نم نارعجلا

 مرهاب طابتراو امومع رصمبو ةينوعرفلا ةيرصملا ةراضحلاب لاجدلا طابترا انيدل
 تامارهألا رارسأو لاجدلا حيسملا انباتك يف كلذ ركذ ىلع هئانب ىلع ماق يذلا يرصملا
 .(20ىربكلا

 هعضو كلذلو هل نيعارفلا سيدقتو نارعجلا رارسأ نع راصتخاب ثدحتنس اذهلو

 .اًيفخم يكيرمألا رالودلا ىلع لاجدلا

 .ةيرحس مئامتو ةلمكم فراخز نوكتل يلح ا نم عطق ءادترا نويرصملا داتعا

 ةضفو بهذ نم ةكيبس يهو «مورتكلالاو ةضفلاو بهذلا نم ًابلاغ يلحلا هذه تناك

 يفضت مئامتو ًازومر مضت تناك اك «ناولألا ةريثك ةميرك هبش راجحأو جاجزب ةمعطم
 .ةايحلا دادتماو ءاقبلاو ةيهافرلاو ةيامحلا ًاتيم وأ اًيح اهسبلي نم ىلع

 فلأتت رهاوجلا نم ةعطق ٠٤١ نومأ خنع توت كلملا ءايموم فئافل نيب تدجو دقو

 مرهلا ءانبب هتقالعو لاجدلا نع ديدجلا هيفف ىربكلا تامارهألا رارسأو لاجدلا حيسملا باتك ارقا ١-

 .يبرعلا باتكلا راد رشانلا ءةيرصملا ةراضحلاو ربكألا
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 نم ةيطغأ نع ًالضف طارقأو تايالدو تايردصو ةعساو دئالقو لسالسو مئامت نم

 .نيمدقلاو نيديلا عباصأل بهذلا

 اهنكلو «بسحف زرخلا وأ نداعملاو داوملا ناولأ ىلع رصتقت :قت ال يلحلا ةيمهأ نأ ىلع

 .نفو ةفرح نم عطقلا يف عبتا امو ميمصتلا ةلاصأ يف كلذك لثمتت

 هيف متي ام نف يه تايالدلاو تايردصلا يف تعبتا يتلا ةيكبشلا ةغايصلا تناكو

 قورطم بهذ نم حئافصب محتلت يتلا بهذلا كالسأ نم زومرلاو صوخشلا ليكشت

 .جاجز وأ ةنولم راجحأب معطت مث

 يف ًابلاغ عبنت تناكف ءةضفلاو بهذلا كالسأ نم ةحتفتملا ةغايصلا وأ كابشلا امأ

 لاكشألا فلتخم دادعإ نف وه ناكف بيبحتلا امأو ءبهذلا لافقأو ميزابألا لمع

 .نيخستلاب بهذلا حئافصب محتلت بهذ نم ةقيقد تارك لامعتساب

 نم جرختسي ناك :زوريفلا :ناولألل ًاقفو يرحس لولدم راجحألاب ميعطتلل ناك امك

 .ةريرشلا نيعلا نم ةيامحلاو نسحلا ظحلاو ةبوصخلا قرزألا هنول لثميو ءانيس

 اهتاداع نم ءادوس ةرشح يهو ثورلا ءاسفنخ وه لعجلا وبأ وأ لعجلا وأ نارعجلا

 تاتقتل مث اهرحج يف اهعيمجتو اهمامأ اهتجرحدو اهيف اهضويب عضوو فيجلا ريوكت

 امدنعو «رريخ مسا نييرصملا ءامدق اهيلع قلطأو تتيسارثنألا محف نولب اهنول ءاهيلع

 ىتأي) هانعم اهب ربخ لعفلا يه ةدقعم ةملك ةباتكل هتروص تمدختسأ ةباتكلا روهظ أدب

 .(ريصي) وأ (نوكي) ىنعمب راص مث ««ةنيعم ةروص ذاختاب دوجولا ىلإ

 جرت ءادوس ةمخض ءاسفنخ «كولملا ىداو يف ةظوفحملا ةبيرغلا روصلا نيب نمو

 ودبي ام ىلع داعتبا نود اذه لك خراطولب رسفيو «ةجهوتم ةرك بحست لمرلا نم
 لكو ثانإ اه سيل هنأ دقتعملاف نارعجلا ءاسفنخ نع امأ) :لوقيف يرصملا ريسفتلا نع

 يهو اهءارو اهرجنو ةرك ةئيه ىلع اهلعجت ةدام نم ةبح يف اهترذب عضتف «روكذ نيراعجل ا

 .(برغلا ىلإ قرشلا نم سمشلا ريسم اذه اهلعفب ةيكاحم ةيفلخلا اهلجرأب اهعفدت

 ةيناوطسألا ماتخألاك ًاماتخأ تناكف «ةماعلا ضارغألا يف ةيرصملا نيراعجلا تلمعتسا
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 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ةيمءممووم ممم ء فم مممو

 تعضو اذإو «ةمخضلا ةيبهذلا متاوخلاو تاناويحلا ةروص ىلع يتلا ماتخألا رارزأو

 ثبع دض جيلازملاو «تاباطخلاو «يناوألا تادادس اهب متخت نأ نكمأ دقع وأ متاخل ًاصف

 .صوصللا

 ديدجت ةوق اهسفن يف ةرشحلا هذه تأبخ ذإ ء«ةصيخر ةيقاو مئامتك اهنولمحي اوناك امك

 ءابلاغ ةنقتم ريغ ةنشخ ةعانصبو ةعرسب نيراعجلا نم فالآ تجتنأ «رارمتساب اهتايح

 نيراعجلا جارختسا يرورضلا نم راص ىتح «ةئيدر ةقيرطب ةبوتكم اهيلع يتلا شوقنلاو

 .ةفئاز ال ةيلصأ اهنأ نم دكأتلل رئافحلا نم

 رثكأ ةميدقلا روصعلا ذنم طسوتملا رحبلا قطانم يف عابت يتكأ ةطيسبلا هذه تلاز امو

 رباقملاو ماوكألا يف نيراعجلا نم فالآلا ىلع روثعلا مغرو ءًاعويش ةيرصملا تاراكذتلا

 .ةمئادلا تابلطلا ةجاح دسل هدشأ ىلع فييزتلا لازي الف

 مويسنغام لا تاكيلس لثم بلصلا رجحلا نم ةعونصملا نيراعجلا لوط حوارتيو

 اك «مس ٠١ ىلإ مس ١ نيب ام «سنايفلا وأ يريجلا رجحلا وأ «ةلوقصملا ةينوباصلا

 ةحنجألا اهيلع تشقن يتلا ءاسفنخلا نمو نارعجلا هبش ىلإ يعيبطلا نم اهلكش حوارتي

 . حطسملا بناجلا وأ نطبلا شقني ام ابلاغو ءشبكلا سأر يذ نارعجلا ىلإ احضاو اشقن

 نيراعجلا نم ريثكف «نارعجلا نم دوصقملا ضرغلل اعبت موسرلاب وأ ةباتكلاب امإ نارعجلل
 ديعس ماع) لثم تاينمألا اهضعب ىلع تشقنو «هباقلأو فظوملا مسا لمحت ًاماتخأ تناك

 ريبك ددعو (ديحولا ةوق نومآ)و (بضعغلا نم ريخ لابلا ةحار) :لثم مكحلا وأ (نالفل

 نم) لوألا مسالا ربعيف اهنع ربعت يتلا تافصلا لجأ نم تشقن ةيكلم ءامسأ لمحي اهنم

 (ةايحلا بلج يف عر رمتسي نأ ىسع) ينرحلا هانعمو ميظعلا ثلاثلا سمتوحتل (عر ربخ

 ىتح ةريغصلا ءايشألا نم ريثك ىلع بتك هنإ ىتح ريبعتلا مامت نارعجلا زمر ىنعم ىلع

 .ةرخأتملا ةبقحلا

 نيشاينلا اهب ردصت يتلا ةقيرطلا سفنب ةيخيراتلا نيراعجلا نييرصملا ءامدق ردصأ

 لمحتو هلمع ىلع لدي بقلب ًاعوبتم كلملا مسا ىرغصلا ةعومجملا مضت ختو «ةيراكذتلا
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 .ةريصق ًارابخأ ةريبكلا نيراعجلل حطسملا بناجلا ىلع ىربكلا ةعومجملا

 ةيجازجزلا فراخزلا لمشتو ةديدع ةفرخزملا نيراعجلا ىلع ةشوقنملا موسرلاو

 روصو زاغلألا ضعب ًانايحأ ىفخت اک ةيقاو تامالع نمضتت ىرخأ ًاموسرو ةينوزلحلاو

 .ةسدقم تاناويحو ةيقيقح رظانم نع ةرابع موسرلا نوكت ًانايحأو «كولملاو ةهآلا

 يأ ىلإ راقتفالا دنع نيراعجلا ةطساوب ةيرثأ ةيضرأ ةقبط خيرات ديدحت نكمي كلذك

 لحي نأ اهتساردب ريبخلا عاطتسا نيراعجلا ضعب ىلع ام ةقبطب رثع ام اذإف ءرخآ ليلد

 ئرقتسن نأ اقح عتمملا نمو «ةميدقلا نيشاينلاو دوقنلا ريبخ لعفي امك اهرارسأو اهزومر

 .اهدحو نيراعجلا نم ةينيدلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالا رصم ةايح

 نم وأ بلصلا رجحلا نم ًابلاغ ةعونصملا ريبكلا بلقلا نيراعج نم ريبك ددع ناك

 تايط نيب عضوت تناك ذإو «ةصاخ ةيزئانج مسالط روقصلا ةحنجأ اهدحتو سنايفلا

 نوثالثلا ةرقفلا اهيلع شقنت تناك ام ًاريثكف ءةيردصلا ىلحلا اهب عصرت وأ ىتوملا نافكأ
 نزو لافتحا ءانثأ يرحسلا بلقلا نم رظتنملا كولسلا اهب حضوي يتلا ىتوملا باتك نم

 كنأل ....ةمكحملا مامأ يدض ًادهاش فقت ال ينايك نم ءزج ىفوأ اي «يبلق يأ) :بلقلا
 .(يئاضعأ ىلع ظفاحملا يقلاخو «يمسج يف دوجوملا هلإلا

 .تنرتنإلا ىلع ةيملاعلا ايديبيكيو ةعوسوم ١-
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ABD 
 كلملا ةربقم زونك نم حنجملا نارعجلا

 ناويحلاو ةنعارفلا ةقالع حضوت ةيرادج روص لاجدلا نيع اهيلع حضومو نومآ خنع توت

 ينوعرفلا كلملا زونك نم حنجملا نارعجلا سروح نيع عم هشلا عم نوعرفلا نارعجلا

 وأ رسنلاك نوساملا دنع وهو نومأ خنع توت ."لاجدلا"

 .مهدنع ةسدقملا تارشحلاو رويطلا نم ءاقنعلا

 :جاربألاو بكاوكلاو موجنلا مسلط -1

 زومر مدختست ببسلا اذهلو ةناهكلاو ةفارعلاو ةيرحسلا لاععألا يف مدختست اهنإف

 .مئامتلاو ذيواعتلاو رحسلا قاروأو مسالطلا يف جاربألا

0 
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 غ1 ٠٠ سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 مدختستزومرلاهذهو رحسلا بتكو يكيرمألا رالودلا ىلعةدوج وم ةفلتخ زومر كانهو

 لثميو شبكلا سار مهزومر رهشأ نمو ناطيشلا دابع تاعومج نيبأز ومر رضاحلا تقولا يف
 .هسفن ناطيشلا لثمي هنأل ءًاسدقم ًازمر دعيو «سيئرلاو هلإلا

 يتلا زعاملا سأرو ةيسادسلا ةمجنلا
 .ناطيشلا سأر لثمت

j ا a 

E 11 1 ١ 

 100. 00 § نیلکنارف نيماجني

 .ةيناطيش مسالطو تارفش دجوت ثيح يكيرمألا رالودلا تائف ىلع ءاسؤرو ءامعز
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 دمحأ ناوخألا تركذ (ى دهجلا اذهب ماق

 رالودلا ايافخ راهظإل فيصان ديلو دمحمو

 ةريطخ ةيلاجد ةيناطيشو ةيرحس ايافخ يهو
 لمعلا أدب يذلا ديدجلا يملاعلا ماظنلل سسؤت

 امهلمع ةقيرط ناوخألا حرشيو تاونس ذنم هب
 :روصلا هذه ذخأل

 دقف رالودلا ةروص ىلإ انه هونن ةيادبلا يف

 ةروصل ناكسأ ةعبرأ ذخأب هللا نوعب انمق

 يف زيكرتلا متو هاجتالا ةفلتخم روص عبرأ ىلإ ةروصلا خسنب انمقو ناكس رالود دحاو

 وه اك مامت ةطقنلا سفن ىلع (هكباشت ىلع لمعلاو نيعلاو مرهلا ةروص ىلع ةيادبلا

 تاشالفو جمانرب نم رثكأ قيرط نع رتالفو يئوض ريثأت لمعب موقن مث روصلاب حضوم

 مث حضوم وه اك عاضوألا ةفلتخم تالمع عبرأ ىلع نيعلاو مرهلا حوضو حضون يكل

 ١( ةروصلا) ةيناطيشلا ةلمعلا هذه ايابخ رهظن ىتح ضعب عم |هكيرحتب موقن

 هللا نوعبو...دحأ اهري مل يتلا اهتارفش راهظإو ةلمعلا هذه ايابخ راهظإ ديرن انكف

 اهسيسأتب ماق نمو اهممص نمو ةلمعلا هذه نع ةمهم تامولعم نم ريثك فاشتكا مت

 ربمتبس ١١ ثدحأ روهظ دعب الإ ًامامتها اهريعن نلو نينس ذنم ةلمعلا هذه لوادتن نحنو

 ...دوهيلا ىدل رحسلاب ملعأ هللاو ًاريبك ًاطابترا ةطبترم اهنأ مغرب

 ةطبترملا ةلمعلا هذه يف ىلاعت هللا نوعب ترهظ يتلا زومرلا مهأ ليصفتلاب دهاشنف

 .هللا مهنعل سيلبإو لاجدلا حيسملاب اهبيرقو ًاديدش ًاطابترا
 :ةرم لوأل رشنت يتلا ةماملا روصلا هذه مكيلإو



 . 0.000000005 سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 :ىلوألا ةروصلا

 بقلملا هاشلا ةروصل هيبش ةروص ىرن انيدل رهاظلا لكشلا اذه يف حضوم وه امك

 رالودلا ةروص يف مامت ةرهاظ ناطيشلاب

 شبكلا سأر

 .هسفن ناطيشلا لثمي هنأل ًاسدقم ًازمر دعيو سيئرلاو هلإلا لثميو شبكلا سأر

 :لعجلا وبأ وأ لغجلا وأ نارعجلا مسلط

 هجولل دوسالا غارفلا ىلإ رظنا

 وهو ةنعارفلا ىدل نارعجلا هلإ روص ىرن انيدل رهاظلا داوسلا ىلع زيكرتلا مت اذإ انهو



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠................

 "دحاو ةئف" رالودلا ىلع ينوساملا مرا ىلع ةيرس فورحو مسالط
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 (١)مقر ةروص لوألا لكشلا نع ًامامت لكشلا ريغتي ريمت ال طقف نيتلمع كيرحت دنعو

 يدوهيلا نادعمشلا

 ةراضحلاب صاخ زمر وهف ينامورلا رصعلا تايادب ذنم يدوم زمرك نادعمشلا زرب

 .ةينامورلا



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠....

 يأ اه سيلف دوهيلا خيراتب زمرلا اذه طبرل اهيلع اودمتعا يتلا ةينيدلا ةيعجرملا امأ
 ىلاعتو هناحبس هللا قلخل ازمر يعابسلا نادعمشلا اوربتعا ثيح «حيحص ينيد ساسأ

 هباتك يف ركذ هللا نأب لع «عباسلا مويلا يف حارتسا -  هلل اشاحو - هنأو مايأ ةتس ىف ماعلا

 اهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ دقلو) لاقو «مايأ ةتس يف نوكلا قلخ هنأ ميركلا

 ٍةَِس ىفاَمْهَتََياَمَو ٌضْيَأْلاَو توما اسَقَلَح ْدَقْلَو ل بوغل نم انسم امو مايأ ةتس يف
 .(۳۸ : ق) 6# بول ني اسم اَمَو مانَ

 برلا نيعأ اهنأب ةعبسلا اهتالعشل ريسفت )٤ :۲-۰۳ ۱١- ١۲( ايركز رفس ىف ءاج اک

 ةرم نادعمشلا نكلو «ةددحم نوكت نأ بجيف برلا نيعأ تناك اذإف ضرألا يف ةيماحلا

 .نولوقي امع هللا ىلاعت .......... يعاست ةرمو يعابس

 (؟)ةروصلا

 .لكشلا اذه انل رهظي تحت نم وأ قوف نم ةيناثلا وأ ىلوألا ةلمعلا كيرحت دنع

 .لكشلا اذه انل رهظي رالودلا طسو يف يذلا نيعلاو مرهلا ريبكت دنعو



 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١. سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 فلا یدالا نالعإ ديجلا يعل ماظنلا ١ رو ريدر. يب حلا تايالولا ةلمع يف ةينويهصلا و ةينوساملا زومر
 AMONG همم تجنن New Wortd Order نف نم و موجنلا لوح طبارتم و رع هنا

 AHI COEF  رفيسول : نيع 7101/5 "ORDO SECLORUY ا ليئرسا ةمجن نولكشب ةمجإ رلع ةثالل
E PLURI7  

 ةظرحلم
 نييئوبساسلا دنه ںیدقم مقر ۱۳ نقر

 نودبعی امہ طايترا ود مقر 555 مقر

 تاراش و زومرلا يلع انا نييس ديب

 دحاو اونوكي رل نإ اذلا ر ىينويهصتلاب سيوسملا طر .

 ة2 األ دع ا ر نا
 هيلاويدلا 1 دللا هعرمجم و سليلجرخلا زاص ةروضس

ashes 2d peranدم  E0 tet ûn eagle rising 

 هاجتلا را داهرلا نم جرخي رئاطب سيل سكينيونلا رثص

  risen through to tam {o heavenly stateد والعم .| 8

MOCCLXXYI- 86 
 رجالا داررا نيرثع ا ةيوامسلا ةلاحلل دوعتل ةرايس مرجن ةعسن ضينتس

 "نير سلول یش عت مهس رع هلال سكينيوفلا راط لبذ يف تاشير عصت 1

 سس ل الا = 6 ةئوت رشع ةثالث ةءوممهمتتلا نارا يف اللا لمر ةر رسل ني يرصعلا ع ير مر رت ف زكييرفل رم

 ا دكا مين هلل رسا يوقل دلع يف نون ونت يرخأ ةرم مهترحص زع اهناروطسل يف ةينرهيلا ًالبكلا

 .دحاولا رالودلا ىلع دوسألا رحسلا نم ةينوسام ةينوعرف مسالطو تامالعو زومر

 )٤( ةروصلا

 ةروصلا هذه ىرن سكاعملا هاجتالا يف اهبلقو اهنم ةخسن ذخأو رسنلا ةروص عضو نع

 ريثأت لاخدإ دنعف ًانصغ ١و ةاشلا ةمالعو نيعلاو ًاهس ١7 نع ةرابع يهو حوضوب

 هارن فوس يذلا لكشلا اذه انل رهظي ةيفافشلل لئام دوسأ

 هل حاتفم نع ثحبيو قودنص هنأك لكش نيع



 هاشلا نيعأ هحانجب فرفري رئاط لكش حوضو لكبو ةاشلا

 دعب ىرخألا ةروصلاو اهيلع ءادوسلا ةيفلخلا كيرحت لبق (5) مقر ةروصلا انه ىرنف
 لكب ناطيشلا وهو هنودبعي يذلا كلملا لكش حوضوب انل رهظي ةلماك ةروصلا ءالتما

 .حوضو

 (0)حوضوب ناطيشلا اهب رهظي يتلا ةروصلا نآلاو

 انمامأ يتلا ةروصلا يف حضوم وه اك نوكتت

 تاريثأتلا لوخدب لكشلا اذه انل رهظي يكل اهضعب عم امهجبد مت

 رهظي اهضعب عم امهجمدو فلتخم هاجتاب ةروصو نيعلاو مرهلا نييرخألا نيتروصلا جمدو
 كمامأ حضوملا لكشلا اذه انل
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 روسنلا ىدحإ كيرحتو جماربلا ضعب قيرط نع ةفافش ءادوس ةرئاد ةفاضإ دنعو
 يلاتلا لكشلا انل رهظي رخآلا هاجتالاب

 نم ةفلتخم لاكشأ انل رهظي مرهلاو نيعلا وأ رسنلا ةروصل فلتخملا كيرحتلا دنعو

 لن

E. 

3 

 5 يا و

MUUا تي  E 31 ١ 

 وا | 56

 (5) حوضوب ناطيشلا اهب رهظي يتلا ةروصلا نآلاو
 اهنم لك بلقو رالودلا نم نيتلمع لعجن نأ انيلع بجي لكشلا اذه رهظي يكلو

 حوضوب طوطخلا راهظإو (هضعب عم امهجدل ريثأت لمع ةمث لكشلاب حضوم وه امك
 .ةقرولا فصن يف عقي وهو لكشلا اذه انل رهظي



 ٠٠٠٠١............. سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 € و٤ لثم فورحلا ضعب عم تاذيوعت رهظي

 اضيأ ةسوكعم 0و ةسوكعم

 وأ هحتفب موقي باتكو حضاو انه انل رهظيو
 ةيرحسلا هسوقط سراي



 ديدجلا ىملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا 6.000... ء٠٠

 ىل لدن يللا كاماللعلا طعب انه رهظي
 نج لاكشأ روهظو ةينوساملا تامالع

 ناطيشلا

 (7)مقر ةروصلا

 لكشب امهلخادتو [مههضعب عم |هلخدأو دحاولا رالودلا نم لكشلا اذه راهظإ دنع

 لكشلا اذه انل رهظي واسم

 لاحدلا حيسملا نيعو هللا مهنعل نيطايشلاو نجلا نم هودعاسمو هللا هنعل ناطيشلا

 فورحلاو تاراعشلا ضعبو ضعبلا مهضعب عم نوطبارتمو نولسلستم مهنأك مهارنو



 eens سيلبإو ىكيرمألا رالودلا

 (۸) مقر ةروصلا

 اهضعب عم نيتلمعلا جمدو ةيجسفنب قوف ةعشأ رالودلا ةلمع لوخد انه انل رهظيو

 ش !!!! وه اهمهأ ءايشأ ةدع انل رهظي

0 
XBOX 360 

 ًارشتنم حبصأ زاهجلا اذهو رالودلا ىلع يه اى ًامامت سكوب سكإ ةمالع انه ىرن

 تفوسوركيام تاک رش بحاص ستيج ليب ريدرايلملل عبات وهو ةرثكبو ملاعلا يف اريثك

 .ةيسنخلا يدوب



 ديدجلا ىم اعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا .ءءءءءءء ٠

 (5) مقر ةروصلا

 فوس يذلا لكشلا اذهانل رهظي ضعبلا |هضعب ىلع نيتلمعلا لخادت دنع انل رهظي انه

 انل رهظي |مههضعب ىلع نيعلاو نيمرهلا لخادت دنعف.ةمهملا تاماهفتسالا نم ًاريثك انل رهظي

 انوعدف ... هعابتأو ناطيشلل ةيمهأ نم هلثمي امو ضرألا ماع مرا تحت نم ناطيشلا هجو

 ةمهملا ةروصلا هذه يف ليصافتلا مهأ ىلع زكرن

 حوضرب نينعلا هنو ننبعلا لالخ رهقب يا را ناج لكش

 مرهلا تحت ناطيش هجو مرهلا لخاد موسرم ةيرحس ةزيوعت

 حوضوب نانيعلا رهظتو نينيعلا لالخ رهظي تيرافع وأ ناج لكش

 يس ةروص وأ امام سيلبإ لكش ان رهظبف (4) مقر ةروصلا لع دوسأ ريثأت لمعب موق



 ةهقويوم موو منو ممم هن وحومو سيلبإو ىكيرمألا رالودلا

 تارمب ىتح انل رهظت مرا لخاد نم ةطيرخ لكشو امامت انمامأ ًارهاظ هجولا انه ىرن

 مرهلا لفسأ ىلإ

 ةروصلا ىلع ريثأتلا لوخد دنع نكلو (۹)مقر ةروصلا يه ةروصلا هذه نأ انه ريشنو

 ىلع زيكرتلاو (4) مقر ةروصلا ىلع ريثأت عضو دنع امامت ةروصلا ريغتت اهليلظتب مايقلاو

 نييرخألا نيتروصلل ًامامت ةسكاعم ةروص انل رهظي اهزاربإو طوطخل ا

 لكشلا ىلإ دوعصلا ىلإ يدؤي ملس هنأك جيردت مرهلا لخادو ينوعرف لكش

 ينج وأ يناطيش لكش
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا .................

لود ىرخألا ةهجلاو دحاولا رالودلاب ةلثمملا ةيلصألا ةروصلا كيرحت دنعو
 دحاو را

 لكش ًالثمف ةريغصلا ليصافتلا نم ًامامت لكشلا ريغتيف ًاليلق مهكيرحتب موقنو رخآ

 ينوعرف



 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰١....... سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 نكلو طقف نيتلمع نم رالودلا بلق انه
 حضوملا لكشلا اذهب |مهليمو !مههضعب سكع

 ةيفافشلل ةلئام ةلمعلا لعجو مكمامأ

 رهظتو ناتقباطتم ناتروصلا رهظت ىتح
 ...ةيفخلا تاموسورلا

 هيبش لكشو رهاظلا نويعلاو ءارضخلا طوطخلا

 ال لجر هجو وأ لجر لكشو ةاشلاب وأ ةطقلاب
 هقوفو هباش ام وأ ينج لب يناسنإ لكش ىلع لدي
 د د عقر ءا رخ طوطخ نيملا قوفو نبع

 جات لكشك امهفصتنم ينو نيدي نأك ىرن اک انه
 خيسملا وأ ناطيش لكش ىلع ائيش لسرت اهنأكو
 ةهجلاو 1 زمر دجوي نادوسأ ناطخو هاعرت اهنأك

 ةبولقم 1 وأ ۷ ىرخألا



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا م...

 ةيرحس سوقط يقيرفإ لكش

 يف هدهاشن ملام انه دهاشنف رخآلا نم فلتخم ريثأت لوخدب نكلو نيتروصلا سفن نيب ةنراقم انه
 رهظ اذام رظنا ىرخألا ةروصلا



 ٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠١١..٠٠. سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 نكلو ١١ مقر ةروصلا يه يه ٠١ مقر ةروصلا

 وأ نيميلا ةيحان اكيرحت اهكيرحتب مايقلا دنع قرفلا
 لكشلا اذه انل رهظي راسيلا

RSل 3  

 دنع ةطيسبلا تافالتخالا ىرنو ةيناطيشلا ةلمعلا هذه ىلع ةموسرم اهلك الاباك و تارفشو زومر

 زومرلا هذه كفل ةقيمع ةساردل جاتحت ىرخأ زومر رهظتف ةلمعلا هذه كيرحت
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 ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١........ سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 )١5( مقر ةروصلا سروح

 نحلاو ةيسادسلا ةمجنلاو سروح

 اللا مساك سروخ

 ًافقاو (رقصلا ةروص يف) سروح اهيلعو (نابعثلا) يجاو كلملا مسا
 .(داليملا لبق 5٠٠١ وحن ىلوألا ةرسألا) .رصقلا ناوص ىلع
 مقتنا هنأ ثيح ىلعألا لاثلا رصم كولم عيمجل سروح لمع ناك

 سروح' ' مسا نوذختي اوناك كلذلو .الداع ناكو هلتاق نم هيبأل

 همسأ ركذو .ةميدقلا رصم يف ةيكلملا باقلألا مدقأ نم وهو ' يلا

 ودبيو .لوألا برقعلا كلملاو روحتاحب رانرتقم ةميدقلا روصعلا ىف

 .كلملا مساب طيحيو ءرصقلا حرص ىلع ًافقاو بقللا اذه يف سروح

 يهو ةريهشلا انيم كلملا ةحول وأ رمران ةحول ىلع ًاضيأ سروح دجنو
 رصم ءادعأ سوؤرب كسمي وهو رصم يف ىلوألا ةرسألا دهع نم

 لالخو .سروح مسا نم طقف نوكتي نوعرف بقل ناك ةعبارلا ةرسألا ىتحو .كلملا لإ مهمدقيو نيموزهملا

 .كلملل ناث بقلك .يبهذلا سروح مسا اضيأ رهظ ةرسألا كلت
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 eens ..... سيلبإو ىكيرمألا رالودلا

 لكشو × - A فرح اهنم ةمهملا زومرلا ضعب انل رهظي ةعيفرلا طوطخلا زوربب مايقلا دنع انهو
 هتحت ىلإ مرها لخاد نم يدؤت ذفانمو مرا تحت ناطيش لكشو هاجتا تحت نم رثكا يف نينيعلا

 نيعلا تحت زومرو مره ا نينيع نيب حضوم يناطيش مسر روهظو دوسألا نولب حضوم اذهو
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠.٠٠٠٠ ...٠...٠

 ةلخادتم يهو ةلمعلل روص عضو قيرط نع ةروصلا تابثإ ةقيرط حرش انيلع ناك لوقن انهو
 ايابخلا ضعب اهب يتلا روصلا مهأ ريخألا لصفلا اذه يفف تاموسرلا هذه راهظإو اهضعب ىلع

 .زومرلا مهأو لخادلا نم ةروصلا مكيرن فوسف

 مرا لخاد نم طيحيو مرهلاب طيحي سيلبا

 ةيرحسلا زومرلاو سوقطلا

 : نيلوحتملا مليف زمر ىرن انهو
SIE transformers E 
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 ٠٠٠٠٠٠١..٠..٠... سيلبإو ىكيرمألا رالودلا
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seeeensoneonsanssديدحلا ىم اعلا ماظنلل ةسدقملا ةرقشلا رالودلا  

 ةينوعرفلا ةطقلا ةينوعرفلا لاكشألاو تاذيوعتلا

 لكشلا اذه تعبتت فيك حضوي ١9 لكش
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 ٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠١١..... سيليإو ىكيرمألا رالودلا



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠........

 .. هذعب امو ديدجلا يملاعلا ماظنلا

 سيلبإ ملحو لاجدلا لمأ

 ةينوساملا ةطخلاف «بألا شوب هنع نلعأ نيح ٠۹۹۱ ماع ديدجلا يملاعلا ماظنلا أدب

 اهنأب يضقت اهلك هتائفب رالودلا ةلمعلا ةقرو ىلع اهفضو مت يتلا ةيناطيشلا ةيلاجدلا
 سيلبإ مكحل ملاعلا ليوحت متي لحارم ثالث ىلع ةمسقم ًاماع نيئالثو ةثالث لالخ

 يف برحلا مث كرويوين يف نيجربلا برض مث م١۱۹۹ ماع تناك ةيادبلاو «لاجدلاو

 مهف م۲۳٠۲ وأ م۲۰۲۲ ماع ثادحألا ةورذ لضت ثيح يمالسإلا طسوألا قرشلا

 .ةددعتم ةينيد ةيفئاط بورح دعب سيلبإ ةدابع ىلإ ةوعدلا مث داحلإلا رشن ىلإ نوعسي
 هلإلا ةدابعو ريخلا ىلإ وعديو حالصلاو ىدهلا يبن هنأ ىلع لاجدلا حيسملا رهظيو

 .ةيهولإلاب هسفنل وعدي مث سيلبإ وه هدنع دحاولا هلإلاو دحاولا
 ١١ لك ةلماكتم ةرود يف ءيضتو تفخت سمشلا نأل ١١ مقرلا نوسدقي نوساملاو

 اك اهبورغو اهعولط نيح هينرق عضي يذلا سيلبإ ةدابع ىلإو ريونتلا ىلإ زمرت يهو ةنس

 ش ش ١ .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج

 الباكلاو ةينوساملا نيب قيثو طابترا كانهو .ةجرد ۳٣ ةيداعلا ةينوساملا تاجردلاو

 .ةيملاعلا ةينويهصلاو
 الاباكلا يه نينثالا ةنايدو ةيملاعلا ةينويهصلا يديأ يف ةادأ ةيملاعلا ةينوساملاف .

 رحسلا سوقط ةسراممو ناطيشلا ةدابعل وعدت يهو ةيدوهيلا ةيفوصلا يه الاباكلاو

 اك دوسألا رحسلاو الاباكلا تارفشلا مسالطو زومر دجن رالودلا ةقرو ىلعو دوسألا

 .انركذ
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 ممم ممل ٠٠١١....... سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 .ةيقرتلاو سيركتلا سوقط يفو ةينوساملا لفاحم يف سرامت سوقطلا كلتو

 نكلو لفاحملا يف هسرامتو ”الاباكلا“ ناطيشلا ةدابع ةيقيقحلا اهتنايد ةينويهصلاو

 يلاباك لك سيل (يلاباك) ينوسام لك سيلو ةينوساملا لفاحم يف ةرورضلاب سيل

 ركفلا يه ةينوساملا ىنعمب يسايس بجاو هل ةينوساملا نأ امهنيب قرفلاو (ينوسام)
 طيطختلا هيف سرامت ًاركو ةينوساملا لفاحملا نم ةينويهصلا تدارأو الاباكلل يمايسلا

 ينوسام لفحم نم يرس ويديفب كلذ قثوأسو دوسألا رحسلاب سيلبإ ةدابعو رمآتلاو

 يداملا معدلا وأ ةرهشلل ةادأ نييلوصولاو نييزاهتناللو يريخ لمع جذسللو ايكرت نم

 هذه لك ةينوساملا دومص حرشي اذهو ليومتو تانايخ مهنم ديفتست تقولا سفنبو
 ةيرشب ةقاط سيل اهءارو نأل تأدب ىتم نآلا ىلإ فرعي الو مدقلاب ةلغوم يهف نورقلا

 ام نوذفني مه اًيئاهن دقتعي امك مهراكفأ تانب نم تسيل ةدنجأ نوذفني رابكلا ةنياهصلا

 انه ةقيقحو ناطيشلا ةدنجأ نوذفني مه ثدحي ام اذهو ملاعلا نومكحي لباقملابو نورمؤي

 عم لصوتلا لشفي نأ نكممو ينيد بجاو ةيداعلا لفاحملا يف ماقي ام حضوأ نأ بجي

 يتلاو ةينوساملا وأ ةيزمرلا ةينوساهلل ةعباتلا لفاحملا يف اذه نكلو نجلا عم رخآلا ماعلا

 .ةيكلملا نم ىلعألا مسقلا يه

 مه ءاضعألا نم نيعم ددعو دحاو لفحم اهل يه مسق ىلعأ يهو ةينوكلا ةينوساملاف

 نع بوني نم كانه نوكي دق وأ ناطيشلا عم نولصاوتي دقتعا ام ىلع مهو ربدملا لقعلا
 .اهيعناص مه اوسيلو رماوألا نوطعي مه هيف كش ال امم نكلو ناطيشلا

 ماظنلا نم داري ام وه اذهو ًابيرق ملاعلا مكحتس يتلا ليئارسإ ةلود ءاشنإ مهفادهأو

 ةلود اهنأل ةيغاطلا ةلودلا هذه ناكمك نيطسلف رايتخا متو ةملوعلا نمو ديدجلا يمل اعلا

 .(لاجدلا حيسملا)

 وأ لاجدلا وه اذهو صخش يف دسجتي نأ ناطيشلل نكمي هنأب نونمؤي الاباكلا يفو
 .تقولا سفنب ناطيشلا نودبعي لاجدلا نودبعي امدنع كلذل رظتنملا حيسملا

 ا

205 



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠ ا

 لوأو ملاعلا مكحتل ليئارسإ ىلإ ةوقلا لقتنتس اكيرمأر رالودلا راببغا بارتقا عمو
 ةلمعلا حبصتو برعلا مه ةثلاثلا نوكت ةيلاع برحك ميظع ثدحب مهيلع نشتس نم

 .ةينورتكلا ةلمعلا حبصتو رالودلا عم ةيقرولا تالمعلا لك راهنتسف ةيقرو تسيل

 ايروس) ةيملاع برح يف لخدنسو رايمنالا ىلإ ةهجتم اكيرمأ نأ هيف كش ال ام هنإ
 اهنأ ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا نع اوثدحت مهو ليئارسإ دض (ةمواقملا تاكرح لكو نارياو

 ةعقر ىلع راجحأ) باتك عجارو ةءوبن اهنوربتعي مهو نمز ذنم ليئارسإو نيملسملا نيب

 تال وك وتوربلا يف الثم دجتس (نويهص ءامكح تالوكوتورب) باتك عجارو (جنرطشلا
 لاجدلاو «دوواد لسن نم ليئارسإ نم ملاعلا مكحيس رظتنم صخش نع مالكلا ةريخألا

 تالوكوتوربلا رشن يذلا يسورلا ثحابلاو لصألا يدوب ةي لوسرلا ثيداحأ يف

 لاجدلا) ناك مسا رخآو مسالا ريغي ةرم لك يفو ةرم نم رثكأ اهرشن ماعلا يف ةرم لوأ

 ةدايقلا لاقتناو اكيرمأو رالودلا رايهنا اهتايعادت نم برحلا هذه نظأو (باوبألا ىلع

 ةمداق ةيضق نع مالعإلا لئاسو قيرط نع هريدصت اولواح ام رسفي ام اذهو ليئارسإل

 .ةريبك برحو اكيرمأ ةيابم ًانيقي ال نظأ ام ىلع نوكتس
 قحلا نيب ناكم لك يف مدتحي عارصلاو ةياهنلا وحن ةعراستم ةقحالتم ثادحألاف

 نوكتس هروهظ لاح هنكلو هعابتأ هل دهمي يذلا لاجدلا نمز شيعن نحنف لطابلاو

 .هتيابن

 نع فلتخي نامزلا رخآ لاجدلا حيسملا صخش روهظ نأ حضون نأ ديرنو

 .لاجدلا حيسملا ةنتف نم ادبأ نمز ولخي ال هنأ ثيح نامز لك يف لاجدلا ةنتف دوجو

 لاجدلا حيسملا ةنتف نكلو نامزلا رخآ يف الإ رهظي نل لاجدلا حيسملا صخش نإ «معن

 لاجدلا صخش روهظ دنع ةورذلا ىلإ ةنتفلا هذه لصتو .ناكمو نامز لك يف ةدوجوم

 .دحاو صخش يف سيلبإ عم دحتيو نامزلا رخآ

 ناسنإلا تاجاح نوكي ثيحب هئيد يف ناسنإلا نتفي نأ ىه لاجدلا حيسملا ةنتف نإ
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 ٠٠٠١..... esas سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 كلتمي رهظي نيح لاجدلا حيسملا نأل ,ىرخألا ةفكلا يف هللاب هرفكو ةفك يف ةيساسألا

 ايندلا ميعن لك نم همرح هب رفك نمو اهميعنو ايندلا هاطعأ هب نمآ نمف هدي يف اهلك ايندلا
 ليلهتلاو حيبستلا اهموي نينمؤملا ماعطو برشلاو لكألا لثم ةيساسألا تاجاحلا ىتح

 نمزلا اذه يف اكيرمأ ًالثمف ءاذه اننامز يف ًاضيأ ةدوجوم لاجدلا حيسملا ةنتفو

 رودتو اكيرمأب نمؤت يتلا ةلودلاف لاجدلا ةعينص يه و..لاجدلا حيسملا رود بعلت

 ماظنلا لظ يف يلودلا دييأتلا اهحنمتو «ةايحلا اكيرمأ اهحنمت اهل عيطتو عمستو اهكلف يف

 تابوقعلا اهيلع قبطت عيطتو عمست ال يتلا ةلودلاو يه همكحت يذلا ديدجلا يملاعلا

 وأ ءالثم ناتسناغفأو قارعلا يف ثدحي اى ًاعوج اهلهأ توميو ةمراصلا ةيداصتقالا

 .بورحلاو دئاكملا اه ربدت

 نايإلا لهأ براحتو لزنأ اب مكحتال يتلا ةدوجوم ًاضيأ لاجدلا حيسملا ةنتف نأ امك

 مالسإلا ءادعأ يلاويو مالسإلاب رفكيو هللا لزنأ ام ريغب مكحلاو ةيناملعلاب نمؤي نمف
 رفكيو مالسإلاب نمؤي نم امأو .ةفلتخملا ايازملاو باقلألا حنميو بصانملا ىلعأ لوي

 هترسأ درشتو تالقتعملاو نوجسلا بهايغ يف هب ىقلي نينمؤملا يلاويو تيغاوطلاب

 اهم ةدوعلا ديريو ةلودلل ةيراضحلا تابستكملا ددي يذلا فرطتملا يباهرإلا هيلع قلطيو
 .ةريثك كلذ نم لاثمألاو ءارولا ىلإ

 نامزلا رخآ هروهظ نيحو «لاجدلا اهتعاطو ناطيشلل اهتدابعو ةينوساملا ىلإ دوعنو

 سيلو لاجدلا نودبعي ةينوساملا نأ دقتعي ثيح هتيهولأ نلعي سيلبإ عم هدحوتو
 يلعفلا ملاعلا يف هلثم وه لاجدلا امنيب ةينوساملا بر وه ناطيشلا نأ ىرت كانهف ناطيشلا

 سيلبإ امنيب حيسملا هلتقي لاجدلا نأ يأرلا اذه معديو .هرمأب رمتأتف ةينوساملا رمأي يذلا

 .ةمايقلا موي ىلإ رظنم
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 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا هووفموو هدوووووووهووو 000

 هللا نأ كلذ يف ببسلاو «ةدحاو ةيصخش امه لاجدلاو سيلبإ نأ ىري نم كانهو

 .'ةنيبم ريغ ةدملا كرت لب «هل دعومك ةمايقلا موي هل ددحي مل سيلبإ لهمأ |نيح

 مكحلا ذإ ؛عاد ةّيرّسلل دعي ملو ءاّرابن اًراهج انرضاح يف ناطيشلا ةدّبَع سوقطو رهاظم ٌثرشتنا دقلو ١-

 هذه عانقإ يف مهتقاط اودفنتسا نوساملاو ءاهادم تغلب «ةيرحلا) تاراعشف «مهئدابلو مهتاعمتجم يف مهل

 !ناطيشلا ةيهولأب داقتعالا ىتح .ءيش لكل ءمَعَن يإ «ءيش لكل ةّيرُخلا موزلب ةّيحابإلا تاعمتجملا

 يه :انتعرشو ءاهيّلوم وه ةعْرِش لكل :اولاقو ءاهعابتأل ةيماحلا ءاه ةعّرشملا َنيناوقلا اه اوس مّن نمو

 .بينن هيلإو ءانْلَكوت هيلع «هل كيرش ال ءانهإ نأ
 «يلزألا ربكألا نوكلل لصألا قبِط ةرّغصم ةروص ؛ةرّمصملا نوكلا ٌةروص وه ناسنإلا نأ مهتفسلفو

 ةقلح نم هلاقتنا يه امنإ هتوم ةرهاظو ءانّملل لباق ريغ هّنِإ :يأ ؛ناسنإلا ةيلزأ ءنْوَكلا ةّيلزأ مزالو

 «هلبقتسمل ىهتْنُم الو .هتأشنل أدبَّم ال :يأ ؛ميدقو يدبآ وهف ءاهتخأل ةجرد نم خسانتي ذإ «ىرخأل

 قالطنالا ةطقن هّنكل ءةياهنلاب سيلف «توملا نم هفوخ ني صّلختلا ناسنإلا عو «ةهلآ مهعيمج رشبلاف

 .نولوقي اذكه .ةديدج ةقلح ىلإ

 ايك ؛اه ديبعل اولّوحت مث «ءافعضلا اهَقّلتخا «مالكلا نم اًعدب الإ تسيل “ةئيطخلا” ةركف نوريو

 ةلاح غولبب كاذو «“رونلا“ ىلإ لوصولا يف يه ةالصلاو ةدابعلا ةياغو «فعضلاب مهّروعش اوُضرتسي
 ٌرومخلاو «ةبخاصلا اقيسوملا نومدختسي ةلاحلا هذه ىلإ يقرتللو «ينهذلا ءافصلا وأ «لامكلاو ةّوْمَدلا
 .اًضيأ ةذاشلاو - انّرلا - ةّيسنجلا تاسراملا عبطلابو ءريقاقعلاو تارّدخملاو

 سْرَغو ؛تادقتعملا لْسَع مث «لوقعلا ريدختو «رعاشملا جبيهتف «ريبك ءاهد هيف مه ةوشنلا ةلاح غولبو

 اذهل ةياعّدلا لبس نمو «موقلا سوؤر نم ةكنح بلطتي «يعامج روضح يف عامسلا قيرط نع تانفعتملا

 قرفلا رهشأ نمو «ينورتكيلإلا راتيجلا ىلع دمتعت ةبخاص اقيسوم يهو «8ا4 34621 اقيسوم ركفلا

 رغم رهشأو «ءاھرe۲ ةقرفو Dimmu Borgir ةقرف هركف ىلإ وعدتو «ناطيشلا ةمظعب ىّنْغَتت يتلا

 جرخيو “منهج نم جراخلا قيرطلا” باتك فأ يذلا «نوسنام نيلرام ىعُدُي ركفلا اذه ىلإ وعدي

 .ركفلا اذهب باجعإلل مهوعديو «بابشلا ٌرئارغ ريثي يفسلف بولسأب هيناغأ

 فيلأت “سيلبإ تمص” :اهنمو «مهلطاب ىلإ ةوعدلل ؛ةريثكلا ّبتكلا ةفئاطلا هذه عابتأ لأ اك

 ٠ ةيناطيشلا سوقطلا“و «”نئاهرلا ريرحتل ءاج“و .“ضرألا تحت سيلبإ“و ءردزاب سنارول .د

 .ناطيشلا ةركذم“و «“يناطيشلا رحاسلا”و

 اقيسوم ديدحتلا هجو ىلعو «ينهذلا بايغلا نم اًعون عنصت “كورلا” اقيسوم َّنِإ :سفنلا ءاملع لوقي
 ءاضوضلا ةبسن لصت ذإ «مهيدل ةالصلاو ةدابعلا تاعّمجت يف ةلّضفملا يهف “لاتيم ثيدلا“و «“لاتيملا”

 = مالظ طسو ةرهبملا ةءاضإلا نيب اًدج عيرس بقاعت عم «لبسيد ١٠١ ىلإ اقيسوملا نم عاونألا هذه يف

208 



 eens e سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 حيسملا اهشرع ىلع سلجي ةيناطيش ةكلمم ةماقإ ىلإ فدبم يلاجدلا يناطيشلا ططخملاف

 دحوتو «ملاعلا مكحو «ةدحاو ةيصخش يف سيلبإ عم هجامدناو هدحوت دعب لاجدلا

 نوملسملا لاق اذهو يناطيشلا سبللاب فورعملا وهو ثدي يعيبط رمأ لاجدلاو سيلبإ

 يف اك لاجدلا لتقل ءامسلا نم هلوزن دعب مهأس نيح مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيعل
 يوبنلا ثيدحلا

 اودازأ املك مهنأل .. ينج ليجر هنإ :هل نولوقيف «لاجدلا اذهل نولزنت ال اذامل»

 هدعاسي ثيح دحوتلا ةلاح يف نوكي ثيح «يفتخي هيلع ضبقلاو هترصاحم دعب هلتق

 .«ءافتخالا ىلع هب سبلتملا سيلبإ

 تلد اک مالسلا هيلع میرم نبا ىسيع حيسملا يدي ىلع لاجدلا كاله نوكي ثيح
 معتو هعابتأ رثكيو ضرألا ىلع رهظي لاجدلا نأ كلذو «ةحيحصلا ثيداحألا كلذ ىلع

 مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع لزني كلذ دنعو .نينمؤملا نم ةلق الإ اهنم وجني الو «هتنتف

 حيسملا ادصاق مهب ريسيف نونمؤملا هللا دابع هلوح فتليو «قشمدب ةيقرشلا ةرانملا ىلع

 ىسيع هب قحليف سدقملا تيب وحن ًاهجوتم ىسيع لوزن دنع لاجدلا نوكيو «لاجدلا
 لاجدلا هآر اذإف .- سدقملا تيب برق نيطسلف يف ةدلب (دل) باب دنع مالسلا هيلع

 مهعبتيف هعابتأ مزهنيو «هتبرحب هلتقيف ىسيع هكرادتيف «ءاملا يف حلملا بوذي اك باذ

 يفلخ يدوهي اذه «هللا دبع اي ملسم اي :رجحلاو رجشلا لوقي ىتح مهنولتقيف نونمؤملا
 .دوهيلا رجش نم هنإف دقرغلا الإ «هلتقاف لاعت

 ىلص هللا لوسر لاق» :لاق هنأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع دمحأ مامإلا ىورو

 .«ةعراستلا ةءاضإلاو ءاًدج ةيلاعلا ءاضوضلا هذهبو «ةيناثلا يف ةرم 4٠ ٍنع ديزي ام ىلإ لصي «كلاح =

 ءزيكرتلا ىلع ًةردقلا اسنإلا دقفيو «يعيبطلا يناسنإلا لقعلا ةمواقم لش متي ءرومخلاو تارّدخملا عم

 ةلاح الإ كاذ امو «موعزملا “رونلا” ىلإ هب لصت يتلا «ينهذلا لامكلاو ةوشتلا ةلاح ىلإ لصي اذبو

 يف ةينهذ وص دراوتتف «زيمرتلا بقاعت عم «زيكرتلا رايهناو «غامّدلا رّذخَت نع جتان .يركفلا للشلل

 .اًيحو - اًيحور - نآمظلا اهبسحي ءبّرَطلا عم لقعلا باهذ ةَّذل ةلاح

209 



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠٠٠ مه٠ ...٠...٠

 !هيفو ثيدحلا ا ركذف هما نِ رادو نيل نةم يف ف ُلاَجَّدلا ُجْرْخَت) :ملسو هيلع هلل
 اوج رخ نأ م ختا س ألوم ة ِرَحَّسلا ْنِم يداه َمَيْرَم نبا ىَسيِع لِيَ ل

 لص َمَيْرَم نبا ىسيعب وب مه اوب نوني ينج لَ اد ٤ 6 َنوُلوُقَيَف یا ٍباَذَكْلا لإ

 ET مديل لوي هلا حور ايم ُلاَعبق ةالَّصلا ُماَقْك مَن َمَو هلع هللا

 املا يف حلا تانک ثان باَذَكلا یری نحف لاق اق هيلِإ | وُجَرَح حْبصلا ةالص لص اد

 م كرب ال وُ اذهل حو ا وات رح او َةَرَجَسلا نإ ىَّنَح همي هْيَلِإ ينمي

ISIE ُهَّلَبَق الإ اَذَحَأ ُهْعَبتَي ناک). 



 Sees سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 لاوز ىلإ يكيرمألا رالودلا

 ديدجلا يملاعلا ماظنلا 2ب

 لماعتلا ءابنإل ًاديهمت يكيرمألا رالودلاب لماعتلا ءاهتنا اًيماع ةعقوتملا رومألا نم

 .'ةينويهصلا تالوكوتوربلا يف ءاج امك "تراكزيفلاب" لماعتلا رارقإو ةلومحملا ةلمعلاب

 عقوتملاو لمتحملا نمف «يكيرمألا رالودلاب لماعتلا ءاهتناو لاوزل تاهورانيس كانهو

 جرخ دقو يلودلا اهريصم يقالت ةديحو ليئارسإ حبصتو «ةينوك ةثراكب اكيرمأ رامد
 .اهيلع ءاضقلاو اهلاتقل يدهملا

 نيصلا لثم رالودلاب لماعتتال ىربكلا لودلا نأ ًاضيأ عقوتملا رخآلا ويرانيسلاو

 ةفيحصل لاقم يف هنع ربعو كسيف تربور يفاحصلا هعقوت رمأ وهو نابايلاو

 .م١٠/9١٠1 /5 يف تندنبدنإلا

 ايسورو نيصلا عم نواعتلاب ةيرس تاوطخ ةيبرع لود ذاخْتا نع تربور فشك

 كلذ فصوو «ةيطفنلا تالماعملا يف ةيكيرمألا ةلمعلا مادختسا فقو فدهتست اسنرفو

 .ديدجلا يملاعلا ماظنلا لكش نع ربعم ليلد هنأب

 قرشلا خيرات يف ًاقمع ةيلاملا تاريغتلا رثكأ -كسيف تسح- ةوطخلا هذه لثمتو

 ايسورو نابايلاو نيصلا عم قيسنتلاب يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ططخت ذإ ءطسوألا
 ناويلاو ينابايلا نيلا لمشت تالمع ةلسب طفنلا ةراجت يف رالودلا لادبتسال اسنرفو

 نواعتلا سلجم لود معزت يتلا ةدحوملا ةيجيلخلا ةلمعلاو بهذلاو ورويلاو ينيصلا

 .اهرادصإ يجيلخلا

 يف رارقلا باحصأب ةقيثولا هتاقالعو هعالطا ةعسب فورعملا بتاكلا فشكيو
 ايسور يف ةيزكرملا كونبلا يظفاحمو ةيلاملا ءارزو نيب ترج ةيرس تاءاقل نع ةقطنملا

 «يبرعلا باتكلا راد رشانلا «ملاعلا ىلع ةينوساملا تاططخملاو ةينويهصلا توكوتوربلا» :انباتك أرقا - ١

 .كلذ نع ديزملا هيقف
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠٠٠

 نل طفنلا نأ ينعيس يذلا ططخملا اذه زاجنإ ىلع لمعلل ليزاربلاو نابايلاو نيصلاو

 .رالودلاب ًالبقتسم رعسي

 لود يف ةيفرصم رداصم تندنبدنإلا اهتدكأ يتلا «ةروكذملا ططخلا نإ بتاكلا لوقيو

 «بهذلا راعسأل ئجافملا عافترالا بابسأ مهف ىلع دعاست اهبر «غنوك غنوهو جيلخلا

 .ماوعأ ةعست نوضغ يف رالودلا قاوسأ نم يداع ريغ لوحتب رذنت دق اهنكل

 تاعامتجالا كلت داقعناب ملعت يتلا ,ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأ ىلإ بتاكلا ريشيو

 “ةيلودلا ةرماؤملا” هذم يدصتلا ىلع اهتردق نم ةقثاو راد ام ليصافت لهجت تناك نإو

 لودو نابايلاك ءنآلا ىتح لقألا ىلع ءنيصلخملا اهئافلح ضعب اهيف كراشيس يتلا

 .ةيبرعلا جيلخلا

 عارص نع ةمجانلا ةيئادعلا لامعألا ءازإ اهتظقي ىوتسم نم ضفخت نأ نيصلل نكميال
 .طسوألا قرشلا ةقطنم يف نمألاو ةقاطلا لوج حيلاصملا

 نوس طسوألا قرشلا ىلإ قباسلا صاخلا ينيصلا ثرعبملا نع لقني كسيف نأ ريغ

 نيب تافالخلا قيمعت رطخ نم ويفير اكيرفآ دنآ ايجيإ ةيرودل حيرصت يف هريذحت ناغيب

 ءطسوألا قرشلا يف طفنلاو ذوفنلا ةلأسم لوح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نيصلا

 ."(نيصلاو اكريمأ) نيفرطلا نيب هنم رفم ال رمأ تارجاشملاو تامادصلا” نإ ًالئاق

 نع ةمحانلا ةيئادعلا لامعألا ءازإ انتظقي ىوتسم نم ضفخن نأ اننكمي آل” فاضأو

 .“طسوألا قرشلا ةقطنم يف نمألاو ةقاطلا لوح حلاصملا عارص

 نيب ًالبقتسم ةيداصتقا برح عوقوب ًاريطخ ًاؤبنت -كسيف بسح- ودبي ام اذهو
 تاعارص ديعي ام ءطسوألا قرشلا طفن ببسب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نيصلا

 .ىمظعلا ىوقلا نيب ةرئادلا ذوفنلا ةكرعم ىلإ ديدج نم ةقطنملا

 يلاحلا يملاعلا دوكرلاب طبترملا ةيكيرمألا ةيداصتقالا ةوقلا طاطحنا نإ بتاكلا لاقو

 ةيشع لوبنطسإ يف لاق امدنع كيلوز تربور يلودلا كنبلا سيئر يتم هب فرتعا
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 وداد سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 ريغت ىلإ تدأ ابر ةيلاحلا ةيلاملا ةمزألا نإ يلودلا دقنلا قودنصو يلودلا كنبلا تاعامتجا

 .ىربكلا ةيداصتقالا ىوقلا تاقالع يف

 ىلإ ةيمارلا دوهجلا يف نواعتلاب ًامامتها ىرخألا ىه تدبأ ليزاربلا نأ كسيف فاضأو

 نيصلا نأ ريغ” ءدنملا تلعف اذكو ةيطفنلا تاقفصلا يف رالودلا مادختسا نع يلختلا

 اهلقأ سيل بابسأل كلذو رمألا اذه لئم ًاسمحت ةريبكلا ةيداصتقالا ىوقلا رثكأ لظت

 .“طسوألا قرشلا عم لئاه ا اهتراجت مجح

 هدروتست ام لك نم ٠١./ نع لقي ال ام نآلا لثق طسوألا قرشلا ىلإ نيصلا تارداص

 .هلود نم ةلود يأ

 ةتميهلا ةياهن

 طسوألا قرشلا نم كلذ لجو اهطفن نم 7/7٠ دروتست -كسيف لوقي- نيصلاف

 ماعلا ىتح- نطنشاو لازت ال قارعلا يف ةيطفن تازايتما نيينيصلا ىدل نأ اك ءايسورو

 تارايلم ةيناثب ةقفص ناريإ عم نيصلا تمربأ اك ءاهنم ةدافتسالا نم اهعنمت -يلاحلا

 نيصلل نأ امك «زاغلا نم هدراوم كلذكو دلبلا اذه ىدل ريركتلا ةقاط ريوطتل رالود

 .ةيطفن تازايتما ىلع

 نع لقي ال ام نآلا لثمت طسوألا قرشلا ىلإ نيصلا تارداص نأ كلذ ىلإ فضأ

 لمشت تاجتتنملا نم ةعساو ةعومجم مضتو «هلود نم ةلود يأ هدروتست ام لك نم ٠١/

 ذنم هنإ لوقيف ةيكيرمألا ةيداصتقالا ةنميهلل ةيلوألا تاصاهرإلاب كسيف ركذيو
 يملاعلا يلاملا ماظنلل تدهمو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ديعب تمربأ يتلا زدوو نوترب تايقافتا

 ةيكيرمألا ةنميها عم فيكتلا ىلع نيربجم نويراجتلا نطنشاو ءاكرش لظ «ثيدحلا

 هفصوب رالودلا ةنميه عم مهسفنأ اوفيكي نأ ةريخألا تاونسلا يف مهيلع ناكو ةيراجتلا

 .ىملاعلا ىطايتحالا ةلمع

 سس
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠

 ءاقبلاب ايئاطيرب تعنفأ يتلا يه نطنشاو نأ نودقتعي مهنإ محلوق نيينيصلا نع لقليو

 .رالودلا نع ركبملا يلختلا نود ةلوليحلل ورويلا جراخ

 نأشب تاثحابملا نإ اهوق ةينيص ةيفرصم رداصم نع تندنبدنإ لقنت ةرملا هذه نكل

 نونكمتيس سورلا نأ ةصاخ ءاهتقاعإ هعم ليحتسي اذح تلصو رالودلا نع ىلختلا

 نيقلاع مهسفنأ اودجو دقف نويناطيربلا امأ «تالمعلا ةلس ىلإ لبورلا لاخدإ نم ًاقحال

 نل ذإ ءرخآ رايخ يأ مهمامأ نوكي نلو ءورويلا ىلإ ةياهنلا يف نومضنيسو طسولا يف

 غنوك غنوه يف نيزرابلا نييفرصملا دحأ ريبعت دح ىلع “رالودلاب اولماعتي نأ اوعيطتسي

 ًافيضم «ةيلودلا ةيلاملا تالماعملا هجو ةيلاحلا ططخلا ريغت نأب رخآ ينيص يفرصمأبنتو

 .“رضاحلا تقولا يف ةياغلل نيتقلق انوكت نأ ذب ال ايناطيربو اكريمأ” نأ

 مادص لحارلا هسيئر ررق امدنع قارعلل لصح اهب ريكذتلاب هريرقت كسيف متخيو ٠

 .ةليلق رهشأب كلذ دعب نادلبلا هازغ ذإ ءرالودلا لدب ورويلاب هدالب طفن ريعست نيسح



 eee سيلبإو يكيرمألا رالودلا

 رالودلاو ديدجلا يملاعلا ماظنلاو نورونتملا

 يف ۱۷۷١ يف تسسأت ةيرس ةيعمج مه «(يتانيمولإ) وأ (1!1انهت15301) (نورونتملا)

 ذوفنلاو لاملا باحصأ دوهيلا نوبارملا اهسسأ ءايناملأ يف ايرافاب ةيالوب تاتشلوغنإ ةنيدم

 حيسملا همكحي دحوم يم اع ماظن مايق ىلإ فدهتو «تبواهزيإو اهماظن عضو ىلع ماقو

 .لاجدلا نم ءاحيإب تالوكوتوربلا عضاو وه تبواهزياو نأ ًاضيأ دقتعيو لاجدلا

 مهو «مويلا نيدوجوم نولازي ال نيرونتملا نأ نودكؤي ةرماؤملا ةيرظنب نينمؤملا نإ
 نيعلا دوجو ءاهدوجو ىلع «ًاليلد» ربتعي دحاو ءىش .تاموكحلا ىلع يداع ريغ ريثأت

 هب راشي يذلا راعشلا حبصأ دقو (رالود ١ ةئف) نم دقنلا ةقرو فلخ دوجوملا مرحلا ىلع

 ٠ .اهرمأ فشكنا نيح ةيلمعلا ةينوساملا يف ةمظنملا كلت تحمدناو ..مويلا نيرونتملا ىلإ

 رالودلا فلخ ًاضيأ ةدوجوم يهو) ةموبلا كلذكو ةعشملا نيعلا يذ مرحلا دوجو نإ

 يتلا نيرونتملا زومرو «نيرونتملاب رالودلا طابترا ىلع لدي (نميألا يولعلا فرطلا يف

 زمرت مرح ا ىلعأ يف ةعشملا نيعلاو ةمكحلا ىلإ زمرت ةموبلا ءافرينم ةموبو مره ا اهنمض نم
 .انركذ اى ماعلا ىلع ةبقارملاو سسجتلاو ةريصبلا ىلإ

 نمض نم اوناك ةدحتملا تايالولا ةموكح ليكشتب اوماق نمم نويسيئر ءاضعأو

 نم نأو «نيرونتملا يف ءاضعأ اوناك نيلكنارف نيماجنبو نوسرفيج ساموت لثم «نيرونتملا

 زبياب يناملألا بتاكلا لوقيو .ملاعلا تاموكح ىلإ دتما دق ريثأتلا كلذ ىدم نأ حضاولا

 ثادحألا مظعم يف طشن رود مهل نيرونتملا نأ دجتس ملاعلا ثادحأل كتشقانم دنع هنإ

 خيراتلا ربع ىربكلا

 !!رونلا هلإ هنومسيو ًاضيأ لاجدلاو سيلبإ ناطيشلل ةدبع مه نورونتملاو

 .(نيطايشو ةكئالم) نوارب ناد ةياور عم ةريخألا ةنوآلا يف ةيبعش نورونتملا بستكاو

 مهرابتعاب نيرونتملا لوانتت تافلؤملا هذهو .ريهشلا يشنفاد ةرفش باتك فلؤم وه نواربو

 ةسينكلاو نيرونتملا نيب ةيرامعتسالا برحلا روصي ثيح .ماتتهالل ًاريثم ًاعوضوم
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 هجو ىلع لب داحلإلاو ةيحيسملا نيب عارصلا طقف نيبت ال يتلا «ةينامورلا ةيكيلوثاكلا
 .'ةرماؤملا تايرظن نم ريثكلا اهب فرتعت يتلاو .نيدلاو ملعلا نيب عارصلا ديدحتلا

 توراتلا قرو نم نوسكاج فيتس اهممص يتلا ةبعللا كلتب نيرونتملاب طبتري امو
 مهططخ عضي نأ هنم اودارأو رابكلا نوساملا نم نوسكاج نأ ثيح همساب تفرعو

 نم ةديدج ةبعل ترهظ ساسكت يف اديدحتو ١5965 ماع ليربإ يفف بعللا قرو ىلع

 Illuminati: New World Order. : ىّمسُت «“نوسکاج فیتس” ىعدي صخش ميمصت

 1NW0..لا ةبعلب اه زمري و

 تيبلا ءاضعأ نم ًابرقم Steve Jackson نوسكاج فيتس ةبعللا بحاص ناكو

 دعاقتلا ىلع لصح نأ دعبو ءاهيف ًاوضع لب ةيكريمألا ةموكحلا عم لمعيو ضيبألا
 .52000م01إ' لا باعلأ هبشت ةيقرولا ةصاخلا باعلألل ةكرش حتفو ميظنت ررق

 .ةيقرولا باعلألا نمديدعلا ردصأو «لاجملا اذه يف فيتس حجن و

 .111ان1011181: New World Order :ةريهشلا هتبعل ناك زيمملا هرادصإ نكلو

 مهتايرظنو نيرونتملا ىلإ ريشت يتلا يناغألاو رتويبمكلا باعلأو «بتكلاو مالفألا نم ديدعلا كانه ١-

 رثكألا ةلثمألا .ةضماغ تاديدهت لوح رودلا نوكيام ًابلاغو ءديدشلا ضومغلاو ةيرسلا تارماؤملاو
 ٠ :ىه ةيبعش

 :مالفألا ١

 ۲۲ مليف

 Lara croft tomb 121061يلوج انيليجنأ) ةلوطب رديار بموت :تفوركارال

Anges 282 نيطايشو ةكئالم مليف the man who would be king(1 4Y0) اكلم حبصيس يذلا لجرلا 

demons 

 :رتويبمكلا باعلأ

 سكإ - سويد
 ؟لفيإ تندزير
 (ه١ 2©417) 2١ ةقطنملا ةبعل

 راودألا صّمفت ةبعل

 نيرونتملا :دراك ةبعل
 (بتك ةثالث) رشن مت ١917١ ماع يف مايأ ۷ ةيرظن موبلأ نم 1111111212811 كابوت يكيرمألا ينغملل ةينغأ

 نع يملعلا لايخلا ةباثمب بتكلا هذه تحبصأ دقو نوطنأ نوسليو تربورو ايش تربور لبق نم
 .اهريغ ديدعلاو ماعلا يف نيرونتملا ةمظنم



 eee سيليإو يكيرمألا رالودلا

 !!ملاعلا ماكح ناطيشلا ةدبع وأ “ديدجلا ملاعلا ماكح نويريونتلا” وأ

 يف هنأ ثيح ةبعللا كلت روهظ لبق ةديدش تاقياضم هجاو دق فيتس ناكو -

 هب ةصاخلا بساحلا ةزهجأ ةيكيرمألا تارباخملا ترداص ۱۹۹١ ماع نم سرام

 .هبتكم نم فيرد دراهلا عطقو ةعبطملاو

 مكاحملا عم عارصو تاونس ٣ دعب مث «تقولا كلذ يف اكيرمأ يف ةبعللا تعنمو -

 ١".رتويبمكلا ةزهجأ تايوتحم بيرخت مت نكلو «ةيضقلا حبر
 ةمداقلا ثادحألا نم ريثكلا قيقد لكشبو درست اهنأ ةبعللا هذه رمأ نم بيجعلا

 يف رهظيو ام ةثداح نع ثدحتي (تراك) لكو «(تراك) 015 وحن ىلع يوتحت ٌثيح
 .«نيعلاو مرهلا» ريهشلا ينارونلا ينوساملا راعشلا حضاوو يلج لكشب ةبعللا

 ظحالو «عساو قاطن ىلع ةلوادتم ةبعللا هذه تحبصأ م 7٠0١١ ريمتبس ١١ دعبو

 ةيمادلاو ةبيرغلا ثادحألا نم ريثك روص دوجو اكيرمأ يف ةصاخ سانلا نم ديدعلا

 ةديدجلا تاعبطلا يف تارييغتب مايقلا ىلإ اهممصم رطضا اني ءلاعلا حاتجت يتلا
 ديردمو ندنل تاريجفتو ناطقسي نيجربلا ىلع يوتحت ال ضيبألاو دوسألاب ةعبط اهنم

 .اهريغو

 ضعبب ةيقرولا جذانلا كلت ضعب طبر ةيكيرمألا ةفقثملا بخُتلا كوكش نم داز ايو
 ةموكحلا ءاضعأ اهيف رهظي تاينيناهثلاو تاينيعبسلاو تاينيتسلا يف ةميدقلا روصلا

 تامسجم عم لماعتلا لالخ نم ربمتبس ١١ ثادحأل نورّضحيو نوبردتي مهو ةيكيرمألا

 دق قاروألا لك نإ ثيح يكيرمألا رالودلا قاروأ عم ةبعللا قاروأ تقفتا دقو

 ١١ ثادحأ يف نيجربلا برض لثم نيرونتملا نم ةينوساملا ةرماؤملا طويخ اهيلع ممص

 .ةقحلملا روصلا يف حضوم وه |ك م۲۰۱۱ ريمتبس

 نع ديفملاو ديزملا هيفف «يبرعلا باتكلا راد رشانلا "ديدحلا ىملاعلا ماظنلاو نيرونتملا ةبعل" انباتك أرقا - ١

 .نيرونتملا تاططخمو ةبعللا كلت
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 ديدجلا يم اعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠.--..... همم ممل

 ١ . € عكر تلح جانو 0
 نا دع قانا تناولوا ل بازل

 ربمتبس ١١ يف ناقرتحي كرويوين يف ناجروبلا متي نيح نيرشع ةئف ةيكيرمألا رالودلا ةقرو

 ةصقان ةئف رالودلا ةقرو ىلع وهاك ١ نيجربلا ةروص رهظي .ةنيعم ةقيرطب اهينث

 نيرونتملا ةبعل قاروأ ىدحإو .نيقرتحم

> 7 9 2 

 نورونتملاو نوساملا هدبعي يذلا ناطيشلل ةروص .نيرونتملا ةعامج سسؤم تبواهزياو مدآ

 .مهلفاحمو مهلكايه لخاد رونلا هلإ هنومسيو



 ٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠١.... سيلبإو ىكيرمألا رالودلا

WASHINGTON 

 هدبعي يذلا ناطيشلا لاثمت لثم سلجي وهو اكيرمأل سيئر لوأ نطنشاو جروج لاثمت ةروص
 نوساملا

 .نوسكاج فيتسل نيرونتملا ةبعل قاروأ ىلع نوجاتنبلاو كرويوين يف نيجربلا برض



eserenديدحلا ىملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا  
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 ةريخأ ةملك

 رارسألاب ء يلم ملاع رالودلا

 ءرارسألاب ءيلم ملاع هنأ اًيلج انل حضتا رالودلا ملاع يف ةلحرلا كلتب انفوط نأ دعب

 ناطيشلا ةماعزب ةرماؤملا لاجر هميمصت ءارو فقي نم نأو ؛ةيداع ةلمع ةقرو سيلو

 انحضوأ اك هيلع مهتاراعشو مهمسالطو مهتامصب اوعضودقف «سنإلاو نجلا يف ربكألا

 .باتكلا يف كلذ

 ةقيقحلاف «ةقيقحلل لصت يك كحورو كلقع لمعتو روصلا كلت دهاشت نأ كيلع

 رساخلا ناطيشلا بزح ىلإ اوزاحنا نيذلا ءالؤه ةرطيس نم كررحتس يتلا يه اهتفرعمو

 ظ .ضرألاو ءامسلا يف

 - نإ نولوقي مهو ؛سروح نيعوأ لاجدلا نيع يه ةينوساملا ىدل سدقملا زمرلا نإ
 ءالؤه ةنايد ىلإ اندوقي ئطاخلا داقتعالا اذهو ء«ءىش لك ىرت نأ اهرودقمب نيعلا هذه

 ةينوساملل مظعألا سدنهملا نإ نولوقي مهف «هللا نود نم ناطيشلا نودبعي مهف ةيناطيشلا

 سمشلا ةعشأ افوحو مرهلا قوق ةدحاولا نيعلاب هيلإ نوزمري مهو دوبعملا هلإلا وه
 . هللا نود نم هئودبعي يذلا ناطيشلا نيع اهنإ .. اضيأ ميدل ةسدقملا

 يتلا نيعلا زمر نإ «ةيرسلا تايعمجلا لخاد» : هباتك ىف نوسنيب لكيام بئاكلا لوقي

 دحاولا رالودلا ةئف ىلعو ةدحتملا تايالولل مظعألا متخلا ىلع ثلثملا ةمق يف رهظت
 ةدحتملا تايالولا ىلع نيينوساملا ةرظيس ىلع للدت ةبوتكملا تاملكلاو يقرولا

 مسرلا عضوو متخلا ممص نم نأو ملاعلا ىلع ةرطيسلا يف مهتبغر ىلعو ةيكيرمألا
 .ةينوسام ةيفلخ هل تاملكلاو

 يهو رشع نماثلا نرقلا يف اهطويخ جسنو ةرماؤملا سسأ تبواهزياو عضو دقل
 ةدحتملا تايالولا لالقتسا ىلع مهلوصح دعب نوساملا ءاج مث نآلا يتح اهذفنث

 مهتلود راعشو متخو رالودلا ةقرو ىلع ةرماؤملا سوقطو زومر اوعضيل ةيكيرمألا
 لا .ةديدجلا

 مهو نوينارونلا جزتمي نأ تبواهزياو ىأر ًاميدق ةرماؤملا رمأ بفشكنا نيحو
 ا



 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ... .٠.٠٠.٠

 يك «ةيلمعلا ةينوساملا ةعامج ىلإ اومضني نأ ةيدوهيلا ةرماؤملا باحصأ نم ةبخنلا

 ملعو ىوقتلاو ربلا تاراعش عفر دعب ابوروأ يف ةينيدلا طاسوألا يف مهب بيحرتلا متي

 .ةاواسملاو ةيرحلاو ءاخإلاو ءريخلا

 ًامامت واسم هنأو مهيدل دوبعملا هلإلا وه سيلبإ ناطيشلا نأب نونمؤي نوينارونلاو

 ءامسلا يف ةروثلا داق هنأ نوريو لجو زع هلل | ىلع هنوقلطي يذلا مسالا وهو يانودأل

 ةرماؤملا مزه يذلا ليئاخيم كالملا قيقش وهو يانودأل ربكألا نبالا وه سيلبإ نأو

 يكل حيسملا عوسي صخشب ضرألا ىلع طبه ليئاخيم نأو ءامسلا يف ةيناطيشلا

 !!ءامسلا يف همزه امك ضرألا يف سيلبإ ةميزه رزكي
 .نوساملا اهعبتي يذلا ناطيشلا ةدابع راصتخاب اهنإ

 ةينيد تارابع اهنأ دجي يكيرمألا رالودلا ةقرو ىلع ةبوتكملا تارابعلا أرقي نمو

 .هللاب قثن نحن لثم
 ىلع نودم اكيرمأ نم قلطنا يذلا ديدجلا يملاعلا ماظنلا نأ كلذ ىلإ فضأ

 .يناطيشلا اهرالود

 ةقيثو الإ سيل روصو زومرو تاراعش نم هيلع ام لكب يكيرمألا رالودلا نإ
 تافاقثلا لك ءاغلإو دحوم يملاع ماظن ضرف ةلواحمو ملاعلا ىلع ةينويهصلا ةرماؤملا

 .ًاعم سيلبإو لاجدلا حيسملا يأ ينجلاو يسنإلا ناطيشلا ةدابعل ةوعدلاو نايدألاو

 ةرماؤملا مسالطو طويخ نم ًاضعب انحضوأ دق نوكن نأ باتكلا اذه يف انلمأو

 دابعل ةياهنلا يف رصنلاف ةرماؤملا كلت نم ةاجنلاو حاجنلاو نوعلا هللا لأسنو ةيناطيشلا

 .هللا بزح مه نيذلا نيتمؤملا هللا

 (*::لافنألا) 4 رڪ لا رَ و دم یو دوکو
 ةحلاصلا انلامعأ رئاسو لمعلا اذه انم لبقتي نأ ميركلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسن

 .نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو مهللا ٌّلصو هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ

 فلؤملا
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 رداصملاو ججا رملا مهأ

 رداصملاو عجارملا مهأ

 .ميركلا نآرقلا - ١

 .يراخبلا حيحص -۲

 .ملسم حيحص ٣-

 .دمحأ مامإلا دنسم -4

 .ميكحلادبع روصنم - قئاقحو رارسأ ةينوساملا ٥-

 .راك ىاغ مايلو - جنرطشلا ةعقر ىلع راجحأ -5

 .ضيمون جاجع ةمجرت - نويهص ءامكح تال وكوتورب -۷

 .هدامح رمع نيسح .د - ةينوساملا تايبدألا -8

 .دامح نب ميعن - نتملا -9

 .توكس ساموت - زاغلأو خيراوت -
 .هكيإ ديفياد - ربكألا رسلا-١
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 ديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا .....

 روطس 4 بثاكلا

 .ليلجلادبع دمحم ميكحلادبع روصنم -

 . ٠۹٥٩ ةرهاقلا ديلاوم نم -

 .م ۱۹۷۸ سمش نيع ةعماج قوقحلا يف سناسيل ىلع لصاح -

 .ةباتكلاو ةاماحملاب لمعي -

 تمجرتو م7١١7 ماع ًاباتك ١0١ نم رثكأ ىلإ لصت تارادصإلا نم ديدعلا هل -

 تايئاضفلا ىلع تاراوحلاو تاءاقللا نم ديدعلا هل .ىرخأ تاغلو ةيزيلجنإلل اهضعب

 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا تالجملاو فحصلا يف تالاقملا نم ديدعلا هلو «ةيبرعلاو ةيرصملا

 :هل تردص يتلا بتكلا نم

 .نامزلا رخآ ثادحأل مداقلا ويرانيسلا - .

 .ةعاسلا طارشأو ملاعلا ةيابن -

 .ملاعلا اهرظتني ةرشع -

 .دوهيلا تاططخمو سومادارتسون تاؤبنت -

 .ءانفلا ىلإ ةيادبلا نم جوجأمو جوجأي -

 .محالم ةياهنلاو نتف ةيادبلا -

 .ةعاسلا تبرتقاو -

 .ملاعلا يف يرس ميظنت مدقأ -

 .جنرطش ةعقر ملاعلا -

 ؟ارس ملاعلا مكحي نم -

 .ىربكلا ةينوساملا رارسأ -

 .ةياغلل ةيرس ةينوسام قاروأ -

 .باوجو لاؤس يف ةينوساملا -
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 .ىربكلا تامارهألا رارسأو لاجدلا حيسملا -

 .تاءوبنلاو نتفلا ضرأ قارعلا -

 .تاءوبنلاو ءايبنألا ضرأ ماشلا دالب -

 .نامزلا رخآ ناميإلا لقعم زاجحلا دالب -

 .فوخلا ناطلسو كرويوين -

 .ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم ةيكيرمألا ةيروطاربمإلا -

 .نجلا دراط د

 .نجلا ةهجاوم -

 .نحلاو باشعألا -

 .جاوزلل ةوعد -

 .ادومرب ثلثمو سيلبإ شرع -

 .ًابيرق ملاعلا ةياهن -
 .م۲۲٠۲ ليئارسإ ةلود ةياهن -

 .ةمداق ةثلاثلا ةيلاعلا برحلا -

 .رظتنملا يدهملا -

 .ليئارسإو اكيرمأ رامدو ةياهن -
 .ةباحصلا ءادهش -

 .يوبنلا تيبلا لهأ ءاسن ع

 .لسرلاو ءايبنألا تاجؤز -
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 ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا ٠-0

 .ةياحصلا تاني -

 .ةنجلاب تارشبملا ءاسنلا -

 .رانلاب تارشبملا ءاسنلا -

 .نيرخآلا ةفرعم يف ةسارفلا -

 .ءايبنألا ءاذيإو ءاردزا -

 .يوبنلا دجسملا لوح ةباحصلاو لوسرلا تويب -

 .يهلإلا يحولا نيمأ مالسلا هيلع ليربج -

 .ةسدقملاو بتكلا تاءوبن يف طسوألا قرشلا -

 .لاجدلا ةهجاوم يف يدهملا -

 .ماشلا يف ةياهنلا باتعأ ىلع -

 .مالسلا هيلع حون نافوط -

 .مالسلا هيلع مدآ انوبأ -

 .دوهيلا ةياهنو ةعباسلا برحلا -

 .ليئارسإو اكيرمأ ةياهنو نودجمره -
 .روهظلا كشو ىلع رخآ مادص ينايفسلا -

 .ةينوساملا اهئارو نم بورحو تارماؤم -

 .ةيفخلا ةينوساملا لاجدلا ةموكح -

 .ةيناثلا داع موق ىلإ حون موق نم ممألا كاله -

 .اطلام ناسرف ةلود -

 .ةرئاطلا قابطألا - ادومرب - ستنالطأ - ضماغلا ثولاثلا -

 .نيروحسملاو ةرحسلاو رحسلا ملاع -
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 .ىرخألا ةايحلا -

 .ماركلا ةكئالملا ملاع -

 .فوهكلا باحصأ ةهجاوم يف جوربلا باحصأ -

 .رظتنملا نيدلا حالص -

 .رشلا روطاربمإ ناخ زيكنيج -

 .قرشلا نم درام وكالوه -

 .داوج ةوهص ىلع روطاربمإ كنلروميت -

 .ءاهدلا ريمأ نايفس يبأ نب ةيواعم -

 .برعلا ةيهاد - صاعلا نب ورمع -
 .ةرساكألاو ةرصايقلا رهاق ديلول | نب دلاخ -

 .ةنلا سراح ناوضر -

 .رانلا نزاخ كلام -

 .ةمايقلا لاوهأو ليئارسإ -

 .رشحلا موي -

 .توملا كلم -

 . هللا اهبحن لامعأ -

 .ناسنإلل يقيقحلا ودعلا نيرقلا -

 .نيمرتحملا نيطالسلا رخآ يناثلا ديمحلادبع ناطلسلا -

 .ريكألا ةيناروطلا بئذ كروتاتأ لامك ىفطصم -

 .ةيوامسلا تانايدلا يف منهج -

 ماعلا ةياهبنو تاسوريفلا برح -
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seen eeeseceenesديدحلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا رالودلا  

 .ملاعلا مكحت تامظنمو تالئاعو تالالس -

 .ةينوساملا مهتلاتغا ريهاشمو ءامظع -

 .ةيمأ ينب ةيغاط - يفقثلا فسوي نب جاجحلا -

 .يهلإلا يحولا ةهجاوم يف لاجدلا -

 .لاجدلا ةهجاوم يف حيسملا -

 .لاجدلا روهظل ريخألا ديهمتلا -

 .هيلع ىَرتفملا ديشرلا نوراه -

 .تولاج نيع لطب زطق ناطلسلا -
 .رانلا يف ءابآو ةنجلا يف ءانبأ -

 .ماحرألا ةلصو امهقوقعو نيدلاولا رب -

 .ةينوساملا تاططخملاو نويهص ءاكح تالوكوتورب -

 .ةميركلا راجحألاب ءافشلا -

 .يطنلطألا ةربقمادومرب ثلثم- ١

 .ةينوساملاو ةيبعشلا تاروثلا -

 .لايخلاو ةقيقحلا نيب تورامو توراه -

 .كوب سيفلل ةضوعبلا نم نيملاظلا كالهو هللا دونج -

 .ةريخألا ةيملاعلا برحلا -

 .ناسنإلا عم هعارصو ناطيشلا -

 .(ةرهاقلا - قشمد) يبرعلا باتكلا راد نم بلطت ىرخأ بتكو
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 000 بجاو ءاده

 eee ةم

 eee دوقنلا نع اهنم دبال ةمدقم - ١

 )00 اه راتو دوقنلا فيرعت ٠

 eens ةيقرولا ةلمعلا خيرات °

 sees يبرعلا ملاعلا يف دوقنلا خيرات ٠

 00 ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيقرولا دوقنلا خيرات ٠

 e يم اعلا داصتقالاو ةسايسلا يف دوقنلا ةيمهأ ٠

 sees خيراتلا يف رالودلا

 n ةأشنلاو لصألا رالودلا ه

 sens رالودلاب اهتلمع ىمست يتلا لودلا ٠

 ene يكيرمألا رالودلا ىلع ءامعزو ءاسؤر

 نطنشاو جروج اكيرمأل لوألا يكيرمألا سيئرلا ةروص ٠

 es دحاولا رالودلا ةئف ىلع

 اكيرمأل ثلاثلا سيئرلا نوسرفيج ساموت سيئرلا ةروص ٠

 es نيرالودلا ةئف ىلع

 ا تارالود ةسمخلا ةئف ىلع نلوكنل ماهاربإ سيئرلا ةروص ٠

 ةئف ىلع يكيرمأ ةيلام ريزو لوأ نوتليماه ردناسكلأ ةروص ٠

 0 لالقتسالا دعب تارالود ةرشعلا
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 ديدجلا يملاعلا ماظتلل ةسدقخلا ةرفشل# رګودلا م

 ةئف ىلع نوسكاجوردنأ عباسلا يكيرمألا سيئرلا ةروص ٠

 e ارالود نيرشعلا

 ۰ ارالود نيسمخلا ةئف ىلع تنارج سيسيلوي سيئرلا ةروص ء

 ةئف ىلع اكيرمأل نيسسؤملا ءابآلا دحأ نيلكنارف نيماجنب ..ةروص ٠
 00 رالود ةئاملا

 0 رالودلل ةيندعملا تائفلا ىلع ه

 يكيرمألا رالودلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا راعشو متخ - ؟

 eens دحاو رالود ةئف

 0 ينوساملا رودلاو ةدحتملا تايالولا راعشو متاخ ميمصت خيرات ٠

 ...دحاولا رالودلا ةئف رالودلا رهظ ىلع ةينوساملا تاراشإلاو زومرلا مهأ ٠

 es نوساملاو رالودلاو ءاقنعلاو ةموبلا -ه

 هعضو مت ةريثك رومأ يف لاجدلا حيسملا رويط نم ءاقنعلا رئاط ٠

 0 .رالودلا ةقرو ىلع

 ٠ لاجدلاو رالودلاو ةموبلا 0

 ٠ لاجدلاو ناطيشلا ةدابعو ةموبلا راعشو ينوساملا ىميهوبلا يدانلا ...

  -5سسحتلاو ةبقارملاو “دحاو ةئف” رالودلا ىلع ةدحاولا نيعلا

 ens ماعلا ىلع

 رالودلا ىلع زومرلا رطخأ نم هالعأ ةدحاولا نيعلاو مرحلا ٠

 sese «دحاو ةئف»

 .e ملاعلا ىلع سسجتلل لاجدلا نيع يه ةيعانصلا راقألا ٠

 ٠ ماعلا ىلع سسجتلل ةليسو ربكأ (125ءطوواع» كوب سيفلا ه٠
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 oV sss سيلبإو يكيرمألا رالودلا -۷

 ١04000 يكيرمألا رالودلاو ةينوساملا زومرو تاراعشو ناطيشلا ٠

 ١58000 يكيرمألا رالودلا ىلع ةيناطيش تارفيشو مسالط ٠

 رالودلا ىلع ةيناطيشلا زومرلا ايافخ حضوت يتلا روصلا ء

 VE sss (ةرم لوأل رشنت روص)

 ef ns سيلبإ ملحو لاجدلا لمأ .. هدعب امو يم اعلا ماظنلا -

 لا ديدجلا يملاعلا ماظنلا يف لاوز ىلإ يكيرمألا رالودلا -

 Y0 sss رالودلاو ديدجلا يملاعلا ماظنلاو نورونتملا -

 YI ee رارسألاب ءيلم ملاع رالودلا .. ةريخأ ةملك -

 TY esses رداصملاو عجارملا مهأ

 قش sess روطس يف بتاكلا

 4 ا سرهفلا





 .(داليملا لبق 4000 وحن ىلوألا ةرسألا) كلملا مساك سروح
 نوذختي اوناكو ىلعالا لاثملا رصم كولم عيمجل سروح ناك
 ةميدقلا رصم يف ةيكلملا باقلألا مدقأ نم وهو يحلا سروح مسا
 باتكلا اذه يف ةفشتكملا ةرالودلا تارفش يف حضاو ه ارن
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 و ةيرحسلا تاموسرلا ضعب هتحتو ملعأ هللا 0 ا
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 مرهلا طسو ةيرحسلا سوقطلاو زومرل ضعبو ناطيشلا
 . ملعأ هللاو ناطيشلا هلفساو هلعاو



 رالود 1 لا ةلمع يف ةروهظو ينوعرفلا طقلا



 جورخو امهتحت ناطيشلاو هلوح سمشلاو مرهلا قوف نيعلا
 . ملعأ هللا و هطيحي مرهلاو هيحانج
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 يناطيشلا ىنرساملا يكيرمألا رالودلا زومر كن هَ وى ص
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