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 يضقو . ةقثاولا تاوطخلا رمتستو {} ةصلخملا دوهجلا لصاوتت

 يف . اهرامث وهرتف . اهئاطع ميظع رشنتل ، ةرفاظ مدقتلا ةريسم
 ةياعرلاو ، ةميكحلا ةدايقلا لظ يف ، زيزعلا نطولا اذه نم ربش لك
 نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح ىدفملا دئاقلل ةميركلا

 . ۔ هاعرو هللا هظفح _ مظعملا ديعس

 اذهب مظعملا ناطلسلا ةلالجل يماسلا مامتهإلا اذهب ًازازتعإو

 تاعادبإلا لظتلو . ةخماش ةضهنلا مئاعد ىقبتل ءاطعملا دلبلا

 ءانب قيرط ىلع ةلصاوتم ةمحالتم رضاحلا عانصل تازاجنإلاو

 ىقبيل } ليج دعب اليج يراضحلا هرود خيسرتو ينامعلا ناسنإلا
 هرزجو . ةعينم هدودح ىقبتلو ، ارحاس اذش نطولا اذه بارت ريبع

 . مهعقاوو لايجألا ةليخم يف ةئيضم

 ءاطعلا ةريسم نم ةئيضملا روصلا نم ةروص باتكلا اذه مدقي

 تاحفص ىلع رودلا نم فرحأب ةخرؤملا بناوجلا كلتل يناسنإلا
 ةريزج " رهاطلا نطولا ضرأ نم ةريزج ةروص 0 بهذلا نم
 سورع اهلعج يذلا } قرشملا رضاحلا ىلإ يضاملا نم " ةريصم
 عقاولا ضرأ ىلع دسجتل يماسلا ءاطعلا ءامعنب نادزت رحبلا طسو



 نم تلعج . ةديتع ادع اوسو . ةحتفتم ل وقعو « ًاجض ان اركف

 ر انمو . جيلخل ا نم أ مامصو ةين دملاو ةراضحلل ةعلق انتريزج

 لظيل تاحفصلا هذه ميركلا ءيراقلا يدي نيب عضأ ذإ يننإو

 . هئانبأ ءاديوس يف ًاروفحم نطولا اذه نم ربش لك
 نمألاو ريخلا ةمعن انيلع ميدي نأ لجو زع هللا وعدأ

 انملعُم } ةضهنلا ينابل ةيلجلا ةيماسلا ةياعرلا لظ يف رارقتسإلاو

 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم

 . ۔ هاعرو هللا هظفح _

 فيؤملا

- ١٤



 ةريثملا ضرألاو نامع قورش نم

 ةريزجلا اهاقلن زعلا راد ثيح

 براوقلا لك برعاي رحبت ثيح

 هقوفي دح ام مهلصأ هاقلت نيو

 ةريد ريخ هللاو ساناي ةريد

 ىمادقلا رهد نم فورعم مركلا

 ةريشعل ١ نيبب اهزمر ةماهشل او

 فصوي مك فصوي دار ول ملقلاو

 ةريهش اهاقلي فصولا ديري ول

 ةعاجشلا زمر مه ساناي ودبلاو

 ةريضحلا زمر نم عوفرم مهزمر
 تناز مود يراد يف نماي هآ

 ةرينمل ١ سمشل او ردبل ا رون هبش

_ ١٥ 



 ةريثم ةرظنلاو فوا يد بكر تبكاو ةريزج اي
 ةريضخ هتاوطخ قاش 7 7 ام لوم اهافل نم
 ةريطخلا سفن افش لص فيرلا ميسناي
 ةريثك هتاريخ فو ا تعمجأ راداي هآ

 ةريصق ةوطخلاو فاصوألا اطقلا . نالزغلا عترم
 ةريح نيعلا داز كيف ث رصن انيج راداي انقح

 ةريس لك قياف توصلا ةرذع ا لوصأ نم ةلاصأ اي
 هريبعل قاتشم ترص 2 سمألا ثارت اي
 ةريثكلا اهايازم نم .ت نم تقناع ةنج تنأ
 ةريد ريخ تراص راد . سانلا ينوقل مك

- ١٦



 اوفوشو يدنع اولحراو اوموق تلق
 ةريصم اهوقلت نامع جيلخ يف

 دع د ج

 يبحرلا ديعس ن ملاس نب دمحم / رعاشلا

 ن

- ١٧





 غلبت يتلا ةريصم ... نامُغ ةنطلسل ةعباتلا رزجلا ربكأ نم اهنإ

 . يجيتارتسإلا عقوملا اهزيمي ، ًاعبرم ارتم وليك ٦٤٠ اهتحاسم
 ةلطملا نادلبلاو قطانملا نم ريثك ىلإ روبعلا رسج ربتعت قحب يهف
 مدقلا ذنم لكلاف كلذلو ... يدنهلا طيحملاو برعلا رحب ىلع

 رنؤمو لعاف رود نم اهل امو } اهتيمهأو اهتناكم ردقي لازي الو -
 نم ريثكو . ةقطنملا اهتدهش ينلا ةيخيراتلا ثادحألا نم رينك يف
 ًادبيف ... اهيلع مسا قالطإ درجمب اهداليم ةداهش بتكت نادلبلا

 . اهنع ةياكحلاو اهل خيراتلا

 يف اهريغ نود اهزيمو هللا اهابح يتلا ةريصم انتريزج نكلو
 ةريصم مسا اهيلع قلطأ دق { ةمج تازيممب رصاعملاو ميدقلا خيراتلا

 . ماع يفلأ نم رثكأ لبقو 3 مدقلا ذنم

 . هل ليثم ال ايعيبط اعترم هللا اهلعج يتلا ةريزجلا كلت ةظوظحم

 مهركف فالتخإ عم نيركفملا لوقع هيلع تنتفاهت اماه عقومو
 . خلإ .... ديرف يحايسو يفارغج عقومك اهيلإ مهترظنو

 نأ - يكحو دراو وه امك ۔ اندجول خيراتلا ىلإ انعجر ول اننإ
 ةيبونجلا ةقطنملاو اههبشأ ام رحبلا طسو ءارضخ تناك ةريزجلا كلت

 س ١٩



 فيرخلا يتأي ناك نأ امف } هلالص لابجل مأوت اهلابجف {. ةنطلسلل

 ثبع دق هدجن ىتح ةيمسرلا راطمألا كلذكو . هتالحت و هللحب

 كرحتتف ، سوفنلا اهل قوتت ةرضخ اهترفص لاحأف & ةريخلا هعباصأب
 اهلابج ولعت يتلا ، ةنكادلا ةرضخلا كلتب سيساحألاو رعاشملا

 ال اهتداعك ةعيبطلا نأ الإ ، هناولأ افلتخُم رجشلا ىرتف 3 اهابرو

 . لاح ىلع مودت

 الوأ فقن باهسإلا نم ءيشب ةريزجلا هذه لوانتن نأ لبقو
 تالولدمو مدقلا ذنم ةريزجلا ىلع تقلطأ يتلا تايمسملا ىلع
 : ديرفلا ةريزجلا عقوم نع ثدحتن مث & تايمسملا كلت

 : يهو } تايمسم ةدع خيراتلا ربع ةريصمل ناك

 ۔ ايراسرام ۔ ريرسام ۔ اريس ۔ هرجاكام ۔ ةريساماد ۔ ارجوماد

 . نويناريس ۔ سيباريس ۔ نوناجروأ ۔ ريشام

 هقلطأ يذلا مسالا كلذ ، سيباريس تايمسملا رهشأ نمو

 هشويجو هليطاسأب اهيلإ ًمَدَق امنيح 0 داليملا لبق ينودقملا ردنكسإلا
 . سراف دالب ىلع هتالمح مظني اهنم قلطناو ةدعاق اهذختاو

 روصت ثيح . ناسنال ا ريصم نم قتشُم ةريصم مسا نأ ليقو

_ ٢٠ 



 ةريزجلا هذه نأب ةثيدحلا لقنلا لئاسو مادختسإ لبق ًاميدق سانلا
 - ةميدقلا خيراتلا بنك يف اهنع ركذ امك ۔ ناجلاو ةرحسلل ًانطوم

 ريصملا اذه نمو } عايضلاو نايسنلا هريصم نوكي اهلخدي نم هنأو

 ةملك نم ءاج مسالا نأب لوقت ىرخأ ةياورو ؛ ةريصم مسا قتشا
 ريصلاو .3 ةيماعلا يف امك ، رحبلا يف عفترملا ناكملا ينعت يهو ةريص

 نم يراصلا مسا ءاجو 3 رحبلا يف ةعفترملا ةرخصلا كلذك ينعت
 ةنيفسلا يف دهاشي ام لوأ نإ ثيح . ةريصلا يهو ةيمستلا كلت

 نوكلو . يراصلا ىمسي يذلا ةنيفسلا " لقد " وه ةيعارشلا

 اهل ةيمستلا هذه تءاج رحبلا حطس قوف ةعفترم ةقطنم ةريزجلا
 ؛ ةيباوصلا هتيلومشل لوقلا اذه حجرنو } ةريصم تحبصأف

 . ةريصلا هبشيو رحبلا طسو عفترم ناكم نع ةرابع ةريزجلاف

 هنأ ركذ . «١ر زنربس بتاكلل " ةيبرعلا ةيفارغجلا " باتك يفو

 . اميدق ( نوجروأو ۔ ايناجروأ ) : امه 0 نامسإ ةيلاحلا ةريصمل ناك

 هربقو { " سايفدأ " كلملا اهيف نفو { ةنوكسم ةقطنم تناك اهنإو
 . ليخنلا راجشأ اهب طيحت ةريبك ةلت يبناج ىلع دوجوم

 كلملا كلذ دوجوب تيظح ةريزجلا هذه نأ نم ركذ املو

 ةيمهأ تاذ ةريزجلا نوك ىلع لدي اذهف { ( سايفدأ ) يقيرغإلا

 ؛ ةميدقلا ةيرحبلا قرطلا يف قومرم عقومب زيمتت اهنأو . اميدق ةريبك
 نفس ةعبرأب دنهلا ىلإ اماج يد وكساف لصو . م١ ٤٩٧ ماع يفو

 )١( (ًالقن) ةيبرعلا ةيفارغجلا : زنربس .ر .ا .ا .

- ٢١ 



 تيقبو . قرشلا يف نييلاغتربلا ةمصاع " اوج " تحبصأ اهدنعو

 مث ، نامزلا نم نرق يلاوحل ةنمآ لاغتربلاو قرشلا نيب ةراجتلا

 تناك ةريصم نأ لمتحملا نمو ، جيلخلا ىلع " زمرآ " رطيس

 . تقولا كلذ يف ةراجتلل ازكرم

 ةديدشلا حايرلا تاراسمل ةريزجلا هذه ضرعتل ارظن نكلو
 ةيخيراتلا اهملاعم تسمط دقف { رذت الو ىقبت ال يتلا ريصاعألاو

 . م١ ٩٧٧١ ماع لالخ هانشياع يذلا راصعإلا نع كيهان ةميدقلا

 يقي نأ هلأسن 3 مئادلا هللا ناحبسو { اهريغو نكاسملا رمد يذلاو
 . ريصاعألا تاليو ةريزجلا هذه

 ؛ ةحاسملاو عقوملا

 عقت يهو 3 نامع ةنطلس نمض ةماهلا ةريبكلا ةريزجلا اهنإ

 ٥ ابيرقت اليم ٤٠ ١ ةفاسم ىلع يقرشلا يبونجلا لحاسلا نع اديعب

 لامشلا لامش نم ًاليم ٤٠ يلاوح اهلوط غلبي ، دحلا سأر لفسأ
 هنع دعبت يذلا لحاسلل ةيزاوم عقتو ، يبرغلا بونجلا ىلإ يقرشلا
 يف لايمأ ةعبرأ يلاوح ىلإ طسولا يف قيضتو 3 لايمأ ةرشع يلاوح

 ضرع ىلإ ةريزجلا عستت ةطقنلا هذه لفسأو ىلعأ يفو & ضرعلا
 بناجلا ىمسيو ، اهيفرط دنع ىرخأ ةرم قيضت مث لايمأ ةرشع

- ٢٢ 



 يبرغلا بناجلاو {& " ةيرهاظلاب " ةريزجلل يجراخلا وأ يفرشلا

 ضرألا نع ةريزجلا لصفي يذلا قيضملاو ، " ةيروخ " ىمسي
 تقو يف افاج نوكي هنم ربكألا ءزجلا نأ ةجزدل لحض ةيسيئرلا

 . ةريصمل يذاحملا بناجلا يف طقف ةحالملل لصيو 3 رزجلا

 ٠ ٠ ١ اهتلومح غلبت يتلا ةيلحملا نفسلا ةطساوب لانقلا لمعتسيو

 . انط

 . الامش ٠٢ر٤ ٤ ضرع طخ ىلع برعلا رحب طسو ةريزجلاو
 يقرشلا لحاسلا نع اهلصفيو } اقرش ٨٥ر٣٥ لوط طخو
 نيب ام هضرع غلبي ، ةريصم جيلخ ىمسي ريغص جيلخ ةنطلسلل

 . اليم ١٥ ىلإ ٠

 رتموليك ٤٠ ٦ يلاوح اهتحاسم غلبتف ةريزجلا ةحاسم نع امأ

 ١٤ ىلإ ١٢ نم ضرع ىصقأو ، رتموليك ٩٥ غلبي لوطب عبرم
 ةريرج ا دعبت ةنش ةقطنم نمو يبرفغل ١ لح اسلا دنعو . رتموليك

 .لايمأ ةرشع يلاوح

 ٥ ٠ ريصم ه ري رج خ اذم

 !؟ رحبلا طسو ةنيفسلاب هبشأ ةريرج هعقوتت يذلا ام

 لمج أ نم ًافيصم تلق تئش نإ { انتريزج سقط بيجع

 عباصأ هحفاصت ربتلا اهنأك لامرو { ةدتمم ءيطاوشب فياصللا

- ٢٣ 



 حابص . يشتنتو ناذألا اهل برطت اتاوصأ ثدحتف ةيناحلا جاومألا

 اهلوهسو اهباضهو اهلابج ممق ىلع تسلج نإف \ بيجع ةريزجلا

 طيحملا هايم نم علطت سمشلا لمجأ ام اقرش كهجو تهجوو
 ميسنلا بذعأ امو سمشلا نول لمجأ ام { ةيبهذلا رحبلا سورعك

 . ةريزجلا مايأ ةليطو ًاحابص

 بورفلا ةعاس ًابقرتُم كلعجي ردانلا عيدبلا رظنملا اذه نإ

 ادبت ثيح 3 عادولا ةعاس اهنإ نيبجلا ةبصاع ءارفص ودبت سمشلاو

 اديور سمغنت من 3 ةداوهو قفرب هايملا ةسمالمب اهبيغم سمشلا
 . ةريزجلا رمغ نم ىضم موي ةياهنب ةرعشم أديور

 . انسقط هب انأدب ام ىلع بيجنل دارطتسالا اذه دعب دوعن

 ام ًابلاغو { ةرارح ةريزجلا سمشل دجت الف ، عئار فيصم ةريزجلاف

 مظعُم ,ف ىمظغع ةياهنك ةجرد نيثالثلا دنع سمشلا ةرارح فقوتت
 8 هتدوربب كبعادي ميسنلاو ءاوهلا دجت فيصلا يفف . ةنسلا مايأ

 ملاع ىلإ لقتنت ىتح بادهألا ةبعادُم يف ساعنلا أدبيو نويعلا رقتف
 ءاتشلا يفف | رح الو درب ال بيجع ءاتش عم دوعت مث ، رخآ
 كلكأمو كنكسمو كسبلم ، كتايح طمن نم ريغت الأ كنكم

 . همعط ريغتي ال كبرشمو

 يرطعلا هاذشو ليلعلا هميسنب مئاد عيبر ةريزجلا سقط نإ

 نود هب درفنت ي ذلا سقطلا ثيح . ةلالصب اههبش أ ام ليمج ١

_ ٢٤



 و دبت يسل ١ " ةريصم " ىتشم انم
 . - . ١ ز :

 7 اهن او 6 فيصم ١ اهن ١ ةنطلسل ١ قط

 م ةيناح مهنضتحنو اهد الو ] مضت نونح ك ٠ - ٠ ص - 1 َ ك
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 اهنيجولويجو ةريصم ةيفارغج

 انلدت ثيح ‘ ليوط اهراثآو ةريصم ةيجولويج نع ثيدحلاو
 دوجو ىلع ۔ كشلل الاجس عدت ال يتلاو ۔ ةيفشكلا تاثعبلا ريراقت
 هذه بارت شبنن نأ لبقو & بارتلا اذه ةنيفد ةقيرع ةراضح
 نم ًايلوط لالتلا نم ةلسلس عطقت ةريزجلا نأ لوقن { ةريزجلا

 ىلإ لسالس اهنم بعشنتتو ، يبونجلا فرطلا ىلإ يلامشلا فرطلا
 ءاحنألا يف ةريصق تاءوتن زربت امنيب ، ةيساسألا سوؤرلا عيمج
 نم برقلاب بورذم لبج يه ةمق ىلعأو 3 ةريزجلا نم ةفلتخملا
 داكت الو . امدق ٦٢٠ هعافترإ غلبي ، يقرشلا يلامشلا نكرلا

 ٣٠٠ ىلع اهعافترإ ديزي يبونجلا فصنلا يف ممق ةيأ هب دجوت
 ضرألاو } ةضفخنم لالتلا حبصت قيضلا ةريزجلا طسو يفو 0 مدق

 ثيح .© طقف ةريزجلا نم ةيبرغلا ةهجلا ىلع ابيرقت ةروصقم ةطسبنملا
 رحبلا ىلإ لالتلا لفسأ نم دتمت ةيلمر لوهس لكش ىلع دجوت
 . رحبلا حطس قوف ةليلق مادقأ عفترتو

 ١االلتربة؛

 يهو . يريجلا رجحلا روخصو { تيلويفألا روخص نم نوكتت

 ىلع عقت يتلا ةيريشابطلا لئامس روخصل يولعلا ءزجلا عم طبترت

- ٣١ - 

 



 تيلويفألا روخص يوتحتو ، يبرغلا لامشلا ىلإ اليم ١٥٠ دعب

 روخص ضعبو ‘ ةعشُم روخصو ةيناكرب روخصو تلزاب ىلع
 لكش ىلع ةدوجوم ةيريجلا روخصلاو ، ىرخأ ًاعاونأو ، تينارجلا
 . حميط لبجو { رمحلا لبج يف ةصاخو { ةريغص ةدعابتم عطق
 . تايرفح ىلع يوتحت يهو

 . ديعب دمأ ذنم ةريزجلا يف ساحنلا نيدعت ىلإ ريشت ةلدأ كانهو

 ثيح ! ساحنلا نيدعت عقاوم ىلع رونعلل ةرينك دوهج تلذب دقو
 - ٤٣٧ ص " هلنابقو هنادلبو جيلخلا " هباتك يف ( زليام ) ركذ

 لمعت تناك يتلا صاصرلاو ساحنلا رهص اياقب دجوت هنأب ٤٥ ٤
 3 ةريزجلا بونج (ةنيوعلار ةقطنم يف اهفاشتكإ مت ةميدقلا روصعلا يف
 ةرمحلل لئاملا متاقلا نيطلا نع ثحبلاب ساحنلا ىلع روثعلا نكميو

 نوكي ساحنلا ماخو . ةبلصلا ةيناكربلا روخصلاب ةقالع هل يذلا

 لكشت يدلا قرزألا دروزألا وأ رضخأ تياشلام لكش ىلع
 هدجاوت نكمملا نم ثيح { ساحنلا ديسكأو ساحنلا تانوبرك

 . حطسلا ىلع

 ` ةيدلا ٦)

 يف ةيدوأل ا هذه رمتو ] ةريزغلا راطمأل ١ ببسب ةريرجلا ف رثكت

 نمو 0 ةيرانلا روخصلا قوقش ف ةعقاولا ةيبوسرلا روخصلا ةقبط

 ‘ مدق - قمع ىلع نايدولا هذه تحت هايم دوجو لمتحملا
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 هايملا دوجو ىلإ ريشي ام 3 مادقأ ةعضب قمع ىلع عقت رابآلا ضعبو
 نم براقي ام ةيدوألا هذه ددع غلبيو ، ضرألا نطاب يف ةريثكلا
 يتلا ةيدوألا هذه مهأو } رحبلا هاجتإب اهعيمج ليمت ايداو نيرشع
 بعشتملا يداولا كلذ ‘ " دالب يداو " ةريزجلا هذه اهنضتحت

 ليخن هبو ، تارتم وليك ةثالث ةفاسم يلاوحل دتمي وهف ، فارطألا

 بناجلاب {| تفن ةقطنم ىتح فغش ةقطنم نيب عقيو 0 لنأ راجشأو

 دجوي امك . ةريغصلا ةيئاملا نويعلا ضعب هبو 03 ةريزخجلاب يقرشلا

 ثيح } لخادلاب قمع ةقطنمو ةريصم روص نيب دصيرم يداو
 مسقي رحب لصألا يف ناك يداولا اذه نأب ةاورلا ضعب ركذي

 ةيرحب فادصأو لكايه دوجول راثآ كانهو { نيفصن ىلإ ةريزجلا
 ةيدوألا نم ديدعلا كانهو } يداولا اذهب ةطيحملا لابجلا ممق ىلع

 ايسارو يماحلاو رغمو يضامو فرع يداوو ةنيوعلا يداو لنم
 . تايفدو هود يداوو يضيومو ةراطقلاو يتوبيإو

 ٣) ريزجب ةيدلا ٥ ه ريصم ٠

 رغم يداو ( ٢ لنإلا يداو ( ١

 ةود يداو ( ٤٤. تايفد يداو ( ٣

 دصيرم يداو ( ٦ فغش يداو ( ٥

 عيرك يداو ( ٨ بعوشلا يداو ( ٧
 ةراطقلا يداو ( ٠ ةنيوعلا يداو ( ٩
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 يتوبيإ يداو ٢ ١( ةفنص يداو ١(

 فرع يداو ٤( ةمرصت يداو ٣(
 ةليخللا يداو ٦( رواصلا يداو ( ٥

 ةباغلا يداو ٨( يضام يداو ٧(

 يراميح يداو ٠( رسكم يداو ٩(
 صخوشت يداو ٢( مهيصت يداو ٢١(

 ثراح يم يداو ٤( مضار يداو ( ٢٣
 روهرلا يداو ٦( دالب يداو ( ٥

 ياريفلا يداو ٨( ةلاحفلا يداو ( ٧

 فافلا يداو ( ٠ يماحلا يداو ٩(

 ددحخلا يداو ١(

 ٤ هايملل رداصمو زابلا .

 الو . اهقطانم فلتخُم يف ةريثك رابآ دوجوب ةريزجلا زيمتت
 ةحلاص اهنكلو . ةديدع راتمأ ىوس رحبلا نع رابآلا هذه ضعب دعبت

 رابآلا هذه نمو ، قمعلا يف مادقأ ةدع زواجتت ال اهنأ امك برثنلل
 روصو ةليخنلا يداوو مضار يداوو ايسارو ةود ةقطنم يف رئب
 . ةريزجلا يف اميدق ديحولا هايملا ردصم رابآلا هذه ربتعتو {} ةريصم

 وأ ىورم ًاميدق تناك ةريزجلا نأب نسلا رابك ضعب ينثدح دقو
 يلاهأ نأب فرع امك } ىطسولا ةقطنملاب توح ةيالو يلاهأل لهنم
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 نابلك ةقطنم نم مهبكارم ىلع هايملا نوبلجي اميدق اوناك توح

 . ةريصم ةريزجب صيصرمو ةودو

 انالومل ةديشرلا ةموكحلا دوهجو ىلاعت هللا لضفبو نآلاو

 ترفو } مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح

 ةقاطب ةريزجلاب هايملا ةيلحت ةطحم ءاشنإب اهنايرشو هايملا ردصم ةلودلا
 تحتتفأ ثيح . ايموي نولاج ٠٥٢ر٠ ٠٠ يلاوحب ردقت ةيجاتنإ
 . م١ ٩٧٦ ماع ةطحملا هذه

 اهنكلو { ةريزجلا ىرق ضعب يف ةيئاملا نويعلا ضعب دجوت امك
 تفنو حفسلاو نيعلا يداوو ةراطق يداو يف برشلل ةحلاص ريغ

 . دالب يداوو
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 سس احنل ا ت ف اشتك او ةريصم

 ةطساوب نييجولويجلا نم ةعومجم فشتكإ . م١ ٩٧٣ ماع يف

 رتم وليك ٢ر٥ دعب ىلعو ، حطسلا ىلع (روزآلا) رتبكويله ةرئاط
 نم لك راز تقولا كلذ دعبو ] نراق ةقطنم قرش بونج

 ءايزيفويجلل يلارديفلا دهعملا نم "تاروب" و ، " يكزريدنأ "
 يماع ءاتش ف ةريصم ةريرج . ايناملأب رفوناهب ةيعيبطلا داوملاو

 3 " يليسوم " هيف ءاج يذلا تقولا سفن يف ۔ مم ٦ / ٩٧٧

 . نييمداكأ امهو . ارتلجنإب ماهجنمريب ةعماج نم " سنوبأ " و

 يف تناكو } ساحنلاب مامتهإو ةديدش ةبغر مهيدل ناملألا نكلو

 : مهريرقت ةمدقُم

 ٧٦/٦/٢١ ١٩ نم ةرتفلا يف مت دق ةريصم ةريزجب حسملا نإ "

 ناكو . رتبكويلهلاب ةيلاتتم مايأ ةثالث انحسم ، م٠١/١/٧٧٩١ ىلإ

 نكمي يتلاو { ةميدقلا مجانملا اياقب فاشتكإ كلذ نم فدهلا

 ىلإ ةراشالا تمت دقو ‘ ةزيمتملا اهناولأل ارظن ‘ ةلوهسب اهفاشتكإ

 كلذ ءانثأ اننكلو & ساحنلا نم نامغ لامش نوزخم يف ًاقباس كلذ
 دعب يضارألل انحسم ءانثأ يفو ‘ مجانملا هذه ىلع رثعن مل ثحبلا

 ىلع انتدعاس نييلحملا ناكسلا نم تامولعم ىلع انلصح . كلذ

 ريسيفوربلا اندوز دقلو ، ساحنلا رانتآل تافاشتكإلا ضعب
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 ماق يذلاو . ةدحتملا ةكلمملاب ماهجنمريب ةعماج نم " يليسوم "

 . م٦٩١ا٧ ماع يف ةيلورتب تاصوحفو ةيجولويج طئارخ لمعب
 رياني ىتح ١٩٧٦ ربمفون يف ةلثامم ةرايزب اضيأ موقي ناك يذلاو

 . اهفاشتكاإب ماق يتلا ساحنلا راثآ ضعب ىلإ اندشرأ ، مم ٧

 ةيناطيربلا ةكرتشملا ةعومجملا ةطساوب طاقن ةدع فاشتكإ مت دقو

 . " ... ةيناملألا

 ةماع ةروصب _ ساحنلا قطانم اهيلع ترهظ مهطئارخ نإ

 . اهنع رظنلا فرص مت طاقنلا هذه مظعم نكلو . اهوفشتكإ يتلا

 اومتتخإ اذلو { ةريثك ىرخأ طاقن ىلع رونعلا نم اونكمتي ملو

 : يتآلاب مهريرقت

 ةريصمب فشتكملا ساحنلا نع قئاقحلا لك نإ هيلعو ... "

 ةرهاظلا هذهو ، ساحنلا ندعم ىلع يوتحت ةعشُم روخص نع ةرابع
 . روخصلا ققشت هاجتإ يف ةريثك تافاسم ىلإ دتمتو ، ةمظتنم ريغ

 . ةدودحم ةكامس اهيدلو

 نبييندعُملا " نإ } ةلمهُمو ةدعابتم ىرخألا قطانملا نأ امك

 ىلع نيجورتنلل ةعشملا ناولألا ةطساوب مهلمعأ اوسرام " لئاوألا

 تنوكت يتلاو } ساحنلل ىرخألا ءارضخلا ناولألاو } حطسلا

 تالالد دحوت ٦٢7 ) .. لح اقلا ةريصم خانم ف يل اعلا رخبتلل ةجيتن

 هذهل .. ( كسامتملا ساحنلا ندعم فاشتكإ ىلإ ريشت
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 ريغ اهرابتعإ نكم ساحللا ةليلقلا قطانملا هذه ناف . بابسألا

 نع ثحبلا ف امدق يضلا مدعب يصون كلذلو . ايداصتقإ ةيدجم

 . " ةديدج تافاشتكإ

 ثيح . ىرخأ نداعم نع بيقنتلاب اماق " تواربو يكزيردنأ "

 . ةريزجلا فصتنم لامش يف يريجلا ةجيعلا لبج نم تانيع اذخأ

 دقو ، رمحلا لبج نم برقلاب بونجلا نم ىرخأ تانيع كلذكو
 تذخأ كلذكو ، تلابوكلاو لكينلا نم ةليلق تايمك تدجو

 ةمقلا يفو ں. يريجلا باكلا تحت هبشلا لبج قرش نم تانيع

 . رتم ١٥ اهلوط ديدحلا تارتن نم ةقبط دجوت ةيرئادلا ءادوسلا

 ديسكأو . ٣٥ - ٤٥ نيب حوارتت اهيف ديدحلا تايوتحمو

 دجوت امك . ةقبطلا حطس ىلع ٦ - ١٢ يلاوح موينوملألا

 دنع زكرتت تلابوكلاو لكينلاو موركلا ديسكأ نم ةطيسب ةيمك
 نإف ، نيدعتلا تابوعصو ةطيسبلا تايمكلل ًارظنو 3 ةقبطلا لفسأ
 . ايداصتقإ ةيدجم ريغ تربتعأ تافاشتكإلا هذه

 تلابوكلاف . ةريزجلاب لكينلاو تلابوكلل ىرخأ ةقطنم دجوتو

 . نكاد رضخأ هنول لكينلا ماخو ‘ حتاف يجسفنب نع ةرابع هنول

 ىلع لدت تامالع تفشتكإ ، م٤٩٩١ - ١٩٩٣ ءاتش يفو

 . ةيرسيوس ةعومجمو " رتيب كرجين " ريسيفوربلا ةطساوب موركلا
 روخص هيلع لدت تامالع عضو مت دقلو ، ريغص يداو يف دجوتو
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 . سكاعلا رونلا عم عملت ءادوسو ةيساقو ةليقت

 ةميدقلا مجالملا عقاوم دحأ تواربو يكزريدنأ فشتكإ دقلو

 . يضام يداو سأر ىلع عقي يذلا

 ةيوناث ىرخأو ساحن نداعمو ءارضخ روخص اياقب كانه دجوتو

 نم بوججلا ىلإ لامشلا نم ارتم ٢٠٠ دعب ىلع ماظتنإ ريغب ةدنم
 دنعو . طاقنلا ضعب يفو & تاعفترملا ةلسلس نم يقرشلا بناجلا

 راثآ ىلع لدت ةلحض عقاوم دجوت & روخصلا ضعب ءافتخإ
 رانآلا نم ماطح ةدهاشم نكمي اهنم برقلابو 3 ةميدق تايرفح

 ةلسلسلا هذهل يلامشلا بناجلا يف قوقش راثآ دجوت امك 0 ةميدقلا

 ‘تارتمسيدلا نم طيسب ضرع تاذ قوقشلا كلتو ، روخصلا نم

 . لامشلا هاجتإ يف عقتو ، يوناثلا ساحنلا ندعم ىلع يوتحتو

 يف دجوي امك . يبرغلا بونجلاو ! يقرشلا لامشلا ىلإ بونجلاو
 . رتم ١ - ٢ ضرع تاذ ساحنلا ندعم نم ةعقب دحاو ناكم

 ةيوتحم رترماوكلا زم اناظش " يداولا نم ًالوط راتمأ ةدع ىلعو
 نداعم اهعمو روخصلا 2 دجوت تإريب وركلاكلا ىلع

 . اهل زطبمك ساحنلا

 روخصلا اهيف يتلا ةطقنلا دنع رمحلا لبج يف رفحلا ءانثأ يفو

 اذه . روخصلا كلت تحت عقي مجنملاب رمث فاشتكإ مت ءادوسلا

 رتم اهكمشُس ةقبط ىلع ديدحلا ةداربب ةءولمم ةحاسم ىلإ دوقي رمملا
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 نأ نكميو ، برغلا ىلإ ٣٠" ىلع ةققشتملا روخصلا ةقطنم يف دحاو

 نم تانيع ذخأ رثأ دجوي الو & ساحنلا نم عقبلا ضعب كانه ىرت

 كلذكو . ةميدقلا نيدعتلا قطانم ةروطخل ارظن { رمملاب يتلا داوملا

 . ةقباسلا ةعومجملا سفن ةطساوب ميدق رخآ مجنم فاشتكإ مت

 عراشلا نم رتم ٢٠٠ دعب ىلعو ، يضام ةقطنم دنع كلذو

 . يداولل يدؤملا

 ىلإ تايانب ثالت يلاوح ىرتو {‘ ميدق قيرط راثآ دجوت
 قطانم رثكأ نم ةقطنملا هذه نأ كل يحوت ثيح 0 لامشلا

 ٩ يلاوح دجوي امك . اروجهم الزنم ٢٣ يلاوح اهبو { نيدعتلا
 نم ةجرختسملا تايافنلا نأب املع ، تاعفترملا يف تايافنلل قطانم

 اهضرعت دنع ءادوس طوطخب ىرخأو رمحأ اهنول رهصلا ةيلمع
 راثآ ةيأ دعب فشتكت مل ةميدق تارمم راثآ اضيأ كانه دجوتو { رانلل
 رضخألا ساحنلا ندعم دهاشت ثيح . اهنم برقلاب ةميدق مجانمل

 باحصأ ماعط ةيعون ىلع لدت ةرجحتملا فادصألاو { كانه ًارثعبُم
 ةريبك تايمكب دجوي ال ساحنلا نأ ثيحو . اميدق مجانملا هذه

 يضملا رمتسي ملف . ةيداصتقإلا ىودجلا للقي ام 0 قطانملا هذهب

 ًادج ةباذج ةقطنم دعت اهنكلو . ةقطنملا هذهب ساحنلا جاتنإ يف امدق
 اهنأ ىلع ليلد ةدتمملا لزانملا دوجوو . ةقباسلا ةقطنملا نم رثكأ

 . لمعلاب ةظتكم تناك

 مجانم ةيأ افشتكي مل ناملاعلا ناذه . " تواربو 6 يكرزيردنأ "
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 برقلاب ناك اعقوم افشتكإ امنإو ، عقوملاب ةيمهأ تاذ ةريثك ىرخأ

 ه ميدق ساحن مجنم نم رتم ٧٠٠ دعب ىلع وهو ريغصلا عقوملا نم
 يف تريب ةعماج نم نويرسيوسلا نويجولويجلا هفشتكإ يذل او

 . م١٩٩١/٣٩٩١ ءاتش

 يداو لامش ةريصم روص نم تارتم وليك ٥ دعب ىلعو

 لامش ةعفترملا ةلتلا نم ديعبلا ناكملا يف رخ آ ًامجنم ىرت ةنيوعلا

 ثيح . اريغص ًامجنمو ًايرجح الزنم ١ ١ يلاوح اهبو . يداولا

 فارطأ دنع ءارضخلا نداعملا نم ةريبك تايمك كانه دهاشت

 . تايافنلا

 نأ ىلع ليلد ربكأل ، قطانملا هذه يف ساحنلا مجانم دجاوت نإ

 اهفورظ لظ يف هنيدعتب اوماقو ، ساحنلا اوفشتكإ ةريصمب ءامدقلا
 { ساحنلا رهص ةيلمع يف ينيصلا راخفلا اومدختسإ دقو { ةبعصلا

 نم دروتسي ناك يرجحلا محفلاو .{ هب ةينغ ةريصم ربتعت يذلاو
 . ةيدنهلا ةراقلا هبش

 هذه رمغ نأب اولاق مجانملا هذه اوفشتكإ نيذلا ءاملعلا نأ امك

 تلازام ةريصمب نيدعتلا قطانمو ( ةميدقلا ساحنلا مجانم ) مجانملا

 . ةلوهجمو ةفورعم ريغ

 ةدوجوملاب ةهيبشلا نيدعتلا قطانمو ةميدقلا مجالللا هذه نإ

 نرقلا ) طيسولا رصعلا ىلإ ابلاغ عجرت اهنأ ليق 0 نامغ لامشب
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 قطانملا ضعب نكلو 7 ( داليملا دعب رشع سماخلا نرقلا ىلإ عساتلا

 . " رانلا مأ ةراضح " داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىلإ اهخيرات عجري

 يداو ةراضحب ساحنلا عبنم اهنأ ىلع فرعت نامغ . " ناج "
 ثيح ! ساحنلا جارختسإل قطانم هب نكت مل يذلاو ، تارفلا

 لامش يفف } نييرموسلا داصتقإ تايساسأ نم ادحاو ساحنلا ناك

 يتلا يزجلا يداو قطانم يف ًايلاحو . اميدق ساحنلا ندعي نام

 تاصوحف ترهظ ثيح . ةنطابلا لحاسو يميربلا نيب طبرت
 ماع ذنم رهصو ندعو جرختسي ساحنلا نأ ١٤ نوبركلا

 متي نيدعتلا ناكو 3 ةيضام ةنس ٠ ٢٠ لبق ىتحو . .م. ق ٢٥٠٠٠

 . ةيلامشلا نارفألا يف

 يتلا ةيرسيوسلا ةعومجملا نمض " رتيب كرجيت " ريسيفوربلا
 فشتكإ . روهش ةدع تقرغتسإ ةريزجلل يليصفت حسمب تماق
 ةروجهملا ةيرقلا نم برقلاب { ةريزجلاب ساحنلل روجهم ناكم ربكأ
 . تارتم وليك ةثالث يلاوحب صيصرم ةيرق دعب جيافص ىمست يتلا

 ىتح فشتكم عقوم ربكأ دعي عقوملا اذه نأب هريرقت يف ركذ ثيح
 نم رتم وليك ١ر١ دعب ىلع دجوي ثيح ةريصم ةريزجب نآلا
 عقي يذلا يداولا رادج ىلع ساحنلا نوزخم دجوي ثيح 0 قيرطلا
 نأو . ديعبلا قيرطلا يف عقي هنم نوزخم ىنغأ نإو { نيميلا ىلع

 عقت ةمدهتملا لزانملا نم ةليلق اياقبو تايافنلاو رهصلا قطانم
 اهنأ ثيح . ًادج ةميدق نوكت امبر لزانملا هذه نأب ركذَو 3 ابونج
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 . ةناصُم ريغ

 8 " كرجيت " ريسيفوربلا دعاسم " رتراك نوجريس " نأ امك

 ةلوجلا هذه هتداقو ، جيافص ىتح صاصر وبأ نم ةريصق ةلوجب ماق

 هنأ امك . جيافص نم برقلاب ةريزجلاب ينغلا ساحنلل هفاشتكإ ىلإ
 اناكم ةسيحر يداوب ةريزجلا سأر قرش ليم دعب ىلع فشتكإ
 كلذكو ، لوألا هفاشتكإ نم ىنغأ هنأ وه دعيو ، ساحن هب رخآ

 طسوب نراقلا يداو دنع ساحنلاب ينغ رخآ ناكم دجوي هنأب ركذ

 دجوتو } ةيرحب فادصأل اياقب هنم برقلاب دهاشت ثيح . ةريزجلا
 نم راتمأ دعب ىلع ساحن راثآ عم ءارفصو ءارمح تايافن اضيأ كانه
 . ناكملا كلذ

 نوكت امدنع يخيراتلا درسلا ىلع ظفاحن نأ ليحتسملا نمو

 اصوصخ ةريخألا تاونسلا يف ةثيدح اهب لدتست يتلا تافاشتكإلا

. ةيخرات ةيمهأ اهل تافاشتكالاو ةحضاو ريغ خيراوتلا نأو
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 ةريصم ث رانلا

 رانآلا ةرئاد نيب نواعتلاب بيقنتلاو ثحبلا تايادب تأدب

 . موخوب نم ةيناملألا ةثعبلاو _ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب -
 ىلإ دوعت نفادم نع ةيرثألا تابيقنتلاو تاحوسملا تفشك ثيح

 ةراجحلا نم تينب دقو 0 ةريزجلا هذه يف هدعبو مالسإلا لبق ام ةرتف

 ةيرشب لكايه نع ةرابع تناك دقف . ةيرثألا روبقلل ةبسنلاب

 . لامشلا هاجتإب لاجرلا نفذ ثيح 0 ءاصفرقلا عضوب تنفذ

 . برغلا هاجتإب ءاسنلا تنفذو

 . ةيرنألا تادوجوملاب ةينغ تناك لاجرلاب ةصاخلا نفادملا امأ

 زنوربلا نم ةعونصملا نيكاكسلاو حامرلا سوؤرك ةحلسألا ةصاخو

 . راخفلا كلذكو ئ ساحنلاو

 تادالقلاك ةنيزلل يلخ ىلع توتحإ دقف ءاسنلا نفادم امأو

 يناوألا كلذكو } فادصألاو رجحلا نم ةعونصملا رواسألاو

 . راخفلا وأ سلمألا ينوباصلا رجحلا نم ةريغصلا

 نأ ةريزجلا ف نيدعتلا مجانم عقاوم ضعبل حسم دعب نيبت دقو

 نأ امك } يزنوربلا رصعلا لالخ اهمادختسإ مت دق اهنم اضعب



 تايلمع مايق ىلع نهربي عقوملا يف ساحنلا وأ بشخلا عطق دوجو

 . نيدعتلا عقاوم يف ةيبيرجت رهص

 ةيسيئرل ١ رهصل ١ زكارم مهأ نأ ظحالن ىرخأ ةيحان نمو

 ثيح . ةريزجلل يبرفل ا لحاسلا دنع نيتنطوتسم يف تزكرت

 . ةيقبتملا نيدعتلا اياقب ترشتنإ
 نم ةريبك ةيمك ىلع نايوتحي نيعقوم نع فشكلا مت دقو

 امهتحاسم حوارتي ذإ نامع 1 نيعقوم ربكأ ناربتعيو . فادصألا

 . راتكه ٨ - ه نب ام

 .7 ءارولا ىلإ دوعن كلذ ف لوقلا بهسن نأ لبقو

 ناك ام اردان ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةراضح نأ ىرنل تاحفصلا

 اوناك دقلف } طسوألا قرشلا تاراضح خيرات يف باتكلا اهلوانتي

 من { ةيلبابلاو « رصمب ةينوعرفلا ةراضحلا خيرات نولوانتي ةداع

 نأ نم مغرلاب ، ةينامورلاو ةينانويلا ةراضحلا ىلإ ةرشابم نوزفقي

 يداصتقإلا روطتلا يف اريبك ارود بعل ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج
 ماع نم . ةنس ٠ ١٣٠ يلاوح دتمت ةيخيرات ةرتف يف طسوألا قرشلاب

 . داليملا لدعب سداسلا نرقلا ىلإ .م.ق ٠ ٠ ٨

 يجولونكت روطت ىلإ تلصو ةيبرعلا ةريزجلا بونج كلامم نإ
 . تقولا كلذ يف لامشلا تاراضحب ةنراقُم يلاع
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 طقف ةفورعم ةيبرعلا ةريزجلا بونج كلامت نم ليلقو
 . اناب اناغ { أبس . انيام ةكلمم لغشم رانآلا ءاملغو نيصصختملل

 بونجب مالسإلا لبق ام كلامم يهو 0 ريمحو ، تومرضح 0 ناسوأ
 يذلا يمالسإلا خيراتلل ةداع لهاجتلا اذه عجريو . ةيبرعلا ةريزجلا

 يبرعلا خيراتلا يف ثحبلا ةيادب وه . اق يبنلا دلوم ربتعي

 نم يفارغجلا اهدعب وه 3 لهاجتلل رخآلا ببسلاو { يمالسإلا
 . ايلاح ةلوهأملا ناكسلا زكارمو قطانم

 عبرلا ءارحص ف عقي ناك ةريبكلا ندملاو مصاوعلا عقاوم نإ

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نامغ ةنطلس نيب عقت يتلاو { يلاخلا

 . تايروطاربمإك عسوتت مل ةميدقلا كلامملا هذهف كلذ نم رثكأو

 سأر لوح " زايد وميلثراب " يلاغتربلا راد م١ ٤٨٨ ماع يفو
 ىلإ اماج يد وكساف لصو م ١ ؟٩د٧ ماع يفو ‘ حلاصلا ءاجرلا

 . نفس ةعبرأ هعمو دنهلا

 ةيركسع قطانمو تارمعتسُم ةدع نويلاغتربلا أشنأ دقلو

 تناكو . لماك نرق يلاوح ةيملاعلا ةراجتلا ىلع اونميهو ةيراجتو
 ىلإ ريشت يتلا لئالدلا ضعب دجوتو ، ةمهملا قطانملا نم ةريصم
 كانهو 3 اهيلإ نييلاغتربلا لوصو نم اماع ٣٠ لبق ةعلق دوجو
 ماع يف ايفارغجلل ةيرصملا ةيكلملا ةيعمجلا ةطساوب هرشن مت ريرقت

 عنص يذلا ةيضرألا ةركلا ةطراخ مسجم ناهذألل داعأ . م ٩
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 ةريصم اهيف ترهظ دقلو . م١ ٤٦٠ ماع يف لاغتربلا كلم لجأل

 يتلا كلت نم رغصأو طسوتم مجح تاذ طئاوحو ةعلق اهل نأك

 . ندعب تناك يتلا ناردجلا مجح سفنبو & طقسم

 ؛ ةعلقلا كلت اومدختسإ دق نييلاغتربلا نأ يف كشلل لاجم الو

 مت دق يذلاو ةيوجلا ةريصم ةدعاقب ًايلاح نيدوجوملا نيعفدملاو
 نم يناملا يناطلسلا وجلا حالس دارفأ ةطساوب امهيلع لوصحلا

 يتلا ةَوَكلا فاشتكإل يندعم صحاف مادختسإ مت ًابيرقو ةعلقلا

 امهفاشتكإ متو . دهعلا انيدح نيعفدملا نأ فشتكإ امك . ةعلقلاب
 . ةريزجلل يلامشلا لحاسلا يف نيساطفلا ةطساوب

 جوراصلا نم كيمس طئاح اهبو } لكشلا ةعبرم ةعلقلا نإ

 راطقأ ةياهن ىلع يتلا اياوزلا يف نيجرب دوجو عم ارتم ٠ ٤ يلاوح
 ىلع وهو ‘ يلامشلا طئاحلا يف ةعلقلل ديحولا لخدملاو ، عبرملا

 . مادقأ ٠ ١ يلاوح عافترإ

 اهنم ءزج نأل { رايهنإلل ةضرع ( طئاوحلا ر راوسألا هذه نإ
 ثالث تطقاست نكلو 7 ةعاق دجوت لخدملا فلخو . هايملا هتفرج

 كلذلو 3 ىرخأ ةيلخاد ناردج دجوت الو { ةيلخادلا اهطئاوح نم

 . لخدملا ةعاق نم الإ ةعلقلا فيظنت نكمي ال

 دجوت الو 3 يقرشلا رادجلا لفسأ ( نيتحتف ) نيتوك دجوت
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 مدختست تناك ةعلقلا نأل يرورض وهو خايسأ دوجول لئالد

 اهعنص ةداعإ بجي ةيلخادلا فرغلا وأ ( ناردجلا ) راوسألا نإ
 . بشخلا نم

 ينابم دجوت قيرطلا بناجب يذلا ديدجلا عماجلا نم برقلابو
 لنم ج ور اصلاب ةينبمو ةعلقلل ينمرل ١ رمعل ١ يفصن رهظتو ةيرجح

 : يتآلاك عنصي صجلا ناك نامزلا ميدق يفو 0 امامت ةعلقلا

 نع ةرابع وهو { ريجلا هنم جرختسيل يريجلا رجحلا نخسي
 . صجلا عنصل ءاملاب ةداملا هذه طلخت تناكو { ءاضيب ةردوب

 ميدقلا صجلا امنيب ، تاعاس ٨ يف فجي ثيدحلا تنمسألا نإ

 { نينس ةدعل افاج كلذ دعب رمتسيو . مايأ ةرشع يلاوح ثكم

 يف مدختسملا تنمسألا نم لضفأ هصاوخ تناك دقف ديكأتلابو

 . هذه انمايأ

 يلامشلا بناجلا نم ةرشابم نزخم وأ لزنم ماطخ دجوي امك
 ضصيصرم ءانيم دنع يرخصلا ردحنملا ىلإ دعاصلا يبارتلا قيرطلل
 رفح دجوت امك } يلمر عفترم هنأك رهظيو ،\ فورعم ريغ هرمغو
 جراخلا نم يلطمو يوق لكيهلا نأ رهظت هنم يبرغلا رادجلا ي
 . ( ةريزجلاب دجوت يتلا صجلا ةدام نم يلطم ديكأتلاب )

_ ٥٩



 ةيروطاربمإلا تعسوت داليملا دعب ١٥٠ ماع يلاوح يفو

 . يدهلا طيحملاو رمحألا رحبلا بوجت مهتراجت تحبصأو ةينامورلا
 دجوتو . ةينيصلا دودحلا ىتح ايزيلامو اكناليرس ىلإ تلصوو

 روضعلا مت دقلو ، ةريصم ةريزجب ةينامورلا نفسلا دوجو ىلع لئالد
 امهب نييلحملا ناكسلا ةطساوب نراق لحاس دنع نيريبك نيرثأ ىلع

 . رمخلا وأ ءاملا يف مدختست راخفلا نم ةعطق

 ةطساوب اهبحس مت دقلو . ءاملا تحت لاكشألا ضعب دجوتو

 يف دجوت مويلا خيرات ىتحو ] م٤٨٩١ ماع يف ريرفنيلد /روتكد
 . ةمصاعلاب راثآلا ٦ محتم 2

 ` هينيدلا هح رضلا

 ملعن الو ، ةريزجلا عوبر يف ريبك لكشب روبقلا رشتنت
 فلتخم يف رظنلل تفلُم لكشب روبقلا رثانت ىلإ تدأ يتلا بابسألا

 نسلا رابك اهلوادتي ةياور كانهف { ةريزجلا هذهب لابجلاو قطانملا
 اوناك سانلا نأ ىلإ دوعي لكشلا اذهب روبقلا هذه دوجو نأب لوقت

 ناكملا سفن يف ربقييو هل رفحي ناك مهنم دحاولا تومي امدنع اميدق

 . هيف تام يذلا

 كلملا نأب ركذ . " زنربس .رأ .يآ " يناملألا خرؤملا نأ امك

 8 ليخنلا راجشأ اهب ةلت بناج ىلع ريبك ربق يف نفذ "سايفدأ "
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 ةميدق ةيمالسإ ةربقم دوجو نع فاشكتسالا تاثعب تراشأ امك

 جيافص ةقطنم يف ةربقملا هذه ةيمهأ ىلع ةدهاش ةميدق تاباتمك اهب

 . ةريزجلا بونج

 يلاهألا ضعب هسدقي صيصرم ةريزج يف اربق كانه نأ امك

 . ملعأ هللاو } نيحلاصلا دحأ حيرض هنأ نوركذي

 ٠ ى رخل راذأ

 ىصقأ يف ةنيوعلا لبج ةمق ىلع دجوت ساحنلا رهص نارفأ
 هنادلب جيلخلا " هباتك يف زليام اهركذ دقو { ةريزجلل يبونجلا ءزجلا

 كانهو { " يبرعلا جيلخلا ليلد " يف نوتله اهركذ امك " هلئابقو

 . ةرفصلا ةقطنم يف حمر ةبرضو ناصحو ناسنإ مادقأ راثآ ضعب

 . ةيعيبطلا ةيرعتلا لماوع مغر { نآلا ىتح ةرهاظ لازتالو

 تانوفدملا ضعب ، ديرف / روتكدلا صحف م٤٨٩١ ماع ي

 ىلإ لامشلا نم وه يذلا دوسألا يرخصلا طخلا ىلع ةميدقلا

 ةيناطيربلا ةطحملا قرش عقي دوسألا يرخصلا طخلا اذه & بونجلا

 ماوعألاو ، م٤٨٩١ ماع يف قرط ةرشع رفح دقلو 7 ةيقرشلا

 يوتحت اهنكلو . ةميدق تانوفدملا هذه عيمج نأ دجو دقو { ةيلاتلا

 . ةرسكم فادصأ اهلخادب دجوتو } حطسلا ىلع راخفلا راثآ ىلع

 . كيماريسو ساحن اياقبو
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 ةطوبرم لجرألاو { ةينحنُم ةيعضو يف تدجو يتلا لكايهلا نإ

 فلخ اهيدايأ ىرخألاو . اههوجو مامأ اهيدايأ اهضعب 0 ةوقب ةتبثمو

 . برغلا ةيحان ءاسنلاو } لامشلا ىلإ نوهجتُم لاجرلا ، اهروهظ

 نم دقرت يتلا تانوفدملا ضعب صحفب اضيأ ثحابلا ماق دقلو

 ةيناطيربلا ةطحملا نم بونجلا ىلع عقتو ، برفلا ىلإ قرشلا

 بناجلا ىلعو . حايرلل تادصم اهيلع ينب يتلاو } عقوملاب ةيسيئرلا
 { تالكآتلا ضعب اهيلع رهظت تأدب تانوفدملا ضعب دجوت يبرغلا

 ضعب اضيأ دجوت امك } حطسلا ىلإ ةيرشبلا ماظعلا بذجتو
 ضفخنملاب عقت ةيناطيربلا ةطحملا نم برغلا ةهج ىلع تانوفدملا

 . يداولا قرش ةرشابم عقي يذلا

 راثآلا ءاملُغ ةطساوب اهصحف مت تانوفدملا هذه نأ دكؤملا نمو

 . مهريرقت ىلع علطأ مل يننكلو ٤ ناكيرمألا

 ةيبونجلا دودحلا نم برقلاب دجوي يذلا يلامشلا توباتلا نإ

 تدجو امك . حطسل ١ ىلع ةيرشب م اظع هب دج وت يريج ١ طيرشلل

 اذه يف ضرألا تحت ةنوفدمو ةاطغم ةميلس كيماريسلا نم ةرج

 . ناكملا

 ئ 5 دمحم انديس مادقأ ئ ناسنالا مادقأ نومسي نورخآو

 حمست لحض ض ابقنإ تاذ ةحطسم ةرخص ف تدجو ه ذهو

 . (لكتتلار مدآ انديس مدق اهنإ ليقو 0 اهيف عضوت مدق يأ هباشتو
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 ‘ يداولا عطقي يذلا عراشلا نم قرشلا ةهج عقت ةرخصلا هذهو

 ةهج نم قيرطلا بناجبو ، يداولا نم برغلا ةهج ىلإ ةرشابمو
 . لامشلا

 رجحلا نم يرئاد طئاح ءانب مت ةيضاملا ةبيرقلا تاونسلا يفو

 حايرلا لعفب لامرلا تمكارت دقلو ، ةحطسملا ةرخصلا هذه لوح

 . ةرخصلا ىلع عوبطم ا م دقلا ةقطنم ىطغ امم طئاحلا فصتنم ىلع

 ةرتف ىلإ دوعت يتلا ةيرثألا تافشتكملا ضعب كانه نأ كش الو

 دجوتو ،} دعب رفحت مل اهنكلو { اهعقاوم ديدحت مت مالسإلا لبق ام
 ةطحملا نم بوبجلا لإ رتم ٠ ٠ ٤2 يل اوح دعب ىلع نانثإ اهنم

 يريجلا ضفحخللا ف (نفادم) تييباوت ةدع دجوت . ةيناطيربلا

 ىلع حطسلا ىلع ةيرشب ماظع دجوت امك ةود لبج نم برقلاب
 نيب عقي لبجلا اذهو . جيافص لبج لامش راتمألا نم تائم ةعضب

 برقلابو 0 ةميدق طئاوح اياقب هب دجوتو ، صيصرمو ةريصم روص
 . ةريصق ناردجب ةطاحمو ةنوفدم ةيمالسإ راثآ دجوت ةرشابم هنم

 لبج دجوي رتم وليك ٢ر٥ يلاوح ةريصم روص نم بونجلا ىلإو

 ىطفغُم يبرغلا بناجلا نم قيرطلل ىرخألا ةهجلا نم دوسأ ريغص
 . ءادوس ةمعان روخص ةطساوب

 كانه نأ تتبثأ ارخؤم تيرجأ يتلا رفحلا لامعأ ضعبو
 نوكت نأ نكمي ةمقلا دنعو لتلا بناجب ةريدتسُم ةريغص راجحأ
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 دنع لاحلا وه امك مالسإلا لبق ام رباقم وأ ةريغص تايامح كلت

 . تانوفدملا

 8 قرشلا ةيحان نم جردتملا قيرطلا ىلع راثآلا كلت بناجب اذه

 نم } يضام يداول يبناجلا يداولاب ىصحلا دنع ىلدتي يذلاو

 8 ةفيدحلا رفحلا تاودأ ةطساوب ةيوتسم اهنأك ودبت ىلوألا ةرظنلا

 . جردتملا قيرطلا نم مدقأ اهنكلو

 طئارخلا ةءارق يف ةبوعص دجوت نكلو . نفدم ًاضيأ دجوي امك
 دجوت امك . دعب نفدملا ديدحت متي مل كلذلو 3 ةقطنملا هذه دنع

 جردتملا قيرطلا ةقطنمب مالسإلا لبق نم نوكت امبر ، ةريثك رباقم
 بناجب يتلا ةمالعلل هجاوم اذهو { حفسلا دنع دجوت امك 0 نابلكب

 . رورملا ةراشإ هجاوت يتلاو " نابلك " اهيلع بوتكمو قيرطلا

 ٣ يلاوح ، هنع ةنوفدم ، ةيرثأ ةقطنم ةرشع ثالث دجوتو

 فرحتت اهدعبو ، ةريصم روص بونج يداولا ىلإ ادوعص رتموليك
 لبق نم تانوفدملا هذه نوكت ام ابلاغو } يداولا ج راخ الامش

 .ةريصمب مالسإلا

 . ادرفنم نوفدم اهضعب . اهعفرل لاجر ةدع ىلإ جاتحتو

 اهضعبو & ضعب عم عطق عبرأ وأ ثالث لكش يف رخآلا ضعبلاو
 دجوت يقرشلا يلامشلا بناجلا يفو | ةريغص تاءانف هيدل اضيأ

 نأك . ةجرحدتمو ةيرئاد روخصلا ضعب نأ امك { ماظع رانآ
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 ةريغص ناردُج اهنم برقلابو . ةدمعتم ةروصب اهمده مت روبقلا
 . حيرلا هاجتإ وحن هجتتو )٧( لكش ذخأت

 نم رئاود دجوت ةريصم روص قرش رتم ٣٠٠ دعب ىلعو
 كانهو ،} طسولا دنع تامالع هيف اهضعب } ةمشهتُم روخص اياظش
 3 مجرلا ةقطنم ثيح } هحطس ىلع ماظع دجوت ًاضيأ حفسلا دنع

 دجوت ظحلا ءوسلو {. ( باقعلا ) ةيبرعلا ىلإ مسالا اذه عجريو
 . نييلحملا ناكسلا دنع ةصاخ ةناكم اهيدل ةليلق قطانم

 توبات راجحأ دجوت ۔ ةريزجلا بونج ۔ وافلا ةيرق نم برقلابو
 يتلاو { ةيخانملا فورظلا نع جتانلا لكآلا ةطساوب اهتيرعت مت

 لكش يف تيباوتلا هذه دجوتو { ةيسراف تامالع اهيلع رهظت
 راجشأو ءام هب يذلا قيضلا ردحنملا نم برقلاب تاعومجم

 اذه {. ةطيحملا ءارحصلا لفسأ مدق ٠ ٥ يلاوح فوهكو . ليخنلا

 لوح تاظحالم " هتاركذمب يرافودلا ريج ةطساوب هتباتك مت

. م١ ٩٥١٧ ماع ايفارغجلا ةلجم يف " ةريصم ةريزج
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 روخلاةرماحم قرطو ةريصم

 الوأ فرغ ، طينحتلا يف نابللا ةصاخو . روخبلا مادختسإ نإ

 . نويلبابلا هفرع كلذكو ‘ رصمب ةينوعرفلا ةراضحلا تادقتعم يف

 ملاعلا يف عئاضبلا منيقأو ىلغأ نم تناك 0 ةيغمصلا روطعلا نكلو

 ىتح ةيودألا نم تدتمإ يغمصلا روخبلا تامادختسإو { ميدقلا

 .نابللا

 . ةحطسُملا براوقلا ربع ءامدقلا نييرصملا تافاشكتسإ نإ

 قيرط نكلو {. رافظو تومرضحب روخبلا جاتنإ ضرأ ىلإ مهتداق
 ىلع دامتعإلا ناكف { مهل ةبسنلاب ًايلمعو ًانوُمأم نكي مل رحبلا

 مت دقلو 0 داليملا لبق هينليملا ةراضحلا يف اهسانئتسإ مت يتلا لامجلا

 ةريزجلا بونج نم روخبلا عئاضب لمح يف تاناويحك اهمادختسإ
 . ةيبرعلا

 ةقطنم ربتعت تناك ةينامورلاو ةينانويلا ةيروطاربمإلا ةرتف يفو

 يذلاو 0 نابللاو روخبلا جاتنإل ةيسيئرلا قطانملا نم ةيبرعلا ةريزجلا
 طالبلا ىلإ ىدهت يتلا ةيلاغلاو ةسيفنلا عئاضبلا نم ربتعي ناك
 . لامشلا يف ةيقارلا ندملاو يروطاربمإلا

 ميدقلا يراجتلا قيرطلاب ةيراجتلا لامجلا لفاوق قرط نأ امك
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 ازغ ىلإ اناك نم . يرحبلا لحاسلا ىلع ندملا شاعنإ ف تمهاس

 ةريغصلا تاعمتجملا تدافتسإ دقلو ٤ طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع

 ةراجت قيرط نم يلاخلا عبرلاو لابجلا يف نكست تناك يتلا

 . رهدزت روخبلا ةراجت تأدب نأ دعب & روخبلا

 . ةرتفلا هذه لالخ ًادج ةمدقتم تحبصأ ةيراجتلا ةيلمعلا نإ
 ةفلتخملا كلامملا نيب ابورح كانه تناك هنأ مغرو } ةنس ٠ ٣٠ لا

 . اهنيب ةيراجتلا لفاوقلا ةكرح بايسنإ لقرعي مل كلذ نأ الإ

 نم اهتيامح لباقُم لفاوقلا نم ةيلاملا اهتصح ذخأت ةكلمم لك تناكو

 ىلإ مسقنت ةلحرلا نأ انفرع ( هويتيل ) ةراجتلا قئاثو نمو 0 ةنصرقلا
 . اليم ١٤٨٧ غلبت ةيلكلا ةفاسملاو { ازغو ةنمث نيب ةلحرم ٦٥

 . ضبن فعض ١٠٠٠ وه دحاولا ليملاو

 قيرطلا نع فرحتت امدنع مادعإلا ةبوقع هجاوت تناك امك

 راجحألا نم لتك اهب دجوت ، ىزنعش هبشت ةنمثو } يسيئرلا

 كلتب هبشت ةباتكلاب ةشوقنمو ضعبلا اهضعبل ةهجاومو ةصوصرم
 ةرتفلا فصن ىلإ اهخيرات عجري يتلاو { رافظب مرهمس ةعلقب يتلا
 . ةينمزلا

 ةعضب دعب ىلع يرور روخ ىلع عقت رافظب يتلا مرهمسو
 يتلا نفسلاو ، هلالص نم لحاسلا ىلعو 0 اقرش تارتم وليك

 مرهمسو " اناك " ىلإ اهنم رحبت تناك رافظ نم روخبلا لمحت
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 تامالعلاو } " اشنوم " مساب ةينانويلا ةراضحلل ةفورعم تناك

 لبق لوألا نرقلا يف اهفاشتكإ مت هنأ رهظت رجحلا ىلع ةشوقنملا
 . داليملا

 اهنم ىتأ يتلا هرداصمب نوملعي ال اوناك روخبلا يكلهتسُم نإ

 ةسارح ةيفيك نع ستودوريه بتك دقلو ‘ لفاوقلا ةطساوب

 نأ ثيح .3 تاعاشإ دجوت ةيراجتلا فراعملا نع اديعبو \ روخبلا

 ةيامحل مهتراجت قرط يف نوعدخي اوناك ةيبرعلا ةريزجلا بونج راجت
 مهأ نوفخم مهنوك نم عبان داقتعإلا اذهو ئ ةيراجتلا مهتاكلتم

 نوفرعي نيذلاو 3 ةيبرغلا ةيبونجلا حايرلا يهو الأ 0 ةراجتلا رارسأ
 ربع ةراجتلا نم تلعج حايرلا هذه " امامت اهتروطخو اهديعاوم
 . ةريبك ةرطاخُم ىلع يوطنت نيصلا وأ دنهلا عم رحبلا

 بونج نأ نامورلاو قيرغالا دقتعي ناك ةديدع نورقلو

 ضوهن دنعو . ةيلاغلاو ةسيفنلا ءايشألا لك هب ةيبرعلا ةريزجلا

 حايرلا مادختسإ ةيفيك " نوينانويلا " قيرغإلا فشتكإ نيينامورلا

 ةريزج نأ ثيح 3 يدنهلا طيحملا ربع راحبإلل ةيبرغلا ةيبونجلا

 ةطحم " سيباريس " ىعدت ةيقيرغإ ةنطوتسم تناك يتلاو . ةريصم

 قلطنت تناك اهلالخ نمف ‘ يدنهل ا طيحلا ربع روخبل ١ ةراجتل

 ةقلح ةباثمب يهف . ميدقلا ملاعلا قطانم فلتخُم ىلإ ةراجتلا نفس

 . ملاعلا ءيناوم ةيقبو رافظب مرهمس ءانيم نيب لصو
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 عباسلا كلملا ۔ يزميلتوب أدب ، .م .ق ١٠٠ ةنس يلاوح يفو

 ء ميدقلا قيرطلا نع أرب رحبلا قيرط عيجشتب ۔ ةينيليهلا رصمل
 ادبعم ديدجلا قيرطلا حبصأ داليملا دعب ٥٠١ ةنس يلاوح يفو

 دقلو ، نيصلا عم ريرحلا ةراجتب سرفلا ماق لامشلا يفو 3 فورعمو
 ٣٩٥ ماع يف لوبنطسإ ىلإ امور نم نامورلا ةمصاع ليوحتل ناك

 ىلع دعاسو { يلامشلا ريرحلا قيرط عيجشت يف رثألا ريبك ةيداليم
 ادح تعضو يتلاو ‘ سماخلاو عبارلا نينرقلا يف ةيحيسملا رشن

 مدختست تناك يتلاو ، روخبلا تايمك ىلع ديازتملا بلطلل

 . نامورلا نيدلا لاجر ةطساوب
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 نيبد اطرربل او ةربصم

 نييلاغتربلا جورخ عم نمازت ةريزجلاب نييناطيربلا مامتهإ نإ
 ( نيفيل [. . . ) ةنيفسلا تماق م٢٨١ ٤ ماع يفف ؛ اهنم

 ةقيمع تاحوسم ءارجإب تماق دقلو 0 يبرعلا بونجلا ىلإ راحبإلاب
 . ةريصم ةريزج يف ةنيفسلا وسرت ملو ، نييلحملا ةنطابقلا ةطساوب
 اهيدل ةريصم ةريزج نأ " : يتآلا ظحال ةنيفسلا دئاق نكلو

 ةنسلا يف داصحلل نيمسوم كانه لازامو { رومتلا داصحل نيمسوم
 . " كلذ نوفرعي اولازام نويناممملاو & ةدحاولا

 ىلإ راشأ {، يناطيربلا يكلملا يوجلا حالسلا ةوق خيرات نإ

 { يضام يداو لخدم نم برقلاب & ةميدق ةيسراف راجحأ دوجو
 نم راتمألا نم تائم ةعضب دعب ىلع هعقوم ثوحبلا ترهظأ امك
 امك . يداولا نم يبونجلا ءزجلا يف لحاسلا قيرط ةقطنم لخاد
 ضفخنملا ةفاح دنع مالسإلا لبق نم رباقمو ليخن راجشأ دجوت
 ةنوفدملا روبقلا لوح ةراجح دهاوش دجوت الو {. ةرشابم اهفلخ

 . ( ةيرثأ بيكارت ) ةرشابم اهفلخ عقت يتلاو { ةعفترملا يضارألاب
 يتلاو ، ساحنلاو حفصملا تيكالملا نم اياظش دجوت اهادحإ يفو

 دجوت امك . ةقطنملاب ماخ ساحن دجوي الو } ةمهُم تالالد اهل

 نيمي يبونجلا ءزجلا ىلع يداولا دنع ةيمالسإ ةيرثأ تانوفدم
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 هعم و . روبقلا ةقطنم دنع ةفاثكب مطحم راخف دجوي اضيأو ‘ يداولا

 . ةيرحب فادصأ اضيأ

 . زيلجنإلا اهلخدو }. ندع كارتألا رداغ ، م٩٣٨١ ماع يفو

 نينالت دعب لإ سيوسلا ةانق حتف اضيأ متي مل تقولا كلذ يفو

 دنهلاو ندع نبب نم لماش حسم نم دبال ناك كلذلو ‘ اماع

 كلذ نع جتن دقلو . سوينلاب نمرب كلذب ماق دقلو . ةيناطيربلا

 ةطساوب ، م٦٤٨١/ربمسيد/١٢ خيرات يف ةيلاتلا ةلاسرلا

 ةيعمجلل يبموب عرف ريتركس ىلإ ، (ةموكحلا ريتركس) يموكسمأ
 : ةلاسرلا يف بتك دقلو 0 ةيكلملا ةيويسألا

 ةمرتحملا ةيلحملا ةموكحلا ةطساوب يهيجوت مت دقل &\ يديس "

 ةخسن ةيويسألا ةيكلملا ةيعمجلل يبموب عرف ةيانعل ، كل لسرأ نأ

 ساحنلا ماخ نع رتراك نوج ريس ةطساوب دعأ يذلا ريرقتلا نم
 ةريزجلل يقرشلا لحاسلا نم يريجلا رجحلاو ةريصم ةريزجب
 . " ماخلا نم تانيعب ةلاسرلا هذه ةبوحصمو . ةيبرعلا

 : يليام ةريصم نع رتراك نوج / ريس ريرقت يف بتك دقلو
 نب ةانقلا حسمب سوينلاب فيرب يفظومو طابض قيرف مايق ءانثأ ف "

 ضعب نم تانيع عمجب تمق { ةريصم ةريزجو ةيبرعلا ةيربلا ضرألا
 ال ۔ رد اصملا ضعب نم تعمس دقلو . ةريصم ةريزجب نداعملا

 دقلو ٤ ةريرج لاب ساحنلل مجانم اوماقأ سرفلا نأ ۔ نآلا اهركذتأ
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 ءانثأو ، رخآل تقو نمو . ريرقتلا ةيحالص صحفأ نأ تررق

 ىلإ اهب لمعلل فقن يتلا ةطحملا ةلابق لزنأ تنك يلخادلا حسملا

 . حاجنلاب للكت مل يثاحبأ نأ الإ كلذ نم دكاتلا لواحأو ضرألا
 يتدايق يف نوبغري ال وأ ، نوعيطتسي ال نييلحملا ناكسلا نأل امإ

 مهلهجل وأ مجانملا قطانمب مهلهجل عجري اذه امبرو ، مجانملا هذهل
 يبونجلا فرطلا ىلإ انلصو دقلو 0 مهتريزج ىلإ انترايز نم فدهلاب
 فاشتكإ يف اظح يل بتكي نأ لبق ةريصم ةريزج نم يبرغلا
 نم ةباغ يف تلوجت دقلو .ةدشب هنع ثحأ تنك يذلا ندعملا نكامأ

 نم اهيلإ رظنلا دنع ًايطورخ اهلكش رهظي ) ةيطورخملا نيكاربلا
 نم لوألا مويلا حابص يفو ، ثحبلا نم تساي دقلو 3 ( ىلعأ
 وبأ سأر نم ليم دعب ىلعو ربلا ىلإ تلزن م٦٤٨١ ةنس رياربف
 ثحبلا نم ليلق دعبو ، ةريصم نم يبرغلا بونجلا يف صاصر
 لوأل هتيأر امدنعو . ءاقرزلا ساحنلا تانوبرك نم اءزج تيأر

 ترس امدنع نكلو ، ندعملا دجأس يننأب ساسحإ ينباتني مل ةلهو

 ترثع قئاقد دعبو } قرزأ ندعم اهب دجوي قطانم تدجو اليلق
 ناك " عقوملا كلذب ساحنلا ماخ وهو { هنع ثحبأ تنك ام ىلع

 تارولب يف ةرولبتملا تانوبركلا نم ءارضخو ءاقرز ناولأ نع ةرابع
 يذلا عقوملا كلذ 0 ينبلا نوللا ىلإ ليمت تاصوب ٦ ةدحاولا ضرع

 لامشلا هاجتإ يف ةبرتملا روخصلا نم نرق لكش يف ندعملا هب

 اهتيأ دجوت الو حطسلا تحت اريثك نوفدم نكي ملو \ بونجلاو

 . هنم برقلاب رفحلا يف مدختست تناك ةدمعأل راثآ
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 ىلع قرزألا ساحنلا تانوبرك ضعب تفشتكإ كلذ دعبو

 نأل ارظنو ، هاج سأر نم برقلابو ، ةريزجلا جراخ ضرألا حطس
 كلت ىلإ عوجرلل ةصرف يدل نكت ملف بيغملا دنع تناك سمشل ١

 . ندعملا نع ثحبلل ىرخأ ةرم ةقطنملا

 دعب ىلع روكذملا ندعملا هيفو هيلع ترثع يذلا ثلاثلا ناكملا

 ةريصم ةريزج جراخ عقي ريغص باكو 7 ةريزجلا سأر قرش ليم
 ىلع رمحأ نولب نداعملا دجوت اهيف ةريغص ةريزج هنم برقلاب

 اهيف نيدعتلا مت دقلو } صاصر وبأ نم انغ رثكأ يهو & روخصلا

 يلاوحو دحاو ليم دعب ىلع لحاسلا نم اهبرقل ارظن ، لبق نم
 " رحبلا حطس قوف مدق ٠ ٠ ١ ىلإ ٠ ٥

 يننأب نييلحملا ناكسلل افورعم تحبصأ نأ دعب " ٠ لوقيو

 عقاوم ةدع ىلإ يداشرإب اوماق . ةريزجلاب ساحنلا نكامأ فرعأ

 اهب دجوت يتلاو ، نراق ةيرق نم برقلاب ، لبق نم اهرأ مل ساحنلل
 نكلو . ةجنرفلا ةطساوب تئشنأ اهنأ ليق ، رهصلل مجانم اياقب ًاضيأ
 ةطحم ىلإ ةرداغملا كشو ىلع انكو تهتنإ دق يتمهُم نأل ةبسن

 كلت ةرايزل ىرخأ ةصرف يدل نكت مل لحاسلل ةهجاوم ىرخأ
 . نكامألا

 روخص اياقب نم اهعمج مت ريرقتلا اذهل ةقفارملا تانيعلا نإ
 يف لكشي ساحنلا نأ فيك رهظت يهو 9 ديدحلا ندعم ىلع يوتحت
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 يف لقي يذلا ندعملا رقف وأ ىنغ نكلو . ةريصمب ةيناكربلا روخصلا
 . رثكأ تارابتخإ ةطساوب هنم دكأتلا بجي ةللحتم ريغلا ءازجألا

 مل نكلو ةدوجوم ةرينك نداعم كانه نأب تعنتقإو تيفتكإ يننكلو

 روخص يف ةرثعبم ساحنلا ماخ نم ةفشتكم ريغ ىرخأو 3 اهارأ
 . ام نمز يف لمعت تناك يتلا مجانملا كلت نأو ، ةريصم ةريزج

 اذه ‘ ايراجت اهتيحبر ةدوجوملا ةرهصمللا اياقبلا نم اهيف دكأتلا مت

 . " نآلا ىتح امامت لوهجم ءيش

 : اهيف بتك تاطوطخمو طئارخ ، يرافدلا ريج ، رشن دقلو
 نآلا مدختست يتلا نم رثكأ ، يضاملا يف تناك ةريثك رابآ كلانه "

 نم رثكأ ةعورزم تناك . ليخنلا راجشأ نم ريثكو . ةريصم يف
 . " نالا

 لالتو ىرق يف نوشيعي ناكسلا نإ " : الئاق درطتسيو

 فعس نم ةعونصم ةريغص خاوكأ يفو &، لحاسلا ىلع ةريغص
 نوردصي مهنأ امك ، رحبلا نم مهتشيعم نوبسكيو { ليخنلا
 . " ةففجملا كامسألا

 دعب ىلع . تايفدو ةريصم روص نأ تحضوأ هطئارخ نأ امك

 . ةروجهملا ةفنص ةيرق نأ ترهظأو } يلاحلا اهعقوم نم ةفاسم

 . كانه رئب ىلع لدت تامالع دجوت الو } لحاسلا ىلع دجوت

 ينامغ يرادإ طباض وهو ۔ ديعس رهاط ةياور بسح ىلعو
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 مل ةفنص نأ ۔ ةريصم ديلاوم نمو & يناممملا يناطلسلا وجلا حالسب

 » عقوم ىلإ عقوم نم نولحتري ناكسلا ناك ثيح . ًتباث ًاعق وم نكت

 تحت بذع ءام عيباني دجوت امك ، رحبلا نم ةفاسم دعب ىلع مهو

 . يلامشلا فرطلا نم برقلاب ةيقرشلا ةهجلا نم رواصلا لبج
 3 ةنس نويلم ٨٠ يلاوح هرمغو يريج لبج وه رواصلا لبجو
 لبجو هبشلا لبج دنع دوجوملا يريجلا رجحلا رمغ فعض وهو

 . ةريزجلا لامش يف رمحلا

 ه٨٣١٩١ ماع يف . ندنلب ايفارغجلل ةيكلملا ةيعمجلا ةلجم نإ

 يهو ! نيه / نتباكلا هب ماق يذلا حسملا ليصافت ىلع يوتحت
 سأرو . نامغ جيلخ ىتحو ! ةكردم سأر نم تمت يتلا تاحوسملا

 بونج اليم ٩٠ يلاوح دعبي 0 " ٨ " باك نع ةرابع ةكردم

 3 ةريزج سأر ينعي ناك تقولا كلذ يفو & ةريصمل يبرغلا بونجلا

 هامس يذلاو . تيلوسيأ باكب فرعي ناك نبيبروألل ةبسنلابو

 . دونهلا مه ةكردم سأر

 ةبغ ىلإ ، ةكردم سأر نم الامش نيه / نتباكلا رحبأ دقلو
 . توح ةريزج ىلع يوتحي لحض لهس نع ةرابع يهو ‘ شيشح
 بغري ال ناك هنأل ، طيحملا بناج نم ةريصم ىلإ ربع كانه نمو
 بعشلاب صغت تناك اهنأل {} ةريصم ةانقب رحبيو هتنيفسب رطاخي نأ
 لحاسلا ربع نوحالملا رحبأ دقل " : الئاق كلذ نود دقلو { ةيناجرملا
 نأ فرعأ تنك يننأل ، ديدش رذحب لامشلا هاجتإ يف تيلوسيأ نم

- ٨٦



 اهتعرس غلبت 3 ةانقلا وحن ةهجتم ةيوق تارايت اهب ةقطنملا هذه

 نيتطقن ةعرسب دوقأ نأ ينتربجأ ، ةعاسلا يف لايمأ ٣ ىلإ ٢ يلاوح

 . فولأملا نم ىلعأ

 ٣٨٥ يواسي اهلوط نأ تدجو ةريصم ربع يراحبإ ءانثأ يف
 .الامش ٣٠ ٤٣ ٠٢٠ ةجرد دنع يج سأر يف هتياهنو ، ليم

 انل ترهظ دقلو . ةريثك تناك اهب براوقلا ، اقرش ٨ ٠٨'

 حسملا أدبي نأ يتاميلعت تيطعأو { اهيلع وسرأ مل يننكلو { ةيرق
 . تيلوسيأ نم

 ةقيمع رهظت ةريصم نم يقرشلا بناجلا ىلع لامرلا نإ
 جراخ ةفاسم ىلع تدتمإ لامشلا هاجتإ يف نكلو . ةريطخ تسيلو

 دحاولا موتافلا ) موتاف ٠ ٦ قمُغ ىلع انأ تنكو { ءيطاشلا

 طخ دنع لحاسلا نم اليم ٢٠ دعب ىلعو 9 ( مادقأ ٦ يواسي
 .الامش ١٥ ٠٢١ ١ ضرع

 ٦٠٠ يلاوح غلبيو ، طسوتم عافترإ ىلع ةريصم ةريزج نإ

 يجراخلا اهلكش يف ةيواستم ريغ يهو 3 يتاريدقت بسح ىلع مدق
 ناك اهنم ءزج . ةيلمرلا لحاوسلاو روخصلا ةطساوب ةعطقتمو

 امدنعو . " ةبنجلا ةليبق نم " ريبك اهناكس ددعو . ةعارزلل ًادعُم

 نبخيش ةطساوب مكحت ةريصم تناك ةريزجلا سأر دنع حسمأ تنك

 نانيديو ناعبتي امهنكلو } ضعبلا امهضعب نع ايرهاظ نيلقتسُم

- ٨٧



 ةدع مهيدل اهناكسو ئ طقسم مامإلا ومسلا بحاص ىلإ ءالولاب

 . " براوق

 ماع يف ۔ ارتلجنإب نوتسبيل دهعم نم ۔ لدنار / ديسلا ماق دقلو

 بكارملاب تدجو يتلا ةميدقلا ءامسألا نيودتو ليجستب 0 م٠٥٩١

 يف هدعاست مل اهنكل 3 ًاضيأ زومرلاو طئارخلاو 0 ةريصم ةيعارشلا

 تاينالحلار ايروم ايروك ةريزج نع اهزييمتو ةريزجلا خيرات ةفرعم
 . اكنالريس وأ ةرطقوس وأ (ايلاح

 ريغت دق يسيطانغملا رييغتلا نأ اهتظحالم مت يتلا ءايشألا نمو

 ف ةجرد ٣ر٥ لدعمب ريغت ةدحتملا ةكلمملابو { ةجرد ١ر٥ لدعم

 ضعب ىضق يذلاو ٥8 نيه / نتباكلا ةطساوب يناغلا حسملا مت مث

 لحاوس كلذ يف امب ، ملاعلا نم ءزجلا اذه فاشتكإ يف تقولا

 . ايقيرفإ قرش
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 ةديشرلا ةموكحلا لظ ثي ةريصم

 ةديشرلا ةموكحلا لظ يف . ةريصم نع ثيدحلا قيعن نأ لبق
 ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم ةموكح ۔

 راصعإلا ف ةريصمل ثدح ام عجرتسنو ريشن نأ دبال ۔ مظعملا

 . م١٧٧٩١ وينوي راصعإ ةريزجلا هذهب ترم ةيعيبط ةثراك أوسأ -

 ؛ م١ا ٦٩٧٦١ ماع "ناريزح هينوي راصعإو ةريصم

 8 ةيعيبط ثراوكل ةنطلسلا ضرعتت املق هتيانعو هللا لضفب

 تميقأ يتلا فرصلا ةمظنأ نأ ثيح . ةردان ةضراعلا تاناضيفلاف

 يتلا ةعينملا ةيوقلا دودسلا يف اثيدحو ‘ جالفألا ف ةلثمُم امدق

 ضفخنملا طسوتملا تاذ راطمألا هايم لقنت ةديشرلا ةموكحلا اهتماقأ

 . يعارزلاو يمدآلا لامعتسإلل اهظفح نكامأ ىلإ ايبسن

 . ماع لك ام دح ىلإ ةريزغلا راطمألا لوطه نم مغرلا ىلعو
 ةرمتسملا لويسلا راطمأ نأ الإ ، رياربفو رياني يرهش يف ةصاخو
 ببسلا اذهلو { نيفولأم ريغ انوكي اداكي نارمأ امه ةفينعلا حايرلاو

 نأ الإ ، اقباس ةردانلا فورظلا هذه ةهجاومل ىوأم دادعإ متي مل

 / . لاح ىلع مودت ال اهتداعك ةعيبطلا

- ٩١ 

 



 هينوي يف ةنطلسلا تبيصأف . ةنمآلا ةعقبلا كلتب تردغ دقف

 فرغ ام أوسأ امه ، ةعرسب اتقحالت نيتريطخ نيتثراكب ، مم ٩٧

 يف ةرصم ةريزج باصأ دقف , ةرينك ماوعأ لالخ

 يئانثتسإ لكشب دجاوت راسم ىلع كرحتم راصعإ م١/٦/٧٧٩١ ٢

 اهنم ليلقلا اكرات ٤ ةريزجلا يف ينابملا ًارمدُم برعلا رحب لامش يف

 . دييشتلا خسارلا

 قطانملا يف مايأ ةثالثب كلذ دعب لويسلا راطمأ لوطه أدب دقو

 دقو 3 بونجلاب رافظ ميلقإ يف ةيلبجلا قطانملا ضعب يفو { ةيلحاسلا
 رمتسإ يذلا رطملا ريثأت تحت هايملاب ةعبشملا ينابلا طئاوح تراهنإ

 ىلإ اهقيرط يف هايملا تباسنإ دقو 0 مايأ ةثالث ةدمل فقوت نودب ابيرقت
 تاناويحلاو رشبلا تحستكإو . ةيداعلا فرصلا تاونق نم رحبلا

 ةيعيبطلا تابكنلا حدفأ اعم نيتثراكلا ناتاه اتلكش دقو 3 لزانملاو
 . ةيبرعلا ةريزجلا هبش تباصأ يتلا ةفورعملا

 . هنذزلكللا ةحيبط

 ٠١ ةريصم ةريزج

 قرش يرحب ليم ٢٠٠ دعب ىلع هزكرم دجوي راصعإ حستكإ
 . م١ ٢ ٧/٦/١ ٩٧ موي نيترم اهلمكاب ةريصم ةريزج برعلا رحب
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 تاعاسلا لالخ ةعاسلا يف اليم ٨٠ نم حايرلا ةعرس تداز دقو
 هذهب تفصع دقو . ةعاسلا يف اليم ١٢٠ يلاوح ىلإ ، ىلوألا
 تبحاص دقو } ةعاس ٢٠ يلاوح اهيلامجإ يف تغلب ةدمل ةعرسلا
 ليبق راصعالاب نامغ ةنطلس تأبنت دقو ى حايرلا ةريزغلا راطمألا

 نسحلو 7 ةثراكلا ةدح فيفخت يف مهاس ام ، ةعاس نوعبرأو ةينامث

 نيذلا ةطرشلا زكرمو ىفشتسملا ىلإ ءوجللا نم ناكسلا نكمت ظحلا
 دوهش يوري امك - دوهشم مويل هنإو ، حايرلا طغضل ادمص

 و

 هتشياع دقلو . اهتامالعب ةعاسلا اهنإ تلق تئش نإو نايعلا

 نم برقلاب ناك دجسم لإ يترسأ دارفأو تأجتلإ ثيح { ىسفنب

 . ميدقلا يلاولا ةداعس بتكم نم برقلاب نئاكلا انلزنم

 ؛ رئاسخلاو تاباصا

 ددع حوارتي ٤ ةرسأ ٣٠٠ يلاوح تدرشتو } ناصخش تام

 نمو . ًايبص ٤٨ بيصأو . صخش ١٥٠٠ _ ٢٠٠٠ نيب اهدارفأ

 كلذ يف ةريزجلا يف نيدوجوملا ناكسلل قيقدلا ددعلا ريدقت بعصلا

 كلذ يف ةريزجلا نم لقتني ناكسلا نم اريبك ًاددع نأل ارظن تقولا
 . ةنسلا نم تقولا

 . ىوأم اودجو دق نييقبتملا ناكسلا نأ ظحلا نسح غلاب نمو
 ىلإ ىدأ امم . ةريزجلا يف خاوكألا لكب تحاطأ دق حايرلا نأ ثيح
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 ةريصم ةريزحيب ةيسيئرلا ىرقلاو قطانملا مها

 تايسفد ( ٣

 مسلا ( ٥

 عفنلا نيع ( ٧

 صيصرم ( 4٩
 جلا فص ١١(

 ةريصم روص ٣(

 نرا ة ٥ ١(

 ةنيوعلا يداو ٧(
 دا 9 ٩(

 خيشلا راشج ١(

 ملحلا ( ٢٣

 نابعش سأر ٥(

 ةمرصت يداو ( ٢٧

 ةي مذ ٩(

 رواصلا يداو ١(
 ةليخنلا يداو ٣(

. ١٠١ 

 ريدغ ( ٢

 تيجيع ( ٤

 يضيوم ( ٦

 ف ذش ( ٨

 صيصرم ةريزج ( ٠

 دصيرم يداو ( ٢

 بعوشلا يداو ( ٤

 ےترك يداو ٦(

 ناب لاك ١٨(

 ةراطقلا يداو ٠ ٢(

 ة فنص ( ٢٢

 صاصر وبأ طش ( ٤

 يتوبيإ ٢٦)

 ير طضلا(٨٢
.- 

 فرع يداو ٠(

 ت هن ٣٢(

 يض ام يد او ) ٣٤



 ةديك سأر ٦ ٣) ةبافغلا يداو ٥(

 رسكم يداو ٣٨( تي هخ ٣٧(
 يراميح يداو ( ٤٠ تودغ سأر ٩(

 اي سار ( ٤٢ يرنعش ٤١(

 هود ( ٤٣
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 ةريصم يف لئابقلا

 . اهب ةطيحملا قطالملا لئابقب ةريصم يف ناكُسلا لئابق طبترت

 يهو ، ىطسولاو ةيقرشلا يتقطنمب نطقت يتلا لئابقلا كلت ةصاخو
 ةيبلغألا تاذ ةبجلا ةليبق ربتعتو . ةبيهو لأو 3 ةبنجلا لئابق
 رابخألا يف درو دقو 0 مدقلا ذنم ةريزجلا هذه نطقت يتلا ةيناكسلا

 يمهو . اهتنطقو ةريزجلا هذه تنطوتسإ يتلا يه ةليبقلا هذه نأب

 . موقلا ءايلع نم مهو ، جحذم ينب نم ينمي لصأ نم ةليبق
 { ذاخفأ ةدع ىلإ ةليبقلا هذه مسقنتو { " ةريشعلا دعس " مهدجو

 . يعماجلاو ، يميرعلاو ،} يسرافلاو ‘ يديمحلاو ، يشمرقلا : اهنم

 . ةلعاجملا ةليبق نم ةريزجلا خويشو ، يريحبلاو ، يدعاسلاو

 ةفينكلا ةليبقلا كلتو . ةيناثلا ةبترملا يف ةبيهو لآ ةليبق يتأتو

 ةبيهو لآ لامر نطقتو } لامجلا نسحأ كلمت يتلاو { ددعلا

 ىلإ اميدق ةليبقلا هذه ترجاه دقو ، يبيضملاو توح تايالوو

 ىلإ ةبيهو لآ ةليبق مسقنتو 0 ىرخألا لئابقلا لثم اهلثم { ةريصم
 . ينعاضلاو } يبراحملاو ، يفاحجلاو ، يملسملا : اهنم ذاخفأ ةدع

 : لئابقك } ةريصم ىلإ ترجاه ىرخأ لئابق كانهو ؛ يدنهلاو
 3 رمع لآو 0 ةخمامشلاو . نامكحلاو { نيلايغلاو ، ىسيع لآ

 ..... اهريغو ، شولبلاو
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 ًافيدح ةريرجلا ناكس طسو ءيراقلا اهيأ كذخأن نأ لبقو

 يف ناكش دادعت ثدحأو رخآ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ، مهتطشنأو

 دادعت ىلإ ألوأ ةراشإلا عم 0 م٣٩٩١ ماع مت يذلاو 3 ةنطلسلا
 ةقطنملل اهتيعبت ثيح { ةصاخ ةريصمو ةماع ةيقرشلا ةقطنملا ناكس

 ةعبس م٣٩٩١ ماع يف ةريزجلا ناكس دادعت غلب دقف . ةيقرشلا

 : نييلاتلا نيلودجلا قفو {} ةمسن نوثالثو ةسمخو ةئامنامتو فالآ

 ةيقرشلا ةقطنملا دادحت
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 ناكسلا

 بتك ربع ءارولا ىلإ دوعن . ةريزجلا ناكس نع ثيدحلا لبق
 ةريصم ةريزجب نأ دجن ةريصق ةذبن يفو . تالحرلا بدأو خيراتلا
 ، قيحس نمز ذنم تنكس ةريزجلا نأ ىلع لدتو ريشت تالالد

 ىلع مهتشيعم يف نودمتعي اهناكُس ناك بيرق نمز ىتحو
 ةيدوألا ىلع عقت يتلا هايملا رداصمو 0 كامسألاك ةيرحبلا تانئاكلا

 كامسألا يلكآ نم ةريزجلا ناكس نأ نويفارغجلا ربتعيو ، ةلحضلا

 نيذلا ىمادقلا ناكسلا دجاوت ىلع ليلد ربكأل فادصألا اياقب نأو
 لخادم دنع تايوخرلاو فادصألا هذه دجوتو . ةريزجلا اونكس

 روص فلخ ةعساش تاحاسم دجوت ثيح . ةيسيئرلا ةيدوألا

 . الامش ةليلقلا تارتموليكلا ضعب يفو . ةريصم

 فعس نم مهخاوكأ نونبي اوناك ىمادقلا ناكسلا نأل ارظنو

 دقلو . ةيرجحلا تويبلا نم تامالع دجوت الف } بلاغلا يف ليخللا

 اوناك يتلا كامسألا ىلع نودمتعي - قبس امك ۔ ناكسلا ناك

 يتلا ةثيدحلا ديصلا تاودأ وأ كابشلا مادختسإ نود اهنوداطصي

 راز يذلاو ، كلذ ىلإ " يه تربور " راشأ دقو ، مويلا اهارن
 اهب ناكسلا نأ ظحال دقو ، م٩١ ٤٧ ماع ايروم ايروك ةريزج
 . مهل ةبسنلاب ةيساسألا يه يتلاو ،} ديصلا ةفرح ىلع نوشيعي
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 ؛ ةريصم ةيال وب ناكسلاب ةلوهأملا ىزقلاو قطانملل

 رغملا يداو )

 يرزن ث ( ٢

 تايسفد(اد٫ٍ

 ٣ مهسلا( ٦

 فغش ( ٨

 ةريصم روص ١٠(
 لقح ١٢(

 ايس سار ١٤(

 ةجيعلا ( ٦

 لازتال يتلا ةديحولا يه .3 ةريزجلاب ىرقلاو قطانملا هذه دعت

 ةدع ترنثدنإ امنيب ، نآلا ىتحو ديعب نمز ذنم ، ناكسلا اهنطقي

 3 جئافص ةيرق لثم { ةريرجلاب ىرقلا مهأ نم دعت اقباس تناك ىرق

 ةقطنم كلذكو . نيقباط نم لزانم اهب تناك هنأب لاقي يتلاو

 نأب " يبرعلا جيلخلا ليلد " هباتمك يف زليام اهركذ يتلاو {، ةفودج

 ةتباثلا داوملاب ءانبلاب يلاهألا مامتهإ مدعل ارظنو & خاوكأ ةدع اهب

 كلت داكت . ةنطلسلا قطانم ةيقبب ةوسإ نيطلاو رجحلاو صجلاك

 نع ركذت ملاعم ةيأ وأ دهاوش اهب دجوت الو ، ةدوجوم ريغ ىرقلا
 جئافص ةربقمك رباقملا ضعب ىوس اميدق ةنوكسم قطانم اهنوك
 . هلغام كلذكو & صيصرم ةقطنمب دهاوشلا ضعبو
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 وه . ةيوق لزانم ءانبب اميدق ناكسلا مايق مدع ببس نأ دقتعأو
 داوم رفاوت مدع وأ ، ةريزجلا لخاد ىرخأل ةقطنم نم مهلاحرت

 وأ اراطمأ ناكسلا ءيجافُي امدنع ناكو 3 ةريزجلاب ةيساسألا ءانبلا

 يتلاو ، برعلا رحب طسو ةريزجلا عقومل ارظن ، ةديدش ًاحاير
 فوهكلا ىلإ نوئجلي . ةديدشلا حايرلا تاراسمل ًامئاد ضرعتت

 سرفلا فهك لثم 3 اهب ءامتحإلل ، ةريزجلا يف ةرثكب ةرشتشلا
 نم ةبيرق فوهكلا هذه تناكو . ةريزجلا طسو . هلغام ةيرقب

 ماع راصعإ نأ دقتعأو { ةريزجلاب ةميدقلا ةيسيئرلا ناطيتسإلا قطانم

 ملاعملاو راثآلا ضعب فالتإ يف ًاببس ناك ، هانشياع يذلا م ٧

 . ةيوقلا حايرلا هجو يف فوقولا عطتست مل يتلا { ةميدقلا تايانبلل

 روصو ‘. هودو ‘ صيصرمو ‘ جئافص : ىرقب دوجوم وه ام لثم
 . ملعأ هللاو ، تايفدو { ةريصم

 اننإف 9 ةريزجلا يف ةيسيئرلا ناطيتسإلا نكامأ ىلإ انرظن ام اذإو
 عقت يتلا يه . ناكسلاب ةلوهأملا ىرقلاو قطانملا مهأ نأ ظحالن

 عمجتلا قطانم دجن ثيح . ةريزجلل يقرشلاو يبرغلا لحاسلا ىلع
 ةريزجلل يبرغلا بناجلا ىلعو & رحبلا بناجب ةريزجلاب يناكسلا
 نم ةبيرق نكامألا هذه نوكل كلذو . ةريصم جيلخ ىلع ةلطملا

 3 ىطسولا ةقطنملاب ةريزجلل ةطقن برقأ دنع 3 يقرشلا لحاسلا

 ديحولا ءانيملا ربتعت يتلاو } ةنش ةقطنمو }\ توح ةيالو ثيح
 ىلإ ناكسلا هاجتإ نم دبال ناكف } مهقزر ردصمو . ةيالولا يلاهأل
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 . ةريزجلل يبرغلا لحاسلاب ناطيتسإلا

 ؛ ةريزجلاب ةيناكسلا قطانملا مهأب نايب يلي اميفو

 ؛ فلح سار \\

 راجشأل ةبسن كلذب تيمسو { ةريزجلا قطانم مهأ دعتو
 ىلع ةريبك تايمكب رحبلا جاومأ اهب فذقت يتلا ةيرحبلا فلحلا

 { ءاشنإلا ةثيدح ةقطنم فلح سأر ةقطنم ربتعتو 3 ةقطنملا ءيطاش

 تاسسؤملا فلتخمب معنت اهنأ امك . ةريزجلا ناكس رثكأ اهبو

 فيثك نارمغو ةطشن ةيراجت ةكرح ًاضيأ اهبو ، ةيحصلاو ةيمدخلا

 دي هيلإ تدتمإ امم رينكو 3 كونبو كامسألا ديمجتو عيمجت عناصمو

 ةلالجلا بحاص ةدايق تحت ةديشرلا ةموكحلاو { ةكرابملا ةضهنلا

 . هاعرو هللا هظفح ۔ مظعملا ديعس نب سوباق ناطلُسلا

 ٣) هذف ودج .

 لامش ةطقن ىصقأ يف عقت اهنوكل مسالا اذهب اهتيمست تءاجو
 . ناكسلا نم ددع اهنطقي اميدق ةيرقلا هذه تناكو .0 ةريزجلا

 انثإ اهب نأب " يبرعلا جيلخلا ليلد " هباتك يف " زليام " اهركذو

 نرواب " ةيزيلجنإلا ةنيفسلا ةراحب ةحبذم تعقو اهبو إ اخوك ةرشع
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 هيلع تبتك يراكذت بصن ًايلاح اهبو 0 م٠٩١ ٤ ماع " لادرفنأ
 براوقل ىسرمك ناكشسلا ايلاح اهمدختسيو { ةثداحلا كلت عئاقو

 ةدعاقو . ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه ةيوقت ةطحم اهبو { ةريغصلا ديصلا
 . يناملا يناطلسلا وجلا حالسل ةعباتلا ةيوجلا ةريصم

 ٢( تايد :

 3 تارتموليك ةسمخ يلاوحب فلح سأر نع دعبت ةيرقلا هذه نإ

 بشخلاب ةينبم خاوكأ ةدع اهب ةريغص ةيرق نع ةرابع يهو

 نمف } ةئفاد ةقطنم اهنوكل مسالا اذهب تيمس ليقو 0 حيفصلاو
 ثيح . نفدلا نم اهمسا نأ ليقو . ةيمستلا كلت تءاج ءفدلا

 . يونسلا لامجلا قابس ايلاح اهب ماقيو { ةريزجلا رباقم اهب دجوت
 ديعلاب يونسلا لافتحإلا ةبسانمب ةيلخادلا ةرازو همظنت يذلاو

 ضعب اهمدختسيو ةميدق ةعلق اياقب اهب دجوي امك . ديجملا ينطولا
 . ةريغصلا ديصلا براوقل ىسرمك نيدايصلا

 ٤) رشدللا ٠

 تارتموليك ةينامث يلاوحب فلح سأر نع دعبت ةريغص ةيرق 8

 دوجوب اهريغ نود اهدارفنال . مسالا اذهب اهتيمست تءاجو

 قطانم نم اهريغ نود اهب ومنت يتلاو ٤ ةيوارحصلا رمسلا راجشأ
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 امك . عرازملا عاونأ ضعبو .0 ةيشاملل رئاظح ةدع اهبو . ةريرجلا

 يبرغلا لحاسلا نع اديعب اهعقومف 3 ةاعّرلل خاوكأ اهب دجوي
 يعرلا قطانم دوجأ دعت يتلا ، رمحلا لابج حوفس بناجب ةريزجلل

 . صيصرم ةقطنم بناجب ةريزجلاب

 ٥\ يصضيوم ٠

 دوجوب رهتشت امنإو ، ناكسلاب ةلوهأم ريغو ةريغص ةيرق هذهو
 رتم وليك رشع ةنالث يلاوح دعب ىلع عقت يهف { اهب حفصلا نيع
 3 ةيبوسرلا ةبيكرتلا تاذ رمحلا لابج لفسأ قمعلاب فلح سأر نم

 تاذ ةيربلا بنارألاو ةيربلا نالزغلا ةبالخلا اهحوفس ىلع دجن امك
 . ةرمحلل لنئاملاو يدامرلا نوللا

 ٦) ود ٥ }

 . اهتيمست تءاج 0 رئبلا يف ولدلا يود وأ ، يداولا يود نم

 عرازم اهبو { ةريزجلل ةميدقلا ةمصاعلا تناكو ةريبك ةيرق يهو

 اهبو } ليخنلا فعسو حيفصلاو باشخألاب ةينبم لزانمو ةرينك
 " دنهلا زوج راجشأ اهب ومنت امك } تنمسألاب ةينبم دجاسم

 8 ةريزجلل يبرغلا لحاسلا ةاذاحمب عقت يهو } ليخنلاو " ليجرانلا

 ىلإ ءاج امدنع ةطوطب نبا اهيلإ مدق . ةمدهتُم ةميدق ةعلقل راثآ اهبو
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 نع اهاسرم دعبل اهب لزني مل هنأب ركذ دق هنكلو 8 نامع

  رحبلا نم برقلاب ةبذع هايم رابآ اهب دجوت امك . ءيطاشلا

 . نيحالفلاو ةاعرلا ضعب ايلاح اهنطقي

 \\ صيصرم ٠١

 اهبو { ةيناكسلا ةفاثكلا ثيح نم ةريصم ةقطنم يناث يهو

 لطتو ‘، نيدايصلا براوقل ىسرم اهبو } ريهشلا صيصرم نصح
 ثيح { ضعبلا اهيمسي امك " ةيغاشلا " وأ صيصرم ةريزج اهيلع
 قحب ربتعت يتلاو ، ةريصم مألا ةريزجلل ةعباتلا رزجلا ربكأ نم دعت
 3 ةيلمر يهو { ةيرحبلا فحالسلاو رويطلا دجاوت قطانم مهأ نم
 راجشأب ةاطغُم ةريزجلاو } ةيرخص تاعفترم اهب دجوت الو
 ضيبلاو رويطلا شيشعتل نكامألا مهأ نم دعتو " مرقلا " فورجنامل
 يلاهألا ضعب ركذيو 3 يلاهألا ضعب هسدقيي ميدق ربق اهبو 3 اهب
 ينابملا نعو { نيحلاصلا دحأ نفذ هبو دهعلا ميدق ربقلا اذه نأب

 . باشخألاو حيفصلاب رخآلاو } تباث وه ام اهنمف ةقطنملا كلتب

 يتلاو { ةميدقلا راثآلا ضعب هبناجبو ادج ميدق دجسم اهب دجوي امك

 { ماعلا عراشلا بناجب ةميدق ةعلق راثآو { لزانم اياقب نع ةرابع يه

 هباتمك يف " زليام " اهركذ امك . ةريزجلل ةيبرغلا ةهجلا نم كلذو
 ةريصم ةمصاع تناك اهنأب (يخيراتلا مسقلا ) يبرعلا جيلخلا ليلد

 . ةريزجلا نم ةيقرشلا قطانملل قرطلا قرتفُم اضيأ ربتعتو { ةميدقلا

- ١١٣ 



 ٨) جيلافص ٠

 ؤ صيصرم نم نيرتموليك دعب ىلع عقت 3 ةيرثأ ةقطنملا هذهو
 . ةيمالسإ ةربقمل راثآ اهبو . ةريزجلا ناكسل انطوم اميدق تناكو

 تايآلا نم ضعبل تاباتكو شوقن روبقلا كلت ىلع تدجوو

 وه " نيدهاش " نيرجح ىلع رهظي طقف دحاو مساو . ةينآرقلا
 نالطي ناجرب اميدق اهب ناك هنأب لاقيو . هللادبع نب يلع نب دمح

 ىلع ريشت تالالد دجوت ال هنأ الإ . ةديدع لزانمو رحبلا ىلع

 . لوقلا كلذ

 ؛۔ قمخحع ١(

 ةقطنم يهو . ةريزجلل يقرشلا لحاسلا ىلع عقت ةقطنم

 . قمحلا يف عقت اهنوكل قمغمب اهتيمست ببس نأ ليقو ، نيدايصلا

 لقح \\ `

 عقت ةقطنم يهو . اهتيمست تءاج ةيعارزلا لوقحلا ةرثك نم

 ضعبو فعسلا نم لزانم اهبو ئ ةريرجلا نم يقرشلا زجلا ف

 رابآو ةريثك عرازم اهبو . ةمدهتُم ةميدق دجاسمو لزانملل رانآلا

- ١١٤ 



 ليخنلاو " ابمألا " وجناملا راجشأ اهضرأ ىلع عرزيو { هايم

 . نوميللاو

 }؛ ةريصم روص \\ ١

 قطالمملا مهأ نم دتو 3 ناكسلاب ةرهدزم ةقطنم اميدق تناك

 دقو . لحاسلا نم برقلاب ةعلق اهبو . ةريزجلاب ةيسيئرلا

 . ديعب نمز ذنم 0 ةيرعتلا لماوع ببسب تمطحت

 ؤ ءام رئب ىلإ ةفاضالاب . ةعلقلا هذهل ةمدهتُم راثآ ضعب دجوتو

 8 فافلا راجشأو ، (ليجرانلا) دنهلا زوج راجشأو ليخن اهبو
 7 . ٢ م

 اهئاوه ىلإ هبسن مسال اادهب تيمسو ؛ ىرخالا عرازملا ضعبو

 ميقأ هنأب ركذيو & روص ةنيدم ءاوه هبشي ۔ فاج راح ، يروصلا
 دجوي امك ؛ م٣٦٩١ ماع ةريصم ةريزج ف يبارت راطم لوأ اهب

 ىسرم اهبو . حيفصلاو باشخألاب ةينبم لزانم ةدع اهب ايلاح

 . ( طس ) نيدايصلل

 قطانملا نم ريبك ددع كانه نأب كيهان . قطانملا هذهب يفتكنو

 3 فرع {، تفن } ايسار اهمهأ ةيرق ٣٢ ىلع ديزت يتلاو ىرخألا

 . خلإ ..... اهريغو

_ ١١٥ 





 ةريصم « ن اكدلا تاطاشن

 اهنأ الإ ةريزج اهنوك نم مغرلا ىلعو 0 ةريصم ةريزج نإ
 رخذت ةنيدم ىلإ ةريزج اهنوك نم اهجرخت ةددعتم تاطاشنب رخرت
 . ةبئاد ةكرحب جومتو ، ةطشنألا عاونأ فلتخمب

 انتريزجف ، ةبئاد ةكرح اهيف حملي ةريصم ةريزج ىلإ رئازلاف
 عراوشلا دبت ءوض لوأ غوزب عمو { راهنلا طويخ لوأ عم ظقيتست
 ةفرحلا عم انلو } هلمع لاجم ىلإ هجوتُم لك ةراملاب تأاتمإ دقو

 تفلُم لكشب ةريزجلا يف سرامت يتلا ةفرحلا كلت 5 ةفقو ةيسيئرلا
 ا

 نأ امف _ ةيلصألا ناكسلا ةفرح _ كامسألا ديص ةفرح نإ

 ًادلقُم ءيطاشلا ىلع 7 يشملا لفطلا ملعتي

 . ديصلا ةفرح يف ءابألا

 ديصلا تادعم ةفاك دجتو لإ ةريصم تاتويب نم تيب نم امو

 ةيديلقت دعت مل اهنإ !؟ اهارن يتلا كلت ديص لئاسو ةيأو 3 هيف

 لكل ديصلا تادعُم ةفاك ترفو يتلا ةديشرلا ةموكحلاو هللا لضفب
 { ةثيدحلا تادارطلا ) رصحلا ال لاخملا ليبس ىلع اهنمو {‘ نطاوم

 . ةريزجلا ضرأ ىلع ةخماش اهارت يتلا عناصملاو 0 ( كابشلا

_ ١١٧ 



 ام {} موي لك ءاسم حابص ءيطاشلا ىلع اهارن يتلا ةكرحلا ن

 يتلا ، ةفرحلا كلتل ةريزجلا لهأ ناقتإ ىلع عطاق ليلد الإ يه

 يتلاو ، دادجألا نع اهونراوتو ، مهعقوم ةعيبط مهيلع اهتضرف
 ديص ىلع ارصاق رمألا سيلو . ريفولا لخدلا اهئارو نم نونجي
 حابرتلاو رابحلا ديص كانه لب 0 ةفلتخملا اهعاونأب كامسألا

 وأ ةيرجهلا ةنسلا نم يبرعلا رهشلا فصتني نأ امف & (طوبطخإلا)

 . ءيطاشلا مهب نادزإ دقو لافطألاو ءاسنلا ىرن ىتح 0 يهتني

 ديص يف اهفصو نع مالقألا زجعت ام ةقئافلا تاراهملا نم مهيدلو

 يف هنومدختسي مهنإ ، روخصلا نيب نم هريغو (طوبطخألار حابرتلا
 7 لحكلا ةعانص يف هنومدختسيو . ًاففجُمو اجزاط ماعطلا

 فلتختو ، رحبلا هجرخي ام لك مادختسإ يف ةقئاف ةعارب ناكسللو

 ةراجتب نولمعي نم كانهو } اهمجح ثيح نم ديصلا نفُس

 . ةيملاعلاو ةرواجملا قاوسألا ىلإ اهلقنو 0} كامسألا

 ةعبتملا لئاسولا ثدحأ دجي اهب كامسألا عناصملو ةريصمل رئازلاو

 ةيجيلخلا لو دلا ةفاك ىلإ اهريدصتو اهفيلغتو كامسألا ديمجتل

 . ةيبنجألاو ةيبرعلاو

 ١( نفسلا ةعانص :

 اهب ديصلا ةفرحو ةريرج ا ةعيبط ن هيف كش ال امث هنإ

 نإو . اميدق نفسل ا ةعانص يهو . ةيديلقتلا ةفرحلا كلت بجوتست

- ١١٨ 



 براوقلا روهظ ببسب ةيديلقتلا ةعانصلا هذه اوسرامث لق دق ناك

 تناك نإو . ةريغصلاو ةريبكلا كابشلا ةعانص نأ الإ ، ةنيدحلا

 روهظ ببسب ، ليلقلا نم آلإ سرامت ال تحبصأ ةفرحلا كلت
 . نيدايصلا لوانتم يف امئاد اهدوجوو . ةثيدحلا كابشلا

 ؛ جيسدنلا ةعانص ٣)

 دقو . ةريزجلا اهب رهتشت يتلا ةيديلقتلا فرحلا نم يهو
 تاجايتحإ ةيبلتل كلذو { ديعب نمز ذنم ةريزجلا هذه يلاهأ اهسرام

 نم ددع لازامو ، ىرخألا ةايحلا تابلطتمو سبالملا نم ناكُسلا
 ثاريمك نآلا ىتح ةيديلقتلا ةفرحلا كلت نوسرامي ناكشسلا

 ةفرحلا هذهو { مهئابأو مهدادجأ نع هوثراوت امك هيلع نوصرحي

 يف ةيساسأ ةماعدك ماه رود نم هبعلت امو ةأرملا ىلإ كشالو اندوقت

 . اهعمتجم ريوطت ليبس

 نم هب تيظح امع دئارو ماه رود ن امغ ةنطلس ف ة ًارمللو

 لغشت اهارن ذإ ۔ هاعرو هللا هظفح ۔ ةلالجلا بحاص دهع يف ميركت

 . تايلاعفلاو ةطشنألا ةفاك يف كراشتو بصانملا

 لك يف اهنطو ةمدخ يف اهرودب علطتت ةريصم ةيالو يف ةأرملاو
 نمألا قيقحتل ةلعافلا ةمهاسملا يف ريبك رود ةأرمللو ، تالاجملا

 تاناويحلا ةياعرو ةيبرت لاجم يف اهرودب موقت يهف ئ يئاذغلا

- ١١٩ 



 تدعب موقت ثيح ، هجراخ وأ لزنملا يف تناك ءاوس نجاودلاو

 لكك عمتجملاو ةرسألا تابلطتم ريفوت يف رصحنت ةمهُم تايلمع
 كلذو . يئاذغلا نمألا ققحي ام لكو ةيناويحلا تاجتنملا نم

 ضيبلا عمج اهنم } روصو لاكشأ ةدع يف امات ًالالغتسإ اهلالغتسإ

 كلذو ، بيلحلا نم ةدافتسالاب اضيأو ، تيكاتكلاب ةيانعلاو

 ىرخأ تاعانص ىلإ ةفاضإلاب ، نوهدلا صالختسإو نبجلا ةعانصب

 هيفوص طويخ ىلإ هليوحتل فوصلا زج يهو { ةيمهأ لقت ال
 هلالغتسإو جيسنلا ةيلمع يف هنم ةدافتسإلل كلذو 0 لزغلا ةطساوب

 . ةيطغألاو تاسوبلملاو داجسلا اهنم ةفلتخُم تاعانص يف

 صلختسي هنأ ثيح . لحكلا ةعانص يه ىرخأ ةعانص كانهو
 . شرقلا كامسأ دبك نم

 عيجشت يف ًاريبك ارود ةطشنلا ةيموكحلا تاسسؤملا بعلت امك

 هيجوتلاب كلذو } سرادملا يفو { ةيالولا ىوتسم ىلع ةأرملا
 ةطشنأ تاسسؤملا كلتل ناك دقو } يونعملا معدلاو داشرإلاو

 . هلاعفو ةظوحلم

 .هحا رزلا ٣)

 عقوم مكحب كلذو . ةريزجلا يف قيض قاطن ىلع سرامتو
 دست تناك نإو 0 ةدمسألاو ةعارزلل ةحلاصلا هايملا ةلقو ةريزجلا

- ١٢١٠ 



 تاعورزملا نمو 0 اهتسراممب نوموقي نيذلاو اهباحصأ ةجاح
 3 ماذيبلا { نامرلا { نوتيزلا { وجناملا ، ليخنلا) ةريزجلا يف ةدوجوملا

 . يجاتنإ سيلو طيسب لكشب تاجوتنملا هذه نكلو 7( نوميللا

 : ناويحلل ةيبرث (ئ

 .يتلا تاناويحلا نم ديدعلا كانهف ، عساو قاطن ىلع سرامتو

 بلجي انه } ( راقبألا { زعاملا ، مانغألا ، لبإلا ) ةريزجلا يف ىبرت
 لماع ةريزجلا عقومو ، رحبلا قيرط نع لاموصلا نم اهمظعم
 . ريثكلا سانلا اهنم ديفتسي يتلاو تاناويحلا كلت بلج يف دعاسم

 اهنم اهنوذخأي يتلا نابلألاو موحللاف { ءاذغلل ماه ردصم يهف

 ام اهنمو { ةرثكب اهنومدختسي كلذك لبالاو . اهدولج كلذكو

 . كلذ ىلع ةبردم يهو ، قابسلا يف مدختسي
 نمألاو يتاذلا ءافتكالا ققحت داكت ةريزجلا يف ةيناويحلا ةورنلاو

 يف ةأرمللو ، ةنجادلا ةورثلا نع كيهان { ةريزجلا ناكسل يئاذغلا

 رويطلا ةيبرتب ينتعت ثيح ، لاجملا كلذ يف ماهو زراب رود ةريزجلا
 يف اهلعجي ضيبو موحل نم ةورثلا كلت هردت امو 3 اهعاونأ فلتخمب
 نجاودلل ع رازم اضيأ دجوت هنأ عم { ةريزجلا يف ةأرملا مامتهإ ةعيلط

 ةديشرلا ةموكحلا رود انه لفغن الو } موحللاو ضيبلل ةجتلملا
 هذهب ينتعت ةيرطيب ةدحو تأشنأ دقف 8 ةورثلا كلتب اهتيانع ىدمو

- ١٢١١ 



 تادعاسم نم نينطاوملل همدقت ام ةريزجلا يف ةيناويحلا ةورثلا

 . ةنجادلاو ةيناويحلا ةورثلا ىلع أظافج ةيداشرإو ةيبط تاراشتسإو

 فئاظولاو لامعألا يهف 0 ىرخألا ناكُسلا تاطاشن نع امأ

 . ةريزجلاب ةيموكحلا رئاودلا نم ديدعلا دوجول ارظنو 9 ةيموكحلا
 ال لانملا ليبس ىلعو . ةكرابملا ةضهنلا دي اهيلإ تدتمإ يتلاو

 ةفلتخملا ميلعتلا لحارمل ةعبرأ اهددعو سرادملا كانهف } رصحلا

 يف نيمعتلا ةبسن تفلب دقو ، ( يوناثلا ، يدادعالا . يئادتبإلا )

 . نيينامعلا اهلغشي سيردتلا فئاظوف ، ١٠٠ ةيئادتبإلا ةلحرملا

 ةبئاد ةكرح ىري ةريزجلل رئازلاو & ةيرادإلا فئاظولا كلذكو

 لقت ةريرجلا ىرقو عراوش بوجت تاصابلاف ،\ موي لك حابص

 ىلإ نيهجتُم مهدهاشت } تاملعملاو نيملعملاو تابلاطلاو ةبلطلا

 ةدايق تحت ةديشرلا ةموكحلاو هللا لضفب الإ كلذ امو 3 مهلامعأ
 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلُسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم

 الإ اهباوبأ دصون ال ةريزجلا يف ملعلا روذَو ۔ هاعرو هللا هظفح -

 . ةريزجلاب رابكلا ميلعت ماسقأ ثيح { اليل

 يف لمعلل موي لك حابص هجنت ىرخأ ًاجاوفأ دهشت ام ًارينكو
 لمعلل نوهجتي نم كانهو 3 ةيوجلا ةريصم ةدعاقو { عافدلا ةرازو

 اذه دنع ناكسلا لامعأ رصتقت الو { ةيناطيربلا ةعاذالا ةطحم يف

 ضرأ ىلع ةدوجوملا كونبلا يف نولمعي نم كانه لب ، طقف دحلا

 رقمو } ةيعامتجإلا نوئشلاو { ةيدلبلا بتاكم كانهو . ةريزجلا

- ١٢١٢



 نم اهريغو . فتاهلاو ‘ قرطلاو ‘ ديربلاو ‘ ىفشتسملاو ] ةيالولا

 نيلماعلا ىلإ ةفاضإلاب ، تارازولل ًاعورف لثمت يتلا ةيموكحلا رئاودلا
 فقت عناصم ةتس ةريزجلا ضرأ ىلع دجوت ثيح . كامسألا عناصمب

 ةفاك ىلإ ةريزجلا نم ةراجتلا ةكرح طشني يعانص حرصك ةخماش

 . ةيجراخلاو ةيلحملا قاوسألا

_- ١٢١٣ _





٦١ 

 م

 ريزج اءاسن هسار امت جيسنل ١ ة ; ء ز 1

!\ 
! 
   آ ت ١ ا

 



 ىف مه : ات ةريصم
١
 

 كامسالا

 



ح
د
ي
م
ج
ح
ه
 

-. 
. 

م
م
ج
ت
ج
ن
ت
م
ك
م
د
ت
م
ت
م
م
ف
ت
ت
ت
ك
ت
ب
ر
.
 

 هد
: 

 



١ 

 



 



 



 



  



 ةيناويحلا ةايحلا

 تاناويحلا نم 0& ةريصم لامر ىلع اهدهاشت يتلا تاناويحلا

 بنارألا هبشت ةيدامر بنارألاو ، ( بنارألاو ، نالزغلا ) ةيربلا
 " قونلا " لامجلا كانهو & مجحلا يف اهفصن نكلو . ةيزيلجنإلا

 نم نالزغلاو ، ةيربلا ريمحلا دجوت لالتلا يفو ، فارخلاو زعاملاو
 اهدادعأ تلق يتلاو } سلوكيفر امادلا لازغ 3 ةردانلا فانصألا

 لكش ىلع دجاوتتو ، ةيضاملا ةليلقلا ماوعألا لالخ ةرنكب

 ليلقلا ددعلا اهنم دهاشيو ، نالزغ ٣ : ٦ نم اهنم لك تاعومجم
 نم تاعومجم لكشتو . ةرينك اهدادعأ اقباس تناك امنيب ، طقف

 امأ ، ةسرتفُم تاناويح ةريزجلا يف دجوت الو 3 ًالازغ ٠ : ١٧

 ضعبو 3 ٣ : ٦ نم اهنم لك { ةريبك تاعومجم يف دجوتف ريمحلا
 قطانم يف ةريثك دادعأب مانغألا دجاوتتو ، ضيبألا نوللا تاذ اهنم

 . باشعألا ةليلق قطانملا يف لبإلاو | باشعألا

 يتلا مانغألا ةصاخو ةريزجلا يف مانغألا ضعب دجوي امك

 ةريزجلا هذهب ةراملا ةيلاموصلا نفسلا قيرط نع لاموصلا نم بلجت
 نفسلا هذه وسرتو {. ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةهجتملاو

 . مانغألا ضعب انايحأ عيبتو ، دوقولاو نؤملاب اهديوزت متيل ةريزجلاب
 . ةريزجلا يف ةريبك ةروصب ةرشتنم دهاشت يتلاو

_- ١٣٣ 



 ‘ ع زولا ‘ ءابرحلا) لنم فحاوزلا نم ةريثك عاونأ ةريزجلا يفو

 يعافألا . اليوم يعافأ {©= تايئاظعلا . روقنقلا . ساموت يلاحس

 ١ قرزألاو رمحألا سأرلا تاذ توفرضعلا ، عدافضلا ، ةيلمرلا

 . ( ةيكوشلا لويذلا تاذ فحاوزلا

 براقعلا ةريزجلا يف رشتنتو 3 ةريزجلاب دوجوم ريغف لرولا امأ
 ىلع دجوتو . راهنلا ءانثأ رهظت ام ًاردان اهنكلو 3 ءادوسلا
 8 راهنلا ةرارح لعفب ةنخاسلا ةراجحلا ىلع وأ 0 ليللا يف روخصلا

 ذ ةملؤم تاعسل تاذو تاصوب ٦ ىلإ اهضعب لوط لصي دقو

 ةلئاع نم ةريزجلا يف ةدوجوملا يعافألاو { ةتيمُم ريغ اهنكلو

 يعافألا كلذكو . ةماس ريغ يهو ةيدنهلا يعافألا هبشت { نيباعنلا

 . عيوطتلل ةلباق اهنأ لا ةماس اهنأ نم مغرلا ىلعو { ةيئاملا

 نم هريغك } ماسو ريطخو ريبك وهف } لمجلا توبكنع امأ
 . بكانعلا عاونأ
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 ةرصم ف ةيرحبلا ةارحلا

 ىلع انسفنأ دجن ، نامع يف ةيرحبلا ةايحلا نع ثدحتن امدنع

 ةيخس ءاطعم ميرك ملاع ين اندجنو }\ فارطألا ةيمارتم لحاوس

 ىلع لطي دلب نع ثيدحلا ناك ام اذإ اذه { راحبلا ملاع هنإ | هدي

 اهبناوج نم هايملا اهب طيحت رحبلا طسو ةريزجب كلاب امف & لحاسلا

 . عبرألا

 . لوقعلا اهيف راحت ةايح نم اهلاي ، ةبيجع ةيرحب ةايحل اهنإ
 الو دعت ال كامسأو . ريطاسألاو تاياكحلا اهلوح نم رثكتو

 . ةعورلا يف ةياغ ، ىصحت

 . ةينامعلا تايالولا رئاس ىلإ اهتاريخ دمت ةريصم ءيطاوش نإ
 نييوتسملا ىلع ءاطعلا رصتقي الو } جيلخلا لود ىلإ دودحلا ىدعتتو

 ةضهنلا لضفب كلذو } يجراخلا ملاعلا ىلإ لب & يجيلخلاو يلحلا

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم اهمئاعد ىسرأ يتلا ةكرابملا

 كامسألا عناصمف ، - هاعرو هللا هظفح ۔ مظعملا ديعس نب سوباق

 اهقيوستل كامسألا ةئبعتو عمج يف راهن ليل لمعت ةريزجلا ضرأ ىلع
 . ريدصتلل اهدادعإو اهفينصتو اهديمجت وأ ةجزاط ايلحم

 انهو { ةريصم ةريزج يف انه ةصاخ ، بيرغ كامسألا مْلاَعَو
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 نينفشلا {} ادوكاربلا } شرقلا كامسأ ) رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 ٥ نايبورلا } ناطرسلا ، نيفلودلا ، سيماريإلا 0 اتناملا & يرحبلا

 انه هنومسي يذلا " بصيلا " . روماهلا } ةوهسلا } دعنكلا

 ىرخأ عاونأو 9 ( ةيسلا ، رذيجلا ، يلافيرتلا " هرثكأ ام & يرعشلا

 ةرثكب دجاوتت يتلا ةخراشلا نع كيهان 0 اهيف لوقعلا راتحت ةريثك

 . اهنم يقرشلا ءرجلا ةصاخ ةريزجلا لحاوس ىلع

 ظتكت فيك ىرت ةريزجلا يف ناكسلا تاطاشن نع أرقت امدنعو

 مهدعاوس ةلوتفم لاجر اهولعي ديصلا نفسب ةريصم ءيطاوش
 نفسب مهرفاظأ ةموعن ذنم اهيلع اوبردتو ةمهملا هذهل مهسفنأ اودعأ

 ةدع تالاجم يف ةورثلا هذه ةيمنت ةضهنلا دي تكراب دقو . ةروطتم

 . عناصملا باحصأو نيدايصلل ةرسيم ضورقو معد نم

 كامسأ ةلجم هتركذ ام ، ةريصم كامسأ ةدوج ىلع ليلد ريخو

 يملاعلا بلطلاو : " يبذ نع ردصت ةيموكح ةرشن " يبرعلا جيلخلا

 . ةريزجلا لهأ دنع ديصلا تاودأ نمو 0 ةريزجلا كامسأل ديازتملا

 ديصلا لئاسو ثدحأ نم اهريغو . يروهلاو { دارطلاو ندبلا

 . ةديشرلا ةموكحلا دي اهيلإ تدتمإ يتلاو { ةثيدحلا

 ملاع دنع فقوتت مل ةيرحبلا انتلحر نإ 0 ءيراقلا يزيرع

 امف . ميمعلا ريخلا هئاشحأ يفو |: بيجع راحبلا ملاعف .كامسألا

 بوجنل ءيراقلا اهيأ كبحصن نآلاو ‘ ابئاخ داعو دصاق هدصق
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 ودبت ءاملا يفف { ةقيشلا ةيرحبلا فحالسلا ملاع هنإ & رخآ ملاع

 اهنأكو { ءاضفلا يف اهيناوق حجرؤت 3 لبق نم اهتلخ امك ةريزجلا
 ءوض ىلعو . ةنيفسلا كلتل تارجح تويبلا نأكو ، ىواهتت ابهش
 يخري ليللا ثيحو {. يدامرلا اهنطاش ىلإ اياطخ ينذخات رمقلا

 دعتبتو ، ديدش ءطبب فحزت { ءودهب فحالسلا جرختف { هلودس
 ضيبتو ، اهلخاد ىراوتت ةرفح اهسفنل رفحتل 3 هايملا نع ًاليلق
 نم شويج ؛ ةضيب ٤٠ ىلإ لقي دقو } ةضيب ١٢٠ : ١٤٠ يلاوح

 . ةليل لك فالآلا ضيبتو ، ةريصم ءيطاوش يف مجتست فحالسلا
 يف هتنضتحإ يتلا اهضيب ىلع ةرسح اهعومد يدتنت اريثك يكبتو
 . اهعومد ل إ هتامالع نم ىرت ال تماص ء اكب هنكل . اهماحرأ
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 ةبرحبلا فحالسلا

 3٨5 بناج لك نم اهد دهي رطخل ا { ةيرحبل ١ فحالسلا ةنيكسم

 لاوهأ نم اهيقت ال ةبلصلا اهتقردو .اهب نوصبرتي اهؤادعأ

 . اهرظتنت

 ىلع تكشوأ يتلا فحالسلا نأ } ظحلا نسُح نم نكلو

 اذه نإف ، ةئام لك نيب نم طقف ةدحاو تجن ول . ًانمز ضارقنالا
 هذه شيعت له نكلو . دبألا ىلإ فحالسلا سنج رارمتسإل فاك

 ... امبر !؟ ةدحاولا

 ءيطاوش فحالسلا تراتخإ ايندلا ءيطاوشو راحب لك نمف

 نيب عضتو اهيلإ عرهتف & ةصاخ ةريصم ءيطاوشو 3 ةماع نامغ

 ةمهُم ىمسأ يف اهيدل ام زعأ ترمط دقو يضمت من اهضيب لامرلا
 دعب 9 ةايحلل ةصرف سامتلإو ع ونلا رارمتسإ يهو اهلجأ نم شيعت
 . اهئانفب رذنأو ضارقنإلا اهدده نأ

 ةريصم ةريزج ءيطاوش تراتخإ يتلا ‘ ةيرحبلا فحالسلا اهنإ

 ةراحلا فيصلا رهشأ ىف هايملا نم فحالسلا جرخت ديدش ءودهب

 راتمأ ةعضب لك لقاثت يف يضمتو ءيطاشلا ىلع اهفناعزب برضت
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 لصاوت من ] ناكملا ولخ نم دكأتتل اراسيو انيمي رظنتو فقوتت
 حنج يف اهيدؤت ةسدقُم ةمهمب ةفلكم ةيئامرب ةعردُم اهنأك فحزلا

 . مالظلا

 ادبت ةللبملا ءيطاشلا لامر يلتعتو جاومألا دودح ربعت امدنعو

 ةمهبو اهمامتإل ملاعلا راحب يصاقأ نم تءاج يتلا ةيرسلا اهتمهُم

 اهنول نوكيل لامرلا ءاصقإل اهفناعز مدختست { رفحلا أدبت طاشنو

 . دج يف لصاوت يلابت الو متهت ال 3 ةحتافلا لامرلا نولب نكادلا
 ةريبك ةرفح تعنص دق نوكت ريبكلا دهجلا نم ةعاس فصن دعبو

 يف أدبتو ةرفحلا يف يفلخلا اهدسج فصن ةافحلسلا عضت اهدعب

 ةافحلسلا يهتنت نأ لبق يضمت ىرخأ ةقيقد نورشع ؛ ضيبلا عضو

 . ةضيب ١٤٠ ىلإ ٦٠ نيب ام غرفت ؛ ةسدقملا اهتمهُم نم

 ةمهُم اهمامأ نوكت تتأ ثيح نم ةافحلسلا دوعت نأ لبقو

 اهناكم ىلإ لامرلا ديعت { هيومتلاو ءافخالا يه . ىرخأ ةيجيتارتسإ

 من ،تناك امك ضرألا يوستل اهفناعزب برضتو } ضيبلا قوف
 رفحتل اراسي من ائيش اهيف عضت ال ةهباشتم ةرفح رفحل ًانيمي قلطنت
 دقل ؛ تتأ ثيح نم رحبلا ىلإ يضمت نئمطت نأ دعبو & ىرخأ
 ام اذإ ىتح اهضيب نع ثحبي نم لكل ًاخاخفأ تبصنو تهوم

 . مالس يف خرفي اهضيب اوكرتو اوفرصنإ ائيش اودجي ملو اورفح

 رمهنت « رحبلا ىلإ دوعتل مخضلا اهدسج ةافحلسلا رجت امدنعو
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 كلذبو  راحبلا هب تباجو اهضيب تلمح دقل . اهينيع نم ع ومدلا

 . لامرلا يف خرفيل هتعضو ىتح ةقشملاو دهجلا

 ؟ دوجولل اهراغص جرخي ىتح اهتمهم مامتإ يف حجنت له نكلو
 يضقت ، راطخألا هجاوت اهردقل اهكرتت يهف ! فرعت ال اهنإ
 . باسنتو باستت عومدلاو اهدسج رجتو ةافحلسلا

 زرفت ةافحلسلا نأ بيجعلا ملاعلا اذه يف نوصصختملا لوقي

 . اهب ةقلاعلا لامرلا تارذ نم اهينيع فيظنتل اعومد

 كرتت يهو اهملأو اهتريح يكبت اهنأ نوري نوريثكلا نكلو
 ؛ بناج لك نم اهب قدحت راطخألاو راغصلا ىرت نأ نود اهضيب

 اذهب اوعتمتيل نوتأي نم لك هدهشيو رركتي امئاد يمارد دهشم

 ... هللا ناحبس 8 بيجعلا ملاعلا

 يذلا فحالسلا ضيب جارختسإ ىلع رزجلا ناكس بأد دقلو

 دقف ،. امامت تفقوت ةداعلا هذه نكلو {. يهش ءاذغ هنأ هنع فرغ

 يلاهأ عفد ام جضانلا ركفلاو { ةميلسلا ةيعوتلاب سانلا كردأ

 ةيمهأو . ةردانلا ةيعيبطلا ةورثلا كلت ىلع ةظفاحملا ىلإ ةريزجلا

 . اهتيامح ةرورضو ةيرحبلا فحالسلا ىلع ظافحلا

 !؟ رحبلاو وجلا يف ىرخألا راطخألا نع اذام نكلو

 ضيبلا عضو نم نيرهش دعب فحالسلا ضيب سقفي نأ درجمب
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 نوقلطني حيرلل مهفناعز نوملسيو لامرلا نيب نم راغصلا بشيو
 فقت يتلا سرودلا رويط نوكت ثيح . ءاملا وحن ةيزيرغلا مهتساحب
 ةيهش ةبجو طاقتلإل دادعتسإلا ةبهأ ىلع ءيطاشلا لوط ىلع

 فالآ تومتف } مهتميلو رحبلا تاناطرس مهكراشتو . ةلهس

 . تاناطرسلا لجرأ ناربو رويطلا ريقانم نيب قئاقد يف فحالسلا
 نوكت رحبلا ىلإ لوصولا يف فحالسلا راغص نم جني نمو
 . هراظتنإ يف كامسألا

 اهنإ & ةمهنلا رحبلا تاناويح ةلهس ةبجو نوكت تاظحل يفو
 . اهيف تاقولخملا بئاجعو .0 اهبئاجعب ةعيبطلا

 بذجيل ةريصم لامر ىلع هارن يذلا بيرغلا ملاعلا اذه نإ

 . ريثملا ملاعلا اذه ةعباتم نع فقوتلا عطتسن ال ةجردل انهابتنإ

 . ةبقلا ناهبشي عردو سأرب زاتمت يتلا ةيربلا اهنم فحالسلاو
 ةيامحلا ضرغب ع ردلا اذه لخاد اهسأر ةافحلسلا ءيبخت ام ابلاغو

 ةقيرطب ةفيكم اهلجرأ نإف ةسبايلا ىلع اهتايح لج يضقت اهنأ امبو
 . كلذ ىلع اهدعاست ةصاخ

 نم اءزج يضقت {}©ك ةيئام هبش يهن ئ ةيرهنل ١ فحالسلا امأ

 ًاعافترإ لقأ اهعردو . ءاملا ف رخألا ءزجلاو { ةسبايلا ىلع اهتايح

 اهدعاستل كلذو ةففكم اهلجرأو ‘ ةجودزملا اهتايح عم مءالتيل

 . ةحابسلا ىلع
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 نإ ؛ راحبلا يف ةايحلا عم اديج ةيرحبلا فحالسلا مءالتتو
 نأ ىلإ جاتحتو سفنتتل حطسلا ىلإ لصت نأ اهنم بلطتت ةرورضلا
 مغرلابو 4 ًايبايسنإ امسج اهل نأ امك {. ةسبايلا ىلع اهضيب عضت

 امدنع لومخلاب فصتت اهنأ لإ { ءاملا لخاد يهو اهتقاشر نم

 يف ةروكذملا اهعاونأو فحالسلا ملاع ىرنل يعم ىلاعت نكلو

 : ةريصم انتريزج

 يهو . نامعب ةطيحملا راحبل ١ بوجت ٤ عاونأ ةسمخ كانه

 : راصتخإب

 فافرش ةافحلس ٢( ءارضخلا ةافحلسلا ١(

 ين امير ةافحلس ٤ يلور ةافحلس ٣(

 ةليمن ةافحلس ٥(

 لامر { انه انلامر قشعي يذلا ع ونلا ىلع انثيدح ف رصتقنسو

 : ةريصم ةريرج

 . ىنمي 9 ةافحلس ١)

 ةبقر اهل ، ببدم بلص راقنمب يهتني ضيرع مخض سأر تاذ
 ىطغمو ‘ يننلا ىلإ لئام هنول ‘ سلمأ يمظعلا اهعرد . ةظيلغ
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 يلاقترب ًابلاغ ةافحلسلا دلج . ةيمظعلا حئافصلا نم جاوزأ ةسمخب
 . رمح ين ىلإ نوللا

 . ءارضخلا ةافحلسلا نم اليلق رغصأ اهمجح ةغلابلا ةافحلسلاو

 لوط حوارتيو { مارج وليك ١٦٠ ىلإ ٩١ نيب اهنزو حوارتي ثيح
 . مس ٩٦ ىلإ ٩١ نيب ام يمظعلا اهعرد

 ؛ اهدجاوت نكام

 نامغع . ملاعلا ءاحنأ لك ف ةيئاوتسالا ةبشو ةلدتعملا قطانملا ف

 شيعت ذإ ، هرسأب ملاعلا يف ينامير فحالس نم عمجت ربكأ اهب
 كل ذكو ئ ةريصم ةريرجب ايونس ين امير ةافحلس فل أ ٠ ٣ يل اوح

 ايروك ) تاينالحلا رزجو رافظ لحاس يف ةريبك دادعأب دجاوتت

 . ( اقباس ايروم

 :اهترجه

 قطانم نع ًاديعب ينامير فحالس تاكرحت نع رينكلا فرعي ال
 تافاسملو لحاسلا لوط ىلع رجاهت اهنأ حضاولا نمو . اهششعت
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 . انايحأ ةليوط

 ددع طسوتم غلبيو & فيصلاو عيبرلا رخاوأ يف اهضيب عضت
 . ةضيب ٠١ ١ يلاوح ةدحاولا ةرملا يف ةافحلسلا هعضت يذلا ضيبلا

 يف نيتبثُم نيمخض نيكف اهل . ةيذغتلا ةيمحل فحالسلا هذه

 هذه ىذغتتو { ءارضخلا ةافحلسلا سأر همجح يف قوفي سأر

 باعشلا تاقولخمو راحملاو رحبلا تاناطرس ىلع فحالسلا

 عقاوقلا قحس ىلع نامخضلا اهاكف اهدعاسيو ، ىرخألا ةيناجرملا
 . ةريبكلا

 ٦) يل و) ةافحلس ٠

 اهعردو } لكشلا ثلنُم راقنم ىلإ ةأجف قيضي ضيرع سأر اهل
 حئافملا نم جاوزأ ةعبس نم نوكم سلمأ يجراخلا يمظعلا

 ارضخأ نوكي ام ابلاغ يمظعلا عردلا نول 3 رثكأ وأ ةيمظعلا

 رفصأ وأ امامت رفصأ نوكي نأ نكمي دلجلا نولو . اتهاب ًاينوتيز

 . ًارضخم
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 . مارج وليك ٥ ٤ يل اوح اهنزو غلبي . ةريغص ةافحلس هذه

 . ارتميتنس ٦٥ : ٧٥ نبب ام اهلوط حوارتيو

 ؛ اهدجاوت نكامأل

 ةنطلس يف دجنو 7 ملاعلا ءاحنأ لك يف ةيئاوتسإلا راحبلا يف

 يف ششعت 3 عونلا اذه نم ةافحلس ةئام نم برقي ام ايونس نامع

 لحاسلا لوط ىلع ةرثانتم دجوت اهنم لنالقو { ةريصم ةريزج

 . رافظ يف طابرم ىتح بونجلا هاجتاب

 انتقو ىتح اضماغ لازيال فحالسلا نم عونلا اذه ةرجه نإ
 .اذه

 | ةدحاو ةعفذك ةضيب ١١٠ يلاوح ةدحاولا ةافحلسلا عضت

 يفو } ةريبك دادعأ يف ششعتلا ىلإ هليم عونلا اذه نع فورعملاو

 ىطسولا اكيرمأ يف ةرهاظلا هذه ىلع قلطو 3 ًابيرقت دحاو تقو
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 . " هيآ " سادابيرأ مسا

 ٠ ١ا هءاذغ

 امك { نايبورلاو رحبلا تاناطرس نم سيئرلا اهءاذغ نوكتي
 تايجنفسال ا ةليصف نم عونو . رحبلا ليدانق ىلع ىذغتت اهنأ

 . " كح ي" ىمسي

 ءاقبلا لجأ نمو لضفأ ةايح ىلع انم اصرح ئ ءيراقلا يخأ

 ىلاعت ، ةديشرلا ةموكحلا دوهجل ةرزاؤمو 0 ةردانلا فحالسلا كلتل

 ... دوهجل ا كلت ىلع ايوس فرعتن

- ١٤٧ _ 





 فحالسلا ذاقنال ةلوذملا دوهحلا

 ءاقبلا لجأ نمو } لضفأ ةايح ىلع انم اصرح . ءيراقلا يخأ

 دبال {. ةديشرلا ةموكحلا دوهجل ةرزاؤمو {. ةردانلا فحالسلا كلتل

 بوعش داحتإ بلطتي فحالسلا هذه ءاقب نأ 3 انناهذأ يف عضن نأ

 عيراشملا نم ةلسلسك فحالسلا ةيامح جمانرب أدب دقو 3 ملاعلا

 انفرع دق نآلاو ، ةطبارتم ريغ ةيموق جمارب لكش يف وأ 3 ةيلحملا

 لالخ ةليوطلا اهترجهو فحالسلا عاونأ فلتخُم ةنحم نع ريثكلا
 { ام لمعب مايقلل ةجاحلا ىدم انكردأو 0 لود ةدعل ةيميلقإلا هايملا

 . ةعئارلا تاقولخملا هذه ةيامحل . يلودلا ىوتسملا ىلع

 عارزتسإو لقن نآلا متيف { لعفلاب ادب دق يلودلا نواعتلا نإ
 ةددهملا عاونألا رثكأ نم ربتعت يتلا يلور فحالس ضيب
 ىلإ ، طقف كيسكملا يف ةليلق دادعأ يف ششعت يتلاو & ضارقنإلاب

 تايالولاب ساسكت ةيالو يف يرداب رزج يف انمأ رثكأ ءيطاوش

 . ةيكيرمألا ةدحتملا

 يف هتايح نم ًاعزج يضقي قولخم ةرادإ يف ةيقيقحلا ةبوعصلا نإ
 وه ىرخأ ةلود هايم يف رخآلا ءزجلاو . ةلودل ةيميلقإلا هايلا

 . اهيلع ظافحلا ةيلوئسم يف ةكراشملا ىلع قافتإلا

- ١٤٩ 



 يف ىذغتت امبر ناتسكاب يف ششعت يتلا فحالسلا الثمف
 يفو ، ةكرتشم ةرادإ نيتيويحلا نيتنيبلا ةرادإ بلطتي امث 0 نامع

 رامثتسإو لالغتسإ يف اهتيقحأ ةدحاو ةلود يعدت امبر نايحألا ضعب

 . هتيامح ةداج ىرخألا ىعست امنيب فحالسلا نوزخم

 يف مهاست يتلا لئاسولا مهأ نم تايقافتإلاو تادهاعملا ربتعت
 عاونألل ةيلودلا ةراجتلا ةيقافتإ ربتعتو 0 يلودلا نواعتلا زيزعت
 يتلا تازاجنإلا رثكأ نم تاتابنلاو تاناويحلا نم ضارقنإلاب ةددهملا

 .اهريغ نم رثكأ . فحالسلا هاجت ةيلودلا ةدحولا تززع

 اهتاجتنم وأ ةيرحبلا فحالسلا ريدصت يف لماعتلا عنم مت اهاضتقمبو
 هنأ ألإ . ةمظنملا هذه ةيوضع تحت ، ءاضعألا لودلا لك نيب

 ذيفنتل اهلالغتسإ نم فحالسلا راجت نكمت تارغث كانه تلازام

 . مهبرام

 ناتيحلا ةيامح لاجم يف { ةبيط نامع ةنطلس ةعمس نأ عمو

 تاءارجإب قلعتي اميف اليوط اخيرات اهل نإف ، ضيبألا اهملا ناويحو
 ماع نامع يف ىلوألا تاحوسملاب مايقلا مت دقف إ فحالسلا ةيامح

 طفنلا ةرازوو كامسألاو ةعارزلا ةرازو قيرط نع ۔ م ا٧

 . ةعيبطلا نوصل يلودلا داحتإلا عم نواعتلاب ، كاذنآ نداعملاو

 ةريزج ىلع زيكرتلا ناكو . ةئيبلا ةيامحل يلودلا قودنصلاو

 تامالعلا عضول عورشم يف ءدبلا متو ، دحلا سأر ةقطنمو ةريصم
 ةماعلا ةيريدملا ةطساوب {. ( اهميقرت ) فحالسلا ىلع ةيندعملا

- ١٥٠ _



 يف رخآلاو } ةريصم يف امهدحأ نيقيرف ليكشت مت ثيح . كامسألل
 ماقرأ ليجستو ششعتلا ءيطاوش يف فحالسلا ميقرتل دحلا سأر

 عضو مت دقو ، ضيبلا عضول يتأت يتلاو 0 اقباس ةمقرملا فحالسلا

 تاونس رشعلا لالخ ةافحلس فلأ ٢٣ نم رثكأ ىلع تامالعلا

 يف لئالق اهيف امب ( م٦٨٩١ _ ١٩٧٧ ) عورشملا نم ىلوألا

 . ةريصم انتريزج نم ًابيرق { ةيذغتلا قطانم
 نامُغ يف شيعت يتلا فحالسلا نأ ميقرتلا تاسارد تتبنأ دقو

 ىلإ دوعت اهنأ 7 85 ششعتلا مساوم نيب اميف ةعساو تافاسمل كرحتت

 يف فحالسلا هعبتت بولسألا اذهو & شيشعتلل ًابيرقت ناكملا سفن
 . ملاعلا ءاحنأ عيمج

 يف شش ; فحالس صخت ةيندعم تامالع عاجرإ مت دقو

 ايبويثأو ةيدوعسلاك ةديعب تافاسم نم دحلا سأرو ةريصم

 حمست ةيداعلا ريغ ةيحالملا ةراهملا نأ ذإ ، ناتسكابو لاموصلاو

 . اهضيب عضتل مسوُم لك يلصألا نطوملا ىلإ عوجرلاب فحالسلل
 . قباسلا شيشعتلا عقوم نم راتمألا نم تائم ةدع دعب ىلعو

 نوصل يلودلا داحتإلا ىلإ ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو تلكوأ دقو
 تاساردلا هذهو } نامُغ لحاس لك ةسارد ( از ح ٨ ر ةعيبطلا

 ةيذغتلا عقاومو فحالسلا ءيطاوشل ةركبم تاحوسم تلمش

 تاعوضوم تنمضت كلذك . دحلا سأرو ةريصم دعب ام ىلإ تدتمإ

- ١٥١



 . ةرادالاب قلعتت

 هنإف ، كامسألاو ةعارزلا ةرازو اهتردصأ نيناوق بجومبو

 . اهضيب عمج وأ ، نامغ يف فحالسلا جاعزإ وأ ديص رظحي

 ءدبلا مت فحالسلا شيشعت ءيطاوش ةيامحل ددحم ءارجإ لوأ

 ىلع لعف دركو . م٩٨٩١ رياربف يفو } دحلا سأر ةقطنم يف هيف
 عنم مت دقف & فحالسلا ودهاشمو نوميخلملا اهببس يتلا لكاشملا

 ىضتقم كلذو © تاقياضملا هذه 1 ببستلل دحلا سأر ىلإ باهذلا

 حتف ةداعإل ىلوأ ةوطخكو } يناطلسلا طالبلا ناويد نم موسرم

 ةرازو تماق دقف ، فحالسلا ةدهاشمل ةمظنملا ةحايسلل ءيطاوشلا

 . ةقطنملا ةرادإو ةيامح ةطخ عضوب ةئيبلا

 هئطاش ىلإ رحبلا قامعأ نم انجرخ دق نحن اه { ءيراقلا يخأ

 ةيوج ةلحر نم كل لهف ، بيجعلا اهملاعو ةيرحبلا فحالسلا عم

 امو لبالبلا تاوصأ لمجأ امف ؟ ءانغلا انتريزج قفأ يف اهيف قلحن
 نيب اهبن تضق دق ةسيرف وحن هتوقب يوهي ًارقص ىرت نأ مظعأ
 8 نيزحلا كلام ملاعو { روقصلا ملاع 0 رويطلا ملاع هنإ 3 هبلاخم
 دي هيلإ دمتل قطني هنأ ول ىنمتتف هارت يذلا عيدولا رئاطلا كلذ

 ةريصم ةريزجو 7 ةليبنلا ةرطفلاو ةبيطلا لاثم ، ةدعاسملاو نوعلا

 ىلعو . ءاتشلا لصف يف ةصاخو ةفلتخملا رويطلا عاونأب ةينغ

 رئاطلاو ، ةنشرخلاو & سرودلا رئاط رثكي ثيح { رحبلا ءيطاش

_ ١٥١٢



 . ناوركلاو {} ناوردملاو ، راحملا دئاصو 0 قازقزلاو & صوفلا

 . ءاملا ةرينقو

 عون ( قوساعلاو ‘ يرصملا رسنلا © كلذك ةريزجلا ف رشتنيو

 رويط بلغأو ‘ باققلاو . ءادوسلا ةأدحلاو 7 ) روقصلا نم

 ٤ قلبألاو { ءازيزعلاو 3 ةربقلا &۔ كلذك دجويو . ةرجاهم ةريرجلا

 . ءاتشلا لصف ف { ءاضيبلا ةرعذلاو

_ ١٥٣





 ةربصم ف روطل \

 { ةيدابلاو لابجلاو راحبلا روبع نم نامعب ةراملا رويطلل دب ال

 نأ حجريف ، فيرخلا مايأ يلاخلا عبرلا اهروبع تبثي ام انيدل سيلو

 ةعبات ةيناملا ةيدابلا برغ يف اهيلع رثعي يتلا رويطلا نوكت

 يف ةعفترم ريطت يتلا رويطلا نأ لوقعملا نم هنأ الإ ، لامرلا فارطأل
 دوجو رسفي دق ام ارشابم روبع زجاوحلا هذه ربعت دق ءاوجألا

 عاونألا نم فيرخلا مايأ ، لامشلا يف اهنم رافظ يف ربكأ دادعأ

 درصلاو } قاوقولاو ، بيلدنعلاو { راهلا : اهلاثمأ نم ةرجاهملا
 . ليذلا رمحألا

 : ةيرحبلا رويللا

 { ةينامعلا هايملا يف ةيرحبلا رويطلا نم عاونأ ةعضب دجاوتت

 رويطلا دجاوت قطانم مهأ دحأ دعت يتلا صيصرم ةريزج ةصاخو
 دادعأ ربكأو عاونألا مظعُم نأو { ةريصم ةريزجل ةعباتلاو اهرناكتو

 . ةيعيبرلاو ةيفيرخلا ةيمسوملا تالحرلا مايأ اهيف رثاكتت رويطلا

 . اهفصتنم دنع ةريزجلا نم ةيبرغلا ةهجلا يف عقت صيصرم ةريزجو
 يستكت يتلاو ، اهريغو مرقلا راجشأ طسو اهضيب رويطلا عضتو
 هايم يف رويطلا هذه نم ةريبك دادعأ ظحالتو ! ةريزجلا هذه اهب

 . يفيصلا مسوملا مايأ رافظ

_ ١٥٥ 



 لسانتلا ٠

 ٨ اهنم ي ةلسانتملا رويطلا نم اعون ةرشع انثإ ةينامعلا هايملاب
 يدنهلا طيحملا يبرغ لامشل ةنطوتسم عاونأ

 نيبو هنيب زييمتل اا بعصي ميقُم لس انتُم هن ب رئاطل ا فصو ام أ

 ةرئاز اهنأب عاونألا ضعب فصو انل يغبني دقو 3 رئازلا لسانتملا
 يلصألا اهنطومو ةيرحبلا رويطلا عاونأ نع ثدحتن انهو . انايحأ

 : ةريصم صخي ام ةصاخ . اهلسانت دعومو نكامأو

 لسانتلا دعومو ناكم رطوملا عونلا

 (ليربار تاينالحلاو ةريصمو ةنطابلا رزج يدنهلا طيحملا يبرغ لامكإ محقألا سرونلا
 (ويلوير تاينالحلاو ةريصمو ةنطابلا رزجل يدهلا طيحملا ةفر ُهملا ةنشرخلا
 (ويام)ةرصمو ةنطابلا رزج| يداهلاو يدنهلا ناطيحملا| ةيدرولا ةنشرخلا
 ( ويام )اهريغو ةريصمو ةنطابلا رزج | يدنهلا طيحملا يبرغ لامش| دخلا ءاضيبلا ةنشرخلا
 (ليربز ل حاودللاو ةريصم | يدنهلا طيحملا يبرغ لامش | هجولا ءاضيب ةريغصلا ةنشرخلا

 بونجو دنهلا رويط ىلإ يمتنت نت رويطلا نم عاونأ كانهو

 : اهنم ةريصم ةريزج صخت لاع اونألا نع ثدحتنو 03 ايسآ

 ينامغلا هنطوم عونلا
 ةريصم روزي دقو . ةنطابلا [ قوطلا ريغصلا ءاغبلا
 ةريصم ىلإ نامع لامش نم ليخنلا ةيرمق
 ةريصم روزي دقو نامع لامش يدنهلا قارقشلا

 ةريصم روزي دقو نامع لامش يجسفنبلا قارقشلا

 ةريصم روزي دقو نامع لامش فورعملا بارغلا

 رافظو ةريصمو نامغغ لامش يدنهلا نوشلبلا
 رافظو ةريصمو نامع لامش ريفصلا رسيلا وبأ

 ةري هم يف ةرم ءارمحلا ةيرمقلا
 ةري صم قماغلا قاوقولا

        

      
_ ١٥٦ 
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 رويطل ا ب ارسأ اهيف رهظتو ةيقرشل ا ةريصم ء يط اوش

 



  
فحالسلا ىلع تاساردلا يرجي نامع طفن ةيمنت ةكرشب نينحابلا دحأ



 



 لامرلا ىف ب عضت فحالسلا ىدح !

 



 



 



 





 ةمع دنلا ردل افنا او تاد اعلا نم

 سوقط مهل تناك مهنأ . ةريصم اميدق ناكسلا تاداع نعو

 اداقتعإ { اهدنع نوحبذي نكامأ مهيدل تناكف 3 اهنوسرامي تاداعو

 ظحلاو ةحصلا مهيطعيل . هللا ىلإ مهبرقت هذه مهحئابذ نأب مهنم

 ةطوطب نبا ةلحر لالخ نم اهدجنو اهظحلن تاداعلا كلتو .3 ريفولا

 موي يف يسأر طقسم ثيح . ريخب اش تكرت دقل ” : لاق ثيح

 ةمركملا ةكم ًادصاق (م٤٢٣١) ه٥٢٧ بجر نم يناثلا سيمخلا

 ٢٢ يرمع ناكو 9 كت لوسرلا ربق ةرايزلو ، جحلا ةضيرف ءادأل
 اكولمم براق ةطساوبو } رحبلا قيرطب نام ىلإ انلصو دقلو . ًاماع
 لجرلا لزنم ثيح . ةريصم انلصو دقلو ، ةريصم نم لجرل
 يف نودمتعي اهناكسو ةريبك ةريزج تناكو 3 كانه براقلا بحاص

 نأل { ربلا ىلإ لوزنلا عطتسن ملو } طقف كامسألا ىلع مهئاذغ

 اموي براقلا يف اننكم دقلو . ةسبايلا يف اديعب اهؤاسرإ مت بكرلل

 ىلع نودمتعي ةريزجلا ناكس ناكو .3 روص ىلإ انلصوو 7 ةليلو
 . خلإ ... مهئاذغ يف كامسألا

- ١٧١ 

  





 ةريزجلا يف ةيديلقتلاو ةيبعشلا نونفلا

 ؛ ةحزرللا ١(

 { ةيبعشلا نونفلا فلتخمب ج ومت انتريزجف نامغ لهأ ةداعك

 لمشت اهنأ ةريزجلا هب درفنت اممو { ةريزجلا يلاهأ اهسرامي يتلاو

 نوكل كلذ يف ببسلا عجري امبرو 3 ةيبعشلا نامغ نونف مظعش
 اهتدعاقب لمعلا وأ رحبلا ةشيعم مكحب نامع عاقب لك نم اهينطاق
 ةظحل ةريزجلا ىناوتت الو ، قزرلل ًابلاط اهيلإ ىتأ نم لكو . ةيوجلا
 لكلاف . ةءاطعملا اهضرأ هيمدقب أطي نم لكل ةميركلا اهدي دمت نأ ين

 . ةيبعشلا هتقطنم نونف هعم الماح يتأي

 هنع ثيدحلا ىلإ اندوقي نامُغ يف عئاشلا نفلا اذه ، ةحزرلاو

 نق } فيسلا نف { ةعاجشلا نف يهف &‘ باهسإلا نم ءيشب
 ةزرابملا نف اضيأ يهو 0 فيسلاب ةزرابملا نف يهو ! رعلا
 . ةيرعشلا ةحراطملاو

 دنع مهبلاطم نع سانلا ريبعت ةليسو ىضم اميف ةحزرلا تناكو
 38 راصتنإلا نالعإو برحلا نالعإ ةليسو تناكو . ةالولاو ةمئألا

 ملسلا رارقإل نيبراحتملا نيب طسوتلاو ، حلصلا ىلع ةقفاوملاو

- ١٧٣ 



 رعاشو } مهرمأ اودقعيل لاجرلا عمتجيف ةحزرلا لبط حيصي

 يذلا ثدحلا كلذل هب خرؤي ام ةحزرلا رعش نم لجتري ةليبق لك
 اضيأ نوعمتجي ىضم اميف لاجرلا ناكو { هلجأ نم اوعمتجإ

 ةزرابملا يف ةعاربلا ضارعتسإو ‘ سفنلا نع حيورتلا دصقب ةحزرلل

 3 ةمزلم ةمراص ديلاقت كلذل تناكو & سرتلاو فيسلاب لازنلاو
 وأ ءاجهلا وأ حدملا رعشو لزفلا رعش لئابقلا ءارعش حراطتيو
 . زاغلألا وأ يجاحألا وأ رخفلا

 تاحراطملل تناكو 0} فيسلاب ةزرابملل ةيبدألا ةروصلا
 دعب نودتمي ةحزرلا ءاقل ناكو . اهلوصأو اهديلاقت اضيأ ةيرعشلا

 . رجفلا علطم ىتحو ءاشعلا ةالص

 تحت حزري فيسلاب بعاللا نأ ىلإ ةحزرلا ةيمست ريشتو
 ءاوهلا يف ايلاع زفقي وهو {. لقنلا اذه لمحتي نأ هيلعو .7 هلقن

 لازتالو ( عقي ) حيطي نأ نود ًاعكار وأ هيمدق ىلع افقاو طبهيل

 نم هطاقتلإو ايلاع فيسلاب فذقلاو ءاوهلا يف فيسلاب زفقلا ديلاقت

 امم . هطقتلت يتلا ديلا حرجي وأ طقسي نأ نود هطوبه دنع هضبقم

 . اءاضمو القث فيسلا غلب امهم لاجرلا هب ىهابتي

 هعم امهنم لك بحطصي ةحزر يف ناقيرف يقتلي امدنعو
 ‘ ليج دعب اليج ةثوروم ةحزرل ١ لوبط نوكت ام اريثكو & هالبط

 ىلع ةعيفر ةاصعب امهالك نابرضيو ينامحرو رساك ةحزرلا البطو
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 امدنع ءانفلا ةلش هدنع نوكت يذلا بناجلا لبط حيصي . { نيهجولا

 . ًامغنو ارعش ةلشلا صن فصلا نقتي

 متت ىتح نيلباقتملا نييزاوتملا نيفصلا نيب نالابطلا كرحتيو
 اذه لبط تمصي ذئدنع 0 فويسلاب ةزرابملا فقوتتو 3 ءانغ ةلشلا

 ًادر نوكت ام ابلاغ يتلاو & رخآلا بناجلا ىلإ ةلشلا لقتنتل بناجلا
 نيب لدابتلاب اءانغ رعشلا تالش ىلاوتتو {، ىلوألا ةلشلا ىلع

 ىتح } فويسلاب ةزرابمو لازن امهنم لك عم نمازتيو & نيفصلا
 . تدقعنإ هلجأ نم يذلا فدهلا ةحزرلا ققحت

 نم ةريثك تايمست كلذك ددعتتو . ةددعتُم عاونأ ةحزرللو

 عون فالتخإب هتعرسو عاقيإلا عاونأ فلتخت امك . . عاونألا هذه

 نع ةحزرلا تايمست حصفت ام ًارينكو { ةكرحو ارعش إ ةحزرلا
 امبر وأ 0 اهنيعب ةعقب ىلإ اهبسنت وأ ةكرحلاب وأ رعشلاب لصتت ةفص
 تايمستلا هذه نمو . هنيعب صخش

 . ةيفاطقل ا { ةيفاصقل ا { ةيشملا ئ ةريسملا ةحزر ئ لبمهلا (

 ةحزر { ةبوحسملا ةحزرلا ، تايبرحلا ةحزر { ةريبكلا ةحزرلا
 ةحزر  عوطملا ةحزر ئ ةيحانلا ةحزر ‘ ةيدلاخلا ةحزر ئ ةماوهلا

 . ( عادولا ةحزر ، فارصنإلا

 ةديعبو ةبيرق يضاملا يف ةحزرلا ءادأل نوعمتجي نوينامعلا ناكو

 : تابسانملا يف
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 نإو { ةيدابلا لهأ اهميقي امك } رضحلا لهأ ةحزرلا ميقيو

 { " ةفزرلا " اهيلع نوقلطيف . ةصاخ تايمست ودبلا دنع اهل تناك

 ةفصب مهدنع اهعاونأب فصوت ام ًاريشكو { "فيزرلا " وأ

 . " ةيوديلا "

 يفف . ةفلتخملا نامُغ ءاجرأ يف اهرظانت ةينف تافدارم ةحزرللو

 نامع ةيلخاد يف اهعاونأب ةحزرلا ءادأ هيف رشتني يذلا تقولا

 نفلا يه " ةلايعلا " نأف 3 ةنطابلا ةقطنم بونجو طسو تايالوو

 . ةنطابلا ةقطنم لامشو ةرهاظلا ةقطنم تايالو يف ةحزرلل رظانلا

 ةحزرلا لاكشأ ضعب ةيبونجلا ةقطنملا يف "توبهلا" رظاني امك

 . ةفيظوو انيوكت

 . اهيفص نم فص لك عم نالبط . ةداع ةحزرلا يف لوبطلاو

 ال ثيحب نيفصلا لبط لدابتيو & فصلا عم ةلشلاو الإ ناحيصي الو

 يف اهب مزتلي ال ةدعاقلا هذه نأ ريغ ، دحاو رساك الإ حيصي

 دقو } ينامحرلا لوبطو رساكلا لوبط ددعتت ثيح . نام ةيلخاد

 . فألاو ةنرلا لوبط امهعم كرتشت

 فصلا نقتي نأ دعب الإ ةيئاهن ةفصب ةحزرلا عاقيإ ددحتي الو
 . هيلع درلل لباقملا فصلا دعتسيو 3 اهنحلو ةلشلا رعش

 رمألا لوأ يف ع اقيإلا ج رخيف ئ نيلابطلا ىلع رمألا طلتخي دقو

 حيحصلا اهئانغب أطخلا ىلع بلغتت ةعامجلا ةرطف نكلو . ًابولقم
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 . عاقيإلا لدتعيف

 ءوضلا يقلن ٦ ةيقرشل ا ةقطنملل اهتيعبتو ةريرج ١ عقوم مكحبو

 قط انم فلتخم ف قلطت ةيمست اهنإ 0 ةيروصل ١ ةحزرل ١ ىلع

 ىلع ةنطابلا ةقطنم لامشب صانش ةيالو يف قلطت ةيمست { ةنطلسلا

 اهيلإو ، روص ةيالو اهب رهتشت يتلا ( دوعلا لال ) ةريبكلا ةحزرلا
 نب ساملا نب نيلاس ةحزرلا ءارعش رهشأ 38 صانش ف ببستت

 . شولبلا روس نم وهو ، يشولبلا ناحرف

 ؛ حدملا يف ةيروصلا ةحزرلا رعش نمو

 رضح نم ةلمي ىلع هللا مالسب تيدب
 ةحبارلا لوجصعلاو ةزعملا لهأ

 ربو روحب يف اوتناو يدانس اوتنا
 ةحياط رياخلا جوف مزخلا اولخو

 بدألاو يناعملل يفوفك طغمبو
 هملعم يباحي همود دلولا لنم

 بتكلاو سرادملا لهي مكيتي ةليللا انأ

 ةنس لك لصوي دحو هميزعب دح
 دازلا نيريخ هريد وي كاينيو

 هتمشحب دوتيو رطاخلا مركت
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 دايز راحبلا يلات نم كسملا حاير تبهو

 هيتاي همسج مساج عبسلا ينايو

 . > ئ > ةم ه نه

 ةنطابلا يتقطنم ف ةصاخو ذ راشتنإلا ةعساو ءاسنلا نونف نم

 تابسانملاو سارعألا يف هيدؤت ةفرتحم قرف هب صتخت ] ةيقرشلاو

 . ةجهبلا ةيعامتجالا

 يف عيشي يتلا نونفلا نم هنأ ، حشت حشت نف يف لصألاو

 اميف _ ودبلا ءاسن تناك ثيح . ةعوللاو نزحلاو نجشلا اهئانغ

 ركذت يف رعشلا لاجتراب { ةيمويلا نهلامعأ ءادأ ءانثأ ىلستت ۔ ىضم

 ناكو . مهبايغل نزحلاو مهقارفل ةعوللاو مهيلإ قوشلاو بابحألا

 . ةيعاقيإ تالآ ةبحاصم نود لمعلا ءانثأ ىدؤي حشت حشت رعش

 رعش عدبأ نم لوأ نأ لاقيو 3 انيزح ًايجش ًاديئو ائداه ًاءانغ ناكو

 ةاعرلاو ودبلا ءاسن تناك ةروصلا هذه ىلع حشت حشت نف ءانغو

 ىلإ من نالعج دالب ىلإ لقتنإ اهنمو { ةيقرشلا ةقطنملاب ةيدب ةيالو يف

 ريوحتلا نم حشت نف ءانغو رعش ىلع ارط روص يفو ، روص
 ءانغ نف حبصأف . نآلا هيلع هفرعن ام ىلإ هلصوأ ام رييغتلاو
 هئادأ يف كراشيل إ رشبتسم ، لزغ . عاقيإلا عيرس جهنم ، صقرو

 دق امك . الاجر نولابطلا نوكي دقو {} ينامحرلاو } رساكلا البط
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 . ًاصقرو ًاءانغ هئادأ ف لافطألاو ةيتفلاو لاجرلا كراشي

 نم اهريغو ةنطابلا ةقطنم ىلإ حشت حشت نف لقتنإ روص نمو
 . راشتنإلا ةجرد سفنب نكي مل نإو { ةنطلسلا قطانم

 همغن ريغتي ال } نحللا ديحو هنأش ةيادب يف حشت حشت نف ناك

 نزحلا جازم زواجتي ال اضيأ هرعش ناك ثيح . هرعش ريغتب

 . ةنطلسلا قطانم ةيقب ىلإ اهنمو ، روص ىلإ هلاقتنإبو ، ىسألاو
 حشت نف يف رعشلا ةديصق نوكتتو ؛ تفلتخإو ناحلألا تددعت

 دحتي ، تايبأ ةنالث نم نوكتي اهنم لك { عطاقم ةدع نم حشت

 . حشت حشت نف يف لصألا ناكو ؛ ةيفاقلا يف اهنم ثلاثلاو لوألا

 ىنغي حبصأ نآلا هنأ ريغ & دحاو عطقم نم ةديصقلا هيف نوكتت نأ

 بيكرتلا ةيثالث ، عطاقملا نم عطقم نم رثكأ نم نوكتت 9 دئاصق يف
 . لاجرلا نم ءارعش اهعدبي دق يتلا

 ٠ حشت حشنت رعش نم

 يناد ناد وي ناد ناد وي

 هللا اي لوقاب نادللا ناو

 نيمسايلا بوبه يبه

 حونت الو نوت ال يبيبحاي يحورج تداز مكبس نم
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 ديواجألاي ينولذعت ال ةصيحبلا قوف ددولا تير

 ةصيغن ايندلا نم توماب
  

 يدوسح نم يلع شيو هلدب يهاز ريرحلا بون

 هلحم يقاب بيبحلا موي
  

 ينوجلاع رتاخد ةعبس ةناو ربلا اي مسع يرود

 هناكم هدعب يبغلا يقوع

 يناع قوسلل ترس انأ يل ةلد بولطم يبظ وب نم

 هلف حونلاو علدلا تير

 تاكارش هدنع يذلاب ام هسايق يدنع رحبلا زرغ

 هسارب يسار يذلا ريغ

 تكاس ميرلا اهويو كمولع هريرم بلاط رمحلا بوث

 ةريربلا يطعت ام شنيللاو

  

  

  

 : نيتئيه يف حشت حشت نهف ىدؤيو

 ٠ فالاو حشنت حشن

 دحاولا ناكرحتي ، نبيزاوتُم نيفص يف ءاسنلا فطصت ثيح
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 ةينغملاو نالابطلا امهنيبو } رخآلا وحن دحاولا وأ | رخآلا ولت

 . اعوجرو امدقت نيفصلا ةكرح عم نوكرحتي ةيسيئرلا

 وأ ةرئاد نم سوق يف وأ ةرئاد يف تاسلاج ءاسنلا مظتنت ثيح
 3 نيوكتلا اذه طسوتت ةيسيئرلا ةينغملاو ،\ سرف ةودح ةئيه ىلع

 فذلا ىلع فزاع نايحألا ضعب يفو ) نالابطلا سلجي امنيب

 ءانغو ،} سرفلا ةودح يعلض دحأ وأ سوقلا ةياهن يف ، ( ريغصلا

 . نايحألا بلغأ يف صقر هبحاصي ال سلاجلا حشت حشت

 : شوبلا دورفت

 لورهت يهو ، شوبلا يبكار ءانغ وهو { ودبلا نونف نم نف

 وأ ةوزغ ىلإ نوهجتُم لاجرلا يدؤي ىضم اميف ناكو & (بختر
 امك . ةراجت ةلحر يف نورفاسم مه وأ ، نيرصتنُم اهنم نودئاع

 . مهمايخ مامأ سولج ودبلاو حيورتلاو رمسلل ىدؤي ناك

 ءانغ وهو ،. ودبلا ةفزر وأ ودبلا ةحزر ىمسي شوبلا دورغت
 ةمغن ف دملا فورح ةلاطتسإب زيمتت ةتبات ةيمغن ةروص يف يعامج

 ىمسو ، باكرلا ريس ةكرحل ةعومسملا ةروصلا يه 9 ةجومتم
 يف باكرلاو هئادأ ىلإ ةراشإ | " باكرلا ةلش " دورفغتلا { دورغتلا
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 . ببسل ا تاذل " ب اكرل ١ لبمه " ًاضيأ ىمسي دقو ئ ةريسم

 3 دوراغلا ، دوريغلا) : ةفلتخم تاعيونت شوبلا دورغت ةيمسنلو
 ةفصلا ىلإ ريشت اهلكو . ( ةدورافلا { دغلا ، ديرغتلا ، ةديرغتلا

 نونف نم هريغ لثم ىدؤي يذلا يودبلا نفلا اذه زيمت يتلا ةيمغنلا
 . لوبط نود ودبلا

 }© دورخضتلا رعش نم

 نابرغلا ىلع ملس شراط اي
 يناع لزانملل كنا ثيح نم

 ناودبلاو رضحلا يمالسب صخ

 ناطوألا يف زتعت مهب يللا

 نايسن ام رم ينامز ركاذ

 نالف اي هركذأ يل ىضم تقو

 ناتسب يفو ليلظ انأ موي
 ناصغألا ىلع ردحتم رمتلاو

 ناير ليخنلاو يرجي ءاملاو
 ناولأ بطرلا فانصأ نم يدنعو
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 ناتسبلا لخاد مياق عرزلاو

 ناحلأب يبعارلا مامحلا ىنغو

 ناصقنلا يف راص هلك مويلاو

 نامدن رسحتُم انأ تيقبو

 ناردغ نجولا قوف ىرج يعمد
 نارهس ىجألا لوط يف تيسمأو

 يناث ينامز يل عجري تيل اي
 ناكس ًامياد يبلقب سانو ِ

 ينالخ وحور يرهد اي هللا اي
 يناتلا هالت دحاو ىضم ام لك

 نازحأ يف ترص مهدعب انأو

 ينانهأ ام دازلاو ىركلا ىتح

 نانج حيسف مهنكست هللااي

 نادلولاو فرطلا تارصاق عم

 ناندعلا يبنلا ىلع اولصو تمت

 ناجو سنإ : قلخلا عيفش دمح

 ٠ ظياخفملا نف

 ةقطنملا يف ( سارعألا ر حارفألا يف ءاسنلا هيدؤت ءانغ وه

 ىطغتو } لزنملا اياوز نم ةيواز يف سورعلا عضوت ثيح . ةيقرشلا
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 . تاعاس ٦ ىلإ ثالث نيب حوارتت ةدم اهيمدق صخخأ ىلإ اهسأر نم

 ه حدملاب سيرعلاو سورعلا فصو هيف نلدابتي ءانغلاب ةوسنلا موقتو
 سورعلا باتنتف ، ءاوس دح ىلع مهيوذلو نيسورعلل فصولاو

 لامج نم ديزي لجخلاف { ظياغملا ءانغ نم فدهلا يه لجخ ةلاح

 . سورعلا

 : راذزلل نف

 ةضهنلا لبق ًانلع سرامت تناك يتلا يبعشلا بيطتلا نونف نم
 هيف قدت يسقط ءانغ يف ءاسنلاو لاجرلا كرتشي هيفو { ةكرابملا

 اهتاعاقيإ دعاست ينامحرلا نم ةنالثو دحاو رساك ةعبرأ لوبط

 3 ةيسفنلا وأ ةيوضعلا مالآلا ضعب فيفخت ىلع ةبخاصلا ةجنشنلا

 يف ىرخألا ىلع ةعومجم لك درتف { ءانغلا ءاسنلاو لاجرلا بواتي
 . وجرملا رثألا ثدجتنل هتعرس ديازتت ءادأ

 يذلا " رازلا وبأ " ةدايقب ءاسنلا نود لاجرلا اهبرضي لوبطلا

 . اضيأ ءانغلا دوقي

 امهنم لكلو . شبحلا رازو ، برعلا راز ١: نلع ون زازللاو
 ةصاخ هتاعاقيإو هئانغب ةصاخ صوصنو 0 هتماقإل عبتي صاخ ماظن

 . هئادأب
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 ` ليب ونننلا ءاذح

 ؛ رحبلا ءانغ ١(

 دحاوب اهنم لك صتخي { ةراحبلا ءانغ نم لاكشأ ةعومجم وه
 ءانثأو ، راحبإلل ةنيفسلا دادعإ دنع اهنوسرامي يتلا لامعألا نم

 . رفسلا نم اهتدوع دنعو { رحبلا يف اهتلحر

 يف مءالتي هب صتخي رعش رحبلا ءانغ لاكشأ نم لكش لكلو
 هب موقي ام هبكاوي يذلا لمعلاو © هنم ضرغلا عم هتاعاقيإ يفو هانعم

 . ةراحبلا

 ةراحبلا هب طبضب رخآ وأ ع ون نم ع اقيإ هبحاص رحبلا ءانغ

 رداصم ةثالت هل ع اقيإلا اذه . يعامج لمع نم هب نوموقي ام ع اقيإ

 : ةيسيئر

 ولخت ةينامغ ةيراجت ةنيفس نكت مل يتلاو : لبطللا ةعومجم ۔ أ
 اعيمج مهو 3 مهنيب اميف لبطلا برض نولدابتي ةراحبلا ناكو { اهنم

 ةيلاتلا لوبطلا نم نوكتت تناك ةنيفسلا لبط ةعومجم . نولمعي

 رمز ةنيفس لك ىلع ن اكو غ ( كنتورس اك . ين امحر {} ودنسم )

 . ءانغلا طامنأ ضعب بحاصي

 لمعل اب مهمايق ءاننأ هنودؤي ةراحبلا ناكو ` قيفصتلا ۔ اب
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 تاظحل ين مهءالمز سيمحتل هب صتخي مهضعب ناك وأ 6 يمويلا

 . لدابتلاب يرجح كلذ ناكو ئ ج رحلاو ةدشلا

 ةر احبل او ءاملا يف اهم اطترإ توصو . فيدلجمللا هكرح _- ح

 . جوبنسلاو يروهلا لثم ةريغصلا براوقلا يف نولقتني

 ٣) كميدن ديص اذخ `٠

 ةنطلس لحاس لوطب ًارهدزُم لازيال يذلا لمعلا ءانغ نم وه
 ىوس فلتخم ال . ابونج تويخر ىتحو ل امش مدنسم نم . نامع

 اعون كمسلا ديص ءانغ طبتري . هئانغ ةجهلو هرعش صوصن يف
 ام كمسلا ديص ءانغ نمو { لمع نم نودايصلا هب موقي امب ًاصنو

 هللا همسقي امل ًابلط ءاملا نم كابشلا نوعفري مهو نودايصلا هيدؤي

 نم كابشلا نوبحسي مهو مث ، ريخو قزر نم مهل ىلاعتو هناحبس
 نم كمسلا نوجرخي مهو مث ، مهلمع ةليصح نم هلمحت امب ءاملا

 . ةنيفسلا يف كابشلا

 ءيطاشلا ىلإ اوداع دقو نودايصلا هيدؤي ام ءانغلا نمو

 . ةنيقسلا نم ديصلاو كابشل ١ نولزني مهو 0 نيملاس

 فلتلا نم اهباصأ دق نوكي دق امث ديصلا كابش حالصإ درفنيو

 ةقيقدلا ةبيترلا ةيلمعلا هذهب نوموقي مهو نودايصلا هب ىلستي ءانغب

 . ةينضملا
. 

- ١٨٧ 



 . اعيمج امهنيب كرتشم مساقب كمسلا ديص ءانغ عاونأ زيمتت

 ًاريفو ريخلا لعجي ناب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هجوتلاب رخزت اهنأ كلذ
 ركشيو . هقث دمحم يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلابو ًارينك قزرلاو

 . ريفو قزر نم نيدايصلل هبتك ام ىلع ىلاعتو هناحبس هللا
 ةيلسم رد اونو ت اياكحو صصق كمسلا ديص ءانغ ف عيشتو

 الو هل نامأ ال يذلا رحبلا يف مهلامعأ زاجنإ ىلع نيدايصلا دعاست

 . نيدايصلا لايجأ اهلقانتت تايركذو رداونو صصق يهو {. نامض

 . ماهف . درفنم نغُمِل ءانغلا نوكي كمسلا ديص ةعيبط مكحبو
 يذلا لمعلا عون هددحي عاقيإ ىلع نيدايصلا ةيقب هيلع دري

 موغرب نم ةيوق ةشعنم ةريصق تاخفن ءانغلا اذه للختيو 3 هنودؤي
 لمحت ىلع مهعجشييو نيدايصلا سمحي ( مي ) ةيرحب ةفدص وأ نرق
 .لمعلا ءانع

 ٠ كمسلا ديص ءاذغ رعش نمو

 هلهأ اوتام نم رحبلا تام

 رزاويلا لغش 6 نلغش كرت

 رزاي رحبلاو رحبلا يف تبكرو

_ ١٨٨ 



 ؛ لبوسملا

 ( هقارصلا ) جراخلا نم ةنيفسلا مسج فيظنت ءانثأ ءانغلا وه

 فدهب كلذو 7 ءاملا جراخ لحاسلا ىلع ةسبايلا ضرألا ىلع يهو

 ءانغ بلغأو {. عقاوقو فادصأ نم اهبشخب قلع دق نوكي ام ةلازإ

 . ةجئار ىرخأ نونف ءانغ نم راعتسن لبوسللا

- ١٨٩ 
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 اش رح ذ ۔ہصم

 3 نآلا اهتروص ام ىرت ، ةريصم انتريزج نع ضرعلا اذه دعب
 اهئامس يف انقلح مث ، يرحبلا اهملاع بئاجع اندهشو انصغغ دقف
 اثيدح ةريصم عم ةفقو انل نآلاو ؛ ةرجاهملاو ةليمجلا اهرويط عم

 . اهترايز نع فصولا ينغي نلف \ تفصو امهم مويلا -
 . رحاسلا اهسقطو . ءانغلا اهتعيبطب ع اتمتسإلاو

 طسو ألألتت ةرذ " ، سوفنلا هل قوتت } يحايس ملعم اهنإ

 سكعنت يتلا ءاوضألا اهب طيحت . ليللا يف اهلمجأ ام ، ! " رحبلا
 ةينف ةحولو { ةليمج ةروص مسرتف .اهب ةطيحملا رحبل ا هايم ىلع

 . ةعئار

 ةموكحو . ةكرابملا ةضهنلا نع ثيدحلا ىلإ اندوقي كلذ لكو
 نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم اهسوسي ةديشر

 ربعت نبح 0 ةءاطعملا هدي مركأ ام ۔ هاعرو هللا هظفح ۔ مظعملا ديعس

 ىرتف . راحبلا قامعأ ىلإ لصتل ، اهدهمتو قرطلا قشتف 3 ةسبايلا
 تامدخلاف } ةثيدحلا ةيندملاو ةراضحلا لئاسو لكب ةنادزم ةيالو

 8 بعشلا اذه ةمظع ىلع ةدهاش ءاطعملا ىلع فقت تأشنملاو

 . ةميكحلا هتدايقو

 ضرأ هنهذ يف عبطني ام الجاع ! ةريزج ةملك ءرملا عمسي امدنع

- ١٩٧١ 



 ةريزج نكل 7 ةايحلا نم ع ون اهيلع نوكي دق . هايملا اهطوحت ةريغص

 ام ةيراضحلا ملاعملا نم ىري انتريرجل رئازلاو . ةلماكتم ةيالو ةريصم

 . رودصلا حرشيو سوفنلا رسي

 ةحوتفم ةيالولا باوبأف { ةبئاد ةكرح نم دهشي ام ةيالولا ينعي ١(

 ةرهاس نيعو . نينطاوملاو نطولل ةمدخ راهن ليل لمعت ، دصوت ال

 ىتشو ةريزجلا نيب طبارتو لاصتإ ةليسوو & عيمجلا ةحار ىلع
 . تايالولا

 ةموكح اهمئاعد ت دطوو اهتسرأ يتل ا ٠١ ةينسناسنلالا ةينبللا ٢)

 : تالاجملا ىتش يف ةديشرلا ةلالجلا بحاص

 ةريزجلا ضرأ ىلع دن : هايملاو ءابرهكلا لاجم يفف
 ةريزجلا ليل نم لعجت ءابرهك ةكبشو ٤ ةيئابرهكلا ةقاطلل ديلوت ةطحم

 . ةبئادلا هتكرحب اراهن

 ةيلحت لب 0 ةيبرهكلا ةقاطلا ديلوت ىلع ةطحملا رود رصتقي الو

 هنإ { ةبذعلا هايملا هلصتو لا ةريزجلا تاتويب نم تيب نم امو 0 هايملا

 . ةريزجلاب نم لك هب معني يذلا ةايحلا نايرش

 تصرح يتلاو ‘ ناكسالا ةرئاد دجن ` نكسا لجم يفو

 لكل مئالملا نكسملا ريفوت ىلع ةديشرلا ةلالجلا بحاص ةموكح

 اهلعجت ةيراضح ةروصب ةريزجلا ميظنت ىلع غلابلا اهصرحو { نطاوم
 . ةثيدحلا ةيندملا يف هب ىذتحي الاثم

- ١٩٨



 مهتيالو ىلع نوصصختم نوينامغ اهريدي }؛ ةيدلبلا ةرناد

 رظنلل ةتفلملا رهاظملا نم ةريزجلا يف ةفاظنلاف ، نوصيرح مهلمعو

 لمجأ يف ةريزج اهنوكل ةيرحبلا ةئيبلا ةصاخ . ةئيبلاب مامتهإلاو
 ايعيبط ًاسفنتُم اهلعجو ءيطاوشلاب ةيانعلا ليبس يف ةلوذبملا دوهجلا

 . اهلامر ىلع ماجتسإلا ديري نم لك هب معني

 نامألاو نمألا لفكت يتلاو : ةيعامتجالا نوأوشلا ةرئاد

 نطاوملا ةمارك ىلع ةلالجلا بحاص ةموكح نم ًاصرح نينطاوملل

 اهتديش ةريزجلا ضرأ ىلع ةيبعشلا نكاسملاك هلبقتسُم نامضو

 ىلع ةظفاحم ةثيدحلا دييشتلا مظن ثدحأ ىلع ةديشرلا ةموكحلا

 حنمت يه اه منت , ةقيرعلا ديلاقتلاو تاداعلاو يعامتجإلا عباطلا

 ددرتي ةنذئمب ثيدح دجسم اهطسوتيو ةفلكت ىندأ نود نينطاوملل

 . ةرينك ىرخأ دجاسم ةريزجلابو ، قحلا توص اهنم

 امدنع بجعتت ال : تلاصتإاو تالصاوملا لاجم يف

 تالصاوملا لئاسو ةفاكو تارايسلاو ، لخاد ةفوصرم قرطلا ىرت

 . اهيلإو ةريزجلا نم يرحبلا لقنلا ىلإ ةفاضإلاب اهعراوش بوجت
 اهعاونأ فالتخإب تارايسلا لمحت ءاملا بابغ رخمت تاراّبعلاف

 ةيالول ةعباتلا هنش ةقطنم ىلإ ةريزجلا نم نينطاوملاو { اهماجحأو
 تايالو رئاس ىلإ اهنمو } ىطسولا ةقطنملا تايالو ىدحأ &، توحم
 . ةنطلسلا

_ ١٩٩



 روص ىلإ اهنم علقتو تارئاطلا هيف طبهت ١ ةريصم زاطم

 يف ةبوعص دجت الف 3 ةيلخادلا ةنطلسلا تاراطم رئاسو طقسمو

 . اوجو ارحبو اري اهنم جورخلاو ةريزجلا ىلإ لوخدلا

 ةكبش كانه : فتاهلاو قربللو ديربلا لاجم يف
 ةريزجلا نمف } ةيجراخو ةيلخاد ةيكلسالو ةيكلس تالاصتإ

 تانوفيلتلاف { ءانثتسإ نود ملاعلا لود لك عم ثدحتت نأ عيطتست

 مدقي يذلا ديربلا بتكم كانهو ، ةريزجلا عراوش يف ةثيدحلا

 © يجراخلا ملاعلاب ةريزجلا ناكس اهلالخ نم طبري ةليلج تامدخ

 . يناطيربلا يعاذإلا لاسرإلل ةيوقت ةطحم ةريزجلا ضرأ ىلعو

 ىلع نينطاوملا نمأو ةرهاس نيع : ةريصم ةطرش زكرم
 قئانولا جارختسإ ىلع لوصحلا ليهستب موقي ، ةريزجلا ضرأ
 لخاد رورملا ميظنتو ‘ تارايسلا ةدايق صخرو 0 تازاوجلاو
 . ةريزجلا

 ءامس يف نوقلحي وجلا روسنو : ةحلسملا ناطلسلا تلوف

 نامُع ىلع ةرهاس { ةنيصح ةيركسع ةعلقو . راهن ليل ةريزجلا
 يف ةبراضلا ةوقلا . ةيوجلا ةريصم ةدعاق اهنإ { ةيميلقإلا اههايمو

 . اهل نامألاو نمألا عردو { برعلا رحبو طيحملا هايم

 كونبلا دجت ةريزجلا ضرأ ىلع ؛ ةراجتلاو لاملا قوس
 ف ةريزجلا اهدهشت ةطشن ةيراجت ةكرحو ٠ ةيناملا دعاوسلا اهريدت

. ٠ ٠ ٢



 نم ةعطق ةريصم يراجتلا ناديملاف ‘ ةيراجتلا تالاحلا ىتش

 نم تارشعو ز لماكتم يرامجت قوس نم رثكأ {©= طقسم ةمصاعلا

 ىلع ةايحل ١ تامزلتسم صقن يأب رعشت الف . ةيراجتل ا تالحملا

 لوقن امدنع : ةيناويحلاو ةيكمسلا ةوزثلا لاجم يف
 عناصم كلذكو . اهيف ةيكمسلا ةورثلا نوكت فيك مولعم ةريزج
 ثدحأب ةدوزم عناصم ةتس نم رثكأ ةريزجلا ضرأ ىلع كامسألا

 اهريدصتو اهبيلعتو اهظفحو كامسألا عيمجتب موقت ليغشتلا لئاسو

 يف كامسألا تاكرش نيب نمو . يجراخلا ملاعلا لود ةفاك لإ
 اذه مدخت يتلا جلنلا عناصم كانهو 0 ةينطولا ةكرشلا 3 ةريرجلا

 بلطلا ةدحوف ، اضيأ رفاو بيصنب ىظحت ةيناويحلا ةورثلاو ، لاجملا

 معدب يئاذغلا نمألا قيقحت ىلع لمعت ةريرجلا ضرأ ىلع يرطيبلا

 ةريزجلا ضرأ ىلعو { ةيعارزلاو ةيناويحلا ةورثلا ةيمنت عيراشم
 { ءاضيبلا موحللا جاتنإ يف ايتاذ اءافتكإ ققحت نجاودلل ع رازم

 . جزاطلا ضيبلا كلذكو

 ىفشتسُم دهشي ةريزجلا ضرأ ىلع : ةحصلا لاجم يف

 هب موقت لعاف رود يف لثمتي سوملمو اثيدح اروطت ةريصم

 ىفشتسملاف ، ضارمألا نم ةياقولاو ىضرملا ةجلاعُم وحن ىفشتسملا
 . ءاسنلل رخآو لاجرلل صصخم مسق نايلخاد نامسق اهب دجوي

 ضارمألاو نانسألاو ةحارجلا يف ةصصختُم تادايع ىفشتسلملابو
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 ىدل ةقومرم ةناكم ىلع تزاح يتلاو لافطألا ةدايعو ةينطابلا

 8 لفطلا ةياعرو ةيامح يف لعافلا اهرودل فيسينويلا ةمظنُم

 ةمظنم ةداهشب لفطلل ةقيدص ةريصم ىفشتسم تحبصأو

 ةيحصلا ةياعرلاف ، يئاقولا بطلا ةرئاد انهو 3 ةيملاعلا فيسينويلا

 متي ةيضرم تالاح نم ىصعتسي امو { رثألا ةدومح ةريزجلا يف
 هجوتن نأ الإ انتوفي الو ، طقسم ىلإ وجلا قيرط نع ةرشابم اهليوحت

 هتموكحو ةلالجلا بحاص ةرضحل نافرعلاو ركشلا تايآ صلخأب

 اهدهش ةزيجو ةرتف ي ًاربت نامع بارت نم تلعج يتلا 3 ةديشرلا

 . ةعئارلا تازاجنإلا كلتب رهبنإف ، عمجأ ملاعلا

 يتلا تايولوألا نم ميلعتلا لاجمو : حيلعتلا لاجم يف

 تدطوو تسسأف . ةلالجلا بحاص ةرضح ةموكح اهيلع تزكر

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح ولأي ملو . ةفرعملاو ملعلا حورص

 لك يفو 8" ناجملاب نطاوم لكل ميلعتلا رفوي نأ يف ادهج مظعملا

 ضرأ ىلع امو ، رزجلا يفو لهسلاو يداولاو لبجلا يف ناكم

 سرادم عبرأ يف لثمتت ةخماش ةيملع ةضهن ىلع دهاش ريخ ةريزجلا
 ةسردم كلذكو . ( ٨١٠٠ ) ةينامغ رداوكب نينبلل ةيئادتبإ

 { تانبلاو نينبلل ةيوناثو ةيدادعإ سرادمو 3 ةثيدح تانبلل ةيئادتبإ

 3 ةبئاد ةكرح ةريزجلا عراوش دهشت حابص لك سمش ةقارشإ عمو
 ةبلطلا لقنل ةديشرلا ةموكحلا اهترفو دق تالصاوملا لئاسوف

 تدوز امك . ةفرعملاو ملعلا رود ىلإ ةريزجلا فارطأ نم تابلاطلاو

- ٢٠٢



 { ةيساردلا تامزلتسملا ةفاكو ةيملعلا تاربتخملا ثدحأب سرادملا

 اهنم لهتنتل { ةيئاسملا تاساردلاو رابكلا ميلعتل مسق ةريزجلابو

 . ريبكلاو ريغصلا

 ديش يضاير دان ةريزجلا ضرأ ىلع : يضايرلا لاجملا يف
 يدانلا تأشنُمو } ةيضايرلا باعلألا ةفاك هيف سرامت . اثيدح

 اهيف بابشلا بصيل ةيفاقثلاو ةيضايرلا تارودلا ماقتو { ةثيدح

 ميلسلا لقعلاف ، دغلا لجر نوكي نأل لهؤيل هتاردق لقصيو هبهاوم
 لفاحملا فلتخُم يف ةريزجلا بابش كراشيو { ميلسلا مسجلا يف
 . ةنطلسلا ةيدنأ ىوتسم ىلع ماقت يتلا ةيفاقثلاو ةيضايرلا

- ٢٠٢٣ _
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 ةرصم رح ةعر انلا رزجلا مهأ

 ةيبرغلا ةهجلا يف رثكت اهنكلو & رزج ةدع ةريصم ةريزج عبتت
 نودايصلا اهمدختسي ابلاغ يتلاو . اهبونج يف ةصاخ . ةريزجلا نم

 اهرمغي رزجلا هذه ضعب {، مهل ةحارتسإو 0 مهبراوقل ىسرمك
 عضول ةيرحبلا رويطلا اهيلإ يوات ًارزُج ىقبت رخآلا ضعبلاو . ءامل
 رزجلا هذه مهأو ‘ ةيرحبل ا فحالسلا اهيلإ جرخت وأ ٤ ضيبلا

 عقت يتلاو 3 ةيرحبلا مرقلا راجشأ اهوسكت يتلا (صيصرم ةريزجر

 ليطتسم نع ةرابع يهو . صيصرم ةقطنمل يبرغل ١ لحاسل ا ةاذاحمب

 هيف نفذ هنأ لاقب ربق اهبو اهمهأو رزجلا هذه ربكأ دعتو . لكشلا

 رزج كانهو {. ( دمح نب ملاس ( حلاصلا ىعديو . نيحلاصلا دحأ

 : يه رزجلا هذهو ئ ىرخأ

 ١ ( ةريهشلا ةخراشلا كامسأ اهبناج ىلعو ، يزنعش ةريزج .
 نابلك ةريزج ( ٣ ة كنلا ةريزج ) ٢

 سدك ما ةريزج ( ه ةفيصلا 5 ةريرج ( ٤

 ةسانك ةريزج ( ٧ حويشضلا رئازج ( ٦

 يوب ةريزج ( ٩ مسيوج ياب ةريزج ( ٨

 (تاشرم) خيشلا راشج ةريزج ١( للجلا ةريزج ٠(
 دح دو ةريزج ٣( ناريحلا ةريزج ١٢(

_ ٢١٥ 



 و

 . رويطلل ةحارتسإ ربتعت رزجلا هذه عيمجو

- ٢١٦



 ةريصم ةيالوب حويسلا مهأ

 اهنكل 3 لابجو ةيدوأ نع ةرابع ةريزجلا سيراضت نوكل ارظن
 نطقي اهبناجبو . ةريزجلاب يعارملا مهأ نم دعت حويس ةدع اهب دجوت

 هذه مهأو ٤ يعرلا قطانمل ابلط مهل ىرقلا نوميقيو يلاهألا

 ١ حويسل : :

 ة ود حيس ) ١

 عجرلا حيس ٣(

 ن

_ ٢١٧ 

 تايفد حيس ( ٢

 رمسلا حيس ٤)

 نابلك حيس ٦)

 رفصل ١ حيس ( ٨





 ةريصم هب ةالو ةئامل ا نويعل ا

 تناك يتلاو { ةريغصلا نويعلا نم ديدعلاب ةريصم ةريزج رخزت

 اهيلع ماقتو 3 ةريزجلا ناكسل هايملا رداصم مهأ نم نم ربتعت اميدق

 ةحلام } قفدتلا ةليئض اهنكلو ، تفن ةقطنمب ريشب جلف لثم جالفأ

 : نويعلا هذه مهأو { هايملا

 ة ملا .. ّ
 حفمل نيع ٢( ةراطقلا نبع ١(

 ريصم هروص نع ) ٤ دالب يداو نيع ٣) ة ة .

 ہےمجلا نبع ٦( تفن نيع ٥

 صيصرم نيع ٧(

_ ٢١٩ - 





 ةريصم ةيالوب صخل مهأ

 ىسرم نع ةرابع يه ةصيخلاو ، ةصيخ عمج : صيخلل
 لخاد ةراجحلا نم نيطش نيب امئاد نوكت يهو {. نيدايصلا براوقل

 . ةريغصلا ديصلا براوق اهيف وسرتو {، ءيطاشلا بناجبو رحبلا
 . يلحاوسلا ةصيخ ر اميدق ةريصم ةيالوب ةروهشملا صيخلا نمو
 ارظن & صيخ ةدع ايلاح ةريصم ةريزجب دجوتو 3 ( ةطيم ةصيخ

 يف ةرثكب ةدوجوملا براوقلا اهب وسرتو ، ديص ةقطنم اهنوكل
 يتلاو } ( خيشلا راشج ةصيخ ر ايلاح صيخلا هذه مهأو . ةريزجلا

 يلي اميفو } ديص براق ٧٥ : ٩٠ نم براقي ام ايموي اهب وسرت
 : صيخلا مهأب نايب

 ريزنك ةصيخ ( ٢ يلحاوسلا ةصيخ ( ١

 فاصخ ةصيخ ( ٤ ةوداعجلا ةصيخ ( ٣

 ة طيم ةصيخ ( ٦ تيكروب ةصيخ ( ه
 تاييفد ةصيخ ( ٨ راجحلا ةصيخ ( ٧

 ةود ة صيخ .٠ ١( تيجيع ةصيخ ( ٩

 صيصرم ةصيخ ١٢( فغش ةصيخ ١(

 ةريصم روص ةصيخ ( ٤ ره ةصيخ ٣(

 ةصحلا ةصيخ ٦( يروزلا ةصيخ ٥(

 ۔ ٢٢١



 باغ ةصيخ ١٨(

 نوتركلا ةصيخ (.

 هوديع مأ ةصيخ ٢٢(

 ىمازخلا يداو ةصيخ ٤

 ةيصمذ ةصيخ ٦(

 فرع ةصيخ ٢٨(

 ةدك ةصيخ .٣(

 رسكم سأر ةصيخ ٣٢(
 لقح ةصيخ ٤(

 قمغ ةصيخ ٦(

 فياير ةصيخ ٨(

 ضايب ةصيخ ٤٠

 يرنعش ةصيخ ٤٦(
 ضتقانلا ةصيخ ٤٤

 شجلا ةصيخ ٦(

 ةيداعلا ةصيخ ٤٨(

- ٢٢٢



 ةريصم ةالو ن اريخ مهأ

 . كامسأ دياصم ربتعتو رحبلا لخاد ديص ةقطنم وه }؛١ روخلا

 نيتريزج وأ نيتقطنم نيب روخلا عقيو 3 هيف هايملا قمعب روخلا ساقيو
 ةقطنمو صيصرم ةريزج نيب عقي اذهف ‘ صيصرم روخ لنم
 براوقلا هلالخ نم رمت لخدم هلو ، ةريزجلا طسو صيصرم
 . راوخأ ةدع اهب دجوي { ةيرحب ةقطنم ةريزجلا نوكلو & نفسلاو
 : اهمها

 حويضلا روخ ( ٢ صيصرم روخ ( ١

 ديع سراح روخ ( ٤ ةعست روخ ( ٢

 يابلا روخ ( ٦ ريزنكلا روخ ( ه
 نابلك روخ ( ٨ ةريزجلا روخ ( ٧

 جئالفص روخ ( ٠ ةفنص روخ ( ٩

- ٢٢٢٣ 





 رب ردقنو

 ركشلاب هجوتأ نأ لإ ينعسي ال } عضاوتملا اذه يلمع ماتخ يف

 ركشأ نأ ينتوفي الو } اذه يلمع ينمهلأ يذلا لجو زع هللا ىلإ

 صخأو 3 بيتكلا اذه تجرخأ ىتح يعم مهاسو يندعاس نم لك
 يديعسوبلآ دمح نب دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ركشلاب

 _ ةيخيراتلاو ةينيدلا نوئشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا ۔

 . دابعلاو دالبلا ريخ هيف لمع لكل بئادلا همعدو هعيجشت ميظعل

 3 يخامشلا دمحم نب ديعس نب لاله/دلاولا لضافلا ركشأ امك

 {. يلمع ين ينتدعاس تامهاسمو تامولعم نم يل همدق ام ىلع

 ايعاد 9 اذه يلمع يف يعم نيمهاسملاو ءاقدصألا ةوخألا عيمج ىلإو
 . ريخلاب اناعسم للكي نأ لجو زع هللا

  

_ ٢٢٥ 





  

 سرهبملا
 عوضؤلا

 ديهغ

 ةريصم ةربرزنج نع ةذبن نت

 اهتابمسُم
 ةحاسملاو عقومل | ه

 ةريصمةريرزجخانم ٭

 اهتيجولويجو ةريصم ةيفارغج
 ةبرشلا :3

 ةسدوألا :3

 ةريصم ةربرزحب ةيدولا ع

 هاىملا رداصمو رابألا ع

 ساحنلا تافاشتكإو ةريصم

 ةريصم ٥ثي رانلا

 ةينيدلا ةحرضألا :
 ىرخا رماثا ٣

 روخبلا ةراحم قرطو ةريصم ٭

- ٢٢٩ 

 ةحفصل

١٣ 

٥ ١ 

١٩٦ 

٢ . 

٢ ٢ 

٢٢٣ 

٣١ 

٣١ 

٣٢ 

٣٢٣ 

٣٤ 

٣ 

٥ ٥ 

٦ 

٦١ 

٧٧    



  

 عورضؤلا

 نييناطيربلاو ةريصم

 ةديشرلا ةموكحلا لظ ثيس ةريصم

 م١٧٧٩٨١ ماع" ناريزح" هينوي رماصعإو ةريصم

 ةيرماكلاةعبط ٭

 ةريصم ةردرزج نت

 رئاسخلاو تاباصإلا

 ةريصم ةربرزحي ةيسيئرلا ىرقلاو قطانملا مهأ
 ةريصم ثيس لئابقلا

 ناكسلا

 ةريصم ةيالو ناكسلاب ةلوهأملا ىرقلاو قطانملا ٭
 ةريزجلاب ةيناكسلا قطانملا مهأب نايب

 فلح سأر
 ةذفودح

 تايند نت

 رسملا ٭

 يضيوم
 ةود

- ٢٣٠ 

  

٨١ 

٩١ 

٩١ 

٢ ٩ 

٩٢ 

٦٩٣ 

١١ 

١١١ 

١١٢ 

١١٢   



  

 ةريصم ثي۔ ن اك لا تاطاشن +

 نفسلا ةعانص ٭

 يلورم ةافحلس
 فحالسلا ذاقنال ةلوذمملا دوهجلا

 ةريصم 2 روطل 3: ١

- ٢٣١ 

  

١١٣ 

١٤ 

١٤ 

١١٤ 

١١٥ 

١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢٠ ١ 

١٢١ 

١٣٣ 

٣٥ ١ 

١٣٨٩ 

١٤٣ 

٥ ١ 

١٤٩ 

٥ ١ 

٥ ١   



  

 عرضزلا

 لسانتلا ٭

 7 ةميدقلا ديلاقتلاو تاداعلا نم

 ه ريزجلا يف ةيديلقتلا و ةيبعشلا نونفلا
 ةحرنرلا ٭

 تاسانملا ثيس ةحرزرلا نورصاعملا نوينامعلا ةماقإ

 حدملا دي ةبرموصلا ةحرنرلا رعش نم :3

 { حشت حشت نف
 , حينت حشنرعش نم

 نينبهذيس حشت حشت نف ٭
 فقاو حشت حشت ٭

 سلاج حشت حشت
 شوبلا دورغت ٭
 دورفتلارعش نم :3

 ظداغملا نف
 رمارنلا نف

 لببوستلا ءانغ
 رحللا ءانغ

 كمسلا دص ءانغ 3

_ ٢٣٢ - 

١٥٦ 

١٧١ 

٧٣ 

١٧٣ 

١٧٦ 

١٧٨ 

١٧٩ 

١٨٠ 

١٨١ 

١٨١ 

١٨٢ 

١٨٢ 

١٨٣ 

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٦ 

١٨٦ 

١٨٧     



  

 عونضزلا

 كمسلا دص ءانغرعش نم :3

 ,{ لبوسملا ٭
 اشدحةريصم٭
 ريصم ةردرزح ةعباتلا ررزحجلا مهأ 3

 ةريصم ةيالوب حويسلا مهأ 3

 ةريصم ةالو ةيئاملا نويعلا
 ةريصم ةيالو صيخلا مهأ

 ةريصم ةيالوب ناريخلا مهأ +
 (ربيدقتوركُش )ةمتاخلا

 بتكلاو رداصملا مهأ نت

 سرهفلا

- ٢٣٢٣ 

  

١٨٨ 

١٨٩ 

٩٧ 

٢٥ 

٢٧ 

٢٩٦ 

٢٢١ 

٢٢٣ 

٢٢٥ 

٢٢٧ 

٢٦٢٨٩ 

  





  

          


