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 اقثاو تنك ١وه#م ماع رخاوايف مجعملا اذه نم لوالا ءزملا تردصا امدنع
 قدا مضي هنوكل ال « با دكا اذه لثم ىلا ةسام ةجاحي ةيقا رعلا ةبتكملا ناب

 « هعون نم باتك لوا  لفالا ىلع  هنوكل لب « رابخالا قدصاو تامولعملا

 عجارملاو رداصملا فلتء نم تسقتسأ « قارعلا نع تام ولعملا 0 هسفد ناد عمجم

 .. تناظملاو

 رابكحإ نم لاني نا هل بتك ام لان ىتح ءزملا كلذ ردصي دكي مل كلذلو

 لاجر هيف دجو دقف . صاخسالاو تاهللاو تائمحلا فلتع نم عبحشل و ريدقت و

 يبيع نا ةرعو عراك و كاريكا علا طا وزال و اريل جامو ارحل كارحلا
 مهدالب نع تامولعملا ىلع فوقولا يف مهنيعي يذلا عجرملا « ةماع قارعلا نوؤشد

 . ةلوبسو ريس لكي

 يفحصلا !هلمع ىضنقا اهلك هبلا عجرت لازت الو تناك دقف ةبقا رعلا ةفاحصلا اما
 .هجو لمك ١ ىلع ةيفحصلا اهتلاسريدؤت ىهو اهل دعاسم ريخ هيف تدجو اهنال كلذ
 يذلا ءزملا اذه ًاميمج ءالؤه يدب نيب عضا نا يفرسب كلذ ىلا ريشا ذا ينناو
 يتلا رداصملاو عجارملا تابثا نع لفاغ ريغ « ةريثك تاعوضوم هيتفد نيب تعمج
 ةدازتسالا ىف بغارلا ناكماب نوكن يك تاموالعملا هذه سايتقا يف اهملا تدنتسا

 ] .  كلذ دارا ىتم اهلا عوجرلا « اهنم
 ىلع نيتنس نم رثك ا رورم دعب ءزملا اذه ماركتلا ءارقلا ىلا مويلا مدقا يلو

 «هداومةأتيف ًاداج «ةدملاكلت لالخ تنك دقلف « لوالا ءزللا ( همخا ) رودص

 دل ود



 اهديؤت ©« ةديفم ةعفان ةعماج هتاعوضوم يتأَت نا ىف ًابغار « هثحابم دادعاب الغشنم

 ردقب, نإلو . رداصملاو عجارملا قثوا اهمعدتو تاشاصحإلا اهدنستو ماقرالا

 هبعاتمو هيعاصم اوليحتو فئلأتلا اوسرام ئيذلا كئلوأ الا ليعلا اذه بعاصم

 . قاهرمالاو تنعلا هتارح نم اولانو

 وه «بعاصملا كلت ليزيو بعاتملا هذه ففخت يذلا ناف ءىث نم نكي اهغمو
 فلؤملا هب رمث يذلا عيجشتلا كلذو ةيقارعلا ةفاحصلا هتجزا يذلا ريدقتلا كلذ
 . ديرفلا لمعلا اذهب همايق ىلع « سانلا لضافاو ةذتاسالا مارك نم ةناكملا ووذ

 اذه نوكتي نا المآ « ًاعيح ءالؤهل ركشلاب مدقتا نا الا لاجملا اذه يف يل سلف
 الئاس داسرإلاو هيجوتلا نسح مهنم لانا نا يف ًاعماط « مهنظ نسح دنع ءزإلا
 ْف مجعملا اذه ةلسلس كلذ ممل كلاثلا ءزملا رادصا يف ينقفوب نا ىللاعت ىلوملا

 : قمفوتلا يلو هنأ بسدرقلا لبقتسملا

 ىلالحلا قازرلا دنع اوه زومت 0







 مه

 رابملا ١

 ف ناعتس لح. اديب تارفلاو ةلحد نيد ةنثاكلا ةريزملا يف عقب داو راثرثلا

 لحد يربنل هدادتما ىف ايزاوم ابيرقت رثم ولك ٠.# ةفاسم دتعو قارعلا لاعُش

 ضفخنم ىلا يهتني ةيخضراتلا «)١( رضحلا م ةنيدم لالطاب ري نا دعبو . تارفلاو
 ىلع تيهو ةلجد رهن ىلع ءارماس نيب ام نيرهنلا نيب ةقطنم طسوتي عسأو يعيبط
 .ضفخنم وأ راثرثلا ةريحخ وا « راثرثلا » مسا صضفخنملا اذه ىمنسسو « تارفلا

 . (") راثرثلا
 نب دادفي ةنيدم ىلرغ لامم ًارتمواك +6 ةفاسم ىلع راثرتلا صفخنم عقيو

 م ) بوسنم هب ةطقنث ضفخا دنع هعاف بوسنم غلبيو تارفلاو ةلجد ير ىرحب

 .قوف ( ارثم +. ) ىلاوح ةسئاحلا هفافض بوسنمو « رحبلا حطس تح ( راتما

 (ًارتموايك )٠٠١ ضفخنملا لوط غلبي بوسنملا اذه دنعو « رحبلا حطس ىوتسم

 هتعسو ( ًاعبرم ًارتمولبك ٠٠0٠ ) هتحاسمو ( ًارتمولك .٠٠ ) ىصقالا هضرعو

 .تيملا رحبلاب هبشلا ةبيرق ةريحن نوكيو ( بعككم رتم رايلم م ) ةيلاجالا

 )١( دعب ىلع لصوملا ين.رغ بونج يف راثرْثلا يداو ىلع ةيربلا يف ةنيدم رضحلا ) ١4٠ ًارتمولي5 (
 .نيدفارلانيب ةريزجلا ف عينم نصحك دالمملا لبق لوالان رقلادودح يف (رضحلا) تأشن دقواهنم

 .ترهدزا دقو . ىرغصلا ايسآو ايروس يلاعأو قارعلا نيب لفاوقلل يسيئرلا قيرطلا ةياخخل
 نورطاسلا )ب نوخرؤللا مهبقل ءادشا كولم اهمف ناكو داليمال ىلوالا ةثالثلا نورقلا يف ( ٠

 .ا١ومه#+ . دادخغ ؛ هسوس دا روتك دلل  ثيدحلا قارعلا سلطا  باتك ار (؟)

 د



 . (١)نيطسلف ىف

 نة نرلا قايل و لزلقلالا ينم هن وكن نتن ضنا 1١عاما
 ضرالا حطس طوبه مث ةيفوملا روخصلا نابوذب يأ ةيفوجلا ةضرألا تاقبطلا

 اذه ثودح 0 داو ا ل . كلذ ةحشتن را ل

 نس ةيعرولا 0 ني 0 ا كلذ دقو يللا

 ' 5١( صرالا ا اهتمرب هئلدم روع ىلا ىدأ ثم ةدّشسلا

 ركب ىرالا تونا ةفضو دعت قرقلا حيررالا يتلا قيرانزللا يلة اجدتو

 همق و ا ا ماوصل

 يو ا واوا يا اب
 تناك .قفصلا نا لاقيو ٠ تيركت لفسا ةلجد ىف بصي مث ( نورطاسلا ) ةئيدم

 نيتدهونم راثرثلا ضفخنم فاأتيو . « ةرامعو ةريثك ىرق هماع تناكو همف .يرحت

 ارتموايك ٠5 يلاوح دعب ىلع عقتيهو ( يعافرلا ةريحب ) ىمست ىلوالا نيتيسيئر
 قوف (ارتم؛*) ابعافق بوسنم ىواسو تالبطصالا لالطا ىلرغ بونج نم
 (ارتمولك ه*ء) دعب ىلع 2 اهيا ا ةمداَملا لكشتو , رحيلا حطس لدعم

 بج ) هل لاقلو يعافرلا ةريحب نم ةيبرغلا ةملامشلا ةبحلا ىف تاليطصالا لالطا نم

 وحن غلبب يبوثملا اهفرط يف ةمئاثلا ةدهولا هده عاف ىوتسم نا دجو دقو ( ديسعلا

 ٠ رحيلا حطس لدعم ا راتما ةنالم

 فتراضيفلا راطخا ءرد ف هنم ةدافتسالا ثدح نم صضفخينملا اده ةمههأل اوك

 ءاملبو ريسلا ناكو ©« ةسنف تاسارد « هنم ةدافتسالا نأشيو هنأشب تماق دقف

 . « قارعلا يف يرلا روطت » نع +١986 ةنس ةماعلا ىرلا
 . ١5 م8 « هءادغب ٠ ةدس واس دا روتكدلل الا تطال ءارماس ير بانك مجار (« ا(
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 .ىلا ةجد ناضيف هايم نم ريبكلا مسقلا ليوحت حرتفا نم لوا )١( سك وكليو
 « هتان اكما و ضفخنملا اذهل تاساردك لذ تدقعا 2 ١11١ ماع يف كلذو ضفخنملا اذه

 .كلد ءوض ىفو ةقطنملا كلت حسم ١911 ةنس يف ةماعلا ةحاسملا ةءربدم تماق دقف

 ربن ناضيف هايم ضعب ليوحتل ةعرت ءاشنا ىلا يمري 4١م6 ماع ًاحارتقا تعفر حسملا
 . ضفخنملا اذه ىلا ةلحد

 ةماعلا يرلا ةيريدم يف ىربكلا يرلا عيراشم ةبعس تماق ١99 ماع يفو
 درك) نويراشتسالا نوسدنهبلا حرتفا حسملا اذه ىلآ ادانتساو « رخآ حسم

 .ىلا ةلجد رهن تاضيف هام ضعب لبودتل ةعرت ءاشنا (؟) (ىل ناغوفو نسلوو

 تاآلإ خيراتب (دلانودكم مخودرم ريسلا) هعفر يذلا ريرقتلا مث . راثرثلا ضفخنم

 ةوارعلا ةم وحلا تمدقتسا 45 ماع ىفو . ىحنملا سفن هيف احن يذلا وه

 هةريخن تناكف قارعلا ىف يرلا تاعورشم ةساردل (كه رثسملا) ىناطيربلا ريملا

 ناعما [ىيشرتتلا ذا اهو هبات دك روتهاتلا خلط قلا قاتلا رك نارا
 الصفم ًاريرقت مدقو«ناضيفلا رطخ نم دادغب ذاقثا اهيجوم نكمي يذلا دبحولا
 هتايرحتلا ىلا دنتسا نا دعب رخآ ًاريرقت مدق 44١م ماع يف هنا الا . (")كلذب

 . ةديدج تاحرتقم هنت يذلا لوالا هريرقت دعب تن رجا يتلا
 قارعلا نكلو سردو ةثهانم عض وم ناك راثرثلا ثيدح نا ودس اذه 537 ١

 ” ريدي يبس نق اي هنالا نوفل اذهل ىلع ةومش راع نا هيمو عك
 ىتح رامجإلا سلجم ليكشت منو ماع لطب دكني هنكل و (ةريصق دمااو

 لافغشالا ةرازو يف ًايذف ًارواشم (ماد*5؟ )١١6١56  سكوكلايو مايليو ريسلا ناك )١(

 ىلوالا ةماعلا برحلا ليبق قارعلا ىلا ةينامءلا ةم وكلا هتدفوا دقو ايكرت' يف ةيمومعلا

 . ١91١ راذآ 5 خيراتب كلذو

 ف خرؤملا قارملا نو ىلع نزاألاو ناذديفلا الفاو فيفح عيراش» لوح ارب رقت ءالؤو مدق 6

 . ١955 ٠ناسن ١؟

 سيام ؟٠ يف خرؤملا ىربكلا يرلا ميراغمل ةينفلا ةئيحلا سيئر كيه رتسملا ريرقت مجار (*)

 5 ال

 دل سس



 ءارو نم فد يلا ( )١' ( راثرثلا عورشم ) ةقلعتملا ةم ةنفلا تاساردلا تناك

 نزلا ضارغال هلا,عّتسأ لاتحا ىلع هوالع هلحد ره تاضنف ىلع ةرطسلا ىلا هدمفنت

 رسوبو هي ةصاخلا تاب ردتلا تزحناو عورسملا اذهل مماصت مدع تعض وف .٠ جما

 كلت يف عورشملا اذهعضو يذلا ٍيمصتلل ًاقبط ١46١ ماع يف ةيلعف ةروصب هذيفنتب
 . ةئسلا

 فارعلا ىف من مهم لا ةورلا 0

 الا « ةحواوملا رهاوظلا لدت م ةيندعم ةوزثد قا رعلا ىلع ةعمبطلا تنم دقل

 هفلتخم يف فثداعملا نع يرحتلل ةصتخملا تاهملا ابي موقت يتلا ةنفلا تاساردلا نا

 اهنع ةلوالا لثالدلا نأ ولو جئاتن ىلادعب لصوتت ل « اهنم ةيلبملا اهس ال قطانملا

 يرادتلارائتسالا لقح يف رثاتاذب تسسا  طفنلا ادع  نداءمللاهذه نا ىلا ريشن
 : ينطولا داصتقالا يف ًاريمك ًارثا 1 ل ف

 : اهتسشهأ بسح نداعملا هده نع ةصالخ ىلب ايف مدقت الوأ نحن اهو
 * 5و

 طفنلا

 راطقالا رئاسو نارياب لصتملاهضوح ريتعي و « ًاطفن عاقبلا ىنغا نم قارعلا دعب
 ءاريلا ددحتو . اهرزغاو ةفورعملا ةملاعلا ةطفنلا ضاوحألا عسوا نها ةزواشخلا

 ىب م هيف ةسدئرلا طفنلا قو رع

 هنمو ةلجد رهن ربعبف ليلعلا مامي ريو وخاز لاعث نم أدبيو : لوالا قرعلا
 رصقب يهتنيو ( غاد طفن) يف وئام رخ زوط ىلا مث ( رك ركاباب) يف كوك رك ىل
 ير هانم لقا باب ليم ل ام نظيو نئريش

 . مجعملا اذه نم قارعلا يف يرلا ثحبم ىلا راثرثلا عورشم نع مكتلا انأجرا )١(
 ..:ةشرورس نونا دلل ب كردملا قاردلا سر

 د ©



 رمي مث ةلجد رهن زاتحيو لصوملا بونج يف ةرابقلا نم أدبيو : يناثلا قرعلا

 . يرفك يلرغ بونج يف نيرمح لبج ىل يبتنيو يرفكب
 رع كرا دعيو © لصوملا يبرغ بونج يف رضحلا نم أدبيو : ثلاثلا قرعلا

 . يلدنم لامش يف يبنني ةيقيربك و ةيريق ةيلمر راجحاب
 تحس و قا علا تاومح َْق طفنلا نم فورع هكدع كانه وا ريظ دل كو

 . طفللا اذه تاعدوتسم عفاوم نع نآلا تومجولونطلا

 ةمخالادالبلاو قارعلا لها جرختسا دقف « أدج ميدق قارعلا يف طفنلا خيراتو

 يف ةقيحس روصع ذنم ةيطفنلا عيانملا نم ةيرقم ىلع رثكت يتلا هعبانم نم (راقلا)
 : م دق

 نوؤْسىف هولمعتسا و ةلبوط روصع ذنم طفألا اوف رع دق قارعلا لها ناك اذاو

 لئاسولاب هجا رختساب او رمدسأ دقو« قبض سايقم ىلع الا هوج رختسإ مل مهناف ةناتخم
 اوناك ذا كوكرك و يلدنم فارطا يف ةصاخو نيرشعلا نرقلا علطم ىتح ةيودبلا

 ' 0 ةيئادندأ ةمفصت ىفصم وا 0 ةرواخلا رضا وحلا ىلا بارقلا ف هد ولقني

 يقارعلا طفنلا راهثتسا خي رات

 نرقلا رخاوأ ىلاقارعلايف ةبطفنلا دراوملا نع بيقنتلاب يقيقحلا ماّتهالا عجب

 . يناثلا ديلا دبع ناطلسلا دبع ىفو ىغاملا

 ىلإ هك ريمالا يميل كنانال ولا تعالت نيرو دلل نرقلا نه. ريكألا دقنلا نفذ
 زيبا يل ا> .كلاذنا"ةناتيتللا ىلا ووقف قارعلا ىف ةريرحاا ظانلا ميناس لع حرشنالا
 دحي ىل هنا الا « زايتمالا نأشب يلاعلا بابلا ةضوافمل ( رتسُس يولوك ) رحدبلا

 ( يسراد ) رداب ىتح « ديما دبع ناطلسلا عم هتاثحابم ادبي ضوافملا اذه
 ةورثلا هذه ىلع لوصحلا ىف هتمحازمل ىلاملألا ( كناب شتودلا ) ةءاحو يزيلكنالا
 مم دبجلا دبع ناطلسلا اهدعب ررق تاونس ةدع تاضوافملا تلاطف « ةنماعلا

 . ةنسلا كالمألا ىلا ةيقارعلا طفنلا قطانم

 (١ م دادغب يي رص ريم داعمسالل تح يقارعلا داصتقالا ف ثح أ.ه 0 باتك مجار 55 ١

 سا ع



 [لاتما دعا ىأ حلو نا نود دما كدع علخ مو يناعلا بالقتالا عفو لو

 .ويتلل ريع كيتو | نجسأ ىمرا لحجر نادملا كا دب دنع زرب«يئا رعلاطغنلا ناعلس ل

 طفنلا رائتساب زايتما مدل ةمك رثلا ةم وكلا ضوافي حار ثمح ( نامكتمل و غ

 نيربخت م قيةك رقلا موكا قيفاو قعر لي وطب عت و تع ) كلالو قا رغلا
 ىنطولا ف رهملا ر: يملا قوما زاسمالا ينم ا ىلع( 5 لاو الا

 ةيسني كلذو ةيئاملالا ( كناب شتود ) و ةيزيلكن الا ( لس ) يلتك و ( ىكرتلا

 5 هدا نتلمكلا ند لكل ( ( /586ه) و لوالل ( 0

 .لزانت نع « فصنو ةئس دعي هذه ت رفساف هدوبمح ( نايكتيل وغ ) ىلاو مت

 ( ةيناربالا ةءزيلاكن الا طفنلا) ةكرش ىلا هتصد نع 28 0 هلا ينطولا فرصملا )

 :ك رشلا مهسأ نم ( / ١ صصص ىهو ةمسانم ةيده ةهادلا صوافألأ ءىف ركؤ

 5 هعسأر ىقئارعلا طذنلا نالس د ةفل وما

 .ليوحت ررق ةليلق رهْسا دعيو ( 1414 ) ىلوالا ةيئاعلا برخلا تنلعا امدنعو
 . ةناطيربلا ( لس ) ةلتك ىلا ةيئامالا ةلتكلا ةحح

 .تازاتمالا ةكرش )مساب كرش ١1٠٠ ةنسلئاوا ذنمندنل يف تفلأآ دق تناكو

 زايتما ىلع لوصحلا دن ةكرشلا هذه مسا نا الا ( ةدودحملا ةيقرشلا ةيقيرفالا
 طغضلا ةحيتنيو كلذلو ( ةيكرتلا طفنلا ةكرش ) مساب لدبا يفا رعلا طفنلا رائتسا
 .برملا ترالعا ليسق ةينالاو ارتلكنا لبق نم امك رت هل تضرعت يذلا كرتشملا

 بدع تفس كلدل و.( ةنك رتلا طفنلا ريش: ) هفارتعالا لغاك سس ففركا

 ( ملح ديعس ) كاذنا 0 ١١ ةمأالا يزو نم ( ١:١ زوت ؟8) خي راني ةكرشلا

 لاطااده ىلع نسا ىهتنا و ةرصملاو دادعبو | لحوملا تاالو ف ل راجيا دقع

 ) ةيناملالا نكت ( هصدح ليوخت ررش املو 6 لوألا ىمظعلا ب رركلا ران ع الدناب

 . ةتحن ةيناطيرب ةكرشلا تحصا انرك ذ ا

 191١ ةنس يفاسنرفو ايناطيرب نيب ( وكب  سكناس) ةيقافتأ تدقع امدنعو

 رمألا اذه نوكي فكن ين رفلا ذوفنلا تحت ايروسو قارعلا لامش لعج مت دقف

 مدل اع



 « اسنرف ةرطيس تحن طفنلاب ةريزغلالصوملا ةقطنم لعج ىنعي وهو ايناطيربل ةبسنلاب

 قافتالا ىلا فريقا وءاةئاؤلا :اييناناب رئالا ذنب و اقاطخا عالما! ىلا فدع فلذا
 نع اسارف همحوم تنك ثلد . ٠ ماع (وعر تاس) ةدهاعم ىف اسذ رف عم

 ىلا : !املا نم : 0 ؟ه) ) ةسذ ىلع اكو صح ءاقل لصوملا ةب الو ىف ابق وقحي كحيتلا

 1 >5 يف مالا طفلا وسم نك (/؟6) وأ اياك قارعلا طفت ل لوقح يف رشنست

 0 ) هدو ,5 داأ طفالا لوقأط اهددو ةيناطي ربلا ة هرم 5 رائدسا

 أه د عب لررقلو تازوإ هلهاأعم حوش امك رت 3 حلصلا دقع 3 ام دنع ادكهو

 يف ينطولا ميما سدسأت ذنم انناطيرب تذخا دقف ةقارعلا ةكتامملاب لصوملا قاحلا
 فرروناقلا رشذ ىلع مادقالا لبق ابطاصم تيرثت و ةيفصت ىلع ةدهاج لمعت قاوعلا

 ةناطي ربلا 1 لا طفنلا نع زادما دب دحتل لباسولا ىلا ةعردتم يماسالا

 : معلا ةموكحلا لس نم هيلع تاصد دق تناك ىذلا

 ا ىلع عيقوتلا مث ( و١ راذآ ١١ موي يفو اذكهو

 ة ردلل حبص ىافدالا أده حوممو . ةنس (ه) ةدل ا اا لفشتلا رائتسال زاشما

 قحارا و 5 رسهبلا ةنالو ءانكتساب ةشأ رعلا ءامنألا ةفاك ىف طفلا راؤتسار و تيا ىدح

 (ةيقارعلا طفنلا ةكرسش) مساب ( ةيكررتلا طفنلا ةكرش ) مسالدبا ١4 ماع يفو
 (؟) : ةبتآلا تاكرشلا ىلع اهصدح عزوئتف ةكرشلا هذه امأ

 ١ مهسالا نم / ؟سوالو كاع يهو ةدودحلا ةنناربالا ةءزيلكذ الا طقنلا ةكرش :

 » : » (؟مواله » 9 ةسن رفلا لورتملا 8١ »

 ىهرد> ومل فواأ ليوا درادناتس »م : ؟  « 2هملالمموا١ 1 (0 0

  20موك اف ىو وع  ( 2ه/امو١١ / (0 0

  7 5كلع وهو نائكيل وغ نما“ رس ةسمدلا : ١ 2 1م

 ١١٠٠ دادغب نيسح لضاف روتكدلا هفاؤا لصوملا ةلكشم - باتك مجار(١)
 تاخلا نو هعاوو يد هحانلا نيمالا محارم كيلا ياعم ةيقارعلا ةموكملا مسأي قافتالاعقو(؟)

 غنليك ترب ره درودا رتملا ةكرشلا لثمم رخالا
 . ١١51١ ةنس لالقتسالا بزح تاروشنم نم س طفنلا نوؤش - يف باتك عجار (؟)

 تارا ع



 لوألا نيرشت ١4 موب يفو ١ 0 م ةبام ف ا هامعأ مرشلا تأديب دقو اذه

 . ةميظع ةرازغب ( ركركاباب ) رب نم ةرم لوأل طفنلا قثبنا ١417 ماع نم

 اذه بجوممو 476١ه ةنس ةيقافتا ليدعت ىلع قافتالا مت 19م١ راذآ ؟6 يفو

 يب الو ف ةءقاولا يضارالا عبمج يف طفنلا رائتسال ازاشما ةرشلا تيطعا ليدعتلا

 ةمككررتلا دودحلاو ةقرشلا ةلجد رن ةفض اهدحت ىتلاو نيتّسنامعلا لصوملاو د

 طفن ةكرش زاشمأ اهلمشل ىلا ةقطنملا ءانثتساب ةنناربالا ةقارعلا دودخلاو « ةشهارعلا

 ليدل مور ناكل ة ريغ فلانا ةعصأار نيك ن0 فة نكت
 + غفارم

 ىرخأآلا ةيراهثتسالا تاكرشلا
 نيقناخ طفن ةكحرش - ١

 2 رق هكلت قذلا لانقمالا ناتتسا ى نسل فسو ةنم قف هرقل هده عقلا

 ةلا وناقد ودك نوفا را ةطنلان ةوودملا 5 ارد جس الا طنا
 م ناربا نم ةكرشلا هتلان يذلا زاتمالا وهو ( ةلوحملا ) يضارأب ةفورعملا

 ىضارالا) يا اهلالغتسا زامتما ةقارعلا ةم وكلا ت حام دقو ١4.٠9 ةنس راذآ

 د كالا ةدعو . 1١975 ةنئس رابا ربش ىف كلذو نيقئاخ طفن ةكرش ىلا (') ( ةلوحملا

 ةصم امل تاقناو طفنلا طامشتساب را هذه تأدب دقو ( ةنس ل٠ )

 عبروتب موقت ةكرشلا هذه تناك دقو |” ةنس يف كلدو نيقئاخ راوحب دنولا

 ةقا رعلاطفناا ةلكرشأ ةعرف ةكرش اهلح تلح ثدع ١9 ماع ىتح هتاقندم و طفنلا

 نأشد اهزامتما نم ( ١ ) ةداملا بجو ابتفلا يتلاو ( نيدفارلا طفن ةكرش ) يه

 رم ىلع ى

 أ ") قا رعلا يف طفنلا عب

 دودحلا ديدحم رثا ىلع كلذو اعبر. اليم 76١ يلاوح هذه ةلوحلا يضارالا ةحاسم غلبت )١(
 . ةناربالا ةيقارعلا

 ١وهو ؛ةرهاقاا_يلءالان*رااد.ءروتكدملا قارءلا تادداصتقايفتارضاع بانك مجار 6

 دل بدل



 ةيناطيربلا طفنلا ءاغا ةكرش وا لصوملا طفن ةكرش - +

 ةدودحملا ةيقا رعلا طفنلا كرش عمدوقعملا ( لدعملا ) قافتالا ىلع عيقوتلا دعبو

 « ةلجد برغ ام تظفتحا يلا قطانملا ةفارعلا ةم وكحلا تضرع <« ١49 ةنس ىف

 تراتخا ةريثك تاكرش اهرثا ىلع تمدقت ةفلتخم طورش ىلع ةيملاعلا قاوسالا ىف

 فقولوا .مماب ةفورعملا ( ةناطيربلا طفنلا ءانا ةكرش ) ةموكحلا اهنم

 هنس ( /ه) 28 ًازاشما |وم#»# تاسلن ٠” يف خرؤملا ف انتالا بجو اهتحتم

 طخ لامُش ةلجد رهن نم يبرغلا بناملا يف ةءقاولا يضارالا زايتمالا اذه لمشبو

 . ( ًاعيرم اليم 45954 ) ةقطنملا ةحاسم غلبتو ( مس ) صرعلا

 ةرصدلا طفن ةكرعش م

 يف ةطفنلا دراوملا رائتس ال رخأآ ًازاشما ةهارعلا ةموكلا تحنم دقو

 ري ١ طل رق لإ هنا علا يو هلا ردنا ىتارألا ف ىتناو
 ةنس (70) ةدملو ( 9١خم زومت 564 ) خيراتب ابعم قافتالا دقع دقو ( ةرصبلا

 هاملاب ةرومغملا قارعأا يضاراو ةقا رعلا هامأو يخارالا عيمج زامتمالا ىللشدو

 ىرخالا تاكرشلا تازايتما اهلمشت ال ىتاا ىرخالا ةيقارعلا ىيضارالاو

 تازايتمالا بجو ةقارعلا ةموكحلا هصح

 تاقوا ىف ةفهارعلا ةموكتملا ابتحنم دق رك ذلا ةفننآ تازاشمالا تناك ال

 تاو. ان اي لا بهم اينرشب قا: صمت كا سن قالت كورلو
 : نوعا نقلت

 علبم ةمفارعلا ة م وكحلا ىلا عفدت نا ةهارعلا طفنلا كرش تدبعت : ١

 ذدنعو ماظنناب طفنلا نويس ادسنا "0 لك ًابهذ ينيلرتسا توا( فلا؛..)

 نع يونسلا جاتنالا لقب ال نأ ىلع نط لك نع ًابهذ تانلُس ةعبرا ةكرشلا ع عفدت

 . نط ينومام

 6 ل :لط 5 ع ( بهذ تانلس 3 عفدت نأب تدبعت دق نيقئاح طفت 2 نا 3

 ل واد



 ةيقا رعلاةم وكحلل عفدتنأ ( يد . وأ . يل ) لصوملا طفن ةكرش تدبعت : ؟

 دادزب مث. ىلوالا ةئملا ىف ًايهذ ىنلرتسا نواب ( فلا ٠6١ ) هرادقم ًايونس ًاعير

 تأدب اذاف (نواب فلأ 7. . )ىلع رقتسي ىتح ةنس لك (نواب فلا ,؟ه) رادقم غلبملا
 لكنع ًابهذ ( تانلُس + ) ىلع لصحت نا يف قملا ةموكتحلل حبصا جاتنالاب ةكرشلا
 مدقتو ( تواب فلا ؟..٠ ) نع ةموكملا ةصح لقت ال نأ ىلع ج رختسم نط

 ىلعاناح جرختسملا ماخلا طفنلا نم ( / 0. ) كلذ نع الضف ةموكتحلا ىلا ةكرشلا

 . ءاشت م ةموكتملا هب فرصتتو هيلع قفتملا عيرلا هنع عفدي ال نأ

 تدبعت ام سفنب ةيقارعلا ةموكحلا عفدت نأ ةرصبلا طفن ةكرش تدبعت : م

 ةموكحلا ىلا عفدت نا ةكرشلا ىلع نا كلذ ىلا فاضي « لصوملا طفن ةكرش هب

 راخياك ًامهذ ( نواب فلا 6.٠» ) هردق ريدصتلاب ةكرشلا أدت نا لبق ًاعوطقم ًاغلبم
 . بئارضلا نم ءافعإلا ءاقل ًابهذ ( نواب فلا ٠١٠١ ) غلبم عفدتو

 طفنلا تازادتما ليدعت

 فاتأب نكحي مل ملاعلا يف طفلا راعسا عافتراو ةيملاعلا فورظلا تاروطت نإ
 تماذ دقن كلذلو 6 ةنعبانلا .تاقاقالا ءا رعب نم” قارقلا هن هينيصا ىذلا نفلاو
 ©: قا رمال ةلالم ةغح ناتو ل ودجت ةوورربقو هلل اافمتةفاطقللا ةف ارقلا ةئاهوككللا
 تاكرشلاو ةفقارعلا ةموكحلا نيب تاثحامملا تأدب ١40٠ ةنس تناك اذا ىتح

 « ١5١6 :تاونسلايف احلةحونمملا اتا زاتما ليدعت ةيغب قارعلا ىف زابتم الا تامحاص

 . عياتتلاب وعم < 9١م,
 ىلا ةروك ذدملا تاكرشلا تمدق ١46١ ةنس ناسن رهس نم عياسلا م ومأأ يفف

 قارعلا يف ثالثلا تاك رشلا هذه تايلعع نع ةحاناا حابرالا ةعماقمل اضرع ةموكحلا

 تي دقو . هدمفنت ىلع دعاست ةئيعم تاحربقم ص رعلا اده عم تقفرأو ةفصانم

 ١ هَل ومو ةموكحلا تنلعأ 6١ بأ نق و ىو ةموكحلا م وركلا هده

 لخدت نا ىلع(١) ١969 ةئسطاسس رهس ىف ةفافتالا عيفوت مت دقو امدنم ضرعلل

 مسايو داصتقالا ريزو دومم ديجلا دبع ديسلا ياعم ةيقارعلا ةموكحلا مساب ةيقافتالا عقو )١(



 . ١961 ةنس لوا نم ًارابتعا ذنفنتلا زيد هذه ةقافتالا صوصن

 لخد عومج ناف فوراظلا تيلقت اهم هناي ةديدلا ةشقافتالا دوني لفكنو

 ريدصتلا أف رم يف مالا طفنلا ةميق نم ( / *ه ) نع لقب نل ةيقارعلا ةموكحلا

 ةثالث ) نع ال ضف « لصوملا طفن ةكرشو « ةقارعلا طفنلا كرش هردصت يذلاو

 نم ةرصبلا طفن كرش هردصت يذلا ماخلا طفنلا ةمق نم ةئاملاب ( ثلثو نيثالثو
 . ريدصتلا افرم

 نم دكاتلا يف راشعالا نيعبي دخؤت طفنلا نأشد ةملاعلا راعسالا تاملقت نإو

 يف ًانيع ماخلا طفنلا نم ( / ١؟,ه ) ذخأت نا ةموكحلا عيطتستو « حابدألا
 ىفهب فرصتت نا ول عيطتستو . ثالثلا تاكرشلاا هردصت ام ريدصتلا فرم

 .نيملا كلذ يفحئارلا يملاعلا رعسلاب تاكرشلا ىلا هعيدتف دوعت نا وا ةرملا قوسلا

 ..لخدلا يرض لكشف دغقر ةمركلا هادراوب نم: اريك !ءركي نأو
 ةحراخ فورظل قارعل! يف طفنلا جانا فقوت ةلاح يف هنأب نمضي صن كانهو

 ةشنمل رمسا ةريل ( نيبالم ةيمالا غلبم عفدي دبعتت تاكرسلاف « تاك رشلا ةفاط نع

 . نيتنس زواحتت ال ةد كلذو ةهارعلا ةموكحلل ىندا دحك

 ةههاسملا مهماما لاخلا حاسفاونيبقارعاا بيردتب قاعتت ىرخا صوصن كانهو

 )١( . طفنلا دراوم ةيمنت ىف

 بجوميف نيدفارلا طفن ةكرشو نيقئاخ طفن ينك رش عم قاذتالل ةيسنلاب اهأ

 ةماوؤسملا ةموكحلا تلوت دقف +١40 لوالا نوناك 7٠ ىف امهندب دوقعملا قافتالا

 6-50 ا دالبلا ءاحنا فلتخييف اهعيزوتو طفنلا تاقتشم زيبحت ىلع ةرطسلاو
 طفت كرش تادوجومو « ( دنولا ) ىف اهافصمو نيقئاخ ةكرش تادوجوم عيمج

 . 1465 يناثلا نوناك لوا نم ًارابتعا 3 1
 نع ةباين ( نيقئاخ طفن ةكرشش ) ةكرشلا موقت نأ ىلع كلذك قافتالا مث دقو

 عيبو عيزوتو ىرخالا ةلمفنلا تاثنملاو دنولا ىفصم ليغشتب اباسلو ةموكحلا

 (نسبك ٠ سا . ج ارتسملا ) ثالثلا تاكرسضلا

 ٠ هسوس روتكدلا ثيدحلا قارعلا سلطا باتك عجار )١(

 نعم 10 نص



 ةنس ىفافقلا نوناك ١ موي نم ًاراتعا ت تاوئس رشع ةدمل قارعلا ىف طفنلا تاحتنم

 فني راصم ادعكلذو نسا ناد فلا ٠١ه ) ) هردق عر وطقم غلبم ءاقل 6« )وم

 طفنلا نعي رحتلاب عرشت نأ نيقئاخ طفت ةكرش ىلعو . عيبلاو عيزوتلاو ليغثتلا

 خيرات نم نينس عبس لالخ ًايونس نط يفويلم نع لقب 3 ام ريدصتب موقت نأو
 . ةفافت الا قيدصتخ

 فرآلا طفنال ةحتنملا ( هناخطفت ) رابآ تدصا دقف ةقافتالا هذه ىلع ءانيو
 بيانالا كلذك و ةموكحال ًاكلم «ماخلا طفنلا ( دنولا ىفصم ) اهنم ْدذَحَأِب يتلاو
 ىفصملا اذ ه ريدت ةكرشلا تحبصاو . دنولا ىفصمو طفنلا لوقح نيب ةلصتملا
 . ةموكحلا باسل ةرصبلا يف ( ةئتفملا ) يف ريغدلا ىفصملاو

 ام تناك فاو ةيداملا ةيحانلا نم دوجو ال دعب ملف نيدفارلا طفن ةكرش اما

 )١( ةينوناقلا ةحانلا نم ةدوحوم تلاز

 طفلا سانا

 حيلخ ىلا اماو طسوتملا ضيبالا رحبلا ىلا اما هلوقح نم يقارعلا طفنلا لقنيو

 : ىه طوطخلا هذهو . ةفلتخم تاعس تاذ بسبانا ةطساوب ةرصملا

 لامماالابل وطلا ةدقعلا» ةعسلا ءاشنالا خي رات ربا

 ه١ ل )وم  سلبأ رط_كوركرك-
 هاا ١ ١و4 سليارط_كوكرك-؟

 065 2 |هم» ساناب  كركرك_»خ

 ةعسل رخآآلاو ( ةدقع ١؟ )ةعسب امهدحا نا رخآ سيانالل ناطخ كلانه ناكو

 ةنس ءىشنا امهنم لوالا « قرفملاو افضخو كوكرك نيب ام نادتمم ( ةدقع اب ١

 (معيف خضلا فقوت هنا الا قرفملا ىلا فقوتو ١44 ةنس هب رشوب يفاثلاو ١44

 ا,هيف طفنلا خخ فقو دنم قارعلا ةزاسخ تردق دقو . ةنطسلفلا ب رحلا سس

 . يليللا روتكدلل قارعلا تايداصتقا يف تارضاحم )١(



 . ريناندلا نم ًانويلم نيعبسلا نع ديزي ام نآلا ىتح ( 1464 )
 : امه ناطخ ( وافلا ) يف ءانملاو ةرصبلا طفن ةكرش لوقح, نيب ام دجويو

 اليم اه ةدقع ا وافلا  ريبزلا - ١
 « ١5ه « اذ ١ ون وافلا  ريبزلا_ ؟

 دن لامشلا يف ( ةلاز نيع ) يف طفنلا لوقح نم ( ةدقع ١؟ ) ةعسب طخ كانهو
 يف طخلا اذه ءيشنا دقو كركرك طفنب طلتخم ثيح يحبب يف ( ١ / ك ) ةطحم ىلا

 . التم ه6 هلوطو #١946 ةنس'

 ةمركملا لفنلا قاضم
 يف نيدفارلا طفن ةكرش هب موقت تناك هتاقتشمو طفنلا عيزوت نآب انركذ

 نم ةفلتخلا طفنلا تاقتشم ىلع لصحت ةكرشلا هذه تناكو . قارعلا ءاحنا عبمج

 ةيلاشلا نيتقطنملا يف اهعيزوتل كلذو نيقئاخ طفن ةكرشل دئاعلا ( دنولا ىفصم )
 . ىطسولاو

 هناالا . ( نادابع ) نم اهتحجاح دروتست تناك دقف ةسونملا ةقطنملا اما

 طفنلا ةعانص ممأتب .- قدصم روتك دلا دبع يف - ةيناربالا ةموكحلا تماق نيح

 نم جنت ةيقارعلا ةموكحلا عم نواعتلاب طفنلا تاكرش تأديو دروملا اذه عطقتا
 : نع كلذو هتجاح دس ام قارعلا ىف طفنلا تاقتشم

 ( دنولا ىفصم ) امهو ةموكتحلا اهكلت نرخ نيريغص نيفصم قيرط : آلوا

 طفنلا ةمفصتي كب ماع يف هتأشنأ لو نقناخ طفن ع تناك يذلا

 ةقيرك دل كل حبصا ةديدجلا طفنلا تايقافتا بجومب مث 4 ١40 ماع دعب هبف

 بصن يذلا ةرصبلا يف برعلا طْس ىلع عقاولا ريغصلا ( ةتفملا ىفضم ) مث ةيقارعلا
 . 156١ هنس اهمف

 اههدحا ةصهارعلا طفنلا ة م بكل نرخ نريغص نيمفصم قب رط نع : انا

 . (ةثيدح) يف يلاثلاو كوك رك يف



 ةرودلا ىفصم

 ىموكح ىفصم دسشت ةرورضب رعشت ةقاعتملا ةقارعلا تاموكحلا تناك

 تارت اينغا يدب دقو تاعشووب طقنلا ىهدقالالا همناعتت اسيبك تانغ لانا
 عم تاضوافم تيرجأ ثيح عورشملا اده ةساردل 9١ه ماع يف تالواحتو

 ماع يف هنا ريغ «ىودج نودب نكلو عوضولملا اذه ىف نيصا كو اريخاى تعا

 ةحئالب ناملربلا ىلا ةموكللا تمدقت ذا انكم هذمفنتب ةرشامملا رمأ حبصأ اةهأ

 94١ه ةنلس (»خ م) مقر طفنلل ىفعم سسأت توناق ردصف طفنلل ىفصم سس 0

 نيمأتي ةععافدلا ىوقلا زيزعتو هتاقتشمو طفنلا تاحتنم راعسأ ضفخت يف ةبغر

 فورا ةيبناك ناموس هناك نه وكم نام نم ةوروك دما :فاهلا
 ْ ْ . لاوحالاو

 ةبنفلا ةبجولا نم ةئفاو ةسارد ىفصملاب ةقلعتملا مماصتلا ةسارد دعبو

 مممصتو زيبحن ىلع هيك ريمآلا (كولي؟ ) ةكرش عم ةموكحلا تقفتا « ةيداصتقالاو

 لامعالاو سسآلا دسشت رما طننا ام « اهبصنو ىفصملل ةمزاللا ئاكملاو تالآلا

 دبع |م ةيزيلكنالا ( ةدودحملا سيرب مايلوو « ىس .ىد ) ةكرشب ةيندملا ةيسدنملا

 اذه ءاشنامت اذكهو .ةمزاللاةيراشتسالا ثاحألاب (بج ردناسكلاريس) ةكرش ىلإ
 يف كلذو «ةرودلا ىفصم» اهمساب يمس ثيح )١( (ةرودلا) ةمحان يف ىفصملا

 لضفت ١606 يناثلا نيرشت ربس نم نيرشعلاو نماثلا موملا يفو 4١ة0 ماع فيدح

 وه يذلا ىفصملا اذ ه حتتفاو مظعملا يناثلا لصيف كلملا ةلالطا بحاص ةرضح

 امةيمضه نا 0 نا يفكي ذا طسوالا ىرشلا يف ٍيويناخ يرش ها

 (') . ( رانيد تويلم ١٠١ وحن غلبب وتس ةعنلو

 قيرطلا ىلع دادغب بونج نم ( ًارتموليك ١0 ) يلاوح دعب ىلع ةعقاولا ةقطنملا يه ةرودلا )١(

 - ]جك ل



 يف مالا طفنلا نم ليمرب (١؟٠٠20) ىفصملا ادحل ةممصملا ةعسلا تناك دقلو

 م ليمرب ( 064.٠٠" ) ةيفصت ىفصملا ةعاطتسا يف نا ةبرجتلاب تبث نككلو مويلا
 . ةفففط تالا ةفاضاب لممرب )٠.٠..”( ىلا اهتدايز ناكمالاب نا

 طخ ةلطساوب (كوك رك ) لوقح نم ىفصملل بولطملا مالا طفنلا زبحيو
 رطقب اليم ١مه طخلا اذه لوطو ( ؟١/ك ) يف خضلا ةطح نم دتم بيبانا

 .( ةدقع ١؟)

 ة وف نام هحاتح م نيمأت تف كينشت تادعو ةهدع نم ىفصملا توكتسو

 .ننم كلذ ريغو ك.نريك ضماخحو ط وغضم ءاوهو راخيو هاسو ةسناب ربك

 (') . ةيرورضلا تادحولا

 <.“ روهدلا قىصم

 تال الاو تاخضملاو ىاكملا لاعتسا هيف عاس يعارز رطقك قارعلا ناك الو
 دقف ةيئطولا ةعانصلا ناديم يف لصالا روطتلا ىلا ةفاضالاب ةعارزلا ىف ةمكمن اكملا

 لعفلابو «ةرودلا ىفصم ممل (نوهدلل ىذصمر ءاشناب مانقلا يرو رضلانم حمبصأ

 جاتا ىلع ةرداق تانوهدلا ةيفصتل ةديدج ةدحو ةفاخا ةموكتلا تررق دقف
 ةثالث يلاوح ىفصملا اذه ءاشنا ةفك تردق دقو . ةئسلا ىف نط ( ؟هو..٠)

 . ريئاندلا نم ثويلملا فمصنو نييالم

 ىذلا ىفصملا اذهل ةيئادتبالا ءاشنالا لحا رم 96١ه ماع ذنم العف رشوب دقو

 (ه.) ءامهز جاتنإل مهح دقو ةرودلا ىفصم عقول يبونحلا مسقلا يف ءى 2

 ( 9١ه5) ماعلا اده لالخ هؤاشنا مب نا رظتنيو . اهون نوهدلا نم لصرب

 نمي نادلا) .ءانتك الا خا هقزرط.ق قانرغلا نيف ةساسلا ةده#لا رف نمو ادكهو
 . ةسنجالا زيبحتلا رداصم ىلع داتعالل ةحاح ىقمت نلو طفنلا تاحتنم

 . ةيموكحالا طفلا يناصم ةعاصم تاروشنم نم( ١ 4 هه ة:سةرودلا ىفصم ( هرسشخل 001
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 ١مم ماع ةباهن ىتح
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 1 ها١ةمءالا" ١" م5151“ ::..5":غعم 6١ه“

 هعفدت تناك يذلا تبادل غلبملا لثع ةقباسلا غلابملا نا ني> يف جاتنالا ساسا ىلع غلبملا مفد >١« دنا تن لا تناكا *ع قر :املا نا نيد ق حاتز سا .لع ملا مق

 . ةنسلا يف بهذ نواب ( فلا ٠٠٠ ) هردقو جاتنالا لبق ةكرشلا

 كلذلو ةموكملا اهءرتشا ىتا « هناخطفن » رابا نم الا « نيقفاخ طفن ه ةكرشلا جتنت مل «؟»
 تالا . 0
 . جاتنالا ند اغلمم 000 2

 ب 1



 ىرخالا نداململا

 لازت ال نيجولوملا تاساردو ثاحنا ناف ( طفنلا ريغ )ىرخالا نداعملا اما
 ثداعملا صعب دوحو ىلا ريسل ةملوالا رهاوظلاو ريراقتلا نا الا « رأ رمثساب ةءراح

 نكم ثيحب عساو ىدم ىلع تسيل امنا الا قارعلا لامم ىف  تازاف الو تازاف

 نع ةديسسلا ءىراقلل م دقن نحف أده عمو يراحتلا لالغتسالا ف اهنم ةدافتسالا

 ش : اهنم لك
 ١ : راقلا وأ تفزلا )١( :

 ( طفنلا اهمف ىلا قطانملا ىف تاللاحلا رثك | ف ريظ» يدلا ) تفزلا ندعم نا

 (ةرابقلا ) راوج يف دوجوم وبف . قارعلا ءاحنا فلتخم يف ةدع نكاما يف دوجوم

 ةنيدم نم برقلاب عقاولا ( ريقملا لت ) يفو تيه ةقطنم يفو رخاز راوج يفو
 . ةعدقلا روا

 : (') تيريكلا : ؟

 ةللامشلاو ةب ونملا نتيدابلا 5 يا همي رعأا ءارحصلا ف تي ريكلا تدعم دحوبو

 .نم عيباني ةدع ءكانهو 5 ) ةحمشلا راوح ىف ةعفاولا ةقطنملا ىف صخالا ىلعو

 نبيع ىعدت ةستيربك نبيع لصوملا لامُم ىفف . قارعلا ءاحنأ فلتخم ىف تيريككلا

 لوط ىلع نزيعلا هذه رهظتو ( ليلعلا مامح ) عبانم لصوملا بونج يفو تيرربك
 يف عيبانيلا هده نم رخآ ددع دحوبو . ن رمح لمحو لصوملا نيد هلحد فافذش

 ىلع كلذك و لامروخو تصهو كوهدو رفعلتو راحنس راوج ىفو ةحتفلا راوح

 5 ةسمك و سرد يىلبأ روهو فحنلا ةريحي ىف وا راثرثلا يداو يف رط

 : محفلا : م

 يف ندعملا اده جرختسي و يريقلا محفلا نم عون وهو محفلا ندعم ىارعلا يفو

 )١( : ةسوس روتكدلل ثيدحلا قارعلا سلطا باتك مجار .
 عم تاثحابمو تاضوافم هراهتسا نأشب تراد دقو ةيمهالا يف طفنلا دعب تيربكلا ينأي : (؟)

 . حاجنلاب للكت مل اهنكلو ةيبنجالا تاكرشلا ضعب



 يرفك يف ( حلاصو ان ) مجنمو اللا محينم امه نيمحنم نه رضاخللا تقولا

 . وخاز لاعُت ( شنارش ) برق رخنآ محنم كانهو

 : ململا :

 تن رضاخحلا تفولا يف جرختس و يعببطلا حلملا نم ةريثك عبانم قارعلا يفو

 : ةيت آلا حلاملا نم ةماعلا سوكملاو كرامكلا ةيريدم فارشا
 رقسا «ةراوب « الاب يراورب « اكو رين « اتخيلام يراك ةحلم لصوملا ءاول ىف

 ةةماخ « ةممهيردلا 0 دادغب ءاول ف

 مرك «زوطلا » كركرك ءاوليف
 ةثامس و ءاليرك ءاول يف

 هوامسلا 0( ةناويدلا ءاول يف

 وافلا وة ةرصبلا ءاول ف

 ةطابرز »م توككلا ءاول ىف

 6 .٠ ماخرلا َ

 هنئاولاب ج رحم سلو هناولا فادخي# دوحوم وهو ماخرلا لدع# ينع قارعلااو

 : ةملاتلا نك امالا ىف ( تايار ) نم ةفلتخلا

 تارمع جاحو <« تايار رسجو 4 ةلالك ةيرقو ؛« دنيرد ةب رف

 : سجلاو يسلكلا رححلا : 5

 رعجت | :نيرطا نأ اي قارغلا نع ةينر طا :ناكانلل ىف يساكلا يقل قو
 ندا ف حج رحمسل و ةدودحب ريغ ةريزغ تاممكب قارعلا ىف دوجوم ) سصخكلا

 . اهيف عقب يبا ةعقملا فالتخاب هعون فاتختو هوارو لصوملا يتقطنم اهمها ةديدع

 : صاصرلاو ساحنلاو ديدخلا ثداعم : ن7

 قطامللا ف أمس ال اهدوحو ىلع تاساودلاو ثاحيالا لدن يلا ثنداعملا نمو

 ى ٠

 دل #””ه«



 يفو ( اتراوح ) يلرغ لامس يف ةمقاولا ةقطنملا يف دوجوم وهو : ساحللا

 . نيوحن نم ةبرقم ىلع ةعقاولا ( ناّسر ) اوما نما دارج
 ةيرق يفو نيوجنب برق (اوآ نسآ ) ةيرق يف دوجوم وهو : ديدحلا

 : ةيداعلا ا ) ىرود (

 شنارش ) نوفي رف نع ةعقاولا ( ةفوطاب ) ةب رش ف دوحوم وهو : صاصرلا
 ةمك ربلا دودللا برق ( مالسا

 بهذلا : م

 يو ) ماسر أزرم راوح 6 بهدلا تدعم دوحو لايحا صضعنلا ىربو

 : ةيروسلا دودحلا ىلأ ةدتمملا ةيطرلا ءأ رديح

 ٌممقارعلا ةروتلا- ؟

 ةيناهعلاةيروطاربماالا ءازحا ن ا زح ىلوآلا ةملاعلا ب را لسه قا رعلا ناك

 بورض اهالخ ىس اه ١)'( رك عدا ب ال كر يدل اظ دقلف

 و باذعلاو نوط عه قد ناولا هبله رلظ نم لمحتو « بئاصملاو نحل
 هنا الا . ةامللا يحاون 3 ىف طاطخنالاو ووهدتلا ىوس ؟كحلا كلذ نم نحي
 فترالعا دلعي امس ال برعلا رارحأ نم رفث ماق ام دنع ني رشعلا نرقلا ا ف

 قارعاو ) ةيئرعلا راطقالا فاتخم يف بدي يموقلا يعولا ذخاو ينائءلا روتسدلا
 يف رارحالا هنايس مهاس دقف ؛« حلا اذه رين نم صالخلل سوفناا تعلطت ( ابنم

 ءاك ذا ىلع نولمعي اوحار كاس ةضبناا ةاعد نا مي ةصموقلا تاك رملا فلتخم

 قارعلاو ايروسيف نويداحتالا اهفرتقا يلا عئاظفلا دعب امس ال ة.هوقلا حورلا ةودج
 كوخ او دك انت اوي دعنا د5 ا 7 تفلأتف « ةيبرعلا وللا 'م امهريغو

 يباكرلاردي> ىلع ذاتسالا ةجرت سوين وطن أ جرود هفلؤا )َ بتر هلا 4 هآظقب ( باتك مجار (2١0



 ده نع بعشلا ريع دقو . ينلاؤعلا يللا رين نم رردتلا ىلا ةوعدلل فحيصلا ضمد"

 تابج يف ةمكحاملا ةطلسلا دخاه اوماق تاضافتنا ةدعب ررحتلا يف ةمغرلا
 ءالبرك و طسوالا تارفلا يف تثدح يتلا تاضافتنالاك رطقلا ءاحنا نم ةفلتخم

 . (') ةلْطأاو فحنلاو

 ةروثلا ( ةكم تيرش ) ىلع نب نيسح كلملا هل روفغملا نلعي دكي مل اذكهو
 ةكراملاةرخلا هده ىفنيمهاسملا هم دقم 5 توشار ءلا طاضلا ناك ّىح ك|ارثالا 10

 كلذ ىلا قوُسو ةقبلب علطتي ةنب رعلا بوعشلا نم هريغك قارعلا بعشلا ناك مك

 : ةبرثكحأ ميس د همق مسنتي يذلا م وبلا

 )١514 ىلوالا ةماعلا ب رملا لالخ قارعلاةنناطيربلا شودملا تلتحا امدنعو

 اذه ةحازا يف مهاستل تءاج ةنيلحأش وبج اهيف نوري نويقارعلا ناك ( م 1418-

 فثراكو . ةليوطلا نورقلا هذه ةييرعلا ةمالا ردص ىلع اًناج لظ يذلا سوباكلا

 ققحتلل اهرازوا برحلا هبف عض كت يذلا مويلا ربدلا غرافي نو رظتني ن وفا رعلا

 كلذلو « يناذلا ؟حلاو لالقتسالا وهو الا مهتلمخم تعاد يدلا ملا مه

 ليبي ةلاطلاا ىإ 1 ةرصنلا انما نعول برا ةرثن لذاع يركن ع
 ةرتفلا هذه ىف تعستا دق ةينطولا حورلاو يم وقلا حومطلا ناك دقف سكعلا ىلع

 -. نيسحلا ) تاثدامح يف تلثت يتاا دوعولا ىلا دنئسملا ماعلا روعشلا ةظقب بيس

 سدئرلا دوني ) وأ كريشملا ( يسنرفلا  يناطيربلا ميرصتلا) و ( نوه امكم
 .(') ( نسلو

 ذخأم تاحرصتلاكلتو ةبالخلادوعولا هذه نويقارعلا مهنمو برعلا ذخا دقف

 ةموكح ناب ةرا رحذاقتعالل مب, تعفدو سوفنلا يف يوق ريثأت تاذ تناكو ًانسم

' 

 قيقحتلا كمو ىلع تناك ةيموقلا مهيناما نا اودقتعاو « بيرق سسؤتس ةينطو

 دادغب . نوعرفلا رهزملا قيرف خيشلل ةيقارعلا ةروثلا نع ةعصانلا قئاقحلا باتك عجار )١(

 . ١56

 نساو سيئرلا نلعاو 1١-1١51١8 م موي يسنرفلا  يناطيربلا حبرصتلا ردص (؟) ظ

 ) ادا كالا ) موي رششع ةعبرالا هدول



 «ريصملا ريرقت يف يطارقمدلا أدبملا راشتنا لعج دقو .( ىمظعلا امناطيرب ) دب

 . )١( ةيروسلا ةم وكلا رارغ ىلع ةموكحلا هذه سسأت رظتني ثا رعلا سعُس

 ام نورببس زيلكنالا نا ىلا ريثب ام قفالا قف سدل و تبتنا برا نكلو

 اوعطق امل مهبكنت ىلع مهتالطامو مهلامعا تلد لب « دوعو نم مهسفنا ىلع هوعطغ
 :: ةاويعو فاوعوو خرم

 ال سوفنلا ةهارك تداز تافرصت فرصتت ةلتحملا هن , ركسعلا ةطلسلا تحارو

 ىلا رمذتلاو طخسلاب روءْدلا اذه ىدأ دقو « نم ىأب ابنم ىسصلختلا ف ةيغرلاو

 هذه مظنت رما ةينطولا تائرحلا نم اهريغو تابعا تل تف ةمواقملا ةك رح دايدزا
 . ةلتحملا ةطلسلا عجاضم تضقا ةدع البس تكتلسو ةك رجلا

 ةرادالا لامعا تدأ دقو دادغب ىفقثم نيب رولشت ةمنطولا ةك رحلا تدخأ دقو

 تافقلح طبرو فوفصلا ديحوت ىلا ةينطولا بعثلا ينامال اهلهاجتو ةيناطيربلا
 عابتا ىلا ًاعارس ماعلا يأرلا عفدو ةمالا رصانع فلتخم نيب ينطولا مافكلا

 . ةروثلا ىدرط

 (") ( ومر ناس) يف ءافلحلا نيب قافتالام مزأتملاب رطغملا ولا اذه لثميفو

 تراثأ ةفينع ةزه هرودص ثدحاف يناطيربلا بادتنالا تحت قارعلا لعج ىلع

 تاطلس دخ هفوفص نب نهدتلاو طخيسلا روعس مظاعت ىلا ىدا مك ماعلا يأرلا

 . لالتحالا
 ةطلسلا تناك ام ةججأتملا ةينطولا تاعافدنالاو رداوبلا هذه لك عم هنا الا

 تاوقلا حلاصمل ةبسنلاب يوناث رما اهرظنب امن ال دالبلا لها حلاصمل امامها ريعت هلت

 © ..ساسالا ادهن ا ركاو لوا دنس ةراذألا لاهرفل راسنا و ى زنا

 يتلا ةسايسلا سفن قارعلا يف عبقت نا تدارا ةطلسلا هذه نا كلذ ىلا فاضي
 تعبتا ذا ( ةيرئاشعلا ابتسام )يف امسال « ناتسجولب وا قرملا ف اهتعبت! دق تناك

 ١وهه . دادغب . نيدح لضاف روتكدلا كنان لفوأا ةلكشم (1)

 (56 ك8 خيرا ( وعر ناس ) رارق ردص (١؟)

 ١ هان ام“ « دادغب : معامل يي ىكز روت:كدلا 5100 رصاعملا قار هلا ةسارد 6 ةمدقم (؟)

 0 ا



 مذفنو ( نامدناس :تربور ريسلا ) وعدملا اهتينابز دحا اهل هعدتبا يذلا بولسالا

 بواسالا اذه نم ىماسالا فدهلاو . ( ١400 ) ماع يلاوح ناتسجواب يف

 ةرطيسو داسرال نيعبات مسوس ةسانر تك يرئاشعلا ماظنلا ةيوقت وه يرامعتسالا

 ةروعلا معمصأ نم ةدعاسمو ةيوقت اولواح كلذلو « نييناطيربلا نيساسلا طاضلا

 .يوق رثا ةساسسلا هذ ناكف ؛« نيرخ الا خوبشلا برض باسح ىلع ءالؤه نم مهدبب

 . ةطلسلا هذه دض لامح الا هحو ىلع رئاشعلا ةظمفح.ةراثا يف

 ايكيش هتارراو:ةنالم هيداوبو هرضاوح ىف قار ءلا ماعلا يأرلا ناك اذكهو

 اوحارو دوعو نم هلاوعطق ام اوسانتو نحنا رهظ رباط هل اريل نم لع ضافتنالل

 ةممانتملا ةكرللا ةوقل مات لهاجتو ةسرطغلاح ورب دالبلا ءاحنلا ىْس يف رومالا نوجلاعب

 ىرانغلاو دلبلا رارحا نم ةعرك ةبخن اهدوقي مظنم دحاو فده تاذ تدحيبصا يتلا

 اليركو فجنلا يف نيدلا لاجر رابك نم مالعألا ةّمألا اهاعربو رئاشعلا موس نم
 « ١٠8٠٠١ ماع ناريزح ربهْس نم نوثئالثلا موبلا ءاج اذا ىتح . ءارماسو ةموظاكتلاو

 لاجرنم رفن مدقا امدنع ( ةثيمرلا ) يف ةروثلا ران تحجا ىتلا ةصاصرلا تقلطنا
 حارس اوقلطاو « ةونع يارساا لوخد ىلع ( ٍم>ح ىنب ) ةريشع نم مهو ملاوظلا

 وهو يسايسلا ةثيمرلا م اح هلقتعا يذلا مبخبْس (نوجلا وبا نالعّس خيشلا )

 ىتح اهقاطن عاستاو ةروثلا بيل عالدناب اناذيا اذه هفرصت ناكف ( ىليد رجملا)

 مهتياعرو ءاماعلا ىواتف اهرزا را ترا رفلا نم ىرخا قطانم تلمس

 قطانم عيمج ةروثلا تلمت ىح زومت رهْس فصتني دك لو . )١( ةيحورلا
 .لالتحالا تاوهو راوثلا تاوقنب 5 لب دس كاراعم تراد ثلاح طسوالا تارفلا

 .قرش عقت ىرخا قطانم ىلا ةروثلا تدتما ةنسلا كلت نم بآ ربس لح اذا م

 ةروثلا ةيادب يف اهنلعا تلا يزاريشلا يرئاحلايقت دمت مامالاهل روفغملا مالسالا ةجح ىوتف تناك )١1(
 هسماقم هللا ىلعا قفا ذا طسوالا تارفلا يف امس ال ميشهلاب رانلا ىرسمت رس ذا يوق لوعفم تاذ

 : هصن أم

 زوو نءألاو ملسلا ةياعر مهتلاطم نمض مهيلع بجيو « نيرقارعلا ىلع ةبجاو قوقحلا ةيلاطم)
 ةعصانلا قئاقملا تاتك مجار ( مهبلاطم لوبق نع زيلكنألا عنتما اذا ةيعافدلا ةوقلاب لسوتلا مه

 1١وه 5 ءدادنغب . نوعرفلا رهزملا قيرف حل لأ تفلت ةيقارعلا ةروثلا نع
> 



 ١( امرعو اهلاعمو دادهع

 ةروثاا د_مع ناك ىتح 147٠ ماع نم يناثلا نيرسششت ربهس يبتني دك مل هنا الا

 يف ةميسخ رئاسخ ةلتغا ةلودلا تديكت نا دعب « دالبلا ءاجرا عي يف ىبتنا دق

 نم دل دس 0 ىلا ةماطيربلا ةموكملا تص رعل دقو 5 نلاحرلاو لاملاو كاملا

 هروصب اهتسأمس لي دعت ىلا 5 رطضم أهمسفت تدحو ىح يناطيربلا ماعلا ئارلا لمه

 . (؟) لالتحالا اذه اهملع اهض رغب ىتلا اهنمااطت فئذخت ىلا ىدؤت

 هأاقلت ًاساق ًاسرد روس هنن عماد لا ةعاللا ةروثداا هذه تناك اذكهو

 ةسامسلاو بركلا تادمم ف راصتنالاو روف هح رف مث روعت نولازي 1 مث و زياكنالا

 هدعلا ف عساس نوب نم مهنأ وف تييو راوشأا تاو نيب ام مترا ىلع نييل ودلا

 ايي دا ) ةمفأ رعلا هروثلا ( تاق عى نم نك |همو .دونطلاو لاملاو ددعأاو

 ريح تناك ةقب اف ةعاحس نهو ةغأاملا تاحضتلل ذاق نم هلع او امو ةمءاطولا

 زمرةُت سدلو . ةماركو ةزعب شدءلاو ةيرحللعوزن نم ةمآلا هذه يف ام ىلع ليلد

 5 | <« ٠ ماع هرون نم عربا ثردخحلا قا رعلا ف ةينطولا + رحلل

 : رفعلت ةوود +

 ( يعفدملا ليمح ) ةدايقب يلرعلا شيلا ناك .١48٠ ماع ناريزح ربس ةيادد يف

 «ناريزح نم ثلاثلا ةليل تناك ام اذا ىتح «لصوملا ىلاهقيرط يف رفعلت نم ًايرتقم
 ةماملا دناق لتقب ( ىدنفا ىلع دمج ) وعدملا « رفعلت يف ةيمالا طابخ دحا هاف

 نك ال حابصلا يىفو « ةنيدملا لالتحا كلذدي دهمتف ( تراومتس نتياكلا ) يناطيربلا

 ةنيدملا لها هب بجر يذلا يب رعلا شاملا اهاحد مهرثا ىلعو رئاشعلا تاس رف اهتلخد

 موي يفف مانأ ة.عضي نم رثك | مدي مل ءىجافملا رصناا اذه نا ريغ . بيحرت لا
 رفعلت وحن اهحوتم لحوملا نم يناطيربلا شيلا جرد ناريزح رهس نم سماخلا

 )١( حلاص يك ز روتكدلل . رصاعملا قارعلا ةسارد يف ةمدقم .

 )١( زيزع دمت روتكدلا فيلأت 2قارعلا يف يسايسلا ماظنلا باتك مجار ٠ دادنب  4ه١5
2 

 . حااص 5 ز روتدكدلل ؛ رصاعملا قارعلا ةسارد يف ةمدقم (؟ )

 هس ”ح ل



 ليح دئاقلا ذئدنع لفقو تءجارت ىتح يبرعلا شبجلا عئالط ةب تلصتا نا امو
 ( روزلا رد نى نيعحار هطاضضو يعفدملا

 كلذلو نيحرؤؤملا نم ةمزاللا ةيانعلا ةيقارعلا ةروثلا تاحفص نم اهريغكك رفعلت ةروث لنت : )010

 نينس ثالث ءاهز لبق ثحلا اذهل ىربنا دقو ؛« بجي 5 ثيدحلا تارعلا خيران بتنك اهلواندت /

 نيمعاسملا ددحاأ هراسعاب رفعلت ةروث خيرات نع تاللاقم ةهدع نعل ثيح ينويدلا ديما كعع داتسالا

 ةيدادغبلا « دالبلا » ةديرح ترشن ام ةيدادغبلا « نامزلا » ةديرج يف هتالاقم ردن دقو ءاهيف
 ٠ رفعلت ةروث ثحب تلوانت خرؤم ملقب لصوملا يف ةينطولا ةكرحلا ناونهب ةلسلاتم تالاقم

 هن 01 نع









 دوام : ممم - ١

 اهملع لوعملا تارقفلا نمو قارعلا ةورثل ةمهملا رداصملا نم ىثثاوملا دولج ربتعت

 ( ًانط»هوو) الثم ماع يف اهنم ردص ام غلب دقف. يراحتلا فارعلا تازيم ىف

 نم ةدافتسالل ةيفاك ةيانع تلدياماذاو )١(. ( رائيد فلا 797 اهتمهف تغلي

 ةدئافلاو عفتلاب دوعتس اهناف ةيئف ةروصب اهتغابدو انزخو اهريضحت يف تاحتنملا هذه

 . دالملا ىلع

 دقذ رومالا هذه لثم ةيانعلا نع ةلوؤسم ةشنف ةبح نم ًاولخ دالملا تناك الو

 ( ةءعح ) سسأت تانوا كلذلو ةبملا هده دو>و ةرورضي ةموكحلا تركف

 ةينفلا قرظلاب اهسدك و اهخلسو دولحاا ميد ىلع فارشالا لوالا اهفده نوكي
 .تامجاولا نم كلذىلا اموةردصملا دولحاا ىفاهرفاوت بجاولا ط و رشأ|نيمعت ىف رظنلاو

 فرواق ةُحالب سلجملا ىلا ةموكمللا تمدقت 1461/18/68 خيراتبو اذكهو
 سدس أن 6١١م١ ةنسل )٠١( غر ( دولحلا ةمعمج نوناق ) ردص دقو . ةمعا هله

 خيراتي ١”“ ترام 196١ .

 508 ماعا ناي عم نينس سم يف امنه ردص ام ةصالخ ىل 5 امو جرا 0010
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 : اهمها واهي مامقلا ةيعما ىلعىتلا لامعالا نوناقلا اذهنم ةعبارلا ةداملاتددح دقلو

 . انزخ وا اهفشصت وا دولحلا ريضحتل تاعدوتسمو تالحب دسشت : |

 . اهسيك و دواجلا غبدل ةيجذو سباكمو ةينف غبادم سيسأت : ب

 .نيزاحما باسل امتراحتو اهتغابدو دواحلا ةعانصل ةمزاللا داوملا ءارش : د
 . اماسلط و

 . ىح راعملا ةماقأو 00 06-0 ةويراكلا فاو تالا ف دوادال ناقذلا : و

 ص رعغلا اكمل زر اوحلا صاص#ز

 هلؤمْلا تاكرشلا يف واابيف ةمهاسملاو | نيزاجملا نيب نم تاكرشش سدسأت : ز

 فادهالا هده قءةحتل فاؤت ىلا وا

 نم )١( ريدم نم فلأتت ةسعملا هذه ناب نوناقلا نم ةناثلا ةدالا تصن دقو
 ننثاو ءارزولا سلك مهدحأ رامح ءايشءاأ ةمئاعو .ءارزولا سل ةندعب ةريذسأ يود

 .ةرطسلا ريدمو (") ريزولا مهبختنب غيادملا باحدا نم نينثاو دولحلا راح نم

 . ةللاملا ريرو همحشد رخآو هراحتلا ريدم و

 : صصاخلا امنوناف اهملع اهمتر يللا تامحا ولاب ةمعمجبا هده تمأق خيراتلا كلذ دنمو

 :اهداريتسا و ١ اهريدصت وأ ا مزحو اهريقخ وأ اهتعابدو هر انا الا 0

 .٠ ةيعمجا هذه نم ةرداد ةزاجا ىلع ًاقلعم

 نا م ةراحتلا هذه شاعناو نيسدتل اهتمهم ءادا ىف ادعي أطوُس تعطق دقو
 .يلا ةممطلا دوبحلا ىدم ىلا ريسل قا رعلا ف ةغويدملا دولحلا ُْق ربظ يدلا نسحتلا

 . (") لسسلا اذه ىف لات الو ةمعتجا هذه اهتلذب

 .لازي الو يتاقوالا نس روتكدلا ةداعس اهيسأت دنع ةيعجلا هذه ةرادال ريتخا دقل (1)
 . نآلا ى > أممذ هارع سراع

 . داصتقالا ةرازوب ةطيئرم ةيعملا هذه نال ( داصتقالا ريزو ) وه انه ريزولاب دوصقملا (؟)
 .لئاوا يف دادغب ءاول ةيفرصتم هتماقا يذلا يناويحلا ضرعملا يف دولخلا تاضورءم تلد دقل (*)

 6 دولحلا ةغابد ف لصاحلا مدقتلا ىلع ١ 4 5 ماع



 فارعلا 2 تامصملا - ؟

 ( تاصسفمبا نوناق ) بجومب اهدصاقمو ابعاونا فالتخا ىلع تايعمجا فلأتت
 ءاطعا زوي ال هنا مث« ةموكحلا نم نذا نودب ةعح سسأت زوحي ال كلاذلو
 وا قاقشلا ثب وا بادآلاو ماعلا ماظنلل فانم ضرغل يمرت ةمعمج نسال .نذا

 .ةيرس ةيعمج وأ ةيبهذم وا ةيرصنع سسأ ىلع ةسسؤم وا .ةموكحلا لكس رييغتل
 ماضنالا الو قارعلا لخاد ةيسايس ةيعج سيسأت بناجالل زوجي ال هنا اك

 . ١ ١ ) هيف ةسسايس ةمعمج نا

 مقر ( لدعملا ) ( تانعمجا فيلأت نوناق ) رودص ذنم قارعلا ىف تماق دقو

 ام اهددع غلب ةفلتخحم تاباغو فادها تاذ تايعمج 4١و ماع ىح ١97 ةنس 0

 ةش ا رعااةم وكلا تردصأا) و64 ةنس يف هنأ الا . دان وأ وأ ةسعمج ( 4.6.٠ ) ىلع فش

 بترتو تاعمجا كلت ةفاك تلح هيجومبيذلاو 6١ه ةنسل ع مقر تاسعا نوناق

 ةديدْلا سسالا ىلع يدانلا واةيعمبا سيساتل تذالا بلطي ديدج نم مدقتلا اهيلع

 . توناقلا اذه ام ءاج ىبلا

 ةيريخ نيب ام نوناقلا اذه بجوم ةيناث تزيجا ىتلا يداوتلاو تايعملا ددع اما |
 .( ”ء٠) ١ ءاهز نآلا ىح علب دقف ةمشبهو هشفو ةفاقنو ةسخابرو همايدو

 .(")نآلا قحاهنم ةيعج يا فيلأت ري مف ( بازحالا ) ةيساسلا تايعمجا امأ
 تامدخلا ًارظن قارعلا يف ( ةيريخلا تايعجا ) نع مجعملا اذه يف ركتنسو

 "ا عجل ت انعمسا هله ايداؤوت :قلا ةلملخلا

 .هتاليدعتو ١5155 ةندل ؟١/ قر تامل سيات نونا جاري (87 ١

 754 ٠ مقر ةيقارعلا مئاقولا يف روشنملا 50١ه ةنسل مقر 5* تايعجلا نوناق »
 هو

 . ١55 ين رداصلامجعملا اذهنملوالاءزجلا ين قارعلا يف (ةيسايسلا بازحالا)ثحب مجار (؟)

 لفاكستا ميظنت لئاسوب ةصاخلا ةيقارعلا ةموكملا اهب تثعب يتلا ةيمسرلا ةبوجالا يف ءاج (؟)
 (؛4<) قارملا يف ةيريخلا تايعملا'ددع ناب ١56 ؟ ةنس ةيبرعلا ةعماملا ىلا يعامجالا
 . ةيبرعلا لودلل ةيعامجالا تاساردلا ةقال ةثلاثلا ةرودلا ربرقت مجار . ةيعج



 : يهو ساسأتا يف اهمدق بسح يبف اهنع ملكتنس يتلا تايعمبا هذه امأ
 لافطالا ةيامح ةصعمح ١)

 رمحألا لالحلا ةنعمج ٠

 هذا توبي ةنعمج

 نتا د حلا
 ىئاسنلا داحنالا ةمعمج - ه

 لسلا ةحفاكم ةمعح 5

 ةماهشلا يرذ نم قيرف ىدانت ١478 ماع ترام ربس نم نيرشعلا موبلا يف

 لافطألا تايفو ليلقت ىلا فدهت ةيعمج شبسأت ىلع لمعلل )١( ةينطولا ةريغلاو
 نيسحتلو ةحيحص ةروصب مهتببرتل ةيعاتجالاو ةينفلا لئاسولا لكب يعسلاو ةماع
 ةبربل ةمزاللا تاجاشح الا رئاسو بيلحلا عيزوتب ةريقفلا تالّب اعلا ةدعاسم و لمنلا

 . لافطالل سالملا ءاطعاو اناحم ةاوادملا ءارحاو يعانصلا عاضرالاو لفطلا

 هذه ءادال طاشنو دحي اهبف تسسأت ىتلا ةظحللا ذنم ةعملا هذه تراس دقو

 ١ مب ماع يف ام ص اخ ىفشتسم سبسأتي ةيعمجا تماق دقو . ةيرورضلا تامدخلا

 ةيولالا فو ىرخالا دادغب قطانم ُْق تافصو:ةسملا نم ددع ءاشناب تماق اك

 ةنسلا ىتح مهبتدالو ذ نم لافطالا صحف ابقتاع ىلع ةيعمجا تذخا دقو ىرخالا

 ىلع بيلطلاو سالملا عيزوتو ىلقعاو يمسلا مهومن ةبفارمو مهرمع نم ةعبارلا
 قبرط نع وا تارضاحملاو تارشنلا قيرط نع تابمالا داسراو ءارقفلا لافطالا

 . ( لفطلاو مالا ) ةيربشلا اهتلحب يف هرشثنت اه
 يرحتو . عوبسالا يف نيترم لاف طالا لسغب ةيعمبا بعُس تامامح موقتو

 6 يىريضحلا نيسأي جاحلا 1 م ةيعما هده نسا ف مه لضفلا ناك نيذلا تاوذلا نا 01(

 بلاص 6 ثا و يمأس 6 اضر نس 6 ميل دم رهاطو 6 ردت اغلا دو# ميهارباو 1

 | يج هجايلا ديا ديع « ىسولالا فك اع هاربا « تكوش

 «*» قارعلا مجعم ا سس



 يردجلا ودي وفيتلا دضلافطالا حيقلت صخالا ىلعو ةيدعملا ضارمالا دض حيقلتلا

 تادا.سرالا ميدقتل توببلا ةرايزب تادسرملاو تاضرمملا ةطساوب ةيعمجا موقتو

 . تابمآلا ىلا

 ءامنا عيمج يف اعرف ( 19 ) و دادغب يف تافصوتسم ةعبرا ةيعمجللو اذه
 . ام ةصاخ تافصوتسم عو رفلا هده ةسلغال و قا رعلا

 ةروكشم د وهن لازب « الو ماقف ١177 ماع ف نيت يف وسل عرف ةمعمجلل و

 عراّس يف ( ةيلاع هللا هوم ) ءاشنا عرفلا اذه هب ماق ام مها نمو ليبسلا اذه يف

 لافطالا ةلاعمب موقي ًافصوتسم هيف نا ام ديلوتلل راد نع ةرابع وهو يريرحلا
 . (تالاطا ضعبيف) ًانا نهديلوتو نهداسراو تابمالا ةطلاعب موقي هنا ام“ ًاناحي

 ةموكللاو ةيربيخلا تابللا نم تادف اولا كيب علا ذم ىقلتتو

 اهتافو رصم عومجم غلي ائيب ًارانيد ( 196٠)14465 ةنسل اهتادراو عومج غلب دقو

 . ًارانيد ( دوب )

 ١١ ةقارعلا رمحالا لالطلا ةيعمج

 كلملا هل روفغملا ةلالج ةياعرب ١و#» ماع ةبقا رعلا رمحألا لالحلا ةعمح تسسأت

 مهمال ا فيقختو ابيبوكتمو برخلا ىحرج فاعسا اهتياغو « لوالا لصيف
 ءانثا ةيركسعلا تائيملا عم رزآتلاب ايدل ةرفوتملاو ةنكمملا لئاسولا فلتخمب
 نبدلا نيب وكدملا ةدءاسمل ةمزاللا غلابملا قافناو . ةمل ودلا تايقافتالاب المع برحلا

 ملسلا ءانثا تس ةيئاجف تابككني نوباصي
 .نمأ اعد امدنع ١و١ ماع ف تريتحا دقف ةمعملا هده نييلسات ةركف اما

 امدنع م ١815 ماع ىلا يمالسالا ملاعلا يف رخالا لالهلل ةيعمج لوا ءانا خيرات عجرب, )١(

 مايقلل ( ينامءلا رمحالا لالحلا ةيعج ) نضفس از  يكيوعلا عم اهبرح ءانثا لودلا ايكرت ترطخا
 رهالا بيلصلا تايعمج اهب ملطضت يتلا لامعالاب

 ةنئيدع دقع رعؤم دعب م ١855 ماع ىلا ائاعنا خيرات مجري ةيلود ةيعج رهحالا بيلصلاو
  ةيوسمنلا برحلاو مرقلا برح يف ةبراهلا تاوقلا اهيلع تناك يتلا ةئيسلا ةلاحال ةجيتن فينج

 . ةيلاطيالا



 ءابحو نم ًاصخش ( :06) ىزاقن ام ىرمعلا دكا ( ةفاقف ) كادت 1 ةافلا
 اولوادت تاعاّتحا ةدع دعبو . ةماعلا فاقوالا ةتكم يف عاّمجالل ابفأ رشثأ و ةمصاعلا'

 نم اوبختناو ةيعمجا هذه سيسأ:ل بلطي مدقتلا ىلع قافتالا مت عوضوملا يف اهالخ

 : مهو اهل ةسسؤملا ةئيحلا اونوكتيل ( ًاوضع 1١ ) مهنيب
 دنسلا ؟ نويشاغلا هو ريهارلا قبثلا * ىفولالا بنكاع يسارا قوتك ذلا

 ابطا ينتعلا ىلع ندع كيبللا 2 ىو قل نيفلا ا ديلا © ىرجفلا هوا
 روتك دلا « ناملس ىماس روتك دلا « ىح هسللا فوؤر دسلا « ىمظعالا نابع

 ارزع دنسلا « ىلا يداحلا دبع دسلا 8 تمكح فراع دسلا « 5 تاع

 « حاتف يرون ديسلا « ليما يرخف دْسلا « يلس دم يلح رهاط ديسلا « يحانم

 . سيك رس بوقعي ديسلا
 1اس تيرا كلذ حلا هلع نسيعاتج ىلا ةلكاقلا ةرازوب كقذا متو
 دّسرإ ) مهؤامسا ةبتآلا تاوذلا نم ماعلا زك رمال ةيرادالا ةئملا تبختناف ١ مب
 يهاربا روتكادلا « تك وُس بئاص روتكادلا « نايلس يماس روتك-دلا « ي رمعلا
 « ٍمحانم ارزع « سبك رس بوقعي « ردنياشلا دوم ميهاربا « يسولالا 50

 دشسرا دبسلا ةماخف وه قارعلا يف ةيعمبا هذهل سيئر لوا ناكو ( يببشلا رفعج
 مولا حافل املا و الو ف ريغلا

 يف ةروكشم ىلج تامدخ موبلا ىتح اهسيسأت ذم ةيعّبا هذه تماق دقلو
 ىلا مهضعب لاسراو نيلولسملا ةدعاسمع اهماق ىلا ةفاضالاب « اهحراخو دالملا لخاد.

 يي « ةيريخلا تاسسؤملا ضعب ىلع تاناعالا عيزوتو لافطالا ءاسك او تاحصملا

 ىلا امو راطمالا وا تاناضيفلاب نييوكنملا مال ] فرذخت يف ةلاعف ةتاسم تمهاس

 . ءادبشلا لئاوعو نيطسلف ىبوكنم اهفاعسا ىلع ةوالع كلذ

 تايقارعلا تاديسلا صعب ةمم ةيعمحلل يوسن عرف حتف مث #19 ةنس يفو

 يف هتمهاسم كدنم عرفلا اذه ىديا دقو « ةككلملا ةلالطا ةحاد ةرضح ةءاعر تحن

 ف [44 ماع ُْق أمس ال ةروكشم تامدخ نآلا ىح ةر ريكا ةمدُخأ هذه.

 ظ . ( نيطسلف برح )



 لا فطالاب ةصاخلا تافصوتسملا نم ددع ةشأ رعلا رمحأالا لالهلا ةمعمب و اذه

 فاعساي تاق اهل دئاعلا )١( لفطلاب ةيانعلا زك رم نا اهطاشن روص نمو مه. ةيانعلاو

 ةعطق ( 6#. ) و بيلح تنياب ( فلأ ١١ ) مهلع تعزوو لفط ( فلأ ؟5)

 .ترخاوك .نوداواك ١ ه1 سالم
 يف ةيواعلا تاصرع يف ةطايخال لغشم ءاشناب ةيعمدلل يوسنلا عرفلا ماق دقو

 توديةاملا ةبحا وم نم نكمتي يك ةطايخلا تامتيلاتانبلا ملعت ص رغل 6 ماع

 ىتح هئاشنا نم غارفلا دنم هلمع يف رئاس لغشملا اذه ناو ءادحتسالا ىلا ءوحللا

 . طاشنو دحبن نالا

 لاحم يف يوق ناياو تباث مزعب مامالا ىلا ًامود ةمملا هذه ريست اذكهو
 ") ةفلتحت اةيولالا يف اهعو رفيف وا دادغب يف ماعلا زك رملايف ءاوس ةيعاتجالا ةمدخلا

 ةمالا توم ةيعمج حج

 نم ةرين ةبخن اهسيسأتب ماق دقو ١ومه ماع دادغب يف ةيعمبا هذه تسسأت
 .ةمحصلاو ةسيذهتلا نيتمحانلا نم ىقا رع بعُدلابضوبنلا اهفده اولعد دلملا تالاجر

 نوعلا اهلاود مو نينسحملا نم ريك ددع ةسعّبا هذه ةدعاسم يف مهاس دقو

 . ةيمالاو ضارمالا ةحفاكمل فايرالاو ىرقلا يف ةمالا توبب ءاشناب مايقلل
 ةماعلا يف ماعلا اهزك رم يف ءاوس ةروكشم ًادوهج ةيعمبا هذه تلذب دقو

 ةكلملا ) متيم ةيانب ديبشتي ةيعمجلل يوسنلا عرفلا ماق دقو ةيولالا يف ابعورف وا
 امنا أ . زيرطتلاو ةطابخلا نبميلعتو تادرشملا تاريقفلا تانبلا ءاويال ( ةملاع

 . اهبجراخو دادغب يف سرادملاو تافصوتسملا نم ددع تفي تماق

 عيطتست ال نيذلا لافطألاب ةيانعلل ١5 4 4 ماع يف لفطلاب ةيانعلل ارك ره ةيعجا كوسا (9)
 ةصاخ ةيانب ءاشناب تماق ١95٠ ةنس فو . ضارمألا نم مهتءاقوو مهب ةيانعلا مهلئاوع

 اهدييشت ىلع تفرص دقو 0 كراب ىلع فرشت نيقباط تاذ ةمخن ةيانب ىهو زكرلا اذهب
 . ةفلكلا هذه نم (رانيد )٠0 ٠٠ غلبي يدنهلا رجالا بيلصلا ماس دقو (رانيد فلا )18٠0

 ىلع عالطالل ١907 ةنس يف رداصلا صاخلا ددعلا ( قار هلا رجألا لالهلا ) ةرشن مجار (؟)

 7 , ١46١ ماع تح اهسيسأت دام ةيعما هذه طاشن ىدم

 سس مسا



 ةقاررعلا قا ربطلا :ةدمح حد

 طشنت ىلعل معلا اهنم لوالا ضرغلا تاكو ١م ماع ف ةمعمجا هذه تسسأت

 ثيو هتصقاو ناريطلا نف نع يقارعلاماعلا يآرلا ريونتو قارعلا يف ناريطلا ةكرح

 . عافدلا ةرازو فارشا تحت ةيراحتلاو ةب ركسعلا ةيحانلا نم هل ةياعدلا
 نو الاثارتحلا قف انما هيمان دم ظ وحلم طاشنب ةمعمجبا هده تماق دقو

 قيرط نع ناريطلا حال سل ةثوعملا دب دم ىلع بعشلا لمح ىف ىعست تذخا ذا

 ةيولالا نيب تاقباسم تمظن دقف .دالباا ةمدخ ةريدق ةبوج ةوق ىلع لوصحلل عربتلا

 . شدحلل ةيده اهعدقتو ةيولالا ءامماب تارئاط نائاب عربتلل

 لقنب موقت ةيعمجلل تارئاط ثالث ءارش ناريطلا ةمعح تررق 9١م ةنس يفو
 كلذك براحن ترج دقو « تازئاطلا ءارش مت لعفلابو ناربطو دادغب نيب ديربلا

 ندملا ضعيبو كوك رك و ةراعلاو لصوملاو ةرصبلاو دادغب نيب ديربلا لقنل

 .:ةاروط ربكم كلذرفا الا ىرخألا
 بيردتل دادغي يف يلدملا ناريطلل ةسردم 5١+9د ماع يف ةيعمجلا تحيّدف دفو

 نفلا اذه يف نايشلا نم ريمك ددع محن دقو . ةديهز روجاب ناريطلا ىلع نابشلا

 تارئاطلا نم دد_ع رضاحلا تقولا يف ةيعمجللو ٠ كلذي تاداهّس ةيعمجا مهتحنمو
 ,تنذتلاب ةضاخلا

 ةدرو تايسناا ند مع نواانووراعب نع رمل سنرلا نعل رسوو
 اهترامت روجا نمو ةدياعملا تاقاطبو تالفحلاو عباوطلاو تاعربتلاو تاك ارتشالا
 . قرشلا بابلا يف ةعقاولا

 يلاوح « نآلا ىتح ا ملبكشت ذنم « عافدلا ةرازو ىلإ ةيعمجا تمدق دقلو
 . تارئاطلا ءارشل ( رانبد فلا ةئام )

 يارعلا يناسنلا داحالا ةيعوج  ه

 عورف كانه تناك ام لكلب « يئاسن داحتا +١44 ماع لبق قارعلا يف نك ىل

 روضملل ةفقارعلا ةيوسنلا تابعا تبعد ال هنا ريغ « ةيريخلا تايعمجلل ةشاسن



 صعب رفاس 944 ماع يف كلذو ةرهاقلا يف ( ماعلا يبرعلا يئاسنلا داحنالا رعؤم )

 قارعلا ىلا ندع اماف رمؤملا اذه ىف كارتشالل تادسلاو سناوالا نم تايلضفلا

 تاداحتالا رارغ ىلع يقارع يئاسن داحتا نيوكت ةرورض ىلع تامصم نهو ندع

 فيلأت مت ( ١466 ) ماعلا اذه عبير يفو كلذلو . ةيبرعلا راطقالا يف ةيئاسنلا

 ةيئاسنلا تامعمجا فلتخم فادها قيقحت هتياغو فلأت يذلا يقارعلا يئاسنلا داحتالا
 يف ةيئاسنلا تايممنا نيبو اهني طباورلا قيثوت ىلع لمعلاو ..هبلا تمضنا يتلا
 ىوتسم عفرل ةعورسلملا لئاسولا لكب يعسلاو ةملاعلاو ىرخالا ةسرعلا راطقألا

 لئاسولا لكب هثدايم رشنل داحتالا ىعسيو ًايعاتجاو ًايحصو ًايفاقث يقارعلا عمتجما
 يه ام ةقا رغلا أ رملا ميهفت هينيع بصن لعج هثا اي ةمنوناقلا قرطلاو ةيروتسدلا

 .ةمومالا ةءامح و لب اعلا نايك ميعدتو ىقارعلا فيدتلا حالصاب ماتهالا مت امجامحاو

 يف ةلملج لامعاب « هتامح نم ترم ينلا ةدملا رصق ىلع يثاسنلا دامالا ماك دق

 « راحقلا هتامح ينس ف 255 اطاشن ربظاو ةيناسنالاو ةععامجالا ةمدخلا تنادمم

 يبلاةين اسنلا ودل تاونؤلا ف تادسلاو سن اوألا تاملضف نم هلع نم لسواف

 دادغي ىف ةمحصلا تاسسؤملا ةماقأ ىف ىعس هنا م ٠ فقرشلاو برغلا ىف تدقعنا

 ةض رمملا ىو دسم عفر ىلع لمعي لازب الو لمعو تاريقفلا تاهم الاةدعاسمل ابحراخو

 . ناسعلا ىلع فطعلاو ةنئمحسسلا ةأرملاب ةيانعلاو تاصحالصالا رود حالصأو ةقأ رعلا

 : ةيلاتلا ةيئاسنلا تابعمجا نم يئاسنلا داحتالا فلأتيو
 تيبلا« رمحألا لالحلا عرف 6 ةععاّتجالا للعلا 2 ا ةرامح ةرعمج عرف

 . ةمألا توبب عرف « يبرعلا

 للا ةحفاكمةيصعمج و

 ؛ هتيويحي كتفت يتلا ةيعاّيجالا للعلاو تافآلا نم ًاريثك يفاعي قارعلا ناك
 ءاحنا عسي يف ةظوحلم ةجردب رشتنملا ( لسلا ضرم ) للعلا هذه رطخا نمو
 نع اورمّمو دالبلا ءانبا نم ىراشغلا نم ةعامح هبنت لالا هذه هاحتف . قارعلا
 ءادلا اذه ةحفاكم اهقتاع ىلع ذخأت ةملها ةعمح سدسأت ىلا اودانت امدنع دجلا دعاس

 ةئافولاو ةيعاتجالا ةبجولا نمو لب بسحف ةبجالعلا ةبجولا نم سدل ليبولا



 ( لسلا ةحفاكم ةنعمج ) فيلأت مت ١و4 ماع فو ادكهو . اكن

 5 8 ةحفاكمل ىعسلا ةيساسالا اهتياغ ةمعّلا هذه تلعج دقو
 ةعّمبا لبق نم لسلا يوادتل تاي تانفكتسملاو تفوقا حتفو ةنكسملا

 ةمزاللا ةبعاتحالا نيناوقلا نس ةموكحلا ةيلاطمو اهحتفب ةموكحلا ةللاطم وا

 تظحال دقلو . لسلا راشتنال بيس مها ناريتعي نيذللا لهلاو رقفلا ةحفاكل

 ةدعاسم تعاطتساف ءادلا اذه ةحفاكم يفكي ال ٍجراخلا ىلا ىضرملا دافبا نا ةيعمجا
 نا رددلا نيك” نكت انا ني ع قاعي ةلقلا يعل نطو ةيوككملا
 ( ةّنيوتلا ) يف ( ةيردصلا ضارمالل هلالا دبع ريمالا ىفشتسم ) مساب ةيردصلا
 فلك دقو تائفشتسملا ثدحا نم ىفشتسملا اذه دعيو . ةنارفعزلا ةعرزم لياقم
 دقو ةعملا نم ةموكحلا هترجأتسا دقو . (؟) ( رايد فلا ١٠ ) ءاهز هؤانب
 يف عورف ةنعمجلاو َه ننسحملا نم ددع اماسشناب عربت هديدج تاهدر هلع تدبز

 .لامشلايف تاحصم و تافصوتسم ةدع ءاشنال ىعست ةبعمباو ةققارعلا ةيولالا فلتخم

 الو +١944 ةنسل ةيرادالا اهتم سدر لوا ىلع نيسحن دسلا ىلاعم ناك دقو

 (5) . نآلا ىح اهل ًاسيئر لازي
 دع داع <

 سفنب م وقت يلا د تاعحا نم رخآآ ددعةسس رلا ةيريخلا تاسعمجلا هده ربغ كانهو

 نم تلعج يتلا ةينيدلا تايعملا نم ًاددع كانه نا ام « ةفلتخم بيلاساب تامدخلا
 بوعشلا ف راعتا يعسلاو رصعلا مور مثالي بواساب مالسالا قئاقح رن اهتاياغ مها
 ةممالسالا ةشيدلا مواعلا رشنل لئاسولا ذ ذاتاو اهنيب امف طياورلا ىشوتو ةيمالسالا

 ةديايسمو نيروملا .ةثاعا لع نئانلا كعب لع .لغلاو .نئاذرلا ةصقاتو

 مهاربا روتكدلا * ي اا يداحلا دبع ؛« يلع نيس ةداسلا نم ةفاؤم ةبسؤملا ةئحلا ت 5 3 )0310(

 ميهاربا ؛ قر اماك « نايغلا نابيذ ذاتسالا « تكوش يماس روتكدلا « ىسولالا نك
 رو:حرلا 6 لاك يلع 6 ميحانم ارز ء « ييبشلا ر رفعح 6 اضر ناسح م يفك رش فدشسو» 6 ردن اكلا

 . دومخ بيجي
 . ١981١ ةنس بآ لوا ذنم ىضرملا لوبقل هباوبا تحتف (؟)
 نم يو ( قارعلا يف لسلا ةحفاكم ) ةيعجج نع هفرعت نا بجي ام ) ةريشن مجاور (؟)

 .ا5ه١1 خيراتب ةرداصلا ةيعملا تاروشنم



 (3 1 ةيريخلا عيراشملاو تاع

 ماع دعب الا اهفادهاو اهعاونا فالتخا ىلع ةين واعتلا تابعمجا ةكرح طشنت مل

 .(١و04 ةنسل ا” غر ةمنواعتلا تابعمجا ) نوناق ةم وكحلا تردصا امدنع )؟؛غ

 ةعملا .. اهنوقي نوناقلا نم ىلوالا ةداملا اهتف رع دقف هذه ةنواعتلا ةمعملا اما

 ةبجولا نم اًئاضعا ةلاح نيسحتل لب حبرلا صرغل ال ةيداصتقا ةسسؤم ةين واعتلا
 هباشتت نيذلا صاخشالا يعاسم رائتساو « ةفلكلا ساسا ىلع مهتمدخو « ةيداملا
 ميلماعتا يدب :و يتفيعم درفت ناو اهم كلذ وج ىطاسم هب قو ياحلو نا

 عفن مهعفنو ةعامحالا مهد وهج راؤتسا قب رطنع مهجاتنا لئاسوو قرط نيسحنو
 ضارقالاو قوستلاو كالهتسالاو عيزوتلاو جاتنالاك ةفلتخلا تالماعملا يف ًالدابتم

 ءانيو فرصلاو يرلا لامعاو ىضارالا لالغتساو نيمأتلاو ريفوتلاو ضارتقالاو
 . ةينواعتلا ءيدابملا ةاعارم عم كلذ هياشلامو كلا هزارالا نانيعماو يك اجلا

 دوحو نم عرلا ىلع هنا وه ددصلا اذه ف هيلا ةراسالا ردح يذلا نا الا

 يف اهددع ناف تايعمتجبا هذه ىلا نوناقلا اهمدقي يتلا ةيداملا تادعاسملاو تالببسنلا
 نيب ام ةنواعت ةمعمح نيسّا ىلع دزي م نآلا ىح نوناقلا اذه رودص ذنم قارعلا

 . نك اسملا ءانبل وأ ةش وست وأ « ةنك الهتسا . ةععارز

 ةينواعتلا تايعمجبا دئاوفل مهريغو نيعرازملا مهف مدعىلا عجار كلذ درم لعلو

 ةيعارزلا قطانملا يف دئاسلا يداصتقالا ماظنلاو يضارالا لك اشم كلذ ىلا فاضي
 . لامعالا هذه لثم يف ايس ال سانلا نيب ةقثلا فعضو ديلاقتلاو تانعنعلاو

 يف ( نواعتلا ةرئاد ) 01 وعملا :ة:انلا هيا

 ١ . داصته الا ةرازو

 نا داصتقالا ةرازو تأترا دقف اهمعدو ةنواعتلا تايعمجا ةدعاسم يف ةيغرو

 ديدج نم تارءخلا هذه فيأت ديعأ دقف ١96 ةنس يف تايعملا نوناق رودصل ًارظن )١(
 . ةديدجا يداونلاو تارهلا هذهب ليصافت ىلع لوصحلا نم نكمتن مل اننا الإ

 هني 0 ها حج



 شاعناهقتاع ىلع ذخأسس يذلا فرصملا اذهسدسأت نرناق العف ردص دقو ( يفواعتلا
 5 دالبلا ف ةمن واعتلا 2 رأحا

 ةدهملا تاسعا

 ةماعلا ةمدخلا لاح يف صاصتخالاو لمعلا ةرئاد عاستاو ةفاقنلا ناكل ارت

 تائفلا هذه ضعب ركفت نأ يرورضخلا نم تاب دقف « اهددعتو حلاصملا كباشنو

 ةمدخ ا دصقي ىتلا تاباقنلا وا تانعملا فئلأتب دحاولا صاصتخالا وا ةنهملا تاذ

 مهاوتسم عفرا يعسلاو اهيلع ةظفاحملاو مهق وقح نع عافدلاو امئاول تحت نيمضنملا
 . ناكمالا رده مهنع همفرتلاو

 : يه قارعلا يف نآلا ةدوجوملا تامعمجا هذه نمو

 ١ - نيماحملا ةياقن . ١١(

 5 ةيبطلا نبملا يود ةراقن  ؟

 . نيباعملا ةيعبج ب ع
 . ةلداصلا ةيعمج -

 . نيبحصلا نيفظوملا ةيعج - ه
 دارج عر يح

 . ءامدقلا نييراحملا ةنعمح

 اع وك ا«

 اهضا رغا بسح ةئاقلا يداونلاو تارعملا نع ةركفءيراقلا ءاطعا يفةبغرو اذه
 ثلاثلا ربهشلا ىتح اهددع نيس وهو يىلآلا لودجلا مدقن ةشقارعلا ةيولالا ةفاك يف

 . 9١ه“ ماع نم

 ءاج اع ةلومشم ريغ اهماذف كلذلو اها ًانوناق ةيمطلا نهملا يوذ ةباقنو نيماحملا ةباقتل نا )١(

 . هن (؟9) ةداملا قوطنم بسح تايعملا نوناق هب



 ووو

 )١( رهشلا ةياغل قارعلايف ةعئاقلا يداونلاو تايعملا نيبي ددعلا اذه نا الثالثمنعام١55.

 ءاوللا

 دادغب

 لصوملا

 )١( قارعلا يف اهعاوناو يداوثلاو تايعمجا ددعب ةمئاق

 ةفاقث ةمضادر

 ١؟

١ 

١ 
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 ٌَمقارملا مسْنِلا_؟

 هماكحا يف ًاعبتم < 1981 بآ +٠ يف ةلقتسم ةلود هنالعا لبق قارعلا ناك
 م48 خيراتي رداصلا ىلامعلا ةسنخلا تونا

 ةدهاتم يسرع كيب ةلوذ هب اك رو ارعااو هلالقكا داع وهو قتكلو

 ةيسنج م ظنت صخم ( ةدهاعملا ) اهداوم ضعب تءاج ثيح ( ١494 ) نازول
 حبصاو . ىلوالا ةملاعلا برحلا دعب ةينامعلا ةلودلا نع تخلسنا يتلا دالبلا يلاها

 نوناق) كلذ ليبس يف ردصا دقف اذا « ًاصاخ ًاميظنت هتيسنج مظني نا قانرعلا ىلع
 ىف توكي هدافن نأ ىلع صن يذلا . ١)١( و94 ةنسل 5 مقر ( ةيقارعلا ةسنخلا

 . 157+ ةنس بآ ٠ يف يا نازول ةدهاعم ذافن موب
 رما موقي هيلع تلخدا يتلا تاليدعتلاو نوناقلا اذه صوصن ماكحا بجومبو

 . ةقارعلا ةسنلا مظنت

 : امه نيساسا ىلع قارعلا يف ةيلصالا ةيسنجلا بستككت اذه ىلعو
 ١ مدلا ىح ساسا: 1

 يلق الا ىتح ساسا : ؟

 يقارع دلاو نم دلو نم لك ىلع ةهقارعلا ةيسنملا ضرفب يتئارعلا عرشملاف
 . ةدالولا لح كلذ دعب مب. الو

 ساسا ىلع ٠ _مضرفيف ةيلصالا ةيسنملا حنمل اساسا ميلقالا ىحي ذخأب هنا اك

 ملقا ىف ةدالولا بس ةسسنجلا باستك ال ًاساسا ًانامحا اهريتعب و ةفعاضملا ةدالولا
 00 ..ىذخلا بأ نه .قاررعلا

 )١( طابش "6 يف رداصلا نوناقلاب تءاح تافاضاو تاليدعت لحب توناقلا اذه ناك ١65٠0

 مقر موسرا ابو ) )8١ةنس ١651 ةنسل (*) مقر نوناقلاب م ١554 ةنمل 5؟ مقر موسرمو

 ١6 ةنسل 57مقر نوناقو ١5841١ ةنسل 5؟مقر ةيسنحلا طاقسا موسرم ليذ نوناقو و١

 مقر )١( ةنسل ١95٠ مقر نونأقو ١١ ةنسل ١551١ مقر ةيقارعلا ةيسنجلا نوناق ليذ موسرمو
 ةندل ا غ#ه؟١ .



 : ةنتآلا قرطلا نع بستكتف ةقحاللا ةسنجلا اما
 طرتشا انيب . لا صفنالاو مفلاب وا ةدايسلا لدبت وا جاوزلا وا « سنجتلا

 : يه ةعبرا ًاطورش سنجتلاب ةيقارعلا ةسنملا باستك ال نوناقلا

 . رصاق ريغ سنجتلا بلاط نوكي نا: ١
 . دسرلا نس هغواب دعب تاونس ثالث ةدم قارعلا يف ماقأ دق نوكي نا: ؟

 . قالخالا نسح نوكن نا :

 عمتجلاب جامدنالاب يقبقللا هدصق رابظال ) قارعلا يف ةماقالا دمتعي نا :
 فنراو اذه ) ةيلخادلا ريزو لبقي نأ ةيسنللا هذه باستك ال مزابو . ( قا رعلا

 كانه نوكتت امدنع ةماقالا طرش ةيئانثتسا تالاح يف دئقتب ال ةيلخادلا ريزو

 فتروناقلا صن دقف جاوزلاب سنجتلا اما . ( فطعلا اذه ىلا وعدت ةصاخ فورظ
 : نا ىلع

 خيرات نم ةققارعلا ةيسنجلا بستكت يقارع نم تجوز اذا ةيننجالا ةأرملا

 ةافو خيرات نم تاونس ثالث الف اهنع عجرت نا اهو ةملخادلا ريزو ةقفاوم
 .كلذدب حي رصتلا اهعدقت مي رأت نم ةقأ رعلاةسنخلا اهنع طقست وح اكنلا خسف وا ابحوز

 عوجرلاب رابخلا قح « ينطولا قحلا لاعتساب اما « ةيقارعلا ةيسسذجلا دقف متو

 ءازح يعل صاقسإ اما وا مرو يداررا لعل يا درا 2 ياو

 . اهل الها دعي مل هنأل

 لاوحا يف ةبقارعلا ةسنملا نودقفي نم عم يقارعلا عرشلا لهاست دقو

 : مهف ءالؤه اما . حمس ماظن قفو اهدادرتسا محل حابأف ةصاخ

 . ةينجأ ةيسنجي مهسنجت بيس ةيسنجلا ودقاف : ١
 . منابال اعبت محرصق دنع اهودقاف : ؟

 ين اخلا قمن ,قيجا زا فس ةيدقارقلا ةيبتطا .يودقفنآللا ةانشلا" #6

 قملا يبنجا نم ةجوزتملا ةيقارعلا ىطعا دقف ) نهجاوزا ةيسنج نهباسنك او
 خسف وأ اهجوز ةافو خيرات نم تاونس ثالث لالخ اهجوز ةيسنج نع عوجرلاب
 (. كلذب حيرصتلا اهعدقت خيرات نم ةيقارع دوعتو . حاكتلا



 : ةمقارعلا ةسسنجلا طاقشا *

 ةنسأ +؟ مقر ةيقارعلا ةيسنخلا طاقسأ موسرم ١؟مع ةنس ةموكحلا تردصا
 : همق ءاح ١ مسخ

 ىلا مني ل يقا رع لك نع ةيقارعلا ةيسنملا طاقسا ررقي نا ءارزولا سلجم : ئ

 المع ينأب نا لواح وا ىتأ اذا ةماعلا برحلا لبق قارعلا يف ةداع ةنكاس ةرسا
 . اهتمالسو ةلاودلا نها نع ا رطخ نعي

 بسح ةيقارعلا ةيسنجلا هنع تطقسا نم داعباب رمأي نا ةيلخادلا ريزول : ب
 هيعدتس ام هداعبا نا هل ىءارت اذا قارعلا ٍجراخ ىلا  هركذ فلاسلا صنلا

 . ةماعلا ةحارلا وأ نمالا

 : دوهملا نع ةئقارعلا ةسنجلا طاقسا +
 2س

 اماظ ) ةدحتملا ممالا ةئيه ترقا نا دعب اسال ) ةيفارعلا ةموكحلا تظحال

 ةيبرعلا نيطسلف نم لتحلا مسقلا يف قافالا يدرشم مغت ةلود ةماقا ( ًاناودعو

 كرتل ةعورشملاريغ لئاسولا ىشب نوعردتب اودخا قارعلا دوهي نا الدارس ممأب
 ناو ةعو رشم ريغ ةروصب قارعلا رداغ نا هل قبس مهنم ضعبلا ناو ام ًايئابن قارعلا

 ةايحلا يف ايارطضا تبيس دق ليئارسأ ىلا باهذلا يف ةرفاسلا مهتبغرو هذه مهتيلمج

 ؛ه.م. راذآ؟ موب يف ةموكحلا تمدقت ةقلقلا ةلاطا هذ الحو كلذلو ةماعلا

 كلذلو ةلحعتسم ةروصب سلجما اهلمقف « دوهسلا نع ةقارعلا ةسنملا طاقسا ةَئالب

 ١وه٠(١1) محل ١و ةنسل ١ خرةفأ رعلاةسنملا طاقسأ موس رمليد نوناق ردص

 ؛ه.م. راذ اهب موي وهو هذان موب نم ةدحاو ةنس هب لمعلا ةدم تلعدج ثدح

 نع ةيقارعلا ةيسنلا طاقسا ىف تبلا رمأ ءارزولا سلجمل نوناقلا اذه ىطعا دقو

 . ةصاخ ةراّسا ىلع هعبقوت دعب . ًايئاخ قارعلا كرت هنمرايتخاب بغري يذلا يدوبيلا
 ريغ ةروصب هترداغم لواحن وا قارعلا رداغي يذلا قارعلا يدوهملا نا اى

 يدوبملا كل ذك و . ءارزولا سلجم نم رارقب ةشارعلا ةسنللا هنع طقست ةءورشم

 ًامئاه قارعلا كرت هنأك ربتعي ةعورشم ريغ ةروصب قارعلا رداغ نا هل قبس يذلا

 لد جاد



 . )١( نوناقلا اذه ذافن نم نيربّس ةلهم لالخ هبلا دعو ل اذا

 .تايوقعلا ليذ نوناق قفو هيلع موكحملا نع ةيقارعلا ةيسنلا طاقسا

 : اوريو ةنسل هأ مقر يدادغندلا

 ١هيسرب ةئسأ هأ غر ليدلا نوناق قفو مهيلع نيم وكحملا نا ةموكملا تأر

 .يذلا يعوبشلا بهذملا اوقنتعا نم نوريتعي ©« 466١ه ةنسل ١١ مر هليذ ثوناقو

 رع ربو دام كور سلا يرحل هازال ودرج و نك
 . قارعلا جراخ ايلعلا ةيعوبشلا زكارملا نم اهتايلعت يحوتست يتلا ةيرسلا اهناظنم
 يلا اتايضتقم عم ضراعتي أمم ةيقارعلا ةيسنملا ىلع ءالؤه ةزامح حبصا دقف كلذلو

 .ناو امس ال دالبلا لالقتسا ىلع ةظفاحملاو ةنيدلا دلاقتلاو نطولل ءالولا مزاتست

 .يقارع لبق اذا ) هنأ ىلع ةرشع ةسماخلا هتدام ىف صن دق ةقارعلا ةيسنملا نوناق
 هملا تيلط ىتم اهك رتب نا رار ةييسكا ةلوذ قدا يركب وا ةمكلم ةمدخ

 . ( صخشلا كلذ نع ةشارعلا ةسنملا طاقسا زوحنف « ةقارعلا ةموكلا كلذ

 .( 17 ) مر ةقارعلا ةيسنطلا نوناق ليذ موسرم ردص « ساسالا اذه ىلعو
 : ىلي ام ىلع صن يذلا +١96 ةنسل

 نع ةيقارعلا ةيسنجلا طاقسا ةيلخادلا ريزو حارتقا ىلع ءانب ءارزولا سلجم
 .( ")١و9 مل ةنسل ه١ مر يدادغبلا تابوقعلا نوناق ليذ نوناق قذو موكتحملا يقا رعلا

 ةطقسلا دوهيلا لاومأ ةراداو ةبقارم نوناق ليذ وهو ١581١ ةنسأ (١؟) مقر نوناق مجار )١(
 .(؟ 54 5) اهددع يف ةيقارعلا مئاقولا ةدير> يف روشنملا ١561١ ةئسل ه مقر ةيقارعلا ةيسنجلا مهنع

 .ا١وه١1 راذآ ٠؟؟ يف رداصلا

 لوح ةصتلا ةيعسرلا تاهجلا نم ةرداصلا ةفاتخلا تاملعتلا ىلع فوقولاو تامولعملا ةدايزل (؟)
 ( يناثلا ءزجلا ) ( ةيقارعلا ةطرشلا تاليكشت ىف طيملا ) باتك مجار ةيسنجلا نوؤش ميظنت
 ( ةيقارعلا ةطرسشلا ماكحا بان ) دشارلا ليعامساو ( ماعلا ةطرمدلا ريدم ) سنوي هيجو هيفاؤل

 . 1١١9656 . دادغب . يناعلا ةعبطم



 ىلارمنا سيلا ؟

 ذدخا « .1947٠ ماع يناثلا نيرشت ١اليف ةتقوملا ةيقارعلا ةم وكلا لمكشت ديعب

 ةداقلاو طاضلا نم رييكح مسق مهندبو مهنطو ىلا نودوعب قارعلا رارحا

 . ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا يف اومهاس دق اوناك يذلا نيب ركسعلا
 « لالقتسالا متاعد نم ةماعد ن وكيل دالبلل شج مظنت ةموكحلا تررف املو

 ١؟1يناثلا نوناك + ) موييف ءيدبو ؟ )١( عافدلل ةرازو سبسأتب ةرشابملا تأر
 © شيجلل ماعلا رقملا سيسأتب ءيندب ( يقارعلا شيلا ليكشتل أدبم ربتعا يذلا
 طابضلا لمحستي عرش م عافدلا ةرازو رئاود لمكشتنل طابضلاضعب نيمعت ىرجحو

 بعشلل نويناطيرب طا بض نيع مك (") . ةفلتخملا بصااهلل مهندبعتو نييقارعلا

 أشتفم سوج لينولوكحلا نيعت م . نينقارعلا طاضلا بناحي ةرازولا يف ةفلتلا

 . شحلل ًاماع
 موبلا نم ًاراشعا هب لمعلا ءىدب عوطت ماظن ردص ماعلا رقملا مظنت دعبو

 (؟) دشحتلا رقم فيلأت ًاضيا مويلا اذه يف متو « ١57١ ةنس ناريزح نم لوالا

 . ةمقارعلا ةيولالا فلتخم يف دنحتلل ناو

 كلملاهل زوفغملا ةلالح مهوأ ناك ًايدنج ”## عوطت ١47١ ناريزح ربس يفو

 ليكشت ناكمالاب حبصا ىح نوعوطتملا دراوت خيراتلا اذه دعبو لوالا لصيف

 تردص ثيح ١917١ زومت 78 خيراتب كلذو ثيدحلا يتارعلاش حلا يف جوف لوا

 (؟) . ( مظاكلا ىسوم جوف ) مماب هتيمسني ةيكلم ةدارا

 ةرازو يف ( ١5٠٠ ) يركسعلا رفعج ديسلا موحرملا ةماخف وه عافدلل ريزو لوا ناك )١(

 ظ .٠ ىلوالا بيقنلا
 '(ديقع ةيتري) ناكو ديعسلا يرون ديسلا ةماخذ وه يقارعلا شيحلل ناكرا سيئر لوا ناك (؟)

 .ا5١؟١١5/1/١ خيراتب كلذو

 . يج هبيْا فوؤر ديقعلا وه دينجتلل ريدم لوا ناك (؟)
 ترجؤتسا نيهوطتملاا تصغ الل مث ( ةلايلا ةنكث ) هليكشت لوا جوفلا اذه رقم تاك (؛)



 :ةسام ةرورضلا تناك دقف نييردملا طاضلا ىلا ثيدحلا شدجلا ةجال ًارظنو
 .هده حاتتفا مث ىتح ١97١ زوم 4 موبتأب م كلدلو بيردتال ةسردم دوجو ىلا

 كاذنا فرعت تناك يتلا ةيلامشلا ةنكلا ةيأنب يف ( ةيركسعلا ةسردملا ) مساب رادلا

 :اوناك نيذلا نيقا رعلا طاضلا نم ىل والا 0 يف لبق دقو « هنينث ركلا » مهاب

 (ًاطباض)+.) مهددعو ايروسو زاجحلا يفيلرعلا شدملا يفويفاثعلا شدجلايف اوسرد
 . ١97١ ماع نم لوالا نيرشت ربس يف اهيف مهبيردت اولا ثيح
 1ك ( مك00) عفدللا ملعت ةرود تحتف ىلوالا ا ءانثا 0

 باآ ٠١ يىفو ةيلقنلاو شاّسرلاو ةرباخلاو يمرلاك ميلعتلا فوفصل عورف تددحتسا

 . طايضلا بيردتل ةلاملا ةسردم مساب ةسردملا هذه ف عرف ثدحتسا إ 0

 بيردتلاو ددعلاو ةدعلا يف ةدايزلاو عسوتلاب هذه يقفا رعلا شبجلا ةاون تذخا مث

 .قرشلا يف شوبجلا ةمدقم يف تابو ةيلباقلاو بيردتلا يف ةبيط ةجرد غلب ىتح
 ١١( . طسوالا

 ةئكلملا ةيوجلا ةوفقلا

 ةخلم ةحاح ترهظ « هفوفصو شدملا تادحو نم ريثك فيلأت مت نا دعب
 . شيلا فوفص ةيقبل ممتم لاعف فنصك ةيكلملا ةيولا ةوقلا ليكشنل

 ارتلكنا ىلا ةثعب لوا ١9909 ماع يف ةموكحلا تدفوا ةياغلا هذهل اقبقحتو

 ماع يف اهنم تجرختو ( لونارك )'ةيلكي ةثعبلا هذه تقحتلاف ناريطلا نف ملعتل

 قارعلا ىلا اوداع مث نمو بيردتلل ةيناطيربلا بارسالا ىلع اهدارفأ عزوتف 89

 مث . (؟) يتارع فر لوا ليكشت مت مهوصوبو ١981 ةنس ناسين ”؟ موي يف

 ىلا لقن اهنمو ١451١ بآ ١١ يف اهيلا جوفلا لقتنا ثيح ةيمظاكلا يف ( يلوباكلا ناخ ) ةيانب

 .١١؟١٠1/١ /5 خيرات ةلحلا ةنيدم

 , ١985 ةمئدس يف عاذدلا ة ةرازو اهتردصا ى 0 رعلا سعال يفذفلا ليبويلا ه هرشن مجار 000(

 مثو دادغب ىلا ندنل نم ( ثوم ىس ىس هاا وأ ند تارئاط نويقارعلا نورايطلا لصو )0(

 ٠ يئاطلا قطانو داوح يلع دمع نامو>رم او زيزع يظفح 6 ىلع ىسوه؛6 قاتشم مرك |

 م اراب كح



 دهاعم فلتخم يف ناريطلا ىلع باشلا طابضلا برردتل ارتلكنا ىلا تاثعبلا تعباتت
 . يركسعلا ناريطلا

 ىلا هادعت لب طقف ناريطلا نف ىلع بيردتلل تاثعبلا لاسرا رما رصتقي لو

 ةيوملاتارودلا ىف كاربسالا كلذك و ناريطلاةسدنه ةساردل ىرخأ تاثعب دافبا

 ةءاؤك ةدابزو ةكلملا ةبوللا ةوقلا ىوتسم عفر ةنعب ةنلتلا لودلا ُْف ةنفلاو

 )١( . نيرايطلا
 ةوقلا ةذف كيشأت يدلا مويلاهنال اميرات 5 ١و١ تاسست 71 موي ريتعأ دقو

 1 ل را
 ددع ىلا جات لب طقف نيرابطلا طابضلا ىلع دمتعت ال ةيوملا ةوقلا تناك املو

 ماع يف عافدلا ةرازو تحتتفا دقف نيبردملا لامعلاو نينفلا دونما نم ريبك

 ةسردم تس.سأ )وا. ماع ف هنأ الا . تارود اهتلت ءالؤه ةئمهمل ةرود 074

 رمالا لوا يرحي ابهيف بيردتلا ناكو ( نيدجحتسملا ةسردم ) نيينفلا لالا
 ةسردملا هذه تراص ثيح 15و ماع ىتح ةيناطيربلا ةيوملا ةوقلا لماعم يف
 . ناتنس اههف ةساردلا ةدم ةمظتنم

 ةيكلملا ناريطلا ةيلك

 راهدزالاو عسوتلا يف أديئو ًاريس ريست ةيكلملا ةيوملا ةوقلا تذخأ نا دعب

 ناريطلاتاثعب طاض لوصو دعبو كلذلو ناريطلل ةمردم دوجو نم دب ال ناك

 بيردتل ناري_طلا ةسردم متف مث 9١م ماع ناريزح ١ ىفو ارتاكنا نم ىلو الا

 كيس نياظا كلا يلا ةوقلا بارسا دي وّرنتو ناريطلا نف ىلع طاضضلا

 )١( كلتنرتو ) يف ناريالا يىهداعم تارودو ( مراس دلوا ) يف شيلا نواع#ت تارودك (

 ةحاسالا تارودو ا تارودوب يوضتلاةازؤذو .
 كألاا ةلالح ةياعر تت 53 نيب ١٠١ موي حايص دادغب يف ريش لافتءا يرحا دقل (؟)

 لودلا دونو ه.ف تتآدرتشا ( املا ىلع ةنسس 585 رورم ) ةيوحا ةوقلا ليبوي ةيانع مظعملا

 ٌْ + انا ايت نايف انناهيروج ناك وا ةيكحألاو ةيوقلا

 «4» قارعلا مجعم سل 848



 دعب ةيحراللا ثروعبملا ترصتقاو نيرامطلا نم ريمك ددع ةسردملا هذه نم جرخت

 ءاج اذا ىنح اهلمعي ةسردملا هذه ترمتسا دقو . طقف ةشنفلا تاساردلا ىلع ابحتف

 بيردتلا ةدمو ةروكذملا ةسردملا لح تلح يتلا ناريطلا ةبلك حتف مت اهو ماع

 بيردتلل اهنم نامل و الا ناتنسلا . ةيدادعالا ةساردلا دعي تاونس ثالث اهيف

 . هنوؤسو ناريطلا ىلع بيردتلل ةريخالا ةنسلاو يركسعلا

 ةءربنلا ةوقلا

 لفسالاوطسوالا تارفلا تاكرح ءانثاةبربن ةوق فملأت ىلا ةحاللا تربظ دقل

 عفادملاب ةئلهالا ئافسلا كاذنا تزبحف ةيربلا تاوقلا عم نواعتلل 4١ه ماع

 . خويشلا قوس تاك رح يف تمدختسا امدنع تاساسرلاو

 ءارشش درقتو ( ةيرمن ةوق ) فيلات ةرورضب شيلا ناكرا ةسائر تركف مث
 عيدا ةاوق ىلع قافتالا مت نكلو ةدحاو ةعردم ةرخابو ةعردم قراوز ةتس

 . ندوفلا اذه نافس

 دقو ةرصبلا ءانيم ىلا اهنم ناتنيفس تلصو ١و1//1-/م موي يفو ادكهو

 .(")(يراوصلا تاذ) ممايةيناثلاتيمسو (١)(يساج) مساب ىلوالا ةرخابلا تبمس
 ىلوالا تيمسف نايرخالا ناتنيفسلا تلصو ١و0 ماع لوالا نوناك رهس يفو

 . (*) ( نمحرلا دبع ) مساب ةيناثلا تيعسو (") ( ةدانج ) مساب اهنم
 . ةراعلا يف ةوقلا رقم ىلا !9م/1/9 موي نفسلا هذه عبمج تقحتلا دقو

 ةدعبتماق تاك را ىلع ةرداق ةوقلا تحبصاو بيردتلا مت نا دعبو اذكهو

 تارفسلا هذه لالخ قيطت تناكو ةبونملا راوهالا يف ةبرجن تارفسو تالوح

 . ةيوبعت نيرا
 . ةيرجه «4 ةنسس صرق ةريزج حتف يذلا ياللا سيق نب تلادبع كئاملاب است("

 لحاوس راوجب ةيرجه ١” ةنس يف تيشن يلا ةيرحبلا يراوصلا تاذ ةكرءا ىركذك (؟)
 .لوضانالاب ونج « اينيل»

 . ةيرجه ه؟ ةنس سدور ةريزج حتف يذلا يدزألا ةيمأ يبا نب ةدانج ىلا ةراشا (؟)
 . ةيرحه ١٠6 ةنس ايديدرس ةريزجح حتاف بي.> نب نحرلا دنع ىلا ةراشا (:)

 دع م« دل



 ناكرالا ةيلك

 ىوذ طاض داحيا ىلا ةفرصنم ةئنئلاو ١48١ ةنس ىققارعلا شدملا سسأت ذنم
 لع نع ةذاقا تولكشللا رب كا دعا ةذارق قمت نورك تر ةلاطاو رسم هنا
 ةركف تثعينا اذبو ةرادحي تارقملا ىف نك رلا بصانم لاغساو ةردقملاو ةءافكلا

 0١م ةنس يف الا لمعلا زيح ىلا ٍجرخت مل ابنك و دوجولا ىلا ناكرالا ةيلك ءاشنا

 ةيلكلا ةينبا نم مسق يف ةيقرشلا ةداركلا يف) ناكرالا ةسردم يناس اذ نع

 ثدح اوه ماعىتح ةينبالا كلت يف تلظ دقو . )١( (كاذنا ةيكتلملا علا

 ركسعم ىلا تلقتنا ىتح ١97 ماع لح نا امو . شاشولا ركسعم ىلا تلقتنا

 ةيلك ) ب تيمسف اهصقاون نم ريثكلا اذه اهناقتنا دعب تلمكتسا دقو ديشسرلا
 . ناكرالا ةسردم نم الدب (ناكرالا

 (ىلريماك) يف ةناطيربلا ناكرالا ةيلك رثا ةقارعلا ناكرألا ةلك بقعتتو اذه

 تاروطتلا رخآب ٌتاد لاصتا ىلع يهو اهناكمإ دهج هبيااساو سردتلا عيضاوم يف
 . ةيرصعلا بيردتلاو سردتلا بلاساو ةيركسعلا ةفاقثلا راضم يف

 ةداهسو ةيوناثلا ةداهشلا الماح ًاطياضن وكر نا اهسلا ءاتنالا دوي نم يف طرتشدو

 ل «ربعو تاونس سمخ نع شيجل يف هتمدخ لقت الو ةيكلللا ةيركسماا ةيلكلا
 ةفاقثلاو ةب ركسعلا عيضا وم ايف 0 زاتحم.نا دهد . ًاماع نيثالثلا زواحتب

 . ةسنجالا تاغللا ىدح-او ةماعلا

 فتروؤس يف ثحبت (نك .رلا ةلحي) مساب ةزاتم ةيونس ةلحب ةيلكلا ردصتو اذه
 ةئيها ةدعاسع طابضلا اهريرحتب موقيو ةفلتخملا ةب ركسعلا عيضاوملا جلاعتو ةيلكلا

 (؟)نورخسآلا نكرلا طايض كلذ يف مهاسي اي ةمعملا

 م رهشا ةنامت امتدم ناكرا ةرود لوا تحتتإا ١559 ةنس لوالا نيرشت رهش يف )١(

 . ةيناثلا ةرودلا نم ءادتبا ينس ىلا تديز
 )١( ىقارعلا شيحال ىضفلا ليبويلا ةرشن مجار يغداد  5:١١

 ل مو ل



 ةكلملا ةيركسعلا ةيلكلا

 نييقارعلا طابضلا بيردت ةلضعم هباحي هني وكت ءدب يف يفارعلا شيلا ناك
 ىلع (ليلق ريغ مهددعو) ةيروسلاو ةيزاجحلاو ةيناثعلا شوبملا نم اوقحتلا نيذلا
 تحتتفا كلذلو . قارعلا شدملا ىف اب ذخألا ررقت ىلا يفاطيربلا شدجلا بلاسا
 تابغلا ترودقا كتم يود عنف نقتل 2 ىدقلا لكلا نعم ييودتلا ناذإ
 ١٠576 سيام ١١ يف (ةيركسعلا ةسردملا) تسسأتف ًاطابض مهيرختو نيبقارعلا
 . (ةنيتن ركلاب) ةفورعملا ةللاهشلا ةنكشلا اهل أرقم تذختاو

 ةيوناثلا ةساردلا بالط نم مهمظعم (ًابلاط 8) ىلوألا ةرودلاب قحتلا دقو
 خا وتس تالا نوررف ذغنلوألا ةرودلا تجرختف .(')رئاشعلاءانيا نم مهنم مسقو

 ىلا ةسردملا تلقتنا 1177 ماع نم زومت رهُس لئاوا يفو . )١99107( ماع يف يأ
 ىلا تلقتنا ثيح 19419 ماع ىتح اهيف تيقبو ةبقرشلا ةدا ركلا يف ةديدجلا اهتنكت

 ال ثيح ةيمتسرلا يف ةيفيرلا نيماعملا راد ةسردم اهلغشت تناك يتلا ةديدجلا يفلبملا
 ةرازو تأر نا دعي (ةللك) ةسردملا هذه تحصا دقو . نآآلا ىحابلغشت لازت

 ةطسوتملا دعب نيتنس ةساردلا اهبف نوكت ةبركسع ةيدادعا حتف ةرو رض عافدلا

 (ةيكلملا ةيركسعلا ةماكلا) تلبق 1١14٠١ فص يفو ١و8 ماع فص يف كلذو

 رمعت ل ةيدانعالا هذه نا الا . ةب ركسعلا ةيدادعالا يحي رخ نم ةرود لوا

 سرادملا يحي رخ لوبق او خلا ماع يف كلذو اهؤاغلا يثترا لب اليوط

 هبجوب تحبصا يذلا ةيكلملا ةبركسعلا ةيلكلا ماظن ردص 44١ه ماع يفو ةيرناثلا
 حلمي تاونس ثالث اهيف بيردتلاو ةساردلا ةدمو ةبلاعلا دهاعملا نم ةماكلا هذه

 .(") شيلا يف ناث مزالم ةبتر اهيف جرختملا

 كلذ نم ضرغلا ناك دقو مم ( صاخ فص ةسردملا هذه يف رئاشعلا ءانبال حتف )١(

 . ةماعلا اياضقلا نم هب قلعتي امو شيجلاب مامهالا يف ةيقارعلا رئاشعلا لاجر كارشا

 « ناث .م لوا .م : يلي امك ايندلا بترلا نم يقارعلا شيجلا يف ةيركسعلا بترلا فلأنت (؟)
 مسا نوعديو مع راف ةيضلاو مدا ناوعألا ) مساب نوعدي ءالؤهو لوا سيئر . سيئر
 . ( ءارمألا ) مساب نوعديو ريشملاف ديمعلاف قيرفلاف ءاوالا ريما مث ( ةداقلا )

 دل مماثلا



 ةئيفلاو ةسيردتلا ةئمحلا امه ناتئيه ةملكلا ىف بيردتلاو سيردتلا ىلع فرشتو
 . ةسملعتلا

 سوردلاب ةيئاثلا صتخم انيب ىلمعلاي ركسعلا بيردتلا نوؤشب ىلوالا صتخت ذا
 ةرادالاو يظنتااو ميو اوبل فاسو ناكل خيراتك ةيركسعلا
 يمايسلا خيراتلاك ىرخالا عيضاوملا ليشتو ةيركسعلا ةحصلاو نيناوقلاو

 . ةسنحالا ةغللاو ةسايرهكلا ةسدنهحلاو داصتقالاو

 رصانعي اهدادماب ءاوس قارعلا شنخل ىلح تامدخ ةيلكلا هده تدا دقو اذه

 ىلع طاضضلا اهبف كرتشي ىنا ةنفلاو ةساعنالا تارودلاب وا طابضلا نم باشلا

 / . رخآو نيح نبب مهفونص فالتخا
 مدقتلا بابسا لكن ذخأت يهو ىملاعلا روطتلا ةرياسم ىلع ةريتسم ةيلكلاو

 ءافك الا طابضلا جيرخت يف لمألا اهيلع دقعنيو مولعلاو عيضاوملا نم دجتسا امو
 )١( . شحلا فونص فلتخي مهجاتحت نيذلا

 الع اا

 تاموكتحلالأت ل ذا (") ًاددعو ةدعومنلا قيرط يف رئاس ىتفلا قا رعاا شدملاو
 ريس هلعجو ةحلسالاو تادعملا ثدحاب هديوزت ىلع ريسلاو هب ةيانعلا ىلع ةيقاعتملا

 اطابضو ادونجهلاجرب ةيانعلا نا ام . لاتقلاةدعو ب رطانونفيف عيرسلا روطتلا عم

 تام وكحلا دئار تناك ريدقتلاوهمرتلا ثيح نمو يفاقثلاو ىنفلا دادعألا ثمحنم

 - . لات الو ةيقاعتمل
 اما « ةدع تابسانم يف هتءافك و هتيومح ىلع ىفلا شدملا اذه نهرب دقلو

 يتلا ةفرشملا فقاوملا كلت ارخف هيفكسف ةيموقلا ةحلصملا ليبس يف هينافتو هتبورع

 1١9:45. ب دادغيب  يئارعلا شيعلل يضفلا ليبويلا ةرسشن عجار )010

 ١95٠ ماع دعب ةيركسعلا تادعملاو ةحاسالا فلت* ىلع يتارعلا شيحلا لوصح دادزا (؟)
 شبجلا ديوزت اهيبجوع من ىلا ةكريبمالا ةيركعلا تادعاملا ةيقارعلا ةموكحلا لوبق دعب ايسال
 ىلع عبقوتلا دعب كلاذكو .٠ تامازتلالاو طورشلا نم اهلباقي ام كانه نوكي نا نود اهب يقارعلا

 .ا١وهه ( دادغب فلح )

 حت د 2 دع



 اهضاخ يتلا كراعملا نم اهريغ يفو ( نينج ) يف نيطسلف كراعم تاحفص هل اهتلحس

 اهف لاك ينلاو ( ةلسارسالا تاوقلا ) مماب تمسن ىلا ردغلاو ملظلا تاوق عم

 . نيعاص عاصلا

 امس ال« همام نك دع ةمالا هب يمتحن يذلا نصخلا وبف كلذ ىلا ةفاضالابو

 يف ةطرشلا تاوق ىوقت ال ةفينع ٍتازه ىلا ضرعتب ىلخادلا نمألا ناك امدنع

 ماس دقف . ىّنْسش عفاودب ثدحت تناك يتلا تابارطضالا كلت هاجت نمألا ديطوت
 ريبظلا فقوم أاهمف هفف وم ناكو تابارطضالاو تادرمتلا كلت عضم 4 شا

 )١(. . ةطرشلا تاوقل رزاوملاو

 نه ءادتا هبو:>و هطسوو قارعلا لاش يف تاءارطضا ةدع عش يف يفارعلا شيلا مس 2ع)

 3١١514. هه ماع ةثثاثلا نازراب تاكرحو ١951 ماع ىلوالا دو# خيشلا تاكرح

 دقو اهداخلا يف شيلا مثاس يتلا تابارطضالا وا كراعملا هذه ليصافت ىلع عالطالا درب نمو

 ( يضفا!ليب ويلا )ةرسشن يف( ٍيقارعلا شيلا تاكرح خيرات صخام ) ثحب مجاريلف ةكرح( ١١ )تغلب

 . ديفم رصتخم اهيف ءاج ام نآل 2« ١545 ماع عافدلا ةرازو امردضا يتلا

 سل مؤ









 ٌيبايسلا فارملا دورع ١

 نمو ةناربالا ةكتامملا قرشلا نمو ةمك تلا ةيروبمتلا لامشلا نم قارعلا 44

 ةرصبلا جيلخ بونملا نمو ةيمئاحلا ةيندرالا ةكلمملاو ةيروسلا ةيروبمنلا برغلا
 . تيوكلاو ةيدوعسلا ةبيرعلا ةكلمملا يضارا نم مق و

 . ًارتم ولك ٠+ ةيرخبلاو رثمولابك 87.٠ ىلاوح ةيريلا دودلا لوط علبي و

 ١ ة.ك رثلا ةيقارعلا دودخلا )١( :

 مم. ) ءاهز ةيكرتلا ةيروهمجا نم قارعلا دحت يتلا ةيلامشلا دودحلا لوط غلبي
 ةرعولا لابحلا ةقطنم رو ناريا دودحو ةلجد ربن نيب ةعفاو يهو ( ارتمولك
 اهعطقت و «ةقهاشلا يراكح لامحي لصتتو ةمد ونملا سوروط لامح حمة فل وت يأ

 . رييكلا بازلاو روباخلاو « لزيملا ىه را ةثالث

 0” ا نم دودحل ه.فاذتو
 يف ( ريدك ) قيضم يف ةيئاريالا ةفارعلا دودحلاب ي ةلت ع ايرغ وسلا 2ث نل

 . زودنوار لامش

 ةلود ةنلط ©« 1985 و ١986 ىتنس ىف هيك رثلا ةيقارعلا دودحلا تددث دقو

 نم ادلع تعش 2 1 اي ا ا

 ساسالاطتارخلا عم تاماعدلا هده لازت الو .دودمللا لوط ىلع ةتباثلا تاماعدلا

 اناطرو قارعلا نيب ةدوقعملا ةيثالثلا ةدهاعملا يف دودحلا هذه يكس رلا فصولا مج -ار )1(

 . 656١ه ماع نار زح ه ا

 ل نبا



 . )١( رضاحلا تقولا يف ةيكرتلا ةيقارعلا دودحلا نيمعت يف هملع لوعملا
 مك . لصوملا ءاول يف ةيداعلاو وخازا ءاضق ةيقارعلا ةيكرتلا دودحلا مخاتيو

 . لييرا ءاول ىف زودنوارو رابيزلا ءاضق اهمحاتب

 : ةيناربالا ةمقارعلا دودحلا ب

 نم آدمتو ( ًارتمواك ) ءاهز اه وط غلبي يتلا ةيورشلا دودحلا يهو

 الا بنا#لا ةكرات ( رهنلا ) هطسو ريست مث ةرصبلا جيلي برعلا طش بصم
 يف ةطقن ىلا تلصو ام اذا ىتح ةرمحملاو نادابع زاتحتف ناريال رسيألاو قارعلل
 ىلا ة مجتم برعلا طس تكارت ًابيرقت ) ارتموامك _ه ) ةفاسع ةرمحملا لامس:

 ةقطنم لصي تح لاجشلا وم هبت مث برغلا ىلا فطعتت مث يقتسم طخ ىلع لامشلا
 مث قرشلا هاحنالا يف دودمحلا طخ ريس نيقنا> ىرش يف و . نيقئاخ برفق لاخلا

 نت نعيد ذلا ةييتو :ةلانلا ةنلبطا) ىقارالا اهم لاقلا وخاف ركتف ةوعبا

 بونج هك رتب مث هسفن ناوريس قرع اكلنا رشلا وق فططعني ( تاوريس )

 فطعني ثيح ( نيوجنب ) برق لصي ىتح جرعتم ريس آلا هجتبف ( ةجيلح )

 قون ءريس ىف سشنإو © ةرئاد فعن لكشت ىلع يرغلا وت: فلعتي مت قررشلا وف
 مث تارتمولبك ةمعضب ربنلا اذه طسو يف ريس مث « ريغصلا بازلا ربنب يقتلي
 ًاددع ربيعي نا دعيو . ىقارعلا بنالا ىف ( ةزد ةعلف ) كرتبف لامشلا وحن فطعنب

 دودحلاب يقتلي نا ىلا يلامشلا هاحنالا يف ريش ( ناره جاح ) برق ةيدوالا نم

 . ( كب يجاح يداو ) عبن برق ةيكرتلا ةيقارعلا
 ىف نا مآ ر ةءمككحرت نيب عازت عض وم ةشا رعلا ةمناربالا دودحلا 0507

 ًاءزح امفالخ قا رعلا ناك يتلا نورقلا ةليط تاعزانملا هذه عطقنت ملف يناعلا دبعلا'

 عازغلا لحل ايئاطيربو ايسور تطسوت 151 ماع يىفو . ةينامعلا ةيروطاربم الا نم

 مت ٠91 يناثلا نيرشت + يف ةيقافتا تدقعف ( نارياو ةمك رت) يأ نيتلودلا نيب.

 . ةبقا وبلا ةيناربالا ةيكرتلا دودملا ءاقتلا ةطقن يف عقت 1 ةماعدلا.

 سس مةهنبام



 1 نيتلودلا نيب دودملا فن رعت اهمف

 ةيملاعلا برطلا ءاهتتا دعب ةيناثعلا ةيروطاربمالا نع قارعلا خالسنا دعبو ْ

 فرتعت ل ناريا نا ريغ 2« افهلاح ىلع ةيناربالا ةيقارعلا دودخلا تيقب « ىلوالا

 اكرت تماق دقو تازواحتلاو تافالتخالا ضعب تئدحو ةعوضوملا دودحلاب

 .فارعلا ل زانت و ١ 40 ةنس ىف دودخلا ىلع قافتالا ةياهنلا يف متف اهندب طبسولا رودب

 دودحلا مخاتيو . (') برعلا طس يف هقوقح ضعب نع قافتالا اذه بجو

 ةعلف ةضفاو ةرصبلا ءاول ىف ةئرقلاو ةرصبلاو فبصخلا ىلا ةضقأ ةقارعلا ةمنارب الا

 ءاضفقو توئكلا ءاول يف ةردب ءاضقو ةرامعلا ءاول ىف يرغاا ىلعو ةراملاو حلاص

 ةيئاملسلا ءاول ىف ردشبو رازاب ربسو «ةحملح ةمضقاو ىلايد ءاول ىف نيقفاخو ىلدنم

 ظ . ليبرا ءاول ىف راسزلاو زودنوارو هشنار ةضفاو

 : ةيروسلا ةمقارعلا دودحخلا  د>

 ( روياخشبف ) ةيرق لاش ىنميلا ةلجد ةفض نم ةيقارعلا ةيروسلا دودحلا أدبت
 مث متاقلاو لاموبلا ييرق نيب تارفلا لصي ىتح يبرغلا بونجلا وح اهطخ دنميو
 ..ةنوالا' ةنيقا رعلا دوت تقلي نا ىلإ يتسم طخ لعاودانلا ق ايونج نيس
 ( رتموابك 6٠6+ ) يلاوح ةيقارعلا ةيروسلا دودملا لوط غلبيو

 تماقف نيدلبلا نيب دودحلا تبدثتل ممالا ةبصع فارشاب ةيلود ةنلل تماق دقو

 تاريمولمك ةرشع قمعب (؟٠.٠66 )١: سايقع دودحلل طنا رخ حس ةنحللا هذه

 ارارتعا دودملا طخ لوط ىلع ةيديدح دودح ةماعد (م0 ) تتبث مث نيبناخلا ىلع
 ىح ( فنت ) لبج نمبرقلاب ةيندرالا دودحلاب ةيروسلا دودملا ىقتلم نم
 / روباخشدف

 :ةيندرالا ةيقارعلا دودحلا د

 ىلا دتق ثيح ةيندرالا ةيقارعلا دودحلا ًابونج ةيقارعلا ةيروسلا دودحلا ىلت
 ,يناثلا نيرشت ١0 يف خرؤلا لوكوتوربلا يف ةيقارعلا ةيناربالا دودحال فصولا عجار )١(
 . او ا ةنل دودحلا.ةنلل تاررقمو لوناتسا يف عقوملاو ١51١
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 ةءروسلا ةيقارعلا دودحلاب اهئاقتلا ةطقن نم أدبت هذهو ( رتمولمك 4١ه ) ةفاسم

 دنع يبتنتو قرشلا ىلا ليلق فارحنا عم بونملا ىلا ميقتسم طخ لكشي دنمتو

 . ةفارعلا ةءدوعسلا دودمخلاب لصتت ثيح ( ةزينع ) لمح

 : ةيدوعسلا ةيقارعلا دودحلا ه

 (ةزينع) لمح دنع ةمقا رعلا ةمندرالا دودحلاب هاقتلم نم دودحلا هذه طخ د

 (ةيعانملاف) (رعرع ةديدج) و ( ماعنلا ركم ) ىلا يقرشلا يبونحلا هاحنالا يف دنميو
 فطعنيو . ( باصنالاف ) ( ةمجمجاف ) ( هبكسعلاف ) ( نيميثعلا رصقف ) ( ةيفيللاف )
 قارعلا ني )١( داحلا ةقطنم ًأدبت ثيح قرشلا ىلا ك!_ده نم دودحملا طخ

 1 ةيدوعسلا ةمب رعلا ةكلنملاو

 قحلملا ( ريقعلا ) لوك وتورب بجومت ةيدوعسلا ةيقارعلا دودحلا نيبعت مت دقو

 دحمنو قارعلا يبودنم لبق نم هيلع عقوملاو ( ١159 سبام ه ) ةرمحما ةيقافتاب

 .157؟/١1/؟ يف

 : ةمتي وكلا ةمقارعلا دودحخلا-و

 هده ند ةيدوعسلا ةشا رعلا دودكلا ىلع ةعقاولا داما ةقطنم ىبتنم يو

 يداوي ةجوعلا يداو ءاقتلا ةطقن يهو ( ةحوعلا ) ةطقث نم كلذو دودحلا

 يداولا كرتت مث يفرشلا لامشلا وحن ةهحتم نطايلا يداو طسو ريستف . نطابلا

 ( رصق مأ) ءانيم دنع يبننت ىح يقرشلا بونجلا ىلأ هجنت هنمو ناوفص رفخم زاتجتف
 . (") ريبزلا روخ ىلع عقاولا

 ةديدع رانآ ىلع يوتحم ( ةوالقب ) 07 لكشتف قارعلا بون> يف ةقطنملا هذه مقت )010

 : ىهف نيدملا اذه سوؤر اما . ءاوسلا ىلع ةيدوعسلاو ةيقارعلا لئابقلا اهنم ديفتست هايملا ةربزغ
 . يدوعسلا بناجلا يف ( ةبكولا ) و يقارعلا بناجلا يف ةجوءلاو رغمألاو باصنالا
 ساطا ) باتك يف ( ةيسايسلا قارعلا دودح ) ثح.م نع تامولعملا هذه انص4ل دقل (؟)

 . ةسوس دما روتكدلا هفلؤا ( ثيدحلا قارعلا

 دا



 وأهلا ىلا روم أ

 ةقحلم ةمنازيم « ةماعلا ةشازيملا هتشقانم دنع ةنس 00

 جردن ةيمها نم عوضوملا اذهل امل ًارظنو. ( وافلا دس ر ) عورسشم مسأ لمحت اب

 ورشا نع ابي ةصالخ ىلي اخ

 يف ةينطولا ةموكحلا ليكشت دنع ( وافلا ) يف برعلا طس ردص ناك دقل

 ا يلاعلا سطغملا تاذ ةيراجتلا رخاؤوبلا لوخدل ماسي ال ( 1981 ) قارعلا

 كاذنا فورظلا نكت ملو . ةقطنملا كلت يف حجملخلا + يف ةعيجتملا تابسرتلا ةرثكل

 ةصاخ ةانف رفلطل عورشمي مايقلاب ماسنل ( ىلوالا ةيملاعا برخلا نابا ) هلبق امو

 ( لقعملا ) ةرصبلا ءانمم ىلا ةريمكلا رخاوملا لوصو نامضلو ةحالملا لسسنل

 يرورضلا نم ءانملا ةرادا تدجو لاوحالا رارقتساو برملا ءاهتنا دعب نكلو

 كلت سطاغم نا تدجو نا دعب اهسال ريطخلا عورشملا اذهب ًايدج ريكفتلا
 . ( ًامدق مم .- ؟؛ ) نيب ام حوارتت رخاوبلا

 ليعلاب ءدملا ررقت ةشناربالا طفنلا ةكرش عم فاقت الابو ”.٠ ماع يفو كلذلو

 ( نوتيرتو رملاب لونار ) ةكرش يسدنهم ضعب ( ءانيملا ةرادا ) تعدتسا امدنع
 وهو هسفن هده ةيندملا يدق يسوم سس ار تعد 2 عورسلملا اده ةساردل

 ماعلاءانبملا ريدم عم لوادتلا دعبو ةرصبلا يف ءانيملا ةرايزا ( رملاب كيردرف ريسلا )
 ًاريرقت عفر عورشملا اذه نع ةرفوتملا ريراقتلا ةفك سرد نا دعبو « )١( كاذنا

 . دالبلل يويللا عورشملا اذهب ةرشابملا ةرورضب هيف ىصوأ ًايفاو
 ًايوبح ًارما هنف ةحالملا ريس لبست برءلا طْس يف ةقيمع ةانق دوجو ناك املو

 نادا,عزم تيزلا تالماح ريست تناك ىتلاو ًاضيا ةيناريا  واكتنالا طفنلا ةكرشل
 عورشما ليوت ىلع ةكرشلا هذه عم قافتالا. مت دقف.« برعلا طْس ىلع ةعقاولا

 . اهنم صرقي

 )١( دراو لينولوكلا وه ماعلا ريدملا ناك .

 مدا



 )١( ( ةكارك ) ةرافح ةرخاب ءارش مت مزاللا لاملا رفوت نا دعب اذكهو

 اهبلمع تادب ثحح 9484 ماع ( وافلا ) ةرافحلا هده تلصو دقو لمعلاب ةرشاسال

 . وافلا ءارو امف رفملا يف

 تلصو دقف . (") ةيناثلا ةرافطا تيرئّسا ةئفاك ريغ ةرافملا هذه تناك املو

 ( اليم ١5 ) ءاهز افوط ةانق رفح ىف لمعلا راسو اهلمع تأدبو 4 ماع وافلا

 مسا ةانقلا هذه ىلع قلطا دقو ( ًامدق م. ) اهقمعو ( ًامدق ”.. ) ءاهز اهضرعو

 .(') ( اكور ةانق )
 اهحاتتفا ىرجو تافصاوملا سسح ةانقلا هده رفح زاحنا مت +١5١ ماع ىفو

 . لوالا لصيف كلملا هل 'روفغملا ةلالج ةياعرب رخاوبلا ريسل ًايمسر
 تقفاو دقف ةروكذملا طفنلا ةكرشل ديدستلا ةبجاو ضرقلا غلابم تناك املو

 روكذملا ضرقلا ديدست مت دقو ةانقلاب رم يلارخاوبلا ىلع مسر ضرف ىلع ةموكحلا

 . عورشملا ليومتل يطايتحا غلبم صصخ مث نمو #١4 ماع
 رخاوبلاماحدزاو ريخأتلا ًاساحت نيقيرط تاذ ةانق رفح ررقت ١و1 ةنس يىفو

 نسحتسملا نم هنا دجو هنا ام « هللا دبع روخ لحاس يف يداملا عسوتلا ءارج نم

 ةدايز مث عيبرلا يف ىندالا هدح ىلا ءاملا طوبه ءانثا (ًامدق م”ع) ىلا يتمعلا ةدايز

 . (مدق )6٠٠ ىلا ةانقلا ض رع

 ىدا (؟) نوراك ربن يف يدايتعا ريغ تاضيف ثدح ومس )وج ماع يفو
 ةمهع مايقلل نيتيفاك ريغ نيتك اركلا نا دجوف « ةانقلا يف تابوعصلا نم ريثك ىلا

 ١ومم ماع يف كلذدو (*) ةثلاث ةرافح ءارش من كلدلو امهدح و ةانقلا فضظنت

 )١( رجال » مدا ةكاركلا هذه ىلع قلطا دقل « .

 . « نوكيا ه مسا تيس (؟)

 قمعلا اذه ديز مث ( ًامدق * :) ىلا ةانقلا قمع ةدايز ررقت +١55 ماع يف نكلو (؟)
 . تيزلاتالماح اهيسال ةريبكلا رخاوماا ةحالم ليهستل ١5١ ماع يف ( ةدقع ١؟)

 .ةرمط ادنعبرعلا طش يفنبصيو ةبب رغلا ةيبونجلاناريا تاعفترم ندم عبذي يذلا رونلا وه ()

 . « رجنوأ »مساب تيمس دقو (5)

 كه ناك



 تغلي ىتح ىرخا تارافح ءارشب رشوب مث . ١0 )١( ماع يف ةعيار ةرافحو

 ترامغل ىندالا دجلا وه تارافطلا نم ددعلا اذه نا رابتعا ىلع تاراذح تيبلا

 ثودح دنع تابوعد نم ةانقلا هذه بصي ام ةحفاكمو ةانقلا يف ةحالملا ةمالس

 . نوراكو برعلا طس ناضنف

 يذلا دوبجلا رادقمو ( تاك اركلا ) هذه ةصها نع ةركف ءيراقلا ءاطعالو

 نم ةلئاه تارمك جارخاب تماق انا ىلا ريشن ةانقلا هذه ىلع ةظفاحملا لبس يف هلذبت
 ةيابن تح عو رسملاب ةرشابملا خيرات نم تاممكلا هذه تغلب دقف « تابسرتلا نانطا
 ردص نم جرختسا ام رادقم ناك و « نط ( نويلم ١ ١76 ءاهز الثم 9١د ماع

 ةممكحلا اهني . نط ( ثوللم ٠١ ) ءاهز ةدملا كلت يف تابسرتلا هذه نم وافلا

 . لقعملا يف ءانملا ةفصراو توراك رن دسو نادابع لخادم نم تحج رختسا ةقايلا

 قا رعلا نوبح ةءراحتلا ة ركحا عاستا دعت أمس ال عورسللا اده ةصقال اكل

 عورسملا اذه ىلع رهسلاب يضقت ةرورضلاو ةحلصملا نا دجو دقف يجراخلا لاءااو

 .ةحالملا قيعتو ةانقلا كلت رمغت ام ناعرس تابسرتلا ناف الاو ةظلل هلافغا مدعو

 نم ءانملا تالوخدم ماقرا ىلع صحافلا ءيراقلا اهمقلب ةطمسس ةنراقم ناو

 ةحسنن ةرصبلا ءانمم ىلا ةدفاولا رخاوبلا ةرثك و ةيراحتلا ةلركلا قاطن عاستا ءارج

 ادا دمهز غلبم الإ وه ام هتمادا ىلع فرصب ام نأ دحي « يويملا عورشملا اذهل

 . ةمح دئاوف نم دالبلل هيدؤي ام تروق ام

 )١( ةرصرلا » مسأب تيمم دقو ©6.



 هرخا_'؟

 1١4( ) ب هادفغب ةمصاعلا نع دعبت . لح ءاول زكرم يه ( ةلملا ) ةئيدم
 اي ةرصنلا ىلا دادغب نم لزانلا ديدحلا ةكسلا طخ ام اهبطيربو تارتمولك

 . ابعاوناو اهم وحح فالتخا ىلع تاراسلا ريسل ةطاص ةديعم قب رط ام اهطيرت

 امدنع ( ةيرجه ؤو0 ) ماع ىلا ةريبشلا ةنيدملا هذه ءاشنا خيرات عجريو

 سيد نب روصنم نب لوالا ةقدص ةلودلا فيس برعلا كلم ةئيدملا هذه طتخا

 كلذ لبق تناك و . ( نيعماجلا ) ىمسي فتاك لح يف يدسالا ديزم نب يلع نبا
 ف ةيادضاو قنات اال زم اللقا ةيدوتلملا كانا ربط قامو عابنلا انيدلا فرأت جا
 راع هيت و ناحل ارمع مك تواقنا« ايفا ةكنلا قالا نوعا فاق
 فردم نم هللا تناك (ه 8٠١ ) ماع لح اذا ىتح مدقتت تذخاو نبملا بابرا

 . )١( نانبلاب اهيلا راشي يتلا قارعلا
 نإ :نييقلا ةاضرا افيو فالوا نتن سارا قولا د عرو قلو

 يبرعلا ةلاحرلا ابفصو اك . « ريبج نبا ةلحر » هباتك يف (') يسلدنالا ريبج

 . « ةطوطب نبا ةلحر » هباتك يف (؟) ( ةطوطب نبا) فورعملا

 عاونا اهعراوُس للظتو ليخنلا فوفص اهفنتكت ةعساو ةدلب مويلا (؟) ةللاو
 اديص - نافرعلا ةعيطم ينسلا قازرلا دبع ذاتسالل ًاثيدحو ًاعدق قارعلا باتك 5 ر )١1(

 .ا١وعماس
 .م ١١84 فداصملا ةرجهلل ه١6 خيراتب ةلحلا راز دقل (؟)

 .م ١55 فداصملا ةرحهلل 2١ ةنس ةطوط نبا ةلاحرلا اهراز دقو ()

 دقلو اهتبرت بيطو اهتعدا ءاحيفلاب ةلْلا تيمس دقو « لوزتنلا » موقلا ةغل يف ةلحلا (:)

 «هرد قارءلا مجعم - 8 -



 بوصلا» اهنم نيالا ىمسي نيقُش ابقشدف « ةللا طش و ا. رم . ةقسابلا راحْسألا
 ةفطللا ىلامملا همت ودع ىلع تدرس دقو <(« ريغصلا بوصلا» ىلاثلا ىعدبو «ريبكلا

 فرا رظتنيو . نييناطلا نيب نالصي ناتباث نارسج هيلع ماقو . ةقينألا رودلاو
 ةديدخلا ةينا رمعلا ةطخلأ ديفنت لم | دعب امس ال رهدزيو ( ريغصلا بوصلا ) عستب

 (ةديدملا لباب ) مماب فرعت ةثيدح ةنيدم ءاشنابكلذو ةنيدملا ةيدلب اهيلع ريست يتلا
 العف رشوب دقو « ربنلا ءىطاسو راطقلا ةطحم نيب ام ةروصحملا ةقطنملا يف كلذو

 . كندا درا ةمعس را تايانملاو رودلا نم ددع ءاشناب

 نطقلاو ريعشلاو ةطنط اك تاعورزملا نس همف عدزت مهم يعارز زك رم ةلطلاو

 : ةفاتحلا تارذملا لوقحو هك اوفلاو لمخنلا نيتاس نم هب ظتكت ام ىلا ةؤاضالاب

 .بولحا نمو ت روكلا ءاول ىرشلا نمو دادغب ءاول لاهشلا نم هدحن هلا ءاولو

 58 ارتمواك (هؤه١) هتحاسم غلبتو البرك ءاول برعغلأا نمو ةيناويدلا ءاول

 ةمسن ( 5517٠6 ) ( ءاوللا ) هسوفن ددعو)

 فق ىه ( ةرضقا ) ةثالث نم زك ىلا اذغ ايرادا ءاوللا موقملو

 هدد ال هتعارز ىف قا رعلا ةيولا عا نه دعب و 9 بام ءاضفو )0 ةيدنهلا ءاضقو

 . « ةيدنهلا ةدس » ىلا ةدنتسملا يرلا ةموظنم نم ديفتسي

 وا ةريثك ةيدق ًاراثا هللا ءاول ىف ناف مدقت ام لك ىلا ةفاضالابو

 نم ريبك ددع ماع لك يف اهدصقي كلذلو هدعب ام ىلا اهنمو مالسالا لبق ام

 يه فورعم وه (يرغآلا هذه ماو دالبا يش 0<

 ( دورت م ابسروبو يلوك و شك ب ارخو ؛ )١ لباب بنارخ

 «© ةرجماحلا ءا

 ىرقلا ناكسو اهناكس نيب ترثك ثي> فرشألا فجنلا نم اهمرقل ًارظن ةيماع ةلزنم ةلحال ناك
 تغلب قىح قرلاو ةرهشلا ىف تجردتو فراعملاو مولعلا بالطا ةرحه راد تراص تح تالاصتالا
 ٠ ءارعشلا غباونو ءاماعلا لحاطف اهيف غبن دقوةرجبلل عباسلا نرقلا لاوط اهتمافع جوا

 يرموسلا مسالا ناو . دادغب بونج ًارتم وليك (40) وحن دعب ىلع لباب ةنيدم مقت )١(
 وهو ( يليباب ) وا ( ودلباب ) وهف يماسلا يببابلا مسالا اما ( اركتدراك ) ةفولأملا ةغيصلا وه ةنيدملل
 ىلا ةراشا مدقا نا ىلا ةيتراتلا تاساردلا ريشتو . « هللا باب » هانعمو ةيرموسلا ةغيصلل ةمجرت
 يف نكت مل لباب نا ىلع ( م . ق 55٠ دودح يف ) ةيدك الا ةلالدلا دهع نم تءاج ةنيدملا هذه

 د ع



 نيف. ديم ةييرق ةفاسم ىلع راثآلا هذه عيمج عقتتو ( ذوب ) ماب فاعلا هيبتتو

 ١ رشا يت اناا ى ةلاطا ولنا فيم
 و نورنا ندشا نأ ل اييقيوت 4150: نوككللا وانيت« 1 يشل نبك

 . ةمموبلا راثآلا

 : يهو لئابقلا نم ددع ةلخلا ءاول نطقيو
 < نسح وب ؛ تا ا لا

 دنع اهتيص عاذو مظع اهنأش نا ريغ مدقلا قارعلا خيرات يف ريطخ يسايس 0 تاذ دوبعلا كلت
 تاموا_ءللا ىلع فوقولا ةدايزلو . ( يبارومح ) دال بكام, ترهتشا ذا ىلوالا اهتلالس مايق
 ١١5٠ خيراتب دادغبيف ةرداصلا (قارعلايف راثآلانطاوم ىلع ينيران ليلد) ةرشن مجار اهب ةصاخلا

 اما ا مقا ةيلبابلا راثآلا نم هنإ لاقيو قرسشب الامث ةلملا نم نيرتموليك دعب 0 01(

 ممشلا ةحآل

 ةيريدم ابتمر دقو ( ًاثيدحو ًاعدق قارعلا خيرات مجار ) ةفيرط ةصق ةرانملا هدد
 . قارعلا يف يلوغملا ناخوتءاجلا اهكرت يتلا راثآلا دحا اهنا تققحم نأ دعب راثآلا
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 اهئ القتسا بابسا لامكتسا ىلع لمعت اهسدسأت ذنم ةئقا رعلا ةموكحلا تناك
 عوطتلا ماظن ناك الو . هيلع دمتعي يوق شدج فيلأت بابسألا هذه مها نمو
 تارازولا تذخا دقف . ةظهاب فيراصم ةكلمملا فلكب هب ًالومعم ناك يذلا
 هب مي يك هذيفنتو يمازلالا د نحتلا عورشم يف ركفت 91١ا/ ةنس ذنم ةهاعتملا

 نكلو . نطولا نع عافدلاو ةحلسالا لاعتسا ىلع ًاعمج ةمألا بامْس سبردت

 ةمصع ىلا قارعلا لوخد دعب ىتح كلذ قيقحت ريخأت يف رثأ ال ناك ةريثك لماوع

 ظ . (') ممالا
 فت”روناف ةحضالب يعفدملا ليمح ةماخف ةرازو تمدقت ١و٠ ةنس تناك اذا ىح

 ردص ثيح « ١و0 ةنس طاش يف اهيلع قفاوف ةمآلا سلجم ىلا ىنطولا عافدلا
 . ١و0 ةنسل (9) غر ينطولا عافدلا نوناف

 ةضاقلا ةيكلملا ةدارالا ةممساهلا ةرازولا تردصا ١ ؟عو ناريزح ١ مو ىو

 ذنمو . ةقارعلا ةمالا ةامح يف ءامظع ًاموي « اذه اهرودص موي ريتعيو « هذيفنتب
 نوببحتس نيذلا نيبقارعلا نابشلانم يقارعلا شدملا فلأتي نالا ىتح خييراتلا كلذ
 . نوناقلا اذه ماكحا يحوف ملعلا ةمدّخ

 .يسمشلا ميوقتلاب هرمع نم ةرشع ةعساتلا لمت ١ رك ذ يقارع لك حبصا دقو

 .ةي ركسعلا ةمدخلل ًاعضاخ «نرناقلا اذه ماكحا بسح ةمدخلا نم ًاوفعم نكي لو

 : مم عاونا ىلا مهفنصو نابشلا نم ةيدنجلل نيعضاخلا نيب نوناقلا قرف دقلو

 )١( يئارعلا شيجحلل يضفلا ليبويلا ةرشن مجار ١5145 .



 ١ : مثو ةمدخلا نم نوفعملا 50

 نه هعنم ةمهاع وأ ص رع باصم هنأ ىطلا صحفل اب تيس ىذلا فلكملا : ١

 . ام مانقلا

 ةطرشلا يف ةم دخاب نيئءاق اوماد ام طايتحالا ةمدخ نم ةطرشلا دارفأ ىفعي: ب

 هعنم هب ًاباصم ًاضرم وأ همسج ومن نأ يبطلا صحففلاب تيثي يذلا فلكملا : ٍج
 عناملاكلذ لوزي نا ىلا اهنم لجؤي « ةمدخلا كلتب مايقلا نم ًاتقوم ًاعنم
 نم ىفعي هرمب نم نيرشعلاو ةنماثلا زواجتي نا ىلا هليجأت عباتت اذاو

 . ةمدخلا كلت

 دجامملاو عماوجلا ها - صاخب ماظن قفو .-ةب ركسعلا ةمدخلا نم ىفعي : د
 ةراطنلاو نودبتحملاو ءاماعلاو تابحلا باحيصأ نم تويشيدلا نوسردملاو

 نوفظوملاو مب فريعملات ويتيدلا فئا وطلا يقاب ءاسورو نوماخاللاو ىرحخا

 . روك ذملا ماظنلا يف مهفئاظو نيعت نيذلا نويندملا

 اههذخا دعب وا شا يف (هتمدخ ءانثا يف رثكا وا نانيا بآل يفوت اذا ه
 .ةن ركسعلاةمدخلا نمنانبا هل ىفعي ةريطخ ةهاعب ادضا اذا واةسض رمةزاجا

 مو ةمدخلا نم نواح وما -

 . مهفل ةنبم ملعتلا اوذخنا مهنا فراعملا ةرازو دهشت ئدذلا نومادلا ن:يباعملا ت١

 عئانصلاو ( ةيداهن ما ةيليل ةيلها ما ةيممو) ةيوناثلاو ةيلاعلا سرادملا ةبلط - ب
 ( ىرخا ةنبم مهل سدلو مهسورد ىلع نوبظاوملا ) ةينيدلا سرادملاو

 5 قا رعلا جراح توسردب نيذلا ةملطلاو 6 ةطرشلا سرادم ةيلطو

 يهب و مهتسأ رد وأ مهفظو وأ رمثساب ءال ؤه 4 مدح لمجأت دمقسس و

 .هرمع نم نرشعلاو ةنماثلا زواج ًاذسات لمجأتلا اذه لمشد الو ابعاطقتاب

 . هنم يناثلا لصفلاو نوناقلا نم لوالا لصفلا مجار )١(



 وأ ملا نب نيرا ةليصتاو للطن 113 نانا سكقل ناي انام
 ةثالث نم رثك ١ هل ناك اذا امأ . دحاو نا مهنم لجّؤي ريفنلا دنع شدحلا

 . طقف نانثا مهنم لحؤمف نيني

 كلت يف ملعلا ةم د مب جاتمحما صاخسالا ددعنع ةدئاز ةمحولا تناك اذا . د

 0 2 ذخؤيو نيفاكملا نيب بيردتلا ماعا دعب عرتقي ةنسلا
 . نوفقاملا لجؤيو مهنم

 ترواليعملا - م

 صخش لك وا زجاع لك ةاعاب ًافلكم ناك نم ة ركسعلا ةمدخلا نم ىفعب
 ملاذا ( لوالا لودجلا ) يف نيروك ذملا هبراقا نم ةرشع ةنماثلا هرمع غلبي مل

 . ( يناثلا لودجلا ) يف نيدوكذملا هبراقا نم ليعم زجاعلا كلذل نكي
 نوكتناو « رمعلازم ةرشع ةنماثلا)ن ود نوكيال نا لمعملا ىف طرنشلو

 دنحتلا تال ىلا عجار ةلالطلا هده ريدقن | ةدعاسم ةملاملا وأ ةندملا هع احن

 ا ايدنج ىأ سرادلا يف بلاط نا نم اليمم ربي الو ( ةرادألا ىلاجو
 . انحس وا ًاعرش

 تادراولا نم مهتقفن دسام صاخسالا كثلوا ىدل نوكنال ناطرتشي ةلاعالا

 وا ةعانصلا وا ةعارزلا اوذدخما دق اونوكم ال ناو اهعون ناك امهم ةيوئسلا

 ةورثةلزنم هتادراوو ةبركسعلا ةمدخلاب فلكملا ةورث ريتعتو. مه ةنبم ةراجتلا

 ةراداب موقي نم دوحو مدع ناو . زر يا

 اذاو . هتاحوزو هدال وأ ريغ طقف يسمو

 . هل البعم

 ا ال



 لوألا لودجلا

 مهتلاعا فلكملا ىلع بحي نيذلا برافالا

 نيحاتحي اوناك اذا

 ليلعلا فلكملا ب اوا عل فاكملا ما

 هتسلعم لمصح نع ندب رزدحاعلا 0

 هل للعم و 2 هحور

 هن زغلا فلكملا هدحو

 يذلا وا ًاندب زجاعلا وا للعلا فلكملا
 هرمع نم ةرشع ةنماثلا غلبي مل

 بلا وأ رك املاتخالا نيو الا تنب

 وا نولعملا تخالا نباو خالا عاى

 فت”رود 3 ئدلا وأ اين دت نئ زجاعلا

 رمعلا نم ةرشع ةنماثلا

 م: :نيدلا- .ىقرملا بنلكلا تا .دالوا
 فكما 5 تانيو 5 رع 0 تود

 تالا ا ةقارق انا

 يناثلا لودجلا

 اونوكت نا بحت نيذلا براقالا تاجحرد

 ةلاعالا ىلا ندحاتح ا ءال ذهل نيلرعم

 ١ ؟ 7 3 0

 حالا تينبلاو ا ديقللا بالا نالا

 الا تنيلانبا ديقملا بالا نالا

 حالا كتنللانا بالا نالا

 حالا دحلا بالا

: : 32 

 معلا خالا دحلا

 ترا طرش )١( ًايدقن ًالدب عفد اذإ ملعلا ةمدخم نم فلكملا ىفعيو اذه +
 ١ طقف بيردتلا هدم مدح

 4 6 ١ ىلا (
 ماع يف ديز مث ًارانيد نيثالث يدقنلا لدبلا ناك

 ٠ رايد ( . )١(
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 َميَقأ علا ءيوجلا طوابق 5

 ريست ىتلا يلد #للا ناريطلا تاك رش ةمدقم يف ةيقارعلا ةبوحلا طوطخلا ريتعت

 تيا اديسوب ريش فيسك | او #رواخلا واطقالا ب اونا وغلا للا اننااظ
 . بناجاو نيبقارع نم عبملا نانئيطاو ةقث عضوم اهاتلعج

 مدقن الوأ نحن اهف ةكريش تسسلو ةدموكحلا ( حلاصملا ) نم اموكل ًارظنو

 )١( ةحلصملا هده خيرات نع ةصالخ ءىراقلل

 ىلوتت ة يعمر ةحلصم وأ ةيلها ةكرش قارعلا يف نكي مل 166 ماع لبقف
 تأآوخ 6 ماع ف هنأ الإ « هحراخ وأ قا رعلا ىف ةيوج حلاصم ريست ةمآوؤسم

 طوطخلا ) مماب اهل ةنعرف ةحلصم سسأتي ةقارعلا ةموكحلا ديدح ككس ةرادا

 . ةمهملا هدب, موقتل ( ةيقارعلا ةيوحلا
 ةمزاللا تالهؤملا لع نزئاطلا نينقارعلا نيراطلا ىلا ذئن آ اهراقتفال أرظنو

 ءارو ال ةيناطيربلا ةيوملا طوطخلا ةكرش ىلا تبلط دقف يراجتلا ناريطلا ةرشابل
 ءادساب مايقلاو نيينفلا نم مهريغو نيرايطلا ضعب اهتراعا ( يم . ىأ . وا .يب ) راحبلا

 بوجو ىلع ضرغلا اذهل اهني ةدوقعملا ةقافتالا تصن دقو . اهملا ةنفلا ةروشملا

 نراعملا نيفظوملا نع يلختلا 0 يكل ةحيلصملا عورف عج يف نييقأ رعلا بيردت

 . مهلحت نييقارعلا لالحاو ًايحيردت
 عون نم تارئاط سمح راحئتسا نم ةحلصملا هذه تعاطتسا دقف تارئاطلا اما

 ماع يناثلا نوناك 09 خيراتبو . دادغب ىلا اهب ءيج ثيح ( ديبار دناليفاه يد )

 . ًايموي نيتلحرب موقت ةرصبلاو دادغب نيب ةيوج ةحلصم ريبستي رشوي
 يفو . توريبو دادغب نيب يوج طخ حتف مت ةنسلا سفن نم راذآ رهس يفو

 ثيحنط وطخلا ديدمت منو ( اتوك اد) عون نم ناترئاط ترجؤتسا ةنسلا هذه لالخ

 )١( يركبعلا ناعنك ديسلا ) ةدامس هب ىلدا دق ناك ثيدح نم ةصالألا هذه انيقتسا (
 خيرات فحصلا ىلا ةحلصملا ريدم ٠١ / ٠١/ هه١9.



 ءاهز ( ١؟1-96909و4؟4) ةعأاملا ةنسلا لالخ لاممالا نم عطف ام عومج غلب

 . لم ( فلا و6 )

 زركيف ) زارط نم تارئاط ثالث مادختساب رشوب 1948 - 1941 ماع يفو
 ثدحأ نم يهو ( فود -- دناليفاه يد ) عون نم تارئاط ثالثو ( كنكناف

 . كمن | ةفورعملا تارئاطلا

 راهدزالاو مدقتلا وحن اهنامعاب ريدلل تاوطخ ةئسانلا ةحملصملا هذه تماق دقو

 تارئاط تاكرحمل ةماعلا تاحملصتلا ءارجا ىلا ابلصوت تاوطخلا كلت نم ناكو

 هلو نم تارئاطلل ةب وكلا ةرادخلا ةداهس نع ةصاخلا صوحفلا كلذك و ( فود )

 لاسرا فيلاكت اهيلع رفو يذلا رمألا ( فود ) و ( كنكتياف ) يا « نيعونلا
 . صرودفلا هش اركان ١١ تارئاطلا هده

 يف ةينف ةيقارع ديأب رادت ةحلصملا هذه لعج ليبس يف اهتطخ يتلا تاوطخلا اما
 0 ناك دقف . كلذ ققحتل ةدهاح ىلمعت تأدب دقف 2 لمعلا لوقح فاتح

 و مهدعا سمو نيرامطلا "نم ًاناطيرب -١915 )١١( 94١1ه ماع يف ةحلصملا

 قىح ءالؤه ددعصلقت دقف 6 ماع ف ه6 هللا 5 ديم دحأو ىقثارع مهعم نكد

 ةرباخمال طابضو ايقارع ارايط ( 7 ) ةحاصملا ىدل رفوت انني طقف ( ه ) اوحبصا
 . ةيكلساللا

 نييناطيرب نيينف 1٠ ) نم فلأت ةحلصملا سيسأت دنع ةسدنهلا مسق ناك دقو

 انف ()") « ( وهم ) ثآلا ردو اهي © ولج و ىلا رع ويعم توكيد نود
 . زيلكن الا مهمالمز عم بنج ىلا اينح نوامعي نيقا رعلا نم

 بيردت ريتساو <« اريلكتا يف بيردتلل يقارع رايط /١141 ماع يف دفوأ امك
 تطينا دقو 2« يوملا لقتلا تالماعم ىفو تارئاطلا ةسدنه لامعا ىف نينقا رعلا

 . ةملاعلا ناريطلا تاك رش نم تاك رش تسل ةماع تالاك و ةحاصملا هذه

 . ناريطلا ىلع بيردتلل اريلكتا ىلا نرخ" ذمالت ةتس دفواو

 نم فاك كلذلو طسوالا قرشلا نم ةيزك رم ةطقن يف دادغب عقومل ًارظنو
 ىلا اهنم ةريثتنمو اهدف ةزك ريتم ةقارعلا ةيوجلا طوطخلا نوكت نا يعربطلا



 .حلاصم سيسأت مت دقف اذكهو . اهيلاوح ةعقاولا ندملا مهاب لاصتالل تابللا فلتخم
 قشمدو ةرهاقلاو فرا ربط ىلا ريست ( كنكنداف ) تارئاط اهرشات « ةمظنم

 نعلقب ال ام ةلماح كوك رك و لصوملاو ا ئرحبلاو تيوكلاو توريبو

 ودم داس نا [ نال
 رفسلاو تا رئاطلا ب وكر يف ( مهتاقبط فالتخا ىلع ) سانلا ةبغر دايدزال أرظنو

 ديك 1. يولقلا ادلع راب ةماعلا يرزلا ظرطتلا ةقلعم تاق نقلا ازاب
 اهزيبحتل ( جنورتسمرأ - زركنف ةكرش )ىدل ةبلط تعضو ىتح +١460 ماع لحن

 يف العف ت ارئاطلا هذه تلصو دقو . (") ( تنواكاف ) عون نم تارئاط ثالث

 ماعلا سفن نم يناثلا نيرشت رهس نم ءادتيا اهمادختساب رشوبو 40١ه ماع رخاوأ
 . طسوالا قرشلا مداوعو دادغب نيب ام طوطخلا يف ايسال

 .نم 9١ه ماع نم ناسدن رهس يف ةقارعلا ةب وللا طوطخلا ةحلصم تماق دقو

 يجارك نيب ام ةيوج ةحلصم ريستس اهنا م ندنلو دادغب نيد ةيوج ةحلصم ريمست
 . دادغبو يبهوبو

 تزك رم ىح تاونس رشع ةطولا ةحلصملا هده سدسأت ىلع رم ادكهو

 رفسلا ةمالس نيمأت يف دي ضام ىلا ةدنتسم ناريط ةحلصمت نيكم ساسا ىلع

 :ةحلصم ةيا كلذ يف ةمهاضم ديعاوملا ىلع ةظفاحملا يفةقدلاو داّتعالا يرصنعو يوملا
 ةمملاعلا ناريطلا ملاصم نم ىرخا

 .عضب لبق تارئاطلا ب وكر يف نوبغرب جملا ةضيرف ءادال نورفاسي نيذلا سانلا ناكام )١(

 .مهتاقن نيذلا جاجملا عومت غلب ىح اهتطساوب رفسلاب | وأدب ١56٠ ماع يف هنا الا تاونس

 ٍجاح ( فالا ه ) نع ىلقي ال ام ةيضاملا ت'اونس سلا لالخ ةيقارعلا ةيوطلا طوطخلا تارئاط

 . اباياو اباهذ
 :1 بلاد يف يوجلا طغشلل ةفيكم ( ةينيبروت ) تاكرحم ةعبرا تاذ تارئاطلا هذه نا (؟)

 عفت ىهو مد+ق فاا نيرثع ولع ىلا اهناريط 6 عفت رو ةعابلا يف اليم 6٠٠١“ ةعرسس ريستو

 هاك ه٠ سولحل

  طظ/4ب د







 لادلا فرح

 «©532 قارعلا مجعم



 ةايعملا- ١
 رامد ةقبط ذاقنال ةقارعلا ةموكحلا ام تماق ينل ةئومملا عيراشملا نم

 يذلا ةليجدلاعو رشم « قارعلا يف ةريغصلا ةيكلملا عيزوت ماظن قيبطتو نيحالفلا

 ىارعلا يف ةيريم الا يضارالا رامعاو رائتسا جدا نم اببط احدومت ريتعي

 ةم وكلا اهتحبتنأ ىتلا ةيحالصالا عيراشملا لوا عورسملا اذه نوكل ارظنو

 . هحتاتنو هفادها نعو هنع ةذبن ىلي ايف مدقن ةيقا رعلا

 ةلمجدلا ربا ىرخحي ةداعال ةعساو تايرحت دعب ةموكحملا تأدب 4١م0 ةنس ىفف

 هفلخ ربنلا هام زحح هتماقا نم ضرغلا ناك و ربنلا كلذ ىلع دس ءانبد 0 ميدقلا

 رمق لا قطاخلا ىف ةصخلا ةعساولا ىخارألا ءاوزإ وه ةعرف تاريج ىلا اهليوختو
 . تاريبنلا هده ام

 رتموايك (ن1و*.٠) ةفاسمل ميدقلا ربنلا اذه رفح العف ةموكحلا ترشاب دقو

 يضارالا نم ًامود (سو هود )ىلا وح غلبت ضرألا نم ةحاسم يوري حبصأ ثيحب

 اوحو ةصحبيس ًامود (؟51ه557) ىلاوح اهنم « هئاقسأ دودح نمح ةلخادلا

 تصصخ ىلا تاحاسملا ادع اذه . تاخضملا ةطساوب ىورت م ()م؛..ء)

 ْ 1 اس ير ايتو ماعلا

 هل شين ا مس مس سسع سما سمسم بس سس سس سس سس ل سل اسس
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 وحن راتمالا نم تاثم مضبب تارفلا ايدادبع يسوو ةتوكلا ةدس مانا وتلا اذه ادا

 فصتتنم يف تارفلا طشو ةليجدالا رمت نيب ةعقاولا يضارالا يف هارجم ذخأيو يقرشلا بونجلا
 1 ًايرقت امهنيب ةحاسملا

 رامثساو رامعا ةنل ةسائر تاروشنم نم ىضارالا رامعاو ىعارزلا حالصالا تاكا عجار (؟)
 . ١9١ه5 ةنس رامجالا ةرازو ىو قرف ةيريمالا , ىضارال

5-5008 



 عورف ةدع اهنم بعشنت ةخاش (1+) هيب لودحلا نم عرفت دقو
 . ةعطاق مظاون ةثالث اهيلع تئشنا دقو اهب ةطمجلا يضارالا ءاورال

 . )9١-(( نم تاخاشلا همامأ عرفتتو )١0( وامكلا دنع لوالا

 . (م-ه) نم تاحاشلا ةعغافإ عرفتتو (؟و) واكلا دنع ىفاثلاو

 . (١؟و)نم تاخاشلا همامأ عرفتتو (هاو*٠6) وامكلا دنع ثلاثلاو

 )١١(. ةحاشلا (هزوا؟6٠6) وامكلا دعب يسدن رلأ لودحلا دادتما ريتعا دقو

 ليبستل تاخاشلاو يسيئرلا لودملا ىلع ةمزاللا رطانقلاو روسجلا ءانب متو
 ا ل
 ةماعلا .ىفارالا :ناتعاو رامعال هاملا ترفوت مظعلا دوبجملا اذببو اذكهو

 قرخشلا مولا ةريع لوأل ةعدلا ىو و ماناا يقف ع رتقوب ةفاوزألا ةلئانفلا
 . 6 ماعل

 تمدقت دق ةقارعلا ةموكحلا تناك ةريغصلا ةيكلملا ثعب ْف ةيغرلل ًاذمانتو
 كلت حسم ًاقرف تدفوا ىح 6 ءاع تأب مل مث ١ ه4 ماع ةمآلا سلجم ةحتالب

 ىلع ةعقاولا ضار الا نم نود مك اهورف ةحامل ف ثدلثتلا طاقن زيك ربل ةقطنملا

 5500 لكشد ةريغد ةيراؤتسا تادحو ىلا ابممسقتو <« )١( (7) ةخاشلا

 ١ ماع يف ىرخا قطانمل حسم ١١ لامع عا تعباتت مث . (متود )٠٠١ اهنم لك

 رامعأ نوناق تعرش دف ةم وكلا تناك 946١ه ماع يفو . 944١و 9١و
 رابعا ةنطل ةسائر تماق ىدلا 5١؟ 6 ةنسأ (5) غر ةلمجدلا يضارا نا

 راغص نم نيقحتسملا ىلع ةيرائتسالا تادحولا عيزوتب ةليجدلا يضارا 0-7

 ماع يف مث . نوناقلا اهيلع صن طورش سسح ةرواحللا رئادعلا ءانبا نم نيحالفلا

 ماظنو 1945 ةنسل (١؟) مقر ةلبجدلا يضارا راتساو راعا ماظن ردح 5

 . ١465 ةنسل )٠١( ملر ةليجدلا يضازأ يريثتسم فيلست
 عاقل هد مورا راس 1468 ماع ىتح خيرات كلذ ذنم اذكمو

 اعلا 6 .٠
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 تال ب



 ةطساوب .ًامود ()”خوعز اهنم ىقسا اوف (١؟ه؟هع٠) همق 2 وو رملا ىضارالا تعاد

 انحاب ةعارزال ةلداقلا ريغ يضارألا اما . ريعا ونلاةطساوب ف 5 و تاخيضملا

 يف لزبلا عيراشم لم ١ دنع ةيعارزلا يضارالا ىلآ اهم لمؤملا نمو (؟0761)
 , عورسلملا

 506١ه ماع ةيان ىح ارمتسم )١07( عورشملا ىف نيريثتسملا ددع غلب دقو

 ١ ماع ةيابن ىف 0 مح ئرمثتسملا ددع ناك دقو . ةلئاع )8٠( مهلثاوع ددع علي

 تاعفد ىلع مثراتخا ىرج دقو . تاخاشلا 0 را

 4١ه 0 ةمحو لوأ تريتخا دقف . ناكسالل يضارالا نم 5 امسح ةددعتم

 ' امد ؟١5 اهبف نيرمثتسملا ددع ناكو

 )8١١( رايتخا مث ١869 ماع يفو رمثتسم ٠٠ رايتخا مث 196٠ ةنس قد

 ال نيرواجملا وا ةقطنملا كلت يف ةنك اسلا رئاشعلا دا رفا نم ءالؤه ناكو . أ ريب

 ستطا وب: نسال“ و جاردو لاو صيصاخملاو يارسلاو مال ينب) رئاشع ي

 (مثريغو ايو
 < هنآك ( ١٠١١ ) زوءو ماعو 2 ( ١١١ ) حنم ١وه6 ماع يفو

 نيدعاهاللا طابضاو ةطرشلاو شحملا دارفا نيب نم ارشتسم ( هم ) راتشخا

 . رضاحلا تقولا يف يعرملا نوناقلا ماكحال ًاقفو سرادملا بالطو نيمدختسملاو
 ىلع صن ذا اهملع ةظفاحملا ةمفنك وتادحولا هذه ةعارز ةقيرط نوناقلا نيع دقلو

 هيلع لب هتدحو ةعارزب رح ريغ رمثتسم لك حبصأف ثيدح يعارز جمانرب جاهتنا

 . )١( رائتسالا طورشو تاملعت قفو ام فرصتي و اهرمثتس نا
 قرود نع !ةةنيع مذت ةنط عورشملا اذه يضارا ةرادا ىلع فرشتو اذه

 لاهعلاو نيفظظوملا ىنكسل اتوب ةليجدلا ىف ةم وكلا تسسا دقو صاصتخالا

 ةععارزلا تالآلاو تاودالاو ثيرا حمل نزاخعمو تارضاحم ةعاقو سرادملاو

 تراتخا دقف ىلوالا ةيعارزلا ةيعاتجالا ةيرجتلا هذه حاجنل اطار

 ة_حاسماويف نيبت ذا ني رمثتسملا عم ةنحالا اهدقمت يدا ةانسألاو را_#الا دوقع عجار 01(

 . خلا نيتابلا وا تارضختا وا بولا نم عون لك نم اهعرزي نا رمثتسملا ىلع يتلا عطقلا

 ا مب



 . )١( ةيساسالا ةيبرتلالامعال ًازك رمن وكيل عورشملا اذه ( وكسنويلا ) ةسسؤم

 ١501١ ةنسل ( #9 ) مر ةيريمالا يضارالا رائتساو رامعا نوناق عيرشتب الععو
 عفر لجا نم لمعي لد طقف نيحالفلل امحنمو يضارالا عيزوت ىلا فدي ال يذلا
 دعتو ؛« ةيراتسالا تادحولا ابمق ةعزوم ا ةمعارزلا ةدمال يداصتقالا قفقوتجملا

 عيراشم لوا هراتعاب ةلمجدلا عاو رسدنم ْف ةةيفح تاعانص ماش ةمن اما ةسأرد

 لاثما ةماقال بابسالاو تاعحشملا لك كانه نا دجو ةيريمالا ىضارالا رامعا

 . (5) تاعانصلا هده

 ةييلودلا :ليعلا ةةظقم نم اةموكملا تيلط ةساودلا كلت: ىلا اداشناو

 ةيبربلا وكسن وبلا ةثعبل ةئفلا تادعاسملا نم ةفمفخلا تاعانصلاب رييخ بادتنا

 بحي ىلا ةساسالا طاقنلا عضو ريبملا اذه ءاج اماف . قارعلا ىلا ةدقوملا ةيساسالا

 رامعا عي راشم ُْق ةففلا تاعانصلا عب راسم هملا كنيس يدلا ساسالا نوكت نا

 1 ىف طاقنلا هده مهاو ىضارالا

 برلحلاب هتلئاعو هدوزت مانغالا نم هب سأب ال ًاددع يبري ريثتسم لك نا - ١
 ماح ةروصب يهو دواللاو فوصلا عيبب موقيو دامسلاو دلطاو فوحدلاو محللاو

 . أاهنسح نا تود

 ةروصبي رحب ال عببلا نال ةليلقحايرا ىلع اهنم لصحبف  تاورضحلاو هك اوفلا اما

 . اهبملعت و اهظفحل ةثيدحلا تنلاسالا كلع ال هنالو ةحمحد

 معي حسدلل لمعم ءاشنا ف صخلت تاعانصلا هده عو رسم عصو كلدلو

 ة_.دعصلا يحاونلا ِق ةأبحلا ه>وأ مم سعت صحتلت ةيسساسالا ةسرتلا فادها نا 000(

 . سفنلا ىلع دامعالاب ةيلقحلاو ةيسردملاو ةيتيبلاو

 . هركذ راملا يعارزلا حالصالا باتك مجار (؟)

 بدل مه



 رشاب دقو ةثيدلا ةئاب ربكلا حجيسنلاو لزغلا ئاكمو تاوداو تالا نم ريثكلا

 نم ريثكلا لمعملا اذه جتنا دقو . هتانيو عورشملا ءانبا يدياب هلمع لمعملا اذه
 . مهريغو ني رمثتسملل تعبي ةفلتخملاكشاو ناولاب ثاثآلا و سبالملا و رئاتسلا ةشمقا جاع

 ترا ام . ةدادحلل رخآو ةراحنلل مس عورشملا ف كانبف كلذ ىلا ةفاضالابو

 . ءابربكلل رخآلاو ءاملل امهدحا نبعو رشم هف

 يف رثألا ةديعب جئاتن نم تجتنا امو ةيعاّتجالا ةبرجتلا هذه نا عقاولا يفو
 يف ةطخلا هذه جابتنا ىلع ةموكملا تلمح دق عورشملا يف نيحالفلا راغص ةامح
 . ةلمحدلا عورشم ةرادا نع نيلوؤسملا تماج يللا ءاطخالا بنحنو ةلثام عيراشم

 . )١( عيراشملا فلتخم يف ماظتناب ةرئاس لامعالا هذه نآو

 نأ ان لو قارعلا يف مملعتلاو ةيبرتلا نع مجعملا اذه نم لوالا ءزملا يف انثحب

 ارظن ثحبلا كلذ تاعوضوم نم“ ( قارعلا يف ةينيدلا ةساردلا ) ثحب لخدن
 ةصالخ هيف يطعن نا عيطتسن لقتسم لصفب هئحب يف ةبغرلاو عوضوملا اذه ةسهأل

 ىلع ةساردلا هذه اهملا د لقست ىتلا سسالا ىلع فوقولا نم ثحاملا نكتب ةفاو

 | نأ وعلا: انعارتا تقؤلكتلا
 ندا ربل بلال وا وللا لمان ةروعب راجل ان ربل نان رد عيارات

 ةساردلا ًايناثو (بهذملاو نيدلا فالتخاب فلتخت هذهو) دياعملابةقحلملا سرادملا يف

 ةييقالفلا تاذز !ةسرلا هك ارتطا اينلظنتاو ارتلع فق رين فش # ةكيدلا :صراقلا ف

 . ةمظنم جهانم بسح ريستو

 لبقنم مظنت هانم بسح قارعلا يف ةينيدلا ةساردلا ريست سأسالا اذه ىلعو
 . داقتعالاو ةدابعلا ةبرح ادب المع ةنيدلا تائمحلا وا تابجلا



 50 و ىهاذملا ف اي تائممل موقت 5 1 ا ةقحلملا سرادللا

 مكحم ا لمكشت دنم ةماعلا فاقوالا هن ريدم تردصا ةساردلا هله ”امظنتو

 ةينيدلا فاقوالا سرادم ماظن اهرخآآ ناك ةمظنالا نم ًاددع نآلا ع ينطولا

 لك يف ةساردلا جهانم ةصاخلا رومالا هيف تحضو يذلا ١144 ةنسل ( سه ) خر
 (٠ وها ةنسل 5 مهر ماظنلاب يغلا دقو / ةساردلا هده لحارم نم ةلحرم

 اهبف لبقب 0 ةنس !١ ( يو دياعملاب ةقحلملا 0 يفف

 7 ُ 56 ةدملا هذه لالخ ةساردلا

 : ابمههأو سرادملا هده ىف سردت يلا سوردلا تاعوضوم ماظنلا نيب دفو

 باد « دئاقعلا « هلوصاو هقفلا « ةغالملا « قطنملا « باسحلا « ةيبرعلا ةغالا
 . مالكلا مع « هلودا « ريسفتلا  يمالسالا خيراتلا « ةرظانملاو ثحبلا

 ا عجا ره ساسأك  بالطلا اهسردب ىتلا بتكلا مها اما

 ( رطق حرش ) و ( دلاخ حرش ) و ( ةةمورجالا )و يناحنزال ( ءانملاو ةاثمالا )

 [يدودنلا حرش ٠ ( حاضيالا رون ) و ( بيبللا ينغم ) و ( ليقع نبا حرش ) و
 (يجوغاسالا)و ( جاهنملا ) و ( دبتجما ةيادب ) و 1 و (ةيادحلا) و

 ( يراخبلا حيحص ) و ا بابل )و 0 نتم ) و ( قطنملا ناهرب ) و
 ( يطوسسلا ) را و ( سم حبحص )

 5 9 هيب اع

 1 ةمممرلا لطعلاو دابعالا ىلا ةفاضالاب ةنس لك نم باو

 وو

 : ةئتآآلا تاعوضوملا اهنف سردت تاونس ثالث تاذ:
 © ةسدنهلا « باسحلا « هقفلا « وحنلاو فرصلا « ديوحتلا « يركحلا نآرقلا

 )١( ةنسل (5 ه) مقر ةينيدلا فاقوالا سرادم ماظن عجار ١5625 .

 ل مجالا



 . ةيفارفملا « خيراتلا « ةيقالخألاو ةيندملا تامولعملا « ةيعيبطلا مولعلا تامدقم

 ه يف نيج رختملا لوبق حجريو ةنلك نم يدادعالا مسقلاب سرادملا هى
 . (') ةعيرشلا

 دادفب يف ةدوجوم قارعلا يف ةطسوتم ةينيد سرادم عبرا نآلا دجويو

 ظ . كوكرك و ةرصبلاو لصوملاو

 فكزارقلا ملعتي ةصاخ دادغب ىف ةدحاو ةسردم كانبف كلذ لك ىلا ةفاضالابو

 . نينس عضب دف ا ميرككلا

 ةيريدم اهبلع فرشت ىتلاو دياعملاو دجاسملاب ةقحلملا سرادملا دد ع غلبيو

 .. قارعلا ءاحنأ تس ىف ةرشتنم ةسردم ( ١٠١ ) ءاهز ةماعلا فاقوالا

 نم ةذتاسالا رامك سرادملا هذه نم ريكا مسقلا يف سيردتلا ىلع فرشبو

 . (؟) لضافالا ءاماعلاو نئيدلا لاجر

 نم ًاريبك ًاددع ةماعلا فاقوالا ةيريدم تدفوأ دقف كلذ ىلا ةفاضالابو

 (ييرخلا رمزا )ىلا 1( نيالا هراجدلا اوزان ندلا سرادلا هده يحرعم
 نم ءابك ذالا ضعب دافيا نم نيئسحملا ضعب هب ماق ام ىلع ةوالع اذه « ةرهاقلا ف

 . صاخلا مب اسح ىلع فيرذلا رهزألا ىلا ءالؤه

 بصانم يلوت اماو سيردتلا يف اما مهنم ربك الا مسقلا موقيو ءالؤه داع دقو

 . ةمادعلا ةرازو يف يعرشلا ءاضقلا

 © فرشالا فجنلا يف ةينيدلا ةساردلا

 ىلع سيردتلا اهيف يرحي يتلا ةدعاقلاتحبصا دق فرشألا فجنلا ةنيدم تناك ال

 )١1( مجعلا اذه نم لوالا ءزجلا يف ةعيرشلا ةيلك ثحب عجار .

  6#-ءامض داتسالا ةداعمس فحتلا ِق ةيثيدلا ةساردلا نع ةصالخلا هذه انل لسراو لصف: دقأ

 د مبا



 ىلع يرحت تلظ دقف ©« )١( يرحملا سماخلا نرقلا فصتنم ذنم يرفعملا هذملا

 ديدجتلا, ضعب عم نآلا يح خيراتلا كلذ دنم ةثراوتملا ةقبرطلاو بولسالا سفن

 دختي وا اربنم داتسالا ىفري ثبح (؟) ( تاقلحلا ) ماظنل اققو كلذو بيذشتلاو

 .هتشقانم و هيلا عاتسالل بناج لك نم بالطلا هب طيحنو سلجما اكوا نه انك راق

 عماج وأ ةبماع ةسردم يف نوكت دقف « نيعم لحن فحتلا يف ةساردلل سدلو

 . مهتا رضاحمملا عاتسالا يف توبغرب نيذلا ةذتاسالا ءاقتنا يف نوريخع بالطلا نا ا
 مايا لطعت ابنا الإ ليطعت وا عاطقنا نودب راب ليل يرحت ةربتسم ةساردلاو

 تايفو مايا يفو مارلا مرح رهشنم ىلوالا ةرشعلا يفو ةيمالسالا دابعالاو عمجا
 ةاعارم اليل ةساردلا يرجتف كرانملا ناضمر ربُس يف اما . مالسلا مهيلع ةمالا

 تالا دتاسالاو كتالطلا فالاخ
 : امه نيتلح رم ىلا فحتلا يف ةساردلا لحارم مسقنتو

 : تامدقملا ةسأرد : ًالوأ

 «فرصلاو وحنلا اهنمةدع ًاعورف ةساردلاهذه لمشتو ةيديبمتلا ةساردلا يهو
 ة-ةسلفلاو ةميكلحاو ريسفتلاو ةمضايرلا مولعلاو لوصالاو هقفلاو قطنملاو ةعالملاو

 5 مالكا ملع و

 فرشألا فحنلايف هيلع حلطصملا فرعلا بسح ةساردلان مداح رملا هذه ىمستو

 . ةيوناثلاو ةنادتبالا ةساردلا ةلح رم لداقت يهو ) ح وطسلا ةسارد ( مسأب

 هتدامل انركش لجان نا الا انعسي الو ( ١95١ فجنلا ءاضقل ًاماقمت اق ناك امدنع ) ةراكش
 . كلذ ىلع

 قوعحلسلا كلملا اهيلع ىلوتساو ه : + ا ماع يف كلذو دادغب يف ةيهيوبلا ةلودلا مجن لفااط )١(

 يمرك ىلع ىغترملا ديسلا ةفيل ىلع طغضلا دتشاو مي>رلا كلملا اهمتارمأ رخآ رسأ دقف ء كب لرغط
 هربص دفنف هبتك تقرحا ىح ه 47٠ ةنسىفوتلا ( ىيموطلا نسحلا نب دمع ) سيردتلاو فينصتلا
 تتاب ثيح ه 44م ماع كللذو فجنلا رطش مههو>و نيمميم دادغب هذيمالت ضعبو وه رجهو

 . مهترجه رادو مثرقم فجنلا
 اريبك ًاعومج اوناك اذإ اما ددعلا يلق اوناك نا ةبلطلا عم ةسلجلا يف ذاتسالا كرتشي ثيح (؟)

 . مهتاكسا ىلع بيحيو مهتاشقانا م.تسيو عيملا ىلع فري يك ربنملا ىقرب ذئتيح ذاتسالا ناف
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 : يراشلا ةسارد : ًايناث

 ةساردلا يبف ةيوناثلا ةساردلا يت يتلا هب ةملاعأا ةساردلا لباقت يلا ةساردلا يهو

 هده نال ) جراح ةسارد ) ) مساب حلطصملا ف رعلا بسح ىمسلو صصختلا تاك

 ىلا يهو نيدبتجملا و ءاماعلا رابك نم هتامولعم ىقلتي نا بللاطلا ىلع تحت ةساردلا

 فرا ةساردلا هذه يف ةظحالملا ردحت امو . داهنجالا ةحرد ىلا لوصولل هلهؤت
 عاجسالا ىلع ديتعي اهيف بلاطلا نال تامدقملا ةسارد بولسا نع فلتخ ا.ولسا

 لاخلا يه 3 ًاصاخ 0 سردب نا نودنم مهتارواحو ةدتاسالا ت ارضاح ىلا

 . تامدقملا 5

 : يه ( تامدقملا ) ىلوالا ةلحرملا يف بالطلا اهب نيعتسي ىتلا بتككلاو

 حارم ) و ( بيللا ينعم ) و ( ةيفلألا ) و ( ىدنلا رطق وأ ةيمورجالا )
 (ةيسمشلاحرش) و ( ةيشاحلا ) و ( لوطملا ) و (ينازاتفتلل رصتخللا) و ( حاودالا
 (تايبلا عمج ) و( 0 ( رشع يداحلا 0

 بساكم ) و ( ضايرلا ) و ( ةبقشمدلا ةعمالا ) و ( عئارشلا ) و ( ةرصبتلا ) و
 ( نيتاوقلا) و ( دئارفلا) و ( ةبافكمكلا )و / 0 ) و ( 4 خيشلا

 . ( رافسالا ) و ( موظنملا حرش ) و ( تاريرقتلا ) و ( لئاسولا ) و
 بهدملا ءاماع نم ندبتحا ابك“ لك نع فرشألا فحنلا تناك امو اذه

 ءاحيا 8-0 نم اهمف ةساردلل ملعلا ب بالط اهدصقب يللا ةسردملا تحصا دقف ي رفعللا

 ةثالثث رضاخلا تقولا ف هذه فحنلا سرادم بالط ددع ردقبو « « يمالسالا حلاعلا

 يناتسك ابلاو يناغفالاو يدنهلاو يفاريالا مهني ت تاسنملا فلتخم نم لاط فال

 طقسمو نئ.رحبلاو تب وكلا نم بالط مهنه نا مث ىلامرنلاو 500 ينيصلاو

 . صيبلا سورلا نمو ايقيرفا بونج نم مهضعيو ايروسو نانبلو :

 يتلا ( ةيعرشلا قوقحلاب ) ةينيدلا مولعلا بالطو نيدلا ءاهاع تادراو رصحنتو
 تاكل امس (سخلاو ةاكزلاو مامالا قح) يهو فرُسألا فجنلا ىلا درت

 ا رقما ف فاقوألاو تاكرتلا نم درب ام كلذكاو « نو ءسحملا اهمدقي ىتلا

 اأهنم ةسردم نال ءاهز فحنلا ف ةشيدلا سرادملا ددع علبي و : ةشيدلا مولعلا

 ب 86و



 . ةريغص ةيفابلاو ىربك ةسردم ( 19 )
 رادملا هذه اما

 : (ثالثلا )دن وخلا ةسردم - »+

 ىناورألا ةس ردم ل يس

 نوكدانلاةجودع ع 4
 يراخبلا ةسردم - م

 ىيلخلا ةسردم 4

 ناسح هرريم خيم سلا ة سردم - !/

 ةيميلسلا ةسردم - م

 ناسرخلا ةسردم ل هي

 يزاريشلا ةسردم 1+

 ردصلا ةسردم ١

 ينيوزقلا ةسردم ١
 ماوقلا ةسردم عم
 دمتعملا ةسردم +

 ةيدبملا ةسردم اه

 يدنهلا ةسردم +١

 سرادم كانهو

 5 يف موو"

 لآ اهدا

 : يبف ىربكلا نس

 ه ١من ةنس يدزيلا مظاك دبسلا مامالا ايا : يدزيلا مظاك ديسلاةسردم -

 هام؟5 ١20+ك؟١ذ يناسار لا مااك 3 خيفلا مامالا ام بسأ

 مه ١ "ع4

 ه ١.6 ةئس يلاورالا مامالا ا 5

 م زم ةذس ينوك دايلا يقف ىلع جالا اهسعا و

 ه ١79 ةنسيراخبلا فسوي دم خيشلا ةمالعلااهسسأ :

 مه )7ع ةنس ىيلخلا ةمالعلا اهسسأ :

 ه )1 ةنس ليلخهزريملا نيسح هزريم خشلا امنيسأ
 ه )م٠5 ةنس يزاريلا ا امعأ#

 ه ١م". ةنس ىلاسرشلا دمحع الملا ةمالعلا انيرعأ

 مها " 4 مة: سيزاريشلا ندح دمج هزرمملا ددولا مأم

 يلاهةصالا تاخ نيسح دمحم ماحلا نفر تيبس

 يني وزقلا ينيمألا اغأ دم جاما اهسسا :

 مه .6٠) ةنس ىف تسسأ :

 ه 1١86 ةنس ىف تسسأ :

 ه 1789 ةنس ىف تسسأ :
 مه )مسرب ةنس ىف تسسأ :

 حور مال دمع يرزاسا ةقيدلا' مرافلا اننا ىدودت هةهنادو

 لا ناسملا لم مامالا اهيكتما ىلا ةسردملا يهو : ءاطغلا فساك هةهسردم ١

 ءاطغاا تساك"

 رفظملا ناسح لمي 7 0 تحن ى و : رشنلا ىدّتنم هسردم  ؟؟

 يرضخلا ينغ



 .داوح دمج خشلا ةمالعلا فا رشأ تن ىهو (ةيدمح الا ) ىرئا رحل ةسردم 4

 : يرئازخلا

 0 ةحدسمملا ةنيدلا ةساردلا

 ةساردلا داكتو « ةددعتم فئاوط تاذ ةممالسالا ةنايدلاك ةححسملا ةنايدلاو

 . ةدمقعلا فالتخال دوعي طسب فالتخا عم طمنلا سفن ىلع يرحي اهمف ةينيدلا

 نم ةرشع ةنماثلا غلب اذا نيدلا لاجر كلس طارخم الا يف بغري يذلا بلاطلاف

 قارعلا ىف دهعملا كلذ ناك ءاوس ةيئيدلا دهاعملا دحا ىلا هووذو هلهأ هلسرب هرمع

 ثدح ديزت وأ ةنسةرشع ىنثا بلاغلايف هذه ةنيدلا هتسارد قرغتستو هحراخ وا

 يح !اذ فصلا ىلا نونلا قم بلاطلا ايد عرش
 يىنيدلا دبعملا يف هلوبق دنع بلاطلا هلع نوكي نا بحي يذلا ىوتسملا امأ

 ىو ايم نع لورا ذل نا لع الداعي معو اهئ ادكرألا ةياردلا هدارق عدا وصخ ىف
 . ينادتيالا سماخلا فصلا

 ةمالملا بتككلا راتخم وهو ًاصاخ ًاحبنم ةننيدلا دهاعملا نم دبعم لكل نا ىلع
 سردت ىتلا ةينيدلا ةساسالا اياضقلا ىف الا ددصلا اذه يف دهاعملا هذه قفتت الو هل
 فلتخت ال ثا طرشب سوردلا هيلا لك ون يذلا ملعملاب ةطونم يبف اهتاعرفت اما
 . دهاعملا يف دئاسلا ماعلا دقتعملا نع هندابم

 ىف اذه انادبع قب ةروصغ :نووكتت داعت قارقلا قف ةتيدلا'سيادلاو:ةفافلاو
 مع يهو اهيحاونو لصوملا ةنيدم
 نيديعي مهسورد اهيف نوقلتي دهاعملا هذه لخاد ةداع بالطلا شعيو سانكلاب

 نونسحملا اماو مهووذ اما مهتشبعم ىلع فرصيو مهتسارد ةدم لوط مهبوذ نع

 اب ةصاخ فاقوا دهاعملل وا ةريدألا نوكتي ام ًاريثك و . نوصخألا مهاسؤر اماو

 ةقحلملا ةمايدلا دهاعملاو ) ةريدألا ) نع ةرا

 ميدقتب كيلوثاكلا نايرسسلا ةسينك نم ( اباس سرطب سقلا ) لضافلا ذاتسالا لضفت دقل )١(

 نم هلف ؛ قارعلا يف ( ةيكيلوثاكلا ) ةيديسملا ةيذيدلا ةساردلا بولسا نع ةرصت#لا ةذبنلا هذه
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 . بالطلا ءالؤه لثم ىلع اتادراو فرصت

 بقل لاني حاجني ةيونسلاتاناحتمالا زاتجاو هتسارد ىنيدلا بلاطلا ىهنا اذاو
 وأ ( ينيدلا هقفلا وه يذلا ) ترهاللا وا ةفسلفلا يف ملعم وا داتسا وأ ( قوتك ه2

 دق هسورد ةباج دنع بلاطلا نوكت نا دي الو . سدقملا باتكلا صوصن ريسفت

 ةسن رفلا وا نارا « ةيبرعلا ) : يه ًاعيرا وا ًاثالث تافللا نم سرد

 . ( ةيزيلكن الا وا
 نم ىخوتي اما ةنيدلا ذهاعملا وا ةريدالا هذه دحا لخدب نم لك ناو اذه

 دعيو هاوهو هتدارا عمقي نا ردق اذا ًاسبسق وا ًابهار ًاموي ىحضي نا كلذ ءارو

 ..هثاتم ورا ةعاطلاب
 براقيام ةنيدلا دهاعملا يفما ةريدألا يف ناك ءاوس رضاخلا تقولا يف سرديو

 (') . ايفارع اينيد ابلاط نيسفاو ةلملا
 ةمحسملا فتاوطلا ىدل ةينيدلا ةساردلا بواسا نع ةدبنلا هذه لحسن ذا نحنو

 طسب فالتخا عم دادعالا و ةسرتلا ف بولسالا سفن عبتت داكت اهفالتخا ىلع م

 فورف نم اهنبب ام ىلإ دوعي

 نايرسلاةفئاطو سك ذوثرالا نادرسلاةفئاط يه قا رعلا ىف ةيحمسملا ىلا لا

 (") . ةفاعلا ةفتاطو نتتاللا ةفئاطو كلوثاكلا

 البا اك

 واخ ًارظن اهيف ةينيدلا ةساردلا نع ةذبن يطعن نا أشن لف ةيدوهيلا ةفئاطلا اما

 ١ مهمع ةيسنجلا طاقساب ممم صاخت نا دب اهنم ابي رقت فارعلا

 ددع نال ةيئاصلا ةفئاطل ةبسنلاب عوضوملا اذه نع ملكتتن نا كلذك اشن ملو

 (*) . ( ةيديزيلا ) كلذك و فال ةسمخلا ىلع ديزب ال ليلق اهدارفا

 وأ ددعلا اذه براقي ام كانهو طقف ةيكلوثاكلا ةريدألاو دهاعملا لمشي ددعلا اذه نا )١(
 . ىرخألا ةيعيسألا كلارك 0 ةرداآلا ي اليلق ديزب

 يجولهدلا قيدص 5 فلأت (ةيديزللا ) د كلذ ىلع 0 ا 7 ١



 '"' ىوناقلا ىورتلا ناويد '"
 ةءادعلا ةرازوب ةطيترملا نيواودلا دحا وه قارعلا يف يفوناقلا نيودتلا ناويد

 : ةبت آلا رومالاب هتابجاو رصحنت
 رومالابو ةئاضقلا نوؤشلاب ةصتخلا ةمظن الا ونيناوقلا حئاول يظنتو دادعا ١

 . ةيلدعلا ةرازول ةعباتلا رئاودلا ةفاكر ةقلعتملا ىرخالا

 قلعت ام ادع ىرخالا كا ةصتخملا ةمظنالاو نيناوقلا حئاول قيقدت  ؟

 ةفيكحو اهداومو اهسسأ نأثد تاظحالملا ءادباو . ابنم ةنك رمكلا موسرلاب

 01 . اهو دنت

 دقعت ىلا تادهاعمللاو تاهافتالاو تالواقملا ىف ةروشملاو يارلا ءادبا »م

 - موكحلا تأر اهلك كلذو لودلا عم وا نييمكح وا نييقيقح صاخشا عم
 . اماشي ناويدلا ةراثتسا بوجو

 (تيبلع تلتلا :ةنرئاقلا «تالماعملاو عيضاوملا يف ةروششجلاو يأرلا ءادبا -؛

 .. تارازولا ىدحا ىدل اهرما يف ددرت لصح يتلا وا رثكأف نيترازو نيب
 تارازولا ىدحا لش نم ندع اعوشالا دع ةينوناقلا ماكحألا حيضوت -ه

 . اهل ةعباتلا ةسدئرلا رئاودلا وا

 سلاحمو نيفظوملا نم ردصت ىتلا تاررقملاو رماوالا ةحص ىف رظنلا

 اذا ام ناسبو ام ةقالع هل نم ةعجارم ىلع ءانب ةمحاعلا ةنامأ سلك اهمف ام ةرادالا

 نا طرش ىلع « ال ما ةيعرملا تاملعتلاو ةمظنالاو نيناوقلا ماكحال ةقباطم تناك

 نوكن ال ناو؛4 5-0 صاصتخا نمت ىوعد وأ ىوكس ةعجا رمآ نمضتت ال

 يف طرتشيو ةعب زآلا نع مثددع لقي ال نينوناق نينودمو سيئر ها 7

 ( ةمللش ٠ ) و سيئرلل هرمع نم ( ةنس ٠٠ ) لك أ دق نوكي نا اينوناق م نا نب

 فئاظو يف لغتشا دقو 2« ةفالا دعاوقب ًافراع « قوقحلا ةيلك نم ًاجرختم نوكي ناو . ءاضعالل
 وأ ايغو# يف وأ قوقلا ة ياك يف ةرضا ى# رك وا اك رولا سلاجنا وأ ةموكحلا
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 بلط وا زيستلاو فانئتسالاو ضارتعالا قرطل انروناق ًاعبات رارقلا وا رمألا
 .كلل ذك رارقلا وا رمآلا نوكن ال ناو هيدا نم ىلعا ماقم ىدل رك داع

 . تناك عون يأ نم بئارض وأ موسرب اقلعتم

 : ىهو بعُس ثالث ىلا هتامحاو ةيدأتو هلاهعا ةمشمتل ناويدلا مسقنيو

 . ةمك احنا ةنعسو ةراشتسالا ةيعسو نينقتلا ةمعْس

 قارعلا يف هنيوكت تالواحمو ةلودلا سلجم

 اياضقلا مس ةداع هيلا عجرب يذلا سلجملا « فورعم وه ام ةلودلا سلمي

 .نيفظوملا ببصت ام ًاريثكف . ةموكحلا نيواود يف لامعألا ةدحول مظنملاو ةيرادالا
 عجرم نم كانه سلو نيل وؤسملا ضعب فرصت يد ناريخالا ضم ها رخآلا وا

 اذه وه ةلودلا سلجم « ررض نم مهاصا امو فرح نم ءالؤه قل ام عفري

 ٠ هقح قح يذ لك يطعب و هباصن ىلا قحلا ديعي يذلا عجرملا
 تائيه وا سلاحي وا سلجملا اذه ءاشناب ةققارلا لودلا نم ريثك تماق دقلو

 مترلا ىلع نآلا ىتح هنم ولذف قارعلا اما . هنم ةوجرملا تاياغلا قرقحتل هرارغ ىلع

 . نآلا ىتح ىنطولا ىلا سبسأت ذنم هنيوكتل تلذب يتلا ةديدعلا تال واحلا نم

 فراك امدنع يديوسلا قيفوت ديسلا ةماخف ةلواح تالواحملا هذه ىلوا تناك دقلف

 ةحتالب العف مدقت ذا قارعلا يف ينطولا يملا ليكشت لئاوا يف ةيلدعلل ًاريزو

 .تأر لب رونلا ىرت نا ةحئاللا هذه بتكي مل هنكلو ( ةلودلا ىروُس نوناق )

 . ةيافكلا ( ىفوناقلا نيودتلا تاويد ) فلات يف نا كاذنا ةموكحلا
 يلاعم لواح امدنع ١444 ماع ىتح خيراتلا كلذ ذنم هلاح ىلع رمألا لظو

 ديدج نم ةلودلا ساحب ةركف ثعب كادنا ةللدعلا ريزو ليمح نيسح ذاتسالا

 نا ريغ ( ةلودلا سلجم ) ةحمال عضوب العف أدبو « دوجولا زيح ىلا اهجارخاو
 . اهدح دنع ةركفلا تفقوا ةرازولا ةلاقتسا

 اذا ىح مهريغو نيللوؤسملا ثيدح تلظ لي ديخت مل ةركفلا هذه نكلو
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 كاذنا ةيلدعلا ريزو راتات يماس نسح ذاتسالا يىلا_ءم داعا ١46١ ماع ءاج

 ىلا تلا فيع كززإلا نسل للا اهيدقواللودلا سلخ ةيمقالا نإ ظنا

 رخاوايف ةمالا سلحب ىلا ءارزولا سلجم اهمدق اهتحقن نا دعبو ةصاخ ةيرازو ةنجل
 يف اهنكلو (ةلودلا سلجم نوناق ةحنال) مساب ١401 ماعل يدايتعالا هعاّمجا مايا
 ابحا رخايف ةمغرلا نع بارعالا ىوس عمل دعب و دا اذه دنعتنفهو ةرملا هده

 . نآلا ىح عرشت مل اهنكلو لجاعلا بيرقلا يف

 « طاقن نم ةتاللا هذه يف ءاج ام مهأ ءيراقلل صخأ ةوطخلا هذهل المحستو

 وا ةخمنراتلا هتمحان نم رمآلا اذه ثحبب نا ديري نمل ةدئاف كلذ ىف نوكي دقف
 ء ةيرادالا وا ةمعد رْسنلا

 سدئر بانو سيئر نم ةلودلا سلجم فلؤي ( ١469 ) ةحتاللا هذه بح وميف

 . ةيناهلا ىلع ديزي الو ةتس نع لقي ال ءاضعالا نم ددعو.

 : ىه ةدع طو رش وضعلا ىف طرتشا دقو

 قوقملا ةيلك يف ًاجرختم نوكي نا - ١
 يف تاولس ثالث نع لقت ال ةدم ةموكحلا ىف الغتشم نوكي نا ؟

 ناضل ةودطا تاذعا
 بصنم داّسقت دقو ةنس ١١ نع لقت ال ةلودلا يف ةمدخ هل تقبس وا »م

 . تاونس ثالث نع لقت ال ةدم ةرازولا

 .رثك اف ةنس (ه٠) هشانو سئرللو « رثكأف ةنس )4٠( هرمع نوكي نا +
 الو نواصفب الو نولزءي ال سلجملا اذه ءاضعا نا ىلع تصن ةحتاللا هذه نا ام

 . ةيريرحتلا هتقفاومم الإ مهنم دحا يأ لقن زوحي

 : يه تائيه عبرا نم ةحتاللا هذه بحومب فلأتتف سلجملا تائيه اما
 ةءاعلا هللا دب

 نينقتلا ةّئمه - ؟
 طاضنالاو تاهاحملا ةئيه م

 . ةراشتسالا ةئه +
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 ساحب تابجاو اهعومجمب يه يتلا ةئيه لك تابجاو ةحتاللا تنبب دقو اذه
 .٠ ىلب أع صخلت هدهو ةلودلا

 ١ زايتما ءاطعاب ةينوناقلا حئاوللا و تايقافتالاب رظنلا .

 داوم نم ةموكحلا هجاتحت ام تالواقملا قفدت - ؟

 . ةماحلا ةلودلاو ةيروتسدلا لئاسملا ىف رظنلا م

 . اهريغو ةباشلا تاباختنالا ىف تاضارنعالا ةحص ىف لصفلا - +

 . رئاودلا ءاسؤر ةمآ احم ه
 . طاضنالا ناط تارارق دض ةمدقملا تاضارتعالا ىف ًأريمَت رظنلا - 5

 قوقح نم ةم وكلا ىلع فظوملا اهميقب ىلا ةيندملا ىواعدلا ىف رظنلا ٠

 . ةلودلا ىف ةفلتخلا ةمدخلا نيناوق نم ةئْسان

 , خلا ةرادالا سلاح

 مئاويملا +

 هدس قتلا ةعيدقلا نذملا نم يهو « ةيناويدلا ِءاول ا _ يه ةيناويدلا ةنيدم

 ةيناويدلا مساب تلدبا مث )١( ( ةكسملا )مساب ىمست تناك ( ؟110410) ه 1
 (") يرحملا رششع يناثلا نرقلا نم عباسلا دقعلا يف

 (متغلا فوصب هترع قلعت فورعم كئاش تابن وهو .ني حتفب كسحلا ةدحاو ) ةكسحلا )١(
 ةعئاذ ةرهشو قومرم يعامتجا زكزرم تاذ ناكلاب ةل_هآلا تارفلا نادلب نم ةدلب ةكسملا تناكو
 ( ةيناويدلا خيرات ) كَ عجار . هدعب امو يرجحلا رشع يناثلا نرقلا لوا يف ةصاخو تيصلا
 م96١1 8غ  فحنلا ,ةيطعلا يداو جاحلا فيلأت ًاثدحو اعدق

 دتعلا يف كلذو ( ةعاز> ) لعازملا ءاسؤر اهأشنا ( ةفايض راد ) لصألا يف ةيناويدلا (؟)
 يت 0 ىلع ) ناويد ) ةلظفل نوقلطي نييقارعلا نآل .٠ ير حملا مشع يناثلا نرقلا نم عباسلا

 ينسحلا قازرلا دمع ذات ءالل ؛ 06 هدحو ًاعدق قارعلا ( بات ا موفويض اهم نول.ةتسي

 « 7 > قارعلا مجعم وال



 دادغب نع دعبت يهو ( ةلخلا عرف ) تارقا ىلع راسا مكر

 نب دتمملا ديدحلا ةكسلا طخ ىلع عقت اهنا ام. ارتمواك ( #١9 ) ةفاسم ًابونج

 نيبو اهندب دتمملا ماعلا قيرطلا طيلبت رضاللا تقولا يف يرحيو . ةرصبلاو دادغب

 +١0 ماع لالخ هنم غرفب نا رظتنيو ًاثيدح ًاطيلبت ةلملا ةنيدم

 لالخ تعسون دقف نارمعلاو مدقتلا قيرط 'يف ةرئاس ةنيدم موبلا ةيناويدلاو

 ندملانم تناك ناوىهو . ةينارمعلا ةكرخلا اهبف ترهدزاو ةريخالا ةنس نيثالثلا

 ندملانم دعت امنال ةيرادالا اهتسها ثمح نم ىلوالا ةحردلاب يقأت اهنا الإ ةطسوتلا
 قاوسأ اهيفو ةدبعم ةحبسف عراوس اهلاختت ةريبك ةبصق يهو . ةماحلا ةيرئاشعلا

 فدهت عيراشم ةيدلبلا ىدلو . ةميدقو ةثيدح ةيريمأ تايانيو ةثيدح ىرخأو ةميدق
 .تياثيديدح رسج نآلا اهيبناج طبريو . رهنلا يناج ىلع اهعيسوتو ةنيدملا نيسحن ىلا

 زرلا ةيعارزلا اتالصاح مهاو قارعلا يف ةماحلا ةمعارزلا زك ارملا نم ةشناويدلاو

 تارضحللاو هك اوفلاو )١( ليخنلا نيتاسب ىلا ةفاضالاب ريعشلاو ةطنلاو
 افرق تا زعلا وتيروركتلا واول و آلف زورو وولف هاو :هويع# ةقاونلا كارلو

 ريتعيو « ةطسدنم ةلهس هضاراو «ابرغو ًابونج ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يضاراو

 تفل وارد اقوا قيملا تارفل رفلا ربو ةيدنحلا طس ةفض ىلع اهنم عقاولا مسقلا

 . بونجلا ىلا لامشلا نم ءاوللا ( هبعرفب ) تارفلا رهن عطقيو ءام الو اهيف

 (ما/6114) هسوفن ددعو ًاعبرم ًارتمولمك ( ١61١١ ) ءاوللا ةحاسم غلبتو
 « هوامسلا « كفع « ةيناويدلا ءاضق يه ةضقا ةسمخ نم ًايرادا ءاوللا موقتيو ةمسن

 . ةسماشلا « ريخص وبا

 ىف ةقراغلا ةضخنراتلا راث الاب ينغ ةيناويدلا ءاول ناف مدقت ام ىلا ةفاضالابو

 : اهمهاو مدقلا
 . كفع نم هب رقم ىلع ( )روس ١| 

 .نيبالم ةثالث ) ةلخل ( سوو ٠.... ) يلاو#< ءاوللا يف ليخنلا رادشا دلع ردقي )١(

 - ( نويلم فدنو



 . رضا ةيحان نم ةبرقم ىلع ( ءاكرولا ) كروأ  ؟

 ( ةركنس ) هسرال .- ع
 . ةيلصبفلا نم برقلاب عقت يهو ةريخلا - ؛
 املالطا لازت ال ناروهشملا تاخحراتلا نارصقلا امهو ريدسلاو قئروخلا هى

 . ةيلصيفلا ةبصق نم برقلاب ةعاس
 : يه اهمها رئاشعلا نم ريبك ددع ةنناويدلا ءاوا نطقيو
 ل7 « عركألا « نسح ونب « هلتف لآ « تالازغلا « لدرس لآ « محح وني

 «كفع «ضراع ونب « بعك « دايز لآ « لعازخلا « جيدزا ونب « ديعسلا « ريدب
 . يهاربا لآ « دياوعلا « تادبجلا











 ىدامرلا- ١

 ,ىدحأ يه ذا ءاشناالا يف دبعلا ةثيدح ةئيدم يهو يلدلا ءاول زك رم يدامرلا

 نكتمل اهنا الا . (') قارعلا هتيالو نيح ( اساب تحدم ) امحرصم نيتللا نيتنيدملا

 اهنم دوزتي ًازك رم تبقبو هرفس دعب تلمها دقو ةريغص ةبصق ريغ اهئاشنا لاح
 اذه ىلع تيقبو .ققارمو بارشو ماعط نم مهرفس يف هيلا نوجاتحم ام نو رفاسملا

 .تأدنف. قشمدو دادغي نيب تاراسلل قب رط تحتف امدنع ١57 ماع ىح لاونملا

 هلع تدخلا نقرر.( 5 عراوقلاو نك انا امنا كيردشلا ون ةسلاو ةطيت الامر

 . ةريخالا تاونسلا يف امس ال نارمعلا ليبس يف ةعساو تاوطخ وطخت ةنيدملا

 ىلعو « ًابرغ دادغب نم ًارتم وابك ( ١١ه ) ةفاسم ىلع يدامرلا ةنيدم عقتو
 . نميألا تارفلا ءيطاّس نم نيرتم وابك ةريسم

 يلرغ نونناطيربلا هأشنا يذلا( نابذلا نس ) راطم نا هللا ةراسالا ردحت امو

 (") ةجولفلا نيبو اهنبي اهنم ةبرقم ىلععقي م ١؟مه ماعةينابملا ةريحب رأ وجبت ارفلا
 امأ . ايروسو تدرالا ىلا يدؤملا تاراسلا قيرطب دادغبب يدامرلا طبترتو اده

 نيب رصحنب وهو ًانارمج اهرقفاو «ًاناكس اهلقاو قارعلا ةيولا عسوا وهف ميلدلا ءاول

 .(ما146ا م4345 ) لالخ قارعلا ةيالو اشاب تحدم ىلوت )١(

 ٠ ينسحلا قازرلا دبع ذاتسالل ( ًاثيدحو ادق قارعلا ) بانك مجار (؟)

 حالسلا تاوق هيلا تاقتتا دقو م ١5٠ ةدهاعم بجوع راطلا اذه سيسأت مت دقل (؟)

 اذه نكلو . لصوملا ركسعم نمو « نالا ديشرلا » يدينحلا ركسعم نم يناطيربلا يوجلا
 ىلع ايناطيربو قارعلا نيب قافتالا من نا دعب 5١ه ه ماع ةيقارعلا تاوقلا هتدست دق ( راطلا )

 . ةنسلا هذه يف ايكرثو قارعلا نيب دادغب فلح دقع رثا

١.0 



 ةيروس داليبو لصوملا ءاول هدح ذإ «ةيروسلا دودحلاو اليرك و ةلحلاو دادغب ةيولا

 . ًايرغ ماشلا ةيدابو ًابونج حلاو البرك ناءاوللاو ًاقرش دادغب ءاولو ًالامث
 او ريعشلاو ةطنحلا ةمعارزلا هتالصاحمههاو رثك الاىلع ةيو'رحصو ةلهس هضراو

 ةدلعو ًاعيوم ارث وابك ( ٠048 ) يلدلا ءاول ةحاسم غلبتو . شاملاو نخدلاو

 ةجولفلا ءاضق امه نيئامغنو نم ايرادا ملدلا ءاول موقتيو . ةمسن (1599944) هسوفن
00 

 : اهمها يلدلا ءاول يف ةنخراتلا راثآلا ضعب دجوتو

 يهو ( هنع ةعلق ) و هنع ًابرغ ( ىلع دهشم ةبق ) و ةجولفلا برق ( رابنالا )
 . ( سموك ١ عماج ) مث . ينامورلا حفلا ىلا اهدبع يقترب ةعدق ةعلف

 : اهمها رئاشعلا نم ددع ىدامرلا ءاول نطقبو

 . تاديكعلاو ةرئنعو عيوزو ملدلا ةريثع

 0 فارملا ىف ىرلا "

 امع فالنتخالا مات فلتخم يرشلا سنجلا هلجس خيرات يا لبق قارعلا ناك
 قارعلانم يب ونملا لهسلا يطغبف ًالاعش دي يسرافلا جيلخلا ناك ذا « نآلا هيلع وه

 .تارفلا رب ىلع(تيه) ةنيدم عقومو ةلجد رهن ىلع(دلب) ةنيدم عقوم ىتح هلماكي

 )١( ىهو ةيتآلا مجارملا ىلع اذه انثحم يف ادمتعا دقل :
 رداصلا ( 9١ه ؛_5١1 45 تاوئس' سمح لالخ اهلامتا نع ) ةماعلا يرلا ةيريدم رب رقت -أ

 . 56١ه: سبام يف

 . ١545 دادنب ةسوس دما رودكدلا فيلأت قارعلا يف يرلا روطت باتك ب
 ١و4 م دادغب ةسوس دمحا روتكدلل ( ءارماس ير باتك +

 9١غ: دادغنبا « « 6 ( تارفلا يداو ) باتك د

 5١ه دادغب هسوس دما روتك دلل ثيدحلا قارعلا سلطا باتك  ه

 ١5145 دادغب ةسوس روتكدلل ( قارعلا يف يرلا روطت ) <« و

 ب إو قاد



 حطس نع هعافترال رظنلاب ريبغت يأ هب ثدح للف قا رعلا نم يلامشلا مسقلا اما

 . راثرثلا ةقطنم يف الا رحبلا
 لودج ىرحت عبتيل (ةجولفلا) ةنيدم برق فرحني ىلصالا تارفلا ربي ناكو

 ثءح اعم تانرحو «دادغب لائس ةلحد رهن ىفالت ثمح ميدقلا (ةءوالقصلا)

 ننسلا فالآ رورم دعب و . ةئطاولا « فوك ركع ( ةقطنم يف رحبلا ىف تابصي

 فتراربنلا ناده دحا صرالا نم ةعقبلا هده ىف ةب ريشل رضانع يأ روهظ ليقو

 نين وكم هيف نابصي يذلا سملخلا ىف هئالمحم يذلا ىمطلا نم ةثاه تاممك نابسرب
 عفدي ًاييوسر الهس ةنوكحم اهضعبب لصتت نأ ثيلت ال ةسباي رزج ةدع كلذب
 بيسرتلا ةيلع ترمتساو «مايالاو نيئسلا رم ىلعىرخا ًارزحن وكل هماما هاما

 رهن ىلع (ةيرصانلا) ةدلب :عقوم ىلا ديدملا لهسلا دّتما ىتح نيئسلا فال أ هذه

 هراث ١ لازت ال يذلا ندمتملا يرشلا سنملا روهظ خيراتلا انل لحس ثبح تارفلا

 ذأ تارفلا رهنف .ةيرصانلا نم برقلاب ةعقاولا ةيدقلا (روأ) ةنيدم يف ةيقاب
 هاوتسم نم ىلعا ىوتسمي ريسي رمتساو ةيحيردت ةرودب ميدقلا ها رحب نع فرحني
 براق ىتح تالالس ةدع ىف يبوسرلا لهسلا هلوخد لبق ردحنيو « ريثكي يلاطلا

 ىلا اهدحا ريس عورف ةعبرا ىلا عرفت ثيح «ةيلاطلا (يدامرلا) ةنيدم عقوم
 بصي ثيح ميدقلا ىرجلا يف يناثلا ريسو « (سيد يلا) ضةخنمو ( ةيئايملا) ةريح

 ةرات دار فنا ىلعو « ةرات ناعممك ناريدف نارخالا تاع رفلا امأو 1 هلحد رم ْ

 ف دح وم ا نها أله رياسل 31 .ىلاحلا ( ةيدنهلا 5دس عفو 3 انقتلب ع ىرخا

 ةيناويدلا ) يطُس نيب يطسولا طخلا عبقي كلذ دعبو يلاخلا (ةللا طس) يداو
 يف ريسملاب روثسل 3 ( راسا ) يداوب أفورعم ناك يذلا « نينلاخلا ( ةراغدلاو

 جيلخلا لحاس ىلع تناك يتلا (روا ) ةئيدم لصي ىتح يلاحلا هاجتالا هباشي ام هاجتا

 نم ىلعا ىوتسم ريسب ناك ( دلب ) ةنيدم كرتي ناك نا دعبف « ةلجد رهن اما
 (ناوربنلا) عرف املوا نيريبك نيعرف ىلا عرفتي مث « ريبك رادقم يلاطلا هاوتسم
 ةلجد عرف وه يفاثلاو « ةيقرشلا راوهالا يف بصي ىتح بونملا ىلا دتمي يذلا

 ل |.



 ثيح « ةيلاطا ( توكلا ) ةئيدم ىلا لصي ىتح بونجلا ىلا دنع يذلا يلءالا
 ةنيدم برق تارقلا رهن يف بصي ثيح لالا ( فارغلا طش ) ىرجم يف ريس
 ةيب ونللا ةهلا ىلا دمي ريغص عرف ( توكلا ) دنع هنم عرفتي اك . ( ةيرصانلا )

 اذهو . لوالا (ناوربنلا عرف ) اهيلا يبتني يتلا راوهالا يف بصي ثيح ةيقرشلا

 م ةلجد ربنل يمدئرلا ىرجملا حبص أ نا ىلا دعب ايف عسوت يذلا وه ريغدلا ع رفلا

 . رضاحلا تفولا يف لاخلا وه

 ماق ىلع عطاق ليلد تارفلاو ةلجد يداو يف ةديدعلا ةيرثالا ندملا راشتنا نا

 تروكي نا دب الو « ةمدقلا ةخراتلا روصعلا كلت لالخ ىف ةميظع تاراضح

 اهرورشو اهتاليوب اومكنو نيرهنلا ده تاناضنف راطخا اوبءاح دق موقلا ءالؤه

 رمنألا ناو . ابهنم ةياقولاو اهراطخا ءردب ريكفتلا ىلا مهب ادح يذلا رمألا
 كانهو انه ةرثعبم موبلا اهراثا دحت ىلا ةعدقلا روسملاو دودسلاو لوادجلاو
 .ةرباغلا ةنمزالا كلت يف تباثلا يرلا نم ماظنو ةريبك ةراضح مايق ىلععطاس ليلدل

 امس ال نييسابعلا نمز يف اهراودا ىهزأ يرلاو ةعارزاا نوؤس تغلب دقلو

 ةحئن ًايحيردت لالحمضالاب كلذ دعب تذخا اهنكلو نومألاو دُسرلا دبع ىلع
 ةنايصي مهتيانع مدعو ماكحلا فعضو « دالبلا تي رخ يتلا ةبقاعتملا تاناضيفلل

 دادغي ىلا ( وك الوه ) ءاج ىتح رامدلاو بارحلا اذه رمتساو . يرلا تاشنم

 تكتفو ًايئاخ يرلا نوؤس كلذب تلحناف نا رمعلا نم ةيقابلا ةبقبلا ىلع ىفقو
 لحو يرلا نوْؤَس كلذي تروهدتف ايراح رمنالا تريغو ندملاب تاناضيفلا

 . )١( ًاعيج دالبلاب بارحلا

 ينطولا مكحلا ليكشت لبق قار هلا ىرلا

 يدذلاب ا را دنم أ وا ىلا ءىلدس نم ريسل قارعلا ىف ىرأا عضو رمتسا دقلو

 ماع يف كلذو يلوغملا ناخزيكتج ديفح ( وك الوه) ةدأ - دادغب يرتتلا ش هدحلا لخد ( ١(

 ىلا ا هلوح ىتح مايأ ةعيس اهحابأو اهلهأ يف فيلا عضو ثيح (م1؟ه4-ه585)

 5 ضاقت او بنا رح

 ل ١و دس



 هاملا ثحارو دودسلا تلضها دقف ؛ هوفلح نمو وك الوه دب ىلع دالبلاب لح

 يف يمطلا تابسرت او حما بيرام نرد ا( موطا يرخ

 تلكشتف تاضفختملا ر# و دودسلا ف رح ىلا كلذ ىدا ام« عورفلاو لوادحلا

 )١( . هلك رطقلا بارخ ىف سسلا تناك ةعساو راوها كلذي

 لك ددبتف « ركال وه هفلس اهب ماق يتلاك ةيريمدت لامجاب ( كنلروميت ) ماق دقو
 نمألا لبح بارطضاو ءامدلا كفسو رقفلاو تابكتلا ىلاوت نم حالد الاب لمأ

 . ةددعتملا ةدنحالا تام وكما بقاعت هيبس يذلا

 تلعج دق ةيافكلا ةلقو ةموكتملا رارقتسا مدعو ليوطلا كارتالا دبع نا اك

 . (؟) ةبوعصلا نم ريبك بناج ىلع قسنملا يعادزلا مدقتلا
 سحا ام دنع نيررشعلا نرقلا لئاوا ىح هلع وهام ىلع لالا لظ دفو

 هلا تلاام ةدصاحو هيدر ةدسو عضولا ءوسو ةلالا عافني كارتالا تولوؤؤسملا

 مليو ريسلا ) دافيا ةينامعلا ةم وكلما تررف ذأ <« هعورفو ( لا طس ١ عرازم

 جئاتنوهتايصوت ميدقتو هيف يرلا نوؤُس ةساردب موقيا قارعلا ىلا ( سك وكليو
 . اهقيقحم نكسملا تاعورشملل ةمنفلا هتاد رح

 قارعلا ىف ثكم نادعبو . ١1٠8 ماع نيسدنبملا نم ددع هعمو وه مدقف

 خيراتب الصفم ًاريرقت عفر ةبواطملا ةينفلا تايرحتلا زحناو ةنسلا فصنو نيتنس ءاهز
 . (") ةينامعلا ةموكحلا ىف ةعفانلا ةراظن ىلا ( ١911 راذا ؟5)

 ذاتسالا ةجرت ( ثيدحلا قارعلا خيرات نمزورق ةعبرأ ) هباتك يف كيركنول رتسملا بتك )١(
 لامعالا مظعا تناكو » الئاق قارعلل لوغملا وزغ رئا ىلع يرلا مضو ددصيفءتوريب  طايلا رفعج
 دقو . ءاقسالا مظاونو راهنألاو دودسلا يف نقتملا بيرختلا يه وك الود | ببكترا يتلا ةيعدهنلا

 نيب لمعلا حور نادقفو دالبلا يف تانارطضالا رارمتسا بيس تابيرختلا كل: حالصاب مايقلا رذعت
 ىلا ًاريخا ىدأ يذلا رمألا وهو ةلئئاحلا تابيرختلاو حباذملا كلت دعب نيليلقلا ناكسلا نم ءايحالا

 ةداهتسا ةكيلا نم دعب و ناضيفلا دعع اهطرض 95 الو يفاكلا ءاملا تبعاوتسل ال ةرومطملا

 . ١9145 دادغب ةسوس دجما روتك دلل « قارعلا يف يرلا روطت » باتك (؟)

 ناد ع هتاسارد اهم منجا يتلا ةميقلاو سك و كليو مايو ريسلا ةميصخش ةممهأل آرظنو 0

 د ١٠١١م د



 (ةيدنلا هدس ) ءاشناو ةسردنملاو ةعدقلا عيراشملا ءامحا ريرقتلا اذه نمصت دفو

 ىلع دامعالا نوعيطتس ال مها اودجو ١94110 ماع قارعلل زيلكن الا لالتحا دنعو

 ليكشتي لاحلا يف اوعرساف طسواألا قرشلا يف مهتاوف نومتل ةدعاقك قا رعلا

 ريسلا اهحنرتقا نا قبس ىنلا عيراشملا ضعب ذيفنت يف ىعست تذخا يلا يرلا ةرئاد
 بدر نا را رو راقملا © لو ديب رس ل 1 نيك كي ا اواو
 « رص ريح » و ( ىسلع » لوادحي ف رعت تناك ىتلا ةعدقلا لوادحلل ءاحأ 4 ةمفس وملاو

 1 همقمس ىلا ةعدقلا روصوعلاو ىمايعلا رصعلا ف هدو>حوم تناك ىتلا «كلاملارو

 )») ةيدنملا ةدس)

 يالا ةيركتللا كفرات بك وتوم ايو دوعنلا رقت نإ هاجم: لعاب
 تارفلا رهن هيف بعتي يذلا ناكملا يف هتماقا حرتقا يذلا دسلا عورشم ذيفنتب
 يذلا ةلملا عرف ىلا هاملا زيبجت نيمات ىلع ةعرسب لمعلل « ةلحلاو ةيدنهلا يعرف ىلا

 ىلا ةلملا طّس هاحتا نم ربنلل يسئرلا ىرجملا لوحتل ةحرتتك فحي ذخا دق ناك
 . ةيدنهلا طس هاحنأ

 :هنع ةصالخ ىلي ايف جردن قارعلا يف ايس ال يرلا نوؤش
 ىضق « يرلا نوؤش يف ص هن نا دعبو دنهلا يف ١86 ماع سكوكليو ميليو ريسلا دلو دقل

 ةقث ىلع زاحو ةعساو ةريخ بستك اذ كانه يرلا ةسدنه ةلوازم يف ةنس ةرشع ىدحا ىلع ديزب ام
 اهتيروطاربما يف ةلاحلا حالصا يونت تناك ةينامءلا ةموكحلا نا هنيح يف فداصو ةيماعاا طاسوالا

 ميليو ريسلا تراتخلا « ابو وا نه نارا ند ةنايذجالاو ةكدللا ةيدلا تنلاعا لاخدات ةمدياا
 وهو:ءاهيف يرلا توؤش ةطلاعلل طم ىلا هتدنوأ م ءام يف رواشك ةناتسالا يف لمعل سك و كليو
 ٠١ه.مهد 9١م ؛ ماع.يف قارعلا ةرايزب ماق:دقو:» ةاودا نازح عورشم ممصت عضو يذلا

 وهو ( نيروناا نيب ام دالب يف يرلا ) ناونعب ًافلؤم ةرايزلا كلت رثا ىلع مضو دقو ىلوالا ةرملل

 نوؤش ةساردإ انركذ م6 و6 ٠8 ةيمسر ةمهع 0 راز دقو . سيفن 57

 نا دعب ١911 اهرخآ تارم ةدع ميط دقو ١51١1١« ماع ريهشلا هرب رقت مدقو قارعلا يف يرلا

 ماع ىندألا قرشلا » ةلجم يف هسفن سكوكلو ميليو ريسلا اهيتك يتلا ةلوطملا ةمدقللا هيلا تفيضأ
 تام هنأ يا ١555 ماع ميليو ريسلا ينوت دقو اذه . قارعلا يف يرلا لبقتسم نع ©« 5
 . ( اماع 8١ ) هرمعو

 ا | ١4



 ةدودحللا ةناطيربلا ( نوسك اح نوج ريسلا ) ةكرش ةدسلا ءاشناب تماق دقو

 ةايستملا تدحاأ ثسىح لد دعب رهنلا ىرح أهملا ل وجيد مت أ رفلا رن ةسداملا ف

 نم طابس ربس ىف لمعلاب رشوب دقف . ةدسلا قب رط نع ديدجلا ىرخملا يف ب

 .(') رهسا ةعستو نيتنس وحن قرغتساف 141١ ماع
 لمتشي. ضاوحا ةثالث نم ةفاؤم يهو ( أرتم .٠» ) وحن ةدسلا لوط غلبيو

 (ةحتف »1) عومجملا ن وكف « دوقعلاتاوذ نم( ةحتف +١ ) ىلع اهنم ضوح لك
 .دال وفلانم نيترءاوس زبحم ةروك دملاتاحتفلا نم لك و راتما ةسّخ اهنم لك عاستا

 راتما ةناك هضرع ©« نفسلل رم « سوه » ”دسلا نك وارخلا ةمحانلا يف دحويو

 . كرحّتم رسح هيلعو ( أرتم هم ) هلوطو

 ماع لوالا نوناك رهْس نم رشع يناثلا مويلا يف ًايمسمر ةدسلا تحتتفا دقو

 لودلا لصانفو نيفظ وما رايك و دادغي ىلاو هرضح بيهم لافتحاب م 11

 . نايعالاو ءاهجولا نم مهريغو
 مها ةيناويدلا ( قحتس ) نا ملعي انلك ) الئاق ةلفللا هذه ىف ىلاولا بطخ دقو

 تناكيذلا تارفلا ىرحب ل وحت نع جتن بارخلا نم هب لح ام ناو قارعلا ماسقا

 بصخل ادرا ىلصالا هاري ىلا هدرتتا ةموكحلا تم زع كلذدلو هنم قةدتت تاريخلا

 ىلا لوصولل ىرخا لامعاب مايقلا نم دب الو ) لاق مث ( ... قارعلا ىلا ةهافرلاو
 ةرامملاو ةمحلا نم موهنم ادب ال نيسدنبملاو نيل واقملا ىلع ىنثاو ةدوشنملا ةياغلا

 نم ءا#للا عن بارتلا نم دس قا كعب ىلا عيمباو وه ىشم مث ( خلا ناقتالاو

 لامعلاش وفر نم شفر ىلاولا كسماو ءاعدلا ىلت و حئابدلا تحذف لَا وحن ىرملا

 دسلا اولازأف مهشوفرب نولجعي لاعلا ذخا لاحللو دسلا بارت نم ناهس لازاو
 . (؟) ( قدانملا قالطاو ءاسنلا ةدرغز نيب

 رهش يف ةيامءلا ةموكحلا نيبو ابنيب تعقو ةلواقم بجوع ةكرشلا هذه ىلا دهع دقل )١(

 مظان ةينامعلا ةموكملا ىعو ( يديا .ىج .ىح ) ةكرشلا نع ابعقو دقو ؛ ١91١ ماع طايش

 ٠ لامعالا نع الوسم تقولا كلذ ىد ناك ثمح سلك وكليو مليو ريسأأو 0 اشاب

 . ١55١4 ةنلل ةيرصلا فطتقللا ةلم نم نيعبرالاو عبارلا دلخلا مجار (؟)

|. 



 يف ةينائعلا ةموكتملا هب تماق مظنملا يرال عورشم مظعا زاجنا مت اذكهو

 امف « ةدحاو ةنس ىلوالا ةماعلا بركلا ليبق كلذو قارعلا 5 ابمانا )١( رخاوا

 ماع قارعلا لال ت1 ةيناطيربلا تاوقلا تَنا اذا ىتح اهرما لمها برحلا تنلعا
 فص يىفو .امترادا ءوسو اهتناص لامها بيس اهل ىثرب ةلاح يف ةدسلات ناك

 نكلو رفحةدع اهيف تثدح دقتناك يتلا اهتيضرا حالصال تالواحت ترج
 فص يفو . ةمزاللا تال لاو داوملا رفوت م دعى 85 ةب د نكت / كلت ةلواحلا

 تقأف ًاثيدح تئشنا دق تناك يتلا يرلا ةيريدع ةدسلا حالصا .رما طبنا 1414 ماع

 ١119 ةنس فصيفو . ةدسلا رخؤم ف ةعقاولا ةضرالا نم قويا مسقلا حالصا

 ينلا تابارطضالا نكلو ةيرورضلا تا-الصالاب مامقلل ةمزاللا ريبادتلا تذخنا

 ثسىح « تاحالصالا كلت رارمتسا نود تلاح 99٠) ةنس زوم ”ه يف تثدح

 . ةكمن اكملا تالالا ترمد

 بب رختلا نانا تقفيحبتلا 3 ةريفلا كلت لالخ ةيانع ةدسلا هذه لنت : ادكهو

 . احيردت اهملع ربظت

 تا دق ةيفارعلا ةموكحلا تناك ١976 ماعل يفصلا مسوملا ةيامن يف نكلو

 : ىلع تلمتسا تناكو ةمزاللا تاهمرتلاو ةمبملا تاحالصالا

 ١ - سطاغلا دسلا ةيضراو ةدسلا ةضرا ءانب ةداعا .

 نم الدر ةيوقلاا ةفيلبلا 15: اموالأ نو ىدلكاقلا هلل هيدع نا ددساشلا تاو
 . ميدقلا رادجلا

 : باوبالاب لصتت ةديدح تاحتف ءاشنا م

 . ةعدقلا باوبالا نم الدب طئاسولا لهبساب ةزبحب ةديدج باوبا ءاشنا - ؛

 .: ؟ ةديفلاب قلعت رخال ابغا و دانا يعتراخلا هيبزلا يد

 د دا

 ةيذلا تسيل دعنا"( ىلع وسلا ) يفض ةنمنللا سلا ةنيع ءاقأ ةفا ا نات نك
 ( ينارتسا نواب فلأ 550 ) ءاهز يا ةيكرت ةريل ( * 5.٠٠٠0 ) ىه ةدسلا يف اولغتشا

 هسوس دعا روتدكدلا هقلؤأ ( قارعلا يف ىرلا روطت ) باتك نع ثحبلا اذه انصخل دقل (؟)

 1ك



 مظنت تلسل ط  سوالا تأ رفلا ةقطنم ءامحا ةدسلا هده ءاشناب م اذكهو

 )١( داليلا ىف يرللءىشنم ربك | ريتعت يلا ةدسلا هذه قي رط نع اهيف يرلا ناو وع

 دالبلا يف ينطولا مكحلا ليكشت ذنم ثيدحلا قارعلا يف يرلا
 يرلا ةرئاد مظنت ديعا دالبلا يف ينطولا ىلا سدسأت رثا ىلع ١ هدف

 اتالمكشلت تضفخو لالتحالا تاطلس لم نم 91١م. ةنس ف تثدحا دق تناك ىلا

 يرلا عضو ناكو اهلامعا نم ريثكل ةيسايسلاو ةيركسعلا تايضتقملا لاوز ببسب
 : ىلب ام" تقولا كلذ يف دالبلا يف

 هنا عم -انبي م -. احل ىثري ةلاحيف تارفلا رهن ىلع ةأثنملا ةيدنهلا ةدس تناك

 يلدلا يءاول يف يرلا لاا تناكو . تاونس ينام نم رثك | !ئاشنا ىلع ضن ىل

 لالتحالا تاطلس اهتأشنا نيذللا ةءفسوملاو ةيوالقصلا ىلودج ىلع رصتقت دادغبو

 ءاول يف ةراغدلاو ةشاويدلا هاعرفو ةلملا ءاول يف ةلطا طْس ناك ام . يناطيربلا

 ةندنهلا ةدس ماما نم ةعرفتاا ةيلسملاو نسح يندو لفكلا لوادجو «ةناويدلا

 تناك ىلايد ءاول يفو . مظنتلاو حالصدالا لامعا نم ريثك ىلا ةيروف ةحاح يف

 ىف دشلعتو : مظنتلا لئاسو نم ةمااخو ةمث ادب ةلاح ىف هد ةدوجوملا لوادحلا

 باطحالانم ًايونس أشنب يتقو دس ىلع فيصلا مسوم لالخ اهل ةمزاللاهايملاب اهزيبجت
 دسلا اذه فرحن ناضدالا هايم تناكو . اهرودص رخؤم ىلايد رمن ىلع بارتلاو

 . يلاتلا ناضيفلا مسوم لوا يف اهماما

 توككلا ةيولأيف ةدتمملا ةعساشلا ةيعارزلا ىضارالا تاذ فارغلا ةقطنم يف اما
 دع لدا طاقم ىلإ ةنلاعلا لو تلا ردا طخ ىتااودتا نات © قافاتلا ورةرازفلاو
 نكت مل ثيحب لاح هالاو فعضلا نم ةلاح يف رمنالا دادس تناك م . ةعارزلا

 .ةيدامتعالا ريغةلاعلا تاناضمفلا نع كيهانةئطاولا ةيداشعالا تاناضمفلادص ىلع ىوقتل

 ةدس ) باتك ةعجارم نكعي ةيدنهلا ةدسب ةقلعتملا ةينفلا ليصافتلا ىلع عالطالا ةدايزل )١(
 ة-فغللاب ) عوبطلا ةسوس دما روتكدلا ذاتسالا هفلؤا ( اهدئاوذو اهميمصت خيران  ةيدنملا
 .ما94١ه ةنس ةموكحلاةعبطم يف (ةيزياكنالا

 م نا



 روهدت يف رثالا ريك ! دالبلا يف يرلا نوْوُس يف يدرتملا عضولا اذهل ناك دقلو

 يف ةنضملا دولا لذي ىلا ةيقاعتمللا تاموكتحلاب ادح امم ًايدامو ًايداصتقا دالبلا
 امسح ةتوافتم تارثفيو عيراشم ةدعب تام وكحلا هذه تماق دقو هتططاعم لسس

 : ةنفلاو ةيداملا اهف و رظ اهل حعوسسلا

 سدسات دنم دالبلا يف اهذيفنت م يتلا عيراشملا مهأ ىلي ايف جردت الوأ نحن اهو

 . نالا ىتح دالبلا يف ينطولا سلا

 تارفلا رهن عيراشم أ
 اممف ةقارعلا ةم وكلا هب تماق ام تاب رم امف اني دقو  ةيدنهفلا ةدس ١

 . اهل ةمزاللا تاحالصالاو تاريمعتلاو تاهمرتلا لامعا

 : ةينيسحطلاو نسح يبو لفكلا لوادحو ةلخلا طش - ؟

 كا ناييستالاو عدصتلا نم ةلاح ىف .4١9 ةنس لبق ةاللا طس مظان ناك

 ةلملا طس ىلع ةمعارزلا تاعيسوتلا هيلطتت تناك ام رارمال هعاستا مدع بناج

 ةمءالم رثك ا رخآ عقوم ىلا هردص ليوحتب ةموكحلا تماق كلذلو هسشاندو.

 م١٠) اهردق ةحاسم ءاوراآل ًانفاك راصثسحي « ص رغلاب يفب ديدج مظانب هتزهحو.

 ضرغل نسح ينبو لفكلا يلودج عيسوتو ممظنت يرجا م . ةراشم ( فالا
 . ناتاسلا اهنمضي ةراثم ( فلا ١١9 ) اهردق ضراللا نم ةحاسم ءاورا

 : برغ يباو ةيفمطللاو ةيفسوملاو ةيوالقصلا لوادج م

 يلدلاءاول يف ةيوالقصلا لودج ديدّمو ظنت ىلع ًاضيا يرلا لامعا تملتسا دقف
 يتلا ةحا ملا تدادزا كلدبو |معورف رفح عم دادغب ءاول يف ةنفسوملا لودحو

 اهرده ةدايزب يا .ةراّدم ( ؛مجوالؤ.٠) هعومج ام ىلا نالودحلا ناذه اهمقسلا

 . 90١ ةنس يف هنامقسل اناك امع ةراشم ( س.. ...)

 ةحاسم ءاقسأ ضرغل ةفطللا لودجح رفح ١و9 ةلس لالخم كلذ بناج ىلا

 يأ لود_ح رفح مب مك . ةهراشم ( 855. ) علبت ةعارزلا يضارالا نم ةدد دج

 «م8» قارعلا مجعم د ١7#!



 ( )76١ ٠١4 ير هتطساوب نكما ثمحب )90+ ةنسو #١ ةنس نيب سب رغ
 عفرلاةطساوب ةراشم ( 7888٠ ) اهردق ىرخا ةحاسم يرو ؛« احبس اير ةراشم

 ْ . لودملا سفن هايم نم تالآلاب
 : ةيناويدلا ءاول ىف يرلا لامعا -

 لودجح امه نييسئر نيعرف ريغ ةيناويدلا ءاول يف ةلملا طّس بئانذل نكي م
 مظاونبةزهحت اهعورف وا نالودلاناذهنكتي ملو . ةيناويدلا لودجو « ةراغدلا

 عرف رفح مت م . ًامظان اهنم لكل +١0 ةنس يف ةموكحلا تأثنأف اهرودص يف

 ير هتطساوب نكما يذلا +١54 ةنس لالخ ( ةيرملا) لودج وه ثلاث يسكر

 ( ةنبتلا ) هبعرفو ( رف ) لودج رفح مت م . ةراشم ( 48.٠٠ ) اهردق ةحاسم
 ( مها/ه٠) غلبت ةديدج ةحاسم يقسل 2 1448 و ١946 ةنس نيب ( ةرخصلا ) و

 ةنسو ١941 ةنس نيب هتاءرفتو ( ةثيمرلا ) لودج رفح مث كلذك و . ةراشم

 يتلا يضارالا نم ةراشم ( 666 ) غلبت ةديدح ةحاسم ءاقسأ ضصرغل 8

 . ةدئافلا ةعدع تاعقنتسم ىلا لوحتتف تاناضفلا هامم اهرمغت تناك

 نيعرفلا دحا ةلطلا طش بئانذ ىلع ( باخشملا ) مظان ءاشنا مت )وم + ةنس يفو

 لودج ردصولع ( وعللا) مظان ءاشنأ لة. ةنس يف منو . ةفوكلا طل نيسس رلا

 نيده ةطساوب نكما دقو . باخشملا طس نم ىرسلا ةفضلا نم عرفتملا ( وعبلا )
 . ةفوكلا طشد فورعملا ىسئرلا هعرف يف تارفلا ربن هام ىلع ةرطيسلا نيمظانلا

 طس ) فيرصت ةدايز ىلع لمعلل ةريك ًادوهج كلذك ةموكحلا تلذب دقو

 ءاشنا,تماقو الماك ًاريبطت طشلا اذه ريهبطتب ١4601 ماع يف تماق ابنا اي ( ةيماشلا

 . ةلماك ةرطيس ههابم ىلع ةرطسلا ضرغل هزيازب ىلع مظاون

[١ 



 (') ةيناملا عورسشم - ه .

 قل رعلا يف اهديفنت:م يبلا ةينا ردعلا عيراشملا مها نم ةيئايلا عورشم ربتعي

 ناض رغقيقحن لحال كلذو . (؟) ةننابللا ةريحبل لالغتسا نع ةزابع عورشملا اذبف

 سس
 طساوب اهيلع ةرطسلاو تارذلا رن تاناضف ةأطو فرفخت : لوالا ضرغلا

 ةريحبلا ىلا ناضيفلا مموم لالخ ربتلا يف باسنت يتلا ةدئازلا هايملا تال نمي

 ولا هايملا ةي؟ الا ناضيفلا مسموم لالخ يدامرلا ةنيدم رخؤم رهنلا ررم ال ثيحب

 فخ كلذيو « هفانخ يف تارسك ثودح نود ربنلا ىرخي اهبعوتس نأ نكم

 ههاسم نانغطل ةحمتن ةداع ثدحت تناك ىتلا رئاسحلا لقتو ربنلا اذه تاناضمف ةأطو

 .  هارجع ةطيحللا ةيعارزلا يضارالا ىلع
 اهب ناضيفلا هامم نم مسق نزخ يف ةريحبلا هذه مادختسا وه : يناثلا ضرغلاو

 ىلا ةيئاث ا داعاب كلذو ربنلا يف هاما بسانم طوره دنع اهنم ةدافتسالا ض رغا

 تاحامتحالا نع  هبف ةيراجلا هاملا ةمآ يا  ربنلا فيرصت لقب امدنع هارحب

 ةدافتسالا ىلع ةوالع كلذو « فيرخلاو فصلا يمسوم لالخ هاملا نم ةعارزلا

 تارفلا رن ىلع ةيفصلا تاعارزلا يف عسوتلا يف ةنوزخللا هاملا نم

 اهلمك ايةدئازلا ناضنفلا هام ةمت باعبتسا اهنكميال ةينابلا ةريحن نال رظنلابو
 ضرغا ةريحملا نم بونملا ىلا عفاولا ( سيد يلا ) ) حلملا . ,<ك ضفخنع نيعتسا دقف

 . ةريحبلا قب رط نع هيلا ةدئازلا هاملا فيرصت

 زاحملا مت دقف نيضرغلا قيق## يف ةريحبلا نم ةدافتسالا ناكما ضرغاو

 : ةمثاآلا لامعالا

 تناك دقو ٠ سك و كليو مبا ,و ريسلا اهحرتقا يتلا ميراشملا ةلج نم ةينابحلا عورشم ناك )١(
 ترشاب دقو هديفنت ىف اع ةدودحلا ( نود "ا نوح ريشا ) ةكرش عم تقفتا دق ةينامعلا ةموكمحلا

 هذه فقوت ىلا ىدا ١514 ماع برالا بوشن نا ريغ داع دان اهلمع ةروك ذملا ةكرشلا
 . لامعألا

 مجعملا اذه نم لوالا ءزجلا يف ( ةيناحلا ةريخم ) ثحب عجار 6
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 .تارفلا رهن نيب لصب يذلا ربنلا وهو (رارولا لخدم) لودج رفح ١
 ذا نآلا ىتح ملاعلا يف اهرفح مت يتلا لوادجلا ربكا نم لودجلا اذهو .ةريحبلاو
 (راتمأ ؟٠) هردص دنع هعاق ص رع غلبي

 اهنم لك ضرع ةحتف ؟ؤ نمن وكم رارولا لخدم ردص ىلع مظان ءاشنا - ؟
 .راتمأ ()

 ةريحبلا نيب لصي يذلا لود جلا وهو (نابذلا جرخم) لودج رفح م
 دنع ةيناث رهنلا ىرحي ىلا اهيف ةنورخلا هاملا ةداعا هتطساوب نكمي يذلاو ربنلاو

 .ةععارزلا تاجانشتحالا بسح هنف هاملا بيسانم ضافختا

 ,لك ضرع تاحتف (ه) نم نوكم نايذلا جرخم لودج ىلع مظأن ءاشنا - ؛
 .راتمأ (5) اهنم

 ضفخنمو ةريحبلا نيب لصي يذلا لودجلا وهو (ةرجا ةيلخت) لودج رفح - ه
 نكي ال يتلا ةدئازلا ءايملا تايك"ريرقو ةريحبلا غيرفت ضرغل (سبدوبا) حلملا رح
 .تاضيفلا نم ةيلاعلا تاجوملا لالخ ضفخنملا ىلا اماعمتسا ةريحبلل

 لك ضرع تاحتف () نم نوكم ةرجنلا ةيلخت ردص ىلع مظان ءاشنا - ؟

 ش .راتما (5) اهنم
 دادس لثم ةضفخنملا عقاوملا يف ةريحبلاب ةطبحلا ةيبارتلا دادسلا ءاشنا - ٠

 عنمو ةنوزخلا هايملا ىلع ةظفاحلا ضرغل (ريسكلا)و (شاطلا)و (ديهيشملا)

 ١١( .ةرواحلا ىداوالا ىلإ اريل

 ثتعصو ثد.ح ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دع تاروطت ةدع ةيزايلا عورشم ىلع ترم ) ١

 دقو . دحاو نآ يف ( نزخلاو ةياقولا ) نيضرغلا قيقحتل ةينف تاسارد ىلع ةينيم ةديدج ميماصت

 ىصم دعب .حصحلو اههنع رظنلا فرص هزا الا ١ وم خ ماع نبت رم ةصقانملاب مماصنلا هد تعصو

 ءردب صاخلا مسقلا زامتا ةموكملا تررق نيتسقانملاب لماكلا عورشملا مضو ىلع تاونس مضب

 ةنس سيام رهش يف تفقوت لامعالا نا ريغ ًارهش ( 4٠ ) لالخ لعلا مي نا ىلع ءدو*؟9

 ليجأت ىلع ةموكنخا تقفاو كلذ رثا ىلعو رهشلا كلذ يف تعقو يتا تابارطضالا ةجبتنب 0١
 5 ةدحاو ةئنس ةدل عورشأملا لامعا
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 صرغل يدامرلا ةئيدم مدقم تارفلا رهن ىلع ( (يدامرلا ةدس) ءاشنا - م

 ةينايللا ةريحي ىلا اهريرق نكح يتلا هايملا يك يف ؟تشاو ربل ا ىلع ةرطرسلا

 لك ضرع ةحتف (١؟) نم ةنوكم ةدسلا هذهو .رارولا لخدم لودح ةطساوب

 (65) هلوطو راتماأ (1) هضرع نفسلا رورل سبوبب ةزهحتو راتما.(+) اهنم
 .راتمأ ؟١و احنوط نوكسو )١( ا

 ةلجد رهن عيراشم _ ب

 توكلا ةدس - ١

 توككلا ةدس ءاشنا يف عارسالا ىلع نيلوؤسملا لمح يذلا ببسلا عجرب

 نيب ا-م ةعقاولا ةصخلا ةعارزلا ىضارالا نم ةعساشلا تاحاسملا باصا ام ىلا

 راوبلا اماصا دق تناك ىتلاو (فارغلا طّس )ىلع ةعقاولا امس الو ةيرصانلاو توكلا

 ت روككا ةئب دم دنع ىلاحلا هأ رح ىلا ةلحد رم ىرخ لوحتل اهنع هامل راسنا بلسل

 ير يف لمعتست تناك قلاو فارغلا طشن رمت ىتلا املا ةمك نم ًاريثك للق امم
 .كفتنملاو ةراعلاو توكتلا ةيولا نمض ةراشم ينويلم يلاوح غلبت ةريبك ةحاسم

 ءامحال ةقب رط لضفا نا دحو هلحد رم هانم ىلع ةرطيسلا ىف ةنغرو كلذلو

 .توكلا دنع (ةدس) ءاشناب يه اهرامعا نيمأتو يضارالا هذه
 نمو ةقهد نئزاومو تل ببحوت هاملا ةمدسإ عر هده تئشنا دقو

 همف ءاملا نأ رح عطقني يذلا قولا ) فار ءأا كل اهنم رطس قفدت ةطسا ولا 5 د

 يقس يف هيلع داّتعالا بعديف فيرا لصف ىتح ةنس لك فصتنم يف رهسا ةعضب
 (") (ةيوتشلا ىتح لب ةيفيصلا ليصاحما

 )١( مو هرالا»خ ) غادع ( ةيفرفا|تناسره) ةدكرش لبق نم ىدام رئاةدس ءاشناب رشوب دقا )(

 ةلالخلا د>اص ةرضح لضفت ثيح 9١ه5 ماع لثاوا يف ةدسلا هذه يف لمعلا ىهتنا دقو اذه رانيد

 ناسين الموب ايممسر اهحاتتناب ملغملا كلا 1١96893 .

 ةفاكبو ١9894 -1958 ىاس نيب :دودحملا يب روفلب ةكرش ةدلا هذه ءاشناب تماق : (؟١)
 رانيد ( نودلم عبرو نويلم )ل ياوح

 : ةيلاتلا هتماك 94*١١ برامكم حيراتب لوالا يزاغ كلما ةلال> هل روفغملا ايسر هع: دقو

 م يويحلا عورشملا اذ سه حا تا ىلا قفون نا مظعلا انرورس يعاود نم : ءازعالا يناوخا ]
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 ابو .راتما (4) اهنم لك ةعس ةحتف (ه5) نم توككلا ةدس فلأتتو اذه

 هضرع .نفسلل رم يأ ( (سيوه) اهنم ةيبرغلا ةبحانلا يف دجوي م .كامسالل جرخم
 ١ب9ه) ءاهز ةدسلا لوط غلبيو .باوبالا نيب (ًارتم٠4) هلوطو رتم (١؟6ه)
 : 1 اهو

 (م650) رادقع اهماما هايملا بوسنم عفر ةدسلا هذه ةطساوب نكما دقو
 .هاملا نم هتاجاشحاب فارغلا طّس زيبحت ضرغل راتمأ

 هل ءيشناو فارخغلا طس ردصل ديدج ىرخم رفح هتاذ تقولا ىف ف مث دقو اذه

 دورمل( سوه ) عم راتمأ (5 0 لا مو
 مدقم نم ههابم طشلا اذه ذخأب . ًارتم (هو) هلوطو راتما (8) هضرع نفسلا
 هك همز نامت ولك قادوا 9 له كفا ردلا كفن. ءانتو م16 كوكل 1س
 صرغل « ةرطشلا» و « ةعدبلا» نيسسن رلا هع رفنم لك ردص يف مظان ءاشنا ةطساوب

 . اهيلع يرلا ميظنت

 : ةلمحدلا عورمشم - ؟

 ةععارزلا يضارالا ءامحا ىلع لمعلا وه ةلمجدلا عورشم دفنت نم ضرغلا نا

 طّسو ربنلا نيب ةروصحملاو توكلا دنع ةل حد رمي نم ىمللا ةفضلا ىلع ةعقاولا

 مدقلا ةمجدلا لودج نم ًاقباس ىورت تناك ىتلا ىشضارالا ىهو . فارغلا

 كلفرف وبلا مورس اذه نرد لكاس وكذا ةايتيءاعلا كءايبدقو:  سودتللا
 يسئ رلا ةييسجدلا لودج رفح ١944 و 1١971 ىتنس نيب نكمأ ثح ةقطنملا

 )١( اهددع علابلا ةسسنرلا ع و رفلا رفح اذك و اريثمواك (ه١) نع ديزي لوطي

 رهنلا نم عرفتي يذلا ةليجدلا لودج ردص ىلع يسئرلا مظانلا ءاشنا عم ًاعرف

 هتملكو ةيلاغلا ىدلاو ةيغرل ادع ةلخ ماوعا ةثالث ذنم يسا_سالا هرجح انمضو دق اننأ ركذن

 نم راثك الا انتياغ لج نا (فارغلا لبق عورششم ال ) يهو ا رطاخ يف ددرتت لازت ال يتلا ةميقلا

 بوبحملا انيهش ىرب نا لمؤنو شاعنالاو ريخلاب دالبلا ىلع ضيفت يتلا ةرمثملا عيراشملا هذه لاثما

 ةيمهأ لقت 3 ةينا 7 و ةيداصتقا عب راش ةيساسالا راجد>الا 0 ىرخا تالف> لجاعل'بيرقلا يف

 [ نيلماش اهافرو ازرع « زيزعلا اننطو ءانبا عيش لحوزع هللا نم ايجار « مب .ظءلا عورشملا اذهنع

 - !|!م -



 عورشملاب ةصاخلا يرلا تاشنم يفابءءاشنا اذك و ةرشابم توكتلا ةدس مدقم

 (') .ةراشم (موهه٠ ٠ )غلبت ةيعارزلا يضارالا نم ةيلامجا ةحاسمينر نكمأ ثبحب

 : ةرامعلا ءاول لوادج _ م
 ( ءالخكلا )و ( حرسملا ) و ( ةريتبلا ) يهو ةراعلا ءاول لوادح نا

 ةداع ىمستو ( ةيرجلا) و ( ريبكلا رحنا ) و ريغصلا رجلا وا ( ربطلا ) و

 ةلجد ربنل يسئرلا ىرجما نم عرفتت ةيعيبط راحت نع ةرابع يه ©« طوطشلاب
 ةنيدم مدقمو ( ةرارعلا ) مدقم نيب ةعفاولا ةفا سملا لوط ىلع هيشذض الك نم

 . ( حلاص ةعلف )

 ةدوحوم ا هدب دعلا ) تاعقتسملا ( راوهالا اهزيازب لدلدع طوطخشلا هده يبسدن و

 ريمكلا راو ءالحكلا وةريتملا طوطُس نم لك ردص يف ءىشلا دقو .ةرامعاا ءاولب

 مسوم لالخ اهيف قفدتت يتلا هايملا ةيمك ىلع ةرطيسلا ضرغل مظاون « ةيرجملاو
 تابوانملا ءارجاو ضرغل لمعتست مظاونلا هذه نا عمو . ربنلا يف هايملا ضافخنا

 ابعقاوم ىف اهدو>و نم ىنك ل هش لا ةدنافلا نا الا طوطشلا هذه صعب ناب

 نيب ةفاسملا لوط ىلع رهنلا لخاد ةيرهنلا لقنلا طئاسو رورم نيمأت يه ةيلاملا
 طوطشلا هذهب ةطيحنلا يضارالا عبمجو . ( ةرصبلا ) ةنيدمو ( ةرايعلا ) ةنيدم

 ةطساوب ىورت امناف ىرخالا مساوملا يف امأ . ناضيفلا مموم لالخ احبس ىورت

 ةنسلا لوط احس ىورت اماف زيازباا نم برقلاب ةعقاولا ىضارالا اما . تاخضملا

 هده ىراجب ىلع يدربلا نم هنف وم دودس ( لومح ) ءاشناب نوعرازملا موقد ثسح

 ءا زح# ثسمح اهزبازب نم برقلاب طوطشلا

 . ا. ةطحم ا

 (' ) : ةجيوحلا عورعشم - 4

 قارعلا يف اهذيفنت مت ىتلا عيراشملا لمت ١ نم يلاملا هعضو يف ةحيوملا ريتعي

 يضارالا ءاورا ضرخغأ اهماما ها

 محملا اذه نم ( ةليسالا ) تع معاو )١(
 ا-م قيم ىلا ضرالا يا « ًاميج فاقل' ظفلي نم ةغل ىلع ( ةقيوحلا ) يهو : ةحيوحلا (؟)

 . ةربزطاك باج لك نم ءاملا
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 نم ةرييك ةحاسم ءايحا عورشملا اذه ةطساوب نكما دقف . رضاحلا انتقو ىلا
 ةطمحم او ريغصلا بازلا ربنل ىرسللا ا ةصخلا ةععارزلا ىضارالا
 غلبتو . ني سردنللا نييدقلا ( ليفلا ) و ( يمابعلا ) كود زم لك قارعت
 ١و5 ةنس نيب نكمأ دقو . ةراشم ( ؟ما/+.. ) عورسملا اذه يضارا هاف

 م . ةمزاللا هعورفو ىسسئرلا لودخلا رفحن ةصاخلا لامعالا ديفنت ١40١ ةنسو
 ( فراصملا ) لزابملا رفح مت م« عورفلاو يسيئرلا لودحلا ردصل مظان ءاشنا مت
 . عورشملا يضارا نم مسقلا اذه لزبل ةمزاللا

 : هلوادحو ةتباثلا ىلاد دس - مه

 مصأ يناسرخ طئاح لكش ىلع 148م ةنس ةرم لوأل تياثلا ىلايد دس ءيشنأ

 نم عرفنت يلا ةيسيئرلا ىلايد رهن لوادج رودص رخؤم « ىلايد رهن عطقم لوط
 ىلا ةملاتتم تاونس ىف هريمعتو دسلا اذه ءانب دعا دقو . عقوملا اذه دنع ربنلا

 طناح نم دسلا ءاشناب ١94.٠ و )8*5 ينس لالخ دفن ديدج ممصت عضو نا

 رئاتسلا نم ثلاث طخ تيبات عم ةيديدحلا رئاتسلا نم نيطخ نيب متاق يناسرخ

 . هرخؤم دنع دسلا نم لئاملا مسقلا ةباجن يف ةردب دما

 عقوملا اذه يف ىلايد رن يف هاملا ىوتسم عفر دسلا اذه ةطساوب نكما دقو
 لوادجلا زيبحت ضرغل فيصلا مسموم لالخ هماما هاملا زجحو رتم (؟وه) رادقم
 رهنلا يف هاملا ةحّس ةرتف لالخ اهمتاجاشحاب همدقم نم ةعرفتملا )١( ةسسئرلا

 لوادجو ىنميلا ىلايد ةفض نم عرفتيو ( صلاخلا ) :يه هذه ةيسيئرلا ىلايد رهم لوادج )١(

 . ىرسيلا ةفضلا نم عرفتت هذهو | ناس رخ « تورهم « نابرهش « ةينوراحلا « زورلا ]

 - |” ل



 (') راثرتلا عورمشم - 5

 ةماخو رثك ١ اهحتاتنو تارذلا يف يه ام دّسا ةلجد يف ناضيفلا ثداوح تناك

 ناو كارت ىف لاظا ىه دعو بفناح قم يحي ال ةلجد ىلع رطخلا نأل كلذ
 ىف ابلك ايها عقوق © مظعلاو ىلاددو ريغصلا بازلاو ريمكلا بازلا رمنا رفاضم

 لالا يه امي ةيعارزلا ىضارالاو ركاسدلاو ىرقلا قارغاب يفتكت الوةلجد ضوح
 اع ىاةنرالملا هده تق رخام [ريقك وب ارطخ !ديدع دادي هد اقر «تارفلا يف
 تارمةريخالا روصعلا يف تقرغ ام ةرم ريغ ىمابعلا رصعلايف تقرغ دقو روصعلا

 اياك ردت ذل رك هم فلا ملا نفع اهرا ارق ا دقيل رغاقاو
 ديناسالاو قاروالا .عايض ببسب ءيحت يتلا ةروطخلا نأل لب « ةيداملا رئاسخلا ىلع
 عيمج نيب ةيراجتلا طباورلاو ثيدحلاو ميدقلا خيراتلاو ةرادالا سساو ريباضالاو

 نايك يف ةداع لثمتت يتلا ةضبنلا جرادم لك ىلع ءاضقلاو « ٍراخلاو ةكلمملا ءازجا
 نا نكمي الو ردقت نأ نكمي ال كلذ ىلع بترتت ىتلا ةروطخلا ناف اذلو ةمصاعلا
 تراهذالا ليازي ل دادغب ذاقن ال يعسلا يف ريكفتلا ناف اذهلو « روصتم اهروصتب

 (") . مويلا ىتح دادغب ريمعت ىرج نا ذنم

 نا هعسوب نكي ل قارعلا نكلو ةشقانم عضوم راثرثلا ثيدح ناك دقو

 ساحب ماق ىتح ةيناكمالا نادقفو لاملا ةلقل كلذو لبسبسلا اده يف ةيلمع ةوطخ وطخم

 | ةركفلا جارخاب رشابف ايف اسرد عورشملا سردي نا هل ميتا ىتحو رامعالا

 ") . لمعلا زيح
 ةلحد رمن تاناضيف ىلع ةرطسلا ىلا فد هس راثرثلا عورشم ناف كلدلو

 زجحل ( ءا رماس ) ةنيدم لباقم ةلجد رهن ىلع ةدس ءاشنا نع ةرابع وهو « ةرركتملا

 ءانثا ير ل يل 0 ما /
 ١98.٠ م فا رعلا هترايز

 . ( ميلا ) فرح تح مجعلا اذه يف ( رامعالا سلج) ثحب مجار (؟)
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 (+ه) الوط دادس ءانيو يعسطلا راثرثلا يداو ضفخنم ىلا اهليو#و ةدئازلا هامل

 بوسنم عفتريس ةدسلا هذه بجومو . ةيعارزلا يضارالا نع اهزجحو ًارتموايك

 مسموم يف ةلجد رهن هيلا لصب بوسنم ىلعأ وهو ارتم ( عر نم ةدسلا دنع ءاملا

 فيرصت فصن ىلع ديزي ام ليوحت ىلا يدؤيس ام أرتم (4) بوسنم ىلا ناضيفلا
 )١( روك ذملا ضفخنملا ىلا ةلجد رهن هامه

 ( ةينالالا نلبز ةكرش ) ىلا رودصلا يف ةيئاشنالا لامعالا ةلواقم تلمحا دقلو

 ةيزيلكن الا تب روفلب ةكرشث ىلا دادسلاو لوادحلا لمعل ةلبارتلا لامعالا تليحا ام

 .(') 9١ه ماع لثاوا يف هنم لاعالا تهتناو 69 ماع لمعلاب رشوب دقو

 . رانيد ( نويلم ١5 ) يلاوح عورشملا فيلات تغلب دقو

 لغتشت أرتم (18) اهنم لك ضرع « ةحتف ( 10 ) نم ءارماس ةدس نوكتتو
 ةوقلا يف فقوت لوصح دنع ديلاب رادت تلا تالتعلا ةطساوب وا ةئاب رهكلا ةوقلاب

 / . ةيئابربكلا
 ًارتم )١١( اهنم لك صرع ةجتف (م+) نم ًامظان ؛ ًاضيا عورشملا نمضتيو

 نمضتيو . ةيناثلا يف ءاملا نم ( ابعكم ارم )-.4.٠ رارمإل ةيديدح باوباب ةزهحب
 اهجتنتس ىلا ةفاطلاة مآ ردقت يتلاو ةيئاب رهكلاةوقلا دبل وتل سسا ءانب كلذك عورشملا

 . طقف ناسلف ةدحولا رعب طاو ولك )١١٠.٠٠١( ب

 افادعاع ا وسو

 رد ناقل لعل رطسلا بو
 فصن يقسل ةيفاكلا هاملا ا يقاحسالا عورشم ءامحأ

 . ةفيان عورشمل هراشم (فلا ؟6.) و يقاحسالا عورشمل ةراشم نويلم

 ةعانصلا تالاحت ىف اهنم ةدافالا نكمي ةدهز ةملقب ةشابربك ةقاط دملوت . م

 ١ . ًادج ريبك دحل ىلحملا كالبتسالاو

 )١( رامعالا سلجم تاروشنم نم - قارعلا رامعا ةرهن مجار كذههة٠١ا.,

 ناسين ؟ موي راثزثلا عورشم حاتتفا م دقل (؟) ١555 كللملا ةلالخلا يحاص ةرضح ةياعرب

 ١ مظعملا لصيف

 ها[



 )ع( ناكود نازخ - ؛ب

 ةموكللا تررف دقف «هدفاورو ةلجد رهن ىلع هاملا نزخ ةسمها ىلا رظنلاب

 (ناكودر عفوم ريتخا دقو .(ريغصلا بازلا) دفار ىلع (ناكود نازخ) ءاشنا

 رهنلا نوكلو ةيجولوملا ةمحانلا نم هتمءال ىلا رظنلاب هلع نازخلا اذه ءاشنال

 نمؤبسو . .نيتبللا نم ةعفت رم فافضدي فحن قبض قيمع داو يف عقوملا اذه نم يرحي

 هدهو ًايونس بعكم رثم رابلم (.“ م) غلبت هاملا نم ةيمآ نزخ نازخلا اذه

 ةراشم )٠.٠.«..*«١( ) غلبت ةيعارزلا ي ىضارالا نمةديدح ةحاسم ءاو رال يفك

 عدزت يتلا يضارالا زيبحت ىلع ةوالع ىلايدو كوكرك و ليبرا ةيولا لوهس يف عقت

 (") .فيصلا مسوم لالخ ةمزاللا هايملا نم اهتاجايتحاب ربنلا هام ىلع ايلاح
 : امه نييسدئر نيلمع نم عورشملا نوكتيو

 م6 ا بازلا ربت ىرحب عطقي مخض يناسرخ طئاح ءاشنا ٠١
 ارتمواك ه٠.) أه رمهدس ىلا ةحاسملا نوكتو راتمأ )٠4 ٠( هعافتراو و (ًارتم

 دنع رابتعالا رظني ذخا دقو .لابجلاب ةطاح ةلمج ةريحب نوكت ثيحب (ًاعبرم
 سمخ ىنبتسف اذل «ةيئابربكلا ةوقلا ديلوت يف هلاعتسا ناكما دسلا ٍيمصت عضو
 عورشم يف لمعتستس ًارتم (مس«؟ه) ابنم لك رطق ذالوفلاب ةنطبم ذفانم
 .لبقتسملا ىف ةيربكلا

 دسلا نم ىرسلا ةهحلا يف ارم (84١ه) هرطق قفن رفح ىلع لمتشيو - ؟
 اذه نوككسسو « ناضيفلاو ىرلا هام رارمإل ليسمك قفنلا اذه لمعتسيسو
 . ةيديدح تاياوبب د 1 ريض قتلا

 ماقا عقوتيو +1١90 ماع علطم يف يظعلا دسلا اذه اننا ين د

 )١( دعب ىلع ناكود قيضم مقي ) ٠١ ةينايلسلا ةنيدم يبرغ يلامش نم ( ًارتم وليك .
 ليوس) ةكرش اهب تماق ةينف تاسارد دعب هيف دسلا ءاشنال ناكود مقوم ةيحالص تتبث (؟)

 سلجم نم فيكتب ( يلروكو نكيد نيب ) ةداسلا نييراشتسالا نيسدنهملا فارشاب ( سكيناكيم
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 ةيليمكتلا لامعالاو ناكود نازخ ةفلك غلبتو . 19604 ماع يف هب ةصاخلا لامعالا

 )١( .رانيد ثوملم (م) وحن ةيريضحتلاو

 (") ةمجن نازخ -
 برقي اب هنومم ثبح ةلجد رهنل ةمسئرلا دفاورلا مهأ ريبكلا بازلا دفار ريتعي

 نازخ ءاشنا ةموكحلا تررق كلذل . ناضيفلا مسوم لالخ ههامم نم (/ؤ.) نم

 ةديدج تاحاسم يف اهلاعتسال هماما هاملا نزخ ضرغل « دفارلا اذه ىلع يسئر
 :ةراغس (: قوتللا )لعديد وق ورع رع ةعفاارلا ةعاوؤلا ىغارالا قف

 ري د نقم رم ردا را ايست كر يالا ةييداو

 . هيلع عفت رم نازخ ءاشنال حلصي قيمت ىرحي يف ربنلا يرجي ثيح ريبكلا بازلا

 درزي مخض نازخ ءاشنا ساسا ىلع موقتف نازخلا اذهب ةصاخلا مماصتلا اما

 . ملاعلا يف هعون نم دس ىلعأ هلعجبس ام ارثم )١16( نع ةيئاهنلا هتلحرم يف هعافترا
 نوكتس ( ةفطنملا كلت يف يوجلا حملا يرجا نا دعب ) نازخلا ةعس ناو

 . بعكم رثم رايلم (86©)

 اذه ةساردب رامعالا سلحب مهفلك نيذلا ) نويراشتسالا نوسدنبملا مدق دقو

 اذه لمع ساجملا رقا دقو سلجملا ىلا ىلوالا مهتسارد ( ١467 ماع يف عورشملا
 : (") امه نيتلح رع دسلا

 محطس قوف (م ه..) بوسنعو م ١١6 عافتراب دسلا ءاشنا : ىلوالا ةلحرملا

 . بعكمم تاراملم (مي) نازخلا ةعس نوكتسو رحبلا

 رحبلا حطس ىوتسم قوف (موه٠) بوسنم ىلا دسلا ةيلعت . ةيئاثلا ةلحرملا

 )١( دودسلا ةماقا « لزبلا ؛ يرلا ميراثم ) ةرسصن مجار ٠ تاناضيفلا ىلع ةرطيسلا (
 دادنغب رامعالا ةرازو يف ىلوالا ةينفلا ةئرحلا تاعوبطم نم ه١96 .

 00 هنم رع يذلا قيضلا ىلع فارءلا نم يقرشلا لاهشلا يف لييرا ءاول ين ةمجم د عقب 6

 . تايارو ةوالقش قيرط نع هيلا لوصولا نكعو ) عاد هريب ) لاي ةلساس لال ريبكلا بازلا

 عورشم ةسارد سما 565١؟/ه/م١1 خيراتب ( ازره ةحرش ) ىلا رامعالا سلجم دهع (؟)

 . ةسمجت
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 نكيس كلذ ىلا ةفاضالابو . عبرم رتموابك ( ا ) اهردق ةحاسم رمهسسو

 (؟«٠٠.6٠٠07) زهحتس ىبلاو طاو وليك ).٠....4( اهردق ةيئابربك ةوف دملوت

 . ةعاس طاو ولك

 نوبلم (+444) اهردق ةحاسم ءاقسال لغتست فوس ةنورخملا هاملا ةمك ناو

 يضارالا نم ةراثشم فرويلم (؟«ه) ونيرينلا ساساىلع ًاياح عرزت يتلا ةراشم

 (') . ةديدحلا
 )١( تاخد رد نازخ -

 لالخ ةداع ضيفب « ةلجحد ربنل ةسسئرلا دفاورلا دحا ىلايد رم تال رظنلاب

 فيصلا يمسوم لالخ هب هايملا لقثو ( عبيرلا ءاتشلا يلصف يا ) راطمالا مسوم
 ةنس نيب راوبلاب « هايم ىلع ايد يف دمتعت يتلا نيتاسبلا ةعارز ددهب ام فيرخلاو
 ضرغل ىلايد رهن ىلع (ناخدنبرد ) نازخ ءاشنا ةموكملاتررق كلذل .ىرخاو
 هانملا بلسانم صافخنا دنع كلذ دعب اهلاعّتساو تاضنفلا مس وم لالخ ههامم نزح

 مدقم نم ةعرفتملا لوادجلا زيبحن كلذك وىلايد ءاول نم ةديدعلا نيتاسبلا ير يف

 عسوتلا ىلع ةهوالع ةفلتحلا مما وملا لالخ هاما نم امتاحاشحاب « تياثلا ىلادد كنا

 . ميدقلا ( تاوربنلا لودج ) ءامحاو ةيريمالا يضارالا ةءارز ىف

 لبق نه ٠ ةءلكتي عورسلا اده تاساردب ةينفلا تاكرشلا تماق دقو اذه

 هدحو ناضيفلا ءرد ىلع رظنلا ىلع رصتقت مل ةساردلا كلت ناو (؟) رامعالا سلخع

 . رامعالا ةرازو تارشن نم ( خلا يرلا عيراشم ) ةرهن عجار 0(

 لايدو كوكرك يءاول نيب قارعلا نم ةيقرشلا ةيلامثلا ةقطنلا يف ناخدنبرد عورشم عقي (؟)

 ىلا يبرغلا لامثلا نم ( ناخدنب رد ) ىعدي اقيمع اقيضم ( ىلايد ) ناوريس رهم قرتخي ثيح
 . ( غادنبرد ) لابج ةلسلس ًاعطاق يرشلا بونجلا

 ميماصتلا مضول ( هاكرشو دوك ) ةداسلا نييراشتسالا نيسدنهملا رامعالا سلب فلك دقل (*)

 روتكدلا ) ةكرشو ( ازره ةكرش ) كلذك ةساردلاو يرحتلاب مهعم تماق اك . دسلل طئارخلاو

 . ( ينوح
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 . ةلماشلا عفانملاو ةرييكلا دن اوفلا ددع ممصتلا ف يع مر اأو

 فنازخلا ةعس نوكت نا لمؤي و يرت هيعدتم مورتشلا اذييراور ناو

 (؟ه) هلوطو ارا ()+ ٠ »8 دسلا عافترا و . ءالا نم بعكم رئم راشلم (0و10)

 .رائثيد تودلم ( ١ نازحلا اذه ءاشنا ةفاك غلبت نا لمؤيو ا

 : يهف عورشملا اده ءارو نم ىجحرت ىلا فادهالا

 + كندا و تاناضيف نم ةءاقولا ١

 . يرلا ىف اهنم ةدافتسالل هاملا نزخ - »

 »  ةنايرهك ةفاط دلوت .

 ىلع عزوت ةعساس ةيعارز صارا ءابحا ناكمالا يف نوكيس عورشملا اذهبو
 ةفاطلا نم ةعقوتملا ةريمكلا ةدافالا ىلا ةفاضا اذه « نرمثتسملا راغدو « ندحالفلا

 . تاعانصلا ءانيو ىلحملا كالهتسالا ىف ةمئاب رهكلا

 لصوم ىكس دس - ٠

 طبضل لصوملا لامُت ةلجد رم ىلع دس ءانب يرورضلا نم نا دجو دقلو
 صا رغال اهلاعتسال هاملا نزخ ىلا ةفاضالاب ةشاب رهكلا ةوقلا دملونو ةلحد تاناضمف

 (يرفابدنا دروفسوب لسنوم) ةداسلا ةكرش مايق ىلع سلجملا قفاو دقف اذل يرلا
 (ىبيو جروج ةكرش) تماق م «لصوملا لاعش دسلا عقوم يف تايرحتلا لامجاب
 .ةلجد رب نم عقاوم ةدع يف ةمزاللا تاببقنتلاب

 ليعلل ةملاع ةيسدنه تاكرش تس نم بلط دف ناك رامعالا ساحي نا مك

 مماصتلا ريض## عم ةيجولورديحلا ةساردلاو دسلا عون رابتخال نييراشتسانيسدنب#

 . دسلا اذه دسشتل ةصقانم نالعا ضرغل كلذ ناهي تانقاولاويظتاركاو

 (تيه) لاىس تارفلا ومن ىلع دس ١١

 لالغتسال ةمزاللا هاملا نزل ةيفاك ريغ اهد رفع ةنارملا ةريحن نا دحو هنا ا«

 سردت نا يرورضلا نم دجو دقف اذل «تارفلا رم ىلع ةدوجوملا يضارالا عمج

 (ةواد) عفقوم ناو اذه .ةرورضلا ىدل هاملا نزخ ض رغل ةمطايتحا عقاوم
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 هذه يف دودس ءاشنا ةناكما ىلا ريشي .ةفارغوبوطلا ةيحانلا نم يدادغبلا ناخو

 يف عوضوملا اذه ةساردب رامعالا سلحم موقي نا لمتحملا نم ناف اذلو «عقاوملا

 .ةرورضلا دوحو ققحن دنع ليقتسملا
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 5” كانه ناف دالملا رامعال ةب ومما عيراشملا هذه لك ىلا ةفاضالابو

 ال تارفلا يفف .اهعورفو تارفلاو ةلجد يرهن هايم ظنت يف عسوتلا ىلا فدهت

 كل نق قاحاوالا نو «ريبكلا بيسملا عورشتم زانا يف ًاريتم لمعلا لاز

 ةسادلاو ةف وكلا يطُس ميظنت كل ذك و «ةيسدئرلا هعياوتو ةللا طش يظنتو عيسوتأ

 «ثازاتنلا فاقال ليغلاو

 (ةلخودلا) عقوم يف ةلجد رهن ىلع دس ءاشنال تاهاجتا كانبف ةلجد ربت يف اما
 عيراشملا نم كلذ ىلا امو فارغلا لودج ظنتو (دعس ينب ناخ) ةدسو

 (') .ىرخالا ةيوبحلا
 هب ةيانعلاو يرلا زابج ىلع أرط يذلا ريبكلا روطتلا رادقم مدقت ام حضتب

 ةريخإلانينسلا يف داليلا باصا يذلا مدقتلا ىدمو « ةعيدقلا روصعلا ذنم قارعلا يف

 تاموكحلا تلكس دقف . ةسسدئ رلا يرلا عيراشم ل دمفنت و ةساردب مائهالل ةحسنن

 نكمملا عيراشملاو قارعلا يف يرلا عضو ةساردب تماق ةئنف تائه ةدع ةزلتجلا

 : ةيلاتلا ةسسنئرلا ضارغالا قيقحتل اهذفنت

 تانا زخءاشنا ةطساوب اههايم نزخو تارفلاو ةلجديرهب:تاناضيف طبض - ١

 ضرفل قارعلا ربنا هايم اير نكسملا ةيريمالا يضارالا ةعارز يف عسوتلا - ؟

 نيرمثتسملاو نيحالفلا راهد ىلع اهعي زونو اهمسقت

 .فارعلا ىف ف ةيعارزلا يضارالا يف ( فراصملا ) لزبلا عيراشم ديفنت 2

 .قارعلا ربنا ىلع ةحالملا مظنتو ةيلاخلا ةيعارزلا ي ىضارالا يف يرلا نيسحت  ه

 يرلا تآشنم عقاوم دنع هايملا طقاسم نه ةيئابرهكلا ىوقلا ديلوت - ه
 نم ( تاناضيفلا ىلع ةرطرسلا ٠ دودسلا هماقا ءلزعلا « يرلا ميراشم ) ةرصن عجار )١1(

 ا



 . دالملا عينصت يف اهلاعّتسا ضرغل ةيسئرلا

 مدعو ضارغالا هذه قلقحتل ةحرتقملا ةيسيئرلا عيراشملا ذيفنتل ًاناضو

 ةنس يف ةمقارعلا ةموكحلا تماق « تاموكتحلا ريغن بي-د اهذفنت رخأت وا اهفقوت

 « دالبلافةرئا رمعلا عيراشملا عيمجج ذيفنت هب تطانا « رامالل سلجب ليكشتب 6٠
 . اهيلا ةراسالا قباسلا ةيسدئرلا يرلا عيراشم ىلع ىلوالا ةجردلاب لمتشت يئلاو
 عفر يف رثالا ربك | امل نوكيس يتلا عيراشملا هذه ديفنت يف نآلا راج لمعلاو

 )١(. امتورث ةدايزو دالبلا يف ةشدعملا ىوتسم

 يف ةديدجلا يرلا ةسايس ىلع عالطالا ديرب يذلا ءيراقلا يصون ةدئافال ًاماَماو

 .(') باهساب عوضوملا اذه تلوانت ينلا رداصملا ةعجأ رم قارعل

 يهتفتس يبا تاونس سمخلل ديدحلا هجاهنم يف يرلا عيراشم ذيفنتل رامعالا سلب صصخ )١(

 ٠ رايد نويللم( ١١١١؟ه.:١٠.٠) ١وهو ماع

 .يداصتقالا قارعاا مدقت نع ريمعتلاو ءاشنالل يلودلا فرصا ةثءب ربرقت ل ١٠ عجار (؟)

 «١ .٠ 46 ؟ ةئدع

 كيه ةسائرب قارعلا يف ىرلا نيحن ةنط  اههايم رامتساو قارعلا يف رهنالا طيض - ب
 . ١9145 ةنس

 ١و ه7ةنس ينراكمو تبآ . تبت . ينان - تارفلاو ةلجديرمل ةيرهنلا ةمظنالاربرقت ل حج
 ١ 86 < ةئمس ةعارزلاو ءاذغلا ةمظنم تج قارعلا يف ةيفوحلا هايملا رداصم سس 5

 قارعلا ِ يىرلا نع ةماعلا يرلا ةيرادم رب رافت هه

 ه5و4٠ ةنس ( تارفااو ةلحد ىضو>ح رامعا)و ( تاناضيفلا ىلع ةرطيسااو دودسلا ةماقا لزعلا

 سمس !؟خا







 1س



 فارعلاىل :ءءارزلا- ١

 ردصم همفةعارزلا ريتعت « ًامعارز ًادلب هنوكب ةدمعرلا لامحالا ذنم قارعلا زي

 « ةرث ةريزغ هاممو « ةيصخ ةبرن نم « هب نت ام ريخي ةعسطلا هلع تنم دقف هئاخر.

 ةنامتم فورظو ةفاتخم ءاوجا ىلع لمتشتف ًآلوط دمت هضرا ناف . مٌتالم خانمو

 نيميظعلا هيرهني قفدتت ههامو . ةلبس ةبوسر ةقطنم ىلا ةدراب ةدبح ةقطنم نم

 لا ةناقالاب ىقلاو:نيخلا .يجيمانم + يوتللا قع معلا نه( تارتلا وة عند

 ليصاحما جاَتْنا تددءت نا ورغ الفكلذلو . ءارثو بصخ نم هتبرت هب زيمنت ام

 رسول كارلا
 اهنم « )١( ًاعبرم ًارتم وليك ( ؛؛؛رإؤ9 ) ءاهز قارعلا ةحاسم غلبت

 ةمب ونللاو ةئلاهشلا ) ثالثلا هيداوب ةحاسم اعيرم ارثم ولك ( ) ٠641069

 ةيولالا ةحاسم لكم ًاعبرم ًارتم وابك ( محواس##) وهو اهنم يقابلاو ( ةريزجلاو
 (؟) . ةراشم نوملم ( ه6 ) لداعيام وأ رشع ةعيرالا

 م” ًاعيرم ًارتموليك فلا «4 ه+» ىبف ةفلتخم ماقراب درت هذه قارعلا ةحاسم نا بيرغلا )١(
 (444.4075) ىهو . ١١54 سيام يف رداصلا ( ةماعلا يرلا ةيريدم لامعا) ريرقت يف تركذ

 ٠ ثيدحلا قارعلا سلطا هباتك يف هسوس دما روتكدلا ذاتسالا رك ذ اك ؟لك
 يناويحلاو يعارزلا ماصحالا نع يمسرلا ريرقتلا يف ركذ ام وهف هالعا هاتجردا يذلا مقرلا اما

 ٠ داصتقالا ةرازو يف ةيسيئرلا ءاصحالا ةرئاد لبق نم 1١58/* ١595 5 ماعل قارعلا يفن

 هتاحاسم سايقل قارعلا يف ةلمعتسملا ةد>ولا يحعو «مبرم رتمه 590668 يواست ةراشملا (؟)

 . « ركيالا نم . 62_35 يواست يهو «مودلا» كلذك ىمستو يضارالا

 ٠ ًادحاو اعيرم ًارتمولك لداعت ةراشه 4٠٠ لك

 د ل



 مسقنت و ةراشم تروملم (؛م) ةعارزال ةطاصلا يضارالا ةحاسم غلبتو

 : نايف ىلا

 هام ىلع هتعارز يف دمّتعيو رطقلا نم ةيلاهشلا ةقطنملا يف عقيو :٠ لوالا مسقلا

 ) ةب رطملا ةقطنملاب » مسقلا أذه فرعبو هب ةدوحوملا رابالاو نوسعلاو راطمالا

 ةءزوم ةراشم نوملم ( ١١ ) ىلاوح هنف ةعارزال ةطاصلا ىضارالا تاس لو

 . ىلايدو كوك ركو ةيئاولسلاو ليبراو لصوملا ةيولا يف
 هتعارزيف دمتعيو رطقلا نم ةيبوذملاو ىطسولا ةقطنملا يف عقيو : يناثلا مسقلا

 ةلا_ هلا يضارالا ةحاسم غلبتو ) ةساورالا ةقطناملاب ) فرعدو رمالا هانم ىلع

 مسقلاو ميادلاو دادغب « ةيولا يف ةعزوم ةراشم نوبملم ( ٠+ ) يلاوحب هيف ةعارزال

 كفتنااوةرامعلاو توكتلاو البر كو ةيئاويدلاو ةلملا ةيولاو ىلايد ءاول نم يبونملا
 ءارماسةدلد نم أدت تلا تارفلاو ةلحد يره الد نع ةرابع ةقطنملا هدهو .ةرصبلاو

 ىرحب لوط ىلع يطا هلا نادقو كار هلا رب ىلع ته ةدلبو ةلجد رمن ىلع

 ةيعارزلا يضارالا ن1 0 رصيلا ىلا تارفلاو ةلجد يربن

 اعرق داو ناكل ني: لع هورولا ف سو نيمار ركل ١ رز اوييوالا نرخ ن
 ةنفصلا تاعارزال ةمزاللا هاملاب امانوعو اهلع نارطسب نذللا نرهنلا ىرح نيب

 )١( . ةساتشلاو

 ماع ىرج يذلا ىعارزلا ءاصحالا ةحيتنب رهظ ةيعارزلا يضارالا هذه نمو

 اهردق صرالا نم ام مخت . ةيعارز ةيكلم ( 1 ؟دو.١وؤ ) كانه نا ل97

 لداعي ام وا (امعيبرم ًأرتم ولك ( 0خومؤ4 )) وأ ةراشم ( ؟هوه5و.4)

 3 يلب اك ةعزوم يهو -يداويلا ادع ةيولالا تاحاسم عومج نم( /)

 ىه نيتقطألا يف ةءارزلل ةحلاصلا ىضارالا ةحاسم نا هسوس روتكدلا ركذ )١1(
 «8؟0٠6٠.٠6.9.٠.9و ةيرطملا ةقطاملا يف ةراشم ٠٠4١5١د٠.٠.٠5 اهنم ةراثم “٠٠.4:5)٠ءءه

 يرلا ةيريدم ريرقت نع اهاذخلا هالعا اها ركذ ياا ماقرالا اميب ٠ ةيئاورالا ةقطنملا يف ةراشم

 .٠ ١و96ةه:غ ةئبل ةماملط

 ١966 ةنس يف ةعوبطلا ١58 4 هندل ةماعلا ةيونسلا ةيئاصحالا ةعومللا مجار (؟)

 تا مدح



 . ةيولألا يف ةيعارزلا تايكلملا ددعو ةحاسم
 ءاوالا

 دادغب

 ةرعلا
 واقل

 الي رك
 لالا
 كركرك

 ت وكلا

 ةناهلساا

 ةاردلا
 ىلايد

 لصوملا
 ليبدا

 عومجملا

 : يلب ام اهماجحا بسح عزوتتف ةيعارزلا تايكللملا هذه اما

 3 ؟. نم لفاو تاراشم
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 تايكلملا ددع

 ٠+ هراشم ٠٠١ نم لقأو ةراشم 06

 +٠ 0 ( 9 ٠..”_ ( +١7

 <,” 6 0 ٠*٠ 1 0 0 ب٠.٠

 511 0 ب٠. 0 0( .٠

 ١١57 0( م.ء٠+٠ د ( 0 <. و

 "هه 0 |و٠٠.*٠ ه2 0 0( , ١٠

 اوال ٠ '؟ 0( ؟و٠١٠*٠ 9 ( ( |و٠٠»٠

 1 0 ”وء.و*٠ 1 ( 0 ”و٠٠ 6

 نتا ( و٠.٠٠ ( : )) بوو. ٠+

 ضر 0 عءوو.*٠ )2 ( ( و٠٠.٠

 74 ( |١و٠٠٠ 2 0 ( هو.ء٠.٠

 ١ 7 0, _”ءووءعع 0( ( |١وو.ءه

 0 ه5 مدمس نر د مر
 نع اع

 يف رضاحلا تقولا يف ةيلعف ةروصب عرزت ىتا يضارالا ةحاسم غلبتو اذه

 : ىلي م ةعزوم ةراشم نيبالم ( 4 )نم برقي ام ( ةيئاورالاو ةيرطملا ) نيتقطنملا
 راكم

 _”وه و ءودوف ةيرطملا ةقطنملا يف ةعورزملا ىضارالا ةحاسم

 500 تشل لاو وش نارا و
 _”وإةءووثف يحبسلا يرلا 0 » و 10 :١

 0 راوهالا قطانم يف زرلاب 0 م

 ١و6 ة فص تاعارز 0 0

 (تاعقنتسملا) راوهالا قطانم ادع ام ًامئدتسم ًاير ىورت يخارالا هذهعبمجو
 راوهالا ةفاح ىلع زرلا عرزي ثدح ةيئاورالا ةقطاملا نم يبونملا مدقلا يف ةعقاولا
 ةريبكلا تاحاسال اهرمتو (هناضيف مسوم لالخ ني رهناا هايم قفدت نم نوكتت يتلا

 جه



 . )١( كلذل ًاعبت زرلاب عرزت يتلا ةحاسملا لقت وا دادزتف |هيتفض ىلع ةعقاولا
 .ىرخا طئاسوبو راطمالاب ( ايد ) ىقست يتلا يضارالا ةحاسم تغلب دقو

 .( باثحالا جاتنال ةاهتسملا يضارالا ضعبو ةعارزال ةلياقلا ريغ يضارالا ءانثتساب )

 . ةكورتملا يضارالا كلذ يف ام ةراشم ( ؟؟؟هالوؤ٠٠ )

 ) امد ( ىور تناك ىلا ىضارالا ةحاسم ةدمسل ناف ةحاسملا هده نيب نمو

 ( )8٠0/ نا نيح يف ( / 29 ) تغلب ىرخا ير ةطساو ةياب اير رحي ملو طقف
 .يضارالا اهأ :ةراديخلا ةطساوب ىورت تناك ( 3 و احس ىورت تناك ابنم

 .٠ ( / 5 ) نع امتاحاسم لقتف ىرخالا يرلا طئاسوبو ريعاونلاب ىورت تناك ينا

 (؟) : يفآلا لودجلا بسح ةفلتخلا طئاسولاب ىقست يضارالأ هذهو
 ةراقلاب ةضانملا

 اا ( راطمالاب ) امد ىورت يتلا يضارالا
 + اي نور ىلا ىهاوألا

 41 تاخضملاب ىورت يلا يضارالا

 ٠077 اخ ريعاونلاب ىورت ىتلا يضارالا
 ل ىرخا طئاسوب ىورت ىتلا ىضارالا

 :23 و ىرخالا ىرلا طئاسوب وأ ايد ىورت يبا يضارالا

 2 ةعارزال ةلياقلا ريغ يضارالا
 ” ا عومجملا

 يع داع ا

 .لواداو رهبنالا ىلع تيصن ىتلا تاخذملا ةوقو ددع نيبن ينآلا لودحلا يفو

 . (") ةفلتخلا ةقارعلا ةيولالا نمض

 ١664 .٠ ةنبل ةماعلا يرلا ةيريدم ريرقت مجار )١(

 . ١556 ةنس يف ةعوبطلا ١58 4 ةنل ةماعلا ةيئاص>الا ةعومجلا مجار (؟)
 . 99١1و 4 ةئسل ةماعلا يرلاةيريدم رب قت عجار 0

2 



 نص لوادملاو مرنأالا ىلع تصن يبا تاضخضملا ددع

 قارعلا يف ناهْنلا اهعومصو ١و6 ومس ةئس لالخ ءاول لك

 : 0 برعلا طش تارفاارهمت فارغلاطش يلايد رهن هدفاوروةلجد رم ءاوللا
 4 3 9 _ -_ ام .نسيلا

 9 5-5 - - ١ لييرا

 5 5 : 5 5 ١ ىلايد يس ااسل ةناادسلا يا يلا ىلا ال ااا الا ادخل ايا الا
 1[ - /١7 | 5 م دادغب

 لاخر | 6( 58 _ 0 ملدلا

 +١6 - ب 2 33 جزا

 0 هلا الا اعل ا الا
 38 - "6 _ ب ةناويدلا
 ١٠ | ١1 م 7 -_ كفا

 فرع - 5 ١ - سو 2( توكلا
 66١ ب ب 3 5 ع ةراهعلا
 النضر ه ا 55 ب 8 ةرصبلا

 006 8 ليج 0 ٠١ اا عومجملا

 (؛586 ) تاخضملا ذم نم نالا قارعلا يف نأ حضتي لودجلا اذه نمو
 ' اما ١791١١ ) تاصخلاب ةردقم امتوق غلبت ةخضم

 اذه يف قارعلا هيلع ريسب يذلا عي رسلا مدقتلا ىلا حوضوب ريشد ددعلا اذهو

 . رامضملا

 يه ابقب رط تذخا دقف ةثيدحلا ةععارزلا ئاكملاو تاودالاو تالالا اما

 يف ةدناسلا يه ةميدقلا ةمعارزلا بملاسالا تناك نا دعي « قارعلا ىلا ىرخالا

2 



 ينآلا لودحلا يف اهنين ئاكملا هذهو )١(

 ٠١ه(  ١ةه4م تاوئسل قارعلا يف ةعاملا ةمعارزلا تالالاو انئاكملا

١5641١16 111111111151 
 تامحاسلا

 ممم لأ سس [سسششس عساس يي يسشسسلتل سس سس

١ 

+ 

 ١١ ثيراحما

 ا تاسام رخ
 55 تادصاخلا

 ١ تاساردلا

 5 تارادبلا

 س,| ةدصرق طاغمأ

 _ |ششمحلا صقل تالا

 ةيلقح تابرع

 : ةعاوزلا تالضاألا

 )الإ او/ا#

 2 ١54

8 16 

 «4م8ل) مال

 ١ ه

 7 ١"

 ١ ١

 3 ؟

 ١

 تحك تيس
 ؟ةراإ 6غ

 /لام١ |١6

  48إ5؟”١

١ 5١ 

 تاعورزم امهنيبسيب ر نيفنص ىلا قآرعلا يف ةيعارزلا تال وصحما مسقت نا نك
 ىلع ليصاحم ا مها ةطنمللاو ريعشلا ن وكم داكسو 4 ةمفصص تاعورزمو « ةروتس

 خارالا ةحاسم نألكلذ « قالطالا

 تعءرز يلا يضارالا ا نم ( /88 ) ىلع ديزي ام وأ ةراثمم

 ةنس يف صرالا فصن عرزيدا ةيوانملا ماظن قارعلا يف اهتعارز يف عبتبو
 . ةيلاتلا ةنسلا يف عرزيل رخآآلا فصنلا كرتيو

 ةركمملا ةعارزلاو لواالا نيرسشت ي رهس لالخ نوكت ةداع ( ىفرحلا ةعارز )

 ضرالا رذي يف ًأدبف كلذ نم رثكا ةركبم نوكت ًانامحاو يناثلاو

 ةكس " ©8596 ١ .

 . ١ هه5*+/١ همها هنن يناويحلاو يعارزلا ءاصدحالا نع رب رق" عجار («)

 نيبالم(و4) نم رثك ١ غلبت (هجاتنال ةلغتسملا ي

2 34 5 
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 ةياهنىلا لجؤت (ىلفألا ةعارز) ةرخاتملا ةعارزلا نأ نيحيف لوليا رهْس نم ةريخالا
 رثك !نوكت ةيفرحلا تاعورزملانا الا .طابش رهشىملا لجؤت ًانايحاو يناثلا نوناك
 نم ىلوألا مايالا يف عقب يفرهلا ةعارز يف جوضنلا رود نال كلذو ًاجاتناو أومن
 نم نمأم يف نوكت تاعورزملا هذف نا ًادح لمتحملا نف كلذبو عيبرلا لضف
 ةقطنملا يف ءدبلاامأ . )١١( ةملفالا تاعورزملا نم رثك ١ ةيعارزلا تافآلا راطخا

 فيرخلا لوا يف راطمالا لطجت املاح ةداع نوكيف ةيلامشلا ةقطنملا يف ةيرطملا
 لوالا عوبسالا ىلا ًانايحا رخأتت دقو يناثلا نيرشت ره يف ةداع نوكت يتتلاو
 . يناثلا نوناك نم

 ىلا نثك الا ىلع دتعو تاسيث رهُس يف مومعلا هجو ىلع أدبيف داصملا مسوم اما

 . سيام رهس ةياجن
 ءالقابلاو ناتكلا يهو ىرخا ةيودَس تاعورزم ريعُشلاو ةطنملا ىلا فاضيو

 اديب ةريغح تاحاسم ىف عدزت تاعورزملا هذه نكلو . سدعلاو ناطرحلاو

 نمف تاعورزملا هذه ةعارز مسوم اما . ريعشلاو ةطنملا تاعورزم ىلا ةبسنلاب

 . ريعشلاو ةطنحلا ةعارز مسوم عم قفتي هنا لاقي نأ نكسمملا

 ةطنملاةعارزل ةأسملا ىضازالا رمغت نا ةئاورالا ةقطنملا يف ةداعلا ترج دقو
 اه.اذهو ,واطسلاو فرط كايلغ لييفلل نيالا هادا قالا نييقلاو
 . ( سيرط ) ىمسي

 : ىلي م يه ةيوتشلا ةيعارزلا تالصاخلا جاتنا قطانم مهاو

 ةسنلاب لءلق اهجاتناف ةرامعلاو ةرصبلاو البرك ةيولا ادع ام قارعلا لك : ةظنحلا

 . ةيولالا ةيقب ىلا
 . ةرصبلاو البرك يءاول ادع ام قارعلا لك : ريعشلا

 . ةناويدلاو ىلايدو دادغبو ةللاو توككلاا ةيولأ : ناتككلا

 . لييراو ةيناملسلاو كوكرك و لصوملا ةصاخو ةيلامشلا ةيولالا : سدعلا

 لدتو . ىلايدو ميلدلاو دادغبو ةلملاو ةيناويدلاو توكتلا ةيولا : ناطرملا

 )مو



 ي ونسلا جتانلا لدعم نأ لع ه؟ ماع يف ةمهتنملا هلا نينس رشعلل تاشاصحالا

 . انط ( "«مرو45) ريعشلا نمو انط ( 4م وبمن ) ةطنحلا نم

 : ةمفصصلا تاعورزملا - ب

 كلذك هتعارز مسموم ثمح نم نوكيو « زرلا اهمهاف ةيفصلا تالصاملا اما

 رشنيف « ةيدايتعا ةروصب عدزي عون « نيعون ىلع زرلاو . ( ًايلفا ) و ( ًايفره )
 ةقطنم يف ةداع عرزيو « لاتس » ىمسس رخآلاو . اهنف جضني مث ضرالا يف رذبلا

 ناكم ىلا لقني مث ناكم يف ىقلب رذبلا نا وه هتعارز ةقيرطو . ةيبونلا راوهالا

 . رضخم نا دعب رخآ
 مومعلا هحو ىلعو ىرخاو ةقطنم نيب فلتخيف هحضنو زرلا رذب مساوم اما

 : ىلب مم زرلا ةعارز مسوم ديدحت نكم

 . بآ ره ةياجن يف جضنيو سبام ره يف رذبي « يفرهلا »
 ا رانا ديف وظل كا وراق 0000 د قة لكلا و

 .لوالا نيرسشت رهْس رخآآ يف يبتنيو لوليا رب
 يف لتشي مث سيام ره لئاوا يف وا ناسين رهش ةياهن يف رذبيو « لاتشلا »
 م لج اولا نول هبل ردا نانو هسيرلا كنور ب تار ص و
 . يفرهلا عونلا نم ناك اذا لوايا

 نم ة-ئطاولا ىضارالا ىف يا راوهالا قطانم ىف نوكت زرلا ةعاوز بلغاو
 كتازك# 5 ( ةرامعلاو خويشلا قوسو باخيثملاو ةيماشلاك ) قارعاا بونج

 . ةيلامشلا ةيولالاو ةلخلاو ىلايد نم ةدودحم نك اما ف

 لدعم نأ ىلع ماع ىف ةبهتنملا ةريخالا نينس رشعلل تايشاصحالا لدتو

 نط ( ؟؛هوم١٠ ) غلبي قارعلا يف زرلل يونسلا لصاملا

 هتعارزو © نخدلا « ةيفصلا قارعلا تالصاح ىلا ةيسنلاب ةصمهالا ىف زرلا ىليو

 . ءارغصلا ةرذلاو ءاضسلا ةرذلا كلذك و « ًاضيا ةلفاو ةفره

 ملدلاو دادغبو ة.ناويدلاو كفتنملا ةيولا « ةرذدلاو نخدلا جاتنا قطانم مهاو

 سس ]هود



 . ىلادو ةراععلاو ترككلاو

 نم ةيمها لقا نا الا ًاضيا ةيفصلا تالصاملا نم امهف لناملا وب عينيا اننا
 . رك ذلا ةفن الا تالصاخلا

 :ةموكحلا تراعا دقو ًاضيا ةمهملا ةيفصلاتالصاملا نم غبتلاو نطقلا ريتعيو
 . ًاصاخ ًاماتها نيلوصحملا نذه ةعارز اهسدسأت ذنم ةئقا رعلا

 .ىلايد « توكلا « دادغي ةيولا يف قارعلا ىف نطقلا ةعارز قطانم مها عقت و

 لضفاو . ةيئاملسلا ؛« ميلدلا « لصوملا « ةل#لا « ةيمهالا يف ىتطانملا هذه ىلتو

 . تاس ربس لئتاوا وأ ترام ربس رخاوا وه نطقلا ردمل تاقوالا

 .نم يلامشلا مسقلل ةيسدئرلا ةيفصلا تالوصحلا نم ربتعي رخنآلا وهف غبتلا اما

 رصحنت و . نآ رهس يف هقاروأ عمجمو ترام ربُس لئاوا يف رذبي وهف « قارعلا

 ”زودنوادو قجينسي وك ةيضقا يف صخالاىلعو ةيناملسلاو ليبرا يءاوليف غبتلا ةعادز
 .ىف اريثك غبتلا ةعارز تعسوت دقو . لامروخو نايزاب ىيحانو ةوالقسو

 . ةريخالا نينسلا
 ةممكلال دعم نا ىلع ١46٠ ةنس ىلا +١90 ةنس نم ةدملل تائئاصحالا لدتو

 نسحملا غبتلا كلذ نمضب نط ( 0٠+ ) .ب ردقي [ ونس اهيلع لصحم يتلا
 . )١( نسحملا ريغو

 .(؟) ةمفصلاوةيوتشلات الدال نم ةءورزملا تاحاسملان يس الو دج ىلب ايف مدقتو

 ( ةراشملاب ) ةعورزملا ةحاسملا لصاخلا

 و١ ريعشلا

 و87١١ هاموه ةطتأا

 هزؤواا»ا؟ زرلا

 ١ / "١4426 4 مه ؟ ماع قارعلا يق يناويحلاو يعارزلا ءاصدحاألا نع رب رقت مجار («)
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 مالا ةفورولا جانا لصالا

 كاش ةرذلا

 1017 نطقلا
 مالا نخدلا

 مالا مسمسلا

 م0 شاملا

 ؛.والالا غبتلا

 م سدعلا
 | 4هه يلاطقلا

 ١و مسح ءالفاملا
 ها تاطرملا

 يس جل ناتكلا

 : لمخللاو هك اوفلا راش

 قارعلايف ًاعوس راجُسالا رثكا رمتلا ليت ريتعتف ةبك افلا راجّساب صتخ اهف اما

 نولم 1١( وحنب ردقي ةر.ثملا لخنلا راحّسا ددع نا ءاصحالا ةحشنب نيبت دقو

 ١)'(. ةلخ

 دتمتو اهتعارزل ةقطنم نسحا ىلايد ةقطنم دعتف ىرخالا ةرمثملا راحسالا اما

 اليم نيرشع يلاوح اهلوط غلف ًابلاغ ىلايد ربن نم رسبألا بناملا ىلع ةقطنملا هذه

 ةيدادقملا بح بونحلا يف ( زرهب ) رهن نم دنتيهو لايمأ ةثالثلا براقي ام اهضرعو
 . ةقطنملا هذه نمض ةعقاولا ىرقلا رئاسو تابانرخو رديؤحلاو ةيوقعب مختف الام
 يف اما . ةللاو اليزك ةقطنم اهترثك و كاوفلا عونتو ةدوج يف ىلايد ةقطنم ىلتو
 نيتلاو خوخلاو بنعلاو لج رفسلاو ىرثمكلاو حافتلا دوجبف قارعلانم ةيلامشلاةيولالا

 ةقطنم يف قتسفلاو كوك رك و لصوملا يءاول يف نوتيزلا دوجيو« زوللاو زوملاو

 . اهرواج امو لصوملا

 اوهام -هادغب  .مجعملا اذه نم لوالا ءزجلا يف ( ةيقارعلا رومتلا ) ثحمب عجار 0010(
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 بنعلاو زوملا راجشا كلذ يف اب ةرمثملا هكاوفلا راجّسا عوم غلبيو

 هده نم ةسسدن رلا عاونالا ينآلا لودجلا ُْق نياسو 5 رحس ( ١هره؟مهرالاله)

 . )١( توتلاو نيتلاو صاحالا

 ةرمثملا هك اوفلا راحشا

 راحسالا ددع ْ عونلا

 وه هو "ا نامرلا

 او بو لاقتربلا
 م1 حافتلا

 همهواالا نكح

 روضف دنض واحلا توممللا

 م1 ضماحلا نوملللا

 ١7/8 48 وخلا

 ١٠١مسور .س ( يرثمكلا ) طومرعلا

 ٠١1 زوحلا
 سس و رسل زوللا

 ”.ء.وةهخؤ توتيزلا

 ه5 قتسفلا

 بجومم قارعلا يفتاوارضخلا ةعارزاةغتسملا تاراشملا ددع غلب دقل : تارضحتنلا

 نا كلذك رهبظو ةراشم ( ٠8١وم١0 ) 9١ها"/908٠ ةنسل يعارزلا ءاصحالا
 نيح يف ةللاو دادغي يءاول نم لك يف ةصاخ ةصها يطعا دق تاوارضخلا جاتنا
 . كفتذملا ءاول يف ةيكزج ةيمها الا طعب ىل هنا

 راما « خرطبلا 4 هطامطلا 4 يقرلا : يه قا رعلايف عدزب يلا تاوارضخخلا مهو

 . طسانرقلا «سطاطنلا « ةناهللا «رزحلا « سلا« غئايسلا (مغلشلا) تفللا «ناحئذاملا

 ١وهغ ةئسل ةيئاصحالا ةعومجملا مجار )١(

 مخ





 اؤ>ال تأمل

 ١6 م ل رعلام ف فأ ١ 6







 ١- 'قارملا ىف تاولياسلا '
 ةئاوداه ة_ دف ف بوبملا ناو « ةمعارزلا راطقالا نم قا رعلا ناك ال

 دعبأ اه ناك يتلا جرت ةانملا مها نم ةلكشم 6 ماع لبق ىفاعب ناك دقف ةسسُئرلا

 كلت فظنت ةلكشم يه كلتو « جراخلا ىلا اهردصي يتلا بوبحلا رعس يف رثألا
 . انزخو اهفشضصتو بورحلا

 .بوبحلا ةراحت ظنت ةيل وؤسم اهقتاع ىلع ذخأت ةصاخم ةنلل ليكشت مت امل هنا ريغ

 ( 8١و ةنسل ممخغر بوبملا ةراحن مظنت ةنط نوناق ) بحوم كلذو ةيقارعلا
 لعجت يتلا ةيساسالا ةلكشملا هذهل دح عضو اهينيع بصن ةنحللا هذه تلعج دقف

 ةنحللا هذه تماق كلذلو . ةيللودلا قوسلل ةيسنلاب ةرخؤملا ىف ةقارعلا بومحلا

 هب لمعلا رشوب ثيح دادغب يف يره' ( واياس ) لوا ءاشنا نم ةليوط ةسارد دعب
 . 146٠ ماع يف هديبشت ىبتناو 94١م ماع

 فكرزخل عستي « ةيمظعالا ةيحان لباقم ةلجد رب ةفض ىلع ولياسلا اذه عقبو

 رظنلابو . 0١+١4 سبام ربَس ذنم واياسلا اذه يف لمعلا رشوب دقو . (نط ه..٠)
 قالا :ق: امه أل قارعلا اغا قي فردا نَزاَخا هده. لانا طروهبو:ةقال
 نم هدع نيرا اهاقم نودطا ةواع ردت: ةنلخ تسقزو نقف تسلل ةعاوزلا
 رشا نا رظتنيو اهل ةننفلا مماصتلاو تاساردلا تامث دقو « تاولباسلا هذه

 ةينف ةرودب بوسحلا نزل ةدعملا ةمظتنلا نكامالا اهم دصقي ةبكرم ةيجن رفا ةظفا ولياس )١(
 .مد_-ه ىعدنو كلذ ريغ ىلا بوبحلا ةيفصتل ة56ف طئاسوو ةعفار تالا ند ةصاخ تاسيترت م

 .( ءارهأ ) اهعجو ( يره ) مسأي ةيب رعلاب نزاخلا
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 )١( : تاولياس سيسأت ىلع لمعلاب
 . "راو تالماطا هده هنه قدمت يذلا قا رعلا ءانمم اهرايتعاب ةرصبلا ىف - ١

 فلا زوي تازم ةنيزاغ فول مس قارالا اذه ةوكرشال ينعدم
 . ةنسلا يف نط ( 760.٠ ) ميلستو ىلستل ةيلباق اذو نط
 نط(ا/ه.. ) هرادقم ام نزخل عستيل لصوملا يف-

 نط(»*ه..) هرادقم ام نزل عتل ةحلاءاول ىف »ع
 نط(... ) هرادقم ام نزل عستيل ليبرا ءاول يف

( 

 للملا تافيرتتلا لعس - 5

 حانجيف صاخ نولاص يف عوضوم صاخ لدس « رماعلا ىىلملا طالبلا يف دجوي

 ىلا نيمداقلا رام" رودقم ىف نوكسل ًاصوب حوتفم وهو ةيكلملا تافيرشتلا ةرئاد

 . (') اهيلا مفوصو لاح هيف ممئاممأ ليجست بئاجاو نييئطو نم دادغب

 يملا طالبلا يف لجسلا اذه حاتتفا نع اهيف نلعب يتلا ةيعسرلا تابسانملا اما
 : يبف < هف مهئاوسا لمحستل بناحاو نييئطو نم تاوذلا تار رماعلا

 ةنس لك نم لوالا عيبر ١١ موي فداصملا فيرشلا يوبنلا دلوملا دمع - ١

 ناسن؛ فداصملاموملا يف كلملا ةلالخلا بحاص ةرضل شرعلا لاقتنا دبع .- ؟

 ساأم موب فداصملا كلملا ةلالح دالبم دنع - +

 ناس موب فداصملا ةبرعلا ةضينلا دبع  ه

 رشا نا رظتنيو / راند ني.الم ةءرا ( يلاو> ءارهالا هده ءاغثنا فيلاكت غلبت (١(

 ا ًابيرق امثاشناب

 ةلودلا كلت تناك ءاوس لودلا ءاسؤرل ة هم ملأ نيواودلا 6 ةداع حتمي لحسلا اذه نا («)

 . ةيروهجج ما ةيكلم
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 ١( كراملا ناضمر 56 نم ىلا لاو لوالا مويلا 0

 نيس سناب رطفلا يدع نم ىلاثلاو لوالا مويا ع

 نب رسل 1غ موي مظعملا دهعلا ىلو يلملا قيما بحاص ةرضح داليبم دع 0

 اذه مف نع نالعالا بح ومسل ىرخا ةن تامسانم كانهو أ ده 5 5١( يلاثلا

 . لاوحالاو فورظلا سسح لحسلا

 فحدصلا ف لجسلا اأده حم ص نالعالاب ةداع ةيكلملا تافيرماثنلا ةرئاد موقلو

 . ةبسانملا لواح نم موي لبق ةيكلساللا ةعاذالا راد نم هتعاذاو ةيلحما

 يلاعملاو ةماخفلا باحصا رماعلا ىكلملا طالبلا ىلا رطاقتب ليجستلا موي يفو

 نظروا زاك ويم رقلاو فاعلا وما رززرا راق وهال كف ارازولا ءاسؤر ةداعسلاو

 ةاييدخلاو هوحولاو ىنجالا ىسامسأا كلسلا لاحرو ناسدهو ناد ركسع نم

 مهسأر ىلعو يكلملا طالبلا يفظوم رابك مهب بيحرتلاو مهلابقتسا يف نوكيو
 1 ةكلملا تافب رشنلا سس ر ىلاعم

 ( ةيسانلا كلت دمعد ) اناس عيدت نا ةمكلملا تافي رشنتلا ةسائر تداتعا دقو

 نئذلا ت اودلا ت تارضح وكشن مظعملا كلملا هل الل ا بحاص 0ص 7 همق نان

 . ءاسم ةداع كرامملا موصلا 02 نيثنيملا ءارسإ ليست ي رج 000(

 . قا رعال لودلا ءاسؤر دحا ةرايز سنسد نيئمجملا ءارسأ ليعستل ةصاخ تالدعس حت 0

  ؤجهو ل



 ىمظعلا برحلا ةيامن يف ةلتحْملا تاطاسلا تماق « قارعلا زيلكنالا لتحا امدنع

 . توحسلا ن م ددع ءاشناب ىلوالا

 مظعملا باب يف يزك رملا نحسلا ) نمضتي دادغي يف يزك رملا نجسلا ناكو
 صصخملا يفاطسولا بابلا نحسو « ةلبقثلا ماكحالا يوذل ىصخما ةعلقلا نحس

 ءابسنلا نجسو « ةيحالصالا ةسردملا مث « ةيبارت لاماب نوموقي نيذلا نيجاسملل
 ) هني دملا لخاد 5 اكمل روردلا ىدحاأ لعسا ناك يذلا

 ةنايلسلاو ةتاويدلا ):ةيولا اذغ ةيولالا قي ىرخلا ا وهمس تاقن انف كناكو
 الا نيناطيربلا نيفظوملا ليم نم رادت توحيشلا هده عج تناك دقو 8 ( الب درك و

 نيينطولا يديا ىلا ةلتحملا ةطاسلاي ديا نمن وجسلا ةرادا تاقتنا ١4 ماع يف هنا

 ةطبت رم ةرادالا هره كنا و 06 نفقا رعلا نم اهل ريدم لوا نارعت 3 تسنح

 ٍ ةلخادلا ةرازوب
- 
 2س

 ماع لح اذا ىح اهيحيردت صلقتي اهيف نييناطيربلا نيفظوملا ددع دخأ دقو

 : (*) كما لق معتم فاظوم رخآآ تامدخ تنأآك 58

 نينعح أن ىح خيراتلا كلذ دنم ةللخادلا ةرازوب ةطرت رم توحسلا ةرادا تالظو

 نوس ةرادا ايقاع ىلع ةماعلا تودسلا هن ريدم كا ةريخالات اونسلا ىو

 يف نحس حتف ١164 ماع ىف مثو . ةطرشلا ةرادا تحن ناك نا دعب ةتئايلسلا

 . هاني ةيحالخ مدعل لييرا نحس ءاغلا ررقت اي ( ناهلسلا ةرقث )

 ءانحيدلا لاوحا مالصأ كا فد هلك ةقا رعلا ن وحددلا ةرادا تفدا دقو

 ناك يذلا ( يقنو نسح ) وه قارعلا يف نوجا ةرادال ريتخا ٍيقارع ريدم لوا 0

 .(لت . يم .ركسلا) وعدلملاماعلانوجسلاى ثروم وه هتامدخ تدهمأ يناطي رب 5 رخآ 0

 ١ه١إ 



 نع الضف مهند ايف ةيهالا ةحفاكم قيرط نع ةباتكلاو ةءارقلا مهميلعتي موقت ذا

 . ةمهمحوتلا ظعاوملاو تاداسرالا

 نوملاو فرحلا ضعب ىلع مهبيردت يف ركفت تذ غا دقف كلذ ىلع ةوالعو

 الا مهلغشت ال ةلدحملا تاطلسلا تناك نا دعب نوحسلا-يف لماعملا سيسأتب تماقف
 رفوت اووخا لماعملا هده يف لمعلاب موقي يدلا نيحسلل ىطعبو . ةيبارتلا لاععالاب

 هتعنصل لع حمو نم اهنطساوب نكيحل هتيم وكحي ةدم ءابتنا لاح هملا مستو هل

 , ( المع هل دحن ىح هر كسا 8 نم ءابتنا دعب هةناعا وا

 لصوملاو دادي يف اهس ال نوجسلا يف ةفلتحخلا لماعملا سيسأت خيرات عجريو
 : يبف لماعملا هذه اما . +١9 ماع ىلا « ةرصبلاو

 ١ - ةك ادلاو جيسنلا لمعم :

 حبصا دقو ةكابطلا ىلع نيجاسملا بيردتل 1484 ماع لمعملا اذه ناس ات 2

 هءوقب يذلا وهو ةعونتملا ةينطقلاو ةيفوصلا ةشمالا ةكايح ىلع ارداق لل.ءملا اذه

 . فوفسو طسبو ةسدلا نم هيلا جاتحت ام نوحدلا زيبحتد

 : رابمكلا لمعم - ؟
 داد غد نديس نم لك ُْق رصلحاو راممكلل لمعم هدينيلا :نينفل ف نشات دقو

 . هراعلاو ةبوقعيو

 : ةراحألا لمعم م

 داد_هب نحس نم .لك يف ةراجنلل لماعم سيسأتي نودسلا ةرادا تماق دقو'
 | . ةرصبلاو لصوملاو

 : ةغاصلا لمعم .-

 .هتاج ويينم يف جيسنلا لمعم اهيلاجانجي يتلا تالوزغلاغبصل لمدملا اذه ءيشناو
 .٠ ةريدحالا لمعم -م

 ١ رك كسا تامل ديكلاو ديا يسب هيف ليحل اةانود قئاستو

 هذه يف نول ةهتشي نيذلا لامعلا حام ىلع ١514٠ ةنسل ( «ه ) مقر نوجا ماظن صن دقل )١(

 . سلف )٠١  ٠١١( نيب ام حوارتت ةيموي ًاروجا ىرخالا تامدخلاو لماعملا



 : داحسلا لمعم - 5

 فارشا تحن داحسلا ةك ايح ةعنص ىلع نيجاسملا بيردتا لمعملا اذه ءىشنأ دفو

 ( قارعلا ةطراخو ةلودلا راعُس داحس ) لمع يف لمءملا اذه عرب دقو يناريا ذاتسا

 , ةفلتخلا ضراعملا يف زئاوج ىلع هتاعونصم تلصح دقو

 سالملا لمعم ابنم ىرخا لماعم تئشنا دقف كلذ ىلا ةفاضالابو - 7

 ُْق 8 ال ) ةيزعرملا تايناطبلاو ظ ةطاخشلاو ؛ ةدادهطاو « نراوجلاو ةمنامحتلا

 . )١( بتكلاا دملحتو ( لصوملا نحس

 <. (١ةهؤإغ) ماع ةمناث ةملخادلا ةرازوب توحسلا ةرادا طائترا دنعأ دقو اذه

 أهدق تاسردنتلا ريس ىلع فرشت فراعملا ةرازو تناك يأ ةيحالصالا ةسردملا امأ

 ُْق عقل ةصاخح ةيانب اهل ت رحاتسا ثسح دادغب نحس نع تدرفنا دقؤ اهسلسأت 1

 ١؟6ه١1 ماع دنم ( ةيولعلا ) يف ةبك تاتسب

 ماقرالا هده نوكت نا ف ةمعر 6 ماكحالا فلتخيم ١ ةه+ ماع ىح ١ 4 ”/ ماع

 5 ماقرالا هده لم ىلا توحات# لق نيدلا نييعاتج الا نيثحابلا تاووع ُْف

 رجت :"١5 ماع لالخ نوحسلا ةرادا تماق )١(

 . عورملا

 ١ ة.م6  اةهريسحب ماع دم قارعلا ُْ نينوحيسملا ددع

 ةنسأا

 / ١317

 ١8

 ١6

 | ٠

 ١8١

 ١37

 ءانحيسلا ددع

5116 

5 

 ضرما

 نيكنش

 اا

 كلل

 هس

 تائيحسسلا ددع

 نو

2 

 / ٠

14 

2 

415 

 حجي ملف ( زقلا دود ةسرم ) عو رمشم ب



 تانمححسلا ددع ءانحسلا ددع ةئيلا

 7 ةفقن كفي
 ٠١6 ه1 +١57

 هلا ةادلرلا ١76

 ىف كيا ١
 <, 1 ١ هال

 مْ كيلي ١م

 م5 ه8 ١1
 م5 هر |ة4 ه٠

 0 ه5 ١4١

 ١5 2116 ١١١

 0/١ ةهوؤ ا“ ١ ه.وع

 6 هالم“ ١144

14 305 0 

 4 20 ١م
 0 < ١47

 7 نيثكت ١44

 لي 2230 14
 م١ ه5 |ة ٠

 1 ها٠غ ١|ة6هأ

 516 هم ؟ ١ مام

 ه١ ةهأؤال؟ ١ و, وس

 6“ - +١6

 غلي دقف ( ١9064 19510 ةرتفلا هذه لالخ مادعالاب مهيلع موكتحملا ددع اما
 دقف نوقابلا اما ًاموكسحم ( سسو ) العف مادعالا يح مهي ذفن نيذلا اما ( 04 )
 . )١( ةقاشلا لاغشالاب مهءادعا ةبوقع تلدبا

 5 داصتقالا ةرازو يف ءاصحالل ةمسئرلا ةرئادلا اهردصت يتلا ةئاصحالا ةعومجلا مجار )0030(
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 َمثارعلا موالح ا 00-0 كك 0 4

 «ًاماع ( سم ) نم رثكا لبققارعلا يف ًافو رعم ديدملا ةكسلا قيرط نكي ىل
 ااا © ديدخلا ةكسلا قيرط نم نوف رعي نونقارعلا ناك امو

 دلا قيرطلا كلذ ةممظاكلاو دادغب نيب ام لومخلا ه رح تناك يذلا ياومارتلا

 . ( م 1818 - 1١859 ) اًساب تحدم يللاولا ريبكلا حلصملا نمز يف نسد
 عيراشملا نم ناك دقف دادغب ىلا لوضانالا نم ديدحلا ةكسلا دم عورشم اما

 نيب اهس ال رشع عساتلا نرقلا رخاوا يف ةيراعتسالا عماطملا هنأتي تعراصت يتلا

 زاشما ىلع لوصحلا نم( م ١849 ) ماع يف اينالا تعاطتسا دقو . ارياكناو ايناملا
 ىلا هنشوق نم 6« لو ضانالا ديدح ةكس طخ دم همجحوم اهل قح ىنائعلا ناطلسلا نم

 نا وم ندعم لكلا ا ذوب ىهتسنا اذا ا ورع ناك 2 مان ىلا ينهون نسضوألا

 1 . (') ىسرافلا جيلحلا

 ايه وقل قطاف رع كالا وا رت اوراقاما نور ظل نابع زامل ١ رظنو
 ةرصبلا ىلا طألا اذه دادتما نوكي نا ىلع اهنشب قافت الا لح دقف ةقطنأا كلت 5

 0 ١ ىمظعلاا ناطيرب ةقفأ وع ال ه لد كت زا وح م دع ىلع قفتأ دقفكلد ءاروامف انها لقف

 ارقام ةلاستاا كلذ: هيف :قاقلللا تبدع ككسدم تقادق عك هماوب ماع امانا تناك(
 ةهاس يفو . ريمزا  اشانرديح طخ ذاع انكر نم م ١8484 ةنس يف تالصحو لويناتساب

 ةنسو ةرقا طينخ نوكش نانا لاعأرت ( لوصاتالا دردح ةكش") ةكرش كتيسأت + 18

 ( هيف عرشي مل نكاو ) زايتما ذخا مث . م ١895 يف هينوقو رهشيكسا طخ لك مث م49
 زايتما ىلع قدوص ١4954 ةئس يفو . دادغب ركب رايد  ساويس ل ةيرصيق  هرقنا طخ

 . يمرافلا جيلا  هينوق

 ذاتسالا ةجرت « رتسوف .أ . يرنه فيلأت ؛ ثيدحلا قارعلا نيوكت بانك عجار )(١ 
 ١9:5 دادغب « ةديوج حيسملا دبع

 ذاتسالا ةجرت دنالريا بيلف فلأت  ىسايسلا هروط# يف ةسارد قارعلا باتك مجار ب
 ١9:8  توريب  طايخلا رفعح

 دادغب ١:١5 .

 تب 1868 دن



 . )١( ًاساسح ًاعوضوم +١5 ةنس ىفقارعلايف ةيديدحلا ككسلا ثيدحناك كلذلو

 رشعلا تاونسلا يد خيراتلا كلذ ذنم دادغب ديد > ةكس عورشم حرصا ذا

 اذه نآل « يزيلكنالاو ىسنرفلا ناملربلا نم لك ىف شاقنو .ثحب لاح هتلت ىتلا

 1 يطع بود( انتاكتا )ىف ايس اال هئالغأ فدعا نيرون ةرطخت# عورتلا
 ةناطيربلاو ةيكرتلا تاموكتحلا نيب.لصح يذلا قافتالا ىلع ءانيو اذكهو

 لحت دكت مل ذا « عورشملاب ةرشابملا ليبس يف ةلاعف ةوطخ ايناملا تطخ ةيئاملالاو

 يفو + طخلا ءاشنا داوم نم ةنحس لوا م ١41 ماع يف تلصو ىتح ١417 ماع
 8 واكل مت دق ءارماسو دادغي نيب ام ضب رعلا طا ناك +١91 ةنس

 برح ة حاس قارعلا حبصاو +١941 ماع ىلوالا ةيملاعلا برخلا تنلعأ اماف
 لامعالا ءارح نم ةمسسج رارضا « ناملالا اهماقا يلا تا رطاقلاو لماعملاب تقحلا

 + ةتانسلا ل ودلا' دق كتاورس يلا" ارذفلا
 اذه ىوس ديدملا ةكسلا طوطخ نم ١414 ماع قارعلا يف نكي ل اذكهو

 . طقف ًارتمواك ( [195) هلوط غلبب يذلا طخلا

 اهمامأ تمزمناو 1416 ماع يفةرصبلا ةيناطيربلا شويا تاتحا امدنع هنا الا
 طوطخد وحول ةساملاةرو رضلا ةلتحلا ةطلسال ترهظ « اههف ةطبارملا ةينائءلا تاوقلا

 ةنئائعلا تاوقلا ةقحالم تررق امدنع امس ال امتالصاوم نيمأتل ديدحلا ةكسلا

 اههدحا نيطخ ءاشناب ترشاب كلدلو . تارفلاو ةلجد يربن ةأذاحم آل ىش فدو

 م 3 .ةراععلا ة :دم ىلا ةرصبلا نم رخآلا و ةبرصانلا ةنيدم ىلا ةرصبلا نم دنع

 ها وة راذستلا ةنيدع ىلا لوألا دخلا تويم #ةوازفلا وة يضانلا نم د6 فلتعا

 . (؟) ةناربالا دودخلا ىلا اهنمو دادغب ىلا توكلا ةئيدم نم ديدج طخ دع

 ناملربلا نا الإ طا اذه ليوع يف ةمهاسلاو كارتشالا يمرت ةيناطيربلا ةسايسلا تناك )١(
 سلي يف نلءاف ( روفاب رثرا رتسملا ) كاذنا ءارزولا سيئر ة سايس ضفر يتاطيربلا ماعلا يآرلاو

 يف يلالا كارتشالا رزا هشت ال فودس ةلالجلا بحاص ةهوكح نأب *١5٠ ناسين ؟* موي مومعلا

 . عورشملا

 . هركذ فلاسلا « ثيدحلا قارعلا نيوكت باتك مسجار (؟)
 . يركسع ريبدتك م ١915 ةنس يف ديدحلا ةكيلا ةنينم تيس: دقلا (©)

 - )ق5 ل



 امرازوا ىلوالا ةيملاعلا برخلا تعضو امدنع قارعلا ىف ناك دقف هلعو

 : يه ديدحلا ةكسلل طوطخ ةعبرأ ( م1 1

 . ةوامسلاو ةرصبلا نيب دتمملا طخلا_)

 . ةرامعلاو ةرصملا نيب دتمملا طخلا_؟

 . دادغنف توكلا نيب دتمملا طخلا_»ج

 .انرك ذ م ناملالا هأثنا يذلا ططاوهو ءارماسو دادغب نيب دتمملا طخلا
 هنأو امس ال داد_غب ىلا ةرصبلا نم دتمملا طلا لاصباب ىذقت ةرورفلا تناك املو

 ىلا اهنم مث ةلحلا ىلا ةوامسلا نم طخلا ددم دقف اذلو ةماه ةعارز ةقطنم يف رع

 . (') دادغب

 ىلا اهنمو يحبب ىلا مث نمو تسب رركت ىلا ددم دقف ءارماس دادغي طخ اما

 . (") دادغي نع ( الم 184 ) ةفاسم دعبت يتلا طاقرشلا

 : يهو طوطخلا هذه ىوس م ١47٠١ ماع يف قارعلا يف نكي مل اذكهو

 ةرم لوال راطقلا هيلع راس ىذلا دادغبو ةرصبلا نيب دتمملا طللا_-١

 . أوله ماع

 . طاقرشلاو دادغب نيب دتمملا طخلا_ ؟

 . نقئاخو دادغي نيب دتمملا ططلا »م

 طخلاو ةراعااو ةرصبلا نيب طيرب ناك يذلا طا اهو نارخآلا ناطخلا اما

 لد دع ف اهنم ةدافتسالا ةيدب دا اهمامخ# عفر 9 دقف دادغب تروكلا طب رب يىدلا

 . ( دادغي  ةرصبلا ) طخ وهو يسئرلا طخلا
 ةب ركسعلا ةرادالا نم دب دل اككحسلان وؤَس ةرادا تلقتنا م٠191 ةنس ىفو

 بودنملا فارشاب نيناطيري نيفظوم لبق نم رادت تناك دقو .ةيندملا ةرادالا ىلا

 هيلع راس دقو ١55٠ ماع هب لمعلا ىهتناو ١91١4 ماع يف طألا اذه دع رشوب دقل )١(

 .( م 1١55٠ ) ةندلا هذه يف ةرصبلا ىلا دادغب نم يا راطق لوا

 . ( ةصوب ؟4م و مادقا . ( أهضرعف ةيرتملا طوطخلاب ىعدت يتلاو ىرخالا طوطخلا امآ ( ةدون
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 (') يلاطيربلا يماسلا
 فنرا الا قارعلا ةم وكت ىلا ديدحلا ككسلا ةرادا تلقتنا ١406 ماع يفو

 ىلا تلقتنا ١95 ةنلس تءاج اذا ىتح ةناطيربلا ةم وكجحلا تلظ اهتىكلم

 لقتب ةصتخلا ةيناطيربلا ةيقارعلا ةيقافتالا ماربا نوناق ) بجومب ةيقارعلا ةموكتلا
 يف صن دقو ( 19+ ةنسل (08) مقر ةبقا رعلا ةموكحلا ةيديدحلا كأكسلا ةيكلم
 : املاح تب لاقتنالا نا ىلع نوناقلا اذه نم ىلوالا ةداملا

 غلا ةققارعلا ةموكحلا نم + امرا هالات ماع وكم سنت (1)
 . ةيقافتالا خيرات نم امو نيرشع لالخ هعفد بجاولا ينيلرتسان واب فلا (؛.)

 . ةيناثلا ةداملا ىف هملع صوصنملا ةرادالا سل ليكشت لوصالا سح متي (؟)

 : ىلب ام ىلع صنف هذه ةناثلا دام

 ةيديدللا ككسلا ةرادا طانت ناب قارعلا كلم ةلالخا بحاص ديعتب )١(

 خبرات نم ةنس نيرشع ةدمل كلذو ةشارعلا ةم وكحلا هفلؤت ةرادا سلحت

 صاخشا ةسمخ نم سلجملا فااتبو . ىلوالا ةدالا ىضتقت ككسلا لقن

 ريدملاو ( سلجملا سئر نوكي يذلا وهو ) ةلودلا ءارزو دحا مهو

 فتروكي نا ىلع قارعلا ةموكح مهنيعت نيرخنآ صاخشا ةثالثو ماعلا

 . ايناطبرب اياعر نم مهدحا
 هقتاع ىلع ةرادالا ذخأ,و ةققافتالا هذه ذفنت دعب ًاروف سالجملا لكشن .(؟)

 . ةيديدحلا ككسلا لقن خيرات نم ًاراشعا

 اياعر لق نم ةماحلا بصالللا لغشد نا ىلع تصن دقف ةعبارلا ةداملا اما

 . (") ًاماع نئرشع ةدملو ةمدخ طورشد نينناطيرب

 ليكو ( نمكم قيرفلا ) ردصا دقف لقنلا يف اهم ةدافدسالاو تاراطقلا رييست يف ةءغرو )١(
 تايوقعلاورماوالاو تاملعتلا هبج وع تعضو يذلا ( ١515 هنسل ديدحلا ككس ناس ) ماعلا دئاقلا

 ةمظنالاو نيناوقلا ةعومج مسجار ) ٠ صوصخلا اذه ف ردص» ناب لواوهو « كلذ ىلا امو

 .(١و95؟٠ هئسل ةرداصلا

 (4854) مقر نونأقلا بحجوع 56 ةنس زوع ؟ خيراتب ةيقافتالا هذهل وعفم ىهتنا دقل (؟)

 . 9١ه: ةنل

 رك ١ -



 : يهة سدت رماسقا ةثالث نم فلأتت قارعلا يف ةيديدملا ةكسلا ةكبشس تناك دقو
 نم ةدتمملا ةمع رفلا هطوطخ عم دا دغمب لقعملا ءانمم طيري ىدلا مسقلا 01(

 فرفم نمو ةيرصانلا ىلا روأ قرفم نمو « ةسعشلا ىلا ةيمعسلا قرفم

 . اليرك ىلا ةيدنملا
 ىلا ( تاغ هرق ) نم يعرف طخ عم كركر كب دادغب لصوي يذلا مسقلا (؟)

 . نقناخ

 ةلجد رب نم يبرغلا بناملا يف يجيبب دادغي طيري يذلا ضيرعلا مسقلا (*)
 . لاهثلا ىلا ًابحتم

 "ل
 ناس ليسو ةنيغاو طخ نيدنت تاكا ةزاذ:ثانغلا كوواتلا كلذ ةنهو

 تأب مل كلذلو ةيرورض تاعسوتو ةديدج طوطخ دم ىلع لمعلاو ماعلا اهعضو

 ْ : اهمها تثدح دق تاديدحت ةدع تناك ىىحح ماع

 ةيروسلا دودحلا ىلع ةعواولا كحوك ل تف لصوملا ىلا ضي رعلا طخلا لاصبا |

 ىلا داد غب نم ريس حبصا يذلا عيرسلا سوروط راطقب لاصتالا مت كلذبو
 0 3 لوبناتسا ىلا اهنمو بلحو كجوك لتو لصوملا

 . لسرا ىلا كر نم يرتملا طخلا ديدمت 39

 3 أم اهمهاف ىرخالا تانيسحتلاو عيراشملا اما

 ١ ةمفرطلا) دادغب ىف ةلجد رهن ريع تابك ر اأو راطقلل كريشم رسح ءاشنا (

 . ةيدنهلا ةدس برق تارذفلا رهن ربع ٌككسلا رسح م

 . ةماعلا ككسلا ةءريدم نآلا اهلغدن ىتلاو ( ةماعلا ) دادغب يع ب

 السقا ردا ليرد رسما او سيال
 لاءالاب مايقلا ىلع ةرداق اهلعجو ةيلاشلا يف ككسلا لماعم عيسوت ه

 ةنس زو ع ٠١ خيراتب هب لمعلا رشوب دق ( لصوملا - دادغب ) يا طخلا اذه ناك )١(

 . ٠:١95

 .ا١ة41 ماع رخاوا يف طخلا اذه ديدع م (؟)

 اةنمإؤ 



 . ةءرورضلا تامدخلاو

 .نم تارطاقو ءاوبلل ةفكم ةديدج تامك رم ةأببتب راطقلاب رفسلا نيسحت - ؟

 . كلذ ىلا امو لزيد عون

 : ىلب م ككسلا اهكلمت يتلا تابرعلا ددعو طوطخلا لوط غلب دقو اذه

 : رثم وامكلاب ةحوتفملا طوطخلا لوط

 عملا ةيناطا رطل ةيسارا طولا نبا
 ٠0" سوهو 5<. وها/ |9ه١-ههو

 ريضصا ترو 5و ١ ١51605-16 61/87 ١

 0” مس 05-1 | ١1

 "55و نارا 1567--١565 161/87 ١

 ١١( ةيديدحلا ككسلا امكلتق ىلا تاروطقملاو تارطاقلا
 عئاضبلا تايرع نيرفاسملا تابرع ليغشتلا نهر تارطاق

 ىرتملا | ضيرعلاط1لا | يرتملا | ضيرعلا طلا | يرتملا | ضيرعلاطْلا ةئسلا

 5 | تافلا 0 11 7 6٠-١5160١ ١

 "4 اهوء" ]| ”ه“* 15 |٠١ "” [|ا9١وهال-6١ه)١

 0مل | )هء* | 3 515 41 57” ”١968|
 را 56٠|1 ١١075 0 ١اوالآ "* ا9١هؤ-5١1هال

 رتم وابكلاب اهداعباو ةفلتخما طوطخلا ىلع ديدحلا ككسلا تاطح
 ةرصمنلا  دادغب طخ تاطحم ١

 «؟ و بحر روه ا ه٠ ٠ دادغب يل رغ

 0 ةيد ومحما ٠ ةرودلا

 تارطاق ددع اما تارطاق ( ٠١8١ نم فاأتإ ١١٠ ماع ىف تارطاقلا ددع ناك )١(

 ١و ؟* ةنسنأ قارعلا موقت عجار ) .٠ ةيرع(*٠ءم6) عمئاضبلاو ةيرع 1١( ) وهف تاكرلا

 .( ١9159 ةئس قارعلا هدب رح هنت ردصأ
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 6 ةوامسلا 6 بيسمملا

 ساو رضا 76 ةيدنهلا ف رفم

 سا ةحيطبلا /3 لواحملا تاح

 ا دوافرام# 51 خا

 6٠م محلا لت |” '؟ ةمعساجلا

 3 ةسسلح ا تاجوف

 كب طبقت 0016+ ارح

 3 ةشدمغلا ١4 لودج ناخ

 0 اواطرا وو ةيناويدلا

 نا ةيوطلاا ١-2 ةرلا

 هو ةسعشلا فش خمبط وبا

 0 ه0 00

 ماس لمح 585 ةسعشلا قرفم  ؟

 و ةضفارلا 7 ةسعشا| قرفم

 3 مانس لبح / ةيرعشلا

 ا 0 ١ ريبزلا

 روأ - ةيرصاذلا قرفم م

 3-5 هر نحنا 1 روأ قرفم

 الم رك ةيدنهفلا قوفم - ع

 5 نوع ماما 5 ةيدنفلا قرفم

 - اليرك , ةيميهأ ربا

 ١١< قارعلا م



 كحوك لت  لصوملا  دادغب طخ تاطحم - ه

 دادغب يب رغ

 ةممظاكلا

 -ىحاتلا

 ةدهاشملا
 لصجدلا

 دلد

 ا

 تي ركت
 ب
 نرد نبع
 قملا لولت

 ! باب

 خبشلا باب
 قوباطلا لماعم

 ةوفصلا

 هب وقعب

 5 ريح وبأ

 ةيدادقملا

 ةردروك

 ةردعسلا

 ءال واح ف رفم

 فان رح « ٠

 ةرامقلا 4

 هروشناا ١

 للعلا مال 0

 ةدوصلا 4يف

 ةيلاولا 8
 هئكملا لس ١/١

 تانيوعلا لت 20م1

 كجوك لت 8

1" 

 ةدل ه رق « ©

 ىرذك نيدبلا 0

 كر تاهلس 7

 ونام رح زوط ؟

 راختفا 32

 يارس ىلع 20051
 ريشد ( م5

 كوكرك ٠0
 راصح كوس 0٠

 ىربوك نوتلا "١



 ٠ - دادعغب نم ) نيقناخ - ءالواج قرفم (

 ا ىلع لت 1 .ءالواح
 الإ  نيقئاخ اهم نا رع

 د

 )١| اتادراو فلأتتو . ةلودلا ةنازيم ةقحام ةحاخ ةنازيم ككسالو اذه

 نينا يح لا ناروتو وع مب فلل يقفلا كاوا لال تدني ا

 . عئاضبلاو نيرفاسملا لقن روجأ نم
 يف نيمد هتسملا ( نيرخالا ٠ نيفظوملاو طابضلا ) نم نيفظوملا ددع غلبيو

 )١١٠( مهنم ( !؟8ه5 ) ءاهز ١04/156 ماع ةب ةياغل ةيدي دخلا ككسلا ةب ريدم
 اطيب ظياش 16: 181 18 تاو طباخ

 ءالؤه نيب نمو ( ممح» ) مهددع غل يف نويردملا لاعلاو نومدختسملا اما

 . دونلاو نيناطيربلا نم ( ) ٠١
 . ًامدختسم ( 1١84 ) مهددع غلبيف نيبردملا ريغ نومدختسملا اما
 - ١96١ ) تاونسلل تافورصملاب رخآو تادارءالاب 0-00 ىلب اهف مدقنو

 ْ ( +١56

 (') ريناندلاب تادار.الا

 بماء لالخ نيا. "0 م١58١ 9١1ه د

 «م؟/ما/غا/ 084 رف تا 16 56١ه_9 ه١

 مالا 5 18و اا م005ؤ7/ 191ه أم

 مالم 5 م 1/17 ٠ ؟ا/3ةؤه5ه 9١1ه4 1 ١ةهمجخ
 همدشسد ا شهيشسسل تاع امص ل ااا كتلك 5

 . داصتقالا ةرازو اهردضت يتلا ةيئاصحالا تاع هوما عج ار(١)
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 ريناندلاب تافورصملا

 عومجما ةيسيئرلا لامعالا ىلع تافورصم ليغشت تاقفن  ةنسلا

 2 م6 65 +١56 - ١516١ "١578١151

 الا كيل كدي ؛١ا/هرممهال 5١ه” - 6١

 ه٠ 25-16 617 -١565 ١1٠١05655

 2 / ١" هال*١٠ ه٠ماؤ 55 956١ه - 15ه

 ىنارعلا ىلدملا مر ماسنلا - 0

 يف فزعب نطو دبشن ( ةبروهمح مأ تناك ةيكلم ) ةلود لكل ناك لل

 قارعلا يف ينطولا ؟لا ليكشت دنع ةيقارعلا ةموكتحلا تأر « ةيعسرلا تايسانملا

 ءاع يف تنلعا كلذلو . لودلا ةبقبب ةوسا ( يقارع ىكلم مالس ) عضو ةرورض

 كلتي زوفي نمل ةيدقن ةزئاج اف تصصخو عوضوملا اذه لوح ةقياسم نع 4
 ةحمسلب و بناجحالا نيقسسو م ا نم ددع ةقراسملا هده يف كرتسا دقو 5 ةقياسملا

 دحا [ ىروم .رآ.ىج رحيملا | هعضو يذلا ( يكلملا مالسلا ) زاف ةقباسملا هذه

 ىكلملا سرملا قوح ةرم لوال مالسلا اذه فزع دقو . يناطيربلا شيللا طابض

 (') . عافدلا ةرازو رقمو ىكلملا طالبلا ىفو ةمالا سلح ىف

 : يتارعلا شيلا ىقيسوم )١(

 دادغب قوح نم ًايئدمم فاأت امدنع كلذو ١ 8 «؟ ماع ىلا قومحلا اده ا خيرات مج ل

 ناقوجلا ناك دقو ( 82355 8220 )رخآلاو( 1514-7000 82804 ) امهدحاناكدقو لصوملاو

 [ دليفلوك ] وعدللا يتاطيربلا سيئرلا ةدايقب ( يكسلملا سرحلا قوج ) مساب ايمسو لصوملا يف ًاعم
 ىلا داع ًاديج لصوملا قو بيردت ىرج نا دعب هنا الا . ١554 ماع دادغب ىلا قوحلا لقن دقو

46 



 فالخي يقارعلا يكلملا مالسلا نأ وه صوصخلا اذه يف هتظحالم ردحت امو

 دقل و . فزعلا ءانثا دشنت تاملك هبحاصت ال « ىرخالا لودلا يف ةننطولا دّسانالا

 نك و يكلملا مالسلا ةطون عم ريست رعشلانماتايبا مظني نا ءارعشلا دحا لواح

 يلو وعمسو كلملا ةلال يكلملا مالسلا فزعيو . )١( ةيمسر ةروصب نكي مل كلذ

 ةيولالا يفو رماعلا ىلملا طالبلا يف داتعالا قاروا ميدقت ىفو ةكلاملا ةائاعلاو دبعلا

 . ةمعمرلا تالفلا بلغأ ىف كلذك فزعيو كلملا ةنالج لثمملا

 يتارعلا ىكلملا مالسلل ةيقيسوملا ةطونلا

 هد كادر ن ةئلس ِْق هرقم.

 ىلا ) وفش ريبلا ذاتسالا ١ 65ه هي تدفواف ىقيسوملا را عافدلا ةرازو ةيوحلا

 رصان يق.سوملا ةيرسلا ءاف رع سييرو (نآلا سيئرلا) م.ءاق كيودس يقيسوملا ف٠يرعلا نم لك دفوا

 يقيسوملا قوحلا : 5 3 ثدح اداع بيردتلا ند هذدس كعبو ١ ؟*ه ماع ٍِق ةرهأقلا أ مه ارا

 . ىلوالا هقرفلا فقوحو 6 ةيناثلا هقرفلل

 .نييقيسوم دونج جارخأل ةيبيردتلا تارودلل ىقيسوملا بيردت عدوتسم حتف ١544 ةنس يو
 من ١545 ماع ينو ( ةيركسعلا ىقيسوملا ) مسا لمحت اهلمجو قاوجالا قيسنت من ةندلا هذه ينو
 . ةثلاثلا ةقرفلل ىقيسوملا قو> ليكشت

 : وهف يئارعلا يكلملا ماللا ةطون عم هداشنا نكمي يذلا رعشلا اما )١(

 لصيف « دوجولا يف كلم ري اي 2بسنلاميرك اي ء بسلا فيرش اي مد
 لصف 6 دودحلا دوع انل عجراو ىلا قيقحعتل مد « انل سا رز تناأ لصف

 15ه



 ميناماسا 1
 لاح

 . ارتموابك (110) ةفاسم ًاقرش كوكرك ةنيدم نع دعبتو « ضعبب اهضعب لصتم
 قارعلا لامش يف ( ةينابابلا ةرامالا ) مايا ىلا ةنيدملا هذه ءاشنا خيرات عجريو

 . (') ةرجبلل رشع يداملا نرقلا رخاوأ يف
 يف ةئيصح ةعلف ( ه )١١95 مالال١ ماع يف أشنأ دق ناباب اًساب دوم نآأكو

 لوا تناكف . ةيلالا ةيناملسلا ةنيدم يف ةفورعملا تالحملا ىدحا « يدنكلم ةيرق

 هب رك ذب ام نسحا ناك ناياب اًساب مهاربا ىلا ةرامالا تلآ ا-هلف « اهمف داشت راد
 اانا مبأل ديلكو دست رميا اذ .عيس ىلا« 1: ناقل 3 زياد ١ عاق نه
 ظ ظ 0 (") دئموي دادغي ىف ريبكلا

 تناك امنا الا عسوتتو مدقتت ةنيدملا هذه تحار خيراتلا كلذ ذنمو اذكهو

 ةصرف دحن مل امنا الا اهيلع تلاوت يتلابورملاو تاروثلا ةجبتت رخأتلا بابسأب رثعتت
 ثسمح +١974 ةنس ةئقا رعلا ةم وكحلا ىلا اهرمأ لآ نا دعب الا اتومك نم ضوبنلل

 قنادحلاو ة ثدحلا ىناملاو تاراعلا انف تممقاو ةحمسفلا عراوشلا اهمف تحف

 ةروبشملا ةمقارعلا ندملا نم تحصا ىتح ةفلتخْلا ةموكحملا تاسسؤملاو ةماعلا

 . اهترامع ليمحو اهتسدنه نسحي
 « هامملا ريزغ لابلا ريثك كلاسملا رعو ىلبج ءاولف اذم ةنناملسلا ءاول امأ

 .نمو ليبرا ءاول لامشلا نمو كركرك ءاول برغلا نمو ناربا دالب قرشلا نم هدح
 . ىلايد ءاول نم ءيشو ناريا دالب بونملا

 ( )٠0+7554٠0 هسوفب ددعو ًاعيرم ًارتم وامك ( همم ) ءاوللا ةحاسم علبتو

 )١( ينمحلا قازرلا دبع ةانسالا ًايدنعو ًاعدق قارعلا باتك مجار .
 فاتسالا ةجرتو كيركتول فيلأت ثيدحلا قارعلا خيرات نم نورق ةعبرا باتك مجار (؟)

 . طايخلا رفعح
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 « ةحيلح « ةيناملسلا زكحرم ءاضق يه ةيضقا ةيستلا نق اناذا موقتيو ةمسن

 . ردشب ءاضهو رازاب ربس
 . بوبملا دعب ةرثكب كانه ومني هناف ( غبتلا ) ءاوالا تاجوتنم مهاو

 صفعلاو طولملاو قدنملاو قتسفلاو زوللا وز وجلا ًاضيا ةسدئرلا هتالصاح نمو

 )١( . ديحف هفارطا يف عمجي يذلا لسعلا اما . ءامسلا نمو غمصلاو ءاريثكلاو

 ,. فوسالا ةيلكخا هكا ملا تلا لا نقاخب

 : يه ثالث اهنم ةيسيئرلاف . ءاوللا اذه يف نطقت ىلا لئابقلا امأ 0
 ١ كال لبق - )

 . ردشب ةليبق -؟
 . دنو امه ةلسق ع

 . نيرشعلا اهددع زواحّد توطبو ذاخفا ثالثلاةسسئ رلا لئامقلاهده نع عرفتتو

 ::يه ةيضمراتلا راثآلاو عقاوملا ضعب ةينايلسلا ءاول يف دجويو
 . كحورس ةمحان يف عاجس يالق ١.-

 . رازابربس ءاضف زك رم يف ريسرسو نال وج يالفق  ؟

 سا ع ةمحان يف لَز ةعلق . بن

 . لامروخ يف ملس ناطلسلا راثا نم وهو لامروخ عماج - خ

 )١( ىنسحلا ذاتسالل ًاثيدحو ًاهدق قارعلا .

 تا











 قا رملا ماوملا ما 7 ١

 : نا ىلع )١( ( لدعملا ) 5١م١ ةنسأ ( ؟ه ) غر نوناقلا صن دقل

 . قا رعلاجاتلاو ةّساح اهب طر# ابي رقت لكشلاةعي رم ةراتسنم ةلودلا راع فاأتب

 وبش طّسولا الا ليم هسناح ّق يوطم ىولعلا اهف رط 6 هراكسلا هسه

 نم لك تدقع دقو < تاينث عبرا رسبألاو نميالا اهيبناج نم لك ينئمو ح ودفم
 لك يهبتنملا اهاف رط: ىلدت ةمه دم هلد دحت تطير هدرو لكس ىلع نتي ولعلا اهواز

 . ةراتسلا فص ىلا ةن ولم هروصب ةرأ ودب امنم

 يوطملا مدقلا لظ هيلع ضيبا هنم ىلعالا فصنلاف اهبهحو امأ - ةراتسلا نول

 .ةيبهذ ةيساخاو ناف رمحأ وهف اهفاخ امأو حتاف رضخا لفسالا اهفصن وتاينثلاو اهنم

 : ةراتسلا ىف ةدوح وما موسرلا

 هةيبق نبل يهد هيطبح نول راطا اهل ةرئاد ةراكسلا طسو ىف دجوت ١

 ضيبالا لفسالا همسق ىفو ( كلملا ساسا لدعلا ) يفوكللا طخلاب ضيبالا ىلعالا

 يذلا خيراتلا وهو ( ١24 ) يرححلا خيراتلا « بعس سمح يوذ نيبك رك نيب
 .نيب ام راطالا ىناج ىلعو . قارعلا شرع لوالا لصيف كلملا ةلالج هنف أوبت
 ريغ نيمسقىلا موسقم ةرئادلا حطس و رفصا نول ىلع ةيهذم ةسسرع شوقن نيتياتكلا

 .ىلعالا ريغملا مسقلاو رفصا نولب ضرالل مسر لفسالا ريبكللا مسقلا نيبواستم

 )١( ةنسأ (4) مقر نوناقلاب لدع 1١١5 .

 دع



 نيتطقن نم ىعشتب و طفنلا رابا ىلا زمر متاوق ثالث تاذ ةزاكر ىرسلا ةبجلا يف

 ةرئادلا لفسا يف نايقتليو تارفلاو ةلجد ىلا ًازمر نا ربي لصافلا دملا نم نيتفاتخم
 موقيد ٠ يهذ اهنول حمرو فيس نيربنلا ىقتلم يف عطاقتيو برعلا طْس ىلا أزمر

 أامسق رضخالا | ف عس ىطغت تالغ عبرا رغصالا مسقلا طسو نم ن رهنلا ند

 : فرزالا مسقلا نم اريك

 دساىرسبلا اهتهح نمو يلب رع دا وج ىنميلا ابتبح نم ةرئادلا جراخ نك وز د

 , هيدنب ةرئادلا ديس هلجر ىلع فقأو اهنم لكو قباب

 بعس يع اوذ تانك وك ةراتسلا نم يوطملا مسقلاو ةرئادلا ناد دحوب باعت

 رمحا بعشلا نولو ضيبأ راطا ام طيح دوسا نييك وكلا نم لك ةرئاد نولو

 ترايك وكلاو فاز علا ملعلا لكن لثع ناولالا هدهو 5 رضحا 0 بعشلا نادو

 حمه ليانس ةطبرو نطق نصغ ةراتسلا 5 ىبتنم و ةزئدلا نيب دجوي - ؛
 نم ةفل وم ةطيرلاو ةحشفم أ لم عبرا راهزا رسع ىلع يى وحتي نصعلاو ةعطاقتم

 . لياتس عبس

 : املعلا ةراتسأأ ةحئف ىلع ركتري ورق ىفا رعلا جالا اما

 هازل 0 ( مهر ماظن ف هملع صن دقف راعشلا اذه لاععتسا ةيقبك اما

 يفور ١ رافال

 ىهو راعشلا أممف لمعتسل يلا تاسسانملا 5

 . داتعالاقاروا مهيدقت دنع بناجالا نيلثملا لوبق تالفح ١

 .هتامضوفملاو تارافسلا ُِق ةشأ رعلا ةلودلا مسي ماقت يف حلا ةمممرلا تالفطا ٠

 . ةشارعلا ةموكحلا ىلع لبق ه٠ نم كلذو ةشارعلا 0

 كلملا ةلالح ةدالوو حيي ونتلا موق 7 ولا هكةل داعالا ةفاك ١8

 , و دعو

 ت17



 : راعشلا أاهمف لمعتسا ىلا ةمعس رلا تاعوبطملاو نك امالا 55

 يكلملا طالبلا ةهبج - ١
 باونلاو نايعالا يسلب ةهبج - ؟
 كلملا ةلالج هيف يقي يذلا لحما قوف عفري يذلا رلعلا ةهبح
 تارازولا لحدم تي

 جراخلا يف ةيقارعلا تاضوفملاو تارافسلا ةيانب ةببج - ه

 كلملا ةلالطلا بحاصل ةدعملا لقنلا طئاسو 5

 لاتعد مالا هصخ يذلا  ريزولا ىرب لا ىرخالا نكامالا_

 أممف راعشلا

 ةمكلملا تاءاربلا ب 4ب

 هبل ودلا تالواقملاوتاهافتالاو تادهاعملا ماأربا نيك يق

 تاملصنقلاو تاضوفملاو تارافسلا نم ةهرداصلا كلا ٠+! 

 ابعاونأ فالتخا ىلع ة.مرلا ةساردلا ج رختلا تادابس ١

 سوفنلاو سنحتلاو ةيسنملا تاداهس - +٠

 هيممرلا ةديرجلا 16
 ) واطلا فرصتلاو كايتلا قا ننس ىف

  رمالا هصخ يذلا  ريزولا ىري يتلا ىرخالا ةلودلا تاعوبطم 5

 5 اهمف راعشلا لاعتسا

 - !ا/ل





 3 ظ ىلودلا ىلا م لرللا داحنالا ىلا كة« ماع ف ىفا رعلا ناملربلا ءاّمْنأ رثا ىلع

 ماظن نع ملكتن نا لبق اننا الا « ةنسلا كلت يف ةيقارعلا ةينامربلا ةبعشلا فيلأت
 يلا ل ريلا داحنالا نع ةرصتخم ةذدبن ءيراقلا ىطعن نا دون اتامحاوو ةيعشلا هذه

 : لوقنف ىلودلا

 ةركفلا تاخر اهدينع م16 ماع 5 ىلودلا يلام ربلا داحأالا خيرات عجرب

 يف نابئانلا ت هراذده دقع دقف « يسن وفا ب اونا ىلج وقع [ يدب كيددرف]

 ا ءادلا تهب ايناطو . < اسلرف 0 لود مسن دوفو هبف تكمرتلل

 اذه دعيو .ةلك ريمآلا ةدحملا تايالولا « امنابسا « ابريل « انلاطيا « ايراغنه

 عضول رعوم ل دقع م 17 ماع يفو . متادلا داحالا يندكي فيلأت مت عامجالا

 دق داحالا ناك ىلوالا ةملاعلا برملا تنلعا ام اذا ىتح « لعادل داحتالا ماظن

 (؟ا) دوفو تارمؤملا هده ىف تك رتسأو تايملا فلتحي يف ارعؤم (١م) دقع

 ةمنأت داحنألا عيتجا ١ 4 ماع ىف هنأ الا برخا بلس هلامعا تفووت دقو . ةلود

 هلمع نكاد علا ررفو ىملاعلا مالسلا لحا نم مهالا ةمصع تادف هدسأت نلعاو

 ثيح ةيناثلا ةملاغلا برملا تلح نأ ىلا اهدعبامو ماع ىف رعؤم لوا دقف

 ىلا اح الا داع ّىح ١و46م ةنس لحن دكت ل هنأ الا ةنناث لمعلا نع فقوت

 5 هطاشن ةلوأزم

 : ةتآلا تاسسؤملا نم فلأتمف اذه ىلودلا ىناملربلا دا<تالا اما

 نم فلأتي و ءاضعالا لودلا ندم ا ماع ا : يون وسلا رغؤملا : :

 : 7 ١ ةمشلا اكلم لأ. تت اوصالا ددعأ
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 ةرم عمتجيو ةينالرب ةبعش لك نالثب نيوضع نم فلأتيو : داحتالا سلجم : ب
 اهيبودنم نيعت نأ ةبعش لك ىلع بجيو رؤملا حاتتفا لبق لقالا ىلع ةدحاو
 ةدمو رتؤؤملا ىلا هرودب اهمدقب يذلا عادلا بتكملا ىلا داحنالا سلحي ف

 . هيلي يذلا رمؤملا ةيادب ىلا رعؤملا ةيابن نم ةدحاو ةنس ةبوضعلا
 فتروكيو بعشلا فلتخم نم ءاضعا ةسحخ نم فلأتتو : ةيذيفنتلا ةنحللا : ح

 ءانيفعألا "انا ةتمللا ىف ف1 اوفعو اهط اضن ربةايعألا ىبتو
 . داحنالا سل ءاضعأ نيب نم رعؤملا مهبختنيف نورخآلا

 ةل.لالاو ةينوناقلاو ةيسايسلاك نوؤشلا فلتخم يف رظنت نا عبس داحتاللو : د

 . ةيفاقثلاو حلستلاو ةيعاتجالاو

 . نيفظوملا نم ددعو ماعلا ريتركسلا نم فلأتيو مثادلا بتكملا : ه

 هيلعو « هيلا ةسمّنملا ةفلتخلا بعشلا نم فلأتي ىلودلا يفانرعلا داحتالا ناك املو

 نا ةيئاملرب ةبعُّس لك ىلع ناو « ناملرب لك يف ةدحاو ةناملرب ةبعسش فاأتت نا بحي

 ةمئاقو اهطاشن نع ًاريرقت ةنس لك نم (ترام)ةياهن لبق متادلا بتكملا ىلا لسرت
 يف ءاضعا م ئذلا نيقباسلا هئاضعا وا ناملري لك ءاضعال ىو « اعاضعا ءامماب

 ةبعشلا يف ءاضعا اونوكي نا داحتالل ةزاتمع تامدخ اودا نيذلا كتل وأ وا داحتالا

 . ةنناملربلا
 يا ةنسلا سفن يف ىلخادلا اهماظن ردص دقف هذه ةقارعلا ةيئامربلا ةبعشلا اما

 ْ : ىلي ام ىلع ىلو الا هتدام تصن دقو ( 194107

 ىف نوكرتش نيذلا باونلاو نابعالا ىسلحب ءاضعا نم ةيناملرب ةبعش فلأتت
 دابشإلا لايعا نا ةمالا: نعم عا .ةقانس ظلت“ ضامتعا نوكيا وذم
 . ىرخالا ةيلودلا ةينالربلا تارئؤملاو يىلودلا ىناملربلا

 لك نم لوالا اهعاتجا يف ةيعشلا بختنت نا ىلع هنم ةسماخلا ةداملا تصن دقو
 ننان ن هتانو اييمفت رن هنعمل نفل وألا ناك ريش قرش يذلا ) ةني
 ةيديفنتلا ةنحللا ًاعمضج مهنم نوكتت ءاضعا ةعيرأ و ىودنصلل ًانيماو ًاريتركسو

 : ةيتآلا لامعالاب موقتف ةنجللا هذه اما . ةبعشلل



 داحن الا ىدل ةمعشلا يب ودنم نيمعتو ؛« اهدوبحب ظنتو ةبعشلا لامعأ جهنم ريضحت

 ةيل ودلا ةيناملربلا تارمؤملاو يلودلا يناملربلا رّمؤمال ماعلا سلجملاو يلودلا يناملربلا

 قيقحتا يعبلاو © تارغؤملا كلت: ىلا توالفوي:نيذلا ةيعشلا لثم نييعتو: .. ىرخالا
 رشنو ةبعشلا ةينازيم مظنتو . يلودلا يفامربلا داحتالا سلحمو تارقؤملا تامغر
 تاعاّجالا يف ةبعشلا كارتسا ريرقتو ( ةمالا سلحن ءاضعا نيب ) اهل مامضنالل ةوعدلا

 رايتخاو ةيلودلا ةينامربلا تائيهلا مظن ماكحا ذيفنتو ةفاتخلا ةيلودلا ةيئامبلا
 . ةبعشلا ءاضعا ىلا ةملودلا تارّمؤملا تارا رد يارا مشب الا ركل

 هتلاحا ىرت ام ريرقتل لوالا يونسلا اهعاّتحايف ةبعشلا ىلع تارارقلا هذه ضرعتو
 . ةموكحملا وا ةمالا سلجم ىلع ًاموكح و ا رب المع مزاتست يتلا امس ال اهنم

 ينام ربلا داحتالا سلحب تاسلج يف وا تارّئؤملا يف اوكرتْسا نيذلا ءاضعالا ىلعو
 . اهذ مهاس ىتلا لامعالا نع ا د ا ا

 نانولا ها ببصالا ىلا اانا دنع ةقاوعلا ةناكرولا ةسغلا تك رتخا دقو اذه
 تارئؤم ةنائي نآلا ّىح ىلودلا

 ٌمكارملا طرشلا - ؟

 (ةمردناطلا) نم (..)نم رثك ا رشع عساتلا ن رقلا ةيابن يف قا رعلا ىف ناك ام

 ةقمقللا ىف اهنكلو ايارسو ًاجاوفا ةمظنم ةوقلا هذه تناك دقو . ( ةيطباضلا ) و

 ماظن ال ةطحنم تاوق ا اس ا و أ

 الو نرزبح ريغ تالاثح لن ماناو « ةريسلا وخسفتم نورمأ طابض ا هروم أ ريدي « اه

 بارض ةايحو نيلسأ رم قيوج يتلا و زو نكد وت يحاول ملا قد

 اوموقب نا ةمردنالا دا رفأ ععس و يف. نكي ملو.نييرفالا رابكلا نيفظوملل مادخو

 اذه ىلعو « قاوسألا يف وا ةماعلا قرطلا يف بولطملا ةجولا ىلع ةطرشلا تابجاو
 هنا ىلع ءاشترالا ىلهسو «نييرئاشعلا صوصلاا ةدراطمل مهل ةردق ال ءافعض اوناك دقف

 < مي



 . )١'( دالجالا نيردتقملا لاجرلا نم ريثك مهنيب ناك
 ( م 1514 ) ماع ةيناطيربلا تاوقلا لبق نم عوبساب ةرصبلا لالتحا ديعبو

 يدنهلا زارطلا اهليكشت يف عبتاو .ةيركسعلا ةطرشلا لحب « ةيندم ةطرش تلح

 تناك املو . (") زيلكن الا ةيدنهلا 5 ةحلصم يفظوم دحا فارشاب كلذو

 دقف مث رفوي هةلاح يف يح كارتالا ةطرشلا مادختس دختسا مدع ىلا ةبحتم كادن ١ ةبغرنا

 ةراعلالالتحا دنع لالا ناك اذكهو 2 دنهلاو تدع نم ةطرشلا نم طاضب ء يح

 ىرقلا يف ( ةنابشلا ) ةيلحلا ةطرشلا دينحت ىرج دقلف . خويشلا قوسو ةيرصانلاو

 ًاجيردت مظنت هوقلا هده روما كدا 3 1 ب رعلا تاكسلا نم ةديعبلا قطانملاو

 ( توكسيرب ) ديقعلا مهسأر ىلعو نييناطيربلا طابضلا ةراداب تناكو « دعب اهف

 ) : يلب م ةطرشلا ةوق نم قارعلا يف ناك ىتح ١401 ماع تأي مل اذكهو

 تنوضوفم تويفارع طادض نواطيرب طابض ةلاملا ةاشملا

 مسملب ...4 9 ١ 4

 : ىلآل | سترتلا ىلع قا رعلا يحاون فلتخم يف ةعزوم تناك دقف ةوقلا هذه اما

 طا.لارفءجذاتسالاةجرت كيركنول فيلأت ثيدحلا فارعلا خيرات دورة -؟مجار (
 نوفي رعب ىح : يا رادلاا وه كلذ ( ؟

 0 0 0 8 0 را اولمشا نيذلاو ا زيلكالا سلوبلا طابض اما

 د١ هيد رك ذنف

 ردوأ نك اكلاو م ترداو نت اك-ااو / لوو نيباكسلاو كرالك نتباك لاو )م ننال وكمل

 نتباكلاو « نويراه نت اك_ا!او نكراس نتاكلاو . رلتب ناكلاو ء نودروك نءاكلاو
 سنكيد ناراكسلاو ؛ توب ك نااكلاو ءون رف نكياكللاو « نير نئياكسلاو « لدلتل

 حييسأأ دع ذاتسالا ةجار ءاركاسوف 0 اا ) 208 قارعلا نورك | باتك مجار 6 (

 و
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 ةاشملا ةلالا ءاوللا ةاشملا ةلاملا ءاوللا

 258 ا لصوملا ه٠ ا دادغب

 ” 66 ةراهعلا 04 3 ةرصنلا
 غ1 0 ةب ردانلا 25 14 ١

 55 04 ةللا 44 7 ءأ رماس
 1 هالا/ ملدلا ١6 4/4 تروكلا

 0 ١و ليبرا فر سود ىلايد
 رفعلت ىف ةناحمحلا ةطرشلا دارفا نم رفن (؟.١) كانهف كلذ ىلأ ةفاضالابو

 تاقيقحتلا ةطرش ةوق نولثمي ةلايخ يقابلاو ( ةاشم 7١ ) مهنم ًايطرش ( ؟0) و
 ('). ( ىد . يأ . ىس ) ةيئانحلا

 مل يذلا ( رافصلا كب ليعامسا ) وه نيبقارعلا نم ماع ةطرش ريدم لوا ناكو
 اوا ىف كلذو ( يدنفا ميلس جالا ) هفلخو لاقتسا ذا اليوط هبصنم يف قبب

 نينواعموةيولالا ةطرشل نيريدم نيرعت عباتت دقو (") . ١77 ماع نم سام رهس

 ال ةبرصعلا بلاسالا ىلع بيردتلا تارود ماظن عابتا دعب اهس ال نيشا رعلا نم

 . نيضوفملاو نينواعمال امس
 ةثي دا بلاسالا ةعمسم ار آريس مدقتلا رامضم يف ريست ةطرشلا تذخا مت

 تحار مت 6 ةاحلا تاضتقم روطتل اعت انابعاو تددعتو اهف ونص تدادزاف

 نييقا رعلا سنل وبلا طابض يديأ ىلآ لقتنت ةيديفنتلاو ةيرادالا لامعالاو تابجاولا
 طابضلا يد يا ىلا اهماتي ةيديفنتلا ةلوؤسملا تلقتنا .١5 ماع لح اذا ىتح
 دودحم ددع الا قس لو اناطي ربو قارعلا نيب فلاحتلا ةدهاعم بحوع نيقارعلا

 | |. طقف ةيراشتسالا ةيحانلاب مهتابجاو ترصحملا نيناطيربلا نم
 دقف ءافكأألا نيضوفملاو طاضلا نم فاك ددع ىلا ةساملا ةحاحلل ًارظنو

 عرش 5 <« فونصلا فلتُم ةسيردتلا تارودلا حتف ماظن 1981 ةنس ثدحتسا

 ةطرشلا تعطق ةطخلا هذهو . بيردتلاو ةساردلل جراخلا ىلا ثوعبلا لاسراي

 ١ ١( ؟»* ةئسل « فار هلا موقت » بانك مجار ١6 فار هلأ هدي رح هتردصأ 3

 ١؟( :لا ادهم هنيبعت لبق ةلحلا ءاوال ًافرصتم يدنفا ماس جاملا ناك 00
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 ةيكلسملا يحاونلا عيمج نم ةءافكلا ىلع لوصحلا ليبس يف ةديعب اييطاوسا

 . ةيركسعلاو ةنوناقلاو ةيرادالاو

 الع داع ا

 ماسقا ةعبرا نم رضاحلا تقولا يف ةيرادالا ةطرشلا تالمكشت فلأتتو

 يه ىربك

 ماعلا رقملا  لوالا مسقلا

 ةطرشلا ريد م وه يذلا ةرئادلا سئر نم فلأتي يذلا ماعلا زك رمل وهو

 « ماكحالا ةبانو تاباسملاو « ةربملا ةبعسو تاك رخلا ةنعسو ةرادالا ةمعسو ماعلا

 01 ةشدتفتلا ةئمحلاو « ماعلا طابضنالاو ©« ةطرشلا ةحصو

 فاعل مسقلا

 ١ ةيزك رملا ةيئاذجلا تاقمقحتلا ةيريدم :

 ماع ذنم يا ةطرشلا ةوق سبسأت ذنم ةيريدملا هذه تسسا ١97١ تعسوتدقو

 تايريدملا نم تحبصا ىتح « داليلا ىف ةماعلا ةايملا روطتل ًاعبت ةيريدملا هذه لامعا
 ةمالسل ةراضلا تاناعدلاو تاكركلاب ةقلعتملا تامولعملا 2 نع ةلوّؤسم ىهو ةمنملا

 يف وا ةروطخلا تاذ ةيدا علا متارجلا ىف ةضماغلا تايانْلا ىف قيقحتلاو ةكلمملا
 00د 8 ةمالس دض ةيكت رملا وأ ةيسايسلا مث مارإلا

 )١( ةيقارعلا ةطرشلا تاليكشت يف طيحلا ) باتك مد ار صوصخلا اذه يف تامولعملا ةدايزل

 هميظأ هو اهتراداو ١ ةداعس نياضافلا هيفل وا ناءز > وهو ) 0 05 اهتامدخو اهتاححاوو

 .ماعلا ةطرم هلا رادع نواعم دشارلا ليعاعسا داتسالا ةداعسو ماعلا ةطرشلا ردم سئوب ةيحو ديلا

 - ط8



 . ىرخالا تابجاولا نم
 5 70 ب

 تاد تاظنملا لامعاو ا ةرضملا رصانعلاو تاكرحلا نع ي رحتلاو ةلودلا ةمالسل

 . ةمادحلا ءىدامملا

 قو ةوؤشب 1 ةمثانحلا اواو

 10 ماب ل ل

 : ةيسنجلاو ورفسلا ةطرش ةيريدم - ؟

 ةيدنطلاو تاروبسابلا يفوناق ماكحلا قيبطت يف ةيريدملا هذه تابجاو رصحتت .
 ٠ ةماقالا ةطرعش ةيريدم ب

 ةئلسل 44 مهر ةماقالا توناف ماكحأ ديفنت يف ةيريدملا هده تامحأو رصحنت

 « قارعلا ىلا مههوصو ريّسأتو ةماقالا رتافدب بناجألا ديوزت اهمسأو : ١مم
 . ةينوناقلا ماكحالا بسح قارعلانم مهجارخا وأ بناجالا يفن تالماعم زاحناو

 . كلد ىلا امو

 : ةيديدخلا ككلا ةطرش ةرريدم - ع

 هل امف ماظنلاو ماعلا نمألا همالس ىلع ةظفاحملا يف ةيريدملا هذه ةمبم رصحنتو

 عوقو نود ةلواملاو تاضطحملا يفو ديدحلا ةكسلا ىلع تاراطقلا ريسب ساسم

 باكرلا ةمالس ةظفاحت ىف قلعتي امو «اهيف ةنوحشملا لاومألا ىلع وأ اهيلع ءادتعالا

 . لاوحألاو فورظلا فلتخم يف مهاومأو

 : ءانمملا ةطرش ةرريدم - ج

 هتاقحلمو ءا:ملا ةقطنم يف ماعلا نمألا ىلع ةظفاحملا يف امتامبجاو رصحنتو
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 منا كاملا قا ةيبناراا ىلا وللا" لا ريو لالا كل راجت اردو هتزسقلا ةنصروالاو
 : ةمهملا تاسسؤملاو نزاحغلا ىلع ةظفاحملاو تاهرسلاو ب ربتلا تداوح عوفو

 سوكملاو كرامكلا ةطرش ةيريدم -
 فتروعدي اوناك نيذلا نيمدختسملا لح لحتل #١9 ماع ةيريدملا هذه تسسأت

 ةسظناآلاو نيئاوقلا ماكحا ديفنتل ةمزاللا تايرحتلاو تاسقعتلاو تاءارجالا

 يلا طئاسولاو ةيربملا لاومالا طبضو سوكملاو كرامكلا متارج يف نيمهتملا ىلع
 . اهبف رظنلاب ةصتخلا ةنك رمكلا تاطلسلا ىلا اهعيدونو اهلقنت

 : يداوملا ةطرش تايريدم - ٠7

 : يه تايريدملا هدهو

 )١( ( ناماسلا ) عقوم يف اهرقمو ةيبونجلا ةيدابلا ةطرش ةيريدم -أ
 (") ( ةبطرلا ) عفوم يف اهرقمو ةيلامشلا 4« 0 ن١ 4« لب
 ( رضأا ) عفوم يف اهرقمو ةريزخلا ) ) «  ح

 ةللخادلا ةرازو ةيرادالا فناظولا ةمحان نم يداوبلا ةطرش تايريدم طئترنو

 ةرواحلاك ل املا ىلا ةعباتلا ةصتخملا تاطلسلاب لاصتالاو رئاشعلا نوؤُس مظنتل ةرشامم
 قيسطتو قا رعلا نادو اهدي ةدوقعملا تافافت الا وت ا دهاعملا م كح ا قيبطتل , اهدودحل

 . 15110 ةنسل جال مهر وزغلا عنم نوناف ماكحا
 يف رظنلاو اهتقطنم نمض ماعلا نمألا ةناص يبف ةيساسالا اهتابجاو مها اما

 يف رظنلاو رئاشعلا ىواعد ماظن قفو ةيرئاشعلا تاعزانملا لحو ةيرئاشعلا ىواعدلا

 :رورملاو تاملقنلا ةطرش ةيريدم - مب

 لئاسو ددع دادزا نا دعب ١4419 ماع ةلقتسم ةسسّؤمك ةيريدملا هذه تسسأت
 تناك ىنقاللا نسبت ني وع الع عكس .لزا اكو و5 قم سلا ده تيبس ات (5)

 . ) يندرالا يب رعأأ شددلل ًادئاق دعب ايف حمصا يذلا ) ٠ ( بولك ) ةرادا تحن هنيبعت لك

 ظ . ١945 ةنس يف ةيريدملا هذه تسسأت (؟)

 ل )م9



 عراوشلا يف اهرورمو اهتك رح ظنت ىلع ًاصرحو ةريبك ةدايز ةيلاآلا لقنلا

 يضقت و أعم لقنلا طئاسوو سانلا ةمالس لفكت ةروصب رورملا ماظن ىلع ةظفاحلاو

 . ماحدزالاو مادطصالا ثداوح ىلع
 : ةيلفلا تابرحتلا ةطرش ةيريدم - هب

 ١ ةااب ماع ىح ةمل انما تاققحتلا ةر ريدم بعس نم ةمعس ةرريدملا هده تناك

 : يه ةّتس عورف نم ةيريدملا هذه فلأتتو « ةلقتسم ةسسؤم ةفصب تثدحأ ذا

 تاطوطخملا عرف - ع ةدرفملا ةعطلا عرف -؟ عباصالا عبط عرف ١

 0 ةعونتملا ص وحفلا عرق ريوصتلا عرف - م ةبراثلا ةحلسإلا عرف اخ

 امو ةصخيشلا قءقحس ةفالع اه ىلا ةشفلا روم الاب صتخت كا

 ا
 : طفنلا ةطرش ةيريدم -

 ةسارحل ةوق داحياب يذقت ةرورضلا تناكو 140٠ ماع يف طفنلا ةطريشش تسسأت
 ىرخالا ةيوملا ةكرشلا تاسسؤمو طفنلا ةلاسا بباناو خضلاو بيقنتلا زكا رم

 نمألاىلع ةظفاحملا ىلا ةفاضالاب قطانملا كلت يف ثدحت دق ىتلا تارا نع قيقحتلاو
 هكر نا ل ا همالسو

 ١ ةرياخللا ةطرش ةيريدم :

 ةيرصبلاو ةيكلساللا تارب ءاحخلا نيمأتل | + ٠ ةنيش ف ةب ريدملا هله كر نعت

 رواخا ورضا للا نفي تورو زرالا ةلكوتتا كاوجسو روب ةماقلا ةظربتت *اا ةءريدم نيد

 . دودحلا رفاخمو هيداملا قطانم و

 : ةنآلا تادضرلا نمل انف العقل اها

 . ةراسسلا ةوقلا ةرياحت ةيرس ب

 . رقملا ةيرس حج

 )١( هرك ذ فنآلا ( ةيقارعلا ةطرشلا تاليكشت يف طيحلا ) باتك نم ةصالخلا هذه انيقتسا .
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 (') ثلاثلا مسقلا
 ةراسلا ةوقلا

 .ةيلخادلا ةرازو تررف امدنع ١51 ماع ىلا ةرايسلا ةوقلا ءاشنا خيرات عجرب

 هنيح يف تعمح ةيطاستحا ةوق نم رمألا ءيداب يف ةرايسلا ةوقلا ةاون ىلع ةقفاوملا

 ثالث نم كاذنا تاكشنو ةماعلا يف اهزك رم لعجو ةيولالا ةطرش تاوق نم
 . ةمل 1 تاّساّسو ةيرسو ةاشم ةيرسو ةلامخ ايأرس

 رركت دعب امسال نمالا تاضتقا ًاقفو ًاحيردت عسوتت ةوقلا هذه تذخا مث

 (١5 ماع يف تحبصاو . لاثلا يف ( نازراب ) ةقطنم يف تابارطضالا ثداوح
 حيلصتل لمعمو يلآ شاّسر حوفو ةلايخ ةببتك و ةاشم جاوفا ةعضب نم ةنوكتم

 . ةلمقثو ةفمفخ تاساسرب اتادحو تدوزو تارايسلا

 اهتيافك ىوتسم عفرو امالمكشت عضو نيسحتل ةلودسم لازت الف دولا اما

 دعبأ ىلا اهتامدخ نم ةدافتسالا ىلا يدوي اه لكو حيلستلاو مظنتلاو بيرذتلا يف

 ماعلا نمألاب لخت يتلا تابارطضالا عمقل ةطاص ةيراض ةلتك اهتفصحب نكمم دح
 . اهدرفم اهيلع بلغتلا ةيلحملا ةطرشلا ةوق عيطتست ال يلا يراوطلا دصو

 ةسعىميلعتاا ةطرشلا دهاعم

 ةسيزدتلا تارودلا نم جردتت ةينفو ةيمملعت دهاعم ةدع ةيقارعلا ةطرشللو

 5 . ةطرشلا ةيلك ىتح

 اتدم تناكو 4 ماع يف ةرم لوال تثدحتسا دقف نيضوفملا ةسردم امأ

 تلو ةادعالاوب ةطموتلا ىسزادلا ىدرتعم اق .ليقرو ةوضاو ةسضاوا ةنبع
 ةسردم ماظن رودص ىتح مماجرد لوا يف نيضوفم جيرخت يف اهتطخ ىلع ةرئاس

 ةطرشلا تايريدم يا ( ةيةار>الا تادحولا ) وهف ةطرشلا تاليكشت نم عبارلا مسقلا اما (1)

 . ةيولالا نأ ازهق

 حداهبم!إ 



 +١54 .)١( ةنسل» ١1 ر نيضوفملا باونونيضوفمال ةيدا دعالا ةسردملاو ةيلاعلا ةطرشلا

 - ةمل اعلا ةطرشلا ةسودم

 طابض لوبقل ١484 ماع يف ةسردم حف ىلع تقفاو دق ةللخادلا ةرازو تناك

 ةرود ) ب اهتمما ةيكلسملا مهتفاقث و مهتم واعم داب زل ضوفم ةحرد نم ةطرشلا

 هذه تراس دقلو . ةدحاو ةنس اهمف ةساردلا ةدم تناك دقو . (ةملاعلا طاضلا

 ترو رف لانكا نينار دعب للا ايكون ار :ةنئاولا ةطوربخلا نم كرير وع ا اوني ةجوذلا
 ماع يف كلدو ةملاعلا 0 ةسردم اهتعمأ ةديدح سسأ ىلع ةننبم ةسردم معتق

 ةساردلا وحن رخ اهنف ليقبو . تاوئس ثالث اهبف ةساردلا ةدمو | ه - 944

 ىرخالا ةيكلسملا طورشلا نيلمكتسم اونوكي نا ىلع ةيدادعالا

 ةطرشلل ةيرو رضلا ةنوناقلا ةساردلا داوم ىلع يوتحبف ةسردملا هده جاهنم اما

 طرطختلا يدايمو ةئيعتلاو بيردتلا ىف - ةيركسع تامولعم نوكت ىتلا داوملاو

 الا حيوا زق نرش ومب ناز ادجس زب انيق عيوش نسور لا طوول
 دك دك

 ةطرشلا سرادم نم نيجرختملاو نيلوبقملا دارفالا نيبي ًالودج يلي ايف مدقنو
 : ةمكلسملا هاد رودو

 طابضلا و ةطرشلا هدر ا لطروشلا» ةسردم '

 ةئأاعلا ةيدادعالا ةئضلاعلا ةجييتدلا

 يي لل ل ف | سس سة ا__ خلل لمس 1111 لا 1 1 1مهمااااا 7

 ا

 ظ
 لي نك سول سل اذ | "ه | * نات 5١ه١ ه٠ ظ

 4 | هو | له او | »0 15ه 0 م١ 0 م6 |)9م5 - ذهل
 7 وس | عما ما ف 5 "1 9658| | ٠)

 ما ا سهوا سو ٠١ه | ١1ه مه« | مس | أوم 15م |[

 نييكلسملا فصلا طامضض ةسردمو رورأاو فصلا طابض ةدسردم6 ةسردملا هزو ريغ كانه ) ( ١

 . رهشا ةتس ةيناثلاو ناتئس ىلوالا ةدم
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 برع 54 4 ىابد '
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 2 موا دمه | هول كوك رك

 ظ 00 .4| مده 0
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 ءاطولا نماقلا هل 0

 دنتس ىلا ناكرالا نم ًاماه انكر فاّؤي هعاونا فالتخا ىلع نيمأتلا ناك ال
 دق تقولا نا دجو دقف « ةندمتملا نادلبلا يف يعاتجالاو يداصتقالا ماظنلا اهيلع
 اهقتاع ىلع ذخأتل يم وكح لام سأرب نيمأتلل ةكرش فيلأتب ةموكحلا مامقل ناح

 . هنم يب وأ نيمألا لاما ةفاكب مايقل
 مساب ةك رش سيسأتل ةحتالب ىلاشلا سلجملا ىلا ةموكتملا تمدقت ١46٠ ةنس يفف

 ( ١٠6٠ ةنسل هو مغرملا ثوناقلا ) دعب اهف تجبصا ىتلاو ةينطولا نيمانلا < ف

 كلت ماهم ةكرشلا موقت نأ ىلع نيفظوملا ا ما ا يع حلاو

 . اهلامعا نم ءز>ك و ةنحللا

 فلأ ) ىلا مسقم ( رانيد تويلم ) ةكرشلا لام سأر نوناقلا اذه لعج دقلو

 فرصمو ةموكتملا نم لك اهيف مهاسب ( رانيد فلأ ) مهس لك ةميق ( مهس
 :ةيتآلا بسنلاب يراقعلا فرصملاو يعانصلا فرصملاو يعارزلا فرصملاو نيدفارلا

 . ةكرشلا لاممأر نم / +. ب مهاست ةيقارعلا ةموكحلا

 » ©١68( ١ هو نيدفارلا فرصم

 ( » و9 / ١ ه 0 يعارزلا ف رصملا

 0 ) 9 1 ( يعانصلا فرمصملا

 0 » و 11ه 7 يراقعلا ف رصملا

 ,ٌْتليمملا نا يا ىمسالا نم ( / ٠١ ) وهف عوفدملا ةكرشلا لام سأر اما

 . طقف ( رائيد فلا ةئام ١ عوفدملا

 .نم ةرتف دعب الا امامعاب مامقلاو اهسفن ةئيبت نم نكتمتت مل ةكرشلا هذه ناو

 .تاكرشلاو تالاكولا ىدل رمألا ءيداب يف نيمأتلا يرحت تناك دقلو « اهسيسأت
 :ماق ثيح « اهل ماع ريدم نييعت مت نا ىلا ةنرعم ةلومعع ءاقل دادغب يف ةدوجوملا

 اولا لفل اراك ةئيطب ةروصب قا مظنت يف ةرشابملاب ةرادالا سلحب ةدعاست

 . ءافك الا نيفظوملاو
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 ضعبب ةصاخلا ( اهصلاوب ) رادصا يف ةكرملا تأدب +١6 ماع لثاوا يف هنا الا

 دض نيمأتلاو يرحبلا نيمأتلا ىلع ارصتقم-اممف نيمآتلا لازء الو « نيمأتلا عاونا

 دقل و .نيفظوملا نامض قودنصو (ةدودحم ةروصد) ثداوحلا دض نيمأتلاو قب رحلا

 ضعب عم ةرشابملا تايلوّؤسملا اهلمحتو ( سلاودلا ) اهرادصا رثا ىلع ةكرشلا تقفتا
 رطخلا عيزوت يف اهنم ةبغر . نيماتلا ةداعا ةيلمع ءارجال ندنل يف ةريمككلا تاكرشلا

 د5 ىلا ةريمكلا رئاسلا ةبحاوم نم رييدتلا اده نودب ةكرشلا نكمتت ال ذا

 ْ . ةرشامملا تانممأتلا عبم اهسفنل تظفتحا املا ول ام قحلت

 ىلع لصحت تناك ةيزيلكنالا نيماتلا تاكرش ىدحا عم ةكرشلا قافتا بجومبو
 ةلومعلا كلت ةبسن نا ةرادالا سلحب دجو هنا الا حابرالا نم ةبسن عم ةلومع

 تاكرشلا عم لوادتلل ثدنل ىلا هتاضعا نم نوضع دفراف ةليشخ حابرالاو

 ل وصولا نم العف انكف دقراة6ه5 ماع لئاوا ىف كلذو حلصا طورش ىلع لوصدلالا

 حا 5 رش عم ةنسح جناتن ىلا (متاض و افع

 ىلع نيمأتلا لامعاب موقت ةيمكتح ةيصخش نرناقلا ال لعج دقف ةكرشلا هذه اما

 . كلذ ريغ ىلا نيفظوملا نامضو ابعا ونا فالتخا

 ةريخلا يوذ نم صا_خْسا ةسمح نم فلؤم ةرادا سلح ةكرشلا هذه ريدب و

 نينثالا بختنبو ةيسلاملا ريزو مهنه ةثالث نيعب « ةيداصتق الاو ةملالا روم الاي

 . ةللالا تاسسؤملا ئرخآلا

 ةرادالا سلح ءاضعا امأ . تاونس ثالث سلجم ا اذه ف ةر وضعلا ةدم ناو

 : مف ىلا

 اسيئر 20 باصقلا هللا دبع ديسلا يلاعم
 وضع رديح يدبم حلاص روتك دلا
 0 عابدلا باهولا دبع ديسلا

 5 يركفدلا زاتم يحبص دسلا

 ,  ناماسلا دمحا نسح دسلا
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 قفارملا ىل يراعتلا تال رشلا-0
 ناك امم مغرلا ىلعو ةيلودلا ةراجتلل ًاماه ًازك رم « قارعلا نوك نم مغرلا ىلع

 تاكرشلا ضعب نم الا مبللا تاكرشلا نم ًاولخ ناك هنا مل ظوحلم يرات
 نكت ملف قارعلا يف تاكرشلا نوْوُس مظنت تناك يتلا نيناوقلا امأ . )١( ةيدنجالا

 توناو / ةمنامعلا ةم وكلا تاودضا ةئسلا هله ف دا ) مهم ( ماع ل هفو رعم

 مظنتو تاك ا فناأت حصا توناقلا اذه رودص لعدو 5 ) ىلائعلا ةيربلا ةراحتلا

 . ثوناقلا اذه داوم ىلا دنتسا ةيراحتلا لامعالا نوؤَس

 توناق ) رودص ىد> هر وودص دنم ةفلت ننناروو لويدب توناقلا اده لذدع دقلو

 رك ذلا فن آلا ينائعلا نوناقلا دعب ل ثيح « ١و0 ماع يف ( قارعلا ةراحتلا

 (مو - ٠١ ) داوملا يهو تاكرشلاب ةقلعتملا داوملا ضعي ءانثتساب قارعلا يف اعف

 تاكرشلاب قلعتي ام اما ( اهدعب امو (١ ةدام ) يهو سالفالاب ةقلعتملا داوملاو

 هلحم لح ثدح يناطيربلا لالتحالا مايا ىح ل وعاملا دفان ىلائعلا نوناقاا لظ دقف

 حبصأ يذلاو ( 51١م ةنسل 0 ةرمغ ) نوناقلا وهو ( يدنحلا تاكرشلا نوناق )

 دادزب ةبرادلا تاك رشلا ددع دحأ قا رعلا ْف ينطولا لا 00 دنمو

 ملا روطنتل 5 ع وشد العا تددنأو موب دعب 27 ةمسامسلاو ةيداصتق الا هأ

 . دالملا ف ةءعءاتحالاو

 ةنس يف كاذو قارعلا يف لمءال ناءرف ىلع تلصح ةكرش لوا تناك « جنل ةكرش » لعل )١(
 .٠ ةحالم ةكرش ةكرشلا هذهو ٠ ماهعوم

 قا سرا ('ىكاووكلا اضاي ديكر: ) اداده لاوبنا هدضلا | ةنينهب قاعلا ةراشالا ردغ امو

 راحتلا نم رخال ةموكسملا ف اماعأو فاصن نو ةحالملل هلكارش ( ها ) ١م8ه8ه ةئس

 ٠ ( ةرصيلا ) و ( دادنب ) امم نيترخاب هكرشلا هذه ترتشا دقو

 5 يدانلا نيدلا حالص روتك دلا فد 8 يقارعلا ةراحلا نوناق ََح رس باتك مجاز (؟)

- (89. 



 لمعلل ةسدئرلا اهتاكرشل عورف متفب تماق ةفلتحملا ةينجالا تاكرشلا نا ا
 قارعلا يف

 ةدوحوملا تاك رشلا دد ع اما

 )١( راثيد( ؟؛راله8و455؟ ) اهلاوما نس ع غلب تاكرش ( 966 ) 60.٠
 ىدمو قارعلا يف ةيراحتلا ةرللا روطت نع ةركف ءيراقلا ءاطعا يف ةنغرو

 ةةردلاو ةماعلا تار قل رايح نا ودع يلب اهف مدقن تاكرشلا سيسأت يف ةبغرلا
 . نماضتلاو ةصوتلا تاكرشد رخالاو

 ةعلاسلا
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 ') ءقارمرا :ةائصلا

 ةيخمرات ةدبن ءيراقلل مدقن نا قارعلا يف ةفاحصلا نع ثحبن نحنو انب ردح

 : لوقتفنآلا ىتح ينائعلا دهعلا رخاوأ ذنم عوبرلا هذه يف ةيفاحصلا ةكرللا نع

 يف ( 1١89-1409 ) اسأب تحدم مايأ ىلا ثيدحلا اهانعع ةفاحصلا خيرات عجري

 ةيالولا لاح ناسل لثمت ةيمسر ةديرج يهو ( ءاروزلا ) ةديرج ردصأ ذا « قارعلا

 تاحفص يفاب ( ةيرجه 1١85 ) ةنس لوالا عيبر يف ةرم لوأل تربظ دقو

 : ملاملا يف فحصلا لئاوا رودص خيرات نع ةذن يلي اهف نيبن ءيراقلا ةدئافل ًامامعا(١)

 لبق ه١١1 ةنس ( ناب نيك ) ةديرج ىه ملاعلا يف تئشنا ةديرج لوا ا
 . كاذنا نيصلا ةموكمل ةيمسرلا ةفيحصلا يهو حييملا

 .رصيقق سويلوي دهع ىلع امور ةنيدم يف ثرهظ ةديرج لوا ب

 (وبنك) ةديرج يه نيكي يف بغحلا ىلع ةروفحم ترهظ ةعوبطم ةديرج لوا ج
 ماع ( هتزغ ) ىدسا تناك ةئيدحلا ةعايطلا راشتنا دعب تزر' ةديرج لوا

 . ةيقدنللا يف م15

 يليدلا ) ةديرج يه م5٠١١ سرام ١١ خيرات ترهظ ةيموي ةديرج لوا

 , ةيزيلكنالا ( ناروك

 م4١11 ةلس 0 نطسوب ) ةديرج يه اكريما يف تروظ ةديرج لوا-و
 ( ةيمويلا ثداوحلا) ةدير ىه نويلبات ا هردصا رصم يف تربظ ةدير> لوا ز

 .م ١الوؤ ةئس كلذو

 م854١ ةنس ( ةيرصلا مئاقولا ) يه اشا يلع د2 نمز تربظ ةيبرع ةديرج لوا ح

 م1884 ةنس ( لاوحالا ةآرم) ىه ةنادسالا يف تكشنا ةيبرع ةديرح لوا ط

 م1188 ةئس ناكل نوناك رهش يف ةيريلكنالا سعع]تلا ةدير> تردص - ي

 194م4



 ةبالولا نوْؤس رشنت ةديرخلا هذه تناك دقو . )١( ةلك رثلاو ةيبرعلا نيتغللابو

 تادهاعملا صوصنو ةمئاطلسلا تاءاريلاو ةسمرلا ءانالاو اهئئناوقو اهاوحاو

 . ىرخالا لودلاو ةنطلسلا راخاو قئاثولاو

 روتسدلا نالعا دعب اهنا الاةيكرتلاو ةيب رعلا نيتغللاب بتككت انلق اك تناك دقو
 امنأ الا ةمك رثلا ةغللا ىلع ترصقتفا دا دعب ىف ةمب رع دئارج رودصو )١564( يلامعلا

 رودصلا ىلع هذه ءاروزلا ةدب رج تربأث دقو . ١و1 ماع نتغللاب ةباتكلل تداع

 . راظنالا نع تراغ ثسح 1 ماع دادغب ةشاطيربلا تاوقلا تاتحا نا ىلا

 علطمو يضاملا فثررقلا يف نيا رعلا ءايدألا نم ءاروزلا ةديرج يف ررح نممو

 « ىلصوملا يقورافلا دوم اًساب تزع دما « ةيك رثلا نع ةمحرتو ةباتك ثنرقلا اذه
 قرع دومحتو فاوشلا هطو دمحاو يواشلا دمجملا دبعو اضر ىلع هوخاو

 ريرحتلاو اهتعيطم ةرادا ىلو يذلا ) سردملا يمهف اهررحنت رابك' - موال

 (؟) ( ةنس ١١ زواجتي مل هرمعو ةيك رئلاو ةيبرعلا نيتغللاب اهيف
 قة انعلا ةهوكملا فانا اماع ريتع ةسف »ا وولاة رجب وياك نعتو

 . 1886 ةنس يف كلدو ( لصوملا ) ةديرج لصوملا
 ( ةرصبلا ) ةديرح تناك دقف نيناؤعلا مايا ةرصبلا يف تردص ةديرج لوا اما

 . ةيعمرلا ةديرجلا ىلا برقا تناكو ةيكرتلاو ةيد رعلا نيتغللاب م1445 ةنس ت ربظيتلا

 : اهمههأ فحص ةدع 0٠9١م ةنس ىلاهعلا روتسدلا تالعا دعب ىارعلا ف ردص دقلو

 ١ - ىلاهعلا ( يقرثلاو داحمالا بزح ) عرف اهأشنا : دادعغب ةديرح 2

 فورعم اهيف يىبرعلا مسقلا رير# سأر دقو ( نايلس كب دارم) ىلا اهتسامس ةراداب

 ةيناثلا اهتنس يف رودصلا نع تفقوت دقو 8١11ب1 يف اهنم ددع لوا ربظ .ىفاصرلا .

 هذه تساع دقو ماع تاننث فيطللا ديع اهأثنا : بقرلا ةديرح  ؟

 . نيتنسلا ىلع ديزي ام ةديرجلا
 )١( يطب ليئافور موجرملا ذاتسالا هفلؤا قارعلا يف ةفاحصلا باتك مجار ه١55 .

 ةرهاقلا ةراطع سايلا ىكاطسق هفلؤا ملاعلا يي فدصلا نيوكت باتك عجار 5٠5وام
 .٠ يط» ليمثافور قارعلا هةف اص بانك مجار (؟)

- 1988 -- 



 .الب وط رعت و ١٠ ماع طايخلا أساي رام ا دنع اهاشنا: قارعلا ةدد رح ب م

 ةنب رعلا نيّدعللاب ١5٠04 لوالا توناك 5 يف تردص : نبروملا نيب ةدي رج -

 ( يلجقبطلا دوم ) اههاست مث ( يفاعلا ب وقعي ) رجاتلل اهرما لوا تناكو ةيك رثلاو
 دقو . يلجقبطلا لماك هبيرقب يبرعلا مسقلا ةباتك طاناو ييرتلا اه.سق ررح
 مفناو ضراعملا (فالتئالاو ةيرللا ) برحل اناسل ةدي رطا هذه تحبصا

 دق + يح ةجاذلا قدح, ناك كاع مها را بتاتلا ايف يرعتلا تقلا
 .تاونس ثالث وحن رودصلا ىلع ترمتسا نأ دعب اهمحاص اهفقوا

 هيخا نباو ليخدلا هللا راج خيشلا ةديرملا هذه أشذا : ضايرلا ةديرج - ه
 نم خركلا بناج يف نامقي اناك دج ءابجو نم اهو ( ليخدلا ناملس )
 كاذن [ناك يذلا ) رمعلا يماح يهاربا ديسلاب خيشلاناعتسا دقل و . دادغب

 نوناك يف ةدي رطا هذه تربظ دقو ( ةيدادعالا ةسردملا يف ابلاط لازي ال

 رشنبن وكن ام رثك ١ تدنع دقو «ةحبللا ةد رع ةمعوبسا ١41٠ ةنس ىلاثلا

 . يبرعلا جيلا تاراماو برعلا ةريزجو دحن رامخا

 لوا ردصا يذلا يرزالا نيسملا دبع اهاشنا : قرمشلا حامضم ةديرح -+

 ( حابصملاف ) ( ىرشلا حابصم ) مث « ةببدا ( ةضورلا ) ةديرج رمألا
 با يف تردص ةيعوبسا يلرعلا ناسللاب ةديرج يهو ( رغالا حابصملاف )

 ىمظعلاب رحلا ىف اهبحاص لقتعا نا ىلا رودصلا ىلع ت رمّتسأ دقو ٠

 . هتعيطم تردوصو ىلوآلا

 فتراريزد> ١ ُْق يجرعالا قداص ذاتسالا اهأثنا ٠ ةفاصرلا ةدب رح 7

 ناك يلا ( ةقعاصلاب ) اهنع ضاعتسا ماع دعي ةموكحلا اهتلطع الو ٠

 . 1511١ ناريزح م يف ىلخيشلا مركلا دبع اهسسسؤم اهرشنب أدب دق

 ءارآ نع ريبعتاا يحج هجابلا نيمآلا محأ زم اهرددا : ةضيللا ةدبرح - م

 ف تردص دو ( ينطولا يماعلا يدانلاا باس أمس ال بنون بانشلا

 الا « ريعلا يلح مهاريا ىلا اهربرحتي دهع دقو ١91 لوالا ئرشت +

 ١ ( مدع يداحلا ) اهددع دعب تلطع ةدب را هذه نا

 سل ميال



 كلذو ىلصوم لا يضف نايلس يماحملا ةرصبلا يف اهأشنا : ظاقبالا ةديرح - هب

 نيرشت رخاوا ىف رودصلا نع اهبحاص اهفهوا دقلو ١94٠5 ةنس راد ؟ يف
 : جملا ةضب رف ءاذال زاحملا ىلا هرفس بيست ١5٠١ لوالا

 نيتغللاب نابعا شاب يلاع نيما دم ةرصبلا يف اهأثنا : بيذهتلا ةديرح- ٠
 الطع دقو 8 ناريزح ١ ىف لوالا اهددع زريو ةمك رئلاو ةمب رعلا

 . 1951٠١ راذآ ربس ىف اهبحاص

 ٠١ يف ( ريهزلا هللا دبع ) ًالوا ةرصبلا يف اهأشنا : روتسدلا ةديرج- ١١
 ىنايطابطلا باهولا دبع دملا ىلا اهزاتما لقتنا مث ١41 يناثلا نوناك

 ىدص) مماب تردص تلطع الو . ضراعملا بزحلا لاح ناسل تناك دقو

 نييئاطيربلا لال تحا ىتح رودصلا ىلع هذه ترمتسا دقو ( روتسدلا

 .( ١916 ) ةرصلا

 زومت يف ىونن ةديرج تردص دقف لصوملا يف امأ : ىوين ةديرج ١
 يرخفلا نيما دمم لوؤسملا اهريدمو ممرس هللا حتف اهبحاصلأ 8

 . ةمك رئلاو ةبرعلا نيتغالاب

 ( نالتثالاو ةيرلا ) بزح عرف لاح ناسأ تناك : حاحنلا ةديرج م

 نئدلا ريخ ) اماتك نمو ( قئفوت دمحم ) اهزاشما بحاد ناكو ضراعملا

 فصنو ةئنس دعبتو ١61٠١ يناثلا نيرشت ان تربط نق وب قربفلا

 رو

 : لالتحالا دبع يف ةفاحصلا

 ربش يف ةرصبلا لالتحاب أدب يذلا يناطيربلا لالتحالا لظ يف ةفاحدلا اما

 : ىه اهمهأاف ١9١ لوالا نوناك
 «ةيبرعلا :تاغل عبراب ةلتحلا ةطلسلا اهتردصا :ةيرصبلا تاقوالا ةديوج - ١

 جالا ( يليف نوج رثسملا اهيف ررحو ) ةيزيلكنت الا « ةيسرافلا « ةبك ربلا
 لالتحالا ةموكح لاقتئا دنعو . ىزيلكنالا فرتسملا :ئلف هلأ دع

 ىح مازنلالا ةقيرطب اهرادصا ( ريهزلا ناملس ) ىلوت ١9117 دادغب ىلا

 د ”و.آإ



 . راظن الا نع تباغ ثبح 1971١ ماع

 مهل الثحا نم ربسا ةثالث دعي.لالتحالا تاوق ابردصا : برعلا ةدي رج - و

 ىلع ترمتسا دقو |هالاب ةنس زوم ؛ يف اهنم لوالا ددعلا ردص ذا دادغي

 تاونس عبرا رودصلا

 تدب ةقارعلا ةكلمملا دعاوق تعضو امل : ةيقارعلا عئاقولا ةديرج م

 ةمل دعلا ةرازو تان ةيلظرالاو نيناوقلا رشنل ةمعمر ةفمحص ىلا ةجاحلا

 اهفاقيا يفر مث يليجدلا مظاك اهررحي ناكو ( ةيلدعلا ةلحي ) رمألا لوا
 .(ةيقاوعلا عئاقولا ) مماب ةموكحلا اهنأثنا ةيمسرقدي رجب اهنع ةضاعتسالا و
 ١57١ ةنس لوالا ثوناك يف( ةقا رعلا عئافولا ) نم لوالا ددعلا زري دقو

 اهرشل يضانملا ف انيأر [ اندصقم ] امناونع ةماكي ددعلا اذه ردص دقو

 ادصقم

 ةموكحلاةدب رج )مساب ةيعمر ةدي رج ردصت تناك انترازو نا دحا 4

 صتخت يتلا رومالا ىلع الا يوتحت ال ةديرحلا كلت تناك دقو ١( ا نارنا
 ريغ ةرازولا اهتأر الو . ركذت ةدئاف ماعلا يآرلا ابنم كمفتسل بياياوحوم

 رمآلا ديفي ال ةعماج نوكت ثيحي اهمسا ريغتو اهعسوت نا تأر مارملا ةيفاك
 بواطملاو بلاطلا اهيلا عجري ةعوم نوكت و سانلا نم ةماعلاو ةصاخلاو زوفاملاو

 تادارالا اهبق رشنت فوس ذا ًاعاّتجاو ابدا بيدالاو خرؤملاو ًانوناقو ًاقوقح

 تامالعالاو تارازولا اهردصت ىتلا تاماظنلاو رماوالاو ةلحلا نيناوقلاو ةكلملا

 قارعلايف يعرشلا زيستلا سلجبو فانئتسالا ةمكحم اهردصت يتلا ةيعرشلاو ةيئدملا
 ةيرادالا لئاسملا ضعب يف كهلاو ءاتفتسالا نم تارازولا نيب يرحي ام ةصالخو

 سلجنا يف يرجتس ىتلا تاركاذملا ةصالخو نوريثكلا اهتف رعم ىلا فوشتي يتلا

 يف اهنم لوالا ددعالاا ردص دقو 12301 607 ءزنصا1 عدأ 2121© مسأب ردصت تناك(١)

 . ةيزياكنالاو ةيبرعلا نيتغللاب ةيرهش ردصت تناكو ١55١ ثرام رهش
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 دقف « ام ةدئاف نم ءارقلا ةماع مرحب ال ىو » : لوقي نا ىلا « ًاضيا يسيسأتلا

 دئارجلا نم تابقربلا نم هستقن ام ضعب رشنل ًاباب ةديرطا هذه يف انصصخ

 ديفت يتلا ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةيخمراتلاو ةبيدالا فتنلا نمو ةيبنجالا تالجملاو
 1 ظ « . انرصع يف ثرطق لها

 فتاك اذكهو يممرلا بوثلا اهساملا ىلع رصتقا ةلّساف ةريصق ةلرحت دعباما الا
 موبلا ىلا رشنت لاؤت الو

 : يف اولعف م 1١418 ةنس لالتحالا ةطلس اترشن : لصوملا ةديرج - ؛
 . دادغيو ةرصبلا

 اهنم لوالا ددعلا ردص دقو مانغ دواد قوزر اهأشنا : قارعلا ةديرح - ه

 مث ( ةنس »ه) ءاهز رودصلا ىلع ترمتسا دقو .١48٠ ةنس تاريزح ١ يف
 . اهمحاص اهفقوا

 بآ 7-1 يف لوالا اهددع ردصو نانفا نيسح اهأشنا : قرسشلا ةديرح - <

 يناثلا نيرشت 10 يف اهبحاص اهلطيا اهتايح نم نيرهُس دعبو 148. ةنس
 . يتارعلا ءارزولا سلجل ًاريتركس فظو امدنع

 . ٠98٠١ ةئس ةقارعلا ةووثلا ةفاحص
 تسهل يتلا فحصلاو تالجلا نم ةعوم ةيقارعلا ةروثلا نابا تردص دقو

 1 : اهنم لالت>الا ىوق دض امبدحوو سوفنلا

 زوت رهس يف دادغب يف اهنم لوالا ددعلا ردص دقو : ناسللا ةلحي - ١

 . ١919 هلس

 تراسل تناكو ةيروس يف نونقارعلا رارحالا اهأشنا : باقعلا ةديرج - ؟

 . دبعلا بزح لاح
 اهددع زرب دقو يردبلا روفغلادبع اهأثنا : دادغب يف لالقتسالاة دب رح  س

 . 14٠٠١ ةنس لوابا ؟م ىف لوآلا
 يف فرشالا فجنلا يف يببشلا رقاب خيشلا امأثنا : تارفلا ةديرج -

 لوايا ١١ ىف لوالا اهددع ردص دقو «ةروثلا اهبف دقتت تناك يتلا ةعقبلا

 مس وب ىو د



 . 917٠) ةئس
 فرشالا فحنلا يف نيسحلادبعدمج اهأشنا :فحنلا ىف لالقتسالا ةدي رح - ه

 .(') ١97٠١ ةنس لوالا نيرشت “ يف اهنم لوالا ددعلا ردص دقو

 ةفقاارعلا ةروثلا ءاهتنا دعبو : ةيقارعلا ةموكحلا سسسأت دعب ةفاحصلا

 ةيبرع ةققارع ةلود سيسأتي يقارعلا بعشلا بيلاطمل ةباحتسالل ايناطبرب خوضرو
 هذه يف ةجاملا تدب دقف « نوناقلاب ديقم يمماهلا تدبلا نم يبرع ريما اهسأرب

 ةثيمج يف يموقلا اهبحاوب موقتل ديدجلا عضولا عم محسنت ةطبشن ةفاحد ىلا ةلحرملا
 . ديدلا ثدحلا ناهذالا

 يف تزرب ( قارعلا) يه ةدحاو ةديرج دادغي ىف تناك نا دعب اذكهو

 ردص يتلا يحالفلا فيطللا دبع اهبحاصل ( حالفلا ) يه دئارج عبرا دحاو تقو
 . 1917١ ةنس تاريزح ٠٠١ يف اهنم لوالا ددعلا

 اههددع ردص يتلا رمعلا يهاح مهاربا اهبحاصل ( برعلا ناسل ) ةديرحو

 . 197١ ةنس ناريزح ؟م خيراتب لوالا
 لوالا امهددع ردص ىتلا يدعسلا دواد يماحملا اهبحاصل ( ةلجد ) ةديرجو

 . 151١ ناريز> اند

 لوالا امهددع ردص يتلا هدنوخ يماس اهأشنا يتلا ( نادفارلا ) ةديرجو

 . ١١7١ ةنس لولبأ 7 موي
 شرعلا ديس فرا ىلا دلبلا ةسانس بك اون ةفاحصلا تناك لاونملا اذه ىلعو

 . 1971١ ةنس بآ 0 ىف لوالا لصف كلملا هالتعاو
 تالجملاو فحصلا نمريبك ددع ردص قارعلا يف ينطولا مكحلا ليكشت ذنمو

 الا . فآلا ىتح خيراتلا كلذ ذنم ةفيحص ةياثلثلا اهددع زواج ةيبدالاو ةيسايسلا

 تردص يلا فحيصلا يهو ادح دودحم ددع ىوس نآللا هنم قب ل ددعلا اده نأ

 . ديدحلا تاعورطملا نوناق رودح دعد

 وف الخلا و .كديعلا هذه اها

 (١ ( يطب لمافر مودحرملا داحسالا فارعلا يف ةنامصلا باتك ند ثلا ارو انصخل 58
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 : ةمصاعلا فديح

 يلاعمسلا قدفوت ذاتسالا اهبحاصأ تامزلا ةديرج ١

 ( هتثرو نآلا اهردصب ) يطب ليئافور ذاتسالا اهبحاصا دالماا ةديرج - ؟

 مساق ىبحي ذاتسالا اهبحاصل بعشلا ةدي رحت م

 يدوم مماق ذاتسالا اهبحاصل ةئرخلا ةدب رج - +

 ن وكلم ناريح ذاتسالا اهمحاصل رامخالا ةديرج - ى

 . ةححاص دئارحلا هذه لكو

 . يناوفصلا ناماس ذاتسالا اهبحاصل ةظقملا ةديرج - 5

 : ينوع لداع ذداتسالا اهمحاصأ ثداوحلا ةدب رح

 . ناتدئاسم ناتدب رخلا ناتاهو.

 : يه تالحي عبرا دادغب يف ردصيو

 يرزالا دمحم قداص ذاتسالا اهمحاصل لدئرق ةل ١

 . سرلا نيدلا زع ذاّمسالا اهبحاصل ةقارعلا ةامملا ةلحن  ؟

 . دواد لاك ذاتسالا اهحاصل ةبراحتلا قاوسالا ةلكم م

 . ينارماسلا يهاربا دم ذاتسالا اهبحاصل ةععارزلا نوؤشلا ةلحت - ؛

 : يبف دادغب جراخ ردصت يتلا دئارجلا اما

 لصول: - يبلجلا هاربا ذاتسالا اهبحاصا قارعلا ىتف ةديرج - ٠
 . ةرصيلا  بابسلا رداقلا دنع داتسالا اهمحاصل سانلا ةدب رج  ؟

 ."ةرهلا ب ةيفنلا نك ان ناقوالا ايسلاعلا رذقلا ةديردس تع
 . ةرصبلا  يجابع لماك ذاتسالا اهبحاصل ةرصبلا ةذب رج  خغ

 ( نيرث ةلحب ) يه ةنناملسلا يف امهادحا ةيدركلا ةغللاب ناردصت ناتلح كانهو

 فانك يف ليزا ق بدار
 ( ةقارعلا تاقوالا ) يه ةيزيلكنالا ةغللاب ةدحاو ةديرج دادغي ىف ردصتو

 . 91١م ماع دادغي يف ةيزيلكن الا رشنلاو عبطلا ةكرش !مردصأ ىلا

 : اهنم ام ةصاخ ةيرود تالحب ةممرلا تاسسؤملاو تاهللا ضعب ردصتو اذه

 دل اله ج سس



 ١ فراعملا ةرازو اهردصت ديدحلا لعملا ةلكك .
 .عافدلا و » ةيركسعلا ةلحْملا_؟

 ةعارزلا م و ةعارزلا ةلحت ع
 . لافطالا ةيامح ةعمج ( لفطلاو مالا ») أ

 . دادغي ةراحن ةفرغ 02 هراحتلا ةفرغ »  ه

 ققارملا ىف ئءاملا مصنا_"
 طاطحنالاو روهدتاا ةياغ يف نيينامعلا مايا قارعلا يف ةيحصلا ةلاخا تناك دقل

 . حيسف لاح تافارخلاو لجدلاو ةذوعشلا ناك دقلف

 ةدوقفم ىهانس نادلملا ىف تايدلملا صاصتخا نم تناك دقف ةمحصلا حااصملا اما

 (') . اهريغ يف
 ال تناك امناو ةييف اد اكله قريشملا ثارقلا حتتفم يف ةمحصلا ةزادالا نكت ملو

 تحدم ) ىلوت اذا ّىيح . اهضرعو دالملا لوط ىف « أدع ةثالثلا اهلاحر ىف زواحتت

 اهالوا يتلا لوقملا ةلمح نم ةروهدتملا ةيحصلا ةلاخلا تناك « حلاصملا يلاولا ( اساب

 ذاتسالا ةجرت . كيركتول فيلأت ( ثيدحلا قارعلا خيراتنم نورق ةعبرا ) باتك مجار(١)

 . طايالا رقعح

 يذلا ىفشتسملا وهو م615١ ماع ءاغن ا ءايرغلا ىفشتسم ) يعم يذلا ىفشتسملا وه (؟)

 مدعل ةرغاش ةيانب يقب ىفشتسملا اذه نا ركذي امو . دعب ايف ( خركلا ىفشتسم ) هناكم لح
 يلاولا نمز يف نكلو ( ةيكلملا ةيدادعالا ةسردملا ) يه ةسردم لمعتساف هترادال ءابطا دوجو
 ناك يذلا ىفشتسملا تايوت# هيلا لقنو « ىفشةسم هداعاو ٍفراعملا نم هدرتسا ( الم نيدلا مجم )

 قمان ىفشتسم ) ىمسي ناك يذلاو ةيمظعالا ةداج ىلع مظعملا باب رهاظ يف ( اشاب قمان ) هماقا دق

 اممو نيدفلا ريغ نيفظوملا ادع يلديصو ءايطا ةثالث نم ةفلؤم ىفشتسملا ةرادا تناكو . ( اشاب

 ةينطاللا ضارمالل ) نيدلا ماظن روتكدلا ( مه م ١ 865 ماع يف يا كاذنآ هءايطا نا هركذ ردجنا
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 ىلوالا ةمملاغلا برحلا ىتح تناك دادغي ناددصلا اذه ىف هملاةراسالا ردحت امو

 ناك اي تافارخلا باحصاو نييمطتملل ًايصخ اعترمو نيلاجدلا ثبعل ًاحسف ًانادصم
 تراكو . توبعلا ئوادبو مومسلاو' ريقاقعلا نعضيف ءابطالا رود نيعلب ءاسنلا

 تازيد نورشتنيف مهضارغ ال نيدلا نوم دختس ندوعشملاو ةقزترملا نم ضعبلا

 : وه نيلاجدلا ءالؤهربسا نمو )١( . كلذ وحنو ممالطلاو ةبعدالا نوعيدب هلاجر
 دعنا ُْق اراد هل ذخما نأ ربا نادمهه نم ذوعشم وهو : ادادخ مكح ١)

 ريثكل صاخلا بيبطلا حبصا ىتح هتيص عاذ دقو «دادغب يف( نارطاطلا ) ةلح ةقزا
 وحن سانلا نيب ةنلاعلا ةناكملاو ةعساولا 5 نيثلا اهنتمتادع نظدن وب ا

 . هنس نب ريشع

 مث ينائعلا شدجلا يف ًامدختسم ناكو ًابواسمن ًاسبط ناك : رلدأ روتكدلا -؟

 اذه امأ « ( ةيرقلا س اد) هلق ىف عقب لربع قف «داضملا عنو تظو قم لاعبا

 . ةللاع ةدابْس لمح انف اسبط ناك دقف

 كل ذل ةيكر تلا ةغللا نسحن ال ناكو ًاضيا يواسمن وهو : رازال روتكدلا ع
 ١" ةيرقلا سأرهف ةدامع هل ذخَتا دقو (يدنفاتأشن ) ىعدي بتاك 4<« يف هدعاس ناك

 . دادغب ىف ةعسأو ةرهس بسنك | ًايركسع ًاسيط ناك : وكتاب روتك دلا

 . ةناهدلا ىف نكس ناكو دادغب يف ًاببطتم ناك : دمحا دسلا هى

 ءءاضا ةناهدلا يف يقي ًايناربا ًابطتم تاكو : وطسرا دسلا -

 هترادال نيعىح اشاب تكوش قيرفلا يلاولا املزع يناثلاو لوالا نا الا . حارجال ًادعاسم ( سابع
 هلع سسا ثيح يناطيرباا لالت>الا تح هترادا يف يقب دقو ( كب يناك دمع ) حارجلا روتكدلا

 . ( يندلا ىفشتسملا ) زيلكنالا
 رمعم روتكدلاو يرتولا مئاه روتكدلا فيلأت ( قارعلا يف بطلا خيرات ) بانك عجار )١(

 . ١59 دادغب ردت اغلا دلاخ

 روتكدلا اوعجاري نا هاضرم ىصواو فايطصالا ىلا رفاس هنا «هنع ىورب ام فيرط نم (؟)
 ىضرملا ءالؤه هعجار اف هاضرع ةصاخ تالجس كم ًاينف ًاروتكد اذه ناكو هبايغ دنع رلدأ
 ضرملا صيخشتل ضبنلا سجي ال هنا ؟ ميكحلا اذه ام : نيلئاق هنع اودتراو هتلماعم نم اوب رغتسا
 ؟نكست نياو ؟كيب ١ مسا ام ؟ كمسا ام لثم ةبفانل ةلعسالاب عرذتي امنا رازال روتكدلا لعفي <

 . هنع اوضفنا كلذلو . 07 كوبا تام نب

 لا



 ٠0 قاورلا ناخ ىف مقب تاكو : يراهدنقلا ندح جاحلا .

 توناح ةحرف مب :

 ىلع بعشلا ا معحجارب تصلا ةعئاذ تناكو نوبعلا يوادت هذه تناكو

 هتاقبط فالتخا .

 دلع دع الع

 نيبطتملاو نيلاجدلا ءالّؤه لاثما ىوس قارعلا يف ناك ام ةروصلا هذه ىلعو
 ةناطيربلا تاو لا تلتحاو ( 9414 ) ىلوالا ىمظعلا برحلا تنلعا اذا ّتح

 ىحيصلا ىوتسملا عفر ليبس يف ةريبك ةيانع لذبت لالتحالا تاطلس تذخا قارعلا

 . ةئيوألاو ضارمالا ةحفاكمو دالبلا يف
 نم قارعلا يف يحصلا عضولاو ١914 ماع ةضضاملا ةنن وكلا برخلا تبتنا دقلف

 ( ةيواح ةملاح صرالا تناكو ) نيوكتلا رفس يف ءاج ال برفا ناك ةفاك همحاون

 ًاريرس نيعبس ًايمما ترصتقا ضيرمتلا رودو عباصالا ددع نزواجتي ال ءابطالاف
 وا فصوتسمل رثا الو ( ةرصيلا - لصوملا  دادغي ) ةريبكلا ةثالثلا رضا وحلا ىف

 ًالوط رطقلا يف حرةو حرست ةيئابولا ضارمالاو . ام يماع دبعم يا وا ربيتخم
 هنم دك ملف مواقمن ود نطاومو ءىجالم هنم تذختا ةنطوتملاضارمالاو اضرعو

 )١(. لهس وأ دحن هنمجنب ملو ةليبق وأ ةيرق
 ةرادا تسسا ىتح دالبلا يف رومالا ديلاقم ةتحملا ةطاسلا تماتسا نا ام نكلو

 )١6٠١( نع لقب الامابيق تماقاو ثدملا مها يف ةديدع عورف عم دادغب يف ةمحص

 نين لا ا عا يس او الا فاتح ريرس
 . (؟) ًايدنه ًاحص ًافظوم ( م١ ) و اناطيرب ًاسبط ( ؛ه ) ب اترادا تطاناو
 همميسسال هد شم ااتشببتلي٠ب عام دعا امم يس سيسهل دس اس سنا سل سس ميس سس

 نايبوكاهريد سيسوم رودكدلا فيلأت ( نرق هي فلا قرا ةلاح ) باتك عجار )١(
 .م +١914 لصوملا

 تايفشتسملا يف لمعلا وا ةحصلا نوؤش اولوت نيذلا نيناطيربلا ءاسطالا نم ركذن (؟)
 : مثو قارعلا ءاحما فلتخم يف تافصوتسملاو

 داونرا روتكدلا « نوسرتاب روتكدلا , نوسيدناس روتكدلا « نيل روتكدلا « ماهارك روتكدلا
 روتكدلا « نوتاش روتكدلا ؛ دويلكام روتكدلا ؛ نسردنس روتكدلا « رسنبس روتككدلا « زايم
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 ةلقتسم ةرئاد تثدحأ 8 ماع 5 هنأ ددصلا اذه ىف هنلا ةراسالا ردح امو

 لعجو ممالا اده يغلا ١5١ ماع فو ( ةحصلا ةبرات ركس تمعم شدملا نع

 .تايريدم ىدحا ةيريدملا هذه تناك دقو (ةماعلا ةحصلا ةحلصم ةيريدم) ةرئادلا مسا

 . ( ةممومعلا ةحدلاو فراعملا ) ةرازو
 «(١)ةحصلاةرازو يهةرا زو ىلا ةرريدملاهذه تملق 491١لولأ 0 موييفهنا الإ

 ١١7١ تناريزح م موي يف تيغلا دقف اليوط مدي مل ةرازولا هذه رمع نا ريغ
 هسفن تقولا ىف تثدحا هنا مك ةيلخادلا ةرازول ةعبات ة ماع ةيريدم تحصاو

 . ( ةماعلا ةحصلا ةشنفم )

 تي دجا يلا ةعامحالا توؤشلا ةرازوب ناترئادلا ناتاه تقلا )ومو ماع ىو

 ةرازو تثدحا ثيح ١و9 ماع ىتح كلذك رومالا تلظو خيراتلا كلذ يف
 ١و6 ةنسأ ( ١58 ) مهر ترناقلا بجو ةحصلا ةصاخ

 ءامطالا دادعا ةمحان نم امأ « دالبلا ُْف ةحدلا توؤشلا ةرادا ةمحاان نم اده

 نيل وؤسملا لغُس ناك دقف مجريغو نييحصلا نيفظوملا نمو مهنم يفاكلا ددعلا ةئيبتو

 نم رثك ١ نيقارعلا ءابطالا نم ٠ ماع ىتح قا رعلا يف نكي مل هنال لغاشلا

 : مه ءابطالا ءالؤهو لويناتسا يف ةيبطلا مهتسارد اوقلت دق اوناك ًابببط نيرشع
 <« تهزن ىبحن 2« يجوامدلا هللا دبع « ىلملا دواد « يركجف ىلع : ةرئاكدلا

 يماس <« ىكز دم « ينسح نيسح « ا « ينويدلا دواد « يوازعلا لالج
 فكااع مهاربا « يواهزلا ت تك وش بئاص « يرتولا مشاه « تكاوس

 ماس رك اس « يدُسر قيفوت « ينولألا
 نيبييذلا ةحصلا ةرازو كلالم ناك .١ ؟؟ ماع ةرداصلا تاسشاصحالا 5955

 نم تاق ربان لبا رقلاو ةيعيصلا نيظوا او. ةلداصلا يفادطالا قف تنظم ةدع

 روتكدلا « ماهارب روتكدلا « ليماك مايلو روتكدلا ظ سيرك روتكدلا ,ء لوه روك دلا <« رثروك

 «بولند روتكدلا ؛ زكيه روتكدلا « نوزنال روتكدلا «مودئاس روتكدلا « تاو روتك دلا « سيلب

 ةلوؤسمتناك دقو قارعلايف ةبيبط لوا يهو) ىكرو» دروفناس .ل.يا ةروتكدلاو ىكيد روتكدلا
 . ( 57١؟1/+/5١ يف لافطالاو ءانلا ىفشتسم نع

 )١( طابخ ان> روتكدلا يلاعم وه قارعلا يف ةحصلل ريزو لوا ناك .

 :١ 8 قارعلا مجعم تح 08 حض



 (') : يلي م بناجاو نييقارع

 ١و, ةنسلا

 ددعأا

 ه4  نويقارع 0
 ١االا بئاحا | 0

 م ةويارعا د
 5 9- أ ةلداصلا

 ١١  نوشارع | نوفظوملا
 ١ ١ بناجا د توحصلا

 هم  تاشارع |
 قلا ١

 ٠١  تاسنجا | لبا وقل

 + تامقأ رع
9 5 ْ 

 ١١م تاسندا | تاكارجل

 ةحبفاكم ليبس يف ةريبك دوهج لذيباهدهع لئاوا يف ةحصلا ةيريدم تماق دقلو
 فتردملا ىف تانفشتسملا اهسسأتي كلذ ناك ءاوس ةماعلا ةحصلاب ةيانعلاو ضا رمالا
 دهاعملا سسأتب ما ؛ ىرخالا تابصقلاو ندملا يف تافدوتسملا اهرشنب ما ةريبكلا

 تئشنا يتلا دهاعملا تناك دقو ؛مهتابجاو ةيدأت يف ءابطالا ةدعاسا ةيرو رضلا ةينفلا

 5١( 8 يه ةرم لوال دادغب يف

 : صب رمتثلا راد-١

 ماع يف كلذو دادغب ءاول ةيفرصتم نآلا هلحت تلح يذلا ءانملا ىف تءقا دقو.

 .( نرق عبر يف ةيحصلا قارعلا ةلاح ) باك )١(
 . ركذلا فلاسلا ( قارعلا يف بطلا خيران ) بانك مجار (؟)

- 0 -- 



 .ىفشتسملاب ضي رمتلا راد تقحلا دقو .رات رحملا ةدبعب اهترادا تناك دقو 8

 . 148١ راذأ ربس يف ( يككلملا ) ديدحلا ماعلا

 : ةعشالا دهبعم  ؟

 مويلا يف ديدملا ماعلا ىفشتسملا اهلغسا يتلا رودلا ىدحا يف دبعملا اذه سسأت

 .دخا مث ( نمرون ) روتك دلا ىلا هترادا تدبعو 8 يناثاا نيرشت نم لواآلا

 . نآلا هيلع وه ام ىلا لصو ىتح عسوتي
 : يزك رملا ريتا _

 ريتحلا ) هتيساو ١و١ ماع ةيناطيربلا ةبركسعلا ةمحصلا ةطلسلا هتسسا

 .تناك يذلاو هلجد نم يبرغلا بناجلا ىلع لطملا ءانبلا ل تذختاو ( يزك رملا
 باكو ( ناطيباخغ كحوك ) راغدلا طاضلا ةسردمل هتسسا دق ةك ربلا ةموكحلا

 ماعلا ىفشتسملاب ريتخملا اذه قحتلا مث . ( نوترماه ) لينولوكلا ربتخملا اذه سارب

 ريتا امه نيساسا نيعرف نم ًافلؤم ريتخلا اذه حبصا 17+ ماع يفو . ديدجلا

 روتساب دبعمو يزك راا يريرسلا

 ١ 55 دص حاقالا راضحتسا دهبعم -

 .يمس ةراعلا يف يرد ا تاحاقلب صاخ عدوتسم ١4194 طابس يف سسا

 .رمألا لوا ( رياك رحسملا ىلا هتراداب تدبعو يردجلا حاقلل هراهعلا عد ومس

 ىلا هترادا تدهعف ةيندملا ةمحصاا تاطلسلا ىلا هترادأ تلقتنا زوم لوا ىفو

 ىلا لقن دهعملا اذ_ه نا الا . ةراعلا ةحصل اسنئر ناك يذلا ( تياو نتياكلا )

 لوتس رك رح يلا ةمححيصلا دهاعملا رئاسب حمدا ثيح (١947 ةنس ىف دادغي

 , ىلا نهتم

 اهضعي بعش تددعتو اهلامعا تعستاو اهل يف دهاعملا هذه تراس دقلو.اذه

 )١( : ىه ىرخا دهاعم تّئدنا انس اهؤاعمأ تريغتو

 . ةحملا ةرازو يف ءاصحالا ةيعش اهردصت يتلا يناي او يحصلا ءاصحالا تارشن مجار )١(
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 ١ - يلدعلا بطلا دهعم :
 ةبابطلا ) ةبعس ةسائرل نيع بيبط لوا ناكو +١4 ماع دبعملا اذه سسأن

 . يسقلا تزع دمحا روتك دلا وه ( ةيلدعلا

 انه ميعط ةدع نع فلات حبصا دقف كلذل ًارظنو ىربك ةمها دبعملا اذهل

 ةبعسو ةطرشلا اباضق ةبعسو ةيومدلا داوملا صحفب صاخ ريتخمو حب رشتلاب صاخ

 يف ةديحولا ةيزك رملا ةسسؤملا دهعملا اذه ربتعيو . اهريغو فحتملا ةبعّسو ريوصتلا
 ةماعلا ةطصلا ةحلصم ءابطاو 'ةيولالا يف ةحصلا ءاسؤر اهيلا عجرب يتلاو قارعلا
 . ىلدعلا بطلا اياضق يف اهب ةناعتسالل

 . قارعلا يف ةيقيقحتلاو ةيئاضقلا تاطلسلل يراشتسالا عجرملا وه دبعملا اذهو

 اذهل ال ًارظن ايرالملا ةحفاكمل ةبعُس متفب كلذو +١94 ةنس دبعملا اذه سسا
 ةرثك و ةكلمملا ءاحمل عيمج يف ةغلاب ةيمما نم ةنطوتملا ضارمالا نم هريغو ضرملا

 ف ةس ومام تامدح ديعملا اذه ىدا دقو 1 لب اه هروصب صارمالا هده تائراصا

 5 صارمالا هده ىلع ءاضقلا لسس

 : ةممطلا ثاحبالا دهعم مب

 فلتخم ثحبب ما قلل ىلملا ىفشتسملا ف ديعملا اده ءاشنأ 2 94 ماع ُْق

 ١ ليلخلا دوم

 عرف اهعيناثو ةيوايككلا ليلاحتلا عرف )١( امه نيعرف نيب هلامحأ عزوتت دهعملاو
 . يجول وتابلا

 نآلا رفوتيو دبكلا عمشتو ةيذغتلاب لصنت ةماه ثوحبب دبعملا اذه ماق دقو

 . ركسلا ضرم امس ال ضارمالا ضعي ةسارد ىلع

 دب دع

 لب ًاريسب الميع نكي مل قارعلا يف ةمحصلا ةرادالا لمع نا وه هبف كّْس ال امو

 تا ا د



 دنع امس ال ةرادالا هذه هيف تدلو يذلا لوالا رودلا ناك دقلف. ًابعتم ًاقاس الم
 طاطخحنالاو روهدتلا نم ةلاح يف دالبلا تناك ذا « ينطولا ؟هلا سيسأت ةيادب
 ليل ا ويرقفلا هوز دق ايبرنا ننال كادت هر و كاوا كانو
 الا ايدل سيلو اهسفن ةمحدصلا ةرادالا تدجو وحلا اذه لثم ىفو . تافارخلاو

 ًاطاوشا تعطق دقف اذه لك عمو ةفلتخلا ةبابطلا عورف يسرام نم ليثض ددع
 متف يف اتوطخ تناكو ةيدرتملا ةمحصلا ةلكشملا ةطاعسو صارمالا ةيراحم يف ةديعب

 دالملا تحار ادكهو . ءامطالاب دالمأا دب وزني تماق 52 ةممط ةوطخ بلل ةملك

 أي ديازتي تافدوتسملاو تامفشتسملا ددع ذخاو رامفملا اذه يف ًادمئو ًاريس ريست

 . موي دعب ًاموي دادزب تاضرمملاو نييحصلا نيفظوملاو ةلداصلاو ءابطالا ددع ذخا

 ءابطا نم مهريغو ءابطالاو ةيحصلا تاسسؤملا عيزوت ينآلا لودجلا يف نيبنو

 ١؟همبماع ىفكلذو نيحقلملاو نيدمضملاو تالياقلاو تاضرءملاو ةلداصلاو نائسالا

 ءاوللا

 كولا
 ةرامعلا

 ليبد
 ةيناويدل

 ناكسلا

 م

01 

0 

 سوءا

 ساس

 س11

 ”ا و

 ١و مخ

6 

 فيل
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14 ” 

 تاءفثتسملا

 ا
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 نهملا يوذ نم مثريغ ءارطالا
 نيزاجلا ةيبطلا ْ

 ههأ 4184|
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 المنتفك  ساب ومب ١ ١ ”١١

 ٠ ١٠١6 0 م9 +و؛..  ةيناملسلا

 مس 3 48 158615,0148  عومجنا

 .يف رامعالا سلحت مهاس دقو ليدسلا اذه يف ةعساو ىطخب ةرئاس دالبلا ناو اذه
 تغلي دقف . ةبطتادانعو تافصوتسمو تائفشتسم دادعاب ةمحصلا دالبلا تامدخ

 1و0 ةنس راذآ ربس ةياهن يف تهتنا ينلا ىلوالا سما نينسلا يف ةدصرملا غلابملا
 5 سا

 .افحوّتسم رشع ةثالثو ىفشتسم رشع ةعبرا دسشت ىلع تقفنا ( رانيد ىلوملم )

 . (') ةيمط ةدامعو

 (") ١وه4 ةمدل قارعلا يف نيزاجملاو نيلحسملا ءادطالا ددع
 :عومجلا تارازولاءابىطا ءابطالا ءامبطالا ةرازو ءاطا ءاوملاا

 ىرحخالا بناجالا نوصوصخلا ةحصلا
 ميم سس سس بييسجب يبل سس ادش يس اه محشسسدلا هد

 .47 ها/ 2 ا 4 دادغب

 265 9 ١١ ١ 5 رصملا

 5 +١ ؟ اذا / لصوملا

 215 ١١ ١ ١ ١ ةرايعلا

 ١ ٍِ - ٍ, ١6 لسرا

 دف 0 9 ل | ةيناويدلا

 ١ ١ ١ ١ 9 ىلايد

 ١ 0 3 3 ١ ملدلا

 3 _ 0 ١١ ةلكا

 1 - | 3 و البرك

 ؟ههه ةنس ةرداصلا 9١ه: ةنلل ةيونسلا ةيئاصحالا ةعومجملا مجار (؟)

 د ا“



 4 1 -_ >5 ٠ تروكلا

 وى -_ - ١ ١ كفتنملا
 ١ ١١ ؟ 5 4 ةيئاملسلا

 رى ١١١ م6 "اخ 5 8

 نيفظوملاو ةلداصلاو نانسالا يبك رمونانسالا ءابطا ددع ىلب مف جردنو اذ

 ئذلا كئ وأ لمش ددعلا اذه ناو .نيددضملاو لباوقلاو تاخرمملاو نيحصلا

 (') مهباسح ىلع نولغتشي نيذلاو ةيمسرلا تاسسؤملا يف نولغتشي
 (") . 9١ه4 ةنهملا ةلوازمل نيزاجملا ةيبطلا نبملا يوذ

 ا تانسالا ءامطا
 ١ ناسالا ويك ره

 0 اداصلا

 يسع ٠ نومحصلا نوفظوملا

 يو , ناش يملا

 14 تودمضملا

 فضن ليارقلا

 انه م

 اهمف ةرسالا عومجو ةيلهالاو ةيممرلا تايفشتسملا ددعي ًالودج ىلب ايف مدقنو

 . ١964 ماع لالخ كلذو اهف نيلخادلا ىضرملاو

 . ةيئاصحالا ةعومهلا مجار(١)

 . نييحدصلا نيقارملاو نيقدلملاو مهينواعمو نييعاعدلا نيروصملاو نييواجكل'

 إى



 ةملاعملل نيلخادلا ىشرملا عومي ةرسألا عوم ظ
 ةثلاثلا | ةيئاثلا ىلوالا ابره لالا ةجردل ةناثلا ةجردلا|ىلوالا ةجردلا تانفشتسملاددع ءاوللا

 مرسءسإ لله روو)) مملوأ »5  5 0” دادغب
 ايراخإ مهمل مهمآ وسع م مك ةرصبلا
 املو٠وأ ه1 ١ ههنا ف 007 1 لصوملا
 |١١37 ماس 3 +١ - 9 ةهراهعلا

 مل "0 "< : 8 5 ليبرا
 نضال 4 5 104 ١ ب 3 ةسشاويدلا

 فكك. بت 5 ا ب 8 : ىلاد
 مم -_ِ 3 5 ب ب ملدلا

 "الإ 194 - سا . 9 ١ حلا

 مكمكا ١ كآأ ١ 5 3 البرك
 سرس (ج]/ سرمأ بوو ١ 0 ه كرك رك
 سل. 3 5 /١7 / ب 3 ْ ت وكلا

 هملأأ |٠6 لآ سعى : ١ كفتنملا
 مساس 9 2 ا ٍِب ب ١ ةيناملسلا

 «ىراقلا ىطعن نا اني ردح قا رعلا ْف يحصلا عضولا خيرات ]حسن انمد امو

 . )١( ةدئافلل ًامامعا دادغب ىف امس ال ةسدئرلا تايفشتسملا ضعب نع ةيخمرات ةذبن

 )١( ركذلا فلاللا ( قارعلا يف بطلا خيران ) باتك نع ةيختراتلا ةصالخلا هذه انفطتقا .

15 



 يكلملا ىفشتسملا- ١

 بيجنل اكلم دادغب يف ىكلملا ىفشتسملا تايانب اهيلع موقت يتلا يضارالا تناك
 ىلاولا ىنكسل دعب دحأو رصق ابيف موقب 0 ناسيك و دادغب ىلإو ان اسان

 تحدم رييكلا حلصملا دبع و (ما1478) ماع يف هنأ الا هّببالو نابأ روك دملا

 نم فلؤم ريبك حانج ةلجد رن ىلع لطملا مسقلا ىلعو يضارالا هذه يف ميقا اًساب
 ةدم ( هاش ئيدلا رصان ) تاربا هاش ةماقال ادعم نوكسل ةصاخ فرغ هب نولاص

 هاشلا رفس دعب ًايلاخ ءانملا اذه يقب دقو . يلاولا ىلع ًافض دادغبل ةيمسرلا هترايز
 . ه4_ةماقال هصصخف ( مالهخمحل) أساي نيدلا يقت ىلاولا دادغب ىلوت يح هدالب ىلا

 (هلال ) يلرم ( اًساب ترصن ريشملا ) ىنكسل ءانبلا اذه صصخ ( 1841١ ) ماع يفد
 هحرخا امدنع م ١4910 ماع ىتح هيف انك اس يقبو دادغب ىلا يفن يذلا ديّْشا دبع

 طابضلا هيف جلا عي ( شيجلا ىفشتسم ) هذختاو ( اًساب بجر ) ديدجلا يلاولا
 ىفشتسملا تامهدر هيف موقت يذلا لحما يف ةعساو أفرغ ب نا ذيسوروتلاو

 . ةلالا ىكلملا

 ناطلسلا يلوتب ًانمبت ( يدبجملا ىفشتسملا ) مساب روكذملا ىفشتسملا يمس دقو

 كارتالا هيف ىلحا يذلا م وبلا ىتح ىفشتسملا راس دقو . ةنطللا شرع ديلا دبع

 اهافختسمل ًارقم 00 ةب ركسعلا ةدايقلا هتدختا دقو .(141107)دادغي نع

 00 مر تياثلا ىناطيربلا ي ركسعلا ىفشتسملا ) مسا تحن يركسملا

 قلطا دقو اهل روك ذملا ىفشتسملا ملس ةيندملا ةيحصلا ةرادالا سدسأت دعبو

 تاحالصا ةحصلا ةرازو هيلع ترجا ثمح ( ديدلا ماعلا ىفشتسملا ) ممأ هيلع

 يمعمو ١477 ماع العف ةححصلا ةرادالا هتاست دقو ةفلتحلا ةدنفلا دهاعملا هيف تعمجو
 . نالا ىلا كلذك لازي الو ( ىكلملا ىفشتسملا ) مساب كاذ دعب

 ىلع حبصا ىتح عسوتلاب ىفشتسملا اذه راس اذه انموي ىتج خيراتلا كلذ ذنمو

 . ةفلتخلا ةحصلا تاسسّؤملاو دهاعملا ددعتو ةعسلا نم نالا هيلع وه أم

 د 4



 )ا بطلا ةئيدم ) ىعدت ىفشسملاب ةطمخح هني دم 55 نالا ةموكحلا ي ونتو

 ناجل ىفساسم و قت ملا دادغب نحس م ضل ىلا ةقطنملا ةنيدملا هده لمشتسو

 . رهنلا ءىطاس ىتح

 هلالادبع ريمالا ىفشتسم - ؟

 ةيردصلا ضارمالل

 امل امعا ةروك اب نوكت نا تررق دق قارعلا ىف ا ةحفاكم ةمعح تناك

 يف ىفشتسملا اذه ءاشناب العف تماق دقو . هردصلا ف ذا رمالا صاخب ىفشتسم ءاثنا

 غلبت صرالا نم هحاسم ىلع ةلجد ربنب ىلايد رج ىقتلم دنع ةّئيوتلا صرا
 .يريضحلا يلج معنملا دبع ديسلا هيجولا اهب عربت دق ناك عيرم رثم ( فلا م٠ (

 ةحرد ةزاتمم ةحص ةعقب ف ١ ةيإ ماع يرصعلا ىفشتسملا اده ءاشنأ 3 دقو

 لقالا ىلع تاجرد سم دادغب نم لقا فصلا لالخ اهمف ةرارحلا

 نم ىفثتسملا اذه هءلطت» اع مايقلا مع عبطتست ال لسلا ةحفاكم ةمعمح تناك املو

 لبق) ةعاّمحالا توؤلا ةرازو عم فافت الا مث دقف ©« لمعلاب ةرشامملا ةلاح ُْف ءامعأ

 ةراداب ةماعلا ةيفلا راو عوقتلا هواوقتنلا نع ( ةحصلاب ةصاخ ةرازو ليكشت

 هيلا جاتحن ام لام اب ةماعلا ةحصلا ةيريدم تماق نا دعيو . ىضرلا لوبقو هلامعا

 تدبع وءابطالا نم ىفاكلا ددعلا هل تنبع ةيرو رض مزاولو تادعمو تانيصا نه

 . ناهس نسح دم روتكدلا يلاعم ىلا هتراداب

 دملا ىلوو يصولا يكلملا ومسلا بحاص ةرضح لبق نم اعمر متتفا دقو
 لالا دبع ريالا ىفشتسم ) مسا هيلع قلطي نا ىلع قفاوو لضفت دقو مظعملا

 لوبقب رشاب ١40١ ماع نم بآ رهس نم لوالا موبلا يفو ( ةبردصلا ضارمالل
 مايا ةثالث لالخ هترسا تألتماف لسللاب نيياصملا ىضرملا

 دولا وهو تانفثدتسملا ثدحاو مخفا نم هلالا دبع ريمالا ىفشتسم دعدو

 هس 1 1 راو ع



 لكلو ةمظتنم ةعساو تاهدر رشع نم رثك | ىلع يوتحن دا قارعلا ىف هعون نم“

 فصنو . صاخلا ضيرمتلل مانجو سييشتلل ةصاخ ةعاق تاهدرلا هذه نم ةهدر
 5 راحالل أف رغ كانه نا م « ءاسنلا صاخ تاهدرلا هذه.

 در حرس انوا يكتم نوف دعا هاب كسار
 ةعاقو راظتنالا فرغو ةيرورضلا ةيحصلا رئاودلا عيمج هيف ام ريضدتلاو ميقعتلا

 مقعتلا فرغو خباطملا ىلع يوتحن صاخ محانج هب قدليو ةيتكمو هيفرتلاو انمسال
 . برشلا هايم ميقعتل ةرئادو ةيراخبلا لجارملاو ليسغلاو

 سوال تابطصملاو سا ركلا نم ددع اهيف رشننا ةعساو ءانغ قثادح هب طصحتو

 . مهتحارو ىضرم

 نيج ردلا نمو طقف يوئرلا لسلا ىضرم لوبقب صاخ ىفشتسملا اذه نا
 ىفشننا اماف « رهسا ( 4 س١ نييام ةحلاعملا ةدم همف حوارتتو ةيناثلاو ىلوالا'

١ 

 تايمحا ىفشتسم وا حصملا ىلا هلقن بحوتسا ثيح هضرم روطتي وا اهفالخ ضي رملا

 . فصروتسملا وا

 فصوتسم مماي٠( نييواتبلا ) يف صاخ يزك رم فصوتسم نآلا ىفشتسمللو
 يصوي يذلا وهو مهفنمتب موقيو تورودصملا ىضرملا هعجأري هلالا دبع ريمآلا'
 . ةحاعمل لوخدلا ةيغب ىفشتسملا ىلا محلاسراب

 يكلمللا ىهشلسم 0 2

 كلدو ١419 ماع ىلا توبعلا ةناطب ةصاخ ةرئاد لوا ءاثنا خيرات عجرب

 ةلتحلا ةطلسلا هتأشنا يذلا ( ديدملا ماعلا ىفثتسملا ) يف ةرئادلا هذه تسسا امدنع'

 روتك دلا هدعاسنو رتيلست قوتك دلا نتياكلا ىلا ةرئادلا هذه ةسائرب تدبع دقو

 . رك اس قاف روتك دلاو نودروغ

 تعسون دق ةرئادلا هذه تناك +١99 ماع يلملا نقلا نيس مت امدنعو

 و



 . ةماهحلا ىفشتسملا رئاود نم تحصاو توصاصتخا ءامطا اهبمف نيعو

 : اموخارتلا ) اهس ال قا رعلا ىفا ل ةراكل ركل

 جراخ تايفشتسملا ك1 يف ام ةصاخ رئاود حتفب ةم وكلا تمتهأ دقف اهتاطالتخاو

 ىف ( دمرلا ىفشتسم ) ه__سا اريغح ىفشتسم تحتف دقف دادغب يف امأ ةماعلا

 / ا ةناهدلا يف توسعلل ةيجراخ تادامع تحتف مث هناخ ردملا

 نجا رماب ضاخ ريمك ىفشتسم نقاب ىلا ةموكحلا ل تهحنا [|١ ماع يو

 (تائفشتسملاءاشنا بيصناي ) تادراوب ةنيعتسم ىفشتسملا اذه ءانب تررقف نوبعلا

 جيرتحلا اجت قا ف اكلا سيلا تالجا روجر قم ايرتم لع دراط 3م ماخنو
 تاملمعي ةصاخلا ةحملاعلاو صخشتلا تالآ ثدحاب ةموكحلا هتدوز دقو

 . ترويععلا ضارماو

 ىفشنسم ) مساب يممو ١961 ةنس طا_َّس رهس يف ىفشتسملا اذه حتتفا دقو

 ىفشتسملل و «ءاسنال اهضعي صصخ تاهدر ةدع ىلع ىفشتسملا اذه ىوتحنو ( دمرلا

 . ةئاحي اهلك ةاوادملاو ةطاعملاو تايلمءلانم هب موقي ام ىلا ةفاضالاب ةيجراخ ةدابع

 ىلا وحي ءا_لثلا لصف ىف ايموي ىفشتملا نوعجارب نيذلا ىضرملا ددعردقيو

 . شيرم ( 0..2) يلاوحي ردقيف فيصلا لصف يف امأ ضيرم( "6. - )١٠
 0 ار

 دبع دع ال

 ء اننكل و ضارمالا ضعب ىف ةصصختملا تا ءاشتسملا نم رخآ ددع كانهو

 : اهمهأو اهنع ةمخراتلا تاصالخلا ىلع لصحن

 ١ - ةيعامشلا ىف ) ةيلقعلا ضارمالا ىفشتسم (

 ( تايمحا ) لزعلا ىفشتسم -؟
 لافطالا ةيامح ىفشتسم م

 ةبرهزلا ضارمالا تامفشتسم - ؛

 ةلوفطلاو ةموماالا دهعم تايفشتسم .-

 مادا تامفشتسم -

 دل "ل"



 فارملا ىف ينطولا ءءانصلا -؟

 ةعدق ةيودب ةعانص ةفلاسلا لامحالا نع ةرضاحلا هتض+ علطم يف قار ءلا ثوو

 هنانا يدايأ مدختست تناكف . هتحاح نم ًاريبك ًامسق ىفذم اف دست تناك

 يتلا عئاضبلا نم لبلق وأ ريثك ءيشب هيلها زبحنو ةيلوالا هداوم ضعب لغتستو

 . (') ةيبنجالا دالبلا نم اهعايتبأ نع هذه مهينغتف ان وكلبتسي
 دقف قياسلا فصولا نع فلتخي ال نيينائعلا مايا قارعلا يف لالا ناك دقلو

 ة عانصو ةئافسلاو ةك املاو حيسنلا ةعانص « ةيودبلا تاعانصلا هذه مها تناك

 ةغابدو لوحكلا راطقتساو نوهدلا رصعو جاجزلاو قوباطلاو راخفلاو فزخلا

 تقلخ يذلا نامزلا زواحتت نا امل ناك ام تاعانصلا هذه نا الا . اهريغو دولحلا

 محلا رو اقف ان د طع ال كدكا افوألا قفا داو موات دكت ل ذا هل

 . ةيرصعلا ةايملا بلاطم ءازا ةلذخنمو ةصيخرلا ةنقتملا ةينجالا عئاضبلا وزغ ماما

 . لالحمحالاو طاطحنالا وحن ةعساو ىطخي تراسو اهقاوسا تراب اذكهو

 تماقو ةلاآلا تاعانصلا ضعب تماق ةماعلا ةاملا ىف روطتلا اذه ءازاو

 تادعاسملاوتاليهستلا ءادباو ةيعانصلا عيراشملاباحصا عيجشتب اهرودب ةموكحلا
 ةمعانصلا عيراشملا عيحشل تونات 8 ماع ف تردصا امدنع ةسوناقلاو ةيداملا

 ةقا رعلا ةعانصلا ءوشن حوا قفا ةماناما ةنسلا هذه رايتعا حصيو .(14) مكر

 ئاكملا بلجو عناصملا سبسأت ىلع نيلهالا غحُس نرناقلا اذه رودص نأل ةثيدحلا

 «ةك رمكلا ف رعتلا تلدع همفن تفولا يىفو . جراخلا نم الا ةثيدحلا تالآلاو

 ةموكحلاتددماو . ةيك رمكلا موسرلا نم تالآلاو املا عاونا مظعم يفعاف

 يعاضلا يعارزلا فرصملا ىلا ةمبملا هذبب تدبعو ضورقلاب عئانصلا تاحصا

 . دالبلا يف ةعارزلاو ةعانصلا عيجيشنل اصيصخ ١99 ماع ف سسا يذلا ىقارعلا

 تيلغ دق تناك عيراشملا كلت نا وه ددصلا اذه يف هيلا ةراسالا ردح امو

 )١( دادغب  يرصب ريم ذاتسالا فيلأت ( يقارعلا داصتقالا يف ثحابم ) باتك مجار م١558

 - ف



 ةمهاسملا يف نوبغرب اوناك ام تاورثلا باحصا اهس ال سانلا نال «ةيدرفلا ةفصلا اهملع

 ةيعانصلا عيراشملا عسوت نود لوح ةبقع هذه تناك دقف اذلو عيرادملا هذه لثع

 . اهلمع تاقتاو.

 دعي اهس ال اهنف ةمهاسملا ىلع سانلا لايقا دئْساو تلدبت لاخلا هذه نا ريغ

 ةاعدم ناك ام اهبف رخآلا وه ماس ناك يذلا يعانصلا يعارزلا فرصملا نط

 ةينفلا هيتيحات نم عورشملا سردي نا دعب الا ماسي نكي مل هنال سانلا ةقث
 . اهل دالبلا جايتحاو ةعانصلا هذه حالص ةيحانو ةيداصتقالاو

 برحلاران لاعتْسال ًارظن ةظوحام ةريبك ةجردب نكي مل عسوتلا كلذ نا الا
 مل هنا ريغ . ةيناث ةبج نم ةينفلا ةريخلا ةلقو لاملا ةردنو ةبج نم ةيناثلا ةيملاعلا

 ددحتلاى لع امدعاسمو ةعانصلا ضامنا يرورضلا نم دحو ىتح برملا يبتنت لكل

 ةيريدم داصتق الا ةرازو ىف تلكشت 6 ماع يفف . مدقتلاو رارمتسالاو عسوتلاو

 ('ر اهبحاو لعج ( ةماعلا ةعانصلا ةيريدم ) ىه ةماع

 نسسأت 'هلطقر او مايقلاو هت اعافملا ظنت ىف: ىطتالاوزدالالا عقعت نع كيعلاو
 ةسدنفلا يحاونلا ىف داسراو و ثحنو عيحشل نم دالبلا يف ةبرصعلا تاعانصلا'

 ةعانصلا تر ةساردو « ةمنطولا تا عانصلا ىلآ ةيرصعلا تبل شالا لاخدأو

 « ةيرصعلا ةعانصلا ضارغال ىفوا نوكتل اهحالصال جهانم عضوو ةشا رعلا

 ي وذل يعانصلا داسرالا ميدقتو اهلمغشتو اهسسأت دنع ةعانصلا عيراشملا ة دع ايقاف

 فلتخييف دالبلا ءانيا نم نييئف نييصاصتخا ةأبمت ىلع لمعلاو ةينطولا ةعانصلاب ةقالعلا

 .« ةلودلا رئاود اهملطت يلا ةينفلا تاساردلاب موقت م ةعانصلا عورف

 فتروناق ) 145٠ ناريزح + موي ردص دقف قارعلا يف عضولا روطتل أرظنو

 « ميدقلا نوناقلا لحن لح يذلا ( ١96٠ ةنسل ع مقر ةععانصلا عيراشملا عيحشت

 هيجومو « دال بلا يف يعانصلا جاتنالا ةدايزا ةديدج يداي نرناقلا اذه ءاج دقو
 هذهو« فانصا ةثالث ىلا اهفنص دقو عيحشنلا ةبجاو تاعانصلا ءارزولا سلح ةرقأ

 ةلجب يفروشنملا يلالحلا ديلا دبع روتكدلا ملقب (قارعلا يفييعانصلا داصتقالا) لاقم مجار ١
 ١96528. ماع رداصلا قارعلا نع صاخ ددع (ةيندرالا) يب رعلا داصتقالان

 ع لا



 : ةيت آلا تاعانصلا مضت فانصالا

 نابلالاو قرولا ةعانصو « يريرمحلاو يفوصلاو ينطقلا جيسنلاو لزغلا ةعانص
 ئادللا ةعانصو ةللآلا تاعانصلاو تالوكألا سلعت ةعانصو جاجزلاو رومتلاو

 .خلا نيحطلاو طاخشلاو جلثلاو موينملالا يفاواو ةيلدصلا تارضحتسملاو
 دد علمشاو عشقي ةنعانصلا عيراشملا سدسأت قاطن دخا نيلا كلذ دنمو

 تادعاسملا ترفاوت نا دعب نيمهاسملا ع نم ًاريبك ًارفن مخي و تاعانصلا ن فارق

 ع ما ةمعانصلا عيراشملا عيجشت نوناق قيرط نع ناك ءاوس ةمصمرلا تالمهسنلاو

 يف وا ةعانصلا لاجرا يعانصلا فرصملا ابمدقي يتلا تاليهستلاو ضورقلا قي رط
 : عيراشملا كلت ىف هتهاسم

 تاعانص موبلاق ا رعلا يف تاف هب ةقلعتملا تاحتنملاو طفنلا جاتنا انينثتسا اذاو

 ديلوت نم ىربكلا عيراشملا فلاتت الثم اهبحاوضو دادغب يفف « نا تاذ ةدودحت
 ىرخالا تاعانصلا ىلا ةفاضالاب تنمسلاو قوباطلا ةعانصو ءاملا ةلاساو ءاب ربكلا

 لزغلاو « رياكسلاو « نوباصلاو « ةتاينلا تويزلاو « توحلاو « ةريماا ةعانصك

 ةعابطلاو ناطقالا جلحو ةغابدلاو ةبذحالاو ثاثالاو ةيوامكلا داوملاو جيسنلاو

 )١( .ىرخالا ةريغدلا تاعانصلا نم كلذ ريغ ىلا دولطلاو ىشاكلاو ةغاصلاو

 يتلا فادهالا نهض نم قارعلا يف اهضابناو ةعانصلا عبجشت رما حبصا دقلو
 تادراونم قارعلا ةصح تدادزانا دعب امسال اهقتقحتل (") رامالا سلي ىعس

 ةيرو رضلا تاعانصلا ضعب ءاشنا ىلع لمعلا ىف راهالا سلحن ركف دقو « طفنلا
 ًالالغتساو لاهعلا نم ريثكلا لمعلا ريفوتو دالبلا يف ةمموقلا ةورثاا ظفمل ًانيمأت

 ساحي رشاب يتلا ةيسيئرلا ةيعانصلا عيراشملا نمو . دالبلا يف ةرفوتملا ةيلو الآحاد

 4 « ىنطقل جيسنلاو لزغلا عيراشم يه اهديفنت ىلع لمدعلاو اهتساردب راعالا

 (؟) . ريقلا ىفصمو يديك زاغلا لالهعتسا عير « ركسلاو ©« تنمسلاو
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 ١و ه٠ ةئنل «؟ قر راملا لج نوف بوم ها سليل انه ٠ تفل < (؟)

 ١وهد ناسن يف

 تالا



 ١565 ماع يف يبتنت يتلا تاوئس سمخلل رامعالا سلحب جهنم نم صلختسا و
 . ةيرهكلاو تاعانصلل رائيد ( «سوهال1و١٠١٠ ) صصخ دق سلجملا نإ

 سردو ةيانع عضوم تناك دقف قارعلا تايداصتقا يف ةعانصلا ةممهأل ًارظنو
 يف قارعلا عضو ةساردل ةموكحلا اهتمدقتسا يتلا ةنفلا تائملاو ءاريخلا نم ريثك

 ةم احل ىلا تاساردلا هذه ةمدقم قو ةيداصتق الا ةمنتلاو رامعالا لوقح فلتخم

 1 : ىه لقا اده ىف

 ءان ف قارغلا تدناز' ىلا.( نانعالاوداقالا لولا كنا ةقيوربرط زن سا
 رامعالا سلجم ماق دقو . ١969 ماع يف هتعفرو هككاشمو هلاوحا ةساردل ١؟ه١

 ريرقت : يداصتقالا قارعلا مدقت ) ناونعي ةيبرعلا ةغللاب هريشنو راصتخاب هتمحرتب
 . ( رامعالاو ءامالل ىلودلا كنبلا اهمظن ىتلا ةثعبلا

 أ تيو و قيسرتلا لاك هنعوب( قا رهلا ىف ةيدقتلا ةبايعلا نع وق ]نك
 . ١و0: ماع يقارعلا نطولا فرصملا هرشنو ةبيرعلا ةغللا

 قارعلا رامعا ) تاوئعب رامعالا سلجم هجرت يذلا ريلوس دروللا ريرقت - ٠
 . ماع هرسشلو ( لمعلا ةطخ

 . ةماعلا ةعانصلا ريدم ريراقت - ؛

 ةرئاد هتردصا ىدلا ١و ه4 ةنسأ قارعلا ف يعانصلا ءاصحالا نع ريرقت - ه

 لوالا هال ماه ربرقن وهو 5 خب راتب داصتق الا ةرازو ف ةسسن رلأ ءاصحألا

 . قارعلا يف هعون نع
 راهدزالاو عسوتلا قيرط يف تراس دق قارعلا يف ةيعانصلا ةكرخلا تناك املو

 لامعلا نرؤس ظنت ممم نا ةموكحلا تأر دف ةريخالا ةنس نيرشعلا لالخ

 لاهعلاو لمعلا نع ةدمن يلب مف مدقن و . لمعلا باحدا نو مهند ةقالعلا حيضوتو

 : لوقت و قارعلا يف

 لاعلا نوؤش
 نكي ثيح ىلوالا ىمظعلا برحلا لبق ركاذي نأ قارعلا يف لاعال نكي مل

 ب 5 اح



 قارعلا يف نكي ملو رك ذب نأ نيينائعلا مايا انلق ام اهعاونا فالتخا ىلع ةعانصلل

 هأشنا يذلا ( ةناخانعلا ) لمعم ىوس ىلوالا ةملاعلا برحلا نابا نيناثعلا مايا

 ةيك رثلا عئانصلا ةسردمو ( واب ) لمعمو نيحطلاو جلثلا لماعمو اًساب تحدم

 ةكس دم ا لامعلا نم ةربمح ج رخت يف ريبكلا لضفلا اهل ناك يتلا

 نا رغلا لف حب داررظ مدر ل ةيفلا اذه يكل و6 ةنانالا نإ رب ةادقي ديدع
 حيلصتل ىرخاو راطقلل ةهم لماعم زيلكتالا سسأق يفاطيربلا لالتحالا رود يف
 تادلوملاو ةيراخبلا تاكرحلا عاونا مهعم اوبلج دق اوناكو رخاوبلاو تارايسلا
 ةرملا هذه نمو نييكيناكيملا ةذتاسالاو نيسدنهملا نم ريثك عم ةيئاب ربكلا
 . ةثيدحلا ةعانصلا نونف ددعلا واملقلا قارعلا لامع سدتقا ديدملا طاشنلاو ةععانصلا

 تذخا نا دعب امسال ديازتي نيقارعلا لاعلا ددع ذا لالتحالا رود دعبو
 بناجالا نيينفلا لح نولح اوذخاو ةثيدلا ةندملا عباط ةععاّتجالا ةايلا

 ينطولا ؟حلا ليكشت دعب تسسأت يلا ةيلهالاو ةيموكحلا عئاصملاو لماعملا يف

 . قارعلا يف

 ترا دعبف روطتت تأدب لمعلا فورظو ومنلاب ذخا دق لامعلا ددع ناك املو

 ةرازو يف تلكشت دقف اذل ةيكسناكم تحبصا ةيودي ًآلامعا نيينائعلا مانا تناك

 نكد هنا ريغ « لاعلاو لمعلا َنوْوَُس ىلع فارشالا اهتمهبه ةصاخ ةيزيم ةملخادلا

 ماع ىتح كلذك رومالا تلظو مهلاوحا مظني لامعلاب صاخ عيرشت دالبلا يف

 . ١و5 ةنسل 78 غر لاعلا نوناق ةموكحلا تردصا امدنع 198

 يفو ام ةيزيمملا هده تقلا ١و ماع ةيعاّتجالا توؤشلا ةرازو تلكس املو

 تدعأ ١9605 ماع ةرازولا نا الا لوعفملا ذفان لازي الو نوناقلا لدع ١441 ماع
 . دعيردصتم اهنكل و قارعلا يف لاععلاو لمعلا ةامح تاروطت رياستل ةديدج ةحنال

 ةسهات أدب دالبلا يف ةيعانصلا عيراشملا ةكرح تعستا نا دعب 1444 ماع يفو

 يف ةماع ةيريدم تثدحتسا 446١ه ماع رخاوا يفو نايعلل رهظت لاهعلا ةيزيمب لامعا

 دقو ( ةماعلا يعاتجالا ناضلاو لمعلا ةيريدم ) يه اهلحم لحتل نوؤشلا ةرازو

 . ةيناث اهليكشت ديعا ثيح نمزلا نم ةلملق :ةرتفل .١40 ماع ةيريدملا هذه تيغلا

 «١ه» قارعلا مجعم ل



 لصوملاو ةرصبلا ةيولا يف لمع تايظحالمو تايريدم رضاخلا تقولا يف ةيريدمالو
 . دادغب ىلا ةفاضالاب ةلللاو كوك ركو

 مظنت ىلع تلمعو ةسومام تامدخ لاي الو لاهعلا ىلا ةيريدملا هذه تدا دقو
 ةصاخم تاباقن سيسأتي ما لمعلا باحصا نيبو مهنبب ايف كلذ ناك ءاوس مهنوُوُس
 . عابضلا نم اهيلع ةظفاحلاو مهق وقح نامض ىلع لمعلا يفو . مم

 نيفا رعلاب نهملا رصح نوناق ىلا ةراسالا نم انل دب ال نوناقلا اذه ىلع ةوالعو

 دقف . لوعفملا دفان لازي ال يىدلاو ١ سد ماع هتردصأ دق ةموكحلا تناك يذلا

 . بناجالا لامعلا ةمحا زم نم يقا رعلا لماعلا ةبامح هبحومب مت

 فكرا رظنني يذلا يعاتجالا نامفلا نوناق +١40 ماع ةموكحلا تعرش دقلو
 . بيرقلا لبقتسملا يف ديفنتلا عضوم نوكي

 ) عنصملاب ) صاقخلا لاععلا ترناق يف دراولا في رعتلا ىلا ادانتساو اذه

 ءاصحاب ا رخؤم يعاّيجالا نامفلاو لمعلا ةيريدم تماق دقف ( يعانصلا عورسملا) و

 : ىلب م فيرعتلا اهلمشي يتلا عيراشملا اذه تناك دقو ةيعانصلاعيراشملا فلتخت ماع

 صملا لماعم زيا عياطملا

 نارصملا و نوباصلاو تويزلا ناخدلا عناصم

 ةغاردلا 0 ةهريبلا لماعم تانلالا لماعم

 ةغايصلا » تاراسلا حيلصت ةراهيللا ماعف

 جلثلا لماعم ةطانخلا 0

 فوصلا سيك و روطعلا و كنناكملا 0(

 يدربلا 5 5 ىشاكلا 5 ةيدحالا 7

 ناطفقالا جلح قوباطلا » لزغلاو حجيسنلا 0,

 رعْسلا لزغ لماهم ىنوركعملا و تكحشتلا

 ناب ربكلا ىلطلا » تيربكلا و فارغكنزلا و

 سددلا 0 ةحارسلا »  رومتلا سك و

 غياصملا نيحطلا د ةندعملا هاملا
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 ةمم وكحلا ةيعانصلا عيراشملا ةيعانصلا تاكرشلا تاغمسلا

 -ٍ - 5 ع تايولملا لماعم

 ديك اع دك

 ةسسئرلا ةرئادلا اهب تماق ىتلاو قارعلا يف ةعانصلاب ةصاخلا تانئاصحالا اما

 ام ًادج ةماحلا تايئاصحالا نم ريتعتف 14ه ماع يف داصتقالا ةرازو يف ءاصحالل
 انل ت ربظا دقو قارعلا ةيولا ةفاك ىف ةعانصلا نوؤس نع ةممق تامولعم نم هتنمضت

 ءانئتساب - قا رعلا يف ةيعانص ةسسؤم ( 579 ) كانه نا ىلع تاناصحالا كلت

 نم لقا اهنم ةدحاو لك تمدختسا ةسسؤم ( 7815+ ) اهنم نأو  طفنلا لوقح

 راك وا امه ني رشم اهم لك تهدنعلا دسم و تيس
 اهددع غلابلا ةي ةيعانصلا تاسسؤملا يف نيمدختسملا صاخسالا هدد ع عومم فاو

 . ةاتفو ةأرما ( )9م. . ) مهنم ًاصخُش ( ٠ 841 ) علي دق ةسسؤم ( 7706558 )

 رخآىلا ءاول نم فلتخم ةسسؤملا يف نولغتشي نيذلا صاخسالا ددع لدعم ناو

 ةنيدم يفو ًاصخس ( #1١ ) غلب ثيح ةرصبلا ةنيدم يف ناك لدعم ىلعا نا ذا
 غلب ثيح ليبرا ءاول ىف ناك لدعم لقا نأو اصخش ( 000 ) ١*7

 ( 1648 ) اههنم لك يف ناك ثيح توككلا ءاولو ةراهعلا ءاول يفو اصخس ( ) ١
00 

 دادغب ةئيدم ىف دهجو دق ةيعانصلا تاسسّؤملا نم ددع ربك ١ نأ ربظ دفو

 عومج نم ( ٠٠١/ ) ىلع ديزي ام يأ ةسسؤم ( ؛ها/* ) اهيف غلب ثبح اهيحأوضو
 اصخش ( معووو ) تاسسؤملا هذه تمدختسا دقو . قارعلا يف تاسسؤملا ددع

 . قارعلا يف ةعانصلا يف نيم دختسملا صاخّسالا ددعع وم نم (/ما/) لداعي ام يأ
 ام يأ ( ٠١2.0 ) غلب دق ةعاضصلا يف تامدختسملا ثانالا ددع نا ربظو

 دحو دق ثانالا نم ددع ربك ١ ناو « لامعلا ددع عومم نم ( /1و5 ) لداعي

 . ةطايخلاو ةزابخلاو نارصملاو طسبلا عنصو رومتلا فيلغت ةعانص يف

 اهددع غلابلا تاسسؤملا يف تاشنملاو تادعملاو ّئاكملا ةسق عومج ناو

 ... ين اندلا نم وللا فافزو ودلع من5 يع
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 ةثالثونييالم ةسمخ يلاوح تغلب دقف روجأك ًايونس ةعوفدملا غلابملا عوم اما

 . ريناندلا نم نوبلملا عابرا
 ةيول الا بسح قا رعلا ف ةعانصلا ةصالخ (7؟مةحفص) قياسلا ودحلا 5 انمدقو

 نيم دختسملا صاخس الاددعو ءاول لك يف ةمعانصلا تاسسؤملا ددعاندب ثدح | ؟هؤ ماع

 :.كللد لا اهوار

 قارعلا يف طفنلا ةعانص

 ةامح يف ةيومح ةناكم نم اهل امل ًارظن قارعلا يف ةعانص مها طفنلا ةعانص ريتعت
 تاونسلا يف ةعانملا هده هتزرحا يذلا مدقتلا دعب امس ال ةيداصتق الا قا رعلا

 بحومع ةموكملا نكمو ةديدخلا ةيطفنلا بسيانآلا دم ةدايزت ةحشت ةريخالا

 ةدرازتم ةملام دنا وع ىلع لوصحلا نم لاه شنلا' اك عم ةريخالا تانقافتالا

 يفو ينيلرتسا نواب نويلم (١وو) ١961١ ماع يف تناك ثيح ةرمتسم ةروصيو

 ٠١و66 ماع تناك انس تواب نويلم (0موه ) دئاوعلا كلت تحبصا ١404 ماع
 : نواب نوملم ( 7+7 ) يلاوح

 اهنيب نيعزوم الماع ١5849 ( )١( ) قارعلا يف ةيطفنلا تاكرشلا مدختستو
 : يل آلا هحولا ىلع

 "مال.  ةقارعلا طفنلا ةكرش

 ١٠١4 لصوم ا طفن ةكر بش

 سره 2 ةرصبلا طفن ةكرش
 ناقناخ طفن ةكرش

 ٠م؛م  ىفاصملاو لوقحلا يف

 01 لحنا عيزوتلا يف
 ىلا ١464 ماع تاكرشلا هذه ا هتعفد يلا روجالا عوف غلاي دقو اذه

 . ١ 64+ ةئن يعانصلا ءاصحالاب صاخلا رررقتلا عجار )1(

 تا فترر ١58«



 ةيقا رعلا طفنلا ةكرش هتعفد ام نا رلعلا عم ًارانيد ( 99٠ هوو ) اهم دختسم

 . غلبيملا اذه فصن ىلع ديزي اهدحو

 يف لمعلل ةعوفدملا بتاورلاو رو حالا عوم نا رك ذلاب ريد جلا نمو
 روجالا عوم ىلع ديزي ( يفاصملاو بييانالا اهيف ام ) قارعلا يف طفنلا ةعانخ

 «رايد ( ؛؛؛و.٠.٠ ) رادقع ىرخالا ةععانصلا تاسسؤملا اهعفدت ىلا بتاورلاو

 نوضاقتي ال ةفاتخلا ةعانصلا تاسسؤملا يف َنيلغتْشملا لاعلا نم ( :/ سب ) نا الا
 لثاوع نم دارفا وا ءاكرش وا ةريغص تا سسؤم باحصا اما منال روحا

 .)١( تاسسؤملا باحصا

 )١( قار_هلا تايداصتقا يف تارضاحم ) باتك مجاريلف ةيحانلا هذه ىلع عالطالا ةدايزل (
 ن»رلا دبع روتكدلل الجليلي  القاهرة  مه9و١ا.
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 ىسنملا ءا إلا 060

 قبلا لعمال :ءاازل اني ريتش ياا ديلا ضيقت نا الا تدعلا تداتسدفا

 ( ةيرادالا قا رعلا تامسقت ) 0 يفف < (ىسنملا ءاوالا) يهو الا باتكلا ضعب

 ملو ( يلدلا ءاول ) عبطلا ءأدتلا لتقسي ضنحملا اذه نم لوالا ءزلا ىف رشن يذلا
 . اقلطم كلذ ىلا همتنن

 هسنتلاب انيلع لضفت ىلايد ءاوا فرصتم بئاح نيدلا محن ذاتسالا ةداعس نا الا
 هتداعسل نيرك اس ميلدلا ءاول تاهسقت ىلب امف ٍجردن ال وأ نحن اهو « وبسلا كلذ ىلا

 ب ما ركلا ءاوللا ءانيا انناو>الو ور اده نع ءارقلل نردتعمو تافتلالا اده

 . دوصقملا ريغ لافغالا اذه

 ,يلدلا ءاو
 ددع ولمكلاب ةحاسملا ءاضقلا

 يحاونلا ةفاثكلا سروفنلا عيرتملا نا

 يف هوو مهملال+ اهم." يدامرلا ةنيدم ١

 ةم ركلا ا)و٠ مالو 01 ةحولفلا ٠١

 حاقلا < ةثيدح اوو  مسسلو 0 ةنع »+

 ل «”نودع ب لحر لب ابق

 غرو 1194 000 عومجملا

 سل



 ميراتلا ف لعرا 5 5

 ةلاسرلا لباب يفوتسملا نبا ةسردم يف ملعملا ( اكاك اقول ) ذاتسالا بتك
 : ةشاآلا

 مرتحلا يلالحلا قازرلا دبع ذاتسالا م ركالا ةرضح

 ًاماركاو ةيحت
 مايالا هذه يف هوّمرشن يذلا قارعلا مجعم ؟باتك تعلاط دئاز قوش ١

 ةبيرعلا ةمتكملا يف ًادوجوم ناك مارق ملددسو ةمدخ نسحا متيدسا هرشنبو

 باتكلا عبط لبق دئارجلا يل اهتريشن يتلا ثوحبلا تعلاط دق تنك و نيعلاطمل
 باتكلا يتعلاطم ءانثا تدحو دقو ىرخالا ثوحبلا عبط زاحنا نو رظتنم نحنو

 : ةتآلا ةطلغلا

 مسقو ايك رن لاثلا نم اهدحم لببرأ ناب سماخلا رطسلا 4 ةحفصلا يف ءاج

 بونج يف عقت كركرك نال ) لصوملا ءاوا نم مسق حمحصلاو كركرك ءاول نم
 . (اهلامع سلو لييرا

 ةعبرا ) يا ( وليا عبرا ) ةيمستلا نم ليبرا ةنيدمل حصأ ةيمست كانه  ؟
 رهو ( ل

 ةينادلكلا ةغالاب عاراو | ليب عّرا ]| ةينادلكلا بتكلا يف ىمست ليبرا نا

 سلو( لبي ) ةمم'تص لييرا يف ناك هنال ( لبيب ضرا ) ةيمستلا نوكتو ضرا

 ] . ةلآ ةعبرا
 مالعلا موحرملا هفلؤمل روثآ ودلك خيرات باتك نم يناثلا ءزملا اوعجار

 .(8) ةفمحدتوريب يف ةيكيلوثاكلا ةعبطملا يف عوبطملا « درعس نارطم ريس يدا
 . يتابحت قئاف اولبقاو حاجنو ةيقفوم لك ل ىنمتا ًاريخاو

 ليبرا اك اك اقول 00

 بير لا



 اوبس غقو يذلا أطخلا ىلا هتراّشسا ىلع اقول ذاتسالا ركشن نا الا انل سيلو

 . لصوملا ءاول نم الدب كوكرك ءاول ركذب

 ىلا هيلا لصوت ام لحن انرودب نحنو ليبرا ممال هقيقحن ىلع هركشن اننا اك
 . ماركلا ءارقلا

 ا





 ١564/1/5 خيراتلا ةيحراخلا ةوازو

 مرتحلا ياللا قازرلا دبع ديسلا لضافلا ذاتسالا ةداعس

 ةرطاع ةمحن

 ةايح نع تحابلا ( قارعلا مجعم ) ميقلا فلؤم ركشلا رفاو عم تماست

 قثوا نم ةاقتسملا ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيسايسلا همحانم فلتخم يف قارعلا
 لمعلا ةعباتم يف مدقتلاو حالفلا دارطا ل وجراو مكحاجت ىلع يئنهاف « رداصملا

 : مجعملا نم ىرخالا ءازحالا رادصال

 يتامحت قئاف لوبقب اولضفتو
 صلخلا

 ركن هللا دنع

 ةيجراخلا ريزو

 ١وه4/١/1 خيراتلا ةمحراخلا ةوازو

 مرتحلا ىلالحلا ىازرلا دبع دسلا داتسالا ةداعس

 ةببط ةيحت

 تيفلأ دقو ( قارعلا مجعم ) ةسيفنلا ؟تيده ليزملا ركشلا عم تماست
 ةيعاتجالاو ةيسايسلا يحاونلا نم قارعلا ةايح تلوانت يلا هعيضاومو هنوحي
 ثحبلا ةعس نم ريبك بناج ىلع رهاز لبقم دعو رباغ دبع يف ةيداصتقالاو
 نيعشتملاو نيحاملل ديفمو عفان رثا تاد كس ال يهو قئمعلا سردلاو بسقنتلاو

 ا



 مقلا فلؤملا اذه لاني نآل يناينعو ةصلاخلا ىتئنمت نع 3 برعاف قارعلا ةضهنل

 ,.نافنالا ةفيورا ورلا

 مارتحالا قئاف لومقب اولضفتو

 صلخما
 يوارلا بيج
 ( رصم يف قارعلا ريفس )

 فراعملا ةراؤو

 ماا ا
 5١ه: 18] ١/

 مرتحلا ياللا قازرلا دبع ديسلا ذاتسالا ةرضح

 « ةحبلا دعب

 (قارعلا مجعم ) ب موسوملا سيفنلا كباتك نم لوالا ءزجلا تيقلت دقف

 اهومتلدب ىلا ةملاعلا ةمحلا هذه ؟يف ردقاو «© هده ؟تيده ىلع مك ركسأف

 . ةدئافلا لزجا مهديفي يذلا هجولاب نيثحابلاو ءارقلل هجارخا و باتكلا فيلات يف
 . ىرخالا باتكلا ءازجا رادصا ىلع اورباتت نا لموأل يفاو

 ماريحالا كاف لوبقب اولضفتو

 ف راعملا رز و

 6« ١ ا/و قارعلا مجوم الاساس



 ةيقارعلا ةرافسلا
 كال خيراتلا توريب

 مرتحما ىلالحلا قازرلا دنع ديسلا مسالا ةداعس

 « ةمحتلا دعب

 .لوالا ءزحلاب ةهرافسلا ف ىنالمز باحعأو يلاحعأ 5 ب رعأ نا قوت

 ءزلا جارخا يف قيفوتو هك ( قارعلا مجعم ) ؟باتك نم

 . هنم ىلاثلا

 صلختا
 باهولا دبع ليمج
 « نائيآ يف قارعلا ريقس )

 فراعملا ةرازو
 ضان ثندكملا

 ١ىوةء/ة/؟

 مرتخما ىلاللا قازرلا دمع دسلا ذاتسالا ةرضح

 : ؟يرتأ نم ةخسن يهو ةنيمثلا تيده ركشلا عم تيقلت
 قا رعلا م ١

 ظ ْ فيرلا حالصا يف تارظن - ؟
 يذلا دهحلا يف ردقأو هذه ؟تيده ىلع مكركشأف . اهفيلأتب متينع نيذللا

 متمدو . ديفملا هجولا اذهب اهجارخا ليبس يف هومتلذب
 هلك لمل>

 فراعملا ريزو

 د الع

 د مح



 سب#»#  ددعلا ةماعلا ةياعدلا ةيريدم

 ١وهؤ/١م خيراتلا

 ةمحراخلا ةرازو ىلا
 فراعملا و

 ةلخادلا 0
 عافدلا 0

 ةمآدعلا و

 ةملالا و9

 نا حصب ( قارعلا مجعم ) هاعسا ًامنق ًاباتك يلاللا قازرلا دبع دسلا ردصا

 . نالا ىتح ينائعلا دبعلا ذنم قارعلا نع ًايداصتقاو ًامساسو ًامخكرات الحس ريتعي
 ًاعيجشت هنم خسن ءانتقاب يصون قارعلا نع ةديفم تامولعم نم هاوتحا ال رظنلابو
 1 . ةماعلا ةدئافلل اقعقحنو فاؤملل

 هبدتناا ماعأا ةياعدلا ردم
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 يدنيشقتلا هللا دمع ذاتسالل

 ظ ىلالحلا داتسالا ىزيزع

 كل ًاركشف ؛ 0 ءزللا © « قارعلا مجعم » كلمع نم ةخسن ينتيدها

 نا دوت كلعلو . ًاديدج ًاياتك ةصاخلا تبتكم ىلا ام تفضا دقو « كتيده ىلع

 مث 2 اهققحت ف كبغرف باتكلا فيل يف ةينلاب هتثدح كل ليمز هلوق هيف لوقي
 يدب نيب ةرمثلا ىفلأ مث © اهريرحت ىلع ًادكم وا تامولعملا عمج ىلع ًايئاد كدجو
 . عفان باتك « قارعلا مجعم » . اراك يف يف برتغم وهو

 نا ةنك باك . عمتسا لب

 روما نم رمأ ىف موي تاذ لثس نوناقلا ءاهع نم ًامسراف 557 ىورد

 يدعسل « ناتساك ١» بابك 2 « بتكلل ةنازخ ىلا عربف « عيرشتلا

 «هيارئا ؛م رشعم رملاعلا نم رخس. همف 2 ؛ ىضف ؛ فوسلفلا بيدالا « يزاريشلا

 باتكلاو هللا تمقلأ نوناقلا يف ةلأسملا نيب ةلص نم كلانه تناك نا هوريختساو

 توافلأ نا كاع حنو مهل لاقف ! ةظعو بدأو صصق الإ هيف نا هراثتسا

 رزاظلا وفا يبكالا 1 كلذ ىف داوم ضع انفك ل وصوم تاقلخج ةقالالا
 م ددزا اهاكو ؛ 00006 ةلصلا كلثأ متاست ماع مددزا | اكف فا هخداف ضئاقنلاو

 نم تورخستو « نيدلقم اهضعب نع توضرت متئاف « تونفلاو مولعاا نيب متةرف الهح

 صصقلا نم باتكلا اذه ه.ضي ام ديزتسا نأ ىف بجع يأو . ًادلقت دْسأ اهضعب
 ةحمشت ىلا اهنم صاخأف اهنيد لصأ تامدقم نم ةمدقم هنم لعجا اهع روثألا لوقلاو

 سعال



 . نولفاغ موق 0 !9 هذه متل أسم باوج يه

 ريثك طخسن قارعلا يف نحنف « ةيرالا مايألا يف امأ . ةيلاخلا مايألا يف اذه
 نم ي مه ال ةدرغ سس ١ نع رادصن اضرلاو طخسلا ىلاح ىف نو . الئلق ىضرنو

 بام )| ةلوعوف ىف تستلا 6 ءىش يف ثيدحلا نم يه الو « ءيش يف يدقلا

 نم ناك اذا 'ه'وفلأ « ًاثيدح ًاباتك سانلا ىفلأ اذأف . يبدالاو يماعلا دقتلا لوصأب

  فلؤملااوردق مث «« ... اذك ةفسلف »وا« ..اذك ةيرظن » هناونع

 يمس اذاف « ءاماعلا دادع يف نرابسحلا هل اوحابأ مهنأب هردق ىقح هوردق امو
 هوشحوتسا مهتيأر « كلذ وهن وا « ًامجعم» وا « ًادشرم » وا «اليلد » باتكلا
 نأ فلؤملا ىلع نوراكتس مهتدجوو « هب اونابتسا اولعفب ل ناف « اداب

 5 عمج هلا“ نياراك لذ اط همعلا : تولوقي . ءاماعلا ناسسح ىف دعب

 نم تودمفب ال مهنأك و 4 هوسع رادو حلا و و يطتسا ىلا حائل داك

 ىففأ هنأ الا « 0 عاونا نم ريالا عونلا | اذه سندس اا عدمجأ ام لع

 : مول ءلا ضعس « نيعماشا» و « عما » رمأ نم ناصخريملا ءالؤه ضعب ىلا

 : هثيدح كنأاف

 انمو .«يقرشلا انم « ءاشع ةيدأم مهتعمج ءاقدصألا نم رشعم يف مايأ لبق تنك

 ١١ كلسلا ىفظوم نم :رورخآو ثاحنأ بالطانمو « يب رغلا

 نم نيم رثلا قولا ل نأ نيب رغلا د أستف 4 ن وحس تاد انني ثيداحألا

 لحارم نعو 4« تروطت فكك و تسسا ىتم هتيلك نعداد غيب قوقحلا ةياك يحي رخ
 همزتلاف « ًاباوج « قوقحلا و يبحاص راح . ةماعلا ةحانلا نم هرثأو روطتلا كاذ

 ام ليصفتب ,كرابخا ىلع رداق ريغ نوكا نأ ينفسؤي : لاق مث « اليلق تمصلا
 «لوؤسملا ائقفر نع ففخاو هداس دج نع ثيدحخلا فرصأ نأ تلواحف . تلأس

 كتدجو | ىلاط ىنا اا د و لا لئاسلل تلقف

 نعام وهو © ايش ضال است كنا: اين # ييصاقتحا نم ونا اع ىناثلا لات

 لاقف . ًاريخ كدازل توناقلا يف هل آس ولف « همححاصي وه امو « خيرأتلا يف « تونا

 القيدصل جرح نم هثدحأ نوكتي دق امل ًاراذتعا هلوق نمضي نأ دارآ هنأكو
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 ةداع ترج ةيلكلا خيرأت نم فطتقملا رحوملا ادم بلطأ ىل يفا قا : هلا ا

 نم « تاونس عضب لك وأ ًايلوح « اهنم لك هردصت اهف هركذ ىلع ةيماعلا دهاعملا

 عاوناو هيف ةساردلا هحوا ىلع كلدبو « دبعملا ةذتاسأبو دبعملاب كف رعب بمتك
 . سردت يلا تاعوضوملا

 نأ قحلاو : لوق», ىرتناف « ىنعملا اذه لغتسي نأ « ىوقحلا » انقيدصل ب ط

 اع نأ لإ ذرعا بط تحرق الا ةيكتلا رثأ نيم تاطقتلا نسيرللا ذي لع
 ينع متعلم سيلو <« بيتكلا كلذ لثم نم اللد طق ردصت مل ةيلكلا
 يا تي دو دا تامولعملا د رمألا اذه لثم نم ءيشب

 ءاننأ باقر ىلع مثالاب ىمرف « لها ءبع نم فقختي نا ائيحاص بحا اذكره

 . رك د ام لك يف قخلا نكي ىلإ « ًاريسي سانلا عم رشملا» لعجو « ًاعيمج هداب

 لو ةماعلا دهاعملا كلسم كلست مل قوقملا ةيلك نأ ' نم ترك ذ ام امأ : هل تلقف

 بينطلا وبا هنع انثدح يذلا رشلا قدصلا اده نم ىدصف اهناحي كف رعب الملد

 كرا لحرلا « ريسكس ىأر يذلا رشلا فعضلا كلذ نم فعضو « ىنتملا

 . هلايحا يف كراش
 اهبعمجيو تامولعملا هذه نع ثحرلاب طق لفح ل كدلبي ءانبا نم ًادحأ نأ اما

 داكي اد سعب ارك ذ كل رك ذأ يفاف . هيف باوصلا تيناج دقف دحاو باتك يف

 كلخ د اونا ديف ردع يذلا يقارعلا ليلدلا نأ رك ذأ امف كشلا ينثروي هدعب

 ءزحلا اًشثدح ردص دقف ؛« اده عد. ثيدخكلا نم ايس هده كّنإك نع انث دح

 ال ام ريثكلو تاتشلا هذ هل لوكشك هنم كل « قا رعلا مجعم » نم لوآلا

 لقح يف ) قوقحلا ةباك نع هيف تشتفو هملا تعجر اذاف . ينرضح الو كرضحن
 . كل هصلختس نأ كريغ قح نم هتبأر يذلا ربلا تدجو (. ملعتلاو ةمسرتلا

 هده يف ةهارعلا ةرافسلاب ةيفاقثلا ةرادالا ةمتكم ىف باتكلا اذه نم مسن كلانه

 .ابت رعتسا تدمحا ام قم ءاروع عاجل ولا اهنادهأ ةخسن هنم كلما يل 71 « ةنيدملا

 «اهتراعتسا ىف كاذ ائيحاص الت ريعتسم دنع ةخسنلا لازت امو كملا "1

 نيب « قارعلا مجعم و نم يفالا» ءزملا عبط ىلع كلابقإب يفربخت يتلا كتلاسدو
 لصت ىبح يناجحلا هقسن يف كمجعمب رسو « هتأدب المع مئأو « ًادسار لتقأف . يدب

 يدنشقنلا هللا دنع اة ه5م/5 : ندنا . هناس ةقلأ

 ا





 : )١( فدحصلا تلاق

 رودص .ةبسانم ماصيلا قداص ذاتسالا ىلاعم اهبحاصل ءارغلا داملا ةدب رج تقلع
 رداصلا )١١( غرم ا اهددعد ات رسشن يلا ةمهلكلا هدب مجعملا اذه نم لوالا ءزللا

 : ابصن اذهو ١964/1١ /107 خيرات

 هباتك نم لوالا ءزكلا نم ةخسن ىلالحلا فازرلا دبع دنسلا ذاتسالا انادهأ »

 اسايسايحرأت الجس نوكتي نا هفلؤم هنم دارا باتك وهو ( قارعلا مجعم ) مقلا

 يف ةماعلا املا يحاون فلتخم نع قيقد زاجياب ثحبب « ًايفاقث ًايعاتجا ًايداصتقا
 هوس نقال دو دل الما ةاقيالا كولو ةقوت و عنوبلا قس د نفلا هيملا لني تارقلا
 لكل ىنغ ال يتلا ةميقلا تامولعملا ًائمضتم ءاجف دارا م هياتك نوكي نا ليبس يف
 . ِيقلا باتكلا اذه ىلا عوجرلا نم دالبلا هذه خيرات ىنح فوقولا ديري نم

 . ءاصقتسالاو بادلاب مهل دوهشملا بابشلا نم يلالحلا ذاتسالاف « ورغ الو

 ءازجالاب ةيقارعلا ةيتكملا فاحت ال ققوي نا وجرتو « هدهج لضافلا فلؤملل ركشنف
 « مقلا باتكلا اذه نم ةئلاتلا

 ءارغلا نامزلا ةديرج - ؟

 ةماكلاب يفاعمسلا قدفوت ذاتسالا ةداعس اهبحاصل ءارغلا نامزلا ةديرج تقلعو
 : ابصن ادهو ١ ١964 0 موي رداصلا ههه اهددعب امرشن يللا ةمتآلا

 اذه نم لوألا ءزجلا رودص ةيسانع ىش تاقيلعت ةفلتخلا ةيقارعلا فحصلا ترشن دقل )١1(
 فاؤلادوهمل اهريدقت نع تبرعا ًاعيمج اهناو ءزجلا اذه يف اهنم ًاضعب تبثت نا انيأر دقو مجعملا
 0 هرزرالل ع لناس 8 : لاجلا اذه يف بتك ام ميج رشن مدعل فسأنو . عيجمتلا اذه ىلع اهل ًاركشف

 ها ع



 ىلالحلا قازرلا دبع ديسلا ذاتسالا ةرضح فحهتا نمزلا نم ةريصق ةرئف لق »

 نم لوالا دلما ىلع انعلطا دقو ( قارعلا مجعم ) سفنلا هفلؤمم ةيبرعلا بتاكملا

 :فامتنالا ور ةنلابسلاو, ةيطراتلا فا ىعا ما ديس هي 1 ذاق ل لانا رقما اذه
 دقو . قارعلا نع فراعم ةرئاد هنا : لق وأ : قارعلا ىف ةفاقثلاو ةعاّتحالاو

 25 ةنضضم ةرييك ادوهح هفلأت ىف ىلالحلا ذاتسالا ةرضح لد

 « نيحلا لهبسلا لمعلاب سبل قارعلا ىف ةاملا ةفاتحلا ىحاونلا ثحي

 كلذ نضصضاو بيا يولع ,قيكلاو 7 .لايستللا عه هيهات
 ممارس لت اطحاو ةلالد لدب هفلؤم ناو « هلسس ىف تضمن ةبقع لك للذ

 أنقب دص يم نحنف 8 فيلأتلاو ةياتكلا يف عئار قيشر بولساو : مج بداو

 ةحاح انسأو اذه هياتك ىف هملا ىفو ام ىلالهلا قازرلا دبع دمسلا لضافلا ذاتسالا

 اذه ةعلاطم نع ىنغتس ال قارعلا ريغو قارعلا ىف ءيراق لك تا « لوقلا ىلا

 . ( هنم ةدافتسالاو سيفنلا رفسلا

 ءارغلا ةظقملا ةدبرح م

 مقرملا اهددعب يفاوفصلا ناهاس ذاتسالا اهبحاصل ءارغلا ةظقيلا ةدي رج تلاقو
 . 1904/1/١6 موي رداصلا 10

 أاهسذ -- هدالب 4 0و راس كا باتك. اذه

 قفد راجيا ثحيرس يا يعاتجا يم أمم - ينيدا لجس ( 0 ف ل درع لا

 لع سي فج 11041 قورطلا لع درعا لاو دعي دراووس للا
 دهسا نمو الا قرا فرع ةردع عوضوم ىآ ىلا عوجرلا علاظلل

 ىلع يىاولحمو طس وتملا محملا نم ةحعؤص م9 مب ف بادكلا نم ءزطا أده عقب و

 الو 4 نذاونلاو فرطلاو تام ولعملاو تاءاصحالاو لوادخحلا نم ريثكلا ءىبشلا

 ,قحتس ميظع مجعملا اذه فيلات يف يلالحلا ذاتسالا هلذب يذلا دهلا نا يف كس

 دس



 راسو ةيجراخلا ةرازوو هعبط يف تمهاس ىتلا فراعملا ةرازوب ريدجو . ريدقتلا“
 اهيناوذو ارنا كو ايسدادع لع ياكل اذه رشا نعاس لع لون نا كاوازإلا
 وجرنو سدفنلا رثآلا اذهب يلالحلاذاتسالا ءينهن انناف دعبو .هيف امم ةدافتسالل اهيفظومو

 .اضعب اهضعب ليكي يتلا ىرخالا ءازجالاجا رخا يف هتاقيقحتو هدوهج لصاوي نأ:
 . « دالبلا ةمدخ يف قيفوتلا ماود هل هللا لأسنو

 ءارغلا ماعلا يأرلا ةدي رج -

 يدبم دم ذاتسالا ريبكلا رعاشلا اهبحاصل ءارغلا ماعلا يأرلا ةديرج تلاقو
 : هصن أم اة موي رداصلاو ( ١66 ) مك رملا اهددعب يرهاوجلا

 لئالقلا نم وهف ةلصاوتم ةيومخو بئاد طاشن يللالحلا قازرلا دبع ذاتسالا و

 دوبهللا ل صاوم نع ةقشدلاو ةريثكلا ةمعم رلا ةمموملا مهلامعا مهلغشت ال ئيدلا

 نم بمط جارمي اهرثك ١ يف ةلمملا ةيعاّمجالا ةيدرفلا تاعبتلاب ةلقثملا ةايحلا نومعطي
 عيبر دبع نم ددحن ىلا ةمحراتلا تافطتقملاو ةب رعشلا ةوارطلاو يبدالا قوذلا

 ىلا عمجي يذلا عونلا اذه نم ( قارعلا مجعم ) ديدجلا هياتك و . هيابْشو ركفلا
 يقارعلا خيراتلا لحارم دناسم نم ًاقشوو اماه ًادنس هنوك ىلاو ةخحراتلا هتسعا

 اذهيف روطتلاو لاقتنالا فارطا نم رثعبت ام "مل ىلع خرؤم لكو عبتتم لك نيعب
 باتكإلا اذه . ةساسلاو ةيداصتقالاو ةساعلا تالاحملا ىْش ىف ثيدحلا خيراتلا

 . عفانلا زجوملا راصتخالا'

 . ١ ديفملا نيكملا دورا اده ىلع اندناهت ىلالحلا ذاتسأللف

 ءارغلا ثداوحلا ةدئ رح - مه

 ذاتسالا اهمحاصل ءارغلا ثداوحلا ةديرج ىف يزرط داؤف ذاتسالا بتك دقو

 : اهصن اذه 5 موي اهرشن ةمك ىنوع لداع
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 نع ةلماّس ةماع ةركف ذخأب نا ديرب نم لكل ةدئافلا لك ديفم باتك اذه »
 اهروطت يحانم و اتالمكشتو' اماشنمو اماسسؤمو اهقفأ رم لك ةشا رعلا ةلودلا

 ىخنرات لحس قحن وبف ؛« ةمذاقثلاو ةيداصتق الاو ةسساسلاو ةعامج الا .ئدانملا 8

 جارخا ةفقبرط يف قيفوتلا لك يلالحلا قازرلا دبع ذاتسالا ىفو دقو . عبتتم

 اهدروأ و تاقتاب هداوم ملف زاد سلس بولسأب هسكف 2 عفانلا مهقلا باتكلا اده.

 ةايللا نع تامولعم ةيا بلطي نم هيف جاتح ناك يذلا تقولا يفو حضاو لسلستي
 ةريثك ريراقت ىلا ءىحتلبو ةرثعمم رداصم عجارب نا قارعلا ىف ةماءلا رهاظملاو

 وأ بيدا وأ بتاك اهنع ينغتسي ال عجارم ربتعت ام تانايبلاو تامولعملا نم عمجي

 نا نود ةدراو الو ةدراس مجعملا كرنب مو . نيغلاب رسو ةلوهس هيلع نوصحلا

 ةيفاولا تامولعملاو تانايبلا هيفف « زاتم زيك رتبو ليلق ريغ عسوتب اهيلا قرطتي
 يعاتجالا روطتلا رهاظم لك نع ريراقتو اهقفارمو ةيقارعلا ةلودلا تالمكشت نع

 نم اه ههريغو ةراحتلاو ملعتلا نع ةلماك ةقشد تاءاصحاو ىساسلاو ىداصتقالاو

 ..ةناعطا وج هيقتلا لاو

 يللاثلا ءزمطلا ه بقعسو لوالا ءزجلا الا انيدي نيب يذلا باتكلا اذه سلو

 هل عفتني و نطاوم لك هب دسرثاسا الملد توكل هعم عمتجو ةهعسوبو هلمكت ىدلا

 بالطلل ةريبك ةدئاف اذ نوكيس مجعملا اذه نا دقتعن انناو . ثحابو عبتتم لك

 لك هكالس يذلا لوالا قيرطلا نوكي نا بحي هنا لب « ةفلتخملا سرادملا يف

 : هدالب نع ةلماك ةركف ىلع لوصحلل لع بلاط

 ًارييك ًاغارف قلا مجعملا اذهب دس دقيللالهلا قازرلا دبع ذاتسالا نا عقاولا يفو

 ديرب نيح اهعجارب ةببط ةعوسوم ىفارع لك يدي نيب عضوو « ةشارعلا ةيتكملا يف
 هتدئافىلا ةفاضالاب مجعملاف . هتل ودو هدالب نع ةمزاللا تامولعملا لك ىلع لصح نا

 . سانلل اهعدقت ىلع ىلالحلا ذاتسالا ركشد ةينطو ةدئاف وذ ةفاقثلاو ةماعلا

 با[



 15ه غرملا اههددعب ءارغلا فتاهحلا هلت ف ىيلخلا رفعح ذاتسالا تو

 دحاو صخس فاتك | ىلع موقت ثريدحلا قارعلا نع فراعم ةرئاد لوا هذه ر»

 ال دقو ( ةسككلملا تاغي رشتلا سيئر نواعم ) ىلالحلا قازرلا دبع ذاتسالا وه

 جزا خلا يف ةيلثم ةبا 0 فيرعتلا لئاسو نم ةليسو ةيآ ىلا جوحا ىا رعلا ن وكي

 ام ىلا ا ًايعقاو أ ريوصت قارعلا روصي يذلا مدعملا اذه لثم ىلا هجايةحاك

 . ناماعتم و نماعم نم مهسفنا نيدقا رعلا دنع ثحبلاو سردلا جلاع ف غارف نم دس

 يف فورح ةثالث هنم جرخأف ةيئا حملا فورملا ىلع هبئترتي فلؤملا ماق دقو
 سّكحاا نم رداصملا ىثوأ ىلع هلحب يف ادنتسم ريبكلا مجاب ةحيؤفد بم

 بعصلا نم دو_حب وهو « ةماعلا تام:وقتلاو ةلدالاو ةصمرلا ريراقتلاو

 تاطيثملا نم ريثك هضريعي دحاو صخشب فيكق ءاريلا نم ددع هب موقي نأ

 دقف اليوط ثحبلاو بيقثتلا ىلع هداجو ًاريبك فلؤملا مزع ناكو . تابوعصلاو
 لوالا ءزملا ٍجرخنا ًاريخا عاطتسا ىتحهدوبحييف رمتسم وهو تاونس عضب ىضَق

 اهي 50 2207 امنع دخأ يتلا رداصملا ىل 5 ًاريشم هده هتعوس وم نه

 عور ملا اد-ه ةدعاسم ةموكحلا نم رظتننا انئاو . محعملا اذه ة ةعسو بسانتب

 ونياللا نم ةريغمصلا فورحلاب مجعملا عبط فاؤملا رودقمب نوكيل رثك او رثكا

 ىفو رئاودلا ىفو سرادملا يف ًاماع ارم باتكلا نوكيل روصلا عيمجب ادوزم

 : جراخا ف ةسنجحالا تارافسلا

 لوصال فااخم عيضاوملا رك ذ يف عمجا مسا ىلع فلؤملا داّعا نأ ىرن نحنو

 ثحن دورو مد اذاف بيترتلا يف هيلع لوعملا وه درفملا مسالا ربتعت ىتلا مجاعملا

 نضال كاف ءاتلا ) ف رح يف ىللاعلا اهلا ف ودبللا ماعتلاو: ( عاق راهم الو 0

 داتعا قاروا ميدقت مسا رم ركذ مصب ال اك لصفلا اذه يف تاملكلا ىلإ قرطتلا
 ىلاكلذ ريخأت يحي امناو. ءاتلا فرح ىف ءاسنلا سولج دعاوقو ممارم الو ءارفسلا

 م



 . )١'( ةعحارملا ةلوهسل كلذو مسا رملا و سرادملا نم هراشعاب محملا فرح

 يجزن نا ريغ ىلالهلا داتشالا انقيدص هب ماه يذلا د دوبحملا اده ءأ زا دج مل اننا

 ةريطخلا ةمهمللا هذه زاحنال قيقوتلاب هل وعدنو بدالاو ملعلا مساب ركشلا هل

 . الماك ازاحنا

 ءارغلا لدن رق ةلحت - ٠

 (ءارقلا يدب نيب يدلاوهو ) مجععملا !ذه نم ىلاثلا ءرطلا رودص برق ةبسانمو

 مةرملا ددعلا يف ةيتآلا ةاكلا لدنرق ةلحب بحاص يدزالا قداص ذاتسالا بتك
 : ابصن اذهو ١467/5/7 موي رداصلا ”

 يعارزلا فرملا ريدم نواعم ) ىلالحلاقازرلا دبع ذاَتسالا انقيدص نأ انماع »

 مجعم ) ديفملا عفانلا هياتك نم يناثلا ءزملا داوم ةئيج يف نالا لغشنم ( ماعلا

 عفدب نا عقوتملا ( نمو 96١ه ةنس هنم لوالا ءزحلا ردص دق ناك يذلا ( قارعلا

 :.ىلاطا ىبشلا ركلاوا قف هيطملا لا هولا اذه تادوسن

 (ءاثلا) فرح نم ءادتبا كىذو ثحم ةئام نم رثك ١ توكتسف هتايوتح اما

 تفصتا يذلا قيفدلا يماعلا بولسالا سفنب اهاه.دس ثيح ( داصلا ) فرح ىح

 . لوالا ءزذلا ثاحما همق

 عمج ليبس يف يلاللا ذذاتسالا هلذبي يذلا دبملا نا لوقن عقاولل اريدقتو
 ءيراقلا ىلا اهيدقتو اهيبوبتو اهفدنصت ىلع لمعلاو اهرداصم نم دلتا تامولعملا

 . ريدقتلا يحوتس ةعفان ةديفم تارصتخم

 فوشت ءزطلا ادهصطق رودص ىلا علطتن انياف ةاحلا هدب رمألا قلع ام ردقبو

 ثحايم ا ِ هم وه كلذ ىلع ينام يذلا نا ! نرخ الا يل سبل ول اذه نم لوالا 0

 تافيرست ) 0 0 5 ذا ( دامعالا 0 مدقت مس ارم 1 ف لاحلا كلذكو ,يلعتلاو ةيدرتلا

 . ( ةلودلا
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 انتنا اينلاطظ تاعوضومو اناا يش امعرد ةفاضعلا ناك يذلا هيخا ىلإ همضنل
 دبة عم ةالعبا ناني هنا لاو ) كلذ: يضيصلا اهنع ادد: الك ايلا موج
 ةراسالا نود هتفيحص يف اهرشنيو ةلماك تاحفص باتكلا اذه نم عطتقب فسألا

 . ( هنم ذخا يذلا ردصملا ىلا ةلماجملا باب نم ولو

 نم لانيل تقو برقاب هجارخال يلالهلا ذاتسالا وعدن نا الا انل سيلو
 . « تاقبطلاو لفاحملا َْس نم .لوالا ءزلا هلان ام ريدقتلاو بادعالا

 ب ركنا ع

 دس "قه



 مركلا ءىراسقلا اهيا

 يف ردصيس محعملا اذه نم ثلاثلا ءزجلا نا رك ذت

 اددع هيتفد نيب مضيس هنأاو . بررقلا لءقتسملا

 تامولعمل/ ةلفاحلا ةديدجلا تاعوضوملا نم ًاريكص

 ىلا همضت فا لواحف . ةرداللا راخالاو ةفيرطلا

 كفعفن ًانامض ( يناثلا ءزحلاو لوألا ءزجلا ) هيوخا

 كتدئاف ىلع ًاصرحو

 ا يال يم ماب يبت نب يبل م



 عيزوتلاو ةعامطلاو رهنلل فاغكلا راد

 لوالا ميبر نم رشع سماخلا يف
 ني رشعلا ف قفاوملا م ١ ا 5

 . رم ١ 65 لوالا نإ مذ نم


