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 (ه)

 فوق

 يف اهتفرسص تاونس عضب دوبج ةرم ميركلا ءيرافلا يدي نيب عضا

 (قارعلا) اننطو تيأر نا دعب بيقنتلاو صرالاو ءاصتةسالاو قيقحتلاو ثحبلا

 !! فسأل ايو مهسفتا هئانبا نم ىتح لب « بسح ءابرغلا نم سيل الوبج

 نوؤش ةساردن موقا نا ىلغ مزعلا تدقع « ةرملا ةقيقحلا هذه هاجيو

 خيرات 0م هب ةقالع هلام لك عجأ تحرف . سمألا فلك اهم ةفاك قارعلا

 هردصت وا هتردصا ام لفاغ ريغ « ع_امجاو ةيرتو « ةفاهو داصتقاو « ةسايسو

 . تاساردو ريراقتو تايئاصحاو تارشن نم ةيموكحلا هبشو ةيموكحلا رئاودلا

 تدنتسا يذلا ساسالا اهنم يدل رفوت ام تاعج ةيفاو تامولهع تجرخ ىتح

 . مجعما اذه لوصف ةءاتك يف هيلا
 لوقأف لمعاا اذه ريكسفتلا ىلا يب مفد يذلا عفادلا نع تلئس اذا اما

 نييقارعلا لهج تلف اكاهمها ء كاذب ديعبلا رثألا اه ناك ةدع عفاود كانه نا

 نوم جراخلا ىلا مهنم نيرفاسملا ىلا هجوي ام ةرثكو مهدالب نوؤش مهسفنا

 !! اءاوج نورح ال ىرايح اهنم مهفوقوو قارعلا نوؤشب صتخم ييتل ةلكسالا

 امدنع مهتريحو يقارعلا يماموليدلا كلسلا ءاضعا فقوم ةجارح مث

 تالاحلا بلغا ىف مهنا فيكحو ةماعلا قارعلا لاوحأب قلعت: ةلئسا مهيلا هجوت

 !! باوحلاب نواحي مهاسع دادغب ىلا تاراسفتسالاو ةلئثسالا كلن نولوحم

 كلسلا ءاضعال ةبسنلاب ةفسؤملا تالاحلا هذه نم ريثك ىلع تفقو دقلو



 (و)
 نكل ونيلئاسلا ةلئساب نوثعبب اوناك ام ًاريثك ذا ج راخلا يف يقارعلا يسامولمدلا

 نا ديرا الو !! حيرلا مم بهذت وأ ةلئسالا كلت لدمت دتف ىودج نوس

 نواطاع مثو ىسألا نم هنودباكي امو نيفظولا كئلوا فقوم ةجارح فصأ

 !! ريذاعملاو ججملا ىش نوردتعيو

 هذه ىلا ينمن يذلا لوألا عفادلا تناك ةفيرط ةثداح انه رك ذأل يناو

 ش : اهتصالخو قارعال ةبسنلا» ةماهلا ,ةيحانلا

 ةمظنم ىف ةكرتشاا لودلا نع باتك عضو يف تبغر ةيكيريما ها

 اهوجرت (ماتك نطنشاو يف انترافس ىلا ١445 ماع يف تبجوف « ةدحتملا ممالا

 نعو ( هتاكك ) نعو ( يقارعلا يناولا ديشفلا ) نع ةيخيرات ةذبنب اهديوزت هيف
 . ( هفلؤم ةايح خيرات )

 دقف عوضوملا اذه لثم يف نهذلا ةيااخ ةيقارعلا ةرافسلا تناك املو

 ىلا ( ةداعلا يه م ) هتلوح اهرودب هذهو ةيجراخلا ةرازو ىلا بلطلا تلاما

 بتاك_ لست الف . فراعلا ةرازو ىلا « سألا» فرعا اهنا دقتعت ةرازو برقا

 هيلع ذا هرمأ ىف راح ؛ هاوخ ىلع علطاو باتيكلا فراعملا ةرازو ىف ( ةدراولا )

 ةرريدم ىلا هتلاحا ىلا هريك-ةت هاده ىتح . ةرازولا رئاود ىدحا ىلا هلوحت نا

 تكد هيلع تعلطا املف . ةلكولا» اهريدم كاذتآ تنك دقو ةيندبلا ةيبرتلا

 ؟ ةيند سلا ةيبرتلا ةيريدم نيبو لالا اذه نيب ىرت اب ةقالملا يه ام تلقو

 اذه لوحا ةرئاد ةيأ ىلاف ةدراولا بتاك ناكم تنكو تلق كلذ مم ىنكلو

 !! ةجيتن ىلا لودولاب قفوا لف ؟ ىرت اي باتكسلا

 نونقلا دبع ةرادا ىلا باتكسلاب تئعبف يسفنب ألا تيلوت اذه عمو

 : ةرابعلا هذهم احشوم داع هنكسلو ةيندبلا ةيبرتلا نم هيلا برقا امنأل ةليبلا



 (ذ)
 انبدل سيل كلذلو ”١4 ماع يف سسأت دق دهعملا اذه نا لوقن نا انفسؤي )

 باتكلا 'لوحا ينعد تلقف . ( يتارعلا ينطولا ديشنلا خيرا: نع تامولعم يا

 باوجلاءاجل + كاذ نع ايش فردي هلعلف عافدلا ةرازو ىف تيسوملا قوجلا سما ىلا
 اذك هناو عامسلا ىلع ينبم هفرعي ام لك نكلو ةطوبضم تامولعم كانه سيل هنأب

 ( مجعملا اذه ىف يتارعلا ىكلملا مالسلا ثحب عجار ) اذكو

 لسرا ىت- نيرهش نم رثك | ةيكريمالا ةسنآلا باتك ىلع م اذكهو
 نوك: نا ضرتفي يذلا ) لاؤسلا اذه لثم ىلع ةءاجالا تناككاذان ذاف باوجلا اهل

 نع ةباجالا لاح اف نبربش نم رثك1 ىلا ج جاتحت ناك ةلوهسلا نم رم هيلع ةناجالا

 ! + ىراب (ًةيقحنو اًقيقدت بجوتست ”يعأا ةدقعملا ةلئسالا

 لاوحالا هذه لثم هاجتو اذكهو ؟ فسؤيام ةثداحلا هذه لثم ىف سيلأ

 دئارلا يسفن نه العاج ةبعصلا ةمهملا هذهم مايقلا ىلع مادقالا يف ةرو رض تدعو

 ذإ « هطاشنو هرمهب ابيلا هيدهم وأ اهملع فقي يتلا رابخالاب هموق ين دوزب يذلا
 تابقعلاب انيبتسم ًاراص ًآراثم ترسو اهل 5 يسفن تيقلا

 فيرط لكب كاذ دعي تييرخ 5 قئاقمل نم ريثك ىلع تفقوف بعاصملاو

 . فلتخم فشك: عوضوم ةياملث نم 0 فايرنلا وفا
 ىلا اهضعب تممض املف . مويلا ىتح نييناهعلا مايأ ذنم ةماعلا قارعلا ةايح يحاوت

 بسح ىلع اهننصا نا تيأر م ٠ دحأ يأ اهنع ينغتسيال ةمانضا تءاج ضعب

 ! ديفم عفان ( مجعم ) يدل ناوكتف هاج فورح

 تعمجام ميطب عارسالا يضتقت ةحلصأ| تدجو ةلحرمللا هذه تغاب امو

 قارعلا ةفرعم ىلا ةسام ةجاحب هجراخو قارعلا ىف سانلا حسبصا نا دعب اسال



)( 
 نم نيل وؤسلاعانقا تاواخل . لاملاب تمدطصا ةبغرلا هذه نكساو . هتقيقح ىلع

 تما تالواحلا كلمت نكلو مجعلا اذه عبط ةدعاسم ةيمهاب تابجلا ىتش
 يتبتكم اياوز ىدحا يف مجمأا اذه لوصاب ىرأ نا افسا تررقف . لشفلاب

 دوجو مد-ءو ديلا" تاذ قيضل ءارعلا يف هلها هفاع ليمج دولوع هبشا تناك

 !! دعاسملا نيمعأملا

 هبحاص مادام ليدتس» سمأ قوسلا ىلا هجارخاو هعبط نا تنقبا املو

 مطتقا تحرف فحصلا تاحفص ىلع هلوصف ضعب رشنأ نا تبأر ضافولا يلاخ

 ثحبلا ةدج مهرظن ٍتبلج ءارقلا اهملع علطأ امهف كانه نم الصفو انه نم الصف

 لاصتالا ىلا تامولعلا هذه نم ةدازتسالايف ةبغرلا مهتعفدو « عوضوملا ةفارطو

 ةمدقم ىف ناكد قلو ةنكمم ةصرف برقاب هجارخاو باتكلا عبط يلا نيبلاط يب

 فراعلا ةرازو ةحافم تررقف . يلعب ليئافور ذاتسالا يلام كلذ ىلع نيعجشملا

 هذه تناكف «رانيد ( ٠٠١ ) يحنم ىلع تقفاوف هعبط ىلع ةدعاسلا بلطب

 . ةعبطلا ىلا ءزجلا اذه تادوسمب عفد يذلا عفادلا ةحنلا

 فرحا ةئالثل ايواح ءاج يذلا مجعملا نم ءزجلا اذه مدقا اذنا اهو

 ىرخالا مجعملا داوم اهب ةحفص نب رشعو ةباهلث نم رثك اي هتايوتحم تءاجل طقف

 ! هللا ءاشنا ةصرق برقا يف ةعبطللا ىلا ىرخالا يه اهقيرط ذخأتس ةزهاج

 نم عونلا اذه ىلع ءزجلا اذه هل تمدق اذا ميركلا ءيراقلا ىنرذعيلو

 اذه لثم يف ليةصلا ضيبالا قرولا ىلع هعبط فيلاكت رد قب هلعلف قرولا

 ! يداملا مضولا

 هتعمجام ناب فرتعا نا الإ يل سيل هذه يتلك متتخا نأ لبقو ًاريغاو

 . يدرف دبج ةجيتن الإ نكي مل تايئاصحا نم هتبثأ امو رابخاو تامولعم نم



 (ط)
 اومركتب نا مهلا ىناجرف (صقن وا اوبس وا أطخ اهيف لضافالا ءارقلا دجو اذاف

 ةروكشم ةمدخ نودؤي كلذ نولعف ذا مثو هيجوتلاو حيضوتلاو حميدصتلاب يلع

 ٠ هللا ءاشنا ةحقتملا ةيناثلا ةعبلطلا ىف اهاخدا دعب ايسال عيملا ىلع اهعفن دوعب

 ميركلا ءيراقلا ىلا همدقا قارعلا مجعم نم لوالا ءزجلا وه اذبف اماتخو

 يف قفوا نأ الآ ينطولا بجاولا ن١ طسق ءاداب ثق دق نوك أ نأ ايجار

 هللا نم دادسلاو نوعلا ًادمتسم بيرقلا لبقتسملا ف ىرخالا ءازجالا جارخا

 ©أي ريصتلا معتو ىلوملا معت وبف ىلاعت

 ىل رهبرلا قاد سلا ريع

 لوألا نونكره
 6و١





 رح - وم

 يىارولا يأ مع 2

 نم ًاءزج نويفارذجلا هدعيو برعلا ةريزج يترهش لاش ىف قارعلا عقب

 لصف ةيميبط لصاوف دوجو مدعو اهعيف ةئيبااومضولا هاشتا ًارظن ةيبرعلا ةريزجلا

 . بيصخلا لالبال يقرشلا مانجا نوكي وهو امني

 نيبام ضرأ ) ما روصعلا مدقا ذ:٠ قارعلا ىلع نويفارغجلا قلطأ دقو

 ةنا مهرظن يف يه يتلا ( ةراضحلا دهم ) هنوكب نيخرؤللا ءامدق هفرعو ( نيرهنلا

 . بارتلاو هاملا

 هرهنأ نم رثك ا وا نير يف باسني لازب الوناك دقف قارع' يف ءاأا اما

 ( يسرافلا جيياخلاب ) مويلا هيمسن اه وهو رحبلا كلذ ناكو رحبلا ف بصني من
 هلدحيذلا يمطلا نا الا ةيبونجلا قارعلا ضرأ ن. اريك اءزج ىطغيفالاعت دتع

 اهتك رت يتلا تابسرتلاو قارعلا لاعش ةعقاولا لابجلا ىف اهعبان» نم رمخألا كالت

 تنوكت ىّتح نءزلا رورم ىلعو اثونج رحبأاب ناعفدي نالازيالو اذاكر حبلا ءايم

 ©7 قارعلا حطس نم ًارييك اءزج مويلا فاؤن يتلا يضارالا

 ةجومتم هنم ةيلامشلا يضارالا اهئ ةلوس ةيوتسم ةيبونملا قارعلا يفأراو

 ( رم ه.١ ) ضرالا عافترا غلبت ( ( ةدرد ”ه ) ضرع طخ بونج يفف ةيابج

 ضعمب فو( رثم ٠٠ ) اهولع غلب ( م ا عب رعإلا جابو

 داوح ماه ذادءالا ىعات>الا قارملا نا يف ةمدقم تانك عار 0 ١



:> 

 عافترا ىلا لصت ةياجلا ىرذلا ضعب كانهو ( رتم ٠.٠" ) ةيقرشلا ءاحنالا

 هنم يقرشلا لامثلا يا قارعلا رم يلبجلا مسقلا ىلع قلطإو ( رم ) ٠0٠٠

 راهناو ةعينم قرطو ةقيط نايدوو ةقهاش لابج اههف ثيح ( ناتسد رك ةقطنم )

 5 . شارحاو لاغداو ةعب رسم

 ىلا مسقنب وبف ةيعيبطلا هفاصوال ةيسشنلاب قارعلا ميسقت اندرا اذاو

 : ماسقأ ةثالث

 نع ةرابع وه ذا دالبلا ةحاسم نم ربكالا مسقلا فلؤي وهو لبسلا ١-

 دتملا طخلا ىتح يمرافلا جيلخلا لام نم دتع ؛و تارفلاو ةلجد اهتن وك يف جلا اتلدلا

 لم 0 غلبي اذه ىلعو . ةل>د رهن ىلع دلب ةيحان ىلا يدامرلا ةنيدم نم

 عاما ديزيال ةيوتسم ضرأ وهو . ًاضرع ( ليم ٠٠١ ) و الوط ( اليم ) ٠٠"

 رحبلا حطس نع (امدق )١6١ نع اميف ةطقن ىلعا

 ءادتبا ةسوهلمةروصب كاذ دعب ىضارالا عفترت مث  ةعقترملا يضارالا

 ينرغلا لامشلا ىلا دتءو لصوملا لامش ىتح عافترالا اذه رمتسيو لبسلا لاهث نم

 نع ( مدق ٠٠٠١ ) وحن ةقطنلا هذه عافترا لدعم ملبيو سوروط لابج غلبي ىتح

 دودح نم دتمب يهو ةقطنملا هذه نم ربكألا مسقلا (ةريزجلا) لتحتو رحبلا حطس

 تارفلا رهن يذامتو دج لوهسو ماشلا ةيداب وحن امرغ ريست مث ةلهسلا يضارالا

 . نايدولا ضعب نم الا ءادرج ضرأ يهو

 فل اتةوةمفترملا ةقطنلا نم يقرشلالامثلا يف مقت  ةيلبجلا يضارالا

 ردحنتو ( مدق 1٠٠٠١ ) ولع ىلا اهماسقأ ضعب ىف مهترت لابج لسالس نم

 ترايدولا عضوي حوضوي هاجيالا اذه ربظإو . قارعلا نم يثرمشلا بونجلا وح
 . ضعبلا اهضءبد اهاصتاو مظتنلا



 : خانملا

 ةبوطرلا ليلق « ةرارحلا ل دبتم يراق هنإيافرطتلا ىلا ليميفقارعلا خانم ا.

 ايأيمرا لايج دو>ولو ةلدتعلا ةقلمنلا ىف هعوقو مغر ءاوطلا فاج راطمالا حيحش

 حايرلا ةدورب تعنمو ةبج نم هيلع ةيلامشلا حايرلا بو.ه نود تلاح هلام يف

 فلتخمو . قارءلا ىلع ةراح بهن < اهلعج ىت مح . ىرخا ةبح نم ةيبرغلا ةيلامشلا

 ةيلامثلا ةقطنملا نم يللا مسقلا يفف . بونجلا وا طسولا يف هنع لامثلا يف خاذلا

 ىف رطأا لوزن طسوتم غلبيو ماظتناب يرج ةعبرالا لوصفلا داكتو ًادراب نوكي

 يف تالصاوأا منمي هنا ىتح مادقا ةعضب جلثلا غابيو ( ةدع ١؟ ) ةقطنما هذه

 ياللا قاتلا

 ةيلامشلا ةقطنملا يف بسلا مسسقلا خانم هباشي امخانف ىطسولا ةقطنملا يف اما

 طسوتم غابيو ةريصق لوصفلا ةيقبو ليوط فيصلاف ماظتناب يرجال لو هملا نكل

 . ( تادقع ١ ) ةيونسلا اهراطما

 ةيقيو ليوط اهنيص ءاوهلا ةيوطر مم ةرارحلا ةديدشف ةيبونلا ةفطناا امأ

 20 (تادتعا<) لع ةيونتلا اهراظدا لدعم دباوراللو ةريصق لوصف
 را هفيص امأ . لوصف ةعبراب ىفارغجلا هخانم ثدح نم قارعلا متمتي و

 نوكيداكيو ( دارغتناس ةجرد ه٠ ) لا ان ايحا هثرارح ةجرد ىدعت" اكرو ًادج

 هبا وخ ةيحرد: يوسالو نقلل لد وبف كيزلا ناو" ةنسلا لوصف لوألا

 (١؟-١٠) ىلا هترارح ةجرد لصت اعرو دراب ءاتشلا ان 0 3

 هذه نا 550( لا رار هحرد ىدمش الف ميرا اماو. 1 أوحأ رفصلا ت

 ١- ةندا ىمرلا قارملا كالا 5؟١9
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 . 0 لوصفلا مع ف ىوتسملا اذه ن“ لقا كازو

 راهنالاو لابملاو دودملاو ةحاسلا نع مالكلا انكرت دقل : ةظحالم

 اهم ةصاخلا فورحلا نمض لخدتو مجعملا اذه نم ىرخا عضاوم ىف كلذ ريغو

 . كلذ ىلا هابتنالا ىجريف

 . نانويلا وبع نانوي ذائسالا ةرتارملا فئاصلا(١)

 1 اص يز نود دلل رصاعملا قارعلا ةسارد يف ة4مدقم بادك محار



 هياروزا عيرات ليث

 بارتلاو ءاملا ةنا اهناي ءامدقلا نوخرؤملا اهفصو اك ةراضحلا تناك اذا*

 هذه خررات نع ةياتكال مستب لاج ىف انسلو ( ةراضحلا دهم ) ناكق ارعلا ناف

 اننكلو نيرهغلا نيب امف تأشن يتلا تاراضحلا نع بابساب ثدحتلا وا دالبلا

 ذنم قارعلا ىف خيراتلا اهفرع يتلا ممالا نع ملكتتف ًاراصتخا كلذ رصتخنس

 : 600 ميدعلا

 [م.ق 7000 -م.ق 46.0 ]- : نويدكالاو نونموسلا - ١

 ةقطنما تيعدف راعنش ضرأ نم لفسالا مسقلا يرعوسلا سلا نكس

 ةرواجما ندملا نم ددع ىلع ىلوتسا مث ( صوش ) وا ( موس ) مساب اهونكس يب
 . بيصخلا لهسلا نم مسقلا كلذ ىلع قلاعملا « احلا حبصاف

 هيراوط نم تونما ممو مهلالقتساب نوعتمتي نويىموسلا ناك اهيبو

 شجالو وديرأو كرأو روأك قارعلا يبونج ىف ىربكلا مهندم نوديشي ناثدحلا

 يف ةعقاولا دكأ ةفورعملا دالبلا لتح ةلاحرلا ةيماسلا لئابقلا تناك « اهريغو

 رو شيك ةنيدم لثم اظبأ ةريك اد اهنف ميقتو صوس نم لامثلا

 تلخد املف . رمتسم لاتف يف اناب ىتح ةموصخلا امهنِي تددو اهريغو ةداجإو

 0 رهدلا هل مستبأ ( نوجرس ) ىعدي بعز دك أ يف رهظ م . ق ٠ ةنش

 0 ينس لا قازرلا ديع داتسالا
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 هقءرب قاهدش لبس لءحو مهذونتو مهتم وأقم ىلع تضف هلع نين ص وسلا ىلع

 ىتح مميعنلاو ةعدلا ىلإ مظملا راصتنالا اذه دعب نويدك الا دلخأو

 نسح نم اوأرو عقاولا رمال اوهضخ نا الإ نييدكالا نم ناك اهف مهلالقتسا
 »ب

 اذكهو ننلاو ناطلتم تح يويوينلاو يدكالا ٠ .نيففلا !واقحوت نان ةناندلا

 ىف تحزتماو . م . ق ؟١٠6 ماع يف ةميظعلا ( رموسو دكأ ) ةكامم تسسأت

 دقو ايسايس اجازقما ةيدابلا يما ةايح نييلبملا نيبرموسلا ةايح « لباب لوبس

 . نس مارثو يعاسلا نوج رس اهكولم نم رهتشا

 م. - م. ق 5٠١ : نوهرومعلاو نويماليعلا < ؟

 ىلا نورظنبو ناتسزوخ لابج نوئكسي مثرمأ ءدب يف نويمالعلا ناك

 مهسو#ن ىف اوسنأ اهلف «دحاو نآ ىف ةطبغلاو عمطلا نيعب (دكأ ) ةكلم مهتراج

 ( روأ ) اهتمصاع ىلع اولوتسا ربرم لاتق دعبو ةدشب اهملع اولمح وغلا ىلع ةردقلا

 50.٠ ماع كلذو ( رتشش ) شوش مهتمصاع ىلا ًاريسأ يرموسلا كاللا اوداقو

 . مسق دع امسق ( دك أ ) ةكسلمم نم ىقبتام ىلع اولوتسا مث م . ق

 . راعتش ضرا نم :ىنونجلا مسقلا ف ي رجن ثداوحلا هذه تناك هو

 كافل قحاب نو وومشلا نا ,:ىوغأ كواوخ ىلاذكلا امس يرض قنا

 قس طيهمت تذخأ . دوهملا مدقأ ذنم طسوتلا رحدلا راوج تناك ىتاا  ةيماسلا

 اهنخماذ ًادج ةريخص دثمو تناكو (لداب) تغلب ىتح اهمد## يف طسبتنو تارفلا
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 تيعد ةميظع ةكلمم تسساو مبكللم ىلع تاوت.ا ىتح ( رموسو دك أ )

 . ةيلبايلا ةكلمملاب

 ,4 /- م قا ء.-م.ق٠٠14 نويلبابلا ب م

 ةدايسلا ىلع نييماليعلاو ( نييرومعلا ) نييلبابلا نحاطت مقوتملا نم ناك
 برحلا اهب ترادو كلذ ثدحدقو . ةنحاط بورح نيةيرفلا نيب رودت ناو

 سداس ( ىنارومج ) يلبابلا محلا ةكيرا ىلتعا اذا ىِتح نمزلا نم ةدم الاجس

 مهتمصاع لخد ىتح مهتدراطم ىف دجو نييماليعلا ىلء لمح « ةيلبابلا ةلودلا كولم

 م. ق 5٠٠١ ماع هكلمل ةمصاع لباب ذخاو مهدالب هذوفنل مضخاو ( شوش )

 . هنامز ةثودحا اهلعحو اهبعسوو اهرمع نأ دعب

 ىّتح فعض:و نهم مماوقو لءاضتب نييلب بلا نافعا ىنارو تام امو

 لبس ىلع نويثحلا ) مجه دقف(اناتد وشعث) هدافحا دحأ دبع يف هتاالس تضرقنا

 سرادلا اوضوقو عرتلاو راطانقلا اوبرخو بلسو امن هيف اوعقواو راعتش

 خلا . . . داعلاو

 دالب نم دسبع رخآ ىف اورجاه « ىتاس سفج نم اوسيا نويثحلاو

 نرق ءاهز اف اوثكمو لباب ىلع اولوتساو تارفلا يداو اوكلسف لوضانالا
 مسساب فرعي نيبرآلا نم موق مهنيب ناكو . اوناك ثيح ىلا اوبحسنا مب دحاو

 لامعاي مهرما لوا ىف اوماقو يفرشلا لامشلا نم قارعلا ىلا اوحزب ( نييشوكسلا )

 مهتاداعو مهعابطب اوعبطتو مهتراضح اولبقو قارعلا لهأ,اويمدن اذا ىتح ة ري
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 (فوفرغع) ىمسملا لحلا يف ةلود مهل اوسساو نيل ربظ مه اوبلق مرمأ يوقو

 . اماع ةا/ا/ اوك اكلم ( +5 ١ اهم ماق ( وداكيراكر ود )

 .م.ق505-م.ق 1٠٠ نويروشالا - ؛

 م. ق ٠.٠" ماع يلوح قارعلا ياش اولزن نويماس موق نويروشالا

 يف ما الف « نيبرءوسلاب لاصتا ىلع اوناكو « راءئش ضراب نييدك الا لوزن

 لاتقلا ىلع اوب ردتو مهكح تح اولخدىفارومحو نوج رسم لثم ءادشا كولم لبان

 نييروشالا دعاس دتشا دق ناك كولملا هالؤه طاسب يوط اماف . مهفوذص ىف

 اودهدس# تقولا ينو مهدالب نم مسق ىلع هذوفن اوطسبو نييثملا ىلع اوراغاف

 دالب يهتنت تراص ىتح مه,تكام دودح عا ع اهملع اولوتساو لباب ىلع

 . اقرش يذام دالبو امرغ رحبلا فافضو ابوذج ينرعلا ج.لخلاو الامث ةينيمرا

 بيراحتسهدلوو ينادلا نوج رساهكيلم دهع ىلعاهد#ةورذ روشا تغلبو

 ثيح اهيار تحن ةبوضنملا دالبلا ىف ةيعضوملا تاروثلا تشفت ام ناعرس نكلو

 برسستي فعضلا ذخأف املع اهلك ةيروشألا تاوقلا فقو بلطتي اهدامخا ح.بصا

 . جيردتلاب ةكلمملا ىلا

 .م. ق هنو م. ق ٠0١5 نوينادلكلا ح ه

 تاءارطضالا, ضخمتت ةيروشالا ةك-امملا تناكص يذلا تقولا يفو

 ةيماسلا لئابقلا ىدحا ( ودلك ) ةليبق ثناك ةريخالا اهسافنا ظفلثو ةيلخادلا
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 تاوقلا ثا تأر املف يبرعلا جدلخلا لحاوس وحن هطبب فحزت « ةلاحرلا

 ناك ذا ( لباب ) ترمعو هتلتحاف لبا, لبس وك تذحز ىثالتن داكن ةيروشالا

 اهذوفن طسبل ةدءاق امتنخماو اهتمظعو اهقنور اهملا تداعاو اهمده دق بيراحنس

 رم تدحو اهتعضعضف اهسفن روشأ ( رصالوب ون ) امكيلم ةدايقب تجاه من

 كلم ( راسخا يك ) عم قفتا لب هلعف اء ينادلكلا كلملا فتكب ملو اهذوفن

 ةيروس لاممش يفو قارعلا لاهش يف نييروشالا كالما امههاشيج مجاهو نييذاملا

 تضرقن | اذكههو يبونملا مسقلا نوينادلكلاو يلامثلا اهمسق نويذاملأ ذخاف

 ءامس يف قاأتب ةينادلككلا ةلودلا مج أدبو م . ق 05 ماع ةيروشالا ةيروطاربمالا

 . قارعلا

 ماظع كولم مهسف ماق دقو مل ةمصاع ( لباب ) نوين ادلكلا ذخلا دقو

 لخدتت  ةنبكلا امسالو  بازحالا تأدب امل نكاو . ( رصنذخوبن ) بارضا

 نا الا نييذاما نم ناك اف اهفوغص يف ميظعلا ماسقنالا ثدح ةكللمملا نوؤش ىف

 . رابخالا نم ًاربخ اهولع>و اهياع اوضقنا

 .م.قم#١ م .ق ها 9 سرفلاو نويذاملا - 5

 ناجي رذاي مويلا ةامسملا دالبلا نكس يذلا :يرآلا بعشلا نم نويأللا

 يسرافاا ( شروك ) _:راكو . نيبذادلل كاذ ذا ةعضاخ صراف تناكو ةنسح

 مهكلم لتحاو مهل راثف نيبذاملا ةرطيس نم صلختلاا هينيع بصن عضو نوما



 ف

 اكلم هسفن ناعاو ةدحاو ةيار تح نالظتسي ي.ءراذلاو يذام ا نيبعشلا لعجو

 . خيراتلا يف ةريبشلا ( نيينايكلا ةلود ) اهاعس يبلا ةلودلا ىلع

 مهذوفن ىلع ءاضقلاو نيينادلكلا كلم ضيوقت نم شروك نكم دفاو

 (اراد) هفلخ مل(زيبق) هنبا هفلخ م. قه. ماع شروكلتقاملف م . قامو ماع
 مساب ذئدعب تفرع يتلا ةيسرافلا ةلودلا م تحن همايا ةدم قارعلا ناكو

 . اط ةعضاخلا تايالولا نم هريذك اه ةواتالا يدؤي (ةينايكلا ةلودلا)

 ما.ق 547م. ق ١# نوينان ويلا ب ا/

 اهتراضحو اهتموكحو اهكلم اهنم لكل ةفرفتم كلام ةيئانويلا دالبلا تناك
 ةلتك اهلجيو اهدحوي نا ريبشلا ردنكسالا دلاوو اين ودّقم كلم بيليف مزتعاف

 تاباصعلاىدحا هتلاتغا مث ىرخالا ولت ةدحاولا كلاملا هذه ىلع ىلوتساف ةدحاو

 لعجو اولك برعلا ةريزج معتف ىلا يمرت هتطص تناك ريبكلا ردنكسا هنبا هفاخ

 امثيح مهدراطي ذخاو صرفلا رين نم ةيرغلا ايسآ ررخل . ةدحاو ةءاعز تحت ملاعلا

 . هشيج سدو م . ق ١#“ ماع ليرأ ةكرح٠ يف ( اراد ) عم كبتشاو اوبجوت

 ىتح رسكنملا شيجلا لولف دراط م اهلخدف لباب ًادصاق ردنكسالا راسو

 ةلودلا اهتثروف ةينايكاا ةلودلا تضرقنا هلتقدو ( خاب ) راوجي لتق دق اراد دجو

 ١ . ةينانويلا

 «سنوةيطناء سوميلطب ) نيزرهلاهداوق نيب تندح ردنكسالا تام اماذ

 (سن وغيطن|) لتق ىّتح ةليوط ةدم تر.تسا ذوفنلا ىلع ةديدش كراعم ( سقولس

 فرعي ناك ام مظمم ( سقولس ) بيصن ناكو نيطسلفو ريهم سوميلطب ذخاو
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 ةودلا تاق يحتفون افك مناف اردن ناك: ن1 نسون ةكلمم

 ماع هؤدبم ًاديدج اخيرا اه تءضوو قارعلا يف ةيقولسلا  #1١ماعلا وهو م . ق

 نم ىنملا ةفضلا ىلع ال ةمصاع تأشناو ناملا تردعف اهتايح هب تأدب يذلا

 ةيقواس ) اهتعسو ابونج دادغب نع ًارتموليك ( ". ) دعبي يذلا مضولا ىف ةلجد (

 نويثرغلا اهملع ىضق م . ق ؟517 ماع ىف ذا اهكح مدي مل نكلو .

 .م.2 لق 5”؟5-م . ق ”1ا7 نويئرفلا حم

 ىلا نيعضاخ اوناكدقل ( ناسارخ ) موياا ةامسأا ةيئرف دالب ىلإ ةبسن

 كرم نيقولسلا فوغ ىلا بر متي فعضلاب اورعش الل مهنكلو ةيقولسلا ةلودلا

 ءاول تح مهيلع اوضقنا نيينامورلا نيبو مهني ترمتسا يتلا بورحلا ءارج

 م . ق ؟417 ماع كلاذو مهتافاحت ىلع اولوتساو ( قاشرا ) مهميعز

 ةيقولسةلابق ةلحد نم ىرسلا هفضأا ىلع ةدبدح ةمحلض ةنيدم مه اونتياف

 امدنع م ؟؟4 ماع ىتح مط رمالا مادو . ةفورعملا نئادملا ( نوفسيط ) اهو

 اوهجو: م صراف دالب عيج مط اوعضخاف ( كباب نب ريشدرا ) ةدايقب صرفلا راث

 ةعقو يف نييئرفلا كولم رخآ ( ناودرا ) اورحدف م ١5 ماع يف قارعلا ىلا

 مكح تحت قارعاا قب ثيح مهتلود تضرقناف ةروكحذللا ةنساا ىف المره

 . نييناساسلا

 .ما5ل- م نوين اساسا ب هب

 مدقتلاو يقرلا رامغم ىف ًانسح ًاريس تراسو مبكح تح دالبلا تحبصا



 ه8
 يف نايعال الئام لازيال يذلا ىرسك ناويا ميقاو يرلا لامعا اههف ترهدزاو

 يذلا ( زيوربا ) مهرخنآ ناك مهكولم اههف كاملا لوادتو ( كاب ناماس ) نوفسيط

 هذه. ف ختساف مالسالا ىلا هيف هوعدب ( ةلكَ) يبنلاباتك نوفسيط يف وهو قل:

 مهكولمو كاذذا لتخت نييناساسلا نوؤش تناكو هنبا هدعب ىلوو ملخ مث ةوعدلا

 ةعقوتعقوو ففوألا ةروطخ نوكردي اوراص ىّتح رخل دعب دحاولا نوطفاستي

 يف مهشرع تلث ىبلا ةعقاولا يهو داليملا م5 ةنم ةرجفا ١١ ماع ىف ةيسداقلا

 . قارعلا

 (ما5ك١ ه 1٠ ) م 55 - ةرجبال ١١ نودشارلا ءافلخلا ح١

 دبع يف م 505 ةنس ةرجبلل ١١ماع نيهسملا ةزوح تحن قارعلا لخد

 س ناهنع ثلاثلا ةقيلخلل ةداهشلا ردقلا ءاش الو (ضر) باطخلا نب رمع ىلاثلا ةفيلخلا

 تنماوىئالسالا خدراتلا روط تريغ نيملسأا نيب ةنتف تثادح (ضر) ناذع نب

 ينا نب ىلع مامالا ىلا تءاج دوفولا ناف . رثالا ةغلاب ةنعاط هيمالسالا ةدحولا

 عيوبف كلذ نم نكمتب مل هنك- نّفلا باوبا حاتفنا نم هآر امل ىمظعلا ةيلوؤسلا

 ةنس ةفوكسلا لزن مت اهلها هعبابو قارعلا ىلا راسو م 506ه مه ماع ةنيدللا يف

 ىلع ثااثلا ةفيلخلا لماع نارفس ينا نب ةيواعم ناعاو . هل ةمصاع اهذخماو ه "“

 ىلا مناتن نم ىدا امو ييكحتلاب ثبتنا ىتلا برحلا اهنيب ترادف نايصعلا ماشلا

 هد



 لاو

 8 "تكا" ته 5| ةئرس ناضع٠ر روش نم رشع عب اسأا مويلا ىف مامألا لا نا

 . نيدشارلا ءاهلخلا ةموكح ةدم هتافو»ب تهناو

 (مالو. هامي0) (559 -ه 4١ ) نويومالا ح ؟

 نيدشارلا ءافلخلا ماياناك نا دعب ايئارو ايكلم هلمج و محلب ةيواعم لقتسا

 نب ةيواعم مهوأ ةفيلخ رشع ةعبرا ةيومالا ةلودلا يف ماق دقو . يروهج هبش

 تلاد نا ىلا قارعلا نوكحي مهؤالمع ناكو . دم نب ناورم مثرخآو نايفس ىلإ ١

 . نييسابعلا يدبا ىلع مهتلود.'

 (ما0ه505-4) ( ماله. _ ها” ) نويسابعلا ح م

 ةلودلا ىف ماقف ما/٠5  ه «١ ماع يف ةيومالا ةلودلا نويسابعلا لادأ

 ةقحالم نيبومالا قال يذلا حافلا هللادبع مهلوا (ةقيلخ) وا اكلم ل ةيسابعلا

 همانا ف تدرفق يذلا هّللاب مهوتجلا مرخآو 5 اعيرذ اكن مم كتفو ةديدش

 .م ١؟هال به585 ةنب ةيسايعلا ةلودلا

 (مامسم_هالمم) -(ما5هم-ه5805) نويناخليالا  ؛

 ثيح م 176  ه 50 ةنس رفص نم عبارلا دحالا موي دادغب اولد

 بئارخو ضاقنا ىلا اهولو> ىتح مايا ةعبس اهوحاياو اهلها يف فيسلا اوعضو

 تيعداذطلو ناخاباب فورعملا ناخ يلوق نب ( وكالوه ) شيحلا سأر ىلع ناكو

 . ةيناخليالا ةلودلاب هتل ود
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 مام»#. م السب ةنسلتق يذلا (ناخابرا) مايا ىتح مهتاودترمتساو

 .٠ يرئالحلا نس خميشاا ةدايف ةيرثالحلا ةلودلا ىلا كاذ كعب ألا بص ُ

 م١٠11 هما" م مسعر هاجم نو رثالجلا - ه

 ةنس رو.الا هل ترفتساو دالبلا ف محلا يرئالحلا ندسح خيوشنا ىلو"

 ثيح م١٠11 ه مل1 ماع ىح كلملا نوؤشىلوت ف هؤافلخ بوانتو ه4

 .٠ دوسالا فورخلا ةلود دب ىلع مهلود تضرقا

 م١٠14 هما ضيبالا فورخلاو دوسالا فورخلا اتلود - 5

 .ماةوءمسه 61:

 هتل ود ىمسو يناكرتلا فسوب هرق لجن دم هاشلا مح تح دالبلا تاخد

 م٠117 به مل/؛ ماع ىتح رومالاتراسو (ولنب وق ةرق) دوسالا فورخلا ةلود»

 (وانبوقّقأ ) ضد الا فورخلا ةلود مف ماقاو دادغب ليوطلا ناطلسلا حتف امدنع

 دادغب حتف يذلا يوفملا ليءا#“ا هاشلا دب ىلع ةلودلا هذه تضرقنا نا ىلا

 : .ماةءم_ هولك ماع

 (ماه4# هوةكا م8١16 بها515 ) ةيوفصلا ةلوذلا 7

 د ةرخآلا يدامج ؟٠ مون دادغب ىلع يوفصلا ليعاع“ا هاشلا ىلوتسا

 بساههط مايا ىتح اههف كلا نوؤش يلوت ىف هؤافلخ هفاخ 5 اهء.مل_-هقلك

 ماع !ابهلع ىلوتساو دادغب ىلع هثويجم ينوناقلا ناملس ناطلسلا فحز امدنع
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 نمزلا نم ةرئف دعب دادغب ىلع ةركلا اوداعا صرفلا نكلو .ما1و0 4 هذكا

 ما٠54به 1٠١ 45ماع ىتح ىبمدباب تلظو م #15 بها ١م# ماع اهولخد ذا

 ماهلال دمم»سو  ما154.به 1١49 . ةيناهملا ةلودلا عم

 نيءناربالا يدبانم ةيناث دادغب تعزتنا عبارلا دارمناطلساا نمز ينو

 ةمبرالا ءاهز كلذك لظو ةيناهملا ةرطيسلا تحن قارعلا داعو  هن١٠1 45 ماع

 ماع لح اذا ىتح يللاءلا بابلا مهئيعب نيذلا ةالولا ةطساوب هنوؤش رادت نورق

 ةيناثعلا ةلودلا اههف تكرتشاو ىلوالا ةيملاعلا برحلا نارين تءادناو م5

 شورملا نيو اهنيب تدح مث ةرصبلا يف ةين اطيربلا تاوقلا تازن ءافلحلا دض

 دالبلا تحبصأو ١6117 ماع دالبلا نم اهجورخم ًاريخا تهتنا كراعم ةدع ةيناهعلا

 . ةلتحلا ةيناطيربلا تاوقلا ةراعيس تح

 قارعلا ىف زيلكتالا

 تطقس ام دنعو ١91 ةنس راذآ ١ موي حابص دادغب زيلكتالا لخد

 نويقا رعلا ناك و: ةيقارعلا ندملا رثاس ىلع اهدمب يزماكملالا شيلا ىلوتسا دادغب

 فيلأتو مهسفناب مهريصم ريرقتل ةصرفلا مهل حاتت نا نولمأب ثدالب لالتحا دعب

 مهاجر ! بم ح رصو ءاقاحلا اهاطعا نا قوس يتلا دوبعال ادقبط ةينطو ةءوكح

 . نولوؤسلا

 ين-لا قازرلا دبع ذاتسالل . بادتنالاو لالتحالا يرود يف قارعلا باتكمجار )١(

 اص يز رودك دال .٠ رصامألا قارعلا ةسارد يق ةمدقم »2 )»ع



 لح

 هتذختا يذلا رارقلا ماما ةيعادتم تراها ام ناعرمم لامآلا هذه نأ ريغ

 ( 70 ) ةداملا بجوع يناطيربلا بادتنالا تحن قارعلا تاءج نيح ممالا ةبصع

 نال راكنتسالا دشا تارارقلا هذه نويقارعلا ركنتساف ممالا ةيصع قاثيم نم

 م : دايعتسالاو راهتسالل راعتسم ا الإ وه م اذه بادتنالا

 يف دازو ةيبنجالا ة:هيبال ةديدش ةمواقم ىلا روطتي ءايتسالا دخا دقلو

 باهرالاو شطبلا ةسايس اهعامتاو دالبلا يف ةلتحلا ةرادالا ءوس ءايتسالا اذه

 تدخاف ( ماجنه ) ةريزج ىلا ءامعزلا ضعب اهمنانو نوجسلا يف نيينطولاب اهحزو

 فقوماهتدش ىف داز ىربك ةينطو ةروث نع ضخمتتلر متخم اهريغو لماوعلا هذه

 ن٠ لئابقلا ءاسؤر رز انو ةبج نم ملظلا ةيراحم موزل ين مهاواتفو نيدلا لاجر

 . ىرخا ةبج

 عسنا م ةثيمرلا ىف ةروثلا بيه عادنا م1550 ناريزح ٠" موب يفو
 اهالخ زيلكنالا دكت رهشا ةتس ةدم تمادف دالبلا نم ىتش ءاحضأ يف اهفاطن

 ةطخ ليدبت ةرورضب مه:ءنفاو تادعملاو لاومالاو حاورالاب ةحداف رئاسخ

 فارغلا ىف ةناظنربلا ةيابعلا

 ١و١ ةنس لوالا ني رشت ربش ىف ةيناطيربلا ةءوكحلا تردصا اذه ىلعو

 دمتملا سكوكح يسرب ريسلا ليوختو قارعاا ىف ةيركصلا ةرادالا ءاهماب ناين

 ماع رعؤم فيلأتو قارع ءارزو سلجم نم ةتقوم ةينطو ةموكح سيسأ# يماسلا

 . ىساسالا نوناقلا عضيو دالبال ةعادلا ةموكملا لكش ررقيل بختنم

 ةتقو» ةرازو فيلأتب موسم ردص ١5٠ لوالا نيرشن 77 مو يفو

 . ( دادغي فارشا بيق: ) بيقنلا نه رلادبع ديسلا ةحاع# ةسائرب
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 ةرهاقلا يف ًارعؤ» ةيناطيربلاةموكحلا تدفع ١ة؟1ةنس راذآ و م وب يفو

 قارعلا ةلكشم اهتلمج نمو ىندالا قرمشلا نوؤش سردل لش رش رتسملا ةسائر

 ىف ةيلاملاو عافدلا اريزو هبحصي سكوك يسرب ريسلا ةرهاقلا ىلإ رفاس دقف اذا

 . ليقسح نوساسو يركسعلا اشأب رفعج امهو ةتقوملا ةموكحلا

 ينرع كلم اهسأري قارعلا يف ةيب رع ةموكح ءاشنا ررقت رعمؤملا اذه ىفو

 . نيسحلا نب لصيف ريمالا وعن وهو يعئاملا تيبلا نم

 هزجنأ ام مها هيف رك ذ "الصنم غالب رشن دادغب ىلا يعاسلا دمتعملا داع املف

 . صوفنلا يف رثأ اذه هنايبل ناكف قارعلاب قلعتب ايف امسالو رعؤال
 ةدج ةئيدم لصيف رهمالا وي رداغا9؟١ ناريز> ربهش فصتنم ىفو

 ىل صو هنم ”ة موب يفو ناريزح 76 موي ةرصبلا لصوف قارعلا ىلا أهجوتم
 . دادغب ةئدم

 ىلع اكلم هومس ةادانملا ةاروإلا ساجم ررق 19١ زوعا مو يو

 غلبا دق م نوااقلاب ةديقم ةيطارقمد ةيباين ةيروتسد هتموكح نوكت نا ىلع قارعلا

 ثبلا لبق بعشلا يأر ىلع فقي نا اذه ىأرف يعاسلا دمتعلا ىلا رارقلا اذه

 نرا هتجيتنب رهظ يرجا املف ماع ءاتفتسا ءارجا ةرازولا ىلع ح رتقاف سعألا يف

 . كلملا بناجت بعشاا ءانبا نم ل '

 ماعال ًادعوم ١95١ با ؟”» مون برض ةحيتنلا 5 روبظ رثا ىلعو

 ةنكثلا نم ج ربلا ةحاس يف مخل لافتحا هحابص يف ميقأف جيوتتلا ءارجاو ةعيبلا

 -: ينآلا نايبلا ةوالتب ةلفلا سكوك ىمرب ريسلا حتتفاو ةمدقلا ةيركسعلا

 ءارزولا سيئر ةماخل حارتقا ىلع ءانو ءارالا قافثاب ءارزولا ساجم ررق

 عبارلا مويلا يف ةدقعنملا هتسلج يف قارعلا ىلع اكلم لصيف ريمالا ومسب ةادانمل



 ام

 ف”روكت نأ ىلع ١951 ةئس و ١ قفاولا مه 1مه ةئس ةدعقلا يذ ربش نم

 ةلالخل ايودنم يتفصب و نوناقلاب ةديقم ةيطارةمد ةيباين ةيروتسد ةموكح هتموكح

 ىلع يتةفاوم لبق تابلا يقارعلا بعشلا ىضر ىلع فقأ نا تيأر ايناظيرب كلم

 َ 7 |نع تيوصتلا ةجيقن ترفساو ىنم ةيغرب ماعلاتبوصتلا ىرُل رارقلا كلذ

 لصيف ريمالا ومس ةادانملا ىلع نيقفتلا ني.خانلا عومم نم ( ةثاملاب هال ) ةياك

 قارعلا ىلع اكلم هتلالجت تفرتعا دق هتلالج ةموكح نراو . قارعلا ىلع اكلم

 ش . كلملا يحيلف

 ةروبشملا ةيخيراتلا هتيطخ بطخو لصيف كلملا ةلالج رثالا ىلع فقوو

 . جييوتتلا ةلفح ماتخ كسسم تناك يبل

 ةثيدحلا ةيقارعلا ةكلمملا

 باتكلا مفر ررقو تقوملا ءارزولا ساجم عمتجا جيوتتلا ةلفح رثا ىلعو

 . هتلالج مام ىلا يلاتلا
 ئه ةيزوسدلا تاموكللا ق ةيعرملا لوضالا نا ::ةلاللا :نئتاض ا

 ١ ةموكحلا لكش يف ديف كوولت كو لمعلا ناديم نم ةرازولا ةئيه باحساب

 امه ةباد ةيروتسد ةموكح هءاشنا ةرورضو قارعا شرع متلالج ؤبت ناكاملو

 ءارزولا سلجم لامعا ةرشابم نم يناقفر عم تبحسنا دقف ناكرابم ناددجت

 . «تلالج باتعا ىلع ةيفيكلا ضرعب تردابو

 ةسائرب ةيناثلا ةيجيقنلا ةرازولا فيلأت ديعا ١501١ ماع لولبا ٠١ مون يفو

 ىنطولا ملا دبع يف ثاكشت ةرازو لوا تناكف بيقنلا نمحرلادبع ديسلا ةحاعم

 ْ . دالبلا ىف



 اه

 لصيفكلملا ةلالج هيجوتب ةيتفلا ةكلمملا هذه تذخا خيراتلا كلذ ذنمو

 حاجنلاو مدقتلا وحن ةعب رس ىطخم ريسلا دج دالبلا ءامعز دوهجو رز آو لوألا

 امتقالع ديدحم ليبس يف ةرابج ًادوبج ةلذان « تابقع نم اهقيرط ضرتمي ام ةللذم

 . .#١9 ماع ةدهاعم اهرخآآ تادهاعم ةدع اهعم تدقعف ايناطيرب عم

 مثالا ةبصع يف ًاوضع قارعلا لبق 1487 ماع لوالا نبرشت " مون يفو

 ةديدجةحفص قارعلا حتف خسراتلا كاذب وةدايسلا ةلماك ةلقتسم ةلود هب فرغعاو

 لاكتسا الواحم مامالا ىلا [ةيثح ًاريس ريسي ذخا ذا ثيدملا هخيرات تاحفص نم

 يف حاجنلاو مدقتلا لماوع نم هيلا جاتحي امع لفاغ ريغ هدجم ءانب ةداعاو هتدايس

 أي ةرضاحلا ةيندملا ةايحلا يحاوت فلتخم



 قارعلا ىف ةكلاملا ةلئاغلا

 لوربا لصيف كلما لرمع

 ةكلاملا ةرسسألا سأر وه لوالا لصيف كلملا هل روفغملا ةلالج ثا

 ةلالج كلذ دس»و الوأ ةكم ريما يلع نب نيسحلا نا وهو قارعلا يف

 . برعلا كلم

 نوع نب نيعملادبع نب د# في رشلا وه داهلا ةعيفرلا ة رمالا هذه دحو

 نبا ةكم ريما نيسحلا نبا ةكم ريما هللادبع نب نيسملا ن هّللاد.ع نب نسحم ن

 . ةكم ريما يع ىلا لد

 مهو نوع لا ةريشآ نيسآ « ةينظع ةيبرع ةيصخش للا ارتمالا :ناكو

 يمت يلا دم نب ندحلا نب هللادبع فيرشلا ىلا ةبسسأ ةلدابملا فا رششالا رم

 لع ده ةذناث ةرغ ةلدابعلا فارتشالا ىلإ ةكيتةراما داع محا و .ياثلا

 . دعاس نب رورس نب ىيحب فيرشلا

 نسحلا طبسلا مامالاق ىثملا نسحلاب ةفيرشلا ةرسالا هذه بسن لصتيو
 . ( ع ) بلاط يبا نب يلع مامالاف ىبتجلا

 نب اشاب هللادبع فيررشلا ةعرك ةيدباع ةفيرشلا يه لصيف كلملا ماو

 , 29) (ص) دمع ىلرعلا يئااد نوبالا نم هبسا لصتي اذكهو نوع نب دمت

 4: تعش سام "7 فداصملا دحالا مول فئاطلا ةئردم 5 هتلالح دلو

 ١ - ةنس ةماعلا ةءاءدلا ةي ريدم هنردصا . نيسحلا نبا لصيف ١946



 ف 1

 ماودك ةنس ىو ةناتسالا ىلا هدلاو عم رفا_س م امها ةنس ينو ماده#

 كركشا م11 ةنس يفو يناثعلا باونلا سلجم يف ةدج ةنيدم نع انئاف يختنا

 شيملا سأر ىلع قشمد لخد م 1414 ةنس ينو ىرب كحلا ةيبرعلا ةروثلا يف

 رعؤم روضه سراب ىلإ رفاس 1914 ماع ىتاثلا ءريرشت ؟ مون يفو ىبرعلا

 ايروتسد اكلم ماعلايىروسلا رعؤملا هب ىدان م٠١5١ ماع راذآ ه مو يفو حلصلا

 . ةيروسلا دالبلا ىلع

 زوع 8 مون ينو نولسيم ةعقاو تءقو م 14٠ ماع زومت ”0 موي يفو
 . ءاشلا رايد هتاالح رهاغ

 ةموكح ءاشنا م 1١+19 راذآ و. يف دقعنا يذلا ةرهاقلا رعؤم ررق الو
 هوك هجرت « نيسملا نب لصيف ريمالا وه ينرع كلم اهسأري قارعلا ىف ةيبرع

 ءارزولا سلجم ررق ١99١ زوع ١ موب ىفو ناريز>ح فصتنم ىف قارعلا ىلإ

 . قارعلا ىلع كلم هتلالج ةادانملا تقوملا قارعلا

 كات ذنمو ايروتسد اكحلم هتلالج جون 15.١ ماع بآ #5 مون ينو

 لذ.و ةئشانلا ةكلمملا هذه نايك ءانبل صالخاو دج لذتشي هتلالج ذخا ةظحللا

 تناك يتلا تابقعلا مظعم لاذو « رباغلا دالبلا دجم ةداعا ليبس ىف ةرابج ادورج

 ى كلذو ترب يف وهو ةينملا هتفاوف لصاوتملا لمعاا هانضا ىتح هريس لقرعت

 . ماو" لوابا م ةفداصملا ةعجلا ةليا نم ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشع ةيناثلا ةعاسلا

 دلالا هترابع توملا شارف ىلع وهو هتاالج هب هاف ام رخآ تاكو
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 يدب بعشلا رميا « ياوق لكب ةمالا فسخ يجاوب تق « حاتم انا 1

 . [ داحتاو ةوش

 ةعزح اط روفغملا ةلالج هتجوز نم ) دالوالا نم هتلالج فلخ دقو

 روفغملا ةلالج مهو تانب ثالثو ًادحاو ًادلو ( اشاب رصان فيرشلا همع ةئبا

 « ةزع« ةعيفر « تازيمالا يكلملا وسلا تابحاصو لوألا يزاغ كلما هل

 . ةسحجار



 وم

 لوطا ىزاغ كلما درمم

 ىلوت قارعلا نايك يناب لوألا لصيف كلما هل روفغلا ةلالج ةافو دعب و
 يف قارعلا ىلع كام هتلالجي يدون ذا لوألا يزاغ كلا ةلالج هنبا شرعلا

 . م اوس ماع لولا 4

 او1؟ ماع راذا ؟١ فداصملا سيما موي ةمركملا ةكم يف هتاالج دلو

 اباصوق دادغب ًادصاق زاجحلا رداغف دبعلل يلو هومسب يدون ىتح زاجحلا يف قبو

 ١74 ماع لوالا نيرشف ه موي

 قاحتلالل ارئاكنا ىلا يكلللا هومس رفاس ١675 ةنس ناسين ربش يفو

 نيرششت ربهش ىفو . قاردلا ىلا اهدعب داع نيتئسلا يلاوح اههف ثبلف وراه ةيلكت

 ةبترب اريف ج رختو دادغب ىف ةيكسالا ةيركسملا ةيلكسلاب قحتلا ١44 ماع لوالا

 . هدلاو ةلالجل اَمْفا م نيع ثيح م #19+ ماع نارز-ح يف ىناث مزالم

 ةلالح رفاس امدنع كلا ةباينب يكلملا هوم ىلإ دبع م ١م" ماع ينو

 . ةيمسر ةرايؤب ارتاكنا ىلا هدلاو

 كلما معد قارعلا ىلع اكلم هتلالجم يدون ##١ لولا هل موي يفو

 . لوألا لصيف نب لوالا ىزاغ
 ةعرك ةيلاع ةريمالا ومس ىلع هتلالج دقع مث م ١س لوليا 14 موي يفو

 دقع مث 15 ةئس لوالا نوناك 8 موي ىفو يلع كلل هل روفغلا ةلالج همع
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 ( الصيف ) هاع“ دلوب هتلالج قزر م اه ماع سبام * مون يفو هتلالج نارق

 ١ . دهعا يلو يكللا هومسب يدونو

 ىلع ىلعالا كلملا ىلا هتلالج لقانا 5١م ماع ناسين ة ر» ةليل يفو

 هاكبو هبابشىلع افوسأم بهذف يئابربكسلا دوءاعااب هترايس مادطصا ةثداح رثأ

 . 37 تارنسحلاو عومدلاب يرعلا بعشلا

 ىرس هيلا راد تاروشنم نم . قارماا كلم يناثلا لصيف باتك محار )00(

 9١ه"  دادقي
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 يئاملا لصيف كلملا درمع

 يلوو هنا ىلا شرعلا لقتنا لوالا ىزاغ كلملا هل روفغلا ةلالج ةافوبو

 ريمألا وع ناعاف ةكرتشم ةساج ةمالا ساجم دقع ١ومةر/ رك مون يفق هدبع

 انفو يناثلا لصيف كلما ةلالجلا بحاص مسساب قارعلا ىلع اكلم الصيف دهملا يلو
 . يساسالا نوناقلا نم ٠١ ةداما قوطنمل

 قدرتك 1 كاذنا يملا مدل لك ملذا نسلا ريغص هتلالج ناك الو

 ريمالا ىكلملا ومسلا بحاص ةرضح ةيمست ةمألا سلجم نلعا دقف تاونس عبرا

 . دشرلا نس هغولب مدعل ًارظن كلما ةلالج ىلع ايصو يلع نب هلالا دبع

 روفغلا ةلالج لبق نم ةقئافلا ةبانملا تلذب دقف مظعملا كلملا ةلالج امأ

 ةئشنم هتأشنتل هلالا دبع ريمالا هلاخ لبق نمو ةمظعملا ةيلاع ةكلملا هتدلاو اهل

 ةساردلا لك ١ نا دمب اذكهو هرظتنب ىذلا ريطخلا بصنملا ىلوتل هلهؤت ةبيط

 ماع رفاس رماعاا ىكلملا طالبلا يف هتلالخل تميقا ىتلا ةصاخلا ةسردملا يف ةيئادتنالا

 سيام 7 خبرات قحتلا مت ديوردن أس ةسردع قحتلا ثيح ارتلكسا ىلا 957

 !ةه؟ر/ ا #١ خيراتب اهيف جرخت ةلصاوتم ةسارد دعبو وراه ةيلكب 4

 . قوفت ةيسردملا ةداهشلا ىلع لصحو

 يفو هكلم ةمصاع ىلا هتلالج داع ١40٠ ماع لوألا نبرشن ٠" موي ينو

 كلذ حابص يف مسقاو ةيروتسدلا هتاطلس هتاالج ىلوت ١408 ماع سرأم ” موي

 . هتلالج ىلع ةياصولا دبع ىهتنا كاذبؤ ةمألا سلجم مامأ ةينونااقلا نيدلا مويلا



 ىفإ

 نيسهلا نب ىلع كلملا هل روفغلا ةلالج نا وهف مظعلا هلالا دبع ريمالا اما

 يف 1931 ةنس يناثلا نيرشت 4 موب يكساملا هوع* دلو قياسلا زاجحلا كلم

 ةرودلا تناعا ىتح نمزلا نم ةرئف هتدالو ىلع يضع دك: ملو فئاطلا ةنيدم

 ىلا هوم لحر ١918 ماع يفو هدج ةباعرب الومشم هوم قبف ىربكسلا ةيبرعلا

 برحلا لالخ ندرالا قرش ىلا زاجحلا رداغ م 2- ماع يفو ةنيدملا

 . ةيدجنلا ةبزاجحلا

 رفاس م ١574 ماع ىفو دادغب ىلا يكلملا هوم مدق م ١555 ماع ىفو

 ايروتكف ةيلك ىلا اهنم لقتنا مث ةيمالسالا ةيلكلا يف ةساردلل سدقلا ىلا هوعت

 . قارعلا ىلا داع م ارتاكنا ىلا اهتمو ةيردنكسالا ىف

 ؟ر/# ةليل ىزاغ كلملا هل روفغملا ةلالج فطتخم نا ردقلا دب تءاش املف

 نلعا يناب ربكلا دوماعلا هتلالج ةرايس مادطصأ ةثداح رثأ لع” سو ماع ناسين

 ةلال> ىلع ًايصو يكلملا هوع* ةيمست 5١ه ناسين.5 موي دقعتملا ةمالا سلجم

 مظعملا يناثلا لصيف كلملا

 يساسالا نوناقلا ناو اهسال دهعلا ةيالو رمأ ىف رظن م 1541١ ماع يفو

 ىلع انس كلملا ءانبا ريك ال دبعلا ةبالو نوكت نا ىلع صني ( م ) ةداملا يف

 تثحابتو ايلع ةكحم ) تاكشت نا دعبو ةثارولا نوناق ماكحال اًقفو يدومع طخ

 ماع ينو . ةمالا سلجم ىلا رمألا ةطانا تأر ١ ذره موي رمالأ



 في

 صنت اهلعجو نيرشملاو ةثلاثلا ةداملا لدع مث ةلأسملا هذه ساجلا شقان !94*

 : يليام ىلع

 ماكحال انفو ىدومع طخ ىلع انس كلملا ءانبا ريك أل دهعلا ةيالو ١

 ْ اولا نو

 ىلا لقتنت اهناف ةثارولا نوناقل ًارظن ديعلا ةيالو ترغش اذا ؟

 ىلع نب نيسح كلملا ءانبا ريكا ءانا نم فارع لجر دشرأ

 ْ . اهروغش ةدم

 هلالا دبع ريمالا يكلملا ومسلا بحاص حبصا ليدعتلا اذ_ه ىلع ءانيو

 ىدنملا كلملا ةلالملا بحاص ةرضح جاوز متي ىتح كل ذك لظيسو دبعلل اماو

 , 30 نوناقلا مسحب دبعلا ةبالو هيلا لقتنتل ركذ دلوب هتلالج ىلع ىلامت هللا نمو

 )١( قارملا كلم يناثلا لصيف باتك مجار .
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 يقال
 نياعمجأ مول هلا ماس بلاط يب نيب اطبّسل رست ناَخشل اسر ضم هذ اهب نب نوحيأ ىتسوم
 زاشلارع ةلالُس نمةةكم ريما ىولعلا نسمح سرداب داق ٍفيرشلا

 ةحيرم لول عىل نيد رتل هلالسزم ةكمريما ىاشلا مك _ىبإنيرعقبَتلا

 ةلدابعل سنن عجمو . كيما هل هطادبع فعرشلا ةلالس نم كهرمان وعزب نيعم اربع ْنب لع برشا

 للطبع اهيرشلا -

 كانعر كريما

 اء مايو ا انا لاجودشللا وعلا

 ويفرشلا

 يبرشلا فيلا قيرثلا فيلا ٍقيرشلا

 ىلع ( فسوي -(-نسح  ديمحادبع | دمحا

 2 هلروتفملا هامملا < ,وففملا هلروقطملا
 ديرريمال هطانيع كلللا لرالا لصيف يلع كلا 5 0 3 رودغل

 لعَر فيات لام يناغ كاملا د 252 2 نا 0

 دولا يلو خيصرلا
 0 فالك حاَص كيلا هلال

 لايدللا نهسح ريالا كيحلا قاثلا لص كلها
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 فلالا فرح



 راو دلا رأي الا 5

 ةرورضب ةءوكسلا تركحف قارعاا يف ينطولا محلا ليكشت ةيادب يف

 هاما لوصو رذعتي يتلا ةيلب+او. ةيئانلا نك امالا ىف ةيفوملا هايملا نم ةدافتسالا

 ةيزاوترالا رابآلا ءاشنا عورشم ةسارد, تماق كلذلو . املا برشلل حلاصلا

 يهو يحصلا ءاملاب ةيئانلا قطانملاو ةلاحرلا رئاشعلا ديوزت ةيغب قطانملا كلت يف

 . (ءيشف كيش رئاشملا كلت نيطو' ىلا كلذ ءارو نم فدهن

 تالصاوملاو داصتقالا ) ةرازو يف نداعملا ةيريدم تربق 4 ماع ىفف

 تاجاح دس لجال ةيسيئر رثب )٠٠١( ىلا جاتحم قطانملا هذه نا ( لاغشالاو

 رثبلا ةفك تردق امنا كة يعارزلا مموؤش نم ءىشلو ءاملا نم ةيشيعملا ءالؤه

 صيصخم تأر ةرئادلا ناف كلذ ىلع ةوالعو رانيد ( ٠.٠ ) يلاومن ةدحاولا

 رابآلا عيمج حتتاب ةرشابملل ةيرورضلا مزاوللاو تادعملا ءارششل رانيد نويلم غلبم

 ةرئادلا تماق دقف كاذنا رفوتم ريغ غلبملا اذه لثم ناك او هذه ةيزاوترالا

 اذكهو ءاملا ىلاةجاحدشا يه يتلا قطانملا ىف رابآلا كلت نم ددع حتفب ةصتخملا

 اوم ١16 موب ةياغل ارتب (154) رفح م دقو لعلاب شوي 4 ماع ذم

 لودجلا بسح كلذو اهلا ةجاتحما قارعلا ءاحنأ فلتخم ىلع ةعزوم يهو.

 60 : يبآلا

 ب م لصوملا ءاول يف ةروفحلا رابألا ١

 دكرؤتد ةارادم يف ةمتلا ةيمشلا تايئاصحا نرد تامولملا هده انيقتسا تت

 , ةماملا طفنلا



 فل

 رم كوك رك ءاول ىف ةروفحلا رابآلا - *

 2« مه ليرا 6 4 0 400 64 تذا#

 © "5 ةنامملسا6© ©« © 6 5+

 « 1١ ش ىليد «© «© 4© اه ص6

 6 م داده «© © 4«© 2 6 ك5

 2« 1١ ةريزملا ةيداب يف © 6 ب”

 « "< ةيلامشلا © © 6 © م

 « 1“ ةيونلا © © © 4© -ه

 اةم# ةئسا موسرملا رفخلا جهنم بجو# اهرفح ميس يلا راآلا اما

 يف ناتثثاو ةيبونجلا ةيدابلا ف ثالثو لدرا ءاول يف اهنم عيرا رابآ رشع ىهف

 . ةريزملا ةيداب ىف ةدحاوو ةيلامشلا ةيدابلا

 مول ىتح اهرثح ميسو م يبا رادآلا ددع نروكيسف اذه ىلعو

 00 ماع ىف رامعالا يل نزعأت دنعو م )١/4( وه 1485-5-15

 دالبلا نم ةفلتحلا قاءانملا يف راب الا هذه نم ددع رف مايقلا هقتاع ىلع ذخا دقف

 ( ناكسلا ةشيعم ىوتس» عفرو قارعلا دراوم ةيمنت ىلا ) ىدؤي كاذ نال

 ةيزاوثرالا رابالل ) ةمزاللا غل ابلا صصخ ىتح هلامعارششابب دكي مل كلذلو

 تاونساا ىلع ةعزوم رانيد نيبالم ةعبرالا ءاهز اطل صصخ ذا ( برشلا هايمو

 : 29 ينآلا هجولا ىلع ةينآلا تسلا

 )١( رامعالا سام ) ثحي جاد (
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 راند فلا ىلا

 0 6 ٠

 6 ٠*2

 6 6 م٠٠

 يف 6 8٠٠

 ةيزا وةرآلا رابالا رفع رامعالا سلجم موقيسف ةعوذلا ةطخلا هدو بجوكو

 - : يلب اهف اهددع نيب

 لصوملا ءاول ىف راجنس ةقطنم ح ١

 كوكي ءاو ىرق ح *

 ليبرا ءاول ىرق - م

 ةيناملسلا ءاول ىرق 4

 توكلا ءاول ىرق - ه

 ةيدونحلا ةيدايلا سس 1

 ةياامشلا ةيداملا ب 7

 0 مم ىلايد ءاوا ىرق - "ا

 ةفرعمل ةيجولومحلا ةساردلا أ لاحأ دف سلجلا نا كلذ ىلا ةفاضالابو

 نم يفاكلا ددهمأا رقوت ىلع ةوالع ٠ ( ستومراب ( 21 ىلا ةيفوحلا هايم عب انم

 يف طاشنو د نيعاقلا هل نيمباتلا بناجالاو نييقارعلا نيينفلا نيفظومل



 ناو

 رفحل ةيماع ةصقانم نع ( ١؟ه* لولا رهش ) ًارخؤم سلجلا نلعأ دقو

 , 9) ءالعا ةئيبملا قطانملا ىف رابآ( ) ٠٠١

 2“ ل 3
 ئاقلا َيقارعلا اناا '؟

 تقثبن اوةديدع لود نيئسلا فال ذنم نيدفارلا يداو ىلع تلاوت دقل

 اذه يف تفلخ دقف كلذا اديعب وأد يترلا نم تخاب دق تناك ما هلورس يف
 . نارمعلاو ةراضحلا نم لودلا كل: هيلع تناك امع حصفت ةميظعأر اثآ يداولا

 كلت ىلع فوقولا انب ردجي اذا ةلاطالا بنجتن مجعلا اذه ىف اك

 . ةعدقلا قارعلا راث 5 فاشتك ا ليبس ىف تلذ» يتلا دوهجلا

 ةفرعم تناك ةنس نيتسو ةئام نم وحن لبق -: قارعاا راث 1 ةسارد ءد

 نيلماع ىلا كلذ ببس عجريو اهفات اًئيش ميدقلا هخيراتو قارعلا راث ١ ءاملعلا

 : اه نييساسأ

 ةيدك لاو ةيردسلا) يهو ةءدقلا تاغالا كاذتقو راثآلا بابرا لبح ١-

 . ( اهريغو ةيماليعلاو ةيروشآلاو

 . ةيرث ألا مقاوملا ىف ةيملعلا تايرفحلاب مايقلا مدع  ؟

 ةيفارعلا راثآلا خيرات ةسارد يف تاونسلا زربا نم م 14617 ةنس دعتو

 ىلا (نصنل ور يرنه ريسلا) لصوت دقف . 1 اذه ةايح ل ةئس ا

 سام ١1 م رو :: ايصال |ددعلا)ةيقا رمااةءارزلا ةار زاو“ ير أ الا )لاقممجاد 0

 5 ةامتقالا ةرازؤتا نداعملا ريدع تعفر ناسا ذاتسالا ملكي ( 5١١ ) ة ةحورص ( ١6#

 فع»تأا ةيدكم بىفا داوع سدكرو ذات_الا لاقم نع تامولعملا هله انا: (؟)

 ١441١ ةنس ريشوت رهش يف ةرمأا فطتقملا ةلح يف روشنملا
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 تراك (ماب نيثحايلا مامأ زومرلا هذه لح حتفف ( ةيرامسملا ) ةياتكلا زومر لح

 نم رودقم يف راص منال نم اهسلط ةيرامسلا ةءاتككلا تناك نا دعب ذا ًادصوم

 عاقبلا هذه فلتخم نم ةجرختسلا صوصنلا تاثم لب تارشع أرقي نا اهملعت

 2: . ةنيك قئاقح ىلع اهنم فقيو

 ةيراثآلا تايرفحلا

 رشع عساتلا نرقلا لئاوا ذسسنم قارعلا يف ةيراثآلا تايرفملا تأدب

 نا دعبف (ةيشف يش عستي بيقثتلاو ثحبلا قاطن ذخاو كلذ دعب ترمتساو

 روشاو لباب لثم ًادج ةزرابلا ةريهشلا عقاوملا ىلع ًارصتقم هرما ءيداي ىف ناك

 ( 7٠١ )لا زهانب ام لش ثيحم ثحبلا قاطن عسلا « داياسرخو ملاكو' ىونينو

 اقوه ماع ةباغل اهنع نالعالاو اهليجست م يتلا ةيرثالا مقاولا عومج غلبو اقوم

 . اعقوء( ةاو٠ ) نم و

 اورام ريكلا وانالاو ةيكشلا ليثارلا :نوكرشتم هانعلا ذاك انا ادفيو

 مقاولا شين ىف ةرصحنم مهدورج تناك نا دو . ةريسيلا تامولعملاب نوعنقي

 لهاجميف نولغوتب اوذخا ميدقلا قارعلا خيرات نم ةرخأتملا راودالا ىلا دوعت ينلا

 ”١ ةيمهالاو ةروطخلا ىف ةباغ قئاق> ىلا اولصوتف قيحسلا يضاملا

 فلت# رم ةيوأثا ةيدع تاثعب تايرفملاو بيقنتلا لامعاب ماق دقلو

 .ةيلاطيالاو ةيسنرذلاو ةيكريمالاو ةيناملالاو ةيزيلكنالا اهنيب تايسنجلا

 لامعاب ضهنت قارعلا يف ةعدقلا راث آلا ةرئاد تذخأ 15م ماع ذنمو

 اهردصت يتلا (صوس) ةلج دادعأ محار قارملا يف تاير ملا جل اماورع تزفرق 13

 , ةعدتلا ر امالإ ةبريدم



 مو

 اهرعي مل ياا ةيمالّسالا نطاوملا يف ةصاخ مضاوم ةدع يف بيقنتلاو تايرفحلا

 . هقحتست يذلا ماههالا نو رغلا

 الامعا ةيحانلا هذه اولمها دق قارعلا مهكح ءانثا نوينائعلا ناك دقلو

 تاسسسؤملا ىلا لقتت تناك اهمال اهنماو راثآلا مها ن. ًاريثك قارعلا دقفف اما
 . ةيناهئعلا.ةلودلا ةمصاع لوبن اتسا ىلا اهضهب لقن اكةيب رغلا فحاتملاو

 ةصح اهنم قارعلل لعج دقف يناطيربلا لالتحالا رود ىف جرختسا ام امأ

 رداصلا ةىدقلا راثآلا نوناق نال يلالا قارعلا فحتما ةار' تراص ةدودحت

 اهجنات رهظا نم ناك ةعساو أاقوة> بناجالا محام اة خيراتب

 . جراخلا ىلا قارعاا راثآ نم ريفو ددع جورخ

 ماههالا ذخأ « ةماعلا ةعدقلا راثآلا ةيريدم ةيقارعلا ةموكسحلا تأشنا املو

 يف ةعدقلا راثآآلا نوناق ردص ذأ دعب اهسال ًاديدح ًاروط راثالا نأشب

 رانأ رمه> ىلع لمعلاو اهملع رهسااو اهم لانها كلا زا ثيح ١ سار حريم

 حيبصاو قارعلا يف ةيفحتلا ةو رغلا لاونملا اذه ىلع تعسنتاف قارعلا ىف قارعلا

 نم فولالا تارشع هناعاق يف مي +١5 ةن- ىف سسا يذلا ٍيقئارعلا فحتملا

 ىتح روصعلا مدقأ ذنم نيدفارلا يداو يف ىنكسلا راودأ لثع يلا ةنيغلا داول

 . مالسالا روهظ

 راث آلاب ماههالاب ١هيسد ماع ذنم ةعدقلا راثآلا ةبربدم تعرش دقو

 ن.و انف اميمرت اهميمرتي تماقو نمزلا يداوع نم تتلفأ يناا ةيمالسالا

 | ها الا هدف

 دادغب يف ١



 مسا

 دادغب ةماق يف يسابعلا رصقلا ب

 ناجم ناخ ح

 دادغب جراخ - *

 الب رك يبرغ بونج عقاولا رضيخالا رصق - أ
 ةفوكلا دجسم ب

 قرح نسج ع+

 ةعبللا عماج د
 ءارماس يف ةيولملا ةنذثم  ه

 فلد ىبأ عماج و

 ةفيلخلا رصق -ز

 : ةيقارعلا فحاتملا

 لوك مل راثآلاب ةبانعلا نأل فحتم يأ مدقت اك قارعلا ىف نكي مل

 تذخا مث اهتماقا ىلع لمعلاب ءدب قارعان يناطيربلا لالت-الا دعب نكلو ةدوجوم

 . هو نآلا هيلع يه ام ىلع تحبصا ىتح مسوتلاب

 : يقارعلا فحتملا_ ١

 لضفلا ناكو ١5.5 ماع ىلا "17 يتارعلا فحتملا سيسأت خيرات دودي

 ةيق رشلا ةريتركسلا ( لب دورتريك سملا ) اهتلذب يتلا دوهجلا ىلا مجري كلذ يف
 ةفرغ نع ةرابع هسيسأت لوا فحتلا ناكَو . دادغب ىف يناطيربلا دامعالا رادب

 ارتاو هب رماكن الاب يس ينرود هوا أ ) ةعدقلا قارعاا لد ) باعك عجار )0(

 ة ةذدلا 3 حج "هم ص برملا ةخأ 6 فحدلا ءاشنا نع هذا



 ب

 ىارسلا فرغ ىدحا لغتشن تناكذإ (ةيلبابلا راجحالا ١7 ةفرغ) ىعدت ةريغص

 تحن يملاحلا اراحم ىف اه>اتتفاب لفتحا م ١975 ةئس ناريزح 4 مو ىف اهنكلو

 لوألا لصيف كلما هل روتتلا ةلالكلا نحاف ةرظَح ةباعو

 رذعتملا نم حبصأف رخأ ان ةنيانب ادلب كتل راث[ تذغلا م نمو

 هع ف تعزو كلذل قارعلا ىف ةيرثألا عقاوملا م عمجت يتلا راأ * الا ضرع

 راث لإ مضل 5 يفارعلا فحتأا ةيانن ساسالا اذه ىلع تحبسصاف دادغب ىف تارا

 . طفف يالسالا روالا قيست يتلا

 كاملا رسج ىلا يدؤاا نومألا ع راش فصتنم يف يقارعلا فحتلا مقيو

 . ( ميدقلا رسجلا لحم ماقلا ) يزاغ

 ؟ ةيرعلا نا الا زأاذاح

 ةيرثألا ( 27 ناجم ناخ ) ةيانب يف ةيبرعلا ةيمالسالا راث "الا تضرع

 نم ةيمالسالا راث آلا عد زاد كف رشلو (3 و( ةيوفلا لاخلا )زاد فيش

 . خلا ت اطوطخمو 0 تاجوسمو ىلحو فراخز

 : ندفارلا ف ريعم ةرامع ةلابق لاؤمسلا عراش لخدم يف راذلا هذه عماو

 يسابعلا رصقلا ©

 ةعدقلا راث آلا ةيريدم هئذختا ىسادعلا رصعلا تابانب نم رصقلا اذهو

 لوالا ىل هيف كلملا هل روفغملا ةلالح تافلخم مغ أضرعم 9١ه ةنسس ةماعلا

 ةلالج تافلخم نكلو ملاعلا يف ةمدقلا ةيمالسالا تايانبلا مها لثع يتلا تاروصللاو

 ىرا قا رملا فحتلا ةيتكم يف دودوملا (ةيلب ايلا راححالا ةفرغ) ليلد ع.جات 00(

 . اهتايوتح ةلااض
 ٠ ةرجرال 75٠6 ةنه ناحرم نيدلانيما اهديث ةعدق ةياني ناحيص ناخ (؟)



 ىلا

 . ءايزالا فحتم وه رخنآ فحتم ىلا دعب ايف تاقن لوألا لصيف كلما هل روما

 يدؤملا .عراشلاو . يلاحلا يياينلا ساجلا ةبان فلخ فحتملا اذه عقبو

 . ( ةجقبلا ةلحم ) يف ميدقلا عافدلا ةرازو باب نم ءيدتبملا عراشلا وه هيلا

 : ةعدقلا ةحلسألا فحتم - ؛

 ( ىناظسولا بابلا ) يف لثام فحتم ىف ةعدقلا ةحلسالا مومج تضرع

 باب ) مناي امدق فرعي ناكو . ةيرثالا دادغب تايانب ىدحا وه بابلا اذهو

 هلماكب دوجولا نم لاز دق دادغيب فوطي ناك يذلا روساا نأ ظحاليو ( ةيرفلفلا

 . بابلا اذه ىوس اهعيمج نم جني لو هيف تناك يتلا باوبالا تلاز اك

 : ءايزالا فحتم  ه

 ةيقارعلا ءايزالا عيمج هيف ثضرعو م 154١ ماع ىف فحتلا اذه حتتفا

 ةلالج تافلخم هيلا تاقن مك قارعلا ءاحنأ ةفاك يف لمعتدت تناكىتلا ةعدقلا

 ( . يسابعلا رضقلا نم ) لوالا لصيف كلللا هل روفغللا
 ١ ةينطولا موسرلا ةعاق :

 لغشت يهو ًاريغص اينف افحت» دعتو ١54 ةنس ىف ةعاقلا هذه تحتتفا

 . ءايزالا فصحتم ةبانب تاعاق نم ةريغص ةعاق

 اهيس ىلا يدؤملا عراشلا يف ىفرمثلا بابلا يف ءايزالا فحتم ةبانب مقتو

 دعب رخآآ لحم ىلا لقنيس هنكلو ) نيدفارلا طنن ةكرش ةبانب راوج يزاغ كلل

 . ( ديدحلا رسجلل ناديم حتف ررق نا

 : لصوملا فحتم - ٠؛*

 قرم جر رختست يننل ران آلا مضي وهو 156٠ ماع فحتملا اذه ءيثنا
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 لالطأ ىف ةنشنكملا راث آلاهيف ضرع ام زربأ نمو قارعلا لاق ىف ران آلا نطاوم

 .(رضحلا)

 لالطالا ضعب بن اجي وا ةءدقلاندملا يف ماقت ةريغص ةيلحمفحاتم كانهو

 يف حتتفا دقو لباب لالطا يف وهو ( لباب فحتم ) فداتملا هذه نمو ةيرثالا

 . ةئسلا سمه ىف حتتفا يذلا ءأسعاس ففحتمو ماع

 )0( 3 ١ 58 م ||

 يارا يق مهول ر ول ” ب ؟

 ( ةيرايتلا ) مسا نولدالا مهيلع قلطي سانلانم ةعامجقارعلا لاهث نطقب

 . ءامدقلا دالبا هذه ناكس نييروشألا ابا نم مهنأب نوعديف مه اما

 قارعال ةداحلا قامانملا يف ايكرت ىف يلصالا نيبروث آلا نطو» ناك دلو

 اوبراحو ءافلملا ىلا اوزاحتاف سورلا مهئاخ ىلوالا ةيماعلا برحلا يف هنا ريغ

 أجتلا اهدالم نم ةيكرتلا ةموكحلا مهتدرط الف ةيناطيربلا حلاصملا نع اءافد ايك رت

 ل بقكما و ةين اطيربلا ةموكحلا ةذعاسم ةمسأ فال 1 ةرشع ءاه ز مهنم

 ةطاسا مه تببح من نين ثالث ءاهز هيف اولظو ةبوقعب ةنيدم راوجي مط هتماقا

 نيب روثالا نكسم يه ةقطنملا هذه ناىوعدد يراكح لابج ىف ىنكساا ةيناطيربلا

 م'دختسا ب اطبرعلا ةموكسملا تررف ٠ ١ ماع نغلاوأ ىو ءامدقلا مدادجا

 . 29 ( يفيالا شيج ) مهنم تفاأف نيين اطبربلا دونجلا نم الدب ءالؤه

 ؟ممص بادتنالاو لالتحالا يرود يف قارعلاباتك نع تامولءملا هذه انصخل )١(
 ١ “و 93 اأديص نافرملا ةميطم ينسملا قازرا'ديع ذاتسالل

 ةجرتو . سيا ناف نود رتسملا فنا ”٠ ترملا ىئءاقدصا مدقا باتك مدار (؟)

 .1941 دادفب ةعبطم وسمع ليلح ذاتسالا
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 لاملاب مدعو ةصاخ ةيانع ءالؤه يلوت ةيناطيربلا ةموكحلا تحارو

 نع م1555 ماع سرام ١» ىف رداصلا اهنام ىف تررعا اهنا مك تادعاسلاو

 بعشسلا ) هتع'او قارعلا بعشلا نع القتسم هش مهنم ةلعاج مو امنا

 يضار ألا ميحتع نا ةيقارعلا ةموكحلا اذه اهنا يف تبلاط دقو ( يرو لا

 ناو ةمئاد ةروصب اهونكسيل ةيلامشلا لابجلاو ةيداعلاو كوهد لاعث يف امسال ناجم

 يك. ممم ةصاخلا ةفرصلا ةيلحملا مهنوؤش ةرادا ىف ةبرحلا نم ًاريثك نيش مهحنم

 ريبادتلا ذاخماب م 5١؟4 لوألا نبرشت ىف ةدوقءلاامتسلجب ترمأ ممالا ةبصع نا

 . تايلقالا نم مهرابتعاب مهتباخ

 تايصوتلا هذه ذيفنت ىلع ام دح ىلا ةقارعلا ةموؤك-1لا تقفاو دقلو

 ةقئاط ن٠ ةرسا ( 150 ) ليبرا ءاول يف مهنم نكسف مهناكسا ةيلمعب تماقو

 ىلع اكريرطب (نومثرام ) وعدملاب تفرتعا اهنا مث ةيروث الا ( نانيد سمن )

 . ةرسا ( ٠٠٠١ ) يلاو> م ١و“ ماع ىف اهددع مم غلب يتلا ةفئاطلا هذه

 مثءاطعاو ( ءالخدلا _:رم ةعاج مد الؤه ناكسا ةيلمع نا ريغ

 ىف اهسال يقارعلا ماعلا يأ أرلا تراثأ تازايتمالا كلت 0 يضارالا

 ايئادع مروعش ناكد قف كلذ عمو مهل تمدق تادعاسملا هذه ميج نأآل لامشلا

 نيشتفملاو ىناطيربلا يعاسلا دمتعلا نومجارت اوناك ذا . ةينطولا ةموكلا وحب

 ىلا كلذ ىف اومجرب نا نود ماواكش ضرعل يغيالا طابضو نين اطيربلا

 . ةصتخلا ةيقارعلا تاطاسلا

 لالقتسا نم مرمذت اودبأ دق ءالؤه نأب ةيخيراتلا قئاقحلا تنبثأ دقو

 حلاص يَز رودكدلا فيلأت رصامملا قارعلا ةسارد ين ةمدقم باتك معجار )١(
 , “©١585 ةطبارا ةءبطم
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 شيسأت (نوءقثرام) لواح امدنع هناسحا وقارعلا ليم نوركتتب اوأدب ذا دالبلا

 . ةيتفلا ةيقارعلا ةلودلا لخاد.ةيفيدلاو ةينمزلا ةطاسلاب وه اهيف عتمتي يروا ةليود

 نا ىضرت نكت مل ةيقارعلا ةموكحلا نال لشفلاب تءاب تالواحلا هذه نا ريغ

 0 نوناقلاب ام دعا ركبتسل

 ةلقرع لواحي ذخأ لشفااب تءاب د ةهبيااطم نأ نوعمشرام ىأر اهف

 ماع ناريزح ٠١ يف نييروث آلا ناكسا ةنجل هب تعرش ىذلا ناكسالا عورش.

 ةموكحلا هترذناف لامشاا ىف تابارطضالا ثادحال هعابتا ضرح ًادبو ؟ةرس»

 ىلاق ةلودلا نيناوتت ناعذالاو هعابثا قيرفتو ءودهلا ىلا دالخالا ةرورعغد

 ةءاطاب دسبعت هنع ةيرثكالا قرفت ىأر ال هنا الإ رمالا ءيداب خوض)ا

 , ةمركملا ضاوأ

 وديؤم ناك امن ةلئاع ( ؟*ه٠ ) يلاو- مهنم ةموكحال نولاوملا ناك دق

 الغلا( يقرابتو انوع )قريش ىماايبطم لئاع( سنع قاود نومتزا#

 . ةيداملاو كوهد ىناَضق ىف نينكاساا

 ةموكحلا رماوأ ةعاطاب هعابتاو ( نوعمشراملا ) رهاظت نم مغرلا ىلعو

 نالعاب الدو اهدض ةتيبملا مهت اين نع اوفشك ١ وم ةنس زوع "موب ىف مهنكل

 . اهيلع مدرع

 لاسراب تعرسا لب هذه مهتاكر ح نع ةلفاغ نكت مف ةءوكسحلا اما

 باه: ىف. ( قواريد) ةكرمت يف بماغأ تدل ةريمق ةرثف قو ًاقاوق

 ةيسنجلا طاقسا ةموكحلا تررق ءالولا ناركذو درملا. اذه هاهثو . مس

 ماع لوالا نيرشت ٠ موي ينو . هعابتا نم ةعامجو نوععثراملا نع ةيقارعلا

 ١545 ماع عافدلا ةرازو ةنردصأ ) يقارماا شيال يهفلا لبيب ويلا ( م.جار )1(
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 ةلنط ليكشت تررقف مالا ةيصع سلجم ىلع نييروث الأ ةيضق تضرع ١ سوت

 ايروس ىلا مهنم ريك ددع لقتناف قارعلا جرا ىلا مهنم نيحزانلا ناكسال

 ةلودلل مهثالو ىلع اولظ دف ةفئاطلا هذه ءانبا ةيقب امأ . نيتك ريمالاو اهرواو

 نم مه ع نينطاوملا ةيقك نوعتمتب فوخ دعب مهتنمأو ديرشت دعب مهوأ يلا

 . تايجاو نم مهيلع امو قوةح

 7 اسلا بازعربا 5-6 1

 يف ةينطولا ةموكحلا ليكشت دعب قارعلا يف ةيسايسلا بازحالا تثعبنا

 ةلودلا دبع يف تربظ يتلا ةبرسلا تايعمجلا ضاقنا ىلع تماق دقو ١951 ةنس

 تلخدو ةيبرعلا ةروثلا تماق املف . ةيبرعلا دالباا لالقتسا تفدهتسا ىتلا ةيناهملا

 كيل انا ورانا | ورنا رقما 57 يو ل هروع ارملة اطيربلاشوبلا

 فيلأت - اهرازوا ىلوالا ةيملاءابرهلا تءضو اهفقارعلا ىف ةينطو ةموكح

 ارملا نم نوديربال زيلكتالا نأ بعشلل ربظو ءايتسالا مع ةدوشملا ةموكحلا

 دالبلا ىلع 3 ةيصمل ةباصولاو بادتنالا ءابنا مهتغلب نيح اسال هلالقتسا

 يأرلا ءامتسا نم ةديفتسم اهطاشن ةيرسلا تايعجلا تفنأتسا كلذل . ةيبرعلا

 ( ةيقارعلا دهملا ةيعمج ) يع تايعجلا هذه مأ تناكو ةلتحلا ةطلسلا دض ماعلا

 . دادغب يف ( لالقتسالا سرح ةيمج )و
 يأرلا رقو ١55١ ماع ةيفارعلا ةروثلا دعب ةينطولا ةموكحلا فيلأت ماملو

 ةمبطم يرودخ ديم روتك دال ( قارملا يف عملا ماظن ) باتك مجار(١)

 ١5145 فرامملا

 . 1و١! ترام ١١ يف ةنيدملا يلاهال دادغب حتتن دمي دوم لارنلا ح رم اض(؟)



 1غ

 ةوطخلا هذهم ديدج _. م سانلا رشبتسا فل اح ةدهامع بادتنالا لادبا ىلع

 راو تأر ممالا ةبصع كلو دالبلا لالقتسال دوشناا مويلا اورظتناو

 اذ ديالف ةققحم ريغ بازحالا ةلاسر توب كلذلو ةدهاعلا دوجو م. بادتنالا

 . دالبلا لالقتسا ىلع لوصحال ينطولا اهداهج فائثتسا نم نذا

 ذخا قارعلا شرع لوألا لصيف كللا هل روفغلا ةلالج يلوت هنا ريغ

 لمعلاو لالقتسالا وحن رهسلا يف هتدعاس بازحالا كلت هجوب ةيماسلا هتاهجوتب

 (لدتعم)لوالا بازحالا نم ناعون داليلاىف أشن دقف كلذلو بادتتالاءاغا ىلع

 دالبلا ةدايس لهكتسا لوبس يف اههنم ديفتسي هتلالج ناكو ( فرطتم ) يناثلاو
 دالبلا لالفت او بادتنالا نم صلختلا وه مقاولا يف ميما فده ناكو

 . امان الالقتسا

 زوم ربش نم يناثلا مويلا ىف يفارعلا تارعما نوناق ىلع قدوص ام دنعو

 مدقت يف ةسايسلاب نولغتشملا ًأدبو قارعلا يف ةيبزملا ةايحلا تثعبلا 19؟؟ ماع

 . ةيسايسلا بازحالا حتتفب مهاباط

 نيسسؤملا ءاعساو دالبلا يف تسسسأت ينلا بازحالا ءاعسا يلي اهف ج ردنو

 ::نهاو سيسأت'ا ىف اننذا اهركذ ني رثاس

 هيسسؤم نم ناكو 1477 بآ * يف سسأ:قارملا ينطولا بزحلا  الوا

 . دادقب هزكسمؤ صاخم دولوم موحرلاو نكلا وبا رفع موحرلا
 هيسسؤم نمو 9١1”؟ بآ ١9 يف سسأت ةيقارعلا ةضهلا بزح - ايناث

 . دادنب هزكرمو يئاقو فصاو موحرملا و يجنج رمل نيمأ موحرملا

 هيسسؤم نمو 157” لوليا © يف سسأت يفارعلا رحلا بزملا [كلاث

 . دادغب هزك سمو بيقنلا دو# ديسلا موحرملا



44 

 موحرملا هيسسؤم نم ناكو 1474بآ ١ يفسسأت ةمألا ب زح # امبار

 . دادغب هزكرسم ناكو يبيبشلا رفعج دممو ىديوسلا يجان

 نم ناكو ١574 لوليا لوأ يف سسأت ينطولا لالقتسالابزح  ًاسماخ

 فتراكو يثاب راطع ميهارب او يتب رشلا يكمو يرمعلا تفأر هللادبع هيسسؤم
 . لصوملا هزك سمع

 هدب تقبس يتلا ةرتفلا ىف ثماق بازحالا هذه نا هيلا ةراشالا ردجت اممو

 ةنيعم تاياغو فادها لجأل الإ موقت تناكح امو قارعلا يف ةيناملربلا ةايحلا
 .: اقف نا دب لو اه ناغرس

 ةبصع هلوخدو قارعلا ررحتو ١57 ةئس يف ةينااملربلا ةايحلا ءدب دعب نمو

 : ةيئآلا بازحالا تالأت +١١5 ماع يف ممالا

 "+ يف _:رودعسا نسحلادبع موحراا هقلأ دقو مدقتلا بزح الوأ

 .اه56 ناريزح

 يناثلا نب رشن يف يعش هلا نيساي موحرما هفلأ دقو بعشلا بزح اهنا

 .اذ'"وه

 رفعج موحرملاو ديعسلا يرون هفلا دقو قارعلا د بعلا برح -اشلاث

 . ١و٠ ماع لوالا نيرشت ١4 يف يركسملا

 موحرملاويديوسلا يجان موحرملا هنلا دقو ينطولا ءاخالا بزح  اعبار

 . 5١م٠ ماع ىناثلا ني رشت ؟٠ يف ىناليكلا يلاع ديشرو يمئاهلا نيساي

 دادزا دق اهطاشن نا وه بازحالا هذه خيرات ةسارد يف ظحالب اممو

 ةدهاعم هدقعو .#١ ترام 7 ىف ؟حلا ديعساا يرون ديسلا ةماخل يلون دنع

3 
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 ساجلا لي زو: ربش يف ةيكخلم ةدارا هرادصتساو « ١9٠ ( ناريزح ) ٠#

 ايخاتو ( ينطولا بزملا ) عم ( ينطولا ءاخالا بزح ) قنتا كلذل . يناينلا

 ةمواقم ىف بنج ىلا انج ناريسيس ) اهنا اهبف نيئلعم ( ىخاتلا ةقيثو ) انلعاو

 ىدأ هلالقتسا هليثو ممالا ةبصع قارعلا لوخد نا كاذ دعب ظحالب اك

 ةحردلاب دوعن كلذ باسو جييردتلاب ابفعطو بازءالا كا لالدمضا ىلا

 اغلا وه ميجلا فده ناكذإ . بازحالا كان فادهأ ةدحو ىلا ىلوالا

 . 237 لالقتسالا ىلع لوصحلاو بادتنالا

 نرلعأ 14م ماع يمعئاملا نيساب موحرملا محلا ىلوت امدنعو اذكهو

 . كاذن 1 دالبلا يف ديحولا متاقلا بزحلا ناك يذلا هب ز> ءاغلا

 تاوئس رشع ةدم ( بادحا الب ةيطارقمد كلم ) دالبلا تناي كلذو

 نأ ةنئان كيا ناقالا قكلود ارنوب محلا ةسرامم اهالخ قارعلا برج

 كل:لالخ يف دالبلا اهملع تالصح ةيساق براجت دعب ةيبزلا ةايملا ةداعا ةرورض

 امدنع ) مظملا هلالادبع ريمالا .يجاملا وءسلا يحاص ةريض> يطخ دقو ةرخفلا

 هباطخ ٍق ادعاو ١و4 ماع لوالا _:رواك “٠١ مو ( شرعلا ىلع أمصو ناك

 . ةمزالا ةايا ةداعاب ىخيراتلا

 ديب روتكدال (قارعاا ىف ملا ماظن ) باتك يف ةيسايدلا بازحالا ثحن عجار )١(
 تؤرماا ةءبط» ىنسحلا قازرلاديع ذائسالل ةيقارعلا تارازولا خيدأ" بات؟و يرودخ

 ١اس _ |دمصن

 يرمعلا يريخ ذاتسالل (( قارعلا يف ةيبرحلا ةكرملا ) تالاقم ةلداس عجار

 ١586 لوالا نإرشت 7-2 يف ةرداصلا او ادعاب ةيدادقيلا رايخالا ةدارح يف ةروعذلا

 قا رمل خب ران يف ةيسايس'" بازحالا ) ءاما باتكي اهرادصأ يوني يذلاو هدعب امو

 .٠ ) تا دحلا
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 يف ةذيدج باذحا سسأتل تابلظب ةيماسلا لثكلا كاذ رئأ تمدقتو

 : يع بازحالا هذهو ١845 ماع

 . هقافرو هك يدهم دم ديسلا يلام هسسؤمو لالقتسالا بز> الوا

 يجرداجلا لماك ديسلا يلاعم هسسؤمو يطارةمدلا ينطولا بزحلا  ايناث

 . هقافرو

 . هقافرو في رش زيزع هسسؤمو بءشلا بزح املا

 . هقافرو يواهزلا مظان هسسؤمو يناولا داحتالا بزح  اعبار

 يلاعمو يديوسلا قيفوت ديسلا ةما هسسؤمو رارحالا بزح  اسماخ

 . اهقافرو اص دعس موحرلا

 فحملا تردصأو ةسوان ةروس ااثن نازعالا هله ترقايدقو

 0 اهعساب ةقطانلا

 بعشلا يزح ينزاجا ءافذلا ةيلخادلا ةرازو تررق ١548 ماع ىفو

 . ءاغلالا اذه ةرازولا اههف تررب بابسال ينطولا دامتالاو

 روتكدلا ياعم هسسأ (حالصالا بز>) سسأت 1445 ماع يفو  اسداس

 ١ . هقافرو تكوش ياس

 لطع دق ناك هنّ نوناقلا 8 رارحالا بزرح لحنا 96 ماع ىثو

 ةدملا لالخ كاذ دعب هطاشن ص راع ملو حلاص دعس موحرلا هسيئر ةافو دعي هلامعا

 . ليطعتال ةينوناقلا

 بح هقافرو ديعسلا يرون ديسا| ةماخل سسأ ١64 ماع يفو  (مباس
 . يووتسدلا داحألا



 1ع7/

 بزح هقافرو يمهشاحلا هط ديسا| ةماخل سسا ١96١ ماع يفو  انماث

 ةيبعشلا ةببحلا

 بزح هقافرو ريج ملام ديسلا ةمال سسا 1١90١ ماع يفو  ًاعسات

 يكارتشالا ةمالا

 نم ريثك ىمتناو هسفن ءاقات نم حالصالا برح لحنا ١56١ ماع يفو

 . يكارتشالا ةءالا بزح ىلا هئاضعا

 : يه باز>| ةسهخل رضاحلا تقولا يف دالبلا يف دجوب ساسالا اذه ىلعو

 « ةيبعشلا ةمجلا « يروتسدلا داحنالا « يطارقمدلا يل ولا « لالقتسالا

 لصوملا يف اهل ع ورف حتف بازحالا هذه ةموكحلا تزاجا دقو يقارتشالا ةمالا

 . دالبلا ءاحنا ةفاك ىف نيرز اوم ءاضع' اه نا ولو طقف ةللاو ةرصبلاو

 ىف ةيفرع'| ماكحالا نالعا رثا ىلع ةيركسعلا تاوقلا دئاق ردصا دقلو

 نكلو بازحالا هذه ةزاجا ءاغلا « ١و.ه» ماع يناثلا نبرشت ؟" مو يف دادغب

 ذإ بازحالا تازاجا ءاغلا تاوقلا دئاق قح نم سيل نا اوأر اهضعب ءاسؤر

 . ءارجالا !ذه يف ينوناق دنس يا هل سيل

 ١7 موب ياما لضاف دم روتددلا ةماخل ةرازولا ةسائر بصنم ىلوت امف

 ( ©) صاخلا رهسفتلا ناود ) ىلا ةيضقلا هذه ىف رظنلا لاحا ١.08 ماع لولي

 مدعب ةلئاقلا بازحالا ظن ةبجو ديبأت هرارق ردصاف « ةياغلا هذه لكش يذلا

 تماد ام اهليطمت يف هقح العاج « ءاغلالا ىف ةيركحسعلا تاوقلا دئاق ةيحالص

 خيبرا#» ةموكحملا تررق ال ساسالا اذه ىلعو ةمئاق ةيفرعلا ماكحالا

 ايا

 : مجعملا اذه نم : صاخلا يسفتلا ناويد ) ثح م.جار )00(
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 اهطاشن ةسرامم ىلا بازحالا كات تداع ةيفرولا ماكحالا ءاغلا 16-١9601١

 . قاسلاك

 7 يلجملا راو را -- 0

 ةرادا نوناق ) رودص لبق فرصي ناك ةيلحملا ةرادالا حالطصا نا

 ( نيؤرصتملا ) لبق نم قارملا ميلاقا ةرادا ىلا ( ١446 ةنسل 15) مقر ةيولالا

 ءاوالا ةرادا ساجدوجو ناو ا نيلثممو ةيزكرملا ةموكسحلا نع هالكو مهرابتعاب

 . كاذني> ةرادالا امم غنبصت تناك يتلا ةيزكرملا ةفص نم ريغيا نكي مل

 ( ةيلحلا ةرادالا ) لولدم حبصا ركذلا فنا نوثاقلا رودصب نكسلو

 سلجم ) ىعدت ةبذتنم ةأيه لبق نم اهئاطلس سرام ىتلا ةرادالا ىلا اةرصنم

 1 : ( ماعلا ءاوللا

 ١٠١ موي نم ًارابتعا قارعلا يف قبط دقف اذه ةيلحما ةرادالا نوناق امأ
 قح اط ةيمكح ةيصخش ( ةيلحلا تارادالا ) هبحوع ثتحنهو ١5645 طاش

 ةنيبملا فئاظولاب ةدلكم كالذك يهو ةلوقنلا ريغو ةلوقثلا لاومالا ىف فرمتلا

 . ةصاخلا اهتاينازمم اط نا اى نوناقلا اذه

 دقع اهفئاظو ىضتقم نم ةلودلا مسج يف وضع يهو ةيلحلا تارادالاف

 مزاللا نم ناكف اهسفن ةلودلاك يضف || 000 ه اهريغو ةصاخ دوقع

 . ( ةيمكملا ) ةيصخشلا هذه اهحنم

 نيذاتسالا هيفاؤل (قارعلا يف ةيلحلا ةرادالاو ةيزيكرملا ةرادالا) باتك مجار )١(

 +١36 دهاز مرك < لاديع ةميطم ةنوك ديملادبعو لاعرلا نيم



1 

 طي منونافلا اذه نا وه ددصلا اذه ينهيلا ةراشالا ردجت ىذلا نكلو

 اقفو امم مايقلا دهحو اهفئاظو نيع لب ةفاكاهلامعا يف ةيرحلا ةيلحلا ةرادالا

 ةناما ) ىتثتساو رخآل نيح رم ردصت ةءظناب ةموكسلا اهنيعت يتلا ططخلا

 ريزو ةفداصصع يضقي اهتينازيم مظنت نا من ةدالا هذه ماكحا نم ( ةمصاعلا

 . نون افلا بلص يف ةنيبلا تاديدحتلا نم كلذ ريغ ىلا اهيلع ةيلخادلا

 : يلب امم نوكتت اهنا ةيساسالا ةيلحلا ةرادالا تاليكشت رصانع اما

 0( فرصتملا تأ

 وهو ةماعلا «:رادا نع لوؤسلا ءاوللا ىف ربكألا يئارجالا فظولا وه

 . امان اذيفنت هثاول لخاد نيناوقلا ذفنمو اطلثممو ةرازو لكل بئان

 : يه هلاوا نوؤش ةرادا يف فرصتاا اهاخو:. يتلا تاياغلا ممأ ناو

 قوقحلا ةيامحو لدعلاو ةاواسماو ةيرحلاءيدابم قربطتو ماظنلاو نمألا بايتتسا

 ةيضتقملا لئاسولا ميمعتو دادعاب مايقلاو مهتمالسو دا رفالل ةيصخشلا ةيكلملا

 لالقتسا ةاعارع ةلاد-ءلا رشن :و ايعاهجاو ايداصتقا بءشلا تاقبط نع هيفرتا

 ةراجتلا مدقتو جيورتل يعسلاو ةحيحص ءيدابم ىلع ميلعتلا رشنب مايفلاو 7 احلا

 ةنواعمو ةيحصلا ةلاحلا نيسحنو ةماعلا ةحصلا ىلع ةظفاحملاو ةعارزلاو ةعانصلاو

 ةيانعلا لذب و تايدلبلامدقت ىلع للءعلاو مهعرا لس ىلع هايملا عيز زو نيماتو نيعرازأ

 . تاءجاولا نم كالذ ريغ ىلا ةنيزخلا قوقح ظفحو ةلودلا لاوما ققحتل

 : اهنم نيبزكرملا نيفظومالةيسنلاب تايحالص نيفرصتملا نوثاقلا حنم دقو

 ١ هفارشال ةمبات  مكاحلا ادع  ةيزكر'ا رئاودلا عورف ميمج نا- .

 )١( مهر ةيولالا ةرادا نوناق مجاد ١ ةنسل ١068 .



 ©6ء

 نيعباتلا نيفظوملاو ماكحلا كولس نع ةيادملا ةرازو مالعا هل ؟

 ا . هئاول يف امل

 هئاول ىف رثاودلا ءاسؤر لبوحتو نييعت يف يأرلا ءادب| ةيحالص هل

 . ( ماكحلا ادع)

 ىف ةيزكرملا ةيعرفلا رئاودلا ينظوم لقنو عييفرتو نييعتو ءاقتئا هل - ؛

 مهتلاحاو مهلصفو ممتبقاعمو ايرهش ًارانيد ١ مهتاور زواجتتال نيذلا ءاوللا

 . دعاقتلا ىلع

 . ةيرادالا سلاجلا_ ؟

 مهتفصب نيماقماةلاو نيف رصتمال ةيراشتسا سلام نع ةرابع سلاجلا هذه

 ساجمو ) ءاول لكا ( يرادا سلجم ) نيتجرد ىلع ىو نييزك سم نيفظوم

 . ءاضت لكل ( يرادا

 . ءاوللا ةرادإ ساحي -أ

 زكسم يف فاؤي هنا ىلع ةبولالا ةرادا نوناق نم ( 48 ) ةداملا تصن

 ىلع نيبختنمو نيياد ءاضعا ءرم فرصتملا ةسائرب يرادا سلجم ءاول لك

 : يبآلا هحولا

 : مث نويمادلا ءاضعالا

 رضحيو « ررحتلا ريدم « واطلا ريدم « ةيلاملا ةرازول فظوم ريكأ

 اءاضق يف طنا نيم :ىرفالا ةضكرلا ةيعرتلا رئاودلا انور نئلحلا تانباع
 . املع تيوصتلا مهل سيل نكلو مهرئاودب قلعتت

 مهن وبختنلا ءاضعالا

 نوكي نأ ىلع نوناقلا اذه ماك-أ قفو مهماختنا يرجي ءاضعا ةعبرا



 ١ه

 . ةءاس» ريغ فئاوط هيف دجون يذلا ءاوالا يف نيملسم ريغ مهنم قانا

 اهو نيماسملا ريغنم ةفلؤملا ةعاجلا ) ىلا فرسمنيف ةقئاطلاب دوصقما اما

 رم تويب ةسخ وا ةعبرأ طقف كانه تناك اذاف ىناحور سيئرو ةدابع لحم

 ( ىنعلا اهامشيال هذبف ةيلقالا

 : ناك ن ٠ ًاوضع نوكيال هنا ىلع نوناقلا نم ( 45 ) ةداملا'تصن دقو

 ١ -[ هرمع نم نبرشعلاو ةسماخلا مي .

 . اهرعدب وأ ةيننجا ةياهمح وأ ةيسنج اذ  ؟

 . نيبختنماوا نييمادلا ساجملاءاضعا دحا عم ىلوالا ةجردلا ىف ةءارق اذ - ©
 . تايدمللا وأ ةموكملا ىف ًافظوم 4

 ةيابجي موقي نم مزتلملاب دصقيو ) تايدلبلا وا ةموكحلا ىدل امزتلم ه

 « ابليص## لبق اهعفديو ضيوعتب تايدلبلا وا ةموكححلل أعم بئارشضلاو موسرا
 ًاوضع هباختنا زوجيف ةسيسر ةفص ةيا هل تسيل يداع درف هن "الف دهعتملا امأ

 ( ةرادالا ساحل

 ١ انوناق هرابتعا دعي ملو صالفالاب هيلع اموكحم .

 ٠- هرجح كذي لو هيلع ًاروجحم .

 . ةيندملا قوقحلا نم اطقاس - 4

 ةقرسلاك ٌفرشلا سم ةحنجي وأ تناك اهم ةيانجي هيلع اموكحم و

 . كلذ هبشا امو لايتحالاو ريوزتلاو سالتخالاو ةوشرلاو

 ٠ تلق وا ترثك ةبيرض ةيدابلا وأ ةموكحال يدؤي ال .

 ءاهوتعم وأ انوع داو

 . ايمأ
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 : يأ, امف صخاتت ةيرادالا سلاهملا فئاظوو

 تالافك قيقدنو ةموكملا روداب ةقلعتملاتاديازملاو تاصقانلا ةفاكب مايقلا

 ةرادا سلاجم تاررقم ىف افانئتسا رظنلاو ةموكحلا لامعا يف نيلواقملا عيمج

 لدب غلابم ريدقتو . هيلا اهتلاحإ فرصتملا ىلع نع ةلأسم ةبا يف رظنلاو ةيضقالا

 نييعئوةقيرطلا هذم ةموكحلا لاوما كالتما م قدي نمم اهؤافيتسا بجاولا لثما

 فرسهتنلا ىءارتي ةلأسم ةبا يف رظناا مث ةيعيبطلا تالصاملا يف ليوحتلا راعسا

 ىدل ءاوللا ةرادا ساجم تارارق فنأتستو اههف سلجملا ةراشتسا نم ةدافتسالا

 . امون ( ١٠١ ) لالخ ةصتختا تارازولا

 ءاوللا ةرادا سلجم ىدل فنأت-تف ةيضفالا ةرادا سااجم تارارق اما

 . ضيا موب )١6( ةدم لالخ

 . ماعلا ءاوللا سلجم _ ©

 نييعادءاضعا نم نوكتيو فرصتملا ةساثرب ماع ساجم ءاول لكي ف فاو

 : مه نويعادلاو نيبختنم ءاضعأو

 « ءاوللا يف داصتقالا ةرازو ىفظوم ريك ء ةحصلا سيئر « فراعلا ريدم

 دادغب ءار قو ةئاللا سنو ءاوللا يف تالصاوملاو لاغشالا ةرازو ىنظوم ريبك

 احلا ىلع قررت يذلا ةميمادلا ةناما تال هاما دنا نك
 ةبسنلاب ) ءاضق لك نه رثكا وأ دحاو وضع مهف نوبختنلا ءاضعألا اما

 زواجتب الو ةتس نع ءاضعالا دد بع لقي ال نا ىلع ( ءاضقلا سوفن ددعا

 . رشع ةسخا

 : يهو ةماعلا ةيرلألا سلاجم ءاضعأ دعب لودج يلب امفو



 قوت

 نيبحتالا ءاضعألا ددع ءاوللا نيختنملا :اهعالا دنع كا وألا

 5 ةرصبلا . لورا

 ٠ لابد ٠6 دادغب

 م ةيناملسلا 5 مادلا

 4ب ةراهلا ١ ةيناودلا

 م توكلا . احلا

 2 كوكو 8 الرك

 ٠6 لصوملا مل كفتنما

 ةيولاملا طورشلا سفن يعف بختنملا وضءلا ىف ةيولطملا طورشلا اما

 ةئس ةدمل ءاضقلا يف انك ان فنرا ) اهلا افاضم 200 يناينلا سلجلا ةبوضمب

 بختتملا وضءلل ةيوضعلا هدم نا ( ةرشابم هياتمتنا خيرات لبق لقال ىلع ةدحاو

 . ىرخأ ةرم اهديدجم زوجيو ناتنس
 نورك دحاو رهش ةداو ةنسلا يف ةدحاو ةرم ماعلا ءاوللا ساجم عمتجو

 . ةنس لك نم رأذ ١ لوا ىف هعاهجا دعو»

 . اهمعأ : ماعلا ءاوللا سلجم فئاظو

 ىلع فرصلا ضرغل ضورقلا دقعو ةيلحلا ةينازيملا ةحمال ىلع ةقداصملا

 موقيو ءاوللا ىلع اهبعفن دوعي ىتلا ىرخألا رومالاو ةحصلاو فراعملا توؤش

 ةمستاردو ءاولا هينا زيف ةلخاذلا تازتسملا كرقكو ميماصت قيقدتب كلذك
 ماكحال ةفلاخم اهارب ياا تالمامملا حالصاو حمحصت ضرغل ةصتخما تاهلا

 . ةيريمالا بئارضلا عيزوتل ةعوضوملا ةمظنالاو نيناوقلا

 . مجمملا اذه يف ( يقارعلا ناملربلا ) ثحن مجاور (1)
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 دارا اذاو اهماع فرصتملا عيقو دعب ةيعطق سلجلا تارارق نوكتو

 رشع ةسه لالخ ةيلخادلا ريزو ىدل ضرتعي هناف املع ضارتعالا فرصتملا

 ىدل ساجملا تاررقم ىلع اوضرتمإ نا ةقالعلا ىوذلو « هغيلبت خيرا: نم أموي

 نا ةيلخادلا ريزو ىلعو مهغيلبت خسران نم ةدملا سفن لالخ ضيا ةيلخادلا ريزو

 نوكيو هعدقت خدبرات نم أمون ( ". ) لالخ مقاولا ضارغعالا يف هرارق ردصي

 . ايئاهن هرارق

 : ةيلحملا ةرادالا فئاظو

 اوه ةنسل 1١ مقر ةيلحملا ةرادالا نواق نم ( 5١ ) ةداملا تصن دقل

 : يعو ةماع ةروصب ةيلحلا ةرادالا فئاظو ىلع

 كربلا فيفجتو حالصاو اهتنايصوءاوللا لخاد رباعملاو قرطلا ءاشناو حتف

 ءافيتسا ريرقت« اهذيفتت ىلع فارشالاو تايدملاتاين ازهمقيدصتو تاءةنتسملاو

 سرادمو ةيجذوع لوةحو عرازمو ةيعارز فرغ سيسأت « ةيدلبلا موسزا

 حتف « تاباغلاو شارحالا ةنايصو سيسأت ىلع لمعلاو « كلذ ىلا امو ةيعارز

 تاجامتحالل ةقفاوملا تاعانصلا ميلعت و ةيسانملا نكامالا فةيعانص سرادمو فرغ

 مزايامو قاوساو ضراعم حتفو ةمزالاا نكامالا ىف ةيراجت فرغ سيسأت « ةياحا

 لاملل سرادمو ةيئادتبا نصرادم سيسأتو « ةراجتلا رومأ عيسوتل ريبادت نم

 تاسسؤ» سيسأت و . ةماعلا فراعملانوناقماكحأ قفو اهللعفارشالاو نييمألاو

 ىلا ةدئاعلا لاومألاو تاراقعلاو كالمالا مييمج ةراداب مايقلاو ةيحصو ةيريخ

 سيسأتو « اهملع فارشالاو اهتحاصمل أشنت يتلا تاسسؤملاو ةيلحملا ءاوللا ةرادإ

 لسخاد هداصتقالاو ريفوتا قيدانص سيسأت مث ةثيدملا لئاسولاب لقنلل ملاصم
 . هرخآ ىلا ءاوألا



 ىئادتبالا ملعتلا و ةيلحنا ةرادالا

 ةيكادتبا صرادم سيسأت ةيلحلا ةرادالا تابجاو _ءرم نا نيبت دقل

 فتولناق ماكحأ قفو اماع فارشالاو اهتراداو نييمالاو لامال سرادمو

 . ةماعلا فراعملا

 فا رشا تح ناكدق !مماع فارشالاو سرادملا سيسأت ةلأسم نا الإ

 ةرادإ نوناق رودص دعب ىتح كلذكر ومالا تراس دقو اهسفن فراعملا ةرازو

 عئاقولا ةديرج ترشن ١ه١ر/هرى١ خيراتب نكحلو ركذلا فنآلا ةيولالا

 بجوعو ١66١ ةنسل (”4) مقر ةيلحلا ةيئادتبالا سرادملا ةرادا ماظن ةيقارعلا

 ينادتالا ميلعتلا رشن نع ةلوؤسم ةبولالا يف ةياحماةرادالا تحبصا ماظنلا اذه

 فراعملانوناق ماكحأ قفو املع فارشالاو اهتراداوةءزاللا سرادملا ا

 ضارر اهمف اع ةيلادتنالا سرادملا عييمج ريتعتو . هبجوع ةرداصلا ةمظنالاو ةماعلا

 ةيلحلا ءاوللا ةرادال ةعب ” ءاول لك يف فراعملا ةرازو لبق نم ةسسؤملا لافطالا

 تروناق ماكحا ةاعارم عم ة رادالا كلت ىلا ةفاك امتاطعمو اهوفعم لقنيو

 . ةيميلعتلا ةمدخلا

 ةيلادتنالا سرادملا بالا نم ءارقذلا دوزت نا ةياهلا تارادالا ىلعو

 اه ترفوت اذا ممذغتو مهنم نيجاحلا وسكت نا اطو اناج ةيساطرقلاو بتكلاب

 . كلذ بابسا

 اهجنانمو أ-محوتو اهشدت#ت يفو ةيئادتالا سرادملا ةرادا يف عببطو

 . كاذب ةرداصلا تايلعتلاو ةدظنالا امان احتماو

 هتايحالص نم هيسنيام ءاوللا فراعم ريدم لوخي نا ءاوللا فرصتملو
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 نمي ادتبالا ملعتلا يونس رعؤم داع ىلع ماظنلا صن اك ةيلحلا سرادملا ةراداب

 ةسائرب فراعملا ةرازو ناويدب ةيولالا مييمج ىف فراعملا يريدمو نيفرصتملا

 .٠ ةمداقلا ةيساردلا

 « ةيلحلا ةرادالاب ةيئادتالا سرادملا قاسحلال ةبسنلاب ناهاجتا دجوو
 مايق نال هعاستاو هرمثن ىلا ميلعتلا» يدؤت دئاوف ةدع كلذ يف ىرب لوالا

 دصرتو هلمزاللالاملا صصخت وهب من اهلعجي ةيل وؤسملا هذه لمحتب ةيلحلا ةرادالا

 ءارج نم لصح ناك يذلا رمذتلا ىلع يضنت# مث هب ةصاخلا تايانبلا ءاشنال غلابملا

 لوؤسملا وه نوكي هسفن ءاوللا ساجم نال بعشلا تابلط ةيبلتا ةعاطتسالا مدع

 روما هياع ريست تناك يذلا نيئورلا ىلع يضقت كاذ قوف مث رهصقت لك نع

 . كاذ لبق ملعتلا

 ابعوضخلاهريس لقرعي ةيلحملا ةرادالاب اهقاحلا نا ىريف رخآلا يأرلا امأ

 فراعملا فظوم لعجو ةيلوؤسملا عايضو ديقعتلا ةدايز ىرب 5 ةصتخم ريغ تاهل

 . ججحلا نم كاذ ريغ ىلا ةرادالا نوم ةمحر تحب

 معيل حاجناا اه نذكذ نأ و ةءرج اهعاف ءيش كرم نكي اهمو

 . البلا ارعقت



 ها/

 :كلس رملا :ءازربا 1
 ىف هنا الا ةيكءاساللا ةعاذاللا ةطحم 195 ماع ىتح قارعلا يف نكي م

 مث فراعأا ةراز و ةقحلم اهدهع لوا تناكو ةطحلا هذه هيف تحتتفا ةنسلا كلت

 ةيلخادلا ةرازوب تفحلا اريخاو لاغشالاو تالصاولا ةرازو ىلا اه دبع

 . ةماعلا ةياعدلا ةيريدمل ةعبات فحم

 يلا ةيرورضلا لئاسولا مهأ نم رضاهلا تقولا يف ةعاذالا تحبصا الو

 عيطتست ةيملاع ةطحم ءاشن | مأب ةموكملا تركو دقف ةلودلل ةليلج تاءدخيدؤت

 تحتتفاو العف كاذب ترشاب دقف ريثالا تايط قوف قارعلا توص عاعسا نم اهم

 تاشنا ينلا ةثيدحلا ةمخضلا اهينامم يف ١90١ ماع ىف ةيمسر ةروصب ةطحملا هذه

 . ةجولفلا  دادغب قيرط يف بيرغ ىنا يف ( مع ىنب يح ) يف
 زواجتتال اهلاشنا ذدنم ( دادغب ) ةعاذا ةطحم ةوق تناك نا دعبو

 ١ ) ةوشن اهنم ةرهصتلا نيتجوم ىلع اهلوق ثحبصا ( فصنو طاو وايك)

 . ( طاو ولك ١5 ) ةوقب ةطسوتللاو ( طاو وايك

 - : يلب امم فاأتتف !مجعارب اهم عيذت يتلا تاجولا اما

 ممبو5را“0٠ اهاوطو ةطسوتلا ةحوملا-١

 م ”«”هرده4  اهلوطو ةريصملا ةجوما-'*

 ةصصخم ةجوللا هذهو م مهر 4٠ اطوامو ةيناثلا ةريصقلا ةجوملا "

 . ةيدركلا ةعاذالا مسق جئارب ةعاذال

 لخدم يف ( ةيحلاصلا ) دادغب يف يسيئرلا ةءاذالا تاهودوتسا ركسو

 . لوالا لصيف كلملا لاثع برق يلع كلما عراش



 هم

 تالآلاو تاودالا ثدحاب ةزهبم تاهودوتس ةعبرأ زكرأا اذه مضي

 دحاو ويدوتس دجويف ( بيرغ يبأ ) ىف ةديدجلا ةءاذالا ةط#م يف اما . ةينفلا

 ليجست ةزيجأب دونم ليجستلل صاخ عرف ةعاذاللو . ةينفلا ءيراوطال

 اهم ةصاخ ةيقيسوم ةقرف مويلا ةعاذالا ةيريدملو . ةطرشالاو ماخلا تاناوطسالا

 تاياورلا ضعبو ةيخيراتلا تاياورلا مدقت ةصاخ ةيليثع ةقرفو دانا ةقرف اهل اك

 يه نيتعاذ' يف امجارب ةعاذالا ةطحم ميذتو . ةيماعلا ةغالاب اهميذت يتلا ةريصقلا

 تاعاذالا هذه ءادتبا ديعاوم فلتخمو (ةيئاسملا ةعاذالا) و ( ةيحابصلا ةعاذالا )

 ةقيقد نومب راو سمو ناتعاس ةيحابصلا ةعاذالا ةدس»و . مساولا فالتخاب

 رمتست ةمجا موي ةيحابصلا ةءاذالا ناريغ فصن و تاعاس تس ةدئاسما هعاذالاو

 : يلب مك اهتعاذا تاقواف ةيرابخالا اهنا ر مشن اما . ًارهظ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا تح

 ةصاخةعاذاكانهو . هاسم ٠١ ةعاسلاوءاسمهةعاسلاو ءاسم*ةءاسلاواحامص# ةعاسلا

 ةسمالا ةعاساا وه اهتعاذا دعومو ةيع'رلاتانالعالا و تانايلاو ةيلخادلا ءامنالاب

 ةيدركسلاو ةسدبرعلا حماربلا ىلا ةفاضالاب ةطحلا عيذتو . موي لك نم ربظلا دعب

 ايمو عاذستف ( [)دعع دكتغط 8ةقطلد ل ) ةيزياكنالا ةغللو ةعاذا « ةيمويلا

 اكرر... ةعاسلا ىلا ( ١٠ر١١ ) ةعاسلا نم ( م ؟5 ر ه4 ) ةريصقلا ةجوملا ىلع

 ريغتا ةضرع جونملا اذهو . ( ٠١ ر ٠8 ) ةعاسلا ىف عاد: رايخالا ةرشنو ءاسم

 ةعاذالا تناك دقلو رخآو ني> نيب ةعاذالا ةرشن ةعجارم نسحتسي كلذلو

 ١ه.هم ماع لوالا نيرمات ىف امنا الإ ةماعلا ةياعالا ةبريدمل ةعبان ( ةيريدم )

 ةموكحلا تأترا نا ني ( ةماعلا ةعاذالا ةيربدم ) يه ةماع ةيريدم تدبصا

 ا
 ١56 لوالا نإرشت روش يف اه
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 تسي ام اذا ةلءهم ريتمت يتلا ةسيعاذالا ةيحانااب ةبانعلا ةرورض ةئسلا هذه يف

 . ةقيقشلا راطقالا ىف ةيدرعلا تاعاذالاب

 مهنم افظوم ( )٠0 ءاهز نيينفلا ةيقارعلا ةءاذالا ةطحم نظوم ددع غلبيو

 ةطحملا يف نوقابلاو ةحلاصلا يف يسيئرلا زكرملا تاهوددوتسأ ىف افظوم (1؟ )

 . بيرغ يأ يف ةريبكلا

 ضعب مضت ( ( دادشه انه) ) مساب ةبرهش ةلجم ةءاذالا ةيريدم ردصتو

 ةب رعل رعلا ) تاغالا فلتحت مداقلا ربشلل اهتعاذا حارب رشنتو ةعاذملا ثيداحالا

 ( ةزيلكنالاو ةيدركلاو

 'ىتارسا يف ىضارولا

 فرصتلا عضوو هتكحرت قارعلا نم ةينامعلا ةلودلا تبدسنا امدنع

 ريتمت تناكي ضارالا ةيبلاغف . كابترالا نم نوكيام ةباغ ىلع هيف يضارالاب

 ءاسؤر نا الإ . ( وطلاب ةضوفم ريغ) ةفرصلا ةيريمالا يضارالا نم انوناق

 نم رثكأو لب كال-!! فرصت اهم نوفرصتي اوناك ( "' ليكارسلاو ) رث
 _ ارعع داوتيام ةيوستو لصقل نايحالا ضعب يف لخدتت ةموكحلا تناك اذه

 . اهتيعورشع اهفارتعا مدع نءمغرلاب تاعزانااو تافالتخالا نم هذه مهئاف رصت

 تاءاعدإ اهرواعتت ةينامعلا ةلودلا دبع يف قارملا يف يضارالا تناكدقاو

 رديح رع هان رك اش ذاتالل ( يضارالا ماك>أ ا مجار 0(

 سيئر يأ ( راكرس ) اههيحص ةيسراف ةظفا ىعو ( لاكرس ) مج ليكارسلا(؟)
 ماسقم موقيو ءاثنا رسكب ( ءانثلا ) ماو ( نئاثلا ) وه ةيبرعل 1 اهلي اقيام .امأ لمملا
 . لقحلا يف ريدملا
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 اني ة واذ: ننارع يد اقلط ف هرم تناك كاذناقلا قآل ةرقك كلما

 . مثريغو اضر يلعو

 ن لايجأ ذنم ةداعلا يراج اهؤارشو ةيءوكحلا يضارالا عد ناكو

 دعب ايف ةءوكحلا راكتإ ببس دقف كلذاو . اهضارتعا وأ ةموكحلا لع ريغ

 . دالبلا يف ةيعيبط ريغ الاوحا يضارالاهذه ةيكامب نييورقلاو خويشلا تاءاعدال

 حبصا ذإ يضارالا مضو كايئرا يف ريبكلا رثالا اهريغو لماوملا هذه ناك دقلو

 ةيفرصتلا قوقحلا هيلا دوعت نم نيعب وأ فرعي ملو هما ينتوتبم ريغ اهرثكأ

 + ايئاهن انييعت ةيقيقحلا
 دادغبل ( ١هت4 ) اشاي تحدم ةبالو مايأ ةيناهعلا ةموكهلا ثماق دقلو

 كلت تل واح مث نمو . 7 كيلهلاب قارعلا يضارا ضيونت ىلا فدهت ةلواحع

 ١١ يف ةلوقنا ريغ لاومألا ريرحتو ديدحت نوناق تردصاف ىمألا حالصا ةلودلا

 ديدحتا بيااسألاو سسألا نسحأ نمضتي يذلا ه1 ةنس رخآلا عير

 قارعلا يف قبطي مل نوناقلا اذه نكلو اهناعا ريدقتو لاومالا كالت ليجستو

 . ىلوالا ىمظعلا برحلا ببسي

 ةرورسفب لالتحالا ةموكح ترعش قارعال يناظيربلا لالتحالا مايا يفو

 يضارالا ليجستو ديدحت ) نايب كلذل تردصأف ةلوقنملا ريغ لاومالا ليجست

 ءاول يف ابامع اهادحأ ترشاب ناتئيه هبجوع نيع دقر ( ٠*15 ةنسل 74 مقر

 بوشن رأ ىلع لمعلا نع اتفقوت اهنكسلو ةيدنهلا ءاضق يف ىرخالاو ىلايد

 . ةنسلا كلمت ىف ةيفارعلا ةروثلا

 ريرحتلاو ديدحتلا نوناق قيبطت تلواحل هيقارعلا ةموكسحلا رود ءاج من
 5١©نامزلا ةمبطم يدولمدلا قيدص ذاتسالل ( اشاب تءدم ) باتك مجار (9)



 ذأ

 ف تعدتسدا ةموكسحلا نكماو اكك؟و ماع يف ماما ةنس رداصلا) ينامعلا

 يضارالا نوؤشب ىناطيربلا ريبخلا ( نسواد تسنرا ريسلا ) اًضيا خيراتلا كلذ

 هيف ةدوجولا تاكابترالا بابسأو اههف فرصتلا لاوحأ ةسارد اذه ماقف

 ١وخا ماع لوالا نوناكى ف خررؤلا هرير# مضوف اهنع ةئشانلا عازنلا لماوعو

 ا عضولا حالصال ايرورض هارب امو هتاحارتقا هنمض

 ةيوست نولاق ةيقارعلا ةموكحلا تردصا تاحرتقلا كلت ساسا ىلعو

 يضارالا قوةح ةيوسلا واق هتلديتسا 7 اوك ةنسل ه١ مقر يضارالا قوقح

 ةلاصو ةيقوقةحلا تافرصتلا رارقتسا ىف اهنم ةيغر 9١مل ةنسل ؟9 مقر

 . ةيصخشلا ةيك-الا

 ىف رداصلا ينامملا يضارالا نوناقل ةيسفلاب قارعلا ىف يضارالا مستو

 ( ١١ ) ةدالا مكب قارعلا يف لوعفلا ذفان حبصا يذلاو ةبرجم ٠١74 ماع

 : ةينآلا عاونالا ىلا « يمماسالا نوناقلا نم

 ةفوقولا يضارالا "  ةكورتملا يضارالا - ؟ ةكولملا يضارالا ١

 . ةيرقعلا ىضارالا ٠ ةنريمالا يضارالا - 4

 اما لاما تيبا اهبقر دوعت ىتلا يضارالا يهف ةيريمالا يضارالا اما

 ىلا هضوفت نا وا ةموكسحلا دب قبي نأ اماف اهنم عافتنالا وا امم فرصتلا قح

 . ةمزللاب هحنع وا صاخشالا

 : يه عاونا ةثالث ىلا ةيريمالا ىضارالا مسقت ةيوسنلا نوناق بجومو

 ىتلا ةبريمالا يضارالا يهو : وناطلاب ةضونملا ةيريمالا ىضارالا ١

 ريسلل (كلذب .ةقلمتملا شالا يضارالاب فرصتلا ةيفيل ىف ثحب ) بات5 مجار )١(

 .٠ نسراد تسنرا
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 فرعي لجعم لدب لباقم صاخشالا ىلا ام فرصتلا قح ةلودلا تلاحأ

 ٠ ( واطلاب )

 ةطوفملا ريغ ةيريمالا يضارألا يهو . ةءزللاب ةحونمملا يضارالا  ؟

 نيئداملا ماكحأ ب جوه اسرغ وأ اءرز امف فرصت نمل اههف ةمزللا قح حنم يتلا

 .ةيوستلا نوناق نم ( ١١و ) 1١

 ضونت مليبلا ةيريمالا يضارالا يهو « ةفرسملا ةيريمألا يضارألا -

 .©90 ةيلاملا ةرازو مساب يبضارالا هذه لجستو ةءزللاب حن مو وباطلاب

 ةيساي سلا هدودح _ءرهض ةلخادلا قارعلا يضا را ةحاس٠ ردقتو

 (ةمر/١٠4ر/0.٠ ) اهردق ةحاسم اهتم 29 ةراشم [ اها 4 .ءرك ل ]

 . نيمسق ىلا مسقنت هذهو ةعرازلل ةملاص ةراشم

 ىلع هتعارز يف دمتعيو قا رعلا نم ةيلامشلا ةقطنملا يف عشبو لوالا مسقلا

 يضارالا ةحاسم غلبتو (ةيرطملا ةةطاملاب) فرعيو رابآلاو نويعلاو راطمالا هايم

 . ةراشم ( 5١ر٠ ٠ر٠. ) رادقم ةقطنملا هذه يف ةءارزال ةحلاصلا

 هتعارزفدمتعيو رطقلا نم ينونملا فصنلا نع ةرابع وهو - يناثلا مسقلا

 ةحلاصلا يضارالا ةحام غلمتو ( ةيلاورالا ةقطتملاب ) ىمس و رممالا هايم ىلع

 . ةراشم ( + /ء..ر .٠.٠ ) رادقم ةقطنملا هذه يف ةءارزلل

 ( ؟مرهه#رهخ؟ )خمابتف ةءارزلل ةحلاصلا ةفرصلا درا يضارالا اما

 ءالاا قست ةراشم ( ١؟ركفكر٠٠- ) لمجم نا ةموكحلا تنكع دقو ةراشم

 مجعملا اذه يف ) ةلحدلا 0 ثحن ماا

 ( مودلا ( ىمساو قارملا يف يغارالا سايق يف لمه ست ةيسايق ةدحو ةراغملا )0

 مود وأ ةراشم ٠٠( ( يواسي يقارعلا (نادفلاو) عر 1 . امداسمو اسما



 ى

 ةدايزلا» بسنلا هذه ذخأتسو . يرلا ميظنت ىف !متلذب يتلا دوهجلا ةجيقن مظنمل

 ىربكسلا يرلا عيراشم ليا رثإ ةمداقلا رشعلا تاونسلا لالخ امتح عاسنالاو

 . رامعالا سلجم اهئاشناب موقي ىتلا

 يضارا) نم ةذبن ركذ نمانل دبال قارملا ىف يضارالا ثحم ين انمدامو
 يضارالا نع فلتخي ايخيرات (ةم امهنم لكل نأل ( ةراملا يضارا ) و ( كفتنملا

 : ةفلتحلا ةيقارعلا ةءولالا ىف

 )١( كفتنملا ءاول ىضارأ

 .تناك دف ةيناهعلا ةلودلا مايا ذنم ءاوللا اذه ىضارا ةلكشم تأثن

 اهاياعرو نيزراملا اهاجر ىلا هَ ريمالا يضا رالا يف 58 نع ىلختت ةلودلا كلت

 كلذ يف ةعبتم بنا رضلا عفدس مهءازتلاو دونجلاب اهدمي مهمايق ءافا نيصاحما

 . ( راهتو ةءاعزو صاخ ) ىلا هذه يضارالا مسقت

 نودعسلال 1 ناك دقف يلختلا اذه لثم نع تأشن ءاوللا اذه يذاراو ش

 مهمايق ءاقل كفتنملا يضاراب مهتقالع تأشن كاذن ١ كفتنملا رئاشع ءامعز مهو

 ىأترا دادغب ىلع ايلاو اشاب تحدم هاج اهف ةيءوكحلا راشعالا ديدستو ليصحت

 ضيوفتب كلذو ىضوفال دح عضو ىف هنم ةبغر قارعلا يف يضارالا نولاق قيبطت

 . رامهالاو رارقتسالا اءيدشت ديهز لد امم فرصتب نمل ةءريمالا يضارالا

 نم ليلق رن الإ ءاوللا 000 لهاستلاو ءارفالا اذه نكلو

 تاجسو ضرالا اوضوفتف ( اشاب رصان ) مهميعز مهتءدقم ىف تنوفا ل١

 تدحدم ةطخ ىلا تفهتلت مل مهتماعز تح ةءظزم تناك يا رثاشملا امدب مهن اعنا

 ةيدادغبلا« دفلا ملاع » ةلجب يفروشتملا كفتنلا ءاول يضارا ةلكشم ) لاقم مجار )١(
 ( حئاطبلا نيا) لقب ١911 ةنسال (؟؟) اهددع يف
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 كلن تاجس اذكهو ( اهنبواودو ةموكحلا نع ردصي نا ريخلا' نا ) ةدقتعم اشاد

 اشاب تحدم نمز يف تثن| بلا وباطلا رثاود يف نودعلا لآ مسا يضارالا

 دارفا نيبو نودعسلا لآ نيب فخ عارص لاحلا هذه لثم نع أشنف . كلذك
 ماع ىلوالا ىمظعلا برحلا تنلعا اماف . ينائملا دبعلا نابإ مليك ارسو رثاشعلا

 نم تدجو دق يناطبربلا لالتحالا تاطلس ناو اهسال يلج عازنلا رب 4

 . ءاوللا ىف نودعسلا لآ ذوةن لءاضتف رئاشعلا ةرياسم اهتحلصم

 تنيعف ةلكشملا هذه ةءارد ةيناطيربلا ةموكحلا تأثرا 195١ ماع يفو

 - جوربك ةمماج ىف ىتالسالا خيراتاا ذاتسا (  يقيا نئءاكلا ) ةنسلا كلت ىف

 ةضونملا يضارالا هبجوم مسق اهنع ًاررقت اذه مدتف كنذتنملا كالمال ؟رومأم

 امن. لكل نيبو نيمسق ىلا اهتادن بس ةوقل ةيسنلاب نودعسلا لآل واطلاب

 ِ : فو

 تايضتةمومءالتإ ةاكشملاهذهل لح مضوآم وكحلا تاواح ١ ؟ةةنس يفو

 ءاول يف ىضارالا عانت م مح نولاق ) تذسف ءاوللا اذه يف يرادالا عضولا

 اوؤ5 ةنس يف َ « تفقوت دق اهامعا نا الإ ضرغلا اذهل ةكحم تفلأو (كنفتنملا

 ( كنفتنملا ) ءاون ىف باطلا ةضوذملا يضارالا كالمتسا نوناق ) ةحتال تردصا

 ٠ . فقدت ١ ابنكلو

 ةطوفملا ةيريمالا يضارالا ىف عازغلا مسح ) نواق ردص ١905 ماع يفو

 قباسلا نواقلا هبجومب ىغلاف ( +١0 ةئسل )4١( مقر كفتنملا ءاول ىف واطلاب

 ةديرجلاب هرشن خسرات موي نم لوعفملا ذفان ربتءا دقو . ١975 ةنسل (؟*) مقر.

 90 مع طن سام م فداصملا ه مالا ةذس نامت ١س 3 يا دي

 مو ةرداصلا نو”الثأا ةئ تاا "ووك 0 ددملا ةيقارملا مئاقولا ةدن رنج مطار

 .1907؟ سياموم
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 كلذ مني نا رافتنيو صوصخلا اذه يف ابامع رشابت مل نآلا ىتح ةءوكحلا نكلو

 مهيضاراب مهتاقالع ديدحت ربصلا غ رافت نورظتني ناكسلا نال لجاعلا بررقلا يف

 . لبق نم مهدادجاو مجؤانآو مث اهيف اوشاع يتلا

 : () ةراهعلا ءاول ىضارا

 ىرخالا ةيولالا يف لاحلا هيلع يه امع فلتختف ةراعلا ءاول ىضارا اما

 ةلجسملا ةفرصلا ةءريمالا يضارالا _ءرم يه ءاوللا اذه يضاوأ مظعم نا كلذ

 ةينلعلا ةديازما ةقيرطب رجؤت !هتاعطاقم عيمج تناك كلذلو ةيلاما ةرازو مسا

 . ةرشا.لا دوقعلا ةقيرط اهيلع قبطت وا

 تامطاقلا ةحاسم نأ ١4 ماعيءرجاىذلا ماعلا حسأا ةجيتنب رهظ دقو

 يه مازتلالا دوقع بسح نيرجأتسمال امم قرصتلا حسا ينلا ءاوللا يف ةيمومعلا

 . رولا ءاروام ةحاسم اهمف اع مود ( سكةالاله» )

 (141) امم فرصتي ةءطاقم )16١( ىلا ةءزوم يضارالا هذه تناك دقو

 "ا نذفنتلا ضعإو راقلا ادة روون مهلك ملم

 ةلاح يدرت ىف ديعب رثأ ةروصلا هذه ىلع ةراعلا يضارا مضو ناك دقلو

 ةروصب اهنولغتسي يتلا يضارالا نوكلعال مهنال ةيعامجالاو ةيداصتقالا ناكسلا

 نع جتتيام مث مهلحم رخآ مزنلم لواحو مازنلالا ءاهتنال نيضرعم اوناكل ب ةيعاد

 . كلذ ىلا امو لالغتساو ءيواسم نم كلذ

 اذه يضارا ىلع هقيبطت نكمال هناف يضارالا قوقح ةيوست نوثاق اما

 رهاظلا قازرلا ديع ذاتءالا . قارملا ىف ناويدل'و عاطفالا باتا مجار )1(

 ةم.ط يلالطا قازرلا ديع ذات-الل . فيرلا حال صا يف تارظن © 4« (0)
 , دادغب 59
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 نيمزتللا فرصت تحن تسيللو مازنلالاب رجؤم ةفرص ةيريما يضارا اهنال ءاوللا

 . مدقلا ذنم
 الداع اميزون يضارالا عيزوتل صاخ عب رشت دادعا نم دبال ناكف

 ناكسلا ةايح ىوتسم مفرو ءاوالا كلذ ين ماظنلاو نمألاو رارقتسالا نائل

 . ًايعامجاو ايحصو ايداصتقا
 تردصا ذإةيضقلا هذ به ةملاعب 1567 ماع يف ةموكحلا تماق دقلو

 .©0 (وه؟ ةنسل (4؟) مقر ةراملا ءاوا يضارا يف ةمزالا حنم نوناق )

 ةاعاسم ىلع ةوالع ةراهعلاءاول يف يرسن ةيوسنلا نواق ماكحانا ىلع صن ىذألا

 هماكحال اقفو اهلمع ةصتخملا رئاودلا ترشاب دقو هسفن نوناقلا اذه ماكحا

 . ىرخالا ةيولالاب ةوسا اهمف ةءوسنلل ةنل تلكشو
 فاصناو ه-ةح ق> يذ لك ءاطعا نم ناجللا هذه نكمتت نا لمأنو

 نم نآلا هيلع ىف امع ءاوللا اذه ةلاح لدبتتل نيعرازملاو نيحالفلا نم نيجاتحلا

 . ") ةيعاهجالاو ةيحصلاو ةيداصتقالا يحاونلا

 ةوالع يضارالا نوؤشب ةصاخلاةيتآلا نيناوتلا ىلا عوجرلا نسحتسيو

 : يهو ركذام ىلع
 . هنالبدعتو ١9 ةئسل ةمزالا نوناق

 . “١98 ةئسل رقعلا نولاق

 . هتاليدعتو 154١ ةنسلةي ريمالا يضارالا عم نوناق

 نع ةعرفتملا ة-ينيعلا قوقحلاب ةصاخلا داوملا ) ىفارعلا يندملا نوناقلا

 ا( ةكلملا قدي

 . ل561 سدام ٠" يف رداصلا ) ٠٠١4" ) ددملا ةيقارعلا مئاقولا ةدارح مجار 0

 .٠ ةرامملاء١ والاف رصتم ناك امدنء حلاص دوس مودرأا يلاعم 4ةمدق يذلا ردرقتلا محار )0



 يب

 لدا 56 4

 ةيقارعلا ةيولالا دحا ( ليبرا ءاول ) امساي ىمسملا ءاوللا ريس يه

 اهملت ةروسكحم ةدحوم ءابو نوكسلا م رسكسلاب ( ليرا ) و « ريشع ةعبرالا

 نومسيف دركلا اما (ليودأ ) و ( لييرأ ) أطخ بتكست مويلا امنكلو ةلمهم مال
 .( ربل واه ) مساب هذه مهتنيدم

 اهخضران قت 2 ةيروشأ ةنيدم يه ذا ًادج ةعدقلا قارعلا ندم نم ليراو

 ةيابابلا ةيراسأ مقرلا يف ( لدا ) ف فرعتو . داليملا ىلق رشع ىناثلا نرقلا ىلا

 ةيسرافلا مقرا اهترك ذو . ةهآلا ةعبرا ةنيد» يعا ( وليإ ابرا ) مساب هيروشآلا
 ذئم ةيروشآلا ةيخيراتلا ديناسالا يف اهركذ ءاج دقو ( ةرهيرا ) مناي ةمدقلا
 ةمئاق امتروطخ اما « صاخ ىسايس ركذ ا نكي ملو حييسللا لبق ةعساتلا ةثلا

 قتلم ( لبرأ ) تناكو ( رثشأ ) ةدوبعلا مسا ىلع اهيف ريبش سدقم دوجو ىلع
 راجتلا ةن-سلا ىلع ناك هنال اذه انمو ىلا هتلاحي اهعسا ٍقيو لفاوقلا قرط

 . "7 نيلاحرلاو نيراكملاو

 ىلع اينبم ناك ام وهو ( ةعلقلا ) اهدحا نيرييك نيمسق ىلا لورأ مسقتو

 بيرت ( بهكم رتم 0/٠.0٠ ) اهردق هحاسم لغشي يذلا يعانطصالا لتلا

 . ( ًارتم "5 ) ءاهز هعامتراو

 نكم الو ةعلقلا لذسأ ىنابملا هيف تميقا يذلا ( لبسلا ) ىناثلا مسقلاو

 نيرشع لبق حتف ثلاث قسم نمو نيعدق نيقتسم نم الإ ةعلقلا ىلا دوعصلا

 54١1م  اديص  نافرماا ةميطم يسحال ًائيدحو ًايدق قارمأا باتك مجار 0

 ١وؤ*5 ةندل قارملا ليلألاو ةمدقلا قارعلا ندم باتكو



4" 5 

 ناكح هنا ىلع هرظنم لدب مظع جرب نيروك ذملا نيقترملا دحا ةباهن ىفو ًاماع

 نيفظولاو تاوغالا فياضموفارشالا توب تناك دقو . ةعاقال ًاعينم انصح

 (ةيكتلا) و ( ةناذوطلا ) ىمست تالحم ثالث اهمضت ةعلقلا مسق يف الك نيلهالاو

 .(يارسلا) و

 ًارود مه نونتني ةيضالا ةليلقلا تاونسلا ىف اوذ_خأ سانلا نكلو

 نفراذللا و ةهركحلا نود قاومألا مضي مويلا حسبصا يذلا لبسلا ىف 1 اعتو

 ةطحو ىندملا راطملاو ةيركسعلا ةنكسشلاو ءابربكسلا ديلون رقمو ءاملا ةلاسا لحمو

 . قئادحلاو يهاتملاو نزاخما نم كلذ ريغو راطقلا

 بونج نعو ًارتموليك ( هد ) ب الاهث كوك رك نع ليرا ةئيدم دعبتو

 نيتنبدملا نيتاه نيب لصولا ةزمه يهو . ًارتموليك (م7) ب لصوألا قرش
 تايارف زودن وار ىلا اهم ةيراجتلا لفاوتلا رو ةيراجتلا نوؤشلا ىف نيتريبكلا

 . ناريا ىلا م

 ١7 يهف ةعاقلا ىلع ةوالع ليبرا:ءاول يف ةدوجوملا راثآلا م اما

 ةفاسم ىلع عقنو (يسهرانم لوج) نواهالا اهبمسي يتلا ليبرا ةنذئثم ١

 امدق ( م٠. ) ءاهز عمترتو لورا نم ةيبونجلا ةيبرغلا ةهجلا ىلا دحاو رتمولك

 . نييشوكلا راث ١ نم ةنذئملا هذه تناك اعرو ةمهم شوقنو تاناتك اهيلعو

 مدقلا يف ةقيرع ةئيدم لالطا نم نوكي نا لمتحيو  ةوادعس لنا - ؟

 ركل نضر
 عقيو ديُدرلا نوره دهع اياقن نم سردنم لودج وهو  ايلت قدنخ*+

 .٠ رو ءاضق ف

 )١( ةنسا ىمسرلا يفارعلا ليلدلا مجاور ١587 ,



 و

 دعب ام ىلا هلصأ دوعي ىتتلا ةمدقلا راثآلا نم  ةدازئاخ ةماف -

 .ليكلا لفات ريرح ةيرق نم برقلاب مقتو مالسالا

 نيبازلا يداو نيب رصحنم عساو لبس يف عقتف لييرا ءاول يضارا اما
 مسقو ايكرت دالب لامثلا نم ءاوللا دودحو ( ريغصلا بازلاو ريبكسلا بازلا )

 بزغلا نمو ةيتايلسلا ءاول نم »نشكو نارا دالب قرشلا نمو كرك ؟ ءاوآ قف

 ١ 000 ةدايعم قرط هءازجأ طب ربو « لصوملا ءاوإ

 لدتا قير ريع راكلا ود ارذلا ووخأ وانوفللا اذ دفا رمعو
 صخلاو شاملاو سدعملاو مسمسلاو زرالاو ريعشلاو ةطنحلا اههاو راطمالا

 ةنتسكلاو قتسفلاو طولبلاو زوااو زوجلاكص ةيلبملا تاعورزملاو غبتلاو

 . ىراكلاو بنعلاو نيتلاو صخئعلاو قامسلاو

 باشخالاو لسعلاو دولجلاو فوصا او نمسااو نيجلا نم ةريبك ريداقم ردصيو

 مدلا ىلع اهعورز رث كحاو راج رهن الو ناتسب ةنيدملا لوح سيلو . محفلاو
 (مه٠) زيرابكلا هذه ددع ناك دقو ضرالا تح ةاعبنتسملا ( ؟"”زءرابكسلا )و

 دعاستل ةيزاوترالا رابالا ضعب ةموكحا| ترذخل اههايم تلقو اهمظعم ىثالتف

 . نيلهالا ءاورا ىلع

 نيفاطصملاب ظتكت يبا اةليمْا ةيفارعل!فياصملا نم ددع لييراءأولىف عقيو

 : يه فئاصملا هذه مهاو اموت

 اذه تارمع يجاح فيصم « ةوالقش فيصم « نيدلاحالص فيصم

 تحن ىرجمب ىرخالاب نهادحا لصتت رابآ يعو ( زيرهع) مج زيرابكدلا )١(

 ىلا نيتلا نهب ح وارتب قمع ىلا ضرالا تحن ةروفحم يهو الحر هذرع بعوتسي ضرالا
 دحاو هاجتا يف يرجتو رثكا وا مدت ةئثو وحنب ىرخالا نع ةدحاولا دمبتو ًامدق نين اغلا
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 . ( كب يلع يلك ) لاثما ةءالخلا ةيعيبطلا رظانملا نم اهيفام ىلا ةفاضالاب

 هل هددعوأ هتحاسم وا هرثاشع وأ ةيرادالا ءاوللا تامسقت نع ماكتن و

 . ةصاخل اههضاوم يف تاعوضوملا هذه نم لك نع ملكتال كلذ انكرت لب نآلا

 ملأ رملا ءاب ر ولا 25

 نا ريغ هيف اهعونتو ءايزالا ددعت نم برغتسي قارعلا روزب ىذلا نا
 ًاريثأت ترثا ةددعتم ثءاوبو ةفلتخم لماوع ىلا ةقيقحلا ىف مجرب عونتلا اذه

 . ميدقلا ذنم ةيقارعلا ءايزالا ميماصت عضو ف ارك

 جتنامو ملقالاو ةيموقلاو ةلايدلا فورعم وه اك لماوعلا كلت مهأ نمو

 ةلاحلا ءوسو ةيعجرلاو لبجلا لماع املا فاضي ديل اقتو تاداع نم هذه نع

 ميماصت تعسر يتلا يه ةعمتجم لماوعلاءذهف . دالبلا ءاحنأ نم ريثك ىف ةيداصتقالا

 . مويلا اهارن يتلا ءايزالا هذه

 يف ناك ام ذا « بيرق هخيرات ناف يزلا يف روظت نم مويلا هارئام اما

 ءانبا ضعب وأ كارتالا نيفظوملا نم ( ةيدنفالا ) ضعب الإ نيبناهعلا مايا دالبلا

 اهارن يتلا ةددعتملا قارعلا ءايزا نكلو . ةرصبلاو لصوملاو دادغب ىف رسألا

 يذلا دجو امدنع ينطولا محلا ليكشت دعب اعيرس ًاروطت روطتت تذخا مويلا
 شيجلاو ةيموكحل ارث اوالا طاسوأ ىف هسيل مع ثيح قارعلا ىلا هقيرط ىنروالا
 . اهريغو سرادملاو ةطرشلاو

 ىلع نولبقي ةريبكلا تابصقلاو رضاوحلاو ندملا ين نولهألا ذخأ مت

 ديحو ىلع صني صاخ ميرشن كلذب نسي نا نود ثيدحلا يزلا ءادئرا

 دتف كلذ مم نكلو . جردتلا ةنس ىلع رومالا تراس لب قارعلا ىف سابللا



 الآ

 . يلهالا اهسابلب ةظفتحم مويلا ىتح ناكسا| نم ةفحاسلا ةيرثكالا تيب

 نيكسمتم ءالؤه لءجت يتلا بابسألاو لماوعلا ىف تمعن نأ كالو

 نمزلا روطتل ًارظن لب ء انثحم نم سيل كاذ نأل اهماع نيظفاحم وا مهئايزأب

 (لجرلاو ةأرملا نيب كلذ يف قرفال ) داللاهذه ىف ثيدحلايزلا راشقنا ةعرسو

 ةفاك يف ( اياحم ) اهبلع قلطي ااهتادرفمو سبالملا ءاعسا لجسن نا انيأر دقف

 . لوقتف ًازجوم ًافصو اهمظءم يطعنؤ قارعلا ءاحنا

 يبرعلا سايلف . مهقطانم فالتخاب مهؤايزاو زييقارعلا سبالم تءونت دفا

 سابل نع فلتخي ةيلاهثلا ةيلبجلا قطانملا يدرك سايلو . يدركلا سابل ريغ

 . ةيفرشلا ةيبونجلا ةيلبجلا قطانملا يف داركالا

 ةيردص وا نطق ةدابل نم ةداع نوكتي بونجلا درك نم يورقلا سابلف

 سأرلا ىلع فوم ةيقاطو ةضافضف ليوارسو نيليوط نيكب صيقو فوصلا نم
 . ةفاتخم ناولاب ثالث وا ناتيفوك اهوح فوقلم

 نولملا رمملا رهش لاورسس نم فاأتيف لامثلا درك نم يورقلا سابلاما

 نوقطنمتيو ريرح نم ةيفوك اطوح فتل: ةرييك ةيقاط سأرلا ىفو مئاوقلا ضيرعلا

 , © تايط ةدعب فوفلم شاق نم قاطن

 بابلج نم فلأتي مهسايلف تاوغالاو لئابقلا ءاسؤرو ىرقلا لهأ اما

 ريرح نم ةيفوك ةيقاطلا لو> نوفلبو بصقم قاطنو ةبصقم ةءابعو ريرح نم _

 . ناولالا فلتخم

 سابل نرع فلتخي اسابل كوكركو ليبرأ يف كرتلا نم ىلفلا سبلبو

 . بونجلا لها نم ينيرلا وا يورقلا يدركسلا

 ©١556 يمشاهلا هط فيلأت ( قارملا ةيفارغح ) باتك مجاو (1)



 ف

 ( بابلج ) ليوط بوث نم فلأتيف برعلا نم يورقلا يفيرلا سابل اما
 سأرلا ىلعو ةءابع عم شاق وأ دلج رم قاطنب قطنمتيو ( ةشادشد ) ىمسب

 قارعلا ءاسن مظعمو قطانلا فالتخاب فاتخي يعف ةيثاسنلا ةسبلالا اما ةيفوك

 نكلو . (عقربلا) . نبهوجو نيطغبو ةيفوصلا وا ةيررحلا ةءابعلا نسيم, تابجحم

 ةيحيسلا ةأرلا هتأدب دقف ةجنط ام نودب (ءيشف اعيش رشتن ذخا دق روفسلا

 تاماعلاوسرادلا تايتفنيب اهسال ةهسملا ةأرااطاسوا يفرشتني ذا مث ةيدوهملاف

 . رضاحلا تقولا ىف ةيبروالا ةأرلا سايل سبلب نهمظعمو ةيقارلا رسألا تانبو

 . هجولا رفاس نبمظعف رئاشملاو فايرالاو ىرقلا ءاسن اما

 : يعو ءايزالا كلقاهنم لكشتت يتلا سالما ضعب ءاعع| يلب امف ج ردنو

 ١ سأرلا سايل :

 . اهنم لاكشا ةدع ىلا ددعتيو فلتخم اذهو

 |مميمصت عضو يتلا يمس رلا سأرلا ساءل-ىهو : ةيلصيفلا وا ةرادسلا أ

 . قارعلا يف ينطولا ميلا ليكشت ةيادب ىف

 عاونا يهو ميدق صأرال سايل يهو ( ةماعلا ) ىمست اكوا ةمعلا د ب

 شودرط وا ( ةيقاط ) اهتح سليو ءارضخلاو ءادوسلاو ءاضيبلا ةمعلا اهم ةددعتم

 نيدلا لاجر مث ةداع امنوسبل نيذلاف . هلمع نيبت ةفص اهسبلب نم لكلو «ءرمجا

 تابتعلا يف [بلاغ ماعلا هذه سبل رثكيو . يلع مامالا لسن نم مث نيذلا وا
 . نيهاصلاو ءايلوالا روبق امف يبلا ندملاو ةسدقملا

 ذإ شاقلا عونب اهنع فلتخت اهنكل ةمءلاب ةهمبش يهو : ةديشكلا

 شوي رطلا طسوب طيح يذلا ةبهذما شوقنلا يذ نوللا رفصالا ريرملا نم يه



 فو

 فرحلا باحصاو راجتلا نم ريك ددع دنع سأرلا سابل لازت ال يهو . رجالا

 . هوجولاو نايعالا ضعب و

 67 لاقعلاو ةيفوكسلا د د

 ةيونجلاو ىطسولا قارعلا ءا مظعم يف يف عاقلا سأرلا سايل وهو

 اهنمو ( ضيبالا ) اهنف قطانلا فالتخاب فلتخ ةفلتخم ناولا هذه ةيفوكسالو

 . ءارجلا وا ءاقرزلا طقنلاب عوبطلا ضيبالا

 نوكسو رسكحب ( ةرئفلا ) مماب بوبجلا راثع لو ةفركلا قو

 فئاطقلاو ةيسك الا نم هريثز رثك ام يهو ( ءارتغلا ) اهلصأو

 بصقلا هلخدي يذلا ريرحلاو مسيربالا نم تايفوكسلا رباكالا ذختيو

 لاكشا ىلع وهو ( لاكء) ةظفاب ظفليف ( لاقعلا ) اما ( "2 نودبلكسلا ) وا

 . ( بصقملا ا ضيا ) د 00

 ني قوف سباب لاقعلاو

 سل و فاقلا ناكساو نيتلمهملا ءارلاو نيملا تش | : نيجةرعلا بدم اه

 ةيسراف ةيكرت ةظفل ( نوت'رخآلا ىفو ةيتحتلا ةانثما ناكساو ةيسرافلا ةثلثلا ممجلا

 ىلا ةيوسن» ةافل يو واو نودب ةينجاا وأ ةيفكسلا 02 نولهالا اممسي 2غ(

 ( غامشياا ) امومسي اي ( لاطتسا ام لك مدنع ةفكلاو ) ةنوكلا ال 6« ةنكلا »

 ( 1911 ) ةيناثلا ةنسال برعلا ةغا ةلجب مجار ةيكرتلا قامعيلا نم ةذ وخأملا

 بهذنم طويبخ يهو ( نادوبالق ) نم لصالا ةيسراف ةيقارع ةظفل نودباكسلا (؟)

 ( ني.ةا رعلا دنءسأرلا سيال ) لام م.جار بعتلاب ( برملا ودلو» امد أمم زرطإ

 ( ١911 ) ةيناثلا اهتنس دلي برعلا ةغا ةلجم يف

 هما ص 4 ةنس ال ج برمعلا ةنل ةلحم ( برعلا دنع لاقعلا ) ثحب مجار (؟)
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 ةيسرافلا ( نيج ) و دلجلا حشر وهو ( قرع ) اه نيتلك نم ةك سم لصالا

 اهرخآ ىلع ديزي مهضعبو ( قرعلا عماج ) اهانعم لصحمو ( مال وأ عماج ) ىندم

 ضب اههمسيو . ( ةيقاطلا ) لاح لك ىلع ىنعأ هو ( هنيجقرع ) لوقيف ( ءاح )
 ش . لوالا رسكب ( ةيردملا ) مساب راشعلا ناكس

 اهلمعب موقتل ةيفوكلاوةديشكلاو ةمعلا تح ةداع سبلت هذه نيجقرعلاو

 ( قرعلا مل ) وهو هلجا نم تسبل يذلا
 00 لورا

 نم زئاجسملا الا .هسيلب نم قبب مل يناهملا دهعلا ايات نم سأرلل سابل

 . ( سيقلا ) وأ ( ةنيقلا ) مساب هنومسي نولهالا ناكو لاجرلا

 : ةيوارجاا - حا

 تاقبط ايسال دادغب ناكس نم ريك ددع اهسياب « ةيوارجلا ةفللا وا

 ةظفل ىثو ( قمشيلا ) ىا ( غامشبلا ) نم فاأتن يهو . ةريقفلا تاقبطلاو لاعلا

 ةيفوكلا ىلع نرويقاردلا اهتلطأ دقو ( سأرلا ىلع دشي ام ) اهانعم ةيكرت

 ىلع هنوفاب اوذخا ذا ابيرغ انهت هسبل ىف نويدادغبلا نئفت دقو . اننا سم اك

 5” صاخ مسا اهنم لككش لكسلو ةفلتخم تائيهو لاكشا

 ساياك ةئ.ءم تاعامجو دارفاب ةصاخ رك ذ ام ريغ سأرلل ةسبلأ كانهو

 ( ةيدنفالا ) نم ريبكح ددع ودب اهيب ةينيدلا فئاوطلا لاجرب صاخلا سأرلا

 : ةيروألا ةءبقلا مصعب سبلب نيح يف سأرلا ي رساح

 . سأرلاءاطغ ىنعت يتلا ةيسرافلا (شوبرس) هل قيس (يويرطلا) نا لاقي(:

 رثاملا ءزملا برملا ةفا ةلجم ( دادغب ىف قامعيلا سبا ) لاقم محار (؟)
 . ةمراسلا ةئسأا
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 جرد ةريثكف ناكسلا نم برعلا اهسحأب يلا سدالملا عطق تايمسم اما

 : يلب ام اهنم

 « يريمدلا « ةهحزلا « ةيردصلا « ةلكدلا «نوززلا « ةياصلا « ةشادشدلا ]

 كلذ ريغ ىلا يمتثاهلا « شيكلا « دغرجلا « ةطوفلا ( عقربلا ) يشوبلا « ةيابعلا

 .٠ [ عاونالا نم

 اهحضونف قارعلا لاقث ىف دارك الاب ةصاخلا سالملا ءازجا ءاعسا اما
 : لا امف

 ةيردص يهو ) لهغوح) هع ًاريصق ءابق هقوف لمجيو 2 وا ايون سيلب

 . هز#< ىلا ردحش ماكا تاذ

 لاورسلا اذه نوكيو ( كنار) مسساب مدنع فرعت ليوا رسب لورسقي م

 . لفسالا ىلا ضرعلا يف ىواستب هنا الإ اضيرع

 ) ةيردص 0 ءايقلا ةيشا وهو ) كلت سب ( ىمأ ءادر ءايقلا قوف سبلبو

 ْ : م نودب نكلو

 نم قيضلا ضافضفلا ( لاورسلا ) نولطنبلا مهدنع وهف ( لاورمثلا ) اما

 ' ( كءرك ) مساب مهدنع ىمسي هنول ن١ صي# لاورشلا قوف سبليو لفسالا

 قوف ةداع سيلتو ( ىشم ) ىمستف سأرلا قوف فلت ىتلا ةيفوكسلا اما

 . شاهفلا نم لكشلا ةيطورخم ةيفاط

 (دنب شيب ) ممساب ممدنع طسولا هب دشب يذلا دشمل وأ فافللا ىمسيو

 )١( ةئااثلا ةنسلا برملا ةغل ل4 ٠8م ص (نويلاهلا دارك الا) لاقم عجار ١51



 الك

 ىرخأ ءازجا كانهو .. عرذأ ةعبرالا نع هلوط لقال شاهتلا نم ةداع دشلا اذهو

 .ةأرملا ةسيلأ-؟

 7 8 ليوط بوث وهو / سارك) هلودسإ أاصيق ةيدركسلا ةأرملا سبلت

 اهفوف سبلتو ( ةمحز ) وا ( ةمخس ) مهناسلب يهو اهميدأ تح نم ةيردصلا هقوف

 (كوراج ) ىمست شاهتلا نم ةعطق اهفتك ىلع عضنو ( اوك) هنومسنب اكوهو ءابقلا

 دوسأ ًاريخم [شونراط اهسأر ىلع مضتو . اهردص دنع اهدقعت ( هكوراج ) وا

 اهنومسي شالا نم ةلبوط ةعطق وأ ةيذع هنم نهضعب لسرتو ( سيف ) هعسا

 اهمبا ناتكلا نم ةفسكب عقريتتو . ءارولا نم اهتبكر وحن ىلا ردحات ( هكجوق )

 اضضنم ( رك) هنومسب كح ًادش هنددشي قاطنب نيضعب قطنمتيو ( شوبرس )
 ةينلح اهيحب لعمار دقلو .( قينشبا) ةضاف: شاق : قمنا ناو [ةلعتوا

 لثم لعمتو ( هكواجرب ) مسا فرعت ةيضفلاو ةيبهذلا دوقنلا اممف تماظن دق

 ممدنع ةأرلا صسأر ة فل امأ . ( رس هتشب ) مستو اهسأر رخؤم دنع كاذ

 : ) يروه ) ىمستف



 هفارملا ف كامدربا- ٠
 ةريك تايك ىلع يوتحن ههايم نوكب روضعلا مدقا ذنم قارعلا رهتشا

 فوراظو زاتمم يفارغج عضو نم دالبلا هذه هب متمتن امل رظنلاب ةيئاما ءايحألا نم

 ةيرحبلا هاملاو تاريحبلاو رهمالا ىف اهرئاكنو اهترنغو كاعسالا ةايحل ًادج ةمئالم

 . قارعلا يف ةييلقالا

 يف ايس الو بعشلا نم مظعألا داوسلل يمويلا ءاذغلا كمسلا ناك املو

 ةموكحلا تكردأ دقف ةريبك-لا راوهالاو ةريثكلا رامنالا ثيح ةيبونجلا هئاحنا

 هيوحم امو ةيناولا تايداصتقالا يف ةيناويحلا ةورثلا هذه هرءلت يذلا رودلا ةيمها

 تاكشف . ناكسلا ةيدغتا ةيرورمذلا ةيئاذغلا رصانعلاب ةينغ داوم نم كمسلا

 ( كامسالاو دئاصملاب ) ةصاخ ةبعش داصتقالا ةرازو ثادحا دنع ١و9. ماع يف

 . قارعلا يف كامسالاب ةقالع امل ىتاا نوؤشلا ةفاك نيحلا كلذ ذنم امم تطننا

 هذه تأرف ةيدغتا ةنل تنلأ دق خراتا اذه لبق ةءوكسحلا تناكو

 جيلخلاو برعلا طش ىف كامسالا دئاصم يرحن بوجو ١1507 ماع ىف ةنجالا

 عارم وب اجاح ةداكم يو ةزاقتلا ل هاه هجر رحاب ىنط ىو ناكر ارق
 . (مراج اهم ةدافتسالاو كامسالا بيلعتل

 هذه تذكع داصتقالا ةرازو يف كاعسالاو دئاصلا ةبعش ليكشت دنعو

 ةسارد تعضو مث اهتبءاج ىتاا مضاوللاو اياضقلا ةسارد ىلع اهسيسأت ذنم ةبعشلا

 اذن ةيلت ةعاق ايزو نارعلا هاج ىف شيعت يتلا الا نع افاو

 : 0 يف اهياع روثعلا 9 يتلا كامسالا ةفاكل ةيفارغونوالا روصلا نم ةعوم

 نييعتو ديدحتب خيرتتلا مسوم هدب لبقو ةنس لك يف ةبعشلا هذه موقتو
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 دعتف خيرفتلا نك اما ىلا كامسالا ةرغ لالخ اهيف ديصلا عنم يغبني يتلا قطانلا

 ديصلا هبجوم منع ناب ةيلاملا ةرازو ردصت اهساسا ىلعو قطانملا هذهم ةمئاق ةبعشلا

 17 ٠ ةئيعملا قطانملا يف
 نم اهديص دعب كامسالا بيلعت عورشم قيقحتل تالواحم تماق دفاو ش

 يعانصلا فرصملا رهظأ امدنع امس ال قارعلا ىف ةيميلقالا ةيرحبلا قطانمل

 كلذب ةيااملا ةرازو حئافو ع ورشملا اذهم مايقلل هدادعتسا ١١م ماع يعارزلا

 راهتسا عورشم ةساردل ةصاخ ةنمل فيلأت تررقو 144١؟ ماع اهرودب تقفاوف

 ءاشنا ةرورض ةنجللا هذه تأترأ دقو « قارعلا يف اهتراجتو اهبيلعتو كامسالا

 ابقاوساو اهتراجنو كامسالا دص مظنت ىلع لمعال ضرفلا اذهل ةمهاسم ةكر ش

 ةماخ ةنغي لمعت ءاضرآلا تأثرا ةلجللا هذ تف" نا ا ءةيجراخلاو ةلغاذلا

 . كاعسالا ديصب

 فرصملا مهاسي نا ىلع ةكرشلا سيسأت ىلع ةيلاما ةرازو تنقاو دقو
 .٠ ' ١ اهمهسا ةيرثكاب يعارزلا يعانصلا

 ( فوالب يرتمد ويسملا ) كامسالاب ىماصتخالا فاك 54١؟ ماع ىفو

 مدق داعانل ةسانلا هذه ىف هئارا ءاديال ةرصبلا يف كاعسالا ديص قطانم ةرايز

 دقف كلذلو . فلؤتت مل اهماف اهيلا ان رمشا يتلا ةكرشلا اما . ابهسم ًاريرقت كلذب

 ديصل ةنيفس عنص) ءاصيالا ررقف لمعلاب ضوهملا هدحو يعارإلا فرصلا دارا

 عم قفتاو ( انط *ه ٠١ ) زحل ةيفاكلا ةدربملا نزاحلا امف رفوتت كمسلا

 يملاو> اهعنص ةفلكت غلب دقو . ارئلكناب ١441 ماع ىف ( سروم نوج ) ةكرش

 اهددع ةيقارملا ةعارزلا ةل< نم 0١98© ص ( قارملا ىف كامالا ) لاقم مجار )1(

 . “1١989 سام ؟ يف رداصلا



 وم

 قلطاو ةرصبلا ىلا تربا ثيح ١560٠ ماع ىف امعنص مب دقو ( رايد فلا 0 )

 . ( يديبز ) مسا اهيلع

 نه هيلا جاتحيام لاككتسا مدعل حاجنلا هل بتكي مل ع ورشلا اذه نكلو

 ىذلا عورشلا لشفو ( يديز ) عس نع #١0 ماع يف ناءأف ةينفلا لثاسولا

 . ةيهع سسا ىلع ديدج نم ثحبي نأ وجرت
 يف كامسالا ن. كلهتسِيام رادقم نا ىلا ةيعسرلا تايئاصحالا ريشتو

 هذه نم ( نط 5.٠ ) ءاهز ردصت نكمو نط ( فلأ ١ ) ءاهز ايونس قارعلا

 . جراخلا ىلا ةيكلا

 كامالا ربشاو قطانملا فالتخاب فاتخم ةفلتخم ءاع“ا قارعلا ىف كامساللو

 مجملا ريك كمسلا نم عون وهو ) زعلا و ينبلاو ناطقلاو « طوبشلا دادغب ىف

 ريكا تازلاو ميظعلا يف شيعي وهو انايحا نيرثلا ءاهز هنم ةدحاولا لوط غلبب

 . ( ةراكب ريغصلاو

 كاعالاب ةينغلا ةمهملا قاءانملا نم ةراملاو كفتنملاو ةرصبلا ةقطنم دعتو

 ةلجد يف لاحلا ود اك ةعرسب اهنايرج مدعو اههايم ةرفوو اهخانم لاذتعال ًارظن

 . تارفلاو

 ينبلاو ناطقلاو « طوبشلا يه ( ةرصبلا اهسال) اهمف ةفورعملا كامسالا نمو

 كلشلاو . يد_مزلاو كازملاو كناشلاو يرخلاو حايبلاو روبصلاو مزربلاو

 . 27 كاومالا نم كلذ ريغو نالوا

 قطانم نم امسال ةرمصبلا ىف كامسالا : .رم داطصيام ةرثكل ًارظنو

 يسرافلا جييللا قطانم نم داطص7 يقلا ةيرحبلا كامسالا ضب دجوم )١(

 ,. طقف ةرهيلا يف عابت هدذهو اهريغو بايكلاو 4 ردبلا كناش ( اهنم ) وافلا برق (
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 اممريعيال ىتح ظفحتو حلعو ددقت هنم ةرفاو تايك ناف يلع ةمركو راودالا

 . ( طوقنلا كلمسلا ) عونلا اذه ىمسيو مايا دعب عابتل عي رس فلتلا

 تارفلاقطانم ضع يفو كءتنااو ةراملا ةنطنميف ةقيرطلا هذه لمعتستو

 (تبأ طسوالا

 . اان كمسلا اذه لثم لكؤي الف دادنب يف اما

 كمسلا ) يهو الأ دادنب ىف ةروبشلاكمسلا ةاك أىلا ريشن نا انب ردجتو

 دارا نمو نوهدادغبلا ةكامسلا الإ اهنسحيال ةصاخ ةقيرطب لمعي يذلا ( فوقسملا

 دحا ءاسم ( ساؤن يبا عراش ) رزعلف اهلك اب ذذاتلا وأ اهلمع ةيفيك ىلع فوقولا

 يتلا ةيدادسغبلا ةيبعشلا تالك ألا ذلاو ربشا نم ريتعت ةلك ألا هذه نال مايالا

 1 ريكا

 هيدامنا نامل أذ

 ةيدب » ديو طقف قارعلا يف لمعتسي حالطصا 6 ةمصاملا ةناما

 ناف اهربك او ةيقارعلا ندا عسّوأ « دالبلا ةمصاع > دادغب تناك املو « دادغب

 ذا ةيههالا ىف ةيولالا زد ارم نم اهريغ نع فلتخم كش ال اهف ةيدابلا ةرادا

 أط [ةيرغت « ةمصاملا ةناما مسا اهملع قلطا دقو ةزاتمملا ةجردلا نم ةيدلب ربتعت

 اذه ىلعو © ةمصاعلا نيما 3 مساب اهسيئر ىعسيو . ىرخالا تايدلبلا نع

 اهيلع صني يتلا تابجاولا سنن يه ةمصاعلا ةنامآ تابجاو نوكت رابتءالا

 لمعلا فقوأ هرودصب يذلا ) ١5١ ةنسا 44 مقر تايدلبلا ةرادا نوناق



 ملا

 دبع ىف ةرداصلا ةيدلبلا روماب ةصتحلا تاهبلعتلاو ةمظنالا مرمجو هنالبدعتو هلويذ

 . ( هرودص ثقبس ىلا ةرتفلاو ةينائعلا ةءوك-حلا

 را ىلع دادغب يف ةيدلب سيئر لوا نع انثدحي ثيدملا قارعلا خيراتو

 موحرأا هنا ىلا ريشيو اشاب تحدم لبق نم قارعلا يف تايدلبلا ماظن قيبطت

 . يرتفالا مهاربا

 ةيدل» نيتيدلب ىلا دادغب ةيدإي تمسق قارعلا يف يفاممءلا دبعلا رخاوا يفو

 ىلا ةفاصرلا ةيدلب تءسق مث سيئر اههنم لكل نيعو خركسلا ةيدلمو ةفاصرلا
 ناجرم عماج ىتح مظعملا باد نم ىلوالا دودحو سيئر اهنم لكناو نيتردلب

 اهتم مهسقتلا اذه لظ دقو يقرشلا بابلا ىتح ناجرم عماج نم ةيناثلا دودحو

 ليكعشتو ١و1! ماع ىف ةيناطيربلا تاوقلا لبق نم دادغب لالتحا ىتح

 .. ينطولا مكحلا

 ةيدلبااتابجاو تحبصا 15071١ ماعةينطولا ةموكلا ليكشت دعب نكسلو

 نيبو ( مويلا تايفرصتلا صاصتخا نم يه ىلأ ) ةيرادالا لامعالا نيب عمج

 ريض ب ةرت دقف اذاو ينامماا تالابالا تايدل» نوناق يف املع صن ىتلا تابجاولا.

 نا يف موتي دادغب ظفاحم ناكو ( دادغب ةظفاحم ) تيم ةرئادلا هذه ناونع

 يدلاخلا قيفوت موحرأا ناك دقو ةيدلبلا سيئر لاهعاو فرصصتلا لاهعاب دحاو

 ةدم اذه هبصنم يف قبب مل هتكداو ١ ؟؟ر/ ارك خيرات نيع ذا اط ظفاحم لوا

 ةيكحللا ةدارالا تردصف ةيلخادلا ًاريزو 5١؟* ناسين ١ يف نيعذا ةليوط

 . كاذ دعب دادغبل (ظفاحم يرتفدلا داؤف موحرملا نييعت

 مايا ناك اك هلاح ىلع قب دقف تايدلب ثالث ىلا دادغب ةنيدم مسقت اما

 : مه ١ ماع يف تايدلبلا هذه وريدم ناك دقلف نيين اهلا
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 وه ةيناثلا ةيدلبلا ردمو نار زملا يلع ديسلا وه ىلوالا ةيدلبلا ريدم

 . ليلخلا قلصم دمت موحرأا وه ةثلاثلا ةيدلبلا ريدمو رعنم قازرلادبع موحرملا

 نوناقلا رودص دعب امسال ) دالبلا ىف ةيرادالا نوؤشلا تمظن امل هنا الإ

 طابترا كف ررق دقف تايفرصتم ةماقا ساسا ىلع كفذو ( يقارعلا يماسالا

 ةيدط تأثنا مث ةيفرصتم تحبصا يتلا ( دادغب ةظفاحم ) نع ثالثلا تايدبلا

 نيما ) ىعد. اهسيئر راصو ( ةمصاملا ةنامأ ) مسا املع قلطا دادغب ين ةدحوم

 ةيلخادلا ريزو حارتقا ىلع ءان ردصت ةيكلم ةداراب اذ-ه نيعيو ( ةمصاعلا

 . نييندلا ةلودلا ينظوم نيناوق ةفاكل أعبات نوكب نا ىلع ءارزولا سلجم ةقفاوعو

 « تأشن حيبص موحرملا وه بيترتلا اذه ءارجا دعب ةمصاعال نيمأ لوا ناكو

 ١م ماع ةيافل مددع غلبو تايصخش ةدع بصنملا ادهم نييعتلا يف مباتت دقو

 : مثو ةمصاعال (نيما )1١(

 ةمصاعلا ءانما

 ١ويه+ ماع ىّتح ةمصاعلا ةنامأ سيسأت ذئم

 كاكفنالا خسر" نييعتلا خيرات مسالا

 ١6.4 لوالا نرشن ١وب# طايش تأشن حيبص- ١

 ١و؟ه زوع 1١954 لوالا نيرشت ةحوخلا ديشر د *

 اوبس. ناسين ١و6 زوع يونملا تاك و

 ١ةسا لوابا ١و. ناسين يرتقالا يحبص دوم -

 ١هسم لوالا نيرشت هسا ىناثلا نب رشت يرمعلا دشرا - ه

 ١و يناثلا نيرشت #”#١ لوالا ني رشت يرتفالا ىحبص دومم - 5



 ملغ

 كاكةنالا خيرات نييعتلا خيرات ىممالا

 ١و44 ناريز>- 1و يناثلا نبرشن يرمعلا دشرا- ٠

 ١5145 سام اى44 يناثلا نيرشت  ةعمج نيالا ماسح م

 ١544 ترام ١ةؤ:لولبا كاش قئاف روتكالا- ٠

 اذ لوايا 1444 ترام يجدهجا.لا يداطادبع ٠

 اذه١ لولا اذ؛ة لوا دهأ رفظم د١

 اوه ناسين 16٠ لوالا نبر شت باصقلا هللادبع ١١

 0 اوه ناسين يلجفبطلا يرخل ١١

 تايدلبلا تايجاوو لامعا سفن يه ةمصاعلا ةنامآ لامعاو تابجاو نا

 . ١# ةنسل م6 مقر تايدللا ةرادا نواف اهيلع صن .ىتلا

 ةيآلا بعشلا نم ةينفلاو ةيرادالا ةمصاملا ةناما تاليكشت فاأتتو

 ةبعشلا « تاياسحلا ةيريدم « ةنامالا ءازج ةكح « ةقوقحلا ةبعشلا « ةيراتركسلا

 ةعبارلا ةينفلا ةبعشلا « ةثل ثلا ةمنفلا ةبعشلا « ةيناثلا ةينفلا ةبعشلا « ىلوالا ةينفلا

 « ةسارحلا ةءعش . تافيظنتلا ةيريدم « طابضنالا ةيريدم « قئادحلا ةيريدم

 ةدحو ةيريدم « ةرايبال ةينفلا ةبعشلا « ةيكحييناكيملا رومالاو ءافطالا ةيرب دم
 ةدسحو ةيريدم خ ركللا ةدحو ةيريدم « ةيمظءالا ةدحو ةيريدم ةداركلا

 . تاسسؤأا ةيريدم « ةيمظاكلا

 فدهت ةريثك لامعاب نآلا ىّتح اهسيسأت ذن» ةمصاعلا ةناما تماق دقلو

 اعاسنا اهعاستاو دادغب ناكس دياز: نم مغرلا ىلع اهليمجتو ةمصاعلا نيسحن ىلا

 : وجو



 م5

 دادش تعاطتسا امل اهالوا ةليمج ةمخل تابانن ةدع مويلا ةمصاعلا ةنامالف

 تايصخشلا نم ًافيض فيضتست نا وأ يلود رمتؤم ايف دقعي نا (ديشرلا ةمصاع)
 : م تادانبلا هذهو هتناكمب قيلي لحم ين ةريبكللا ةيبنجالا

 يكلللا ىنئتسملا ةلابق ماقلا مخضلا ءانبلا وهو : ةمصاعلا ةناما وهم ١

 0 ميلسلا ينغلا قوألا هلخاد يف ىلجتب ءان نع ةرابع وهو ةلجد ره ىلع لطملاو

 . ةعئار ةليمل هب ةقحلملا قئادحلا امأ . ميظنتلاو ميسقتلا نسح نم هب زاتما

 ىف وا ةنامالا وهي ةيانب يف ةيريخلا تاسسؤلاو ةموكحلا قت ام ارهكو

 . ةيلودلا اهتارعؤم وا اهتاعامجاو اهتالفحو اهمدآم هقئادح

 . يرتفدلا يحبص دوم ذاتسالا يلاعم نمز ىف وهملا اذه ءاشنا مسدقلو

 طيس يجراخلا اهربظم ةبانن يهو : ىناثلا لصيف كللاةعاق - ؟

 ةعاقلا هذه مقتو « بيت رتلاوةسدنملا ةنسح لخادلا ن٠ ابنكسلو ءانبلاو ةسدنهلا

 ( صخش 5٠٠ ) يلاومل عستن ليثمتلل ةلاص نع ةرابع يهو مظعلا باب ةحاس يف

 اههف تدقعو ةيقيسولاو ةيئانغلاو ةيليثكلا تالفملا اههف ثديقا ا ًاريث كو

 . ةيفاقثلا مماوللا يف امس ال ةيدلعلا تارضاحما اههف تيقلاو ةيلودلا تارمؤملا

 . ًانيص تالفحلا اهمف ماقت اهءارو عقت لكشلا ةيرئاد ةقيدح ةءاقلاو

 هذه لاهعتساب اهريغو ةيقيسوملاو ةيليثألا قرفلاو نياهالا ةمصاعلا ةئاما حمستو

 . ةدحاولا ةلذحال ةنيعم ةرجاب ةعاقلا

 نودعسلا ةلم ىف ( رسمقلا ) اذه ءيشنا دقو : ضيدالا رصقلا ب م

 ًازهاج نوكيل ًارخاف اًديثأت ثنا دقو ةطرشلا صرادم تابانب نم ةمرقم ىلع

 ةحير» فرغ سم ىلع رصقلا يوت#و بناجالا ةموكحلا فويض راك ةماقال



 مه

 ماءط ةلاصو لابقتسالل ريك نولاص هلو فيصال ديربت زاهج اهنم لك ىف ًادج

 . اصخش نيرشعو ةعبرال عسل

 دورولا فطلأو راهزالا لمجا اهيف ترشتنا ةعساو ةقيدح رصتللو

 ةيموكحلا تاسسؤملا وأ تارازولاوةيجرالا ةرازو هيف ميت ام ريكو نيحانإلاو

 . ةيسرلا امدامو اهتالفح

 يلاءءنمز يف اهؤاشنامت دقف (ضربالا رصقلاو ةعافلا) ناءانبلان اذه اما

 . ©) ةمصاملل ديما ناك امدنع يرمعلا دشرا ديسلا ( ةماخ )

 يرصع حبسم ءاثناي كلذك ةمصاعلا ةناءأ تماقو : حيبسملا - 4

 دقو رهملا .يطاش ىلع ةيقرشلا ةداركسلا ةبج ىف ءانبلا ليمج ةسدنطلا نسح

 ةفض ىلع دنع ةليمج قئادح اهتطاحاو ةيرصع ( ونيزاك) هنم ةءرقم ىلع تديش
 ضوح _ءرم ديفتسيو ( رك اش قثاف روتكدلا ) نءز يف هزاشنا معدقو ةلجد

 يونس رجأب مازملالا» اهترجا دقف ( ونيزاكسلا ) اما فيصلا يف نولهالا ةحابسلا

 نا اهرجؤم ىلع طرتشا دقو ( يسابما ) مسا نآلا ونيزاكلا ىلع قلطيو

 بلج هل زوجي ال يا ) طقف ءانغلاو قيسولا ىلع المتشم يمويلا هجانرب نوكب

 . ( تاصقارلاو تاتسيئرالا

 تايائيلا نم ددع ءاشناب ةمصاعلا ةنامأ تماق دقف كلذ ىلع ةوالعو

 وذزاك ةلانك ىرخا تايانبو تارضحملاو كمساا يوالعو رزاجلاك ةيحصلا

 ةباجح ةيعمج ةيانبو ىناثلا لصيف كلملا عراش ىف ةعقاولا ( ولولا ) ةءانو دازرهش

 امر اوديو اه ةماكلا خاب ادا نما هرعو لا هلالا :هزئاذو لاش
 زيح ىلا اهجارخا ىلع لمعت ميراشم ةدع مويلا ةحصاعلا ةناءأ ىدلو

 .ةفايضال ان ايحالمعتسي (رضخالا رمقلا) يعدي نودعمسلا كراب ىف يفع رمتكانهو (1)



 ملك

 دتمملا يلوطلا عراشلا حتتف اهنم تابقع نم اهليبس ضرتعي امم مغرلا ىلع ذيفنتلا

 عراش نيب ةلصوملا ةيضرعلا عراوشلا حتفومظعملا باب ىتح يفرشلا بابلا نم

 ضعب كالمتسا قيرط :رع تارايسا تاكراد لو يزاغ عراشو ديثرلا
 كلذ ريغ ىلا ديشرلا ع راش نم ةفلتخم نك اما ىف ةعقاولا تايانبااو تاصرعلا

 . حاجنلا اه بتكي نا وجرن يتلا ةديفملا ميراشملا نم

 ثدحا ىلع ةيسيئرلا ةمصاعلا عراوش نم ريبك ددع طبلبت تماق دقلو

 عاشو مظعالا مامالا عراشو ةيريزولا عراشو ديشرلا ركسعم عراشك زرط
 اهطيلبت يرجي ىرخا عراوش كانهو ةيقرشلا ةداركسلا عراشو رم خييشلا
 . ايا طقلا اذه ىلع

 ميظنتب قلعتي ايف اهرهع رم ةدملا هذه لالخ ةنامالا هب تماق ام اما

 0 ت”رودعسلا كرابو يزاغ قئادح يف نايعال رهااظف تاهزنتملاو قئادحلا

 رتنع ةحاسك ةليجلا تاحاسلاو قئادحلا نم اهريغو ناممنلاو ضرعملاو نيعيرلا

 . اهريغو حتفلا ةحاسو سودرفلا ةحاسو دادش نا

 . ةعبرملا راتمالاب قئادحلا تاحاسم نيبي لودج يلب اهفو

 أعب م أرثثم ”ا و ٠ امتحاسم ىربك قئادح 0

 ١ اذكاالا 0 ةهزنتم ) )

 م» م» 463 » ةريعص ةقبدح مس“

 م« م لافطالل قئادح هب » )

 م60 0 لتس » )»)

 ١ اهتحاسم دادهبيفرشيف ةباغ .5٠6٠و ١م »



 ىلا/

 فاأتب مف امناودأو ةيعسرلا اهقاروا جوتي صاخ راعش ةمصاءلا ةنامألو

 ؟ ينعي اذامو

 ًارذحتما رك لثع ةراش اهل تذخنإ دف ١م ماع ىف ةمصاعلا ةنامأ تناك

 ضارتعا هجو ١961١ ماع يف هنكساو . ةلخت هفاخ ىلا تربظ دقو ضاضقتالل

 ةمصاعلا ةناما نع ةركف يطعت ال اهرابتءاب ضعبلا لبق نم ةراشلا هذه ىلا

 رقتسا ةميدقلا راثالا ةيريدم عم ةرواشلا دعبو كلذلو دادذب ىلا ةلصب تعب الو

 . رضاحلاو يضاملا هيلا زمري ام دحاو نآ ىف عمجت ةديدج ةراش ىلع يأرلا

 ةنيدملا ) مالساا ةنيدم لثع رودم لكش ىلع ةديدجلا ةراشلا ناف كلذاو

 هرصق اهبطسو ىفو ه 157 - 146 ةنس روصنلا رفمج وبا اهانب يلا ( ةرودملا

 عئاطقاهنيب لكشلا ةرودم راوسا ةثالث اًهو-و هدجسمو بهذلا رصقن فورعملا

 ةلباقتم باوبا ةعبرا روس لك ىفو . مهريغو ةلودلا لاجر راك دودو ءارمالا
 ةفوكلا قبرطىلا « ماشلا قيرط ىلا «ةرمهبلا قيراع ىلا . تاهج عبرا ىلا يدؤت

 . ناسارخ قيرط ىلا م

 ضرا هلتسا فو سمشلا قورش ىلا ريشي ام راعشاا ىلا يف دخما دقو

 تقولا يف راعشلا ناولا مرتو دادغب طسو يراجلا ةلجد رهمو ءارضخلا قارعلا
 3 فارما معلا ناولا ىلا هسفن

 او« | با ١ ج ةمصاملا ةناما ةرقن مجار )١(



 /ى

 دويملا كاوما قارا ءماملا ::ادلا ١
 ةيقارعلا ةيسنملا مهنع ةطقسملا

 ماع يف برعءلا قح ةذحجلا ةروصلاب ةينيطسلفلا ةلكشملا ءاهتنأ رثا ىلع

 نوميقملا دوهيلا حار « الجخ ةيناسنالا نيبج اط ىدن. يتلا ةروصلا كالت 4

 ريغ لوسلا ىتشب نوعرذتي اوحار . !متاربخم نيمهنتم اوناك نيذلا دالبلا هذه يف

 دالبلا هلل نوديكي اوناك ام ىلا ةفاضالاب اءئاهن قارعلا كرتل ةءورشملا

 . ةينالعو ًارس

 ناملربلا ىلا ١0٠ ماع راذ 1 * موي ىف ةيقارعلا ةموكحلا تمدقت كلذاو

 ًاددع نا تظحال نا دعب دوهيلا نع ةيسنجلا طاقسا اهيف بلطت ةلجعتسم ةحال

 , 27 برعلا ءادعاي قاحتلالل برها نولواحي نييقارعلا دوهيلا نم ًارهك

 ظافتحالا ىلع نيهركم ليبفلا اذه نماباعر دو>و نا ةموك-حلاتأر دفف

 قلخ ىلا لب ماعلا نمالا ىلع اهريئأت اه جئاتن ىلا امح ىدؤي ةيقارعلا ةيسنجلاب

 نيذلا ءالؤه نود ةلوليحلا مدع يف ريخلا نا دجوف ةيداصتقاو ةيعامجأ لكاشم

 مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلا نطولا اذه مهولق ىف ءالولا نم ةرذ نولمحيال

 حيبصاو 6١١.ر/مر/ة. موي ةيععرلا ةديرجلاب رشن يذلا ١66٠ ةنسأ )١( مقر

 . هرشن جرا: ذنم لوعفلا ذفان

 )١( ةنسل ينايتلا ساجلا رضا مجار 156٠



 وكف

 نوتفاهتي اوحارو وضو مهتايث نع دوهملافشكن وناقلا اذه ىل ًادانتساو
 ىلإ قارعلا ةرداغم يف مهتبغر نع نيبرعم مهنع ةيسذجلا طاقسا زكام ىلع

 . ةعجر ريغ نم ليثا رسا
 ةن- يه مهنع ةيسنجلا طاقسا ةيلمعل نواقلا اهددح يتلا ةدما تناك الو

 ديمجتى لا فدهت ةيرس ةطخةموكملاتذخنا دفا 101١ راذ آ ١ مون يهتنت ةدحاو

 راذ نم مساتلا مويلا يعتني دكي مل اذكهو مهتيسنج اوطقسأ نيذلا موج لاومأ

 ةيسنملا مهنع ةطقسملا دوملا لاومأ ةراداو ةبقاسع نوناق ) ةموكملا تءاذأ ىتح

 لاوما ةفاكح ديمجينوناقلا اذه بجومب منف ( 146١ ةنسل ( © ) مقر ةيقارعلا

 نوم عون يا اهم فرصتلا زاوج مدع ىلع صنو ةيسنجلا يطقسم صاخشألا
 ةنامالا) ىه ةصاخ ةرئادةموكسحلا تأشنأ ضرغلا اذه اديةنتو6 تافرصتلا عاولا

 نيمأ ةسائرب ( ةيقارعلا ةيسنجلا مهنع ةطقسلا دورملا لاومأ ةراداو ةبقارمل ةماعلا

 ذاتسالا ةداعس وه اهل ماع نيمأ لوأ ناكو ءارزولا سلجم نم رار نيع ماع

 تردصأ ه١ راذآ ١ ٠خيراتنو قبسالا ماما ةيلخادلا ريدم تعفر ديم دبع

 مقر ةيقارعلا ةيسنملا مهنع ةطقسلا دوهملا لاوءا ةرادأو ةبقاسم نوناق ) ةموكحلا

 نيناوقلا يف ةروكذلا رياعتلا ضعب نم دوصقملا هيف تنيب ( ١901١ ةنسا ( ه )

 ماعلا ,نيمالا تايحالص هيف تنيب اك ضصوصخلا اذ هب ةرداصلا ةمظنالاو
 . هتايحاوو

 مهنع ةطقسللا دوهملا لاومأ ةبقارع ماظن ) مويلا سفن ىف تردصا م

 ماعلا نيمألا تايحالص هيف تحضو ( ١؟١6 ةئسل ( * ) مقر ةيفارعلا ةيسنجلا

 . ةيسنجلا مهنع تطقسا نمل ةدئاعلا لاومالاب ةقالعلا يوذ تابجاوو

 ةيقاسع نواف ليذ نوااق ( ةموكحلا تردصااةوها راذآ "«« مو قو
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 هبجوع يذلا . ( ١581١ ةنسل ه مقر ةيقارعلا ةيسفحلا مهنع ةطقسملا دوهملا لاوما

 اوناك مهنك-!و ةيقارعلا مهتيسنجم نوظفتحي اولاز ام نيذلا دوبيلا لاومأ تدمج

 هبجوكو ١954 ماع نم لوألا مويلا ذنم يقارع رفس زاوجي قارعلا اورداغ دق

 خسر" نم نيربش لالخ اودوعي مل نا ديمجتال ةضرع ءالؤه لاؤعا تحبس

 . ةيئانثتسا تالاح ىلا اذه عم نوااقلا راشأ دقو نأشلا اذه ىف ناببلا رودص

 (م) مقر ماظن ليدعتا ( ) مقر ماظن ردص 1901١ راذآ ١" مون يفو

 فرمصتلا ماظن ) ةموحملا كودنمأ اذه١ ناسن ؟5١ مون يفو او١5 ةنسل

 هيف تحضو دقو 1481 ةئسأ ( 1١ ) مقر اهتيفصتو اهتراداؤ ةدمجملا لاومألاب
 . ةيقارعلا ةيولالا نء اهريغو دادغب يف ةروك دما لاومالاب فرصتلا ةقبرط

 حضوت تاماعت ةدع لمعلا ىف امر شابم ذنم ةماعلا ةنامالا تردصأ دقو

 . ةمظنالاو نيناوقلا قيبطتي ةقلعتملا لئاسملا ضعب اهيف

 مهنع ةطقسلا دوريلا لاوما ةراداو ةبقارمل ةماعلا ةنامألا تاليكشت اما

 مويلا ىف ةرداصلا ١901 ةنسأ (" ) مقر تاماعتلاب تنيع دقف ةيقارعلا ةيسنجلا

 .ا١980١ سام ربش نم رشاعلا

 : ينأ امم فاأتن تاملعتلا هذه بجو ةنامالاف

 2 نيدعاسم ةدع هب طب:ريو اهلامعا رهس ىلع فرشي ماع نيمآ-١

 تابجاولا» اهنم لك موق: : بعشو ( تاناما ) ةدع نم هذه ةرئادلا فلأت

 : يهو تاملعتلا هذه يف اهل ةنيمملا

 ةلوقنملا لاومالا تيبشت ةبعش اهم طبةريو : ةيراجتلا تالماعملا ةناما ١

 . تاداهتعالا ةيعشو تايلطلا ةمعشو



 لا

 ةيعشو ةيكلملا تيث ةيعش اهم طيتريو : ةلوقنملا ريغ لاومالا ةنامآ  ؟

 2. نوهزا ةيعشو ةنايصلا ةيعشو لالغتسالا

 تاكرشلاةرادا ةبعُدو ليجستلا ةبعش اههطبتريو : تاكرشلا ةنامأ

 . تاكرشلا ةيفصت ةبعشو

 . ةيفصتلا ةلامأ
 . ةيكركلا تالماعملا ةناءا  ه

 . ةيراجتلاو ةيقوقحلا رومألا ةناءا 5

 . شيتفتلا ةنامأ

 . تاءاسحلا ةنامأ مه

 . نزاحتا ةنامآ_ه

 ةيناذلا ةبعشو درجلا ةبعش اهم طبتريو لئاسرلاو ةرادالا ةناما ٠

 . قاروالا ةبعشو
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 مهي مداقلا لا وما - ١

 لاوما ةرادا نع ةلوؤسم ةصاخ ةرئاد ١و4 ماع لبق قارعلا يف نكي مل

 رز نوناق ) ردد_ص 19و ماع يف نكلو « ةماع ةروصب مثريغو نب رصاقلا

 ( ىىمع ةذسأ ماب مقر نيروجحماو نييئاغلاو نبرداقلا لاوما ةراداو تاكرتلا

 ةيردم ) ىمست ةيادعلا ةرازوب ةقحام نوكت ةرئاد ليكشت ىلع صن يذلا

 كلذ ىعدنو ةكع هيف لحم يأ يف عور# ال سسؤتو ) نب رصاقلا ناوعأ

 ( نيرصاقاا لاومأ ةيرومأم ) مساب عرفا
 ء(ا0) يهف نبرصاقاا لاوما ةييرادم فئاظو اما

 ١ - ةئرولا نيب بئاغ وا رصاق دوجو دنع ةكرتلا ريرحت بلط .
 . مملع قافنالاو نيروجخلاو راغصلا لاوما ةراداو ظفحو عمج

 . اهظفحو نيبئاغلا لاوما عمج بس

 .نوناقلا اذه ماكحا قفو دوقنلا نم امدلام ءاعاد؟

 ماظن 1١91٠) يف ردص رك ذلا فنآ نوناقلا ىلا ًادانعساو كلذ ًاذيفنتو

 نينثا نيفظوم ةلاف.ك ءاقا نيرفظوملا ضارقا ضرمأ ( .١914 ةنسأ 59 مقر

 بتاور يفاص نع ضرتقملا غابملا ديزنال نا ىلع ضرتقملا بئار نع ديز اهبئار

 اهرادقم ةيماظن ةدئاغي و نيتذس فرظ يف ددست نا ةط. ريش رهشا ةدسا ضرتقملا

 . ايونس ةئاملاب ثا

 نزوعملا اسال نيفظوملل ىلج تامدخ ءادساب ةيردملا هذه تماق دقو

 ٠ ١ نيبارملا رورش نم مهنم اريثك تدقلاز مرنم نيجاتحنا و

 نيفظوما ضارقا تايلمع تفق وا ةريخالا تاونسلا يف ةيردملا نا الإ

 ١و4 ماع يراقعلا فرصملا سيسأت مت اذا ىتح لكاشم نم هعسال ام ةجيقن هذه
 بناج ءامإ ىلع روك ملا فرصملاةراداو نيرصاقلا لاوما ةءريدم نيب قافتالا مت

 ١و4 ةنسا نيناوقلا ةعومج مجار )1(



 م
 فرصملا اهعفدي ةيونس ةدئاق ءاقل روك ذملا فرصملا قيرط نع دوقن نم اهدل امن

 نيرصاقلا لاوما ةيريدم تعدوأ ١6٠ يفو . ( ةئاملاب ث 4 ) اهردقو اهل
 . قافتالا كلذ ىلع ءانب ( راند فلا ١٠6١ ) ةردق اغلبم يراقملا فرصملا ةنازخ

 تامدخ ىدس لاز الو ىدسأ دق ةيردملا هذه دوج ونا ةيف كشال امثو

 ةضرع تناك نا دعب نيروجح او نييئاغلاو ع 3 رداقلال اوما طظفح ليبس يف ىج

 . عاو ءضلاو فلات او بعالتلل

 ىارملا يف مب ىلا ءاوث ريا - 5
 اهعيذت يلا رايخالا ةرمدن ىلا نوعمتة سا مثو قاروعلا قف سانلا داتعا دقل

 نركلو ةيوجلا ءاونالا ةيريدم اهردصت يتلا قارعلا يف ةبوجلا ءاونالا ةرشن

 يف اهمتاشنإ خيرات وأ اهحرات وه امو ةيوجلا ءاونالا سام يردت ال متيرثك

 لخدن نالبق الوأ معلا اذه نع ةيحئرات ةذبن ءاطعا نم انل دب ال كلذلو قارعلا

 : )١( لوقن و ةيقارعلا ةيوجلا ءاونالا ةبربدم خبرات ثح يف

 قيد مولعلا ةيبقب باصأ يذلا مدقتلا ملعلا اذه بيصن نا نود نونسلا تالاوتو

 ةرارح ةجرد سايقا ًازامج نويلاطيالا ع رتخا ثوح رشع سداسلا نرقلا ءاج

 يف ةاونلا اه نازابجلا ناذه ناكف يوجلا طغبغلا ساوقل رخآ ًازاهجو ءاوحلا

 تذخأ دقو . مويلا اهتدئافب ملاعلا معني يتلا ةبوجلا ءاونالا رئاود حرص ءانب

 تأشن اف ةايحلا يحانم ىتشب ىربك ةقالع نم هل ا ةءوجلا ءاونالا ملعب م لودلا

 ؟ خيراتب هيفارعلا ةعارزلا 8 يف روشنملا ( ةيوجلا ءاونالا لاق٠) مدار )١(

 +١56 سرام
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 فالتخاباهتقالعوراطماو حايرو فصاوعنم رهاوظلا كل: بابسا ىلع ف رعتلاو

 ديفتست يتلا ةب وا تاؤبختلا رهظت ريرا_قتب تامولعملا مدقتو هب وجلا طوغضلا

 . ةيرك بعلاو ةيندملا اصملانم اهريغو ةيبرحلاو ةيرحبلاو نا ريطلا حاصم اهنم

 ١م ماع ىلا عجريف قارعلا يف ةبوجلا ءاونالا ةحاصم ءاشنا خسب رات اما

 سيسأت هقناعىلع اذه ذخأف (دروارد رتسملا) يعدي يناطيرب ريدم اهل نيع ثيح
 . ةيوجلا ءاونالا ةحاصم مظنتو

 ام موقت تناك يوجلا دصرلا لامعا ناف ةحاصملا هذه سيسأت لبق اما

 (ءاونالل ةرئاد) تأشنا امدنع ١و9 ماع ذنم قارعلا يف ةيناطيرربلا ةبوجلا ةوقلا

 . ( نآلا ديشرلا ) يدينا ركسعم ىلا هتلقن م دادغب يف الوأ اهرقم تاعج

 لصولا يف يوج دصر تاطم ( 1١و95 - ؛و8) لالخ اه تاكو
 ًاداصرا قلنت تناك مي ةبيعشلاو ةيناويرللاو يدامرلاو ةيطرلاو كوك ركو

 نادايمك طفنلا تاك ريش لبق نم رادن لب اه دوعت ال ىرخأ تاطحم نم ًايوج

 ةيوجلا ةوقلا اصم ةمدخ ةرئادلا هذه نم ةياغلا تناك دقلو . ةناخطفنلاو

 يندملا يراجتلا ناريطلا دكر تعسون او ىلوالا ةجردلاب ةيناطيربلا ةيكلملا

 ءاونالاري راقت ةعاذاب موقت ةرئادلا هذهتذخا ناريطلل ةيلود ةمظنم تسسأتو

 . ةيوجلا ةمظنالل اقفو

 روم ةرثكو نراريطلل :ةبسنلاب يلودلا قارعلا زك م روطتل رظنلابو
 . مويدعب امويدادزت ءاونالاريراقتو رابخا تاباط تذخأ هئامس قوف تارئاطلا

 تسسأت ىتح تابلطلا كلت عييمج ةيبلتب ركذلا ةفئآلا ءاونالا ةحامصم تماق دقو

 لو> ةيمسر تارباخم ترج 5١م4 ماع ةياهن يفو « ةيقارعلا كلونالا ةراد

 ةبوجلا ةوقاا لاقتنا بقع يدينهلا يف ةدوجوملا ةيوجلا ءاونالا ةحاصم لبقتسم
 سيسأ: ىلع لمعلاو ةينابخلا يف ( نابذلا نس ) ركسعم ىلا ةيناطيربلا ةيكلملا

 جتندقو . ىرخالا لودلا يف ءاونالا تاطحمرارغ ىلع ةيقارع ةيوج ءاونا ةطغ

 ؤبذتلل نيزك ص تاذ ةيقارع ةراد سيسأتل ممصت عضو نا تاراخغا كلن نع



 هل

 لاو>ا نع ٌؤبنتلل ةرصبلا يف يناثلاو قا رعلا لاو>١ نع ٌؤ.ذعال دادغب يف امهدحا

 نوذكي اميب عافدلا ةرازول اعبات دادغب زنك سم نوكي نا ىلع يسرافلا جيولحلا

 . هدادعأب موقت نا املع يتلا ءانهملا ةيردمل اعيان ةرصيلا زك سه

 ريبخ داغا ةيناطيربلا ةموكحلا نم قارعلا ةموكح تبلط ١مم ماع يفو

 ءاونالا ةحلصم ميظنتو سوسأت ىلع لمعيا تاونس ثالث ةد1 ءاونالا يف
 . قارعلا يف

 رتسملا ) حبصاو ةحاصملا هذه تحتتفا ١خج ماع ناسين ل ا يفر

 اهترادال هتقو نم امسق لغشي ( يدينا ) يف مدقالا ءاونالا طباض ( سويئام

 ءاونالا ةحاصم ًاردم ( دروارد ج . رتسملا ) نييعتب سمألا ردص مث ةلاك ولا

 اوه 1١-1١ موب اهيف هلمع رشاب ثيح قارعلا يف ةيوجلا

 ىلع بيردتلل ةحاصملل نيمزاللا نيفظوملا نييعتب يدب خد رأتلا كلذ ذنمو

 . افظوم نيناملا ىلاو> ١وه»م ماع مجددع غلب ىتح ءاونالا لامعا

 قيفوت 'ذاتسالا ) وه اهسيسأت ماع ءاونالا ةرئادب نيقحتاملا لوا ناك دقو

 ريد-هلل ًادعاسم اهف نيعو فراعملا ةرازو نم اهملا هتامدخ تلقن يذلا ( حاتف
 حبصا مث , ةنسلا سفن يف ندنا يف ةيبيردت ةرود لكا نا دعب ءاونالا يفًاريبخو

 ةيش نا م ةيلاعلا تاداوشلا يوذ نييقارعلا ءا ربا نم ةعب را دعب ايف ةحاصملا

 . ةيوناثأا ةدابشلا ةلم> نم مهلج اهيفظوم

 لامففتا دعب عافدلا ةرازو نع ةحاصملا هذه تاصقنا ١546 ماع يفو

 تحبصا امدنعو لاذشالاو تالصاوملا ةرازوب ابقاحتلاو ىندملا ناريطلا ةب ريدم

 ةيوجلا ءاونالا ةيردم تعحبصاأا 4 ماع ةماع ةيريدم يندملا ناريطلا ود

 . اه ةقحاملا تايردملا ىدحا

 ذاتسالا ) هنواعم اها رادال نيع يزاكنالا 5 دقع ءاهتنا ا

 ماع ذنم ةينفلا ةرئادلا هذهل يقارع ردم لوأ وه نوكي كلذبو ( حاتف قيفوت
 . نالا يتح او



 لا

 :(1) ينأب مب ةيردملا هذه تامدخ صخلت و

 ديوزنب يلردلاو يبهالاو يندملا يراجعتلا ناريطلا ةمالس نيمأت ١

 , 2 .اهنع أشني امو ةيوجلا تامولعلاب تارئاطلا
 تامولعملاب دا_صتقالا ةرازو يف ةيسيئرلا ءاصحالا ةرئاد ديوز-؟

 , ةيوجلا تايئاصحالاو

 ةيئاونالا تاطحلا ضعب نع ةيوج تامولعم ةعارزلا ةرازو ديوزت ع

 . ةيعارزلا تافالا نم تابنلا ةياقوو دارجلا ةللاككم ةياغل ةيختنم ةيقارعلا

 كلذ ريغوض اى الا ةلاكا ةمزاللا ةبوجلاتامولعملاب ةحصلاةرازو دم - 4

 يف اهاطتت ىتلا ةيوجلا تامولعملاب ةحاسالا ةيقارعلا تاوقلا ديوزت  ه

 1 . اهتاك رحو اهتايلمع

 ةيوجلا تامولءملاب دئارجلا وأ ةعاذالا قيرط نع روبملا ديوزت ١

 . رخآ ىلا موب نم ةريغتملا

 انام عزوتو عسبطت رخآو نيح نيب ةيخانم تارشن رادصا
 . ةلياجلا تامدحلا نم كلذ ريغ ىلا

 ةرادا ىلع فرشتو داد_ةهب يف يندملا راطملا ةءانب يف ةيريدملا هذه رقمو

 لاف رج ادي روي ةعووم ةطغاإ هاو اد 3[ + قارملا قف ةقفخلا تالفغا
 فنوفظوم اهامعأب موقيو ةيقارعلا ةموكحال عبات وهام اهنم بيرقتلا هجو
 : م تاطحلا كلتو نويقارع

 . توكلا « ةيطرلا « ةيناودلا « ةيرصانلا « كوك رك « لصوملا « دادغب

 دصرلا لامعأب موقيو ءاونالا ةيردم لبق نم تالالاب زوجم وهام اهنمو

 : ع تاطحلا هذهو ةطرشلا يكلسال وفظوم اهف

 . ةيبونجلا ةيدايلا يف اهلك و ةيصبلاو ناماسلاو بوخنلا

 راذآ ١" يف رداص لوالا / ةيونسلا ةبوجلا ءاونالا ةعاصم رراق م.حار 01(

 مبارلا )( راذآ 5١ ىن ثااثلا) ( ١58 راذآ ؟١ يف يناثلا ) ( ١9

 ( +١94 راذآ ١" يف رداصلا



 ةا/

 لامعاب موقيو ةيوجلا ءاونالا ةيريدم لبق نم تالآلاب زوجت وهام اهنمو
 : مو طفنلا تاك رش وفظوم اهف دصرلا

 . ةثيدح <« يجوب ؛ نيقئاخ

 : شو ىرخأ ثالث تاطحم كلذ ادعردجوت اي

 . ةرصبلا يف ةماعلا يناوملا ةيربدم عسبتتو ةرصصبلا
 . ةيناطيربلا ةيكلملا ةيوجلا ةوقلا ناعبتتو ةبيعشلاو ةينابحلا

 اهددع براقش طقف رطملا سايقا ةيخانم تاطحم كانهف تاطخل هده ادعو

 سايقل تالآ ءاونالا تاطحعمع ضعب ىف دجوبو . قارعلا ءاحنا فلت2# يف نيثالثلا

 : يف هذهو ةداتعملا ةيحطساا تادصرلا ىلا ةفاضا ايلعلا حايرلا تادصر
 « ةبيعشلا « ةبطرلا « ةبرصاخاا « ةيناويدلا « دادغب « كوك رك « لصوملا

 طغضلاو ةرارحلاو حبرلا دصر موقتف ( ةينابهلا ) ةريخالا اما . ةينابحلا

 . ايلعلا ةيئاوهلا تاقبطلل ةبوطرلاو يوجلا

 : ةيتالا ةيزفلا ماسقالاىلا رضاها تقولا يف ةيوجلاءاونالا ةي ريدم مسقت و

 . ةيودجلا تا ٌؤَبنعلا مسق-ا

 1 يوجلا دصرلا مق - 3

 : يكلساللا مسق - : , خانملا مسق - ع

 هيارعلا ميما ١6
 لامشلا نم ةدتوملا ةيصخلا هلووس ق رت يعاد ز رطق هتءيبطب قارعلا نا

 5 ملاعلا عاقب ىنغا ندم هنالعجيو ه.صخ ند ناديرق نايظع ناره بوذنجلا ىلا

 . تارقلاو ةلجد اهف ( نادفارلا ) نارهنلا ناذه اما

 )١( تارفلارهمث

 رحيلاو ثراو ةريحب نيب ةروصخلا ةيلبجلا ةقطنملا نم تارفلا جر

 فرامأا ةعيلطم 4 ةسوس دجا روتك دال ( قارملا يف يراا روطت بادك عجار 1(

 اوؤ45 دادني
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 نيرم ند ةعيذم يف نوكتيو . يلاشلا ضرملا ند نيعب رالا ةجحردلا ُْى دوسأالا

 نايقتاد من يناثلا يلاعش يف لوالا يرو ) وص دام ) و ( وص ثتارف ( امه

 كراو ةريب يبرغ ( ًارتموليك 000 وحن دعبت ينأأ ( طونرخ ) ةنيدم دنع

 هيناج نم دقاور نم هيف بصني ام ههايم دادزت ًادحوم ىرجم كلذب نافل ؤيف

 . يقرشلا اهلاعث هاجتاب ( سلبارج ) دنع ةيروسلا يضارالا لخدنو . نعألا

 ) رواحللا )و ) خيلباا ( « ناهملا هادفار هب لصتي رسالا بناجلا يف ثانهو

 . ( مئاقلا ) ةدلب دنع قارعلا لخدب مث نمو

 ) اما دلا ( غلبي و (عم٠) وعني ةيقارعلا هودملا زاتمجي نا كعبو

 مث ةينابحلا ةريح ) اهب ونج يف عقت يتلا يدامرلاب رو يدامرلا نم برقلاب

 6 تارتموليك (؟١) ةفاسم اهنع دعيت يلا ) ةيدتهلا ةدس ( ىلا اب ونج ريالا

 1 4 ةعلر : ِ 7
 عرف) و امظنم الودج حببصا يذلا ( ةلحلا ع رف ) ٠ نيعرف ىلا عر رفق انهو

 ًاضيا نيعرف ىلا ( ةيدنطا ع رف ) تارفلا رطشنب لفكلا بونج يفو

 حاطبلا يف (ههايم ناعرفلا ناذه بصيرو ( ةيماشلا رمت ) و ( ةفوكلا رهن ) امه
 ءاهز اهتحاسم غلبت يتلا ( بلشلا ةقطنم ) عقت ثيح امل ةيذاحملا ةضفخنملا

 مث ةددهتم ي راج يف حعاطبلا هذه هايم برسكتو « راتكيه ) اهم يم)

 ةدلب لاوش نم برقلاب آدحوم قرم ديدج نم نوكتذ يراخيا هده لصتت

 دحتيف دوعب 5 نيعرف ىلا ثلاث رطشني نا ثبلي ال ربنلا نا ريغ ( ةيفانشلا )

 ءطبب ي رج ( ةيرصانلا ( و' ةرامسلا نيبو .٠ ( ةوامسلا ) ةنبدم لنرم بروللاب

 (راملا ةريح ١ وم ةدع لوادجب ههاوم عقلي ةبرصاخلا راوجيو ةئطاو بيسانع و

 . ( ةرصبا' ) برق ( يلع ةمرك ) دنع برعلا طش يف بصنيف اهنم جرح مث

 اهنم عق تارتموليك )7٠١( خويشلا قوس بونج ( راسملا روه)
 2 يقناي تارفلا رهن ناك دقأو ةيقارعلا دودحلا نمص ارموك ) ا١اا/٠ (



 هه

 ( يلع ةمرك ) طش يف انلق ك بصي مولا هنكلو ( ةنرقلا ) ةنيدم يف ةلجد
 يف بص ثيح ةنرقلا ىلا مداقلا ىرحلا ىف راما روه هايم بهذت 7

 . برعلا طش

 : ةلجد رهن ؟

 نمو رهنلا يلاعا يف ىسيئرلا ىرجملا امه نيردصم نم هعبنم يف نوكتي

 ةقهاشلا لايجلا ةلسلس نم عيني وهو ٠ يق رشلا هيناج نم هيف بصنت دفاور ةتس

 نم هيف بصنت يتلا دفاورلا لوأ وهو ( وص ناطب ) نم عبني و يلامشلا ضرعلا
 يبصالا ةلدد ىرجع لصت ثيح ينرغلا هاجالاب رميق ( يراك> ( لايجح بلق

 . ةيلامشلا قارعلا دود> نع رتموليك ( ١٠٠٠٠ ) وحن دعبت ةطقن يف

 ةفاسم ىلعو . ( روباحلا ) هب يقتل ةرشابم ةيقارعلا دودحلا هقارتخا دعبو

 (ىلعالابازلا) هايم كلذ دعب هيف بصنت م (لصوملاب) ةلجد ره رتموليك(٠٠)

 ( لصوملا ) نيب قيرطلا فصمنم دنع هب يقتل لوالاف ( لفسالا بازلا) و

 يونج ًارتموليك (مج) دعب ةطقن يف يناثلاب يقتل اب ( طاقرشلا ) و

 ةلجد رم رهنلا اذه بصم بونج نم ًارتموليك ( م. ) ةفاسم ىلعو . طاقرشلا

 . الاهث ( يجيب ) نم برقلاب ( ةحتفلا قيضم ) دنع ( نيرمح ) لبي

 لوهس ةلجد رهن لخدي يجيب بونج نم ًارتم وليك ( ١4 ) دعب ىلعو

 ( دادغب ) و (دلب ) نيب قيرطلا فصعنم دنع عقت ةطقن يفو ةينيرغلا انادلا
 ةلجد لخدي دلب لفسا يف ًارتم وليك (-0) دعب ىلعو ٠ ( ميظعلا رهن ) هب لصتتي

 هجن م ( ىلابد ) رهن يقتاي ارتموابك (سجب) وحتب اهدعبو ( دادغب ) ةماعلا

 (5.8) دعب ىلع ةعقاولا ةراعلا فارطا يفو ( ةراعلا ) مث ( توكلا ) ىلا ًايونج
 ةديدع ةهساو تاونق ةلجد رهن نم عرفت 2 توكلا يبونج نم تارتموايك

 . باشلا اهيف ع رزي يتلا ( راوهالا ) نوكتف ةعساش تاحاسم يف اههايم ضيفت
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 000 اذه لمي دحاو ىر# يف راوهالا هذه هايم عمجتنؤ دوعت مث نمو

 تبونح يف ًارزموايكك 0( ) ةفاسم ىلع ةعقاولا ) ةنرقلا ) ةدلب لص ىدح

 البق ههايم دمتس ناك ريهن ةلحد نم يبرغلا بناجلا يف بصب انهو . ةراعلا

 بصم لوم نأ دعب هنا الا ةنرقلا دنع ةلدد يف اهيصصوق تارفلا ره باند نم

 هايم ند ًاببرقت ههايم 13 دمتسا رهخلا اذو راص ( يلع ةمرك ( ىلا تارفلا رم

 (برعلاطش) أدبي ةفرقلانمو ةلجد رهن نم يبرغلا بناجلا ىلع ةعقاولا راوهالا

 يف برعلا طسششب هلاصتا ةطقن ىح عبنملا نم ةلجد رهن لوط غابيو

 . ًارتموليك ( .١454 ) ةنرقلا

 ةلجد رهن دفاور

 روباخلا رمت ١

 دنع ةلجد رهنب هلاصتا ةطقن ىتح هعبنم نم ( دفارلا ) اذه لوط غلب

 .٠ ارتموليك ) ا (( روب اةعشيف )

 اكحرت يف ) ةيمروأ ( ةريحو ناو ةريخ ند ةعقاولا لايجلا نم عبط

 زاوجب نا دعبو ةهجلا كلت يف ةل>د ره ضوح ند يضارالا ىلعا يف ير#و

 يلاهت نم ةليلق ةفاسم ىلع ( ىاج زودن وار ) هايم هيلا مضنن ةيقارعلا دودحلا

 غابيو . لصوملا بونج ةلجد ربنب دفارلا اذه يقتلي مث نمو ( ةمحم ) قيضم

 . ًارتموليك ( مو+ ) ةلجد رهنب هلاصتا ةطقن ىتح عبتملا نم رهنلا اذه لوط

 لفسالا بازلا م
 ًأطوأو ةروعو لقا يغارا يف ركو تاريا نم ( دفارلا ) اذه عببني

 . ارتموليك )1.٠( ةلجدب هلاصتا ةطقن ىح عميشملا نم هلوط غلبيو

  - 5ميظعلا ١

 هايم بيسانم يف رثؤي ال هناف اذل راطمالا نم ههايم دفارنا اذه دمتس



 اغا

 اذه نوكح, داكيف ظيقلا روشا يف اما الياق الا ناضيفلا مسوم يف ةلجد

 . افاح دفارلا

 (دلب ( ةدلب تونج ةلحدب هلاصتا ةطقت يح عسبتملا ند هلوط غلبيو

 ٠ ارتموليك (5-)

 ىلايد ره - ه

 دادغب نم يقرشلا لامثلا يف ةيناريالا باضحلا نم دفارلا اذه عذب

 رثئالا ةليئض ةداع نوكت هدهو راطمالا يش هنم ههايم دمتس يذلا ردصملاو

 عررفتتو .٠ جولثلا نايوذ نم ايااغ ةئشانلا ( يعيب را ) ناضيفلا بيسانم يف

 لودجو زورلا لود_ج يم ءاملاب ىلايد ءاوأ دم لوادج ةدع رهنلا اذه نع

 لوادجلا هذه دادما' ضرغاو ناسيرخ لودجو صلاخلا لودجو ثورحم

 رهن ىلع ( سطاغ دس ) نيرمح لبج قيضم يف .يثنأ فافجلا مسوم يف ءاملاب
 . ةياغلا هذه ىلايد

 بونج ةلجد رهنب هلاصتا ةطقن ىح هعبنم نم ىلاد رهن لوط غلبيو

 ىلع اص ةعلقو ةراعلا نيب ةلجد رهن نم ع رفتيو ًارتموايك (ممد) دادغب

 حرشملاو ةريتبلا يعو راوهالاب اهزيازب يهتذت ( طوطش) لوادج ةدع هيتفض

 وأ راهنالا هذه ريغ كانهو ةيرحللاو ريغصلا راو ريبكلا رحلاو ءالحكلاو

 : امه نامظع نارخآ نارهن دفاورلا

 برعلا طش ١
 نمو ( ةنرقلا ) دنع هيف بصي يذلا ةلجد رهن نم ههايم دمتسي يذلا

 نم مث ةنرقلا برق ةلجد رهن ينرغ ةءقاولا راوهالا نم هيف بصنت يتلا هاو

 ٠ لقعملا يلاعثب رعلا طشب لصتملا ( يلع ةمرك ) يف بمعب يذلا تارفلا رهن

 ةهجلا يف عقاولا ديحولا دفارلا وهو ( نوراك رهن ) كلذ ؟ هيف بصيو
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 يس رافلا جيبلحلا ف بيعمل يح ةنرققلا نم برمعلا طش لوط. غلبيو

 . ًارتموايك (140)

 دملا ( ةرهاظل ض رعت برعلا طش هأيم نا وه هيلا ةراشالا ردجت امو

 « رمح رهن« شرشلا : اهمها لوادجلات ا رشع هئم عرفتإو 3 ةيعيبطلا ) رزجلاو

 «نافسوي 6 ناد 4 نأ رجيبم« ىجا سلا 4 ةروخلا 6 راثشملا 6 قدنحلا 6 ةئراحلا

 ىلع ةعقاو حنو« سولافلا وبا « بيصخلا وبا « زول « يدوولا : ةريغم وبا

 « ريغمصلا يسابجلا « ريبكلا يسابجلا يف ىرسلاهتفض ىلع ةءقاولا اما ىنملا هتفرضض

 ' يجيعدلا « ةيحل اعلا

 فاءرغلا طش  ؟

 يضغارالا اقرتخم ةلجد رهن نم ةيبرغلا ةيب ونجلا ةهجلا يف طشلا اذه يرجي

 دعيت ةطقن يفو : تارغلا رم ىلع ةيرصانأاو ةلجد رهن ىلع توكلا نيب ةعقاولا

 امه نييسي ر نيعرف ىلا طشلا ع رفعي ردصلا نك ًارزموايح )1١6(

 ىلع ةمقاولا راوهالا يف يكتنيو قرشلا هاما يف فر يذلا ) ةعديلا طش (

 . ةيرصاملا بونج يف رامخلا ةريحبب لصتت يتلا ىرسسيلا تارفلا فافض

 فترا دعو ةيرصانلا هاجناب بونجلا وحن يرجي يذلا ( ةرطشلا طش )و

 امه نيعرف ىلا مسقنيف دوعب ًارتموليك (م. ) ءاهز ( ةرطشلا ) بونج يرحب

 يرجو ةيقرشلا ةهجلا يف لوالا يرجيف ( ميهاربالا ) و ( رسكلا ) لودج
 ةنيدم بلق يف يهتني ثيح بوذجلا ىلا ًارتموليك ( ؛٠ ) ةفاسمل يناثلا
 . اهسفن ةبرصاخلا

 تاريهنلاو لوادجلا نم فالآ ةدع كانهو قارعلا يف راهنالا ث كلن
 ليختلا تاباغ يورت ثيح ةرصبيلا ةقطنم يف امس ال اهنع عرفت ىتلا ةريغصلا
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 :قارعلا ظاو/رباو :مسوربا - ١١
 ةصاخلا ةمسوألاو ( نيشاينلا ) نم ددع ثاددا ىلع لودلا تفراعت دقل

 نم اوناك ءاوس اهل ةلياج تامدخ اودأ نيذلا صاخشالا كئل وأ ىلا امحنقل ام
 : ىرخأ لود اياعر نم وأ اهاياعر

 عو يا ١5517 ماع لبق اهل نكي ملف ( ةثيدحلا ةلردلا ) يثو قارعلا اما

 اهحنم تناك يتلا ةيناثملا ةعسوالا كلت نوف رعي نييقارعلا نكل و ليبقلا اذه نم

 ضعبل ت>نم يتلا ةيناثعلا (نيشاينلا) كلت مثاو . نيصلخلا اهاياعرىلا ةولع'' ةلودلا

 : يه نييقارعلا تايصخشلاو طايضلا رابك
 (يديجم) و ( ينامع ) و ( زايتما ناشين ) و عصرم ( نامع لآ نادناخ )

 .(تقفش)و
 ةرورض ةموكحملا تأر قارعلا يف ينطولا محلا ليكشت دعب هنا الإ

 ىرخاةعسوا تدجوا مث نمو . لردلا نم اهريغب ةوسا ام صاخ ماسو دوجو

 : ىم ةعموألا هذهو

 نيدفارلا ماسو-١
 ةنمسأ ٠4 مقر نيدفارلا ماسو نوناق ) ةموكحلا تردصا ؛ة0اب ماع ىف

 اذه تاجرد حاضيال ةمظنا ةدع دعب امف هلجا نم تردصا يذلا ( ١957

 . محا .. هلمح ةيفيك و هعاوناو ماسولا

 ميمج يف نيدفارلا ماسو نا ىلع ١مم ماع يف رداصلا ماظنلا صن دقلو

 : ىلأب ؟ نوي هعاوناو هتاجرد

 رشا ارييوأ النو قز نوجرلا نم رع نمت عبس تاذ ةمحنو
 اهمسق ىفو ( ةيقارعلا ةكلمملا ) ةرابع ىلعالا اممسق يف بوتكم ءاضيب ةرئاد

 تاذ ةرئاد « ةرئادلا هذهم طيحو ( ناميالا نم نطولا بح ) ةرابع ىندالا

 هذه يوتذأ تو ةمحنلا بوش كلود رئارد فاصناب ةمز#و ناسم طيع
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 «بعشااطسو ىلع ةقيطنم اهراطقافاصناو ىلوالاةرئادلا طيحم دنع فاصنالا

 طم.2 نيب لوصومو رضخأ اهراطقا فاصناو رئاودلا فاصنا طيحم نولو

 ةشكرزلاو. رضخأ طخ نيترئاد فصن لك لاصتاةطقن نيبو نئسملا ةرئادلا

 ءاترز ىرخا ةرئاد ىلوالا ةرئادلا لخاد يفو ءاضيب رئاودلا فاصنا نيب ينلا

 ابمسق يف بو:كحم ءاضيب ةرئاد يناحلا اههجو طسو يفو يهذ جات اءاع

 لخاد ىفو . ( ١١16 ) ىندالا اممسق يفو ( كلا ساسا لدعلا ) ةرابع ىلعالا

 هذه طبرتو ( لوالا لصيف ) امف بوتكم ةيبهذ ىرخا ةرئاد ةرئادلا هذه

 . © جروامم رمحا طيرشب قلعم راغلا نم ليلكأب اهالعا نم ةمجنلا

 ماسولا عاوفا
 ي ركسعلا عرونلا ا يندملا عونا ١ ناعوت نيدفارلا ماسو

 : ىلأب اهب يندملا نع يركسعلا زاتميو

 ليلكالا ىلع نيعطاقتم نيفيس دوجو» ١
 ةيزاوتم دوس طوطخ ةثالث يركسعلا ماسولا طبر يف نوكي -؟

 . نايزاوتم نادوسأ ناطخ يندملا طيرش يف نوكي امد ( هطسوو هيفرط يف )
 نيدفارلا ماسو تاجحرد
 ( يركسملاو ىندملا هيعون يف ) تاحرد سمخ وذ ن.دفارلا ماسوو

 : قلعي فيك و ماسولا تاحرد تازمم

 حاشو ىلوالا ةجردلا ماسو قلعي ( ناعونلا ) ىلوالا ةجردلا - ١

 لكش ىلع اهرخؤم دوقعم هطوطخو طبرشلا نول يف ريرألا نم ضيرع

 . هسفن ماسولا ا قلعي ( ةدرو )

 رسرالا بنجلا ومن ًابجوتم ( نميالا ) فتكلاب روكذملا حاشونا رو
 . رسبالا دخفلا نم ىلعالا مسقلا ىف ماسولا نوكي نا ىلع

 ةهجلا نم ردصلا ىلع ةجردلا هذه ماسو قاعي : ةيناثلا ةجردلا  ؟

 لكشب ةرئاد ماسولاب هلاصتا دنع هطب رش نم لفسالا مسقلا يف نوكيو ىرسبلا

 .(ةدرو الب وأ ةددو )
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 طيرش ةطساو ةجردلا هذه مانسو قاعي : ةمااملا ةجردلا  س

 . ةبقرلا لوح
 نم ىرسبلا ةهجلا يف ةجردلا هذه ماسو قاعي : ةءبارلا ةجردلا - ه

 . ( ةدرولا نم الدب جات وأ ) ةرئاد لكشب ةدرو هطيرش لفسأ نوكتو ردصلا
 ىرسيلا ةبجلا يف ةسماحلا ةجردلا ماسو قلعي : ةسماملا ةجردلا - ه

 . ًايضف اهليلك ا نول نوكب اهريغ نع قرتفت هذهو ردصلا نم
 دالبلل ةليلجو ةعفان ةمدخ موقي نم ىلاماسولا اذهحنم : ماسولا حنع نم

 عفن نوكي نا ةجردلا كالئىلا عيفرتلا يفو هنم ىلوالإةجردلا حنم يف طرتشدو

 ةلودلا يف ايلع بصانم اوأوبت نمت 4 حونمملا نوكي ناو ار راو اناع ةهدملا

 . ةيقارعلاةموكحلا يف نيفظوملا ريغ بناجالا هدنم يف كلذ طرتشي الو

 رارق رودص اهنم ىلعا ىلا هتدرد عميق رأ وا ماسولا حم يف طرتشدو

 ار نيل
 نطولل صالخالا ىفانب المع ىنأي نم ماسولا درتس.و : ماسولا دادرتسا

 دادرتسالا اذه نوكيرو ةيثيحلا طقسب وا فرشلاب يرزي وا شرعلاو ةمألاو
 . ءارزولا سل رارق ىلع ءانب ردصت ةيكلم ةدارأب

 ىمساحلا ماسو 5

 او.4 .ةنسأ مو مقر نوناقب يغلأ ملدا :ٍ ماسولا اذه نونا ردص
 .ربك الا حاشولا ىف ةدحاو ةجرد ىلعو ةدالق ىلع ماسولا اذه لدهتشيو

 لودلاءاسرؤرو شرعلا ىلع يدوال اهحنم زوجيو كلملا اهم صنم ةدالقلاو

 ءايلوال هدعتم زوجو ركلمملا دبع يلو هب صتخيف ربك الا حاشولا اما طقف

 .٠ ةيبنجالاتارازولا ءاسؤرلو ةيبنجالا دكلاملا رسالا ءاضعالو بناحالا دهعلا

 لرالا لصف مامو ل

 :ىأي امم هتاحرد عيمج يف نوكتي وهو ١و4و ماع ماسولا اذه نوناق ردص

 رخآلا نع اهنم مسق لك زرفي ماسقا ةعبس ىلا مسقم نسم هجو د



 ل

 ةلال سأرلا ةروصب ةبورضم ةيبهذ ةرئاد اهطسوتت راغلا نم يهذ نصغ

 ةهجلا يفو ( لوالا لصيف ) اهنم ىنكلا ةرجلا يف بوتكم لوالا لصيف كلملا

 اياوز عبس اهوح ذيبهذ ةقلح ةيبهذلاةرئادلا هذه طيحيو (قارعلا كلم)ىرسبلا

 مسق لك ريشي يهذ طمم اهنم ةءواز لك يوتنت ةينحنم ةيبهذ عالضاب رضخ

 ىت> نيرطش ىلا ةيلصالا ةرئادلا اهنم فلأتت يتلا ضيبلا ةعبسلا ماسقالا نم

 تطبر ةيبهذ ةقلح هتنم مسج يهذ قارع جات ةرئادلا هده واعبو . طيخلا

 . 6 حناف قرزأ هطسوو رم الا نوالا نم هأف رط « جوامتم يريرح طيرش

 : هلمح ةيفيكو ماسولا تاعرد تازيم

 لكشب ربرحلا نم ضيررع حاشوب ىلوالا ةجردلا نم ماسولا قاعي - أ
 روك ذملا حاشولا رك و ؛ماسولا اهم قلعي ةدرو لكش ىلع هروب دقعنبو طب رشلا

 مسقلا يف ماسولا نوكجب نا ىلع رسسالا بنجلا. وحن ًامجوتم نك الا فنكلاب

 . رسال دؤفلا ند ىلعالا

 ةعبس « اعلض )١4( نم فلأت: ةيضف ةءيصر ( ىلوالا ) ةجردلا هذهلو

 عالضا ةسمخ نماهنم دحاو لك فاأتي ىرخالا ةعبسلاو ةعشا لكش ىلع اهنم

 ةلصتم عالضالا هذه نوكتو نيفرطلا ىلا طسولا نم ةدجردتم ةئتان ةنذسم

 1 عالضالا نم لوالا عونلا عم

 رقتسنو ماسولا نم يرهاظلا هجولا ىلعام يرهاظلا ةعيصرلا هجو ىل

 . ىرسيلا ةهجلا نم ردصصلا/لفسا ىلع ةعيصر 20ه

 هب لصيو طيرشلاب ةيقراا لوح ةيناثلا ةجردلا ماسو قلعي ا ب

 ردعحلا لفسأ يف رقتست ىلوالا ةجردلا ةءيصرك ةعيصر هلو ةيبهذ ةطابرب

 ىنفلا ةهجلا نم

 هيو طي رشلاب ةبقرلا لود ةثلاثاا ةجردلا نم ماسولا قلعي - ٍج

 ا أوبت وأ دالبالةليلج تامدخ ىدأ نم ماسولا اذه ا ةيبه ذةطاب رب

 . بناجالا يف كلذ طرتش» الو ةلود يف ةيلاع
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 : ةمسوالا لمح تاقوا

 ةيع'رلا تالافتحالاو هايعالا يف ةذه مهتعسوأ ةعموالا باحصأ دلقتي

 . ءارزولا سيئر نم بلطب وأ كلملا ةلالج صأب نيعي رخآ تقو يا يفو

 ةسنجالا ةعموالا لمح

 فيكن اهتسوأب نييقارعلا نم ةعامج ىلع لودلا ضعب معنت ام ًاريثك

 ؟ ىتمو اهلج مهل زوجب

 تصن دقف . ١989 ةنسأ 19 مقر ةيبنجالا ةعموالا نوناق كلذ مظن دقل

 : هتاب هنم ةيناثلا ةداملا

 تناك ةيبنجا ةلود يا لبق نم ماسو نييقارعلا دحا ىلع ماعنالا دنع

 ةتيثملا قاروالا زربي نا هيلعو هل نذأتا ةيقارعلا ةموكحلا ةمجارم هيلع يغبني

 ةيكلملا ةدسلا ىلع اهضرعت نا ةلأسملا اهقيقحت دعب ةيلخادلا ةرازو ىلعو هئاعدال

 . اهم ةدارالا رودصل

 ىال غوس ال .. هنا ىلع تصن دقفنوناقلا اذه نم ةعبارلا ةداملا اما

 . ةيكلم ةدارا رودص نودب ةيبنجالا ةعوالا لمح ناك يقارع

 ملا اهتنيب ينلا لاو>الا يف ةيبنجالا ةمسوالا لمح رصحتيو .

 : تو ةسداسلا

 وا اهبكح يلوتم ريما وا ةدمس م معنملا داليلا كلم رضحم ١

 . اهتموكح سيئر
 ةمعنملا داليلا ق ةيكلملا ةرسالا ءاضعا دحا رضحم 5

 ىا امضوفم وا ماسولا كلذب ةمعنملا ةلودلا ءارفس نك اسم يق  س

 . اهجراخ وا ةيقارعلا دكلهملا يف ةميقملا اهاصانق

 الوسر وا ةمعنملا ةلودلا شيم ايسر ًاقحام هيلع معنملا ناك اذا - غ

 . ةيقارعلا ةموكحلا لبق نم اهيلا ةيمسر ةلاسر

 ةلودلاب, صاخ سيسم اًطيتلا ةيعسرلاب ةهمبشلا وا ةيع”رلا تالفجلا يف
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 . لكايطاو دهاعملا حاتتفاو ةيراك ذهلا تالفحلاك ةمعنملا

 دالبلا كلت يف هةدوجو ةدم ةيععرلا تالفحلا لك يف  ؟

 ةلودلا يف عببتملا صاخلا اههءاظن هيف عبقيف ةمسوالا هذه لمح ةيفيك اما

 . هب ةمعنملا

 * : ةداملا هذه وه ددملا اذه يف هيلا ةراشالا ردجن يذلاو

 ةموكحح ةبا لبق نم ةبتر وا ماسوب نييقارعلا دحا ىلع ماعنالا دنع

 قارعلا يف لمعتست الف هدعب وا نوناقلا اذه ذيفنت لبق كلذ ناك ءاوس ةيبنجا

 اهريغ وا ( رداهب ناخ وا ريس وا اشاب ) بقل ريظن اهنم ةثعبنملا باقتلالا

 مهوامساقحات الو فحصلا يف واةيمسرلاتابسانملا يف ام اهءاحصا بطاخم الو

 ناتدام تفيضا دقو ١١( نوناقلا قفو ينجالا ماسولا لمح اوزينجا ولو اف

 ةمسوالا لمح نوناق ليذ نوناق نم ةيناثاو ىلوالا ةدالا بجو نايرخا

 مقر نوناقلا 5 ,ءاحام نا ىلع صنت يلو الا ١ وسإب ةنسأ (1) مقر ةيبنجالا

 ةموكحلا لبق نمنييفارعلل ةحونمملا ةعهوالا هماكحا لمشت ال هو؟+ ةنسل ١و
 . 195١ بآ 7 لبق ةيزاجحلا

 اهيف لمح ىتلا لاوحالا ةفاك يف ةمسوالا لمح طابضلل زجت ةيناثلاو

 ىتلا تاءاربلاو تادنتسملا قيقدت عافدلا ةرازو يرجن نا ىلع ةيقارعلا ةسوالا

 . اهلمحب حامسلا لبق اهبجوع ةمسوالا تحنم

 (0: ةيقارعلا طاونالا
 : صو ةدع عاونا قارعلا يف اهنم دجويف طاونالا اما

 يطون ثادحا نوناق ردص دقل : ةيلعفلا ةمدحلاو ةعاجشلا طوت (

 دونجلاو طايضلا ىلإ ا_دنع ؟١وجج ةئسأ مو مقر ةيلعفلا ةمد+لاو ةعءاجشلا

 ةيبنجالا ةمسوالا لمح نوناق ليذ نوناق نم ىلوالا ةداللاب ةدالا هذه تفيضا )١(

 .١١*ك ةسلاكل متر

 ١و4 ةنسأ ("9) متر ةيفارعلا طاونالا نوناق عمجاد (؟)



١١ 

 ضصاخشالاو دونجاو طابضلل وأ « لاتقلا طخ يف ةقئاف ةءاجش نودبي نيذلا

 عافدلا ريزو اهردقي ةزاتم ةيلعف ةيركسع تاك رح يف نوك رتشي نيذلا .

 ؟  يك ١وعاب ةنشل 7 مقر ناريطلا طون نوناق ردص : ناريطلا طون

 ةيوجلا ةوقلل ةليلج تامدخ نودؤي نبذلا ةيكلملا ةيوجلا ةوقلا طابض ىلا حنم

 عافدلا ريزو حارتقا ىلع ءانب كلذو .
 نوناق مم ردص دقو : ةراجتلاو ةعانصلاو ةعءارزلاو فراءلا طون م

 ةزاتم تامدخم ماق نم لكا هذه حافر .١6:٠ ةئسأ 1 مقر نونات و» صاخ

 . لوقحلا هذه نم لقح لك يف

 : رمحالا لالطا طون و

 ثالث ىلع وهو 9١م: ةنسساأ ٠ مقر رمحالا لالحلا طون نوناق ردص

 ريزو حارقا ىلع ءانب ةيكلم ةداراب حام ) يسامم « يذف « ىهذ ) تاعرد

 . رمحالا لالحلا ةيعمج ماعلا سلجلا رارق ىلع فوطعملا ةيلخادلا

 ١94151 ةنمسأ م١ مقر طوذلا اذه نوناق ردد : لافطالا ةيامج طونتدو

 رزو حارتقاب حنمو ( يسا « ىضف ؛ ىبهذ ) اضيا عاونا ةثالث ىلع وهو

 كلذو ةيعمجال ماعلا زك رملا ةرادا ةئيه حيش ر ىلع ءانبو ةيعامجالا نوؤشلا

 حتنم ىف طرتشدو قارعلا يف لافطالا ةيامج ةيمج دمصاقمأ ةعفان ةمد# موق نا

 .ةزاتمث ةئيدم ةمدهلا نوكت نا ىهذلا ماسولا

 اوه. ةئسل (6) مقر ماظنلا بجو ثدحا : برحلا طن

 روحا لود ىلع برحلا نالعا ذنم يقارعلا شدجلا يف اومدخ نيذلا طابضلل حنمل

 . ١٠١46 ماع يف رصنلا ءافلحلا زار>ا ىتح ١1و48 ةنس

 ماظنلا بجوم ثدحتسا يذلا يناثلا ع ونلا وهو :رصخأ طوند ب

 يف رصنلا زارحا دنع يقارعاا شيجلا يف اوناك نيذلا طابضلل حنم و قباسلا

 . 19146 ةنس

 نيذه لكش ركذلا فنالا ماظنلا نم ةثلاثلاو ةيناثلا ناتداملا تنبب دقلو

 . اهطئارش فاصواو ناولاو نيطونلا



 : يناثلا لصيف طون - مب

 ةرضح يلون ةيسانم ( يناثاا لوف طون ) مسا ثدحا يذلا طونلا وهو

 ؛وه# رأيا نم يناثلا موولا يف ةيروتسدلا هتاطلس مظعملا كلما ةلالجلا بحاص

 يزنوربو « يضف نيعون ىلع وهو 156 ناسين 7 خيراتب هماظن ردص دقو

 . ةيكلم ةداراب اهنم لك حتمو

 هفارملا ىف فاثو ربا_ 64

 ةركف ,يراقلا ءا-طعا انيلع مع ( فاقدالا ) عوضوم يف ثحبلا نا

 . ع وضوملا اذه ماملا هل سيل يذلا ءيراقلا امسال هسفن ( فقولا ) نع ةطسبم

 ابكيتم' نع نيعلا سبح وه ًاحالطصاو ( سبحلا قلطم) وه ةغل فقولاق

 نم هجو ىلع وأ ةلمجلا يف ولو ءارقفلا ىلع اهتءفنع قدصتلاو سانلا نم دحأل

 . طقف ءاهتنا وأ ءاهتنا وا ءادتبا ناك ءاوس ربلا هوجو

 نهر الو غابب الف فوقوللا نع فقاولا كلم لاوز فقولا ىلع بترتيو

 )١(. لادبتسالا طورش رفوثدنع هلادبئسا زوجي مي هراجما زوجي نكل ,ثرواالو

 فاقيا ىلا ةعيفرلا سوفنلاو ةؤرملا يوذب عقدي يذلا يلصالا عفادلا نا

 زرا نم يريحلا فقولاو . ريغلا ىلع فطعلاب روعشلاو ريحا بح وه مهلاومأ

 ينبأ ةمدخو ىلاعت هلل ةبرق ةيحضتلاو لذيلا الإ اهنم دصة.ال يتلا ناسنالا لامعا

 تالغتسملا فقوو تاياقسلاو سرادملاو دباعملاو تايفشتسملا دييشنتك مهسنج

 0 ١ع مفرو اهتمادا ةيغب اهملع تافقسااو ةيعارزلا يضارالاك

 ىلا اهجاتن ىدأف يئالسالا حتفلا ذنم قارعلا يف فوقولا ترثك دقلو

 . رمعلا دمحا دمحم ذاتسالل ( فاقوالا حالصال ليلدلا ) باتك مجار )س(



 ا

 ةلودلل ريخالا د_بعلا دنم هنكاو ةفلتخلا روصعلا يف ةيمالسالا ةفاقثلا راهدزا

 . )١( هدبع قباس يف هيلع ناك م دعب ملو هت وق تفعض ةينامعلا

 تافوقومااو فاقوالا خاونا

 ىلا اممسقو كلذ يف ١589 ةنسأ 57 مقر فاقوالا ةرادا نونات ثحب دقل

 : يم ماسقا ةئالث

 : نيمسق ىلا فقولا عون رايتعاب مسقنت هذهو : ةطويضللا فاقوالا-١

 . اهتبقر نوكلم سانأ بناج نم ةذوقوملا و ة>يحم فاقوا - أ

 نيطالس لبق نم ةفوقوملا يغو ( ةيداصرا) يأ ةحيحص ريغ فاقوأ -ب

 ٠ نامع لآ
 : نيمسق ىلا هيلع فوقوملا رايتعاب ةطوبضملا فاقوالا مسقنت و

 ركم ) نيفيرشلا نيمرحلا ملاصم ىلع ةفوقوملا مو ةيوبن فاتوا-أ

 . نيينداأو نييكملا ءارقفلا ىلع وأ امادحا وا ( ةنيدملاو

 ةراسلا ةيريهلا تاسسؤملاو دباعملا ىلع ةفوقوملا ىو ةيمومع فاقوا - ب

 . ىرخأ تاهج ىط وا

 . فاقوالا ةرتاد بناج نم ةطوبظملا فاقوالا نم ناهسقلا ناذه راديو

 طورشمو نيلوتملا ةطسا راد: يتاافاتوالاي شو : ةقحلللا فاقوالا - +

 لبق نم اهترادا اما « ةيريخ ةبج ىلا وأ دباعملا ىلا اهنم ءزج وا اهتاغ فرص

 نيلوتملا ةبساحم ققحتت ةبقارملا هذهو فاتوالا ةيقارم تحن اهناف نيلوتملا

 . ةيساحلاو فارشالا اذه ءاقل تادراولا ةلضف نم ( ةئاملاب/ ه ) يفوتستو

 مهنيع نم ىلا امتاغ ةطورشملا فاقوالا مو : ةيرذلا فاقوالا - م

 ةاضق فارشال عضم و اها و:م لبق نم هذه رادنو مهريغ وا هتيرذ نم فقاولا

 . ( ١و5 ةنسل يم را يقارعلا ليادلا ) باتك مجار (1)



 ا

 ةلخادملا قح فاقوالل سيلو ةيعرشلا كالا يف نيل وتملا ةبساحم يرجتو ع رشلا

 فقولا ليو ) منمو ةصاحخلا تالجسلا ىف اهليجست ثوح نم الإ امنوؤش يف

 . ليوحتلا اذه ع وقوب ملع اذا ةصتخملا مالا ىدل ىوعدلا ةماقاو )١( ( اكلم

 تالوقنملا هاو ةلوقنم ريغ نوكت نا امارةلوقنم نوكت نا اما تانوقوملاو

 لبق نم اهم عافتنالل ةدعملا هب ريخلا تاسسؤملا يهف ةلوقنملا ريغ اما بتكلا

 ٠يجالملا و تابتكحلاو تاياقسلاو تايفشتسااو سرادملاو دباعمااك 5 ومعلا

 . ةيفقولا تالغتسملاو

 ىلا فاقوالا تالغتسم مسقتو

 (تاصرع) ةيلاغ يضاراو تافقشم -أ

 . تاباغو راقعو نيتاسب و ةيعارز يضارا - ب

 فاقوالا نوؤم ةرادا

 اهاكشا تددعتو ةفاتخم راوداب قارعلا يف فاقوالا نوؤش ةرادا ترم

 ىلع ًابجاو حبصأ تددعتو ةيريخ تامج ىلع ةريثك فوقو تعقو امدنع هنال

 ةحاصملاب اهتقالعو اهترثكا ًارظن الع ةظفاحملاو اهتبقام يف لخدتا' ةاضقلا

 ةيومالا ةلودلا د_مع يف مالسالا ردص يف ايس الو ةينيدلا رومالاو ةماعلا

 . ةيسابعلاو

 نم تاب دقف ملعلاو ةيريحلا عي راشملاو ةفاقثلاب اهتقالع ةناتم يؤر امل مث

 ردص ) كلذب مئاقلا يمسف اهنوؤش يف رظنلل ةصاخ ةرادا فيلأت يرورضلا

 فقولا ءاذاال ) ةلواحمب )*١50( ىمفدملا ليج ديلا ةماذف ةموكح تماق دقل )١(

 دو . ًابيرق نالربلا ىلع تضرع امبرو ( كلذب ةحال ) ةدوسم تءضو دقو ( يرذلا
 فلتخي نم نيدلا لاعرو .اماملا طاسوا نيب شاقنلاو لدحلا هذه ءاذاالا :ركهذ تراث

 ذاتسالل 6 ( فتولا ىف ءارآ ) بيتك مجار » ه.مدع مأ كلذ زاو+ لوح بهاذملا

 . ينادلا يربص



١ 
 لبق نم ( فوقولا ردص ) نييعت عق. ةيسابعلا ةلودلا دهع ىلع ناك و ( فوقولا

 هيلع فرش يذلا وهو يضاقلا .

 دبع ىتح كلذك يبو بصنملا اذه ءاقبب اوظفتحال لوغملا رود ءاحو

 . ةيوفصلا ةلودلاو ناكرتلا

 (ةناتسالا) ةلودلا ةمصاعيف فاقوالا ةرادإ زد سم ناك يناهملا دوعلا يفو
 رخاوا يف اما . ةيقارعلا تافوقوملا يف ىلعالا عجرملا ناكو نيربدملا ضعب اهو
 اذك وبتاكو بساحمو فاوأ ريدم دادغب يف ناك دقف قارعلا يف ينامعلا دبعلا
 . ةرصبلاو لصوملا يتبالو يف لاحلا

 فاقوالا ةرئاد ليكشت ديعأ ١414 ماع ةرصبلا نوين اطيربلا لتحا الو
 ؛و11/ ماع ىف دادغب تلتحا املو . كانه ةيلاملا ةرئاد فارشثا تن تاعج ثيح

 نمو ةيلدعلا ةراظن ةءمملا نوؤشلا يف عجارت فاقرالل ةراظن دادغب يف تفلأت
 دادغب يف فاقوالا ةراظنل ةعبات لصوملاو ةرصيلا فاقوا ةرئاد تحبصا م

 يىاودسيسأت متو قارعلا يف فاقوالا نوؤش ةفاكب ىنعت ةراظنلا هذه تدخا م
 . ةمهملا نكامألا يف احل

 ةرازوفاقوالل حبصأ ١0 ماع قارعلا يف ينطولا كلا ليكشت دنعو
 -ترمتساو ( لضان يلع دمم ديسلا موحرألا ) وه اهل ريزو لوا نا 3 مقرفاف

 بصنم يغلا امدنع ١488 ماع ىتح فاقوالا نوؤش ىلع فرشت ةرازولا هذه

 هرابتعاب ءارزولا سيئر ةماخفب ةماعلا فاقوالا ةيريدم تطب:راف فاقوالا ريزو

 . نآلا قح كلذك لازت ال فو فاقرالا نع لوالا لوؤسأملا

 .ةلودلل ةماعلاة ين ازملاب ةقحلم و اهم ةصاخلا اهتينازبم فاقوالا ةيريدلو

 مقر فاقوالا ةرادا تاليكشت ماظن بجوع فل أتت فاقوالا ةراداو

 , نم ١5149 ةنسأ "4

 : يعو !متاقحاموةيولالا زنك اسم يف تاير ومأمرتاب ريدموةب زاك م ةرادا
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 اهعب اون وملدلا وتوكلا يناول لمشتو دادغب فاقوا ةقطنم ةب ردم ذ

 م كفتنلاو ةراعللا » حم رصبلا » و و »ب

 )م ليبراو ةيناملسلا » » كوكرك م د١ امى دس

 اهتاقحامو ءاوللا ةيضقا لهشتو لصوملا » و م

 ةيمطاكلا اقوا ةيراس دعو
 يىلايد د ودك

 البرر" ١) د داب

 ةلطلا ١» 1 م

 «ةرقع« كوهد « ءاماس « ةرامعلا « مادلا ) نم لك يف تايرومأم كانهو

 ( نيقناخ « يلدنم « صلاحلا « قجنسي وك « ةيناياسلا

 : ةيئالا بعشلا نم فل أتتف ةماعلا ةيريدملا اما

 («'تاباسهلا ةيعش 0 تاسسؤأملاو ةرادالا ةبعش «قوقحلاو كالمالا ةبعش
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 ريغ يضارالا اما واطلا تادنسو اهتارارقو ةيوسفلا تادئس قف ةنودم يش يك

 و45 ماعذنم اهتلوست مث ايئاو وباطلاب ةلجسأ ١افانها ١ (©0لودملا اذهيف ج ردن

 ةحاسملا
 يرو فلا كلملا عون < هيلع فوقوملا مولا

 ؛4؟.ما ٠*٠ «نيتاسب «يضارا ١ مماجو مظعالا مامالا مماج | يتيحاني دادشي يف
 تاراقع « تاباغ | كاب ناماس ظ كابن اه موةيمظعالا

 فشل كانك اذك مظعالا مامالا ىمءاج ' ةيمظاكلا_ءاضق

 اثاب ديدج نحو ا
 بوي.وأاععأ» اذك تاماقمو م_ظعالا مامالا 1 ءافقو ىلايد ءاول

 تاسسؤلا رماسو ةمثألا | ىلا املا
 4.0606 نيناسبلا ةسردم « ةناخرديهلا مماج ةردب ءاضق

 تاريخالو نوتاخ ةليان

 .١١91559 نيتاسب « يضارا ' راسو « ةمثألا تاماتم ءاضق ةملا ءاول

 تاباغ 6 راقعا | ةيرخلا تاسسؤلا بيسأأ

 4؟|6١|أ45| ١م اهددع نيتاسي ْ رث اسومظعالا مامالا معماج يلدنم ءاضق

 ١ ةطويضلاةي يلا تاسسؤلا

 ١:هو5ل٠٠ ةيرطملاةءعارزيضارا : ديامأا فقو ةيناماساا ءاول

 ةيئالاو 0 !
 فق لل ةروقءملا يضارالا | ةبريخلا تاسسؤلا فقو | 2 كوكرك ءاول

 إ ةطوضملا فاقواللا ا 0

 0 مالا نيتاس ع يضارا ْ نيفيرعلا نيمرألا فتو | لصوملا ءاو
 تاباغ ! ةيريلا تاسؤملا رئاسو

 8844 ١٠ازمإ راقعاو كتاب | تاسسؤملا راسو يوبن | ءارصاس ءاضت 51194 ٠ را_ةعا ظ ةيريخلا تاسسؤملا يرفنك ءاضذت
 ْ ةيريخلا

 <9/..ام.) ةيعارز يضارا ةبريخلا تاسسؤمملا ةيداملا ءاضق
 4مم يضارا نيتاسب . يوبنلاو ةب وخلا ت اس كمملا ةرصبلا ءاول
 ارنا ل فاقت ١ 2 ١ ةبريخلا تاسسؤملل (يدامر) ميلدلاءاول

 رمعلا دمحا دمحذ ايسالل (فاقوالا حالصال ليلدلا) بات؟ نم ةيثاصحالا هذه انيقتسا )1(



 ا١ا5

 فاقوالا ةعباتلا ةينيدلا تايتكللاو اياكتلاو دجاسأاو عماوجلا ددعب لودج

 97 (ةيمظاكلاو ءاسعاسو البرك و فجنلا ىف ةسدقملا تابتعلا نمضتتال هذهو)

 دادغب

 توكلا

 كوكرك
 6 5 ١ ١١7 0 ةيناملسلا

 : 0 ىف 4 "١ قجئسيوك

 ؟ ١ مو "0 ١ لصوملا

 ةرفع ٠ ١١ 8 55

 6. ٠ 1؟ م كوهد

 0 6 0 ١م ةرصبلا

 2 3 0 0 ةرايملا

 ةيمظاكلا 35 ١ 2 3

 للابد

 رمعلا دمح| دمجد اتسالل (فاقوالا حالصال ليلدلا ) باتك نم لودملا اذه انيقتسا )١(

 . دجاسملاو مماوجلا هذهءامصاىلع فوتولل 1585 ةنسل ىصرلا يقارما|ليادلا مجار -

 يسولآلا ةمالملل !هراثآو دادغب دجاسم خبرات عجار _



 مظعالا مامالا عماج ةسردم
6 

6 

 قف

2 

 اهل

 ةناخ رديحخلا «

 هلالادبع ريمالا «

 لضفلا 6«

 ةيفصالا 6

 سايلا رذخ 6(

 يلع ناطلسديسلا «

 ديسلا ع-هاج ةيواز
 يلع ناطلس

 اشابدمحا قانشوب عماج

 نوناخ ةرونم

 ةينالبقلا «٠
 ءافلحلا ©

 ناح سى »6

 اشاب نيسح «
 يدنفا نامع دجسم

 ساورلا عماج

 نوثاخ ةلمثان 6

 ةينابلسا
 ةماما| فاووالا ةب ريدم نم تامولمملا هذه انيقتسا )01(

 ١١ا/

 قارعلا يف دياعملاب ةقدلا لا ةينيدلا سرادملا ءامسا
 )١( فاتوالا ةرادا اهلع فرشتو

 6 ةيئاقولا

 3 ةينامعنلا )

 » نوثاخ ةبيه 6 »

 5 نيفافحلا عماج 6 | «
 6» ةيلدعلا « » 6»

 ار ةماعلا ةسردملا [ «

 رودلا رودلا 1
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 ةرامعلا ملاس جاحلا © 6 6
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 6 تيش ىنلا 2 ل 6

 ٠ ةيدمحالا © 6« 6

 » بواطلا باب « 6 6

 0 سجرج ىنلا © -؟ 6

 6 سنون يمنآأ © 6 »
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 ةسردملا مسا 5 ةسردملا مسا

 ةديدجلا عماج ةسردم لسدمإ لاديع خ.يشلا عماج ةسردم

 ناهيق © 8 ا نددومحملا «

 بئاتلا لآ © 6 20 يناوزلا »2

 رادريق © 6 )2 ْ عا رلا 6«

 ةصعتف 6 ل 6 يدنفا سنولا 6

 اغا دمحا © 6 قبلا ودقلاومح «

 ةينوقلا 6 6 6 اشاب ناعن 6«

 ثوفلاديجاملا «< 6« ]|[ « اشاب نيسح
 ينارهمصلا 6 6 2 كب هللا دبع 6«

 مكح الم < 6 » ةدكارعلا «

 يلئاقوط 2 )ء 2 لوس «

 قطصم جاحلا 6 » » نمحلا تائب «

 يروك <« تن « | جالحلا روصتمدجسم

 يرفك © |« 6 يناوضرلا عماج

 ونامرخزوط © 6 » تايجاحلا «

 كب يلع 6 6 6» كب نسح 6

 اغاليلخ جاحلا ء« 6 يئارغطلا «

 اضر جاحلا 6 : » اشاب ىحب »

 قاب خيشلا ةيكت ٠ 6 ركز «
 ىركج جاخلا » ةرقع ريبكلا 6

 ميرك ةفيلخ © كوه ريبكلا

 رداق جاحلا عماج © ًااوخاز ريبكلا ©

 مساق مامالا 6« © [ةيدامع ناخ داره «

 يربوك ن ودا

 يرفك

 ونامر>زوط

 كوك رك



 ارعقومأ ةسر

 ةجياد اشاب ل عماج ةسردم

 دملا مسا

 كوكرك | حاص جاحلا عماج ةسردم

 ةزاماسإ كب نمحر لادبع د 2 5 ٍإ داهرفلا » و

 0 يلعالملا ةيكن ١ [|قجاسركا اغازداب د 2

 » (ىردك يلا, نيمادعغدجسم د , يناح الم دجسم 9
 0 يوخ ا 2 2 8 ىقفملا 2 2

 » | ىضاقلا نيسح وه 2 ءاو اغا دو وه 0

 : قمرحلا دمحا د 2 . |! ةشيماق » 2

 3 نمر لادبعييشلا 2 2 1 ريبكلا و 0

 ينايزاع
 , شرواجشابلا و 2 0 رم جاحلا 2 0

 : كب يباح د ة) [ةيروصنلا ةيروصنملا عماج 2

 ها فسويب خيشلا » 2١ ([قجنسسوك كلب عماج د
 » [|مركلادبعخيشلا د 2 ليبرا ريبكلا ليبرا د 2

 0 ىءاظن يبعالم )» » 9 , ناليق د 2

 » | ناسحا جاحلا » 2 ه | ركب ىاخيشلا » 0

 » | ةيدلاخلا ةيكتلا دم 2 3 ندلا 5 ون خيوشلادجسم :

 هراوب ةرايب ةيكث و ةيدجالا و 0

 نيوج:ب| شاب نامعدجسم ١ | ةيناملسلا ريبكلا 9 ١»

 روخ ةيديجلا » د » ركب وانمحرلادبعخيشلا د
 ةجياح ريبكلا عماجلا 0 د سرر عماج 2

 ىدامزلا يدامرلا د 1 ١ نيسو الم د 2

 توه تيه د 2 5 لالا نيمادجسم و

 ةوار ةرار » 2 5 هنج قف 0 2

 هنع ريبكلا هنع د : : يغادرق نيما خيشلا د
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 »© 000.ه0000ه000 #6 »© 98 وقع ريبكلا 2

 :يبف ثيدح مظنم جهنم قفو ىلع ريس: ينلا ةينيدلا ةطسوتملا سرادملا اما

 دادغيب ةيذدلا ةطسوتملا ةسردملا - ١

 0 ا اا
 ةرصبأاب» د هاا ردع

 كوكركيب و م مدعو
 ( نآرقلا ميلعت ةسردم ) ىف دادغب يف اهرقم ىرخا ةسردم كانهو

. ( 

 فازوا قف ر,اوهرلا 2 ١4

 نم ةداع نوكتت تلا تا_هقنتسالا ىلع قارعلا يف ( راوهالا ) ظفل قاطي

 راهنالا ةيدوا ضيف: امدنع هنال ةضفختاملا نك امالا ىلع اهطلستو هايملا نايفط

 ىتح اهئلا باسنتو ةئطاولا يذارالا نم اهرواج ام ىلع حفطتو اههايع اهنوطبو

 (راوها) وا تاعقنآسم وا تاريح ىلا تلاحتسا اهنع فرصنت ملو تكارام اذا

 راالا صضافح ال قارعلا بونج يف هذه تامقنتسااو راوهالا زركتو

 . تاهجلا كلت يف

 يش اممهاف راوهالا هذه اما

 نرد ىرسيلا ةفضلا ىلع مسقيو  مجن نا روه  ةيماشلا روه-١

 )١( ىمشاهلا هط ديمعلا فيلأت قارعلا ةيفا رنج باتك عجار . ١١58



 ام

 . ةينيسحلالودجم لصتيو ةئافشو البرك نيب عقيو - سبد وا روه - ؟
 يره هايم هتنوك دقو ةيناوندلاو كفع نيب عقيد - كفع روه-_-»ع

 . ةراغدلاو ةلحلا

 .ىرسيلا ةيدنهلا طش ةفيض ىلعةيفانشلا لاع عقيو - ةيفانشلا روه 4

 تارفلا هايم هيلع طاستتو دادغب يرغ عقبو -فوك ركءروه-ه

 ةيوالقصلا لودج ةطساوب

 نم ةيدوالا هايم هيلعطلستنتو توكلا لاوش مقيد - ةكج وس رو -5

 . راطمالا مسوم يف ه وكتشب لابج

 . ةنرقلا لام عقيو فائس روه -

 ةنرقااوةرامعلا نيب ىرسيلا ةلجد رمن ةفيض ىلع عقيو - ةزوحلا روه-م

 .اهعسواو راوهالا ربك ا وهو

 . فجنلا ةنيدم يلرغ عقيو - فجنلا رحب -ه

 ةيباجيا اهنم لوألا نيتزم راوهالا هذهل نا وه هيلا ةراشالا ردجت اممو

 : ينأب امم اهلاجا نكميف ةيباجالا ةزملا اما ةيبلس ةيناثلاو

 ١- اهنع روحا هايم باحسنا دعب ضرالا ةبوصخ .

 . باشلا ةعارز ىلع دعاست - ؟

 . سوماجلا ةيبرت ىلع دعاست م

 . رزانحلاو رويطلاو كاعسالا ةديج دئاصم نوكت - ؛

 . يدربلا بصق نم اهيف تيذي امن ةدافئسالا - ه

 . تاناضيفلا ةدح نم فيفختلا ىبع دعاست -5

 : ينأب اه اهامجا نكميف ةيبلسلا ةزال اما

 . ايزرابليلاو ايرالملا ةصاخو ضارمالا راشقنال انطوم نوكن اءا-ذ

 . ةصيقنلا نمز يف ةيرونلا تالصاوملا لقرعت - ؟
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 نيبو اهيف ةنكاسلا تاءاملا نيب ةيلازعنالا ةايحلا ىلع دعاست -م

 .٠ ندملا ناكس

 نيذلا اهناك_س ىلا ريشن نا انب ردجيف (راوهالا) رك ذ يف انمدامو

 ىلع اهنووهيقبو بدمصقلا ند اهنونبب نقلا خاوكالا نونكس موق نادعملاف

 ةعارز قيرط نع كثروشيعبو روهلا نم ةبيرقلا ضرالا وأ رزجلا ضعب
 نيب ( مهفي>اشع ( نواقنتو . كا_ءمالا دي_صو سوماوجلا ةمارثو زرالا

 . رولا ءاجرا

 نوج) ذاوسالا لوشو .٠ ةهسل فل ةثاعاث وحن قارعاايف مثددع ملبيو

 راح ( هلوق ءالؤ» لصانع )١( ( 31عمع طع ةعوط) هباتك يف ( سا ناف

 . نييلب ايلا لشن نم مهما ىلا ممضعب بهذ دقو نادعملا لصأ ةفرعم يف نوثحابلا

 هيراجأاناو . اكيرماب ليي ةعماج جيرخ يلكر يف ٠ يأ . ذاتسالا اذه لاق

 . ة-قرترملا دونجلا اياقب مهنا ىلا نورخآ بهذو . ةيوغل اهنم بابسال هيأر يف

 مهو) لوقي ذا ًاقيقد ًافصو مهفصب مث (نامزلا راغ ىف. دنهلانم نوتأي اوناك نيذلا
 لاوط مونم لاج رلاق « ءارحصلاب رع نع تفلت ومهريغ نع مهةرغإ صاخ لكش :

 تايوق « ًادبا نيجحتبال « تارفاس ممؤاسنو « حاضو لاج مهلو مسجلا هولتمم

 .٠ (؟) ( تانتاف نهرثكاو دقلا تاقوشمم ةيزبلا

 مهتلاح ىلع نولازبال مثو ةفيرط ةبيجم صصق ءالؤه ةايح نع ىورو

 . هتايحم ةسبايلا ر مل مم رثكا نا لاقيل ىت> راوهالا كلت نيب ةيئادبلا

 وسم لياح ذاتسالا ةجر ( برملا يئادسامدقا ( مساب مدرك“ باتكلا اذه نا 0

 . نييناثملا مايا قارعلا نع ةقيش لوصذ هيفو ١949 دادقب ةميطم

 . اهبف ( نيالا تاءئاب ) نهو ةرثكي ةرصبلا يف ( تايديملا ) ةدهاشم نكمي (؟)



 فع

 ًاراشتنا مهنيب اهف رشتنم ( لجبلا ضم ) نا ىلع ةيحصلا تاساردلا لدتو

 ةيحصلا ةئيطلا ةدعاسم؟ ضرملااذه ةغاكمل تفلا يتلا ةيبطلا تاثعبلا نا الإ ريبك

 . هذه ةيئانأأ مهعاقصا يف مو مهنم ن.ريثكلا تولاع دق ةيملاعلا

 انلضف لب ثحبلا اذه يف ةينابهلاو راحلا روه ركذ جردن نا أشن مل : ةظحالم
 اهنم لك ةعسل ًارظن ( قارعلا يف تاريحبلا ) ثحم يف اهنع ثحبن نا

 . ةصاخلا اهتومضاو



 ؤغ(
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 هاي بفرد



 ألذ

 تك

 راجنسو رفعلت يئاضق دودح نم أديت ذا هنم برغلا يف قارعلا ةيداب عقت

 ةيرقنم ءادتبا ةيروسلا دودحلاب لصتتو تارفلا يلرغ ىلا دعم مت رواحخلا رهنو

 يتلت يتلا ةطقنلا مو ( فعنلا ) ضرا ىتح بونجلا وحن ردحتتو ( لاك وبلا )

 مقوم ىح ةيدوعسلا ةيب رعلا ركاهملاف ندرالا قرش دودحن قارمعلا دودو آم

 ةنئقطنم ىبتنم يف دوب قار علا دودو م يقتلت يف جلا ةطقفلا ىو ) يعك رلا (

 . وديلا اهيمسس اك ) لاوطلا )وا ) 0 ةفورعملا قرشلا نم داوحلا

 اقرش تيوكلا ىح دع 59

 هذهو ( اءبرم ًارتموليك فلأ ٠٠( افا ةحاسم غلبتو

 ةهماشتم ءاوتسالا لك ةدوتسم ةدعوسق تارارحصو ةعساش بوبس ت اذ ةيدايلا

 ةجومتمو ةدرفنم ةيبارت تابضهوتاعفتىم نك امالا ضعب يف اهلاخت: رظانملا

 ةيدوالا ضعب ماكألا هذه نيب عقنو .٠ ةلسملسّدم وا ةمطقتم ةبرخعص ماكاو

 . ةئسلا مايا مظعم يف ةفاجلا لياسملاو

 6: يش ماسقا ةثالث ىلا ةردايلا مسقتو

 : ةرزجلا ةيداب -4

 رواحلاو ةلجدب ةطاخلا رسبالا تارفلا بناج ةنااكلا ةيدايلا فو

 (؟) ( رضحلا ) اهزك سو . راجنسو رفعلت يئاضق دودحو

 : ةيلامشلا ةءدابلا ب ؟

 رحلا يداو ىلا ايروس دود> ىلع دتم و تارفلا يبرغ ةنئاكللا ةيدايلا صو

 ( رويحمو ) ( بيخنلا ) اهعقاوم مثها نمو . ( ةبطرلا ) اهزك ىو

 يوارلا رابجلادبع ديسلا ةدامس هفلؤا 6 ةيدايلا » باتك عجار )3(

 (صوس) ةليدادعا مجار  لفاح عيرأ" اه يتلا ة هير مالا مقاوملا نم : رفملا )0

 ,اهنع تامولعملا ةدايزل ب ةعدقلا ران الإ: ةيريدم اهردص: ينلا
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 تيوكلا ىلا رحلا يداو نم ةدتمملا تارفلا رهن نيم ةنئاكلا ةيدايلا و

 ةتةقطنم زك صد ) ةيصيلا ( اهعقاوم مما نمهو ( ناماسلا ةرّقن ( اهزك سو

 ناوفص ( و دايحلا (.

 اهيف ةلاحرلا رئاشعلا نك ريبك ددع راش ناو يداوبلا هذه 0 ا رظنو

 دقف تيوكلاو ةيدوعسأا ةيب رعلأ ركامملاو ندرالاو انروس راشمب اهلاصتاو

 اهيف نمالا هظفاحمل ام ةصاخ ةطرش تايريدم ةموكحلا تثدحا .

 ةرقم ةيلاهشلا ةيدايلا ةطرش ردمو ( رضحلا ) هرقم ةرزجلا ةطرش ردف
 ) نامسلا ةرقن ) هرقم ةيبونجلا ةيدابلا ةطرش ردمو ( ةيطرلا ( .

 ةيداج لا يف تالصاوملا قرط :

 :هله ّئ رضا4+ات قولا يف تارايسلاولبالا لفاوق ابكلاست يلا قرطلامثانا

 - نابع وا قشمد هس ةيطرلا هس يدامرلا (٠ لفاوقلا ريسءاجتانا
 قرطلا هله يف | بي ركيش : مع بيختاا مب ةبطرلا - ب

 ىلا برغلا نم نوككي ناماسلا 5

 قرشلا ريبزلا مه ةيصيلا مم ناماسلا حج

 لفاوقألا ريس واما نا تيربلا هع بوذا 20 البرك تت

 نوكي قرطلاهذه يف رعرغ ةدب دوج هه بيخعالا تيدا

 قارقلا للا برقلا نم فاعلا كنمألا دب :سيخيلا تون
 لذاوقلا ريس هاج نا ةيديمجلا هع اهد_ع ع 000 ملمع فجنتاا

 نوكي قرطلاهذه يف بامنألا وويو نانانسلا دب ةرامساا - 0-1

 بونجلا ىلا لاهُشلا نم هاجتالا . يعك رلا مع« ربزلا  ه

 برغلاىلاقرشلا نم هاجئالا قشمد مه مدت مه هسيبك مع يدامرلا ب
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 1 ةيداملا يف ءاملا
 نويعلاو رابالا ىلع اهينكاس داتعا لج لب راهنا ةيقارعلا ةيدايلا يف سيل

 ىلع وديلا قلطبو راطمالا هايم عما ىلع ةوالع اهقطانم فلت يف رشتنت ينلا

 : يهر ةفاتغ يناعم تاذ ةدع ءامسا ةيدابلا يف هايملا عماجم

 . ةريبك ءام ةكرب يهو ةربخ - ١

 . ةيقاسلاك دودخ يهو | ليس

 . ةربخلا نم رفصا وهو ريدغلا

 .ريدغلا نم رغفصا وهو بغثلا

 ةضفخمنم ضاراب راطمالا نم ثدحت يتلا رابألا ىهو نايسحو وسح
 . اهرزام بمغنيال ىلا هريزغلا رابالا يهو : جميارحلا 9

 ( حارقلا ) يأ بذعلا ءاملا وهو : حاركل” -
 . حاملا ءاملا يأ : حالملا
 دايحلا ةقطنم يف ةقيمعلا رابألا ىلع ة-صاخ ةروصب قلطت : لاوطلا

 ىرخالا قطانملا يف ةقيمعلا رابالانم اهريغ ىلعو ( ةوالقبلا )

 . ةماع ةروصب

 : يه ( لاوطلا ) يأ ةقيمعلا رابآلا معأو
 ةديلجلا « ةيميخرلا  اهرابآ ثاو دايملا ةقطنم يف عقب  ريفضلا لاوط

 باصنالا « ةيكولا
 اهديع « ةعاعالا « مربشلا ؛ لجلا : اهرابآ مثاو  ةرجحلا لاوط

 . فصللا « يمجملا « تيرباا : اهرابآ هاو  نايدولا لاوط -

 )0( ة.ةأرعلا ةيداملا رباشع

 ةيسن نونوككي مهو ةلاحرلا رئاشعلا نه رييك ددع ةيفارعلا ةيدايلا نكس

 ىف ةداع ةيدابلا لزن: يتأا راشعلا ماو قارعلا يف ناكسلا عومي نم ( ةئالاب/ه )

 ف ةيعاهجالا لاوحالا نع » ةراك ث ءايض ذاتسالا هبتك يذلا ثحبلا مجار 0 )١1(

 19655 ماع ةيبرملا ةمماجملا يف ةيءامجالا تاقالملا ةرادا يلا همدقو © قارملا ةيداب
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 < مه جحا < مل ا نأ مح خخ -_

 جا حب
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 ١ - البرك و ميادلا يئاولب قو ةقالع تاذ ةريشملا هذهو ةزنعةريشع

 ناعدفلا«ةعيسلا«ةشماهدلا «لبجلا « تاراعلا اهمها رئاشع اهتم عرفتو 2

 .بهو ونب « سالجلا

 هولع ذالب الا ىوس ينعقتال يعو ةيب وذجلا ةيدابلا نكست ب ريفضلا ةيشع - ؟

 ةريشعاا هذ هلو ةرجحلاو ةبدبدلا يتقطنم نيب لقنتت تو امتايحرادم

 ةيناودلاو كفتنملا يناولب ةريبك ةقالع ٠ نيمسق ىلا م هقنت_ىمو :

 | ديعسلا « ةعمرلا « 5 3 حولطلا « طيوسلا , اهذاشتاو نوطبلا
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 تارفلاو ةلجد نيب ةنئاكل ةريزجلا اهرثكا نطاومو - ةبرجلا نا

 قح ملدلاو لدوملاو دادغب ةبولا نم ةيعشتملا ةيدابلا وا رواحلاو

 ماسقا ةثالث ةبرجرعُثو ايروس دود>ح )١ ةراجنسو ةصرحلا )يم (

 ح.اصلاو ) ( مسألاو هديع)و ( .

 ذاكلا ةدع ىملا عرفت اهذم مسن لك ناو .

 يف ءالؤ» نكسيو روش ةريشع نم يناثلا مسقلا يو  ةقوط رمث - ب

 ةوادبلا ةايح ةريشعلا هذ_ه دارفا كرت دقاو ىلايدو توكلا يئاول

 مهل ةفرح ةعارزلا اوذحماو .

 ديسلا ةداعس هفل ؤمل ( ةيهابلا ) باتت ىلع اذه انثحي يف اندمتءا دقا : ةظحالم

 ؟ةطرشلا ةيلك ديمع , يدارلا رايجلا ديع

 مدار ( دمحم ل 0 نيفورمأا ةبر> مث خ ويش لمشت ال ماسفالا هذه نا )١(

 ليما تدرأ اذا ةيدايلا باتك



 ا“

)0 
 نوار راينا

 نم انبأر اذلو ( نيينازرابلا ) ىلا ًارارم ريشي ثيدحلا قارعلا خيرات نا

 مهنع ةزجوم ةذدبن رك ذ لمففالا

 ةيبونجلانوريش لوج حوفس يف عقت ةريغص ةيرق نازرب وأ ( نازرإب) نا
 ءاضقب ليبرا ءاولل داكىلاو لصوملا ءاولل عباتلا راجي زلا ءاضق ىرق نم يو

 . ( ةرقع ) ةنبدا يقرشلا لامشلا نم ًارتم وليك ٠ ةفاسم ىلع عقتو زودنوار

 طيح و تارتموليك ةعبرا و>:ب ىلعالا بازلا رهنل ىرسيلا ةفضلانع دعب: اهنا اك

 06 اهفارطا ميمج نم لولتو باضه ا

 يف ًايلك ًاداقتعا د_قتءت يتلا نازراب ةريشع ةريغصلا ةيرقلا هذه نكسيو

 ىلع ةوالع ةيناحورلا ةينيدلا ةيسدقلا خيشلا يف ىرت ذا نازراب خيش ةلئاع

 . معلع ةينمزلا هن رطيس

 ىطصم الملل ريكالا خالا وهو ينازرابلا:دمحا خيشلاوه ىلعألا مهسيئرو

 ةروا١ لئابيقلا ىلعو نييناورشلاىلع ذوفن دمحا م خيش ا ناك دقو . (؟) ينازرابلا

 . رخآلا ضعبلا عم ديدهتلاو باهرالا لاعتساو اهضعب عم اا ةجينب

 ةداعب تماق دقف اهخويش ةماعزب ةليبقلا هذه هب عتمتت تناك الل ًارظنو

 يف ةينامعلا ةلردلا مايأ ذ.:م اهل ةرواهلا قطانملا ىلع اهترطيس طسبا تالواع
 داد_تما يف ىرت تناك امنال اه جاعزا ردصم ةريشعلا هذه تناك ذا . قارعلا

 . اهتييط افاعضا اهذوفت
 لالخ ىفو يائعلا دبعلا نابا ةريشعلاهذه اهم تماق ةروث لوا تناكدقاو

 نيكو فاعلا ارنا نإ زارا مالاقلا نع عيرشلا اع لوألا ماقال وألا

 )١( ينسملا قازرلا دبع ذاتسالل , ةيقارعلا تارازولا خيرا باتك مجار .



 لف

 ةتريشع ةماعز دمحا خييشلا هوخا هدعب ىلوتف . هومدعاو مهميعز ىلع كارنألا

 طسبل ة-كىاس ةصرفلا نوينازرابلا دجو ؟ة1م ماع ةندحلا تنلعا الو

 ينطولا محلا ليكشت د_نعو . كلذ مهل مق ةر واجلا رئاشعلا ىلع رثكا ممذوفن

 خيشلاب اومدطصا مهنكل و ىرخأ تاهجىلع مهذوتن طسب يف اوعمط قارعلايف

 هذهل ًادح عضن نا تررق ةموكحلا نا مث ةرواجملا رئاشعلا خويش دحأ ديشر
 نازراب دمحأ خيشلا ةعزه تهتنا ١؟م» ماع ةيبيدأت ةلمح تزهجخل تافرصتلا

 دهب قارعلا ىلإ دعب ايف اوداع مهنا الإ ايك رت ىلا هعابتا ضعب و وه هئاجتلاو

 . ةينايلساا يف مهتماقا تددحو )١( ةيةارعلا ةموكحلا ىلع مهتعاط ضرع

 دض نايصعلل ةوعدلاب هعايتاو ىنازرابلا ىفطصم الملا ماق ١؛م ماع يفو

 نكمتف هب قاحتل الا ىلع اهناكس ضرحم و ىرقلانيب لقنتي الملا ذخأو ةموكملا

 ةوق ةموكحلا تزهل ةطرشلا رفاخم مجامم ذخأ مث كلذ ىلع مهضعب ءارغا نم

 دعبو قانحلا مهيلع تقيضو ممزكارم ترصاخل مهيدأتو ةاصعلاب ليكذتلل
 مود ( روس هك م ) ةيماح ىلا هسفن مس روك ذملا ىفطصم الملا عم تارك اذم

 مهنم نيدعبملا ةداعاو نيينازرايلا نع ماع وفع رادصاب دعوو ١ 4ع د ب

 ٠ نازراب ىلا

 ديطوت:ل اهدومج هجونت ةموكحلا تحار اذه ىفطصم الملامالستساذنمو

 نين از رابلانع اماعاوفع تردصا ١46 ناسين 7١ يفو ناز راب ةقطنم يف نمألا
 ةيئاذغلا داوملا نم ةريبك تايكتماسو موضك اما ىلا نيدعبملا مجخ ويش تداعاو

 ١ هتريشع ىلع اهعيزوتب موقيل هسفن ىفطصم الملا ىلا ةشقالاو

 اهعطق يلا هتادسوعتب في مل روكذملا ىفطصم الملا ناذ اذه لك عمو

 هسفن ةيوقتل ةليموك ةيموكحلا تادءاسملا لمعتسا لب هسفن ىلع ةموكحال

 اك ةموكحلا ذوفن فاعضاو هذوفن ةدايزل ةريبك و ةريغص لك يف لخدتي ذخاو

 رابيزلا ةيضقا يف نيحلسملا هناوعا نم ددع عم رارمتساب لوجت. ذخأ هنا

 )١( ماع عافدلا ةرازو هتردصا ( يقارماا شيجال ىغفلا ليبويلا ) باتك مجاز ١5145



| 

 ضرفو اهمف رئاشعلا ءاسؤر عم قافتالا يضرغا زودنوارو ةيداعلاو كوهذو

 هعايتا ذخأ دقو هيلا اومضني مل نا لتقلاب مبضعب دده دقو . اهيلع هترطيس

 4١ه ب لك يفةموكحلا ىلع درقلا نلعا كاذدعب مثةطرشلاتايرود نومجاهم

 تاسراف راذنالا اذه. لهاجت هنكل هلامعا نع فكلا موزلب ةموكحلا هترذناف

 يف ناريا ىلا ةامععلا مزمما كراعم ةدع دعبو ةاصعلا بيدأتل ةوق ةموكحلا

 لازال ثيح قيفوسلا داحتالا يفطصم الملا د_صق اهنمو اةؤةركذ١رد

 .نتالا قح كانه

 ءانبا ىلا رظنت ةموكحلا تذخأ عوبرلا كل: يف نمألا بتتسا نا دعبو
 اذهل اوضرعتف مهتطاسو مهتجاذسل مئاسؤر مهم ررغ نيذلا ةريشعلا كلت

 مهناكسال ةصاخ انا تلكشو مهم ةموكحلا تمتهأ دقو باذملاو ىذالا
 مث ريغب ةوسا رارقتسالاو .ءودهلا ةايد ىلا مهتداعاو مهمدعاسمل غلابم تصصخو

 . )١( نيصلخلا نينطاوملا نم

 قارملا يف يارىلا ب

 (؟١ اه ناتريح هيف دجو ذا مسالا اذه قارعلا يف ىوس ام انه

 ةينابحلا ةريحن ف

 ةنيدم يقرش بونج يف تارفاا ره نم ىنملا ةفضلا ىلع ةريحبلا هذه عقت

 طيمتو . يحطسلا ةرظ:م ىف ىرتكلالكش ذخأي ًاضف>نم فل ؤآ يعو يدامرلا

 اببخاتت ثءح ةيلامشلا اهدودح ادع ةفاك اهفارطا نم ةئطاو لولت ةريدبا اب

 ةريدعيلا يذغن هده ةعطاولا يضارالا ناو . تارفلا دح ىلع دتع ةطسبنم ضرا

0500 
 ةموس دمحا روةكدا ( قارعاا ف يرلا روطت ) باتك عجار )١(



 ليم

 بناجلا ىلع تئشنا دقو . ةيلاع تارفلابيسانم ام نوكت يتلا ةدملا لالخ هايملاب

 ةئطاولا يضارالا ىلع ةظفاحملل ةيعانطصا ةيبارت ةدس تارفلا رهن نم نميالا

 ةينابهكلاةريح نم بونجلا ىلاو . ناضيفلا مسوه يف راغنالا رطخ نم ةروك ذملا

 : نيمسق ىلا مسقي وهو ةعفتسم لولت ابهنع هلصفت رخآ ريبك ضفخنم عقب

 هتحاسموةريحبلا نم أطوأ هاوتسم يذلا ( حلملا رحبب ) فورعلا يبرفلا مسقلا

 نم ( ةرجمل ةضيف ) ةقطنم نم هيضارأ دتك ذا . !متءاسم نم ريثكب عسوا

 الب رك ءاول يف ائافش نيئاسبب يبرغلا هفتك لصتتي ىتح بوذجلا ىلا لاهثلا

 ردعيل ىنونجلا دحلا نم دتع (سرد ىبا روه) - ىمسملا : يناثلا مسقلاو

 ةدئازلا اههايم بصت يتلا ةينيسحلا لودج زازب يضارا ىتح قرشلا هاجتاب حلملا
 . حاملا رح يضارا نم ةحاسم لقا اذه ضفخنملا نا ىلع هيف

 (:) اممف ءاملا حطس بوسذم نوكي امدنع ةينايهلا ةريحن ة>اسم غلبتو

 ًارتموايك (2م١ ) يلاوح ناضيفاامسوم يفءالمالا دنعىا رحبلاحطس ق وف اا

 يلاو- روكحذملا بوسنملا تحت اهنزخ نكمم يتلا هايملا ةيك مبتو ًاعبرم
 . ( ةيعكملا راتمالا نم رايلم فصخلاو نيراولملا )

 (سبدىبا روهو حاملا رح) يأ .ءاحرالا عساولا ضفخنملا 3 بودسنم اما

 ارتما+؟ براق م يدامر | يف تارفاا رهن - ناضيف ىوتسم 00065 نم ًأطوأ وبف

 هدداسم غلبتو ) 00 ( ءاهز امسفن ةينابا ةريخ عاق ىوتس» نم طر

 حطسى وتم قوف ًارتم ( ٠6 ) بوسنم يف ( ةعيرم تارتموليك ٠.0 ) يلاوح
 هايملا تاك ناو ًارتم (م.0) بوسنذم يف ( ًاعبب م ارم ١؛.) و رحبلا

 نم برقي ام لداعت (؟5) بوسذ» يا لوالا بوسنملا تحن اهنزخ نكمم يتلا

 ًارتم ٠0( ) يا ىناثاا بوسنملا تحنو ( ةيهكملا راتمالا نم تاراولم ةعبرالا )

 . ( ةبعكملا راتمالا نم تارايلم ةرشع ) وحنب ردقت

 هايمل ًايعيبط ًان زم ةريحبلا هذه تحبصا دقف ةيعيبطلا ايازملا هذهل ًارظنو
 . ( مجعملا اذه يف يرلا عب راشم ثحب عجار ) ناضيفلا مايا تارقلا رهن



 لمان

 نارزح .. يف ةدوقعملا ةيناطب ربأا ةيقارعلا فل ادجعلا ةدهاعن بوو ء زو

 اهئارئاطل ًاراطم ةريدعيلا هذه نم ةعأ اطيب ربلا ةيكلملا ةيوجلا تاوقلا تذل ةيع

 . ( نابذلا نس ) ىف ةيركسع ةءوج ةدعاق اهيف اهل نا هي دي رحبلا

 راما ةريغ 0

 بونج يطغي ناك يذلا ميدقلا جياحلا اياقب نم ىف ) راملا ةريحم نا

 .قارعلان« ىبونجلا مسقلا يف عقت يتلا راوهالاو حلاطبلاعس وأ نم يشو ( قارعلا

 ١م. ءاهز ةفاسم دععو خويشا قوس برق تارفلا رهن بئانذ ىف أدبتو

 برقل اب برعلا طب لصفت نا ىلا ىنون+ا يقرشاا هاجنالا يف ارتموايك

 ًاعبرم ارتمويكح ( 58.٠ ) ءاهز اهلغشت يتلا ضرالا ةحاسم غلبتو

 . قفتنملا لئابق قرشااو لاهشلا ند ةريحبلا هذه فافض ىلع نك سو

 هايم اهرمغت ىنكس الو ايف تنال ءارقق ضران ةيدوذجلا امتفض اما

 .:ةرايلاو زي را ترق ىلا نابحالا ضني ىف لات قرن قارتلملا نمر ىف ةزيغنلا
 ةمرك ىلا تارفلا بئانذ ند لتق يذلا ةريحبلا ند ىونجلا مسقلا ىو

 رهن هاهم ايرقت هلك مسقلا اذه ىذغيو ( فانس روه ) ماب ةرصبلا برق يلع

 نئاكلا بصااو 1 يلع ةمركو ) ةيدجأملا ( ف برعلا طش يف بص و تارفلا

 م رثك ا هامملا نم ةيكب برعلا طش دور بونجلا ف عت يذلا يلع ةمرك يف

 5 ةيدجاأملا يف بصحملا هدوز

 هاف ةلحد راوها نكد ةهايم ذخأب يذلا ةريحبلا نم قرشلا يلاهشلا مسقلا اما

 . يفاشلاو ةنرقلا يف برعلا طش يف بصن



 ليان

 - قارملا نال لا -

 قارعلا يف نكي مل ذا ثيدح خيب را: قارعلا يف ةيناملربلا ةايحلا حمبرات نا
 ( اهيثوعبم )بختنت ثالثلا ةيقارعلا تايالولا تناك لب ةمأ سلجم نيينامملا مايأ

 . ( لوبناتسا يف ) ينامعلا ناثوعبملا سلجم ىلا
 راذآ ٠7 مون يف ةرم لوأل يقارعلا يسيسأتلا سلما عمتجا امدنع نكلو

 لوا يف ) لوالا لصيف كلما هل روفغملا ةلالجلا بحاص ةرضح نيب 1494 ماع
 يسيسأتلا سلجلا باذتنا مت اهاجا نم ىتلا فادهالا ( قارعلا يف شرعلل باطخ

 : هصئام هيف ءاج ذا

 سسالا ىف ةيرهوج روما يف رظنلل باونلا اهمأ مكتبختنا دق ةمالا نا د

 . ضو اهلالقتساو اهماظن ناينب اهيلع داشي ىتلا ةنيتملا

 . ةيجراخلا اهتسايس تيبذتل ةيناطيربلا ةيقارعلا ةدهاملايف تيلا- : الوا

 تيبثتو تاعامجاو دارفالا قوقح نيمأتا يقارعلا روتسدلا نس :  ًاينأث
 , ةيلخادلا امتسايس

 نع بوذيل عمتجم يذلا ىناينلا سلجمال باذتن الا نوفاق نس - : املا

 . « اهامعاو ةموكحلا ةسايس بقارو ةمألا

 رومالا هذه ءاهنايف رظني يسيسأتلا سلجملا حار باطخلا اذه ساسأ ىلعو
 . ةديدع ةداح تاساجو تاشقانم دعب ىرخالا ولت ةد>اولا هئالثلا

 ىلع يسيسأتلا ساحل قداص )56: ماع بآ رهش نم ىلاثلا مويلا يد

 0 . باونلا باذ::ا نوناق

 .(01) باونل باختنا نونات ردص ١ ماع لواللا نب رشن 3 مون يفو

 م1854 ةئس يديسأتلا ىاجملا تاسلح رغاع مجاد )١(
 قارءلا ةسارد يف ةمدقم بات؟مجار . 1١545 سام ىبش يف نوثاقلا اذهلدع !؟)

 . ١١9 ص رصاحما



 ليضا

 ٠6 مون نييعتب ةيكلملا ةدارالا تردص ا؟ةو؟ 4 ىناثلا نيرثت ٠١ مون يفر

 دعب ترخأت اهنكل و نيلوالا نيبختنملا مئاوق راضحاب ,دبلل ًادعوم ىناثلا نيرشت

 ساجم لوا تاباذتنالا ءارجاب رشوب ثي> ١و6 طابش 6 ( مون ىلا كاذ

 .١١( قارعلا يف ىباين

 ةلالج قلأو هلامعا ديدجلاة مالا سلع حتتفا اوه ماع زوم اذ مون ينو

 . يقارع نام لوا يف شرعلل باطخ لوا كلما

 نودؤي باونلا ذخا مث نايعالا هدعب جرخ ةعاقلا هتاالج رداغ نا دعبو

 . هصن اذهو صالخالا نيع وا مسقلا

 فرواقلا ىلع ظفاحاو لصف كلملل صلخا ينا فرشبو هللاب مسقا د
 ٠ « ةيباينا ىلابجاو مايقلا نس>او نطولاو ةمالا مدخاو يساسالا

 هداوم يف ىقارعلا يماسالا نوناقلا نم رشع ثااثلا بابل صن دقلو

 نايعالاو باونلا تابجاوو ةيعيرشتلا ةطلسلا قوقح ىلع ( + ةداملا ىتحالاب )

 باونلا ساجم باختنا ةيفيك و مهقوقحو

 بئانلا ىف اهرفوت بجاولا طورشلا
 اهوصةنسأ (11) مقر باونلا باختنا نوناق نم ةعبارلا ةداملا تصن دقا

 : ايئان نوكيال هنا ىلع ميدقلا باختنالا نوناق لحم لح يذلا

 ةدهاعم بجومي وأ ةدالولاب ةيقارعلا ةيسذجلاب شكا ايقارع نكي ملنم - ١
 تناك ةينامثع ةلئاع ىلا ًايمتنم سذجتملا نوكي نا ىلع سذجتلاب وا نازول

 .٠ تاونس رشع هسذجم ىلع رمو ١9١4 ةنس لبق ةداع قارعلا نكست

 هرمع نم نيئالثل نود ناك نم - ٠

 انوناق هرابتعا دعي ملو سالفالاب هيلع اموكهم ناك نم »م

 . هرجح كفي ملو ةكحم نم هيلع ًاروج# ناك نم - 4

 . يندحلا قازرلا دبع ذاتسالا ةيقارعلا تارازولا خبيرات مجار 00(



 يف و

 نمو ةيسايس ريغ ةم رج ةنس نع لقتال ةدل نجسا هيلع اموكحم ناك نه - ه

 ريوزت وا ةنامالا ةنايخ واةوشر وا ةقرسل نجسلاب هيلع ًاموكع ناك

 . ةقلطم ةروصب فرشلاب ةالا متارجلا نم كلذ ريغ وا لايتحا وا

 دقع اهل ةسسؤم وا صخش ىدإ ةمدخ وا ةفيظو وا بصخه هل ناك نم - 5

 عم ةرشابم ريغ وا ةرشابم ةيدام ةعفنم ةيا وا ةماعلا رئاودلا ىدحا عم
 ةكرش يف ًامهاسم هنوك نع ةئشان ةعفنملا تناك اذا الإ دقاعلا كلذ

 يضارالا ورجأتسم كلذ.نم ىنثتسيو ًاصخش ١٠ه نم رثك ا نم ةفلؤم

 . اهك الماو ةيموكحلا

 . اهوتعم وا ان ون#© ناك نم - طا

 . ةعبارلا ةجردلا ىفا كلملا ءارقا نم ناك نم - م

 دحاو بان ساساىلع فل ؤت ةيليثع ةيباختن !ةئيه : )١( يناينلا سلحلاو

 سيل قارفغلا يف باختن الا قحو روكذلا ناكسلا نم ةمسن فلا ؟. لك نع
 (؟) طورشلا ىلع نيزئاهلا نيغلابلا روك ذلل لب نيسنجلا الكل اماع

 يرجي حبصا هنا الإ نيتجرد ىلع يرجم قارعلا يف باختنالا ناك دقلو
 نوناك ١8 مون ) (؟) رشابملا باختنالا موسرم روددص دعب ةدحاو ةجرد ىلع

 موسرمالااذه بجوع يلا+ا يباينلا سلحملا باختنا م دقو ( ١١6 ماع يف لوألا

 . ( ومخ يناثلا نوناك ١7 ) مو يف

 ًادبإ ددحاو عامتجا ةنس لكل « تاعاتجا ةعبرا يه يناينلا ساجلا ةرودو

 ةنس لك روشا ةتس ساما عمدهتجو ٠ لوالا نوناك رهش نم لوالا مويا يف

 . قارملا يساسالا نوناقاا مجار 0 )١(
 ةيلاطع ( *١55 لرالا نيرعت رهش يف ١) قارعلا يف ةيونلا طاسوالا تماق (؟)

 ع وبسا ) يف ع وضوملا اذه نع ءارالا فلد# تكفون دقو ةيسارسلا ةأرأا قوقح

 !! ءدمو امو ) ةأرأا

 نيدلا رون نكرلا قرف ةرازو ة:ردصأ يدا رشابملا باختالا مو مجار هنآ

 ١وهاأ# لوالا نوناك ١ دومحخ
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 دنع اهجراخ هعامجا زوجيو ( دادغب ) ةمصاعلا يف عمتج و رهشا ةقس لطعيو

 . اهيف هعاتجا رذعت

 عمتج هنأق نيعمللا موهلا يف عدب مل اذذ هعامجا دقع ىلا سلجملاكلملا وعدبو

 سلما ىعديو ةديد_ج تاباختنا ءارجاب أدبي سلجلا لح اذاو نوناقلا مح

 خدرات نم رهشا ةعبرالا زواجتتال ةدم ىف ةيداع ريغ ةروصب عامجالل ديدجلا

 يدايتعالا عامجالا اذ يكل يناثلا نبرشت ١“ يف عامجالا ضف بجيو لحلا

 تبلل ةررقملا ةدملا ىلع ةوالع عامجالل سلجناةوعد كلءالو . ةرودلا نم لوالا

 . ةيكلم ةداراب اذه هعاتجا ضف.و ةوعدلاب ركذت ةنيعم روما يف

 ةيدوهلاو ةيحيسملا تاياقالا باون ددع نوناقلادد>دقل : تايلقالا باون
 ١ : ةينآلا بسنلا بسح ةرصبلاو لصوملاو دادغب يف

 يوسوم )١( و نويحيسم (#) لصوملا ءاول

 نويوسوم (؟)و نويحيسم )١( دادغب ءاول

 يوسوم )١( و 2 يحيسم )١( ةرصبلا ءاول
 دوملا نع ةيقارعلا ةيسنجلا طاقسا دعب امسال تريغت ةيسنلا هذه نكلو

 . بئان يأ سلجملا يف مهل دعي مل ثيح

 (تايلقالل مهنمةرشع) ابئان (مه) ادعو ماع ىت> باونلا ددع ناك دقلو

 باو ) (٠١6 حيبصا ثيح ١ ومو ماع نم ايجيردت دادزب مثددع دخا دقو

 )1١11١( حببصا دقن ١ووم ةنس يف اما ابئان ( ١١8 ) حبصا ١اهؤ# ماع يفو

 يمسرلا ماعلا سوفتلا ءاصحا جئاقن روهظ رثا ىلع ةدايزلا هذه تجتن دقو ابئاذ
 ايان سو(لوم*ز نالامددع ن كلو م ١ هيب يناثلا نب رشت رهش يف يرجا يذلا

 !! باسحلا نم دوهلا باونلا طاقسا دعب

 دنم ايباين اسلجم ( ١١ ) باختنا مت دقو : يقارعلا يناينلا سلجا تارود

 سااجم ةثالث ىوس اهنم  هترود - ميمو نآلا ىت> قارعلا يف ةيئامرباا ةايحلا

 : م سل اجلا هذهو



 بأ

 لوألا سلجلا

6 

4 

6 

6 

 يناؤلا

 كااثلا

 عبا رلا

 نينماحلا

 سداسأا

 نماثلا

 ع الا

 ا عفب

 لددكن

54 

 ١

 لاو

 للي

 ١و6

 ١ شا“

 1١ “ال

 اة
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5 
6 

6 

6 

0 

2 
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 هترود لك ١

6 6 

 لح 1١5145 رشع يداحلا

 ةيكلملاةدارالا تردصو هترودلك ١ ١ة4م رشع يذلا

 5١ه ١ ١ر/الاب مون هلي

 امك لاز الو دوهس رشع ثااثلا

 ةدقعتملا هتساحي يباينلا سلحلا قداص دقل : قارعلا يف ةيباختنالا قطانملا
 ةدا-لا نم ( سم ) ةرقفلا كح المع قءانملا مذه ديدحت ىلع ١و6. ناريزح م يف
 . 145 ةنسل ١١ مقر باونلا باختنا نوناق نم (5)

 : ينأي م ةيولالا ىلع ةعزوم قطانملا هذهو
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 قارعلا ىف ةيباختنالا قطانمل

 اساون[ ةيباذتنالا ةقطنملا | ءاوللا ة.با>تالا ةقطنملا ٍ

 " | ةللا ز 9ص لييرا ركض ءاضق
 م 3ث

 ٠ 00 0 روم (6

 . ةيدغ
 يما قجنسيو" ©« ([ليبرا

 1 بيسألا 6« ا
 ا : زودنوار 6

 "| لالا زكس رابيزلا ©«
 حول ميادل ١ 8 ؟ 2 ىلا ٠ اذق ةينار

 ١ فنع 6

 ىلاد 2 نإ 'ىلو الا ةقطنملا

 2 ة لا. 5

 "1 ةيدادقملا ءاضق 1 سا ةرخلا
 : 1 تافذنا أ ءاضق

 5 ٠ صااخلا 6 ىلايد 0

 ١ نيةناخ ( ْ . هسا
 ١ يلدنم 6 دادخإ رك ص ءاضق

 م ةياوبدلا ناك ص ١ ةياثلا 6

 7 كفع ءاضق 6 ١ ةثلاثا 6

 ١ا١ | + ةوامسلا « ّ ١ ةمبارلا <«

 ؟ ]| ريخس وبا 4 د ل ةيماخلا ©

 نإ ةيماشلا « ١م ١ ةسداسلا ©

 ١ ةمل ااا » دادخي

 ١ ةنماثا © كوكرك زكي ؛

: 7 : .2 00 
 4 يرذك ءاطق 2 0

 ايه 6
68 2 || 0 7 . 

 قوقاد )» - 3
 و ةيدومحلا 6



 ةيناهلساا

 ةيباهتن الا ةقطخلا

 ةيناماسلا ز؟رم

 ةعياح ءاضق

 رازاب رهش 4
 ردشب 6

 ةراصاا ز؟ رم

 ىلوالا ةقطنملا

 ةيناثلا 6
 اص ةمءاق

_ 

 ةريوصلا 6

 اون

 خ1

 لصوملا

 ىغفرلا ءاضق

 خغويشلا قوس 6

 ةيناثا 6«

 ةرطشلا ء اذق

 لصوملا زكرم

 ىلو الا ةقطنملا

 ةيناثلا 6

 ةثلاثلا ©

 ةمبارلا («

 ةيداوملا . اذ:

 وخاز
 5 كوهد

 ةرقع

 راجنم

 نفعت مل حب ممل ج© هج

 : ١

 ا سس سس سس
١ 



 (4؟

 ةمادلا ساجملا ناجل

 : يه ةنجل )١١( نم ةمأادلا يباينلا سلجملا ناجل فلأتت

 ةيتكملا ةرادا ةئنطا-١

 ضئارعلاو تاءجارملا ةنجل - ؟

 ةيلخ ادلا نرؤشلا 2

 ةيجراحهلا ١» و

 ب *

5- 

6- 

 دك

 . عامجا

 ةيقوقحلا 2 ,

 ةيداصتتقالا نوؤشلا ةنجل ب

 ةيل املا » » - مل

 فراعملا ) ) ب ه

-١١ 

 بئانو لوا سيئر بئانو سهئر كرد سلاحا ةسائر ناود فلأتيو

0) 

 مولا يد ةيناهربلا ةايحلا ,كب ذنم قارعأا يف ةيب أاينلا سلاهلا ءاسؤرو

 :مث (؟) مههدق بسح

 _ حا

- 

 حج

 ل عج

6 2- 
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 يناليكلا يلاع ديشر

 ناماس تكح

 كايسذاا و فادي
 يديوسلا قيفوت
 يعفدملا ليج

 « ينفون يركسعلا رفعج

 ةجوحلا ديشر - ٠7

 «يقوتد كاربلا ناماس تي

 تدوج يلع 4

 «يفوت:» يزدحم ٠

 ليما ير 1١-

 «يفوت» ١ صلخم دولوم ٠١-

 سالم ناويد ةسائر لبق نم عاذن ةصاخ مي-ارمب ةمالا سلجم عاتتنا ير )01(

 كلما ةلالطابحاص ةرغحفي رمت لبق كرتش٠ سلجلاةءاق باوتلاونايعالا رضحن وءارزولا

 فيين دل (روحنوب) :حاتتقالا مويس اال نوككو. شرءااباطخ ءاقلاب ةمالا ساحب ع اتيفال

 .٠ ءادوس ةءايع نياهاللو

 مم ةيمرلا ةزبلا نيب ركسمالو

 ةقماغ ةلدب اماو رو#وبلا اوسيلي نا اماف نووعدملا اما

 .٠ ةمهوا

 سلهللا ةسائر يلو“ يف مهضعب رك: ركذن ناأشن مل (؟)
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 - ناج م باهوأادبع -5 «يقوئد يج هجابلا يدج

 ١4 - ياما لضاف دحم روتكدلا - 7 يب.شلا اضر لع

  -66هيك ندح لع

 يف يناين ساجم لوا ءاضعا ءامسا مجعملا اذه يف لجسن نا انيأر دقو
 : مثو ةيحضراقلا كلذ ةيمهأل قارملا

 قارعلا يف لوالا ىاينلا سلجملا ءاضعأ

 )١1( )وه مأع

 نيسايلا هللادبع خ.يموس نيبور فسويلا مهاربا

 يواشلا ديجلا دبع ليقسح نوساس تااع دمحا

 شالش نسم ا دبع نيساي جاحلا ديهس [ يزودنوار ليعامسا

 نيسحلا يدابع ريضخ جالا ديعس ميارف قحسا

 0008 جاحلا نارمع دحا ولا ديعلا دوعس يز نيما

 لب دنجلا ناولع كاربلا ناماس نايعا شاب نيما
 ناواسلا يلع تأشن حيبص اغا نيدعش مزاح
 يداوملا عطاق في رش ءايض ناماس تكح

 ناماس كوس مظاك يلجلا نيس اكيع ج هجايلا يدمح
 يي

 دومصلا 0 ةمعنأا نج راادبع دو علا نويخ

 ينام اط بييح ريغم قازرلادبع بوقنلا دواد

 حاص ل صاخم هللا دمع باطخ كوشر

 ةفيلحلا دوجم | نودوسا' نسل ا دبع ساعش فؤر

 . ةرهيلا بئان ةلازغ ناملس رو:ىدلا وه لرالا



 ؟:١

 دششنملا ناماس | ةداجسلا مداخق يفر دع

 ”جرف ةزصم
 خيبط وا نس

 يونسلا قطصم

 هطلا قطصم

 بكص جاحلا رهظم

 يدي وسلا يجان

 حاصلا يجات

 كالملا عفان

 مهاربا تأشن

 ةحطز معن

 يناكفهبرربلا يرو

 يفملا هللا ةءو

 ساعلا نيساي

 ةمِصَع فسوب

 طايل فسو

 هداتعاو روهمجا ف اولا نم كلما مهاوعإ ًاوضع نب رشعلا زوادت ايل ددع ند

 حافلا هللا دمع

 راتح دمحا

 يبعلا نابكص

 يجرداجلا فؤر

 ي رساولا ناولع
 يناذمشلا مظاكلادبع

 مامالا يلع

 يرتفدلا يحبص دو#

 هللا ريخ ناحوم

 يعئاهلا نيساي

 نار دوم

 يد رافلا ترصن

 كالملا د وبيع

 يدهملا دبع ديسلا

 ي داما ينغلا دبع

 لاك مها را

 ىبيبشلا اصر د

 يبيشلا رقاب
 يردوحلا دواد

 تباث ديعس

 يجفج رجلا نيما

 يحالفلا فيطللا دبع

 ليما ير

 يج هجابلا محا لم
 روذلا دبع تباث

 دوادلا دمحا خيشلا

 ةج ولا ديشر

 بيقذلا سايلا
 ةلازغ ناملس

 رهاظلا ناماس

 نرايعالا سلجب

 ١(. ( نطولاو ةلودلا تامدخ ف لي صضام مهل نمو مهللامعاب

 ١547 ماع يف هيلع



١ 
 ماع يف تادع ةداملا هذه نكلو ١54 ءاضعا ددع امجوع حبصاو

 باوتلا عومج عبر زواجتي ال نايعالا سلجم .
 .مهييعت خبرات نم تاونس ينام ىع نايعالا سا يف ةيوضعلا ةدم ناو

 اوه ماع زوم رهش يف فلأت دقف قارعلا يف نايعا سلجم لوأ امأ
 مثو قارعلا ت”رايعا ند ًانيع نب ردع ةيمستب ةيكلملا ةدارالا تردص امدنع

 مهوامعسا ةينالا تاوذلا :(١(

 ىديوسأا فسوب 1١- يرديحلا مههاربا- ١
 راديلكلا نيسه لا دبع - اغا مبأق فصآ  ؟

 صالخم دولوم - ؟+ يرخفلا دجا م

 ىرتفدلا داؤف ١4 طوبشلا نسح - 4
 ةيطعلا نيدصحح ٠١6 هيك ينغلا دبع 06م

 ردصلا دمت ديسلا بوقنلا هللاديع - ٠

 ىراهزلا ليمج - ١ لضاف يلع دمت ٠7
 لايناد محانم - ١ نايعا شاب حاص - م
 ليئونامع فسوي -1 يفاص هللادبع - 4

 فورعم اغا ليعس -؟ نايرجلا يادع ٠

 ةايحلا ءدب ذنم ًانيع ينال ىلع فون. ام نيوعت مث دق هنا ظحالب امو
 ةيوضع يف رمتسا ( دحاو نيع ) ءالث» نيب نمو مرولا ىتح قارعلا يف ةينالربلا
 . ردصلا دمحم ديسلا ةماش وه ( ؟وه# ) نآلا ىتح هتأشن ذنم نايعالا سلم

 يلاءملاو ةماخفاا باحصا ةفلت#لا ه:ارود يف نايعالا سلجم سأرت دقو

 : نييعتلا يف (12' مههدق بسد مهو

 ييبشلا اضر دع م ردعاا دمحم ديسلا 7 6 يفوت 2ىديوسلا فسوت |

 ربج ملاص + « يفوت » نايعا شاب اص  ه يعفدملا ليج -:

 ديعسلا ىرون 7

 ةيكنام ةداراو ءارزولا سام نع رارقب نايعالا نيبعت لإ 0 )١(
 .ليثون اعف سوي وه نايعا سلجم لوال (تقوملا سيئرلا) نساا سي”رناك دقا (؟)
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 هفا_ملأ ىف هفرلاو م. سلا - 0
 ىلا الياق عوج رلا انيضتقي قارعلا يف قربلاو ديربلا خيرات يف ثحبلا نا

 دوهج الواو ركذي نأش ديربلل نكي مل مايالا كلت ىف . نيينامعلا مايا ىلا ءارولا

 ديرباا ناكام ( م ١محه) يف يأ رشع عساتلا نرقلا يف ممتالواعو نييناطيربلا
 . دعب ايف طيسبلا جذاسلا مامهالا كلذ الإ مهللا داليلا هذه ىلا هقيرط فرعي

 رئارد حتفإ نين اطيربلا مايق ىلع ةينامعلا ةموكحلات قفار امهم ٌةنس ينف

 ةسدقأا تابتملا يف مث نمو ةرصبلاو دادغب يف ةيدنه ةيناطيرب دير

 تذخاف ديربلل يلودلا سب راب ره ؤم يف ايك رت تكرتشا م ١ملاب+ ةنس يفو

 . ةيناطيربلا رئاودلا سفانتل دير رئاود حقفب قارعلا يف اهتاطلس

 ( رططلا ناسرف ) نورك دب ىادقلادادغب ناكس لعاف يج راما ديربلا اما

 ةيبروالا لصانقلا ديرب نيلماح لوبناتسا نم داد_غب ىلا نونأي اوناك نيذلا

 . اشابلا ديرو
 نع بلحو دادغب نيب ديربلا لمحت ةيقرشلا دنهلا ةك رش لامج تناك ان

 يف ه-ءادذتسا ةرورضب ايك ر تركف فارغلتلا روهظ دنعو . ءارحصلا قيرط

 اهتيروطاربما ءازجا طبر يف امسال ةيمها نرم هتسمل 1 ًارظن اهتالصاوم
 . فارطالا ةيمارتملا

 (ولباق ) يكدسلا لبحخلا ديد ىلع ايناطير نيبو اهنيبن قافتالا مت اذلو

 ىلا ةلجد رهن رءق يف دم ذا ؛ ةرصبلا ىلا رحبلا رهق يف ايناطب رب هتلصوا يذلا

 رخاوا يفو دادغبو لوبناتسا نيب لاصتالا 3 املا ماع كيف ير . دادغب

 تارفلا طخ لاعتساب ءدب مث نيقن اد مث يسرافلا جيولحلاب دادغب تطبر ١مك» ماع

 جرياحلا و ناراو ارك رت طوطخم ةلصتم فارغلتلا طوطخ كاذ دعب تحبصاو

 ةردبف ةراعلاف توكلاف فجنلاف الب رك ىلا بقامتلاب تددم مث , دنهاو يسرافلا
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 رئاود حتف مت ىتح رشع عساتلا نرقلا ةياهن تلح امو ةلجد قيرط ىلع يلدنف
 ةمبملا تابصقلاو ندملا رثك ا يف دير )1١ .

 ةيناطنربلا تاوقلا تاتحاو ١6114 ماع ىلوالا ةيملاعلا برحلا تنلعا او

 تاوقلا ديبو ةدود_< قربلاو دي ربلا ةرادا لامعا تناك ١م ماع يف قارعلا

 اتلح ديربلل ىرخأو قربلل ةين دم ةرادا سيسأت كلذ دعب مت هنا الا . ةيركسعلا
 . ةيركسعلا رئاودلا لحم

 يفد ةيقارعلا قريلاو ديربلا ةرادا سوسأت مت ١و0. ماع ناسين رهش ىفو
 (؟؛ ومس ناسن ىف حمبصا مث قارع ماع ردم لوا اهل نيع ١٠9٠ ماع

 ةفرشملا يه تلظ ةيدنهلا قربلاو ديربلا ةرادا نكل و قربلاو ديربلل اماع ريدم

 تالماعملاو تالاوهلاو مزرلاو ةيجراخلا تالهاعملاب قاعتت ينلا اهلامعا ىلع

 . ةيبئجالا لودلا عم هوب اسملا

 ايناطيرب عم ةصاخ تايقافتا ةيقارعلا ديرباا ةرادا تدقع ١و؟1 ةذس يفو

 . جراحلا عم ةيديربلا تالماعملا فلتخم لدابتل رصمو دنهلاو

 ةيفارعلا قربلاو ديربلا ةرادا ت>حبصا ١94 ىلاغقأ نيرشت روش يفو

 ١ورو ماع يف نكلو ةيئاطيرباا ديربلاةرادا اهلثم' يلودلا ديربلا داحا يف ًاوضع

 . داممالا يف لقتسم وضع اهل حيبصا

 زجن: ةيقارعلا طربلا ةرادا تناك ممالا ةيصع قارعلا لوخد دعبو

 تاوقل ماعلا دئاقاا نم رداصلا ىقارعلا ىندملا ديربلا :ماظنا اقفو ةريدي ربلا اهلامعا

 ديربلا نوناق رودصب ايغلم حبصا ىذلا ١ هام ٠١ 6٠١ يف ةيناطبربلا ةلما

 .او . ةئسأ - مقر يقارعلا

 عسوتلابتذخا اهنكل ةدودحم هذه قربلاو ديربلا ةرادا لامعا تناك دقلو

 مزرلاو لئاسرال يبخادلا ناضلا ةحاصم تحتف ١96 ةنس ىينف ائيشف ايش

 . ةيناطي ربلا ةيديربلا ليواحتلا عيب و دنهلا عم ةيدأتلا طرشب مزرلا ةحاصمو

 كيركسنولفيلأ# « ثيدحلا قارملا خيرات نم نورت ةعبرا » باتك محار 0 )١(
 194١  هادغي . ضيفتلا ةميطم طايخلا ىفم> ذاتسالا ةجرت

 نامملس تاكد ةماظ وه 6
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 ماع يفو 5+١ ديربب ةنيعلا داوملاو ةنومضملا ةيجراحلا لئاسرلا لوبقب رشوب

 رثوب ١١؟5 ترام يفو اهناطيرب عم دقنلا طرشب مزرلاو يجراحملا لئاسرلا

 ماع يفو . ةنومضملا ةيجراخلا مزرلاو ىرباا ديربلاب ةيجراحلا مزرلا لوبقب
 ةيلودلا ةيباوجلا تاقاطيلا عميبب رشوب :

 ) ماععمقتمصهل "عماج ءماتمواتق [ )

 . ديدحلا ككسلا تاطحم ةطساوب ةيداعلا لئاسرلا دا راو

 روجاب ديربلا ةراداب ةلجسملا تالجلاو دئارجلا لوبقب رشوب ١٠ يفو

 ايروسوقارعلا نيب تالاوحهلا لدابتل ةحاصم تدتف اوس ابل ١ يفور

 ١وسإ لوالا نيرشنت ذنم (هنبب تالاوحلا لوبق فقوت نا دعب ةرششابم نانباو

 ماسلا ةحاصم تحف ١ومب ناسن يفر . ارتلكنا ةطساوب لوحم تناك ثيح

 ةصاخ لقن طئاسوب اماحصا ىلا ةيلخادلا تاقاطبلاو لئاسرلا مياسقل عيرسلا
 ةرجا ءاقا ىدايتعالا عيزوتلا رادصا ليقو ةرئادلا اطوصو لاح ةعيرسو

 يىفو .٠ ةيئاثلا ةّيااعلا برحهلا بوشن دعب تفقوت ةحاصملا هذه نكلو ةيفاضا

 . ةرشابم اك ريماو قارعلا نيب مزرلا لدايتأ ةحاصم تدسسااوةه4؛. ناسن

 ديربلا لقن
 ديالو ةامدلاو ةيرهلا قراؤزلا ةطيناوب نقي نيفاقلا ها ديزلا نك

 رخناوبلا ؟ريخأاو ةيقرشلا دنحلا ةك رب لاجو نططلا نانرف ةطساوب يجراحلا
 او. كارا موي ىتح ىناطيرربلا لاله الا مايا اما . ةرصيلاو دادغب نيب ةيرونلا

 . مايا ةعب را هلقث ةدم قرفتستو ةرصبااو دادغب نيب رخاوبلاب لقني ناك دقف

 نيرفاسلاو ديربلا ل قنا ةرملوال راطقلا ل معتسا او. مو: يفو

 هذه تذخا مث . طحلا كلذ ىلع ةعقاولا ندملاو ةرصبلاو دادغب نيب كلذو

 موو ديربلا حابصا ىد> نسحتت ىرخالا تالصاوما قرطو عسوتلاب طوطخلا

 ةاعسااوةيراخبلا قراوزلا لمعتست ا تاراوسلاو ديدحلا دكسلا طوطخم لقنب

 رعمو قارعلا نيب لقنت تناك. ةيجراخلا دربلا اما يد>اونلا ضعبو ىرقلا ىف
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 ًاتقو اهوصو قرفتسيو دنهلا قيرط نع رخاوبلاب اهريغو ابرواو ارتلكناو

 . ندنا ىلا هلوصول اموب ؟؟ ةدم قرفتس ناك ذا الب وط

 نيب ءارحصلا ريع لقن ةطساو لوا تسسا ١ ؟؟م مريس. موب يفو

 « (نرين) تارايس ةطساوب كالذو ابروا ىلا يجراحلا ديرلا لقنل افيحو دادغب

 رخاوبلاب ندنا ىلا لقني كانه نمو راطقلاب ديعس تروب ىلا افيح نم لقتيو

 هذه تناكو مايا و ندناو دادغب نيب ديربلا لقن ةدم تحبصا كلذب و

 تويم 5 ارتاكناو رصمو ايروسو نيط لف ىلا ديربا لقن ىلع ةرصغقم ة>حاصملا

 كلاملا ثك ا تامشف جي ردتل اب

 )01( يوجلا دب ربآأ

 (ةرهاقلا_دادغب) رصمو قارعلا نيب ةيوج ديرب ةحاصم لوا تحتف دقل

 ةوقلا ( تار ط ةطساوب روشلا يف نيترم لقت, ناك ذا ١950١ بآ رهش يف

 ىلع اهتءادب يف ترصتقا ةحاصملا هذه نكلاو ( هيث اطررلا ةركحلملا ةيوجلا

 تالسارملا تامه دئدعبو ( ةيندملاو ةيركسعلا ) ةيمسرلا ةيداعلا تالسارملا

 ةيروطارمالا ناريطلا كرش ترشاب ةو07 ماع ىلكلا نوناك رهش يفو
 ةنس ىفو . ىرخا كلام لمشتل تايااسرالا تعسوت ثيح د.رباا اذه لقنب

 . طسوالا قرشأا لودو ةيب روالا كلاملا مظعم تامشف تعسوت اوه

 ديرلا لقنب ةيدل وهو ةيسن رفو ةيناملاتا رئاط تكرتشا ١و. ةنس يفو

 ش . لودلا كلت ىلا

 يفو عوبسالا يف ةيوج تايلاسرا عبرا قلغت تناك اوم ةنس يفو

 تاكرش عبس ةطساوب لقنت ع وبسالا يف ةيلاسرا )١0( تغلب ١ومم ةنس
 ةيروطاربمالا« ةيدنأ وحلا ؛ ةيسن رفلا« ةيلاطيالا « ةيناريالاع ةبرصملا يش ناريطلل

 00ا * . ةيناملالا

 سيئاف نود رتسهلل . 11تعغ طع 2581 ) بات محار )١(
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 قاغت ثيحمي ًاددعو ةعرس ىوجلا لقنلا طئاسو تدادزا دقف مويلا اما

 ايفيلوبو اكيجابو .نيتنجرالاو اكريماو ارتلكن ا ىلا ةيوج ةيلاسرا ايموي
 ت”راكوتمودو كرام ادلاو اكيراتسوكو اييلوكو يبهشو ادنكو ليزارلاو

 امانبو تراةسكابو جورناو ادنل راو ىاوهو انيغو الاهتاوك و روداوكاو

 دادن رو مايسو ديوسلاو رودافلسو وكجيروتروبو وريبو ياوغربو

 . عا .. اليوزنفو ياوغرواو

 ضعبو طسوالا قرشلا نادلب ىلا عوبسالا يف تارم ثالثو
 . ةيبروالا نادلبلا

 ةيتارعلا ةيديربلا عباوطلا
 لعب ءكحلو ةينامعلا ديرلا عدباوط لمعتس نين املا مايا قارعلا ناك

 لالتحالا تاوق نكم مدعل ارظنو ١91017 ةنس يف قارعلل يناطيرلاا لالعحالا

 ) ةيذ املا يا ( عجاوطلا كلت لمعتسا لظ ةديدوع هيدي رب عباوط رادصا ند

 لممتست تناك دادغب ىف , يناطيرلا لالت>الاىلا ريشت ةرابع املع عيبطي نا دعب

 : ةرايعلا هذه اهملع عبط نا كعب عدباوطلا هذه

 ( ظووطلدل ذص ظعلعمال 0ءعدمموغمس )
 يتلا لصوملا ادع قارعلا ءاحرا ةقاك يف عباوطلا هذه تلمفتنا دقو

 : ةرايعلا هذه اماع تعيط ةيكارت ةيلام عباوط ١9164 هي اه تامعتسا

 ( 31هءدل ( ا01ءومررووطمتم ) 2هومعع 1 . 82.1 0)

 :ةرايعلاوذه املع عبط ةيكارت ةيش رب عباوط قارعلا يق لمعتسا م ندد

 ( ]منو ذم 8ءتماط 00عام موختمسد (

 ةيح رأت رظانم تاذةيقارع ةبليرب عمباوط لوا تردص اة ةنس يفو

 8 ا( جفا ورتاكر
 ةرضح راوصت لمن ةيقارع كناري عباوط لوا تردص اؤ١ةااب ماع يفر
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 يزاغ كلما ةلالج هل روففملا نمز ىف ةديدج دبر عباوط تردص م

 ةروص هيف تءبطو ؛؟ مقر ديربلا عباوط ماظن ردص ا94؟ ةنس يفو ٠ لرالا

 تردصا ١وه# سام ؟ خبراتب 51 « يناثلا لصيف كلا ةلالجلا بحاص ةرضح

 . هتلالج ةرود لمن ةديدج عباوط ةماعلا قربلاو ديربلا ةي ريدم

 حوارتت اهراوساو صضاخ رعس اهنم لكل تائف ةدع ىلع ةيديربلا عدباوطلاو

 .. رانيدلاو دحاولا سافلا نيب

 رمحا « قماغ روم « حاف رضخا  متاق ين © قماغ قرزا ) يف اهناوااما

 « معاق رزا « يدامر ؛ قماغ ىلو:.ز ؛ ي زمهرق « حاف رفصا « يناوجرا « قماغ

 « قماغ يلا_ةئرب ؛ حئاف ىناوجرا « مناف .قرزا « ينب « قماغ يلاقت رب « حتاف روم
 . ( قماغ رضخا « قرزا

 ةيقارعلا رظانمأا ضعب املع عبط ةيوج ةيديرب عباوط كانهو

 : اهنم ةفلتخلا
 ةيقارع ةرئاط ةروص اهمماعو ةرصبلا يف يوجلا ءانهملا ةيانبانو

 : ةيقارع ةرئاط ابقوف قلحت توكلا ةدس ةروص م

 قاخعو اغلا لايف فلل يدع ةروصو تباذلا لانا يس روته تع
 + . ةيقارع ةرئاط اهيلع

 ريف ولا قودنص

 ماعكلذو ماع ريفوت قودنصث!د>ا ةرورضب ةيقارعلا ةموكحلا تركف

 قوددص ) ىمسإو ةماهلا قربلاو ديرنلا ةيردم ةراداب نوكي نا ىلع ؟ ومو

 يف اهل ةلثمو ةموكسعملا نع ةيئاث ةماعلا ديرلا ةيردم نركتو ( ديرلا ريفوت
 غل ابملا لماك ةموكجملا نمضت نا ىلع ةرفوتالا غلابملا يعدوم عم امتالماعم

 رهثتست الرهدئاوفو لال!سأر نم امماحصال اهدرو ريفوتلا قودنصيف ةعدوملا
 . ةلودلا ةنيزخ ىف الا ةروك ذملا غل املا

 ديرلا ريفو# قودتص نونا ) ةموكملا:تردصا ةركفلا هذه ؟ذفتو
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 . ١مم ةنس يف هتلدع يذلا ( ؟١وعبم ةنسل 4 مقر

 ىلع اهرعس ديزي ال ةدئاف ةعدوملا غل ايملل يطعي نوناقلا اذه بجو#و

 يف لبق, يذلا غلبملل ىندالا دحلا لعج ريفوتلل اليهسآو . ايونس ( ةئاملاب ع١

 . ةعفد لك يف اساف .ه.) وه قودنملا

 دئاوف ىطعت ال نا ىلع دحاو صخش نم ةعءدوملا غلابملا ديزت نا زوجيو

 , ةنامآك ةدئازلا غل ايملا رعت و تغلب (هم رانيد (0.0) ىلع ديزي ام ىلع

 غلابلا زجح زاوج مدع ىلع نوناقلا نم ةرشع ةيئاثلا ةدالا تصن دقو

 غلابملا نا ريغ اماحصال اهدر يف ةضراعملا لقت الو قيدانصلا هذه يف ةعدوملا

 وا هيلع مقلا وا هيصو وا هيلواف فرصتلل لهاريغ واارداق ناك نم مسابةعدوملا

 . رمعلا نم ةرشع ةنماثلا غولب دشرلا نس رتعيو اهعفد يف ضراعب نا ةكحلا

 لدعو ١م ةئسأ (1) مقر ريفوتلا قودنص ماظن ردص ؟9 ماع يفو

 بجاولا تالماعلاو طورشلاو لاوحالا هيف تحضو ثيح +١ ةنس يف

 ٠ ريفوتلا يف اهعابنا

 يف ريفوتال زكارم ةدع حتفي ةماعلا قرللاو ديرلا ةيريدم تماق دقار

 حضتيو هتيهاو هتدئافب مهتقثا ًارظن اسوملم الابقا سانلا لبقاو ةيولالا

 ق.دانصلا ©#ه ىلع لايقالا اذه دازت رادقم يالا لودجلا ىف انل
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 ققأ رعلا ف ريو وتلا قا دانص لامعا نع دش اصحا

 ا و61 ةئس لولا روش ةياغل ١ وسد ةذس اهسيسأت دنم

 )و. ؛همو] ١65١5 5" | مالهم ذلك

 هيو لإ همم كالا ] عةمزو "كاك

 )مو ومس.اإ] مهمكأ١ |554٠ دالاكأ

 رسبس وج.| ١7١51١17 م50 | ههؤكأ

 ١٠١ |77٠١ ١٠١95 مؤا7/ك ةالو 548

 6١5ه ١ 55٠ ١ملابها 5

 ©١١16 1ه٠١٠أ | ؟؛ةمم كا 2-5

 اطل مهل ني 0 0
 ءالمو همم ممكلالاا/ل |5؟ | ة:ةزا
 ا١؟"6١١ ؟ملء.] همة ارامل اما6 بويز هع

 م١55١ الكع] 51١١51 هلا | وككاركك
 او ء0ملا" مكع] 1458 "هال | ة؟مع.ربو

 ؟كوالا ىكعز ومار ل* 5 ١9١١ |مواحدممو

 ملكا 5٠١ | اما مح االكا١ مكحول

 ملزوم مو. "ا ام الالم [و عملك

 كلت لضم 2
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 3 وفاتلا وق رلا

 يكاساللا تاطحم صضعب بدها تدماق لق يناطيربلا لالعح الات اطلس تناك

 ماع ةيئدملا ةرادالا امتاست املف ةيركسعلا اهضارغاو بسانتي ام نوفلتلاو

 زكررتب ةرادالا هذه ترشاب ا١وأأ ماع ينطولا محلا سيسأت كعبر |

 ندأا نيب ةدر دح طوطخ ءاشناو ةينوفلتلاو ةيقربلا طوطخلا حالصاو اهلامعا

 كا متسم برحلا ف ةإمعتسملا داولاوطوطخ ا ةيرثكا تناكو ةيحكردت ةروصن

 خدراتب بصنو لقعملا يف يكلسال ةطغ ١و مرا ربع يف ديس

 ضبقلل يكاسال زاوج ةرصبلاب ةءزك رملا قربلا ةرئادب و؟هركرل د

 بصن 47م ةنس يفو يعاسال ةطحم ةيطرلا يف تيصن و١ لولبا يفو

 ةجوه ىلع لارالاو ضبقلل يكلسال زابج دادغبب ةيزدك رملا قرلا ةرئادب

 ىندملا ناريطلا ةرئام مويلا سفن يف تءلتساو ةيل ودلا ةرباذمال يكلسال ةطحم

 .تارئاطلا داشرا ةلآ تمدختءاو ةيناطيرلا ةءوجلا تاوقلا نم

 تاراطلا نيب ةيراجتلا تايقرلا لداين ةحالصم تسسا_ةسابر هراو يفو

 يكل طخ ىلع تايقرلا ل داتا نارا ضم ةيقافنا تدقع كف ةوس يفر

 ةحاصم تحتف و؟م زوع يفو . لجك لجك يف لداوتلا زنك ى ةطساو

 نركب راف فرق طخ لغات رم تارا لواحا
 ةيدوعسلا 00 رعلا نكمامملا عم يكلاسال لاصتا حتت ةسورلا هر 5 ينو

 ةذدامألا عم تايقربا لداب:ل ةيفاضا ةدلاصم تدحتف ه44 /كةراا٠ يفو

 .٠ ءاسحالاو نرحبلا ةطساو ةيدوعسلا

 قرط نع تك”راثيلو ايروس مح تايقربلا لدادب رو 56 سرم يو

 . باح - لصوملا



١66 

 قشمدو دادغب نيب تايقرا لدابتا رشارميكلساللاصتا حاف 5 يفر

 تحتفو ءاعنصو هادغب نيب رشايم يكلاسال لاصتا حتت لال رك ينو

 ةموكحللةرهاقلا يكلسال ةطحمو دادغب نيب ةيكلاساللا تايقربلا لدابتل ةحاصم

 ىلوك رامذك رش عم ةدودجواأاةحاصملا ىلا ةفاضالا ةةم ١-« خسر أ#ب ةنرصملا

 نع كرودوينو دادغي نيب ةرشابم ةيكلسال تايقر ةحاصم تحتفو ةرهاقلا يف

 ندنلو دادغب نيب تايق ربلا لدابقب رثوبو ١10-؟-15 خيراتب ةجنط قبرط

 .اوهز-5-١ خيراتب نامعو دادغب نيبو هه1-ا/-١ خيرأتب اهأر

 تالصاوملا حتفو ةمصاخلا تاقافنالا دقعلبق تايقربلا عسمج تناك دقلو

 نيب ولباقلا طخ ةطساوب اهدابت يرجي ةروكذملا كلإملا عم ةيكلساللاو ةيكلسلا
 ةرهاقلايفينوك رام ةطءو ( قارعلا ىف نيينامءلا مايا ددم يذلا ) دنطاو قارعلا

 ةطع عم ةيجرالا تايقرعا لدابت يرجي ناك اك .( ةيزياكنا هكرش ينو )

 برحلا دعب اذه فقوا دقو قرشلا ويدار هك رشل ةءباتلا توريب يف يكلساللا

 , ةيناثلا ةيملاعلا

 لامعا ردت تناك ةيقارعلا قرلاو ديربلا ةرادا نا هركذ ردجب امو ( تيوكلاو

 ١94١(. سام رهش ىتح تيوكلا قررو ديرب ةرئاد

 قارعلا يف ةدوجوملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا طوطخ يملا امفو

 - : ةيبنجالا كلاملاو قارعلا نيب تايقربلا لدايتا ١96 ماع ةباغل



 00 ةيكلساللا تالصاوملا ةيكلسلا تالصاوملا
 ل قشموه - دادغب نامت  تدادغب

 ضايرلا  هادغب نارهط - دادغب
 (ةيموكح ةحاصم) ةرهاقلا  دادغب بلح ل لصوم

 (ينوك رام) ةرهاقلا  دادغب ركب رايد - لصوم

 ندنا  دادغب توك ل ةرصب

 كرووين  دادغب رهشمرل ل ةرصب

 ٠ اهزص همس دادغب

 . قارعلا يف نوفاتلا
 ) 5 ( ) ١ ( ديربلا ةرادا قيس دنع نوفلتلا زكام ددع ناك

 تامعتسا مدقلا يسيطانغملا عونلا نم ( ١٠١١ ) تانوفاهلا هدعو ازكى

 . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف ةبركسع ضارغال

 نوفلتلازك اسم ددع ح.بعاىتح ًانسح اماظننا تمظتناو تعسوت اهنكلو

 تانوفنتلا ددعو 00 (151؟) ةيلالا وهذ - وه. ةنس ةياغل قارعلا يف

 مون ةياغل عفدت تناك ديربلا ةرادا نا وه هيلا ةراشالا ردجت امو (وهددك)

 هنوامحم كرتشم لك نع اهيفظوا ًاسلف (7ه.) اهردق ةأذاكم همس راج عا

 لال اريغت ةريخالا تاونسلا يف اب . يراجتلا هل وا هراد يف نوفلت بصن ىلع

 ةرئادلا ىلع بعصلا نم تاب ىتح نوفلتلا بلط ىلع لابفالا دادزاو امظع ًاريغت

 ندملا مظعم تمعف قارعلا يف نوفاتلا كبش تدتما دقو . تايلطلا عميمج ةيبلث

 1 يحاونلاو ةيضقالاو

 ناريزح يف ةرصبلايف ةبرصع ةيكيتامو:وا نوفات ةلادب لوا تيصن دقو

 يف ةيكيتاموتوا ةلادب تيصن ١ وسم ماع يفو مقر )م ) اهعس روع

 خدراتيو . ( بونجلا ةلادب ) تيعس مقر ( مه. ) تاذ ةيقرشلا ةداركلا



 ١ هال

 ىلا اهتدايز نكمي مقر (6.00( امتعسو دادغب ةلادب تيصن ١وعم  ما-_ وس

 ةيمظعالايف ةيكيتاموت وا ةلادب ١944 - م موب يف تبصنو مقر( )1٠٠٠١
 .١7( مقر ( ٠١..* ) اهتعس ( لامشلا ةلادب ) تيس

 نيب ةديعبلا تافاسملل ةينوفلتلا تاءادنلا لوبقب رشوب ا١و؟مل ةنس ىفو

  قارعلا يف ىرخالا ةينوفلتلا زكارملاو دادغب

 تايطاخملا ةحاصم ةرم لوال تحتف اوسه 1١١ اال مون يفو

 . ندرالا قرش عم مه :١ - ١١ يفو نيطسافو قارعلا نيب ةينوفلتلا

 . رصم عم ه5 1١-4 يفو ايروس عم وج5-م- 54 يفو

 (ندرالا قرش ادع)ايروسو رصمو نيطساف طخ فون ١؟4مسسام يفو

 ١45 لولبا يفو ايروسعم تفن ؤتسا 1449 زوم يفو . 145 ماع فصتنم ىتح
 . نائيا عم تفن ؤتسا

 يف رهشمرخو ةرصبلا نيب تارا عم نوفلت ةحاصم لوا :فوضدأو

 يورسخ نيقناخ قيرط نع نارا عم ىرخاةحاصم تسساو ١ وسو -ه -14

 .وة7-ال-١1 يف

 عم ىكلسال نوفلت ةحاصم قارعلا يف مه لرال سسأ ةم١1 ةنس يفو

 : ةينالا كالاملا
 ةيك ريمالا ةدحتملا تايالولا ء اريسي وس « اسن رف « هدنالرا ء ندنل « رصم

 : اكيجاب ءادتل وه ءادنك

 ًادانتسا زجنت قارعلا يف ىكاساللاو نوفلتلاو قرلا تالماعم تناك دقاو

 ةلملا تاوقل ماعلا دئاقلا لبق نم ٠١+١5 ةنس رداصلا قارعلا تافارغلت ناب ىلا

 تالصوملا نونات ) ردص امدنع #١114 ماع ىتح هب الومعم لظو ةين اطيربلا

 . ( و5* ةنسأ مو مقر ةيكلساللا .
 رم وملايف ةرم لوال كرتشا ةيل ودلا قربلا ةيقافتال قارعلا ماظن اىلع ءانب و

 ١؟»م-١ ١ ىف ةرهاقلا يف دقعنملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل يلودلا

 ةيكلساللاو ةيكلسأا تالصاوملا تايقافتا سسا ىلع ريسأاب امزلم حبصاو

 َخ ركلا بناح يف (برغاا ةلادب) حتما (16١1١؟) نآلا تادادعت-الا ير )١(



 امل

 : امجوم ةرداصلا ةمظنالاو ةيلودلا

 ماع يف ( بناجالا مييف ام ) قرلاو دبرلا ةرادا قظوم ددع ناك دقل
 ١0 ( نيمدخ:سملا ددعو ًافظوم ) 4م )١8: (

 ًافطود (همم) غلبف ةيلالا هوه ومو ةنس يف نيفظوالا ددع اما

 ًآاروجا نوضاقد نيذلا لاععلا ادع ) ايدل ) اا ( نيمدخت ملا ددعو

 . لماع ه4. سم... نيب مثددع براقت» نذلاو كالملا ىلع نيب وسع رغو ةيعهر

 (؟اتالا +١997 504 ١ ةنس يف تغلب دقف ةرادالا هذه تادراو اما

 هوخ - هو4؟ ةنس يقو ًارانيد ( الوم -١؟) وم ةنس يفو ًارانيد

 تغلب ةيلاملا وه وه. ةنس يفو ًاراشد ( دككحامع-515)

 . ًارانيد ( ى؟. ممحس هوح)

 : يلي م نينسال هذه يف تاقورصملا تناكو

 ًارانيد ( مر ةهجال - بعز تغلب هاا

 <« ( نسا -ملال) ع جب
 ًارانيد (عموو عنو ) © 45”

 ارانيد (ممجرجه5-م.#) ( ةه-

 ٠ ةماملأ قربلاو دب رمأا ةيريدم رراقت نم تامولعمملا هذه ن*“ ًاريغك انيقتسا 0



 اهو

١ 

 ١ ةرعملا م 5

 اهمئاشناب ىمأ ةممدقلا ةيمالسالاندملانم شو مويلا قارعاا ندم تايردك نم
 ةيمَع هب اهدي دقو هزم ماع ( ضر (ِ يناطخلا نب رمع يناقلا ةفياخلا

 هذه يف ةيتع هديشام لوا نع نيماسملل ًاردم اهمف دخيل ناوزغ نا

 لزاتملا نوؤشني نوملسملا راص مث ةراما راد عم بقا نم ًادجسسم د
 تمدقتو ةراعلا ترثكف ةياصلا ةراجملاب دعب ىف ينبت تذخاو اضأ بصقلا نم

 . كعب هف ينالسالا ملاءلا يف ةمجملا رضاوُلا نم ةرصبلا تحيصاو

 «بئاصملا نم ةئيدملا هذه هتساقام رك ذن نأ مجعملا اذه يف دير الو

 انناالإ ٠ (؟) انثع لام سيل كلذ نال ةرهشو دجم نم اهل ناكاموا تابكنلاو

 يف تاخد ىتح دئادشلاو نحلا نم ًاريثك تساق دق ةنيدملا هذه نا لوقن

 امتلتحا ىتح نمزلا كللذ ذنم اهحيرات ناك و ه هع ةنس ةينائعلا ةلودلا ةزوح

 ةاسؤملأ ثداوحلاب ائيلم م1915 يف يالا نارشت مون يف ةسيناطيربا شو.جلا

 ٠ (؟) ةديدشلا تايكنلاو

 ىنمعلا برعلا طش ةفض ىلع عقتةرصبلا ءاول زك سم يهفمويلا ةرصباا اما

 : اه نيتبصق ىلا مهقنت و

 هنع دعبب وأ نم. الا نرعلا طش . ءيطاش ىلع عقب. يذلا مسقلا ضو ع -5

 لصقعت داكت ىتح كانهو انه ةرشثتنم تالحم ةدع نم فلأتو اليلق

 . ةيناثأا ةيصقلاب

 تارتموليك ةعبرالا يلا و برعلا طش نع دعبي يذلا مسقلا يو  ةرصبلا ت ؟

 ضرالا ) برعلا مالكىف ةرهبلا نا اهن» ريسافت ةد_ع هل ةرصبلا اهتيمت ببس )١(

 ةراجح ) وا ( باودلا رفاوح مطقتو ةراجح ايف يتا' ةظيلفا ضرالا ) وأ ( ةظيلفلا
 ةيداغملا لوقي اكوا 4( اهتدغو اهتظلغل ةرمعب تيم بالص ةراجد> ) وأ( ضايب اهيف ةوخر

 . ( ءارجلا ةبيطلا ضرالا يه ةرصبلا )
 . نيما دحا ذاتسالل ٠ مالسالا ىحض باتك مجار (؟)

 ىمظعالا فب رظ يلع ذاتسالل ةرعلا خيرأت رمت بات مجار يلا



 ا

 ىذلا (راشعلا رهن) ىهس لودج برعلا طشب هطبرو يب رغلا هتبج يف

 ( دوم راك ذن ىئشتسم ) برق ريبزلا باب فارطا يف ىثالتي
 . اضيا تال ةدع نم فلأت» هرودب مسققلا اذهو

 ( راشعلاو ةرصبلا ) نيتبصقلا نيتاه نيب نوعزوم ةرصبلا ةنيدم ناكسو

 . ( راشعلا ) يف اهمظعم نا ولو اهنيب ةعزوم ةموكحلا رئاود نا اي

 ذا ( رزجلاو دملا ) ىف ةيعيبط ةرهاظ ىلا ةرزغلا ةرصبلا هايم ضرعتنو

 وهو نيترم ضفخ::و ( دملا) وهو نين سم ةعاس ( «4) لال_خ هايملا عفت ر

 . ةريغصلا لوادجلاو رهنالا رعق ( رزجلا ) يف ودبيل ىتح ( رزجلا)

 يف ةريبكلا ةيرحبيلا رخاوبلا وسرت ثيح قارعلا افرم راشعلا ةبصقو

 . جراخلا ىلا هنم اهلمحت وا قارعلا ىلا عئاضبلا لقنتل برعلا طش

 يتلا ةءساولا ةمظتنملا ةفصرالا ثيح ١( لقعملا يف عقب يلصالا ءانيملاو

 تارداصلاو عئاضبلا هنمل.حتل وا امتلومح ضفنتل ةريبكلا رخاوبلا اهيلع وسرت
 . جراحلا ىلا ةيقارعلا

 راسطق طخ اهف يهتنيو ةماعلا يناوملا ةيريدم ةيانب عقت لقعملا يفو
 ةعيسسلا ىلع ددزت ال ةفاسع ( راشعلا ) نع ( لقعملا ) دعبتو ةرصبلا  دادغب

 ْ . تارتموليك

 راطم هيف دعأ ةيسيئرلا ةيملاءلا ىلاوملا نم دعي مظع يوج ءانيم ةرصبللو

 تارئاطلا لابقتسال لئاسولا ثدحاب دوزو ةيرحبااو ةءوجلا تارئاطلا لوزن

 . اك ريما وا ابروا ةذاقلا وا ايلارتساو دنهلا ىلا ةراملا

 للختت نيرفاسملاو باك رلا لوزنل ادج مك يرصع قدنفب زبج دقو

 يف قدانفلا مظعا نم دعيو قئادحلا هب طيحنو ةئفدتلاو ديرتقلا لئاسو هرجح

 . (؟) قرشلا

 . ( ليكرام ) تحبصاف
 ١951١ ةنس فدهلا ةدب رح تاروشنم ند ةرمبلا باتك مجار (؟١)



 اذا

 ليختلاناددعو ةدوج 00( 'ليخالاب ملاعلا عاقب ىغا نكد ةرصبلا ءاول كونو

 9 رم اهريغو رم ََن ةرزجو ريبزلا يف ةينغلا ( ترزلا لووع ) نم اهضرا هي

 , 5: قطانملا

 لامجو اههايم ةرفوو اهوادج ةرثكل ( قرشلا ايسينف ) ةرصبلا ربتع:و

 5 ) لودنجلاب ( هيلا ةبدرقلا اهقراوز

 ىلا ةفاضالاب ديدحلا دكسلا طخ دادغب ةمصاعأاب ةرصبلا ةنيدم لصتتر

 ةراعلاب لصعت امنا .  تارايسلا قيرط وا ةيرهنلا رخاوبلاب يرهنلا قءرطلا

 رهشمرخ ةنيددم لصتت يك رحبلاو ربلا قيرطب تءوكلاب لصتتو
 لج وا ةمونقلا قرط نع ) تارايسلا قيرطب ناربا يف نادابعو ) ةرهخلا (

 . ( برعلا طش ) رهنلا قيرطو ( لوه
 (؟) : يم مويلا ةمئاقلا ةءدقلا ةرصبلا راثآ نمو

 نرسملا حيرضو سنا نب كلامو ةحاطو ريزلا : ةباحصلا دقارم

 . يرتسقلا هللادبع نب لهس

 كلذ ريغ ىلا ةيحراتلا هترانمو ( ةرصبلا عماج ( ريبزلا برق اهلالطا يفو

 : نك امالاو راثالا ند

 مجعملا اذه ىف « روقلا » ثحن عجار(1)

 مجهملا اذه قف 6 لطعفنا » ثحن م.جار قفز

 ١955 ةنسل ىمسرلا يقارعلا ليلدلا مار (*)



١) 

 م ارورا لمعلا ت ةمءلا تا

 جراخلا يف ةساردلل

 ليئض ددع الإ قارعلا يف ينطولا مكحلا سيسأت دنع قارعلا يف نكي مل
 تاداهشلا ةلمحو صاصتخالا يوذ نم نديلا عباسصا ددع زواجتي ال

 . ةيلاعلا ةيماعلا

 دنمةيتفلا ةلردلا هذه ةايح يف ريطحخلا صقنلا اذهب نواوؤسملا سحا دقلو

 امو . مهلاثما ىلا ةجاحلا سمأب تناك دالبلاو امس ال اهتايح يف ىلوالا ةظحللا
 فلتخم يف نيصصختملا جيرختنا لاع دهعم يا نم ًاولخ ةيقارعلا داليلا تناك

 ىلا ةيماعلا ثوعبلا لاسرا ةرو رض ىلع نيل وؤسملا يأر رق دقف ةيماعلا ع ورفلا
 لوا تناكف . تايناكمالا هل رفوت: ام بسد ىلع ةيبنجالا تاعماجلاو تايلكلا

 جراحلا يف ةساردلل نييقارعلا بالطلا نم ةيقارعلا ةموكحلا اهتدفوا ةيملع ةثعب

 يلا ايف جردنو بالط 6 اماضعا دددسعع ناكر وجا ماع يف امقفن ىلع

 : مهو ةيفارع ةيماع ةقعب لوا مث رابتعال مهءاععا

 يلع « ودف لياخ ءا0) ىحي كلا : هاو نسدح « ليئونامع ناوطنا (

 ( ١" يشدلا دمع « لئيز فسوت ءفسوب نيدلا يح « يللا لضاف دمحم « نسح

 حتف راشتناو هقاطن عاستاو دالبا يف ملعتلا عضو روطتا ًارظنو
 . ةصاخ ةيمها هذه ةيملعلا تاثعيلا تدخا دقف ىرخا دعب ةنس امتدايزو سرادملا

 دالبللذي ويلا ةيحاتلا هذه ىلعهيف صن فراعملا ةرازوو صاخ عدرشت عضو الف

 مقر تاثعبلا ماظن اهرخآ ناك ةيماعلا تاثعبلا نأش ميظنتل ةمظنا ةدع ت ردصو

 ينةجذ ةئمبلاب ةدافإأ لوح تريثا دقو ةينادتيالا ةسردملا نم ىبحي كام لوعنأ (١

 9517١ ةنس ىباينلا ساجملا

 رفاسو يلةع ضرمم بيصا لي قارمال دعب و هدسارد لكي م ينثدلا همخ نا (9)

 هر ابغا: تمطقتا قيس 'نا را ىلا



 لح

 : هصن ام ىلو الا هتدام يف ءاح يذلا 44١ ةئسل (ا/ع)

 ةفاتذلا عئانمعلاو نونفلاو مولعلا ةساردل ابالط سر نا فراعملا ةرازوا ]

 تاثعءيلا ادع ) ةفاك حلاصملاو تارازولا ةجاحو اماجاح دسأ قارعلا ج راخ ىلا

 ةساردلل هلاسرا ىلا جاتحت نم امفظوم نيب نم لسرت نا ًاضيا او ( ةيركسعلا

 جاتحت نم اهفظوم نيب نم لسرت نا ًاضيا ىرخالا تارازولا و صاصتخالاو

 ىلا دهت ناو امتايفازبم باسد ىلع يب معلا قبيبطتلل وا صصختلل هلاسرا ىلا

 .[ ءالؤ» نوؤش ةراداب فراعملا ةرازو

 : اهمها ةصاخ طورش ةيملعلا ةثءبلا يف بالطلا لوبقاو

 ةيوفاثلا ةساردلا ةداهشو ةديجلا ةحصلاو كولسلا تاحرد يف زايتمالا
 يف هتجردو ةئاملاب يبو بلاطلا لدعم نوككي ناو اهلداءي ام وا قوف امو

 . ةئاملاب رك م. نع لقي ال هب صصختي- يذلا ع رفلا

 فرضي ام ةداعاب بالطلا ءايلوا ند ةيفاك تانامض فراعملا ةرازو ذخأتو

 ةموك لا قم ىلع ةثعبلل نردفو نيذلا بالطلا مزليو موحاجب م.لع دنع مهاع

 مهيلع قفنا اه نوبلاطيف الإو « مهتامدخ ىلا تجاتحا اذا امف ةموكحلا :مدخم

 ةموكحلا ةمدخ يف لمعلا نع عاذنتمالا ةلاح يف

 ريبك ددع ةدعاسا لالا ت>سفا ةموكحلا ناف مدقت ام ىلا ةفاضالابو

 نع مقر تائءيلا ماظن لرد ةعساتلا ةداملا تصن م ةدعاسملا يعدتسأ ةدداملا

 ةجم ةنسأ

 ىلع ةيظاوملاو داهتجالاب اوفرع نمث اونوكي نا ءالؤه ىف طرتشا دقو
 . هيف نوسرد» يذلا دهعملا نم ةداهش كلذب اومدقي ناو ليصحتلا

 ًارظن ىرخا دعب ةنس ديازتي ةيعسرلا ةيملعلا تاثعبلا ءاضعا ددع ْذِخا دقلو

 , ةيلاما امتءاقك ةدايزو دالبلا ةجاحل
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 ه0 ماع ذنم ةيقارعلا ةيملعلا تاثعبلا بالط ددعب افشك يلب ايف مدقنو
 5 أهمق اوصصغ ينلا تاعوضوملا نايب عم هب ماع ىدح

 : نونفلاو تاغللاو بادالاو مولعلا و

 : يالا هجولا ىلع نيعزوم ًايلاط (؟:50)(ةووهء.د ولا ( ةدملا كلت

 بالطلا ددع عوضوملا بالطلا ددع ع وضوملا

 "5 تايضاير 3 ءايزنفلا

 ١ ضرالا تاقيط 3 ءايميكلا

 ١ ابن 5 يعيبطلا خببراتلا
 مي راثآو خدرات 3 مولعلا

 7-0 سفنلا مع و ةيبرت ١ تايعيبطلا

 م4 ةيفارغج ١ عاتجالا
 5 ل : لافطالا ضاير
 ل 0 قيسوم مسر ليث 4 ١ لزنم ريبدتو ةطايخ

 5 ةيداصتقالاو ةبراجتلا عيضاوملا د

 بالطلا هدع عروضوم ا

 0٠ لاعألا ةراداو ةراجتاا
 8 داصتقالا

 ف ءاصحالا

 ١ فراصملا

 ايلاط (16) ةدما كلت سفن يف ع ورفلا هذه يف جرن



 اكه

 بالطلا ددع هوما بالطلا هدع ع وضوملا

 ١ يئانجلا قيقحتلا 1 ماعلا نوناقلا
 : دي ايلا مولقلا ش١ صاحلا نوناقلا
 م ةيعاتجالا مولعلا ١ قوقحلا

 : ةيبطلا مولعلا -

 بطلا ع ورف فلتخم ىف ًابيبط )١7( ةدلا سفن لالخ اهيف جرن

 ١١ يرطيبلا بطلا +٠  نائسالا بط دس بطلا

 ابلاط (وع) ةدملا كلت لالخ اهيف جر : ةيعارزلا مولعلا  ه

 ١ يعارزلا داصتقالا محب ةعارزلا

 ١ تارشحلا ١ رام الا فيفجت

 4 ةينوراعت تايعمج ١ يعارزلا نرامعلا

 ١ غببتلا

 ابااط )5١( ةدملا كلت لالخ اهيف ج رح : ةيعانصلا عييضاوملا - ١

 ف ءاب روكلا ١ ةيعارزلا نئاكملا

 5 كين اكيملا ١ ةعايطلا

 4 ةعائصلا ١ ةراجنلا نئاكم

 ١ دك ايسلا ١ بساناو نئاكم

 ؟ :ةيعانعلا او ديكلا
 ايل اط دز هم. ةئس ىح امف جر : ةيسدنطا عيضا وما ب ظ/

 م  وبدارر يكلسال ةسدنه >> ةيلدم ةسدنه

 ةيوايميك و ١س يرلا وه

 " طفن 2 ١ ةحاسملا و

 5 ةيكيناكيمم د 0 هن راعم 2

  3 2ةيئايار ١
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 ةلمح هدع فنرا ىلا فراعملا ةرازو يف تاثعءبلا ةبعش تايئاصحا ريشتو

 هم؟-ةموأ ماع ىت> ١١ ماع لام جرراحلا يف اوسرد نيذلا ةيااعلا تاداهشلا

 تاحردلا ةلمح ن» نيجرذتم ( 7٠ )وه ةرتفلا كلت لالخ قارعلا ىلا اوداعو

 . ةيماعلا

 ةرازو باسح ىلع جراحلا ىف ةساردلل تادفوملا تايلاطلا ددع نا اك

 بالط ع ومب نم طقف ةبااط (هاي) ناك (56١.-ه8) ةرتف لالخ فراعملا

 . (1) ةيماعلا تاثعبلا

 نيذلا بالطلا . ةيماعلا تاثعبلا بالطل يلاجالا ددعلا اذه ىلا انفضا اذاو

 اوسردنيذلا وا رامعالا سلجوطفنلا تاك رثوككسلاو ءانيملا اود مهتدفوا

 وا ةيبنجالا تاعماجلا فلتخم يف ةصاخلا مهتقفن ىلع نوسردب نولا 0 ال .نذلا و

 ددع ناف كلذ ريغو وكحسنوياا لبق نم ةيسارد تالامز ىلع اواص> نيذلا

 يف ةبااطو بااط (مس...) زواجتي ال مويلا تح همم ذنم اعيج ءالؤه
 . ةيماعلا ع ورفلا فلتخ

 يف سردي يذلا رانيد ( ٠٠١ ) وه ايوتس بااط لك فيلاكت لدعم نا

 اسن رف يف 62 :( و ةدد>تلاتايالولا يف سرد, ىذا رايد )٠٠٠١( و ايناطيرب

 ا؟) ايكرتو ايروسو نانبا يف )6٠00( و ارسيوسو

 فرامأا ةرازو يف تاثميلا ةيمش نم تامولهملا هذه ةفاك انيقتسا دقل )١(
 فرامل رع نع ةيوزسلا كك اصدالا ةرشنلا ن<و

 ًارانيد (٠49٠86)ةساردلا 399 ه4ق61 ةنسل ةيهلل |ةئمبا |بالط تاقفن تغلب (؟)
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 راوعرباو ءاصرمل ىلو ملا فمما :ةب-4

 يطعن نا قارعلا يف هب تماق امعو ةقعيلا هذه نع ثدحتلا لبق انب رد

 )١(. هسفن ( رامعالاو ءاهالل يلودلا كنبلا ) نع ةرصتخم ةذبن

 ةدودعتملا ممالا ةمظنع ةطيترملا ةيلردلا تايظنملا ىدحا وه كنيلا اذه نأ

 ١1555 ماع ىلا هئاشنا سا دوفنو ٠ يعامجالا يداصتقالا سلجلا قرط نع

 ةدحتلا تاءالولا لبق ند ةددحتما ممالا ىلا توجو ةوعد ىلع ءانب دا

 ةءالو يف (زدوو نتيرب) يف رأوه دقعل ةلود (:؛) اهتبلو ةيك ريمالا
 اذه فرع دقو ١١44 ماع هنم م, ةباغل زوم ١ موب نم كلذو ( ريشماه وين (

 يف ثدحبلا هدقع نم ةاغلا تناك دقو ) ةددتملا مماللا يل ؛دلا يدقنلا رم ْوملاب 0

 ةداعا ةءلمع نوممو عطقلا زبك ر دصقب نيدتيضاملا نيتنسلا يف اهثع قيس تاعرتقم

 : امه ناريطخ ناحارتقا ثب دقو نيسحتلاو ءانبلا

 ٠ يلود يدقن فرصم ناسا 2

 نم ىلرالا ةداملا يف تءاح ؟ فرصملا اده نيا نعم ةياغلا تامح دقو

 : ردور نير ةيقافنا

 ءامعاو برحلا ا-متئمد يتلا ءاضعالا يضارا نارمع ةداعا ىلع ةدعاسملا- ١

 ةحتنم لامعاو ضارغا يي لاومالا سر رائتسا ليه اهتاداصتقا

 لئاسو ,اعا م-يجشل و ملا تاجا جاقنالا لئاسو ليو ةداعاو

 . اهريغو مدقعلا يف اظح لقالا راطقالا يف دراوملاو جاتنالا

 . ملا ىرخالا رامسالا لئاسو و

 لك اك ذاتسالا فيلأت ) ةدحتلا ممالا ةرظمنم يف ةيبرعلا لودلا ) باتا؟ مجار )1(

 .ا44١١ نشمد . سيدلا
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 خلا ةيلودلا ةراجتلا وم جيورت - ع

 ضورقلا ىلا ةيسنلاب امنمضي وا فرصملا اهد_ةعب يتلا ضورقلا بيترت - 4

 معالا عي راشملا ىلا ةيانعلا هيجوت ىنسقي ثيحم ىزخأ قرطب ةيلودلا
 .:ةريعصلا ىا ةريبكلا اهنفءاوس ةلوا ةزوطخ عك ةلاو امن

 يأ نمضي نا هيلع ضارغالا هذه قيقح نم فرصملا نكمتي كلو

 هنإض يف محاسإ نا وا وضعلا اذه ع ورف نم ع رف يأ وا هئاضعا نم وضع
 ناو وضعلا اذه يضارا يف يعارز وا يعانصوا يراجت لمع يأ نامض وا هايا
 . ضرقلا اذه هل هسفنب دقعب

 ةدافتسالا ةرورضب ةيقارعلا ةموكحلا تركف فرصملا اذه ءاشنا ذنمو

 مايق قب رطنع اهدراوم ءامتا ىلع ًاريثك اهدعاسب هناياغ يف ءاجام ناو ايسال هنم
 اهتايدامصتقا ءاعال ةمزاللا ضورقلاب اهدع ءامالاو رامعالل يلودلا كنبلا

 ش 0 ضارغا يف اهراثتساو

 .ًايعسر ةيقارعلا ةموكحلا تسّدلا ١و. ماع لوالا نيرشت ٠ مون ىفو

 عضوو ةءداصتقالا هتايناكمالماع ضرعب مايقلل قارعلل ةثعب دافيا كنبلاذه نم

 هذه دافيا ىلع قافتالا متءا رآلا لدابت دعبو . رامعالل عورشم نأشب تايمصوت

 : ةينالا ضارغالل ةثعبلا

 ةءداصتقالا قارعلا تان اكمال ماع ضرعب موقت نا ةثعبلا نم عقوتي

 لبوط جانرب عضو ىلع قارعلا ةموكح ةدءاسم .امنأش نم تايصوت ميدقتو

 ةثعبلا ريرقت“ نمضت ناو ةيجاتنالا دالبلا دراوم راتسا ءارطتسال لجالا

 : ةئألا لئاكلا ددصب اهتايضوت ةنيغم ةروضب

 نيب و قارعلا يف ةفلتلا ةءداصتقالا ماسقالا نيب لاومالا رائتسا ةيقيسا - ١

 . هنم مهم مسق لك يف عبراشملا عاونا

 نود ا-مبجوم ريسأا نكعم يتلاو برقتلاب لاومالا هذه راتسا ةجرد ٠
6 

 . ةيعدص يرخا راثآ ةا وا محضت يأ ثادحا



 4م

 ةيرورض ودب: يتلا ةرمثتلا لاومالا سر دادع نع ةدراهلا ريبادتلا ل م

 . هتدايزو جاتنالا نيسحتا“مف ًابوغس وا

 قارعلا مدقت يف ليجعتال ةمهم نوكت دق ينلا ةيلاماو ةيداصتفالا ةسايسلا - 4

 . رامعالا يف ماه 0 امل ينلا ةيموكحلا لامعالاو تائيملا  ه

 ةثعبلا ءاضعا رايتخا يف ةد_د>تملا ممالا تاسسؤم نم ددع كرتشا دقو

 ىعارزلا يداصتقالا ةدحتملا ممالل ةعب الا ةعارزلا و ةمعطالا ةمظنم تنيعف

 نم ءزجعفدب تدهعت اهنا ؟ نجاودلا ةيبرت يف ريبلاو يعارزلا سدنهمللاو
 ةمظنمو ةحصلا ريبخ ةيملاعلا ةيحصلا ةمظنملا تنيعو . مهفي راصمو مهتابت سم

 ١ ميلمعلا ريب وكسن ويلا

 وضع رخآ رداغو ؟١ةه١ طايش ؟ه مود قارعلا يلا ة-ٌةءبلا تلصو دقو

 لالخ اهؤاضعا ماق دقو 9١ه١ سرام ؟اب يف ( قارعأ داليلا امئاضعا 5

 بيك نع املك اشمو اهلاو>١ ةساردإ داليلا ءاا يف ةوساو تالوجم جداا هذه

 . رامعالا سلجم فارشا تحت مومعلا هجو ىلع مهلامعا مهمايق ناكو

 ةثعبلا ءاضعا
 ثور رافيا رتسأا وه ةثعبلا سيئر

 دلباو . يد . س نود رتسملا وه لوالا يداصتفالا

 يد. ر . نيج'رتسملا ناضيفلاىلع ةرطويساو فيرصتااو يراا يف راشتسم

 . سوجرف

 ٠ رثيف لراك رتسملا دك رحلا ىوقلاو ةعانصلا يف راشتسم

 كنلدنوه.ر.ا رتسملا لقن' © 6

 زوج ٠ 0 رثول رتسملا يعارز سدنمم

 نانياك وين وطنا رتسمألا نكاسملاو عمتجلا طيط# يف راشتسم

 . كنيك . ب . نيماينب رتسملا يداصتقا

 فالسوريم رتساا ةيفرصملا لامعالاو لاملاو ةماعلا ةيلاملا يف راشتسم



 نفي

 نزرول تربلا رتسملا ةماعلا ةحصلا يف راشةسم

 ع  هةراييلام. جا ا.ه. س رتسملا يعارز يداصتقا

 نيدلا دعس جج ا.د 6 ميلععلا يف راشاسم

 راوش . ويلب» س رتسملا ةماعلا ةرادالا ©

 ديلك رت . ت « ةيناويجلا ةيبرتلا© 6

 يورت نيجو» رتسملا يرادا دعاسم

 يرود . ٠١ سينويو وتربياد زور سملا ةريتركساا
 نع لصفملا اهرب رقت عض ول ةد_حدتملا تايالولا ىلا ةثءيلا هذه تداع دقلو

 ةموكحلاو فرصملا نيب اهيلع قافنالا مت يتلا تاحرتقملا ءوض يف اهتاسارد جيئاتن

 ىلا اهريرقت ( ثور راغبا ) ةئعياا سيئر عفر 9١ه١ طايش م يفو ةيقارعلا

 طابش ١١ يفو ( كالب . ر . نيجوب )رتسملا يلودلا ءامالاو رامعالا كنب سيئر

 ديعسأاي .ون ديسلا ةماذعف ىلا ةثعبلا ريرقت نم ةذسنب اذه سيئرلا ثعب اوه

 . كاذنآ ءارزولا سيئر

 ىلع لمتشي يذلا يسئرلا ريرقتاا أهو نيئزج يف ةثعبلا ريرقت عقيو

 تايصو اهنه قام يف تجردا تاقحامو ليده وهو اهمتايصوتو ةثعيلا تارارق

 ماظنلا كلاثأا لوانتو ةينفلا ةئوعملا نأشب اهتاعارتقا يناث" قداملا صخل و ةثعبلا

 . ىلاص> الا

 لوانتت « ةنيعم تاعوضوم حلاهت نئاسرلا نم ةلساس لوانتب يناثلا» زجلا و

 ني> ىف هلاو>او قارعلل ةيساسالا يدا_صتقالا ماظنلا لماوع ىلوالا ةلاسرلا

 يرلاو ناضيفلا ىلع ةرطيسلا يف ةثعبلا ءارآ ليصفتلاب ىرخالا لئاسرلا تا وانت

 عمتجملا طيطخت و ةماعلا ةحصلاو ةعانصناو نجاودلا و ةعارزلاو فيرصنلاو
 ٠ مباعتلاو عمتجملا قفارمو

 8م يف عقبو هب زاكنالا ةفغللاب اقينا اعبط ريرقتلا اذه عمبط مت دقو

 ٠ ناونعلا اذهب ةدفص

 لطم رخكوصدملا» ادةدمعامممصعما نأ نهب, "ترجح ا نأ 2 نتلدوأ ل

 مع[ طع لمطمو 71 دماعاصو !”>مىو ال. 5 لكل 1952 ]
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 ةيب رعلا ةغللاب ري رقتلا اذه نم لوالا مسقلا عبطب رامعالا سلجم ماق.دقو

 ب ءاغ ١9١ يتلا ةثعبلا ريرقت : يداصتقالا قارعلا مدقت ) ناونعلا اذه ةحفص
 ادع اللا يلر ,دلا كنيلا اهمظن ٠ فا ارعلا ةموكحلا باط ىلع ءانب 6 ار ,امعالاو 7

 ة6؟ ةمصاعلا نط ةشاو) | ) :

 7 رقما - ا

 هه ( دادغب رع دعيتو ىلايد ءاول نك مويلا م ةبوقعب ةئيدم

 . ًارتموليك
 , لاقو ( ابوقعابو ابوقعب ) يوهلا توقاي امك ذهب دقذنيدم هذه ةيوقعبو

 كرب خسارف ةرشع دادغب نيبو اهنيب ةنيدلاك ةريبك ةبرق » : اهنا اممصور يف

 ةفئاكتم هكاوفلا ةعساو ؛ نيناسبلاو راهنالا ةريثك ينو ناسا رخ قبرط لاما

 « حا . . يبرغلا هبناج نم ىلايد رهن ىلع ةيكار ينو نوهعلو بطر امو ليخنلا

 . داليملل رشع ثااثلا نرقلاو ةرجولل عبا سلا نرقلا يف ةءوقعب تناك اذكه

 نم ءيش عم اضنا مويا اذه املع اقيطنم فصول اذه نوكي داكبو

 يذلا ( ناس رخ رمن) ىمسر ريغص ريم ابطسو يف 6 . ريغتلاو عسوتلا

 تايضملا قارعلا قطأنم ىنغا نم ربتعت ام ةاميجلا 0 وقعبو

 ند اهمف ام ىلا ةفاضالاب بنملاو حافت ةأاو نامرلا أممف ر مكيو ىونلاو لاقت ربلاك

 رملا ديج

 لظ تحن ةسااج يىراس رخ رهن ىلع دتم ةريغص ةنيدم ةبوقعب ةنيدمو

 سيلو ةقيض اهعراوش اهتاهج عج نم نيتاسبلا اهب طيحتو فراونا ليخنلا

 ةطحلاو يارساا ةءانبرك امجراخ ىف ءيشنا ام الا ةميدحلا تايانباا نم !هيف
 . ةثيدحلا ةيموكحلا تايانبلا نم كلذ ريغو ىنشتسااو نيماعملا رادو هب :وئاثلاو

 ين-حلا قازرلادبع ذات-الل ًائيدحو ًامدق قار اتا :ك مجار(١)



 قمح

 « رديوهلا يهف اهنم ةبب رّقلا اهنيتاسبب ةماعلا يحا ونلاو ىرقلا رهشا اما

 . اهريغو « ةعفشو « زرهبو تابانرخو

 كوك رك ىلا دادغب نم ةدتمملا ديدحلا هدكس قب رط ىلعةب وقعي ةئردم عقت و

 وا نارا ىلا دادغب نم دتمملا تارايسلا قيرط ىلع ةعقاو اهلا ك نيقئاخ وا

 ٠ . كوك رك ىلا
 دادغب زبجت ثيح هك اوفلا اهمها ةماع ةروصب لاذ ءاوا تالصاح اما

 نرامرلاو نوميللاو لاقتربااك ةذيذلا اهبك اوفب ةيقارعلا ندملا نم اهريغو

 بوبحلاو نادكحلاو زرالاو نطقلاو ريعشلاو ةطنحلا اهيف عردو بذعلاو

 ٠ ةفاتألا تارضخنلاو ىرخالا

 ةنيدم ندو 1 رمويك (ممعزب كوكر 0 ةنيدم نع ةبوقعب دعبتو

 0000008 .ه) ب نيقناغ

 ٠٠١ - وارغب )"(

 . ةيطاق قارعلا ند» ربكا ىهو ةيقارملا لكلمملا ةمصاع ىف دادغب ةئيدم

 ناك امو اهح رات ليص اهب لخدن نا كبر الؤ ) ملع ىلع راف نم ( روشا دادعبو

 :لوقنو ًاراصتخا كلذ رص اننكلو روصعلا ند 0ص م يف مظع نأش نكد اهل

 روصنا! رفعج يبا يسابعلا ةفيلخلا نمز ىلا عمجرب اهاشنا خيرات نا

 ثحببحارو ةفوكلا لها نع دامعبالا دارا مك ةيعئاملا ىنكس هرك يذلا )

 ىلع دادغب ةيرق ذاحتا ىلع هبأر رق'اسا ىتح ( ةنص# ةنيدم هيف ينتاب لحم نع

 لاق نم مهف اين ًافالتخا اهساب 6 دادنب ه ةيمست هجوا يف نوخرؤمأا فلتخا (0)

 املأ ىرب ن* 0 و . داد ناتس يا 4 هيوذاد غا ظ نم برعم يمرات ما اهنا

 دادنب خير ب ؟ مدار بابا !ده يف تامولملا ةدازلو .٠ كالذ ع ىلا » داد من4 2

 دارطتسالا 3 ثحب ا م برع ةنأ ةلجم مجارو نادلبلا ميوقو يدادغبلا بيطخلال
 يلام 2 قارتاا ى هملا مدجلا 30 نم لوالإ ددملا| يف روشنملا » دا هذي 3 نمي 7

 ىهو قيفو' 0



 ال

 نب جاجحلا لسرا ( مالد١ ) ه ١16 ماع يفور ركام رقم ةيب رغلا ةلجد ةفض

 . ةديدجلا ةنيدملا اطتخبل ( ضر ) ناعنلا نب ةفينح او ةأطرا

 يتاا ةقطنملا يف هعوقول ناكملا اذه راتخا روصنملا رفعج ابا نا ليق دقو
 . ةلجد من نم تارفلا رهن ام برتق

 لعج دقو . اهنانب لاكا دعب ةب رجه ١و ماع رفعج ونا اهيلا لقتنا دقلو
 لعجو . ضعب نم هيلا برقا سانلا ضعب نوكي الثا ( ةرودم ) ةنيدملا

 5 اهطسو يف هرصق

 ةرصبلاب ابو ماشلا باب و ناسا رخ باب يغ باو ةءبزا ةنيدعل لعج 1

 ( ةرودملا ةنيدملا) تناك دقو نيلباقتم (هنم نينثا لك ناكو ف وكلا بابو

 . (1) خرككلا بناج يف

 يبرغلا بنزاغاب ةفاصرلا ءانبب روصنملا ٌادعبا مالكه 6 ماع يفو

 . ةيقرشلا دادغب اهتم تأشن يتلا ةاونلا اذه هرصق ناكف يدهملا هدبع يلو هنبال

 نالا ىوس ) ناطلسلا باب ىف اضيا باونا :ءبرا ةفاصرلل لعج دقو

 ةيلخلا بابو ( يناطسولا بايلا ) نالا فرعيو ةيرفظلا بابو ( مظعملا باب

 . (:) ىذاولك باب وا ةيلصبأا بابو : مسلطلا باب ) هل لاقيو

 نييسابعلا مايا يف ىئتالسالا ملاعلا ةرضاح دعب ام يف دادغب تحبصا دقأو

 تاظو مناظلا ريجايد هرونب ءاضاف ةفاقثلاو بدألاو معلا رون امنم قثبنا امدنع

 دادغب تضرعت مث , ه هه ماع وكالوه دب ىلع تبكن ىت> ةيندملا لعشم ةعفار

 مث قارعلا ةليال ًازك م !هوذخا قارعلا ىلع نوينائءلا ىلوتسا او . تابكنلل
 ماع قارعلا يف ةينطولا ةموكحلا ل 3 الو دادغب ةبالول 1ك تراص

 فنرواقلا ف صن دقو ةيتفلا قارعلا كلم ةمصاع دادغب تحبصا او؟1

 زوو قارعلا ةمصاعدادغب ةنيدم ربتعت » هناىلع ةثلاثلا هتدام يف يقارعلايساسالا

 .« نواقب ةمصاع اهريغ ذاا ةرورضذلا دنع

 نالبق ناك خ ركدلاو » . ةيئالرس ةظيل يه لب ةريدتسملا ةئيدملا يغ خركللا(١)
 . 4 ةسأا نم 5 ج برمعلا ةنل ةلي نع #*ا/4 ةحفص عمجار . « ةتتيدم روصتملا قبب

 ١ ينسحلا قازرلاد.ء ذ اةسالل ًاثيدحو ًايدق قارعلا باتك م.جار («(



 اا

 فنرع اهناكس هدع ديزال ةريغص ةنيدم الا ١41 ماع دادغب نكت ملو

 ائيش عسوتلاب تذ_خا قارعلل ةمصاع اهذاّا دعب اهنكلو ( ةمسن فلا و0 )

 ىلا تدعماو ةةيدحلا اهتينبا ترشتناف ةعيرس ىطحم اهئارمع عسوتو اًئيشف

 ةيقرشلا ةداركلاو ةيمظاكلاب تلصتا ىت> ابرغو اقرشو ابونجو الاعث اهيحاوض
 +١91 ٠ ماع لبق هيلع تناكأم فاءضا ةسهخ تغلب ىت> اهمتحاسم تدازو

 بناح )١( ني.ذاج وا نيمسآ ىلا مسقنن قباسلا ف تناك مويلا دادغبو

 وهو خركلا بناج )١( ةلجدربن يف رك عقب يذلا ريبكلا بناجلا وهو ةفاصرلا

 ةلجد رهن ىبرغ عقب يذلا مسقلا

 . ةلحم (/5) نم مويلا « خركلاو ةفاصرلا د دادغب ةنيدم فلأت:و

 اهترامع تدعما دقو : ضبانلا هيلق ىتو.قارعلا طسو يف دادغإ مقتو

 عراوشاا ابيف تحتف دقو ًارتموايك «ه نم رثك ال ةل> د ءيطاش ةاذاحع

 . ةليملا تاوهزنتملاو قئادحلا اهيف تئشناو اًدءردح اطيلبت ةطلبملا :ديسفلا

 رسجو لصيف كلل رسج اه نانواث نايديدح نارسجج مويلا اهيبناج طبرو
 ( ةيفارصلا ) ىف يديدحلا راطقلا رسج (هطير كلذ ىلع ةرالعو ي زاغ كللملا

 يف يقرشأأ بابلا يف اهدحا عقب ابيرق نرخآ نيد. دح نيرسج ءاشنا متي-و
 ةيمظعالاب ةيمظاكلا طب رب رخآلاو ساون يبا ع راش لخدم

 اهنم حاوسلا اهروزب يتلا ةيئ راتلا راثالا نم ريثك دادغب يف دجونو

 خيشلا مماجو نيفافحلا عماج .ةذامو ءاقلحلا :وصق نم رصق ىمو ةيزعملا رادلا

 نم يناطولا بابااو لزغلا قرس ةرانهو :يرصتةسالا ةسردملا اياقيو فورعم

 . راثالا نم كلذ ريغو مدقلا روسلا اياقب

 ىسوم نيمامالا دقرك نيحلاصلا ءاياوالاو ةمالا دنارم اهيف نا اي
 (ضرزةفينح نأ مظعالا مامالا دق موة.يمظاكلا يف ( 4 ( داوجلا دو مظاكلا

 اذه خييشلا باب يف .ض ) يناليكلا ,داقلادبع خيشلا دقرمو ةيمظعالا يف

 خ.ءاشملاو نيحخلاصت ءايلوالا ضعبب ةص هللا ىرخالا دقارملا ىلا ةفاضالاب

 مارأا ل رر ر 2 ! ابثز فحعتمو ذب رعلا راثالا رادو قارعلا فحتاا !..ها فحاتمةدع دادغ ىو



 ١الا/

 . البق ( ةمدقلا زاكألا ثحب عجار ) ةحاسالا فحتمو يسابعلا رصقلاو هاي زالا

 باب نم دعم يذلا (0) ( ديشرلا ع راش وه دادغب يف عراش ماو

 رثك ع راش وهو تيناوحلاو قدانفلاو ةيراجتلا نزاذاو تارامعاا هيبناج

 « رمع خيشاا عراش و هدعب م 6» يزاغ ع راش د قرشلا ىلا هيداحو ١ ماحدزالا

 ىت>يقرشلا بايلانم ةدحاوةماقعساب ريما ديدج ع راش حن ةموكملا لواّنو

 عراش نع ماعدزالا فيف ةيغب يزاغع راشو د.شرلا ع راش نيب ام مظعملاب اب

 | هكا
 ركسلا طوطخ اهنف قرطلا فاتخ قارعلا ءاعأ ةفاكب دادغب لصتتو

 يوجلا قيرطلا وا رهنلاو تارايسلا قرطو ديدحلا

 قرشلا يف ةميملا تاراطملا نم ) يبدملا راطملا ( يوج ا دادغب ءانيم ربتعيو

 ايروا نم ةمداقلا را ىصقالا قرشا نم ةمداقلا تارئاطلامظعم هب رك ذا ىندالا

 . قرشلا ىلا اهقيرط يف
 بالطلا اهمؤي يتلا ةيلاعلا ةيماعلا دهاعملاو تارلكلا ةفاك دادغب يف موقتو

 ةراجتلاو ةيلاعلاو قوقحلاو ةيبطلاك اوف يملاعلا معاو اء.ص لاك ذل ةيولالا يي نك“

 كلذك مضتو عا ةيئادتب الا نيماعملا راد وةيلاع لكلملا ةيلكر ةلديسلاو ةسدنطلاو

 جييسنلا عناصك أمف اهؤاشنا 3 قا ةماهلا ةيعانصلا عبراش هناا نم 58 ًاددَع

 . كلذ ىلا امو دولجلاو لز رفلاو ؛ حلاحاو ةريبلاو تذمسلاو

 بوبحلا 25 ءاوللا اذه تالصاح ماو ؟) دادغب ءاول ا ىف دادغبو

 ,(9) تاورضخلاو ةفلت# هك اوفلاو اهريغو مسمسلاو نطقلاو ريعشلاو ةطنحلاك

 ١915 ماه يا قارعلا يف نيين امعلا ماا رخاوا يف د.شرلا عراش حاف م دقا )١(

 فسر دقو (ديدجلا ع راشا)ىمصم نمو( اشاب ليلخ ةداج) ىمس دقو اشاب ليلخ نمز يف
 ثحايم) باك م.حار : ) د.يشرا عراش ( ىمو ١174 يناطي ربل لالتدالا دعي طابو

 . ةدودحلا ةعابطلاو ةراجتلا ةكرشث ةءعبطم . سيكرم بوق ذاتسسالا ( ةيقارع

 ١54 دا دقي

 ١ ومدرس دادغية حاسما ةءطم6 ةسوس دمها رو:كدات (يرادالا قارملا) سالطا محار 6

 ١وعد -:ك ىمعرلا يقارعلا ليادلا محار :*)

.© 
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 اهترايز متاسلا وا رئازلاب ردسمي ةيرثا عقاوم ةدع دادغب ءاول يف عقتو

 : اهنم ةيحضراتلا اههيمهال ًارظن

 ١- ةيمظاكلا ىلرغ بب رغ ىلا ةقطنم يف ) فوقرقع (

 يف دجو.و كاب ناماس ةيحاذ يف عقيو ( ىرمك قاط ) نوفسيط - ؟
 . ( ضر ) يسرافلا ناماس ربق دادغب يبو:ج ةءقاولا ةيحانلا هذه

 ش ..١اماس لالطا ب م

 ٠ ىلر> رسج - 4

 . يهف دادغب يف امر رثازلاب نسم ينلا نك امالا اما

 ( ةديدجلا دادغب ثح عجار ١ دمج لآ يف ةديدجلا دادغب ةنيدم 1

 . ( روصنملا ةنيدم ثح عجار) روصنملا قايسو روصنملا ةئيدم ب

 . ساؤن يبا ع راش  ج

 ( حموسملا ) ةيقرشلا ةداركلا ةيحاض د

 . ةيمظعالا ةيحاض ه

 ةيهظاكلا و

 ثعح ع-جار ( ١١( ة'فلهلا فحاوملا نه !بييف ام ىلع ةوالعاذ_ه

 . ( ةمدقلا راثآلا

 )١( مجمملا اده ىف ةمصاملا ةناما ثحن عمجار 5



 اهب

 ةعامج 44١ه مأع يف اهئاشناب ركف ةنيدم ططخم يف ةدردجلا دادغب ةنيدم

 سيسأت قءرط نع نييرصملا ضعبو نييقارعلا لاومالا سكر باحصا نم
 ءاشنا اهنم يساسالا ضرغلا ةديدجلا دادغب ةك رش مساب ةيقارع ةيئاشفا ةنك رش

 . ةرهاقلا يف ( ةديدجلا رصم ) رارغ ىلعةمدقلا دادغب فارطا يف ةب رصع ةئيدم

 نويلم هردق لاعسأر ةنسلا كلت يف لعفلاب ةكرشلا هذه سيسأ: مت دقو

 ( د_ح>اولا مهسلل ريناتد ةسمخ ) ىتو قولا يف اهميسا تضرع نا امو رايد

 ءارشب العف ةكرشلا ترشاب يىت> باعجك الا ةدم هتذت ملو يدبالا !رافقالت ىح

 ةءقاولا ضرالا ضو تاءردلا فالآ نم نوكتت ةهساش ةعسأو ةطسبنم ضرا

 نرد ةبرقم ىلع ( :اد-هب ) ةمصاعلا يقرش يبون+ تارتموايك ةهضب دعب ىلع

 . ةبوقعب ةنءدم ىلا يدؤاا قءرطلا يناح ىلعو ( دمم لت

 ءارج نم ناضيفلا ها-4 راغنالا رطل ةضرعم ضرالا كلت تناك الو

 دقف اهب ونج ىلايد رهن ناضيف ءارج نم وا خيلصلا لاعت ةيدوادلا ةدس رسك

 ناضيفلا رطخ نم ةئيدملا يزعل ةيبارن ةدس ءاشناب ءدب يذ .يداب ةنك رشلا تماق

 . اليم اطيطخم ةنيدما طيطخلتب تماق اهغارف دعب و . اذه

 امم دحاولا لوط ةيزاوتم ةعساؤ ةيسيئر عراوش عبرا اهيف تطخ دقف

 عم عطاقتت ًارتم نيسمملا يلاو> هضرعو ديدمتال ةلبات تارتموليك ةثالثلا ءاهز

 اهسفن سي.اقملاب ةيزاوتم ىرخا عراوش عبرا « ةقأق اياوز ىلع ع رارشا هذه

 ةروصب اهعطأق: نع ةجنانلا تاعب رملا مهقت ةيعرف قرط ع راوشلا هذه للاخترو

 . نينئا نيقيرط ىلع عقت ىنكسال ةينبا هتادحو نم ةدحو لك لهب ةيس لاه

 قيرطلا تدبعو ةفبدملا لخدم يف نيرسج ءانبب ةكرشلا تماق دقلو

 ةيوقعب ةنيدم ىلا يدؤملا قيرطلاب لصت,و اهقرت< يذلا وهو هيبناجي يسيئرلا

 كلت مظعم ريجشتب تماقو ىرخالا ةيعرفا قرطلا نم ةءومج تدبع اك

 . ةقسذملا ةيهازلا ةليمجا قئادحلا تأشناو قرطلاو عراوشلا



 ام

 هيف تعرز ام صاخ ريك لتشم يسن رلا عراشلا رخآ يف ةكرشللو

 اددع اهششأ لدم ةكرشلا تديش دقاو دورولاو تائاءئلاو راجشالا فات

 . دادغب يحاوض يف ةليمجا تاهزتنملا نم ةديدجلا دادغب دعتو

 تضرعت دق ( ةديدجلا داد_غب ةك رش ) نا وه هيلا ةراشالا ردجن اممو

 تقولا يف اهمهسا راعساو . اهجيانرب ذسيفنت نم عطمست ملف ةريثك "هياكل

 . ادج ةضفخنم رضاحلا

3-00 )00 
 ياروبا ف تايمايلا كا

 ةدئاعلا نوؤشلا يملاتلابو ةدليلل ةدئاملا نوؤشلا ريدت ةسسؤم ةيدلبلا

 كلذو ةلباقتأا تاءايتحالاو ةكرتشملا عقانملا يعاود مهعمجل نيذلا اهيل اه ال

 نيبختنملا مماثم ةطساوب ةيعب رشخاا ةوقلا اهنيعت يتلا تايحالصلاو دودهلا نمض

 ةوعبا هنأ ولو نيون امعلا مايا ىلا عجارا اًكرات قارعلا يف يدلباا ماظنلل ناو

 لوا :ثيدحلا ةءدلبأ' تاليكشت نا ريغ ( ةيسحلا ) ماظن ثيح كلذ نم دعبا ىلا

 ماظن نم عباسلا لصفلا صن امد_:ءه ؟؟ملب ةنس ةيناثملا ندلا يف تام

 يف يدلب ساجم فيلأت موزا ىلع ه ؟؟هلب لاوش ؟ ىف رداصلا تايالولا ةرادا
 كلذ دعب امف ردص دقو ءاضعا ةدسو نواعمو سيئر نك ةبصق وا ةئيدم لك

 تابصقلا يف تايدلب سيسأت هب ديرا يذلا يحاونلا ما-ظن ه 1١؟99 ماع ىف يا

 . ةريغصلا

 نيسح ن.ذاتسالا قارعاا ىف ةءلحلا ةرادالاو ةيزاكرأا ةرادالا بات؟ محار 1(

 . ةنرك ديلا ديعو لاءرلا



 اها

 ماع اشاب تد>دم مايا ىلا تايدلبلا سيسأت خس رات عجريف قارعلا يف اما

 ١١( . ٠ هيف ةيدلبلا ماظن لخدا ىذلا وه ذا م45

 نالعادعب الإ أديت مل تايالولا يف ةيدلبلا تاليكشت ناف ءيثنم نكي امهمو

 لوليا ٠ يف روشذملا ينامعلا تايالولا تايد نوناق قيبطتب ءدب ثيح روعسدلا

 .ه ١96 ناضمر ؟ان قفاوملا يور ا.ه

 ةيصقو ةلئبدم لك يف يدلب سلا# فياأت ىلع نوناقلا اذه صن دقلو:

 لبق نم ةددعتم ةيدملا رئاود ىلا اهتعسو اههقوم بسد ىركلا ندملا .ميسقت و

 ناكساا نم ةمسن فلا نيعب را لك رابتعالا رظنب ذخؤي نأ ىلع اهترادا سل

 (© ةد> ىلع يدلب سام ةرئاد لكا نوكبو ناكمالاردقب كلذلاساسأ

 ىرج يذلا نوناقلا اذه بجو قارعلا يف تايدلبلا روما تراس دقلو

 ىذلا ( ١ وسو ةنسأ م مقر تايدلبلا ةرادا نوناق ) رودص نيح ىلا هيف هقيبطت

 ه ١و4 يف رداصلا ةينامدلا تايالولا تايدلب نوناق ءاغلا ىلع (هو) هتدام ىف صن

 هتانامو هتاماعتو :ءمظناو هتالي دعت و هلوهذ م.يمج عم

 ١١و ةنس ةجهلا يذ ٠ يف خرؤملا يناثءلا ةينبالا نوذاق نم ىلا ناو

 نم ًارايتعا كلذو نوناقلا اذه ماكحا فل اكام ١ ذه لرالا نرشت ؟؛ يفو

 ةرشاعلا ةداملا نم ةيئاثلا ةرقفلا يف !سبيلع صوصنملا ةمظنالا ذافن خيرأت
 . نوناقلا نم

 : يم نوناقلا اذه بجو ( ةيدلبلا ) و

 ملاصلا مايقلاب ة_فاكم ةيكح ةيصخش تاذ ةياحم ةسسؤم لك )

 .( رخآ نوناق يأ وانوناقأا اذه يف اريلع ميوتعلاا تامدخ او

 ىجولمدلا قيدص ذاتسالا اشأب ت>دم بات 0 ر 0(

 ثالث ىلا ةمء-ة+ ينطولا م هلا ليكشت لئاوا ىتحو نييلامثملا مايأ دادخب تناك (؟)

 ةعباتلا تال_4ا ىرتا 6 او "“ ةندل قار هلا موق , باتت دك محار ةبدلي رثاود

 ك.ركتول فياأت © ثر.دطاقارعا خيرا يف نورق ةعبرا » باتك مجارو . ةيدل لكل

 . طايخلا نادج ذاتسمالا ة هه رب



 ام

 : ىلأب مي ةيكح ةيصخش اهرايتعاب ةيدلبلا عتمتت و

 نوفاقلا اذه ماكحا بجومم اهل ةلوخلا ةعورشملا قوقلطلا - ١

 نون هلا اذه ماكحال اقفو بئارضلاو موسرلا ىفوتسآ - ٠

 بئاجولاو تامدحلاب مايقلا نم اهنكم يتلا تايحال_صلا لمعتست - م

 : اهيلع ةضورفملا

 . اهل وا اهيلع ماقت ىتلا يواعدلا عيمج يف اصخ نوكت -- ؛

 ماكحا بجو ةموكمحلا اهردصت ىتلا تاملعتلاو ىاوألا ةفاكب لمعت - ه
 1 . نوناقلا اذه

 : اهمهاو ( عع ) ةداا! اهيلع تصن دقف : ةيدلبا تابجاو اما

 رونتو روسجلاو راعملا ةنايصو قرطلا ةوستو ةدلبلا نارمعب ةيانعلا

 ءاشناو راقلا ةن'يصو قئارالا ءافطاو ءاملا ةلاسا ءاشناو ةحصلابةيانعلاو ةنيدملا
 ةيانعلاو : ةماملا ةيعاتج الا ووللا نكاما شيتفنو ةماعلا قئادحلاو .زاحلا

 ىتلا ةيراجتلا ةفيصلا تاذ تامدخلا مايقلاو ءارقفلا فاعساو ةيمومعا قالخالاب

 . بئاجولا نمكلذ ريغ ىلا اذه حب راب ةيدتيلالاوماىلعو ةحارلاب روهمحلا ىلع دوعت

 . ةيئالا عبانملا نم فلأتت : ةيدلبلا دراوم

 . ةيعي رشقلا ةطاسلا اهتضرف يتلا موسرلا نم - ١

 تايدلبلا ىلا ةلودلل ةماعلا ةني زها امحن# ىتلا تاناعالاو تاصيصعلا نم د ؟

 قحام لا لودجلاف رك ذام ادع تايدايال ةموكلاامصص# ىلا موسرلا نهاد ع

 تادراوااو تامارغلاو تايفرشلا نم اهينجن ىتلا موسرلاكل ذك و نوناقلاب

 ش اهتامدخ ءارج نمو تايدلبلا كالما نم لصحتملت ىتلا

 . ينأي امث ةيدلبلا فل أعت : ةيدلبلا رصانع

 )١( ةيدلبلا سيئر ١

 تناك الو. اهيف نينيعملا تايدلبلا فانصا فالتخاب تايدلبلا ءاسؤر فلتخم

 نيعب و ( ةمصاعلا نيما ) ىعدي اهسيئر ناف (ةمصاءلا ةناما) ىمست دادغب ةيدلب

 ا١وعل ةنسأ م: مقر تايدلماا ةرادا نوناق يف هن اصاستخا محار«١ »9



 ام

 . ءارزولا ساجم ةقفاومو ةياخادلا ريزو حارتقا ىلع ءانب ردصت ةيكلم ةداراب

 ءاتب ردصت ةيكلم ةداراب نونميف لوالا فنصلا نم تايدلبلا ءاسؤر اما

 رأ ةطسوتملا ةساردلا يجيرخ نم اونوكي نا ىلع ) ةيلخادلا ريزو حارتقا ىلع

 . ( لقالا ىبعاحل داعي ام

 لبق نه نونيعيف ةعبارلاو ةئااثلاو ةيناثلا فونصلا تايدلب ءاسؤراما

 روابص قف نوككي نا ماع هسجو» ةبولطملا طورشلاو ةيلخادلا ريزو

 نييقا رع نيوا نم ادلوتم نوكيو ةيقارملا ةيسذجلا ىلع ازئاعو ةب اتكلاو ةءارقلا

 ضارمالا نم ًاملاسو ةيندملا قوقملا عيمجل ا زئاحو :رمعلا نم ةتس به لا لكاو
 نا قبيسي ملو سالفالاب هيلع موكحم ريغو ةيلقعلاو ةيم-جلا تاهاعااو ةيدعملا

 . فرشلاب ةلغ ةحنج وا ( اهنم ةسايسلا ادع ) ةيانم هيلع مح

 يرسلاعارتقالاب اهئاضعا بختذي ةيركل ةئيه وهو : يديبلا سلجملا  ؟

 (م) و لوالا فنصلا تايدلب يف )٠١( مثددع نوكيو ةيدملبلا ىبخاذ ع ومجم نم
 . عبارلا فئصلا يف (4) و ثااثلا فنصلا يف () و يناثلا فنصلا تايدلب يف

 فصن لدبكسو تاو:س عمب را يدليلا ساجالا ةبوضعلا ٌةدم نوكتو

 طورشلا سفن مويف طرتشيو ةيركل ءاضعالا تامد_بخ و نيتنس لك ءاضعالا

 . ةيرادالا سلاحلا ءاضعا يف ةبولطملا

 .باعك و نوفظوم ةيدلبلا بئاعو ءابعاب موَقي م : ةيدلبلا وفظوم م

 . موزللا ردقب ةيلامو ةيئارجاو ةينف تائيهو

 فانصا ةعبرا ىلا قارعلا يف تايدلبلا مسقت : تايدابلا فانصا

 رانيد ( فلا ١6 ) اهادراو نوكت يتلا يهو لوالا فصلا تادلب و

 . (ةمصعاعلا ةثاما) هيف اع تايدلب (5) قارعلا يف نآلا اهددعو رثكاف ًايونس

 ( ًارانيد سابو. ) اهتادراو زواجعت يتلا هو ىتاثاا فئصلا تايدلب - ؟

 , ةيدلب (؟9) قارعلا يف نال اهددعو راند ) فلازم ) نع لقت امنكلو
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 ( ارانيد 0-04 ( امتادراو زراج5# يلا يو ثا فصلا تاردلب تاع

 : ةردلب 590 قارعلا ىف نالإ اهددعو (ًارانيد ماو. نع لقت اهنكلو

 راف (ا١76) نع امادراو لقت يتلا تو عمبارلا فصلا تادلب 4

 ىدح قارعلا يف اهعومج نوكيو ةيدلب هيف 0 قارمعلا يف نالا اهددعو اي ونس

 . ةيدلب ( ١ ؟9) ؤ46. ماع

 تايدلبلا ةفاك فونصت نلعب نا ةيلخادلا ريزو ىلع ناب نوناقلا صن دقو

 هردصب ناءيب كلذو تاحردلا هذه ليدعت ةي> الص ةرورض ثوردح دنع هل اك

 ةيريدم ) قرط نع ةيلخادلا ةرازوب قارملا يف تايدابلا طيترتو

 ةلاسا )اياضق ميظنت قامت اف ةيعصلا اموؤتب ةءانعلاو ندملا ميظنن ليبس يف

 ىلا تايصقلا را ندملا ةسدنه معصتو قرطلاو ) ءاب وكلا عد راشم وى ىءاملا

 حاضنالا ةدايزلو ١١( ةيلخادلا ةرازو ماظن اهنيب يتلا لامعالا نم كلذ ريغ

 الودج يلا اهف جاردن قارعلا ىف تا دليلا لامعا ىدم نع ةركحف ءاطعالو

 نم ةئدتبملا نينس منيسسال تاءدابلل ةماعلا ةيقيقحلا تافورصملاو تاداريالاب

 : يلو كك نر زوم ١و9 ةياقل 1944-14

 اهتمفر يناا اهرب راقت مدار اهعيراشمو ةرادملا ءذه طاشن ىدم ىلع فوقوا ١١«

 ءاب روكسدلاو ءالإ م راشم اناضق ِق ةيلتلا امتاساردو ١١يوم ءاعذنم ءارزولا ساي ىلا



 امو

 ريناندلاب تايدللل ةماعلا ةققحللاتافورصملاو تاداريالا

 تافورصلا تادارا ا

 ارسم ارودتجم. !  رزهو1 داو
 1١و اكلك ١ ويم لكك

 ١ كباب ؟ا م ظ اوؤ5 - اة

 0 "741مل ٠ ١و4 - 1

 "امك امك.ا/ما ْ ؟ةورا 1 14/

 قفيفضملا ا ”.مسولكلا | 1544 - ١915195

 ١ ورسم و د مل
 ةصمختسعس فل لسع رسل هيج ب2 و ل رج ميو نتج تيت زق ل مت تحال

 ةماعلا ءانزهكللاو ءاملا ةلاساعب رامثم تاهورصموتاداريا

 قارعأا يف تايدلبلل

 تافورصلما | تاداربإالا | ةئئببلا

 فوخا 00 ”هماحا 164 ١915
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 14245 ا او: - 161

 11 * ماب 01 ١558-1517

 ه”؟هابوال همكلحللا ١55:5 - 154م

5-06 0 ١516.0 -14 



 امك

 ماظن ليدمت دعب ةيناث ماع ةيريدم ( تايدلبلا ةيريدم ) تحبصا دقو

 يف اهطاشن دايدزاو تايدلبلا لامعا عاسنال ًارظن ١وه» ماع ةيلخادلا ةرازو

 غلبم ١م لوالا نبرشت رهش يف ةموكحلا تصصخ دقو . ةريخالا تاونسلا

 (ةمصاعلا ةناما ادع ام) تايدابلا فات ةحنم ريناندلانم نويام فصنو نويلم

 #١8 ١ ةيلاملا ةنسلا لالخ اهيف ةينارمعلا عب راشملا لاك ال

 ىقارملا ىف صرولا- 5
 عئاضبلا قوس مظنت ىلع فرشت ةراجتلل ( ةصروب ) مويا .قارعلا يف سيل

 دف ناك عروضوملا اذه يف ثحبلا نكلو ىرخالا لودلاب ةوسا ةيسئرلا

 , ةنس (14) لبق ةيباجا تاوطخ ةدع هليبس يف تذمماو قارعلا يف ىرج

 ًارظنو قارعلا يف يراجع لقحال ةبسنلاب ةيحاناا هذه ةروطحل ًارظنو

 قارعلا يف ةراجتلل ةصرو سيسأت ةداعا ةرورض يف ( ةيمسرلا ) ةبغرلا ددجتل
 . ىلأي اهف اهنع ةيححرات ةصالخ مجعملا اذه يف يطعن نا انيأر دقف

 مظنت ىلا ةساملا ةجاحلاب ترعش دق ١ هسه ماع يف ةيقارعلا ةموكحلا تناك

 الإ متب ال اذه نا تأرو قارعلا يف لماعتلا عوضوم ةيسيئرلا عئاصبلا قوس
 . موزللا دنع ندملا نم اهريغو دادغب يف ( ةراجن ةصرو ) شع و ءاشناب

 ةيربدم نم تباط امأف دوجولا زيح ىلا ع ورشملا اذه جارخا يف اهنم ةبغرو

 ةراجت ةفرغ عم كارتشالاب ( كاذنآ ةيلاملا ةرازول ةعبات تناك يتلا ) ةراجتلا

 ةصرويلل ةءاث سسا عضو و ةلصفم ةيماع ةسارد م وضوملا اذه ةساردل دادغب

 نمضتت ةينوناق ةحتال عضر نع ةساردلا هذه تضخم تاعامجا ةدع دعبو

 . ةصرويلل ةيساسالا دعاوقلا

 تبتنا دادغب ةراجت ةفرغو ةيلاملا ةرازو نيب ةدع تارباخم تراد مث نمو
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 ١م“

 ىلا كاذ دعب سمألا ىهتنا مث ةحناللا كلت داوم ضعب ىلع تاليدعت ءارجاب

 . ١ و5# سبام وه موي ىف ( ١م ةنسأ ٠6 مقر ةراجتلا ةصروب نوناق) رادصا
 ةصروولا حاتتفا موي نوكي هديفنت نا ىلع نوناقلا اذه يف صن دقو

 . ةيمحسرلا ةديرجلاب هرشن. نايبب ةيلاملا ردزو هنلعي يذلا

 ردص يذلا ةصروبلا ماظن دادعاب كاذ دعب ةراجتلا ةءيريدم تماق دقلو

 ١١ ؟وسح ةنسأ م. مقر تحت

 فنروناق نذ ىلوالا ةداملا نم )١( ةرقفلا نا وه هيلا ةراشالا ردجت امو

 . ةصروبلا يف رجاتي يتاا ةيسيئرلا عئاضبلا تذرع دق ةراجتا ةمصروب
 مو. يف ةيلاملا ريزو رشن نوناقلا اذه رودص ىلع نيرهش رورم دعبو

 مقرملا اهددعب ةيقارعلا عئاقولا ةدي رج يف بقترملا هنايب (١وسج زوم و)

 فداصملا تبسلا موي نم ًارابتعا ةصروبلا حاتتفا هيف نلعي يذلا ( 6١؟4 )
 عئاضبلا يجتنم نم ءاضعالا ءاعسا ليجست هيف م ثوح ( ومو زوم در

 . مويا اذه نم ًاذفان ةصروبل' نوناق رابتعاو اهراجنو ةيسيئرلا
 ) لل اهنم تيختناو ةصرويلا ةئيه تعمتجا )985 بآ 54 مو يفر

 . مهنيب نم ةصروبلا ةنجل راوتخال ًاوضع

 تراتخاو دادغبي ةراجت ةق رغ ةراها ةنّج تعمتجا ؟و5#بآ ؟ه موي يفو

 ءاضعا اونوكيا ءاضعا ؟) ةعست « مهيلا راشملا رشع ةيناعلا تاوذلا نيب نم

 .٠ ةصرويلا ةنج

 ةئسأ ) ؛م ) مقر ةراجتلا ةصروبل يناثلا ماظنلا ردص كلذ رثا ىلعو

 .(مرروعك

 او زوم ١*يف رداصلا 9١؟© اهددع يف ةيقارملا مئاقولا ةديرح ىف رشن )١(

 : ةداسلا م ءالؤه ةصروبلا ةنطل ؛ءاضعا ناك(؟)

 لحوءيلحلا يداها دبع « يريضحلا مهنملا دبع «© يريضحلا لءاك دي  راجتلا نم

 . دووتسلا نتسوا « حاتق ىرون « يروج دارم « كيرتس يس كنرف

 ةيل اذا تنيعق ىجرداملا لاقتساو -ينارحبلا دوادو ىجرداملا لماك  نيجتنملا نم

 - هوعسلا دواد هلدي

 «5#5بآ ١" يف رداصلا ١98 » اهددعيف ةيقارملا مئاقرلا ةدي رج يف رشن (؟)



 امه

 هنا هيف نلعا ) انايب ) ةيلاملا ريزو رددصا ١ةوعد ةنس لولا ه مون يفو

 ةلمجاب راجتالا زوجال اود لولا 7 فداصملا نينثالا موا حابص نم ًارايتعا

 اهاد-ع ةرجاتم لكو ةيصروبلا ةيانب لخاد الإ « نوناقلا يف ةنيعملا عئاضبل 8

 :ةيلولا# نع
 )١(: يبف مئاضبلا هذه اما

 ( ءالقابلا ) لوفلا تا اهعاونأب ةطتخلا ه4

 ابعاونأب رولا ١- ريعشلا م#

 ( الطا) نطقاا ١- ءارفصلا ةرذلا »ع

 ( الكأ ) نطقلا رذب ١- 7 ءاضيباا ةرذلا -

 هعاونايب فوصلا نخدلا - ه

 ةغوب دما دولجلا عاونا -15 شاملا - +

 نمسلا - ٠ نادكسلا ردب ب
 مسمسا -م

 ةمو» يفو . اوك لولا ال موب ا_هلامعا ةصروبلا تحتتفا كلذ ىلعو

 ةعساتلا ةداملانم (أ ) ١ ةرقفلل اقفو ةصروبلايف مكحتلا تاملعت تردصا لولا

 . روع ةئسأ م مقر ماظنلا نم

 ةيمويلا راعسالا ليجستي ةصروبلا تأدب ومب ةنس نارزح لوا يفو

 تظحاالدقو حاجتنلا امل بتكلن مو مدت ل هذه لامعا نكلو ' ةيسوئ رلا مئاضيلل

 اهم راجتالا بجاولا عئاضبلا ءارشو عجيل تاللماعملا مظعم نا ةيل اما ةرازو

 ١ وم يناثأأ نوناك رهش يف ةيلاما ةرازو تبعك كلذلو ةصرويلا جراخ ير

 ىلا تدأ ىتلا لماوعلا نع رصف دسم امسفت ةصرويلا ىلاو دادقي ةراجن ةفرغ ىلا

 هذه يف اهلثم سيسأت بحتسال ام تابراضملل بااغلا ىلع ةسس-ؤم ىه ةيقارلا

 . ةيلالا ذو#سال _ رطوعت ةنسل دادنب ةرام ةفرغ ريرتت عجار (؟ز
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 ام

 : هلاوأل قياس نأ داذغ يف ةراحم ةصروب نييسأت ناو دالبلا

 تردصاف ةصروبلا نوناقب لمعلا فيقوت ةيلاما ةرازو تأترا كلذ دعبو

 م مقر ةراح:لا ةصروب نوناق فيقوتل ) 5١مم ةنسأ ه؟ مقر نوناق كلذل

 ١ ( 9١م5 ةنسأ
 .( 9١م مأع سامو ) موي نم ًاذفان فيقوتلا ربتعا دقو

 ةراجن ةفرغ ىلا تايحاو ةصروبيلا لامعا تويفص ليطهتلا اذه رثا ىلعو

 ايمو ةيجراخلا قاوسالا راعسا بلجي ةفرغلا هذه موقت نا ررقت ثيح دادغب

 ةيمسرلا رئاودلا ىلع ا-مهيزو:و ةياخادلا راعسالا عم اهتعاذاو قربلا قيرطب

 . ةيلحلا فحصلا يف اهريشنو ةيراجتلا طاسوالاو

 ىلا طرم لا --

 ةلالملا بدحاضص ةرضخ يع'رلا ماقملا ةيددست ىلع قارملا يق حلطصا دقل

 فلأتي وهو ( يكاملا طالبلا ) مسا ةكلمملا نوؤش ةراداب هيف موقي يذلا كلملا

 : ةينالا رئاودلا نم

 ١- ىلا ناوبألا :

 كلملاةلالجلا بحاص ةرضح نيبام ةيمسرلا نوؤشلاب صقلا مجرملا وهو

 ةيعهرلا تاراخلاو اياضقلا ضرعب يكلملا ناويدلا سيئر موقي ذا ةموكجلا نيبو

 تادارالاو ىماوألا غيلبتل ةطساولا هنا م ةلالجلا بحاص ةرضح ىلع اهريغو
 . ةيكلملا

 : ينأي امم رضاحلا تقولا يف ىكلملا ناويدلا فلأتيو

 ىف نيعب الو ) يكلملا طالبا يف فظوم ربكا وهو يكلملا ناودلا سيئر -أ
 ( ةصاخ ةجرد مو قوف اهف رز و ةجردب ناك نم الا بصنملا اذه

 يق ةاويدلا ينكر: ةلعاسم هلق دن موق كلل ناوردلا سيئر ١ تاب
 هبايغ ةلاح يف هماقم موق. وا هلامعا



 او

 يف يكعاملا نا وبدلا سيث رةدعاسع موقيو . يكلملا نا وبدلا سيئر نواعم - حج

 هيلا سيئرلا ام دهعي ىتلا تابجاولاو لامعالا .

 )١( ةيكلملا تافيرشتلا ةسائر  ؟

 لودلا ءارزوو ءارفسا' لابقتسا أ مظنتب موقت ىتلا ةرئادلا مو

 بتكلا ةأيبتل ةيجراحلا ةرازو ىدل طسوتلاو مهداتعا قارواميدقت دنع نيضوفملا

 نياهالا تالباقم مظنت :ةو ةيبنجالا لودلا ءاسؤرأ يزامعلا وا يناهتلا تايقرو

 عاد عضوو كالا ةلال- للا بحاص ةرضح ةلباقم فرشتلا ءانئا بناعالاو

 نيرازلا لجس نيمأتو كالملا ةلالجابف رشي يتلا تالفملا جهانم و ةيكلملا تالحارلا

 ةمسوالا تاءاربو لصانقلاو نييسايسلا نيلثلاتاءار ضرعو يكلملا طالبلا يف

 يف تافي رشتاا ميظنت و ةيمسرأ تالسفملا .ةرادا نحل 5 فرشلا تاءاربو

 . يكلملا طالبلا

 : ينأي امم ةيكلملا تافيرشتلا مسق فلأتيو

 ةرثادلا هذه لامعا ريس نع لوؤسملا وهو ةيككلملا تافيرشتلا سيئر - أ

 ةصاخ ةجرد بصنملا اذه ةحردو

 هلامعايف تافي رشقلا سوئر ةدعاسء موقيو ةيكلملا تافي رشتلا سيئر بئان -ب

 هبايغ ةلاح يف هماقم موقي وا

 دهعي يتلا تابجاولاو لامعالاب موقيو ةيكلملا تافيرشتلا سيئر نواعم - ج

 هيلا اه

 مايقلا ىلع ةدعاسملل ةيتافيرشتلا نم نينثا نييعت ىلع صن دقو ةيئافي رشتلا د

 ٠ تافيرشتلا ماظن هبلطتي اع

 ةيتك و تاباسح زيمو مجرتمو ةيئاذ زيم كانه نافذ مدقتام ىلا ةفاضالابو

 . ىرخالا يعلملا ناوددلا لامعاو لاصم ةيشعل

 هتاليدمو 594٠| ة:مأ لذ مقر ةلودلا ت اه رش ماظن عجار )١(



 اذا

 ةكلملا تافيرشتلا تاناد
 (ةيكلملا تافيرشتلا تانايب )رغآو ني>نيب اوعمس نا سانلا داتعا دقل

 بسانملا نم نا انيأر اذلو . اهيف ردصت ىتلا تابسانمللا نوفرعبال مهنكلو هذه
 . . . لوقن و كالذ نع ةركف ذاطعا

 نع ةرايع وه امما هب وتكم تاماعت وا ماظن تانايبلا هذه رادصال لل

 لودلا تاطالب ىف لالا وه م ققارعلا ىكلملا طالبلا يف عبتم فرعو لماعت
 هد_ه اهيف ردصت ىتلا تابسانملا نكت مل كلذلو ةيبنجالا ةيروومجا .وصقلا وا

 ةهج نم عببتملا فرعلا ىلا اهرودص ىمأ كرت لب صاخ ماظن ىف ةنيعم تاناربلا

 ىرخا ةبج نم كلذ يف ةيكلملا ةبغرلا ىلاو

 : يثو ةيتالا لاو>الا يف تافب رشتلا تاناد رادصا ىلع فروعت دقاو

 ءاضعاو مظعملا كإللا ةلال_جلا بحاص ةرضح لقنتو رفس دنع د١

 , ةكلاملا ةلئاعلا

 ةرضح ةلبا_ قم ةيبنجالا ةيسامولبدلا تائيحلا ءاسؤر فرشت دنع-٠؟

 ش ' .ةلالجلا بحاص
 بحاص ةرضح ةلباقع يقارعلا ىمايس# كلسلا ءاسركر فرشت دنع م

 مهتدوع وأ مهترداغم 3 را ةديدجلا ممصانم يف مهنييعت ةيسانم ةلالجلا

 : قارقلا لا
 يلاهه مايقو ةرازوا فيلأتب ديدجلا ءا زولا سيئر فيلكت دنع 4

 . كلذ هغالبا يكلملا ناويدلا سيئر

 بحاص ةرضح ةلباقع ةديدجلا ةراز ىلا هثيه ءاضعا ف هت دنع ه

 ش . كلللا ةلالجلا

 . ةديدجلا ةمالا سل ةرود حاعتفاب كلما ةلالج مايق دنع - 5

 دقو ةلودلا يف ايلعا بصاغملا يف ةودلا نظوم رابك نييعت دنع- ب

 ؛ماعلاريدماو ةمصاع نيما ؛ فرصتملا؛ يرادالا شقفملا ) لمشت امنا ىلع فروعت

 سا يف ينارجا وضع ؛« ةياك لويمع ؛ ريفسلاو 6 ضوفأم لا ريزولاو 6 زيغلا وضع



 او

 يف مهنييعت ةيسانم ركشلا ضورف عفرل . حلا . . يفاصملا ةحاصم وا رامعالا
 .ةديدجلا مهصأنم

 ركشلا ضورف مفر هتلالج لب اقع ددجلا ءارزولا دا فرشت دنع- مل

 ًاريزو هنييعتب ةيكلملا ةدارالا رودص ةيسانع
 ةلالح ل اقع باونلاو نايعالا يساجم يف ةسائرلا نا قلد فرشت دنع 8

 . ةينامربلا ةرودلا حاتتفا دنع مهاختنا رثا ىلع كلملا

 رودص ةيسانع هتاالج ةلباقع ددجلا ترايعالا دحا فار دلع - ٠

 ّْ 1 : ًانيع هنييعتب ةيكلملا ةدارالا

 : مثداتعا قاروا ةيبنجالا ةيسامولب دلا تائيحلا ءاسؤ ر مدقت كنعا اا

 ةيعارلا تالفحهلا ىدحا دعلا يلو وا كلملا ةلالج فيرشت دنع -١؟

 . ةيماسلا (هتياعرب اهوعثو

 وا ةيزعتلا ساوم ىلا كلل ةلالج نع لثمث وا بودنم دافيا دنع ١1م

 دادغب يف ءاوس ةزانج عييشت ةلفح 7 وضحل وا ةحصلا نع راسفتسالل.

 كلذ ريغ وا امجراخ وا

 ةلباقمم مهض رم ,اذثا مبتحص نع رسفتسملا وا ىزعملا فرشت دنع - 5

 . ىاسأا فطعلا اذه ىلع ركشلا ضورف عفرا هتلالج
 ةيككاملا تافيرشتلا لجس يف مءا “ا اولجس نذلا ركش دنع - ١١

 . ةينيدلاو ةينطولا دايعالا ةيسانم

 رادضاب سألاو دزعلا قويا كرا "لول أب ةيدام ةدائادتع ان ا<
 كلذب نام

 . اهنع ناوب رادصاب كلملا ةلالج ىمأب يتأل ىرخالا تابسانملا يفو -



١. 

 ةصاخلا ةنزخلا ةراظن 8

 ةيكلملا تافيرشقلاو ىكلملاناودلا نع ةلقتسم ةرئاد قكاملا طالبلا يف دجو:و
 ةيكحلملا ع رازملا ىلع فرش: يتلا ةرادلا يهو ( ةصاخلا ةنيزهلا ةراظن ) يف

 ةرضح وكلما ةلالجلا بحاص ةرضح لاوماب قلعت ام ميمجو ةيكلملا روصقلاو

 تافرصتللاب مايقلل ةين وناق ةروصب ةلوخم ينو « دوعلا يلو يكك.املا ومسلا بحاص

 يتاا ةيمسرلا تالماعملا ةفاكب مايقلاو !مميظنتو دراوملا هذه ءاعا ىلا يدؤت يتلا

 . هذه اهتابجاو ةعيبط اهيضتقت
 ( تاباسح ريدم ) هدعاس ( ةصاخلا ةنيزحلا رظان ) وه سيئر اهسأرو

 . ةيموكح هبش وا ةيموكدح تسيل ةرئادلا هذهو نيمدختسملا نم ددعو

 ىسلملا سرحملا ءاول ةد معآ 1

 سرا لا ءاول نما رقم يكلملا طاليلا يف ةدوجوألا ةيعارلا راودلا نمو

 تقولا يف يكساملا طالبلا يف هرّقد نكلاو عاقدلا ةرازو ىلا عبات وهو يكاملا

 .رضاملا

 سلحملا اذه ك”رع مكتن نا انب ردج يكلملا طالبلا ثحب يف انمد امو

 نم ساجلا اذه فل أت, نوناقلا بجو هبف ( صاخلا طالبلا ساجم )

 باونلا سلجم سيئرو ناوعالا سلع سيئر نم لك نمو ءارزولا سيئر

 . ةيادعلاو ةيلخادلا يرزوو

 روضطحو كلما هيعمل أمدنع ءارزولا سيئر وا كلما ةسائر تم دقعتيو

 . لقالا ىلع هئاضعا نم ةئالث

 صاخلا سلخ ريث ركس ةفيظوت يكاملا ناودلا سيئر موقيو

 سلحلا صاصتخا يف لخش صا يا يف ى رعدلا موت نا م ادمال سيلو

 هل لا 7 هيلا ةعدوملا رومالا يف تاصاصقتخا نم م احلل ام ساحلا اذهو



 لحلم

 بَقأ نم كلما ك”زذا نودي جدت دا تجوز اذا ةريمألا وا ريمآلا نامر>

 اهنامر>و اهنع ةيسنجلا طاقساو . هذه (هتفصب ةيستكملا قوقحلا وا« ةرامالا

 ىكلملا طالبلا ةياثب
 مامالا ع راش فصتتننم يف رضاحلا تقولا يف ( يكاملا طالبلا ) ةيرانب عقت

 : لوقنف اهنع ةيحمرات ةذبن ءيراقلا يطعن نا انب ردجمو مظعالا

 لوالا لصيف كلا هل روفغملا ةلالجلا بدحاص ةرضح قارعلا فرش امدنع

 ةلجد رهن ةفصض ىلع عقاولا عوشعش تيب دما ١5١ ماع يف ةرم لوال

 . ( اطالب ) ةيمسر ةرئادو ًانكسم اشأب بيج ةعيرش يف ىرسبلا
 ركسعا ةيلاخ ةيلاخلا يل املا طاليلا تايانب | ماهشنت يتلا ةحاسأا تناكو

 اهملع يكلملا طالب | ةراد ءانبررقت اهنم اولقتنااملف يزاكنالا شيجلا نم مه دق م

 قلاو رضاهلا تقولا يف ماعلا عراش ثلا نم ةبرقم ىلع عقت يىنلا ةيانيلا دميشت مف

 .٠ ةيكلملا تافيرم تلا ةسائر اهلغشت

 ةبانبلا نم دختيو ( عوشعش تيب ) يف انك اس كلا ةلالج لظ اذكهو

 . يممرلا هيقكم ةديدجلا

 طالسبلا قرغ .ىلا ىوا دادغب 5 ناضيف ثدح ؤ١و؟ ماع رخاوا يفو

 ارزع ) راد ىلا كلملا ةلالج لقتناف كلذك هل ع وشعش تيب ضرعتو يكلملا

 اهيف لظ ثيح راسولا ةجج ىلا ( ايز قدنف ) ةبانب راوجي عقت ىتلا ( لايئاد محانم

 . روشا ةثالث ةبارق هتلالج

 طابضلا راد برق ةعقاولا )١: ( عئانصلا ةسردم ) ذختت نا ررقت انهو

 تناكو م8 ماع دادني يلاو اشاب تحدد نءز يف ةسردملا هذه تننب دقل ٠ )١(

 ين اطيربلا لالت>الا مايأ تذل دقو 6 ةيلملا ةسردملا 2 ىعدن ةيئاد ةمردم كلذ لبق

 ١ هادي ماع ىو ةيمسرا ةعانسا ةسرد» ىلا تهسو تغررفا م © تارايسال ًاعدوتسم 2

 رقمي 8 لا هذه تذتا ءاتضم ماع فو لوالا لصيف كالملا هل ا ةلالخ اك 0 تذل

 . نآلا ىت جل لازت هل ثء.ح ب ب اونلاو 4 نا.عإلا ( ةمالا ساو



 اذه

 دقو يمع“رلا هيتكسم اما هتل الح اهيلا لقتنا اهحواصت كدعبو هعأ الو قكسا ًاراد

 يف ةطيسبلا تاءاقااو تايانبلا ضعب تفيضا مث نمو . ( يكلملا طالبلا ) يف لظ
 5 )1( ةفلبذغ تايسأنم ف تيلب 3 ةلدد ره برق ةعقاولا ةحايسلا

 ةداركه ىف ديدجلا يكلملا طالبأا ءانبب ةنس نم رثك ١ ذنم رشو» دقو

 8 يم رلا هيتكم نمو هعأ الج ىنكسا راد نم هتيانب فل ًاتتسو ميم

 ةرطيبلا 0
 نكحلو نيينامعلا مايا ةاههم ةيناويحلا ةورثلاب ةيانعلا نوؤش تناك دقل

 ةراد سيسأت ةرورضب ١414 ماع يف اوركف قارعلا زاكنالا لعحا امدنع

 اهل نيع ربدم لوا ناك و ةيكلملا بئاك رلاو ةرطيبلا ةراد اهوععا هيف ةرطيبلل

 . ( كيوداج . رآ . س ) رجيملا وه يزلكنا
 تناعتسا دقفع وضوملا اذه يف يصاصتخا ىا نم ًاولخ دالولا تناك امو

 .٠ (؟) دونملا نييصاصتخالاب ةرئادلا هذه

 كلذ دمب و ةمبملا ىرخالا ةبولالا يف ةءرطيب دهاعم حتف ىف اهلمع تلصاو م

 تاقحاملا نم ةدراولا ةيضرملا تانيعلا صيخشت و صحفل ريغص ربت اه قحلأ

 دادغب يف يرطيب ىنشتسم حتف وه ةرئادلا هذه هب تماق لمع لوا ناو

 تاصصخلا نكلو نييقارعلا نم نيينفلا بد ردتأ دوهجلا ةرادلا هذه تاذب دقو

 دنحاو بلاط هدافغا الا عطقست م كلذلو كاذنآ اهل ةدعاسم نكت م ةيل املا

 انناوذا نم ةعاج تا يفارما' يكاملا طالبلا تايانب ةطاسب نع ىوري ام ؛(1)

 ىك املا طاليلا يف لوالا لصديق كالملا هل روذغملا ةلالح ةرايزب اوةرعن دق اوناك نييروسلا

 اب مدع ببس نع هولا ةطيسبلا ةي اتيلا هذه لثم يف ىنكسلا هتلالح لق نا مهشهداف

 : العاق مهماجأق هتلالح ماقم قبلي طالب

 !! طالب ينبال ال ةك-امم ينبال اذه تثج دقل

 قارعلا ةدا رح ةاردصأ 87* ةئلل قارعلا موق مجار )غ3



 اوك

 . ١9١ ةنس يف كلذو ةيرطيبلا لاغنب ةسردم يف ةساردلل

 ىنشتسملا يف ةيلمع ةيبيردت تارود حتفب ةراداا تماق دهف اذه عمو.

 تحن نيدمضم وا نيب رطيب نين واعم اهبف نو>جانلا نيعو ِي و3 وا ي رطييبلا

 .. دونهلا نم مهلجو ءايطالا فارشا
 ءابطالا نم يفاكلا ددعلا دوجو ةرورضب نؤاوؤسملا رعش كلذ دعبو

 ىلا بالطلا يرده ددع ةيلااتلا تاونسلا يف سرا اذل دالبلا ءانبا نم ةرطايبلا

 ةرطيبلا نوؤش اولوت مهتدوع دنعو يرطيبلا نفاا ةساردل رصمو دنهل تايلك

 مهضعب لان ايرطسس ابيبط ("*) او ماع قح ممددع حبصاو بناجالا لدب

 . يرطيبلا نفلا يف هاروعكدلا ةجرد
 دق ةريبك غل ايم اهنم هتادراوو ةيناويحلا هتورثب اينغ قارعلا ناك املو

 ةيدصلا تاسسؤملا رشنو اهم ةيانعلا ما يف ارييك اماتها ةرادلا هذه تمتها

 يف ةعزوم ايرط» ىنشتسم )١6( مويلا ةرئادللف قارعلا ءامتا ةفاك يف اه

 )١( : ةينالا نكامالا
 ةرصيا - م ( نايفشتسم اهف ) دادغب - ١

 كفتنملا - لصوملا - ٠

 ةيناوبدلا ت١ كوكرك  ح

 البرك - ةيناملسلا - 5

 ةلطلا ١ ليبرا - ه

 ةرايعلا وس نيقئناخ - ٠

 توكلا يدامرلا 7

 افصوتسم ( 1١ ) (1461) نآلا اهددع غابيف ةيرطيبلا تافصوتسملا اما

 : ةينالا يحاونلاو ندملا يف ةرشتنم

 شايجلا رازاي رمش زودنوار ءارماس

 ةرامعلا هينار روم وخاز

 كالذي ةصخخلا ةرطيملا هب ريدم ريراقت مدار 0(
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 فجنلا قجتس وك يلدنم رفعأت

 يبرغلا يلع هب وقعب وئهرق كلك ىكسا

 ةردومعلا صل احلا راجنس 2 ىربوك نوتلا
 ريب زلا ةجولفلا هرقع وتامر>زوط

 ةنرقلا هلع كوهد نيوجنب

 خويشلا قوس بيصخخلا وبا ىرفك ردشب
 ركحس ةءلق ةرطشلا هجيلح لابجمج

 بيبسملا ةردب حاص ةعلق ةراغدلا

 داصتقالا ةرازوب ةطيئسم ةماع ةءريدم ةرطيبا ةيريدم ت>حيصأ دقأو

 ربتخلا ضارمالا ةغلاكم « شيتفتلا ] )١( : ةهنألا بعشلا نم فاأتتو

 [ة رادالاو دولجلاو ةغابدلا : ةيرطيبلا لاصمالاو

 ةركحف ءاطعا نم انل دبال قارعلا يف ةرطيبلا نوؤش ثحم يف انمد امو

 ةعارزلا تروؤرتم قارمعلا ناك_س نم ) ةكاملاب 0 ( براق ام نا

 سوماجلاو رقيااك ةئسجادلا تاناويملا نم زكا وا عون ةيبارتب نومتهو

 نويلم.؟) يلاواهددع ردق.ىتأو اهريغو لويحخلاو لامجلاو مانغالاو زعاملاو

 (؟) . ( سار

 : اهنم عون لك نع ةرصتغ دين يطعن ءالوا نحن اهو

 نم ىو نار نييالم ( م-ا/ ) نيب قارعلا يف اهددع ردقب : مانغالا تأ

 ريدم داوج قدا_ص روتكدلا لقب ( قارعا يف يرطييلا بطلا ) لاقم مجاد )١(

 ١و© سام ؟ رداصلا اهددع يف ةيقارعلا ةهعارزلا لي يف رودنملا ماعلا ةرطيبلا

 ةلجلا يف طا.لا قداص روتكدلا لقب ( قارملا ىف ةياوملا ةورتاا ) لاقم مجار )م

 : البق اهيا راثلا

 سار ( نيبالم 4 ) يلحلا كالبتسالل اهنم ًايوتس حيبذيام ناب تايئاصحالا لدم (؟)

 . قارعلا تارداص عومج نءةثالاب ( / ١١ را ) فلؤ: اهتاجتنمو يثاوملا ناو
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 نبابتت قورع ةئالث ىلا مسقنتو ةضيرعلا ةيلألا تاذ ةيويسألا مانغالا سئج
 : يو اهف ىلرت ىتلا قطانملل ةيسذأ اب

 . ةيلبجلا قطانملا يف ىبريو يدركلا قرعلا 1
 ةيبرغلاو ةيلامشلا يضارالا يف هتبب رت رتكحنو ىساوعلا قرعلا -ب

 + قارعلا ظنسوو
 ةيبونجلا لوهسلا يف ىنريو (يلافشلاب) ًاضيا فرعيو ينارعلا قرعلا  ج

 ْ ْ تقارعأا نع
 اهددع ردق.و ةيلامثلا قطانلا ىف صخالا نع هذه ىبرتو : زعاملا- ؟

 . نابرض قارعلا ىف وهو سأر ( نويلم ؟ ) يلاوح
 .٠ قارعلا ءاحنا ةفاك يف رشتنم وهو ىدايتعالا قرعلا 1

 . ةيلامشلا ةيلبجلا ةقطنملا ف ريو يزعرملا قرعلا ب

 سأر:( فلأ م0٠ ) يلاو< قارعلا يف راقبالا ددع ردقيو : رقبلا م
 ْ : ناعوت وهو

 . ةيبونجلا ةقطناملا راقبا 5

 جنان ثلاث برض كانهو قارعلا لاهتو لابجلا يف ىبرت ينا راقبالا-ب

 ( ديفستلا ) جوازا نع
 فرم ىبريو سأر ( فلأ )٠١ يلاوحم هودع ردقبو : سوماجلا

 . راوهالا قطانم يف امسال قارعلا بو:نجو لوهساا يف هبيلح لجا

 ىرالو قير ( فلا ١ملب ! يلاو#< اهددع ردق.و : لويحلا - ه

 . - )1(  ةيبرعلا لويملا ىوس نويقارعلا
 قطانأا يف ىبرتو سأر (فلا مور! يلاوح. اهددع ردقيو : لامجا

 . ةيبونجلاو ةيبرغلا ةيلامشلا
 ين زكحنو سأر ( فلا هم ) يلاوع اهددع ردقيو : لاغبلا ١

 . ةيليجلا قطانملا

 ةلي يف نسح قازرلادبع روتكدلا للقب «هيب رمان قارملا ليخ» لاقم مجار )١(

 0 ١و5“ سبام ؟ ةيقارملا ةعارزلا



 اذق
 ةفاك يف رثكتو سأر ) فلا 41 ) يلاوحم اهددع ردقيو : ريملا م

 . قارعلا هاحنا

 هذه ددع ىلا ةيلالا هه. كة4و ةنسلأ يع رلا ءاصحالا ريشو

 ) ١.يلب 3 تاناويحلا

 ؟هةيارا.ت لاما الراهةزل. مىغلا

 امدهرامم لووحا اذهكةرتا66- زعاملا
 250000 لاغيلا 520 رقبلا
 ةا#رعثل ريا ٠س.ر...  سوماجلا

 ًارظن ةمداقلا رشعلا تاونسلا لالخ ددعلا اذه فءاضتي نا رظتنملا نمو

 نيسحت ليبس يف ةينف لامعاو ةيملع تاسارد نم ةلوؤسملا رئاودلا هب موقت ال
 عاونالا رايتخاو يعارملا نم راثكالا قيرط نع ةيناويلا ةيشاعملا لاوحالا
 ةعارزلل ةهكلاصلا يضارالا ة>اسم دايدزا ىلا ةفاضالاب باشعالا نم ةمعالملا

 . دالبلا يف ىربكلا يرلا عدرراشم ءاشنال ةجيتن ةريغصلا ةيكلملا راشتناو

 )١( ةنسآ ةعاملا ةيونسلا ةيئاصعخالا ةعومجما مجار ٠31586٠



 ؟

 تاضظح الما ةعدحفص



 ءالإلا فرح
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 هيارملا ةماك -ِ ١

 زكارم نم اماه ازكى - يفارقجلا همقوم ببسب  قارعلا ناك
 ..نييلب ايلا مايا ذنم ةيل ودلا ةراجعلا

 مايق متاذا ىتح رخأتلاو راهدزالا لماوعل هيف ةراجتلا تضرعت دقو

 ببس ام اهلع أرط نا ىلا وفلاو عسوتلاب ةراجتلا تذخا هيف ةيسابعلا ةلودلا

 اودأ ىلا ءىس نم جردتت تذخا مث . ةلودلا هذه دبع رخاوا يف اهروهدت

 ىلا ةلودلا ماسقناو نمالا بارطضاو يعاتجالاو يسايسلا خسفتلل ةجيملت

 )١( . اهريغو يرلاو ةعارزلا روما لافغاو تاليود

 رركنو ةئبوالا يشفت هيف دازو نيينائملا مايا روهدتلا اذه رمتسا مث

 . تاعاجناو نيعاوطلاو بورحلاو قرفلا ثداو>

 قارعلا ةراجت ةيهام ىف روطت مأ أدب رشع عساتلا نرقلا لئاوا يفو

 بلغا تناك دقف . نب رششعلا نرقلا يف : هيف ترهظ يذلا رهظملا وحن اههاجتاو

 (هن“ الغو هلمح فخ ام) ةدعات ىلع اءرج « ةنيقلا ةفيفهتا علسلا نم ةراجتلا هذه

 . كاذاآ اه ةقيحملا رطاخملاو اهلقن و امم راجتالا فيلاكتا ارظن

 دا ريتسا ةرا#أ ىلا ق! رعلا يف ةراجتلا تاون رشع عساتتلا نرقلا لالخ ىفو

 يف يبا كالهتسالل ةعوتصملا علسلا فلتخ نم ديازنم ددع داريتساب رشوب ذا

 دالبلا كلت نم وا قارعلا نم ةيئاذغلا داوملا ردصتو ةرواهلا دالبلا وا قارعلا

 . هل ةرواهلا

 يف حالصالا رداوب كادي رشع عساقلا نرقلا نم ريخالا ثاثلا يف هنا الإ

 فراصملا ترهظ مث فارغاتلا لاعتساب دب و قرطلا تنسمت ذإ ةينامعلا ةلودلا

 يننائعلا كسشييلا مْ امي ماع يف دادغب يف ينارالا يماشلا كنيلل عرف نيشاكو

 . م 1مهو* ةنس يف هلم لح يذلا

 ةمنغ فساووت موح هلل )6 ًاثيدحو ًاىدق قارملا ةراحت 2 باتك عجار (١)



 كى

 تاجوسنمىم داريتسالا ةراجت تادرغممها تناك نيرشعلازرقلا ةءادب يفو

 عمشلاو نيسوريكلاو نبلاو ياشلاو ركسلاو سأرلا تارمعو فوصلاو نطقلا
 . نداعلاو لباوتلاو باشخالاو ترربكلاو

 تاناويحلاو رومتلاو بوبحلا تناك دقف ردصتلا ةراجت تادرفم محا اما

 . سوسلا قرعو نيراصملاو دواجلاو فوصلاو

 فلتخم نرم نارا نم تادروةسم تيسنارتلا ةراجت تادرفم تناك اهب

 ةغابدلا داومو غ وءصلاو كاينتلاو نويفالاو داجسا نم اهتارداصو علسلا

 .دواجلاو لاشلاو فوصلاو

 ايناملاو اين اطي رب : يبف اهيلا ردصت وا اهنم دروتست تناك يتلا لودلا اما

 )١(. ايسورو رحناو اسهلاو اسارفو اك ريماو دنهلاو ناراو

 ىتيالو نمو ىلا ةردصملاو ةدراولا علسلاب تايئاصحا
 ورواد 14و١٠ تاونسلا لالخ ل ةرصيلاو دادغب

 ١5137 * ١53 او ١ لجلال َ هلام ا زاعا ف

 مف اندلاب | ريك ماب | ١ ىف انكلا | رين ةدلاب | ةءالولا |ةعاضبلاع ون

 ؟ةلوع حن جمس ٠.0 دادعإ
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 ٠ ةهمأزال'. . ةرلاة :..إ ةؤف٠٠56

 ةسلنلم] ريوس. مهوم..أ دادقب

 :١ "مدا هاا ل ةرصيلا

 تاردابعلا

 ةمبطم ١549 ليمج نيسح نفظع روتكدلا ةيراجتلا قارملا ةسايس باتك مجار )١(

 رهم ةضين
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 ةراصجتلا تحبصا اهو ماع يف ىلوالا يمظعلا برحلا نالعا دنغو

 اهتلت يتلا تاونسااو ١15٠١ ةنس لحن دكت مل هنا ريغ ةقلق اهاوحاو ةدساك

 ىلا تدا يتلا لماوعلا لاوز ببسب اًءيشف ائيش صقانتااب ةراجتلا تذخا ىدح

 ىلا نؤملا داريتساو نارا ىلا تيسنارتلا ةراجت ةدايز اهنم لالتحالا مايا اهشاهتنا
 . قارعلا يف طبارملا يناطيربلا شيجلا

 ةمزا ةلاح يف تحبصا ىتح رييك طوبه راعسالا ىوتسم روتعا 5 نمو

 فتنرا د هصن ام و#.-١1-١ يف شرعلا باطخ كلذل راشا دقلو و09 ماع
 قبس مل ةروصب اندالب ىلع رثأ دق ملاملا دوسي يذلا يلالاو يداضتقالا قيضلا
 رداسمتلا حبصاو تالوصحملا راعسا تطبه دقف ةيضاملا نينسلا يف ليثم اه

 تادراو لؤاضت كلذ ىلع بترتو ةيئارشلا دالبلا ةوق تاءاضنو اليحتسم

 , . (0) « ةلودلا

 لاخلا رمعساو ١هبمس ةنس بقع ىبسن شاعتناكاذ دعب اهماع أرط نكلو

 نارين عالدنال ًآرظنو , وعم ماع يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نالعا ىتح كلذك

 ريبك دد ىلا ةدروتسملا عئاضبلا ةلق كلذ ىلع بترت دقف سورضلا برهلا هذه

 هراثآ لازت ال اشدحاف اعافترا راهسالا تءفتراف ام دح ىلا ريدصتلا فقوتو

 . نآلا ىتح ةيقاب
 (؟) : يه ةيسيئر دراوم ةئالث ىلع دمتعت قازملا يف ةراجتلاو

 تارداصلا : الوا

 : ةينآالا تاجتنملا ىلع ةلمعشم 9١ه ماع يف قارعلا تارداص تناك دقل

 ةيحلا تاناويهلاو دواجلاو فوصلاو قيقدلاو يناطقلاو بوبحلا « روقلا

 0 .سوسلا قرعو نطقلاو نيرابصملاو

 1 ىمئاها هط ديمعا فيلأ# قارعلا ةيفارغح باك م.جا 5

 هوس ةنسا ىعصرلا قارعلا ليلدلا مجار

 ١985) ب 1و6 ةنسا دادغب ةراجأ ةفرغ ريرقت (؟9)
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 : ةيمآلا عاسلاو تاجتنملاب داوملا كلت ىلع تداز دقف مويلا تارداصلا اما
 كامسالاو ( نهدلا ) نمساو روذبلاو ماحلا نطقلاو « ةغودملا دولجلا

 ىناشيقلا تاعو:نصمو تن.سلاو ( ةرونلا ١ سلكلا راجحالاو ةيرتألاو ضييبلاو

 ' . ءاريثكلاو صفعااو ( ةيراخفلا )

 : م تاجعنملا هذه اهملا ردصت يتلا لودلاو

 اكيجاب و صربقو ايلاطياو ةيئاطيربلا ةدحتملا كلامملاو ةيب رعلا دالبلا

 فكومباعلاو ناليسو ايكرتو نارياو ايقيرفا لاعثو اسنرفو ادنالوهو دنهلاو

 نيصلاو نادوسلاو رابجتزوسارودنهوكرامادلاو واالملاو ادنالرياو ديوسااو

 اينايساو لاغتريلاو ايقي رفا بونجو ادز.كح و ةيك ريمالا ةدحتملا تايالولاو

 فنراتسك ايلاو ناتسناغفاو ارسس وسو اينيك و ةديدجلا ةدناليزو ايلارتسساو

 . ةينيئاللا اك سما لودو نانويلاو ايك افوا-وكيجو

 يف ةردصملا داوملا ميف دايدزا نع ماقرالاب ةركف يلا ايف ,يراقلا يطعن و

 رين ان دلاب خليملا ةئيحلا
 م 1 تاردامعلا

 تف اوال 6»

 مرعب هدر عابس »6 ١
 انام ند » ١

 م00“ او 5

 1 تادراولا : أنا"
 ماسقا ىلوا بادتنالاو لالت:والا ةرتف يف داريتسالا ةراج تناك دقل

 يلحلا كالهتسالا ةيذغت دامع تناك ذا ةميقلا ثيح نم ةيجراحملا قارعلا ةراج

 . ةلودلا ةنيزحل ىسيئرلا دروملا يم امموسر تناك ا ةءونصملا ملسلاب

 مويلاما ١41 ماع يف قارعلل دروس تناك يتلا عاسسأا مدقت امف انيب دقو



 لا

 ةمئاقلا هذه تداز دقف ةيزدملاو ةءداصتقالاو ةيعاتجالا ةايهلا روطتل رظنلابو

 )١( : ةينالا داوملا تاعشو
 نئاكملاو لجارأاو دالوفلاو باصلا ديدحلاو ديدحلاو ةيزطقلا ةغقالا

 ياشلاو ةيعانطصالا ةءريرهلا ةشقالاو ركسلاو ةيلالا ةزهجالاو ددعلاو

 داوملاو ددعلاو نئاكملاو ( ةياخادلا اهف امم ) تاسوبلملاو اهماسقاو تارايسلاو

 ةشقالاو تنمسااو ناشخالاو :ياب رمكحلا نونفلا يف ةلدعتسملا ةيئاب روكلا

 علسلاو ( نونراك ) ىوقملا قرولاو ةيلديصلاو ةيوامكلا تاجتةنملاو هيفوصلا

 اهنم ةعونصملا داوملاو كوش:واكلاو تاكرحم ا رييستل لوحكلاو ىوقملا نم
 ةشقالاو نوءاصلاو روقلا فيلغت وا سبكل ةيبشحلا ةيعوألاو دوقولا طفنو

 بوبحلاو ماخلاو ةغودملا دولجلاو ( طاخشا ) تيربكحلاو ةوبقلاو ةيريرحلا

 لابحلاو دايالاو وشحلاو ةيجاحزلا يناوالاو جاجزلاو هك اوفلاو تيبزنلا تيزو

 . ىرخالا داوملا نم كلذ ريغ ىلا فيلغتلاو مزحال ةريبك و ةريغص سايكاو

 : يحهف داوملا هذه اهنم هروتست ىتلا لودلا اما

 « ةيك ريمالاةدحتملا تايالولا  ايناملاء اسن رف « ةيناطيربلا ةدحتملا دكلمملا

 « ايكحانولاسوكيج « جورزنا « ديوسلا ؛ كرم اذلا : !ادنالوه اسألا «ايلاطيا

 ايسور« ادنالرا « نانويلا ء ابوك « ادنلنف ؛ ايك رت ايراغنه ء ارسوس « اينامور

 داليلا « ناسك ايلا ءايسوندنا « دنهلا  نابايلا : نيصلا : نارا « ايفالسوغوب

 « ادئالوب ؛ نيقتجرالا « لافتربلا « اينابسسا « كيسكحملا « ايراغلب ؛ ةيبرعلا
 بونج ؛ ياوغروا « ناةسناغفا « ةشبحلا ؛ةديدجلا دنالدز « ايلارتسا ؛ ليزاربلا

 . ىرخالا لودلا نم كلذ ريغ ىلا ايقيرفا

 يف داريتسالا نوؤش روطنت نع ماقرالاب ةركف يملي اهف ,يراقلا يطعنو

 (؟) : ةيئالا تاونسلا يف اهدايدزاو قارعلا يف

 يف ةيسدك را ةرئادلا امردصا يفاا ةماعلا ةيواسلا ا اهدالا تاعومجملا مدار )1(

 1١96٠ ماع ةباذل داصتقالا ةرازو

 قارمعلا ةدإىرح هنردصأ يذلا 6 ١و ةئسل قارعلا مموقل 2 باتك مجار 2

 رس سس سس سوما مس



 "ءا/

 رين ان دلاب امتميق ةنسلا تادراولا

 7-5 و5. ةوروتسملا ةاوملا
 ملء او ١» د

 تاس( ه4 اة ١» د

 مكفال ١94 م5 و
 مب هو 1 ١46٠ «» وة

 ( طسوتلا ) تيسنارتلا ةراجت : ثلاث

 امتززعدقو مدقلا ذنم ةفورعم برغلاو قرشلا نيب رمك قارعلا ةيمها نا

 تالصاوملا امف ام تالصاوملا قرط نسحت اهمهاىرخا رصانع ثيدحل دبعأا ىف

 صخالا ىلعو ايك رتو نارا ىلع دمتعت قارعلا ىفتيسنارتلا ةراجت ناو . ةيوجلا

 ةيداصتقالا ,._للارا لاو>ا ىلع فقوتي ةراجتلا هذه ريصم ناف كلذلو نارإا

 . ديعب دح ىلا ةيسايسلاو

 ه6 ارمهاف ناربا

 ادنالوهو ةيبرعلا داليلاو اكيجابو ايلاطياو ايناملاو !سرفو ايناطبر

 4 اينامورو ناثويلاو اريسوسو ايك اةواسوكيجو جورناو ددوسلاو كرامه ادلاو

 ناعسك ايلاو اينايساو اسمملاو ايسوندناو ايلارتساو ناباءااو « دنهلاو ء ايك رتو

 ايقيرفا بونجو ادنك و نيتنجرالاو ناليسو ليزاربلاو ناتسناغفاو ايراغنهو

 : قرخالا داليلاو

 . ةثلاثلا ةجحردأل ب قارعال ةيبسذأ اب هدو تيسنارتلا ةرامحي ينأتو

 ةيقارعلا ريئاندلاب تيسنارتلا ةراجت نع ةركف يل مف ,يراقا' يطعن و

 0. ةيئالا تاونسلا يف



 م٠"

 تيسنارتلا عئاضب ةميق ةنعسلا

 رايب والاب 2 تيسنارت ةرامجن

 فيا كل لماع 2 0

 كلا لح 0 2 ١44
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 يراجعتلا نازلا نا يه كلت ةزراب ةرهاظ قارعلا ةراجت يف ظحالي امو

 ةدروتسملا لاومالاو عئاضبلا نامثا ديزت ام ًابلاغ هنا ذا ًاكاد قارعلل مئالم ريغ
 نركل و يراجتلا نازملا يف زج ةلاح دوجو ىلا ريشي ام تارداصلا نام ىلع

 نزاوتلا ىلا يناسحلا نازملا ليم ثيحن ىرخا رصانع نم هدس, ناك زجعلا اذه
 لخد ردصم فو تيسنارتلا ةراجت نم ةجتاتلا حابرالا م رصانعلا كلتو
 ةصاخمو قارعلا يف ةلفتملا لاومالا سورو أفراا موسر مث لقنلا تاعورشم

 . )١( طقنلا تاك رش لاوما

 ةدع دقعب نآلا ىت> ةيفارعلا ةلودلا ليكشت ذنم ةموكحلا تماق دقلو

 ةيداصتقالا طباو رلا قيثونوي راجتلا لاو عميس ون ضرغل ةيئانث ةنراجم تاقافتا

 (؟ .ىرخالا ةيبنجالاو ةقيقشلاو ةرواهملا دالبلا عم

 دوقعملا امك رت عم ىراجتلا قافتالا وه هتدقع يراجن قافتا لوا ناكف

 يف نيطسافو اوم يف اهناملا عمود ١ا5*ه ماع ف ديودسلا عن 3 ١ ةراإا مأع يف

 ماع يف ةيك ريمالا ةدحتملا تايالولا مهو او*مل ماع يف رصم ممو اوعدك ماع

 . 15١عو ماع يف ليزاربلا عمو ذوعم

 نوؤشلاب ةقلعتملا ةياودلا تاقافتالاو تاره ْوملا عميمج يف قارعلا ماس 3

 . ةيداصتقالاو ةيراجعلا

 ةيبرعلا لودلا عم ةيراجتلا تاقافتالا نم ًاددع ًارخؤم قارعلا دقع اي

 نمحرلا دبع داح رياح رودكدلا فيلأت « يسايسلا داصتقالا » باتك مجار 0

 ليج نيس> رفظم روتكدبا 6 ةيراجتلا قارعلا ةسايس ١ باتك عجار (؟)



 5 "ا

 . ةيك ريمالاو ةيبروالاو ةيويسالا ىرخالا لودلاو ةرواحماو

 راوداب ترم دقف ةراجتنلا ٍيظنت ضرغل قارعلا يف تعبتا ىتلا نيناوقلا اما
 يف هيلا عجرب يذلا عجرملا وه ينامعلا ةراجعلا نوناق ناك نيينامعلا مايا يفف . ةدع

 . يدنا ةراجتلا نوناق عببتا بادتن الاو لالتتدالا مايا يفو ةراجتلا اياضق

 تاعيرشتلا نم وهو هتاقحامو ١مل ةنسأ م مقر ةبرحيلا كراهكللا _:روااقو

 لوعفملا ذفان ح.بصا يذلاو قارعلا يف لال ت>الا ةطاس اهتقبط يتلا ةيدنهملا

 ماع ىتح ًاقبطم لظ يذلاو ( 1415 ةنس يف رداصلا كرمكلا نالعا ) بجوع
 . فما ةنسأ هو مقر كراك نونات رودصب ىغلا ذا ١9١

 يذلا ١و؛خ ةنسا .٠ مقر يقارعلا ةراجتلا نوناق ردص #١4 ماع ىفو
 ١١( . اهلاو>ا مظعم مظنو ةيراجتلا تالماعملا يف كابترالل ًادح عضو

 تناك يتلا ةدروتسملا لاومالا ةيريدمموهولا داريتسالا نوؤش ىلع فرشتو

 ةئسسأ 41 مقر ةيداصتقالا ةايحلا مظنت نوناق بج وع ب رحلا نمز تئشنا دف

 منه ةيداصتتقالا ةايحلا نوٌؤش مظنتب اهرودب ايلعلا نيوقلا ةنجل موقت اك +١94

 اهملا داليلا ةجاحل اهيت اهداريتسا وااه ريدصت عنمو علسلا ريفونو راكتحالا

 اطاشن ةريخالا نينسلا يف تدبا دق ةيقارعلاةراجتلا فرغ ناف كلذ ىلع ةوالعو

 . قارعلا يف اهقاطن عمي ونور ةراجتلا ميظنت ليبس يف اظوحام

 قارعلا يف ةءراجتلا قوسلا نا وه ددمعلا اذه يف هيلا ةراشالا ردن امو

 ةيسنجلا مهنع تطقسا ام دنع ١40١ ماع ىتح دوبيلا راجتلا ةرطيس تحن تناك
 ءيملا ضعب ءدب يذ يداب ءارجالا اذهم ةراجتلا ةكرح ترثأت دقل و ةيقارعلا

 رودو ةينطولا فراصملا اهرزا دي ديدج نم اهطاشن ىلا تداع اهنكلو

 . راهدزالاو مدقتلا وحن ابيط ًاريس نآلا ةرئاس ينو (؟) ىرخالا ناّئالا

 روتةكدلل )» يقاردلا يراسحجتلا نون اهلا َح رث ىف طيسولا 2 باعك عممجار )1(

 : يهانلا نيدلا حالص

 دادنب ةراحت ةفرغ ليلدو . دادغب ةراهك ةفرغ ةلحج دادعا عممجار 0(

 ١56 دادغب تايب ناءاس ذاتسالل يقارملا يراجتلا ءاضقلا بانك مجار
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 يقاروزا ٍق مامتلاو 7 ملاس؟

 لوط يف نكي مل ذإ . ركذي نأش نيينامعلا مايا قارعلا يف ملعتال ناك ام
 ةسردم ١5( ) ىوس )١5114( ١١ ةيضامل يمظعلا برلاليبق امضرعو دالبلا

 لق. العف مون نيمرادملا ددعو ايلاط 60 0 نيلجسم ا امالط ددع نا ليق

 1! ريثكب مقرلا اذه نع لاح لك ىلع

 قشيف ةرشتنم تناك ذا ىلعملا حدقلا دهعلا كلذ يف بيتاتكلل ناك دقار

 ريودتتا نه ءيش عم مويلا ىتح امامع يف ةرمعسم اهاياقب لازت الو دالبأا ءاحنا

 ٠ 5) اف لمعلا ماظن ىلع لخد يذلا روطقلاو
 اهل رقتساو ١9١1 ماع ةرصبلا ةنيدم ةيناطي ربلا تاوقلا تاتحا امدنعو

 ةروكاب تااكف اهتجاح بسد ىلع فراعملا جهنم ذيفنقب ةرشابمألا تأئرا لاحلا

 ةيك ريمالا ةكاسرالا ةسردم ريدم( سدأ ناقنوج رتسلا) فيلكت جهنملا اذه لامعا

 ةرصبلا ةنادم يف سرادملا ضعب سيسأت ةيلمع ىلع فارشالاب (؟ ةردبلا يف

 ناك ىذلا (سي ود ىرنه) رتسملا داشرا تحن هلمعب اذه ماق دقلو .اهرواحامو

 . كاذنآ ةلقحلا دالبلا ةيلام ميظنت نع هيلا دوع دق

 يبا يف ىرخاو ةرصبأ' يف ةيئادعبا ةسردم لوا حتف كلذ ةجيتن مث دقو

 ةنيدم يف ةسماخو ةيرصانلا ةنيدم يف ةعيار مث ريبزلا ةيحان يف ةثلاثو بيصحلا
 . ةنرقلا

 ةموك-هلا ةميطم تح ورنم ةنإ لس 6 يبذهنلا فشكدلا ةنط ه ريرقت مجاد 00 )١(

 دادنب | 99

 « نين امْملا مايأ قا رعلايف ميلعتلاو ةيبرتلا خيرات » هناونع باتك مجعملا بحاصا 09

 ليصفتلاب اهامعاو بيتاتكسلا نع ثحبي 8 رق ردص.ب

 ( ناكريمالا ) ةسردم حتف دقو ١968 ماع ةرهباا سيا ناف نوج رتسملا مدق (ع)

 ذاتمالا ه_-جرت دتو 81ةعأا طع ةقعهط هناونع قيش باتك هلو . ١5١١ ماع اهف

 < برعلا ىئاتدصا مدنا » ناونءب وسمع ليلج
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 ةطاساتذخا ثيح ةفاك قارعلا لالتحا مت ىنح كلذ لاحلا تلظ دقو
 نوؤش ىلع فارشالا سأ حيبصا و دالبلا نوؤش فلتخ ةرادا اهقتاع ىلع ةلتحلا
 ( تبراك رتسملا ) كاذنآ اهسأرب ناك يتلا « ةيلاملا ةرئاد » لامعا نم فراعملا
 موقيل ( نيلك رتدملا ) وهو هينواءم دحا ىلا دبع دقف هلاغشا ةرثكل رظنلاو
 يداهحلا ديع ينس ذاتسالا كلذ يف هدعاس فراعملا روما ىلع فارشالاب

 . ( ينيطسلفلا (

 . أ.ه رجيملا ) مادقتسا مت ىتح لالا هذه ىلع ةدم ضمن مل هنكلو
 !ةلا/ ماع رخاوا يف كلذ ناك و فراعملا نوؤش ىلوةء ( رصم ) نم ( نموب

 فراعملا نوؤش مظن: يف رشاب و فراعملل ةراظن سيسأ: ىلع لمعلاب اذه ماقف
 )١( . دالبلا ءاحتا ةفاك يف

 هل

 تناك يتلا ةيئادتبالا سرادملا حتف ةداعإ الا لوا لواح دقلو

 نم اونا اهيماعم مظعم نال حج مل هنكلا و ينائعلا مايا دادغب يف ةدوجوم

 حتفب ةرشابملا لبق نيماعملل ةيبيردت تارود حتف ةرورض ىأرف كازالا

 طرتشي نا نود تارودلا هذه يف قاحتلالل نييغارلا اعدف . ةد.دجلا سرادملا

 ددع مدقتف . نسح ىوتسع ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم ىوس طرش يا مهوبقل

 يدادعالا نم نوذألملا مهنيب ناك ةفلتخم تايوتسم نم ارا نيبغارلا نم ريبك

 ناك اذكهو ةينيدلا (سرادملا ) ىد>ا نم وا ةيدشرلاو يناطمل_!او : يكلم

 سبالو لقمملاو ممعملاو يدنفالا ) مهنيب اطيلخ ةيناثااو ىلوالا ةرودلا بالط

 ةرودلاو رهشا ةثالث ىلوالا ةرودلا ةدم تناك دقلو ( كلذ ريغ وا ةديشكلا

 . رهشا ةعبرا تحيصا ةيناثأأ

 سرادملا حتفب رسول 2( ةيناثلاو ىلوالا ةرودلا بالط جرن امدنعو

 رتسوف 1١. يرنه ذاتالا فيلأت 6 ث.دحلا قارعلا نيوك-: ه باتك مجار )١(
 ١545 ل دادغب - ناي رسأا ةم.طم . هدب ؛ وح ح يملا ديع ذاتسالا ةججرت

 يذأ ألا رم م6 ”يوارلا 4ط موعرملا : ةذتاسالا نينرودلا نيتاه بالط نم ناك دق )2

 ميغو نيمآ دحأ « ناديز ديلا دبع « يع وألا مشاه « دواد خ.يشلا ناهس



 فد

 ىرخالا ةيقارعلا ندملا ةيقب يف 5 نمو الوا دادعب يف ةيئادتبالا

 : ةينألا ةيئادعبالا سرادملا هزؤو ماع دادغب يف ناك دقو

 يزاين دواد ذاتسالا اهردم ناكو ةيرديهلا ةسردملا- ١

 يضاقلا ريم ١ »و ود ةيدورايلا ةسردم - +

 دواد خيشلا نالس ) و١ وو لضفلا و دس

 يوارلادط مودرملا م» ١» 9و خركلا ق)

 يسولأالا مشاه » » ١1 خيمشلا باو ) م

 ناديز ديجنلادبع وم د وة ةيرقلا سأر 8١

 يجن زربلايرونديساامو>رملا >> و ةيمظاكلا ح١0 ب

 يدفاقثف د١ ود ةيمظعالا وى مب

 دهب ةنس دبازني بالطلا نم ًاددع لبقتست سرادملا هذه تذخا دقاو

 راد يف نيلوبقملا بالطلا ددع ةدايز يلا فراعملا ةراظن ترطضا ىت> ىرخأ

 ىف تذخا مث ( ةيفارعلا ةءيلالا فلتخم نم اهالط لبقت تحبصا ىتا ) نيملعملا

 نيملعملا دعتل نيتذس ىلإ مث ةدحاو ةنس ىلا ةساردلا اهف تددم ثوح اهميظن#

 . )١( ةثيدحلا سيردتلا قرطو مولعلاب نيدوزملا ءافكالا

 ةيلو وسم نويقارعلا ىلوت دالبلا يف ينطولا محلا ليكحشت: رثا ىلعو

 و“ خي راقب ةيكلملا ةدارالا تردص نا دعب اهسال فراعملا نوؤش ىلع فارشالا

 نواعم) ةفيظو يرصحلا عطاس ذاتسالا ريبكلا يبرملا ةداعس نييعتب ١او؟؟ راذآ

 تراسو راثتنالاو عسوتلاب ةيئادتبالا سرادملا تذخا ذا . ( فراعملا رزو

 . نآلا هيلع يف ام ىلا تلصو ىدح ماظتناب

 »١«( ماع اود ر>تنءذدلا نيب نم نا ددصلا اذه ين هلأ ةراشالا ردجم اع 19179

 ماق د ةو . هترود ىف لوألا ناك يذلا يلاجلا لضاف د روتكدلا ةءاذف نيحلملا راد نم
 مو ج رختلا ةلفح ءانثأ لئاوالا ةتسان ةلام ةأفاكم مدقتب نءوب رجيملا :

 دومع © رمص نيدانع مساح ىهلح سابع : يفهصم قازرلا دبع « يلا-جلا لضاف دمت >

 .6 نس دمسإ دم ©« راح
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 اوبإ مة ماع يف )١( طقف نينبلل ةيعمرلا سرادملا ددع ناك دقلو

 حيبصا انيب (مدع) اهسلعم ددعو ابااط (ها05*) اه الط ددع نأك ةسرده (44)

 نينبال ةيعمر ةسردم (مكو) اماع نيثالث دعب يا ةه١ 6٠ ماع ىتح اهددع

 . () اماعم (4مايد) امملعم ددعو ١( م0 ) اءالط ددع

 يوسنلا ملعتلا

 ملعت لاح وه م لاهالا دشا الههم نيين املا مايا نينيلا مياعت سمها ناك اذا

 ؟ دهعلا كلذ يف تانبلا

 ةفيف> ةءاعا ,يئويف ةيحاخلا هذه نع انثدحم برق يضاملا خس راقلا نا

 ضعب كاذنآ ناكام لج ذا لاهالاو رخأتلا ةياغ يف ناك تايتفلا ميلعت نا ىلا
 . ريغ سل ةنايدلا لوصاو مركلا نآرقلا ةءارق تايتفلا اءذ ملعت بيتاتكلا

 ةصاخلا سرادملا ت>تفف لالا هذه ةماسملا ريغ فئاوطلا تافتسا دقلو

 رسألا ضعب تناكف ةرصبلا مث نمو لصوملاو دادغب ىف ايسال تايتفلا ماعتب
 . تاماسملا ريغ تانبال ةءسذلاب ةلق لاح لك ىلع نك و اهيلا اهتانب لسرت ةملسملا

 ثانالل يبيكحعم نيد ةندسا' كل: يف اشاباررق دقلف ٠( م ذمؤو ماع

 . 6 يتكم ةيدشر ثانا رو هاعد ةطسوتملاو ةيئادهالا نييساردلا مضي

 : ةفيرطلا ةءاوراا هذه بابلا اذه يف ىور امو
 ع وضوم 6 دادعب ةبالو فراعم ساج ىلع ض رهيب نا يلاولا ىأترا دّقل

 ثحديذسلب تائبلاو نينبلل ةيلهالا سرادملا وا تائبان ةيصرلا سرادملا رك ذن ١١«/

 نع ةيقارملا فراعملا ةرازو امتردصا ىلا ةيوئسلا ة مرا ريراقتلا مجازر د

 فرامألا رس
5 

 يف ءيشنا دق لاك هنا ( ةارجه ١11 ةنسا ةرصبلا ةمانلا- ) يف تدجو دقل (*)

 (متاخةليبس) تناك اهيف ىلرالا ةماملا لاو « يتكم ةدعر ثانا » ةنسلا هذه يف ةرصيلا
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 ( نينيدتأا لاجرلاو ءاملعلا نم مرثك ا ناك و ) مهعمج الف ةسردملا هذه 5

 نوثحابتي اوذخا مهنا الإكلذ ىلع عملا قفاوفهرارق هيلع رقام يلاولا ضرع

 تددعتو مهدج لاطف ثانالا ةسردم رقم نوكتل حلصت ىتلا ةيانبلا مأ يف

 : يلب ام رادلا كلت فصتت نا مهبأر ناك ذا « رادلا كلت يف مهطورش

 اهيلع ةطلستم اهل ةروا#لا رودا' ىدحا نوكنال نا ١

 ع راشاا ىلع ةلطم اهبكيبايش نوكت ال ناد ؟

 . ةيلاع راجشا اهل ةرواحلا رودلا يف نوكي ال نا جس

 ن>رس» نهرو تايتفلا ضرعت» ال نا يش ددشتلا اذه لك نم مهتباغو

 !! نيرواحجنا دحا ( ةيفرشل ) ةحارتسالا وا صرقفل' ءانثا رادأ' ندحص يف

 ءاضعا دحا ) يواهزلا يقدم ليمج ذاتسالا رعاشلا موحرملا ناك دقاو

 لوصولاز ود عييمجا تكس اذا ىتح اأر يدببال اتماص (ةيالولا فراعم سلجم
 : الئاق ملكت ةجيلن ىلا

 قبطننالدجامالا ةد'سلا تارضح اهنيب ىتلا تافصاوااوطو رثلا هذه نا

 : يلاوالاقف !ثانالا بنكمل اراد حيصتا اهن قيلأ رأ مل ةدحاوةيانب ىلعالا

 ةرام ( ضوح ) يهم ةيزانبا هده نا : يواهزلا لاقف ؛ ذاك-ااي تاه

 وهن تافصارملا هذه لك هيف مهجتأ يذلا دي>وأأ ناكملا وه ذا لزغلا قوس

 هملالس ندعي تايتفلا نا مث ءانب هيلع فرشي ال ثيح دادغب يف ناكم ىلعا

 ! ! دحا نهتوص ممس الفنماكت اذا مث كيبابش هل سيل و د>١ نهار نا نود

 يواهزلا مود>رملا هيأ دصق أم اوفرعو عسا كحضو يلاواا كحضف

 ًارقم نوكتل « ةديدجلا ناديملا » ةلحم يف ةعفاواا رودلا ىدجا ىلع اوقفتا مث

 .(1) ةسردملا هذه

 نييعت مث انيب هذه ةسردملل ىف وأ ةملعم (مئاخ ةروكش هنيما) نيعت متدقلو

 . ةيااط ) ).٠ يلاو> ليجست مث دقو تايرخا تاءاعم ثالث

 يناهديأوباصتلا ديجلا د.ع رووكدلا يلاء# ةفيرطلا ةياورلا هده يل ىور دقل 6١

 هاجت ميفقومو كاذن | سانلا روعش نع برع لاح لك ىلع يعو تايصخشلا نم هريغ
 ةاتقلا ميلعت
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 .اهريغو لصوملا يف ةلئام سرادم حتف 3 حدا كلذ دعبو .

 داحالا بكم ) دادغب يف حتا ١و ىلاثلا نوناك مه خم راتب مث

 : تالا يقرئلاو

 نآرقل س ردت دعتت م سرادملا هده يف سردت تناك ىلا سوردلا اما

 ريبدتو ةطايحلاو .ةينامءلا ةيفارغجلاو ينامعلا خييراتلاو باسحلاو ةنايدلاو ركلا
 . ةيوديلا لاغشالاو مسرلاو طحلا نس>و لزنملا

 تيتنااماف اهماونا س رادملا هذه تقلغا ىلوالا ىءظعلا برحلا نالعابو

 الوامهنال ثانالا سرادم حتف ةداعا ةلأسم اولمعا دالبلا هذهل زاكنالا لالتحاب

 ددع مهمدل دجوب ال !يناث ةموكحلا رئاود يف ثانالا مادختتسا ىلا ةجاحت اوسيل

 مهئاتب لاسسراب نيبغار ريغ نيبصعتم سائلا 8 الام تاملعملا نم فاك

 . سرادملا يلا

 تمدقتسا دق اهناب فراعملا ةراظن تناعا ١و١ ماع رخاوا يف هنكلو

 يف تانبلل ةسردم لرا حتفب موقت يتلا ( يلك "نلا ) ف ةيراككلا 0

 ذاحناب ترشاب ١و؟ 1١5-١ خمرأتب دادغب لإ ةفرللا ةين ملا هذه تلصو اهاف .

 ليجسمت 3 اذا ىح تايلاطلا ليجةب تعاق ذا ةسردملا هذ_ه حتفل 00

 . نوهنم فاك ددع

 نه رييك ددع اهرذح ةهم._)-داو مون ىربك حاقتفا ةلف> تميقا

 نع ةمك ةسردملا ةر ,دم تقلاو « تاءيباجالاو تايقارعلا سناوالاو تاديسلا

 ةأرملاةناكم نع ةيبرعلا ةغالاب ةملك ( لب دورا ريك سملا ) تقلا مث ةأرملا ملعت
 ا: هارطرا ةنرم دم 1ك لوف ىلا 58

 هيف تركش ًازيجو اباطخ دراد خيشلا ة>يبس ةيااطلا أهدعب , تقلأ مْ
 نرم رثكت نا فراعملا نم ماتحلا يف تجرو ةسردملا حتن ىلع فرامملا ةراظن

 : ةيقارعلا ندملاو دادقب يف ىرخا سرادم حتف

 )١( قارملا ةدي رج عجار 1١919

٠ 



 فح

 نم امدصقي تابلاطلاو انس> ًاريس ريست ةسردملا هذه تذخا اذكهو

 . تالحلا ىش

 مدقت نا دعب خركلا بناح يف ثانالا ةسردم حتف م او ماع ينو

 ةوسا مهنانبل ةسرد» حتف اهيف نوباطي خركلا ءابجو اهعقو ةضيرعب نولهالا

 نيهذيب نهو رخآلا بناجلا ىلا روبعلا ةقشم نم نوصيلختلو ةفاصرلا تانبب

 .(1) ةسردملا ىلا

 تناك ان بوس انيطر ا ريس يس تادلا نضراذم نيومات دك ره تدخا م

 تاماعملا دوجو مدع اهنم ليقارعو لكاشم نم كاذنآ فراعملا ةرازو هيقالت

 سرادملا ىلع تابااطلا لابقا مدع اهنمو سيردتااب تاصتخملا

 تاءاعملا دوجو مدع ةلك شم ىلع امعون باهتا تءاطتسا فراعملا ناالا

 داد_هب يف ةيزك رملا تانبلا ةسردم يف'6 تاماعلا فص » سيسأتب اهماوقب

 ةيلاطلا ىضقت ثيح ١9١١ ماع يف كلذو لصوملا يف ةيمازحلا ةسردملا يفو

 . (؟) ةماعم اهدعب جرخت: ةدحاو ةئس

 تحار تاماعملا راد يف ةساردلا تمظنو تاجرختملا ددع رثك نا دعبو

 . دالبلا ءاحنا يتش يف تانبلا سرادم حمف يف ائيشف اًئرش عسوتت فراعملا ةرازو

 ١اوأ؟14 وم ماع يف ةيمسرلا ةيئادتبالا تائنيلا سرادم ددع ناك دقو

 حبصا اب ةماعم مهنيا امتاماعم ددعو ) ممزق ( امتايلاط ددع ةسردم 7“

 امالعمو (15؟4) امايلاط ددع ةسردم )١20( |!ة؟ه١-96١ ماع يف اهددع

 .(1وهك)

 : قارعلا يف ينادتبالا ملعتلا فادها
 تناكامو حضاو فده اذ قارعلايف نيونامعل مايا يئادتبالا مباعتلا ناك ام

 خيبراتلاالإ أرقي ال بلاطا'و ةيك رتلا ةغللاب سب ردتلا نال عفن تاذ هيف ةساردلا

 دادغي - يقين ناماس موحرأا تارك ذم 6 لاضناا ةرمث » يف بات؟ مجار (:)

 لحاح
 .٠ مجمملا اذه يف تاءهلمماو تملا ردد ثدح عجار ١2«



 ؟اا/

 . ىرخالا سوردلا ضعب و ةينامعلا ةيفارغجلاو ينامئعلا

 مهنم دافتسيل ًايئادتيا ًامياعت نيملعتملا نم ةقبط داحيا ةيئادتبالا سرادملا سيسأت
 . ةموكحلا لاصم ةيشع يف

 ينادتبالا مللعتلا حببصا قارعلا يف ينطولا مكحلا ليكشت دعب هنكلو

 نيتيساسالا ةفاقثلاو ةيبرتااب (ةسداسلا نس دعب ) قارعلا لافطا ديوزت ىلا فدهع

 مههاوم فاشتك ١ ىلع لمعلاو قاحلاو لقعلاو مسجلا يميلس نينطاوم مهاعجو

 ميلعتلا لعج دقف كلذلو تاياباقلاو بهاوملا هذه بساني ام ىلا مهمجوت ضرغل

 اهناعت يتلا نكامالا ىل ينازلالا ميلعتلا قبطيو ) ايءازلاو انام ةلحرملا هذه يف

 ( كلذل ةيرورضلا لئاسولا رفوتت امدنع فراعملا ةرازو

 سرادملا نم نيعون قارعلا يف مويلا ةيئادتب الا سرادملا لمشتو

 ثادحالا سرادم (أ)

 ةيندملاو ةيفيرلا ) ىعو ةءبرالا اهعاونأب ةيئادتبالا سرادملا (ب)

 ش . ( ديدحلا ككسلا سرادمو ةيئاسملاو

 ةروناثلاو ةطسوتملا ةساردلا

 اش, ثحدم مايأ ىلا قارعلا يف ةطسوتم ةسردم لوأ ءاشنا خبرات عجرب
 اهف ةساردلا ىوتسمو دادغب يف ( يتكم ةيدشر ) لوأ سسأ يذلا وه هنأل
 1 . ةيئادتب الا ةساردلا دعب

 كاذدعب مث ىربكلا ةيقارعلا ندملا ىف ةسردملا هذه لاثما نيد مت دقلو

 قوف ضو ) يكلم يدادعالا ( سرادم ةرصبلاو لصوملاو دادغب يف تد>تو

 ش . ةيدشرلا سرادملا

 ناك و ( يناطلساا بتكملا ) مساب دادغب يف يدادعالا بتكملا يع دقو

 هده يف سردت ينلا سوردلا تناك دقلو ١و١ ماع ىناثلا نيرشت رهش يف كلذ

 ظ
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 : )١( ةينالا عيضاوملا ىلع لمتشت سرادملا

 « ةينيدلا مولعلا « مركلا نآرقلا ؛ داصتقالا « ةيئدملا تامولعملاو قالخالا

 ةينامعلاة يفا رغجلا « يناهعلا خب راقلا « ةيكرتلا ةغللا « ةيعيبطلا مولعلا « ةيب رعلا ةغللا

 . كتسانملا « طحلا نسح « مهرلا « ةيسن رفلا ةغللا

 . شيجلا طابض نم مهمظعمو كارتالا نم نيسردملا رثكا ناك دقو

 ىلوالا ةيملاعلا برحلا بيسب سزادملا هذه ىف ةساردلا تفقوت دقاو

 يف ميلعتلا نوؤش ةلتلا ةيناطيربلا ةطاسلا تاوت املف . قارعلا اهوملعم رداغو

 سرادملا سيسأت ةرورض ةدم دعب دجو ةيئادتبالا سرادملا حتفب ترشابو دالبلا

 لحي ملاذكهو امالط جرم ةيئادتبالا سرادملا تأدب نا دعب ايسال ةيوناثلا

 اوم. لولبازو مو: يفو . سرادملا هذه حافل ايدج ركحف ىد رو. ماع

 مث لصوملا ةفيدم يف ةيناثو (:) دادغب ىف ةثيدح ةيوناث ةسردم لوا تحتف

 - 1و+؟ ماع يف ذا ائيشف ائيش رشتنت سرادملا هذه تدخادقو ةرصبلا يف ةثلاث

 فص حتف 1976-١905 ماع يفو كوك رك يف ةيوناث ةسردم تحتف ١م

 . فجنتلا يف يوناث

 نولسر. سانلا ذخأو امظتنم ًاريس ريست ةيئادتبالا سرادملا تذخأ ا1 مث

 حتف كرم راثك الا ىلا فراعملا ترطضاف ابيج رذتم ددع دادزا مهدالوا اهيا

 نيسردملا لق اهتمدقميفو باعصلا نم ًاريثك ةللذم ةيوناثلاو ةطسوتملا سرادملا

 زلكنالاو نييروسلاو نيينيطسافلاو نيب رصملا ةذناسالاب تناعتسا ذا نيصتخملا

 س رادملا هذهل نيملعم دادعال ( ايلعلا نيملعملا راد ) ءاشناب تركف ذئدعبو

 ىلا تاصو ىتح ىرخإ دعب ةزس عس وتل اب سرادملا هذه تراس اذكهو

 مه .*١ ةنسل دادي ةيالو ةمانلاس مجاد (1)

 ىركسملا يدانلا ةلابق ( فرامملا ةرازو ةيشقفم ) ةيانب يف ةسردملا هذه ىقم ناك )١(

 ريدملواناكو . ةيلاحا اهتباتبىلا من ةينومأملا ةسردملانم يولعلا قباطلا ىلا تاقتنا مت

 . يواثلا فيظن اه
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 )١( مويلا هيلع يم ام

 ةيزك رمل ةيوناثلا ) يش دادغب يف تانبلل ةيوناث ةسردم لوا تحتف امدنع

 تراك ىلوالا اهتنس يف اهتابلاط ددع نا هيلا ةراشالا ردجت امو ( تانبلل
 ش .طقف ( ةيلاط 1)

 ىرخالا ةيقارعلا ثردملا تايربك يف رشقني ساردملا هذه ددع ذخأ مث
 69)] موولا هيلع 5 ام ىلا اهددع لصو ىت> اهريغو ةرصيلاو لصوملاك

 يوناثلا ميلعتلا فادها
 ينأي ام يوفناثلا ملعتلا فادها صخلتتو

 . اهلك اشمو ةايجلا ةباجم ىلع ردقا نونوكي ثيح

 . ةيلاعلا ةساردلل دادعالا - ٠

 . ابعم بسانقي يذلا لمعلاو|ةنبملا وحن اهبيجوتو ةبلطلا تايلباق فاشتكا - م

 ( ينادتبالا سداسأاا فصلا لعب ( تاونس عبرا ةيوناثلا ةساردلا ةدم تناك دقل

 ثالثا نيئسلا تصصخ ذا . تاونس سمخ ىلا تدبز 8 ماع ىق هنكلو

 فتاتريخالا ناتنسلاو . ةماعلا ةفاقثلا ىلا ( ةطسوتملا ةساردلا ) يشو يلد الا

 . ةيبدأو ةيماع ع ورف يف ًاصاصتخا اتلمج دقف ( ةءدادعالا ةساردلا )

 قارعلا ف تايلعملاو نيملعملا رود

 ةيئادتبالا نيماعملاراد - ١

 تذخا نا دعب هنا ريغنيلعملل راد ةيأه ١مم. ماعلبق قارعلا يف ناك ام

 . ةيلهالا ةيون اثاا سرادملا نع ملكتن م()

 7 ثحبلا اذه رغآ يف ةحردملا تا.ئاصحالا مجار )0



 فرضت

 اتسالا ىلا بالطلا لاسرا بعصلا نكد ناك الو نيملعملا ةلق وهو اهقوعب 7

 نيملعملل رود ثالث .ه 11م ماع يف تئشنا دقف اذ نيملعملا رادب لوخدلل

 بئاكملا نيماعم جمب رخهأ ةرصبلا يف ةثل اًءلاو لصوملا يف ين املاو دادغب ينةدحاو

 . )١' اليلق امالط ددعو ةطويسب اف تناك ةساردلا نكلو . ةيئادتبالا

 تلوو توتناو 64 ماع يلو الا ىءمطظعلا برها تذلعا املف

 تدجو ةيئادتبا سرادم حتفب تركفو هالبلا نوؤش ةلتحلا ةيناطيرلا ةطلسلا

 ةيني ردت تارود حتف تثأر كالذل . نيملعم ا دود>و مدع يش اههباجت ةلكشم مث نا

 5 سردتلا

 لح مث يقفر نيسح اهترادالتنيعو اولا ماع يف ىلوالا ةرودلا تحتفف

 هدد ةرودلا ةدم تاكو ( ينيطساف ) يداهادبع ينسح ذاتسالا هلحم

 . رهشا ةثالث

 . ربشا ةتس ةرملا هذه اهمف ةساردلا ةدم تناك و ةيناثلا ةرودلا تحتف مث

 جاحلا امالط لع تارضاخلا صضعب اوقلا نبذلا ةدئاسالا ند ناك دقو

 خيشلا و ( ءايشالاو تايعيبطلا ) يف تارضاحم قلي ناكو يمظعالا يدهج

 حاصو (سيردقلا لومصاب) يدعسأا دواد دايسالاو (ةيبرعلا ةغللاب) يسيقلا معاق

 . ةيزيلكن الا ةغللاب ليعت

 ةنس اهتدم تحبيصاو اممف مظنت ةساردلا ذخارةه٠9 روزوب ماع قر

 ذاتسالا هفلخ مث ( يرصلا) زيزعلادبع دم ذاتسالا اهل ًاريدم نيع دقو ةدحاو

 يفو نيتنس كاذ دعب ةساردلا ةدم تحبصا مث ًاضيا يرصم وهو ( ليلخ ديس )

 يدئفا يرون خ..يتتلا وه دادغب يف نين امْءلا مانأ نيململا راد ريدم ناك دقا )١(

 اهسيسأت لوا تناكو ) كب لداع ) ه.قعا م يور |٠؟ 4 ماع كلذو ( يناوريشلا )

 نمو ةيلاحلا دادي ةيفرهتم ةيانيب تجدنا يقلا ( ةةويخ نيسح جاحلا ) ةيانب لفشت

 نيهاش « راطماا فور ©« يرصاناا نيدلا زع فسوب ذاتسالا : خيراتلا كلذ يف اهتذتاسا

 ىدرف دمتم ي هئفأ ٠ 3 . ليمش حلاصو يرتولا ىبحي « سردملا يدنفا لب ج ؛ يربص دواد



 فك

 او ماع يفو . تاونس ثالث أمف ةساردلا ةدم تحيصا ؤ١و؟م_ 199 ةنس

 . سداسلا فصلا يجب رخ لبق, امف ىتادقالا مسقلا راص

 كل“ يف هنكلو . تاونس عبرا ىلا امو ةساردلا تعفترا !؟؟4 ماع ىفو

 نوسردي ثيح ةطسوتملا ةساردلا يجمْم رخ نم اهيف لوبقلا نوكي نا ررقت ةئسلا

 . نالا ىتح كلذنك لازال ىفو تاونسث الث دعب امف تراص م نيتنس ةدم ايف

 ةيفيرلا نيماعملا رود - ب
 تدحو قارعلا ءامحنا مظعم ق ميلعتلا رشا يف فراعا ا تعسوت نا دعبو

 فايرالا سرادمل نيمالعم جي رخعتل راد سيسأعل ةحام ةرورض كانه نا

 يف مهتدوعلا اهل رس توأ اهسفن فاي رالا نكد اهمالط نوكي نا ._لرزرايحجة ساو

 .٠ ىرقلا سرادم

 ةعقاولا (ةعديلا) يف ةيفير نيملعم راد لواتحتف ١ ومع ومع ماع ىف

 ) ةيمتسرلا ) يف ةعارزلا ةسردم ةياذب تاغشأ ثيح دادغب

 تنانكو ةيئادتبالا ةساردلا يجي رخ ىلع ًارصتق“ اهيف لوبقلا ناك دقلو

 ينو تاونس عدرا ١ ة نم ماع يف تحيصأا م تاونس ثالث اهيف ةساردلا ةدم

 تعءسونو ةسردملا هذه ىلع لايفالا داز دقو تاوتس سمخ تعبصا ١44 ماع

 0 يقارعلا فيرا ءاحا َّىَس ن< ريبك ددع

 تلفشا ثوح ةيقرشلا ةداركلا ىلا ةسردملا هذه تاقتنا ١9141 ماع يفو

 . اهيف هيكلملا ةي ركسعلا ةيلكلا تايانب

 يف ةيفد رلا نيملعملل راد حمفب ١455 ماع يف فرامملا ةرازو تمماق دققاو

 ةيقرشلا ةداركلاةيحان هايملا ترمثو 6١ه. ماع ىف ناضيفلا ثدح املف



 ففي

 االط قاحلا ىلا فراعملا ةرازو ترطضا ةيفيرلا نيملعملا راد تايانب تمدهت

 0 ةبوقعب يف ةيفيرلا نيملعملا رادب

 . ليواحملا يف ةيفيرلا نيملعملا راد ءاذلا فراعملا تررق ١5144 ماع يفو

 ليبرا يف نيملعملل رود ثالث حّتف تررق ١وئؤ1-4و:؛م ماع يف اهنكلو
 . اهقلغ تررق ةيناثلا ةنسلا يف اهنكلو يحلاوةيناملسااو

 . لصوملا ءاوا يف ( كوهد ) يف نيملعملل راد تأشناو

 يف اهادحا نيييودم ىوس خيراتلا اذه ىتح قارعلا يف قب. مل هيلعو

 ةساردلا يجن رح ىلع ارصتقم اهيفلوبقلا حببصا دقو) كوهد يف ةيناثلاو ةبوقعب

 ( ةيئادتبالا نيملعملا راد يف لوبقلاا رارغ ىلع ةطسوتملا

 تاملعملا رود حج

 ىبيردت فص سيسأت مت اوما بدور. ماع يف هلا مدقت اهف انيب

 ليئضددع لوبق م:ثيح دادغب يف ةبزك رملا تانبلا ةسردم قحلا )١( تاملعملل

 فراعملا ةجاح تدادزا مث نمو ةيملعلا تايوتسملا ىتش نم تابلاطلا نم ًادج
 تاملعملاب ةصاخ سرادم تالث حتف اوله :١9٠ ماع يف تررقف تاملعملا ىلا

 لصوملا يسردم ءافلا تررقف تداع اهنكحل ( ةرصبلاو لصوملاو دادغب ) يف

 . ةرصبلاو

 يجيرخ نم تابااطنا لبقت دادغب يف ةيلوالا تاملعملا راد تلظ دقو

 ترايم مث ةدحاو ةنس ىالا :يداب اهيف نيضق, نك ذإ ةيئادتبالا ةساردلا

 . تاونس ثالث ترامص 5١م 1 ماع يف اهنكل و نيتنس

 ةيناوبدلا يف تاملعملل رادحبتفب فراعملا ةرازوتماق دقف اذهىلع ةوالعو

 ةبلاط(1 )ةين اثااةنسلا يف حس ما مل طقف تايلاط6 ه3 فصلا اذهتاءلاط ددع ناك )١(

 . مهاربا ةءيفعدواد خبشلاةبيسح .نهواصا ةينآلا تابلاطلا جر 6١954 زومتهيفو

 يناعا ةءفصو ( قيوت ةفينع# بيك ةبيسح © حلا ةيكم © دي تهز « و'رب قوذوتا ةحادم

 .( يلع ةليمج 4 حلاص ةحدخ « تزع ةلودقتم « فصاو ةيفصو



 فقع

 ةيئادهبالاتاملعملا راد تدتف 144م ١ 94ا/ ماع يفو . ًاعيرس تقلغا اهنكلو
 ٠ تانبال ةطسوتملا ةسردملا ةراداب امهرادا تقحلا ثيح ةراعلا يف

 ىوس لبقت دعت مل ثيح ( ةيئادتبا ) ةيلوالا تاملعملا راد تحبصا مث

 . تاونس ثالث ةدم ايف نيضق. ثيح ةطسووملا ةساردلا تاجيرخ

 ةيوبرتلا تارودلا د

 ةعاطتسا مدعو ةريخالا رشعلا تاونساا يف ملعتلا قاطن عاسنال ًارظنو

 قوق ماع يف فراعملا ةرازو تماق دقف نيملعلاصقنلا دس نم نيملعملا رود

 ةدم . كوكركو ةرصبلاو لصوملاو دادغب ىف ةيوبرت تارود حتاب 6

 اهيف جرختملا نيعي نا ىلع ةيدادعالا ةساردلا يحير ةدحاو ةنس اهيف ةساردلا

 : ةيلادق الا سرادملا ىف املعم

 قارعلا ىف سرادملا هذه مدقن نع ماقرالاب ةزرزعم ةركف يطمن يل ايفو

 نيملعلا رود بالط دس أ

  43”5و١ 1١

 حا 511 "١59

١ ١451١ 45٠ 

 9 16١م١5 416

 تاماعملا رود تابااط ؟

 تابلاطلا ةئسلا

 --. ١و0 ع

 ٠6 | وسو ام

 1:15 ١94-5٠

 انيك دو ؟بفةومرجبهأ

 ةيوبرتلا تاملعملا تارود تايلاط  س
 1١ 0/ اوم. عوب



 فن

 فدو 6٠ --|6 ١6

 ممو اومم -ه١

 ةيوبرتلا نيملعملا تارود بالط ب

 هذ ا|و66 - 

 و

 يل 6-١ ١660

 1: اوما -ةأ

 قارعلا ىف ينفلاو ينبملا مللعتلا

 ةنتلاو. اقامت هبوعيل قازملا نو نق انعلا مما ةينبلا هينكرالا ناك وقل
 هده ىلا ( اكاب تحدام) ديد-جلا دادغب يلاو تفتاأ ءامدكك ماع يف

 . ةيويحلا ةيحانلا
 ةعانصلا ةسردم 5

 دادغب يف ةينبم ةسردم دوجو ىلا ة>ام ةجاحلا نا تحدم ىأر د-قف

 (عئانصلا بتكم) حتف كلذل ةيرورضلالامعالا ىلع لاعلاو ءارقفلا نايشلا بيردقل

 اه باجو ( نتالا ةمالا سلجم اهاغشي يتلا ةيانماا | يو ةصاخ ةرانب هل ديشو

 ررقت يتلا ع ورفلا يف نيبردسملا نيعو ةيرورضلا مزاوالاو تال“ الاو تاودالا

 كيناكيملاو ةيدحالا لمعو ةدادهلاو ةراجنلا : يهو !جميلع بيردتلاو اهمسردت

 ٠ قي-وملا كلذ ىلع ةوالعو داجسلاو رابنكلاو جيسنلا ةعانصو

 يف ةيعازص سرادم تحتفف ةلئاسم تاوطخ تنا خييراتلا كلذ دنمو

 . مث اهنكل وةرصبلا يف ةسردم حتفا ةلواع ترجو كوك رك و لصوملا

 رثعيتو تقلغا دق سرادملا هذه تناك ىلوالا ةيملاعلا برحلا توتا املف

 ىلا ةلتحلا ةيناطيربلا ةطاسلا ترداب ىتح رقتست رومالا دكت مل هنا ريغ امالط

 ةسردم حتف نع تنلعا 6 راذآ ؟9 موي يف دادغب يف عئانصلل ةسردم حتف



 <529<”آ]ي ١

 مسه راجت ةعسوت يف اهنم ةبغر ةموكحلا لماءم يف نولغتشي نيذلا لاعلا ملعتل

 . )١( ةينفلا

 تماقأدقف يئادتبالا ليصحتلاةبسنلاب ًارخأتم لاعلا ءالؤه مظعم ناك امو

 ةيعشو ةيرورضلا ةيفاقثلا سوردلا ضعب مهميلعتا ىلوالا : نيتيعش ةسردملا يف

 ( لينس رتسملا ) ىلا امتراداب دبعو نيتنس اهيف ةساردلا ةدم تاعجو

 ًاريخأو ةرصبلاو لصوملاو كوك رك يف كاذ دعب ةيعانص سرادم تحتف مث

 : يهف اف سردت تناك يتلا ةينبلا عورفلا اما ءالبرك يف ( ١و؟5 - ؟4)

 لمتش:كوك رك يف تناك اهيب . ةداربلا « ةدادحلا « ةيئابربكلا ةسدنهلا « ةراجنلا

 . ةدادحلاو ةراجنلاو هك ايلا ىلع لصوملا يفو « ةدادحخلاو ةراجنلا ىلع

 ةعانص ةسردم تقلغا ذا . حتفااو دسلا ىلا سرادملا هذه تضرعت دقلو

 . لصوملاذ كوك ركف ةرصبلاف ءالبرك

 كوك رك يفةعانصلا ةسردم حتتف فراعملا تداعا ١915 4١ه ماع يف مث ْ

 ةكرش مهم دخعتست نريذلا بناحالا لامعلا نع مع صضاعتسس نيونف لامع داجال

 . ةيقارعلا طفنلا

 لامع داجيال ةرصبلا يف ةيعانص ةسردم تحتف ١و6. ووو ماع يفو

 ةيموكملا تاسسؤملا مبمدختست نيذلا بناجالا لاعلا نع مهم ضاعتمس نيينف

 . ةرصبلا يف تاك رشااو

 سرادملا هذه بالط نع ماقرالاب ةززعم ةركف .ىراقلا يطعن يلا ايفو

 ةيردي+اةسردم اهلذشت يتلا 6ردنباشلا» ةياني يف ةنسلا هذه يف ابحتف نيح تناك )١(

 اهيل تاقتنا « تارايسال ًاعدوتسم اهنم ذا يذلا ينا_طبربلا شيجلا لبق نع 4 مث اذصلا

 ةمتاولا ةيلاملا اهتيانب ىلا م نمو قرغلا بابلا ىلا 1911/ ماع رخاوأ ىف تلفتنا م

 .٠ ه: نزولا ةلع يف



 فحلا

 بالطلا ةئسلا

 م. نا ا

 ل | اورو

 ام 5٠ - ١694١

 موف : اوؤوه١ - ه٠

 3 6١م9 - ه١

 ةعارزلا ةسردم ب

 0 5 .٠ 6 ع ث. ٠
 ماع ف الإ ( يعارزلا قارعلا ) يف يعارزلا ميلعتلا رشن سما يف ركشي مل

 ةيعارزلاةيلكلا ) ىمست تناك ةعارزال ةسردم سيسأت نع نلعا امدنع اوعدك

 ثالئاهيف ةساردلا ةدم لعجو ( ةيمتسرلا ىف ) العف اهلمع ترشاب دقو ( ةيكلاملا

 ١و ماع َّق اه ٌراغلا درقت دا البوط روعت ١ ةيلكلا هذه نا الإ تاونس

 اهيلا ةجاحلا ةدش كرم مغرلا ىلع ةيعارز ةسردم نودب هاليلا تاظ دقو

 ةطبتص ةرملا هذه تناك و ( ةعارزلل ةسردم ) حتف ديعا ١ ومو ماع ق هنكلو

 ماع يفو .( ةعارزلاو يرلا ) ةرازو ةطبتسم تناك نا دعب فراعملا .ةرازو

 ةرازو ليكشت دنعو داصتقالا ةرازو ةطيتىم ةسردملا هذه تحبصا 6

 5 اهم ةطبت م تدحبصا ١وه١ ماع يف ةعارزلا

 ةساردلا ةدمو ةطسوتملا ةساردلا يجرخ ىلع أهمف لويقلا رصتقا لوو

 )1( /: تاوذنس ثالث امف

 اهنك_لو املا اهيدامل ًارظن امأشنا دق ةلتحلا ةطاسلا تناك ىرخا ةيئف سرادم كانه )١(

 : يف هذهو 2 ىرخا سرادم ىلا تروطت وا تدس

 [١11 ترام لوا يق تدعدذ نب زومألا ةمردم تس ١

 ١91١9 يناثلا نيرمشت » » ةحاسلا » ب

 9١9) ناسين » ه  ةراجتلا » _ حى
 ا١4١ا!/ ناسن » »>  ةسدنلا » د



 ا

 ةراجتلا ةسردم ب ج

 تحيصا امدنع هس ماع يف ةيدادعالا ةبراجتلاةساردلاتسسا ام لوا نا

 هنكل و دادغبب ةب زك رملا ةيوثاثلا يف كاذو ةيدادعالا ةساردلا عورف نم اعرف

 ةسردع ةوسا ةراجتلل ةلقتسم ةسردم حتف فراعملا ةرازو تررق ١ وو ماع يف

 ( ةلماك تاونس سمخ يأ ) ةيدادعاو ةطسوتم اهيف ةساردلا تاعجو ةعارزلا

 قيرطلا لخدم يف ةعقاولا) ةيبطلا ةوعمجلا ةيانب تذحناوةنسسلا كلت تحتتفا دقو
 )١(. ( ةسدنهلا ةيلك نم ةءرقم ىلع ةراجتاا ةيلك ىلا يدؤملا

 )1١0( نم رثكاو لوالا فصلا يف بااطط(٠ ) يلاوح لوبق مت دقو

 . مبارلا فصلا يف اءلاط

 تقلغا يىت> نيتديسارد نيدنس ا_علمع يف رهتست م ةسردملا هذه نكلو

 ىلا ( ط-وتملا مسقلا يف ) اهالط عزوو ةيزكرملا ةيوناثلا ىلا تديعاو

 . تاطسوتملا

 ةيناث اهلمع ترشاب و ديدج نم تحتف ةيساردلا 1944-١944 ماع يفو

 . اهيف يبخادلا مسقلا يغلا اذؤمم ماع يف هنا الا ةيلخاد ةسردم تحبصا دقو

 ًارظن هنكاو اهتاعوضوم عيمجل ةيب رعلا ةغللاب اهيف ةسارداا تناك دقو

 ةلودلا رئاود يف ةيراجتلا تالسارملاو لامعالاب نيصصختم ىلا ةساملا ةداحلل

 مسقلا كسعت © يزلكناو ينرع نيمسق ىلع اهيف ةساردلا تدعيصا دّقف امجراخو

 ةفغللا لمعتست ال يتلا ةولاملا ةيراجتلا تاسسؤملا يف لاغتشالل هيجبرخ لوالا

 . ةيبنجالا ةغللا ةفرعم باطت نم يناثلاو ةيبنجالا

 ةرصبلاو لصوملا ةيدادعا يف ع ورف ةدع سيسأتب فراعملا تماق دقلو
 . كوك رك و فجنااو

 ىف ةايلج تامدخ تدا دق ةسردملا هذ_ه نا وه هيلا ةراشالا ردجن امو

 يف مهمادختسا م ثيح ةيلاملاو ةيراجتلا مولعلا يف نيصتنلا نيفظوملا داجبا

 5 منا . ةيلهالا تاكرشااو ةيراجتلا تاسسؤملاو ةيموكحلا رثا ودلا

 . ةيببردت ةيراجن تارود ةدع حتفب

 .نآلا ىتح اهريدم لازي الو نوئيب ميهاربا ذاتسالا وه اه ريدم لوا ناك )١(



 ف

 ةيلزنملا نونفلا ةسردم د

 ةسردم) مساب رسم ب ةرسإب ماع يف ةسردملا هذه فراعملا ةرازو تأشنا

 نونفلا ةسردم ) مجاب هتلدبا ( ١918 - ١945 ) ماع يف اهنكل ( ةيتيبلا نونفلا

 ةقالع هلام لك ام تاقحتلملا تانيلا مياعت اهتاشنا نم ضرغلا ناكو ( هيل 9

 ةيوسنلا عضاوأ ابو ةيبرتلاو لفطلاب ةيانعلاو يلزم ريب دعلا نوؤش

 اوف نيضقي تثتءح ةيئادتبالا سرادملا يف تاحرذتملا اهف لبقو

 . تاونس سمخ

 .: يلا ف اهنابلاط ددع نع ةركف ءيراقلا يطعن و

 6م لاس لاش

 8 - ١954١

 لحن اوؤه١ - 140

 له اوم -1ة6أ

 ةليمحا نونفلا دهعم ه

 ةرازو تررق ةنسااهذه ينف 1485 ماع ىلا دهعملا ادهءاشنا خيرات عجرب

 ةيئف بهاوم تاذ رصانع دادعاو ةليمجا نونفلا ءايحال كلوعم سرس فراعملا

 دهعملا ) مساب هسيسأت لوا دهعملا اذه ىعس دقو . دالبلا يف نفلا ىوتسم فرت

 . طقف قيسوملا ىلع كاذنآ ةرصتقم تناك هيف ةساردلا نال ( قيسوملا

 يفو ىرخألا ةينفاا ع ورفااسي ردت ررقت 144. سو ماع يف هنا الإ
 كاذنيح ررقتف ىقيسوملا سيرد: بناجي تحنلاو مسرلاو ليثملا نف اممدقم

 ( ةليملا نونفلا دبعم ) مساب دهعملا مسا لاديكسا

 (نوناقاا) ع رف سيرد“ دبعملا جهنم ىلا فيضا 1944-1946 ماع يفو
 1 ةيقرشلا قيسوملا ع درف ىلا

 ةيوناثلا سرادملا ماظنا هترادا يف اهضاخ هليكشت دنع دهعملا ناك دقلو

 هرإدب ًادهعم هبجو# حبيصا ثيح صاخ ماظن هل ردص ١وسو ماع يف هنكلو



 فخ

 هماظن لدع مث . ( رديح نيدلا يم في رشاا وه دهعملا ديمع لوا ناكو ) ديمع

 .1945 ةنمسل هس مقر ماظنلاب
 . ةساردلا ع ورفا ةيسنلاب نيعون ىلع دبمملا يف ةساردلا ةدمو

 . تاونس ب ةيقيسوملا ع ورفلا يف ةساردلا ةدم 5

 . تاونس ه تحنلاو مسرلاو ليثَقلا ع ورف يف ةساردلا ةدم ب
 عرفب قاحتلالا يف بغرب يذلا بااطلا نا وه هيلا ةراشالا ردجت اممو

 نيسردملا سلجم ىرب يتلا تاعوضوملا يف اذاحتما مدقب نا هيلع دهعملا ع ورف نم

 . هيف هتسارد يف رارمتسالاو لوخدلا نم بلاطلا نكتيل اهتف رعم ةرورخ

 اةمزأ اة ماع ةيامن ىتح ( ١ و*د) ا ذنم دبعملا يق جر دقو

 : ةينالا ةروصلا ىلع ةفلتخلا ع ورفلاىلع نيعزوم ةبل اطوأبلاط (4 ) يساردلا
 ددعلا عرفا ددعلا ع رفلا

 ١ دوعلا 5 .ناكلا

 الويفلا ١ نوناقلا ١

 ف مسرلا ١ ليسن ولويفلا

 5 تحنلا ا تين رالك

 0 6ما/ ليثكلا 1 سارعتلا "رقيسوم

 ( مم ) مهن* ( ؟44) وبن |؛ه١5--ةه١ ماع يف دبعملا بالط ددع اما

 .. ةيااط

 حتفا هن ريقنعلا تايل اسرالاو 0 7 بابلا تكرو ًائيب الافغا

 ةيدوهلا ةفئاطلاو ةفاتخلا ةيحيسملا فئاوطلا تماق دقو . ام ةصاخنا سرادملا

 تاغللاو ةفلتخلا سو ردلا ) اهتايلاط ) و امالط س ردت اهسرادم ةذغاو كلذي

 مقاولا يف سرادملا هله نكن مو ةيكرتلاو ةين رعلاو ةيزطنالاو ةيسن رفلا

0 
ْ 



 ظ 3
 . ًاضيا نيماسملا بالطلا لبقت تناك لب طقف اهفئاوط ءانبا لوبق ىلع ةرصتقم
 دادغب يف ةيئأآلا سرادملا لمشت ١91١ ماع يف سرادملا هذه تناك دقو

 نانا تيكر 7 ا
 تانيلل سنايلالا بتكم 4 نادلكلا بتكم ؟

 يليئارسالا ( لافطالا ) ليزا بتكم ٠ نيتاللا بتكم م

 نوامعلا بهكم ١ نمرالا بتكم ؛

 شاردم بتكم 7 تناتس:وربلا بتكم ه

 حاص نوراه بيكم ٠١ ناملالا ستكم

 نواعتلا بتكم ناينارا ةوخا بتكم ا

 (ثانالل بناكموروك ذلل ب:اكم لمش: تناك بتاكل اهذه مظعمنا ظحالب امثو)

 بتكمو نادلكلا بةكف ةرصبلاو لصوملا يف امنم ًادوجوم ناكام اما

 . ( طقف ةرصبلا يف ( ناك ريمالا بتكمو سناياالا بتكمو نايرسلا

 سرادم يف هيلع ناك ام رثكا سرادملا هذه ىلع لابقالا ناك دقلو

 ىلع ةبيرغلا )١( ةيكرتلا ة-هللب سوردلا سرد: تناك ةريخالا نال ةموكحلا

 ٠ ةيزيلكت الاو ةيسن رفلاو ةيب رعلا هللا سرادملا هذه يف سرد امئيب ناكسلا

 ةيلهإ ةدردم اذه نينل و ةيبذعلاو ةيفزالك قعر 11 هذه نا ظححالا اهو".
 ةسردسم لوا سيسأت مت قارعلا يف نييناعلا ماا رخاوا يف هنكلو ةيمالسا
 : مو ةياها ةيمالسا

 (ةيرفعجلا ةسردملا ) يب ىلامعلا يرفحجلا يقرتلا 51

 موحرملا راد يف داد-هب نايعا نم ةعاج ه لم“ ماع يف عمتجا دقلف

 ةدع تالوادم د_هبو ةيلها ةسردم سيسأت يف ةلوادملل نقلا وا دؤاد جاحلا

 . عنماو قكلتدعي بلطلاىلع تقفاوف كالذب ةيلحلا ةين معلا ةطاساا ىلا ايلط اومدق

 ماع ةدعقلا يذ ١97 فداصملا تبسلا دا مدا ةسردملا ا 3 ىتح ةدم ضمن ا

 نوك ناب اهيصأ 1 يناثلا نير رفا نيش" ةين امتماا تاطلسلا هود دقل 0

 ضعي ادع ام ةءرماا ةغفالاب يدادعالاو قوقملا يتكعمو نياعملا راد يف ًامومع سب ١ر2 1|

 ةيكرتلاب نوكست» سوردلا [ ا



 فيش

 يلع ديسلا هنواع ركش خيويشلا مود رملا ةمالعلا اهترادال نيع دقو ه ١مم

 دادغب هوجو نم ةئيه تبختنا ةسردملا ريس ىلع فارشالا ضرغل و . ناك رزلا

 : : مو ًاوضع ( ٠6 ) اهماوق

 رفعجديسلا ؛ دكتالملا رفمج « ركش خيشلا ةمالعلا نقلا ونا ناملس جاحلا

 دوسلا ةمالعلا « فويلع اغا سايع « يدادغبلا يدهم يلع ديسأا 6 مشاه ديسلا

 , يكصاخلا ىد_بم « رافصلا ديحلا دبع جاحلا « رديح ديسأ لآ مح ركلا دبع

 جاحلا « يج هنيعلا ىلع هطسا : رهوج نسح دمج جاحلا ؛ هيك ىنطصم جاحلا

 . اغا ربنق يدوج جاحلا « يجفج رجلا نيما « ينا رحبلا نيسحلا دبع

 مدق و ةسردملاب ةصاخ ةيانب ءاشنال تاعربتلا عمج ةنجالا هذه تماق دقو

 (١و١م)ه نسب ماع يف املا تاقتناف العف ةيائيلا كلث ديبشت

 ِِضش

 أ مساب ةسردملا مسا ليدبت ثررق دق ةيرادالا ةئيطلا تناك اوال ماع يفو

 . ( ةيرفعجلا ةسردملا )

 . ةيدادعا ىلا تعسوت مث ةيدشر مث ةيئادتبا اهف ةساردلا تأدب دقو

 ٠ برحلا ةبسانم اماونإةءادعالاو ةيدشرلا ةسردملا تقلغا ١414 ماع يفو

 ىتح ديدج نم عسوتلاب تذخاو ًادد-ع امف طاشنلا بد برهلا ءامتاا دعبو

 ةيئاسم ةطسوتم تدحتبف ؟ةخو ماع يفو . ةطسوتم تداع 3 ةيونأ” تحيصا

 تراص ةيراهةطسوتم ت>:ف 45 ماعيفو . 1١94 ماعةلماك ةءدادعا تراص

 . اضيأ ةلماك ةيوفاث

 (ةينيسحلا)و (ةيعئاطلا ةسردملا) م رف حتف مث دقف تاقحام ةسردأا هذهو

 ةيئاودلا يف ةيئاسم ةيوناث اعورف تحتف دقو دادغب يف لافطا ةضورو

 اهترادا تماس ) يحلا يف ةيرامن ةيوناثو دلبو توكلاو ةراعلاو ةيرصانلاو

 . ( فراعملا ىلا

 ( ةناغابعلا ) يف ءاب روكلا هك رش راوجي ةئيد_ح> ةبانب موهلا ةسردمللو

 ام ماع يف املا تاقتنا



 فيض

 ريبك دد_ء اهيف جر دقو ينطولا لقحلا يف لفاح ضام ةسردملا هذحلو

 . ةلودلا تالاحر نم

 يتلا ) ةيلهالا ةبرفعجلا سرادملا ةيممج ( سرادملا هذه ريس ىلع فرشنتو

 . ماصبلا قداص ديسلا يلاعم وه !هسيئرو تايصخشلا رابك نم ًاددع مضت

 ) صضيفتلا ةسردم ) ةيلهالا ةسردملا

 دادغب يف يناطيربلا لالتحالا نمز تئشنا ةيمالسا ةيلها ةسردم لوا يف
 ةسردم حتف ةرورضب نلوالا ةيملاعاا برهلا ءاهتنا رثا ىرايغلا ضعب ركف دقلف
 بابشلا نيب ةيموقلا حورلا ثبو ةفاقثلا رشن ىلع لمعلا اهنم ةيافلا ةيلها

 يلع ديسلا ةهكرحلا هذ_-ه روم ناك دقو ةقداصلا ةينطولا ةهجولا مههبيجونو

 كلذو ةسردملا سيسأتب هلل حامسا ابااط ةلتحلا ةطامسلا ىلا مدقت يذلا ناك رزلا

 . زوزو مأع يف
 بطخ امل ىربك حاقتفا ةلفح تميقأ |9ل9 يناثلا نيرشت ١١ مون يفو

 . لامعالا ولاملاب اهدوا ةماقا يف نيينطولا'ةنواعم سّلاو اهنسسؤم |ميف

 هيي نس> دو « يواهزلا نيملكتملاو ءا_بطخلا ةلج نم ناكو

 دقو مثريغو نيما اطعو يلوجدلا مظاكو ىبيبشلا رفعجو ءانبلا نمحر لا ديعو

 . دوادلا دمحا خيشلل ةءاكب ةلفحلا هذه تدهتخا

 ةيرادا ةئيه باختنا روضحلا نم ناك رزلا ديسلا باط ةلفحلا ةءاجت يفو

 ريبدتو ةسردملا لاا ريس ىلع فرشتو هلمع يف هتدعاسم موقتل ةسردملل

 : مؤامسا ةيتالا تاوذلا بختناف امتوؤش

 « نآباب لالج , ردنباشلا دااخ : اضر نسح « بئانلا باهولا ديع خيشلا

 اهرايتعاب اهلمع ةيلهالا ةسردملا ترشاب دقاو ؛ يضيف ناماس * لالز تجوم

 . ( ةيناطاسلا سرادملا ) ع ون نم ةيوناث
 ةوذ-ج اهيف تججأت يتلا ةرتفاا يف ةسردملا هذه سيسأت خيرات ناكو

 . ةلتحما ةطلسلا دض اهعوقو برق ىلا ريشت ةروثأا ردن و ةيئطولا حدرلا

 انس ةيزلع ةروصب ايف ةيرودلا اهتاعاتجا دقعت ةسردملا ةيعجج تناكف



 فيدو

 ةلتحما ةطاسلا تناك ا1و.ةيرسةروصب اهفاهتاعاتجا دقعت (سرجلا ةيعجج)تناك

 . امالط رثعبتو امسسؤمبروف ةسردملا قلغتررق دقفنيينطولا تاك رح بعت

 اوررقو ةيرادالا اهتئيه ءاضغا عسمتجا لب اليوط مدق مل لاحلا نككاو

 دبعتلا اهنم « طورشش ىلع تقفاو كلذب توف املف اهحتف ةداعاةطاسلا نم باطلا

 ىلع ةئيهلا تقفاوف رخآ مساب اها ليدبتو ةيسايسلا رومالاب لخدتلا مدعب

 اهماونا تحتف اف . ( ةيلهالا ضيفتلا ةسردم ) مساب اهتومهست تررقو كلذ

 ةيانب ءانبأ تاعربتلا عمجت اهتكيه تذخاو ديدج نم اهيف بدي طاشنلا ذخأ
 مت اذا تح ( ةيلوقاعلا ) ةلحم يف اه ةموكحلا اهتكلم يتلا ضرالا ىلع اهم ةصاخ
 . ذم ماع يف كلذو ابيلا ةسردملا تاقتنا اهتيانب ديبشت

 مسقلا مضت تحبصاو مامالا ىلا ةديج تاوطحم ةسردملا هذه تراس دقو

 اهل ت>:ذو ةلماك ةيئاسمو ةلماك ةيراهن ةيوناث تراص م يوناثااو يئادتب الا

 . لافطالاو تائبلل سرادم ت>تفواهجراخو ةمصاعلا يف تاقحامو ع ورف ةدع

 يتلا (ةيلهالا ضيفتلا ةيعمج) مويلل سرادملا هذه لامعا ريس ىلع فرشنو

 . اضر نسح ذاتسالا ةداعس وهمويلا اهسيئرو تايصخشلا رابك نم ًاددع مضت

 () دادغب ةيلك

 سرادملا مظنا نم ( ةيوناث ةسردم يو ) داد غب ةيلك ربتعت

 راز امدنع كلذو ١؟.. ماع ىلا اهسيسأت خس ران“ مجريو قارعلا يف ةيبنجالا

 ) نوات جدوج ةعماج ( ةذتاسا دحا (شاو . يا. دنومدا بالا) قارعلا

 هترايزا ةجيتن و هيف ةيكيل وئاكلا سرادملا يف ملعتلا لاوحا ةساردل ةيكي مالا

 ةيوناث حبتف ىلع ةقفاوملا هيف وجرب احارتفا ةيقارعلا فراعملا ةرازإو ىلا مدق هذه

 ةسردملا تحتفف هيلط ىلع ةرازولا تقفاوف ناكيرمالا نييعوسبلا ءابالا ةءاعرب

 ( دادغب ةيلك ( مسأب تيعسو ) خيولصلا ةهج ) دادغب يف 198 ماع اماوبا

 سرادملا مظنا نم اهموكا مجعملا اذهين دادغب ةيلك نع ةذبنلا هذه اندروا دقل )١(

 . قارعلا يف ةيبنجالا



 فعإأ

 يف مو نييعوسيلا ءابالا لبق نم موهلا ىتح اهسيسأت ذنم ةسردملا رادتو
 ةطسوقتملا ةساردلا جهانم اهسي ردت يف عمبتت اماظتناو ةقد ةيوناثلا سرادملا ةمدقم

 ثيح ةيزيلكنالا ةغللا سيردتب متت كلذ ىلع ةرالع اهنأ الإ ةيمسرلا ةيوناثلاو
 ةطسوتملا ةساردلل 0 رازولا تان احئمالاب امالطدل رتشبو م ولعلا ضعي ام سردت

 . ةيدادعالاو

 نولوؤسملاهلذبب امل ًارظن ىرخادعب ةنس ةسردملا هذهىلع ديازمب لابقالاو»
 يوبرتلاو يماعلا لمعلا لاجم يف هجو ملا ىلع اهتيش# يف طاشنو ةمه نم اهنع

 . ةونسروجاب ةسردملاهذهيف ةساردلاو . (نوماسم ون ويحيسم) طيلخ اهمالطو

 0 ) 5١ه١1 ماع يتح ١ورمإب ماع ذنم ةسردملا هذه يف جر دقلو

 . ةيدادعالا ةداهشلا ةلمح نم بلاط

 يلاعلا ملعتلا
 اذه . اماع 4 لبق ام ىلا عجرب ثيدح قارعلا يف يلاعلا ميلعتلا خسررات نا

 انه ديرن الو ( ثيدحلا يعماجلا ملعتلا ) يلاعلا ملعتلا حالطصاب اندرا اماذا
 ( دادغب ) مالسلا ةنيدم تناك ام دنع يملعلا قارعلا زدكحح ىم ثحم يف عسوتلا

 : يهذلا يئالسالا ريصعلا يف فراعملاو مولعلا ةئيدمو داورلا ةيعك

 وا ةينطو ( ةعماج ) دوجو اممف مدعني يتلا ةليلقلا راطفالا نم قارعلاو :

 .)١( ةيدج ةسارد ةيحاتلا هذه ةسارد اولفذي ل نيلوؤسملا نا ولو ةيبنجا ١

 قف يلاعلا ميلعتلا دهاعم نم هولخ ينعي ال قارعلا يف ةعماج دوجو مدع نكلو

 اهجمانمواهتسارد يف فليم ال ينل ةيل اعلا دهاعملا وتارلكلا نم ددع مويا قارعلا

 . ةيبنجالا دالبلا يف ةيلاعلا دهاعملاو تايلكلا نم اهتاليثم نع
 : مو اهنم لك خيرات نع ةيفاو ةصالخ ,يراققلا يطعن ءالوا نحن اهو

 قوقحلا ةءلك - ١

 خمار ,اّ عمج را دا قارعلا يف سسا لاع كيعم مدق| قوقحلا ةيلك ريتعل

 ( ةيطورشملا ( وا ىنامعلا روتسدلا نالعا خيرات وهو ؟١ة.م ماع ىلا م

 مجلاب كمر ام )» ةيقا رملا ةءماخلا 5 ثحن عجأر 00(



 "م

 يلاو ليك وو ذقن آ ةيقارعلا ةطخلل ماعلا شتفملا اشاب مظان نمز يف كلذ ناكو

 . ( ينامعلا قوقحلا بتكم ) اهئاشنا دنع اهمسا ناكو « دادغب

 وجيرخ اهف لبقي تاونس عبرا بتكملا اذه ىف ةساردلا ةدم تلعج دقو

 . هلداعي ام وا يك_ام يدادعالا

 لوصالا : ةيتالا تاعوضوملا لمشت تناكحف ابيف ةساردلا جهانم اما

 داصتقالاو هقفلا لوصاو حاكنلاو ضئارفلاو ةيئازجلا لوصالاو ةيقوقحلا

 . ةللاو لودلا قوقحو ةيرادالا قوقحلاو ةراجتاا نوناكو ةيلاا لوصاو

 يلاعم دلاو ( يجدجابلا مظاك ىسوم ) موحرملا وه ال ريدم لوا ناكو

 يهو هللادبع ) مهف نورخألا نوسردملا اما . يجدجابلا يداهلادبع روتكدلا
 يدنفا تدوج دمحو يدنفا نسحو يدنفا يدمحو اطعلا فدسونو ؛ يدنفا

 . ( يدنفا فراعو يدنفا يقوش مهاراو

 ةيسسرافلا ىلع لمتشت طايتحالا مقل ةصاخ سو رد يطعت تناكحو

 يدنفا بيجن و يدنفا يرون خيشلا مث اهوماعم ناكو . تايضايرلاو ةيفارغجلاو

 . يدنفا نسحو

 ةسارد تناك اهنكلو ًايعيبط ًاريس ةسردملا هذه يف ةساردلا تراس دقو
 دقو « قوقحلا ع وضومب ةقالع تاذ اهمولعو اهاعوضوم نا ولو ةمظنم ريغ

 ( ذولا بآ م."يف ) دادغب يلو امدنع ( حافسلا ) كب لامس دادغب يلاو دارا

 نا ةجح اهقلغي نايوقلا لقحلا يف اءالط طاشن و ةسردملا هذه ةلاح ىلع فقوو

 لوخدلل ءافكا نيماعتم سانا دنرجو مدل هادغيب قيلت ال هذه قوقحلا ةسردم

 ةرورضب هيلا ماوالا رودصو اهطابحا ال وأ حجنت هذه هتل واحم تداك وابيف

 . )١( لوبن اتسا يف ةرازولا ةسائر لبق نم اهيلع ءاقبالا

 تاشقانم ءانثا ) يجدجايلا يدمح موحرملا ةماخ هاورام فيرط نمو

 نا( ١؟؟5- م- ه خيبراتب ةدقعنملا هتسلجم ةسردملا هذه نع يباينلا سلما

 دهع دقو ةسردملا هذه يف ًاسردم نيع دق ١91١ ةنس يف دادغب فراعم ريدم

 يفيق ناميلس مو>رعفل لاضنلا ةرمغ يف باتك عجار )00(



 فضا

 : ةينالا ةيقربلاب ةناتسالا ىلا ق را دقو ( ةيساسالا قوقحلا ) ةدام سيردت هيلا

 قوقحلا ث>حابم ىم اف ةيساسالاق وقحلا سيردت ين دبع ىلع تذخا دقل )

 ( ؟*؟ ةيمودمعلاو ةيساسالا

 ةساردلا عيضاوم تناك ناو ةسردملا نا ىلا ريشت كشالب ةيقربلا هذهو

 !! لقالا ىلع ةيقربلا هذه ليادب ةفورعم ريغ اهثحابم نا الإ ةئيب اهيف

 حسبصاو ةبقعلا كلت تزاح دق ةسردملا هذه نان ءىش نم نكي اهمو

 يف لالا ةماعلا برهلا تنلعأ ىت> المع ىف تراسو نيتثالا نوزواجتي اءالط

 اهيف جرن نا دعب اهاونا تقلغا ثيح الياق الإ كلذ دعب رمتست ملف ١9114 ماع

 ةلحرملا تهتناو برحلا بيسب اهاونا ةسردملا تدس اذكهو ايلاط ٠٠١ يلاو>

 . )١( ينائعلا دهعلا يف اهتايح نميلوالا
 داليلا بثوؤؤش ةلةحلا ةيناطيربلا تاطاسا تلونو ةندهلا تنلعا امدنعو

 ةيأاملاو ةرادالاو نوناقل اب نيصتخملا نييقا رعلا نم نيفظوملا ىلا ةجاحلاب تسحا

 . ةينائعلا قوقحلا ةسردم حتتف ةداعا ةرورض تأأرف

 رجيملا ةيمومعلا فراعملا رظان نلعا !ةلو ماع نم زوم مع مون ىفف

 : ينآلا نالعالا ( نمو . .٠ ه)

 ةيناثلا ةرمال دادغب يف قوقملا ةسردم حتفو سيسأت ةموكحلا يونت و

 مل نيذلا بالطلا ةدعاسم اهحتف نم ىنسآلا اهدصقو فيصلا سوم ءاضقنا دعب

 زارحال ةصرفلا اوزهتط يك برحلا بيس مهتسارد لاك ا نم اونكعمتب

 . ةداهشلا
 بالسطلا نرم فاك ددع عجار اذا اف نيفص ىلع ةدوتحم حئافتسو

 ١ . اهيف لوخدلل
 برحاا بوشن دنع ) اوهأ يذلا بالطلا ىلع يوت وهو يلاعلا فصلا

 . قوقحاا ةسردم يف لقالا ىلع نيتنس ةدم

 فرامملا ًاريدم نك يذلا نامدس تمكح ( ةماذن ) اهيف ريهملا ليكو.ناك(1١)



 ف

 دنع اهيف ةدحاو ةنس اولك ١ نيذلا بالطلا ىلع يوتحيسو لوالا فصلاو '

 ::نزحلا نوشن
 لاهال ةدحاو ةنس ىرومواديسف يلاعاا فصلا نم مث نيذلا بالطلا اما

 . ةداهشلا مه يطعن ناحتمالا يف اوحجب | نأ مهسورد

 ةسردملا يف اوبظاون نا مهيلع بجيفلوالا فصلا يف مث نيذلابالطلا اماو

 . ةداهشلا زارحال ناحتمالا مطوخد لبق لقالا ىلع نيتذس ةدم

 اونحت# نا مهياع بجي ةسردملا هذه يف لوخدلا نومور. نيذلا بالطلاو

 ةقباسا قوقحلا ةسردم يف اهوسرد يلا قوقحا سورد يفو ةيب رعلا ةغللاب

 . مهوبق لبق
 ةثالث ىلع افاس عقدت ةيبور 16١.( ) ةيساردةنس لكل ةرجالا نوكتسو

 نالطلا ليست ةروصب ناكمالا بسح سوردلا تاعاس بئرتسو . .طاسفأ

 ةسردم بالط نم بلاط لك ىلعف اهيف ماودلا اهريغ وأ ةموكحلا دنع نيفظوملا

 مهسورد تلطعت نيذلا ةناتسالا يف قوقحاا ةسردم وأ دادغب يفةقباسلا قوقحاا

 فراعملا ةراظن ىلا مهفئاظوو مهنيوانع وثءامسأ الاح اومدقي نأ برحا' ببسب

 اوركذي نرأ اضيأ مويلعو ةسردملا لوخد ىف نيبغار اوناك اذا ايف دادغب يف
 اهركذ راملا نيتسردملا ىدحاب اهيف اوبظاو يتلا ةدملا نع ةيضتقملا تاليصفتلا
 ءامسالا ءاطعا بجيو مهتايعدم قدص تبث, ثأاث صخش نم ةداهشب اونأي ناو

 .اوأزه بأ نم رشع سماخ | موولا لبق ةراظنال

 فقوتماذهو اهحاتتفا لوجأت وا ةنسلا هذه ىف ةسردملا حامتفا ررقنت دقو

 . نيعجارملا بالطلا ددع ةيسن ىلع

 مل نيذلا نم ةنسلا هذه يف صاخشالا لوبق ىمأ يف رظنلا نعميسو
 . نينتروك ذملا نيتسردملا ىدحا ىلا نيبستنم برحلا لبق اونوكي

 .نموب . ا ه رجيألا فراعملا رظان ١١١5 زوم مع

 فانثتسالا همكم سيئر سبروف . ه رتسملا عاذا اوروبآ ؟6 مون ىفو

 : نالعالا اذه قوقحلا ةسردا ايرخف ًاريدم هرابتعاب
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 يرجيسو لوالا نبرشت رهش لئاوا يف قوقحلا ةسردم حتف داعيس و
 ١؟١ة؟لوليا ١١ قفاوملا هعججلا موب هب اديلا ةمكم يف لوخدلل نيحشرالا ناحتما

 ةروك ذملا ةمكحلا يف رضحم نا كلذ ةب قلعت, نم ىلعف ةيبرع هيناثلا هعاسلا يف

 فانئتسالا ةنكحم سيئر اكهرو بآ ؟ه

 سبروف .ءه

 ءادبق بس ) نالعالا اذه ةءادبلا ةمكم تنلعأ ١و و-١ .-مو مو قو

 (. ةءادبلا ةركحم ىف نيعملا تقةولا ىف بالطلا روضح بحي

 مهنم ًابلاط (4ه) اوناكف ةيلكلا هذ قاحتلالا اومدقت نيذلا بالطلا اما

 . لوالا فصلا ىف (0) و يلاعلا فصلا ىف ًابلاط 9

 ريرعت ترا نس مث ةسردملا هذه خيرات ىلا راشا ثيح ( رتراك مانو ( رتسملا

 ىج هجايلا يلج ىسو» ( مثو دادغل ءابجو ةراشتسا دعل م دق ةسردملا تاماظن

 ) سايش ناوطناو يج هجابلا نسدو ةرعع دوادو » نيين اعلا مايا امل ريدم لوا 2,

 :مم ابحاتنذأ دنع اهتذتاسا ناكو

 دوادويواهزلا دجباو بئانلا باهولا دبع (ريدملا نواعم) يونسلا تأشن

 )1( 5 ردنباشلا دلاخو يديوسدلا فراعو سامع ناوطناو يضف ناملسو ةرع

 : ةيتالا داوملا ىلع المتشم ناكف دبعلا اذه ىف اهسورد لودج اما
 اياصولا ماكحا . حاكنلا ماكحا ؛ ةيلدعلا ماكحالا ةلحب ) ةيندملا قوقمحلا

 لوصاو ةيرحبلاو ةيربلا ةراجتلا قوة>و فاقوالاو يضارالا ماكحا ) ثيراوملاو

 « ةيعرشلا تاعفارملا ء لدعلا باتك نوناقو ذيفنتلا نوناق) تاعفارملانوناقو هقفلا

 نيع ةيناثلا ةنسلا يف جرت الو دو يلع دم ( يلامم ) وه ةسردلا بتناك ناك )١(

 ظعاولا ميها ربا ذاتسالا هناكم



 ماس

 ةرادالاةوةحو ةيلاملاو ةيداصتقالا مولعلاوةيروتسدلا قوقحلاو نامورلا قوقحو

 ةيندملا نيناوقلا تاساقمو يسايسلا خيمراتلاو ةصاخلاو ةماعلا لودلا قوقحو

 : ٠ )١( ينوناقلا بطلاو ةيبروالاو
 اهءالط نا ولو ًايعيبط ًاريس ريسآ ةسردملا هذه تذخا خيراتلا كلذ ذنمو

 سرادم دوجو مدعل .نريدوجوم ريغ ةيوناثلا ةساردلا يجيرخ ناو اسال ةلق

 ةيلاعلا ةيعامتجالاو ةيقوقحلا سوردلا بيف تلكا وأب» ةنس ىفو ٠ ةيوناث

 : ةذتاسالا نم نوكتت ةيميلعتلا اهتثيه تناكو ةبيط ةلاه تحبصاف

 شسصردم يديوسلا فراعونامورلا قوقمح سردمو (ردملا) يديوسلا قيفوت

 سردم يونلا تأشنو ضئارفلاو اياصولاو ةللا سردم يواهزلا دجماو ةلجمأ

 نراملس تيكحو قوقحلا كصو ةيروتسدلا قوقحلا سردم يضيف ناما-و ةلجلا

 تاعفارملاو ةيئازجلا قوةحلا سردم يناليكلا ىلاع ديشرو لاملا مع 500
 سردم ىجردأجلا فوؤرو ةيقوقحلا تاعفارملا سردم ةرمح دوادو ةيئازجلا

 ودلا قوقدتم .لسوذم يرتالا'وداقلادبقو يدايسلا خي نانلاو ةحانلا لوذللا لوتع
 نرايقث هللادبعو يضارالا نوناقو ءازجلا كض سردم ردنباشلا دلاغو ةصاخلا

 مو نيماحلا نه ىلوالا ةيحولا 197١ زومت نم سداصلا مويلا يف ج رخ: دقل )١(

 1 : مهااجرد بسح
 عهوط د_حا ؛ ليلخلا يقطمم © يدمسلا دواد « دوت يلعد# <« ليج لآ رابجلاد يع

 © تركأذ قيةون © نيدلا يحن « فورعم ميل- « يلركتلا رابجلادبع « يلهفروالا يك

 «© ىجةجأيلا ىمهف نسح 6« ياس دمحا 6 يدئفا باهولادبع ع دهاج نيدح © ترصن ىمه

 . بيقنلا ديؤملا هللادبع

 : ةذئاسالا مهنم ناك دقو .يناثلا فصلا ىلا لوالا فصلا بالط حت دقو
 فسو, « ىوازءلا سابع « ظءاولا ميهاربا ( زييلا ةمكم سيئر ) راثات ياس نسح

 يوارلا د_ها ©« يرصأنلا يدول> ©« يدعسلا تكوش « يزاين دما «© ديعس لماك « اول

 دو# 2 يرمعلا قاطصم <« ريع يوح 4 يضأقلا قازرلاهدع ( نانيا يف قارعلا ريفس )

 .٠ ليمح رداقلادبع « نادرع ليلخ © بئانلا يريخ

 ديسلا موحرملا هقلاؤأ ( رثمح ديسلا لآ مجارت يف رهزالا ضورلا ) بذاتك عجار

 ١5484 لصوملا  داحتالا ةمبطم  ظعاولا نيدلارون قطصم



 "كَ

 اطملا فسويو يسايسلا داصتقالا سردم نانفا نيحو ةرادالا قوقح سردم

 . ةسردملا بتاك حوونسلا لاكو حاكتنلا ماكحا سردم

 نريذللا نيفصلا ج رخن دعب تاونس ثالث اهيف ةساردلا ةدم تحبصا دقو

 يف امالط ددع ناكو تاوئس عبرا ىلا ١١84 - مم ةنس يف تغلب مث اهب تحتف

 تناك نأ دعب فراعملا ةرازوب تقحلا ةئسلا هذه ىفو ًابلاط (١؛١) ةنسلا هذه

 . كلذك لازت ال يهو ةيلدعلا ةرازو. ةقحلم

 ١و ماع ىف هنا الا تاونس ثالث كاذ دهب ةساردلا ةدم تحبصأ دقو

 . نآلا ىتح كلذك لازت الو قوقحلا ةياك ماظن ردص

 ٠ تارم ةدع اذه اهماظن لدع دقلو

 حتمو الداعي ام وا ةيقارعلاةبوناثلا ةداهشلاةلمح الامويلا ةيلكلا ىف لبقي الو

 . ( سناسيل ) قوقحلا ىف ةزاجأ اهيف ج رختملا

 ذا نيجرختملانم ددع ربك | ابيف ج رخت ةيقارع ةيلك لوا قوقحلا هيلك دعتو

 .ةجرختمو جا رختم 86 ءاهز ووز-وم . ماع ىتح ١و٠. ماع ذنم أبيف ج رخت

 نينكلا ايلا ىمتنا ةيلك لوا قوذحلا ةيك قرا وه هيلاةراشالا ردجت امو
 ددع ذغاخيراتلا كلذ ذنمو هم ماعيف )1١ ةدحاو ةبلاط سم لوالتلبق ذا معانل
 . ىرخا دعب ةنم دياز تايلاطلا

 لالتحالا دهعلئاواىلا ةءراجتلاو ةيلاملا مولعلا ةسارد مظنت ةلواحم عجرت

 ةطاسأ تماقدقف . ماها وا ةبانع عضوم كاذ لبق نكت م ذإ قارعلل ىناطيربلا

 دواد خييشاا ةحيبص ةسنآلا يف )١(
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 ( ةيلالا يرومأم ةسردم ) مساب دادهب يف ةسردم حتفب ١51١م مأع يف ةلتحلا

 تنلعا ا ةؤمم ترام فب مون ىفف ' اهمف نيجرذتملا ة.يموكملا حاصلا ةيشع

 : نالعالا اذه

 ةيلاما يرومام ةسردم مساب نيروماملا جيررختل ةسردم ةموكملا حتفتس
 لبق بااطلا نحختع و ةنس )١١( ىلع مثرمع فوذي نيذلا بال طلا لبقيسو

 )١( (ةعبور) بااطلا ىطعيسو خب رأت /|اوةيفارفجلاو باسحلاو ةيب رعلاب لوخدلا

 6 . رهشا ةتس يا ةساردلا ةدم ةيمارك | ةروصب ايمو ةدحاو

 مع سيردتب موقيو ةسردملا هذ ًاريدم يدعسلا دواد ذاتسالا ناك دقلو

 ةيبرعلا سدردتايوارلا هط موحرملا مهنمرك ذنف نورخالا ةذتاسالااما ةسدنهلا

 ءاصحالا ىلع سرردتا كب نس>و باسمحلا سردتل يمظعالا يدم جاحلاو

 ةهذ_ه بالط نا وه هيلا ةراشالا ردجن امو رافدلا كسم سيردتل يدنفا اطعو

 هبشا ةسردلا نحص يف ترو رشثنم مثو ممرظنمو اطيلخ اوناك .ةسردلا

 ءا-ضيبلاو ءادوسلا ةماعلاو شوب رطلا سبال مهيف ناك ذا ) ( لافن ركلاب )

 . ( ا لاقعلاو ةيفوكلاو ءارضحلاو

 كار اودو ماع لح اذا ىتح , نانرود ةسردملا هذه يف تجرم دقاو

 حتف تررق ذا ةيراجتلاو ةيلاملا مولعلا يف ةساردلا مظنت ةرورض ةلتحلا ةطاسلاا

 ناسي ؟» خسر أب اه>اتتفا نع تنلعا دقو ) ةبراجتلا ةموكحلا ةسردم (

 .( دنالوين . و نتباكلا ( وه اهريدم نك وراوزد

 تقلغأام ناعرس ذا رارمتسالا اهل بتكيمل ةس_دملا هذهنا رهاظلا نكلو

 مظنلب هيئاح ند موق تلا )00 ) يقارعلا ي ماعلا 0 نا قلو

 يناطي ربأا لالتءالا دهب قا رعلا يف تامه: 6 يقلا َ 0 ةلممأا ةدحو يي ةيرلا ) 3

 . مجمملا اذه يف ( قارملا يف يدقنلا ماظنلا ثحب مجاد') ةيقارعلا ةلمعلا رودص ليقو

 ينطولابا.ثلا نه ةبخ اهسا 1911 ماع تسسا ةيلها ةيعج يفارعلا ىداعلا دهمملا (؟)

 . يناقثلاو يوقلا لقحلا يف ةليلح تامدخت تءاق دقو دادغب ىف



>” 1: 

 ةمهملا هذه موق. لاع دهعم دوجو يلا ةجاخلا الغتسم « دلبلايف ةيراجتلا ةساردلا

 ( ةيلاعلا ةراجتلا ةسردم ( حاتتفاب همايق نع 9 ناريزح م. خم رات نلعأف

 داصتقالا مولع مضن ىلوالاهنساا سوردو . نيتذس ساسا ىلع امف ةساردلا العاح

 ةسيفارفجلاو يراجتلا باسج+لاو ةيراجتلا نيناوقلاو رتافدلا كسمو ةيلاملاو
 . ةيزلكنالا ةغللاو ةءداصتقالا

 تالماعملا « ةراجتلا خيرات » عئاضيلا مولع مضن ةينالا ةئسسلا سورد امنوب

 . ةيزلكنالا ةغللاو ةيلاملاو ةيراجتلا

 دانلا لامعا تفوت .لمفلا نع تفوت لق اهروذب ةسردملا هذه نكلو
 . دعب امق

 فراعملا ةرازو تررق امد نع ؛هسب ما ىتح كلذك رومالا تلظو 0
 ةيوناثاإ يف ( ةراجتلا ع رف ) وه ةيدادعالا ةساردلا عورف نم ع رف سبسأت

 . )١( دادغب ىف ةيزك رملا

 ةيلاملا مولعلل لاع د معم ءاشناب ًايدج نولوؤسملا ركف ١س ماع يفو

 دبعم ءاشنا ةذسلا كلت يف قوقحلا ةيلك سلجم ررق ذا ةيداضتقالاو هي راجتلا

 هئاشنا نم ضرغلا ناك و قوقحلا ةيلكب قملا دقو « ةيلاملا مولعلا دهعم > مسأب

 يف ةيلاماو ةءداصتقالا بصانملا لغش ىلع ةرداق نيفقثملا نم ةفئاط جد رن

 )١( . اهجراخو ةموكحلا فئاظو

 ليوم ةرورض قوقحلا ةيلك يف سيردتلا ةئيه تأر ؟هساب ماع يفو
 ةساردلا نا دجو نا دعب امس ال لقتسملاع دهعم ىلا ةيلكلاب قداملا دبعملا اذه

 مارب أم ىلع ريست هيف

 لصق نآلا وهو ( ىروس ) املا قهر ذاة-الا وه عررفلل سردم لوا ناك )١(

 ماع كالذو نوثيب مهاربإا ذاتسالا وه ع رفذال رخآ سردم نيع مي . كرووت يف انروس

 .نآلا ( ةراجتلا ةيوناث ريدم ) ١و5

 اثماا قيفر تاذاتسالاو قوقملا ةياك ةذتاسا ضعب دهممللا اذه وسردم ناك (؟١)

 ذاتمالاو روأملا يعض ذا:-الاك ةل ال ةرازو ىظوم 00 مهمأا فاض نلوكدي ميهارباو

 . ءاطغلا فشاك سابع



 "م

 ءاضتقالا تاعما يرس ليلخ ذاتسالا مدق ١وخو سيام ؛ مون يفو

 دهعملا يف حرتقملا ةساردلا جهنم فرع ًاررقت قوقحلا ةيلك ىف يسايسلا
 . هيل راشملا

 كاذنآ قوقحلا ةيلك ديمع ةيئاقو ةنجل تاكش | وو سيام م خدراتيو

 ًادهعم حبلا ثيح دهعملل ماظن ةحنال عضول « يحاشولا ديملاديع ذاتسالا وهو

 ةحئاللا تعفرو لعفلاب اهعضو مث دقو . تاوئس عبرا هيف ةساردلا ةدم ًايلاع

 ىلا روكذملا دبعملا يف ةساردلا ليجأت ررق ساجلا نككلو ءارزولا سلجم ىلا
 ةيلك هنوك ساسا ىلع دبعملا يف ةساردلا فن أت: نا يف ايغار ةقحاللا ةنسلا
 . داصتقالاو ةراحتلل

 ديعك هحتف ديعا ثيح ١949 ماع يف الإ فن أتست مل هذه ةساردلا نكلو

 اوناك نذلا ) هبالطل لاحلا حاسفا ضرغل قباسلاك قوقملا ةيلكب قحام

 ةداهش ىلع اولصحو هيف ةثلاثلا مهتذس مهنم نورشع لكاف ( ًابلاط نيسمملا ءاهز

 . قوقحلا ةيلك نم )١( « ةيلاملا مولعلاب زاجم د

 اف ةساردلا تأديف داصتقالا و ةراجتلا ةيلك حتف ررقت ١94 ماع يفو

 طينا دقو ًاياام قوقحلا ةيلكب كاذموب تقملأ دقو ١47 يناثلا نوناك 4 موب

 ءاسميرجن امتاس ردت تناك و . نسحلا نيما ذاتسالاب امترادا ىلع فارشالا سا

 ةسردم برق ةعقاولا ةيانبلا ىلا تاقتنا نا ىلا ةيزك رملا ةيدادعالا ةيانب يف

 . (؟) لحنا سفن يف ةديدج ةيانب اه تديش مث ةيعسرلا ةعانصلا

 وجيرخ الا امف لبقي الو انسح ًاريس ريست ةياكحلا هذه تذخا دقو

 جرختملا حت و . تاونس عبرا اف نوضقي ثيح اهداعي ام وأ ةءدادعالا ةساردلا
 ٠  .ةيداصتقالاو ةيراجتلا مولعلاب « سناسيل ةجرد » اهيف

 اوجرخوةيلكتلا نه ميارلا فصلاب اوقحتاا ثيح ةيا املا ممسا رد مهضعي لكادتا (1)
 ١96١ ةنس اهبذ

 ءاثيلا فيلاكدتب دادغب ةراهت ةفرغ تعرب دقل(؟ (
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 حبصاو ايلاط ما. (١؟17) ىلو الا اهتنس يف اجالط ددع ناك دقلو

 , ةبااطو ابلاط 1ذ514 ١( وه ؟-كةه1ز ماع يف

 ةيلاعلا نيملعملا راد -

 تظحال دقف ينطولا محلا لئاوا يف تئشنا ينلا ةيلاعلا دهاعملا نم يبن

 ةلق ةلكشم يف عقتس اهنا ةيوناثلا سرادملا نسيسأت كعب امس ال فراعملا ةرازو

 هادعال دبعم حتف ةرورضب ٠١+١9 ١١١ ماع يف تركف كلذلو . اهل نيماعملا
 ماعل يونسلا اهريرقتب كلذ ىلا تراشا دقو ةيوناثلا سرادملل نيملعملا

 : تلاق ذا ١0# - ١و١
 كرم انيأر ندملا ضعب يف ةبوناث سرادم حتتف ىلا جاعحتتس اننا اه د

 نواوذشم نو . اهل نيمزاللا نيماع ا راضحتسا ةيفيك يف ركفن نا يرورضلا

 ةساردلل نيمزاللا نيماعملا جي رختل ةيلاع ةسردم سيسأتل ةطخ عضو نالا
 روش دعب تاسيردتلا هذه ع ورشلا ىلا قفونس انناب لمالا ديطو انا و ةيوناثلا

 . « تاصصخملا يف ةدايز ىلا ةجاح نودب نيرهش وا

 امف ةساردلا تناكف ١( و0 يناث نيرشت) يف رادلا هذهحتف العف مت دقلو

 يف نوبغرب نيذلا ةيئادتبالا سرادملا يماعم ىلع ًارصتقم اهيف لوبقلاو ةيئاسم

 يف ممددع ناك و ةيوناثلا سرادملا يف سيردتلل مهسفنا دادعاو هيل اهلا ةساردلا

 : نوقابلا كرتو ايلاط عوز مهنم قب هنكل مالا لوا ايلاط ( ه٠ ) ةئسلا هذه

 تلقتنا مث ةينومأملا ةسردم نم يولعلا قباطلا اهسيسأت دنع لغش: تناك دقو

 . ةيوناثلا ةسردملا ةءانب ىلا ةيناثلا اهتنس يف

 يملعلا ع رفا: امه نيعرف نم فل أتت و نيتنس اه ةساردلا ةدم تاعج دقو

 اهئاشنا ىف لضفألا نا وه ددصلا اذه يف هيلا ةراشالا ردجت امو يبدالا عررفلاو

 كلذلو ( فراعملا رزو نواعم ) ناك يذلا يرصمح ا عطاس ذائسالا ىلا عجر

 . امترادا ىلع فرشملا وه ناك

 : يبف اممف سردت تناك ين سوردلا اما
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 يرصملا ذاعسالا اهسردبو سي ردعلا لوصاو مولعلا .ةفسافو سفخلا مع

 يحالفلا فيطللا دبع ذاعسالا هةسردو ثدحلا خيراتلاو ماعلا خم راعلا

 يوارلا هط 2 2, مالسالاو برعلا خسرت

 ةمينغ فسون د 0 ةيقارعلا ندملا خسرات

 دوعسأ معد 2 2 ةءداصتق الا ةيفارغجلا

 يدعسأا مشاه 2 2 قارعلا ةيفارغج

 6 ركلاد يع ميدو د 2 ءايزيفلا

 نبدلا مع نيدلازغ و , يعيبطلا خيراتلاو ءايميكلا

 ةجاحل رظنل ابو ١550 ماع يف اهنا الا ةيئاسم اهيف ةساردلا ترمتا دقو

 تلعج ددقف ةيوناثلا سرادملا حتف يف عسوتلا دعب ايس ال نيسردملا يللا دالبلا

 ةدم تناك و اهلداعي ام وا ةبوناثاا ةساردلا ويرخ الا اهيف لبق دعب ملو ةيراجن

 )١( . اضيا نيتذس اهيف ةساردلا

 كلذو اهءاغلاتررق دعب امف اهتأترا ةءوهرت بايسال فراعملا ةرازو نا ريغ

 قح تاونس عبرا ةدم باودالا ةقلغم ةيردأل هذه توقب دقلو ١و#و ماع يف

 يف يولاث' مياعتلا يف لصح يذلا عسوتلا دعب ؟ سو ماع دبدج نم اهبحتف ديعأ

 . (؛) اف رغاوشلا دسا نيسردملا نم ريك ددع ىلا ةجاحلاب روعشلاو داليلا

 ماع ىف تديز امنكل و اضيا نيتنس ساسا ىلع اهيف ةساردلا تراس دقو

 تحرصا !ةخدب ماع يف مث ةيوثاثلا ةساردلا دعب تاونس ثالث ىلا (م) وسب

 . مويلا تح كلذك لازت ال شو رتاو:س عبرا اهتدم
 يلخادا مسقلا يف بالطلا لبقيو يبا ةيلاعا نيماعملا راد يف سيردعلاو

 روتكدلا اه ًاديمع نيع م قاتشم بلاط ذاتمالا وه اهيف ديمعلا ليكو ناك )١(

 3 ليصالا ىجحات :

 شيورد ذاتسالا هفاخ مث ( يرصملا ) ديس رهظ» روتكتلا امترادال نيع دقو (؟)

 ١ يدادقلا

 شيورد روتسك دلا هفاخ م يوارتع يتم روتكدلا اه ًاديمع نيع ةنسلا هذه يفو (؟)
 ىمشاحلا دلخ روتكدلا نآلا اهديمتو اهّوادمع عيا 9 يدادقملا



 ا

 بلاطلا نم دخؤيو ةموكحلا ةقفت ىلع ةساردلا ةدم لالخ هيف نوشيع» ثيح

 اهنيعت طورشب ةموكحلا يف ةمدخلاب امجوم دبعت» تامدحلا هذه ءاقل ةلافك

 نن راق نار
 عررفلاب « سناسيللا ةداهش و اهمف نيج رخعتملا اءالط فرامملا ريزو حتم و

 : يالا هجولا ىلع اهيف ةعزوم نالا ةساردلا م ورفو . هيف اوسرد يذلا

 ةيبرعلا بادالا عرف - ١

 ( ةيزيلكتالا ) تاغللا حم ٠

 5 تامين“ م دع

 تايضايرلا م١ -
 عاتجالا 3 - ه

 اذهيف تابلاطلا لوبق مت ةنس لوا نا وهددصلا اذهيف هيلا ةراشالاردجت اممو
 نالا نهددع ديزي انني ةيلاط ( )٠6 لوبق مذا اسال ب اوس ٍشض ديعملا

 . ةيلاط )٠١( نع

 )6 .لاو6 ماع قح ازواج ماع نم ةيل اعلا نيملعملا راد ىف جرحت دقو

 بسح ايف ةساردلا عسوت نع ةركف يلا مف ,يراقلا يطعنو ةيااطو بلاط

 : ةفلعلا نينسلا

 ايلاط هو. اوأل4 ,1١95

 2 3 اورسإ ب ل

 2 ا اوعو ا زوو

 ةيلاطو و ىف اك5ؤ - 4

 ةيلاط ( "سا ) مهنم >> الاه ر لؤه١ -اطؤ68

 ةيلاط( )مهنه >» اعد اوؤ6و؟ - 506١|

 ةيكلملا ةيبطلا ةيلكلا ع

 . ثيدحلا قارعلا يف ةيل اعلا دهاعملل ةيسنلاب سيسأتلا



 فدع

 ةروصب انه ريشن نا انب ردح اهسيسأت خيرات نع ملكتن نا لبق اننكلو

 ةساردب ةصاخ ةسسؤم لك نم ًاولخ ناك نييناعلا مايا قارعلا نا ىلا ةزجوم
 ءاليتسا لبق ةرهازلا هدوبع ىف ةيحصلا هدهامع امنغ ناك قارعلا نا ولو بطلا

 نيلجدملا يديأب ةملسم دادغب يف بطلا روما تناك كلذلو . دادغب ىلع وك الوه

 يواسملا رادا روتك دلاو يناريالاادادخ مكح لاثما نيذوعشملانم نيبيطتملاو

 نسم جاهلاو وطسرا ديسلاو داديسلاو وكنا روتك دلاو رازال روتك دلاو

 قش ىف نبرشقنم اوناك نذلا نيااحدلا نم مثريغو نوتاخ ه->رفو يراهدنقلا

 ٠ (5) دالبلا ءاحنا

 يقارعلا بابشلا نم رفن ةناتسالاىلا رفاس نرشعلا نرقلا لئاوا يف هنكلو

 ماع ىلوالا ةيملاءلا برحلا تهتنا امدنع كلذلو امف ةيبطلا ةسردملا يف ةساردلل
 نبرشعلا ىلع ديزال نييقارعلا ءابطألا نم اهيف اوجرُ نيذلا ددع ناك 4

 . مثو اييبط

 يحيد يجولمدلا هللا ديعو ىلاجلا دوادو يدادغبلا يركف يلع ةرتاك دلا

 بئاصو يرتولا ماهو رك اش قئافو ينودلا دوادو يوازعلا لالجو تهز

 مهارباو يواهزلا تك وشو ينس> نيسحو تكوش ياسو يكزدمحو تك و

 . يديوسلا ركاشو يدشر قيفوتو يسولالا فك اع

 نوؤشلا اهيف ام دالبلا نوؤ ةلتلا ةيناطيربلا ةطملسلا تءلتسا امدنعو

 زل حيطاا مرد سيسأت ىلا ةساملا ةجاملاب نورعشي نويقارعلا أدب ةيحصلا

 ةسيعمجلا ) تءاق يت> او 1 ماع تأب مل كلذلو ءابطالا ددع يف زرابلا صقنلا

 عوضوملا اذه لو> شاقن راددقو اهسيسأتب عورشلاب يدانت ( ةيدادغبلا ةيبطلا

 ( ةيبطلا ةيعملا ) تدقع ١و ماع فيص لح اذا ىتح تاءمتجّلاو فحصلا يف

 اوداع نيذلا نيينطولا ءايطالا نم فيفا هرضح نا ؛ز> ربش يف ةيحرات ةساج

 ياس رو:ك داو سكي رجيملا هيف ملكت يناهن رارق ءاطعال كلذو نطولا ىلا

 روجكدلاو يردولا مام رودك دلا هيفلؤا قارهااىف بطلا خبرات باتك محار )1

 | دادقب ةموكسملا ةميطم ردي املا دلاخ روه“
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 نيدلا ماظن روةكدلاو فولعم نيما روةكدلاو ركاش قئاف روتكدلاو تكوش
 . ةلازغ ناملس روتك دلاو

 ةيبطلا ةسردملا سيسأت بلط ىلع عاجالاب يأرلا مت تاشفانملا هذه دعب و
 يقارعلا بعشلاو ةموكحلا ىلا مدقت نا ةيبطلا ةيعملا تررقف دادغب يف

 : ةيئالا تاحارتقالا

 هنال قارعلا لهال يويح سا قارملا يف بطلا ةساردل ليبسلا ديهمب نا - ١

 . هنع سانلا ربصيال لجاع ىبعش جايتحا
 سيسأت ىلا دمعي نا جايت>الا كلذ نيمأتا قارعلا دي يفام لضفا نأ - ٠؟

 2 . ءاطبا نودب دادغب يف بطلا ةيلك
 انزوعيو انشا ىف لازام بااطلا هب جرخت نال قثئاللا قشدسملا نا خس

 . ىنشتسملا نم برقلاب ةيبطلا ةيلكلل ًارقم هذختن يذلا ءانبلا طقف
 ةيلكلا سيسأت عورشم فرابداقتعالا ىلا ةموكملا جردتست نا بجي - 4

 . اهتداعسو دالبلا مدقت ىلا يدؤت يتلا ةيميلعتلا عورفلا عأ لوانقي
 نيةنل دب ىلع م لحعلا اذه ع ورشلل هلمع بجي ايف ةموكحلا ريونت نا - ٠

 . ةحصلاو فراعملا نم ءاضعا اهماوق نيتطات

 ن+رلا ديع ديسلا ىلاو يناسلا بودنملا ىلا رارقلا اذه نم خسن تاسراف

 كلملا ةلالج ريتركس ىلاو فراعملاو ةحصلا ريزو ىلاو ءارزولا سيئر بيقنلا

 . مثريغو لوالا ليعيف

 كلما ةالج رينركبس بامادقو ةركفلا ةديؤم ةبوججالا تءاح دقو

 : هصن م

 سيسأت عوضومزا ىلا عجري هنع رذتعا ام وهيناتنك ريخأت يف بيسلا نا

 فنرا ينرما دقو هتاالج لبق نم قيهعلا سردلا تحت دادغب يف ةيبطلا ةيلكلا

 ةرورض يف ةيدادغبلا ةيبطلا ةيعملا كراشي هتالج نا شو هع حلاتن مكفلبا
 مألا اذه يف ريكفتلا ناب دقتعي هنا الإ اهيلا ةساملا دالبلا ةجاحو ةياكلا سدسأت

 دادعا نكمي ال ةجرد ىلا ءيطاو دلبلا يف مباعتلا ىوعسم نال ًارظن هناوأل قباس
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 . ريطخملا عرفلا اذه ةسارد يف رارهتسالل ةمزاللا ةءافكلا يرذ ةيلطلا

 مفر ىلع ةداملا قوف ةروصب لمعت نا هتموكح ىلا بغرت هنا الح نا

 بطلا ةياكك ةريطخ ةيلك سيسأت يف ريكفت" نم نكمم دح ىلا ميلعتلا ىوتسم

 . سيسأتلا اذه يف ركفت نا لبق

 مك راشي هنا ريغ نالاعوضوملااذه يف اوريسنال نايف بغرب هتاالج نا

 "5 وتسهم دعاس يذلا موولا كلذ نوكد نا لما, وهواهومركذ ينلا ,يدابملا يف

 | 1 دج ادرق ةيلكلا هذه ءاشنا ىلع مياعتلا

 فترأب مه اولوقت ناو كلدب ماركلا ؟ ءالمز اوعنقن نا وجرا كلذلو

 ةيلك انل نون اهكل ألا اذه يف ليوطلا ريكفتلا ىلع لمعن نأ ديرب هتلالج
 . « اهنايكب و اهب رختفا نا قحتسأ

 قحايماع دالبلا أيهت: امير ع ورشملا اذه ليبس يف لمعلا نقوت كاذ دنعو

 سيسأتب مايقلا ناكما نع ةماعلا فراعملا ةيردم تهون م ١؟؟4 ةنس تاح اذا
 .5١؟ةرا ارم يف خرؤملا اماتكب كلذ تنيب دقو ةيبطلا ةيلكلا

 سامح ةسائر تيجو ١086 ناسون رهش نم نب رشعلاو عباسلا مويلا يفو

 موزلب فراعملاو لاذشالاو ةيلخادلا تارازو نم لك ىلا اصاخ اياتك ءارزولا

 . ةيبطلا ةيلكلا سيسأت يف ثحبلل ةمصاخ ةنجل فيلأت
 افقاو كلذ روطن ةيانعو ةقدب عبتتي لوالا لصيف كلملا ةلالج ناك دقو

 . ام ةصاخلا تارباخلا عيمج ىلع

 يف ءارزولا سيئر ةلماكل بااخا نأب ةلالجلا بدحاص هر دح نرعأ ,

 ةيبطلا ةسردملا عوض وم

 بل ردم ءاشناب ءانتعالا ةرو رض ةنيبملا رراقعلا ىلع هتأ الج عاطا دّقا

 اذه عمو ماتهالا دشا ةيضققلاب متهم ءارزولا سيئر ةماخن نا لعو ةمصاملا يف

 دالبلا لبقتسم ىلع يوبحلا ريثأتلا نم ع ورشملا اذهل اه رظنلاب يأر دقف هلك



 للا

 هجارخال ةلجاعلا بابسالا ةأيهتو ةيانعلا ةفعاضم موزل يف هتبغر دك ؤي نا
 . لمعلا ىلا ريكفتلا زيح نم

 ىف ال ًادج بيرق تقو ىف ةيبطلا ةسردملا ءاشنال ةبجوملا بابسالا نا

 اهتمدق يتلا ريراقتلا ىف امات احيضوت ةديضوم ىو ءارزولا سيئر ةماقن ىلع

 دقر نآلا دعب ىر ال كلا ةلالج ناف كلذ نع الضفو . ةماعلا ةحصلا ةبردم

 ةلأسم يف قارعلا قبب نال افوسم مدقتلاو ديدجتلا روط يف دالبلا تاخد
 ةيبط سرادم ثالث اهدحو ايروس ىف . هل ةرواجلا دالبلا نود هذبك ةبووح

 دوجو نم ةليوط ةدم نيمور## انريغ ىلع ةلاع نوكن نا فاصنالا نم سياو

 . بعشلا تاقيط نيب ةيحصلا تامولعملا ريشنو ضارمالا ةغاكمل ةلابص ةثدب

 ءابطالا نم يفاكلا ددعلا دابا يف دهتجن ةموكحلاو ةديدع تاوئس ْذنم

 لك نكحلو ةكاتفلا ضارمالا رش سانلا اوقيل ةدوعبلا زيك ارملا ىلا مهاسرتل

 بايسالةدوشنملا جن ا: نااب اماع نرتق :ل ةيبطلا ربراقتلا نم روظي ام ىلع ابد ءاسم

 تاقفن ةدايزو ةريبكلا زك ارما نع داعتبالا يف مهتبغر مدعو ءابطالا َةلق اهمها

 . امامحت ةنيزحلا عسو يف سول امم بناجالا

 سرادملا تذخاو لبق يذ نم رثدكا بابسالا ترسيت دقو نآلا اما

 نم ءافكالا ذيمالتلا ناكمالا ردقب جرح تأدبو مدقتلاو .وشنلا يف ىرخالا

 لذديوتقولا عايض ىوس راظتن الاو ثيرتلا ءارو نم ىجري الف ةيماعلا ةبجولا

 ةيرورّصلا لئاسولا نم ةليوط ةدمةمو رح ةماعلا ةحصلا ءاقب و ةيئاطلا لاومالا

 . ةرضاحلا ةمزالا ةجلاعمل

 عورشملا حاجن ناكماب ةحصلا لاجر دنع ةدئاسلا ةعانقللو بايسالا هذه

 رظتني ةمكلمملا يف ةمربملا ةيحصلا تاحايتحالا انيمطت الاع هذيفنت بوجوب

 ةيلخادلا ةرازو ىلع ريشي نا ءارزولا سيئر ةماخف نم ةلالجلا بحاص ةرضح

 يف بلطلا اذه قيقحتا ةديدجلا ةينازملا يف مزاللا لالا صيصختب

 . تقو رصقا

 1 مارت>الا قا اوليقاو



 "ها

 يفف دوجوأا زيح ىلا عورشملا جرخ ىتح ليوط تقو ضم ملاذكهو
 ©« )١( تيبلا لآ ةعماجل » عرفك اءاوبا ةياكلا تدتف ةرال-| 76-١ مون

 . يكنه اىفشتسملا ةحنجا نم تقوم حانج يف مهسورد نوقاتي بالطلا أدبو

 : مهو (١و؟8-وك5اب ةنس ) ابلاط نيرشع لوبق 9 دّقلف

 فرؤر « يجازا توقعي « سايلا ريبلا « يدوبع كاج « رونلا دبع رينم

 داؤف « يشنم نويص « ئسع لماك ليعاع“ا ليلخ « تلاح دلاخ « حميس دواد

 ديملاديع « ريبلا يلع« عبر يجرك « يجف |مقلا .ناسحا دمحم « ميس ريملا « داع

 نانويلا وبع نانوي « ةنيش فشوي « شالشديملا دبع ؛ ماسر نوئيب « يبنب رهشلا

 - (؟) يواهزلا ت>دم رفظم

 : مهف فصلا اذهل اونيع نيذلا ةذناسالا أما

 تانيلاو ناويحلا ملع ليك روك روتك دلا هدع امس نمروف ذاتسالا

 ةيوضعلا ءايميكلا تيساب ذاتسالا

 ةبوضعلا ريغ ءايميكلا دنوم ار ذاتسالا

 يرظنلا حسب رشقلا نمر رد كلا
 يلمعلا حبرشتلا تكووش بئاص ذاتسالا

 ( سيطانغملاوءاب ربكلا ) ءايزفلا تيساب ذاةسالا
 ( توصآاو ءوضلاو ةرارألا ) ءايزفلا دنوعار نذايسالا

 لصيف كلا هل روفغملا ةلالح نم ةبغرب ١5 ؟4 ماع تئشنا : تيبلا لا ةمماح )١(

 يف ةيمظعالا يف نآلا ةيئادتبالا نيملمملا راد !سبيافشت يتلا اماني ترمعو . لوالا
 4ط 3 يل امثل زب زءاادمع اهمذماسا ندو سردأا ىعرف مو>رملا اهدي ناكو 6 ١1 ةئد

 .ىحالقلا فيطألا دبع . اطماا فسوب . يوارلا هط . نيساي لآ ىفترم خييشلا . ىمشافا

 د.يع . ريصيأ يده» ء لئيز تجيب . فاوشلا هللاهيع ليصالا ىجات 4 يضذاقلا علم

 يقاا ةينيدلاةيمشلا الا حتفم ملو مريؤو ظؤاح هلالاديع . طابخلا زيزملادبع « يتافاحلا ميلخا

 4+١-*_ ٠**” ١ خب راتب ءارزولا ساج نم اهتلغيرارقلا ردص نا ىلا. ةساردلاب ترهتعا

 ةيادتيالا نمل. راد اهتي انب تذخما ١56 ماع يويقارع' ناطربال ًاراد اهح اني تذخضاذ

 : مولا ىح اهلفش لازن الو

 : اهدعب امو ١5١١ ناريزح يف ةرداصلا قارعأاا ةدب ند محار 6ةفز



 "و

 . نسردنس روتكدلا وه اهل ديمع لوا ناكو

 ىلا ( ةيلاحلا اهتيانب يهو ) ةياكلاب ةصاخ ةيانب سيسأت دعب امف ررقت دقو
 ةلالجلا بحاص ةرضح ةباعر ؟وم. ناسين ؛ مو ًايمسر ابحاتتفا ةلفدح ترج
 . لوالا لصيف كلملا هل روفنملا

 ءابطا جي رخت ليجس ىف ًابيط ًاريسةيلكلا هذه تراس خيراتلا كلذ ذنم اذكهو

 . ةثيدحلا ةيبطلا مولعلاب نيدورنم

 - يلعلا ع رفلا  ةيدادعالا ةساردلا وجيرخ الإ ةيلكلا هذه ىف لبقي الو
 ىفشتسملا ىف ةءلمعلا ةيديردتلا ةنسلا اهنمضن تاونس تس نآلا اهيف ةساردلا ةدمو

 ُْق سو.رولاكب ) ةجرد ابيف جرخش يذلا بلاطلا حنفو ةيريضحتلا ةنسلا ادع

 ةحارجلا يف ريتسجاملاو بطلا ىف اروّتكد ةجرد من“ اهنا م ( ةحارجلاو بطلا

 ىلوالا ةرودلا بالط ددع ناكو ٠ ( ةيريرس ريغ عيضاوم ) ةفسلفلاب اروتكدلاو

 : مثو ًابيبط ( ١١ ) ( 1598 - ١؟01 ) ماع اوجرخت نذلا
 « حمس فوؤر « ماسر نوثبب ؛ يدويع كاج « عبر يجرك : ةرئاكدلا

 داؤف ٠ يلب ربشلا ديجلا دبع , يجازا بوقعي . يجقامقلا ناسحا دمع « مين ريب

 . ريبلا يلع ٠ شالش ديما دبع , يثنم نويص ؛ دارم

 ( مانغ كلم ) ةسنالا يهو ةعوغ همم ماع ةيلكلا ىف ةاتف لوا تلبق دقو
 ماع ىف نهددع حبصا ىتح ىرخا دعب ةنس اهيف دادزي تايتفلا ددع ذخأ م

 . ةلاط (هه) ذؤمز -لوم
 ةرودلا ) ١6٠ - ١461 ةنس ىتح اهسيسأت ذنماهيف نيجرختملاددع غلب دقو

 ددع اما . )١( ةنسلا ىف ابيط ( م. ) لدعع يأ ًابيبط ( هي. ) ( ةرشع ةعساتلا
 (7)( 4١4 ) وبث اؤه) - 1516. ماع امالط

 ءاصحالاةبمش هتردصايذلا ١56١ ةئسا يتاياو ىحصلا ءاصءالا ةرشن مجار )00(

 فرامملا ةرازو امتردصا يتأا فرامأا ريسل ةيونسلا ريراقتلا مجارو ةحصلا ةرازو ىف

 ةيقارعلا

 ةحصلا ةرازوب مويلا ةيطكلا طبترت (؟)
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 ةسدنهلا ةيلك هو
 ماع ىف ىا يناطيربلا لالتحالا ذنم تعضو دق ةيلكلا هذه ةاون نا

 ماع ىف م نمو (ةسدنهلا ةسردم) ةيناطيربلا ةطلسلا تسسما امدنع (١)ماقلال

 ( ةيبيردتلا يرلا ةيلك) كاذنآ ىمست تناك ىنلا (ةيقارعلا ةسدنهلا ةسردم) |

 لاغشالاو يرلا ىفنيينف نيظحالم جي رخت ةسردملا هذه سيسأت نم ضرغلان اك دقو

 . ديدحلا ككسلاو

 ىف ةيناث تديعا اهنا الإ ةيلام بابسال ةسردملا هذه تيغلا 99١م ماع ىفو

 تناكنا دنعإ ) ةطسوتملا ةساردلا يجيرخ الا لبقتال تحبصاو 40 ماع ىف

 تلظو تاونس ثالث اهيف ةساردلا ةدم تلعجو ( ةيئادتبالاةساردلا يجد رخ لبقت

 بابسال ةئسلا هذه ىف تيغلا ذا م 4١مم ماع ىتح ابلمع ىف ةرمتسم ةسردملا هذه

 . ًاضيأ ةيلامو ةيوبرت
 دعنام ىلا اذه هيصتميف لظ ذا ( ثفيرك رتسملا ) وه احل ردم لوا ناكدقو

 . فراهملا ةرازوب تطبرو يرلا نم اهطابترا كف امدنع ليلقب وب ماع
 تطاناو لاغشالاو تالصاوملا ةرازو ديدج نم امتحتف ١ ومو ماع قو

 ةساردلا دعب تاونس ثالث ابيف ةساردلا ةدم تناكوريصقلا دوادروتكدلاب اهترادا

 . تاونس عبرا تحبصا ةليلق نيئس دعبو ًاضيأ ةطسوتملا

 وجيرخ الإ اهيف لبقيال ةياك ابلعجوامتجرد عفر ررقت ١449 ماع لح املو

 لوليايف تميقا ةرود لوا تناكف ةيبيرد“ تارود لكش ىلع اهبف ةساردلا تناك (1)
 يف ممناحتما يرجاف "و52 قبو ابلاط «؟*2 مهنم كرت « ١ 5١ اهبالطاقلا

 6 نسح نسحب « مظاك دمت ديسلا مؤاصا ةينآلا بالطلا حبجن 1411 يناثنا نيرعت رخاوا
 دوت 6 وهايلا ريم © ىمل- سابع © ينو دما « مماع « ركاش « يقود «© رينه دحا

 « يحي« تسفر « دواد « راتسلادبع « ندلا بطق « لك « فؤر « باهرلادبع « تكوش

 « نيما « ىجان « تللادبع « ندلاس مش « رينم « ملاص « صلاخ « فوؤر « ديجلادبع
 رداةلاديع

 ذاتسالا وه 51١م ماع يف ةسردملا هده رادع نا هيلا ةراشالا ردجن امو

 ( يدمسلا دواد )
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 نييقارعلا نابشلا نم نيسدنره دالبلا ةجاح دسل اهداعنام وا هيدادعالا ةساردلا
 مت 1و9 ةئسل مو مقر ةسدنهلا ةيلك ماظن ةنسلا كلت ىف ردص ساسالا اذه ىلعو
 خييراتلا كلذ ذنمو قارعلا ىف ةيدادعالا سرادملا يجيرخ نم ًايلاط ( .٠ ) لوبق
 . ىفاقثلاو يملعلا امالط ىوتسم عفر ليهس ىف ًانس> ًاريس ريست ةيلكلا هذه تذخا

 ديسلا امتلاكوب هفاخ مث اهديمعل اليكو ريصقلا دواد روتكدلا حبصا دقو

 ( شرام مايلو رتسملا ) وه اهديمع لوا نيع ١44 - ١و4 ماع ىفو تفأر يلع
 يزلكنالا

 لبق تابانب ةدع ىف تلقنت ةسدنهلا ةسردم نأ وه هيلا ةراشالا ردجت امم

 فصوتسملا ) هنيقنركلاا ةبانب ىف كو ماع اماوبا تحتف دقف . ةياك حيصت نا

 ماع ذئدعبو ناديملا ةلحم ىف ةعقاولا رودلا ىدحا ىلا تلقتنا مث ( نالا يركسعلا

 مث ( نرالا ةيئادتبالا نيماعملا راذ ) تيبلا لآ ةعماج ةيانب ىلا تلقن اوى
 ةيلك اهلغشت يلا ةدبدجلا اهتراخب ىلا تاققا مْ ةيمتسرلا ةعرلم ىلا تاقتنا

 . نالا ةسدنهلا

 ))١5( امالط ددع تناكو ١45 ماع اهنم ةرود لوا تجر دقو
 . ةسدنهلا يف (مولع سودراكب ) ةجرد مهنم لك حنم دقو احرختتم

 .٠ فراعملا ةرازوب رضاحلا تقولا يف ةسدنهلا ةيلك طبت رتو

 دقو .ايااط (عواب) ١ومز) - ١96 ماع يف امالط ددع حميصا دقو

 ةسنالاو مولظم يلع داعس ةسنالالوبقب ١945 ماع اهمف معانلا سذجلا لوبق م

 . ةلازغ نيفزوج
 . ةموكحلا ةقفن ىلع ٍبالطلا هيف شيع. يلخاد ممق ةيلكللو

 ةيكللملا ءايماكلاو ةلديصلا ةيلك-»
 ةطلسلا اهتسسا ينلا 1( ةيقارعلا ةلدمطملا ةسردم » ربتعت نا انكم

 اهيف جر ىلا ةديحولا ةسردملا دادغب يف يناطبربلا لالت>الا مايا ةيحصلا

 ىادقلا نييقارملا ةلدايصلا
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 مل ةسردملا هذه نكلو ًادج ةديدش مهيا ةجاحلا تناك نيذلا ةلدايصلا نم ددع

 . تفقون ام ناعرس لب اليوط رمكست

 قش يف ةيحصلا تاسسؤملا راشتناو دالبلا روط: ةعرسل ًارظن هنا ريغ
 نيبراميكحلا ةلدايصلا نم ريبك ددع ىلا ةسام ةداحلا تحيصا دقف اهئاجرا

 مزلي ام دادسعا نم نيل وؤسلل دبالف ةينفلاو ةيملعلا ةءافكلا مهف رفوتث نيذلا

 ”,ضرغلا اذهل ةياك سيسأتا

 ترشاب ثيح ةيلكحلا هذه حتف ١م. ماع يف ةموكحلا تررق دقو

 . طقف ايلاط )١9( اءالط هدع ناك و ؛وم»و لرالا نيرشت م مون امامس ردت

 يف اجر>تم نوكحي نا ام قاحتإ الا ديري يذلا بلاطلا يف طرتشب و

 . يماعلا ع رفلا نمو ةيدادعالا ةساردلا
 يو 0 ةيبب ردقلا ةنسلا امتمضب تاون سمخ تاهج دقف ةساردلا ةدم اما

 ساسا ىلع ةيلهالاو ةيموكحلا تاويل ديصل ىدل لمعا يف بااطلا اميضق. يتلا

 تايفشةسملا تايل ديص ىف رهشا () و ةيلهالا تاياديصل اب لمعلا يف رهشا 9

 . ( ةيموكحلا

 ابيف لبقيو ءايميكلا ةساردل ةبعش ةيلكلا يف تسسأت ١5497 ماع يفو

 يف انرمتم بلاطلا امضقي ةيبيردتلا ةنسلا نا الا طورشلا سفنب بالطلا

 . ةفلتخلا ةيماعلا دهاعملاو تاربتلا

 يلددوص ةجرد ةلدوصلا عرف ىف جرخ# يذلا بااطل ةيلكلا حاكو

 سوي رولكب ةجردءايميكلاع رف ىف ج رختييذلا بااطلاو ([0.]8[0) يرايميك
 ماع ةيافل اهسيسأت فسم ةيلكلا يف جر دقلو (]0(3.8:) ءايموكلا يف مولع

 .() ةينالديص (5) ددعلا اذه نمضب و ًايل ديص (ما14) ')وةمث

 ةباك_ا| ةدامت ن٠ تامولملا ءذه ان.ةتسا دق' (؟)
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 )0( ةعارزلا ةءأك- 39/

 تناك اهنا انلقو ةيعارزلا ةسردملا سيسأت ىلا ينهملا ميلعتلا شح يف ان رشا

 خيراتب تنلعا دق ةماعلا ةعارزلا ريدم تناك و . )و6 ماع اماوبا تدتف دق

 تنيب دقو « ةيكلملا ةيعارزلا ةيلكلا د ىف ةساردلا جهنم نع 4 ١-١905

 ةصاخلا مولعلا ملعت ١ هناي هتصخلو اهئاشنا نم ضرغلا نالعالا كلذ يف
 لاغتشالا تودبرب نمل ةيقار ةجردب ايلمعو ايرظن اه قلعتي امو ةعارزلاب

 . ( ةيعارزا' تامولعملا اهيف ديفت يتلا فئاظولاب قاحتاالا وا ةصاخ ةءارزلاب

 تناك و ةيوناثلا ةساردلا دعي تاو:س ثالث امف ةساردلا تاهج دقو

 يعيبطلا خميراتلا « ةعارزلا سورد لمش: اهجهنم اهاع لمتشا يتلا سوردلا

 ةعارزو نيتاسبلا ةحالفو« ايرتكبلا « ةيرطفلا ضارمالا ناويحلا لع« تابنلا مع
 تارشحلا ملع و تايضايرلاو ( ءايميكلاو ءايزنفلا ) ةيعيبطلا ةفسأفلا مث راجشالا

 يضارالا ةحاسمو ةيعارزلا ةسدنهلاو رتافدلا كسمو يعارزلا باسحلاو

 يضارالا مازتلا مث ةيعارزلا تاناويحااب ةيانعلاو ماع هجوب يرطيبلا بطلاو

 : خا تادراولاو

 ذإ اليوط رمعت مل امناف اهيلا دالبلا ةجاح نم مغرلا ىلع ةيلكلا هذه نكلو

 ايئاهن اهاونا تقلغا ىتح م وم ١ ماع تأي مل

 لبقت ةسردم ساسا ىلع ابحت ديعا دق ةعارزلا ةسردم نا انهم ىم دقلو

 ىوتسم مفر ررقت 9١ه١-96١1. ماع يف هنا ريغ , ةطسوتملا ةساردلا يجن رخ

 دعب ناتنس هيف ةساردلا ةدم ةءارزال لاع دبعم حتف ذإ اهيف ةيعارزلا ةساردلا

 ةركفلا هذه نكل و ( ةعارزلاب مولبد ) ةداهش هيف جرختملا حنم ةيوناثلا هساردلا

 ىلا اذه دبعملا عفر يرورضلا نم دجو ذا ( ١168161 ) ماع يف تلدبت
 طينا ةصاخ ةئجل ةماعلا ةعارزلا ةيريدمىف تاكشت دقف كلذلو ( ةيلك ) هجرد

 لم حسم حسا هج بح مصل صصص بسس

 ةيسسردم هنردصأ يذلا يونا بادكسلا يو 6 ثبدحلا 34 رازملا مه م.جار ) ١

 1 ١ومه٠ ماع ةعارزلا



 ؟ هاب

 ابامع نم ةدجالا هذه تغرف دقو ( ةعارزلا ةيلك ) ماظن ةحتال عضول لمعاا ا
 ايسال ةيعارز ةيلك 6 يماءلا يعارزلا ديعملا حببصاو روك ذملا ماظنلا ع رشو

 قلمتي امو ةيعارزلا عيضاوملا ةفاك باءيتسا عييطتس ال با اطلانا دهححو نا كعب

 - . صاصتخالاو ةئهملا ةسرامل الهأ نوككيل نيتنس فرظ يف ا

 تاونس عبرا ةيلكلا هذه يف ةساردلا ةذم ت>يصا ساسالا اذه لو

 : ( ةيعارزلا مولعلا يف سناسإل ) ةداهش:اميف جرختملا نمي
 يلاعلا يعارزلا وعملا يف (ًابلاط نوثالث) ١وه١ .١6 ماع يف لبق دقو.

 مهتسارد يف نيرمتسم بالطلا ءالؤه يف اؤه؟ ١96١ ىف ةيلك حبصا املو

 1 . )١( ةيلاعلا
 ( بيرغ يبا ) ىف يلخاد مسق ةيلكللو

 ةعي رشلا ةيلك - /

 مايأ ىلا ةدظنملا ةيلاعلا ةينيدلا ةساردلاب [فاقوالا ةيانع خبيرات عجرب
 يف يولعلا قباطلا ه ؟سابإ ماع ) حاقسلا ( كب لامج ىنب امدنع كلذو نيينامملا

 نونفلاو ةيمالسالا ؟مولعلا اهيف سردن“ ةسيلك نوكتا مظعالا مامالا ةسردم

 هدهل صصخ دقو ةيمظعالا يرينتسم'ن م ةعاج دووجإ ىلع ءانبي كلدو ةثيدجلا

 لاوز ىتح امءاوا تحتفو بلاط ةثاملا ىلاامالط ددع غاب اوك فاك غلبم ةسردملا

 تءعس دقو يراهنو يبل نامسق امف لعجو كالذ دعب تديعاو نامثع ينب ةلود

 مث مظعالا مامالا ةيلك ) اهتمسأف'ةيلاعاا سرادملا ةلزنع اباعجل فاقوالا ةرازو

 ةبعشلا ) سيسأت رثأ ىلع اه ةسردملاهذه بالط قا ثيبلا لآةهماج تاسسأت ام

 مظعالا مامالا ةسردم ىلا ةبعشلا تداع ( ةعماجلا) هذه تيغلا املف اهيف ( ةيفيدلا

 تناكو ( ةيبرعلاو ة-ونيدلا مولعلا راد ) مساب تيم 5١م4 ماع لح اذا ىتح
 هلع يف رودنلا فراع زاتم ذايءالا ملأ )»0 ىعارزلا مياهدلا د لاق“ محاد" (1)

 )981 سرام * ةيقارملا ةعارزلا
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 سي ردن نس نم ىلا سرادملا ةجاحل ًارظن نبدلاو ةيب رملا ةغللا سوردب ىنعت

 . )١( ابيف نيدلاو ةغللا

 يذلا ( ذوؤ5 ةنسأ هم مقر ةميرشلا ةيلك ) ماظن ردص 5 ماع ينو

 فنرا ىلع ماظنلا اذه نم ةثلاثأا ةدالا تصن ةيلاع ةينيد ةيلك هبجوم تحبصا

 ىلع نيرداق ةينيد ةفاقث نيفقثم ءاماع جب رح ةيلكلا هذه سيسأت نم ضرغلا )

 . ( ةميقتسملا همامتو ةيماسال هقئاقح ثبو يالسالا نيدلا ءيدابم رشن

 : نيتا> ىم ىلع اهيف ملعتلا لعج دقو
 ةساردلا وجيرخ الإ اهيف لبقي الو ناتذس اهدمو ةيدادعالاةلحرملا ١

 . اهتاداهشب فرتعملا ةيذيدلا سرادملا وجي رخو ةطسوتملا ةينيدلا

 بالط' نم امالط نوكيو تاونس عبرا اهتدمو ةيلاعلا ةلحرملا د ؟
 نالا ىح اهسيسأت ذنم ةيلكلا هذه يف ةساردلا ريستو اهتيدادعا يف نيحجانلا
 خيراتلاو عسب رشتلاو نيدلاب ةقالع اهل ياا مولعلا عسيمج + اهيف سرد.و ماظقاب

 -  .ةغللاو ةفسلفلاو

 . ةموكحلا ةقفن ىلع بااطلا اهيف شيعي ةيلخاد ةيلك شو

 سرادملا يجي رهام ةيلكلا هذ-ه ىجي رخل نا وه هيلا ةراشالا ردجت امو

 فئاظو يف هريغ ىلع ا-ميف جرخدملا حجرو تازايتمالا ر قوقحلا نم ةيلاعلا

 ةغللا سيردتا نيعيو ةيعرشلا احلا فئاظوو ةيرادالاو ةيماعلا فاقوالا
 . فراعملا سرادم يف ةينيدلا مولعلاو ةيببرعلا

 مولعلاو بادآلا ةلك و
 كرما نم ماسالا ضرفلا نكرر زوم. ظهعف ماع .ةيلكلا هذه تدحتف

 ةروصب ةايهلا يف هقيرط قشر نا هدذكم فقثم بايش ةئشنت دوف اهعيما

 يسولآلا يركش دو#موحرما فيلأ: اهراثآو دادغب دجاسم د باتكم.جار )١(

 م ١545 دادغب مالسلا راد ةميطم
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 عتملاو لضافلا يماعلا قلحلاب قلختلاك ةميملا ايازملا ضعبب عتمشإو ةحرحص

 نوكت نا ) نولوؤسملا لمؤيو ( ريكفتلاو ثحبلا ىلع ةردقملاو ةبيط ةيصخشب

 ( ةفاقثلا ىف ةصاخ ةيمها نم كلذل 1 ركقبملا جاتنالاو ثحبلل الحم ةيلكلا هذه
 : نيعرف ىلا ةئشانلا ةيلكلا هذه يف ةساردلا مسقنتو

 : امه نامسق هذهو مولعلا - ١

 ةفرصلا ةيضايرلا مولعلا هيف سردتو ءايزنفلاو تايضايرلا مسق - |
 ءايميكلاو ءايزفلاو ةيقيبطتلا تايضايرلاو

 تايضايرلاو تابنااو ناووحلا مولع هيف سردتو ةيعيبطلا مولعل مسق لاب
 هايميكلاو ءايزفلاو ةماعلا

 : ًاضيا نايمق ةذهو بادالا ا

 ةيزاكنالا ةغللاو ةيب رعلا ةغللا مولع هيف سردتو ةيعاتجالا مولعلا أ

 ةيسن رفا ةغللاو داصتقالاو ةفسلفلاو خخ راثلاو ايفا رغجلاو

 ةغالاو ةيزيلكتالا ةغللاو ةيبرعاا ةغللامولع هيف سردتو بادالا ممق لب

 يالسالا خيراتلاو ةفسلفلاو ةيسنرفلا

 ةبلاطو ًابااط (؟بج) ىلوالا ةنسلا يف اولبق نيذلا بالطلا ددع ناك دقو

 يش اويف ةساردلا ةدمو . ةيااطو ًايلاط ( امك) اهمز اوم. ةئسلا يف لبقو

 ةفلتخلا ةيولالا ةياط هيف شيعي يلخاد مسق ةيلكلل و ةيدادعالادعب تاونس عبرا

 - ةيلاع ةحلملا ةاتح او

 تدجو رطقلا ءاهتا قش يف تانبلل سرادم حتفب فرأءملا تهسوت امدنع

 تناك ا1و ةيدادعالاو ةطسوتملا سرادملل تاسردم ىلا ةدبدش ةجامم امنا

 ف”زاو نونم اليلق ًاددع الا جرحت مل ةيلاعلا نيملعملا راد اسال يل اهلا دهاعملا

 راد ىلا مهتانب لاسرا يف نوبغرال ةواالا يف اهسال ت .اءلاطأا ءايلوا مظعم

 تانبلل ( لاع دبعم ) سيسأت ىلع ( فراعملا يأر ) اهيأر رق دقف ةيلاعلا نيملعملا

 0 ماع يفقد .٠ سرادملا هذ_هلل تاداعم جب رختل ةيلاعلا نيملعملا رادب هيشا



 فا

 ةد_ه تاعج دقو ( ةيلاع كلما دهعم ) هععساو دهعملا اذه حتتفإ فراهملا تماق

 نا ١١44 ماع يف تأر اهنكلو ةيوناثلا ةساردلا دعب تاونس ثالث هيف ةساردلا

 تاعج دقو ( ةيلاع دكللملا ةيلك ) مساب يمسف هيلك ىلا دبعملا اذه ةجرد عفرت
 . ةيلاعلا نيملعملا راد يف ةعبتمللا طورشلا سفن ةساردلا جهانمو لوبقلا طورش

 : ةيئالا ع ورفلا يلا رضاحلا تقولا يف ةيلكلا هذه يف ةساردلا ممقنتو
 ةيراكت الا ةغللا_ة بادآلا م تايضارلا_٠؟ تايعيبطلا-١

 : عامجالا -#©

 . ماع يف يا دهعأا نم ىلوالا ةنسلا يف تالوبقملا تايلاطلا ددع ناك دقلو

 اوؤهز-ذوه. ماع يف نهددع غلب اب , ةبلاط ( مهر وه اويكد-او(ه

 ىلع ةفلتخملا ةءولالا نم تامداقلا تابلاطلا هيف شيع. يلخاد مسدق ةيلكللو

 . ةموكحلا ةقفن

 : ةلظحالم
 هه

 يمو قارعلا يف ىرخاللا تايلكلا نع ثحبلا اذه يف ملكت ت”رااشن م

 الو ( ةطرشلا ةيلك و ناريطلاةيلك و ةيكلملاةب ركسعلا ةيلكلاو ناك رالا ةيلك (

 ىلا كلذ اك رت لب فراعملا ريغ ةفاتخلا تاس ؤءلل ةعباتلا دهاعملاو سرادملانع

 . ةماعلا ةحصلاو ةطرشلاو شيجلا شو اهم ةقالع امل ىتلأ ثامحالا



 مذا

 ةفلتخْلا سرادملا بالطو قارعلا ناكس نيب ةنراقم
 اومر - وهز ماع ىف

 ير ا ا ا ل

 دله سرد ماسر 7مم

 ضخ ةبهيإب 500 ١
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 فاي

 فراعملا ةرازو ةينأزبم

 لالخ ةماعلا ةينازمملاب فراعلا ةرازو ةينازيم ةنراثم يلب ايف ج ردن

 اوه؟ ماع ىتح اة ذئم [ءاع نينالثو نينثا

 ةيوئملا ةبسنلا 2فراعلا ةينازيم ةماعلا ةينازعملا ةيلاملا ةنسلا

 ةئملاب رع ا ا ه6 5 ”؟ل ا

 6 "را" ١05 16 فم

 «© مرك ١1561 504 ليك

 «© مرك اسلام مسويهدملا معابس

 « "ره ا١الءءكمل :"ااناملا  ممدساو
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 6« ؟ر5 امك ءاللاأاوكا  ملبسابج

 6« ةرك ”؟ء 15 اماما ميسم

 6« هرج فضلت علو إلا١ ا موسم
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 «© ةرخ موزءقم مايا مو بمس

 «١1ر#؟ نال مرا مس[ ويل .١ مسواسأ»ع

 6 ةهرك يف 44و414565 0 و-- مو



 ره

 ةيوثاا ةيسنلا فراعأا ةينا زعم ةماعلا ةينازعملا ةيلاما ةنسلا

 ةثملاب١٠رو تقيل 3فقوشسا ضي كشأ

 61ارا دفكلتس هازووك.الا  مروابسب

 6( ا7١رك كلا هو صوما»خ# مولع

 6« ١؟رال ملا ١ 5الال همكاا4ملا 1.4

 «اارم م1414 الل45ة٠ 5-1١

 «ا1ارا 6000 ايابءااملإل م41

 «١٠1رك شل سي دف يخت

 1١١« ١ةاةو و57 )مووملا 14-5

 6© للرك سو ابو 460-15 ١

 62". 1١5١م5 نيود سرس.  ويسوم

 6« ةر؟ ايس رمقيممحإل وربتمح

 «ا١ارو ١" ةهالاسإ6 امالةململ/ مل

 6« ا١ارا/ كففهتيم ؟اة؟الفاو 1و -عم

 6 ١"رو ؟ هوم. مل "مع نمد ؤ هب

 «15 ىف ؟ةامب| اللاب هول

 كو 3 ط ماما لولا  مجما



 مف

 ةيقارعلا ةعماجلا
 مدقتو ميظنت ليبس يف ةيساسا ةوطخ ةميدحلا لودلا يف تاعماجلا ربتعت

 حييحصلا قلما نيوكتو يماعلا ثحبلا نطوم اهنال . رطقلا يف يلاعلا ملعتلا

 . ةئداحلا ةيدجلا ةمدحلا هدالب مدخم « بهاوملا ياس ةفاقثلا نيتم ليج ءاشن ال

 مايقلل لالا ةرهاقلا فورظلا اهل رسين مل يتلا لودلا نم قارعلا ناك الو

 يأرلا يوذ منع لاحلا هذه ترأف ةيماسلا ةمدخلا هذهم موقت :ةعماح سيسأتي

 . ةعماجلا هذه دوجو ةيمها يف ايدج ريكفتلا نم نيل و ؤسم ريغو نيل و وسم نم

 نا دعب امسال كلذ ةرورضب ديعب دما ْذنم نوفقثملاو نولوؤسملا رعش دقف

 صاصتخالا وذ دالبلايف رثكو ةيلاعلا دهاعملا نم ريبكلا ددعلا اذه ءاشنا م
 . يلاعلا ملعتلا ىلع لابقالا عسناو

 ةساردو ثحم رادم لازب الو ( ةعماجلا ءاشنا ع وضوم ) ناك دقو

 : نايأر كلذ ةجيقن ع رفت دقو شاقنو

 رظنب ةعماجلا ءاشنا نال . دعب نحبمل اماشنال تقولا نا ىرب اهنم لوالا

 يورتلا نم دبال لب اهيف لادمتسالا حصن الل يتلا ةريطخلا ااضقلا نم هبرصانم

 ةفعامضضم ةرورض ةعماجلا ءاشنا ىلع مادقالا لبق نورب مثو ني> ىلا تبئتلاو

 . اهيف ةرهاظلا فعضلا لماوع ةلازاو ايلعلاو هد وناثلا تاساردلا نو شب ةدانعلا

 تاساردلا ىوتسم نم عفرا ايملع ىوتسم باطتت ةيقيقحلا تاعماجلا تال

 . ةرضاحلا

 اهئاشنال ناح دق تقولا نا دقتعي ذا كلذ فالخ ى رف يناثلا يأرلا اما
 تقولا يف ةدوجوملا ةيااعلا دهاعمللاو تايلكلا تاتش عمج ىوس كلذ بلطتي الو

 . ( ةيقارعلا ةعماجلا ) راطا وه دحاو راطا يف اهمضو رضاحلا

 ةنيعقسم يويحلا ع ورشملا اذه ةساردب فراعملا ةرازو تماق كلذلو

 هيف ثحبلل هجراخو قارعلا ف صاصتخالاو ةربهناو يأرلا يوذ نم نب ريثكلاب

 . هقيقحتل ةنيصر ةطخ عضوو:
 ةصاخ ةن- تفلأ انيح ةيدج ةوطخ فراعملا ةرازو تطخ 4١م ماع ىنف



 فحل

 هذه تيعس دقو اهل ةيلوالا تاوطحلا ذاتاو ةعماجلا ع ورشم قيقحت ىلع لمعلل

 نيذلا مؤامسا ةيتالا هذتاسالا نم ةفل وم تناك و ( ةعماجلا ةنجل ) مسناب ةنجللا
 : منو ةقالملا تاذ تارازولا فاتخم نولثع

 ةيبطلا ةيلكلا ديمع نسردنس روتك دلا
 ةيلاعلا نيماعما راد ديمع يوارقع ىتم روتكدلا

 قوقحلا ةيلك ديمع 2 يكز دماح روتكدلا
 ماعلا يرلا ريدم نسنكتأ رتسملا
 ينوناقلا نيودتلا سيئر ساعث ناوطنا ذاتسالا

 اسيئر ناك يذلا ) فراعملا ةرازو راشتسم يبماد روسفوربلا

 . ( ةنجلا

 كلذ دعب تءفر تاعاتجا ةدع ( يبل هاه ةنجخ ) ةئجالا هذه تدقع دقو

 امايناكماوقارعلا يفةمئاقلا ةيلاعلا دهاعملا عضو يف اهءاراهتنمض ايفاض ًاريرقت
 اعورشم كاذل تمدق م (دادغب ةعماج) مجسايةعماجلا ءاشناب احارتقا تمدقو ةيملعلا

 . ةعماجلا اهيلع موقت ىتلا ةيساسالا ةطحلا تنمضت ةدام (؟؟)د

 ةيباجا تاءارجا ةيا هيلع دخعتت ملةسارد درحجم ةنجللا هذه ريرقت يقبد

 نم عوضوملا يف ث>بأال ةركلا فراعملا ةرازو تداعا ١407 ماع لح اذا ىت>

 ةمماجلا ءاشنا ع ورشم ةساردإل نيريبخ ا رتلكنا نم تمدقتساف ديدج

 . اه ةيقارعلا

 نذوراد . يج . ساراد ريسأأ ١

 ناغروم . يا رثرآ روتك دلا- ؟

 هيف انكم ثيح 4١م. ماع لئاوا يف قارعلا ىلا ناريبحخلا ناذه ءاح دقو

 قش يف هاطو كوك رك و ةرصبلاو لصوملاو دادغب يف الوجن امو. نيثالث ءاهز

 هن وؤش فلتخحم ىف بثك نرع نيثحاب دال بلا ةلاح ىلع فوقولل قارعلا ءارا

 اهيأر نع هيف ابرعا ايهسم ًاريرقت كلذ دعب امدقو ةفللا هتايناكماو ةيماعلا
 : ع ورشلاب



 اماما

 دعاوق ىلع مق. ملاذا ةعهاجلا سدسأت نأب نايرإ ريرقتلا اذه يف اهو

 ةعماجلا حسصت كاذنيحوةوق ردصم ال نهؤو فعض ردهم نوكعس اهناف ةخسار

 ! هتاجاحو عمتجلا مئالت ثيح !متامدخ قسنت مل نا ةمالا ىلع ارطخ

 ةماه تاوصوتب هامْح دقو . ةيفاو (هتساردو الصفم امهريرقت ءاح دقلو

 . ةعماجلا هذه سيسأت ةموكحلا ررقت اميح اه مايقلا يغينب تاوطخ يو

 : وه تايصوتلا هذه يف ءاجام ماو

 ١- ةداركلا ةيحان يف ةعماجلل مقوم زجح .

 . ةعماجلا ليكشت ةنج نا -

 . بادألاو مولعال ةيلك سيسأت م
 . عورشملا ذيفن: نم ةئس لبق ةيدادعا حتتف - ؛

 : آد دج امظنت ةسدنملا ةرلك ميظنت -6

 . ةعارزلل ايلع ةيلك :نيهدأت نك

 . ةراجتال ايلع ةيلك سيسأت -_

 اناك ذا ةعماجلا .دب دعوم امهداق:غءانع اهرب رقت يف ناريبخلا نيرعأ دقلو

 اذه ققحت نا ىضقت ةكحلا نا ) الاق اهنكاو 4 ماع فيرخ هنا هناير

 .( ل95 ماع يف ةيدادعالا ةيلكلا حتفت نا ىلع و66 ماع يف فدهملا

 ماع ىف تماقف نبريبحا تايبموت قيبطت د_ءب ايف فراعملا تاواح دقلو 8

 مولعلاو بادالا ةيلك ءاشناب اوف )

 ريس ىلع فارشالل ( يللا ملعتلا سلجم ) ءاشناب تماق ؟ةه1 ماع يفو

 اذه نكلو ( ةعماجلا ليكشت ةنج ) هرايتعاب ةيلاعلا دهاعملا يف ةساردلا روما

 هناب ١م ماع لئاوا يف ينوناقلا نيود_تهلا ناود ىتفأ نا دعب يغلا دق سلجملا

 !! ياظن ريغ سلجم

 ةرازو فيلأت مت اذا ىتح نيلوؤسملا دوارت ةعماجلا ةركف تلظ اذكهو

 ريزو ىمالاب متها ء #١6 لوليا ريش يف ياما لضاف دم روتكدلا ةماظغ
 ةماوناق ةحنال عضول ةصاخ ةنجل فلاو باصققلا ديجملا دبع ر وتك دلا يلاعم فراعملا



 فش

 ( دادغب ةعماج نوناق ةمال ) مساب ةحناللا هذه عضو مت دقو ( دادغب ةعماجل )

 اهضرع لبق اهيف رظنلل ءاررولا ساجم ىلاتءفر دقو « ةدام ةَرُدع عببراب تءاغ

 فادها نأب ىلوالا ةداملا نم ( ج ) ةرقفلا تنيب د_قلو !امعيرشتل ناملربلا ىلع

 : يم ةعماجلا

 يملعلا مدقتلاو ثحبلا لئاسو ةكيهعو ةروح ةيلاع ةيماع ةسارد قيقحن 2

 « ةيقاحلا لئاضفلاو ةفاقثلا رشنو

 ( ةعماجلا يتاح كلما ةلالإللا ب>اص ) نا ىلع ةيناثلا ةداملا تصن امِهب

 اهسلاجلو « اهليثم و ء ةعماجلا ةيصخش ىلع ىرخالا داوملا تصن مْ

 5 خا سل اجلا هذه تاصاصتخا ىلع م اهئاضعاو

 سيئر لوا نيم ءارزولا سلجم نا ىلع ةحماللا ند ةئماثلا ةداملا تصنو

 ءاهتنا دعو تاوئس سم نع ديزاال ةد فراعملا رازد ند حارتقاب ةءعملجلل

 : هل اسكر ةعماجلا نمل بخعتذ هل لم

 ةيماعلا ةناكملاو ةءافكلا يوذ نرم ةعماجلا سيئر نوكي, نا بجيو

 . هجراخ وا قارعلا يف ةزرابلا ةيعاتجالاو
 ةبوذس ةحذنم نك فا ا يلرالا نيت اريم ةعماجلل ناب ةرشاعلا ةداملا تندبو

 ةيسيئرلا لامعالل ةيدايتعا ريغ ةينازيم ةيئاثلاو . خا ةلودلا ةئنيزخ نم اهل عقدت

 . رامعالا سلجم اهم اهدمم ش

 . ةقحاملا تاينازملا نم ناتينازملا نائاه ربتعتو

 امل بتكليإ نا وجر ةيقارعلا ةعماجلا ةركف نع ةيض رات ةصالخ 5 هذه

 داسفا يف 07 لامجت رالا لماع نوكدال نا لمأت ا بيرقلا لبيقتسالا َق قيقحتلا



 "اع

 ىضاررولا فوقع وسل 9-5 ؟

 ريثكل اببس لازت الو تناك ىتأا ةدقعملا لكاشملا نم يضارالا ةكشم دعت

 عضو و ىل والا ةيملاعلا برحلا دعب قارعلا ةينامعلاةلودلا تك رت دقف تاعزانملا نم

 يف قوقحلا يوذ قوقح تيبثن مدع ف كلذ درو برطض# هيف يضارالا

 نمالا رارقتسا مدع عضولا اذه نع جيانف « اهيك الل ةطوبضم ةروصب يغارالا

 .يداب يف ةينطولا ةموكحملا كبرا يذلا ألا قارعلا يحاون نم ريثك يف

 بعاتم ةيرادالا ةطلسلل بيستف ضرالا رامتسا نع سانلا فرصو اهايكشت

 ةينارمعلا نوؤشلا دك رات ةيحاذلا هذه ىلا اهدووج هجوت نا ىلع ابلممم ةمج

 (؟) اهناج ةيئاشنالاو
 ىضوفلا هذهل دح عضو ١؟+و ماع ةموكملا تأر لكاشملا هذه هاجتف

 ةياغلاهذهل تمدقتساف . هقح قح يذ لك ءاطعاو ةقيقد ةسارد اهتساردب كلذو

 ضرالا ةلاح سردل يضارالا نوؤشب يناطيربلا ريبحلا ( نسواد تسنرآ رسلا )

 . اهلك اشم نم ريثكلا لحم ةليفكلا تاحرتقملا يدقتو قارعلا يف

 افقاوهيف يضارالا نوؤش اسراد قارعلا فاطف هلمعب ريبخلا اذه ماق دقلو

 ١ سب ماع يف ايفاض ًاربر قت مدق كلذ ةجيتأو 3 يلح ا يعارزلا لماعتلا ىلع

 : يمحو ةلكشالا هذه لح ةيتآلا تاوطخلا عابنا ةموكحلا ىلع هيف حرتقا

 ةلاكعشم لحل ةليسوك ( ىضارالا قوقح ةيوست نال) سيسأت -5

 ٠ قارعلا يف يذارالا

 . هيلع ةظفاحنلاو يضارالا قوقحب لجس داجاب تباث ماظن عضو - ؟

 نوناق +١98 ماع يفةموكحلاتردصأ تاعرتقملا هتايصوتلا هذه ًاذيفنتو

 اذه هب زيمعي ناك ام محا نمو +١5 ةنسأ ه. مقر ىضارالا قوقح ةيوست

 : وه نوناقلا

 رديح رهان ركاش ذاتالل يضارالا ماكحا باتت مجاو )١(
 ىجولمدلا قيدص ذ امسالل اثاب تعدم بات؟ مجار (؟)



 فمن
 : ينألا هجولا ىلع يضارالا فينصت - الوا

 ةكولمملا يضارالا

 ةكورتملا يخارالا

 : ىلا هذه مسقتو ةفوقوملا 'يضارالا

 : احيحص' افق و ةفوقوملا يضارالا ١-

 . حبيحص ريغ افقو ةفوقوملا يضارالا - ؟

 . ىلا مسقت' هذهو ةيريمالا يضارالا د

 : وباطل اب ةضوقم ةءريما يضارا - 2

 . ةمزللاب ة>ونمت ةيريما يضارا - ١

 . ةفرص ةيريما يضارا -

 برشلاو ليسملاو ىرجلاو رورلاورقعلا قحك يضارالاب قوقحلا تبت - ًايناث

 . ةسرافملاو ةمزالاو فرصتلاك ةصاخلا تاقالعلا ديدحنو

 توبثنو اهتحاسم ناوبتو ةطوبضم ةروصب يضارالا دود نييعت  ًاثلاث

 . امف قوقحلا نكاما

 يا قح تابثال ة:يرقك يلعفلا فرصتلا أدي ةيوستلا نوناق ذخأ دقاو

 ةبمزأ حنم ضرغل طرتشا م .واطلاب ةضوفملا ةيريمالا يضارالا يف دنسلا

 ماقوا يلح ا لماعتلا بسح اهعر زب نا ا-ميف فرصتي يذلا صخشلا ىلا يضارا

 ( نوناقلاب ةنيعملا ) ةدملا لالخ لجل لماعتلا قفو كلذو راجشالاب اهسرغب

 . ةيوستلا نالعال ةقباسلا

 لوصحلا مت يتلا دئاوفلااما تارم ةدع اذه ةيوستلا نوناق لدع دقلو

 : )١( ينأي اهف اهرصح نكميف يفارالا قوقح ةيوس: نم اهلع

 . ةيرئاشعلا تاعزانملا ىلع ءاضقلاو ةنمزملا يضارالا لكاشم مسح ا

 نكم ام ةنيزخلل اهتبقر دوعت يتلا ةفريعلا يعاب يضارالا ها -

 ماعلا ة هيوستلا 5 ؟ ليما يى ذاتالا 0 يضارالا قوقح ةيوسل لا 57 0 ١(

 +١56 سام ١1 ةيقارعلا ةعارزلا هج يف روكنلا



 "او

 وا ةراحالا قيرطب يضارالا كلت نم !هتجاح نع ضئافلا رائتسا نم ةلودلا

 . لدبب ضيوفتلا
 ةد_دو لك يف اهتاحاسمو يضارالا عاونا نع قوقد ءاصحا ميظنت لع

 ٠ ةيرادا

 . ةيرادالا تاطلسلاو ؟ اها نع ءبعلا ضيف - 4

 رئاشعلاو لئابقلا ناكسا ىلع يضارالا قوقحةيوست ع ورشم دعاس - ه

 . ةلاحرلا

 نوناقأا اذ توجو دق تناك تاداقتنا ةدع كانه ناذ مدقتام لك عمو

 نم ,مهريغو خ ويشلا ءامساي ةعساولا تاحاسملا تيبثتل ةاعدم نأك هنا اهمها

 . ا ةيريمالا يضارالاب نوفرصتي اوناك نيذلا

 تماق امدنع كلذو ١ ومس ماع ىف نوناقلا ديفنقب ةموكحلا تراب دقلو

 خييراتلا كلذ ذم مث توكلاو دادغب يلاول يف اهحلامعاب ةيوسقلا ناجل نم عبرا

 ماع لئاوا يف اهددع غلب قدح ىرخأ دعب ةنس دراز اهبعورفددعو اهددع ذَخأ

 امه طبتربو ( كفتذملا ادع ) قارعلا ةيولا ةفاك ىلع ةعزوم ةنج )/١( ١ومخ

 ش .اعرف (ه8)
 نم ةعساو تاحاسم ةءوسآت تمن ابع ورفو ناجالا هذ_ه لامعال ةجيننو

 . ابيرقت قارعلا ءاحنا ةفاك يف يضارالا

 نع تايئاصحالاو ماقرالاب ٌةززعم ةركف ,ءيراقلا يطعن ءالوا نحن اهو

 ماع ىح | ومع ماع يف اهباوكشت دم ناجللا هذه اهتزجنا يلا لامعالا هدو

 .(١)اوه؟

 :م نوناق روه_ص دمي ةرامعاا ءاول يف اهلمت ةيوست ناحل ثال' ترشأب دقن )١(

 نيمزعلملا ىلا ا,يزو” ضرفل 19481 ةنسا ( 4؟ ١ مقر ةرامعاا ءاول يضارا يف ةءزالا

 ةهوكلا ناف كفتئملا ءاول ىضارا نوؤش اما نون الا هيلا راشا امسح نيءالفلاو نيبو اثلاو

 مسح نوناق تردصا نا دعب امسال ًاضيأ ةيوستلاا قيرط نع اهلك امم مسح ىف ةينعم

 ةنسدسا ( +*8) مقر كفتنملا ءاول ينوباطلاب ةضوقملا ةيريمالا يضارالا ين عارنلا

 . هلكاشمل ًادح مضتا ارق ءاوالا اذه يف المع ةيوستلا نال ترشاب ابرو . 7



 فذ

 ىضارالا قوةح ةيوست ناجل لامعا نع تايئاصحا

 ىضارالا فانصا بسح ٠م ةنس ىف اهسيسأت خيرات نم
 ةقوقوملا

 م
 ةكورتملا ةكولخما ددع ددع

 ةئساا
 مود مرد ماعقلا تامهطاقملا

 ا نيكي يتاح قف هع فو
 ...6 كح فشل فيل كى 4
 0114384 ا"؛هزالا  ”؟١1ل ه4 14 لد

 فيلل اوه :"٠ تل ا/ا/ ١5

 نللدلا <05 فلست م 7 ١
 ١الالال» 7414 0 كلم لجل لل
 يللا 0 ؛ؤه4 #1 ل4 خا
 و359 دلوؤكلالا 1 ١!هالف ]١ظ)الهوو 0 مع: 04

 ؟اؤو502 م15 59ه طة ال 44١
 ةيولال )ل مءكلا معو مس محك ملأ ل
 لشمس اللا 07٠١ ممل ام 104
 ١؟4١٠ ماك ملك م»ممز موال 04
 1١ ”١ والا ١هالال )5994 اال ل
 كلل فلفي ففدضحب دلل 1
 ستي نفتتلا ؛ملكال مكزكا 9٠ ل
 لنفضفريب هوو  ”مءوك كام ل
 ملءلءا 1) :؟؟1ؤه2ل00 ؟اممجعا ؟موعولا مم ل
 انلكلوول) هلل 444غ) ل5 15 ل
 الامم ها/ ١٠م5 0 51١ ةهكك؟ ١و١6

 1.5600 4١942١  ةالوعكك هك ء6ك) ع1 156
 دو ١145 ؟؛ةمءالط ؟له1)١٠ 4 ...ط#ا مهعود عومجملا

 ءارجا ءارج نك وره ١ ة6؟/م ةئس جاتنا يف ظحالب يذلا عافترالا نا 8 ةظحالم

 اهتحاسم .غل ايلا ةنواردصلا (راجنس ةرزج) ةفورعملا ةعطاقألا ةدءوست

 مدبرص مود ( : ر م8. ر 4ة" زر .ا7) اهدحو



 بهي

 يضارالا قوقح ةيوست ناجل لامعا نع تايئاصحا

 يضارالا فانصا بسح ١مم ةزس يف اهسيسأت خيي رأت فنم

 ةفرد ةيريفأ

 مود

4 

 م4 ؟

 1و1
 تضل ل

 انك ملال

٠" 

٠١15 

١18514١ 

 ةهس/5؟؟ ٠١

"5 
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١145 ١:١ 
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01" 

١١561 

15 
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5٠١6 
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 مر م ود

 هكككلا

1 
 از لح

 /1 1٠١

77118 

١5614 

 555م

 ضرما

 ؟ء ه5

 ناد لا

55073 

 لل

 زم

 اك

 تكتف

 م1

5515 

 ١/٠" ١م

 هوا

21 

 ءاوا رضع ةعبرالا ةحاسم 4 و

 همزأا نس 0

 مود مود

 ضي |ةضنخا ١7

 انتم رطل يل ١5
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 ا١١امءم5 ١ 1١/54 ا

 هم 510.5 "140404 ١56
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 1551:586١ ) :.ؤة؟ه 04*

 مهاب هاك 16

 ١:1ءا9*55 ١٠هةها/ا ١545

 511559 ١157

 ؟هو.ما/ مااا ه ١15
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 ما“ت“كتلا/ ١56١ 1545١

 مكد١١1 هلا: اأو6؟

 1418717١ ١٠ءه٠ال4  عومجلا

 مود
 .44*٠١

4" 
 ا ل لي يي يي يي 2-

 ١754 رمل رمال

 تاظعالما

 ) ءارحص ( ةيبوذجلاو ةيلامشلا نيتي دايلا ةحاسم عوج

 .قارعلا ة>اسم عوم



 ام

5 5 )0( 
 ل يل

 ةرازو وا ىكلملا طالبا ه-هيقام ىلع ةداع قلطي حالطصا تافي رشتلا

 ةيبنجالا تايصخشلاو ةيساموابدلا ةئيهلا ءاضعال تالفحلاو مسارملا نمةيجراخلا
 . ةيجراحلا تافيرشتلاب ىعدت مسارملا هذهو ةزرابلا

 ةرازو ريغ  ةيعسرلا تائيحلا هميقتام يبف « ةيلخادلا تافيرشتلا اما

 امميقت يقل يهف 6 ةيجراخلا ةفيصلا تاذ تالفحلا اماو تالفح نم - ةيجراخلا

 . ةيبنجالا تايصخشلا واةيساموابدلا ةئيحلا اه رضحم تابسانم يف ةيعسرلا تائيهملا

 : ىلا تاغب رشتلا مسقت قارعلا ىف ةيعرملا ةمظنالا بجومع و

 ةيجراحلا ةرازو يف تافيرشتلا - ٠

 نين واعملا ضعب هدعاأ سا ماع ردم ةرازولا يف اهيلع فارشالاب موقيو

 : ةينآلا رومالا ىلع فارشالا ةيردملا هذه ةمهمو
 ةيجراخلا تافيرشقلا عييمج ىف ةيجراحلا ةرازو ليثمك - أ

 ةيجراحلا رزو يللا ة-بنجالا لودلا يلثم مدقتو يكلملا طاليلا يف مثديعاوم

 لودلا يلثم داّيعا بتكروص قيقدتو « قارعلا مكوصو دعب ةرم لوالل كلذو

 1 اهظفحو ةيجراخلا دزو ىلا ةمدقملا ةيبنجالا

 قلعت امهفو مارالاو ضيوفتلا قئاثو ليج-:و دادعا نيمأت و

 ينلا تاراغتاو ةيسايسأا تازاوجلاو تارعمؤملا وا تايقافتالا وا تادهامملاب

 لامعالا نم كلذ ريغ ىلا. ةيسرلا رئاودلاو ةيسامولبدلا ةئيهللا نيب يرحت

 هناليدمتو ١94٠ ةنسل ال١ مر ةلودلا تافيرشت ماظن نع تاعولمأ ١ هذه انذخأ 0ن) 0

 ناكامدنع يديوسلا ق.فو: ذاة:-الا ةماغغ نا وه ددصلا اذه يف هيلا ةراشالا ردجت امو

 هتيسلتو تافيرعتلا ماظن يف رظنلا ةداعال ةنط فلا ( ١587 ) ماع ةيجراذلل ًاريزو

 ماظناا اذه نكاو تاءام>ا ةدع ةنجالا تعمتجا دقو . رضاحلا تقولا مم ىشمتي هلعجو

 .بارقلا ليقتسملا ق هرودص لمأتو 4 نالا قح رغتل "
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 يكلملا طالبلا يف تافيرشتلا - ؟

 [ مجعملا اذه نم ( يكلملا طالبلا ) ثحب يف كلذ انئم دقل ]

 فات ليجست يرورضلا نم انيأر دةف تافيرشتلا ثحب يف انمد امو
 داتعا قاروا ميدقت يف ةعبتملا دعاوقلاك ( قارعلا ) يف ةعبتملا دعاوقلاو مسارملا

 زك ارملاو بصانملا باحصا نيب مدقلاوأ , يناجالا نيضوفملاءارزولاو ءارفسلا

 بناح نم ماقت يتلا كلت ءاوس تالايقتسالاو بداماو تالفحلا ممروضح ءانثا

 ىلا جا_هىام ًاريثك يقلا مسارملا نم كلذ ريغ ىلا نجا بناج نم وا قارع

 .٠ سالا ند ريبك ددع اهتو رعم

 رك ا راو بص املا بادصا نسب مدقلا - ١

 ةروك ذاا زك ارااو بصانملا باحصانيب ةيقبسالاو مدقتلا دعاوق قبطت

 ٠ ةيعهرلا تاوعدلاو تالفحلا يف نيدرفنم مدوجو دنع هاندا

 ريكلمملا دبع يلو - ١

 نويكلملا ءارمالا - ؟

 ءارزولا سيئر ب ع

 نايعالا ساجم سوكر - 4

 باونلا سلجم سيئر - ه
 ( ةءائرال نييعتلا يف همدق بسد لك ) نوقباساا تارازولا ءاسؤر - 5

 ءارزولا سيئر بئاذ - 7

 م دّقتيف ةيجراهلا ريزو اما . ةرازولل نييعتاا يف همدق بسح لك ءارزولا - م

 ( طقف ةيجراحلا تافيرشتلا يف مهيلع

 مهنييغت ناك وا ةرم لوأل ةرازولا بصنم اولغشادق ءارزولا ناك اذا اما

 : يلالا بيترتلا بسح مهب مدقتلا نوكيف دحاو تقو يف اهيف

 تالتصاوملا « عافدلا « ةيلدعلا : ةيلالا ؛ ةياخادلا ؛ ةيجراحللا رزو ]



- 7 

 - ع

-15 

-١6©6 

-115 

- 17 

-14 

-4 

1 

 ميل

000- 

4" 

 ةحسلا « ةعارزلا « ةيعاتجالا نوؤشلا « داصتقالا « فراعملا « لاؤشالاو

 |[ . ةرازو الب ريزو « رامحالا

 نييلاحلا ءارزولا عم مدقتيف ًاقباس ًاريزو ناك نا ] يكلملا ناوبدلا سيئر
 دهب همدقف ًاقباس ًاريزو نكي مل ناو . ةرازولل نييعتلا يف همدق بس>

 [ ةرشابم نييلاحلا ءارزولا

 نويقارعلا ءارفسلا

 اقباس اضوفم ًاريزو وا اقباس ًاريزو ناك نا ) ةيكلملا تافيرشتلا سيئر

 ( . ةرشابم نيقباشلا ءارزولا دعب همدق نوكيف كاذك نكي مل ناو

 نوكيف كلذك نكي مل ناو اهباس اريزو ناك نار ماعلا تاباسةلا بقا

 . نيقباسلا ءارزولا دعب همدق

 نوقباسلا باونلاو نايعالا يسلم ءاسؤر

 نييعتلا يف همدق بس> لك نوقباسلا ءارزولا

 باونلاو نايعالا

 « شيجلا ناك را سيئر « ة-وجرادلا ةرازو ليك و «زيملا ةكحم سيئر

 . نووقارءلا نوضوفملا ءارزولا « ةمصاعلا نيما

 ةجردلا نم نوفظوملاو قيرف ةيتر نم شيلا طابض « زييعلا ماكح

 . ةزاتمملا

 ءاوا ريما ةبتر نم ةطرشاو شيجلا طايض : لوالا فنصلا نم ماكحلا

 . لوالا فنصلا نم ىلرالا ةجردلا نم نوفظوملاو

 ةطرشلاو شيجلا طابضو لوالا فنصلان م ةيناثلا ةجردلا نم نوفظوملا

 ٠ ميعز ةيئر نم

 ةطرشاو شبجلا طابضو لوالا ىنصأل نم ةثااثلا ةجردلانم نوفظوملا

 . ديقع ةبتر نم



 ”مىلا

 عم قارعلا يف ةيبنجالا ةيسامولبدلا ,ةثيطلا ءاضعا اهرضح ىقارع

 )١( نييقارعلا زكارملاو بصانملا باحصا

 : ينالا بوئرتلا بسد مب مدقتلا نوكن

 5 كلما ةلالجلا بواص ةرضح روضحم ءارفسلا تك

 .ءارزولا سيئر د ٠

 ٠ ةيجراحللا ريزو- م

_- 

 . ( كلملا ةلالجلا بحاص روضح مدع دنع ) ءارفسلا- 4

 . نايعالا سلجم سيئر - ه

 .باوناا سلجم سيئر - ١

 (ةسائرلل نييعتلا يف همدق بسح لك) نوقباسلا تارازولا ءاسؤر - ٠7

 .ءارزولا سيئر بئان - م

 جزاملاب (نويلاهلا) نويقارعلاءارزولاو بناجالانوضوفملا ءارزولا -

 نييعتلا يف مبمدق بسح نيضوفملا ءارزولا نيب مدقتلا نوكيو )
 فتروكيف نييقارعلا ءارزولا نيب مدقتلا اما ( قارعلا يف مهيصانع

 بصنم اولغشا دق اوناك اذا أما ةرازولل نييعتلا يف مهمدق بسح

 بيترتلابس> مهمدق نوكيفدحاو تقو يف وا ةيسلوال ةرازولا

 , قباسلا ثحبلا يف هركذ فلادسلا

 ناك نا نييلاهلا ءارزولا نيب همدق ذخاي  يكالملا ناوبدلا سيئر - ٠

 . مثدعب همدقف الاو اقباس ًآريزو

 ١١ نويقارملا ءارفسلا- .
 7-5 د  ويشبع

 تافب رهتلاماظن بحومب ةرداصلا ١944 ةنسا )١( مقر تاميامتهرلع تصن اح (1)

 ١ ١91 ةنسل الد متر
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 اًضوفماريزو وا اقباس ًاريزو ناك نا) ةيككلملا تافيرشكلا سيئر - ١١
 - ( ةرشاب» نيقباسلا ءارزولا دعب هءدقف الإ و اهباس

 .نوقباسلا ءارزولا : ١

 ماعلاتاباسهلا بقا ىم « شيجلا ناكرا سيئر « زيوقلا ةكحم سيئر - 4

 هبهنم يف نييعتلا يف همدق بسد لك نويقارعلا نوضوفملا ءارزولا - ٠١

 .باونلاو نايعالا - ١

 ١ تارافسلا لامعاب نوعئاقلا .

 ةجردلا نم نوفظوملا « قيرف ةيترب شيجلا طابض , زيقلا ماكح - 4

 ٠ ةزاتمملا

 . ةيبنجالا تارافسلا وراشتسمو تايضوفملا لامءاب نوم اقلا-

 ةجردلاوفظوم « ينوناقلا نيودعلا سيئرو فانئتسالا 8ك ءاسؤلر - ٠

 . لوالا فنصلا نم يلوالا

 ةيناثلاةدردلا وفظوموقرفلا ةداقو« ءاوا ريما ةبترب شيجلا طايض ١

 . لوالا فنصلا ند

  - 7٠بناعالا نوماعلا لصانقلاو تايضوفملا ورواشم .

 فنصلا نكرم ةثا اذا ةجردلا وفظوم « معز ةيئرب شيجلا طابض ب مخ

 . ةجردلا نيوب ةطرشلا طايضو لوالا

 نوفظوملاو نوناثاا نوريتركسلاو بناحالا نواوالا نوريت رككسلا - ١5
 . يناثا فنصلا نم ىلوالا ةجردلا نم نويقارعلا

 ءاسؤرو ءارمألاو ليعأا ءاياراو تايروبمجا ءاسؤرو كولملاةرايز ديع ؛ ةظوحالم

 كلدب ةوؤسملا رئاودلا ديقتأ ٍل ةيعثر ةروصب ةيبنجالا تارازولا

 ٠ ةيجراخلا ريزو اهردصي يت ساوالا عسقت لب



 قا

 )١( انآ ممركذ درو نيذلا زك ارملاو بصانخملا

 : ينالا بيترتلا بس نوكيو
 ص . ءارزولا سيئر -

 : ةيجرالا رازو -

 . نايعالا سلجم سنك 5

 ٠ باونلا ساو سهئر

 هل
 - ةسائرلل نييعتلاب همدق بسح لك  نوقباسلا تارازولا ءاسور

 . ءارزولا سيئر بئان

 اهركذ راملا د_عاوقلا قيطتوهمدق بسح لك نويلاحلا ءارزولا

 نيب همدق ذخأ, اقباس ًاريزو ناك نا  يكلملا ناوبدلا سيئر
 انفنا اك ءارذؤا

 روق اغلا جا نقلا يا

 . ةيكلملا تافيرشتلا سيئر ١

 ليه وع ا ىلا ا © مح جا مي

 .٠ بناحالا نوضوفأا ءارزولا-_؟؟

 ٠ نوقباسلا ءارزولا ١م

 ١4 - نويقارعلا نوضوفملا ءارزولا .
 . ةمصاعلا نيما -.ه

  -1١ةيجراحلا ةرازو ليكو .

 . ماعلات اب اسحلا بقا سمع شيجلا ناك را سيئ رع زييعلا ةكحم سيئر -

 . باونلاو نايعالا - ١

 تافيرغتاا ماظن بوحوم ١54 ةرداصلا 0 مكر تايميلمتلا هيلع تاهل امسح )20(
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 ةجردلا وفظوم « ق.رف ةبترب شيجلا طابض ؛ زييعأا ةكمم ماكخ 9

 . ةزاتمملا

 ٠ تارافسلا لامعاب نومماقلا .

 ةجردلاوفظوم . ينوناقلا نيودتلا سيئر« فانئتسالا احم ءاسؤر ١

 . لوالا فنصلا نم ىلرالا

 . تارافسلا وراشتسمو ةيبنجالا تايضوفملا لامعاب نومئاقلا  ؟٠ب

 ةثلاثااةجردلا وفظومو قرفلا ةداقو ءاوا ريماةبترب شيجلا طايضض ب مع

 لوالا فنصلا نم

 فنصلا نوم ةثلاثلا ةجردلا وفظومو معز ةيئرب شيجلا طاببض - 4
 ٠ لوالا

 . نوماعلا لصانقلاو ةيبنجالا تايضوفملا ورواشم  ؟ه

 ٠٠ - يناثلا فذصلا نم يلوالا ةجردلا نم نويقارعلا نوفظوملا .

 ةيبنجالا ةيسامولب لا ةئيملا ءاضعا نم ثرواوالا نوريتركسلا  ؟ب
 ١ . ةيلصنقلاو

 نم ةيناثلا ةجردلا نم نويقارعلا نوفظوملاو نوفاثا نوريت ر كسلا - ؟م

 . ىناثلا فنصلا
 باونو ةيسامولبدلا ةئيحلا ءاضعا نم توثلاثْ اا نوريت ركسلا  ؟و

 .٠ بناحالا لصانقلا

 ةيعسرلا تالايق:-الا ىف تائيهلا نيب مدقتلا - :

 : ينالا بيترتلا بسح نوكيو
 .ءارزولا سيئر د ١

 ٠ نايعالا ساجم سيئر د .

 . باونلا سلجم سيئر - م
 . ءارزولا سيئر بئان - 4

 © نوبل طاره وادب
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 . يكلملا ناويدلا سيئر - 5

 . ةيكلألا تافيرشقلا سيئر - +٠

 . ةصاخلا ةنيزحخلا رظان مل

 . ةيبنجالا ةيسامولبدلا تائيحلا ءاسئر -
 . نوقباسلا تارازولا ءاسكر - ٠
 . باوذلا ةئيهو نايعالا ةئيه 1١

 ٠ نووقارعلا نوضوفملا ءارزولاو نوقباسلا ءارزولا - ٠
 . 'ةطرشلا طايض رايك و شيجاا ناك را ةئوه 1م

 ايضاقو نوينوناقاا نونودملاو ماكحلا رابكو ٌرهعلا يا ةئيه 4
 . دادي

 . دادغب ءاوا فرصتمو نوماءلا نوريدملا

 ٠ ةيعسرلا تايلكلا تائيه - ١

 ءاماعلا « ماعلا دادغب ءاول ةرادا سام : ةمصافلا ةناما سلجم ٠7

 ؟ةييضانلا نأ يودقت هوحرلا وكر وزن ايوا اع 1و
 . نيماحلا ةباقن م

 . ةيسايسلا بازحالا تائيه - 9

 .٠ ءايطالا ةيعج اد م.

 .٠ فراصملاو ةيعارزلاو ةيراجتلا فرغلا ءاضعأ  ”و

 نيم والد ايهلاو نشلمإ | و. ءامدقلا نيراذلا تاه هع

 ءارزولاو ءارفسلا دامعا قاروا مدقت ممسأ م - 6

 قارعلا يف ةعبتملا بناحالا 0 وفملا

 ًارزو وا ًاريفس هنييعت حرتفا يذلا صخشلا ىلع ةقفاوملا لصحت نا دعب
 لاحو دادغب ىلا ضوفملا رزولا وأريفسلا اذه هجوتي قارعلايف هتلودل ًاضوفم
 ميدقتل ةيجراحلا ريزو عم ةلباقملا باطيو كلذب ةيجراهللا ةرازو ءينب هلوصو

 ةرضح ىلا هداّتعا قاروا مدقت دعوم نييعت بلطو هداتعا نانك" نم ةروص



 قفا

 ٠ كالملا ةلالجلا بدحاص

 كلذ ةيكلملا تافيزرشتلا ةسائر مالسعاب ةيجراحلا ةرازو كاذ دعب موقتف

 نيءو د_عوم ىلع قفاوو ةلالجلا بحاص ةرضح ىلع باتكلا ضرعي نا دعبو

 ةقفاوملاب هتلالج لضفت نع ةيجراحلاةراز و رابخاب ةيكلملا تافيرشتلاة سائر موقت

 وا ريفسلا داّمعا قاروا ميدقتل ًادعوم ةينالفلا ةعاسلاو ينالفاا مويلا نييعت ىلع

 . ديدجلا ضوفملا رزولا

 جاهتلا بسح ةداع كلا ةلالج ىلا قاروالا هذه ميدقت مسام يرجتو 1
 : تالا

 هعمو د.دجلا ريفسلا رقم ةيجراخلا ةرازو يف ماعلا تافيرشتلا ريدم دصقي - ١

 يف دامءالا قاروا مدقتل ددحلا د_عوألا لبق ةيكلملا تارايسأاب هن واعم

 . يكلملا طالبلا

 ( هنواعم نودب هدحو ماعلا تافيرشتلا ريدم نوكي ضوفلا رزولا ةلاح يف )

 نع ساجيو ىلوالا ةيكلملا ةراوسلا ( ضوفملا ريزولا وا ) ريفسلا لقتسي - ؟

 ةرافسلا راشتسم لقةتسر.و ةيجراحلا ةرازو يف ماعلا تافب رشتلا ريدم هلاعث

 ةيجرا_هللا ةرازو يف تافيرشتلا ردم نواعم هلاعث نعو ةيناثلا ةرايسلا

 (قاناسلا يق نور دلل هولا وا ة راق دافعا لقدم
 رولا قاروا ميدقت ةلاح يفو ) يكلملا سرحلا نم ةبكوك بكوملا قفارب - ع

 ( ةيراخبلا ةطرشلا تاحارد هقفارت ضوفملا

 يف نوكد يكلملا طاليلا ىلا (ضوفملا ريزولا وا ) ريفسلا لوصو دنع -

 داّتعا قاروا ميدقت ةلاح يف ةيرس نم فل ؤما ) فرثلا سرح هلابقتسا

 ةرايسلا نم لزم, اتيحو . ( ضوفملا ريزولا ةلاح يف ليصف نمو ريفسلا

 فقي مث كلما ةلالجلا بحاص ةرضحل مدقالا قفارملا هب بيحرتلل مدقت»

 ( ةيضوفملا وا ) ةرافسلا ءاضعا ةيقب ؛هفلخ فق اب قفارملا نيم ىلا

 ينطولا ديشذلا شيجلا قوسوم فزعت مث هن واعمو ماعلاتافيرشتلا ريدم عم

 . ( ضوفملا ريزولا ) وا ريفسلا
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 ريزولا وا ريفسلا ىلا سرحلا مآ :مدقت, ينطولا ديشناا فزع ءاهتنا دعب

 ةيحتاا ءادا دعب ( شيتفتلل رضاح سرحلا نا ) هل لوقِل ضوفألا

 ماما اريسيل كلملا ةلالجلا بحاص ةرضح اقفارم مدقتإ م . (فيسلاب )

 هبحصت |اهعبتي ثيح ( قيسوملا مافنا ىلع ) ضوفملا ريزولا وا ريفسلا
 . هلاوش نع مدقالا قفارملا

 قفارملا عم هجوتي و ًاركاش سرهحلا ىمآ عدوب سرجلا شيتفت متي نا دعب
 م« ةسيكلملا تافيرشتلا سيئر هلبقتس» ثيح ءارفساا وه ىلا مدقالا

 كانهو وهملا يلا عسيملا هجوت. مث ( ةيضوفملا وا) ةرافسلا ءاضعا لبقتسي

 اذا اما (ريفسلا ةلا> يف ) ةيجراحلا ريزوو ىكلملا ناوندلا سيئر هلبقتمسإ

 ءارفسلا وم يف ًارضاح ةيجراحلا ريزو نوكي الف ًاضوفم ًاريزو ناك
 ناك ةيقيو. كلما هالك وك. كيد نش ردلا ةعان ف رماه نورك لب
 تافيرشتلا سيئر ضرع ال_يلق ح.يرتسي نا دعب و يكلملا طالبلا ينبظوم

 يف هلابقتسال ارضاح نوكي يذلا كلملا ةلال-جا هلوصو ربخ ةيكلملا
 . شرعلا ةعاق

 وا ) ريفسلا بحصتةسيل ءارفسلا وهم ىلا ةيكلملا تافيرشتلا سيئر دوعب

 ريذولا ةلا> ىف ) ةوجراخلاريزو هقفارب شرعلا ةءاق ىلا (ضوفئلاريزولا

 لوثملا ىدلو ( شرعلا ةءاق يف اناق اك ةيجراحلا ريزو نوكي ضوفملا

 قارواو ) هداتعا قاروا ضوفملاريزولا وا ريفسلا مدقي هتاالج يدي نيب
 . ( هفلس ءاعدتسا

 ئذلا ) ةيكلملا تافيرشتلا سيئر رض داتعالا قاروا ميدقت ءاهتنا دعبو

 ( شرعلا ةءاق ىلا ضوفألا ريزولا وا ريفسلا هلاصي دعب ءارفسلا وهم ىلا داع

 ضوىمملا ريزولا وا ريفسلا مهمدقي ثوح ةيضوفملا وا ةرافس! ءاضعا هعمو

 . كالملا ةلالج ىلا

 ءارفسلا وب ىلا ةيجراحلا ريزو ةقةفرب عسيمجا جري ةلباقملا ءاهعنا دعبو

 ريفسا ضني مث تاطرااو ةوهقلا نواوانطيو اليلق نوحرتسي ثيح
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 وج باب ) يف ةيراك ذ: ةروص طقتلت انهو ًاعدوم ضوفملا ريزولا وا
 . ( ءارفسلا

 فتراوبدلا سيئرو ةيجراحلا ريزؤ ضوفملا ريزولا وا ريفسلا عدوب مث - ه
 . ةيضوفملا وا ةرافسلا نظوم ةيقب كلذ لعفيو نيفظوملا ةيقب و يكلملا
 قارعاا يكلملا مالسلا شيجاا قيسوم فزعت تارايسلا بوكر لبقو

 بكري مث مدقالا قفارملاو ةيكلملا تافيرشتلا سيئر هعدوب اهدعبو

 ردافيو ةيجرالا ةرازو يف ماعلا تافيرشتلا ريدم هلاوش ىلاو ةراءسلا

 .ىتأ ؟ضوفملا ريزولا وا ريفسلا رقم ىلا ًادئاع يكماملا طالبلا بكوملا

 ؛ تاظحالم

 يكلاملا طالبا يف داتعالا قاروا ميردقت ءانثا سامالا نوكي تب أ

 مم رسنبسلا وا كارفلا) و ءاتش ( ةمسوالا ممم كارقلا )

 . افيص ( ةمسوالا

 ةيضوفملا وا ةرافسلا ءاضعاو ضوفملاريزولا وا ريفسللز وجي نكلو
 . كلذ نم الدب مهتلودب ةصاخلا ةيمسرلا ةلدبلا ءادترا

 . ةداع سؤرلا ورسا> عميمجاو مسارملا هذه يرن -؟

 ةلود ماظن ريغت ةلا> ىف وا شرعلان ع كالمللا لزانت وا توم ةلاد يف »م

 يرجي « هداتعا قاروا مدق نا قبس يذلا ضوفااريزولا وا ريفسلا

 مسارملا ذخأتال لالا هذه يف اهنكل . ةديدج داتعا قاروا ميدقت

 ةرازو ىلا قاروالا هذه مددسقلا لب ٠ ةداع ةرم لوال عبذت ينلا

 . طقف ملهال ىكاملا طالبلا ىلا اهرودب اهعفرت يتلا ةيجراخلا

 ةدئاملا ىلع سولجلا مظنت ىف ةعدتملا دعاوقلا - ؟

 ةيعرلا ءادغلا وا ءاشعلا تالفح ق

 نا كاز كلقو بءاصمو لك اشم نكد لاوحالا هده لثم هريشت 1 ًارظن
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 : اما ؛ ابااف وهف نيعون ىلع ةداع نوكي ماعطلا دئاوم بيترت نا لوقاف

 ١ - ةليطتسم ةداما نوكت نا .
 ( [] ) لكش ىلع ةداملا نوكت نا- ؟

 : يلب كك مهاك اما يف نيبوءدملا سواج بيئرت ةيفيك حضون كلذلو

 ةقرو ىلع نيوعدملا ءاعنإ لجس نا كلذ مظنتإ] نرع لوؤسملا ىلع - ١

 (ساءد 64ه 24 ءمسء؟ب 4 1) يا هرخآ ىلا ١ مقر نم أدعبم ةيقبسالا بسح

 ١ - لباقتلاب ) يا ةدئاملا يفرط ىلع سولجلا ناك اذا : ةليطتسملا ةدئاملا (

 ينأب 5 نيوعدللا سواج بيترت نوكيف :

 (فرشلا فيض) سلجتو ( ىلعالا نم ) ةدئاملا ردص يف ( يعادلا ) سلجم
 لساستلا بمسح ةمئاقلا يف مث اك ءاعسالا عيزوتب أدب من ( لخادلا نم ) هتلابق
 - : ةيتآلا ةروصلا ىلع:

 راسي () مقرو فيضلا نيمب ( ؟) مقرو يعادلا نيمب ( ١ ) مقر سلجم
 نيمب (5) مقرو يعادلا نيمم ( ه ) مقرو فيضلا راسب ( 4 ) مقرو يعادلا
 )١( مقر ططخم ظحال . ةماقلا ةياهن تح !اذكهو فيضلا

 ه١١ ١ ١
 هم



 الل

 نيوعدملا سولج بيترت ناف ( [] ) قكش ىلع ةدئاما تناك اذا اما - ؟

 (جراحلا ةبج نميا) دحاو فرطنم سولجلا ناكاذاف ١ 1 ٠ رقت قب اسا اك يرجب

 ططخم ) لخادلا ىلا اهافرط مض نككلو ةليطعسم ةدئام ىلع سواجلا هبشت يبف

 قباسلاك توام مظنت نوكيف نيتهجلا نم سواجلا ناك اذا اما ( ( ؟ ز مقر

 . لخادلا نكرم ةدئاملا ردصل ةلباقملا ةهبجلا يف ناكملا قيض ةظحالم عم اضا

 . (م مقر ططخم )
 : نينألا نيططغلا يف ماقرالا بيرت ظحالل : ةظوالم

5 '" ٠ 
 حت بس هبه ايميسح عل

5-7 15 

 : ظ ا 1 1

  " "0ا 15 فب | 1 ١

  9 0د يس

 طقف) ج راخلا ند سولملا لغادلاو ع راحلا نيتهجلا نم سول
 (؟) مقر ططخم * (8) مقر ططخم

 ةيعم را ىدأ ا ىف ءاسنلا سولج مقأ ود

 مماليقع مهعمو صاخشالا ىلا ةيمسرلا ءاد_هلا وا ءاشءلا تاوعد هجوت

 ؟ لاحرلا نيب نوسوملج عقاوم نييعت ملإ فيكف انايحا مهتام رك و
 امبجومم و جردزلا ةيقيسا رابتعالا رظنب ( لاو>الا هذه لثم يف ) ذخؤت

 نوجاوزا ةيقبسا بسح تاجوزلا لجست نا دءبو ( ةجوزلا ) ةيقبسا نيعت
 يرجيو كلذكك نهلابآ ةيقبسال ةيسنلاب تاوعدملا تانبلا لجس « لسلستلاب

 . ( لئاقعلا) عيمج سولج دعب نهم ولج بهترت

 : ةيتالا رومالا ةدئاملا ىلع ءاسنلا سواج بيترت يف هتظحالم ردجت اممو

 يعادلا نيم نم ًارايتعا ةدئاملا ردص نم ءاسذاا سولج بيترت أدبي - ١
 . اذكهو فرشلا فيض نيع من
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 بنج ةدحاولا سلجنال نا يا لاجرلا نيب نهسولج بيئرت يرج-١

 55 .٠ ىرخالا

 . ةداملا ىلع امام اهجوز ةلايق ةجوزلا سلجن ال نا نسدتس و »م

 هرايتعاك اهرايتعا نوكيف ةرضاح هتجوزو احوزنم يعادلا نأك اذا- :

 ةدئاملا سأرتت نا زوجبو اهجوز لباقم يف اهسولج عقوم نوكيو
 . هناكم اهسفنب

 يعادلا نيمي ىلا سلمت اهنا هتجوز فرشلا فيض عم ناك اذا - ه

 . يعادلا ةجوز نيم ىلا سلجي ( فيضلا ) و



 ىك

 يراد ربا ىتارهلا تايسملل 0 ٠
 يعو ثالث تايالو ىلا ًايرادا امسقم يناثعلا دبعلا رخاوا قارعلا ناك دقل

 ( قجانس ) ىلا مسقنت اهنم ةيالو لك نرا و ( لصوملا « ةرصبلا « دادغب )

 ةرشابم ةينامءلا ةموك لا هاجت امرادا نع لوؤسم (لاز) ةيالولا ريديو

 5 اذدكهو يلاولا ماما لوؤسم ماقممأق قجسلا ردي امهب

 4 اهنع ةصالخ يلا هف جرد ةيحم راقلا ةذه ةيمهال ًآارظنو

 نيمناهثعلا مأي ١ 3 رادالا قا رعلا تامس”

 ىرقلا ددع | ىءاوذلاا ددع | ةيضقالا ددع
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 ؛ ةرامالا توك« ةيزيزعلا « ميلدلا؛ ناسا رخ : دادغب قجاس ةيضقا تناك - ١

 « يلدنم « ةردزجلا « نيقناخ « ةيمظاكلا

 . هنع « ءارماس

 . ةيماشلا « ةوامسلا « ةلهلا : ةيناودلا 6 40 ©

 ةردب« ةزازرلا« فرشالا فجنلا« ةيدنها : اليرك 0 6 "©

 .ةئرقلا : ةرصيلا 6 6 6

 يحا « ةرطشلا « خووشلا قوس : كفتنملا 6« 6< ن١

 . جسرود « ريبزلا « ةرطش ( ركيد) : ةرايعلا < 6< "ن١

 كوهد« رابيزلا : ةرقع « وخاز « ةيداعلا : لصوملا « © ١

 . راجنس

 ©« لسسرأا © قجاس ىوك « زودنوار :كركرك ه6 640 ١"

 . ةينار ةيحالص

 .رازاب ربش“ ديمحلاةرومعم: نايزاب« ربنعلك : ةين املس ]! 4 6 ©

 دقز قارعلا يف ينطولا محلا سيسأت و ىلوالا ةيملاعلا برهلا داهم دعب اما

 ةيضقا ةددعع ىلا امم لك مسق ( ءاوأ ) رشع ةعبرا ىلا ةيقارعلا دالبآ تمسق

 ءاضقلا نوؤشو (فرصتم) .اوللا نوؤش ريدبو ماو ةدع ىلا توسق هذهو
 . ( ردم ) ةيحانلا نوؤشو ( ماقمأت )

 دقف ي>اونلاوةيضقالا اما . :١ و؟؛ةنس يفهياع ناك امىلعةيولالا ددعقب دقو

 . ةماعلا ةصاصما تايضتقم بسح ل.دعتلاو ثادحالاو ءاغلالا اهضعب لوانت

 )١١9( يحاونلا ددعو ءاضق ( 581١ ) (١؟ه) مويلا ةيضقالا ددع غلبيو

 ( زكرملا ءاضق وه ) ءاضق « ءاوازك سم لك يف ( ايرظن ) دجوبو . ةيحان
 « اهيف نوماقماق نيعب ال تالاحلا رثكا يف هنا الإ هل ةرواجملا يحاونلا هب 0

 دجوب كلذك « ةرشابم ي>اونلا هذه نوؤُ ىلو:ب اهسفن ةيفرصتملا موقت موقت

 ءاضقلا ماقهئاقب ةطبترم (ءاضقلا زكرم ةيحان) ءاضق ز ها

 موقتف اهل ءاردم نعي مل تالاحلا رثكا يف هنا الا ٠ هل ةعب اعلا يحاونا' ةيقب عم

 . كاذب اهسهق ةيماع'اقلا



 نذل

 ةيقارعلا ةيولالل ةفاثكللاو ناكسلاو تاحاسنملا لودج

 ةحاسم
 ةعورزملاىغارالا

 ناكسلا ةفاثكا 5 ةحاسملا اوللا
 عسيرملا رتمول كلا 7 >6 أهيرملا رتمولكلابإ 7

 ماا فلا دادغب ١

 "مو ؟ء/. | ةووزلحم مهبل ع لصولا | ؟

 664 ءىرلو | ممواروح مس.ه |[ ةرصبلا | س

 ففي ةهر*" | 11 5 دم البرك 5

 نيف ربع | ؟كلك05 كدملا ةللا | م

 انتخب ادركم | ؟الوورس رسب قايد | .ب
 انوا هال | اذكومخ 414 ملدلا 75

 ١5١ اذركك | ءالاكا امو ةراعلا | م

 ١ سرب | رووح اىس.ونأ توكلا| ٠
 هالك اىفم |[ ممك..م ؟ ربا كركوك ٠١

 5 مر |[ م60 هوو | ةيناملسلا |
 م ؟هرل. | تمصحاك .٠6٠١ | ةيناودلا |[ ٠١
 منوي جرس ؟رو | كدحمتك ١؛ماؤ | كفتنلا |[ ١١

 ؟ةما/ سرب | سومو اهلا“ | لورا |[ ٠5

 نا ؟ء/ك مسياج | ةيوالا عومجج

 هيد | كسل دوج |. م1 قد» ١] ةناايشلا رجالا
 ةلرث 000 0000 فدقلملا ةونجلا ةيدابلا

 00 0 507 م. ةيابو ةربزجلا ةيداب

 فخ ل ٠١١ 4 |مماغلل“ 115 ماعلا عومجملا
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 ةيقارعلا ىحاوالاو ةيضقالاو ةيولالاب لودج

 ميرملا رتءوليكسلاب

 ١١4 "رك م 8 ءاضق' زكيص

 ؟ةهكرا/ اله 0 ةيمظعالا

 سوفنلا ددع 0 ءاوالا ةحاسملا

 ه٠6ارؤ 447٠420 1ا/ل]  ةيقرعلا ةداركمللا | داش
 ةةهرا؟ ل 54 ةرودلا

 ١ را امىت6 مز كاب ناماس

 ١مالرك  همدما» زوم عودجلا

 را 0 0 زاكرملا

 # عرا/ اهلل 16 ةيمراطلا | ةمظاك_ لا ام

 ه5 5 51/4 بإ رغوبأ 9

 0 ا١١هالل١ هوم ع ودها

 9 مع 32 ناكرألا

 م4 ال0492 450 ةيفسويلا | ةيدومحلا
 كم1 هكدملا معلم عومجملا

 ١١ ض7 نكرأأ

 ١٠رآ ؟لملال ااا دلي |
 ءايصاس

 هرم نصرس و عم» ليجد
 رك 04904 ا ع وهلا

 ١ ه اال

 ا/ره مكك١ :١١6

 ؟.١رم "6

 دعروا ملالسلو كام ماعلا عرومجم لا



 ناككسلا ةفاثاك
 عبرملا رتمولبكت ا يعوفتلا ددع ءاضقلا | ءاوالا

 2000 فضل ءليث زكرملا
 ا١ا١ر ٠50ه فرت ةروشلا
 ؟ءرك ا الاه ١اموع ةينادطا
 ١ةره انا ١ طاو لا

 ١١رلكا  ا؟ 328 تدخلا -
 ؟مرك الما هاا فيك

 ؟مرو جف

 "؟هأأ

 ١هرث "تك

 مارك وب

 ا١"ر؟ "١١

 ١ةر؟ تفرق ل

 8 ١4

 مره م17

 ١8 "*لكلاعو

 ةر؟ ه؟همب

  "514لار١5ا

 ا هدأ

 ١ ١729

 ١الر٠ 0

 5١ر4 8"

 اذرا انكانل

 ءلمم 0 همالؤ

741 1 

 ١٠١ر٠ ٠١

 مرد مما

 ١1رو ؟؟2ةم



 سوفنلا ةفاتك |[

 مييرملا رتموليكتلاب
 ءاضقلا

 "كر ١م 145 شوقلا |ناخيشلا ّ
 ْ م
 ارو مهءاب# هر  عومجملا | 5-5

 ااذرا س.يموالا الالك زكرملا

 هرم سسوس وكل رامز رفعلت

 ةرعغ 21 عامك عومجا أ

 ب ع” ب أير رعث لئابق

 اذرو ههمزو٠ 5 ةالال١ ماعلا لصولا ءاوعومت

 3-5 8١م ع زكرأا
:© 

 ممرد ساولمسك كذا١5١ برملاطش |

 هالر5 64 هلك ةن راها ةرصنلا

 5رو "14 مو. ريزلا

 ؟مرا فادح طاف عرومجملا



 "م4

 ا سوفنلا ددع دي ةيحانلا ظ ءاضقلا | ءاوالا

 | علموك 6.66. زكرأا ا

 امر 5 ار نك بيوسلا ؤ

 "رو ملكك ملح 0 7

 اترال هكمكا١  ةدمح عومج ا ظ 0

 ١٠رح سا ثق زكرلا ا

 ١اكرم ادالكم 4 ةيسلا 0
 نيفالاول

 ١ذرم مكونا م05 وافلا |.

 راب ملال فلا عومج ا ١

 "ةرذ مةمالفف ١.5 ةرصبلا ءاولل ماعلا عومجلا ظ

 2007 5415 35 نكرم

 مر. هسا ذاله رملأ نيع اليك

 هرو ؟اإلإلا 0 مسول١ 0 ةينيسل ١

 امره برود هدحم عومج ا ْ

 ؟ابرو ةالةثؤال/ ىو نكرم 5

 ما ةرق "4 هسا  ةفوكلا | نيا

 ا١ةكرال م م ةيإ/ عومجما ْ

 ل ا ل
 0 كور ٠.٠.٠ ًاريدقت(تاعئاضلا) م »

 ةةراك فمنادشلت لاب البرك ءاولل ماعلا ع ومجلا |
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 نايكساا ةفاثك

 عسب رملا رتمول كا

 اهكرك ها 5 ففي نكرم

 مسالرا ايل ماله ليواحلا

 ؟ةيراأ*

 ولا

 4 6 ةيعشاحلا ةالرا؟ فلل م4 ءاقلا 7
 ممر فضح ١ 4ا/ ةيتحدلا

 مسعر هما ا١االا عومجم ا

 هو هه ؟- ةبابقيا/ هاه © + نكرملا ٌ

 امر هزكأ 175 رخصلا فرح ظ

 مور ووجب واله ةيدنلاةدل | بيسلا
 ١ نا

 مةيرم ك1 غال4 ةيردنكسالا |

 معز. عغهوك5 1 مال/  عومجملا ْ

 - .١١ تح زاك رملا

 الرا ١3374 <” قرغ وا

 مسمر قيل لح هع لفكلا | ةيدنهلا

 ١؛هرو 0 +٠١ يبرغلاالودجلا
 الارا/ ملكثكا ١١44 | عومجملا

 ؟ا/رلإ م5١٠١  ه18ه١ ةلحلا ءاولل ماعلا ع ومجلا



 ان

 ناكسا' ةذاثك ا ةحاسملا
 قه ددع 5

 ع.برملا رتمولي كلاب كف مسي ص رتم ولإك
 ةيحاتلا هس | ءاولاا

 مءرك "ا لعل زبك ىلا

 98ر5 هدر -سمب ناخيش نروه
 لي ال٠4 6 ون هرق نيقناخ

 م5 ليك حل "166 ةيدعسلا 6

 اك هدا/ة4 مون ع ومجملا 1

 الك سعو 1غجخ6 زاك رملا |

 م ؟الامغل م0500 زوردلب يلدنم[ 0

 ه*هزم

 قلو زذ رملا 0

 نضل نايت اذا< - اديصوا
 ١الرق ١٠الكا 3.0 ناعنك * | ةيدادقلا

 هير هنا ١الا٠ 2 عومجللا

 اكرم ال541 1517“ * ىلايد ءاولل ماعلا عودمجملا



 ا

 ناكسلا ةذاثك

 عنب رأأ رقع وليكدلاب

 ةحاسملا
 اا ور
 سودود'" د2

 ميرم رتمولك

 هر" ليد 0
 رح
 ةيرا 20-0 |

 درا سم رمل م

 "؟ةر5 مسن

 هكرا 16 نوي#  ريكلا رجأا 5

 ةءرآد ,,ىىل١ او#؟ عومجلا |

 اكرأ ميال ١ منوم ةراهعلا ءاوال ماعلا عومجا ْ

 "ارا/ ءكلءم "هما نكرملا

 | ةليجدلا
 توكلا

 ؟”رو "هرم اذا ةيناهعتلا
0 
 ١هره مام هاا عومجما 35
! 

 رو ؛؛ةكك ل١٠ نكرم 2

 امرك ”سورما بمس ةيقفولل | يملا

 ؟مركت كاي راب 0” س٠ عومج ا



 ناكسلا ةفاك 1 ةحاسملا 5 7
 ةذأأ د ىاتا ا اا ءاولا

 ميرملا ةموليكلا| 2“ 56 | ماب رمرتمولوك ةداا 1 اولا

 ةرآ اروجبك 0 والام نكرملا ا

 ةرأ مبوم ايري ةءطايرز رك

 45 ادامكأ محدكك ع ومجما
0 
 ت1 ١ ناشت -_ ا مل "م

 مدو 15 "4 ةيزيزعلا ل
 4 ةارا وصلا

 دا ١٠١مل فحمل ةيديب زلا

 ١ؤرو م4411 هزأف ع ومجما

 اثرال موج 1 ١#.و توكلا ءاولل ماعلا عومجما

 "سرم هل44420 11 وك نملا

 ١ رال ١مم ١١ج نسد هرق

 امر ١ ة6 م.4 ىروك نوتلا هوك
 ٍ و

 اذر" ١ هوب سورس ةحاملا
06 

 ا١ارا"” .٠ ١١ ناوش اع

 ؟هرهب اكالمبأااا مالن؟ عومجما |

 ' د دو
 مسرا/ فكل نشل زكر ملا |

 ةرو كاوا ١15 زايسب

 ليا مارال اكلك هبت هرق |[ يرذك

 االرك االموؤل ا  ذ١.ؤوه  ةناوريش ةعلق

 ةرذ عةلهوول ا هلاأ ع ومجما



 ري

 زاكسلا .ةفاثااك
 ا يسوقنلا ددع ة.حاتلا ءاضقلا

 مسب ملا رتموليك-!اب 1 ١

 ١ رك ١142 ١ 85ع7/ زاكرملا

 ارا 6 ,ظظ36 راجغا

 4 مل مل راكتس
 ١١د ؟ةلذل١ ف دن

 تح“ تح“ 7

 ١؛ر١ 115 "11 نكرألا

 عر" ١55 1/ ا قوقاد

 4ركأا ١04 لكل مرك رداق

 مرك هو16]01422200 عومجملا

 اآ١؟ر. "م5.06مه  ”.الك كوكرك ءاوال ماما ع ومجملا

 "مرا 0414 < زاكرملا أ
 مهو وردنا 49٠ ٠١ /را/ ١

 ١؛رك"  ١١١٠ا/ 76 غاده رق

 5١رث 1 ١١ةها/ فلل شادروس | ةينامياسلا

 لزرل  ولا 465 نايزاب
 ؟هر4 لوول ا 4«  ع ومها
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 يقارملا رولا -1
 قئاثولا تتيئا دقف ليخنلا ةعارزب روصعلا مدقا دنم قارعلا رهتشا دقل

 .رادصاب صتخاو نيئسلا فالآ ذنم قارعلا يف وك زي ناك لخنلا ناب ةيحراتلا

 يف ةريثكحلا هعاونا لازت الو تناك ىتح ةرومعملا ءاحنا ةفاك ىلا يبشلا هرم

 . ملاملا يف ةديجلا رولا ةمدقم

 اف قارعلل رولا نم اعون (ه .) جتني ملاملا نا ىلع تايئءاصحالا لدتو

 ىرخاللا ماعلا راطقا فلت جعنت مب اعون ( عمر ) اهنم جتني ذا دسالا ةصح

 يف ةدوجوم راطقالا كلت اهجتنت يتلا عاونالا باغا نا ملعلا عم اعون )١4(

 رصمو ايقيرفا لاعث) يف دوجوملا اهضعب ادع ةفات ءامساب هيف ةفورعمو قارعلا

 . )١( ( ةيدوعسلا ةيبرعلا دكلمماو طقسمو نيصلاو نادوسلاو

 ومنيال ل يخنلاف . ليخنلا ةعارزل احالص ملاعلا عاقب رثكا نمقارعلا ربتعيو

 عاقب ضعب يف ة راحلا هبشلا قطاذملا وا فافجلا تاذ ةيصخلا يضارالا يف الإ

 . ةيئاوتسالا ةقطنملا نم ةبيرقلا ملاعلا

 ةفاض الابوبف ةيداصتقالا ةيحانلا نملخنلل ةعارز ايندلا عاقب مثا قارعلاو

 . ةكربااو ريحلاب هيلع ردتف ةرفوب هايملا هيف رسيعت هخانمو يفارغجلا هعقوم ىلا

 (ماب4 84ه ) ب قارعلا يف ليخنلاب ةعورزمل ةحاسملا ردقتو
 ٠ (0) اميرج

 ديسل اًةداعس متي ( ينطولا داصتقالا يف اهرثاو ةيقارعلا رولا ) لاقم عجاد )١(

 *١96 سرام ؟ ةيقارعلا ةعارزلا ةلجم يف رودنما دمحا رفظم

 بيرلايف ع وزي ام لدممو (ًاميرم أارتم 594317) اهتءاسم ةيسايق ةدحو بيرجلا (ا))
 دحاولا بيرجال ًامارغ وليك ( 458 ) هردق لدممب الصاع جتنت ( ةلخت 8٠١ ) دحاولا

 . ةدحاولا ةلخالل ًاءارغوليك 64١١ رث» وا



 م
 )١(: يو ليخنلا ةعارز ةروهشملا قطانملا ىلع ةعزوف ةحاسملا هذه اما

 طسالا تارفلا ةقطنم ( ةرصبلا ) برعلا طش ةقطنم ١

 ىعالا تارفلا « اب دادهغلا © -؟

 ىلاد © مل ةيلاحرلاو رعقلا نيع © ب »م

 لفسالا ةلجد © ب و البرك يف ةينيسحلا لودج«© -؛

 . لفسالا تارفلا ©« -ه
 ةقطنم ةصحو لَ ( سور, جر... ) ب قارعلا يف ليخنلا ددع ردقيو

 نرويلم ( ٠١ ) يلاو ردقت ذا ىرخالا قطانملا فلت# نم ربك ١ ةرصبلا

 . (5) اييرقت ةلحم
 يلاو# ردقي قطانملا هذه :فاك يف رولا نم جتذي ام لدعم تراو

 (م) . ةيراجتلا عاوتالا بسحم ةفاصم شو ايونس انط (سوءر...)

 عودجملا ةيولالا ةيقب نم ضر

 تل تنل تل عونا
 مسيرات د مسارلالب يرالحلا

 ابريل ابكر ع يوارضح ا

 20000 ؤ؟ءرءل6 هءرات6ث رياسلا

 مل ءرل اةمرعل الر يدهزلا
 مرللات ةرءثل «رع يريدلا

 مرمل م6 سرا.٠ باجيجلا
 ه6... ا 4 ميربلا

 ةعطق 6 فلآ م » ىلا قارعلا ىف ةمسقم لختلا اهيف ع رزي يقلا ةحاسملا نا )١(

 ةعارزلا هله قف نول.« نيذلا ردقبو .٠ ةدح١اولا ةمطتلا ._دلرم تنارجح »ع غرو , لدعع

 .( ؟ءدرل٠٠ ) لصاملا فطق مسوم يفو ةمسن ( 48د )

 قارعلا ءاا ةفاك يق ليختلا ددومأ ىمر ءاصحأ لمع ارذؤم روقلا ة.مج تراك )س0(

 . بررقلا لبقتملا ين كلذ قيقحت ىلا تقفوت اعراو
 دادغي  ةيقارعلا روقلا ةيمج اهمتردصا[ طدنق0[ 83165 ] 1953 ةرعن عجار ان



 غومجما ةيولالا ةيقب نم .2٠ ةرصبلا نم
 نط نط ك«ط عونا
 امرأ ١٠٠١ ؟رل يحربلا

 ١ر ارا. 5-5 يواةسحا

 هر ع6 ىرخالا عاونالا

 | ءرلث ع ومجملا

 فضال شالا

 مسه.ءرو.٠ تل ل

 نحن اهو يداصتقالا لقحلا يف ةيمها فانصالا رثاكا يش فانصالا هذهو

 : اهمهال ًازجوم افمعو يطعن ءالوا

 لكشلا ةيبهذ « اهجضن هدب دنع ءارفص لكشلا ةليطتسم ةرع : ىوالحلا ١

 يف ينأيو جضناا يف ركبم فنصلا اذهو . جوضنل' ةلماك نوكت امدنع

 اذهو ةيملاعلا قاوسالا يف ةيلاع راعساب عاج ذا ةيراجتلا فانصالا ةمدقم

 نم زكا ةيك ريمالا ةدحتملا تاالوا يف هيف بوغم رّلا نم فنصلا

 . ةلوبقم ( هتوالحو ) نوللا باذج هنال هريغ

 ىلا ليم و امجضن ءدب دنع رضخم رفصا هنول ةريصعق هتره : يوارضحملا

 يوالحلا راعسا نم لقا راعسابعابيو امجضن مام دنع ( نك اد ) داوسلا

 . طسوالا قرشلا نادلبو اك ريماو ايلارتساو ابروا ىف « هيف بوغرمه وهو

 مجحلا ةطسوتم ةرمم وهو ( نارمعدطسالا ) مساب ايلحم ىمسيو : رياسلا

 ردصن و( هلماكت دنع قماغ ينبد جضفناا دنع رفصا اهثول قنعلا دنع ةعيفر

 . اك ريماو ابرواو ايلارتسوا ىلا ةرث

 ىلا ردصي يهذ رفصا اهنول ء يوضيب هبش لكش ىلع هنرم : يدهزلا

 نراتسكاابلاو دنهلا اهيلا ردصي يتلا قاوسالا ماو فاصحلاب ج راخلا

 . ةيبرعلا ةريزجلا بونجو
 اياحم ىمستو ( ةفاج ) ةداع ردصت يتلا روعلا نم امهو : باجبجلاو ميربلا

 حبصبب امدنع ) ىم (اههخبط) وا اهفيفجت ةقيرطو ( خوبطم لالخ ) مساب

 نم ةرتف نخاس ءام يف قوذعلا سطغت امام ( لالخ ) نوللا رفصا رقلا



 نفل

 ىلا سايكحاب ردصتو عمجم مث « فج ىتح سمشلا يف رشنت مث نمزلا
 .( جراخلا

 دنع داوسلا ىلا لئام يناجن ذاب و جضنلا ءدب دنع رمح| هئرمم نول . يريدلا - 5

 دنملا هقاوسا: مثاو اهتعيبطب  ابيرقت  ةفاجلا روُعلا نم وهو هلماكت

 . فاصخلاب ردصيو سبكيو ةيبرعلا ةريزجلا ل>اوسو

 اهتايك كلبتست ذا ) ةيراجتلا ريغ ةيقارعلا روقلا ذلأو مها نم : يحربلا 7
 اهجضن هدب دنع رفصا اهنول ةريبك لكشاا ةيوضضب هترعأو (بلاغلا ىف ايلحم

 هنت عونلا اذه هب زاعم امل ًارظن و . همامت دنع نوللا ىهذ رفصا نوكيو
 همدقي ام ًاريثك و تويبلا يف كالهتسالل ظفحصو ( حئافصلاب ) سيكي
 . هجراخ وا قارعلا ىف مهناقدصا ىلا ةذيذل ةيده روُقلا باحصا

 روعلا عاونا

 م اهضعب ءامسأ يلب ايف جردن روُقلا عاونا وم ًاعون ( سم ) قارعلا ىف

 . ًايلح ىعسأ

 بيسكلا|تخا ضيبا يميهاربا سورعلا عباصا

 نارمع ةطسا يقاحسا قرزالا يواعسملا خا

 روخبلاما 20ضيبا ما * رقشا يس رشأ

 عاردما يرصصاجلاما 2 راججلا ما زيكالب ما
 زاءقروا“ .ةنيفلاغإ .:لاوطلاعا نهدلا ما
 ةلغب يدرب ميرا نبرب

 كابوب ةيعر ينب ةشفنب ةيصلا تنب

 باجيِح ةحافت لزربت هيارديب
 نابوج نددلا لاهج ياج يب. اغج

 ةيابح يداح هرهوج يزوج
 يي والح هب الح يدبح هليوح



 ملأ

 يفوع ماخ زيوح
 ييطخ يروارضخ

 ينا وجد زيانخ

 ىنوس> لك د ةبح 7

 ىنيوكيد يريد
 ةفيارز ةيارز
 يركس ةداعس

 ركش ةرقش

 ةءوارفص ىناريش

 يرطع ديب

 جاح رمح نارمح

 يفاطيق خرف
 يي رال راطتك

 يوارع ةدومج
 موتكم ي راكم
 دادوم ةرحلا

 لاذه

 ةيئاذغلا رولا ةميق

 يواتسخ

 ا
 عد

 نسورعلا نك د

 ىسوم ةلكد
 رينر

 - يعيبط زنك سم ماعط . ( ١ ) تبنب . ل زاراش روعك دلا لوق. اي رقلاو

 رولا ةيمج امتردصا يتأا 6 ةيقلرعلا رومتال ةيئاذفلا ةميقلا 3 ةرعن مجاو (1)
 . ةيئارملا



 قلد
 ىلع زاتمل رولا فانصا ضعب ناو ءاذغك هرفاوتو عماجلا هاكش ىلا رظنلاب
 مهجلاغيساةس لكشب ركسلا ةدام ىلع يوتحن رولا هذهو « ةموضملا ةمهطالا
 يدايتعالا ركسلا املطتي ينل مضه لا ةيلمع ىلا ةجاح ام نود هصاصتما

 نم يذفللا ماعطلا اسهنم فلأتي يتلا رصانعلا عيمج ىلع يوت يو
 . نوبراكلا تارديهو حالماو موحشو نيتورإ

 ( ةرعس ١ا/» ) ىلع يوتحن رّملا نم ةدحاولا ةربيللا ناو

 تاي وتحمي نع ةينفلا ليل احتلا هترهظأ ام نيبي الودج يللي ايف يراقلا يطعنو

 :وهو رولا فانصا صضعب

 يوارضح ا رداسلا ىرالخلا

 اءركل ١ر١ اسر.» ىولا ةيسن

 ١ رام ١هرا ١؟رمه ةيوطرلا

 المرح ابهر مءرلل صلختسملا

 الجرو. الكرو٠ كرو لزتحما ركسلا

 اراد ؟ راب ١ رد نيتورعلا

 اراب ار "مر ةيندعملا داوملا

 الموكا نيا ١مل“ ةيرارحلاةيرعسلا ةميقلا

 نيعبسلاو نيدسلا نيب حوارتت هيف ركسلا ةيسن ناف ( يدهزلا ( رمع اما

 . هتدام نم ةئاملا يف

 ةخوبطللا رولا نم يهف ًامعاخ ًافنص فل ؤتف ميوبلاو باجبجلا روم اما
 تارديهوبراكلاو ( بصقلا ركس ) زوركسلا*نم ةيلاع بسن ىلع يوتحن ىتلا

 . زوليفيللاو زوك ولكلا نم ةضفخنم بسو

 كم 5 سأب ال ريداقم يوغو تايوشنلا يف ةيااع ةيسن تاذ روقلاو

 هدوجو تبث ثيح (يس) نيماتيف اصوصخ تانيماتيفلامظعم و ةيتاينلا تاياالزلا



 ماع

 نا براجتلا ترهظأ دقف مدقت ام لك ىلا ةفاضالابو . )١( ةلولق تاينكب ولو
 (؟) اهريغ وا ةضيفلا مثارج لقنت ال روقلا

 هرو:ست ىتلا لودلا رثك ا نا وه ددصلا اذه يف هيلا ةراشالا ردجن امو

 ةيئاذغلا داوملا ثم هربتعت الو هدكاوفلا ةلماعم هلماعت تناك قارعلا نم رّقلا

 نياوٌؤسملا عانقال تالواحم ةدعب ةموكحلاو رولا ةيعمج تماق دقلو , ةيوهحلا

 . ةديفملا ةيبعشلا ةيئاذغلا داوملا نم روّقلا نأب مهماهفاو ىرخالا لودلا يف

 ةيأامجا ةرازولا ) يف ةعارزلا ريزو يلدلا ينغلاديع ذاتسالا يلاعم حرص دقلو

 رخاوأ يف امور يف تقعنا يذلا يلودلا ةيذغتلا رك ؤم نم داع امدنع ( ىلوالا
 راوتعا ىلع رمت وملا اذه لمحي نا عاطقسا دق هيلاعم نأب ١و يناثاا ني رشت رهش

 رولا ريدصت ةدايز ىلا يدؤيس كش الب اذهو . ةيئاذغلا داوملا نمم ( را )

 . لودلا ضعب يف هتراجن ىلع ةضورفملا دويقلا نم ريمثك عفر ىلاو

 روغلا ةراحجب

 تايككلا ضعب الإ ج راها ىلا هرو# نم ردمعي, نيينامعلا مايأ قارعلا ناك ام

 ةيبرعلا ةريزجلالحاوسو دنهلاو يسرافلا جيلحلادالب ىلا فيصامصحلاب ةسوبكملا

 ٠ موهلا هيلع وه اي ةيراجت ةيمها اذ رّعلا نكي مل كلذل

 اك ريماىلا تردصص يتلا رومتلا نم لرالا عونلا يرالحخلا رعلا ناك دقلو

 . ةرصبلا ءانيم قيرط نع ١914 ةنس يف كلذو
 يذلا ديحوا ع وتلا هنأل اك ريما يف هيلع لايقالا دادزا اهل ماع يفو

 ةدوجوملا تايكلا ةلقا ارظنو بلطلا هيلع رثكو هراعسأ تعفتراف اهلا ردص

 (نارمع ةطسا)رياساا وهو رخآلا فنصلا ردص تابلطلا ةرثك و ةرصبلا يف هنم
 ًاريثك لسقأ راعسأب عبو ةريبك تايك هنم تردصف لوالا ةمحانم ضرغأ

 . هصخرل ناك ريمالا هيلع لبقاف يوالأا رعس نم

 ة-يج تارشأ نم 4192 متر ةرغناا يف روثناا نسكد ذاتسالا ىبرق' مجار )01(

 . ةيتارعلا روقلا
 كلذب ةصاخلا ةيحصلا ىيراقتلا يلع عالطالل «؟» مقر روغلا ةيمج ةرخن مجار (؟)



 فل
 نم نورثك, اوذخأ يوالحلا ىلع بلطلا ديازت ةرصبلا وكالم ىأر الو

 ةيمها تدادزا مث نمو ةيملاعلا قاوسالا ىف انو رعم حمبصا نأ كف يسال هتعارز

 قارعلاةلوديف رومالا رارقتسا دعب امسال ملاعلا قاوسأ ةفاك يف ةيقارعلا رومتلا
 تاذآنم اهيصي ام ةحفاكمو ةعارزلا روماب ماتهالاو ةيانعلا لذيب ءديلاو ةيتفلا

 رومتلا نم ةريبك تا-يك ءارشا ةيبنجالا تاك رشلا مدقتو ةبج نم تارشحو

 .٠ ىرخا ةهج نم ةيقارعلا

 اسال فكروك الملا ناك امو ةمظتنم نكت مل رومتلا ريدصت ةراجت نا ريغ

 فرصت ىتلا ةيونسلا م_عفيراصم وا مماعتا ضوعب ام ىلع نولص مهعم راغصلا

 تاك رشلا بعالتو راجتلا ضعب عشج كلذ ىلا فاضي . لخنلاب ةيانعلا يف ةداع

 (موسوحلواه) تاونس رشعلا لالخ راعسالا نا ىتح انيشم ايعالت راعسالاب

 : يبب ام ىلع ديزت نكت مل

 ريئاند ٠ يرالسملا رغلا نم نطلا رعس

 ريناند ا“ يوارضحلا » » » ه
 رينانتد ه رياسلا و و وز و

 ةموكملان وئيغتس نوك الملا حار تاك رشلا لالغتساو لبابتلا اذه هاجتو

 ىلا ةموكحلا ترطضاف ةمزا رم هيف مم امم مجذاقتاو كلذل دح عضو نيبلاط

 رولا ةراجن مظنقب مايقلا اسهتمهم ةماع ةيعج سيسأت تررق نا دعب لخدتلا

 ١ . كلذي قلعتي امو

 رولا راكتحا

 ةنس يف ريووردنا دك رش ىلا ًاراكت>ا ىلوالا ةرملل ةرصصبلا روع تيطعا

 252 )1١9414 ةنس قف تارماتالث راكتد الا ددج تاونس سمخ ةدأ ١9#

 .ا969 مجاوم ةءام يف اهدما ىبتنا ىرخا تاونس ثالث ةرم لك ( 9١ةه.9و

 ةرصبل اب ةدودهلا ةيقارعلا روُءلا ةراجت دك رش ىلا راكتحالا حنم 1660 ةنس يفو

 راكتحالا ليصافت ميلاو . ١68 ةنس مسيوم ةياهن يف يهتنت تاوذس ثالث ةدا
 قحاللاو قباسلا



 ىف ل

 ريووردغ| ةكرش راكتدا

 ىلع 1م ةئس مسوم ةياهع يف يبتثت ةبقاعتم تاونس سمخ ةدأ ١و

 ٠٠ نزو سوبكم يوالح قوددنص هم.ر... ةكرشاا يرتشت نا

 يرارضخ قودنص ؟هءر.٠ .ركالهيسالا عوفدم ةراكلل راند, ١ رعسب ةربيل

 كالهتسالا ع وفدم ةراكلا رانيد ابره .. رعسب ةربيل .٠+ نزو سوبكحم
 رانيد ١؛ رك... رعسي ةربيل ال. نزو سوبكم رياس قودنص ارء؟.ر...و
 . كالبتسالا ع وفدم ةراكلل

 نم. / ٠١ عيبب ةيعمجلل رايتخالا قح طرتشا تاينكلا هذه ىلا فاضي

 .61١"ر 1945و ١5:١ تاونسلا يف هك رش" ىلا تايمكلا هذه

 ١ ة*+وقنس يف تررق مك رومعلا مالتسا ىلع رووردنا هك رش ترمتسا - 4

 . راعسالاو تايركلا يف رييغت نودب

 ةنس يف ةررقملا راعسالاب يلب م ةكرشلا اهتءاعيا ىتلا ةيككلا تديز - 1441
19 - 
 يرالح قوردنص داي

 يوارطخ قودنص مالو...

 رياس ةورداص #0

 دكر ش ةضوافمم ةيعملا تماقةيرورضلا تايجاحلاو ةشيعملا الغل ًارظن - ١9147

 اهغالبا نم ةجيكنلا يي تنكمنو راعسألا ةدايز ىلع اهتامحو راووردنا

 دس ل6
 وليك فطت ةيواسملا ةراكلا رانيد ١6 رعسب يوالحلا عليمج

 وليك ءالوو ةيواسملا ةراكلا رانيد ؟اريثو.. رعسب يوارضحلا عسيمج

 , ةراكلا رانيد ١اهرك... رعسب رياسلا عمي

 ةرصباا يدهز عاونا عيمج ريووردنا ىلع عيبلا نم اضيا ةيعملا تنكميو

 نط ١٠ر..٠ اهيلا فاضم ةراكلا ًارانيد ١م... رعس لاكدالاو يردلاو

 لقعملا راطق ةطخم يف ةماسم ةراكلا رايد ١؛ه ا... رعسب تارفلا يدهز نم
 . تانحاشلا ىلع



 ما

 ةقباسلا ةزسلأ نم رثكا ةيرورضلا تايجاحلا راعساو ةشيعملا تعفترا ١و عس

 ءارش ىلع اهتمغرا ًاريخاو ريووردنا ىلع ةديدج ةلمح ةيعمجلا تماقو
 اهئازا ةجردملا راعسالاب ةيلاتلا رولا
 كالهمسالا ةعوفدم ةراكلا رائيد ه٠. رعسب ةرصبلا يوالح عسيمج

 2 , » ١> ه0. » ١ يوارضخ عيمج

 2 2 ) ٠: ١) » 9 رياس عييمج

 ةعوفدم ةراكلا راشد يت رعسب لاك دالاو يرادو يدهز عديمج

 ) ةرصبلا يف ةجئانلا ( كالبتسالا

 كالهتسالا ةءوفدم ةراكلا رانبد 5١ رعسب ةرصبلا باجبج عيمج

 2 >»  ١ ١ مل. رهسس ةرصبلا رب عيمج

 تاطمم يف ةماسم ةراكلا رانيد ؛٠ رعسب تارفلايدهز نم نط ؟ة٠٠٠

 روجا رانيد مر/٠5 ةفاضا عم ةجتنملا تالحلا يف ةيديدحلا ككسلا

 لقعملا ىلا ةراك لكل لقنلا

 رودمعلا عيمج ىرخا تاونس ثالث ىلا ١و14خ ةئدس ةيقافتا تود ١1

 فلامعم ب ةقفص ةفاضا عع طورشلا يف تاليدعتلا ضعب عم راعسالاو

 مدقت ملو طقف ةدحاو ةنس هدأ ١94 ةنس رعسب تارفلا يدهز نط

 ملف مربلاو باجبجلا اما ةنسلا هذه دعب تارغلا يدهز ءارش ىلع دك رشلا

 . ةنسلا هذه يف امهراعسا تءفتراف نير> اك رتو امرعيب ىلع ةيعملا قفتت

 دمحاو نجرلا دبع جاحلا الع مدقت و ةلماك اهطورشب ةيقافتالا تدفن اةعه

 باجبجلا راكتحا بلطب لك وكح يئاب انيج دك رشو ريك ذلا اصلا

 نياحلا ىلع ناعوذلا اسر نيردصملا راجتلا نيب ةديازما دعبو 3 ربلاو

 ةراكلا ارانيد 1 مولا وةيباكل ًارانيد ١؟.باجيجلا رعسب نيروكذملا

 اذه امدقت امهناب كئدعب نيبتو كالبتسالا ةعوفدم قدنحلا ىف ةماسم

 نم ز/ ه هل امفدو امل هتحازم ةيشخ ريووردنا عم قافتالاب بلطلا
 اد_عي ملو ةجيتنلاب ارسخ اهنا ريغ . نيعونلا ىلع ةرصب بوف رعس



 انضم

 . اذه انمون ىلا نيرح مربااو باجبهلا امون يقبو ةركلا

 هك رش تماق ةئسلا هذه قو. رييغت نود اهلماكب ةيقافتالا تذفن 11

 ٠ ةلبقملا تاونس ثالئالراكعحالا ديدجت لوح ةيعملاةحئافم ريووردنا

 ةياهن يف يهتنت ىرخا تاونس ثالثا ريووردنا عم ةيقافتالا تددج ١9497
 تارابتخا ءوض يف طورشلا ضعب ليدعت ىرجو ١49 ةنس مسوم

 . راعسالا يف رييغت نود ةيضاملا نيزسلا

 . املماكب تعيضو م ةيقافنالا تذفن ١4

 هك ريش تمدقت ةنسلا ةياهل لبق . اباماكب تعضو ام ةيقافنالا تذفن 1 وك

 . ىرخا تاونس ثالث ىلا اهديدجم بالطب ريووردنا

 ىرخا تاونس ثالث ىلا قافتالا ديدجن ىلع ريووردنا عم قافنالا مد

 ةراكلل ريئاند ةسمخحم راعسالا ةدايزو طو رشلا نم ريثكلا ليدعت عم

 -: يل أك راعسالا نوكت نا قفتا يا عاونالا ع.يمج نم ةدحاولا

 . ةراكلا رايد © هر - رعسإ يرارضخلاو يرالخا عسيمج

 ةراكلا راقيد هر رعسب رياسلا عييمج

 . ةراكلا رانيد ةةرك د رهسل ىرخألا عاوتالا عيج

 : ةراكلا راند 56 رءوس ير.دلاو ةرصبلا يدهز نه نط ا...

 هع 4: لالخ رولا راعسا ةنراقم

 ةدحاولا ةراكلل ريق دلاب

 رياسلا يوا رضخ ا يرالحلا ةئسلا

 / ١469 ار ؟اركؤع 1
 نمةلوع 1| ١1؟رله+ اكرام _؟مرالا ذولا
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 رز 2 ةةهر.-٠ ةووو٠.٠ ة6ةرد.06 ١467

 يدهزلا اف ام لاك دالا روما راعسا ةنراقم

 ( ةراكال ) ريناندلاب ةنس ١؟ لالخ

 ةرصبلا يدهز

 تارفلا يدهز مربلا باجيجلا يريدلاو ةئسلا

 | «ه و. « ه9 ع« ©" امرء٠٠ ١57

 ةءرت٠6 مءر٠.٠ هةءروث٠٠ "ءردث٠ ١ة وم

 | ةءربمعب ١٠١رجلدلا ةيرعتلع ةءرثث٠ :654|١

 | ةةرو٠.٠ ا١””'ءردتل٠ ١ ؟ءرزءث.٠ ةءرد.٠ او:

 يثزج راكتحا ةاكراث٠ ا١؟٠ءرا.٠٠ ١١٠١ءرو٠٠ ةءرد٠٠- ١١15

 ةءرلجلعا ١٠ةردللا ا مللقهر لع ةءرد.٠ ١5157
١ 

/ 
 | ةكرو.٠ ١"؟ةرء.٠ ١٠ةرء.٠ ةءرء٠٠ اة9وءم

 ة”«”رعل٠- ١١ الكلرو.٠ ١١الرء٠»٠ ةءردفق٠ أ 5159

 مةرء.٠ ١١ءرء.٠ ملء 46هرء٠٠ ١أ٠6



 ىلا

 ةرهيلا يدهز

 تارفلا يدهز 3 ربلا باجبجلا ي ريدلا و ةنساا

 ينثر راكتحا / سس ا 1 اهوا

 2 5 © يل للارء.ع هر 4ةهرء.٠ اة6*

 0 0 هةر االاراللا ةةردلم اوم

 روكا ةمعمج

 ناسين يف تسسسا دقف روهدتلا نم رولا ةرامي ةلاح هيلا تاصو امل ًارظن

 ىرخا ةيعمج سيسأت مث تقولا سفن يف هنكلو رولا ىالم ةيعج ؟ةمس ماع

 مفر ىلع لدعلا ديرت ىلوالاف ةضقانتم (هفادها تناكف رولا يسبكم ةيعمج ىف

 ةدحاولا نالمعت ناتيعْلا ترمتسا دقو . اهضيف لواحت ةيناثلاو رولا راعسا

 سمئر راز نا ١و*ه ماع لئاوا يف ثدح هنكلو . نيتنس ةدم ىرخالا دض

 فالحلا ىلع عاطاو ةرصبلا ةنيدم (يعئاحلا نيساي موحرملا وهو) كاذنآ ءارزولا

 بجومم رومتلا ةن سيسأتب أف امسيكمو رومتلا يكالم نيب ماقلا داحلا

 بيب زلا يجتنم ةيعجج نوناق نم هسسا توقئسا يذلا ١و ةنسا مممقر نوناقلا

 فارششا تحت اهلعجو ًاماع ًاريتركسو ًاسيئر اهل نيعو ةينائويلا شمشكلاو
 (رانيد خم ..) اهردق ةيلام ةدعاسع كاذنآ ةموكحلا اهتدما دقو ةيلاملا ةرازو

 ؛ حاملا دنع ةيلالا تادعاسملاو ضورقلاب ادعو
 راعسا تيبثتل ةريثك يعاسم تاذبو اهلمعب ةنجالا هذه تماق دقاو

 طوبهل ًارظن أوسا ىلا ءيس نم رمجسم روهدتب تراس رومالا نكلو رولا
 . ةيملاعلا راعسالا

 ربك ًاددع ةراسلا تقل ذا ةاؤم ةاسأم ةئس )وسم ةنس تناك دقلو

 كلت ءاغلا ىلا كلذ رثأ ةموكحلا رطضا امث نيردصملاو نيكالملاو نيسبكملا نم

 + مقز موسرملا بجو كلذو رومتلا ةيعج سيسأت ىلا ًاروف ةردابملاو ةنجللا

 . ذوو ةنسأ



 ضل

 ةيصخش تاذ يهو ماعلا عفنلا اهتباغ ) ةيعمجا نا ىلع موسرملا اذه صنو

 ةتس ءاضعأ ةعست نم ةفل وم ةن نمو هنواعمو ماع ريدم نم فلأتت « ةيكح
 لثك صخشو « اهادعام رومي يالم نم.نانئثاو ةرصيلا روك يكالم نم مهنم

 : ) ةيلاملا ريزو ةئيعي ةموكحلا

 : ىو اءابجاو ما ةعبارلا هتداع موسرملا صحل دقو

 فانصا نييعتو رومتلا عاونا فلتع ا عابت يتلا ايندلا ار اعسالا نيوهن

 ةظفاحملل ةيرورضلا تاءارجالاو لئاسولا ةفاك دخت: نا اهو « رومتلاتاجردو

 يتلا لاوحالا ىف ةعابملا ريغ رومتلا ريدصت عنمت نا اهل اه ةررقملا راعسالا ىلع
 . لا .. رودعلا ةراجن يف لاخال اعنم ةيرورض اهارت .

 : ةينآلا لامعالاب مايقلا ةيعمجال موسرملا حمس دقو
 سيسأتو ةيلاما ريزو ةقفاوك فراصملا نم فاستلاو نيكالملا فيلست

 كلوت فرلا وا ةعيحانلا يغروفتلا نفك عنمو امظفحو رومتلان زحل نزاخم
 سبراكم سيسأ:و ساكملا باحصال اهعيبو اءاسح ىلع نوتراكلا ق.دانصلا

 ريخب نئاكحم ءارشو جراحلا يف رومتلل ةباعدلاو ةيبيرجن لماعمو ةيجذومب

 رادصالا رومتلا ندشل بك ارملا راجئتسا و نحشلا وا لقنلا تاك رشعم دقاعتلاو

 دقع كلذك اهو رومعلا عيب يف امنع بون: جراخلا يف تالكو 0556

 ر.يدصتلل ءارشلا اءبجومم دهعتي نيردصملا نم صاخشا وا صخش عم تالواقم

 طورشلاب ةنيعم راعسساب ةنيعم ةدمل ةنيعم ريداقم نيكالملا وا ةيعملا نم

 : الع قفئتملا

 رومم راكتحا ةيقافتا دقعب ( 9١*و ( اهسيسأت لاح ةيعمجا تماق دقو

 1 . هثمل نم ا ةرصبلا

 صقاونلا ريثك اذه ةيعملا موسرم نا نيلوؤسلل روظ ١56١ ماع يفو

 : ةينالا بايسالل دردج نوناق ةحنال عضو نسحتساا نم دجو كلذلو

 تارفلا روم ماتهالا ثرود ةرصبلا روه ىلا هتءانع هجو موسرملا نا - ١

 . قطانملا رئاسو



 ضف -ِ

 دو>و نم ديال ةيعمجا لامعإ ىلع ةنمرولل ةلامفلا جادالا داحا لجالو ا

 , ةفاك قارعلا رومت اياضقب عالطمضالا ( رادا نسلوع)

 نا نود اهنيسحنو رومتلا نوؤش مظنتل تاطلس ةيعمجا لو موسرملا نا - *

 . هماكحا ىنلاغ ةعدار تابوقع نيعب

 مقر اهماظنأو +١56 ةنسل مب ) مقر رودعتلا ةيعمجأ نوتاق ردص كلذلو

 . تايل وؤسماو تايحالصلا كلت ىلع امهيف صن ١و6 ةئسل (؛40)

 ةدودحلا ةيقارعلا رولا ةراجت ةكرش

 اهب تمهاسو ةيراجت ةكرش سيسأتب رومتلا ةيمج تماق ١و6. ماع يفو
 (ه..ر...) اهلامسأر نوكي نا.ررقت نا دعب اممهسا نم ( ةئاملاب 4و ) ةيسنب

 نوسبكملا لبقا دقو ةعابملا ريغ مهسالا عيمج ءانتقاب ةيعملا تدهعت دقو . رانيد

 باتتك الل ةصصخم لا مهسالا نه ( ةئاملاب 50 ) اوعاتباف اهمهسا ىلع نوك الملاو

 4١ ) ىوس كلم ال ةيعرجا تناب ىتح ةيعمجا مه-| نم امسق اوعابتا اك يبهالا

 . ةكرشلا مهسا نم ( ةئاملاب

 ٠" )اهتبسنو ( ريووردنا ةكرش ) اهمترتشا دقف بناحالا ةصخ اما

 . ةك رشا مهسا نم ( ةئاملاب

 فيلغتلا داومو قيدانصلا ءارشب ىلوالا اهتنسيف هذه ةكرشلا تماق دقلو

 نيدروتسملا عم تاقفصلا دقعل ةيجراهلا قاوسالا عم قافتالل تعسو « سبكلاو

 عسوب ىلع ةيك ريمالا ةدحتملا تايالولا يدروةسم عم دقاعتلا نم تنكمتف ةرشابم

 دوجول ًارظن قاوسالا ةيقب ترحنو ريبك حار عم ةزاتمم راعساب نط ٠

 ريو وردنا عم دقاعتلا ىلع ترطضا امنكاو اهيف ريووردنا ةك رشا ةنزئخ تايك

 ةدناليزوين قاوسا ىلا نط 5... و ادنك يللا نط ه...اه تعابو ؤ؟مةنس

 ةيبروالا قاوسالاو ايناطيرب ىلا نط ٠٠٠٠١ و ايقيرفا بونجو ايلارتساو

 )11٠060( ريووردناو اك ريما عم اهيلع تدقاعت ينلا تاينكلا تغابف ىرخالا

 . نيفوليسلا رو# نم نط ( ٠6٠٠ ) اهيلا فاضي نط



 ضار

 ووقلا سباكم
 باعااب وا فاصخلاب اماو ق.دانضلاب اما اهسبك دعب ةداع رومتلا ردصت

 ش . نوثراكلا

 دتع ذا مسوملا ةيادب ذنم ايونس ةرصبلا يف رومتلا )١( سباكم ماقتو

 .٠ اهوط ةقطنم يف هنم ةعرفتملا ةيسيئرلا رهنالاو برعلا طش يتفض ىلع ةداع

 مسوم يف سب اكملا ددع غاب دقو بونجلا يف (سولفلا وبا) رهنب يهتذن ارتموايك

 ةيقب يف دجوبو تقؤم يناثلا فصنلاو يكاد اهفصن أاسيكم ( ١ع ( (١؟6ه)

 . تارفلا يدهز روم سيكل اسيكم ( ١١ ) قارعلا ءاحنا

 قزر هروم ةرصبلا يف رومتا سبك مموم نا هيلا ةراشالا ردجت اممو

 ءاهز سباكملا هذه لامع ددع غلب ذا ةيبونجلا قطانملا ناكس نم ريبك ددعل

 5 ( ةلماع فلأ عم ) ددعلا اذه نهرو لماع ( فلا ( .٠

 فرحلا باحصاو ةيتكلا نمددع ساكملا ف مدت: س كلذ ىلا ةفاضالابو

 . نييكين اكيملا ضعب و قاوشلاو نيراجنلاك

 : ىلا نومسقنب سب اكملا لامع نا وه هيلا ةراشالا ردجت اممو

 فطق مسوم يف ةرصبلا ىلا نوحزانلا رئاشعلا ءانبا مد ةداوفلا ذ

 مسوملا ةياهن يف مو ىلا نوهجريو ليخنلا لالظ ىف ًايقوم نونكسو لصاحلا

 ةئسلا ءادتبا يق لاعلا سيئر مهعم دقاعتي نيذلا مثو سب اكملا لامع - ؟

 ع وبسالا يف ةرصبلا ىلا نوحريو سباكملا يف لمعلا ىلع نوفاسيو ةيرداليملا

 يف لمعلا مسوه اما . سباكملا لامعا عيمجم نوموق.يو بآ رهش نم كلاثلا

 سياكملاىلا نيتاسبلانم روقلا لقن اهلالخ يرحي امو. (/5) قرغتسيف سبااكملا
 ًابعتوا قيدانصلاب فصتو مصقت م * اهتاحرد بس فنصتو لزعتو طقلت ثيح

 . نوتراكلا وأ نافوليسأاب سبك وا مف

 تضمن روغلا نم نط ( فلا ٠ ) هونس قيدانصلاب سيكي ام لدعم غلبيو

 اةودنص م نفاد 0( ةسوبكملا قب دانصلا ددع غلي كلذلو ةربيل 6 0 ترو

 ريئاندلا نم (هلالر١٠5) غابم ن .يعشلل انا اهسبك فلكي

 )١( غيدارج» ممجنو 6 غادرجلا » مسا ةرمبلا يف ًالع سكلملا ما ىلع قلطي «



 ضف

 ةفاتلا لودلا ىلا ةردصملا تايكلاب الودج يلب امف جردنو

 اة” اةووأ او6

 نط نط نط اهيلا ردصملا لودلا

 فليم د ا ايناملا

 ١٠١م "ل5 ١١م نانئمل

 1١م 3 +٠١ ايلاطيا

 "1 م | امروب

 ١١ه ١٠١ا/ | ايقرفا بوئج داحتأ

 دع ماس | امسور

 مصرس 1 - 3 ةيدوعسلا ةكلمملا

 او - 5 ىناطيربلالاموصلا

 فاد - 3 كرامادلا

 هله +. هم ىرخالا راطقالا

 اممم ؟هالالاوا/ب سولالدم ماعلا ع ومجملا

 ىلب اك ةفلتخلا لفنلا طئاسوب تايكلا هذه تلقن دقو
 اوه اوما او.

 اهم ١1 .ورخو ا رخاوبلاب

 سو ءاا/ 0 54م4 ةيعارشلا نفسلاب

 فافف هول 7/1 تارايسلاب

 اممم تالا م1 ه1 8 ومجلا



 ضل

 ةفلتخلا لودلا ىلا روعلا ةراجتب ةماع ةيئاصحا

 همنارزحقي اهم ىتح_ ١اوه؟ اوما او

 نط نط نط املا ردصملا لودلا

 تكاد لا الالام دنم ا

 ١٠١ةا ميو 4٠ رصم

 اك ٠١" هالو مهاله4  ةدحتملا تابالوا

 ١مم م4 "46 ايروس

 20 قل مرسلي ب اين اطير

 تضخ فطام ؟ سرج ناتسك اب

 ففهك الكاب 1414615 ندرالا

 هام هلو اك والملا

 ؟ ورم ةيلول ١1١4 ندع

 ؟ هر 51 ١٠ ادنك

 اك 64 هءوا/ املارغسا

 5١م 02-5 ظ11 نادوس تروب

 ااه ا سول ناليس

 اولا اكلم ادنلزوين

 3 ملل فطحل ايسين ودنا



 نضر

 تاطظد الأ هةدفاعسط



 ضفم

 بتاوضااو او أطخلا
 ءاطخالا صضعب انماع تنآط دّقف حيياصتلا ءانثا رذحلا ةدش نك“ مغرلا ىلع

 اهجردن ءالوا نحن اهو اهضعب 9 فوقولا انمطتسا دقو اهيلا هايكنالا نود

 : يللب اهف حيوحصتلا عم

 باومصلا ًاسطحلا رطسلا ةحفصلا

 لغشت لغتشت ١ محي

 نيجاتح ا نيجاحلا ٠6 هه
 اة6 7 ١56 "6 ضم

 ٠ نم الدب باون م ( خويشلا قوس ) ةيناثلا ةقطنملا ١4

 ١ م م ايئان (٠؟) كفتنملا باون عومج

 اى ه١ > ه (15) لصوملا باون عومج

 514 19414 5 ١17
 ةيلك يناث ةياك لوا 11 ١

 ما ملا ل 3

 15 "”ا/ءاك#و 5 "؟ هم



 ضبا

 لبقتسملا يف ردصيس مجعلا اذه نم يناثلا هزجلا نا ركذت

 تاعوضوملا ن. ًارييك ًاددع هيتفد نيب مضيس هناو بيرقلا

 لواخل ةرداناا رابخالاو ةفيرطلا تامولعملا» ةئيلللا ةديدجلا

 اصرحو كعفنل انامض كيدي نيب يذلا هيخا ىلا همضت نا

 كندئاف ىلع


