


( نومتم  ) قف ةتكم 
ةصن ةغص  ةردانلا ا  بتلا  لحتل 
: باتلا اذهل  لحتلا  ماق 
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: ةمهم همل 
، ففلا ناسإلل  معد  نم  نكمأ  ام  مدقت  عيمجلا ع  صرح  قلطنم  نم  فوفكملل ، ةح  ةمدخ  ةاثم  وه  لمعلا  اذه 

ةلالقتسا هتاح  ةسرامم  ع  ەذه  انتامدخ  هنيعت  ثح  قتلاو  لعلاو  امتجالا  معدلل  ەغ  نم  أ  جاتح  يذلا 
. بط لش  عمتجملا  جامدنالاو  سفنلا  ةقثلا  هدل  ززعتو  ةحارو ،

ةملعتلا تالاجملا  ففلا   دعاس  ةعون  تامدخ  فوت  ع  انصرح  فوفكملل  ةرفوتملا  تامدخلا  حش  بسو 
، اجم لش  مهيدأ  نوكت ب  صوصن  بتلا ا  لحتل  ةصاخ  تانقت  نم  رفوتي  ام  خسب  كلذو  ةفاقثلاو  ةملعلا 

.اهتءارق فوفكملا  ةصاخلا  ةءارقلا  جمال  نكمو 

: تاحت عم 

- نومتم  - قف

بورجلا مضنا ا 

ةانقلا مضنا ا 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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ةنامثعلا ةروطامإلا  ةلحر إ 
..قارعلا تالحر -  بدأ 

 

.هفلوأ .أ  ج .ـ بتالا :
يواقلا باهولا  دع  دمحأ  .د  مدقتو : ةمجرت 



.. تالحرلا عوم 
راظنمو افارغجلا ، عو  ةقشملا ، ةذل  ةلحرلاو   ةعتملا ، خــــراتو  خــــراتلا  ةعتم  ةلحرلا  
ةلحرلاو بوعشلا ، لصولا ب  ةزمهو  ممألا ، تاخلا ب  جو  اجولوونألا ، راسمو  كلفلا ،

ال يذلا  بدألا  دفارو  اسلا  ةكنحو  ملاعلا  ةتكمو  خرؤملا  ةقثوو  ناطلسلا ، فس   
.بضني

ًقنتم هتاح  شع  ىرخأ ، ةلحرم إ  نمو  نم ع إ ع ، ةلاحر ، قولخم  ناسإلا  نأو 
، حورلا جارعمو  دسجلا ، ءاإ  ب  ام  قامعألا ، قخو  قافآلا ، داتري  ناملاو ، نامزلا  ع 

.لقعلا ةحاسو 

اهتيمهأ  نع  فشكتل  دوعت  ةجو  ةهرب  ذنم  ةلحرلا  تأد  دقف  تفصو ، امف  اغلام  نظأ  الو 
؛ ملعلا تادئار  ىدحإ  لق  نم  اهتأوبت  لا  اهتنام  ىرخأ  ةرم  ترتو  داألا ، حلا  لاجملا 

.اجاهنمو اردصم 

اهغو راثآلاو … لوونألاو  داصتقالاو  ةساسلاو  افارغجلاو  خــــراتلا  ثحالا   حنمت  ةلحرلاف 
، عئاقولا بتك  ةاتر  نع  ادع  ةاحلا ، اضان  اعقاوو  اث  اردصم  مهحنمت  ملعلا ، تالاجم  نم 

ماج دومجو  فلملا ، خرؤملا  قافنو  سرلا ، خــــراتلا  بتك  فافجو  تالوحلا ، بتك  للمو 
.تااورلا قانو  راخألا 

ئراقلا اهاح  داعألا  ةثالث  ةاح  صت  اهنودت -  بتالاو  اهتءارق  ئراقلا  نسحأ  اذإ  ةلحرلا - 
عم قمعلاو  ةعقاولا ، عم  ةقدلاو  ةشاعملا ، عم  ةخلاو  ةعتملا ، عم  ملعلا  هطعتف  عمتسملاو ،

.ءالا

ةانعلا ءاوس  تالحرلا ، بتك  دامتعالا ع  ققحملاو   ثحالا  ىدل  اق  ەاجتالا  نآلا  ودو 
ةزفق ع  ام  وهو  داأ ، ردصم  اهيلع  دامتعالا  ءاوسو  اهناظم ، نم  اهجارخو  اهققحتب 

، طنملا جاتنسالاو  صحمملا ، داهشسالاو  اولا  باختنالا  ةط  لعلا ، ثحلا  ةعون  
مسف ضع ، اضع إ  تائزجلا  ّفص  يذلا  جردتملا ، أتملا  ءارقتسالاو  ةصحافلا ، ةرظنلاو 

، ةئزجلا ثادحألا  نم  تاممعتلا  قالتخا  إ  دمعف  سكعلا ، لعف  الو  ءاسفسف ، ةحول  اهنم 
.هماعط لهلا   الو  همادإ ، ثغلا   دمتع ع  الو 

ذإ تاللضم ، حبصتف  كت  دق  تالز ، نم  اضأ  ولخت  ال  ةمهأ ، نم  ةلحرلا  لمحت  ام  ردق  عو 
ةفاقثلا هتيفلخ  هتبعج  لمح   وهو  هراشم ، نع  بغ  رطق  إ  أ  ةلاحرلا  ضع  ىرن 

بلقتم لاعفنالا ، عــــ  وأ  ةرظنلا  صحاف  اهلحض ، وأ  ةفاقثلا  قيمع  اهراوأ ، احم  ةدئاقعلاو ،
راألا ع نم  علطاو  نورخآلا ، ەري  مل  ام  ىأر  هنأ  اعدم  بذك  ضعلا  ىرت  ل  لاوحألاو ، ءارآلا 

.عقاولاو ةققحلا  باسح  عمتسملاو ع  ئراقلا  باجعإ  بلجتسف  ەغ ، هعطتس  مل  ام 

فشسف ةصحافلا ، ةرظنلا  بحاص  ققدملا  ثحالا  فق  اهتروطخو ، ةلحرلا  ةمهأ  ب  نل 
.روطسلا ام ب  أرقو  ثادحألا ، ءارو  ام  جتنسو  راألا ، طنسو  قئاقحلا ،

ةعومجم مدقن  نأ  تالحرلا » عوم   » لالخ نم  لواحن  يويسآلا » اقثلا  زكرملا   » نحنو 



تاقلح نوكتل  ناملاو ؛ نامزلا  ةنكمم   ةحاسم  ةطغتل أ  دوهعلاو ، قطانملا  اهنم  ش 
، مولعلا نم  اهغ  ةمام   تامولعمو  افارغجلا ، ةثراوتم   تاخو  خــــراتلا ، ةلسلسم  

..لعلا ثحلا  يدلقت   غو  ارث  اعنمو 

لصاوتلل مجملاو  ققحملاو  ثحالا  عم  نواعتلل  بالا  حتفن  عوملا  اذه  لالخ  نمو 
.مدقتلا قط  ةددج   ةوطخ  وحن  سلا  اعمج   مهس  نواعتلاو ، 

قيفوتلا هللاو و 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



.. ةمدقملا
هلسأ و تالحرلا   نم  متم  جذومنو  تالاجملاو ، بهاوملا  ددعتم  بك  رف  ملاع  ةلحر 

.هفادهأ

ملع ةسرفلا   تاعوسوملا  ىدحإ  بحاص  هيفلوأ  .أ  .ج  ( G. A. Olivier  ) وه ةلاحرلا 
، بطلا ەاروتكدلا   ع  لصاحو  تاضالا ، تاعوسوم  ىدحإ  كراشم   ملاعو  تاحلا ،
، ةسرفلا ندملا  نم  ددع  ةنطولا   دهاعملاو  تاعمجلا  نم  ثلا  هتضع   ةفاضإلا إ 

بادآلاو مولعلا  ةعمجو  بطلا  خــــراتلا  ةعمجو  ةملعلا  ةعمجلاو  ةعارزلا  ةعمجلا  لثم 
.بتاو ةلاحر  هنأ  ةفاضإلا إ  ةراجتلا ، ةعمجو  نونفلاو 

هنل يجورب ، ( Bruguiere  ) تاتانلاو ةعبطلا  صصختم   رخآ  ملاع  ةلحرلا  ەذه  هكراش  
ع كلذ  رثأ  دقو  رفسلاو ، لاحلا  ةاناعم  ارثأتم  الاطإ  انا   امدنع  ةدوعلا  ةلحر  وت  
لا موسرلا  إ  ةفاضإلا  تعمج  لا  تانيعلاو  ةعبطلا  داوملا  ل  ت  مل  ثح  ةلحرلا ،

.صصختملا اذه  ح  تجاتحا إ 

سراف دالو  ةنامثعلا ، ةروطامإلا  نم  تاالو  ةدع  تلمش  قيقدلا  عملا  تالحرلا  وأ  ةلحرلاو 
، غصلا مجحلا  نم  تادلجم  ةتس  ةلحرلا   تاتحم  تءاج  دقو  اع ١٧٩٤ – ١٧٩٦م ، ب 

روصلا نم  قحالم  نع  ةراع  عبار  دلجم  عم  بلا ، مجحلا  نم  تادلجم  ةثالث  ىرخأ   ةعطو 
.ع عساتلا  نرقلا  نم  وألا  تاونسلا  تردصو   طئارخلاو ، موسرلاو 

ماحلا اقتنالا  سلجملا  وأ  ةسرفلا  ةموكحلا  نم  ةرداص  رماوأو  اام  افلت  ةلحرلا  تنا 
تالحرب ماقلل  ةنس ١٧٩٢م  نم  رتأ  لوألا /  ن  رماوألا   تردص  دقو  ةسرفلا ، ةروثلل 
اونلا لصفم   رقت  مدقتل  ةسرافلاو ، ةنامثعلا  تروطامإلا  ءاحنأ  إ  ةفاشكتسا 

.ةلودلا تاقالعلاو  ةساسلا  كلذكو  ةقفلاو ، ةبطلاو  ةفارغجلاو  ةراجتلاو  ةعارزلا 

ططختلاو لقتسملل  ةددج  ةجتاسا  اتلاو  ددج ، دهع  باتعأ  ع  اسرف  تنا  ذإ 
ةلحرلا وأ  لعلا “  رقتلا  كلذ “  ةسام إ  ةجاح  اهلعج   امم  ةجراخلا ، تاقالعلاو  خادلا 

اضأ وه  كردأ  دقو  ساسألا ، اذه  انبم ع  هيفلوأ  .أ  .ج  ملاعلل  مهراتخا  نا  دقو  اهتامولعمو ،
تسلو ةعتملل ، ةاور  تسل  ةلحرلا  ەذه  نأ  هتمدقم إ  راشأف   هتمهم ، ةروطخو  ةمهأ  ىدم 

امنإ  اهب ، رم  لا  ةصخشلا  فقاوملا  وأ  اهآر ، لا  ةعئارلا  قطانملاو  رظانملل  ةبدأ  فاصوأ 
 “. لع رقت  اهنأو “  ةروثلل ، يذفنتلا  سلجملا  اهب  هفل  لا  رومألاو  بناوجلل  خــــرأت 

تامولعم تاذو  ةعونتمو  ةعتمم  درجملا  صولاو  لعلا  اهعونب  ةلحرلا  تءاج  دقف  كلذ  مغرو 
.ةرغ

ترمو لوبناتسا ، ةيطنطسقلا /  اسرف إ  نم  تأد  دقف  ةددعتم ، ةلحرلا  طوطخ س  تنا 
لوضانألا قطانم  مظعم  كلذكو  انويلا ، لبخرألا  رزجو  الاطو  تك  ةرج  اهقط   

.سراف دالو  اروسو  قارعلاو  مو  ىرغصلا ، اسآو 

امم ةدوعلاو ، باهذلا  ةدحاو   ةقطنمل  ةددعتم  تارازو  اناحأ ، ةلخادتم  طوطخ س  كلذو  



ةدحولل ارظن  ةقطنملا  سفن  نع  ثدحتت  لا  ىرخألا  ةرثانتملا  لوصفلا  ضع  عمجن  انلعج 
.ةعوبطملا ةلحرلا  ءازجأل  ةضعلا  ةدحولا  رظنلا إ  نود  ةعوضوملا ،

، ًلق الإ  دقعتلا  اهبص  ةلسلس ال  ةم  ناحألا  مظعم  تناف   ةسرفلا )  ) ةلحرلا ةغل  امأ 
ام ةعبطلا ، داوملا  ةمسو  فصول  ةدمتعملا  عجارملا  ةملعلا   تامسملا  مدختسا  دقو 

تامسملا نم  اهغو  فئاظولاو  باقلألا  ةسرافلاو   ةكلاو  ةعلا  تاحلطصملا  مدختسا 
ةدوجو ةقد  عم  امجلا ، سحلاو  دألا  فصولا  نم  ةلحرلا  لخت  ملو  قطانملا ، كلت  ةعئاشلا  

.ةثالاو ةساسلاو  ةداصتقالاو  ةعامتجالاو  ةعبطلا  لاوحألل  فصولا 

ةقاسلا تالحرلا  دمتع ع  ام  قطانملا ، ەذهل  ةلصأ  عجارمو  رداصم  دمتع ع  كلذ  وهو  
.هلق ةقطنملا  اوراز  نيذلا  يروألاو  يسرفلا  ةلاحرلا  هاشم  ضعل 

اهتامولعم ةرازغو  رقتلا ، ةلحرلا /  ەذهل  ةبلا  ةمهألا  إ  مجملاو  ثحالا  رظن  تفلأو 
ةملعلا رداصملا  إ  ةددج  ةفاضإ  نوكتل  ةساردلاو ؛ ةمجلا  اهولوانيل  ددشلا ، اهعونتو 

.ةعلا ةتكملاو 

: ناونع تحت  رفلا  اهلصأ  ةلحرلا   تعط  دقو 

l’ Egypt et la Parse. Fait par order du ، (Voyage dans l’ Empire Ottoman
pendant les six premieres annees de la Republique; par G. A. ، government
Obvier).

امسال ةلحرلا ، ةق  ةمجرت  لمأ  ع  قارعلا ، ةصاخلا  لوصفلاو  ءازجألا  ةمجب  انأد  دقو 
.ةعلا قطانملا  اهنم  قلعتملا 

قيفوتلا هللاو و 

يواقلا دمحأ  د / 
 



لوألا لصفلا 
لصفلا اذه  تاتحم 

ةنيدم ااق  يرويك ، روا –  يوالا ، سماد  ةفروأ ، ةرداغم 
، نيدرام لوصولا إ  انامسوك ، ةماقإ   ضرألا ، تحت  ةمدق 

ضرعت اهراثآو ، بصن  بصن ، إ  رفسلا  نيدرام ، فصو 
.لصوملا قطلا إ  بهنلا ،  رطخل  ةلفاقلا 

سئر ةحص  سرام ١٧٩٤م ) راذآ /   ١٦  ) قفاوملا زوتنف )  ٢٦  ) ةفروأ  ةنيدم  ةلفاقلا  ترداغ 
بهارلا اذه  ةقفارم  نأ  دقتعأو  ەريد ، اهجتمو إ  بلح ، نم  امداق  نا  دقو  دادغ ، لمرلا  

كلت ةلطلا   هتماقإ  نأل  ارظن  انيلإ ، ةسلا  ةاغلل  ةدفمو  ةفطل  نوكتس  ةلحرلا  لالخ 
دج هنأ  ام  ناسلا ، دلاقتو  تاداع  ةفرعم  نم  هتنكم  دق  اماع  ثالث  تغل  لاو  قطانملا ،

، نهنلا امو ب  اروسو ، طسلف ، دال  ةراب  ماق  هنأ  ةفاضإلا إ  دج ، لش  ةقلا  تاغللا 
مغر راجنس ، لاج  لالخ  لغوتلا  كلذك  ماق  ام  هئاسؤر ، نم  رمأ  ةرم ، نم  أ  ناتسدركو 

.اهب نمألا  رارقتسا  مدع 

سمخ نودوق  انمرأ ، تس  وأ  سمخ  نم  ةنوكم  تنا  ثح  ةاغلل ، ةبك  ةلفاقلا  تنا 
نم للقلا  كلذكو  ةمدق ، تاساحنب  لمحم  اهمظعم  ارامح  نامث  اوحو  اقت ، اناصح 
ةم بناج  إ  ةوهقلاو ، ركسلا  نم  ةللق  ةمو  ةبلحلا ، ةشمقألا  ضعو  ةروألا ، عئاضلا 

.زرألا نم  ةبك 

يورم  بصخ  لهس  لالخ  تاعاس  عبس  ةدمل  انو  سمشلا ، قو  لق  انلويخ  انيطتما 
، لصاحملا ضع  لهسلا  اذه  اندهاشو   ةنارب ، روخص  ااظش  هئاجرأ  تو   ألا ، همسق 

.رهظملا ةطس  ىرقلا  ضع  دع  نم  انيأر  ام  ةلجلا ، ناعطقلا  ضعو 

غلا لجلا  كلذ  أدي  بونجلا ، لامشلا إ  نم  دتمم  يج )  ) ل لت  اندجو  لهسلا  ةاهن  و 
.هفروأ ةنيدم  امش  خسرف ، دع  دوجوم ع  هنأ  اقاس  انركذ  يذلا  عفترم 

هش تامامحلا  وأ  سمادلا  ضع  ناملا  اذه  مضو  يوالا ، س  نام  ةلفاقلا   تفقوت 
تاطصملا قوف  ةألا  انعضوو  تامامحلا ، دحأ  انمقأو   قباسلا ، لصفلا  اهانركذ   لا  كلت 

.ناطنحم نادسج  دع  نمز  ذنم  اهيلع  حاساو  قبس  لا 

تغتو لللا ، لالخ  اصراق  دلا  حبصأ  نأ  ةجردل  بحسلا ، ةئيلم  ءامسلاو  ادرا ، وجلا  نا 
.ةق ةلامش  ةلامش إ  نم  حالا 

كلذو سرام ،) راذآ /   ١٧  ) قفاوملا زوتنف ، نم  نعلاو  عباسلا  مويلا  ناملا   كلذ  انيق  
دحأ نم  ةمدق  تاساحنب  لمحملا  محلا  دحأ  لللا  اوق   نيذللا  صوصللا  ضع  بس 

؛-  اتقؤم اهنع  لوئسملا  يأ  ةفروأ –  ملسم  لاجرلا إ  بهذو  ةلفاقلا ، نع  اوفلخت  نيذلا  لاجرلا 
.صوصللا كئلوأ  نع  ثحي  ح 

راظتنا نوقالا  ررق  امنب  ءاسملا ، كرحتلاو   ةلحرلا  ةلصاوم  ةلفاقلا  دارفأ  ضع  ررقو 
، نظتنملا عم  راظتنالا  انررقف  نحن  امأ  ةقلا ، نع  غالإلل  ةفروأ  إ  اوبهذ  نيذلا  صاخشألا ،

.زوتنف نم  نعلاو  نماثلا  نم  رالا  حاصلا  ثادحألا   ەذه  تراد  دقو 



.ةجعزم ةق  ةلامش  حال  انضرعتو  ةاغلل ، اساق  دلا  نا  كلذ  مغرو  ةفاص ، ءامسلا  تنا 

لالخ انس  رمتساو  ةخص ، ضرأ  إ  ضرألا  تلوحت  نأ  دع  ائسو ، ارعو  قطلا  حبصأو 
لمج لهس  انسفنأ   اندجوو  اخأ ، لالتلا  ەذه  انكرتو  ثالث ، وأ  تعاس  ةدمل  لالتلا  فعاضت 

.عساو

ةق إ  انلصو  ةعاس  ىدحإ ع  ةسم  دعو  ةنالا ، راثآلا  ضع  لهسلا  اذه  تظحالو  
، رافلا ةق  يأ  يرويك ) رووا –   ) كارتألا هلع  قلطو  دع ، نمز  ذنم  ةروجهم  اهنأ  ودي  ةيمرأ 

.ةلفاقلا دارفأ  ا  عم  اددجم  انعمتجا  انهو 

بك جــــهص  مهتجاح ع  دس  اوماقف  ءاملا ، نورقتف إ  اونا  ةدللا  ەذه  اهأ  نأ  تملع  دقل 
لاو لفسألا ، نم  ةعسملاو  ةقمع ، غلا  رفحلا  ضع  اضأ  اهب  انيأرو  ةلمج ، ةق  ەولعت  عــم ،

.اهيلع ظافحلل  لوقلا  اهب  نونزخ  اونا 

دقف نحن  امأ  ةعماللا ، موجنلا  ةنملا  ةفاصلا  ءامسلا  تحت  ةقلا  ەذه  ةلفاقلا   تركسع 
بملا اذه  ناردج  تنا  دقو  يوالا ، تامامح  انلعف   ام  مدهتم  مدق  بم  ةلللا   انضق 

، امهنب قصال  نود  ىرخألا ، قوف  ةدحاولا  ةفوصرمو  ةعطقم  ةكمس  روخص  نم  ةعونصم 
نم ماقملا  فقسلا  وأ  ةقلا  عفرب  موقت  ضعلا ، اهضع  نم  برقلا  ةماقم  ةمخض  ةدمعأ  دجوتو 

نلو انيدأ ، هسمل  نم  اننكمت  ةجردل  اضفخنم  فقسلا  اذه  ناو  ةحطسملا ، ةراجحلا 
.ضاقنألا بس  تعفترا  لا  ةضرألا   نأ  تفشا 

، ةدحاو ةعاس  ةسم  دعو  سرام ،) راذآ /   ١٩  ) قفاوملا زوتنف  نم  نعلاو  عساتلا  مويلا   
.بونجلا لامشلا إ  نم  باسم  غص  رهن  روبع  انمق 

انلصو  مث  تاعاس ، ثالث  ةدمل  ةنارب  راثآ  هئاحنأ  نت  رخآ  لهس  لالخ  سملا  انلصاو  مث 
مغرو ةرعوو ، ءادرج  هفافض  تنا  ثح  قباسلا ، رهنلا  هش  ةغص  رهن  لهسلا إ  اذه  ةاهن 

.مدق تس  نع  دت  ةفاسمل  ةعاق  رفح  اوماق  مهنأ  الإ  ەؤام  ةلق 

ەذه نأ  ودو  تاكوشلا ، ضعو  ةلاقصلا ، لفلف  تاتان  ضع  ههام  فاوح  ع  ترهظو 
ەذه ه  فصتت  يذلا  ددشلا  دلا  دوع إ  رمألا  اذه  نأ  دقتعأو  ء ، لش  ىذغتت  تاجشلا 

.ءاتشلا لصف  لالخ  نهنلا  ام ب  دال  نم  نامألا 

دنعو رهنلا ، نم  ىلا  ةفضلا  اهاندجو ع  لا  ةعساولا  فوهلا  ضع  انتلفاق   تركسع 
يذلا لجحلا ، داطصا  ةب  انعو ، ةقدنب  لمح  نأ  مداخلا ، نم  انبلط  اقت  راهنلا  فصنم 

ناجنروسلاو نارفعزلا  ضع  عمج  اندرا  ام  قطانملا ، ەذه  ةك   ەراشنا  نع  انعمس 
.حاصلا اهراهزأ   انيأر  لا  تاتانلا  كلت  اهسفن  و  تاسمرلاو ،

دقف ةقطنملا ، ەذه  لوجتلا   نم  ةددع  تارم  ەوفاخأ  دق  اونا  ةلفاقلا  ءالدأ  ورام  نأ  امو 
انعنمل تالواحملا  ل  ماق  دقف  كلذلو  ةاغلل ، ء  مداخلا  اذه  نا  ام  مهتالواحم ، تحجن 

نأ ادهاج  لواح  هنأ  ةجردل  اهب ، انمقأ  لا  تاراغملا  ەذه  لخاد  ءاقلا  انعانقو  انتطخ  ذفنت  نم 
ءم ناملا  اذه  نأ  انخأو  ناملا ، انلوجت   اذإ  اههجاونس  لا  ةروطخلا  ىدم  انعنق 
نامأ نع  داعتبالا  ةروطخ  نيدكؤم ، ءالدألا  ەدأو  نفاسملا ، بهنل  نوعس  نيذلا  صاخشألا 

.رهنلا لوط  ةنملا ع  تاراغملاو  فوهلا  بس  ةقطنملا 



انك ام  ةقطنملا ، فاشكتسا  انبغر   تدادزا  ل  انيأر  نع  عجان  ملف  امامت  سكعلا  عو 
، فوخلا رعش  نا  اذإ  ةلفاقلا ، دارفأ  عم  ءاقلا  مداخلا  نم  انبلطو  نراملا ، ةئدهت  لواحن 

. اندرفم انكرحتو  ةخذلا ، ضعو  تقلط  تاذ  ةقدنو  افس ، انذخأو 

نحط ًغشم  نا  هنأ  ام  انتقفارم ، نم  نكمتي  ملف  ماأ  ذنم  جازملا  كعوتم  نا  يكرب  نأ  امو 
.دنوارزو باضقو ، نسوس ، تاتان  اهنب  نمو  انقط ، حاصلا   اهاندجو   لا  تاتانلا  ضع 

هجاون نل  ةرغ ، ذخؤن ع ح  انرذح  ال  انذخأو  بادتلا ، ل  انذخأ  اذإ  اننأ  ةاغلل  قثاو  انك 
، ةران ةحلسأ  نولم  مهنأل ال  انانئمطا ؛ انددزا  ام  للقلا ، قرطلا  عاطق  كئلوأ  نم  لاشم ، يأ 

صق  فس  وأ  رجنخو  ىلا ، غص   سرتو  ملا ، مهد  ةواره   ىوس  مهيدل  سلو 
.مازحلا

نمو رهنلا ، نم  ىلا  ةفضلا  اندعصو  خسرف ، فصن  ةفاسم  اهنع  ادع  انقلطناو  ةلفاقلا  انكرت 
ال ةلاتتم  تامامحو  فوهك  مضت  ثح  ةلاقملا ، ةفضلا  رادحنا  لامج  باجعب  اندهاش  كانه 

امدنع كلذ  نم  اندأت  دقو  ةرومطم ، ةنيدم  نع  ةراع  نا  ناملا  اذه  نأ  انل  حضوي  امم  عاطقنا ،
، ةجراخلا دعاقملاو  كباشلاو  باوبألا ، لثم  اهب ، لا  دوجو  ع  ةحضاولا  لئالدلا  انيأر 

ەذه نكس  الف  نآلا  امأ  ةنيدملا ، تويب  ةهجاو  إ  ش  ام  لو  ةقورألاو ، تااوبلا ، ضعو 
.ىوآ ءانبأو  مامحلاو ، موبلا ، ىوس  تويبلا 

، اهيف عرز  ةنارب ال  لوهس  لالخ  ان  سرام ،) راذآ /   ٢٠  ) قفاوملا زوتنف  نم  ثالثلا  مويلا  و 
انطصا لج  ةاذاحم  ان  ىرخأ  فصنو  ةعاس  رورم  دعو  فصنو ، تاعاس  تس  ةدمل 

اهضع راوج  ةعوضوم  ةمخض  ةراجح  نم  نوكم  روس  ااق  هفارطأ  عيمج  ع  انيارو  غص ،
.ةبك ةنارب  ةراجح  ةاطغم  لجلا  اذه  فارطأو  طالم ، نود 

لثم غص  رهن  انعو  راطمألاو ، جلثلا  ضع  تلطهو  مويلا ، اذه  ةدولا   ددش  وجلا  نا 
.هفافض وسكت  تاكوشلاو  بونجلا ، لامشلا إ  نم  باسي  هنأ  يأ  ةقاسلا ، راهنألا 

رزانخلا دهاش  ةناثلا  ةرمللو  ةاغلل ، ةعساو  تاراغم  ةلامشلا ،  ةفضلا  انركسعم ع  انمقأ 
ةاطغم لاج  ةلسلس  نع  انلصف  ال  ناملا  اذه  نحنو   هفروأ ، ةرداغم  دع  ةمخضلا ، ةلا 
عألا مسقلا  قلا   برغلا إ  نم  ةلسلسلا  ەذه  جردتتو  خسارف ، ةعرأ  وأ  ةثالث  ىوس  جلثلا 

سوروط لاج  اهنأ ت  ام  نهنلا ، ام ب  دال  نم 

ناف راهنلا ، امأ  لللا ، لطهي  جلثلا  لظو  اهنم ، خسارف  ةنامث  وأ  ةعس  دع  سمألا ع  انك  دقو 
.ةدولا ددش 

طا يوتحت ع  نهنلا  ام ب  دال  ةدوجوملا   راهنألاو  لوادجلا  عيمج  نأ  تظحال  دقو 
ةحفص  ) هنودجتو  هتروص  دقف  سوسكن ، كمس  نع  امأ  سرافو ، اروس  ام   ةاغلل ، ةثك 

ەدهاشو هلدنورل ، كامسألا ) خــــرات   ) باتك قيقد   لش غ  اروصم  هنودجت  ام  لشلا ٢ ، ( ٣٠
رهن دوجوم   هنأ  نويلإ  دكؤو  ةلقصو ، امور  فارطأ  اضأ   رفوتو  ةنودقمو ، تك  نول  
نباو سانيلو ، سونيلاجو ، سدروقسد ، نم : ل  كمسلا  اذه  نع  ثدحت  دقو  اضأ ، لنلا 

.هنع اوثدحتي  ملف  تسهو ، سويسبافو ، يل ، امأ  سوردناقنو ، انس ،

ةعاسلا مامت  اددجم   انقلطنا  دقو  سرام ،) راذآ /   ٢١  ) قفاوملا لانمرج  نم  لوألا  وه  مويلا  نإ 



.ةع ةداحلا  انسم ح  رمتساو  ًل ، ةناثلا 

ضع ه  دجوي  عورزم ، ًهس غ  انعطق  مث  فصنو ، ةعاس  دع  لإ  س  اغص  ارهن  انع 
.ةنالا راثآلا 

ةماقم د ،)  ) وأ كوكسوم ) ەرق   ) س ةدرك  ةق  اندهاش  ةعاس  ىوأملا  إ  انلوصو  لقو 
(. انامسوك  ) س ىرخأ  ةق  ةحاسالل   انيقو  ةنارب ، روخص  ع 

، رخآ اموي  اهب  ءاقلل  انررطضاف  راطمألا ، بس  ةلحرلا  ةلصاوم  نع  انزجع  اتلا  مويلا  و 
.ةاغلل خانملا  لدتعاو  ةغ ، ةنج  حالا إ  تغتو 

انتأ تناو  ةعم ، مادقأ  ةع  هتحاسم  غلت  خاد  ءانف  وذ  يدرك  لجر  تب  ةماقإلل   انبهذ 
طئاحلا ةهجاوم  ةداسولا  تحت  انحالس  انعضو  دقو  ةواز ، ر   ل  عضوب  انمقو  ةقصالتم ،

، عفترم ءاضوض  توص  لللا ع  لالخ  انظقسا  دقف  رذحلا ، قحتس  رمألا  ناو  طقف ، رذحلل 
اقش انفشاو  ءاضوضلا ، تفتخا  مداخلا  انظقأ  نأ  درجمو  لملا ، ناردج  مدهي  مهدحأ  ناو 

مهدحأ نأ  ودو  هلع ، ه  اندوز  يذلا  ءوضلا  انطلس  امدنع  طلا  نم  نوكملا  طئاحلا  ابك  
.انتق لواح  نا 

جخ لملا ، نارأ  دحأ  ەدالوأو ،  هتجوز  ةقفرب  نكس  نا  يذلا  لملا  بحاص  ضهن  امدنعو 
ەاجت كوكشلا  ضع  هدل  نا  نلو  لعافلا ، نم  فشك  ملو  قئاقد ، دع  داع  مث  لملا ، نم 
نوكن انلعجتس  ةثداحلا  ەذهو  انراوج ، انتحلسأ  عضن  اننأ  فرعو  للق و ، لق  ەراز  يذلا  ەراج 

.لقتسملا ارذح   أ 

: نيدرام لوصولا إ 

هتلعج راطمألا  نأ  ودي  ام ، ىرجم  انع  ةعاس ، ةسم  دعو  لانمرج )  ) نم ثلاثلا  مويلا   
.ةعلقلا فارطأ  لصو إ  ابك ح 

ودو  هل ، جاس  قيض ال  قط ج  نع  غص  رخآ  رهن  انع  خسارف  ثالث  ةسم  دعو 
دقو ةبلا ، نوتلا  راجشأ  ضع  هلفسأ  اندهاش   لجلا  نم  انباقا  دنعو  ةلاهتم ، ةلاح 

.داتعملا نم  ةخ  تنا أ 

قلطنم ةلحرلا  نولصاوي  فوسو  اهب ، ءاقلل  لهسلا  ىرق  نم  ةق  ةلفاقلا إ  دارفأ  ضع  بهذ 
.كانه نم 

جاتحنس اننأ  ام  ةاغلل ، ء  قطلا  ناو  ةلفاقلا ، دارفأ  ا  ةقفرب  لجلا  اندعص  دقف  نحن  امأ 
انيلع ح رم  دق  انامسوك )  ) نم انجورخ  ذنمو  نيدرام ،)  ) لوصولل إ ىرخأ  فصنو  ةعاس  إ 

.فصنو تاعاس  عبس  نآلا 

وأ يدرام  و  امشلا ، لوطلا  نم  ةققد  ةجرد ١٩.٣٧  اع ، لج  ةمق  ةاذاحم  نيدرام )  ) عقت
ناملا اذه  نم  ىرت  نأ  عألا  عيطتسو  بونجلا ، وحن  دتمتو  رادحنا ، و   ةمدقلا ، يدم 

دتمت لا  ةصخلا ، نهنلا  ب  ام  دال  لوهس  ضرألا   ەذهو  ةاغلل ، ةعساو  ضرأ  عفترملا 
بونجلا وحن  اخسرف  نع  دع  ةعقاولا ع  راجنس  لاج  ىوس  اهعطق  الو  لا ، ةاهن  ح 

ام دال  ناس  عيمج  هش  مهدئاقعو ال  مهقالخأ  نأ  تعمس  دقو  نويدلا ، اهنكسو  لا ،



.فضم غو  اق  بعش  مهدجتف  نهنلا ، ب 

لا ىرخألا  لاجلا  ضع  اضأ  ىرن  ام  ةمدقلا ،) نارح   ) ىرن لاو  رغلا  بونجلا  و 
.حماسم نيدو  فطلأ  قالخأ  ودلا  ءالؤه  فصتو  ودلا ، اهدصق 

ضرغ مقأ  بك  روس  اهب  طحو  مدهتت ، تدا  ةبك  ةعلق  نيدرام )  ) ةنيدم ع  رطس 
.هحالصب دادغ  اشا  ماقو  اهتيامح ،

نود تاونس  سمخ  ةدمل  ةنيدملا  اح  دق  كنل ) رومت   ) نأ رخافتلا  نيدرام )  ) اهأ بحو 
، ةمواقم نود  اهلخد  هنأ  حضتي  مجعلا ، خرؤملا  لاوقأ  إ  دانسالا  نلو  اهيلع ، ءالسالا 

.ئطخم مهف  اذكهو 

كنج  ) دفح والوه ،)  ) وعدملا وهف  ةنيدملا  لوخد  قفوي   مل  يذلا  قحلا  صخشلا  امأ 
تعقو دقو  يزاغلا ، كلذ  توم  دع  هصن  نم  سرافو  نهنلا  ام ب  دال  تحصأ  يذلا  ناخ )

.ع عبارلا  نرقلا  طساوأ  ثادحألا   ەذه 

نأ دال  اضأو  ةزاتمم ، لاح  تقولا  اذه  تنا   اهراوسأو  ةعلقلا  ەذه  نأ  هف  كش  ال  امم 
.نآلا هلع  مه  امم  اونا أ  ناسلا 

يدرك فالآ  ةثالث  مضت  و  ةنيدم ، اهنم  ةقك أ  ودت  اهنأ  الإ  نيدرام )  ) ةنيدم عاسا  مغرو 
، وقع مرأ  ةئامسمخو  فلأ  بناج  إ  رتو ، رع  فالآ  ةتس  وأ  فالآ  ةسمخو  اقت ،

.ةنيدملا فقسأ   مهلو  نادللا )  ) ةرطاسلا نم  اقت  مهلثمو 

، ةاطنأ مهكرط   مقو  ةنامورلا ، ةسنلا  عم  اودحتا  دق  نخألا  كئلوأ  نأ  فورعملا  نمو 
.رك راد  مقف   ةقاعلا  كرط  امأ 

، ةافحلا يلمرلل  ريد  اهب  دجوو  ةدوهي ، ةلئاع  نع  اوح  نيدرام )  ) ةنيدم اضأ   مق  ام 
.دحاو بهار  ىوس  ه  رن  ملو 

نيذلا دادغ  اشا  عبت  الاح  اهنلو  انس ، اماح  ةنيدملل  ع  م  امف  ناطلسلا  نا  دقو 
.املسم ع 

عقت دادغ  نإ  ثح  رك ، راد  ةشاب  ةقحلم  تسل  اهنأ  تملع  امدنع  اثك  تشهدنا  دقو 
ةنامث دع  عقت ع  امنب  يداعلا ، قطلا  نيدرام )  ) نم افنو  اخسرف  سمخو  ةئام  دع  ع 

ةبلا  ندملا  ىدحإ  و  ةمدقلا ) دمآ   ) دمآ ەرق  وأ  رك ، راد  نم  اخسرف  نع  وأ  ع 
(. نيدرام  ) ةنيدم نم  رغلا  لامشلا  إ  ةلجد ، رهن  نم  نمألا  بناجلا  عقتو ع  ىرغصلا ، اسآ 

ضع انفطقو  اهئاجرأ ، عيمج  لوجتلا   انل  حاتأ  امم  ماأ ، ةسمخ  ةدمل  نيدرام )  ) ةنيدم انمقأ  
، زوللا راجشأ  نم  ددعلاو  قتسفلا ، راجشأ  ضعو  مورلا ، ضع  انيأرو  ةرهزملا ، تاتانلا 

.ىرخألا ةرمثملا  ةروألا  راجشألا  ضعو  حافتلاو ، ىملاو ، خخلاو ، زرلاو ،

سكعلا عو  ءاتشلا ، لصف  ةاغلل   ددش  اهب  دلا  نإف  ةنيدملا  ەذه  عقوم  عافترال  ةجنو 
.لجلا ةمق  دنع  ةصاخ  فصلا ، لصف  ادج   راح  ەدجت 

.عشلاو ةطنحلا  نم  ةبك  تام  كلذكو  مسمسلاو ، نطقلا  لجلا  اذه  اهألا ع  عرزو 



، لصوملا قرط  نع  ادع  عقت  اهنأل  كلذو  ةبك ، ةمق  اهلف  ةنيدملا ، ەذه  ةراجتلا   ةهج  نم  امأ 
وحن ةعقاولا  ىرقلا  عئاضل  نزخم  تعت  اهنأ  ام  قشمدو ، بلحو ، ةفروأو ، رك ، رادو  ةرجلاو ،
ةبك تام  عنصتو  ةشارملاو ، ةنطقلا  ةشمقألا  ضع  عنص  اوموق  ثح  لا ، لامشلا 

.بلح ردصتل إ  نيدرام )  ) ةنيدم ةشمقألا   ەذه  نم 

ةعساتلا ةعاسلا  اوح  انتلحر  انفنأتسا  سرام ) راذآ /   ٢٨  ) قفاوملا لانمرج )  ) نم نماثلا  مويلا   
يوتحت نلو ال  ةعورزمو ، ةصخ  ةلهس  ضرأ  انعو  رجفلا ، لق  لجلا  نم  انطهو  احاص ،

اهل ه  ةدوجوملا  روخصلا  تنا  دقو  سمألا ، قط  هش  ء ، قط  لالخ  نم  راجشأ ، ع 
.ةنارب

، اهب لللا  انضمأو  لهسلا ، عقت   ةغص  ةق  نم  برقلا  انفقوت  تاعاس  ثالث  ةسم  دع 
فصن لش  اهل  ةلفاقلا  عئاض  اوعضو  امنب  هنارأ ، دحأ  انتأ   انعضو  لطسإ ، انوذخأ إ 

.لويخلاو محلا  نع  انلصفت  ح  يرئاد ،

ةعورزمو ةصخ  ةلهس  ضرأ  انجاو  رجفلا ، لق  انتلحر  انلصاو  لانمرج )  ) نم عساتلا  مويلا  و 
.تاجش وأ  راجشأ  يأ  نم  ةلاخ 

ةق تحصأ  الاح  اهنلو  ةبك ، ةنيدم  امف م  تنا  لا  يريد ) ةرق –   ) انكرت انراس  ع 
تظحال دقو  امئاق ، اهسوقان  جب  لاز  ام  ةسنك  ااق  اهنب  نم  ةثك  تاارخ  اهب  دجوو  ةغص ،

.اهفارطأ و  يريد ) ەرق –   ) دج  لش  ةبم  ةق  اهل  لاو  ةبلا  ەاملا  جــــراهص  ةك 

لصف لحرلا   دارألا  اهيلإ  أجل  رخصلا ، ةتوحنملا   فوهلا  نم  ثلا  اضأ  اهب  دجوو 
.ءاتشلا

.ةجح تباوت  اهيف  اندجو  اننأل  امف م ، اروبق  تنا  فوهلا  ەذه  نأ  ودو 

ةعلقلا نوكت  امر  اهنأ  دقتعأو  بصنو ،) نيدرام   ) دعلا ب سفن  ع  يريد ) ەرق –   ) ةق عقت 
امأ همسا ، اهيلع  قلطأو  دالملل ، سماخلا  نرقلا  رخاوأ  سويساتسانأ )   ) روطامإلا اهانب  لا 

(. اس ةرق –   ) اهيمسف هنرفات )  ) ةلحرلا

تعمس دقو  اجرب ، ثا ع  اهطح  ةعم  ةعلق  اندجو  مث  تاعاس  عبس  ةدمل  سملا  انلصاو 
امر وأ  راطمألا  ەام  لعف  تنوكت  لا  اوسلا  ضعب  انررم  مث  رلب ،)  ) وه اهانب  يذلا  نأ 
ع انضق  نأ  دع  اقت ، راهنلا  فصتنم  بصن   إ  انلصو  اخأو  طقف ، اهتعسو  نوكت 

.ةعاس ىدحإ ع  لويخلا  روهظ 

لهو الاهتم ، ن  سوق  اهيف  اندجو  ثح  بصن ، ةمدقلا   راثآلا  ضع  كانه  لاز  ام 
نيدوجوملا نمرألاو  روبن :)  ) لوق امنب  ةنامور ، هتعانص  نأ  ودو  ةدج ، ةلاح  عــم   غص 

.ةنيدملا ەذه  فقسأ  بوقع ) رام   ) مسا عبارلا ع  نرقلا  ةسنك   لق  نم  دش  هنأ  ةنيدملا   

، قغإلا وأ  نامورلا  نمز  دش   لهلا  اذه  نأ  دقتعن  ل  يأرلا ، اذه  ع  قدصن  اننلو ال 
.عماج هنام  دش  مالسإلا  دعو  ةسنك ، ەولوح إ  ةدللا  ەذه  نويحسملا ع  رطس  امدنعو 

انل دأ  دقو  هئاطغ ، عم  ضبألا ، رمرملا  نم  اطس  اتوبات )  ) اسووان لهلا  اذه  ةضرأ  انيأرو  
هنأل رخآلا  ناملا  اذه  لخدن  نل  اننلو  ه ، لصتم  رخآ  نام  ةضرأ  هل   هش  كانه  نأ  اهألا 



.ضاقنألا ءم 

اذه نم  برقلا  دجوو  لهلا ، اذهل  ةرهاظ  ةق  تحت  ةيدلا  رئاعشلا  مق  ايمرأ  نها  دجوو 
ترمط اهنلو  مهساجتب ، ظفتحم  ةثالث  اهنب  نم  اهب ، سأ  ةلاح ال  ةدمعأ   ةسمخ  ناملا 

.ضاقنألا اهفصتنم  ح 

اهنلو ةنتال ، ةاتك  غم  همظعم  رمسأو ، ضبأ  رمرم  دق )  ) دعأ ةفاسم  نم  اندهاشو 
: لثم ثلا  ةءارق  عطتسأ  مل  كلذلو  ةاغلل ، ةوحمم 

.لخلا تاقاس  ه  ماقت  تنا  يذلا  نادملا  اذه  نوك  امرو  نادملا ،).… ان ،  ةع ، )

ەذه عقتو  نامورلاو ، قغإلا  دهع  ةمهم   ةنيدم  تنا  بصن )  ) ةنيدم نأ  فورعملا  نمو 
ههام رهنلا  اذه  دمتسو  ساروك ،) واسوأ  سوينودقم   ) س غص  رهن  نم  برقلا  ةنيدملا إ 

دنع تارفلا ) ) رهن مث   روباخلا )  ) بص  دتمو ح  ةق ، لاج  طسو  عق   ام  عبن  نم 
، بصخو عساو  لهس  اضأ   بصن  عقت  ام  ةسقرق )  ) الاح هلع  قلط  لا  مويسسس ،) )

هتمق ع  تدش  يذلا  لجلا  دادتما  لم  يذلا  لجلا  بونج  نم  دحاو  خسرف  دع  عو 
(. نيدرام  ) ةنيدم

و ةقوداق ،)  ) حاتفم تحصأو  ةاطنأ ،)  ) مسا بصن )  ) تذختا يقولسلا )  ) دهع لالخو 
(، سوللول  ) اهحتف ايمرأ ح  كولمل  تعضخ  مث  نهنلا ، ام ب  دال  عقت   لا  ةعطاقملا 

.ةرم نم  نم أ  أ  نارجت ) و( تاديم )  ) نم  ً مزه  نأ  دع 

نهنلا ب  ام  دال  ع  ناجارت )  ) وتسا امدنع  يثرفلا )  ) ةروطامإ نم  اءزج  تلش  ام 
.ةنامورلا ةروطامإلا  اهقحلأو 

ام مدهب  اهلالخ  ماقو  ةصق ، همح  ةف  تنا  يذلا  نافوج )  ) محلا سالوي )   ) فلخ دقو 
لزع مت  اهدنعو  هلط ، ققحت  حلصلا ، يثرفلا  كلم  اثلا ) روباش   ) بلط امدنعو  هفلس ، ەدش 

.ةنيدملا ەذه  ةعقاولا   داللا  نع  بصن ) )

ةراع بصن ) و( نيدرام ،) ( ) ةضوو  ) اهمحو دادغ ، اشا  عبت  بصن )  ) ةنيدم نإف  نآلا  امأ 
اهيف دجوو  برعلاو ، دارألا  نم  مهمظعمو  ةمس ، فلألا  اهناس  ىدعتي  ةلاهتم ال  ةق  نع 

.لفاوقلا رورم  نوشاعتي ع  نيذلا  ةقاعلاو  نمرألا  ضع 

غو ادج  ةقض  اهعراوش  ةمدقلا ، ةنيدملا  نام  رهنلا   نم  برقلا  ةقلا  ەذه  تدش  دقو 
، دج سل  اهئانو  ةحم ، غو  ةضفخنم ، اهتويو  اضأ ، ةطلم  تسلو  اقالطإ ، ةقسانتم 

نوعضو شقلا ، نم  فقسلاو  طلا ، نم  ناردجلاو  هلوح ، روس  الو  طلم  ءانف غ  يوتحت ع 
ةدئاف ال  ةقطلا  ەذه  نأ  انفشا  اننلو  رطملا ، نم  مهتيامحل  طلاو  تلا  نم  طلخ  هقوف 
تمعو رطمم ، وجلا  نا  سرام ) راذآ /   ٣٠  ) قفاوملا لانمرج )  ) نم اعلا  مويلا  ف  اهنم ،

تب مقم   انك  اننأ  مغر  فقسلا ، ءازجأ  ل  نم  رطملا  طقسو  انتفرغ ، نارأ  عيمج  وفلا 
ةدج ةلاح  ودي  

ةعارزب مهمظعم  موقو  ارألا ، ضع  ةثارح  نوموقو  ناعطقلا ، ضع  بصن )  ) اهأ كلتم 
.زرألا



نم دأتلا  نودي  اهألا  نا  دقف  بصن ،)  ) انلعج ن  يذلا  دحولا  بسلا  رطملا  نك  مل 
، مويب انلوصو  لق  ةلفاق  تفقوأ  ةاصع  كانه  نأ  انوخأ  ثح  ةنملا ، تاعاشإلا  ةحص 
(، لانمرج  ) نم اعلا  مويلا  تلصو   ةلفاق  انفداص  دقف  لعفلاو  ةمارغ ، عفد  ع  اهتمغرأو 
ملو لصوملا ، نم  ةمداق  ةلفاقلا  ەذه  تنا  دقو  ةلا ، كلت  عفد  اوجأ ع  مهنأ  انل  اودأو 

عرأو تاءاع ، عو  ةنطق ، ةشمقأ  لمح  نع  مهل  تلخت  نأ  دع  الإ  روبعلا  اهل  اوحمس 
.اضف اشرق 

لاشمل تضرعتو  انلق ، انه  إ  تءاج  رك ) راد   ) نم ةمداق  ةلفاق  كانه  نا  هنأ  اضأ  انغلو 
انضرعت امل  أ  انرخأت  امل  هنأ  يأ  موي ، دع  موي  ةوق  دادزت  لا  ةاصعلا  كلت  لق  نم  ةثك 

ع موجهلا  نوحجني   كلذو  تقولا ، مهيلع  رم  امل  نوك  مهنأل  كلذو  أ ، لاشمل 
.ەوركم يأل  انتلفاق  ضرعتت  مل  ظحلا  نسحلو  ةقلا ، لفاوقلا  ةلوهس ح  لفاوقلا 

دقو لانمرج )  ) نم يداحلا ع  مويلا  انتلحر   انلصاو  تامولعملا ، ەذه  لوصحلا ع  دعو 
اسوق ع  ثا  وذ  ج  ع  رهنلا  انعو  ةددش ، ةغ  ةنج  حالاو  ارطمم ، وجلا  نا 

ةدع انعطقو  ةعانطصا ، ةمأ  ةماقم ع  ةع  ةق  انلصو  تاعاس  سمخ  ةسم  دعو  اغص ،
.ةصخلا ةددش  ودت  لوهس 

يوق مخض ، مسج  وذ  ەرمع ، نم  عسلا  لجر   وهو  انتراب ، اغألا  ماق  ةعتمألا  انلزنأ  امدنعو 
، هئادعأ ةدراطمو  لخلا ، بوكرو  حمرلا  لامعتسا  ارداق ع  هلعجت  ةدج  ةحص  لاز   امو  ةبلا ،

.ةقلا صخش   عأو  ىوقأ  هنأ  ودي  ح 

عفدتو ةقلا  ەذه  ارأ  ةعارز  متتو  دادغ ، اشا  عبت  ةقلا  ەذه  نأ  اغألا  اذه  نم  انفرع  دقو 
راجنس لاج  فارطأ  ةدوجوملا   لئاقلا  نأ  اضأ  انخأ  ام  يونسلا ، لوصحملا  نم  بئالا 

فرع دحأ  الو  ماأ ، ذنم  لفاوقلا  تفقوأ  لا  لئاقلا   ەذه  دحأ  نأو  ام ، دح  إ  ةلقتسم 
.نآلا بسلا ح 

مأ اهنع  عفاد  كلذلو  اهنم ، فعضأ  اهنلو  ةلبقلا ، كلتل  ةداعم  هتلبق  نإ  ًئاق : فاضأو 
.دادغ اشال  اقدص  تعو  ةطلس ، وذو  صخش غ  وهو  ةرجلا ،

درجم اننوبهني  فوس  مهنأ  انل  دأو  انترال ، اوءاج  نيذلا  صاخشألا  نم  اغألا  انرذح  دقو 
(. ةرجلا  ) قط نع  لصوملا )  ) باهذلا إ وأ  نيدرام ،)  ) ةدوعلا إ انحصنو  كرحتلا ، ةلصاوم 

بونج  اخسرف  ثا ع  وأ  ةع  دع  عو  ةلجد ، رهن  عقت ع  ەذه  لصوملا )  ) ةنيدمو
.اهيف انك  لا  ةقلا 

عف كلذ  دع  امأ  ارأ ، متنأ   املاط  ممحأ  نأ  جاو  نإ  : ) امئاد ثدحلا  اذه  ددري  نا  ام 
(. اهب نوعقتس  لا  رطاخملا  نم  مرذحأ  نأ 

ناح ناغص  نادنز  نع  ةراع  و  رارمتسا ، انتحلسأ  صحفتي  نا  اغألا  عم  انيدح  لالخو 
كلت مادختسا  ةفك  هملعن  نأ  انم  بلط  دقو  تقلط ، تاذ  ةقدنو  ناسدسمو ، امهبارح ، عم 

سرافلا نأ  انخأ  اضأ  هنلو  ًجم ، براح  يذلا  صخشلل  اهتدئاف  ىدم  فرعو  بارحلا ،
هنلو نصق ، امهآر  هنلو  سدسملا ، هاجعإ  رهظأ  ام  حمرلا ، يأ  لضفأ  وه  ام  هدل  رعلا 
ەدن يذلا  رعسلا  ددحن  نأ  انيلع  ضرع  هنأ  ح  تقلطلا ، تاذ  انيقدنب  هل  كنل  انيلع  حلأ 



نأ هل  انحو  يرغملا ، ضرعلا  اذه  عبطلا ع  قفاون  مل  اننلو  روفلا ، هعفدسو ع  اهلاقم 
.دجلا حلسلا  نوك  نأ  نمألا ي  برطضم  دل  رفسلا  

، ةلط ةقدنبلا  ەذه  تناو  اهنع ، ًد  ىرخأ  ةقدنب  انيلع  ضرع  انتقفاوم  نم  سي  امدنعو 
برحلا ةقدنب  فاعضأ  ةثالث  اهنزو  نا  ام  ةكلا ، ةقطلا  ع  ةكرمو  ةاغلل ، ةمدقو 

حلصت لا ال  انيقدنب  نم  ةمق  اهنأو أ  بورحلل  حلصت  هتيقدنب  نإ  انلقو  هل  انرذتعاف  ةروألا ،
، شرق ( ٦٠  ) يأ ( ٥٠  ) رعس بلح )  ) نم اهلثم  ةقدنب  هل  حن  نأ  هلع  انضرعو  دصلل ، ىوس 

.جاعزنا دأ  هلع  ودي  نأ  نود  ضفرلا  انثش أ  كلذكو  اراإ ، دادزا  هنلو 

، لطهت راطمألا  تلاز  امو  لبأ ،) ناسن /   ١  ) قفاوملا لانمرج )  ) نم اثلا ع  وه  مويلا  نا 
دحأ دنع  انلزن  دقف  نحن  امأ  ءارعلا ، نكسعم   ةلفاقلا  دارفأ  ناو  ارامهنا ، تدادزا  اهنأ  ح 

ەدالوأو هتجوز  تماقو  عــم ، مدق  ( ١٢  ) هتحاسم ءانف  نم  نوكم  طلا ، نم  لم  بارعألا ، 
لسعو رخاف ، بلحو  ةدز  ةقلا  ەذه  اندجو   دقو  ةدش ، انمزل  ام  ل  مدقتو  انماركب ،

.ةاغلل مسد  جاجدلا  نأ  ام  ةك ، ضبلا  اهب  رفوتو  ء ، جو  ذذل ،

لاسرب انمقف  ةقدنبلا ، هعب  انتقفاوم ع  مدع  ع  ةسانم ، ةقط  اغألا  نم  راذتعالا  انركفف 
.فورخ اهيلع  انأفاو  ردص ، ةاحرب  ةدهلا  ەذه  لقتف  هل ، ةوهقلاو  ركسلا  لاطرأ  ضع 

انحقا دقف  اذلو  رارق ، يأ  ذاختا  نم  نآلا  ةلفاقلا ح  ءالدأ  نكمتي  ملو  ددش ، ءطب  راهنلا  رم 
، اغألا يار  نا  اذهو  ةده ، لاقم  رورملا  نذإ  هنم  بلاط  ةلبقلا ، خيش  إ  بخ  لسرن  نأ 

اننأ ول  ام  انحصأف  عيمجلا  ددرت  ذفنتلا  عضو  ذاختا  درجم  نلو  ةلفاقلا ، دارفأ  عيمج  هلقتو 
ةلاح مهنإ   اولاقو  رارقلا ، اذه  ع  اوضعا  ةقلا  اهأ  عيمج  نإ  ثح  ىروش ، سلجم   
نوك نأ  مهضع  حقاو  ةمهملا ، ذفنت  ةلفاقلا  نم  درف  يأ  لق  ملو  صاخشألا ، كئلوأ  عم  برح 

ةرجلا مأ  نم  بلطلا 

ضع عم  ةلاسرلا  لاسرب  اغألا  دهعت  دقف  انه ، نم  موي  ةسم  دع  ع  ةرجلا  عقول  ارظنو 
نع ءاطعب  انمقو  اتلا ، مويلا  حاص  درلا  ملسنس  اننإ  لاقو  شورق ، ةع  لاقم  طاضلا 

كلذ رمو  رمألا ، اذه  نم  ق  ع  نكن  مل  اننلو  يأرلا ، اذه  ع  اوقفاويل  نكملا  إ  شرق 
.ةجن يأ  لصوتلا إ  نود  اأ  راهنلا 

ضعلا ررقف  خألا ، رارقلا  ددحن  ملو  حم ، فقوملا  نا  لانمرج )  ) نم ثلاثلا ع  مويلا  و 
.لعفلا ةدوعلا  مهضع   أدو  راظتنالاو ، ءاقلا  نورخآلا  لضف  امنب  نيدرام )  ) عجرلا إ

، لصوملا نم  ةمداق  ةلفاق  انيأر  لانمرج )  ) نم ع  عبارلا  نم  احاص  ةاعلا  ةعاسلا  اوحو 
سئر إ  اشرق  سمخ  اهرادقم  ةده  اومدق  مهنأل  مالس ، رورملا  نم  تنكمت  اهنأ  انملعو 

.لاشملل ضرعتلا  نود  هضارأ  لالخ  نم  روبعلا  مهل  حمس  اذكهو  ةلبقلا ،

( لصوملا  ) لوصولا إ نم  نكمتس  اننأو  تلاز ، دق  انلاشم  ل  نأ  انعنتقا  رمألا  اذهب  انملعو 
ءالؤه مهل  همدق  ام  اودقتي  نل  انءالدأ  نأ  كش  مل  اننل  مهارد ، عض  بس  ةلوهس  ل 

.ةلثمأ نم  صاخشألا 

سقطلا حبصأو  عطقنا ، دق  رطملا  ناو  ىرخأ ، ةرم  سملا  انأد  ع  عبارلا  مويلا  رهظ  و 
، راطمألا ه  ترثأ  دق  غص  رهن  انلصو إ  خسرف  ةفاسم  ةقلا  نع  انداعتبا  دعو  ةاغلل ، فطل 



مهدحأ انوحن ، مداق  حلسم  بارعأ  ةثالث  اندهاش  رهنلا  اذه  عن  نحن  امنو  ابك ، هتلعجو 
.نالجم اناف  نارخآلا  امأ  هناصح ، بكري 

نأ ضف  نك  ملو  انتمجاهمل ، تتأ  دق  اهل  ةلبقلا  نأو  رعذلا ، ةلفاقلا  دارفأ  عيمج  ادو ع 
.نآلا مهيضارأ ح  لخدن  مل  اننإ  ثح  فوخلا ، رعش 

نا دقو  شورق ، مهل ع  انعفد  اذإ  الإ  رمن  انولعج  نل  مهنإ  اولاقو : ةثالثلا ، ءالؤه  انم  بقاو 
: مهل انلق  اننأ  الول  كلذ  لعف  اومهو  مهبلط ، ذفنت  ةلفاقلا  نامب  ناو  دهز ، غلملا 

عضوو مهبيدأت ، اننامب  هنأ  مهسأ ، ح  نوشخت  نيذلا ال  ةثالثلا  دارفألا  كئلوأل  اوعفدت  مل 
؟ انيلع مهأرجتل  دح 

يذلا ةامحلا  عرد  ةاثم  ةرانلا  انتحلسأ  تناو  مهل ، يدصتلاو  عجالا  ةلفاقلا  تررق  كلذلو 
اهنأ نظن  انكو  صاخشألا ، كئلوأ  اننب و  ةطس  ةداشم  تثدحف  مهتقث ، نم  دو  مهنئمط 

اناحأ انم  نوق  اوناو  اننوس ، مهنأ  تارم  ةدع  انودده  ثح  ءامدلا ، ةقارإ  إ  يدؤتس 
.مهنم انفوخت  رادقم  نم  دأتللو  انتحلسأ ، اوصحفتيل 

تلاط امدنعو  رمألا ، مقافت  اذإ  عافدلا  فقوم  ذاختال  دادعتسا  متأ  عو  تماص ، نحن  انكو 
اوبحست  نأ  امإ  : ) ًئاق مهعم  ثدحتلا  انقفاري ، يذلا  بهارلا  ماق  ةلمم ، تحصأو  ةداشملا ،

(. انجاعزإ متررمتسا   اذإ  رانلا  ملع  قلطن  فوس  اننأ  وأ  تمص ،

انبلط نلو  انقفاوف ، لاملا ، نم  غلم  لاقم  ةرواجملا  ةلبقلا  انتقفارم إ  انيلع  اوضرع  امدنعو 
.اولحرو انوكرتو  اوضفر  مهنلو  لصن ، امدنع  مهيلإ  اهدسو  مهتحلسأ ، انوملس  نأ  مهنم 

انك لا  ةلبقلا  ارأ  انلخدو  رخآ ، ارهن  انع  ناملا  اذه  نم  خسارف  ةثالث  دعو  انقط ، انلصاو 
دارفأ عيمج  ضفر  نلو  ةسماخلا ، ىدعتي  تقولا  نك  ملو  ثداوحلا ، ەذه  ةلعتفم  اهنأ  كش  

.راهنلا لاوط  عيمجلا  قلقلا ع  رطسو  ةلبقلا ، خيش  مهسفنأ إ  مدقت  وأ  مدقتلا  ةلفاقلا 

حمس نيدرام )  ) او نم  ارمأ  ملتسا  هنأ  انئالدإل  اغألا  لاق  اهب ، انركسع  لا  ةقلا  انك   امدنعو 
ضرعو دادغ ، إ  ةيطنطسقلا  نم  لسرم  دب  كانه  نأو  ةفا ، ةامح  عم  ًل  سملا  انل 

ل هنولقتس  اونا  مهنأ  لئالدلل ح  ادج  يرغم  ضرعلا  اذه  ناو  هلإ ، مامضنالا  ةلفاقلا  ع 
نام ەراظتناو   قالطنالا  اوررق  اذل  ةلمحملا ، محلا  ًل  راهنألا  روبع  نم  مهفوخ  الول  حف ،

، ًل ةناثلا ع  ةعاسلا  تطختو  ةاعلا ، ةعاسلا  مهلص   فوس  هنأ  هعم ع  اوقفتاو  رخآ ،
نظتنم مهل  ءالدألا  عمتجاو  اوملع ، نأ  نود  رم  هناوأ  دع  تأ  مل  امإ  هنأ  اونظف  ِتأ ، مل  اغألاو 

نم ح لفاوقلا  تارماغم  نع  نوثدحتي  اوءدو  ةنكمم ، ةكرح  يأ  عامسل  مهناذآ  حتاف  اغألا ،
.رخآل

بهارلا انيلع  لقأ  امدنع  مونلا  انكشوأ ع  دق  انكو  مهتافت ، نم  بضاغ  انسلج  دقف  نحن  امأ 
لاجرلا ضع  اوعمس  مهنأل  ةفئاخو ، ةمئاق  اهل  ةلفاقلا  نإ  : ) ًئاق ةدحاولا  ةعاسلا  اوح 

(. توصلا ردصم  ةفرعمل  مهضع  بهذ  دقو  بق ، نام  نوثدحتي  

(. ةظحل انرظتي  امثر  ەوعدلو  اعا ، اوضملف  مداق ، اغألا  نأ  دال  فوخلا ، مل  : ) هل انلقف 

لاجرلا كئلوأ  نأ  انوخأ  مهنأ  مغرو  قطلا ، باهذلا إ  مهنم ع  صخش  يأ  ؤرج  مل  نلو 



نم أ  دع  ع  اونوك  مل  مهنأ  انفشا  اننأ  الإ  انعقوم ، نم  ةوطخ  ئام  دع  ع  مخم 
.دصرلا ةمهم  نومئاق  مهنأ  ضورفملا  نم  نا  دقو  انم ، تاوطخ  ع 

لاز امو  نام ، ل  اهؤوض ع  معو  سمشلا  تقأ  دقو  رهشلا ، نم  سماخلا ع  مويلا  و 
مدقتو باهذلا ، اوؤرج ع  مل  كلذكو  سملا ، ةلصاوم  اوؤرج ع  اونوك  ملف  نئاح ، موقلا 

اونا مهنلو  عمسم ، توص  ثدحتلا  نم  فئاخ  اونا  مهنأ  ح  ةلبقلا ، خيش  إ  مهسفنأ 
رعاشم نع  عت  محلا  ەذه  تناو  مهتوص ، نم  عأ  لا   مهسارجأ  نوعرق  محلا  نوكي 

ەذه انيأر  امدنعو  ساسحإ ، وأ  رثأت  يأ  ءالدإلا  ردص  نأ  نود  فنع ، لش  اهنب  بحلا 
: انلق تافتلا 

نا نإ  ءالؤه ؟ لثم  سانأ  دب  ةراجتلا  ىرتأ  ج ؟ يأو  ةفاخس ؟ ةأ  كولسلا ؟ اذه  ام  ىرت  )
لمح ةثالثلا ، سمألا  لاجر  نأ  قثاو  انك  دقف  مهنم ؟ ة  ذخأ  يفا ع  طقف  ناصخش 

ع لوصحلا  مهعسوب  نا  مازحلا ، ءيدر   رجنخ  نخآلا  نثاللو  طقف ، احمر  مهدحأ 
(. ةلفاقلا دارفأ  ةننأمطلا   ثعو  انروضح ، مهفخ  مل  ول  ةعلا  شورقلا 

هف مهتعضو  يذلا  يرزملا  عضولا  بس  قطانملا  ەذه  اهأ  ەاجت  ةقفشلا  رعش  انأدو 
، ناسلا تاعامج  ب  اق  ارادج  تعنص  اهنأ  ةجردل  يوقلا ، ىوس  ارت  ال  لا  مهتموكح 
ذإ تالمأتلا ، ەذه  نودراش   نحن  امنو  رخآلا ، مهضع  ءافعو  ضعلا  بئالا ع  اهضرف 
نم مهيلع  مداق  اناسرف  اوأر  دق  مهنأ  ودو  ةلفاقلا ، دارفأ  نم  اعرم  اخاو  احاص  عمس  انب 

، نارفغلا نوبلطو  مهرودص ، نوعرقو  ضرألا ، نولق  مهضع  أدو  مهــلق ، بعرلا  ألمف  دع ،
ةقفشلا إ تلوحت  مث  مهيلع ، قفشم  مسبن  انلعج  امم  يزخملا ، فقوملا  اذه  نحن  اندهاشو 

ءالؤه نأ  رمألا  فطلاو   ةئس ، ةلماعم  اولموعو  اوبهن  مهنأ  ول  متن  انأدو  ضاعتماو ، راقتحا 
اورعزو اوفاخ  دقف  كلذ  مغرو  سمخ ، نم  نحن أ  انك  امنب  طقف ، لاجر  اونا ع  مداقلا 

: ًئاق فن  ثدحأو  بجعتأ  تأدو  مهوأر ، امدنع 

اونا نو  سفنلا ؟ نع  عافد  يأ  نود  هل  نوملسس  ملف  اذكه ، توملا  نوفاخ  اونا  نإ  )
دنع فوخلا  نإ  مهتاح ؟ اهنع  نوعفاد  ملف ال  ألا ، لا  هنأو  مهعئاض  عاض  نوعلطتي إ 

، سفنلا نع  عافدلا  مدعو  مالسسالا  امأ  امئاد ، ةقفشلل  وعدو  اناحأ ، اروذعم  فعض  رطخلا 
دجوي الف  دومصلا ، ارداق ع  صخشلا  نا  اذإف  رطخلل ، تالتمملا  ضرع  امل  يدصتلا  مدعو 

(. هل لضفأ  توملاو  راقتحالا  الإ  قحتس  الو  ناج  هنأ  وهو  دحاو  سفت  ىوس 

انأ بناج  انفقوو  انحالس ، انزهج  كلذلو  بجاو ، رذحلا  نأ  الإ  مهلثم  فئاخ  نكن  مل  اننأ  مغرو 
دارفا نأ  مغرو  لاجر ، ةع  هتقفرو  اغألا  نونوك  امر  ءالؤه  نأ  انركفو  بهارلاو ، مداخلاو 
مهنأ انفشا  انم  اوقا  امدنعو  ًلق ، مهعور  نم  أده  هنأ  الإ  يأرلا  اذه  اوقدص ع  مل  ةلفاقلا 

.سمألا انيلع  رم  نأ  ذنم  هلإ  انمامضنا  مدعل  هجعت  ىدم  اغألا  ىدأو  هقافرو ، اغألا  اقح 

انحصنو ل  صخش ، يأ  لاق  نأ  نود  هتلبق  ارأ  رخآ  ح  دلا  لصوأ  دق  هنأ  اندافأو 
.روفلا ةلحرلا ع  ةلصاوم 

خأ تعاس  اوسلج  دقف  انأطخأ ، اننلو  قوثوملا ، ماللا  اذهب  نوفتكس  مهنأ  اندقتعا 
دق مهنأ  انختو  لصوملا ، نم  ىرخأ  ةلفاق  تأت  مل  ول  نوررقس  اذام  ملعن  نكن  ملو  نيددم ،
يأ مهنم  بلط  نلو  ةلفاق ، يأل  ضرعتي  نل  هنأ  مهباجأ  يذلا  ةلبقلا  خيش  إ  مهدحأ  اولسرأ 



، رهظلا ةارق  انتلحر  انلصاو  دأتلا  اذه  لضفو  مالس ، ةلفاقلا  ەذه  ترم  اذكهو  غلام ،
.دحأ يأ  فداصن  مل  لعفلاو 

انماخ انمقأو  ةنارب ، ضرأ  قمع   ةروفحم  ةعاق  اغص  ارهن  انع  تاعاس  سمخ  ةسم  دعو 
اهكولس نم  انبجعت  لاو  اهلوخد ، اوددرت   لا  ةلبقلا  دودح  جراخ  ىلا ، هتفض  ع 
بقا هنأ  ح  اضم ، نا  دادغ  اشا  نأ  كانه  انملع  ثح  لصوملا ، انلصو إ  ح  بغلا ،
.اق هتحص  لما  دوعس إ  هنأو  تسحت ، دق  هتحص  نأ  عيشأ  مث  ماألا ، كلت  توملا   نم 

، اهب انمقأ  لا  ةعلا  ةقلا  كلت  نم  خسرف  دع  ع  عقاولا  غصلا  رهنلا  كلذ  انروبع  دع 
.ءارحصلا انلغوت  

ةلهآلا ىرقلا  ضع  ىرن  نحنو  ةعلا  ةقلا  ەذه  انلوصو  حو  نيدرام )  ) نم انجورخ  ذنمو 
، فلا ءاحنأ  عيمج  تاعورزملا   نم  ددعلاو  مانغألاو  راقألا  ناعطق  اندهاش  ام  برعلا ،

.ةاغلل ةصخو  ةلهس  ارألا  تناو 

الو برعلا ، اوم  ضع  اهب  ري  نا  دقف  لصوملا ، اوضو  رهنلا  ب  ةعقاولا  ارألا  امأ 
ارم تت  اهنأ  ام  ةاغلل ، ةصخو  ةعساو  لوهس  اهنأ  مغر  ةعارز ، لصاحم  يأ  اهب  دجوي 

قفتملا ارألا  دودح  نوزواجتي  دارألا ال  نلو  اضأ ، دارألاو  برعلا  ناعطق  اهب  ىرتو  ةفثك ،
.مهفالسأ ەرقأ  يذلا  قافتالا  كلذ  لخت  لا  ةشعلا  دض  فقت  رئاشعلا  عيمج  نإ  ثح  اهيلع ،

، لاشم يأل  ضرعتلا  نود  ارألا  ەذه  ةح   رت  مهتاناويحو  مهباود  كرت  لفاوقلل  قحو 
.ةنكسلا قطانملا  نم  ةقلا  لوقحلا  ام   بط  رم  يأ  نوفقوتي   مهتيأر  دقو 

، هنام لؤي   نأ  بجو  ةجاحلا ، نع  ضف  هنأ  ةجردل  ارألا  ەذه  ةك   بشعلا  نو 
لصف بشعلا   نع  ضوعو  ءاتشلا ، ءارهأ  فلعلا   عضوو  ارملا ، لصف  نومتهي  كلذلو ال 

.اءاسمو احاص  عشلا  نم  ةصح  عضوب  ءاتشلا 

ةدمل عيلا  يرطلا   بشعلا  لوانت  اهدجتف  رخآ ، اماعط  فرعت  ال  ةنيدملا  لويخ  نإ  ح 
.عشلاو تلا  ىوس  لأت  الف  ماعلا ، ماأ  ا  امأ  هطتلا ، لجأ  نم  اموي ، ةسمخ ع 

راهنلا لاوط  ةرازغ  رطملا  لطهو  تاعاس ، امث  ان  لانمرج )  ) نم ع  سداسلا  مويلا   
ەذه بسو  ةورم ، ضرأو  رغلا ، بشعلا  هف  ولع  لقح  انماخ   انمقأو  لللا ، ضعو 

.ءاملا نم  انتأو  انتعتمأ  ةامحل  انماخ  لوح  ةغص  ةرفح  رفح  انمق  ةرغلا  راطمألا 

عض انحسا  مث  فصنو ، تاعاس  ةدمل ع  انو  عباسلا ع ، مويلا  راطمألا   ترمتساو 
، فصنو خسرف  ةفاسم  ان  ءادغلا  دعو  ةحولملا ، ةففط  ەام  تاذ  ةقاس  ةفاح  تاعاس ع 

لت عق  فصنو  خسرف  دع  عو  ةتسم ، تحصأ غ  اهنأ  الإ  ةلهس  ضرأ  س ع  اننأ  مغرو 
.انقط  

روبن  ) همس لودج  ةفض  ع  انحسا  مث  تاعاس ، امث  ةدمل  ان  ع  نماثلا  مويلا  و 
.لمج هلشو  ساوقأ ، ةثالث  وذ  اع  راثآ ج  اندهاش  هلع  نمو  يرك ،) ( ) سا

هش لمج ، نول  وذ  ضبأ  سجو  رمسأ  سج  اهيف  انيأر  دقو  ةتسم ، تسل  انه  ضرألاو 
.لمج هلشو  رمرملا ،



ةعاسلا ح  سملا ، انلصاو  ةسداسلا  ةعاسلا  مامت  و  دع ، نم  لامجلا  ضع  اندهاشو 
كلذ دعو  ماخلا ، ضع  راسلا  اندجو ع  لويخلا ، انئاطتما  نم  ةعاس  عــر  دعو م  ةاعلا ،

نولقتي نيذلا  لصوملا ، بارعأ  مهنأ  ودو  فلتخم ، نام  ءاوضألا   نم  ةبك  ةعومجم  انيأر 
.اهيف عرز  لا ال  ارألا  ەذه  مهيشاوم   رل  لمجلا  مسوملا  ةاد  انه   إ 

دت ةفاسم  ضعلا  امهضع  نع  نادعي  عفترم ، ان ب  لانمرج )  ) نم عساتلا ع  مويلا   
.ةصخلا ةددش  ودتو  ةعورزم ، اهنأ  ام  ةتسم ، غو  ةلهس  ضرألا  تلاز  امو  خسرف ، نع 

ناهرلا ريد  انلزنو   لصوملا ،)  ) ةنيدم انلصو  سملا  نم  فصنو  تاعاس  تس  دعو 
.يكنمودلا



اثلا لصفلا 
: لصفلا اذه  تاتحم 

ەذه جاتنإ  لصاحملاو ، ىرقلا  ناسلا ، لصوملا ، فصو 
ةلوج  دادغ ، إ  رفسلا  اشالا ،، كولس  اهتراجتو ، ةنيدملا 

.ىونن

و ٢٠ه ٣٦ه   ) ةجرد ةلجد )  ) رهن نم  ةغلا  ةفضلا  ع  عق  لهس  لصوملا   ةنيدم  عقت 
(. ةققد

ماق دقو  اهتراجتو ، اهعقوم  كلذكو  اهناس ، ددع  ثح  نم  ةاغلل ، ةمهم  ةنيدملا  ەذه  تعتو 
لزانملا نأ  ام  ةسدنه ، ةوطخ  اوح ١٣٠٠  اهرطق  غلو  اهططخ ، مسرب  روبن )  ) ةلاحرلا

فلأ نع  دي  اهسفن ال  ةنيدملا  دادتما  نإ  ثح  راوسألا ، لصت إ  رغلا ال  لامشلا  ةعقاولا  
.ةوطخ

ددع اهئاوتحاو ع  عافترالا ، ثح  نم  ةعلاو ، ةكلا  ندملا  عيمج  راوسأ  هش  راوسألا  ەذهو 
نوينامثعلا ملعت  اذإ  رهنلا  ألمت  نأ  اهنكم  قدانخ ، وأ  ةقمع  رفح  اهطحو  جاربألا ، نم  بك 

.عقاوملا نع  عافدلا  قرط 

، عفادم يأ  ع  يوتح  الو  ةلجد )  ) رهن ةرج   ع  لمهم  ق  دجوي  نمألا  بناجلا  و 
نا امهم  افم ، موجه  يأ  دض  اهسفن  نع  عافدلا  ةرداق ع  ةنيدملا  ەذه  نأ  الإ  كلذ  مغرو 

.طقف اهتوق  لضف  سرفلا  تارم ع  ةدع  ةنيدملا  ەذه  تتنا  دقل  لعفلاو  موجهلا ، ردصم 

هنلو اهتمجاهمل ، ءاجو  هتاراصتنا  رهتشا  بك  شج  هجتب  ەاش ) ردان   ) ماق ١٧٤٣م )  ) ماع و 
.موجهلا اذه  حجني   مل 

ىوس هنم  دجوي  الف  نآلا  امأ  ةلجد ،)  ) رهن لوط  ع  دتم  م  امف  روسلا  كلذ  نا  دقل 
ةنيدملا ةامحل  ا  رهنلا  نأ  اونظ  مهنأ  دقتعأو  ةناصلا ، لامهإلا   بس  كلذو  ااقلا ،

دقو رغلا ، لامشلا  لا   كلت  نم  ثدحأ  رغلا  بونجلا  لا   راوسألا  ودتو  لمالا ،
.روس اهناردج  نم  اولعجو  ةددع  نامأ  دع   امف  تويبلا  ضع  ءانب  اوماق  مهنأ  اضأ  تظحال 

لالخ رمألا  اذه  نم  اندأت  دقو  نآلا ، نم  أ  نا  املا  ةنيدملا   دادتما  نأ  دكؤملا  نمو 
لا ةفلتخملا  داوملا  جارختسال  لالطألا  طسو  ةنيدملا  جراخ  رفحلا  كهنملا   لامعلل  انؤر 

.ىرخأ ةرم  لامعتسالل  حلصت 

( رك راد   ) او اشا ) دمحم   ) ماق دقو  ١٥١٦م )  ) ماع تطقس  دق  لصوملا  نأ  فورعملا  نمو 
.اهألا حبذ  ماق  ل  كلذ  ِفتك  ملو  لوألا ، ملس  دهع  اهقارحب  

ةفاسم كرت  ىدأ إ  امم  ةفلا  ەذه  لالخ  لق  دق  ونجلا  بناجلا  نم  ةنيدملا  قاطن  نأ  دقتعأو 
.نآلا رغلا ح  لامشلا  ةواخ  

نم اناخ ، ةسمخ ع  اضأ ع  يوتحتو  ةنيدملا ، نت  لا  ةلمجلا  عماوجلا  نم  ثلا  دجوو 
.ةلمج ناب  تاذ  تاناخ  اهنب ع 

.اقملاو ةماعلا  تامامحلا  كلذكو  ةلمجو ، ةثك  ةنيدملا  قاوسأو 



مهسئر نأ  تملع  دقو  ناهر ، ةثالث  ه  اندجو  يكنمودلل  ريدو  يحسملل ، ةثك  سانك  اهــو 
.اشالا ىدل  ةقث  ببط 

كلذلو طلم ، اهنم  للقلاو  ةقسانتم ، غو  ةقض  اهتاقرط  نأ  الإ  ءانبلا ، ةدج  ةنيدملا  نأ  مغرو 
.ةتألا ىرخأ   رهشأ  ةتسو  رهشأ ، ةتس  ةدمل  لاحوألا  سلل   اهألا  رطض 

و ناجلا ، نع  ءاطغ  نوكت   ثح  حطسألا  ناب  متو  أ ، وأ  حطس  لم  ل  دجوو 
اهألا موق  رهشأ  ةعرأ  وأ  ةثالث  لاوطو  ءاوهلا ، قشتسل  اهيلع  ءاسلا  دعصت  فصلا  ال 

ةراع ءانغألا  ةشرفأ  نأ  دجتف  ءارقفلا ، نع  ءانغألا  ةشرفأ  فلتختو  حطسألا ، مهتشرفأ إ  ذخأ 
طس شرف  وأ  طاس  نع  ةراع  ف  ءارقفلا  ةشرفأ  امأ  نطقلا ، نم  حرطم  وأ  حطم  نع 
لللا ةدورب  نأل  ءلا ؛ ضع  ةلقث  نوكتف  ماع  لش  ةطغألا  امأ  ةداملا ، ةلاحلا  بسح 

.راهنلا ةرارح  يواس 

نم ةقط  ةاطغم  ناردجلا ف  امأ  رجحلا ، نم  اهضع  كانهو  طلا ، نم  ةنيدملا  ام  مظعمو 
ضبأ لمج  رمرم  هنأ  ةلهو  لوأل  ودي  يذلا  ماخرلا  نم  تاضرألاو  ناويإلا  نولمعو  صجلا ،

.اثك لامجلا  اذهب  ظفتح  هنلو ال  رمسأو ،

مهنأ ودو  لصولا ، فارطأ  ةك   ني  رمرملا  روبن )  ) هفصو يذلا  رجحلا  اذهو 
.ةبك تام  هنومدختس  مهنأ  انيأر  ثح  دع ، نمز  ذنم  ةنيدملا  هنولمعتس  

عطقلا امأ  فظنتو ، ةبلا  عطقلا  عطقت  مث  ةنيدملا ، بونج  عطاقم   نم  ةداملا  ەذه  جختسو 
صج لوحتف إ  ةتتفملا  ةغصلا 

، اقت يدوهي  فلأو  ةرطاسو ، هقاع  مهنم  سم ، فالآ  ةنامث  وأ  ةعس  لصوملا  دجوي  
مهلثمو يدرك ، فلأ  ع  ةتس  وأ  ع  ةسمخ  اوحو  رع ، ملسم  فلأ  نعو  ةسمخو 

.ةنيدملا ەذه  مهب   نوبحري  سانلا ال  نإ  ثح  نويدي ، يأ  اهب  دجوي  الو  كارتألا ، نم  اقت 

وأ  راجنس ، لاج  ةماقإلا   نويدلا  لضف  اذلو  ةح ، مهنيد  ةسرامم  مهل  حمس  الو 
.لالقتسالا ضع  مهل  رفوي  امم  ةلجد ، ق  ةعقاولا  ىرقلا  ضع 

هلعف  كلذلو  طقف ، غوط  هدل  احلا  اشالا  امنب  تاغوط ، ثالث  وذ  اشا  لصوملا  نا  
.دادغ اشا  ءاول  فلخ  س  نأ  سراف  برح ع  نالعإ  ةلاح 

هجت نوعطتس  امعز ، نوعسو  ةعرأو  ناتئامو  قجانس ، ءارمأ  ةعس  هترمإ  تحت  دجوو 
سراف ئام  مهددع  غلو  ةلاخلا ، بناج  إ  مهييلج ، عم  ءادشألا  لاتقلا  لاجر  نم  ةئامتس 

.فالآ ةعس  وأ  ةتس  مهددعف  ةراشكنالا  تاوق  امأ  اقت ،

.سراح تئام  نع  اشالا  سرح  ددع  دي  الاحو ال 

سك  ) و لصوم ) سآ   ) نم دعأ  إ  لامشلا  غلت   ال  ف  اثك ، ةشالا  ەذه  دتمت  الو 
(، بلا بازلا   ) ح ةلجد  ق  دتمتو   تكت ،)  ) ح بونجلا  إ  دتمت  امنب  يرك )

( بلا بازلا   ) حو لمالا ، ةلجدل  لا  ىرجملا  مضتف  دادغ  ةشا  امأ  لاجلا ) تافاح  )
.اهفارطأو نيدرام )  ) ةرجلا ح دال  لو  برغلا ، لمشل  دتمت  برغلا  و  دارألا ، قطانمو 

.زكرملا ناس  مهنب  نمو  ةمس ، فلأ  ئام  لصوملا  ةشا  ناس  ددع  غلو 



( سك  ) ةصروب ةئام  غلم  ةعفترملا إ  تافوملا  عيمجو  ةداتعالا  ةلا  تادراو  لصت  الو 
. كنرف فلأ  ةئام  وأ 

ةصخ ضرأ  اهلو  ناسلا ، ةئيلم  اهنأ  الإ  ةغص ، ةعقر  ةروصحم   اهنأ  مغر  لصوملا  ةشاو 
.لصاحملا اهب  كتو  ةاغلل ،

جلثلا لاج  نع  دعت  ام  اخسرف ، ةسمخ ع  وأ  ثا ع  ةفاسم  لاجلا  نع  لصوملا  دعتو 
.ماأ ةثالث  ةسم 

ناتسدرك لاج  فراشم  حو  قلاو ، لامشلا  دتمت   لا  لالتلاو  لوهسلا  ضع  ةؤر  اننكمو 
لامشلا نم  دتمتو  ةنامثعلا ، ةروطامإلا  نع  سراف  دال  لصف  لاجلا  ەذه  موقتو  ةلاعلا ،

.لا بونجلا  رغلا إ 

ام ةداعو  ءاتشلا ، لصف  ادج   بلقتمو  فصلا ، ةرارحلا   ددش  لصوملا )  ) ةنيدم خانم  نإ 
قلا حار  بوبه  دنع  امأ  بونجلا ، حار  دوس  امدنع  افطلو ، افاص  ءاتشلا  ءاوه  نوك 

رطملا  لوطه  ةغلا  حالا  بس  امنب  ةدولا ، للقو  اساق  وجلا  حبصف  لامشلاو ،
.فصلا ةطرلاو   ءاتشلا ،

ادج ةراحلا  روهشلا  ةصاخ   ةلوهأم  حبصت  فسلا ، نهنلا  ام ب  دال  عيمج  لثم  لصوملا  نإ 
.راهنلا لالخ  اق  لش  طسوتملا  رحلا  حار  بوبه  لضف  ماعلا  نم 

يذلا رطملا  لطهي  الو  ادأ  بحسلا  نوكتت  ال  يمدنف )  ) رهش حو  لاب )  ) رهش نم  اءدو 
لالخ رحلا  دتشو  ةطرلا ، اهب  دادف  فصلا  ال  امأ  فخلا ، رخاوأ  عيلا و  طقاسي  

.ءاسملا حو  ارهظ  ةداحلا ع  نم  اءد  راهنلا 

اهيف ردنتو  نطوتسم ، ضرمل  ةنيدملا  ضرعتت  ام  اردانو  ةاغلل ، ص  اهوج  نإف  ماع  لشو 
ةحداف اراأ  بس  يذلا  نوعاطلا  ردني  كلذكو  ةعطقتملا ، ةوارفصلاو  ةرتاوتملا  حلا  ضارمأ 

.رمتسم لش  رهطتو  ددجتي  هلعجت  ەاملا  ةكرح  نإ  ثح  يروسلا ، لحاسلا   

ةعقاولا  كلت  نم  ةحص  أ  تاعفترم ، ةدوجوملا ع  وأ  لوهسلا  ةعقاولا   قطانملا  تعتو 
، ةروطخ أ  ةراحلا  نادللا  ضارمألا   ەذهل  ضرعتلا  نوك  ام  ةداعو  لاجلا ، لفسأ  ةدوألا 

رحلا ةفاح  ع  ةعقاولا  ندملا  نأ  دجن  بسلا  سفنلو  أ ، ةحضاو  اهضارعأ  نوكت  ثح 
ةطاحم نكت  مل  نو  ةك ، لاجلا  اهب  رفاوت  اذإ  ةصاخ  ةملس ، ةو  ةدج  ةحص  اهناس  عتمتي 

.ةدارلا ەاملاو  كلا 

لا راهنألا  نم  اههام  دمتس  اهنإ  ثح  ةصاخ ، تامم  اهل  وألا  ندملا  نأ  دجن  كلذ  مغرو 
ال لصوملا )  ) اهأ نأ  ام  .جــــراهصلاو  راآلاو  عيبانيلا  ەام  نم  ًد  ةوذعلا  اههام  متت 

دكري هنوكي  مث  مهلزانم ، هنوذخأو إ  برقلا  ه  نوئلم  ثح  ةلجد ،)  ) رهن ەام  نم  الإ  نو 
.ەو نأ  لق 

عنص ةفك  نوهقف  مهنأ ال  امو  جلث  لوصحلا ع  مهنكم  الف  ةجلثلا  لاجلا  داعتبال  ارظنو 
ەاملا  دتل  ةراخفلا  ةنآلا  نومدختس  مهف  اهدتل  فصلا  ەاملا   ألمت  لا  تادمجملا 

اهنوعضو اهأ م ، لعف  ام  ەاملا  دتل  ةراخفلا  ةنآلا  نومدختس  مهف  اهدتل ، فصلا 
نوكو اهلقت ، دعاس ع  امم  ام  دح  ةدرا إ  ەاملا  حبصتف  ةلط ، تاعاسل  قلطلا  ءاوهلا   



.ءاملا ةدورو  وجلا  ةرارح  قرافك ب  تاجرد  تس  وأ  سمخ  كانه 

قاقعو ةشمقألا  مظعم  نإ  ثح  قلا ، ةراجتلا   قاوسألا  مهأ  نم  لصوملا )  ) ةنيدم تعت 
لالخ نم  ةناتسآلا )  ) اهقط إ لصوملا )   ) رمت ع دادغو  ةلا  دفت إ  لا  علسلاو  دنهلا 

.سراف عئاضو  اخم  ةوهق  نأش  اضأ  كلذكو  ىرغصلا ، اسآ 

قطانملا نطقو  ناتسدرك ، عمشو  غمصلاو  صفعلل  عدوتسم  وأ  نزخم  اضأ  تعت  اهنأ  ام 
.ةقلا

.اهألا اهمدختس  لا  ةنطقلا  ةشمقألاو  ةرخافلا ، ةعونلا  تاذ  ةشارملا  ةشمقألا  اهب  عنصتو 

نيذلا يسرفلا  راجتلا  إ  كانه  عات  ثح  بلح ، إ  ءاثلاو  غمصلاو  صفعلا  لص  امنب 
(. السرم  ) اهنولسري إ

لصوملا ةنيدم  رم  هنأل  مسالا  اذه  ذختا  طق  شامق  وهو  صوملا )  ) س شامق  كانهو 
.رعلا جيلخلا  قط  نع  سراف  دنهلا إ  نم  لص  ام  اروأ ، هاهذ إ  ءانثأ 

دالو اروس  نم  اهيتأو  اروس ، ةعونصملا   تاءاعلا  لثم  اهتاجاتحا  لصوملا )  ) ةنيدم دروتس 
دنهلا إ  اهلوصو  لق  اهب  رمت  ةمدق  تاساحن  ناتسدركو  ايمرأو  لوضانألاو  نهنلا  ب  ام 

.دادغ ع 

ةعانص مدختس   نملا )  ) نم عن  ةلجلا  داللا  ندمو  دادغو  لصوملا  اهلوصو   كو 
عم لسعلا  نم  طلخك  وأ  ةوالحلا ، ددش  زوللا  جع  هش  معط  تاذ  ءاضب ، ةغص  تالح 

.ه هتلوانت  ةرم  لوأ  هتنظ   ام  اذهو  مسمسلا ، جع 

 – نك  ) هلع نوقلطو  سراف ، لامشو  ناتسدرك )  ) عمجو  لهسم ، غ  ذذللا  نملا  اذهو 
انلأس امدنعو  قاروألا ، تتفت  بس  اهددحت  عطتس  مل  رجش  قاروأ  اطولخم  لصو  نايك )
لق اهنوعمج  مهنأ  مهضع  انخأ  ثح  ائش ، دفتس  مل  لاجلا  كلت  نوعطق  نيذلا  راجتلا 

امأ غمصلا ، ةرجش  ةهيش  ةرجش  نورخآ ع  انل  راشأو  ةمخض ، ةرجش  نم ع  سمشلا  علط 
.طوللا هش  ةبك  ةرجش  وأ  مجحلا ، ةطسوتم  ةرجش  اوراشأ إ  دقف  ةبلغألا 

هنأ ەوفصوو  سرك ،) سوتك  و( قصلا ) سرودويد  و( نوباس )  ) نم ل  نملا  اذه  ركذ  دقو 
لوصحلا بج  هنأ  اوفاضأو  رجشلا ، قاروأ  نم ع  اناه )  ) صلختسو  لسعلا ، نم  ءزج 

نم جختس  يذلا  نملا  نع  فلختي  نملا  اذه  نأ  دجن  انه  نمو  سمشلا ، قو  لق  هلع 
.اثلاو لوألا  يعونلا  نم  جذامن  انذختا  دقو  رخآ ، عضوم  ەركذن   فوسو  لجلا ،

، اشمشمو اخوخو ، انامرو ، انتو ، اقتسفو ، اجرتأو ، اولح ، انومل  لصوملا )  ) تاس جتتو 
نطقلاو بوبحلا  جتتف  اهب  ةطحملا  ارألا  امأ  اروأ ، ام   ةرمثم ، ىرخأ  راجشأو  صاجأو ،

.ةك

مهنأ مغر  رومخلا ، نم  ادج  ةللق  تام  نوعنص  مهو  ةثك ، ةشام  ناعطق  اهناس  كلمو 
.اثك ةمرلا  نوغسس 

نم اضأ  لصحتو  لوضانألا ،) و( ناتسدرك )  ) نم بنعلا  عاونأ  دوجأ  ع  لصوملا  لصحتو 
نويحسملا همدختسو  بالا ، عيصت  نوملسملا   همدختس  يذلا  بلا  ع  ناتسدرك ) )



.طقتلاو مختلا  ةطساوب  ارخاف  اقرع  عنص   

مهدوزتو مجحلا ، ةبك  مهدنع  توتلا  ةرجشو  توتلا  با  ةنيدملا  ناس  فرع  الو 
(. ةقذاللا  ) دوجوملا  غبتلا  كلذ  نم  ةدوج  لقأ  هنلو  غبتلا ، عاونأ  دحأ  اضأ  ناتسدرك ) )

هف نوحدمو  ل خ ، اشالا ، نع  نوثدحتي  اهألاو  راجتلا  انعمس  لصوملا )  ) انتماقإ  ءانثأ 
هتطاسب مهباجعإ  اورهظأ  ام  هتيالو ، ءاحنأ  عيمج  نمألا   مهل  رفو  هنأ  فكو  هترادإ ، نسح  و 

لا ةامحلاو  نام ، ل  رمتسملا   ءودهلل  ددشلا  مهحاترا  ىدم  انوخأو  هفظوم ، ةطاسو 
. ةراجتلل اهرفو 

عفدل ەدوهجم  قأ  لذي  اشالا  نأ  تفشاف  لواقألا ، ەذه  ةحص  نم  تدأت  دقف  لعفلاو 
ام ب دال   ) نيذلا  برعلاو  ناتسدرك )  ) نيذلا  نمرألاو  نادللاو ، دارألاو ، راجنس ، يدي 

وأ فسعت  يأ  رذح  هنأ  ام  لصوملا ،)  ) ةنيدم إ  ةعارزلا  مهلصاحم  بلج  إ  نهنلا )
تالدعتلا ع ضع  ءارجب  ماق  كلذل  ةلسوكو  ةداحو ، لدع  ل  مهلماعو  مهدض ، بصعت 

ظوم لق  نم  راجتلا  تالماعم  لهسل  س  هنأ  ام  ةئاذغلا ، داوملا  ەذه  لوخد  موسر 
ددش وهو  كرامجلا ، ظوم  لق  نم  راجتلا  تالماعم  للقت  صرحلا ع  ددش  وهو  كرامجلا ،

ةامحو ماظنلا ، راشنا  وه  لغاشلا  هلغشو  عئاضلا ، نع  ةلصحملا  موسرلا  للقت  صرحلا ع 
.اهجاتح لا ال  هتطلس  راهظإل  ثك  الو  ءاقألل ، يدصتلاو  ءافعضلا 

املا لصوملا )   ) تضرعت دقف  ةوجرملا ، ةجنلا  اسلاو  مكحلا  بولسألا  اذه  نا  دقو 
تاداع فالتخا  بس  تاعالا  ەذه  تأش  دقو  ةلخاد ، بورحو  ف  إ  اهغ  نم  أ 
تدهش كلذ  دعو  ةمصاعلا ، نع  اهدع  بس  سلو  اهنكس ، وأ  اهيلإ  دفت  لا  ماوقألا  نادأو 

ب ترج  لا  بورحلا  ةمئاق   اهتمرح  تحصأ  دقف  اذلو  نمألا ، راشناو  فلا  ەذه  ءاهتنا 
.تاعالا ەذهل  يدصتلل  هعسوب  ام  لذ  هسفنب  اشالا  نأ  ح  برعلاو ، دارألا 

، ءامدلا كفسل  ةلأسملا  روطتت  مل  ةقاعلاو ، ةرطاسلا  ب  ةتوهاللا  تاعالا  تأش  امدنعو 
مهنأ الإ  ةهارلا ؛ مهلدات  مغرو  رخآلل ، فرطلا  دحأ  ص  نأ  نود  اعلا  حاصلا  اوفتا  امنو 

.ضعلا مهضعل  اوضرعتي  مل 

ًاجم عيسوتب  اوماقو  تاعامج ، تاعامج  نمأم  مهسفنأ   اودجو  نيذلا  ةعالاو  راجتلا  دفاوتو 
.ةراجتلا مهلامعأل  ارح 

اقاس اهتركذ  لا  عاضوألا  ةدعاسمو  لفاوقلا ، ددع  دازت  ةنيدملا ، كالهتسا  ةدال  ارظنو 
ام تاعانصلاو ، فرحلا  اهب  تك  تقولا  اذه  ذنمو  ادج ، مخض  عدوتسم  ةنيدملا  تحصأ 

نودفتس ةهافرلا ، ەذه  ناسلا  ظحال  امدنعو  ناسلا ، ددع  دازو  ارزلا ، جاتنإلا  فعاضت 
.تاملظتلاو لاشملاو  مومهلا  نم  ةلاخلا  ةدغرلا ، ةاحلا  ەذه  دئاوف  اضأ 

نامضلا اضأ إ  دوعت  ل  طقف ؛ مكحلا  اشالا  بولسأ  طقف إ  عجرت  تامملا ال  ەذه  عيمجو 
دحأ ةالولا  هفلخ   نوكل  كلذكو  هتيالو ، ددجتل  اولا  اذه  هلع  لصح  يذلا  يونسلا 

.قملا هئاقأ 

( لصوملا  ) نم لصألا  لاو    بلا ، رادتقالا  تاذ  ةبلا  للجلا  دع  ةلئاع  لوصو  ذنمو 
ديأتل ماع  ل  نامرف  رادصإ  ارطضم إ  هسفن  ناطلسلا  دجو  دقف  ةقطنملا ، ەذه  مح  وت  إ 



لاومأ ع  لصح  نا  نإ  كلذ  نم  رلا  امو  اهألا ، بلط  ع  اءانب  كلذو  ةلئاعلا ، مح 
.روفلا ذفنت ع  اعلا  بالا  رماوأ  نأ  ام  ماظتنا ، بئالا 

حشرملا اذه  نوك  ثح  ناعألا ، هحشري  يذلا  صخشلا  يعت  متي  اشالا ، توم  ةلاح  و 
.ەغ نم  هترطس أ  ضرف  ارداق ع 

ةسارح إ  جاتح  ال  وهف  هتلئاع ، ةهاجوو  هتعمس  بس  هسفن  معد  عيطتس  اشالا  نأ  امو 
.هلاومأ ةشالا  ەذه  ىشا  دقف  ددعلا ، ةبك 

ع بعشلا ، ع  قيضتلل  جاتح  الف  جــــردتلا ، لاومألا  ەذه  عاجسا  نم  دأتم  هنأ  امو 
عمج ىوس  مهمامأ  فده  نيذلا ال  وأ  .مهعمط  بس  نولعف  نولجملا  هفالسأ  نا  ام  سكع 

هتيلم هنأ  هلإ  علطتو  همح ، هترظن إ  غ  ەدجنف  ةعقوم ، هتاب   ەدأتل  ةجنو  لاملا ،
.اهنسحت لا ي  ةصاخلا 

ىدم بعوتسا  دقف  ل  طقف ؛ ةلاجترالا  لامعألاو  تاسالتخالاو  ملاظملا  عنم  اشالا  ِفتك  ملو 
.اضأ هتاورث  ةمنت  دعاس ع  امم  ةراجتلاو ، ةعانصلاو  ةعارزلا  عيجش  ةمهأ 

بعشلا ةدناسمو  ماعلا ، يأرلا  طاحم  هنأل  كلذو  لجر ، ئام  نع  صاخلا  اشالا  سرح  دي  الو 
( ةرقع  ) اشا لاح  سكع  ع  صلخملا ، تئاملا  كئلوأ  ب  نم  نمآ  وهف  اذلو  هح ، يذلا 

اشا يأ  ةعاط  لوخدلل   دادعتسا  متأ  ع  يذلاو  ءاضغلاو ، ەرلا  هل  نك  ركسع  طاحملا 
.أ عفد  رخآ 

بهنلا ع  ركسعلا  اذه  شعو  هلالقتسا ، رارمتسال  ەركسعل  ةجاحلا  سمأ  ةرقع )   ) اشاو
لصوتلو ەق ، هتمدخل   ةطس ، ةماح  لصوملا )  ) اشا تك  امنب  ةرداصملاو ، ةقلاو 

.ةداتعالا ةلودلا  تادراو  نم  مهبتاور  نولصحو ع  ةنيدملا ، جراخ  هتارارق إ 

ەرقم ٍقا   لصوملا  اشاف  ةرقع ،)  ) اشاو لصوملا )  ) اشا بلا ب  قرفلا  جتنس  كلذ  نمو 
هسفن ظافحلا ع  رداق ع  هنألو غ  هلع ، صاع  هنأل  ٍقا  ةرقع  اشا  امنب  ناطلسلا ، ديأتب 

.رذحلاو سسجتلا  ةطساوب  الإ  هلسرو ، ناطلسلا  باجح  تالواحم  دض 

ەق  ااخ  نخآلا ب  لقتي  هتلئاع ، طسو  هنأو  هتيماح  طسو  علا  رق  لوألا  ماني  امنو 
نم لقنتلا  لوألا  عيطتس  امنو  ه ، ةطحملا  رجانخلاو  تاسدسملاو  قدانبلا  مغر  عفو ، فوخ 

.سرحلا نم  فغ  ددع  هسفن  ةطاحإ  اجم ع  رخآلا  دجن  ةامح ، نودو  ەدحو  رخآل  نام 

عمس امنو  قافنلاو ، قلمتلا  رخآلا  عم  ثدحلا  نوك  قوثوب ، لوألا  ةققحلا إ  لصت  امنو 
يذلا ءاسعتلا  مالآ  توص  ىوس  رخآلا  عمس  ال  خلاو ، ركشلا  تاراعو  حيدملا  دئاصق  لوألا 

.همح عو  هلع  قناحلا  ىوس  ه  طح  الو  هذع ،

ملأتم سفنلا ، بذعم  رخآلا  دجن  بيطلا ، سانلا  ريدقتو  سفنلا  ةننأمط  لوألا  ا  امنو 
.لعلا ءاسالا  ًمحم  مضلا ،

.مههركو بعشلا  تانعل  رخآلا  عيش  امنب  ألا ، بعشلا  هعدوي  لوألا  وت  اذو 

اروأ راخأ  نع  انيلإ  ثدحتي  رو ح  انءاقل  رظتي  هنأ  انعمس  دقو  اشالا ، ةلاقم  انيلع  نا 
يدؤت لا  مسارملا  ەركنو  تاوشالا ، عم  ةصاخ  ثداحألا  كلت  لدات  بحن  اننأ ال  امو  ةمهملا ،



سئر نم  انبلط  دقف  ةهباشم ، اهل  اهدجنو  اهنم ، رت  ةدئاف  لا ال  تارالا  ەذهب  ماقلا  دنع 
بلا رزولا  ةلاسر  ەانرأو  هلع ، انلصح  يذلا  نامرفلا  ەانيطعأو  اهنم ، انءافعإ  لواح  نأ  ريدلا 

.دادغ اشا  إ  مظعألا ) ردصلا  )

تكت )  ) انتقفارمل ح هسرح  نم  اطاض  لصوملا )  ) اشا انل  مدق  ةلاسرلا  ەذه  ع  ًءانو 
.ارب اهيلإ  رفسلا  اندرأ  اذإ  كوكرك )  ) انتقفارم ح وأ  ةلجد )  ) قط نع  دادغ )  ) وحن انرفس  ةلاح 

نعو لقنتلا ، ةمدختسملا   براوقلا  لش  نع  ةقثلا  نع  منت  تامولعم ال  انلصح ع  اننأ  امو 
مدع بس  رخآ  نم ح إ  ثدحت  لا  ثداوحلا  نع  انملع  ثح  رهنلا ، ةحاسلا   قط 

روخصلا تمدطصا  اذإ  فصن ، مسقنت إ  دق  لاو  ةدج ، ةقط  براوقلا  ةداق  نم  نكمتلا 
. ەاملا ناضف  مساوم  ءانثأ  رهنلا  اهفرج  لا  راجشألا  عوذج  وأ  ەاملا ، تحت  ةفتخملا 

برقلا كالآلا –  نودصري  نيذلا  ودلا  وه  رهنلا  رفاسملا ع  هل  ضرعتي  يذلا  ألا  رطخلا  امأ 
تت ەافرط  زئار  وأ  ةلط  فاصفص  باشخأ  ةطساوب  ىرخألا  ةدحاولا  ةطوملاو  ةخوفنملا 

نوسلج ةطصم  نورفاسملا  بصنو  عئاضلا ، اهقوف  رنصلا  حاولأ  نوعض  مث  عألا –   
.تاهجلا ىدحإ  اهيلع  

.دادغ لوصولل إ  ماأ  ةسمخ  وأ  ةعرأ  مهيفكتو 

قط نع  متت  ةلا  إ  دادغ  نم  ةحالملا  نأل  كلذ ، نم  دعأ  إ  مت  ال  كالألا  ەذهو 
لا برقلا  ەذه  نوعو  دادغ ، كالألا   ەذه  ككفتب  اوموق  كلذلو  ةعا ، نفس  وأ  قراوز 

لضفأ و  رمتلا ، ظفح  اهنومدختس   وأ  تويبلا ، إ  ةلجد )  ) رهن نم  ەاملا  لقن  مدختس  
.اهيف اهخارف  وأ  اهضب  عضو  عيطتس  ضراوقلاو ال  تاحلا  نأل  كلذو  هظفحل ، ةلسو 

انررق دقف  يرهنلا ، قطلا  انذختا  اذإ  اههجاون  دق  لا  رطاخملا  ەذه  ىدم  انكردأ  اننأ  امو 
، نمآ قطلا  نأ  انل  اودأ  مهنلو  دادغ ،)  ) رفسلل إ ةدعتسم  ةلفاق  كانه  نك  ملو  ارب ، باهذلا 

لا لويخلا  اندول  ارمأ  انحنم  هنم  انبلط  ام  انقفال  اعاس ، اشالا  نم  بلطن  نأ  انررقف 
.ةلوهس ل  رمألا  اذه  انحنم  دقو  قطلا ، لوط  اهجاتحن ع 

تب ةهشلا  ىونن )  ) نإ لاق  لا  ضرألا  ةراز  قوشلا إ  انعفد  لصوملا )  ) ةنيدم انترداغم  لق 
.اهيلع

ع ةنيدم  راثآ  ضع  ةدهاشم  لمأن  انكو  ةروشآلا ، ةروطامإلا  ةمصاع  ىونن )   ) ةنيدمو
اهنع انعمس  انك  دقو  رهنلا ، لوط  اخسرف ع  نع  وأ  ةسمخ ع  ةفاسم  دتمت  لا  دوهيلا ،

، ًوط ةولغ  سمخو  ةئام  لص إ  اهدادتما  نأ  قصلا ) رودويد   ) ركذ ثح  ةيجع ، تااح 
.اضرع ةولغ  عسو  فلأ  ةسمخ ع  اوحو 

سلا تاع  ثالث  عيطتس  ثح  ةضع  راوسألاو  مدق ، ةئام  ىونن )  ) راوسأ عافترا  غلو 
.راوسألا عافترا  فعض  اهعافتراو  ةئامسمخو  فلأ  اهددع  غليف  جاربألا  امأ  اهيلع ،

و ةضاقلا )  ) ب ةعقاولا  ةقطنملا  مضت  ىونن )  ) نأ لصوملا  دوهيلاو   نويحسملا  نظو 
.ةولغ فالآ  ةنامث  وأ  ةعس  اوح  ضعلا  امهضع  نع  نادعت  ناتقلا  ناتاهو  ةجمرا ) )

لمالا اهنوعضو  ةمدقلا ، ةنيدملا  ەذه  عقوم  قفتم ع  ناعملا  يفارغجلا  ل  نأ  ودو 



، اعبط ألا  وه  عقوملا  اذه  نأ  نظأو  لصوملا )  ) راوج ةلجد ،)  ) رهن نم  ةقلا  ةفضلا  ع 
امر ەانعطق ، يذلا  عورزملا  لهسلا  ءاحنأ  ل  ةنيدملل   رثأ  يأ  َقبي  مل  هنأ  ملعلا  بج  نلو 
نوك نأ  لمتحملا  نمو  ىرخأ ، ندم  اهنام  دشل  اهبارخ  نمز  ذنم  تلزأ  دق  راثآلا  كلت  نوكت 
تلاز امو  طلا ، نم  تدش  لزانملا  ناردج  نأو  ةصاخ  دع ، امف  ضرألا  ىوس  دق  ثارحملا 

.ةثيدح وأ  ةمدق  تنا  ءاوس  ندملا  ءاحنأ  عيمج  اهانيأر   ام  نآلا  كلذك ح 

ناطحلا ع راثآ  ضع  كانه  نأ  الإ  ةنيدملا  ەذهل  لهسلا  كلذ  رثأ   يأ  دجوي  هنأ ال  مغرو 
للقلا اضأ  دجوو  ىونن ،) ةعلق   ) س ناملا  اذهو  قلا ، نم  لهسلا  كلذ  دح  يذلا  علضلا 

لصوملا اهأ  ضع  نم  تعمس  دقو  انون ،)  ) ةامسملا ةقلا  ثح  لتلا ، سفن  بونجلا ع  إ 
.ةقلا ەذه  نوفدم   سوي  نلا  نأ 



ثلاثلا لصفلا 
لصفلا اذه  تاتحم 

، اهنأش تاعاطناو  كالألا  بازلا ، روبع  لصوملا ، نم  رفسلا 
نوتلأو لرأ  فصو  الرأ ، ةكرعم  عقو  نام  لوح  تاظحالم 

.صلاخلاو ةت ، ةرقو  وتامروخزوط ، قوواط ، كوكرك ، يرك ،

انرداغ احاص ، ةعساتلا  اوح  لبأ ) ناسن /   ١٤  ) قفاوملا لانمرج )  ) نم نعلاو  سماخلا   
.ارطمم وجلا  نا  دقو  للد ، ةداق  تحت  دلا  لويخ  نم  ةعرأ ع  لقتسم  لصوملا 

هعاق ناو  ةعانصلا ، نشخ  طوللا  بشخ  نم  براق  ةطساوب  ةعاسلا  ةارق  رهنلا   انع 
ضع ةحوتفم   تنا  دقف  هترخؤم  امأ  حضاو ، لش  ةعفترم  هتمدقمو  اقت ، احطسم 

كلذلو ءاملا ، مادقأ   ثالث  نم  فارطألا أ  عافترا  ةعفترم  تناو  انتهج ، نم  ةقلغمو  ءازجألا ،
.هنم لولاو  ەدوعص  ةبك   ةعص  لويخلا  تدجو  دقف 

ماعلا لاوط  ةح  هلع  روبعلا  متو  براوق ، ةطساوب ج  لا  بناجلا  لصوملا  لصتتو 
، جلا اذه  بحس  نوموق  دلجلا ، ناوذو  راطمألا  بس  رهنلا  ضف  امدنعو  اقت ،

.اهتركذ لا  براوقلا  نومدختسو 

( سرا  ) سلا )  ) رهن نم  ثك  عأ  وهو  يداتعالا ، هضرع  فعض  نا  رهنلا  انع  امدنعو 
.هناج جوأ   

خ انلصو  ةعاسلا  عــرأ  ةثالثو  تاعاس  عــرأ  م  دعو  داجلا ، انيطتما  ةاعلا  ةارق  و 
، طلا نم  تب  ةئامثالث  اوح  مضتو  كلوثا ، نا  ةق  نع  ةراع  و  شوق ،) ةرق   ) ةتباث إ

دنع اهانفداص  لا  وألا  ةقلا  يأ  نارورح )  ) ةدوجوملا  تويبلا  هش  تويبلا  ەذه  مظعمو 
.ةق اهولعتو  ةضفخنم  تويبلا  ەذهو  بلح )  ) انترداغم

، راح وهف  راهنلا  امأ  ةطرو ، ةدرا  اللاو  موي ، نع  نم  ذنم أ  ةاغلل  فطل  سقطلا  نا 
ةرارحلا إ ساقم  ش  رهظلا  دع  ةدحاولا  ةعاسلا  ف  قفألا ، سمشلا   عافترا  دنع  ةصاخ 

.لظلا ةجرد   اناحأو ١٨   ١٧ ، ١٦

رخاوأ سرا )   ) اننأو  ومنلا ، ةمدقتم   تاتانلا  نأ  تظحال  لصوملا )  ) نم انجورخ  دنعو 
ةعورزمو ةصخلا  ةددش  ةلجد )  ) رهن ق  ةعقاولا  ارألا  نأ  اضأ  تظحالو  راهزألا ، مسوم 
اهفاصوأ دع  امف  ركذن  فوس  ةرهزم ، تاتان  نم  بك  رادقم  اهب  اندجو  دقو  دج ، لش 

.اهلشو

ثالث ةسم  دعو  لبأ ) ناسن /   ١٥  ) قفاوملا لانمرج )  ) نم نعلاو  سداسلا  مويلا   
(. سوللموب  ) وأ سوداموب )  ) ءامدقلا همسو  رزاخلا )  ) س رهن  انع  تاعاس 

.لويخلا نوط  لث  تغل  ەاملا  نأ  ةجردل  همجح ، راطمألا  ك  تس  دقو 

برز  ) وأ بازلا )  ) رهن انلصو  تعاس  دعو  فصلا ، لصف  فج   رهنلا  اذه  نأ  تعمس  دقو 
مامأ ەارن  ام  ءاتشلا  لصف  سلا )   ) رهن نم  عأو  رهنلا أ  اذهو  يوقلا ) رهنلا   ) وأ يوص )

(. دلافنألا )



(. سكل  ) نوينانويلا همس  امنب  سااز ،)  ) ادقلا سرفلا  ىدل  بازلا )  ) رهن سو 

، اهعدارو اهج  اوعفرو  انلويخ ، ةلومح  لازنب  مهانلاق  نيذلا  يدلا  نم  ةعامج  ماق  دقو 
هلعجو رخآلا ، ولت  دحاولا  اهمامز  نم  ةنصحألا  لوانو  ةخوفنم ، ةق  لمح  مهضع  ناو 

حــــس ەاذخفو  ناصحلا  نط  تناو  ىرخألا ، دلا  ةقلاو  دب ، مامزلا  كسم  وهو  حبس ،
اهنلو اثك ، اهفرج  راتلا  ناو  اهلجرأو ، اهناقس  ةوق  مدقتت  داجلا  ەذه  تنا  دقو  اهيلع ،

.خ اهعمج  تلصو 

ةتثمو اهضعب ، ةطوم  ةق  ثالثو  نثا  نم  ةنوكم  كالأ  ع  اهوعضو  دقف  انتعتمأ  امأ 
.اهقوف انسلج  دقو  كمسلا ، نم  فصنو  ةدقع  اوح  فاصفصلا  باشخأ  تحت 

فرطلا انلصويس إ  نك  مل  هنأ  دقتعأو  ضقم ، ةئيه  دنسم ع  وذ  فادجم  نوفدج  اوناو 
.انرج يدلا  ەدوق  يذلا  ناصحلا  نك  مل  ول  رخآلا 

حاترم انكو  انقاروأ ، كلذكو  لللل  انتعتمأ  ضرعن  الو  انتلومح ، لقت  راق ح  انرجأتسا  دقل 
ع اهوعضوو  لويخلا ، ع  نم  انتعتمأ  اهب  اولزنأ  لا  ةعلا  نمو  حالملا ، ةراهم  نم  ادج 

.كالألا

، حالملل مهيطعل  شورق  ةعض  للدلا  انيطعأو  ىرخأ ، ةرم  لويخلا  انيطتما  رهنلا ، زاتجا  دع 
.طقف ةدحاو  ةعاس  لالخ  رهنلا  اذه  انع  دقو  رو ، ل  مهوذخأو 

اهمادختسا مدعل  ءرملا  شهدني  دقو  ةداصتقاو ، ادج  ةلهس  انه  ةعتملا  ةحالملا  ةقط  نإ 
نود رهنأو  تاونقل  لجاعو  عــــ  روبع  إ  اهرارطضا  دنع  ةروألا  شويجلا  لق  نم  اناحأ 

.ذفنتلا ةعارب  عجري إ  تامهملا  ەذه  حاجنلا   نأ  كشال  راطخأ ،

نكمت كلذكو  ودعلا ، اهضع  نأ  لق  رهنلا  راسعلا  نم  مسق  روبع  ةلاح  ةدفم   امتح  اهنلو 
شويجلا عيطتس  ةقطلا  ەذهــو  ةسارح ، إ  جاتحت  لاو  ةدعلا ، رباعملا  نع  ءانغتسالا  نم 

اضأو ةداعلا ، صقنت   ةشاعم  داوم  مأت  كلذكو  ةلاقملا ، ةفضلا  ةدوجوملا   براوقلا  عفر 
هجاتح ام  لمح  نأ  عيطتس  يدنج  ل  نأ  امو  هتيامح ، بعصلا  نم  دب  لمح  مهنكم 

.برحلا لاجر  مامتها  لانت  نأ  قحتس  ةقطلا  ەذه  نإف  لطملا ، نامضلاو  ةعلا 

ع ادج ، دع  نمز  ذنم  مدختس  تنا  ةلسولا  ەذه  نأ  داقتعالا  إ  عفد  رمألا  اذهو 
.ةقلا راهنألا  فلتخم 

مهل نوعنص  ينانويلا  دونجلا  دجن  يدنج  فالآ  ةعلا  باحسا  دنع  شروق )  ) ةلمح ًثمف  

حق كلذ  دعو  ةشاعم ، داوم  نع  ثحلل  تارفلا )  ) رهن اوعل  تلا  ةئيلم  ادولجو  االأ 
.ةخوفنم ةق  لأ  ةدحاو ع  ةعفد  ةاشملا  نم  لجر  فالآ  ةعرأ  ةلجد )  ) رهن روبع  مهدحأ 

ماخلا مدختسا  ييحلا )  ) ةمجاهم موقل  سالا ،)  ) رهن روبع  ردنكسإلا )  ) دارأ امدنعو 
لق نم  بساده )  ) رهن روبع  ماق  ةقطلا  سفنو  شقلا ، اهألمو  اق  اهنم  عنصو  ةدلجلا ،

(. سونشا  ) رهن اضأ ع  ةقطلا  سفنو  ةلاخلا ، قف 

( نوفك  ) دع اسآ )  ) مهتالمح  ةقطلا   ەذه  اومدختسا  نامورلا ) و( نانويلا )  ) نأ دقتعأو 
مهل لهس  ام  ع  لوصحلل  نوك  امف  مهدونج ، روبع  لجأ  نم  نك  مل  نو  ردنكسإلا ،) و(



.ةع روبعلا 

ىرخألا راهنألاو  تارفلا ) و( ةلجد )  ) روبع اوماق  ينامورلا ) و( ينانويلا )  ) نأ لوقلا  نأ  دقتعأو 
نم ةحص  لقأ  سل  ةخوفنم ، برق  نم  ةنوكم  كالألا  وأ ع  براوقلا  روسج  ةطساوب  قلا   

مهنأل طقف  سل  تارفلا ) و( ةلجد )  ) يرهن ةداعلا   ةحالملا  الاح   مدختس  كالألا  ەذه  نأ 
اهألا نأل  امنو  ةدع ، تافاسم  إ  علسلاو  عئاضلا  مهأ  نولقني  ةداصتقالا  ةلسولا  ەذهب 

. ةدع رافسأ  ماقلا  برقلا   ەذه  مادختسا  اوداتعا ع  اعمج 

نوعي اهلمأ  تالئاع  انيأر  سراف ، دال  نم  انتدوع  ىدل  تارفلا ،)  ) اندعص امدنع  اننأ  ح 
، مهروهظ راغصلا ع  مهلافطأ  نولمح  تاهمألاو  ءاآلا  ناو  مهــق ، مهو ع  ەاملا ، يرجم 

تنا نؤملاو  زعام ، ةق  فوطلا ع  نودج  اونا  دقف  ةنماثلا ، وأ  ةعاسلا  نس  لافطألا   امأ 
.مهفلخ س  وأ أ  ةق  ةعوضوم  

مويلا و  لحاسلا ، ع  ةحارب  اومانيف  ءاسملا  ةسالا   إ  نولص  نورفاسملا  ءالؤه  ناو 
.مهرفس نولصاوي  اتلا 

، ةعساو ةق  اهنأ  انظحال  دقو  اقلطم ، اهب  فقوتن  ملو  ىلا ، ةفضلا  ةعقاولا ع  ةقلا  انررم 
.يدلا ىوس  اهب  مق  الو  كل ،)  ) مسا ةطخلا  بماشوب  ةطراخ  اهمسا ع  درو 

( زعلا دع   ) س بازلا )  ) رهن نم  ملا  ةفضلا  عقت ع  ةق  نع  روبن )  ) ةلاحرلا ثدحت  دقو 
.بونجلا ەاجتا  لامأ  ةعض  دع  اهب ع  انررم  اننأ  دقتعأو 

مهعقومل ةسلاو  اغأ ، ةق  لل  ناو  رهنلا ، رط  ةدي ع  ىرق  ةدع  دوجو  نع  انعمس  دقو 
.دادغ اشا  نوعي  رخآلا  ضعلاو  لصوملا ، اشا  نوعي  تاوغألا  ضع  نا  دقف 

يدلا  تادقتعمو  تاداع  اهسفن  يدلا   ءالؤه  تادقتعمو  تاداع  نأ  تملع  دقو 
.ماظتنا بئالا  نوعفد  مهءاسؤر  نأ  دجتف  اعوضخ ، مهنلو أ  راجنس ،) )

، ةثك ةشام  ناعطق  نولتم  مهنأ  ام  ارألا ، ةعارز  نولمعو   ىرقلا ، نونكس  مهعمجو 
نم لفاوقلا  ەذه  أت  ةداعو  كالألا ، لفاوقلا ع  روبع  مأت  طقف   نولمعف  مهمظعم  امأ 

.سكعلا وأ  دادغ ، وأ  روزرهشو ، كوكركو ، لرأ ، ةهجتم إ  لصوملاو ، ةرجلاو ، ةدامعلا ،

، اهنع دعتن  انذخأ  لا  لاجلا  امش  خسارف  عض  دع  انك ع  دقو  رهظلا ، لق  انلويخ  انيطتما 
إ انلصو  عــر  الإ  تاعاس  سمخ  نوضغ  و  اناحأ  اضأ  انودعو  ةع  تاوطخ  انمدقتو 

(. ەوانيع )

نالاو دارألا  اهنكسو  بلا ،) بازلا   ) رهن نع  تاولغ  عبس  دع  ع  ەوانيع )  ) ةق عقت 
.ادرك اغأ  نوعو  كلوثالا ،

عورزم اهعمجو  ةصخلا ، ةددشو  ةتسم  بلا  بازلاو  ةقلا  ەذه  ب  ةعقاولا  ارألاو 
.ةقطنملا ەذه  اهاندهاش   لا  لوهسلا  لمجأ  نم  اهنأ  نظأو  اقت ،

هف تنا  لا  ةعقاولل  اهمسا  تطعأ  لا  لرأ )  ) ةنيدم نم  خسرف  نم  لقا  دع  نآلا ع  نحن 
.ةسرافلا ةروطامإلا  اهب ع  تناو  سوراد ،)  ) ع ردنكسإلا ) )

ةق نم  برقلا  تعقو  امنو  لرأ )  ) لهس اهثادحأ   عقت  مل  ةكرعملا  ەذه  نأ  تعمس  دقو 



(. بازلا  ) رهن م  عقت إ  اهنأ  نظأ  لا  الماوك ،)  ) س

ع رطسو  ةقلق )  ) قيضم و  كنارك )  ) قيضم سرفلا   ةمهب  ردنكسإلا  ماق  دقو 
( روص  ) ةنيدم بختب  اضأ  ماق  ام  ىرغصلا ، اسآ  لو  سانرالاهو ، تلمو ، سد ،
: همسا نالمحت  تح  تيدم  سسأ  عضوو  مو ، ةقيفو ، اروس ، نم   ً هل  تملسساو 

.م لامش  ىرخألاو  اروس ، لامش  وألا 

ملف ةددجلا ، كراعملل  هجتلا  هلاغشاو  ةددجلا ، تاراصتنالا  ەكفتو   هحومطل  ةجنو 
ةرم عجر  مث  ةنغلا ، قطانملا  كلت  ةرادب  قلعتي  ام  ل  حالصب  ماقو  اثك ، اروسو  م  متهي 

( سوراد  ) ثك ملو  براوق ، ةطساوب  سوك ) اسات   ) دنع ەعو  تارفلا ،)  ) وحن هجوت  مث  ىرخأ ،
يأ ههجاوي  نأ  نود  نهنلا  ام ب  دال  لخدو  اهنام ، نم  اهعفري  ملو  اهقرح ، ملف  براوقلا  كلتل 

.رهنلا نم  لامأ  ةدع  دع  ركسعو ع  كل )  ) براوق عم  ع  ةلجد )  ) رهن عو  ودع ،

ل ةلازإ  دي  هنأو  لرأ )  ) وحن اهجتم  ةلجد )  ) رهن عو  لا )  ) كرتو دعتبا  دقف  سوراد )  ) امأ
(. بازلا  ) رهن ةفض  مخو ع  ةولغ ، نامث  مدقت  مث  سكل ،)  ) ءاشب ج ع ماقو  زجاوحلا ،

ل عيطتس  نا  ثح  ةعساولا ، نهنلا  ب  ام  لوهس  ەاوق   ل  عمج  عيطتس  نا  دقو 
وحن مدقتلا  ماقو  كلذ  لعف  مل  هنلو  تارفلا )  ) مهزاتجا دنع  ەودع  ركسع  مدت  ةلوهس 

(. لرأ )

ەراس و  هنيم ، إ  ةلجد )  ) رهن نا  سوراد )  ) موجهلل ع دعتس  ردنكسإلا )  ) نا امدنع 
(. ودرق  ) لاج

اركسعم ع سوراد )  ) ناو ەودع ، روهظ  بسح خ  ةكرعملا ع  ەدنج   هجوتب  موق  ناو 
دق ردنكسإلا )  ) نأ لوق  نم  كانه  سل  ًم ، اوح ١٥  يإ  اقت ، ةولغ  سمخو  ةئام  دع 

لوقو سكعلا ، سسروك ) سونينوك   ) ركذ امنو  ةكرعملا ، نادم  نم  بق  ل  بازلا )  ) ع
، لاتقلل دعتس  مث  ًلق ، حاتل  تاولغ  اوح ع  مدقت  مث  هفافض ، ركسع ع  سوراد )  ) نإ

وه سوراد )  ) نأ انل  حضتيف  لامأ ، ةنامث  وأ  ةعس  غلت  نهنلا  ةعقاولا ب  ةقطنملا  نأ  امو 
، رهنلا نم  ملا  ةفضلا  تثدح ع  دق  ةكرعملا  نأو  ردنكسإلا ، سلو  بازلا )  ) رهن يذلا ع 

ەاجتا ەراس  إ  ودرق )  ) لاج تناو  هنيم ، إ  ةلجد  رهن  نا  ةكرعملل  ردنكسإلا  مدقت  دنعو 
.لصوملا ةنيدم  مويلا  هلع  عقت  يذلا  عقوملا  دنع  ةلجد  دق ع  هنأ  دقتعأو  لا ، بونجلا 

راطمأ لوطه  لق  يأ  فصلا ، لصف  ةاهن  اننأ   امو  سوراد ،)  ) مازهنا دع  بازلا )  ) ركذو
/ لوألا ن   ٢  ) تعقو  ةكرعملا  نأ  انملع  دقف  قطانملا ، ەذه  رخأتت   ام  ةداع  لا  فخلا 

.اقت فاج  رهنلا  اذه  نوك  امدنع  يأ  مسد )

لصوو إ راهنلا ، ةاهن  ىرخأ   ةرم  بازلا )  ) رهن بره ع  امدنع  سوراد )  ) نأ تعمس  دقو 
.لللا فصتنم  ةارق  الرأ ) )

نأو اع ، ةعارلا  ةعاسلا  حو  حاصلا  ذنم  ترمتسا  دق  ةكرعملا  نأ  لمتحملا  نمف  كلذل 
تس وأ  سمخ  ةسم  دع  الرأ )  ) لصوو إ بازلا )  ) لصو إ تعاس ح  راس  دق  سوراد ) )
رهن نم  اقت  تعاس  ان  اننأل  امامت ، اهاندجو  لا  تافاسملا  قفاوي  ام  اذهو  تاعاس ،

(. الرأ  ) إ بازلا )  ) نم تاعاس  سمخ  انو  بازلا )  ) رهن ح  رزاخلا ) )



لفاسأ انجا  ةعاس  فصن  ةسم  دعو  ەوانيع )  ) انرداغ لانمرج )  ) نم نعلاو  عباسلا  مويلا   
(. لرأ )

ناملا سفن  لغش  الاح  و  ةمقلا ، حطسمو  اع  انطصا  لت  قوف  ةبم  لرأ )  ) ةنيدم نإ 
وهف هلع  تب  يذلا  لتلا  امأ  ادج ، مدق  روس  اهب  طحو  امف م ، ةعلقلا  هلغش  تنا  يذلا 
لهس الو  نهنلا ، ام ب  دال  اهانفداص   لا  لالتلا  عيمج  نمو  بلح )  ) لت نم  ثك  عأ 

.انطصا لت  هنأ  عانتقالا 

نأ ءرملل  احضاو  نك  مل  ولو  لولتلا ، ەذه  نم  بك  ددع  اسآ  نم  ةعقلا  ەذه  دجوي   مل  ذإ 
و باشعألا ، غمو  بك  لتلا  رادحناف  ةحطسم ، ضرأ  فارطألا   ل  عمجم   بالا 

.لتلا بونج  يأ  لهسلا  عق   ةنيدملا  نم  رخآلا  مسقلاو  ةءولمم ، نوكت  دات  ةرفح  ىرن  لفسألا 

ەذه نأ  ودو  نادللاو ، دارألا  نم  اقت  مهلو  صخش ، لأ  نع  الاح  لرأ  ناس  دي  الو 
ضع ىوس  اهب  دجوي  الف  نآلا  امأ  لهسلا ، ةدتمم   ةعقر أ  مضت  امف م  تنا  ةنيدملا 

.ءافلخلا دهع  ةرانم   نا  هنأ  ودي  عــم  جب  ىرن  ةنيدملا  نم  ةدع  ةفاسم  عو  بئارخلا ،

، صجلاو قوباطلا  نم  ةرانملا  ەذهو  رفاسم ،)  ) س ناطلس  د  تب ع  اهنأ  روبن )  ) ركذ دقو 
.تلاقتم تجرد  اهيلإ  دعصو 

مهلسرت ةكنيلا ، نم  ةق  ةماحو  قجنس ، اهلو  دادغ ،)  ) ةشا لرأ )  ) ةنيدم عبتو 
.ةيطنطسقلا

ءانثأو فصنو ، تاعاس  امث  ةدمل  انو  ةغ ، حار  دوسو  راهنلا ، لاوط  لطهت  راطمألا  تنا 
ةئيلملا بالاو ، حلا  لولت  ضع  انجا  مث  اهل ، ةمهأ  ال  ةق  اندهاش  ةت  شوق  انرورم 

.ةخلا

ةدوجوم ةرخص  ةدشم ع  ةقلا  ەذهو  بهذلا ) ج   ) وأ يرك ) نوتلآ   ) ةق انلصو  اخأو 
.مدقألا بسح  سوربا  وأ  غصلا  بازلا  رهن  فض  ب 

اع سوق  وذ  رخآ  ج  نم  اهرداغنو  ةدمرق ، روخص  ع  دشم  ج  نم  ةقلا  لخدن 
اذه و  هقلس ، ةبك   ةعص  دجت  لويخلا  نإ  ح  نغص ، نخآ  سوقو  ادج ، مخضو 
رهن مامأ  اننأ  اننظ  ح  دلجلا ، راهصناو  راطمألا  لوطهل  ةجن  ادج ، عفترم  رهنلا  نا  تقولا 

.ءاتشلا لصف  سلا )  )

ءاشعلا ةجو  تناو  انتمدخ ، هتب  مدخ  ماقو  ەدالوأ ، عم  ءاشعلا  انلوانتو  ةقلا ، اغأ  دنع  انمقأ 
: نم ةنوكم 

.فورخ محل  عطق  ه  زرأ  قبط  -

.خملا بلحلا  وأ  نحصو ل ، منغلا ، بلح  نم  ادج  ةبك  ةحفص  -

، قعالم مهنم  انبلط  امدنعو  بلا ، قبطلا  نم  عيمجلا  لأف  صاخ ، قبط  درف  لل  اومدق  ملو 
امأ سرافو ، ةنامثعلا  داللا  اهفرعت  لا  ةدحولا  قعالملا  ەذهو   ةشخ ، قعالم  اوحأ 
وأ محللا  حئا  ضعب  زرألا  نوطلخ  اوناو  مهيدأ ، ماعطلا  نولواني  اونا  دقف  اغألا  دالوأ 

.ةوهقلاو غبتلا  انل  اومدق  ءاشعلا  نم  انئاهتنا  دعو  بوانتلا ، بلحلا  نوو  للا ،



الإ  همدقت  متي  الو  نمسلا ، ةداع  خبط  زرألا  ناو  اقت ، ةلحرلا  لاوط  ماعطلا  نا  اذكهو 
، لخنلا اهب  دجوي  لا  ىرقلا  انلخد  امدنعو  ضبلا ، نم  قبط  انيلإ  نومدق  اضأ  اوناو  ءاسملا ،

.ءاسملا زرألا   نوفضو  ضبلا ، القم  ارمت  ةجو  ل  انل   اومدق  اوحصأ 

انعم قل  انيلإ  مضنس  اغألا  نأ  انخل  صخش  انيلع  لقأ  ءاشعلا ، نم  ةعاس  عــر  دعو 
بحساو انراذتعا ، لقف  ةحارلل ، انتجاح  ىدم  نع  هل  انعأو  ەانركشو ، انرذتعا  اننلو  ةسمألا ،

.حاصلا ادعس   ارفس  انل  نمتم  اضأ  ةع  ەدالوأ 

ةعاسلا ح  بحسلا  ەذه  فشكنت  ملو  بحسلا ، ءامسلا  تألتما  نعلاو ، نماثلا  مويلا   
.احاص ةنماثلا 

، لالتلا نم  تلسلس  ب  ان  مث  ةتسم ، غو  ًلق  ةصح  ضرألا  تنا  انتسم  ةاد   
ثالث ةسم  دع  نلو  لامأ ، ةع  وأ  ةعس  ةسم  انمامأ  نأ  اننظ  انمامأ ح  دتمم  لهسلا  ناو 
انيأرو حلاو ، بالا  نم  انوكم  ًت  انجاو  ةداح ، ةوازب  ملا  وحن  انفطعنا  فصنو  تاعاس 
قمع اراآ  نورفح  مهنأ  انملعو  ةددع ، تاهاجتا  طفنلا   لس  هلفساو  طالملا ، ضع 
برق هنوعضو   هنوعمج  مث  اموي ، طفنلا  نوجرختسو  امدق ، ع  ثا  إ  مادقأ  ةسمخ 

(. كوكرك  ) محلا إ روهظ  اهنولمحو ع 

دتمت لا  بونجلا  وحن  ناملا  اذه  نم  دحاو  خسرف  دع  هنأ ع  انل ، قفارملا  بهارلا  انخأو 
نأ مهيلع  انضرعف  دلا ، لاجر  ثدحلا  اذه  انل  دأو  اناحأ ، بهل  اهنم  جخ  ةبك  ةفاسم 

مهنإ ثح  باقعلا ، نم  افوخ  اولق  مل  مهنلو  ةدج ، ةأفام  لاقم  ناملا  اذه  انوعلط ع 
.مهراسم نوغ  كلذ 

انل قفارملا  للدلا  بهذ  انلوصو  درجمو  خأ ، تعاس  ةسم  دع  كوكرك )  ) انلصو إ اخأو 
انتقفارمل إ رخآ  للد  هنم  بلطلو  ملسملا ، إ  لصوملا )  ) اشا نم  هدل  لا  ةلاسرلا  ملسل 

.ةقالع ه  مهطت  نيذلا  نادللا ، ضع  ةلاقمل  بهارلا  بهذ  ەدع  نمو  .دادغ 

الو عس .)  ) س ةق  انلصو  دحاو ح  خسرف  ةفاسم  سملا  انلصاوو  كوكرك ،)  ) َقبن  مل 
لهس طسو  انطصا  لت  كوكرك ع  عقتو  ىورت ، ةصخ  ضرأ  امهل  عس )  ) و كوكرك )  ) نم

نم ةق  ةماح  اهلو  موجه ، يأ  دض  اهتيامحل  روس  اهطحو  لرأ ، ةنيدم  لثم  بك 
امأ انطصالا ، لتلا  لفسأ  عق  اهنم  ءزج  كانهو  املسم ، اهيلع  دادغ  اشا  عو  ةراشكنالا ،

.لهس عقتف   عس )  ) ةق

اشا اهل  حبصأ  مث  ةلط ، ةدمل  روزرهش )  ) ةشال ةعات  امف م  كوكرك )  ) ةنيدم تنا  دقو 
نم اءد  ةلجد ،)  ) رهن ق  ةعقاولا  ارألا  عيمجو  روز ،) رهش   ) تحصأ نآلا  امأ  غوط ، وذ 
هنيع ملسم  ىوس  كوكرل  دجوي  الو  دادغ )  ) ةشا نمض  ناتسدرك )  ) حو بلا ) بازلا  )

.دادغ اشا 

اذه للدلاو ع  ةمدقلا ) سسنيم   ) ةنيدم نام  سفن  ةدوجوم   كوكرك )  ) ةنيدم نأ  دقتعأو 
: آلا وه  داقتعالا 

( الرأ  ) نم لصو  لا )  ) وحن ەدونج  عم  همدقت  دنع  ردنكسإلا )  ) نأ سسروك ) شنك   ) ركذ
نم ةبك  ةم  اهنم  لي  ةراغم  ةهش  ةنيدم  ەذه  سنيمو ، ماأ ، ةعرأ  لالخ  سسنم )  ) إ



.ه ةلطم  لا  ةنيدم  راوسأ  نأ  سانلا  دقتعو  راقلا ،

انعطق دقو  لق ، نم  انركذ  ام  كوكرك ،)  ) اوض راقلا   جارختسا  سانلا  موق  لعفلاو 
عقت لرأ )  ) نأ امو  دب ، لويخ  طتمم  تاعاس  سمخ  كوكرك )   ) إ لرأ )  ) نم ةفاسملا 

نأ حضوي  اذهف  ةققد ، ةجرد ٣٩.٣٥  ع  كوكرك )  ) عقت امنب  ةققد ، ةجرد ١١.٣٦  ع 
.راسعلل ماأ  ةعرأ  ةسم  يأ  خسرف ، نع  غلت  امهنب  ةفاسملا 

ام كوكرك ،) نم  مهأ  ةنيدم  عقوم  دوجو  لدت ع  راثآ  وأ  لالطأ  يأ  كوكرك )  ) فارطأ رن   ملو 
هنأ ودو  ةلهس ، ضرأ  قوف  ةبك  تاقفنب  عفرم  ةنيدملا  هلع  تمقأ  يذلا  انطصالا  لتلا  نأ 

.هقوف ةمهم  ةنيدم  ءانب  ضرغ  الإ  املا  دش   مل 

لئاتف ةعانص  اهألا  موقو  طفنلا ، ىوس  ةرانإلل  مدختس  مل  لصوملا  ةنيدم  انترداغم  ذنم 
.راقنم سأر  هل  يط  ءانإ  لئاسلا   راقلا  اذه  عم  اهنوعضو  ضرغلا ، اذهل  نطقلا  نم  ةبك 

نخادملا  نم  عن  عنص  اومتهي  مل  مهنإ  ثح  لمتحت ، ةفرغ ال  نملا   ءاضلا  اذه  ةحئارو 
.هتحئارو ناخدلا  جورخ  لهسل  طئاحلا ،

ةرانإل اهنومدختسو  رانلا ، سمغت   اصارقأ  شهلا  تلاو  رقلا  تالضف  نم  نوعنص  مهنأ  ام 
.ماعطلا طل  وأ  ءانفلا 

.تاقرطلا سملا   لالخ  ةرانإلل  طفنلا  عبشم  مدق  نطق  نم  لعاشم  اضأ  نوعنصو 

نحنو  هسفن  مويلا  ءاسم  لصوملا ،  نم  انقفار  يذلا  هحاص  نم  ًد  ددجلا  للدلا  انءاج 
.اتلا مويلا  ةسملا   ةلصاوم  انل  لهس  امم  رالا ، حاصلا  بهارلا   ءاجو  عس ،) )

ةغص ةق  نم  برقلا  اغص ، ارهن  انع  عس )  ) انترداغم نم  فصنو  ةعاس  م  دع 
(. قوقاد  ) انلصو إ سملا  نم  فصنو  تاعاس  تس  دعو  ةرمثملا ، راجشألاو  تاسلا  اهطحت 

شمشملاو توتلاو  تلاو  نومللاو  لخنلا  ةعورزملا  تاسلا  ةطاحم  ةق  قوقاد )  ) ةق نإ 
وألا ةقلا  ەذهو  راجشألا ، ەذه  ب  نوتلا  راجشأ  نم  للقلا  انيأر  دقو  نامرلاو ، صاجآلاو 

.ادج اهب  رمتلا  جضنو  ةك ، لخنلا  اهيف  انيأر  لا 

نم دحاو  خسرف  دع  ع  عق  ه ، سأ  ال  ام  ىرجم  انع  لانمرج )  ) نم ثالثلا  مويلا  و 
مسا طئارخلا  مظعم  لجسم ع  هنلو  سود ،)  ) مسا روبن )  ) ةطراخ لجسم ع  قوقاد ) )

(. سكسفلا  ) نوفز همس  امنب  سكروك )  ) همسف سوملط )  ) امأ جينرودوأ )  ) وأ سوتانروت ) )

تاعاس تس  ةسم  دعو  فاج ، نوك  دا  رخآ  ام  ىرجم  انع  فصنو  خسارف  ةثالث  دعو 
خسرف فصن  دع  عو  ةقاسلا ، ةقلا  تاسلا  ةطاحم  ةق  و  لامرخ ) زوط   ) انلصو إ

وهو ملا ، ةهج  للق  فارحنا  دتم  ناف  لهسلا  امأ  راهنلا ، كلذ  انتاذاحم   اع  لج  عق 
.اهب انررم  لا  لوهسلا  نم  ةصخ  لقأ 

لالطأ انرز  ءاسملا  و  دادغ ، يحسم  إ  هنوعو  رمخلا ، ع  ةقلا  ەذه  ناس  موقو 
وهو هلاح ، ع  قوباطلا  نم  جب  اهب  لاز  امو  ءافلخلا ، دهع  اهنمز  ىدعتي  ال  ةقلا ، نم  ةق 

.لرأ جب  هش 

با اندجو  لالطألا  ەذه  نم  ةللق  ةفاسم  دع  عو  عماج ، ةنذئم  امدق  جلا  اذه  نا  دقو 



قحتس ام  ه  سلو  قوباطلا  دش  دقو  لاحلا ، دجو  امئاق  رخآلا  وه  لاز  امو  ةمدقلا ، ةنيدملا 
.ركذلا

.الاح ةدوجوملا  ةقلا  سكع  ع  ةاغلل ، ةعساو  تنا  ةمدقلا  ةنيدملا  نأ  تظحال  دقو 

فصنو تاعاس  تس  ةدمل  ان  لبأ ) ناسن /   ٢١  ) قفاوملا لارولف )  ) نم لوألا  مويلا   
تاس ىرل  مدختس  لودج  انع  لمرح ) زوط   ) نم دحاو  خسرف  دع  عو  ىرفك ، لوصولل إ 

.ةقلا لوقحلاو  ةنيدملا 

، انراس دتمملا ع  لجلا  نم  طفنلا  نوجرختس  مهنأ  دلا  لاجر  انخأ  قطلا  فصتنم  و 
سجلا  راثآ  ضع  دوجو  انظحال  دقو  سمألا ، سملا  انأد  ذنم  انتاذاحم  نا  يذلاو 

.لجلا هنم   ةبك  تام  كانه  نأ  انملع  دقو  قطلا ،

انلوصو دنعو  ةعارزلل ، ًلق  حلصتو  ةخصو  ةسا  تنا  دقف  اهيلع ، س  لا  ضرألا  امأ 
هدل  قح  ال  هنأ  مغر  انتماقإ ، لاقم  ةماركب  انبلاط  يذلا  ةنيدملا ، اغأ  دنع  انمقأ  ىرفك ) )

همدقن ام  انيدل  نك  ملو  ةلا ، نع  ضعتك  اجم  ةنامثعلا  ةلودلا  دلا   نأل  اذه ، بلط 
.هل

لق نم  ةصاخ  ةامح  نوعتمتي  نيذلا  صاخشألا  وأ  ةموكحلا ، لامع  ىوس  دلا  كراش   الو 
و مهنولسري ، نيذلا  راتتلل  مامضنالا  راجتلا  ضعل  صاخشألا  ءالؤه  حمس  اناحأو  تاوشالا ،

.اسلل نحن  عفدن  ام  يراتتلل ، ىوس  غلام  يأ  راجتلا  عفد  ةلاحلا ال  ەذه 

فوس هسفنب  ەروضح  نأ  ادقتعم  هسفنب  انيلإ  ءاج  هل ، همدقن  ام  كلمن  اننأ ال  اغألا  انبجأ  امدنع 
هل مدقن  نأ  بج  اننإ  ًئاق : ةظلغ  ةجهل  انثدح  انيلع  هلوخد  درجمو  هلط ، ذفنت  انرطض إ 

ء، يأ  مدقت  إ  نطضم  انسلو  هل ، همدقن  ام  كلمن  ال  اننإ  هل  انلقف  هتنام ، قيلت  ةده 
نل ةلاحلا  ەذه  هنإ   انل  لاقف  ەراإ ، عم  ضفرلا  انراإ  دادزاو  انددهي ، هنأ  ادو  راإ  دادزاف 
هلسرن إ يذلا  اسلا  راظتنا  رطضنس إ  ةلاحلا  ەذه  انرود و  نحن  انلقف  داج ، يأ  انل  مدق 

اغألل ددهت  ةاثم  اذه  ناو  مظعألا ) ردصلا   ) ألا رزولا  لق  نم  لئاسر  انل  ثح  دادغ ، اشا 
حسم نم  اننأ  نظ  هنأ  داو  ةرذعملا ، اغألا  انم  بلطف  ةوجرملا ، جئاتنلا  رمثأ  دقو 

مل هنأو  فطللا ، ةاغ  انلماعو  اشالا ، مامأ  اذه  مهافتلا  ءوس  ركذن  الأ  انم  بلطو  ةروطامإلا ،
.اقلطم انيلإ   

لجلا انفلخ  انكرتو  تاعاس  تس  ان  لبأ ) ناسن /   ٢٢  ) قفاوملا لارولف )  ) نم اثلا  مويلا   
انجا عورزم  لهس  تاعاس   سمخ  ةسم  دعو  يضاملا ، مويلا  لالخ  انتاذاحم  نا  يذلا 

(. هت ةرق –   ) ةق انلصو إ  اففخ ح  اضفخنم  انع  مث  ةئسو ، ةخص  هضرأ  لت 

، ادغ ەعن  نأ  ضف  يذلا  رهنلا  نم  اهنوبلج  لا  ةرغلا  ەاملا  نم  اهيضارأ  س  ةقلا  ەذهو 
.ەانعمس ام  اذهو 

تاس اهطحو  نخآلا ، نم  لضفأ  اهناس  ةلاح  نأ  ودو  لضفأ ، عنب  ةدللا  ەذه  تب  دقو 
.ةرمثملا ىرخألا  راجشألاو  لخنلا  ةعورزم 

انلصو تاعاس ح  عبس  ةدمل  ان  لبأ ) ناسن /   ٢٣  ) قفاوملا لارولف )  ) نم ثلاثلا  مويلا  و 
نع ةراع  رهنلا  اذه  نأ  دقتعأو  صلاخلا )  ) س رهن  ناخلا ع  اذه  عقو  ساع ) د   ) ناخ إ 



.قيمع هعاقو  اد ،)  ) رهن نم  دمتس  ةانق 

ةنوكم لالت  ةلسلس  انجا  خسارف ، ةثالث  نع  هتفاسم  دت  يذلا  هت ) ةرق   ) لهس انعطق  نأ  دعو 
اذه اضأ   اندجوو  ةددع ، نامأ  نسملا )   ) رجح اهلفسأ  انيأر  دقو  بارتو ، لمرو  نم ح 

(. لصوملا  ) انترداغم ذنم  رخآ  نام  يأ  نم  ةغو أ  ةردان  تاتان  ناملا 

إ انلصو  ةعاس ح  ثا ع  ةدمل  ان  لبأ ) ناسن /   ٢٤  ) يأ رهشلا  نم  عبارلا  مويلا   
(. صلاخلا )

عرز ال  ءادرج  ًوهس  انجا  مث  ةام ، ساع ) د   ) انترداغم دع  ج  ةطساوب  رهنلا  انعو 
قباسلا رهنلا  نم  رغصأ  رخآ  ارهن  انع  تاعاس  ثالث  دعو  اهــرو ، اهتعارز  ةنامإ  مغر  اهيف ،

اخأو ناخ ، ًلق   انحساو  اضأ ، ةانق  ىوس  سل  رهنلا  اذه  نأ  دقتعأو  اضأ ، ةطساوب ج 
.لزانملا ددع  حضوت  لا  لخنلا ، نم  فوفص  هئاجرأ  عيمج  نت   عساو  لهس  انلصو إ 

تاس اهطحتو  ءلا  ضع  ةقض  ةقلاو  يرفعجلا ، بهذملا  صلاخلا )  ) اهأ عبو 
، مسمسلاو نطقلاو ، ةورم ، لوقح  اهيحاوض  اهألا   عرزو  لخنلا ، عورزم  اهمظعمو 
، راضخلاو جاردلا ، رويط  ىرن  انأد  ماأ  ةعض  ذنمو  ةداتعالا ، بوبحلا  عاونأ  عيمجو  عورخلاو ،

. قارقشلاو

امف ىورت  تنا  ةسر  ارأ  ساع ف  ناخ د  نم  انجورخ  دع  اهب  انررم  لا  ارألا  امأ 
.ةلمهم نآلا  اهنلو  اد ، نم  ذخأت  لا  ةئاملا  تاونقلا  نم  م 

انررطضا دقو  دادغ ، إ  انلصو  ح  تاعاس  امث  ان  لارولف )  ) نم سماخلا  مويلا  و 
ارألا نم  امسق  قرغأ  دق  ەاندجو  ثح  ةلجد ،)  ) رهن نع  داعتبالل  لامشلا  وحن  ةرادتسالل 

.تعاس وأ  ةعاس  دادزت  انتسم  لعج  ام  اذهو  قطلا ، ةعقاولا ع 



عبارلا لصفلا 
لصفلا اذه  تاتحم 

، امدق يراضحلا  اهراهدزا  اهسسأت ، خــــرات  دادغ ، فصو 
.خانملا بطو  سقطلا  مهتاداعو ، اهألا  قالخأ 

عافترالا نم  ةققد  ةجرد ٢٠.٣٣  ةلجد ،)  ) رهن نم  ملا  ةفضلا  ع  لهس  دادغ   عقت 
بونجلا وحن  ىرخأ  ةققد  عضف  بماش ) وب   ) امأ روبن ،)  ) تادهاشمل اقط  اذهو  امشلا ،

ةسدنه ةوطخ  لأ  نم  لقأ  اهل  عضو  اهططخ ، مسر  يذلا  صخشلا  نأ  ودو  ةنيدملا ، ەذهل 
.اهدحو ةحاسملا  ەذه  تقت ع  اهنلو ال  اضرع ، ةوطخ  فلأ  نم  لقاو  ًوط ،

تتو رغلا ، لامشلا  ەاجتا  دتمتو  ناسلا  ةئيلم  ةحاض  ةغلا  ةفضلا  ع  نآلا  ىرنو 
.ةمدقلا دادغ  اهنأ  نظن  انلعجت  بئارخ 

اهنأ ودو  اهتيامحل ، قوباطلا  نم  ةلاع  راوسأ  طاحم  قيمعو  عساو  قدنخ  ةنيدملا  طحو 
نم ةاغلل  امس  نوك  ثح  ةسرافلا ، ةقطلا  ع  روسلا  اذه  دش  دقو  ةناصلا ، ةدج 

ودعلا رانلا ع  قالطإ  نم  دونجلا  نكمتل  ةغص  ىوك  بوقثم  وهو  قيض ، ولع  مث  لفسألا ،
موقت رخآلا ، نم  اهضع أ  ةراقتملا  جاربألا  نم  ابك  ددع  اضأ  دجوو  هقلس ، لواح  يذلا 

عم روسلا  دادتما  رمتس  الو  ةثالث ، وأ  ناعفدم  هلع  حطس  جاربألا  ەذه  تتو  قدنخلا ، ةامح 
.ەاملا ةفاح  تويبلا ع  بت  ثح  ةنامثعلا ، ندملا  مظعم  لاحلا   وه  ام  رهنلا ،

ددعتل ةجن  ادج  ةعساو  هتحاسمو  ةغلا ، وأ  العلا  ةنيدملا  ةواز  دجويف   اشالا ، يا  امأ 
.ةنيدملا ةامح  اوموق  نيذلا  نثلا  سرحلا  ناسمو  هتاحاس 

، دورالاو ةحلسألا  نختل  الإ  حلص  هنلو ال  ةعلقلا ، هش  بم  رهنلا ، ةهج  نم  اهيف  تأر  دقو 
نم روسلا أل  دتم  الو  بونجلاو ، قلا  نم  تويبلاو ، روسلا  ةبك ب  ةحاس  اضأ  دجوو 

.اضرع ةوطخ  فلأو  ًوط ، ةسدنه  ةوطخ  لأ 

نأل طقف ، باوبأ  ةثالث  اهيف  لاز  ام  لوقحلا ، ةهج  نم  باوبأ  ةعرأ  م  امف  دادغل  نا 
رمأف لا ، ونجلا  بالا  نم  لخد  سرفلا ، درطو  ةنيدملا  وتسا ع  يذلا  دارم  ناطلسلا 

.رخآ صخش  هنم  لخد  هقالغب ح ال 

الإ هنوبحس  براوق ال  دوق إ ج  ةلجد ، رهن  ةهج  نم  دحاو  با  ىوس  ةنيدملل  دجوي  الو 
دتو ةق ، لسالس  طوم  براق  ثالث  نم  نوكم  جلا  اذهو  ىلا ، تاناضفلا  لق 

ضرعتت ام  ةداعف  ةاسرم ، تت  ال  براوقلا  ەذه  نأ  امو  ەاملا ، عافترا  بسح  اهدادعأ 
حــــر بوبه  دنع  وأ  ةئاجفلاو  ةددشلا  تاناضفلا  ةلاح  ثداوحلا   ەذه  دتو  راسكنالل ،

ەاملا نوكت  امدنع  اناحأو  براوقلا ، ەذه  فرج  يوق  رات  أف  ةق ، ةلامش  وأ  ةلامش 
ةوق ەاملا  كحت  لمعتف ع  لا ، بونجلا  إ  بونجلا  نم  ةددش  حار  بهتو  ةعفترم ،

.جلا راسكنا  يدؤي إ  امم 

جلا كنا  لانمرج )  ) رهش و  ةلجد ، رهن  لطم ع  تب  انلزن   سراف  دال  نم  انتدوع  دنع 
ماألا امأ  ءلا ، ضع  ةعفترم  ةرارحلاو  ةنج ، اهنيح  حالا  تناو  افم ، ناضف  بس 

ةددش  اراطمأ  تس  حالا  ەذه  نوكت  نأ  لمتحملا  نمو  ةغ ، حالا  تنا  دقف  ةقاسلا 



.دادغ اثك   لطهت  ملو  رهنلل ، عألا  ىرجملا 

وأ ةع  ه  ناو  رهنلا ، عطق  براق  دوجو  فداصت  براوقلا ، فارجناو  لسالسلا  راسكنا  دنعو 
بارلا ءالؤه  نمو ب  ةحاسلا ، مهسفنأ  اوذقنأ  هار  نلو  براقلا ، بلقناف  ابارعأ ، ثا ع 
براقلا ةكرح  اهتأجاف  امدنعو  دحاو ، ماع  رمعلا  نم  غلالا  اهلفط  اهيعارذ  لمحت ب  ةأرما  تنا 

، ةفضلا ادع إ  حبس  اهسفن  تدجو  رطخلا ، بنجت  ةلا ع  ةعبطلا  اهتمغرأو  ەزاهاو ،
ل اهلفط   نع  ثحت  رهنلا  ةحاس   الإ  اهانيأر  امف  اهدشر ، ةمومألا إ  اهتعبط  اهتداعإ  مث 

هاسمإ تحجن   لعفلاو  هلإ ، لصتل  اهتحاس  تفعاضو  تعراص  هتحمل  امدنعو  تاهاجتالا ،
كاسمإ مهدحأ  لواحو  اهل ، نوعلا  د  مدقتل  رهنلا  اوحس   بارعألا  اهآر  امدنعو  اهيعارذ ، ب 
عانتقالا اهيلع  لهسلا  نم  نك  ملف  مهيدأ ، اهدلو ب  كت  نأ  تضفر  اهنلو  اهنم ، ًد  اهلفط 

.اهيدأ وه ب  امم  انامأ  نوكس أ  هنأ 

دض اهتيامحل  طس  روسو  غص ، فزخ  ةطاحم  انلو  ةنيدملا ، ةنصحم  تسل  ةحاضلا  نإ 
.اعفدم اهيف  عضوو  جاربألا  ضع  دشب  احلا  اشالا  ماق  دقو  رطخ ، يأ 

ةلاع تسل  اهلزانمو  بلح  لثم  نوثلا  اهنطق  الو  ةبك ، تسل  دادغ )  ) ةنيدم نأ  ودي 
قاط و  كباشلا ، نم  للق  ددع  اهيفو  جراخلا ، نم  طس  اهرهظمو  تم ، غ  اهءانو 

وأ ناتلخنو  ناتتن  وأ  ةتن  ه  غص  ءانف  لوح  فتلم  عــم  ةئيه  ع  بترم  اهعمجو  طقف ،
.ةثالث

مقو ءاسلل ، صصخم  رخآ  بمو  ةقدحك ، مدختس  رخآ  ءانف  اهب  دجويف  ءاثألا  تويب  امأ 
بملا ال اذه  و  حيتافملا ، ەدب  يذلا  سئرلا  وأ  دسلا  ىوس  لجر  يأ  هلخد  الو  محلا ، ه 

.قطلا لطت ع  ذفاون  يأ  حتفت 

ةهج امامت إ  ةحوتفم  نوكتو  فرغلا ، ا  نم  لوألا أ  قباطلا  ةفرغ   دجوت  يبملا  ال  و 
.ناويدلا وأ  سولجلا  ةفرغ  اهنأل  طقف  سولجلل  ثاثأ  اهب  عضوو  لا ، لامشلا  وأ  لامشلا 

نم اءد  بادلا )  ) نوليف إ فصلا  امأ   مساوملا ، عيمج  راهنلا   نم  امسق  اهب  نوضقو 
.سمشلا بورغ  حو  احاص ، ةداحلا ع  ةعاسلا 

وأ ةعرأ  قمع  اروفحمو  ءلا ، ضع  نمو  ادج ، بقم  عساو  وبق  نع  ةراع  بادلا  اذهو 
ةجرد وأ ٢٦  زواجتت ٢٥  ال  ةرارحلا  ةجرد  نأ  ه  ناسإلا  رعشو  ضرألا ، تحت  مادقأ  ةسمخ 

.ةئم ةجرد  وأ ٣٥  ىرخألا ٣٤  فرغلا  ةرارحلا   ةجرد  نوكت  امنب  ةئم ،

لا نخادملا  تبلا ، نم  يولعلا  ءزجلا  إ  لصت  بدالا ، ەذهب  ةئاوه  ذفاون  نوعنصو 
كلذو حاصلاو ، ءاسملا  بدالا   ءاوهلا   ددجت  دعاس ع  ذفاونلا  ەذهو  نحن ، اهعنصن 

.ةغصلا كباشلا  كلت  لضف 

نم ابك  اددع  مضت  اهدجتف  ةنامثع ، ةنيدم  يأ  نم  أ  لا  اهرهظم  دادغ )  ) زاتمت
.لامعلاو راجتلل  ةصصخملا  رجاتملاو  قاوسألا 

فقس كلذكو  هجو ، لمأ  ع  اهنت  متو  ةنيدملل ، ةسئرلا  قرطلا  قاوسألا   ەذهو 
حتفتو قوباطلا ، نم  ةدشمو  ادج ، ةلاع  اهفقسأو  ادج  ةترمو  ةعساو  اهنأ  ام  ادج ، افقس 

فلتخم راجتلا   ل  ەدي  ام  اذهو  لمالا ، ناملا  ةرانإل  ِفا  ءوض  اهنم  لخدل  تاحتف  اهب 



.داللا

مامأ مهتعاض  ضراع  راجتلا ، اهب  سلجو  بناجلا ، ع  ةصوصرم  ف  ادلا  امأ 
. نشملا

ثح ال ي مادقأ ، ةثالث  وأ  نامدق  هضرع  قيض  قط  نادلا ع  لخاد  يشملا إ  لخد 
.امدق ةسمخ ع  وأ ح  قوسلا  طسو  مدق  ةع  ثا  وأ  ةع  ىوس  ةلاسلل 

فوخلا نود  ىرخأ  نامأ  قلق   نود  اوماني  نأ  راجتلا  عيطتسو  ءاسملا ، ادلا  ەذه  قلغت 
عئاض يوتح ع  نادلا  نا  نو  ادج ، ةقلغم  ادلا  با  اوكي  مل  اذإ  ح  ةقلا ، نم 

.ةاغلل ةنيمث 

، بالا ةئيلم  نوكتف  فصلا  امأ   ءاتشلا ، ةلحومو   ةرذق  اهدجتف  ةنيدملا  ءازجأ  ا  امأ 
وأ مادقألا  ءاوس ع  لوجتلا  سانلا   بغري  حو  قاوسألا ، نم  اماحدزا  لقأو  ةقض  اهتقزأو 

حالاو سمشلا  ةرارح  نع  نيدع  نونوك  اهب  مهنأل  قاوسألا ، إ  نوأجل  مهنإف  داجلا ،
نوعتم اهب  مهلاوجت  ءانثأ  مهنأ  ام  ةقزألا ، نم  ةرارح  لقأ  نوك  اهب  خانملا  نإ  ثح  راطمألاو ،

.ةلمج عئاضب  مهنيعأ 

رفعج وبأ  اثلا  اعلا  ةفلخلا  اهسسأتب  ماقو  يأ ٧٦٢م ، ماع ١٤٥ه ـ دادغ   تسسأت 
ررقف ةيدلا ، لاشملل  هسفن  ضرع  ح ال  ةفولا ، ةماقإلا   هتبغر   مدعل  كلذو  روصنملا ،
لامش اخسرف  ثالث  ةفاسم  هتفالخ  رقم  لقنب  ماقف  ةفالخلل ، ارقم  اهلعجل  ةددج  ةنيدم  ءانب 

اهب هتدوز  لا  داوملا  ةنيدملا  ەذه  ءانب  ماقو  ةلجد ،)  ) رهن نم  ةغلا  ةفضلا  يأ ع  ةفولا ،
ءانب ع  ةبهذ  ةعطق  يالم  ةعرأ  نع  دي  ام  قافنب  ماق  ام  نوفسطو ، قيلاسو ، لا ،

فلتخم نم  اهيلإ  اودفو  صاخشألا  نم  ددعلا  نأل  ەدي ، يذلا  لشلا  اهئانب  حجنو   دادغ ،
عقوم ةنيدملا  ەذه  مهل  تمدق  لاقملاو  سرافو ، نهنلا  ام ب  دال  لو  اروسو  قارعلا  ءاحنأ 

.ةصخ ضرأو  بط ، خانمو  فطل ،

قباسلا ةقطنملا   مسا  نا  دقو  مالسلا ،) راد   ) وأ ةنيدم  مسا  روصنملا  رفعج  وبأ  اهيلع  قلطأو 
.نآلا كلذك ح  رمتساو  اهيلع ، الاغ  مسالا  اذه  لظو  دادغ ) )

(، ةلجد  ) نم ملا  ةفضلا  ىرخأ ع  ةنيدم  روصنملا  نبا  يدهملا  ماقأ  ةلط  تسل  ةف  دعو 
مت نأ  دع  اعاسا  ةنيدملا  ەذه  تدادزاو  ةغلا ، ةنيدملا  تفرعو  ةفاصرلا ،)  ) مسا تمسو 

.سرفلا موجه  دض  اهتيامحل  روس  اهتطاحإ 

قلطأو ةدحاو ، ةنيدم  اتحصأ  ح  ثلا  رم  ملو  تيدملا ، نم  ل  ق   ةفلخلل  ناو 
.مسالا سفن  امهيلع 

ةروطامإلا ىرخأ   ةنيدم  يأ  هلإ  لصت  مل  لش  نورق  ةسمخ  لالخ  دادغ  مجن  عطس  دقل 
رقملا تنا  لا  قشمد  لثم  ةنيدم  يأ  يساعلا  نمز  اهتنام   إ  لص  ملو  ةنامثعلا ،
اهيلاهأ ةداز  م  ءافلخو  نوينادوسلا  لواح  لا  ةرهاقلا  وأ  مألا ، ءافلخلل  يداتعالا 

وأ رمألا ، ئدا  مهتروطامإ   رك  كارتألا  ةنطالس  اهيف  عضو  لا  سراف  وأ  اهلامجو ،
امهم ةمالسإ  ةنيدم  يأ  وأ  زاتمملا ، اهخانمو  عيدلا ، اهئانو  اهعقوم  تمت  لا  ةيطنطسقلا 

نأ ىرخأ  ةنيدم  يأل  حتي  ملو  دادغك ، ةراجتلا  ةرهدزم  وأ  ناسلا  ةلهآو  ةنغو  ةرهدزم  تنا 



.نوفسطو قيلاسو  لا  ثرت 

نم تحصأ  اذكهو  برغلاو ، قلا  ب  اراجت  ازكرم  نمزلا  نم  ةف  دادغ )   ) تحصأ دقو 
.اذه اندهع  تماق ح  لا  تاروطامإلا  مصاوع  مظعأ 

تاناخو ةمخف  دجاسمو  ةلمج  روصق  ةنادزم  تنا  ةنيدملا  ەذه  نأ  برعلا  نوخرؤملا  ركذو 
هجتت سفنو  رخاف  ل  ضرعت  ةراجتلا  اهتالحم  تناو  ةماعلا ، تامامحلا  نم  ثلاو  ةعساو ،

ةأجف تخا  قاإلاو  راهدزالا  اذه  نلو  ةدفملا ، اروأ  تاجتنم  عيمجو  اسآو ، اقفأو  دنهلا 
.اجه ماع ٦٥٦  يأ  ا ، مصعتسملا  ةفلخلا  دهع   

كنج دفح  ناخ ، والوه  ةداق  اونا  نيذلا  لوغملا  تلا  لق  نم  ةأجف  دادغ  تمجوه  دقل 
مهتهجاومل ةفلخلا  هعضو  يذلا  فعضلا  شجلا  اومزهف  قلعلا ، نبا  رزولا  عم  قافتالا  ناخ ،

عشأ باترا  اوماقو  اموي ، عرأ  لالخ  اهيف  اوثاعو  ةنيدملا ، لوغملا  تلا  لخدو  ةمه ،  
.ةجمهلاو لهجلا  ىوس  فرع  اظن ال  ركسع غ  يأ  بذجت  لا  تاركنملا 

خــــرات  ) هاتك نحلا )  فسوي  نبا   ) رعلا بتالا  ةفلا  ەذه  دادغ   عضو  نع  دقو ع 
حضو دقو  اضأ ، ةمجلاو  اطخ ، هلصأ  ظفتحا  يذلاو  اولوت م ،) نيذلا  طالسلاو  ءافلخلا 

، لوغملا تلا  ەرمد  فكو  دادغ ، هلإ  تلصو  لا  راهدزالاو  فلا  ىدم  باتلا  اذه  بتالا  
: لاق ثح 

عبس محو  امومذم ، هكولس  نا  ام  اثكو  حورلا ، فعض  ا  مصعتسملا  ةفلخلا  نا  دقل  “ 
تخو اهيلاهأ ، نم  صخش  ويلم  ءامد  ةقارإ  كاذنآ  دادغ  تأرف  راتتلا ، هلتق  ةنس ح  ةع 

.ةلجد ةسدقملا   بتلا  تقلأو  اهعماوجو ، اهتويب 

ةعرأو فلأ  ، انثاو ع  اهراوسأ ، نمض  ناخ  فلأ  انثا ع  كاذموي  ةنيدملا  ەذه  نا   دقل 
نم عماج ، فلأ  ةئامو  ةسردم ، فلأ  نوعو  ةعرأو  مامح ، فلأ  نوتسو  قوس ، فلأ  نوعو 

ةثالثو ماأ  ةثالث  تق  نا  دقو  .لجر  فلأ  ةئامل  عسي  نا  يذلا  هشلا ، ةفاصرلا  دجسم  اهنب 
اسراف تس  نإ  ثح  ابك ، راوسألا  ضرع  نا  ام  ةنيدملا ، ەذه  راوسأ  لوح  فاوطلل  ال 

 “. ةهجاولا سلا ع  نم  نونكمتي 

رومت  ) اهيلع وتسا  امدنع  ١٣٩٢م ، ماع ٧٩٥ه / ـ ح  لوغملا  ةرطس  تحت  دادغ  تلظو 
اضأ  ماع ٨٢٣ه ،ـ ىرخأ  ةرم  اهيلع  وتسا  مث  دمحأ ،)  ) ناطلسلا دهع  وألا   ةرملل  كنل )

د ع  درط  دمحأ ح  ناطلسلا  مح  تحت  تلظو  هل ، اهملس  هنل  دمحأ ،)  ) ناطلسلا دهع 
( ەاش نام   ) نبا رك ) أ   ) مح تحت  تنا  امدنع  كلذ  دعو  كنل ) رومت   ) نبا ەاش ) نام  )
ماع ٨٧٥هـ و  ەدع ، نم  هئافلخلو  هسفنل  اهب  ظفتحاو  فسوي ) ەرق   ) املا هنم  اهعنا 

اهعنا هتلئاع ح  محو  همح  تحت  دادغ  تلظو  املا ، مألا  نسح ) نوزوأ   ) اهيلع رطس 
ماع ٩١٤ه.ـ سرفلا   كلم  لعامسإ )  ) ەاشلا مهنم 

.ةمواقم نود  اهيلع  اولوتساو  لوألا ، ناملس  ةداق  كارتألا  اهيلإ  مدقت  ماع ٩٤١ه ـ و 

هتراحمل اصخش  عبارلا  دارم  ءاج  مث  ماع ١٦٦٦م ، سراف  كلم  ساع  ەاشلا  مهنم  اهدسا  مث 
ثالث نع  دي  ام  مادعب  ماق  ام  اموي ، ثالثو  ةتس  ماد  راصح  دع  هنم  اهذخأو  ماع ١٦٣٨م ،
مهتاح ظفاح ع  نأ  مهدعو  هنأ  مغر  مهدئاق ، توم  دع  مهتحلسأ  ءاقلب  اوماق  سراف ، فلأ 



.اقلطم مهل  ضرعتي  الو  مهتحو ،

لوحت ةعقاولا  ەذه  دعو  ةلجد ، رهن  فض  عقت ع  تنا  راتتلا  د  دادغ ع  ترمد  امدنع 
دع ملو  قاسلا ، اهناس  نم  غص  ءزج  ىوس  مضت  دادغ  دعت  ملف  م ، إ  لقثلا  زكرم 

.ةقض ةفاسم  نمض  اروصحم  حبصأ  دقف  رخآلا ، مسقلا  امأ  اهنم ، رغلا  مسقلا  صخش  انكمم 

طت ةراجت  ةطحم  تنا  اهنأل  اهتنام ؛ نم  اءزج  ةنيدملا  ەذه  تداعتسا  فصلا  دهع  و 
.ةعلا ةرجلا  نم  ماسقأ  ةدعو  لاو ، اروس ، سراف 

 – سحلاو ةرال  ع  نودفاولا  ناو  ةكمو ، سراف  لاصتا ب  زكرم  تنا  اضأ  اهنأ  ام 
اوصقانت دق  دادغ  ناس  نأ  الإ  كلذ  نم  مغرلا  عو  دادغ ، لالخ  نم  نورم  امهنع ،- ر هللا 

ثالث لتق  دارم  ناطلسلا  ماق  امدنع  ةصاخو  ينامثعلا ، مح  تحت  تعقو  امدنع  بك  لش 
.ةساق بئا  اهناس  ضرفو ع  راف  فلأ 

( هنرفات  ) ةلاحرلا اهراز  امدنعو  ةروجهم ، هش  ةبك  ةق  درجم  دادغ  تحصأ  ةفلا  ەذه  ذنمو 
كلت اهدادتما   نأ  ىرن  اننأ  مغر  صخش ، فلأ  ع  ةسمخ  ىوس  اهب  دج  مل  ماع ١٦٥٦ 

.هسفنب اهمسر  لا  ةطراخلا  بسح  احلا ، اهدادتما  هش  ةفلا 

ةهجلا نمو  مظالا )  ) وم مامإلا  دهشم  ةهج ح  نم  دتمت  دادغ  تنا  يساعلا  دهع  لالخو 
.مظعألا مامإلا  ىرخألا ح 

ةدشم ناخ  تلوحت إ  ةسردم  براوقلا  ەاجتا ج  ىرن  انلز  ام  ةلاحلا  راوسألا  نم  برقلاو 
ذنم ٦٣٣ه.ـ ادشم  اعماج  اضأ  ىرنو  ةنس ٦٣٠ه ،ـ ذنم 

لق ةنس  وأ ٢٦  لق ٢٣  يأ  ا ، نسملا  ةفلخلا  عماجلاو  ةسردملا  ەذه  دشب  ماق  دقو 
.راتتلا لق  نم  اهمدتو  دادغ  وزغ 

، ةاغلل ةرتم  ةع  ةاتك  اهيلع  دجن  ةانو  بئارخ  ىف  رهنلا ، برغ  ةعقاولا  ةحاضلا  امأ  
ماع ٥٣٤ه.ـ خــــرات  لمحت 

ه نوفدم  اغص  اجرب  ىرن  ةلجد ، نم  ةدرا  ةع  تس  وأ  ةع  عــرأ  دع  ع  ةهجلا ، سفن  و 
ةفلتخم اروبق  اضأ  ىرنو  ماع ٢١٦ه ،ـ ذنم  دشرلا  نوراه  ةفلخلا  ةجوز  ةدز  ةدسلا  نامثج 

.ةمدقلا دادغ  راوسأ  نمض  اهعمج  اهنأ  ودي 

وه رهنلا ، نم  لم  دح  إ  ەاجتالا  اذه  ةدتمم   تنا  ةمدقلا  ةنيدملا  نأ  للد ع  خو 
ةثالث دادتماو  ل  ءانبلل ، ىرخأ  دراومو  قوباطلا  جارختسال  ضرألا  ىرجت  لا  تافحلا  دوجو 

.لامأ ةعرأ  وأ 

ەءانب لمأ  دق  انلا  ةفلخلا  نأ  وت  ةاتك  ةنيدملا ، با  ةهجاو  أرق ع  هنأ  روبن )  ) ركذ دقو 
ەاجتالا نآلا   دوجوملا  ضرعلا  اهل  نك  مل  اهمدت  لق  دادغ  نأ  ع  كلذو  ماع ٦١٨ه ،ـ

.روكذملا

أ ع دتمت  نأ  انركذ  ام  ةنيدملا ، عسوبف  عألا ، اهئزج  ثدحأ   راوسألا  نأل  ارظن  نلو 
.اقت ةدرا  فالآ  ةعس  غلت  ثح  مظعألا ، مامإلا  دهشم  رمتسو ح  رهنلا ، لوط 

نم رغلا  لامشلا  خسرف إ  فصن  دع  عقت ع  ةق  نع  ةراع  وهف  مظعألا  مامإلا  دهشم  امأ 



مسالا اذهب  تمس  دقو  مظعملا )  ) مسا اهيلع  قلطو  ةلجد ، نم  ةقلا  ةفضلا  ع  دادغ ،
، مظعألا بقلملاو  مالسإلا  ءاملع  دحأ  نامعنلا ، ةفنح  وبأ  هف  نفد  يذلا  دجسملل  ةس 

.ههذم نوعي  ةنامثعلا  ةروطامإلا  كارتأ  مظعمو 

عــرو دادغ  نم  خسرف  دع  ع  ةلجد ، نم  رخآلا  بناجلا  عقتف ع  مظالا ، وم  ةحاض  امأ 
وم  ) مامإلا تافر  مض  يذلا  عماجلا  إ  ةس  مسالا  اذهب  اضأ  تمسو  رهنلا ، نم  خسرف 

ر  – ةجوز ع ةمطاف  هتبا  ةهج  نم   r دمحم نلا  ةلالس  نم  مامإلا  اذه  ردحنو  مظالا ،)
لواح هنأ  كش   نأ  دع  ١٨٥ه )ـ  ) ماع همادعب  دشرلا  نوراه  ةفلخلا  رمأ  دقو  امهنع ،- هللا 

.لا عباسلا  مامإلا  هنوتعو  اثك ، ةعشلا  ەردقو  هلع ، هعاتأ  عم  ةروثلا 

تاناضفلا ءانثأ  هعطق  نوموقو  براوق ، ج  ىوس  اهب  سل  دادغ  نأ  اقاس  انركذ  ام 
ەذهو ففق )  ) ةامسملا ةففخلا  براوقلا  تقو  يأ  رهنلا   روبع  حاتملا  نلو  ةددشلا ،

نم ةكمس  ةقط  جراخلا  نم  طتو  انلالس ، هشو  صوخلا ، وأ  نارخلا  نم  ةعونصم  براوقلا 
ةنامث براوقلا إ  ەذه  عستو  براقلا ، لخاد  ەاملا إ  ب  عنم  بالا ح  طولخملا  راقلا 

.ةاغلل ةقمعو  يرئاد  لش  تاذ  و  صاخشأ ، ةع  وأ 

ه كسم  شفر  ةئيه  فادجم ع  وأ  فادجم  س  اهنلو  دوقم ، وأ  عا  يوتحت ع  الو 
وأ يرئادلا  هلش  بس  امإ  هسفن ، لوح  ناترم  وأ  ةرم  براقلا  رود  اناحأو  دلا ، نانثا  وأ  دحاو 
لص ةداعو ال  لقألا ، ةعاس ع  عــر  ةدمل  ةقمعلا  ەاملا  بارلا   اذهــو ي  ةداقلا ، ةقط 

.خأت وأ  فارحنا  نود  ىرخألا  ةفضلا  بارلا إ 

، كلذ نم  هنأ أ  دقتعأ  نلو  مدق ، نعو  ةئامتس  وأ  ةئامتس  ةلجد  ضرع  روبن )  ) ردق دقو 
عيلا راطمألا   ەام  طلتخت  ثح  عيلا ، ةصاخ   ءاتشلا ، ثدحت   لا  ەاملا  دش  بس 
سراف دال  جلثلا   ناوذ  نم  ةعمجملا  ەاملا  نهنلا ، ب  ام  دالو  ناتسدرك  نم  ءزج   

.نهنلا ام ب  دال  اعأو  ايمرأو  ناتسدركو 

ەذه امامت   رطملا  عطقني  ثح  فخلا ، لئاوأو  فصلا  رخاوأ  ادج   ههام  لقت  امنب 
(. مف و( مورب )  ) يرهش لق  قطانملا 

لا براوقلا  هش  ف  دادغ ، ةلا إ  نم  رهنلا  دعصت   لا  نفسلاو  براوقلل  ةسلا  امأ 
ح بالا ، نم  للقلا  طولخملا  راقلا  نم  ةكمس  ةقط  لمالا  ةاطغم  اهنإ  ثح  اروأ ،  

.اهلخاد ەاملا  ب  عنمتو  اهيلع  ظفاحت 

ذخأ اوموقف  لامعتسالل ، ةحلاص  حبصت غ  ةفل  اهكرتو  ءاملا ، نم  ةفقلا )  ) براوق جارخإ  دنعو 
عضوي ضوح  لسو   بالا ، نع  لصفني  ح  ةفطل  ران  إ  هنوضرعو  اهيلع ، نم  راقلا 

.لوألا هلامعتسا  دنع  اهيلع  نا  لا  ةدوجلا  سفن  هلإ  دوعت  اذكهو  هعمجل ، اصصخ 

دع عقت ع  نويع  رفوتي   هنإ  ثح  ته )  ) فارطأ نم  راقلا  اذه  جارختسا  اهألا  موقو 
.ةنيدملا ەذه  برغ  خسارف  ةعض 

هنولقنو إ فصلا ، رخاوأ  هعمج   بارعألا  موقف  ضرألا ، نطا  نم  جخ  ةرارحلا  هلعجتو 
دادغ ةحلا   ضارغألا  همادختسا ع  تق  ال  ثح  ةبك ، تام  جختسو  دادغ ،

ام لو  خباطملا ، لساغمو  تامامحلا  فرغو  يراجملا  ءالط  مدختس   امنو  طقف ، ةلاو 



.ەداسفإ خنو  ءاملل  رارمتسا  ضرعم  نوك 

عألا نم  راقلا  اذهب  تلط  دق  تنا  طلا  نم  ةدشملا  لا  راوسأ  نأ  لامتحا  كانهو 
.ءاوهلاو ءاملا  تاثأت  نم  اهيلع  ظافحلل 

لكو ( - وسور  ) مهردق امنب  ةمس ، فلأ  ةئام  نع  دي  ام  مهددع  نوردق  دادغ  اهأ  نإ 
نم أ  ذنم  اهب  ماقأ  يذلا  اطإلا  لامعألا  لجر  ( – ويل و( ةسرفلا – ةراجتلا  تاقالعلا 

، ةمس فلأ  امث  نع  دي  ام ال  اعمج  مهيلإ  انثدحت  نيذلا  لمرلا ،- ريد  سئرو  اماع ، عرأ 
: اتلا وحنلا  مهنوعزوو ع 

يدرك فلأو  اشالا ، سرحو  ةراشكنالا  مهنمض  نم  رت ، فلأ  نوعو  رع ، فلأ  نوسمخ 
.يدوهي ةئامسمخو  نافلأو  نمرألاو ، نادللا  نم  سم  ةئامسمخو  فلأو  اقت ،

نم اهألا  ددع  دادزا  دادغ ، ةشا  اشا  ناملس  وت  نأ  ذنم  هنأ  صاخشألا  ءالؤه  دكؤو 
اوه دق  اونا  سرفلا ، نم  فلأ  ةسمخ ع  وأ  انثا ع  مهنب  نم  ةمس ، فلأ  عرأ  ثالث إ 

دفو ام  نرق ، فصن  نم  أ  ذنم  مهنطو  تعقو   لا  ةلهألا  بورحلاو  تاارطضالا  نم 
لذي اشالا  نإ  ثح  دنهلاو ، اكرت  عم  ةراجت  ضارغأل  نمرألاو  دوهيلا  نم  ددعلا  اهب  ةماقإلل 

. اقحال ەركذنس  ام  اذهو  ةراجتلا ، راهدزا  عيجشلا ع  بك   دوهجم 

ازكرمو ةعساو  ةروطامإل  ئرلا  عجرملاو  ءافلخلل  ارقم  ةلط  ةف  ذنم  تنا  دادغ  ةنيدم  نإ 
ضع ظافحلا ع  نم  الإ  نكمت  مل  اهنلو  مهغو ، برعلا  ءارعشلاو  ءاملعلا  تلمو  مالسإلل 

.ىلا مصاوعلا  اهب  متت  لا  الملا  ءارو  سلاو  فتلاو ، نارمعلا ، كلذ  راثآ 

اأ اهراجتو  ءافطلو ، فقثم ، مهراكو  ةاغلل ، بيط  اهلهأ  نأ  تفشا  انه  يدوجو  لالخو 
ح يدلا ، مهبصعت  ةدح   لقأ  مهنأ  ام  ةنامثعلا ، ةروطامإلا  راجت  ا  نم  اصرحو  اطاش 

.ةناسإ أو  ةوسق  لقأ  مهدسح  نأ 

ادأ نوطلتخ  مهف ال  ىرخألا ، ندملا  لاحلا   وه  ام  نهمرح ، تانصحم   دادغ  ءاس  نإ 
.لاجرلا

، ةبك ةح  نعتمتي  نهنأ  دجتف  نهلزانم  امأ   تاجحتم ، نك  نهلزانم  نم  نهجورخ  دنعو 
.ةمات ةح  سوملا  عامسو  صقرلا  نعتمتسو  تالافتحالا  نمق  ام  اثكو  تارالا ، نلدايف 

، تاجروجلا يراوجلا  نم  مهمظعمو  تاقشرو ، تالمج  نك  ةداعف  العلا  ةقطلا  ءاس  امأ 
همظعمو ثدحلا ، ةغالو  ةيحلاو ، ةفاقثلا  نم  ردق  نهو ع  ةلاع ، راعسأ  نهئا  متي  اللا 

.ةعلاو ةكلا  ةداتعملا   نهتغلو  ةقانألا ، نع  نهثيداحأ 

نوكسمتي ةداعو ال  طقف ، رهظملا  سحت  ضرغ  الإ  نهجورخ  دنع  جحتي  الف  ةماعلا  ءاس  امأ 
، يواضب سأر  نهلو  تاقشر ، كلذ  مغر  نهنلو  ناحألا ، مظعم  تالحن   نهو  باجحلا ،

نهنيعأ امأ  يداتعا ، ساقم  تاذ  نهحمالمو  قيقد ، نوك  الاغ  زولا  دج  وهف  فنألا  امأ 
بس ًلق  غتي  هنلو  ادج ، لمج  لمالا  نههجوو  ءارمس ، نهتو  ءادوسو ، ةبك  اهدجتف 

ه نغص  يذلا  قرزألا ، بناج  إ  نهنيعأ ، لوحو  نهبجاوح  هنعض ع  يذلا  دوسألا  نوللا 
.طسوتملا رحلا  لحاوس  ناس  عيمج  لعف  ام  نههافش 



ع ع  قرزأ  صمق  نوكت  ام  ةداع  ةثك ، باث  نيدتري  الو  نهفنأ ، ابهذ   اطرق  نعضو 
.ةعلا نهتغلو   نهمادقأ ، ةذحأ   نيدتري  الو  نهسوؤر ، لوح  لدنمو  نهدسج ،

ةلاع ةبك  ةعق  نع  ةراع  اهدجتف  نهتز  امأ  دنهلا ، ةشمقأ  رخفأ  ءا  تالا  ءاسلا  موقتو 
شامق نم  لدانم  اهيلع  نعضو  فلخلا ، نم  طس  لم  مامألا ، نم  ةئادو  ةحطسمو 
ةنيمثلا راجحألا  دحأ  وأ  ساملا  نت  اناحأو  ةضفلاو ، بهذلا  ةزرطمو  ةشوقنم  لصوملا ،

.ىرخألا

تاا ةهتنم  فلخلا ، ةلئام إ  ةلمخم  ةبك  ءادوس  ةعق  نيدتري  ةطسلا  تاسانملا  و 
ع ةعقلا  ەذه  بو  ط ، ةاطغم  نوكت  بهذلا  نم  تنا  نو  بهذلا ، وأ  رحلا  نم 

.مشلا نم  لاش  ةطساوب  نهسوؤر 

هنلو ع مامإلا ، نم  ةصق  نمقو  ةالدم ، رئافض  ةدع  ةئيه  ەفضتب ع  نمقف  نهرعش  امأ 
، نوللا هذ  رح  طخ  زرطملا  وأ  نملا  شامقلا  نم  لدنم  نهتبقر  طغو  نهنبج ،

.يروألا ناصمق  لثم  مامألا  نم  حتفم 

اذه قوفو  بال  تو  نيذخفلا ، ىوس  فل  ال  وهف  مامألا ، نم  صمقلا  غ  ال  بوثلاو 
.بوثلا لفسأ  لص إ  الو  طقف ، رهظلا  غ  قيض  ءادر  نيدتري  بوثلا 

نهجورخ دنع  الإ  فوفخلا  نيدتري  الو  مادقألا ، تافاح  نهلزانم  نلوجتي   دادغ  ءاس  عيمجو 
.عراشلا إ 

نغص امنب  ءانحلا ، يأ  اقتلا  نوللا  نهلجرأو  نهيدأ  ضخ  دادغ  ءاس  عيمج  نإ 
.نهرعش كلذكو  دوسألا ، نوللا  نهرفاظأ 

: ةتآلا قرطلا  كلذ  نلعفو 

: دوسألا رفاظألا  غبصل  نوجعم 

( سللا  ) جلاو .مهرد  رادقم  صاصرلا )  دسأ   ) كترملا قوحسم  ةلاتلا : تانوكملا  نح 
.مهارد ةثالث  رادقم  ادوصلا  نمو  .مهارد  ةتس  رادقم  طنملا  

فجت ع اهنللو ح  نهرفاظأ ، اهنعض ع  مث  ءاملا ، اهنطلخو  اهل ، ريداقملا  نقحسو 
نم للقلا  كرفتو  رفاظألا  لسغت  ةعاس  عــر  م  دعو  تارم ، ِنامث  إ  عبس  نم  رفاظألا ،

.اهيلع عضو  يذلا  نوجعملا  لوعفم  دلو  اناعمل ، حبصت أ  تلا ح 

: سفنبلا دوسألا  وأ  اقتلا  رمحألا  لجرألاو  يدألا  غبصل  نوجعم 

بسح مدقلاو  دلا  فارطأ  ع  عضوي  مث  ءاملا ، قوحسملا  للو  ءانحلا ، قاروأ  قحس 
.تاعاس وأ ع  امث  ةدمل  كتو  ةغرلا ،

وأ دلا  لسغ  لقو  ءانحلا  عفر  دع  كلعف  سفنب  دوسأ  نول  لوصحلا ع  ةغرلا   ةلاح  و 
.ءاملا اهللتو  ءانحلا ، نم  ًد  ةلنلا  قاروأ  قوحسم  عضوب  لجرلا ،

: رعشلا دسل  نوجعم 

رادقمو ١٢ دمثإلا ، نم  مهارد  ةعرأ  رادقمو  .مهرد  رادقم ٣٦  لقثلاو  بلصلا  صفعلا  حت 



.دجلا لخلا  نم  حادقأ  ةثالث  رادقمو  لفنرقلا ، نم  امهرد 

، لفنرقلاو دمثإلا  عم  قحسو  زوجلا  ق  مث  نوتلا ، تز  نم  للقلا  قو   صفعلا  قحس 
ةئداه ران  عضوي ع  مث  لخ ، حادقأ  ةثالث  قوحسملا   اذه  عضوو  .اهل  قيحاسملا  لخنتو 

.نوجعملا زكي  ح 

: مادختسالا ةقط 

مث .ءاسملا  كلذو   شامق ، ةعطق  ادج  فشو  نوباصلاو ، نخاسلا  ءاملا  ادج  رعشلا  لسغ 
ةرم لسغ  مث  حاصلا ، ح  كو  رعشلا ، غو  قباسلا ، نوجعملا  ةلصخ  ةلصخ  نهد 

ةفل عضولا  اذه  ع  و  دوسأ ، هنول  حبص  اذكهو  ادج ، فشو  نوباصلاو  ءاملا  ىرخأ 
.ةلط

غبص نودي  نيذلا  باشلا  كلذكو  اعم ، زئاجعلا  لاجرلاو  ءاسلا  اهمدختس  ةقطلا  ەذهو 
.ااش مهرهظم أ  ودي  رخآ ح  تقو إ  نم  مهاحل 

دادغ صاخ   لشو  ةنامثعلا ، ةلودلا  ءاحنأ  عيمج  رعشلا   غبص  ةقطلا   ەذه  عيشو 
ةحل وذ  اّاش  الو  ءاضب ، ةحل  وذ  خيش  يأ  َرأ  مل  نإ  ثح  كلذ ، تظحال  دقو  مجعلا ، دالو 

.ءارقش وأ  ءارمح 

ع هنوي  مجعلا  ءاسو  مهلامج ، زاربإل  دوسا ، انوجعم  اموي  ءاسلاو  لاجرلا  عض  ام 
سوق لثم  نهنوفج  حبصتو  ةلمجو ، ةعساو  نهنيعأ  ودت  ح  نهنبج ، فاوح  عو  نهبادهأ 

.نوادوس نبك 

رظن ةهجو  نم  كلذو  هنعض ، اللا ال  ءاسلا  نم  ًامج  أ  ءاسلا  حبصت  عضولا  اذه  عو 
.ةقطلا سفنب  مههوجو  نوخطل  اضأ  مهنإ  ثح  يداتعا ، لش  نهنوري  نيذلا  صاخشألا 

.تاروألا ه  عتمتت  يذلا  بطلا  لامجلا  اندتعا ع  اننإ  ثح  كلذ ، رعش  ملف  نحن  امأ 

بجاحلا بناج  إ  فنألا ، عأ  ةتسملا   ءادوسلا  بادهألاو  نوفجلا  ەذه  نأ  أر  و 
مهناقا دنع  ةصاخ  ةشوشمو ، ةساق  حمالم  ةأرملا  بسكت  فارطألا ، ننملا   نوادوسلا 

.نواقرز نانيعلا  تنا  اذإ  اءوس  رمألا  دادزو  علا ، ضاب 

ساقم نك  مل  لبأ ) ناسن /   ٢١  ) قفاوملا لارولف )  ) رهش لئاوأ  دادغ )   ) وصو دنع 
مث ةجرد ، و ٢٢  دع ٢١  امف  تحصأ  اهنلو  ةجرد ، نم ١٨  أ  لجس  رمار )  ) ةرارحلا

( وينوي / نارح لئاوأ   ) وأ لاب )  ) فصنم و  ةجرد ، تحصأ ٢٦  ح  اجردت  تدادزا 
نم ةبك  ةم  ةلمحم  تءاج  ةففخ ، ةق  حــــر  بقع  ةجرد  و ٣١  إ ٣٠  تلصوو  تعفترا 

.دارجلا

ارأ ةرام  رغلا ، لامشلا  نم  حالا  بهت  ةداعو  فصلا ، لالخ  اثك  ةرارحلا  ةجرد  دادزتو 
.ادج ةددش  حبصت  ةقطنملا  ەذه  اهلوصو  دنعو  ءادرج ،

اذه لالخو  ءاسملا ، اذكه ح  تو  وأ ٣٥ ، وأ ٣٤  إ ٣٢  ةرارحلا  تاجرد  عفترت  ةهظلا  و 
قلغتو اهعراوش ، صخش   يأ  ىرت  الف  ةرفقملا ، ءارحصلا  اهبش  أ  دادغ  دجن  تقولا 
اهألا أجلو  سمشلا ، بورغ  احاص ح  ةع  ةداحلا  وأ  ةاعلا  ةعاسلا  نم  اءد  قاوسألا 



.ةجرد وأ ٢٦  نع ٢٥  دت  الو  اثك ، ةضفخنم  اهب  ةرارحلا  ةجرد  نوكت  لا  مهبيدا  إ 

إ نوجاتح  اهلخاد  نم  ل  نإف  بدالا ، ەذه  لخاد  ةعص  ددجتي  ءاوهلا  نأ  ام  نلو 
.اقت ةعاس  فصن  ل  ءام  ةعرج 

رحس بسلا   وه  اذه  ةطرلا ، ددش  لللا  دجن  راهنلا ، ةعفترملا  ةرارحلا  ةجرد  سكع  عو 
، بدالا كلت  نم  نوجرخ  سمشلا  بورغ  ذنم  مهدهجتف  اهيلاهأ ، اهب  ع  لا  دادغ  ال 

.اضأ اهيلع  مانملا  نوشرفو  مهءاشع  لماح  مهلزانم  حطسأ  نودعصو إ 

سوملاو صقارلا  بلج  ءانغألا  موقف  سألا ، تاعاسو  تارالا  أدت  تقولا  اذه  و 
(. ةللو ةلل  فلأ   ) لثم تااحلا  نود  نيذلا  ئراقلاو ،

ةراح ت  حالا  نلو  ةلقتم ، حالا  حبصتو  ةرارحلا ، ةجرد  ضفخنتف  فخلا  لصف  امأ  
، جلثلا سرافو  ناتسدرك  لاج  كت  اناحأو  لامشلا ، ةهج  نم  بهت  امدنع  راهنلا  ءانثأ 

.راطمألا تطرت  نوكت  روشآ  دال  نم  ةضفخنملا  قطانملا  كلذكو 

ةرارحلا ال حبصت  ناحألا ، مظعم  ثدح   ام  اذهو  مدنف )  ) رهش ءاوهلا   نوكس  ةلاح  امأ  
.ةجرد وأ ٣٠  نم ٢٨  لجس أ  ساقملا ال  نأ  مغر  قاطت ،

حالاو ةفاص  ءامسلا  نوكت  ام  ةداعو  راهنلا ، ءانثأ  دلا  ءرملا  رعش  ال  يمف )  ) رخاوأ و 
اهنأ الإ  ةللعو  ةفاج  اهنأ  مغرو  ةغلا ، ةلامشلاو  ةلامشلاو  ةقلا  حالا  بهتو  ادج ، ةلقتم 

لمحت لا  اهسفن  حالا   ەذهو  ءلا ، ضع  ةطر  ةغلا  حالا  نوكت  امنب  ةدرا ، تسل 
ءزجلاو لصوملا  فارطأ  تاقوألا   مظعم  كلذ   ثدح  امنب  اناحأ ، دادغ  إ  راطمألا 

.نهنلا ام ب  دال  نم  عألاو  طسوألا 

الو ةددش  نوكت  بهت ال  امدنعو  ءاتشلا ، لئاوأو  فخلا  رخاوأ  ةداع   ةنجلا  حــــلا  معتو 
.اهتف لوطت 

نم رمار )  ) ةرارحلا ساقم  ضفخني  لوألا ) ن  طساوأ   ) قفاوملا يمدنف )  ) رخاوأ نم  اءدو 
.ةجرد نمو ١٨ إ ١٥  ٢٤ إ ٢٠ 

لصت إ ٤ و ٥، اناحأو  لصتل إ ٨ و١٠ ، راهنلا  لالخ  ةرارحلا  ضفخنتف  زوفن )  ) رهش امأ  
ودي  نا  لزانملا  ءانف  دوجوملا   ءاملا  نأ  ةجردل  لللا ، لالخ  وأ ١  رفص  إ  لصت  اناحأو 

.ةثالث وأ  ناطخ  اهكمس  ةدلج  ةقط  غم  حاصلا 

رحلا نم  ةمداقلا  حالا  نإ  ثح  دعص م ، خانم  نم  ائفد  أ  دادغ ، خانم  نأ  ودي  امو 
امم ةرارحلا ، ةددش  ةوارحصلا  ارألا  نم  اخسرف  اهقط ع ١٥٠  رمت   طسوتملا ، ضبألا 

.راهنلا لاوط  دادغ  بهتو ع  ةرارحلا ، ةددش  داللا  ەذه  لصت إ  اهلعج 

اهرثأتل ارظن  دادغ ، نم  ةرارح  لقأ  نوكتف  بونجلا ، اخسرف إ  دع ٨٠  عقت ع  لا  ةلا  امأ 
تاجرد عفترت  الو  دادغ ، نم  ةطر  أ  اهلعجتف  جيلخلا ، نم  ةمداق  ةق  ةنج  حاب 

.ةجرد نم ٣٢  اهب إ أ  ةرارحلا 

، ةطرلا ةلا  ةرارح  نم  ًامتحا  ةحفاللاو أ  ةفاجلا  دادغ  ةرارح  نأ  الإ  كلذ  نم  مغرلا  عو 
أ انحصأ  اننأ  ةددع  تارم  انرعش  اننأ  ةجردل  ةجوزل ، ظفتح  دادغ  ءاوهلا   نأل  كلذو 



حار وج  وأ ٣٤   وأ ٣١  تلصو إ ٣٠  ةرارح  ةجرد  نحنو   املأت  فخأو  اقاهرإ ، لقأو  ةهش ،
نأ مغر  ةق ، ةنج  وأ  ةنج ، حار  وج  نحنو   كلذ  رعش  مل  امنب  ةغ ، ةلامش 

.ةجرد وأ ٣٠  وأ ٢٨  زواجتت ٢٦  مل  ةرارحلا 

بوبهب ةحصم  تنا  اذإ  ةلوهس  اهلامتحا  نكم  ةددش  تنا  امهم  ةرارحلا  نأ  فورعملا  نمو 
.ةناس حــــب  ةحصم  تنا  اذإ  ةلدتعملا  ةرارحلا  لامتحا  بعصلا  نمو  ةع ، حــــر 

مغرو ةدلجلا ، سرافو  ناتسدرك  لاج  نم  حالا  بوبهل  ةجن  درا ، وهف  دادغ  ءاتشلا   امأ 
.ةدرا دادغ  لصت إ  اهنأ  الإ  اهدع 

نم اهمودق  ءانثأ  طسوتملا  رحلا  اهزاتجا  دنع  اهتدش  دقفت  حالا  نأ  دجنف  م  امأ  
ومنت  ال  ءانحلاو ، زوملا  راجشأ  لثم  ومنت  م  لا  ةغلا  راجشألا  نإف  كلذلو  لامشلا ،

.اللا ضع  رفصلا   تحت  نثا  ةرارحلا إ  تاجرد  ضفخنت  امدنع  تومت  اهنإ  ثح  دادغ ،

رثؤت كلذكو ال  دادغ ، ةعورزملا   ةضمحلا  راجشألا  نم  لانت  ةددشلا ال  ةدولا  ەذه  نلو 
.م ومنت   امم  خانملا أ  اذه  ادج   ومنت  لا  لخنلا  راجشأ  ع 

دئاوف عيمج  معنت  نأ  اهعنم  كلذ  نأ  الإ  دادغ ، ةدرالا   اللاو  راحلا ، راهنلا  نم  مغرلاو 
، ماعلا لوصف  عيمج  حالا   اهيلع  بهتو  عساو ، لهس  اهعوقول   ةجن  كلذو  صلا ، خانملا 

.ةاغلل صلاو  بلل  حلاصلا  ةلجد  رهن  ءام  بناج  اذه إ  ةئوألا ، نوكت  عنم  امم 

، فصلا ن   اهخانمو  ةفاص ، امئاد  اهئامسو  ءاتشلا ، لصف  ح  دادغ  راطمألا   لقتو 
.رهنلا نم  برقلا  الإ  ىدنلا  وأ  ةطرلا  رعش  ءرملا ال  نأ  ةجردل 

، اهب تارفلاو  ةلجد  يرهن  ەام  سح  متو  ةنيدملا ، ەذهب  ةطحملا  ارألا  عيمج  ةعارز  مت  نو 
مل نو  اهــر ، دارملا  تاسلاو  لوقحلا  ع  تعزوو  ادع ، تعمج  مث  تاونق ، ع  تعزوو 

، ةنيدملا نم  ةبك  تافاسم  دع  ح ع  ءاوهلا ، ثولت  لا  كلاو  تاعقنسملا  نكتب  حمس 
نوكتسو صلا ، خانملا  ثح  نم  ضرألا  هجو  ةقطنم ع  لضفأ  نوكتس  دادغ  نأ  دقتعن  اننإف 

. اراهدزاو اجاتنإ  ألاو  رفوألاو غ ، ةيح ، ألا  اضأ 

نوضق اهناس  نإ  ثح  لوقلا ، اذه  قدصأ  انأو  داللا ، ەذه  أش   مجنتلا  نأ  تعمس  دقل 
ةفاص ءامسلاو  مساوملا ، عيمج  انه ن   خانملاو  لزانملا ، حطسأ  ةنسلا ع  نم  ةددع  ارهشأ 

.اروأ اهارت   ةجرد ال  ةعماللا  موجنلا  دهاش  ثح 

نأ امو  ءامسلا ، وحن  راظنألا  ل  هف  هجتت  نام  ملعلا   اذه  أشي  نأ  بغلا  نم  سلو 
ةسلا ةبذاجو  رحس  وذ  اذه  لثم  ملع  نوينادللا   مدقت  نإف  همدختس ، اهسفن  ةدقعلا 

.ةناسإلا ةعبطلاو  ةزغلا  لضف  هف  مهوقسو  يئادلل ،

نادم ملعلا   اذه  مهدافأ  ام  لثم  ملعلا ، اذه  نوهجتي إ  مهتلعج  دئاوف  نم  نك  مل  نإ  اذه 
.اضأ ةعارزلا 



سماخلا لصفلا 
لصفلا اذه  تاتحم 

، اهلخد رداصمو  ةكسعلا ، اهتلاحو  دادغ ، ةشا  دادتما 
.ەؤافش اشا و  ناملس  ضرم  ةلا ، راصح 

وألا ، ةجردلا  نم  رخآ  اشا  دجوي  نا  امدنع  ادج ، ةدودحم  دادغ  ةشا  تنا  دقل 
تاشالا ل  تعمج  امدنعو  نيدرام ، ملسمو   ةلا ، ةناثلا   ةجردلا  نم  اشاو  روزرهش ،

دقو اهعسوأو ، ةنامثعلا  ةروطامإلا  تاشا  مهأ  ىدحإ  دادغ  ةشا  تحصأ  ىرخألا ،
قطانملاو ةلاو  دادغ  ددهتب  ەاش ، ردان  ماق  امدنع  سراف ، تاشش  ءانثأ  رمألا  كلذ  ثدح 

عوم نوركف   ينامثعلا  لعج  امم  تارفلاو ، ةلجد  يرهن  نم  برغلاو  قلا  إ  ةعقاولا 
.هل يدصتلاو  هعدر  ةرداقلا ع  ىوقلا  كرتو  ةقت  لمع ع 

ناسلا ةئيلمو  ەذهك ، ةراجتلا  ةرهدزمو  ةاغلل ، ةصخ  ةالو  اماح ع  دادغ  اشا  حبصأ  امدنع 
، ةلوهس ل  لتاقم  فلأ  سمخ  عرأ إ  نم  انوكم  اشج  دنجت  ارداق ع  حبصأ  ردق م ،

.اهسفن دادغ  لصاحمو  دراوم  مهتياعرو  مهتلاعإ  ارداق ع  اضأ  حبصأو 

طش رهن  فض  ع  مقت  لاو  يرهنلا ، ب  ام  دال  ةنملا   ةعلا  لئاقلا  تنا  ام 
.اهيلإ جاتح  امدنع  سراف  فلأ  ثا ع  فالآ إ  ةع  نم  ةنوكم  ةوق  هحنم  ةرداق ع  برعلا ،

الا لاملا  كلتم  نأو  لئاقلا ، ەذه  عم  مات  قافو  ع  نوك  نأ  بج  كلذ  حجني   حو 
.مهءالو ءاو  مهيلع  قادغإلل 

مهمادختسا هنكمو  هل ، عضاخلا  ةثالثلا  دارألا  تاوشالا  دوق  نأ  اضأ  اشالا  اذه  عيطتسو 
.اضأ

دع عقت ع  لا  روزرهش ، مق   لوألاف  ةفلتخم ، نامأ  نونكس   تاوشالا  ءالؤه  نم  ًو 

ةعقاولا نالوج  ەرق  ةعلق  اثلا   مق  امنب  لا ، ونجلا  قلا  ةهج  نم  لرأ  نم  اخسرف   ١٥
دادغ قط  ع  ةق  رخآ  و  ل  مقف   ثلاثلا  اشالا  امأ  سراف ، دودح  نم  برقلا 

.نادمهو

هلع نولصحو  دادغ ، اشا  ەاإ  مهيطع  دحاو  غط  ىوس  مهل  سل  دارألا  تاوشالا  ءالؤهو 
تاوشالا ءالؤهو  ضعلا ، مهضع  عم  سفانتلا  ع  مهثحل  كلذو  مهتيالو ، تادراو  بسح 

ل دادغ  اشا  عض  سراف ، فلأ  ع  ةسمخ  وأ  ع  ثا  عمج  مهنامب  عمتجم  ةثالثلا 
لئاسولا ل  مهتبقاعم  عيطتس  هنأل  كلذو  لئاقلا ، ەدامتعا ع  نم  ح أ  مهيلع ، ەدامتعا 

.اهتياهن لق  ةكرعملا  نم  اوبحسا  اذإ  ةساقلا 

غليف كارتألا ، ناسرفلا  امأ  ةاشملا ، نم  فلأو  سراف ، فالآ  ةعرأ  نع  ةراع  مهف  اشالا  سرح  امأ 
.ةشالا ل  تئامو   افلأ  وأ  افلأ  مهددع 

اشج لكش  اهنكم  ثح  ةبك  ادادعأ  ندملا ، ل  نولجسملا   ةراشكنالا  تاوق  غلت  امنب 
.اعمج مهتداق  نامإلا  نا  نإ  اذه  ابك ،

ةنامث مهنب  نم  ةلوهس ، ل  مالعألا  تحت  فلأ  ةسمخ ع  نع  دي  ام  عمج  اضأ  نكمو 



.اعلا بالا  لق  نم  هنيعت  متي  اغأ  ةداق  تحت  مهو  اهتيامح ، ةمهم  نوموق  دادغ  فالآ  

عم ءاوس  ةددعتملا  هلاشم  مهمادختسا   عيطتس  هنلو ال  اشالا ، نم  رماوألا  نوقلتي  مهنأ  ام 
اذإ امأ  اهنع ، عافدلاو  ةنيدملا  ةامحل  طقف  ةصصخم  ةوقلا  ەذه  نإ  ثح  دارألا ، وأ  ودلا 

ردصلا وأ  اعلا  بالا  نم  اهرماوأ  لتت  نأ  بجف  ءادعألا ، ةهجاومل  جورخلا  إ  ترطضا 
.اشالا نم  سلو  مظعألا ،

امل اهددع  دادزي  قرفلا  ەذهو  ةعوطتم ، ةحلسم  قرف  ةدع  دنجت  متي  ةرولا  تالاحلا  و 
.مهتلماعم بولسأ  ةارد  عو  كنحم  اشالا  نا 

برحلا تنا  اذإ  ةلوهس ، ل  حلسم  فالآ  ةتس  وأ  فالآ  ةسمخ  لصت إ  دق  مهدادعأ  نأ  ام 
.اهيلع نولصحس  لا  ةلا  مئانغلا  مهملعل  ةسراف ، ارأ  رودت ع 

لا رراقتلا  عيمج  لالخ  نم  اننلو  ةقد ، ةشالا  ەذه  لخد  رداصم  ةفرعم  نم  نكمتن  مل 
اذه نمث  لص  الو  كنرف ، يالم  ةعرأ  يأ  سك ، فالآ  ةعرأ  نع  دت  اهنأ  انردق  انل  تمدق 

فظوملا بتاور  هنم  عفدتو  اشالا ، لثمتل  قفني  لمالا  غلملا  نإ  ثح  لوبناتسا ، غلملا إ 
.ەراسع بتاورو  يسئرلا 

، اثك ةناتسآلا  اهلاسرإ إ  بج  لا  ةصحلا  لقت  ودلا ، وأ  دارألا  هنب و  فالخ  ثدح  اذو 
.اهب ماقلا  جأ ع  لا  ةداتعا  غلا  فراصملا  عفدل  اهمظعم  قفني  اشالا  نأل 

نم ةلصحملا  بئالا  وأ  يملا )  ) وه اهردصم  سك  فالآ  ةعرأ  ةلثمتملا   تادراولا  ەذهو 
اضأ كانهو  ملسملا ، ضرفت ع غ  لا  ةصخشلا  موسرلا  وأ  ةجلا ، بناج  إ  ارألا ،

.اشالا ةنخ  لصاحملا إ  نوبلج  مث  اهترادإ ، نولصحملا  وتي  لا  عرازملا  ضع 

تدادزا دقو  دارألاو ، يدلاو  ودلا  ةجاولا ع  تامهاسملاو  ةكرمجلا ، موسرلا  بناج  إ 
الو دادغو ، ةلا  لالخ  نم  رمت  دنهلا  عئاض  تأد  امدنع  ةصاخ  ةكرمجلا  موسرلا  كلت  ةمهأ 

.اردان الإ  سراف  رمت  

ةرداصم قحو  ةثارولا  قح  لثم  تادراولا  نمض  لخدت  ةددعتم  ىرخأ  قوقح  اضأ  دجوي  ام 
.ااعرلا دحأ  مادعإلا ع  محلا  دع  كالمألا 

فئاظولاو تانيعتلا  نع  وأ  رامتلاو ، ةماعزلا  نع  لزانتلا  وأ  عيبلا  نع  ةجتانلا  قوقحلا  كلذكو 
.اعلا بالا  لق  نم  اهتيمس  دنع  ماهملاو 

.ناطلسلا ةنخ  ةام إ  بهذت  لخدلا  رداصم  تادراولا و  ەذه  عيمجو 

ضع سرفلا   تامجهل  يدصتلا  دعاس ع  ةثلا ، تادراولاو  ىوقلا  ەذه  ل  عمج  نا  نإ 
، ناطلسلا ةقفاوم  نع  رظنلا  ف  مهزارم  ظافتحالل  ةثك  قرط  تاوشالا  حنمو  ل  ناحألا ،

لعج نم  اضأ  مهنكمت  ملو  ةراشكنالا ، تاوقلا  ةحم  وأ  ماعلا  يأرلا  بسك  نم  مهنكم  مل  هنإف 
يذلا ناطلسلا  نامرف  إ  ةمئاد  ةجاح  مهلعج   امم  مهل ، صلخم  مهتسارح  طاض  عيمج 

.اهب فاعالاو  مهتيالو  تبتل  ماع  ل  ەردص 

ماع ةناثلا  ةرملل  دادغ  ةشا  وت  يذلا  اشا ) نسح   ) دهع ذنم  ققحت  رومألا  ەذه  عيمجو 
نإ ثح  ةلاتتم ، ةنس  نعو  تثا  لالخ  ادفم  حبص  نأ  ألا   لضفلا  هل  ناو  ، ١٧٠٢



ةافو دنع  دادغل  ددجلا  اشالا  يعت  نم  نكمتي  يذلاو  دحولا ، رطسملا  دع  مل  ناطلسلا 
. راسعلاو بعشلا  نم  ادمو  اموعدم  نا  اذإ  اشالا  علخ  ةحالص   هل  دع  مل  هنأ  يأ  اهماح ،

رومأ اعلا  بالا  هنيع  يذلا  اشالا  وتي  ح  شج  هجت  دح  إ  تلصو  رومألا  نأ  ح 
.ةشالا

ةئسلا ةلاحلل  ةجن  كلذو  رومألا ، ەذه  وتل  شج  هجتل  ادعتسم  نك  مل  اعلا  بالا  نلو 
هتاالو ةداسلا   رهظم  ظافتحالا  ناطلسلا  تا  ام  ةروطامإلا ، ەذه  اهل  تضرعت  لا 

.ماظتنا تادراولا  لوصحلا ع  اضأ  تك  ناو  ةصاعلاو ، ةدعلا 

مل هنأ  الإ  اشا ) نسح   ) ءافلخ نم  ةشالا  ەذه  عانال  ناطلسلل  ةددعلا  تالواحملا  مغرو 
، دادغ لوصولا إ  اوحجني   اونا ال  مهنيع  نا  نيذلا  تاوشالا  عيمج  نإ  ثح  ادأ ، حجني 

.ةالولا ملس  نم  ةصق  ةف  دع  باحسالا  اوج ع  وأ  قطلا ، اولتق   نأ  امإ  اوناف 

نيذلا صاخشألا  نإ  ثح  تلشف ، اشا  نسح  ءافلخ  ءاضقلا ع  تالواحملا   عيمج  نأ  ام 
.ادأ مهتمهم  ءاهنإ  اوحجني   ملو  اولتق ، مهيلع  ءاضقلل  ناطلسلا  مهلسرأ 

نمو ةنس ، نعو  ثالث  ةدمل  دادغ  محف  اشا ، نسح  ەاأ  اشا  دمحأ  فلخ  اذهل  ةجنو 
اهالوت ەدع  نمو  ةنس ، ةع  ثالث  ةدمل  محلا  وتو  اشا ، دمحأ  رهص  اشا  ناملس  ءاج  ەدع 

.اشا دمحأل  ىرغصلا  ةنبالا  جوزت  يذلا  رمع  اهالوت  مث  ةلا ، او  اغأ  ع 

دمحأل ىلا  ةنبالا  نوتاخ ) ةلداع   ) نم ضحتب  لتق  هنلو  اغأ ، لضف ع  اشا  ناملس  ناو 
ماع يأ  ةلط ، ةف  دع  اعلا  بالا  نم  نامرفلا  ملتسا  يذلا  رمع  يعتب  ناويدلا  ماقف  اشا ،

.١٧٦٤

، دادغ او  اشا  ناملس  ناو  ماع ١٧٧٥ ، ةلا  ةاحم  ناخ  مك  ماق  رمع  ةالو  دهع  و 
.ارهش ةثالث ع  ةدمل  ةلا  راصحلا ع  ناخ  مك  محأف  ةفلا ، ەذه  ةلا   املسم ع 

عجري إ دادغ ، الاو ع  يأ  ماقملا  اذه  ةلا إ  املسم ع  هنوك  نم  ناملس  ةقرت  نأ  امو 
.ةلا راصح  ثادحأ  مهأ  راصتخا  مل  حأ  نأ  يف ع  ةلا ، نع  هعافد 

بوش سراف ،  شرع  صتغم  دحأ  وهو  ناخ ، مك  بس  امدنع  ةعقاولا  ەذه  تأد  دقل 
ةرال مهقط  ةنيدملا   نورم  نيذلا  راوزلا  بس  كلذو  دادغ ، او  رمع  عم  تافالخ 

، رمع سأر  اعلا  بالا  نم  بلط  هنأ  ةجردل  تافالخلا  ەذه  تلصو  دقو  ، t ع مامإلا  حــــ 
ةفلؤملا ةلا  اوغل  مل  نو  هلطل ، اوبيجتس  مل  نإ  تارفلاو  ةلجد  اشج إ  لسس  هنأ  لاقو 

.جاجحلا اشالا ع  اهضرف  لا  شورق ، ةعرأ  نم 

هحلاصم ضرعتت  امدنعو  تالاحلا ، رطخأ  ح   ؤطاتلا  هتامس  نم  اعلا  بالا  نأ  ام 
ظوم راك  دحأ  ع  محلل  ادعتسم  نك  مل  وهف  هئاك ، نعط   امدنع  وأ  رطخلل ،
ةفرعمو لوألا ، فرطلا  إ  تاصنإلا  نود  سراف ، كلم  إ  يدصتلا  وأ  مادعإلا ، ةروطامإلا 

.فتلا اذه  اثلا إ  فرطلا  تعفد  لا  ةققحلا  باسألا 

الإ ەدارم  لاني  نل  هنأ  ادج  فرع  ناو  هح ، نشل  تافالخلا  قلتخ  نا  دقف  ناخ  مك  امأ 
.مارلا ءالوألا  ةحأ  مضت  لا  نامألا  ءالسالا ع  كلذكو  ةلاو ، دادغ  ءالسالا ع 



( ناخ قداص   ) هققش ةداق  تحت  مهعضو  لجر ، فلأ  سمخ  نم  اشج  هجتب  ماق  اذكهو 
.اهراصحو ةلا  مدقتلا إ  ەرماوأ  هجوو 

قأ ماع  ةدمل  كت  ةنوؤمو  ةخذ  عمج  ماق  خلا ، اذه  ةلا  ملسم  ناملس  غل  امدنعو 
نأ امإ  نراخ ، مامأ  هسفن  عضوو  ةراشكنالا ، نم  لجر  فلأ  ةسمخ ع  حيلسب  ماق  ام  ةع ،

.اشالا لق  نم  هلإ  ةنوعملا  لوصو  رظتي  وأ  راصحلا ، عفر  نم  نكمتي 

عفدم ةئام  ةنصحم  تنا  ام  طلا ، نم  اهنأ  مغر  ةدج ، ةلاح  راوسأ   ةطاحم  ةلا  تنا 
اونا دقف  اهألا  امأ  رهنلا ، ةلصتم  ةضع  ةئام  ةانق  اضأ  اهطحو  ةفلتخم ، تاراع  تاذ 

نوحدتمو اثك  هنوردق  يذلا  ناملس ، مهماحل  ةدعاسملاو  معدلا  مدقتل  امامت  نيدعتسم 
.ةملا هقلخ 

ىوس اهب  دجوي  الف  نآلا  امأ  ةمس ، فلأ  عرأ  نع  نودي  تقولا  كلذ  ةلا   اهأ  ناو 
.ألا فلأ ع  ةسمخ ع 

ةئامتسو افلأ  وأ  ةئامسمخو  افلأ  غلي  اهضرع  نإ  ثح  اهتحاسم ، عــر  لغش  ددعلا  اذه  دا  الو 
.ةفاسملا نم  ةوطخ  فالآ  ةثالث  اهلوط  غلي  امنب  برعلا ، طش  دادتما  ةسدنه ع  ةوطخ 

لوهسو قئادح  ىوس  اهب  سلف  ةحاسملا  ا  امأ  اهتحاسم ، عــر  ىوس  اهناس  تويب  لغش  الو 
ةقلا وأ  ةحاضلا  دجوت  ةحاسملا ، ەذه  نمض  نمو  لخنلا ، راجشأ  وأ  نطقلاو  حمقلا  ةعورزم 

.صح روس  ةطاحم  ىرخألا  و  رهنلا ، بناج  عقت  لا  يوانملا )  ) ةامسملا

راشنا خ درجمو  رهنلا ، نم  خسرف  فصن  ةفاسم  عقتف ع  قيقدلا ، عملا  ةلا  تويب  امأ 
تنا ةلجنإ ، رخاوب  ثالث  هنولم ع م  ام  ل  عمج  لجنإلا  ماق  ةلا ، راصح  ددهتلا 

.ياموب وحن  اوقلطناو  مهل ، اهوبكرو  ءانيملا ، ةسار 

ةلا مقملا  يلاطإلا  ضعو  ةدنهلا ، ةسرفلا  ةكلا  لثممو  نويلمرلا ، ناهرلا  امأ 
يأل اوضرعتي  مل  مهف  كلذل ، عفادلا  مهيدل  نك  ملو  ةنيدملا ، اورداغ  ملف  اسرف ، ةاعر  تحت 

.ةلا مهئالسا ع  دع  سرفلا  لق  نم  وأ  راصحلا ، لالخ  كارتألا  لق  نم  ىذأ 

، جيلخلا اوم  عفادم   ةعضب  ةلمحم  ةح  ةدعاق  ثالث  حيلسب  ماق  دقف  ناخ  مك  امأ 
.لا نولتاق   نيذلا  ەدونج  بناج  إ  ءاملا ، نم  ةنيدملا  هموجه ع  ءد  هنامب  نا  اذكهو 

تلصوو إ ماع ١٧٧٥ ، لانمرج )  ) رهش فصتنم  ەاملا   ةحلا إ  نفسلا  وأ  جراوبلا  تلخد 
.اهيلإ راسعلا  هف  تلصو  يذلا  تقولا  سفن  ةلا   قراشم 

سمخ نع  ةراع  غص  لوطسأ  داق  موق  ةلا ، اشا )  نادوبق   ) دئاق ناطلسلا  ناو 
يدصتلاو براوقلا ، ەذهب  ةراجتلا  ةامح  دئاقلا   اذه  ةمهمو  ةح ، ةغص  براوقو  اقروز ،

.تارفلاو ةلجدو  برعلا  طش  رهن  وأ  جيلخلا  ةنصارق   يأ  روهظل 

حجن دقف  كلذلو  ةعفدملا ، دعاوقلا  مواق  ثح  ةدج ، ةلاح  نك   مل  لوطسألا  اذه  نلو 
ماقلا نم  لوطسألا  اذه  دئاق  نكمتي  نأ  لق  ةلوهس ، ل  ەمدتو  هلع  ءالسالا  ناخ   قداص 

.ەذاقنإ وأ ح  همادختسال  ةلواحم  يأ 

نم اءزج  قخت  لا  ةلخادلا  ةانقلا  إ  هلاخدإ  نم  نكمت  هنأ  ول  ًهس  حبصس  رمألا  ناو 



.يوانملا اعأ  رهنلا   نم  ةقتشم  ةلا ،

نأ الإ  امهنادوق ، ناروأ  نادئاقو  ةبك ، عفادم  نم  هنولتم  امو  سرفلا ، ةوق  نم  مغرلا  عو 
، ةلا ملسم  اهارجأ  لا  ةدجلا  تادادعتسالا  لضف  كلذو  ةلط ، ةفل  رمتسا  راصحلا 
ام اذإ  نعو  ء ، ل  نع  مهنولأس  اونا  دقف  رافلا )  ) شجلا جنم  ةفاخس  بس  ةصاخو 

تقو نأ  ءامسلا  نوأرق   مهنأ  مهنوبيج  مجنملا  لف  مأ ال ، فدهلا  تاصأ  مهعفادم  تنا 
نوزهجو مهراوسأ ، نوحلص  نوينامثعلا  نا  تقولا  اذه  و  دع ، ِتأ  مل  ماعلا  موجهلا 

. ةنيدملا ماحتقاو  مدقتلا  اوأرج ح ع  مل  نيذلا  سرفلل  يدصتلل  مهسفنأ 

، رك رادو  ناوو ، لصوملا ، تاوشا  نا  ناخ ، مك  تامجه  نع  خ  لوأ  لوصو  دنعو 
نم نا  دقو  تاوق ، نم  مهيدل  ام  دادغ  إ  هجوتلا  رماوألا  نوملتس  قشمدو ، بلحو ،

نلو راصحلا ، عفر  ع  ەراوج  نولمعو  دادغ ، او  رمع  فوفص  إ  اومضني  نأ  ضفملا 
ەذه اوذفن  عبطلاو  سراف ، كلم  ءاضرب  اورمأ  دقف  كلذك ، نكت  مل  مهل  تردص  لا  تاملعتلا 
نود هتيالو ، مهنم إ  ل  داع  مث  اشا ، رمع  سأر  عطق  اوماق  دادغ  مهلوصو  دنعف  تاملعتلا ،

.ةلا ذاقنإل  تالواحم  يأ 

ارألا نم  ەدونج  بحس  عنتقاف  ر ، هنأو  اد  اشا ، رمع  توم  ناخ  مك  ملع  امدنعو 
، ةلل ەراصح  رمتسا   ل  باحسالا ، وي  ءارجإ  يأ  ذختي  مل  قداص  ەوخأ  نلو  ةنامثعلا ،

.اضأ هتدح  نم  دازو 

يذلا  اشا  رمع  هتيحضت  دع  هنأ  دقتع  نا  ل  اذهك ، لعف  در  عقوتي  اعلا  بالا  نك  مل 
نع عجاي  هلعجو  ناخ ، مك  س  هلع ، مال  ء  يأ  لعف  مل  يذلاو  وألا ، ةترملا 

تهب نم  اءد  تارفلاو ، ةلجد  فافض  ةرطسلل ع  ةدج  ةصرف  دجو  ناخ  مك  نلو  هفقوم ،
.جيلخلا حو  دادغ  مث 

دع مل  هنإ  ثح  ةلا ، دق خ  هنأو  ائطخم ، نا  هنأ  اعلا  بالا  فرع  فتلا  اذه  دعو 
.اهذاقنإل دج  شج  دنجتل  لاجم  هدل 

اشا لق  نم  ملسملل  ةدعاسم  ةأ  لصت  ملو  ةاحم ، ةلا  تلاز  امو  رهشأ ، ةثالث  ترم 
.ەاوفألاو بولقلا  ألم  عجلاو  فوخلا  أدو  ةخذلا ، تلقو  نؤملا  تذفنو  دادغ ،

نلو ةققحلا  غ  نل  لوطأ  ةفل  دومصلا  نأ  تارم  ةدع  دقعنا  يذلا  ملسملا  سلجم  ررقو 
.حاورألا نم  ددعلا  توم  يدؤيس إ  ل  ةنيدملا ، دجم  نم  فض 

ضقو ع ماع ١٧٧٦  نم  راآ  رهش  طساوأ  ناخ   قداص  اهلخدو  ةلا ، تملسسا  اخأو 
ناس ةساق ع  ة  ضرفو  سراف ، كلم  مهلسرأو إ  هدل ، فظوملا  راكو  ةلا  ملسم 

.ةنيدملا

اثك اورخأتي  ملف  لجنإلا  امأ  ةنيدملا ، ءودهلا ع  مخو  اهدهع ، قباس  ةراجتلا إ  لامعأ  تداع 
.ةراجتلا مهلامعأ  ةلصاومو  اهيلإ ، ةدوعلا   

هققش اهنم  بحساف  ماع ١٧٧٩ ، ناخ  مك  تام  ح  ةلا  ع  سرفلا  ةرطس  ترمتسا 
كلذ دادغ   او  اشا ) نسح   ) لسرأو محلا ، ەاخأ   فلخل  سراف  إ  داعو  ناخ ، قداص 

.ناطلسلا مسا  كلذو  روفلا ، اهترادإ ع  وتل  املسم  تقولا ،



ةدوعلا هل  حمسو  اشا ، ناملس  حا  قلطأ  ةلا ، نم  هتاوق  باحساو  ناخ ، مك  ةافو  دعو 
ع زاتمم  ريدقتب  ح  ام  ةماقتسالاو ، ءاذلاو  فتلا  نسح  ناملس  فصتاو  اكرت ، إ 

عيمج دادغ و  رهتشاو   هلإ ، تفتلت  اعلا  بالا  راظنأ  لعج  امم  ةلا ، هفت   نسح 
.ةالولا ءاحنأ 

، اعلا بالا  ري  نك  ملو  بعشلا ، وأ  رالا  اضر  بسك  ملف  سكعلا ، ناف ع  نسح )  ) امأ
.دارألا قيضو ع  ودلا ، ملظ  ناو 

، سرفلا هنجس  امدنع  ألا  عقو   هنأل  ارظنو  اخأ ، هلان  ح  مهئاضرإل ، س  ناف  ناملس  امأ 
ملسل اسانم  اعلا  بالا  ەاري  نأ  عقوتملا  نم  نا  دقف  ةلا ، هتظفاحمو ع  هصالخإ  بس 

.م ماع ١٧٨٠ دادغ   الاو ع  عو  ةثالثلا ، تاغوطلا 

لعف ام  هصنم  ملسي  نأ  لق  بصنملا  اذه  ءاقلل   ةلسو  ل  ذاختا  اشا  ناملس  ماق  دقو 
تاوشالا مظعم  لعف  ام  دس  وأ  بئالا  بعشلا  لقثي  مل  كلذ  عم  هنلو  هفالسأ ، ل 

نم يسئرلا  هفظوم  عنمو  ةقفلا ، ةقطلا  نع  ففختلا  ةساس  قيبطتب  ماق  ل  نخآلا ،
.نيدفارلا بارعألا   عق ع  ملظ  يأ  عنم  ام  دادسالا ، ةسرامم  وأ  ملاظملا  باترا 

موسر يأ  اهيلع  ضرف  ملو  هدل ، ةرفوتملا  لئاسولا  ل  اهتيامحو  ةراجتلا  عيجشب  اضأ  ماقو 
، ەوركمل اوضرعت  نيذلا  راجتلل  دئاوف  نود  ضورقلا  مدقو  ةراجتلا ، لفاوقلا  نمأ  متهاو  ةددج ،

.ةدفم عــــراشم  ماقلا  نودي  نمل  وأ 

نم برهتلا  مهتلواحم  وأ  ةصوصل  ًامعأ  مهباترا  درجم  تااصعلا ، دارفأ  ةمواقم  اضأ  ماقو 
.كلذ حجني   امئاد  ناو  مهيلع ، ةضورفملا  بئالا 

لدعلاو ءودهلا  لعج  دجلا  همح  نإ  ثح  مهل ، برحلا  لاجر  ريدقت  لان  ةقطلا  ەذهــو 
.لداعلا همح  نوردقو  ه ، نوقلعتي  سانلا  لعجو  دادغ ، ادوس 

اعلا بالل  نك  ملف  ماظتنا ، ةشالا  ةموسرملا ع  تادراولا  اعلا  بالل  ثعي  نا  هنأ  امو 
ةناتسآلا ًماع   يعتب  اشا  ناملس  ماقو  اضرلا ، ل  هنع  اضار  نا  ل  همح ، ظفحت ع  يأ 

عيمجل ةتعملا  اادهلا  لسري  نأ  ماع  ل  داتعاو   هنأش ، اهألا  هنع  ثدحتي  ام  ل  ەخ 
.هل مهديأتو  مهمعد  بسكل  ناويدلا  ءاضعأ 

، هئاذو هتوقو  ةبلا ، هتعاجش  نع  كنحملا ، اشالا  اذه  تافتو  لامعأ  عيمج  تنهرب  دقو 
علط اضأ  ناو  مولظملا ، ىواش  إ  هسفنب  عمتسو  هترادإ ، نوئش  رغصأ  متهي  نا  دقف 

.لدعلا ةمحم  ةعوفرملا إ  ااضقلا  ع 

نم غل  نأ  دعو  اخأ  حبصأ  هنأ  الإ  اشا ، ناملس  اهققح  لا  تازاجنإلا  ەذه  ل  نم  مغرلاو 
وأ ملتي  دع  مل  هنأ  ةجردل  دمحأ ، هكولمم  عباصأ  ةغص ب  ةمد  درجم  اماع ، تسو  اتس  رمعلا 

رومأ زربأ  ةكراشملا   نم  هفع ح  كولمملا  اذه  نا  دقو  كولمملا ، ەذه  نم  رمأ  الإ  فتي 
.ةرادإلا

اشا ناملس  ىدل  ساس  ەدلاو  نا  ناف ، امهنل  نقف ، ەادلاو  ناو  دادغ ، اغأ   دمحأ  دلو 
.ناملس ةشاح  هنبا   لخدل  هعسوب  ام  قأ  ەدلاو  لذ  ةلا ، املسم   نا  امدنع 



امم لمج ، هجو  وذو  جازملا ، حمو  حورلا ، ففخو  ذو ، قذح  هنس  رغص  مغر  دمحأ  ناو 
.هتشاح همضو إ  ه  بجع  ناملس  لعج 

قالطإ دع  هتمدخل  داع  مث  دادغ ، دمحأ   ماقأ  سراف ، ناملس   اهيف  لا أ  ةدملا  لاوطو 
لضفو امئاد ، هق  ەاقأو  دمحأ ، فقثب  متها  دادغ ، ةالو  اشا  ناملس  وت  امدنعو  هحا ،

بح بسك  ةتاذلا ، هتاغر  نع  ەدرجتو  ماتلا ، هعوضخو  لمعلا ، ةبلا   هتعو  هلظ ، ةفخ 
امو هل ، اشالا  ةحم  رمتسل  هعسوب  ام  لذي  دمحأ  نا  لاقملاو  هنبا ، ةنام  حبصأو   ەدس ،

، ىرخألا ولت  ةدحاو  فلا  عضاومو  ةحملا ، فئاظولا  هصني  ناف  هنع ، اضار  نا  اشالا  نأ 
نم الاط  ةيطنطسقلا  ات إ  ثع  ام  ةهك ، ةجرد  ةف   ةجرد  هعفري إ  نأ  ررق  ح 

. ةقفاوملا ناطلسلا  هاجأو  ةناثلا ، ةترلا  اشا  دمحأ  بقل  نأ  اعلا  بالا 

لصو إ ثالثو ، تسلا  رمع  هنإ  ثح  اهل ، هتاغر  عبشأ  دق  اغأ  دمحأ  نأ  ضفملا  نم  ناو 
اسرمتم اضأ  حبصأو  ةبك ، ةورث  هدل  حبصأو  ةنامثعلا ، ةروطامإلا  ةسئرلا   عقاوملا  دحأ 

ذخأ نأ  برحلا  لاجر  ديأتو  هعش ، بح  ةلئاطلا  هلاومأ  نمض  ام  بعصلا ، ةرادإلا  نف   
اضارو ةعئارلا ، صرفلا  ەذهب  ادعس  نوك  نأ  بج  ناو  ماألا ، دحأ  اشا   ناملس  نام 

.ەرظتي يذلا  دعسلا  لقتسملا 

لاضفأ و  هتاوزن ، رطس ع  ملف  دحلا ، اذه  دنع  هحومط  فق  ملو  كلذ ، عنتق  مل  هنلو 
ملو اجردت ، اهل  ةطلسلا  ذوحتس ع  أدو  اشالا ، ماقم  مئاق  هسفن  تعاو  هلع ، اشا  ناملس 

، هملع نودو  اشالا  مسا  ةمهملا  رماوألا  ردص  أدو  ةرادإلا ، ااضقلا  لصافتب  اشالا  خ  دع 
ذفنت عنم  كلذكو  اصخش ، هلإ  بلط  مدقت  نود  لضف ، يأ  وأ  ةلام  ةدعاسم  يأ  مدقت  عنمو 

.اصخش وه  هتيامح  تحت  نوعق  نمل  الإ  عات  وأ  ةفظو  يأ  حنمت  الأو  ەرمأ ، الإ  باقع  يأ 

يأ دع  ملو  اشالا ، نم  ىوقأ  اغأ  دمحأ  حبصأو  هل ، ةمهأ  بقل ال  درجم  اشالا  حبصأ  اذكهو 
ل دي ، ام  اغأ  دمحأ  فرع  نأ  دع  الإ  اشا ، ناملس  لوصولا إ  رداق ع  دادغ  صخش  

.كلذ هتقفاوم ع  دعو 

اغأ دمحأ  ەودجو   ام  نأل  رمألا ، نم  نوكتش  اوءدف  ةماحلاو ، بعشلا  جعزي  عضولا  اذه  أدو 
ملف اغأ  دمحأ  امأ  اعضاوتمو ، امكو  ًداع  اشالا  نا  دقف  اشا ، ناملس  ەودجو   ام  نك  مل 

.ةولا لوصحلل ع  قرطلا  عبتاو ش  هاحصأ ، نع  ىوس  عفاد  نك 

لص ملف  اغأ  دمحأ  امأ  خشلا ، ەدوهجمو  هتراهم ، اذه  هصنم  اشا ع  ناملس  لصح  دقل 
مل امنب  برح ، لجر  اشا  ناملس  ناو  ءاذلا ، نم  للقلاو  ةفدصلا  ضحم  الإ  ةناملا  ەذه  إ 

.اققح ارطخ  هتاح  لاوط  فداص  مل  وهف  كلذك ، دمحأ  نك 

نش ةراهم أ   عتمتي  نم  الإ  هف  مح  نام ال  هنإ   ثح  اثك ، ەدفل  رمألا  اذه  نك  ملو 
.عيمجلا نم  يداتعالا  ريدقتلا  بسك  كلذو  تالمحلا ،

بالا نم  هل  بلط  نأ  اشالا  نم  بلط  اغأ  دمحأ  نأ  اوملع  امدنع  مهرمذتو  سانلا  قلق  دادزا 
هنأو دادغ ، ةالو  نع  هل  لزانتلا  نع  هثح  هنأ  اضأ  اوملع  امدنعو  غاوطأ ، ةثالث  حنم  نأ  اعلا 

.شواردلا ةاحك  ىرخأ  ةاح  أدو  لزعنم ، لقتي إ ق  نأ  بلط 

نم دع  ملو  نسلا ، مدقت   هنأو  اشالا ، ةحص  رادحنا  ەذه  هتالط  ججحتي   اغأ  دمحأ  نا 



.تالوئسملا نم  ةلاخو  ةئداه  ةاح  جاتح إ  هنأو  محلا ، هلوت  بسانملا 

هل نك  ناو  اغأ ، دمحأ  ءالو  كش   نك  ملف  ضورعلا ، ەذه  نم  جعي  اشا  ناملس  نك  مل 
.تاونسلا ەذه  ل  دع  هل  هح  نم  للقتلا  لهسلا  نم  نك  ملو  ريدقتلاو ، بحلا  رعاشم 

هفك اذه  ناو  هتوم ، دع  هل  افلخ  حبصل  تاءارجإلا  عيمج  ذختا  هنأ  ەراخب  تك  اشالا  ناف 
.ةرم ل   

وه ه  رثأت  ء  لوأو  ضرملا ، اذه  بسلا   ام  دحأ  فرع  ملو  ةأجف ، ضرملا  اشالا  بصأ 
أدو لمع ، يأ  ماقلا  ارداق ع  دع  الو  سأرلا ، ملأ   مث  ءامغب  باص  نا  ثح  ةلقعلا ، ەاوق 

نع هتدعم  تلطعت  روفلا  عو  قباسلا ، بح   نا  ام  ل  ەرك  أدو  ةاحلا ، عتم  ل  نع  دعتي 
، هجالع نومئاقلا ع  دقتعاو  ًحن ، ەدسج  حبصأو  ددشلا ، ملألا  ەروعش  دادزاو  اهتفظو ، ءادأ 
، ددج نم  هتيفاع  دعتس  ح  لمعلا ، قاشم  نع  داعتبالاو  نلا ، ءاوهلاو  ضلا  جاتح إ  هنأ 

.اهنم دفتس  مل  هنلو  ةودألا ، نم  ثلا  هل  اومدقف  ناسرافلا  نابطلا  امأ 

، بئالا عمجل  هسرح ، نم  مسق  عم  دارألا  ارأ  ەاجتالا إ  اشالا  نا ع  تقولا  اذه  و 
هفظومو اغأ ، دمحأ  ةهلا )  ) ه قحلو  كلذ ، ع  هسفن  جأ  هنأ  الإ  اضم ، نا  هنأ  مغرو 

.نويسئرلا

.نانمتي بعشلاو  سرحلا  نا  ام  اثك  اشالا  دف  مل  وهللاو ، لخلا  بوكرو  نلا ، ءاوهلا  نلو 

دادغ انلصو  دق  ام  اهب  رداغ  لا  ةلاحلا  سفنب  ەق  اشا إ  ناملس  عجر  اموي ، نع  دعو 
، روذنلا اومدق  كلوثالا  انيأر  ام  اشالا ، نمرألاو  دوهيلاو  راجتلا  مامتها  انيأرو  ماأ ، ةعرأ  ذنم 

تاقالعلا لوئسم  تب  نوددي ع  اونا  نيذلا  ودلاو  كارتألا  انفداصو  اشالل ، ةحصلا  بلاط 
.هتمالس ددشلا ع  مهقلق  انظحالو  لمرلا ، متيمو  ةسرفلا )  ) ةراجتلا

نابطلا نأ  نام  ل  عيشأو   اشالا ، داع  امدنع  مهل  اهألا  ب  رتوتلاو  قلقلا  دادزاو 
ەوراشسا يذلا  مجنملا  نأ  ام  جالعلا ، نم  ةدئاف  هنأو ال  بقا ، دق  هلجأ  نأ  انلعأ  هدل  نامقملا 

.ماللا اذهل  دأت  موجنلا  ىري   هنإ  لاق  ةددع ، تارم 

ثح ةنكمم ، ةع  أ  مجعلا  دال  رفسلل إ  انمزل  ام  ل  هجت  انيلع  بج  ناف  نحن  امأ 
ةفصاع باقا  حضوب  انظحال  اننأ  الإ  ةف ، ذنم  ةنيدملا  لصن  ملو  ءاغ ، اننوك  نم  مغرلاو  اننإ 
.ةصق تسل  ةف  انتطخ  لجأت  اهنيح إ  رطضنسو  اشالا ، وت  اذإ  ةنيدملا  حاتجتس  ةددش 

، ناسلا ب  ةددع  بازحأ  ةأش  بسيس   يذلا  اشالا ، توم  نم  نيدأتم  عيمجلا  ناو 
بالا نم  ةلوتلا  نامرف  لانو  نخآلا ، بازحألا ع  دحا  تي  ح  ناملا ، وفلا  معتسو 

.اعلا

نوضرق ةجنيلا  تاوقو  نوعزاني ، رالا  انيأر  دقف  لعفلا ، تأد  دق  ةفصاعلا  نأ  ودو 
مهسفنأ نوزهج  اوناف  يدلاو  دارألاو  ودلا  امأ  بصانملا ، مهتيقرت   لاقم  مهتحلسأ 

.ةراجتلا تفقوتو  ةددهم  ةنيدملاو  لفاوقلا ، بلسو  بهنل 

اشالا توم  دعو  ەدي ، ناويدلا  نإ  ثح  برحلا ، ەذه  ةهلا )   ) زوف عقوتي  عيمجلاو 
ةقالع هنأ ع  انعمس  دقو  ةجنيلا ، ءالو  هل  نمضت  ةلئاطلا  هلاومأو  سرحلا ، دس  وه  حبصس 



.دارألاو ودلا  عم  ةدج 

رفلا نطاوملا  ةلاسرو  مظعألا ) ردصلا   ) رزولا ةلاسر  اشالا  ملس  انيلع  نا  كلذ  ل  مغر 
.انلجأ نم  اهبتك  لا  ةناتسآلا  ةسرفلا   ةروهمجلا  ثوعم  كاننف 

ةقفاوم ع ع  لصحن  ح  ةهلا ، إ  اهملسب  انحصن  يذلا  وسور )  ) نطاوملل انممضناف 
.رافلا طاللا  ةهجوم إ  لئاسر  اضأ ع  لصحنو  انرفس ،

ل انلقتسس  هنأ  انباجأ  ةسرفلا ، ةانلا  مجمو  لصنقلا  نم  انتطخ  ةهلا )  ) ملع امدنعو 
تاقالعلا لكو  عقوت  امو  وسور ، نطاوملا  عم  ددحملا  تقولا  هتلاقمل   انبهذف  رو ،

، ةداتعالا تالماجملا  لدات  دعو  ماحا ، ل  انلقتسا  دقل  نورخآلا ، نويسرفلاو  ةسرفلا 
سئر وأ  يدنفأ ، ناويد  ةطساوب  اشالا  نامرف إ  عم  انلئاسر  لسرأ  مث  سراف ، انرفس إ  نع  انلأس 

. ةلاسرلا حتف  ملو  ناويدلا ،

نأ ملع  هنأ  ودو  ەروزن ، نأ  انم  بلط  ناويدلا  سئر  لسرأ  اشالا ، ةلاسرلا إ  لوصو  درجمو 
اضأ ةهلا  بلطو م  هضرم ، راشسال   اصخش  ؤر  بلطف  لئاسرلا ، كلت  نم  ببط 

.اشالا ةلاح  نع  هلإ  تلصوت  ام  ەخأل  هلإ  دوعأ  نأ 

افاج هناسلو  ادج ، ةددش  ح  ااصم  نا  دقو  ةئس ، ةلاح  هتدجو   اشالل  تهذ  امدنع 
نابطلا ەخأ  امدنع  اءوس  دادزا  هنأ  ودو  ةدعملا ، كاسمب   باصمو  ققشمو ، دوسأو ،

ةودألا تناو  قباسلا ، نم  ءوس أ  هتلاح  لعج  امم  اق ، تومس  هنأ  مجنملاو  ناسرافلا ،
هنأ انفرع  دقو  بكرملا ، نويفألا  نوجعم  نم  ةنوكم  تنا  اهنإ  ثح  هضرم ، نم  دت  اهلواني  لا 
عم زرألا  ضع  هنومعط  اوناو  ولح .) نوملو  نامر  صعو  راحملاو  رهز  داو  نويفأ  : ) نم نوكم 

.قينألا نطعملا  كسملاو  نعلاو  اصلا  ءاملا  هنوقسو  دلا ،

تارم ةدع  ەروزن  نأ  اضأ  بلطو  هتلاحل ، ةدفملا  حئاصنلا  ضع  ەؤاطعإ  اشالا  انم  بلط 
.هضرم ففخت  دفتس   اهنأ  ىرن  لا  ةودألا  هل  بتكن  نأ  انيلع  أو  هتلاح ، نانئمطالل ع 

ەذه و  موي ، لالخ  زهجس  نامرفلا  نإ  لاقف  سراف ، رفسلا إ  لجعتسم   اننإ  هل  انلقف 
ال اهنأل  هلإ ، انتلسرأ  دق  ءامسلا  نإ  لاقو  .ةدفملا  حئاصنلا  هئادسو  ه  مامتهالا  اننكم  ةفلا 

.هتوم دت 

جالع غ ماقلا  خأ  تنكو  ةع ، قأ  سراف  دال  هجوتلاو إ  دادغ ، ةرداغم  درأ  تنك 
عطتسأ ملو  ەذاقنإ ، نكم  صخش  كرت  عطتسا  مل  نلو  .جح  فقوم  انعض   نومضم ،

.انه عيمجلا  نويع  ەارأ   يذلا  نزحلاو  عمدلا  لهاجت 

لمعو بطلا ، نهتم  ناو  ةلط ، ةف  ذنم  دادغ  مق   يرتوأ ، س  رف  لجر  انتقفرب  نا 
، انيلإ همض  نأ  اشالا  نم  انبلطف  مجم ، هتفص  ةهلا  انقفار إ  دقو  .دحاو  نآ  ةراجتلا    

هنلو ەاجلاع ، ناذللا  نابطلا  دتس  نأ  هلع  انحقاو  رو ، ل  انبلط  انلوصح ع  لهسل 
ادعو هنم  انذخأ  نأ  دع  امهب  هتقث  ل  دقف  هنإ  ثح  امهنع ، ء  عامس  وأ  امهتؤر  دي  نك  مل 

محلا  ەدعت  يذلا  ىوس  ماعط  يأ  لواني  الأو  هل ، اهانفصو  لا  ةودأ غ  يأ  لوانت  مدع 
.صاخلا مهلم 

ەخن مل  ةهلا  انتلاقم  دنع  نلو  انودأ ، لضف  هتحص ، نسحت  لمأ   انلو  اشالا  انكرت 



.هئافش انلمأ   انيدأو  نارخآلا ، نابطلا  ەرقأ  ام  ديأتب  انيفتا  ل  كلذ ،

هل نا  ەاإ  ەانيطعأ  يذلا  لمألا  نأ  ودو  هتلاح ، نسحت  انظحالو  اتلا ، مويلا  اشالل   انبهذ 
نا رارمتسا ، اهلواني  نا  لا  تاردخملا  نع  هعاطقنا  نأ  اضأ  ودو  ةودألا ، نم  أ  ثأت 

، لهسملا بالاو  هتلاحل ، ةمءالم  ألاو  ففخلا ، لألا  بناج  إ  ەدسج ، ةحارإل  ك 
، نطلا خافتنا  تخاو  بطر ، مفلا  تلعج  هتلاح ، لوبق  بسح  اهلدس  انك  لا  ةودألا  كلذكو 

بقا هنأ  انلعأ  تقولا  اذه  و  هتيهشو ، هتحص  داعتساف  مونلا ، هتدعاسو ع  حلا ، تنكسو 
بلاط نا  يذلا  بعشلل  هسفن  رهظأو  هسرف ، بكر  طقف  ماأ  ةع  دع  لعفلاو  ءافشلا ، نم 

.هتؤرب

نطاوملا ةداعلا  انتقفرو  حاصلا ، هلع   نانئمطالل  انبهذ  سانلل ، اشالا  روهظ  نم  موي  دع 
ماحا عضو  و  اثك ، هنع  نيدع  انا  دقو  ناويدلا ، سئرو  ةهلا ، ةقفرب  اهنيح  ناو  يرتوأ ،

.عار يأ  بك ،

ناويدلا سئرو  ةهلا  اشالا إ  راشأف  اشالا ، راوج  انل  عضو  دمرق  يكورو ع  انأ  تسلج 
.ةقاسلا ةعضولا  سفن  اذختا  مث  اقاف ، هنم ، باقالل 

هنإ لاقو  ادج ، ةدج  هتيهشو  زاتمم ، هضنو  ادج ، مان  هنأ  ودو  لاح ، نسحأ  اشالا   اندجو 
فاضأو هتاح ، انل  انيدم  س  اهنأ  اندعو  هل ، انتجلاعم  ع  انركشو  ةبك ، ةحارب  رعش 

ءافش انل  نونيدم  وه  ةصاخو  هل  بعشلا  نأ  انخأو  اشالا ، حيدم  ع  انل  احدم  ةهلا 
.ةمهأ لقأ  ىرخأ  عيضاوم  نع  انثدحت  مث  .عــــلا  مهدس 

مهيصوي نأ  هلع  نا  ثح  محلا ، تب  إ  يرتوأ  نطاوملا  بهذو  اشالا ، دنع  نم  انجرخ 
ًلق عتمتسل  يرتوأ  نطاوملا  لم  انرظتنا   دقف  نحن  امأ  .موي  ل  لعف  ام  هضمل ، ماعطلا 

.حاصلا ةلط  كلذو  ةلجد ، رهن  عقاولا ع  هلمل  شعنملا  وجلا 

ضم مل  .انمادقأ  دع ع  امف  لصاون  نأ  لمآ  انمداخ ، عم  وسور  نطاوملا  انلويخ إ  انلسرأ 
هلع اد  دقو  انيلع ، لقم  ەانيأر  ح  قئاقد ، تس  ىوس  يرتوأ  دسلا  لم  انلوخد  ع 

.اشالا نم  رمأ  لتق  دق  ةهلا  نأ  ةعص  انخأو  لاعفنالا ،

اننأ ام  ةممح ، ةقالع  اس  امهعمج  ام  نأ  اهألا ، اك  عنتقم  انك  اننأل  اثك  انشهدناف 
تحتو ةهلا  لتق  اشالا  رمأ  فكف  ءودهلاو ، مهافتلا  تنم  للق   ذنم  اس  امهانكرت 

لتق ءانثأ  نزح  وأ  لاعفنا  يأ  رهظ  مل  اشالا  نأ  يرتوأ  انخأ  امدنع  اضومغ  رمألا  دادزاو  .هظان 
.ةهلا

، ةعقاولا ەذه  ءانثأ  ااح  نا  دقف  طضلا ، ەآر  ام  انيلع  صق  ەءوده  يرتوأ  داعتسا  نأ  دعو 
: انل لاقف 

، اشالا ناويد  مض  يذلا  بلا  ءانفلا  زاتجأ  تنك  امنو  محلا ، راد  نم  ادئاع  تنك  دقل  )
امدنعو ناويدلا ، يدؤملا إ  حتفملا  جردلا  لفسأ  حلسم  لاجر  ةعومجم  انا إ  بذجنا 
ضرألا ادمم ع  ةهلا  تأرو  ارجنخ ، ەدو  ةفرغلا  طسو  نم  اجراخ  رادنزاخلا ، تأر  تقا 

ةرظن درجم  هنوفاخ  اونا  نيذلا  ةعامجلا  تأر  امدنع  أ  بعرلا  لمتو  ءامدلا ، اجمو 
همدق نم  ەوبحسو  ساللاو ، صمقلا  ىوس  هلع  اوكي  الو  هسالم ، نم  هنودرج  هنم ، ةدحاو 



.راهنلا نم  ءارعلا  ەوكرتو   قلل ، لوألا  ءانفلا  ح 

نأ وخأو  عنقم ، باوج  وبيج  مل  ثداحلا ، اذه  ءارو  بسلا  ةفرعم  تلواح  امدنعو 
ةنعطلا ەذهب  ةهلا  رعش  امدنعو  جردلا ، لفسأ  ةنعط   لوأ  فلخلا  نم  ةهلا  نعط  رادنزاخلا 

،….(. يدس ةمحرلا  ةمحرلا ، يأ  يدنفأ ، نامأ  نامأ ، : ) لاقو اشالا ، وحن  هد  عفر 

اهتغل ول  حتفتل  نكت  مل  لا  قلا  باوبأ  تأرو  م ، قاحللاو  جورخلل  اعم  تلوره  امدنعو 
لخد اهيعام  ةحوتفملا ع  باوبألا  كلت  نم  ورخ  درجمو  نظأ ، ام  قئاقد ع  عــرأ  لق 

.ةهلا ةثج  نورظني إ  قلل ، وألا  ءانفلا  راهنلا   لاوط  اولظو  اهألا 

.اشالا توم  اضأ  عيشأو  ةام ، هعوقو  بقع  ةنيدملا ، ءاحنأ  عيمج  ةهلا   لتقم  نا خ 

اننأ نظو  اثك ، انيلع  اقلق  حبصأ  انمداخ  لوصو  لق  نخلا  نيذهب  وسور  نطاوملا  ملع  امدنعو 
ەراخإ وأ  عيطتس ، نا  نإ  هلإ  اندوقل  هسراح  انيلإ  لسرأو  اثك  كتراف  اشالا ، انلز  ق  ام 

. ةع انلاوحأ 

يذلا ام  فرع  نك  مل  هنلو  يرتوأ ، نطاوملا  دنع  اننأ  ملع  امدنع  ەردص  حاتراو  رتوتلا  اذه  لازو 
ەدحو وه  ةهلا  نأ  نخآ  نم  عمسو  اشالا ، توم  مهضع خ  نم  عمس  هنأل  طضلا ، ثدح 

.تام نم 

.أ نامأ  نوكنس   لاوحألا  عيمج  اننأل   هلإ  بهذن  نأ  انم  بلطو 

ەوجو ارتوتو   اقلق  انظحالو  ةقلغم ، ادلا  عيمج  انيأر  وسور ، نطاوملا  لم  انقط إ  و 
ةلودلا دال  ةداتعم   غ  ةع  نوس  نيذلا  حلسملا  نم  ثلا  انفداصو  اهألا ،

.ةنامثعلا

اوفوطو  مهداج  اوبكري  نأ  اغألا ، سرح  اشا  ناملس  رمأ  دقف  اثك ، اذكه  عضولا  قبي  ملو 
، تام يذلا  دحولا  وه  ةهلا  نأو  ماري ، ام  اشالا ع  نأ  اهألا  اوخو  ةسئرلا ، عراوشلا 

.هلامعأ فني إ  نم ال  وأ  هناد  قلغ  نم  ل  مادعب  مهرمأ  اشالا  نأو 

عضو داعو  .ةنيدملا  ءاحأ  عيمج  ضرغلا   سفنب  ماقلل  ةراشكنالا  نم  تاوق  ةدع  تنا 
ءوس ع  ةهلا  اهقحتسا  ةداع  مادعإ  ةثداح  ىوس  ثداحلا  اذه  دع  ملو  نا ، ام  ةنيدملا 

.هكولس

مهنأ ال الإ  سلا ، هعط  نوملع  مهنأ  مغرف  هتوم ، باسأ  نع  نولءاسو  بجعتم ، عيمجلا  نا 
عضولا بلقنا  فكف  هنبا ، ةاثم  ەتعو  ه ، قثي  يذلا  وهو  هلتقل ، اشالا  عفد  يذلا  ام  نوفرع 

.ًعف احم  رمآلا  نا  دقل  .لتقلا  بحلا إ  نم  اذكه  ةأجف 

لق : ) اولاق ثح  مدقتملا ، ةماحلا  طاض  لالخ  نم  ةققحلا  باسألا  انفرع  مويلا  سفن  و 
ثدح  ام  ىرخأ ، ةنس  ةدمل  ةالولا  هتبتل   اعلا  بالا  نم  نامرف  اشالا  ملتسا  ماأ ، ةدع 

اهملس زوج  ال  ىرخأ  لئاسر  لمح  نامرفلا  ەاتأ  يذلا  يتلا  ناو  اهل ، ةنامثعلا  ةلودلا 
(. طقف اشالل  ىوس 

ةمزرلا ەذه  لخادو  ةمصاعلا ، اشالا   هنيع  يذلا  لامعألا  لجر  لق  نم  لئاسرلا  ەذه  تناو 
اشالا  نام  ذخأ  نأ  اهيف  الاط  اعلا  بالل  اهلسري  ةهلا  نا  لا  لئاسرلا  دجوي  نا 



نمز ذنم  اعلا  بالل  اهمدق  لا  ةبلا  تامدخلا  اح  اهعم  لسري  نا  هلط  معدلو  محلا ،
لش ةشالا  تادراو  ةداز  نم  نكمت  هنإ  لاقو  رخف ، هتاردقو  ههاوم  نع  ثدحتو  لط ،

هترادإ حدملا   اذه  بناج  و  ةمحم ، غلام  مدق  نا  هنأو  ةدجلا ، هترادإ  لضف  ظوحلم 
نأو فن ، ضرم  هتباصإ  دع  ةشالا  ةرادإ  اشا ع  ناملس  ةردق  مدع  فص  أد  هتاردقو ،

.اق تنس  هلجأ  نأ  اورقأ  ءاطألا 

ررق ةءاسو  ناركنب  هناسحإ  لاق  ةهلا  نأ  دجوو  لئاسرلا ، ەذه  ع  اشالا  علطضا  امدنع 
هاترال توملا  قحتس  ةهلا  ناو  رزو ، هنأل  كلذ  قحلا   ل  هل  ناو  توملا ، هتبقاعم 

ةنام وذ  ةهلا  نأ  ام  لهسلا ، رمألا  ةمهملا  ەذه  ذفنت  نك  ملو  عاونألا ، عشأ  نم  ةناخ 
إ ەراضحإ  لهسلا  نم  نك  ملف  نئاخلا ، اذه  لاتغال  ةعدخ  إ  ءوجللا  نم  دال  ناف  ةبك ،

دلاقتلا ەرقت  مادعإ ال  ءارجب  هقودنص  مأ  وأ  رادنزاخلا  فلتب  اشالا  ماق  اذل  مادعإلا ، ةصنم 
ەذه تناو  اغأ ، دمحأ  امهلمح  نيذللا  غوطلا  بناج  إ  هتبا ، هئاطعب  ەدعوو  ةروألا ،
مهو اهيف ، اشالا  سرح  كأ  ةلمعلا ، حاجن  نامضلو  ةنامثعلا ) ةلودلا   ) اكرت ةعتم   ةقطلا 

.اشا ناملسل  اصالخإ  سانلا  دشأ 

دارأ ةكس ، نويلم  ع  هدل  ع  هتوم  دعو  نئاخلاو ، عامطلا  ناسإلا  اذه  ةاهن  تنا  ەذهو 
.اشالا نم  ةطلسلا  عانا  هتنواعم ع  اهمادختسا  

ەانخأو لاح ، نسحأ  ادج و  ائداه  ەاندجوو  اشالا ، انبهذ إ ق  ةثداحلا  نم  اتلا  مويلا   
ةرم انركشو  زونك ، نم  هدل  ام  ل  انئاطعإل  دعتسم  هنإ  لاقف  اتلا ، حاصلا  رفسلا   يونن  اننأ 

.لمجلا هنافرع  ىدم  نع  بعتلا  عيطتس  هنأو ال  هتاح ، انل  نيدم  هنإ  ًئاق : ىرخأ 

امدنع انتأفام  انلن  اننأو  انتموكح ، لق  نم  اهب  حن  لا  ةنسحلا  ةلماعملا  انيفكت  هل : انلقف 
.بيطلا سانلا  لل  ادج  مهم  صخش  ةاح  ظفحو  رلا ، ةعاشإ  نم  انكمت 

نم نك  ملو  شرق ، لأو  مشلا ، نم  لاشو  نيداوج  انل  لسرأ  انرفس ، موي  يأ  اتلا  مويلا  و 
.اادهلا ەذه  ضفر  قئاللا 

، ەاشمرك ناخ  اشا إ  ناملس  اهبتك  لا  لئاسرلا  كلت  اهانلن   لا  ةققحلا  ةأفاملا  نلو 
ەذه نود  انتلحر  لامتسا  لحتسملا  نم  نا  دقف  يسئرلا ، سراف  كلم  ظومو  ءارزولا  و 

، نهنلا ب  ام  دال  ةفطاخ ع  ةرظن  انيقلأ  سراف ، إ  هجوتلاو  دادغ  ةرداغم  لقو  .لئاسرلا 
، ادج اهدهاش  مل  لا  دادغ  فارطأ  مل  فصنس  اتلا  و  عنت ، نم  اهيف  ام  ل  انظحالو 

ةقطنملا ەذه  نع  هلوقن  نأ  بج  ام  عطقن  ح ال  سراف ، دال  نم  انتدوع  دع  اهاندهاش  اننلو 
لخاد عم  ةلاو  دادغل  ةلاحلا  ةراجتلا  نع  طس  زجوم  اذه  انح  نن  فوسو  ةمهملا ،

.دنهلاو سراف  دالو  برعلا  ةرجو  ةنامثعلا  ةروطامإلا 



سداسلا لصفلا 
: لصفلا اذه  تاتحم 

، ارغجلا اهمسقت  نهنلا ، ب  ام  دال  نأش  ةفطاخ  ةرظن 
.بطلا اهخرات  اهتاجتنم ، اهخانم ،

حو امهيعنم ، نم  اءد  امهنب ، ةعقاولا  ةقطنملاو  تارفلاو ، ةلجد  يرهن  فافض  رظنلا إ  دنع 
للقلا كانه  نأ  ظحالن  جيلخلا ، امههام   ه  ناص  يذلا  ناملاو  ةنرقلا ، اس   امهئاقتلا 
لاجرو ةفسالفلاو  خرؤملاو  يفارغجلا  ەانا  بذجت  نأ  قحتس  لا  ملاعلا  نادللا   نم 

.ةلودلا

، بورحلل ضرعتلا  اهقوف   ام  دجوي  الو  اهنم ، رهشأ  دجوي  الف  ةرهش ، داللا  داللا أ  ەذهف 
، نمرألا يلالا ، يدملاو ، روشآلا ، نم : ثلا  اهيلع  رم  دقف  بلا ، اهيلاهأ  بقاعت  الو  

.كارتألاو ييلصلا ، برعلا ، نامورلا ، يثرفلا ، قغإلا ، سرفلا ،

نم مهنمو  اهرمد ، نم  مهنمف  ةصخلاو ، ةنغلا  داللا  ەذه  ع  اودفاوت  ماوقألا  ءالؤه  عيمجف 
اهطاش عسو  نم  مهنمو  اهتراجت ، عجارت  وأ  اهنونف ، راهدزا  ع  لمع  نم  مهنمو  اهءانب ، داعأ 

.تاقرطلا عيمج  اهمامأ  قلغأ  وأ  يراجتلا ،

اهعقوم ع  انمامتها  زكس  ل  عيضاوملا ؛ ەذه  ركذن  نلف  انعوضوم ، نع  جخن  ال  حو 
ولو ركذلا ، قحتس  اهنأ  دجن  لا  عيضاوملا  وأ  بطلا ، راتلاو  انملاو ، ارغجلاو  بطلا 

.غص زجوم   

لامشلا نم  تارفلاو ) ةلجد   ) يأ نيدفارلا  ةدتمملا ب  ةقطنملا  اهب  دصق  نهنلا ، ام ب  دال  نإ 
.بك عنت  اهب  دجوو  خسرف ، ئام  لوط  ع  لا ، بونجلا  حو  رغلا ،

ةمتم قطانم  عــرأ  إ  اهمسقت  نكم  هنأ  ودو  لوطلا ، نم  دادتما  لقأ  وهف  ضرعلا  امأ 
ةعارزلا لصاحملا  وأ  ارألا ، ةعبط  وأ  ضرألا ، حطس  عافترا  لثم  ةثك  اون  نم  حضوب ،

.خانملاو

عقتو ع تارفلاو ، ةلجد  يرهن  عبانم  نم  دتمتو  لامشلا ، ةقطنملا إ  ەذه  عقت  وألا : ةقطنملا 
عقت امنب  تارفلا ، عقت ع  طاسمس  ةنيدم  نأ  دجنف  اقت ، ةققد  و٢٠.٣٧  ًوط ، ةجرد   ٣٩

ةرجلا امأ  سوزام ، لج  نيدرام ع  ةنيدم  عقتو  سوروط ، لج  مادقأ  تحت  كفس  ةنيدم 
.ةلجد رهن  عقتف ع 

(، انيفوس  ) اهمسا ناو  ىلا ، ايمرأ  نم  اءزج  لش  املا  ةقطنملا   ەذه  تنا  دقو 
اولا وأ  اشالا  رقم  و  رك ، راد  مهانركذ   ام  فالخ  الاح  ةدوجوملا  ةدحولا  ةنيدملاو 

.وألا ةترملا  نم 

، درا اهب  ءاتشلا  ةئاملا ، عيبانيلا  ه  كتو  ةصخلا ، ددش  لج  عفترم  نع  ةراع  ةقطنملا  ەذه 
(. لارولف  ) رهش رخاوأ  حو  يمدنف )  ) رهش نم  اءد  كتف  راطمألا  امأ  جلثلا ، ه  لطهتو 

فطلو  فاج  نوكف  فصلا ، لصف  امأ  ماعلا ، ماأ  لاوط  جلثلا  ةاطغم  لاجلا  ممقو 
.راح نوكف  نادولاو  لوهسلا  امأ   تاعفترملا ،



، رامثلاو بوبحلا  لوقح  نم  ثلا  اضأ  اهب  دجوو  ةقطنملا ، ەذه  ةعئارلا   ارملا  نتو 
.مورلاو توتلا  راجشأ  اهيف  عرزتو 

عمشلاو لسعلاو  فوصلاو  زعاملا  رعشو  غمصلاو  صفعلا  نم  ثلاو  رحلا ، ريدصتب  موقتو 
.نطقلا نم  للقلاو 

، مطلاو ءانسلاو  نارملاو  بققلاو  ولاو  رنصلاو  نادنسلا  تااغ  اهب  نتف  لاجلا  امأ 
.عورخلا بوبح  نم  دوقولا  تز  اوجرختسو  مسمسلا ، بوبح  نم  ماعطلا  تز  ةعانص  اوموقو 

ةعقاولا  مجانملا  اهانغ  سفانت   ةنغ  ريدصق  مجانم  ةدع  ةقطنملا  ەذه  اضأ   دجوو 
.تلاو خينرزلا  مجانم  ضع  اهب  دجوي  ام  نوزطو ، مورأ  فارطأ 

نورمثس مهو  اناجراو ، نايك  نم  برقلا  بهذو  صاصرو  ةضف  مجانم  دجوي  هنأ  تعمس  دقو 
.ةدماخلا الا  نم  ددع  ةقطنملا  ەذهب  اضأ  دجوو  .ةيطنطسقلا  اهنولسرو إ  داوملا  ەذه 

، ةراجتلاو ةعارزلا  نولمعو   دارأو ، نمرأو  كارتأ  ةقطنملا  ەذه  ىرقو  اوضو  ندم  مق  
، ةنطقلاو ةفوصلا  ةشمقألا  ضع  ةاح  اضأ  نوموقو  ةشارملا ، ةشمقألا  ضع  نوعنصو 

.ةساحنلا تاودألا  ضع  نوعنصو  مجانملا ، نورمثسو 

مهئاس عم  اولقنو  مهارق ، اوكي  ماعلا  تاقوأ  مظعم  و  ةعارزلا ، نولمع   الف  دارألا  امأ 
رب اوموقل  ناتسدركو ، نهنلا  ام ب  دال  ًادتعا   ألا  نامألا  مهناعطقو إ  مهلافطأو 

.ةصخلا ارملا  مهناعطق  

ةدورو دلجلا  راهصنا  نإ  ثح  سرافو ، ناجرذأو  ايمرأ  لاج  نولقتي إ  فصلا  لصف  و 
.لصفلا اذه  ارملا   ةخ  ناظفاح ع  كانه  خانملا 

نوطلتخ الو  مهفالسأ … نم  اهوثرو  لا  تاداعلا  ضع  مهلو  السإلا … نيدلا  دارألا  عبو 
صاخ لش  مهنوعنمو  نامإلا ، ردق  مهلاج  لغوتلا   اضأ  مهل  نوحمس  الو  اثك ، كارتألا 

.مهارق ةماقإلا   نم 

، دارألا لازعنا  نإ  .اعلا  بالا  مهيلع  اهضرف  لا  موسرلا  ةفلاخمل  ةصرف  يأ  نوزهتي  مهنأ  ام 
مهدلاقتو مهتاداع  ع  نوظفاح  مهلعج  ءالؤه ، مهداسأل  هنونك  يذلا  مهدقحو  مهرذحو 

.درلا مهفالسأ  فالخ  اذهو ع  اثك ، اهنوردق  لا  ةحلا  بناج  إ  مهتغلو ،

لمأو اضاب ، دشأ  مهنأ  ام  برعلا ، نم  ىوقأو  مخضأ  مهنأ  دجتف  ماعلا ، مهرهظم  ةهج  نم  امأ 
.مهنم اناب 

نهلو ءاقرز ، وأ  ءادوس  نهنويع  ضابلا ، ةددش  ەوجو  تاوذو  تاعراف ، نهنأ  وديف  مهءاس  امأ 
.ةصتنمو ةبك  نهرودصو  يواضب ، نهسأرو  ةزرا ، فونأ 

.ةح ل  نهلزانم  لخاد  نكرحتو  ماخلا ، وأ  لزانملا  نم  اهجورخ  دنع  ءاسلا  بجحتت  الو 

سئر وأ  ك  قجنس  للو  ةكسع ، ناعطق  وأ  قجانس  ةنامث  رك  راد  ةواشا  دارألل   دجوي 
: قجانسلا  ەذهو  رك ، راد  اشا  لق  نم  مهرماوأ  نوقلتي  مهعمجو  عطاق ،

.كمش روشا ، اج  كيب ، كاتأ ، لجرت ، ارحم ، بل ، نامس ،



نولتم مهعمجو  لط ، حمر  نولمح  اناحأو  برعلا ، لثم  بارحلا  دارألا   ءالؤه  ةحلسأو 
امأ .ةصوب  ةع  سمخ  وأ  مدق  هضرعو  فصنو ، مدق  هلوط  اسرت  نومدختسو  ارجنخ ، وأ  احمر 

. سولا نولمعتس  مهعمجو  رجنخو ، ةوارهب  حلسيف  ناصح ، ءا  عيطتس  نم ال 

راجتلاو ةيطنطسقلا  فقثملا   صاخشألا  نم  اهيلع  انلصح  لا  تامولعملا  لالخ  نمو 
دادغو لصوملاو ، نيدرام  نم  نخآو  العلا ، ايمرأو  ناتسدرك  ءاحنأ  عيمج  نولوجتي   نيذلا 
ةشا دارألا   ددع  نأ  ع  عامجإلا  انلصوت  دارألا ، عم  ةام  ةراجت  ةقالع  مهل  نمم 

مل اضأ  اننلو  اقت ، ةمس  نويلم  غلي  صراقو  مورأو ، ناوو ، رك ، رادو  لصوملاو ، دادغ ،
.زتو ةناطلس  وأ   ەاشمركو ، ناذمه ، مهنم ب  نكس  نم  ددع  ريدقت  نم  نكمتن 

دنع نوفك  خرؤملا  مهركذ  نيذلا  درلا  دافحأ  مهسفنأ  مه  دارألا  ءالؤه  نأ  احضاو  اودو 
انلعج امم  دلاقتلاو ، تاداعلا  قباطتو  مسالا  هاش  ىدم  انظحال  ثح  فالآ ، ةعلا  باحسا 

.كلذ نم  نيدأتم 

ةجرد ٣٥. اقت إ  ةققدلاو ٢٠  ةجرد ٣٧  ةقطنملا ب  ەذه  دتمت  ةناثلا : ةقطنملا 

ندمو راجنس ، لجو  لصوملاو ، بصنو ، علا ، سأرو  افروأو ، اتب ، ندم  اهنمض  لخدو 
.اسقرف فارطأ  ح  واحلاو ، روباخلا  يرهن  ضوح  لو  علا ، سأر  اوض 

؛ تيالو اهنومسق إ  اوناو  ةلصألا ، نهنلا  ام ب  دال  نادللا   ەذه  نأ  ادقلا  راشأ  دقو 
.قلا وحن  ةنودقم ) و( برغلا ، وحن  وه ) وأ   ) اهرلا

ىوس اهب  دجوي  الو  لهس ، عقت   اهل  نإ  ثح  وألا ، ةقطنملا  نم  اعافترا  لقا  ةقطنملا  ەذهو 
تعت لا  راجنس  لاج  بناج  إ  علا ، سأرو  افروأ  فارطأ  ةردانلا   ةغصلا  لاجلا  ضع 

.امامت ةلوزعم 

ةدماخ  ارب  راثآ  دوجو  لصوملا  إ  كجب )  ) اتب نم  ەانعطق  يذلا  ءزجلا  انظحال   دقو 
.نام ل 

روصعلا انارب   تنا  اضأ  راجنس  نأ  لوقلا  اننكم  اهيلع  انلصح  لا  تامولعملا  لالخ  نمو 
.ةمدقلا

لقأ اهب  ةعارزلا  نلو  وألا ، ةقطنملا  نم  اجاتنإ  رفوأو  غأو  ةصخ ، أ  ةقطنملا  ەذه  نإ 
اهنم لوألا  ءزجلا  و  للق ، اهب  دلجلا  نوك  ام  ةداعو  ءاتشلا ، ادج   دج  خانم  زاتمتو  ثك ،

.وألا ةقطنملا  نم  بقلا 

لصف فصتنم  لاحلا ح  اذه  ع  تو  ادج ، ةعفترم  ةرارحلا  نوكتف  فصلا  لصف  امأ  
ددش انه  فصلا  .فخلا  رطملا   لقو  عيلا ، لئاوأو  ءاتشلا ، رخاوأ  كو   فخلا ،

.ةبك ةع  فجت  ضرألاو  فافجلا ،

نع لزانت  نأ  اهل  نا  امف  اهغو ، راطمألا  لثم  ةفلتخملا  يرلا  لئاسو  ةقطنملا  ەذهل  رفوت  نو 
.اهعونتو اهلصاحم  ةرفو  نم  ەاس  امم  ىرخأ ، دل  يأل  اهسفن 

وأ ثالث  ناجتو  اثك ، عفترم  ةطنحلاو  عشلا  دجنف  عيلا ، راطمألا   ثأت  ىرن  دقو 
.ضرألا ةعورزم   ةح  لل  عرأ 



عيمج لوقلاو  بوبحلا  ةعارزب  اهألا  موقو  ةثك ، ناعطقلاو  ةاغلل ، ةفو  ارملا  ىرن  الاحو 
.نطقلا نم  ةبك  تام  نوعرزو  مسمسلا ، نم  ثلاو  زرألا  نم  للقلاو  اهعاونأ ،

، ةللق تام  نلو  دج ، لش  مورلاو  نوتلاو  توتلا  راجشأ  ةقطنملا  ەذه  ومنتو  
.ازاتمم ًسع  عف  ةيط ، اهدج  ثح  لحنلا ، اهيلع  ىذغتو 

زوللاو شمشملاو ، جخلا  كلذكو  مم ، لش  تاضمحلاو  نومللاو  لاقتلا  اضأ  اهب  ومنو 
.ةعنالا ىملاو  رورعزلاو ، صاجألاو ، نامرلاو ، تلاو ،

.ةقاسلا تاجتنملا  ركذ  تكنس  اذل  ةمهأ ، لقأ  اهنلو  تاجتنملا ، نم  ثلا  كانهو 

نمأو مهنمأ  نامضو  رارقتسالا ، اهألا  رعشو  انه ، ةراجتلاو  ةعارزلا  عيجشب  ماحلا  ماق  اذإ 
تقو غ   أو  ناسلا ، أ  ةلوهأم  ةقطنملا  ەذه  حبصت  فوسف  ةصاخلا ، مهتالم 

ةصخلا ةددش  ةتو  ص  خانم  عتمتت  لا  ملاعلا  نامألا   أ  نم  اهنإ  ثح  صق ،
.اجاتنإ أو 

لق نمو  دارأ ، تااصع  لق  نم  بهنلل  ةضرعم  اقاس ، تركذ  ام  ةقطنملا  ەذه  نلو 
نآلا اوحصأ  املا  نوثك   اونا  نيذلا  اهناس  نإف  اذل  ىرخأ ، ةهج  نم  ةود  تااصع 
كلت نم  مهسفنأ  ةامح  اوعطتس  مل  مهنأل  ةثك ، نامأ  إ  اولحر  مهنإ  ثح  ادج ، للق 

.مهددع ةلقل  ةجن  ةراحملاو  ةلقنتملا  تااصعلا 

اهيف نورعش  ىرخأ  نامأ  اوهجتو إ  مهلزانمو ، مهلوقح  اوكي  نأ  ىوس  مهمامأ  نك  مل  اذكهو 
.ةلصألا مهنامأ  ه   اومعني  مل  يذلا  نانئمطالا 

دادغ لامش  تت  اهنأ  يأ  ةققد ، و ٤٠  ةجرد  ح ٣٣  ةقطنملا  ەذه  دتمت  ةثلاثلا : ةقطنملا 
.خسارف ةعضب 

لامش ارأ  ةعون  اهسفن  اهيضارأ   ةعون  نأ  اوظحال  ثح  برعلا ، دال  ادقلا  اهتعا  دقو 
.برعلا ةرج   

ةلجد اهقخ  لا  ةدوألا  ىوس   اقلطم ، ةعارزلل  حلصت  الو  اهل ، ةلهس  ةقطنملا  ەذه  ارأو 
ارأ ىوس  ءارحصلا  ەذه  ىرت   كلذ ال  غو  نومللا ، نم  ةفثك  ةعرزم  لشف  تارفلاو ،

.اضأ رحلا  حالمأو  ةحولملا ، ةعشم  ءاضو ، ءارفص 

يذلا راقلا ، ضع  اضأ  اهب  دجوو  مدق ، وأ  مدق  قمع  ع  اهئاحنأ ، عيمج  سللا   نو 
.ضرألا حطس  نم  ةفلتخم  نامأ  لس   ەارن 

، ادج فاج  نوكف  كانه  فصلا  امأ  رطملا ، لطهي  ام  اردانو  ءاتشلا ، ًلق   وجلا  دمجتي 
.ةرارحلا ددشو 

نم ددعلا  رأ  ملو  عيلا ، فصتنم  نم  اءد  فجت  تاتانلا  عيمج  دجن  ةرارحلا  ەذه  بسو 
اهتراضنب ظفتحت  لا  رمحألا  كوشلاو  قلاو ، ضرحلا ، لثم  تاجش  وأ  مجحلا  ةبك  تاسرغ 

.فصلا فصتنم  ح 

لخنلل نكمو  ةغصلا ، تاطنسلاو  ةحئارلا ، ذافنلا  حيشلا  نم  اضأ  ةبك  تام  اهب  دجوو 
.ةرمث جضني  نأ  راهنألا  فافض  انه ع  عرزي  يذلا 



اذهو اماعنو ، ةشحو  امح  انه  راسعلا  تأر  شروك  لالخ  هنأ  ەريدقت ، نوفك )   ) ركذ دقو 
ماعنلا لاز  امو  ناسلا ، ةلض  اهنيح  تنا  نهنلا  ام ب  دال  نم  ةقطنملا  ەذه  نأ  لد ع 

.اقلطم دحأ  ەري  ملو  انه ، ردان  حولا  رامحلا  نإ  لاقو  اذه ، انموي  انه ح  اثك 

ضعلا ەارو  سراف ، دال  نم  ناسلا  نم  ةلاخلا  نامألا  و  لاجلا ، إ  أجل  دق  هنأ  ودو 
.برعلا ةرج  قمع  اضأ   هتؤر  نكمو  اناحأ ، كانه 

إ ةلجد ، عقت ع  ثالث  وأ  تق  نمض  نوحني  نهنلا  ام ب  دال  نم  ءزجلا  اذه  ناس  نإ 
ءاتشلا لصف  لوهسلا   ەذه  نوعطق  برعلا ، ةرج  نم  اهلصأ  لئاقلا  نم  للقلا  بناج 

. ةاغلل ذذل  هنإف  ةخلا  رغ  نك  مل  ولو  مهناعطقل ، رم  نع  ثحلل 

دجوي الو  .ةناثلا  ةقطنملا  نم  ةعفترملا  نامألا  كلذو   رهنألا  نوطهي إ  فصلا  لصف  و 
ملا ةفضلا  ع  اضأ  دجوي  الو  ةسقرق ، نم  اءد  تارفلا ، نم  ىلا  ةفضلا  ع  ناس 

.ةناعو ته  ىوس 

: ةعارلا ةقطنملا 

نم رغلا  لامشلا  خسارف إ  ةنامث  وأ  ةعس  أدتو  نهنلا ، ام ب  دال  نم  مسق  رخآ  ەذه  
ةجرد دنع ٣٠  يأ  نهنلا ، ءاقتلا  ةقطنم  تتو   ته ، بونج  خسارف  ةعض  حو  دادغ ،

.اضرع ةققد  و٥٠ 

ەذه إ  ةفاضإلاو  تقس ، اذإ  ةاغلل  ةصخ  نوكت  فوسو  لمالا ، ةلهسو  ةسر ، اهضرأو 
، جيلخلا حو  ةنرقلا  نم  اءد  برعلا ، طش  رهن  مو  لامش  ةعقاولا  ارألا  دجن  ارألا 

.م دعصلا   ارأ  هشلا  ةددش  و  ەاملا ، تاسرت  ةلصح  ارألا   ەذه  عيمجو 

لصف هنأل  ارظن  ثلاثلاو ، ةعارلا  تقطنملا  ب  ام  سمامس  روس  عق  نأ  لمتحملا  نمو 
.ودلا تامجه  نم  اهتيامح  موقو  اهغ ، نع  ةعورزملا  ارألا 

اتلدلا  هشلا  ةثك  و  لق ، نم  لا  س  تنا  نهنلا  بام  دال  نم  ةقطنملا  ەذه  نإ 
.تاجتنملا عنتو  ارألا ، ةعبطو  خانملا ، ثح  نم  م ،

حالا بوبهل  ةجن  ءاتشلا ، ةدورب   دشأ  اهنإ  ثح  اقاس ، انركذ  ام  اهنع  فلتخت  اهنلو 
دعأ هنأل  فصلا ، لصف  ةرارح   دشأ  اضأ  وهو  لا ، لامشلاو  لامشلا  نم  ماأ  ةعض  لالخ 

.ةدرالا حالا  هتهج  نم  بهت  يذلا  طسوتملا ، ضبألا  رحلا  نع  اتلدلا  نم 

لصحت يذلا  طلا  رادقم  لصحت ع  اهنأل ال  اتلدلا  ارأ  نم  ةصخ  لقأ  اهيضارأ ف  امأ 
ًوصحم عت  ح  ادج  اهــر  بج  كلذلو  تارفلاو ) ةلجد   ) يرهنلا نم  اتلدلا  ارأ  هلع 

.ةوق لو  ةأجف  ةقطنملا  ەذه  حاتجت  لا  تاناضفلا  نم  اهتيامح  اضأ  بجو  ادج ،

ل ىرن   اذلو  رمألا ، اذه  ع  لق  نم  ةقطنملا  ەذه  تماقأ   لا  بوعشلا  تداتعا  دقو 
طخ ةبك   ةفاسمل  دتمت  ةبارت  ًتك  ىرن  نامألا  ضع  و  ةمدق ، تاونق  ااق  ءاحنألا 

.لما لش  ةتسم  ارأ  طحتو  مقتسم ،

وأ ةعم  ةلم  لل  نأ  دجنف  جنرطشلا ، ةحول  لثم  ةمسقم  تنا  ارألا  مظعم  نأ  دقتعأو 
يذؤت ح ال  اهــل ؛ ەاملا  لوخد  لهسل  وأ  تاناضفلا ، نم  اهتيامحل  امإ  ةعفترم ، تافاح  ةثلثم ،



.ةقلا تاعورزملا 

، لنلا رهن  لثم  ةتباثو  ةساق  تاناضف  امهل  سل  تارفلاو  ةلجد  يرهن  نأ  فورعم  وه  ام 
اعافترا  لقألا  نامألا  ع  وأ  اكرتو ، سراف  دودح  ع  طقس  لا  راطمألا  نأل  كلذو 

نم ةجتانلا  ەاملا  روفلا  جمت ع  نهنلا ، ام ب  دال  نم  عألا  مسقلاو  ايمراو  ناتسدرك 
نإف اذكهو  اهئاوتحا ، نم  نكمتت  ەام ال  ةم  نارهنلا  لقتس  ةلاحلا  ەذه  و  دلجلا ، راهصنا 
ائيط جلثلا  ناوذ  نوك  وأ  راطملا ، ەام  لقت  امدنعو  ناضفلل ، ضرعتت  اضافخنا  ألا  نامألا 

.ناضفلل نارهنلا  ناذه  ضرعتي  ال  اقاعتمو ،

ةئاجف ةقطو  ةرازغ  راطمألا  لطهت  امدنعف  ءاتشلاو ، فخلا  صف  ثدح   رمألا  سفنو 
ثدح سراف ، دودح  عو  فسلا ، ناتسدرك  و  امهركذ ، قباسلا  ةناثلاو  وألا  تقطنملا   

افلت كلذ  نع  جتيف  ةعارلا ، ةقطنملا  ارأ  اههام ع  نتو  تارفلاو ، ةلجد  يرهن  ناضف  
.ًلق وأ  ابك 

ام ًلقو  يمورب ، حو  لارولف ، رهش  نم  اءد  ةعارلا ، ةقطنملا  ادأ   راطمألا  لطهت  الو 
نم ىورت  لا  ارألا  ىوس  ارأ  يأ  ةعارز  نكم  اذكهو ال  ماعلا ، رهشأ  ا  اهيلع   رطمت 

.طقف راهنألا 

اوضرعتي إ مل  كلذلو  ملا ، نم  ةراجت  أو  ًءاذ  دأت أ  ل  ةقطنملا  ەذه  اهأ  نلو 
، مهيضارأ ةعارزو  ير  تاناضفلا   اودمتع ع  مل  مهنأل  كلذو  ملا ، لثم  ةثك  تاعاجم 

.كلذ ةجاحلا إ  اورعش  امل  اهــر  اولصوتو إ  ىرخأ ، لولح  داجإ  اولواح  ل 

مهيضارأ نأ  الإ  اهنولغش ، لا  مهدل  مجحو  مهلئاسو  ل  ملا  نأ  ةشهدلل  ثملا  نمو 
لئاسو ةطساوب  ةجاحلا  ءانثأ  ارألا  إ  لنلا  ەام  نولصوي  اوناف  طقف ، تانق  إ  ةمسقم 

لهس نرداق ع  اونا  مهنأ  مغرو  ةقلا ، تاناضفلا  تقو  اهلاح   اهنوكي ع  وأ  ةنقت ،
تلاحلا ةعاجملل   اوضرعت  مهنأ  الإ  اثك ، رهنلا  ەام  عفترت  امدنع  ەاملا  باسا  رمأ 

.لنلا ناضفل  تفرطتملا 

نأش وأ  يرلاو ، ةعارزلا  مهتفرعم  حلاص  سل   رمأ  جتنس  اذه  مهعضو  إ  رظنلاو 
تاطاتحالا ذختت  وأ  باوصلا ، إ  ههيجوت  وأ  بعشلا  ةدعاسم  طق  لواحت  مل  لا  مهتموكح 

.ةقلا نادللا  نم  بوبح  ءا  لثم  عجلا ، نم  ةامحلل  ةمزاللا 

لقأ ةنجلا  حالا  نأ  الإ  طضلا ، ملا  لثم  تاناضفلا  سفنل  ضرعم  نويلالا  نا  دقل 
ةعساو ضرا  ةفاسم  عطقت  نأ  اهيلع  سل  هنإ  ثح  م ، امم    برعلا  دال  ار  
عيمجل ابك  ار  بس  اهدجن  كلذ  نم  مغرلا  عو  اقفإ ، ام    ةرارحلا  ةددشو 

اهيلع اهثأت  و  حضاو ، لش  فجت  ضرألا  لعجتو  ةع أ ، جضنت  اهلعجتف  تاتانلا ،
.سفنتلل احالص  لقأ  ءاوهلا  لعجت  امدنع  انيلع  رثؤت  املثم 

برعلا ةرج  قمع  نم  دارجلا ، نم  ادج  ةبك  دادعأ  ةقطنملا  إ  دف  حالا ، ەذه  بسو 
راألا هش  ادج ، ةجعزم  راأ  ثادحب  دارجلا  اذه  موقو  سراف ، نم  انج  ألا  نامألاو 

.ترم اذه  تدهش  دقو  اروأ ، صراقلا   دلا  اهبس  لا 

عافترا عو  تاهجلا ، عيمج  نم  لمالا ، ناملا  ألم  وهو  دارجلا  اذه  رظنم  فصو  بعصلا  نم 



.راطمألا طوقس  هشأ  وهف  اهتوص  امأ  قسانتو ، ءودهب  طتو  حت ، تام ال  بك ،

دق غ دارجلا  اذه  دجت  ةدودعم  تاظحل  و  سمشلا ، ةعشأ  بجحتو  ةملظم ، ءامسلا  دجتف 
وأ رثاتلل  الإ  رجاهت  ال  اهنأ  ودو  اثك ، شعت  ال  اهنأ  ظحلا  نسحلو  تاتانلا ، قاروأ  عيمج 

اهثثج تنا  ماأ  ةعض  دعو  اجاوزأ ، اجاوزأ  تحصأ  اهاندجو  اتلا  مويلا  ًعفو ف  توملا ،
.لوقحلا ءاحنأ  عيمج   

، انه اهألا  اهيمس  ام  اذكه  اهتيمسأ  نلو  ةدارج ، تسل  ةحلا  ەذه  نأ  تملع  دقو 
(. بدنج  ) وه قحلا  اهمساو 

، لمجو نوللا  رفصا  هل  اهمسج  نأ  دجنف  ةلقنتملا ، تاحلا  ا  نع  ةحلا  ەذه  فلتختو 
ءارفص يا  نع  ةراع  ةحنجألا  ەذهو  ةناد ، ةطأو  عقب  ةطقنم  ةدمغ  ف  هتحنجأ  امأ 
ةأجف تخ  يذلا  راخلا  فرطلا  كلذكو  ففخ ، رفصأ  اهتدعاق  نولو  اضأ ، ةفافشو  ةقماغو ،

. حانجلا طسو  رظنن إ  امنب 

.لمج دوسأ  نول  وذف  اهبلص  ةاهن  امأ  مسجلا ، اك  ناوارفص  ناتيفلخلا  اهاقاس 

اضأ ه  دجوو  رجاهملا ، بدنجلا  ةح  وه   امم  اعافترا  لقأ  طخ  دارجلا  طسو  دجوو  
.خادلا فرطلا  نم  برقلا  مئاقلا  طقنملا  طخلا  نع  ةلقتسمو  ةقمع  ةعطاقتم  طوطخ  ةثالث 

، وألا فارطألا  ةدعاق  ب  امف  حضولا  ددش  اداح  ازورب  ظحالنو  ناناد ، ناوارفص  اهادو 
ةثالثو تصوب  وأ  فصنو  تصوب  ةحنجألا  ةاهن  حو  سأرلا  نم  اءد  بدنجلا  اذه  لوط  غلو 

.ةداع عارأ 

، برعلا دال  دجاوتت  م و  ةحلا  ەذهو  رفصألا ، نم  ًد  حتاف  رمحأ  هنول  نوك  اناحأو 
.سرافو نهنلا ، امو ب 

(، ازور الم –   ) مسا ةعبطلا  ءاملع  اهفرع  لا  روزرزلا  رويط  رهظت  ام  ةداع  دارجلا  لحر  دع 
سراف شع   امنب  ءاتشلا ، لصف  برعلا   ةرجو  اقفأ ، قامعأو  ناتسدنه  شعت  

ام اردانو  فصلا ، لصف  اقت   ىرغصلا  اسآ  ءاحنأ  عيمجو  نراهنلا ، ب  ام  دالو  ايمرأو 
.عاونأ لمجألا  نم  روزرزلا  اذهو  لبخرألا ، رزجو  نانويلا  رهظت  

، ردصلا امأ  اوجرألا ، خألل  لئام  لمج ، دوسا  نول  لذلاو  ةحنجألا  شرو  ةقرلاو ، سأرلا 
فلتخو ناوارفص ، نالجرلاو  لمج ، راقنم  تاذ  يدرو  نول  يوذف  كمزلاو  رهظلاو ، نطلاو ،

.فلخلا ةلومحم   ءادوس  ةشك  دوجوب  ركذلا 

هلع قل  امنو  هلع ، يذغتلل  طقف  سل  هتلحر ، دارجلا   بقعتي  رئاطلا  اذه  نأ  ودو 
ح ەدجت  اذلو  اقت ، تاحلا  عيمج  مجاهي  رئاطلا  اذه  لأ ، امم  هنم أ  لتق  هنأل  اضأ ،

.ملسملا مامأ  هذؤي  وأ  هلتق  نأ  صخش  يأ  ؤرج  الف  هتدئافل ، ارظن  قلا  دال  بك   ريدقتب 

.عضوملا اذه  نأش  ةفارخ  نوكت  دات  لا  صصقلا  نم  ثلا  كانهو 

تانلاو ناويحلا  ملاعل  بطلا ، جاتنإلل  ادج  افصو  مل  مدقأ  نأ  نآلا  يرولا  نم  هنأ  نظأ 
.نهنلا ام ب  دال  ةدوجوملا   ةعرألا  قطانملل 

، برعلا ةرج  دسأ  نع  غص  زجوم  انه  تأسو  صاخ ، باتك  فصولا   اذه  عضأس  نلو 



، دادغ سمن  نع  تامولعملا  ضع  اضأ  فضأسو  اقفأ ، دسأ  نع  اثك  فلتخ  يذلا 
.تخألا تقطنملا  ادجو   نوذرح  اس ع  فرعتسو 

، جيلخلا نم  اءد  برعلا ، طش  رهن  راوج  سرافو ، برعلا  دال  دجاوتي   يذلا  دسألا  نأ  دقتعأ 
، سانيلو وطسرأ ، نم  ل  هنع  ثدحت  يذلا  دسألا  ةلصف  سفن  نم  دادغو ، ةلحلا  فارطأ  حو 

.اقفأ قامعأ  ني   يذلا  دسألا  رخآ غ  عن  هنإ  الاق  دقو 

: دوسألا نم  عون  ناويحلا ) خــــرات   ) هاتك وطسرأ   ركذ  دقو 

.ةسا لقا  هنأ  ام  ادعجت ، دشأ  ةاؤذلاو  ةرادتسا  لوألا أ  عنلا 

.لوألا نم  ةعاجش  وهو أ  ةلمج ، ةاؤذو  لط  مسج  هلف  اثلا  عنلا  امأ 

امدنعو هلامج ، الو  هلش ، الو  اثلا ، عنلا  اهلتم  لا  ةعاجشلا  برعلا  ةرج  دسأ  كلتم  الو 
لوادجلا تخف   ةوقلا ، نم  أ  ءاهدلاو  ركملا  مدختس  هتسف ، داطصا  ع  مدق 

هنلو ەاملا ، اهسفن  شعنتل  اهيلإ  أت  لا  تاناويحلا  مجاهــو  تارفلاو ، ةلجد  يرهنب  ةطحملا 
وأ ةأرما  وأ  ًجر  فداص  نأ  درجمو  ةك ، انه  ني  يذلا  يلا  رخلا  ةمجاهم  ؤرج ع  ال 

.ادع برهي  لفط  ح 

، اروعذم برهــو  هتسف  كي  يود  ەءارو  ىرج  اذو  ادع ، هلأل  برهيف  فورخ  كسمأ  اذإ  امأ 
نع عفاد  الف  ناحألا ، ضع  ثدح   ام  اذهو  ەداطصا ، ناسرفلا  ضع  لواح  امدنعو 

ارداق نوك  دق  هنأ  ح  هتوق ، راهظإ  نود  ةاجنلل  ةصرف  يأ  همامأ  دج  ملو  حج ، اذإ  الإ  هسفن ،
.ارإ ارإ  نيداصلا  قمت  تقولا ع  اذه   

، اذهك ثداحل  ضرعتي  دا  إ ١٧٤٧  ةنس ١٧٢٤  نم  دادغ  او  اشا  دمحأ  نأ  تملع  دقو 
يذلا ناملس  هكولمم  ەذقنأ  هظح  نسحلو  دوسألا ، دحأ  دصل  ةلواحم  هحمر   كنا  امدنع 

.ەدع ةشالا  مح  وت 

اذه تعضو   اهنأ  تملعو  عنلا ، اذه  نم  دوسأ  ةسمخ  دادغ  ةشا  ةظح  تأر   دقو 
روكذ ةثالث  مهو  لصوملا ، فارطأ  ةغص   تدطصا و  اهنأ  يأ  تاونس ، سمخ  ذنم  ناملا 

اهنأ الإ  اقفأ  ةدوجوملا   عاونألا  هش  دوسألا  ەذهو  ثانإلا ، نم  مخضأ  روكذلاو  ينأو ،
.بئاوذ اهب  سلو  امجح ، رغصأ 

نم بلطأ  مل  نأل  اثك  تمدن  دقو  اهل ، بئاوذ  ةقطنملا ال  ەذه  دوسأ  نأ  اهألا  انل  دأ  دقو 
برعلا ةرج  دسأ  نأ  تلصوت إ  لو  فإلا ، عنلا  ةقد  مهنراقأل  نأو  ركذ  نيدسأ  اشالا 

.هنم ىوتسم  لقأ  هنأ  وأ  اقفأ ، دوجوملا   نع  رخآ  عنك  فنص  نأ  بج 

هشلا ثكو  باجنسلا ، نم  امجح  أ  و  سومنلا ، عاونأ  دحأ  دادغ  تاس  اضأ   دجوي 
هناولأو ةقر ، أو  لمجأ  هنأ  ام  تارم ، تس  وأ  سمخ  هنم  رغصأ  هنلو  يملا ، سمنلا 

.ناسإلا فلأ  نأ  لهسلا  نمو  ل  فطلأ ،

تاسب ىوس  ةك  ني  هنأل ال  كلذو  لخنلا ) زرج   ) وأ رمتلا ) ةراف   ) انه اهألا  هلع  قلط 
.اهرامث لأ  وأ  لخنلا  راجشأ  قوف  شع  هنأل  سلو  لخنلا ،

كمسلاو محللا  ام  م  اهمعطن  انكو  سومن ، ةثالثب  تظفتحا  رهشأ  ةسمخ  وأ  ةعرأ  لالخو 



، ططقلا نم  ةسا  اهنأ أ  مغر  اقت ، ططقلا  ةفلأ  تاناويح  حبصت  سومنلا  ەذهو  ضبلاو ،
.اهنم ًاعفنا  أو 

ةكرح ال يأ  رعش  امدنع  اهنأ  الإ  اهاسمب ، انل  حمسو  نيذخفلاو ، نيدلا  عضوت ع  اهنأ  مغرف 
ةضاغلا اهتخ  ختو  اهنانسأ  هضعتو  فنعو ، ةوق  دحأ  اهكسم  امدنع  وأ  اهقورت ،

اضأ و  ةملا ، سومنلا  لثم  لأت  امدنع  تاوصألا  ضع  ردصت  سومنلا  ەذهو  ةداتعالا ،
تحت وأ  انتأ ، تخت   ءاتشلا  لصف  اهدجتف   اضأ ، اهلثم  دلا  ەاجت  ةددش  ةساسح  تاذ 

.انواود ةشرفأ 

ةروكذملا  عاونألا  ا  وأ  دنهلا ، ةدوجوملا   نع  سومنلا  ەذه  فالتخا  ىدم  تظحال  دقو 
ضع انه  انفداص  سومنلا  ەذه  فالخ  للق ، انلحر  لق  مهنم  ةثالث  اندقف  دقو  بتلا ،

اهعنصت  لا  روحجلا  ااظعلا   ەذه  شعت  لجرلا ، عارذ  نم  كمسأو  لوطأ  اهضع  ااظعلا ،
جذامنلا دقفن  ملو  امهاندقف ، اننلو  مهنم ، تثا  انلصح ع  دقو  بلاعثلا ، روحج  لثم  لوقحلا 

: ناعون اهنم  دجوو  لضفأ ، لش  تظفح  اهنأل  لخنلا ، صوخ  اهانعضو   لا 

ناولأ تاذ  و  دادغ ، اوض  تاجشلا   الإ ع  هلثم  فداصأ  ملو  ادج ، اردان  لوألا : عنلا 
، ةيعمف مسجلا  فشارح  امأ  ةساق ، غو  ةغص  هسأر  فشارح  قماغ ، رفصأ  وأ  رمسأ 

ادج حضاو  زوب  تتو  ةداح ، ةواز  لش  دتمم ع  عفترم  طخ  اهل  بنذلاو  رهظلا  فشارحو 
. ءاسلمف نطلا  فشارح  امأ  ةقرلا ،  

عجرت إ اهنأل  كلذو  ةاغلل ، ةكرحلا  ةففخ  اهنأ  انظحال  دقو  تاحلا ، ااظعلا ع  ەذه  ىذغتت 
.نيذارجلا ةلصف 

، روحجلا رخآلا   وه  شعو  برعلا ، ةرج  لامشو  سراف  دال  عنلا   اذه  ني  اثلا : عنلا 
لومخ ح ةلاح  حاصلا   نك   ام  ةداعو  ةع ، حطسلا  ضكري إ  ةعفترملا  ةرارحلا  دنعو 

.لوألا عنلا  ةلصف  نم  ااظعلا  ەذهو  هسفن ، نع  عافدلا  عيطتس  هنأ ال 

ةفلتخم فشارح  ناطغم  ەرهظو  هسأر  ةناد ، ءارمس  عق  اهب  حتاف ، رمسأ  اثلا  عنلاو 
اهفصتنم دجويف  بنذلا  فشارح  امأ  ةغصلا ، روثبلا  هش  عأو ، اهضع أ  دجنف  ماجحألا ،

.ففخ زوب  تتو  ةيعمو ، ةطس  نطلا  فشارحو  عفترم ، طخ 

.ريدتسمو صقو  مخض  ناسل  امهل  عونلا  الو 



عباسلا لصفلا 
: لصفلا اذه  تاتحم 

، لا نئادملا ، قاط  فوقرقع ، راثآ  دادغ ، فارطأ  فصو 
.نويباهو برع  سحلا ، دهشم  دهشم ع ، ةفولا ، ةلحلا ،

اردانو ءادرج ، ارأ  اهطحت  ةنامثعلا ، ةروطامإلا  ةبلا   ندملا  عيمج  نأش  اهنأش  دادغ  نإ 
دقتعأو ةلجد ، رهن  ەام  نم  ةعص  اهــر  متو  فسلا ، وأ  يولعلا  اهئزج  قئادح   عض  ىرن  ام 

دع ةلجد ع  بص   رهنلا  اذهو  اد ، رهن  نم  ةعرت  اهل  تدم  اذإ  لهسأ  نوكس  رمألا  نأ 
ەاملا ح ەذه  نم  ءزج  لاصإ  غلاملا ، نم  للقلا  ةطساوب  نكمو  ةنيدملا ، لفسأ  خسارف  ةثالث 

ةعقاولا  ارألا  باصخإ  نكم  ةقطلا  ەذهــو  قباسلا ، كلذ   ثدح  دقو  راوسألا ، ةفاح 
.لصاحملا غأ  كتل  ءام  وأ  فنك  جاتحت إ  ةسر ال  ضرا  اهنإ  ثح  رهنلا ،

راوهأ ةرومغم  اقت  اهلو  لمالا ، ةعورزم  تسل  نهنلا  ام ب  دال  برغ  ةعقاولا  ارألاو 
دراوملا اقلطم  ةفرعم  مهل  سل  انه  اهألا  نأ  ودو  بصقلاو ، نارخلا  اهيف  ومني  ةلحو ،

اجاتنإ رفوأ  ةقطنم  ةصخ و  ارأ  ةجاح إ  نوشع   مهف  سانلا ، اهجاتح  لا  ةققحلا 
.اهفده لصت إ  ةبك ح  تافاسم  اهتاجتنم  عطقت  لا  دنهلا  نم 

وعد وأ  ةدئاف  وذ  ء  كانه  سلو  دادغ ، فارطأ  نع  ركذلا  قحتس  ام  كانه  سل  هنأ  ودي 
ةيط عقاوم  اهب  سلو  سفنلا ، نع  حــــولا  وأ  ەتلل  نامأ  وأ  لزانم  يأ  اهب  دجوي  الف  باجعإلل ،

دجوي ام  ل  وه  اذهو  غارفو ، ةلمم  رومأو  روبقو  يراحص  درجم  ف  صاخ ، عباط  تاوذ  وأ 
.دادغ ةنيدم  لوح 

، ةلجد نم  برقلا  دادغ  برغ  لامشو  لامش  تعقاولا  تيحاضلا  نع  قباسلا  انثدحت   دقو 
.ةداعلل ناعضوم  امهو 

ام نام  ل  نآلا   انل  مدقت  ةروطامإلا  ەذه  نإ  ثح  راثآلاو ، لالطألا  نع  ثدحتس  نآلاو 
.اندفو ةشهدلا  ثي 

وأ دورمن  جب  مسا  نوثلا  هفرع  دادغ ، رغ  خسارف  ةعرأ  دع  ةمدقلا ع  راثآلا  ەذه  عقت 
.قوباطلا ةدشمو  ةعم  ةلص  ةلتك  نع  ةراع  وهو  فوقرقع ، هنومسف  اهألا  امأ  لا ، جب 

، اهدش نم  فدهلا  فرعتلل ع  اهيلإ  اولخد  ح  عضوم ، ةهجاولا   نم  اهبخت  مت  دقو 
.ةمدقلا ةبألا  عيمج  ةنوفدم   اهنأ  ودلا  دقتع  لا  زونلا  نع  ثحلل  وأ 

ضع مل  ركذن  فوس  اذلو  نام ، يأ  ەدهاش   امع  امامت  فلتخم  يرامعملا  رثألا  اذه  زارطو 
: هنع لصافتلا 

ففجم وه  ل  رانلا ؛ هلع  دقوم  ءانبلا غ  اذه  مدختسملا   للا  بوطلا  نأ  تظحال  دقل 
اهكمسو عــم ، لش  تاذ  ةط  لل  ةصوب  ةع  ثالث  اقت  همجحو  طقف ، سمشلا  ةطساوب 

.فصنو تصوب 

لشتو هنم ، عنصملا  طلا  سفنب  بو  ىرخألا ، قوف  ةدحاولا  حطسم ، لش  اهفصر  مت  دقو 
.طوطخ ةع  وأ  ةنامث  نم  امس  فصنو  مدق  وأ  مدقلا  تاذ  ةقطلا 



تاذ ةقط  اهدعو  نشخلا ، بالا  نم  تاصوب  سمخ  وأ  عــرأ  هقوفو  للا  بوطلا  عضوي  ًوأ 

ةقطلا ەذه  داعتو  عطاقتملا ، بصقلا  وأ  شقلا  نم  طوطخ  ةثالث  نم  ةنوكم  ثالث  وأ  تصوب 
ةواسم تسل  للا  تاقط  نأ  وه  هتظحال  يذلا  دحولا  ءلاو  جلا ، ةاهن  بتلا ح 
تافاسم ع  تعضو  دقو  مادقأ ، ةثالث  غلي  اناحأو  مدق ، غلي  اهكمس  ىرن  اناحأف  امئاد ،

ودي لا  ةلتلا  ەذه  ةالص  لهسل  وأ  ةئفدتلل ، تعنص  اهنإ  لاق  ةعم ، تاحتف  ةراقتم 
.ةدح لخادلا  ةرئاغ إ  اهنأ  حضوب 

دقو دج ، لش  ةظوفحم  اهنأ  ول  ام  دع ، نم  بوطلا  جراخ  ةزرالا  شقلا  تاقط  رهظتو 
امأ  ءانحلا ، اهنول  حبصأو  ةالص ، بشخلا  عاونأ  أ  نم  ثك  أ  نمزلا  راثآ  تلمحت 

.يدامر اهنول  حبصأ  دقف  ءاوهلل  ةضرعملا  قطانملا 

تانلا دوعت إ  اهنأ  تملع  دقو  نوفسط ، ناردج  انلعف   ام  شقلا ، اذه  بحس  نكمملا  نمو 
.امهنم لشت  لا  ةغصلا  تاونقلا  نيدفارلا و  فافض  ةك ع  دجاوتي  يذلا 

ةضرأ ةقط  تي  هنأل  كلذو  نآلا ، هلع  وه  ام  اموي ع  نك  مل  يرثألا  بملا  اذه  نأ  دقتعأو 
.بملا عأ  احطس  لش  اهنأ  ضف 

العلا ءازجألا  نإ  ثح  عألا  مسقلا  هشب  تماق  دق  راطمألاو  حالا  نأ  كش  الف  كلذ  عمو 
نوكتس أ تنا  اهنأ  دقتعأو  ءلا ، ضع  ةهوشم  تنا  اهيلإ  لوصولا  ناسإلل  نكم  لا ال 

.اهركذ قباسلا  شقلا  تاقط  اهظفحت  مل  ول  اهوش 

ءاوس  ةح ، يأ  نكت ب  مل  اقت ، فصتنملا  ەوشملا ح  ءزجلا  اذه  نأ  جتنسأ  نأ  نكمو 
ام  ةترم  نشخلا  بالاو  للا  بوطلا  تاقط  نإ  ثح  ةغلا ، وأ  ةنجلا ، ةهجاولا 

العلا ةلامشلا  ةهجاولا  نم  ثلثلا  و  اقاس ، اهانركذ  لا  ةعملا  تاحتفلا  ه  نلو  جراخلا ،
ةناردجلا ەزجاوح  نأل  كلذو  رثألا ، ەذه  ممرت  اودارأ  امدنع  هحتف  اوماق  مهنأ  ودي  بالا ، هش 

.لما قوباط  رجح  يأ  ه  سلو  اق ، لش غ  ةعطقم 

، مادقأ ةعض  هعافترا إ  لص  ابارت  ًت  ىرن  طسولا ، ەاجتا  رثألا  اذه  نم  ةئام م  دع  عو 
وأ ااق ق  اهنأ  دقتعأ  يوشملا ، قوباطلا  نم  ةدشم  ةمخض  ناردج  ةدهاشم  نكم  ەالعأ  نمو 

.دعم

نأ جتنس  كلذ  نمو  ىرخأ ، ةبأ  ااق  اضأ  اهنأ  ودي  امجح ، رغصأ  ىرخأ  لولت  اضأ  انيأرو 
.ةثألا املا  ااق  اهئاجرأ  نت  ةثأ ، ةنيدم  نع  ةراع  لمالا  فوقرقع 

دقتعأ نلو  ةعلق ، نك  مل  كلذكو  اق ، نا  هنأ  دقتعأ  الف  رثألا ، اذه  ءانب  نم  فدهلا  نع  امأ 
.ةقارم جب  هنأ  يأ  ةدهاشملل ، اعقوم  نوكل  بسانم  هنأ 

اذه نأ  اندأتل  لا  راثآ  اندهاش  نو  ةمقلا ، ه إ  دعص  ملس  راثآ  هتاهجاو  دحأ  انيأر ع  دقو 
عقو ةتسم ، ضرأ  دشم ع  رثألا  اذه  نأ  انفشا  دقل  ًعفو  بملا ، لوخدل  مدختسا  ملسلا 

ةفاسم سمامس  نع  دعو  ةلجد ، نم  خسارف  ةعرأو  تارفلا ، رهن  نم  خسارف  ةتس  دع  ع 
.خسارف ةتس  وأ  ةسمخ 

نكمملا نم  اذكهو  طقف ، مدق  عس  ىوس  هنم  َقبي  مل  نلو  أو ، مدق  ةئام  هعافترا  غلو 
ءرملل لهس  بلا  ەولعل  ارظنو  مهؤادعأ ، باقا  دنع  يلالا  ريذحت  هنم   ةدافتسالا 



.ةصاخ تاراشإ  لضف  دع  نم  ەدهاش  ام  لسري  نأو  ةدعلا ، نامألا  ةدهاشم 

لاومأ قافنو  ەذهك  ةمخض  ةلتك  ءانب  نويلالا  موق  نأ  لقع  هنأ ال  دجن  قمع  كفتلا  دنعو 
مكتل اهئانب  اوماق  دق  ملا  لثم  مهنأ  دقتعن  امنو  طقف ، ءادعألا  ةدهاشمل  اهيلع  ةلئاط 

لثم ره  لش  ەومق ع  مل  حالا  ثأت  نم  افوخ  مهنلو  هتافر ، ظفحل  وأ  كولملا  دحأ  ىركذ 
هئانب اوماقف  هئانب ، ةمدختسملا   داوملا  بس  راطمألا  تحت  تخو  بوذ  حو ال  مهغ ،

ىوس اسل  امهركذ  قباسلا  لتلاو  تاعافترالا  كلت  نأ  جاتنسالا  اننكم  اذكهو  عــم ، لش  ع 
.مارهألا لوح  نوملا  لعف  ام  رثألا ، كلذ  راوج  تدش  ةنهلل  تويب  وأ  داعم 

رهن عنس  تاعاس  ثالث  ةسم  دعو  اننإف  ًوزن ، ىلا  ةفضلا  انعتاو  نآلا ، دادغ  انرداغ  اذإ 
لالطأ إ  لصن  فصنو  تعاس  ةسم  دعو  نراملا ، رهن  ردق  بك  رهنلا  اذهو  اد ،

.ىك ناويإ  وأ  ىك ، قاط  س  امخض  ارثأ  ىرن  كانهو  نوفسط ،

.فا ةلحر  هلش   ركذ  كلذكو  ءاملعلا ، ةدج  رثألا   اذه  فصو  ركذ  دقو 

وحنو ةلجد ، رهن  نم  خسرف  عــر  دع  عقو ع  يوشم ، قوباط  نم  اذه  نئادملا  قاط  دش  دقل 
، اهل ةحاض  ىوس  نكت  مل  اهسفن  نوفسط  نأ  تملع  دقو  ىرخأ ، ةنيدم  ةهجاو  دجن  هنم  قلا 

ثح لا ، اثك ع  رثأ  دقو  نانويلا ، دهع  اثك   ترهدزا  لا  ةقولس )  ) قيلاس ةنيدم  و 
ةنيدملا ەذه  تنا  دقو  .مهل  ارقم  كولملا  اهذختاو  ةقطنملا ، وألا   ةنيدملا  ةقولس  تحصأ 

.لا ةنيدم  نم  لا  لامشلاو  لامشلا  اخسرف إ  ةنامث ع  دع  ع 

رفاوت مدع  بس  رهنلا  روبع  عطتس  مل  اننأل  ةنيدملا  ەذه  لالطأ  ةراز  نم  نكمتن  مل  فسأللو 
نودج اولاز  ام  مهنأ  انوخأ  ادج ، نامألا  ەذه  نوفرع  نيذلا  برعلا  نم  ثلا  نلو  براوق ،

.ةمظع ةنيدم  راثآ  اهيف 

ام راوسألا  نأ  ح  ام ، ااقو  ضاقنأو  ةثك ، لالطأ  دجوت  نوفسطو  ةقولس  نم  ل  ف 
قلطو سمشلا ، ففجملا   للا  بوطلا  نم  ةدشم  راوسألا  ەذهو  حضوب ، ةرهاظ  تلاز 

.تيدملا وأ  نئادملا  عفترملا  نيذه  برعلا ع 

: لا

وأ ملاعلا ، ندم  لوأ  ماألا  دحأ  تنا   لا  لا ، ةنيدم  نع  هتفرع  ام  مل  حأ  فوس  نآلاو 
.ةرهش ألا 

سرفلا يدأ  ةسف   تعقو  مث  روصلا ، هئانو  يلئاإلا  ةهر  تنا  ەذه  لا  نإ 
لا اهيلع  تماق  لا  ضرألاو  دادغ ، نم  اخسرف  نع  دع  ةنيدملا ع  ەذه  عقتو  نانويلاو ،
عيمج لوجتلا   نم  دالو  ملاعلا  ندم  رهشأ  يوحت  تنا  اهنأ  وت  ةرم ال  لوأل  اهتؤر  دنع 

، اقت نام  ل  ضرألا   كحت  مت  دق  هنأ  ظحالنلو  تاعفترملاو ، لولتلا  ةظحالمل  اهئاجرأ 
يذلا قوباطلا  جارختسال  اهيضارأ  رفح  اقت  انرق  ع  ثا  ذنم  اوماق  ودلا  نأل  كلذو 
ندملا عيمجو  ةلحلاو ، ، t سحلا دهشمو  ، t دهشمو ع دادغو ، ةفولا ، ءانب  ەومدختسا  

.اقت قطانملا  ەذه  ةعقاولا  

، ةبارت ةتسم  ضرأ  اهؤانب ع  اضأ  ل  لا ؛ راثآ  عيمج  ءافتخا  دعاس ع  ام  طقف  اذه  سلو 
إ امئاد  نوأجل  ناسلا  نا  ثح  ةردان  اهب  باشخألا  نأ  ام  ةراجحلا ، نم  امامت  ةلاخو 



.نادفارلا اهكي  لا  تاسلا 

رفوت يذلا  بصقلا  ەوطر  مث  انتم ، حبصأف  سمشلا ، ەوقرحو  انبل  تاسلا  ەذه  نم  اوعنصو 
ةماقإل جلا  نم  ًد  راقلا  اومدختساو  ضرغلا ، سفنل  يوشملا  قوباطلا  اومدختسا  ام  مهيدل ،

.مهتيبأ

نأل ادج ، ةطس  راثآ  ىوس  اهمدهت  دع  كت  ال  يوشم ، غلا  للا  ةماقملا  املا  نأ  دقتعأو 
.اهب ةطحملا  ضرألا  جمت  ضاقنألا 

فشكن انلز  ام  اننأ  الإ  ةمدختسملا ، داوملا  ةناتم  ةلقو  سانلا ، ثأتو  نمزلا  رورم  نم  مغرلاو 
.يوشملا قوباطلا  نم  املا  ەذهو  اهسسأ ، سانلا ح  اهمدهي  ادج  ةمظع  ام 

ەذهو هئانب ، سمامس  ترمأ  يذلا  لع  له  ااق  انا   تذج  لا  راثآلا  أ  امأ 
امخض اقوباط  ودلا  هنم  جختس  ةبارت ، ةقط  هحطس  ع  ةحاسملا ، بك  لت  نع  ةراع  ااقلا 

نم ةقط  ل  و  هتركذ ، يذلا  راقلا  سفنب  ىرخألا  ةقصلم  ةقوباط  ل  اودجو  اشم ،
.راقلاو بصقلا  نم  ةققد  ةقط  قوباطلا 

دقو ةداع ، ةوطخ  ناتئامو  فلأ  وأ  ةئامو  فلأ  لمالا  ەرطق  عمجمو  لشلا ، عــم  لتلا  اذه 
نم ضرغلا  فشكن  انلعج  يذلا  ردقلا  ةفظن  نكت  مل  اهنلو  ةفلتخم ، تاحتف  ه  فشا 

رهنل ةقلا  ةفضلا  نم  خسرف  عــرو  ةلحلا ، امش  دحاو  خسرف  دع  لتلا ع  اذه  عقو  .اهعنص 
.تارفلا

هطسو و  تولغ ، ەاجتا  ل  دتمو   اعم ، نا  لع  دعم  نأ  سودوه  خرؤملا  ركذ  دقو 
.نماثلا جلا  ح  اوتلا ، اذكهو ع  رخآ ، جب  جلا  اذه  عأو  ةولغ ، هتحاسم  كمس  جب 

ةصق اذلو  عافترالا ، ةقهاشلا  هجاربأو  دعملا ، اذه  نأ  جتنس  اذه  سودوه  رقت  لالخ  نمو 
.رومألا ةمق  ردق  نم  ل  اهانعم  فرع  لا  نسلألا ، ةلل 

عطق انه  دجوتو  ةمدق ، ناردجل  ةددعتم  سسأو  ةثك ، ضاقنأ  رهنلاو  لتلا  اذه  ب  دجوو 
.ةلوهجم فورح  اهيلع  شقن  لا  ةبلا  قوباطلا 

، تصوبلا زواجتي  اهضرع ال  نا  دقف  قالا ، نع  امامت  ةفلتخم  ةقوباط  مهنب  نم  تدجو  دقو 
اهب دجوو  ةدحاو ، ةصوب  اهل  كمس  أو  ىرخأ ، ةهج  نم  ةحطسمو  ةهج ، نم  ةدحم  تناو 

طوطخلا ەذه  نأ  تظحال  دقو  عبارلاو ، ثلاثلا  طخلا  غارف ب  ةمثو  فورح ، طوطخ  ةعس 
.قوباطلا عطق  ا  نم  ةدوجو أ  ةانع  ترفح  دق 

دجن نأ  انلواح  فرحأ  يوتحت ع  قوباط  عطق  اهب  دجوو  تارفلا ، رهن  رغ  بئارخ  تأر  دقو 
رثأ يأ  هل  دجن  ملو  ةنيدملا ، روس  عبت  عطتس  مل  كلذكو  حجنن ، ملو  .كولم  راثآ ق  اهنب  نم 

سمخ نم  انوكم  سودوه  لاوقأ  بسح  روسلا  اذه  نا  دقو  بئارخلا ، ەذه  نام   يأ   
.دلص رمحأ  ساحن  با  ةئامو  امس  ةصوب 

، تارفلا رهن  نم  ملا  ةفضلا  ع  لا ، بئارخ  نم  انج  ألا  ءزجلا  ةلحلا   ةنيدم  عقت 
.ةمس ئامو  فلأ  وأ  فلأ  ةنيدملا  ەذه  مضتو 

لصت لا  عئاضلل  عدوتسم  مدختس  ح  نورق ، ةعرأ  وأ  ةثالث  ذنم  ةنيدملا  ەذه  تدش  دقو 



ەام نم  ةع  لقأ  تارفلا  رهن  ەام  نأ  ثح  ةلجد ، دعصت  امم  تارفلا أ  دعصت  لاو  دادغ ،
.ةلجد

ب ام  دال  عيمج  ب  لصت  اهنأ  ام  ادج ، ةمهم  ةنيدم  ةلحلا  ةنيدم  تحصأ  بسلا  اذهلو 
ك، قجنسو  كرامجلل  لوئسم  دادغ  اشا  اهيف  عضو  دقو  براوق ، ج  قط  نع  نهنلا 

. رهنلا ةفاح  عقاولا ع  قلا  ك   قجنس  مقو 

نومللاو لخنلا  ةعورزملا  تاسلا  نم  ددعلا  مضت  اهنإ  ثح  ادج ، ةبك  ةلحلا  ةحاسمو 
غو ةقض  ف  اهقرط  امأ  ادج ، دادغ  اشا  ه  تع  روس  اهطحو  نامرلاو ، تاضمحلاو 

.طلا طولخم  قيتع  قوباط  ةدشمو  ةضفخنم ، اهلزانم  .اقلطم  ةطلم 

أ ودت  ح  صجلا ، نم  ةففخ  ةقط  لخادلاو  جراخلا  نم  طئاحلا  اذه  نوسك  اناحأو 
.ارظنم لمجأو  ةفاظن 

نم ةناثلاو ٣٠  ةققدلاو ٨٢  ةجردلا ٣٢  عقت ع  ةلحلا  ةنيدم  نأ  روبن  خرؤملا  ەركذ  امل  اقطو 
.لا ةنيدم 

مل نلو  ةلجد ، نم  رغلا  بونجلاو  بونجلا  خسرف إ  دع  ةمهألا ع  ةبك  لالطأ  دجوت 
.ودلا نم  افوخ  اهتراب  انل  حمس 

نم لج  هشأ  لالطألا  ەذه  نأ  اهركذ ، قباسلا  هتاركذم  بماشوب   ەركذ  امل  اقط  نلو 
، سورب ناملا  اذه  سو  مخض ، عــم  جو  ةمئاق ، ةبك  ةلاص  اهنم  لاز  امو  بالاو ، قوباطلا 
، سوفسوي نم  ل  اهركذ  لا  ةنيدملا  اهسفن  و  ةمدقلا ، اسروب  نوك  نأ  لمتحملا  نمو 

(. سب دومن ،  ) ناملا اذه  قلطف ع  روبن  امأ  سوملطو ، نوباسو ،

، ةع ةنيدم  نع  ةراع  و  ةلحلا ، بونج  خسارف  عس  دع  عقت ع  ةفولا  ةنيدم  تنا  دقل 
.لالطألا ضع  ىوس  اهنم  قبي  مل  نلو 

امأ ةرهدزمو ، ةصخ  ارأ  تارفلا ،  رهن  نم  ةدمتسم  ةانق  عقت ع  ةنيدملا  ەذه  تنا  دقو 
ەامسملا اهسفن  و  ةدعس ،» ىرك  ودلا «  اهيلع  قلطو  ةساو ، ةفاج  ةانقلا  ەذهف  نآلا 

عو تارفلا ، رهن  ح  دتم  بك  روهب  لصتت  اهنأ  نارأ  خرؤملا  اهنع  لوق  لا  االالا ،
.لا ةنيدم  بونج  يأ  هنم ، ملا  ةفضلا 

امأ مهتفالخل ، ارقم  ةرونملا  ةنيدملا  اوذختا  لئاوألا  ةثالثلا  نودشارلا  ءافلخلا  نأ  فورعم  وه  امو 
t نسحلا لعف  كلذكو  هتاح ، تاونس  رخآ  هل   ارقم  ةفولا  ذختا  دقف   t خألا ع ةفلخلا 

.ع ەدلاول  افلخ  نا  يذلا 

.اروس ندم  ىدحإ  وأ  ماشلا  ةفالخلا إ  رقم  اولقن  ەدع  نم  نومألا  ءاج  امدنعو 

دقف روصنملا ، يأ  مهنم  اثلا  ةفلخلا  نلو  يساعلا ، ءافلخلا  لوأ  ةعام  تمت  ةفولا  و 
.دادغ ةنيدم  سسأتب  ماق  اذكهو  اقاس ، ەانركذ  ام  بس  ةفولا  كرت 

مل كلذ  نأ  دقتعأ  نلو  ةفولا ، ةنيدم  هف  تخ  يذلا  خــــراتلا  وه  ام  طضلا  ملعن  نحنو ال 
دهع ةددع   تارم  تركذ  دق  ةفولا  نأل  كلذو  دادغ ، ع  راتتلا  ءالسا  دع  الإ  ثدح 

.يساعلا



ةنيدم لالطأ  نم  رغلا  بونجلاو  برغلا  خسرف إ  دع  هنع ع  دهشم ع ر هللا  عق 
.ةفولا

مض هنأ  ضف  يذلا  دجسملا  لوح  ةنيدملا  ەذه  ترمع  دقو  ادج ، ةبك  ةنيدم  نع  ةراع  وهو 
.ةلط ةف  هتافو  دع  هل  امكت  دق ب  دجسملا  نأ  تملع  دقو  ةفلخلا ، اذه  نامثج 

يسلا نم  اهناس  فصن  نأ  دجن  كلذلو  اضأ ، مهغو  برع  صاخشأ  ةنيدملا  ەذه  مقو  
ةعش ع نم  رخآلا  فصنلاو  لئاوألا ، ملسملا  ةمئأ  يأ  ةعرألا  ةمئألا  ملاعت  نوعي  نيذلا 

.ةلودلا ةداس  كسمتملا  كارتألا  ضع  لوألا  فصنلا  نم ب  دجنو  هنع ، ر هللا 

مهعمجو مجعلا ، نم  فالآ  ةتس  وأ  فالآ  ةسمخ  ردق  ام  ع  دهشم  إ  دف  ماع  ل  و 
.دادغب نورم  اقت 

مهل رفوي  نأ  لاقم  كلذو  جاح ، ل  نم  ةك  شورق  ةعرأ  ةنيدملا ع  ەذه  اشا  لصحو 
.اهنوجاتح لا  ةامحلا 

سحلا دهشم  اضأ  كانهف  جحلل ، راوزلا  اهدصق  لا  ةدحولا  ةنيدملا  تسل  دهشم ع  نإ 
- امهنع ر هللا   – نبا ع سحلا  ةنيدملا ق  ەذهب  دجوو  هنع ، سحلا ر هللا  مامإلا  وأ 

.ءالك ةعقاو  هاحصأو   هئاقأ  نم  ابك  اددع  لتق  يذلا 

صخش سمخو  ةئام  عم  ةواعم ، ةافو  دع  ةفولا  ةنيدم  دصق  دق  سحلا  نأ  فورعملا  نمو 
فالآ ةتس  لسرأ  ةواعم  نب  دي  نلو  كانه ، هنورظتي  ەراصنأ  نا  دقو  هتب ، لآ  عيمجو 

مامأ هسفن  نع  عفادو  براح  نأ  دع  سحلا  دهشسا  دقل  لعفلاو  ەولتقو ، ەولاقل  صخش 
.لتاقملا نم  بلا  ددعلا  اذه 

، هلع دجسم  دش  مث  حــــ ، هل  مقأو  ةكرعملا ، ه  تعقو  يذلا  ناملا  نم  برقلا  نفدو 
.سحلا دهشم  ةامسملا  ةنيدملا  هلوح  تنوكتو 

رغلا لامشلا  خسارف إ  ةعس  وأ  ةتس  دع  عقتو ع  دهشم ع ، نم  ةمق  لقأ  ةنيدملا  ەذهو 
اذكهو ةئام ، ةانق  قط  نع  تارفلا  رهن  نم  اههام  دمتسو  ادج ، زاتمم  اهعقومو  ةلحلا ، نم 

.ةنيدملا لوح  لخنلا  راجشأ  نم  ثلا  ةعارز  ناسلا  عاطتسا 

ةئام نع  دي  ام  لغش  ةع  ةلبق  مهو  يباهولا ، نع  ثلا  انعمس  كانهو ، انه  انلقنت  لالخ 
طقسم مامإ  خ  دادغ  اشا  لعجت  ةلبقلا  ەذهو  جيلخلاو ، ةلا  نم  برغلا  إ  خسرف 

.ةلوهس ل  سراف  فلأ  ةئام  عمج  عيطتس  اهنإ  ثح  ةكم ، فو 

مهلو مهتلبق ، خيشل  يداتعالا  رقملا  و  دجن ، وه  نويباهولا  ه  دجاوتي  يذلا  ئرلا  ناملاو 
.ةصخلا ةددشلا  قطانملا  ةدوجوملا   ةفلا  ىرقلا  ضع  اضأ 

ةب اوموقو  ماخلا ، ىوس  ةماقإلل  ناسم  يأ  نوذختي  ال  لحر ، ةلبقلا  ەذه  دارفأ  مظعمو 
اهنبجو اهدز  عم  ةلاو  دادغ  إ  اهنولسري  لا  مانغألاو  لامجلاو ، محلاو ، لويخلا ،

.اهفوصو

بهذو اضأ ، لخنلا  نوعرزو  ةددعتم ، نامأ  عشلاو   ةطنحلا  ةعارزب  اضأ  نوموقو 
.زرألا ةعارزل  برعلا  طشو  تارفلا  يرهن  اهرمغ  لا  ارألا  مهضع إ 



نماثلا لصفلا 
لصفلا اذه  تاتحم 

، اهألا فرح  دوقو ، ةئاذغ ، داوم  دادغ ، فارطأ  تاجتنم 
، جيلخلاو ةلاو  دادغ  ع  سرافو  دنهلا  عم  اكرت  ةراجت 

.اهناسو نحلا 

، عشلا زرألا ، رمتلا ، آلا : ع  ئر  لش  تقت  ةلاو  دادغ  فارطأ  تاجتنم  نإ 
.ةك تاضمحلا  فانصأ  عيمج  اهب  رفوتتو  .بوبحلا  عاونأ  عيمجو  ةطنحلا ،

يذلا ولحلا  نومللا  نوفتك  مهنلو  كانه ، ةنكمم  هتعارز  نأ  مغر  لاقتلا  نوعرزي  مهنلو ال 
عنلا نم  صاجألاو  زاتمملا ، عنلا  نم  كانه  شمشملاو  ةكذلا ، هتحئارو  لاقتلا  معط  سل 

.اضأ تلا  كلذكو  سلا ، عنلا  نم  بانعألا  امنب  طسوتملا ،

نم لا  لامشلا  وحن  ةدوجوملا  ةقلا  اوشلا  اهتعارز ع  حجنت  فانصألا  ەذه  عيمجو 
.ةلجد نم  اخسرف  ثا ع  وأ  ةع  دع  ع  دادغ ،

انركذ دقو  اعونت ، اهنأ أ  ام  برغملا ، دالو  رومت م  نم  لضفأ  اهنأ  ةلا  رومت  فصتتو 
ولح صع  اهنم  جختسو  اهع  متي  اهلقن ، لهسو  ةرمثلا  ەذه  ظفحو  عيمجتل  هنأ  قباسلا   
نم ةدوج  لقأ  اقَرَع  صخرلا  وأ  يداعلا  رمتلا  نم  نوجرختس  مهنأ  ام  سعلا ، رمتلا  معط 

.بنعلا قرع 

ةدحاولا ال ةللا  نإ  ثح  ادج ، صخر  وهف  اسألا ، مهؤاذغ  رمتلا  نوتع  داللا  ەذه  اهأو 
.ةثالث وأ  سلف  نم  هنمث أ  لص  الف  ةك  بوغرملا  عنلا  امأ  اسلف ، اهنمث  غلي 

زقلا ةدودل  نكمو  ةقطنملا ، ەذهل  سالاو  راحلا  خانملا  دوسألاو   ضبألا  توتلا  ةدوج  دادزتو 
.مامتهالا ضعب  تطحأ  نإ  اضأ  هف  رثاتت  نأ 

ادج لمج  قبنلا  نأ  انظحالو  بانعلاو ، بورخلا  تاسرغ  ضع  كانه  انيأر  دقف  كلذ  فالخو 
.اثك دادغ  اهأ  هلضفو  قئادحلاو ، تاحالا  ةك   ني  هنأ  ام  كانه ،

نادللا راجشأ  نأ  دقتعأ  نأ  الإ  لوقلا ، نم  بك  ددع  ومنل  حلص  نادللا  ەذه  خانم  نأ  مغرو 
ءاتشلا نأ  الإ  فصلا ، ةرارحلا   ةدش  مغرف  ىرن  م ، ام  ادج ، انه  ومنت  ةرارح ال  ألا 

.ةدولا ددش 

رعش لا ال  جيلخلا  فارطأ  يأ   بونجلا ، قأ  ىوس   ومنت  تاتانلا ال  ضع  دجن  كلذلو 
.اقلطم دلا  اهيف  ءرملا 

غاصلا ةوفو  غبتلاو ، مسمسلاو ، نطقلا ، نوعرزي  مهنأ  برعلا  طشو  ةلجد  نم  قلا  دجنو  
.حاجنب لنلا ) )

.ةصق ةف  ذنم  شوش  فارطأ  ةلنلا   ةعارز  تفرع  دقو 

نولضف مهنأ  ام  اروأ ، ناث  نم  ةدوج  لقأ  اهنأل  يقلا  دنع  اثك  ناثلا  حبذ  ني  ال 
.يرلا تالآ  يأ  ةئاقسإلا  تالآلا  كحت  لثم  ةعارزلا  لامعأ  اهمادختسال   اهب  ظافتحالا 



نت ال  تاناويحلا  ەذهو  حولا  رقلاو  سوماجلاو  يداعلا ، روثلا  ةب  لا  اهأ  موقو 
.ادج ردان  وهف  حولا  رقلا  امأ  ةك ،

اغص  ًمج  نورحني  ودلا  دجنف  اثك ، همحل  نوبح  مهنأ  مغر  اضأ ، لامجلا  نولأ  انهو ال 
.هنولأو ةداع ، ةسانم غ  ثودح  دنع  ةبلا  داعألا 

.انه ادج  ذذلو  رفوتم  وهف  لطلا ، لذلا  يذ  فورخلا  ىوس  رازجلا  دنع  دجن  الو 

هعو ةلل ، سلف  نم  لقأ  يأ  تارا ، سمخ  ةدحاولا  ةقحلا  نمث  نا  دادغ  اندجاوت   ءانثأو 
ةنامث وأ  ةعس  سانلا   هلأو  رعسلا ، سفنب  اضأ  لمحلا  عاو  يدلاو ، دارألاو ، ودلا ،

.اقت روهش 

ةلجد يرهن  فافض  ع  ماعلا  لاوط  ەارنو  قطانملا ، ەذه  ةك   يلا  رخلا  نو 
سراف دال  لصفت  لا  لاجلا  شعو   نهنلا ، ام ب  دال  عيمج  اضأ   نو  تارفلاو ،

.اكرت نع 

الإ هلوانت  نمرألا ع  لق  الو  قاوسألاو ، رزاجملا  رفوتي  هنأ ال  الإ  ادج ، يرط  همحل  نأ  مغرو 
.ةثالث وأ  شرق  لاقم  تارم  ةدع  مجحلا  ةبك  رزانخ  ودلا  انل  حا  دقو  ءافخلا ، اردان و 

جاجدلا اضأ  مهيدلو  ةلجد ، رهن  ق  ةعقاولا  ىرقلا  ةصاخ   دادغ ، ةنم   رويطلا ف  امأ 
نم أ  جاردلا  ىش  الو  ترا ، وأ  ةراب  عايف  مامحلا  امأ  تارا ، ةتس  عاو  مجحلا ، بلا 

نو اروأ ، انيدل   رفوتملا  نم  ًلق  هنلو أ  لوجحلا ، عاونأ  دحأ  وه  جاردلا  اذهو  ترا ،
.قاوسألا ردان   هنلو  دادغ ، حو  لصوملا  نم  اءد  ةلجد ، ةك    جاردلا  اذه 

ةردان  اهنأ  الإ  ناتسدرك ، ءاحنأ  عيمج  يرالا   ةك   ةنم  اهنأ  مغرف  بنارألا ، نع  امأ 
.هنوداطص ام  نولأ  ملسملا ال  نأ  تاناويحلا  ەذه  ةردن  بسو  اضأ ، قاوسألا 

اذهل اصصخ  هنوي  يذلا  زالا ، ةطساوب  هنوداطصو  ةك ، يلا  طلا  مهيدل  دجن  ءاتشلا  و 
.ضرغلا

ةدوج عيمجلا  رارقإ  مغر  ءارقفلا ، ىوس  اهلأ  زالا ال  ةطساوب  اهنوداطص  لا  نالزغلا  اضأو 
.اهمحل

ال ةبك   تام  اهرفاوت  مغر  كامسألا  نم  للق  رادقم  كارتألاو  برعلا  لواني  ام  ةداعو 
مهكوكش نومظع  داللا  ەذه  ملسملا   ضع  نأل  كلذو  ماعلا ، ماأ  لاوط  جيلخلاو ، نهنلا 

.جاجدلاو نأضلا  ادع  ام  اويح  جتنم  يأ  نولواني  مهنأ ال  ةجردل 

، ةناهللاو تفللا ، لثم  تاوخلاو ، الوصافلاو ، ءالقالاو ، صمحلا ، لثم  لوقلا  بناج  اذه إ 
.ةددعتم عاونأو  ةك  رفوتملا  ضمحلاو 

رلاو خيطلا  عاونأ  عيمج  اضأ  اهب  دجوو  داللا ، ەذه  رفوتي   م  ەانركذ   ام  عيمجو 
.ناجنذالاو عقلاو 

معطلا ثح  نم  اروأ  دوجوملا   عنلا  نع  امامت  فلتخ  ةأملا  نم  اعون  انيأر  عيلا  لصف  و 
نأ ام  قماغ ، راخلا  اهنولو  رمسألا ، نوللا  إ  اهنطا  لمت   ةاملا  ەذهف  نوللاو ، لشلاو 

.ىرخألا نم  مضهلا  ةلوهس   اضأ أ  و  ةحئار ، لقاو  ةدوج ، لقأ  اهتيعون 



نوفرع انه ال  اهألا  نأ  دقتعأو  ةثالث ، وأ  نهش  لالخ  ءاذغلا  اذه  لوانت  ع  لاقإلا  دو 
.اروأ نولعف   ام  ماعلا ، ماأ  ال  ةأملا  ظفح  ةفك 

.برعلا ةرج  لامش  دجاوتت  اضأو  نهنلا  ام ب  دال  عيمج  نم  ةأملا  ەذه  نوجرختسو 

، ناتسدركو يداملا  دال  نم  اهيلع  نولصحو  دادغ ، اهأ  هفرع  ام  اردانف  ءانسلا  امأ 
كلذ انقوذت  امدنعو  اروأ ، نم  ولحلا  طوللاو  ىرخألا  هاوفلاو  زوجلا  ع  اضأ  نولصحو 
هلع ًاقإ  سانلا  دجن أ  اذل  انيدل ، ءانسلا  عاونأ  أوسأ  نم  ةدوج  لقأ  ەاندجو  ولحلا  طوللا 

.ءارقفلا مه 

نم ةراجنلا  باشخأ  نولصح ع  مهدجتف  امم   م ، ةردن  دادغ أ  باشخألا   نإ 
راجشألا ەذه  عيمجو  رنصلاو ، زوجلاو  جاسلاو  طوللا  بشخ  لثم  سراف ، دودحو  ناتسدرك 

اهنومدختس لا  باشخألا  امأ  قبنلاو ، توتلا  بشخ  نومدختس  اناحأو  لاجلا ، كلت  ومنت  
بصت لا  رهنألا  فافض  نم ع  اهنوعطق  لا  فاصفصلاو  ءافرطلا  راجشأ  نم  ةئفدتلل ف 

ضضحلا بشخ  اضأ  نودقوو  رارمتسا ، نيدفارلا  ەام  ةرومغملا  ارألا  وأ   ةلجد   
ثح ةلهألا ، تاناويحلا  ثور  نوأجل إ  ام  ةداع  مهنلو  يرالا ، دجاوتت   لا  ةساسحلاو 

.راقلا اهنولط  اناحأو  تلا ، وأ  قوحسملا  بشعلا  عم  هطلخ  بلاوق  هنم  نوعنص 

مهمامأ نودج  ددشلا ال  دلا  نورعش  امدنع  مهنلو  ةئفدتلا ، دادغ إ  اهأ  جاتح  ام  اردانو 
ءانف ەداقب   نوموقو  ءافرطلا ، بشخ  نم  عنصملا  محفلا  ه  نوعض  ثح  لقنملا ، ىوس 

.فرغلا طسو  هنولقني إ  مث  لملا ،

ىوس نومدختس  الف  ءارقفلا  امأ  ةءاضإلل ، تلاو  محشلاو  عمشلا  نومدختس  مهنم  ءانغألاو 
.كوكرك فارطأ  لس   يذلا  راقلا 

ةشمقأو ةملقملا ، ةنطقلاو  ةحلا ، ةشمقألا  لثم  ةشمقألا  نم  ددعلا  عاونأ  دادغ  نوعنص  
.اناصمق بارعألا  اهنم  عنصو  نالك ، نم  ةتآلا  رحلا  ةقاشم  نم  وأ  نشخ  رح  نم 

، ناعمللا ةللق  الاشا  اهيلع  نوعطو  ادج ، ةنشخو  ةنيل  ةنطق  ةشمقأ  اضأ  نوعنصو 
.ءارقفلاو لافطألاو  ءاسلا  اهلمعتس 

نوردصو اهغو ، ةطغألاو  ةشرفألل  عبطم  نطق  نم  ةلاغ  ةشمقأ  ةاح  اضأ  نوموقو 
.ناتسدرك ءاحنأ  عيمج  اهضع إ 

ةشمقألاو مخملا ، رحلاو  ةلطلا ، تاعملا  لماعلا   نم  ثلا  لغش  ام  أ  امأ 
.نواودلاو كئارألا  شرفو  تادخملا  عنص  مدختس   لا  ةرطؤملاو  ةملقملا 

مهف كلذ  فالخو  ماشلاو ، بلحو ، رك ، رادو  لصوملا ، ع  رم  ةشمقألا  ەذه  نم  ثلاو 
.ةنيدملا اهعبل   ةشارم  ةشمقأ  نوعنص 

تاودألا ضع  نوعنص  نم  اضأ  مهنمو  ةضفلاو ، بهذلا  ةغاص  نولمع   اهألا  نم  للقلاو 
.اهألا لامعتسال  زاتمم  لش  ةدلجلا  ةلملا 

يراجت عدوتسم  نوكل  حلص  وهف  دادغ ، لثم  دج  عقوم  م  دع م ، رخآ  دل  دجوي  ال 
.لاو اروسو  ةقلا  دنهلا  اروأ  طي  دللا  اذهف  بك ،



ةروس تت  امنب  رمحألا ، رحلا  قط  نع  يدنهلا  طحملا  ةلصتم  نأ م  ملع  انعمجو 
، لضفا تامم  قارعلا  ع  امم  رمحلا ، رحلا  ەاجتا  اق  أ  عق  يذلا  جيلخلا  قارعلاو 

اهئاوتحال ةجن  ادج  ةروصحم  ةفاسم  رخآلا ، رحلا  إ  لوألا  رمحألا  رحلا  نم  لشو م 
.ةثك ماسقا  دللا   عطقت  تاونق  ةدعو  بك ، رهن  ع 

بج ةبك  ةفاسم  كانه  نأل  كلذو  ةحالملل ، ةلاق  غ  اهنلو  نارهن ، اهعطقف  لا  دال  امأ 
ىوس ةفاسملا  ەذه  زاتجال  ةلسو  يأ  كانه  سلو  طسوتملا ، رحلا  لوصولا إ  لق  اهزاتجا 

.لفاوقلا

ةطساوب لا  جيلخلا إ  نم  لوصولل  اهعطق  لفاوقلا  كلت  لا ع  ةفاسملا  لوط  نم  مغرلاو 
اذه تذختا  دق  اروأ  عم  دنهلا  ةراجت  نأ  الإ  لا ، قط  نع  اروس  اوم  إ  لا  نمو  رهنلا ،

.حلاصلا ءاجرلا  سأر  دنهلا ع  قط  فاشا  امئاد ح  قطلا 

، ندع جيلخو  طسوتملا  رحلا  غت  م  نفس  وأ  جراوب  تنا  ردنكسإلا ، ءافلخ  دهع  و 
، روصو رمدتو  لاو  جيلخلا  ع  اقاس  مت  تنا  لا  ةحلا  اهتراجت  اثك   تعسوتو 

قط نع  قأ  تنا  دنهلا  عم  طسوتملا  رحلا  تالاصتا  نأ  ملعلا  عم  صقانت ، نأ  دال  ناف 
دجم ءافتخا  ىدأ إ  امم  ةروطخ ، لقأ  ثداوحلاو  ةفل ، لقأ  تالصاوملا  نإف  اذلو  ندع ، جيلخ 

يثرفلا ب  تماق  لا  تاقالعلا  لضف  تلصو  رمدت ح  دومص  و  ةع ، مدقلا  روص 
عدوتسملا تحصأ  رمدت  نأ  جتنس  اذه  نمو  ةهافرلاو ، مخضتلا  نم  ةبك  ةنام  نامورلاو إ 

تنا اهنأو  اذه ، اهلاح  رمدت ع  نأ ت  لمتحملا  نم  نا  دقو  ةعساوو ، ةبك  ةراجتل  دحولا 
امف قلا  غتي  مل  ولو  نامورلا ، اهــخ  مل  ول  ةبك  دئاوفو  رود  تاذ  اذه  انتقو  حبصتس  

.كارتألاو ييلصلا  مهدع  نمو  برعلا ، د  دع ع 

لا نع  دعت  امنب  تارفلا ، نم  لفاوقلا  ةسم  نم  ماأ  ةعرأ  دع  ەذه ع  رمدت  ةنيدم  عقتو 
رهنو صمح  نم  ماأ  ةعرأ  وأ  ةثالثو  ماشلا ، نم  ماأ  ةسمخو  ماأ ، ةع  وأ  ةعس  ةسم 

.صاعلا

ضرأو رغ ، بذع  ءام  اهب  ةنيدم  رخآ  تنا  اهنإ  ثح  اروس ، ةناثلا   ةنيدملا  رمدت  تعتو 
روص ةراجتل  عدوتسم  حبصتل  اهحشري  يذلا  متملا  اهعقوم  بناج  إ  اذه  ةجتنم ، ةصخ 
ثح برعلا ، دالو  ةنجلا ، سرافو  طسوتملا ، رحلا  اوم  عيمجو  نانويلا ، دالو  اهل  اروسو 
لقو ةردنكسإلا  ةنيدم  ءاشإ  لق  ندع  جيلخ  قط  نع  حجنتل  نكت  مل  ةراجتلا  ەذه  لثم  نإ 
تخ نأ  لقو  يرجم ، لوطسأ  نكت  لقو  ضبألا ، رحلا  لنلا  طت  لا  ةانقلا  حاتتفا 
ةرظن ةراحلا  ةنهم  لماعلا   صاخشألا  رظني إ  يذلا  دللا  اذه  دئاسلا   اخلا  داقتعالا 

.ءازهتساو لالذإ 

ةداس حيلسب  دارأو  ادصو  روص  تماق  م  قلا   ةراجت  نم  بك  ءزج  تقا  امدنعو 
كانه نأل  كلذو  ادج ، ةرهدزم  ةنيدم  تلظ  رمدت  نأ  الإ  كلذ  ل  نم  مغرلاو  ةردنكسإلل ، رحلا 
لاو ايمرأو  نهنلا  ب  ام  دالو  ةروس  ةمئاق   تلاز  امو  تنا  لا  ندملا  نم  ددعلا 

ةراجتلل كلذكو  ةمئاقلا ، ةراجتلل  ماع  نزخم  إ  ةجاح  ندملا   ەذه  تنا  عبطلاو  سرافو ،
.جيلخلاو طسوتملا  رحلا  ةرمتسملا ب 

اهقط ألا  اهمسق  دنهلا   ةراجت  تذختا  دادغ  إ  مهتروطامإ  رقم  برعلا  لقن  امدنعو 



، جيلخلا ةراجتلا   ترمتساو  ماشلاو ، بلح  اهتقحلو  اهتنام  رمدت  تدقف  اذكهو  لوألا ،
.جيلخلا قط  ذاختا  ملسملل  لضفألا  نم  نا  ثح  ەع م  ةراجتلا  نم  تحصأو أ 

عئاضلا تحصأ  نهنلا  ام ب  دالو  اروسو  مهترطس ع م  قلا  ةرطاأ  دقف  امدنعو 
تنا ثح  بك ، لش  اهتمق  نم  عفري  قط ال  ذختت  ةيطنطسقلا  إ  دنهلا  نم  ةهجتملا 

، لامجلا روهظ  لوبا ع  لقتت إ  كانه  نمو  كوتأ ، ًوصو إ  دنهلا  رهن  دعصت  عئاضلا  ەذه 
رهن عت  مث  رزخلا ، رح  ًوصو إ  رهنلا  اذه  ردحنت   مث  سسكوأ ، لصت إ  ح  خل ، مث إ 
كانه نم  لصت  اخأو  نوزق ، ردحنتو ح ج  سئانات  ارب إ  لقتت  مث  ماأ ، ةدع  اجلوفلا  

. ةيطنطسقلا إ 

نمو دااسا ، ةاره ، راهدنقو ، ساتلوم ، قط  وه  ەذاختا  لفاوقلا  تداتعا  يذلا  قطلا  امأ 
نم دوسألا  رحلا  لصو إ  سراف ، لامش  عطق  اهضعف  اجلوفلا ، رهن  عئاضلا إ  لمحت  كانه 
نمو نوزبارط ، وأ  بونس  رحت إ  مث  ايمرأ ، سراف إ  نم  م  رخآلا  اهضعو  اجروج  لالخ 

.ةيطنطسقلا لقتت إ  كانه 

ةنجلا امأ  يروألا   ناطساو  حلاصلا  ءاجرلا  سأر  لالخ  دنهلا  قط  فاشا  ىدأ  دقو 
، قلاو اروأ  ب  ام  رورم  طخ  حتف  كلذ  نإ  ثح  ةراجتلا ، ملاع  ةبك   ةروث  ماق  إ 

ةجن قطلا  اذه  فاشا  نك  ملو  ةكمألا ، اروأ  تارمعتسم  دنهلا إ  عئاض  مظعم  لمحو 
نا اضأ  امنو  طقف ، ع  سماخلا  نرقلا  رخاوأ  نويلاغتلا   اهادأ  لا  ةطضملا  حورل 

نامإلا دع   مل  لا  دنهلا ، عئاض  عيمجو  لاوتلاو  قاقعلا  إ  ةحلملا  ةجاحلل  ةجن 
ناو ةلوهس ، ل  لفاوقلا  نوبهني  اونا  ودلا  نأل  كلذو  ةلاغ ، راعسأ  ىوس  هلع  لوصحلا 

تدارأ اهتطساوب  متت  اهلمأ  ةراجت  تنا  لا  ةقدنبلا  نإ  ثح  ةثك ، بئا  اهنولمح  كارتألا 
ةدنهلا ةراجتلا  قط  داعتسا  يذلا  ەركذ  فلاسلا  قطلا  اذه  تامم  مغرو  اهتازاتما ، ةفعاضم 

، قلا ع م عئاض  عيمج  داتسا  نم  قالطإلا  ملسملا ع  عنم  مل  كلذ  نأ  الإ  ةروألا 
.صاخ لش  جيلخلا  عو 

ةمهأ تاذ  نوكت  نأ  ەركذ  قباسلا  قطلا  ع  الاح  كارتألا  اهب  موق  لا  ةراجتلا  عيطتسو 
ود اهذخأ  لا  موسرلا  تعفر  ولو  مئاد ، لش  ةنصرقلل  اضرعم  جيلخلا  نك  مل  ول  ةبك 

لا رطاخملا  تفتخا  ولو  ًادتعا ، دادغ أ  اشا  اهضرف  لا  بئالا  تحصأ  ولو  تارفلا ،
.رارمتسا ماشلاو  بلح  دصقت  لا  لفاوقلا  اهل  ضرعتت 

نم قلا  برقأو إ  اعاسا  لقأ  جيلخلاو  سسلا  نم  يدنهلا  طحملا  برقأ إ  ةلا  نأ  امو 
حو رالملاو  ياموب  ةاره  إ  ةلا  نم  ملا  نم  نفسلا  نكم  كلذ  نإف  ندع ، جيلخ 

جيلخلا اذه  نأ  ام  القت ، دشأ  حالا  نأل  اضأ ، عأ  ةدوعلاو  سسلا  قط  نم  عأ  لاغنبلا 
.ندع جيلخ  نم  اوم أ  ه 

كلذو قط م ، وه  دنهلا  لص إ  قط  لضفأ  نأ  دقتعأ  نأ  الإ  تامملا  ەذه  عيمج  مغرو 
ةعرأ اهلوط  فارطألا  ةعساش   ءارحص  ىوس  اهب  سل  نأل م  كلذو  ةفلت ، لقأو  قأ  هنأل 
ئام غلت  طسوتملا  رحلا  حو  لا  نم  هعطق  ي  يذلا  قطلا  امنب  اخسرف ، نوعو 

.اقت خسرف 

غلت امنب  اخسرف ، عرأ  نع  دت  ال  لنلا  رهن  ع  طسوتملا  رحلاو  ةرهاقلا  ب  ةفاسملاو 



.خسرف ةئام  جيلخلا  عو  دادغو  ةلحلا  ةفاسملا ب 

طاشلا ةداز  نع  ارخأتي  نل  تقولا  اذه  و  ةماظن ، ةموكح  نيدللا  نيذه  محن  نأ  لمأن  نحنو 
.هعقوم نم  نخآلل  ةرفوتم  تازاتما غ  امهنم  ل  ققح  اذكهو  ةراجتلاو ،

ادأ رفوتي  نلو  اقلطم ، تكت  ةراجتلا ال  نأل  حلاصلا ، ءاجرلا  سأر  قط  لمهي  نل  كلذل  ةجنو 
بئالاو صوصللاو  رحلا  ةنصارق  نم  صلختللو  لودلا ، تاراتحا  بنجتل  لئاسو  نم  ك  ام 

.ةكرمجلا موسرلاو 

، ةلحلا ةلا إ  نم  اقت  اهل  لمحت  جيلخلا  الاح ع  أت  لا  عئاضلا  عيمج  نأ  تملع  دقو 
بوكر نم  لهسأ  تارفلا  رهن  دوعص  نأل  كلذو  لا ، قط  نع  دادغ  إ  باهذلا  إ  رطضتو 

.ةلجد رهن 

عيمجل ةسلا  ةققحلا ، ةعاضلا  نم  ةئاملا  فصنو  ةعس  ةلا  لصحت   لا  موسرلا  لثمت 
.يروألل ةئاملا  ةثالث  رادقم  لصحت  امنب  مهتاناد ، فالتخا  عم  نطاوملا 

لا عئاضلا  امأ  دادغ ، حو  ةنيدملا  ەذه  نم  اءد  ىرخأ  موسر  وأ  شتفت  يأ  كانه  سلو 
.تارم عبس  ةلا  عفدتف  تارفلا ، دعصت 

، ةمزر ل  نع  شورق  ةسمخ  ردقتو  ةلا ، نم  عئاضلا  جورخ  دنع  وألا  ةلا  نوعفد 
لقأ نوكت  ام  ةداعف  ىرخألا  بئالا  امأ  شورق ، ةثالثب  ردقتو  ةلحلا ، عفدت   ةناثلا  ةلاو 

.غلملا فصن  ىوس  نويروألا  عفد  امنب ال  ةناثلا ، ةلا  نم 

ىوس عفدت  الف  بئا ، تاعفد  سمخ  عفد  نم  برهتتف  ةلجد  رهن  دعصت  لا  براوقلا  امأ 
تنا اذإ  الإ  قطلا  اذه  كلس  براوقلا ال  ەذهو  ةنرقلا ، ىرخأ   ةو  ةلا ، ة  

، لا س  ةانق  لخدت  اخسرف  نع  دعو  ةنرقلا ، تارفلا   رهن  لخدت  الو ف  ةلاع ، ەاملا 
.ةلجد ًوصو إ  اهب  رحتو 

، اهنم تلخد  لا  ةهجلا  تنا  اأ  نطاوملا ، عئاض  نإف  دادغ ، ةنيدمل  عئاضلا  لوخد  دنع  امأ 
نم تنا  اذإ  ةئاملا ، ةسمخ  وأ  نزو ، عئاض  تنا  اذإ  ةئاملا  فصنو  ةنامث  ىوس  عفدت  الف 

.ةسفنلا عئاضلا 

: لثم ەذه  نزولا  عئاضو  ةلوادتملا ، راعسألا  بسح  لصحتف ع  موسرلا  امأ 

اأ ةشمقألا  لثمتتف   ةسفنلا  عئاضلا  امأ  نزوي  ام  لو  ركسلا ، لفلفلا ، غبتلا ، ةوهقلا ، نداعملا ،
.عئاضلا عاونأ  فلتخم  نع  ةئاملا  ةثالث  نويروألا  عفدو  اهنمث ، وأ  اهعون  نا 

لا عئاضلا  ضرف ع  الو  رخآ ، شتفت  يأ  متي  الو  غلام ، يأ  عفدت  الف  دادغ  ةرداغم  دنع  امأ 
، تامارإلا ضعب  نوبلاط  ودلا  نلو  بئا ، يأ  عفد  تارفلاو  ةلجد ، ةلا ع  لقنت إ 
، جيلخلا نم  ةمداقلا  عئاضلا  لثم  ةئاملا ، فصنو  ةعس  اهنع  عفدف  ةلا ، اهلوصو  دنع  امأ 

.ةئاملا ةسمخ  اهنع  عفد  دنهلا  وأ  طقسم  وأ  سراف ، باهذلل إ  ةلا  نم  اهجورخ  دنعو 

نم ةمداقلا  لفاوقلا  عفدت  كلذكو  لق ، نم  انركذ  ام  ةئاملا  ةثالث  ىوس  نويروألا  عفد  الو 
لفاوق اضأ  كلذكو  دادغ ، إ  ماشلا  لفاوق  مت  ام  الاغو  .ءارحصلا  ع  ةلا  إ  بلح 

.دع نمز  ذنم  بلح 



نومدق لفاوقلا  ءاسؤر  نلو  موسر ، وأ  بئا  يأ  ءارحصلا  مت ع  لا  لفاوقلا  عفدت  الو 
.مهقط مهب   نورم  نيذلا  برعلا  رئاشع  ءاسؤرل  تامارإلا  ضع 

، دنهلا اهدروتس  لا  ةفولاو  ةلاغلا  عئاضلا  نامثأ  ددسب  ةمزلملا  ةدحولا  تسل  اروأ  نإ 
سفن اروأ   نم  هلع  لصحت  ام  ل  بص  ةمزلم  اضأ  اكرت  ل  ىرخألا ، اهنداعمو  اهبهذ  كلذو 

.ةانقلا

ةكلا ةبهذلا  دوقنلاو  اراغنهو ، ادنلوهو  ةقدنبلا  ةلوادتملا   ةبهذلا  دوقنلا  هنأ  دجنف 
لوادتملا ع غلملا  ردقو  جيلخلا ، نم  ةمداقلا  عئاضلا  ل  يش  ةمدقلا ، شورقلاو  ةمدقلا 

.فنو رت  شرق  يالم  ةع  قطلا  اذه 

ةمقلا تاذ  ضارغألا  ضعب  دنهلا  دوزت  اكرت  نكت  مل  ول  حبصس أ  نا  غلملا  اذه  نأ  دقتعأو 
.نآلا اهركذأس  لا 

اروأ عئاضو  شرق ، يالم  ةسمخ  ردقتف  قطلا ، اذه  سراف ع  بهذت إ  لا  عئاضلا  امأ 
نم وأ  سراف  نم  ةدروتسملا  عئاضلا  اهتمقب  عفدتو  شرق ، نويلم  ردقتف  كارتألا  اهيتق  لا 

.دنهلا

اسآ مجانم  نم  بلاوق  لش  جختسملا ع  ساحنلا  نم  ثلا  سراف  قط  نع  دنهلا  رمو إ 
، نهنلا ب  ام  دالو  اروس  نم  دفاولا  مدقلا  ساحنلا  نم  ةبك  ةم  بناج  إ  ىرغصلا ،

.ناتسدركو لوضانألاو 

ىرغصلا اسآ  نم  لصو  صفعلا ، ةدام  دنهلا  إ  اهنم  ثلا  م  لا  ةمهملا  داوملا  نمو 
.ءاثلاو غمصلاو  نويفألا  نم  للقلا 

 “. لنلا اوف “  ةامسملا  غاصلا  ةوق  نم  مزح  عض  ريدصتب  لصوملاو  كوكركو  دادغ  موقتو 

اضأ اهيلإ  ردصو  سراف ، دال  لامشو  ناذمهو  ەاشمرك  إ  رومتلا  نم  ثلا  ريدصت  متو 
، رومتلا كلذكو  بمق ، جيلخو  ةاو ، طقسم ، إ  ةلا  نم  ارح  كلذو  زرألا ، نم  للقلا 

.عشلاو جلا  اناحأو  زرألاو ،

إ رهنألا ، فافض  ومني ع  يذلا  بصقلا  نم  ةعونصم  ةاتلل  مالقأ  كارتألاو  سرفلا  لمعتسو 
.ةبك تام  اهنم  نوردصو  برعلا ، طش  رهن  م 

نأشو ةبك  ةمق  اهلف  دادغو ، ةلا  برغ  ةمقملا  ةعلا  رئاشعلا  اهضورت  لا  داجلا  امأ 
.تارجكو ةا  ماع إ  ل  بك  ددع  اهنم  نوردصو  دنهلا ، عيفر  

ةزرطملاو ةلمخملاو ، ةيناسلا ، ةشمقألا  نولهتس  ةنامثعلا –  ةلودلا  اكرت –  اهأ  نإ 
.اهغو ةعامللا  ةشمقألا  كلذكو  نويل ، نم  ةدفاولا  ةضفلاو  بهذلا 

.راهدنق حو  سراف  دال  نت   مث  دادغ ، لصت إ  ام  ةداع  ةشمقألا  ەذهو 

ابك ًاقإ  الت  لا  عاونألا  أو  راهدنق ، حو  سراف  متف إ  ةخوجلا  اسرف  ةشمقأ  امأ 
.كودكنال لماعم  عنصت   لا  ةناثلا  ةجردلا  نم  ةندنللا  ةشمقألا   

ةشمقألا نم  ةبك  تام  نولهتس  اونا  ناهفصأو ، جيلخلا  نويروألا   رقتسا  امدنعو 



.اروأ ةعونصم   ىرخأ  تاجتنم  كلذكو  ةخوجلا ،

ةمق ةخوج  ةشمقأ  رهشوو  ةلا  نوعي   اولاز  ام  ناخ  مك  دهع  لالخ  نويروألا  ناو 
: اتلل ةجن  كلذو  رادقملا ، اذه  نوعي  مهف ال  نآلا  امأ  سراف ، دالل  ةصصخم  تنا  نويلم ،

الجنإ لماعم  نم  يش  نأ  ةقلا  دنهلا  ةك  مزلت  امف م  ةلجنإلا  ةموكحلا  تنا  دقل 
.ساع ردنب  اهعتل   خجلا  نم  ةنيعم  ةم  ماع ، ل 

.رهشوو ةلا  اهتشمقأ إ  لاصإ  ترمتسا   يراجتلا  بتكملا  اذه  تخ  نأ  دع  اهنلو 

ىرخألا لودلا  ةشمقأ  نإف  ةراسخلا  وأ  سخ  نمثب  عات  ةلجنإلا  ةشمقألا  تنا  امدنع  عبطلاو 
، ةح اهتعاض  راتخا  ةكلا  ةعاطتسا  حبصأ   امدنع  نلو  اهتسفانم ، اهرودقم  نك  مل 

نم بك  رادقم  عيب  نامإلا  حبصأ  اذكهو  اثك ، جيلخلا  اومو  ةلا  ةشمقألا   رعس  عفترا 
.يسرفلا ةشمقأ 

ەذه ًصفت   ألاو  اعون ، دوجألاو  ارعس  لقألا  مهتسمقأ  يسرفلا  نأ  دكؤملا  نمو 
ام يراجتلا ، عفلا  اذه  راهدزا  ع  لمعلا  هف  نوعطتس  ًاتقو  مهيلع ، لح  نل  قطانملا ،

ةسرفلا ريدصتلا  رخاوب  نوكت  نأو  ةلا ، قطانم   مهيدل  نوك  نأ  بج  ثح  ي ،
إ رخاوبلا  ەذه  هجتتو  اهغو ، نويل  ةشمقأ  بناج  إ  تاساحنلاو ، ةشمقألا  ةنوحشم 
ساحنلا إ وأ  طقسم ، ةلا إ  تالوأم  ةلمحم  دوعت  مث  سراف ، اومو  ةلاو ، طقسم ،

.اروأ اهتلومح إ  مت  اناحأو  ةا ،

.اسرف ةرج  تهراق إ  وأ  دعملا  نارطقلا  وأ  تالوأملا  لقنت  نأ  اضأ  اهنكمو 

دال إ  اهنم  لص  الو  اهالهتسا ، متي  ثح  ةنامثعلا ، ةروطامإلا  عاتف   نويل  رئافض  امأ 
.دادغ اهالهتسا   لو  ادج ، للقلا  ىوس  سراف 

نم ةلمج  اهعنص  اوحجني   مل  مهنلو  هنم ، ةداتعالا  عاونألا  دلقت  اولواح  ةيطنطسقلا  و 
.ةلصألا سخ  رعس  اهعب  الو ح   رهظملا ، ثح 

.انمث صخرأ  اهنأل  ةداتعالا  ةصاخو  ربإلا ، سراف  دال  لصت إ  لا  تاودألا  نمو أ 

الت اهنأل ال  ةددحلاو ، ةساحنلا  تاودألا  عيمجو  تاعاسلا ، اهلصت ف  لا  تاودألا  لقأ  امأ 
.بك لاقإ 

، دنهلا وأ  سراف ، دال  إ  لقنتل  لا ، قط  نع  ةندعملا  عئاضلا  نم  ثلا  دادغ  إ  لصو 
: عئاضلا  ەذهو 

- صاصرلا دسكوأ  رفجنزلاو – ذالوفلاو ، ماسملا ، ريدصقلاو ، ناضق ، لش  ع  ددحلا 
نم ةققدلا  ساومألاو  ريدصقلا ، طويخو  ساحنلا  طويخو  صاصرلا ،- تانوك   – جادفسالاو

.اتيمال ةامسملا  جمرون  نم  ضبألاو  رفصألا  ساحنلا 

.سرافو دنهلا  ةقدنبلا إ  تاجاجز  قطلا  اذه  نم  لسرت  ام 

، بلا اوأو  تالجلاو ، نوحصلاو ، انقلا  لثم  امهوب  جاجز  نم  ثلا  يش  اكرت  و 
.ةلاو دادغو  سراف  عئاضلا إ  ەذه  نم  ثلا  لصو  اهنم ، ةهذملاو  رملا ، ةعوأو 



.بلح قط  نع  زقلا  ةدود  نم  ةددج  ةم  دنهلا  السرم إ  نم  لص  اناحأو 

لقألا امأ  دنهلا ، هنم إ  لمجألا  لمحف  لوغشملا ، قيقعلا  ضع  لص  قطلا  سفن  لالخ  نمو 
.ودلا ةئس إ  ةلاح  وه   ام  عاي  امنب  سراف ، لمحف إ  ًامج 

، دنهلاو برعلا  ةرجو  سراف  دال  ًاقإ   لمجلا  رفصألا  نوللا  وذ  فافشلا  حيشلا  الو 
ثح اكرت ، ءاحنأ  عيمج  كلهتس   هنم  ظلغلاو  دادغ ، ةراجتلا   داوملا  مهأ  دحأ  تعو 

.ةللق ةم  ىوس  سرافو  دنهلا  هنم إ  لص  الو  نويلغلا ، عنص  مدختس  

ەرعس نوك  امدنع  ةصاخ  دنهلا ، ركس  نم  لضفأ  هنأل  امأ  ركس  دادغ  اهأ  لضف  ركسلا :
لمح هنم  ضعلاو  برعلا ، ةرجو  دادغ  إ  لاغنبلاو ، افاتا ، نم  ثلا  هنم  دفو  الاغ ، سل 

.سراف إ 

اهالهتسا متو  ةوهقلا ، نم  لامحأ  ةتس  وأ  ةسمخ  ةلاو  دادغ  لص إ  ماع  ل  و  ةوهقلا :
اهنم إ لقني  اناحأو  سراف ، للقلا إ  اهنم  لص  ام  ايمرأو ، ناتسدركو  نهنلا  ام ب  دال   

.ماشلاو بلح 

إ دادغ  نم  لمح  مث  زاشو ، ناهفصأ  نم  كاموت  سملا  سراف  غبت  دادغ  إ  أ  غبتلا :
، دادغ فارطأ  ادج   ةبك  تام  غبتلا  اذه  لثم  ةعارز  متو  ةيطنطسقلاو ، بلحو  قشمد 

.اكرت ءاحنأ  عيمج  بهذل إ 

ەدع نمو  ةناثلا ، ةجردلا  نم  وهف  ناهفصأ  كاموت  امأ  وألا ، ةجردلا  نم  زاش  كاموت  تعو 
.دادغ كاموت  أ 

سمخ لمح  ل  رعس  غلو  لمح ، فالآ  ةع  ردقت  دادغ  كاموت  نم  ةردصملا  ةملاو 
نوكو ةلجلل ، الإ  لمعتس  الف  ادج ، يوق  ثأت  وذ  غبتلا  اذهو  انتلمع ، كنرف  نويلم  يأ  شرق ،

نويلغلا ةبنأ  نع  ناخدلا  لصفل  ءاملا  ءم  ءانب  هففخت  مت  اذإ  الإ  ادج ، فح  هناخد 
(. ةلجلا )

.جضنلا ل  غبتلا  ةتن  تجضن  اذإ  الإ  اذكه ، افح  كاموتلا  اذه  حبص  الو 

عنو ةتنلا ، ءازجأ  لو  قاسلاو  عالضألا  نولواني  ل  اهدحو ، قاروألا  نولواني  اضأ ال  مهنألو 
.هلمأ قلا  عرزي   يذلا  هسفن  وه  اروأ  هعرزن   يذلا  غبتلا 

اثك  اهرعس  دادزاو  ةاغلل ، ةردان  امأ  ةلن  تحصأ  ةنس ، ةع  ثا  وأ  ع  ذنم  ةلنلا :
، بمق جيلخو  ناتلومو  روهال ، اهتعارز   تدادزاو  قباسلا ، تنا   امم  أو  سرافو ، اكرت 

.زاتمم لش  ومنت  ثح 

.وكنمود ناس  لا   ةلنلا  نع  اهتدوج  لقت  قطانملا ال  ەذه  ةعورزملا   ةلنلاو 

اهنأ ام  راهدنقو ، لا  قط  ذختي  رخآلا  مسقلاو  ةا ، إ  ةعاضلا  ەذه  نم  مسق  لصو 
.ةيسآلا اكرتو  سراف ، ءاحنأ  ل  ةنم  

رهن عنصت   لا  ةلنلا  امأ  يروألل ، اق  لقس  ةراجتلا  نم  عنلا  اذه  نأ  دقتعأف  كلذلو 
.سرافو ةنامثعلا  ةروطامإلا  كت  ف  دنهلا ،



انركذ دقو  ةلا ، نم  لا  لامشلا  ةعقاولا إ  شوش  ثلا   اهنم  عنص  دع  مل  ةدم  ذنمو 
.م ثلا   اهنم  نوعنص  مهنأ  اقاس 

، شواجلاو تتلحلاو ، ةنوجهملا ، ةنقلاو  كانومألاو ، ءاثلا ، سراف  دال  نم  أ  قاقع :
.اروأ مهنمو إ  ماشلاو ، بلح  اولمح إ  مث  جنتارلاو ، لقملاو ،

، اقفأ نم  لا  مسقلا  نمو  برعلا ، ةرج  بونج  نم  اوتأف  روخلاو ، علوسلاو ، رملا ، امأ 
.ماشلاو بلح  لصت إ  دادغ ح  رمت ع  اناحأو 

ءاحنأ عيمج  ع  عزوت  مث  علوسلا ، بشخو  دنلا ، دوعو  ناوجنبلا ، دادغ  إ  دنهلا  نم  أو 
.ةيطنطسقلا ةاغلل   ةبك  تام  اهنم  كلهتس  ثح  اكرت ،

فمار ەروص  دقو  نوجالغأ ، س  ةرجش  ةلصف  تي إ  هنإ  لاق  ادج ، مص  بشخ  اخأو 
.هاتك  

غص لوألا  عنلا  اهقو ، سراف  لامش  نم  بلحسلا  نم  عون  دادغ  إ  بلج  بلحسلا :
اذه نأ  دقتعو  بلح ، نم  اهل  اروأ  إ  لسري  ام  اذهو  طق ، طخ  فوفلمو  فافشو ،

.قنملا بلحسلا  تالص  تاذ  لوصأ  بلحسلا 

، نويروألا هفرع  الو  تارم ، عــرأ  وأ  ثالثب  لوألا  نم  أو  صخرأ ، وهف  رخآلا  بلحسلا  امأ 
 “ مسا ناهفصأو  دادغ  عونلا   ع  قلطو  تابلحسلا ، ةلصف  إ  رخآلا  وه  تو 

 “. ةبلحس

ةبك تام  هنم  لصو  بلح ، اهنم إ  لمح  مث  سراف ، دال  نم  دادغ  دنوارلا إ  أ  دنوارلا :
.تاقوطو مورأو ، زتو ، نوزقو ، دهشمو ، ةاره ، قط  نع  مزأ –  – مس إ 

نم ةبك  تام  بلجت  لا  اهسفن  ةوهقلاو ،  اوملا ، ةلا  لقنت إ  لا  تالا  نإ  انسلا :
.سراف هضع إ  لمحو  اكرت ، نم  لا  مسقلا  هنم   ءزج  نيف  انسلا ،

دق يروألا  نأ  تملع  دقو  يروألا ، نم  أ  يقلا  ىدل  رامثلا  ەذه  لمعتس  جيلهإلا :
سفن اهل  ىرخأ ، ةضاق  وأ  ةلهسم  داوم  مهيدل  رفوت  امدنع  اهلامعتسا ، نع  اقت  اوفقوت 

.انمث لقا  اهنلو  لوعفملا ،

.ادج ةلهسمو  بط ، قاذم  تاذ  و  دادغ ، ركسلا إ  صارقأ  جيلهإلا  نم  ثلا  لصو 

لا لاجلاو  ناتسدرك  لاج  اعأ  ومنت   لا  مطلا ، ةرجش  عذج  حج  انمق  مطلا : نهد 
وهو ويس ، دوجوملا   لئاسلا  سفن  انل  رهظف  ةنامثعلا ، ةروطامإلا  نع  سراف  دال  لصفت 

.اكرت نم  ةقلا  فارطألا  سراف و  كلهتس   لمج ، امرهك  نول  وذ  قم ، لئاس 

، قرلا نم  ءزج  نم  تاقط  عــرأ  وأ  ثالث  نم  ةعونصم  تاجاجز –  انق –  دارألا   هلمح 
زاتجأ تنك  امدنع  نلو  نهدلا ، اذه  نم  ناتننق  نا م  دقو  لك ، نع  دي  ام  يوتحتو ع 

.شخلا ءاطغلا  لالخ  نم  هضع  وجلا  ةرارح  تلاسأ  برعلا  ةرج  لامش 

اهنأ دقتع  ح  ةكذلا ، هتحئار  ت  لعتشملا ، محفلل  اهضعت  دنعف  طصملا ، هش  وهو 
.روخلا نم  اعون 



هجارختسا متو  ويس ، طصم  نع  ءلا  ضع  فلتخ  يذلا  طصملا ، نم  رخآ  عن  كانهو 
ةحئار مفلا  بسك  هنغضم ح  سراف ، ءاحنأ  ضع  ءاسلاو   .نامركو  ناتسرولو  رخآ  ءزج  نم 

.ناهفصأ ىوس   طصملا  نم  عنلا  اذه  دجن  ملو  نهنانسأ ، ظفحلو  ةلمج ،

فالتخا كلذ   رهظو  ثالث ، وأ  ترجش  إ  دوعتو  ءاذغك ، دادغ  مطلا   ةرمث  عاتو 
ةرجشلا ةرمث  دجتو  مجحلا ، بك  اهبلو  طوطخ ، ةتس  وأ  ةسمخ  رطق  اهادحإ  دجتف  اهمجح ،

.وألا نم  رغصأ  و  هنع ، انثدحت  يذلا  مطلا  نهد  عت  لا 

.داسفلا نم  اهبل  ظافحلل ع  كلذو  ةرذق ، اهفده  رامثلا إ  ەذه  لصتو 

: لثم دنهلا  نم  لاوتلا  نم  ةبك  تام  بلجت  لاوتلا :

.بطلا ةساسو  لبجنزلا ، ناجنلوخلا ، مرلا ، ةلقرقلا ، لاهلا ، ةفرقلا ، لفلفلا ،

.ىرغصلا اسآ  اهنم   للقلا  عزوو  ةيطنطسقلاو ، ماشلاو ، بلح ، رمت  لاوتلا  ەذه  عيمجو 

.ركس صارقأ  بطلا  ةساسو  لبجنزلا  نم  للقلا  اضأ  بلجو 

مسقلا نمو  برعلا ، ةرج  قمع  نم  ەردصمو  مألا ، نداللا  نع  نارطقلا  اذه  فلتخ  نداللا :
.اقفأ نم  لا 

.مسللا نم  جختس  هنأ  دقتعو  ندال ،“  برعلا “  هلع  قلطو 

تتلاو راهدنق  نم  ةمداقلا  لفاوقلا  ع  كسملا ، نم  ةبك  تام  دادغ  إ  لمح  كسملا :
. دنقرمسو

لا قطانملا  نم  ةقلا  قطانملا  نطق  كسملا ، اذه  جتي  يذلا  ناويحلا  نأ  فورعملا  نمو 
.عألا اهتركذ 

، مهل اسألا  رطعلا  هنوتع  مهنإ  ثح  كسملا ، نم  ةبك  تام  سرفلاو  كارتألا  كلهتسو 
.جيهم اضأ  هنومدختسو 

دحأ اطعأ  دقو  ةقلا ، اقفأ  لحاوس  نم  دادغ  إ  ةداملا  ەذه  بلجت  رمسألا : نعلا 
خأو نعلا ، اذه  نم  ادج  ةبك  ةعطق  لحاوسلا ، ەذه  ةثك ع  رافسأ  ماق  يذلا  بارعألا 

لق ام  سفن  اذهو  جدسإلا ، ع  ىذغتي  ةاغلل ، مخض  كمس  زارب  نم  ةجرختسم  اهنأ 
.نآلا نعلا  اذه  نومدختس  ةعبطلا  ءاملعو  برعلا ، ءاطألا  يأر  وه  اضأ  اذهو  سوزول ،

نأ اضأ  فورعملا  نمو  راحلا ، نجاحم  نم  ثلا  ع  يوتح  نعلا  اذه  نأ  فورعملا  نمو 
عنص يذلا  يصلا  حلا  نأ  ام  كسملاو ، نعلا  ةحئارب  ةهيش  دوسألا  راحلا  لوحك  ةحئار 

.ةحئارلا سفن  هل  راحلا  داوس  هنم 

، كسملا لثم  ةجهملا  بوبحلا  نم  اضأ  تعو  رطعك ، رمسألا  نعلا  نويقلا  لمعتسو 
.رهزدالاو

ةمق مشلا ، نم  تالاش  لفاوقلا ، ةطساوب  ماع  ل  دادغ  سراف إ  نم  لص  مشك : تالاش 
(. ةنامثعلا ةلودلا   ) اكرت ءاحنأ  عيمج  نتو   شرق ، نويلم 



اضأ سراف  ردصت  ام  .اشالا  مهلسري  نيذلا  راتتلا  ةطساوب  ةيطنطسقلا  إ  اهضع  لقنو 
.مشك تالاش  لثم  ةققدو  ةدج  تسل  اهنلو  نامرك ، نم  تالاش 

عنصتف ىرخألا  تالاشلا  امأ  تتلا ، زعام  رعش  طسوتي  يذلا  شلا  نم  مشك  تالاش  عنصتو 
.نامرك زعام  رعش  نم 

نامرلا تالاش  عات  امنب  شرق ، ئام  وأ  سمخو  ةئام  رعس  دادغ  مشلا   تالاش  عاتو 
.شرق نوعو  ةسمخ  وأ  نوع  رعس 

رحو لاغنبلا ، رحو  ةحلا ، نالك  ةشمقأ  دادغو  ةلا  بلجت إ  ةح : ةشمقأو  رح 
.دادغ ةبك   تام  كلهتسو  ماشلاو ، بلح  رمت  اقت  اهعمجو  صلا ،

صلا ةشمقأ  ع  ةحلا  نالك  ةشمقأ  لضفتو  اهنب ، لمجألا  ةحلا  ةشمقأ  تعتو 
.ةناثلا نم  ةموعن  اهنإ أ  ثح  ةحلا ،

اهنأل رحلا ، نم  ادج  ةللق  ةم  دادغ  ناتسدرك إ  نم  ونجلا  مسقلاو  كوكركو  لرأ  ردصتو 
.كانه لماعملا  لغتش  

.نطقلاو رحلا  نم  وأ  صلاخلا  رحلا  ةشمقأ  نم  ةبك  ةم  تارجكو  ةا ، دوزتو 

ةبهذ تاهز  وأ  ةح ، دورو  لش  ع  ةموسرم  وأ  ةطس  اهنأ  ةشمقألا  ەذه  زاتمتو 
.ةضفو

.برعلا ةرج  متو ح  لاغنبلا ، نم  ةموسرملاو  ةطسلا  نم  اهضع  لصو 

اكرت بلحو ،  ماشلا ، ةعونصملا   ةموسرملاو  ةطسلا  نطقلاو  رحلا  ةسمقأ  نتو 
.امهيحاوضو تيدملا  تاه  ك  ام  ىوس  ةلاو  دادغ  اهنم إ  لص  الو  ةنامثعلا ،) ةلودلا  )

دوجأ وه  لصوم ، لمجأ  ةعانصل  حلص  نطق  لضفأ  نإ  ماخلا : ةشمقألاو  لصوملاو  نطقلا 
.نطقلا عاونأ  قرأو  دوجأ  وهو  ةا ، برق  دفب  ةلمم  عرزي   يذلا  نطقلا 

طويخ نم  ةقح  فالآ  ةثالث  اوح  اضأ  اهيلإ  لصو  فوصلا ، نم  ثلا  ةلا  إ  لصو 
يواس ام  يأ  شرق ، نع  رعس  ةقحلا  عات  ام  ةداعو  .بلحو  ماشلاو  لصوملا  رمت  ةنطق 

.كنرف انتلمع ١.٢٠٠.٠٠٠ 

رهن بصم  عقاو   ءانيم  وهو  لفد ، نم  نشخ  نطق  جيلخلا  ندم  عيمجو  ةلا  إ  لصو 
.ةعألا ةشمقأ  صاخ   لش  مدختس  ام  ناصمقلا ، ةشمقأ  نطقلا   اذه  لمعتسو  دنهلا ،

لماعم إ  اضأ  لصو  نحلا ، رزج  نطقلا   اذه  نم  ةعألا  ةشمقأ  نم  ددعلا  عنصو 
لصت ام  سراف ، نم  ةلجد  فارطأ  فطق   يذلا  نطقلا  نم  لمجأ  ةعون  بلحو  ماشلاو  دادغ 

ةشمقأ كلذكو  ةفاحن ، دشأ  طق  شامق  اضأ  لصو  لاغنبلا ، نم  لصوملا  نم  ةبك  ةم 
إ لسرتو  ةتوافتم ، راعسأو  ةفلتخم ، عاونأ  تاذ  ةعوبطم  وأ  ءاضب  ءاوس  ةطوغضم ، ةنطق 

مسا اسرف  ةشمقألا   ەذه  فرعتو  ناتيلوزام ، بونج  ةعقاولا  موناد  عنصتو   ساردم ،
.سراف ةادلا ع  انيلإ   تءاج  اهنأل  تاسراف ) )

عاونألا لصتو  يج ، دنوو  ساردس ، تادنهو  ساردم ، نم  ةبك  تام  ةلا  إ  لصو 



.سراف ةعوبطملاو إ  اكرت ، اهنم إ  ءاضبلا 

ەذه لصتو  ءاقرز ، نوكت  ام  الاغو  ءارمح ، وأ  ءاضب  مجحلا ، ةبك  ءاضب  ةشمقأ  ةا  عنصتو 
.ودلل عاتل  ةلا  ةشمقألا إ 

دجوتو نحلا ، رزج  لوحو  مودنسوم  حو  نارك  نم  جيلخلا ، نم  ؤلؤللا  داطصا  متي  ؤلؤللا :
، كنرف يالم  ةعرأ  اوح  يأ  شرق ، ويلم  اهنم  لصح  ماع  ل  و  ةبك ، تام  كانه  هنم 

.غلملا اذه  عارأ  ةثالثب  هنم  لمجألاو  ألا  نمث  ردقو 

دا الو  اكرت ، ءاحنأ  عيمج  عزويل   ةلا  إ  بلج  هنم  الاو  صلاو ، دنهلا  إ  ردصو 
.ةريدتسملاو ةغصلا  تارهوجملا  ضع  اروأ  لاغلا إ  نم  ردصو  سراف  ء إ  هنم  لص 

لحاسلا ع  نونو  دلاخ ، ب  مسا  فرعت  ةع  ةلبق  إ  نحلا  رزج  ناس  تي 
رحلا مهنم إ  نوبقلاو  دجن ، دال  برغلا  مهرواجو إ  جيلخلا ، نم  ًلق  رغلاو  ونجلا ،

.نونطوتسم مهعمج 

رامث نم  نوذغتو  ارألا ، ةعارز  اضأ   نولمعو  كامسألا ، دص  نحلا ع  ناس  شعو 
.اهلخن

، لحاوسلا نع  ادع  نوشع  نيذلا  اهناس  امأ  ةلا ، اهنوردصو إ  تاءاع  عنص  مهضعو 
، دادغو ةلا  اهعبل   لامجلا  ضع  نوو  مانغألا ، ضع  نولتمو  مخلا ، تحت  نوشعف 

.محلا نم  ادج  لمج  عن  اضأ  نوو 

ناترج اهنم  سمخ ، رزجلا  ەذه  ددعو  نحلا ، رزج  نويلاغتلا  رمعتسا  نمزلا  نم  ةف  و 
.ةغص رزج  ثالثو  ناتبك ،

، قباسلا لحاسلا  برع  إ  نحلا  رزج  تداع  جيلخلا ، ةرداغمل  نويلاغتلا  رطضا  امدنعو 
ةرم نحلا  تداع  ەاش  ردان  توم  درجمو  ةواتألا ، اهيلع  ضرفو  ەاش ، ردان  اهيلع  وتسا  ح 

. نولغتسم خيش  اهل  حبصأو  لحاسلا ، برعل  ىرخأ 

، نحلا ةداس  هل  تملسف  ناريإ ، لهاع  ناخ  دمحم  إ  طقسم  مامأ  هجوت  ماع ١٧٩٥  و 
اذإ مهــراحس  هنأ  مهدده  نأ  دع  هتداسل  اوعضخ  برعلا ، لق  نم  دومصلا  نم  للقلا  دعو 

 -. ةواتإلا ةجلا –  عفد  اومزلأو  هل ، اوعضخ  مل 

دص نولمع   نم  ددع  غلو  ادج ، ةعفترم  فصلا  ةرارحلا   ةجردو  ء ، رزجلا  ەذه  خانمو 
نوشعو ع رودتكرفو ، رودمتو ، رودسم ، روهش  ةصاخ   صخش ، فلأ  عرأ  آللا 

.لوصحملا اذه 

نولصح ام  فوت  نورطض إ  اذل  آللا  دص  ىوس  قزر  ردصم  الو  ىرخأ  ةنهم  يأ  مهل  سلو 
لخنلا ضع  ىوس  جتت  رزجلا ال  ەذه  نإ  ثح  ماعلا ، لاوط  مهيفكل  رهشأ  ةثالث  لالخ  هلع 

.ةطنحلا اهب  عرزت  ةداعو ال  نطقلا ، نم  للقلاو 



عساتلا لصفلا 
: لصفلا اذه  تاتحم 

إ لوصولا  سورجاز ، لج  يدملل ، اوم  دادغ ، نم  رفسلا 
.ناتس قاط  بصنو  ةنيدملا  ەذه  فصو  ەاشمرك ،

إ ةهجتم  ةلفاق  ءاسؤر  عم  لماعتلا  انأد  دادغ ، اشا  اهب  اندعو  لا  لئاسرلل  انملس  درجم 
.ناخلا ةماقإل  لحم  نآلا  و  سراف ، دال  ندم  ىدحإ  ەاشمرك ،

كلم ءارزو  ةدهك إ  اهمدقنل  تارهوجملا  ضع  يوتحت ع  ةلع  رظتنس  اننأ  ملعن  نكن  ملو 
.اهيلع ضوافتن  نأ  اضأ  انيلع  ناو  سراف ،

نم ءاج  يت )  ) اس امثعلا ، بالا  ىدل  ةسرفلا  ةروهمجلا  ثوعم  انل  لسرأ  دقو 
ةداع ثدح  ام ال  اذهو  انترداغم ، ةشع  لصوو  اموي ، ةعس ع  دادغ   إ  ةيطنطسقلا 

.اق سراف  رفسلا إ  رخآلا  وه  يوني  يدنه ، مأ  ةطساوب  ةلعلا  كلت  لسس  هنأ  انخل 

اعاس درجم  نأ  نظن  انكو  عيباسأل ، امرو  ماأ ، ةدعل  يدنهلا  مألا  اذه  رخأتي  نأ  انشخ  اننلو 
مألا هضقس  امم  ثك ، لقأ  تقو  قطلا  ق   هلعجت  لضفأ  ةدسج  ةنب  عتمتي  ات ) )

.يدنهلا

ضع انخأ  ام  أف ، أ  ةرارحلا  دادزت  رم  موي  لو  فصلا ، مسوم  نم  بقن  انكو 
اهنونظ ةلمح  ةمصاعلا   نم  جورخلل  دعتس  سراف  كلم  نأ  سراف ، نم  مداقلا  نفاسملا 

نإ ثح  ةع ، كلملا  ءارزو  لاقن  انرفس ح  لجعت  انيلع  نا  اذل  ناسارخ ، وأ  اجروج  دض 
ضعل هتمصاع  نع  بغتو  ەدونج ، سأر  كلملا ع  قلطني  حف  اكرت ، ام   سراف  لاحلا  

.هعاتا مهلمأ  هطال  ظومو  هئارزو  ي ع  تقولا ،

ةلعلا ەذه  ملتس  نأ  رفلا )  ) ةراجتلا تاقالعلا  لكو  نم  ادعو  انذخأ  دقف  كلذ  ءانو ع 
.نوزق ةنيدم  اهلصوو إ  انع ، ةان 

، اخسرف نع  ىوس  اهيلإ  باهذلا  انيلع  لا  نارهط  نع  دعت  ەذه ال  نوزق  ةنيدم  نأ  املع 
امرو ًط ، اهملس  رظتن  نل  اننأ  دكؤي  امم  ةرمتسم ، تالاصتا  امهطت  تيدملا  تاه  نأ  ام 

.لمأن ام  ةيطنطسقلا  نم  ًعف  انيلإ  تلسرأ  اذإ  ةلاح  اذه   اهل ، انتجاح  لق  انيلإ  لصت 

همسا قص  باش  انضرع ع  اذل  هنو ، مجم ذ  دوجول  جاتحت  داللا ، ەذه  انتمهم   تنا 
.انبحاص نأ  نامارا 

اوسلفأ دق  ةيطنطسقلا  تالاو   باحصأ  عم  لماعتي  اطإ  رجاتل  ًكو  باشلا  اذه  ناو 
، ةكلاو ةلاطإلا ، لثم  تاغل  ةدع  نقتي  ناو  ل  دادغ ، ةدج   ةعمس  هل  تناو  ارخؤم ،

.اضأ ةسرافلا  ملعت  ةطس  ةف  ذنمو  ةسرفلا ، نم  ًلقو  ةعلاو ،

كلذكو انبحاصم ، ةصرفلا   ەذه  منتغا  دقف  بق ، امع  لمع  هدل  نوك  نل  هنأل  ةجنو 
امجم حبصل  اضأ  هحشرو  لضفأ ، لش  ةسرافلا  ةغللا  ملعت  هل  حيي  امم  سراف ، دال  ةؤرل 

.يروألا ءارفسلا  دحأل 



انرظتناو ع دادغ ، ةنيدم  نم  انقلطنا  للق ، سمشلا  بورغ  لقو  ماع ١٧٩٦ ، راآ  رهش  و 
.ةلفاقلا دارفأ  عيمج  عامتجا  ةلجد  ةفض 

سرفلا نم  ًاخ  عس  نم  ةنوكم  ةلفاقلا  ەذه  تنا  دقو  ةلفاقلا ، تكرحت  ةنماثلا  ةعاسلا  و 
 -. امهنع ر هللا  سحلاو –  مامإلا ع  ةراز   ضرغ  دادغل  اوءاج  نيذلا 

، ةكرت شورقو  ةروأ ، ةساحنو  ةددح  تالآو  رومتلاو  زرألا  ةلمحم  اداوج  تس  بناج  إ 
.نفاسملا ةعتمأو 

اكرت لصفت  لا  لاجلا  اعأ  نم  ةمداق  ةدرا ، حــــر  ةمس  انيلع  ته  لويخلا  انئاطتما  درجمو 
.سراف نع 

بوبه نا  ام  ةجرد ، ثالث  إ  رومار ، رارحم  دعص  ثح  ادج ، اراح  نا  راهنلا  نأ  مغر  كلذو 
.ةضاملا ةثالثلا  ماألا  بونجلا   ًلق إ  حــــلا 

نع عفتري  نا  باض  نّوكت  انقط  نم  برغلا  انظحالو إ  ةاعلا ، ةعاسلا  ةحاسا   انذخأ 
و قئاقد ، عضل  ةرارحلا  ةددش  حــــر  انتحفل  تاظحل  لالخو  اهحطس ، قوف  ي  وأ  ضرألا ،

.قرحم قيقد  راغ  نم  نوكم  هنأ  انرعش  يذلا  باضلا ، طسو  انك  ةداحلا ع  ةعاسلا 

دات ةهال  حــــر  بهتف  تاهجلا ، عيمج  نم  ماظتنا  ال  رخآ  إ  تقو  نم  كرحتي  ءاوهلا  نا 
نم تضفخ  لويخلا  نأ  ح  ةلفاقلا ، دارفأ  تمصلا ع  مخو  قئاقد ، عضل  ترمتسا  اذإ  انقنخت 

.ه انرعش  ام  ترعش  اهنأ  ودو  اهتع ،

انسفنأ دجنل  هنم  انجرخ  اخأو  فخملا ، باضلا  اذه  تاعاس   سمخ  اوح  انيلع  م 
ودو ءادرج ، ضرأ  لالخ  س  انك  دادغ  نم  انجورخ  ذنمو  امنب  ةورمو ، ةعورزم  ضرأ  طسو 

.ةلط ةف  ذنم  ةلمهم  اهنأ 

رهن ودي  املثم  بكو ، ئداه  رهنلا  اذه  ناو  اد ، فافض  انلصو إ  احاص  ةعاسلا  ةعاسلا   
.ماعلا نم  تقولا  اذه  سرا   دوجوملا   سلا 

عقاولا ع سورغاز ، لج  نم  هعنم  رهنلا  اذه  دمتو  سالد ، هلع  نوقلط  ادقلا  نا  دقو 
.روز رهش  نم  لا  بونجلا  نم  خسارف  ةعض 

نم طلخ  لمالا  غم  نا  يذلا  نادنسلا ، بشخ  نم  بك  براق  ةطساوب  اد  رهن  انع 
.بالاو راقلا 

ةع تس  مسر  اوبلط  نيذلا  ةامسلا  سكع  ع  دهز ، غلم  ىوس  براقلا  باحصأ  بلط  مل 
.ةلصوت ل  نع  اقت  اسرف ، اسلف  ةتس ع  يواس  ام  يأ  ةرا ،

ل ارمأ إ  وأ  ةصوت  اناطعأو  اضأ  مركت  اهاإ  اناطعأ  لا  لئاسرلا  بناج  دادغ إ  اشا  نا  دقو 
.هتيالو ةضورفملا   موسرلاو  قوقحلا  عيمج  نم  انئافعب  رمألا  همهي  نم 

راجشأ اهطحت  ةقع ، س  ةغص  ةق  انلصو  ح  ةعاس ، عــر  ةدمل  اد  رهن  ةاذاحم  ان 
.ةرمثم ىرخأ  راجشأو  نامرلاو ، نومللاو  لخنلا 

نم ل  اهيلع  قلطأ  ام  سوهيب ، مسا  اف  الد  ويب  اهيلع  قلطأ  لا  ةقلا  اهسفن  اهنأ  دقتعأو 



.سهب مسا  هتوأ  سروب ، هنرفات 

انرداغ سمشلا  قو  دنعو  راآ ، نم  نعلا  و  ةقلا ، طسو  عق  ناخ  اموي   انحسا 
ميختلل انررطضا  ةعفترملا  سمشلا  ةرارح  بسو  سملا ، نم  فصنو  تعاس  دعو  ةقلا ،

ةاطغم لودجلا  اذه  فارطأ  تناو  رهنلا ، نم  أو  ارألا ، يرل  لمعتس  لودج  فافض  ع 
نم ةبك  ةم  دجوو  ىرخأ ، تاتان  نم  بك  ددعو  سوسلاو ، طنسلاو ، ضضحلا ، راجشأ 

عورزم هل  دللا  نأ  وديف  تاتانلا ، لوح  قلحتو  اهضع ، فارطأ  ع  وهزت  لا  تاحلا 
. لمالا

ةنج حــــلا  تناو  ىرقلا ، ددعت  ع  لدت  لا  لخنلا  تاس  نم  ددعلا  انلوح  نم  انيأرو 
.ةقاسلا ماألا  نع  ةعفترم  ةرارحلا  ةجردو  راهنلا ، لاوط 

إ انلصو  فصنو  تاعاس  عبس  ةسم  دعو  انلويخ ، انيطتما  اقت  اءاسم  ةاعلا  ةعاسلا   
.مودهم اهفصن  نلو  ةبك ، ةق  نع  ةراع  و  ناهش ، ةق 

ةلومح ل  نع  ةقلا  ەذه  لصحو   اد ، رهن  نم  ةعان  اهنإ  لاق  ةانق  ةقلا ع  ەذه  عقتو 
خسرف دع  انمخ ع  امنو  ةقلا ، ەذه  فقوتن   مل  اننلو  تارا ، نامث  مسر  ًمحتو  الت 

.اهنم

اخسرف انعطق  دقف  ةرارحلا ، ةجرد  عافترا  نم  مغرلاو  مويلا ، سفن  نم  اع  ةعارلا  ةعاسلا  و 
.لللا فصتنم  ةصقلا ح  ەذه  س  ةعرت  ةفض  انمخ ع  مث  افصنو ،

الو ادج ، ةقمعو  ةتسم ، ارأ  ةقطنملا ، ەذه  حو  دادغ  نم  اءد  ارألا  نأ  تظحال  دقل 
.حلا وأ  ةراجحلا  نم  طلخ  يأ  يوتحت ع 

.تقس اذإ  ادج  ةصخ  نوكتس  اهنأ  دقتعأو  اقاس ، ةلجد  رهن  اهلش  ةسر  ارأ  ف 

انمامأ إ دجوو  ناوصلا ،)  ) نسملا رجح  نم  هساسأ  حلا  نم  عفترم  نم  برقلا  نآلا  نحنو 
.تااغ ةاطغم  لاج  ًلق ، ملا 

.للق ذنم  ەانركذ  يذلا  عفترملا  انجا  راآ  نم  نعلاو  اثلا  سمش  قو  لقو 

لمج لهس  انسفنأ   اندجوو  خسرف ، نم  أ  هضرع  غلي  عرز ، الو  سا  عفترم  وهو 
ەرادقم مسر  لصح  ةقلا  ەذه  و  داآ ، لزق –  انلصو إ  تاعاس  سمخ  ةم  دعو  يورم ،

.لخن ناتس  نم  برقلا  خسرف  فصن  دع  انمخ ع  تارا ، امث 

ەذه انظحال   دقو  انرخ ، ةق  انفقوت   سملا  نم  تاعاس  تس  دعو  راآ ، نم  و ٢٣ 
رهنلا اذه  انع  اد ، رهن  بصل   دتم  يوخ ، س  رهن  عقتو ع  لخنلا ، دوجو  ةقلا 

.قوباطلا نم  دشم  لمج  ةطساوب ج 

اعفترم عاقلا  انل  اد  دقو  انرخو ، داآ  لزق  ام ب  حلاو  ناوصلا  رجح  نم  رخآ  ًت  انجا  دقو 
.ةسرلا ارألا  انكرت  نأ  ذنم  ظوحلم  لش 

حلاو نسملا  رجح  نم  ًولت  انجا  مث  فصنو ، تاعاس  تس  ان  راآ ، رهش  نم   ٢٤ 
.لق نم  اهانركذ  ام  ةهيش 



وأ نش  يق   » مسا سرفلاو  كارتألا  اهيلع  قلط  ةمدق  ةنيدم  لالطأ  نم  برقلا  انمخ  مث 
وهو اقاس ، هنع  انثدحت  يذلا  يوخ  رهن  وهو  غص  رهن  انيأر  انيم  عو  نش ، » ق 

.يدرولا راغلاو  فاصفصلا ، راجشأ  ةاطغم  هفافضو  انمامأ ، لا  لاجلا  نم  عبان 

ىك وأ  ىك  نإ  لاق  مجحلا  ةبك  ةعلقو  راوسألا ، ااق  ضع  نش  ق  لاز   امو 
.نش هتللخل  انكسم  نوكتل  اهئانب  ماق  زوربأ ،

انعطق دقو  عفترت ، تأد  ارألا  نأ  انظحال  فصنو ، تاعاس  تس  ةسم  دعو  هنم ، و ٢٥ 
(. طوللا  ) نادنسلا راجشأ  غم  غص  لج  ناو  ةسل ، ًولت 

.سمو عورزم  هنل  ةحاسملا ، غص  لهس  وخ ،  رهن  نم  برقلا  انماخ  انمقأ 

تجضن دق  ةطنحلا  نأ  اضأ  انظحالو  عشلا ، داصح  نام  ل  ىرن   انك  دادغل  انترداغم  ذنمو 
.اقت

ع ةرا  ثالث  غلي  اهيف  ضورفملا  مسرلاو  ل ، ةق  نم  برقلا  انع  راآ  نم  و ٢٦ 
.موسرلا ەذه  عفد  انومزلأ  مهنأ  الإ  اشالا  نم  اهلمحن  لا  ةصوتلا  مغرو  ةلومحلا ،

لودج بناج  إ  قطلا ، هنم  رم  قش  ه  اسلو  انارب  ًت  اندهاش  ل  ةق  نم  برقلاو 
.دهعلا ثدح  هنأ  دقتع 

ناملا اذه  نأ  ش إ  لا  ضاقنألاو  مرلا  نم  ثلا  اهيف  ارأ  انيأر  قشلا  اذه  نم  برقلاو 
(1) ..املا ةبك   ةنيدم  هلغش  نا 



اعلا لصفلا 
(2) لصفلا اذه  تاتحم 

، ەاشمركو رافانك  ع  دادغ  إ  ةدوعلا  ناهفصأ ، نم  رفسلا 
لئاسو ةلفاقلا ، نومجاهي  دارأ  ل ، ة  دااركم ، ءاس 

مسا لحتي  رماغم  قطلا ، بوكرو  دادغ  إ  ةدوعلل  ةددع 
.سراف كلم  أ 

ملا ح  اهلمأ  سراف  دال  عطقن  نأ  دن  انك  ناهفصأ  إ  هجتم  نارهط  انرداغ  امدنع 
اهدعو ةلحلا  إ  مث  ةلجد ، وأ  تارفلا  دوعص  مث  ةلا ، إ  جيلخلا  اوم  دحأ  راحإلاو ع 

.دادغ

اضأو قارعلاو ، سراف  خانملاو   ارألا  ةدهاشم  لمن  نأ  انل  حيتس  ةطخلا  ەذه  تنا 
ةلصح نوكتل  جذامنك ، تاناويحو  تاتان  لوصحلاو ع  مهتاداعو ، ناسلا  قالخأ  فرعتلل ع 

.دللا اذه  اهيلع   انلصح  لا  كلت  نم  غأو  لضفأ 

.اططخم ل  لد  يذلا  مز ، ةحص  كعوت  وه  ناسحلا  نك   مل  ام  نلو 

و موي ، نع  ةدمل  ةسرافلا  ةروطامإلا  ةحص   ألا  ةنيدملا  ةحاسالا   انررطضاف إ 
، هتحص نسحت  ًمأ   بسكل  وأ  هتحص ، دعتسل  افا  اذه  نك  ملو  ةحص ، لوصفلا  أ 

قأو برقأ  ذاختا  كلذكو  بسانم ، غلا  خانملا  اذه  نع  ةع  أ  داعتبالا  انررق  دقف  اذل 
.اسرف ةدوعلل إ  قط 

انبهذو ناهفصأ ، انرداغو إ  ەاشمرك ، ةهجتم إ  ةلفاق  انممضنا إ  اثلا ١٧٩٦  ن  و ١٧ 
.ناهفصأ نم  لامأ  ةسمخ  وأ  ةعرأ  دع  عق ع  ناخ  تبملل  

ةشمقألاو لصوملا ، شامق  ةلمحم  اقت ، داجلا  نم  ةئام  نم  ةنوكم  ةلفاقلا  ەذه  تنا 
، ناهفصأو دزي  ةعونصملا   ةشمقألا  نم  ددعلاو  اداجسو ، نامركو ، مشك  تالاشو  ةدنهلا ،

نويفألا نم  للقلاو  غاصلا ، ةوف  ساأ  ضعو  غبتلا ، ساأ  ضع  اضأ  اهنب  ناو 
.ةقلا اونلا  نمو  سراف  طسو  نم  ةفلتخملا  قاقعلاو  نعلاو  طصملاو ،

.دادغو ناذمهو  ەاشمرك  ةهجتم إ  عئاضلا  ەذه  عيمجو 

لوألا  نونا  ةقع  ١٤  انلصو  مث  تاعاس ، عبس  ناهش   انلصو إ  لوألا  نونا  و ١٣ 
.تاعاس ع 

لمعتسملا ثارحملا  هش  ثارحم  ةطساوب  نام  ل  ةطنحلا   نوعرزي  سانلا  نأ  تظحال  دقو 
.نروثب ازهجم  ناو  سفورب ،  

اطرو افثك  باضلا  ناو  سملا ، انلصاو  لوألا  نونا  نم  سماخلا ع  سمش  قو  دنعو 
تاعاس تس  دعو  براق ، ةطساوب  اد  رهن  انع  .سمشلا  عافترا  روف  ددت  هنلو  ادج ،

.هطروأ س  ناخ  انحسا  

.دادغ انلخد  احاص  ةعاسلا  ةعاسلا  و  ناخلا ، انرداغ  لللا  فصتنم  دع  ةدحاولا  و 



كلذكو اننطو ، إ  ةدوعلل  اثك  قوشم  انك  ثح  ةلط ، ةدم  دادغ  ءاقلا   يونن  نكن  مل 
بجاولاف تقو ، برقأ  اسرف   ةدوعلا إ  تقت  انتحلصم  تنا  ام  انؤاقدصأو ، انؤاقأ  نا 

؟ عفاودلا ەذه  مامأ  دومصلا  اننكم  فكف  سرا ، انوعد إ 

بك لمأ  اذهو ال ي  اهيضام ، بناج  إ  ةحبقلا ، قطانملا  نم  ددعلا  داللا  ەذه  انيأر   دقل 
.ةساعت دشألا  هعقاو  يلا   انسج  احلا  لثمت   امنب  لقتسملا ،  

.كلذ مهنب   شعت  ةمولظم  بوعشو  سرفلاو  برعلاو  كارتألا  راظنأ  تحت  ًط  اتقو  انضق 

ل لامعتسا  نوطرف   كفتلا  نيداتعملا ع  وأ غ  فقثملا ، صاخشألا غ  نأ  انظحالو 
.مهيدأ ام ب  ء  كالتمال  وأ  ةدالولا ، ةطلسلا  حبصت  امدنع  ء 

ادج ةرو  تحصأ  ةحارب  عتمتلاو  تااذعلاو ، فصاوعلا  دل  نع  داعتبالا  اخأ  انيلع  ناو 
.اندحأل

قطانملا ەذه  لخاد  اهوطخ  ةوطخ  ل  ساسح   ناسإ  ل  بص  يذلا  ملألا  روعشلا  نإ 
ىوس هف  ةوقلا  بس  الو  هنانسأ ، دح  بصعتلا  ثحو  ملظلاو ، دادسالا  اهدسف  لا 

رم نم  الإ  اهفص  ال  رولا  ەذه  نإ  لوقأ  قحللو  لامهإلاو ، برهلا  ىوس  فوخلاو  رامدلا ،
.لقعلل ةوقلا  اهيف  لزانت  نامأ  رفاس إ  نم  الإ  اهردق  الو  اروأ ،

نحنو ملأتن ، ال  فكو  دسجلا ، ع  اضأ  رثؤت  امنو  سفنلا ، طقف ع  رثؤت  ال  رولا  ەذهو 
ح اهب  سلو  ثاثأ ، يأ  وأ  ةنخدم ، ال  ةفرغ  وأ  ةمخ  ىوس  هف  انل  ىوأم  ال  دل  رفاس  
نوك ام  ةداعف  ماعطلا ، امأ  ضرألا ، ع  عضوم  قيقر  شارف  وأ  ةداجس  ىوس  اهب  الف  ر ،

، كعم مهبحطصت  نم  ىوس  دجت  الاغو ال  ةئس ، ةقط  ةدعم  ةنشخ  موحل  وأ  هاوف  درجم 
ەذه كوكراش   نم  ل  ددهتو  كددهت  لا  ضارمألاو ، راطخألا  اهبحاص  ئواسملا  ەذه  لو 

.ةلحرلا

كوكرك ع  انتأ  ثح  نم  دوعن  نأ  اننامب  ناو  انقط ، ةعاتمل  ةدام  ةجاح  نكن   مل 
رادو ةرجلا  لصوملا ، ةيطنطسقلا ع  ةام إ  من  نأ  وأ  .بلحو  بصنو ، لصوملاو ،

ةرجلا نم  امشلا  مسقلا  مهتبحص  عطقنل  برع  ةلفاق  قاحتلالا  عيطتس  اضأ  انكو  رك ،
.ةعلا

ناتلفاق إ رداغت  اناحأو  قشمد ، ىرخأو إ  بلح ، ةهجتم إ  ماع  ل  دادغ  رداغت  ةلفاق  كانه 
.عيلا لئاوأ  وأ   ءاتشلا  كلذ   نوك  ام  ةداعو  بلح ،

مضتو ةدجن ، ةلبق  برع  نم  ةنوكم  نوكتو  دادغ ، ةلا إ  نم  ةلفاق  رداغت  ماع  ل  اضأو  
.دادغ عئاضلا إ  اهنم  ةئامسمخو  فلأ  وأ  فلأ  لقنتل  لإلا ، نم  فالآ  ةسمخ  وأ  فالآ  ةثالث 

، ةلحلا ادوعص ح  تارفلا  رهنل  ملا  ةفضلا  لوط  اوس ع  برعلا  ءالؤه  نأ  تملع  دقو 
ءارحص ع  بلح ، إ  ةلحلا  نم  نوقلطني  مث  عئاضب ، مههجت  بلط  نولسري   اهدعو 

، مهتدوعل نوجاتح  ام  الإ  نوظفتح  الو  بلح ، ةنيدم  مهلامج   نوعو  ىرغصلا ، برعلا 
ةلا وحن  هجتت  ةغص  ةلفاق  كلذ  لشم  عئاضلا ، اهنولمح  اهل  اهعب  اوحجني   مل  اذو 

.دادغ وأ 



ىرخأ لفاوق  نوكتت  لفاوقلا ، ەذه  ادع  امو  دحاو ، مانس  تاذ  لامج  اهب  لفاوقلا  ەذه  عيمجو 
عرأ وأ  ثالث  نم  نوكتت  ةداعو  لصوملا ، إ  هجتت  رهشلا  تارم   ثالث  وأ  ترم  ةغص 

.ىرغصلا اسآ  ءاحنأ  عيمجو  ايمرأو ، ناتسدرك ، اعأ  كانه   نت  لا  عئاضلا  لمحل  ارامح 

ةئام نم  نوكتتو  ةيطنطسقلا ، إ  انس  ناقلطنت  ناتلفاق  دجوت  لفاوقلا  ەذه  فالخو 
.رهشأ ةعرأ  نم  ةفاسملا  أ  ەذه  عطقتو  لاغلا ، نم  ناتئام  وأ  سمخو 

، رخافلا لصوملاو  ةدوج ، ألا  ةدنهلا  ةشمقألا  لقنت  ام  ةداعف  ەذه ، لقنلا  لئاسو  فالخو 
نأ املع  تلا )  ) ةاعسلا ةطساوب  ةيطنطسقلا  إ  ةملا  راجحألاو  آلاو ، مشلا  تالاشو 

.ةقوألل شورق  ةتس  وأ  ةسمخ  نع  دت  عئاضلا  ەذه  لقن  فلات 

.ددعلا اذه  نع  دت  ةداعو  ةت ، تالحر  تس  وأ  سمخ  نم  لقأ  لسري  دحاولا ال  ماعلا  و 

تق رمأ  ع  ةلوهس  ل  اشالا  نم  نولصحف  ةصاخ  ةامح  نوعتمتملا  نورفاسملا  امأ 
سلو ناجملا ، مهرفس  نوك  اذكهو  قطلا … عطقل  وأ أ  ناصح  اولصح ع  نأ  هجوم 

.قطلا لالخ  اهمدقتب  نومزل  لا  موسرلاو  تاءاطعلل  ةسلا  ل  مهماعطل ؛ ةسلا  طقف 

درجمو اثلا ، نونا  طساوأ  قشمد   إ  ةهجوتم  ةلفاق  تنوكت  ام  ناعف  اثك ، رظتن  مل 
.اهيلإ جاتحن  لا  لامجلا  انزهج  ل  اهئاسؤر ، دحأ  عم  لماعتلا  انأد  رمألا ، اذهب  انملع 

.اهلالطأ عالطإلا ع  نم  نكمتن  ح  اهب ، ءاقلاو  رمدت  رورملا ع  ەانمزلأو 

.لحرلا دعوم  راظتنا  ىوس  انمامأ  دع  ملو  لحرلل ، امامت  نهاج  انك  طاش  لئاوأ  و 

وكش نا  يذلا  ةجنيلا  اغأ  جالع  وتب  انفل  ددشلا  فسأللو  اننأ  الإ  لحرلل ، اندادعتسا  مغر 
، سرفلاو برعلا  ءاطألا  نم  ددعلا  هجالع  لشف   دقو  ماع ، نع  ذنم  نمزم  يوعم  ضرم  نم 
ه دهعن  نأ  يونن  انكو  ءافشلا ، ةبك   ةلحر  عطق  دق  اغألا  نا  ةلفاقلا  كرحت  تقو  ناح  امدنعو 

.ەانأد ام  لمل  دادغ  مقم   رف  ببط  إ 

اذإ هل ، ەانفصو  يذلا  جالعلا  لضف  امامت  تخ  فوس  اذه  نمزملا  هضرم  نأ  ةقث  ع  انكو 
.دللل انترداغم  دع  ةفا  ةف  هلوانت  رمتسا  

ناو هتحص ، ةداعتسا  تارم   ةدع  لشف  هنإ  ثحف  انيأرل ، فلاخم  رخآ  يأر  ضملل  نا  نل 
، ماشلا وحن  كرحتت  مل  ةلفاقلا  نأ  انلوح  نم  ل  راخب  ماق  دقف  ىرخأ ، ةرم  لشف  نأ  خ 

ەذه فشكت  ملو  ءارحصلا ، طسو  ةلفاقلا   تحصأ  ح  بذالا  ءاعدالا  اذه  رمتساو  
.هتيفاع لما  اغألا   حبصأ  نأ  دعو  جالعلا ، ءاهتنا  دع  الإ  ةعدخلا 

أجل إ دق  هنأ  لق  نم  انركذ  دقو  ناخ ، وق  ترم  لوصو  باقا  انملع  هل ، انتجلاعم  ءانثأ 
همح نأ  ەوجري  دادغ  اشا  إ  كوكرك  نم  بتك  دق  ناو  دمحم ، هخأ  ەدج  اسور ح ال 

.هقوقح دس  حو  هخأ ، عم  حلصلا  دقع  ح 

زاللا دالو  ىراحصلا  ازاتجم  راطخألا  فالآل  هتاح  ضرع  نأ  لضف  هنأ  هتلاسر  ركذ   ام 
.نمؤم صاخشأ غ  نأ ي ب  ع  ايمرأو ،

اولتقو ەوق ، دق  دارألا  نأ  داو  مداخ ، ىوس  هعم  سلو  ء ، يأ  لمح  هنأ ال  تملعو 
باثلا ضع  ەاطعأ  يذلا  ادقلا  ەدلاو  مادخ  دحأ  فداص  هظح  نسحلو  مهل ، مهوقرفو  هلاجر 



ةلودلا اكرت –  دودح  إ  لص  ح  هتدعاس  لا  نؤملا  ەزهجو  مداخو ، داج  ةثالثو 
-. ةنامثعلا

لص تاجاتحالا ح  ل  دوزي  نأو  ماحا ، ل  لجرلا  اذه  لاق  نأ  ەرماوأ  دادغ  اشا  عأ 
.دادغ

بلط اذإ  هلإ  هخأ  ملس  ەجتس ع  سراف ، كلم  عم  ةدجلا  هتاقالع  نأ  اضأ  رهظأ  هنلو 
.هخأ رمأ  ەخل  ات )  ) اعاس ةع  هلإ  لسرأ  دقف  كلذلو  هنم ،

سرام راذآ /  اذكهو ف ٤  هلقتس ، اشالا ل  اهعضو  لا  طولا  ناخ ع  وق  ترم  عقو 
.دادغ ترم إ  لصو  ماع ١٧٩٧ ،

ءادر هسلأو  ةسفنلا ، داجلا  نم  ةلمج  ەادهأو  كلم ، خأ  قئاللا  ماحالا  ترم  اشالا  لقتسا 
دحأ يدنفأ ، فم  دنع  هنكسأو  لاملا ، نم  دج  رادقمو  ةرخاف ، باث  اضأ  هل  لسرأو  لمج ،

.قطانملا ەذه  ةعتملا   مارألا  مسارم  ل  هناويد  هلاقو   رالا ، اشالا  ظوم 

ضع نأ  الإ  ەوركم ، يأ  هسم  نأ  نودو  لجرلا ، اذه  ةه  دحأ   كش  نأ  نود  ماألا  ترم 
خأو ظفاحم  نبا  هنأ  الإ  اذهك ، صخش  قيلت  ال  ةبك  ةمهأ  ءاطعإ  نم  نورمذتي  اونا  سانلا 

لتحو هخأ  لزع  دق  هنأ  مغر  اشالا ، ةقفن  ع  شع  هنأ  ام  سراف ، شرع  بصتغا  لجرل 
.هنام

، دادغ نيدوجوملا   داسألا  ةقث  باسا  لواح  لجرلا  اذه  تلعج  تافتلا  ەذه  عيمجو 
.نونظلا ەذه  عيمج  لس  ام  اذهو 

ح لعف ، نأ  بغلا  اذه  ع  ي  نا  اذكهف  ةناخلل ، ضرعتي  نأ  بح  اشالا ال  نأ  ام 
.ەرمأ فشك  ء  ثدح  وأ ح  سراف ، نم  اسلا  دوع 

ماحالا حو  هنام  لتحا  بغلا  اذه  نأل  ةبك  ةناهب  هرو ، ناملس  رهص  اغأ  رعش ع 
ىوس ماحالا  دحأل  نيد  هنأ ال  اجتحم  هتراز ، نع  عنتما  اذل  ەدحو ، هل  تنا  لا  ةناملاو 

.اشالا

يذلاو ال لسوتملاو ، براهلا  لجرلا  اذه  لصأ  لوح  كوكشلا  ثي  نأ  ررق  ل  كلذ ؛ ِفتك  ملو 
اذه نأ  ةقث  ل  لاقف  اشالا ، مركو  فطع  نم  هنامرحل  ططخ  أدو  سرفلا ، ةداس  هل ب  ةمق 
كلم نم  هاقع  لانيل  ةبك ، ةامح  طسو  سراف  لسري إ  نأ  بج  هنأو  د ، نم  سل  لجرلا 

.سراف

ىوس سل  هنأ  تاحتلا  تتثأو  حيحص ، لوقلا  اذه  نأ  حضتا  دقف  لجرلا ، اذه  ظح  ءوسلو 
نك مل  اذكهو  تاونس ، تس  وأ  سمخ  ةدمل  ةنيدملا  نع  ائاغ  نا  نادمه ، نم  اسإ  لجر 

اوققحتيل دادغ  مقملا   سرفلا  ل  مزل  رمأ  لوصحلاو ع  ةصرفلا  زاهتنا  ةهلا  اعص ع 
.بذا مأ  قداص  لجرلا  اذه  نا  اذإ  امف 

نم ددعلا  لاق  ام  ترم ، سل  هنأ  للا ع  عمجاو  قباسلا ، مهنم   ەآر  نم  ل  ءاج  لعفلاو 
.اسإ ناذمه  لمع   ەودهاش  مهنأ  ناذمه  نيدولوملا   سرفلا 

ەداقو إ سرام ، راذآ /  نم  لسالس ، ١٣  هقثوتب   ماق  دقف  اشالا ، هلإ  لصوت  ام  ًءانو ع 



.تادجتسملا ەخل  دمحم  رخآ إ  ادب  لسرأ  تقولا  سفن  و  ةراشكنالا ، اغأ 

حمالمو ةق ، ةرظنب  عتمتو  ةعلطلا ، بهم  سأرلا ، لمج  وهو  انسفنأ ، لجرلا  اذه  انيأر  دقو 
حورب عتمتي  نا  ام  فقثم ، هنأ  هلع  ادو  اماع ، عرأو  سمخ  اوح  ەرمع  غلو  ةعم ،

.اهحت نأ  وألا  هتلاح  لجر   عسوب  سل  ةفرعمو 

، ةذالا هلاوقأ  ع  أ  هنأ  الإ  هذكو  هعادخ  نم  عيمجلا  ةقثو  ەد ، لا   لسالسلا  مغرف 
.اسإ درجم  سل  هنأ  ةركفل  ملسس  ءرملا  كي  ثح ال  تاثو ، زاعا  ل  فتي  لظو 

ؤي نأ  رمأف  ةضاق ، ة  بغلا  اذهل  هجويس  هنأ  نظ  ةراشكنالا ، اغأل  انتاراز  ىدحإ  لالخو 
ه.

: اتلا اهنقتي  رافلا  نا  لا  ةكلا ، اغألا  هل  لاق  انمامأ ، ەروضح  درجمو 

ببط اذهو  مهتغل ، تملعت  دق  كنأ  كش  الف  سورلا ، دال  تاونس   ةدع  تضق  دق  كنأ  ام  )
(. دادغ تلصوو إ  نااسا  ترداغ  فك  ەخأف  داللا ، ەذه  نم 

اغأ وحن  هجتاو  ددش ، راقتحا  انيلإ  رظنف  ةسرافلا ، نحن  ەانثدحف  ةمل ، يأ  رافلا  قطني  مل 
: ًئاق روفلا  ةراشكنالا ع 

أر ملس  مهعم ل  ًط  اتقو  تق  دقل  نمؤملا ، ةغل غ  ملعتي  نأ  ملسم  عسوب  هنأ  نظتأ  )
دمحمو هنع ، ةحص ع ر هللا  فنو  سراف ، نا   لق  نأ  الإ  ودع ، ددح  ة  نم 

ماللا هجوتأ  نل  مهتغل ، تملعت  ول  نأ ح  نمؤملا  ءالؤه غ  خأ  ملسو ، هلع  ص هللا 
(. كعم ثدحتأو  تلزانت  نأ  يفكو  ..مهتلئسأ  نع  بجأل  لزانتأ  نلو  مهيلإ ،

هجرخ ملو  هنجس ، اذه إ  موعزملا  ترم  لسرأف  ء ، يأ  ةراشكنالا  اغأ  دفتس  مل  اذكهو 
… سراف كلم  دمحم  لسرملا إ  ةاعسلا  ةدوع  هنم ح 

رداغ ع نأ  ەرمأ  تا  اذل  ماحا ، ل  هلماع  نأ  قبس  لجر  ةقاعم  اشا  ناملس  أش  ملو 
.سراف روفلا إ 

نم تلآو  يعلا ، اهكولم  سراف  تدقف  نأ  ذنم  ةك ، اهلاثمأو  تارماغملا  ەذه  تنا  دقو 
.كلذل ةجن  ةددع  تاارطضا  اذكهو إ  وفلا ، رخآ إ  تقو إ 



يداحلا ع لصفلا 
لصفلا اذه  تاتحم 

ألا لحاسلاو  نهنلا  ب  ام  دال  ع  دادغ  نم  رفسلا 
، نومخم برع  ةجعزم ، تاح  ب ، برق  ةماقإلا  تارفلل ،
، ةناع لفسأ  رهنلا  روبع  ةصاخ ، ةعون  نم  روح  ته ، فصو 
، علا ەذه  بارعألا   رفس  ةقط  ةنيدملا ، ەذه  فصو 

.تارفلا ةافحلس 

ىرخأ ةلفاق  لكش  اوركف   اوءد  ثح  دع ، تكرحت  دق  قشمد  ةهجتملا إ  ةلفاقلا  نكت  مل 
زهج اهئامعز ح  دحأ  عم  اطخ  لماعتلا  انأد  كلذ ، انملع  امدنعو  بلح ، وحن  هجتتل  اهنم  أ 

.صاخشأ ةتس  انك  دقف  ةدش ، مهجاتحن  لامج  ةسمخ ع  انل 

هلع  لفق  نأ  انقفتا  اذل  لويخلا ، ءاطتما  عيطتس  الو  لهو ، قهرم  يكورب  دص  نا 
نإ ثح  حــــم ، هنلو غ  لغلا ، وأ  لمجلا  رهظ  رط  نم  عضوي  صفق  نع  ةراع  وهو  جدوه ،

.هنم جخ  اسوقتم ح  ه ي  بارلا 

يكورب ناصح  امأ  انل ، امجم  نوك  نأ  هلع  نا  وبان ، نم  بهار  بكر  هنم  رخآلا  فرطلا  و 
ادئاع إ نا  دنب  خاط  كلذ  هكراشو   دادغ ، نم  ەانذخأ  يذلا  مرألا  مداخلا  ەاطتما  دقف 

بطلا هسورد   عباتي  ح  سرا  إ  هلاصب  انفل  دادغ  دولوم   رف  باشو  هنطو ،
.ثم ناصح  رخآلا  وه  تما  دقو  ةحارجلاو ،

نؤملاو انتمخو ، انتعتمأو  انقدانص  لمحت  تنا  دقف  يكورب ، لمج  ادع  ام  لإلا ، ا  امأ 
.انمادخ دحأو  انداج ، فلعو  ةدلجلا ، انفورظو  ماعطلاو ،

، ةقدنب سمخو  اع ، سمخو  ةئامو  لمج ، لأ  نم  ةنوكملا  انتلفاق ، هش  لا  لفاوقلا  نإ 
.ءطو أتب  الإ  كرحتت  الو  ةع ، لشت  ال  رفاسم ، وأ  رجات  نع  اوحو 

الإ  كرحتلا  نم  نكمتت  مل  اهنلو  سرام ، راذآ /  رخاوأ  كرحتلل   رهجت  نأ  بج  نا  دقف 
.راآ لئاوأ 

با برق  ةحاض  ضاح  انماخ   انمقأو  دادغ ، انرداغ  روكذملا  رهشلا  نم  اثلا  اخأو  
ءاهنإ نم  انعم  نورداغملا  نكمتي  ح  اذه  نم  دعأ  نام  فقوتن   ملو  فورعم ، خيشلا 

.مهباحصأ عيدوتو  مهلاغشأ 

سملا انلصاو  راآ  نم  عبارلا  حاص  و  هلمأ ، ثلاثلا  مويلا  ناملا  اذه  انضق   دقف  كلذلو 
.نهنلا ام ب  عر   

نم تعو  لمج ، عماج  وهو  وم ، مامإلا  عماج  نم  برقلا  انع  دادغ  نم  خسرف  دع  ع 
.ةقطنملا ەذه  اعاسا   عماوجلا  أ 

ةاطغم عافترالا  ةقهاش  ةرانم  هلو  ةهذم ، ةساحن  عطق  ناتوسكم  ناتبك  ناتلق  ه  انيأر 
.جراخلا نم  ناخأ  ناترانم  اهنم  رهظت  ام  ةددعتم ، ناولأ  طم  قوباط 

، تالجنلاو كسحلا ، ةوسكمو  ةعورزم ، ضرأ  انمخ   فصنو  تاعاس  ثالث  ةسم  دع 



.طنسلاو ضضحلاو ،

، ادج ةعفترم  ةرارحلاو  رغلا ، بونجلا  لا إ  لامشلا  نم  ةمداق  حالا  تنا  مويلا  اذه   
نم بهت  حارو  ماعلا ، نم  لصفلا  اذه  ةداع   ثدح  ام  اذهو  ادج ، لض  باض  ه  وجلاو 

نآلا إ ٣٠ لصو  دقف  ةجرد ، ةقاسلا إ ٢٤  ماألا  لص   مل  يذلا  رومار  رارحم  امأ  بونجلا ،
.ةجرد

ناو رغلا ، لامشلا  ەاجتا  يأ   ته ، ەاجتا  تاعاس   سمخ  ان  راآ  نم  سماخلا  مويلا   
.ائداهو اطر  حاصلا 

ًم دحأ ع  وأ  ةع  دع  عو  رغلا ، بونجلا  نم  حالا  ته  ةعساتلا  ةعاسلا  اوح  و 
ااق اهنأ  اهيلع  اد  ضاقنأو  ةراجح  ماوأ  انس  ءانثأ  انيأر  دادغ ، نم  رغلا  لامشلا  إ  اقت 

.ةغص ةنيدم 

ةلفاق نمض  نوكت  امدنع  ةعاسلا ، زاوت )  وأ ٢٥٠٠ ( خسرف  ردقت  لا  انتسم  نأ  تظحال  دقو 
نأل كلذو  ةعاسلا ، لم   ىوس  بلح  دادغ إ  نم  نوكت  نأ  اهنكم  ال  لويخلا ، نم  نوكتت 

.ء نوك  ةلفاقلا  نمض  لمجلا  س 

عفترت ضرألا  اندجوو  ةسرلا ، ارألا  انكرت  تعاس  ةسم  دعو  راآ  نم  سداسلا  مويلا   
.ةصحو ةلمر  ضرألا  تحصأو  راتمأ ، ةعض  ةأجف 

بصقو ةو ، قاروأو  ءاضب  ةغص  راهزأ  وذ  وش  بالل  لثم : ةثك  تاتان  انعمج  دقو 
همسرو  هناتنف  دسلا  هفصو  دقو  ەانمسر ، لمج  روثلا ) ع   ) درو م ، امع   فلتخم 

.لق نم  تارم  ةدع  ەانركذ  يذلا  باتلا 

حلام ال ءام  وذ  نم ب  برقلا  انمخ  برغلا ، ەاجتا أ إ  زاوت )   ) فلأ ثا ع  ةسم  دع 
.ةلفاقلل لمج  ةئامتس  وأ  ةئامسمخ  مامضنا  نظتنم  ماأ ، ةنامث  كانع  انيقو  بلل ، حلص 

انفعضتو نطلا  لت  تنا  ثح  ەاملا ، ەذه  ب  راثآ  نم  اثك  انناع  ةدملا  ەذه  لاوطو 
نم ثلاثلا ع  اءوس   رمألا  دادزاو  نحن ، انرثأت  ام  ةدش  اورثأت  دق  بارعألا  نأ  ح  رارمتسا ،

.قاطت ةرارحلا ال  تحصأو  رغلا ، بونجلا  ەاجتا  حــــلا  ته  امدنع  راآ 

اذكه لاحلا  رمتساو  راآ ، وي ١٢ و ١٣  ةجرد   دعص إ ٣٣  ةمخلا  تحت  رارحملا  نأ  ح 
.راهنلا لاوط 

ماألا ةك   نت  بلا  اذه  إ  انلوصو  دنع  اهانظحال  لا  ةغصلا  بدانجلا  ضع  تأد 
تنا اناحأو  فالآلا ، انيلع  زفقتو  انماخ ، لخدت  تناو  ضرألا ، غت  دات  اهنأ  ح  ةخألا ،

.انبا قرغتو   انماعط  لأت  تناو  ل  اهدعن ، امدنع  انعسلت 

دادغ  حاتجت  اهاندهاش  لا  تاحلا  كلت  ةجوم  ةلصح  اهنأ  تاحلا ع  ەذه  ىرن  انك 
.ةرواجملا لوقحلا  ناو   ةنيدملا ، اهمظعم ع  لاهنا  لاو  لبأ ، ناسن /  لئاوأ 

.اثلا دلجملا  نم  عبارلا ع  لصفلا  اهنم   ءزج  انح  دقو 

لقا تسل  اضأ  و  بدانجلا ، ەذه  لحم  لحتل  ىرخأ  تاح  أت  تناف  ءاسملا ، امأ  
ةعوسوملا  ) الا )  ) هتثأ يذلا  عنلا  إ  عجرت  اهنإ  ًش ، عشأو  اجاعزإ  أ  اهنإ  ل  اجاعزإ ،



(. قنردخ  ) مسا تحت  ةجهنملا )

انذخأ امدنعو  ةادلا ، اهسمل   نوشخ  اونا  مهنأ  ح  ادج ، ةماس  تاحلا  ەذه  برعلا  تع 
.اهنع ةفخم  تااور  انيلع  اوصق  اوءد  اهتاعسلل ، ضرعتن  انتاطاتحا ح ال 

ناسإلا ممسي  مث  ةع ، دوس  مث  ةاغلل ، خفتي  عسلل ، ضرعتي  يذلا  ناملا  نأ  انوخأ  ثح 
. تومو

.اضأ سراف  طسوو  اهأ م ، هقدص  يأرلا  اذهو 

، هسفنب اهآر  دقو  ةحلا ، ەذه  هعسل  بس  توملل  ضرعتت  تالاح  ةدع  الا  دسلا  ركذو 
لضفأ ىرخألا  ةنهدلا  داوملاو  تلا  نأ  اضأ  ركذو  ةع ، اهجالع  متي  امدنع  لتقت  اهنلو ال 

.تالاحلا ەذهل  جالع 

نم مغرلاو  ناردخلا ، مهيدل  دجوت  نيذلا  ناسلا  لو  ملاو ، برعلا  تادأت  نم  مغرلاو 
، نولوق ام  ةماس  تاحلا  ەذه  نأ  كشأو  ءارآلا  ەذه  كشأ   نأ  الإ  هسفن ، الا  دسلا  يأر 

كلذكو ءالترلل ، ةسلا  الاطإ  كلذكو   سراف ، دال  ماس   برقعلا  نأ  نودقتع  اضأ  مهف 
قلا و دال  عيمج  ةمدقلا ،  تاارخلا  وأ  تويبلا  شع   يذلا  صب  أ  نع  نولوق 

.تكو روقنقسلل  م  نورظني  كلذكو  اروأ ، طسو 

.برعلا ةرج  كلذكو   نهنلا ، ام ب  ةرج  و  سراف ، ةدش   ناردخلا  راشنا  انظحال  دقل 

ةع انتأ  ع  حو  انتدئامو ، انتعتمأ  عو  ءاسم ، ل  انقوف  ضكرت  ناردخلا  ەذه  تناو 
.فقوت يأ  نود  ةددش ،

ةحلا ەذه  نأ  دكؤي  قوثوم  ثداح  يأ  لجس  ملو  انم ، صخش  يأ  عسلت  مل  اهنأ  الإ  كلذ  مغرو 
.نولوق ام  ةرطخ 

لالخ نم  هلع  انمح  اذإ  ةصاخ  ةاغلل ، ةملؤم  نوكت  نأ  بج  قنردخلا  ةعسل  نأ  دكؤملا  نمو 
.اهمف امهب  حلسي  لا  قلا  طقلملا 

ناويحلا ال اذه  مف  صحف  نأ  ودي  افألا ؟ لثم  مفلا  نم  زارفإ  اهبحاص  ةعسللا  ەذه  له  نلو 
.يأرلا اذه  تي 

ءاوضألا وحن  بذجنت  اهنأ  ودو  لللا ، الإ   ادأ  رهظت  الو  راهنلا ، لالخ  تاحلا  ەذه  تخت 
.ةءاضم تنا  لا  ةدحولا  و  انتمخ ، أت إ  تنا  اهنأل  كلذو  ةلعشلا ، وأ  ةعمشلا  ءوض  نم 

ألا عنلا  نأ  ودو  للقلا ، ىوس  اهنم  ي  الو  تخت  تنا  راونألا ، طن  انك  امدنعو 
لامش الا   ەدهاش  يذلا  عنلا  هش  وهو  مقرلا ٣ ،) لشلا ٤٢ ،  ) عألا عنلا  وه  اراشنا ،

.ەركذ قباسلا  هاتك    Phalangium Araneoides مسا تحت  هفصوو  رزخلا ، رح 

يدألا امأ  ةرمحلل ، ًلق  لئام  يدامر  هنولو  ورفلا ، لمالا  وسكم  همسجو  ادج ، ةغص  همادقأ 
.ةداح نانسأ  ةحلسمو  لما ، لش  بادهأ  ةوسكمف 

ةع لقأ  عنلا  اذهو  كانه ، اهتؤر  ردني  مقرلا ٤ ) لشلا ٤٢ ،  ) رخآ عن  اضأ ع  انلصح  دقو 
اهنلو ورفلا ، وسكم  اهمسجو  ترم ، وأ  ةرم  وألا  نم  قأ  اهمادقأ  نإ  ثح  رخآلا ، نم 



.وألا نول  سفنب 

نم خادلا  فرطلا  ظحالو   فخأ ، اهنانسأو  حملا ،)  ) ددحلا نول  ناوارمح  اهيد  نلو 
.قباسلا عنلا  دوجوم   اذهو غ  كرحتمو ، جعم ، سوقم ، سوبد  عألا  ءزجلا 

ال نأ  امهعسوو  ففط  قرف  ىوس  امهنب  سل  قنردخ  انتمخ  فارطأ  اضأ   انيأر  دقو 
.دحاو عن  امهنأ  نظأو  قاسلا  فلتخم ، عون  نانوك 

، ورفلا ناطغم  ناتصق  نامدقو  ناد ، دوسأ  مسج  وذ  مقرلا ٥ ) لشلا ٤٢   ) لوألا عنلا  دجنف 
 . نيدلا نم  خادلا  فرطلا  ارحتمو   اجوعم ، اسوقم ، اسوبدو 

ناتوسكمو ادج ، ناتصق  نامدق  اهل  نأ ، هنأ  دكؤملا  نمف  مقرلا ٦ ) لشلا ٤٢ ،  ) اثلا عنلا  امأ 
.ناج سوبد  اهل  سلو  ناتنسم ، اهادو  دوسا ، اهمسجو  ورفلا ،

ةوق راهنلا  لاوط  اهــبه  رمتساو  برغلا ، ەاجتا  حــــلا  ته  راآ  نم  ع  عبارلا  مويلا   
.ماعطلا وهطن  ةمخلا ح  كرت  عطتس  مل  اننأ  ح  ةددش ،

.ةجرد ش إ ٣٠  نا  رارحملا  نلو  ةقاسلا ، ماألا  تنا   ام  ةددش  ةرارحلا  نكت  مل 

غ قط  فصنو   تعاس  ةسم  دعو  سملا ، انلصاو  رهشلا ، نم  ع  سماخلا  و 
.حلا نم  لمالا  نوكمو  يوتسم ،

.اقت قباسلا  بلا  لثم  ء  ءام  وذ  نم ب  برقلا  انمخ 

نم تارفلا  رهن  انحمل  اقت ، لامأ  ةتس  انعطق  نأ  دعو  برغلا ، وحن  ةداعلا  انهجتا  هنم  و ١٦ 
اعافترا أو  ةثورحم ، رهنلا  ضرألا ع  تد  دقو  ةمدق ، ةعرت  نم  برقلا  انماخ  انمقأو  دع ،

.لامأ ةنامث  وأ  ةعس  دعب  اهانردق  دقو  اهقوف ، انك  لا  كلت  نم 

.جلاو انبل )  ) دلاو بلحلا  ضع  انل  اومدقو  فارطألا ، نومخملا   بارعألا  ضع  انيلع  لقأ 

ملو دادغ ، تكرت   دق  تنا  لا  عئاضلا  تالومح  ضع  نظتنم  ناملا  اذه  موي   انيق 
.لامجلا ةلق  بس  اهنيح  اهلمح  نم  اونكمتي 

، لامأ ةعس  اوح  انعطقو  سملا ، انلصاو  هنم  و ١٩  راآ ، انيلإ  ١٨  عئاضلا  ەذه  تلصو 
.ةمدق ةعرت  نم  خسرف  فصن  دع  انمخو ع  لامأ ، ةنامث  انعطق  هنم  نعلا  و 

.اهركذ قبس  لا  نهنلا  ام ب  دال  نم  ةثلاثلا  ةقطنملا  أدتو  ةسرلا ، ارألا  تت  انهو 

ضع يداولا  اذهو  هف ، ەارجم  رهنلا  ذختي  روفحم ح  هنأ  ودي  يداو  تارفلا   رهن  باسي 
دنع اضرع  لامأ  ةسمخ  وأ  ةعرأ  غلي  داو  رهنلا ، اندعص   امل  قيضأ  حبص  هنل  هتياد ،  

.ته نم  انباقا 

رهنلا اهلمح  لا  تاسلا  نع  ةمجان  ادج ، ةصخ  ضرأ  هئاجرأ  ل  غم   يداولا  اذهو 
.ةعارزلل ةحلاص  تسل  اهنأ  يأ  ةقمع ، اقاس  انلق  امف  كلذ ، لا ت  ارألا  امأ  اهيلإ ،

ل عقتو   ةدئاز ، ةحولم  ةطولخمو  ضابلا ، ةشمو  قمعلا ، ةللقو  ةفثك ، ضرأ غ  ف 
.ةسل ةقط  قوف  اقت  نام 



، رهلا ضوح  ءرملا   نوك  امدنع  الإ  لت  وأ  لج  اهيف  رهظ  الف  ةتسم ، ضرألا  دجن  ةداعو 
.زاوتم لت  وأ  لحاس  هنأو ب  ءرملا  رعش  ذئيحو 

لثم ةمسدلا  تاتانلا  ضع  بناج  إ  كسحلاو ، تالجنلا ، نم  اهيف  ضرألا  ەذه  نأ  دقتعن 
.نانشألاو رمحألا ،) كوشلا   ) ضرحلا

فصن دع  ع  انمخو  ةرجلا ، ءاحنأ  تاعاس   سمخ  ان  راآ  نم  نعلاو  يداحلا   
دنهلا رمت  نإ  ثح  اهانيأر ، لا  ةاغلا  لثم  دنه ، رمت  ةاغ  نم  برقلا  تارفلا  رهن  نم  خسرف 

ءارحصلا تنا  دقف  اهنم ، دفتس  ةثك  تاتان  ناملا  اذه  دجن   مل  اننل  رجشلا ، انه  عفترم 
. دورولا ءملا  لقحلا  اذه  نم  ثك  غأ 

موي ذنم  انع  بغت  دق  ةلفاقلا  خيش  نأل  كلذو  رهشلا  نم  و ٢٣  وي ٢٢  مخملا  اذه  انيق  
انبهذو إ ةصرفلا  ەذه  انزهتناف  ءاملا ، لقنل  اهيلإ  جاتحن  لا  لامجلا  ضع  ءال  بهذ  ثح  ، ٢١
كلت ةمخم   ةلبقلا  ەذه  تنا  دقو  اهلاوحأ ، عالطإلل ع  دادغ ، اشال  ةعضاخ  ةع  ةلبق 

.فارطألا

ةمخ انيأر  اهنم  انباقا  دنعو  انعقوم ، نع  خسرف  فصن  نم  دعأ  ةلبقلا  ەذه  عقوم  نك  مل 
اوذخأو مدخلا ، ضع  انلقتسا  لخدملا  .ةام و  اهيلإ  انهجوتو  ةمخ ، اهنإ أ  ثح  خيشلا ،

.اهب اومتهيل  انداج 

، لامشلا وحن  حتفم  اهباو  دوسأ ، وص  جيس  نم  ةعونصمو  ادج ، ةعساو  خيشلا  ةمخ  تنا 
.برغلاو قلا  رط  نم  مادقأ  ةعرأ  وأ  ةثالث  وحنب  ةعفترمو 

ةداجس اسلاج ع  خيشلا  ناو  زجاح ، ةمخلا  مهنب و  لصفو  طسوألا ، بناجلا  ءاسلاو  
هحمر بناج  إ  زجاحلا ، نم  برقلا  هتلغ  انيأر  هنم ، برقلاو  ةمخلا ، دنس  دومع  نم  برقلا 

.لالا ةدعو 

لا ةداجسلا  سولجلل ع  اناعدو  فلت ، نود  ةحتلا  درف  ةحتلا ، هلع  انيقلأ  انلخد  امدنعو 
برعلا دحأ  نلعأ  تمصلا ، نم  ةف  دعو  ةناث ، ةرم  ەانيحو  انسلج  انلوخد ، درجم  انل  اهوشرف 

.هقحتس يذلا  ردقلا  انلاقتسا  متهاو  خيشلا ، اناحف  انه ، خيشلل  انل  قفارملا 

نم دعم  منغ  بلح  نحص  نلسرأو  ءاسلا ، عيمج  تكرحت  محلا ، إ  رماوألا  لاسرإ  درجمو 
نحذو ل  خلا ، لمعو  ةوهقلا ، صمحتل  رانلا  نلعشأو  للق ، دع  نويلغلا  نلسرأ  مث  نهلق ،

.ءاشعلل هنودعل  هنعطقو  غص  فورخ 

و ةع ، ەهجت  نامإلا  نك  مل  ذإ  رخأت  دقف  ءاشعلا ، امأ  ةع ، انيلإ  ةوهقلا  تلصو 
، ةعاس عــر  لالخ  مهل  اوعمتجا  ح  ةمخلا ، نودفاوتي ع  ةلبقلا  خيش  نا  ءاشعلل ، انراظتنا 

تالاش مهسوؤر  لوح  نوعضو  ةلط ، مهل ل  خيش ، نع  وأ  اع  ةنامث  اوح  اونا  دقو 
.ةءاع هقوفو  بكرلا ، لي ح  لسسم  بوثو  طق ، شامق  نم 

، ةلطلا بوثلا  مامأ  مهيدأ  اوطغ  نأ  مهنكمو  نادلا ، ةارعو  لجرألا ، ةافح  مهنأ  تظحال  دقو 
اذكه مهسفنأ  اوأه  دق  مهنأ  ودو  ةقلط ، يدألا  اوكو  فلخلل ، اهيط  اوموق  مهنلو 

.مهتمزحأ رجانخلا   اوعضو  ةسانملل ،



نودعو ةمخلا ، نم  عفترملا  فرطلا  نوسلجو   ةمخلا ، مهلوخد  دنع  نويح  اونا 
.انيلإ نوهجوتي  مث  ًوأ ، خيشلا  هجوتم إ  مهسولج ، دع  ةحتلا 

نودمحو هللا ل  ةللق ، تاملو  رخآل ، تقو  نم  اشالا  نوحدتمو  اثك ، نوثدحتي  مهو ال 
تارم هتحص  نع  اولأس  اوذخأو  امامت ، هتحص  داعتسا  اشالا  نأل  ةرم  فلأ   r دمحم هنو 

.اشالا اهجاتح  لا  ةودألا  ةلوهس  لنس  انك  ام  اذو  اثك ، بلح  انك س   اذو  ةددع ،

ءاطأ سئر  وأ  ا  مكحك  انيلإ  نورظني  اونا  ةلفاقلا  دارفأ  نأل  رومألا  ەذه  نع  انولأس  دقو 
.اشا ناملس 

اهجاتح اشالا  نا  لا  ةودألاو  قاقعلا  ضع  حنل  بلح  إ  بهذن  اننأ  نودقتع  اوناو 
.هجالع لجأ  نم 

يوشملا ضعو  محللاو ، زرألا  ءم  نحص  نم  نوكملا  ءاشعلا  انل  اومدق  تعاس  دعو م 
راح خو  زاتمملا ، عنلا  نم  رومت  نحصو  دج ، لش  وهطمو  اعطق  عطقم  فورخ  محل  عم 

.ةشخلا قعالملا  ضعو  ءام ، حدقو  دامرلا ، دعم ع 

قوف ەوعضوو  فصنو ، مدق  ەرطقو  رودم  ساحن  ءانإ  ع  ةعوضوم  فانصألا  ەذه  عيمجو 
.دجاجسلا ىدحإ 

نم انئاهتنا  دعو  مهتاداع ، عم  فكتن  ل  دلا  ماعطلا  انلوانت  ادأ ، ثدحتن  ملو  ةع ، انلأ 
.نويلغلاو ةوهقلا  انل  اومدق  مث  انمفو ، انيدأ  فشتو  لسغل  ةفشمو  ءام  انل  اومدق  ماعطلا ،

.انماخ عقوم  انعجرو إ  انبحسا  للق  دعو 

.اثك هتبجعأ  اهنأ  ودو  ركسو ، ةوهق  تايل  عض  خيشلل  انلسرأ  ءاسملا  و 

اوح مهماخ  نأ  تظحال  دقو  اضأ ، انغأ  وسل  مهنأ  ودو  نوثك ، ةلبقلا  ەذه  دارفأ  نك  مل 
لجر سمخ  اوح  هجت  اهنكمو  مانغألا ، ىوس  تاناويح  يأ  مهيدل  دهاش  ملو  ةمخ ، ثالث 

.سراف نع  وأ  ةسمخ ع  مهنب  نمو  حامرلا ، مادختسا  مهنكم 

نم يوارحصلا  ءزجلا  ةبك   ةحاسم  لغش  لا  مال ، ةلبق ب  إ  ةلبقلا  ەذه  لصأ  عجرو 
.ةلجد لامش  دتمتو ح  نهنلا ، ام ب  دال 

تاعاس ثالث  ان  نعلاو  سماخلا  و  تاعاس ، ثالث  ان  راآ  نم  نعلاو  عبارلا   
.فصنو

خسرف نم  وأ أ  لقأ  قطلا  نا  ثح  رهنلا ، ءارحصلا إ  نم  دتمملا  لهسلا  نم  برقلا  انك 
اهاندهاش لا  اهسفن  اهنأ   اندقتعا  دقو  ادج ، ةضعو  ةمدق  ةعرت  ااق  انيأر  رهنلا ، نع  ادع 

.ته دتمت ح  اهنأ ال  انملعو  ةقاسلا ، ماألا   

لشل انه  مسقني  ناف  اهيلع ، س  انك  ًلق  ةعفترم  ضرأ  حضوب   ەارن  انك  يذلا  رهنلا  امأ 
.ادج ةعساو  ةرج 

نم دج  عن  جارختسال  اقاس  مدختسا  دق  نا  عقوم  لهسلا ع  انلف  ًلق ، ةحاسالا  اندرأ 
.ته نم  فصنو  خسرفو  تارفلا ، نم  خسرف  عــر  دع  انفقوتو ع  سجلا ،



اذه دجاوتو  اقت ، ةقطنملا  ل  ةدوجوم   ماخرلا )  ) سجلا رجح  نأ  تارم  ةدع  انظحال  دقو 
.نهنلا ام ب  دال  ةعورزم   غلا  ارألا  مظعم  للق   قمع  رجحلا ع 

ءزجلا ءاحنأ  عيمج  اضأ   دجاوتو  ةثلاثلا ، ةقطنملا  نع  انيدح  دنع  رجحلا  اذه  انفصو  دقو 
.ةرجلا راآ  ەام  ةحولم  بس  حضوي  رمألا  اذهو  تارفلا ، برغ  ارأ  نم  ەانعطق  يذلا 

ام ةمهأ ، تاذ  تسل  اهنأ  تظحالو  ةلفاقلا ، راجت  ضع  عم  ءاسملا  ته   ةنيدم  انبهذ إ 
.رهنلا نم  ةغلا  ةفضلا  ع  ةعق ، لش  ةعفترم ع  ضرأ  عقتو ع  قباسلا ، تنا  

تحصأو تروهدت  اهنأ  اضأ  دقتعو  عفترملا ، اذه  لوح  بك  لش  ةدتمم  تنا  اهنأ  ودو 
وأ تفتخا  اونلا  ەذه  ندم  مظعم  نإ  ثح  اهب ، ةلهألا  بورحلا  بس  ةلاحلا  اهتلاح  ع 

.ادج ترت 

مهلزانم عرازملاو ، نقتسملا  برعلا  نم  اعمج  مهو  ناس ، فلأ  ىوس  نآلا  اهب  دجوي  الو 
.بالا تثملا  ناوصلا  نم  اهئانب  متو  رأ ، قباط  ىوس  اهب  سلو  ةئيدر ،

اهب عرزي  الو  رهنلا ، فض  ع  لوقحلا  نم  ثلا  مضت  اهنلو  لخنلا ، نم  للقلا  اهب  انيأرو 
امأ اقت ، ماأ  ةع  ذنم  ەدصح  مت  عش  اهب  ناو  لوقلا ، ضعو  ةعارزلا  تاتانلا  ىوس 

.تلا عم  اهسردو  اهعمج  لغشم   اهألا  ناو  تجضن ، دق  تناف  ةطنحلا ،

ذخأت عاون  ىرت  ىرخأ  ةفاسم  و  رهنلا ، ءام  هكرح  بك  بالود  ةطساوب  ارألا  ەذه  ىورت 
.لوقحلا هلمح إ  ەام  ىرجم  يولعلا   مسقلا  هصت   مث  ءاملا ،

.ىرخأ ةفض إ  نم  اهألا  روبعل  اصصخ  مئاع  فوط  رهنلا  ىرتو ع 

سلو راقلا ، ةلطم  ةرج  وأ  بصقلا  نم  لالس  ةطساوب  تارفلا  رهن  نم  ءاملا  ته  ءاس  لمحت 
تاف مودت  رارجلاو  لالسلا  ەذهو  ءاملا ، لمحل  حلص  رخآ  ء  لملا  تاودأ  نم ب  مهيدل 

.ادج اهب  لا  لئاوسلا  ظفحت  اهنأ  ام  ةلط ،

اذ قرزأ  اصمق  نودتري  فارألا ، وأ   ةنيدملا  مهتلاق   نم  عيمجف  ته ، ءاس  سالم  امأ 
هجولا ا  كتو  مفلاو ، كنحلاو  سأرلا  غت  ءاضب  ةاصعو  تبكرلا ، لفسأ  إ  لص  رارزأ 

إ ردحنتو  بال ، ةطساوب  فلخلا  إ  تتو  ةقرلا ، لوح  ةاصعلا  ەذه  دتمتو  فوشكم ،
.مسجلا طسو 

شامق نم  ضبأ  صمق  نودتري  فصلا  ف  ةطس ، ةداتعالا  لاجرلا  سالم  نوكت  امنب 
.سأرلا لوح  فتل  لاشو  لجرلا ، لص إ  طق 

نودتري ةنللو  للق ، لوطأ  وأ  نيذخفلا  لص إ  صمقلا  قوف  رخآ  اث  نودتف  ءاتشلا  امأ  
.اهل باثلا  قوف  ةءاعلا 

نم خسرف  عــرو  ته ، نم  دحاو  خسرف  دغ  عو  سملا ، انلصاو  راآ  نم  نعلاو  سداسلا   
انلخد للق  دعو  ته ، ةنيدم  فارطأ  ةصاخ   ةك ، راقلا  اهنم  جختس  ضرأ  اندهاش  رهنلا ،
.ًم ثا ع  اوح  انعطق  نأ  دع  رهنلا ، نم  ةوطخ  ئام  دع  انماخ ع  انمقأو  ءارحصلا ،  

، ل ردحنم  نم  برقلا  انمخ  فصنو ، تاعاس  ثالث  ةسم  دعو  هنم ، نعلاو  عباسلا  و 
قيضأ حبص  تارفلا  يداو  أدو  جــــردتلا ، غتت  ءارحصلا  ةعبط  تأد  ةقطنملا  ەذه  نمو 



.قمعأو

رهن لعج  ل  ردحنم  لفسأ  انفقوت  مث  يداولا ، لالخ  تعاس  ان  نعلاو ، نماثلا  و 
.ناملا اذه  اقض   تارفلا أ 

ام  ەانمسرف  تانلا ، ءاملعل  فورعم  غ  وهو  ةاغلل ، لمج  اروح  ىرن  مويلا  ةرم  لوألو 
لشلا ٤٥ و ٤٦.

راجشأ هلالخ  رن  مل  اننأل  كسح  هنأ  نظ  دق  كاشلا ، ددش  اقلع  ءاحنألا  ضع  لش   وهو 
.وألا قاروألا  نع  ةفلتخم  قاروأ  ذختت  اهدادتما  دنعو  اندنع ، روألا  روحلا  ردق  عفترت 

، اهتياهن ءلا   ضع  ةنسمو  ةقضو  ةلطتسمو ، ةلما ، مقر ١ ) لشلا ٤٥   ) وألا قاروألاف 
، اضرع أ  مقر ٢ ) لشلا ٤٥ ،  ) قاروألا تحصأ  ةرجشلل  تعفترا  املو  ادج ، غص  لذ  اهلو 

اتلدلا هش  ةثلثم  ةرجشلا  ەذه  قاروأو  ةنسمو ، اقت  ةتلم  اهتفاح  حبصتو  اهلز  دتمو 
.اهنم للق  ددع  ةلماو   رخآ ، مسق  ةتلمو   اهنم ، مسق  ةنسم   ةفاح  اهلو  ةنانويلا 

ةققد اهــبحو  زجاوحو ، تااوب  اهب  سل  لخادلا  نم  اهنأ  ودو  فادصأ ، ةثالث  تاذ  اهترمثو 
و هل ، لقحلا  ألمف  عسي  طق  بغزب  ةطاحم  اهتدعاقو  ًلق ، ةحطسمو  ةضو ، ادج ،

.ةجضان تنا  راآ  رهش  رخاوأ 

اماخر نام  ل  انيأرو   ةتسم ، ضرأ غ  قوف  تاعاس  عس  ان  راآ ، نم  نعلاو  عساتلا   
.لصوملا فارطأ  مدختسو   جختس  يذلا  كلذ  هشلا  بك  لمج ، سج ) )

، ةمسولا ضعو  ةنطقلا ، قاروألا  وذ  لا  لثم  ةردانلا ، تاتانلا  نم  ددعلا  اضأ  انفداصو 
.نام ل  نم   عنلا  اذه  ناو  يوارحصلا ، رطعملا  تسألا  وأ  حيشلاو 

ةسم دعو  وخرو ، رخص ج  ەركذ إ  قباسلا  رمرملا  غت  انظحال  رهشلا  نم  ثالثلا  و 
ةئامثالث دع  انمخو ع  عورزم ، غو  ةاغلل ، عسم  لهس  انلزنو  رهنلا  نم  انقا  تاعاس  عــرأ 

.رهنلا نم  ةوطخ 

انمخ تاعاس  عــرأ  ةسم  دعو  قباسلا ، ردحنملا  هش  اردحنم  انعطق  نارح  نم  لوألا  و 
.رهنلا نم  خسرف  عــر  دع  ع 

دع تجضن  دق  نكت  مل  لا  ةطنحلا  اهنب  نمو  تاعورزملا ، ضع  انيأر  رهنلا  اذه  فافض  عو 
.اهداصح اوءد   مهنلو  ته ، ام  

رهنلا  ناو  تارفلا ، ةفض  انمخو ع  لامأ ، ةسمخ  ىوس  عطقن  مل  نارح  نم  اثلا  و 
تأد رهشلا  نم  ثلاثلا  و  ةناع ، نم  راق  انوءاج  .اءودهو  اقمعو  اعاسا  أ  ناملا  اذه 

.ماأ ةع  روبعلا  اذه  انقرغتسا   دقو  رهنلا ، روبع  ةلفاقلا  

ع عق  لهس ، ةدشم   ةنيدملا  ەذهو  ةناع ، راهنلا   لاوط  انضق  نارح  نم  نماثلا   
، لامأ ةتس  وأ  ةسمخ  هلوط  دحاو  قط  ىوس  اهب  دجوي  الو  رهنلا ، نم  ةغلا )  ) ملا ةفضلا 

دجوي  تويبلا  عيمجو  ىرخألا ، نع  ةدحاولا  ةدعاتمو  ةلزعنمو ، تهجلا ، نم  ةمئاق  اهتويو 
.تبلا نم  رغلا  وأ  لا  فرطلا  تنا   ءاوس  ةعارزلل ، لقح  لخلا  اهمسق 

ةرج فارطأ  امنب   نهنلا ، ام ب  دال  رهنلا   تويبلل ع  زاوت )  ) سمخ نم  دجوي أ  ال 



ةئامعرأ وأ  ةئامثالث  اهدنع  لهسلا  تي  لا  ةسللا  ةرخصلاو  تويبلا  ةفاسملا ب  غلت  برعلا 
.ءارحصلا أدت  اهنمو 

اهعمجو ءانب ، سسأ  بسح  ع  ةدشم  تويبلاف  ته ، نم  لضفأ  عنب  ةماقم  ەذه  ةناعو 
اولاز ام  نيذلا  ناسلا  ددع  ريدقت  عطتسأ  مل  فسأللو  قاط ، وأ  قباط  نم  ةنوكم  اقت 

، موي ل  صقانت  مهنأ   تعمس  نلو  فالآ ، ةثالث  نع  نودي  مهنأ  دقتعأ  نلو  اهب ، مقم 
بارعأ نم  اهومجاهي  نم  هجو  دومصلا   اهدحو  عيطتس  الو  ةمحم ، تسل  ةنيدملا  نأل 

.ةرجلا

نم هل أ  سلو  دادغ ، اشا  عجاري  رع  مأل  ةعضاخ  و  تانصحت ، وأ  راوسأ  ال  اهنأ  ام 
.هتمدخ صخش   نعو  ةسمخ 

دق نوينانويلا  نا  ةعلق  ااق  اهيلع  رهنلا ، طسو  ةعساو  ةرج  ةناع  نم  ثلثلا  انيأر   دقو 
.ىرخأ ةرم  تخ  اهنلو  برعلا ، اهددج  مث  اهبختب ، نالوج  ماق  مث  اهودش ،

ةغص رزج  وأ  روخص  دجوت  تنا  اهنم  دعأ  ةفاسم  عو  ةرجلا ، نم  امشلا  فرطلا  عو 
.ءاملا قوف  راتمأ  ةعض  عفترت 

نم ةسللا  روخصلا  دتمتو  قباسلا ، نم  عأو  ادج  قيض  حبصأ  رهنلا  دجت  ةنيدملا  ەذه  مامأو 
يزاوم برعلا ، ةرج  ەاجتا  ل  رخآ  لت  دهاشو  رهنلا ، ةفاح  حو  نهنلا  ام ب  دال  ةهج 

.لوألل هاشمو 

تاسلا ثح  ةنيدملا ، هلع  عقت  غص  لهس  وأ  ارأ  ط  ىف  ةمامألا  ةهجلا  امأ  
نم ثك  عأ  طلا  اذهو  تويبلل ، ةذاحم  اهنأ  قباسلا  انلق   لاو  ةعورزملا  لوقحلاو 

.ددش نا  نو  ح  ناضفلا ، نم  هلع  رطخ  يأ  دجوي  هنأ ال  دقتعأو  رهنلا ،

اهب انرورم  دنعو  لوقلاو ، ةعارزلا  تاتانلل  ةصصخم  اهنتاسو  ةناع  لوقح  نأ  اقاس  انركذ  امو 
نم للقلاو  نامرلاو ، شمشملاو ، تلاو ، لخنلا  اضأ  اهب  نوعرزو  ةطنحلا ، نودصح  اونا 

.لاقتلا نم  ادج  للقلاو  ىملا ،

نولعف  ام  رهنلا ، ةفاح  هعوضوم ع  سأر  تاذ  ةبك  بلاود  ع  ەاملا ، نولصحو ع 
.ته

.ةقوف مامأ  اذ  لط  اثو  قرزأ ، وأ  ضبأ  ادحاو  اصمق  نيدتري  ةناع  ءاسو 

نم اءزجو  كنحلاو  مفلا  غت  ح  ًلق  سأرلا  نم  لت  ةنطق  ءاضب  ةاصع  اضأ  نعضو 
.فتلا فلخ  ردحنتو  قنعلا ، لوح  اهنوفل  مث  نيدخلا ،

طقن نع  ةراع  مشو  و  نخنملا ، فنألا ب  ةبك   ةبهذ  ةقلح  نعض  اقت  ءاسلا  عيمجو 
نهحمالم نلو  ةناد ، ءارمس  نهتف  لاح ، لضفأ  ع  مهف  الا  امأ   هجولا ، ءاقرز  

.ةساق

متو رهنلا ، لخدت  ةع  تالئاع  ىرن  انك  تارفلا ، فافض  اهيف ع  انمخ  لا  ةدملا  لاوط 
راتلا كرات  ةخوفنم ، برق  إ  نودنس  دالوأو  ةجوزو  جوز  نم  مهعمجو  داصحلا ، ماقلل 
يغت وأ  مهتكرح ، لجعت  نودي  امدنع  نيدلا ، ىدحو  مهلجرأ ، نوفدجو  مهفرج ،



.نهئادثأ نم  نهدالوأ  نعضري  تاهمألا  انيأرو  مههاجتا ،

وأ مهمأ  فتك  ثشم  مهاف  مهــبأ ، لثم  ةحاسلا  ع  نرداق  غلا  راغصلا  لافطألا  امأ 
ةظوفحم رفسلا  نؤم  تناو  ةقطلا ، ەذهب  رهنلا  نوع  دالوأ  ةعس  تدهاش  ةرم  تاذو  مهيبأ ،

.مهسوؤر ةدوقعم ع  مهسالم  تنا  امنب  برقلا ، لخاد 

نا ام  خسرف ، ةفاسم  اهنع  دعن  انك  اننأ  امو  ةنيدملا ، نم  انتاجاتحا  نوبلج  موي  ل  اوناو 
، جلا وأ  دلا  وأ  شمشملا  اهفصن  برقلا ح  ىدحإ  نوألم  لاجرلا  نا  دقف  اعتم ، سلا 

ءاملا عيمجلا   نوبحسو  برقلا ، ىدحإ  قوف  نوبكرو  ادج ، اهنوخفنو  اضأ ، خلا  اناحأو 
عيب نم  مهئاهتنا  دعو  ةعاس ح ، خسرفلا   نيذه  نوعطق  اونوك  ملو  انيلإ ، اولص  ح 

.ةغرافلا برقلا  ىوس  مهعم  سلو  مادقألا ، اشم ع  نوعجري  عئاضلا  ەذه 

وأ ته ، إ  رفسلا  نودي  امدنع  رفسلل ، ىرخأ  ةلسو  نوفرع  ال  كانه  نويمقملا  برعلاو 
نولصاوي تارفلا ، نكمم ع  ردق  اهيلإ أ  برقتلا  دادغ ، مهلوصو إ  دنعو  دادغ ، وأ  ةلحلا ،

امم ةئاملا ، تس  وأ  سمخ  لص إ  حــب  مهــق  نوعو  مادقألا ، اس ع  كلذ  دع  قطلا 
.لمع اودج  ح  ةدج ، ةاح  مهل  رفوي 

الو ةضفخنم ، ەاملا  نوكت  ثح  لمجلا ، لصفلا  ىوس   عبت  ال  رفسلا  ةقطلا   ەذهو 
قزم دق  ام  لو  راجشألا ، عوذجو  روخصلا  ةؤر  نم  مهنكم  نألو  رطخلل ، مهسفنأ  نوضرع 

.ەوبنجتو اهيذؤي  وأ  مهــق 

رهن ەام  نإف  كلذ  عمو  ةطخ ، ةكمس  وأ  حاسمت  يأ  ه  دجوي  رهنلا ال  اذه  نأ  فورعملا  نمو 
.ةلجد رهن  ەام  نم  فصلا  ةروطخ   لقأ  تارفلا 

نم نكمتن  مل  اننلو  ةبك ، ةافحلس  تارفلاو  ةلجد  يرهن  لط ،  تقو  ذنم  انظحال  دقل 
فرط ىوس  اهنم  رهظ  نك  مل  ةداعو  ءاملا ، حطس  جخت إ  ام  اردان  اهنأل  اهادحإ  لوصحلا ع 

لوخدلا  إ  تررطضا  دقف  اذلو  لحاسلا ، نع  ةدع  ةفاسم  إ  هجوتت  تنا  الاغو  اهسأر ،
.ةقدنب ةقالطب  اهبصأل  رهنلا  قمع 

مهو شفر )  ) مسا اهيلع  برعلا  قلطو  و ٢ ،) مقر ١  ، ١  ) لشلا ةاحفلسلا   ەذه  تمسر  دقو 
ةدلجلا روثبلاو  زازحلا ، جالعل  دفم  اهمحش  امنب  لألل ، حلاص  غ  اهمحل  نأ  نودقتع 

.ىرخألا

تاصوب عبس  وأ  مدق  غليف  ةفدصلا  نم  يولعلا  ءزجلا  وأ  اهرهظ  امأ  مادقأ ، ةثالث  اهلوط  غلو 
.اضرع تصوو  امدقو  ًوط ، طوطخ  ةعو 

خأ اهنولو  ةمدقملا ، نم  ضرعأ  اهترخؤم  و  ةضو ، ًلق ، ةدحمو  ةمعان  ةفدصلا  ەذهو 
.يدلجو وهف ل  لخلا  ءزجلا  امأ  تيناج ، تفاح  وذ  تمو  خفنم ، اهطسوو  ناد ،

وهو ًوط ، طوطخ  ةتسو  تاصوب  ىوس ع  غلي  ال  نطلا  وأ  ةفدصلا  نم  فسلا  مسقلاو 
.ةفدصلا نم  يولعلا  مسقلا  لصتيف  م  فارطألا  وغ   دادتما  هلو  تمو ، خفنم ،

هش ء  تو  اقت ، مدق  وحن  دتم  هنأ  وأ  ةفدصلا ، لوخدلا   لمالا  سأرلل  نكمو 
سلو ةقد أ ، قبطني  نأ  فسلا  عسوو  ًلق ، فسلا  نع  دعتي  ىولعلا  اهكفو  موطرخلا ،



.ناصحلا ةودحك  سوقمو  ادج  بلص  ظع  فرع  ناتحلسم  امهنل  ەافش ، كفلل 

ةسمخ غلتف  امهتحتف  امأ  ةصوب ، اوح  امهضع  نع  نادعتو  عألا ، نم  ًلق  ناتزرا  اهانيعو 
.طوطخ

لخدت اهلجرأو  مات ، ەزورب  نوك  امدنع  سأرلا  نم  قيضأ  وهو  دش ، امدنع  جنشي  اهقنعو 
ةفاح نم  اءد  كلذو  ًوط ، فصنو  تاصوب  عبس  ناغلت  ناتيمامألا  اهاتمدق  ةعص ، ةفدصلا 

امأ ةقو ، ةضراعتم  ةضع  طوطخ  ةثالث  وأ  ناطخ  اهقوف  انيأرو  رافظألا ، تنم  حو  ةفدصلا 
اهلو اهلوط ، عارأ  ةثالث  تي  م ح  عباصألا  ءاشغل  دادتما  دهاشف  راخلا  فرطلا  ع 

نارخآلا نانثالا  امأ  رفاظأ ، اهل  ةمامأ  رفاظأ  ةثالث  مهنب  نم  لص ، ءاشغ  ةاطغم  عباصأ  سمخ 
.امهل حضاو  لش  الف 

، ةمامألا عباصأ  سمخ  اضأ  اهلو  ةق ، دداخأ  اهل  سلو  ةمامألا ، نم  قأ  ةفلخلا  اهلجرأو 
.وألا عباصأ  ثالثلا  ىوس   رفاظأ  اهيدل  سلو  اضأ ، بلص  ءاشغ  اهــتحو 

ءاشغلا جراخ  ةزراو  لفسألا ، نم  ةحطسمو  عألا ، نم  ةدحمو  ةقو ، ءاضب ، اهرفاظأ  عيمج 
.اقت ةصوب  رادقم 

ةسلا بك  بنذلا  اذه  تعو  هتياهن ، حو  ةفدصلا ، هلاصتا  نم  تاصوب  عبس  بنذلا  غلي 
ءاضعأو ةناعلا  ةحتف  و  ةلط ، ةحتف  هترخؤم  لمحو   طورخم ، تو  ةافحلسلا ، مجحل 

.ةدالولا



اثلا ع لصفلا 
لصفلا اذه  تاتحم 

ةرداغم ةرجلا ، برع  اهئامعز ، تافت  اهماظنو ، ةلفاقلا  س 
فصو ةحرلا ، ح  تارفلل  نمألا  لحاسلا  ع  قط  ةناع ،

ەذه لازلزلا   اهبس  لا  راألا  ةقذاللا ، لوصولا إ  ةّيطلا ،
.ةنيدملا

، لإلا باحصأ  نم  وأ  خيشلا  نم  ددع  نم  نوكتت  ةعلا  ةرجلا  زاتجا  فدهت  لا  لفاوقلا  نإ 
مهتيلوئسم مهيلإ ع  دهعت  لا  عئاضلا  لقنل  رعس  نوقفتو ع  رمألا ، مامتهالل  نوعمتجف 

.ىرخأل ةنيدم  نم 

داوق لثم  ةلفاقلا ، ادئاق ع  نوكل  مهنم ، خيش  راتخال  خيشلا  عمتج  ةلفاقلا ، لكش  درجمو 
ع ظافحلاو  ةحاسالا ، رماوأ  رادصو  سلا ، ةداق  هماهم   لثمتتو  ةكسعلا ، ةلمحلا 

تقا اذو  ةلفاقلا ، ةمدقم  سو   دسك ، رمأف  عيمجلا ، ةمالس  صرحلاو ع  ماعلا ، ماظنلا 
.ودعلا رمألا 

اذهو مساوملا ، بسح  لمج  ل  نع  عئاضلا  وأ  نورفاسملا  اهعفد  لا  راعسألا  فلتختو 
ددعل اقفوو  قطلا ، برعلل   حنمت  نأ  ةرو  اهنوري  لا  تامارإلا  رادقم  عم  مءالتي  رعسلا 

.ةرطسلا ضرفل  اهلمح  نورطض إ  لا  قدانبلا 

قتو ةثالث ، وأ  لم  اهنوقس  اناحأو  ةلفاقلا ، ةمدقم  نوسو   داجلا ، ءامعزلا  بكري 
اوأر اذو  فارطألا ، بارعأ   كانه  نا  اذإ  ام  اوري  ح  تامألا  اودعص  نأ  اضأ  مهتمهم 

مهساسحإ دنع  ةلفاقلل  اومضنو  نوعجف  نوثك  اونا  اذإ  امأ  مهيلإ ، اوضم  نوللق  بارعألا 
.رطخلا

.اهس ءانثأ  ةلفاقلا  نع  ادأ  نودعتي  الو  لجم ، قدانبلا  ماح  سو 

لولل ةلفاقلا  دارفأ  دعتسف  ضرألا ، ملع   زرغ  خيشلا  موق  ةحاسالا ، نودي  امدنعو 
.خيشلا ەزرغ  يذلا  ملعلا  لوح  يرئاد  لش  اوذختي  نأ  لواحم  مهماخ ، بصنو 

ثح بترتو  اهضع ، قوف  عضوتو  أ ، وأ  ةيل  ةئامثالث  نزي  اهنم  لف  عئاضلا ، ساأ  امأ 
.مادقأ ةسمخ  وأ  ةعرأ  ەولع  اروس  لش 

، ارملا لامجلا إ  نولسري  مخلا  بصن  دعو  ساألا ، نم  برقلا  لخادلا  مخلا إ  بصنتو 
.مخملا اهنولخد إ  لللا  و  قدانبلا ، باحصأ  ضعو  ساوسلا  نم  ددع  ةحص 

متهــو حاصلا ، خيشلا   ضهني  لللا ، ءاض   دحأل  سلو  سمشلا ، بورغ  دنع  ماخلا  ملظت 
نود عيمجلا  كرحتيف  لحرلا ، رمألا  ردص  سمشلا  قو  دعو  اهلمحتو ، لامجلا  ساوسلا 

ةداعو نودي ، ام  ةلفاقلا  ةمدقم  اوس   نأ  مهدحو  ةلاخلا  عيطتسو  عاإ ، وأ  ءط 
اذه لالخو  ةلفاقلا ، راظتنا  اضرأ   نولي  ةثالث  وأ  خسرف  اوعطق  نأ  دعو  اس ، نوس 
اهنودع  لا  ةوهقلا  بو  نويلغلا ، خدتب  ةطاس  ل  نوعتمتس  وأ  نولأ ، تقولا 

.ناملا سفن  اهنودقوو   اهنوعمج  لا  تاجشلا  وأ  تاتانلا  ناصغأ  ضع  ةطساوب  مهنامأ 



، هف نومخ  يذلا  عضوملا  نوسو ح  مهداج  ةلاخلا  تم  مهنم ، ةلفاقلا  باقا  دنعو 
.ىرخأ لفاوق  ه  تماقأو  قبس  دق  نا  اذإ  اصصخ  ناملا  اذه  نوراتخ  مهو 

هنومدختس  يذلا  لامجلا  رع  ااق  نودج  مهنإ  ثح  رمألا ، اذه  نم  نودفتس  مهو 
هجت لامجلا   رع  مدختس  ثح  خلا ، هجت  بناج  إ  ماعطلا ، دادعو  رانلا  لاعشإ 

، دامر إ  اهلوحتو  اهلاعتشا  لالخو  رانلا ، اهيف  اولعشو  بلاوق  هنم  نوعنصف  ةداع ، خلا 
الإ ء ، خلا  اذه  نأ  مغرو  قح ، نأ  نود  خف  ادج ، هنوطغو  ضرألا ، خلا ع  نونجع 

.اتكس مهعم  نولمح  ام  ةداعف  نورفاسملا  امأ  ه ، نوفتك  برعلا  نأ 

ةساحن ةحفص  خس  قط  نع  و  ءارحصلا ، خلا   عنصل  ىرخأ  ةقط  كانه  نأ  ام 
ظفتحت ح  راحلا ، دامرلا  قوف  ةحفصلا  اوعض  مث  جعلا ، اهيلع  نوعضو  ادج ، انيخس 

.ادج جعلا  خ  ح  ةلط ، ةف  اهترارح 

ةوهقلا نوعنص  ةداعو  خلا ، هجتو  ةوهقلا  عنصو  يوشلا  ضرغ  الإ  رانلا  بارعألا  لعش  الو 
ةقملا ةوهقلا  نأ  ام  جزاطلا ، خلا  نم  أوسأ  نوك  سمألا  خ  نإ  ثح  اموي ، خلاو 

.ةظوفحملاو ةصمحملا  نم  بطأو  ذلأ  نوكت  روفلا  اهــ ع  لق  ةصمحملاو 

اهنادقف اهنحطو  اهشقت  نإ  ثح  امامت ، ةوهقلا  عنص  لق  الإ  مهتوهق  نوق  ال  مهف  اذل 
.طقف ةنوحطملا  ةوهقلا  بالا ع  ةقملا  ةوهقلا  نحط  نولضف  مهو  ةهكنلا ، نم  ثلا 

نم دج  سل  عنو  رمتلا ، ىوس  ء  يأ  نولواني  مهرن  مل  نحنف  تالوأملا ، ال  ةسلا  امأ 
.نأضلا دولج  نم  ةعونصم  فورظ  ظوفحملا   جلا 

، ىرخألا ةفضلا  رهنلا إ  ةفض  نم  عئاضلاو  لامجلا  لمحتب  هف  لغشم  انك  يذلا  تقولا   
، ددعلا ةبك  ةلبق  إ  مهنم  نثا  اولسرأ  ثح  ةمهأ ، أ  رومأ  نومتهي  ةلفاقلا  ءامعز  نا 

نا اذو  ءودهب ، مهيضارأ  لوخد  انل  حامسلا  مهنم  اوبلطو  اهعم ، ضوافتلل  ةناع  رغ  ةمقم 
.ةرواجملا ةلبقلا  دودح  لصن إ  ح  انسرحت ، مهنب  نم  ةامح  انهجتل  ةرو  كانه 

ددعلا ةفغلا  لئاقلا  نإ  ثح  ءاتشلا ، نم  تقولا  اذه  ةدئاف   وذ  نك  مل  رمألا  اذه  نأ  دقتعأو 
ضع اهب  رفوتي  ثح  ةرارح ، لقألاو  ةعفترملا  قطانملا  تو   فصلا ، رخاوأ  ءارحصلا  لخدت 

.ةصخلا ةددش  ارملا  بناج  إ  تاعورزملا ،

نإ ثح  ةلحلا ، ونج  تارفلاو  برعلا ، طش  فافض  ع  ةدوجوملا  لئاقلا  ءانثسا  كلذ 
مهناعطق إ نوبهذ  نيذلا  للقلا  ىوس  مهنم  دجت  الف  راهنألا ، فافض  تاعورزم ع  مهيدل 

.ارألا قمع 

نم فوخلا  اذل ال ي  عيلا ، لصف  لاقإ  ىدل  الإ  تارفلا  فافض  إ  لئاقلا  ەذه  دوعت  الو 
اذل ةصاخ ، ناسم  الو  اهل ، ضرأ  ف ال  ءاتشلا ، لصف  لالخ  رهنألا  فافض  ةفغلا   لئاقلا 

.شعت غلا ح  ارأ  اهمانغأ   ةمغرم ع ر  ف 

ةقلل س  اهدجت  اذل  ادج ، ةقف  ةداع  و  ةلط ، تافاسم  كولس  إ  رطضت  اذكهو 
.بهنلاو

ةعض ادعام  بورهلا ، نع  اهلطع  وأ  اهرخؤي  ء  يأ  وأ  فلع  وأ  ةعتمأ  وأ  ماخ  اهيدل  سلو 



.ةداع مهتورث  ل  ەذهو   محلاو ، قونلا  ضعو  لاغ ،

اذإ ةلفاقلا  اهاشخت  اد ل  اذل ال  براحم ، عرأ  وأ  ثالث  نم  لئاقلا أ  ەذه  ىدل  سلو 
.اهنمأل ةمزاللا  تاطاتحالا  تذختاو  ماظتنا ، تراس 

وعد اهلالخ ال  رورملا  نأ  دكؤملا  نمف  اهيضارأ ، مقت ع  لا  ددعلا  ةبك  لئاقلل  ةسلا  امأ 
.كتلفاق ةمهأ  عم  بسانت  ةطس ، ةمارإ  ىوس  كنم  بلطت  ف ال  اقلطم ، فوخلل 

نتعم صخش  تلسرأ  لقم ، انيمعز  ةناع  نم  موي  دع  ةدوجوملا ع  ةلبقلا  تأر  امدنع 
.اهعفدنس لا  ةمارإلا  انتلفاق ع  عم  ضوافتلل 

، ةدج مهحمالم  تنا  نارح ، نم  ع  اثلا  نم  اقت  ةاعلا  ةعاسلا  انيلإ   الصو  دقو 
نع ىوس  ثدحتي  نك  مل  ذإ  بورحلا ، نم  ثلا  ماق  دق  مهرغصأ  نأ  ودو  نااش ، مهنأ  ودو 
الإ كلذ  مغرو  حمر ، ةاصو  رجنخ  راثآ  ههجو  عو  لاتقلا ، سافنأ  ىوس  قشتس  الو  كراعملا ،
ەذه نيدوجوملا   اك  عاجش  نا  هنأ  اضأ  دكؤملا  نمو  ادج ، فطلو  قداصو ، حم ، نا  هنأ 

.قطانملا

، ةلفاقلا ءامعز  عيمج  لافتحالا  حو  يعلا ، نيذه  روضح  بك  لافتحا  ةلفاقلا  تلفتحا 
اناجم ع ەوعزو  دقف  الا  امأ  فضلل ، ألا  همسق  اوصصخو  اغصو ، انيمس  ًمج  اوحذو 

.نفاسملاو راجتلا 

، فانصأ ةدع  طت  نأ  انرمأ  نحنو  ةيل ، ةع  ةسمخ  وأ  ةع  نثا  اوح  هنم  انوطعأ  دقو 
.يدنمرونلا وأ  رخافلا  يسلا  رقلا  محل  سفانو  ل  دج ، محللا  اذه  نا  دقو 

عفدت نأ  اوقفتا  حلملاو ، خلا  مساقتو  ماعطلا  ةكراشمو  ةدئاملا  إ  فضلا  سولج  لقو 
لاقملا و  ةلما ، ااثو  تالوأملا  ضعو  شرق ، ةئامعرأ  ردقت  مهتلبق  خيشل  ةمارإ  ةلفاقلا 

نامث دع  ع  عقت  لا  ةرواجملا  ةلبقلا  دودح  اهتقفارمو ح  ةلفاقلا  ةامح  يعلا  مزل 
.ةناع نم  ًم 

وحن هجتم  سمشلا  قو  عم  انكرحت  ةنمأ  و  راهنلا ، لحرلل   اهلمأ  ةلفاقلا  تدعتسا 
.رغلا لامشلاو  برغلا 

هش الو  ةعارزلل ، ةحلاص  غو  ةسلو ، ءلا ، ضع  ةلمج  اهنلو  ةتسم ، ضرألا  نكت  مل 
.نهنلا ام ب  ارأ 

ةئيلم نوكت  ءاتشلا  اهنأ   انل  اودأ  مهنلو  ةفاج ، ةقاس  انع  اقت ، لامأ  ةنامث  ةسم  دعو 
ةلفاقلل ءاملا  اولمح  دق  اوناو  رهنلا ، نم  لم  دع  عو  للق ، اهدع  انماخ  انمقأ  ءاملا ،

.اهركذ قباسلا  ةقاسلا  ءام   دوجو  نم  نيدأتم  اونا غ  مهنأل  اهأ ،

، مهداج ةلفاقلا  ءامعز  بكرف  بارعألا ، نم  اسراف  ةسمخ ع  لامجلا  ساوس  ىأر  رهظلا  دعو 
.مهيدأ حامرلاو  ماظتنا  اومدقتو 

لا  ةلبقلا  نم   ) انل قفارملا  نانثالا  مهنمض  نمو  لجر ، نعو  دحاو  ناسرفلا  ءالؤه  ناو 
.رخآلا ولت  ادحاو  اهولماح  مدقتو  مهقدانب ، ةلفاقلا  دارفأ  زهج  ةقطنملا )

ةلبق نم  مهنأ  حضتاو  ءاقدصأ ، مهنإ  مهل  اولاقو  ءامعزلا  اورظتنا  ل  بارعألا ؛ برهي  مل  كلذ  عمو 



رهنلا اوع  دقو  فارطألا ، ةمقملا   ةلبقلا  يداعت  و  نهنلا ، ب  ام  ةقطنم  نكس 
.ماعطلا ضعو  مهسالم  مهسوؤر  قوف  لماحو  ةجأ ، مهيدأ  كسام  حاس ،

عم رهنلا  ع  اع  برهلاو  مهئادعأ ، نم  تاناويحلا  ضع  ةق  نووني  اونا  مهنأ  ودو 
.مهتاقوم

إ اودوع  نأو  ء ، يأ  اوموق  الأ  مهنم  دعو  ع  انلصح  تاضوافملا  نم  ةعاس  عــر  دع 
.لاشم يأ  نود  مهضع  نع  اولصفنا  اذكهو  نهنلا ، ام ب  ةقطنم 

انردحنا ةعفترم ، ةسج  ضرأ  تاعاس   عبس  ةسم  دعو  رهشلا ، نم  سماخلا ع  مويلا   
.ەاملا بس  لتم  قط  تارفلا ع  يداو   

ةاطغم رهنلا  فافض  تنا  رهنلا  نم  تاوطخ  ةدع  دع  ع  انمخو  ةفاج ، ةقاس  انجا  مث 
.اقاس اهانركذ  لا  ةلمجلا  روحلا  راجشأ 

.سرا تمن   ابح  اهنم  انذخأ  دقو  ةعارز ، نود  نامألا  ەذه  اضأ   خناسإلا  ومني  ام 

تحصأو اثك ، رهنلا  نع  دعتن  نأ  نود  ًم  ع  ثا  انعطق  رهشلا  نم  سداسلا ع  و 
.ةقاسلا ماألا  اهانيأر   لا  ضرألا  فالخ  ةعارزلل ع  ةحلاص  غو  ةئس  ضرألا 

هنأ دقتعاو  نهنلا ، ام ب  ةقطنم  رخآ   ًت  انظحال  ام  اعفترم ، اسج  ًت  انكرت  انلامش  عو 
.قباسلا عنلا  سفن  نم 

يذلا ةمور ) ةطنح   ) سوردنخو عشو  ةطنح  هف  روخ  لش  لقح ع  نم  ةقم  انمخ ع 
لشلا اهمسرب   انمقو  زوللا ، راجشأ  نم  عن  اضأ  انيأرو  نهنلا ، ب  ام  ةقطنم  ەاندهاش  

.٤٧

ةططخم اهقاروأو  ةنرقمو ، ءاخ  اهئاضعأو  ثالث ، وأ  مدق  نم  أ  زوللا  ةرجش  عفترت  الو 
، ةريدتسم فارطألا ، ةنسمو   عمق ، نود  نوكت  داتو  لفسأ ، نم  ًلق  ةقضو  ةلطتسمو 
، شر اهلو  ةريدتسم  اهترمثو  ةرمثلا ، ةداحأ  ةرجشلا  ەذهو  ةمقلا ، ةروقم   نوكت  اناحأو 

.دحاو طخ  هلوط  لحم  موقتو ع  ةمقلا ، ةدحمو  

، ةرارملا ةللق  ةزول  يوتحتو ع  ةنيل  اهنلو  مجحلاو ، لشلا  ثح  نم  زرلا  ةاون  هش  هتاونو 
رن ملو  صم ، ال  ففخ ، معط  اهلف  اهتق  امأ  ةجضان ، اهاندجوف  اهانعطقو  ةدحاو  انذخأ  دقو 

.اهرهز

دع عو  ةتسم ، ضرأ غ  عــرو ع  تاعاس  تس  ةسم  انعطق  رهشلا  نم  عباسلا ع   
دجوو مدق ، سل  هنأ  دقتعأو  ةقارملل ، دصرم  هنأ  ودو  همأ ، انيأر  رهنلا  نم  خسرف  فصن 

.ملسملل روبق  هلوح 

، ةمدق ةنيدم  لالطأ  انررم  انقالطنا  نم  ةعاس  فصن  دعو  ًم ، ةسمخ ع  ان  هنم  و ١٧ 
.اهمسا ةفرعم  نم  نكمتن  مل  اننلو 

نأ اضأ  انظحالو  مجحلا ، مخض  وهو  سمشلا ، يوشملا  للا  نم  ةبم  راوسأ  ااق  اهب  ناو 
.ةحاسملا بك  عــم  ةئيه  راوسألا ع  ەذهو  ادوجوم ، لاز  ام  اهلوح  روفحملا  قدنخلا 



ةقصلمو يوشملا ، قوباطلا  نم  ةدشم  ةمخض  ناردج  راثآ  لالطألا  ەذه  لوح  اضأ  انظحالو 
.ةدحاو ةصوب  هكمس  طالم  ةطساوب  ضعلا  اهضعب 

يأ ةقلا ، ةلامشلا  ةهجلا  نم  ةعرت  وأ  رهن  عف  اقاس  ه  رم  نا  روسلا  اذه  نأ  تملع  دقو 
.نهنلا ام ب  دال  ةهج  نم 

نظن نحنو  بارت ، ةموك  اندجو  هفافض  عو  ةنسآ ، ەام  ىوس  ه  دجوي  مودرم ال  نآلا  هنلو 
. ةمالسإ روبق  اهب  نآلاو  ةحانلا ، ەذه  نم  ةنيدملا  حت  تنا  ةعلق  ضاقنأ  اهنأ 

داللاو ةصخ ، أ  ضرألا  تحصأ  املو  تارفلا ، يداو  عسا  امل  سملا  انمدقت   املو 
ةقطنم ام   ەاملا ، بس  هتدعاق  تفلتأ  ًت  نهنلا  ام ب  دال  تدهاش   دقو  ًامج ، أ 

.برعلا ةرج 

ةوسكملا رزجلا  ضع  اضأ  انيأرو  ادج ، ء  حبصأ  هنلو  عساو ، رهنلا  ىرجم  حبصأ  دقو 
.يرلا لهسل  اقاس  ةروفحم  عت  ةدع  ىرن  انكو  ةخلا ،

اهيف كت  ةعرت  ةطساوب  مهيضارأ  نوقس  انه  سانلاو  رهنلا ، نم  خسرف  دع  ع  انماخ  انمقأ 
.اوسلا

ضع انوسرح  اونا  نيذلا  ةلبقلا  خيش  دحأ  ىأر  ه ، انماخ  بصنن  انك  يذلا  تقولا  و 
مهانيأر اقت  تعاس  دعو  ةلفاقلا ، ءامعز  نم  ددعلا  هعتو  مهيلإ ، بهذف  دع ، نم  بارعألا 

.مهل اونأمطا  مهنأ  ودو  لجم ، صخشو  سراف  عم  نيدئاع 

يأ مهب  اوقحل  ملو  انعقوم ، نم  ةثالث  وأ  لم  دع  ةمخم ع  ةهئات  ةلبق  نم  مهنأ  انملع  دقو 
.ةلط ةفاسم  ادغ  مهنع  دعتن  نأ  دع  الإ  مهوكي  نأ  اودي  مل  مهنلو  ىذأ ،

، رهنلا نم  اقت  خسرف  دع  عو  لهسلا ، تاعاس   عس  ةدمل  ان  هنم  ع  عساتلا   
مهنب نم  صخش ، ةعرأ ع  دوجوب  انئجوف  انلويخ ، ه  رت  يذلا  ناملا  نم  انقا  امدنعو 

.حالس نودو  لجم  اوناف  مهتيق  امأ  حامر ، مهعمو  نجهلا ، نوطتم  ةسمخ 

نوحلسم انعمجو  نفاسملاو ، راجتلا  نم  انمظعمو  سراف ، ةسمخ ع  انددع  ناف  نحن  امأ 
.خسرف ةفاسم  ةلفاقلا  نع  مدقتن  انكو  انسفنأ ، نع  عافدلل  نيدعتسمو  ادج 

ةلبق نم  مهنأ  انفرعف  مهته ، نع  رذح  مهانلأس   مث  دع ، نعو  دورو  ءوده  ةحتلا   انلدات 
انملعو اننأمطا  اهدنعو  انه ، نم  برقلا  نيدوجوم  مهنأ  انملعو  انسرحت ، لا  ةلبقلل  ةقدص 

فرعتلاو ةلفاقلا ، لوصو  دنع  هنإف  لعفلاو  ةدج ، ةمارإ  مهانيطعأ  اذإ  انل  اوضرعتي  نل  مهنأ 
.نئمطم راجتلاو  ةلفاقلا  ءامعز  انيأر  صاخشألا ، ءالؤه  ع 

، طس عفترم  قوف  فنو ، خسرف  ةفاسم  رهنلا  نع  دعي  نام  بارعألا إ  ءالؤه  انذخأ  دقل 
نمو ةمخ ، ةئام  نم  مهيدل أ  ناو  اقت ، ةوطخ  ةئامثالث  دع  ةدوجوم ع  مهتلبق  تناو 

.لاتقلل نيدعتسم  لقألا  لجر ع  ئام  مهنب 

، اقض حبصأو أ  ةاغلل ، مظتنم  مخملا  اندجو  اننأ  الإ  قلقلل ، باسأ  دوجو  مدع  نم  مغرلاو 
.ةلوهس هقاخا  نجهلاو  لويخلا  عيطتس  يرئاد ال  روس  ةئيه  ساألا ع  عضوب  اوماقو 

لامجلا إ لسرت  ملو  ةراشإ ، لوأ  دنع  لامعتسالل  دادعتسا  ةلاح  ةمدقملا   قدانبلا   اوعضوو 



.اهنب ساألا  عض  وأ  هتمخ  بصني  مهنم   ً ناو  لخادلا ، اهوخانأ   مهنلو  ًاح ، ارملا 

دومص ل ةلاح  اننأو   انسفنأ  رهظن  نأ  انيلع  ناو  ةرو ، تاطاتحالا  ەذه  تحصأ  دقو 
.اهيف انك  لا  ارألا  بارعألا ع  تاءاعدا  ةوق  نم  ففخت 

مهئاطعإ مهعم ع  اوقفتا  مهنأو  رومألا ، ةسب  انراخإل  اع  اوءاجو  مهعم ، انؤامعز  ضوافتو 
.ماعطلاو لاملا  ضع 

.خيشلا مهعمو  ةحلسأ ، نودو  ًجم  ابارعأ  سمخ  نم  ءاج أ  ةصق  ةف  دعو 

مل فورخ  مهنم  انشا  ام  صخر ، رعس  انل  مهوعاو  انبجو ، ادزو  ايلح  مهعم  نولمح  اونا 
، لقحلا افورخ   انحذ  اقت ، تانرف  يواس ٨  ام  يأ  شورق ، ةعرأ  ىوس  مهلاقم  عفدن 

.موي ةدمل  رخآلا  فورخلا  انعتو 

انم بشعلا  نا  ةعارزلل  ةحلاصو  رهنلا ، نع  ةدعو  ةعفترم  اهيلع  انمخ  لا  ارألا  تنا 
لالخ نم  تانلا  اذه  انفرع  دقو  بوعلا ، نعش  نم  ثلا  انيأرو  الاعو ، افثك  ناو  نام ، ل 

ه سل  ام  عطق  هلوانتل  بج  هنأو  ةذذل ، ەروذج  نأ  بارعألا  دحأ  انخأ  دقو  روفنروت ، فصو 
.دوسألا لفسلسلا  روذج  نم  اجف  لقأ  اضأ  ناو  ذذل ، همعط  اندجو  لعفلاو  ههطو ، رهز 

حبصتس تنا  الو  ةنجلا ، اسرف  ءاحنأ  عيمج  ادج   ومنت  تاتانلا ال  ەذه  نأ  ةقث  انأو ع 
.انلوق عاونأ  لضفأ  نم 

يذلا خيشلا  اهلسرأ  دق  نا  نارخآ  ناسراف  انقفارو  ةناع ، نم  انوقفار  ناذللا  ناعلا  عيدوتب  انمق 
ەذه نإ  ثح  ةيطلا ، ح  انتقفارم  مهرمأو  سمألا ، هتلبق  نم  برقلا  ةلفاقلا  تمخ 

.دحاو لصأ  نم  اهعمج  ةددعتم  لئاق  اهلغش  لمالا  ةفاسملا 

اهعاق اندجوو  اهيلإ ، انلف  ةقمعو  ةعساو  تافح  انلصو  اقت ، ًم  ىدحإ ع  ةسم  دعو 
لثم فظنتلل ، لاقو  بلصو ، لمج ، ەرهظم  ناو  ةددع ، نامأ  ارهاظ   سجلا  ناو  ء ،

.لصوملا فارطأ  نم  جختس  يذلا  ماخرلا 

ەذه نم  ةق  ةفاسم  عو  بلل ، ةحلاص  غ  ةحلام ، اهنلو  رغ ، ءام  انجا ع  كلذ  دعو 
دحاو غ لم  اهب  رن  ملو  ةسج ، ضرأ  ةقلا ع  ەذه  عقتو  دهشم ،)  ) س ةق  عقت  علا ،

.كباشلاو باوبألا  اوعلتقا  دق  مهنأ  ح  رتم ،

يأ ه  دجوي  الو  لزانملا ، كباشو  باوبأ  نود  هنلو  ةدج ، ةلاح  عماج   اضأ  اهب  انيأرو 
.تاونس ذنم  تممر  دق  اهنأ  ودو  ةمئاق ، لازت  هترانم ال  تناو  فقسلاو ، ناردجلا  ىوس  ء 

هنأ مغر  فثكو  اع  بشعلاو  ادج ، ةصخو  ةتسم  ف  روخ ، ع  قباسلا  ضرألا  تنا 
ةوطخ ةئامثالث  وأ  ئام  دع  انماخ ع  انمقأ  جلث  وأ  لاج  دوجو  قفألا  ظحالن   ملو  فاج ،

.تارفلا ەام  اهتبس  راوهأ  نم  لم  دع  عو  رخآ ، روخ  نم 

لامشلا لامأ إ  ةثالث  دع  نآلا ع  نحنو  مجحلا ، ةطسوتم  قباسلا  تنا   ةنيدملا  ەذه  نإ 
.ءاسملا اهدصقن   فوسو  اهنم ، رغلا 

ةمهم تنا  اهنأ  ودي  ةعلق  ااق  بناج  إ  ةحضاو ، لالطأ غ  ىوس  اهب  دجوي  ةنيدملا ال  ەذهو 
دع عقت ع  ةسقرق ، ةنيدم  نأ  ءالدإلا  انخأو  انه ، نم  لم  دع  رهنلا ع  املا ، ادج  



.انمخم نم  لامشلا  لامأ إ  ةثالث 

انكو  اثك ، رهنلا  نع  دعتن  نأ  نود  رغلا  امشلا  ەاجتالا  س   ةناع  انترداغم  ذنم  انك  دقو 
.ةماقتسا لامشلا  وحن  هجتن  ةقاسلا  ماأ  ةثالثلا 

.لفناد ةطراخ  دوجوملا ع  ردقلا  فرحنم  ناملا غ  اذه  تارفلا   رهن  نأ  اندجو  دقو 

سلا انررطضا إ  انل  ةناع ، برغ  اثك  فرحنم  رهنلا  نا  نو  نحن ، ەانمسر  يذلا  لشلا  امنإ 
.رغلا ونجلاو  رغلا  ەاجتالا  اماأ  

ته ةنيدم  عفر  بج  اذل  انتطراخ ، هلع   وه  امم  سل أ  ته  رهنلا   فارحنا  نأ  ام 
.اضرع ةققد  ةجرد و١٢  و ٤٠  ًوط ، ةققد  ةجرد ٢٥.٣٣  اهعضوو ع 

ةتسم ضرأ  ع  تاعاس  امث  ةسم  دعو  برغلا ، وحن  انهجتاو  رهنلا ، انكرت  هنم   ٢١ 
اوعطتس مل  مهسفن  برعلا  نأ  ةجردل  حلام  ءام  وذ  ب  نم  برقلا  انمخ  ةعارزلل ، ةحلاص 

لا تارفلا  رهن  ەام  ةلفاقلا  دارفأ  ع  اوعزوو  داجلاو ، لامجلا  اوقس  مهنلو  هنم ، بلا 
إ انلصو  ح  حلاص  ءام  دجن  مل  اننأل  ةبك  ةم  هنم  اوذخأ  اونا  دقو  برقلا ، اهولمح  

.ةيطلا

، ماعنلاو نالزغلاو ، بنارألاو ، عيبالا ، نم  ةبك  تام  داتعملا  انيأر ع غ  مويلا  اذه  رهظ  و 
لوح ضكرت  تناف  بنارألا  امأ  ةرارحلا ، عافترا  دنع  اهروحج  لخدت  عيبالا  ەذه  تناو  اطقلاو ،

.اصعلا ا  ددعلا  اهنم  انلتق  دقو  رارمتسا ، انمادقأ 

اوناو لازغ ، ثالث  اناحأو  نع ، وأ  ةسمخ ع  نم  ةنوكم  تاعومجم  نالزغلا   ىرن  انكو 
ططقلا امأ  ەارن ، دالا  انك  ثح  ادع ، ماعنلا ي  نا  امنب  ةلفاقلا ، ساأ  نم  امئاد  نوق 

.فولأ اهنم  انيأر  اننأ  مغر  اهنع  ثدحتن  نلف 

ناو ةقاسلا ، ةلبقلا  سفن  نم  ةاعر  بارعأ  انطح  نا  بلا ، اذه  دنع  مخم  انك  امنو 
ان اتلا  مويلا  و  ةحاسا ، رهشلا  نم  موي ٢٢  انذخأ  ەارن ، دالا  لج  برغلا  ەاجتا  انمامأ 

ةئيلم سمألا ، ضرأ  اهسفن  اهيلع   ان  لا  ارألا  تناو  فصنو ، تاعاس  تس  ةدمل 
.اهحطس دنع  سجلا  اهيف  رهظ  لا  قطانملا  ةصاخ   ةدوج ، لقأ  اهنلو  تاناويحلا ،

عبارلا مويلا  انحساو   قباسلا ، بلا  نم  ةحولم  أ  ءام  وذ  ب  نم  برقلا  انمخ  مويلاو 
ماألا ضرأ  ةهيش  ضرأ  عــرو   تاعاس  عس  ةدمل  ان  اتلا  مويلا  و  هنم ، نعلاو 

، ةغص لولت  قفألا  ىرن   انكو  جعت ، أ  حبصت  ضرألا  تنا  انمدقت  لالخ  نلو  ةقاسلا ،
.لوألا بلا  انلوصو إ  دنع  ەانيأر  يذلا  لجلا  انكرت  ملا  ةثالث إ  وأ  خسرف  دع  عو 

وحن ةجرد  مدقتنو  رخآلا ، دع  اموي  عفترن  انك  اننأ  مغر  اجردت ، عفترت  ةرارحلا  ةجرد  تنا 
عيطتس دعن  مل  اننأ  ح  بك ، لش  ةعفترم  ةرارحلا  ةجرد  تحصأ  مويلا  اذه  و  لامشلا ،

.بهتلم نا  هنأل  انمخ ، تحت  يذلا  شارفلا  سمل 

ادج ةراح  تناو  طسوتملا ، ضبألا  رحلا  نم  وأ  رغلا  لامشلا  نم  بهت  حالا  تنا  ةداعلاو 
.قرحم نرف  نم  ةمداق  اهنأو  ءاسملا ، حو  احاص  ةع  ةداحلا  وأ  ةاعلا  ةعاسلا  نم  اءد 

مل كلذلو  نهنلا ، ام ب  دال  لوأ ب   دنع  انتماقإ  ءانثأ  خألا  انرارحم  كنا  دقف  فسأللو 



مل اننلو  اهل ، ةلحرلا  لالخ  انلعف  ام  ةقد ، ةرارحلا  ةجرد  ع  فرعتلا  نم  اهدع  نكمتن 
اوحو دهشم ، ةناع إ  نم  وأ ٣٣  امرو ٣٢  ةناع ، لوألا   بلا  ىدل  ةجرد  نم ٣٠  لقأ  اهردقن 

.بلح ةيطلا إ  نم   ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ و٣٤ ، بلح ، دهشم إ  نم  ةجرد  وأ ٣٥   ٣٤

، اجردت ءاوهلا  ديف  سمشلا ، بورغ  نم  أدهت  حالا  تناو  ةدولا ، ددش  لللا  نأ  انظحالو 
.حاصلا باقا  دنع  ادج  انسفنأ  ةطغت  انررطضا إ  اننأ  ةجردل 

انباث تنا  ام  ةطر ، يأ  رعش  ملو  اقالطإ ، ىدنلا  رن  مل  اننأ  الإ  ةدولا ، ەذه  نم  مغرلاو 
، رهنلا ةفاح  ع  ةناع ، نم  برقلا  اهيف  انمخ  لا  ماألا  ادعام  اراهنو ، ًل  ادج  ةسا  انتأو 

.ىدن لوحتت إ  اهلعجت  ةجردل  ةددش  نكت  ملو  ةففخ ، تنا  اضأ  ةطرلا  ەذه  نلو 
 

( هقفوتو دمح هللا  باتلا  مت  )



يويسآلا اقثلا  زكرملا 
عضخت ةيسآلا ، ثوحلاو  تاساردلا  دهعم  خ  ةعمج  عبت  ةلقتسم ، ةثح  ةسسؤم 

ةنسل مقرب ١٣٢٨  امتجالا  نماضتلا  ةرازو  ةرهشم   يملا ، ةلهألا  تاعمجلا  نوناقل 
.م ٢٠٠٢

: ةلاتلا تادحولا  نم  يويسآلا  اقثلا  زكرملا  نوكتي 

.ةعلا ةرجلا  هشو  جيلخلا  تاسارد  ةدحو  • 

.ةناريإلا تاساردلا  ةدحو  • 

.ةنامثعلاو ةكلا  تاساردلا  ةدحو  • 

.ةزاقوقلاو ةنمرألا  تاساردلا  ةدحو  • 

.ةلئاإلاو ةدوهيلا  تاساردلا  ةدحو  • 

.قألا قلا  تاسارد  ةدحو  • 

.ثالاو نونفلا  تاسارد  ةدحو  • 

جناجنش ةقلا -  ناتسكرت  تاسارد  ةدحو  • 

اونلا اسآ   ةراق  ةقلعتملا  تاساردلاو  ثوحلا  لمع  إ  يويسآلا  اقثلا  زكرملا  فدهي 
.ةراضحلا اونلا  ةفاو  ةعامتجالاو ، ةداصتقالاو  ةساسلاو  ةخراتلا 

كلذك ةفلتخملا ، هتادحو  اهجتت  لا  تاساردلا  ةعاط و  يويسآلا ع  اقثلا  زكرملا  لمع 
.زكرملا تادحو  تامامتها  لاجم  نوصصختملا   نوثحالا  اهب  مدقتي  لا  تاساردلا 

اهرادصو  اسآ  ةراق  ةصاخلا  ةملاعلا  تارادصإلا  ةمجب  يويسآلا  اقثلا  زكرملا  موق  ام 
.ةصاخ تا 

لاو ةصصختملا  تارودلاو  بتلا  نم  لسالس  ةدع  رادصإ  يويسآلا إ  اقثلا  زكرملا  س 
.ماع لش  ةناسإلا  ةفاقثلاو  ةصاخ ، ةيسآلا  تاساردلا  مدخت 

، ىرخألا ةملعلا  تائيهلاو  ةثحلا  زارملاو  ثحالل  نواعتلا  د  يويسآلا  اقثلا  زكرملا  دم 
.اهو ثاحألا  لمعو  تارمتؤملاو  تاودنلاو  ةملعلا  ةطشألا  ماقلل 



 



بورجلا مامضنالا ا  كنيل   – Group Link
 

ةا ـــــ نقلا كنيل   – Link

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


..سرهفلا
..تالحرلا عوم 

..ةمدقملا
لوألا لصفلا 
اثلا لصفلا 
ثلاثلا لصفلا 
عبارلا لصفلا 
سماخلا لصفلا 
سداسلا لصفلا 
عباسلا لصفلا 
نماثلا لصفلا 
عساتلا لصفلا 
اعلا لصفلا 

يداحلا ع لصفلا 
اثلا ع لصفلا 
يويسآلا اقثلا  زكرملا 

 



Notes
[←1]

، لصفلا تاتحم  حضو   ام  خلإ  ەاشمركو ..… سورجاز  لج  نع  ةلاحرلا  ثدحتي  (  1)
دوع ح  اهلجأ ، نم  ءاج  لا  ةساسلا  ةمهملا  هفاناو إ  ناريإ  هتلحر إ  فص  ام 

ام انمالال  ةمجلا  كلذ   انزواجت  دقو  .ەدال  إ  هتدوع  قط  قارعلا ،  إ  ةناث 
ةصاخلا لوصفلا  هللا –   ءاش  نإ  ءزجلا –  كلذ  مجن  فوسو  طقف ، قارعلا  قلعتي 

.ناريإ  هتلحرب إ 



[←2]
إ ةدوعلا  قط  ناهفصأ   نم  ەرفس  نع  لصفلا  اذه  ةاد  ةلاحرلا   ثدحتي  (  2)

ةمجلا كلذ   انزواجت  دقو  .لصفلا  تاتحم  حضو   ام  خلإ  ەاشمرك ..… ع  دادغ 
لوصفلا ءاش هللا –   نإ  ءزجلا –  كلذ  مجن  فوسو  طقف ، قارعلا  قلعتي  ام  انمالال 

.ناريإ  هتلحرب إ  ةصاخلا 
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