
 ةلاسرلا رداصم ىف ثحب

 اهترصاعمب ثحبلا اذه ةباتك ىف اهيلع تدمتعا ىتلا عجارملا ضعب زاتمن

 امك « ةرتفلا هذه نم بيرق رخآلا اهضعبو « لصوملا ىف ليقع ينب ةلودل
 نم ةغمافلا بناوجلا ضع تحضوا ىتلا ةئيدحلا عجارملا ضعب ىلع تدمتعا

 ٠ ةراضحلاب قلعتي اممف ةصاخو « ةلودلا هذه خيرات

 ةنس يفوتملا عاجش وبا « ةلودلا هذه اورصاع نيذلا نيخرؤملا نيب نمو
 عبتت ىف هيلع تدمتعا دقو « ممالا براجتت باتك ليذ ٠ باتك فلؤم ه مو

 ىلع تدعاس ىتلا فورظلاو « لصوملا ىف ةنادمحلا ةلودلا فعض لماوع

 مهتلود مايق مث « بلحو لصوملا نيب ةعقاولا ةقطنملا ىف ليقع ينب عمجت
 « يليقملا ببسملا نب دمحم ءادردلا يبا مهريما ةماعزب فن٠ ةئم لصوملاب

 ةرامالا ىف هانا فلخ ىذلا ىلبقعلا دلقملا تهجاو ىتلا تابوعصلا حضوا امك

 ٠ ةلئقملا ةلودلا ةطلم دونت نم هنكمتو

 ةفحت » بانك بحاص < ه 444 ةئم ىفوتملا يباصلا لاله نيا اما

 فعض دسب ةيليقعلا ةلودلا ءوشن لوانت دقف < « ءارزولا خيرأت ىف ءارمالا

 نسحلاو يلع هيوخاو دلقملا نيب عازنلا ىلا راشا امك < لصوملاب نيسادمحلا

 امو م« بيسملا نب دمحم ءادردلا يبا مهيخا ةاقو دعب ها“ ةنم ةرامالا ىلع

 دهع ىف لمقع ينب ةلود رارقتما نع ثدحت امك « بورح نم كلذ ىلع بترت

 ٠ نييهيوبلا عم نيبلقعلا ةفالعل اضيأ ضرعتو « دلقملا نب شاورق مهريمأ

 وأ < تادشب » باتك بحاص م ه 458 ةئس ىقوتملا يدادغبلا بمطخلا اما

 يريساسبلا ةتتف مايا ه486+ ةنس ثداوح ةفرمم يف ىندافا دقف « مالسلا ةئيدم
 مئاقلا ةفملخلا يغنو ىلقملا ناردب نب شيرف ةدعاسمب دادغب هلوخدو يكرتا

 كيلرفط ناطلسلا دادشب قراف نا دسب كلذو « ةناع ةئيدح ىلا ىساعلا هللا رمأب

 هم ازا“



 ةنم يفوتملا يزاريشلا هللا ةيه نيدلا يف ديؤملا هبتك ام ىلع تدمتعاو

 ه٠ هصاخ ةروصب ةيمطافلا ةوعدلا نس نيلقعلا فىومو «نييسطافلاو نيلقعلا نيب

 خيرأت ليذ » هباتك ىف ه هوم ةنس ىفوتملا يسالقلا نبا كلذ دعب يتأي

 مايق لف ماشلا دالب ىف ليقع ينب راخا ةفرعم يف ىنداهفا ىذلا « قشمد

 ٠ لصوملا ىف حهتلود

 وسلا ه اُوقد همم ىفوتملا قرزالا ند يفرافلا ىرخالا مجارملا نمو

 اهب ماق ىتلا تاكرحلا حيضون ىف ىندافا دقو < « نيقرافاص خيرأت » هياتك
 ٠ ليقع ينب مكح لالخ لصوملا ىف داركالا

 مالا خيردأت ىف ملقتملا » هياتك ىف ه ةآقبإ/ ةنس ىفوتملا ىزوحلا نبأ امأ

 نم لك مم يلبقعلا دلقملا ةفالع ةسارد ىف هيلع تدمتعا دقف « كولملاو

 ةقجالسلا عم نييليقملا بورحل ضرعت امك نيسهيوبلاو نييسايعلاو نييمطافلا
 ٠ ماقلا دالي يف ةصاخو

 4 خيرراتلا ىف لماكلا ه باتك اهلع تدمتعا ىتلا ةماهلا مجارملا نمو

 « اهلومشو تامولمملا ةقدب هنع فرع ال < ه ٠ ةلئس ىفوتملا ريثالا نبال

 مظعمت أت ملو « اهلاوز ىتح مهتلود ماق ذنم ليقع ينب راخا عيمج دروا دقلف

 نم مغرلا ىلعو « مومعلا ىلع هنع لقنت تناك امنا « ديدجب هتيقعا ىتلا ردامملا

 ىندافا هناف 6 ةلودلا هذهل ةماسملا ىحاوللا ىف لوقلا ضافا ء خرؤملا اذه نا

 ٠ ةلودلا ٍهذهل ةراضحلاو مكجلا مظن ىف اهيا

 دقف « نيبلبملا خيرأت » هباتك ىف ه الا# ةنم ىفوتملا ديمعلا نبا اما

 ٍلاوز لباوعو < ةقجالبلاو نييهيوبلا عم نيليقملا ةقالع عوضوم ىف ىتدافا
 ٠ لصوملا يف مهتلود
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 تاقالعلا ىلا« ريشبلا راخا ىف رصتخللا» هباتك ىف ادفلا وبا ضرعت امك

 يليقملا ماسم بورحب قلعتي اميف ةصاخوم اضيا ةقجالسلاو ليقع ينب نب
 ٠ ماشلا ىف مهعم

 يملا ينميلا دعس نب هللادبع هبحاصل « نانْلا ةأرم » باتك ىندافا دقو
 ةيداصتقالا عاضوالاو ةيلاملا مظنلا ةمارد يف ء ه الا ةنم ىفوتملا يعفاللا

 ٠ نيلقملا ةلودل

 ريثك نبال « ةياهنلاو ةيادبلا باتك » اهيلع تدمتعا ىتلا عجارملا نمو

 ماشلا دالب ىف نيليقعلا راخا ةفرعم ىف ىندافا ىذلا < ه /9/4 ةئس ىفوتملا

 عم نييليقملا ةقالع نع ثيدحلاب ضرعت امك « لصوملا ىف مهتلود مايق لبق
 ٠ نيايسطافلاو نيسساعلا

 لع ىنب ةرق قيم هنا معرف « هبوكسمل « ممالا براجتت ه باتك اما

 ىتلا لماوعلاو « لصوملا ىف نادمح ىنب ةلود فعضي قلعتي امس ىندافا هنكل

 * ليقع ينب ةلود مايق ىلع تدعام
 يهف مهلصاو لبقع ينب بسن ةسارد ىف اهيلع تدمتعا يتلا رداصملا اما

 فمالا/ ةنس ىقوتملا يناعمسسلل « باسنالا باتك » : اهنم ركذلاب صخت ةريتك

 ىفوتملا ىدادغبلا ىديوسلل « برعلا لئابق ةفرعم يف بهذلا كيابس » باتكو
 ىف باسشلا باتك » و « يدنشقلقلل « برالا ةياهن » باتكو < ى هاله ةنم

 رصقلا ةديرخو » « « نامعالا تافو » بانك و « ريثالا نبال « باصالا بيذهت

 ٠ يناهفصالل « رصعلا لها ةديرجو

 :ليقعينب دهع ىف لصوملا ىف ةفاقثلا ةسارد ىف ىنتدافا ىتلا بتكلا نمو

 ةرصعو رصقلا ةمد » و ٠ هاليإ ةنم ىفوتملا ناكلخ نبال «ناعالا تافو»

 ةديرجو رصقلا ةديرخو ٠ < ه 45/ ةنس ىفوتملا ىزرخابلل « رصعلا لهأ

 توفايل « ءابدالا محعم » < ى هول ةنم ىقولملا ىناهفصالل » رصعلا لها

 ه8



 رومنم ىبا ىلاعثتلل « رهدلا ةممتي ٠ باتكو « ى 75 ةنم ىفوتملا ىومحلا

 ىبا ريثك نبال « ةياهنلاو ةيادبلا » باتكو < ه ا ةنم ىفوتملا ىروباسبللا
 ٠ ىهالإل4 ةنم ىقوتملا نيدلا دامع ادفلا

 ب : اهملع تدمتعا ىلا هم ةسنجالا مجارملا نمو

 '"نوام]1هعهنع 01 0اأداهل حماصم آص اطع 8:1 مط 1[ انقعانتتل"

 ٠ لصوملا ىف ليقع ينب دهع ىف دوقنلا نع تاروممو تامولعمب ىندافا يدلا

 ببي
 “5, 5مرصع نمل 1. 112610 فععطه01عمعءعطع, عافقم طذص ةظانوطتفأاب انتل

 "1 ععاف 2عطاعأ"

 راهظاو « لمقع ىنب دهع ىف نارمعلا ةمارد ىف هلع تدمتعا دقف

 عيمج ىف زارطلا اذه ريشتنتا دقو « ةرامعلا ىف هب اورهتشا ىذلا ىنفلا زارطلا

 * تارفلاو ةلجد ىرهن دادتما ىلع نوملمقعلا اهملع سلغ ىتلا قطانلا

 دآانش

 : وهف مهعورفو لبقع ىنب باسنا ثحب ىف ىنتدافا ىتلا بتكلا نمو

 “له 2 ع-2م16, 11926 2205 ةنتتق 06ه 16”

 ةراشا عم ليقع ىنب ةلود نع ةزجوم تامولعم باتكلا اذه دروا دقو

 اربكعو ةناع ةئيدحو تيهو تيركن ىلع اويلغت نيذلا ةيلمقعلا ةلئاملا عورف ىلا
 ليقع ين ءارمأ اسباب الودع دروا امك « لصوملا ىف مهتلود نع الضف اناوأو

 4 مهمكح نينسو لصوملا ىف

 نع ةسالسالا فراعملا ةرئاد ىف تامولعم نم درو امم تدفتسا امك

 ةماع ةروصب ةيليقعلا هلودلا

 رخأ ريبك ددع ىلع تدمتعا دقف « رداصملا نم مدقت ال ةفاضالاب و

 سفنل تضرمت اهنالو « ةهج نم اهترثكل اهركذ نع ءانغتسالا تير

 ٠ ىرخالا ةهحلا نم ةيلصالا عجارملا ىف افنأ تركذ ىتلا تاعوضوملا
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